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 З понеділка, 2 грудня, оголосили 
старт роботи е-квитка в трамваях. 
Разом з тим, можна розраховуватися 
й готівкою, через СМС, QR-код та 
банківськими картками з NFC-чіпом

 На останні вінничани скаржаться, 
що кондуктори не вірять про оплату 
проїзду банківською карткою і 
вимагають платити готівкою

 Наші журналісти зібрали відповіді 
на усі питання, що виникають у людей 
стосовно картки вінничанина та нових 
способів оплати проїзду
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Платити у трамваях можна 
і банківською карткою. 
Але фахівці радять робити 
це на тому валідаторі, що 
друкує квиток — зазвичай, 
він біля других дверей
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Про гроші 
і покупки 

Ëþäè ïåðåòâîðèëè ïðîöåñ 
îáì³íó ãðîøåé íà òîâàðè ³ 
ïîñëóãè íà ôåòèø. À ïî-
êóïêà ñòàëà àêòîì óñï³õó, 
ñàìîñò³éíîþ ä³ºþ, ñïðàâîþ 
³ ì³êðî-ñåíñîì æèòòÿ.

Ó 90-õ, êîëè òè îòðèìóâàâ 
ÿê³ñü æèâ³ ãðîø³ íà ðóêè — 
÷åðåç ã³ïåð³íôëÿö³þ ¿õ òðå 
áóëî ÿêíàéøâèäøå ïåðåòâî-
ðèòè íà òîâàð. Íå ãàþ÷è í³ 
õâèëèíè. Áî ¿õ âàðò³ñòü òàíóëà 
áóêâàëüíî íà î÷àõ. Íåùàñí³ 
áóëè ò³, â³ä êîãî ìàãàçèíè ÷è 
áàçàðè áóëè íà â³äñòàí³ á³ëüøå 
ê³ëîìåòðà — áóëè âèïàäêè, 
ùî ëþäè ïðîñòî íå äîá³ãàëè 
³ç çàðïëàòàìè ³ ò³ ïåðåòâîðþ-
âàëèñü íà ùîñü äð³á’ÿçêîâå, 
ï’ÿòü ïà÷îê ñ³ðíèê³â.

Ã³ïåð³íôëÿö³ÿ ìåíòàëüíà 
çàñòàâëÿº çàðàç ëþäåé ðîáèòè 
òå ñàìå. Íàòèñêàòè íà ôàêò 
ïîêóïêè ÿê ìèøà ç äðîòè-
êîì â³ä ìîçêó íà ïåäàëüêó, 
àáè îòðèìàòè ïîðö³þ õ³ì³¿. 
Íåìà íàñòðîþ, åêçèñòåíö³éíà 
äåçîð³ºíòîâàí³ñòü, âñå çàìà-
õàëî, íå çíàºø, õòî òè âçàãàë³ 
â æèòò³ ³ êóäè éòè? Òî êóïè 
ñîá³ ùîñü. Äèâàí ÷è ñêîâî-
ð³äêó ïî àêö³¿.

Íå ïåðåñòàþ äèâóâàòèñü, 
ÿê ëåãêî ³íîä³ äàþòüñÿ ãðî-
ø³ â æèòò³. Ïîêëàöàâ øîñü 
íà êîìï’þòåð³, ïîâîäèâ ìèø-
êîþ, ïîïåðåâ³ðÿâ ñîöìåðåæ³, 
âèéøîâ ç îô³ñó — äçåíüê, 
ãðîø³ íà êàðòêó ïðèéøëè. ² 
îò òè âæå ³äåø ³ç ñóïåðìà-
êåòó, íàâàíòàæåíèé â³äá³ð-
íèìè ïðîäóêòàìè. Äèâèíà, 
í³ ñåêóíäè íå áóâ íà ãîðîä³, 
íå ñàïàâ ï³ä ïåêó÷èì ñîíöåì, 
íå òàñêàâ ïî äâà â³äðà íà ïî-
ëèâ, íå ïàñ êîðîâó, íå êî-
ñèâ ñ³íî. À íåñåø ê³ëîãðàì 
òîìàò³â, ê³ëîãðàì âèð³çêè, 
øîêîëàä, êàâó, õë³á ³ ñâ³æó 
áðèíçó. Õ³áà æ öå íå äèâî?

Ãëîáàëüíà åêîíîì³êà — ÷ó-
äîâà íè÷êà, â³ë, íà ãîðá³ ÿêîãî 
¿äå äóæå áàãàòî âåñåëèõ ëþäåé.

ДУМКА

БЛОГЕР

Володимир Володимир 
ГЕВКОГЕВКО

ВЛАДИСЛАВ (20), СТУДЕНТ:
— Ні, не збираюся. Не хочу 
витрачати час на заповне-
ння заяви, а потім ще чекати 
цю картку невідомо скільки. 
Мені зручно платити через 
QR-коди ПриватБанку.

ЮЛІЯ (20), СТУДЕНТ:
— Чула, що в трамваях 
е-квиток вже працює. І нещо-
давно подала заяву на його 
отримання. Думаю, нова 
система буде вигідною для 
студентів та школярів.

ЮРІЙ (57), ПЕНСІОНЕР:
— Я подав заяву на пільго-
ву картку, ще десь у серед-
ині літа. Але дотепер мене 
не викликали, щоб її забра-
ти. Не знаю, чому так довго 
її роблять.

НАТАЛЯ (44), ДИЗАЙНЕР:
— Так, я б користувалася 
електронним квитком, але 
ще не подавала на це доку-
менти.  Планую це зробити 
найближчим часом. А зараз 
плачу в транспорті готівкою.

АНДРІЙ (36), ЖУРНАЛІСТ:
— Зараз мені зручно плати-
ти через QR-код або SMS. 
Поки є альтернатива, буду 
платити телефоном. Бо якщо 
велосипед їде, навіщо його 
змінювати.

СВІТЛАНА (71), ПЕНСІОНЕР:
— У квітні подала заяву 
на картку, досі не отримала. 
Але мені «не горить», зараз 
їжджу за посвідченням. Спо-
діваюсь, що не будуть обмеж-
увати кількість поїздок.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи будете користуватися е-квитком в транспорті?

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Â³ííè÷àíè ïè-
øóòü äî âëàäè 
åëåêòðîíí³ çâåð-

íåííÿ, çáèðàþòü 350 ï³äïèñ³â ³ 
íàé÷àñò³øå îòðèìóþòü ó â³äïî-
â³äü «öüîãî çðîáèòè íå âèéäå», 
«öå íå â íàø³é êîìïåòåíö³¿», 
«îïðàöþâàëè, àëå íå óõâàëèëè». 
Òðè ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿: «Àâ-
òîìàéäàí Â³ííè÷÷èíà», «Ñîö³-
àëüíà ïåðñïåêòèâà» ³ «Àãåíö³ÿ 
æóðíàë³ñòñüêèõ ðîçñë³äóâàíü» 
ï³äãîòóâàëè ïðîåêò ð³øåííÿ, 
ÿêèì ïîñèëþþòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà ðîçãëÿä ïåòèö³é.

— Ä³ºâ³ñòü ³íñòðóìåíòó â 
íèí³øíüîìó âèãëÿä³ º ñóìí³âíîþ: 
ëþäè íå âñòèãàþòü çà 14 äí³â ç³-
áðàòè 350 ï³äïèñ³â ï³äòðèìêè, 
âàæëèâ³ äëÿ ãðîìàäè ïèòàííÿ 

íå ðîçãëÿäàþòü íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè 
÷è âèêîíêîìó, â³äñóòíÿ çâ³òí³ñòü 
çà ðåàë³çàö³þ ïåòèö³é. Ìè ïðîïî-
íóºìî öå çì³íèòè, — êàæå ãîëî-
âà ÃÎ «Àãåíö³ÿ æóðíàë³ñòñüêèõ 
ðîçñë³äóâàíü» ²íãà Ôëÿæí³êîâà.

Äî ãîëîñóâàííÿ äåïóòàò Îëåê-
ñàíäð Çºðùèêîâ çàïðîïîíóâàâ 
óõâàëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ ãðîìàä-
ñüêèõ àêòèâ³ñò³â «çà îñíîâó», ùîá 
ïîò³ì éîãî äîîïðàöþâàòè.

— Ìîæëèâî íå âñ³ ïåòèö³¿ 
òðåáà âèíîñèòè íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ 
ì³ñüêðàäè ÷è âèêîíêîìó, àëå ìàº 
áóòè óâàãà äî ñîö³àëüíî âàæëèâèõ 
ïèòàíü. Ïðîïîíóþ äî íàñòóï-
íî¿ ñåñ³¿ äîîïðàöþâàòè ïðîåêò 
ð³øåííÿ ³ òàê ïîêàçàòè ãðîìàä³, 
ùî âëàäà ç íåþ ñï³âïðàöþº, — 
êàæå Çºðùèêîâ.

Óò³ì, ³í³ö³àòèâè íå çíàéøëè 
ï³äòðèìêè. «Çà» ïðîåêò ð³øåííÿ 
ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñò³â ïðîãîëî-
ñóâàëè ò³ëüêè â³ñ³ì ³ç 41 ïðèñóò-

ПЕТИЦІЇ ЗМІНИЛИ ТАК, 
ЯК ХОТІЛИ ЧИНОВНИКИ
Боротьба з відписками  На сесію 
міськради, 29 листопада, винесли 
одразу два рішення щодо зміни системи 
електронних петицій: один — від 
громадськості, інший — від чиновників. 
Ухвалили проект службовців мерії. 
У чому відмінність рішень та що 
зміниться в системі петицій?

íüîãî äåïóòàòà. Çà ïðîïîçèö³þ 
Çºðùèêîâà — ñ³ì «Çà».

Äàë³ âèêîíóþ÷à îáîâ’ÿçêè 
äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó ïðàâî-
âî¿ ïîë³òèêè òà ÿêîñò³ Ëþäìèëà 
Ãðèãîðóê çàïðîïîíóâàëà àëü-
òåðíàòèâíèé ïðîåêò ùîäî çì³-
íè ñèñòåìè ïåòèö³¿. Éîãî çì³ñò 
íå ïîÿñíþâàëè íà ñåñ³¿ ì³ñüêðà-
äè, àëå àëüòåðíàòèâà îòðèìàëà 
ï³äòðèìêó äåïóòàò³â — 34 «Çà», 
ð³øåííÿ ïðèéíÿòî.

— Öåé ïðîåêò êîï³þº íàø³ 
ïðîïîçèö³¿ ùîäî çâ³òíîñò³ òà 

ïóáë³êàö³¿ ðåçóëüòàò³â â³ä ðåà-
ë³çàö³¿ ïåòèö³é. Àëå öå íå äàº 
çì³í, ùîá ³íñòðóìåíò (ñèñòåìà 
ïåòèö³é — àâò.) çàïðàöþâàâ, — 
êàæå ãðîìàäñüêà àêòèâ³ñòêà ²íãà 
Ôëÿæí³êîâà.

Ïèòàºìî, à ÿêáè óõâàëèëè ïðî-
åêò, ÿêèé ðîçðîáèëè ÃÎ, â³í áè 
âèïðàâèâ ñèòóàö³þ ç â³äïèñêàìè?

— ×àñòèíà ñïðàâä³ âàæëèâèõ 
ïåòèö³é ðîçãëÿäàëàñÿ á íà ñåñ³¿ ÷è 
âèêîíêîì³ ì³ñüêðàäè. Ïóáë³÷íî. 
Ó íàñ çà ÷îòèðè ðîêè ò³ëüêè îäíà 
ïåòèö³ÿ áóëà ðîçãëÿíóòà íà ñåñ³¿ 
ì³ñüêðàäè. Ó Ëüâîâ³ çà òîé æå 
÷àñ — 70. Ïðèíàéìí³, ì³ñüêà 
âëàäà ïîêàçàëà á ñâîþ äåìîêðà-
òè÷í³ñòü é òå, ùî ³äå¿ ãðîìàäè äëÿ 
íå¿ ö³êàâ³, — êàæå Ôëÿæí³êîâà.

Íàïåâíî, íèí³øíº îíîâëåííÿ 
ïåòèö³é ë³êâ³äóâàòè «â³äïèñêè» 
íå çìîæå. Àëå òåïåð ñëóæáîâöÿì 
äîâåäåòüñÿ ðåòåëüíî îá´ðóíòî-
âóâàòè ùå é ïåðåä äåïóòàòàìè 
òà ÷ëåíàìè ì³ñüêâèêîíêîìó, 
÷îìó íåìîæëèâî, äëÿ ïðèêëàäó, 
ïîáóäóâàòè ùå îäèí ì³ñò ÷åðåç 
Áóã; çàïóñòèòè í³÷í³ ìàðøðóòêè 
íà Êîðåþ òà çðîáèòè ìóí³öèïàëü-
íèé ïðîêàò åëåêòðîñàìîêàò³â.

Депутат Олександр Зєрщиков пропонував взяти 
за основу рішення активістів. Але його пропозицію 
підтримали тільки сім із 41 народного обранця

У розпорядженні редакції є про-
екти рішень, що готували активіс-
ти та чиновники. Ми їх порівняли 
і знайшли відмінності. Якщо ко-
ротко, проект чиновників на по-
ловину копіює ініціативу громад-
ських активістів.
Проект рішення ГО мав на меті 
збільшити термін збору підписів 
на підтримку електронної петиції 
з 14 до 30 днів. А також вносить 
правку: «якщо розв’язання про-

блеми, що в тексті петиції, стосу-
ється до компетенції сесії міськра-
ди чи виконкому, то обов’язково 
готується проект рішення для роз-
гляду відповідним органом вла-
ди. Чиновники один раз на три 
місяці мають звітувати на сайті 
вінницької мерії про стан вико-
нання підтриманих петицій.
А що міняє проект про петиції, 
який внесли службовці міськра-
ди? Термін збору підписів для під-

тримки звернення не змінюється 
14 днів. А ще вносять до Поряд-
ку розгляду електронних пети-
цій два нових пункти: виконавчі 
органи влади, які відповідають 
за реалізацію петицій, зобов’язані 
раз на квартал інформувати від-
діл звернень міськради про стан 
виконання. Зведену інформацію 
про петиції Відділ звернень пе-
редає департаменту правової 
політики та якості.

Чим відрізняються два проекти змін е-петицій?
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Âàë³äàòîðè ïî-
âíîö³ííî çàïðà-

öþâàëè ó òðàìâàÿõ âñ³õ ìàðøðó-
ò³â. ×èíîâíèêè êàæóòü, ùî ÷åðåç 
íèõ ìîæíà ðîçðàõîâóâàòèñÿ áàí-
ê³âñüêèìè êàðòêàìè òà êàðòêàìè 
â³ííè÷àíèíà. Îñòàíí³ ïðîäàþòü 
ó ê³îñêàõ «Ïðåñà»: òî÷êè ïðîäàæó 
ìàþòü ñèíþ íàë³ïêó íà äâåðÿõ 
«Ïîïîâíþéòå òóò».

Òàì ïðîäàþòü òàê çâàí³ «ñ³ð³» 
êàðòêè: âîíè íå ìàòèìóòü äàíèõ 
ïðî âëàñíèêà, òîæ ïðè ¿õ âòðà-
ò³ íåìîæëèâî â³äíîâèòè áàëàíñ 
íà åëåêòðîííîìó ãàìàíö³.

— Êîì³ñ³¿ ïðè ïîïîâíåíí³ òà 
êóï³âë³ êàðòêè íåìàº. Ëþäèíà 
îïëà÷óº ¿¿ âàðò³ñòü — 60 ãðèâåíü 
òà ùå íà îäíó ãðèâíþ ïîïîâíþº 
¿¿ ðàõóíîê, ùîá ìè ïîáà÷èëè öåé 
ïëàñòèê ó ñâî¿é ñèñòåì³, — êàæå 
íà÷àëüíèê â³ää³ëó çàõèñòó äîõîä³â 
ÊÏ «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» Â³òàë³é 
Òèíäèê. — Íà ïåðñïåêòèâó â ì³ñ-
ò³ áóäå 500 òî÷îê ïîïîâíåííÿ-
ïðîäàæó å-êâèòê³â. Ïîïîâíèòè 
êàðòêó ìîæíà áóäå ³ ÷åðåç íàø 
ñàéò (pay.vn.ua/card_service), ³ 
÷åðåç ìîá³ëüíèé äîäàòîê.

ОСОБЛИВОСТІ ОПЛАТИ 
Ñïî÷àòêó ïëàòèëè áàíê³âñüêîþ 

êàðòêîþ ç NFC-÷³ïîì. Ïðèêëà-
äàºìî äî âàë³äàòîðà ³ ïðèëàä 
ïîâ³äîìëÿº, ùî òðåáà «òðèìàòè 

êàðòêó». ×åðåç ñåêóíäó ïðèñòð³é 
ñïîâ³ñòèâ, ùî îïëàòà óñï³øíà. 
Îñê³ëüêè ïëàòèëè ÷åðåç âàë³äà-
òîð, ùî äðóêóº êâèòîê, òî äîäàò-
êîâî îòðèìàëè ÷åê ïðî îïëàòó.

— Â³ííè÷àíè àêòèâíî êîðèñòó-
âàëèñÿ ñèñòåìîþ, ÿêà ó ëèñòîïàä³ 
ùå ìàëà ïîìèëêè, ³ çà îäíó ïî-
¿çäêó ïëàòèëè 2–3 ðàçè, — êàæå 
äèðåêòîðêà «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» 
Êàòåðèíà Áàá³íà. — Òîìó, ùîá 
óíåìîæëèâèòè ïîâòîðíó îïëàòó 
êàðòêîþ, ìè çðîáèëè â ñèñòåì³ 
«òàéì-àóò»: îäèí ðàç îïëàòèâøè 
ïðî¿çä áàíê³âñüêîþ êàðòêîþ, âè 
íå çìîæåòå íåþ ïîâòîðíî ñêî-
ðèñòàòèñÿ íà öüîìó âàë³äàòîð³ 
ïðîòÿãîì 10 õâèëèí. Òàêå îá-
ìåæåííÿ º òèì÷àñîâèì.

Ñèñòåìà å-êâèòêà îäíàêîâî 
ïðàöþº ³ ç «Ìóí³öèïàëüíîþ 
êàðòêîþ â³ííè÷àíèíà». ªäèíà 
â³äì³íí³ñòü — âàë³äàòîð, íàâ³òü 
ç äðóêîì ÷åêà, â³äìîâëÿºòüñÿ 
äðóêóâàòè êâèòîê.

— Öå áóëî ð³øåííÿ îïåðàòî-
ðà, ùîá ç ìóí³öèïàëüíî¿ êàðòêè 
íå äðóêóâàâñÿ êâèòîê, — ïîÿñíþº 
êîíñóëüòàíò.

КВИТОК — НЕ ОБОВ’ЯЗКОВО 
Âîäíî÷àñ, ôàõ³âö³ «Â³ííèöÿ-

êàðòñåðâ³ñ» ðàäÿòü ïëàòèòè áàí-
ê³âñüêèìè êàðòêàìè íà âàë³äàòî-
ð³, ÿêèé äðóêóº êâèòîê.

— Äî íàñ çâåðòàëèñÿ ÷åðåç 
ïðîáëåìè ç îïëàòîþ, ùî ç êàðò-
êè çí³ìàº êîøòè ÷åðåç äåê³ëü-
êà ãîäèí. ² öå ñòàº ïðè÷èíîþ 

ЯК ПЛАТИТИ «КАРТКОЮ 
ВІННИЧАНИНА» У ТРАНСПОРТІ 
Тест-драйв  З понеділка, 2 грудня, 
оголосили старт роботи е-квитка 
в трамваях. У продаж запустили «сірі» 
картки вінничанина, які можна купити 
в кіосках «Преса». А валідатори у вагонах 
підтримують й банківські картки з NFC-чіпом. 
Хоча в їхній роботі все ще є певні нюанси

êîíôë³êòó ç êîíäóêòîðàìè, ÿê³ 
íå â³ðÿòü ïðî îïëàòó ïðî¿çäó 
áàíê³âñüêîþ êàðòêîþ ³ âèìàãà-
þòü ïëàòèòè ãîò³âêîþ, — êàæå 
ðå÷íèöÿ ï³äïðèºìñòâà Âåðîí³êà 
Ñàâ÷óê. — ßêùî íå ïðèéøëà ïà-
ñàæèðó SMS ïðî óñï³øíó òðàí-
çàêö³þ (öå º ï³äòâåðäæåííÿì 
îïëàòè ïðî¿çäó — àâò.), òî äîêà-
çîì îïëàòè áóäå ðåàêö³ÿ âàë³äà-
òîðà: ïðèêëàäàºìî êàðòêó çíîâó 
äî òîãî æ ïðèëàäó, ÿêèì êîðèñ-
òóâàëèñÿ ðàí³øå, ³ â³í ïîêàæå, 
ùî ó âàøî¿ áàíê³âñüêî¿ êàðòêè 
«òàéì-àóò». Òîáòî, êàðòêîþ âæå 
êîðèñòóâàëèñÿ, êîøòè çà ïðî¿çä 
ñïëà÷åí³.

Äèðåêòîð «Â³ííèöüêî¿ òðàí-
ñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» Ìèõàéëî 

Ëóöåíêî êàæå, ùî êîíäóêòîðàì 
ðîç’ÿñíþþòü îñîáëèâîñò³ ðîáîòè 
å-êâèòêà. À ï³ñëÿ çàïóñêó ñèñ-
òåìè ùå é ó òðîëåéáóñàõ ³ àâ-
òîáóñàõ, ðîá³òíèêè îòðèìàþòü 
«ñòèìóëè» äîïîìàãàòè ïàñàæèðàì 
ðîáèòè âàë³äàö³þ.

— Ä³þ÷à ñèñòåìà îïëàòè ðîáî-
òè êîíäóêòîðà çàëåæèòü â³ä òîãî, 
ñê³ëüêè ëþäèíà ïðîäàñòü êâèò-
ê³â. ̄ ¿ ìè çì³íèìî: ð³âåíü îïëàòè 
áóäå çàëåæàòè â³ä òîãî, ñê³ëüêè 
ïàñàæèð³â ñêîðèñòàþòüñÿ áàí-
ê³âñüêèìè êàðòêàìè ÷è êàðòêàìè 
â³ííè÷àíèíà íà ïåâí³é îäèíèö³ 
òðàíñïîðòó, — êàæå Ëóöåíêî.

Òàêîæ â³í äîäàâ, ùî âñ³ 
240 êîíäóêòîð³â, ùî ïîáàæàëè 
çàëèøèòèñÿ ç «Â³ííèöüêîþ òðàí-
ñïîðòíîþ êîìïàí³ºþ», ìàòèìóòü 
³ íàäàë³ ðîáîòó, ï³ñëÿ ïîâíîö³í-
íîãî çàïóñêó å-êâèòêà â óñüîìó 
ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³.

ЩО ПОКАЗУВАТИ 
КОНТРОЛЕРУ 

Íà îäí³é ³ç çóïèíîê ó òðàìâàé 
çàéøëè êîíòðîëåðè. Ó íèõ òåïåð 
º POS-òåðì³íàëè, ÿê³ ïåðåâ³ðÿþòü 
îïëàòó ïðî¿çäó. Äëÿ ïåðåâ³ðêè 
òðåáà ïðèêëàñòè äî òåðì³íàëà 
êîíòðîëåðà ïëàò³æíó êàðòêó (÷è 
êàðòêó â³ííè÷àíèíà) àáî òåëåôîí 
ç NFC-÷³ïîì, ÷èì ðîçðàõóâàëèñü 
çà ïðî¿çä. Ðîçðîáíèêè çàïåâíÿ-
þòü, ùî ïðèñòð³é çàô³êñóº ò³ëüêè 
îñòàííþ òðàíçàêö³þ: íà åêðàí³ 
òåðì³íàëó êîíòðîëåðà ïîì³÷àºìî 
÷îòèðè ïåðø³ òà ÷îòèðè îñòàíí³ 
öèôðè íàøî¿ áàíê³âñüêî¿ êàðòêè 
(àáî íîìåð êàðòêè â³ííè÷àíèíà) 
³ ïîâ³äîìëåííÿ «Îïëà÷åíî». Òîá-
òî, íå òðåáà ïàïåðîâîãî êâèòêà, 
ùîá ï³äòâåðäèòè, ùî âè íå «çà-
ºöü».

Îêðåìîþ ïåðåâàãîþ äëÿ âëàñ-
íèê³â êàðòîê â³ííè÷àíèíà º áåç-
êîøòîâíà ïåðåñàäêà. ² ùîá ïðè 
ïåðåâ³ðö³ íà òåðì³íàë³ â êîíòðî-
ëåðà âèçíà÷èëàñÿ îñòàííÿ îïëàòà, 
ïîòð³áíî îáîâ’ÿçêîâî ðåºñòðóâàòè 
ñâ³é ïðî¿çä â ³íøîìó òðàíñïîðò³.

— Ïðîòÿãîì 30 õâèëèí çìîæåòå 
ïåðåñ³ñòè áåçêîøòîâíî ç îäíî-
ãî òðàíñïîðòó â ³íøèé (òðàìâàé, 
òðîëåéáóñ ³ àâòîáóñ — àâò.). Ïðè 
ïåðåñàäö³ â ³íøèé òðàíñïîðò, 
òðåáà ðåºñòðóâàòè ñâ³é ïðî¿çä 
íà âàë³äàòîð³. Ï³ä ÷àñ ïðîöåäóðè 
íà åêðàí³ ïðèëàäó áóäå âêàçàíî 
«Ïåðåñàäêà», ïîâòîðíî êîøòè 
çí³ìàòè íå áóäå, — êàæå Êàòå-
ðèíà Áàá³íà.

ПІЛЬГОВИКИ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 
Ä³çíàëèñÿ ïðî ³íø³ îñîáëèâîñò³ 

ìóí³öèïàëüíèõ êàðòîê. Çîêðåìà, 
ïðî òå, ÷è ìàòèìóòü îáìåæåííÿ 
íà ê³ëüê³ñòü ïî¿çäîê ï³ëüãîâèêè.

— Æîäíèõ îáìåæåíü äëÿ ïåí-
ñ³îíåð³â òà ³íøèõ ï³ëüãîâèê³â 
íåìàº. Ï³ëüãîâèêè ìàþòü ò³ëü-
êè ô³êñóâàòè ñâ³é ïðî¿çä. Ó ãðî-

ìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ ç íèõ íå çí³ìàþòü 
êîøòè, — êàæå äèðåêòîðêà «Â³-
ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» Êàòåðèíà Áà-
á³íà.

À ÿê áóäóòü ¿çäèòè íåì³ñöåâ³, 
ùî íå ìàþòü æîäíîãî óÿâëåííÿ 
ïðî êàðòêó â³ííè÷àíèíà?

— Óñ³ ïàñàæèðè çìîæóòü íàäàë³ 
¿çäèòè çà ãîò³âêó àáî ÷åðåç ÑÌÑ, 
QR-êîäè, ÷åðåç îïëàòó áàíê³â-
ñüêîþ êàðòêîþ. Öå ä³ÿòèìå ïðî-
òÿãîì ïåðåõ³äíîãî ïåð³îäó, ÿêèé 
îð³ºíòîâíî òðèâàòèìå äî áåðåçíÿ 
2020 ðîêó, — â³äïîâ³ëà ðå÷íèöÿ 
ï³äïðèºìñòâà Âåðîí³êà Ñàâ÷óê.

Ó 2020 ðîö³ ïî÷íóòü ïðàöþâàòè 
³íôîðìàö³éí³ öåíòðè ó âåëèêèõ 
òðàíñïîðòíèõ âóçëàõ ì³ñòà — Çà-
ë³çíè÷íèé âîêçàë, àâòîâîêçàëè. 
Òàì êîíñóëüòàíòè áóäóòü ïîÿñ-
íþâàòè ïðî ðîáîòó «Ìóí³öèïàëü-
íî¿ êàðòêè â³ííè÷àíèíà».

Íàðàç³ êàðòîê º äåê³ëüêà: ï³ëü-
ãîâà, çâè÷àéíà êàðòêà, ó÷í³âñüêà, 
ñòóäåíòñüêà. À ÷è º òóðèñòè÷í³ 
êàðòêè òà ìåõàí³çì «çàñòàâíî¿ 
âàðòîñò³», êîëè ìîæíà ïîâåðíó-
òè ïëàñòèê ÷åðåç äåê³ëüêà äí³â òà 
îòðèìàòè ÷àñòèíó ãðîøåé íàçàä?

— Òóðèñòè÷í³ êàðòêè ðîç-
ðîáëÿþòüñÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè 
ðåñòîðàííîãî ³ ãîòåëüíîãî á³ç-
íåñó. Âîíè õî÷óòü âèêîðèñòîâó-
âàòè òàê³ êàðòêè ÿê êëþ÷-êàðòà 
â ãîòåëÿõ. Òîæ çàìîâèâøè ïåâíó 
ê³ëüê³ñòü êàðòîê, âîíè çìîæóòü 
âèäàâàòè ¿õ ñâî¿ì ãîñòÿì. Ùîäî 
ñèñòåìè ³ç «çàñòàâíîþ âàðò³ñ-
òþ» — âîíà âñå ùå â ðîáîò³, 
îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ, ÿê âîíà 
áóäå ïðàöþâàòè, ùå íåìàº, — 
â³äïîâ³ëà Ñàâ÷óê.

Ðàí³øå ðîçáèðàëèñÿ, ÿê çì³-
íèòü íàø³ ïî¿çäêè â òðàíñïîðò³ 
å-êâèòîê. Çîêðåìà, ãîâîðèëè ïðî 
åëåêòðîíí³ ïðî¿çí³ êâèòêè òà ñèñ-
òåìó çàõèñòó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ 
ïàñàæèð³â (bit.ly/2qUldDb).

«Муніципальна картка віннича-
нина» стане більше, ніж просто 
квитком для проїзду в громад-
ському транспорті, про що за-
певнив міський голова Сергій 
Моргунов.
— Це один з перших елементів 
загального електронного серві-
су Вінниці, який з роками буде 
наповнюватися новими мож-
ливостями для жителів міста, — 
каже Моргунов. — Фактично, 
від сьогодні (2 грудня) картка 
вінничанина діє у трамваях. 
До кінця року запустимо валіда-
тори у тролейбусах і автобусах, 
а з січня 2020 року — до системи 
електронного квитка долучаться 

маршрутки.
Проект реалізується мерією спіль-
но з компанією VISA і за фінан-
сової підтримки Європейського 
банку реконструкції та розвитку. 
Заплановані три етапи його за-
пуску і наразі триває перший етап.
— Запустили сайт et.vn.ua, через 
який можна замовити персоні-
фіковані картки; облаштовуємо 
службу контролю в транспорті; 
торгову мережу, де можна купити 
та поповнити картки. На другому 
етапі — мобільні додатки на базі 
Android та iOS. Картки можна 
буде поповнити в терміналах 
типу Ibox. А до системи доєдна-
ються тролейбуси та автобуси. 

На третьому етапі — підключають-
ся до мережі електронного квит-
ка маршрутки, а на 50 зупинках 
будуть електронні табло з похви-
линним графіком транспорту, — 
каже директорка «Вінницякарт-
сервіс» Катерина Бабіна.
Нагадаємо, Комунальне підпри-
ємство «Вінницякартсервіс», яке 
курує цей проект, у 2015 році 
отримало позику від Європей-
ського банку реконструкції та 
розвитку на 8 мільйонів євро. 
У 2018-му, після проведення 
міжнародного тендеру ціна зни-
зилася до 5 мільйонів 531 тисячі 
866 євро. Підряд отримала чесь-
ка компанія «Мікроелектроніка».

Е-квиток робитимуть у три етапи 

Платити у трамваях можна і банківською карткою. 
Але фахівці радять робити це на тому валідаторі, 
що друкує квиток — зазвичай, він біля других дверей

Æîäíèõ îáìåæåíü 
ó êàðòè äëÿ 
ïåíñ³îíåð³â íåìàº. 
Ï³ëüãîâèêè ìàþòü 
ò³ëüêè ô³êñóâàòè 
ñâ³é ïðî¿çä 
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Çì³íèòè çàïî-
á³æíèé çàõ³ä ç òðè-
ìàííÿ ï³ä âàðòîþ 
íà ö³ëîäîáîâèé 

äîìàøí³ àðåøò íàìàãàâñÿ çâè-
íóâà÷åíèé ó âèãîòîâëåíí³ ³ ðîç-
ïîâñþäæåíí³ äèòÿ÷î¿ ïîðíîãðàô³¿. 
Ìèíóëîãî ÷åòâåðãà, 28 ëèñòîïàäà, 
ó Â³ííèöüêîìó àïåëÿö³éíîìó ñóä³ 
ðîçãëÿäàëè éîãî ñêàðãó. Çàñ³äàííÿ 
çà ñïðàâîþ, ÿêà ñòîñóºòüñÿ ñåêñó-
àëüíîãî çëî÷èíó ïðîòè íåïîâíî-
ë³òíüî¿ ä³â÷èíè, áóëî çàêðèòèì.

— Ñóä íå çì³íèâ çàïîá³æíîãî 
çàõîäó ï³äîçðþâàíîìó ó ñòâî-
ðåíí³ é ðîçïîâñþäæåíí³ äèòÿ÷î¿ 
ïîðíîãðàô³¿. Òîæ ÷îëîâ³ê ïåðå-
áóâàòèìå ï³ä âàðòîþ äî 19 ñ³÷-
íÿ íàñòóïíîãî ðîêó, — ðîçïîâ³-
ëà ï³ñëÿ ðîçãëÿäó ñêàðãè ìàéîðà 
ïðåñ-ñåêðåòàð Â³ííèöüêîãî àïå-
ëÿö³éíîãî Íàä³ÿ ×îðíà-Ãàðàæà.

Òàêîæ çà íàäàíîþ íåþ ³íôîð-
ìàö³ºþ, ïðî ïîøèðåííÿ äèòÿ÷î-
ãî ïîðíî íàøèõ ïðàâîîõîðîíö³â 
ïîâ³äîìèëè àâñòðàë³éñüê³ êîëåãè, 
à äàë³ ñë³äñòâî âñòàíîâèëî: «Ïðà-

ö³âíèê ðàéîííîãî â³éñüêîâîãî êî-
ì³ñàð³àòó Â³ííè÷÷èíè óïðîäîâæ 
2012–2014 ðîê³â âèãîòîâèâ ïîðíî-
ãðàô³÷íó ôîòî- ³ â³äåîïðîäóêö³þ, 
äî çéîìêè ïðèìóñîâî çàëó÷èâ 
ñâîþ ìàëîë³òíþ äî÷êó (îãîëÿâ ¿¿ 
ñòàòåâ³ îðãàíè, íåïðèñòîéíî òîð-
êàâñÿ äî íèõ òà ³ì³òóâàâ ñòàòåâèé 
àêò), òàê ñòâîðèâ ìàéæå 300 ìàòå-
ð³àë³â ç äèòÿ÷îþ ïîðíîãðàô³ºþ, ÿê³ 
ðîçì³ùóâàâ íà â³äïîâ³äíèõ ñàéòàõ».

Çíàõîäèìî óõâàëó Â³ííèöüêî-
ãî ì³ñüêîãî ñóäó, ÿêîþ ñë³ä÷èé 
ñóääÿ çàäîâîëüíèâ êëîïîòàííÿ 
ïîë³ö³¿ ïðî àðåøò ìàéîðà, â Ðå-
ºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü. Ó í³é ñêà-
çàíî, ùî â³äêðèëè ïðîâàäæåííÿ 
çà äâîìà ñòàòòÿìè Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè (ïðî âèãîòîâ-
ëåííÿ, çáóò ³ ðîçïîâñþäæåííÿ 
ïîðíîãðàô³÷íèõ ïðåäìåò³â òà 
ïðî ðîçáåùåííÿ íåïîâíîë³òí³õ) 
íàïðèê³íö³ ÷åðâíÿ öüîãî ðîêó.

Ï³äîçðþâàíèé — ðàí³øå íå ñó-
äèìèé óðîäæåíåöü ñåëà Øåðøí³, 
íåùîäàâíî ïðèçíà÷åíèé íà ïî-
ñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ â³é-
ñüêîâîãî îáë³êó òà áðîíþâàííÿ 
ñåðæàíò³â ³ ñîëäàò³â çàïàñó Òèâ-
ð³âñüêîãî ðàéîííîãî â³éñüêîâîãî 

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674 
 Âèðîê êðàä³éö³, ùî ïðàöþ-
âàëà ó â³ää³ëåíí³ íà Þíîñò³, 
âèí³ñ äíÿìè Â³ííèöüêèé ì³ñü-
êèé ñóä. Ó ð³øåíí³ ÷èòàºìî ïðî 
40 åï³çîä³â — êàñèðêà çí³ìàëà 
â á³ëüøîñò³ ïî òèñÿ÷³ ãðèâåíü, 
àëå ³íêîëè öóïèëà îäðàçó 5 òèñÿ÷. 
Äåÿêèõ ïåíñ³îíåð³â âîíà îá³êðà-
ëà ïî ê³ëüêà ðàç³â, äîêè òàºìíå 
íå ñòàëî ÿâíèì.

Âàã³òíà îáâèíóâà÷åíà ïðîñèëà, 
ùîá ¿¿ ñóâîðî íå êàðàëè, ³ äî íà-
áðàííÿ âèðîêîì çàêîííî¿ ñèëè 
çàëèøèëàñÿ ï³ä çàñòàâîþ. Ñóìó 
«â³äêóïíèõ â³ä Ñ²ÇÎ» ¿é âèçíà÷è-
ëè ó 40 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Öå ìåíøå 
çà ãðîø³, âêðàäåí³ â ïîòåðï³ëèõ. 
24-õ ïåíñ³îíåð³â, ÿê³ çí³ìàëè êî-
øòè ç³ ñâî¿õ êàðòîê ÷åðåç êàñó 
â³ää³ëåííÿ Îùàäáàíêó.

Ä³ëî áóëî òàê. Ïðèõîäèòü ëþ-
äèíà çà ïåíñ³ºþ ³ äàº êàñèðö³ 
ïàñïîðò òà ïëàñòèêîâó êàðòêó. 

Òà çí³ìàº íà ñâîºìó ðîáî÷îìó 
pos-òåðì³íàë³, íàïðèêëàä, 3 òè-
ñÿ÷³, ÿê³ ïîïðîñèâ êë³ºíò. ² îä-
ðàçó çà ö³ºþ îïåðàö³ºþ ïðîâîäèòü 
äðóãó. Íà ìåíøó ñóìó.

Òåðì³íàë âèäàº ïî äâà ÷åêè. 
Îäèí åêçåìïëÿð ïåðøîãî êàñèð-
êà äàâàëà íà ï³äïèñ ïåíñ³îíåðîâ³ 
òà ïîò³ì õîâàëà â ïàïêó çâ³òíîñò³, 
à êë³ºíòñüêèé — â³ääàâàëà ëþ-
äèí³ ç ïàñïîðòîì, êàðòêîþ òà 
ãð³øìè. À ùî ðîáèëà ç ÷åêîì 
íà âêðàäåíó ñóìó? Ï³äïèñóâàëà 
ñàìà òà êëàëà äî òîãî æ çâ³òíîãî 
æóðíàëó. Äðóãèé åêçåìïëÿð — 
ó ñì³òíèê. Ïîòàéêè çíÿò³ ãðî-
ø³ — ñîá³, ïîçà êàñó.

«Ñâîþ âèíó ó â÷èíåíí³ ³í-
êðèì³íîâàíèõ çëî÷èí³â âèçíàëà, 
ùèðî ðîçêàÿëàñü òà ñóäó ïîÿñíè-
ëà, ùî ä³éñíî, ïðè îáñòàâèíàõ, 
çàçíà÷åíèõ â îáâèíóâàëüíîìó 
àêò³, âîíà ñêî¿ëà ³íêðèì³íîâàí³ 
ä³ÿííÿ, — êàæå âèðîê. — Ñóäó ïî-

ÿñíèëà, ùî ä³éñíî (…) çí³ìàëà 
êîøòè ç êàðòîê îñ³á ïîõèëîãî 
â³êó, ïðè öüîìó ñïî÷àòêó çí³ìàëà 
êîøòè çàçíà÷åí³ âêàçàíèìè îñî-
áàìè äëÿ íèõ, à ïîò³ì çí³ìàëà ç 
¿õí³õ êàðòîê ïåâí³ ñóìè äëÿ ñåáå, 
ï³ñëÿ ÷îãî ï³äïèñóâàëà ÷åê, ÿêèé 
êëå¿ëà ó â³äïîâ³äí³ «äîêóìåíòè 
äíÿ», äðóãèé ïðèì³ðíèê ÿêîãî 
âèêèäàëà â ñì³òíèê».

Ïîòåðï³ë³ ïåíñ³îíåðè, ÿê íà-
ïèñàâ ñóä â ð³øåíí³, ïîäàëè çà-
ÿâè ïðî ðîçãëÿä ñïðàâè áåç ¿õíüî¿ 
ó÷àñò³. Âñå òîìó, ùî êàñèðêà ïî-
âåðíóëà ¿ì êîøòè. 

À êðàëà ïîñò³éíî ïðîòÿãîì 
ðîêó, ùîéíî ïðèéøëà íà ðîáîòó 
ó â³ää³ëåííÿ. ¯¿ ñïðàâó â³äêðè-
ëè, ÿê áà÷èìî çà ìàòåð³àëàìè, 
â ëþòîìó öüîãî ðîêó. Ïåðøèé 
åï³çîä äàòîâàíèé òðàâíåì ìè-
íóëîãî ðîêó. Ïðèõ³ä íà ïîñàäó 
ñòàðøîãî êîíòðîëåðà-êàñèðà 
ñåêòîðà êàñîâèõ îïåðàö³é ô³ë³¿ 

ÀÒ «Îùàäáàíê» íà ïðîñïåêò³ 
Þíîñò³ — ó áåðåçí³ 2018-ãî.

Óñ³ åï³çîäè êðàä³æîê ³ ï³äðîáîê 
³äåíòè÷í³. Ò³ëüêè ñóìè ð³çíÿòüñÿ. 
Â îñíîâíîìó ïåíñ³îíåðè âòðà÷à-
ëè ïî òèñÿ÷³ ãðèâåíü ç êàðòîê. 
Äåÿêèì ïîùàñòèëî ìåíøå: ¿õ 
äóðèëà ïðàö³âíèöÿ êàñè ê³ëüêà 
ðàç³â ³ ³íêîëè öóïèëà çà ðàç àæ 
ïî 5 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

À îñü ÿê ïåðåêàçàëè â ñóäîâîìó 
ð³øåíí³ ïîÿñíåííÿ îáâèíóâà÷å-
íî¿ ïðî ïðè÷èíó êðàä³æîê:

«Âêàçàí³ êîøòè âîíà âèòðà÷à-
ëà íà ë³êóâàííÿ ¿¿ ä³äóñÿ, ÿêèé 
ñòàíîì íà ñüîãîäí³øí³é äåíü 
ïîìåð. Îáâèíóâà÷åíà äîäàòêîâî 
ñóäó ïîâ³äîìèëà, ùî íà äàíèé 
÷àñ âîíà ïåðåáóâàº íà 22 òèæí³ 
âàã³òíîñò³, ïðî â÷èíåíå æàëêóº, 
â ÷îìó ùèðî ðîçêàþºòüñÿ, à òîìó 
ïðîñèëà ñóä ñóâîðî ¿¿ íå êàðàòè 
òà íå ïîçáàâëÿòè âîë³».

² ñóä íå â³äïðàâèâ äî â’ÿçíèö³ 

âàã³òíó. Âðàõóâàâ, ùî ñêîºí³ íåþ 
çëî÷èíè — íåâåëèêî¿ ÷è ñåðåä-
íüî¿ òÿæêîñò³, òà º ê³ëüêà îáñòà-
âèí, ùî ïîì’ÿêøóþòü ïîêàðàííÿ 
(êàÿòòÿ, àêòèâíå ñïðèÿííÿ ó ðîç-
êðèòò³ çëî÷èíó òà äîáðîâ³ëüíå 
â³äøêîäóâàííÿ çàâäàíîãî çáèò-
êó), ³ ëèøåíü îäíå îáòÿæåííÿ 
(â÷èíåííÿ çëî÷èíó ùîäî îñîáè 
ïîõèëîãî â³êó).

Êàñèðö³ ïðèñóäèëè 3 ðîêè ç³ 
çâ³ëüíåííÿì â³ä â³äáóâàííÿ ïî-
êàðàííÿ íà ð³ê. Òîæ ÿêùî âîíà 
ïðîòÿãîì 12-òè ì³ñÿö³â íå âêðàäå 
ùå ÷îãîñü, òî çà ãðàòè íå ïîòðà-
ïèòü. Ï³ä ÷àñ ñë³äñòâà, ÿê áà÷èìî 
ç ñóäîâîãî ð³øåííÿ, æ³íêà áóëà 
ï³ä çàñòàâîþ.

Òðîõè á³ëüøå 40 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
ÿê ïîðÿòóíîê â³ä Ñ²ÇÎ âíåñëà 
çà ï³äîçðþâàíó íå íàçâàíà â ïó-
áë³÷íîìó ðåºñòð³ ëþäèíà. ̄ é ïî-
âåðíóòü ö³ êîøòè ï³ñëÿ íàáðàííÿ 
âèðîêîì çàêîííî¿ ñèëè.

Безсовісна з Ощадбанку. Касирка крала у пенсіонерів

МАЙОРА, ЯКИЙ ЗНІМАВ ДОЧКУ 
В ПОРНО, ЗАЛИШИЛИ В СІЗО 
На час слідства  Чекати вдома кінця 
розслідування за своєю порно-справою 
хотів офіцер з Тиврівського військкомату. 
Поки поліція формує доказову базу 
на майора за поширення виготовленого 
власноруч дитячого порно, в апеляційному 
суді вирішували питання арешту 
підозрюваного в розбещенні дочки

êîì³ñàð³àòó, ìàéîð. À â ïåð³îä 
ñêîºííÿ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó 
çëî÷èíó — ïðîõîäèâ â³éñüêî-
âó ñëóæáó ó â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³ 
3028 íà ïîñàä³ îô³öåðà îïåðàòèâ-
íîãî â³ää³ëåííÿ. Òîáòî â Êàëè-
í³âñüêîìó ï³äðîçä³ë³ Íàöãâàðä³¿.

Ó ñóäîâîìó ð³øåíí³ îáñòàâèíè 
çëî÷èíó, ÿêèé òðèâàâ äâà ðîêè, 
îïèñàëè òàê: «… ìàþ÷è áåçïåðå-
øêîäíèé òà ïîñò³éíèé äîñòóï 
äî ñâîº¿ íåïîâíîë³òíüî¿ äîíüêè, 
øëÿõîì ïðèìóñó îñòàííüî¿ äî ó÷àñ-
ò³ ó ñòâîðåíí³ òàêèõ ïðåäìåò³â, çíà-
õîäÿ÷èñü ïî ì³ñöþ ñâîãî ïîñò³é-
íîãî ïðîæèâàííÿ, çà äîïîìîãîþ 
ôîòî òà â³äåî òåõí³êè, â ð³çíó ïîðó 
äîáè, âèãîòîâèâ çîáðàæåííÿ òà â³-
äåîïðîäóêö³þ, ùî ì³ñòèòü äèòÿ÷ó 
ïîðíîãðàô³þ, à ñàìå 278 ãðàô³÷íèõ 
ôàéë³â, ùî â³äïîâ³äíî äî âèñíî-
âêó ñóäîâî¿ ìèñòåöòâîçíàâ÷î¿ åêñ-
ïåðòèçè â³ä 15.08.2019 â³äíîñèòüñÿ 
äî äèòÿ÷î¿ ïîðíîãðàô³¿».

Äàë³ ÷èòàºìî â ð³øåíí³, ùî íàöã-
âàðä³ºöü ðîçì³ñòèâ íà ð³çíîãî ðîäó 
³íòåðíåò-ðåñóðñàõ âèãîòîâëåí³ íèì 
çîáðàæåííÿ òà â³äåî, ùî ì³ñòÿòü 
äèòÿ÷ó ïîðíîãðàô³þ. Ä³¿ áàòüêà 
ïðîòè ñåêñóàëüíî¿ íåäîòîðêàíîñò³ 
ñâîº¿ äî÷êè â óõâàë³ ì³ñüêîãî ñóäó 
íàçâàí³ ïðÿìèì óìèñëîì òà îïèñà-
í³ òàê: «îãîëåííÿ ñòàòåâèõ îðãàí³â 
ìàëîë³òíüî¿ äèòèíè, íåïðèñòîéí³ 
äîòîðêàííÿ äî ñòàòåâèõ îðãàí³â, 
³ì³òàö³ÿ ñòàòåâîãî àêòó».

Ï³äîçðó, îãîëîøåíó ñë³äñòâîì 
â³éñüêîâîìó îô³öåðîâ³ 21 ëèñ-
òîïàäà öüîãî ðîêó, Â³ííèöüêèé 
ì³ñüêèé ñóä íàçâàâ îá´ðóíòîâà-
íîþ ³ çàäîâîëüíèâ êëîïîòàííÿ 
ñë³ä÷î¿ ïðî àðåøò. Â³äòîä³ ÷îëîâ³-
êà òðèìàþòü â ñë³ä÷îìó ³çîëÿòîð³. 
Éîãî ñïðîáà âèéòè ç-ï³ä âàðòè 

ï³ä äîìàøí³é àðåøò íå âäàëàñÿ. 
Ñóä çâàæèâ íà ðèçèêè. Íà éìî-
â³ðí³ñòü âòå÷³ â³ä ïîêàðàííÿ, 
â³ðîã³äí³ñòü çíèùåííÿ äîêàç³â 
çëî÷èíó òà ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè 
íà äî÷êó: «ïñèõîëîã³÷íî òèñíóòè, 
ñòâîðþâàòè ïåðåøêîäè ó ïðîâå-
äåíí³ ñë³ä÷èõ ä³é ³ç ïîòåðï³ëîþ 
òà ¿¿ ïîäàëüø³é ðåàá³ë³òàö³¿».

Òàêîæ ñóä íàïèñàâ, ùî ï³äî-
çðþâàíèé «çìîæå â÷èíèòè ³íøå 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, íà-
ïðèêëàä, äåçåðòèðñòâî, òàê ÿê º 
â³éñüêîâîñëóæáîâöåì ³ ðîçóì³º 
íàñë³äêè ó ðàç³ âèçíàííÿ éîãî 
âèííèì ó â÷èíåíí³ òàêîãî ðîäó 
çëî÷èíó».

Ð³øåííÿ êîëåã³¿ àïåëÿö³éíîãî 

ñóäó â ðåºñòð³ ùå íåìàº. ×îìó 
çàñòàâè â³éñüêîâîìó îô³öåðó 
íå ïðèçíà÷àëè, çðîçóì³ëî ç óõâà-
ëè ì³ñüêîãî ñóäó. Ñë³ä÷èé ñóääÿ 
âðàõóâàâ òå, ùî ï³äîçðþâàíèé ìàâ 
çàðîá³òîê ç ïîðíî, à òîìó ìîæå 
çàïëàòèòè çàñòàâó. Êð³ì òîãî, éîãî 
ñïðàâó íàçâàëè «âèêëþ÷íèì âè-
ïàäêîì» ÷åðåç «îñîáëèâèé îñóä 
ñóñï³ëüñòâà» òàêîãî ðîäó çëî÷èí³â.

Ä³¿ ìàéîðà òàêîæ êâàë³ô³êóþòü 
ÿê äîìàøíº íàñèëüñòâî. Öå ó âè-
ïàäêó âèíåñåííÿ çâèíóâà÷óâàëü-
íîãî âèðîêó ñòàíå îáòÿæóþ÷îþ 
îáñòàâèíîþ. Òàêà ìîæå çá³ëüøèòè 
ïîêàðàííÿ, ïåðåäáà÷åíå â ñòàòòÿõ 
çâèíóâà÷åííÿ — äî 10 ðîê³â òþ-
ðåìíîãî óâ’ÿçíåííÿ.

Засідання було закрите. Фото арештанта зробила 
прес-служба Вінницького апеляційного суду 
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Втік до мами 
 Äî ïîë³ö³¿ ââå÷åð³ 
2 ãðóäíÿ çâåðíóâñÿ äèðåê-
òîð Æìåðèíñüêîãî öåíòðó 
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðå-
àá³ë³òàö³¿ äëÿ ä³òåé. ×îëîâ³ê 
ïîâ³äîìèâ, ùî ó íèõ çíèê 
12-ð³÷íèé õëîïåöü. Íàñòóï-
íîãî äíÿ, 3 ãðóäíÿ, äèòèíó 
âäàëîñÿ çíàéòè. Õëîï÷èê 
íî÷óâàâ ó ãîñïîäàðñüê³é 
áóä³âë³ ïîáëèçó áóäèíêó, äå 
ìåøêàëà ìàòè.
— Øêîëÿð ðîçïîâ³â, ùî 
â÷îðà íà ïîòÿç³ â³í ïðè¿õàâ 
äî Â³ííèö³, à ïîò³ì àâòî-
áóñîì äî¿õàâ äî Êàëèí³âêè. 
Äî áóäèíêó ìàòåð³ ïðèé-
øîâ óíî÷³, òîìó ë³ã ñïàòè 
â ãîñïîäàðñüê³é áóä³âë³, àáè 
íå áóäèòè æ³íêó. Õëîï÷èê 
íåîäíîðàçîâî ò³êàâ ç äîìó 
òà ðåàá³ë³òàö³éíîãî öåíòðó, 
äå îñòàíí³ì ÷àñîì ïðîæè-
âàâ, — êàæóòü ó â³ää³ë³ êî-
ìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³.
Íèí³ äèòèíà çíîâó â Æìå-
ðèíñüêîìó öåíòð³ ñîö³-
àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåà-
á³ë³òàö³¿. Ç íèì ïðàöþþòü 
ïñèõîëîãè.

Аварія з 
маршруткою 
 Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ âðàíö³ 
2 ãðóäíÿ íà âóëèö³ Ìàÿêîâ-
ñüêîãî.
— Âîä³é àâòîìîá³ëÿ 
Chrysler, âè¿æäæàþ÷è ç 
ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ äî áó-
äèíêó, íå íàäàâ ïåðåâàãó 
ó ðóñ³ ìàðøðóòíîìó òàêñ³, 
ùî ðóõàëîñü íà âåëèê³é 
øâèäêîñò³ çà ìàðøðóòîì 
21 À, òà çä³éñíèâ ç íèì ç³-
òêíåííÿ. Ï³ñëÿ öüîãî âîä³é 
ìàðøðóòíîãî òàêñ³ íå âïî-
ðàâñÿ ç êåðóâàííÿì òà â'¿õàâ 
ó ïàðêàí, — çàçíà÷àþòü 
ó Ñèòóàö³éíîìó öåíòð³. 
Äâîõ ïàñàæèð³â ìàðøðóòêè 
ãîñï³òàë³çóâàëè äî ë³êàðí³.

Створили 
гімназію № 24 
 Îñâ³òí³é çàêëàä íà âó-
ëèö³ Áîðòíÿêà, 3 ââîäÿòü 
â îñâ³òíþ ìåðåæó ì³ñü-
êðàäè. Íà ñåñ³¿ ïîãîäèëè 
ñòâîðåííÿ ã³ìíàç³¿ ¹ 24, 
ÿêà îòðèìàëà ñâ³é íîìåð â³ä 
êîëèøíüî¿ âå÷³ðíüî¿ øêîëè 
íà Ïðèâîêçàëüí³é.
Äî ïåðøîãî êëàñó áðà-
òèìóòü ä³òåé, ùî æèâóòü 
íà òåðèòîð³¿ îáñëóãîâóâàííÿ 
ã³ìíàç³¿: ì³êðîðàéîí Ïî-
ä³ëëÿ òà ÷àñòèíà âóëèö³ 
Ïèðîãîâà. Ó ã³ìíàç³¿ áóäóòü 
â÷èòèñÿ ç 1 ïî 9 êëàñ.
Ïëàíóºòüñÿ, ùî âîíà çàïðà-
öþº ç 1 âåðåñíÿ 2020 ðîêó. 

КОРОТКОКОРОТКО

ÑÈÒÓÀÖ²ß

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Òðóáà íîâî¿ êî-
òåëüí³ íà òåðèòîð³¿ 
Â³éñüêîâî-ìåäè÷íî-
ãî öåíòðó çíàõîäèòü-

ñÿ íà òàêîìó ð³âí³, ùî äèì çàõîäèòü 
ó â³êíà êâàðòèð. Ïðî öå íàïèñàëè 
ìåøêàíö³ ñóñ³äí³õ áóäèíê³â.

«Ó êîòåëüí³ íà òåðèòîð³¿ Â³é-
ñüêîâî-ìåäè÷íîãî öåíòðó ñïàëþ-
þòü îòðóéí³ ðå÷îâèíè, — éäåòüñÿ 
ó ëèñò³ äî ðåäàêö³¿ RIA çà ï³ä-
ïèñîì 44-õ ìåøêàíö³â ñóñ³äí³õ 
áóäèíê³â. — Â³ä ñìîðîäó ñòðàæäà-
þòü æèòåë³ íàøîãî ì³êðîðàéîíó. 
Íàéïåðøå ò³, ÷è¿ áóäèíêè ïîðó÷ 
ç ñàíàòîð³ºì».

Ïðåäñòàâíèê ³í³ö³àòèâíî¿ ãðó-
ïè Âàëåð³é Êîòîâ, ÿêèé ïåðåäàâ 
ëèñòà â ðåäàêö³þ, óòî÷íèâ, ùî 
íàéáëèæ÷å äî íîâî¿ êîòåëüí³ çíà-
õîäèòüñÿ áóäèíîê ¹ 41 íà âóëèö³ 
Ñêàëåöüêîãî. Çà ñëîâàìè ÷îëî-
â³êà, âèñîòà òðóáè íå ïåðåâèùóº 
âèñîòè âîñüìîãî ïîâåðõó áóäèíêó.

— ßê ò³ëüêè â³òåð ó íàøó ñòî-
ðîíó, õî÷ áåðè òà ç êâàðòèðè 
ò³êàé, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — 
Ñìîð³ä ïðîíèêàº íàâ³òü ÷åðåç 
çà÷èíåí³ â³êíà. Äóìàþ, ùî òàì 
íåìà íàëåæíî¿ ñèñòåìè ô³ëüòð³â. 
Ïðèïóñêàºìî, ùî ïðè ïëàíóâàí-
í³ ïîðóøèëè áóä³âåëüí³ íîðìè. 
Íå ìîæå êîòåëüíÿ çíàõîäèòèñÿ 
á³ëÿ âèñîòíîãî æèòëîâîãî áóäèí-
êó íà â³äñòàí³ ìåíøå ñòà ìåòð³â.

Ëèñòè òàêîãî ñàìîãî çì³ñòó 
íàä³éøëè äî Äåðæïðîäñïîæèâ-
ñëóæáè, Äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ 
³íñïåêö³¿, äåïóòàòàì ì³ñüêðàäè.

«Ïðîñèìî âàñ îáãîâîðèòè 
íà ñåñ³¿ ïèòàííÿ çàáðóäíåííÿ 

íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà êî-
òåëüíåþ Â³éñüêîâî-ìåäè÷íîãî 
öåíòðó, — éäåòüñÿ ó ëèñò³ äî äå-
ïóòàò³â ì³ñüêðàäè. — Íàä³ñëàòè 
çàïèòè äî êîìïåòåíòíèõ îðãàí³â 
ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè ðîáîòè êî-
òåëüí³, ÿêà çàãðîæóº çäîðîâ’þ 
ìåøêàíö³â ì³êðîðàéîíó».

ЦЕ НЕ НАШ ОБ’ЄКТ 
Ó â³âòîðîê âðàíö³ æóðíàë³ñò 

ïîáóâàâ ó Â³éñüêîâî-ìåäè÷íîìó 
öåíòð³. Òðóáà êîòåëüí³ ñïðàâä³ 
íèçüêà. ̄ ¿ íàâ³òü íå âèäíî ç âóëè-
ö³ Êîð³àòîâè÷³â. Çàðàäè ñïðàâåä-
ëèâîñò³, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî äèìó 
ìàéæå íå áóëî âèäíî. Óïðîäîâæ 
äåñÿòè õâèëèí ñïîñòåðåæåííÿ 
ò³ëüêè ðàç ç’ÿâèëàñÿ íåâåëèêà 
ñèçà õìàðèíà. Öüîãî ðàçó â³òåð 
ïîí³ñ ¿¿ ó ïðîòèëåæíó ñòîðîíó 
â³ä áàãàòîïîâåðõ³âêè.

— Öå íå íàø îá’ºêò, — ñêà-
çàâ ó ðîçìîâ³ ç æóðíàë³ñòîì çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèêà Öåíòðó ç 
ïèòàíü òèëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ 
ïîëêîâíèê Àíàòîë³é Êîâàëü-
÷óê. — Çåìëÿ ³ áóä³âë³ — âñå öå 
º âëàñí³ñòþ Ì³íîáîðîíè, à çíà-
õîäèòüñÿ íà áàëàíñ³ Êâàðòèðíî-
åêñïëóàòàö³éíîãî â³ää³ëó (ÊÅÂ) 
Â³ííèöüêîãî ãàðí³çîíó. ªäèíà 
ïðèâ’ÿçêà äî íàøîãî çàêëàäó — 
öå ì³ñöå çíàõîäæåííÿ êîòåëüí³ 
íà íàø³é òåðèòîð³¿.

Ñï³âðîçìîâíèê óòî÷íèâ, ùî 
äî íèõ óæå áóëî çâåðíåííÿ Äåð-
æàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿. ̄ ì 
íàäàëè òàêó ñàìó â³äïîâ³äü. Ò³ëü-
êè ïèñüìîâî.

Çà ñëîâàìè ïîëêîâíèêà, êî-
òåëüíÿ çàáåçïå÷óº òåïëîì ïðè-
ì³ùåííÿ Öåíòðó, íàãð³âàº âîäó 
äëÿ ïîòðåá çàêëàäó.

КОТЕЛЬНЯ ДИМИТЬ У НАШІ 
ВІКНА. ТАК МАЄ БУТИ?
Дим в очі  Хороша, на перший 
погляд, справа — переведення 
котельні на альтернативне паливо — 
обернулася для мешканців будинків 
поруч із Військово-медичним центром 
їдючою проблемою

ДВІ КОТЕЛЬНІ 
ПІД ОДНИМ ДАХОМ 

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó åêñïëóàòàö³¿ 
ÊÅÂ Âîëîäèìèð Êîâáàñà îäèí ç 
òèõ, õòî ïðèéìàâ íîâó êîòåëüíþ 
â åêñïëóàòàö³þ.

— Ìè â³äìîâèëèñÿ â³ä âèêî-
ðèñòàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó, — 
êàæå ñï³âðîçìîâíèê. — Íà àëü-
òåðíàòèâíå ïàëèâî ïåðåâåäåíî 
óæå ï’ÿòü êîòåëåíü. Íà òåðèòîð³¿ 
ìåäè÷íîãî öåíòðó êîòåëüíÿ çíà-
õîäèòüñÿ ó òîìó ñàìîìó ïðèì³-
ùåíí³, ùî é êîòåëüíÿ íà ïðèðîä-
íîìó ãàçîâ³. ̄ ¿ çáóäóâàëè ïðèâàòí³ 
ï³äïðèºìö³. Îáèðàëè ¿õ íà êîí-
êóðñ³ çà ñèñòåìîþ ProZoro.

Çà ñëîâàìè ïàíà Âîëîäèìèðà, ç 
ï³äïðèºìöÿìè ïðàöþþòü íà ï³ä-
ñòàâ³ äîãîâîðó îðåíäè. Âèðîáíèêè 
òåïëà îðåíäóþòü íå çåìëþ, à ÷àñ-
òèíó ïðèì³ùåííÿ êîòåëüí³, ùî 
ïðàöþâàëà ðàí³øå íà ïðèðîäíîìó 
ãàçîâ³.

Íàñê³ëüêè öå â³äïîâ³äàº ïðàâè-
ëàì áåçïåêè — äâ³ êîòåëüí³ ï³ä 
îäíèì äàõîì — ìàáóòü, òåæ âðàõó-
âàëà êîì³ñ³ÿ, ÿêà ïðèéìàëà îá’ºêò.

Íà óòî÷íþþ÷å çàïèòàííÿ, ÷è 
ïðîâîäèëèñÿ ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ, 
Âîëîäèìèð Êîâáàñà â³äïîâ³â òàê:

— ßêáè íå áóëî óñ³õ äîêóìåí-
ò³â, íå äóìàþ, ùî êîì³ñ³ÿ íàäà-
ëà á äîçâ³ë íà çàïóñê êîòåëüí³.

Ó ÊÅÂ ïîÿñíèëè, ùî åêîíî-
ì³÷íà âèãîäà â³ä âèêîðèñòàííÿ 
íîâîãî ïóíêòó âèðîáíèöòâà òåïëà 
î÷åâèäíà. Ïî-ïåðøå, êîòåëüíþ 
îáñëóãîâóº çà ñâî¿ êîøòè âëàñíèê.

— Ðàí³øå ó íàñ ïðàöþâàëè 
íà êîòåëüí³ 12 ëþäåé, — çàçíà-
÷àº Âîëîäèìèð Êîâáàñà. — Òåïåð 

åêîíîìèìî êîøòè íà îïëàòó ¿õ-
íüî¿ ïðàö³. Òà é àëüòåðíàòèâíå 
ïàëèâî êîøòóº äåøåâøå, í³æ ãàç. 
Äëÿ ñïàëþâàííÿ âèêîðèñòîâóþòü 
ùåïó ³ ïåëåòè.

Ñòîñîâíî äèìó, ïðî ÿêèé 
éäåòüñÿ ó ëèñò³, ñï³âðîçìîâíèê 
íàâ³â ïðèêëàä ³ç çàïóñêàìè ³í-
øèõ êîòåëåíü íà òâåðäîìó ïàëèâ³. 
Êàæå, òàì òàêîæ ïîïåðâàõ áóëè 
àíàëîã³÷í³ ïðîáëåìè. Ï³ñëÿ ðîç-
ìîâ ³ç âëàñíèêàìè ¿õ óñóíóëè.

НІХТО НЕ СПАЛЮЄ 
ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН 

Êîòåëüíþ íà òåðèòîð³¿ â³éñüêî-
âî-ìåäè÷íîãî öåíòðó áóäóâàëî 
ÒÎÂ «Á³îàëüòåðíàòèâà».

— Í³õòî îòðóéíèõ ðå÷îâèí 
íå ñïàëþº, — ïîâ³äîìèâ ó ðîç-
ìîâ³ ç æóðíàë³ñòîì êåð³âíèê òî-
âàðèñòâà Ñåðã³é Þðîâ. — Äëÿ âè-
ðîáíèöòâà òåïëà âèêîðèñòîâóºìî 
ïåëåòè. Âèãîòîâëÿþòü ¿õ ç òèðñè.

Ñï³âðîçìîâíèê íàãîëîñèâ, ùî 
¿õíº òîâàðèñòâî çàìîâëÿëî åêñ-
ïåðòèçó. ¯¿ ïðîâîäèëà íåçàëåæíà 
ëàáîðàòîð³ÿ. Êàæå, çà ðåçóëüòàòàìè 
ïåðåâ³ðêè, ïåðåâèùåíü äîïóùåíèõ 
íîðì øê³äëèâèõ ðå÷îâèí íå áóëî 
âñòàíîâëåíî. Ïðîåêò âèãîòîâëÿëî 
ï³äïðèºìñòâî «Àãðîïðîì Ì». ßê 
ñòâåðäæóº Ñåðã³é Þðîâ, ôàõ³âö³ 
íå ìîãëè äîïóñòèòè ïîðóøåííÿ 
Äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì.

— Âèêèäè äèìó, ïðî ÿê³ ãîâî-
ðÿòü ìåøêàíö³ ñóñ³äí³õ áóäèíê³â, 
ìîãëè áóòè ï³ä ÷àñ ïóñêî-íàëà-
ãîäæóâàëüíèõ ðîá³ò, — ãîâîðèòü 
Ñåðã³é Þðîâ. — Öüîãî ÿ íå çàïå-
ðå÷óþ. Àëå òåïåð ïðî òàê³ ôàêòè 
ìåí³ íå ïîâ³äîìëÿëè.

Керівник обласного лаборатор-
ного центру Мінохорони здоров'я 
України Валентина Зайцева по-
відомила журналісту, що їхні фа-
хівці готові провести дослідження 
на предмет викидів із зазначено-
го об’єкта — котельні на території 
Військово-медичного центру.
— Спершу необхідно зверну-
тися до управління Держпрод-
споживслужби, — каже пані 
Валентина. — Надіслати листа, 
повідомити суть проблеми. 
За дорученням Держпродспо-
живслужби і при необхідному 

фінансуванні проведемо потріб-
не дослідження.
Заступник керівника Державної 
екологічної інспекції в області 
Ігор Осадчук розповів, як їхня 
служба перевірятиме скаргу 
мешканців мікрорайону.
— Маємо звернутися до Держав-
ної екологічної інспекції у Києві, 
щоб отримати дозвіл на перевір-
ку об’єкта на території військо-
во-медичного закладу, — каже 
Ігор Осадчук. — Зрозуміло, на це 
потрібен час. Але без такого до-
зволу не зможемо працювати.

Як замовити лабораторні дослідження 

Учора у першій половині дня диму над трубою котельні 
на території Військово-медичного центру не було видно
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ВАЛЕНТИНА ТКАЧУК, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА
Я вірю, що мрії здійснюються. Їх треба 
просто розбивати на конкретні цілі, а 
потім перетворювати в проекти.

ПРЕС-СЛУЖБА 
ЗЕА «НОВОСВІТ»
Ç ðåôîðìîþ ðèíêó 

åëåêòðîåíåðã³¿ ïîñòà÷àëü-
íèêà ìîæíà ì³íÿòè ÿê ïðî-

âàéäåðà ²íòåðíåòó. Äëÿ öüîãî þðèäè÷í³ 
îñîáè òà ô³çè÷í³ îñîáè-ï³äïðèºìö³ ïî-
âèíí³ ïîãàñèòè áîðã ïåðåä ïîïåðåäí³ì 
ïîñòà÷àëüíèêîì, çàâ÷àñíî ïîïåðåäèòè 
éîãî ïðî ñâî¿ íàì³ðè òà óêëàñòè äîãîâ³ð 
ç íîâèì åíåðãîïîñòà÷àëüíèêîì.

Ç 1 ëèïíÿ 2019 ðîêó â Óêðà¿í³ çà-
ïðàöþâàâ íîâèé ðèíîê åëåêòðîåíåðã³¿, 
ÿêèé ë³êâ³äóâàâ ìîíîïîë³þ îáëåíåðãî 
íà ïðîäàæ åíåðãîðåñóðñó ñïîæèâà÷àì 
ñåðåä á³çíåñó. Åëåêòðèêà ñòàëà òîâà-
ðîì, ùî ïðîäàþòü çà ð³çíèìè ö³íàìè 
áåçë³÷ íåçàëåæíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â. ßê 
çíàéòè íàä³éíîãî åíåðãîïîñòà÷àëüíè-
êà òà ùî òðåáà, àáè ïåðåéòè äî íîâî¿ 
ô³ðìè-ïðîäàâöÿ åëåêòðîåíåðã³¿?

Ïåðåä çì³íîþ ïîñòà÷àëüíèêà åëåê-
òðîåíåðã³¿ ñïîæèâà÷ ìàº çàâ÷àñíî ïî-
ïåðåäèòè ä³þ÷îãî åëåêòðîïîñòà÷àëü-
íèêà. Òåðì³íè áóâàþòü ð³çíèìè — â³ä 
21 äî 30 äí³â äî äàòè çàâåðøåííÿ äî-
ãîâîðó. Çàçâè÷àé, ñòðîê ïîïåðåäæåí-
íÿ ïîïåðåäíüîãî ïîñòà÷àëüíèêà ïðî 
ïðèïèíåííÿ äîãîâîðó ç³ ñïîæèâà÷åì, 
âêàçàíèé ó òåêñò³ óãîäè.

Âîäíî÷àñ óêëàäàºìî äîãîâ³ð ïðî ïî-
ñòà÷àííÿ ç íîâèì ïîñòà÷àëüíèêîì. 
²ñíóº äâà ñïîñîáè: óêëàñòè ïåðñî-
íàëüíèé äîãîâ³ð, â ÿêîìó ðàçîì ç ïî-
ñòà÷àëüíèêîì óçãîäæóºìî âñ³ óìîâè 
óãîäè. Äðóãèé ñïîñ³á — ïðèºäíàííÿ 
äî ïóáë³÷íîãî äîãîâîðó. Öåé äîãîâ³ð 
º íà ñàéò³ ó ïîñòà÷àëüíèêà: â íüîìó 
ïðîïèñàí³ âñ³ óìîâè, à ñïîæèâà÷, 

îçíàéîìèâøèñü ç íèì, ïðèºäíóºòü-
ñÿ, íàïðàâèâøè ïîñòà÷àëüíèêó â³ä-
ïîâ³äíó çàÿâó.

Çâåðòàéòå óâàãó íà óìîâè äîãîâîðó, 
ùî ñòîñóþòüñÿ òåðì³í³â ïîâ³äîìëåíü, 
íàäàííÿ àêò³â òîùî. Íàïðèêëàä, ðîç-
ðàõóíêè çà ñïîæèòó åëåêòðîåíåðã³þ 
ïðîâîäÿòü ïðîòÿãîì ï’ÿòè äí³â ï³ñëÿ 
îòðèìàííÿ ðàõóíêó. À íåâèêîíàííÿ 
âêàçàíèõ ñòðîê³â, çã³äíî ç óêëàäåíèì 
äîãîâîðîì, òÿãíå çà ñîáîþ íàêëàäàííÿ 
øòðàôó òà ïåí³.

Âàæëèâî îáãîâîðèòè ö³íó íà ïî-
ñòà÷àííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ ç íîâèì ïî-
ñòà÷àëüíèêîì: íåîáõ³äíî ç’ÿñóâàòè âñ³ 
¿¿ ñêëàäîâ³, óñ³ êîåô³ö³ºíòè òà ñóìè, 
ÿê³ âõîäÿòü äî ¿¿ ñêëàäó. Âîíè ïîâèíí³ 
ìàòè ðèíêîâå îá´ðóíòóâàííÿ ³ áóòè 
çðîçóì³ëèìè ñïîæèâà÷ó.

Ïåðåâ³ðÿéòå, ÿê â äîãîâîð³ ïðî-
ïèñàíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñïîæèâà÷à 
çà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä çàÿâëåíèõ 
îáñÿã³â ïîñòà÷àííÿ òà ñòðîêè ïîäàííÿ 
ïîâ³äîìëåíü íà êîðèãóâàííÿ îáñÿã³â 
ñïîæèâàííÿ. ×è ïðèéíÿòí³ ö³ óìî-
âè äëÿ âàøîãî ï³äïðèºìñòâà. ßêùî 
äîãîâ³ð ïåðåäáà÷àº øòðàôí³ ñàíêö³¿ 
çà íåáàëàíñè, òî ÿêèé ¿õ ðîçì³ð òà ÷è 
ï³äõîäèòü öå âàøîìó ï³äïðèºìñòâó.

Ïðàâèëà íîâîãî åíåðãîðèíêó íå ïå-
ðåäáà÷àþòü ô³êñîâàíî¿ ôîðìè äîãîâîðó 
íà ïîñòà÷àííÿ åëåêòðîåíåðã³¿. Êë³ºí-
òîîð³ºíòîâàí³ ïîñòà÷àëüíèêè çàâæäè 
éäóòü íàçóñòð³÷ ñïîæèâà÷ó òà ãîòîâ³ 
îáãîâîðþâàòè óìîâè äîãîâîðó. Îäíèì 
ç òàêèõ ïîñòà÷àëüíèê³â åëåêòðîåíåð-
ã³¿ º Çîâí³øíüîåêîíîì³÷íà àñîö³àö³ÿ 
«Íîâîñâ³ò» òà Òîâàðèñòâî ç îáìåæå-
íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Åíåðãî³íâåñò», 

ÿê³ ïîíàä 20 ðîê³â çä³éñíþþòü ïîñòà-
÷àííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ ïî âñ³é òåðèòîð³¿ 
Óêðà¿íè.

Êîìïàí³¿ ïðîïîíóþòü ³íäèâ³äóàëü-
íèé ï³äõ³ä äî âèçíà÷åííÿ âàðòîñò³ 
åëåêòðîåíåðã³¿ äëÿ êîíêðåòíîãî ñïî-
æèâà÷à, ùî ìîæå âèÿâèòèñü çíà÷íî 
íèæ÷îþ â³ä ö³íè ïîïåðåäíüîãî ïî-
ñòà÷àëüíèêà. ÇÅÀ «Íîâîñâ³ò» ³ ÒÎÂ 
«Åíåðãî³íâåñò» íàäàþòü ñâî¿ì ñïîæè-
âà÷àì ðÿä äîäàòêîâèõ ïîñëóã íà ðèíêó 
åëåêòðîåíåðã³¿. Ñåðåä öèõ ïîñëóã:
 Ïðîåêòóâàííÿ, âïðîâàäæåííÿ, 

âñòàíîâëåííÿ, ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åí-
íÿ, çá³ð ³ îáðîáêà äàíèõ òà òåõí³÷íå 
îáñëóãîâóâàííÿ ñèñòåì ÀÑÊÎÅ òà 
ËÓÇÎÄ;
 Ïîñëóãè åëåêòðîâèì³ðþâàëüíî¿ 

ëàáîðàòîð³¿;
 Äîïîìîãà â îðãàí³çàö³¿ çàì³íè 

îáë³êó;
 Ïðîåêòóâàííÿ òà ìîíòàæ ïîæåæ-

íî¿ ñèãíàë³çàö³¿, îõîðîííî¿ ñèãíàë³çàö³¿ 
òà â³äåîíàãëÿäó;
 Ïðàâîâà ï³äòðèìêà ï³ä ÷àñ 

ñï³âïðàö³.

Ùîá îòðèìóâàòè ³íôîðìàö³þ òà åëåê-
òðîåíåðã³þ çà âèã³äíîþ ö³íîþ, äçâîí³òü 
íà íàøó ãàðÿ÷ó ë³í³þ: ÒÎÂ «Åíåðãî³í-
âåñò» (0432)55–42–83, (068)270–13–
16; ÇÅÀ «Íîâîñâ³ò» (0432)52–46–88, 
(067)825–32–45.

Як змінити постачальника електроенергії
БЛОГ

464367

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

447056

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

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

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

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 17 900 

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

Çàìîâë. ¹ 190149

РЕКЛАМА

460035
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ÍÀÐÎÄÍÈÉ ÁÐÅÍÄ

ОЛЬГА БОБРУСЬ, (063)6371070 

Íàñòóïíîãî â³âòîðêà, â óðî÷èñ-
ò³é îáñòàíîâö³, ó ðåñòîðàí³ «Ìîí 
Áëàí» óñ³ ïåðåìîæö³ êîíêóðñó 
«Íàðîäíèé áðåíä 2019» îòðèìà-
þòü ñâî¿ çàñëóæåí³ íàãîðîäè. Ãàð-
íèé íàñòð³é ñòâîðþâàòèìå â³äî-
ìèé âåäó÷èé Êîñòÿíòèí Ãðóáè÷, 
àâòîð ïðîãðàì «Ñìà÷íà êðà¿íà», 
«Çíàê ÿêîñò³» òà áàãàòüîõ ³íøèõ.

— Öå äóæå âàæëèâèé çàõ³ä äëÿ 
â³ííè÷àí. ßêùî ëþäè ÷èìîñü çà-
éìàþòüñÿ, òî êðàùå, êîëè ö³ ¿õí³ 
ñïðàâè ïîòð³áí³ ùå êîìóñü, îêð³ì 
òâîðö³â. Ïðèºìíî ³ êðóòî, êîëè 
òâ³é ïðîäóêò çíàõîäèòü â³äãóê ³ 
ñòàº ïîòð³áíèì ëþäÿì, ÿêèì òè 
ìîæåø çàçèðíóòè â î÷³, — êàæå 

Êîñòÿíòèí Ãðóáè÷.
Çà éîãî ñëîâàìè, ñàìå ó êîìó-

í³êàö³¿ ì³æ âèðîáíèêàìè ³ ñïî-
æèâà÷àìè é êðèºòüñÿ ãîëîâíà 
ö³íí³ñòü àêö³é íà êøòàëò «Íà-
ðîäíèé áðåíä».

— Êëàñíî, ùî Â³ííèöÿ âøà-
íîâóâàòèìå òèõ ëþäåé, ÿê³ íàé-
êðàùå ñïåêëè õë³á, çøèëè ñóê-
íþ ÷è îôîðìèëè â³òðèíó. Âèä³â 
ä³ÿëüíîñò³ áàãàòî, àëå âèçíàííÿ 
ïîòðåáóº êîæåí ó ñâî¿é ñôåð³, — 
çàçíà÷àº åêñïåðò «Çíàêà ÿêîñ-
ò³». — ß õî÷ó ïîòèñíóòè ðóêó ³ 
ñêàçàòè äîáðå ñëîâî ïîäîëÿíàì, 
ÿê³ ðîáëÿòü æèòòÿ ñâî¿õ çåìëÿê³â 
êîìôîðòí³øèì, ëåãøèì.

Íà ñâÿò³ ìè çóñòð³íåìîñÿ ç 
â³ííèöüêèìè á³çíåñìåíàìè, 

СВЯТО ПЕРЕМОГ НАБЛИЖАЄТЬСЯ
В очікуванні  Голосування у конкурсі 
«Народний бренд 2019» завершилося. 
Вінничани вже обрали найкращих. 
Уже через тиждень відбудеться урочиста 
церемонія нагородження переможців 
у кожній з 60 номінацій

За 18 років існування конкурс «Народний 
бренд», відповідаючи потребам часу, посту-
пово перенісся з газети в онлайн. Щоб про-
голосувати в конкурсі «Народний бренд», 
на початку 2000-х років люди купували 
газету RIA, в якій розміщувалася анкета. Її 
вирізали, заповнювали ручкою і приносили 
в офіс корпорації. Там в обмін на неї читачам 
вручали квиток на Шоу RIA.
Усього у 2002 році було близько 30 но-
мінацій і 500 заповнених читачами анкет. 
Головна подія — церемонія нагородження 

переможців, проходила у клубі «Курсаль».
Акція мала успіх, а її престижність люди від-
чули вже наступного року. Кожний бізнесмен 
міста почав прагнути до народного визна-
ння. Конкуренція серед торгових марок і 
підприємств була великою. Тому трапляло-
ся й таке, що заради перемоги вдавалися 
до махінацій.
— Колись принесли цілу стопку анкет, запо-
внених рукою з одним і тим же почерком, — 
згадує медіаконсультант RIA Тетяна Стри-
кун. — Їх було близько 100. Звичайно, що ми 

не зарахували такі «вкидання», адже було 
очевидним, що це дискредитація конкурсу.
Щоб уникнути ознак нездорової конкурен-
ції, зробити конкурс більш надійним, за-
хищеним та позбавилися рутинної роботи з 
підрахунками голосів, у 2006 році його пе-
ревели в онлайн — паралельно з «газетним» 
варіантом. На сайті новин 20minut у розді-
лі «Народний бренд» кожний користувач 
інтернету міг підтримати свого виробника. 
А в 2013 році і взагалі створили окремий 
сайт відгуків ТОП20.ua, де й по сьогоднішній 

день йде голосування в розділі brand.20.ua.
Звісно, ми дбаємо про чесність голосів, тому 
й запровадили реєстрацію на сайті через 
Facebook або Instagram. Крім того, усі заре-
єстровані сторінки співробітники RIA переві-
ряли вручну. Правилами конкурсу зазначено, 
що акаунти, з яких голосують, не повинні бути 
щойно створеними. Перевіряють це актив-
ністю сторінки, наявністю друзів і дописів 
на ній. У цьому році виявили кілька сот «не-
добросовісних» голосів, які анулювали. Тож 
усі номінанти отримали тільки чесні голоси.

Еволюція конкурсу. Як це було 

ÿê³ âæå äåê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü 
îòðèìóþòü Çîëîòó Í³êó â³ä 
RIA. Òàêîæ ïðèâ³òàºìî é íîâèõ 
ïðåäñòàâíèê³â á³çíåñó. Îäèí ç 
ïàðòíåð³â íàøîãî ñâÿòà, ìîëîäà 
ñòóä³ÿ äèçàéíó îäÿãó Arina Zak.

— Âàæëèâî, ùîá ìð³¿ âò³ëþâà-
ëèñÿ â æèòòÿ. Ìîÿ ìð³ÿ — ðîáèòè 
ñâ³ò êðàùèì. ß âäÿ÷íà äîë³, ùî 
ìîæó öå ðîáèòè, — êàæå äèçàéíåð 
Êàðèíà Þçâàê. — Ó íàø³é ñòóä³¿ 
ïðàöþþòü ôàõ³âö³, ÿê³ íå ïðî-
ñòî øèþòü îäÿã, à äîïîìàãàþòü 
ëþäÿì çíàéòè ñâ³é îáðàç. Ñïî-
ä³âàþñÿ, ùî íà ñâÿòêóâàíí³ ãîñò³ 
îö³íÿòü ñòâîðåí³ íàìè ëóêè.

ПЛАНШЕТ — ЗА ГОЛОСУВАННЯ 
Íà ñâÿò³ â³òàòèìóòü íå ò³ëüêè 

óñï³øíèõ ï³äïðèºìö³â. Äëÿ â³-
ííè÷àí, ùî äîïîìîãàëè îáðàòè 
«Íàðîäíèé áðåíä» òåæ ï³äãî-
òóâàëè ñþðïðèçè. Òîìó ÿêùî 
âè áðàëè ó÷àñòü ó ãîëîñóâàíí³, 
10 ãðóäíÿ íå â³äõîäüòå â³ä ñâî¿õ 
ìîá³ëîê. Ìè îáèðàòèìåìî ùàñ-
ëèâîãî ó÷àñíèêà òà ðîç³ãðàºìî 
ïëàíøåòè. ßêùî äîäçâîíèìîñü 
äî âàñ — îäèí ³ç ïëàíøåò³â ä³ñ-
òàíåòüñÿ âàì.

– Кожен потребує 
визнання у своїй 
сфері, – каже  
автор програм 
«Смачна країна», 
«Знак якості» 
Костянтин Грубич. 
Він буде ведучим 
на святі «Народний 
бренд 2019»



442118
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Снюс — подрібнений та зволоже-
ний тютюн, який продається роз-
фасованим у невеликі пластикові 
контейнери (по 0,4–2 г в одному 
пакетику). Вживають його, налі-
пивши пакетик до ясен за губою. 
Через небезпеку для здоров’я, 
снюс заборонили в Євросоюзі, 
окрім Швеції, де він виробляєть-
ся і продається легально. Там за-
мінили снюсом цигарки, й таким 
чином борються з курінням.
У Росії про снюс почали писа-
ти в 2000-х, а заборону його 
прописали в 2015-му році. 
Насправді ж — не вижили з обі-
ходу заборонене, бо у вільному 
продажу мають так звані «без-
тютюнові нікотинові суміші». 

Якраз отруєння такими і фіксують 
зараз росіяни, за даними сайту 
«Медуза».
Через соцмережі та Ютуб добра-
лася інформація до України про 
аналог насваю, як і свого часу 
про насвай. Останній, до речі, 
досі продається в приватній 
квартирі на вулиці Академіка 
Янгеля. Чому, читайте в статті 
«Насвай — не наркотик, а лайно» 
за посиланням is.gd/p2cF5V.
А про інше «модне» серед підліт-
ків та лякливі для батьків фейки, 
які поширюють вінничани, зна-
йдете в публікації: «Наркотичні 
цукерки — це фейк. Що насправ-
ді вживають вінницькі школярі?» 
(is.gd/V7QKgJ).

Що це взагалі таке?

ÁÅÇÏÅÊÀ

РЕКЛАМА

465371

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ó êðà¿íàõ ªâ-
ðîçîíè çàáîðî-
íåíèé, à â íàñ 

íå âïèñàíèé äî ïåðåë³êó çàáî-
ðîíåíèõ ðå÷îâèí, ÿê³ âèêëèêà-
þòü çàëåæí³ñòü. Ñíþñ àáî ñíóñ — 
öå òþòþí â ïàêåòèêàõ, ñõîæèõ 
íà ÷àéí³. Éîãî ïðèâîçÿòü ç³ Øâå-
ö³¿, áî òàì öå äîçâîëåíà «òåìà». 
Ïðîäàþòü â êðóãëèõ êîðîáî÷êàõ. 
Òàêèõ, ÿê ôàñóâàëè êîëèñü ëüî-
äÿíèêè. Òîæ ïðî âñÿê âèïàäîê — 
ïåðåâ³ðòå êèøåí³ ñâî¿õ ä³òåé.

Ïðî ïîøèðåííÿ ñíþñó íàïèñà-
ëà ïîñò â³ííè÷àíêà Íàòàëÿ Æäà-
íîâà. Íà ¿¿ ñòîð³íö³ â Ôåéñáóö³ 
áà÷èìî — ïñèõîëîã. Æ³íêà ïîïå-
ðåäèëà áàòüê³â øêîëÿð³â, ùîá ò³ 
ïîãîâîðèëè ç³ ñâî¿ìè ÷àäàìè ïðî 
æóâàëüíèé òþòþí. Âîíà âïåâ-
íåíà: ä³òè ïðî íüîãî âæå äîáðå 
çíàþòü. Òîìó ðîçïîâ³ëà ³ áàòüêàì:

«Áëþâîòà, âòðàòà ñâ³äîìîñò³, 
çóïèíêà äèõàííÿ… Ó ñîöìåðåæàõ 
éîãî ïðîñóâàþòü, ÿê ëåãêó àëü-
òåðíàòèâó öèãàðêàì. Ó áåçïå÷-

í³ñòü âàæêî ïîâ³ðèòè, äèâëÿ÷èñü 
íà ïðîïàëåí³ ÿñíà ó ï³äë³òê³â ç 
ï³íîþ á³ëÿ ðîòà, ÿê³ åêñïåðèìåí-
òóþòü ç ðå÷îâèíîþ ç ïàêåòèêà. 
Ä³òè æóþòü, êëàäóòü íà ÿñíà 
éîãî, â³ä 9-òè ðîê³â… Çíàéä³òü 
â ³íòåðíåò³, ÿê âèêëàäàþòü â³äåî 
ïðî âæèâàííÿ ö³º¿ ñóì³ø³. Âîíè 
âïåâíåí³, ùî öå áåçïå÷íî.» 

Ïñèõîëîã ïîðàäèëà ïîãîâî-
ðèòè ç ä³òüìè ïðî ñíþñ. Âîíà 
òàêîæ íàïèñàëà, ùî ó øêîëàõ 
çíàþòü ïðî íüîãî, àëå âïëèíóòè 
íå ìîæóòü, áî «ñíþñ ïðîäàþòü 
ó ñóñ³äí³õ áóäèíêàõ, ðåêëàìóþòü 
â ìåñåíäæåðàõ, äîñòàâëÿòü ÷åðåç 
³íòåðíåò, à ä³òè ðîçïîâ³äàþòü, ÿê 
¿õ ïðèãîñòèëè áåçïëàòíî…» 

×è ä³éñíî íàñò³ëüêè ïîøèðå-
íèé ó Â³ííèö³ àíàëîã íàñâàþ? 
Àâòîð çàïèòàëà ïðî íüîãî ó ê³ëü-
êîõ øêîëÿð³â ï³äë³òêîâîãî â³êó. 
Âîíè çíàëè, ùî öå òàêå, áî áà÷è-
ëè â³äåî ïîïóëÿðíèõ áëîãåð³â, äå 
ò³ ïåðåâ³ðÿëè íà ñîá³ éîãî ä³þ .

Íà ïèòàííÿ, ÷è âæèâàº òàêå 
õòîñü ç³ çíàéîìèõ, ä³òè â³äïîâ³äà-
ëè: «Ó íàñ â øêîë³ òàêèõ íåìàº». .

— ß ãóãëèâ — ìîæíà çàìîâèòè 

ПОШУКАЙТЕ В ДІТЕЙ СНЮС 
Батьків попередили  Нікотиновий 
наркотик шириться серед вінницьких 
школярів. Про це написала в Фейсбуці 
психолог. Йдеться про ароматизований 
аналог насваю — жувального тютюну, 
що закладають за щоку. Редакція RIA 
дізналася, чим загрожує снюс 
та чи дійсно він модний серед підлітків

ç äîñòàâêîþ «Íîâîþ ïîøòîþ». 
Êîøòóº 150–200 ãðèâåíü êîðî-
áî÷êà. Ïðîñòî ç ö³êàâîñò³ äèâèâ-
ñÿ, — ñêàçàâ 13-ð³÷íèé õëîïåöü 
òà äîäàâ, ùî áàæàííÿ ñïðîáóâàòè 
íå ìàº. — Âñ³ òàê ðîáëÿòü.

Ïðî îá³ã ñåðåä äîðîñëèõ íåçà-
áîðîíåíî¿ îô³ö³éíî ðå÷îâèíè 
ìîæíà ò³ëüêè çäîãàäóâàòèñÿ. Òà 
÷è âèëó÷àëè ñíþñ þâåíàëüí³ (äè-
òÿ÷³) ïîë³öåéñüê³?

ßê ñêàçàëà íà÷àëüíèê â³ää³ëó 
þâåíàëüíî¿ ïðåâåíö³¿ óïðàâë³ííÿ 
ïðåâåíòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îáëàñ-
íîãî ãëàâêó Íàöïîë³ö³¿ Ëþäìè-
ëà Êóçíºöîâà, íà òåðèòîð³¿ Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³ íå âèëó÷àëè 
ñíþñ ó ä³òåé ³ ï³ä ï³äîçðó ïðî 
âæèâàííÿ íàçâàíî¿ ðå÷îâèíè 
øêîëÿð³ íå ïîòðàïëÿëè. Àëå þâå-
íàëüí³ ïîë³öåéñüê³ ïîÿñíþþòü 
ä³òÿì íàñë³äêè íà òèõ óðîêàõ, ÿê³ 
ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòü â øêîëàõ. 

Òî æ ÷èì çàãðîæóº ñíþñ ³ ìàëî-
ìó, ³ âåëèêîìó? Ó ïåðøó ÷åðãó — 
ñòîìàòîëîã³÷íèìè ïðîáëåìàìè, 
à íà ïåðñïåêòèâó — ðèçèêîì ðàêó 
øëóíêà ÷è ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè. 
Ñóïðîâîäæóºòüñÿ âñå öå ã³ïåðòî-
í³÷íèìè õâîðîáàìè, öóêðîâèì 
ä³àáåòîì òà ³íøèìè ïàòîëîã³ÿìè 
â³ä òîêñè÷íî¿ ä³¿ í³êîòèíó íà îð-
ãàíè ³ ñèñòåìè. Ïðîñòî çíàéòå: 
ñèëà ä³¿ í³êîòèíó â³ä ïàêåòèêà 
ñíþñó â äåñÿòêè ðàç³â ïåðåá³ëü-
øóº âïëèâ îäí³º¿ öèãàðêè.

— Çàëåæí³ñòü? Òàê, º. Òÿæêà, 
âèðàæåíà, ïñèõ³÷íà ³ ô³çè÷íà, 
ç³ ñïåöèô³÷íîþ ëîìêîþ. Ó âè-
ïàäêó â³äìîâè â³ä âæèâàííÿ 
ñíþñó ïðîÿâëÿºòüñÿ åìîö³éíà 
íåñòàá³ëüí³ñòü, ïåðåáî¿ â ðîáîò³ 
ñåðöÿ, ïîðóøåííÿ ïàì’ÿò³, ñíó, 
êîíöåíòðàö³¿, — êàæå ë³êàð.

ПРО ВМІСТ КРУГЛОЇ КОРОБОЧКИ 
Із чого складаються снюси? З «конячої» дози нікотину, яка викликає залежність 
та провокує масу захворювань, та кількох добавок для покращення смаку отрути

ЖУВАЛЬНИЙ 
ТЮТЮН 
АБО ОЧИЩЕНИЙ 
НІКОТИН 
  може викликати 

зупинку серця, по-
ліорганну недостат-
ність, кому 

  подразнює слизову 
рота і гортані, може 
викликати їх пухлинні 
захворювання 

  потрапляння в шлу-
нок зі слиною вражає 
органи травлення, 
провокує рак шлунка 
та підшлункової 
залози 

АРОМАТИЗАТОРИ 
  синтетичні аналоги 

можуть викликати 
ураження печінки 
та інших внутрішніх 
органів 

ЦУКОР 
  консервант, не має 

шкідливого впливу 

СІЛЬ 
  консервант, не має 

шкідливого впливу 

ЗВОЛОЖУВАЧІ 
  даних про дію на ор-

ганізм людини немає 



11 RIA, Ñåðåäà, 4 ãðóäíÿ 2019
ÑÈÒÓÀÖ²ß

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Íà ñòàâö³ Ã³òëå-
ðà, ùî ï³ä ñàìîþ 
Â³ííèöåþ, íèí³ 

ä³º ìåìîð³àëüíèé êîìïëåêñ 
ïàì’ÿò³ æåðòâ íàöèçìó. Ïîïðè 
òå, ùî ìóçåé ³ñíóº ç 2011 ðîêó, 
éîãî åêñïîçèö³ÿ äîâîë³ ñêðîì-
íà: ôîòî ÷àñ³â Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿, 
ñâ³òëèíè ïðîöåñó ñïîðóäæåííÿ 
ñòàâêè. Ó öåíòð³ çàëè 3D-ìàêåò 
îá’ºêò³â «Âåðâîëüôó». Âçäîâæ 
ñò³í äåê³ëüêà øàô, â ÿêèõ âè-
ñòàâëåíî ñïîðÿäæåííÿ íàöèñò³â 
òà çáðîÿ.

— Ðå÷åé, ùî áóëè çíàéäåí³ 
íà ñàì³é ñòàâö³, äóæå ìàëî, — 
êàæå íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê 
Äìèòðî Êîð÷àê. — Ñåðåä íèõ 
ôëÿãà, öåãëèíà ç³ çíàêîì, ùî 
ñõîæèé íà ñèìâîë ìàñîí³â, çà-
ëèøêè í³ìåöüêî¿ áóðæóéêè, 
ôëàêîí ïàðôóì³â, ùî äîñ³ â ñîá³ 
çáåð³ãàº àðîìàò. ª ùå äåê³ëüêà 
ðå÷åé, ÿê³ íå áóëè íà ñòàâö³, àëå 
â³äíîñÿòüñÿ äî ÷àñ³â Äðóãî¿ ñâ³òî-
âî¿ â³éíè.

Êîð÷àê ðîçïîâ³äàº, ùî ðå÷³ 
äî ìóçåéíîãî ôîíäó âîíè îòðè-
ìóþòü ó ïîäàðóíîê â³ä ìåöåíà-
ò³â, àáî êóïóþòü çà äîïîìîãîþ 
îáëàñíîãî Êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ, 
ô³ë³ºþ ÿêîãî ³ º ìåìîð³àëüíèé 
êîìïëåêñ.

Òàê, ï³ñëÿ îäí³º¿ ç åêñêóðñ³é, 
äî ïðàö³âíèê³â ñòàâêè çâåðíóâ-
ñÿ êîëåêö³îíåð, ÿêèé âîëîä³º 
í³ìåöüêèì àòëàñîì 1927 ðîêó. 
Àðòåôàêò ìàº äåê³ëüêà çàãàäîê, 
ÿê³ ìóçåéíèêè õî÷óòü ðîçêðèòè 
ï³çí³øå.

Äëÿ òîãî, ùîá ïîêàçàòè àòëàñ, 
Êîð÷àê ïîïðîñèâ êîëåêö³îíåðà 
íåíàäîâãî ïåðåäàòè çíàõ³äêó ìó-
çåþ. Ó íüîãî ïîòåðòà îáêëàäèíêà 

ç íàïèñîì í³ìåöüêîþ: «Âåëèêèé 
øê³ëüíèé àòëàñ íà 98 ñòîð³íêàõ». 
Ïîïðè ïîâàæíèé â³ê, 92 ðîêè, 
àëüáîì äîáðå çáåð³ãñÿ.

Íà îäí³é ç³ ñòîð³íîê ó êóò³ ïî-
ì³÷àºìî íàïèñ îë³âöåì «Werwolf 
Winniza 1942». Ôàõ³âö³ êðàºçíàâ÷î-
ãî ìóçåþ âïåâíåí³, ùî ï³äïèñ îðè-
ã³íàëüíèé. Àëå õòî éîãî àâòîð — 
äîñ³ çàëèøàºòüñÿ òàºìíèöåþ.

— Àòëàñ 1927 ðîêó, àëå â³í êî-
ëüîðîâèé. ² ïîêè íàø³ ïðàùóðè 
íå ìàëè çìîãè âè¿õàòè çà ìåæ³ 
ñåëà, í³ìåöüê³ ãåîãðàôè âæå çíà-
ëè, ùî íà Ì³ñÿö³ º êðàòåðè.

Êåð³âíèê ìóçåþ Ñåðã³é Ãàðå-
íèê êàæå, ùî â àòëàñ³ íå âèñòà÷àº 
äåê³ëüêîõ ñòîð³íîê.

— Çàçâè÷àé òå, ùî âèðèâàºòü-
ñÿ, º äóæå ö³ííèì. Ìîæëèâî, òàì 
áóëà òàºìíà ³íôîðìàö³ÿ, ÿêó çíè-
ùèëè ã³òëåð³âö³ ï³ä ÷àñ â³äñòóïó 
ç Â³ííèö³. À ìîæå, òàì áóâ ïëàí 
ç íîâèì ïîä³ëîì ñâ³òó. Ñïîä³âà-
ºìîñÿ, ùî ç ÷àñîì ìè çíàéäåìî 
âòðà÷åí³ ñòîð³íêè, — ãîâîðèòü 
Ãàðåíèê.

Íà àòëàñ³ çîáðàæåí³ âñ³ ìàòåðè-
êè ñâ³òó ç âèä³ëåíèìè êîðäîíàìè 
êðà¿í. Ö³êàâî, ùî â³äîì³ ìåãàïî-
ë³ñè — Íüþ-Éîðê ³ Ëîíäîí — 
îòðèìàëè â àòëàñ³ äåòàëüíèé 
îãëÿä ì³ñüêèõ êâàðòàë³â ç âèñîòè. 
Äëÿ ÷àñ³â, êîëè ñóïóòíèêè ùå 
íå ë³òàëè, öå çíà÷íå äîñÿãíåííÿ.

— Ñêîð³ø çà âñå, ëþäè, ÿê³ 
éîãî ôîðìóâàëè, ñêóïîâóâàëè 
â³äîìîñò³ ó íàóêîâèõ òîâàðèñòâ 

ç óñüîãî ñâ³òó. À ùå ö³êàâî òå, 
ùî Óêðà¿íà âèä³ëåíà, ÿê îêðåìà 
äåðæàâà, — êàæå Êîð÷àê.

Ùîïðàâäà, òåðèòîð³¿ íàøî¿ äåð-
æàâè çà ö³ºþ ìàïîþ ïðîëÿãàëè 
â³ä Êóáàí³ äî Öåíòðàëüíî¿ Óêðà-
¿íè. Òåðíîï³ëü, Ëüâ³â, Ëóöüê — 
íà í³é íàëåæàòü äî Ïîëüù³.

Ïîäàðóâàòè àáî òèì÷àñîâî íà-
äàòè àòëàñ äëÿ âèñòàâêè — âëàñ-
íèê íå çàõîò³â. Òîìó çàïðîïîíó-
âàâ ìóçåéíèêàì ïðèäáàòè éîãî.

— Íàì âèñòàâèëè ö³íó — 30 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü, ³ ñêàçàëè, ùî êóïèòè 
öþ ð³÷ ìîæíà äî ê³íöÿ ãðóäíÿ. 
Ìè çâåðíóëèñÿ äî êåð³âíèöòâà 
Êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ ç ïðîõàí-
íÿì ïðîô³íàíñóâàòè êóï³âëþ. 
Íàì â³äïîâ³ëè, ùî ìîæóòü öå 
çðîáèòè, àëå ó íàñòóïíîìó ðîö³. 
Çàðàç âñ³ çàêóï³âë³ ïðîõîäÿòü ÷å-
ðåç ProZorro, òîìó öå áóäå äîâãî-
òðèâàëèì ïðîöåñîì, — ïîÿñíþº 
Ñåðã³é Ãàðåíèê. — Ìè ïðîïîíó-
âàëè ï³äïðèºìöÿì ³ ïîë³òèêàì 
äîïîìîãòè íàì ó ïðèäáàíí³ àòëà-
ñó. Àëå â³ä óñ³õ îòðèìàëè â³äìîâó.

Çâåðíóòèñÿ äî í³ìåöüêîãî ïî-
ñîëüñòâà òàêîæ íå âàð³àíò, êà-
æóòü íàóêîâö³. Àäæå í³ìö³ é ñàì³ 
çáèðàþòü ñâîþ ³ñòîð³þ ïî âñüîìó 
ñâ³òó, ³ íå çàõî÷óòü ä³ëèòèñÿ íåþ 
ç ³íøèìè. Öå îçíà÷àº, ùî àòëàñ 
áóäå âòðà÷åíèé äëÿ â³ííèöüêîãî 
«Âåðâîëüôó».

Äîõîäè ìåìîð³àëüíîãî êîìï-
ëåêñó íå äîçâîëÿþòü ïðèäáàòè 
àòëàñ çà ñâî¿ êîøòè. Òîìó ìóçåé-
íèêè çâåðòàþòüñÿ äî íàñ çà äîïî-
ìîãîþ, ùîá ðàçîì ç³áðàòè íåîá-
õ³äíó ñóìó — 30 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Ïð³çâèùà âñ³õ áëàãîä³éíèê³â, 
çà ¿õí³ì áàæàííÿì, áóäóòü íàä-
ðóêîâàí³ íà áðîøóð³ òà âèñòàâëå-
í³ ïîðÿä ç àòëàñîì ó åêñïîçèö³¿ 
ìóçåþ.

Monobank 5375 4141 1611 8869 
Äìèòðî Êîð÷àê

ЗБИРАЮТЬ ГРОШІ 
НА АТЛАС 1927 РОКУ
Благодійна 
справа  Найбільші 
таємниці ставка 
«Вервольф» все ще 
ховає під собою. З 
розгадками може 
допомогти 92-річний 
атлас, який пропонує 
музейникам 
колекціонер. Ціна — 
30 тисяч гривень, і через 
брак часу та фінансів, 
науковці пропонують 
придбати його спільно 
з вінничанами Дмитро Корчак тримає німецький атлас. У ньому 

напис «Вервольф Вінниця 1942», який є оригінальним 

Öåé àëüáîì º 
óí³êàëüíèì, áî áóâ 
ñàìå íà ñòàâö³. 
І â³í ïîòð³áåí íàì 
äëÿ äîñë³äæåíü òà 
ïîïîâíåííÿ åêñïîçèö³¿

465136

РЕКЛАМА
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Шахові 
«робінгуди»
 Íà Íåìèð³âùèí³ çà ï³ä-
òðèìêè îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ 
øàõ³â ðîç³ãðàëè Êóáîê îáëàñò³ 
ñåðåä äîðîñëèõ «Êóäëà¿âñüêà 
çèìà». Ïåðøå ì³ñöå ïîñ³ëà 
çá³ðíà Â³ííèö³, äðóãå – Êàëè-
í³âêè, òðåòº – â³ííèöüêîãî äè-
òÿ÷îãî êëóáó «Ðîìàíòèê». Þí³ 
ñïîðòñìåíè ïåðåìîãëè ïåðø³ 
äâ³ êîìàíäè, àëå, ÿê «øàõîâ³ 
ðîá³íãóäè», â³ääàâàëè î÷êè 
ñëàáøèì êîíêóðåíòàì. 
Äî ðå÷³, ö³º¿ îñåí³ ó Â³ííèö³ 
â³äêðèëè äèòÿ÷³ øàõîâ³ êëóáè: 
íà áàç³ á³áë³îòåêè Òÿæèëîâà, 
íà áàç³ ì³ñüêîãî êëóáó Ñàáàðî-
âà ³ íà ïðîñïåêò³ Êîñìîíàâò³â. 
 

Відзначили RIA 
і «20 хвилин»
 Ï³ä ÷àñ Àñàìáëå¿ îáëàñíîãî 
â³ää³ëåííÿ ÍÎÊ Óêðà¿íè íàãî-
ðîäèëè ïåðåìîæö³â êîíêóðñó 
ñåðåä ÇÌ² «Óêðà¿íà îë³ìï³é-
ñüêà». Ñåðåä ëàóðåàò³â – ãàçåòà 
RIA ³ ñàéò «20 õâèëèí». Êðà-
ùèìè ñïîðòèâíèìè æóðíàë³ñ-
òàìè ðîêó âèÿâèëèñÿ Ìèõàéëî 
Øàô³ð ³ Â³êòîð³ÿ Ìèêèòþê.
 

Нгаха залишив 
«Ниву»
 Ãîëîâíèé òðåíåð «Íèâè» 
Êîë³íñ Íãàõà ï³øîâ ç «Íèâè» 
çà âëàñíèì áàæàííÿì.
– Ïî-ïåðøå, ðåçóëüòàò êî-
ìàíäè äåùî íå òîé, ÿêèé ìè 
î÷³êóâàëè. Ïî-äðóãå, äàëàñÿ 
âçíàêè âòîìà òà åìîö³éíà íà-
ïðóãà. Õîò³ëîñÿ á á³ëüøå ÷àñó 
ïðèä³ëÿòè ðîäèí³. Òàêîæ ÿ 
ïðîäîâæó çàéìàòèñÿ ìàëåíü-
êèìè ôóòáîë³ñòàìè ó âëàñí³é 
àêàäåì³¿, – ðîçïîâ³â â³í.  

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №49 (1123)
Популярні двоходові задачі  на кооперативний мат.

Задача №2485-2488
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1                                   ІІІ). Th7->d5

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №48 (1466) від 27 листопада 2019 року 
Задача №2481
I. 1. Kpd8! Tb7  2. Ce8 Ce7x; II. 1. Td8! Tb7+  2. Kpc8 Tc7x.
Задача №2482
I. 1. Cf8! Tf7  2. Kph8 T:f8x; II. 1. Ch6! Kpf6  2. Kpf8 Th8x — правильні мати. 
Задача №2483
I. 1. Kpa1! b4  2. Tb1 T:a2x;
II. Kpb2! b4  2.Ta1 Tb3x.
Задача №2484
I. 1. Kh3! Tf2(Tg3?)  2. Kg1 Kg3x;
II. Kg4! Tg3(Tg2?)!  2. Kh2 Kf2x — правильні мати.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Îáëàñíèé ôóòçàëüíèé òóðí³ð 
ïðèñâÿòèëè ïàì’ÿò³ Êîñòÿíòèíà 
Í³ê³ò³íà, Àíàòîë³ÿ Âîºâîäê³íà, 
Ç³ãôð³äà Ìåöåíàòîâà òà ³íøèõ 
â³äîìèõ ì³ñöåâèõ òðåíåð³â. Çìà-
ãàííÿ ïðîâåëè ó ñïîðòêîìïëåêñ³ 
«Êîëîñ».

Ó ôóòçàë ãðàëè âåòåðàíè 50 ðî-
ê³â ³ ñòàðøå. Íà ñòàðò âèéøëè 
÷îòèðè êîìàíäè — â³ííèöüêèé 
«Êðèñòàë», «Ñîê³ë» (×åðíÿòèí, 
Æìåðèíñüêèé ðàéîí), «Àâàíãàðä» 
(Ñóòèñêè, Òèâð³âñüêèé ðàéîí) ³ 
«Ï³äïðèºìåöü» (Õì³ëüíèê). Çìà-
ãàëèñÿ çà êîëîâîþ ñèñòåìîþ.

Êîìàíäè, â ñêëàä³ ÿêèõ áóëè 
ôóòáîë³ñòè íå ëèøå çà 50, àëå é 

ç 60 ðîê³â, â³ä÷àéäóøíî áîðî-
ëèñÿ íà ïîë³, áèëèñÿ çà êîæåí 
ì’ÿ÷. Ó ï³äñóìêó — ïåðøå ì³ñ-
öå ïîñ³â «Ñîê³ë». Â³í ïåðåãðàâ 
«Êðèñòàë» — 3:2, «Àâàíãàðä» — 
2:0, «Ï³äïðèºìåöü» — 3:1.

— Ó öüîìó ðîö³ íàøà êîìàíäà 
50+ âèãðàëà îáëàñí³ «êîëîñ³âñüê³» 
çìàãàííÿ ³ áðàëà ó÷àñòü ó ô³íàë³ 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. Òàì ïîñ³ëà 
øîñòå ì³ñöå ñåðåä 15 êîìàíä, — 
ðîçïîâ³â 54-ð³÷íèé êàï³òàí ÷åì-
ï³îí³â Þð³é Êî÷ìàðþê.

Çà «Ñîê³ë» ãðàþòü ôóòáîë³ñòè, 
ÿê³ âèñòóïàëè â àìàòîðñüêèõ ÷åì-
ï³îíàòàõ Â³ííè÷÷èíè ùå â «ñî-
þçí³» ÷àñè. Çàðàç ¿ì íå çàâæäè 
âäàºòüñÿ òðåíóâàòèñÿ ïîâíèì 

ñêëàäîì, àëå ê³ñòÿê êîëåêòèâó 
çáèðàºòüñÿ äâ³÷³ íà òèæäåíü.

Íà äðóãîìó ì³ñö³ — â³ííè÷àíè, 
íà òðåòüîìó — êîìàíäà Ñóòèñîê.

— Ó íàøîìó ñêëàä³ — ïåðåâàæ-
íî ïðàö³âíèêè çàâîäó «Êðèñòàë». 
Ðàí³øå ìè íåïîãàíî âèñòóïàëè 
â ÷åìï³îíàò³ îáëàñò³ ñåðåä àìà-
òîð³â, à òàêîæ â ïåðøîñò³ ì³ñòà. 
Íèí³ ó âèõ³äí³ òðåíóºìîñÿ â çàëàõ 
øêîëè ¹ 35 ³ Ïàëàöó ìèñòåöòâ 
«Çîðÿ», — ðîçïîâ³â 51-ð³÷íèé êà-
ï³òàí «Êðèñòàëó» Ñåðã³é Ëåì³ùàê.

— Ùîíåä³ë³ ðàçîì ãðàºìî 
ïî äâ³ ãîäèíè. Ó êîìàíä³ º äâîº 
ñòàðøèõ çà ìåíå ôóòáîë³ñò³â. 
Ó íàøîìó â³ö³ ñïîðò — öå íå íà-
âàíòàæåííÿ, à çàäîâîëåííÿ, — 

êàæå 58-ð³÷íèé ãðàâåöü «Àâàí-
ãàðäó» Ñòàí³ñëàâ Îìåëüÿíîâ.

Ïðèçåðè îòðèìàëè Êóáêè ³ ãðà-
ìîòè. Íàãîðîäæóâàâ ñïîðòèâíèé 
äèðåêòîð îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ ôóò-
áîëó ²ãîð Ïàâëåíêî.

— ×åìï³îíàò Óêðà¿íè ñåðåä 
âåòåðàí³â ñòàðøå 50 ðîê³â ³ñ-
íóº. Àëå ïðåäñòàâíèêè Â³ííè÷-
÷èíè ïîêè ùî íå áåðóòü â íüîìó 
ó÷àñòü, — êàæå ²ãîð Ïàâëåíêî. — 
Õîò³ëîñÿ á, ùîá âåòåðàíñüêèé 
ôóòáîë â íàøîìó ðåã³îí³ êðàùå 
ðîçâèâàâñÿ. Öå çíà÷íîþ ì³ðîþ 
çàëåæèòü â³ä ì³ñöåâèõ êåð³âíèê³â. 
Âîäíî÷àñ îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ íà-
ìàãàºòüñÿ ÿêîìîãà á³ëüøå ïðî-
âîäèòè çìàãàíü ñåðåä âåòåðàí³â.

У футзалі змагалися навіть пенсіонери

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Òðåíóºòüñÿ ïåíñ³îíåð ùîðàí-
êó. Âèêîíóº ðîçìèíêó, ðîçòÿæêó, 
äåñÿòü àñàí (âïðàâ) ðàäæà-éîãè, 
ÿêó ùå íàçèâàþòü «öàðñüêîþ 
ã³ìíàñòèêîþ». Ñåðåä ÿêèõ º é 
äîñèòü ñêëàäí³. ²âàí Øåâ÷åíêî, 
íåçâàæàþ÷è íà ñâ³é ñîë³äíèé â³ê, 
ìîæå òðèìàòèñÿ ïàðàëåëüíî çåìë³ 
íà ðóêàõ ³ ñòîÿòè íà ãîëîâ³. Ö³ 
íàâè÷êè â³í çàâæäè çàëþáêè äå-
ìîíñòðóº òèì, õòî ñóìí³âàºòüñÿ.

Ï³ñëÿ ðîçìèíêè, çàçâè÷àé 
î øîñò³é ðàíêó, ô³çêóëüòóðíèê 
á³æèòü â ë³ñ. À öå — â³äñòàíü ó òðè 
ê³ëîìåòðè. Òàì, ì³æ Êîðäåë³âêîþ 
³ Êàëèí³âêîþ, íåïîäàë³ê â³ä àå-
ðîäðîìó, çíàõîäèòüñÿ ãàðíèé 
ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê. Ïåíñ³-
îíåð òðåíóºòüñÿ òàì ïðîòÿãîì 
1,5 ãîäèíè. Ïåðåâàæíî âèêîíóº 
âïðàâè éîãè ³ ê³îêóøèíêàé êàðà-
òå, ÿê³ îïàíîâóâàâ ó ìîëîä³ ðîêè.

— Íà ñïîðòìàéäàí÷èêó â ë³ñ³ º 
âñå íåîáõ³äíå äëÿ çàíÿòü: áðóñè, 
òóðí³êè, ïîïåðå÷èíè. Íàâ³òü ëóê 
ç³ ñòð³ëàìè. Ðàí³øå òàì çàéìàëè-
ñÿ áàãàòî ô³çêóëüòóðíèê³â. Íèí³ 
ñïîðò ó íàñ ÷îìóñü ââàæàºòüñÿ 
íåìîäíèì, à ÿ º íàéñòàðøèì 
ïîñò³éíèì â³äâ³äóâà÷åì ë³ñîâîãî 
ñïîðòìàéäàí÷èêà, — êàæå ²âàí.

Âåòåðàí îñîáëèâî ïîëþáëÿº 
ïðîá³æêè. ×àñ â³ä ÷àñó á³ãîì äî-
ëàº â³äñòàí³ äî äåñÿòè ê³ëîìåòð³â.

— Ì³æ Êîðäåë³âêîþ ³ Êàëè-
í³âêîþ — â³ñ³ì ê³ëîìåòð³â. Êîëè 
ìåí³ ïîòð³áíî ñêóïèòèñÿ íà ì³ñü-
êîìó ðèíêó, ÿ íå êîðèñòóþñÿ ãðî-
ìàäñüêèì òðàíñïîðòîì, à äîëàþ 
öþ â³äñòàíü á³ãîì. Òàêèì ÷èíîì 
«âáèâàþ äâîõ çàéö³â»: åêîíîìëþ 
ãðîø³ íà ïðî¿çä ³ ï³äòðèìóþ ñåáå 
â ãàðí³é ô³çè÷í³é ôîðì³, — ïðî-
äîâæóº éîã ³ç Êîðäåë³âêè.

ПОВЕРНУВ ФОРМУ ПІСЛЯ 
ПАДІННЯ З ВИСОТИ 

²âàí Øåâ÷åíêî ïðîñèòü íå íà-
çèâàòè éîãî ñïîðòñìåíîì. 

— Áî ñëóæèâ ó â³éñüêîâ³é 
÷àñòèí³ ó Âëàäèâîñòîêó, äå ãî-
òóþòü ðîçâ³äíèê³â-äåñàíòíèê³â. ² 
ïðåäñòàâíèê â³éñüêîâîãî ñïåöï³-
äðîçä³ëó íàáàãàòî ñèëüí³øå áóäü-
ÿêîãî îë³ìï³éñüêîãî ÷åìï³îíà. 
Äî òàêèõ ÷àñòèí â³äáèðàþòü îä-
íîãî ç ê³ëüêîõ òèñÿ÷ îõî÷èõ, — 
êàæå ïàí Øåâ÷åíêî.

Íåîäíîðàçîâî ²âàí Øåâ÷åíêî 
áóâ íà ìåæ³ æèòòÿ ³ ñìåðò³. Â ìî-
ëîä³ ðîêè íà áîéîâîìó çàâäàíí³ 
íåâäàëî êàòàïóëüòóâàâñÿ, ñòðèá-
íóâøè ç ïàðàøóòîì. Ï³ñëÿ öüîãî 
éîãî ñïèñàëè ç àðì³¿. À ê³ëüêà 
ðîê³â òîìó ²âàí Øåâ÷åíêî âïàâ ³ç 
âèñîòè 4,5 ìåòðà. Çãîäîì, çàâäÿêè 
ô³çè÷íèì âïðàâàì, çì³ã ïîâåð-
íóòèñÿ äî íîðìàëüíîãî æèòòÿ.

— Ùîäåíí³ òðåíóâàííÿ äàëè 
ìîæëèâ³ñòü ïîâ³ëüíî ïîâåðòàòèñÿ 

У 75 РОКІВ СТОЇТЬ НА ГОЛОВІ І 
ВІДЖИМАЄТЬСЯ НА ПАЛЬЦЯХ 
Приклад для наслідування  Івану 
Шевченку із села Корделівки (Калинівський 
район) пішов 76-й рік. Але він, на відміну 
від більшості його однолітків, регулярно 
відвідує не лікарню і аптеку, а спортивний 
майданчик! Ветеран займається раджа-
йогою, яку ще називають «царською 
гімнастикою», а також карате

äî íîðìàëüíîãî ñòàíó. Çàðàç â³ä-
÷óâàþ ñåáå ó çâè÷í³é ô³çè÷í³é 
ôîðì³, — ðàä³º âåòåðàí.

²âàí Øåâ÷åíêî çàê³í÷èâ Êè¿â-
ñüêèé áóä³âåëüíèé ³íñòèòóò, ïðà-
öþâàâ ³íæåíåðîì òà ìàéñòðîì äåð-
æàâíîãî íàãëÿäó íà áóä³âíèöòâ³. 

РОЗБИВАЄ ДОШКИ НАВІТЬ 
ГОЛОВОЮ 

Ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ éîã ³ç 
Êîðäåë³âêè íå â³äâ³äóº. Â³í íå º 
âáîë³âàëüíèêîì.

— ß çâèê, ùîá çà ìíîþ ñïî-
ñòåð³ãàëè! — ³ç ïîñì³øêîþ êàæå 
²âàí Øåâ÷åíêî.

²âàí Øåâ÷åíêî ðåãóëÿðíî 
äåìîíñòðóº ñâîþ ìàéñòåðí³ñòü 
ó ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ³ 
ï³ä ÷àñ ìàñîâèõ ñâÿò. Ï³ñëÿ ñìåð-
ò³ äî÷êè â³í çàëþáêè ä³ëèòüñÿ 
çíàííÿìè ç ÷óæèìè ä³òüìè.

— Ï³ä ÷àñ ñëóæáè ó ñïåöï³-
äðîçä³ëàõ äåìîíñòðóâàòè ñâî¿ 
ô³çè÷í³ íàâè÷êè ñòîðîíí³ì çà-
áîðîíÿëîñÿ. Àëå ï³ñëÿ çàâåð-

øåííÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ìåí³ 
çàõîò³ëîñÿ ä³ëèòèñÿ äîñâ³äîì ³ç 
ìîëîääþ, — ðîçêàçóº éîã.

Çà îñòàíí³ ðîêè ²âàí Øåâ÷åí-
êî ïðîâ³â ïîíàä ñîòíþ òðåí³íã³â 
ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Â³ííè÷-
÷èíè. Ïðèì³ðîì, ó áàãàòüîõ ÏÒÓ 
Â³ííèö³, à òàêîæ â íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàäàõ Æìåðèíêè, Êîçÿòèíà 
òîùî. Éîãî ìàéñòåð-êëàñè â³ä-
â³äóþòü ñîòí³ ñòóäåíò³â òà ó÷í³â.

²âàí Øåâ÷åíêî ³íîä³ ïðîâîäèòü 
òðåíóâàííÿ é íåïîäàë³ê â³ä äîìó. 
Íàâ÷àº íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ 
þíàê³â.

— Çà äîïîìîãîþ òåëåâ³çîðà 
÷è êíèæîê éîãó îïàíóâàòè íàä-
çâè÷àéíî ñêëàäíî. Òðåáà ìàòè 
êâàë³ô³êîâàíîãî íàñòàâíèêà. Äëÿ 
ïî÷àòêó íåîáõ³äíî âèâ÷èòè àçè 
àêðîáàòèêè ³ ïñèõîòåõí³êè, à âæå 
ïîò³ì ïåðåõîäèòè äî àñàí, — êàæå 
ôàõ³âåöü.

Íà ìàñîâ³ ñâÿòà ²âàí Øåâ÷åíêî 
äåìîíñòðóº ïî äåñÿòü àñàí ðàäæà-
éîãè ³ âïðàâ êàðàòå.

Іван Шевченко 
стоїть на голові, 
віджимається 
на одному кулаку, 
на двох пальцях 
і кулаках. Дошку 
може розбити 
навіть головою 
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— Автор описує життя двох персонажів 
Акселя і Беатрис, які живуть в епоху 
раннього Середньовіччя. За це фен-
тезі він отримав Нобелівську премію. 
І не дарма. Адже у книзі неймовірна 
атмосфера, що промальовується крізь 
міфологічне сприйняття, бо те, що для 
нас вигадка, для персонажів книги — 
реальність. Це не класичне фентезі, 
тут ви не прочитаєте про битви «стінка 
на стінку». Тут про намагання двох літніх 
людей вистояти перед всіма викликами 
жорстокого міфологічного світу.

— Це перший роман Донни Тартт. Його 
вона писала протягом десяти років. І 
за нього ж вона отримала Пулітцерівську 
премію, що фактично є показником висо-
кої якості. Для поціновувачів кіна також є 
гарна новина — нещодавно книжку було 
екранізовано. Історія тут описується дово-
лі цікава. Головний герой Тео Декер, який 
став свідком загибелі власної матері, 
залишається один-на-один з реальним 
світом. У нього є лише вкрадена з галереї 
картина з яскравою пташкою і пригоди, 
що очікують його на кожному кроці.

— Ось ця книжка вже однозначно про 
Різдво. Дев’ятнадцять відомих україн-
ських авторів описують власне бачення 
Різдва. Кожна розповідь має різні точки 
дотику і різні сенси, що закодовані 
на сторінках книги. Не можна сказати, 
що тут простежується якийсь певний 
спектр емоцій, ні, тут і радість, і сум, і за-
нурення у дитинство, яке огортає чимось 
дуже теплим. Скоріш за все, вам при-
йдуться до смаку не всі історії, у той же 
час ви точно знайдете кілька розповідей, 
які будете перечитувати з року в рік.

— Ця книга схожа на всі попередні, що 
я вже радив. У ній також йтиметься про 
те, як людині, яка не шарить у фізико-ма-
тематичних науках, розібратися у тому, 
як працює Всесвіт. Тут не буде нудних 
теорій і складних формул, автор розкаже 
вам про світ експериментів. Можливо, 
під час прочитання цієї книги ви наново 
відкриєте для себе закони Ньютона або ж 
розуміння темної матерії. Книга цікава 
своїм стилем оповідання. Професор 
Левін намагається закрутити інформацію 
так, щоб ви її сприймали по-новому.

— Я трішечки люблю кулінарію, 
тому поділюся з вами цією цікавою 
книгою. Її автор відкрив свій 
перший ресторан у 27 років. Він 
намагається пояснити, як поєднати 
затишок з високою кулінарією, і 
головне, як це все потім продати. 
У книзі можна отримати відповіді 
на питання, як організувати кухню, 
як організувати залу, як сформувати 
концепцію ресторану… Це мастрід 
для всіх, кому цікава тематика 
ресторанного бізнесу.

ТАРТТ AND МАЄР: ТОП-5 КНИГ, 
ЯКІ ВАРТО ПРОЧИТАТИ У ГРУДНІ
Пожива для мізків  Кожного місяця редакція RIA/20хвилин разом із консультантом книгарні «Є» Олегом 
Пенішкевичем відбирає п’ять книжок, які, на його думку, варто прочитати. У цій добірці ми зібрали твори 
Кадзуо Ішіґуро, Донни Тартт, Волтера Левіна, Денні Маєра та ще 19-тьох сучасних українських авторок та авторів

«Похований велетень» 
(Кадзуо Ішіґуро) 

«Щиголь» 
(Донна Тартт) 

«19 різдвяних історій» 
(сучасні українські автори та авторки) 

«Проста фізика. Від атомного 
ядра до межі Всесвіту» 
(Волтер Левін) 

«Прошу до столу» 
(Денні Маєр)

РЕКЛАМА
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Саші немає і двох років. Але вона вже встигла 
перенести далекі подорожі у закордонні 
клініки, сильні кровотечі та складні операції. 

Порятунок життя за кордоном обійшовся 
родині у захмарні суми. Тепер батьки вимушені 
шукати ці гроші, щоб виплутатися з боргів перед 
клінікою. Та головні випробування у дівчинки 
ще попереду. Скоро їй потрібно буде робити 
трансплантацію печінки. 

ДОПОМОЖЕМО РАЗОМ

Ваше серце має лише 300 гра-
мів ваги, але виконує колосальну 
роботу — перекачує щодоби майже 
300 літрів крові! Маленькі складки 
його внутрішньої оболонки — це 
клапани. Саме вони забезпечують 
правильний напрям кровообігу. 
Якщо з клапанами стається біда, 
страждає весь організм. Профілакту-
вати хворобу дешевше та простіше, 
ніж на крайній стадії недуги проводити 
протезування. Кардіологиня відді-
лення для хворих на інфаркт міокарда 
Вінницького регіонального клінічного 
лікувально-діагностичного центру 
серцево-судинної патології Валерія 
Башинська наголошує: щоб завбачити 
вади серця, достатньо вчасного про-
філактичного огляду!
Поясніть, будь ласка, простою 
мовою: як реагує організм людини 
на появу вад серця?
В. Б.: Серце працює за рахунок ско-
рочень шлуночків: правого та лівого. 
Кров надходить до них із передсердь, 
а між шлуночками та передсердями є 
клапани, котрі забезпечують кровообіг 
лише в одному напрямі. Під час скоро-
чення клапан має повністю змикатися, 
щоб відбувся великий викид крові 
у судини і вона рознеслася по ор-
ганізму. Якщо ж має місце неповне 
змикання або звуження, тоді ми 
говоримо про ваду серця. Для здоров’я 
людини це не є добре. Звуження 
отвору називають стенозом. Неповне 
змикання — клапанною недостатністю. 
В обох випадках тіло отримує менше 
крові. Серце просто не може зробити 
великий поштовх.
Зазвичай такі порушення виникають 
при народженні чи їх можна набути 
з часом?
В. Б.: Вроджених вад серця значно 
менше, ніж набутих. Мабуть, лише 
десята частина пацієнтів має такі 
порушення від народження, і їх ви-
правляють хірургічно ще у дитинстві. 
У дорослому ж віці до клапанних вад 
призводять ревматизм, запалення 
серцевого м’яза або склеротичне ура-
ження судин (атеросклероз). Останній 
фактор зустрічається найчастіше. 
Причиною розвитку атеросклерозу є 
порушення обміну речовин: непра-
вильний спосіб харчування, низька 
фізична активність, постійний стрес 
і робота на межі своїх можливостей, 
відсутність якісного сну.

Які симптоми можуть підказати 
людині, що клапани працюють 
некоректно?
В. Б.: Найчастіше вади серця супрово-
джує задишка. Нібито й тиск у нормі, і 
болю немає, а людина просто задиха-
ється, пройшовши невелику відстань. 
Можуть з’явитися також набряки 
нижніх кінцівок. Частим супутником 
клапанних вад є порушення ритму 
серця. Буває, що хворобу супроводжує 
біль за грудиною. І тут важливо вчасно 
звернути на нього увагу, а не лікувати 
уявний бронхіт або проблеми хребта.
Чи можна виправити вади серця?
В. Б.: Якщо пацієнт вчасно звертається 
за допомогою, і ми діагностуємо пер-
винну стадію, тоді корекція відбувається 
медикаментозно. На жаль, нерідко 
доводиться мати справу з занедба-
ним варіантом хвороби. У такому разі 
виправити ситуацію здатне лише про-
тезування клапанів, а це досить складна 
і дороговартісна операція на відкритому 
серці. Отже, я закликаю вінничан не до-
водити свій організм до межі та берегти 
здоров’я!
Як ефективно профілактувати сер-
цеві вади?
В. Б.: Найкраща профілактика — не бо-
ятися йти до лікаря, коли щось турбує, 
а за відсутності симптомів систематично, 
раз на рік з’являтися на профілактичні 
огляди. Достатньо елементарного: аналі-
зу крові, вимірювання рівня холестерину 
і рівня цукру крові, електрокардіографії 
та УЗД серця. Щоденна ж профілакти-
ка — це уважне ставлення до свого орга-
нізму. Уникайте психологічних переван-
тажень, дбайте про достатній сон, багато 
ходіть пішки та уважно вивчайте склад 
тих продуктів, які вживаєте. Скажімо, 
шматочок свіжого сала піде лише на ко-
ристь, а ось синтетичні жири одразу 
позначаться на стані судин. Привчайтеся 
читати етикетки і бережіть себе!

Матеріал виготовлено в межах 
реалізації субпроекту «Складова 
розвитку системи охорони здоров’я 
Вінницької області, направлена 
на покращення медичної допо-
моги хворим із серцево-судинною 
патологією».

Профілактичні огляди 
проти вад серця

РЕКЛАМА

ÇÄÎÐÎÂ’ß

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
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— Ó ìåíå ÷àñòî 
õâîð³º äèòèíà, — 
ðîçïîâ³äàº â³ííè-
÷àíêà Îëüãà Çàáî-

ëîòíà. — Äåê³ëüêà ðàç³â íà ð³ê ìè 
ë³êóºìîñü â³ä àíã³íè, ÃÐÂ², îòèòó, 
³ ð³çíèõ ðîçëàä³â øëóíêà. ² ìàéæå 
êîæíîãî ðàçó ë³êàð íàïðàâëÿº íàñ 
íà àíàë³çè ñå÷³ òà êðîâ³. Çäàòè 
¿õ — íå ïðîáëåìà, öå áåçêîøòîâ-
íî, àëå ÷åðãà çàâæäè. ² êîëè âîíà 
äî íàñ äîõîäèòü, ìè âæå ìàéæå 
çäîðîâ³, à àíàë³çè äåñü ä³âàþòüñÿ. 
Çàïèòóþ ë³êàðÿ: «Ùî â íàñ òàì?» 
Ó â³äïîâ³äü ÷óþ: «Âñå íîðìàëüíî».

Çà ñëîâàìè Îëüãè, áóòè ïî-
ñò³éíèì êë³ºíòîì â ëàáîðàòîð³¿ 
âèñíàæóº, àëå òàêèì ÷èíîì çáåð³-
ãàºòüñÿ, òàê áè ìîâèòè, êîíòðîëü, 
ðàïòîì ùîñü, à àíàë³çè çà ïåâíèé 
ïåð³îä ³ñíóþòü â êàðòö³ äèòèíè. 
Òà é ë³êàð íàãîëîøóº íà ¿õ íåîá-
õ³äíîñò³, àäæå çâè÷àéíèé àíàë³ç 
êðîâ³ (ÿêèé áåðóòü ç ïàëüöÿ) äî-
çâîëÿº ä³àãíîñòóâàòè çàïàëüí³ òà 
³íôåêö³éí³ çàõâîðþâàííÿ, à òà-
êîæ îö³íèòè åôåêòèâí³ñòü ïðî-
âåäåíîãî ë³êóâàííÿ.

ЗАК — АНАЛІЗ 
НЕСПЕЦИФІЧНИЙ 

Òà íà äóìêó ë³êàðÿ-ïåä³àòðà 
Àíäð³ÿ Øèìàíñüêîãî, ³íôîð-

ìàòèâí³ñòü àíàë³çó êðîâ³ äóæå 
îáìåæåíà ³ áåç ïîâíîö³ííîãî 
îãëÿäó ìàéæå íå äàº æîäíî¿ ³í-
ôîðìàö³¿. Àëå öåé àíàë³ç äîâîë³ 
ïîïóëÿðíèé ñåðåä ïàö³ºíò³â.

— Òîìó ùî êîæíå òðåòº ïîâ³-
äîìëåííÿ ïî÷èíàºòüñÿ ôðàçîþ 
«ïîäèâ³òüñÿ àíàë³ç êðîâ³, ùî 
ó íàñ?» — ãîâîðèòü ë³êàð. — 
Ä³éñíî, ³ñíóº äóìêà, ùî â àíà-
ë³ç³ êðîâ³ êðèþòüñÿ âñ³ òàºì-
íèö³ îðãàí³çìó. À ñåðåä âñ³õ 
òèõ öèôð çàâäÿêè ñåêðåòíîìó 
àëãîðèòìó çàêîäîâàíèé ä³à-
ãíîç. Çà àíàë³çîì êðîâ³ ìîæíà 
çðîçóì³òè, ÷è òî áàêòåð³ÿ ÷è 
í³, ÷îãî äèòèíà òåìïåðàòóðèòü, 
÷îãî íå ¿ñòü, ÷îãî íå ãîâîðèòü, 
³ ÷è ïðèäàòíà äî âàêöèíàö³¿.

Òà çà ñëîâàìè ñïåö³àë³ñòà, 
â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â äëÿ ä³à-
ãíîñòèêè äîñèòü îãëÿäó ë³êàðÿ, 
á³ëüø òîãî, 90% âñ³õ ïàö³ºíò³â 
÷óäîâî îäóæóþòü áåç ÇÀÊ.

— Ïðîñòî âàðòî çðîçóì³òè, 
ùî çì³íè â çàãàëüíîìó àíàë³ç³ 
êðîâ³ º àáñîëþòíî íå ñïåöèô³÷-
íèìè, — ãîâîðèòü ë³êàð. — Íà-
ïðèêëàä, çà àíàë³çîì ìè ìîæå-
ìî ïîáà÷èòè àíåì³þ (çíèæåí-
íÿ ãåìîãëîá³íó), àëå º äåñÿòîê 
ïðè÷èí çíèæåííÿ ãåìîãëîá³íó 
³ ëèøå îãëÿä ïàö³ºíòà äîïî-
ìîæå âñòàíîâèòè ä³àãíîç. Ùî 
ñòîñóºòüñÿ çàïàëåííÿ òà äèëå-
ìè â³ðóñ/áàêòåð³ÿ? Òàê, çá³ëü-

«ПОДИВІТЬСЯ АНАЛІЗ 
Не все так просто  Майже кожен 
лікар при встановленні діагнозу хворому 
користується, окрім безпосередньо 
огляду, ще й рядом досліджень, 
направляючи пацієнта на кардіограму, 
УЗД, біохімію тощо. Загальний аналіз 
крові — найпоширеніший метод, 
завдяки якому можна побачити, чи є 
в організмі зміни, але чи на краще вони, 
чи ні, може сказати лише лікар

øåííÿ ëåéêîöèò³â òà ØÎÅ º 
ìàðêåðàìè çàïàëåííÿ, àëå, 
íà æàëü, àíàë³ç êðîâ³ íå âêàçóº 
ïðî íàÿâí³ñòü áàêòåð³¿. Âèñî-
êèé ëåéêîöèòîç (íàïðèêëàä, 
15 ïðè íîðì³ 10.0) ìîæå áóòè 
ÿê ïðè ïíåâìîí³¿, òàê ³ ïðè 
çâè÷àéíîìó â³ðóñ³. À, íàïðè-
êëàä, ïðè ðîòàâ³ðóñí³é ³íôåêö³¿ 
ëåéêîöèòîç ìîæå áóòè ùå âèùå 
³ öå íå çíà÷èòü, ùî ïîòð³áåí 
àíòèá³îòèê.

Íàòîì³ñòü, çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, 
òàêà õâîðîáà, ÿê ãîñòðèé ñåðåä-
í³é îòèò, òèì á³ëüøå â ïåðø³ 
äí³, ìîæå âçàãàë³ íå äàòè çíà-
÷íèõ çì³í â àíàë³ç³ êðîâ³, àëå 
º ïðÿìèì ïîêàçîì äî àíòèáàê-
òåð³àëüíî¿ òåðàï³¿.

СПОЧАТКУ ОГЛЯД 
Àíàë³ç êðîâ³, öå ëèøå äîïî-

ì³æíèé ³íñòðóìåíò â ä³àãíîñ-
òèö³. Òîìó â ïåðøó ÷åðãó ïàö³-
ºíòó ïîòð³áíî ïðèéòè íà îãëÿä, 
ïðîêîíñóëüòóâàòèñü ç ë³êàðåì, 
à äàë³ âæå, ÿêùî º íåîáõ³äí³ñòü, 
ðîáèòè àíàë³ç êðîâ³.

— Òàêîæ íå äîðå÷íî çäàâàòè 
àíàë³ç êðîâ³ â ïåðøèé äåíü õâî-
ðîáè — ³íôîðìàòèâí³ñòü òàêîãî 
àíàë³çó ìàéæå íóëüîâà, — ãîâî-
ðèòü ë³êàð. — ² íå âàðòî ë³êóâà-
òèñü çà äîïîìîãîþ äèñòàíö³é-
íî¿ êîíñóëüòàö³¿ çà çàãàëüíèì 
àíàë³çîì êðîâ³ (áåç îãëÿäó). Ç 
òàêèì óñï³õîì ìîæíà ïðîâîäè-
òè ä³àãíîñòèêó, çàïèòóþ÷è ïðî 
ä³àãíîç ó ïåðåõîæîãî.

Âò³ì, ë³êàð íàãîëîøóº, ùî 
³íêîëè äëÿ óòî÷íåííÿ ä³àãíîçó 
ä³éñíî íåîáõ³äí³ àíàë³çè êðîâ³, 
ïðîòå º á³ëüø ñïåöèô³÷í³ òåñ-
òè, íàïðèêëàä, Ñ-ðåàêòèâíèé 
á³ëîê.

– Íå äîðå÷íî çäàâàòè 
àíàë³ç êðîâ³ â ïåðøèé 
äåíü õâîðîáè – 
³íôîðìàòèâí³ñòü 
òàêîãî àíàë³çó ìàéæå 
íóëüîâà,– êàæå ë³êàð
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Грип наступає 
 Çà îñòàíí³é òèæäåíü 
â îáëàñò³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
íèçüêèé ð³âåíü ³íòåí-
ñèâíîñò³ çàõâîðþâàíîñò³ 
íà ãðèï òà ÃÐÂ². Âïðîäîâæ 
òèæíÿ çà ìåäè÷íîþ äî-
ïîìîãîþ ç ïðèâîäó ÃÐÂ² 
çâåðíóëîñü 7736 îñ³á, ñåðåä 
çàõâîð³ëèõ 4979 (64,4%) 
ä³òåé. Áóëî ãîñï³òàë³çîâà-
íî 189 îñ³á, â òîìó ÷èñë³ 
141 äèòèíà. Ëåòàëüíèõ 
âèïàäê³â íå çàðåºñòðîâàíî. 
Ç ïî÷àòêó åï³äåì³÷íîãî 
ñåçîíó ùåïëåíî 13379 îñ³á. 
Ó êîæíîìó öåíòð³ ïåð-
âèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ 
äîïîìîãè ìîæíà îòðè-
ìàòè ùåïëåííÿ â³ä ãðèïó 
çà ïðîãðàìîþ «Ñòîï-
Ãðèï», à ñàìå 50% âàðòîñ-
ò³ âàêöèíè (130–150 ãðí), 
äëÿ ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ 
òà ïîçáàâëåíèõ áàòüê³â-
ñüêîãî ï³êëóâàííÿ — áåç-
êîøòîâíî.

Кору все більше 
 Äâ³ äèòèíè òà äâîº äî-
ðîñëèõ çàõâîð³ëè íà ê³ð 
çà îñòàíí³é òèæäåíü. Ç 
ïî÷àòêó ïîòî÷íîãî ðîêó 
â îáëàñò³ çàðåºñòðîâàíî 
4050 âèïàäê³â êîðó. Ñåðåä 
çàõâîð³ëèõ 2259 ä³òåé.
Íàãàäóºìî, ùî ºäèíèì 
åôåêòèâíèì çàñîáîì ïðî-
ô³ëàêòèêè êîðó º âàêöè-
íàö³ÿ. Íà äàíèé ÷àñ â óñ³õ 
ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷-
íèõ çàêëàäàõ îáëàñò³, ÿê³ 
ïðîâîäÿòü ùåïëåííÿ, º 
â íàÿâíîñò³ äîñòàòíÿ ê³ëü-
ê³ñòü âàêöèíè ïðîòè êîðó. 
Çàëèøêè äàíîãî ïðåïàðàòó 
ñêëàäàþòü 17800 äîç.

КОРОТКОКОРОТКО

Картка ПриватБанку: 5168 7574 0001 3860 – Алгаш Оксана Вікторівна.  

Тел: (068)377-93-81

У шестирічної Софії рідкісний вроджений 
розлад. Через нього вона може померти. 
Єдиний вихід — трансплантація кісткового 
мозку від нерідного донора. 
Прийняти на лікування дівчинку погодилися в 
одній з клінік Ізраїля. Сума, яку озвучили батькам, 
— 5 348 000 грн — непідйомна для них. Родина 
просить небайдужих людей допомогти у зборі 
коштів та порятунку їхньої доньки.

СОФІЇ ПОТРІБНА 
ДОПОМОГА

ÇÄÎÐÎÂ’ß

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

464300

РЕКЛАМА

465181

КРОВІ, ЩО У НАС?» 
ТОП-6 ПОКАЗНИКІВ ЗАГАЛЬНОГО АНАЛІЗУ КРОВІ

ГЕМОГЛОБІН 
Це один з 
найважливіших 
компонентів 
еритроцитів 
(червоних кров'яних 
тілець), функція 
якого полягає 
в транспортуванні 
кисню і виведення 
з організму 
вуглекислого газу. Знижений гемоглобін може 
бути ознакою анемії, внутрішніх кровотеч або 
ураження внутрішніх органів. Також причиною 
низького гемоглобіну може бути неповноцінне 
харчування і виснажливі дієти. А ось підвищений 
гемоглобін спостерігається при хворобах крові та 
серцевій недостатності.

Норма гемоглобіну (г/л) 
діти до року — 100-120 
діти 1-3 роки — 110-130 
діти 3-6 років — 120-140 
діти 6-14 років — 115-150 
дорослі:
чоловіки — 130-160 
жінки –120-140

ЛЕЙКОЦИТИ 
Це білі кров'яні тільця, вони 
захищають наш організм 
від шкідливих зовнішніх 
впливів. Відповідно 
підвищений рівень 
лейкоцитів говорить про 
запалення або інфекції. 
Іноді зміна їх рівня відбувається не внаслідок 
захворювання, а внаслідок стресу або фізичного 
навантаження. А ось нестача лейкоцитів говорить 
про вірусні інфекції.

Норма лейкоцитів (Г/л) 
діти до року — 6.5-10.0 
діти 1-3 роки — 6.0-10.0 
діти 3-6 років — 4.5-10.0 
діти 6-14 років — 4.3-10.0 

дорослі:
чоловіки — 4.0-90 
жінки — 4.0-90 

ЛЕЙКОЦИТАРНА ФОРМУЛА 
Це співвідношення різних 
лейкоцитів. Багато змін 
в організмі призводять 
до порушення цієї формули: 
відсотковий вміст одних 
білих клітин збільшується 
за рахунок зменшення інших, 
і навпаки. Лейкоцитарна 
формула може вказувати 
на хід захворювання або 
на хід патологічного процесу, прогнозувати 
результат хвороби і появу ускладнень. Дані 
лейкоцитарної формули співставляють з 
проявами хвороби. Норма цього показника 
залежить від конституції, статі та віку людини. 
Основними складовими лейкоцитарної формули 
є: нейтрофіли, еозинофіли, базофіли, лімфоцити 
і моноцити. Усі вони виконують різноманітні 
функції.

НЕЙРОФІЛИ — (відповідають за фагоцитоз) 
поглинають і знищують сторонні об'єкти. Але вони 
можуть розчиняти тільки дрібні частинки або 
клітини, і після їх розчинення гинуть.
Норма нейрофілів (%) 
діти до року — 15–45 
діти 1–3 роки — 25–60 
діти 3–6 років — 35–65 
діти 6–14 років — 40–65 

дорослі:
чоловіки — 47–72 
жінки — 47–72 

ЕОЗИНОФІЛИ — (теж мають фагоцитозні функції) 
теж можуть поглинати і знищувати сторонні 
об'єкти, але ця функція пов'язана в основному з 
алергічними процесами.
Норма еозинофілів до 7% у дітей, і до 5% 
у дорослих 

БАЗОФІЛИ — їх основна функція пов'язана з 
алергічними та запальними процесами. 
Норма базофілів в організмі не більше 1% 

ЛІМФОЦИТИ розпізнають антигени, тож вони 
беруть участь у формуванні нашого імунітету.
норма лімфоцитів (%) 
діти до року — 38–70 
діти 1–3 роки — 26–60 
діти 3–6 років — 25–55 
діти 6–14 років — 22–50 

дорослі:
чоловіки — 18–38 
жінки — 18–38 

МОНОЦИТИ — «прибиральники», їх головна 
функція — видаляти зруйновані клітини, бактерії, 
відмираючі клітини… 
Норма моноцитів до 10 

КОЛЬОРОВИЙ ПОКАЗНИК (КП) 
Він показує рівень вмісту гемоглобіну 
в еритроцитах. Він визначається, 
виходячи з дослідження крові 
на вміст еритроцитів та гемоглобіну. 
Нормальні значення 0.85–1.05.

За значенням кольорового 
показника визначають види анемії:
1. Гіпохромні КП менше 0.8 
2. Нормохромні КП в діапазоні 0.85–1.05 
3. Гіперхромні КП більше 1.1 

ШОЕ (ШВИДКІСТЬ ОСІДАННЯ 
ЕРИТРОЦИТІВ) 
За цим показником 
спостерігають протягом хвороби. 
Але зазвичай він збільшується 
на другу добу захворювання і 
досягає свого піку, коли людина 
починає одужувати. Підвищення 
показників ШОЕ говорить про 
інфекції і запалення, а ще про травми або операції, 
також він високий після пологів і під час вагітності.

Норма ШОЕ:
діти до року — 2–12 
діти 1–3 роки — 4–12 
діти 3–6 років — 4–12 
діти 6–14 років — 4–15 

дорослі:
чоловіки — 1–10 
жінки — 2–15 

ЕРИТРОЦИТИ 
Червоні кров'яні клітини, 
які містять гемоглобін. 
Зміна їх кількості 
не завжди свідчить про 
хворобу. Наприклад, 
підвищена кількість 
зустрічається у здорових 
людей, які знаходяться 
на великій висоті в горах, 
а знижений буває під 
час менструації у жінок. 
Надлишок еритроцитів свідчить про хвороби 
серця і легенів, а зменшена кількість про анесмію 
або хронічні запальні процеси.

норма еритроцитів (Т/л):
діти до року — 3.3-4.2 
діти 1-3 роки — 3.5-4.5 
діти 3-6 років — 3.5-4.7 
діти 6-14 років — 3.6-5.0
дорослі:
чоловіки — 4.0-5.0 
жінки — 3.7-4.7 
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Крижане серце 2
Анімація, 4.12, поч. о 10.00, 13.40, 17.50
5.12–11.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Абатство Даунтон
Драма, 4.12, поч. о 10.00, 15.30, 19.40
5.12–11.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Мідвей
Драма, 4.12, поч. о 17.00, 21.50
5.12–11.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ангели Чарлі
Комедія, 4.12, поч. о 12.20
5.12–11.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

21 міст
Драма, 4.12, поч. об 11.45, 21.55
5.12–11.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Абатство Даунтон
Драма, 4.12, поч. о 14.10, 18.30

Крижане серце 2
Анімація, 4.12, поч. о 10.00, 12.10, 16.25

Мідвей
Драма, 4.12, поч. о 20.40

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

Фестиваль документального кіно
4.12, поч. о 14.00

Готель «Едельвейс»
Комедія, 4.12, поч. о 20.00

Чорний ворон
Драма, 5.12-11.12, поч. о 15.50, 18.00

Дні угорського кіно
Фестиваль, 5.12–11.12, поч. о 20.20

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
21 міст
Драма, 4.12, поч. о 17.30, 19.40, 21.50
5.12–11.12, довідка — за тел. (096)003–50–50

Аутсайдери
Драма, 4.12, поч. о 12.20, 23.00
5.12–11.12, довідка — за тел. (096)003–50–50

Вальхалла: Тор Рагнарьок
Фентезі, 4.12, поч. об 11.40, 21.00, 23.20
5.12–11.12, довідка — за тел. (096)003–50–50

Доктор Сон
Трилер, 4.12, поч. о 15.00
5.12–11.12, довідка — за тел. (096)003–50–50

Історія Лізи
Драма
4.12, поч. о 20.00
5.12–11.12, 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».

Metallica з симфо-
нічним оркестром.
Tribute Show
7 грудня в Будинку 
офіцерів відбудеться 
надзвичайний концерт 
від Metallica Symphonic 
Tribute, де ви почуєте 

мелодію, яку через роки ми з посмішкою 
згадуємо. Станьте частиною цього історичного 
заходу. Початок о 19.00. Вартість квитків: 
490-900 грн.

Біле і Червоне. 
Концерт польської 
музики
11 грудня в 
обласній філармонії 
продовжується проект 
монографічних програм 
Академічного камерного 

оркестру «Арката». «Біле і червоне»  – саме під 
такою назвою колектив презентує програму 
музики польських композиторів: Мечислава 
Карловіча, Гражини Бацевіч, Войцеха Кілляра, 
Станіслава Монюшко, Фридеріка Шопена, 
Кжезиміра Дембські. Початок о 18.30, вартість 
квитків: 100-120 грн.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 

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

ні бажання. Про те, що відчуває людина, коли втілює 
свої мрії, або навпаки — зраджує їм… Про силу 
підтримки, індивідуальність, своє власне «звучан-
ня» 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'єри вистав 
"Птаха Невдаха" та 
"За дверима..." від 
Театру ХуліGUN
На випадок, якщо вам 
захочеться вийти за межі... 
класичного мистецтва або 
похуліганити! 

«За дверима...» — 8 грудня, 15 грудня. Початок о 
18.00. «Птаха Невдаха» — 14 грудня. Галерея ХХІ, вул. 
Арх. Артинова, 12. Початок о 19.00.  Квитки в усіх 
театральних касах міста. Вартість: 150 грн.

«Ніч перед Різдвом» 
24 грудня у Вінниці
24 грудня о 19.00 у Будин-
ку офіцерів побачимо на-
ймасштабнішу постановку 
усіма улюбленої повісті Го-
голя «Ніч перед Різдвом». 
У дивовижній музичній 

комедії режисера Андрія Бакірова переплелися давні 
легенди, фантастичне й комічне. На сцені буде біль-
ше 30 акторів, чудовий оркестр, шикарні костюми та 
декорації, пісні, танці, іскрометний гумор, колядки, 
різдвяний вертеп і безліч сюрпризів. Коваль Вакула 
знову відправиться 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 заряди-
тися 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)
Лісова пісня
Міф з прадавніх часів, 4.12, поч. о 16.00

Смішні гроші
5.12, поч. о 18.30
Іскрометна детектив-
на комедія відомого 
комедіографа Рея Куні 
«Смішні гроші» від Петра 
Авраменка, заслуженого 
артиста України. У вас 

на виду тихий клерк перетвориться на героя-ко-
ханця, маленька людина — на гангстера. І все, аби 
втримати «свій» мільйон.

Селфі зі Склерозом
Мала сцена, 
6.12, поч. о 19.00
Незвичайна комедія 
на 2 дії за п’єсою нашого 
сучасника, письменника-
гумориста, драматурга, 
сценариста Олександра 

Володарського змушує і сміятися, і реготати, і 
трішечки сумувати… та ще й сльозинку стерти… 
байдужими ж, повірте, не залишає.

KVITKA
Пісня наяву й у снах, 6.12, поч. о 18.30

Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих, 7.12, поч. о 18.30

Маруся Чурай
Поема для театру, 10.12, поч. о 16.00

Шельменко-денщик
Водевіль, 11.12, поч. о 16.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(Хм. шосе, 7 «Книжка», тел. (098)7212369)
Вартість квитків — 50 грн
Таємничий гіпопотам
Цікава пригода в джунглях
7.12, поч. об 11.00 та 13.00

Вовк та троє поросят
Віршована комедія за мотивами англійської казки
8.12, 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 по-

стійному 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 від-
точите навички, дізнаєтесь, як інтегрувати додатки 
та гаджети на заняттях та як ненав'язливо розпо-
чати 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, присвяче-
ний творчості кла-
сика Еріха Марії 
Ремарка 
Уперше 5 грудня 
Креативний простір 
«Артинов» проводить 
ексклюзивний вечір, 

присвячений творчості відомого німецького пись-
менника 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.

Курс web-
розробки Front-
end. 1-й рівень
18 грудня у Вінниці 
стартує курс «Front-end» 
для усіх, хто цікавиться 
web-розробкою і хоче 
створювати лендінги, 

багатосторінкові сайти, інтернет-магазини, соціаль-
ні мережі та інші web-продукти. Курс «Front-end» 
розрахований для новачків, тому почнемо з основ: 
створення і верстка статичних web-сторінок з ви-
користанням технологій HTML5, CSS3.
Старт: 18 грудня у креативному просторі «Арти-
нов». Тривалість: 3 місяці.
Викладач курсу: Олександр Шевченко, Front-End 
Developer, компанія Existek.
Курс триває 24 заняття. Вони проходитимуть 2 рази 
на тиждень по 2 години. Середа 19.00.  Субота 11.00
Вартість усього курсу — 6 тис. грн.  

Курс німецької 
мови. Рівень А1-B1
Понад сто мільйонів 
людей на планеті гово-
рять німецькою, ще 20 
мільйонів — її вивчають. 
Тож приєднаймося 
до них, щоб розуміти 

Rammstein без перекладача і відчувати себе 
серед німців, як риба у воді)
У грудні в наших вже звиклих до розміреного 
осіннього життя аудиторіях стане по-справжньому 
спекотно. Запускаємо курс німецької мови для 
рівнів А1, B1.
Зустрічаємося 11 грудня о 19.00.
Тривалість одного рівня — 5 місяців: 2 рази на 
тиждень по 2 години.
Вартість 1 години заняття — 56 грн. Усього курсу 
— 5 тис. грн.
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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 

Загубив-знайшов 
Втрачений атестат про повну загальну 
середню освіту серія ВН№44750550 
на ім’я Яворський Іван Сергійович 
вважати недійсним. Тел.:тел. не 
вказано 

Sort date: 03.12.2019, №49/2019

В Іваньківській сільраді Липо-
вецького району теж запрошу-
вали охочих перебратися в село. 
Щоправда, ситуація тут зовсім 
інша. У селі Пісочин залишилося 
тільки 13 людей. На жаль, тут 
нема ні магазину, ні ФАПу, не хо-
дять автобуси, зрештою, навіть 
не встановлено покажчика з на-
звою села.
Як стверджують в Іваньківській 
сільраді, якщо з’являться люди, 
буде і магазин, й інші заклади. 
До речі, у селі є ставок. До Ві-
нниці з Пісочина 60 кілометрів.
— Нам телефонували не менше 

30-ти людей, — говорить секретар 
сільради Людмила Сичук. — По-
над 10 людей приїжджали. Були 
такі, які уяви не мають про село. 
Вважали, що тут і газ, і електрика, 
інші блага. Насправді, у будинках, 
де ніхто не проживає, відключена 
електрика. Щоб під’єднати, необ-
хідно сплатити не менше 10 ти-
сяч гривень. Та й оформлення 
у власність стане у немалу копійку. 
Словом, поки що офіційно ніхто 
не придбав жодної оселі.
Сільський голова Сергій Соболь 
відповів так: «Хати у Пісочині 
вже не продаються».

А у Пісочині хати вже не продаються 

Куди зникла 
«Міні-Вінниця» 
 Âïåðøå â³ä äíÿ â³äêðèò-
òÿ «Ì³í³-Â³ííèö³» ó Öåí-
òðàëüíîìó ïàðêó ïðèáðàëè 
ì³í³àòþðí³ êîï³¿ â³äîìèõ 
ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè ì³ñòà. 
Ó ïëàíåòàð³¿, äå çíàõîäÿòü-
ñÿ êàñè «Ì³í³-Â³ííèö³», 
íàì ðîçïîâ³ëè, ùî ô³ãóðêè 
âèâåçëè íà ðåñòàâðàö³þ, 
àäæå äåÿê³ ç íèõ ïîøêî-
äèëèñÿ.Ïîâåðíóòè åêñïî-
çèö³þ ìàþòü íàâåñí³, êîëè 
ïîòåïë³øàº. 

Збирають речі 
для безхатченків 
 Â³ííèöüê³ àêòèâ³ñòè âè-
ð³øèëè ïðîÿâèòè ³í³ö³àòèâó 
³ îãîëîñèëè ïðî çá³ð òåïëèõ 
ðå÷åé äëÿ áåçõàò÷åíê³â.
— Îäí³ ÷èòàþòü íîâèíè 
³ õîäÿòü øîêîâàíèìè â³ä 
òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ 
íàâêîëî íèõ. ²íø³ çàêðè-
âàþòüñÿ âäîìà ³ ðîáëÿòü 
âèãëÿä, ùî âñ³ ö³ ïðîáëåìè 
¿õ í³ÿêèì ÷èíîì íå ñòî-
ñóþòüñÿ. ß ââàæàþ, ùî 
ìè íå ìàºìî çàëèøàòèñÿ 
áàéäóæèìè äî ïðîáëåì 
³íøèõ ëþäåé. Îñîáëèâî, 
ÿêùî ìè â çìîç³ äîïîìîãòè 
âèð³øåííþ öèõ ïðîáëåì, — 
ãîâîðèòü ãðîìàäñüêà ä³ÿ÷êà 
Ä³àíà Ïîäîëÿí÷óê. — Áåç-
õàò÷åíêè ïðîñèëè òåïëèé 
âåðõí³é îäÿã, ðóêàâè÷êè, 
øêàðïåòêè, øàïêè, øàðôè 
òîùî.
ßêùî âè ìàºòå òåïë³ ðå÷³, 
ÿê³ âæå íå çáèðàºòåñÿ 
íîñèòè, íå âèêèäàéòå ¿õ, 
à ïðèíåñ³òü äî ïóíêòó 
çáîðó. ¯õ ïîò³ì ïåðåäà-
äóòü ëþäÿì, ÿêèì ö³ ðå÷³ 
ñïðàâä³ íåîáõ³äí³. Òàêîæ, 
ÿêùî é ñàì³ ïîòðåáóºòå 
òàêî¿ äîïîìîãè, âè ìîæåòå 
çâåðíóòèñÿ çà âêàçàíîþ 
àäðåñîþ, äå çà íàÿâí³ñòþ 
â³äïîâ³äíèõ ðîçì³ð³â ç âàìè 
ïîä³ëÿòüñÿ ðå÷àìè.
Ïóíêò çáîðó — ñïîðòèâ-
íèé öåíòð «Ñåíñåé», (ïð-ò 
Êîöþáèíñüêîãî, 43).
Ðå÷³ ìîæíà ïðèíîñèòè 
äî 10 ãðóäíÿ.

КОРОТКОКОРОТКО

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ó 2013-ìó ó Ëèï-
÷àíàõ, ùî ó Ìîãè-
ë³â-Ïîä³ëüñüêîìó 
ðàéîí³, ìàëè çà-

êðèòè øêîëó, áî íå âèñòà÷àëî 
ä³òåé. Ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Ìèêî-
ëà Ñàôòþê çóì³â ïåðåêîíàòè 
ïðåäñòàâíèê³â ðàéîííî¿ âëàäè, 
ùîá â³äñòðî÷èëè ÷àñ ïðèéíÿòòÿ 
ð³øåííÿ. Íå ïîÿñíþâàâ, ÿêèì 
÷èíîì âäàñòüñÿ çì³íèòè ñèòóà-
ö³þ. Çðîáèâ öå íà ä³ë³.

Ñ³ëüñüêèé ãîëîâà çâåðíóâñÿ 
òîä³ äî íèçêè ÇÌ². Çàïðîñèâ îõî-
÷èõ ïåðå¿õàòè ó ¿õíº ñåëî. Ïåðøó 
ñ³ì’þ ç Ëóöüêà, â ÿêèõ ÷åòâåðî 
ä³òåé, ïåðåâ³ç âëàñíèì áóñîì.
Ïðî ïðîäàæ ïóñòóþ÷èõ áóäèí-
ê³â äîìîâëÿâñÿ ç ¿õí³ìè âëàñíè-
êàìè. Äëÿ ïîêóïö³â ïðîïîíóâàâ 
âèã³äíèé ìåõàí³çì ðîçðàõóíêó: 
ñïëàòà êîøò³â ÷àñòèíàìè. Ïåðåä 
ïðîäàâöÿìè âèñòóïèâ ãàðàíòîì 
ùîäî ïîâåðíåííÿ ãðîøåé.

Ç òèõ ï³ð 16 ñ³ìåé ïåðåáðàëèñÿ 
ó Ëèï÷àíè. Øêîëó íå çàêðèëè, 
íèí³ òóò íàâ÷àºòüñÿ 56 ä³òåé, áóëî 
20. Ïðàöþº òàêîæ äèòÿ÷èé ñàäîê. 
Óñòàíîâó â³äâ³äóþòü 25 ìàëþê³â. 
Çàãàëîì ó ñåë³ ìàéæå ñòî ä³òåé ³ 
ï³äë³òê³â â³êîì äî 15 ðîê³â.

— Íå õî÷åòüñÿ áà÷èòè õàòè, ÿê³ 
ñòîÿòü ïóñòêîþ, — êàæå ñ³ëüñüêèé 

ãîëîâà. — Òîìó âèð³øèëè ïîâòî-
ðèòè àêö³þ.

ßê ³ ïîïåðåäíüîãî ðàçó, ç îõî-
÷èìè ïåðåáðàòèñÿ æèòè ó ñåëî 
íàä Äí³ñòðîì äîðó÷èëè ñï³ëêó-
âàòèñÿ äåïóòàòó ñ³ëüðàäè çàâ³ä-
óâà÷ö³ á³áë³îòåêè Í³í³ Ðàñåíêî.

36 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ – НА 
ВИПЛАТУ ЗА ДВА РОКИ 

Îäèí ç áóäèíê³â ó Ëèï÷àíàõ 
íèí³ îáðàëà æ³íêà ç³ Ëüâ³âùèíè. 
Ðîñëà ñèðîòîþ. Ç ÷îëîâ³êîì ðîç-
ëó÷èëàñÿ. Ìàº äâîº ä³òåé.

— Êîëè âîíà ïðè¿æäæàëà 
íà îãëÿäèíè, ãîëîâà çóñòð³â ¿¿ 
ìàøèíîþ íà ãðåáë³ Íîâîäí³-
ñòðîâñüêî¿ ÃÅÑ, òàì íåäàëåêî 
çóïèíêà àâòîáóñà, — ðîçïîâ³äàº 
ïàí³ Í³íà. — Òàê ñàìî íàçàä 
íà àâòîáóñ ¿¿ ï³äâåçëè. ̄ é íàéá³ëü-
øå ñïîäîáàâñÿ áóäèíîê ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè. ª âîäà, êîòåë äëÿ 
îïàëåííÿ, ñàíâóçîë âñåðåäèí³. 
Á³ëÿ õàòè ä³ëÿíêà çåìë³.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, 
çà îáðàíèé áóäèíîê ïîêóïåöü 
ìàº ñïëàòèòè 36 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Ïîâåðòàòè ãðîø³ áóäå ïðîòÿãîì 
äâîõ ðîê³â. Ïðî òàêó ñõåìó äî-
ìîâèâñÿ ñ³ëüñüêèé ãîëîâà. Ãîñ-
ïîäàðåì áóäèíêó º õëîïåöü, ÿêèé 
îäðóæèâñÿ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³. 
Ïîâåðòàòèñÿ â ñåëî íå ìàº íàì³-
ðó. Éîìó õàòà ïåðåéøëà ó ñïàäîê 
â³ä áàòüê³â.

Є МОЖЛИВІСТЬ ОСЕЛИТИСЯ 
БІЛЯ ДНІСТРОВСЬКОГО МОРЯ
Альтернатива  Другий раз упродовж 
шести років пропонують купити будинки 
на виплату у селі Липчани, що на самому 
березі Дністра. Нині на вибір є 14 вільних 
осель. Вартість — від 20 тисяч гривень і 
більше. Окремі будинки мають усі зручності, 
крім газового опалення, газопровід 
у селі відсутній. Інші теж не потребують 
ремонту: вселяйся — і хазяйнуй. Для чого 
сільрада запрошує в село чужих?

УСІ ЗАПИТУЮТЬ ПРО РОБОТУ 
Ó á³ëüøîñò³ ñ³ë íèí³ ç ðîáîòîþ 

ñóòóæíî. Ó Ëèï÷àíàõ ñèòóàö³ÿ 
íå ç êðàùèõ, àëå é íå ç ã³ðøèõ. 
Òàê ñòâåðäæóº Í³íà Ðàñåíêî. Áî 
âñå-òàêè º ìîæëèâ³ñòü çàðîáèòè 
ãðîøåé. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ÷îëîâ³êè 
ìîæóòü âëàøòóâàòèñÿ Íîâîäí³-
ñòðîâñüêó. Ïîñò³éíî ïîòð³áí³ 
ðîá³òíèêè íà ÃÅÑ.

— Íàéá³ëüøå íàøèõ ÷îëîâ³ê³â 
ïðàöþþòü ó Êèºâ³ â îäí³é ç îð-
ãàí³çàö³é, — ãîâîðèòü Í³íà Ðà-
ñåíêî. — Äàâíî ñêëàëèñÿ õîðîø³ 
ñòîñóíêè. Ïðàöþþòü çà âàõòîâèì 
ìåòîäîì. Òðè òèæí³ íà ðîáîò³ — 
òèæäåíü âäîìà. Ðîáîòà îô³ö³éíà.  
Ïëàòÿòü íå â êîíâåðòàõ, à çà â³äî-
ì³ñòþ.  Ì³é ÷îëîâ³ê òàêîæ ¿çäèòü. 
Îðãàí³çàö³ÿ ïðèñèëàº â ñåëî 
âëàñíèé òðàíñïîðò. Îäíèõ ïðè-
âîçÿòü íà â³äïî÷èíîê — ³íøèõ 
çàáèðàþòü. Òàê ó íàñ ïðàöþº 
ï’ÿòü áðèãàä ç ì³ñöåâèõ ÷îëîâ³ê³â.

ª â ñåë³ òàêîæ ñåçîííà ðîáîòà. 
Ó Ëèï÷àíàõ çäàâíà çàéìàþòüñÿ 
âèðîùóâàííÿì ñàäê³â. Ðîñòóòü 
ÿã³äíèêè. Ó ñåçîí çáèðàííÿ 
ôðóêò³â ³ ÿã³ä âêðàé ïîòð³áí³ 
ðîáî÷³ ðóêè. Ôåðìåðè ³ ï³äïðè-
ºìö³ çàïðîøóþòü îõî÷èõ. Äàþòü 
ìîæëèâ³ñòü çàðîáèòè. Òàê ñàìî 
ïîòðåáóþòü äîïîìîãè ò³, ó êîãî 
âåëèê³ çåìåëüí³ ïà¿. 

«У ВАС, ЯК У КАРПАТАХ!» 
Ñåëî Ëèï÷àíè ðîçòÿãíóëîñÿ 

óçäîâæ áåðåãà Äí³ñòðà íà â³äñòà-
í³ ñ³ì ê³ëîìåòð³â. Êðóò³ ñõèëè, 
âêðèò³ çåëåííþ äåðåâ, íàãàäóþòü 
äåêîìó êàðïàòñüê³ ïåéçàæ³. Æ³í-
êà, ÿêà ïðè¿çäèëà ç³ Ëüâ³âñüêî¿ 
îáëàñò³, òàê ³ ñêàçàëà: «Ó âàñ, ÿê 
ó Êàðïàòàõ!» 

Íåïîäàë³ê â³ä ñåëà Äí³ñòðîâ-

ñüêå ìîðå. Òàì ÷èñò³ ï³ùàí³ ïëÿ-
æ³, áàãàòî áàç â³äïî÷èíêó. Çðå-
øòîþ, ó ìåæàõ ñåëà òàêîæ íåìàëî 
ì³ñöü äëÿ êóïàííÿ ó Äí³ñòð³.

×åðåç ñåëî ïðîõîäèòü áåòîí-
íà äîðîãà, ùî ç’ºäíóº ì³ñòî 
Íîâîäí³ñòðîâñüê ×åðí³âåöüêî¿ 
îáëàñò³ ç Ìîãèëåâîì-Ïîä³ëü-
ñüêèì. Êð³ì òîãî, ÷åðåç ãðåáëþ, 
ùî íåïîäàë³ê â³ä ñåëà, ïðîõîäÿòü 
àâòîáóñè äàëåêîãî ïðÿìóâàííÿ. 
Çîêðåìà, ç ×åðí³âö³â äî Êèºâà 
÷åðåç Â³ííèöþ. ª ñïîëó÷åííÿ ç 
Êàì’ÿíöåì-Ïîä³ëüñüêèì. Êð³ì 
ñåðåäè ³ ñóáîòè, º ïðÿìå àâòî-
áóñíå ñïîëó÷åííÿ ç ñåëà ç ðàéîí-
íèì öåíòðîì. Äî Ìîãèëåâà-Ïî-
ä³ëüñüêîãî 40 ê³ëîìåòð³â. 

Óñ³ îá’ºêòè â ñåë³ â³äðåìîí-
òîâàí³, îñó÷àñíåíí³. Éäåòüñÿ 
ïðî áóäèíîê êóëüòóðè, øêîëó, 
äèòÿ÷èé ñàäîê, á³áë³îòåêó, ìàãà-
çèí, ôåëüäøåðñüêî-àêóøåðñüêèé 
ïóíêò. Äâ³÷³ íà òèæäåíü ïðè¿ç-
äèòü ñ³ìåéíèé ë³êàð ç àìáóëàòî-
ð³¿ ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè ñóñ³äíüî-
ãî ñåëà Êîçë³â, öå îäíà ñ³ëüñüêà 
ðàäà. Â³äïðàâëÿþòü ñëóæáó ó ì³ñ-
öåâîìó õðàì³. Äî ðå÷³, ÷àñòèíó 
ðåìîíòíèõ ðîá³ò ì³ñöåâ³ æèòåë³ 
âèêîíóâàëè âëàñíèìè ñèëàìè. 
Ðàçîì ç íèìè äî ðîáîòè ñòàâàâ 
ñ³ëüñüêèé ãîëîâà. 

Íàéá³ëüø ëþäíî â öåíòð³ ñåëà 
ó áàçàðí³ äí³. Äâ³÷³ íà òèæäåíü 
ñþäè ç’¿æäæàþòüñÿ ïðîäàâö³ ç 
óñ³õ óñþä. 

— Íå ñòàíó íàõâàëþâàòè ñâîº 
ñåëî, àëå âîíî, ÿêùî îá’ºêòèâíî 
îö³íþâàòè, õîðîøå ñåðåäíº 
ñåëî, — ãîâîðèòü Í³íà Ðàñåí-
êî. — Çâè÷àéíî, º á³ëüø³, êðàù³ 
ãðîìàäè, çàòå òóò ïðèðîäà òàêà, 
ùî êðàùî¿ ãîä³ øóêàòè. Òåëåôîí 
Í³íè Ðàñåíêî — 068–513–94–37 

Покупцям будинків у Липчанах пропонують вигідний 
механізм розрахунку: сплата коштів частинами
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАЇСА ГАЙДА, АКТИВІСТКА
Ну що, це нарешті сталося. Результати безсонних 
ночей цілої команди стали прем'єрою вистави 
молодіжного документального театру «Кримські 
татари: коли ми повернемось...»

ПРЕС-СЛУЖБА 
RIA HUB

Êîðïîðàòèâè, 
âåëèê³ ì³ñüê³ êîí-

öåðòè, â³äêðèòòÿ ìàãà-
çèíó àáî ðåñòîðàíó, ³âåíò äëÿ 
ñï³âðîá³òíèê³â àáî öåðåìîí³þ 
íàãîðîäæåííÿ, êîíêóðñ êðàñè, 
ôåñòèâàëü ³ ò. ï.?

ßêùî âè í³êîëè öüîãî íå ðî-
áèëè — í³÷îãî ñòðàøíîãî! ª 
ïðîñòà ³ çðîçóì³ëà òåõíîëîã³ÿ, 
äîòðèìóþ÷èñü ÿêî¿ ìîæíà ïðî-
âåñòè çàõ³ä áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³

Êîìïàí³ÿ RIA ðîêàìè åôåê-
òèâíî âèêîðèñòîâóº ³âåíòè äëÿ 
ïðîñóâàííÿ ñâî¿õ áðåíä³â.

Ìè ïîä³ëèìîñÿ ç âàìè íàøèì 
äîñâ³äîì.

ДЛЯ ТИХ, ХТО:
 Âïåðøå îðãàí³çîâóº ÿêóñü 

ïîä³þ, âàì ïîòð³áíî çðîçóì³òè, 
ç ÷îãî ïî÷àòè, ³ ÿê âñå ïðîâåñòè 
òàê, ùîá ïîò³ì íå áóëî ñîðîìíî ;)
  Ïðàêòèêóþ÷³  event-

ìåíåäæåðè, HR, îðãàí³çàòîðè 
ñâÿòêîâèõ öåðåìîí³é ³ âñ³, õòî 

õî÷å âèâåñòè íà âèùèé ð³âåíü 
ñâî¿ çàõîäè.
 Õî÷å íàâ÷èòèñü ïðîäàâà-

òè êâèòêè, çàëó÷àòè ñïîíñîð³â, 
ãðàíòîäàâö³â ³ çáèðàòè ïîâí³ 
çàëè ëþäåé.

ПРОГРАМА:
Ìè ðîçïîâ³ìî óñå ïðî îðãàí³-

çàö³þ çàõîä³â ï³ä êëþ÷. ßê îðãà-
í³çóâàòè ðîáîòó íàä ïðîåêòîì, 
ùîá âñå ðîáèòè â÷àñíî, ÿêèì 
ïîâèíåí áóòè äèçàéí, ÿêå íàïî-
âíåííÿ, àðòèñòè, âåäó÷³, ñâ³òëî, 
çâóê ³ ò. ï. ßê âèêëèêàòè âàó-
åôåêò ó âàøèõ ãîñòåé. ßê âè-
ð³øóâàòè ñêëàäí³ ïðîáëåìè, ÿê³ 
íåìèíó÷å òðàïëÿþòüñÿ ï³ä ÷àñ 
çàõîäó. ßê ïðîäàâàòè êâèòêè, äå 
øóêàòè ñïîíñîð³â, ÿê çáèðàòè 
ïîâí³ çàëè ³ áàãàòî ³íøîãî.
Äåòàëüíà ïðîãðàìà íà 
m.riamedia.com.ua

ПРО СПІКЕРА:
ªâãåí³é Áëèùèê
Á³ëüøå 5-òè ðîê³â çàéìàþñü 

îðãàí³çàö³ºþ ³âåíò³â «ï³ä êëþ÷» 

â êîìïàí³¿ RIA Media.
Ó ìî¿é ïðàêòèö³ çàõîäè â³ä 

10 äî 5 000 ó÷àñíèê³â. Îðãàí³-
çóâàâ á³ëüøå 50 ³âåíò³â, íàïðè-
êëàä:
 Â³ííèöÿ Á³æèòü (2014, 

2015, 2016)
 Íàðîäíèé Áðåíä (2015, 

2016)
 InstaFestival 2018
 Øêîëà Ìàðêåòèíãó RIA 

2017–2019
  ßê ïðîäàâàòè ÷åðåç 

facebook ³ Instagram
 Ìàðêåòèíã íà ðàéîí³. 4-é 

Â³ííèöüêèé á³çíåñ-ôîðóì 2019
 Á³çíåñ-ñåì³íàðè, ôîðóìè, 

òðåí³íãè ³ ò. ï.

«ЯК ОРГАНІЗУВАТИ 
КРУТИЙ ЗАХІД»
11 грудня, 10–17.00
Простір для ідей CHERDAK,
вул. Соборна, 24 
ТРЦ Sky Park, 8 пов.
063–799–99–74
https://m.riamedia.com.ua

Хочете навчитись організовувати круті заходи?
БЛОГ
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ОВЕН 
Вам не буде нудно удвох, 
чим би ви не займалися. 
Будь-яке непорозуміння ви 
зможете з легкістю усунути, 
направивши енергію ваших 
стосунків з коханою людиною 
на спільну справу. 

ТЕЛЕЦЬ 
Настав час для роздумів і 
вибору. Не варто фліртувати 
зі всіма симпатичними вам 
людьми, без винятку. По-
гнавшись за двома зайцями, 
можна залишитися на самоті. 

БЛИЗНЮКИ 
Ваші проблеми вирішаться, 
причому все влаштується 
найкращим чином, без 
особливих зусиль з вашого 
боку. Постарайтеся провести 
вихідні разом.

РАК 
Постарайтеся заспокоїтися, 
і привести думки і почут-
тя в порядок. Спробуйте 
осмислити власні метання. 
Насправді, в особистому 
житті все добре, тільки не ви-
переджайте події. 

ЛЕВ 
Бажано, щоб ви були стри-
маніші та коректніші. Більше 
довіряйте одне одному. 
У другій половині тижня ваші 
палкі почуття привнесуть 
пікантність у ваші стосунки. 

ДІВА 
Ви цілком можете втратити 
голову, в той час як саме цьо-
го тижня вона буде вам дуже 
корисна. Не виключено, що 
вас спробують обдурити. 

ТЕРЕЗИ 
Нове багатообіцяюче зна-
йомство загрожує закрутити 
вам голову. Але не дуже за-
хоплюйтеся, так як цей роман 
недовговічний, не ставтеся 
до нього занадто серйозно. 

СКОРПІОН 
Тиждень буде романтичний 
і абсолютно непередбачу-
ваний. Дива можна чекати, 
починаючи прямо з поне-
ділка. Якщо ж ви підете йому 
назустріч особисто — ваша 
пригода буде незабутньою. 

СТРІЛЕЦЬ 
Доля надасть вам вибір: 
або розставання з коханою 
людиною, або прийняття тих 
життєвих обставин, які у неї 
виникли. Вам очевидно до-
ведеться чимось жертвувати. 
Вам і вирішувати.

КОЗЕРІГ 
Тимчасове затишшя загрожує 
викликати почуття самотності, 
але якщо ви заглянете в гості 
до друзів, ситуація зміниться. 
Однак нічого не змінюючи, ви 
нічого не втратите. 

ВОДОЛІЙ 
Вас буде вкрай важко застати 
вдома. Зустрічі зі старими і 
новими друзями дозволять 
дізнатися багато цікавого, але 
не залишать часу на особисте 
життя. 

РИБИ 
Вам краще відпочити від 
кипіння пристрастей і побути 
на самоті. Побудьте в това-
ристві книг або друзів. Скоро 
обставини зміняться зовсім 
в іншу сторону, не квапте події.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 4-10 ГРУДНЯ

ВІКТОРІЯ 
АНДРОСОВА, 
ПСИХОЛОГ 

— Стосунки рідко 
бувають ідеаль-
ними, хто б там 
про що не мріяв. 
Люди в стосун-

ках не просто співіснують, вони 
вчаться одне від одного, а ще ми-
ряться з недоліками. Однак є речі, 
на які варто звернути увагу, якщо 
ви прагнете жити довго і щасли-
во. Зокрема, на повагу. Якщо ви 
вважаєте, що ви кращі вашого 
партнера і постійно намагаєтеся 
це довести — негайно припиніть. 
Оскільки нікому, ані жінці, ані 
чоловікові не хочеться відчувати 
себе лузером. А ви неодмінно бу-
дете транслювати таку інформа-
цію, якщо справді вважаєте себе 
кращим. Крім того, намагайтеся 
звертати увагу навіть на найменші 
дрібниці, які ви робите одне для 
одного. З простого: якщо жінка 
готує смачну вечерю, то нехай 
в цей вечір чоловік потім помиє 
посуд. Тільки спільна робота і по-
вага в діях зможуть зберегти ваші 
стосунки.

Старайтесь уникати критикан-
ства. Оцінювання і обговорення 
помилок — не погана звичка, од-
нак коли це переростає в постійну 
критику, комусь з пари це точно 
набридне. Зауваження можуть 
бути, але якщо вони дійсно об-
грунтовані і не безпідставні.
Виходячи з цього, варто сказати 
про злопам'ятність. Не намагай-
теся при кожному конфлікті зга-
дати помилки, які допустив ваш 
партнер або партнерка кілька 
місяців або років тому. Це вже 
минуле і вам варто берегти ваше 
майбутнє. Злопам'ятність пере-
творює стосунки в справжні пси-
хологічні тортури.
Такими ж тортурами є спроби 
змінити партнера. Якщо ваш 
партнер давно любить проводи-
ти вечори за грою в комп'ютері, 
або листаючи соцмережі, не на-
магайтеся ці «захоплення» при-
крити. Адже це буде тільки дра-
тувати вас обох, тому що саме 
в таких заняттях ви знаходите 
відраду. Неможливо змінити 
характер людини. Можливо ді-
яти разом, враховуючи бажання 
одне одного.

Коментар експерта

ЯК ПОЗБУТИСЯ ПАРТНЕРА 
РАЗ І НАЗАВЖДИ?
«Поради»  Відповіді на запитання — 
як зберегти увагу і любов коханої людини, 
доволі прості та доступні — на зразок, 
як стати фізично привабливим або 
розумним (спойлер: займатись тілом 
та розумом). Проте часто буває, як 
в народному прислів'ї: «застав Івана Богу 
молитися, то й лоба розіб’є»

Ìàòè ïîðó÷ êîõàíó òà çàêî-
õàíó ëþäèíó, ç ÿêîþ õî÷åòüñÿ 
ïðîæèòè âñå æèòòÿ ³ ïîìåðòè 
â îäèí äåíü, âñå ùå ³äåÿ ô³êñ 
äëÿ áàãàòüîõ. ² êîæåí ç òàêèõ 
ìð³éíèê³â ðîçóì³º, àáè êàçêà 
ñòàëà ðåàëüí³ñòþ, ïîòð³áíî 
ðåòåëüíî îáèðàòè ïàðòíåðà 
òà íåâãàìîâíî ïðàöþâàòè íàä 
ñòîñóíêàìè. Òà ïîãàíà íîâèíà 
â òîìó, ùî ÷àñîì íàâ³òü íàéïðî-
ñò³ø³ ðåêîìåíäàö³¿, òèõ ñàìèõ 
ïñèõîëîã³â, ÷è íàâ³òü ãëÿíöþ 
(â ÿêèõ º ÷àñîì çåðíî ³ñòèíè) 
íà êøòàëò «ïðèä³ëÿéòå óâàãó» 
â óì³ëèõ ðóêàõ ïåðåòâîðþþòüñÿ 
íà äèê³ñòü òà òîðòóðè.

Îñîáëèâî ïðèêðî, ùî öþ 
ñõèëüí³ñòü äîâîäèòè âñå äî àá-
ñóðäó ÷àñò³øå ìîæíà ñïîñòåð³-
ãàòè, íà æàëü, ó æ³íîê. Ñêëàäà-
ºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî ó ñòîñóí-
êàõ, äå º äâîº ð³âíîïðàâíèõ 
ïàðòíåð³â, æ³íö³ ðàïòîì ñòàº 

íåçðó÷íî, ³ âîíà ïðàãíå çàõî-
ïèòè òðîí òà ñòàòè ãîëîâíîþ. 
Òàêèì «çàâîéîâíèöÿì», ùî 
íå ïîðàäü, âñå ïåðåòâîðèòüñÿ 
íà çáðîþ ó íåñê³í÷åíí³é áèòâ³, 
ï³ä íàçâîþ «ÿ çðîáëþ ç íüîãî 
ëþäèíó».

Òîìó ñàìå äëÿ âàñ ê³ëüêà 
ïîðàä, ÿê øâèäêî òà âëàñíè-
ìè ðóêàìè ìîæíà äîïîìîãòè 
åâîëþö³îíóâàòè âàøîìó (ïîêè 
ùî) ïàðòíåðó. ßêùî ðîçâèòîê 
íåìîæëèâèé (³ òàêå áóâàº), öå 
äîïîìîæå âàì ïîçáóòèñÿ ÷îëî-
â³êà ðàç ³ íàçàâæäè.

Óñå öå, çâè÷àéíî, æàðòè. Àëå 
ÿêùî ðàïòîì â ñïèñêó «ïîðàä» 
çíàéøëè ùîñü äóæå ñõîæå 
íà âàøó çâè÷àéíó ïîâåä³íêó ç³ 
ñâî¿ì êîõàíèì, íàïåâíå âàðòî 
ðåòåëüíî ïåðåãëÿíóòè ñâî¿ ïî-
ãëÿäè íà ñòîñóíêè. Ìîæëèâî, 
âàøà ïàðà âæå äèõàº íà ëàäàí, 
à âè é íå ïîì³òèëè.

ТОП-10 ПОРАД, ЩОБ СТАТИ ОДИНАЧКОЮ

БУДЬ МАМКОЮ 
Ретельно стежте за його харчуванням, чи помив він вуха 
і неодмінно забороніть йому спілкуватися з поганими 
хлопчиками. Таку турботу ваш чоловік неодмінно оцінить, 
адже вона від чистого серця.

ОБРАЖАЙТЕСЯ 
Як можна частіше. Для образи підійде будь-яка дрібниця. 
Головне те, як сильно ви будете висловлювати своє 
невдоволення. Справжня жінка з нічого може зробити 
капелюшок, салат і скандал. О! Скандал якраз підійде.

ЗАБОРОНЯЙТЕ 
Особливо те, чого йому хотілося дуже давно. Або 
те, що йому дійсно подобається. Або просто якусь 
дрібницю, чому він ходить такий задоволений? Життя — 
боротьба, невтомно нагадуйте йому про це кожен день. 
Розслаблятися не можна.

ЗАПИТУЙТЕ 
І чим дурніші і провокаційні будуть ваші запитання, тим 
краще. Адже це так весело — спостерігати, як він покривається 
плямами, посилено намагаючись знайти правильну відповідь. 
Це плаття мене повнить? Хто красивіший, я, або Анджеліна 
Джолі? Ти будеш любити мене, якщо я зроблю тату на лобі?

МОВЧІТЬ 
На будь-яке його питання: «Що трапилося?» відповідайте, 
що все в порядку і дуйте щоки ще дужче. Стане в нагоді 
так само і пасивна агресія: «А то ти сам не знаєш?» Нехай 
здогадується, що саме вам не сподобалося, не можна ж 
йому викладати все на блюдечку.

ХТО В ДОМІ ГОСПОДАР
Ну і що, що він не хоче вибирати з вами плаття чи їхати 
на дачу до вашої мами копати бараболю? Подумаєш, у нього 
не вистачає часу на власні інтереси. Самовіддано змушуйте 
чоловіка робити те, що він хоче, просто ще не зрозумів цього. 
Ви зробите з нього людину. До речі, а вуха він не забув вимити?

ВИМАГАЙТЕ 
Просити — не панська справа. Він же вам зобов'язаний тим, 
що ви приділили йому свою увагу. Нехай йде вам за йогур-
том о третій годині ночі взимку, нехай дарує вам 101 троян-
ду (плювати, що їх нікуди ставити). Ваші потреби — на пер-
шому місці, нехай знає, що таке бути справжнім чоловіком.

КРИТИКУЙТЕ 
Адже це найкращий спосіб донести до нього, що з ним 
щось не так. Пора зняти корону з його голови. Критикуйте 
нещадно, не підбирайте слова, ріжте правду-матку. Ви ж 
найближча для нього людина, хто ж ще спустить його з 
небес на землю, якщо не ви?

РЕВНУЙТЕ 
Відчайдушно, як березнева кішка. До кожної співробітниці 
жіночої статі, до кожної дівчини, яка кинула на нього 
випадковий погляд в трамваї,   до кожного стовпа, в кінці кінців. 
Причин для ревнощів ніколи не буває мало, адже саме вона 
повинна показати йому, як сильно ви його любите і цінуєте.

ШАНТАЖУЙТЕ 
Ідеальний інструмент для шантажу — секс. Але, на худий 
кінець, згодиться і те, що йому дійсно дороге (сховайте 
приставку). А як же ще домогтися від свого чоловіка 
бажаного? Натяків же ж він не розуміє.
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Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки 

та дивіться фото!
(Має бути встановлена 
програма QR Reader з 

Андроїд-маркета 
або аналогічна)

ОВЕН 
У вас есть шанс завести цен-
ные знакомства. Выберите 
достойные из них.

ТЕЛЕЦ 
Вы будете открыты для 
деловых предложений, 
и они начнут поступать к вам 
в нарастающем темпе. 

БЛИЗНЕЦЫ 
На работе всё идет хорошо. 
Вас ждет повышение зар-
платы и новые проекты. 

РАК 
Желательно заняться по-
вседневными делами, а не 
строить глобальные планы.

ЛЕВ 
Предстоящие на этой неделе 
встречи обещают оказаться 
весьма значимыми.

ДЕВА 
Воплощайте в жизнь давние 
проекты, они могут при-
нести удачу. 

ВЕСЫ 
Обратите свои силы 
и энергию на налаживание 
новых профессиональных 
связей.

СКОРПИОН 
Придется проявить гибкость 
ума и максимум сообрази-
тельности.

СТРЕЛЕЦ 
Постарайтесь хотя бы 
на этой неделе разгрузить 
себя от лишних и чужих дел. 

КОЗЕРОГ 
Избегайте шумных вечери-
нок, так как они принесут 
лишь усталость и разочаро-
вание.

ВОДОЛЕЙ 
Не стоит плыть только по те-
чению. Вы можете смело 
отстаивать свою позицию.

РЫБЫ 
Не стремитесь решать все 
задачи в одиночку. Лучше 
работать в команде. 

РЕКЛАМА

463613

464079

464015

Вікторія, 16 років
Позитивна, весела. Люблю 
подорожувати, проводити час з друзями, 
допомагати батькам, заробляти свої 
власні гроші. Мрію стати людиною, 
яка залежить сама від себе.

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.

464943

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2019» НА:

Найгарніші  
дівчата їздять 
з «Бліц таксі»

464089

464366

465349

»
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EMISTO.UA

зчитайте QR-код 
ю Вашої мобілки 
віться фото!

ути встановлена 
ма QR Reader з 
роїд-маркета 
аналогічна)

ОВЕН 
У вас есть шан
ные знакомств
достойные из

ТЕЛЕЦ 
Вы будете откр
деловых пред
и они начнут п
в нарастающе

БЛИЗНЕЦЫ
На работе всё 
Вас ждет повы
платы и новые

РАК 
Желательно за
вседневными 
строить глобал

ЛЕВ 
Предстоящие 
встречи обеща
весьма значим

ДЕВА 
Воплощайте в
проекты, они 
нести удачу. 

ВЕСЫ 
Обратите сво
и энергию на
новых профес
связей.

СКОРПИО
Придется проя
ума и максиму
тельности.

СТРЕЛЕЦ 
Постарайтесь 
на этой неделе
себя от лишни

КОЗЕРОГ 
Избегайте шум
нок, так как он
лишь усталост
вание.

ВОДОЛЕЙ
Не стоит плыть
чению. Вы мож
отстаивать сво

РЫБЫ
Не стремитесь
задачи в один
работать в ком

463613

років
блю 
ити час з друзями, 
аробляти свої 
и людиною, 
ебе.

 МОЖЕ  
КУРСІ
та  коротку розповідь про 
riamedia.com.ua. 

р у рр у

«Міс RIA»-2019 
у фотосесію від фотостудії 

йвродливіші учасниці.

ЦЬ 


