
RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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 Щоб зменшити чергу до дитсадків, 
мерія буде заохочувати батьків 
влаштовувати дошкільнят у приватні 
заклади. Батьки платитимуть 
за харчування, а усе інше — 
покриватиме міський бюджет

 — На балансі у міста вже понад 
50 дитсадків. Можливості міського 
бюджету не безмежні, а потреба у 
дитсадках — все ще є. Порахували, 
що компенсація з бюджету є значно 
меншою, аніж повноцінне утримання 
цілого закладу, — кажуть чиновники
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Вінничанка Олеся 
влаштувала сина 
у комунальний 
дитсадок №22, 
хоча якщо 
місто компенсує 
витрати, то була 
б готова й до 
приватного ДНЗ
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Саня їде 
додому 

Âå÷³ð. «Ïåòðîöåíòð». 
Äî ìåíå, êóëüãàþ÷è, ï³äõî-
äèòü áîìæîâàòîãî âèãëÿäó 
ìóæèê ³ ïðîñèòü ãðîøåé. 
Ïèòàþ, íàâ³ùî?

— Íà êâèòîê äî ×åðêàñ.
Áà÷ó, ùî íå ï'ÿíèé. Êàæå, 

ùî ñ³ì'¿ íåìàº. ª äâîþð³äí³ 
áðàò ³ ñåñòðà. Âîþâàâ. Ïðè-
¿õàâ ï³âðîêó òîìó äî Â³ííèö³ 
³ éîãî îá³êðàëè. Òåïåð áîì-
æóº… Æèâå á³ëÿ ìîñòó. 

Ñàí³ Äðèç³ 40 ðîê³â. Ñëó-
æèâ â 30-ö³, ïîò³ì âîþâàâ 
â 72 áðèãàä³. Ìèðíå. Òðî¿öü-
êå. Ãðàí³òíå. Íà Ñâ³òëîäàð-
ñüê³é äóç³ îòðèìàâ êîíòóç³þ 
³ ïîðàíåííÿ. Ïîñ³êëî ïðàâèé 
á³ê â³ä âèáóõó ñíàðÿäà. Ëåæàâ 
ó ãîñï³òàë³. Ïîðîõ íàãîðîäèâ 
éîãî îðäåíîì. Ïîêè â³í ðîç-
ïîâ³äàâ, ÿ âñå ïåðåâ³ðèâ â ³í-
òåðíåò³. Êîëè ïîêàçàâ éîìó 
éîãî ôîòêó ³ ôîòêè òîâàðè-
ø³â ïî ñëóæá³… â³í çàïëàêàâ.

Ïîñåëèâ éîãî â ãîòåëü. Íà-
ñòóïíîãî äíÿ ðàçîì ç ßð³êîì 
Ïàøêåâè÷åì çàáðàëè ðå÷³ ç 
íàìåòó á³ëÿ Áðèãàíòèíè. Ïî-
âåçëè éîãî â äðóãó ë³êàðíþ. 
Ë³êàð³ — êðóò³. Â³ä çàâõ³ðóðã³¿ 
Ëåîí³äà Ìàëèêà ³ äî òðàâ-
ìàòîëîãà. Äîïîìîãëè Ñàí³ 
ç íîãîþ.

Ï³ä'¿õàâ ïñèõîëîã Âîâà 
Ñêîñîãîðåíêî. Ãîâîðèâ ç 
íàøèì á³éöåì. ß ïîäçâîíèâ 
äî ñ³ëüñüêî¿ ðàäè íà ×åðêà-
ùèí³ ³ ïî÷àâ ä³çíàâàòèñü 
ïðî éîãî áðàòà. À ïîò³ì âñå 
ñòð³ìêî ïîëåò³ëî. Ìè éîãî 
ñàäèìî íà àâòîáóñ äî Óìàí³. 
Òàì çíàéøëèñü àòîâö³, ÿê³ 
áåç çàéâèõ ñë³â ãîòîâ³ äî-
ïîìîãòè. Ñàíÿ òàì íî÷óº ³ 
âè¿æäæàº äî ×åðêàñ. À òàì 
âæå ÷åêàþòü îá³éìè áðàòà ³ 
íîâå æèòòÿ. Âàæêå. Àëå íîâå.

Ïðîøó âñ³õ — äîïîìàãàéòå 
ëþäÿì, ÿê³ íà êðàþ! Êîæåí 
ìàº ïðàâî íà øàíñ. ß äÿêóþ 
óñ³ì, õòî äçâîíèâ-ïèòàâ-ïå-
ðåéìàâñÿ. Âè íåéìîâ³ðí³!

ДУМКА

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Вадим Вадим 
ПАВЛОВПАВЛОВ

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

АЛЛА (36), ВИКЛАДАЧ:
— У мене маленька дитина, 
тому я підбирала собі сімей-
ного лікаря педіатра. Вона 
компетентна, мені подоба-
ється, як працює. В принципі, 
я всім задоволена.

ВОЛОДИМИР (59), ПЕНСІОНЕР:
— Я жодного разу ще не бу-
вав у лікарні. Лікуюсь чаєм, 
або ще чимось таким. Нічим 
серйозним до цього часу ще 
не хворів, тому до лікарів 
не доводилось звертатись. 

ГАЛИНА (77), ПЕНСІОНЕРКА:
— Сімейний лікар у мене є, 
але я до нього не звертаюсь. 
У нас постійно не виходить. 
Ходимо до лікарів по знайом-
ству. Бо як болить, то важко 
висидіти в черзі.

ДЕНИС (34), ПЕДАГОГ:
— Я задоволений. Коли 
з’являється якась пробле-
ма — лікар випише рецепт 
або направлення до іншого 
лікаря. Завжди без проблем 
до нього звертався. 

АЛЬОНА (21), МЕНЕДЖЕР:
— Декларацію я підписа-
ла, але поки ще з лікарем 
не контактувала. Тому, поки 
як такого сімейного лікаря 
у мене немає. За цей час я ще 
не хворіла.

СЕРГІЙ (48), ІНЖЕНЕР:
— У мене немає сімейного 
лікаря, тому що я не хворію. 
Єдиний раз звертався до лі-
каря, коли мені потрібен був 
лікарняний, щоб доробити 
вдома ремонт.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи задоволені ви роботою свого сімейного лікаря?

ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЬГА БОБРУСЬ, (063)6371070

Ìîòîðîøíà àâàð³ÿ, ÿêà çàáðà-
ëà æèòòÿ ñòóäåíòêè ç Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³, ñòàëàñÿ âíî÷³ ó íåä³ëþ, 
8 ãðóäíÿ. Ä³â÷èíà íàâ÷àëàñÿ 
íà ïåðøîìó êóðñ³ ìàã³ñòðàòóðè 
²íñòèòóòó æóðíàë³ñòèêè, à ðîäîì 
âîíà — ç ì³ñòà Òèâð³â Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³.

Ïðî îáñòàâèíè àâàð³¿ ç îäíîþ 
çàãèáëîþ ³ ÷îòèðìà òðàâìîâà-
íèìè ïîâ³äîìèëè â ïîíåä³ëîê 
ñòîëè÷í³ ìåä³à. Ðîçïîâ³ëè, ùî 
âîä³é Audi ðóõàâñÿ Âîëîäè-
ìèðñüêèì ñïóñêîì â íàïðÿìêó 
Ïîøòîâî¿ ïëîù³. ²íîìàðêó çà-
íåñëî íà áðóê³âö³ ³ âîíà áîêîì 
âèëåò³ëà íà çóñòð³÷íó ñìóãó, ïðÿ-
ìî «â ëîá» àâòîìîá³ëþ Skoda. 
Óñåðåäèí³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â 
çíàõîäèëîñÿ ï'ÿòåðî ëþäåé — óñ³ 
ñòóäåíòè. Â³ä ïîòóæíîãî óäàðó 
íå âö³ë³â í³õòî â îáîõ ìàøèíàõ.

Ïðî çàãèáëó ä³â÷èíó êè¿âñüê³ 
ðåïîðòåðè ïîâ³äîìèëè òàê: ë³êà-
ð³ ùå íàìàãàëèñÿ âðÿòóâàòè ¿¿, 
àëå âîíà îòðèìàëà äóæå âàæê³ 
òðàâìè øè¿ ³ ïîìåðëà.

Ùî ìîâà ïðî Îëüãó Ìàòåðèí-
ñüêó ç Òèâðîâà, ÷èòàºìî íà ñòî-
ð³íö³ «DV²Æ prod.» ó Ôåéñáóö³. 
Òàì íàçâàëè ïîòåðï³ëèõ â àâà-
ð³¿ íà Âîëîäèìèðñüêîìó óçâî-
ç³, âêàçàëè, ùî âñ³ ó÷àñíèêè 
àâàð³¿ — öå ñòóäåíòè ²íñòèòóòó 
æóðíàë³ñòèêè.

«Âëàäèñëàâ Ëåâ÷åíêî òà 
Îëüãà Ìàòåðèíñüêà íàâ÷àëèñÿ 
íà 1 êóðñ³ ìàã³ñòðàòóðè ñïåö³-
àëüíîñò³ «²íôîðìàö³éíå çàáåç-

ïå÷åííÿ àãðîá³çíåñó». Íà æàëü, 
Îëüãà çàãèíóëà íà ì³ñö³, à Âëàä 
ïåðåáóâàº ó âàæêîìó ñòàí³», — 
ïîâ³äîìèëè ó äîïèñ³.

«Äëÿ íàñ Îëÿ íàçàâæäè çàëè-
øèòüñÿ íàïîëåãëèâîþ ³ ñòàðàí-
íîþ ñòóäåíòêîþ, â³äì³ííèöåþ. 
Âèñëîâëþºìî ñï³â÷óòòÿ áëèçü-
êèì òà ð³äíèì ä³â÷èíè», — íà-
ïèñàëè â Ôåéñáóö³ àäì³íè ñòó-
äåíòñüêî¿ ãðóïè òà ðîçì³ñòèëè 
ôîòîãðàô³þ ïîê³éíî¿ ä³â÷èíè.

«Äóæå ñóìóºìî, öå áóëà ÷ó-
äîâà, ïðàöüîâèòà ³ ìèëà íàøà 
ó÷åíèöÿ», — âèñëîâèâ ñï³â÷óòòÿ 
ðîäèí³ çàãèáëî¿ ñòóäåíòêè Ìè-
õàéëî Ïîäç³ãóí ç Òèâðîâà.

«Äóæå øêîäà. Äóæå äîáðà 
ðîçóìíà äèòèíà. ßêèé æàëü ³ 
ñìóòîê íà äóø³. Ìîÿ âèõîâàíêà. 
Íåõàé ç áîãîì ñïî÷èâàº, à áàòü-
êàì ñï³â÷óòòÿ. Òðèìàéòåñÿ», — 
íàïèñàëà â÷èòåëüêà Âàëåíòèíà 
×îâãàíþê.

Ùå îäèí êîìåíòàð â³ä âèêëà-
äà÷êè: «Íå ïåðåäàòè òå ñëîâàìè! 
Öå ìîÿ âèõîâàíêà, äîáðà, ðî-
çóìíà, âðîäëèâà. Â³÷íà ïàì'ÿòü, 
áàòüêè, ãëèáîêî ñï³â÷óâàþ. Õàé 
Áîã äàñòü ñèëè âèòðèìàòè, ïå-
ðåæèòè».

Ðåäàêö³ÿ RIA/20 õâèëèí ñï³â-
÷óâàº ð³äíèì ä³â÷èíè ó ¿õ âòðàò³.

У КИЇВСЬКІЙ АВАРІЇ 
ЗАГИНУЛА ОЛЯ З ТИВРОВА
Моторошна аварія  Чотири 
людини отримали травми і загинула 
студентка Інституту журналістики 
Ольга Материнська з Тиврова в 
аварії у Києві. Лікарі ще намагалися 
врятувати дівчину, але вона померла 
від дуже важких травм шиї

Студентка з Тиврова Оля Материнська 
отримала несумісні з життям травми шиї

Місце аварії. У результаті потужного зіткнення 
постраждали всі учасники ДТП
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Âïðîäîâæ æîâòíÿ-ëèñòîïàäà 
íà ñàéò³ brand.20.ua òî÷èëàñÿ çà-
ïåêëà áîðîòüáà çà ë³äåðñüê³ ïîçè-
ö³¿ ó ãîëîñóâàíí³. Ðåêîðäí³ 19 òè-
ñÿ÷ ëþäåé, ÿê³ âçÿëè ó íüîìó 
ó÷àñòü, îáèðàëè êðàùèõ, íà ¿õíþ 
äóìêó, ï³äïðèºìö³â ì³ñòà. Ñåðåä 
ìàéæå òðüîõ òèñÿ÷ êîìïàí³é â³-
ííè÷àíè îáðàëè 180 ïåðåìîæö³â, 
à Ìåä³à Êîðïîðàö³ÿ «R²À» íàãî-
ðîäèëà ¿õ ïî÷åñíèìè â³äçíàêàìè.

Öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ ïðî-
õîäèëà ó ðåñòîðàí³ Mont Blanc, äå 
íà êîæíîìó êâàäðàòíîìó ìåòð³ 
áóëî ïî ê³ëüêà óñï³øíèõ ï³äïðè-
ºìö³â. Ñåðåä íèõ ïðåäñòàâíèêè 
âåëèêèõ ³ ìàëèõ á³çíåñ³â, ïåðå-
ìîæö³ êîíêóðñó ð³çíèõ ðîê³â, 
ëþäè, ÿê³ ò³ëüêè ïëàíóþòü â³ä-
êðèâàòè ñâîþ ñïðàâó, ³ ò³, êîìó 

ïðîñòî áóëî ö³êàâî ä³çíàòèñÿ, õòî 
îòðèìàâ íàéá³ëüøó äîâ³ðó ³ ïðè-
õèëüí³ñòü â³ííè÷àí.

Öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ òðè-
âàëà ê³ëüêà ãîäèí. Çà öåé ÷àñ 
ïðèñóòí³ íå ò³ëüêè ä³çíàëèñÿ 
³ìåíà ïåðåìîæö³â ó øåñòè äå-
ñÿòêàõ íîì³íàö³é, àëå é âñòèãëè 
îáçàâåñòèñÿ êîðèñíèìè êîíòàê-
òàìè, ïîñì³ÿòèñÿ ç æàðò³â ç³ðêî-
âîãî âåäó÷îãî âå÷îðà Êîñòÿíòèíà 
Ãðóáè÷à òà âçÿòè ó÷àñòü ó ð³çíèõ 
ðîç³ãðàøàõ. Îäíèì ùàñòèëî 
îòðèìàòè ïðèºìí³ ñåðòèô³êàòè 
â³ä ïàðòíåð³â çàõîäó, ³íø³ âèãðà-
âàëè ïëàíøåòè òà iPad, à ãîëî-
âíèì ïðèçîì âå÷îðà ñòàâ çîëîòèé 
ëàíöþæîê â³ä ãåíåðàëüíîãî ñïîí-
ñîðà çàõîäó — þâåë³ðíî¿ ìåðåæ³ 
ìàãàçèí³â B2B Jewelry.

ЯК ПРОЙШЛА 18-ТА ЦЕРЕМОНІЯ 
Визнання  Протягом 18-ти років 
на початку грудня Медіа Корпорація 
«RІА» збирає підприємців Вінниці під 
одним дахом, щоб у дружній атмосфері 
нагородити кращих з них. Цей рік не став 
винятком, і ввечері 10 грудня представники 
шістдесяти компаній повернулися додому 
зі своїми «Золотими Ніками», символом 
перемоги у «Народному Бренді»

Генеральний директор RIA Медіа Олег 
Горобець до переможців конкурсу: «Це 
свято є безумовною перемогою кожного з 
вас. Але мені здається, що це не є вершиною, 
на якій потрібно зупинятися. Це тільки 
початок шляху. І я хочу побажати, щоб ви 
на цьому шляху отримали багато користі, 
задоволення і близьких людей для себе» 

Генеральним спонсором заходу стала 
мережа ювелірних магазинів B2B Jewelry. 
Її представник Євген Зубковський говорить, 
що конкурс є чудовою можливістю зібрати 
представників кращих компаній Вінниці 
в одному місці, де вони можуть між собою 
познайомитися і запартнеритися: «Народний 
Бренд» є важливим для кожної компанії, тому 
що переможця у цьому конкурсі визначають 
саме клієнти. А клієнти для будь-якої компанії 
є тим, заради чого варто працювати» 

Креативна 
директорка 
діджитал 
агентства 
повного циклу 
Dedey Digital 
Анетта Дедей 
сказала, що 
знаходитися 
на «Народному 
Бренді» вже 
є перемогою: 
«А перемога для 
багатьох бізнесів 
дуже важлива. 
Визнання — це 
любов клієнтів» 

Такий вигляд мають шістдесят «Золотих 
Нік». Цього вечора кожна з них знайшла 
свого щасливого власника

Генеральні спонсори B2B Jewelry розіграли 
серед усіх переможців «Народного 
Бренду» золотий ланцюжок за десять 
тисяч гривень. Отримати його пощастило 
представниці медичного центру «Вінінтермед» 

Одне з сотень селфі вечора. У ресторані 
обладнали кілька фотолокацій, тому проблем 
з вибором вдалих місць ні в кого не виникало
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НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Переможці, організатори і ведучі. Фото на приємну згадку про «Народний Бренд 2019» 

«Понад 
2700 вінничан 
віддали свої 
голоси за аптеку 
«Конекс» — 
це зробило її 
абсолютними 
переможцями 
у своїй номінації: 
«Перемога для нас — 
це визнання. Це один 
з найважливіших 
чинників нашого 
успіху», — говорить 
маркетолог «Конекса» 
Олександр Рудик 

Музичний 
супровід вечора 

забезпечили 
учасники гурту 

Duo Deluxe. 
Гармонійне 
поєднання 

сильного 
жіночого голосу 

та електронної 
перкусії 

не залишили 
нікого з гостей 

байдужими 

Ведучий вечора Костянтин 
Грубич: «Конкурс чітко 
організований. Це солідний 
рівень. Я бачу, що тут 
все зроблено від душі. 
Подумали не тільки про 
те, щоб відзначити кращих 
підприємців, але й простих 
людей, серед яких розіграли 
круті призи» 

Суші-бару Yama три роки. І стільки ж часу вони стають 
переможцями конкурсу у своїй номінації. Директори 
закладу В’ячеслав Мигалик та Іван Горобець: «Ми постійно 
намагаємося піднімати рівень нашого сервісу. І ця нагорода 
означає, що наші клієнти це відчувають» 

Під час 
отримання 

нагороди, 
засновник 

компанії iPeople 
Станіслав 

Степчук 
подякував 

своїй команді 
за перше місце, 
а організаторам 
за чудове свято
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Про Мойсея Оксенгорна дуже 
мало інформації. Відомо, що 
він володів триповерхівкою, 
яка була «прибутковим домом». 
Тобто, в ній можна було здавати 
квартири у довготривалу оренду.
«Споруджений у 1907–09 роках 
на замовлення лікаря М. В. Оксен-
горна. Наріжна садиба є складною 
у плані, цегляна кладка стін вико-
нана з простими плоскими клин-
частими перемичками віконних та 
дверних прорізів. Стіни тиньковані 
під пофарбування. Вхідна група 

будинку розташовується зі сторони 
фасаду, що виходить на вулицю 
Оводова», — описують цей об’єкт 
архітектор Євген Совінський та 
історик Олександр Федоришен 
у зводі пам’яток нашої області.
Самого лікаря Оксенгорна автор 
монографії «Демократія у про-
вінції» Анатолій Глушковецький 
описує так: «Купець, лікар, влас-
ник садиби, закінчив Москов-
ський університет. Прихильник 
конституціоналізму та рівно-
правності євреїв».

Ким був перший власник 

465619 442648

РЕКЛАМА

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ùå íàâåñí³ ïî-
÷àëè ðåìîíòóâàòè 
ñòàðó òðèïîâåðõ³â-

êó íà Îâîäîâà, 6. Áóäèíêó ùî-
íàéìåíøå 110 ðîê³â, ³ êîëèñü öå 
áóâ ãîòåëü, äå çäàâàëèñÿ â îðåí-
äó êâàðòèðè. Íèí³øí³ ìåøêàíö³ 
«ñêëàëèñÿ» ãðîøèìà ç ì³ñüêîþ 
âëàäîþ ³ â³äðåìîíòóâàëè ñâîþ 
îñåëþ.

ßêùî ðàí³øå ôàñàä áóâ ïîâí³ñ-
òþ ó òð³ùèíàõ, òî òåïåð ¿õ çà-
êðèëè øàðàìè ì³íåðàëüíî¿ âàòè, 
òèíüêóâàííÿ òà ôàðáè. Äåêîðà-
òèâí³ åëåìåíòè çàì³íèëè íà ï³-
íîïëàñòîâ³ êîï³¿. Ï³ñëÿ ðåìîíòó 
êîë³ð ôàñàäó ñòàâ âèðàçí³øèì, 
ïðè òîìó êîëüîðîâå îïîðÿäæåííÿ 
çàëèøèëè áåç çì³í: âîíî ñêëà-
äàºòüñÿ ç æîâòîãî, ÷åðâîíîãî òà 
ïîìàðàí÷åâîãî êîëüîð³â.

Çàãàëîì, íà ðåêîíñòðóêö³þ ç 
óòåïëåííÿì ñò³í òà äàõó âèòðàòè-
ëè 2 ì³ëüéîíè 40 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Â³äîìî, ùî ïåðåêðèâàëè ïîêð³â-
ëþ ïîâí³ñòþ çà ãðîø³ ì³ñòà — 
855 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Óòåïëåííÿ 

ОНОВИЛИ ДІМ ЛІКАРЯ ОКСЕНГОРНА 
Зберегли історію  Триповерхівка 
на Оводова, 6, якій щонайменше 
110 років, отримала «друге життя». 
Будівельники відремонтували пошарпаний 
фасад. А єдине, що видає стару будівлю — 
це дерев’яні балкони. На все витратили 
2 мільйони 40 тисяч гривень. Більшу 
частину цієї суми взяли з бюджету

Раніше на фасаді рясніли тріщини. Тепер, після ремонту, 
тільки пошарпані двері та балкони видають давній вік будинку 

ôàñàäó ðîáèëè çà ñï³âô³íàíñó-
âàííÿì, äå 85 òèñÿ÷ ãðèâåíü äàëè 
ìåøêàíö³, à 1 ì³ëüéîí 104 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü ïåðåäàëè ç áþäæåòó Â³-
ííèö³.

Çàì³íó äàõó ³ êàïðåìîíò ôàñàäó 
ðîáèëî òîâàðèñòâî «Åíåðãîàãðî-
³ìïåêñ». Íèì êåðóº Îëåêñàíäð 

Òåïëèöüêèé, îñíîâíèé âèä ä³ÿëü-
íîñò³ — «Áóä³âíèöòâî æèòëîâèõ 
òà íåæèòëîâèõ áóä³âåëü».

Ï³äïðèºìñòâî àêòèâíî áåðå 
ó÷àñòü ó äåðæàâíèõ çàêóï³â-
ëÿõ — º ó÷àñíèêîì 512 òåíäåð³â 
ç 2016 ðîêó, ïåðåìîãëè ó 285 ç 
íèõ (bit.ly/2RGtwgz).

Ì²ÑÜÊÈÉ ÏÐÎÑÒ²Ð
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Першим учасником муніципаль-
но-приватного партнерства має 
стати дитсадок на Трамвайній, 
4 Б. Місто передало його в орен-
ду приватній гімназії «Дельфін» 
(bit.ly/36keYre).
У результаті, до 25 грудня це під-
приємство має зробити приват-
ний дитсадок на 100 дошкіль-
нят, з яких не менше 20 місць 
місто бере для дітей з загально-
міської черги, під муніципальну 
програму компенсації. Але така 
ідея влади обурила увесь мікро-
район.
— Я могла б водити свою дитину 
сюди: у мене вікна дому вихо-
дять на цей дитсадок. Але за му-
ніципальною програмою там бу-
дуть місця тільки для дітей жите-
лів ЖК «Авалон». Усі інші можуть 
зарахувати дитину на загальних 
умовах, за ціною 4500 гривень 
на місяць! А нас зареєстрували 
в чергу до 11-го садочка, який, 
якщо йти пішки, за 40 хвилин 
від мого дому. На яких підставах 
єдиний на найближчі декілька 
кварталів заклад зробили при-
ватним? — каже вінничанка На-
талія.
Наприкінці року, майже одно-
часно з «Авалоном», місто при-
йняло в комунальну власність 

дитсадок, збудований «Тур-
кіш сіті», на Коцюбинського, 
43 Г. Але його зробили кому-
нальним (bit.ly/2E9SZHf).
Чому не зробили комунальним 
й дитсадок на Трамвайній?
— У районі Коцюбинського черга 
до дитсадків значно більша, аніж 
в районі Трамвайної, — розказує 
директорка департаменту освіти 
Оксана Яценко. — Справді, за по-
ложенням, перші учасники про-
грами — це діти з мікрорайону 
ЖК «Авалон». Серед жителів 
цього комплексу — 32 дитини 
дошкільного віку, з яких 17 — 
це реальні претенденти на місця 
в дошкільному закладі, оскільки 
на 1 вересня 2019 року їм ви-
повнилося 1,5 року.
Надалі кількість місць в цьому 
дитсадку буде збільшувати-
ся: можна буде розширити зі 
100 до 150 місць. Аналогічно, 
зросте кількість місць під міську 
програму, що перекриє потребу 
мешканців будинків з сусідніх 
вулиць.
Як казав власник гімназії «Дель-
фін» Андрій Піжевський, ме-
рія попередньо запросила від 
30 до 70 місць для дошколяри-
ків із загальноміської черги під 
муніципальну програму.

Чому дитсадок на Трамвайній став приватним 

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 190150

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ìàéæå 280 â³-
ííè÷àí  á óëè 
â ÷åðç³ äî äèòñàä-

ê³â ñòàíîì íà ê³íåöü ëèñòîïà-
äà. Ùîá ¿¿ çìåíøèòè, ì³ñüêðàäà 
óõâàëèëà êîìïåíñàö³þ âèòðàò 
çà íàâ÷àííÿ äîøê³ëüíÿò ó ïðè-
âàòíèõ äèòñàäêàõ, ùî çàïðàöþº 
ç 1 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó.

СУТЬ МЕХАНІЗМУ 
Ó÷àñíèêàìè ïðîãðàìè ñòàþòü 

ïðèâàòí³ äèòñàäêè. Âîíè ïîâ³äî-
ìëÿþòü äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ì³ñü-
êðàäè, ñê³ëüêè ãîòîâ³ ïðèéíÿòè 
ä³òåé ç çàãàëüíîì³ñüêî¿ ÷åðãè.

ßêùî çàêëàä â³äïîâ³äàº âñ³ì 
âèìîãàì — ïðàöþº 12 ãîäèí íà 
äîáó ç òðèðàçîâèì õàð÷óâàííÿì, 
ìàº ïåäàãîã³â òà ìàòåð³àëüíî-
òåõí³÷íó áàçó — òî ì³æ äåïàð-
òàìåíòîì îñâ³òè òà ïðèâàòíèì 
çàêëàäîì óêëàäàþòü äîãîâ³ð, â 
ÿêîìó ïðîïèñóþòü ñóìó êîìïåí-
ñàö³¿. Ðîçì³ð ïëàòè íå ìîæíà áóäå 
çì³íþâàòè áåç çãîäè îáîõ ñòîð³í. 
Äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó îñâ³òè 
Îêñàíà ßöåíêî ïîÿñíþº, ùî ö³ 
êîøòè ïåðåðàõîâóâàòèìóòü îä-
ðàçó íà ðàõóíêè äèòñàäêà.

— Ì³ñòî áóäå ïëàòèòè çà óòðè-
ìàííÿ äèòèíè, çàðïëàòó âèõî-
âàòåëþ, êîìóíàëüí³ ïîñëóãè òà 
25% â³ä âàðòîñò³ õàð÷óâàííÿ. 
Öå, îð³ºíòîâíî, 14 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü íà îäíó äèòèíó ùîðîêó. 
Áàòüêè çà ö³ºþ ìóí³öèïàëüíîþ 
ïðîãðàìîþ ïëàòèòèìóòü 75% â³ä 
õàð÷óâàííÿ, — êàæå ßöåíêî.

Óñåðåäíåíà ïëàòà çà õàð÷ó-
âàííÿ â ïðèâàòíèõ äèòñàäêàõ — 
100–120 ãðèâåíü íà ïîâíèé äåíü. 
Òîìó çà ìåõàí³çìîì, ÿêèé ïðî-
ïîíóþòü â ìåð³¿, ïëàòà áàòüê³â 
áóäå íå á³ëüøå 2000 ãðèâåíü 
íà ì³ñÿöü.

Äî òîãî æ, íà ïðèâàòíèé çà-
êëàä î÷³êóº ùîì³ñÿ÷íèé àóäèò, 

ÿê âèêîðèñòîâóþòüñÿ áþäæåòí³ 
êîøòè: ÷è â³äâ³äóº äèòñàäîê öÿ 
äèòèíà, ìîæå áàòüêè ¿¿ ïåðåâåëè 
â ³íøèé çàêëàä.

— Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî äîëó÷àòü-
ñÿ ïðèâàòí³ äèòñàäêè ó òèõ ì³-
êðîðàéîíàõ, äå íàéá³ëüøå ä³òåé 
ïîòðåáóþòü äèòñàäê³â: íà Çàìîñ-
ò³, Ñòàðîìó Ì³ñò³ òà Òÿæèëîâ³, — 
êàæå äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó 
îñâ³òè Îêñàíà ßöåíêî. Ïðîãðàìà 
ïîâí³ñòþ çà öèì ïîñèëàííÿì: 
bit.ly/36cLYBA 

«ГОЛОВНЕ ПИТАННЯ — ЦІНА» 
Îïèòàëè áàòüê³â äîøê³ëüíÿò, 

ùî âîíè äóìàþòü ïðî öþ ³í³ö³-
àòèâó âëàäè?

— ×óëà, ùî ä³òÿì êðàùå ó ïðè-
âàòíèõ äèòñàäêàõ: òàì íåâåëè÷ê³ 
ãðóïè äî 15 äîøê³ëüíÿò, ãàðí³ 
îñâ³òí³ ïðîãðàìè. ßêùî áóäå 
çàô³êñîâàíà áàòüê³âñüêà ïëàòà, 
òî, â ö³ëîìó, ³í³ö³àòèâà íåïîãà-
íà, — êàæå â³ííè÷àíêà Þë³ÿ, ùî 
âèõîâóº äîíüêó Ïîë³íó.

Îëåñÿ âëàøòóâàëà ñèíà Âëàäèñ-
ëàâà ó íîâèé äèòñàäîê ¹ 22, ùî 
íà Êîöþáèíñüêîãî, 43 Ã. Êàæå, 
ùî ðîçãëÿäàëè âàð³àíò é ùîäî 
ïðèâàòíîãî ÄÍÇ.

— ßêáè íå áóëî ì³ñöÿ â êî-
ìóíàëüíîìó äèòñàäêó, òî ÿ á 
ïîãîäèëàñÿ âçÿòè ó÷àñòü ó ö³é 
ïðîãðàì³. Äèòèí³ ïîòð³áíå ñï³ë-
êóâàííÿ ç îäíîë³òêàìè, ùîá áóâ 
ðîçâèòîê ³ ñîö³àë³çàö³ÿ. À ÿêùî 
ì³ñòî äîïîìàãàº, êîìïåíñóº ÿê³ñü 
âèòðàòè, òî ÷îìó á ³ í³?

À â³ííè÷àíêà Ëþäìèëà ñóì-
í³âàºòüñÿ, ùî ³í³ö³àòèâà âëàäè 
áóäå äîñòóïíà äëÿ âñ³õ.

— Ñêîð³ø çà âñå, áðàòèìóòü 
ò³ëüêè òèõ áàòüê³â, ÿê³ ïðàöþ-
þòü ó ì³ñüêðàä³ àáî ìàþòü ÿê³ñü 
êåð³âí³ ïîñàäè. Ñàìà ³äåÿ ç êîì-
ïåíñàö³ºþ ãàðíà, àëå ÿêùî âîíà 
áóäå äîñòóïíîþ äëÿ âñ³õ, — êàæå 
Ëþäìèëà, ÿêà âèõîâóº äîíüêó 
Ìàð³éêó.

Óïåðåäæåíîñò³ ó â³äáîð³ ä³òåé 
íå áóäå, çàïåâíÿº äèðåêòîð äå-

МІСТО ДАВАТИМЕ «ЗНИЖКУ» 
НА МІСЦЯ У ПРИВАТНИХ ДИТСАДКАХ 
Партнерство  Щоб зменшити чергу 
до дитсадків, мерія буде заохочувати 
батьків влаштовувати дошкільнят у приватні 
заклади. Батьки платитимуть за харчування, 
а усе інше — покриватиме міський бюджет. 
Які нюанси має програма і що про це 
думають батьки та приватні заклади?

ïàðòàìåíòó îñâ³òè Îêñàíà ßöåí-
êî. Óñþ ðîáîòó áóäå ðåãóëþâàòè 
ñïåö³àëüíî ñòâîðåíà Êîì³ñ³ÿ ç 
ïèòàíü íàïðàâëåííÿ ä³òåé äî-
øê³ëüíîãî â³êó äî ïðèâàòíèõ 
ÄÍÇ. Ïåðåâ³ðÿòè çàêëàäè çàïðî-
ñÿòü ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêèõ 
îðãàí³çàö³é.

ЩО КАЖУТЬ В ДИТСАДКАХ 
×è ïîãîäÿòüñÿ íà ó÷àñòü â ìó-

í³öèïàëüí³é ïðîãðàì³ ïðèâàòí³ 
çàêëàäè? Ó ñàäî÷êó «Baby Best» 
â³äïîâ³ëè, ùî ãîòîâ³ äîëó÷èòèñÿ, 
àëå ï³ñëÿ îáãîâîðåíü ç ì³ñüêîþ 
âëàäîþ.

— Íà öþ ïðîãðàìó, éìî-
â³ðíî, ìîãëè ïîãîäèòèñÿ, àëå 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðîéäå ä³àëîã ç 
ì³ñüêîþ âëàäîþ. Ïîòð³áíî âè-
çíà÷èòè óìîâè äîãîâîðó, ö³íó òà 
÷àñòêó, ÿêó êîìïåíñóº áþäæåò 

çà ä³òåé ç çàãàëüíîì³ñüêî¿ ÷åð-
ãè, — êàæå äèðåêòîð ïðèâàòíîãî 
äèòÿ÷îãî ñàäî÷êà Ìàðèíà Òèì-
³íñüêà. — Äî ïåðåâ³ðîê âèêîðèñ-
òàííÿ êîøò³â, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ 
ìóí³öèïàëüíîþ ïðîãðàìîþ, ìè 
ãîòîâ³. À ùîäî âàêàíòíèõ ì³ñöü 
ó äèòñàäêó, òî òàêîæ ïîòð³áíî 
îáãîâîðþâàòè äîäàòêîâî. Ìè â³ä-
ïîâ³äàºìî çà áåçïåêó òà äîáðîáóò 
ä³òåé, à òîìó òðåáà ðåòåëüíî ðîç³-
áðàòèñÿ ó âñ³õ ïèòàííÿõ.

Êåð³âíèöÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó 
«Äð³ì ä³ì» Îëåñÿ Ïðîêîïåíêî 
ðîçêàçàëà, ùî íå ìîæå êîìåí-
òóâàòè ì³ñüêó ïðîãðàìó êîì-
ïåíñàö³¿, áî íå âîëîä³º óñ³ºþ 
³íôîðìàö³ºþ.

À îò ïðèâàòíà ã³ìíàç³ÿ «Äåëü-
ô³í» âæå äîëó÷èëàñÿ äî ïðîãðà-
ìè.

— Ãîëîâíèé ñóìí³â — íàñê³ëü-
êè åôåêòèâíèì áóäå ìåõàí³çì 
âèïëàòè êîìïåíñàö³¿ çà ä³òåé ç 
ì³ñüêîãî áþäæåòó. Àäæå áþäæåò-
í³ êîøòè — öå äîâãî ³ ñêëàäíî. 
À ìè ïðèâàòíèé çàêëàä, ÿêèé ä³º 
íà êîíêóðåíòíîìó ðèíêó îñâ³òí³õ 
ïîñëóã ³ ìàºìî áóòè ïðèáóòêîâè-
ìè, ùîá çàáåçïå÷óâàòè íàëåæíèé 
ð³âåíü âèõîâàííÿ ä³òåé, — êàæå 
âëàñíèê çàêëàäó Àíäð³é Ï³æåâ-
ñüêèé.

Батьки дошкільнят, в цілому, «за» ідею мерії. Вінничанка 
Юлія каже, що треба зафіксувати плату батьків, щоб вона 
не відрізнялася від суми, яка є в комунальних дитсадках

Ì³ñòî áóäå ïëàòèòè 
çà êîìóíàëêó, 
çàðïëàòó âèõîâàòåëÿ 
³ óòðèìàííÿ äèòèíè. 
Áàòüêè — 75% â³ä ö³íè 
õàð÷óâàííÿ

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР НІКІТЮК, ХУДОЖНИК
Нічне: ... якби я був Тарантіно, 
то зняв би кіно з назвою 
«Нормандська четвірка»...

ПРЕС-СЛУЖБА 
КОМПАНІЇ «ОРГАНІК-Д»

Öüîãî ðîêó îâî÷åâà ôåðìà Îðãàí³ê-Ä 
âèçíàíà êðàùèì ï³äïðèºìñòâîì Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³ ó ñôåð³ îâî÷³âíèöòâà. Òàêó 
â³äçíàêó êîìïàí³ÿ îòðèìàëà íåùîäàâíî 
â³ä Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ (Îáëàñíî¿ äåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿), à éøëà äî öüîãî äâà äóæå 
äèíàì³÷í³ ðîêè ðîáîòè.

Âàäèì Êðè÷êîâñüêèé, äèðåêòîð 
Îðãàí³ê-Ä, ðîçïîâ³äàº ïðî ö³êàâèé øëÿõ 
ï³äïðèºìñòâà â àãðîá³çíåñ³.

1 — РІШУЧИЙ КРОК
«²íîä³ òðåáà çðîáèòè ð³øó÷èé êðîê ³, 

ÿê ïðàâèëî, íà ñàìîìó ïî÷àòêó. Íàøèì 
ïåðøèì êðîêîì áóâ âèá³ð í³ø³ ó ñ³ëü-
ñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³. Âñóïåðå÷ óêðà¿í-
ñüêèì ñòåðåîòèïàì, ùî ìîðêâà ò³ëüêè 
ç Õåðñîíó äîáðà, ìè âèð³øèëè äîâåñòè, 
ùî ìîæåìî âèðîùóâàòè ÿê³ñí³ îâî÷³ òà 
ùå é çàðîáëÿòè íà öüîìó».

2 — ВИВЧАТИ, ЯК ЦЕ ЗРОСТАЄ
Îâî÷åâà ôåðìà, ùî çíàõîäèòüñÿ ó Ñó-

òèñêàõ ï³ä Â³ííèöåþ, ïåðøîþ ó Öåíòðàëü-
í³é Óêðà¿í³ ïî÷àëà âèðîùóâàòè âðîæàé 
íà îðãàí³÷íîìó äîáðèâ³ âëàñíîãî âèðîá-
íèöòâ³. Âåñü ï³ëîòíèé 2017 ð³ê Îðãàí³ê-Ä 
áóâ ñêîíöåíòðîâàíèé íà îäí³é êóëüòóð³ — 
ïîìàðàí÷åâ³é. À òàêîæ íà áóä³âíèöòâ³ ñó-
÷àñíîãî õîëîäèëüíîãî ñõîâèùà, ÿêå ñòàëî 

ñåðöåì âñüîãî àãðîêîìïëåêñó. Íà òîé ÷àñ 
êîìïàí³ÿ ñêëàäàëàñÿ ëèøå ç òðüîõ ïîñò³é-
íèõ ïðàö³âíèê³â. Òà ùîäåííî âèâ÷àëà ïðî-
öåñ âèðîùóâàííÿ ìîðêâè.

Òðåáà áóëî îòðèìàòè â³äïîâ³ä³ íà ïðî-
ñò³, àëå âàæëèâ³ ïèòàííÿ äëÿ àãðîïî÷àò-
ê³âö³â. Êîëè ïî÷àòè ñ³ÿòè? ßê âäîáðþâà-
òè îðãàí³÷íîþ ð³äèíîþ? ×è çàðàç çáèðàòè 
âðîæàé, ÷è ï³çí³øå? ßê ïðàâèëüíî îáðàòè 
ïàðòíåð³â? Ç ÿêîþ ëàáîðàòîð³þ ñï³âï-
ðàöþâàòè? ßê³ ùå êóëüòóðè ìè ìîæåìî 
âèðîùóâàòè ó íàøèõ óìîâàõ? ² òàê äàë³…

3 — РОЗУМІТИ СВОЇ МОЖЛИВОСТІ
«Çðîçóì³âøè ìîæëèâîñò³ òà îòðèìàâøè 

çàäîâ³ëüí³ ðåçóëüòàòè ìàéæå ç «íóëü» í³òðà-
ò³â òà ïåñòèöèä³â, ìè ï³øëè äàë³, — êàæå 
Âàäèì Êðè÷êîâñüêèé. — ² ðèçèêíóëè êóïè-
òè âëàñíó êîøòîâíó òåõí³êó». Ñó÷àñíå îá-
ëàäíàííÿ ðàçîì ç êðàïåëüíèì çðîøåííÿì, 
ÿêå íå ÷àñòî çàñòîñîâóþòü ó îâî÷³âíèöòâ³, 
äàëî íàì âïåâíåí³ñòü òà ïîøòîâõ ðóõàòèñÿ 
äàë³. Àëå é âèÿâèëî ïîòî÷í³ ïðîáëåìè — 
íåñòà÷ó âîäè, íåñòàá³ëüí³ñòü ðèíêó, íåìîæ-
ëèâ³ñòü ðîçðàõóâàòè ïðèáóòîê…

«Ùî á íå ñòàëîñÿ íàñòóïíîãî ðîêó, ìè 
ãîòîâ³, òîìó ùî ðîçóì³ºìî — öå àãðîá³çíåñ. 
Òðåáà áóòè ãîòîâèìè äî âñüîãî ³ êðàïêà».

4 — НЕ ЛЯКАТИСЯ «ТОЧНОГО 
ЗЕМЛЕРОБСТВА»

«Äî ðå÷³, — ïðîäîâæóº äèðåêòîð, — â³ä 

ðèçèê³â íàñ ñòðàõóþòü ìåòîäè òî÷íîãî 
çåìëåðîáñòâà». Îðãàí³ê-Ä îòðèìóº êàð-
òîãðàìè ðîçïîä³ëó ìàêðî- òà ì³êðîåëå-
ìåíò³â äëÿ òî÷íîãî äîçóâàííÿ äîáðèâà 
â ïîäàëüøîìó. ² òàêèì ÷èíîì äáàéëèâî 
ñòàâèòüñÿ äî çåìë³. Òîìó, ïåðø í³æ îðà-
òè çåìëþ, êîìïàí³ÿ çàìîâëÿº àíàë³çè 
çðàçê³â ´ðóíòó.

5 — ПЕРСОНАЛ НАДВАЖЛИВИЙ!
Òåõíîëîã³¿ çàâæäè çì³íþþòüñÿ, à ç 

íèìè ³ ëþäè. Âàæëèâî áðàòè ó êîìàíäó 
òèõ ëþäåé, ÿê³ ãîòîâ³ éòè ç òîáîþ äàë³ 

òà ðîçä³ëÿòè ö³ííîñò³ îðãàí³çàö³¿. Áóòè 
ïðîñòî îð³ºíòîâàíèì íà ðåçóëüòàò âæå 
íåäîñòàòíüî. «Âèðîùóºìî ñâ³é ïåðñîíàë, 
ÿê óëþáëåíèé âðîæàé, — ïîñì³õàºòüñÿ 
Âàäèì Êðè÷êîâñüêèé, — ³ çäàºòüñÿ, íàì 
öå âäàºòüñÿ».

6 — НЕ ВТРАЧАТИ ЖАГУ 
ДО НОВИХ ІДЕЙ

«Ñòîñîâíî àãðîïåðñïåêòèâ, — êàæå äè-
ðåêòîð Îðãàí³ê-Ä, — çàðàç â ïð³îðèòåò³ 
õàð÷îâà áåçïåêà ì³æíàðîäíîãî ð³âíÿ, 
îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíèõ ñåðòèô³êàò³â, 
îïðàöþâàííÿ åêñïîðòíèõ íàïðÿìê³â, ïî-
øóê çàðóá³æíèõ ïàðòíåð³â». À â ïîòî÷íèõ 
ïëàíàõ ôåðìè ïîêðàùåííÿ òåõíîëîã³é 
âèðîùóâàííÿ, ïîäàëüøå ï³äâèùåííÿ 
ÿêîñò³ ïðîäóêòó òà ðîçøèðåííÿ îâî÷å-
âî¿ ë³í³éêè: öèáóëÿ, êàðòîïëÿ, êàïóñòà. 
Ìåòà 2020 — çàáåçïå÷èòè íàøîãî ïî-
êóïöÿ ì³ñöåâèìè îâî÷àìè â³ä À äî ß.

7 — ЗАВОЙОВУВАТИ ВПЕВНЕНІСТЬ 
КЛІЄНТА У СВОЇЙ ПРОДУКЦІЇ

Íà ïèòàííÿ, ÿê âñå æ òàêè ñòàòè 
óñï³øíèì ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³, 
â Îðãàí³ê-Ä â³äïîâ³äàþòü ïðîñòî: 
«Óñï³õ — öå êàðòèíêà, à âñå ³íøå — ùî-
äåííà ðóòèííà ïðàöÿ. Öèì ìè ³ çàéìà-
ºìîñÿ êîæíîãî äíÿ, ùîá çàâîéîâóâàòè 
óâàãó íàøèõ ïîêóïö³â ÿê³ñíèìè ïðîäóê-
òîì òà ñåðâ³ñîì».

ПРЕС-СЛУЖБА 
ФК НИВА»

Â³ííèöüêèé 
ôóòáîëüíèé êëóá 

«Íèâà» çàâåðøèâ 
2019 ð³ê íà 9-é ïîçèö³¿ 

ñåðåä 11-òè êîìàíä ãðóïè «À» äðóãî¿ 
ë³ãè ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç ôóòáîëó. 
Òàêîæ, íàãàäàºìî, ùî íàøó êîìàí-
äó íåùîäàâíî çàëèøèâ ¿¿ ãîëîâíèé 
òðåíåð Êîë³íñ Íãàõà. Ïðî ïîòî÷íèé 
ñòàí â êëóá³ ³ ïëàíè íà âåñíÿíó ÷àñ-
òèíó ñåçîíó ðîçïîâ³â â. î. ïðåçèäåíòà 
«Íèâè» Âàäèì Êóä³ÿðîâ.

— Ó öüîìó ñåçîí³ «Íèâà» ðî-
áèòü ñòàâêó íà ì³ñöåâèõ ôóòáî-
ë³ñò³â. Ñåðåä ³íøîãî, ìè óêëàëè 
óãîäè ç ïðîâ³äíèìè ÄÞÑØ îá-
ëàñò³ ³ ñòâîðèëè ìîëîä³æíó êî-
ìàíäó, â ÿêó âõîäÿòü âèïóñêíèêè 
äàíèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë. Âîíà íà-
ðàç³ º ë³äåðîì çàõ³äíî¿ ãðóïè ÷åì-
ï³îíàòó Óêðà¿íè ç ôóòáîëó ñåðåä 
þíàê³â äî 19 ðîê³â. Òàì ãðàþòü 
ñåðéîçí³ ñóïåðíèêè: «Àäðåíàë³í» 
(Ëóöüê), ÿêèé âõîäèòü äî âåðòè-
êàë³ ÔÊ «Âîëèíü»; «Ïðèêàðïàò-
òÿ»; «Áóêîâèíà»; «Ïîä³ëëÿ» — öå 
ôóòáîëüí³ øêîëè, ÿê³ â³äîì³ âñ³ì 
óêðà¿íñüêèì âáîë³âàëüíèêàì.

Öå ñâ³ä÷èòü, ùî îáðàíèé íàìè 
øëÿõ º ïðàâèëüíèì ³ ìàº ãàðí³ 
ïåðñïåêòèâè. Òàêèì ÷èíîì ìè 
äàºìî ìîæëèâ³ñòü ìîëîäèì â³-
ííè÷àíàì ïðîÿâèòè ñåáå ³ ñòàòè 

ïðîôåñ³éíèìè ôóòáîë³ñòàìè.
Äÿêóþ çà ðîáîòó Êîë³íñó Íãàñ³. 

Â³í áàãàòî çðîáèâ äëÿ íàøîãî 
êëóáó. Íà ïî÷àòêó ðîêó, êîëè ìè 
ïðèéíÿëè êëóá, «Íèâà» ìàëà ïåâ-
í³ ô³íàíñîâ³ çîáîâ’ÿçàí³ òà ³íø³ 
ïðîáëåìè. Êîë³íñ Íãàõà íå ïî-
áîÿâñÿ òðóäíîù³â ³ î÷îëèâ òðå-
íåðñüêèé øòàá. «Íèâà» çà ï³ä-
ñóìêàìè ñåçîíó 2018/2019 ðîê³â 
ô³í³øóâàëà íà íåïîãàíîìó ÷åò-
âåðòîìó ì³ñö³, ïðè÷îìó ïðåòåí-
äóâàëà íà á³ëüø âèñîê³ ì³ñöÿ ³ 
ï³äâèùåííÿ â êëàñ³.

— Ïàíå Âàäèìå, ÷îìó â öüîìó 
ñåçîí³ «Íèâà» äåìîíñòðóº ã³ðøèé 
ðåçóëüòàò, í³æ ó ïîïåðåäíüîìó?

— Ï³äãîòîâêà äî ñåçîíó 
2019/2020 ðîê³â áóëà äîâîë³ 
íåòðèâàëîþ. Áóëî äóæå ìàëî ÷àñó 
äëÿ ÿê³ñíî¿ ñåëåêö³éíî¿ ðîáîòè. 
Òàêîæ äàëîñÿ âçíàêè òå, ùî â³-
ííèöüê³ ôóòáîë³ñòè íå íàáðàëè 
îïòèìàëüíî¿ ôîðìè òà íå ìàëè 
ç³ãðàíîñò³. Íà æàëü, ó íàñ â ðå-
ã³îí³ íåìàº äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñ-
ò³ êâàë³ô³êîâàíèõ ôóòáîë³ñò³â, 
ÿê³ á ï³äñèëèëè ãðó êîìàíäè. Öå 
é âïëèíóëî íà ðåçóëüòàò.

Õî÷à ìè, ÿê êåð³âíèöòâî êëó-
áó, çàáåçïå÷èëè ôóòáîë³ñò³â âñ³ì 
íåîáõ³äíèì. Âîíè â÷àñíî îòðèìó-
âàëè çàðïëàòíþ, ïðåì³¿, ãðàâöÿì 
îïëà÷óâàëîñÿ õàð÷óâàííÿ ³ ïðî-
æèâàííÿ. Äÿêóºìî çà ï³äòðèìêó 

íàøèì ïàðòíåðàì: Â³ííèöüê³é 
ì³ñüê³é ðàä³, Â³ííèöüê³é ÎÄÀ, 
äåïóòàòàì ì³ñüêî¿ ³ îáëàñíî¿ ðàä, 
îáëàñí³é ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó òà 
êîìåðö³éíèì ï³äïðèºìñòâàì, ÿê³ 
ï³äñòàâëÿþòü íàì ïëå÷å.

— Áàãàòî ãðàâö³â ç «Íèâè-2» 
ï³ä ÷àñ çèìîâî¿ ïåðåðâè çàëó÷à-
òèìóòüñÿ äî îñíîâíî¿ êîìàíäè?

— Äåñÿòü ôóòáîë³ñò³â ³ç 
«Íèâè-2» âæå áåðóòü ó÷àñòü 
ó òðåíóâàëüíèõ çáîðàõ. Çà ¿õí³ìè 
ï³äñóìêàìè ìè ïåðåãëÿäàòèìå-
ìî óìîâè ñï³âïðàö³ ç íèìè. ², 
ìîæëèâî, ó «Íèâ³» çá³ëüøèòüñÿ 
ê³ëüê³ñòü ôóòáîë³ñò³â íà êîíòð-
àêòàõ ç ÷èñëà ì³ñöåâî¿ ìîëîä³.

Òàêîæ ìè ñïîñòåð³ãàºìî çà ìàé-
áóòí³ìè âèïóñêíèêàìè ïðîâ³äíèõ 
ì³ñöåâèõ ÄÞÑØ, ÿêèõ çàëó÷à-
òèìóòü äî òðåíóâàëüíîãî ïðîöåñó 
«Íèâè-2». Öå øêîëà Áëîõ³íà-Áº-
ëàíîâà ³ «Ïðåì’ºð-Íèâà». Ïî÷àëè 

ñï³âïðàöþ ³ ç³ øêîëîþ «Òåìï», 
òðè âèïóñêíèêè ÿêî¿ íèí³ ãðàþòü 
çà íàøó äðóãó êîìàíäó.

— ßê³ íàéáëèæ÷³ çàâäàííÿ 
êëóáó?

— Íàì â ïåðøó ÷åðãó íåîáõ³ä-
íî ðîçóì³òè áþäæåò íà íàñòóï-
íèé ð³ê. Ç öüîãî ïèòàííÿ âåäåìî 
êîìóí³êàö³þ ç äåïóòàòàìè îáëàñ-
íî¿ ðàäè, íîâèì ãîëîâîþ ÎÄÀ 
Âëàäèñëàâîì Ñêàëüñüêèì, ìåðîì 
Â³ííèö³ Ñåðã³ºì Ìîðãóíîâèì, 
êåð³âíèêàìè ì³ñöåâèõ ï³äïðè-
ºìñòâ òà íàøèìè ïàðòíåðàìè.

Çàâäàííÿ «Íèâè» — áóòè â ñå-
ðåäèí³ ãðóïè, à äëÿ äóáëþþ÷î¿ 
êîìàíäè — âèéòè ó ô³íàëüíó 
÷àñòèíó ×åìï³îíàòó Óêðà¿íè. 
Òàêîæ òðåáà âèçíà÷àòèñÿ ç âàæ-
ëèâèì ïèòàííÿì — ãîëîâíèì 
òðåíåðîì êîìàíäè. Íàðàç³ âåäå-
ìî ïåðåìîâèíè. ßê ò³ëüêè áóäå 
âèçíà÷åí³ñòü ùîäî áþäæåòó, ìè 
ïðåäñòàâèìî öþ ëþäèíó.

— Íèí³øí³é â. î. ãîëîâíîãî òðå-
íåðà Îëåã Øóìîâèöüêèé íå ìîæå 
ñòàòè êåðìàíè÷åì îô³ö³éíî?

— Òàê. Ó íüîãî íåìàº â³äïîâ³ä-
íî¿ òðåíåðñüêî¿ ë³öåíç³¿, àáè î÷î-
ëèòè ïðîôåñ³éíèé êëóá äðóãî¿ ë³ãè.

— Óæå, â³äîìî, õòî ³ç íèâ³âö³â 
çàëèøàº êëóá?

— Ìè ïðèïèíèëè ñï³âïðàöþ ç 
4 ïðè¿æäæèìè ôóòáîë³ñòàìè. Öå 
çàõèñíèêè Äåíèñ ×åðâ³íñüêèé, 

Íàçàð Âèçäðèê, Îëåêñàíäð Êà-
ë³òîâ ³ ï³âçàõèñíèê Äåíèñ Äî-
ë³íñüêèé. Ðåøòà ãðàâö³â ìàþòü 
êîíòðàêòè äî ê³íöÿ ÷åìï³îíà-
òó Óêðà¿íè ³ äàë³ çàõèùàòèìóòü 
÷åñòü â³ííèöüêîãî ôóòáîëó.

— Íà âàêàíòí³ ì³ñöÿ çàïðîøó-
âàòèìåòå ì³ñöåâèõ ôóòáîë³ñò³â?

— ª àìïëóà, äå ó íàñ íåìàº 
ñèëüíèõ ì³ñöåâèõ ãðàâö³â. Öå 
öåíòðàëüí³ îáîðîíö³ ³ âîðîòàð. 
Ñêîð³øå âñüîãî, íà öèõ ïîçè-
ö³ÿõ ãðàòèìóòü ëåã³îíåðè. Õî÷à 
âîäíî÷àñ â³ííè÷àíèí Äìèòðî 
Ïîïîâ ñòàá³ëüíî ãðàº íà ïîçèö³¿ 
öåíòðàëüíîãî çàõèñíèêà. ª ùå 
ìîëîäü, àëå ïîäèâèìîñÿ, ÿê âîíà 
ñåáå ïðîÿâèòü ï³ä ÷àñ çáîð³â.

— Êîìàíäà çàðàç ïðîõîäèòü 
çáîðè, à ïîò³ì ³äå ó â³äïóñòêó. 
ßêèé ïëàí ï³äãîòîâêè äî òðåòüîãî 
êîëà çìàãàíü?

— Öå òàêîæ ñòàíå â³äîìî ï³ñ-
ëÿ âèçíà÷åíîñò³ ç áþäæåòîì. 
×åìï³îíàò Óêðà¿íè (äðóãà ë³ãà) 
ïîíîâëþºòüñÿ â áåðåçí³, à êî-
ìàíäè U-19 ñòàðòóþòü ó êâ³òí³. 
Ó íàñ äîñòàòíüî ÷àñó, àáè ÿê³ñíî 
ï³äãîòóâàòèñÿ äî âåñíÿíî¿ ÷àñ-
òèíè çìàãàíü. Çâàæàþ÷è íà äî-
ñâ³ä ìèíóëèõ ðîê³â, íåîáõ³äíî 
ïðîâåñòè òðè ïîâíîö³ííèõ òðå-
íóâàëüíèõ çáîðè, ùîá íàãðàòè 
ñêëàä. Òàêîæ òðåáà ñïàðèíãóâà-
òèñÿ ç õîðîøèìè ñóïåðíèêàìè.

Успішна овочева ферма: 
випадковість чи наполеглива праця?

Вадим Кудіяров: «Ниву» може очолити легенда вінницького футболу
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Ñèñòåìó ï³ëüã 
íà îïëàòó êîìó-

íàëêè çì³íèëè äî ïî÷àòêó îïà-
ëþâàëüíîãî ñåçîíó. Â³äòåïåð ¿¿ 
âèäàþòü ãðîøèìà, ³ ïàðàëåëüíî 
³ñíóþòü äâà ñïîñîáè:

Ãîò³âêîþ. Ò³, õòî âñòèã ïîäà-
òè çàÿâó äî «Ïðîçîðèõ îô³ñ³â» 
ç 1 äî 15 æîâòíÿ, îòðèìóþòü 
ñâîþ ï³ëüãó ãðîøèìà íà ðàõó-
íîê â áàíê ÷è «Óêðïîøòîþ». 
Ëþäè ñàìîñò³éíî ðîçïîðÿäæà-

þòüñÿ öèìè êîøòàìè òà îáèðà-
þòü ïð³îðèòåòí³ äëÿ íèõ ïëàòåæ³ 
â êîìóíàëüíèõ ïîñëóãàõ.

Áåçãîò³âêîâî. ßêùî ëþäè 
íå çâåðíóëèñÿ äî îðãàí³â ñîö-
çàõèñòó ç çàÿâîþ ïðî âèïëàòó 
ï³ëüãè ãðîøèìà, òî ¿õí³ìè êî-
øòàìè ðîçïîðÿäæàºòüñÿ áàíê. 
Ñîöñëóæáà ðîçðàõîâóº ï³ëüãè 
íà êîæíó ëþäèíó, êîøòè ïåðå-
ðàõîâóþòüñÿ äî «Îùàäáàíêó», 
ÿêèé ñïëà÷óº ¿õ íàäàâà÷ó ïî-
ñëóã çà ïð³îðèòåòí³ñòþ: òåïëî-
ïîñòà÷àííÿ, åëåêòðîåíåðã³ÿ, ãàç, 
âîäîïîñòà÷àííÿ, âèâ³ç ñì³òòÿ, 
óïðàâë³ííÿ áóäèíêîì.

ЯК ОТРИМАТИ ЖИВІ ГРОШІ 
З ПІЛЬГИ ЗА КОМУНАЛКУ 
Нова програма  З осені пільги 
на комуналку дають грошима: на кшталт 
того, як діє монетизація субсидій. Кошти 
скидають на рахунок пільговика чи ними 
керує уповноважений банк, що самостійно 
розраховується за комунальні послуги. Які 
ще нюанси, та як отримувати готівку з пільги?

SMS ВІД БАНКУ 
ßêùî êîøò³â ç ï³ëüãè íå âè-

ñòà÷àº, ùîá ïîêðèòè âñþ âàðò³ñòü 
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, òî áàíê 
íàäñèëàº ÑÌÑ-ïîâ³äîìëåííÿ, 
â ÿêîìó ïèøå ñóìó äî ñïëàòè. 
Ó äåïàðòàìåíò³ ñîö³àëüíî¿ ïîë³-
òèêè òà ÀÒ «Îùàäáàíê» ïðîñÿòü 
íå ïàí³êóâàòè ó òàêèõ âèïàäêàõ: 
ÿêùî ï³ëüãà ÷è ñóáñèä³ÿ ïîêðèëà 
âñþ ñóìó, ñïîæèâà÷ ïîâ³äîìëåí-
íÿ íå îòðèìàº.

— Êîæíîãî ì³ñÿöÿ â êàá³íåò 
çàâàíòàæóºòüñÿ ðåºñòð çàáîð-
ãîâàíîñò³, ÿêùî ç ò³º¿ ÷è ³íøî¿ 
ïðè÷èí³ íå áóëà çä³éñíåíà îïëà-
òà. Ëþäèí³ ïðèõîäèòü ñìñ, äå 
âêàçàíî ëèøå ïðî ñóìó çàáîðãî-
âàíîñò³. À ÿêùî êîøòàìè ï³ëüãè 
ñïëà÷åíî ïîâíó ñóìó çà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè, òî ñìñ íå ïðè-
éäå, — êàæå êåð³âíèê â³ííèöü-
êîãî â³ää³ëåííÿ «Îùàäáàíêó» 
Þð³é Áîêîâèé (bit.ly/2YuwoP4).

Âàæëèâèé íþàíñ: ÿêùî á³ëü-
øå í³æ îäèí ì³ñÿöü áóäå áîðã 
íà ñóìó ïîíàä 340 ãðèâåíü, òî âè-
ïëàòó ï³ëüãè ãîò³âêîþ ïðèïèíÿòü. 
Íàäàë³ ¿¿ âèïëà÷óâàòèìóòü ò³ëüêè 
áåçãîò³âêîâî.

ЯК ОТРИМАТИ ГОТІВКУ
Ó ãðóäí³ ï³ëüãó çà êîìóíàëü-

í³ ïîñëóãè îòðèìàþòü ó áåçãî-
ò³âêîâ³é ôîðì³ 15 966 îñ³á, ùå 
1149 â³ííè÷àí — îòðèìàþòü 
äîïîìîãó ãîò³âêîþ. Êîøòè âè-
ïëà÷óþòüñÿ ÷åðåç óïîâíîâàæåí³ 
áàíêè òà Óêðïîøòó.

Ïèòàºìî, ÷è ìîæíà ïåðåéòè 
íà ãîò³âêîâó ôîðìó ï³ëüãè ïðî-
ñòî çàðàç?

— Ïåðåéòè íà ãîò³âêîâó ôîð-
ìó ìîæíà áóëî ç 1 äî 15 æîâòíÿ, 
íà ï³äñòàâ³ çàÿâè äî îðãàí³â ñîö-
çàõèñòó, — êàæå äèðåêòîðêà äå-
ïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè Âàëåí-
òèíà Âîéòêîâà. — Ïîäàòè çàÿâó 
ïðî ïåðåâåäåííÿ íà ãîò³âêîâó 
ôîðìó ìîíåòèçàö³¿ ï³ëüã ìîæíà 
áóäå ëèøå ç 1 òðàâíÿ 2020 ðîêó. 
Ò³, õòî âæå îòðèìóþòü ï³ëüãó 
ãðîøèìà íà áàíê³âñüêó êàðòêó 
÷è ÷åðåç â³ää³ëåííÿ «Óêðïîøòè», 
îòðèìóâàòèìóòü òàê ³ íàäàë³. Äî-

äàòêîâî çâåðòàòèñÿ íå òðåáà. ßê ³ 
çàçâè÷àé, ï³ëüãîâèêè ìàþòü ïðà-
âî îáèðàòè, ÷èì êîðèñòóâàòèñÿ  
— ï³ëüãîþ àáî ñóáñèä³ºþ 

Òàêîæ Âîéòêîâà íàãîëîñè-
ëà, ùî ìåõàí³çì íàðàõóâàííÿ 
ï³ëüã ãðîøèìà çàïðîâàäæåíî 
â Óêðà¿í³ âïåðøå. ×åðåç äåÿ-
ê³ íåòî÷íîñò³, º âèïàäêè, êîëè 
ï³ëüãîâèêè íå îòðèìàëè íàðà-
õóâàííÿ ñóìè ï³ëüã çà æîâòåíü. 
² öèì ëþäÿì òðåáà çâåðíóòèñÿ 
äî Ïðîçîðèõ îô³ñ³â çà ì³ñöåì 
ïðîæèâàííÿ. Íå íàðàõîâàí³ 
ñóìè ï³ëüã äîíàðàõóþòü ó íà-
ñòóïíîìó ì³ñÿö³.

ДОВІДКА 

За отриманням інформації про 
будь-які питання, пов'язані з нара-
хуванням пільги за житлово-кому-
нальні послуги, звертайтеся до під-
розділів соцзахисту:
проспект Космонавтів, будинок 30 

(другий поверх) тел. 50–83–88; 
вулиця Брацлавська, 85. тел. 50–
86–71.
Графік роботи: понеділок-чет-
вер з 9.00 до 17.00, п'ятниця з 
9.00 до 16.00.

Тільки 1149 пільговиків мають гроші з пільги. 
Готівкову форму давали тільки на підставі заяви, 
яку потрібно було подати з 1 до 15 жовтня 
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— Òåëåôîí ïî-
÷åêàº, à â³éñüêîâèõ 
òðåáà ï³äòðèìóâà-
òè, — êàæå ñåìè-

êëàñíèê Íèæíèê. — Äóæå õî÷ó, 
ùîá íå áóëî â³éíè, ùîá íå ãèíó-
ëè áàòüêè ä³òåé, ùîá óñ³ ñîëäàòè 
ïîâåðíóëèñÿ äîäîìó…

СОЛДАТ НЕ МАВ РУКИ, 
СТАЛО СТРАШНО 

Ïîçíàéîìèëèñÿ ç íèì ùå ï’ÿòü 
ðîê³â òîìó ó Â³éñüêîâî-ìåäè÷íî-
ìó öåíòð³. Éîãî çåìëÿêè ç ñåëà 
Ï³äâèñîêå Îðàò³âñüêîãî ðàéîíó 
ïðèâåçëè äîïîìîãó ïîðàíåíèì. 
Ç íèìè áóâ Â³òÿ. Çâåðíóâ óâàãó 
íà ñåáå òèì, ùî çîâñ³ì ìàëèé.

Â³òÿ ïåðåäàâ òîä³ îäíîìó ç ïî-
ðàíåíèõ 1200 ãðèâåíü. Ïðè öüî-
ìó áóëî âèäíî, ùî äèòèíà òðîõè 
çëÿêàëàñÿ.

— Ñîëäàò íå ìàâ ðóêè, ìåí³ 
ñòðàøíî ñòàëî, — ãîâîðèâ òîä³ 
ìàëèé.

Ï³ñëÿ òîãî â³í ùå ðàç ïðè-
¿æäæàâ äî á³éö³â ó Â³éñüêî-
âî-ìåäè÷íèé öåíòð. ² çíîâó ç 
ãðîøîâîþ äîïîìîãîþ. Ïðèâ³ç 
1500 ãðèâåíü.

Çâ³äêè ó äèòèíè ãðîø³? ×îìó 
â³í òàê ëåãêî ïåðåäàº ¿õ â³éñüêî-
âèì?

Ìàìà õëîï÷èêà, ïàí³ Îêñà-
íà, ðîçïîâ³ëà, ùî äîïîìàãàòè 
òèì, õòî íà ôðîíò³, ðîçïî÷àâ 
ùå íà ïî÷àòêó â³éíè, òîä³ â ñåë³ 
çáèðàëè ïðîäóêòè äëÿ ÀÒÎ.

— Â³í òîä³ âèòðóñèâ ñâîþ ñõî-
âàíêó äî êîï³éêè, — ãîâîðèòü 
æ³íêà. — Âñ³ ç³áðàí³ ãðîø³ â³ä-

â³ç ó Â³ííèöþ â ãîñï³òàëü. Éîìó 
äàðóâàëè ¿õ íà äåíü íàðîäæåííÿ, 
íà ñâÿòà. Ó íàñ áàãàòî ðîäè÷³â. 
Äðóãèé ðàç á³ëüø³ñòü ãðîøåé áóëà 
â³ä êîëÿäóâàííÿ.

Â³òÿ îäèí ó áàòüê³â. Ìàìà íèí³ 
áåç ðîáîòè. Áàòüêî òðóäèòüñÿ 
ó ñóñ³äíüîìó ñåë³ ó ñ³ëüãîñï-
ï³äïðèºìñòâ³. Âåëèêèõ ñòàòê³â 
ñ³ì’ÿ íå ìàº. Àëå áàòüêè íå çà-
ïåðå÷óþòü ïðîòè áëàãîä³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ñèíà.

ВІЙСЬКОВІ ПОДАРУВАЛИ 
КОМПАС 

Êîëè ó â³äïóñòêó ïðèéøîâ ¿õ-
í³é îäíîñåëü÷àíèí Îëåêñàíäð 
Çàë³çíÿê, Â³òÿ ñêàçàâ áàòüêàì, 
ùî õî÷å çðîáèòè ïîäàðóíîê â³é-
ñüêîâîìó.

— Â³í æå íàñ çàõèùàº, — ãî-
âîðèâ ñèí áàòüêàì. — Òàì ñòð³-
ëÿþòü, òàì ñòðàøíî, àëå â³í 
íå áî¿òüñÿ.

Ìàìà êàæå, ùî Â³òÿ íàáðàâ 
òîä³ ö³ëèé ÿùèê ïå÷èâà, öóêå-
ðîê, ³íøèõ ñîëîäîù³â. Ñïî÷àòêó 
ïîïðîñèâ áàòüê³â, ùîá ä³çíàëèñÿ, 
êîëè â äÿäüêà Îëåêñàíäðà çàê³í-
÷óºòüñÿ â³äïóñòêà. Çíàâ, ùî ï³ñëÿ 
òîãî ÷îëîâ³ê çíîâ ïîâåðíåòüñÿ 
íà â³éíó.

— Â³í ùå é íàïèñàâ ëèñòà 
â³éñüêîâèì, — êàæå ìàìà Â³ò³. — 

Ñèí òàêèé, ùî çà ñëîâîì ó êè-
øåíþ íå ïîë³çå.

Ó Áóäèíêó êóëüòóðè áóëè çáî-
ðè. Òàì Â³òÿ âðó÷èâ ñâ³é ïîäà-
ðóíîê Çàë³çíÿêó.

Ï³ñëÿ äåìîá³ë³çàö³¿ Îëåêñàíäð 
ïðèâ³ç õëîï÷èêó â³éñüêîâèé êîì-
ïàñ. Ñêàçàâ, ùî öå ïîäàðóíîê 
â³ä â³éñüêîâèõ, ÿêèì â³í ïåðå-
äàâ ãîñòèíö³. ² ïðàïîð ïðèâ³ç ç 
àâòîãðàôàìè.

ХОЧЕ БУТИ ЗООТЕХНІКОМ, 
БО ЛЮБИТЬ ТВАРИН 

Íèí³ õëîïåöü íàâ÷àºòüñÿ 
ó øêîë³ ñóñ³äíüîãî ñåëà Ôðîí-
ò³âêà. Çàâó÷ øêîëè Îêñàíà Ïàë³é 
äîïîìîãëà ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ñå-
ìèêëàñíèêîì. Ãîâîðèëè ç Íèæ-
íèêîì ÷åðåç ¿¿ òåëåôîí.

— Ó ìåíå áóâ òåëåôîí, — êàæå 
õëîï÷èê. — Éîãî ïîäàðóâàëè 
ó ðàéîí³ çà âîëîíòåðñüêó ðîáîòó. 
Òàê ñòàëîñÿ, ùî ÿ éîãî ðîçáèâ. 
Ó ñåðâ³ñíîìó öåíòð³ ñêàçàëè, ùî 
ðåìîíòóâàòè áóäå äîðîæ÷å, í³æ 
íîâèé êóïèòè. Çàê³í÷èòüñÿ â³éíà, 
òîä³ íàçáèðàþ ãðîøåé íà òåëå-
ôîí. À ïîêè ùî òðåáà â³éñüêîâèì 
äîïîìàãàòè.

— Íàøà øêîëà ïîñò³éíî áåðå 
ó÷àñòü ó çáîð³ äîïîìîãè äëÿ â³é-
ñüêîâèõ, — ðîçïîâ³äàº Îêñàíà 
Ïàë³é. — Íèí³ òàêîæ òðèâàº 
òàêà àêö³ÿ. Íàéùåäð³øå ïîä³-
ëèâñÿ ñàìå Â³òÿ Íèæíèê. Çàêó-
ïèâ ïðîäóêò³â íà 500 ãðèâåíü.

Â÷èòåëüêà ðîçïîâ³ëà, ùî þíèé 
âîëîíòåð äóæå ÷óéíèé äî ³íøèõ 
ëþäåé. Äîïîìàãàº âäîìà áàòü-
êàì. Äîãëÿäàº òâàðèí. Êàæå, 
ùî ñàìå òîìó ïëàíóº ï³ñëÿ çà-
ê³í÷åííÿ øêîëè éòè â÷èòèñÿ 
íà çîîòåõí³êà.

«КУПЛЮ ТЕЛЕФОН 
ПІСЛЯ ВІЙНИ»
Юний волонтер  
Семикласник Вітя 
Нижник уже п’ять 
років збирає допомогу 
бійцям. Перший 
раз він приїхав 
до поранених у Вінниці 
у другому класі. Привіз 
1200 гривень. Під 
час другої поїздки 
в медичний центр 
передав 1500 гривень. 
Напередодні нинішнього 
Дня святого Миколая 
накупив продуктів 
на 500 гривень. Тим 
часом сам залишається 
без телефону

Â³òÿ îäèí ó áàòüê³â. 
Âåëèêèõ ñòàòê³â ñ³ì’ÿ 
íå ìàº. Àëå áàòüêè íå 
çàïåðå÷óþòü ïðîòè 
áëàãîä³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ñèíà

Допомагати тим, хто на фронті, 
Вітя розпочав ще на початку війни 
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Чемпіони 
серед профі 
 Ó Õàðêîâ³ ðîç³ãðàëè Êóáîê 
Óêðà¿íè ç³ ñïîðòèâíèõ òàíö³â. 
Íà ïàðêåò âèõîäèëè ñïîðòñ-
ìåíè âîñüìè îáëàñòåé. ×ëåíè 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè, ìàéñòðè 
ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî êëàñó ç 
Â³ííèö³ Àíäð³é Ìîðîç ³ Îëå-
íà Äèáàíü ñòàëè ÷åìï³îíàìè 
ñåðåä ïðîôåñ³îíàë³â. Âîíè âè-
ñòóïàëè â êàòåãîð³¿ «ëàòèíà».

Звитяги у Литві 
 Êîìàíäà þíàê³â 2005–
2006 ð. í. Â³ííèöüêî¿ ñïîð-
òøêîëè ç áàñêåòáîëó äåáþ-
òóâàëà â ªâðîë³ç³. Ó ïåðøîìó 
òóð³, ÿêèé â³äáóâñÿ ó Ðèç³ (Ëàò-
â³ÿ), â ï’ÿòè ìàò÷àõ â³ííè÷àíè 
çäîáóëè òðè ïåðåìîãè. Ïîêè 
âîíè ïîñ³äàþòü ñüîìå ì³ñöå 
ñåðåä 16 êîìàíä. Òðåíóº êî-
ìàíäó ãðàâåöü «Â³ííèöüêèõ 
çóáð³â» Îëåêñàíäð Ãëàâàò÷óê.

Срібло з Бреста 
 Ó Áðåñò³ (Á³ëîðóñü) ïðîé-
øîâ 62-é ì³æíàðîäíèé òóð-
í³ð ç ëåãêî¿ àòëåòèêè ïàì’ÿò³ 
Äìèòðà Êàðáèøåâà. Çà ìåäà-
ë³ áîðîëèñÿ 870 ñïîðòñìåí³â 
ç Ïîëüù³, Ëèòâè, Óêðà¿íè, 
Ëàòâ³¿, Ìîëäîâè, Êàçàõñòàíó 
³ ãîñïîäàð³. Â³ííè÷àíèí Ïàâ-
ëî Êîçëîâñüêèé çäîáóâ ñð³áíó 
ìåäàëü ó ñòðèáêàõ ó âèñîòó (ç 
ðåçóëüòàòîì 200 ñì).

Тріумф 
калинівчанок 
 Çàâåðøèâñÿ ÷åìï³îíàò îá-
ëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ ë³ãè ç âîëåéáî-
ëó ñåðåä ä³â÷àò 2005–2006 ð. í. 
Ïåðøà ì³ñöå çàéíÿëà Êàëèí³â-
ñüêà cïîðòøêîëà «Àâàíãàðä».

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №50 (1124)
Для рішення двоходових задач на кооперативний мат автор віднайшов 
цікаві заключні матові фінали.

Задача №2489-2492
В. Чорноус (Одеса)
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1              ІV). -Tf3

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №49 (1467) від 4 грудня 2019 року 
Задача №2485
I. 1. Kpa8! Tc5  2. Kb7 Tc8x;
II. 1. Kpc8! Kpc6  2. ab6:Ta8x — правильні мати.
Задача №2486
A). 1. Kpg6! Kpf4  2. Cg5 Cf5x; B). 1. Kph4! Td3  2. Cg5 Th3x — правильні мати
Задача №2487
I. 1. Kpa3! Kpc2  2. Tb4 Ta1x; II. 1. Kpb3! Td1  2. Tb4 Td3x.
Задача №2488
I. 1. Kph1! Kf1  2. Cg1 Cf3x — правильний мат
II. 1. Cf2! Kf3+  2. Kpf1 Ch3x — ідеальний мат

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ì³æíàðîäíèé Êóáîê çîëî-

òî¿ ìîëîä³ ç øàõ³â â³äáóäåòüñÿ ç 
19 ïî 26 ëèïíÿ íàñòóïíîãî ðîêó 
ó «Ìåãàìîëë³». Ïðèçîâèé ôîíä 
â³ííèöüêîãî çìàãàííÿ çðîñòàº 
óäâ³÷³ ó ïîð³âíÿíí³ ç öüîãîð³÷-
íèì ³ ñÿãíå ïðèáëèçíî ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü. Ïëàíóºòüñÿ, ùî â Êóá-
êó çîëîòî¿ ìîëîä³ ãðàòèìå òèñÿ÷à 
ñïîðòñìåí³â â³êîì äî 16 ðîê³â 
(2004 ð. í. ³ ìîëîäø³) ç 20 êðà¿í, 
â ïåðøó ÷åðãó ç ªâðîïè òà Àç³¿. 

Êðàùèõ âèçíà÷àòèìóòü â øåñòè 
â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ, îêðåìî ñåðåä 
þíàê³â ³ ä³â÷àò.

Îðãêîì³òåò çáèðàºòüñÿ çàïðî-
ñèòè âçÿòè ó÷àñòü ó Êóáêó çîëîòî¿ 
ìîëîä³ 21 ñïîðòñìåíà ç îáìåæå-
íèìè ìîæëèâîñòÿìè (ïî îäíîìó 
ç êîæíîãî ðåã³îíó êðà¿íè). Â³í 
áåðå âñ³ âèòðàòè òàêèõ ãðàâö³â òà 
ñóïðîâîäæóþ÷èõ îñ³á íà ñåáå. Îð-
ãàí³çàö³ºþ Êóáêà çîëîòî¿ ìîëîä³ 
çàéìàþòüñÿ äèðåêòîð îáëàñíî¿ 
ôåäåðàö³¿ øàõ³â Áîãäàí Ïëàòî-

âñüêèé ³ ì³æíàðîäíèé ãðîñìåé-
ñòåð, òðèðàçîâèé ÷åìï³îí ªâðîïè 
Àðêàä³é Íàéä³÷ (Í³ìå÷÷èíà).

— Íàøå çìàãàííÿ ìàº ñòà-
òè îäíèì ³ç íàéìàñøòàáí³øèõ 
íà ïëàíåò³. Òîìó ìè äàë³ íà-
ìàãàòèìåìîñÿ îòðèìàòè ïðàâî 
ïðîâîäèòè ó Â³ííèö³ þíàöüê³ 
÷åìï³îíàòè ªâðîïè òà ñâ³òó, — 
ñêàçàâ Àðêàä³é Íàéä³÷.

Ó öüîìó ðîö³ Êóáîê çîëîòî¿ 
ìîëîä³ çàïî÷àòêóâàâ ïàí Íàéä³÷. 
Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü 648 ãðàâö³â. 

Çìàãàííÿ óâ³éøëî äî Ðåºñòðó ðå-
êîðä³â Óêðà¿íè, ÿê íàéìàñîâ³øèé 
øàõîâèé òóðí³ð.

ДОВІДКА 

Реєстрація на турнір вже почалася. 
Зареєструватися в Кубку золотої мо-
лоді можна, надіславши лист на по-
шту goldenyouthcup2020@gmail.
com або за тел. 093–33 22–202 
(Валерія Румянцева).

Запрошують поборотися за мільйон

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Òðèâàº ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç 
âîëåéáîëó ñåðåä ÷îëîâ³÷èõ êî-
ìàíä ñóïåðë³ãè. Äíÿìè éîãî 
÷èííèé ÷åìï³îí «Áàðêîì-Êà-
æàíè» (Ëüâ³â) ñòàðòóº â Êóáêó 
ªâðîïåéñüêî¿ êîíôåäåðàö³¿. Öå 
äðóãèé çà ð³âíåì âîëåéáîëüíèé 
ºâðîòóðí³ð, ï³ñëÿ Ë³ãè ÷åìï³îí³â. 
Ìîãëè á çàÿâèòèñÿ äî ºâðîêóáê³â 
³ äâà â³ííèöüêèõ êëóáè — «Ñåðöå 
Ïîä³ëëÿ» ³ «ÌÕÏ-Â³ííèöÿ», àäæå 
âîíè º òàêîæ ÷èííèìè ïðèçåðà-
ìè ñóïåðë³ãè.

Âò³ì, êîìàíä ç ªâðîïè â³-
ííèöüêèé ïðèõèëüíèê ç âîëåé-
áîëó çíîâó íå ïîáà÷èòü. Íàéêîì-
ôîðòí³øîìó ì³ñòó Óêðà¿íè, ÿêèì 
âêîòðå âèçíàíà Â³ííèöÿ, áðàêóº 
ñó÷àñíîãî ïðèì³ùåííÿ.

ДЛЯ ЧУЖИХ ГЛЯДАЧІВ 
НЕ ГРАТИМУТЬ 

Ñèòóàö³þ ïðîêîìåíòóâàâ â³-
öå-ïðåçèäåíò «ÌÕÏ-Â³ííèöÿ» 
Îëåêñàíäð Áîíäàðåíêî.

— Ìè íå çàÿâëÿºìîñÿ äî ºâ-
ðîêóáê³â çîâñ³ì íå òîìó, ùî 
öüîãî íå õî÷óòü íàø³ ñïîíñîðè. 
À ÷åðåç òå, ùî ó Â³ííèö³ íåìàº 
çàëó, äå ìîæíà ïðèéìàòè ìàò÷³ 
ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ. À ãðàòè 
äëÿ ÷óæèõ âáîë³âàëüíèê³â — öå 
ïðîñòî âèêèäàòè ãðîø³ íà â³òåð. 
Àíàëîã³÷íà ìîòèâàö³ÿ é ó  «Ñåðöÿ 
Ïîä³ëëÿ», — ñêàçàâ â³í.

Ïàí Áîíäàðåíêî íàãàäàâ, ùî 
â³ííèöüê³ ³ãðîâèêè áàãàòî ðîê³â 
áîðþòüñÿ çà ïîáóäîâó ó Â³ííèö³ 
Ïàëàöó ñïîðòó ÷è õî÷à á îáëà-
øòóâàííÿ ñó÷àñíîãî çàëó.

— Ìèíóëèìè ðîêàìè îáãîâî-
ðþâàëè ïðîåêò ïîáóäîâè Ïàëàöó 
ñïîðòó â ïåðøó ÷åðãó äëÿ ïîòðåá 
áàñêåòáîëó. Éîãî çáèðàëèñÿ ðåà-
ë³çîâóâàòè çà ï³äòðèìêè âñåóêðà-
¿íñüêî¿ ôåäåðàö³¿ ç öüîãî âèäó 
ñïîðòó. Àëå íå ñêëàëîñÿ. Íàòî-
ì³ñòü âëàäà óõâàëèëà ð³øåííÿ â³ä-
ðåìîíòóâàòè ñïîðòêîìïëåêñ «Â³-
ííèöÿ» (êîëèøí³é ÑÊÀ). Ùî æ, 
÷åêàºìî, — äîäàâ â³öå-ïðåçèäåíò 
«ÌÕÏ-Â³ííèöÿ» 

ВІДМОВИЛИСЯ ВІД УЧАСТІ 
В ЄВРОКУБКАХ
Прикро  Найкомфортнішому місту 
України бракує залу для проведення 
міжнародних змагань з ігрових видів 
спорту. А грати для вболівальників інших 
міст наші волейбольні клуби не бажають

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ СЕРЕД ЧОЛОВІЧИХ 
КОМАНД СУПЕРЛІГИ. СТАНОВИЩЕ НА 11 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 

Місце Команда Матчі Перемоги Поразки Партії М'ячі Очки 
1 «Барком-Кажани» (Львів) 12 10 2 34/13 1102/933 31 

2 «МХП-Вінниця» 
(Тростянець) 12 10 2 34/12 1061/934 30 

3 «Серце Поділля» 
(Вінниця) 12 9 3 32/13 1025/888 27 

4 «Житичі» (Житомир) 12 8 4 27/16 996/897 23 
5 «Локомотив» (Харків) 12 5 7 18/25 946/989 14 

6 «Буревісник-ШВСМ» 
(Чернігів) 12 3 9 14/27 857/929 10 

7 «Юридична академiя» 
(Харків) 12 3 9 10/27 787/852 9 

8 «Новатор» 
(Хмельницький) 12 0 12 0/36 551/903 0 

У цьому сезоні «МХП-Вінниця» налаштований 
поборотися за золоті нагороди суперліги 

Ñïîðòèâíèé ôóíêö³îíåð çâåð-
íóâ óâàãó, ùî ó Â³ííèö³ ³ñíóº 
ï’ÿòü êîìàíä åë³òíèõ äèâ³ç³îí³â 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè, ÿêèì êîí÷å 
ïîòð³áåí ñó÷àñíèé çàë. Öå òðè 
âîëåéáîëüí³, áàñêåòáîëüíà òà 
³íäîðõîêåéíà.

— Ì³ñüêèé Ïàëàö ñïîðòó ìîæ-
íà áóëî á âîäíî÷àñ âèêîðèñòîâó-
âàòè é äëÿ ³íøèõ ïîòðåá ãðîìàäè. 
Íàïðèêëàä, äëÿ ïðîâåäåííÿ êîí-
öåðò³â. Ñàìå òàê àíàëîã³÷í³ ñïî-
ðóäè âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ³íøèõ 
ðåã³îíàõ, — ïðîïîíóº Îëåêñàíäð 
Áîíäàðåíêî.

СУХІ ПЕРЕМОГИ ТРІО ЛІДЕРІВ 
Ó ïîòî÷íîìó ÷åìï³îíàò³ Óêðà-

¿íè ñïðàâè ó â³ííèöüêèõ âîëåé-
áîë³ñò³â éäóòü íåïîãàíî. Ó ìè-
íóëîìó, øîñòîìó òóð³, íàø³ 
êîìàíäè âäîìà çäîáóëè ïî äâ³ 
ñóõ³ ïåðåìîãè ç ðàõóíêàìè 3:0. 
«ÌÕÏ-Â³ííèöÿ» â Òðîñòÿíö³ 
ïåðåãðàâ «Þðàêàäåì³þ» (Õàð-
ê³â). À «Ñåðöå Ïîä³ëëÿ» ó Â³-
ííèö³ íå çàëèøèëî øàíñ³â 
«Áóðåâ³ñíèêó-ØÂÑÌ» (×åðí³-
ã³â). Õî÷à é íàø ãîëîâíèé êîí-
êóðåíò òà ë³äåð ñóïåðë³ãè «Áàð-
êîì-Êàæàíè» ïðîéøîâ òóð áåç 
îñ³÷îê, çäîëàâøè íåïîñòóïëèâèõ 

«Æèòè÷³â-ÆÍÀÅÓ» — 3:1 ³ 3:0.
— Ìàò÷³ ïðîòè «Þðàêàäå-

ì³¿» ïðîõîäèëè çà íàøî¿ ïåðå-
âàãè. Ìè ïåðåâàæàëè õàðê³â’ÿí 
ó ìàéñòåðíîñò³ ³ äîñâ³ä³. Ëèøå 
îäíà ïàðò³ÿ â äðóãîìó ìàò÷³ âè-
ÿâèëàñÿ íàïðóæåíîþ. Òîä³ ãîñò³ 
âåëè ç ðàõóíêîì 8:2, àëå íàø³ 
õëîïö³ çìîãëè âèãðàòè, — ñêàçàâ 
äèðåêòîð êëóáó «ÌÕÏ-Â³ííèöÿ» 
Â³òàë³é Ä³ì³òð³ºâ.

Íà ñüîãîäí³ áðîíçîâèé ïðè-
çåð ìèíóëîãî ñåçîíó «ÌÕÏ-
Â³ííèöÿ» ïîñ³äàº äðóãó ñõîäèíêó 
òóðí³ðíî¿ òàáëèö³. 

ДВА ПРОТИ ОДНОГО 
Êåð³âíèöòâî «ÌÕÏ-Â³ííèöÿ» 

çáèðàºòüñÿ öüîãî ñåçîíó ï³äíÿ-
òèñÿ ÿêîìîãà âèùå ³ íàâ³òü ïî-
áîðîòèñÿ çà çîëîò³ ìåäàë³. 

— Îáèäâà êëóáè Â³ííè÷÷èíè 
öüîãî ñåçîíó âæå ïåðåìàãàëè 
«Êàæàí³â». Ëüâ³âñüêà êîìàíäà 
çàðàç íå òàêà ñèëüíà, ÿêîþ áóëà 
ìèíóëîãî ñåçîíó. Àäæå ê³ëüêà ¿¿ 
ë³äåð³â ïåðåáðàëèñÿ çà êîðäîí. 
Àëå «áàðêîì³âö³â» î÷îëþº äî-
ñâ³ä÷åíèé òðåíåð Óã³ñ Êðàñò³íüø 
(Ëàòâ³ÿ). Òîæ ìîæíà î÷³êóâàòè, 
ùî âîíè äîäàâàòèìóòü ó êîæí³é 
ãð³, — ïîÿñíèâ Â³òàë³é Ä³ì³òð³ºâ.
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ÇÎÎÍÎÂÈÍÈ

465146
РЕКЛАМА

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ðÿòóâàòè ÷åðåïàõ 
ç îçåðà ïðè âõîä³ 
äî Öåíòðàëüíîãî 
ïàðêó ó Â³ííèö³ 

ïî÷àëè ç ê³íöÿ ëèñòîïàäà.
— Ïåðøîþ âäàðèëà íà ñïîëîõ 

âîëîíòåð-ïðèðîäîëþá íà ³ì’ÿ 
Ëþäìèëà, — ðîçïîâ³â æóðíàë³ñ-
òó RIA Îëåêñàíäð Îñòðîâñüêèé, 
ÿêèé ïðåäñòàâëÿº îáëàñíó îðãà-
í³çàö³þ çàõèñòó òâàðèí. — Âîíà 
âèëîâèëà 15 ÷åðåïàõ. Ïîâ³äîìèëà 
ïðî öå â ²íòåðíåò³. Íà ¿¿ çàêëèê 
â³äãóêíóëèñÿ íå ò³ëüêè â³ííè-
÷àíè. Ïðè¿õàëè çàõèñíèêè òâàðèí 
ç Êèºâà, ç îðãàí³çàö³¿ «×åðåïà-
õîêîìàíäà», òà ç Æèòîìèðà — ç 
ïðèòóëêó äëÿ òâàðèí «Ì³ñÿ÷íà 
äîëèíà». Íó, ³ ìè, â³ííè÷àíè, 
äîëó÷èëèñÿ.

Ñòàíîì íà íåä³ëþ, 8 ãðóäíÿ, 
ïðèðîäîëþáè ä³ñòàëè ç îçåðà 
69 ÷åðåïàõ. Ç íèõ 38 ÷åðâîíîâóõèõ, 
31 — áîëîòíà. Çà ñëîâàìè Îëåê-
ñàíäðà Îñòðîâñüêîãî, ÷åðâîíîâóõ³ 
íàëåæàòü äî òðîï³÷íîãî âèäó. Âîíè 
íå âèòðèìóþòü õîëîä³â.

— Òîð³ê íàì äîâîäèëîñÿ 
âèðóáóâàòè ç ëüîäó çàìåðç-
ëèõ ÷åðåïàøîê, — ðîçïîâ³äàº 
ñï³âðîçìîâíèê. — Âðÿòóâàòè 
¿õ íå âäàëîñÿ. Ùîá íå ïîâòî-
ðèëàñÿ ñèòóàö³ÿ, âèëîâëþºìî ³ 
çíàõîäèìî ¿ì ì³ñöÿ, äå ìîæíà 
ïåðåáóòè çèìó.

Áîëîòí³ ÷åðåïàõè õîëîäó 
íå áîÿòüñÿ. ßê ïîÿñíèâ âîëîí-
òåð, íà çèìó âîíè çàíóðþþòüñÿ 
â íàìóë ³ ïåðåáóâàþòü ó ñïëÿ-
÷îìó ñòàí³. Êîëè ïðèãð³âàº âåñ-
íÿíå ñîíöå, çíîâó âèáèðàþòüñÿ 
íà ïîâåðõíþ.

— Â îçåð³ á³ëÿ ïàðêó âîíè ìî-
ãëè á ïåðåçèìóâàòè, — ãîâîðèòü 
Îëåêñàíäð. — Àëå òóò íåâåëèêà 
ãëèáèíà. Íå çíàþ, ÿêå òàì äíî. 
Íàâðÿä ÷è âñ³ âèæèëè á.

— Öå íå ïðàâäà, ùî äíî òóò áå-
òîííå, — óòî÷íþº äèðåêòîð ïàðêó 
Þð³é Ïðèéìàê. — Òóò çâè÷àéíå 
áîëîòÿíå äíî, òàêå ñàìå, ÿê â ³í-
øèõ îçåðàõ.

Ïåðøîãî ãðóäíÿ âèëîâèëè 
äåâ’ÿòü ÷åðâîíîâóõèõ ³ 23 áî-
ëîòíèõ ÷åðåïàõè. Óñ³õ ÷åðâîíî-
âóõèõ çàáðàëà ó ïðèòóëîê «Ì³-
ñÿ÷íà äîëèíà» Îëåíà Áóç³íñüêà. 

З ОЗЕРА БІЛЯ ПАРКУ 
ВРЯТУВАЛИ 69 ЧЕРЕПАХ 
Небайдужі  Волонтери з Києва і 
Житомира допомагали вінничанам 
рятувати черепах. Чому знадобився 
вилов товстопанцерних тваринок та куди 
їх дівають після того, як дістають з озера?

Äâ³ áîëîòí³ ïî¿õàëè íà ë³êóâàí-
íÿ äî Êèºâà. ¯õ ïîâåçëà ç ñîáîþ 
ïðåäñòàâíèê «×åðåïàõîêîìàíäè» 
Ìàðèíà Íºìöåâà. Ó íèõ âèÿâèëè 
òðàâìè. Ðåøòó áîëîòíèõ âèïóñòè-
ëè â îçåðî â îäíîìó ç ë³ñíèöòâ.

— Ð³çíèöÿ ì³æ îçåðîì á³ëÿ 
ïàðêó ³ òèì, â ÿêå ìè âèïóñòèëè 
÷åðåïàõ, â òîìó, ùî â ë³ñîâîìó 
îçåð³ º ï³ùàíèé áåðåã, — ïîÿñíþº 
âîëîíòåð. — Áåç öüîãî ÷åðåïàõè 
íå ìîæóòü ðîçìíîæóâàòèñÿ.

ßê ïîÿñíèâ ñï³âðîçìîâíèê, 
÷åðåïàõè âèïîâçàþòü ç âîäè, 
âèðèâàþòü ëóíêó, â³äêëàäàþòü 
ó í³é ÿéöÿ…

— Îçåðî á³ëÿ ïàðêó ìàº áå-
òîíí³ áåðåãè, — êàæå Îñòðîâ-
ñüêèé. — Çàðèòèñÿ ó ï³ñîê íåìà 
òàêî¿ ìîæëèâîñò³. Äî òîãî æ, 
â³äêëàñòè ÿéöÿ íå ìîæíà ÷åðåç 
ïòàõ³â. ª òàê³, ùî ìîæóòü ç’¿ñòè 
íå ò³ëüêè ÿéöÿ, à é ÷åðåïàõó. Íà-
ïðèêëàä, ñ³ð³ âîðîíè, ãðàêè.

Òðåòüîãî ãðóäíÿ Îëåêñàíäð 
çíîâó ïðèéøîâ äî ëåáåäèíîãî 
îçåðà ç êåð³âíèêîì îáëàñíî¿ 
îðãàí³çàö³¿ çàõèñòó òâàðèí Ëþä-
ìèëîþ Ñèäîðóê. Êàæå, ïðè¿õà-
ëè ï³çíî, äîâåëîñÿ ï³äñâ³÷óâàòè 
ë³õòàðèêàìè. Âäàëîñÿ âèëîâèòè 
ò³ëüêè ï’ÿòü ÷åðåïàõ. 6 ãðóä-
íÿ Îëåêñàíäð ïðè¿õàâ ùå ðàç 
äî îçåðà. Êàæå, ùîá ïîäèâèòè-
ñÿ, ÷è íå âèïëèâàþòü òâàðèíêè. 
Íàñïðàâä³, ¿õ âèïîâçëî ñò³ëüêè, 
ùî äîäîìó ïîâåðòàâñÿ ç ïîâíèì 
ðþêçàêîì. Ìàº àêâàð³óì. Òèì÷à-
ñîâî ìîæå íàäàòè ïðèòóëîê, ïîêè 
íå â³äâåçóòü äî ë³ñîâîãî îçåðà.

Юрій Приймак розповів, що од-
ного дня влітку нарахував триста 
черепах.
— Прийшли з працівниками го-
дувати лебедів, дивимося — всі 
плити берега нагадують суціль-
ний панцерник, — розповідає 
Приймак. — Стали рахувати. Ви-
явилося, на березі знаходиться 
300 черепах.
На запитання, звідки вони тут, 
співрозмовник припускає, що 

люди приносять.
— Якщо кажуть, що для їх розмно-
ження тут нема умов, то звідки їм 
ще взятися? — запитує директор 
парку. — Може, дійсно так воно 
і є: купив, погрався — викинув. 
Але невже так багато принесли 
вінничани?
— Чи не бачили загиблих на льо-
ду? — перепитує співрозмовник. — 
Ні, такі, на щастя, не зустрічалися. 
Тих, яких виловили, були живі.

Звідки в лебединому черепахи?

«Не випускайте черепах в озе-
ро!» — табличка з таким написом 
з’явилася у двох місцях на пе-
рилах біля лебединого озера. 
Працівники парку встановили її 
на прохання природолюбів.

— Прохання до вінничан не ви-
пускати черепашок у водойму 
біля парку, — говорить Олександр 
Островський. — Їм складно ви-
жити у штучних водоймах. Саме 
таким є озерце у центрі міста.

У мілкому озері не виживуть взимку 

Половину врятованих з озера черепах виловив Олександр 
Островський (зліва). Природолюб просить вінничан 
не випускати в озеро тварин — взимку вони пропадуть



14 RIA, Ñåðåäà, 11 ãðóäíÿ 2019

Лікар потребує 
операції 
 Âîëîäèìèð Ëèùóê 
â÷èâñÿ ó Òåðíîï³ëüñüêîìó 
ìåäóí³âåðñèòåò³, ó Â³ííè-
ö³ ïðîõîäèâ ³íòåðíàòóðó. 
Îòðèìàâ äèïëîì îðòîïåäà-
òðàâìàòîëîãà, çàëèøèâñÿ 
òóò æèòè, àëå ðîáîòó çíà-
éòè òàê ³ íå âñòèã.
— Â îäèí ïðåêðàñíèé 
äåíü ðîçáîë³ëîñÿ ñåðöå, 
³ ìåíå ãîñï³òàë³çóâàëè 
ó êàðä³îöåíòð ç ï³äîçðîþ 
íà ³íôàðêò, — ðîçïîâ³äàº 
Âîëîäèìèð. — Ìåí³ ïî-
ñòàâèëè ä³àãíîç — âðîäæå-
íà âàäà ñåðöÿ. Öå äèòÿ÷à 
ïàòîëîã³ÿ. Çàçâè÷àé ¿¿ ä³à-
ãíîñòóþòü äî ðîêó, à ìåí³ 
ïîñòàâèëè ëèøå ó 26.
Õëîïöÿ íàïðàâèëè äî ²í-
ñòèòóòó ñåðöÿ, äå ï³ñëÿ îá-
ñòåæåííÿ ïîâ³äîìèëè, ùî 
ãîòîâ³ ïðîâåñòè îïåðàö³þ. 
Ïðîöåäóðà êîøòóâàòèìå 
ïðèáëèçíî 80 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü (òî÷íà âàðò³ñòü çàëå-
æèòü â³ä âàëþòíîãî êóðñó). 
Ùå áëèçüêî 70-òè òèñÿ÷ 
ï³äå íà äîîïåðàö³éíèé òà 
ï³ñëÿîïåðàö³éíèé ïåð³îäè. 
Óñüîãî 150 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Âäàëîñÿ ç³áðàòè ëèøå òðå-
òèíó. ×èì äàë³, òèì ã³ðøå 
ó õëîïöÿ ñàìîïî÷óòòÿ. 
Ë³êàð³ ãîâîðÿòü, ùî îïå-
ðàö³þ ïîòð³áíî ðîáèòè 
ÿêîìîãà øâèäøå.
Äëÿ îäóæàííÿ õëîïöþ 
íå âèñòà÷àº 100 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Áåç íàøî¿ ç âàìè 
äîïîìîãè Âîëîäèìèð 
íå çìîæå ç³áðàòè íåîáõ³ä-
íî¿ ñóìè. 
ÏðèâàòÁàíê: 
5168 7574 0221 9887 — Ëè-
ùóê Â. Î.
Ìîíîáàíê 
5358 3808 8060 5665 — Ëè-
ùóê Â. Î.

КОРОТКОКОРОТКО

Картка ПриватБанку: 5168 7573 3863 4704 – 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

ÁËÀÃÎÄ²ÉÍ²ÑÒÜ

РЕКЛАМА

460035

ОЛЬГА БОБРУСЬ, (063)6371070 

Ð³ê òîìó, 4 âåðåñíÿ 2018 ðîêó, 
áëèçüêî äåâ’ÿòî¿ ãîäèíè ðàíêó 
ó Â³ííèö³ ñòàëàñÿ ìîòîðîøíà 
àâàð³ÿ. Íà ñâ³òëîôîð³ á³ëÿ «Åï³-
öåíòðó» âîä³é «Ìåðñåäåñ Â³òî» 
çáèâ âåëîñèïåäèñòà. Ñâ³äêè ç 
ì³ñöÿ ÄÒÏ ïîâ³äîìëÿëè, ùî 
ãàëüì³âíèé øëÿõ àâòî äîð³âíþ-
âàâ áëèçüêî ñòà ìåòð³â. Çàãèáëèì 
âåëîñèïåäèñòîì áóâ 64-ð³÷íèé 
Ïåòðî Ñòîëÿð.

Ó ñåðïí³ öüîãî ðîêó âèíåñëè 
âèðîê îáâèíóâà÷åíîìó, ÿêèé 
íà ñóä³ ïðîâèíó âèçíàâ ³ ðîç-
êàþºòüñÿ.

«Ïîòåðï³ëèì â³äøêîäóâàâ äî-
áðîâ³ëüíî ìàòåð³àëüíó øêîäó 
â ðîçì³ð³ 50 000 ãðí. Ââàæàº, ùî 
ðîçðàõóâàâñÿ ïîâí³ñòþ, ó äåáàòàõ 
âêàçàâ, ùî çãîäåí ³ç â³äøêîäó-
âàííÿì øêîäè, ÿêó áóäå íàìà-
ãàòèñÿ ñïëàòèòè», — íàïèñàíî 
ó âèðîêó ñóäó.

Ö³ ãðîø³ ï³øëè íà ïîõîâàííÿ. 
Äîíüêè çàãèáëîãî çàÿâèëè öè-
â³ëüíèé ïîçîâ íà â³äøêîäóâàííÿ 
çáèòê³â: 250 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ñêà-
çàëè, ùî ö³ ãðîø³ õî÷óòü íàïðà-
âèòè íà äîïîìîãó îíêîõâîðèì.

НЕ БУЛИ ОСТОРОНЬ 
Ó äåñÿòèð³÷íî¿ Äàðèíêè ç Â³-

ííèö³ ä³àãíîñòóâàëè ïóõëèíó (ãë³-
îìà) ñòîâáóðà ãîëîâíîãî ìîçêó 
äâà ðîêè òîìó. Òîä³ óêðà¿íñüê³ 

ìåäè÷í³ çàêëàäè íå ìàëè ìîæ-
ëèâîñò³ âðÿòóâàòè äèòèíó. Íàä³þ 
äàëè â Òóðå÷÷èí³. Ãðîø³ íà ë³êó-
âàííÿ çáèðàëè âñ³ì ñâ³òîì.

Äîíüêà çàãèáëîãî Ïåòðà, Êà-
òåðèíà Ìàðöåíþê, îäíà ç ïåð-
øèõ ùå ó 2017 ðîö³ ïðèºäíàëàñÿ 
äî çáîðó äîïîìîãè íà ë³êóâàííÿ 
Äàðèíêè Ìàðòèíþê.

— Âîíà ïðîñòî çàòåëåôîíóâàëà 
ìåí³ ³ ñêàçàëà, ùî õî÷å äîïîìîã-
òè ó ïîðÿòóíêó äèòèíè ³ çðîáèòü 
âñå, ùî â ¿¿ ñèëàõ. Öÿ ëþäèíà 
îäðàçó âèêëèêàëà äî ñåáå â³ä÷óòòÿ 
äîâ³ðè ³ ùèðîñò³! Âîíà äîïîìà-
ãàëà ³ ñëîâîì, ³ ä³ëîì! — êàæå 
ìàò³ð ä³â÷èíêè.

Ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ õâîðîáà â³ä-
ñòóïèëà.

ДАРИНЦІ ПОТРІБНА 
ДОПОМОГА 

Ó ãðóäí³ 2019 ðîêó ñòàí Äà-
ðèíêè Ìàðòèíþê ïîã³ðøèâñÿ. 
Ä³â÷èíêó çàáðàëè ó Â³ííèöüêó 
îáëàñíó äèòÿ÷ó ë³êàðíþ. Ë³êàð³ 
ïðèãîëîìøèëè ðåçóëüòàòîì: ãë³-
îáëàñòîìà (grade IV) ñïèííîãî 
ìîçêó.

— Ùîéíî Äàøó çàáðàëè ó ðåà-
í³ìàö³þ. Ñòàí ïåðåäêîìàòîçíèé 
«ñòóïîð», — ïîâ³äîìèëà ìàìà ä³-
â÷èíêè. — Â÷îðà âîíà äèâèëàñü 
ñâî¿ì äèòÿ÷èì, àëå âæå äîðîñëèì 
ïîãëÿäîì íàì ó â³÷³ ç íàä³ºþ ïî-
÷óòè, ùî ìàìà ³ òàòêî âðÿòóþòü 
¿¿, ùî âñå áóäå äîáðå!

«БАТЬКА НЕ ПОВЕРНУТИ, 
А ДАШУ МОЖНА ВРЯТУВАТИ» 
Потрібна допомога  Вінницька 
родина, яка втратила батька, 
допомагає 10-річній Даші подолати рак. 
Дівчинка два роки тому вже справилась 
з тяжкою хворобою. Тепер їй знову 
потрібна підтримка

Íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êà-
ö³¿ íà ñàéò³ 20minut.ua «Ó 10-ð³÷-
íî¿ Äàø³ — ðåöèäèâ ðàêó. Ä³-
â÷èíêà ó ðåàí³ìàö³¿. Ïîòð³áíî 
37,5 òèñÿ÷³ äîëàð³â», Êàòåðèíà 
çàòåëåôîíóâàëà äî ìàòåð³ õâîðî¿ 
ä³â÷èíêè.

— Âîíà ñêàçàëà, ùî âîíè âè-
ãðàëè âñ³ ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ, âè-
íóâàòöþ ÄÒÏ äàëè 3,5 ðîêè 
óâ'ÿçíåííÿ. Â³äïîâ³äíî äî ð³-
øåííÿ ñóäó, âîíè îòðèìàëè ìà-
òåð³àëüíó êîìïåíñàö³þ â ðîçì³-
ð³ 250 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ÿê³ õî÷óòü 
ïåðåäàòè íà ë³êóâàííÿ Äàðèí-
êè, — ðîçïîâ³äàº ò³òêà ä³â÷èíêè 
Íàòàëÿ.

Äîíüêè çàãèáëîãî Ïåòðà ïå-
ðåäàëè 9800 äîëàð³â îñîáèñòî 
ó ðóêè áàòüêàì Äàðèíêè. Ïîò³ì 
ãðîø³ ïåðåðàõóâàëè íà âàëþòíó 
êàðòêó, â³äêðèòó äëÿ çáîðó êîøò³â 
íà ë³êóâàííÿ Äàðèíêè.

— Ìè ðîçóì³ëè, ùî ãðîø³, ÿê³ 

îòðèìàëè ó âèãëÿä³ ìîðàëüíî¿ 
êîìïåíñàö³¿, íå ìîæåìî âèòðà-
òèòè. Òîæ íàøà ìàìà âèð³øèëà 
äîïîìîãòè ó ÷è¿ñü á³ä³. Íåõàé íà-
øîãî áàòüêà íå ïîâåðíóòè, àëå 
æèòòÿ äèòèíè ùå ìîæíà âðÿòó-
âàòè, — êàæå Êàòåðèíà.

Íàðàç³ çá³ð äîïîìîãè ïðîäî-
âæóºòüñÿ. Äàðèíêà ãîòóºòüñÿ 
äî ë³êóâàííÿ ó Òóðå÷÷èí³.

«Âîþºìî. Äàøà â ðåàí³ìàö³¿, 
ñòàí ñòàá³ëüíî âàæêèé», — íà-
ïèñàëà 9 ãðóäíÿ 2019 ðîêó ò³òêà 
Íàòàëÿ.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ НАДАННЯ 
ДОПОМОГИ:

Ãðèâíÿ: 5168 7422 04 68 6335;
Äîëàð: 4149 6293 9258 9016;
Ðóáë³ ðîñ.: 4731 2191 0870 9167;
ªâðî: 4731 2191 0870 1818.
Êàðòêè ÏðèâàòÁàíêó â³äêðèò³ 

íà ³ì’ÿ Ìàðòèíþêà Ïåòðà Âîëî-
äèìèðîâè÷à (áàòüêî Äàðèíêè).

Даринка – сильна дівчинка і бореться за своє життя. Але 
без нашої допомоги їй важко буде впоратися
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Епідемічний поріг — це інтенсив-
ний показник захворюваності 
на грип і ГРВІ. Його розраховують 
на основі даних про захворюва-
ність за багато років. Для ниніш-
нього епідемічного сезону поріг 
становить 519 на 100 000 насе-
лення. Розрізняють такі рівні ін-
тенсивності епідемічного підйому 
захворюваності на грип:
середня — 650 на 100 000 на-
селення;
висока — 845 на 100 000 насе-
лення;
дуже висока — 922 на 100 000 

населення.
Отже, коли в Україні хворіє:
 менше 519 людей на 100 000 
населення — епідемічний поріг 
не перевищено, тож зберігайте 
спокій, вакцинуйтеся проти грипу, 
багато гуляйте і вживайте інших 
профілактичних заходів;
  від 519 до 650 людей на 
100 000 населення — країна 
перетнула епідемічний поріг, але 
не варто панікувати. Якщо не всти-
гли — оперативно вакцинуйтеся 
проти грипу, дотримуйтесь по-
рад з профілактики, намагайтеся 

не контактувати з хворими. Якщо 
захворіли — залишайтесь вдома, 
обов’язково звертайтеся до ліка-
ря, а не біжіть в аптеку.
 більше 650 людей на 100 000 
населення — у країні епідемія гри-
пу середньої інтенсивності, тож 
починаються протиепідемічні та 
обмежувальні заходи. Треба вак-
цинуватися, дотримуватись порад 
з профілактики, бажано не відвід-
увати масові заходи і не контакту-
вати з хворими. У разі погіршення 
самопочуття — викликати лікаря 
додому.

Епідпоріг далеко?

ÇÄÎÐÎÂ’ß

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

464300

РЕКЛАМА

464093

463907

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Çàõâîðþâàí³ñòü 
íà ãðèï òà ÃÐÂ² 
ïîêè ùî òðèìàºòü-

ñÿ ñåðåäí³õ ïîêàçíèê³â. Óïðîäîâæ 
òèæíÿ çà ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ 
çâåðíóëèñÿ 7846 ïàö³ºíò³â, ñåðåä 
çàõâîð³ëèõ 5077 ä³òåé. Äî ë³êàð-
í³ ãîñï³òàë³çóâàëè 285 õâîðèõ, ç 
ÿêèõ 241 — öå ä³òè.

Ç ïî÷àòêó åï³äåì³÷íîãî ñåçî-
íó ó â³ðóñîëîã³÷í³é ëàáîðàòîð³¿ 
«Ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó ÌÎÇ» 
ð³çíèìè ìåòîäàìè äîñë³äæåííÿ 
îòðèìàëè ï³äòâåðäæåííÿ ïðî 
îäèí ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò íà â³-
ðóñ ïàðàãðèïó, îäèí íà àäåíîâ³-
ðóñ. À òàêîæ îäèí ïîçèòèâíèé 
ðåçóëüòàò íà â³ðóñ ãðèïó òèïó 
À H3N2.

— Öüîãî åï³äñåçîíó â³ííè÷à-
íàì âàðòî ÷åêàòè ÷îòèðè øòà-
ìè â³ðóñó ãðèïó. Öå âæå çíàéîì³ 
íàì äâà â³ðóñè òèïó À, à ñàìå 
H1N1 â³äîìèé ÿê ñâèíÿ÷èé ãðèï, 
H3N2 â³äîìèé ÿê ãîíêîíãñüêèé 
ãðèï, à òàêîæ äâà â³ðóñè òèïó 
Â (Colorado ³ Phuket), — ãîâîðèòü 
Ñòåïàí Òîì³í, çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó 
åï³äåì³îëîã³÷íîãî íàãëÿäó (ñïî-
ñòåðåæåííÿ) òà ïðîô³ëàêòèêè ³í-
ôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü «Ëàáî-
ðàòîðíîãî öåíòðó ÌÎÇ». — Ùîá 
óíèêíóòè õâîðîáè, àáî ¿¿ òÿæêîãî 

ïåðåá³ãó, âàðòî âàêöèíóâàòèñÿ.
Óæå ÷åòâåðòèé ð³ê ïîñï³ëü ó Â³-

ííèö³ ä³º ïðîãðàìà «Ñòîï Ãðèï», 
çà ÿêîþ âñ³ îõî÷³ çìîæóòü îòðè-
ìàòè ùåïëåííÿ â³ä ãðèïó çà 50 % 
âàðòîñò³, à ä³òè ç ³íâàë³äí³ñòþ òà 
ïîçáàâëåí³ áàòüê³âñüêîãî ï³êëó-
âàííÿ — áåçêîøòîâíî.

— Âàêöèíà ïðîòè ãðèïó, öå 
ºäèíà âàêöèíà, ÿêà êîæåí ð³ê 
ì³ñòèòü ³íøèé ñêëàä øòàì³â, — 
ðîçïîâ³äàº Ñòåïàí Òîì³í. — 
ßêùî ìè áåðåìî, íàïðèêëàä, 
âàêöèíó ïðîòè êîðó, öå ñòàá³ëü-
íèé â³ðóñ, â³í íå çì³íþºòüñÿ. ßê 
éîãî çàïðîâàäèëè â 1968 ðîö³ 
ó âñ³õ äåðæàâàõ, òàê äî öüîãî 
÷àñó íà áàç³ öüîãî øòàìó ðîáëÿòü 
âàêöèíè. À â³ðóñ ãðèïó êîæåí ð³ê 
ìóòóº, ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ ï³äòèïè. 
Ñàìå òîìó, çàçíà÷àº ë³êàð, ÿêùî 
ëþäèíà ïðèùåïèëàñü â ìèíóëî-
ìó ñåçîí³, ìàº ïðèùåïèòèñÿ ³ 
â íîâîìó. 

— ßêùî âçÿòè íàøó îá-
ëàñòü, òî ³íòåíñèâíå ïîøèðåí-
íÿ ãðèïó â íàñ ðîçïî÷èíàºòüñÿ 
â ê³íö³ ãðóäíÿ, ³ íàâ³òü ó ñ³÷í³ 
ï³ñëÿ øê³ëüíèõ çèìîâèõ êàí³-
êóë, — êàæå ë³êàð. — Ùåïëåííÿ 
ó â³ííèöüêèõ ë³êàðíÿõ ðîáëÿòü 
óïðîäîâæ âñüîãî ñåçîíó, íàâ³òü 
ï³ä ÷àñ åï³äåì³¿. Âàêöèíàö³ÿ 
íå îñëàáëþº, à íàâïàêè — ïî-
ñèëþº çäàòí³ñòü îðãàí³çìó ïðîòè-
ñòîÿòè ãðèïó.

ДВА ТИЖНІ ДО  
ЕПІДЕМІЇ. ЧАС КУПУВАТИ ВАКЦИНУ 
Зовсім скоро  Перша хвиля епідемії 
грипу зазвичай приходить у наше 
місто наприкінці грудня, тобто ось-
ось. Уже більше 13 тисяч вінничан 
вакцинувались від грипу, деякі навіть 
сформували імунітет (він формується 
протягом 21 дня після вакцинації)

ЯК У ВІННИЦІ ХВОРІЮТЬ НА ГРИП ТА ГРВІ

87 911
84 631

78 790 78 790 
90 795 94 053

80 974

Проліковано в стаціонарі ............... 1701
У тому числі з діагнозом 
грип чи пневмонія .............................578 
Кількість осіб, щеплених від грипу ...431 
Кількість померлих від пневмонії ..........5 

Проліковано в стаціонарі ............... 1392
У тому числі з діагнозом 
грип чи пневмонія .............................427 
Кількість осіб, щеплених від грипу ........0 
Кількість померлих від пневмонії ..........0 

Проліковано в стаціонарі ............... 1967 
У тому числі з діагнозом 
грип чи пневмонія .............................570 
Кількість осіб, щеплених від грипу .. 2743 
Кількість померлих від пневмонії ..........0 

Проліковано в стаціонарі ............... 2036
У тому числі з діагнозом 
грип чи пневмонія .............................557 
Кількість осіб, щеплених від грипу .. 5385 
Кількість померлих від пневмонії ..........0 

Проліковано в стаціонарі ............... 2126
У тому числі з діагнозом 
грип чи пневмонія .............................587 
Кількість осіб, щеплених від грипу .. 5559 
Кількість померлих від пневмонії ..........0 

КІЛЬКІСТЬ ЗАХВОРІЛИХ НА ГРВІ ТА ГРИП

Проліковано в стаціонарі ............... 1381 
У тому числі з діагнозом 
грип чи пневмонія .............................527 
Кількість осіб, щеплених від грипу ........0 
Кількість померлих від пневмонії ..........0 
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КІНО 

Ножі наголо
Комедія, 11.12, поч. о 10.00, 13.30, 21.55
12.12–18.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ціна правди
Драма, 11.12, поч. о 17.50
12.12–18.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

21 міст
Драма, 11.12, поч. о 16.10
12.12–18.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Аеронавти
Пригоди, 11.12, поч. о 17.50, 20.05
12.12–18.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Звірополюс
Анімація, 11.12, поч. о 10.00, 14.30
12.12–18.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Крижане серце 2
Анімація, 11.12, поч. о 10.00, 14.15, 16.20

Мослі
Анімація, 11.12, поч. о 12.10

Чорний ворон
Драма, 11.12, поч. о 20.50

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Мослі
Анімація, 11.12–18.12, поч. о 10.00, 12.00, 14.00

Дні угорського кіно
Фестиваль, 11.12, поч. о 20.20

Джуманджі. Наступний рівень
12.12–18.12, поч. о 15.50, 20.00

Короткі дні — короткий метр
Фестиваль французького короткого метра
12.12–18.12, поч. о 18.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
21 міст
Драма, 11.12, поч. о 15.00, 17.10, 21.40
12.12–18.12, довідка — за тел. (096)003–50–50

Абатство Даунтон
Драма, 11.12, поч. о 12.10, 14.40, 19.30, 20.40
12.12–18.12, довідка — за тел. (096)003–50–50

Аеронавти
Пригоди, 11.12, поч. о 12.40, 19.20, 22.00
12.12–18.12, довідка — за тел. (096)003–50–50

Вальхалла: Тор Рагнарьок
Фентезі, 11.12, поч. о 0.20, 0.40
12.12–18.12, довідка — за тел. (096)003–50–50

Крижане серце 2
Анімація, 11.12, поч. об 11.20, 13.40, 16.00, 17.10, 
18.20, 19.30
12.12–18.12, довідка — за тел. (096)003–50–50

Фабрика мрій
Драма, 11.12, поч. о 10.10, 21.50
12.12–18.12, 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».

Вокальні універсалії
26 грудня, у розпал ново-
річно-різдвяного настрою, 
запрошуємо на один із 
найяскравіших проектів 
цього концертного сезону 
– «Вокальні універсалії» в 
філармонії. На одній сцені, 

в одній програмі поєдналось, здавалось би, непо-
єднуване: оперні арії, класичний кроссовер, поп- та 
рок-хіти, а також ультрасучасні музичні тенденції. 
Солісти філармонії, Академічний камерний оркестр 
«Арката», Подільський камерний хор «Леонтович-
капела» та Квартет «Експромт» постануть у несподі-
ваних амплуа та сміливо зруйнують жанрові рамки 
та звичні очікування. Початок о 18.30, вартість 
квитків: 60-100 грн.

CHRISTMAS 
JAZZ і найкращі 
джазмени України
Дух Різдва та свят у Він-
ницю прийде з джазом! 
22 грудня о 19.00 у театрі 
Садовського найкращі 
джазмени України — 

неперевершений Квартет Руслана Єгорова — 
подарують Вінниці всі улюблені композиції, які 
на Різдво слухає весь світ! Під час незабутнього 
концерту «Christmas jazz» ви почуєте всі найду-
шевніші джазові мелодії, без яких зима — не зима. 
Серед них хітові «Let It Snow», «Silver Bells», «Winter 
Wonderland», «Christmas Song» та багато інших. 
Беріть із собою друзів та близьких: цього вечора 
джаз зігріє вас краще за келих глінтвейну. 
Квитки — 150–460 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах «Магігранду», «Універмагу», театру 
Садовського, Будинку офіцерів та Вінницької 
Вежі і. Безкоштовна доставка квитків: (098)101–
00–63, (093)101–00–63. 

Той самий різдвяний 
джаз. Вечір 
новорічних хітів
Чаруючий джаз-мануш і 
кращі композиції, просо-
чені духом Різдва, 23 груд-
ня о 19.00 у театрі імені 
Садовського на концерті 

«Той самий різдвяний джаз. Вечір новорічних хітів» 
вінничанам подарує один з найкращих джаз-бендів 
України — Urban Gypsy і дивовижна вокаліста Ольга 
Чернишова. Вас чекає незабутній вечір, чудова 
атмосфера й виконання найпотаємніших бажань!
Urban Gypsy грають особливий джаз, наповнений 
драйвовістю свінгу, завдяки чому знайомі ком-
позиції звучать абсолютно по-новому. Готуйтесь 
до яскравих експериментів з гіпнотичного спле-
тіння найрізноманітніших емоцій і переживань!
Квитки — 150–460 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах «Магігранду», «Універмагу», театру 
Садовського, Будинку офіцерів та Вінницької 
Вежі і. Безкоштовна доставка квитків: (098)101–
00–63, (093)101–00–63. 

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ  

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.  

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

пошуку вдосконалення.
5 годин, нові техніки викладання, більше 10 прак-
тичних вправ та інтерактивних додатків, 3 спікери і 
більше 30 років досвіду на трьох. Під час Teachers» 

Upgrade ви покращите техніку викладання та відто-
чите навички, дізнаєтесь, як інтегрувати додатки та 
гаджети на заняттях та як ненав'язливо розпочати 
урок і заповнити незручні паузи.
Вартість включає:
 участь у тренінгу;
 пакет матеріалів тренінгу вам на e-mail;
 індивідуальна консультація;
 шанс виграти квитки на наступний тренінг;
 кава-брейк 
Місце проведення — Креативний простір «Арти-
нов», Вінниця, вул. Архітектора Артинова, 12 а.
Повна програма тренінгу на сайті moemisto.ua

Набір на курс 
Пошиття білизни 
з нуля
Дизайн-студія TALIA 
запрошує усіх бажаючих 
на курс "Пошиття білизни 
з нуля", щоб навчитися 
створювати вишукану 

білизну своїми руками. Не страшно, якщо ви ніколи 
нічого не шили — ми навчимо!
Мрієте стати незалежною та розпочати власний 
бізнес? Чи може бажаєте освоїти нове хобі?
Якщо так, тоді телефонуйте та реєструйтесь на курс!
2 курси: суботній (6 занять по 4 год.); 
будній (8 занять по 3 год.)
Вартість курсу: 3500 грн. Старт навчання: 14 грудня
Телефон для довідок: 097 917 87 86
Адреса дизайн-студії TALIA: 
м. Вінниця, вул. Арх. Артинова, 67.

ТЕАТР
Прем'єри вистав 
«Птаха Невдаха» та 
«За дверима...» від 
Театру ХуліGUN
На випадок, якщо 
вам захочеться вийти 
за межі... класично-

го мистецтва або похуліганити! «За дверима...» 
—  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 Бу-
динку офіцерів 
побачимо наймасштаб-
нішу постановку усіма 
улюбленої повісті Гоголя 
«Ніч перед Різдвом». 

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

ТЕАТР ІМ. 
САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, 
тел. 67–09–07)
Шельменко-
денщик
Водевіль
11.12, поч. о 16.00

Дійство дотепне, та ще й з мораллю. А помно-
жене на акторський кураж стало справжнім над-
банням 77 театрального сезону. Отож, Шельмен-
ко чекає Вас! Ать-два…

Анна Кареніна
Театральний роман
13.12, поч. о 16.00
Вистава цікава гляда-
чам, тому що в будь-які 
часи людям важливо 
розібратися в собі і 
в найголовнішому — 

взаєминах між чоловіком і жінкою, адже це тільки 
«щасливі сім’ї схожі одна на одну», та «кожна 
нещаслива сім’я нещаслива по-своєму».

Замовляю любов
Мала сцена. Комедія для дорослих
13.12, поч. о 19.00

Селфі зі Склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія, 17.12, поч. о 19.00

Ніч Святого Валентина
Фантазії на тему кохання, 18.12, поч. о 18.30

Пригоди в країні Оз
Лірична клоунада для дітей, 21.12, поч. о 12.0

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(Хм. шосе, 7 «Книжка», тел. (098)7212369)
Вартість квитків — 50 грн
Теремок
Мюзикл для дітей, 14.12, поч. об 11.00 та 13.00

Як Їжачок Новий рік зустрічав
Новорічна казка, 15.12, поч. об 11.00 та 13.00
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Будівельні матеріали 
Плитка облицювальна 15х15, нова. 
Ціна: дог., тел.:(067) 776-04-27 

Все для дому, меблі, 
побутові товари, 
побутова хімія 
Аптечні шафи дубові, 40-х років. 
Ціна: дог., тел.:(067) 776-04-27 

Стіл-тумба, розсувний, гарн.стан. 
Ціна: дог., тел.:(067) 776-04-27 

Робота 
100% легальне працевл. в Чехії для 
чол.та жін. Безкошт.консультації. 
Оформл.віз Тел.:(067)369-82-33, 
(063)218-02-33 

Охоронці по Вінницькій області. 
Вахта. Харчуванння, житло, проїзд 
безкоштовно. Оплата: старший 
зміни 650 грн/доба чергування, 
охоронці 520 грн/доба чергування. 
Тел.:(098)945-27-27, (098)262-
59-99 

Загубив-знайшов 
Втрачено студентський квиток на ім’я 
Скриги Ірини Василівни, студентки 
ДонНУ імені Василя Стуса. Втрачений 
документ прошу вважати недійсним. 
Тел.:тел. не вказаний 

Sort date: 10.12.2019, №50/2019

Подружжя волонтерів Романов-
ських ініціювало ще одну гарну 
справу — виготовлення автомо-
біля типу баггі.
— Такі автомобілі є у багатьох армі-
ях світу, — каже Денис. — У нас, чо-
мусь, вони виявилися непотрібні. 
Чому? Це треба питати у військо-
вого начальства з Міноборони. 
Насправді бійці просять такий 
транспорт. Ось ми й замахнулися. 
Донором для нашої баггі буде авто-
мобіль “Ауді” однієї з модифікацій, 
що найбільше нам підходить. Таке 
авто передасть волонтер з Литви 
Йонас. Решту коштів литовці зби-
ратимуть під час марафону на під-

тримку наших захисників. Такий 
марафон Йонас проводить щороку 
на їхньому телебаченні. У 2020-му 
він відбудеться 13 січня. Нас теж 
туди запросили. Чи вдасться по-
їхати, ще не знаємо.
Частину металу вже вдалося за-
купити. Співрозмовник пояснив, 
що йдеться про безшовну трубу. 
Її виготовляє тільки одне підпри-
ємство у Дніпропетровську.
— Машину будемо робити 
на базі підприємства «Модуль» 
технічного університету, — гово-
рить Денис. — За справу пого-
дився взяти Юрій Берко, який 
уже зробив дві такі машини.

На марафон до прибалтів «Щедрика»?
Денис і Людмила працюють в об-
ласному підприємстві УТОС. Він 
оператором з полімеризації 
пластику, вона — розподілюва-
чем робіт. До обіду на роботі, 
а після обіду у них волонтер-
ські справи. У Дениса уродже-
на глаукома. Каже, з дитинства 
його зір становив 30 відсотків. 
З часом глаукома «з'їла» білий 
світ. Чоловік зовсім незрячий. 
Має першу групу інвалідності. 
Незважаючи на це, залишаєть-
ся оптимістом. Вірить, що наука 
знайде можливість відновлення 
зору. Уже читав, що перші до-
бровольці беруть участь у такому 

експерименті.
— Мав би зір, був би на Донба-
сі так само, як туди поїхали мої 
знайомі, — говорить він. — Ви-
рішив їм допомагати. Перший 
раз поїхав у 2015 році. Відтоді 
роблю це постійно.
—  М е н і  п е р ш а  п о ї з д к а 
запам’яталася тим, що ночувати 
довелося у 3-поверховому бу-
динку прокурора, — згадує Люд-
мила. — Було це у Красногорівці. 
Прокурор втік до сепарів. У його 
будинку розмістилися наші бійці. 
Такого великого ліжка я навіть 
не бачила, не те, що не спала 
на ньому.

Сон на ліжку прокурора 

Стартує 
ярмарок
 Íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ 
ç 14-ãî ãðóäíÿ ïî 14-òå ñ³÷-
íÿ áóäå ïðîõîäèòè ñâÿòêî-
âèé ÿðìàðîê. 
14 ãðóäíÿ. Â³äêðèòòÿ. Âè-
ñòóï ãóðòó CRYÍÅÁÀ.
17 ãðóäíÿ. Äåíü áóäå ïðè-
ñâÿ÷åíèé íàøèì çàõèñíè-
êàì. Ïðàöþâàòèìå ïîëüîâà 
êóõíÿ, áóäóòü ïðîâîäèòèñÿ 
òåìàòè÷í³ ìàéñòåð-êëàñè òà 
êîíöåðòíà ïðîãðàìà.
19 ãðóäíÿ. Â³äáóäåòüñÿ â³ä-
êðèòòÿ òåàòðàëüíî¿ ïîñòà-
íîâêè «Ñâÿòèé Ìèêîëàé, 
äî íàñ çàâ³òàé».
25 ãðóäíÿ. Íà ÿðìàðêó â³ä-
çíà÷àòèìóòü Ð³çäâî çà ãðè-
ãîð³àíñüêèì êàëåíäàðåì. 
Ïî÷íåòüñÿ ñâÿòêîâà ïðî-
ãðàìà ç âèñòóïó êàâåð-ãóðòó 
«Pulsar», à ¿¿ ïðîäîâæåííÿì 
ñòàíå áëàãîä³éíèé áàë-
ìàñêàðàä. Óñ³ êîøòè â³ä 
ïðîäàæó ìàñîê áóäóòü ïå-
ðåäàí³ äëÿ ïîòðåá áóäèíêó, 
äå æèâóòü ä³òè-ñèðîòè.
31 ãðóäíÿ. Â³äâ³äóâà÷³â 
ÿðìàðêó ÷åêàòèìå ãó÷íå 
çàãàëüíîì³ñüêå ñâÿòêóâàííÿ 
Íîâîãî ðîêó.
7 ñ³÷íÿ. Áóäå ïîêàçàíî òåà-
òðàëüíó ïîñòàíîâêó «Ð³çä-
âÿíà êàçêà»
14 ñ³÷íÿ. Çàêðèâàòè íîâî-
ð³÷íî-ð³çäâÿíèé ÿðìàðîê 
áóäå êàâåð-ãóðò «SON», 
ñâÿòêîâà äèñêîòåêà äëÿ 
ìîëîä³ ì³ñòà â³ä íàéêðàùèõ 
ä³äæå¿â òà âåäó÷èõ.

КОРОТКОКОРОТКО

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

ßê ñàìå çáèðàëà-
ñÿ öüîãî ðàçó â äî-
ðîãó âîëîíòåðñüêà 

ïàðà, áà÷èâ æóðíàë³ñò RIA. Äå-
íèñó ³ Ëþäìèë³ òðåáà áóëî çà-
áðàòè áåçï³ëîòíèê íà «Íîâ³é 
ïîøò³», à òàêîæ îäíó ñòàíèíó 
äî êóëåìåòà ÄØÊ (Äåãòÿðüîâà-
Øàã³íà — àâò.) ³ äâ³ — äî ÐÏÃ 
(ðó÷íîãî ïðîòèòàíêîâîãî ãðàíà-
òîìåòà — àâò).

Ìîäåðí³çîâàíèé áåçï³ëîòíèê 
ìàëè äîñòàâèòè ç Êèºâà. Àáè 
íå ãàÿòè ÷àñ, âèð³øèëè ¿õàòè 
çà ñòàíèíàìè. ¯õ âèãîòîâëÿº 
ó äîìàøí³é ìàéñòåðí³ ùå îäèí 
âîëîíòåð íà ³ì’ÿ Âîëîäèìèð. ²äåÿ 
ñòâîðåííÿ òàêèõ ïðèñòðî¿â âè-
íèêëà ó Äåíèñà Ðîìàíîâñüêîãî 
ï³ñëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç á³éöÿìè. 
×îëîâ³ê, ÿêèé ðîáèòü îñíîâó 
ìåòàëîêîíñòðóêö³é, ïðîæèâàº 
ó ñåë³. Îáëàäíàííÿ âñòàíîâëþ-
þòü ôàõ³âö³ ó Â³ííèö³.

Çà êåðìîì áóñà — äðóæèíà Äå-
íèñà, Ëþäìèëà. Äâà ðîêè òîìó 
âîíà ï³øëà íà êóðñè àâòîìîá³ë³ñ-
ò³â, àáè ìàòè ìîæëèâ³ñòü ¿çäèòè 
íà Ñõ³ä ³ ïðè öüîìó íå çàëåæà-
òè â³ä êîãîñü. 22 æîâòíÿ 2017-ãî 
îòðèìàëà ïðàâà, à 30 ãðóäíÿ óæå 
âèðóøèëà ó ïåðøó ïî¿çäêó. Äåíèñ 
âîçèòü äîïîìîãó ùå ç 2015-ãî. 

…І ДОБРИЙ ВЕЧІР, СЕПАРИ!
Äåíèñ ðàç-ïî-ðàç â³äïîâ³äàº 

íà òåëåôîíí³ äçâ³íêè. Ñï³ëêóºòü-

ñÿ ÷åðåç ïðîãðàìó äëÿ íåçðÿ÷èõ 
ëþäåé.

— Â³äñòåæóºìî, ùî âàæëèâ³øå 
ïîòð³áíî íàøèì á³éöÿì ³ íàìà-
ãàºìîñÿ òèì äîïîìîãòè, — ãîâî-
ðèòü Äåíèñ. — Òàê âèíèêëà ³äåÿ 
ðîáèòè ñòàíèíè äëÿ êóëåìåò³â. ̄ õ 
óæå âèãîòîâèëè 43. Âñòàíîâëþº 
â³éñüêîâèé êóëåìåò íà òàêó ñòà-
íèíó — ³ äîáðèé âå÷³ð, ñåïàðè!

Öÿ ôðàçà, ñõîæå, îäíà ç óëþ-
áëåíèõ âîëîíòåðà. Â³í íåîäíîðà-
çîâî ïîâòîðþâàâ ¿¿ ï³ä ÷àñ íàøî¿ 
ðîçìîâè.

— Ïîêàæåìî íàøó íîâèí-
êó, — ãîâîðèòü Äåíèñ. — Âîëîäÿ 
çðîáèâ äâ³ ïåðøèõ ñòàíèíè äëÿ 
ÐÏÃ. Ñïåö³àë³ñòè ó Â³ííèö³ îá-
ëàäíàëè ïóëüòîì äëÿ åëåêòðè÷íî-
ãî óïðàâë³ííÿ. Ïðîñò³øå êàæó÷è, 
òåïåð ãðàíàòîìåòíèê ìîæå çíàõî-
äèòèñÿ íà â³äñòàí³ â³ä ãðàíàòîìåòà 
³ çä³éñíþâàòè ïîñòð³ëè íàòèñêîì 
íà êíîïêó ïóëüòà. Òîáòî, íàâ³òü 
ÿêùî ïðèëåòèòü «îòâºòêà», ïî-
ñòðàæäàº ò³ëüêè ãðàíàòîìåò ³ ïðè-
ñòð³é, íà ÿêîìó â³í âñòàíîâëåíèé. 

ßê ïîÿñíèâ ñï³âðîçìîâíèê, 
ñòàíèíè ìàþòü óäîñêîíàëè-
òè. Îáëàäíóâàòèìóòü çàñîáàìè 
íå åëåêòðè÷íîãî, à åëåêòðîííî-
ãî êåðóâàííÿ. Óïðàâëÿòèìóòü 
ïóëüòàìè â³ä ñèãíàë³çàö³¿. Ç 
äîïîìîãîþ 4-êàíàëüíî¿ ñèãíà-
ë³çàö³¿ ìîæíà áóäå çä³éñíþâàòè 
óïðàâë³ííÿ íà â³äñòàí³ ïîíàä 
ñòî ìåòð³â â³ä çíàõîäæåííÿ ÐÏÃ 
íà ñòàíèí³. 

Ç Âîëîäèìèðîì, ñ³ëüñüêèì 
ìàéñòðîì íà óñ³ ðóêè, Äåíèñ 

НОВИНКА ДЛЯ БІЙЦІВ ВІД 
НЕЗРЯЧОГО ВОЛОНТЕРА 
Мужні люди  Денис Романовський 
разом з дружиною Людмилою в черговий 
раз побували на Донбасі. Передали 
бійцям безпілотник і супер-новинку для 
гранатометників. Волонтер каже, що 
з таким пристроєм можна не боятися 
прильоту «отвєтки» від сепарів

Дві перші станини для РПГ обладнали електропусками, 
наступні пристрої напічкають електронікою 

Ðîìàíîâñüêèé ïîçíàéîìèâñÿ âè-
ïàäêîâî. Áóëî öå ó ë³êàðí³ Ïèðî-
ãîâà. Îáèäâà ïðèéøëè äî îäíî-
ãî ë³êàðÿ. Ç ðîçìîâè ïðî æèòòÿ 
ïåðåéøëè íà òåìó, ÿêó íå ìîæíà 
íèí³ îìèíóòè. Âîëîäèìèð ç³çíà-
âñÿ, ùî ïåðåí³ñ ³íôàðêò, çìóøå-
íèé ë³êóâàòèñÿ, àëå ïîãîäèâñÿ 
âçÿòè íà ðåìîíò ïðèãíàíó ç ïå-
ðåäîâî¿ ìàøèíó øâèäêî¿. Êóçîâ 
«Ìåðñåäåñà-ñïðèíò» áóâ çðåøå-
÷åíèé ïîñòð³ëàìè. Âîëîäèìèð 
âèêîíàâ çâàðþâàëüí³ ðîáîòè.

— Çíàºòå, ùî â³í çðîáèâ íà-
ñàìïåðåä? — çàïèòóº Äåíèñ Ðî-
ìàíîâñüêèé. — Âèð³çàâ ïðîñòðå-
ëåí³ ÷àñòèíêè ìåòàëó. Äîòåïåð 
çáåð³ãàº ò³ êðóæå÷êè ç ä³ðêàìè.

×îëîâ³ê â³äìîâèâñÿ áðàòè 
ãðîø³ çà ðåìîíò. Ñêàçàâ, ùî öå 
éîãî äîïîìîãà íàøèì çàõèñíè-
êàì. Ïîò³ì «ïîñòàâèâ íà íîãè» 
ùå îäèí àâòîìîá³ëü ç ôðîíòó. 
Àëå íàéñêëàäí³øîþ ñïðàâîþ 
âèÿâèëîñÿ âèãîòîâëåííÿ ñòà-
íèí äëÿ êóëåìåò³â, à òåïåð óæå 

é äî ÐÏÃ. Íà ÷åðãîâ³é ñòàíèí³ 
äî ÄØÊ Âîëîäèìèð âèâ³â ñëîâî 
«Äàøêà». Êàæå, õëîïöÿì ïîäîáà-
ºòüñÿ, êîëè ¿ì ïåðåäàþòü ëèñòè, 
çàïèñêè. À â³ä ìåíå áóäå òàêèé 
îñü ïðèâ³ò.

«КОРШУН» ЗІ ЗБРОЄЮ 
Íà â³éí³ ïîñò³éíî º ïîòðåáà 

ó áåçï³ëîòíèêàõ. Öüîãî ðàçó Ðî-
ìàíîâñüêèé äîñòàâèâ äðóãèé òà-
êèé àïàðàò, ÿêèé á³éö³ íàçèâàþòü 
«Êîðøóí». ßêîñü Äåíèñ ïîçíà-
éîìèâñÿ ç ³íæåíåðîì-åëåêòðî-
ííèêîì ç Êèºâà. 

— Âîíè ïåðåïðîøèëè íàì ïðî-
ãðàìó, îáëàäíàëè êàìåðó ïîòóæ-
í³øîþ ë³íçîþ, ùîá íàâ³òü êî-
ìàøêó ìîæíà ïîáà÷èòè ç âèñîòè, 
äîäàëè ôóíêö³é äî ñèñòåìè, â³ä 
òîãî àïàðàò ñòàâ «øóñòð³øèé», — 
ãîâîðèòü Äåíèñ. — Íó, ³ äîäà-
ëè ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâëþâàòè 
çáðîþ — ãðàíàòè, ì³íè — âñå, 
íà ùî âèñòà÷èòü ôàíòàç³¿ ó ñà-
ïåð³â.
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
7. Ман 8. Львів 11. Швейцарія 13. Міраж 15. 
гімназія 16. вагоновожатий 19. гармошки 
20. Нюрнберг 22. електромережа 23. 
Чехословаччина 25. кондуктор 26. мости  

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Вишенька 2. Музика 3. Магістратська 4. 
Коцюбинського 5. зайці 6. валідатор 9. свисток 
10. пантограф 12. шлях 14. компостер 17. Вінвей 
18. жовтень 21. Везунчик 24. Оводов  

ВІДПОВІДІ:

електромережа 23. 
5. кондуктор26. мости  

10. пантограф 12. шлях 14. компостер 17. Вінве
18.жовтень 21. Везунчик24.Оводов  

РЕКЛАМА

ÄÎÇÂ²ËËß

«Вінницький 
трамвай»
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ 
7. Новою лінією у 1913 році курсувало сім дво-
осьових вагонів, які були придбані на Нюрнберзь-
кому заводі. І вони мали назву… 8. Місто, якому 
Вінниця подарувала два відремонтованих трамваї 
з написом «Дарунок від вінничан», але там його 
заклеїли рекламою. 11. Наприкінці 2000-х до Ві-
нниці передали блакитні трамваї, які нині курсують 
містом. Країна, звідки їх привезли. 13. Назва 
однієї з моделей швейцарських трамваїв. 15. На-
вчальний заклад, від якого на початку ХХ століття 
трамвай прямував до залізничного вокзалу. 16. Як 
називали водія трамвая на початку ХХ-ст. 19. Як 
вінничани називали поширені у 80-ті роки трамваї 
КТ-4. 20. Місто, в якому закупили перші трамваї. 
22. Кінцева зупинка трамвайного маршруту № 1. 
23. Країна — виробник найпоширеніших трамваїв 
у Вінниці у 80–90-ті роки? 25. У Вінниці офіційно 
є Віталій Він-Вей. Хлопець змінив своє прізвище 
у 2018 році. Яка його професія? 26. Протягом 
1945–1949 років рух трамвая здійснювався 
за двома розділеними маршрутами. Один — з 
залізничного вокзалу, інший — від пироговської 
лікарні. Але кінцева була одна. Називалася…

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. У 2008 році почалось будівництво колії, 
яка у 2014 році з’єднала Барське шосе і … 2. 
Керівник ТТУ, на честь якого назвали зупинку. 3. 
Нинішня назва вулиці, де на початку ХХ-ст було 
перше трамвайне депо. 4. Проспект, на якому 
до 1977 року їздили трамваї. 5. «Прізвисько» 
порушників, які вискакували з трамваїв на ходу, 
коли до них підходив кондуктор. Дотепер так 
називають безбілетних пасажирів. 6. Назва 
пристроїв, які встановили у трамваях для роботи 
е-квитків. 9. Пристрій, який на початку ХХ століття 
мали усі кондуктори, щоб лякати «зайців». 10. 
Пристрій, через який трамвай підключається до 
дротів. 12. Наприкінці 90-х років у Вінниці почали 
реконструювати трамвайні колії за технологією 
«оксамитовий…». 14. Що «дірявило» квитки 
вінничан з початку 60-х і до 1993 року. 17. 
У Вінниці в 2015 році виготовили перший 
власний трамвай. Його назва. 18. Місяць 
року, у який відзначають день народження 
вінницького трамвая. 21. Як називався вінницький 
екскурсійний трамвай. 24. Міський голова, який 
став ініціатором появи у Вінниці трамваїв. 

23

лікарні. Але кінцева була одна. Називалася… став ініціатором появи у Вінниці трамваїв. 
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Â²Í ² ÂÎÍÀ

ОВЕН 
Цей тиждень буде вдалим 
для вашого особистого жит-
тя. При деякому везінні вас 
чекають і цікаве знайомство, 
і романтичне побачення. 
На перший план вийдуть 
ваша ерудиція і чарівність. 

ТЕЛЕЦЬ 
Тиждень підходить для 
кардинальних змін в справах 
сердечних. Постарайтеся зна-
йти в собі сили і сміливість, і 
більше не відкладати відверту 
розмову, яка повинна розста-
вити все по своїх місцях.

БЛИЗНЮКИ 
Віддайтеся пристрасті! Вам 
давно пора втратити голову 
і поринути у вир чуттєвих 
задоволень. У вихідні поста-
райтеся не упустити шанс об-
говорити з коханою людиною 
спільне майбутнє.

РАК 
Поділіться своїми пере-
живаннями з коханою 
людиною, її підтримка буде 
не зайвою. У четвер не варто 
сваритися з обранцем, ваша 
сварка загрожує затягнутися.

ЛЕВ 
Постарайтеся забути про свої 
принципи і зрозуміти кохану 
людину. Ви можете відчути 
залежність вашого настрою 
від настрою коханої людини, 
тому в ваших інтересах, щоб 
він залишався хорошим.

ДІВА 
Не варто згущувати фар-
би у взаєминах з коханою 
людиною, так як ваш досить 
жорсткий контроль може ви-
кликати у неї почуття протесту. 

ТЕРЕЗИ 
Ви ризикуєте стати жертвою 
любові з першого погляду 
самі, а можете підкорювати 
серця оточуючих. Доля обіцяє 
подарувати вам шанс позна-
йомитися з цікавою людиною.

СКОРПІОН 
Особисте життя обіцяє багато 
приємних моментів і важли-
вих змін. Не варто ревнувати, 
докорами ви можете відда-
лити кохану людину від себе, 
а ласкаве слово або погляд 
здатні творити чудеса. 

СТРІЛЕЦЬ 
Важливо проявити мудрість і 
терпіння, і ви досягнете того, 
про що навіть не насмілю-
валися мріяти в недавньому 
минулому. Намагайтеся збе-
рігати ваше щастя в таємниці 
від оточуючих.

КОЗЕРІГ 
У ваших стосунках з коханою 
людиною можуть статися де-
які зміни, причому не в кра-
щу сторону. У п'ятницю у вас 
може з'явитися цілком реаль-
ний привід для ревнощів.

ВОДОЛІЙ 
Бажано спочатку подумати, 
а потім щось говорити коханій 
людині, інакше ви ризикуєте 
бути неправильно зрозумі-
лим. Утримайтеся від критики. 

РИБИ 
Риби стануть дуже популярні 
у любителів легкого флірту, 
проте з ними буде абсолютно 
нереально побудувати надій-
ні стосунки цього тижня. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 11-17 ГРУДНЯТОП-10 СПРАВ, ЯКІ ВАРТО 

ЗРОБИТИ В 2020 РОЦІ 
Почали  Новий рік, як нова сторінка 
нашого життя і можливість, де потрібно, 
її поліпшити, щось виправити або зовсім 
змінити. Пропонуємо вам десяток 
завдань для себе, щоб удосконалити своє 
особисте та сексуальне життя

Õòî ùå íå íàïèñàâ ñïèñîê áà-
æàíü, îáîâ'ÿçêîâèõ äî çâåðøåííÿ 
â íîâîìó ðîö³? À ñïèñîê ðå÷åé, 
â³ä ÷îãî âàðòî ïîçáóòèñÿ? Íà-
ïåâíî, äðóãèé ñïèñîê ó áàãàòüîõ 
ãîòîâèé, àáî æ ïðîäóáëüîâàíèé 
ïîïåðåäí³é, ÿê òî: ñêèíóòè çà-
éâó âàãó, êèíóòè ïàëèòè, ïèòè, 
êîõàíöÿ …Çðîçóì³ëî, ùî ïëàíó-
âàííÿ — öå çäîðîâî, îñü ò³ëüêè, 

êð³ì ÿê ñêëàñòè ïåðåë³ê, äàë³ ìàëî 
õòî ïðîñóíóâñÿ. Ìîæå âæå ïîðà? 
Îñîáëèâî, ÿêùî ìîâà íå ñò³ëü-
êè ïðî øê³äëèâ³ çâè÷êè, ñê³ëüêè 
ïðî ÿê³ñòü îñîáèñòîãî æèòòÿ, àäæå 
âîíà çà âèçíà÷åííÿì ñòâîðþº ôîí 
íàøîãî ³ñíóâàííÿ â ö³ëîìó. Òàê 
ùî æ ïîòð³áíî ä³éñíî çðîáèòè òà-
êîãî, ùîá â³ä÷óâàòè ñåáå íàáàãàòî 
êðàùå, à ùå áàæàíèì òà êîõàíèì?

ВАЛЕРІЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ 

—  Н а п е в н о , 
свята для того 
і створені, щоб 
по-новому ди-
витися на ста-

рі речі. Наприклад, на такі, як 
власні стосунки, або ж стосунки 
з самим собою. Навіть якщо ви 
зараз ні з ким не зустрічаєте-
ся — це не привід обділяти себе 
самого подарунками та увагою. 
Радувати себе, вкладати в себе 
гроші — це дуже важливо. Хоча 
подарунки — це не обов'язково 
щось матеріальне. Це можуть 

бути і враження, і емоції, і нові 
місця, і кафе, в якому давно хо-
тів замовити особливий салат. 
Що завгодно, що принесе ті самі 
позитивні емоції, які часом так 
сильно потрібні кожному з нас. 
Це може бути будь-яка діяль-
ність, коли ми усвідомлено 
вкладаємо енергію, час, гроші в 
своє психічне, емоційне і фізичне 
здоров'я. Така увага до себе до-
помагає дотримуватися власних 
цінностей і досягати цілей, дає 
ресурс, щоб справлятися зі що-
денними проблемами, дозволяє 
знаходити час для сім'ї, продук-
тивно працювати і залишатися 
здоровими. 

Коментар експерта

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ 
ПОЛЮБИ СЕБЕ 
Банально, так. Але все геніальне просте. Від нашого самопочуття 
залежить практично все. Самопочуття — те, як ми себе почуваємо, 
відчуваємо ми сумніви з приводу своєї привабливості, незадо-
волені ми своїм тілом, своєю поведінкою, реакцією на нас інших 
людей. Як можна при всіх цих невдоволеннях вільно спілкуватися, 
любити, фліртувати, сексом займатися. Постарайтеся полюбити 
себе, як мама. Адже мами люблять своїх дітей будь-якими, просто 
за сам факт існування. Станьте для себе такою мамою, це не від-
міняє постійну працю над собою, але й любов теж.

ДУМАЙ ПРО ЗДОРОВ'Я 
Наше здоров'я і секс безпосередньо пов'язані. 
Нехтувати собою, своїм тілом дорого коштує. У першу чергу 
щодо сексу, тут ми говоримо про безпеку. Від вагітності і від 
венеричних хвороб. Полюбіть, нарешті, презерватив, все 
сучасне європейське суспільство (і не тільки) користуються цією 
штукою і нічого, все відмінно у них і з чутливістю, і з ерекцією, і 
з оргазмом. І взагалі викиньте зі свого словника «календарний 
метод» і «безпечні дні». Саме в цей період найчастіше 
відбуваються зачаття — як на зло.

ПОБІЛЬШЕ ЗНАНЬ 
Не варто думати, що секс і все, що з ним пов'язано, можна по-
черпнути в пару-трійці порнофільмів і камасутрі. За великим рахун-
ком сексуальне життя, це величезний і майже невивчений пласт. 
Дивіться класні фільми, читайте класні книги на тему сексу. Знання 
збагачують людину, а сексуальні знання роблять її магнетичною 
для протилежної статі. Це потрібно не для того, щоб при нагоді 
«козирнути» новим терміном або позою. Сексуальна освіченість 
в першу чергу буде працювати як фільтр для вас самих, не допуска-
ючи в інтимну сферу перехожих.

ФАНТАЗІЇ — В ЖИТТЯ 
Еротичні фантазії, ще одна тема, яку варто підняти в новому році. 
А саме поставити питання руба — доки твоя еротична фантазія буде 
фантазією, може пора її вже здійснити? Ну просто, поки є бажання 
і можливість, щоб потім не шкодувати за втраченим. Зі своїм по-
точним партнером ти це будеш втілювати або пошукаєш нового, це 
все не важливо, головне на пенсії ти зможеш згадувати про відчай-
душну та нестримну молодість з повним правом і задоволенням.

НЕ РОЗМІНЮЙСЯ 
Тут мова йде про елементарну самоповагу, а не вибірковість. Хоча 
вибірковість у стосунках теж важлива, не категорична (мені під-
ходять тільки довгоногі блондинки з тачкою), адекватно оцінюйте 
себе і ймовірного партнера, не обманюйтесь на свій рахунок, 
тим більше, на чужий. Але знову-таки вибирайте стосунки з тим 
партнером, який цінує вас і вашу увагу. Стерпиться — злюбиться — 
поганий орієнтир для спільного благополуччя. Це стосується і сексу 
в тому числі. Не варто лягати в ліжко з людиною, яка не симпатизує 
вам, або симпатизує набагато менше, ніж ви. Не принижуйте себе.

ВІДВІДАЙ СЕКС-ШОП 
Ну хоча б по приколу відкрийте для себе світ розпусти 
(голосно сказано, звичайно). Просто, коли тема сексу ллється 
просто звідусіль (фільми, реклама, музика, мультики) наші 
рецептори притуплюються. І це дійсно проблема. І щоб їх якось 
стимулювати, можна використовувати різні секс-іграшки. 
Колекцію збирати не варто, не кидайтеся в крайнощі, 
нехай ця грайлива штучка буде як вишенька на торті 
(в малих кількостях і на великі свята). Інакше придбаєте 
ще одну рутинну звичку…

ПОМЕНШЕ КОМПРОМІСІВ 
Компроміс, здавалося б, добре діло в дипломатії, але за фактом 
означає — ні вашим, ні нашим. Тобто людина замість того, щоб 
отримати бажане, погоджується на малу його частину, і навздо-
гін погоджується на деякі незручності (бажання іншого). Якщо 
в бізнесі, політиці це ще якось виправдано, то в особистому, а тим 
більше сексуальному житті, таких виправдань зовсім немає. Кожен 
раз, коли ви погоджуєтеся на компроміс, ви здаєте частину своєї те-
риторії, і з кожним таким прогином нагнути вас все легше і легше, 
а потім і зовсім немає чого розводити церемонії.

РОЗСЛАБСЯ 
Хто бував в азіатських країнах і відвідував місцеві масажні кабінети, 
зрозуміють, про що мова. Еротичний масаж, це дуже круто. Якщо 
навчитися робити його самому, це плюс десять балів до вашої 
сексуальності. А якщо ще й партнера навчити — вашій парі можна 
тільки позаздрити. Ну просто тому, що сексом не завжди хочеться 
займатися — ну буває таке. Зробити ж коханій людині розслаблюю-
чий масаж з еротичним контекстом (який ні до чого не зобов'язує), 
це дуже приємно.

СИЛА В ПРАВДІ 
Щирість у стосунках дуже важлива, це зрозуміло. Та не потрібно її 
доводити до абсурду, коли «простота хуже воровства», не будьте 
ідіотами. Однак. Що стосується сексу — тут брехня для порятунку 
та інші премудрості можуть вдарити насамперед по вас самих. 
Найпростіший і розтиражований приклад — імітація оргазму. 
Ну не склалося, секс був зовсім не запаморочливий, оргазм.., та й 
не було його толком, навіщо брехати? Перш за все собі. Звичайно, 
в лоб людині таке не скажеш (особливо, коли людина поруч і гола), 
але вихваляти партнера теж не варто. Хоча б мовчіть.

ПОГРАЙ В ІНТИМ 
Девіз інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?» (Что наша жизнь — 
игра) найкраще підходить до розуміння сенсу, привабливості і 
насиченості сексуального життя. Секс — це гра двох тіл, енергій, 
потоків… Секс — це боротьба, змагання, на фізичному і ментально-
му рівні. Зараз секс-ігри представлені і у відчутному матеріальному 
вигляді. Це і секс-твістер і настільні ігри. Все, звичайно, зводиться 
до інтиму, але дорога до нього тепер йде не через роздягання і 
прийняття горизонтальних поз. А дуже навіть хитромудро та інтри-
гуюче. Спробуйте, вам сподобається.
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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 
Вы будете кружиться в водо-
вороте ярких и разнообраз-
ных событий. 

ТЕЛЕЦ 
Чем больше бескорыстной 
поддержки вы окажете, тем 
позитивнее будут перемены. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Сложившаяся ситуация бу-
дет казаться неразрешимой. 
Скоро всё сложится.

РАК 
Вам будет сопутствовать 
удача, и ничто не помешает 
вашему карьерному росту. 

ЛЕВ 
Если вам что-то уже 
не нужно, не стоит за это 
цепляться. 

ДЕВА 
Удача будет сопутствовать 
вам в деловом общении 
с партнерами. 

ВЕСЫ 
Постарайтесь не попасть 
под влияние окружающих. 
Оставьте для себя хоть немно-
го свободного времени.

СКОРПИОН 
Произойдет неожиданный 
переворот в личной жизни с 
приятными последствиями.

СТРЕЛЕЦ 
Вы сейчас явно в хорошем 
расположении духа. Поста-
райтесь отдохнуть от суеты 
и шума.

КОЗЕРОГ 
Появится возможность за-
работать, могут поступить 
дельные предложения 
со стороны начальства. 

ВОДОЛЕЙ 
Откажитесь от старых взгля-
дов, которые мешают вам 
продвигаться вперед. 

РЫБЫ 
Старайтесь держаться 
подальше от заманчивых 
авантюр. 
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Вікторія, 18 років
Студентка 2 курсу. Навчаюсь на 
спеціальності «Фінанси. Банківська справа та 
страхування». Люблю співати  та малювати. 
Обожнюю гуляти в лісі та фотографувати.

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.
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