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 Порядний сім’янин, спортсмен і без шкідливих 
звичок. Сім’я Руслана Коломійця була шокована 
поліцейськими постановами, які прийшли 
поштою. У них значилося: він пив, курив і лаявся на 
залізничному вокзалі, тому має сплатити штрафи 

 Чоловік у судовому порядку оскаржує постанови, 
складені капралом поліції на його анкетні дані. Далі 
він позиватиметься на поліцейського, який тричі 
оформив його як порушника, тільки тому, що хтось 
назвався Русланом Коломійцем
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«Куфайки» не 
вишивають

Ìàìà ìîÿ íåäàâíî çãàäàëà 
ñ³ëüñüêó ³ñòîð³þ, ïðî ÿêóñü 
Ãàïêó (íå øóêàéòå, õòî öå, 
³ì'ÿ çì³íåíå). Áóëî öå ï³ñëÿ 
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ãàï-
êà æèëà ñàìîòíüî â íàøîìó 
ñåë³. ² çàõîäèëè äî íå¿ ÷î-
ëîâ³êè…

Ñþæåò — ÿê ó ñåð³àë³ «Äî-
ííà Áåéäæà», ò³ëüêè â íå 
òàêîìó áàðâèñòîìó âàð³àí-
ò³. Ïîäâ³éíà ìîðàëü, êîëè 
â³ä ä³â÷èíè ñóâîðî âèìà-
ãàëè öíîòëèâîñò³ äî çàì³æ-
æÿ, à ïàðóáêè — õîäèëè «äî 
âäîâèö³»  çîâñ³ì íå ñîðîìëÿ-
÷èñü. Àëå ³ñòîð³ÿ íå ïðî öå, 
à ïðî «êóôàéêó».

Çàéøîâ äî Ãàïêè â ãîñò³ 
îäíîñåëåöü, à ùî áóëî öå 
âçèìêó, â õàò³ òåìíî, òî ïå-
ðåïëóòàëè «êóôàéêè». ² ÷î-
ëîâ³ê, ÿê éøîâ äîäîìó, âçÿâ 
Ãàï÷èíó.

Âðàíö³, ïîêè â³í ùå ñïàâ, 
äðóæèíà ïîì³òèëà ÷óæó «êó-
ôàéêó» â õàò³. Õîäèëà âîíà ç 
Ãàïêîþ â îäíó ëàíêó ³ äóæå 
äîáðå çíàëà, êîìó íàëåæèòü 
öÿ «êóôàéêà».

Ìàìà êàæå, ùî «êóôàéêó» 
âèíåñëè äî êðèíèö³ ³ ïðè-
ëþäíî ïîðóáàëè.

À äî ÷îãî âîíà öå çãàäà-
ëà? Äî ðàäÿíñüêèõ çàãàëüíèõ 
çëèäí³â. Çãàäóº ìàìà ìîÿ, 
ùå ¿¿ áàáà Ìîòðÿ ³ ä³ä Òà-
íàñ ìàëè äîáðîòí³ êîæóõè, 
à ìîëîäø³ — âæå íîñèëè 
êóôàéêè. ß äóìàëà, ùî êó-
ôàéêè ò³ êóïëÿëè, à âèÿâè-
ëîñü — ¿õ  ñàì³ øèëè âäîìà 
³ íàïèõóâàëè êëî÷÷ÿì àáî 
ãàí÷³ð'ÿì.

Öå äî òîãî, ÿê ï³ñëÿ Ãîëî-
äîìîðó çì³íèâñÿ îäÿã óêðà-
¿íö³â ³ óêðà¿íîê. ß íå ÷óëà, 
ùîá êóôàéêó õòîñü âèøèâàâ 
÷è õî÷à á íàìàãàâñÿ ïðèêðà-
ñèòè. 

Íå áóëî çà ùî ³, íàïåâíî, 
íå õîò³ëîñÿ? À ñêîð³øå – íå 
ìîãëîñÿ.

ДУМКА

ГРОМАДСЬКА АКТИВІСТКА

Оксана Оксана 
ЯЦЮКЯЦЮК

ОЛЕНА (22), СТУДЕНТКА:
— Мій хлопець попросив 
подарувати йому термос за 
1300 гривень. Не знаю, чому 
він такий дорогий. Але я зна-
йшла йому термос за 150 
гривень. 

ОЛЕКСАНДР (80), ПЕНСІОНЕР:
— Я пенсіонер, і мені немає 
за що купувати подарунки. 
З тими можливостями, що 
маємо, думати ще й про по-
дарунки не доводиться. Тому 
нічого не зможу придбати. 

НАТАЛЯ (69), ПЕНСІОНЕРКА:
— Онука попросила, щоб я 
подарувала їй жовту іграш-
кову мишку. А ще дітям також 
потрібно, хоча б якийсь дезо-
дорант купити. Думаю, на все 
піде менше п’ятисот гривень. 

АРТЕМ (28), ПРОГРАМІСТ:
— Не планую сильно витрача-
тися. Думаю, що подарунки 
будуть символічними, лише 
для близьких людей. Мину-
лого року на подарунки пішло 
не більше двох тисяч.

ОКСАНА (21), СТУДЕНТКА:
— Я не планую нічого купу-
вати. Навіщо витрачатися на 
якусь дурницю, якщо ще не 
факт, що комусь сподобаєть-
ся. Моя мама може придбати 
собі те, що їй потрібно.

ІГОР (71), ПЕНСІОНЕР:
— Ми з дружиною живемо 
удвох, тому немає сенсу 
щось купувати. Діти живуть 
за кордоном, якщо їм щось 
і відправляємо, то не зараз. 
Подарунки діти нам купують.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Скільки плануєте витратити на подарунки?

ÍÎÂÈÍÈ

Сергій Карпієць за десять років 
роботи у ТТУ працював на усіх 
типах тролейбусів. У суботу 
він уперше сів за кермо ново-
го VinLine 043.
— Якщо порівнювати зі старим 
ЗІУ, то це те саме, що пересісти з 
«Житуля» на «Мерседес», — каже 
Сергій. — Дуже комфортна ма-
шина.
За словами співрозмовника, 
VinLine кращий, ніж придба-
ні «Богдани». Хоча то теж нові 
машини.
— Якщо порівнювати з «Богда-

нами», наші вінницькі комфорт-
ніші, — говорить водій. — Робо-
ти компресорів у салоні зовсім 
не чути. У «Богданах» все одно 
відчувається шум. Нехай не на-
стільки гучний, як у старих маши-
нах, але є. Вінницькі тролейбуси 
м’якші в ходу. Легші в управлінні. 
Дуже хороші машини.
Як стверджує співрозмовник, 
двигуни у VinLine потужніші, 
ніж у «Богданів».
У понеділок, 16 грудня, Сергій 
Карпієць знов вийшов на марш-
рут на 043 VinLine.

Думка водія: це як пересісти з «Жигуля» на «Мерс» 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Óñ³ òðè òðîëåé-
áóñè âèãîòîâèëè 
ó Â³ííèöüê³é òðàí-
ñïîðòí³é êîìïàí³¿. 

Íåçâàæàþ÷è íà ÷èñëî «13» íà êà-
ëåíäàð³, ïåðøèé ðåéñ ïðîéøîâ 
áåç ïðèãîä.

— Íàñïðàâä³ ìàøèíà ìàëà âè-
éòè íà ìàðøðóò ó ñóáîòó, 14 ãðóä-
íÿ, — ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó RIA 
êåð³âíèê òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿ 
Ìèõàéëî Ëóöåíêî. — Àëå êîì³ñ³ÿ 
çàâåðøèëà îôîðìëåííÿ äîêóìåí-
ò³â ðàí³øå, òîìó ðàí³øå çàä³ÿëè 
íîâó ìàøèíó â ðîáîò³.

КУЗОВА БІЛОРУСЬКІ, 
ДВИГУНИ З ПРИБАЛТИКИ 

Êóçîâà ó âñ³õ òðüîõ â³ííèöüêèõ 
òðîëåéáóñàõ á³ëîðóñüêîãî âèðîáíè-
öòâà. Âèãîòîâëåí³ íà çàâîä³ ÌÀÇ.

— Çàêóïîâóâàëè çà òåíäåðíèìè 
ïðîöåäóðàìè, — ãîâîðèòü Ìèõàé-
ëî Ëóöåíêî. — Á³ëîðóñè çàïðîïî-
íóâàëè íàéíèæ÷ó ö³íó. Íà ÿê³ñòü 
íå íàð³êàºìî. ² äèçàéí ñó÷àñíèé.

Ðîáîòè êîìïðåñîð³â íå ÷óòè. 
Íà â³äì³íó â³ä ñòàðèõ òðîëåéáóñ³â, 
ó ÿêèõ â³ä ãóëó êîìïðåñîð³â ³íêî-
ëè àæ äâèãòèòü ñàëîí. Ìàøèíè 
éäóòü ì’ÿêî. Ïðî ñòàð³ òðîëåéáóñè 
öüîãî íå ñêàæåø. Îñîáëèâî, ÿêùî 
ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè çíàõîäèøñÿ íà çà-
äíüîìó ìàéäàí÷èêó.

Ùå îäíó íîâèíêó â³ä÷óþòü âî-
ä³¿. Ó ñòàðèõ ìàøèíàõ òðåáà áóëî 
îäèí, à òî é äâà ðàçè çà çì³íó 
ì³íÿòè âóã³ëüíó âñòàâêó íà ñòðó-
ìîïðèéìà÷³. Ðîáèòè öå äîâîäè-
ëîñÿ çà áóäü-ÿêî¿ ïîãîäè. Øòàíãè 
çë³òàþòü òîä³, êîëè ðîçñèïàºòüñÿ 
âóã³ëüíà âñòàâêà.

— Òåïåð çàì³íó òàêî¿ âñòàâêè 
ðîáèòèìóòü îäèí ðàç ó ì³ñÿöü, — 
êàæå Ìèõàéëî Ëóöåíêî. — Ïðè-

ТРЕТІЙ ТРОЛЕЙБУС ПІШОВ, 
ЧЕТВЕРТИЙ — НА ВИХОДІ 
Своє  У минулу п’ятницю на маршрут 
вийшов третій вінницький тролейбус. 
Його бортовий номер 043. До кінця 
року з’явиться ще одна така машина 
з маркою VinLine. Що кажуть про 
«новачків» пасажири і водії?

÷îìó, ì³íÿòè ¿¿ ìîæíà ï³ä ÷àñ òåõ-
í³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ìàøèíè. 
Ï³ñëÿ öüîãî âîä³ºâ³ íå äîâåäåòüñÿ 
çàáèðàòèñÿ íà òðîëåéáóñ äëÿ çà-
ì³íè âñòàâêè â äîðîç³. Çðîçóì³ëî, 
ùî öå îäíå ³ç ñóòòºâèõ ïîëåãøåíü 
ó ¿õí³é ðîáîò³.

Âàæëèâà îñîáëèâ³ñòü íîâî¿ ìà-
øèíè â òîìó, ùî âîíà ìàº àëü-
òåðíàòèâíå äæåðåëî æèâëåííÿ ³ 
âèñîê³ ïîêàçíèêè åíåðãîîùàä-
íîñò³. Çà ñëîâàìè Ìèõàéëà Ëó-
öåíêà, âñòàíîâëåí³ àêóìóëÿòîðè 
äàþòü ìîæëèâ³ñòü àâòîíîìíî äî-
ëàòè â³äñòàíü ó ï’ÿòü ê³ëîìåòð³â. 
Ó âèïàäêó âèíèêíåííÿ íåñòàí-
äàðòíî¿ ñèòóàö³¿ âîä³é äîïðàâèòü 
òðàíñïîðòíèé çàñ³á â äåïî áåç 
âèêîðèñòàííÿ êîíòàêòíî¿ åëåê-
òðîìåðåæ³.

Åíåðã³¿ ñïîæèâàòèìå íà 30 â³ä-
ñîòê³â ìåíøå ó ïîð³âíÿíí³ ç³ ñòà-
ðèìè òðîëåéáóñàìè.

ГОТУЮТЬ НОВОРІЧНИЙ 
ПОДАРУНОК 

— Äî ê³íöÿ ðîêó íà ïåðåâåçåí-
í³ ïàñàæèð³â ïî÷íå ïðàöþâàòè 
é ÷åòâåðòèé VinLine, — óòî÷íèâ 
Ìèõàéëî Ëóöåíêî. — Çàâåðøóºìî 

ðîáîòè. Íèí³ ñïåö³àë³ñòè âèêî-
íóþòü ìîíòàæ ïðîâîäêè. Ùîá 
óÿâèòè, ùî öå òàêå, ñêàæó, ùî öå 
ê³ëîìåòðè äðîò³â. ¯õ òðåáà âñòà-
íîâèòè çã³äíî ç³ ñõåìîþ.

Äàë³ ìàøèíó ïðèéìàòèìå êîì³-
ñ³ÿ. Âîíà ñêëàäàºòüñÿ ç ôàõ³âö³â 
ç Êèºâà ç³ ñïåö³àë³çîâàíîãî Íà-
óêîâî-äîñë³äíîãî öåíòðó.

— Çàãàëîì, çà ðåçóëüòàòàìè 
ïåðåâ³ðêè ñêëàäàþòü 12 ïðîòîêî-
ë³â, — ïîÿñíèâ ñï³âðîçìîâíèê. — 
Ìè ïîðàõóâàëè, ùî äî ê³íöÿ 
ãðóäíÿ âñòèãíåìî ñïðàâèòèñÿ ç 
óñ³ìà ðîáîòàìè.

Ó ïåðøèé ðîáî÷èé äåíü òðî-
ëåéáóñ ïåðåâîçèâ ïàñàæèð³â 
íà ìàðøðóò³ ¹ 5.

Êîëè æóðíàë³ñò ðîáèâ çí³ìêè, 
îäèí ç ÷îëîâ³ê³â çàïèòàâ, ÿêèé 
öå âæå çà ðàõóíêîì íîâèé òðî-
ëåéáóñ?

Ðîçìîâà â³äáóâàëàñÿ íà çóïèí-
ö³ «Óðîæàé». Êàæå, ¿õàâ ç Âè-
øåíüêè.

— Ó ñàëîí³ òèõî, ÿê ó ëåãêîâ³é 
ìàøèí³, — ïîä³ëèâñÿ âðàæåííÿ-
ìè ñï³âðîçìîâíèê. — Àæ íå â³-
ðèòüñÿ, ùî öå ó íàñ ðîáëÿòü òàê³ 
ìàøèíè. 

Важлива особливість нової машини в тому, що вона має 
альтернативне джерело живлення
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— Çåìëÿ äåðæàâíà, àëå ïîêè 
íàñ íå âèãàíÿþòü, òî ïðàöþºìî, 
— ðîçïîâ³äàº æ³íêà, ÿêà ïîðà-
ºòüñÿ íà ãîðîä³ â ïàðêó Äðóæáè 
íàðîä³â. ̄ ¿ ñàìîâ³ëüíî çàõîïëåíà 
ä³ëÿíêà, îãîðîäæåíà ïëåòåíèì 
ïàðêàíîì òà îáñàäæåíà äåðåâàìè. 
ª õâ³ðòêà ³ ãðÿäêè. Æ³íêà çáè-
ðàº îïàëå ëèñòÿ â ïàðêó ³ íåñå 
éîãî íà ïëå÷àõ âêðèâàòè íà çèìó 
ãðÿäêè. 

Òàêèõ ãîðîä³â íà òåðèòîð³¿ 
ïàðêó áàãàòî. Á³ëüø³ñòü ç íèõ 
òåæ îãîðîäæåí³ òà ïåðåêîïàí³ 

íà çèìó. Çã³äíî ç êàäàñòðîâîþ 
êàðòîþ, öÿ òåðèòîð³ÿ, ðàçîì ç 
Âèøåíñüêèì îçåðîì, íàëåæèòü 
ïàðêó Äðóæáè íàðîä³â. Âîíà 
ñêëàäàº ïîíàä 52 ãåêòàðè. Ãîðîäè 
â ïàðêó áåç ïðîáëåì ïðîãëÿäà-
þòüñÿ íà ãóãë êàðòàõ ³ çàéìàþòü 
òðîõè á³ëüø ÿê 12 % ïàðêó — 6,5 
ãåêòàðà. 

Ìè ïëàíóâàëè ðîçïèòàòè ïðî 
ïàðê çàâ³äóâà÷à Ñåðã³ÿ Êîæóõ³â-
ñüêîãî, àëå íå çàñòàëè éîãî íà 
ðîáî÷îìó ì³ñö³. Ïðàö³âíèêè ðîç-
ïîâ³ëè, ùî â³í çàðàç ó â³äïóñòö³. 
Àëå çàïåâíèëè, ùî äèðåêö³ÿ ïðî 
ñòèõ³éíå ãîðîäíèöòâî çíàº, àëå 

ВЛАШТУВАЛИ 
ГОРОДИ У ПАРКУ
Господарюють  Шість з половиною 
гектарів території парку Дружби народів 
знаходиться під незаконними городами. 
Вінничани пообгороджували самовільні 
наділи плетеними тинами і вже не 
перший рік займаються городництвом. 
Працівники парку розповідають, що 
обговорення по цій території були, але 
все «заглохло» років 5-7 тому

ïîêè í³êîãî íå ÷³ïàº. 
— Äåñü ðîê³â 5-7 òîìó ïðî-

õîäèëè îáãîâîðåííÿ ³ íà öüîìó 
ì³ñö³ ìàâ áóòè ö³ëèé ñïîðòèâíèé 
êîìïëåêñ, íàâ³òü ïðîåêò óæå áóâ, 
— ðîçïîâ³äàº ïðàö³âíèê ïàðêó 
Äðóæáè íàðîä³â, ìàéñòåð Âîëî-
äèìèð Ìàð³íîâ. — Íà òîìó ì³ñ-
ö³ ïëàíóâàëè ñòàä³îí. Ãîâîðèëè 
íàâ³òü ïðî àêâàïàðê, ùîá ÿêîñü 
çàëó÷èòè öþ òåðèòîð³þ. Àëå í³-
ÿêèõ êîíêðåòíèõ ð³øåíü ïîêè 
ùî íåìàº. 

Çà ñëîâàìè ìàéñòðà, ï³ä ÷àñ 
îáãîâîðåííÿ íàâ³òü ïðîâîäèëè 
ñîö³îëîã³÷íå îïèòóâàííÿ ìåø-
êàíö³â ïðèëåãëèõ òåðèòîð³é. 
Çàïèòóâàëè, ùî âîíè õîò³ëè  á 
òóò áà÷èòè. Ñåðåä âàð³àíò³â áóâ 
íå ëèøå àêâàïàðê, àëå é ïàðê 
äèíîçàâð³â.

 — Ìè ïîêè òàì í³÷îãî íå 
÷³ïàºìî, áî íå âèñòà÷àº í³ ô³-
íàíñ³â, í³ ñèë, — êàæå Âîëîäè-
ìèð Ìàð³íîâ. — Íàìàãàºìîñü 
îáëàãîðîäèòè «îáæèòó» ÷àñòèíó 
ïàðêó. Ïîìàëåíüêó ñâî¿ìè ñèëà-
ìè ðóõàºìîñü â òó ñòîðîíó, àëå 
ùå íå ä³éøëè, àëå äóìàºìî, ùî 
ä³éäåìî. ßê âîíî òàì ìàº ïóñòó-
âàòè ³ çàðîñòàòè, òî íåõàé ëþäè 
åêñïåðèìåíòóþòü ç âèðîùóâàí-
íÿì. Õî÷à, ÿ íå çíàþ, ÿêà òàì ç 
öüîãî êîðèñòü, áî òàì ïðîõ³äíèé 
äâ³ð. Ìîæå çàéòè áóäü-õòî ³ âè-
ðâàòè. Öå ÿê³ñü ôàíàòè ñ³ëüñüêîãî 
ãîñïîäàðñòâà. Âîíè çíàþòü, ùî 
òî íå ¿õ.

 Ïàðê Äðóæáè íàðîä³â çàêëà-
äåíèé ó Â³ííèö³ ó 1972 ðîö³ íà 
÷åñòü 50-ð³÷÷ÿ ñòâîðåííÿ ÑÐÑÐ. 
Çà ñëîâàìè Âîëîäèìèðà Ìàð³-
íîâà, çàðàç éîãî îáñëóãîâóþòü 
â³ñ³ì äâ³ðíèê³â. Ïîðÿä ³ç çà-
êèíóòîþ ÷àñòèíîþ ïàðêó çíà-
õîäèòüñÿ çàõàðàùåíà òåðèòîð³ÿ 
çà ïîäàòêîâîþ. Íà ö³é ÷àñòèí³ 
ãîðîä³â íåìàº. Ñþäè ïðèõîäÿòü 
òðåíóâàòèñÿ ñòð³ëÿòè ïî ïëÿøêàõ. 
Ê³ëüêà äí³â òîìó öþ òåðèòîð³þ 
îãîðîäèëè â³ä äîðîãè.

Поряд із закинутою частиною парку – захаращена 
територія за податковою. Тут стріляють по пляшках 

Таких городів на території парку багато. Більшість з них теж огороджені та перекопані на зиму

Ì²ÑÜÊÈÉ ÏÐÎÑÒ²Ð
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Якщо не погоджуєтесь з донара-
хуваннями в платіжки, то фахівці 
порталу «ГазПравда» радять ви-
магати в облгазу перерахунок і 
діяти за таким алгоритмом:
Крок 1. Надіслати претензію 
до облгазу, облгаз збуту з ви-
могою усунути допущені ним 
порушення та здійснити пере-
рахунок.
Крок 2. Звернутися зі скаргою 
до НКРЕКП щодо недотримання 
суб’єктами господарювання лі-
цензійних умов та незадовільної 
якості послуг, що надаються спо-

живачам природного газу.
Крок 3. Подати позов до суду 
про захист ваших прав через 
незаконні дії облгазу, облгаз 
збуту. Ознайомитися з інструк-
цією та завантажити бланки для 
заяв можна за цим посиланням: 
gazpravda.com.ua/blanki 
Раніше експертка Громадської 
мережі «Опора» Тетяна Бойко 
говорила, що для розв’язання 
проблеми з коефіцієнтами на газ 
у побутових споживачів потрібне 
політичне рішення на найвищо-
му рівні (bit.ly/2tl5ii0).

Що робити, якщо я проти 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Çà çëîâæèâàí-
íÿ ìîíîïîëüíèì 

ñòàíîâèùåì 16 ç 20 îáëãàç³â 
«Ðåã³îíàëüíî¿ ãàçîâî¿ êîìïàí³¿» 
îøòðàôóâàâ Àíòèìîíîïîëüíèé 
êîì³òåò Óêðà¿íè (äàë³ — ÀÌÊÓ).

«Ö³ êîìïàí³¿ ïðîòÿãîì æîâòíÿ 
2018-ãî ïî ñåðïåíü 2019 ðîêó äîíà-
ðàõîâóâàëè îá’ºìè âèêîðèñòàíîãî 
ïîáóòîâèìè ñïîæèâà÷àìè ïðèðîä-
íîãî ãàçó ïîíàä îáñÿãè, âèçíà÷åí³ 
ë³÷èëüíèêàìè. Òîáòî, çëîâæèâàëè 
ñâî¿ì ìîíîïîëüíèì ñòàíîâèùåì 
íà çàçíà÷åíîìó ðèíêó», — ïèøå 
ÀÌÊÓ (bit.ly/2tnxTmZ).

Ñåðåä îáëãàç³â, ÿê³ îøòðàôó-
âàëè, º é «Â³ííèöÿãàç». Êîìïà-
í³¿ âèñòàâèëè øòðàô 21 ì³ëüéîí 
ãðèâåíü, çîáîâ’ÿçàëè ïðèïèíèòè 
äîíàðàõóâàííÿ ó ïëàò³æêè ïî-
áóòîâèõ ñïîæèâà÷³â òà çðîáèòè 
íàñåëåííþ ïåðåðàõóíîê, ïî÷è-
íàþ÷è ç æîâòíÿ 2018-ãî. Àëå 
ó «Â³ííèöÿãàç» öüîãî ðîáèòè 
íå çáèðàþòüñÿ.

«ТИСК ЧИНОВНИКІВ НА БІЗНЕС» 
Ïîðóøåííÿ, çà ÿêå îøòðàôóâà-

ëè ãàçîâèê³â, öå ïðèâåäåííÿ ãàçó 
äî ñòàíäàðòíèõ óìîâ. Éîãî ñòàëè 
çàñòîñîâóâàòè ùå ç 2015 ðîêó, àëå 
âïèñóâàòè â ïëàò³æêè â³ííè÷àí — 
ç æîâòíÿ 2018-ãî.

Öÿ ìåòîäèêà, ÿê ïîÿñíþº îá-
ëãàç, ïîòð³áíà, ùîá êîðèãóâàòè 
ïîêàçíèêè ë³÷èëüíèê³â. Àäæå 
ó õîëîä³ ãàç ñòèñêàºòüñÿ, à â òå-

ïë³ — ðîçøèðþºòüñÿ, ùî ïðè-
çâîäèòü äî íåïðàâèëüíîãî îáë³êó 
áëàêèòíîãî ïàëèâà.

Òîæ, ÿêùî òåìïåðàòóðà â ïðè-
ì³ùåíí³ ÷è íà âóëèö³ â³äð³ç-
íÿºòüñÿ â³ä ñòàíäàðòíèõ óìîâ 
(+20 ãðàäóñ³â çà Öåëüñ³ºì òà òèñê 
760 ìåòð³â ðòóòíîãî ñòîâï÷èêà), 
ïîêàçíèêè ë³÷èëüíèêà ìíîæàòü 
íà êîåô³ö³ºíò â³ä 0,98 äî 1,08. 
Òàêèì ÷èíîì, íà êîæí³ 100 êó-
á³â äîïèñóþòü â³ä 1 äî 8 êóá³â. 
ßê áóäå ðåàãóâàòè «Â³ííèöÿãàç» 
íà ð³øåííÿ ÀÌÊÓ?

— Ìè ââàæàºìî, ùî Àíòè-
ìîíîïîëüíèé êîì³òåò óõâàëèâ 
ð³øåííÿ, íå ðîç³áðàâøèñü ó ñè-
òóàö³¿. Àäæå ïðèâåäåííÿ äî ñòàí-
äàðòíèõ óìîâ çàñòîñîâóºòüñÿ 
íà âñ³õ åòàïàõ òðàíñïîðòóâàííÿ 
ãàçó. Äî òîãî æ, íàéá³ëüøèé ìî-
íîïîë³ñò — «Íàôòîãàç» — ïðîäàº 
ãàç ç ïðèâåäåííÿì äî ñòàíäàðò-
íèõ óìîâ, êîðèñòóþ÷èñü ìåòîäè-
êîþ, ÿêó íàì çàáîðîíÿº Àíòè-
ìîíîïîëüíèé êîì³òåò.

Äî òîãî æ, ÿêùî ìè ïåðåñòàíåìî 
çàñòîñîâóâàòè êîåô³ö³ºíòè ïðèâå-
äåííÿ, ÿê³, äî ðå÷³, íå âêëþ÷åí³ 
ó òàðèô, òî öå áóäå íåñïðàâåäëèâî 
äî òèõ ñïîæèâà÷³â, ùî ìàþòü ë³-
÷èëüíèêè ç òåðìîêîìïåíñàòîðà-
ìè, ùî àâòîìàòè÷íî çàñòîñîâóþòü 
êîåô³ö³ºíòè ïðèâåäåííÿ.

Òàêå ð³øåííÿ Àíòèìîíîïîëü-
íîãî êîì³òåòó º òèñêîì ÷èíîâ-
íèê³â íà á³çíåñ òà íàíîñèòü 
øêîäó âñ³é ãàëóç³. Ìè áóäåìî 
îñêàðæóâàòè öå ó çàêîííèé ñïî-
ñ³á, — êàæå ðå÷íèöÿ «Â³ííèöÿãàç» 
Ëàðèñà Ëîã³íîâà.

ГАЗОВИКІВ ОШТРАФУВАЛИ 
ЗА ДОДАТКОВІ КУБИ
На 21 мільйон гривень  
Антимонопольний комітет оштрафував 
16 облгазів через застосування 
коефіцієнтів приведення до стандартних 
умов. Серед них — «Вінницягаз», який 
продовжує дописувати куби ще з жовтня 
2018 року. Кажуть, роблять це законно, 
що підтвердили декілька судів

КОЕФІЦІЄНТ У ЗАКОНІ 
Ðàí³øå Íàöêîì³ñ³ÿ ç ðåãó-

ëþâàííÿ ó ñôåð³ åíåðãåòèêè 
òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã (äàë³ — 
ÍÊÐÅÊÏ) íàìàãàëàñÿ çàáîðîíè-
òè «Â³ííèöÿãàçó» êîðèñòóâàòèñÿ 
êîåô³ö³ºíòàìè ïðèâåäåííÿ.

Ó áåðåçí³ ÍÊÐÅÊÏ îøòðà-
ôóâàëî â³ííèöüêèõ ãàçîâèê³â 
íà 850 òèñÿ÷ ãðèâåíü ³ çîáîâ’ÿçàëî 
çðîáèòè ïåðåðàõóíîê ïëàò³æîê 
â³ííè÷àí, ùîá ïðèáðàòè äîíà-
ðàõóâàííÿ. Â³ííèöüê³ ãàçîâèêè 
íå ïîãîäèëèñÿ öå ðîáèòè, ïî-
äàëè äî ñóäó òà âèãðàëè âæå äâ³ 
³íñòàíö³¿ — Â³ííèöüêèé îêðóæ-
íèé àäì³íñóä òà Ñüîìèé àïåëÿ-
ö³éíèé àäì³íñóä âñòàíîâèëè, ùî 
«Â³ííèöÿãàç» íå ïîðóøóº çàêîí, 
à çàñòîñîâóþòü êîåô³ö³ºíòè â³ä-
ïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè ÍÊÐÅÊÏ, 
ÿêà º ÷èííîþ ùå ç 2015 ðîêó.

Çàðàç ñïðàâà ÍÊÐÅÊÏ ïðîòè 
«Â³ííèöÿãàç» çíàõîäèòüñÿ ó Âåð-
õîâíîìó Êàñàö³éíîìó àäì³íñó-
ä³, ÿêèé ùå âèâ÷àº ìàòåð³àëè ³ 
íå ðîçïî÷àâ çàñ³äàííÿ ïî ñóò³. 
Ðîçëîãî, ïðî ð³øåííÿ ïåðøèõ 
äâîõ ³íñòàíö³é ìîæíà ïðî÷èòà-
òè íà «20õâèëèí»: bit.ly/2PoUkR4 

ЗАБЕРУТЬ СУБСИДІЇ ТА ГАЗ?
×åðåç áîðãè çà êîåô³ö³ºíòàìè 

äåÿêèì â³ííè÷àíàì íå íàðàõó-
âàëè ñóáñèä³¿, õî÷à Ì³í³ñòåðñòâî 
ñîöïîë³òèêè äîñ³ êàæå, ùî íå âè-
çíàþòü òàê³ ãàçîâ³ áîðãè:

— Ìè ìàºìî äîñòóï äî áàç äà-
íèõ ïðî áîðãè çà êîìóíàëüíèìè 
ïîñëóãàìè, äå çàáîðãîâàí³ñòü 
çà ãàç âêàçàíà â ö³ëîìó, — êàçà-
ëà äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó ñî-
öïîë³òèêè ì³ñüêðàäè Âàëåíòèíà 
Âîéòêîâà. — Òîæ íàø³ ñïåö³àë³ñòè 
ðåêîìåíäóþòü ëþäÿì çâåðíóòèñÿ 
äî «Â³ííèöÿãàç çáóòó», àáè òàì 
¿ì ðîçìåæóâàëè ïîòî÷íèé áîðã, 
ÿêùî â³í º, òà çàáîðãîâàí³ñòü 
çà êîåô³ö³ºíòàìè. Òîáòî, ïîòð³áíî 
ïðèíåñòè äîâ³äêó, â ÿê³é âêàçàíî 
ôàêòè÷íèé áîðã çà ãàç. Òèì ïà÷å, 
ó ö³º¿ êîìïàí³¿ º â³ääàëåíå ðîáî÷å 
ì³ñöå â «Ïðîçîðèõ îô³ñàõ».

ßêùî áóäå çðîñòàòè çàáîðãîâà-
í³ñòü çà ãàç, ÿêó â³ííèöüê³ ãàçî-
âèêè íå ðîçä³ëÿþòü, òî ìîæóòü 
â³äð³çàòè òðóáè.

— ßêùî ó ñïîæèâà÷à áóäå 
ïðîñòðî÷åíà çàáîðãîâàí³ñòü ïî-
íàä äâà ì³ñÿö³, òî ñïî÷àòêó ïî-
ñòà÷àëüíèê «Â³ííèöÿãàç çáóò» 
íàäàº ïîïåðåäæåííÿ, à ïîò³ì 
÷åðåç ïåâíèé ÷àñ éäå ïðîöåäóðà 
â³äêëþ÷åííÿ â³ä ãàçîïîñòà÷àí-
íÿ, — ðîç’ÿñíþâàâ êîìåðö³éíèé 
äèðåêòîð ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» Âîëî-
äèìèð Àíòîøêî. — ×è â³äêëþ÷à-
ëè çà áîðãè çà êîåô³ö³ºíòàìè — 
ñêàçàòè íå ìîæó, áî ìè íå ðîçä³-
ëÿºìî áîðã çà ë³÷èëüíèêîì ³ áîðã 
çà êîåô³ö³ºíòàìè. Àëå ç äîñâ³äó 
ñêàæó, ùî 80% áîðæíèê³â ïðî-
ñòî íå ïëàòÿòü çà ãàç ³ äîâîäÿòü 
ñèòóàö³þ äî êðèòè÷íî¿ ìåæ³.

Антимонопольники забороняють коефіцієнти. 
Усім побутовим споживачам газовики мають 
перерахувати платіжки з жовтня 2018 року 

Ні, плачу тільки за показниками лічильника 

 78,36%

Уперше чую! А що за коефіцієнти?

                  12,05%

Так, це європейська практика 

               9,59%

Чи платите додаткові куби газу за коефіцієнтами?

Опитування
Результати голосування на сайті.vn20minut.  Усього голосів: 365 (bit.ly/35jWWoV).

Таксист затримав 
розбійника
 Ìàéæå áëîêáàñòåð-
ñüêà ³ñòîð³ÿ ñòàëàñÿ âíî÷³ 
11 ãðóäíÿ 2019 ðîêó ó Â³-
ííèö³. Ï’ÿíèé ïàñàæèð 
õîò³â äî¿õàòè äî Íåìèð³â-
ñüêîãî ðàéîíó. Ãðîøåé 
ó íüîãî íå âèñòà÷àëî, òîæ 
êë³ºíò ä³ñòàâ ï³ñòîëåò.
— Áëèçüêî ï³âíî÷³ íà ñïåö-
ë³í³þ 102 íàä³éøëî ïîâ³äî-
ìëåííÿ ïðî â÷èíåííÿ ðîç-
á³éíîãî íàïàäó íà 46-ð³÷íî-
ãî âîä³ÿ òàêñ³. Ïîòåðï³ëèé 
ïîâ³äîìèâ, ùî, êîëè ïåðå-
áóâàâ íà ñòîÿíö³ ïîáëèçó 
ñóïåðìàðêåòó, äî íüîãî 
ï³ä³éøîâ íåçíàéîìåöü òà 
ïîïðîñèâ â³äâåçòè äî Íåìè-
ð³âñüêîãî ðàéîíó. Ä³çíà-
âøèñü âàðò³ñòü ïî¿çäêè, 
÷îëîâ³ê ä³ñòàâ ï³ñòîëåò òà 
ïî÷àâ âèìàãàòè çàäàðìà â³ä-
âåçòè ó âêàçàíå ì³ñöå. Ï³ä 
÷àñ ñóïåðå÷êè ïîòåðï³ëèé 
âèáèâ ç ðóê çëîâìèñíèêà 
ï³ñòîëåò òà çàòðèìàâ éîãî, — 
êàæóòü ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿ 
ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
Çà ³íôîðìàö³ºþ ïðàâîîõî-
ðîíö³â, 36-ð³÷íèé æèòåëü 
Íåìèð³âñüêîãî ðàéîíó áóâ 
ï’ÿíèé. Îïåðàòèâíèêè 
âèëó÷èëè ó çàòðèìàíîãî 
ï³ñòîëåò, ñõîæèé íà ïíåâ-
ìàòè÷íèé. Çáðîÿ íàïðàâëå-
íà íà åêñïåðòèçó. Ñë³ä÷èì 
â³ää³ëåííÿì ïîë³ö³¿ â³äêðèòî 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
çà ÷. 1 ñò. 187 Êðèì³íàëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Çà ðîç-
á³é ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàí-
íÿ — äî 7 ðîê³â ïîçáàâëåí-
íÿ âîë³.

Вкрали ікони
 ×îòèðè ñòàðîâèíí³ ³êîíè 
âèêðàëè ç õðàìó â ñåë³ 
Êóðèë³âö³, ùî ó Â³ííèöü-
ê³é îáëàñò³. Ñâÿòèí³ ö³íí³, 
äåÿêèì á³ëüøå ñòà ðîê³â ³ 
íàïèñàí³ âîíè â ìîíàñòèð³ 
íà Àôîí³.
— Ñë³äè âèäíî á³ëÿ â³-
êîí ó õðàì. Àëå òàì ñòîÿòü 
ðåø³òêè. Çëîâìèñíèêè 
íå çìîãëè âèëàìàòè çàë³-
çî òà çíàéøëè ìàëåíüêå 
â³êîíöå áåç ãðàò òà çàë³çëè 
âñåðåäèíó, — ðîçïîâ³äàº 
îòåöü Ìèõàéëî.
Ç³ ñò³í öåðêâè êðàä³¿ çíÿëè 
äâ³ âåëèê³ ³êîíè, à ç àëòàðÿ 
çíÿëè ùå é äâ³ ìàëåíüê³. 
Åêñïåðòè îö³íþþòü ¿õ 
âàðò³ñòü ó ïîíàä 7 òèñÿ÷ 
äîëàð³â. Çëî÷èíö³ ç âèêðà-
äåíèì âèéøëè ÷åðåç äâåð³ 
õðàìó. Ñâÿùåíèê çðàíêó 
ïðèéøîâ ó öåðêâè òà âè-
ÿâèâ êðàä³æêó, ïðî ÿêó ïî-
â³äîìèâ ó ïîë³ö³þ. Ñë³ä÷³ 
â³äêðèëè êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ.

КОРОТКОКОРОТКО
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Çðàíêó 11 ãðóä-
íÿ ³íñïåêòîðè âè-
éøëè ó ñâ³é ïåð-

øèé ðåéä. Ó ¿õí³õ ñóìêàõ ïà÷êè 
ëèñò³âîê ç ïðàâèëàìè ïàðêóâàííÿ 
òà ïðî ðîçì³ð øòðàô³â. Àëå ïåðø³ 
1,5–2 ì³ñÿö³ ³íñïåêòîðè øòðàôó-
âàòè íå áóäóòü.

— Çàðàç ðîç'ÿñíþâàëüíèé ïåð³-
îä. Íàäàë³ áóäåìî íàëàãîäæóâàòè 
ðîáîòó, îòðèìàºìî ïðèñòðî¿, ùîá 
çàì³ðþâàòè â³äñòàíü â³ä ï³øîõ³ä-
íèõ ïåðåõîä³â, áîä³-êàìåðè, ÿê 
ó ïîë³ö³¿, òà áàãàòî ³íøîãî, — 
êàæå ³íñïåêòîð ç ïàðêóâàííÿ 
Áîãäàí Ôàëèíñüêèé.

²íñïåêòîð áà÷èòü ìàøèíó, ùî 
ïðèïàðêîâàíà ç ïîðóøåííÿì. 
Îñê³ëüêè âîä³ÿ íåìàº ïîáëèçó, 
òî çàëèøàº ëèñò³âêó ç ïîâ³äî-
ìëåííÿì ïðî ïîðóøåííÿ ï³ä 
«äâ³ðíèêîì» íà ëîáîâîìó ñêë³.

— ßêùî íåìàº âîä³ÿ ïîðÿä ç 
ìàøèíîþ, ùî ïðèïàðêîâàíà ç 
ïîðóøåííÿì, òî áóäåìî ðîáèòè 
ì³í³ìóì äâ³ ôîòîãðàô³¿ íà ïëàí-
øåò, âèïèñóâàòèìåìî ïîñòàíî-
âó ïðî øòðàô ³ çàëèøàòèìåìî 
¿¿ íà ëîáîâîìó ñêë³ ï³ä «äâ³ðíè-
êàìè».

— Òîáòî, âàøà ðîáîòà áóäå 
òàêîþ æ, ÿê ïîêàçóþòü ðîáîòó 
³íñïåêòîð³â ç ïàðêóâàííÿ ó ê³íî?

— ßê ó ê³íî, àëå çã³äíî ç çà-
êîíîäàâñòâîì, — êàæå Áîãäàí. — 
Ó íàñ áóäóòü ÷åêîâ³ ïðèíòåðè, ÿê³ 
äðóêóâàòèìóòü ³íôîðìàö³þ ïðî 
ìàøèíó, ïðî ïðàâîïîðóøåííÿ, 
ñóìó øòðàôó òà ðåêâ³çèòè äëÿ 
éîãî îïëàòè. Àëå òàê³ øòðàôè 

ïî÷íåìî âèïèñóâàòè íå ðàí³øå 
í³æ çà 2 ì³ñÿö³, êîëè íàì äàäóòü 
òàêó òåõí³êó, òà ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ 
ì³ñüêî¿ âëàäè.

ДОСТУП ДО БАЗИ ПОЛІЦІЇ 
Éäåìî ç ³íñïåêòîðàìè äàë³, 

ââåðõ Ñîáîðíîþ. ²íñïåêòîðè çà-
ëèøàþòü ïîâ³äîìëåííÿ íà ëîáî-
âîìó ñêë³ á³ëüøîñò³ ìàøèí á³ëÿ 
Ãîëîâïîøòàìòó. Ïðèì³÷àºìî, 
ùî äåÿê³ âîä³¿ ïðîñòî âèêèäàþòü 
ëèñò³âêè ïðî ïîðóøåííÿ ïðàâèë 
ñòîÿíêè. À ùî áóäå, êîëè çàì³ñòü 
ëèñò³âêè áóäå ñïðàâæí³é øòðàô? 
Éîãî òåæ ìîæíà âèêèíóòè òà 
çà öå í³÷îãî íå áóäå?

— Ïàðàëåëüíî âñÿ ³íôîðìàö³ÿ 
ïåðåñèëàºòüñÿ äî ñïåöê³ìíàòè 
ó áóä³âë³ ì³ñüêðàäè. Ñïåö³àë³ñò 
òàì ñêëàäàº ïîñòàíîâó ïðî àä-
ì³íïîðóøåííÿ, ÿêó ìè áóäåìî 
ï³äïèñóâàòè ï³ñëÿ çâ³ðêè äàíèõ. 
Âíîñèìî äàí³ ïðî ïîðóøíèêà 
íà ñàéò ì³ñüêðàäè, äî ªäèíîãî 
äåðæðåºñòðó àäì³íïðàâîïîðó-
øåíü òà çàìîâíèì ëèñòîì íàäñè-
ëàºìî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî øòðàô 
âëàñíèêó àâòî. Ó íàøèõ ôàõ³âö³â 
áóäå äîñòóï äî ïîë³öåéñüêî¿ áàçè, 
äå º àäðåñè àâòîâëàñíèê³â, — êàæå 
³íñïåêòîð ç ïàðêóâàííÿ ßðîñëàâ 
Áåçâåðõí³é.

— À ÿê áóòè ç «ºâðîáëÿõàìè»?
— Ìàéæå àíàëîã³÷íà ïðîöå-

äóðà. Çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì, 
ïîñòàíîâó ïðî øòðàô íàäñèëàºìî 
íà ëþäèíó, ÿêà ââåçëà öå àâòî 
â Óêðà¿íó.

Âàæëèâèé íþàíñ: çàêîíîäàâåöü 
âñòàíîâèâ, ùî ÿêùî ñïëàòà â³ä-
áóäåòüñÿ çà ïåðø³ 10 áàíê³âñüêèõ 
äí³â, òî ìîæå ñïëàòèòè ò³ëüêè 
50% â³ä øòðàôó. À ÿêùî ïðî-

ЗАПУСТИЛИ СЛУЖБУ, ЯКА МАЄ 
НАВЕСТИ ЛАД НА ПАРКОВКАХ 
Поки без штрафів  У Вінниці 
запрацювали інспектори з паркування. 
Це шість людей у зелених жилетах, які 
розповідають водіям про порушення 
правил стоянки в центрі міста. Що про 
муніципальну інспекцію думають водії?

òÿãîì 30 áàíê³âñüêèõ äí³â íåìàº 
ñïëàòè øòðàôó, òî öÿ ñïðàâà ïå-
ðåäàºòüñÿ íà Äåðæàâíî-âèêîíàâ-
÷ó ñëóæáó.

«СПОЧАТКУ — ПАРКОВКИ» 
Ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç âîä³ÿìè, ÿê³ 

îòðèìóâàëè «øòðàôí³» ëèñò³âêè. 
Âîä³é Âîëîäèìèð ïðèïàðêóâàâñÿ 
íà âóëèö³ Ìèòðîïîëèòà Ïåòðà 
Ìîãèëè, á³ëÿ Ãîëîâïîøòàìòó. 
×îëîâ³ê ââàæàº, ùî óñå çà ïðà-
âèëàìè, àëå ³íñïåêòîð êàæå — 
äî ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó ìåíø 
ÿê 10 ìåòð³â, òîæ öå ïîðóøåííÿ.

— ß íå ââàæàþ, ùî äîïóñòèâ 
ïîðóøåííÿ. Â³ä ïåðåõîäó º äåñÿòü 
ìåòð³â. À ùîäî ñëóæáè ³íñïåê-
òîð³â, òî ïîòð³áíî áóëî ñïî÷àòêó 
àâòîñòîÿíêè çðîáèòè, à âæå ïî-
ò³ì øòðàôóâàòè, — êàæå âîä³é 
Âîëîäèìèð.

Âîä³é Äìèòðî Áóêàëüöåâ ïðè-
ïàðêóâàâñÿ á³ëÿ áóäèíêó íà Ñî-
áîðí³é, 38. Òàì ðîçïîâñþäæó-
ºòüñÿ ä³ÿ çíàêó, ùî çàáîðîíÿº 
ñòîÿíêó. Àëå Äìèòðî êàæå, ùî 
òóò äëÿ íüîãî «áåçâèõ³äíà ñèòó-
àö³ÿ»:

— Ìàøèíó ïîñòàâèòè çà çà-
êîíîì í³äå, à âàíòàæ ïîòð³áíî 
áóëî âèíåñòè, áî òóò ïîðÿä ìà-
ãàçèí, — êàæå âîä³é. — ×åñíî, 
ÿ íå ñèëüíî ðîçóì³þ, äëÿ ÷îãî òóò 
ñòîÿòü çíàêè. Çàïàðêîâàí³ àâòî 
íà á³ëüøîñò³ ä³ëÿíîê Ñîáîðíî¿ 
íå çàâàæàþòü ðóõó òðàíñïîðòó, 
à çàêîííî ïðèïàðêóâàòèñÿ çàðàç 
í³äå: ñòîÿíêà çà ì³ñüêðàäîþ çàáè-
òà ìàøèíàìè ïðàö³âíèê³â ðàäè, 
ïàðê³íã íà «Ñêàéïàðêó» çàêðèëè 
íà ðåìîíò.

Ïèòàºìî ÷îëîâ³êà, ÷è äîö³ëüíà 
ó Â³ííèö³ ñëóæáà ³íñïåêòîð³â ç 
ïàðêóâàííÿ?

— ß ïðåêðàñíî ðîçóì³þ, ùî öå 
¿õíÿ ðîáîòà ³ öÿ ñëóæáà ñïðàâä³ 
ïîòð³áíà, ùîá íàâåñòè ëàä. ßêùî 
âîíè áóäóòü ñòàâèòèñÿ ç ðîçóì³í-
íÿì äî êîæíîãî âîä³ÿ, òî ÿ ò³ëüêè 
çà, — êàæå Äìèòðî Áóêàëüöåâ.

ЗА ЩО ШТРАФУВАТИМУТЬ 
Ì³ñüêðàäà âñòàíîâèëà, ùî â³ä-

ä³ë ç ïàðêóâàííÿ çìîæå øòðà-
ôóâàòè çà ïîðóøåííÿ ñòîÿíêè 
íà ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîäàõ, òðîòóà-
ðàõ, âåëîäîð³æêàõ òà ó ì³ñöÿõ, ÿê³ 
íå ïåðåäáà÷åí³ äëÿ ïàðêóâàííÿ 
(øòðàôè 255 ³ 510 ãðèâåíü, ÷àñ-
òèíà 1,3 ñòàòò³ 122 Àäì³íêîäåêñó; 
ñòàòòÿ 152–1 Àäì³íêîäåêñó — 
àâò.). Çà íåïðàâîì³ðíó ñòîÿíêó 
íà ì³ñöÿõ äëÿ ëþäåé ç ³íâàë³ä-

í³ñòþ ïðîäîâæèòü âèïèñóâàòè 
ïðîòîêîëè ïàòðóëüíà ïîë³ö³ÿ.

Ìóí³öèïàëüí³ ³íñïåêòîðè 
çìîæóòü âèêëèêàòè åâàêóàòîð, 
ÿêèé áóäå âèâîçèòè ìàøèíó 
ïîðóøíèêà íà øòðàôìàéäàí-
÷èê. Ñïåöòðàíñïîðò çàêóïëÿòü 
ó ñ³÷í³ 2020 ðîêó çà êîøòè ì³ñòà. 
Êåð³âíèê â³ää³ëó ç ïàðêóâàííÿ 
Ãåííàä³é Áîãóñëàâñüêèé êàæå, 
ùî äî øòðàô³â ìàº òðèâàòè ïåðå-
õ³äíèé ïåð³îä ç ðîç’ÿñíþâàëüíîþ 
ðîáîòîþ.

— Çàðàç ìàºìî ø³ñòü ³íñïåê-
òîð³â. Ó íàñ º ïåâíà ê³ëüê³ñòü 
âàêàíòíèõ ì³ñöü, ÿê³ ìè áóäåìî 
çàïîâíþâàòè ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ 
ï³ëîòíîãî åòàïó. À â äèíàì³ö³ áó-
äåìî âèð³øóâàòè, ÷è çá³ëüøóâàòè 
øòàò ÷è í³. Ìè ïðîõîäèëè ñòàæó-
âàííÿ ó Ëüâîâ³ òà Òåðíîïîë³, äå 
ïåðåéìàëè äîñâ³ä ìóí³öèïàëüíèõ 
ñëóæá, ÿê³ ñë³äêóþòü çà ïàðêó-

âàííÿì â ì³ñò³.
Ïèòàºìî, à ÿêó ìàòèìóòü çàðï-

ëàòó ìóí³öèïàëüí³ ³íñïåêòîðè òà 
÷è áóäå «ãîíèòâà» çà ïðîòîêîëà-
ìè?

— Îòðèìóâàòèìóòü 10 òèñÿ÷ 
900 ãðèâåíü (ñóìà äî îïîäàò-
êóâàííÿ, «áðóäíèìè» — àâò.). 
Çà äîñâ³äîì Êèºâà ìè áà÷èìî, ùî 
òàêà çàðïëàòà º íåâåëèêîþ äëÿ 
òîãî, ùîá ëþäè õîò³ëè éòè äî íàñ 
íà ðîáîòó, — êàæå Ãåííàä³é Áî-
ãóñëàâñüêèé. — Ìîæëèâî, áóäå 
ïðåì³àëüíà ÷àñòèíà çà ê³ëüê³ñòü 
ðåàë³çîâàíèõ ïðîòîêîë³â. ²íñïåê-
òîðè ïðîéøëè ñåðéîçíó ï³äãî-
òîâêó òà, êð³ì âèâ÷åííÿ ïðàâèë 
ïàðêóâàííÿ, âîíè ðîçóì³þòüñÿ, 
ÿê íàäàâàòè ïåðøó íåâ³äêëàäíó 
äîïîìîãó. Õëîïö³ â íàñ íà÷å 
äåñàíò, ãîòîâ³ íà 200%, — êàæå 
êåð³âíèê â³ää³ëó ç ïàðêóâàííÿ 
Ãåííàä³é Áîãóñëàâñüêèé.

Водії скаржаться, що у Вінниці 
недостатньо стоянок. Чи справді 
це так?
— Провели моніторинг всіх пар-
комісць у місті. Зараз їх 7421. 
Спільно з науковцями з ВНТУ 
підготували пропозицію, щоб 
збільшити кількість паркомісць 
ще на чотири тисячі, — каже 
Геннадій Богуславський. — На-
томість у місті лише офіційно 
зареєстровано 130 тисяч авто, 
плюс 27 тисяч у Вінницькому ра-
йоні. Реальну ж кількість машин 
порахувати практично неможли-

во. З такою кількістю автомобі-
лів у Вінниці має бути близько 
63 тисячі паркомісць та створити 
стільки місць для стоянки — це 
нереально.
Перелік парковок з мапою є 
на Геопорталі Вінниці за цим 
посиланням: map.vmr.gov.ua 
Раніше керівник ГО «Дорожній 
контроль Вінниця» Володимир За-
тайдух закликав, аби інспектори 
з паркування не були «каральним 
органом», а вели роз’яснювальну 
роботу з водіями-порушниками 
правил (bit.ly/dorControl).

Вінниці потрібно 63 тисячі паркомісць 

Ó ñ³÷í³ çàêóïëÿòü 
åâàêóàòîð. 
Øòðàôè çà ïîðóøåííÿ 
áóäóòü îð³ºíòîâíî 
ç áåðåçíÿ, ÿêùî 
öå óõâàëèòü ìåð³ÿ

Міська рада визначила, за що будуть штрафи. 
Складати протоколи за неправомірну стоянку на місцях для 
людей з інвалідністю має поліція

Інспектори штрафуватимуть і без водія. Повідомлення про 
порушення залишатимуть під «двірником», на лобовому склі
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ó ñóäîâîìó ïî-
ðÿäêó îñêàðæóº 
ïîñòàíîâè, ñêëà-

äåí³ êàïðàëîì ïîë³ö³¿ íà éîãî 
àíêåòí³ äàí³, 44-ð³÷íèé â³ííè÷àí 
Ðóñëàí Êîëîì³ºöü. ×îëîâ³ê âæå 
ìàº îäèí ñêàñîâàíèé øòðàô é 
ðîçðàõîâóº, ùî íà éîãî êîðèñòü 
áóäå ùå äâà ð³øåííÿ. Äàë³ â³í ïî-
çèâàòèìåòüñÿ íà ïîë³öåéñüêîãî, 
ÿêèé òðè÷³ îôîðìèâ éîãî ÿê ïî-
ðóøíèêà, ò³ëüêè òîìó, ùî õòîñü 
íàçâàâñÿ Ðóñëàíîì Êîëîì³éöåì.

Íàïðèê³íö³ âåðåñíÿ, ÿê ðîç-
ïîâ³â â³ííè÷àíèí, éîìó ïîøòàð 
ïðèí³ñ ëèñòè ïðî øòðàôè çà êó-
ð³ííÿ, ðîçïèâàííÿ ñïèðòíèõ íà-
ïî¿â ³ íåïðèñòîéíó ëàéêó â ãðî-
ìàäñüêîìó ì³ñö³.

— Â³äêðèâàþ ö³ ëèñòè — ³ äóæå 
ñèëüíî çäèâîâàíèé, — êàæå Ðóñ-
ëàí Êîëîì³ºöü. — Íà ìî¿ äàí³ 
(³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³, ïð³çâèùå, äàòà 
íàðîäæåííÿ) áóëè ñêëàäåí³ òðè 
ïðîòîêîëè ç ïðîì³æêîì â 10 õâè-
ëèí 15 âåðåñíÿ öüîãî ðîêó. Ì³ñöå 
ô³êñàö³¿ ïîðóøåííÿ: ïëîùà Ïðè-
âîêçàëüíà. ×àñ ñêëàäàííÿ: 19.25, 
19.35, 19.45. Ìè âñ³ºþ ðîäèíîþ 
çãàäóâàëè, äå áóëè ³ ùî ðîáèëè. 
ß í³êóäè íå âèõîäèâ. Âåñü äåíü 
áóâ âäîìà. Ìè ðîáèëè ðåìîíò.

Òèì íå ìåíøå, â äîêóìåíòàõ 
÷îëîâ³ê áóâ íàçâàíèé âèííèì 
ó òðüîõ àäì³íïîðóøåííÿõ. Çà ïåð-
ø³ äâà ìàâ çàïëàòèòè ïî 51-é 
ãðèâí³ øòðàôó. Çà òðåò³é — 

170 ãðèâåíü, áî öå ïîðóøåííÿ 
íåâ³äîìî ÷îìó çàäîêóìåíòóâàëè, 
ÿê ñêîºíå ïîâòîðíî.

— ß íå ìàþ øê³äëèâèõ çâè÷îê. 
Íå êóðèâ í³êîëè ³ ìîæó âèïèòè 
ò³ëüêè íà ñâÿòà. Ñïîðòîì ðàí³øå 
ïðîôåñ³éíî çàéìàâñÿ, òåïåð — 
äëÿ ñåáå. Âè íå óÿâëÿºòå, ùî ïðî 
ìåíå ïîäóìàëà ìîÿ ñ³ì’ÿ. Öå âñå 
âèãëÿäàëî, í³áè ÿ âåäó ïîäâ³éíå 
æèòòÿ, — ãîâîðèòü ï³äïðèºìåöü.

Ðóñëàí îäðàçó ç³äçâîíèâñÿ ç 
àäâîêàòîì, ³ âèð³øèëè ïîäàâà-
òè ïîçîâè äî ñóäó ïðî ñêàñóâàí-
íÿ ïîñòàíîâ. Êàæå, éîìó áóëî 
íåñêëàäíî çàïëàòèòè øòðàôè, àëå 
ïîäóìàâ: ðàïòîì öå ïîâòîðèòüñÿ? 
Â³äïîâ³äà÷åì ó öèõ ñïðàâàõ ñòàâ 
êàïðàë ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Ñåð-
ã³ÿ Êîòèãà, ùî ñêëàâ äîêóìåíòè 
ïðî àäì³íïîðóøåííÿ. ßê òðåòþ 
ñòîðîíó çàëó÷èëè äî ñóäîâèõ 
ðîçáèðàíü óïðàâë³ííÿ ïàòðóëü-
íî¿ ïîë³ö³¿.

— Áóëî ø³ñòü ñóäîâèõ çàñ³äàíü, 
íà ÿê³ ç ¿õíüî¿ ñòîðîíè í³õòî 
íå ç’ÿâëÿâñÿ, — ðîçêàçóº Ðóñëàí 
Êîëîì³ºöü. — Ìè ïðèéøëè, ¿õ 
íåìàº, ïåðåíåñëè ñóä, ïåðåíåñëè, 
ïåðåíåñëè, ïåðåíåñëè… Íà ñüî-
ìå çàñ³äàííÿ ïðèéøîâ þðèñò ç 
óïðàâë³ííÿ, õî÷à äî öüîãî âîíè 
ïèñàëè â³äçèâ ïîçîâó, áî í³áèòî 
â íèõ º äîêàçè, ùî öå ä³éñíî 
ÿ ñêî¿â ïîðóøåííÿ íà âîêçàë³.

ФОТО З ВАЙБЕРА 
Íà äîêàç ïîë³ö³ÿ íàäàëà ñóäó 

ôîòî ç Âàéáåðà, íà ÿêîìó áà÷è-
ìî çîâñ³ì íå ñõîæîãî íà Ðóñëàíà 

ЗА П’ЯНКУ ОШТРАФУВАЛИ 
НЕПИТУЩОГО СПОРТСМЕНА 
Дурна помилка?  Порядний 
сім’янин, спортсмен і без шкідливих 
звичок. Сім’я Руслана Коломійця була 
шокована поліцейськими постановами, 
які прийшли поштою. У них значилося: 
він пив, курив і лаявся на залізничному 
вокзалі, тому має сплатити штрафи. 
Вінничанин оскаржує ці документи в суді. 
Але на засідання не з’являється «коп», 
який оштрафував невинного

Êîëîì³éöÿ ÷îëîâ³êà. ßê òàê ñòà-
ëîñÿ, ùî ïðàâîîõîðîíö³ íå ïåðå-
â³ðèëè öå íà ì³ñö³ ³ ðîçá³æí³ñòü 
ç’ÿñóâàëàñÿ ò³ëüêè íà ñóäàõ?

— ß ï³øîâ íà ïðèíöèï, õîäæó 
íà êîæíå çàñ³äàííÿ. Òàì ãîâîðþ: 
«Ïîäèâ³òüñÿ íà ìåíå, íà ôîòî õà-
íèãà ÿêèéñü âîêçàëüíèé, à ÿ çà-
éìàþñÿ ñïîðòîì ç 96-ãî ðîêó, 
ãðåêî-ðèìñüêîþ áîðîòüáîþ, 
íå âæèâàþ», — ðîçêàçóº Ðóñëàí 
Êîëîì³ºöü.

Óæå º ðåçóëüòàò ðîçãëÿäó ïåð-
øî¿ ç îñêàðæåíèõ ïîñòàíîâ — 
ñêàñóâàëè ïîë³öåéñüêèé äîêó-
ìåíò. Ïîçèâà÷ óïåâíåíèé, ùî 
òàêà æ äîëÿ ÷åêàº íà äâà ³íø³ 
ïðîòîêîëè.

Ó ð³øåíí³, âèíåñåíîìó 29-ãî 
ëèñòîïàäà, ÷èòàºìî, ùî çàïèñó ç 
áîä³-êàìåðè ïàòðóëüíîãî íàäàòè 
íå çìîãëè, áî òàê³ á³ëüøå ì³ñÿ-
öÿ íå çáåð³ãàþòüñÿ. Òîæ ÷è ìàëî 
ì³ñöå âçàãàë³ ïîðóøåííÿ áóäü-
ÿêî¿ ëþäèíè â òîé ÷àñ íà âîêçàë³, 

íåâ³äîìî. Íàòîì³ñòü ñâ³äêè ï³ä-
òâåðäèëè àá³ë³ Ðóñëàíà.

«Íàäàíèé òðåòüîþ îñîáîþ 
ïèñüìîâèé äîêàç — ôîòîçí³ìîê, 
íå ï³äòâåðäæóº ïåðåáóâàííÿ (…) 
ïî âóë. Ïðèâîêçàëüíà,1 íà çó-
ïèíö³ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó 
Êîëîì³éöÿ â ï’ÿíîìó âèãëÿä³, — 
íàïèñàíî â ð³øåíí³. — Êð³ì òîãî, 
ïîçèâà÷ êàòåãîðè÷íî çàïåðå÷óº 
òå, ùî ñàìå â³í çîáðàæåíèé 
íà ôîòîçí³ìêó. Íà ï³äñòàâ³ âè-
êëàäåíîãî ñóä ââàæàº, ùî ïîçîâ 
º îáãðóíòîâàíèì ³ ï³äëÿãàº çà-
äîâîëåííþ».

КАПРАЛ ХОТІВ ДОМОВИТИСЯ 
Íåâäîâç³ ï³ñëÿ ñóäîâîãî ð³øåí-

íÿ Ðóñëàíó Êîëîì³éöþ çàòåëå-
ôîíóâàâ êàïðàë Ñåðã³é Êîòèãà 
é ïîïðîñèâ çóñòð³÷³.

— ßê ÿ õîò³â ç âàìè çóñòð³òèñÿ! 
Â áóäü-ÿêå ì³ñöå ï³ä’¿äó, äå á âè 

íå çíàõîäèëèñÿ, — ðîçêàçóº, ÿê 
â³äðåàãóâàâ íà äçâ³íîê ïîìèëêîâî 
îøòðàôîâàíèé. — Ìè ïðèçíà÷è-
ëè çóñòð³÷ íà 30-ð³÷÷ÿ, íà çàïðàâ-
ö³ ÎÊÊÎ. Çí³ìàëè â³äåî…

Çàïèñ ðîçìîâè ç êàïðàëîì 
âèêëàëè â Ôåéñáóê. Ó ïîñò³ 
äî â³äåî äðóã ïîñòðàæäàëîãî â³ä 
ïîñòàíîâ â³ííè÷àíèíà íàïèñàâ, 
ùî ïîë³öåéñüêèé âèçíàâ ñâî¿ ä³¿ 
íåïðàâèëüíèìè ³ íåçàêîííèìè: 
«Ïàòðóëüíèé ìàº âèùó þðè-
äè÷íó îñâ³òó, àëå ÿê â³äïîâ³äàòè 
çà ñâî¿ çëî÷èíí³ ä³¿ — â³í íå çíàº. 
Íà ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ íå ç'ÿâèâñÿ 
³ âïåðòî ïðîäîâæóâàâ ³ãíîðóâà-
òè äîëþ íåçàêîííî çàñóäæåíî¿ 
íèì ëþäèíè! ßêùî áóäåìî ñòî-
ÿòè îñòîðîíü ïîä³áíîãî ñâàâ³ëëÿ, 
òî áóäü-õòî çìîæå ñòàòè æåðòâîþ 
çëî÷èííèõ ä³é ïðàâîîõîðîíö³â!» 

— Ñïðàâà â òîìó, ùî ëþäè-
íà íàçâàëàñÿ çîâñ³ì ³íøèìè 
äàíèìè, — íàìàãàâñÿ ïîÿñíèòè 
êàïðàë, ÿê òàê ñòàëîñÿ, ùî â ïî-
ñòàíîâàõ äàí³ Êîëîì³öÿ.

— Òî öå ÿ ìîæó íàçâàòèñÿ Êî-
òèãîþ, ³ ìåí³ âèäàäóòü òàáåëüíó 
çáðîþ íà Áîòàí³÷í³é? — ïèòàº 
ïîë³öåéñüêîãî òîâàðèø Ðóñëàíà.

— Çâ³ñíî, íå âèäàäóòü, — â³ä-
ïîâ³äàº êîï.

Éîãî ïèòàëè, ÷îìó â³í íå ³äåí-
òèô³êóâàâ îñîáó ïîðóøíèêà, 
íå âîçèâ ó â³ää³ëîê ïîë³ö³¿ ÷è 
çà àäðåñîþ ïðîæèâàííÿ, ùîá 
ïåðåâ³ðèòè ³íôîðìàö³þ, à ïðî-
ñòî çàïèñàâ äàí³ ç³ ñë³â ï’ÿíîãî 
ïîðóøíèêà.

— ß âàì ùå ðàç êàæó, ëþäèíà 
íàçâàëàñÿ éîãî äàíèìè, — ïîâòî-
ðèâ ïðàâîîõîðîíåöü.

— Òîáòî áóäü-ÿêà íåâèííà 

ëþäèíà ç öèõ áóäèíê³â ìîæå 
áóòè âàìè ïðèòÿãíåíà äî â³äïî-
â³äàëüíîñò³, àëå ó íèõ ó âñ³õ íåìàº 
ñò³ëüêè ÷àñó ³ òàêèõ äðóç³â, ÿê³ 
áóäóòü ñòàâèòè ðàêîì îòàêèõ îò, 
ÿê òè! — êîíñòàòóâàâ òîâàðèø 
îøòðàôîâàíîãî.

— Âè ìåí³ íå òèêàéòå. ß ç âàìè 
íîðìàëüíî ãîâîðþ…

— Ïîñòàíîâà º îáâèíóâàëüíèì 
àêòîì, — íàïîëÿãàâ äðóã Ðóñëà-
íà. — Âè ñêëàëè îáâèíóâàëüíèé 
àêò ³ íàçâàëè çëî÷èíöåì ëþäèíó, 
ÿêó íàâ³òü íå áà÷èëè â î÷³ í³êîëè!

«ЦЕ ВАШЕ ПРАВО» 
Ïî-òèõîìó äîìîâèòèñÿ ïðî 

ùîñü ó ïîë³öåéñüêîãî ç Êîëî-
ì³éöåì íå âèéøëî. Â³í õîò³â ãî-
âîðèòè ç ïîçèâà÷åì íå íà êàìåðó, 
àëå âèìèêàòè çàïèñ í³õòî íå ñòàâ. 
Íà ïðîùàííÿ éîìó ñêàçàëè, ùî 
áóäóòü ³í³ö³þâàòè ïèòàííÿ ïðî 
çâ³ëüíåííÿ. «Öå âàøå ïðàâî», — 
íå ñïåðå÷àâñÿ ïîë³öåéñüêèé.

— ßñíî, ç ÿêîþ ö³ëëþ â³í õîò³â 
ç³ ìíîþ çóñòð³òèñÿ, — ïðîêîìåí-
òóâàâ çãîäîì ðîçìîâó ç êàïðàëîì 
Ðóñëàí Êîëîì³ºöü. — Îáãîâîðèòè 
öå âñå ³, òàê ñîá³ äóìàþ, ãðîø³ 
äàòè ÷è ùå ÿêîñü çãëàäèòè öå âñå, 
ùîá äàë³ íå áóëî ñóäîâèõ çàñ³-
äàíü. Àëå êîëè ó ìåíå áóäóòü âñ³ 
ð³øåííÿ ñóäó, ÿ âèìàãàòèìó â³ä-
øêîäóâàòè ìåí³ ìîðàëüíó øêî-
äó, âèòðàòè íà àäâîêàòà, ïî¿çäêè 
íà ñóäè. ß éîìó ïðî öå ñêàçàâ, 
ùîá äî öüîãî ïîë³öåéñüêîãî ä³-
éøëî, ùî â³í ìîæå ïîëåò³òè ç 
ðîáîòè çà íåïðàâîì³ðí³ ä³¿. Â³í 
çâèíóâàòèâ íåâèííó ëþäèíó 
â ïðàâîïîðóøåíí³ é çà öå ìàº 
â³äïîâ³ñòè.

Руслан Коломієць каже, що дня-
ми його зупинили патрульні, 
щоб попередити про порушення 
стоянки, і коли перевірили дані 
за базою — спливли складені про-
токоли.
— Крім того, виконавча служба 
через не сплачені вчасно штрафи 
відкриває виконавче проваджен-
ня. Маю до них іти й пояснюва-
ти, що оскаржую постанови, щоб 
не поспішали, — розповів також 

співрозмовник.
На питання, в яку суму оцінює 
свої моральні збитки, неза-
конно оштрафований відпові-
сти не зміг. Каже, спершу треба 
довести оскарження до кінця, 
а потім визначатися з позовом 
за відшкодування.
— Така історія може трапитися з 
кожним, — говорить чоловік. — 
А якби була інша ситуація? Зу-
пинили б такого, що нібито по-

дзвонив і сказав про замінування 
вокзалу, й він вказав мої дані? 
Результат? У мене голова отака 
от, бо вони зробили помилку, 
не перевіривши точність даних, 
а мені спробуй доведи потім, що 
це не я був. І це вже не адмінка 
була б, а вже кримінальне по-
рушення! Зовсім інші ціни треба 
було адвокату платити та дове-
лося б бігати і бігати. Геморой 
ще той.

Незаконно оштрафований вже значиться в базі порушників 

Зустріч оштрафованого з поліцейським, який 
«помилився». Останній не заперечував свою вину, але 
домовлятися про мирову під відеозапис не став 

Íåçàêîííî 
îøòðàôîâàíèé 
ïëàíóº ïîçèâàòèñÿ 
äî ïîë³öåéñüêîãî ïðî 
ìîðàëüí³ çáèòêè. Íàä 
ñóìîþ ùå äóìàº
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Ó ï’ÿòíèöþ, 
13 ãðóäíÿ, ÷èíîâ-
íèêè ì³ñüêðàäè 

ïðåäñòàâèëè ãðîìàä³ ïðîåêòè áþ-
äæåòó òà ïëàíè ðîçâèòêó íà  2020 
ð³ê. Ëåâîâà ÷àñòêà ó÷àñíèê³â — öå 
ïðàö³âíèêè ð³çíèõ äåïàðòàìåíò³â 
ì³ñüêî¿ ðàäè òà â³ííèöüê³ â÷èòå-
ë³. Ïîäåêóäè ñèä³ëè ãðîìàäñüê³ 
àêòèâ³ñòè òà ïåðåñ³÷í³ â³ííè÷àíè.

— ßê³ âàæëèâ³ îá'ºêòè áóäóâà-
òèìóòü ó 2020 ðîö³ êîøòîì áþ-
äæåòó? — ïèòàëà äèðåêòîð øêîëè 
¹ 5 Íàòàë³ÿ Êó÷ìà.

— Áóä³âíèöòâî øêîëè íà Ïîä³-
ëë³, íà ÿêó ïåðåäáà÷åíî 28,5 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü òà ïëàíóºòüñÿ çà-
âåðøèòè ó íàñòóïíîìó ðîö³. Íà-
ïðàâëÿºìî 25 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 
äëÿ ïðîäîâæåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ 
ñïîðòêîìïëåêñó «ÑÊÀ» íà ßí-
ãåëÿ, 48.

Íà äîáóäîâó ãîëîâíîãî êîðïó-
ñó ë³êàðí³ øâèäêî¿ ìåääîïîìî-
ãè íà Êè¿âñüê³é, 68 çàïëàíîâàíî 
50 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Ïðîäî-
âæàòü áóäóâàòè Ðåã³îíàëüíèé 
êàðä³îöåíòð, íà ùî ìè îòðèìó-
ºìî äåðæàâíó ñóáâåíö³þ ó ñóì³ 
204 ì³ëüéîíè ãðèâåíü, — êàæå äè-
ðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â 
Íàòàë³ÿ Ëóöåíêî.

ДИТСАДОК ЗА 80 МІЛЬЙОНІВ 
ГРИВЕНЬ 

— ×è áóäóòü çàâåðøåí³ áó-
ä³âåëüí³ ðîáîòè â äèòÿ÷îìó 
ñàäêó ¹ 16 íà âóëèö³ Çåðîâà, 
12 ó 2020 ðîö³. Êîëè ä³òè çìî-
æóòü â³äâ³äàòè â³äðåìîíòîâàíèé 
çàêëàä? — ïèòàëà â³ííè÷àíêà 
Òåòÿíà.

Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó åêîíî-
ì³êè òà ³íâåñòèö³é Â³òàë³é Ïîãî-
ñÿí ñêàçàâ, ùî âàðò³ñòü ðåìîíòó ç 
äîáóäîâîþ ñêëàäàº 80 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü.

— Ó ïðîåêò ³  áþäæåòó 
íà 2020 ð³ê íà äèòñàäîê ¹ 16 º 
14,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Ìè áó-
äåìî ïðîïîíóâàòè öåé äèòñàäîê 
íà ô³íàíñóâàííÿ â³ä äåðæàâè. 
ßêùî âñå ï³äå çà íàøèì ïëà-
íîì, òî ó 2021 ðîö³ çàïóñòèìî 

äèòñàäîê, — êàæå Ïîãîñÿí.
Ëþäìèëà Êîñòþê çàïèòàëà, ÿêà 

ñóìà ïåðåäáà÷åíà íà ïðîâåäåííÿ 
êàïðåìîíòó áàãàòîïîâåðõ³âîê?

— 75 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Îñíî-
âíèìè íàïðÿìêàìè âèêîðèñòàí-
íÿ êîøò³â º ðåìîíò ïîêð³âåëü: ¿õ 
çðîáëÿòü ó 50 áóäèíêàõ. Ó 21 áó-
äèíêó ïëàíóºòüñÿ â³äðåìîíòó-
âàòè ³íæåíåðí³ ìåðåæ³. Ó ñåìè 
áóäèíêàõ — ë³ôòè. Ïðîâîäÿòüñÿ 
òàêîæ ³íø³ ðîáîòè, — êàæå Íà-
òàë³ÿ Ëóöåíêî.

ДЕШЕВЕ ТЕПЛО 
Ãðîìàäñüêà àêòèâ³ñòêà Îëå-

íà Äàí³ëîâà çâåðíóëàñÿ äî âñ³õ 
÷èíîâíèê³â, ùîá ì³ñüêà âëàäà 
íå çàáóëà ïðî áóä³âíèöòâî ïðè-
òóëêó äëÿ áåçõàò÷åíê³â.

— Ïåðøèé êðîê âæå çðîáëå-
íî, ïåðåäáà÷èëè êîøòè íà íà-
äàííÿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ÃÎ 
«Ïîëóì'ÿ íàä³¿», ÿêà çàéìàºòüñÿ 
ïðîáëåìàìè áåçõàò÷åíê³â. Íàäà-
ë³, áóäåìî îïðàöüîâóâàòè öå ïè-
òàííÿ òàê, ùîá ó÷àñòü ì³ñüêðàäè 
áóëà á³ëüøîþ, — êàæå Ëóöåíêî.

Ïðåäñòàâíèöÿ ÎÑÁÁ «Òðàâíå-
âèé 22» Íàòàë³ÿ Øàëàìàé êàçàëà-
ïðî ïðîáëåìó, ÿêó âîíè íàìàãà-
þòüñÿ âèð³øèòè âæå íå ïåðøèé 
ð³ê.

— Íàø òà ùå 17 áóäèíê³â ó Â³-
ííèö³ êîðèñòóþòüñÿ ïîñëóãàìè 
îáëàñíîãî òåïëîêîìóíåíåðãî. 
Òàðèôè íà ãàðÿ÷ó âîäó òà îïà-
ëåííÿ ó íàñ íà 50–70% á³ëüø³, 
àí³æ ó ì³ñüêèõ òåïëîìåðåæ. Ç 
2012 ðîêó ðîçãëÿäàºòüñÿ ïèòàííÿ 
ùîäî ïåðåäà÷³ êîòåëåíü íà áà-
ëàíñ ì³ñüêîãî òåïëîïîñòà÷àëü-
íèêà. Àëå äî öüîãî ÷àñó ïèòàííÿ 
íå âèð³øåíî.

— Ïðîâîäèòüñÿ ³íâåíòàðèçàö³ÿ 
öèõ êîòåëåíü òà ìåðåæ ùîäî ïî-
äàëüøî¿ ïåðåäà÷³ ¿õ ó êîìóíàëüíó 
âëàñí³ñòü Â³ííèö³. Ó 2020 ðîö³ 
áóäåìî ðîçáèðàòèñÿ, ÷è ìîæíà 
ïåðåìêíóòè ö³ áóäèíêè íà òåïëî-
ïîñòà÷àííÿ äî ì³ñüêòåïëîåíåð-
ãî, — â³äïîâ³â êåð³âíèê äåïàðòà-
ìåíòó æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà 
Ðîìàí Ôóðìàí.

Ï³ñëÿ ó÷àñíèêè ãðîìàäñüêèõ 
ñëóõàíü ãîëîñóâàëè çà áþäæåò ³ 
ïðîãðàìó ðîçâèòêó íà 2020 ð³ê òà 
«âçÿëè ³íôîðìàö³þ äî â³äîìà».

СЛУХАННЯ ПРО БЮДЖЕТ-2020 
ПРОВЕЛИ «ДЛЯ ГАЛОЧКИ» 
Для «своїх»  У мерії були громадські 
слухання бюджету і планів розбудови 
міста на 2020 рік. Вінничани питали про 
розбудову міста, ремонт багатоповерхівок 
та говорили про те, що потрібен 
притулок для безхатченків. Переважно, 
учасниками слухань були бюджетники, 
які не висловили жодних зауважень щодо 
головних документів Вінниці

РАХУЄМО КАЗНУ КВАРТИРАМИ
Для кращого розуміння усі видатки бюджету перевели у двокімнатні квартири. За даними сайту DOM.RIA, 
середня ціна такого житла у новобудовах складає 1 мільйон 33 тисячі 883 гривні (bit.ly/35qymma). 
Для прикладу, міського бюджету на 2020 рік вистачило б, щоб купити 4 228 двокімнатних квартир. 
Або це 52 багатоповерхівки, кожна з яких складається з 80 квартир, чи увесь 9-й мікрорайон.

Менший на півмільярда, ніж у 2019 році — міський бюджет зменшується вперше після трирічного зростання. 
Це сталося через те, що держава припиняє передачу коштів на медзаклади та субсидії, які буде фінансувати сама.

Найбільші витрати 

  58 млн грн — зарплата соцпрацівників, 
матеріально-технічна база, комунальні 
послуги закладів соцобслуговування 

  16,2 млн грн — забезпечення соцоб-
слуговування людей похилого віку 

  13 млн грн — грошова допомога 
вінничанам 

Найбільші витрати 

  59,7 млн грн — будівництво доріг на 
Гонти (від Київської до Батозької), в Ін-
дустріальному парку, на Академічному 

  56,2 млн грн — дотації «Вінницької 
транспортної компанії» 

  20,6 млн грн — компенсація за піль-
говий проїзд студентів, учнів, багато-
дітних сімей 

Найбільші витрати 

  1 млрд 76 млн грн — зарплата 
освітянам 

  198 млн грн — утеплення дитсадків, 
шкіл; будівництво спортмайданчиків 

  28,5 млн грн — добудова і запуск 
гімназії № 24 на Поділлі 

Найбільші витрати 

  369,2 млн грн — зарплати 
комунальникам і видатки на благоустрій 

  204,5 млн грн — будівництво 
Вінницького регіонального 
кардіоцентру 

  25 млн грн — завершення 
реконструкції «СКА» 

Найбільші витрати 

  84,7 млн грн — багатопрофільна 
меддопомога 

  17,3 млн грн — акушерська допомога 
вагітним та новонародженим 

  3,3 млн грн — стоматологічна допомога 
населенню 

Найбільші витрати 

  180 млн грн — дотації 
«Вінницяміськтеплоенерго» 

  130 млн грн — придбання нової 
техніки, засобів прибирання, урн тощо 
для роботи підприємств ЖКГ 

  75 млн грн — проведення капремонту 
багатоповерхівок 

СОЦЗАХИСТ

ДОРОГИ І ТРАНСПОРТ 

ОСВІТА

БУДІВНИЦТВО 
ТА БЛАГОУСТРІЙ 

МЕДИЦИНА 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО 

117,1 млн грн 

416,3 млн грн 

1 444 млн грн 

995,6 млн грн 

152 млн грн 

853,4 млн грн 

113 
квартир

403 
квартири

1396 
квартир

963 
квартири

147 
квартир

826 
квартир

ДИНАМІКА БЮДЖЕТУ ЗА ОСТАННІ РОКИ 

Мільйонів гривень Мільйонів доларів
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0

164
(курс 
8,22)

110
(курс 

16,26)

93
(курс 

24,00)

113
(курс 

26,40)

156
(курс 

27,85)

171
(курс 

27,75)

205
(курс 
23,4)

176
(курс 

24,8)**

Джерело: звіти про виконання доходів 
міського бюджету.
* заплановані доходи бюджету 
** прогнозований курс долара міністерством 
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Джерело: проект Бюджету Вінницької міської ОТГ на 2020 рік (bit.ly/34z90la).
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НАЗАРІЙ ДАВИДОВСЬКИЙ, СВЯЩЕНИК І ВИКЛАДАЧ
142 роки тому, 13 грудня, народився геній 
музики Микола Леонтович, який подарував 
світу Різдвяне диво «Щедрик».

ПРЕС-СЛУЖБА 
МАГАЗИНУ «СВ. ЄВГЕНІЯ»

20 ðîê³â ìàãàçèíó «ñâ. 
ªâãåí³ÿ» ì. Â³ííèö³ ³ 30 ðî-

ê³â íà ðèíêó ðîçê³øíî¿ òêàíèíè
Â³ä ðîçêëàäóøêè äî íàéá³ëüøîãî ìà-

ãàçèíó-ñàëîíó òþëþ ç ðóê íàéêðàùèõ 
âèðîáíèê³â ªâðîïè ³ ªâðàç³¿ ïðîéøëè 
øëÿõ â³ííè÷àíè ï³äïðèºìö³-ïîäðóææÿ 
Îëåêñàíäð òà Æàííà Áîðäÿêîâñüê³.

Íàøà ðîçìîâà ó äâîïîâåðõîâîìó ñà-
ëîí³ ñåðåä öàðñòâà òþëþ. Ñàìå öàðñòâà, 
áî òóò íàðàõîâóºòüñÿ ìàéæå òðè òèñÿ÷³ 
âèä³â ðîçê³øíèõ òêàíèí íà âñ³ ñìàêè òà 
ãàìàíö³. Ïðè öüîìó ìàãàçèí ùîòèæíÿ 
ïîïîâíþºòüñÿ íîâèìè òðüîìà-÷îòèðìà 
ìîäåëÿìè. Ñàëîí ïðîåêòóâàâ îñîáèñòî 
äîñâ³ä÷åíèé éîãî âëàñíèê. Îáîâ’ÿçêîâà 
óìîâà: ïðîñòîðå ïðèì³ùåííÿ, äå ìîæíà 
áóëî á íà âñþ âèñîòó ³ øèðèíó ðîçâ³ñèòè 
òêàíèíó ³ ïîêàçàòè òþëü ïîêóïöþ. Ï³ä-
ïðèºìåöü ïåðåêîíóº, ùî öå äóæå âàæ-
ëèâî ïðè ï³äáîð³ òþëþ, ùîá ïðèäáàòè 
áàæàíèé òîâàð ³ íå ðîç÷àðóâàòèñÿ.

— Ìè — îäí³ ç íàéïåðøèõ íà ðèíêó 
òþëþ ó Â³ííèö³, — ä³ëèòüñÿ Îëåêñàíäð. — 
Ïðèãàäóþ ïî÷àòîê 1990-õ. Ó êðà¿í³ ðîç-
ðóõà, ãðîø³ çíåö³íþâàëèñÿ êîæåí äåíü ³ 
ëþäè êóïóâàëè âñå. Ìè òîä³ ò³ëüêè ðîçïî-
÷èíàëè ñâ³é á³çíåñ: íà ðîçêëàäóøêàõ òà ç 
ìàøèíè òîðãóâàëè ïàð÷îâèì ñèð³éñüêèì 
òþëåì, çà ÿêèì áóëà äîâæåëåçíà ÷åðãà. 
Çàïàì’ÿòàëîñÿ, ÿê îäíîãî ðàçó çàáóëè 
ìåòðà, òî âèëàìàëè ïàëèöþ ³ íåþ â³ä-
ì³ðÿëè. Ìè ïðèâîçèëè òêàíèíó ñïî÷àòêó 
ç Îäåñè, ïîò³ì ç Ìîñêâè òà Ñèð³¿.

Ðîçóì³ëè, ùîá òþëü ïðîäàòè, çàö³êà-
âèòè ïîêóïö³â, áóòè êîíêóðåíòíèìè, 
ìè ïîâèíí³ ïðîïîíóâàòè îðèã³íàëüíèé, 
ÿê³ñíèé òîâàð. ² òàê ùå â ñåðåäèí³ 1990-õ 
ìè âèéøëè íà ðèíêè Òóðå÷÷èíè — íàé-
ïîòóæí³øîãî âèðîáíèêà òþëþ ó ñâ³ò³. 
ßêùî â Îäåñ³ ÿ ì³ã âèáðàòè 10 ìîäåëåé 
ðîçê³øíî¿ òêàíèíè, òî â Òóðå÷÷èí³ ïî-
íàä 100. Óÿâ³òü, ÿêùî 30 ðîê³â òîìó òàì 
áóëî 4 ôàáðèêè ç âèðîáíèöòâà òþëþ, 
òî çàðàç á³ëüøå 100, ïëþñ ñïåö³àë³çîâàí³ 
çàâîäè ç ÿê³ñíî¿ ïîêðàñêè, ùîá òêàíèíà 
íå çì³íþâàëà êîë³ð äåñÿòêàìè ðîê³â.

Ìè çàêóïîâóºìî òþëü íà â³äîìèõ ôà-
áðèêàõ Òóðå÷÷èíè: Brillant, PREMIER, 
YELDA Tekstil, Dalinda, PIRLANTA Tekstil, 
KISMET Tekstil, Super textil, SCARLET òà 
³íøèõ. ² íàì ðîçïîâ³äàëè, ùî äëÿ ö³º¿ äå-
ë³êàòíî¿ òêàíèíè çàâîçÿòü íèòêè ç Ñèð³¿, 

²ðàíó, ²ðàêó, ªãèïòó. Êóïóþòü ¿õ íà âàãó, 
à òîìó é òþëü äîðîæ÷èé òîé, ÿêèé âàæ÷èé. 
Äëÿ äåêîðó äîäàþòü áàðõàòèñòó íèòêó ÷è 
ëþðåêñ, êîðäîíå, øîâêîâó ³ âèãëÿä òþëþ — 
êàçêîâèé. Õî÷à âñå — íà ñìàê ïîêóïöÿ. 
Àäæå òêàíèíà çà ö³íîþ 200 ãðí ³ 1500 ãðí 
îäíàêîâ³ñ³íüêà çà ÿê³ñòþ, à â³äð³çíÿºòüñÿ 
ò³ëüêè âàãîþ, âèãëÿäîì, âèòðà÷åíèì ÷àñîì 
íà ¿¿ âèãîòîâëåííÿ òà íîâèçíîþ êîëåêö³¿.

— Òîáòî òþëü ìîäíèé äîòåïåð, ïî÷è-
íàþ÷è ç ÷àñ³â Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ?

— Òþëü îäíîçíà÷íî çàâæäè äàðóº çà-
òèøîê, êîìôîðò, ï³äíåñåíèé íàñòð³é òà 
óìèðîòâîðåííÿ. Áåç òþëþ — ñòðîã³ñòü. 
Éîãî í³êîëè íå çàì³íÿòü í³ æàëþç³, í³ 
ô³ðàíêè. Ðîçê³øíèé òþëü íà â³êíàõ ëþ-
áëÿòü â ²ñïàí³¿, ²òàë³¿, Ðóìóí³¿, Óêðà¿í³, 
Ðîñ³¿. Íàâ³òü óêðà¿íö³ çà êîðäîíîì òåæ 
äåêîðóþòü ñâî¿ â³êíà ó ðîçê³øíèé òþëü. 
×îãî íå ìîæíà ñêàçàòè ïðî í³ìö³â, äå 
íà â³êíàõ ìîæíà ïîáà÷èòè êîðîòåíüê³ 
çàíàâ³ñî÷êè, ÷è ïðî Ôðàíö³þ — áàòü-
ê³âùèíó òþëþ. Òàì ìîäà ³íøà.

— Ñüîãîäí³ âè ñï³âïðàöþºòå íàïðÿìó ç³ 
ñâ³òîâèìè âèðîáíèêàìè?

— Òàê, îñîáèñòî ùîì³ñÿöÿ ¿äåìî ó Òó-
ðå÷÷èíó ó ô³ðìîâ³ ñàëîíè-ìàãàçèíè âèðîá-
íèê³â, íà ôàáðèêè ³ ï³äáèðàºìî íàéíîâ³ø³ 
ìîäåë³ òêàíèíè. Ùå êîëè ìè â³äêðèëè ñâ³é 
ìàãàçèí «ªâãåí³ÿ» íà 2 ïîâåðñ³ Öåíòðàëü-
íîãî ðèíêó ì. Â³ííèö³, òî íàïèñàëè: «Øè-
ðîêèé âèá³ð òþëþ». Öå áóâ íàø «êîíüîê» 
ñåðåä êîíêóðåíò³â. ² ïî öåé ÷àñ ñòàðàºìîñÿ 
ïîñò³éíî ïîíîâëþâàòè àñîðòèìåíò íàé-
íîâ³øèìè ìîäåëÿìè, ÿê³ º ó ñâ³ò³. ² ïðî öå 
ïîêóïö³ çíàþòü. Äî íàñ ïðèõîäÿòü ëþäè, 
ÿê³ êóïóâàëè ó íàñ òêàíèíó ùå â ñåðåäèí³ 
90-õ, ùîá ÷åðåç òðè äåñÿòèë³òòÿ îíîâèòè 
«âáðàííÿ» â³êîí. Íà ÿê³ñòü íàøîãî òþëþ 

í³õòî íå æàë³ºòüñÿ. ² ö³íè ó íàñ äîñòóïí³. 
Óñå äëÿ òîãî, ùîá òþëü ïðîäàòè ³ â³ííèöüê³ 
â³êíà áóëè êðàñèâèìè, îõàéíèìè, áî âîíè 
î÷³ áóäèíê³â ³ äóæå ïðèâåðòàþòü óâàãó ïå-
ðåõîæèõ òà ïðè¿æäæèõ.

— Ó ÷îìó êðåàòèâ âàøîãî ìàãàçèíó?
— Ìàëî õòî ó ìàãàçèíàõ ðîçâ³øóº 

òþëü íà âñþ âèñîòó ³ íà âñþ øèðèíó, 
ùîá ïîêàçàòè â³êíî, ÿê öå ðîáèìî ìè. 
Êîíêóðåíòè íàø³ ÷àñò³øå ïðàöþþòü ïà-
ëåòêàìè. Àëå öå îáìàíëèâî, áî çáëèçüêà 
êðàñèâî, à íà â³êíî ïîâ³øàºø ³ âèãëÿä 
çîâñ³ì ³íøèé. Ñàìå äëÿ òîãî, ùîá ðîç-
â³øóâàòè òþë³ íà êàðí³çàõ ³ ÿêíàéêðàùå 
äåìîíñòðóâàòè âèãëÿä òêàíèíè ïîêóï-
öÿì, ìè çáóäóâàëè ñâ³é 2-ïîâåðõîâèé 
ìàãàçèí íà Íåìèð³âñüêîìó øîñå, 15. Òóò 
ó ïðîñòîðèõ çàëàõ ïðåäñòàâëåíèé òþëü 
íà âñþ âèñîòó ³ äóæå âàæëèâî — íà âñþ 
øèðèíó. À öå îçíà÷àº, ùî ïðè êóï³âë³ 
âæå ìîæíà ïîáà÷èòè, ÿêèé âèãëÿä áóäå 
ìàòè òþëü íà â³êí³. Äëÿ öüîãî ó ìàãà-
çèí³ íàøâèäêîðó÷ ñêëàäàºìî â³êíî é 
â³äòâîðþºìî éîãî äåêîð ÿêíàéáëèæ÷å 
äî ñïðàâæíüîãî, à íå äåñü òàì â³ðòóàëüíî: 
ó êîìï'þòåð³ ÷è íà ìàëþíêó. Äëÿ íàñ 
âàæëèâî, ùîá ëþäèíà, âèòðàòèâøèñü 
íà òþëü, áóëà çàäîâîëåíà.

Îêð³ì öüîãî, ç âëàñíîãî äîñâ³äó çíà-
ºìî, ÿê ïðàâèëüíî ñòàâèòè ñêëàäêó, ùî 
ó òðåíä³, ÿê ïðàâèëüíî ï³ä³áðàòè ìåòðàæ 
òêàíèíè ³ ÿêî¿. Õî÷åòå òàêèé ñòèëü, à õî-
÷åòå: êëàñèêó, ïðîâàíñ, ëîôò, ìîäåðí, 
êàíòð³, ì³í³ìàë³çì àáî æ ïîïóëÿðíèé 
íèí³ åêî-òðåíä, äå äëÿ äåêîðó ï³äáèðà-
þòü âèíÿòêîâî íàòóðàëüí³ òêàíèíè. ² âñ³ 
ö³ ñòèë³ ïðåäñòàâëåí³ ó íàñ â ìàãàçèí³.

Çà 30 ðîê³â íà ðèíêó òþëþ ìè ç êîæíèì 
ðîêîì âäîñêîíàëþºìî ïðîöåñ äåêîðó, ïî-

øèòòÿ ³ ðîçâ³øóâàííÿ òþëþ. Íàïðèêëàä, 
ïîáà÷èëè, öå íå òàê, òî äàâàé, íàâ÷èìîñÿ 
øèòè áàíòîâó ñêëàäêó. Êîëèñü òàêå áóëî 
ó ìîä³. Íàâ÷èëèñÿ. Ïîò³ì â îäèí á³ê ñêëàä-
êó, ïîò³ì — «ï³äòÿæêàìè». ² ÿ âïåâíåíèé, 
ùî ó Â³ííèöÿòþëü, à ìîæå é Óêðà¿íè, 
ìè äîñÿãëè óñï³õó ³ ïðîäóêö³ÿ ìàãàçèíó 
«ñâ. ªâãåí³ÿ» ó íàøîìó ì³ñò³ íàéêðàùà ³ 
ìàº íàéá³ëüøó êîëåêö³þ òþëþ.

— Ö³íè íà áóäü-ÿêîãî ïîêóïöÿ?
— Áàãàòî õòî ââàæàº, ùî íà áàçàð³ 

äåøåâøå ³ íå çàõîäèòü ó âåëèêèé ñïå-
ö³àë³çîâàíèé ìàãàçèí. Îäíàê öå õèáíà 
äóìêà. Ó íàñ òþëü — â³ä 49 ãðí çà ìåòð. 
Äî òîãî æ, ÿê³ñíèé òóðåöüêèé. Ìè íå âå-
çåìî íàéäåøåâøó òêàíèíó. Äëÿ ïîêóïö³â 
á³äí³øèõ ó íàñ º ìîäåë³, ÿê³ çàëèøèëèñÿ 
÷åðåç íåçðó÷íèé ìåòðàæ, àáî æ ïðîñòî 
÷îìóñü íå ï³øëè, íå ïðîäàëèñÿ. Ìè é 
ñàì³ íå çíàºìî ïðè÷èíè, áî òþëü ãàð-
íèé. Òîä³ ñòàâèìî ö³íó ñîá³ ó ì³íóñ. ² õòî 
õî÷å äåøåâèé òþëü, òî íåõàé ïðèõîäèòü 
äî íàñ, ìè ÷åêàºìî òàêèõ ëþäåé. Ó íà-
øîìó ìàãàçèí³ º òþë³, ÿê³ ìè õî÷åìî ïðî-
äàòè äåøåâî ³ âîíè äóæå õîðîøî¿ ÿêîñò³.

— Ùî ìîæíà ïîðàäèòè ïîêóïöÿì, êîòð³ 
çàìîâëÿþòü òþëü çà êàòàëîãîì?

— Öå áîðù ïî òåëåôîíó. Âïåâíåíèé, 
ëþäèíà ïîâèííà ïðèéòè â ìàãàçèí ³ ïî-
ìàöàòè òþëü. Áóâàº ëþäèíà çà 30 õâèëèí 
âèáðàëà òêàíèíó, íàø³ ïðîôåñ³îíàëè ïî-
¿õàëè, çàì³ðÿëè, âñòàíîâèëè êàðíèçè, 
çðîáèëè ïðîôåñ³éíó äåêîò³ðîâêó ìàòåð³à-
ëó (ï³äðóáëåííÿ, ïðàñóâàííÿ, â³äïàðåííÿ 
ñòð³÷îê), àæ ïîò³ì îñîáèñòî íàâ³øàëè 
òþëü, ïåðåêîíàâøèñü, ùî äåêîð â³êíà 
áåçäîãàííèé.

— Òîáòî, ó âàøîìó ìàãàçèí³ íàäàºòüñÿ 
âåñü ñïåêòð ïîñëóã ç «âáðàííÿ» â³êíà?

— ßêùî ëþäèíà õî÷å òþëü, òî òðåáà 
¿é ïðèéòè äî íàñ ó ìàãàçèí é âêàçàòè 
ïàëüöåì, ÿêó ñàìå. Ó íàøîìó ñïåö³à-
ë³çîâàíîìó ìàãàçèí³ «ñâ. ªâãåí³ÿ», ïðî 
ÿêèé ìè äîâã³ ðîêè ìð³ÿëè, íàäàºìî âè-
ñîêîïðîôåñ³éíèé ñåðâ³ñ — â³ä äåêîðó 
äî äèçàéíó, â³ä çàì³ð³â — äî ï³äøèâó òà 
íàâ³øóâàííÿ òþëþ. Ìè ìîæåìî âè¿õàòè 
óñ³ì ìàãàçèíîì íà çàì³ð ³ ï³äá³ð òþëþ 
äî ³íòåð’ºðó, ùîá ò³ëüêè êë³ºíò áóâ çà-
äîâîëåíèé. Íàäàºìî ïîñëóãè ïî Â³ííèö³ 
òà ðàéîíàõ îáëàñò³, íàâ³òü ó Êèºâ³. Âåñü 
ñåðâ³ñ äóæå ÿê³ñíèé òà ïðîôåñ³éíèé, áî 
ìàºìî âåëèêèé äîñâ³ä íà ðèíêó ðîçê³ø-
íî¿ òêàíèíè — òþëþ.

Á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ íà ñàéò³ evgenia.com.ua

ПРЕС-СЛУЖБА 
РАДІОКОМПАНІЇ 

«МІСТО НАД БУГОМ»

Âåäó÷ ³  «Ðàíêîâî-
ãî DriveShow» ðàä³îñòàíö³¿  

«Ì³ñòî íàä Áóãîì» ïðèãîòóâàëè äëÿ 
â³ííè÷àí áåçë³÷ ïðèºìíèõ ñþðïðèç³â. 
Ñëóõà÷àì ïðîïîíóþòü äîëó÷èòèñü äî 
ñâÿòêîâîãî ðîç³ãðàøó ïîäàðóíê³â, ùî 
òðèâàòèìå ç 13 äî 15 ãîäèíè 30 òà 31 
ãðóäíÿ. Ùîá âèãðàòè äîñòàòíüî âæå 
çàðàç íàä³ñëàòè ó Âàéáåð íà íîìåð 
+380670101800 ïîâ³äîìëåííÿ ç³ ñëî-
âàìè «õî÷ó ïðèç». Âåäó÷³ Îëåíà ªëàã³íà 

òà Ñåðã³é Ô³ëàòîâ ðàçîì ³ç ç³ðêîâèìè 
ãîñòÿìè  101,8 FM âèïàäêîâèì ÷è-
íîì ðîç³ãðóâàòèìóòü ÷èìàëî ö³êàâèõ 
äàðóíê³â. Ãðîøîâ³ ñåðòèô³êàòè, ìàéñòåð 
êëàñè êóõàð³â òà â³çàæèñò³â, íîâîð³÷í³ 
ïðèêðàñè, ðîçâèâàþ÷³ ³ãðàøêè òà íà-
â³òü ïîäîðîæ äî ªâðîïè. Íå çâîë³êàé! 
Áåðè ó÷àñòü ³ âèãðàâàé! 

Ïàðòíåðè: Ðåêëàìàêñ reklamax.vn.ua, 
ìàãàçèí ³ãðàøîê òà êàíöåëÿð³¿ «Øêî-
ëÿðèê» shkolyarik.vn.ua, Upgrade beauty 
studio, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 
Ñê³ô³ÿ òà ìåðåæà òóðèñòè÷íèõ àãåíö³é  
Verona tour.

Тюль завжди дарує  затишок і  комфорт

Новорічні подарунки від 101,8 FM

БЛОГ

БЛОГ

466137

461633



442118
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ËÀÉÔ

РЕКЛАМА

465371

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Äâà ì³ñÿö³ òîìó 
ìè íàïèñàëè ³ñ-
òîð³þ Ëþäìèëè 

Îâñ³é÷óê. Ä³â÷èíà ïîáîðîëà ðàê 
êðîâ³, àëå ðàä³ëà íåäîâãî, àäæå ÷è 
íå îäðàçó ¿é ä³àãíîñòóâàëè ì³ºëî-
äèñïëàñòè÷íèé ñèíäðîì — îí-
êîïàòîëîã³þ, ÷åðåç ÿêó, çîêðåìà, 
ðèçèê ðåöèäèâó äîð³âíþº 100%.

Ë³êóºòüñÿ òàêà õâîðîáà çà äîïî-
ìîãîþ òðàíñïëàíòàö³¿ ê³ñòêîâîãî 
ìîçêó. Ëþäìèë³ ïîòð³áíà ïåðå-
ñàäêà â³ä íåðîäèííîãî äîíîðà, 
àëå â Óêðà¿í³ òàêà ïðîöåäóðà 
íå ïðîâîäèòüñÿ. ×åðåç öå ä³â÷èí³ 
íåîáõ³äíî áóëî ç³áðàòè 2,5 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü, ùîá ïðîâåñòè 
òðàíñïëàíòàö³þ çà êîðäîíîì.

Òàêî¿ ñóìè ó ä³â÷èíè òà ¿¿ ðî-
äèíè, çâè÷àéíî, íå áóëî. Òîìó 
ìè ïðîñèëè ÷èòà÷³â, äîïîìîãòè 
Ëþä³ ç³áðàòè ÷àñòèíó öèõ ãðîøåé. 
Çàâäÿêè âàì âäàëîñÿ ç³áðàòè ïî-

íàä äåñÿòü òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îõîðîíè 

çäîðîâ’ÿ ³ñíóº ïðîãðàìà «Ë³êó-
âàííÿ çà êîðäîíîì». Âîíà ïå-
ðåäáà÷àº ë³êóâàííÿ óêðà¿íñüêèõ 
ïàö³ºíò³â â ³íøèõ êðà¿íàõ. Àëå 
ëèøå ó òèõ âèïàäêàõ, ÿêùî íåîá-
õ³äíó äîïîìîãó íå ìîæóòü íàäàòè 
â Óêðà¿í³. Ëþäà ç³ ñâî¿ì ä³àãíî-
çîì ï³äïàäàº ï³ä öþ êàòåãîð³þ 
ïàö³ºíò³â. Îäíàê, ï³ñëÿ çáîðó 
íåîáõ³äíîãî ïàêåòó äîêóìåíò³â 
òà ïåðåäà÷³ ¿õ äî ÌÎÇó, ä³â÷èíà 
îòðèìàëà â³äïîâ³äü, ùî âèä³ëåí³ 
öüîãîð³÷ íà ïðîãðàìó ãðîø³ âæå 
âèòðà÷åí³.

Ñï³ëüíî ç ëþäüìè, ÿê³ ìàþòü 
ñõîæ³ ïðîáëåìè, Ëþäà íåîäíî-
ðàçîâî ì³òèíãóâàëà ï³ä ñò³íàìè 
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ç 
âèìîãîþ äîô³íàíñóâàòè ïðîãðà-
ìó, àáî âèäàòè ãàðàíò³éí³ ëèñòè. 
Ó òàêèõ ëèñòàõ â³äîìñòâî ïèøå, 
ùî áåðå íà ñåáå çîáîâ'ÿçàííÿ 
îïëàòèòè âàðò³ñòü ë³êóâàííÿ, 
êîëè ó áþäæåò³ ç’ÿâëÿòüñÿ ãðîø³. 
Çàêîðäîíí³ êë³í³êè ãîòîâ³ ïðà-

ВІННИЧАНЦІ ПЕРЕСАДЯТЬ 
КІСТКОВИЙ МОЗОК 
Порятунок  На програму «Лікування 
за кордоном» з держбюджету було 
додатково виділено понад 233 мільйони 
гривень. 119 пацієнтів, серед них 
і вінничанка Людмила Овсійчук, 
отримали шанс на одужання

öþâàòè çà òàêèìè äîêóìåíòàìè.
Ì³ñÿöü òîìó, ï³ä ÷àñ îñòàí-

íüîãî çà ÷àñîì ì³òèíãó, çà-
ñòóïíèê ì³í³ñòåðêè îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ ïîâ³äîìèâ, ùî ãðîø³ 
áóëè çíàéäåí³ ³ ùî ïî÷àâñÿ 
ïðîöåñ ¿õ ïåðåðîçïîä³ëó íà ïðî-
ãðàìó «Ë³êóâàííÿ çà êîðäîíîì». 
Ìèíóëîãî â³âòîðêà, 10 ãðóäíÿ, 
Ëþäà îòðèìàëà äîâãîî÷³êóâàíèé 
ãàðàíò³éíèé ëèñò.

— Öåé áàãàòîñòðàæäàëüíèé 
äîêóìåíò ìåí³ âèíåñëè íà ïðî-
õ³äíó ÌÎÇó ³ â³ääàëè áåç çàéâèõ 
ñë³â, — ðîçïîâ³äàº Ëþäìèëà. — 
Ó öåé ìîìåíò ÿ íàâ³òü íå ðàä³ëà. 
Íàïåâíî, çà ÷îòèðè ç ïîëîâèíîþ 
ì³ñÿö³ áîðîòüáè ÿ ïðîñòî âèñíà-
æèëàñü. Àëå ÿ äóìàþ, ùî ñêîðî 
öå ìèíå.

Íàðàç³ ó Òóðå÷÷èí³ éäå ïðîöåñ 
ï³äáîðó äîíîðà. Â³í òðèâàòèìå 
áëèçüêî äâîõ òèæí³â. Êîëè äîíî-
ðà çíàéäóòü, Ëþäìèëó çàïðîñÿòü 
ó êë³í³êó.

— ×èì áëèæ÷å äî äíÿ «Õ», òèì 
ñòàº ñòðàøí³øå, — ïðîäîâæóº ä³-
â÷èíà. — Ïîïåðåäó øàíñ íà æèò-

Людмила Овсійчук: «Наша боротьба за оплату лікування, 
була лише одним з етапів боротьби за життя» 

«Ïîïåðåäó øàíñ íà 
æèòòÿ, àëå ðàçîì 
ç òèì íåâ³äîì³ñòü 
òà íàäñêëàäíå 
³ äîâãîòðèâàëå 
ë³êóâàííÿ»

òÿ, àëå ðàçîì ç òèì íåâ³äîì³ñòü 
òà íàäñêëàäíå ³ äîâãîòðèâàëå ë³-
êóâàííÿ. Íàøà áîðîòüáà çà îïëà-
òó ë³êóâàííÿ áóëà ëèøå îäíèì ç 
åòàï³â áîðîòüáè çà æèòòÿ.

Ëþäìèëà äÿêóº âñ³ì, õòî â³ä-
ãóêíóâñÿ íà ¿¿ ïðîõàííÿ ïðî äî-
ïîìîãó. Óñ³ ç³áðàí³ êîøòè, à öå 

áëèçüêî 20 òèñÿ÷ ºâðî, áóäóòü 
âèòðà÷åí³ íà ñóïóòí³ âèòðàòè 
(ïðîæèâàííÿ, ïåðåëüîòè) ³ ðåà-
á³ë³òàö³þ, ùî òðèâàº â³ä ê³ëüêîõ 
ì³ñÿö³â äî ï³âðîêó. Çâ³òóâàòè ä³-
â÷èíà îá³öÿº ó «Ãðóï³ äîïîìîãè 
Ëþäìèë³ Îâñ³é÷óê» íà Ôåéñáóö³ 
(cutt.ly/mrqvRIz).
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ÑÈÒÓÀÖ²ß

465136

РЕКЛАМА

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Ïðî ÄÒÏ ó Âî-
ðîíîâèö³ òà íà-
ñë³äêè, ÿê³ ìàº, 

Îêñàíà Ñ³íåíêî ðîçïîâ³ëà RIA 
ï³âðîêó òîìó. Ïðèãàäàéòå ñòàòòþ 
«Îêñàíà ñòàëà êàë³êîþ, à âîä³þ 
í³÷îãî. Æåðòâó ÄÒÏ øàíòàæó-
þòü, ùîá ïðèïèíèëà ïèñàòè 
ñêàðãè» (êîðîòêå ïîñèëàííÿ — 
is.gd/92f6RM).  

Ó ÷åðâí³ öüîãî ðîêó ïîòåðï³-
ëà â àâàð³¿ ðîçêàçóâàëà: ñë³äñòâî 
çàêðèâàº ïðîâàäæåííÿ, áî âîíà 
ïåðåõîäèëà äîðîãó ó íåâñòàíîâëå-
íîìó ì³ñö³, à öå çíà÷èòü — ñàìà 
ñïðîâîêóâàëà ÄÒÏ. Âîä³é, íàãà-
äàºìî, áóâ íàï³äïèòêó ³ ºäèíå ïî-
êàðàííÿ, ÿêå îòðèìàâ, — øòðàô. 
Éîìó ìàéæå îäðàçó ïîâåðíóëè 
ïðàâà ³ ìàøèíó. À îò ðîçñë³äó-
âàííÿ ïðî çàâäàííÿ æ³íö³-ï³øî-
õîäó òðàâì, ÿê³ ïðèçâåëè äî ¿¿ 
êàë³öòâà, äîñ³ òðèâàº.

Ïåðåëîì ãîì³ëêîâî¿ ê³ñòêè, 
ïîðâàí³ çâ’ÿçêè, ïîøêîäæåííÿ 
êîë³ííèõ ñóãëîá³â... Ùîá çðî-
áèòè îïåðàö³þ ç ðåêîíñòðóêö³¿ 
í³ã, ðîäèíà ïîêàë³÷åíî¿ ìîëîäî¿ 
ìàìè áðàëà ïîçèêè. Îêñàíà æ 
ïîñò³éíî â³ä÷óâàº íàñë³äêè àâàð³¿ 
³ âæå í³êîëè íå â³äíîâèòüñÿ — â 
íîãàõ çàë³çí³ äåòàë³ ñêð³ïëþþòü 
ñóãëîáè òà ê³ñòêè.

— Â³í æèâå, í³áè í³÷îãî íå 
ñòàëîñÿ, à ÿ êàë³êîþ ñòàëà, — 
ãîâîðèòü Îêñàíà Ñ³íåíêî ïðî 
âîä³ÿ, ùî çáèâ ¿¿. — Ïîïëàòèâ 
ñêð³çü, ùîá óíèêíóòè ïîêàðàííÿ, 
à ìåí³ í³÷èì íå äîïîì³ã. Äóæå 
íåïîðÿäíà ëþäèíà. Ãîâîðèòü 
ëþäÿì, ùî ÿ éîìó ï³ä ìàøèíó 
êèíóëàñÿ, ùîá ãðîøåé çàðîáèòè. 
Ó ìåíå âäîìà äèòèíà ìàëåíüêà, 
à ÿ ñïåö³àëüíî êèíóëàñÿ?

×îìó ðîçñë³äóâàííÿ ñïðàâè 

ïðî àâàð³þ äâîð³÷íî¿ äàâíèíè 
íå ä³éøëî äî ñóäó? Ùî çàâàæàº 
ñë³äñòâó íàðåøò³ ðîçñòàâèòè âñ³ 
êðàïêè íàä «³»? Ïðî öå ïèòàºìî 
ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é îáëàñíîãî 
ïîë³öåéñüêîãî ãëàâêó. ² æóðíàë³ñ-
òó ïåðåêàçóþòü ïîÿñíåííÿ ñë³ä-
÷îãî: ÷åêàº âèñíîâê³â åêñïåðò³â, 
ÿêèì ïîñòàâèâ äîäàòêîâ³ ïèòàííÿ 
ïðî îáñòàâèíè ÄÒÏ, ³ äîêè íå 
îòðèìàº ðåçóëüòàò³â — íå ìîæå 
ïðèéíÿòè ïðîöåñóàëüíå ð³øåííÿ.  

Ó ïîë³ö³¿ íàãàäàëè âèñíîâîê 
ïåðøî¿ åêñïåðòèçè, ÿêèé êàæå 
ïðî âèíóâàò³ñòü æ³íêè-ï³øîõîäà, 
ùî ïåðåòèíàëà äîðîãó â íåâ³ä-

âåäåíîìó äëÿ òîãî ì³ñö³. Ó ò³é 
åêñïåðòèç³, ÿê ïèñàëà ó ÷åðâí³  
RIA, íå ñòàâèëîñÿ ïèòàííÿ ïðî 
øâèäê³ñòü ðóõó àâòî. Âèâ÷àëè, 
÷è ñïðàâíà áóëà ìàøèíà. Òàê, 
ñïðàâíà. Àëå ÷îìó âîä³é òîä³ íå 
ìàíåâðóâàâ, àáè óíèêíóòè íà¿çäó? 

Îêñàíà Ñ³íåíêî íàïîëÿãàº — 
âîä³é çíà÷íî ïåðåâèùèâ øâèä-
ê³ñòü, áî âîíà ðóøèëà íà äîðîãó ç 
óïåâíåí³ñòþ, ùî ìàøèíà äàëåêî. 
Êàæå, íà òîìó ì³ñö³, íà âóëèö³ 
Êîçàöüêèé Øëÿõ, ìåøêàíö³ Âî-
ðîíîâèö³ ïåðåõîäÿòü ïîñò³éíî, 
ïîðó÷ ÏÒÓ, øêîëà, ñàäîê, º çíàê 
îáìåæåííÿ øâèäêîñò³ ³ ëåæà÷èé 
ïîë³öåéñüêèé.

— ß ñòàëà, ïîäèâèëàñÿ, ÷è º 
ìàøèíè. Òåìí³ëî âæå ³ ôàðè 
áóëî âèäíî äîáðå, — ðîçêàçàëà 
ïîñòðàæäàëà. — Çíèçó íå áóëî 
ìàøèí, à ç ³íøîãî áîêó áóëà äà-

ëåêî. ß òàì ùîäíÿ ïåðåõîäæó, 
îö³íèëà ñèòóàö³þ, ùî ìîæó ïåðå-
éòè… Ðóøèëà íà ïðî¿æäæó ÷àñ-
òèíó ³ íàâ³òü íå çðîçóì³ëà, ùî 
ñòàëîñÿ, êîëè â³ä÷óëà ñèëüíèé 
á³ëü óäàðó, ïîò³ì — í³ÿêèõ â³ä-
÷óòò³â ó íîãàõ… Íà ì³ñöå çá³ãëè-
ñÿ ëþäè. ß ÷óëà êðèêè: «Äå â³í? 
Õòî â³í? Òà â³í ï’ÿíèé!»… Öüîãî 
Ãðèøå÷ê³íà òîä³ áèëè âñ³ - â³ä 
ñòàðîãî äî ìàëîãî…

Çàÿâîþ ïðî ïîáèòòÿ ³ ïîãðàáó-
âàííÿ ïîò³ì ïîãðîæóâàâ Îêñàí³ 
òà ¿¿ ðîäè÷àì àäâîêàò âîä³ÿ. Ìîâ-
ëÿâ, íå ïåðåñòàíåòå îñêàðæóâàòè 
ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòÿ ïðîâà-
äæåííÿ, òî ïîêàðàþòü áàòüêà, 
ùî ìàâ íà ì³ñö³ àâàð³¿ ðîçìîâó ç 
÷îëîâ³êîì, ÿêèé çáèâ éîãî äî÷êó.

ßê àäâîêàò âîä³ÿ ñï³ëêóâàâñÿ 
ï³ñëÿ ÷åðãîâî¿ ñêàðãè Îêñàíè ç 
¿¿ áàòüêîì, ìîæåòå ïî÷óòè íà çà-
ïèñó òåëåôîííî¿ ðîçìîâè çà öèì 
ïîñèëàííÿì: is.gd/92f6RM.

Ïèòàºìî ïîñòðàæäàëó â ÄÒÏ 
ñüîãîäí³, ÷è ³í³ö³þâàâ çóñòð³÷íå 
ïðîâàäæåííÿ âîä³é ÷è éîãî çà-
õèñíèê? ² âîíà êàæå, ñïåö³àëüíî 
ä³çíàâàëàñÿ — íå íàïèñàëè çàÿâè.  

— Öå áóëè ïðîñòî ïîãðîçè. Â³í 
ëÿêàâ íàñ, ùîá ÿ íå ñêàðæèëàñÿ, 
— êàæå Îêñàíà.

«Îïåëü Â³âàðî», íàãàäàºìî, 
çáèâ ìîëîäó ìàìó íà âóëèö³ 
Êîçàöüêèé Øëÿõ 27 ëèñòîïà-
äà ïîçàìèíóëîãî ðîêó. Ó âîä³ÿ 
ñïåö³àë³ñòè âèÿâèëè 1,5 ïðî-
ì³ëå ³ ï³çí³øå îøòðàôóâàëè çà 
êåðìóâàííÿ â ñòàí³ ñï’ÿí³ííÿ. 
Àëå äîñèòü øâèäêî ì³ñöåâîãî 
á³çíåñìåíà, ùî òðèìàº ñâèíî-
ôåðìó, ëþäè ñòàëè áà÷èòè çíîâ 
íà ìàøèí³.

— Äî Íîâîãî ðîêó éîìó ïîâåð-
íóëè ïðàâà. Â³í ¿çäèòü, à ÿ õîäèòè 
íîðìàëüíî íå ìîæó. Éîãî ïîñò³é-
íî áà÷àòü òî íà îäí³é ìàøèí³, 
òî íà äðóã³é, — êàæå ïîòåðï³ëà.

«ВІН ДАЛІ ЇЗДИТЬ, 
А Я КАЛІКОЮ СТАЛА»
Справа затяглася  
Слідство закриває 
провадження, а 
потерпіла в аварії 
жінка — поновлює 
розслідування. 
Оксана Сіненко 
вимагає покарання 
для бізнесмена, що 
збив її на дорозі, коли 
їхав п’яним. Днями 
виповнилося два роки 
відтоді, як сталася 
ця ДТП, а логічної 
розв’язки немає Молода мама стала калікою. Натомість водій, що її 

збив, — швидко повернув собі права та машину

Îêñàíà ñòâåðäæóº: 
ï'ÿíèé âîä³é  çíà÷íî 
ïåðåâèùèâ øâèäê³ñòü, 
áî âîíà ðóøèëà íà 
äîðîãó ç óïåâíåí³ñòþ, 
ùî ìàøèíà äàëåêî



12 RIA, Ñåðåäà, 18 ãðóäíÿ 2019
ÑÏÎÐÒ

Турнір 
найсильніших 
боксерів 
 Ó Áàõìóò³ â³äáóâñÿ òóð-
í³ð íàéñèëüí³øèõ áîêñåð³â. 
Ñïîðòñìåíè ÄÞÑØ «Â³-
ííèöÿ» çäîáóëè òðè ìåäàë³. 
Ñð³áëî — â àêòèâ³ Ìàêñèìà 
Ìàéäàíöÿ (âàãîâà êàòåãîð³ÿ 
48 êã) ³ Îëåêñàíäðà ßðîâîãî 
(52 êã), áðîíçà — ó Êîñòÿí-
òèíà Äæóñà (57 êã).

Подільське 
дербі дзюдоїстів 
 Ó Õìåëüíèöüêîìó ïðîâåëè 
Âñåóêðà¿íñüêèé òóðí³ð ç äçþäî 
«Êóáîê Íîâàòîðà». Âèõîâàí-
ö³ Â³ííèöüêî¿ äèòÿ÷î¿ ñïîð-
òøêîëè ¹ 5 âèãðàëè ÷îòèðè 
ìåäàë³, ñåðåä ÿêèõ äâ³ çîëîò³. 
Çîêðåìà, ÷åìï³îíàìè ñòàëè 
Âîëîäèìèð Ãóìåííèé (âàãîâà 
êàòåãîð³ÿ 24 êã) ³ Îñòàï Ñóñ-
êîâ (55 êã).

Обмінялися 
перемогами 
 Òðèâàº ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè 
ç áàñêåòáîëó ñåðåä ÷îëîâ³÷èõ 
êîìàíä ïåðøî¿ ë³ãè. Ó ÷åðãî-
âîìó òóð³ «Â³ííèöüê³ çóáðè» 
îáì³íÿëèñÿ ïåðåìîãàìè ç ÁÊ 
«Á²ÏÀ» (Îäåñà) — 71:79 ³ 
95:70.

«Блискавичні» 
перемоги 
 Ó âèù³é ë³ç³ ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè ç áàñêåòáîëó ñåðåä 
æ³íîê âèñòóïàþòü «Â³ííèöüê³ 
áëèñêàâêè». Âîíè äâ³÷³ çäî-
ëàëè «ÕÀ²-çá³ðíó Õàðê³âñüêî¿ 
îáëàñò³» — 72:65 ³ 88:66.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №51 (1125)
Двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат. Кожна з цих композицій 
має по два варіанти рішення.

Задача №2493-2496
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №50 (1468) від 11 грудня 2019 року 
Задача №2489
I. 1. С:c4! Kpa7  2. Kpb5 Cd7x; II. 1. Ce6! Cc7  2. Cd7 Cb7x.
Задача №2490
I. 1. Kpf8! gf6:  2. T:g8+ hg8:Фx; II. 1. T:g5! fe6:+  2. Kpg6 Ke7x.
Задача №2491
I. 1. Kpb1! Kd3  2. Ta2 Tc1x; II. 1. Kpa3! Kc5  2. Kb3 T:b3x.
Задача №2492
A) 1. Kp:h2! T:g3  2. Kg2 Th3x;
B) 1. Kph1! Kf3  2. Kg2 K:g3x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Óí³âåðñàëüíèé á³é îñòàíí³ì 
÷àñîì ïî÷àëè àêòèâíî ïðîñó-
âàòè íà Â³ííè÷÷èí³. Â³í êàðäè-
íàëüíî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ 
âèä³â ºäèíîáîðñòâ. Àäæå ïåðåä 
ïîºäèíêîì íà ðèíç³ óí³âåðñàëüí³ 
á³éö³ äîëàþòü ñìóãó ïåðåøêîä 
òà êèäàþòü íîæ³ íà âëó÷í³ñòü. 
Â óí³âåðñàëüíîìó áîþ çàëþáêè 
áåðóòü ó÷àñòü áîêñåðè, ñàìá³ñòè, 
ðóêîïàøíèêè, ìàéñòðè ñõ³äíèõ 
ºäèíîáîðñòâ òîùî. 

Öüîãîð³÷íèé Êóáîê êðà¿íè 
ç óí³áîþ ñåðåä ÷îëîâ³ê³â ïðî-
õîäèâ ó Òåðíîïîë³. Â³ííè÷àíè 

çìàãàëèñÿ â ðîçä³ë³ «ëàéò», êîëè 
â ïîºäèíêàõ âèêîðèñòîâóºòüñÿ 
áîðö³âñüêà òåõí³êà. Íà â³äì³íó 
â³ä ðîçä³ëó «êëàñèêà», äå äî áî-
ðîòüáè ï³äêëþ÷àºòüñÿ é àðñåíàë 
óäàðíèõ ïðèéîì³â.

Ó êóáêîâèõ áàòàë³ÿõ â³ííè÷àíè 
çäîáóëè íèçêó íàãîðîä — ïîñ³ëè 
òðè ïåðøèõ ì³ñöÿ, äâà äðóãèõ ³ 
òðåòº. Ïðè÷îìó çà ï³äñóìêàìè 
çìàãàíü äâîì íàøèì ÷åìï³îíàì, 
Ñàâ³ Ïîá³æåöüêîìó ³ Äåíèñó Êó-
ëåíêó, ïðèñâî¿ëè çâàííÿ ìàéñòð³â 
ñïîðòó Óêðà¿íè. 

Äåíèñ Êóëåíêî — âîäíî÷àñ é 
íàö³îíàëüíèé ìàéñòåð ³ç ñàìáî. 

— Ìàéæå âñå æèòòÿ çàéìàþñÿ 
áîðîòüáîþ ñàìáî. Ï³ä ÷àñ óí³áîþ 
ïðàâèëà ìàéæå àíàëîã³÷í³. Ïðè-
÷îìó â öüîìó âèä³ ñïîðòó âèãðàòè 
íàâ³òü ïðîñò³øå. Çîêðåìà, â ñàì-
áî çàäëÿ ïåðåìîãè ñóïåðíèêà 
íåîáõ³äíî äâ³÷³ êèíóòè íà ñïè-
íó, à â óí³âåðñàëüíîìó áîþ äëÿ 
÷èñòî¿ ïåðåìîãè äîñòàòíüîãî öå 
çðîáèòè ëèøå îäèí ðàç, — êàæå 
Äåíèñ Êóëåíêî. — Ùîäî ³íøèõ 
ðîçä³ë³â — òî ÿ äîáðå ïîòðåíóâàâ-
ñÿ âë³òêó. Ìåòàâ íîæ³ ó äåðåâî, 
ëàçèâ ïî ðóêîõîäàõ íà ñïîðòìàé-
äàí÷èêàõ òîùî.

Ñàâà Ïîá³æåöüêèé (20 ðîê³â) — 

òàêîæ âèõîäåöü ³ç ñàìáî, ÿêèì 
çàéìàâñÿ â³ñ³ì ðîê³â. Îñòàíí³ì 
÷àñîì ïåðåêëþ÷èâñÿ íà óí³á³é.

— Â óí³âåðñàëüíîìó áîþ äëÿ 
ìåíå áàãàòî ÷îãî áóëî íåçâè÷-
íèì — ïðèì³ðîì, ìåòàííÿ íîæ³â. 
Â³äïîâ³äíó òåõí³êó ÿ îïàíóâàâ 
çà äîïîìîãîþ ðîëèê³â â ²íòåð-
íåò³, ï³ñëÿ ÷îãî ðåòåëüíî òðå-
íóâàâñÿ. Ñìóãà ïåðåøêîä áóëà 
íàéñêëàäí³øèì åòàïîì äëÿ ìåíå 
íà çìàãàííÿõ. À îñü ñàì³ ïîºäèí-
êè íå âèêëèêàëè ïðîáëåì. Àäæå 
ÿ âèñòóïàâ ó ðîçä³ë³, äå äîçâîëåíà 
âèíÿòêîâî áîðö³âñüêà òåõí³êà, — 
ðîçïîâ³â Ñàâà Ïîá³æåöüêèé.

Вручили посвідчення майстрів

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Óæå äåñÿòèé ð³ê ïîñï³ëü ó ãðóä-
í³ âåòåðàíè â³ííèöüêîãî ôóòáîëó 
çáèðàþòüñÿ, àáè ïîãðàòè â òóð-
í³ð³. ² òàêèì ÷èíîì âøàíóâàòè 
ñâî¿õ â³äîìèõ êîëåã, ÿê³ ï³øëè 
ç æèòòÿ. Çà òðàäèö³ºþ, öå çìà-
ãàííÿ íà «Òåðì³íàë³» ïðèñâÿ÷åíå 
ïàì’ÿò³ â³ííèöüêèõ ôóòáîë³ñò³â — 
Ñåðã³ÿ Àðìÿí³íîâà, Âîëîäèìè-
ðà Ñè÷à, Ëüâà Ïàõíî ³ Âà÷èãàíà 
Àéðàïåòÿíà.

ДУША КОМАНДИ 
²í³ö³àòîð ïðîâåäåííÿ ìåìîð³-

àëüíîãî òóðí³ðó Àíàòîë³é Ãîëóáî-
âè÷ äîáðå â³äîìèé, ÿê áàãàòîð³÷-
íèé êåðìàíè÷ ôóòáîëüíîãî æèòòÿ 
ó òåõí³÷íîìó óí³âåðñèòåòó.

— Äåñÿòü ðîê³â ïîñï³ëü âèòðè-
ìóþòü äàëåêî íå âñ³ òóðí³ðè. Íàø 
ìåìîð³àë ñòàâ þâ³ëåéíèì çàâäÿêè 
ï³äòðèìö³ ìåöåíàò³â ³ îáëàñíî¿ 
ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó. Âåòåðàíè çáè-
ðàþòüñÿ íå ëèøå, ùîá ïîãðàòè. 
Âîíè òàêîæ ñï³ëêóþòüñÿ ³ çãàäó-
þòü êîëåã, ÿê³ ï³øëè ç æèòòÿ, — 
ñêàçàâ Àíàòîë³é Ãîëóáîâè÷.

Ãîëîâíèé ñóääÿ çìàãàíü Þð³é 
Íàðîâèöüêèé ðîçïîâ³â, ùî Âî-
ëîäèìèð Ñè÷ áóâ ÷óäîâèì ë³âèì 
çàõèñíèêîì.

— Â³í âèñòóïàâ çà â³ííèöü-
êèé «Ëîêîìîòèâ», áóâ ÷åìï³î-
íîì Óêðà¿íè â ñêëàä³ ì³ñöåâîãî 
«Õàð÷îâèêà». Ãðàòè ïðîòè Âîëî-
äèìèðà Ñè÷à áóëî ñêëàäíî áóäü-
ÿêîìó íàïàäíèêó, — çãàäóº Þð³é 
Íàðîâèöüêèé.

Íàïàäíèê Ëåâ Ïàõíî â 70-õ 
ðîêàõ âèñòóïàâ çà çá³ðíó Óêðà¿íè.

— Â³í áóâ íå ëèøå ãàðíèì ðî-
ç³ãðóþ÷èì íà ïîë³, àëå é äóøåþ 

êîìàíäè. Òîä³ ï³ñëÿ êîæíî¿ ïå-
ðåìîãè àáî íåâäà÷³ ôóòáîë³ñòè 
ïîëþáëÿëè ñï³âàòè, à Ëåâ Ïàõíî 
áóâ ñîë³ñòîì, — ïðîäîâæóº ïàí 
Íàðîâèöüêèé.

ßê çãàäóº Þð³é Íàðîâèöüêèé, 
Ñåðã³é Àðìÿí³íîâ ãðàâ çà íàø 
«Ëîêîìîòèâ» â þíàöüêîìó ÷åì-
ï³îíàò³ ÑÐÑÐ, âèñòóïàâ çà êëóá 
Ð³âíîãî, â³ííèöüê³ àìàòîðñüê³ 
êîëåêòèâè. Âà÷èãàí Àéðàïåòÿí 
ïðè¿õàâ ç Â³ðìåí³¿, ãðàâ çà â³-
ííèöüêèé «Òåìï» íà ÷åìï³îíàò³ 
Óêðà¿íè ñåðåä àìàòîð³â.

ВІДЧУВАЮТЬ СЕБЕ 
МОЛОДИМИ 

Ó çìàãàíí³ âçÿëè ó÷àñòü ÷îòè-
ðè êîìàíäè âåòåðàí³â. Ñåðåä íèõ 
áóëè é º ôóòçàë³ñòè â³êîì ïîíàä 
60 ðîê³â. Íà ìàéäàí÷èêó áóëè 
ïîì³òí³ êîëèøí³ ïðîôåñ³îíàëè. 
Ïðèì³ðîì, â ñêëàä³ «Êîëîìáî» 
áóëè åêñ-ãðàâö³ «Íèâè» Îëåã 
Øóìîâèöüêèé ³ Ñåðã³é Äóäóêà-
ëîâ. À òàêîæ ãðàâö³, ÿê³ ðàí³øå 
âèñòóïàëè íà àìàòîðñüêèõ ÷åì-
ï³îíàòàõ îáëàñò³ ³ Óêðà¿íè.

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè ãîëîâ-
íîãî òðåíåðà â³ííèöüêî¿ «Íèâè» 
Îëåã Øóìîâèöüêèé (55 ðîê³â) 
íå ïðîïóñòèâ ùå æîäíîãî âåòå-
ðàíñüêîãî ìåìîð³àëüíîãî òóðí³ðó.

— Ç òîãî ÷àñó ìî¿ êîíäèö³¿ 
íå çì³íèëèñÿ! Â³ä÷óâàþ ñåáå 
òàêèì æå ìîëîäèì, ÿê ³ äåñÿòü 
ðîê³â òîìó. Äî òîãî æ, íà âîðî-
òàðñüê³é ïîçèö³¿ â³ê íå òàê ñèëüíî 
âïëèâàº íà ÿê³ñòü ãðè, — êàæå 
Îëåã Øóìîâèöüêèé. — Ãðàâö³ 
íàøî¿ êîìàíäè «Êîëîìáî» ïî-
ñò³éíî ñï³ëêóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ. 
Àäæå ìè ðàí³øå áàãàòî ðîê³â 
ðàçîì òðåíóâàëèñÿ é ãðàëè.

У ФІНАЛІ ТУРНІРУ ВЕТЕРАНІВ 
«ХІМІК» ПЕРЕГРАВ «ЧЕЛСІ» 
Футзал  Провели десяте змагання, 
присвячене пам’яті відомих вінницьких 
футболістів. На майданчик виходив 
і тренер «Ниви» Олег Шумовицький

Суперники на майданчику намагалися обходитися без 
грубощів, грати у толерантний і технічний футзал 

Êàï³òàíîì êîìàíäè «Õ³ì³ê» áóâ 
49-ð³÷íèé ïîëêîâíèê ïîäàòêîâî¿ 
ì³ë³ö³¿ ó â³äñòàâö³ Ñåðã³é Îâä³-
ºíêî.

— Ï³ä ÷àñ ñëóæáè ÿ ãðàâ 
ó ñêëàä³ çá³ðíî¿ îáëàñò³ ñåðåä 
ïîäàòê³âö³â, áðàâ ó÷àñòü ó âñå-
óêðà¿íñüêèõ ÷åìï³îíàòàõ. Ìè 
íàâ³òü ïîñ³äàëè ïåðø³ ³ äðóã³ 
ì³ñöÿ, — êàæå Ñåðã³é Îâä³ºí-
êî. — Ï³ä ÷àñ òóðí³ðó çãàäóºìî 
ìîëîä³ ðîêè, êîëè áóëè á³ëüø 
øâèäêèìè ³ ñïîðòèâí³øèìè. Íà-
ìàãàºìîñÿ òðèìàòè ñåáå â ôîðì³. 
Òîìó íà ìàéäàí÷èêó îáõîäèìîñÿ 
áåç ãðóáîù³â, ãðàºìî ó òîëåðàíò-
íèé ³ òåõí³÷íèé ôóòçàë.

ВИРІШАЛЬНИЙ ГОЛ 
НА ОСТАННІХ ХВИЛИНАХ 

Ó ñòàðòîâîìó ïîºäèíêó «Õ³ì³ê» 
áîðîâñÿ ç «Êðèñòàëîì», âåòåðàí-
ñüêîþ êîìàíäîþ îäíîéìåííîãî 
çàâîäó. «Õ³ì³êè» âåëè â ðàõóíêó 
ïðîòÿãîì ìàéæå âñüîãî ³ãðîâîãî 
÷àñó, àëå äâ³÷³ ïðîïóñòèëè íà ô³-
í³ø³. Îñíîâíà ÷àñòèíà ö³º¿ çó-

ñòð³÷³ çàâåðøèëàñÿ ç ðàõóíêîì 
2:2, à â ñåð³¿ ïåíàëüò³ Ôîðòóíà 
ïîñì³õíóëàñÿ ìàéáóòí³ì ÷åìï³-
îíàì — 5:4.

ßê âèÿâèëîñÿ, «Õ³ì³ê» âïåð-
øå â ³ñòîð³¿ òóðí³ðó ïîñ³â ïåðøå 
ì³ñöå.

— Õî÷à ãðàºìî òóò âòðåòº. Ðà-
í³øå íàø³ ôóòáîë³ñòè âèñòóïàëè 
â ñêëàä³ «Êîëîìáî» ³ «×åëñ³», — 
ðàä³º Ñåðã³é Îâä³ºíêî. — Íàçâà 
êîìàíäè «Õ³ì³ê» ïîâ’ÿçàíà ç áà-
ãàòîð³÷íîþ íàçâîþ íèí³øíüîãî 
ñïîðòêîìïëåêñó «Íèâè», äå ìè 
òðåíóºìîñÿ ùîâèõ³äíèõ.

Ó ³íøîìó ï³âô³íàë³ «×åë-
ñ³» íå áåç ïðîáëåì ïåðåãðàâ 
«Êîëîìáî» — 2:1. Ïîºäèíîê 
çà áðîíçó íåñïîä³âàíî âè-
ÿâèâñÿ ìàò÷åì â îäí³ âîðîòà: 
«Êðèñòàë» ðîçãðîìèâ «Êîëîì-
áî» — 7:0. Ó ô³íàë³ òóðí³ðó «õ³-
ì³êè» çäîëàëè «×åëñ³» — 2:1. 
²ãîð Ãàòàóëë³í ïîäàðóâàâ êîìàí-
äàì-ó÷àñíèöÿì ì’ÿ÷³. Òàêîæ ïðè-
çè (êðàñèâ³ ôóòáîëüí³ êàëåíäàð³) 
îòðèìàëè êðàù³ ãðàâö³ çìàãàííÿ.
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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

ÇÄÎÐÎÂ’ß

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

464300

РЕКЛАМА

465181

НАВІТЬ ВАЖКО ХВОРІ 
МОЖУТЬ ВАКЦИНУВАТИСЯ 
Кому що  Уже сьогодні працює 
оновлений перелік медичних 
протипоказань до Календаря щеплень. 
Завдяки рекомендаціям Всесвітньої 
організації охорони здоров'я, лікар 
зможе точно визначати абсолюнтні 
протипокази для щеплень, або ж 
варіанти їх зробити. І пацієнт буде 
в курсі, що йому можна, а що ні

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
(067)4333535 

Çà ñëîâàìè ë³êà-
ðÿ-³íôåêö³îí³ñòà 
ªâãåíà Ùåðáèíè, 

âàêöèíàö³þ ïîòð³áíî ðîáè-
òè â ìîìåíò ìàêñèìàëüíîãî 
çäîðîâ’ÿ. ßêùî, íàïðèêëàä, äè-
òèíà ÷è äîðîñëèé ìàº âèñîêó 
òåìïåðàòóðó ò³ëà, âàêöèíàö³þ 
òèì÷àñîâî ðîáèòè íå ïîòð³áíî. 
Àëå íå âàðòî ÷åêàòè, ïîêè ïðî-
éäóòü îñòàòî÷í³ ïðîÿâè õâîðîáè, 
à ùåïëþâàòèñü.

— Äî ðå÷³, â ªâðîï³ òà ÑØÀ 
ä³òåé âàêöèíóþòü ïðè òåìïåðà-
òóð³, ÃÐÂ² ÷è êèøêîâ³é ³íôåêö³¿, 
ãîëîâíå, ùîá íå íà ôîí³ óñêëàä-
íåíü, — êàæå Ùåðáèíà. — Ó àìå-
ðèêàíñüê³é àêàäåì³¿ ïåä³àòð³¿ º 
íîðìàòèâè — ðåàëüí³ ïðè÷èíè 
â³äìîâèòèñü â³ä ùåïëåííÿ. Íà-
ïðèêëàä, âàæêà íåïåðåíîñèì³ñòü 
ïîïåðåäíüî¿ âàêöèíè, àáî ³ìóíî-
äåô³öèò (æèâ³ âàêöèíè ðîáèòè 
íå ìîæíà). ×è âàæêå íåâðîëî-
ã³÷íå çàõâîðþâàííÿ òèïó åï³-
ëåïñ³¿.

Àëå, ÿê êàæå ë³êàð, íàñïðàâ-
ä³ âèïàäê³â, êîëè òèì÷àñîâî 
âàêöèíóâàòèñü íå ìîæíà — 
ïîîäèíîê³. Ïðî ùî ñâ³ä÷èòü 

îíîâëåíèé ïåðåë³ê ïðîòèïîêà-
çàíü, ÿêèé âðàõîâóº ì³æíàðîäí³ 
ðåêîìåíäàö³¿ ÂÎÎÇ, àìåðèêàí-
ñüêî¿ àñîö³àö³¿ ³íôåêö³îí³ñò³â, 
óçãîäæåíèé ç àâñòðàë³éñüêèìè, 
êàíàäñüêèìè òà áðèòàíñüêèìè 
ðåêîìåíäàö³ÿìè ùîäî ïðîô³-
ëàêòè÷íèõ ùåïëåíü.

Є РІЗНІ СТУПЕНІ «НЕ МОЖНА» 
Ó íîâ³é ðåäàêö³¿ ìåäè÷í³ ïðî-

òèïîêàçàííÿ ïîä³ëèëè íà «àáñî-
ëþòí³ ïðîòèïîêàçàííÿ» äî «çà-
ñòåðåæåííÿ» â³ä âàêöèíàö³¿. 
Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, ïîòðåáà 
îíîâèòè öåé äîêóìåíò â³äïîâ³ä-
íî äî ñâ³òîâèõ ðåêîìåíäàö³é òà 
ïåðåäîâèõ ïðàêòèê íàçð³ëà äàâíî, 
àäæå ó ñòàð³é âåðñ³¿ ïðîòèïîêà-
çàííÿ ÷àñòî áóëè íåäîñòàòíüî 
êë³í³÷íî îáãðóíòîâàí³.

Íàïðèêëàä, ïðîòèïîêàçàííÿ 
äëÿ ëþäåé ³ç ìîæëèâîþ àëåð-
ã³÷íîþ ðåàêö³ºþ íà êîìïîíåíòè 
âàêöèíè, êëàñèô³êóâàëè â³äïî-
â³äíî äî ìîæëèâèõ àëåðãåí³â. 
Ïðîòèïîêàçàííÿ äëÿ ëþäåé ç 
ïåðâèííèì ³ìóíîäåô³öèòîì ðîç-
ä³ëèëè çà òèïàìè ³ìóíîäåô³öèòó. 
Îêðåìî âèä³ëèëè ðåêîìåíäàö³¿ 
äëÿ âàêöèíóâàííÿ âàã³òíèì àáî 
æ³íêàì, ÿê³ ïëàíóþòü âàã³òí³ñòü, 
÷è ãîäóþòü ãðóääþ òà ³íøå.

Постійне 
протипоказання

Абсолютні протипоказання — це стан, коли існує чітко визначена ймовірність виникнення 
серйозної побічної реакції на введену вакцину, а ризики значно перевищують переваги. 
Абсолютні протипоказання можуть бути постійними і тимчасовими. 

Застереження (вакцинація з пересторогою) — ситуація, коли остаточне рішення 
відносно щеплення приймає лікар, враховуючи переваги над ризиками від проведення чи 
не проведення щеплення.Дозволено

КОЛИ МОЖНА РОБИТИ ВАКЦИНАЦІЮ
СТАН ТИПИ 

ВАКЦИН ПОЯСНЕННЯ

Гостра хвороба з/без під-
вищення температури, або 
період одужання від гострої 
інфекційної хвороби

Якщо вакцинуватись під час гострого захворювання (з температурою до 38°С), це не впливає на імунну відповідь, і не підвищує 
ризик побічних реакцій. Якщо є гостра хвороба і температура вище 38°С, щеплення можна отримати одразу після одужання. 
Прорізування зубів, застуда з температурою, диспепсія (метеоризм, діарея) в дітей першого року життя не є протипоказання-
ми до вакцинації. Виняток: Коли пацієнт одужує від кору чи вітряної віспи, щеплення живими вакцинами потрібно відкласти 
на 4 тижні від початку хвороби.

Хронічна хвороба Пацієнти з хронічними хворобами мають вакцинуватись відповідно до календаря щеплень. Також може бути потреба в додатко-
вому вакцинуванні, та це залежно від рівня послаблення імунітету.

Терапія антибактеріальни-
ми, антимікотичними, про-
тивірусними та протипара-
зитарними препаратами

Прийом цих препаратів не впливає на формування імунітету. Виняток: Для щеплення від вітряної віспи, пацієнти мають припи-
нити на 24 години прийом противірусних препаратів. А після вакцинації не приймати їх протягом 14 днів. А для щеплення проти 
черевного тифу, на 24 години потрібно відмовитись від антибактеріальних препаратів.

Тяжкі алергічні реакції 
реакції до компонентів 
вакцини

Постійне протипоказання для щеплення стосується лише тієї вакцини, на яку виникла важка алергічна реакція (анафілаксія). 
Виняток: незалежно від реакції на вакцину, її можуть вводити за життєвими показниками, наприклад, вакцина від сказу.

Проведення імуносупре-
сивної терапії (пригні-
чення імунної відповіді 
організму). 

Таку терапію призначають при первинному імунодефіциті, лікують аутоімунні захворювання, пригнічують реакції відторгнення 
трансплантата. Деякі імуносупресанти входять в арсенал протипухлинних лікарських засобів.
Якщо пацієнт має високий рівень імуносупресивної терапії, тобто отримує протиракову терапію, або терапію після трансплантації 
органу, або терапію певними імуностимуляторами, то планові щеплення інактивованими вакцинами проводяться після закінчення 
терапії. Живі вакцини можна вводити не раніше ніж через 4 тижні після закінчення терапії. Для пацієнтів, які отримують таку тера-
пію в низьких дозах, або менше 14 днів, щеплення інактивованими та живими вакцинами можна робити за календарем щеплень.

ВІЛ-інфіковані Для осіб з безсимптомним перебігом ВІЛ-інфекції, можна проводити всі щеплення згідно з календарем щеплень. Якщо є симпто-
ми ВІЛ, є протипоказання щодо щеплення БЦЖ.

Злоякісні утворення

Щеплення інактивованими вакцинами проводять через три місяці після завершення курсу хіміотерапії. Живі вакцини не при-
значаються на період хіміотерапії. Щеплення проти вітряної віспи роблять через три місяці після терапії, проти кору, паротиту, 
краснухи щеплення проводиться з урахуванням використання в терапії препаратів, що могли містити антитіла до збудників цих 
хвороб.

Трансплантація органу

Вакцинацію проти кору, паротиту, краснухи, вітряної віспи, потрібно провести за 4 тижні до трансплантації. Після трансплантації, 
щеплення інактивованими вакцинами проводиться не раніше, ніж через два місяці. Вакцинацію проти грипу (за потреби) можна 
робити через чотири тижні після трансплантації. Через недостатність даних про безпечність та ефективність використовувати живі 
вакцини протипоказано.

Вагітність

Оскільки живі вакцини, які вводять вагітній, в теорії можуть нести ризик для плоду, вони на час вагітності протипоказані. Під час 
вагітності жінки мають бути щепленні від правця та дифтерії (якщо останнє щеплення було більше 10 років тому), проти грипу. 
Жінка має утримуватись від вагітності не менше одного місяця після вакцинації КПК (кір, паротит, краснуха), і зробити її одразу 
після пологів, існує теоретична загроза ураження плоду. Випадкова вакцинація КПК не є підставою переривання вагітності.

Годування груддю
Грудне вигодовування є тимчасовим протипоказанням для вакцинації матері проти вітряної віспи. Теоретично існує небезпека 
передати вірус дитині. Не слід також вводити вакцину проти жовтої лихоманки (лише у випадку подорожі до місць, де є високий 
ризик захворіти).

Передчасно народжені діти

Якщо передчасно народжена дитина стабільна в медичному розумінні, вона може вакцинуватись, як і немовлята, народжені в 
строк (якщо маса тіла не є протипоказом). Щеплення таким дітям проводять в передню поверхню стегна. У немовлят, народже-
них передчасно, є ризик апное (тимчасова відсутність дихання), тому вони мають бути під наглядом протягом 48-72 годин після 
першої вакцинації. Якщо сталося апное, всі наступні щеплення потрібно також проводити в умовах стаціонару.

Хірургічні втручання
Існує ймовірність підвищення температури після щеплення інактивованими вакцинами протягом перших двох діб, і це може виклика-
ти труднощі в діагностиці в післяопераційний період. Тому щеплення варто робити не пізніше, ніж за 48 годин до операції, або опера-
ція має відкластися на 48 годин (це стосується значних операцій). Невідкладні та ургентні операції не відкладаються через щеплення.

Інакти-
вовані 

Живі 

Застереження
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
2. лютий 7. Гонти 8. педагогічний 
10. Гоголя 12. автобус 14. Брацлавська 
15. «Ювілейний» 17. Радом 18. 
трамвай 19. краєзнавчий 20. Вишенька 

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Шиповича 3. телефон 4. «Аїда» 
5. Пироговка 6. самообслуговування 
9. броварня 11. пожежна 13. «Савой» 
16. «Амбрось»

ВІДПОВІДІ:

«Вінницький 
кросворд»

1

2

6 7

5

8

10

9

12 13

14

11

15

17

16

18

19

20

3 4

ПО ГОРИЗОНТАЛІ 
2. Вінницьку область утворили 1932 року. Місяць, у якому 
це відбулося. 7. Найдовша вулиця Вінниці. 8. Найстаріший 
вінницький інститут, нині університет. Розпочав роботу 
у 1912 році. 10. Перша публічна бібліотека Вінниці носила 
ім’я… 12. Вид громадського транспорту, який з'явився у Ві-
нниці у 30-х роках минулого століття. 14. Нинішня назва 
вулиці, де проходила перша тролейбусна лінія Вінниці. 15. 
Першою дев’ятиповерховою спорудою Вінниці став будинок 
побуту. 17. Польське місто, з яким Вінниця налагодила 
перший регулярний поштовий зв’язок? 18. Перший гро-
мадський транспорт Вінниці. 19. Музей, першу експозицію 
якого було відкрито в травні 1919 р. на квартирі художника 
В. Ф. Коренєва, яка знаходилась на вул. Дворянській, 
в будинку Вілинського (нині вул. М. Грушевського, 30). 20. 
Район, розбудова якого почалася у 1960-х роках.

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Найкоротша вулиця Вінниці. Усього 20 метрів, 
вона майже вполовину менша за вулицю Нансена. 3. 
Що вперше у Вінниці з’явилося у 1906 році завдяки 
зусиллям інженера Фазли. 4. Опера, якою відкрився 
перший сезон на той час обласного театру опери 
та балету. 5. Як у народі називають лікарню, яка 
працює у Вінниці з 1917 року. 6. Вид обслуговування 
покупців, яке одними з перших у Радянському Союзі 
запровадили у вінницькому універмазі (1969 р.). 
9. Перший вінницький завод — це… 11. Яка служба 
з’явилася у вінниці у 1814 році. 13. Перший ліфт 
у Вінниці встановили у 1913 році для обслуговування 
мешканців найвищої на той час споруди міста. Як 
називався той готель. 16. Як називався перший 
вінницький кінотеатр. 
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

— Ç à â î ë îê ëè 
Âàñþ â õàòó, òà é 
ïî¿õàëè, — ðîçïî-
â³ëà æóðíàë³ñòó 

áàáóñÿ ïîñòðàæäàëîãî Âàñèëÿ 
Âîëîøåíþêà ïàí³ Îëüãà. — Êà-
æóòü, íåõàé ó âàñ ïîæèâå. Ñë³-
äîì çàòÿãíóëè ³íâàë³äíèé â³çîê, 
ñòîëèê, òóàëåòí³ ïðè÷àíäàëëÿ. 
Ñàì³ ñ³ëè â ìàøèíó, òà é ïî-
äàëèñÿ. À ÿ ïëà÷ó ùîäíÿ á³ëÿ 
êàë³êè. Íåìà ñèë í³ ïåðåâåðíóòè, 
í³ ï³äíÿòè. Àëå æ â³í ì³é âíóê.

РОЗЛУЧИЛИСЯ, 
АЛЕ Ж ДИТИНА ЇХНЯ 

Áàáóñÿ ïîñòðàæäàëîãî Âàñè-
ëÿ ïàí³ Îëüãà ïðîæèâàº ó ñåë³ 
Êèñëèöüêå Òîìàøï³ëüñüêîãî 
ðàéîíó. Êàæå, ùî ¿é 79 ðîê³â. 
Ñêàðæèòüñÿ, ùî õâîð³º. Ë³êó-
âàëàñÿ â îíêîöåíòð³. ¯é âàæêî 
ñàì³é ñåáå îáõîäèòè, à òóò òðåáà 
äîãëÿäàòè ëåæà÷îãî.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ïðèâ³ç Âàñèëÿ 
éîãî ð³äíèé áàòüêî — Ìèêîëà 
Âîëîøåíþê. Ó íüîãî âëàñíèé 
àâòîìîá³ëü. Ùîïðàâäà, ÷îëîâ³ê 
äàâíî ðîçëó÷åíèé ç ìàìîþ ñêà-
ë³÷åíîãî õëîïöÿ ïàí³ Ðà¿ñîþ.

— Ðàÿ, öå ìîÿ äî÷êà, — ãîâî-
ðèòü áàáóñÿ. — À Ìèêîëà áóâ 
çÿòåì, ïîêè íå ðîç³éøëèñÿ. Õî÷ 
âîíè ðîç³éøëèñÿ — äèòèíà æ 
òî ¿õíÿ. Ó áàòüêà Âàñèëÿ íèí³ 
äðóãà æ³íêà. Âîíè ðàçîì ïðèâåç-
ëè õëîïöÿ. Îáîº æèâóòü ó íàøî-
ìó ñåë³. Ïðèâåçëè ó ñóáîòó, 2-ãî 
ëèñòîïàäà. Â³äòîä³ Ìèêîëà æîä-
íîãî ðàçó íå íàâ³äàâñÿ äî ñèíà, 
íå ñïèòàâ, ÿê ÿ ñïðàâëÿþñÿ ç 
òàêîþ òÿæêîþ íîøåþ.

Äî òîãî, ÿê îïèíèòèñÿ ó áàáó-
ñ³, Âàñèëü ïðîæèâàâ ç ìàìîþ Ðà-
¿ñîþ. Æ³íêà âèéøëà çàì³æ ó ñåëî 
Ïåíüê³âêà öüîãî æ ðàéîíó.

— Âîçÿòü öüîãî Âàñþ â³ä õàòè 
äî õàòè, í³õòî íå õî÷å éîãî äî-
ãëÿäàòè, — êàæå áàáóñÿ Îëüãà.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, äî íå¿ éîãî ïðè-
âåçëè ç Ïåíüê³âêè â³ä ìàìè. Òàì 
â³í ïåðåáóâàâ ç ñ³÷íÿ íèí³øíüî-
ãî ðîêó.

— Âàñÿ, ñêàæè, ÷îìó òè òàì 
íå õîò³â çàëèøèòèñÿ, — çâåðòà-
ºòüñÿ áàáóñÿ äî âíóêà.

×îëîâ³ê âèìîâëÿº ñëîâà 
íå äóæå ÷³òêî. Â³ä÷óâàºòüñÿ, ùî 
éîìó âàæêî äàºòüñÿ öå ðîáèòè. 
Ùå äîíåäàâíà âçàãàë³ íå ì³ã 
ãîâîðèòè.

— Ìàìà ï’º, ¿ ¿ ÷îëîâ³ê 
ï’º, — ãîâîðèòü Âàñèëü. — ßê 

«ВОНА МОЛОДА, КРАСИВА, 
НАЩО ЇЙ ЛЕЖАЧИЙ КАЛІКА?» 
Біда  Дружина покинула чоловіка після 
того, як той постраждав в аварії. Чотири 
роки залишається лежачим 35-річний 
Василь Волошенюк. У нього відняло 
праву сторону тіла, він втратив око, не чує 
на одне вухо. Тільки недавно почав 
трохи говорити, але на ноги так і не може 
ставати. Першу групу інвалідності дали 
з довічним терміном. Ще одну травму, 
моральну, завдали рідні люди

íàï’þòüñÿ, ïî÷èíàþòü ñâàðèòè-
ñÿ. Ïî õàò³ ë³òàþòü ìèñêè, ÷àø-
êè. Â³êíà á’þòü. Ó õàò³ õîëîäíî.

Îäíîãî ðàçó ï³ä ÷àñ òàêî¿ 
á³éêè Âàñèëü âèáðàâñÿ íà â³ç-
êó íà âóëèöþ ³ ñòàâ êëèêàòè 
íà äîïîìîãó. Ïðèéøëè ñóñ³äè. 
Ïîäèâèëèñÿ íà öþ êàðòèíó, çà-
áðàëè ñêàë³÷åíîãî äî ñåáå. Ïî-
äçâîíèëè ïî òåëåôîíó äî áàòüêà. 
Ïîïðîñèëè, ùîá òîé ïðè¿õàâ ³ 
çàáðàâ ñèíà, áî éîìó íåìîæëè-
âî çàëèøàòèñÿ â òàêèõ óìîâàõ. 
Áàòüêî ïðè¿õàâ. Çàâ³ç íå äî ñåáå, 
à äî áàáóñ³ ïî ìàìèí³é ë³í³¿.

ПІВТОРА МІСЯЦІ У КОМІ 
Ï³ñëÿ àâàð³¿ Âàñèëü Ïàëà-

ìàð÷óê áóâ ó êðèòè÷íîìó ñòàí³. 
Éîãî îäðàçó äîñòàâèëè äî Ìî-
ãèë³â-Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ë³-
êàðí³. Ï³âòîðà ì³ñÿö³ ïîñòðàæ-
äàëèé ïåðåáóâàâ ó êîì³. Ë³êàð³ 
íå ìîãëè âò³øèòè ð³äíèõ îáíà-
ä³éëèâèìè ïðîãíîçàìè.

Ùå òðè ì³ñÿö³ ïðîâ³â ó ðåà-
í³ìàö³éíîìó â³ää³ëåíí³ Òîìàø-
ï³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³.

— ß íà âñå æèòòÿ çàïàì’ÿòàëà 
íîìåð ïàëàòè, äå ëåæàâ Âàñÿ, — 
ãîâîðèòü áàáóñÿ Îëüãà. — Ìè 
ç éîãî ìàìîþ, ìîºþ äî÷êîþ 
Ðàºþ, ïî ÷åðç³ ñèä³ëè á³ëÿ íüî-
ãî ó ïàëàò³ ¹ 7. Â³í áóâ óâåñü 
îáâ³øàíèé òðóáêàìè. ×åðåç íèõ 
ãîäóâàëè.

Áàáóñÿ çãàäóº, êîëè âíóêîâ³ 
ñòàëî òðîõè êðàùå, éîãî ùå âî-
çèëè íà ë³êóâàííÿ ó Ëüâ³â.

Íåçàäîâãî ïåðåä àâàð³ºþ ó Âà-
ñèëÿ Ïàëàìàð÷óêà ³ éîãî äðó-
æèíè Òåòÿíè íàðîäèëàñÿ äî÷êà. 
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê éîãî âèïèñàëè ç 
ë³êàðí³, â³í ïîâåðíóâñÿ â ñåëî 
Êèñëèöüêå ó õàòó, äå ïðîæèâàâ 
ç äðóæèíîþ.

— Ìàëà äèòèíà, ëåæà÷èé 
÷îëîâ³ê, Òåòÿí³ âàæêî áóëî 
ñïðàâëÿòèñÿ, — ãîâîðèòü áà-
áóñÿ. — Ìèíóëî òðîõè ÷àñó, ³ 
âîíà âèð³øèëà ïåðåáðàòèñÿ ç 
íèì äî ñâî¿õ áàòüê³â â Îäåñüêó 
îáëàñòü.

ßê ïîÿñíèëà áàáóñÿ, ïî¿õàëè 
âîíè ó ÷åðâí³ 2017-ãî, à â ëèñ-
òîïàä³ òîãî æ ðîêó Âàñèëÿ íàçàä 
ïðèâåçëè â ñåëî äî ìàìè.

— Âîíà ìîëîäà, ãàðíà, íàùî 
¿é êàë³êà? — ãîâîðèòü áàáóñÿ. — 
Àëå íà ðîçëó÷åííÿ íå ïîäàëà. 
Ìàáóòü, ÷åêàº, ùî äîá’ºìîñÿ 
êîìïåíñàö³¿, òîä³ ³ íà íå¿, ³ 
íà äèòèíó âä³ëÿòü. Ïîáèòîãî 
Âàñèíîãî áóñà âîíà ïðîäàëà.

У той день, коли сталася трагедія, 
Василь Волошенюк їхав власним 
бусом з Могилева-Подільського 
до райцентру Чернівці. Аварія 
сталася на вінницькій трасі за се-
лом Гонтівка. Поруч з ним у кабіні 
був односелець Сергій Червань.
— Бус, який їхав назустріч, ви-
скочив на нашу сторону, — роз-
повідає Сергій. — Основний удар 
прийшовся на водія нашого буса, 
тобто Васю.
У ті хвилини Червань сидів по-
руч у кабіні. Він теж зазнав важ-
кої травми. Каже, тільки недавно 
став на ноги. До того весь час за-
лишався лежачим.
— Після зіткнення я був при свідо-
мості, — говорить Сергій. — Бачив, 

як приїхали еменесники, чув, як 
вони говорили до компанії з буса, 
який нас вдарив: «Так це ж наші 
хлопці».
За словами Черваня, він не отри-
мав жодної гривні компенсації. 
Лікувався весь час за власні ко-
шти. Так само нічого не заплатили 
Волошенюку. Про це говорила 
його бабуся, а також батько.
Чотири роки тривають суди. По-
страждалий Червань каже, що 
не розуміє, чому дотепер не ви-
несли рішення.
— Перший рік справу слухали 
у Чернівецькому районному 
суді, — говорить Сергій. — Потім 
передали у Могилів-Поділь-
ський. Дотепер тягнеться розгляд.

Чотири роки тривають суди 

Поговорити з мамою постраж-
далого Василя Волошенюка жур-
налісту не вдалося. Жінка або 
не відповідає на дзвінки, або 
мовчить, коли знімає слухавку. 
Батько розповів, що забере сина 
до себе.
— У мене була робота, працюю 
механізатором, не міг догля-
дати сина, а тепер заберу його 
до себе, — каже Микола Волоше-
нюк. — Я його забирав з Одеської 
області, жінка Василя попроси-
ла хоча б на місяць взяти його, 
а вже два роки минуло відтоді. 

У неї ліжко медичне залишилося 
з пультом управління, спеціально 
для лежачих хворих. У совбезі 
Васі дали. У машину не міг його 
взяти. Прошу, щоб переслала 
«Новою поштою», каже, приїж-
джайте та й забирайте.
Чоловік цікавився, чому суди так 
довго не виносять рішення. Як-
не-як, троє людей постраждали 
в аварії.
— Мені сказали, що в тому бусі 
їхали люди в погонах, нема 
нам куди рипатися, їх все одно 
не зроблять винуватими…

Заберу його до себе 

Село Кислицьке входить до скла-
ду Томашпільської ОТГ. Соціаль-
ними питаннями в громаді за-
ймається заступник голови ОТГ 
Валентина Залюбівська.
— Законом не передбачено при-
значення соціального працівни-

ка у випадку, коли у лежачого є 
дружина, батьки, — говорить 
Валентина Залюбівська. — Оце 
так клубок заплутали у Кислиць-
кому! Буду розмовляти зі старо-
стою села, шукати, як допомогти 
у цьому питанні.

Оце так клубок заплутали!

— Залишили каліку на стару хвору жінку, а я ні 
підняти, ні перевернути його не можу, хіба що з 
ложечки нагодую, — каже 79-річна бабуся Ольга 

«Áóñ, ÿêèé ¿õàâ 
íàçóñòð³÷, âèñêî÷èâ 
íà íàøó ñòîðîíó. 
Îñíîâíèé óäàð 
ïðèéøîâñÿ íà âîä³ÿ, 
òîáòî Âàñþ»

ÑÈÒÓÀÖ²ß
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КІНО 

Джуманджі: Наступний рівень
Пригоди, 18.12, поч. о 10.00, 14.45, 19.20, 21.55
19.12–25.12, час сеансів за тел. 52–59–78

Ціна правди
Драма, 18.12, поч. о 15.40
19.12–25.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Аеронавти
Пригоди, 18.12, поч. об 11.50, 20.05
19.12–25.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Звірополюс
Анімація, 18.12, поч. о 10.00, 13.50
19.12–25.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Чорний ворон
Драма, 18.12, поч. о 17.50
19.12–25.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Ножі наголо
Комедія, 18.12, поч. о 21.20

Крижане серце 2
Анімація, 18.12, поч. о 10.30, 14.40

Джуманджі. Наступний рівень
18.12, поч. о 12.20, 16.35, 19.00

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Короткі дні — короткий метр
Фестиваль французького короткого метра
18.12, поч. о 18.00

Весела ферма
Новорічні ранки, 19.12–25.12, поч. о 10.00

Родина Адамсів
Анімація, 19.12–25.12, поч. о 12.00

Додому
Драма, 19.12–25.12, поч. о 17.00

Зоряні війни: Скайвокер. Сходження
Фантастика, 19.12–25.12, поч. о 19.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Абатство Даунтон
Драма, 18.12, поч. о 13.30, 19.40
19.12–25.12, довідка — за тел. (096)003–50–50

Зоряні війни: Сходження Скайвокера
Фантастика, 18.12, поч. о 19.00, 20.20, 21.30
19.12–25.12, довідка — за тел. (096)003–50–50

Звірополюс
Анімація, 18.12, поч. о 10.20, 11.30, 16.00
19.12–25.12, довідка — за тел. (096)003–50–50

Ножі наголо
Комедія, 18.12, поч. о 14.00, 20.00, 23.20
19.12–25.12, довідка — за тел. (096)003–50–50

Фабрика мрій
Драма, 18.12, поч. о 9.00, 22.40
19.12–25.12, довідка — за тел. (096)003–50–50

ÀÔ²ØÀ

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. 

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, 
непоєднуване: оперні арії, класичний кроссовер, 
поп- та рок-хіти. Солісти філармонії, Академічний 
камерний оркестр «Арката», Подільський камерний 
хор «Леонтович-капела» та Квартет «Експромт» по-
стануть у несподіваних амплуа та сміливо зруйну-
ють жанрові рамки та звичні очікування. Початок о 
18.30, вартість квитків: 60-100 грн.

Metal Friends Gig
27 грудня в Молодіжному 
центрі «Квадрат» від-
будеться метал-концерт 
за участю вінницьких 
метал-хардкорщиків Sick 
Solution, прогресивних 
металкорщиків з Терно-

поля — Affecting Dissent та качових рокерів Telema 
Band з Івано-Франківська. Не пропусти останній 
шанс відірватись у 2019 році. Початок о 18.30, 
вартість квитків 100 грн.

Гарік Бірча у Вінниці
1 січня на сцені Будинку 
офіцерів зустрічайте ак-
тора і автора популярних 
розважально-гумористич-
них телепередач, актора 
кіно, учасника ігор Вищої 
Української ліги КВК — 

Гаріка Бірча. Завітайте всією родиною на Святкове 
шоу щирого, креативного і талановитого актора. 
Його життя наповнене творчістю: він пише та співає 
пісні, жартує, пародує відомих знаменитостей та 
готує для вас сюрприз. Новий рік — це чарівне свя-
то, яке люблять дорослі й діти, та із задоволенням 
відзначають. Зробіть цей день незабутнім. Початок 
о 18.00. Вартість квитків 200–550 грн.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 

ВИСТАВКИ 
Міжнародна 
виставка котів
21–22 грудня у Вінниці 
знову відбудеться тради-
ційна новорічна виставка 
котів різних порід, віку, 
темпераменту, забарв-

лень! Виставка триватиме з 10 до 18 години.
На виставці будуть представлені різні породи котів: 
великі і малі, короткошерсті, пухнасті і безшерстні 
тварини. Також можна буде придбати собі пухнас-
того домашнього улюбленця!
На нашу урочисту подію запрошені судді міжнарод-
ного рівня: Mrs. Alina Ingor — Bulgaria, Mr. Krzysztof 
Wycichowski — Poland, учень судді Mrs. Dorota 
Podlejska — Poland — компетентні, справедливі і 
уважні, майстри своєї справи. Місце проведення: 
ТРЦ Мегамолл, 3 поверх, тенісний зал.
Вартість квитків:
50 грн — для дорослих; 30 грн — для дітей; 
40 грн — для студентів та пенсіонерів;
дітям до 6 років та учасників АТО — безкоштовно!

Новорічний ярмарок у Експоцентрі
Експоцентр Вінницької торгово-промислової 
палати запрошує відвідати «Новорічний ярмарок».
Тут зможете знайти безліч речей та ідей, які 
допоможуть краще підготуватись до новорічного 
святкування та придбати необхідні новорічні 
атрибути. 
Час роботи виставки: 11 грудня 10.00-18.30; 12 
грудня 10.00-18.30; 13 грудня 10.00-18.00.

Новорічний ярмарок подарунків 
ручної роботи
У ТРЦ «Мегамолл» 21-22 грудня відбудеться Ново-
річний ярмарок подарунків ручної роботи за участю 
найкращих майстрів міста Вінниця. Рукодільниці 
здивують вас своїми рукотворними шедеврами. Ви 
зможете придбати неймовірної краси подарунки 
для рідних та близьких на новорічні свята. На вас 
чекають виставки та майстер-класи з виготовлення 
іграшок, прикрас, декору, натуральної косметики, 
одягу та інше!
Початок ярмарку 21 грудня о 10.00.
Програма заходів: о 13.00 майстер-клас для дітей 
4-6 років «Листівка Діду Морозу». 
О 15.00 майстер-клас для дітей (10-16 років) та 
дорослих «Вовняна іграшка на ялинку». Закінчення 
першого дня ярмарку о 19.00.
Початок ярмарку 22 грудня о 10.00, з 13.00 пройде 
розіграш подарунків від спонсорів та майстрів. По-
чинаючи з 14.00, пройде Флешмоб Колядок. 
Місце зустрічі: ТРЦ «Мегамолл», вул. 600-річчя 17, 3 
поверх. Вхід вільний. 

Музей української марки ім. Я. Балабана
У Вінниці в експозиції Музею української марки 
представлені одні з найцікавіших марок, деякі з них 
є лише в одному екземплярі. У повній колекції пана 
Олександра є марки, датовані від 1850 року, гашені 
в різних українських містах. Музей можна відвідати 
щодня, крім понеділка, з 10-ї до 18-ї години. Шко-
лярам та студентам вхід безкоштовний. Відвідати 
музей можна за адресою: вул. Соборна, 26. Теле-
фон для довідок (099)534–30–20.

ТЕАТР
«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 відправиться на пошуки 
черевичок, Солоха наповнить невдалими від-
відувачами всі порожні мішки, а чорт вкраде 
місяць, а два куми будуть блукати засніженими 
селом у пошуках хорошої компанії… Не про-
пустіть! Такі пригоди трапляються тільки раз! 
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 «Магігран-
ду», «Універмагу», Будинку офіцерів.

ТЕАТР ІМ. 
САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, 
тел. 67–09–07)
Ніч Святого 
Валентина
Фантазії на тему кохан-
ня, 18.12, поч. о 18.30

У ніч напередодні Дня закоханих у житті успіш-
ного бізнесмена і його дружини відбуваються 
неймовірні події: романтичний вечір змінюється 
ніччю, сповненою дивних інцидентів, яка завершу-
ється драматичним світанком.  Букет пролісків 
стає символом примарних сподівань, що хвилю-
ють серце, а поява нічного візитера приносить 
сум’яття в серце головної героїні. 

Пригоди в країні Оз
Лірична клоунада для дітей
21.12, 22.12, поч. о 12.00
25.12, 28.12-30.12, поч. о 10.00 та 13.00

Гамлет
Story of revenge
21.12, поч. о 18.30
Шекспір у постанов-
ці Тараса Мазура, 
переклад з англійської 
відомого нашого сучас-
ника Юрія Андруховича. 

Декорації виготовлені під керівництвом худож-
ника-постановника Анни Духовичної. Пластичні 
етюди розробила заслужена артистка України 
Діана Калакай.

Дім, у якому заночував Бог
Мала сцена. Лірична комедія
24.12, поч. о 19.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(Хм. шосе, 7 «Книжка», тел. (098)7212369)
Вартість квитків — 50 грн
Я Святому Миколаю гостинно 
двері відчиняю
Новорічний ранок для дітей перед виставою

Кошеня на снігу
Вистава для дітей, 21.12, поч. о 10.00 та 13.00

Я Святому Миколаю гостинно двері 
відчиняю
Новорічний ранок для дітей перед виставою

Веселий маскарад
Новорічна казка, 22.12, поч. о 10.00 та 13.00
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Робота 
100% легальне працевл. в Чехії для 
чол.та жін. Безкошт.консультації. 
Оформл.віз Тел.:(067)369-82-33, 
(063)218-02-33 

Загубив-знайшов 
Втрачене службове посвідчення 
на ім’я Наконечна М.П. вважати 
недійсним. Тел.:Тел. не вказано 

Втрачене тимчасове посвідчення 
Ф-3 №1401378 на ім’я Марченко 
Євген Борисович вважати недійсним. 
Тел.:тел. не вказаний 

Sort date: 17.12.2019, №51/2019

Олександр Дрига працював 
на підприємстві «Черкаси Азот». 
У 2016-му його мобілізува-
ли в АТО. Просився направити 
у бригаду, яка воює.
Служив стрільцем у 30-й, потім 
у 72-й. Пройшов Мирне, Троїць-
ке, Гранітне.
Його поранило і контузило 
на Світлодарській дузі.
— Тоді мені посікло правий бік, — 
розповідає Олександр. — Втра-

тив слух на одне вухо. Обличчя 
настільки заніміло, що здалося, 
знесло половину голови.
Навіть запитував хлопців, чи 
на місці у мене голова, бо зовсім 
її не відчуваю.
Під час лікування в шпиталі йому 
вручили медаль «Захиснику Ві-
тчизни». 
Нагороду отримав з рук По-
рошенка, який був тоді прези-
дентом.

«Направте в бригаду, яка воює»

У Черкасах Олександра Дригу 
зустрів його двоюрідний брат 
Анатолій. Забрав у село Ху-
доліївку, звідки родом батьки 
Олександра. На жаль, їх уже 
нема серед живих.
— Олександру надали житло-
вий будинок, — розповів жур-
налісту RIA сільський голова Ху-

доліївки Роман Златковський. — 
Завезли паливо. Допомагаємо 
продуктами харчування. Най-
важливіше зараз — відновити 
документи. Це ж несправедли-
во, коли його побратими отри-
мують матеріальну допомогу 
як учасники УБД, а наш земляк 
бомжує.

Дали будинок, завезли паливо 

Святкові дні 
 Ïåðøèé äîäàòêîâèé âè-
õ³äíèé â³ííè÷àíè îòðèìà-
þòü ç íàãîäè êàòîëèöüêîãî 
Ð³çäâà — 25 ãðóäíÿ. Òàêîæ 
ó Êàáì³í³ âèäàëè ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïðî âèõ³äí³ äí³ 
â ïåð³îä íîâîð³÷íèõ ñâÿò.
Ïðîïîíóºòüñÿ çðîáèòè 
4 âèõ³äíèõ äí³ — ç 29 ãðóä-
íÿ 2019 ðîêó ïî 1 ñ³÷íÿ 
2020 ðîêó. Òîáòî ðåêîìåí-
äóºòüñÿ ïåðåíåñòè ðîáî÷³ 
äí³ ç ïîíåä³ëêà, 30 ãðóä-
íÿ — íà ñóáîòó, 21 ãðóäíÿ 
³ ç â³âòîðêà, 31 ãðóäíÿ — 
íà ñóáîòó, 28 ãðóäíÿ.
Òàêîæ óðÿä ðåêîìåíäóº 
ïåðåíåñòè ðîáî÷èé äåíü ç 
ïîíåä³ëêà, 6 ñ³÷íÿ, íà ñó-
áîòó, 11 ñ³÷íÿ. Òàêèì 
÷èíîì, îòðèìàºìî ÷îòèðè 
âèõ³äíèõ äí³ ï³äðÿä — ç 
ñóáîòè, 4 ñ³÷íÿ äî â³âòîðêà, 
7 ñ³÷íÿ.

Діти «побили» 
дорослих 
 Äîá³ã ê³íöÿ ÷åìï³îíàò 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ôå-
äåðàö³¿ øàõ³â. Àáñîëþòíèé 
ïåðåìîæåöü òóò âèçíà÷à-
ºòüñÿ ï³ñëÿ äåñÿòè åòàï³â, 
ùî òðèâàþòü ïðîòÿãîì 
óñüîãî ðîêó.
Îñòàíí³é åòàï çàâåðøèâ-
ñÿ íåñïîä³âàíî. Âïåðøå 
÷åìï³îíîì ñòàâ þíèé 
êàíäèäàò ó ìàéñòðè ñïîðòó 
Ìàêñèì Á³ëåíüêèé. Ðàçîì 
³ç íèì òð³éêó êðàùèõ ñêëà-
ëè ì³æíàðîäíèé ìàéñòåð 
Âîëîäèìèð Âóñàòþê (îáè-
äâà — Â³ííèöÿ) ³ êàíäèäàò 
ó ìàéñòðè ñïîðòó Àíàòîë³é 
Õîäþê (Æìåðèíêà).
Çà ï³äñóìêàìè âñ³õ äåñÿ-
òè åòàï³â çàãàëüíó ïåðå-
ìîãó çäîáóâ â³ííèöüêèé 
ñòàðøîêëàñíèê, êàíäèäàò 
ó ìàéñòðè ñïîðòó Äìèòðî 
Ùåðáèíà. Íà äðóã³é ïî-
çèö³¿ — Îëåêñàíäð Øâàé-
ãåð, íà òðåò³é — Àíàòîë³é 
Õîäþê. Äî ïåðøî¿ ï’ÿò³ðêè 
óâ³éøëè ùå äâîº þíèõ øà-
õ³ñò³â — Êàð³íà Ñòåïàíþê ³ 
Âëàäèñëàâ Ïþðî.

КОРОТКОКОРОТКО

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ó òîé âå÷³ð äî 
Âàäèìà Ïàâëîâà ï³-
ä³éøîâ íåçíàéîìèé 
÷îëîâ³ê. Ïîïðîñèâ 

ãðîøåé. Ïîÿñíèâ, ùî íå ìàº çà ùî 
äî¿õàòè äî ×åðêàñ. Ñàì â³í çâ³äòè. 
Ïàâëîâ, â³äîìèé â³ííèöüêèé æóð-
íàë³ñò, ãîëîâíèé ðåäàêòîð ãàçåòè 
RIA, äîáðå çíàºòüñÿ íà ëþäÿõ.

— Áà÷ó, ÷îëîâ³ê íå ï’ÿíèé, — 
ðîçïîâ³äàº Âàäèì. — Çàïèòàâ, 
ÿê éîãî çâàòè, ÷èì çàéìàºòüñÿ, 
õòî ÷åêàº íà íüîãî ó ×åðêàñàõ. 
Ä³çíàâñÿ, ùî Îëåêñàíäð Äðè-
ãà, òàê â³í íàçâàâ ñåáå, âîþâàâ. 
Íå îäðóæåíèé. Íà ×åðêàùèí³ º 
ð³äíà ñåñòðà ³ äâîþð³äíèé áðàò. 
Ï³âðîêó òîìó ïðè¿õàâ äî Â³ííèö³ 
³ òóò ó íüîãî âêðàëè íå ò³ëüêè 
ãðîø³, à é äîêóìåíòè…

ВІДДАВ ОСТАННІ КОПІЙКИ 
Ïîêè ðîçìîâëÿëè, ï³ä³éøëà 

æ³íêà. Òåæ ïîïðîñèëà ãðîøåé. 
Ïîÿñíèëà, ùî çáèðàº íà îïåðà-
ö³þ. Â³ä òîãî, ùî ñòàëîñÿ äàë³, 

ó Ïàâëîâà ñë³â çàáðàêëî. ×îëîâ³ê, 
ÿêèé ïðîñèâ ó íüîãî ãðîøåé, ä³ñ-
òàâ ç êèøåí³ îñòàíí³ êîï³éêè ³ 
ïåðåäàâ æ³íö³.

Âàäèì çàïðîñèâ íåçíàéîìöÿ â 
êàôå, êóïèâ ïîâå÷åðÿòè. Ñàì â öåé 
÷àñ çíàéøîâ â ²íòåðíåò³ íåìàëî 
³íôîðìàö³¿ ïðî íåçíàéîìöÿ.

— Êîëè ÿ ïîêàçàâ éîãî ôîòî 
â ãîñï³òàë³, à ùå òèõ, ç êèì âîþ-
âàâ, ó ÷îëîâ³êà íà î÷àõ ç’ÿâèëèñÿ 
ñëüîçè, — ðîçïîâ³äàº Ïàâëîâ.

Òó í³÷ Îëåêñàíäð Äðèãà ïðîâ³â 
ó ãîòåë³.

— Ó òåáå äîáðå ñåðöå, — ñêàçàâ 
Âàäèìó íà ïðîùàííÿ Äðèãà.

Íà ðàíîê âèïàäêîâîãî çóñòð³÷-
íîãî áóëî íå âï³çíàòè. Â³í ñêî-
ðèñòàâñÿ áðèòâîþ, ÿêó îòðèìàâ 
ó ïîäàðóíîê, ïðèâ³â ñåáå äî ëàäó 
³ ïåðåñòàâ áóòè ñõîæèì íà áîìæà.

Ùîïðàâäà, îäèí åï³çîä íàñòî-
ðîæèâ áëàãîä³éíèêà, êîëè â³í 
âðàíö³ ïðèéøîâ ó ãîòåëü. Âàäèì 
íå ñòàâ íà íüîìó íàãîëîøóâàòè. 
Ñõîæå, ñàìå öå é ñòàëî ïðè÷è-
íîþ, ÷îìó êîëèøí³é â³éñüêîâèé 
îïèíèâñÿ íà âóëèö³, à íå â øïè-
òàë³, äå ìàâ ë³êóâàòèñÿ.

ЯК РЯТУВАЛИ БІЙЦЯ, ЯКОГО 
ПОГРАБУВАЛИ ЗЛОДІЇ 
Змінив долю  
Олександр Дрига вижив 
на війні, але мало 
не пропав у мирному 
житті. У Вінниці його 
пограбували. Вкрали 
не тільки гроші, а й 
документи. Так 40-річний 
чоловік опинився на дні. 
Жив у наметі з бомжами 
на Бригантині, грошей 
на харчі просив у людей. 
Врятуватися допоміг 
випадок. У той вечір 
на його шляху зустрілася 
небайдужа людина

МЕДИКАМ ПОДЯКА, 
ТА ВІДГУКНУЛИСЯ НЕ ВСІ 

²íôîðìàö³þ ïðî á³éöÿ Ïàâ-
ëîâ ðîçì³ñòèâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ 
ó Ôåéñáóö³.

«Êóçÿ, Äîê, Êàëèíà, Ï³âí³÷, 
ÿêùî âè ÷èòàºòå öå, íàñòàâ ÷àñ 
ïîâîþâàòè çà âàøîãî ïîáðàòè-
ìà, — éøëîñÿ â îäíîìó ç ïîâ³-
äîìëåíü. — ² ñåñòðà ²ðèíà Êî-
âàëåíêî ïîäàé ðóêó áðàòîâ³. Ìè 
òàêîæ ïîâîþºìî. Ñàíÿ õî÷å æèòè 
³íøèì æèòòÿì. Çàïèòóº, ÷è äî-
ïîìîæåìî éîìó â öüîìó».

«Àòîâö³, âîëîíòåðè, áëàãîä³é-
íèêè, õòî òàì ùå, ïðîøó, äàâàéòå 
ï³äòðèìàºìî Îëåêñàíäðà», — öå 
ñëîâà ç³ ùå îäíîãî ïîâ³äîìëåííÿ 
Ïàâëîâà ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³.

Ðàçîì ç àêòèâ³ñòîì ³ âîëîíòå-
ðîì ßðîñëàâîì Ïàøêåâè÷åì Âà-
äèì çàáðàâ ðå÷³ Ñàøêà ç íàìåòó.

— Ñàíÿ áîÿâñÿ, — ðîçïîâ³äàº 
ßðîñëàâ Ïàøêåâè÷. — Ç³çíàâñÿ, 
ùî òàì éîãî òàì á’þòü. Òîìó 
âèð³øèëè ï³äòðèìàòè éîãî ðà-
çîì ç Âàäèìîì. Óìîâè, â ÿêèõ 
âîíè òàì çíàõîäÿòüñÿ, öå ñïðàâ-
æíº äíî. Íå äèâíî, ùî Ñàíÿ 
ãîâîðèâ, ùî í³êîëè á³ëüøå 
íå îïóñòèòüñÿ äî òàêîãî.

Äàë³ ÷îëîâ³êè ïîâåçëè Äðè-

ãó ó äðóãó ì³ñüêó ë³êàðíþ. Ùå 
ï³ä ÷àñ ïåðøî¿ çóñòð³÷³ Ïàâëîâ 
çâåðíóâ óâàãó, ùî òîé êóëüãàº 
íà îäíó íîãó.

— Çàéøëè ó ïðèéìàëüíó 
ãîëîâë³êàðÿ, — ðîçïîâ³äàº Âà-
äèì. — Ðîçïîâ³ëè ñèòóàö³þ. Ìå-
äèêè ç ðîçóì³ííÿì ïîñòàâèëèñÿ 
äî ïàö³ºíòà. Ïåðøèì îãëÿíóâ 
éîãî çàâ³äóâà÷ â³ää³ëåííÿ õ³-
ðóðã³¿ Ëåîí³ä Ìàëèê. Ïîò³ì — 
òðàâìàòîëîã. Äàë³ áóâ ðåíòãåí. 
Ï³ä’¿õàâ ïñèõîëîã Âîëîäèìèð 
Ñêîñîãîðåíêî, ïîñï³ëêóâàâñÿ 
ç á³éöåì.

Ïîò³ì, çà ñëîâàìè Ïàâëîâà, 
ñïðàöþâàëà òåîð³ÿ ñåìè ðó-
êîñòèñêàíü. Îäí³ ÷åðåç îäíèõ 
âèéøëè íà ñ³ëüñüêîãî ãîëîâó, 
íà áðàòà Îëåêñàíäðà, àòîâö³â 
ç Óìàí³, ÿê³ ïîîá³öÿëè çóñòð³-
òè éîãî ç àâòîáóñà ç Â³ííèö³. 
Íà àâòîâîêçàë³ Äðèãà ïî÷óâàâñÿ 
ðîç÷óëåíèì. Â Óìàí³ â³í ïåðå-
íî÷óâàâ ³ íàñòóïíîãî ðàíêó ïî-
¿õàâ äî ×åðêàñ, äå éîãî çóñòð³â 
äâîþð³äíèé áðàò.

×îëîâ³ê îñòóïèâñÿ. Âò³ì, ìàº 
áàæàííÿ æèòè ïî-ëþäñüêè. 
Ó öüîìó éîãî ï³äòðèìàëè ó Â³-
ííèö³. Íàäàë³ âñå áóäå çàëåæàòè 
â³ä íüîãî ñàìîãî.

Вадим Павлов, Ярослав Пашкевич, та Володимир Скосогоренко відправляють 
Олександра (другий справа) до Умані. Звідти він поїхав у Черкаси, де на нього чекав брат
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ВАДИМ ВІТКОВСЬКИЙ, ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 
ЖУРНАЛУ «ВІННИЦЬКИЙ КРАЙ»

Світової слави скрипаль Ілля Бондаренко планує 
дати у Києві благодійний концерт на підтримку 
відновлення садиби Леонтовича.

ПРЕС-СЛУЖБА 
РЕСТОРАНУ «ШАНХАЙ»

Íàáðèäëî ñâÿòêóâà-
òè Íîâèé Ð³ê ó ñò³íàõ 

áóäèíêó? Òîä³ çóñòð³÷àé 
2020 ç íîâèìè ÿñêðàâèìè 

âðàæåííÿìè! Ï³ðí³òü ó ñïðàâæí³é 
ñâ³ò êèòàéñüêîãî êîëîðèòó â ðåñòîðàí³ 
«Øàíõàé». 

Íàñîëîäæóéòåñÿ îñîáëèâîþ àò-
ìîñôåðîþ ðàçîì ç åêñêëþçèâíîþ 
ïðîãðàìîþ â³ä ïåðåìîæöÿ øîó 
«Ôåíîìåí» Àðòåìà Òèõåâè÷à, ÿêèé 
äèâóâàâ ñâî¿ìè âì³ííÿìè ãëÿäà÷³â 
òåëåêàíàëó ÑÒÁ. Ñàìå â³í ³ ïîçíà-
éîìèòü â³äâ³äóâà÷³â ³ç âëàñíèìè 
ôîêóñàìè, ÿê³ ìàëî õòî ìîæå ðîç-

ãàäàòè. Ìîæëèâî, âàì öå âäàñòüñÿ? 
Ñïðîáóéòå — ä³çíàºòåñÿ.

À ÿê ùîäî ìàã³¿ êèòàéñüêî¿ êóõ-
í³? Ñìàêóéòå íàéêðàù³ êîëîðèòí³ 
ñòðàâè òà îö³í³òü ð³çí³ ñþðïðèçè 
â³ä øåô-êóõàðÿ. Ð³çíîìàí³òíå íî-
âîð³÷íå ìåíþ çàäîâîëüíèòü ñìàêè 
íàâ³òü íàéâèáàãëèâ³øîãî ãóðìàíà.

Ïîãîäüòåñÿ, ñìà÷íà ¿æà, öå áåç ïå-
ðåá³ëüøåííÿ ÷óäîâî, à íîâîð³÷íèé 
ïîäàðóíîê â³ä ðåñòîðàíó «Øàíõàé» 
ó âèãëÿä³ øàìïàíñüêîãî òà ïðîõî-
ëîäíèõ íàïî¿â — ùå êðàùå! ² öå âñå 
ALL-inclusive, ñàìå äëÿ âàñ.

Íå ìîæíà îá³éòèñÿ ³ áåç ãîëîâíèõ ãå-
ðî¿â íîâîð³÷íîãî ñâÿòà — Ä³äà Ìîðîçà 
òà Ñí³ãóðîíüêè. ßê³ ïðîâåäóòü ç âàìè 

ðîçâàæàëüíó ïðîãðàìó òà âæå ãîòóþòü 
ïîäàðóíêè äëÿ êîæíîãî â³äâ³äóâà÷à.

Õâèëþºòåñü, ÷è çíàéäåòüñÿ ì³ñöå äëÿ 
âåëèêî¿ êîìïàí³¿? Íå ïîòð³áíî, àäæå 
â ðåñòîðàí³ çíàéäåòüñÿ ì³ñöå äëÿ âñ³õ 
ãîñòåé, ùî ìîæóòü ðîçì³ñòèòèñÿ ó çâè-
÷àéíîìó àáî VIP-çàë³. Ëþáèòå òàíöþâà-
òè? Çàìîâëÿéòå ó ä³äæåÿ ñâîþ óëþáëåíó 
ìóçèêó ³ â³äðèâàéòåñÿ íà ïîâíó!

Ïðîâåä³òü öå ñâÿòî ó ÷óäîâ³é 
àòìîñôåð³, àäæå á³ëüøå Íîâîãî 
2020 ðîêó íå áóäå. À ùî òî÷íî áóäå, 
òî öå íåçàáóòí³ åìîö³¿, ÿñêðàâ³ âðà-
æåííÿ ³ ãàðí³ ñïîãàäè ïðî íîâîð³÷íó 
í³÷. «Øàíõàé» — âæå ÷åêàº!

Çàìîâëÿéòå ñòîëèêè çà òåëåôîíàìè 
(0432)32-88-80, (067)390-27-11.

Святкуй Новорічну ніч у «Шанхаї» з магією Артема Тихевича!
БЛОГ

П
Р

òè

465920

РЕКЛАМА
442648

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 190151

465605
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ОВЕН 
Ви явно користуєтеся успіхом 
і популярністю у протилежної 
статі, але будете схильні до-
сить дивно реагувати на зна-
ки уваги. У суботу ви зможете 
справити на кохану людину 
незабутнє враження.

ТЕЛЕЦЬ 
Спілкування з коханою 
людиною виявиться більш 
стомлюючим, ніж спілкуван-
ня з друзями. Якщо ж ви ще 
самотні, то п'ятниця — пре-
красний день для зустрічей.

БЛИЗНЮКИ 
Можна порадіти за вас, ваші 
стосунки явно переживають 
пік почуттів. Навіть якщо ви 
давно разом, ви захоплені 
одне одним, як у перший 
день. Розмова по душах ще 
більше зблизить вас.

РАК 
Ви на порозі серйозного ви-
бору. Захоплення і захопле-
ність для цього тижня не ха-
рактерні, дійсність зажадає 
від вас терпіння і розуміння. 
Втім, кохана людина порадує 
вас у вихідні.

ЛЕВ 
Хороший момент для осмис-
лення ситуації. Вам необхідно 
вирішити серйозність ваших 
намірів. Пора зрозуміти, з ким 
ви хочете зустріти новий рік.

ДІВА 
У коханої людини може на-
ступити складний період: їй 
знадобиться ваша підтримка 
і допомога. Не будьте катего-
ричні — тоді вашим стосункам 
у найближчому майбутньому 
нічого не загрожує.

ТЕРЕЗИ 
Романтичне побачення 
у вівторок не обдурить ваші 
очікування: цей вечір ви 
запам'ятаєте надовго. Та й 
весь тиждень обіцяє безтур-
ботне щастя. 

СКОРПІОН 
Зайва запальність і емоцій-
ність говорить лише про 
силу ваших почуттів. Ви явно 
закохані і готові змінити ваше 
життя. Вас чекає пристрасне 
побачення, яке доставить 
море задоволення. 

СТРІЛЕЦЬ 
Цього тижня ймовірно змі-
шання почуттів і хвилювання. 
Не поспішайте з остаточним 
вибором. Яким би він не був 
зараз, ви неодмінно станете 
про нього шкодувати згодом. 

КОЗЕРІГ 
Вас може очікувати пристрас-
на любов з першого погляду, 
але не втрачайте голову, 
можливо, це не більше ніж 
спритно розставлені тенета. 

ВОДОЛІЙ 
Вас чекає щастя і радість; 
за спиною немов виростуть 
крила, які подарують по-
етичний настрій і натхнення. 
Займіться вибором подарун-
ка до нового року для вашої 
коханої людини.

РИБИ 
Змінюючи себе, ви почина-
єте змінювати навколо себе 
ситуацію в кращий бік, тільки 
не бійтеся впустити нове 
у ваше особисте життя. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 18-24 ГРУДНЯ

ВАЛЕРІЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ 

— Розставання 
— річ завжди 
неприємна.  І 
неважливо, хто 
ініціатор роз-

риву. Цей період життя дуже 
складно описати, якщо його 
хоч раз не пережити. Вини-
кає відчуття, що більше ніколи 
не будеш щасливий, що всі 
люди навколо на вулиці ходять 
тільки парами, а вечорами ви-
никає відчуття самотності, навіть 
якщо всі твої друзі з телефонної 
книги подзвонили тобі і запита-
ли, як у тебе справи. І це можна 
зрозуміти. Друзі подзвонили, 
поспілкувалися і забули. А ти 
забути не можеш. І думати про 
щось інше теж. Що робити? По-
перше, терміново наповнити 
своє життя новими подіями. 

Нові місця, нові знайомства, 
нові відчуття. Це потрібно тому, 
що наш мозок працює за прин-
ципом асоціативної мережі. І 
якщо в житті все залишиться 
старе, то все буде нагадувати 
про колишнього партнера. На-
приклад, гуляю по парку і зга-
дую, як гуляла з ним… І це було 
тут, буквально тиждень тому. 
Так працює наш мозок. Тому 
обов'язково годуйте його час-
тіше чимось новим. По-друге, 
розрив — це не кінець, а тільки 
його ілюзія. Якщо у вас виникає 
відчуття, що ви більше не будете 
щасливі, запитайте себе: раділи 
ви до цих стосунків? Звісно так. 
Значить справа не в людині. І 
справа залишилася за малим: 
знайти те, що приносить ра-
дість. І цілком можливо, що 
сьогодні, попутно виконуючи 
цю рекомендацію, ви позна-
йомитеся з кимось цікавим.

Коментар експерта

НЕ ДОГАНЯЙТЕ 
Так вийшло, що вас кинули (або зробили все можливе, 
щоб це рішення виходило від вас), не потрібно нічого 
пояснювати, з'ясовувати. Найкраще, що в цій ситуації ви 
можете зробити, це прийняти рішення партнера. Звичай-
но, для вас це удар нижче пояса, а ще вище сонячного 
сплетіння… Але важливо поставитися з повагою до рішення 
іншої людини. Тобто зрозуміло, чому істерики і біганина 
зайві? Ні? Просто якщо те, що ви відчуваєте, для людини 
важливо і необхідно, то і одного слова буде цілком достат-
ньо. А якщо нічого від вас вже не потрібно, то навіщо ще 
якісь докази (у вигляді сліз, уклінних поз чи інших жахів).

НЕ ПРОЯВЛЯТИ АКТИВНІСТЬ 
Коли вас кинули, то перше, що спадає на думку (після 
того, як шок пройшов, і сльози трохи підсохли), потрібно 
терміново щось робити «куй залізо, доки гаряче» — так? 
Тобто треба терміново наздогнати, пояснити, що можливо 
вас десь і якось не так зрозуміли, що надалі ви будете 
поводитися адекватно і зовсім по-іншому. Тобто всіма 
силами намагатися повернути все на місце не треба. Хоча 
здається, що навіть день простою робить ваші стосунки 
все більше неможливими і рветься тонка нитка зв'язку. 
Зупиніться на хвилинку і подумайте — з вашого боку нитка 
може і є, але з тієї сторони — давно немає (інакше ніхто 
нікуди не пішов би).

НІ САМОТНОСТІ 
Новий рік — чарівне свято, дуже багато романтики в ньо-
му, навіть більше, ніж в Дні святого Валентина. У будь-
який інший день люди живуть своїм життям, працюють, 
відпочивають, все буденно. Новорічні канікули, що б там 
не говорили циніки, просто просякнуті чарами, або їх 
передчуттям, тому не варто залишатися самотньому, якщо 
раптом і зненацька ви отримали такий статус. Тому що 
туга за партнером, який пішов, з'їсть вас. А ще ви будете 
чекати дива, що ось кохана людина прийде, скаже, як 
була неправа, і взагалі несповна розуму, що так вчинила, 
що запаморочилось щось в голові. А ще саме через свята 
вся ця штука з розставанням буде для вас мати набагато 
жорстокіший вигляд. Саме тому ніяких свят на самоті — 
йдіть в гості до родичів, в компанію, куди завгодно (вам 
там не буде добре, але хоч не так погано, як одному). 
Якщо на все це немає сил — просто лягайте спати.

НІ НЕРОБСТВУ 
Новорічні канікули настільки довгі в плані 
байдикування, що навіть закохані люди, якщо 
не займуть чимось своє дозвілля, з розуму можуть зійти 
від постійної близькості. А уявіть, як гірко покинутим. 
Тому відкрийте для себе зимові види спорту — ковзани, 
лижі, катання на санках. По-перше, це не складно, по-
друге, весело, по-третє, такі види спорту не залишають 
сумним думкам жодної лазівки (хоч на кілька годин 
нехай мозок відпочине). До речі, це відмінний спосіб 
переключитися і, хто зна, можливо отримати замість 
засобу не збожеволіти, нове хобі. До речі, саме 
різноманітні хобі та фізичні навантаження відмінно 
витягують з любовної ями.

НЕ БАЗІКАТИ 
Звичайно, в новорічні свята ніяк не обійтися без походів 
у гості. Але намагайтеся, щоб вони не займали 70% ва-
шого часу. Тому що, як правило, в цей час, замість світлої 
голови і втомленого тіла, ви зажадаєте алкогольного, сига-
ретного чи іншого забуття. А воно обов'язково спричинить 
до зливання душевного болю — і як наслідок ви проведете 
всі дні канікул в мороці. До речі, виговоритися, осо-
бливо на п'яну голову, не означає полегшити собі життя. 
Навпаки, чим більше ви будете говорити про партнера, 
який вас кинув, тим більше будете думати про нього, тим 
більшою буде туга. Просто перемикайтеся на щось інше, 
хоча б спробуйте.

Äî Íîâîãî ðîêó õî÷åòüñÿ ïðè-
éòè áåç ñòàðèõ áîðã³â, íåïîòð³á-
íîãî ìîòëîõó, ÿêèé çàéìàº ì³ñöå 
ÿê ó êâàðòèð³, òàê ³ â æèòò³. Êî-
ðîòøå, ñêèíóòè áàëàñò ³ ïî÷àòè 
íîâó ³ñòîð³þ, ùàñëèâó ³ ðàä³ñíó. 
Ïðî «÷èñòêó ïåðåä íîâèì ðîêîì» 
âñ³ çíàþòü, ³ ïåð³îäè÷íî íàìàãà-
þòüñÿ ïðèâíåñòè ¿¿ â ñâîº æèòòÿ. 
Ïðàâäà, äîñèòü ÷àñòî ïî÷èíàþòü 
íå ç ïðèáèðàííÿ æèòëà, àáî, íà-
ïðèêëàä, ïîçáàâëåííÿ êðåäèò³â 
÷è çàéâèõ ê³ëîãðàì³â, à ç³ ñâî¿õ 
ïîëîâèíîê.

ЯК НОВИЙ РІК ЗУСТРІНЕШ …
×îìó, äåñü çà òèæäåíü-äâà 

äî 1 ñ³÷íÿ äóæå áàãàòî ïàð ïðè-
ïèíÿþòü ñâîº ³ñíóâàííÿ? Çäàâà-
ëîñÿ á, Íîâèé ð³ê — ñâÿòî â ïåð-
øó ÷åðãó ñ³ìåéíå. ² çðîçóì³ëî, 
ùî ñâÿòêóâàòè éîãî íåîáõ³äíî ç 
êîõàíîþ ëþäèíîþ, â êîë³ ñ³ì'¿ ðà-
çîì ç òàêèìè æ ïàðíèìè äðóçÿìè. 
Àäæå îäèíàêàì íàâ³òü â îá³éìàõ ç 
îë³â'º, øàìïàíñüêèì ³ ìàíäàðèíà-
ìè, â öþ í³÷ ÿêîñü íåêîìôîðòíî.

Õî÷à ñâÿòî â êîë³ ðîäèíè ³ ç 
êîõàíèìè — âñå öå äóæå ãàðíî 

³ ïðàâèëüíî â³äíîñíî òèõ, õòî 
ëþáèòü ïàðòíåðà, ïðèâ'ÿçàíèé 
äî íüîãî. À ÿêùî ñï³ëêóâàííÿ 
âàøå çâîäèòüñÿ äî «ïðèâ³ò-ïî-
êà» àáî æ ïîâñÿêäåííèõ ñâàðîê, 
àáî âè âòîìèëèñÿ, ðîçäðàòîâàí³ 
³ ìð³ºòå ïðî ñâîáîäó, îò ñàìå 
íàáëèæåííÿ íîâîãî â³äë³êó äî-
ïîìàãàº çâàæèòèñÿ çðîáèòè öåé 
êðîê. Âè äîâãèé ÷àñ òÿãíóëè, 
ñóìí³âàëèñÿ ³ ÷åêàëè äèâà (ùî 
âñå çì³íèòüñÿ, áóäå êðàùå), ÿêå, 
çâè÷àéíî, íå íàñòàâàëî. Ïðîòå 
àáñîëþòíî òî÷íî íàñòàíå ñâÿòî 
³ áàãàòî âèõ³äíèõ, ³ ¿õ õî÷åòüñÿ 
ïðîâåñòè ÿêîñü ïðèºìí³øå, í³æ 
ç îáðèäëèì ïàðòíåðîì.

ßêùî ñàìå âè º ³í³ö³àòîðîì 
«÷èñòêè» âàøîãî îñîáèñòîãî ïðî-
ñòîðó, òî íîâîð³÷í³ ñâÿòà ÿêîñü 
ïåðåáóäåòå, íàâ³òü äîñèòü âåñåëî. 
Ñïî÷àòêó çàâæäè âåñåëî, êîëè 
âè íà÷åáòî ïîçáàâëÿºòåñü ÷îãîñü 
«çàéâîãî», ïîò³ì âàñ íàêðèº, çâ³ñ-
íî, àëå òî âæå ïðèéäóòü áóäí³ ³ 
³íøèé ðîçêëàä. Íàáàãàòî ã³ðøèé 
ñòàí áóäå â «áîðòàíóòîãî» ïàðò-
íåðà. Îò ñàìå äëÿ òàêèõ çàéâèõ, 
íàñòóïí³ ïîðàäè.

ПЕРЕД НОВИМ РОКОМ 
БІЛЬШЕ РОЗЛУЧАЮТЬСЯ 
Переписуємо  У передноворічний 
час ми готуємося до зимових свят, 
підбираємо подарунки рідним, очікуємо 
на корпоративи, а ще ми можемо 
іншими очима подивитися на свого 
партнера. Комусь стане зрозуміло, що це 
та людина, з якою хочеться прожити ще 
не один рік, а комусь — що ще один рік 
ви просто не витримаєте

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВАС КИНУЛИ 
ПЕРЕД НОВИМ РОКОМ?
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ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

тел: (093) 759 05 55, 
(096) 179 71 31
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БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки 

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

Андроїд-маркета 
або аналогічна)

ОВЕН 
Все зависит от того, как 
быстро вы превратите про-
тивников в союзников. 

ТЕЛЕЦ 
У вас появится шанс открыть 
в себе много интересного 
и оригинального.

БЛИЗНЕЦЫ 
В целом неделя благоприят-
на для работы и творчества. 

РАК 
Вы можете добиться очень 
многого, покорив начальство 
и коллег интересной идеей.

ЛЕВ 
Хорошее время для постро-
ения планов на новый год, 
они имеют шансы осуще-
ствиться. 

ДЕВА 
Масштабность собствен-
ных идей может помешать 
реально оценить свои воз-
можности.

ВЕСЫ 
Вы способны легко обезору-
жить критически настроен-
ных к вам людей.

СКОРПИОН 
Сил будет хватать на реа-
лизацию всего того, что вы 
решите совершить.

СТРЕЛЕЦ 
Если есть возможность, 
лучше выкроить побольше 
времени для отдыха.

КОЗЕРОГ 
Не стоит разбрасываться по 
мелочам или стараться успеть 
переделать все дела сразу.

ВОДОЛЕЙ 
Постарайтесь не давать 
никаких обещаний. Вам 
будет сложно сдержать свое 
слово. 

РЫБЫ 
Вы многое увидите с новой 
точки зрения, но не увле-
кайтесь анализом в ущерб 
активной деятельности.

РЕКЛАМА

463613

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA

СЕРЕДА
18.12

+13
+3

+14
+3

+14
+3

ЧЕТВЕР
19.12

+9
+3

+5
+3

+9
+4

П’ЯТНИЦЯ
20.12

+6
+3

+5
+3

+5
+3

СУБОТА
21.12

+7
+3

+7
+4

+7
+4

НЕДІЛЯ
22.12

+8
+3

+9
+4

+9
+3

ПОНЕДІЛОК
23.12

+7
+4

+7
+5

+7
+5

ВІВТОРОК
24.12

+6
+3

+5
+4

+5
+4

Анастасія, 19 років
Займаюсь діяльністю декоратора та 
координатора. Активна, приємна в 
спілкуванні, привітлива, пунктуальна! 
З усіма можу знайти спільну мову. 
У вільний час люблю фотографувати 
та проводити час з близькими людьми. 

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ  
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє фото та  коротку 
розповідь про себе на e-mail: 
miss@riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2019 
і безкоштовну професійну фотосесію 
від фотостудії «INDIGO» отримають 
найвродливіші учасниці.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2019» НА:

Найгарніші  
дівчата їздять 
з «Бліц таксі»

466044

466013

466079

Я ВІД
NDIGO»
05 55, 

1 31
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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)
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я, 19 років
ністю декоратора та 
Активна, приємна в 
ивітлива, пунктуальна! 
айти спільну мову. 

юблю фотографувати 
ас з близькими людьми. 

ЧАНКА МОЖЕ  
У КОНКУРСІ

є фото та  коротку 
ебе на e-mail: 
dia.com.ua. 
онкурсу «Міс RIA»-20199
офесійну фотосесію 

NDIGO» отримають 
часниці.
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