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 Чим запам’ятався вінничанам 
2019 рік? Завершили реконструкцію 
Замостянської, зібрали 4 нових 
тролейбуси, запустили завод з 
виробництва сонячних панелей

 Наступного року закінчать кілька 
довгобудів. Зокрема, запустять нову 
школу на Поділлі, розширятимуть 
підприємства. А електронний квиток 
почне діяти в усьому транспорті

с. 4

 ОТРИМАЛА 
ДЕВ’ЯТЬ ОСВІТ

ЯК ШКОДИТЬ ЗДОРОВ’Ю ХЛІБНА ЦВІЛЬ с. 11

с. 14

ЩО ЗРОБЛЯТЬ У ВІННИЦІ 
В НОВОМУ 2020 РОЦІ
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З Різдвом 
Христовим!

Ó ì³ñò³ Âèôëèºì³, 2020 ðî-
ê³â òîìó îäí³º¿ òàºìíè÷î¿ 
íî÷³ íàðîäèëîñÿ Õëîï’ÿòêî. 
Ï³çí³øå Â³í áóâ íàçâàíèé ²ñ-
óñîì — òîáòî Òèì, õòî íåñå 
ïðîùåííÿ ãð³õ³â; Åììàíó¿-
ëîì — òîáòî Áîãîì ç íàìè, 
Õðèñòîì — òîáòî Ñïàñèòå-
ëåì ñâ³òó.

²ñóñ ï³ñëÿ ñâîãî íàðîäæåí-
íÿ áóâ âèìóøåíèé ðàçîì ç³ 
ñâî¿ìè áàòüêàìè çàëèøèòè 
ð³äíó çåìëþ ³ ñòàòè åì³ãðàí-
òîì â ªãèïò³ äî ÷àñó, ïîêè 
Íåáåñíèé Îòåöü íå ïîêëè-
êàâ éîãî ïîâåðíóòèñÿ. Íåõàé 
Õðèñòîñ äîïîìîæå âàì, ùîá 
æîäí³ íåãàðàçäè íå ä³ëèëè 
ðîäèíè, íå ïðèìóøóâàëè 
ïîêèäàòè ð³äíèõ.

Ñüîãîäí³ Ð³çäâî Õðèñòîâå 
ñêëèêàº áàãàòüîõ ïîâåðíóòè-
ñÿ äî ð³äíî¿ çåìë³, äî ð³äíèõ 
äîì³âîê, äî ð³äíèõ ëþäåé. 
Ìè, êàòîëèêè Â³ííèö³, ó ö³ 
äí³ ìîëèìîñü ïðî ç’ºäíàííÿ 
ðîçïîðîøåíèõ ïî âñüîìó 
ñâ³òó ñ³ìåé, ïðî òå, ùîá 
æîäíà äèòèíà íå â³ä÷óâàëà 
ñåáå ñàìîòíüî, ïðî äîáðèõ ³ 
áåçêîðèñëèâèõ ëþäåé, á³ëÿ 
ÿêèõ âñ³ â³ä÷óþòü ñåáå çà-
õèùåíèìè ³ áåçïå÷íèìè. 
Íåõàé íàø³ äîì³âêè ïðè-
êðàñÿòü ó ö³ äí³ íå ñò³ëüêè 
ÿëèíêà, âåðòåïè ³ ñâÿòêîâ³ 
ñòðàâè, àëå ïåðåäóñ³ì óñì³õ-
íåí³ îáëè÷÷ÿ áëèçüêèõ âàì 
ëþäåé.

Áàæàºìî âñ³ì ó ð³çäâÿí³ 
ñâÿòà çàíóðèòèñÿ ó ÷óäî-
âèé Áîæèé ñâ³ò ³ çàçíàòè 
äèâà ïåðåì³íè ëþäñüêîãî 
ñåðöÿ. Íåõàé àíãåëüñüêèé 
ñï³â çàçâó÷èòü ó âàøèõ âó-
õàõ ³ âàøîìó æèòò³: Ñëàâà 
âî âèøí³õ Áîãó, à íà çåìë³ 
ìèð — ëþäÿì, ÿêèõ Áîã òàê 
ñèëüíî ïîëþáèâ, ùî ïîñëàâ 
¿ì ñâîãî Ñèíà!

Õðèñòîñ ðîæäàºòüñÿ! Ñëà-
â³ìî Éîãî!

ДУМКА

НАСТОЯТЕЛЬ ПАРАФІЇ ПРЕСВЯТОЇ 
ДІВИ МАРІЇ АНГЕЛЬСЬКОЇ 

ОТЕЦЬ ОТЕЦЬ 
КОСТЯНТИНКОСТЯНТИН

ВАДИМ (30), ПІДПРИЄМЕЦЬ:
— Серйозні зміни у моєму 
житті відбулися у минуло-
му році. Це народження 
дитини та придбання під-
приємства. Цьогоріч нічого 
такого не сталося.

ЄВГЕНІЯ (24), БУХГАЛТЕРКА:
— Закінчила навчання та 
змінила роботу. У всьому ін-
шому, це був звичайний рік. 
У плані якихось подорожей 
або знайомств, на диво, все 
порожньо.

ВОЛОДИМИР (75), ПЕНСІОНЕР:
— Цього року я придбав 
квартиру. Звичайно, дове-
лося дещо продати, але хіба 
буває інакше? Квартира, це 
добре, але тепер маю клопоти 
з її облаштуванням.

АЛЛА (37), ДОМОГОСПОДАРКА:
— Запам’яталося те, що 
я вперше побувала за кор-
доном. Їздила працювати 
у Польщу. Побачила, як там 
люди живуть. Можливо у на-
ступному році ще поїду.

АРТУР (35), ЖУРНАЛІСТ:
— Мені він у першу чергу 
запам’ятався президентськи-
ми та парламентськими ви-
борами в країні. Багато чого 
було і в особистому житті, але 
це не для газети.

СОФІЯ (84), ПЕНСІОНЕРКА:
— Онуків не народилося, пен-
сію не підняли, але я не можу 
сказати, що мені погано жити. 
Мені достатньо того, що 
я маю. Слава Богу, ми живі 
і здорові.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чим вам запам'ятався рік, що минає?

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ç 2 ãðóäíÿ ïî-
÷àâ ïðàöþâàòè 
å-êâèòîê: ó òðàì-

âàÿõ ìîæíà ðîçïëàòèòèñÿ áàí-
ê³âñüêîþ êàðòêîþ, ñìàðòôîíîì ç 
NFC-÷³ïîì ÷è «Ìóí³öèïàëüíîþ 
êàðòêîþ â³ííè÷àíèíà». Âîäíî÷àñ, 
ôàõ³âö³ ÊÏ «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» 
ê³ëüêà äí³â ïîñï³ëü ñòàëè ïóáë³-
êóâàòè â³äïîâ³ä³ íà ïîïóëÿðí³ 
ïèòàííÿ ïðî ðîáîòó ñèñòåìè.

— Êîëè ïî÷íåòüñÿ âèäà÷à êàð-
òîê, îôîðìëåíèõ ÷åðåç ñàéò?

Êàðòêè, ÿê³ áóëè îôîðìëåí³ 
÷åðåç ñàéò ç ñåðïíÿ ïî ïî÷àòîê 
ëèñòîïàäà, âæå íàäðóêîâàí³ òà 
ïåðåäàí³ ç âèðîáíèöòâà äî ï³ä-

ðÿäíèêà. Ïåðåäà÷à ç âèðîáíèöòâà 
çàòðèìàëàñü, òîìó ìè íå ìàëè 
çìîãó ðîçïî÷àòè âèäà÷ó. Çà ê³ëü-
êà äí³â î÷³êóºìî ïîñòàâêó âæå 
çàïðîãðàìîâàíèõ êàðò. Îäðàçó 
ï³ñëÿ ÷îãî ðîçïî÷íåìî ¿õ âè-
äàâàòè (ïîïåðåäíüî ðîç³ñëàâøè 
ïîâ³äîìëåííÿ). Ïåðåïðîøóºìî 
çà äîâãå î÷³êóâàííÿ.

— Ñèñòåìó çàïóñòèëè, à â òðî-
ëåéáóñàõ âàë³äàòîðè âèìêíåí³. 
×îìó?

Ç 2 ãðóäíÿ ñèñòåìà çàïðà-
öþâàëà ëèøå â òðàìâàÿõ. Çà-
ðàç ìè ïðîãðàìóºìî âàë³äàòîðè 
â òðîëåéáóñàõ. ² âæå ó áëèçü-
êî 50 ç³ 167 òðîëåéáóñ³â ìîæ-
íà ðîçðàõóâàòèñÿ áàíê³âñüêîþ 
êàðòêîþ/ñìàðòôîíîì/êàðòêîþ 
â³ííè÷àíèíà. Íåçàáàðîì ìè 
ïðèºäíàºìî âñ³ òðîëåéáóñè òà 

Виконком міськради, 19 груд-
ня, ухвалив рішення «Про без-
коштовне перевезення пасажи-
рів міським транспортом (крім 
маршруток)». Протягом чоти-
рьох днів — 25 грудня, 31 груд-
ня, 1 січня та 7 січня вінничани 
не платитимуть за свій проїзд. 
Транспорт буде возити вінничан 
за графіком вихідного дня.
Але втрати від безоплатного про-
їзду транспортникам компенсу-
ють з бюджету. Найбільшу суму 
виплатять за тролейбуси — один 
день роботи коштує 115 тисяч 

541 гривню. Протягом цих днів 
працюватимуть всі тролейбуси, 
крім маршрутів № 1, 8, 13.
На другому місці за величиною 
збитків є трамвай. День роботи 
всіх шести маршрутів коштує 
112 тисяч 381 гривню.
Найдешевшим є автобус. Усі 
18 маршрутів автобусів обі-
йдуться бюджету в 42 тисячі 
74 гривні на день.
Загалом, чотири дні роботи 
міського транспорту коштують 
1 мільйон 79 тисяч 992 гривні 
62 копійки.

«Безкоштовний» проїзд на свята 

Валідатори запускають і 
в тролейбусах. На сьогодні вже 
понад 50 зі 167 машин, де можна 
сплатити проїзд карткою 

ВІДПОВІДІ НА ПОПУЛЯРНІ 
ПИТАННЯ ПРО Е-КВИТОК 
Роз’яснення  У мережі стали 
публікувати відповіді на те, що найчастіше 
питають вінничани щодо електронного 
квитка. Зокрема, чому є проблеми з 
розрахунком банківською карткою, коли 
буде видача «пластику», замовленого 
декілька місяців тому, та що буде з 
грошима на картці через 30 днів?

àâòîáóñè äî áåçãîò³âêîâî¿ îïëà-
òè. À ç íàñòóïíîãî ðîêó — óñ³ 
ìàðøðóòêè.

— Ïðè îïëàò³ áàíê³âñüêîþ êàðò-
êîþ êîøòè ñïèñóþòüñÿ ÷åðåç ê³ëü-
êà ãîäèí òà íàâ³òü äîáó.

Áàíêè ïðîâîäÿòü òðàíçàêö³þ ³ç 
çàï³çíåííÿì, àëå ñòÿãíåííÿ âñå 
îäíî â³äáóâàºòüñÿ.

Òîìó áàæàíî ïëàòèòè áàíê³â-
ñüêîþ êàðòêîþ íà âàë³äàòîð³, 
ÿêèé ìîæå íàäðóêóâàòè ïàïåðî-
âèé êâèòîê (çàçâè÷àé, â³í íà äðó-
ãèõ äâåðÿõ ó òðàìâà¿). Ðîáîòà ç 
íàëàãîäæåííÿ ïðîâåäåííÿ òðàí-
çàêö³é ç áàíêàìè ïðîäîâæóºòüñÿ.

— ßê ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ áåç-
êîøòîâíîþ ïåðåñàäêîþ?

Âëàñíèêè «Êàðòîê â³ííè÷àíè-
íà» ìîæóòü óïðîäîâæ 30 õâèëèí 
áåçêîøòîâíî ïåðåñ³ñòè ç îäíî-
ãî òðàíñïîðòó â ³íøèé. Àëå ïðè 
ïåðåñàäö³ â ³íøèé òðàíñïîðò 
òðåáà çàðåºñòðóâàòè ñâ³é ïðî-
¿çä — ãðîø³ íå áóäóòü ñïèñóâà-
òèñÿ. Íàãîëîøóºìî: ÿêùî ïî¿çäêà 
òðèâàº äîâøå 30 õâèëèí ïëàòèòè 
ïîâòîðíî íå ïîòð³áíî! Ïîñëóãà 
áóäå äîñòóïíà â óñüîìó òðàíñïîð-
ò³, êð³ì ìàðøðóòîê.

— Ïðèäáàëè òà ïîïîâíèëè 
Êàðòêó â³ííè÷àíèíà, à áàëàíñ 

(ïðè ïåðåâ³ðö³ íà ñàéò³ et.vn.ua) 
íå ïîêàçóº. Ùî ðîáèòè?

Äëÿ ïîêàçó áàëàíñó êàðòè 
íà ñàéò³ íåîáõ³äíî àêòèâóâàòè ¿¿, 
ïðèêëàâøè äî âàë³äàòîðà ó òðàì-
âà¿. Ï³ä ÷àñ ïåðøî¿ ðåºñòðàö³¿ 
âàë³äàòîð çàïèñóº äàí³ òà êàðòêà 
àêòèâóºòüñÿ.

— Ùî îçíà÷àº «ïîïîâíåííÿ 
íà 30 êàëåíäàðíèõ äí³â»?

Öÿ ³íôîðìàö³ÿ ñòîñóºòüñÿ 
åëåêòðîííîãî ïðî¿çíîãî êâèòêà, 
ÿêèé ïðèéäå íà çàì³íó ïàïåðî-
âèì ïðî¿çíèì. Â³í º ñêëàäîâîþ 
êàðòêè â³ííè÷àíèíà ³ íå áóäå 
îêðåìîþ êàðòêîþ. Ç íàñòóïíî-
ãî ðîêó âè çìîæåòå çàìîâëÿòè 
ïðî¿çíèé «ïàêåòàìè ïî¿çäîê», 
ÿê òàðèôí³ ïàêåòè â ìîá³ëüíèõ 
îïåðàòîð³â. ² ìîæëèâ³ñòü ¿çäèòè 
çà öèì ïðî¿çíèì áóäå äîñòóïíà 
ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â, 
à íå äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ, ÿê ïðî¿çí³ 
êâèòêè ä³þòü çàðàç.

Ùîäî ãðîøåé — òî ïðè ïî-
ïîâíåíí³ âîíè «íå çíèêíóòü» ³ 
êàðòêà áóäå ä³éñíîþ ï³ñëÿ çà-
âåðøåííÿ 30 äí³â.

À ùî ïîêàçóâàòè êîíòðîëåðó, 
ÿêùî ïëàòèëè å-êâèòêîì? Ïðî 
öå íà ñàéò³ «20õâèëèí» çà öèì 
ïîñèëàííÿì: bit.ly/20minEkv. 
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Ì²ÑÜÊÈÉ ÏÐÎÑÒ²Ð

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 190152

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Áþäæåò ì³ñòà 
íà 2019 ð³ê ñêëà-
äàº 4,8 ì³ëüÿðäà 

ãðèâåíü. Âò³ì, ìàéæå 70% ö³º¿ 
ñóìè «ç’¿ëè» âèäàòêè íà îñâ³òó, 
ñîöçàõèñò òà ìåäèöèíó. Òîìó 
íà ðîçáóäîâó ì³ñòà çàëèøèëîñÿ 
ò³ëüêè 470 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 
(bit.ly/395AO3R).

ЩО ЗРОБИЛИ?
Íà ö³ êîøòè êàï³òàëüíî â³ä-

ðåìîíòóâàëè 13,5 ê³ëîìåòðà äî-
ð³ã òà çðîáèëè ïîòî÷íèé ðåìîíò 
íà 162 âóëèöÿõ. ² îáëàøòóâàëè 
ùå 11 ê³ëîìåòð³â âåëîäîð³æîê: 
á³ëüøà ÷àñòèíà ç íèõ çðîáëåíà 
íà äîðîãàõ, äå çàáðàëè ì³ñöÿ 
â àâòîìîá³ë³â ï³ä âåëîðóõ.

Öüîãî ðîêó â³äêðèëè çàâîä, äå 
ðîáëÿòü ñîíÿ÷í³ ïàíåë³ «Kness 
PV», òóò ñòâîðèëè 150 ðîáî÷èõ 

ì³ñöü. À ùîá ³íâåñòîðè âêëàäàëè 
ó Â³ííèöþ, ì³ñüêà âëàäà ðîçáó-
äîâóº ²íäóñòð³àëüíèé ïàðê — 
òåðèòîð³þ â ê³íö³ Íåìèð³âñüêî-
ãî øîñå, äå ä³þòü ð³çí³ ï³ëüãè 
äëÿ âèðîáíèê³â (ï³ëüãîâà ïëàòà 
çà çåìëþ, êîíñóëüòàö³¿ òîùî). 
Òàì ïî÷àëè áóäóâàòè áåòîííó 
äîðîãó, ïðîêëàëè 6,9 ê³ëîìåòðà 
âîäîïðîâîäó òà êàíàë³çàö³¿.

Íàéìàñøòàáí³øèì áóä³âíè-
öòâîì 2019-ãî ñòàëà Çàìîñòÿí-
ñüêà. Äðóãó ÷åðãó âóëèö³, â³ä ñòà-
ä³îíó äî 45-ãî çàâîäó â³äêðèëè 
äî Äíÿ ì³ñòà. Òåïåð âóëèöÿ ìàº 
íîâó äîðîãó, àëå¿, îçåëåíåííÿ 
òà íåâäîâîëåíèõ àâòîìîá³ë³ñò³â, 
ÿêèì í³äå ïàðêóâàòèñÿ: ì³ñöÿ 
ñòîÿíêè «ðîçêèäàëè» âçäîâæ 
âñ³º¿ âóëèö³.

Çàê³í÷èëè é «äîâãîáóä» — ãî-
ëîâíèé âõ³ä ç Àðêîþ ó Öåíòðàëü-
íèé ïàðê. Ó éîãî ðåêîíñòðóêö³þ, 
ùî òðèâàëà ç ë³òà 2018 ðîêó äî âå-
ðåñíÿ 2019-ãî, âêëàëè 17,4 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü (bit.ly/2SjWGT2).

Що буде з Вінницею у 2020 році?

Джерело: Програма економічного і соціального розвитку, Бюджет Вінниці на 2020 рік. *Велосипеди під станції закупить товариство «Некстбайк Україна»

25 млн грн
Складання п’яти тролей-
бусів VinLine

11,8  млн грн
Впровадження е-квитка 
в транспорті

3 млн грн*

Закупівля 10 станцій та 
80 велосипедів NextBike

7,1 млн грн
Реставрація будинків 
на Замостянській, 27; 
Соборній, 50, 75; Ма-
гістратська, 66; Садиба 
Коцюбинського

14,6 млн грн
Реконструкція будівлі 
на Соборній, 89 під 
«Туристичний хаб»

5 млн грн
Ремонт Київського мосту 
на вулиці Чорновола

28,5 млн грн
Добудова гімназії 
№ 24 на Поділлі 

155,9 млн грн
Утеплення ДНЗ №№ 16, 
18, 21, 23, 26, 30, 42, 
47, 52, 60, 74, 75; шкіл 
№ 1, 2, 10, 23

204,5 млн грн
Будівництво Регіональ-
ного кардіоцентру

50 млн грн
Добудова лікарні 
швидкої меддопомоги 
на Київській, 68

25 млн грн
Реконструкція «СКА» 
на Янгеля, 48

41,8 млн грн
Реконструкція і будів-
ництво водогону, кана-
лізації та тепломереж 
у Вінниці та Десні

 7,2 млн грн
Будівництво цвинтаря 
на Сабарові

59,7 млн грн
Будівництво доріг 
на Гонти (від Київ-
ської до Батозької), 
в Індустріальному парку, 
на Академічному

25 млн грн
Закупівля 10 автобусів 
середньої місткості

ВІННИЦЯ-2020: НОВА ШКОЛА 
НА ПОДІЛЛІ ТА П’ЯТЬ VINLINE
Розвиток  Чим запам’ятався 2019 рік? 
Завершили реконструкцію Замостянської, 
зібрали чотири нових тролейбуси, а місто 
вчергове назвали найкомфортнішим в 
Україні. Наступного року закінчать кілька 
довгобудів. Зокрема, запустять нову 
школу на Поділлі, утеплять 15 закладів 
освіти та повноцінно увімкнуть е-квиток

Ó 2019-ìó â³äðåìîíòóâàëè 
äâà àâòîáóñè, 22 òðîëåéáóñè òà 
15 òðàìâà¿â. À çàì³ñòü ñêëàäàí-
íÿ íîâèõ VinWay, òðàíñïîðò-
íèêè ïî÷àëè ðîáèòè òðîëåéáó-
ñè VinLine íà áàç³ á³ëîðóñüêîãî 
êóçîâà «ÌÀÇ». Äî òîãî æ, çàïóñ-
òèëè å-êâèòîê ó âñ³õ òðàìâàÿõ òà 
50 òðîëåéáóñàõ.

Îñâ³òà ì³ñòà ìàëà 1,159 ì³ëüÿð-
äà ãðèâåíü ó 2019 ðîö³, ç ÿêèõ 
á³ëüøà ÷àñòèíà ï³øëà íà çàðïëà-
òè. Âò³ì, öüîãî ðîêó ðîçïî÷àëè 
ðåêîíñòðóþâàòè ³ óòåïëþâàòè 
îäðàçó 13 çàêëàä³â îñâ³òè, à ï³ä 
ê³íåöü ðîêó ïðèéíÿëè â êîìó-
íàëüíó âëàñí³ñòü äâà äèòñàäêè: 
íà Êîöþáèíñüêîãî ³ íà Òðàìâàé-
í³é. Ó îäíîìó ç íèõ áóäå ïðè-
âàòíèé çàêëàä ç áþäæåòíèìè 
ì³ñöÿìè (bit.ly/2MlOnT7).

² íà ê³íåöü ðîêó â³ííè÷àíè ä³-
çíàëèñÿ, ùî íàøå ì³ñòî çíîâó 
íàéêîìôîðòí³øå â Óêðà¿í³. Öå 
âæå ï’ÿòèé ð³ê ïîñï³ëü.

ЩО НЕ ВСТИГЛИ ЗРОБИТИ?
Íàñòóïíèé ð³ê áóäå äëÿ ì³ñü-

êî¿ âëàäè ðîáîòîþ íàä «â³äêëà-
äåíèì äîìàøí³ì çàâäàííÿì»: º 
äåê³ëüêà äîâãîáóä³â, ÿê³ ïî÷àëè 
ðîáèòè ó ïîïåðåäí³ ðîêè. Ñåðåä 
íèõ Ðåã³îíàëüíèé êàðä³îöåíòð, 
ÿêèé áóäóþòü çà 32,5 ì³ëüéî-
íà äîëàð³â ç³ Ñâ³òîâèì áàíêîì 
íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå (ïî÷à-
ëè ó 2018 ðîö³); ñïîðòêîìïëåêñ 
íà ßíãåëÿ, 48, ÿêèé çàâåðøàòü 
âæå íå ï³ä ê³íåöü 2019 ðîêó, à àæ 
ó 2021 ðîö³.

Î÷³êóâàíèé ó ñåðïí³ 2019-ãî 
ñòàðò ðåêîíñòðóêö³¿ çë³òíî¿ ñìó-
ãè â³äêëàëè ÷åðåç íåäîë³êè òåí-
äåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿. Ï³ä ê³íåöü 
ëèñòîïàäà àåðîïîðò «Â³ííèöÿ» 
ï³äïèñàâ óãîäó íà 896 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü ç ô³ðìîþ «Øëÿõî-
âå áóä³âíèöòâî «Àëüòêîì», ÿêà 
äî ªâðî-2012 áóäóâàëà àåðîïîðò 
Äîíåöüêà.

Ó 2020 ðîö³ çàïëàíîâàíî áóä³â-
íèöòâî äîð³ã ó Â³ííèöüêîìó ³í-
äóñòð³àëüíîìó ïàðêó òà íà âóëèö³ 
Ãîíòè (â³ä Êè¿âñüêî¿ äî Áàòîçü-
êî¿); êàïðåìîíò äîð³ã íà âóëèöÿõ 
Äàíèëà Íå÷àÿ (â³ä Ìîñêîâñüêî¿ 
äî Áðàöëàâñüêî¿), Ñàáàð³âñüêîãî 
øîñå, ×åðíÿõîâñüêîãî.

Êð³ì òîãî, ïî÷íóòü áóäóâàòè 
äâà çàâîäè: «HEAD Â³ííèöÿ», 
äå ðîáèòèìóòü ñïîðÿäæåííÿ äëÿ 
çèìîâèõ âèä³â ñïîðòó, çàâîä ç âè-
ðîáíèöòâà õàð÷îâî¿ äîáàâêè äëÿ 
ë³ê³â (ëåöèòèíó).

Äî íàñòóïíî¿ îñåí³ çàïóñòÿòü 
øêîëó íà Ïîä³ëë³. Òàì áóäå ì³ñöå 
äëÿ 1200 ó÷í³â, çàêëàä îòðèìàâ 
ñòàòóñ ã³ìíàç³¿ ¹ 24 ³ íàâ÷àòèìå 
ó÷í³â äî 9 êëàñó.

Òðàíñïîðòíèêè çáåðóòü îäðàçó 
ï’ÿòü òðîëåéáóñ³â VinLine òà êó-
ïëÿòü íîâèõ 10 àâòîáóñ³â. ² î÷³êó-
ºòüñÿ, ùî äî âåñíè 2020 ðîêó ïî-
âíîö³ííî çàïðàöþº åëåêòðîííèé 
êâèòîê â óñüîìó ãðîìàäñüêîìó 
òðàíñïîðò³ Â³ííèö³ ³ Äåñíè.

Найдорожчий об’єкт — реконструкція Замостянської. 
На другу чергу витратили 92 мільйони гривень, а загалом 
ремонт вулиці від Будинку офіцерів до 45-го заводу 
коштував понад 170 мільйонів!
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РЕКЛАМА

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

 Íà ï³äïðèºì-
ñòâ³ «Àíàëîã» ðîç-
ïîâ³ëè, ùî ïîäàëè 
íà ðîçãëÿä ì³ñüêî¿ 

âëàäè ³íâåñòèö³éíèé ïðîåêò. 
Éîãî íàçâà — «Ñòâîðåííÿ äî-
äàòêîâî¿ òóðèñòè÷íî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ó Â³ííèö³». Àëå îðãà-
í³çàö³ÿ ïðîãóëÿíîê äëÿ òóðèñò³â 
ð³÷êîþ — öå ëèøå îäíà ÷àñòèí-
êà ïðîåêòó. Ïðè÷îìó, äàëåêî 
íå íàéâàæëèâ³øà.

Ì³é ñï³âðîçìîâíèê, ÿêèé íà-
ïîëåãëèâî ïðîñèòü íå çãàäóâàòè 
éîãî ïð³çâèùå ó ïóáë³êàö³¿, îñî-
áëèâó óâàãó çâåðòàº íà åêîëîã³÷-
íó ñêëàäîâó. Çà éîãî ñëîâàìè, 
ïîêè ùî ó Â³ííèö³ íåìàº âîäíîãî 
ïëàâçàñîáó íà åëåêòðîòÿç³. ×îëî-
â³ê êàæå, ùî íå çíàº ïðî òàê³ ³ 
â ³íøèõ ì³ñòàõ äåðæàâè.

— Íàø³ ìàëîòîííàæí³ êàòåðè 
ñòàíóòü ïåðøèìè, ÿê³ âèêîðèñ-
òîâóâàòèìóòü åëåêòðèêó äëÿ ðóõó 
ïî âîä³, — ðîçïîâ³äàº ñï³âðîçìîâ-
íèê. — Ò³, ùî õîäÿòü Áóãîì íèí³, 

çàáðóäíþþòü íå ò³ëüêè àòìîñôå-
ðó. Ð³÷êà â³ä íèõ òåæ ïîòåðïàº. 

Â óìîâàõ âñå á³ëüøèõ ³ ÷àñò³øèõ 
çàòîð³â íà âóëèöÿõ ì³ñòà, ð³÷êîâèé 
òðàìâàé äëÿ äåêîãî ì³ã áè ñòàòè, 
ÿê êàæóòü, ðÿò³âíèì êðóãîì.

²í³ö³àòîðè ïðîåêòó çàïðîïî-
íóâàëè âèêîðèñòîâóâàòè òàêèé 
òðàìâàé äëÿ ïåðåâåçåííÿ ïàñà-
æèð³â ó ìåæàõ ì³ñòà â³ä Ñàáàðîâà 
äî Êîëî-Ìèõàéë³âêè.

Äëÿ ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â íà 
«Àíàëîãó» ñïðîåêòóâàëè êàòåð 

íà 70 ì³ñöü. — Äëÿ çàâåðøàëü-
íîãî åòàïó ñêëàäàííÿ ð³÷êîâèõ 
ïëàâçàñîá³â ïîòð³áíà áóäå áàçà, — 
ïðîäîâæóº ðîçìîâó ïðåäñòàâíèê 
çàâîäó «Àíàëîã». — Ð³÷ ó òîìó, ùî 
çàâåðøàëüíèé åòàï âèðîáíè÷îãî 
ïðîöåñó ìàº â³äáóâàòèñÿ ó ìàê-
ñèìàëüí³é áëèçüêîñò³ äî âîäè.
Òàêîþ áàçîþ ìàº ñòàòè ºäèíèé 
ìàéíîâèé êîìïëåêñ âîäíî¿ ñòàí-
ö³¿. Òàì áóäå öåíòð ñòîÿíêè ñóäåí 
òà ¿õ îáñëóãîâóâàííÿ.

Àâòîðè ïðîåêòó ïîÿñíþþòü, 
ùî åêñïëóàòàö³ÿ òàêîãî êîìï-
ëåêñó ìîæå áóòè ÿê êîìåðö³éíà, 
òàê ³ ñï³ëüíà ç âëàäîþ. Âàæëè-
âî áóëî á â³äðîäèòè êîëèøíþ 
«Ìîðñüêó øêîëó», ùî íàëåæàëà 
òîä³øíüîìó Òîâàðèñòâó ñïðè-
ÿííÿ àðì³¿ òà ôëîòó, íàâ÷àòè 
îõî÷èõ âîäíî-ìîòîðíèì âèäàì 
ñïîðòó.

— ßêùî çóì³ºìî ñòâîðèòè 
íåîáõ³äíó áàçó ³ íàëàãîäèòè âè-
ðîáíèöòâà ìàëîòîííàæíèõ ð³÷-
êîâèõ ïëàâçàñîá³â, òî ç’ÿâëÿòüñÿ 
íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ, — ãîâîðèòü 
ïðåäñòàâíèê «Àíàëîãà». — 
Äî ðå÷³, ïîïèò íà ð³÷êîâ³ êàòåðè, 
òèì á³ëüøå íà åëåêòðîäâèãóíàõ, 
º ³ â ³íøèõ ì³ñòàõ. Ôàõ³âö³ íàøî-
ãî ï³äïðèºìñòâà âèâ÷àëè öå ïè-
òàííÿ. Çíàºìî ì³ñòà, äå õîò³ëè á 
ïðèäáàòè ð³÷êîâèé òðàíñïîðò.

ЧИ БУДЕ НА БУГУ 
ТРАМВАЙ?
Ініціатива  Катери 
на електротязі планують 
запустити на Південному 
Бузі. Електродвигуни, 
це принципово новий 
вид для водних 
плавзасобів не тільки 
у Вінниці. Ідею подали 
на заводі «Аналог», її 
підтримала міська влада. 
На підприємстві уже 
можна побачити частину 
виготовлених корпусів 
до двох катерів

Про те, наскільки запропоно-
ваний проект актуальний для 
міста, журналіст RIA запитав 
у заступника міського голови 
Сергія Матусяка.
— Можливості  Південного 
Бугу розглядаємо не тільки як 
місце для відпочинку, рекреа-
ції, а і як потенційну складову 
загальноміської транспортної 
мережі, тобто для перевезення 
пасажирів, — каже Сергій Мату-
сяк. — Разом з міським головою 
були на підприємстві, бачили 
напрацювання заводчан у ви-
готовленні річкового транспорту. 
Міський голова повідомив за-

водчанам, що він буде підтри-
мувати таку ініціативу.
До кінця першої половини 
2020-го плануємо оприлюд-
нити проект запровадження 
річкового транспорту у межах 
міста.
Як для мене, це один з важли-
вих проектів, — говорить Сергій 
Матусяк. — Відповідно до стра-
тегії «Вінниця-2030», окремо 
виділені питання екології та 
води. На це спрямована низка 
заходів виконкому міськради, 
щоб привести акваторію Пів-
денного Бугу до максимально 
належного стану.

Річка — ще один шлях для перевезення пасажирів 

Фахівці заводу «Аналог» роз-
робили проекти низки мало-
тоннажних річкових суден. Крім 
згаданого катера на 70 пасажи-
рів, нам показали документи 
на човни з кількістю місць на 40 і 
20 пасажирів. До речі, їх також 
обладнають електродвигунами. 
Є й інші напрацювання з цієї те-
матики.
Одна з проблем, що чекає 
на виробників малих річкових 

суден, їх сертифікація. На цьо-
му наголошували заводчани. 
Їхні слова підтвердив також за-
ступник міського голови Сергій 
Матусяк.
— Будемо вирішувати питання 
на рівні держави, — сказав спів-
розмовник. — Знаю, що у малих 
річкових суднах зацікавлені 
також інші міста, через які про-
ходять водні артерії. Спільними 
зусиллями вирішимо проблему.

Проблема із сертифікацією 

Спочатку виготовляють ось такі майстер-моделі 
човна, на основі яких потім роблять його корпус
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РЕКЛАМА

465709

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352

Â³ííèöüêèé àäì³íñóä â³äìî-
âèâ ï³äîçðþâàíîìó â óáèâñòâ³ 
Îëåêñàíäðà Êîìàðí³öüêîãî åêñ-
ïîë³öåéñüêîìó, ÿêèé õîò³â ïî-
íîâèòèñÿ íà ñëóæá³ ç âèïëàòîþ 
ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿. Ñëóõàëè 
ïîçîâ Ñåðã³ÿ Ïèâîâàðà äî ïîë³-
öåéñüêîãî óïðàâë³ííÿ 20 ãðóäíÿ. 
ßê ³ ïîïåðåäíüîãî ðàçó, êîëè çà-
ñ³äàííÿ ïåðåíåñëè, äî ñóäó ïðè-
éøëè ðîäè÷³ òà äðóç³ ïîê³éíîãî 
ï³äïðèºìöÿ.

×îòèðè ãîäèíè éøëî ñëóõàííÿ 
ñïðàâè ïðî ïîíîâëåííÿ íà ïîñàä³ 
òà âèïëàòó ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿ 
êîëèøíüîìó ïîë³öåéñüêîìó Ñåð-
ã³þ Ïèâîâàðó, ÿêîãî îáâèíóâà÷ó-
þòü ó ñìåðò³ â³ííèöüêîãî ï³äïðè-

ºìöÿ òà ãðîìàäñüêîãî àêòèâ³ñòà 
Îëåêñàíäðà Êîìàðí³öüêîãî. Ìàòè 
ïîê³éíîãî ÷àñ â³ä ÷àñó âèòèðà-
ëà ñëüîçè, âäîâà ç³òõàëà, áëèçü-
ê³ òðèìàëè éîãî ôîòî ³ ïëàêàò 
«Âèìàãàºìî ñïðàâåäëèâîãî ñóäó».

Óíî÷³ 11 ÷åðâíÿ, íàãàäàºìî, 
íà çóïèíö³ «Âîäîêàíàë» ñòàðëåé 
Êè¿âñüêîãî â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ 
Ñåðã³é Ïèâîâàð ó öèâ³ëüíîìó 
îäÿç³, ïðåä’ÿâèâøè ïîñâ³ä÷åííÿ, 
çâåðíóâñÿ äî Îëåêñàíäðà Êîìàð-
í³öüêîãî ç ïðîõàííÿì áóòè ïîíÿ-
òèì ï³ä ÷àñ ñë³ä÷èõ ä³é. Òîé â³ä-
ìîâèâñÿ. Äàë³ ì³æ ïåðåõîæèì òà 
ïîë³öåéñüêèì, ÿêèé áóâ ïåðåìîæ-
öåì ÷åìï³îíàò³â ç ñàìáî, ïî÷àâñÿ 
êîíôë³êò. Â ðåçóëüòàò³ ñóòè÷êè 
Îëåêñàíäð Êîìàðí³öüêèé îòðè-
ìàâ òðàâìè ãîëîâè ³ âïàâ ó êîìó, 

ПОЗОВ ПИВОВАРА: БУДЕ АПЕЛЯЦІЯ 
Перша інстанція  Вінницький адмінсуд 
відмовив екс-поліцейському, який хотів 
поновитися на службі з виплатою грошової 
компенсації за вимушені прогули. Родичі 
загиблого від його руки Олександра 
Комарніцького назвали це рішення 
справедливим. Та адвокатка Сергія 
Пивовара сказала — подаватимуть апеляцію

à 23 ÷åðâíÿ, òàê ³ íå ïðèéøîâøè 
äî òÿìè, ïîìåð ó ë³êàðí³. Ñåðã³é 
Ïèâîâàð ñòàâ ï³äîçðþâàíèì â ïå-
ðåâèùåíí³ âëàäè, ùî ïðèçâåëî 
äî ñìåðò³ ëþäèíè.

Ïîë³öåéñüêîãî, íàãàäàºìî, 
ñïåðøó âçÿëè ï³ä âàðòó. Îäíàê 
ó âåðåñí³ ñóä çì³íèâ éîìó çàïî-
á³æíèé çàõ³ä íà äîìàøí³é àðåøò. 
² áóäó÷è ï³ä ñë³äñòâîì, ïðàâî-
îõîðîíåöü ïîäàâ öèâ³ëüíèé ïîçîâ 
äî ïîë³öåéñüêîãî óïðàâë³ííÿ.

Â³í âèìàãàº ïîíîâèòè éîãî 
íà ïîñàä³ òà âèïëàòèòè ãðîøî-
âó êîìïåíñàö³þ çà «âèìóøåí³ 
ïðîãóëè», ìàþ÷è íà óâàç³ ïåð³îä 
àðåøòó. Ðîçãëÿä öüîãî ïîçîâó ìàâ 
áóòè ùå 14 ëèñòîïàäà, àëå íà ñóä 
íå ïðèáóâ ³í³ö³àòîð — Ñåðã³é 
Ïèâîâàð, áî çíàâ, ùî ³ àäâîêàòà 
íå áóäå ç ïîâàæíî¿ ïðè÷èíè. Çà-
ñ³äàííÿ ïåðåíåñëè íà 20 ãðóäíÿ, 
êîëèøí³é äåíü ì³ë³ö³¿. ² òåïåð 
ïðåäñòàâèê ïîë³öåéñüêîãî, àäâî-
êàò Îêñàíà Ïåíçà, ïðàöþâàëà áåç 
ñâîãî êë³ºíòà. Éîãî çíîâó íå áóëî 
íà çàñ³äàíí³, êóäè ç³éøëèñÿ ðîäè-
÷³, äðóç³ ïîê³éíîãî ³ æóðíàë³ñòè.

Ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïîçîâó Ñåðã³ÿ 
Ïèâîâàðà ïðîçâó÷àëî: ðåàëüíî¿ 
çàãðîçè æèòòþ ïîë³öåéñüêîãî â³ä 
Êîìàðí³öüêîãî íå áóëî, îõîðî-
íåöü ïðàâîïîðÿäêó, çàì³ñòü óíèê-
íóòè êîíôë³êòó, ïðîäîâæèâ éîãî, 
âíàñë³äîê ÷îãî ï³äïðèºìåöü çà-

ãèíóâ. Òî æ ÷è ïîâåðíåòüñÿ çâ³ëü-
íåíèé çà íåãàòèâîì ïîë³öåéñüêèé 
íà ñëóæáó?

Ñóääÿ Ðóñëàíà Äìèòðèøèíà 
îãîëîñèëà òàêå ð³øåííÿ: ó çà-
äîâîëåíí³ ïîçîâó Ïèâîâàðà ïðî 
ïîíîâëåííÿ éîãî íà ïîñàä³ òà âè-
ïëàòó éîìó ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿ 
çà âèìóøåí³ ïðîãóëè — â³äìîâè-
òè ïîâí³ñòþ.

Âäîâà ïîê³éíîãî Ëåñÿ Êîìàð-
í³öüêà ³ éîãî ìàòè Ìàð³ÿ Êî-
ìàðí³öüêà íàçâàëè òàêå ð³øåííÿ 

ñïðàâåäëèâèì. À îò, çà ñëîâàìè 
àäâîêàòà ïîçèâà÷à Îêñàíè Ïåí-
çè, åêñ-ïîë³öåéñüêèé óõâàëîþ 
ñóäó íå çàäîâîëåíèé ³ áóäå ïî-
äàâàòè àïåëÿö³þ.

На суді були родичі Олександра Комарніцького. 
Мати покійного витирала сльози, вдова зітхала, друзі 
тримали його фото і плакати

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

ÐÅÇÎÍÀÍÑ



9 RIA, Â³âòîðîê, 24 ãðóäíÿ 2019

РОМАН ФУРМАН, 
ДИРЕКТОР 
МІСЬКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТУ 
ЖИТЛОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

— Законодавець 
дозволив співвласникам багато-
поверхівок обирати управлінську 
компанію, замовляти певний 
перелік послуг і контролювати 
їх виконання.
Тому першим кроком має стати 
перевірка, чи були закладені ре-
монти конструктивного елементу 
будинку у квартплату і чи були 
вони погоджені загальними збо-
рами співвласників дому.
Другим кроком є перевірка факту 

виконання таких робіт: стан вико-
нання, якість, дотримання термінів. 
У тому випадку, якщо жителі не за-
доволені якістю виконаних робіт, 
на які були закладені їхні гроші, 
то уповноважена особа (старший 
по будинку) може не підписувати 
акт виконаних робіт.
Це є сигналом для керівни-
ка управлінської компанії, що 
люди незадоволені результатом 
чи є незавершеними роботи. 
З'ясовувати проблемні питання 
співвласникам потрібно безпо-
середньо з управителем.
Якщо ж обслуговуюча організація 
не йде на діалог, роботи не ви-
конані, то тоді третій крок — звер-
нення до департаменту житлово-

го господарства (bit.ly/2PxclNd). 
Наш департамент є арбітром: до-
поможемо розібратися в умовах 
договорів, запропонувати упра-
вителю виправити недоліки робіт 
або роз'яснити співвласникам, 
що вони отримали такі роботи 
на ту суму, яку заплатили.
Якщо ж управитель не йде на діа-
лог, то запропонуємо співвлас-
никам розірвати договір на об-
слуговування з цією компанією 
та допоможемо у пошуку іншо-
го управителя. Юридичну до-
помогу департамент не надає, 
але на першому поверсі будівлі 
міськради, на Соборній, 59, є 
представники центру Безоплат-
ної правової допомоги.

Куди скаржитися на управителя?

ЯК КОНТРОЛЮВАТИ ТІ РОБОТИ, 
ЩО ПРОВОДИТЬ ЖЕК 
Скарга на «халтуру»  Мешканці 
будинку на Воїнів-Інтернаціоналістів, 
6 потерпали від підтоплень: у підвалах 
проривали труби холодної та гарячої води. 
Замінити їх домовилися з управлінською 
компанією «Житло-Гарант». Але тепер 
мають зауваження до їхньої роботи 
й називають цей ремонт неякісним. 
Чи можна вплинути на контору?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ñòàð³ ìåðåæ³ 
â ï³äâàëàõ áóäèí-
êó íà Âèøåíüö³ 

ðîçðèâàëèñÿ ëåäâå íå ùîòèæíÿ. 
Ùîá á³ëüøå íå ñòðàæäàòè â³ä 
ïîòîï³â — æèòåë³ äîìó óêëàëè 
óãîäó ç óïðàâë³íñüêîþ êîìïàí³-
ºþ «Æèòëî-Ãàðàíò» (êîëèøí³é 
ÆÅÊ-12) íà çàì³íó òðóá ãàðÿ÷î¿ 
òà õîëîäíî¿ âîäè. Óò³ì, äî íîâèõ 
òðóá ëþäè ìàþòü ÷èìàëî çàóâà-
æåíü òà íå ðîçóì³þòü, ÿê ìîæ-
íà áóëî öå çðîáèòè çà 80 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü.

ДІРКУ ПРИКРИЛИ КАМІНЦЕМ 
Â³òàë³é Äðîçäîâ — ñòàðøèé 

ïî áóäèíêó íà Âî¿í³â-²íòåðíà-
ö³îíàë³ñò³â, 6. Â³í º «çâ’ÿçê³âöåì» 
ì³æ óïðàâë³íñüêîþ êîìïàí³ºþ 
³ æèòåëÿìè ³íøèõ 59 êâàðòèð. 
Ñàìå çà éîãî ó÷àñòþ â³äáóëèñÿ 
çáîðè ìåøêàíö³â, íà ÿêèõ ëþäè 
âèð³øèëè ðîáèòè ðåìîíò ó ï³ä-
âàëàõ, ùîá óïðàâèòåëü «Æèò-
ëî-Ãàðàíò» çàì³íèâ ñòàð³ òðóáè. 
Àëå íåçàáàðîì ñòàðøîìó ïî äîìó 
ïî÷àëè ñêàðæèòèñÿ âæå íà íîâ³ 
òðóáè.

— ß ñïåö³àëüíî âçÿâ â³äïóñò-
êó íà ðîáîò³, ùîá ðîç³áðàòèñÿ, 

â ÷îìó ñïðàâà. Ëåäâå íå ùîäíÿ 
õîäèâ äî æèòëîâî¿ êîíòîðè, àëå 
òàì ìåí³ íå â³äïîâ³ëè, ÷îìó ìè 
îòðèìàëè òàêèé ðåìîíò, — êàæå 
Â³òàë³é.

Ç³ ñòàðøèì ïî áóäèíêó ñïóñêà-
ºìîñÿ äî ï³äâàëó ï³ä ÷åòâåðòèì 
ï³ä’¿çäîì, ùîá ïîáà÷èòè, â ÷îìó 
ïðîáëåìà. Ó íüîìó çåìëÿíà ï³ä-
ëîãà, à ñâ³òëî º ò³ëüêè íà âõîä³. 
Ï³ä ñâ³òëîì ë³õòàð³â áà÷èìî, ùî 
äåÿê³ íîâ³ òðóáè íå çàêð³ïëåí³ òà 
ïðîâèñàþòü; ç³ ñò³í ñòèð÷àòü ñòàð³ 
³ðæàâ³ òðóáè, ÿê³ ìàëè á ïðèáðà-
òè. Ðîá³òíèêè ïîêèäàëè ñì³òòÿ 
á³ëÿ ñò³í. À ïëàñòèêîâà òðóáà 
êàíàë³çàö³¿ âñòàâëåíà ïðîñòî 
â ÷àâóííó.

— Õ³áà öå ðåìîíò? — íàð³êàº 
Â³òàë³é. ×îëîâ³ê ïðèáèðàº êàì³-
íåöü ç îäí³º¿ ç òðóá òà ïîêàçóº, 
ùî êîìóíàëüíèêè òàêèì ÷èíîì 
ïðèõîâàëè ïîðèâ. Ïîò³ì ïîêà-
çóº ïëàñòèêîâó òðóáó, ÿêó ïðîñòî 
ïðèâ’ÿçàëè äî ñòåë³ ïðîâîëîêîþ, 
à ïîðÿä — îáð³çàíà ³ðæàâà òðóáà, 
ÿêà äîñ³ çâèñàº ç³ ñò³í äîìó.

Ó ñóñ³äíüîìó ï³äâàë³ òðåòüîãî 
ï³ä’¿çäó ñèòóàö³ÿ òðîõè êðàùà: óñ³ 
òðóáè çàêð³ïëåí³, á³ëüø-ìåíø 
óòåïëåí³, ï³ä íîãàìè ìàëî ñì³òòÿ.

— Öå çàâäÿêè íàøîìó ñóñ³äó. 
×îëîâ³ê ñêàçàâ, ùî «õàëòóðè 
íå äîïóñòèòü» ³ ðåãóëÿðíî ñòîÿâ 
íàä ãîëîâàìè â ñëþñàð³â.

ПЛАТИЛИ ВТРИЧІ БІЛЬШЕ 
Ãðîø³ íà öåé ðåìîíò ìåøêàí-

ö³ äîìó çáèðàëè ç êâàðòïëàòè. 
Ïîãîäèëèñÿ íà òå, ùî ç òðàâ-
íÿ äî ëèñòîïàäà 2019 ðîêó çà-
ì³ñòü 3,5 ãðèâí³ áóäóòü ïëàòèòè 
ïî 9,5 ãðèâí³ çà êâàäðàòíèé ìåòð.

— Áóäèíîê ó íàñ ñòàðèé, 
1975 ðîêó çàáóäîâè. Çâ³ñíî, í³-
ÿêèõ ðåìîíò³â ìè ç òîãî ÷àñó 
íå îòðèìóâàëè. Àëå ñàì³ ç³áðà-
òè ñóìó íå ìîæåìî, áî á³ëüø³ñòü 
ìåøêàíö³â — ïåíñ³îíåðè, — êàæå 
Â³òàë³é. — Òàê ëþäè ïëàòèëè ç 
òðàâíÿ äî ëèñòîïàäà 2019 ðîêó. 
Íà êîæíó êâàðòèðó êâàðòïëàòà 
çðîñëà íà 200–300 ãðèâåíü.

Ïðàö³âíèêè óïðàâë³íñüêî¿ 
êîìïàí³¿ íå ç’ÿâëÿëèñÿ â ï³äâà-
ëàõ äîìó ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â. 
Ïðèõîäèâ ò³ëüêè ñëþñàð, ÿêèé, 

çà ñëîâàìè Äðîçäîâà, çàáèâàâ ìî-
ëîòêîì øóðóïè, ùîá çàêð³ïèòè 
òðóáè äî ñòåë³.

— ×åñíî, ìè ðîçðàõîâóâàëè 
íà ÿê³ñíó ðîáîòó. Çà êîøòîðèñîì, 
ÿêèé ìåí³ äàâàëè, íà çàì³íó òðóá 
ìàëè âèòðàòèòè ïîíàä 80 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Àëå ÿ áà÷ó, ùî òå, ùî 
âîíè çðîáèëè, — òàêèõ ãðîøåé 
íå êîøòóº.

Àêòè âèêîíàíèõ ðîá³ò íå äà-
þòü. Ñêàçàëè, ùî âîíè áóäóòü 
âêàçàí³ ó ðàõóíêó, ÿêèé íàäàäóòü 
10 ñ³÷íÿ. Íåäîë³êè òà íåäîðîá-
êè çàô³êñóþòü ò³ëüêè 23 ãðóäíÿ. 
Ïåðåä êàòîëèöüêèì Ð³çäâîì ³ âè-
õ³äíèìè, í³õòî æ, çâ³ñíî, íå ïðè-
éäå. Òî, â êðàùîìó âèïàäêó, âñå 
äîðîáëÿòü âæå ï³ä ê³íåöü ñ³÷íÿ, — 
êàæå ñòàðøèé ïî áóäèíêó.

РОБОТИ НЕ ЗАВЕРШЕНІ 
Ï’ÿòèïîâåðõ³âêà íà Âî¿í³â-²í-

òåðíàö³îíàë³ñò³â, 6 — îäèí ç³ 
128 áóäèíê³â, ùî íà îáñëóãî-
âóâàíí³ â óïðàâë³íñüêî¿ êîì-
ïàí³¿ «Æèòëî-Ãàðàíò». Òàêó 
íàçâó ï³ñëÿ æèòëîâî¿ ðåôîðìè 
2015 ðîêó îòðèìàâ êîëèøí³é 
ÆÅÊ-12, õî÷à â³í äîñ³ çàëèøà-
ºòüñÿ â êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³. 
² ó êîìïàí³¿ º ïëàí ïîòî÷íèõ 
ðåìîíò³â áàãàòîïîâåðõ³âîê, ÿê³ 
ìîæíà ïîäèâèòèñÿ íà ñàéò³ ì³ñü-
êðàäè (bit.ly/38RHaUi).

Íà÷àëüíèê óïðàâë³íñüêî¿ êîì-
ïàí³¿ Âàëåð³é Ìàëü÷åíêî êàæå, 
ùî ðîáîòè â áóäèíêó íà Âî¿-
í³â-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â íà ô³-
íàëüí³é ñòàä³¿.

— Ìè âæå çàì³íèëè ñòàëåâ³ 
òðóáè â ï³äâàëàõ íà ïëàñòèêîâ³: 
350 ïîãîííèõ ìåòð³â õîëîäíîãî 
âîäîïîñòà÷àííÿ ³ 420 ìåòð³â ãà-
ðÿ÷îãî. Íîâ³ òðóáè ìàþòü á³ëü-
øó ïðîïóñêíó çäàòí³ñòü, — êàæå 
Ìàëü÷åíêî. — Äî ê³íöÿ 2019 ðîêó 
ïëàíóºìî çàâåðøèòè ðîáîòè: 
çàô³êñóâàòè ìåðåæ³, ïðèáðàòè 
ñì³òòÿ, óòåïëèòè òðóáîïðîâîäè. 
Á³ëüø³ñòü ðîá³ò çàëèøèëèñÿ ò³ëü-
êè ó ÷åòâåðòîìó ï³ä'¿çä³; ïåðøèé, 
äðóãèé ³ òðåò³é ï³ä'¿çäè ìè çà-
âåðøèëè.

Ïèòàºìî, ÷è ñïðàâä³ çàì³íà 
òðóá êîøòóâàëà áëèçüêî 80 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü?

— Ó íàñ ç öèì áóäèíêîì ïî-
òî÷í³ ðåìîíòè: òðóáè ì³íÿëè 
ïî ì³ð³ íàäõîäæåííÿ êîøò³â. 
Òîáòî, ìè íå ÷åêàëè, ïîêè ëþäè 
çáåðóòü âñþ ñóìó, à ðîáèëè ðå-
ìîíò «øìàòêàìè», ïðèáèðàþ÷è 
íàéá³ëüø àâàð³éí³ ä³ëÿíêè òðóá. 
Òàê, çà ê³íöåâèì ñàëüäî ñòà-

íîì íà 1 ãðóäíÿ â öüîãî äîìó º 
6 161 ãðèâíÿ íàêîïè÷åíü.

Ê³íöåâà âàðò³ñòü çàì³íè ìåðåæ 
áóäå âêàçàíà ó çâåäåí³é ³íôîðìà-
ö³¿ ïî áóäèíêó, ÿêó ìè îáðîáèìî 
ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîçðàõóíêîâîãî 
ì³ñÿöÿ. Òîáòî, íå ðàí³øå 10 ñ³÷-
íÿ. ² öå áóäå âêàçàíî â êàðòî÷ö³ 
ôàêòè÷íî¿ ñîá³âàðòîñò³, — êàæå 
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ï³äïðè-
ºìñòâà Îëåêñàíäð Ñèòíèê.

Êð³ì òîãî, ÷îëîâ³ê äîäàâ, ùî 
ó ìåøêàíö³â çíîâó ñòàðèé òà-
ðèô — 3,5 ãðí çà ì2. À â ï³äñóì-
êó êåð³âíèê êîìïàí³¿ «Æèòëî-
Ãàðàíò» Âàëåð³é Ìàëü÷åíêî ñêà-
çàâ, ùî ðåçóëüòàòè ðîáîòè ó ï³ä-
âàëàõ íå ïðèéìàëèñÿ.

— Òîìó äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ ìè ìà-
ºìî çàâåðøèòè ðîáîòè, ñï³ëüíî 
ç óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ â³ä 
ìåøêàíö³â ïðîéòè ïî ï³äâàëàõ, 
ïåðåâ³ðèòè ÿê³ñòü ðîáîòè òà íà-
äàìî àêòè. Â³ä íàñ ï³äå ãîëîâíèé 
³íæåíåð òà ì³é çàñòóïíèê. ßêùî 
âñå äîáðå — ïîòèñíåìî ðóêè òà 
áóäåìî ïðàöþâàòè äàë³. ßêùî 
º íàð³êàííÿ — áóäåìî óñóâàòè 
çà âëàñíèé êîøò. Òèì ïà÷å, ìè 
äàºìî ãàðàíò³þ íà âèêîíàí³ ðî-
áîòè òåðì³íîì íà îäèí ð³ê.

Ï³ñëÿ âèõîäó ïóáë³êàö³¿ íà ñàéò³ 
«20õâèëèí» (19 ãðóäíÿ) çàòåëåôî-
íóâàâ ñòàðøèé ïî áóäèíêó Â³òàë³é 
Äðîçäîâ. Êàæå, ùî «ñëþñàð³ äâà 
äí³ íå âèëàçèëè ç ï³äâàë³â»:

— Ïðèíåñëè òðóáè, âïåðøå 
âçÿëè çâàðþâàëüíèé àïàðàò ç ñî-
áîþ. Äâ³ áðèãàäè ïðàöþþòü çðàí-
êó äî âå÷îðà! Ïðè öüîìó, äçâîíèâ 
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà æèòëîâî¿ 
êîíòîðè, ùîá â³äçâ³òóâàòè. Òàê ùî 
âàøà ïóáë³êàö³ÿ äàëà ñâ³é ðåçóëü-
òàò, — êàæå Äðîçäîâ.

«Чесно, ми розраховували на якісну роботу». 
Старший по дому Віталій Дроздов переймається, 
що ремонт у підвалі вже не завершать

Ó ÆÅÊó êàæóòü, 
ùî òðóáè ì³íÿëè 
ó ì³ðó íàäõîäæåííÿ 
êîøò³â. Äî ê³íöÿ 
ðîêó ïëàíóþòü âñå 
çàê³í÷èòè 

ÊÎÌÓÍÀËÊÀ
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АННА ОЛІЙНИК, 
ПРЕС-ОФІЦЕР 
ОБЛАСНОЇ ПОЛІЦІЇ:

— У селищі Іллін-
ці екіпаж поліції 
охорони під час 
нічного об’їзду 

території виявив хлопця з ті-
лесними ушкодженнями. Йому 
надали допомогу і доправили 
до районної лікарні. Наразі по-
ліція встановлює обставини, що 

призвели до такого стану непо-
внолітнього.
За даним фактом розпочато кри-
мінальне провадження за ч. 1 
ст. 121 Кримінального Кодексу 
України («Умисне тілесне ушко-
дження»). За такий злочин перед-
бачено позбавлення волі на строк 
від п’яти до восьми років. Якщо 
злочин вчинено групою осіб, 
термін покарання збільшується 
до десяти років позбавлення волі.

Якщо діяла група осіб — покарання збільшується 

РЕКЛАМА

465371

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ìíîæèíí³ ïåðå-
ëîìè ê³ñòîê ëèöüî-
âîãî ÷åðåïà ³ éîãî 

îñíîâè, ïîøêîäæåííÿ ùåëåïè, 
âèáèò³ çóáè, çëàìàíèé í³ñ — ³ öå 
ùå íå âñ³ òðàâìè, ùî ¿õ çàô³êñó-
âàëè ë³êàð³ ó Áîãäàíà Ìåëüíèêà.

Á³ëÿ íüîãî ÷åðãóþòü ïîïåðå-
ì³ííî ñòàðø³ áðàò ³ ñåñòðà, à òà-

êîæ ìàìà. Ó íåä³ëþ, 22 ãðóäíÿ, 
Áîãäàí óïåðøå çà òðè äí³ ïå-
ðåáóâàííÿ â ë³êàðí³, çðåàãóâàâ 
íà ñëîâà ñåñòðè Àëüîíè.

— ß âçÿëà éîãî ðóêó ³ ïîïðî-
ñèëà Áîãäàíà îçâàòèñÿ, ÿêùî â³í 
ìåíå ÷óº, — ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòó 
RIA Àëüîíà. — Äî òîãî â³í í³ÿê 
íå ðåàãóâàâ íà òàê³ ïðîõàííÿ. 
Öüîãî ðàçó ñòèñíóâ ìåí³ ðóêó. 

Áîãäàí 19 ãðóäíÿ ïîâåðòàâñÿ 
äîäîìó. Ïî òåëåôîíó ñêàçàâ ìàì³, 

«ДИВІТЬСЯ, НЕЛЮДИ, 
ЩО ВИ НАРОБИЛИ» 
Біда  Богдана Мельника, 17-річного хлопця з Іллінців, знайшли 
працівники поліції охорони. Юнак лежав на узбіччі вулиці 
без свідомості, стікав кров’ю. Першу допомогу йому надали 
поліцейські. Їм вдалося запустити серце. Другий раз серце 
зупинилося в районній лікарні. Постраждалого врятували лікарі. 
Нині хлопець у надважкому стані в обласній дитячій лікарні

ùî õâèëèí ÷åðåç ï’ÿòü áóäå.
Ìàòè õâèëþâàëàñÿ, áî áóâ ï³ç-

í³é ÷àñ. ×åðåç ï’ÿòü õâèëèí çíîâó 
çàòåëåôîíóâàëà. Îäíàê òåëåôîí 
ñèíà óæå íå â³äïîâ³äàâ. Ñê³ëü-
êè íå òåëåôîíóâàëà — ìàðíî. ² 
ò³ëüêè î òðåò³é íî÷³ ñëóõàâêó âçÿâ 
íåçíàéîìèé ÷îëîâ³ê.

Ñêàçàâ, ùî â³í ïîë³öåéñüêèé. 
Ùî ðàçîì ç êîëåãàìè ï³ä³áðàëè 
çàêðèâàâëåíîãî õëîïöÿ ³ çàðàç 
â³í ó ðåàí³ìàö³¿. Ïîë³öåéñüê³ 
íàòðàïèëè íà ëåæà÷îãî íà óçá³÷-
÷³ âèïàäêîâî, êîëè îá’¿æäæàëè 
í³÷íå ñåëèùå. Íàäàëè ïåðøó 
äîïîìîãó ³ äîïðàâèëè õëîïöÿ 
äî ë³êàðí³. Çà ñëîâàìè ð³äíèõ 
Áîãäàíà, ó õëîïöÿ äâà ðàçè çóïè-
íÿëîñÿ ñåðöå. Ïåðøèé ðàç éîãî 
çàïóñòèëè ïîë³öåéñüê³. Äðóãèé 
öå çðîáèëè ìåäèêè â ðåàí³ìàö³¿ 
ðàéë³êàðí³ â ²ëë³íöÿõ.

Ñêàë³÷åíîãî õëîïöÿ äîñòàâè-
ëè ç ²ëë³íö³â äî îáëàñíî¿ ë³êàðí³ 
ò³ëüêè ï³ñëÿ òîãî, ÿê çãîäó íà öå 
äàëè ë³êàð³ ç Â³ííèö³. ¯õ âèêëè-
êàëè äî ²ëë³íö³â äëÿ îáñòåæåííÿ 
ïîñòðàæäàëîãî.

Ó â³âòîðîê, 24 ãðóäíÿ, Áîã-
äàíó ïðîâåëè ïåðøó îïåðàö³þ. 
Íà æàëü, íå îñòàííþ.

«Äèòèíà ó íàäâàæêîìó ñòà-
í³, — íàïèñàëà íà ñâî¿é ñòîð³íö³ 
ó Ôåéñáóö³ âîëîíòåð Þë³ÿ Äÿ-
êóí, ÿêà äîïîìàãàº ðîäèí³ õëîï-
öÿ ç³áðàòè êîøòè íà ë³êóâàííÿ. — 
Ë³êàð³ áîðþòüñÿ çà éîãî æèòòÿ. 
Ïîòð³áí³ ë³êè. Ó ñ³ì’¿ äî òàêî¿ 
á³äè íå áóëè ãîòîâ³».

Çá³ð êîøò³â îãîëîñèëè òàêîæ 
ð³äí³ Áîãäàíà. Çà ñëîâàìè Þë³¿ 
Äÿêóí, âîíà äîìîâèëàñÿ ç ñå-
ñòðîþ ïîñòðàæäàëîãî, ùî âñ³ 
êîøòè, ÿê³ çáèðàº âîëîíòåð, 
âèòðàòÿòü íà îïåðàö³þ, à ò³, ùî 
çáèðàþòü ð³äí³ — âèêîðèñòàþòü 
íà ë³êè ³ ðåàí³ìàö³þ.

Âèïàäîê æîðñòîêîñò³ îáóðèâ 
áàãàòüîõ â ²ëë³íöÿõ.

— ß á ðàäèâ òèì íåëþäàì 
ñïåðøó ïîäèâèòèñÿ íà ôîòî, 
ùîá ïîáà÷èëè, ùî âîíè íà-
ðîáèëè, à ïîò³ì ïðèéòè â ïî-
ë³ö³þ, — êàæå îäèí ç ìåøêàí-
ö³â ²ëë³íö³â, êîëèøí³é ó÷àñíèê 
ÀÒÎ. — Çàïàì’ÿòàéòå, ïîêèäüêè, 

âàñ âñå îäíî çíàéäóòü. 
Àòîâåöü ðîçïîâ³â, ùî âèìà-

ãàòèìóòü ïóáë³÷íîãî ïîêàðàííÿ 
áàíäèò³â. Çà éîãî ñëîâàìè, ó ãðî-
ìàä³ íå ïîâèííî áóòè òàêîãî, ùîá 
ëþäè áîÿëèñÿ âèéòè íà âóëèöþ.

— Íà Äîíáàñ³ õëîïö³ éäóòü 
ï³ä êóë³, à òóò ñâîëîòà ðîçïóñ-
êàº ðóêè, — íå ñòðèìóº îáóðåí-
íÿ ÷îëîâ³ê. — ßêùî êåð³âíèöòâî 
ãðîìàäè çàëèøèòüñÿ áàéäóæèì 
äî öüîãî çëî÷èíó, ìè ïðèéäåìî 
íà ñåñ³þ ³ íàãàäàºìî äåïóòàòàì, 
ùî áåçïåêà â ãðîìàä³ º âàæëè-
â³øîþ, í³æ ïðèáèðàííÿ ñì³òòÿ.

Äî ðå÷³, ìàòè Áîãäàíà çíà-
ëà, äå ³ ç êèì ó òîé âå÷³ð áóâ 
¿¿ ñèí. Ðàçîì ç òîâàðèøåì çíà-
õîäèâñÿ ó äâîð³, äå ïðîæèâàº 
¿õíÿ çíàéîìà ä³â÷èíà. Ùî ñòà-
ëîñÿ äàë³, òåïåð ç’ÿñîâóº ïîë³ö³ÿ.  
Äëÿ òèõ, õòî õî÷å ï³äòðèìàòè 
ô³íàíñîâî ë³êóâàííÿ Áîãäàíà, 
íàçèâàºìî íîìåðè ðàõóíêó — 
éîãî ñåñòðè Îëåíè Ìåëüíèê: 
4149439391715103  ³ âîëîí-
òåðà Þë³¿ Àäàìëþê (Äÿêóí) 
5168 7573 3976 8444

У неділю, 22 грудня, Богдан уперше за три дні 
перебування в лікарні, зреагував на слова сестри Альони

ÐÅÇÎÍÀÍÑ
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465136

РЕКЛАМА

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, 
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (067)5267352

Ðåäàêö³ÿ RIA ïðîâåëà åêñïå-
ðèìåíò. Íà ïðèëàâêàõ ìàãàçè-
í³â ìè êóïèëè ÷îòèðè õë³áèíè: 
«Áîðîäèíñüêèé íà çàêâàñêàõ», 
÷îðíèé æèòí³é õë³á òà ñ³ðèé 
õë³á â³ä â³ííèöüêîãî âèðîáíèêà 
³ «Áîðîäèíñüêèé» Ð³âíåíñüêî¿ 
ôàáðèêè «Õë³áîäàð». Ïåðåâ³-
ðèòè, ÷è ä³éñíî öâ³ëü íà ð³çíèõ 
õë³áèíàõ áóäå â³äð³çíÿòèñÿ, íàì 
ï³äêàçàëè ÷èòà÷³.

— Ïðîâåä³òü åêñïåðèìåíò ³ âè 
ïîáà÷èòå: âèïå÷åíèé ç íåÿê³ñíî-
ãî áîðîøíà õë³á çàöâ³òå ³íàêøå. 
Öå äîáðå âèäíî íà ÷îðíîìó áî-
ðîäèíñüêîìó. ßêùî ç’ÿâëÿºòüñÿ 
á³ëà öâ³ëü, ñõîæà íà ïîðîøîê, öå 
çíà÷èòü âèðîáíèê çàêóïèâ ç³ïñî-
âàíó ñèðîâèíó, ùîá çäåøåâèòè 
âèðîáíèöòâî, — ðîçïîâ³â òåëå-
ôîíîì ðåäàêö³¿ ïîñò³éíèé ÷èòà÷ 
20minut.ua.

² íàø³ æóðíàë³ñòè äîìîâèëè-
ñÿ ç³ ñïåö³àë³ñòàìè, ùîá âîíè 
â³çóàëüíî îö³íèëè âèãëÿä öâ³ë³ 
íà ð³çíèõ õë³áèíàõ òà äàëè ñâî¿ 
åêñïåðòí³ ïîÿñíåííÿ. Îñê³ëüêè 
òåðì³í ïðèäàòíîñò³ íà óïàêîâêàõ 
âêàçóâàâ 5–7 ä³á, ìè ð³âíî ÷åðåç 
òèæäåíü óñ³ çðàçêè õë³áà â³äíåñëè 
äî ôàõ³âö³â.

Íà ìîìåíò çóñòð³÷³ ç³ ñïåö³-
àë³ñòîì ç òîâàðîçíàâñòâà õë³-
áèíè âêðèëèñÿ öâ³ëëþ. Ëèøåíü 
ð³âíåíñüêèé «Áîðîäèíñüêèé» 
áóâ áåç âèäèìèõ îçíàê ãðèáêà. 
Ó «Áîðîäèíñüêîãî íà çàêâàñêàõ» 
öâ³ëü áóëà á³ëîãî êîëüîðó, ñõîæà 
íà êðåéäó (òàêó îïèñóâàâ ÷èòà÷). 
À ó ÷îðíîãî òà ñ³ðîãî — çâè÷àéíà 
çåëåíà ïë³ñíÿâà.

ЧОМУ РІЗНА ПЛІСНЯВА?
Çàâ³äóâà÷êà êàôåäðè òîâàðîç-

íàâñòâà, åêñïåðòèçè òà òîðãîâåëü-

íîãî ï³äïðèºìíèöòâà Â³ííèöü-
êîãî òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
³íñòèòóòó ÊÍÒÅÓ ²ðèíà Âëàñåí-
êî äàëà îö³íêó õë³áíèì âèðîáàì. 
Ó ëàáîðàòîð³¿ âîíà îãëÿíóëà 
ïðîäóêò ³ ðîçïîâ³ëà, ÷îìó õë³á 
øâèäêî ïë³ñíÿâ³º, ÷îìó íà ð³çíèõ 
ñîðòàõ öâ³ëü ð³çíà ³ ÷îìó ãðèáîê 
íåáåçïå÷íèé äëÿ ëþäèíè.

— Ó ñâ³ò³ ³ñíóº ñîòí³ âèä³â 
ãðèáêà ð³çíîãî ïîõîäæåííÿ, — 
ðîçïîâ³äàº åêñïåðò. — Êîë³ð öâ³-
ë³ íà õë³áíèõ âèðîáàõ çàëåæèòü 
íå ëèøå â³ä ÿêîñò³ áîðîøíà, à é 
òåõíîëîã³¿ âèãîòîâëåííÿ ïðîäóê-
òó, â³ä óìîâ éîãî ðåàë³çàö³¿ òà 
çáåð³ãàííÿ. ßêùî íà õë³á³ ç ÷à-
ñîì ãðèáîê íå ç'ÿâëÿºòüñÿ — öå 

ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî âèñîêó ê³ëü-
ê³ñòü êîíñåðâàíò³â ó ïðîäóêò³. 
Òàê ÷è ³íàêøå õë³á ç îçíàêàìè 
öâ³ë³ íå ëèøå íåïðèäàòíèé äëÿ 
âæèâàííÿ, éîãî íàâ³òü â ïðè-
ì³ùåííÿõ çáåð³ãàòè íå ìîæíà. 
Ïë³ñíÿâà òîêñè÷íà. Âîíà çàâäàº 
øêîäè âíóòð³øí³ì îðãàíàì, âè-
êëèêàº àëåðã³¿, íàâ³òü ìîæå âè-
êëèêàòè ðàê.

²ðèíà Âëàñåíêî ñòâåðäæóº: 
ñüîãîäí³ ÿê³ñòü õë³áíèõ ïðîäóêò³â 
íå òàêà, ÿê ìàëà á áóòè. Âèðîá-
íèêè íàìàãàþòüñÿ ìàêñèìàëüíî 
çìåíøèòè âèòðàòíó ÷àñòèíó, ùî 
îäðàçó ïîçíà÷àºòüñÿ íà ÿêîñò³ 
õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â.

Êð³ì òîãî, ó òîðãîâèõ òî÷êàõ 
ðåàë³çóþòü ùå òåïëèé õë³á, óïà-
êîâàíèé â ïàêåò. Ñïîæèâà÷ òàêèé 

ðîçáèðàº, îñê³ëüêè â³í ñâ³æèé, 
ïðîòå ìàº çíàòè — çàïð³ëèé 
â óïàêîâö³ õë³á øâèäêî çàöâ³òå.

ЯК ВИБРАТИ ХЛІБ?
Àñèñòåíò êàôåäðè «Ïðîïåäåâ-

òè÷íà ïåä³àòð³ÿ» Â³ííèöüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî ìåäóí³âåðñèòåòó 
Òåòÿíà Àíòîíåöü ðîçêðèëà ìå-
äè÷íèé àñïåêò ïèòàííÿ.

— Âàðòî íå ³ãíîðóâàòè íà-
ïèñè íà óïàêîâêàõ, — êàæå ë³-
êàð. — Õë³á ìàº áóòè âèãîòîâ-
ëåíèé âèíÿòêîâî ç íàòóðàëüíèõ 
êîìïîíåíò³â. Çâåðòàéòå óâàãó 
íà òåðì³í çáåð³ãàííÿ. Íàøà ðî-
äèíà êóïóº áåçäð³æäæîâèé õë³á. 
² ñàìå òàêó ê³ëüê³ñòü, ÿêî¿ âè-
ñòà÷èòü íà 1–2 äí³.

— ßêùî ïîáà÷èëè ïë³ñíÿâó 
íà õë³áîïðîäóêòàõ, íå ïîòð³áíî 
¿¿ âèäàëÿòè ïîò³ì ïåêòè ÷è ñìà-
æèòè õë³á, — çàñòåð³ãàº Òåòÿíà 
Àíòîíåöü. — Òîêñèíè òåðìîñò³é-
ê³, âîíè íåáåçïå÷í³ äëÿ îðãàí³çìó 
ëþäèíè. Íå âàðòî ââàæàòè ïë³ñ-
íÿâó êîðèñíîþ ³ ïëóòàòè ¿¿ ç öâ³-
ëåâèìè ãðèáàìè ðîäó Penicillum, 
ç ÿêèõ ó 1896 ðîö³ áóëî âèä³ëåíî 
ïåðøèé àíòèá³îòèê Ïåí³öèë³í. 
Ó ñïîæèâà÷³â òàêîæ âèíèêíå 
ïèòàííÿ: à ÿê æå ìîäí³ ñèðè ç 
ïë³ñíÿâîþ? Íà ñèðàõ âîíà øòó÷-
íî êóëüòèâîâàíà, êîðèñíà, ì³ñ-
òèòü â³òàì³í Â. Óçàãàë³ áóäü-ÿêà 
öâ³ëü, ãðèáêè íå ìàþòü çíàõîäè-
òèñÿ â ïðèì³ùåííÿõ, äå æèâóòü 
÷è ïðàöþþòü ëþäè. Ïîäèâ³òüñÿ 
ô³ëüì «Ïë³ñíÿâà», ³ âè âñå çðî-
çóì³ºòå.

ПРО ЩО РОЗКАЖЕ 
ХЛІБНА ЦВІЛЬ
Що ми їмо  Якщо 
різного виду хліб 
покривається інакшою 
цвіллю, то що це 
означає? Редакція 
провела перевірку та 
запитала в експертів 
про причину такого 
явища. Товарознавець і 
лікарка розказали, чим 
загрожує поява цвілі, 
плісняви, грибка. Та як 
обирати хлібобулочні 
вироби, щоб 
не зашкодити здоров’ю

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

Õë³á ç îçíàêàìè öâ³ë³ 
íå ëèøå íåïðèäàòíèé 
äëÿ âæèâàííÿ, éîãî 
íàâ³òü â ïðèì³ùåííÿõ 
çáåð³ãàòè íå ìîæíà. 
Ïë³ñíÿâà òîêñè÷íà

Ірина Власенко 
оглянула в лабораторії 
зразки хліба. І пояснила, 
чому хлібини зацвіли 
по різному
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Кращі 
у волейболі 
 Ó ñïîðòçàë³ òåõí³÷íîãî êî-
ëåäæó ïðîõîäèëè îáëàñí³ ô³-
íàëüí³ çìàãàííÿ ç âîëåéáîëó 
ñåðåä òðóäîâèõ êîëåêòèâ³â. Ïå-
ðåìîãó çäîáóëà çá³ðíà îñâ³òè 
òà íàóêè. Äî òð³éêè êðàùèõ 
òàêîæ óâ³éøëè àãðåãàòíèé çà-
âîä ³ îáêîì ðàä³îåëåêòðîí³êè.

Меморіал 
Валерія Сластіна 
 Ô³í³øóâàâ ÷åìï³îíàò îá-
ëàñò³ ñåðåä âåòåðàí³â ç øà-
øîê ïàì’ÿò³ ìàéñòðà ñïîðòó 
Âàëåð³ÿ Ñëàñò³íà. Ñòàðòóâàëè 
42 ñïîðòñìåíè ³ ãîñò³ ç Æè-
òîìèðà, Îäåñè, Êè¿âñüêî¿ 
îáëàñò³. Ïåðåìîæöÿìè ñòàëè 
â³ííè÷àíè Ìèêîëà Ñòåïàíþê 
³ Ëþáîâ Äåìèäîâà.

Чоловічий спорт 
 Ó Êðåìåí÷óö³ â³äáóâñÿ Âñå-
óêðà¿íñüêèé òóðí³ð ç â³éñüêî-
âî-ïðèêëàäíèõ âèä³â ñïîðòó 
ñåðåä þíàê³â. Ó÷àñíèêè çìàãà-
ëèñÿ ó ñòð³ëüá³, ðóêîïàøíîìó 
áîþ òà ð³âí³ ô³çè÷íî¿ ï³äãî-
òîâêè. Ñïîðòñìåíè â³ííèöüêî¿ 
ôåäåðàö³¿ ðóêîïàøíîãî áîþ 
ïîñ³ëè òðåòº êîìàíäíå ì³ñöå 
ñåðåä þíàê³â 9–13 ðîê³â, äðó-
ãå — ñåðåä þíàê³â 14–16 ðîê³â.

Тріумф 
«Балкан» 
 Êóáîê îáëàñò³ ç ôóòçàëó 
ñåðåä þíàê³â 2010 ðîêó íà-
ðîäæåííÿ ðîç³ãðàëè ó Ë³òèí³. 
Ïåðø³ äâ³ ñõîäèíêè ïîñ³ëè êî-
ìàíäè «Áàëêàíè» (Õì³ëüíèê). 
Íà òðåòüîìó ì³ñö³ ÄÞÑØ 
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №52 (1126)
Популярні двоходові задачі-мініатюри.

Задача №2497-2500
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

Мат за два ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Задача №2493
I. 1. Сa7! b6+  2. Kpb8 c7x;
II. 1. Kpb6!  c7  2. Kpa7 c8Kx.
Задача №2494
I. 1. Cf5! Td4  2. Kpe5 C:g7x;
II. 1. Kpf7! T:e6  2. Tg8 Tf6x — правильні мати.
Задача №2495
I. 1. Kpb4! Сb5+  2. Kpa3 Ta4x;
II. 1. Kpc2! C:b3  2. Kpc1 Td1x
Задача №2496
I. 1. h2! Tf2  2. Kg2 Tf1x; 
II. 1. Kf3! Kpg3  2. Kg1 Th2x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Â³ííèöÿ ñëàâèòüñÿ âèñîêèì 
ð³âíåì áîêñåð³â, ÿê³ º îäíèìè ç 
êðàùèõ â êðà¿í³. Äî òîãî æ, íà-
ö³îíàëüíó ÷îëîâ³÷ó çá³ðíó íèí³ 
î÷îëþº íàø çåìëÿê Ëåîí³ä Ëî¿â-
ñüêèé. Íå äèâíî, ùî ñàìå ì³ñòî 
íàä Áóãîì îáðàëè äëÿ ïðîâåäåííÿ 
òîâàðèñüêîãî ïîºäèíêó ì³æ çá³ð-
íèìè Éîðäàí³¿ òà Óêðà¿íè.

ПІДТРИМКА ЙОРДАНСЬКИХ 
ВБОЛІВАЛЬНИКІВ 

Ìàò÷åâ³ çóñòð³÷³ íàö³îíàëüíèõ 
êîìàíä — öå çàâæäè ö³êàâî. Âáî-
ë³âàëüíèêè áîêñó ç³ ñòàæåì íà-
ïåâíî ùå ïàì’ÿòàþòü äîìàøí³ 
òîâàðèñüê³ ìàò÷³ ïðîòè ñèëü-
íèõ êîìàíä Êóáè ³ Ìåêñèêè. 
Ó ïîð³âíÿíí³ ³ç íèìè, êîëåêòèâ 
Éîðäàí³¿ — öå «òåìíà êîíÿ÷êà». 
Õî÷à â ö³é çá³ðí³é òåæ âèñòóïàëè 
ïåðø³ íîìåðè — ó÷àñíèêè Îë³ì-
ï³éñüêèõ ³ãîð, ïðèçåðè ÷åìï³î-
íàò³â Àç³¿.

Ïîäèâèòèñÿ çà áîÿìè äî çàëó 
«Íîêàóòó» ïðèéøëè ìàéæå äâ³ 
òèñÿ÷³ âáîë³âàëüíèê³â, âõ³ä äëÿ 
ÿêèõ áóâ áåçêîøòîâíèì. Áåç-
óìîâíî, ãëÿäà÷³ â ïåðøó ÷åðãó 
õîò³ëè ïîáà÷èòè íà ðèíç³ â³ò÷èç-
íÿíèõ ç³ðîê àìàòîðñüêîãî áîêñó, 
ñåðåä ÿêèõ áóâ ³ ÷åìï³îí ñâ³òó 
Îëåêñàíäð Õèæíÿê (Ïîëòàâà).

Îëåã Æîâì³ð, 66 ðîê³â, ïðèáóâ 
ïîâáîë³âàòè ç Òèâðîâà ðàçîì ç 
òîâàðèøàìè.

— Ó Òèâðîâ³ íåìàº áîêñó, òîìó 
íà çìàãàííÿ ïðè¿çäèìî äî Â³ííè-
ö³. Íàïåðåä íå âàðòî ãîâîðèòè, 
ùî óêðà¿íñüê³ áîêñåðè º ñèëüí³-
øèìè çà íàøèõ ãîñòåé. Ïîòóæí³ 
á³éö³ º â îáîõ êîìàíäàõ. ²íòðèãà 

º, ³ öå ðàäóº. Ìàò÷åâà çóñòð³÷ — 
öå çàâæäè ö³êàâî, àäæå òàêå ïî-
áà÷èø íå÷àñòî, — ðîçïîâ³â Îëåã 
Æîâì³ð.

Ó çàë³ áóëè ïîì³òí³ áëèçüêî 
ï³âñîòí³ éîðäàíñüêèõ âáîë³âàëü-
íèê³â. Ïåðåâàæíî — ñòóäåíòè 
ìåäóí³âåðñèòåòó.

— Âå÷³ð áîêñó îðãàí³çîâàíèé 
äóæå ãàðíî. ß ïðèéøîâ ïî-
âáîë³âàòè çà êîìïàí³þ, ðàçîì 
ç áðàòîì-áëèçíþêîì, — ñêàçàâ 
Ìóõàìåä Ìàð’ÿí.

Çà ñëîâàìè éîãî áðàòà Àõìåäà, 
ìàò÷ çá³ðíèõ ó Â³ííèö³ áóâ çîâñ³ì 
íåî÷³êóâàíèì ³ ñòàâ ïðèºìíèì 
ñþðïðèçîì.

— ß ëþáëþ ³ Óêðà¿íó, ³ Éîðäà-
í³þ. ² ìåí³ áàéäóæå, õòî ñüîãîäí³ 
áóäå êðàùèì íà ðèíç³. Ðàí³øå 
áîêñ äèâèâñÿ ëèøå ïî òåëåâ³çîðó. 
Âçàãàë³ â Éîðäàí³¿ áîêñ ðàçîì ç 
áàñêåòáîëîì º íàéá³ëüø ðîçâè-
íóòèìè âèäàìè ñïîðòó, — ñêàçàâ 
Àõìåä Ìàð’ÿí.

ПІДГОТОВКА 
ДО ОЛІМПІЙСЬКОГО ВІДБОРУ 

Çìàãàííÿ ìàëè ñòàòóñ ìàò÷åâî¿ 
çóñòð³÷³ ïàì’ÿò³ â³ííè÷àíèíà Ìè-
êîëè Êàïóñòè. Âîíè áóëè îäíèì 
ç êëþ÷îâèõ åòàï³â ï³äãîòîâêè 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè äî ë³öåíç³éíèõ 
ñòàðò³â íà Îë³ìï³àäó-2020 â Òî-
ê³î. Íàãàäàºìî, íàøà êîìàíäà 
ï³ä êåð³âíèöòâîì Ëåîí³äà Ëî¿â-
ñüêîãî âæå ó áåðåçí³ 2020 ðîêó 
ðîçïî÷íå áîðîòüáó çà ë³öåíç³¿ 
íà ²ãðè â ßïîí³¿.

— Ìè ðîçïî÷àëè ï³äãîòîâêó 
äî â³äáîðó íà Îë³ìï³àäó. Ïåðø³ 
îë³ìï³éñüê³ ë³öåíç³¿ áóäåìî âè-
áîðþâàòè â Ëîíäîí³ â áåðåçí³ íà-
ñòóïíîãî ðîêó. Íàö³îíàëüíà êî-

ЙОРДАНСЬКИХ БОКСЕРІВ 
ПОБИЛИ У ВІННИЦІ 
Меморіал Миколи Капусти  
Збірна України перемогла команду 
Йорданії, підсилену сенегальцем. 
До неї входило двоє вінничан і наш 
колишній земляк Микола Буценко

ìàíäà ïðîâîäèëà çá³ð ó Â³ííèö³, ³ 
â éîãî ðàìêàõ ìè âèð³øèëè ïðî-
âåñòè ìàò÷åâó çóñòð³÷, — ñêàçàâ 
Ëåîí³ä Ëî¿âñüêèé. — Áåçóìîâíî, 
íàðàç³ êëàñ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè º âè-
ùèì, ìè âñå æ ÷åìï³îíè ªâðî-
ïè. Ó Â³ííèö³ íà ðèíã âèéäóòü 
âñ³ íàéñèëüí³ø³ áîêñåðè íàøî¿ 
êðà¿íè. Éîðäàíñüêà êîìàíäà — 
ñåðåäíüîãî ð³âíÿ, àëå â ¿¿ ñêëàä³ 
º ñïðàâæí³ á³éö³.

Ïàí Ëî¿âñüêèé çàóâàæèâ, ùî 
äî îñíîâíîãî ñêëàäó çá³ðíî¿ âõî-
äèòü îäèí â³ííè÷àíèí — Îëåêñ³é 
Òîêàð÷óê. Âîäíî÷àñ ó éîãî âà-
ãîâ³é êàòåãîð³¿ (äî 75 êã) º ïî-
òóæíèé êîíêóðåíò — Îëåêñàíäð 
Õèæíÿê.

ПРОТИ ШУЛЬГИ СКЛАДНО 
Ó ñòàðòîâîìó áîþ çóñòð³ëè-

ñÿ äâà óêðà¿íö³, ïðåäñòàâíèêè 
âàãîâî¿ êàòåãîð³¿ äî 81 êã. Â³-
ííè÷àíèí Âîëîäèìèð Êóøí³ð 
âïåâíåíî ïåðåãðàâ ²ëëþ Ñ³íüêîâà 
ç ×åðí³âö³â.

Ó ïåðøîìó îô³ö³éíîìó ìàò÷å-
âîìó ïîºäèíêó (ó âàç³ äî 52 êã) 
Àíäð³é Òèøêîâåöü (Ëüâ³â) íå çà-
ëèøèâ øàíñ³â Ìóõàìåäó Ãàðàãèðó. 
Õî÷à ñóää³ â³ääàëè éîìó ïåðåâàãó 
ðîçä³ëüíèì ð³øåííÿì — ç ðàõóí-
êîì 2:1. Ï³ä ÷àñ áîþ óêðà¿íåöü 
ìàéæå íå ïðîïóñêàâ ñèëüíèõ óäà-
ð³â, ïðàöþâàâ «ïåðøèì íîìåðîì».

— Ì³é ñóïåðíèê áóâ äîñèòü 
íåïðîñòèì ³ äîñâ³ä÷åíèì. ß äàâ-
íî âæå íå áîêñóâàâ ç ë³âøàìè. 
Ðàäèé ìîæëèâîñò³ ïîñïàðèíãó-
âàòè ç ³íîçåìöÿìè. Ìóõàìåäà 
Ãàðàãèðà îñîáëèâî íå âèâ÷àâ. 
Àëå ìè ðàçîì ïðîõîäèëè çáîðè, 
òîæ ÿ ì³ã ïîáà÷èòè íà òðåíóâàí-
í³ òåõí³êó éîðäàíöÿ, — ðîçïîâ³â 
Àíäð³é Òèøêîâåöü.

ßê âèÿâèëîñÿ, äëÿ áîêñåðà Â³-

ííèöÿ º òàêèì æå ð³äíèì ì³ñòîì, 
ÿê ³ Ëüâ³â.

— Ó ìåíå òóò áàãàòî äðóç³â ³ 
ãàðíà ï³äòðèìêà. Îðãàí³çàö³ÿ 
âå÷îð³â áîêñó ó Â³ííèö³ êðóòà. 
Õîò³ëîñÿ á, ùîá àíàëîã³÷í³ òóð-
í³ðè â Óêðà¿í³ ïðîâîäèëè ÷àñò³-
øå, — äîäàâ Àíäð³é Òèøêîâåöü.

ЗІРКОВИЙ ХИЖНЯК ПРОТИ 
СЕНЕГАЛЬЦЯ 

Ó âàç³ äî 57 êã âèñòóïàâ ïðè-
çåð ÷åìï³îíàò³â ªâðîïè ³ ñâ³òó, 
ó÷àñíèê Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð Ìè-
êîëà Áóöåíêî (Îäåñà). Â³ííèöüê³ 
ïðèõèëüíèêè ñïîðòó äîáðå éîãî 
çíàþòü, àäæå öåé áîêñåð ðàí³øå 
ïðåäñòàâëÿâ íà çìàãàííÿõ íàøå 
ì³ñòî. Ìèêîëà Áóöåíêî ä³ÿâ 
íà ðèíç³ òåõí³÷íî ³ ÷³òêî ïåðå-
ãðàâ Ìóõàìåäà Àëüâàäè — 3:0.

Ó êàòåãîð³¿ äî 63 êã áîêñó-
âàâ îäèí ç ãîëîâíèõ ôàâîðèò³â, 
÷åìï³îí ªâðîïè Þð³é Øåñòàê 
(Õàðê³â). Â³í áèâñÿ ÷îìóñü çíà-
÷íî ã³ðøå, í³æ çâè÷àéíî. ² âñóõó 
ïîñòóïèâñÿ çà î÷êàìè. Çà ñëîâà-
ìè åêñïåðò³â, Þð³é Øåñòàê áóâ 
íå ãîòîâèé äî áîþ.

ªâãåí³é Áàðàáàíîâ (Êè¿â, 69 êã) 
³ â³ííè÷àíèí Îëåêñ³é Òîêàð÷óê 
(75 êã) çäîëàëè ñâî¿õ îïîíåíò³â 
çà î÷êàìè. Íàø çåìëÿê ïðîÿâèâ 
á³éö³âñüê³ ÿêîñò³ íà ô³í³ø³ ïî-
ºäèíêó ³ ïåðåì³ã îäíîãîëîñíèì 
ð³øåííÿì ñóää³â.

Òàêîæ áåççàïåðå÷íî áóâ êðà-
ùèì íà ðèíç³ Îëåêñàíäð Õèæíÿê, 
ÿêèé ó ö³é æå âàç³ 75 êã áèâñÿ ç 
Ìáàòîì Ãåäîþ (Ñåíåãàë). Ãëÿäà÷³ 
äèâóâàëèñÿ, ÿê ñåíåãàëåöü çì³ã 
âèòðèìàòè ïîáèòòÿ ïðîòÿãîì âñ³õ 
òðüîõ ðàóíä³â. Îëåêñàíäð Õèæíÿê 
ïðàöþâàâ «ïî ïëîùàì», ñåð³éíî, 
³ ïðîòèñòîÿòè öüîìó òèñêó áóëî 
ñêëàäíî.

У заключних поєдинках вечора 
були зафіксовані протилежні 
результати. Валерій Харламов 
(Одеса, 81 кг) виявився пере-
можцем. А ось Рамазан Мус-
лімов (Харків, 91 кг) програв 
всуху. Ашиш Хусейн мав вигляд, 
вочевидь, сильнішого.
У поєдинку суперважковиків 
(понад 91 кг) Кирило Стоянчев 
(Запоріжжя) розбив «фортецю» 
Муси Джекета. Отже, 7:2 на ко-
ристь України.
— Клас команд закономірно ви-
явився різним. Йорданія лише 
починає шлях до вищих щаблів 

світового рейтингу. Хоча Ашиш 
Хусейн, який сьогодні переміг, 
був призером на чемпіонаті світу 
і п’ятим на Олімпіаді, — проко-
ментував головний суддя Вла-
дислав Кашєєв.  
На урочистому закритті три 
учасники свята боксу отрима-
ли спеціальні призи. Олексій 
Токарчук — через перемогу та 
народження дитини, Владислав 
Кашєєв у зв’язку з присвоєнням 
звання заслуженого тренера 
України. А потужного Олексан-
дра Хижняка закономірно ви-
знали кращим боксером турніру.

Приз за перемогу і народження дитини 

Збірна України розгромила гостей з рахунком 7:2 
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

466217

РЕКЛАМА

463907

464093

Грудне вигодовування. 
Користь чи шкода?

ВІКТОРІЯ 
ЛІПСЬКА, КОН-
СУЛЬТАНТ 
З ПИТАНЬ 
ГРУДНОГО 
ВИГОДОВУ-
ВАННЯ: 

А ви задумувались над тим, 
наскільки корисним для 
дитини є грудне вигодову-
вання?
Винятково грудне вигодову-
вання дітей (згідно з рекомен-
даціями ВООЗ) значно знижує 
ризик смерті внаслідок діареї 
чи пневмонії, а у разі хворо-
би діти мають змогу швидше 
одужати.

ЧОМУ, ВСЕ Ж ТАКИ, 
КОРИСНО ГОДУВАТИ 
ДИТИНУ ГРУДНИМ 
МОЛОКОМ?
Перш за все — це природний 
процес, адже самою приро-
дою закладено дати дитині те, 
що потрібно для її психічного, 
фізичного та емоційного роз-
витку, а саме — харчування, 
турбота, безпека, любов. По-
требу у фізичному контакті та 
теплі материнські руки дитина 
отримує одразу після пологів.
Грудне вигодовування — це 
найкращий та найбезпечніший 
вид годування, жоден інший 
вид харчування не в змозі по-
вноцінно цього зробити.

ЯКА КОРИСТЬ ДЛЯ МАТЕРІ, 
ЯКА ГОДУЄ ГРУДДЮ?
Як не дивно, але користь 
отримують і матері, які году-
ють своїх немовлят грудьми. 
У них значно знижується 
ризик виникнення подаль-
ших кровотеч, перешкоджає 
розвитку анемії. Профілак-

тика остеопорозу і зміцнення 
кісток, адже в процесі груд-
ного вигодовування організм 
жінки особливо добре засвоює 
кальцій. Значно менше ви-
никають такі хвороби, як рак 
молочної залози, рак яєчни-
ків, запобігає виникненню 
захворювань ендометриозу, 
щитоподібної залози. Може 
допомогти знизити ризик 
розвитку серцево-судинних 
захворювань, також доведено, 
що якщо мати протягом хоча б 
півроку вигодовує дитину 
природним способом, рівень 
цукру в крові у неї знижується і 
ризик виникнення діабету стає 
менше на 47%. Зменшується 
ризик розвитку післяпологової 
депресії, посилюється зв'язок 
матері з дитиною, що також 
сприяє зміцненню стосунків 
у сім'ї.
Також під час годування груд-
дю (коли організація грудного 
вигодовування правильна) 
жінка почувається щасливою, 
бо гормони лактації (про-
лактин та окситоцин) працю-
ють правильно. А ще процес 
годування груддю не лише 
корисний, а й неймовірно 
зворушливий.

Записатись на консультацію 
з грудного вигодовування 
ви можете за телефонами: 
(068) 840 30 30, 
(063) 840 30 30.

466344

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

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, Я(067)4333535

Íàïåâíå íåìàº òàêî¿ ëþäèíè, 
äèòèíè, ÿêà á õî÷ ðàç ó æèòò³ 
íå ìàëà êîí'þíêòèâ³òó.

— Ë³êóâàííÿ çàëåæèòü â³ä 
ïðè÷èíè çàõâîðþâàííÿ, — ãî-
âîðèòü ë³êàð-ïåä³àòð Àíäð³é 
Øèìàíñüêèé. — Íàïðèêëàä, 
êîí'þíêòèâ³ò, ÿêèé âèíèê ÷åðåç 
êîíòàêò ç àëåðãåíîì àáî õ³ì³÷-

íèìè ðå÷îâèíàìè, íå çàðàçíèé. 
À îñü ³íôåêö³éíèì äîâîë³ ëåãêî 
çàðàçèòèñÿ, íàïðèêëàä, ÷åðåç 
ïðåäìåòè ã³ã³ºíè, ïîâ³òðÿíî-
êðàïåëüíèì øëÿõîì.

Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, ïåðø çà âñå 
êîí'þíêòèâ³ò ïðîÿâëÿºòüñÿ ïî-
÷åðâîí³ííÿì î÷åé. Â³ðóñíèé 
êîí'þíêòèâ³ò çàçâè÷àé ïî÷èíà-
ºòüñÿ ç ïî÷åðâîí³ííÿ îäíîãî îêà, 
à çà ê³ëüêà äí³â ³íôåêö³ÿ ìîæå 

ЗАКИСЛО ОКО — 
ЗАПАРЮЙ ЧАЙ?
Допомога  За словами лікарів, немає 
нічого кращого для боротьби з сезонними 
болячками, ніж міцний імунітет (завдяки 
щепленням) та мінус на дворі (віруси 
гинуть). Наш організм досить складно 
переносить вологу і прохолодну погоду. 
Підхопити «заразу» можна за кілька 
хвилин, і проявитися вона може, де і як 
завгодно — наприклад, в оці

ïîøèðèòèñÿ ³ íà ³íøå îêî. Ïðè 
àëåðã³÷íîìó êîí'þíêòèâ³ò³ çà-
ïàëüíèé ïðîöåñ ³ ïî÷åðâîí³ííÿ, 
ïî÷èíàþòüñÿ îäðàçó íà îáîõ î÷àõ.

Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, íàâ³òü çíà-
þ÷è ïðî öþ îñîáëèâ³ñòü, ñàìî-
ë³êóâàííÿì çàéìàòèñü íå âàðòî, 
òîìó ùî, ïî-ïåðøå, áóâàþòü âè-
íÿòêè, à, ïî-äðóãå, íàïðèêëàä, 
çàãàëüíèì ³ ïîøèðåíèì ñèìïòî-
ìîì ÿê â³ðóñíîãî, òàê ³ àëåðã³÷íî-
ãî êîí'þíêòèâ³òó º ñëüîçîòå÷à. Ç 
÷àñîì âèä³ëåííÿ ìîæóòü ñòàâàòè 
çåëåíóâàòî-æîâòîãî êîëüîðó, ³ òóò 
âæå ìîæíà ãîâîðèòè ïðî áàêòå-
ð³àëüíèé êîí'þíêòèâ³ò.

— ²íø³ ñèìïòîìè êîí'þí-

êòèâ³òó ìîæóòü âêëþ÷àòè ñâåðá³æ 
³ ïå÷³ííÿ, â³ä÷óòòÿ ï³ñêó â î÷àõ, — 
ãîâîðèòü ë³êàð. — À  âèðàæåíèé 
á³ëü, ñèëüíà ÷óòëèâ³ñòü äî ñâ³òëà, 
ïîã³ðøåííÿ çîðó ìîæóòü ñâ³ä÷èòè 
ïðî òå, ùî ³íôåêö³ÿ ïîøèðèëàñÿ 
çà ìåæ³ êîí'þíêòèâè.

Âàðòî ïàì'ÿòàòè, ùî êîí'þí-
êòèâ³ò ìîæå áóòè ñèìïòîìîì é 
³íøèõ çàõâîðþâàíü.

ЩО ТИ МОЖЕШ ЗРОБИТИ ПРИ КОН'ЮНКТИВІТІ
СИМПТОМИ КОН'ЮНКТИВІТУ

•  Почервоніння очей

•  Біль або свербіж (більше 
характерно для алергічного 
кон’юктивіту)

•  Слизові або гнійні виділення

•  Відчуття піску в очах

ЯК СОБІ ДОПОМОГТИ

•  Очищувати око потрібно стерильними 
розчинами, наприклад, фізрозчином (і це 
не чай, ромашка і т. д.)

•  При дискомфорті можна робити компреси з 
прохолодним фізрозчином або водою (за-
будьте про теплі компреси)

•  Для зволоження можна використати штучну 
сльозу (краплі продаються в аптеках)

•  При підвищенні температури тіла варто ви-
користовувати відповідно до віку стандартні 
дози ібупрофену чи парацетамолу

•  На момент захворювання краще зменшити 
використання контактних лінз (або брати 
одноразові, якщо немає можливості від-
мовитися взагалі)

•  Дотримуватися ретельної гігієни (запалення 
часто поширюється з одного ока на інше та 
передається іншій людині).

ПРИЧИНИ КОН'ЮНКТИВІТУ

•  Вірусна інфекція (в тому числі 
герпесвірус)

•  Бактеріальна інфекція

•  Алергічні та імунні реакції 
організму

•  Механічні подразнення (кон-
тактні лінзи)

•  Лікарські засоби

ЩО РОБИТИ НЕ ВАРТО

•  Протирати очі різними сумнівними 
речовинами (наприклад, запускати мило 
в очі за рецептом бабусі)

•  Використовувати антибактеріальні та 
гормональні краплі без призначення 
лікаря — цим ви можете лише зашкодити
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Картка ПриватБанку: 5168 7574 0066 4373 — Наталя Барчак (мама)

Ще під час вагітності Наталі сказали, що її донька матиме ваду 
серця. Направили народжувати у Київ. Уже після пологів у дитини 
почалися проблеми зі здоров’ям. Лікарі виявили тромб у серці 
маленької Саші, він призвів до гіпоксії. Її прооперували.

Мама дитини об’їздила чи не усіх провідних лікарів України, зверталася 
до МОЗу та депутатів, але ніхто не зміг їй допомогти. Дитині ставало тільки 
гірше. Зараз вони з Сашею знаходяться у Китаї. Тамтешні лікарі борються 
з наслідками гіпоксично-ішемічного пошкодження кори головного мозку, 
вторинної мікроцефалії та затримкою психомовного розвитку. За умови 
постійного лікування лікарі обіцяють, що дівчинка одужає. На перший етап 
лікування родині не вистачає 151 тисячу гривень. 

САШІ ПОТРІБНА 
ДОПОМОГА

ОГОЛОШЕННЯ

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

Sort date: 23.12.2019, №52/2019

Запрошують 
до розмови 
 Ó Â³ííèö³ ïðîéäå 
ï³äñóìêîâå îáãîâîðåííÿ 
êîíöåïö³¿ íàäàííÿ ïîñëóã 
áåçäîìíèì ëþäÿì ó Â³-
ííèöüê³é ÎÒÃ òà Â³ííèöü-
ê³é îáëàñò³. Äî îáãîâî-
ðåííÿ çàïðîøóþòü ì³ñòÿí. 
Çàõ³ä îðãàí³çîâóº ãðîìàä-
ñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Â³ñü». ¯¿ 
ó÷àñíèêè âèâ÷àëè ñèòóàö³þ 
â îáëàñò³ òà àíàë³çóâà-
ëè ñèòóàö³þ. Ç³áðàíîþ 
³íôîðìàö³ºþ àêòèâ³ñòè 
ïîä³ëÿòüñÿ ç ó÷àñíèêàìè 
çàõîäó, à òàêîæ ïðåäñòàâ-
ëÿòü ìîäåëü ìàéáóòíüîãî 
ïðèòóëêó. Çàõ³ä â³äáóäåòüñÿ 
26 ãðóäíÿ ç 14 äî 16 ãîäèíè 
ó ÕÀÁ³ «Ì³ñòî çì³ñò³â», ùî 
íà âóëèö³ Ïóøê³íà, 11.

Пограбував 
листоношу 
 Ó ñåë³ Ðîñîøà Òåïëèöü-
êîãî ðàéîíó áàíäèò íàïàâ 
íà ëèñòîíîøó. Ó æ³íêè, 
ÿêà ðîçíîñèëà ñåëÿíàì 
ïåíñ³¿, íàïàäíèê â³ä³áðàâ 
ñóìêó ç-ïîíàä 70-ìà òèñÿ-
÷àìè ãðèâåíü. Ç òðàâìîþ 
ãîëîâè 53-ð³÷íà ïîòåðï³ëà 
áóëà ãîñï³òàë³çîâàíà ó ë³-
êàðíþ. Íàïàäíèêà çíà-
éøëè ³ çàòðèìàëè.

КОРОТКОКОРОТКО

460035

РЕКЛАМА

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Íà çàõèñò äåâ’ÿ-
òî¿ äèïëîìíî¿ ðî-
áîòè Íàä³ÿ ßâîðî-

âåíêî ïðè¿õàëà ç Ôðàíö³¿. Âîíà 
ïðàöþº â îäí³é ç þðèäè÷íèõ 
êîìïàí³é Ë³îíà. Çàî÷íî íàâ÷àëà-
ñÿ ó Äîíåöüêîìó íàö³îíàëüíîìó 
óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Ñòóñà. Äèïëîì 
ìàã³ñòðà çà ñïåö³àëüí³ñòþ á³çíåñ-
àäì³í³ñòðóâàííÿ çàõèñòèëà ç â³ä-
çíàêîþ. Òåïåð ó íå¿ òðè ÷åðâîí³ 
äèïëîìè, à çàãàëîì ¿õ — äåâ’ÿòü.

Äåíü çàõèñòó äåâ’ÿòîãî äèïëîìà 
ñòàâ ùå îäíèì ïàì’ÿòíèì äëÿ 
Íàä³¿. Ó ì³ñüêðàä³ ïðåäñòàâíèê 
«Êíèãè ðåêîðä³â Óêðà¿íè» çà-
ô³êñóâàâ ¿¿ äîñÿãíåííÿ. Â Óêðà¿í³ 
íåìà æîäíî¿ ³íøî¿ ëþäèíè, ÿêà á 
îòðèìàëà äåâ’ÿòü äîêóìåíò³â ïðî 
âèùó îñâ³òó. Ïðè÷îìó, çðîáèëà 
öå ó â³ö³ äî 25-òè ðîê³â.

Ïî÷èíàëîñÿ âñå ç áàòüê³âñüêèõ 
ïîðàä. Ïåðåä îòðèìàííÿì øê³ëü-
íîãî àòåñòàòà, ó ñ³ì’¿ ïîñòàëî 
ïèòàííÿ, êóäè éòè â÷èòèñÿ äàë³.

— Ìàìà ðàäèëà çäîáóâàòè 
åêîíîì³÷íó îñâ³òó, òàòî — þðè-
äè÷íó, — ãîâîðèòü ñï³âðîçìîâ-
íèöÿ. — ̄ õàòè ç äîìó ìåí³ íå õî-
ò³ëîñÿ. Âèð³øèëà çàëèøèòèñÿ 
ó Â³ííèö³. Îáðàëà íàø òîðãî-
âåëüíî-åêîíîì³÷íèé. Âñòóïèëà 
íà äåííå â³ää³ëåííÿ. Ïàðàëåëüíî 
ñòàëà çàî÷íèöåþ Íàö³îíàëüíî¿ 
àêàäåì³¿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ.

— Ó òîðãîâåëüíîìó ïðîïîíóâà-
ëè ïàðàëåëüíî îòðèìàòè äèïëîì 
ôðàíöóçüêîãî âèøó, — ðîçïîâ³äàº 
Íàä³ÿ. — Âèð³øèëà ñïðîáóâàòè. 
Áóëî íåëåãêî. 

Ïåðøèé äèïëîì áàêàëàâðà 
ó íå¿ ôðàíöóçüêîãî âèøó. Â óí³-
âåðñèòåò³ ì³ñòà Í³ööà Íàä³ÿ ßâî-
ðîâåíêî îòðèìàëà äâà äèïëîìè. 
Ñïåðøó — áàêàëàâðà çà ñïåö³-
àëüí³ñòþ ïåðåêëàäà÷, à ïîò³ì — 
ìàã³ñòðà ºâðîïåéñüêîãî ïðàâà.

— Äèïëîì ìàã³ñòðà â Í³öö³ 
ìåí³ äàâñÿ íàéâàæ÷å, — ðîçïî-
â³äàº âîíà. — Ïðè÷èíà ò³ëüêè 
ó ôðàíöóçüê³é. Í³ÿêèõ ïîáëàæîê 
³íîçåìöÿì âèêëàäà÷³ íå äàþòü. 
Òèì á³ëüøå íà ñòóï³íü ìàã³ñòðà.

ДВА РЕКОРДИ В РОДИНІ
Знання — сила  У вінничанки Надії 
Яворовенко дев’ять дипломів про вищу 
освіту. У її батька — три таких документи. 
Чотири дипломи донька захистила 
французькою, один — англійською

Íåçâàæàþ÷è í³ íà ùî, íàøà 
çåìëÿ÷êà «âèãðèçëà ãðàí³ò» ºâ-
ðîïåéñüêîãî ïðàâà ³ ï³äòâåðäèëà 
çäîáóò³ çíàííÿ äèïëîìîì ìàã³-
ñòðà. Îêðåì³ ïðåäìåòè, ÿê³ âè-
â÷àëà â Óêðà¿í³ â Íàö³îíàëüí³é 
àêàäåì³¿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ¿é çàðà-
õóâàëè ó Ôðàíö³¿. Òîìó ìàã³ñòåð-
ñüêèé êóðñ îïàíóâàëà íå çà äâà, 
à çà îäèí ð³ê. Êàæå, öå òðåáà âçÿòè 
äî óâàãè òèì, õòî âèÿâèòü áàæàííÿ 
â÷èòèñÿ çà êîðäîíîì, âæå ìàþ÷è 
äèïëîì íàøîãî âèøó. Ä³çíàòèñÿ, 
ÿê³ ç ïðåäìåò³â òàì çàðàõóþòü.

Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äèïëîìà, 
çäàâàëîñÿ, íå áóäå îñîáëèâèõ 
ïðîáëåì ç ïðàöåâëàøòóâàííÿì. 
Âò³ì, íå òàê ñòàëîñÿ… Ïîíàä ï³â-
ðîêó âèòðàòèëà íà ïîøóê ì³ñöÿ 
ðîáîòè.

— Ìàéæå êîæåí äåíü ÿ íà-
ïðàâëÿëà ðîáîòîäàâöÿì ïî 15, áó-
âàëî, ³ ïî 20 ðåçþìå, — ãîâîðèòü 
Íàä³ÿ. — Îòðèìóâàëà â³äïîâ³ä³. 
Âîíè áóëè ð³çí³ çà çì³ñòîì, àëå 
îäíàêîâ³ çà ñóòòþ. Ìåí³ â³äìîâ-
ëÿëè ó ïðàöåâëàøòóâàíí³.

Òèñÿ÷ó (!) ðåçþìå â³äïðàâèëà 
âîíà ðîáîòîäàâöÿì. Íàðåøò³ óäà-
÷à óñì³õíóëàñÿ.

— Ìåí³ çàïðîïîíóâàëè ì³ñöå 

â þðèäè÷í³é êîìïàí³¿, — ãîâî-
ðèòü Íàä³ÿ. — Ùîïðàâäà, òðåáà 
áóëî ïåðåáèðàòèñÿ â ³íøå ì³ñòî. 
ß ïðîæèâàëà ó Í³öö³, à çàïðî-
øåííÿ íà ðîáîòó îòðèìàëà ç Ë³-
îíà. Â³äñòàíü ì³æ öèìè ì³ñòàìè 
ìàéæå 500 ê³ëîìåòð³â.

— ßê ó êîìïàí³¿ ñòàâëÿòüñÿ 
äî óêðà¿íêè? — çàïèòóþ ó Íàä³¿.

— ß íå ºäèíà ³íîçåìêà, — â³ä-
ïîâ³äàº âîíà. — Ñòàâëåííÿ äðó-
æåëþáíå. Ìåí³ íàâ³òü ñêàçàëè, 
ùî ïèøàþòüñÿ òèì, ùî ìàþòü 
ôàõ³âöÿ ç òàêîþ ê³ëüê³ñòþ ñïå-
ö³àëüíîñòåé.

Äî ðå÷³, äåõòî ç ôðàíöóçüêèõ 
êîëåã ç þðèäè÷íî¿ êîìïàí³¿ óæå 
ïðèâ³òàâ íàøó çåìëÿ÷êó ç ðåêîð-
äîì Óêðà¿íè. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ¿¿ 
ðåêîðä äîëåò³ëà äî Ôðàíö³¿.

Ä³â÷èíà ïîñòàâèëà ñîá³ çà ìåòó 
âèâ÷èòè ùå îäíó ³íîçåìíó ìîâó. 
Êð³ì àíãë³éñüêî¿ ³ ôðàíöóçüêî¿, 
õî÷å çíàòè ³ñïàíñüêó.

— Çíàþ, ùî êðàùå öå ðîáèòè 
íà ìîâíèõ êóðñàõ, — êàæå Íà-
ä³ÿ. — Äóæå áàãàòî äîïîìàãàº 
ìîâíå ñåðåäîâèùå. Ìåí³ áàãàòî 
äàº ÷èòàííÿ ³ñïàíñüêîþ ãàçåò, 
êíèã. Îáîâ’ÿçêîâî çàïèñóþ ó çî-
øèò íîâ³ ñëîâà, ôðàçè. 

Батько Надії Микола Яворовенко 
має три дипломи про вищу освіту: 
юридичну, технічну і журналістську.
У середині 90-х пан Микола став 
одним з ініціаторів акції протес-
ту проти будівництва у Вінниці 
фольго-прокатного заводу. Це 
була тривала боротьба. Здавало-
ся, зупинити будівництво навряд 
чи вдасться. Уже виділили місце, 
уже заїхала техніка…
— Яким повітрям ми б сьогодні 
дихали, якби тоді погодилися 
з будівництвом? — говорить 

Яворовенко. — Нам мало було 
«Хімпрому»? На той час хімком-
бінат ще працював.
Нині Яворовенко займається 
правозахисною діяльністю.
— У Вінниці формується нова 
рекордна династія, — каже пред-
ставник «Книги рекордів Украї-
ни» Павло Горішевський. — Бать-
ко Надії, Микола Яворовенко, та-
кож є рекордсменом України. Він 
виграв найбільшу кількість справ 
у Європейському суді. Феміда за-
довольнила сім його позовів.

Виграв сім справ у Європейському суді 

— Ніколи не ставила за мету отримати п’ять, сім, чи 
дев’ять дипломів, — говорить Надія Яворовенко. — Здобуті 
знання потрібні були для роботи, тому й вчилася. Якщо ще 
виникне така необхідність, може бути й десятий диплом 

ÄÎÑßÃÍÅÍÍß
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ОКСАНА ЯЦЮК, ГРОМАДСЬКА АКТИВІСТКА
Дитина, яка пізнає світ — як квітуча яблуня у весняному 
садку: такі ніжні квіти, такі беззахисні перед вітром і 
холодом і такі гармонійно прекрасні…
А ти мовчиш і дивуєшся — невже це справжнє…

ПРЕС-СЛУЖБА ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «РОЗВИТОК.РОЗВИТОК»

²ðèíà Áîðçîâà — íàðîäíà äåïóòàòêà 
â³ä ïàðò³¿ Ñëóãà Íàðîäó ïðî íîâó ðîáîòó 
â «òóðáîðåæèì³»: öå íå ëèøå êóëóàðè Ðàäè ³ 
çàêîíè, à ä³àëîãè, çóñòð³÷³, ïîñò³éíèé ïîøóê 
êîìïðîì³ñ³â ³ á³ëü ëþäåé, ÿêèé ïðîïóñêàþ 
÷åðåç ñåáå.

— Íàðîäíèé äåïóòàò, öå ðîáîòà, ÿêó 
ìåí³ äàëè æèòåë³ Æìåðèíñüêîãî, Áàðñüêî-
ãî, Òèâð³âñüêîãî ³ Ë³òèíñüêîãî ðàéîí³â. Öå 
ì³æíàðîäíà ñï³âïðàöÿ, ðîçðîáêà çàêîíî-
ïðîåêò³â òà çóñòð³÷³ ç ëþäüìè íà îêðóç³… 
Äî äåïóòàòà ïðèõîäÿòü ÿê ç îñîáèñòèìè 
ïèòàííÿìè, òàê ³ ïðîáëåìàìè çàãàëüíî-
äåðæàâíîãî ð³âíÿ. Ïðåäñòàâíèêè ÓÒÎÑ 
ïðîñèëè ïðîäîâæèòè ï³ëüãîâèé ïåð³îä 
îïîäàòêóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ, äå ïðàöþ-
þòü ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ. Ìè â³äðåàãó-
âàëè. ßêáè íå âíåñëè ïðàâêè äî çàêîíó, 
á³ëüø³ñòü âèðîáíèöòâ çóïèíèëàñü áè âæå 
â ñ³÷í³ 2020 ðîêó. Ôåðìåðè çâåðíóëèñü 
÷åðåç çàïðîâàäæåííÿ ìèíóëîþ âëàäîþ 
ë³öåíç³é íà çáåð³ãàííÿ ïàëüíîãî. ¯õ ïðè-
ð³âíÿëè äî çàïðàâîê ³ íàôòîòðåéäåð³â òà 
ïåðåäáà÷èëè øòðàôè â ñîòí³ òèñÿ÷ ãðè-
âåíü. ß ï³äãîòóâàëà çì³íè äî çàêîí³â, àáè 
çàõèñòèòè ñ³ëüãîñïâèðîáíèê³â. Ñïîä³âà-
þñü, ùî Âåðõîâíà Ðàäà çà öå ïðîãîëîñóº.

— «Òóðáîðåæèì» íå âñ³ ñïðèéìàþòü ïî-
çèòèâíî. ×îìó òàê øâèäêî ïðèéìàþòüñÿ 
çàêîíè?

— Ëþäè õî÷óòü ðåàëüíèõ çì³í, à íå ðîç-
ìîâ òà ïîðîæí³õ îá³öÿíîê. Á³ëüø³ñòü 
ïðèéíÿòèõ çàêîí³â, öå ò³, ùî áóëè ï³ä-
ãîòîâëåí³ ðàí³øå, àëå íà íèõ íå áóëî 
ïîë³òè÷íî¿ âîë³ àáî âîíè çà÷³ïàëè ÷è¿ñü 
³íòåðåñè. Íàïðèêëàä, ùîäî ïîçáàâëåííÿ 
äåïóòàòñüêî¿ íåäîòîðêàíîñò³ áóâ ïîäàíèé 
â 2017 ðîö³, àëå ï³äòðèìàíèé ïàðëàìåí-
òîì â 2019. Ðàçîì ç òèì, øâèäê³ñòü íå ïî-
âèííà âïëèâàòè íà ÿê³ñòü. Òîìó ÿ íå ãîëî-
ñóþ, íå ïðî÷èòàâøè âèñíîâê³â êîì³òåò³â.

Äëÿ ðîáîòè íà äåðæàâíîìó ð³âí³ «òóð-
áîðåæèì» ïðîñòî íåîáõ³äíèé. ª ïèòàí-
íÿ, íà ÿê³ ðåàãóâàòè ïîòð³áíî ìèòòºâî ³ 
ôàõîâî. Íàïðèêëàä, ó ïðîåêò³ áþäæåòó 
íà íàñòóïíèé ð³ê ñóòòºâî ñêîðîòèëè 
ñóìó ñóáâåíö³é íà áóä³âíèöòâî òà ðå-
êîíñòðóêö³þ æèòëà äëÿ ä³òåé-ñèð³ò — 
431,2 ìëí ãðí (â 2019 ð. áóëî 717,7 ìëí 
ãðí). ß íàïðàâèëà çâåðíåííÿ ç ïðîõàííÿì 
çá³ëüøèòè ñóáâåíö³þ. Äÿêóþ êîëåãàì, 
ùî äîñëóõàëèñü. Ó 2020 ðîö³ âèä³ëÿòü 
795,3 ìëí ãðí, ç ÿêèõ 38,2 ìëí ãðèâåíü — 
íà Â³ííè÷÷èíó. Öå âàæëèâà ï³äòðèìêà 
äëÿ ñèð³ò, ÿê³ éäóòü â ñàìîñò³éíå æèòòÿ, 
³ äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó.

Âçàãàë³, êðàùå çàïîá³ãàòè âèíèêíåí-
íþ ïðîáëåì, í³æ ïîò³ì ¿õ âèð³øóâàòè. 
Íàïðèêëàä, îñòàííÿ ñèòóàö³ÿ ç óñèíîâ-
ëåííÿì. Äëÿ òèõ, õòî õî÷å âñèíîâèòè 
äèòèíó, çàïðîâàäèëè íîâ³ äîâ³äêè, àëå ¿õ 
ôîðìó íå ðîçðîáèëè. Ïîäàëà çâåðíåííÿ 
íà ïðåì’ºðà, ùîá ïðèçóïèíèëè Ïîñòà-
íîâó, ïîêè íå çàòâåðäÿòü ìåõàí³çì. Ìè 
íå ïîâèíí³ çàâàæàòè ëþäÿì, ÿê³ õî÷óòü 
âñèíîâèòè ñèð³ò. Ïîòð³áíî ðîáèòè âñå, 
ùîá ä³òè íå ïîòðàïëÿëè â ³íòåðíàòè.

— ßê³ çàêîíè ï³äãîòóâàëà ²ðèíà 
Áîðçîâà?

— ¯õ ïîêè ùî ø³ñòü, îäèí ç íèõ â ïðî-
öåñ³ ðåºñòðàö³¿. Çàðàç ó êîì³òåòàõ çà-
õèùàþ çàêîíîïðîåêò «Ïðî óêðà¿íñüêó 
æåñòîâó ìîâó», ÿêèé ðîçðîáèëè ñï³ëüíî 

ç ÓÒÎÃ òà Ì³í³ñòåðñòâîì êóëüòóðè. Ìè 
ãîâîðèìî ïðî ðîçâèòîê ³íêëþç³¿, à â íàñ 
á³ëüøå 27 ðîê³â ãëóõ³ ëþäè â³äð³çàí³ â³ä 
ñâ³òó. Âîíè íå ìîæóòü îôîðìèòè äîêó-
ìåíòè â íîòàð³óñà, ìàþòü ïðîáëåìè ç 
ïðåäñòàâíèöòâîì ó ñóäàõ. Àáè çðîçóì³òè, 
ùî ïîêàçóþòü ïî òåëåáà÷åííþ — ÷èòàþòü 
ïî ãóáàõ. Çàêîí ðåãóëþº âèêîðèñòàííÿ 
æåñòîâî¿ ìîâè ó âñ³õ ñôåðàõ, ùî ñòî-
ñóþòüñÿ ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ ëþäèíè.

Òàêîæ ïîäàëà çàêîíîïðîåêò, ùîá çà-
áåçïå÷èòè ï³äòðèìêó îñ³á, ÿê³ âèõîâó-
þòü ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ òà äîãëÿäàþòü 
çà ëþäüìè ç ³íâàë³äí³ñòþ. Âîíè íå ìî-
æóòü éòè ïðàöþâàòè. Äåðæàâà ïðèçíà-
÷àº äîïîìîãó, àëå ªÑÂ, ç ÿêîãî ïîò³ì 
ôîðìóºòüñÿ ïåíñ³ÿ, íå íàðàõîâóºòüñÿ. Öå 
ÿ õî÷ó çì³íèòè.

— Ìîæåòå îïèñàòè 120 äí³â ðîáîòè 
â öèôðàõ?

— Öå 100% ó÷àñòü ó ñåñ³ÿõ ³ çàñ³äàííÿõ 
Êîì³òåòó, á³ëüøå 330 ïðîãîëîñîâàíèõ çà-
êîíîïðîåêò³â. Öå á³ëüøå 400 çóñòð³÷åé, 
200 çâåðíåíü äî îðãàí³â âëàäè íà çàõèñò 
³íòåðåñ³â â³ííè÷àí, 8 îñîáèñòèõ ïðèéî-
ì³â ãðîìàäÿí, 7 çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, 
5 çàêîíîïðîåêò³â, 2 ç ÿêèõ âæå º íîðìà-
òèâíèìè àêòàìè. Àëå öå ëèøå ïî÷àòîê. 
Ïðàöþºìî äàë³ ³ çì³íþéìî êðà¿íó ðàçîì!

Â³òàþ âñ³õ ç íàñòóïàþ÷èìè Íîâîð³÷íèìè 
ñâÿòàìè. Áàæàþ ìèðó, çäîðîâ’ÿ òà áëàãî-
ïîëó÷÷ÿ êîæí³é óêðà¿íñüê³é ðîäèí³!

Ірина Борзова, депутатка від Слуги Народу: 
всі справи потрібно доводити до кінця
БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ ІТ-АКАДЕМІЇ

²Ò-ñôåðà ïîñò³éíî ðîçâèâàºòüñÿ, ñòâî-
ðþþ÷è íîâ³ ïðîäóêòè, ÿê³ ïîòðåáóþòü ïå-
ðåâ³ðêè äî òîãî, ÿê âèéòè íà ðèíîê, ùîá 
êîðèñòóâà÷ îòðèìàâ ÿê³ñíèé ïðîäóêò. 
Â îñíîâíîìó ÿê³ñòü ïðîäóêòó çàëåæèòü â³ä 
Quality Assurance Engineer (QA Engineer).

ХТО ТАКИЙ QA ENGINEER?
QA Engineer — öå ñïåö³àë³ñò ³ç çàáåç-

ïå÷åííÿ ÿêîñò³, ðîáîòà ÿêîãî ñïðÿìîâàíà 
íà ïîë³ïøåííÿ ïðîöåñó ðîçðîáêè ÏÇ 
(ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ), çàïîá³ãàííÿ 
äåôåêò³â ³ âèÿâëåííÿ ïîìèëîê â ðîáîò³ 
ïðîäóêòó.

Îïàíóâàâøè ñïåö³àë³çàö³þ QA Engineer, 
òè îòðèìàºø ðÿä ïåðåâàã, ÿê³ â³äêðèþòü 
òîá³ áåçë³÷ øëÿõ³â äëÿ ïåðñïåêòèâíîãî 
ðîçâèòêó, íîâèõ çíàéîìñòâ, ïîñò³éíîãî 
îñâîºííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é.

Ïåðåâàãà 1. Ïîñò³éíèé ðîçâèòîê. QA 
Engineer çíàõîäèòüñÿ â ïîñò³éíîìó ðîç-
âèòêó, îñê³ëüêè ïîòð³áíî áóòè â êóðñ³ 
îñòàíí³õ ²Ò-òåíäåíö³é ³ çàëèøàòèñü çà-
òðåáóâàíèì. Áóäüòå ãîòîâ³ äî òîãî, ùî 
÷àñòèíó â³ëüíîãî ÷àñó ïîòð³áíî ïðèä³-
ëÿòè ñàìîðîçâèòêó. Â³äâ³äóâàòè ì³òà-
ïè, õàêàòîíè, ²Ò-êîíôåðåíö³¿, ÷èòàòè 
ñïåö³àë³çîâàíó ë³òåðàòóðó. Öå êîðèñíà 
òà åôåêòèâíà ³íâåñòèö³ÿ, ÿêà ñïðèÿº 

êàð’ºðíîìó ðîçâèòêó.
Ïåðåâàãà 2. Ðîáîòà â êîìàíä³. Áóòè òåñ-

òóâàëüíèêîì — îçíà÷àº êîìóí³êóâàòè 
ç ëþäüìè ð³çíèõ ïîãëÿä³â ³ õàðàêòåð³â. 
Âì³ííÿ çíàõîäèòè ï³äõ³ä ³ îòðèìóâàòè 
ïîòð³áíó ³íôîðìàö³þ, àäæå ïðîäóêòèâíå 
ñï³ëêóâàííÿ â ñåðåäèí³ êîëåêòèâó äî-
ïîìàãàº ñòâîðèòè ÿê³ñíèé ïðîäóêò ³ 
âêëàñòèñÿ â äåäëàéí ïðîåêòó. Õîðîøà 
ïðîêà÷êà ñîôò ñê³ë³â.

Ïåðåâàãà 3. Ìîëîäà ³ ïåðñïåêòèâíà ïðî-
ôåñ³ÿ. Äëÿ QA Engineer ³ñíóº äîñòàòíÿ 
ê³ëüê³ñòü íàïðÿìê³â ðîçâèòêó. Ðîçïî÷àâ-

øè ç ïîçèö³¿ ïî÷àòê³âöÿ (junior QA), ç 
÷àñîì ïîêðàùèâøè ñâî¿ ïðîôåñ³éí³ íà-
âè÷êè, ìîæíà «äîðîñòè» äî middle QA, 
à ïîò³ì äî senior QA. Íà öüîìó øëÿõè 
ðîçâèòêó íå çàê³í÷óþòüñÿ, çàíóðèâøè 
ñâî¿ çíàííÿ â îäèí ç âèä³â òåñòóâàííÿ 
ìîæíà ñïðîáóâàòè ñåáå â ðîë³ óïðàâ-
ëÿþ÷îãî (êåð³âíèêà) êîìàíäîþ òåñòó-
âàëüíèê³â.

Ïåðåâàãà 4. Òâîð÷èé ï³äõ³ä. Ïîáó-
òóº ñòåðåîòèï, ùî ðîáîòà Manual QA 
Engineer íóäíà ³ ùî îñíîâíå éîãî çàâäàí-
íÿ — ïîøóê áàã³â (ïîìèëîê, äåôåêò³â). 
Ä³éñíî, òåñòóâàëüíèêè çàéìàþòüñÿ ïî-
øóêîì áàã³â, àëå öå äàëåêî íå ºäèíà ö³ëü 
¿õ ä³ÿëüíîñò³. Ïåðåä ïî÷àòêîì òåñòóâàííÿ 
ïîòð³áíî ïðîâåñòè àíàë³ç âèìîã, ñêëàñòè 
òåñò ïëàí, íàïèñàòè òåñò-êåéñè, à òà-
êîæ ïðîäóìàòè, ùî êîìàíäà, ìîæëèâî, 
çàáóëà, ïðîãàâèëà ÷è íå ïåðåäáà÷èëà. 
Òåñòóâàëüíèê ðîçâèâàº â ñîá³ íàâèê äè-
âèòèñÿ íà ñèñòåìó ç ð³çíèõ, àáñîëþòíî 
íåïåðåäáà÷óâàíèõ ñòîð³í.

Ïåðåâàãà 5. Çíàííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè. 
Á³ëüø³ñòü ²Ò-êîìïàí³é ïðàöþþòü ç ³íî-
çåìíèìè çàìîâíèêàìè, â³äïîâ³äíî, óñ³ êî-
ìóí³êàö³¿, äîêóìåíòàö³ÿ âåäóòüñÿ àíãë³é-
ñüêîþ ìîâîþ. Òîìó çíàííÿ ³íîçåìíî¿ äëÿ 
QA Engineer º ïóíêòîì íîìåð îäèí. Êð³ì 
öüîãî, á³ëüø³ñòü íîâèí ç³ ñâ³òó òåñòóâàííÿ 
òà ñïåö³àë³çîâàíà ë³òåðàòóðà ïóáë³êóºòüñÿ 

àíãë³éñüêîþ. Âîëîä³ííÿ ³íîçåìíîþ äî-
çâîëèòü áóòè â êóðñ³ îñòàíí³õ ïîä³é.

ЯК СТАТИ ТЕСТУВАЛЬНИКОМ І З ЧОГО 
РОЗПОЧАТИ КАР'ЄРУ QA ІНЖЕНЕРА?

Êîëè âèâ÷àºø ùîñü íîâå, âèíèêàº 
â³ä÷óòòÿ ðîçãóáëåíîñò³, îñê³ëüêè ð³çí³ 
³íòåðíåò ðåñóðñè ïîäàþòü îäíó ³íôîð-
ìàö³þ ïî-³íøîìó. Ìîæíà ïî÷èòàòè 
ñïåö³àë³çîâàíó ë³òåðàòóðó, ïîäèâèòèñÿ 
â³äåî, àëå ÿê íå êðóòè, áåç ïðàêòèêè 
íà ðåàëüíèõ ïðîºêòàõ òà êîìóí³êàö³¿ ç 
äîñâ³ä÷åíèìè âèêëàäà÷àìè-ïðàêòèêà-
ìè íå îá³éòèñÿ. Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ 
ðåêîìåíäóº îáðàòè ñïåö³àë³çîâàíèé 
êóðñ Manual QA. Âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè 
ç áàãàòîð³÷íèì äîñâ³äîì äîïîìîæóòü 
ñèñòåìàòèçóâàòè çíàííÿ, à ïðàêòèêà 
íà ðåàëüíèõ ïðîºêòàõ ïðèøâèäøèòü 
ðåçóëüòàò â³ä îòðèìàíèõ òåîðåòè÷íèõ 
çíàíü. Ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî ïåð³îäó 
âè îòðèìàºòå ïîâíèé êîìïëåêñ çíàíü òà 
íàâèê³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ êâàë³ô³êîâàíî¿ 
ðîáîòè Manual QA Engineer.

Ðåºñòðóéòåñü íà êóðñ «Manual QA» òà 
íàâ÷àéòåñü ó ñïðàâæí³õ ïðîôåñ³îíàë³â ³ 
îòðèìàé ðîáîòó â ²Ò ãàðàíòîâàíî.

Âåá-ñàéò: ita.in.ua
e-mail: ita.in.ua@gmail.com
Òåë.: (067) 431–19–21

Хто такий тестувальник — 
5 переваг професії QA Engineer
БЛОГ

465787

460035
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ВОЛОДИМИР ГЕВКО, БЛОГЕР
Мені подобається ідея святкувати Різдво разом з усім 
світом, але лякає думка про те, що з 1 по 14 січня буде 
подієвий вакуум і за рік-два люди не придумають нічого 
кращого, як зробити їх робочими днями)

ПРЕС-СЛУЖБА РАДІОКОМПАНІЇ 
«МІСТО НАД БУГОМ»

Îñòàíí³é òèæäåíü 2019 îá³öÿº áóòè 
íàïðóæåíèì, àäæå çà ö³ äâà äí³ äîâå-
äåòüñÿ âñòèãíóòè ÷èìàëî! ßêùî â³ðèòè 
ïðèêìåòàì, òî ó Âèñîêîñíèé ð³ê ìåòà-
ëåâîãî Ùóðà çàáîðîíåíî éòè ³ç áîðãàìè 
é íåçàâåðøåíèìè ñïðàâàìè.

² ïîêè âè áóäåòå äîâîäèòè äî ëî-
ã³÷íîãî çàâåðøåííÿ ðîçïî÷àòå, òâîð-
÷èé êîëåêòèâ 101,8 FM ïðàöþâàòèìå 
íàä òèì, àáè ñòâîðèòè ñâî¿ì ñëóõà-
÷àì íåçàáóòíº ñâÿòî! Ïî-ïåðøå, 30 ³ 
31 ãðóäíÿ â ïðÿìîìó åô³ð³ º çìîãà 
âèãðàòè îäèí, à ÿêùî äóæå ïîùàñ-
òèòü — òî äåê³ëüêà ç ï³âñîòí³ ïîäà-
ðóíê³â. Ó÷àñòü ó ðîç³ãðàø³ ìîæå âçÿòè 
êîæåí, õòî íàä³øëå ïîâ³äîìëåííÿ ç³ 

ñëîâàìè «õî÷ó ïðèç» ó âàéáåð íà íîìåð 
0670101800 àáî íàïèøå êîìåíòàð ï³ä 
äîïèñîì ïðî GIVEAWAY íà íàø³é 
ñòîð³íö³ â ³íñòàãðàì³ ÷è ôåéñáóö³.

Âèçíà÷àòè ïåðåìîæö³â âåäó÷èì äî-
ïîìîæóòü ç³ðêîâ³ ãîñò³, ÿê³ ðîçïîâ³äà-
òèìóòü ïðî âëàñí³ ëàéôõàêè âäàëîãî 
ñâÿòêóâàííÿ.

Þë³ÿ Ðîãîç³íà íå ëèøå íàâ÷èòü, ÿê 
çà îñòàíí³ ãîäèíè ñêèíóòè ê³ëüêà çà-
éâèõ ñàíòèìåòð³â, à ùå é ïîäàðóº áåç-
êîøòîâíå ³íäèâ³äóàëüíå òðåíóâàííÿ. 
Àë³íà Ñîôèíà âëàøòóº ðàä³î ìàéñòåð-
êëàñ ç³ ñòâîðåííÿ ÿñêðàâîãî âå÷³ð-
íüîãî îáðàçó ³ ïðåçåíòóº ñåðòèô³êàò 
íà îòðèìàííÿ ïîñëóã. Òåòÿíà Êàíñüêà 
ï³äãîòóâàëà ïîäàðóíêîâ³ ñåðòèô³êà-
òè íà ðîìàíòè÷í³ âå÷åð³ ó ãîòåëüíî-
ðåñòîðàííîìó êîìïëåêñ³ «Ñê³ô³ÿ» 
instagram.com/scythia_sk ³ ïîîá³öÿëà 
ïîä³ëèòüñÿ òàºìíèöÿìè ðåñòîðàòîðà, 
ÿê³ ñòàíóòü â íàãîä³ êîæí³é ãîñïîäèí³. 
Ó÷àñíèöÿ «Ìàéñòåð øåô», ôóäáëî-
ãåðêà Êàòåðèíà Ôîñòèê ïîä³ëèòüñÿ 
âäàëèìè ðåöåïòàìè íîâîð³÷íèõ ñòðàâ, 
Ìàêñèì Í³ê³òåíêî ðîçïîâ³ñòü íàé-
ãàðÿ÷³ø³ íîâîð³÷í³ æàðòè, à Â³êòîð 
Íºãóð ïðåçåíòóº íîâèé õ³ò ãóðòó «Ïàí 
Êàðïî».

Ãîëîâíîãî ïåðåìîæöÿ ïåðåäíîâî-
ð³÷íîãî ðîç³ãðàøó âèçíà÷èòü Òåòÿíà 
Ê³ÿøêî. Âîíà â³äêðèº íå ò³ëüêè òàºì-
íèö³ íîâîãî òóðèñòè÷íîãî ñåçîíó, à é 
ïîäàðóº êàçêîâó ìàíäð³âêó äî ªâðîïè 

â³ä ìåðåæ³ àãåíö³é «Verona Tour».
Äëÿ íàéìîëîäøèõ øàíóâàëüíèê³â 

ðàä³î «Ì³ñòî íàä Áóãîì» ³ãðàøêè äà-
ðóâàòèìå ìàãàçèí «Øêîëÿðèê» (âóë.
Ìàòðîñà Ê³øêè, 7 à), à ñâÿòêîâèé äå-
êîð ïðèãîòóâàëà êîìïàí³ÿ Ðåêëàìàêñ.

À ùå ïðîïîíóºìî êðîêóâàòè â Íî-
âèé ð³ê âïåâíåí³øå! Â³äòåïåð ñëóõà÷³ 
«Ì³ñòî íàä Áóãîì» ìàþòü åêñêëþçèâí³ 
óìîâè êîðèñòóâàííÿ ìîá³ëüíèì ñåð-
â³ñîì TOWNPASS. À òè âæå êîðèñòó-
ºøñÿ íàéçðó÷í³øîþ íàâ³ãàö³ºþ ñïå-
ö³àëüíèìè ïðîïîçèö³ÿìè ì³ñòà? ×è 
íå çíàºø, ùî öå? Âñå ïðîñòî!

Çàâàíòàæóºø äîäàòîê TOWNPASS ³ 
îòðèìóºø äîñòóï äî ìàïè íàéâ³äâ³ä-
óâàí³øèõ ì³ñüêèõ çàêëàä³â, àêòóàëüíî¿ 
àô³ø³ çàõîä³â Â³ííèö³, ³ íàéâàæëèâ³-
øå — ³íôîðìàö³þ ïðî íàéãàðÿ÷³ø³ 
àêö³éí³ ïðîïîçèö³¿. Âëàñíèêè â³ð-
òóàëüíèõ êàðòîê TOWNPASS ìàþòü 
÷èìàëî äîäàòêîâèõ áîíóñ³â, ïîäàðóíêè 
â ðåñòîðàíàõ é êàôå, ôëàºðè íà ôåøå-
íåáåëüí³ çàõîäè òà ñïåö³àëüí³ ïðèçè. 
Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ townpass.com.ua

Äëÿ áåçêîøòîâíîãî êîðèñòóâàííÿ 
êàðòêîþ âïðîäîâæ òðüîõ ì³ñÿö³â âêà-
çóé ïðè ðåºñòðàö³¿ «FM» ï³ñëÿ ïð³ç-
âèùà.

Ä³çíàâàéñÿ ïåðøèì íå ëèøå ïðî íàé-
ö³êàâ³øå, à é ïðî íàéâèã³äí³øå ó Â³-
ííèö³!

² ñëóõàé ðàä³î «Ì³ñòî íàä Áóãîì» 
101,8 FM òà ùîðàçó âèãðàâàé á³ëüøå!!!

GIVEAWAY від 101,8 FM 
у переддень нового року
БЛОГ

465146

РЕКЛАМА

461633
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КІНО 

Зоряні війни: Скайвокер. Сходження
Фантастика, 25.12, поч. об 11.45, 18.50, 21.50
26.12–1.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Крижане серце 2
Анімація, 25.12, поч. о 17.20
26.12–1.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Аеронавти
Пригоди, 25.12, поч. о 21.50
26.12–1.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Звірополюс
Анімація, 25.12, поч. о 10.00
26.25–1.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ножі наголо
Комедія, 25.12, поч. о 12.25
26.12–1.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Мослі
Анімація, 25.12, поч. о 14.40, 16.40
26.12–1.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Родина Адамсів
Анімація, 25.12, поч. о 12.00

Додому
Драма, 25.12, поч. о 17.00

Джуманджі. Наступний рівень
25.12, поч. о 14.20
26.12–1.01, поч. о 15.30

Зоряні війни: Скайвокер. Сходження
Фантастика, 25.12, поч. о 19.00
26.12–1.01, поч. о 19.20

Шпигуни під прикриттям
Анімація, 26.12–1.01, поч. о 10.00, 11.50, 13.40

Ігри з вогнем
Комедія, 26.12–1.01, поч. о 17.40

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Абатство Даунтон
Драма, 25.12, поч. об 11.40
26.12–1.01, довідка — за тел. (096)003–50–50

Аеронавти
Пригоди, 25.12, поч. о 9.10, 15.40
26.12–1.01, довідка — за тел. (096)003–50–50

Джуманджі: Наступний рівень
Пригоди, 25.12, поч. о 10.00, 11.00, 12.40, 13.40, 
15.20, 16.20, 18.00, 20.40
26.12–1.01, довідка — за тел. (096)003–50–50

Шпигуни під прикриттям
Анімація, 25.12, поч. о 18.00, 20.20
26.12–1.01, довідка — за тел. (096)003–50–50

Скажене весілля 2
Комедія, 25.12, поч. о 18.00, 19.00, 20.10
26.12–1.01, довідка — за тел. (096)003–50–50

Чорне різдво
Трилер, 25.12, поч. о 14.10, 16.20, 18.30, 20.40, 22.50
26.12–1.01, довідка — за тел. (096)003–50–50

ÀÔ²ØÀ

Національна капела 
бандуристів
8 січня до Вінниці завітає 
відомий колектив — На-
ціональна заслужена ка-
пела бандуристів України 
імені Георгія Іларіоновича 
Майбороди. Жанрова 

особливість капели — усі артисти співають та од-
ночасно грають на бандурах. Концерт відбудеться 
в музично-драматичному театрі ім. Садовського. 
Початок о 18.30. Вартість квитків 100–180 грн.

«Танок на майдані 
Конго» з концертом 
у Вінниці
19 січня зустрічай-
те «Танок на майдані 
Конго» (ТНМК) з новою 
Різдвяною програмою 
в Будинку офіцерів.

Минулого Різдва гурт вирішив додати до своєї 
обойми ще одну спеціальну програму — теплий 
акустичний різдвяний вертеп. 
Перший концерт вертепу відбувся в січні 
2019 року в Києві, в «Caribbean Club», після 
чого було вирішено розвинути успіх спеціаль-
ним туром.
19 січня, 18.00, вартість квитків 160–490 грн.

Ірина Федишин 
у Вінниці
26 січня на сцені драм-
театру ім. Садовського 
виступить Ірина Феди-
шин. На вінницькому 
концерті протягом двох 
годин для вас звучати-

муть всі найкращі пісні: «Білі троянди», «Долонь-
ки», «Гітара», «Життям заплачу», «Ти тільки мій», 
«Лише у нас на Україні», «При долині кущ калини» 
та багато-багато інших, адже репертуар Ірини 
Федишин — дійсно величезний як за обсягом, 
так і за розмаїттям.
Початок концерту о 19.00. Вартість квитків: 
250–750 грн.

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 
Музей моделей 
транспорту 
у Вінниці
У самому центрі міста 
(вул. Соборна, 64) пра-
цює унікальний музей, 
який налічує близько 

5037 моделей транспорту. Аналогів музей не має 
ні в Україні, ні в Європі. Виставка унікальна і дуже 
дорога, розподіляється на кілька частин: вантажні, 
легкові, спеціальні автомобілі, автобуси, мотоцикли, 
військова техніка ручної роботи (збірки), а також 
потужна колекція живих двигунів автомобілів, вузлів 
і агрегатів.
Власник колекції Музею моделей транспорту — 
Олександр Вдовиченко. Площа музею складає 
180 квадратних метрів. Окрім експозиційної час-
тини у музеї є ще й учбовий клас на 26 посадкових 
місць, потужна тематична фільмотека та бібліотека 
спеціальної літератури на п’ять тисяч книг. У музеї 
в межах програми виховання дітей та молоді діють 
безкоштовні групові екскурсії для школярів, для 
решти відвідувачів вхід платний, але за доступними 
цінами — 20 грн для дорослих, для пенсіонерів і 
студентів — 10 грн

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. Є 
марки, вживані в Одесі, радянські марки та 
навіть ті, на яких згадано Голодомор. У повній 

колекції пана Олександра є марки, датовані від 
1850 року, гашені в різних українських містах. 
Найстаріший конверт з поштовим штемпелем 
датований 1830 роком. До слова, є також марка 
з нині білоруського міста Гомель, погашена 
українським тризубом. Музей української марки 
ім. Якова Балабана можна відвідати щодня, крім 
понеділка, з 10-ї до 18-ї години. Школярам та 
студентам вхід безкоштовний. Також у музеї 
можна придбати
сувенірні марки та листівки. Відвідати музей можна 
за адресою: вул. Соборна, 26.
Телефон для довідок (099)534–30–20.

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі ТРЦ 
«SkyPark». Малюкам і дорослим тут пропонують по-
бачити на власні очі та зрозуміти закони природи, 
поринути у світ популярної техніки та поекспе-
риментувати самому. Територія музею — більше 
1000 квадратних метрів. Тут представлені понад 
150 експонатів для виконання дослідів. «Музей 
науки» — цікаве місце для дітей, підлітків і дорос-
лих! Тут також можна перекусити в тематичному 
кафе та придбати цікаві інтелектуальні розвиваючі 
іграшки і книги.
Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні.
— для дітей (яким більше трьох років) та студен-
тів — 80 та 100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн з лю-
дини. Працює «Музей науки» щодня з
10.00 до 21.00, без вихідних.

ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. 
САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, 
тел. 67–09–07)
Пригоди 
в країні Оз
Лірична клоунада для 
дітей

25.12, поч. о 10.00 та 13.00
28.12–30.12, поч. о 10.00 та 13.00
2.01–4.01, 5.01–6.01, поч. о 12.00
Любі діти, театр підготував для вас ліричну 
клоунаду «Пригоди в Країні Оз» за казкою 
відомого письменника Лаймена Френка Баума. 
Отож, до зустрічі з улюбленими героями 
дивовижної Країни.

Я б тобі небо 
прихилив…
Мала сцена. Драма
4.01, поч. о 19.00
Психологічна, з нова-
торським трактуван-
ням драма наповнена 
стражданням та при-

страстю. Вона пробуджує емоції, адже драма-
тург «узяв життя», у якому є місце для питань і 
відповідей… «Хто ми є? Де ми є? Плаваєм, поки 
є сили…»

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(Хм. шосе, 7 «Книжка», 
тел. (098)7212369)
Вартість квитків — 70 грн
Казкові пригоди
Новорічний ранок для дітей перед виставою

Шуронька-Снігуронька
Новорічна пригода
28.12, поч. о 10.00 та 13.00

Казкові пригоди
Новорічний ранок для дітей перед виставою

Шуронька-Снігуронька
Новорічна пригода
29.12, поч. о 10.00 

Кіт Леопольд та Новий рік
Новорічний ранок для дітей перед виставою

Усі миші люблять сир 
Мюзикл 
30.12, поч. о 10.00 та 14.00

Святкуємо Новий рік в Артинові!
Новорічна ніч пройде в дружній та затишній ат-
мосфері, і згадувати її ви будете ще дуже довго.
На гостей чекає святкова програма:
 розваги від ведучого 
 жарти та подарунки 
 музична програма 
 смачне застілля 
 шквал емоцій 
Святкуємо без алкоголю, тому ніяких п'яних 
сюрпризів не буде 
Початок вечірки о 21.00. Вартість квитка: 500 грн 
з людини + 1 страву ви приносите з собою.
Реєстрація обов'язкова, за тел: +38 097 899 47 47, 
+38 093 226 22 32.
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
2. приміські 8. «Фонтан» 10. преса 
12. Привокзальний 13. Калинівський 
14. «Експрес» 15. міст 16. грузин 17. Літак 
18. «Фея» 19. троянда

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Київська 2. Пантелеймонівське 
3. Центральний 4. Східний 5. платформа 
6. монументалізм 7. реконструкція 9. колоски 
11. блакитний 13. Київ

ВІДПОВІДІ:

«Вінницькі вокзали»
ПО ГОРИЗОНТАЛІ 
2. Каси праворуч залізничного вокзалу. 8. Кафе 
біля залізничного вокзалу. 10. Кіоск, який є майже 
на кожному вокзалі. 12. Ринок біля залізничного 
вокзалу. 13. Найпопулярніший напрямок з централь-
ного автовокзалу. 14. Назва кафе, яке є біля більшості 
вокзалів. 15. Що зникло з території залізничного 
вокзалу у 2005 році. 16. Національність головного 
архітектора повоєнної відбудови залізничного вокза-
лу. 17. Кінотеатр», який був навпроти Центрального 
автовокзалу у 80-х роках минулого століття. 18. 
Назва перукарні на центральному автовокзалі. 19. 
Квітка, що була основною на круглій клумбі перед за-
лізничним вокзалом у 80-х роках минулого сторіччя.

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Вулиця, на якій знаходиться центральний 
автовокзал. 2. Назва озера за автовокзалом 
на Тяжилові. 3. Найстаріший автовокзал 
Вінниці. 4. Назва автовокзалу на Тяжилові. 
5. Місце, звідки відправляються автобуси з 
автовокзалів. 6. Стиль, в якому побудований 
залізничний вокзал. 7. Подія, яка змінила 
залізничний вокзал у 2002 році. 9. Основні 
«герої» ліпнини в середині залізничного 
вокзалу. 11. Колір залізничного вокзалу 
у 80-х роках минулого століття. 13. Місто, 
куди вінничани найчастіше купують квитки 
на залізничному вокзалі. 

1

2

3

5 6

87

9

14

16

15

13

18

12

11

4

17

19

10



19 RIA, Â³âòîðîê, 24 ãðóäíÿ 2019
Â²Í ² ÂÎÍÀ

ОВЕН 
Нове романтичне захоплення 
займає весь ваш вільний час. 
Цей тиждень буде насичений 
приємними зустрічами і під-
готовкою до Нового року.

ТЕЛЕЦЬ 
Менше амбіцій і демонстра-
ції почуття власної гідності, 
Фортуна мінлива. Ваш об'єкт 
захоплення зовсім не схиль-
ний претендувати на об-
меження вашої свободи. 
Розберіться в своїх почуттях. 

БЛИЗНЮКИ 
Ви кохаєте і кохані. І ще раз 
переконайтеся, що вас єднає 
сполучна нитка. Вас тягне 
одне до одного. Ви готові ро-
зуміти і радувати одне одного. 
Насолоджуйтесь моментом.

РАК 
Ваша кохана людина визна-
ла свої помилки і зробила 
висновки. Це перемога, але 
не варто продовжувати маха-
ти кулаками. Просто частіше 
проводите час удвох.

ЛЕВ 
Ви розриваєтеся між роботою 
і коханою людиною? По-
старайтеся врівноважити ці 
чаші, адже вашому парт-
нерові не дуже приємно 
відчувати себе покинутим, 
особливо напередодні свят.

ДІВА 
Не переживайте, цього тижня 
вашій парі нічого не загро-
жує. Особливо, якщо сліду-
вати девізу: "Більше розуму 
і менше емоцій". Чекайте 
щасливого випадку, який 
дозволить внести гармонію 
у ваші стосунки.

ТЕРЕЗИ 
Тиждень промайне швидко, ви 
навіть здивуєтеся, коли поба-
чите, що настала субота. У цей 
день може статися досить 
романтичне знайомство, яке 
змусить вас змінити свої плани 
на те, як зустрічати Новий рік.

СКОРПІОН 
Вас чекає пристрасне, роман-
тичне, ніжне кохання. Тільки 
не втрачайте голову, краще 
спробуйте зачарувати обран-
ця, зробивши йому розкіш-
ний подарунок під ялинку.

СТРІЛЕЦЬ 
Стосунки з коханою люди-
ною таємничі, загадкові і 
незрозумілі для оточуючих, 
але вас щось обох вони 
влаштовують! 

КОЗЕРІГ 
Ви користуєтеся успіхом, вам 
доведеться почути визнання 
в любові, але не приймайте 
їх серйозно — все ще попе-
реду. Поки ж ви явно вільні і 
відкриті всьому новому.

ВОДОЛІЙ 
Через передсвяткову суєту ви 
навряд чи зможете часто бути 
тільки вдвох. Однак небажа-
но створювати конфліктну 
ситуацію у ваших взаєминах. 
Романтичний вечір у суботу 
згладить всі образи.

РИБИ 
На початку тижня бажано 
не перевіряти почуття коханої 
людини на міцність. Не зму-
шуйте її ревнувати. У неділю 
проявіть розумну стриманість. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 25-31 ГРУДНЯ

ВАЛЕРІЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ 

— Б а гато  л ю -
дей вважають, 
що партнера 
по життю собі 
варто шукати 

за принципом подібності. Це 
не зовсім так. Подібність — це 
окремий випадок доповне-
ння. Наведемо простий при-
клад: якщо в парі вона емо-
ційна, то він, як правило, буде 
більш спокійним. Складно собі 
уявити двох дуже емоційних 
людей в одній парі. Це буде 
призводити до сварок, скан-
далів і битв за верховенство. З 
іншого боку, якщо в парі двоє 
дуже спокійні, це теж складно 

називати гармонійним союзом. 
Якщо один у стосунках сильний, 
інший буде слабкіше. Це закон 
гармонії.
З іншого боку, немає сенсу шу-
кати людину, схожу на вас. На-
віщо вам другий ви у стосунках? 
Вам і з собою повинно непогано 
житися. Саме тому при виборі 
партнера поставте собі питан-
ня: яка людина буде мене до-
повнювати? Яких якостей і рис 
мені не вистачає? Такий прин-
цип створення стосунків може 
здатися дуже складним, але це 
тільки на перший погляд. Коли 
ви знайдете таку людину і на-
вчитеся з нею жити, ви станете 
доповнювати одне одного, як 
права рука доповнює ліву і на-
впаки.

Коментар експерта

Ïåðø çà âñå õî÷åòüñÿ çàçíà÷èòè 
îäíó øòóêó (ðàç âè íàëàøòîâà-
í³ ñåðéîçíî âçÿòèñÿ çà âëàñíå 
îñîáèñòå æèòòÿ) — íàâ³òü òâîÿ, 
êèìîñü òàì çâåðõó ïðèçíà÷åíà 
ïîëîâèíêà, íå çìîæå çíàéòè òåáå 
â òâî¿é âëàñí³é êâàðòèð³. ² öå 
îçíà÷àº, ùî òðåáà âèéòè ç³ ñâî¿õ 

÷îòèðüîõ ñò³í ó ñâ³ò. Êóäè ï³òè? 
ª ìàñà âàð³àíò³â. Àáî óâ³ìêí³òü 
óÿâó ³ ïðèäóìàéòå ñàì³ òàêå ì³ñ-
öå, äå ³ âàì áóëî á êîìôîðòíî, ³ 
îòî÷åííÿ â³äïîâ³äàëî âàøèì ³í-
òåðåñàì. Íó ³ âàðòî òàêîæ âèçíà-
÷èòèñÿ, íà ùî âè áóäåòå çâåðòàòè 
óâàãó ïðè çíàéîìñòâ³.

СВЯТА, ЩОБ ВЛАШТУВАТИ 
ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ 
Керівництво долею  Можна 
спокійно жити і чекати на ту саму зустріч 
двох людей, визначених одне одному 
долею. Або ж спробувати влаштувати її 
власними руками. Тим паче, новорічні 
свята з особливою атмосферою гарного 
настрою, очікуванням чудес і вірою 
в диво, наче створенні для цього. Тож, де 
саме святкова магія буде нам у нагоді?

ЯК ВИБРАТИ СВОЮ ЛЮДИНУ?
СПІЛЬНІ ІНТЕРЕСИ 
Про що можна спілкуватися одне з 
одним все життя, якщо ви говорите 
різними мовами? Саме для цього і 
потрібні спільні інтереси, захоплення, 
хобі, які доповнюють життя партнерів і 
об'єднують його однією незримою нит-
кою. Існує така собі «теорія млинців». 
Вона про те, що аби зблизитися з 
людиною, необхідно якомога більше 
спільних точок перетину, наприклад, 
ходите ви в один тренажерний зал, 
полюбляєте одну і ту ж музичну групу, 
захоплюєтеся тією чи іншою грою. І чим 
більше таких спільних інтересів і занять, 
тим міцнішим стає зв'язок між вами і 
його доволі складно розірвати. Більш 
того, спільні інтереси дають так званий 
спільний розвиток.

ПРИВАБЛИВА ЗОВНІШНІСТЬ 
Що ми бачимо, коли дивимося 
в перший раз на людину? Тільки те, 
який вигляд вона має. У фокусі аж ніяк 
не внутрішній світ, не головні ціннос-
ті в житті. Не те, як ця людина буде 
піклуватися про нас все життя, любити 
і захоплюватися. Ні. Ми бачимо тільки 
картинку. І саме ця картинка дає нам 
відповіді на питання: що за людина 
перед нами, чи варто з нею позна-
йомитися і витрачати на неї час, чим 
вона займається в житті? Привабливість 
складається з трьох основних пунктів: 
імідж, поведінка і емоції. У комплексі це 
дає рухливості зовнішній картинці. До-
віряйте інтуїції: перше враження часто 
найправильніше.

ЗАПАХ І ПОЧУТТЯ 
Якщо запах нового знайомого викликає 
у вас приємні відчуття, можна сказати, 
що він вам підходить. Як мінімум, на фі-
зіологічному рівні. Хоча насправді це 
правило працює в зворотному напрям-
ку — подобається людина, має подоба-
тися її запах. Крім запаху, який ми чуємо, 
є ще емоції, які ми відчуваємо поруч з 
новим знайомим. Так собі? Сильні? Ніякі? 
У цьому питанні теж є підводні камені: 
якщо ви на самому початку відчуваєте 
поруч з людиною дуже мало емоцій, є 
багато шансів, що через деякий час вам 
стане нудно. З іншого боку, якщо партнер 
викликає постійно сильні емоції, це теж 
не добре. Тому що постійно зашкалюю-
чий адреналіновий барометр спочатку 
дуже збуджує, а потім починає напружу-
вати. Тому в питанні емоцій у стосунках 
слід дотримуватися золотої середини.

ПОВЕДІНКА 
Серед HR є така приказка «немає такої 
професії — хороша людина». Тут при-
близно те ж саме. Як поводиться людина 
по відношенню до вас? З повагою, чи 
це можна визначити скоріш словом 
«стьоб»? Підтримує вас людина, чи 
більше схильна критикувати? Це дуже 
важливо помітити на самому початку сто-
сунків, тому що насправді така поведінка 
стає звичкою. Маленькі, незначні речі з 
роками стають дуже помітними. Саме 
тому, якщо щось у поведінці людини 
по відношенню до вас не влаштовує, 
краще домовтеся про це відразу. Нікому 
не хочеться терпіти те, що неприємно.

ДЕ ЗНАЙОМИТИСЯ?
СВЯТКОВІ ЗАХОДИ 
Концерти, виставки, новорічні 
ярмарки… Тільки встигай вибирати і 
відвідувати. Публіка на таких заходах 
збирається найрізноманітніша і цілком 
можливо дуже навіть симпатична. Ще 
одне місце — корпоративи. Так-так, 
службові романи — нормальне явище і 
дуже поширене. Раптом в низці робочих 
процесів ти не розгледів/ла своє щастя. 
Ну або раптом ти працюєш у великій 
компанії, але постійно маєш справу 
лише з невеликою кількістю людей. 
А корпоратив — це можливість побачи-
ти колектив в цілому і з цікавого боку.

КАРАОКЕ ТА РЕСТОРАН 
Можна, звичайно, піти і в нічний клуб, 
але там галаслива музика, стрьомне 
освітлення, просто натанцюватися 
до сказу — то супер можливість, позна-
йомитися з кимось — не надто (у всяко-
му випадку на перспективу). Інша справа 
караоке. Тут і комфорту більше, і атмос-
фера не настільки нав'язлива. Та й народ 
там збирається серйозніший. Навіть 
банальний варіант з рестораном працює. 
Правда, для знайомства краще обирати 
не вечірній час, коли вечеряють, як 
правило, парочки, а обідній. Тим паче, 
комплексний обід не надто дорогий.

У ГОСТЯХ, У СУСІДІВ 
Не варто недооцінювати цей варіант. 
Дуже багато пар, які раптом випадково 
зустрілися, покохали одне одного, одру-
жилися, дітей народили і все дякували 
долі за це. А потім з'ясовували, що 
довгий час жили в одному під'їзді або 
сусідніх будинках, але проходили повз. 
Так що починай вже сьогодні знайоми-
тися з сусідами. Також хороші в плані 
продовження стосунки зв'язуються 
в колі друзів, або друзів друзів. Але 
розширюй своє коло, тим самим ти роз-
ширюєш свої можливості і перспективи 
особистого щастя.

БІЛЯ ЯЛИНКИ, НА ГІРКАХ 
Якщо є гроші, поїдь на гірськолижний 
курорт. Навчись кататися на лижах, 
на сноуборді, на підйомнику. Твій 
емоційний фон від такого фізичного 
кайфу стрибне на кілька сходинок 
вгору. А на світло, як відомо, метелики 
злітаються. Якщо варіант з курортом 
не для тебе, йди на ялинку. Починаючи 
з 19 грудня і до старого Нового року, дві 
ялинки у Вінниці до твоїх послуг. Там 
завжди купа людей з новими надіями та 
бажаннями. А як тільки познайомитесь, 
так і продовжити спілкування в більш 
теплому місці.



464943

459358

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2019 ГОРОСКОП

20 RIA, 
Â³âòîðîê, 24 ãðóäíÿ 2019

ОВЕН 
В начале недели с вами 
будет трудно договориться. 
Обличая недостатки других, 
помните и о собственном 
несовершенстве.

ТЕЛЕЦ 
Постарайтесь избежать 
конфликтов. Среда позволит 
оставить многие проблемы 
в прошлом.

БЛИЗНЕЦЫ 
Неделя наполненная прият-
ной суетой. Вас ждет допо-
лнительная прибыль, так что 
вы сможете порадовать себя 
и своих близких. Наступает 
время исполнения желаний 
и чудес.

РАК 
Перед вами могут открыться 
новые возможности. 
Не афишируйте свои планы 
на новый год.

ЛЕВ 
Эта неделя обещает по-
дарить вам сказочные 
возможности, если вы 
не будете забывать протяги-
вать руку помощи близким 
и друзьям.

ДЕВА 
Постарайтесь быть 
откровеннее с близкими 
людьми. Да и от коллег 
не стоит иметь секреты. 
Неделя полна событий 
и разнообразных приклю-
чений.

ВЕСЫ 
Воздержитесь 
от рискованных за-
тей и слишком больших 
трат. Старайтесь избегать 
массовых мероприятий, 
проведите лучше время по-
дальше от толпы.

СКОРПИОН 
Важно проявлять инициа-
тиву и всячески демонстри-
ровать свою активность. 
Представится возможность 
хорошо заработать, но вам 
потребуются терпение 
и упорство.

СТРЕЛЕЦ 
Вы должны быть открыты 
для предложений, и они 
начнут поступать к вам 
в нарастающем темпе. 
В решении деловых вопро-
сов больше полагайтесь 
на интуицию.

КОЗЕРОГ 
По возможности раз-
беритесь с долгами, 
не откладывайте на новый 
год незавершенные дела.

ВОДОЛЕЙ 
Вам необходимо четко 
распланировать неделю 
и решить для себя, чего 
конкретно вы хотите до-
стичь. Как только вы сумеете 
это сделать, так сразу же 
разгребете завалы дел 
и проблем.

РЫБЫ 
Вас ждут новые знакомства, 
жизнь вообще может круто 
измениться именно сейчас. 
Приведите в порядок все 
документы, это нынче у вас 
получится легко и успешно.

РЕКЛАМА

Вікторія, 21 рік
Я — студентка медичного університету. 
Майбутній провізор. Фіналістка 
конкурсу «Міс Вінниця 2019».
Веду активний спосіб життя. 
Харизматична, енергійна та 
впевнена у собі. Вважаю, 
що найголовніше у житті — 
це саморозвиток, 
тому постійно досягаю 
своїх цілей.
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КОЖНА ВІННИЧАНКА 
МОЖЕ  ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє  фото та  коротку розповідь  
про себе на e-mail: miss@riamedia.com.ua. 
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«INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.
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