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 У 2019 році до редакції зверталися 
сотні людей з різними проблемами. 
Десятки з них мали проблеми 
зі здоров’ям. Деякі потребували 
термінового лікування, вартість якого 
могло досягати мільйонів гривень 

 Ми просили вас, наших читачів, 
допомагати їм одужати. І ви це робили. 
Ми знаємо, що вам цікаво, як склалися 
їх долі. Тому зв’язалися з героями 
найрезонансніших публікацій, щоб 
запитати, які суми їм вдалося зібрати 
та як вони почуваються зараз с. 6

ПОЧАЛИ НОВИЙ 
РІК З ЗАБІГУ

ГУЧНІ ЗЛОЧИНИ 2019. ЧИ БУЛИ ВИРОКИ? с. 4-5

с. 2

П’ЯТЬ ІСТОРІЙ ВІННИЧАН,
ЯКИМ ВИ ДОПОМАГАЛИ ПРОТЯГОМ РОКУ

Завдяки Марині у 
наших публікаціях 
з’явилося 
чудове слово — 
«онкоодужуючі», 
замість менш 
обнадійливого 
«онкохворі»
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Добра і миру 
нам у 2020 

Ìè âäÿ÷í³ êîæíîìó ç íà-
øèõ ÷èòà÷³â ÿê ãàçåòè, òàê ³ 
ñàéòó 20minut.ua. Óæå ìèíó-
ëîãî, 2019 ðîêó, ìè íàïèñàëè 
äëÿ âàñ â³ñ³ì òèñÿ÷ íîâèí, ÿê³ 
ç³áðàëè 23 ì³ëüéîíè ïåðåãëÿ-
ä³â! Ïðî äîñÿãíåííÿ â³ííè÷àí. 
Ïðî ïîãàí³ òà äîáð³ â÷èíêè. 
Ïðî ð³çíîìàí³òí³ ³ñòîð³¿ ãåðî-
¿çìó, äîáðîòè, êîõàííÿ. Ðîç-
áèðàëèñÿ â êîìóíàëö³, ñóáñè-
ä³ÿõ ³ ïîÿñíþâàëè öå ïðîñòîþ 
ìîâîþ. Ìè ðîçñë³äóâàëè ïî-
ñàäîâ³ çëî÷èíè, ðåçîíàíñí³ 
àâàð³¿ òà ôàêòè êîðóïö³¿. ² 
ïðèºìíî, ùî âè ÿê í³õòî äî-
ïîìàãàºòå íàì ó öüîìó.

Ìè ç³áðàëè ðàçîì ç âàìè ñî-
òí³ òèñÿ÷ äîëàð³â íà ë³êóâàííÿ 
çíàéîìèõ, à ³íîä³ ïðîñòî ÷ó-
æèõ ëþäåé. Ìè çðîáèëè öå ðà-
çîì. Òîìó ùî êîæíå ç íàøèõ 
ñåðäåöü ñïðàâæíº ³ â³äêðèòå. 
Ìè ç âàìè — îäíà Ðîäèíà.

Âè âæå ïîì³òèëè, ùî ó íàñ 
íà ñàéò³ íàéö³êàâ³ø³ íîâèíè 
ìîæíà ïðî÷èòàòè ëèøå òîä³, 
ÿêùî ïðîéòè àâòîðèçàö³þ. 
Äëÿ ÷îãî öå? Ìè ìàºìî ðî-
çóì³òè, ùî ñïðàâæíÿ íåçà-
ëåæíà æóðíàë³ñòèêà íå ìîæå 
³ñíóâàòè ò³ëüêè çàâäÿêè ïî-
â³òðþ. Ìè ºäèí³ ó Â³ííèö³, 
õòî íå ï³äêîíòðîëüíèé í³ÿ-
êèì ïîë³òè÷íèì ä³ÿ÷àì. Òîìó 
àâòîðñüê³ òà åêñêëþçèâí³ íî-
âèíè â ìàéáóòíüîìó ìîæíà 
áóäå ÷èòàòè, ëèøå îôîðìèâ-
øè ï³äïèñêó, ÿêà áóäå êîøòó-
âàòè ÿê äâ³ ô³ë³æàíêè êàâè, 
³ öå íà ì³ñÿöü! Ó ñâîþ ÷åðãó 
ìè ïîïðàöþºìî íàä ÿê³ñòþ 
ìàòåð³àë³â — îá³öÿºìî.

Òî æ õàé ó ïðèéäåøíüîìó 
óñ³ íàø³ ÷èòà÷³ áóäóòü ïðî-
ñòî ùàñëèâèìè! Ïðîáà÷òå 
ñòàð³ îáðàçè îäíå îäíî-
ìó. Ïîäçâîí³òü àáî ïî¿äüòå 
äî áàòüê³â. Îáí³ì³òü áëèçü-
êèõ. ² ãîëîâíå — ïîñì³õàé-
òåñü! Ðàä³éòå æèòòþ! Äîáðèõ 
óñ³ì íàì íîâèí ó 2020 ðîö³! ² 
ãîëîâíå — ìèðó! Îá³éìàºìî!

ДУМКА

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Вадим Вадим 
ПАВЛОВПАВЛОВ

ВІТА (51), НЯНЯ:

— Хочу, щоб було краще у краї-
ні. Якщо щось зміниться у дер-
жаві — зміниться у житті кожно-
го українця. Я й так відпочиваю, 
та й здорова, дякувати Богу. 
А ось за Україну хвилююся.

МИКОЛА (31), ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ:

— Дуже хотілося б більше по-
дорожувати, відкривати нові 
кордони не лише для себе, але 
й для своєї сім’ї та дітей. Тому 
подорожі у 2020 році будуть 
для нас найбільшим бажанням.

КАТЕРИНА (24), МЕДИЧНИЙ 

ПРАЦІВНИК:

— Ми з коханим переїжджа-
ємо за кордон. Я дуже рада з 
цього приводу і не можу до-
чекатися вже нарешті поїхати. 
Давно це плануємо зробити.

ДМИТРО (24), 

ЗАРОБІТЧАНИН:

— Зараз лише чекаю на пере-
їзд. Я сам працюю у Польщі, 
ось збираюся туди їхати пра-
цювати знову і переїжджаю. 
Це найбільша подія.

НАТАЛЯ (34), У ДЕКРЕТНІЙ 

ВІДПУСТЦІ:

— Відпустки. Дуже чекаємо 
відпустки. Аби дітки були здо-
рові, бабусі приїхали з ними 
посидіти, а ми б з чоловіком 
десь відпочили.

ОЛЕКСАНДР (60), 

ВИКЛАДАЧ:

— Мирного неба для Украї-
ни та змін на краще у краї-
ні. Своїй родині — здоров’я. 
Усе інше зробимо власними 
силами.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чого ви очікуєте від нового 2020 року?

ÍÎÂÈÍÈ

Організатор спортивного свя-
та Руслан Кобялко зауважив, 
що масовість у перегонах 
«Vinnytsia New Year Run» що-
року зростає.
— Торік було 110 зареєстрованих 
учасників. Зараз стартували по-
над 300 бігунів, з них приблизно 
200 — у Вінниці. Решта — в рам-
ках наших стартів виступали в ін-
ших містах — Полтаві, Львові, 
Харкові, Одесі, Києві і Чернівцях. 
Тамтешні партнери надсилають 
нам скріни з перегонів. А ми по-

передньо передали їм стартові 
пакети. До кожного з них вхо-
дить браслет, нагрудний номер і 
медаль фінішера, — каже Руслан 
Кобялко.
Спортсменів з інших міст на 
«Vinnytsia New Year Run» залу-
чили вперше. Цього року вони 
виступали «онлайн», а ось далі 
буде інакше.
— Наступного року ми плануємо 
проводити аналогічні незалежні 
новорічні забіги в інших регіо-
нах, — сказав пан Кобялко.

Паралельно — в інших регіонах 

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ïðèõèëüíèê³â çäîðîâîãî ñïî-
ñîáó æèòòÿ ïðèâ³òàâ îðãàí³çàòîð 
íîâîð³÷íîãî çàá³ãó, êåð³âíèê 
ñï³ëüíîòè «Air Fitness 365» Ðóñëàí 
Êîáÿëêî. Â³í íàãàäàâ ïðî çàïî-
÷àòêîâàíèé ð³ê òîìó íåçâè÷íèé 
÷åëåíäæ. Ó éîãî ðàìêàõ óñ³ì 
îõî÷èì çàïðîïîíóâàëè ùîäíÿ 
ïðîá³ãàòè ùîíàéìåíøå ê³ëîìåòð. 
Íà ïî÷àòêó ÷åëëåíäæó çàÿâèëèñÿ 
93 îñîáè, à óñï³øíî çàâåðøèëè 
ð³ê — ëèøå 14 ç íèõ. Âîíè îòðè-
ìàëè ñïåö³àëüí³ â³äçíàêè.

Ñåðåä ïåðåìîæö³â ÷åëåäæó âè-
ÿâèâñÿ 44-ð³÷íèé Îëåã Áàáåíêî. 
Â³í íàçèâàº ñåáå ñïîðòñìåíîì-
àìàòîðîì. Çà ìèíóëèé ð³ê Îëåã 
ïðîá³ã ïîíàä äâ³ òèñÿ÷³ ê³ëîìå-
òð³â.

— Öÿ öèôðà ñêëàäàºòüñÿ ç ð³ç-
íèõ äèñòàíö³é. ß ïðîõîäèâ ìàðà-
ôîí (42 êì), íàï³âìàðàôîí òîùî. 
Âçàãàë³ ìèíóëîãî ðîêó â ðàìêàõ 

÷åëåíäæó á³ã ùîäíÿ, — êàæå Îëåã 
Áàáåíêî.

ІЗ МОПСОМ ТА МАЛЮКОМ 
Âåñåëó ³ æèâó ðîçìèíêó ïðî-

âåëà ñåðòèô³êîâàíèé ³íñòðóêòîð 
³ç çóìáà-ô³òíåñó Îëüãà Áîéêî, 
ï³ñëÿ ÷îãî ñïîðòñìåíè ïî÷àëè 
ãîòóâàòèñÿ äî ñòàðòó. Íåçâàæà-
þ÷è íà ïðîíèçëèâèé â³òåð, âñ³ 
ó÷àñíèêè áóëè â äîáðîìó ãóìîð³. 
Áàãàòî ç íèõ ïðèéøëè â êîñòþ-
ìàõ Ä³ä³â Ìîðîç³â, Ñí³ãóðîíüîê 
òà ð³çíèõ êàçêîâèõ ïåðñîíàæ³â.

Þë³ÿ Ñì³ðíîâà òîð³ê âèñòó-
ïàëà íà «Vinnytsia New Year 
Run» âàã³òíîþ. Öüîãî ðàçó — ç 
÷îëîâ³êîì, ìàëåíüêîþ äî÷êîþ 
Çëàòêîþ ³ àáðèêîñîâèì ìîïñîì 
²ëëþøåþ.

— Ñ³ìåéíèé çàá³ã íàñ çáëèæóº. 
Íå òàê âàæëèâî, ÿêó äèñòàíö³þ 
òè ïîäîëàºø. Âîäíî÷àñ çíà÷åííÿ 
ìàº ñâÿòêîâà àòìîñôåðà, — ðîç-
ïîâ³ëà Þë³ÿ Ñì³ðíîâà.

ВІДКРИЛИ РІК МАСОВИМ 
НОВОРІЧНИМ ЗАБІГОМ
Здорово  Першого січня на старт 
«Vinnytsia New Year Run-2020» вийшли 
близько двох сотень мешканців Вінниці та 
інших міст. У перегонах стартували малюки і 
ветерани, учасники з тваринами і «новорічні 
персонажі». Медалі фінішерів отримали усі

ІЗ ДЦП І ВАДАМИ ОПОРНО-
РУХОВОГО АПАРАТУ 

Ñâÿòêîâèé çàõ³ä çàö³êàâèâ 
íå ëèøå ïðèõèëüíèê³â ëåãêî¿ 
àòëåòèêè, àëå é áàãàòüîõ ³íøèõ 
âèä³â ñïîðòó. Ñòàðòóâàëà ö³ëà 
ñïîðòèâíà êîìàíäà ç Ëàäèæèíà, 
ÿêó î÷îëþâàâ â³äîìèé òðåíåð ç 
ïàðàòõåêâîíäî (áîðîòüáà ñåðåä 
ñïîðòñìåí³â ç ³íâàë³äí³ñòþ) Ñåð-
ã³é Áðóøí³öüêèé. Ëàäèæèíö³ ðà-
í³øå íå çíàëè ïðî íàø³ íîâîð³÷í³ 
çàá³ãè, òîìó ó íèõ áóâ äåáþò.

— Çàðàç á³æèòü 20 ìî¿õ âèõî-
âàíö³â ç âàäàìè îïîðíî-ðóõîâî-
ãî àïàðàòó ³ ÄÖÏ, à òàêîæ ¿õí³ 
áàòüêè. Ñåðåä íàøèõ á³ãóí³â º é 
êàíäèäàò íà ó÷àñòü â Ïàðàë³ìï³-
àä³-2020 Àíòîí Øâåöü, — ñêàçàâ 
Ñåðã³é Áðóøí³öüêèé.

Àíòîí Øâåöü — ÷åìï³îí ñâ³òó 
ç ïàðàòõåêâîíäî, ñïîðòñìåí áåç 
âåðõí³õ ê³íö³âîê.

— Íà òðåíóâàííÿõ ÿ ðåãóëÿð-
íî á³ãàþ. Âçèìêó — ó çàë³, âë³ò-
êó — ïðîñòî íåáà. Õâèëèí 40, 
ùîá ðîç³ãð³òèñÿ. Ó ñâÿòêîâîìó 
çàá³ãó ³ âçàãàë³ â ìàñîâèõ ïåðåãî-
íàõ âèñòóïàþ âïåðøå. Îòðèìóþ 
â³ä öüîãî çàäîâîëåííÿ. Êëàñíî 
çóñòð³÷àòè Íîâèé ð³ê òàêèì ÷è-
íîì, — êàæå Àíòîí Øâåöü.

«ЗДОРОВ’Я КОШТУЄ 
НАЙДОРОЖЧЕ» 

Îêð³ì ìîëîä³, äî ô³í³øó ä³ñ-
òàëèñÿ é áàãàòî âåòåðàí³â. Âè-
êëàäà÷ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè â Öåí-
òð³ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³-
òè ïåðåðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ 
56-ð³÷íèé Àíäð³é Äàí³ëîâ ïðîá³ã 
ìàêñèìàëüíó äèñòàíö³þ — äå-
ñÿòü ê³ëîìåòð³â. Õî÷à çàçâè÷àé 
íà òðåíóâàííÿõ ³ çìàãàííÿõ äîëàº 
ìåíøó â³äñòàíü.

— Ñòàðòóâàâ ó «Vinnytsia New 
Year Run» âäðóãå. Ðàçîì ç³ ìíîþ 
á³ãëè áàãàòî êîëåã ³ çíàéîìèõ âå-
òåðàí³â ñïîðòó. Óñ³ âîíè âåäóòü 
çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ. ß á³ãàþ 
äâà-òðè ðàçè íà òèæäåíü, à òàêîæ 
çàéìàþñÿ ô³òíåñîì. Öå äîïîìà-
ãàº ï³äòðèìóâàòè ãàðíó ô³çè÷íó 
ôîðìó. Àäæå çäîðîâ’ÿ êîøòóº 
íàéäîðîæ÷å! — ñêàçàâ Àíäð³é 
Äàí³ëîâ.

Äâîðàçîâèé ÷åìï³îí ÑÐÑÐ ç 
ëåãêî¿ àòëåòèêè, 69-ð³÷íèé Àíà-
òîë³é Íåäèáàëþê, âèñòóïàâ ÿê 
òðåíåð ³íøèõ ó÷àñíèê³â-âåòåðàí³â.

— ß çàðàç ñïåö³àë³çóþñÿ 
íå íà á³ãó, à íà ñïîðòèâí³é 
õîäüá³. Òàêîæ âäîìà âèêîíóþ 
çàãàëüíîô³çè÷í³ âïðàâè, — ðîç-
ïîâ³â Àíàòîë³é Íåäèáàëþê.

Бігуни за бажанням долали різні дистанції — 
від трьох до десяти кілометрів
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ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Ñêëàëè ñïèñîê 
ìàñøòàáíèõ çì³í, 
ÿê³ â³ä÷óþòü â³-

ííè÷àíè öüîãî ðîêó. Ñåðåä íèõ 
³ ïðèºìí³, ³ íå äóæå. Àëå ïðî íèõ 
âàðòî çíàòè, áî äåÿê³ íîâàö³¿ ïî-
÷àëè ïðàöþâàòè ó ïåðøó õâèëèíó 
2020 ðîêó. ² ïî÷íåìî ç ãðîøåé.

ЗАРПЛАТИ ТА ПЕНСІЇ 
Ó Äåðæáþäæåò³ íà 2020 ð³ê 

éäåòüñÿ, ùî ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà 
çá³ëüøèëàñÿ ç 4173 äî 4723 ãðè-
âåíü. Âîíà âàæëèâà, áî â³ä íå¿ 
â³äøòîâõóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêó 
ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó. Öå 
â³äðàõóâàííÿ íà ïåíñ³¿, âèïëàòè ç 
áåçðîá³òòÿ, ë³êàðíÿí³ òà íåùàñí³ 
âèïàäêè.

Ïðîòÿãîì ðîêó çðîñòàòèìå ì³-
í³ìàëüíèé ðîçì³ð ïåíñ³¿. Ç 1 ëèï-
íÿ ì³í³ìàëüíà ïåíñ³ÿ ñêëàäàòèìå 
1712 ãðèâåíü, à ç 1 ãðóäíÿ — 
1769 ãðèâåíü. À îò ïåíñ³îíåðè, 
ÿê³ äîñÿãëè 65-ð³÷íîãî â³êó òà 
ìàþòü ïîíàä 30 ðîê³â ñòðàõîâî-
ãî ñòàæó, âæå ç 1 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó 
îòðèìàþòü â³ä 1889 ãðèâåíü ùî-
ì³ñÿöÿ.

Óñ³ì, êîìó âèïîâíèòüñÿ 
60 ðîê³â ó 2020-ìó, ïîòð³áíî 
ðåòåëüíî ðàõóâàòè ñòðàõîâèé 
ñòàæ. Àäæå çà ïðàâèëàìè, ÿê³ 
áóëè ïðèéíÿò³ â ïåíñ³éí³é 
ðåôîðì³ 1 æîâòíÿ 2017 ðîêó, 
âèéòè íà çàñëóæåíèé â³äïî÷è-
íîê çìîæóòü ëþäè, ÿê³ ìàþòü 
íå ìåíøå 27 ðîê³â ñòàæó.

Ï³äâèùàòü ³ ïðîæèòêîâèé 
ì³í³ìóì. Öåé ïîêàçíèê äëÿ 
ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ñêëàäàòèìå 
2102 ãðèâí³ ç 1 ñ³÷íÿ, 2197 ãðè-
âåíü ç 1 ëèïíÿ, òà 2270 ãðèâåíü 
ç 1 ãðóäíÿ. ² â³í º âàæëèâèì äëÿ 
ìîëîäèõ â÷èòåë³â, ÿê³ ïðàöþþòü 
ìåíøå, í³æ äåñÿòü ðîê³â. Çà ïî-
ñòàíîâîþ Óðÿäó, âîíè ìàþòü 
ïðàâî îòðèìàòè ðàçîâó âèïëàòó 
â ðîçì³ð³ äåñÿòè ïðîæèòêîâèõ ì³-

í³ìóì³â — â³ä 21020 äî 22700 ãðè-
âåíü.

À îò ÷èíîâíèêè âèçíà÷àòè-
ìóòü ðîçì³ð ñâî¿õ çàðïëàò ñàì³, 
âèõîäÿ÷è ç áþäæåòíèõ ìîæëè-
âîñòåé. Ç öüîãî ðîêó ¿õí³ îêëà-
äè â³äâ’ÿçàëè â³ä ïðîæèòêîâîãî 
ì³í³ìóìó.

МЕДИЦИНА ТА ОСВІТА 
Ó 2020 ðîö³ óí³âåðñèòåòè ïî-

÷íóòü ïðèéìàòè ñåðòèô³êàòè 
ÇÍÎ ÷îòèðèð³÷íî¿ äàâíèíè. 
ªäèíèé âèíÿòîê — íå áóäóòü 
âðàõîâóâàòè îö³íþâàííÿ ³íî-
çåìíî¿ ìîâè 2017 ðîêó. Òâîð÷³ 
êîíêóðñè ïðîâîäèòèìóòü ïåðåä 
ïîäà÷åþ äîêóìåíò³â.

À äèïëîìè äåðæàâíîãî çðàçêà 
ñêàñîâóþòü. Óò³ì, öå íå çíà÷èòü, 
ùî äåðæàâà âçàãàë³ ñêàñîâóº äè-
ïëîìè: íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ 
çàêð³ïèëè, ùî êîæåí âèø ìîæå 
äàâàòè äèïëîì ç âëàñíèì äèçàé-
íîì, àëå çì³ñò äîêóìåíòà ñóâîðî 
ðåãëàìåíòîâàíî ðîçïîðÿäæåííÿì 
Ì³íîñâ³òè.

Ç êâ³òíÿ ìåäðåôîðìà çàïðàöþº 
íà ïîâíó. Äëÿ öüîãî çàêëàä ìàº 
â³äïîâ³äàòè âèìîãàì Íàöñëóæáè 
çäîðîâ’ÿ ³ ï³äïèñàòè ç íåþ äî-
ãîâ³ð. Ïð³îðèòåò — öå ë³êóâàííÿ 
³íñóëüò³â òà ³íôàðêò³â, åíäîñêî-
ï³ÿ äëÿ ðàííüîãî âèÿâëåííÿ ðàêó, 
ìàìîãðàô³ÿ, ïîëîãè òà ë³êóâàííÿ 
íîâîíàðîäæåíèõ. Çà ö³ ïîñëóãè 
ÍÑÇÓ ïåðåðàõîâóâàòèìå ìåäçà-
êëàäàì êîøòè çà ï³äâèùåíèì 
òàðèôîì.

Îêð³ì òîãî, ïðîòÿãîì 2020 ðîêó 
â Óêðà¿í³ ìàþòü ëåãàë³çóâàòè 
òðàíñïëàíòàö³þ îðãàí³â, ÿêà ùå 
íå âðåãóëüîâàíà íà äåðæàâíîìó 

НОВІ ЗАРПЛАТИ, ТАРИФИ ТА ШТРАФИ, 
ЩО ПОЧАЛИ ДІЯТИ З 2020 РОКУ 
Вдихніть глибше  У 2020 році 
зростають мінімальна зарплата та пенсія, 
змінюють систему субсидій, і медреформа 
запрацює на повну. Що принесе цей рік 
для наших гаманців? Про тарифи, податки 
та новини для власників «євроблях»

ð³âí³. Òîæ, ùîá îòðèìàòè íîâå 
ñåðöå ÷è ïå÷³íêó, â³ííè÷àíè ë³-
òàþòü äî ñóñ³äí³õ êðà¿í.

ªäèíà áàçà äîíîð³â òà ïàö³-
ºíò³â ïðàöþâàòèìå ïðîòÿãîì 
öüîãî ðîêó â òåñòîâîìó ðåæè-
ì³, à ç 2021 ðîêó çàïðàöþº ïî-
âí³ñòþ. Êàáì³í óõâàëèâ òàðèôè 
íà òðàíñïëàíòîâàí³ îðãàíè. Çî-
êðåìà, íèðêè áóäóòü êîøòóâàòè 
324 òèñÿ÷³ ãðèâåíü, à ïåðåñàäêà 
ïå÷³íêè àáî ¿¿ ÷àñòèíè — 855 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü.

ТАРИФИ ТА СУБСИДІЇ 
Ç 1 òðàâíÿ 2020 ðîêó çì³íÿòü 

ôîðìóëó ðîçðàõóíêó ñóáñèä³¿. ² 
çíîâó íå íà êîðèñòü ñïîæèâà÷³â.

Ùîá ïîðàõóâàòè, ÿêîþ áóäå 
âàøà ñóáñèä³ÿ, ïîòð³áíî áóëî äî-
õ³ä îäíîãî ÷ëåíà ñ³ì’¿ ðîçä³ëèòè 
íà äâà ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóìè 
òà ïîìíîæèòè íà áàçîâó íîðìó 
ïëàòè çà ïîñëóãè 15%. Ó íîâ³é 
ôîðìóë³, çàì³ñòü 15% — 20%. 
Òîáòî, òåïåð îòðèìóâà÷³ ñóáñèä³é 
áóäóòü ïëàòèòè â³ä 20% çàãàëüíî¿ 
âàðòîñò³ êîìóíàëêè.

Ç 1 ñ³÷íÿ äî 1 òðàâíÿ òàðèô 
íà ãàç áóäå ô³êñîâàíèì — 
6 961 ãðí çà òèñÿ÷ó êóá³â. Îä-

íàê äî öüîãî òðåáà ùå äîäàòè 
òàðèô íà òðàíñïîðòóâàííÿ, ðîç-
ïîä³ë, íàö³íêó ïîñòà÷àëüíèêà ç 
ÏÄÂ. Âðàõîâóþ÷è ö³íè ó ëèñòî-
ïàä³ 2019 ðîêó, ç 1 ñ³÷íÿ â³ííè-
÷àíè ìîæóòü ïëàòèòè ïî 8 ãðè-
âåíü çà êóáîìåòð ãàçó.

Àëå º é ïðèºìí³ ïåðåðàõóíêè: 
Êàáì³í âñòàíîâèâ, ùî òåïëîïîñ-
òà÷àëüíèêè ìàþòü âðàõóâàòè çíè-
æåííÿ ö³íè íà ãàç ó òàðèôàõ, ÿê³ 
áóëè çàòâåðäæåí³ ùå çà ö³íàìè 
2018 ðîêó. Àíîíñóþòü, ùî ïëà-
òèòè çà îïàëåííÿ áóäóòü íà 300–
400 ãðèâåíü ìåíøå, àëå ï³ä ê³íåöü 
2019 ðîêó íàøå «Â³ííèöÿì³ñü-
êòåïëîåíåðãî» ùå íå çíàëî, ÿê 
ðîáèòè öåé ïåðåðàõóíîê.

НОВІ ШТРАФИ ТА ПОДАТКИ 
Öüîãî ðîêó çðîñëè ïîäàòêè äëÿ 

ÔÎÏ³â, ùî ïîâ’ÿçàíî ç³ çðîñòàí-
íÿì ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè. Íà-
ïåðåäîäí³ äåðæàâíà ïîäàòêîâà 
ñëóæáà îïðèëþäíèëà íîâ³ ðîç-
ì³ðè ïîäàòê³â.

Òàê, ÔÎÏè íà ïåðø³é ãðóï³ 
ñïðîùåíî¿ ñèñòåìè îïîäàòêó-
âàííÿ ç 1 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó ïëà-
òèòèìóòü 1249,26 ãðèâí³ íà ì³-
ñÿöü. ÔÎÏè äðóãî¿ ãðóïè — 

1983,66 ãðèâí³. Äëÿ òðåòüî¿ ãðó-
ïè ðîçì³ð ºäèíîãî ïîäàòêó áóäå 
çàëåæàòè â³ä ðîçì³ðó äîõîä³â òà 
ñèñòåìè, ÿêó âèáåðå âëàñíèê: 3% 
â³ä äîõîäó çà ì³ñÿöü äëÿ òèõ ÔÎ-
Ï³â, ÿê³ ïëàòÿòü ïîäàòîê íà äî-
äàíó âàðò³ñòü ³ 5% â³ä äîõîäó äëÿ 
òèõ, õòî ÏÄÂ íå ïëàòèòü.

Ç ïî÷àòêîì öüîãî ðîêó ìàëè 
ïî÷àòè øòðàôóâàòè «ºâðîáëÿõå-
ð³â». Àëå àêòèâ³ñòè «Àâòîºâðî-
ñèëè» çíîâ äîìîâèëèñÿ ïðî â³ä-
òåðì³íóâàííÿ — 180 äí³â ³ çì³íà 
ä³þ÷î¿ ñèñòåìè ðîçìèòíåííÿ, ùî 
ìàþòü çðîáèòè óðÿäîâö³ íà ñâîº-
ìó ïåðøîìó çàñ³äàíí³, 14 ñ³÷íÿ.

Öüîãî ðîêó âçÿëèñÿ çà ïîðóø-
íèê³â ïðàâèë ïàðêîâêè ó Â³ííè-
ö³. Äëÿ öüîãî ó ì³ñò³ ñòâîðèëè 
â³ää³ë ³íñïåêòîð³â ç ïàðêóâàííÿ, 
ÿê³ ñë³äêóþòü çà äîòðèìàííÿì 
ïðàâèë ñòîÿíêè â öåíòð³ ì³ñ-
òà. Âîíè çìîæóòü øòðàôóâàòè 
çà ÷àñòèíîþ 1,3 ñòàòò³ 122 Àä-
ì³íêîäåêñó; ñòàòòÿ 152–1 Àäì³í-
êîäåêñó (øòðàôè 255 ³ 510 ãðí), 
íàâ³òü áåç ïðèñóòíîñò³ íà ì³ñö³ 
âîä³ÿ. Äî òîãî æ, öüîãî ðîêó øòàò 
ðîçøèðÿòü (çàðàç º øåñòåðî ³í-
ñïåêòîð³â) ³ çàêóïëÿòü åâàêóàòîð 
çà ãðîø³ ì³ñüêîãî áþäæåòó.

4723 грн
мінімальна 

зарплата 

1769 грн
мінімальна 

пенсія 

21020 грн
одноразова 

виплата молодим 
вчителям

855 000 грн
ціна трансплантації 

печінки або її 
частини 

ЩО ЗМІНИТЬСЯ В ЖИТТІ ВІННИЧАН

20%
базова плата 
за комуналку 

для отримувачів 
субсидій з 1 травня 

300-400 грн
прогноз 

на зниження 
платіжки 

за опалення 

255/510 грн
штрафи за 

неправильну 
парковку 

з лютого/квітня

1249 грн
податок для ФОПів 

першої групи 
за місяць

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 200101

Óñ³ì, êîìó 
âèïîâíèòüñÿ 60 ðîê³â, 
ùîá âèéòè íà ïåíñ³þ 
ó 2020-ìó, òðåáà 
íå ìåíøå 27 ðîê³â 
ñòðàõîâîãî ñòàæó
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ГРУДЕНЬ 

Побитий Богдан 
опритомнів 

Íîâèíà ïðî ïîáèòòÿ 17-ð³÷íîãî õëîï-
öÿ â ²ëë³íöÿõ ç ïðîõàííÿì ïðî äîïîìîãó 
íå çàëèøèëà áàéäóæèìè ÷èòà÷³â. Ëþäè 
â êîìåíòàðÿõ êèäàëè ï³äòâåðäæåííÿ ïëà-
òåæ³â. Ïèñàëè, ùî âèíóâàò³ íåîäì³ííî 
ìàþòü áóòè ïîêàðàí³.

Óíî÷³ 19 ãðóäíÿ Áîãäàíà Ìåëüíèêà 
çíàéøëè íà óçá³÷÷³ âóëèö³ ïîë³öåéñüê³ 
ñëóæáè îõîðîíè ï³ä ÷àñ îá’¿çäó ñåëèùà. 
Õëîïåöü áóâ íåïðèòîìíèé. Âòðàòèâ áà-
ãàòî êðîâ³. Ñòàí áóâ íàñò³ëüêè âàæêèé, 
ùî äâ³÷³ çóïèíÿëîñÿ ñåðöå. Ìíîæèíí³ 
ïåðåëîìè ê³ñòîê ÷åðåïà, ïîøêîäæåííÿ 
ùåëåïè, âèáèò³ çóáè, çëàìàíèé í³ñ — öå 
ùå íå âñ³ òðàâìè, çàô³êñîâàí³ ë³êàðÿìè. 
Õòî íàïàâ íà õëîïöÿ, êîëè â³í éøîâ â³ä 
ä³â÷èíè äîäîìó, ç’ÿñîâóº ïîñèëåíà ñë³ä-
÷î-îïåðàòèâíà ãðóïà. Âèííèì çàãðîæóº 
äî 10 ðîê³â òþðìè.

ЛИСТОПАД 

Порно з власною 
дочкою 

Çàòðèìàëè â³ííè÷àíèíà, ÿêèé çí³ìàâ 
íåïðèñòîéíå â³äåî ç³ ñâîºþ ìàëîë³òíüîþ 
äî÷êîþ ³ ðîçñèëàâ ó ìåðåæ³. Ìîâà ïðî 
ìàéîðà ç Òèâð³âñüêîãî â³éñüêêîìàòó, 
ÿêîìó ïåðåãëÿäàëè çàïîá³æíèé çàõ³ä 
â àïåëÿö³¿. Ï³äîçðþâàíîãî â ðîçáåùåíí³ 
ñâîº¿ ìàëåíüêî¿ äî÷êè òà âèãîòîâëåíí³ 
³ ðîçïîâñþäæåíí³ ïîðíîãðàô³¿ àðåøòó-
âàëè íà ÷àñ ñë³äñòâà ç éîãî ñïðàâè. Àëå 
â³í ïðîñèâñÿ ï³ä äîìàøí³é àðåøò. Ñóää³ 
íå ïóñòèëè.

Óïðîäîâæ äâîõ ðîê³â, ÿê âñòàíîâè-
ëî ðîçñë³äóâàííÿ, â³éñüêîâèé îô³öåð 
ïðèìóøóâàâ ñâîþ äèòèíó áðàòè ó÷àñòü 
â íåïðèñòîéí³é çéîìö³. Çàðîáëÿâ íà öüî-
ìó. Íåçàäîâãî äî òîãî, ÿê éîãî àðåøòóâàëè, 
íàöãâàðä³ºöü îòðèìàâ ï³äâèùåííÿ. Òåïåð 
âæå çâ³ëüíåíèé. Éîìó çàãðîæóº äî 10 ðî-
ê³â òþðìè.

ЖОВТЕНЬ 

Стріляли і взяли 
заручника 

Çàìàõ íà óìèñíå âáèâñòâî òà íåçàêîííå 
ïîçáàâëåííÿ âîë³. Ó òàêèõ çëî÷èíàõ îãî-
ëîñèëè ï³äîçðó çàòðèìàíèì 6-ãî æîâòíÿ 
â Êîðäèë³âö³ ÷îëîâ³êàì, ÿê³ ç³ çáðîºþ 
óòðèìóâàëè ñâîãî çíàéîìîãî â ãàðàæ³ òà 
ïîáèëè éîãî äî íåâï³çíàííÿ.

Íà ïîáóòîâó ñâàðêó, ÿêà ïåðåðîñëà 
â ðåçîíàíñíèé çëî÷èí, âèêëèêàëè á³éö³â 
ñïåöï³äðîçä³ëó «ÊÎÐÄ» òà òóäè îñîáèñ-
òî âè¿çäèâ íà÷àëüíèê îáëàñíîãî ãëàâ-
êó. Íà ñïåö³àëüíî ç³áðàíîìó íà äðóãèé 
äåíü áðèô³íãó â³í ðîçïîâ³â: ñâàðêà, ùî 
ïî÷àëàñÿ ì³æ çíàéîìèìè ÷åðåç ñîáàêó, 
ïåðåðîñëà â ñòð³ëÿíèíó òà çâ³ëüíåííÿ çà-
ðó÷íèêà, ÿêå ñïåöïðèçíà÷åíöÿì âäàëîñÿ 
ïðîâåñòè áåç æîäíîãî ïîñòð³ëó. Âèêëèê 
áóâ òàêèé: äâîº ÷îëîâ³ê³â ïîáèëè õëîïöÿ 
òà, ïîãðîæóþ÷è çáðîºþ, óòðèìóþòü éîãî 
â ãàðàæ³.

ВЕРЕСЕНЬ 

Розкрили крадіжку 
в соцмережах 

Ñåçîííèé çëî÷èí — êðàä³æêà âåëîñè-
ïåäà, é òàê³ íå ð³äê³ñòü. Àëå öüîãî ðàçó 
ó Â³ííèö³ âèêðàëè äîðîãèé åëåêòðîáàéê, 
ùî êîøòóâàâ 30 òèñÿ÷ ãðèâåíü. À ðîçêðèëè 
çëî÷èí çàâäÿêè òîìó, ùî âëàñíèê — àê-
òèâíèé êîðèñòóâà÷ ñîöìåðåæ ³ çíàéøîâ 
ñâ³äê³â, ÿê³ çàô³êñóâàëè òðàíñïîðòóâàííÿ 
âêðàäåíîãî.

Ìåøêàíêà áóäèíêó, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ 
íåäàëåêî â³ä ì³ñöÿ êðàä³æêè, âï³çíàëà 
åëåêòðîáàéê (ïðî êðàä³æêó íàïèñàâ âëàñ-
íèê ó Ôåéñáóö³), êîëè éîãî âàíòàæèëè ¿¿ 
ñóñ³äè â àâòîìîá³ëü. Æ³íêà çðîáèëà ôîòî 
³ â³äåî òà íàä³ñëàëà àâòîðó ïîñòó. Âîíà 
íàçâàëà ó÷àñíèê³â êðàä³æêè. Âëàñíèê ðîç-
âîðóøèâ ïîë³ö³þ é ò³ ïðèéíÿëè éîãî äîêà-
çè. Ç’ÿñóâàëè: êðàä³é ïåðåïðîäàâ äîðîãèé 
áàéê çà 2,5 òèñÿ÷³ ïðàö³âíèêó ëîìáàðäó, 
ÿêîãî òåïåð øóêàþòü.

ВІД УБИВСТВА РОДИНИ — 
ДО ВУЛИЧНОГО «МАНІЯКА» 
Злочини року  У році, що минув, 
кримінальних подій було аж занадто. Що 
не місяць, то траплявся гучний злочин. 
Навіть рік почався з шокуючого: за кілька 
годин до святкового бою курантів 
знайшли убитою молотком цілу родину 
з двома малими дітьми, підозрюваний — 
батько тих самих діток. Що за рік 
змінилося в цій справі і який розвиток 
у решті проваджень, які були на слуху?

íàïàäè íà ïåðåõîæèõ æ³íîê ç³ 
øïðèöîì. Íàïàäíèêà ïðîçâàëè 
øòðèõà÷åì-ìàí³ÿêîì, ñï³éìà-
ëè ³ òåïåð ñóäÿòü. À çâ³ëüíåíèé 
çà ïåðåâèùåííÿ âëàäè ïîë³öåé-
ñüêèé — îñêàðæóº ñâî¿ íàêàçè 
ïðî çâ³ëüíåííÿ òà ïðîñèòü ÷åðåç 
ñóä âèïëàòèòè éîìó êîìïåíñàö³þ 
çà âèìóøåí³ ïðîãóëè, òîáòî ÷àñ 
ïåðåáóâàííÿ ï³ä àðåøòîì.

² çàê³í÷èâñÿ ìèíóëèé ð³ê 
íåàáèÿêèìè êðèì³íàëüíèìè 
ïîâ³äîìëåííÿìè. Â îäèí äåíü 
ïîçàêðèâàëè ãðàëüí³ çàëè, ç ÿêè-
ìè íå ìîãëè âïîðàòèñÿ ðîêàìè. 
Äî öüîãî ïîë³ö³ÿ âçÿëàñÿ çà ïðî-
ñâ³òíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü ³ ïðîâåëà 
ê³ëüêà ï³äðÿä ôëåøìîá³â, àáè 
íàãëÿäíî ïîêàçàòè â³ííè÷àíàì 
íàñë³äêè çàìîâ÷óâàííÿ äîìàø-
íüîãî íàñèëëÿ. Òàêîæ åêñòðåí³ 
ñëóæáè ïðîòÿãîì ðîêó íå ìàëè 
ñïîêîþ ÷åðåç ïîñò³éí³ «çàì³íó-
âàííÿ» òîðãîâåëüíèõ öåíòð³â, 
àäì³íáóä³âåëü, øê³ë ³ ñàäî÷ê³â…

À â ê³íö³ ðîêó ñòàòèñòèêà ÌÂÑ 
ïîêàçàëà: íàø³ ïðàâîîõîðîíö³ 
ïðàöþþòü êðàùå â³ä ñâî¿õ êî-
ëåã ç ³íøèõ ðåã³îí³â ³ òðèìàþòüñÿ 
â ë³äåðàõ ïîë³öåéñüêîãî ðåéòèíãó. 
Õî÷à ðîçêðèâàþòü — ò³ëüêè ïðè-

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 

RIA, (067)7857674

Ï ð î ò ÿ ã î ì 
2019-ãî ðîêó âè-
íåñëè ê³ëüêà âè-
ðîê³â ó ðåçîíàíñ-

íèõ ñïðàâàõ. Íàïðèêëàä, ùîäî 
ñòð³ëÿíèíè íà Áàðñüêîìó øîñå 
âèïðàâäóâàëüíèé âèðîê Ãðèãîðÿ-
íó çàâåðíóëè íà íîâèé ðîçãëÿä. 
Àëå ìàºìî îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ç 
ìîòîðîøíî¿ ÄÒÏ íà Êè¿âñüê³é, 

äå çàãèíóëè òðîº þíàê³â ç âèíè 
¿õíüîãî äðóãà Çàáîëîòíîãî, ùî ñ³â 
çà êåðìî ï³ä «êàéôîì»: 10 ðîê³â 
çà ãðàòàìè.

À íà ïî÷àòêó ë³òà â³ííè÷àí 
ïðèãîëîìøèëà ñìåðòü ï³äïðèºì-
öÿ Êîìàðí³öüêîãî, çà ÿêó ñóäÿòü 
êîëèøíüîãî ïîë³öåéñüêîãî-ñàì-
á³ñòà. Äàë³ — âáèâñòâî â Ñ²ÇÎ 
àðåøòîâàíîãî çà ðîçáåùåííÿ 
ìàëåíüêî¿ ñóñ³äêè, ïñèõ³÷íî 
íåçäîðîâîãî ÷îëîâ³êà. Çãîäîì 
ñïîëîõàëè ìåøêàíö³â Â³ííèö³ 

áëèçíî ïîëîâèíó çëî÷èí³â.
Ïàðàëåëüíî ç öèì ñîö³îëîãè 

îïðèëþäíèëè äàí³, ÿê³ âêîòðå 
çðîáèëè Â³ííèöþ íàéêîìôîðò-
í³øèì ì³ñòîì ³ ïîêàçàëè, ùî 
íàø³ ëþäè íå áîÿòüñÿ í³÷íèõ 

âóëèöü — â³ä÷óâàþòü ñåáå çàõè-
ùåíèìè â òåìíó ïîðó äîáè.

Îòîæ ïðèãàäàéìî ò³ êðèì³-
íàëüí³ íîâèíè 2019-ãî ðîêó, ÿê³ 
íàéá³ëüøå ÷èòàëè ³ îáãîâîðþâàëè 
íà ñàéò³ 20minut.ua.

Кілька затримань КОРДом було торік. Одне з таких - 
затримання майора, який знімав свою дитину для порно 



5 RIA, Ñåðåäà, 8 ñ³÷íÿ 2020
ÐÅÇÎÍÀÍÑ

СЕРПЕНЬ 

Стрілянина 
на заправці 

Çàìàõ íà âáèâñòâî ³íêðèì³íóþòü ñï³â-
çàñíîâíèêó «Ëîìáàðä ïðèâàò» ³ äèðåêòîðó 
«Â³ëüíî¿ ãðîìàäè» Âàëåð³þ Áîíäàð÷óêó, 
ÿêèé ïîðàíèâ äâîõ ëþäåé íà àâòîçàïðàâö³ 
â Çàðâàíöÿõ ³ âò³ê çâ³äòè íà àâòîìîá³ë³ 
Mercedes G500. Ñòð³ëîê áóâ ó ðîçøóêó, 
à òåïåð — ï³ä äîìàøí³ì àðåøòîì ³ ïðè-
òÿãóºòüñÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³.

Íà ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ, äå îñêàðæóâàëè 
çàïîá³æíèé çàõ³ä, íåâ³äîì³ ìîëîä³ ëþäè 
êèäàëè â ï³äïðèºìöÿ ñèðèìè ÿéöÿìè, 
à àêòèâ³ñòè ïåðåäáà÷àëè óíèêíåííÿ â³ä 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ ëþäèíè, ùî çàéìàºòüñÿ 
êðåäèòóâàííÿì òà òîðã³âëåþ êîøòîâíîñ-
òÿìè. Ìîòèâ âèïàäêó òóò êîðèñëèâèé. 
Áîðãè ïðèçâåëè äî ñòð³ëÿíèíè. Ð³øåííÿ 
â ö³é ñïðàâ³ ùå íåìàº, ¿¿ ðîçñë³äóþòü, àëå 
íå âèêëþ÷åíå ïðèìèðåííÿ ñòîð³í.

ЛИПЕНЬ 

Розправа над 
педофілом у СІЗО 

Æåðòâîþ ñòàòåâîãî çëî÷èíó ñòàëà 7-ð³÷-
íà ä³â÷èíêà, ï³äîçðþâàíèì — ¿¿ 59-ð³÷íèé 
ñóñ³ä, ùî ìàâ ð³âåíü ðîçâèòêó 6-ð³÷íî¿ 
äèòèíè. Îñòàííüîãî ïîì³ñòèëè â Ñ²ÇÎ 
ïåðåä òèì, ÿê äîïðàâèòè â ñïåöçàêëàä 
íà åêñïåðòèçó. Â ³çîëÿòîð³ éîãî âáèëè. 

Â ðåäàêö³þ íàäõîäèëà ³íôîðìàö³ÿ ç ð³ç-
íèõ äæåðåë. Â îô³ö³éíèõ — ï³äòâåðäèëî-
ñÿ, ùî ïîáèëè äî ñìåðò³ ï³äîçðþâàíîãî 
òþðåìíèêè ³ çåêè. Îäí³ ðîäè÷³ âáèòîãî 
ïðîñèëè íå ÷³ïàòè öþ òåìó, àëå äðóãèì 
õîò³ëîñÿ ðîçêàçàòè, ÿêèì áóâ Ñåðã³é, ùîá 
íå çàñóäæóâàëè íåäîðîçâèíåíîãî.

Îñòàíí³ â³äîì³ äàí³: ñë³äñòâî ïîñòàâèëî  
ïèòàííÿ åêñïåðòàì, ïîâ’ÿçàí³ ç õàðàêòåðîì 
íàíåñåíèõ âáèòîìó òðàâì. Ç íèõ ÿñíî, ùî 
íàä õâîðèì ïîçíóùàëèñÿ â õàðàêòåðíèé 
äëÿ ñêîºíîãî íèì çëî÷èíó ñïîñ³á.

ЧЕРВЕНЬ 

Будеш понятим? — 
Не буду!

Ó ÷åðâí³ ï³ñëÿ òèæíÿ ó êîì³ ïîìåð 
47-ð³÷íèé ï³äïðèºìåöü Îëåêñàíäð Êî-
ìàðí³öüêèé. Â³í îòðèìàâ òðàâìè ãîëîâè 
ï³ä ÷àñ ðîçìîâè íà çóïèíö³ «Âîäîêàíàë» 
ç îïåðàòèâíèì ñï³âðîá³òíèêîì Ñåðã³ºì 
Ïèâîâàðîì, ùî ïîïðîñèâ éîãî áóòè ïî-
íÿòèì. ×îëîâ³ê â³äìîâèâñÿ, âèíèê êîí-
ôë³êò, ³ ïîë³öåéñüêèé-ñàìá³ñò çàñòîñóâàâ 
ô³çè÷íó ñèëó äî ïåðåõîæîãî.

Öÿ ³ñòîð³ÿ ñòàëà êðèì³íàëüíèì ïðîâà-
äæåííÿì ïðîòè çâ³ëüíåíîãî çãîäîì îïåðà. 
Àëå â³í ñïðîáóâàâ ïîíîâèòèñÿ íà ñëóæ-
á³ â ïîë³ö³¿, êîëè éîãî ñïðàâó ùå íàâ³òü 
íå ïåðåäàëè íà ñóäîâèé ðîçãëÿä. Ñóä éîìó 
â³äìîâèâ, àëå áóäå àïåëÿö³ÿ. Ðîäè÷³ çàãè-
áëîãî íà ì³òèíãàõ ïðîñèëè íå äîïóñòèòè 
íåñïðàâåäëèâîñò³. Òîæ ³ öüîãî ðîêó áóäåìî 
ñòåæèòè çà ðîçâèòêîì ö³º¿ ñïðàâè.

ТРАВЕНЬ 

Розстріляв подружжя 
фермерів 

Ïðèéøîâ ðàíî-âðàíö³ íà ïîäâ³ð’ÿ ïî-
äðóææÿ Òè÷óê³â ç äâîìà ðóøíèöÿìè. Á³ëÿ 
âîð³ò çàñòðåëèâ ç îäí³º¿ ÷îëîâ³êà, à ïîò³ì ç 
äðóãî¿ íà âåðàíä³ âèñòð³ëèâ ó ãîëîâó æ³íö³, 
ÿêà âèá³ãëà íà çâóê. Ìåøêàíåöü Áàðó âè-
í³ñ ç áóäèíêó ôåðìåð³â ñåéô, â ÿêîìó áóëî 
á³ëüøå ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Â³í òåæ ïðàöþ-
âàâ â ÿáëó÷íîìó á³çíåñ³, òîìó çíàâ ïðî 
ñòàòêè ïîäðóææÿ ³ ñâ³äîìî éøîâ íà öåé 
çëî÷èí. Áóâ ìèñëèâöåì òà áðàêîíüºðîì, 
çáðîÿ éîãî — íå çàðåºñòðîâàíà.

Çà âáèâñòâî ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â 
29-ð³÷íîìó ï³äîçðþâàíîìó çàãðîæóº äî-
â³÷íå ïîçáàâëåííÿ âîë³. Íàïðèê³íö³ ðîêó 
ñïðàâó, ÿêó îïåðàòèâíèêè ðîçêðèâàëè 
çà íàéìåíøèìè çà÷³ïêàì, ïåðåäàëè íà ñó-
äîâèé ðîçãëÿä. ßê â³í áóäå ïðîõîäèòè, 
îáîâ’ÿçêîâî ïðî÷èòàºòå íà 20minut.ua.

КВІТЕНЬ 

Штрикав жінок 
у сідниці 

Ó Â³ííèö³ õëîïåöü ó êàïþøîí³ øòðèêàâ 
æ³íîê ÷èìîñü ãîñòðèì ó ñ³äíèö³. ßê ïîò³ì 
âèÿâèëîñÿ, — øïðèöîì. Çà ê³ëüêà äí³â — 
ê³ëüêà ïîñòðàæäàëèõ. Ïðàâîîõîðîíö³ â³ä-
êðèëè êðèì³íàëüí³ ñïðàâè òà âçÿëèñÿ çà ïî-
øóêè «øòðèêà÷à». À ä³â÷àòà â ñîöìåðåæàõ 
çàêëèêàëè â³ííè÷àíîê áóòè îáåðåæíèìè.

Òàê ïî÷àâñÿ êâ³òåíü — ç ðîçøóêó 
íåçðîçóì³ëîãî «ìàí³ÿêà». Ñï³éìàíèé 
çãîäîì 22-ð³÷íèé þíàê, ÿêîãî ïîòåðï³ë³ 
çàïàì'ÿòàëè, ÿê ÷îëîâ³êà äî 30-òè â êàïþ-
øîí³ òà ç ðþêçàêîì çà ïëå÷àìè, íå çì³ã 
ïîÿñíèòè ïðè÷èíó ñâî¿õ ä³é. Â³í ñêàçàâ, 
ùî ïðîñòî â òàêèé ñïîñ³á õîò³â «ïîïðèêà-
ëóâàòèñÿ». Â³í ï³ä àðåøòîì é â ê³íö³ ðîêó 
ñòàâ ï³äñóäíèì. Íà çàñ³äàííÿõ çàáîðîíÿº 
ñåáå çí³ìàòè. Íà ñóä õîäèòü íå ìåíøå äå-
ñÿòêà ïîòåðï³ëèõ. Âñ³ âîíè ï³ä íàãëÿäîì 
ìåäèê³â, ùîá â³äñë³äêóâàòè íàñë³äêè.

БЕРЕЗЕНЬ 

Перестрілка 
авторитета з копами 

Ãåîðã³é Ôåäîðêîâ, ðàí³øå íåîäíîðà-
çîâî ñóäèìèé àâòîð êíèã ïðî òþðåìíå 
æèòòÿ, íàðîáèâ øóìó íà ïî÷àòêó âåñíè. 
Â³í âñòóïèâ ó ïåðåñòð³ëêó ç ïîë³öåé-
ñüêèìè, ùî çóïèíèëè á³ëÿ Êîðäåë³âêè 
àâòîìîá³ëü «Àóä³ À6» íà ëèòîâñüêèõ íî-
ìåðàõ, â ÿêîìó â³í áóâ ïàñàæèðîì, òà 
ïî÷àëè îãëÿä. 

Ï³ä ÷àñ ñòð³ëÿíèíè Ôåäîðêîâ ³ éîãî 
âîä³é âòåêëè â í³÷íå ïîëå. ¯õ óï³çíàëè 
çà ôîòî ç ðîçøóêó ïàñàæèðè ìàðøðóòêè, 
é îçáðîºí³ òà íåáåçïå÷í³ âò³êà÷³ íåâäîâç³ 
áóëè çàòðèìàí³.

Ðåäàêö³ÿ RIA ðîçïîâ³äàëà, ÿê³ ñâ³ä÷åííÿ 
ïðî Ôåäîðêîâà äàâ âîä³é Îëåêñàíäð Æèð-
íèé. Â³í ñï³âïðàöþº ç³ ñë³äñòâîì. À ñàì 
àâòîðèòåò, ÿê ³ ãîäèòüñÿ òàêîìó, ìîâ÷èòü. 
Éîìó çàãðîæóº ÷åðãîâå ïîêàðàííÿ: çà çà-
ìàõ íà âáèâñòâî ïðàâîîõîðîíö³â.

ЛЮТИЙ 

Зняла порчу 
на мільйон 

Íà ïî÷àòêó ðîêó ïî÷àâñÿ ñóäîâèé ïðî-
öåñ íàä æ³íêîþ ðîìñüêî¿ íàö³îíàëüíîñò³, 
ÿêà âèìàíèëà ó â³ííè÷àíêè åêñêëþçèâí³ 
þâåë³ðí³ ïðèêðàñè ³ âåëèêó ñóìó â äîëà-
ðàõ. Ðåäàêö³ÿ çíàéøëà æåðòâó çëî÷èíó, ³ 
æ³íêà ðîçïîâ³ëà, ÿê òàê ñòàëîñÿ, ùî âîíà 
âèíåñëà ³ â³ääàëà íåçíàéîìö³ âñ³ ö³ííîñ-
ò³, ÿê³ êóïóâàëèñÿ òà ñêëàäàëèñÿ ðîêàìè. 
Ñóìà çáèòêó â ö³é êðèì³íàëüí³é ³ñòîð³¿ 
ïåðåâèùèëà 5 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, òîìó 
ï³äîçðþâàí³é «ñâ³òèòü» ñîë³äíèé òåðì³í 
òþðìè — äî 12 ðîê³â.

Íà óìîâàõ àíîí³ìíîñò³ 37-ð³÷íà â³ííè-
÷àíêà ïîãîäèëàñÿ ðîçêàçàòè ïðî çëî÷èí, 
Ñâîºþ ðîçïîâ³ääþ, ñïîä³âàºòüñÿ, äîïî-
ìîæå ³íøèì íå âòðàïèòè â ïîä³áíó ³ñòî-
ð³þ. Öÿ ïóáë³êàö³ÿ ç³áðàëà ÷èìàëî â³äãóê³â 
÷èòà÷³â. Âîíè òåïåð çíàþòü, ÿêèé âèãëÿä 
ìàº øàõðàéêà.

СІЧЕНЬ 

Горезвісний минулий 
Новий рік 

Òðàã³÷íå âáèâñòâî. Æàõëèâèé çëî÷èí. 
Áàòüêî âáèâ äðóæèíó, ä³òåé òà ìàò³ð… 
Òàêèìè çàãîëîâêàìè áóëè âñèïàí³ ñòð³÷-
êè íîâèí íà ïî÷àòêó 2019-ãî. Äîñ³ öÿ 
ñïðàâà íå îòðèìàëà ëîã³÷íî¿ ðîçâ’ÿçêè, 
áî çàòðèìàíîãî çà ï³äîçðîþ ó âáèâñòâà 
Àíàòîë³ÿ Ìàëºöà ùå ñóäÿòü. Ïðîòÿãîì 
ðîêó òðèâàëè åêñïåðòèçè, â òîìó ÷èñë³ 
ïñèõîëîãî-ïñèõ³àòðè÷íà. Îñòàííÿ ïîêà-
çàëà, ùî ÷îëîâ³ê îñóäíèé ³ ìîæå â³äïî-
â³äàòè çà ñâî¿ ä³¿. Àëå í³ÿêèõ äåòàëåé éîãî 
â÷èíêó í³õòî íå çíàº, îêð³ì ó÷àñíèê³â 
ïðîöåñó — ñóä, ùî ïî÷àâñÿ â ëèïí³, çðî-
áèëè çàêðèòèì äëÿ ïðåñè íà ïðîõàííÿ 
çàõèñíèê³â Ìàëºöà.

Ð³øåííÿ éîìó ïðèéìàþòü çà ó÷àñòþ 
ïðèñÿæíèõ. Âèðîê òàêîæ ìîæå áóòè 
ïðèõîâàíèé â ðåºñòð³, àëå ÿêå âèíåñóòü 
ð³øåííÿ, RIA îáîâ’ÿçêîâî ïîâ³äîìèòü.
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Çâîðóøëèâà ³ñòîð³ÿ ïðî 71-ð³÷-
íó ïàí³ Ëþäìèëó, ÿêà ùå ç äîñâ³-
òà âèõîäèòü ïðèáèðàòè â³ííèöüê³ 
âóëèö³ çà÷åïèëà áàãàòüîõ. Ëþäåé 
âðàçèëî òå, ÿê áàáóñÿ, ÿêà ìîãëà 
áè â³äïî÷èâàòè íà ïåíñ³¿, íàìàãà-
ºòüñÿ ïîñòàâèòè íà íîãè äîíüêó, 
ÿêà âòðàòèëà ìîæëèâ³ñòü õîäèòè 
ï³ñëÿ àâàð³¿.

Ï³ñëÿ âèõîäó öüîãî òåêñòó, 
äî ðåäàêö³¿ òåëåôîíóâàëè ³ ïè-
ñàëè äåñÿòêè ëþäåé, ÿê³ õîò³ëè 
äîïîìîãòè ö³é ðîäèí³ ðå÷àìè, 
õàð÷àìè ³ ë³êàìè. Òà ãîëîâíå, 
ùî ñóìà ó 65 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ÿêà 
ïîòð³áíà äëÿ îïåðàö³¿, âñüîãî 

çà ê³ëüêà äí³â áóëà ç³áðàíà. ² öå 
âñå çàâäÿêè âàì.

— Ìè ïðîéøëè îáñòåæåííÿ 
ó âîºííîìó ãîñï³òàë³. Ë³êàð³ íàì 
ñêàçàëè, ùî çìîæóòü ìåíå ïðî-
îïåðóâàòè, — ðîçïîâ³äàº äîíüêà 
Ëþäìèëè Àííà. — Ç³áðàíèõ êî-
øò³â âèñòà÷èòü íà îïåðàö³þ íà îä-
í³é íîç³. Ñïîä³âàþñÿ, ùî âîíà 
áóäå óñï³øíîþ ³ ÿ çìîæó ïîòðîõó 
õîäèòè. Ìè äóæå âäÿ÷í³ âñ³ì, õòî 
íàì äîïîì³ã. Áåç âàñ ÿ á íå îòðè-
ìàëà ñâîãî øàíñó íà îäóæàííÿ.

Ï³ñëÿ îïåðàö³¿ íà Àííó ÷å-
êàòèìå ðåàá³ë³òàö³ÿ, ÿêà òàêîæ 
íå ïî êèøåí³ ö³é ðîäèí³.

Ïðèâ³òàòè Àííó ç³ ñâÿòàìè: 
5168 7574 0240 3143 (ÏðèâàòÁàíê) 

П’ЯТЬ ІСТОРІЙ ВІННИЧАН, ЯКИМ 
ВИ ДОПОМАГАЛИ ПРОТЯГОМ РОКУ

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, RIA, 

(095)1039671

Ïðîòÿãîì ðîêó äî ðåäàê-
ö³¿ çâåðòàëèñÿ ñîòí³ ëþäåé 
ç ð³çíèìè ïðîáëåìàìè. 
Äåñÿòêè ç íèõ ìàëè ïðî-

áëåìè ç³ çäîðîâ’ÿì. Äåÿê³ ïîòðåáóâàëè 
òåðì³íîâîãî ë³êóâàííÿ, âàðò³ñòü ÿêîãî 

ìîãëà äîñÿãàòè ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Ìè 
ðîçóì³ºìî, ùî áåç äîïîìîãè ³íøèõ ç³-
áðàòè òàê³ ñóìè íåðåàëüíî, òîìó çíîâó 
³ çíîâó ðîçïîâ³äàëè íà ñòîð³íêàõ íàøèõ 
âèäàíü ³ñòîð³¿ öèõ ëþäåé. Ìè ïðîñèëè 
âàñ, íàøèõ ÷èòà÷³â, äîïîìàãàòè ¿ì îäó-
æàòè. ² âè öå ðîáèëè. Ç âàøîþ äîïîìî-
ãîþ âäàëîñÿ ç³áðàòè ñîòí³ òèñÿ÷ ãðèâåíü 
äëÿ öèõ ëþäåé.

Підсумки  Ми знаємо, що вам цікаво, як склалися 
долі тих, кого ви підтримували в одужанні від важких 
хвороб. Тому зв’язалися з героями найрезонансніших 
публікацій, щоб запитати, які суми їм вдалося 
зібрати та як вони почуваються зараз 

Ñàìå çàâäÿêè Ìàðèí³ ó íàøèõ 
ïóáë³êàö³ÿõ ç’ÿâèëîñÿ ÷óäîâå ñëî-
âî — «îíêîîäóæóþ÷³», çàì³ñòü îá-
íàä³éëèâîãî «îíêîõâîð³». Ïîïðè 
òå, ùî ä³â÷èíà òðèâàëèé ÷àñ âåäå 
áîðîòüáó ç ðàêîì ìîëî÷íî¿ çà-
ëîçè, âîíà ùå é äîïîìàãàº ³í-
øèì â³ííè÷àíàì, ÿê³ æèâóòü ç 
îíêîëîã³ÿìè.

Ñàìå Ìàðèíà ³í³ö³þâàëà ïðî-
âåäåííÿ ïåðøîãî ï³êí³êà äëÿ 
îíêî îäóæóþ÷èõ â³ííè÷àí, ³ ñàìå 
âîíà º àâòîðêîþ ñï³ëüíîòè We 
Can íà Ôåéñáóö³. Ó í³é ä³â÷èíà 
ä³ëèòüñÿ êîðèñíèìè ïîðàäàìè, 
ïîñèëàííÿì íà íîâ³òí³ äîñë³-
äæåííÿìè ³ ìåòîäè ë³êóâàííÿ 
ðàêó. Òàì æå ìîæíà çíàéòè 
íåîáõ³äíó äëÿ ëþäåé â ä³àãíîç³ 
ï³äòðèìêó.

— Áåçïåðå÷íî, âàøà ïóáë³êàö³ÿ 
çðîáèëà äëÿ ìåíå äóæå âàæëèâå 
ä³ëî. Öå áóâ ïî÷àòîê ìîº¿ áî-
ðîòüáè. Ëþäè â³äãóêíóëèñÿ, àëå 
ÿ íå ìîæó íàçâàòè òî÷íî¿ ñóìè, 
àäæå òîä³ ìåí³ äîïîìàãàëè é 
³íø³. Ìîæó ïðèáëèçíî ñêàçàòè, 

ùî ó òîé ïðîì³æîê ÷àñó ìåí³ 
âäàëîñÿ ç³áðàòè äåñü 340 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü, — ðîçïîâ³äàº Ìàðèíà 
Êóøí³ð. — ß âæå íå ëèñà ³ âñå 
÷àñò³øå óñì³õíåíà, òîìó ëþäè 
âæå íåîõî÷å äîïîìàãàþòü. Àëå 
ÿ é íàäàë³ ïîòðåáóþ ï³äòðèìêè. 
Ìîº ë³êóâàííÿ òà áîðîòüáà ïðî-
äîâæóþòüñÿ.

Ïðèâ³òàòè Ìàðèíó ç³ ñâÿòàìè: 
4149497871822195 (ÏðèâàòÁàíê) 

Ï’ÿòèð³÷íèé ²âàñèê áóâ óëþ-
áëåíöåì òèñÿ÷ ëþäåé ïî âñüî-
ìó ñâ³òó. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ë³êàð³ 
ïîñòàâèëè éîìó ä³àãíîç — äè-
ôóçíó ãë³îìó ç ìóòàö³ºþ ãåíà 
Ê27 — çà íüîãî ïî÷àëè ìîëèòèñÿ 
íà âñ³õ êîíòèíåíòàõ. Â Óêðà¿í³ 
ë³êàð³ íå äàâàëè íàâ³òü íàéìåí-
øèõ øàíñ³â íà îäóæàííÿ, òîìó 
áàòüêè õëîï÷èêà øóêàëè ïîðÿ-
òóíêó çà êîðäîíîì: ÑØÀ, ²çðà-
¿ëü, Í³ìå÷÷èíà, Ôðàíö³ÿ, ²òàë³ÿ…

Âðåøò³, ¿ì âäàëîñÿ çíàéòè ïðè-
âàòíó êë³í³êó ó Òóðå÷÷èí³. Òàì 
íå äàâàëè ñòîâ³äñîòêîâèõ øàí-
ñ³â, àëå ç’ÿâèëàñÿ ïðèíàéìí³ 
íàä³ÿ. Áàòüêè ñõîïèëèñÿ çà íå¿, 
ÿê çà ñîëîìèíêó, ³ ïî÷àëè çáè-
ðàòè ñïî÷àòêó 70 òèñÿ÷ äîëàð³â, 
ïîò³ì 130. Ñóìè çàõìàðí³, àëå 
çàâäÿêè øèðîêîìó ðîçãîëîñó ³ 
ö³ êîøòè áóëè ç³áðàí³. Ïðîòå íà-
â³òü ì³ëüéîíè íå çìîãëè âðÿòóâà-
òè ²âàñèêà. Ï³ñëÿ ìàéæå ð³÷íî¿ 
áîðîòüáè, çà òèæäåíü äî ñâîãî 
äíÿ íàðîäæåííÿ, õëîï÷èê ïîìåð.

Ïðî ²âàñèêà ìè ïèñàëè íàé-
á³ëüøå. Öå ïîíàä äåñÿòü ïóáë³êà-
ö³é íà ñàéò³ 20minut.ua òà â ãàçåò³ 
RIA. Ï³ä öèìè ñòàòòÿìè áóëî 
áàãàòî êîìåíòàð³â ³ç ñèìâîëîì 

«+» — ùî îçíà÷àº ïåðåðàõóíîê 
êîøò³â íà êàðòêó áàòüê³â.

— Ó ò³ äàòè, êîëè âèõîäèëè 
âàø³ ïóáë³êàö³¿, â ñåðåäíüî-
ìó íàì íàäõîäèëî 10–15 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü íà äåíü. Ìè íå ìîæåìî 
ñêàçàòè, ñê³ëüêè ç íèõ áóëî â³ä 
âàøèõ ÷èòà÷³â, àëå ó áóäü-ÿêîìó 
ðàç³ äîïîìîãà áóëà ñóòòºâîþ, — 
ãîâîðèòü ìàìà ²âàñèêà ªâãåí³ÿ 
Áåäð³é.

Óñ³ ç³áðàí³ êîøòè, ùî çàëè-
øèëèñÿ ï³ñëÿ ñìåðò³ õëîï÷èêà, 
áàòüêè ²âàñèêà ïåðåäàëè íà ë³êó-
âàííÿ ³íøèõ ä³òåé òà äîðîñëèõ.

Öÿ ³ñòîð³ÿ º ÿñêðàâèì ïðè-
êëàäîì, ÿê áàòüê³âñüêà òóðáîòà 
òà â³ðà ìîæóòü òâîðèòè ñïðàâæí³ 
äèâà. Ç íàðîäæåííÿ ²ðèíêà õâî-
ð³º ïðîãåð³ºþ, ñåáòî ïåðåä÷àñíèì 
ñòàð³ííÿì. Íà ñâî¿ äåâ’ÿòü ðîê³â 
ä³â÷èíêà ïåðåíåñëà ³íôàðêòè, ³í-
ñóëüòè, ìàº ïðîáëåìè ç ñóãëîáà-
ìè òà ñóäèíàìè — âñå òå, ç ÷èì 
ñòèêàþòüñÿ ëþäè ïîâàæíîãî â³êó. 
Ë³êàð³ ãîâîðèëè, ùî ¿é æèòè ê³ëüêà 
ðîê³â, à çàâäÿêè áàòüêàì òà âñ³ì 
íåáàéäóæèì, ÿêèõ áàòüêè ïîñò³é-
íî çíàõîäÿòü, ²ðèíêà ïðîæèëà âæå 
äåâ’ÿòü ðîê³â. Ïðè÷îìó âîíà ñïðàâ-
ä³ æèâå, ðàä³º êîæíîìó, ìàº äðóç³â 
³ óëþáëåíèõ ïóõíàñòèõ âèõîâàíö³â.

Íàøà ðîçïîâ³äü ïðî ²ðèíêó 
çíàéøëà â³äãóê ó ñåðöÿõ òèñÿ÷ 
ëþäåé. Õòî ì³ã, äîïîìàãàâ ô³íàí-

ñîâî, õòî í³ — ñëîâàìè ï³äòðèìêè 
òà ìîëèòâàìè. Ó ö³é ³ñòîð³¿ íàì 
òàêîæ íå âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ òî÷-
íî¿ ñóìè, ÿêîþ âè ï³äòðèìàëè öþ 
ðîäèíó. Àëå ñàìå çà âàø³ ãðîø³ 
ä³â÷èíêà çìîãëà ïî¿õàòè íà òàê³ 
âàæëèâ³ äëÿ ñâîãî çäîðîâ’ÿ òåð-
ìàëüí³ âîäè ³ ìîðå. Ïðîéøëà 
êóðñ ñîëÿíèõ øàõò, ï³äë³êóâàëà 
ñóãëîáè òà íåðâîâó ñèñòåìó.

²ðèíêà ïîòðåáóº ïîñò³éíîãî ë³-
êóâàííÿ. Âîíî äóæå äîðîãå, àäæå 
ó íå¿ àáñîëþòíî â óñüîìó îñîáëè-
â³ ïîòðåáè. Àëå áàòüêè âñå îäíî 
íå îïóñêàþòü ðóê òà ïðîäîâæóþòü 
ñòóêàòèñÿ ó âñ³ äîñòóïí³ äâåð³.

— Âåëèêà âäÿ÷í³ñòü âñ³ì, õòî 
íàñ ï³äòðèìóâàâ ìîðàëüíî ³ ô³-
íàíñîâî. Äîíüêà âæå òð³øêè 
íàáðàëà âàãó, — ãîâîðèòü ìàìà 

²ðèíêè Ä³íà Õèìè÷. — Çàâäÿêè 
âàø³é ïóáë³êàö³¿ äî íå¿ ïî÷àëè 
³íàêøå ñòàâèòèñÿ. Ëþäè ïåðå-
ñòàëè áîÿòèñÿ, ùî õâîðîáà ìîæå 
ïåðåäàòèñÿ ¿õí³ì ä³òÿì. Íå äî-
êó÷àþòü äèâíèìè ïèòàííÿìè.

Ïðèâ³òàòè ²ðèíêó ç³ ñâÿòàìè: 
5168 7426 0238 7676 (ÏðèâàòÁàíê) 

Ñâ³òëàíà áóëà êàíäèäàòêîþ 
þðèäè÷íèõ íàóê, âèêëàäàëà 
êðèì³íàëüíå ïðàâî ó ñòîëè÷íîìó 
óí³âåðñèòåò³. Íàâêîëî íå¿ çàâæäè 
êðóòèëèñÿ ð³çí³ ëþäè, ó íå¿ áóëî 
áàãàòî äðóç³â. Îäíîãî äíÿ Ñâºòà 
ä³çíàëàñÿ, ùî ó íå¿ ðîçñ³ÿíèé 
ñêëåðîç. ² âñå íàçàâæäè çì³íè-
ëîñÿ. Ó ñâ³é 31 ð³ê âîíà ìàéæå 
íå ðóõàºòüñÿ, ìàëî ãîâîðèòü òà 
í³÷îãî íå ïàì’ÿòàº. Ç äðóç³â ó íå¿ 
ëèøèëàñÿ ò³ëüêè ìàìà, ÿê³é ñà-
ì³é íåùîäàâíî ä³àãíîñòóâàëè ðàê. 
Àëå íàâ³òü ó òàê³é ñóìí³é ³ñòîð³¿ 
çíàéøëîñÿ ì³ñöå äëÿ ïðîì³÷íèêà 
ñâ³òëà. Íåùîäàâíî ìàìà ä³â÷èíè 
ä³çíàëèñÿ ïðî ³ñíóâàííÿ ïðåïàðà-
òó «Îêðåâóñ», ÿêèé ìîæå ïîâåð-

íóòè ¿é ïàì’ÿòü òà â³äòåðì³íóâàòè 
íàñòàííÿ ïàðàë³÷ó. Ó íàø³é ³ñ-
òîð³¿ ïðî Ñâºòó ìè ðîçïîâ³äàëè 
ïðî ö³ ë³êè, à òàêîæ ïðîñèëè âàñ 
äîïîìîãòè ä³â÷èí³.

— Çàâäÿêè âàø³é ñòàòò³ íàì 
âäàëîñÿ ç³áðàòè 40 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Ö³ ãðîø³ ÷àñòêîâî ïîêðèëè âè-
òðàòè íà äâà ôëàêîíè «Îêðåâó-
ñà», — ðîçïîâ³äàº áðàò Ñâ³òëàíè 
Ðóñëàí Ôîðîñòÿíèé. — Íàðàç³ 
ïîì³òíîãî ô³çè÷íîãî ïîêðàùåííÿ 
ó Ñâºòè íåìàº, àëå âîíà ïî÷àëà 
áàãàòî ÷îãî ïðèãàäóâàòè. Ìàìà 
òàêîæ ïðèéìàº ë³êóâàííÿ. Ïðî-
éøëà âæå â³ñ³ì õ³ì³é, íà ÷åðç³ 
ïðîìåí³.

Ñâ³òëàí³ é íàäàë³ íåîáõ³äí³ 

ãðîø³ íà ë³êóâàííÿ. Ó òðàâí³ ¿é 
ïîòð³áíî áóäå ââåñòè ùå äâà ôëà-
êîíè «Îêðåâóñà». ¯õíÿ âàðò³ñòü 
áëèçüêî 200 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ïðèâ³òàòè Ñâºòó ç³ ñâÿòàìè: 
5168 7427 0054 2248 (ÏðèâàòÁàíê) 

Івасик Бедрій

Марина Кушнір Іринка Химич

Світлана Форостяна

Людмила Чернипко
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ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Ó âåðåñí³ ìèíóëîãî ðîêó 
òåðèòîð³þ êîëèøíüîãî 
ì'ÿñîêîìá³íàòó, ùî çà àäðå-
ñîþ Áàòîçüêà, 1 (êîëèøíÿ 

Ê³ðîâà — àâò.), ïî÷àëè ðîçáèðàòè. Âè-
ðîáíè÷à çîíà, ïëîùåþ ïîíàä 12 ãåêòàð³â, 
äå áóâ êîìïëåêñ öåõ³â, îáëàäíàííÿ òà àä-
ì³íáóä³âåëü, íèùèëàñÿ åêñêàâàòîðàìè òà 
âèâîçèëàñÿ âàíòàæ³âêàìè.

Ï³ä ê³íåöü æîâòíÿ â³ä ì'ÿñîêîìá³íàòó, 
ÿêèé â³â ñâîþ ³ñòîð³þ ç 1930 ðîêó, çàëè-
øèëèñÿ ò³ëüêè êóïè áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. 
À ó ãðóäí³ íà òåðèòîð³þ âæå çàâåçëè ãîðè 
â³äñ³âó, ï³ñêó òà çàë³çí³ ïàë³ ï³ä ôóíäàìåíò.

«Ñåðåä ð³çíèõ âàð³àíò³â çàáóäîâè â³äîìî, 
ùî íà äàí³é òåðèòîð³¿ ìàº ðîçì³ñòèòèñü 
ã³ïåðìàðêåò áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â. Àëå, ç 
îãëÿäó íà ïëîùó, íàïåâíî, öèì íå îáìåæ-
àòüñÿ», — ïèñàâ ó ñï³ëüíîò³ «Urban — Ïðî 
ì³ñòî» Â³òàë³é Ìåëüíèê (bit.ly/2Qz87nk).

Çà ÷óòêàìè, òàì áóäóº îá’ºêòè òîâàðè-
ñòâî «Åï³öåíòð-Ê»: ã³ïåðìàðêåò ³ ðîçâà-
æàëüíèé öåíòð. Íà ï³äïðèºìñòâ³ â³äìîâè-
ëèñÿ ï³äòâåðäæóâàòè ÷è ñïðîñòîâóâàòè öþ 
³íôîðìàö³þ. Íà çàïèò «Â³ííèöüêî¿ àãåíö³¿ 
æóðíàë³ñòñüêèõ ðîçñë³äóâàíü» â³äïîâ³ëè, 
ùî äàí³ ïðî çàáóäîâó ìàþòü îáìåæåíèé 
äîñòóï ³ íå ìîæå áóòè íàäàíà íà çàïèò 
æóðíàë³ñò³â (bit.ly/2swNIaK).

КУПИЛИ ЗЕМЛЮ ЗА 58 МІЛЬЙОНІВ 
Òàêå ìàñøòàáíå áóä³âíèöòâî íå ìî-

ãëî ïðîéòè ïîçà óâàãîþ ì³ñüêî¿ âëà-
äè. Âèêîíêîì ì³ñüêî¿ ðàäè, 3 æîâòíÿ 
2019 ðîêó, ïîãîäæóº ïðîäàæ çåìë³ ï³ä 
êîëèøí³ì ì’ÿñîêîìá³íàòîì òîâàðèñòâó 
«Åï³öåíòð-Ê». Çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ïëî-
ùåþ 12,6251 ãåêòàðà, çà åêñïåðòíèì 
çâ³òîì êîøòóº 58,7 ì³ëüéîíà ãðèâåíü 

àáî 465 ãðèâåíü 68 êîï³éîê çà ì2 ç ÏÄÂ 
(bit.ly/39pgGKh).

Âèõîäèòü, ùî îäíà ñîòêà çåìë³ êîøòó-
âàëà 46 568 ãðèâåíü àáî 1893 äîëàðè. Àëå 
ñåðåäíÿ ö³íà íà ä³ëÿíêè ï³ä êîìåðö³é-
íó çàáóäîâó â ì³êðîðàéîí³ Çàìîñòÿ — 
5250 äîëàð³â çà ñîòêó (bit.ly/2svLCYw). ×è 
íå çäåøåâèëà ìåð³ÿ ïðè ïðîäàæó çåìë³?

— Íàøà ç âàìè äóìêà ³ ïðèïóùåííÿ ç 
ïðèâîäó ö³íè — º ñóá’ºêòèâíèìè. Áî çà-
êîíîäàâåöü íàä³ëèâ åêñïåðò³â-îö³íþâà÷³â 
ïðàâîì ðîçðîáëÿòè åêñïåðòíèé çâ³ò íà ï³ä-
ñòàâ³ ÷³òêèõ êðèòåð³¿â, — êàæå äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â Ñåðã³é 
Êóøí³ð÷óê. — Ùîá óíèêíóòè íåïðèºìíèõ 
ðå÷åé, çàêîí «Ïðî îö³íêó çåìåëü» ïåðåä-
áà÷àº, ùî âñ³ åêñïåðòí³ çâ³òè ï³äëÿãàþòü 
îáîâ’ÿçêîâîìó ðåöåíçóâàííþ (ïåðåâ³-
ðö³ — àâò.). Éîãî çä³éñíþº íåçàëåæíèé 
åêñïåðò, ÿêèé âçàãàë³ íå ìàº ñòîñóíêó í³ 
äî åêñïåðòà, ÿêèé çðîáèâ çâ³ò, í³ äî ìàé-
áóòíüîãî ïîêóïöÿ. Â³í ðîáèòü íåçàëåæíó 
îö³íêó ³ äàº ðåöåíç³þ ïî ðîáîò³ åêñïåðòà-
îö³íþâà÷à.

Êð³ì òîãî, â óãîä³ ì³æ âèêîíêîìîì ìå-
ð³¿ òà «Åï³öåíòðîì» éäåòüñÿ, ùî ö³ëüîâå 
ïðèçíà÷åííÿ âèêóïëåíî¿ ä³ëÿíêè: äëÿ 
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü 
òîðã³âë³. ×è çìîæå âëàñíèê çåìë³ çì³íèòè 
ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ, íàïðèêëàä, ï³ä çà-
áóäîâó æèòëîì?

— Íèí³ òàì ðîçðîáëÿºòüñÿ ïëàí ðîçïî-
ä³ëó êâàðòàë³â òà ïåðåáóäîâè íà çíà÷íî 
á³ëüøó òåðèòîð³þ. ßêùî íàì³ðè òîâà-
ðèñòâà â³äïîâ³äàëè á äåòàëüíîìó ïëàíó 
òåðèòîð³¿, òî, òåîðåòè÷íî, âîíè ìîæóòü 
çì³íèòè ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ ä³ëÿíêè.

Àëå íà ñüîãîäí³ ïðîåêòîì ì³ñòîáóä³âíî¿ 
äîêóìåíòàö³¿ öÿ òåðèòîð³ÿ ïåðåäáà÷åíà 
ï³ä çàáóäîâó êîìåðö³éíîþ íåðóõîì³ñòþ. 
Òîáòî, áàãàòîïîâåðõîâà æèòëîâà çàáóäîâà 
òàì íå ïåðåäáà÷åíà, — â³äïîâ³â Êóøí³ð÷óê.

ЧОМУ ЗНЕСЛИ М’ЯСОКОМБІНАТ 
І ЩО БУДЕ НА ЙОГО МІСЦІ 
Пішов «під ніж»  Вінницька беконка увійшла 
в історію. Цехи, в яких протягом 80 років робили 
ковбаси, зруйнували та вивезли на брухт. У соцмережах 
писали, що там будуватимуть гіпермаркет «Епіцентр». 
Дізналися, чому зруйнували підприємство і чим 
забудують чималий шматок території

«ЦЕ ШАНС РОЗШИРИТИ ВУЛИЦІ» 
Äî ìîìåíòó ïðîäàæó çåìë³ âèêîíàâ÷à 

âëàäà ïîãîäèëà ³íâåñòèö³éíó óãîäó ç «Åï³-
öåíòðîì». Ó í³é ÷èíîâíèêè çîáîâ’ÿçàëè 
«Åï³öåíòð-Ê» äåìîíòóâàòè âñ³ ñïîðó-
äè íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ äî 1 ëèñòîïàäà 
2019 ðîêó ³ ïðîô³íàíñóâàòè ðîçðîáêó äå-
òàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿. Á³çíåñ çàïëàòèâ 
çà ïëàí ïåðåáóäîâè êâàðòàë³â 640 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü (bit.ly/36fMgby).

Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó àðõ³òåêòóðè òà 
ì³ñòîáóäóâàííÿ ßê³â Ìàõîâñüêèé ðîçïî-
â³äàº, ùî â ðàìêàõ äåòàëüíîãî ïëàíó, êóäè 
âõîäèòü çåìåëüíà ä³ëÿíêà «Åï³öåíòðó», 
çàïëàíóâàëè çì³íè äëÿ ïðîñòîðó ì³æ âó-
ëèöÿìè ßíãåëÿ, Êîöþáèíñüêîãî, Ï³êóñà 
(êîëèøíÿ Ïàïàí³íà) òà çàë³çíè÷íîþ êîë³-
ºþ. Çàãàëüíà ïëîùà êâàðòàë³â 45,6 ãåêòàðà.

— ßêùî ãîâîðèòè ñóòî ïðî òîâàðèñòâî 
«Åï³öåíòð-Ê», òî íà ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 
12 ãåêòàð³â áóäå äâ³ ñïîðóäè. Ïåðøà — 
öå òîðãîâèé öåíòð ç â³äêðèòèìè ïàð-

êîì³ñöÿìè (487 ì³ñöü) òà îçåëåíåííÿì. 
À äðóãà — öå âèñòàâêîâèé-áàãàòîôóíêö³é-
íèé öåíòð, àäæå òàêî¿ ñïîðóäè ó Â³ííèö³ 
íåìàº. ² â öüîìó öåíòð³ áóäå ï³äçåìíèé 
ïàðê³íã íà 1120 ïàðêîì³ñöü, — êàæå Ìà-
õîâñüêèé. — Óñ³ ñïîðóäè ì'ÿñîêîìá³íàòó 
äåìîíòîâàí³ — ó íàñ ç'ÿâèâñÿ øàíñ ðîç-
øèðèòè âóëèöþ Áàòîçüêó, áî â òîìó ðàéîí³ 
ïëàíóºòüñÿ áóä³âíèöòâî ìîñòó ì³æ âóëè-
öÿìè ßíãåëÿ ³ Âàòóò³íà. À ùå áóäóòü äâ³ 
ïðî¿çí³ äîðîãè â á³ê âóëèö³ Ï³êóñà. ßêùî 
íå áóäå íîâèõ øëÿõ³â òà ðîçøèðåííÿ ³ñíó-
þ÷èõ äîð³ã, òî òàì áóäóòü ñóö³ëüí³ çàòîðè.

Íà ïèòàííÿ ïðî òåðì³í çàáóäîâè ó ìåð³¿ 
íàì â³äìîâèëèñÿ â³äïîâ³äàòè. Òàêîæ äîñ³ 
íåìàº ó â³äêðèòîìó äîñòóï³ äîçâîë³â ïðî 
ïî÷àòîê áóä³âíèöòâà äâîõ îá’ºêò³â «Åï³-
öåíòðó». Àëå âðàõîâóþ÷è òå, ùî òåðèòîð³ÿ 
á³ëÿ çàë³çíè÷íèõ êîë³é òà Áàòîçüêî¿ ïî-
âí³ñòþ î÷èùåíà â³ä ðó¿í ì’ÿñîêîìá³íàòó, 
òî ö³ëêîì éìîâ³ðíî, ¿¿ çàáóäîâà ïî÷íåòüñÿ 
ó ïåðøîìó êâàðòàë³ 2020 ðîêó.

Вінниця успадкувала від Радян-
ського Союзу чимало промзон. 
Деякі з них стоять пусткою, інші — 
частково працюють та здають свої 
цехи в оренду. Чи планується їх 
також знести та забудувати но-
вими об’єктами?
— У Концепції інтегрованого роз-
витку Вінниця-2030 є наміри 
на ревіталізацію всіх промзон 
(зміна призначення з виробничої 
зони на громадську зону — авт.), 
що зараз не працюють чи функ-
ціонують не за призначенням.
Зокрема, передбачено рекон-
струкцію двох корпусів, які ра-

ніше належали заводу «Кристал», 
під муніципальний інноваційний 
технопарк. Запланована пере-
будова території між вулицями 
Зулінського та Гонти, де раніше 
були промислові об'єкти.
Але нам не вдається переформа-
тувати територію, яку займають 
залишки Підшипникового за-
воду: там 30 власників, з якими 
неможливо домовитися. Адже 
рішення про перебудову про-
мзон залежить, в першу чергу, від 
власників майна, — каже дирек-
тор департаменту архітектури та 
містобудування Яків Маховський.

Що буде з іншими промзонами

М'ясокомбінат розпочав свою 
роботу 25 вересня 1930 року 
і довгий час спеціалізувався 
на виробництві консервів для 
армії. Після Другої світової ві-
йни завод розширився і виро-
бляв понад 50 найменувань 
товарів, зокрема, м'ясні про-
дукти, ковбасні вироби варені, 
твердокопчені, сирокопчені, 
консерви м'ясні, паштети та 
багато іншого.
Після розпаду СРСР, підприєм-
ство реорганізують у відкри-
те акціонерне товариство, а з 
1994 року — стає приватною 

власністю ПАТ «Івано-Франківськ 
«Вінницям’ясо» (bit.ly/2MGNjtj).
У 2000-х роках підприємство 
значно знизило обсяг виробни-
цтва, разом з цим знижувався і 
штат працівників, їх було близь-
ко 500. Підприємство припини-
ло виробництво м'ясної продук-
ції з середини 2010 року, після 
введення заборони на експорт 
його продукції в Росію. І до осені 
2019 року більшість обладнання 
стояло законсервованим в за-
критих будівлях м’ясокомбінату 
(bit.ly/2sxfPqf).
Чому вінницька влада не вияви-

ла ініціативи відродити підпри-
ємство?
— У червні 2019 року това-
риство «Епіцентр-К» набуло 
у власність цілісний майновий 
комплекс, який раніше займав 
м'ясокомбінат. Цю власність 
вони придбали за цивільно-пра-
вовою угодою. Власник на свій 
розсуд може розпоряджатися 
майном у межах чинного за-
конодавства. Міська влада 
не вправі впливати на приватну 
власність, — відповідає директор 
департаменту земельних ресур-
сів Сергій Кушнірчук.

Історія занепаду м’ясокомбінату 

М’ясокомбінат повністю 
«розтанув» за три місяці. 
У середині грудня на його територію 
завезли пісок, відсів та інші 
матеріали, щоб почати будівництво

Òàì, äå ðàí³øå áóëè 
âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ, 
çáóäóþòü äâà îá’ºêòè: 
òîðãîâèé ³ âèñòàâêîâèé 
öåíòðè. Ï³ä íèõ ïëàíóþòü 
çðîáèòè 1607 ïàðêîì³ñöü



8 RIA, Ñåðåäà, 8 ñ³÷íÿ 2020
²ÑÒÎÐ²ß

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ñêðèïàëü ²ëëÿ 
Áîíäàðåíêî — 
îäèí ç òèõ, õòî çáè-
ðàº êîøòè íà â³ä-

íîâëåííÿ ñàäèáè Ëåîíòîâè÷³â. 
Òîð³ê â³í ïåðåäàâ íà öå 150 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Ñêðèïàëü âèñòóïèòü ç 
áëàãîä³éíèì êîíöåðòîì ó Êèº-
â³ 23 ñ³÷íÿ 2020. Ðàçîì ç íèì 
íà ñöåíó êóëüòóðíîãî öåíòðó 
Fredoom Hall âèéäóòü â³äîì³ âè-
êîíàâö³ — Íàòàëÿ Ìîãèëåâñüêà, 
Òîíÿ Ìàòâ³ºíêî, Tayanna, Äåâ³ä 
Àêñåëüðîä, Aííà Áóòêåâè÷, Jerry 
Heil, äèòÿ÷èé õîð «Ùåäðèê». 
Íà êîíöåðò çàïðîñèëè ïðåäñòàâ-
íèê³â ³íîçåìíèõ äèïëîìàòè÷íèõ 
óñòàíîâ, àêðåäèòîâàíèõ ó Êèºâ³.

Äåê³ëüêà ðîê³â òîìó â³í äàâàâ 
êîíöåðò ó Á³ëîìó äîì³ íà çàïðî-
øåííÿ äðóæèíè àìåðèêàíñüêîãî 
ïðåçèäåíòà. Öÿ ïîä³ÿ çðîáèëà ³ì’ÿ 
óêðà¿íñüêîãî ñêðèïàëÿ ùå á³ëüø 
ïîïóëÿðíèì. ßê ³ òîð³ê, ç³áðàí³ 
êîøòè ïåðåäàäóòü íà âøàíóâàííÿ 
ïàì’ÿò³ Ëåîíòîâè÷à ó Øåðøíÿõ.

Âò³ì, ïðîáëåìà íå ò³ëüêè ó êî-
øòàõ äëÿ â³äáóäîâè âåòõîãî ïî-
ìåøêàííÿ. Ñêëàäí³øèì º ³íøå 
ïèòàííÿ — ÷è öå òîé áóäèíîê, 
â ÿêîìó ïðîæèâàëè Ëåîíòîâè÷³?

НЕ ВІРЯТЬ НАПИСУ 
НА МЕМОРІАЛЬНІЙ ДОШЦІ 

Îðãàí³çàòîð êîíöåðòó — Ôîíä 

ãóìàí³òàðíîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè. 
Éîãî êåð³âíèê Íàòàë³ÿ Çàáîëîòíà 
çâåðíóëàñÿ ç â³äêðèòèì ëèñòîì 
äî ãëàâè äåðæàâè. Îñü ôðàãìåíò 
ç ëèñòà.

— Ìåëîä³ÿ «Ùåäðèêà» — ã³ìí 
Ð³çäâà ó âñüîìó ñâ³ò³, àëå íà áàòü-
ê³âùèí³ àâòîðà çíàìåíèòî¿ êî-
ëÿäêè çíèùóþòü éîãî ñïàäùèíó. 
Ïðîøó âæèòè çàõîä³â äëÿ çàðàõó-
âàííÿ áóä³âë³ äî ïàì’ÿòîê êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè íàö³îíàëüíîãî 
çíà÷åííÿ, à òàêîæ çâåðíóòèñÿ 
â³ä ³ìåí³ äåðæàâè äî ÞÍÅÑÊÎ 
ç ïðîïîçèö³ºþ âíåñòè êîëÿäêó 
«Ùåäðèê» äî ïåðåë³êó îá’ºêò³â 
íåìàòåð³àëüíî¿ ñïàäùèíè.

²íôîðìàö³ÿ ïðî ñóìíó äîëþ 
áóä³âë³ ðîçëåò³ëàñÿ ïî ñâ³òó. 
Â Àìåðèö³ ñòâîðåíî îá’ºäíàííÿ 
ï³ä íàçâîþ «Â³äðîäèìî ñàäèáó 
Ëåîíòîâè÷à». Éîãî î÷îëèâ ïðî-
ôåñîð Óêðà¿íñüêîãî óí³âåðñè-
òåòó ó Âàøèíãòîí³ Âîëîäèìèð 
²âàíåíêî.

Ó Â³ííèö³ êîîðäèíàòîðîì â³ä 
íàçâàíîãî îá’ºäíàííÿ º Âàäèì 
Â³òêîâñüêèé, ãîëîâà îáëàñíî¿ 
ïèñüìåííèöüêî¿ îðãàí³çàö³¿, â³í 
áóâ ñòóäåíòîì ²âàíåíêà ó Êè¿â-
ñüêîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Òàðàñà 
Øåâ÷åíêà.

— Ó äàëåê³é Àìåðèö³, òà é 
íå ò³ëüêè òàì, íå ðîçóì³þòü, 
ÿê ìîæíà òàê áåçâ³äïîâ³äàëüíî 
ñòàâèòèñÿ äî ñïàäùèíè â³äîìîãî 
êîìïîçèòîðà, — ðîçïîâ³äàº Âàäèì 
Â³òêîâñüêèé. — Ó íàñ êåðóþòüñÿ 

«ЩЕДРИК» У БІЛОМУ ДОМІ 
В АМЕРИЦІ І В РУЇНАХ У ШЕРШНЯХ 
Суперечка  Різдвяну колядку 
«Щедрик», яка у ці дні лунає по всьому 
світу, пропонують внести до пам’яток 
нематерільної спадщини ЮНЕСКО. 
У середині грудня вона звучала у… 
напіврозваленому будинку у селі Шершні 
Тиврівського району. Поки у Києві і 
в діаспорі збирають кошти на відновлення 
садиби, у нас сперечаються, чи справді 
Леонтовичі проживали у цьому будинку…

³íôîðìàö³ºþ ïðî òå, ùî, í³áèòî, 
íåìà ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó ïðî-
æèâàííÿ ñ³ì’¿ Ëåîíòîâè÷³â ñàìå 
â öüîìó áóäèíêó. Òàêà ïîçèö³ÿ 
âëàäè. Ïîêè ùî ïîðÿòóíêîì çà-
éìàþòüñÿ íåáàéäóæ³ ëþäè.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
ïðåäñòàâíèêè âëàäè íå â³ðÿòü 
íàïèñó íà ìåìîð³àëüí³é äîø-
ö³. À òàì íàïèñàíî, ùî ó öüîìó 
áóäèíêó ïðîæèâàâ áàòüêî Ëå-
îíòîâè÷à ç ñ³ì’ºþ. Â³òêîâñüêèé 
ïîâ³äîìèâ, ùî äîìîâèâñÿ ïðî 
çóñòð³÷ ç íåäàâíî ïðèçíà÷åíîþ 
êåð³âíèöåþ îáëàñíîãî äåïàðòà-
ìåíòó êóëüòóðè. Ñïîä³âàºòüñÿ, 
âäàñòüñÿ ïåðåêîíàòè ó íåîáõ³ä-
íîñò³ â³äíîâèòè ³ñòîðè÷íó ñïðà-
âåäëèâ³ñòü.

ТОЙ БУДИНОК ЗГОРІВ 
Ìèõàéëî Ïîòóï÷èê, çàâ³äóâà÷ 

ñåêòîðó îõîðîíè êóëüòóðíî¿ 
ñïàäùèíè îáëàñíîãî óïðàâë³í-
íÿ êóëüòóðè, ó ðîçìîâ³ ç æóð-
íàë³ñòîì ïîñèëàâñÿ íà ³ñòîðè÷í³ 
äæåðåëà.

— Êîëè ïîñòàëî ïèòàííÿ ïðî 
â³äíîâëåííÿ áóäèíêó ó Øåðø-
íÿõ, âèð³øèëè âíåñòè ñïîðóäó 
äî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ïàì’ÿòîê 
àðõ³òåêòóðè ì³ñöåâîãî çíà÷åí-
íÿ, — êàæå Ïîòóï÷èê. — Äëÿ 
öüîãî ïîòð³áíî ìàòè äîêóìåí-
òàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ ôàêòó. 
Çà äîðó÷åííÿì ãîëîâè îáëäåð-
æàäì³í³ñòðàö³¿ øóêàëè éîãî 
â àðõ³âàõ.

ßê ïîÿñíèâ ïàí Ìèõàéëî, 
ó Õìåëüíèöüêîìó îáëàñíîìó 
àðõ³â³ çáåð³ãàºòüñÿ ïðàöÿ Þõèìà 
Ñ³ö³íñüêîãî «Ïàðàô³¿ òà öåðê-
âè Ïîä³ëüñüêî¿ ºïàðõ³¿», âèäàíà 
ó 1901 ðîö³. Ó í³é ç³áðàíî íàé-
ãîëîâí³ø³ â³äîìîñò³ ïðî âñ³ ïî-
ñåëåííÿ Ïîä³ëüñüêî¿ ãóáåðí³¿.

— Ó ö³é êíèç³ º çàïèñ, ùî 

Скрипаль Ілля Бондаренко приїздив 
у Шершні разом з Наталією Заболотною 
у день народження Леонтовича. Було це 
13 грудня 2019-го. Майже все село зійшло-
ся послухати музиканта.
Коли він у розваленій хаті дістав скрипку 
і злетіли знайомі до болю звуки «Щедри-
ка», присутніх охопили почуття, які словами 
не передати. Тільки в одній з п’яти кімнат ще 
залишилася стеля. Саме тут зібралися місце-
ві, більшість людей залишалася на подвір’ї.
— Дехто з дорослих скоса подивлявся 
на стелю, чи, бува, не полетить щось звідти 
на голови, — каже Вадим Вітковський. — 

Дехто зупинився на порозі і далі — ні кро-
ку. Навколо все розвалено, розкидано… 
І на цьому фоні плаче скрипка. Краще 
не згадувати.
— Старі люди без сумніву говорять, що 
у цьому будинку жили священики, — розпо-
відає місцева активістка Валентина Чайков-
ська. — Навіть якщо припустити, що будинок 
згорів, все одно маємо конкретний факт: 
родина Леонтовичів проживала у Шершнях. 
Це підтверджено документально. Хіба цього 
недостатньо, аби вшанувати пам'ять ком-
позитора. Адже саме батько Дмитро, який 
служив священиком, дав синові перші уроки 

гри на музичних інструментах — скрипці, 
віолончелі, гітарі. І сталося це в нашому селі.
На думку активістки, варто припинити 
з’ясовувати, той це будинок, чи не той, 
а взятися гуртом за справу вшанування 
пам’яті Леонтовича.
Молодий скрипаль Ілля Бондаренко першим 
пожертвував 150 тисяч гривень на вшану-
вання пам’яті видатного земляка вінничан. 
Таку суму передав у минулому році.
— Поки нас підтримують і в Києві, і в діа-
спорі, треба чіплятися за цю допомогу, як 
за рятівну соломинку, бо це ж плюс для 
громади, для її розвитку, — каже Валенти-

на Чайковська.
Один зі столичних художників уже виготовив 
макет майбутнього культурного комплексу 
на місці старого будинку. Роботи фінансу-
вали за кошти скрипаля. У ньому передба-
чено спорудження концертної зали, а також 
кімнат для занять музикою. На подвір’ї буде 
велика сцена. Можна влаштовувати кон-
курси хорів.
— Композитор залишив для Шершнів золоту 
акцію, а нею тупо не хочуть скористатися, — 
каже Вадим Вітковський. — Це тільки в нас 
таке може бути: чужі люди дають гроші, а тут 
крутять носом…

Поки нас підтримують, треба чіплятися за допомогу 

Скрипаль Ілля Бондаренко на день народження 
Леонтовича зіграв на руїнах будинку Леонтовича 
у Шершнях. Він один з тих, хто вже передав 150 тисяч 
гривень на відновлення садиби композитора 

áóäèíîê ñâÿùåíèêà ó Øåðø-
íÿõ çãîð³â ó 1895 ðîö³, — ïðîäî-
âæóº Ïîòóï÷èê. — Â³äòîä³ ñåëî 
íå ìàëî ñâîãî áàòþøêè. Îïè-
ñóºòüñÿ, ùî áóäèíîê ñâÿùåíè-
êà áóâ äåðåâ’ÿíèé íà êàì’ÿíîìó 
ôóíäàìåíò³. Íèí³øíÿ áóä³âëÿ 
ñïîðóäæåíà íå ç äåðåâà. Ìîæ-
ëèâî, ¿¿ çáóäóâàëè ï³ñëÿ ïîæåæ³ 

íà ôóíäàìåíò³, ÿêèé çàëèøèâñÿ 
ç òîãî ÷àñó…

Äî ðå÷³, îäíîñòàéíîñò³ ó âè-
ñíîâêàõ ÷ëåí³â êîì³ñ³¿ íå áóëî. 
Òàê ñàìî â³äð³çíÿþòüñÿ äóìêè 
äîñë³äíèê³â æèòòÿ ³ òâîð÷îñò³ 
Ëåîíòîâè÷à ñòîñîâíî òîãî, ÷è 
ñàìå â öüîìó áóäèíêó ïðîæèâà-
ëà ðîäèíà.

– Êîìïîçèòîð çàëèøèâ 
äëÿ Øåðøí³â çîëîòó 
àêö³þ, à íåþ òóïî íå 
õî÷óòü ñêîðèñòàòèñÿ, 
– êàæå Âàäèì 
Â³òêîâñüêèé
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• реєстрація 
народження 
дитини 

• визначення 
походження 
народженої дитини, 
батьки якої не перебувають 
у шлюбі між собою

ÇÄÎÐÎÂ’ß

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

466217

РЕКЛАМА
460035465619

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535 

Ç íîâîãî ðîêó â íàøîìó ì³ñò³ 
çàïðàöþâàëà ºäèíà åëåêòðîííà 
ñèñòåìà, ÿêà äàº ìîæëèâ³ñòü 
áàòüêàì íîâîíàðîäæåíî¿ äèòèíè 
áåçêîøòîâíî çâåðíóòèñÿ â Öåíòð 
íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã 
àáî äî ÐÀÖÑó, ïåðåáóâàþ÷è ùå 
â ïîëîãîâîìó áóäèíêó. Ðàí³øå 
áàòüêè ìîãëè ëèøå çàðåºñòðóâàòè 
äèòèíó, íå âèõîäÿ÷è ç ïîëîãîâî-
ãî. Àäæå äâà ðàçè íà òèæäåíü òóäè 
ïðèõîäèâ ïðåäñòàâíèê ÐÀÖÑó òà 
ðåºñòðóâàâ íåìîâëÿò. Ç íîâîãî 
ðîêó öÿ ïîñëóãà ñòàëà ùå á³ëüø 

îá’ºìíîþ, òîìó ùî îäí³ºþ çà-
ÿâîþ âèð³øóºòüñÿ êóïà ïèòàíü, 
³ íå ïîòð³áíî ïîäàâàòè äåñÿòêè 
äîêóìåíò³â äî ð³çíèõ óñòàíîâ.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèö³ ãîëîâè 
Â³ííèöüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿ Íàòàë³¿ Çàáîëîòíî¿, â öåíòð³ 
óâàãè òàêî¿ óðÿäîâî¿ ³í³ö³àòèâè — 
ñ³ì’ÿ, â ÿêî¿ íàðîäèëàñÿ äèòè-
íà. Ñôîðìóâàâøè óí³ô³êîâàíó 
çàÿâêó, ëþäèíà ìàòèìå çìîãó 
îòðèìàòè ö³ëèé êîìïëåêñ ïî-
ñëóã, ïî÷èíàþ÷è â³ä ðåºñòðàö³¿ 
íîâîíàðîäæåíî¿ äèòèíè.

— Öþ çàÿâêó ìîæíà ïîäàòè 
îíëàéí àáî îôëàéí îäðàçó ó ïî-

ОДНА ЗАЯВА 
ВИРІШИТЬ КУПУ ПИТАНЬ 
Пілот  Програма «Е-малятко: 9 в 1», де за 
однією заявою батьків можна буде отримати 
9 базових послуг, пов’язаних із народженням 
дитини, запрацювала з нового року. 
Лише одинадцять міст взяли участь 
у пілотному проекті, Вінниця в тому числі

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

ëîãîâîìó áóäèíêó. Íàøå çàâäàí-
íÿ — çàáåçïå÷èòè ñâîº÷àñíèé 
ðîçãëÿä öèõ çàÿâ óñ³ìà â³äïî-
â³äíèìè îðãàíàìè íà ì³ñöÿõ, — 
ñêàçàëà Íàòàë³ÿ Çàáîëîòíà.

Ì³í³ñòåðñòâî öèôðîâî¿ òðàíñ-
ôîðìàö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷èëî ì³ñòà 
òà ðåã³îíè äëÿ ïðîâåäåííÿ ï³ëîò-
íîãî ïðîåêòó êîìïëåêñíî¿ ïîñëóãè 
«Å-ìàëÿòêî». Öå 11 ì³ñò, ñåðåä ÿêèõ 
Â³ííèöÿ, Ëóöüê, Äí³ïðî, Êðèâèé 
Ð³ã, Ìàð³óïîëü, Çàïîð³ææÿ, Ëüâ³â, 
Îäåñà, Ð³âíå, Õàðê³â, Êè¿â.

Öå àáñîëþòíî íîâà ôîðìà ïî-
ñëóã äëÿ Óêðà¿íè, àëå â áàãàòüîõ 
êðà¿íàõ ñâ³òó â³äïîâ³äí³ ïðîãðà-
ìè, êîëè ïîñëóãè îá`ºäíóþòü 
çà «æèòòºâîþ ñèòóàö³ºþ», ïðà-
öþþòü áàãàòî ðîê³â. Çîêðåìà, 
ïîñëóãè ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè 
íàäàþòü êîìïëåêñíî â Êàíàä³, 
Íîâ³é Çåëàíä³¿, Àâñòðàë³¿, à òà-
êîæ Ñåðá³¿ (äî ðå÷³, ó ö³é êðà¿í³, 
ÿêà º çíà÷íî ìåíøîþ çà Óêðà¿íó, 
çàâäÿêè îá'ºäíàííþ ï’ÿòè ïîñëóã 
âäàëîñÿ çàîùàäèòè çà ð³ê áëèçüêî 
600 òèñ. ãîäèí òà 1,8 ìëí ºâðî).

• Орган реєстрації місця проживання 

• реєстрація місця проживання 

• Орган соціального захисту 

• призначення допомоги при 
народженні дитини 

• eHEALH (електронна система 
охорони здоров'я) 

• реєстрація новонародженого 
в системі охорони здоров’я 

• ОМС (орган місцевого 
самоврядування) 

• видача посвідчень батьків 
багатодітної сім’ї та дитини з 
багатодітної сім’ї 

• Міграційна служба 

• визначення належності дитини 
до громадянства України (якщо батьки 
дитини на момент її народження були 
громадянами України) 

• присвоєння унікального номера 
запису в Єдиному державному 
демографічному реєстрі 

• Державна фіскальна служба 

• присвоєння податкового номера

ЗА ПРОГРАМОЮ 
«Е-МАЛЯТКО: 9 В 1» 
ОФОРМЛЯЮТЬ 
ТАКІ ПОСЛУГИ:
9 послуг за 1 звернення 
Витрачений час — 10 хв.

РАЦС

ПОЛОГОВИЙ 
БУДИНОК



10 RIA, Ñåðåäà, 8 ñ³÷íÿ 2020
ÑÏÎÐÒ

Проголосували 
одноголосно
 Ó ðîêè Íåçàëåæíîñò³ îáëàñ-
íèé îñåðåäîê Àñîö³àö³¿ ñïîð-
òèâíèõ æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè 
î÷îëþâàëè òàê³ â³äîì³ îñîáèñ-
òîñò³, ÿê Îëåêñàíäð Ãàëüïåð³í 
òà ²âàí Ëîçîâñüêèé. Áëèçüêî 
äâîõ ðîê³â ïîñàäà ïðåçèäåíòà 
çàëèøàëàñÿ âàêàíòíîþ.
Íà ô³í³ø³ ðîêó ïðîéøëè âè-
áîðè íîâîãî êåð³âíèöòâà Àñî-
ö³àö³¿. Ïðåçèäåíòîì ñòàâ Àðòóð 
Êîëåñíèê. Éîãî çàñòóïíèêîì 
ñòàâ Ìèõàéëî Øàô³ð. Íà ïî-
ñàäó â³äïîâ³äàëüíîãî ñåêðåòàðÿ 
îðãàí³çàö³¿ ïåðåîáðàëè â³äîìó 
øòàíã³ñòêó Ìàéþ Ë³ùåíêî.
Ó ïëàíàõ êåð³âíèöòâà îñåðåäêó 
Àñîö³àö³¿ íà 2020 ð³ê — ñòâî-
ðåííÿ ñïîðòèâíîãî ñàéòó, 
ïðîâåäåííÿ çìàãàíü ñåðåä 
êîðåñïîíäåíò³â ç ð³çíèõ âè-
ä³â ñïîðòó, à òàêîæ ï³äòðèìêà 
ðåã³îíàëüíèõ êîíêóðñ³â ñå-
ðåä ñïîðòèâíèõ æóðíàë³ñò³â ³ 
ñïîðòèâíî¿ ôîòîãðàô³¿.

Виграли 
чемпіонат 
 Ó Êèºâ³ â³äáóâñÿ çèìî-
âèé Âñåóêðà¿íñüêèé ÷åìï³î-
íàò ç ôëàã-ôóòáîëó «Ñèëüíà 
ìîëîäü». Öå áåçêîíòàêòíèé 
ð³çíîâèä àìåðèêàíñüêîãî 
ôóòáîëó.
Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü ï³â-
ñîòí³ âèõîâàíö³â ñïîðòèâíî-
ãî êëóáó «Â³ííèöüê³ âîâêè». 
Âîíè áîðîëèñü çà ïåðåìîãó 
â ð³çíèõ â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ: 
U-11, U-13, U-15 òà U-17.
Â³ííè÷àíè âèáîðîëè òðè çîëî-
òèõ êóáêè ç ÷îòèðüîõ ìîæëè-
âèõ, à òàêîæ ñð³áëî òà áðîíçó. 
Òàêèì ÷èíîì â³ííèöüêèé êëóá 
ïîêàçàâ íàéêðàùèé ðåçóëüòàò 
ñåðåä óñ³õ êîìàíä Óêðà¿íè.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №1 (1127)
Шахові двоходові задачі-мініатюри.

Задача №2501-2504
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

Мат за два ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №52 (1470) від 25 грудня 2019 року 
Задача №2497
I. 1. Tc4! Цугцванг; 1… Kpe5|e5|Kc5, Kd2, Kd4 
2. Фg5|Фg8| Фd4(:)x.
Задача №2498
1. Kph6! Цугцванг; 1… T:g6+|T:f8|Tg7  2. Kf8:g6|g7|dg7:x
Задача №2499
1. Фd1+? Kc2!; 1. Фf3 (Фh3)? Kpb4! 1. Фd3! Загроза 2. Фa3x;
1… Kpb4|b4|Kc2, Kb3  2. Фd4|Фd4|Фb3(:)x
Задача №2500
1. C:h2? 1...gh2:  2. Фf1x;  1...g2!; 1. Kpe3? Kp:g1!;
1. Kpe2! Цугцванг; 1...g2|Kp:g1  2. Ф:h2|Фf1x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

 Íèí³ ôóòáîëîì çàéìàºòüñÿ 
15 òèñÿ÷ ìåøêàíö³â Â³ííè÷÷èíè. 
Ðåãóëÿðíî â³äáóâàþòüñÿ çìàãàííÿ 
ñåðåä àìàòîð³â, þíàê³â, ä³â÷àò, 
âåòåðàí³â, ó÷àñíèê³â ÎÎÑ, ëþäåé 
ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè òîùî. 
Ïðî öå éøëîñÿ íà II êîíôåðåíö³¿ 
îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó.

Ïðî äîñÿãíåííÿ ðîçïîâ³â ãîëî-
âà ö³º¿ ãðîìàäñüêî¿ ñï³ëêè ²ãîð 
Ãàòàóëë³í. Â³í íàãàäàâ, ùî öüîãî 
ðîêó ó Â³ííèö³ ïðîâåëè íàéìàñî-
â³øèé ôóòáîëüíèé òóðí³ð Óêðà¿-

íè (çà ó÷àñò³ áëèçüêî òèñÿ÷³ ãðàâ-
ö³â) — «Utmost Cup». Ì³ñöåâèé 
ñóääÿ Â³êòîð Íèæíèê ïðîéøîâ 
óñ³ çàë³êè, ³ 2020 ð³ê ðîçïî÷íå 
àðá³òðîì Ô²ÔÀ. Ñåðåä óñ³õ ðåã³-
îí³â ëèøå â íàøîìó òðåíåðñüê³ 
êóðñè çà ïðîãðàìîþ ÓªÔÀ êà-
òåãîð³¿ «Ñ» (þíàöüêèé ôóòáîë) 
ïðîâîäÿòüñÿ áåçêîøòîâíî.

Ó öüîìó ðîö³ êîìàíäà «ÅÌÑ-
Ïîä³ëëÿ» âïåðøå çà âñþ ³ñòîð³þ 
ðîçïî÷àëà ñåçîí ó âèù³é ë³ç³ ÷åì-
ï³îíàòó Óêðà¿íè. Îäðàçó ï’ÿòü â³-
ííèöüêèõ ôóòáîë³ñòîê âõîäÿòü 

äî íàö³îíàëüíèõ çá³ðíèõ, à Þë³ÿ 
Õðèñòþê âäðóãå ïîñï³ëü âèçíàíà 
êðàùîþ ìîëîäîþ ôóòáîë³ñòêîþ 
Óêðà¿íè. Íà êîíôåðåíö³¿ ¿é âðó-
÷èëè â³äçíàêó Óêðà¿íñüêî¿ àñî-
ö³àö³¿ ôóòáîëó.

— Ïðèºìíî îòðèìóâàòè ÷åðãîâó 
âèíàãîðîäó. Öå íàäèõàº ïðàöþ-
âàòè ùå á³ëüøå íàä ñïîðòèâíèì 
âäîñêîíàëåííÿì. Ìîÿ ìåòà — óâ³-
éòè äî æ³íî÷î¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè, — 
ñêàçàëà Þë³ÿ Õðèñòþê.

Àíàëîã³÷íó íàãîðîäó âðó÷èëè 
â÷èòåëüö³ ô³çêóëüòóðè Â³ííèöüêî¿ 

øêîëè ¹ 10 Çîðèñëàâ³ Øèíêà-
ðóê. Âîíà ñòàëà ëàóðåàòîì Âñåó-
êðà¿íñüêîãî êîíêóðñó «²ííîâàö³é-
íèé óðîê ç åëåìåíòàìè ôóòáîëó».

— Ìè çíÿëè ê³ëüêà â³äåîóðî-
ê³â ôóòáîëó ç äðóãîêëàñíèêà-
ìè ³ ïðåçåíòóâàëè íà êîíêóðñ. 
Âîíè ö³êàâ³ ³ íå òàê³, ÿê ó ³íøèõ. 
Âïðîâàäæóºìî áàãàòî ³ííîâàö³é. 
Ïðèì³ðîì, äëÿ êðàùî¿ êîîðäè-
íàö³¿ ðóõ³â ï³ä ÷àñ âïðàâ ìàëå÷³ 
âèêîðèñòîâóºìî îáðó÷³ àáî ñòåï-
ïëàòôîðìè, — ðîçïîâ³ëà Çîðèñ-
ëàâà Øèíêàðóê.

Вчителька фізкультури виграла 
Всеукраїнський конкурс

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Çà òðàäèö³ºþ ãàçåòà RIA âè-
çíà÷àº ÒÎÏ-10 ñïîðòñìåí³â ðîêó 
íà Â³ííè÷÷èí³. Áåçóìîâíî, öåé 
ñïèñîê º ñóá’ºêòèâíèì, ÿê ³ 
áóäü-ÿêèé ³íøèé. Àëå â³í äîïî-
ìîæå âáîë³âàëüíèêàì ïðèãàäàòè 
ÿñêðàâ³ ñïîðòèâí³ ìèòòºâîñò³ ³ 
äîñÿãíåííÿ íàøèõ ÷åìï³îí³â. 
Ó ïåðøó ÷åðãó â ðåéòèíãó â³äî-
áðàæåí³ âèäè ñïîðòó, ÿê³ çáèðà-
þòü íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ãëÿäà÷³â.

ОЛЕГ ЦАРЬКОВ 
(КУЛЬОВА СТРІЛЬБА) 

2020 ð³ê — îë³ìï³éñüêèé. Àñ 
êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè Îëåã Öàðüêîâ 
ïîêè ùî ºäèíèé ñåðåä â³ííèöü-
êèõ ñïîðòñìåí³â çäîáóâ ïóò³âêó 
íà ²ãðè â Òîê³î-2020. Òàêîæ â³í 
ñòàâ ïåðøèì çà âñþ ³ñòîð³þ âîëî-
äàðåì îë³ìï³éñüêî¿ ë³öåíç³¿ ñåðåä 
ñòð³ëüö³â íàøîãî ðåã³îíó.

АРТУР ЗАГОРУЛЬКО (ФУТБОЛ) 
Â³ííèöüêà «Íèâà» ïåðåæè-

âàº íèí³ ñêëàäí³ ÷àñè. Êîìàíäà 
â àóòñàéäåðàõ, çì³íèâñÿ ãîëîâíèé 
òðåíåð, íåâèçíà÷åíèì º ð³÷íèé 
áþäæåò. Âñå æ ìàºìî é ïîçèòèâí³ 
ìîìåíòè. Íàïðèêëàä, îäíèì ³ç 
ë³äåð³â ïåðåãîí³â áîìáàðäèð³â 
äðóãî¿ ë³ãè º íèâ³âñüêèé ôîðâàðä 
Àðòóð Çàãîðóëüêî, ÿêèé çàáèâ â³-
ñ³ì ãîë³â. 

СЕРГІЙ БОГАЧУК (БОКС) 
Â³ííèöüêèé áîêñåð-ïðîôåñ³-

îíàë Ñåðã³é Áîãà÷óê íåùîäàâ-
íî çäîáóâ ñâ³é ïåðøèé òèòóë — 
÷åìï³îíà Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè. 
À íàïðèê³íö³ ðîêó çäîáóâ 17-òó 

ïîñï³ëü ïåðåìîãó, ïðè÷îìó âñ³ — 
íîêàóòîì!

ІВАН ЧУПРИНКО 
(ПАУЕРЛІФТИНГ) 

Ïàóåðë³ôòåð ²âàí ×óïðèíêî — 
íàïåâíî, íàéñòàá³ëüí³øèé â³-
ííèöüêèé ñïîðòñìåí îñòàííüîãî 
äåñÿòèð³÷÷ÿ. Â³í ðåãóëÿðíî çäî-
áóâàº ìåäàë³ íàéâèùîãî ́ àòóíêó 
íà ÷åìï³îíàòàõ ñâ³òó òà ªâðîïè 
ç æèìó ëåæà÷è ñåðåä ÷îëîâ³ê³â, 
à òàêîæ îíîâëþº ñâ³òîâ³ ðåêîðäè. 
Öüîãî ðîêó ²âàí ïåðåì³ã íà êîí-
òèíåíòàëüí³é ïåðøîñò³ â Ëþê-
ñåìáóðç³ ³ îòðèìàâ çâàííÿ çàñëó-
æåíîãî ìàéñòðà ñïîðòó Óêðà¿íè.

ЮЛІЯ ХРИСТЮК (ФУТБОЛ) 
Þë³ÿ äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü âè-

çíàºòüñÿ êðàùîþ ìîëîäîþ 
ôóòáîë³ñòêîþ Óêðà¿íè. Âîíà 
º ë³äåðîì ³ â þíàöüê³é çá³ðí³é 
êðà¿íè, ³ ó â³ííèöüêîìó êëóá³ 
«ÅÌÑ-Ïîä³ëëÿ». Çíà÷íîþ ì³ðîþ 
çàâäÿêè çóñèëëÿì Þë³¿ Õðèñòþê 
íàøà êëóáíà êîìàíäà äåáþòóâàëà 
³ çàêð³ïèëàñÿ ó âèù³é ë³ç³ ÷åì-
ï³îíàòó Óêðà¿íè ç ôóòáîëó ñåðåä 
æ³íîê.

АНДРІЙ КОЗАК 
(«КРИЖАНА ЛЮДИНА») 

Â³ííè÷àíèí Àíäð³é Êîçàê ðà-
í³øå çàõîïëþâàâñÿ ìîðæóâàííÿì. 
À ç ö³º¿ îñåí³ 40-ð³÷íèé ô³çêóëü-
òóðíèê õîäèòü âóëèöÿìè â îäí³é 
ôóòáîëö³ òà ñîðî÷ö³ ç êîðîòêèìè 
ðóêàâàìè. Â³í íàçèâàº ñåáå «êðè-
æàíîþ ëþäèíîþ». Àíäð³é Êîçàê 
êàæå, ùî òàêèì ÷èíîì â³äêðèâàº 
â ñîá³ ïåâíèé ïîòåíö³àë ³ äàº ìå-
ñåäæ ñóñï³ëüñòâó.

ТОП-10 ВІННИЦЬКИХ 
СПОРТСМЕНІВ РОКУ 
Рейтинг RIA  У списку — ігровики, 
бійці і «крижана людина». А також 
стрільці, які здобули путівки 
на Олімпійські ігри і Паралімпіаду

ВОЛОДИМИР СИДОРЕНКО 
(ВОЛЕЙБОЛ) 

Â³ííèöüêà ÷îëîâ³÷à âîëåé-
áîëüíà êîìàíäà «Ñåðöå Ïîä³-
ëëÿ» ìèíóëîãî ñåçîíó, âïåðøå 
â ñâî¿é ³ñòîð³¿ âèáîðîëà ñð³áí³ íà-
ãîðîäè Ñóïåðë³ãè. Öüîãî ñåçîíó 
«ñåðäå÷êè» çíîâó â ë³äåðàõ åë³ò-
íîãî äèâ³ç³îíó. Âàãîìèé âíåñîê 
ó ¿õí³ óñï³õè ðîáèòü Âîëîäèìèð 
Ñèäîðåíêî, ÿêèé â³äçíà÷àºòüñÿ 
ãàðìàòíèìè óäàðàìè ³ ïðèíîñèòü 
áàãàòî î÷îê êîìàíä³.

ОЛЕКСІЙ ДЕНИСЮК 
(КУЛЬОВА СТРІЛЬБА) 

Ñòð³ëåöü ³ç âàäàìè îïîðíî-
ðóõîâîãî àïàðàòó Îëåêñ³é Äåíè-
ñþê áóâ ïðèçåðîì ïîïåðåäíüî¿ 
Ïàðàë³ìï³àäè. Öüîãî ðîêó â³í 
çäîáóâ ê³ëüêà íàéâèùèõ íàãî-
ðîä íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó ³ çäîáóâ 
ïàðàîë³ìï³éñüêó ïóò³âêó äî Òî-
ê³î-2020. Òàì Îëåêñ³é Äåíèñþê 
çáèðàºòüñÿ ïîáîðîòèñÿ çà çîëîòî. 
Îêð³ì òîãî, â³í º ïðèçåðîì öüî-
ãîð³÷íîãî ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç³ 

çäîðîâèõ ñïîðòñìåí³â.

В’ЯЧЕСЛАВ ОТЕРАНСЬКИЙ 
(КІКБОКСИНГ) 

Â’ÿ÷åñëàâ Îòåðàíñüêèé — â³-
äîìèé â³ííèöüêèé òðåíåð ç ê³ê-
áîêñèíãó. Âîäíî÷àñ 47-ð³÷íèé 
ôàõ³âåöü ïðîäîâæóº âèñòóïà-
òè íà ì³æíàðîäíèõ çìàãàííÿõ. 
Íà ÷åìï³îíàòó ñâ³òó â Ïîëü-
ù³ Â’ÿ÷åñëàâ Îòåðàíñüêèé áóâ 
íàéñòàðøèì ñåðåä â³ííèöüêèõ 
ê³êáîêñåð³â ³ ï³äí³ìàâñÿ íà íàé-
âèùó ñõîäèíêó ï'ºäåñòàëó îäðà-
çó ó òðüîõ êàòåãîð³ÿõ! Çàãàëîì 
Â’ÿ÷åñëàâ ìàº äåñÿòü çîëîòèõ 
ñâ³òîâèõ íàãîðîä. 

ІЛЛЯ НИЖНИК (ШАХИ) 
Ïðîâ³äíèé â³ííèöüêèé øàõ³ñò 

²ëëÿ Íèæíèê îäíîîñ³áíî ïåðå-
ì³ã íà ïðåñòèæíîìó â³äêðèòîìó 
÷åìï³îíàò³ ÑØÀ ñåðåä 357 ó÷àñ-
íèê³â, ñåðåä ÿêèõ 17 º ãðîñìåé-
ñòåðàìè. Íàãàäàºìî, ðàí³øå ²ëëÿ 
áóâ íàéìîëîäøèì ì³æíàðîäíèì 
ãðîñìåéñòåðîì ïëàíåòè.  

Сергій Богачук 
наприкінці року здобув 
17-ту поспіль перемогу, 
причому всі – нокаутом!



11 RIA, Ñåðåäà, 8 ñ³÷íÿ 2020

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

²ìåíà çåìëÿ-
ê³â, ÿêèõ óáèëè 
íà Äîíáàñ³, ìîæíà 
çíàéòè íà êàíàë³ 

YouTube çà òàêèì ïîñèëàí-
íÿì bitly.su/5ROBVJ. ¯õ ïîäàíî 
â àëôàâ³òíîìó ïîðÿäêó. Ïîðó÷ 
ç ôîòîãðàô³ÿìè — äâ³ äàòè: íà-
ðîäæåííÿ é çàãèáåë³. Ñâ³òëèíè 
â ³íòåðàêòèâíîìó âàð³àíò³, ïî-
ñò³éíî çì³íþþòü îäíà îäíó. Çà-
ãàëîì 185 æèòåë³â êðàþ â³ääàëè 
æèòòÿ ó áîðîòüá³ ç âîðîãîì.

Íàéá³ëüøå âòðàò çàçíàëà Â³-
ííèöÿ — 22 çàãèáëèõ. Ó Êîçÿ-
òèíñüêèé ðàéîí íå ïîâåðíóëèñÿ 
æèâèìè 14, Ãàéñèíñüêèé — 13, 
Êàëèí³âñüêèé, Æìåðèíñüêèé 
³ Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé — 
ïî 10 æèòåë³â.

Â³ííèöüêèé, Áàðñüêèé, Êðè-
æîï³ëüñüêèé ðàéîíè âòðàòèëè 
ïî âîñüìåðî ñâî¿õ çåìëÿê³â. 
Ïî øåñòåðî — ²ëë³íåöüêèé, Ë³-
òèíñüêèé ³ Òèâð³âñüêèé.

Ïî ï’ÿòåðî âáèòèõ îïëàêóâàëè 
ó Òðîñòÿíåöüêîìó ³ Õì³ëüíèöü-
êîìó ðàéîíàõ.

Ó Ëèïîâåöüêîìó ðàéîí³ íå äî-
÷åêàëèñÿ ÷îòèðüîõ ñâî¿õ çåìëÿê³â. 
Ñò³ëüêè æ ó Ïîãðåáèùåíñüêîìó, 
Òîìàøï³ëüñüêîìó ³ ßìï³ëüñüêîìó 
îêðåìî âçÿòèõ.

Ïî òðîº ó÷àñíèê³â áîéîâèõ 

ä³é âòðàòèëè ó Áåðøàäñüêîìó, 
Ï³ùàíñüêîìó òà Òåïëèöüêîìó 
ðàéîíàõ.

Ïî îäíîìó — ó Ìóðîâàíîêó-
ðèëîâåöüêîìó, Îðàò³âñüêîìó, 
Òóëü÷èíñüêîìó, ×åðí³âåöüêîìó 
³ ×å÷åëüíèöüêîìó ðàéîíàõ.

ПЕРША ВТРАТА — 
ДЕСАНТНИК КОВАЛЕНКО 

Ïåòðî Êîâàëåíêî, â³éñüêîâèé 
95-¿ äåñàíòíî¿ áðèãàäè, çàãè-
íóâ 2 òðàâíÿ 2014 ðîêó á³ëÿ 
Ñëîâ’ÿíñüêà Äîíåöüêî¿ îá-
ëàñò³. Â³í ñòàâ ïåðøèì ñåðåä 
ìåøêàíö³â îáëàñò³, ÿêèõ óáèëè 
ó çîí³ ÀÒÎ.

Ó òîé äåíü áîéîâèêè âèêî-
ðèñòàëè ï³äëó ïóò³íñüêó òàêòè-
êó — õîâàòèñÿ çà ñïèíàìè æ³-
íîê ³ ä³òåé. Êîëè êîëîíà ÁÒÐ³â 
äåñàíòíèê³â âè¿õàëà íà ì³ñò, 
äîðîãó ¿ì ïåðåêðèëè öèâ³ëüí³, 
ïåðåâàæíî æ³íêè ç ä³òüìè. Ï³ä 
÷àñ ïåðåìîâèí â³éñüêîâèõ, ç-çà 
ñïèí íàòîâïó ïðîëóíàâ ïîñòð³ë. 
Ãðàíàòà âèáóõíóëà á³ëÿ ÁÒÐà 
Êîâàëåíêà. Ïîñòð³ë áóâ çä³é-
ñíåíèé ç ï³äñòâîëüíîãî ãðàíà-
òîìåòà.

Ïåòðî ïðèéíÿâ óäàð íà ñåáå, 
òèì ñàìî çàõèñòèâ åê³ïàæ. Ìî-
ëîäîìó êðàñèâîìó äåñàíòíèêó 
áóëî íà òîé ÷àñ ò³ëüêè 20. Ïî-
õîâàëè éîãî ó ð³äíîìó ñåë³ Ðàõ-
í³âêà Ãàéñèíñüêîãî ðàéîíó. Íà-
ãàäàºìî, ó öüîìó ñåë³ íàðîäèâñÿ 

НАЙБІЛЬШЕ ЗАГИБЛИХ 
НА ДОНБАСІ — З ВІННИЦІ 
Пам'ятаємо!  Жоден район нашої 
області не оминула сумна звістка з 
війни на Донбасі. За весь час бойових 
дій загинули 185 наших земляків. 
Найбільше втрат з Вінниці, Козятинського 
і Гайсинського районів. Наймолодшому 
на час загибелі було тільки 18, ще двом — 
неповних 20, найстаршому — 55. RIA 
систематизувала прізвища загиблих 
по районах області

Âàñèëü Ñòóñ. Õëîïåöü ùå íå áóâ 
îäðóæåíèé.

Äî Ðàõí³âêè Êîâàëåíêè ïåðå-
¿õàëè â ñåëî ç Àáõàç³¿. Íà òîé 
÷àñ Ïåòðî áóâ ùå çîâñ³ì ìàëèì. 
Âòåêëè â³ä â³éíè, ÿêó òàêîæ 
ðîçâ’ÿçàëà Ðîñ³ÿ ó Ãðóç³¿, à ñè-
òóàö³ÿ ïîâòîðèëàñÿ â Óêðà¿í³.

Áàòüêî Ïåòðà ðîçïîâ³äàâ, ùî 
ïîáðàòèìè ç 95-¿ íà ì³ñö³ çàãè-
áåë³ âñòàíîâèëè ïàì’ÿòíèé çíàê. 
Ï³ñëÿ òîãî éîãî çðóéíóâàëè ì³ñ-
öåâ³. Áàòüêî ¿çäèâ ç âîëîíòåðàìè 
ç Ãàéñèíà ³ Â³ííèö³, ùîá â³ä-
íîâèòè ïîñòàìåíò.

НАЙМОЛОДШОМУ 
БУЛО НЕПОВНИХ 19, 
НАЙСТАРШОМУ — 55 

Ñåðã³é Áîéêî ç Êðèæîïîëÿ — 
íàéìîëîäøèé ñåðåä òèõ, ÷èº 
æèòòÿ îá³ðâàëîñÿ ó çîí³ áîéî-
âèõ ä³é íà Äîíáàñ³. Éîãî âáèëè 
çà ÷îòèðè ì³ñÿö³ äî 19-ë³òòÿ. Ñòà-
ëîñÿ öå ï³ä ÷àñ âèõîäó ï³äðîçä³-
ëó ç ðàéîíó áîéîâèõ ä³é íà Ëó-
ãàíùèí³. Êóðñàíò Íàâ÷àëüíîãî 
öåíòðó ìîëîäøèõ ñïåö³àë³ñò³â 
Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè ïåðå-
áóâàâ íà ïóíêò³ ïðîïóñêó Äî-
âæàíñüêèé.

Ñïåðøó ¿õ îáñòð³ëþâàëè ç ðî-
ñ³éñüêî¿ òåðèòîð³¿. Ïîò³ì îêóïàí-
òè ïåðåòíóëè êîðäîí. Îáñòð³ëÿëè 
êîëîíó íàøèõ â³éñüêîâèõ. Â³ä 
îäíîãî ç ì³íîìåòíèõ ïîñòð³ë³â 
Ñåðã³é ä³ñòàâ ïîðàíåííÿ, â³ä 
ÿêîãî éîãî íå âäàëîñÿ âðÿòóâàòè.

«Ñåðã³é çàõèùàâ ð³äíó çåìëþ 
â³ä ïóòëåð³âñüêèõ ãíèä, — íàïè-
ñàâ òîä³ éîãî òîâàðèø ³ çåìëÿê 
Ìàêñèì Àíäð³¿øåí. — Â³í áóâ 
ñïðàâæí³ì ïàòð³îòîì ñâîº¿ íàö³¿. 
Çíàâ éîãî ç äèòèíñòâà, âèðîñëè 
íà îäí³é âóëèö³. Ìåí³ íå âèñòà-
÷àòèìå òåáå. Ãåðî¿ íå âìèðàþòü! 
Ãåðîÿì ñëàâà!» 

Íàéñòàðøèì ñåðåä òèõ, õòî 
çàãèíóâ íà Äîíáàñ³, ñòàâ Ñåðã³é 
Âîçíþê ç Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî 
ðàéîíó. Éîãî æèòòÿ îá³ðâàâ âî-
ðîæèé ïîñòð³ë 25 ñåðïíÿ 2015-ãî. 
Íà òîé ÷àñ ÷îëîâ³êîâ³ âèïîâíè-
ëîñÿ 55.

ГЕРОЯ УКРАЇНИ ПРИСВОЄНО 
ПОСМЕРТНО 

Ï’ÿòåðî íàøèõ çåìëÿê³â óäî-
ñòîºí³ íàéâèùîãî çâàííÿ Ãåðîé 
Óêðà¿íè ïîñìåðòíî. Ùå îäèí 
ïðîôåñ³éíèé â³éñüêîâèé — Ñåð-
ã³é Ñîáêî ç Ë³òèíà òàêîæ îòðè-
ìàâ Çîëîòó Ç³ðêó. Â³í ïðîäîâæóº 
ñëóæáó ó Çáðîéíèõ ñèëàõ.

Äâà â³éñüêîâ³ ëüîò÷èêè â³-
ííè÷àíè Êîñòÿíòèí Ìîãèëêî ³ 
Äìèòðî Ìàéáîðîäà íàãîðîäæåí³ 
íàéâèùîþ â³äçíàêîþ äåðæàâè 
çà òå, ùî ö³íîþ âëàñíîãî æèò-
òÿ âðÿòóâàëè æèòòÿ ³íøèõ. Âîíè 
â³äâåëè ñâî¿ ë³òàêè, ï³äáèò³ ðî-
ñ³éñüêèìè îêóïàíòàìè, â³ä íà-
ñåëåíèõ ïóíêò³â. Íå äàëè âïàñ-
òè ïàëàþ÷èì ë³òàêàì íà ãîëîâè 
ëþäåé. Õî÷à ìàëè ìîæëèâ³ñòü 
êàòàïóëüòóâàòèñÿ ³ áóòè âðÿòî-
âàíèìè. Íå ïðî ñåáå äóìàëè ó ò³ 
òðàã³÷í³ õâèëèíè.

Â³äâàæíèé ñïåöíàç³âåöü Þð³é 
Êîâàëåíêî ç Áåðøàäñüêîãî ðà-
éîíó ðàçîì ç³ ñâî¿ìè ï³äëåãëèìè 
ïðîâ³â äåê³ëüêà óñï³øíèõ îïåðà-
ö³é, ùîá çóïèíèòè ïðîñóâàííÿ 
ðîñ³éñüêèõ â³éñüê íà òåðèòîð³þ 
ð³äíî¿ äåðæàâè. Â îäíîìó ç áî¿â 
ó ì³ñöå ¿õíüîãî çíàõîäæåííÿ âëó-
÷èëà ì³íà.

Æìåðèí÷àíèí Â’ÿ÷åñëàâ Ñå-
ìåíîâ ñëóæèâ ó Ìîãèë³â-Ïîä³ëü-
ñüêîìó ïðèêîðäîííîìó çàãîí³. Ç 
ïî÷àòêîì áîéîâèõ ä³é áóâ â³ä-
ïðàâëåíèé íà ðîñ³éñüêî-óêðà¿í-

ñüêèé êîðäîí. Çàãèíóâ ó áîþ ç 
ðîñ³ÿíàìè, à íå ñåïàðàòèñòàìè. 
Éîãî ³ì’ÿ ïðèñâîºíî Ìîãè-
ë³â-Ïîä³ëüñüêîìó ïðèêîðäîí-
íîìó çàãîíó.

Ó 2017 ðîö³, 27 ÷åðâíÿ, ó Êèºâ³ 
ï³ä³ðâàëè ìàøèíó óêðà¿íñüêîãî 
ðîçâ³äíèêà ïîëêîâíèêà Ìàêñè-
ìà Øàïîâàëà, ÿêèé íàðîäèâñÿ 
³ âèð³ñ ó Â³ííèö³. Â îäíîìó ç 
áóäèíê³â íà Âèøåíüö³ ïðîæèâàº 
ìàòè ðîçâ³äíèêà.

Ò³ëüêè ï³ñëÿ éîãî âáèâñòâà ñòà-
ëî â³äîìî, ùî Øàïîâàë ðàçîì ç 
á³éöÿìè î÷îëþâàíîãî íèì ï³ä-
ðîçä³ëó ïðîâ³â íèçêó óñï³øíèõ 
îïåðàö³é íà îêóïîâàí³é òåðè-
òîð³¿. Ä³ñòàâ áàãàòî ³íôîðìàö³¿ 
ïðî ó÷àñòü ðîñ³éñüêèõ â³éñüêî-
âèõ ó â³éí³ ïðîòè íàøî¿ äåðæà-
âè. Äî çàãèáåë³ ðîçâ³äíèêà ó ÇÌ² 
íå ïîâ³äîìëÿëîñÿ ïðî éîãî ó÷àñòü 
â ÀÒÎ ³ ðîáîòó íà îêóïîâàí³é òå-
ðèòîð³¿.

Ìàêñèìà Øàïîâàëà íàãîðî-
äæåíî Çîëîòîþ ç³ðêîþ Ãåðîÿ 
Óêðà¿íè (ïîñìåðòíî), éîìó ïðè-
ñâîºíî çâàííÿ ãåíåðàë-ìàéîðà.

Прізвище Максима Шаповала 
не значиться у згаданому ін-
терактивному списку вінничан, 
загиблих у війні на Донбасі. Так 
само не значаться в ньому імена 
ще трьох наших земляків. Допо-
внюємо їх.
Усі троє загинули у 2018-му: ві-
домому волонтеру, який потім 
підписав контракт із ЗСУ Вален-
тину Белінському з Вінниці було 
53 роки.
У день 30 квітня того ж року обі-
рвалося життя 19-річного Олек-
сандра Микитюка, десантника 

95-ї бригади. Відважний хло-
пець родом з села Білий Рукав 
Хмільницького району.
Капітан 59-ї бригади Олек-
сандр Шипа загинув 3 вересня 
2018-го. Йому було 34 роки. 
Він із села Верхівка Барського 
району.
Герої живуть доти, доки про 
них пам’ятають. Вічна пам'ять 
Героям!
Ознайомитися з повним спис-
ком загиблих можна на сайті 
20minut.ua за посиланням 
bitly.su/Ylze. 

Доповнення до списку 

Десантник 95-ї бригади перший з вінничан, хто 
загинув в АТО, на той час, у 2014-му, йому було 
лише 20. Він — єдиний із усіх загиблих, на чиї похорони 
приїздив військовий генерал

Ñåðã³é Ñîáêî ç Ë³òèíà 
îòðèìàâ Çîëîòó Ç³ðêó. 
Ï’ÿòåðî íàøèõ çåìëÿê³â 
óäîñòîºí³ íàéâèùîãî 
çâàííÿ Ãåðîé Óêðà¿íè 
ïîñìåðòíî

Â²ÉÍÀ
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ім. Коцюбинського
КІНО 

Щасливого Різдва
Комедія, 8.01, поч. о 10.00, 14.00, 19.50
9.01–15.01,   час   сеансів  —  за   тел.   52–59–78 

Джуманджі:   Наступний   рівень 
Пригоди ,  8.01,   поч.   о  15.20, 21.50 
9.01–15.01,   час   сеансів   за   тел.   52–59–78 

 Скажене весілля 2
Комедія, 8.01, поч. о 16.00, 21.55
9.01–15.01,   час   сеансів  —  за   тел.   52–59–78 

 Шпигуни під прикриттям
Комедія, 8.01, поч. о 12.00, 18.05
9.01–15.01,   час   сеансів  —  за   тел.   52–59–78 

 Ігри з вогнем
Комедія, 8.01, поч. о 10.40, 19.50
9.01–15.01,   час   сеансів  —  за   тел.   52–59–78 

Кішки
Мюзикл, 8.01, поч. о 17.40
9.01–16.01,   час   сеансів  —  за   тел.   52–59–78 

КІНОТЕАТР РОДИНА
Шпигунки під прикриттям
Анімація, 8.01, поч. о 10.00, 12.00

Червоні черевики і семеро гномів
Анімація, 8.01, поч. о 14.00, 16.00
9.01–15.01, поч. о 10.00, 12.00

Щасливого Різдва
Комедія, 8.01, поч. о 18.00

Дулітл
Пригода, 9.01–15.01, поч. о 14.00, 16.00, 18.00

Скажене весілля 2
Комедія, 8.01, поч. о 20.10
9.01–15.01, поч. о 20.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Джуманджі: Наступний рівень
Пригоди, 8.01, поч. о 10.00
9.01–15.01, довідка — за тел. (096)003–50–50

Зоряні війни. Скайвокер. Сходження
8.01, поч. о 10.00, 13.20
9.01–15.01, довідка — за тел. (096)003–50–50

Скажене весілля 2
Комедія, 8.01, поч. о 12.20, 13.20, 14.20, 15.30, 
16.30, 17.40, 18.40, 19.50, 20.50, 23.00
9.01–15.01, довідка — за тел. (096)003–50–50

Ігри з вогнем
Комедія, 8.01, поч. о 16.00, 16.40, 18.40, 20.40
9.01–15.01, довідка — за тел. (096)003–50–50

Кішки
Мюзикл, 8.01, поч. об 11.20, 13.40, 18.00
9.01–15.01, довідка — за тел. (096)003–50–50

Чорне Різдво
Трилер, 8.01, поч. о 10.00, 12.10
9.01–15.01, довідка — за тел. (096)003–50–50

Дулітл
Комедія, 8.01, поч. о 18.50, 21.00, 23.10
9.01–15.01, довідка — за тел. (096)003–50–50

ÀÔ²ØÀ

Національна капела 
бандуристів
8 січня до Вінниці завітає 
відомий колектив — На-
ціональна заслужена 
капела бандуристів 
України імені Георгія 
Іларіоновича Майборо-

ди. Жанрова особливість капели — усі артисти 
співають та одночасно 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 драмте-
атру ім. Садовського ви-
ступить Ірина Федишин. 
На вінницькому концерті 
протягом двох годин для 

вас звучатимуть всі найкращі пісні: «Білі троян-
ди», «Долоньки», «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.

Lords of the Sound — 
святковий концерт!
12 січня у Будинку офіце-
рів зустрічайте симфо-
нічний оркестр "Lords of 
the Sound" у супроводі 
хору, а також фіналістів та 
суперфіналістів вокаль-

них талант-шоу: Маргарита Мелешко, Ігор Петров, 
Ярослав Радіоненко, балет Colors. Ви матимете на-
году почути живе звучання європейських різдвяних 
хітів та саундтреків до найулюбленіших новорічних 
фільмів. Але і це ще не все! Організатори готують 
сюрпризи та цікаві елементи, про які дізнаються 
глядачі безпосередньо на концерті Grand Christmas 
від Lords of the Sound. Початок о 19.00, вартість 
квитків: 170–540 грн.

«Лісапетний баталь-
йон» з грандіозним 
концертом
28 січня зустрічайне 
на сцені Будинку офіцерів 
неймовірно креативний 
колектив "Лісапетний 
батальйон" на чолі з На-

талією Фаліон. Концерт колективу — це яскрава 
подія, де багато драйву, гумору, феєрії емоцій, які 
запам'ятаються вінницькій публіці надовго.
Початок концерту о 19.00. Вартість квитків: 
180–300 грн.

Гортаючи Шекспіра
30 січня в обласній 
філармонії розпочина-
ється новий концертний 
рік проектом «Гортаючи 
Шекспіра» у виконанні 
обласного симфонічно-
го оркестру. Творчість 

«національного поета Англії», одного із найбільших 
англомовних письменників та кращих драматур-
гів світу Вільяма Шекспіра надихнула не одного 
композитора на увіковічення його рядків мовою 
музики. До програми увійшли широко відомі та 
маловиконувані твори композиторів світу, в основу 
яких покладені праці Шекспіра. Початок о 18.30.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 

ВИСТАВКИ 
Виставка 
Олександра 
Антонюка
До 19 січня у Вінниці три-
ває унікальна виставка 
"Антологія" Олександра 
Антонюка. Це перший 

художник, який своєю творчістю відкрив арт-
простір галереї «Арт Шик» для вінницького глядача. 
Саме він почав знайомство вінничан з творчістю 
найбільш цікавих сучасних художників інших 
регіонів України. Роботи художника знаходяться 
в приватних колекціях і різних галереях України, 
а також за кордоном. У полотнах Олександра явно 
простежується вплив іконопису і так званого наїву.
Теми творчості Олександра Антонюка різноманіт-
ні, це — біблійні, історичні і казково-фантастичні 
сюжети.
Виставка буде відкрита для відвідування у будні: 
10.00–20.00, субота: 11.00–19.00, неділя: 11.00–
18.00. Вхід вільний.

Музей моделей транспорту у Вінниці
У самому центрі міста (вул. Соборна, 64) працює 
унікальний музей, який налічує близько 5037 моде-
лей транспорту. Аналогів музей не має ні в Україні, ні 
в Європі. Виставка унікальна і дуже дорога, розпо-
діляється на кілька частин: вантажні, легкові, спеці-
альні автомобілі, автобуси, мотоцикли, військова тех-
ніка 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.

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

Пригоди 
в країні Оз
Лірична клоунада 
для дітей
8.01–11.01, поч. 
о 10.00; 12.01, поч. 
о 12.00
Любі діти, театр підго-

тував для вас ліричну клоунаду «Пригоди в Країні 
Оз» за казкою відомого письменника Лаймена 
Френка Баума. Отож, до зустрічі з улюбленими 
героями дивовижної Країни.

Селфі зі склеро-
зом
Мала сцена. Незвичай-
на комедія
10.01, поч. о 19.00
Незвичайна комедія 
на 2 дії за п’єсою 
нашого сучасника, 

письменника-гумориста, драматурга, сценариста 
Олександра Володарського (був присутній 1 лис-
топада на прем’єрі) змушує і сміятися, і реготати, 
і трішечки сумувати… та ще й сльозинку стерти… 
байдужими ж, повірте, не залишає!

Дім, у якому пере-
ночував Бог
Мала сцена. Лірична 
комедія
11.01, поч. о 19.00
Перша постановка 
у Вінницькому театрі 
в 1999 році мала ве-

ликий успіх. Тоді ви аплодували Таїсі Славінській, 
Анатолію Вольському, Олександрові Радьку, 
Наталі Шолом, Григорію Сиротюку, Надії Кривцун, 
Світлані Розі… Зараз ми вирішили повернутися 
до ліричної історії Г. Фігейреду. І прочитати її по-
новому. Та й акценти розставити по-іншому…
Режисер-постановник — н. а. України Таїса Славін-
ська. Художник-постановник — Тетяна Гусева-Ковтун.

Моя чарівна леді
Мюзикл, 21.01, поч. о 18.30

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

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

Ассо та Піаф
Мала сцена. Сторінка життя відомої співачки
23.01, поч. о 19.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(Хм. шосе, 7 «Книжка», 
тел. (098)7212369)
Вартість квитків — 50 грн

Як Їжачок Новий 
рік зустрічав
Новорічна казка
11.01, поч. об 11.00 та 
13.00

Шуронька-
Снігуронька
Новорічна казкова 
пригода
12.01, поч. об 11.00 та 
13.00
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Один з посадовців міськради 
сказав журналісту, що 2020-й 
рік для міста буде роком еконо-
мії. Тому вести мову про кошти 
на туристичний об’єкт поки що 
не доводиться.
— Схвального рішення щодо 
питання будівництва оглядової 
башти не приймалося, — повідо-
мили у департаменті інформа-
ційної політики міськради.
По-іншому інвестпроекту «Анало-
га» — запровадження малого річ-
кового електротранспорту — робо-
ту продовжать. Про це журналісту 

розповів заступник міського голо-
ви Вінниці Сергій Матусяк.
— До кінця першої половини на-
ступного року, сподіваюся, ви-
йдемо на спільний проект роз-
витку річкової інфраструктури, — 
каже Сергій Матусяк. — Наша 
мета — задіяти у перевезеннях 
пасажирів плавзасоби, що їх 
обіцяють виготовити на заводі 
«Аналог». Проект дороговартіс-
ний. Для його реалізації будемо 
залучати кошти з різних джерел 
на умовах державно-приватного 
партнерства.

2020-й буде роком економії — про башту не йдеться 

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

²íâåñòèö³éíèé 
ïðîåêò  çàâîäó 
«Àíàëîã» ñòîñóºòü-
ñÿ ïîäàëüøîãî ðîç-

âèòêó òóðèñòè÷íî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè. Ì³ñòó ïðîïîíóþòü íèçêó 
îá’ºêò³â, ÿê³ á ïðèâåðòàëè óâàãó 
òóðèñò³â, çá³ëüøóâàëè ¿õ ïîò³ê. 
Îäíà ç íèõ — âèãîòîâëåííÿ áà-
øòè êðóãîâîãî îãëÿäó.

ßê ïîÿñíèëè íà çàâîä³, áàøòà 
ìîãëà á âèêëèêàòè çàö³êàâëåí³ñòü 
ìåøêàíö³â ³ ãîñòåé ì³ñòà íå ìåí-
øå, í³æ íàø ôîíòàí. Çä³éñíèòè 
îãëÿä ì³ñòà ç âèñîòè 50 ìåòð³â — 
â³ä òàêîãî äóõ çàõîïëþº. ßêùî 
âðàõóâàòè, ùî ï³ä ÷àñ ï³äéîìó 
³ ñïóñêó êàïñóëà ùå é îáåðòà-
òèìåòüñÿ íàâêîëî ñâîº¿ îñ³! Â³ä 
òàêîãî ñïðèéíÿòòÿ ïîáà÷åíîãî 
ùå á³ëüøå ïîñèëþºòüñÿ.

Çàâîä÷àíè çàïðîïîíóâàëè âëàä³ 
äâà ì³ñöÿ, äå ìîæíà áóëî á ñïî-
ðóäèòè òàêèé îá’ºêò. Éäåòüñÿ ïðî 
ì³ñöåâ³ñòü íàâêîëî êîëèøíüîãî 
ê³íîòåàòðó «Ðîñ³ÿ».

Íàñê³ëüêè ðåàëüíîþ º òàêà 
ïðîïîçèö³ÿ?

КАПСУЛА З СИСТЕМОЮ 
КЛІМАТ-КОНТРОЛЮ І ВІДЕО 

Ùî ÿâëÿº ñîáîþ òàêà êîíñòðóê-
ö³ÿ? ßê ïîÿñíèëè æóðíàë³ñòó RIA 
íà çàâîä³, âîíà ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ 
îñíîâíèõ êîìïîíåíò³â — ùîãëè ³ 
êàïñóëè. Ï³ä ÷àñ ï³äéîìó ³ ñïóñêó 
âîíà îáåðòàºòüñÿ íàâêîëî ñâîº¿ 
îñ³. Äëÿ ïðèâåäåííÿ â ä³þ âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ åëåêòðîåíåðã³ÿ.

Êàïñóëà ðîçðàõîâàíà íà 47 ïî-
ñàäî÷íèõ ì³ñöü. Êð³ì òîãî, º 
ì³ñöå äëÿ îõî÷èõ çä³éñíþâàòè 
îãëÿä ñòîÿ÷è. Êàïñóëà îáëàäíó-
ºòüñÿ êë³ìàò-êîíòðîëåì, òîìó ¿¿ 
âèêîðèñòàííÿ ìîæëèâå íàâ³òü 
ó õîëîäíó ïîðó ðîêó.

Çàâîäñüê³ ôàõ³âö³ óòî÷íèëè, ùî 
ìîæíà òàêîæ äîäàòè â³äåîçîáðà-
æåííÿ íàâêîëèøíüî¿ òåðèòîð³¿, 
ùîá ïîêàçàòè, ÿêîþ âîíà áóëà 
ó ìèíóëîìó, ñêàæ³ìî, ðîê³â äå-
ñÿòü òîìó, ÷è á³ëüøå. Ïîð³âíÿííÿ 
çàâæäè ñïðèéìàºòüñÿ ç á³ëüøîþ 
ö³êàâ³ñòþ.

— Íå ñêëàäå òðóäíîù³â îáëàä-
íàòè êàïñóëó ôóíêö³ºþ àóä³îã³-
äà, — êàæóòü çàâîä÷àíè. — Ïðè-
÷îìó, äåê³ëüêîìà ìîâàìè. Òàêà 
ôóíêö³ÿ ñòàíå îñîáëèâî çðó÷íîþ 
äëÿ íàøèõ çàðóá³æíèõ ãîñòåé. 
À ¿õ ê³ëüê³ñòü çá³ëüøóºòüñÿ.

Ñï³âðîçìîâíèêè çàçíà÷àþòü, ùî 
òàêèé îá’ºêò ñòàíå íå ò³ëüêè ïðè-
êðàñîþ ì³ñòà ³ íàäàñòü òóðèñòàì 
ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè á³ëüøå 
âðàæåíü. Öå ùå é ñòâîðåííÿ äî-
äàòêîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, à òàêîæ 
äîäàòêîâå äæåðåëî ô³íàíñóâàííÿ.

— Â³ä 200 äî 700 êâàäðàòíèõ 
ìåòð³â ïîòð³áíî äëÿ òîãî, ùîá 
çìîíòóâàòè òàêó êîíñòðóêö³þ, — 
çàçíà÷àþòü íà çàâîä³. — Ä³ëÿíêó 
ìîãëè á îðåíäóâàòè ÷è âèêóïèòè.

ПЕРШЕ У СВІТІ КОЛЕСО 
НА ХМАРОЧОСІ 

Ïðîïîçèö³ÿ ³íæåíåð³â ³ êîí-
ñòðóêòîð³â çàâîäó «Àíàëîã» áàçó-
ºòüñÿ íå íà ãîëîìó áóÿíí³ ôàíòà-
ç³¿. Âîíè âåäóòü ìîâó ïðî òå, ùî 
âæå îñîáèñòî ðîáèëè ³ àïðîáó-

ПОБАЧИТИ ВІННИЦЮ 
З ВИСОТИ 50 МЕТРІВ
Туристична принада  Атракціон 
«Колесо огляду» 30-метрової висоти 
встановили фахівці заводу «Аналог» 
у Черкасах. Для Вінниці заводчани 
пропонують цікавіший об’єкт — башту 
кругового огляду. Інвестиційний проект 
подали на розгляд міськради. Яка його доля?

âàëè. Íàïðèêëàä, íèí³ ó ñòîëèö³ 
Àâñòð³¿ ìîæíà ïîáà÷èòè îãëÿäîâó 
áàøòó «Àíàëîãà».

— Áóäåòå ó Â³äí³, çàãëÿíüòå ó 
íàéá³ëüøèé ó ªâðîï³ ïàðê ðîçâàã 
Ïðàòåð, — ðàäèòü ³íæåíåð Äìè-
òðî Ãðàá÷àê. — Òàì íèí³ ïðàöþº 
íàøà áàøòà êðóãîâîãî îãëÿäó.

Íåïðîñòó êîíñòðóêö³þ äëÿ àâ-
ñòð³éö³â â³ííè÷àíè ïîâí³ñòþ ðîáè-
ëè íà ñâîºìó ï³äïðèºìñòâ³. Ïîò³ì 
îêðåì³ âóçëè ³ äåòàë³ äîñòàâëÿëè 
äî Â³äíÿ. Ïåðåâîçèëè àâòîòðàí-
ñïîðòîì. Âîíè æ çä³éñíþâàëè 
ìîíòàæ ³ óñòàíîâêó îáëàäíàííÿ. 
Öå áóëà ñêëàäíà ðîáîòà. Çä³éñíþ-
âàòè ¿¿ äîâîäèëîñÿ ï³ä ðåòåëüíèì 
íàãëÿäîì àâñòð³éñüêèõ ôàõ³âö³â.

— Äîñòàòíüî áóëî çàéòè íà òå-
ðèòîð³þ ìàéäàí÷èêà áåç øîëîìà 
íà ãîëîâ³, ÿê êâèòàíö³ÿ íà ñïëàòó 
øòðàôó îïèíÿëàñÿ ó Â³ííèö³, — 
çãàäóº îäèí ç ðîá³òíèê³â, ÿêèé 
áðàâ ó÷àñòü ó ìîíòàæ³ áàøòè. — 
Êîëè âîíè ô³êñóâàëè òàê³ ïîðó-
øåííÿ? ßêùî çà òàê³ ïîðóøåííÿ 
øòðàôóâàëè, òî ìîæåòå óÿâèòè, 
ÿêèìè ñóâîðèìè áóëè âèìîãè 
äî âèêîíàííÿ îñíîâíî¿ ðîáîòè — 
ìîíòàæó áàøòè. Àëå ìè çðîáèëè 
âñå, ÿê ñë³ä. Íèí³ áàøòà ïðàöþº.

Äî ðå÷³, ïðèíöèï ðîáîòè áà-
øòè, ùî ¿¿ ïðîïîíóþòü äëÿ Â³-
ííèö³, òàêèé ñàìèé, ÿê ó Â³äí³. ² 
âèñîòà ï³äéîìó òàêà æ — 50 ìå-
òð³â. Õî÷à çàãàëîì êîíñòðóêö³ÿ 
ó Â³ííèö³ áóäå ìåíøîþ.

КОЛЕСО ОГЛЯДУ 
В ХМАРОЧОСІ 

«Àíàëîã» ìàº ùå îäèí «àâòî-
ãðàô» ñâ³òîâîãî çíà÷åííÿ. Éîãî 
ôàõ³âö³ ïåðøèìè ó ñâ³òîâ³é 
ïðàêòèö³ ñêîíñòðóþâàëè ³ ñïî-
ðóäèëè êîëåñî îãëÿäó ó áóäèíêó- 
õìàðî÷îñ³. Çíàõîäèòüñÿ âîíî 
ó ãðóçèíñüêîìó ì³ñò³ Áàòóì³. 
Òàì òóðèñòè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü 
îãëÿíóòè íàâêîëèøíþ òåðèòî-
ð³þ ç êàá³í, ùî ðóõàþòüñÿ íà âè-
ñîò³ 22-ãî ïîâåðõó. Êð³ïèòüñÿ 
îãëÿäîâå êîëåñî áåçïîñåðåäíüî 
äî áóäèíêó ç äîïîìîãîþ ñïåö³-
àëüíèõ ðåéîê.

Äî ðå÷³, âñ³ äåòàë³ òàêîæ ðî-
áèëè ó Â³ííèö³ íà ï³äïðèºìñòâ³. 
Ïåðåâîçèëè àâòîòðàíñïîðòîì 
äî Îäåñè. Çâ³äòè ìîðåì äî Ãðóç³¿. 
Ïðîöåñ ïåðåâåçåííÿ òåæ íå áóâ 
ïðîñòèé. Ïðî öå ìîæíà áóëî á 
íàïèñàòè îêðåìó ïóáë³êàö³þ.

Àòðàêö³îí «Àìåðèêàíñüê³ ã³ð-
êè» çàâîä «Àíàëîã» ïî÷àâ ðîáèòè 
ïåðøèì â Óêðà¿í³. ² öå äàëåêî 
íå âñ³ êîíñòðóêö³¿, çðîáëåí³ 
íà ï³äïðèºìñòâ³.

Îäíàê íèí³ ñèòóàö³ÿ íà çàâîä³ 
íå ç êðàùèõ. Ïðè÷èíà — ó â³ä-
ñóòíîñò³ çàìîâëåíü. Øóêàþòü 
ï³äòðèìêó, çîêðåìà, ó ì³ñüêî¿ 
âëàäè. Ñàìå òîìó çàïðîïîíóâàëè 
ì³ñòó íèçêó ïðîåêò³â. Ðåàë³çóâàòè 
¿õ ïðîïîíóþòü çà ðàõóíîê ñï³ëü-
íîãî ô³íàíñóâàííÿ. ×è çíàéäóòü 
ï³äòðèìêó ó âëàäè?

Подивитися на Вінницю з 
капсули, що піднімається 
вертикально і водночас 
обертається навколо осі, — 
такі враження пропонує 
туристам завод «Аналог», 
який готовий виготовити 
таку конструкцію. Одна з 
таких вже стоїть у Відні

Рік почався 
з дівчаток 
 Íîâîð³÷íî¿ íî÷³ òà 
ïðîòÿãîì ïåðøîãî äíÿ 
2020-ãî ðîêó â ïîëîãîâèõ 
áóäèíêàõ Â³ííèö³ íàðî-
äèëîñÿ â³ñ³ì ä³â÷àòîê òà 
îäèí õëîï÷èê. Çîêðåìà, 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñí³é 
êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ³ìåí³ 
Ì. Ïèðîãîâà íàðîäèëèñÿ 
äâ³éíÿòà — äâ³ ä³â÷èíêè. 
Ó Öåíòð³ ìàòåð³ òà äèòèíè 
íàðîäèëèñÿ õëîï÷èê òà 
ä³â÷èíêà. Ó ïîëîãîâîìó 
áóäèíêó ¹ 2 íàðîäèëàñÿ 
îäíà ä³â÷èíêà.
À íàéá³ëüøå íåìîâëÿò 
ç'ÿâèëîñÿ íà ñâ³ò ó ïåðøó 
äîáó Íîâîãî ðîêó â ïîëî-
ãîâîìó áóäèíêó ¹ 1. Òàì 
1 ñ³÷íÿ ç’ÿâèëèñÿ íà ñâ³ò 
÷îòèðè ä³â÷èíêè: ïåðøà 
î 00.10, ÷åòâåðòà — î 21.45.

Закривають 
автозаправки 
 Çà òðè äí³ â îáëàñò³ 
ïðàö³âíèêè ïðîêóðàòóðè, 
ñï³ëüíî ç îðãàíàìè Äåð-
æàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè 
òà ÑÁÓ, ïðîâåëè 86 îãëÿä³â 
àâòîçàïðàâíèõ ñòàíö³é. 
Ç íèõ 19 — çàêðèëè. Ö³ 
ñòàíö³¿ íå ìàëè â³äïîâ³äíèõ 
ë³öåíç³é.
— Çà âêàçàíèìè ôàêòàìè 
çàðåºñòðîâàíî 12 êðèì³-
íàëüíèõ ïðîâàäæåíü. Ïðî-
âåäåíî 19 îáøóê³â, ï³ä ÷àñ 
ÿêèõ äåìîíòîâàíî 9 àâòîçà-
ïðàâíèõ ñòàíö³é, âèëó÷åíî 
îáëàäíàííÿ, çà äîïîìîãîþ 
ÿêîãî çä³éñíþâàëàñü íåçà-
êîííà ä³ÿëüí³ñòü, ÷îðíîâó 
áóõãàëòåð³þ, êîìï’þòåðíó 
òåõí³êó, 6 òèñÿ÷ ë³òð³â 
ñêðàïëåíîãî ãàçó òà 30 òè-
ñÿ÷ ë³òð³â äèçåëüíîãî 
ïàëüíîãî, — çàçíà÷àþòü 
ó ïðåñ-ñëóæá³ ïðîêóðàòóðè 
îáëàñò³.  
Òàê³ çàõîäè òðèâàòèìóòü ³ 
íàäàë³.

Вінницька 
ялинка — друга 
 ×èòà÷³ Óêð³íôîðìó îá-
ðàëè íàéêðàùó íîâîð³÷íó 
êðàñóíþ. Öüîãîð³÷ ïåðå-
ìîæíèöåþ ñòàëà ÿëèíêà 
ç ×åðí³âö³â. Â³ííèöüêà 
ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå, à ïîñòó-
ïèëàñÿ ëèøå íà 2%.
Çà ÿëèíêó ç ×åðí³âö³â 
ïðîãîëîñóâàâ 31% ÷èòà÷³â 
Óêð³íôîðìó. Òèì ÷àñîì, 
çà íàøó â³ääàëè ãîëîñè 
29%. Òðåòº ì³ñöå ïîñ³â 
Æèòîìèð. À íàéêðàùå 
äåðåâî, íà äóìêó ðåäàêö³¿ 
âèäàííÿ, ó Êðåìåí÷óö³.

КОРОТКОКОРОТКО

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ
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Â³êòîð ç Êð³ñò³íîþ ïðèçíà÷èëè 
çóñòð³÷ ó êàâ’ÿðí³ íà Âèøåíüö³. 
Îäðàçó ïîïåðåäèëè, ùî ïðèéäóòü 
íå îäí³, à ç³ ñâîºþ «ìóçîþ» — 
ïñîì Àðìàí³.  

ЯК НАРОДИЛАСЬ ІДЕЯ 
Ñòîð³íêà Corgio Armani â ²í-

ñòàãðàì³ âæå ç³áðàëà 109 òèñÿ÷ 
÷èòà÷³â. Ö³º¿ â³äì³òêè ïîäðóææÿ 
äîñÿãëî ìåíøå, í³æ çà ð³ê.

— ßêîñü ìè ïîáà÷èëè â ³í-
òåðíåò³ êîðã³, íàâ³òü íå çíàëè, 
ùî öå çà ïîðîäà, àëå çàêîõàëèñÿ 
â íå¿, — ðîçïîâ³äàº Â³êòîð. — Âñå 
óñêëàäíþâàëîñü òèì, ùî ó Êð³ñ-
ò³íè àëåðã³ÿ íà á³ëüø³ñòü âèä³â 
òâàðèí, ³ ìè äóæå õâèëþâàëèñü 
ïåðåä ïîêóïêîþ. Àëå ÷è òî âåëè-
êå áàæàííÿ, ÷è òî ïðîñòî äàðóíîê 
äîë³, òà êîðã³ âèÿâèâñÿ íå àëåð-
ãåííèì ³ öå áóëî äóæå êðóòî.

Äî ñòâîðåííÿ áëîãó ïîäðóææÿ 
ïðîáóâàëè ñåáå â áàãàòüîõ ñôåðàõ: 
ïðàöþâàëè íà ð³çíèõ ðîáîòàõ, çà-
éìàëèñü ñòðàõîâèì á³çíåñîì òà 
íàâ³òü â³äêðèâàëè êàâ’ÿðíþ.

— ²äåÿ áëîãó âèíèêëà âèïàäêî-
âî. Âîíà ïðèéøëà, êîëè íàì âñå 
íàáðèäëî ³ ìè îáîº âèãîð³ëè, — 
êàæå Â³êòîð. — ßêîñü âñå òàê 
ñï³âïàëî: Êð³ñò³íà áóëà çàõîïëåíà 
ìàëþâàííÿì, ³ ó íàñ ç’ÿâèëàñÿ 
ñîáàêà. ß âèð³øèâ ï³äòðèìàòè 
äðóæèíó ³ çàéíÿâñÿ ïðîñóâàí-

íÿì áëîãó. Ìè íà÷å äîïîâíèëè 
îäíå îäíîãî.

ХТО ТАКИЙ РУДИЙ АРМАНІ 
Óñå «çàêðóòèëîñü» çà òèæäåíü. 
— Ó æèòò³ Àðìàí³ — öå íàø 

äîìàøí³é óëþáëåíåöü, à â ³íòåð-
íåò³ — öå òàêèé çá³ðíèé îáðàç, — 
ðîçïîâ³äàº Êð³ñò³íà. — Â³í ñõî-
æèé íà íàñ. Ìè íåòèïîâà ñ³ì’ÿ — 
ìîæåìî îäðàçó ïîñì³ÿòèñü íàä 
ÿêèìèñü íàøèìè íåäîë³êàìè. 
Îñü ö³ºþ ëåãê³ñòþ òà ãóìîðîì 
ìè ³ õîò³ëè ïîä³ëèòèñÿ ç íàøèìè 
ï³äïèñíèêàìè.

Àðìàí³ òðîõè á³ëüøå ðîêó. Ïî-
äðóææÿ çàìîâèëî éîãî ç Äí³ïðà, ³ 
ó íüîãî áåçäîãàííèé ðîäîâ³ä. Öó-
öåíÿ êîøòóâàëî 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
³ ïðè¿õàëî ó Â³ííèöþ ïîòÿãîì.

Ïîêè ìè ðîçìîâëÿºìî, Àðìàí³ 
ãðàºòüñÿ ï³ä ñòîëîì àáî ïðîñèòü-
ñÿ íà ðóêè. ²íêîëè â³í ïî÷èíàº 
ãàâêàòè, ÷èì ïðèâåðòàº äî ñåáå 
óâàãó âñ³õ â³äâ³äóâà÷³â êàôå.

— Í³õòî íå ³äåàëüíèé, àëå çà-
âäÿêè ³íñòàãðàìó òà ñîöìåðåæàì 
ëþäè ìîæóòü ïî÷àòè êîìïëåêñó-
âàòè òà çàìèêàòèñü ó ñîá³, — êàæå 
Â³êòîð. — Ìè õîò³ëè çðîáèòè òàê, 
ùîá ëþäèíà, ÿêà çàéäå äî íàñ 
íà ñòîð³íêó, ïîñì³õíóëàñü. Ïîäè-
â³òüñÿ, ÿê ëþäè ðåàãóþòü íà êîð-
ã³, ÿê éîãî ìîæíà íå ëþáèòè?!

Êð³ñò³íà ç³çíàºòüñÿ, ùî ìà-
ëþâàííÿ â äèòèíñòâ³ äàâàëîñÿ 
¿é íå îñîáëèâî äîáðå.

СТВОРИЛА ПОПУЛЯРНИЙ 
МЕМЧИК КОРГІ В INSTAGRAM
Коргіманія  Крістіна на Віктор 
Голій завели собаку породи коргі і 
створили Instagram, на який підписалися 
вже понад 100 тисяч користувачів. 
У планах подружжя — зайти в інші мережі 
та закохати українців у коргі. Як з’явилася 
ідея для блогу, де шукати натхнення 
для малюнків та як це — жити з собакою 
в будинку на колесах?

— Çàâæäè äóìàëà, ùî á³ëüøå 
âì³þ ðîçôàðáîâóâàòè, — ðîçïî-
â³äàº âîíà. — Ïðî ä³äæ³òàë-ìà-
ëþâàííÿ âçàãàë³ í³÷îãî íå çíàëà. 
Óÿâëÿëà ñîá³ ÿêîñü òàê, ùî âñå 
ìàëþþòü íà ïàïåð³, à ïîò³ì ôî-
òîãðàôóþòü, ùîá âîíî ç’ÿâèëîñÿ 
â ³íòåðíåò³.

Çàðàç íà ñòîð³íö³ Àðìàí³ ìàéæå 
900 äîïèñ³â, ³ çà öåé ÷àñ ðóäèé 
ïåñ ê³ëüêà ðàç³â çì³íþâàâñÿ.

— Äî öüîãî ÷àñó äåÿê³ ëþäè 
ïëóòàþòü éîãî ç á³ëêîþ òà êåí-
ãóðó, — êàæå Êð³ñò³íà. — Ñïî-
÷àòêó ìåíå öå îáðàæàëî, çàðàç, 
íàâïàêè, ÿêîñü çâîðóøóº. Çà öåé 
÷àñ ó ïåðñîíàæà çì³íèâñÿ êîë³ð ³ 
ìîðäî÷êà. ß âïåâíåíà, ùî ÷åðåç 
ð³ê â³í âçàãàë³ áóäå ³íøèé. Ïîäî-
áàºòüñÿ, êîëè ï³äïèñíèêè ïîâòî-
ðþþòü ìî¿ ìàëþíêè: ó áëîêíî-
òàõ, íà ôóòáîëêàõ òà äæèíñîâêàõ. 
Öå äóæå êðóòî, êîëè ïåðñîíàæ 
àñîö³þºòüñÿ ç ãàðíèì íàñòðîºì. 
Öå äëÿ ìåíå íàéâàæëèâ³øå.

Êð³ñò³íà ìàëþº Àðìàí³ 
íà ïëàíøåò³ ó ïðîãðàì³ Portrait. 
Ê³ëüê³ñòü ìàëþíê³â òà ñòîð³ñ 
çà äåíü çàëåæèòü â³ä íàñòðîþ.

— Àëå âîíà ìàëþº ìàéæå óâåñü 
÷àñ, — êàæå Â³êòîð. — Íàâ³òü 
êîëè ââå÷åð³ ìè äèâèìîñü ñåð³-
àë. Êð³ñò³íà äîâãèé ÷àñ õâîð³ëà 
³ íå âèõîäèëà ç êâàðòèðè. Òàê 
îò: âîíà çìîãëà çí³ìàòè ï³âðî-
êó ñòîð³ñ â îäí³é ê³ìíàò³. Äëÿ 
ìåíå öå âñå ìàëî âèãëÿä ñåð³àëó ³ 
íå ïîâòîðþâàëîñü. Ò³ëüêè óÿâ³òü, 
íàñê³ëüêè âîíà òâîð÷à ëþäèíà. 

ЯК ПРОСУВАЛИ СТОРІНКУ 
Â³êòîð ï³ä³éøîâ äî ïðîñóâàííÿ 

áëîãó ç ïîâíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-
òþ: ðîçïèñàâ ñöåíàð³¿ òà ðåêëàìí³ 
áþäæåòè. Corgio Armani — çàïà-

òåíòîâàíå ³ì’ÿ, òîìó ÿêùî õòîñü 
çàõî÷å çàéìàòèñü ïëàã³àòîì — 
â³äïîâ³äàòèìå ïåðåä çàêîíîì.

— Äóæå âàæëèâî ïðàâèëüíî 
íàëàøòóâàòè ðåêëàìó, âèáðà-
òè àóäèòîð³þ. Áåç öüîãî ìîæíà 
ïðîñòî çëèâàòè ðåêëàìíèé áþ-
äæåò, — ðîçïîâ³äàº Â³êòîð.

Êð³ñò³íà ðîçïîâ³äàº, ùî íàé-
á³ëüøå ¿é çàïàì’ÿòàëîñÿ, êîëè 
íà ñòîð³íö³ ç’ÿâèëîñÿ 50 òèñÿ÷ 
ï³äïèñíèê³â. Â³êòîðà âðàçèâ 
íåâäàëèé ðîç³ãðàø ïðèç³â ñåðåä 
ï³äïèñíèê³â, êîëè íà ñòîð³íêó 
ï³äïèñàëèñü áàãàòî êîðèñòóâà-
÷³â, à ïîò³ì ìàéæå ñò³ëüêè æ 
â³äïèñàëîñü.

— Â ³íòåðíåò³ íàáàãàòî âàæ÷å 
çðîçóì³òè, ç êèì òè ìàºø ñïðà-
âó, — êàæå Êð³ñò³íà. — Ëþäèíà 
ìîæå ïèñàòè, ùî âîíà çàö³êàâ-
ëåíà, à íàñïðàâä³ äóìàòè çîâñ³ì 
ïðî ³íøå. Ó ðåàëüíîìó æèòò³ òè 

õî÷à á ðîçóì³ºø, ïðèéøëà âîíà 
íà çóñòð³÷ ÷è í³, à òóò ìîæåòå ðî-
áèòè ÿê³ñü âèñíîâêè ëèøå çà êî-
ìåíòàðÿìè òà ïîâ³äîìëåííÿìè. 
Öå äóæå âàæêî.

Çàðàç ïîäðóææÿ ïëàíóº ïðî-
ñóâàòè Corgio Armani â ³íøèõ 
ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ òà ìåñåí-
äæåðàõ. Ïîêè âîíè çàðîáèëè 
íà ñòîð³íö³ ëèøå 600 ãðèâåíü. 
Áî ñïî÷àòêó âîíà ïî÷èíàëàñü 
ÿê õîá³, ³ äî ïåðøèõ 100 òèñÿ÷ 
ï³äïèñíèê³â íå áðàëè ðåêëàìó. 
Àëå ñïîä³âàþòüñÿ â ìàéáóòíüîìó 
ìîíåòèçóâàòè ñòîð³íêó.

— Ðàí³øå ÿ ðîçêðó÷óâàâ ïîñòè, 
ÿê³ íàáðàëè ìàëî ëàéê³â. Äóìàâ, 
ùî ïîòð³áíî âñ³ ï³äòÿãóâàòè 
äî îäíîãî ð³âíÿ. À ïîòð³áíî ðî-
áèòè íàâïàêè: ðåêëàìóâàòè ëèøå 
ò³, ùî çàéøëè àóäèòîð³¿. Àëå ìè 
â÷èìîñü, íàø ïåðøèé ð³ê — öå 
ðîáîòà íàä ïîìèëêàìè.

Віктор, СММ:
— Не потрібно шукати мотива-
цію — потрібно діяти. Незалежно 
від ваших дій, ви все одно отри-
маєте мотивацію. Дія — першо-
чергово.
Ніколи не займатись Giveaway 
(розіграш призів за підписку): 
можете втратити не лише під-
писників, але й акаунт.
В інстаграмі важлива щирість — 
не потрібно намагатися виглядати 
іншим. Люди все одно рано чи піз-
но дізнаються правду. У всіх пере-
дозування від красивих картинок, 
тому показуйте життя, як воно є.
Займайтесь тим, що вас запалює. 

Ви маєте бути «в темі» на 100%.
Вчіть англійську.
Крістіна, ілюстратор:
— Важливо надихатись інши-
ми людьми та акаунтами, але 
на «застрягати» на них. Потріб-
но навчитись потім все закрити 
і залишитись наодинці з собою.
Не потрібно порівнювати свій 
початок з чиєюсь серединою, ви 
можете розчаруватись. Просто 
займайтесь своєю справою.
Не робіть щось лише заради хай-
пу. Якщо це твоє — тоді ділись, 
виставляй, бери участь і таке 
інше. Але якщо це просто мода, 
то рано чи пізно ти вигориш.

Що потрібно для успіху 

Навесні Віктор придбав для сім’ї 
будинок на колесах — трейлер, 
який чіпляється до авто. В пла-
нах — подорожувати разом з 
підписниками.
— Це була моя дитяча мрія жити 
там, де хочеться, — розповідає 
чоловік. — Замовляв його за кор-
доном. Дзвоню і ламаною ан-
глійською довго пояснюю, що 
хочу від продавця. Він все ви-
слуховує і запитує чистою росій-
ською: «Може тобі російською 
буде простіше говорити?» Це 
було смішно.
Цього літа подружжя вперше 
подорожувало до Греції разом 
з Армані. В інстаграмі залиши-

лась купа сторіс, а на жорстко-
му диску кілька терабайт досі 
не відсортованого відео.
— Люди дуже позитивно сприй-
мають трейлер, — розповідає 
Віктор. — Ми його брендували, 
а коли люди ще бачать в салоні 
собаку — одразу посміхаються і 
махають нам. Одного разу у Ві-
нниці до нас підійшов чоловік і 
попросився всередину. Бачу, що 
він довго вагався, щоб підійти 
до мене. Підходить і каже: «Ві-
зьми десять гривень, покажи, 
як це все всередині виглядає. 
Такий будинок — це моя дитяча 
мрія». Кажу: «Нічого не треба, 
заходь так».

Будинок на колесах 

— У житті Армані — це наш домашній улюбленець, а в інтернеті — це такий збірний 
образ, — розповідає Крістіна. — Він схожий на нас
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ОВЕН 
Цей рік надасть перспективні 
можливості тим представ-
никам цього знаку, хто ще 
не знайшов своє кохання! 
Особисте життя не повинне 
зосереджуватися винятково 
на домі та домочадцях.

ТЕЛЕЦЬ 
Минулий рік подарував вам 
успіх і удачу в багатьох сфе-
рах. Наступний буде ще більш 
успішним і плідним. Головне — 
необхідно робити акцент 
на спілкуванні та співпраці з 
іншими знаками зодіаку. 

БЛИЗНЮКИ 
Кохання для вас — найголо-
вніша тема року. Самотні пред-
ставники цього знаку зможуть з 
легкістю знайти для себе свою 
справжню і вірну половинку. 

РАК 
Тема вибору стане актуаль-
ною для вас. Прийшов час 
розставити крапки над «i» та 
визначитися з тим, чого ж ви 
хочете насправді. При цьому 
необхідно слухати, перш 
за все, голос свого серця.

ЛЕВ 
Енергії року сприятимуть 
налагодженню зв'язків між 
рідними і коханими людьми. 
Тим, хто опинився в сварці, 
буде надане сприяння в при-
миренні. А тим, хто знаходив-
ся в розлуці, буде легко знову 
знайти одне одного. 

ДІВА 
У особистих стосунках питан-
ня може постати ребром: сім'я 
і кохання або робота. Справи 
сердечні можуть відійти 
на задній план, що навряд чи 
сподобається коханим. 

ТЕРЕЗИ 
Зірки не рекомендують занадто 
засиджуватися на роботі вечо-
рами. Особливо це стосується 
самотніх представників цього 
знака. Слід частіше бувати 
на людях і не боятися проявити 
ініціативу в знайомстві. 

СКОРПІОН 
Оскільки ваша харизматич-
ність буде зашкалювати, ймо-
вірність знайти собі гідну пару 
буде велика. Величезну роль 
тут зіграє вміння гідно трима-
тися в будь-якій компанії. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ваше особисте життя буде 
прямо залежати від вну-
трішнього настрою. Не варто 
навіть намагатися когось 
покохати, якщо любити себе 
по-справжньому не виходить. 

КОЗЕРІГ 
Ваше особисте життя буде 
налагоджуватися. Для того, 
щоб отримати бажане, потріб-
но чітко вирішити для себе, 
чого ж ви хочете від своєї 
«половинки».

ВОДОЛІЙ 
Для вас у цьому році дуже 
ймовірна доленосна зустріч, 
яка переверне світ з ніг на го-
лову і задасть новий вектор 
життя.

РИБИ 
Цей рік дасть вам шанс значно 
поліпшити ситуацію вдома і 
в душі. Це стосується і взаємин 
між подружжям, і між дітьми і 
батьками. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 2020 РІК

ВАЛЕРІЙ 

АНДРОСОВ, 

ПСИХОЛОГ 

— Більшість клі-
єнтів, коли при-
ходять на кон-
сультації, кажуть 
приблизно одне 

й те саме, тільки своїми слова-
ми: зробіть так, щоб все навколо 
мене змінилося в кращу сторо-
ну, а я залишився таким, як є. 
На жаль, це неможливо. Прак-
тично завжди, щоб змінилося 
щось зовні, необхідно змінити 
свою поведінку. Це особливо 
важливо, коли ми говоримо про 
щось більш-менш глобальне: 
сім’ю, кар’єру, стосунки. Будь-
які зміни можна почати з питан-
ня: яким мені потрібно стати, 

щоб отримати те, що я хочу? 
Якщо я хочу бачити поруч із со-
бою приємну, люблячу, чуйну 
людину, яким (або якою) мені 
потрібно стати, щоб це сталося? 
Якщо я хочу отримати іншу ро-
боту, то якими навичками мені 
потрібно оволодіти, щоб отри-
мати її? Якщо мені потрібно пре-
зентувати себе, то що потрібно 
робити, щоб мене помітили? 
У всіх цих питаннях ми при-
ходимо до одного: необхідно 
якось змінити свою поведінку 
таким чином, щоб вона ви-
кликало зміни зовні. І тоді всі 
зміни підуть як сніжний ком, 
одна за одною. Зміна звичної 
поведінки неминуче дасть вам 
інший результат. Який саме — 
залежить тільки від вас.

Коментар експерта

ßêùî âè õî÷åòå ÷îãîñü íîâîãî ³ 
ñâ³æîãî, ïîçáóäüòåñÿ ñòàðîãî. Ïðî 
öå ãîâîðèòü íàðîäíà ìóäð³ñòü, 
ï³äêð³ïëåíà òåîð³ÿìè ïñèõîëî-
ã³â. ßêùî ãîâîðèòè ïðî ñòîñóíêè, 
òî ç íèìè ðîçáèðàòèñÿ íàéâàæ÷å. 
Íàâ³òü ç áåçïåðñïåêòèâíèìè, àëå 
äóæå îñîáèñòèìè çâ’ÿçêàìè. ßê 
òóò áóòè? Ìîæíà â³äøòîâõíóòèñÿ 
â³ä ïðàâèëà: ëþäüìè íàñ ðîáëÿòü 
ëþäè, «íåëþäàìè» — ÿê ïðàâèëî, 
òåæ. Òîìó åêîëîã³÷í³øå áóäå ïî-
çáóòèñÿ â³ä ïîä³áíèõ «áóð’ÿí³â». 
Êîãîñü ïðîñòî ñòåðòè ç æèòòÿ. 
À ÿêùî ìîâà ïðî ð³äíèõ òà áëèçü-
êèõ ëþäåé, ÿêèõ ïðîñòî òàê íå ç³-
òðåø, ïîñòàðàòèñÿ â³ääàëèòè ¿õ 
â³ä ñåáå íà ðîçóìíó â³äñòàíü. 

МИ ЗА СЕБЕ ВІДПОВІДАЄМО 
² òóò ïðèõîäèòü íà ðîçóì ÷à-

ð³âíå ñëîâî — â³äïîâ³äàëüí³ñòü. 
Õî÷à öå íå ïðîñòî ñëîâî, öå ïðè-
ãîëîìøëèâ³ ìîæëèâîñò³ áóäóâà-
òè ñâîº æèòòÿ òàê, ÿê õî÷åòüñÿ. 
Âçàãàë³, â³äïîâ³äàëüí³ñòü ôîðìó-
ëþºòüñÿ àáî âèçíà÷àºòüñÿ òàê: 
«ÿ ââàæàþ ñåáå ïðè÷èíîþ âñüîãî, 
ùî â³äáóâàºòüñÿ â ìîºìó æèòò³». 
ßêùî ó âàñ ìàëî ïðèéíÿòòÿ, ëþ-
áîâ³, ïîâàãè äî ñåáå, âè ïðÿìî 
çàðàç ìîæåòå äóæå çàñìóòèòèñÿ. 
ßê? Öå ÿ âñå öå ñòâîðèâ/ëà, öå 
ÿ íàðîáèâ/ëà ñò³ëüêè ïîìèëîê, öå 

ó ìåíå í³÷îãî íå âèõîäèòü? Ñàìå 
òîìó ìè ³ óíèêàºìî ö³º¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³. Ìè áóäåìî êðàùå 
äèâèòèñÿ íà ³íøèõ. Öå «âîíè» 
âèíí³ â íàøèõ ïîìèëêàõ ³ íåâäà-
÷àõ… Êîëè ìè áåçâ³äïîâ³äàëüí³, 
ìè áà÷èìî ò³ëüêè ïðîìàõè, ïî-
ìèëêè ³íøèõ ëþäåé, áà÷èìî âíå-
ñîê ³íøèõ ëþäåé. Öå çâèêàííÿ 
äî áåçñèëëÿ, àáî ïðîñòî çâè÷êà 
ââàæàòè ñåáå àáñîëþòíî íå âïëè-
âîâîþ, íå çíà÷èìîþ ëþäèíîþ 
â æèòò³. Òîìó ïðîñòî ïðîÿñí³òü 
äëÿ ñåáå ñèòóàö³þ: ßê âè õî÷å-
òå? Ùîá âàøèì æèòòÿì êåðóâà-
ëè ³íø³ ëþäè? Àáî âè âñå-òàêè 
âèáåðåòå òî÷êó â³äïîâ³äàëüíîñò³, 
äå âàø³ ïîìèëêè âàìè æ ìîæóòü 
áóòè âèïðàâëåí³.

ЖИТТЯ — ЦЕ ПРИГОДА 
«Íå ïîäîáàþòüñÿ ñòîñóíêè 

ç ÷îëîâ³êîì/äðóæèíîþ. À ùî 
ÿ õî÷ó çì³íèòè â íèõ? «Â³äïî-
â³äàëüíà ëþäèíà ðîáèòü êðîêè, 
ðîáèòü ïîìèëêè ³ âèïðàâëÿº ¿õ. 
Ó öüîìó º ³ ðèçèê, ³ ïðèãîäà, 
³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Öå æèòòÿ. 
Ïîäóìàéòå, ÿêèé â³äñîòîê ôðàç 
âàøîãî ëåêñèêîíó ñêëàäàºòüñÿ 
ç «à ùî ÿ ìîæó çðîáèòè, öå âñå 
â³í/âîíà». Ìîæå âàðòî âçÿòè â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü íà ñåáå. Ìîæå ïî-
÷àòè ç ìàëåíüêèõ êðîê³â. Ïî÷àòè 

НОВОРІЧНІ КАНІКУЛИ — 
ЧАС ЗМІНИТИ РЕАЛЬНІСТЬ 
Варто чи ні?  У більшості людей 
новорічні свята асоціюються з 
перезавантаженням. Вільного часу вагон 
і тому одні вирішують кинути палити, 
інші — змінити роботу, хобі, а дехто 
замислюється про зміни в особистому 
житті. Як тут зрозуміти, що варто міняти, 
а що залишити непорушним?

ðàä³òè òèì ÿêîñòÿì, ÿê³ ó íå¿ º, 
³ ãîâîðèòè ¿é ïðî öå. À ùå ïî-
÷àòè ãîâîðèòè ïðî ñâî¿ áàæàí-
íÿ — öå òåæ â³äïîâ³äàëüí³ñòü. 
Êîëè âè ùèðî ãîâîðèòå ïðî 
ñâî¿ áàæàííÿ, ñëóõàºòå ïàðòíå-
ðà ³ âì³ºòå ç íèì äîìîâëÿòèñÿ. 
Êîëè âè çóïèíÿºòå íåãàòèâíèé 
õ³ä äóìîê ³ ãîâîðèòå ñîá³: ñòîï, 
ìåí³ íå âèã³äíî òàê äóìàòè, 
ÿ áóäó äóìàòè ïî-³íøîìó. Òîä³ 
ñâ³ò áóäå ñëóõàòè âàñ. ßê âè 
õî÷åòå, ùîá ðîçâèâàëèñÿ âàø³ 
ñòîñóíêè? Âèçíà÷òå ñàì³. ² òîä³ 
âñå íàâêîëî ïî÷íå çì³íþâàòèñÿ 
â òîé á³ê, ÿêèé âàñ áóäå á³ëüøå 
âëàøòîâóâàòè. Îñü öå — â³äïî-
â³äàëüí³ñòü, öå âïëèâ íà òå, ùî 
â³äáóâàºòüñÿ ó âàøîìó æèòò³. 
² õî÷ áàãàòî ëþäåé, ãîâîðÿ÷è 
ïðî êðàùå ìàéáóòíº, âèêîðèñ-
òîâóº ñëîâî «ñòàá³ëüí³ñòü». Öå 
íå äóæå äîáðå. Ïðè ñòàá³ëüíîñò³ 
íåìàº çì³í. ßêùî âè ä³éñíî ãî-
òîâ³ ùîñü çì³íþâàòè, ãîòóéòåñÿ 
äî òîãî, ùî âàøå æèòòÿ ìîæå 
áóòè äóæå íåñòàá³ëüíèì. Ó âñÿ-
êîìó âèïàäêó ñïî÷àòêó.

КУРС НА НОВЕ ЖИТТЯ 
Äëÿ òîãî, ùîá ïðàâèëüíî ïî-

ñòàâèòè ö³ë³ ³ ïåðåâ³ðèòè, «ìåí³ 
öå ïîòð³áíî?», âàðòî â³äïîâ³-
ñòè íà ïèòàííÿ: ùî êîíêðåòíî 
ÿ õî÷ó îòðèìàòè? Õòîñü ìîæå 
ñêàçàòè: «ß òèæäåíü ñïëàíóâà-
òè íå ìîæó, à òóò æèòòÿ». ² áóäå 
ïðàâèé. Ñàìå âàðòî ðîçáèòè ñâî¿ 
áàæàííÿ íà êàòåãîð³¿. Ó êîæíîãî 
âîíè ìîæóòü áóòè ñâî¿, àëå äëÿ 
ïðèêëàäó:

1. Ñ³ì’ÿ — ÿê ó íîâîìó ðîö³ 
ÿ õî÷ó ïðîâîäèòè ÷àñ ç³ ñâîºþ 
ñ³ì’ºþ?

2. Ðîáîòà — ñê³ëüêè ÿ õî÷ó çà-
ðîáëÿòè? Ùî ìåí³ ïîòð³áíî äëÿ 
öüîãî ðîáèòè?

3. Ò³ëî — ÿê ÿ ìîæó ïîêðàùèòè 
ñâîþ ôîðìó?

4. Â³äïî÷èíîê — ÿê ÿ ìîæó 
ïîðàäóâàòè â íîâîìó ðîö³ ñåáå 
³ ñâî¿õ áëèçüêèõ?

Ïî÷àòè îïèñóâàòè êîæíó êà-
òåãîð³þ ñë³ä ç òîãî, ùî âè âæå 
çðîáèëè ³ âàì öå ñïîäîáàëîñÿ. 
Íàïðèêëàä, ÿê ìè öüîãî ðîêó 
ïðîâîäèëè ÷àñ ç ñ³ì’ºþ, êóäè 
¿çäèëè, ùî ðîáèëè ðàçîì? Ï³ñ-
ëÿ öüîãî òðåáà ïðèäóìàòè, ùî 
õîò³ëîñÿ á äîäàòè. Íàïðèêëàä, 
õîò³ëîñÿ á ðîçøèðèòè ãåîãðàô³þ 
ñ³ìåéíèõ â³äïî÷èíê³â…

ЩО ПОТІМ?
Á³äà â òîìó, ùî á³ëüø³ñòü ³ç 

çàïëàíîâàíîãî, ó áàãàòüîõ òàê 
³ çàëèøàºòüñÿ â ïëàíàõ. Ùîá 
³ öüîãî ðîêó òàê íå ñòàëîñÿ, 
âàðòî äîìîâèòèñÿ ç ñîáîþ â³ä-
íîñíî ïåðøèõ êðîê³â äî âàøîãî 
íîâîãî æèòòÿ. Íàïðèêëàä, ùîá 
ïî¿õàòè çà êîðäîí, ïî÷í³òü ç 
îôîðìëåííÿ çàêîðäîííîãî ïàñ-
ïîðòà. Áàæàºòå íîâèõ ñòîñóí-
ê³â — ïîðà ðîçñòàâèòè êðàïêè 
íàä «³» â òåïåð³øí³õ, ³ ïîäèâè-
òèñÿ íàâêîëî, ÷è º òîé ÷è òà, 
õòî ïðîÿâëÿº äî âàñ óâàãó. ßê 
ò³ëüêè âè ñôîêóñóºòåñÿ íà òîìó, 
ùî õî÷åòå îòðèìàòè, âîíî ïî-
ñòóêàº ó âàø³ äâåð³. Ñïî÷àòêó 
ÿê ëàíöþæîê âèïàäêîâèõ ïî-
ä³é. Í³ÿêî¿ ìàã³¿ â öüîìó íåìàº, 
ïðîñòî ìîçîê ïî÷èíàº ïîäàâàòè 
âàì ñèãíàëè ó â³äïîâ³äü íà âàø³ 
çàïèòè ³ ö³ë³. Ñïðîáóéòå ³ ïî-
áà÷èòå — âñå êðàùå ò³ëüêè ïî-
÷èíàºòüñÿ!

ЯК ЗМІНИТИ СВОЄ ЖИТТЯ

СІМ’Я-
СТОСУНКИ 

БІЗНЕС-КАР’ЄРА ТІЛО-ЗДОРОВ’Я 
ВІДПОЧИНОК-

РОЗВАГИ

Що я вже роблю 

Проводжу час з 
дітьми у вихідні 

Хороші стосунки 
з керівництвом. 

Виконую завдання 
успішно 

Присідаю вранці 
Ходимо з друзями 

в клуб 

Що хочеться додати

Не вистачає спіль-
них поїздок 

Хочеться 
кар’єрного зрос-

тання 

Щоб тіло було 
в тонусі 

Екстриму і емоцій 

Мої цілі

Цього року їдемо 
на лижі, а влітку — 

на море 

Переконати на-
чальство, що я по-

трібен/потрібна 
на більш високій 

посаді 

Піти в басейн 
Стрибнути 

з парашутом 

Це не інструкція до дій.  Просто подумайте, що можете вписати у ці пункти особисто ви
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КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
ВЛАДИСЛАВ ОСТАПЕНКО, 

РОБІТНИК

Ворожіння на Різдво:
— Як дівчині дізнатися ім'я 
свого судженого?
— Потрібно прокинутися 
о 3 годині в ніч перед 

Різдвом і подивитися його паспорт.

***
Мама до трирічної дівчинки:
— А хто приходить на Новий рік? Із 
подарунками?
— Дід Молоз!
— Чудово. А ще, хто з ним приходить?
Дівчинка мовчить.
Мама:
— Ну ти ж знаєш! Згадуй! Така, з косою.
Дівчинка:
— …Шмелть?

***
Хлопчик приходить з дитячого садка весь 
подряпаний.
Тато запитує:
— Що трапилося?
— Хороводи навколо ялинки водили.
— Ну і що?
— Ялинка велика, дітей мало.

***
Син — батькові:
— Таточку, а чому ти так високо цукерки 
на ялинку повісив?
— А це, щоб ти, малюк, їх до Нового року не з'їв.
— Так що ж мені тепер, татку, серпантин жерти?

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

16 RIA, 
Ñåðåäà, 8 ñ³÷íÿ 2020

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки 

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

Андроїд-маркета 
або аналогічна)

ОВЕН 
Для успешного развития 
учитывайте, что в оди-
ночку действовать не ре-
комендуется. Опираясь 
на единомышленников, 
вы добьетесь потрясающих 
успехов.

ТЕЛЕЦ 
Наступающий год будет 
еще более успешным 
предыдущего. Главное — 
просто необходимо делать 
акцент на общении и сотруд-
ничестве с другими знаками.

БЛИЗНЕЦЫ 
Особые преимущества 
в этом году получат стихии 
воздуха. Вам нужно дружить 
между собой и поддержи-
вать друг друга. Это главный 
козырь для Близнецов в этом 
году — все у вас получится! 

РАК 
В новом году не нужно 
бояться выступать инициа-
торами перемен. Они могут 
оказаться судьбоносными. 
У вас наступает хоро-
шее время для начала 
грандиозных проектов 
и масштабных свершений. 

ЛЕВ 
Вам будет легко налажи-
вать гармоничный баланс 
между предоставляемыми 
возможностями. Благодаря 
этому год для вас будет 
относительно мирным, 
а конфликты будут угасать, 
не успев разгореться.

ДЕВА 
Самой актуальной темой 
в этом году станут деньги, их 
зарабатывание. Этот год даст 
вам отличные возможности 
для профессионального 
и материального успеха.

ВЕСЫ 
В этом году все воздушные 
знаки получат чуть больше 
возможностей, чем другие. 
Прямым следствием этого 
будет повышение дохода 
сверх запланированного. 

СКОРПИОН 
Ваши магнетизм и харизма 
возрастет многократно. 
Надо только теперь этим 
правильно воспользоваться. 
Для вас этот год станет го-
дом возрастания авторитета.

СТРЕЛЕЦ 
На протяжении всего года 
жизненные ситуации вокруг 
вас будут складываться 
в вашу пользу. Вам нужно 
просто в это поверить и дей-
ствовать легко и уверенно. 

КОЗЕРОГ 
Вас будет отличать особая 
везучесть и успешность. Это 
не значит, что неприятности 
будут отсутствовать. Но даже 
самые неблагоприятные 
ситуации вы сможете повер-
нуть себе во благо. 

ВОДОЛЕЙ
Хозяйка года будет всячески 
помогать и содействовать 
вам, особенно во всех 
процессах, касающихся об-
новлений и очищения. Осно-
вное внимание обратите на 
освобождение от долгов. 

РЫБЫ 
Грядущий год будет еще более 
плодотворным и успешным, 
чем предыдущий. И все 
потому, что первостепенную 
роль в вашей жизни начнет 
играть интуиция. 

РЕКЛАМА

Катя, 21 рік
Люблю читати та дивитись документальні 
фільми. Люблю дискутувати з друзями та 
колегами. З дитинства мріяла бути вчителем. 
Закінчила університет, але, на жаль, так і 
не працюю в школі. На даний момент мрію 
реалізувати себе, вдосконалюючи себе та 
свої думки кожного дня. А ще, мрію завести 
маленьку собаку. 

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ 
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє фото та 
коротку розповідь про себе на e-mail: 
miss@riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2019 
і безкоштовну професійну фотосесію 
від фотостудії «INDIGO» отримають 
найвродливіші учасниці.
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ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

Найгарніші  
дівчата їздять 
з «Бліц таксі»
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програма QR Reader з
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А ВІННИЧАНКА МОЖЕ 
УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

лайте своє фото та
у розповідь про себе на e-mail: 

@riamedia.com.ua. 
у р рр

шення до конкурсу «Міс RIA»-20199
штовну професійну фотосесію
остудії «INDIGO» отримають 
дливіші учасниці.

СУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
С RIA-2020» НА:

Найгарніші  
дівчата їздять
з «Бліц таксі»

ПОГОДА У ВІННИЦІ

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

тел: (093) 759 05 55, 
(096) 179 71 31


