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 Через скарги сусідів жительці 
будинку на вулиці Антоновича, 20 
(колишня вулиця Артема) 
призначили штраф за розширення 
і скління балкона 

 Лариса Волкова себе порушницею 
не вважає. Каже, що перед тим, як 
почати ремонт, брала дозвіл у ЖЕКу

 Як не потрапити у таку халепу, 
якщо хочете поміняти колір фасаду, 
засклити чи розширити балкон?

с. 4

ЯК РОЗДІЛЯТЬ 
ПЛАТУ ЗА ГАЗ

ЩО ВСЕРЕДИНІ ГОЛОВНОГО ХРАМУ с. 8

с. 2

НА 17 ТИСЯЧ ПОКАРАЛИ ЖІНКУ,
БО «РОЗШИРИЛА» БАЛКОН

За реконструкцію 
балкона Лариса 
отримала штраф 
на вісім тисяч, 
а коли справу 
передали до 
виконавчої 
служби, то сума 
подвоїлася 
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Подивіться наш 
фільм 

Ìèíóëîãî òèæíÿ ìè õîäè-
ëè íà «Ïåêåëüíó Õîðóãâó». 
ß óâàæíî ÷èòàëà ðåöåíç³¿. 
Çãîäíà ç áàãàòüìà çàóâàæåí-
íÿìè. ª, º äî ÷îãî â÷åïè-
òèñü:) Êîñòþìè, æàðòè ïðî 
òåùó/çóëüô³þ ³ ùî òàì ùå… 
Àëå ÿ âæå çâèêëà, ùî óêðà-
¿íñüê³é àóäèòîð³¿, ÿê êàçàëà 
ìîÿ áàáà, «íå äîãîäèø». Òàê, 
íàì õî÷åòüñÿ äîñêîíàëîñò³. 
Õî÷à â öüîìó âèïàäêó, ââà-
æàþ, òðåáà áóòè ïîì³ðêîâà-
íèìè. ß õî÷ó ï³òè ³ ïîäè-
âèòèñÿ ç äèòèíîþ õîðîøèé 
äèòÿ÷èé óêðà¿íñüêèé ô³ëüì. 
Íå îçâó÷åíèé óêðà¿íñüêîþ 
ìîâîþ, à óêðà¿íñüêèé ô³ëüì. 
Áî äóæå âàæêî âèõîâóâàòè 
äèòèíó óêðà¿íöåì, ÿêùî 
óêðà¿íñüêå â éîãî îòî÷åí-
í³ — ëèøå íà êîíöåðò³ ÷è 
ôåñò³. ßêùî íåìà ïîçèòèâ-
íîãî ãåðîÿ, óêðà¿íöÿ-êîçàêà, 
ÿêèé ïåðåìîæå ÷îðòà ³ âîðî-
æå â³éñüêî. Òà ùå é çíàº ëà-
òèíü, ôðàíöóçüêó, í³ìåöüêó 
³ àíãë³éñüêó ìîâè:) 

Îò ìîº áàæàííÿ çä³éñíè-
ëîñü, ³ çíÿëè «Ïåêåëüíó Õî-
ðóãâó». Ö³ëüîâà ãðóïà — äèòÿ 
ìîº, ô³ëüì ñõâàëèëà. Ïåðå-
æèâàëà, ëÿêàëàñü ³ ðàä³ëà.

À ñàìà ñèäæó, äèâëþñü 
íà åêðàí, à òàì äóøà íàøà 
ïðîðîñòàº. Òà, ùî ñëîâàìè 
íå îïèøåø. Ëèøåíü º òàê³ 
ëþäè, ÿê Ë³ðíèê, ÿê³ ¿¿ áà-
÷àòü ³ íàì ïîêàçóþòü. Òàì 
ñëüîçà ìàòåðèíñüêà ñèëüí³øà 
çà ÷àðè, òàì ãðîìàäà æèâå — 
îäíå çà îäíîãî ãîðîþ, òàì 
ìîëîäü áåøêåòóº, àëå â ÷àñ 
âàæêèé ãîòîâà ñòàòè íà çà-
õèñò ñâîãî êðàþ.

² ÷è âàðòî ãîâîðèòè ïðî 
êîñòþìè? Íå äóìàþ. Âàð-
òî ãîâîðèòè ïðî íàñòóïíèé 
ô³ëüì. ² ùå íàñòóïíèé. ² ñå-
ð³þ. Âàðòî ï³äòðèìàòè éîãî, 
ï³òè ïîäèâèòèñü. ² ïîìð³ÿòè, 
ùîá ìè ìàëè íîâèé ð³çäâÿ-
íèé ô³ëüì ùîðîêó.

ДУМКА

ГРОМАДСЬКА АКТИВІСТКА 

Оксана Оксана 
ЯЦЮКЯЦЮК

НАТАЛЯ (34), У ДЕКРЕТІ:
— Ніколи не пробувала. Від 
одного лише погляду на цих 
людей стає холодно. Друзі 
мені пропонували приєднати-
ся до них, але я відмовлялася. 
Навряд чи колись наважусь.

ІГОР (67), ПЕНСІОНЕР:
— Колись один раз купався. 
У принципі, мені сподоба-
лося, але щось мені не дуже 
хочеться повторювати той 
досвід. Цього року так точно 
не буду пірнати.

НЕЛЯ (88), ПЕНСІОНЕРКА:
— Раніше я жила у Києві і що-
суботи пірнала з головою. 
До мене приїздили друзі з Ві-
нниці. Вони вперше пірнули. 
Тут я також пірнала кілька ра-
зів, але зараз вже не купаюся.

ІВАН (29), ПРОГРАМІСТ:
— Ніколи не купався, тому що 
холодно. Ще є страх заходити 
у крижану воду. Іноді, прогу-
люючись, можу спостерігати 
за «моржами», а сам, то ні. 
Пробувати не планую.

ІРИНА (30), ХОРЕОГРАФ:
— По-перше, я не люблю хо-
лод. По-друге, я боюся його. 
Ніколи взимку не купалася. 
Але мені подобається за цим 
спостерігати. Друзів підтри-
мую, які цим займаються.

ВАЛЕРІЙ (60), ПІДПРИЄМЕЦЬ:
— Так вже історично склало-
ся, що купаюся тільки влітку. 
Друзі пірнають лише на Водо-
хреще. Але я вважаю, що цим 
потрібно займатися регуляр-
но. Тільки тоді буде користь.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи будете ви пірнати на Водохреще?

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Íàïðèê³íö³ 2019 
ðîêó Íàöðåãóëÿòîð 

âèð³øèâ âèä³ëèòè ïëàòó çà ðîçïî-
ä³ë ãàçó ç çàãàëüíîãî òàðèôó. ² ç 
ñ³÷íÿ â³ííè÷àíè ïî÷íóòü îòðèìó-
âàòè äâ³ ïëàò³æêè çà ãàç: îêðåìî 
çà áëàêèòíå ïàëèâî ³ çà éîãî ðîç-
ïîä³ë (äàë³ — äîñòàâêà).

— Öå º íàñòóïíèì åòàïîì 
ó ðåôîðìóâàíí³ ðèíêó ãàçó, ùî 
ñòàðòóâàâ ó 2015 ðîö³. Ç òîãî 
÷àñó «Â³ííèöÿãàç» íå ïðîäàº 
ãàç, à äîñòàâëÿº éîãî äî ñïîæè-
âà÷³â ³ îáñëóãîâóº ìåðåæ³. Ïðî-
äàæåì çàéìàºòüñÿ «Â³ííèöÿãàç 
çáóò», — êàæå ðå÷íèöÿ «Â³ííè-
öÿãàçó» Ëàðèñà Ëîã³íîâà. — Òà-
ðèô çà äîñòàâêó ãàçó íå º íîâèì. 
Ñïîæèâà÷³ éîãî ïëàòèëè ó ñêëàä³ 
çàãàëüíî¿ ö³íè íà ãàç. Êð³ì òîãî, 

ëþäè âæå ìàþòü òèïîâ³ äîãîâîðè 
íà ðîçïîä³ë òà ïîñòà÷àííÿ ãàçó, 
ÿê³ º îêðåìèìè äîêóìåíòàìè.

Â³ííèöüê³ ãàçîâèêè ïîâ³äî-
ìëÿþòü, ùî íîâà ö³íà äîñòàâêè 
áóäå ðîçðàõîâóâàòèñÿ ³íäèâ³äó-
àëüíî äëÿ êîæíîãî ñïîæèâà÷à 
(bit.ly/386rkEo). Íàöðåãóëÿòîð 
çàòâåðäèâ ³ ôîðìóëó, çà ÿêîþ 
ðàõóâàòèìóòü ïëàòó ðîçïîä³ëó 
ãàçó. Ó íå¿ âõîäÿòü:

Îáñÿã ñïîæèòîãî ãàçó âïðîäîâæ 
ïîïåðåäíüîãî «ãàçîâîãî ðîêó» — 
ç 1 æîâòíÿ 2018 äî 30 âåðåñíÿ 
2019 ðîêó.

Òàðèô íà äîñòàâêó. Çà ð³øåí-
íÿì ÍÊÐÅÊÏ â³ííèöüêèé îá-
ëãàç îòðèìàâ ö³íó äîñòàâêè — 
1,068 ãðèâí³ çà êóá ãàçó íà òåðì³í 
ç 1 ñ³÷íÿ äî 30 ÷åðâíÿ 2020 ðîêó 
(âêëþ÷íî).

À ùîá âèðàõóâàòè ùîì³ñÿ÷íó 
ïëàòó çà äîñòàâêó, ìíîæèìî îá-
ñÿã ñïîæèòîãî ãàçó íà ö³íó äî-

ПЛАТУ ЗА ГАЗ РОЗДІЛЯЮТЬ 
НА ДВІ ПЛАТІЖКИ 
Як абонплата  Січневий рахунок 
за газ надішлють у двох платіжках. 
Нацрегулятор виділив плату за розподіл 
з загального тарифу, яку даватимуть 
в окремій квитанції. Газовики розповіли, 
за якою формулою рахуватимуть цю 
плату та який її орієнтовний розмір

ñòàâêè, à ïîò³ì ä³ëèìî íà 12 ì³-
ñÿö³â.

Îòîæ, ÿêùî ñïîæèâà÷, â ÿêîãî 
º ò³ëüêè ãàçîâà ïëèòà òà êîëîíêà, 
ñïîæèâàº 200 êóá³â ãàçó íà ð³ê, 
òî éîãî ùîì³ñÿ÷íà ïëàòà çà äî-
ñòàâêó áóäå íàñòóïíîþ:

(200 êóá. ì Õ 1,068)/12 ì³ñ. = 
17,80 ãðèâí³.

ßêùî â³ííè÷àíèí ìàº ³íäèâ³äó-
àëüíå îïàëåííÿ ³ ñïîæèâ 2000 êó-
áîìåòð³â çà ð³ê, òî éîãî ùîì³ñÿ÷-
íà ïëàòà çà äîñòàâêó ñêëàäàòèìå: 
(2000 êóá. ì Õ 1,068 ãðèâí³)/12 ì³-
ñÿö³â = 178 ãðèâåíü.

² ïîïðè òå, ùî ïëàòà çà ðîçïî-
ä³ë íå º íîâîþ, íîâà ñõåìà âñå æ 
â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ñòàðî¿:

— Ðàí³øå ïëàòà çà ðîçïîä³ë 
áóëà äèíàì³÷íîþ ³ çá³ëüøóâàëàñÿ, 
ÿêùî çðîñòàëî ñïîæèâàííÿ ãàçó. 
Òåïåð âîíà ðîçïîä³ëåíà ïî ì³ñÿ-
öÿõ ð³âíèìè ÷àñòèíàìè, — êàæå 
Ëàðèñà Ëîã³íîâà. — Òàêà ôîðìà 
ðîçðàõóíê³â ñïðèÿòèìå òîìó, ùî 
«Â³ííèöÿãàç» áóäå ìàòè ð³âíî-
ì³ðíå íàäõîäæåííÿ êîøò³â ïðî-
òÿãîì ðîêó, ùî äîçâîëèòü â÷àñ-
íî ðåìîíòóâàòè ³ îáñëóãîâóâàòè 
ìåðåæ³. Äî òîãî æ, ìè îäðàçó 

áóäåìî îòðèìóâàòè ïëàòó çà íà-
äàí³ ïîñëóãè, à íå ÷åêàòè, ïîêè 
ïîñòà÷àëüíèê ãàçó âèä³ëèòü íàøó 
÷àñòêó ç çàãàëüíî¿ ñóìè îïëàòè.

Çà ñëîâàìè ðå÷íèö³ «Â³ííè-
öÿãàçó», ñ³÷íåâ³ êâèòàíö³¿ çà ãàç 
ïåðåäàäóòü ñïîæèâà÷àì âæå íåçà-
áàðîì. Òàêîæ ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ 
çàâåðøàòü ðîçðîáêó äîäàòêîâî¿ 
ôîðìè äëÿ îïëàòè ðîçïîä³ëó 
ãàçó ³ â åëåêòðîííîìó êàá³íåò³, 
íà ñàéò³ vn.104.ua.

À ùå ðàäèòü ïëàòèòè îäíèì 
ïëàòåæåì çà äåê³ëüêà ì³ñÿö³â.

— Ïîïåðåäíüî ðàõóâàëè, ùî 
ñïîæèâà÷³, â ÿêèõ º ò³ëüêè ãàçîâà 
ïëèòà, ïëàòèòèìóòü 14–15 ãðè-
âåíü íà ì³ñÿöü çà äîñòàâêó. 
Êîì³ñ³ÿ ó áàíêó çà ïðîâåäåííÿ 
ïëàòåæó ñêëàäàº ñò³ëüêè æ. Òîìó, 
ùîá çåêîíîìèòè, ïðîïîíóºìî 
ñïîæèâà÷àì îïëàòèòè äîñòàâêó 
ãàçó çà êâàðòàë àáî ï³âðîêó, — 
êàæå Ëîã³íîâà.

À ÿêùî ñïëàòèòå îäðàçó çà ð³ê, 
òî îòðèìàºòå ïåðåðàõóíîê ïëà-
ò³æêè â ñòîðîíó çá³ëüøåííÿ: ç 
1 ëèïíÿ 2020 ðîêó ó «Â³ííèöÿ-
ãàç» òàðèô çà ðîçïîä³ë çðîñòàº 
äî 1,308 ãðèâí³ çà ì3.

Нова схема оплати означає, що 
платити за газ цього року дове-
деться у будь-якому випадку: 
незалежно від того, чи буде газ 
за фактом споживатися, чи ні. 
Бо тариф на розподіл визна-
чили фактичним споживанням 
за минулий рік — з 30 вересня 
2018-го до 1 жовтня 2019 року.
Платитимуть з врахуванням мину-
лого року і споживачі з газовими 
лічильниками. А ті люди, які в ми-
нулому мали нульове споживання 

чи тільки під’єдналися до мереж, 
отримають розрахунок за плано-
вими показниками. Для прикла-
ду, якщо сім’я у багатоповерхівці 
використовує газ тільки для при-
готування їжі, то планове спожи-
вання газу складає 54 кубометри 
у рік із розрахунку на одну особу. 
А взагалі, таких груп споживання 
законодавець прописав 17. Вони 
визначені у Кодексі газорозпо-
дільних систем у «Переліку груп 
споживання» (bit.ly/35TvhKZ).

Платіть, навіть якщо не споживаєте 

Платежі за доставку розраховані на цілий рік. 
У «Вінницягаз» радять платити за декілька місяців одним 
платежем, щоб споживачі зекономили на комісії у банку
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ÑÈÒÓÀÖ²ß

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

×åðåç ñêàðãè 
ñóñ³ä³â æèòåëüö³ 
áóäèíêó íà âóëèö³ 

Àíòîíîâè÷à, 20 (êîëèøíÿ âóëè-
öÿ Àðòåìà) ïðèçíà÷èëè øòðàô 
çà ðîçøèðåííÿ ³ ñêë³ííÿ áàëêîíó. 
Âèêîíàâ÷à ñëóæáà çàáëîêóâàëà ¿¿ 
ðàõóíîê, êóäè íàäñèëàëè àë³ìåí-
òè òà ïåíñ³þ. ² çà äåê³ëüêà ì³ñÿ-
ö³â øòðàô çá³ëüøèâñÿ óäâ³÷³ — ç 
8 500 äî 17 000 ãðèâåíü.

Ëàðèñà Âîëêîâà ñåáå ïîðóø-
íèöåþ íå ââàæàº. ×èíîâíèêè 
äîäàþòü, ùî ÿêùî «ïàí³ Ëàðèñà 
íå çãîäíà, òî íåõàé ïîäàº äî ñóäó». 
² ïîÿñíþþòü, ùî âçàãàë³-òî äëÿ 
óòåïëåííÿ áàëêîíó òðåáà ñòâîðþ-
âàòè îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â 
áàãàòîïîâåðõ³âêè (ÎÑÁÁ).

ПРО КОНФЛІКТ 
Òîð³ê Ëàðèñà Âîëêîâà ðàçîì ç 

äâîìà ä³òüìè çàñåëèëàñÿ ó êâàð-
òèðó íà Àíòîíîâè÷à, 20. Æ³íêà 
ñïîä³âàëàñÿ, ùî òóò äëÿ íå¿ ïî-
÷íåòüñÿ íîâå æèòòÿ, ï³ñëÿ òîãî 
ÿê ç íåþ ðîçâ³âñÿ ÷îëîâ³ê òà çà-
ëèøèâ îäíó ç äâîìà ä³òüìè.

— Àëå ç áàëêîíîì áóëà âå-
ëèêà ïðîáëåìà: áåòîííà ïëèòà, 
íà ÿê³é â³í ñòîÿâ, îñèïàëàñÿ; ³ 
â³í áóâ ïåðåêîøåíèé ó á³ê âóëèö³. 

À ó ìåíå äâîº ñèí³â — 3-ð³÷íèé ³ 
15-ð³÷íèé. Çà ìàëåíüêîþ ëÿëåþ 
íåìîæëèâî ïðîñë³äêóâàòè òà îä-
íîãî ðàçó âîíà á ïîá³ãëà íà öåé 
àâàð³éíèé áàëêîí. ² íåâ³äîìî, ÿê 
áè âñå çàê³í÷èëîñÿ, — êàæå æ³íêà.

Ëàðèñà âçÿëà íà ðåìîíò áàë-
êîíó äîçâ³ë â ÆÅÊîâ³, íàéíÿëà 
ðîá³òíèê³â òà ïî÷àëà ðîçøèðÿòè 
êîíñòðóêö³þ äî êóõí³ — ñóñ³äè 
íå áóëè ïðîòè. Êð³ì îäí³º¿ æ³í-
êè, ÿêà ïîò³ì ïåðåòâîðèëà Ëàðè-
ñèíå æèòòÿ íà «ïåêëî».

— ß ïîãîäèëàñÿ íå ðîçøèðÿòè 
áàëêîí äî êóõí³, áî ñâàðèòèñÿ ç 
ñóñ³äàìè íå õîò³ëà, ìè æ ò³ëüêè 
â’¿õàëè. Àëå ñóñ³äêó ³ öå íå âëà-
øòîâóâàëî: âîíà ñòàëà ñêàðæèòè-
ñÿ íà ìåíå äî ì³ñüêâèêîíêîìó, 
íàéíÿëà ÿêèõîñü äâîõ áåçõàòüê³â, 
ÿê³ ïðîñòî çíåñëè âñ³ ðèøòóâàí-
íÿ ï³ä ìî¿ì áàëêîíîì, à ïîò³ì 
òàíöþâàëà íà öèõ äîøêàõ! Öå 
íîðìàëüíî? — êàæå Âîëêîâà.

Öÿ ³ñòîð³ÿ æâàâî îáãîâîðþâà-
ëàñÿ ó ñï³ëüíîò³ «×îðíèé ñïèñîê 
Â³ííèö³». ²íøèé á³ê ñêàíäàëó 
ðîçêàçàëà Ìàð’ÿíà Ñàâè÷, äîíüêà 
ñóñ³äêè, íà ÿêó ñêàðæèëàñÿ Âîë-
êîâà (bit.ly/2FEesZS):

«Àâòîð äîïèñó ïåðå¿õàëà â áó-
äèíîê ³ âèð³øèëà äîáóäóâàòè 
êóõíþ íà òðåòüîìó ïîâåðñ³. 
Ðîçäîâáàëà ôàñàäíó ñò³íó, ùîá 
âñòàíîâèòè ðåéêè, íà ÿêèõ áóäå 
«òðèìàòèñÿ» ¿¿ êóõíÿ.

НА 17 ТИСЯЧ ПОКАРАЛИ ЖІНКУ, 
БО «РОЗШИРИЛА» БАЛКОН 
Сусідські війни  Минулого літа Лариса 
Волкова ремонтувала аварійний балкон і 
за це отримала 17 тисяч гривень штрафу. 
При цьому жінка не може їх сплатити: 
чиновники заблокували банківську картку, 
залишивши самотню вінничанку та її 
двох дітей без грошей для існування

Öåé áóäèíîê ³ òàê íà ÷åñíîìó 
ñëîâ³ òðèìàºòüñÿ. Îñü ìåøêàíö³ 
çáóíòóâàëèñÿ. ² ó÷àñòü áðàëè âñ³, 
àëå â åï³öåíòð ïîä³é ïîòðàïè-
ëà ò³ëüêè ìîÿ ìàìà. Ñêëàäåíî 
ñêàðãè òà íàïðàâëåíî íà ðîçãëÿä.

Ó ðåçóëüòàò³ ÆÅÊ çàáîðîíèâ 
áóä³âíèöòâî ³ ñêàçàâ ó íàéêî-
ðîòø³ òåðì³íè ïðèáðàòè ðèøòó-
âàííÿ, àëå í³õòî íå ïîñï³øàâ 
öèì çàéìàòèñÿ. ß íå äóìàþ, ùî 
êîìóñü ³ç âàñ ïðèºìíî áóëî á 
ñïîñòåð³ãàòè ç³ ñâîãî â³êíà äî-
øêè. Îñü ðèøòóâàííÿ ³ ðîç³áðà-
ëèñÿ», — ïèøå Ñàâè÷.

ЗАБЛОКУВАЛИ КАРТКУ 
З АЛІМЕНТАМИ 

Íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè º ÷îòèðè 
ñêàðãè íà Âîëêîâó â³ä æèòåë³â 
ï’ÿòèïîâåðõ³âêè íà âóëèö³ Àíòî-
íîâè÷à, 20. ßêùî êîðîòêî, çì³ñò 
ñêàðã ó òîìó, ùî ãðîìàäÿíêà 
Âîëêîâà ðîáèòü íåçàêîííå áóä³â-
íèöòâî, ïðîñèìî âæèòè çàõîä³â. 
À ï³çí³øå ó äåïàðòàìåíò³ àðõ³òåê-
òóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ â³ä-
ïîâ³ëè, ùî íà â³ííè÷àíêó ñêëàëè 
ïðîòîêîë ³ ïðèïèñ (bit.ly/skargi4).

— Ïðèéøëè ó ëèïí³ ïðàö³âíèêè 
ç àðõ³òåêòóðè. Ïëèòà ï³ä áàëêîí 
âæå çàëèòà. À âîíè êàæóòü: «ïîâåð-
í³òü ¿¿ äî ïîïåðåäíüîãî ñòàíó». Áó-
ä³âåëüíèêè çð³çàëè, ñê³ëüêè ìîãëè.

²íñïåêòîð³â öå íå âëàøòóâàëî. 
Ïðèéøëè âäðóãå ³ âæå ñêëàëè 
ïðèïèñ, ùî ÿ ïîðóøèëà çàêîí, áî 
öå áóä³âíèöòâî ³ áàëêîí íå ìîæ-
íà ðîçøèðÿòè. Ïîÿñíþâàëà ¿ì, 
ùî öå ðåìîíòí³ ðîáîòè, áåç ÿêèõ 
áàëêîí ì³ã çâàëèòèñÿ. Íà öå â³ä-
ïîâ³ëè: «Âèáà÷òå, ìè íå ìîæåìî 
çàëèøèòèñÿ áåç ðîáîòè. Ìè ìàº-
ìî ðåàãóâàòè íà ñêàðãó ³ ïîêàçà-
òè, ùî ìè ùîñü ðîáèìî». À çãî-
äîì ïîîá³öÿëè, ùî «ñóìó øòðàôó 
ïðîñòî ñïèøóòü», — ñòâåðäæóº 
Ëàðèñà Âîëêîâà.

Æ³íêó îøòðàôóâàëè çà ÷àñòè-
íîþ 5 ñòàòò³ 96 Àäì³íêîäåêñó — 
âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò 
áåç ïîäàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
ïî÷àòîê âèêîíàííÿ çàçíà÷åíèõ 
ðîá³ò. Çà öå âîíà îòðèìàëà ùå 
«ì³í³ìóì» — 8500 ãðèâåíü (ìàê-
ñèìàëüíèé øòðàô çà ö³ºþ ñòàòòåþ 
10 200 ãðèâåíü) ³ 15 äí³â íà îïëàòó.

Âîëêîâà, ÿêà «âë³çëà» ó êðåäèòè, 
ùîá çðîáèòè ðåìîíò â äîì³, òàêèõ 
êîøò³â íå ìàëà. Òîæ âæå íà ïî÷àò-
êó îñåí³ ä³çíàëàñÿ, ùî ñóìà øòðà-
ôó çðîñëà äî 17 òèñÿ÷ ãðèâåíü, áî 
¿¿ ñïðàâó ïåðåäàëè äî äåðæàâíî¿ 
âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè. Öÿ æ ñëóæáà 

çàáëîêóâàëà áàíê³âñüêó êàðòêó, 
÷åðåç ùî Ëàðèñà íàâ³òü ÷àñòêîâî 
íå ìîæå ïîãàñèòè áîðã.

Âîíà ïðîñèëà ÷èíîâíèê³â ðîç-
áëîêóâàòè êàðòêó, áî öå ¿¿ ºäèíå 
äæåðåëî äîõîäó:

— Íà öþ êàðòêó ïðèõîäèòü 
ïåíñ³ÿ òà àë³ìåíòè, ³ ¿¿ íå ìàëè 
ïðàâà çàáëîêóâàòè! Ïðîñèëà óâ³-
éòè â ì³é ñòàí: ó ìåíå ³íâàë³ä-
í³ñòü, ìóøó ïðèéìàòè ãîðìîíè, 
ùîá æèòè; ùå ó ìåíå äâîº ä³òîê, 
ÿêèõ ÿ âèõîâóþ ñàìà, áî ÷îëî-
â³ê â³ä ìåíå ï³øîâ, — ðîçêàçóº 
Âîëêîâà. — ¯õíÿ ïîñò³éíà â³ä-
ïîâ³äü — «çâåðòàéòåñü äî ñóäó». 
Òàê ³ çðîáèëà. À ïîêè âèæèâàºìî 
çàâäÿêè ðîäè÷àì, ÿê³ ïåðåäàþòü 
õàð÷³ òà òðîõè ãðîøåé.

СПОЧАТКУ — СКАРГА, 
ПОТІМ — ШТРАФ 

Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó àðõ³-
òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ 
ì³ñüêî¿ ðàäè Îëåêñàíäð ×åð-
íåãà êàæå, ùî ä³¿ ³íñïåêòîð³â, 
ÿê³ ðîáèëè ïåðåâ³ðêó áàëêîíó 
íà Àíòîíîâè÷à, 20, àáñîëþòíî 
ïðàâîì³ðí³.

— Ãðîìàäÿíêà Ëàðèñà Âîëêîâà 
çá³ëüøèëà ãåîìåòðè÷í³ ðîçì³ðè 
áåòîííî¿ ïëèòè íà 15 ñàíòèìå-
òð³â ³ çàñêëèëà. Öå º ïîðóøåí-
íÿ äåðæàâíî-áóä³âåëüíèõ íîðì 
(äàë³ — ÄÁÍ). Ñïî÷àòêó áóëè 
ïðîâåäåí³ ðîç'ÿñíåííÿ íàøèìè 
³íñïåêòîðàìè, ùî òàê ðîáèòè 
íå ìîæíà ³ ïîòð³áíî óñóíóòè ïî-
ðóøåííÿ. ßêáè âîíà öå çðîáèëà, 
òî íå áóëî á øòðàô³â.

Âäðóãå íàø³ ³íñïåêòîðè ñêëàëè 
ïðîòîêîë ïðî àäì³íïîðóøåííÿ ³ 
íàäàëè òåðì³í íà óñóíåííÿ ïîðó-
øåííÿ. Àëå öüîãî òàê ³ íå ñòàëî-

ñÿ, òîìó ñïðàâó ïåðåäàëè íà äåð-
æàâíó âèêîíàâ÷ó ñëóæáó, — êàæå 
×åðíåãà.

— Â³ííè÷àíêà áðàëà äîçâ³ë 
íà ðåìîíò áàëêîíà â ÆÅÊó. Öå 
íå äîâîäèòü çàêîíí³ñòü ¿¿ ä³é?

— Æèòëîâ³ êîíòîðè íà ðåìîíò 
áóäèíê³â äîçâîëè íå äàþòü, — 
ïîÿñíþº Îëåêñàíäð ×åðíåãà. — 
Çà ÄÁÍ â³ä 2009 ðîêó íà öå ïî-
òð³áíî áðàòè àðõ³òåêòóðíå ïëàíó-
âàëüíå çàâäàííÿ. Òåïåð, çà íîâèì 
ÄÁÍ â³ä 1 ãðóäíÿ 2019 ðîêó, ïî-
òð³áíî áðàòè ì³ñòîáóä³âí³ óìîâè 
òà îáìåæåííÿ íà ïðîåêòóâàííÿ 
â äåïàðòàìåíò³ àðõ³òåêòóðè.

À îò òå, ùî ³íñïåêòîð îá³öÿâ 
«ñïèñàòè ñóìó øòðàôó» º íåìîæ-
ëèâèì, çàïåâíÿº äèðåêòîð äåïàð-
òàìåíòó àðõáóäêîíòðîëþ.

— Öå âàì ðîçïîâ³ëà ç³ ñâî¿õ 
ñë³â Ëàðèñà Âîëêîâà? Íó, òóò 
ìåí³ íåìàº ÷îãî êîìåíòóâàòè. 
À âçàãàë³-òî, «âèïèñàòè, à ïîò³ì 
ñïèñàòè øòðàô» íåìîæëèâî àí³ 
þðèäè÷íî, àí³ òåõíîëîã³÷íî, — 
êàæå ×åðíåãà. — Ùîäî ðåñòðóê-
òóðèçàö³¿ öüîãî øòðàôó ÷è ïîäî-
âæåííÿ ä³¿ ïðèïèñó, òî ìè öüîãî 
íå ìîæåìî çðîáèòè. Ñïðàâà ïå-
ðåäàíà íà äåðæàâíî-âèêîíàâ÷ó 
ñëóæáó ³ íàø³ ïîâíîâàæåííÿ 
íå ðîçïîâñþäæóþòüñÿ íà íå¿.

— Ïî ì³ñòó äóæå áàãàòî ïåðåáó-
äîâàíèõ áàëêîí³â. Âñ³ì âèäàþòü 
ïðèïèñè ÷è ðåàãóþòü, ÿêùî áóëè 
ñêàðãè?

— Ìè íå ìîæåìî ïðîñòî òàê 
ïðèéòè äî ãðîìàäÿí ³ íàêëàñòè 
øòðàô, ÿêùî ùîñü íå òàê ç áàë-
êîíîì ÷è ç ôàñàäîì. Íàì çàáî-
ðîíåíî. Ìè ìîæåìî ðåàãóâàòè 
ò³ëüêè íà ï³äñòàâ³ ñêàðã â³ä â³ä-
ïîâ³äíèõ îðãàí³â ÷è â³ä ãðîìàäÿí.

ЯКІВ 
МАХОВСЬКИЙ, 
ДИРЕКТОР 
ДЕПАРТАМЕНТУ 
АРХІТЕКТУРИ ТА 
МІСТОБУДУВАННЯ 

— Хочете зроби-
ти інший колір фасаду чи роз-
ширити балкони? Не питання, 
робіть так разом з усіма жителя-
ми багатоповерхівки. За законом 
України «Про регулювання міс-
тобудівної діяльності», все має 
мати системний характер. Для 
цього потрібен паспорт опоря-
дження фасаду на увесь будинок 
і відповідно до цього стандарту 
кожен може міняти вікна, роз-
ширяти та склити балкони.
Найкращий вихід — створити 
ОСББ і на зборах співвласників 

домовитися про єдиний стиль 
фасаду. У тому числі, про єди-
ний розмір балконів. А далі 
отримуєте містобудівні умови 
та обмеження на проектування 
від нашого департаменту, розро-
бляєте містобудівний розрахунок 
та почергово, за 1–2 роки, пере-
будовуєте всі балкони.
Для отримання містобудівних 
умов та обмежень потрібен па-
кет документів, який визначений 
у законі «Про регулювання міс-
тобудівної діяльності», стаття 29, 
пункт 3. Законодавець визначив, 
що містобудівні умови видають-
ся безкоштовно. Платним є витяг 
з Державного земельного када-
стру та розробка містобудівного 
розрахунку, що можуть зробити 
кваліфіковані архітектори.

Розширяти балкони мають всі жителі разом 

Ïåðåãëÿäó øòðàôó 
³ ïðèïèñó íå áóäå. 
×èíîâíèêè ââàæàþòü, 
ùî ä³¿ ³íñïåêòîð³â 
çàêîíí³ òà ðàäÿòü 
Âîëêîâ³é éòè äî ñóäó

Балкон Лариси на третьому поверсі. За цю конструкцію 
отримала штраф на вісім тисяч, а коли справу передали 
до виконавчої служби, то сума подвоїлася



5 RIA, Ñåðåäà, 15 ñ³÷íÿ 2020
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ñõîæå, çóñèëëÿ 
³ êîøòè, çàòðà÷åí³ 
ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðî-
ê³â íà âèãîòîâëåí-

íÿ åêñïåðèìåíòàëüíîãî ïåðåñóâ-
íîãî øïèòàëþ äëÿ â³éñüêîâèõ, 
ìîæóòü âèÿâèòèñÿ ìàðíèìè. Ìî-
äóëü òàê ³ çàëèøèòüñÿ ó ºäèíîìó 
åêçåìïëÿð³?

— Íå ñì³ø³òü íàñ, äÿäüêó, ç³ 
ñâî¿ì êîíòåéíåðîì, òóò îäèí òà-
êèé ñàìî, ÿê âè, õîäèòü ³ ðîç-
ïîâ³äàº, ùî çðîáèâ òàíê ç âîäî-
íàï³ðíî¿ áàøòè ³ òðàêòîðà, — ö³ 
ñëîâà Îëåã Êà÷óðîâñüêèé ïî-
÷óâ ó ïðèéìàëüí³é Îô³ñó ãëàâè 
äåðæàâè. ×îëîâ³ê çâåðíóâñÿ ç 
ëèñòîì, ùîá ôàõ³âö³ îö³íèëè 
çðîáëåíå, íàäàëè âèñíîâîê ³, 
ìîæëèâî, çàïðîïîíóâàëè ó ñå-
ð³éíå âèðîáíèöòâî.

РОЗМОВА КРІЗЬ СКЛО 
— Çíàºòå, ùî ó ïðèéìàëüí³é 

íàøîãî ïðåçèäåíòà ç ëþäüìè ðîç-
ìîâëÿþòü ÷åðåç ñêëî? — ãîâîðèòü 
Êà÷óðîâñüêèé. — Âðàæåííÿ òàêå, 
ùî òè ó áóöåãàðí³. ×èíîâíèêè 
ëþäåé áîÿòüñÿ, ÷è ÿê öå ïîÿñ-
íèòè? ß ðîçö³íþþ öå ÿê ïðè-
íèæåííÿ ëþäñüêî¿ ã³äíîñò³. Òàê ³ 
íàïèñàâ ïðî öå ó ëèñò³ ïðåçèäåí-
òó. Ïðîñèâ, ùîá ïðèáðàëè áàð’ºð. 
Àëå õòî òàì çâàæàº íà ìî¿ ñëîâà?

×îëîâ³êîâ³ ïðèêðî çà ïî÷óòó 
â³äïîâ³äü. Êàæå, ñëóæèâ â àðì³¿ 
êîìàíäèðîì òàíêà. Ìàº â³éñüêî-
âå çâàííÿ ñòàðøîãî ëåéòåíàíòà. 

Çàê³í÷èâ Óêðà¿íñüêó àãðàðíó 
àêàäåì³þ (íèí³ ÍÓÁ²Ï — Íà-
ö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò á³îðå-
ñóðñ³â ³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ), 
ôàêóëüòåò àâòîìàòèêè, çà ôàõîì 
³íæåíåð-åëåêòðîìåõàí³ê. Ìàº 
äîñâ³ä ðîáîòè çà ñïåö³àëüí³ñòþ. 
Äîïîìàãàâ ðåìîíòóâàòè òàíê, ïî-
øêîäæåíèé â ÀÒÎ.

Çàì³ñòü ä³ëîâî¿ ðîçìîâè ó ïðè-
éìàëüí³é ãëàâè äåðæàâè ïîáà÷èâ 
÷åðåç ñêëî ñêåïòè÷íó óñì³ø-
êó. Çà éîãî ñëîâàìè, öå ëÿïàñ 
íå ò³ëüêè éîìó. Óñ³ì, õòî äîëó-
÷èâñÿ äî ðîáîòè íàä ïåðåñóâíèì 
øïèòàëåì. Íàä ðîçðîáêîþ ³ êîí-
ñòðóþâàííÿì ïðàöþâàëè íàóêîâ-
ö³ ç â÷åíèìè ñòóïåíÿìè äîêòîð³â 

³ êàíäèäàò³â òåõí³÷íèõ íàóê äâîõ 
âèø³â — Â³ííèöüêîãî íàö³îíàëü-
íîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ 
çãàäàíîãî ÍÓÁ²Ï. Òåõí³÷íà äîêó-
ìåíòàö³ÿ çðîáëåíà ñïåö³àë³ñòàìè 
ë³öåíçîâàíîãî êîíñòðóêòîðñüêîãî 
áþðî ÍÓÁ²Ï.

Êîøò³â íå øêîäóâàëè ï³äïðè-
ºìö³. Êîíñóëüòóâàëè â³éñüêîâ³ 
ìåäèêè, çîêðåìà, Â³éñüêîâî-ìå-
äè÷íî¿ àêàäåì³¿. Âèêîíàíó ðîáîòó 
îö³íèëè ôàõ³âö³ 45-ãî åêñïåðè-
ìåíòàëüíîãî çàâîäó.

«НЕ СМІШІТЬ НАС, ДЯДЬКУ, 
ЗІ СВОЇМ КОНТЕЙНЕРОМ» 
Ентузіасти  П’ять років Олег 
Качуровський працював над створенням 
експериментального зразка мобільного 
шпиталю. Витратив на це більшість 
пенсійних грошей. Чималу суму надали 
підприємці. Робота майже завершена. 
Чи візьмуть виріб у серійне виробництво, 
питання залишається відкритим

ГРОШЕЙ У ЧИНОВНИКІВ 
НЕ ПРОСИЛИ 

— Öå çîâñ³ì íå òàíê ç âîäî-
íàï³ðíî¿ áàøòè, ÿê ãîâîðèâ ÷è-
íîâíèê, — êàæå Îëåã Êà÷óðîâ-
ñüêèé. — Öå òåõí³÷íà ðîçðîáêà, 
ùî ñêëàäàºòüñÿ ç ïîíàä äåñÿòè 
òèñÿ÷ äåòàëåé. Äåÿê³ ç íèõ º êîí-
ñòðóêòîðñüêèì âèíàõîäîì íàøèõ 
ôàõ³âö³â.

— Ìè íå ïðîñèëè ãðîøåé ó ÷è-
íîâíèê³â Îô³ñó ãëàâè äåðæàâè, — 
ãîâîðèòü Îëåã Êà÷óðîâñüêèé. — 
Çâåðíåííÿ ïîëÿãàëî â ³íøîìó — 
îö³íèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ, 
íàäàòè åêñïåðòíó îö³íêó ³ ïðîïî-
çèö³¿ ùîäî ìîæëèâîãî ñåð³éíîãî 
âèðîáíèöòâà íàøî¿ ðîçðîáêè. 
Îäíàê ïîñàäîâåöü ó ïðèéìàëü-
í³é ãðîìàäÿí âèð³øèâ ïî-ñâîºìó.

Ëèñòà Êà÷óðîâñüêîãî íà ³ì’ÿ 
ãëàâè äåðæàâè çàðåºñòðóâàëè. 
Â³äïîâ³äü îòðèìàâ íå â³ä òîãî, 
äî êîãî çâåðòàâñÿ. Â³äïîâ³ëè éîìó 
ç Äåïàðòàìåíòó â³éñüêîâî-ìåäè÷-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ Ì³íîáîðîíè.

— Í³÷îãî êîíêðåòíîãî íå ïî-
â³äîìèëè, — ãîâîðèòü Êà÷óðîâ-
ñüêèé. — Äîáðå, ùî õî÷ ïîäÿ-
êóâàëè çà ðîáîòó. Àëå ùî ç òî¿ 
ïîäÿêè? Íàì âàæëèâà êîíêðåòè-
êà. Âàæëèâà ï³äòðèìêà íà åòàï³ 
ïðîñóâàííÿ ó ñåð³éíîìó âèðîá-
íèöòâ³. Îäíàê ïðî öå ó â³äïî-
â³ä³ — æîäíîãî ñëîâà.

Ïîíàä 85% ðîáîòè óæå âèêîíà-
íî. Äî òàêîãî âèñíîâêó ä³éøëè 
ôàõ³âö³ 45-ãî åêñïåðèìåíòàëü-
íîãî çàâîäó. ×àñòèíó äåòàëåé 

СЕРГІЙ ПЕТРУК, ПОЛКОВНИК 
МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ, 
УЧАСНИК АТО:

— Пересувні шпиталі за-
вжди потрібні військовим, 
неспроста їх мають у своєму 
розпорядженні армії пере-

дових країн світу — США, Канади, Німеч-
чини, Ізраїлю, деяких інших. Їх відсутність 
особливо була відчутна у перші дні бойо-
вих дій на Донбасі. Тоді ми змушені були 
працювати переважно у наметах. Саме та-
кими були польові шпиталі. Не раз йшлося, 
що десь хтось береться за виготовлення 

медичних пересувних модулів, але…
Військові медики дотепер мають у своєму 
розпорядженні застарілий транспорт, зо-
крема, так звані автоперев’язувальні ма-
шини АП-66, випуску ще радянських часів.
Ініціатива ентузіастів і волонтерів заслу-
говує на увагу. Однак така справа мала б 
бути узгоджена з військовими медиками. 
Тоді й просувати її було б простіше. Варто 
було на самому початку узгодити проект з 
Військово-медичною академією, відповід-
ним департаментом Міноборони. За такого 
узгодження розробка могла б бути вклю-
чена в оборонне замовлення.

Модулі завжди потрібні 
Випробування проведуть у майстерні з 
установкою на автомобіль. Для експе-
рименту його надасть один з фермерів. 
Згідно з технічною документацією, екс-
плуатація модуля передбачена на шасі 
автомобіля КрАЗ.
— У наших планах продемонструвати 
мобільний шпиталь на військовій ка-
федрі НУБІП, — розповідає Олег Качу-
ровський. — Науковці цього вишу є роз-
робниками модуля.
У планах ентузіаста розгорнути шпиталь 
також перед ВР і Офісом глави держави. 
Щоб продемонструвати зроблене. На-

яву показати, що можемо мати власний 
пересувний шпиталь. Як стверджує Качу-
ровський, нині в Україні не виготовляють 
серійно такі модулі. За їх виробництво 
готові взятися на 45-му експеримен-
тальному заводі. Було б державне за-
мовлення…
Розробники переконані, що пересувні 
шпиталі повинна мати кожна область. 
Вони можуть знадобитися у випадку 
виникнення надзвичайних ситуацій. 
Розгортається модуль протягом півто-
ри години. Після того медики можуть 
приймати постраждалих.

Покажемо в університеті, а потім — перед ВР і Офісом Зеленського 

Повноцінний шпиталь скла-
датиметься з трьох модулів, 
з’єднаних між собою. У кожному 
з них розмістять окреме відді-
лення — доопераційне, опера-
ційне і післяопераційне. Стіни 
розкладатимуться і утворювати-
муть закриту робочу зону. Вона 
матиме автономне забезпечення 

електрикою (дизельні механізми 
виноситимуть назовні), водою, 
теплом.
Усі три модулі можна транспор-
тувати одночасно одним автомо-
білем. Час розгортання — півтори 
години. Для порівняння: намето-
вий шпиталь розкладають при-
близно у два рази довше.

Яким буде шпиталь?

За створення мобільного шпиталю Олег 
Качуровський взявся після повернення сина 
Юрія, військового медика, з АТО

âèãîòîâëÿëè íà áàç³ öüîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà.

— Çàëèøèëîñÿ çä³éñíèòè îá-
øèâêó âíóòð³øíþ ³ çîâí³øíþ 
ìîäóëÿ, à òàêîæ çàâåðøèòè âè-
ãîòîâëåííÿ äîìêðàò³â, — ðîç-
ïîâ³äàº Êà÷óðîâñüêèé. — Ó íàñ 
ëåá³äêà é äîìêðàòè áóäóòü ç 
åëåêòðè÷íèì ïðèâîäîì. Â³ä ã³-

äðàâë³êè â³äìîâèëèñÿ òîìó, ùî 
â óìîâàõ âîºííèõ ä³é øëàíãè 
ìîæóòü áóòè ïåðåáèò³. Òîä³ ìî-
äóëü ñòàíå ìåðòâèé — í³ ï³ä-
íÿòè, í³ îïóñòèòè.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
ï³äïðèºìö³ ïîîá³öÿëè, ùî ïðî-
ô³íàíñóþòü ðîáîòè äî ¿õ îñòà-
òî÷íîãî çàâåðøåííÿ. À ùî äàë³?..

Ïîíàä 85% ðîáîòè 
óæå âèêîíàíî. Äî 
òàêîãî âèñíîâêó 
ä³éøëè ôàõ³âö³ 45-ãî 
åêñïåðèìåíòàëüíîãî 
çàâîäó
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Íà â³äì³íó â³ä êîëèøíüîãî â³-
ííè÷àíèíà Ïåòðà Ïîðîøåíêà, 
ÿêèé º ë³äåðîì ðåéòèíãó «Ñëîâî 
³ ä³ëî», òîé äåñÿòîê äåïóòàò³â, 

ùî ïðîéøîâ òîð³ê ó Ðàäó çàâäÿ-
êè âèáîðó â³ííè÷àí, îïèíèâñÿ 
ïåðåâàæíî â ê³íö³ ñïèñêó çà â³ä-
ñîòêàìè âèêîíàííÿ îá³öÿíîãî.

Ó Âåðõîâí³é Ðàä³ äåâ'ÿòîãî 
ñêëèêàííÿ, íàãàäàºìî, ïðàöþþòü 

ЯК ПРАЦЮВАЛИ ВІННИЦЬКІ В РАДІ? 
РЕЙТИНГ НАРДЕПІВ ЗА ОБІЦЯНКАМИ
Підсумки  Журналісти порахували 
виконані і не виконані обіцянки народних 
депутатів і склали рейтинг. У рейтингу 
«Слово і діло» знаходимо вінницьких 
обранців й бачимо, що вони пасуть задніх

10 äåïóòàò³â ç Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. 
Ðàí³øå ðåäàêö³ÿ ðîçïîâ³äàëà ÷è-
òà÷àì, ÿê³ íàø³ îáðàíö³ îòðèìàëè 
çàðïëàòè, êîëè ïðîéøëè ïåðø³ 
âèïëàòè çà äåïóòàòñüêó ðîáîòó 
(is.gd/XFY5Ft). Òåïåð ïîäèâèìîñÿ, 
íàñê³ëüêè ÿê³ñíîþ áóëà öÿ ðîáîòà. 
×è âèêîíàëè íàðäåïè õî÷à á òå, 
ùî âîíè ïîîá³öÿëè, áàëîòóþ÷èñü 
ó Ðàäó?

Çíàõîäèìî â³ííèöüê³ ôðàã-
ìåíòè â ðåéòèíãó íàøèõ êîëåã 
ç âèäàííÿ slovoidilo.ua. Ìè ¿õ 
çàñêðèíèëè ³ äàºìî â ïîðÿäêó 
ñïàäàííÿ â³äñîòêà âèêîíàíèõ îá³-
öÿíîê. À ïîáà÷èòè, ÿêèé âèãëÿä 

ìàº ïåðøà äåñÿòêà ç ðåéòèíãó 
íàçâàíîãî ñàéòó, ìîæåòå çà öèì 
ïîñèëàííÿì is.gd/H8QNee.

Íàéâèùå ç â³ííèöüêèõ ó ðåé-
òèíãó, íà 31-ìó ì³ñö³, ç 22-ìà 
âèêîíàíèìè îá³öÿíêàìè äåïóòàò-
ñàìîâèñóâàíåöü Ìèêîëà Êó÷åð.

Äàë³, íà 66-ìó ì³ñö³, äåïóòàò 
Ïåòðî Þð÷èøèí ç 11-ìà âèêî-
íàíèìè îá³öÿíêàìè.

Çíà÷íî íèæ÷å, íà 114-ìó ì³ñö³, 
äåïóòàòêà Þë³ÿ Îâ÷èíí³êîâà ç³ 
«Ñëóãè íàðîäó» ç 9-ìà âèêîíà-
íèìè îá³öÿíêàìè.

Ðåøòà äåïóòàò³â — ùå ìåíøå 
çðîáèëè ç îá³öÿíîãî âèáîðöÿì. 

342-é «ñëóãà íàðîäó» Ìàêñèì 
Ïàøêîâñüêèé, ÿêèé âèêîíàâ ëèøå 
2 îá³öÿíêè. Îäðàçó çà íèì, 343-é, 
êîëåãà ïî ïàðò³¿ Àíàòîë³é Äðàáîâ-
ñüêèé, ùî òåæ âèêîíàâ 2 îá³öÿíêè.

Íàðäåï Îëåã Ìåéäè÷ ç «Áàòü-
ê³âùèíè» — 363-é, áî âèêîíàâ 
îäíó-ºäèíó îá³öÿíêó.

Òàê ñàìî ð³âåíü äîâ³ðè 4% íàáðà-
ëà Îëåêñàíäðà Óñò³íîâà ç «Ãîëîñó», 
ÿêà âèêîíàëà òåæ îäíó îá³öÿíêó.

Óñ³ ³íø³ â³ííèöüê³ — óçàãàë³ ç 
íóëüîâèì ðåçóëüòàòîì â ðåéòèíãó 
«Ñëîâî ³ ä³ëî». ² ñàìîâèñóâàíö³ 
Ëàðèñà Á³ëîç³ð òà Ãåííàä³é Âàöàê. 
² ²ðèíà Áîðçîâà ç³ «Ñëóãè íàðîäó».

 17 у процесі

 0 не виконано

 22 виконано

 39 всього

Кількість обіцянок

 19 у процесі

 8 не виконано

 11 виконано

 38 всього

Кількість обіцянок

 86 у процесі

 0 не виконано

 9 виконано

 95 всього

Кількість обіцянок

 35 у процесі

 0 не виконано

 2 виконано

 37 всього

Кількість обіцянок

 25 у процесі

 0 не виконано

 2 виконано

 27 всього

Кількість обіцянок

 22 у процесі

 1 не виконано

 1 виконано

 24 всього

Кількість обіцянок

 19 у процесі

 4 не виконано

 1 виконано

 24 всього

Кількість обіцянок

 40 у процесі

 0 не виконано

 0 виконано

 40 всього

Кількість обіцянок

 26 у процесі

 0 не виконано

 0 виконано

 26 всього

Кількість обіцянок

 8 у процесі

 0 не виконано

 0 виконано

 8 всього

Кількість обіцянок

МИКОЛА 
КУЧЕР
Член 
депутатської 
групи 
«За майбутнє»

ПЕТРО 
ЮРЧИШИН
Член 
депутатської 
групи 
«За майбутнє»

ЮЛІЯ 
ОВЧИН-
НІКОВА
Член 
депутатської 
фракції «Слуга 
народу»

МАКСИМ 
ПАШКОВ-
СЬКИЙ
Член 
депутатської 
фракції «Слуга 
народу»

АНАТОЛІЙ 
ДРАБОВ-
СЬКИЙ
Член 
депутатської 
фракції «Слуга 
народу»

ОЛЕГ 
МЕЙДИЧ
Член 
депутатської 
фракції 
«Батьківщина»

ОЛЕК-
САНДРА 
УСТІНОВА
Член 
депутатської 
фракції 
«Голос»

ЛАРИСА 
БІЛОЗІР
Член 
депутатської 
групи 
«За майбутнє»

ГЕННАДІЙ 
ВАЦАК
Член 
депутатської 
групи 
«За майбутнє»

ІРИНА 
БОРЗОВА
Член 
депутатської 
фракції «Слуга 
народу»

56%
виконано

4%
виконано

9%
виконано

0%
виконано

0%
виконано

0%
виконано

29%
виконано

4%
виконано

5%
виконано

7%
виконано

0

56

40

4

4

92 17
4

79

0

100

0

100

0

100

21

29

50

0

9

91

0

5

95

0

7

93

0 0 0
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ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (063)7758334 

Çà ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ ðåæèì³â 
â³ííèöüêèé Ñîáîð çì³íþâàâ ñâ³é 
ñòàòóñ. ×îòèðè â³êè òîìó ñïî-
ðóäó çâåëè ÿê êàòîëèöüêèé êîñ-
òåë. Íàäàë³ ñòàâ ïðàâîñëàâíèì 
õðàìîì, à çãîäîì — ñïîðòèâíèì 
êëóáîì ³ îðãàííîþ çàëîþ. Ó íàø 
÷àñ, öå â³ííèöüêèé õðàì, ÿêèé 
ïåðøèì â Óêðà¿í³ ïåðåéøîâ 
äî ïîì³ñíî¿ öåðêâè.

Ðîçäèâèëèñÿ êóëóàðè ñîáî-
ðó, â³ä÷óëè íà ñîá³, íàñê³ëüêè 
ñèëüíî ãóäóòü äçâîíè òà ä³çíà-
ëèñÿ, ÷îìó æàðò Çåëåíñüêîãî 
ïðî «òîìîñ-òåðìîñ» ìàº ðåàëüíå 
ï³ä´ðóíòÿ.

СКРОМНИЙ СПАДОК 
Íàøà ïîäîðîæ ó ÷àñ³ ïî÷èíà-

ºòüñÿ ç çàëè áîãîñëóæ³íü. Ó í³é 
âåëè÷åçíèé â³âòàð, âèñîêà ñòåëÿ, 
³êîíè ç ëèêàìè ñâÿòèõ. Ò³ëüêè 
çàëèøêè ë³ïíèíè âèäàþòü, ùî 
êîëèñü öÿ êóëüòîâà ñïîðóäà íà-
ëåæàëà êàòîëèêàì-äîì³í³êàíöÿì. 
Âîíè ñïî÷àòêó çâåëè äåðåâ’ÿíèé 
õðàì, à ïîò³ì ïåðåáóäóâàëè éîãî 
ó êàì’ÿíèé. Ãðîø³ íà áóä³âíè-
öòâî êîñòåëó äàëà ðîäèíà Ãðî-
õîëüñüêèõ.

— Íà ¿õ çàïðîøåííÿ äî Â³ííè-
ö³, ó 18 ñòîë³òò³, ïðè¿õàâ ³òàë³é-
ñüêèé àðõ³òåêòîð Ïàîëî Ôîíòàíà. 

Â³í ïîáóäóâàâ õðàì â ñòèë³ áàðî-
êî, ÿêèé â³äð³çíÿºòüñÿ âåëèêîþ 
ê³ëüê³ñòþ ïîçîëîòè òà äåêîðà-
òèâíèõ åëåìåíò³â. Ç óñüîãî öüîãî 
ó õðàì³ âö³ë³ëà ò³ëüêè ë³ïíèíà ï³ä 
ñòåëåþ, — ðîçêàçóº ñï³âðîá³òíèöÿ 
«Öåíòðó ³ñòîð³¿ Â³ííèö³» Àíàñ-
òàñ³ÿ Ñòîâïåöü.

Âò³ì, ùå ó ñïàäîê çàëèøèëèñÿ 
ñòàðîâèíí³ ôðåñêè ó ðèçíèö³ — 
ê³ìíàò³, äå ïåðåâäÿãàþòüñÿ ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåë³. Âîíè ïîêàçóþòü 
á³áë³éí³ ñþæåòè: Àâðààì â³ääàº 
äåñÿòèíó ç ïîõîä³â öàðþ Ìåë-
õèñåäåêó òà îòðèìóº ç éîãî ðóê 
õë³á ç âèíîì; äâà äçåðêàëüíèõ 
çîáðàæåííÿ Õðèñòà.

— Ï³ä ôðåñêàìè º íàïèñè 
ëàòèíîþ. Îäèí ç íèõ — «ÿ âè-
íîãðàäèíà, âè ãàëóççÿ», — êàæå 
Ñòîâïåöü. — ² ùå º íàïèñ: «çåðíî, 
äîêè íå âïàäå â çåìëþ ³ íå ïî-
ìðå, íå äàñòü ïëîäó». Îçíà÷àº, 
ùî æåðòâà Õðèñòà, éîãî ðîçï’ÿòòÿ 
òà ñìåðòü ïðèíåñëà çàðîäæåííÿ 
õðèñòèÿíñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿.

Ïðîñòî íàä âõîäîì ó ê³ìíàòó 
º ùå îäíà ôðåñêà. Âîíà íàïî-
ëîâèíó ñòåðòà.

БОКС І ВОЛЕЙБОЛ У ХРАМІ 
Äîì³í³êàíö³ âòðàòèëè ñâ³é 

êîñòåë ó 1793 ðîö³. Òîä³ ñòàâñÿ 
äðóãèé ïîä³ë Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿, 
çåìë³ Ïîä³ëëÿ â³ä³éøëè Ðîñ³é-
ñüê³é ³ìïåð³¿. Äåÿêèé ÷àñ õðàì 

КОСТЕЛ, ХРАМ, СПОРТЗАЛ. ЯКЕ 
МИНУЛЕ СОБОРУ В ЦЕНТРІ МІСТА
Задвірки церкви  Спасо-
Преображенському собору — 396 років, 
якщо рахувати з часів дерев’яного костелу. 
Його успадкували від домініканців і попри 
численні перебудови він досі зберігає 
уламки католицького минулого. А ще ховає 
під собою усипальницю Грохольських

ñòîÿâ ïóñòêîþ, à ó 1830-ìó éîãî 
ïåðåäàëè ïðàâîñëàâíèì. Áîãîñëó-
æ³ííÿ òðèâàëè ìàéæå ñòîë³òòÿ, 
äî óòâîðåííÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè, 
ÿêà ðîçôîðìóâàëà öåðêâè.

Îòåöü Âëàäèñëàâ Äåì÷åíêî 
ïðîâîäæàº äî ãâèíòîâèõ ñõîä³â, 
ÿê³ âåäóòü äî õîðè — ì³ñöÿ, ùî 
ìàéæå ï³ä ñòåëåþ, ç ÿêîãî ñï³-
âàº öåðêîâíèé õîð. Çâ³äñè âèäíî 
ìàñøòàá ðîçïèñó ñò³í: ôðåñêè çà-
ïîâíþþòü óâåñü â³ëüíèé ïðîñò³ð 
íà ñò³íàõ ³ ñòåë³. Àëå, óñ³ âîíè 
íàíåñåí³ ó íîâ³òí³é ÷àñ, êàæå 
îòåöü Âëàäèñëàâ.

— Ðàäÿíñüêà âëàäà çàìàëüîâó-
âàëà òà íèùèëà ôðåñêè ïàÿëüíîþ 
ëàìïîþ. Ñïî÷àòêó òóò çðîáèëè 
ñêëàä ãóìè, à ó 60-õ â³äêðèëè 
ñïîðòçàë êëóáó «Àâàíãàðä», — 
êàæå Äåì÷åíêî. — Ì³æ ñò³íàìè 
õðàìó áóëà íàòÿãíóòà ñ³òêà äëÿ 
ãðè ó âîëåéáîë, ùå ãðàëè ó áàñ-
êåòáîë. Òàì, äå çàðàç â³âòàð, áóëà 
ñåêö³ÿ ç áîðîòüáè. Ó íèæíüîìó 
õðàì³, äå çàðàç õðåñòÿòü ä³òåé, 
ñòîÿâ áîêñåðñüêèé ðèíã. Òàì 
òàêîæ º çàìóðîâàíà êðèïòà (ãðîá-
íèöÿ) Ãðîõîëüñüêèõ, òî÷íå ì³ñöå 
ðîçòàøóâàííÿ ÿêî¿ íåâ³äîìå.

КОНФЛІКТ ЧЕРЕЗ ОРГАН 
Ç õîðè ïîâåðòàºìîñÿ äî ãâèí-

òîâèõ ñõîä³â òà çíîâ êðîêóºìî 
âãîðó — äî ïàëàìàðíèö³ ç äçâîíà-
ìè. Ñâÿùåííîñëóæèòåë³ äîçâîëÿ-
þòü ïîäçâîíèòè ó íèõ. «Ãîëîâíå, 
ùîá íå çâó÷àëî ÿê íàáàò», — æàð-
òîìà äîäàþòü öåðêîâíèêè. ² ðîç-
êàçóþòü ö³êàâèé ôàêò — ïàëàìàð, 
êîëè â÷èòüñÿ ãðàòè íà äçâîíàõ, 
âäÿãàº íàâóøíèêè. À êîëè ïðîé-
øîâ íàâ÷àííÿ ³ çâèêàº äî ãó÷íîãî 
ãóëó, á³ëüøå íå çàêðèâàº âóõà.

Äî ðå÷³, öèõ äçâîí³â äî íàøîãî 
÷àñó íå áóëî. Çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â 
çíåñåí³ âåðõí³ ÿðóñè îáîõ âåæ, 
ÿê³ â³äíîâèëè ó 2000 ðîö³. À äî 

Якщо зайдете до храму у той мо-
мент, коли поряд проїжджатиме 
трамвай, то відчуєте гул та сильну 
вібрацію. Культова споруда по-
терпає від трамвайного руху, го-
ворили представники релігійної 
громади ще у жовтні 2016 року.
— Через вібрацію трамваїв «трі-
щить» Свято-Преображенський 
собор, будівля краєзнавчого му-
зею, вінницькі Мури. Треба роз-
глядати відновлення пам’ятки 
у комплексі, — казав отець Вла-
дислав Демченко і говорив, що 
зменшити руйнацію допоміг би 
«оксамитовий шлях».
Його планували зробити ми-
нулого літа на двох ділянках — 
від школи № 2 до Театральної 
та від вулиці Кропивницького 
до Центрального мосту. Це якраз 

ті фрагменти, які не отримали 
«тиху» колію під час минулої 
реконструкції 2007 року.
На це закладали 46 мільйонів 
гривень, де більшу частину мав 
дати Держфонд регіонального 
розвитку. Але не дав. Тому місто 
за власні кошти відремонтувало 
найбільш проблемну ділянку — 
криву біля МакДональдса.
І, схоже, що проект реконструк-
ції усієї колії на Соборній «від-
клали у шухляду» через те, що 
влада спрямовує зусилля, щоб 
завершити довгобуди. Зокрема, 
добудувати головний корпус лі-
карні на Київській, з якої зняли 
54 мільйони гривень держав-
ної субвенції; школу на Поділлі, 
на яку потрібно ще 28,5 мільйо-
на гривень (bit.ly/2tbQemY).

Трамвай знищує пам’ятку 

öüîãî õðàì áóâ íà÷å «ç â³äòÿòîþ 
ãîëîâîþ» ³ ó òàêîìó âèãëÿä³ ñòàâ 
«äîìîì» äëÿ îðãàííî¿ çàëè.

— Îðãàí áóâ íà ì³ñö³, äå çàðàç 
â³âòàð. Éîãî ïðèâåçëè ç í³ìåöü-
êîãî ì³ñòà Ôðàíêôóðò-íà-Îäåð³, 
âèãîòîâèëè ñïåö³àëüíî äëÿ öüîãî 
ïðèì³ùåííÿ, — êàæå Àíàñòàñ³ÿ 
Ñòîâïåöü.

Óò³ì, îðãàí òóò äîâãî íå ïðî-
ñòîÿâ. Ó 90-õ ñòàëàñÿ ðåë³ã³éíà 
«â³äëèãà»: êîìóí³ñòè ïîâåðòàëè 
öåðêîâíèêàì ¿õí³ êóëüòîâ³ ñïî-
ðóäè. Ó Â³ííèö³ âëàäà âêàçàëà 
íà ïàïåð³, ùî õðàì íàëåæèòü 
öåðêâ³. ² âîäíî÷àñ íå íàäàëà ïðè-
ì³ùåííÿ äëÿ ô³ëàðìîí³¿, ç³òêíóâ-
øè ëîáàìè êóëüòóðíó ñï³ëüíîòó 
òà ðåë³ã³éíó ãðîìàäó.

— Ïðîòèñòîÿííÿ òðèâàëî 1,5–
2 ðîêè òà çàâåðøèëîñÿ äåìîíòà-
æåì îðãàíó, ÿêå â³äáóëîñÿ âíî÷³. 
Êàæóòü, ùî ³íñòðóìåíò âèðèâàëè 
ç³ ñò³í òà æîðñòîêî ðîçëàìàëè. 
Áóäü-ÿêå âòðó÷àííÿ ó æèòòÿ ³í-
ñòðóìåíòà ìîæíà íàçâàòè âàð-
âàðñòâîì, àëå òå, ùî éîãî ëàìàëè 
îá êîë³íî — òàêîãî íå áóëî, ÿ áóâ 
ñâ³äêîì ò³º¿ ïîä³¿, — çãàäóº îòåöü 
Âëàäèñëàâ.

Çðåøòîþ, îðãàí ÷åðåç ê³ëüêà 
ðîê³â â³äíîâèëè. Éîãî ïåðåíå-
ñëè äî ñóñ³äíüîãî êàïóöèíñüêîãî 
êîñòåëó.

— Îðãàí³ñò Ãåîðã³é Êóðêîâ, 
ÿêèé ó 90-õ ãîëîäóâàâ ï³ä ñò³íàìè 
õðàìó çà òå, ùîá íå ïðèáèðàëè 
îðãàí, ç ÷àñîì ïðèéøîâ äî íàñ 

íà õîð ³ ïî÷àâ ñï³âàòè. Öå äëÿ 
ìåíå ñòàëî çíàêîì ïîðîçóì³ííÿ. 
Àäæå õðàì — öå ä³ì Áîæèé ³ äëÿ 
öüîãî â³í áóäóâàâñÿ, — êàæå ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåëü.

ПЕРШИЙ У ПОМІСНІЙ ЦЕРКВІ 
Ïîïðè ÷èñëåíí³ ïåðåáóäîâè 

òà ðåêîíñòðóêö³¿, õðàì çáåð³ãàº 
â ñîá³ êàòîëèöüêå ïëàíóâàííÿ. 
Ó íüîãî º êåë³¿, ÿê³ îòî÷óþòü çàë 
áîãîñëóæ³íü êîðèäîðîì ó ôîðì³ 
áóêâè Ï. À öå óòâîðþº âíóòð³øíº 
ïîäâ³ð’ÿ — ì³ñöå, äëÿ óñàì³òíåí-
íÿ ìîíàõ³â. Íèí³ òóò àêóðàòíèé 
ñêâåð ç ôîíòàíîì òà äåðåâàìè.

Êðîêóþ÷è êîðèäîðàìè, òàì 
äå áóëè êåë³¿ êîñòåëó, íà ñò³í³ º 
êîï³ÿ òîìîñó — äîêóìåíòà ÿêèé 
ï³äòâåðäæóº óòâîðåííÿ ïîì³ñíî¿ 
öåðêâè Óêðà¿íè. Äî ðå÷³, ãðîìà-
äà Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêîãî ñî-
áîðó ïåðøîþ ïåðåéøëà â ëîíî 
íîâîñòâîðåíî¿ öåðêâè — 17 ãðóä-
íÿ 2018 ðîêó, çà äâà äí³ ï³ñëÿ 
Îá’ºäíàâ÷îãî ñîáîðó â Êèºâ³.

— Íàø íèí³øí³é ïðåçèäåíò 
(ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Âîëîäè-
ìèð Çåëåíñüêèé — àâò.) ÷àñòî 
æàðòóâàâ, ùî Óêðà¿íà îòðèìàëà 
íå òîìîñ, à òåðìîñ. Ïîò³ì â³í 
çà öå âèáà÷àâñÿ, àëå íàñïðàâä³ ç 
òîìîñîì áóâ ³ òåðìîñ. Ó íüîìó 
Âñåëåíñüêèé ïàòð³àðõ ïåðåäàâ 
ìèòðîïîëèòó ªï³ôàí³þ ìèðî — 
ñïåö³àëüíå ìàñëî, ÿêèì ìàæóòü 
ëîá ï³ä ÷àñ õðåùåííÿ, — êàæå 
îòåöü Âëàäèñëàâ.

Óñþ öþ ³íôîðìàö³þ ä³çíàëè-
ñÿ íà åêñêóðñ³¿, ÿêó îðãàí³çóâàâ 
«Öåíòð ³ñòîð³¿ Â³ííèö³» ñï³ëüíî ç 
Â³ííèöüêîþ-Áàðñüêîþ ºïàðõ³ºþ 
ÏÖÓ. Ó÷àñòü — áåçêîøòîâíà, àëå 
çà ïîïåðåäíüîþ ðåºñòðàö³ºþ. ¯õ 
ïðîâîäèòèìóòü ³ íàäàë³, ïðî ùî 
³ñòîðèêè ïóáë³êóþòü àíîíñè ó ñâî-
¿é ôåéñáóê-ñï³ëüíîò³ çà öèì ïî-
ñèëàííÿì: fb.com/vinnytsia.history 

Фрескам у ризниці майже 300 років. Отець Владислав каже, що це одні з небагатьох речей, 
які збереглися з часів, коли собор був ще католицьким костелом

²ÑÒÎÐ²ß

Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè 
â õðàì³ áóâ ñïîðòêëóá 
«Äèíàìî». Ì³æ ñò³íàìè 
íàòÿãíóëè ñ³òêó äëÿ 
ãðè ó âîëåéáîë òà 
çàéìàëèñÿ áîðîòüáîþ
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Упродовж останніх десяти років 
в експедиціях на наукову стан-
цію «Академік Вернадський» 
побували п’ятеро вінничан. Чо-
тири рази — Анатолій Руденко з 
Оратівського району. До речі, 
його кандидатуру рекоменду-
вав двоюрідний брат Дмитро 
Марченко. Той раніше працював 

в Антарктиді. Тричі їздив лікар 
з Хмільника Валерій Семенюк. 
Ще один вінничанин — лікар Ва-
дим Лисинчук також брав участь 
в експедиції. Дві зимівлі провів 
метеоролог з Піщанського райо-
ну Олександр Афтенюк. Нині він, 
молодий науковець, пише робо-
ту на основі зібраних матеріалів.

П’ятеро земляків працювали на станції 

У 2020-му виповнюється 
200 років з часу відкриття Ан-
тарктиди. Українська станція 
«Академік Вернадський» працює 
25 років. Її продали нам британ-
ці за символічну плату — один 
фунт стерлінгів. У них станція 
називалася «Фарадей». Розта-
шована на невеликому острові, 
який можна обійти пішки мен-
ше, як за півгодини.
Відтоді українці круглорічно і 

безперервно проводять дослі-
ди в Антарктиді. Наша держава 
одна з 30-ти країн світу, де по-
лярники перебувають протягом 
усього року. На інші станції, а їх 
в Антарктиді понад 50, дослідни-
ки приїздять на сезонну роботу.
На території станції є покажчи-
ки з назвами деяких міст, з яких 
працювали раніше, чи працюють 
нині полярники. Вінниця зна-
читься серед них.

На покажчику значиться Вінниця 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Âèïóñêíèê Â³-
ííèöüêîãî òåõí³÷-
íîãî óí³âåðñèòåòó 
Àíàòîë³é Ðóäåíêî 

ìàâ ¿õàòè ÷åòâåðòèé ðàç â åêñ-
ïåäèö³þ íà óêðà¿íñüêó ïîëÿðíó 
ñòàíö³þ «Àêàäåì³ê Âåðíàäñüêèé» 
ó 2018-ìó. Ïðîéøîâ êîíêóðñíèé 
â³äá³ð. Éîãî çàðàõóâàëè â êîìàí-
äó ïîëÿðíèê³â, àëå…

Âàæêî çàõâîð³ëà ìàìà. ×îëîâ³ê 
â³äìîâèâñÿ. Êàæå, ÿêáè ïî¿õàâ, 
íå ïðîâ³â áè ¿¿ â îñòàííþ ïóòü.

Ó ñ³÷í³ 2019-ãî éîãî çàïðîñèëè 
íà ñåçîíí³ ðîáîòè. Âîíè òðèâàþòü 
ïîíàä äâà ì³ñÿö³. Îñíîâíà ãðóïà 
ïîëÿðíèê³â ïåðåáóâàº íà ñòàíö³¿ 
ïðîòÿãîì ðîêó. Öå áóëà éîãî ÷åò-
âåðòà ïîäîðîæ íà îñòð³â Ãàë³íäåç, 
äå çíàõîäèòüñÿ ñòàíö³ÿ «Àêàäåì³ê 
Âåðíàäñüêèé». Íàâ³òü ïðèïóñòèòè 
íå ì³ã, ùî ïîâåðòàòèñÿ äîäîìó 
áóäå íà ÿõò³. ×îìó òàê ñòàëîñÿ?

ЗБУДУВАЛИ ПРИМІЩЕННЯ, 
ОБНОВИЛИ ЛАБОРАТОРІЮ 

Íà ñåçîíí³ ðîáîòè â Àíòàðêòè-
äó ó ñ³÷í³ 2019-ãî ç Êèºâà âè¿õàëè 
ïîíàä 20 ôàõ³âö³â. Äîáèðàëèñÿ 
óæå çâè÷íèì ìàðøðóòîì. Ë³òà-
êîì äî ×èë³, çâ³äòè íà êîðàáë³ 
äî äàëåêîãî êîíòèíåíòó.

— Ìîº çàâäàííÿ áóëî âñòà-
íîâèòè íîâå îáëàäíàííÿ â íà-
óêîâ³é ëàáîðàòîð³¿, ùî ïðàöþº 
íà ñòàíö³¿, — ðîçïîâ³äàº Àíàòîë³é 
Ðóäåíêî. — Çàêóïîâóâàëè éîãî 
â ×èë³. Öèì çàéìàëèñÿ ëîã³ñòè 
Íàö³îíàëüíîãî Àíòàðêòè÷íîãî 

Íàóêîâîãî Öåíòðó (ÍÀÍÖ). Ìè 
äîïîìàãàëè çàâàíòàæóâàòè, à ïî-
ò³ì ³ ðîçâàíòàæóâàòè. Îáëàäíàííÿ 
âåëèêîãàáàðèòíå, òîìó ÷àñòèíó 
ðîçáèðàëè. Çàâàíòàæèëè íà êîðà-
áåëü òàêîæ áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè.

Ùå íàø çåìëÿê áðàâ ó÷àñòü 
ó ñïîðóäæåíí³ ï³äñîáíîãî ïðè-
ì³ùåííÿ äëÿ ñòàíö³¿. Äîïîìàãàâ 
òàêîæ çâàðþâàëüíèêàì âèãîòîâèòè 
íîâ³ áàêè äëÿ çáåð³ãàííÿ äèçåëü-
íîãî ïàëüíîãî. Çâàðþâàëè ¿õ ç 
íåðæàâ³éêè. Íàéá³ëüøå çàäîâîëåí-
íÿ îòðèìóâàâ â³ä êåðóâàííÿ ìîòî-
ðíèìè ÷îâíàìè. Íà íèõ Ðóäåíêî 
äîñòàâëÿâ íàóêîâö³â íà îñòðîâè.

Ïîêè ò³ ïðàöþâàëè, â³í ðèáàëèâ.
— Íàé÷àñò³øå êëþâàëà ùóêà-

á³ëîêð³âêà, — ðîçïîâ³äàº Ðóäåí-
êî. — Ó òàêî¿ ðèáè áåçáàðâíà 
êðîâ, çâ³äñè é íàçâà. Íà âèãëÿä 
âîíà, í³áè âèòåñàíà ç êðèãè. Òîìó 
¿¿ ùå íàçèâàþòü êðèæàíà àáî ëüî-
äîâà ðèáà. Ì'ÿñî äóæå ñìà÷íå. 
ßêùî äîäàòè, ùî æèâå â åêîëî-
ã³÷íî ÷èñòèõ âîäàõ, òî êîðèñòü 
â³ä íüîãî ïîäâ³éíà. Ëîâèâ íîòî-
òåí³þ, öå âèä îêóíåâèõ ðèá, ùî 
òåæ æèâóòü â àíòàðêòè÷íèõ âîäàõ.

— Äîáðå, ùî Àíàòîë³é ïðè¿õàâ, 
õî÷ ðèáè ïî¿ìî, — ñï³âðîçìîâíèê 
çãàäóº ñëîâà äåêîãî ç ïîëÿðíèê³â.

800 КІЛОМЕТРІВ 
МІЖ АЙСБЕРГАМИ 

Íàéäàëüøèé îñòð³â, íà ÿêèé 
Àíàòîë³þ âäàëîñÿ äîáðàòèñÿ 
ïî âîä³, çíàõîäèâñÿ íà â³äñòàí³ 
äî 30-òè ê³ëîìåòð³â â³ä ñòàíö³¿.

— Ðàí³øå íàøèì íàóêîâöÿì 
íå äîâîäèëîñÿ òàì áóâàòè, — ãî-
âîðèòü Ðóäåíêî. — Ïðèíàéìí³, 

ПРОЙШОВ НА ЯХТІ МІЖ ДВОМА 
ОКЕАНАМИ У 10-БАЛЬНИЙ ШТОРМ 
Відчайдухи!  «Запроси полярника 
в гості» — оголошено переможців 
всеукраїнського конкурсу під такою 
назвою, серед яких школи Вінниці №№2, 
7 і 27. У цих закладах чекають підкорювачів 
Антарктиди. Чотири рази побував 
на шостому континенті наш земляк 
Анатолій Руденко. Найбільші випробування 
випали на його долю у 2019-му

òàê âîíè ðîçïîâ³äàëè. Çà öå äÿ-
êóâàëè áàãàòî ðàç³â. Íàâ³òü ï³ñ-
ëÿ ïîâåðíåííÿ äî Êèºâà. Çãîäîì 
çðîçóì³â, ó ÷îìó ñïðàâà. ßê êàæå 
ïîëÿðíèê, ïðîáëåìà íå â òîìó, 
ùîá äàëåêî â³ä³éòè â³ä ñòàíö³¿. 
Ïëàâçàñîáè ìàþòü äîáð³ äâèãóíè, 
ïîòóæí³ñòþ 40–50 ê³íñüêèõ ñèë.

Ïðîáëåìà â ïîãîä³. Âîíà òàì 
äóæå ì³íëèâà. Ïðè÷îìó, çì³-
íè ìîæóòü â³äáóâàòèñÿ ðàïòîâî. 
ßêùî êðèãà ïåðåêðèº øëÿõ, íàçàä 
äî ñòàíö³¿ äîáðàòèñÿ ñòàº íåïðîñòî.

Ìåòåîðîëîãîì ïðàöþâàâ ùå 
îäèí íàø çåìëÿê — Îëåêñàíäð 
Àôòàíþê, â³í ðîäîì ç Ï³ùàí-
ñüêîãî ðàéîíó, çàê³í÷èâ Êè¿â-
ñüêèé óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Øåâ÷åí-
êà. Íà ñòàíö³¿ ïåðåáóâàâ âäðóãå.

— Ñàøà ïðîãíîçóâàâ ïîãîäó, — 
êàæå Ðóäåíêî. — Óâàæíî ïðèñëó-
õàâñÿ äî éîãî ïîðàä. Âèáèðàâ, ÿê 
êàæóòü, ÷èñò³ «â³êíà», òîáòî á³ëüø-

ìåíø ïîãîæ³ äí³, à òîä³ âèçíà÷àâ, 
íà ÿêó â³äñòàíü ìîæíà â³ääàëÿòè-
ñÿ â³ä ñòàíö³¿, àáè íå ïîòðàïèòè 
ó áóðþ. Çàëåæíî â³ä ïðîãíîçó, íà-
óêîâö³ ìàëè â³äïîâ³äíó ê³ëüê³ñòü 
ãîäèí äëÿ ðîáîòè íà îñòðîâàõ.

Çà ïðèáëèçíèìè ï³äðàõóíêà-
ìè Ðóäåíêà, óïðîäîâæ ï³âòîðà 
ì³ñÿöÿ â³í ïðîéøîâ ïî âîä³ ì³æ 
àéñáåðãàìè ïîíàä 800 ê³ëîìåòð³â. 
Âèñîòà äåÿêèõ ç íèõ ñÿãàº ïîíàä 
äâà ê³ëîìåòðè.

СТАНЦІЯ НАГАДУВАЛА 
РУКАВИЧКУ 

Íà ñòàíö³¿ ïðîòÿãîì ðîêó ïðà-
öþº åêñïåäèö³ÿ ç 12-òè íàóêîâö³â. 
Ó ïåð³îä àðêòè÷íîãî ë³òà, ó ñ³÷í³-
áåðåçí³, êîëè òàíå êðèãà, ïðèáóâà-
þòü «ñåçîííèêè». Òîð³ê ¿õ ïðèáóëî 
÷è íå íàéá³ëüøå, áî áóëî çàïëàíî-
âàíî ðåìîíòí³ ðîáîòè, óñòàíîâêà 
íîâîãî îáëàäíàííÿ ó ëàáîðàòîð³þ.

— Çàãàëîì ç³áðàëîñÿ ìàéæå 
40 îñ³á, — ðîçïîâ³äàº Àíàòîë³é 
Ðóäåíêî. — Äåêîìó äîâîäèëîñÿ 
ñïàòè íàâ³òü íà ï³äëîç³, à äåõòî 
çíàéøîâ ì³ñöå íà ãîðèù³.

Ï³ä ÷àñ â³äïðàâëåííÿ äîäîìó íà 
êîðàáåëü òåæ íå âñ³õ âäàëîñÿ âçÿòè.

— Íà òîé ÷àñ ó íàñ ãîñòþ-
âàâ â³äîìèé ïîëüñüêèé ÿõòñìåí 
Ïåòåð Êóçí³àð, — ðîçïîâ³äàº 
ïàí Àíàòîë³é. — Éîãî ïð³çâèùå 
ìîæíà çíàéòè ó Êíèç³ ðåêîðä³â 
Ã³ííåñà. 67-ôóòîâà ÿõòà Ïåòåðà 
«Selma» äîñÿãëà íàéäàëüøî¿ ï³â-
äåííî¿ òî÷êè, ä³éøëà äî ëüîäîâî¿ 
ìåæ³ ìîðÿ Ðîññà. Öå äîñÿãíåííÿ 
ñòàëî ðåêîðäíèì. Ïåòåð óæå ïî-
íàä 15 ðîê³â äîñòàâëÿº òóðèñò³â 

íà Àíòàðêòèäó. Éîãî äîáðå çíà-
þòü íà íàø³é ñòàíö³¿. ß çàïèòàâ 
éîãî, ñê³ëüêè ðàç³â â³í ïîáóâàâ òóò. 
Êàæå, ìîæå 80, à ìîæå, é óñ³ ñòî.

ДЕ СХОДЯТЬСЯ ДВА ОКЕАНИ — 
ТАМ НАЙБІЛЬШЕ ШТОРМІВ 

Íà ÿõò³ ïîëÿêà Ïåòåðà ïîâåð-
òàâñÿ íà ìàòåðèê Àíàòîë³é Ðóäåí-
êî. Ø³ñòü ä³á òðèâàëà ïîäîðîæ. 
Íàéñêëàäí³øèì ì³ñöåì, ÿê çà-
âæäè, º ïðîòîêà Äðåéêà. Ïðî íå¿ 
çíàþòü óñ³ ìîðåïëàâö³. Òóò ïðî-
õîäèòü ìåæà ì³æ äâîìà îêåàíà-
ìè. Äîâæèíà ïðîòîêè — 400 êì, 
øèðèíà — ó äâà ðàçè á³ëüøà. ª 
äå ðîçãóëÿòèñÿ â³òðàì ³ õâèëÿì. 
Åï³öåíòð øòîðì³â á³ëÿ ìèñó Ãîðí.

— Øòîðìèëî ³ äåâ’ÿòü, ³ äåñÿòü 
áàë³â, — ãîâîðèòü ïîëÿðíèê. — 
Ó òàê³ ìîìåíòè ìèìîâîë³ äóìà-
ëîñÿ, ùî çàðàç ç ÿõòè í³÷îãî íå çà-
ëèøèòüñÿ. Íà õâèëþ âèë³òàºø — ³ 
â ÿìó ïàäàºø. Õâèëÿìè íàêðèâàëî 
ç óñ³õ áîê³â ³ íàâ³òü çâåðõó. Ðÿòóâàâ 
ïðèíöèï íåâàëÿéêè, çà ÿêèì ïî-
áóäîâàíà ÿõòà. Í³õòî, êð³ì êàï³òà-
íà, íåþ íå êåðóº ï³ä ÷àñ øòîðìó.

АВТОСТОПОМ В… АНТАРКТИДУ 
×èñëî òóðèñò³â â Àíòàðêòèäó 

ùîðîêó çðîñòàº. Òîð³ê íà ñòàí-
ö³¿ ïîáóâàëè äâà â³ä÷àéäóõè ç 

Âîëèí³. Õëîïö³ ïîäîðîæóâàëè 
àâòîñòîïîì ïî ñâ³òó.

Ïåðøèé ðàç Ðóäåíêî çóñòð³â 
¿õ ï³ä ÷àñ ïîñàäêè íà êîðàáåëü. 
Êàæå, ¿õ íå âçÿëè. ×åðåç äåÿêèé 
÷àñ âîíè âñå îäíî ç’ÿâèëèñÿ 
íà ñòàíö³¿. Äîáðàëèñÿ íà ÿõò³.

— Íå çíàþ, ÿê ¿ì öå âäàëîñÿ, — 
ãîâîðèòü Àíàòîë³é. — Ìîæëèâî, 
Ïåòåð âçÿâ ¿õ áåçêîøòîâíî. Áî 
çâ³äêè ó íèõ òàê³ ãðîø³? Õëîï-
ö³ ðîçïîâ³äàëè, ùî õî÷óòü çíÿòè 
ô³ëüì ïðî ñòàíö³þ. Íà çâîðîòíó 
äîðîãó ó íèõ òåæ ãðîøåé íå áóëî, 
àëå ÿêîñü âèáðàëèñÿ.

Ïðî öåé âèïàäîê ïîëÿðíèê 
ðîçïîâ³â äëÿ òîãî, àáè äàòè çðî-
çóì³òè, ùî äåõòî íàâ³òü â Àíòàðê-
òèäó äîáèðàºòüñÿ àâòîñòîïîì.

Íàøîìó çåìëÿêó íåçðó÷íî áóëî 
çàïèòóâàòè ó ïîëüñüêîãî ÿõòñìå-
íà, ñê³ëüêè òîé áåðå ç òóðèñò³â çà 
ïîäîðîæ íà øîñòèé êîíòèíåíò.

— ªäèíå, ùî ìîæó ïîîá³öÿòè 
îõî÷èì, ðåêîìåíäóâàòè ïîëüñüêîãî 
ÿõòñìåíà ÿê íàä³éíîãî ìîðåïëàâöÿ 
³ õîðîøó â³äïîâ³äàëüíó ëþäèíó, — 
ãîâîðèòü ïîëÿðíèê. — Ç òàêèì òî÷-
íî áóäåòå ïî÷óâàòè ñåáå óïåâíåíî.

Ç ³íôîðìàö³¿ â ²íòåðíåò³ ä³çíà-
ºìîñÿ, ùî çàïëàòèòè çà òóðèñòè÷-
íó ìàíäð³âêó äîâåäåòüñÿ äî 10-òè 
òèñÿ÷ äîëàð³â.

Інженер Анатолій Руденко найбільше з вінничан 
побував в Антарктиді — чотири рази працював 
на полярній станції «Академік Вернадський» 

— Øòîðìèëî ³ äåâ’ÿòü, ³ 
äåñÿòü áàë³â, — ãîâîðèòü 
ïîëÿðíèê. — Ó òàê³ 
ìîìåíòè ìèìîâîë³ 
äóìàëîñÿ, ùî ç ÿõòè 
í³÷îãî íå çàëèøèòüñÿ



14 RIA, Ñåðåäà, 15 ñ³÷íÿ 2020

Як пов’язані між собою цукро-
вий діабет і ваше серце? Чи 
здатна тривала недуга легень 
вплинути на стан коронарних 
судин? Чому за наявності хро-
нічних хвороб, котрі ви роками 
тримаєте під контролем, важли-
во додатково обстежувати сер-
цеву-судинну систему? Не че-
кайте особливих симптомів, бо 
їх може і не бути. Захистіть себе 
від інфаркту міокарда вже зараз!

ПРИ ДІАБЕТІ — ОСОБЛИВА 
ПИЛЬНІСТЬ!
Людей з цукровим діабетом кар-
діологи відносять до групи «ви-
сокого» і «дуже високого» ризику 
щодо розвитку серцево-судинних 
захворювань. Порушення вуглевод-
ного обміну тягне за собою зміни 
ліпідних процесів в організмі, а це 
сприяє ранньому атеросклерозу 
коронарних судин. Симптоматика 
серцево-судинних захворювань, зо-
крема ішемічної хвороби серця, при 
діабеті невиразна, тож перші прояви 
серцевої недуги легко пропустити.
«Ця хвороба має різні механіз-
ми впливу на серцево-судинну 
систему: вражає клітини серцевого 
м’яза, пошкоджує дрібні артерії, 
формує нейровегетативні змі-
ни, — розповідає Леся Распутіна, 
професорка кафедри пропе-
девтики внутрішньої медицини 
ВНМУ ім. М. Пирогова, докторка 
медичних наук. — Типовий напад 
стенокардії, котрий у більшості 
людей супроводжується болем 
за грудиною, для хворих на діа-
бет протікає досить м’яко, інколи 
без типового больового синдрому. 
Коли ж пацієнти починають щось 
дійсно відчувати, ми вже конста-
туємо багатосудинне ураження 
або навіть перенесений на ногах 
інфаркт міокарда».
Єдиний варіант захистити себе — 
систематично проходити діа-
гностику судин і серця, а також 
завчасно розпочати терапію, 
направлену на попередження 
судинних катастроф.

ДБАЮЧИ ПРО ЛЕГЕНІ, 
ЗБЕРЕЖЕТЕ СЕРЦЕ!
При наявності хронічного об-
структивного захворювання легень 

(ХОЗЛ) часто виникає прискорене 
серцебиття та порушується крово-
обіг. Пацієнтам важко видихати, 
а отже, виникає задишка. Серце 
працює із надмірним навантажен-
ням, вентиляція легень недостатня.
Добираючи препарат, який би 
захищав серце, лікар мусить 
врахувати особливість перебігу 
хронічного захворювання.
«У пацієнтів та пацієнток з ХОЗЛ 
після сорока років нерідко 
з’являється задишка. Вона на-
бирає інтенсивності поступово і 
зазвичай виникає при фізичних 
навантаженнях. Однак природу 
задишки не завжди можна трак-
тувати однозначно, — зауважує 
Леся Распутіна. — Вона може бути 
наслідком тривалої залежності від 
тютюну, роботи в шахті чи цеху, 
хронічної хвороби органів ди-
хання або ж симптомом серцевої 
патології».

ПАРТНЕРСТВО З ЛІКАРЯМИ 
БЕЗ САМОЛІКУВАННЯ!
Діагнозтована подагра та надмірна 
вага тіла також належать до нега-
тивних чинників, що впливають 
на перебіг серцево-судинних 
недуг, а часто навіть прискорюють 
їхній розвиток.
Отже, важливо не займатися 
самолікуванням і в жодному разі 
не поєднувати на власний роз-
суд медичні препарати від різних 
недуг. Єдиною безпечною й ефек-
тивною профілактикою ускладнень 
є здоровий спосіб життя, систе-
матична діагностика організму та 
партнерство з лікарями. Чим точні-
шу інформацію про свої відчуття 
ви надасте медикам, тим більш 
зваженими та дієвими будуть їхні 
рекомендації.

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

Маєте хронічні діагнози? 
Перевірте серце!

ÇÄÎÐÎÂ’ß

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Òðàíñïëàíòàö³ÿ 
ââàæàºòüñÿ íàé-
ñêëàäí³øèì ìå-
òîäîì ë³êóâàííÿ, 

¿¿ çàñòîñîâóþòü, êîëè ïàö³ºíò 
íå ìàº ³íøîãî øàíñó íà æèò-
òÿ. Àëå ùîðîêó â ñâ³ò³ ðîáëÿòü 
á³ëüøå 140 òèñÿ÷ îïåðàö³é ç 
òðàíñïëàíòàö³¿ ð³çíèõ îðãàí³â, ³ 
öå íå ðàõóþ÷è òðàíñïëàíòàö³é 
ê³ñòêîâîãî ìîçêó. Òîáòî âñ³ åòàïè 
â³äïðàöüîâàí³ ³, ãðóáî êàæó÷è, 
ïîñòàâëåíí³ íà ïîò³ê, àëå ò³ëüêè 
íå ó íàñ.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ì³í³-
ñòðà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè 
Ðîìàíà ²ëèêà, ìèíóëîãî ðîêó 
â Óêðà¿í³ â ÷åðç³ íà ïåðåñàäêó 
òîãî ÷è ³íøîãî îðãàíó áóëî äâ³ 
òèñÿ÷³ ïàö³ºíò³â. Ëèøå 532 ëþ-
äèíè çìîãëè ïðîîïåðóâàòèñÿ 
(278 çà êîðäîíîì ³ 254 â Óêðà¿í³). 
²íø³ ÷åêàþòü. Ïðè ÷îìó ÷åêàþ-
÷èõ íàáàãàòî á³ëüøå.

ЖИТТЯ ДО ТА ПІСЛЯ 
ТРАНСПЛАНТАЦІЇ 

Çà ñëîâàìè ãîëîâè ãðîìàäñüêî¿ 
îðãàí³çàö³¿ «Íàö³îíàëüíèé Ðóõ 
«Çà òðàíñïëàíòàö³þ» Þð³ÿ Àí-
äðººâà, ùîðîêó äåðæàâà îïëà-
÷óº ë³êóâàííÿ çà êîðäîíîì äëÿ 
200–300 ïàö³ºíò³â. Ùå ìàéæå 
100 ¿äóòü íà ë³êóâàííÿ, ïðîäàâ-
øè âñå ìàéíî àáî çà áëàãîä³éí³ 
êîøòè. Õî÷à ïîòðåáà â òàêèõ 
îïåðàö³ÿõ çíà÷íî á³ëüøà.

— Íàéáëèæ÷à ìîæëèâ³ñòü — 
Á³ëîðóñü, — ãîâîðèòü Þð³é. — 
Òàì ñèñòåìà òðàíñïëàíòàö³¿ êðà-

ùà, í³æ ó íàñ, õî÷à íàñïðàâä³ 
òðàíñïëàíòàö³þ íèðîê ³ ïå÷³íêè 
ìîæóòü ïðîâîäèòè ³ â Óêðà¿í³. ² 
ðîáëÿòü, êð³ì òîãî, â íàñ óñï³øíî 
çðîáèëè ø³ñòü ïåðåñàäîê ñåðöÿ, 
òîæ ñïåö³àë³ñòè º.

Òà, ÿê êàæå ïàí Þð³é, äëÿ 
ïîâíîö³ííîãî ôóíêö³îíóâàííÿ 
òðàíñïëàíòîëîã³¿ â Óêðà¿í³ íåîá-
õ³äíà êîíñòàòàö³ÿ ñìåðò³ ìîçêó 
ïàö³ºíòà. ª íèçêà âèïàäê³â, 
ÿê³ ñïðè÷èíÿþòü ñìåðòü ìîçêó. 
Òîáòî ïðàöþþòü ò³ëüêè îðãàíè, 
à ìîçîê âæå çàãèíóâ.Îðãàíè ö³º¿ 
ëþäèíè ìîãëè á äàòè æèòòÿ ùå 
ê³ëüêîì ³íøèì ëþäÿì. Çâ³ñíî, 
ô³êñóâàòè ñìåðòü ìîçêó ïîâèíí³ 
ñïåö³àëüí³ ôàõ³âö³, ÿê³ æîäíèì 
÷èíîì íå ïðè÷åòí³ äî òðàíñïëàí-
òàö³¿. Òàê ðîáèòüñÿ ó ñâ³ò³ ³ â Á³-
ëîðóñ³ òàêîæ.

У ЧОМУ ЗАТРИМКА 
²ðèíà Çàñëàâåöü, ãîëîâà ãðî-

ìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Âñåñâ³òíÿ 
ïëàòôîðìà äîíîðñòâà «iDonor» 
ãîâîðèòü, ùîá òðàíñïëàíòàö³ÿ 
íàðåøò³ çàïðàöþâàëà â ïîâí³é 
ì³ð³, ïîòð³áíî çàáåçïå÷èòè îáëàä-
íàííÿì ðåàí³ìàö³¿ ³ ìàòè ðåñóð-
ñè äëÿ îáîâ’ÿçêîâî¿ ä³àãíîñòèêè 
ñìåðò³ ìîçêó. Ïîòð³áíå ÷³òêå òà 
ïðîçîðå çàêîíîäàâñòâî (ùîá ë³êà-
ð³ íå áîÿëèñÿ îïåðóâàòè, à ëþäè 
ï³äïèñóâàòè çãîäè íà äîíîðñòâî). 
À ùå îñâ³òà ë³êàð³â òà ñâ³äîìå 
ñóñï³ëüñòâî.

Çà ñëîâàìè Þð³ÿ Àíäðººâà, 
çàòðèìêà ùå é â «ªäèí³é äåð-
æàâí³é ³íôîðìàö³éí³é ñèñòåì³ 
òðàíñïëàíòàö³¿ (ªÄ²ÑÒ).

— Öå êîìï’þòåðíà ïðîãðàìà, 
ÿêà îá’ºäíóº äåê³ëüêà ðåºñòð³â: 

ЗА СКІЛЬКИ І ДЕ КУПИТИ 
За кілька кроків  Рівно рік Кабмін 
дав на те, щоб запрацювала єдина 
державна інформаційна система 
трансплантації (пошук пари донор-
реципієнт). Хоча на сьогодні вже є 
перелік трансплантацій та цін на них. 
А також лікарі, які вже проводять 
пересадку органів

ïåðåë³ê ëþäåé, ùî ïîòðåáóþòü 
òðàíñïëàíòàö³¿, çàÿâè ãðîìàäÿí 
íà çãîäó ÷è íåçãîäó áóòè äîíî-
ðîì ï³ñëÿ ñìåðò³, ðåºñòð äîíîð³â 
ê³ñòêîâîãî ìîçêó, — ãîâîðèòü àê-
òèâ³ñò. — Ñþäè æ âíîñÿòüñÿ äàí³ 
äîíîðà. Öÿ ñèñòåìà ñàìà îáèðàº 
ïàðó «äîíîð-ðåöèï³ºíò», ùîá 
ñï³âïàäàëè ðîçì³ðè äîíîðñüêî-
ãî îðãàíó, ùîá òåððèòîðèàëüíî 
äîíîð ³ ðåöèï³ºíò áóëè ÿêîìîãà 
áëèæ÷å, ³íø³ äàí³. Öþ ñèñòåìó 
äîñ³ íå âïðîâàäèëè ³ â³äòåðì³-
íóâàëè äî 2021 ðîêó. Õî÷à íà-
â³òü ç ö³ºþ ñèñòåìîþ ïðîáëåìè 
òðàíñïëàíòîëîã³¿ íàâðÿä ÷è âè-
ð³øàòüñÿ.

ЗАНАДТО БАГАТО ФАКТОРІВ 
— Òðàíñïëàíòàö³ÿ, ìàáóòü, 

ºäèíà ñôåðà ìåäèöèíè, ÿêà ïî-
ºäíóº ó ñîá³ áåçë³÷ íàïðÿìê³â: 
ðîáîòà ðåàí³ìàö³é, ëîã³ñòèêà, 
õ³ðóðã³ÿ, ãåìàòîëîã³ÿ, — ðîçïî-
â³äàº Â³êòîð Îñòàïåíêî, ë³êàð 
ë³êàðí³ ³ì. Ïèðîãîâà. — Ó ìåíå 
çà êîðäîíîì º äðóç³, ðîäèíà, ÿê³é 
ïîòð³áíà áóëà íîâà íèðêà, æ³íêà 
ñòîÿëà â ÷åðç³ íà òðàíñïëàíòàö³þ. 
Îäíîãî äíÿ ¿é çàòåëåôîíóâàëè ³ 
ñêàçàëè, ùî ïðîòÿãîì ñåìè ãî-
äèí âîíà ìàº ïðè¿õàòè äî ë³êàðí³ 
íà îïåðàö³þ. ßêùî í³ — òî íèðêó 
îòðèìàº ³íøèé ïàö³ºíò. Òîáòî íà-
ñò³ëüêè íàëàãîäæåíà âñÿ ñèñòåìà. 

Íàì æå ïîòð³áíî ïî÷èíàòè âñå ç 
íóëÿ. Íàïðèêëàä, ÿ ãîòîâèé, ùîá 
ï³ñëÿ ìîº¿ ñìåðò³ ìî¿ îðãàíè â³ä-
äàëè ëþäèí³, ÿêà öüîãî ïîòðåáóº. 
Äëÿ öüîãî ìåí³ ïîòð³áíî ïðîéòè 
îáñòåæåííÿ, àëå, õòî öèì áóäå 
çàéìàòèñü, êóäè éòè? Ïîòð³áí³ 
ïðîòîêîëè ä³¿. Ïîòð³áåí ñïåö³-
àë³ñò, ÿêèé öèì ìàº çàéìàòèñÿ.

Çà ñëîâàìè Îñòàïåíêà, íàéãî-
ëîâí³øå, öå ñàìå òåõí³÷í³ ïèòàí-
íÿ: ïðîöåäóðà âèëó÷åííÿ îðãàíó, 
çáåð³ãàííÿ, òðàíñïîðòóâàííÿ. Çà-
ðàç ãîñòðî ïîñòàíå ïèòàííÿ ïðî 
êâàë³ô³êàö³¿, àäæå ÿêùî ³ º ë³êà-
ð³ â Óêðà¿í³, ÿê³ ìîæóòü ðîáèòè 
òàê³ îïåðàö³¿, ¿õ äóæå ìàëî. Ó íàñ 
â ì³ñò³ òàê³ îïåðàö³¿ íå ðîáèëè ³ 
íàâðÿä ÷è áóäóòü ðîáèòè, ïðè-
íàéìí³, íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.

— À ùîá òðàíñïëàíòàö³ÿ 
â Óêðà¿í³ ïðàöþâàëà íà ïîâíó, 
ïîòð³áíî íàëàãîäèòè åôåêòèâ-
íó ðîáîòó êîæíîãî åòàïó, — ãî-
âîðèòü ë³êàð. — ßêùî äåðæàâà 
áóäå âñå ðîáèòè ïðàâèëüíî ³ 
â÷àñíî, òî ïîòð³áíî äî ï’ÿòè 
ðîê³â. À äî òîãî ÷àñó ïåðåñàä-
êó îðãàí³â ìîæíà ðîáèòè ëèøå 
â³ä ðîäè÷³â àáî áëèçüêèõ äðóç³â. 
Àáî ÿêùî ÿêèéñü îðãàí íå çíà-
äîáèòüñÿ á³ëîðóñàì òà ³íäóñàì, 
â³í ö³ëêîì ìîæå âðÿòóâàòè ÿêî-
ãîñü óêðà¿íöÿ.

На сторінці «Національного руху 
«За трансплантацію»» нещодав-
но з’явився наступний допис:
«П’ять врятованих життів в груд-
ні завдяки українській тран-
сплантації. Так тихо і без галасу 
має працювати трансплантація 
в Україні…
Зокрема, 17 грудня в лікарні Кове-
ля з’явився донор, який врятував 
життя людей — одну нирку переса-
дили у цій же лікарні, друга нирка 
була доставлена бригадою лікарів 
до Інституту Шалімова, де й була 
пересаджена пацієнту. На жаль, 
серце та печінка виявились 
не придатними для трансплантації 

за медичними показами.
Згодом на сторінці Інституту сер-
ця України 25 грудня з’явився 
допис від лікаря Бориса Тоду-
рова про те, що в Інституті Ша-
лімова провели ще одну тран-
сплантацію нирки від померлого 
донора. Від цього ж донора ще 
одну нирку та серце пересадили 
у Ковельській районній лікарні.
Борис Тодуров пише: «Після 
15-річної перерви ми зробили 
це. Спільно працювали бригади 
Інституту серця і Ковельської ра-
йонної лікарні. Пацієнта везли з 
Києва, оскільки неможливо було 
привезти донорське серце».

Трансплантація в Україні все ж є 

Çà ñòàòèñòèêîþ, 
äåâ’ÿòü óêðà¿íö³â 
ùîäíÿ ïîìèðàþòü áåç 
ìîæëèâîñò³ îòðèìàòè 
äîíîðñüêèé îðãàí. Çà 
ð³ê – òðè òèñÿ÷³ æèòò³â
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Грип стабільний 
 Çà îñòàíí³é òèæäåíü 
â ì³ñò³ òà îáëàñò³ ñïî-
ñòåð³ãàºòüñÿ íèçüêèé 
ð³âåíü ³íòåíñèâíîñò³ çà-
õâîðþâàíîñò³ íà ãðèï òà 
ÃÐÂ². Âïðîäîâæ òèæíÿ 
çà ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ ç 
ïðèâîäó ÃÐÂ² çâåðíóëîñÿ 
5657 îñ³á, ñåðåä çàõâî-
ð³ëèõ 3284 äèòèíè. Áóëî 
ãîñï³òàë³çîâàíî 280 îñ³á, 
â òîìó ÷èñë³ 205 ä³òåé. 
Ëåòàëüíèõ âèïàäê³â íå çà-
ðåºñòðîâàíî.
Íàéâèù³ ð³âí³ çàõâîðþ-
âàíîñò³ íà ãðèï òà ãî-
ñòð³ ðåñï³ðàòîðí³ â³ðóñí³ 
³íôåêö³¿ ðåºñòðóâàëèñü 
ó Áàðñüêîìó, Áåðøàä-
ñüêîìó, Ìîãèë³â-Ïîä³ëü-
ñüêîìó, Òóëü÷èíñüêîìó òà 
Õì³ëüíèöüêîìó ðàéîíàõ. 
Ç ïî÷àòêó åï³äåì³÷íîãî 
ñåçîíó â³ä ãðèïó ùåïëåíî 
13804 îñîáè.

Кору поки 
немає 
 Çà îïåðàòèâíèìè äàíè-
ìè, â îáëàñò³ çà îñòàíí³é 
òèæäåíü âèïàäê³â çàõâî-
ðþâàíîñò³ íà ê³ð íå ðå-
ºñòðóâàëîñÿ. Íàãàäóºìî, 
ùî ºäèíèì åôåêòèâíèì 
çàñîáîì ïðîô³ëàêòèêè 
êîðó º âàêöèíàö³ÿ. Íà äà-
íèé ÷àñ â óñ³õ ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàäàõ 
îáëàñò³, ÿê³ ïðîâîäÿòü 
ùåïëåííÿ, º â íàÿâíîñò³ 
äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü êîì-
á³íîâàíî¿ âàêöèíè ïðîòè 
êîðó. Çàëèøêè äàíîãî ïðå-
ïàðàòó ñêëàäàþòü 14400 äîç 
âàêöèíè ÊÏÊ.

КОРОТКОКОРОТКО

ÇÄÎÐÎÂ’ß

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

466217

467768

РЕКЛАМА

ПРАВО НА ЖИТТЯ 

1954 рік .............перша успішна пересадка нирки 
1966 рік .............перша успішна пересадка підшлункової залози 
1967 рік .............перша успішна пересадка серця 
1967 рік .............перша успішна пересадка печінки 
1983 рік .............перша успішна пересадка підшлункової залози 
2005 рік .............перша успішна часткова пересадка обличчя 
2008 рік .............перша успішна пересадка кисті руки 
2008 рік .............перша успішна пересадка трахеї 
2008 рік .............народилася перша дитина від матері з пересадженим яєчником 
2010 рік .............перша успішна пересадка обличчя 

ЦІКАВІ ЦИФРИ ПРО ТРАНСПЛАНТАЦІЮ

ЛЕГЕНІ 

до 6 годин

СЕРЦЕ

до 8 годин 

ПЕЧІНКА

до 18 годин 

НИРКИ

до 36 годин

Скільки «живе» орган для трансплантації

Скільки живуть люди після трансплантації 
(середній показник Європи) 

ТОП-5 країн — лідерів трансплантології 

Перші успіхи пересадки органів 

Летальність:
2% помирає — після 

трансплантації нирки 

8% помирає — після 
трансплантації печінки 

8-10% помирає — після 
трансплантації серця

Час на життя:
90% — прооперованих живе 
більше року.

75% — проживає більше 5 років 

70% — живе більше 10 років 

50% — живуть 20 і більше років 

ХОРВАТІЯ
США

ІНДІЯ

БЕЛЬГІЯ

ІСПАНІЯ

Пілотні установи для впровадження 
трансплантації в Україні 
(МОЗ закупило для них медобладнання 
на 50 млн грн) 
  Охматдит 

  Національний інститут раку 

  Національний інститут хірургії 
та трансплантології ім. О. О. Шалімова 

  Запорізька обласна лікарня

Скільки коштує трансплантація в Україні
(тарифи на послуги з надання 
третинної (високоспеціалізованої) 
медичної допомоги методом 
трансплантації органів 
та інших анатомічних матеріалів, 
які надаються учасниками 
пілотного проекту) 

Трансплантація органів 

  Алотрансплантація нирки (від живого донора/трупа) — 323 798 грн 

  АВО — несумісна (різні групи крові у донора і реципієнта) 
алотрансплантація нирки — 721 230 грн 

  Трансплантація серця/комплексу «серце-легені» — 535 280 грн 

  Пересадка печінки/частини печінки — 855 039 грн 

  Донорська нефректомія (видалення нирки) 
з відкритого доступу — 33 561 грн 

  Донорська резекція печінки — 116 130 грн 

  Донорський етап — вилучення органів у донора трупа — 74 086 грн 

  Тканинне типування донора (визначення антигенів) — 18 630 грн

  Тканинне типування реципієнта (визначення антигенів) — 18 630 грн 

Трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин 

  Алогенна (пересадка від інших) трансплантація гемопоетичних 
стовбурових клітин з донорським етапом — 1 360141,36 грн 

  Аутологічна (реципієнт є донором для самого себе) трансплантація 
гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом — 
1 308 393,3 грн
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КІНО 

Дулітл
Пригода, 15.01, поч. о 10.00, 14.00, 18.00, 20.00
16.01–22.01,   час   сеансів  —  за   тел.   52–59–78 

Скажене весілля 2
Комедія, 15.01, поч. о 12.10, 18.00
16.01–22.01,   час   сеансів  —  за   тел.   52–59–78 

 Шпигуни під прикриттям
Комедія, 15.01, поч. о 12.00
16.01–22.01,   час   сеансів  —  за   тел.   52–59–78  

Під водою
Трилер, 15.01,   поч.   о 21.55
16.01–22.01,   час   сеансів  —  за   тел.   52–59–78 

Гламурний бізнес
Комедія, 15.01, поч. о 10.20, 16.10, 21.55
16.01–22.01,   час   сеансів  —  за   тел.   52–59–78 

Червоні черевички та семеро гномів
Анімація, 15.01, поч. о 14.20
16.01–22.01, час сеансів за тел. 52–59–78

КІНОТЕАТР РОДИНА
Червоні черевики і семеро гномів
Анімація, 15.01, поч. о 10.00, 12.00

Дулітл
Пригода, 15.01, поч. о 14.00, 16.00, 18.00ї
16.01–22.01, поч. о 14.00

Скажене весілля 2
Комедія, 15.01–22.01, поч. о 20.00

Мої думки тихі
Трагікомедія, 16.01–22.01, поч. о 18.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Зоряні війни. Скайвокер. Сходження
15.01, поч. о 10.00
16.01–22.01, довідка — за тел. (096)003–50–50

Щасливого Різдва
Комедія, 15.01, поч. о 10.00, 14.20, 16.40, 19.00, 
20.30, 21.20
15.01–22.01, довідка — за тел. (096)003–50–50

Шпигуни під прикриттям
Анімація, 15.01, поч. о 12.20, 14.40, 17.00
16.01–22.01, довідка — за тел. (096)003–50–50

Ігри з вогнем
Комедія, 15.01, поч. о 9.30, 11.30
16.01–22.01, довідка — за тел. (096)003–50–50

Кішки
Мюзикл, 15.01, поч. о 13.20
16.01–22.01, довідка — за тел. (096)003–50–50

Пекельна хоругва, або Козацьке Різдво
Пригоди, 15.01, поч. о 23.40
16.01–22.01, довідка — за тел. (096)003–50–50

Кафе бажань
Драма, 15.01, поч. о 12.00
16.01–22.01, довідка — за тел. (096)003–50–50

Він і вона
Драма, 15.01, поч. о 23.40
16.01–22.01, довідка — за тел. (096)003–50–50

ÀÔ²ØÀ

ВИСТАВКИ 
Виставка 
Олександра 
Антонюка
До 19 січня у Вінниці 
триває унікальна вистав-
ка "Антологія" Олек-
сандра 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 ін-
ших регіонів України. Роботи художника знаходять-
ся 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 відкрита для відвідування у 
будні: 10.00–20.00, субота: 11.00–19.00, неділя: 
11.00–18.00. Вхід вільний.

ТЕАТР
Вистава «День 
народження 
Карамельки»
Для всіх, хто любить муль-
тики, цікаві ігри та веселі 
пісні 25 січня у Будинку 
офіцерів відбудеться по-

каз цікавої вистави! Участь у захоплюючому дійстві 
беруть герої улюбленого дитячого мультсеріалу «Три 
коти» — кошенята Коржик, Компот, Карамелька та 
їхні батьки Тато Кіт і мама Киця. Основна подія, до-
вкола якої розгортається сюжет, — день народження 
киці Карамельки. Кожен із членів котячої сім’ї хоче 
зробити іменинниці особливий подарунок, залучаю-
чи до процесу всіх глядачів у залі.
Вистава «День народження Карамельки» — іде-
альне пізнавальне та змістовне проведення часу 
для дітей дошкільного віку несе багато цікавої, 
корисної інформації та позитивних емоцій, налашто-
вує на добро та позитив!
Чекаємо 25 січня о 12.00 у Будинку офіцерів. Квит-
ки — від 40 грн.

«Чоловік моєї 
дружини» 8 лютого 
у Вінниці
Готуйтеся сміятися до сліз 
і отримати море задо-
волення, адже 8 лютого 
о 19.00 на сцені Будинку 
офіцерів вируватимуть 

справжні балканські пристрасті! У головних ролях 
комедії — улюблені артисти Володимир Горянський, 
Дмитро Лалєнков і Олеся Жураківська!
Тільки уявіть: ви готуєте обід, прибираєте. І все це з 
особливим натхненням у зв'язку із приїздом вашої ко-
ханої. Аж раптом у двері дзвонить незнайомий чоловік, 
який видає себе за родича вашої другої половинки. 
Тільки от чомусь про його існування ви довідалися 
вперше… А незабаром з'ясовується, що цей незна-
йомець дійсно родич. Він… чоловік вашої дружини…
Якщо ви давно не бачили легку, яскраву та інтри-
гуючу комедію, неодмінно подивіться цю виставу! 
Це саме та п'єса, яка змусить забути сірі будні і 
залишить масу неймовірних вражень.
Квитки — від 130 гривень. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, 
у касах «Магігранду», «Універмагу», театру Садовсько-
го, Будинку офіцерів та Вінницької Вежі. Безкоштовна 
доставка квитків: (098)101–00–63, (093)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

«Віталік» — вистава 
про чоловіків від 
«Дикого театру»
Напередодні Дня за-
коханих, 12 лютого, 
вперше у Вінниці суперхіт 
культового «Дикого теа-
тру» — вистава «Віталік»! 

Про усіх чоловіків! 18+!
Уявіть собі чоловіка: впевненого, дієвого, серйоз-
ного, накачаного, мачо. Це Віталік! А тепер уявіть 
закомплексованого, сутулого, 40-річного холостяка 
з Маріуполя, який знімає кімнату, працює журна-
лістом, шукає сенс життя, гроші, турботу, любов і 
натхнення… Уявили? Це теж Віталік.
А тепер уявіть, як два абсолютно різні Віталіки жи-
вуть одне життя, яке так нагадує кожного з нас!
У цій надзвичайно сучасній та яскравій постановці 
вас чекає чимало відкриттів та здивувань, тонкий 
гумор і блискавична гра — справжні дикі емоції від 
найкращого незалежного театру України!
«Віталік» — одна з найжиттєвіших вистав «Дикого 
театру», адже на бекграунді життя головного героя 
відбуваються доленосні для країни події.
Приходьте 12 лютого о 19.00 у Будинку офіце-
рів — «Віталік» змінить ваше уявлення про сучасний 
театр, подарувавши найсильніші емоції!
Квитки — від 150 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах «Магігранду», «Універмагу», театру 
Садовського, Будинку офіцерів та Вінницької Вежі. 
Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63.

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

Театр ХуліGUN. 
Вистави «Птаха 
Невдаха» та 
«За дверима»...
Вперше на сцені Вінниць-
кого музично-драматичного 
театру ім. Садовського — 
ексцентрична, новорічна 

комедія, спеціально адаптована під гендерну нерівність 
«Птаха Невдаха: Бі версія» та прем’єра трагіфарсу з 
поглибленою взаємодією з глядачем «За дверима». 
Театр ХуліGUN. Байдужим не залишиться ніхто.
Вінницький музично-драматичний театр ім. М. Са-
довського. 19 та 26 січня. Початок о 19.00.
Квитки в усіх театральних касах міста: 150 грн.

Моя чарівна леді
Мюзикл
21.01, поч. о 18.30
Видатний мюзикл 
за п’єсою Бернарда Шоу 
«Пігмаліон». Пам’ятаєте, 
давньогрецький скуль-
птор Пiгмалiон закохався 

у власне мармурове створіння? Отож, Елiза ви-
росла у бідній родині і уявити не могла, що її життя 
кардинально змінить випадкова зустріч з профе-
сором Хіггінсом… І вона перетвориться на чарiвну 
ледi. А він закохається у свою Галатею…

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

Дядя Ваня
Комедія
24.01, поч. о 18.30
Вистава-комедія про 
загублені в цьому житті 
таланти, особистості, 
яскраві, неординарні, 
мрійники і романтики, 

що не вписуються в сіре безлике безбарвне буття. 
Кожному героєві призначена своя доля, кожний ви-
бере свою дорогу, свій вихід у майбутнє життя.

Аліса в Країні чудес
Музично-фантастична подорож, 25.01, поч. о 12.00

Смішні гроші
Комедія для дорослих, 25.01, поч. о 18.30

У неділю рано зілля копала…
Романтична драма, 28.01, поч. о 18.30

Анна Кареніна
Театральний роман, 29.01, поч. о 16.00

Ілюзії
Серйозна комедія, 30.01, поч. о 18.30

Дім, у якому переночував Бог
Мала сцена. Лірична комедія, 30.01, поч. о 19.00

Біла ворона
Рок-опера, 31.01, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(Хм. шосе, 7 «Книжка», тел. (098)7212369)
Вартість квитків — 50 грн
Кошеня на снігу
Новорічна історія, 18.01, поч. об 11.00 та 13.00

Веселий маскарад
Новорічна казка-комедія, 19.01, поч. об 11.00 та 13.00

«Театр кішок 
Куклачова» 
у Вінниці!
Легендарний «Театр 
кішок Куклачова», який 
не має аналогів у світі, 
їде у Вінницю!

12 березня о 16.00 і 19.00 у Будинку офіцерів, 
затамувавши подих, ми побачимо неймовірне шоу 
«Дмитро Куклачов. Я-клоун! або КОТОстройка», 
присвячене зіркам світової клоунади: Чарлі Чапліну, 
Леоніду Єнгібарову і клоуну Грок!
Сповнене добра та радості, нове шоу «Театру 
кішок Куклачова» вразить і дорослих, і діток!
Це буде новий погляд на великі імена крізь при-
зму сучасності і незабутні, захоплюючі трюки з 
наймилішими артистами у світі — кішками!
Приходьте усією родиною та насолоджуйтеся 
шоу, що скорило світ! Японія та усі країни Європи 
саме цій виставі аплодували, стоячи!
Квитки — від 200 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах «Магігранду», «Універмагу», театру 
Садовського, Будинку офіцерів та Вінницької 
Вежі. Безкоштовна доставка квитків: (098)101–
00–63, (093)101–00–63. Організатор — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

«Танок на майдані 
Конго» з концер-
том у Вінниці
19 січня зустрічайте 
«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 спеціальним 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 най-

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

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 
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— Зараз найкраще роздавати 
непотрібні речі людям у скруті. 
Наприклад, тим, які прожива-
ють у селах або ж поцікавитись 
у сусідів, можливо, хтось дійсно 
потребує цього одягу, — каже ор-
ганізаторка благодійних заходів 
Діана Мороз. — У багатьох людей 
є такі знайомі, а якщо й немає, 
то вони хоча б чули щось про 
когось. Зараз майже всі закла-
ди по типу дитячих будинків, ін-
тернатів, будинків престарілих 
мають речей з надлишком. Тому 
якщо ви хочете, аби ваш вжи-
ваний одяг приносив користь 
і його дійсно носили, везти їх 
в інтернат — це поганий варіант.
Колись, років 10–12 тому, по-

треба у вживаному одязі і взутті 
була неймовірно великою. Про 
це говорить благодійниця. Дуже 
багато людей звезли в інтернати і 
дитячі будинку купи свого одягу.
— Адміністрація зазвичай про-
сто не може відмовити, адже 
реакція людей часто буває яко-
юсь на кшталт «якщо вам одягу 
не треба — значить взагалі нічого 
не потрібно», — розказує Діана 
Мороз. — . У подібних закладах 
завжди є потреба у тому, що 
треба купляти — спідня білиз-
на, шкарпетки, тобто ті речі, які 
швидко зношуються і їх точно 
не привезеш вживаним. А зви-
чайний одяг — він там не по-
трібен.

Чи варто везти речі в інтернат? 
А на вулицях Варшави та інших 
міст, що беруть участь у акції бла-
годійності, почали з’являтися ві-
шаки для одягу, повністю відкриті 
для громадян, з невеликим дахом, 
аби речі не псувались. Ці вішаки 
доступні для всіх, кому необхідний 
верхній одяг, будь то безхатченко 
чи просто людина, яка не може 
собі дозволити тепле пальто.
Містянин, що хоче зробити до-
бру справу, або ж просто пере-
бирає шафу, може залишити 
свою куртку, пальто, кожушок 
на такому вішаку і допомогти 
іншій, потребуючій людині зі-
грітися. Така акція добра дуже 
швидко поширилась містами 
за кордоном, а що потрібно, 

аби поставити вішак у Вінниці?
За умовами акції, необхідно зна-
йти підходяще місце для вішака 
і отримати згоду міста чи орен-
додавця на те, аби його встано-
вити. Вішак повинен бути з на-
критим дахом та бути доступним 
24 години на добу. Найкраще 
обрати якесь видиме та доступне 
місце, де кожен бажаючий змо-
же ним скористатися.
Після встановлення залишається 
повідомити місце знаходження 
вішака організаторам Wymiany 
Ciepla, що й започаткували цю 
акцію. Вони зроблять позначку 
на Google Maps про встановлен-
ня нової точки, де можна взяти 
або віддати верхній одяг.

Вуличні вішаки у Польщі 
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 Ó ì³ñüê³é ðàä³ ïåðåãëÿ-
íóëè âàðò³ñòü îïàëåííÿ òà 
ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ íàñåëåííÿ.
Çà ãðóäåíü â³ííèöüê³ 
àáîíåíòè öåíòðàë³çîâàíîãî 
òåïëîïîñòà÷àííÿ çàïëàòÿòü 
íà 26% ìåíøå, à âàðò³ñòü 
ãàðÿ÷î¿ âîäè çà öåé æå ì³-
ñÿöü ïîäåøåâøàº íà 23%.
Ñïèðàþ÷èñü íà òàðèôè, ÿê³ 
ä³ÿëè ç 1 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó, 
ïîðàõóâàëè, ñê³ëüêè ðåàëü-
íî ïëàòèòèìóòü â³ííè÷àíè. 
Çà íàøèìè ðîçðàõóíêàìè, 
îïàëåííÿ ìîæå êîøòóâàòè 
1017,7 ãðèâí³ çà îäíó ã³ãà-
êàëîð³þ àáî 26,07 ãðèâí³ 
çà ì2. À êóá ãàðÿ÷î¿ âîäè 
êîøòóâàòèìå 69,38 ãðèâí³ 
çà íàÿâíîñò³ ðóøíèêî-
ñóøèëüíèê³â. Áåç íèõ 
ãàðÿ÷à âîäà êîøòóâàòèìå 
64,12 ãðèâí³ çà ì3.
Íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè òàêîæ 
íàâîäÿòü ïðèêëàä çíèæåí-
íÿ ö³íè òåïëà:
«Äëÿ ïðèêëàäó, ìåø-
êàíö³ êâàðòèðè ïëîùåþ 
54 ì2 íà Ìàã³ñòðàòñüê³é 
ó ãðóäí³ çà òåïëî ñïëàòÿòü 
íà 327 ãðí ìåíøå. Âëàñíèê 
îäíîê³ìíàòíî¿ êâàðòèðè 
ïëîùåþ 35 ì2 íà Øèð-
øîâà çàïëàòèòü ìåíøå 
íà 286 ãðí».
Ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é 
Ìîðãóíîâ ïîâ³äîìèâ, 
ùî ìåð³ÿ âæå çâåðíóëàñÿ 
äî ÍÊÐÅÊÏ ç ïðîïîçèö³-
ºþ ïåðåðàõóâàòè ³ âñòàíî-
âèòè â³äïîâ³äíèé òàðèô ³ 
íà ñ³÷åíü.
— Ìè ìàºìî àêòèâíî 
êîíòðîëþâàòè öåé ïðî-
öåñ ³ ïðèéìàòè ð³øåííÿ 
äëÿ òîãî, ùîá â³ííè-
÷àíè ïëàòèëè ìåíøå ³ 
çà îá’ºêòèâíîþ ö³íîþ, — 
ñêàçàâ Ìîðãóíîâ.

КОРОТКОКОРОТКО

КАТЕРИНА ЛАПШИНА, (097)4085903 

Ñîö³àëüí³ êîíòåéíåðè äëÿ âæè-
òîãî îäÿãó, ÿê ðîçïîâ³ëà Íàä³ÿ 
Ë³í÷óê ç ôîíäó «Ïîä³ëüñüêà 
ãðîìàäà», âñòàíîâèëè ó Â³ííèö³ 
ó 2016 ðîö³. Öå ³í³ö³àòèâà íà-
çâàíîãî ôîíäó òà êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «ÅêîÂ³í». Ñïî-
÷àòêó áóëî òðè êîíòåéíåðè, àëå 
çàðàç ïðàöþº ëèøå äâà. Îäèí 
íà ïëîù³ ªâðîïåéñüê³é, 2 (ïî-
ðÿä ç Âåæåþ) äðóãèé — íà âóëèö³ 
Çîä÷èõ, 16 (Ôîíòàííà ïëîùà). 
Òðåò³é ïîøêîäèëè, ³ éîãî òèì-
÷àñîâî íå âèêîðèñòîâóþòü.

Âñòàíîâëåííÿ äîäàòêîâèõ êîí-
òåéíåð³â ïîêè íå ïëàíóºòüñÿ. Ðå÷³ 
ç êîíòåéíåð³â âèâîçÿòü, ÿê ì³-
í³ìóì, äâ³÷³ íà òèæäåíü. Ó ì³æ-
ñåçîííÿ, êîëè ëþäè ï³ä÷èùàþòü 
øàôè, — ÷àñò³øå, áî êîíòåéíåðè 
øâèäêî íàïîâíþþòüñÿ.

×è êîðèñòóþòüñÿ â³ííè÷àíè 
ñîö³àëüíèìè êîíòåéíåðàìè? 
Âèêèäàþòü íåïîòð³áíèé îäÿã 
íà ñì³òíèê ÷è â³ääàþòü íà áëà-
ãîä³éí³ñòü? Ìè çíàéøëè ëþäåé, 
ÿê³ ïîïîâíþþòü ñêðèíüêè íåïî-
òð³áíèìè ¿ì ðå÷àìè. Îñü ðîçïî-
â³äü îäí³º¿ ç òàêèõ æ³íîê.

— Íåùîäàâíî ìè ç äîíüêîþ 
ï³øëè çàíåñòè ðå÷³ ó êîíòåéíåð 
áëàãîä³éíîñò³, ùî íà Ïîä³ëë³, — 
ðîçêàçóº â³ííè÷àíêà Îëåíà. — 
Êîíòåéíåð áóâ äîãîðè çàáèòèé, 
êðèøêà éîãî â³ä÷èíåíà ³ ïàêóíêè 
ç îäÿãîì ìàéæå âàëèëèñü íà çåì-
ëþ. Îêð³ì òîãî, ïîðó÷ ç êîíòåé-
íåðîì ðàïòîì ç’ÿâèëàñÿ æ³íî÷êà 
³ ïðîñèëà, àáè ìè í³ â ÿêîìó ðàç³ 

íå êëàëè ðå÷³ âñåðåäèíó, à ïðîñòî 
â³ääàëè ¿é. ßêùî ïðèíîñèòèìå-
ìî ùå, ãîâîðèëà, çàëèøàòè ¿õ äëÿ 
íå¿ ïîðó÷ ç áàêîì. Òàêîæ âîíà 
ðîçïîâ³ëà, ùî ñòî¿òü òóò ùîäíÿ ç 
16.00 äî 18.00 ³ ïàðàëåëüíî çàïè-
òàëà, ÷è íåìàº ó íàñ çàéâî¿ ñóìî÷-
êè âäîìà ³ îäÿãó äëÿ íå¿ íà ë³òî.

— ßêùî õòîñü êóðóº ³ çàéìàºòü-
ñÿ âèâîçîì ðå÷åé ç êîíòåéíåð³â 
òà ðå÷³ ä³éñíî éäóòü çà ïðèçíà-
÷åííÿì ó ³íòåðíàòè, ÷îìó æ âîíè 
ïåðåïîâíåí³ ³ ïîðó÷ ñòî¿òü «÷åð-
ãîâèé»? — äèâóºòüñÿ ñï³âðîçìîâ-
íèöÿ. — ßêùî öÿ æ³íêà ä³éñíî 
áóäå íîñèòè ò³ ðå÷³ — áóäü ëàñêà, 
ÿ áóäó ëèøå ðàäà. Àëå ÿêùî âîíà 
¿õ ïåðåáèðàº ³ âèêèäàº íà ñì³òíèê 
íåïîòð³áíå, — öå æàõ. Ìè íåñåìî 
îäÿã ÷åðåç ï³âì³ñòà äëÿ òîãî, àáè 
â³í êîìóñü çíàäîáèâñÿ, àáè õòîñü 
íîñèâ. À íà ñì³òíèê ÿ ðå÷³ ³ ñàìà 
âèíåñòè ìîæó.  

ІНСТРУКЦІЯ НА КОНТЕЙНЕРІ 
— Íà êîíòåéíåðàõ çáîêó º íî-

ìåð òåëåôîíó, çà ÿêèì ìîæíà 
ïîâ³äîìèòè, ùî êîíòåéíåð ïå-
ðåïîâíåíèé, àáî º ÿêàñü ³íøà 
ïðîáëåìà, — êàæå Íàä³ÿ Ë³í÷óê ç 
«Ïîä³ëüñüêî¿ ãðîìàäè». — Ìîæíà 
ïèñàòè íàì íà ñòîð³íêó ôîíäó. 
Çàçâè÷àé, ëþäè âèêîðèñòîâóþòü 
îñòàíí³é âàð³àíò — â³äïðàâëÿþòü 
ôîòî ïåðåïîâíåíîãî êîíòåéíåðà 
íàì ó ïîâ³äîìëåííÿ. Íàìàãàº-
ìîñü òîä³ ÿêíàéøâèäøå îðãàí³-
çóâàòè çàá³ð.

Ì³æ ³íøèì, Íàä³ÿ Ë³í÷óê 
ðîçïîâ³ëà, ùî òðàïëÿþòüñÿ ñè-
òóàö³¿, êîëè íàñïðàâä³ êîíòåé-

КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ РЕЧЕЙ ЧИ 
ІНТЕРНАТ. КУДИ ПОДІТИ ОДЯГ?
Не зайве  «Виросли», набридло чи 
просто не хочеться одягати вже те пальто чи 
туфлі. Але ж речі майже нові і в чудовому 
стані. Куди подіти непотрібний одяг? 
Просто викинути чи краще пожертвувати?

íåð íåïîâíèé: ïàêåò çàêèäàþòü 
äî ñåðåäèíè òðîõè íåäáàëî, â³í 
ïåðåêèäàºòüñÿ áîêîì ³ íå ïàäàº 
âíèç. Öå ñòâîðþº ïðîáëåìó ³í-
øèì ðå÷àì, ÿê³ â òàêîìó âèïàäêó 
íå ìîæóòü ïîòðàïèòè âñåðåäèíó.

— Òðàïëÿºòüñÿ, ùî öèì êîðèñ-
òóþòüñÿ, ðîçêèäàþòü îäÿã. Áóâàº, 
ä³òåé çàêèäàþòü âñåðåäèíó êîí-
òåéíåðà ³ ò³ âèêèäàþòü îäÿã íàçî-
âí³. Îñòàíí³é âàð³àíò º íåáåçïå÷-
íèì: äèòèíà ìîæå çàñòðÿãíóòè, 
íå âèáðàòèñü íàçàä, — êàæå Íàä³ÿ 
Ë³í÷óê. — Îêð³ì òîãî, ñàìå ÷åðåç 
òàê³ ñèòóàö³¿ áóâ çëàìàíèé òðåò³é 
êîíòåéíåð. Íà æàëü, ö³ëîäîáîâó 
îõîðîíó á³ëÿ áàêó íå ìîæåìî çà-
áåçïå÷èòè. Ìè ùå ïðîïîíóâàëè 
ïåðåíåñòè áàê ó ³íøå ì³ñöå ç 
öåíòðó, àëå öå çðó÷íå ì³ñöå ðîç-
òàøóâàííÿ. Òîìó òàêîæ íå çîâñ³ì 
âèõ³ä ç ñèòóàö³¿.

КУДИ ДІВАЄТЬСЯ ОДЯГ 
З КОНТЕЙНЕРІВ?

— Ðå÷³ ç ñîö³àëüíèõ êîíòåéíå-
ð³â îòðèìóº îðãàí³çàö³ÿ «Ïîëóì’ÿ 
Íàä³¿», ¿õ ïîò³ì ðîçäàþòü áåçõàòü-
êàì ³ ïîòðåáóþ÷èì, — ãîâîðèòü 
Íàä³ÿ Ë³í÷óê. — Òàêîæ áåðå 
ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ñï³ëüíà 
ñïðàâà» ³ ðîçäàº ëþäÿì, ÿê³ òîãî 
ïîòðåáóþòü, ñîö³àëüíî-íåçàõè-
ùåíèì òîùî. Òàêîæ äàíèé îäÿã 
îòðèìóþòü äåÿê³ êâàðòàëüí³ êî-
ì³òåòè ì³ñòà, ÿê³ äàë³ ïåðåäàþòü 
éîãî ñîö³àëüíî-âðàçëèâèì ãðó-
ïàì. Êîëè íàäõîäÿòü çàïèòè àáî 
ïðîõàííÿ â³ä äèòÿ÷èõ ³íòåðíàò³â, 
óñòàíîâ ãåð³àòðè÷íîãî òèïó — òà-
êîæ â³äáèðàºìî îäÿã òà ïåðåäà-
ºìî. Ìè â³äêðèò³ äî ñï³âïðàö³ ³ 
ïðîõàíü. Òîìó çàâæäè çàêëèêàº-
ìî çâåðòàòèñü ³ ïîâ³äîìëÿòè ïðî 
ïîòðåáó.

Встановлення додаткових контейнерів поки не 
планується. Речі з контейнерів вивозять двічі на тиждень
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Ïîâ³ñòêè â àðì³þ ¿ì ïðè-
íåñëè îäíî÷àñíî. Öåé ôàêò 
áðàòè ñïðèéíÿëè ç ïðèêð³ñ-
òþ. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ óí³-
âåðñèòåòó ìàëè ³íø³ ïëàíè.

Äâàäöÿòü ïåðøèé äåíü íàðîäæåííÿ 
çóñòð³ëè â Êîçÿòèí³ íà îáëàñíîìó çá³ð-
íîìó ïóíêò³ ïðèçîâíèê³â. Òàì ¿õ ïðèâ³-
òàëè, ùîïðàâäà, áåç ïîäàðóíê³â. Ó òîé æå 
äåíü, 7 ãðóäíÿ 2018-ãî, áðàòè ïðèáóëè 
ó Â³ííèöþ ó ðîçòàøóâàííÿ ÷àñòèíè 3008.

— Áóëî ï³çíî, äåñÿòà âå÷îðà, — êàæóòü 
áðàòè. — Íàñ ï³äñòðèãëè ï³ä «íóëü» ³ ò³ëüêè 
òîä³ â³äïðàâèëè ñïàòè. Òàê ðîçïî÷àëàñÿ 
íàøà ñëóæáà.

БРАТІВ НЕ РОЗЛУЧИЛИ
Íàéá³ëüøå, ÷èì ïåðåéìàëèñÿ Àíäð³é 

³ Â³òàë³é ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³ñòêè, ÷è 
íå ðîçëó÷àòü ¿õ ó â³éñüêó. Äî òîãî ÷àñó 
õëîïö³ ïîñò³éíî áóëè ðàçîì — ó äèòñàäêó, 
øêîë³, êîëåäæ³, óí³âåðñèòåò³. À ÿêùî â³ä-
ïðàâëÿòü ó ð³çí³ ÷àñòèíè? Öå áóëà á äëÿ 
íèõ ïñèõîëîã³÷íà òðàâìà.

Óæå ï³çí³øå ä³çíàëèñÿ, ùî áëèçíþê³â 
íå ðîçëó÷àþòü. Çàêîí çàáîðîíÿº öå ðîáè-
òè. Çàêîíîäàâåöü ïåðåäáà÷èâ, ùî ìàþòü 
íå ò³ëüêè ñëóæèòè â îäíîìó ï³äðîçä³ë³, 
à é íà îäíàêîâèõ ïîñàäàõ.

— Äëÿ íàñ öå äóæå âàæëèâî áóòè ðà-
çîì, — êàæå Â³òàë³é. — Óäâîõ çàâæäè êðà-
ùå. Áóâàº, òðåáà ïîðàäèòèñÿ, âèíèêàþòü 
³íø³ ñèòóàö³¿, êîëè ïîòð³áíà ï³äòðèìêà. 
Öå ÿê ÷åòâåðî ðóê…

Êîëîì³éö³ ñëóæàòü ó ñòð³ëåöüê³é ðîò³. 
¯õí³é îáîâ’ÿçîê — îõîðîíÿòè ï³ä ÷àñ 
êîíâîþ çàñóäæåíèõ. Ó òàê³é ñïðàâ³ ïî-
òð³áíà íå ò³ëüêè ô³çè÷íà ñèëà, à é â³äïî-
â³äàëüí³ñòü, ïñèõîëîã³÷íà ñò³éê³ñòü. ¯õí³ 
êîìàíäèðè ñòâåðäæóþòü, ùî áëèçíþêè 
ñïðàâëÿþòüñÿ ç îáîâ’ÿçêàìè.

Íà äåíü íàðîäæåííÿ 2019-ãî äî áðàò³â 
ïðè¿æäæàëè â ãîñò³ ìàìà ³ ñòàðøèé íà ñ³ì 
ðîê³â áðàò. Â³í êàï³òàí ïîë³ö³¿. Ñëóæèòü 
ó Êèºâ³.

— Áðàò ïîñò³éíî íàãàäóº íàì, ùîá ìàëè 
ãîëîâó íà ïëå÷àõ, — ãîâîðèòü Àíäð³é. — 
Ùîá äóìàëè, êîëè ùîñü ðîáèìî.

«ХЛОПЦІ, ЙДІТЬ СЮДИ»
Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ áàãàòî çãàäóâàëè. 

Ìàìà — ïðî òå, ÿêèìè õëîïö³ ðîñëè. 
Áðàòè — ïðî ðîç³ãðàø³ â÷èòåë³â ó øêîë³. 
Öå áóëî íå ñêëàäíî. Õòî ¿õ ì³ã óï³çíà-
òè? Àíäð³é ëåãêî çàïàì’ÿòîâóâàâ â³ðø³. 
Íà óðîêàõ äåêëàìóâàâ ¿õ çà ñåáå ³ çà áðàòà.

Äåõòî ç â÷èòåë³â âèìàãàâ, ùîá áðàòè 
ñèä³ëè çà îäí³ºþ ïàðòîþ. ²íø³, íàâïà-
êè, — çà ð³çíèìè, ìîâëÿâ, òàê ïðîñò³øå ¿õ 
êîíòðîëþâàòè. Âñå îäíî çíàõîäèëè ìîæ-
ëèâ³ñòü îáâåñòè â÷èòåëÿ íàâêîëî ïàëüöÿ.

Òàê áóëî ³ â Áðàöëàâñüêîãî àãðî-åêîíî-
ì³÷íîìó êîëåäæ³, ³ â Óìàíñüêîìó àãðàð-
íîìó óí³âåðñèòåò³, äå â÷èëèñÿ. Îòðèìàëè 
äèïëîìè áàêàëàâðà. ßêáè áóëè ìàã³ñòðè, 
ñëóæèëè á ð³ê, à òàê äîâåäåòüñÿ ï³âòîðà.

— Ò³ëüêè ìàìó í³ÿê íå âäàâàëîñÿ îá-
äóðèòè, — ãîâîðÿòü áðàòè.

— Õëîïö³, éä³òü ñþäè, — òàê ìàìà ùî-
ðàçó êëèêàëà ñèí³â.

Íå êîãîñü îäíîãî, à îáîõ ðàçîì. Áðàòè 
ÿâëÿëèñÿ ïåðåä ¿¿ î÷³. Îáèäâà ç’ÿñîâóâàëè 
ì³æ ñîáîþ, õòî ùî çðîáèâ, ÷è íå çðîáèâ, ³ 
÷îìó òàê ñòàëîñÿ. Äëÿ ³íøèõ ó íèõ áóëà çà-
ãîòîâëåíà ôðàçà: «Öå íå ÿ, øóêàé áðàòà…» 

ПОЇДУТЬ У НІМЕЧЧИНУ
Â³òàë³é ñòàðøèé â³ä Àíäð³ÿ íà ö³ëèõ 

10 õâèëèí. Çîâí³ îäíàêîâ³. À îñü õàðàêòåðè 
ó íèõ òðîõè â³äð³çíÿþòüñÿ. Öå â³ä÷óâàëîñÿ 
ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç íèìè. Òàê ñàìî ð³çíà 
ìàíåðà âèñëîâëþâàòè äóìêè. Íå ñõîæèé 
òîí ðîçìîâè. Çà öèì ¿õ ìîæíà â³äð³çíèòè.

Ó òðàâí³ ó íèõ äåìáåëü. Òðîõè ïîáóäóòü 
âäîìà ç ìàìîþ ³ ïî¿äóòü äî äâîþð³äíî¿ 
ñåñòðè Ëþäìèëè. Âîíà âæå 12 ðîê³â æèâå 
ó Í³ìå÷÷èí³. Ç ÷îëîâ³êîì ìàþòü á³çíåñ — 
ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí ³ õîñòåë.

— Ì³ñòî, â ÿêîìó æèâå ñåñòðà, íà áå-
ðåç³ ìîðÿ, — ãîâîðèòü Àíäð³é. — Âë³òêó 
òàì áàãàòî â³äïî÷èâàþ÷èõ. Óäâîõ âîíè 
íå ñïðàâëÿþòüñÿ. Ïîòð³áíà äîïîìîãà. 

БЛИЗНЮКИ-ГВАРДІЙЦІ: «РОЗІГРАШІ 
ЗАЛИШИЛИ НА ГРАЖДАНЦІ» 
Як дві краплі  У братів-близнюків Андрія та 
Віталія Коломійців з в/ч 3008 Нацгвардії України 
відповідальна служба. Щоразу заступають 
зі зброєю і набоями. Всі розіграші залишили 
на гражданці, хоча їх не розрізняють ні офіцери, ні 
рядові бійці. Можна було б скористатися цим, але… 
Все-таки близнюки на службі мають переваги

РЕКЛАМА

У одного з братів-близнюків Коломійців є родимка на обличчі, 
але вона невелика, тому мало хто її навіть помічає

АННА ЛАЗУРЕНКО, 
ПРЕС-ОФІЦЕР В/Ч 3008, 
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ:

— Близнюки приходять на 
службу у нашу частину не так 
часто, це буває приблизно 
один раз у три-чотири роки. 

Осінній призов 2018-го став винятком. 
Мали дві пари близнюків. Щоправда, одну з 
них згодом перевели в іншу частину у Київ-

ську область. Залишилися тільки Коломійці.
Командири кажуть, що у близнюків від-
чувається подвійна відповідальність 
за доручену справу. Неспроста їм дору-
чили службу у конвої. До цього залуча-
ють фізично здорових і морально стійких 
військовослужбовців, які не тільки вміють 
спілкуватися з підозрюваними у злочинах, 
чи засудженими, а й здатні оперативно 
реагувати на раптову зміну ситуації.

У них подвійна відповідальність 
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ОВЕН 
Ваші стосунки з коханою 
людиною на підйомі, але 
не форсуйте події. Тиждень 
сприятливий для зустрічей і 
побачень. Але будьте мудрі й 
терплячі, зберігайте спокій і 
доброзичливість.

ТЕЛЕЦЬ 
Ситуація в особистому 
житті може виявитися досить 
суперечливою. У ваших сто-
сунках з коханою людиною 
може настати чорна смуга. 
Постарайтеся піти на поступ-
ки і проявити терпіння.

БЛИЗНЮКИ 
Пора зневіри мине і віджене 
сумні думки і занепадницькі 
настрої, і ви здивуєтеся, на-
скільки, адже вас чекає при-
страсне побачення. Ви просто 
відчуєте прилив сил і енергії. 
Мрії збуваються!

РАК 
Несподівана зустріч може 
викликати спогади, які на де-
який час заслонять поточну 
ситуацію в особистому житті. 
Але не піддавайтеся бажан-
ням спробувати повернути 
колишнє, це призведе лише 
до розчарування.

ЛЕВ 
Ви будете чарівні і сповнені 
романтизму, особисте життя 
буде складатися досить успіш-
но. Вівторок і четвер — вдалі 
дні для зустрічей і побачень.

ДІВА 
У вас може з'явитися страх 
перед втратою свободи. Ви 
будете схильні міркувати, 
в той час, як необхідно про-
сто прислухатися до своїх 
почуттів. Вам пора зважитися 
на рішучий крок. 

ТЕРЕЗИ 
З'ясування стосунків в серед-
ині тижня буде немов хурто-
вина, але не принесе біди, 
хоча до взаєморозуміння на-
вряд чи наблизить. Спробуй-
те зробити крок до перемир'я 
якомога швидше.

СКОРПІОН 
Ви занадто мало приділяли 
уваги коханій людині, тому 
на горизонті у вас назріва-
ють проблеми. Саме час 
все виправити і влаштувати 
романтичне побачення.

СТРІЛЕЦЬ 
Незважаючи на зовнішню 
плутанину, в стосунках з коха-
ною людиною може наступи-
ти справжня гармонія, до якої 
ви так давно прагнули. 

КОЗЕРІГ 
Майбутнє романтичне поба-
чення — ось що може турбува-
ти вашу душу. Ви явно закохані. 
Приділіть більше уваги своїй 
зовнішності: вона зіграє у сто-
сунках серйозну роль. 

ВОДОЛІЙ 
Не будьте занадто недові-
рливі, відкиньте шум, суєту, 
побутові проблеми, і рушайте 
в романтичну подорож з 
коханою людиною. 

РИБИ 
Тиждень обіцяє принести 
взаєморозуміння з близькою 
людиною. У понеділок може 
відбутися довгоочікувана роз-
мова, яка змінить вашу долю. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 15-21 СІЧНЯ

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ 

— Серед психологів та фізіо-
логів є така приказка: «Всі ми 
в чомусь собачки Павлова». 
Коли ми тільки починаємо зу-
стрічатися з людиною, вона 
у нас починає асоціюватися 
тільки лише з приємними 

емоціями. Тому що кожне побачення, це 
вир подій: походи в ресторани, клуби, те-
атри, кіно, виставки… А перед очима в цей 
момент — приємна вам людина. У НЛП та-
кий зв'язок зовнішніх чинників з емоціями 

називають «якорение». І коли партнери пе-
ребувають в романтичному періоді, вони 
самі по собі «якори» одне для одного, але 
ті, що викликають тільки приємні і позитивні 
відчуття. Якщо такі хлопець з дівчиною по-
чинають жити разом, починається те, що 
називається «битовуха». І кого ми бачимо 
перед собою під час цієї самої битовухи? Зно-
ву-таки, нашого партнера. І відбувається те, 
що називається «затирання» одного якоря 
іншим. Саме тому настійно рекомендується 
підтримувати приємні асоціації по відношен-
ню одне до одного: тими ж самими приєм-

ними нестандартними подіями, під час яких 
ви будете разом. Хтось може сказати: «Ну і 
що тут нового в цій ідеї?» Одного разу відо-
мого мільярдера, Резерфорда, журналісти 
запитали: «Як вам в голову приходять такі 
приголомшливі ідеї, які в той же самий час 
прості і елегантні?» Він відповів: «Ось бачите, 
лежить яйце. Можете його поставити верти-
кально?» Журналісти спробували, але нічого 
у них не вийшло. А Резерфорд підбив це яйце 
знизу і воно легко стало на стіл. Журналісти 
сказали: «Ну так кожен може». Резерфорд 
сказав: «Будь-хто може, а я зробив».

Коментар експерта

ПРО ЩО НЕ ВАРТО 
ЗАБУВАТИ, КОЛИ ВИ РАЗОМ 
Важливо  Зважилися на тривалі стосунки — беріть за них відповідальність. 
Ми мріємо про, може не вічне, але тривале щастя та благополуччя, хоча така 
погода довго тримається тільки на воді (або на тому світі), та й там викликає нудьгу. 
Втім, є можливість уникати занадто сильних штормів на шляху до особистого 
щастя, саме для цього кілька правил для нього і неї

Про нього Про неї
ДЕНЬ РИБАЛКИ (МИСЛИВЦЯ) 
Звичайно, якщо твій хлопець фанат цієї 
«мокрої справи» у всіх сенсах цього 
слова. В цей день можна зробити йому 
сюрприз і подарувати шикарну вудку, 
рушницю або надувний човен. А ще 
дізнатися най-най місце для кльову і 
призначити там побачення. Чи запроси 
його на африканське сафарі.

ДЕНЬ ВАШОГО ЗНАЙОМСТВА 
Для неї важливо знати, що ти пам'ятаєш, 
коли її побачив. Це наче підтвердження 
того, що її образ вразив тебе в саме 
серце. Запроси свою кохану в те саме 
місце. Кафе, кіно, трамвай. Туди, 
де все почалося. Покажи, що це 
важливо для тебе.

ДЕНЬ ПРОФЕСІЇ 
Він електрик, стоматолог, психолог, юрист, 
журналіст? Професійне свято — це дуже 
важливо. Це можливість зайвий раз 
ні, не нагадати йому, що він не просто 
так існує на світі, а з користю. А привід 
показати, що ти пишаєшся коханим 
чоловіком як професіоналом.

ДЕНЬ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ НА РОБОТІ 
Здорові амбіції — це круто, 
підвищення — це позитивна оцінка 
правильних дій. Для жінки кар’єра 
не менш важлива, ніж для чоловіка, 
тому розділи це свято з нею за келихом 
дорогого вина. Тост вітається.

ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ 
Якщо твого хлопця звати Колян, це подвій-
ний бонус. Ні? Все одно, це день магії, каз-
ки та подарунків. Адже ми, якими б дорос-
лими не ставали з кожним роком, в душі 
залишаємося дітьми і віримо в диво. 
До речі, про іменини теж варто пам’ятати, 
Олександр, Сергій, Андрій, Кирило… Купа 
днів та приводів для привітання.

ДЕНЬ, КОЛИ ВИ СТАЛИ 
ЗУСТРІЧАТИСЯ 
Початок стосунків, це як народження 
нового проекту (хтось навіть порівнює цю 
подію з народженням дитини), а тому 
купа енергії, надій, і сподівань. Приготуйте 
коронну вечерю, а ще краще сніданок, 
відсвяткуйте вдалий старт.

ДЕНЬ ПЕРШОГО СЕКСУ 
Мається на увазі не в цілому, коли він 
позбувся невинності (хоча…), а вашого 
з ним сексу. Як подарунок можна 
зробити «реконструкцію» цієї знаменної 
події в деталях. Можливо, навіть 
відтворити все в деталях: місце події, 
одяг, музика…

ДЕНЬ, КОЛИ ВИ СТАЛИ ЖИТИ РАЗОМ 
Це серйозний крок у стосунках, по суті, 
ви сім'я із загальним побутом. Кращий 
подарунок — прикрасити цей самий 
побут. Найкраще, що ти можеш зробити, 
це не прибрати, а принести в будинок 
якусь штуку, від якої у твоєї дівчини очі 
горять (крісло, торшер, мікрохвильовку) 
подумай…

ДЕНЬ ЧОЛОВІКІВ 
Їх багато цих днів — насамперед, 14 жов-
тня — День захисника, потім 19 листопада, 
Міжнародний день чоловіків, потім 6 груд-
ня. Це дні мужності, і якщо ти проігнору-
єш хоч одну дату, це не образить, ні, але 
досада в душі хлопця залишиться. Навіщо 
тобі це перед 14 лютого і 8 Березня?

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ЇЇ МАМИ 
Про її день народження говорити зайве, 
правда? Це наче зрозумілі речі. А от її 
мама — це важливо. Причому, не важливо, 
як там ви одне одного називаєте 
за спиною, один день можна засунути 
в одне місце власний гонор і привітати 
маму близької людини. Одним пострілом 
двох зайців наповал.
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КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
ОЛЕНА КЛИМЧУК, 
БУХГАЛТЕР:

— Які мої шанси, докторе?
— Один шанс із тисячі.
— Так погано?
— Кожна тисяча додає 
один шанс.

***
Син телефонує додому:
— Мам, привіт — тата поклич! Тату, привіт. 
«Динамо» виграло?
— Так, звичайно! Маму покликати?
— Угу… Мам, чула?! Тато дозволив!

***
Забігаючи зранку у маршрутку, розумієш, 
навіщо в дитячому садочку була гра «Займи 
стільчик».

***
— Мамо, можна мені взяти цукерочку?
— Тільки через мій суп!

***
Чоловік запитує дружину:
— Дорога, що тобі подарувати на день 
народження?
Вона:
— Подаруй мені те, що розганяється до сотні 
за три секунди!
Подарував їй ваги.

***
Попелюшка вийшла заміж за принца. Він 
розкидав по її кімнаті пелюстки троянд, але 
о 12 вони перетворилися в шкарпетки.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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ОВЕН 
Хорошо бы поучиться чему-то 
новому. Сходите на лекцию 
или запишитесь в автошколу. 
Благоприятно начать работу 
над собой: подумайте, все ли 
вы верно делаете, к тем ли 
целям стремитесь.

ТЕЛЕЦ 
Вы будете просто гениаль-
ным руководителем. Вы 
сможете исключительно гра-
мотно организовать рабочий 
процесс и создадите нужную 
обстановку в коллективе.

БЛИЗНЕЦЫ 
Неделя будет весьма 
стабильная и гармоничная. 
К тому же вы сделаете шаг 
к осуществлению своего за-
ветного желания. Ваши про-
екты окажутся востребован-
ными и принесут прибыль.

РАК 
Неделя будет непростой, 
но удачной. Деловая нагруз-
ка может создать некоторое 
напряжение во второй по-
ловине. Не бойтесь расста-
ваться с ненужными вещами 
и связями.

ЛЕВ 
Оставьте все свои страхи 
и опасения позади, со-
беритесь с силами и мыс-
лями и — вперед. Вас ждет 
новый уровень. Однако вам 
необходимо быть конкретнее 
в своих мечтах и желаниях.

ДЕВА 
Для осуществления своих 
замыслов вы как никогда 
нуждаетесь в надежном 
партнере. Будьте вниматель-
нее к намекам начальства. 
Может вырасти ваша попу-
лярность среди коллег.

ВЕСЫ 
Осторожность и терпение — 
ваши главные союзники. 
Не позволяйте вовлечь себя 
в конфликт, но и не упускайте 
возможности узнать нечто 
интересное.

СКОРПИОН 
Вы можете почувствовать 
себя в эпицентре разворачи-
вающихся событий. С наи-
большим успехом завершатся 
дела, которыми вы займетесь 
совместно с друзьями.

СТРЕЛЕЦ 
Вам придется разбирать-
ся с бумагами и прочими 
нудными, но необходимыми 
вещами. Вы можете ощутить 
некую нестабильность, 
но вскоре поймете, что на-
чальство вами довольно.

КОЗЕРОГ 
Многие проблемы отступят 
или растворятся, словно 
дым. Звезды предсказывают 
вам расширение круга обще-
ния и новые знакомства.

ВОДОЛЕЙ 
Первую половину недели 
посвятите повседневным 
обязанностям и текущим 
делам. Вторая половина 
недели будет способство-
вать осуществлению давних 
планов и замыслов.

РЫБЫ 
Спешите завершить на-
меченные дела, помните, что 
потом будет трудно навер-
стывать упущенное. Ваша 
выдержка и хладнокровие 
позволят избежать конфликт-
ных ситуаций.

РЕКЛАМА

Вероніка, 17 років
Студентка 2 курсу хореографічного 
відділу Вінницького коледжу культури 
і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича. 
Займаюся гімнастикою 13 років. Я 
позитивна, люблю те, чим займаюсь. 
Хороша у спілкуванні і просто добра 
дівчина. Люблю життя і мрію жити так, 
щоб ввечері казала, що я прожила цей 
день недаремно і кайфанула на повну...
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Найгарніші  
дівчата їздять 
з «Бліц таксі»

ПОГОДА У ВІННИЦІ

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

тел: (093) 759 05 55, 
(096) 179 71 31
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КОЖНА ВІННИЧАНКА 
МОЖЕ  ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє  фото та  коротку розповідь  
про себе на e-mail: miss@riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2020 і 
безкоштовну професійну фотосесію від фотостудії 
«INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
Просто зчитайте 
QR-код камерою 
Вашої мобілки та 
дивіться фото! 

(Має бути встанов-
лена програма QR 
Reader з Андроїд-

маркета 
або аналогічна)

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:


