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 У мережі активно обговорюють побиття 
вінничанки Майї Федоришеної. Вона стала 
черговою жертвою свого співмешканця 
Олександра Яремчука 

 Дівчина боялася писати заяву про притягнення 
кривдника до кримінальної відповідальності 
та врешті наважилася на це. Яку розв’язку може 
мати ця скандальна історія?
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Коли люди 
здаються?

Ìåíå äóæå äèâóº òå, 
ÿê ³íîä³ ç ñèìïàòè÷íèõ ³ 
ÿñêðàâèõ ä³òåé âèðîñòàþòü 
íåîêîâèðí³ äîðîñë³. ßê ðî-
æåâîùîê³ ç âîãíèêàìè â î÷àõ 
ñòâîð³ííÿ ñòàþòü ñõîæèìè 
íà ò³í³, ëþäüìè í³ ïðî ùî.

Íà÷å â æèòòºâîìó öè-
êë³ ïåðåòâîðåííÿ ëÿëå÷êè 
íà ³ìàãî ùîñü ï³øëî íå òàê, ³ 
ðåçóëüòàò âèéøîâ â³äì³ííèì 
â³ä ïëàíîâàíîãî. ² ëþäèíà, 
êîòðà êîëèñü çàïóñêàëà ïà-
ïåðîâ³ ë³òà÷êè ç â³êíà, òåïåð 
âèêèäàº ïîæîâêëèìè ïàëü-
öÿìè íåäîïàëîê íà òðîòóàð 
³ éäå ó ïðîäóêòîâèé çà ÷å-
êóøêîþ. Íà ÿêîìó åòàï³ ö³ 
âñ³ ëþäè çäàëèñÿ? Ïðèéíÿëè 
óñ³ âèñòàâëåí³ æèòòÿì óìî-
âè áåççàïåðå÷íî, ïîãîäèëèñü 
íà óñ³ êîìïðîì³ñè ³ ï³øëè 
íà âñ³ âíóòð³øí³ óãîäè ç³ 
ñâî¿ì ñóìë³ííÿì.

ßê, ñòàðòóþ÷è ïðàêòè÷íî 
ç ð³âíèõ ïîçèö³é, îäí³ âì³-
þòü äîíîñèòè âçÿòå íà ñòàð-
ò³ äî ô³í³øó, íå ðîçãóáèòè 
ó ïðîöåñ³, à ùå íàâ³òü äîáà-
âèòè. À ³íø³ äðóãó ïîëîâèíó 
âæå á³æàòü, íàâ³òü çàáóâøè 
íàùî, ïðîñòî çà ³íåðö³ºþ.

Æèòòÿ ëþäèíè ìåí³ çäà-
ºòüñÿ òàêèì äîâæåëåçíèì 
àòðàêö³îíîì, íà ÿêîìó òðå-
áà âçÿòè ãóìêó ñâîãî æèòòÿ, 
ùî ïðèáèòà îäíèì ê³íöåì 
äî äíÿ íàðîäæåííÿ, ³ òÿãíóòè 
¿¿ âñå æèòòÿ, îáåðåæíî, ùîá 
íå ïîðâàòè ³ çà÷åïèòè äðóãèì 
ê³íöåì íà òîé, ïðîòèëåæíèé 
äåíü. ² ãëÿíóòè íà äîâæåëåç-
íó ³äåàëüíî íàòÿãíóòó ñòð³ëó 
³ çàëèøèòèñü çàäîâîëåíèì. 
Ùîá ÷³òêî áà÷èòè çâ'ÿçîê 
ì³æ äèòèíñòâîì ³ ñòàð³ñòþ, 
³ ìîæíà áóëî á îãëÿíóòèñü ³ 
íàãàäàòè ñîá³, çâ³äêè öå âñå 
òÿãíåòüñÿ.

²íîä³ ÿ ïèòàþ ñåáå — à ÷è 
ñïîäîáàâñÿ ÿ á òåïåð³øí³é 
ñîá³ ñåìèð³÷íîìó? Ùî á â³í 
ñêàçàâ? ×è áóâ áè ÿ îê?

ДУМКА

БЛОГЕР

Володимир Володимир 
ГЕВКОГЕВКО

ГАЛИНА (77), ПЕНСІОНЕРКА:
— З одного боку, це надто 
рано, адже замість навчання 
в університетах хлопці змуше-
ні долучатись до військової 
служби. З іншого ж боку — 
чому б і ні?

ЄГОР (24), СТУДЕНТ:
— Чудово до цього ставлюсь, 
нехай служать. І дівчат також 
потрібно брати до армії. Тоді 
у хлопців буде зайва моти-
вація долучитись до рядів 
військових.

СНІЖАНА (18), СТУДЕНТКА:
— Усі наші дідусі служили в 
армії зовсім юними і вирос-
ли справжніми чоловіками, 
сильними духом. Я не бачу 
нічого страшного у зміні при-
зовного віку.

СЕРГІЙ (54), БУДІВЕЛЬНИК:
— Я також пішов служити, 
коли мені було 18 років. 
Не бачу у цьому нічого страш-
ного. Це гарна нагода раніше 
подорослішати, змужніти та 
стати на ноги.

СВІТЛАНА (50), ВИХОВУЄ ВНУКА:
— У 18 років, мабуть, рано 
все ж йти в армію. Добре, 
що в мене внук ще малий.
Сподіваюся, що поки підрос-
те, у нашій країні щось змі-
ниться на краще.

ПАТРІК (34), ЗАЛИШИВ ВІЙСЬКОВУ 
СЛУЖБУ, ПОДОРОЖУЄ:

— Я приєднався до армії 
США одразу після закінчен-
ня школи, мені теж було 18 і 
я не вважаю цей вік надто 
юним для армії.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви ставитесь до зміни призовного віку?

ÍÎÂÈÍÈ

Надія Андрієвська просить звер-
татися безпосередньо до керів-
ництва у разі бажання навідати 
малечу та дізнатися, що можна 
або потрібно дітям. Розповідає, 
бували випадки, що приносили 
дитячі коляски та ходунки без 
коліс. Казали, щоб працівники 
купили колеса та відремонтували. 
Також були випадки, коли при-
носили дорослий одяг, який має 
неприємний запах.
— Будь ласка, якщо хочете на-
відати діток, то дізнавайтеся, яку 
потребу має заклад. Може це 
памперси, бо в нас є багато діток 

до 1 рочку та хворих паралізо-
ваних, які користуються такими 
засобами. А може це фрукти, чи 
щось інше. Ми обов’язково по-
радимо та розкажемо, що саме 
зараз потребують діти, — заува-
жує посадовиця.
До речі, члени ГО «Центр Про-
мінь надії» так і зробили на но-
ворічні свята. Вони запитали, що 
потрібно діткам. Юні волонтери 
підготували для малечі невелич-
кий концерт та навідалися з по-
дарунками. Подивіться відео, як 
раділи діти мочалкам, кружкам та 
іншим засобам bitly.su/ov9FSh3.

«Діти у закритих закладах бідні та голодні — це міф»

ОЛЬГА БОБРУСЬ, (063)6371070 

Â³ííèöüêà âîëîíòåðêà Þë³ÿ 
Äÿêóí îïóáë³êóâàëà ó Facebook 
ôîòî ç ³ãðàøêàìè òà îäÿãîì, ÿê³ 
âèêèíóëè íà ñì³òíèê ³ íàïèñàëà:

«Ö³ ôîòî äëÿ òèõ, õòî ùå âîçèòü 
äîïîìîãó â äèòÿ÷³ áóäèíêè. Ôîòî 
â÷îðàøí³. Áóäèíîê äèòèíè Ìà-
ëÿòêî. Â³ííèöÿ. Ñì³òíèê. Á³ëüøå 
í³÷îãî êîìåíòóâàòè íå áóäó».

Ôîòî çðîáëåí³ ïîáëèçó îáëàñ-
íîãî ñïåö³àë³çîâàíîãî áóäèíêó 
äèòèíè ç óðàæåííÿì öåíòðàëüíî¿ 
íåðâîâî¿ ñèñòåìè òà ïîðóøåí-
íÿì ïñèõ³êè «Ìàëÿòêî». Äîïèñ 
Þë³¿ íàáðàâ ÷èìàëîãî ðîçãîëîñó. 
Êîðèñòóâà÷³ çðîáèëè ïåðåïîñò 
21 òèñÿ÷ó ðàç³â. Ëþäè çàëèøàëè 
êîìåíòàð³ òà ïèñàëè, ùî âï³çíàëè 
ñâî¿ ïîäàðóíêè. Àëå äåÿê³ ñòàëè 

íà çàõèñò ïðàö³âíèê³â áóäèíêó 
äèòèíè.

«À òóò ³ êîìåíòóâàòè í³÷îãî! Çà-
áîðîíåíî ïðèíîñèòè ì'ÿê³ ³ãðàø-
êè, àáî ò³ ³ãðàøêè, ÿê³ íå ìîæíà 
âèìèòè!» — íàïèñàëà Êàòåðèíà 
Äàíèëü÷åíêî.

ЩО КАЖУТЬ ЧИНОВНИКИ
— Âîëîíòåðè, ÿê³ çíàþòü 

ìåíå îñîáèñòî òà ìîº ñòàâëåí-
íÿ äî âîëîíòåðñüêî¿ äîïîìîãè, 
ñêèíóëè ìåí³ ïîñèëàííÿ íà öåé 
ïîñò ³ç öèìè êðè÷óùèìè ôîòî. 
Íåäîâãî äóìàþ÷è, ¿äó íà ñì³òíèê 
á³ëÿ äèòÿ÷îãî áóäèíêó «Ìàëÿò-
êî», — ðîçïîâ³äàº çàñòóïíèöÿ 
ãîëîâè ÎÄÀ Íàòàëÿ Çàáîëîò-
íà. — Íà ì³ñö³ çâ'ÿçàëàñü ç äåïàð-
òàìåíòîì îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ÿê³ 
ïðè¿õàëè äî íàñ âæå çà 15 õâè-

ЧОМУ ІГРАШКИ ДЛЯ СИРІТ 
ОПИНИЛИСЯ НА СМІТНИКУ
Обурило  Купа іграшок та дитячого 
одягу на смітнику біля будинку дитини 
«Малятко» наробили розголосу 
у соцмережі. Ми поспілкувалися з 
керівницею закладу та з’ясували, 
чому викинули іграшки. Виявляється, 
дитбудинку нашкодив сусід-зловмисник

ëèí. Çóñòð³ëèñü ³ ç êåð³âíèöòâîì 
çàêëàäó.

Äàë³ çàñòóïíèöÿ ãîëîâè Â³-
ííèöüêî¿ ÎÄÀ íàïèñàëà â Ôåé-
ñáóö³:

«Áàãàòî ìîæíà ãîâîðèòè ïðî 
òå, ÷è ïîòð³áí³ çàêëàäó ³ ä³òÿì 
ó íüîìó ò³ âèêèíóò³ ³ãðàøêè… 
×îìó çàêëàä, çíàþ÷è ïðî òå, ùî 
òàê³ ³ãðàøêè íå ìîæíà áðàòè, âñå 
îäíî áðàâ ¿õ? Òå, ùî ÿ ïîáà÷èëà, 
ä³éñíî æàõëèâî íåãàòèâíå â³äíî-
øåííÿ äî îòðèìàíî¿ äîïîìîãè… 
Âèñíîâîê ïðîñòèé ³ æîðñòîêèé: 
ò³ ïðàö³âíèêè, ÿê³ íå ö³íóþòü, 
ùî â³ääàþòü ëþäè, íå ìîæóòü 
ïðàöþâàòè â äèòÿ÷èõ çàêëàäàõ...

Ïðîõàííÿ äî âîëîíòåð³â ³ áëà-
ãîä³éíèê³â, ÿêùî âè ðåàëüíî õî-
÷åòå äîïîìîãòè ä³òÿì â çàêëàä³, 
ïîñï³ëêóéòåñÿ é óòî÷í³òü ïîòðåáó 
ç ïðîô³ëüíèì äåïàðòàìåíòîì».

ЦЕ СУСІД НАПАКОСТИВ
Ãîëîâíà ë³êàðêà Íàä³ÿ Àí-

äð³ºâñüêà ðîçïîâ³ëà, ÷îìó ðå÷³ 
îïèíèëèñü íà ñì³òíèêó.

— ª ëþäè, ÿê³ õî÷óòü ïîðîç-
äàâàòè ïîäàðóíêè áåçïîñåðåäíüî 
ä³òêàì ó ðóêè, — êàæå Íàä³ÿ Àí-
äð³ºâñüêà. — Ó íàñ äåðæàâíèé çà-
êëàä çàêðèòîãî òèïó. Ìîæå ëþäè 

ïðèéøëè ç áðóäíèìè ðóêàìè 
íåâ³äîìî çâ³äêè, ÷è ìîæå âîíè 
áóëè â êîíòàêò³ ç ³íôåêö³éíèìè 
õâîðèìè, ìè æ öüîãî íå çíàºìî. 
Àëå ëþäè äóæå ñåðäÿòüñÿ, õî÷à 
ïðèíîñÿòü ðå÷³, ÿê³ ä³òÿì íå ïî-
òð³áíî àáî íå ìîæíà. ß ¿ì êàæó: 
âè á ìîãëè çàïèòàòè, òî ÿ âàì 
áè ñêàçàëà, ùî òðåáà ïðèíîñèòè. 
À âîíè îáðàæàþòüñÿ òà êàæóòü, 
ùî ìè «ïîçàæèðàëèñÿ». Òîä³ ÿ ¿ì 
êàæó: âèáà÷òå, íàì âñå ïîòð³áíî, 
çàëèøàéòå. Àëå êîëè ïðè¿æäæàº 
êîì³ñ³ÿ, âîíà âèìàãàº ïåðåáèðàòè 
ðå÷³ òà âèêèäàòè ñòàð³ òà ïîðâàí³. 

Îñü òàê ³ òðàïèëîñü öüîãî ðàçó. 
Çà ñëîâàìè ãîëîâíî¿ ë³êàðêè, 
ó ï’ÿòíèöþ, 17 ñ³÷íÿ, ó «Ìàëÿò-
êó» áóëà ïåðåâ³ðêà óïîâíîâàæå-
íîãî ç ïðàâ äèòèíè. Â³í âêàçàâ, 
ùî â çàêëàä³ äóæå çàõëàìëåíî òà 
áàãàòî ïîëàìàíèõ ³ãðàøîê.

— Ïðàö³âíèêè çà âèõ³äí³ äí³ 
ç³áðàëè âñå, ùî íå ïðîéøëî ïåðå-
â³ðêó òà âèêèíóëè íà ñì³òíèê. Âñÿ 
îäåæà òà ³ãðàøêè áóëè â ì³øêàõ. 
Àëå â íàñ º ñóñ³ä, ÿêèé ðàí³øå 
ïðàöþâàâ ñòîðîæåì. Â³í æèâå 
ïîðó÷ òà ðîáèòü «ïàêîñò³». Öåé 
÷îëîâ³ê ó íåä³ëþ âèÿâèâ ö³ ì³ø-
êè, ðîçâ’ÿçàâ òà âèñèïàâ çâ³äòè 
âñ³ ðå÷³, — ïîÿñíþº ïàí³ Íàä³ÿ.

Після того, як фото іграшок на смітнику поширилося у 
соцмережі, на місце приїхала заступниця голови ОДА 
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ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352

Á³ëÿ êàì'ÿíî¿ ñò³íè äèáêè 
ñòî¿òü ðîçòðîùåíèé àâòîìîá³ëü. 
Ïîðó÷ ç àâòî íàêðèòå ò³ëî âîä³ÿ. 
Íàäâå÷³ð Â³ííèöþ, ó ñâÿòî Âîäî-
õðåùà, îáëåò³ëà ñòðàøíà çâ³ñò-
êà: 36-ð³÷íèé âîä³é àâòîìîá³ëÿ 
Nissan íà øâèäêîñò³ âð³çàâñÿ 
â îãîðîæó ðåñòîðàíó «Ñòàðèé 
çàìîê», ùî ó ñåë³ Àãðîíîì³÷íå.

Â³ä óäàðó ïåðåäíÿ ÷àñòèíà ëåã-
êîâèêà ñêëàëàñÿ, à ñàìó ìàøèíó 
ïîñòàâèëî äèáêè. Âîä³é, íåçâàæà-
þ÷è íà ïîäóøêè áåçïåêè, âèæèòè 
íå ì³ã. Â³í çàãèíóâ ìèòòºâî.

Çà ³íôîðìàö³ºþ â³ää³ëó êîìóí³-
êàö³é Íàöïîë³ö³¿, â ö³é ñòðàøí³é 
àâàð³¿ çàãèíóâ æèòåëü Àãðîíîì³÷-
íîãî 1983 ðîêó íàðîäæåííÿ. Â³í 
¿õàâ Ãí³âàíñüêèì øîñå ó á³ê Àã-
ðîíîì³÷íîãî, ³ ç íåâ³äîìèõ ïðè-
÷èí íå âïîðàâñÿ ç êåðóâàííÿì òà 
â’¿õàâ ó ñò³íó ðåñòîðàíó.

Ìåøêàíö³ Àãðîíîì³÷íîãî ðîç-
ïîâ³ëè, ùî ïîñòðàæäàëîãî äîáðå 
çíàþòü, â³í íàðîäèâñÿ â ñåë³, 
çâàòè ÷îëîâ³êà Âîëîäèìèð Çà-
âàëüíþê.

Îñòàíí³ì ÷àñîì, ç³ ñë³â îäíî-
ñåëüö³â çàãèáëîãî, â³í ïðàöþâàâ 
â àâòîá³çíåñ³, äíÿìè ïîâåðíóâñÿ 
ç Ïîëüù³. Ëþäè íå ñóìí³âàþòüñÿ, 
ùî äîðîãó äîäîìó Âîëîäèìèð äî-

áðå çíàâ, à â'¿õàòè ó ïàðêàí ïðè 
ãàðíîìó âóëè÷íîìó îñâ³òëåíí³ 
ðåñòîðàíó äîñèòü âàæêî. Âîíè 
ñõèëÿþòüñÿ äî äóìêè, ùî ÷îëî-
â³ê ì³ã â÷èíèòè ñàìîãóáñòâî, áî 
éîãî ñ³ì’ÿ ìàº ñêëàäí³ æèòòºâ³ 
îáñòàâèíè.

Ç åòè÷íèõ ì³ðêóâàíü íå ðîçãî-
ëîøóºìî îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿, 
òèì á³ëüøå, ùî æèòåë³ Àãðîíî-
ì³÷íîãî, ç ÿêèìè ãîâîðèëà æóð-
íàë³ñò, ïðîñèëè ¿õ íå íàçèâàòè. 

Äðóç³ ³ áëèçüê³ ëþäè ñóìóþòü, 
ñï³â÷óâàþòü ðîäèí³ çàãèáëîãî òà 
çãàäóþòü ïðî Âîëîäèìèðà, ÿê ïðî 
õîðîøó é ïîðÿäíó ëþäèíó.

«Íå ìèíóëî é ê³ëüêà ãîäèí, 
ÿê éîãî íå ñòàëî. Ó òàêå âåëèêå 
ñâ³òëå ñâÿòî. Áåçæàëüíî ñìåðòü 
âèðâàëà éîãî ó ð³äíèõ, áëèçü-
êèõ, äðóç³â. Íàø ðîçóì íå õî÷å 
öå ïðèéíÿòè, àëå éîãî äóøà 
âæå ï³øëà ó â³÷í³ñòü. Íåõàé ç 
ìèðîì óïîêî¿òüñÿ âîíà, à Áîã 

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674 
 Ñòàíåø æåðòâîþ, à íå ñï³âó-
÷àñíèêîì çëî÷èíó, ÿêùî êóïèø-
ñÿ íà ðåêëàìó. Îáèäâ³ ïåðñïåê-
òèâè, ïîãîäüòåñÿ, íå íàéêðàù³. 
Ó ñòð³÷ö³ íîâèí Ôåéñáóêó íà-
òðàïèëè íà îãîëîøåííÿ ç ïåðå-
àäðåñàö³ºþ íà Òåëåãðàì-êàíàë 
ïðîäàæó ôàëüøèâèõ ãðîøåé. 
×è ä³éñíî ìîæíà êóïèòè ÷åðåç 
ìåñåíäæåð ï³äðîáëåí³ ãðèâí³ é 
âàëþòó? Ó ê³áåðïîë³ö³¿ ïîÿñíèëè, 
÷îìó òàêå íå âäàñòüñÿ.

Ïîðÿäíèì ëþäÿì í³÷îãî ðî-
áèòè íà òàêèõ êàíàëàõ. Ç öüîãî 
ïî÷àëè ñâîº ïîÿñíåííÿ ïðàâî-
îõîðîíö³, êîëè æóðíàë³ñò çâåð-

íóëàñÿ äî íèõ çà êîìåíòàðåì. 
Ðîçïîâ³ëà, ùî â ñòð³÷ö³ íîâèí 
Ôåéñáóêó «õîäèòü» ðåêëàìà ç 
ïðîäàæó ôàëüøèâèõ ãðèâåíü ³ 
âàëþòè.

«Âèñîêîÿê³ñí³ ôàëüøèâ³ ãðèâ-
í³, äîëàðè, ºâðî. Ç âîäÿíèìè çíà-
êàìè, íà HQ ïàï³ð. Ïðèéìàþòü 
òåðì³íàëè, êàñè», — êàæå ñóì-
í³âíîãî çì³ñòó îãîëîøåííÿ, 
ïðî³ëþñòðîâàíå 500-ãðèâíåâîþ 
êóïþðîþ, íà ÿê³é ïðîñâ³÷óþòüñÿ 
åëåìåíòè çàõèñòó.

Öå îãîëîøåííÿ ïåðåàäðåñîâóº 
êîðèñòóâà÷à ñîöìåðåæ³ ó Òåëå-
ãðàì-êàíàë. ² òàì âæå çàõîäèìî 
ïðàéñ ïðîïîçèö³é. Ó íüîìó íà-

ïèñàíî, ùî çà òèñÿ÷ó ãðèâåíü 
í³áèòî ìîæíà îòðèìàòè âòðè÷³ 
á³ëüøó ñóìó ôàëüøèâèõ ãðî-
øåé ó â³ò÷èçíÿí³é âàëþò³. Àáî 
çà 100 äîëàð³â — í³áèòî êóïèòè 
300 íåñïðàâæí³õ «áàêñ³â». Ïå-
ðåñëàòè îá³öÿþòü ôàëüøèâêè 
ïîøòîþ. ² ïèøóòü, ùî òàêèìè 
ïðîáíèìè ïðîïîçèö³ÿìè ìîæíà 
ñêîðèñòàòèñÿ ëèøå ðàç.

Ó Òåëåãðàì³ ïîñò ç ðîçö³íêà-
ìè — çàêð³ïëåíèé çâåðõó. Ï³ä 
íèì áà÷èìî îãîëîøåííÿ ïðî 
ðîáîòó çàêëàä÷èêîì ³ ðîçóì³º-
ìî, ùî öÿ àôåðà äëÿ â³ííè÷àí 
íå äîñòóïíà. Ó ïåðåë³êó ì³ñò, äå 
ïðàöþº ñõåìà, Â³ííèöþ íå íà-

ïèñàëè.
×è çíàþòü íàø³ ïðàâîîõîðîíö³ 

ïðî òàêó ñõåìó éìîâ³ðíîãî øàõ-
ðàéñòâà, ÷è öå, ìîæå, ä³éñíî êà-
íàë ôàëüøèâîìîíåòíèê³â? Ó â³ä-
ä³ë³ êîìóí³êàö³é ïîë³öåéñüêîãî 
ãëàâêó ñêàçàëè: öå ñõåìà îáìàíó, 
íà ÿê³é çàðîáëÿº ò³ëüêè îäèí — 
ëþäèíà, ùî ñòâîðèëà êàíàë â Òå-
ëåãðàì³.

Á³ëüøå ïðî øàõðàéñüêó ñõåìó 
ç ïðîäàæó íå³ñíóþ÷èõ ôàëüøè-
âèõ ãðîøåé ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê 
â³ííèöüêîãî â³ää³ëó ê³áåðïîë³ö³¿ 
Îëåêñàíäð Óëüÿíåíêîâ. Çà éîãî 
ñëîâàìè, íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî 
ðîêó éîãî ï³äëåãë³ ïðèïèíèëè 

ä³ÿëüí³ñòü àíàëîã³÷íîãî êàíàëó, 
ÿêèé â³â ìåøêàíåöü Â³ííèö³. 
Ïðîâîäèëè êîíòðîëüí³ çàêóïêè 
³ ç’ÿñóâàëè, ùî ôàëüøèâîê ó ïðî-
äàâöÿ íåìàº. Ä³ÿëüí³ñòü àôåðèñòà 
çóïèíèëè — ñïðàöþâàëè íà óïå-
ðåäæåííÿ. Òîæ â³ííèöüêèé êàíàë 
âæå íå ïðàöþº.

Àëå ïðàöþþòü ³íø³, ñóäÿ÷è ç³ 
çíàéäåíîãî íàìè îãîëîøåííÿ. 
Òîìó â ïîë³ö³¿ ïîïåðåäæàþòü, ùî 
çëîä³¿, ÿê³ íàâàæàòüñÿ íà êóï³âëþ 
ï³äðîáëåíèõ ãðîøåé, çàëèøàòüñÿ 
â äóðíÿõ. Ôàëüøèâîê ó ïðîäàâö³â 
íåìàº, ¿õíÿ ìåòà — «ðîçâåñòè» 
íà ãðîø³ ëþäåé, ÿê³ êóïëÿòüñÿ 
íà ïðîïîçèö³þ â ìåñåíäæåð³.

ДОРОГОЮ ДОДОМУ ПОДЗВОНИВ 
ДО МАТЕРІ, ЩО СКОРО БУДЕ
Трагедія  Смертельне ДТП сталося 
ввечері, 19 січня, на Гніванському шосе, 
біля ресторану «Старий замок». Місцевий 
житель Володимир Завальнюк повертався 
додому і на швидкості влетів у кам'яну 
огорожу. Чоловік в авто знаходився сам. 
Він загинув на місці

ïðèéìå äî Öàðñòâà íåáåñíîãî. 
Ñèëè ð³äíèì. Çàâæäè â íàø³é 
ïàì'ÿò³…» — ïèøóòü ëþäè ó ñî-
öìåðåæàõ.

Ó êîìåíòàðÿõ äî íîâèíè â³-
ííè÷àíè òàêîæ âèñóâàëè âåð-
ñ³þ óìèñíîãî òàðàíó êàì’ÿíî¿ 
ñò³íè. Àëå ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é 

Íàöïîë³ö³¿ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
ôàêò ñó¿öèäó íå ï³äòâåðäæóþòü. 
Ðîçïîâ³äàþòü, ùî ïîñòðàæäàëèé 
çà ê³ëüêà õâèëèí äî àâàð³¿ çàòåëå-
ôîíóâàâ ìàòåð³, ùîá ïîïåðåäèòè: 
ñêîðî áóäå âäîìà.

— Â³í äçâîíèâ, êàçàâ, ùî 
ïîñï³øàº äîäîìó. Ùî â³çüìå 

ðóøíèê ³ ï³äå íà Âèøåíñüêå 
îçåðî êóïàòèñÿ. Á³ëüøå í³÷îãî 
íå ñêàçàâ. Ñêàçàâ ÷åêàòè äçâ³í-
êà, — ðîçïîâ³äàº çãîðüîâàíà ìàòè 
çàãèáëîãî Îëåíà.

Ìàòè ñèíà çóñòð³ëà óæå íà ì³ñ-
ö³ ñìåðòåëüíî¿ àâòîïðèãîäè… Ïî-
ë³ö³ÿ ç’ÿñîâóº îáñòàâèíè àâàð³¿. 

Фальшиві гроші пропонують купити через Telegram. 
Правда продають, чи це шахрайство?

Îñòàíí³ì ÷àñîì, ç³ 
ñë³â îäíîñåëüö³â 
çàãèáëîãî, Âîëîäèìèð 
ïðàöþâàâ â 
àâòîá³çíåñ³, äíÿìè 
ïîâåðíóâñÿ ç Ïîëüù³

За кермом Nissan був Володимир 
Завальнюк. Він їхав додому

Від удару передня частина легковика 
склалася, а саму машину поставило дибки.  
Шансів вижити у водія не було

ÐÅÇÎÍÀÍÑ
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ГОТОВИЙ НА 60% 
Ùîá çðîçóì³òè, ñê³ëüêè âèòðà-

òèëè áþäæåòíèõ êîøò³â íà ïåðøó 
ðåêîíñòðóêö³þ «ÑÊÀ», çàõîäè-
ìî íà ïîñèëàííÿ ç ïîïåðåäí³ì 
òåíäåðîì.

Òàì º îäðàçó ï’ÿòü äîäàòêî-
âèõ óãîä ç ï³äðÿäíèêîì «ÒÁÑ-
ÏÐÎÔ». Ó ÷îòèðüîõ ç íèõ ì³ñòî 
äîìîâëÿëîñÿ ïðî çì³íó ãðàô³êà 
âèïëàò ï³äðÿäíèêó, ÿêèé ïîä³-
ëèëè íà òðè ðîêè — 2018, 2019 ³ 
2020. À ó ï’ÿò³é óãîä³, 21 ëèñòî-
ïàäà 2019 ðîêó, ìåð³ÿ âèð³øèëà 
ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð ç â³ííèöüêîþ 
ô³ðìîþ. ² âèõîäèòü ç íå¿ íà-
ñòóïíå: çàìîâíèê òà ï³äðÿäíèê 
ä³éøëè çãîäè ïðèïèíèòè äîãî-
â³ð ï³äðÿäó; çîáîâ’ÿçàííÿ ñòî-
ð³í ïðèïèíÿþòüñÿ; çàìîâíèêîì 
ïîâí³ñòþ ïðîâåäåí³ ðîçðàõóíêè 
çà âèêîíàí³ ðîáîòè.

×îìó ðîç³ðâàëè óãîäó? Ñê³ëüêè 
ðîáîòè çðîáèëè áóä³âåëüíèêè òà 
ñê³ëüêè îòðèìàëè çà öå êîøò³â? ² 
ùî âèìàãàòèìóòü â³ä íîâî¿ êîì-
ïàí³¿, ÿêà îòðèìàº ï³äðÿä íà ðå-
êîíñòðóêö³þ ¹ 2? Ùîá öå ä³çíà-
òèñÿ, íàä³ñëàëè ³íôîðìàö³éíèé 
çàïèò äî ì³ñüêî¿ ðàäè. ² îò ùî 

íàì â³äïîâ³ëè:
«Çà âèêîíàí³ ðîáîòè íà îá’ºêò³ 

íà âóëèö³ Àêàäåì³êà ßíãåëÿ, 48, 
ç ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà ñïëà÷åíî 
23 ì³ëüéîíè 502 òèñÿ÷³ 652 ãðèâ-
í³ 12 êîï³éîê. Ñòàí ãîòîâíîñò³ 
îá’ºêòà íà 9 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó — 
60%.

Ïðè÷èíîþ ðîç³ðâàííÿ äîãîâî-
ðó ï³äðÿäó ç òîâàðèñòâîì «ÒÁÑ-
ÏÐÎÔ» º äîäàòêîâ³ ðîáîòè, ÿê³ 
âèíèêëè â ïðîöåñ³ ðåêîíñòðóêö³¿ 
âêàçàíîãî îá'ºêòà ³ ÿê³ íå áóëè 
ðàí³øå ïåðåäáà÷åí³ ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ».

ПРЕТЕНЗІЙ НЕМАЄ 
Ïîïðè «ðîçðèâ â³äíîñèí» ç 

ï³äðÿäíèêîì «ÒÁÑ-ÏÐÎÔ», 
íà òåðèòîð³¿ ñïîðòêîìïëåêñó 

ïðîäîâæóþòü ïðàöþâàòè. Óäåíü, 
15 ñ³÷íÿ, âñåðåäèí³ áóä³âë³ áóëî 
÷óòíî çâóê ðîáîòè îáëàäíàííÿ. 
Õî÷à, îñòàíí³é ïëàò³æ ãåíï³äðÿä-
íèêó çà âèêîíàííÿ ðîá³ò íàä³é-
øîâ ùå 23 æîâòíÿ 2019 ðîêó 
(bit.ly/2TvNWtG). ² ç òîãî ÷àñó ì³ñòî 
íå ô³íàíñóº ðîáîòè ùîäî «ÑÊÀ».

— Âîíè çàëèøèëè òàì îõîðîí-
ö³â, ùîá íå âêðàëè áóä³âåëüí³ ìà-
òåð³àëè. Àëå, çà ôàêòîì, áóä³âåëü-
í³ ðîáîòè íå âåäóòüñÿ, — êàæå 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó êàï³òàëü-
íîãî áóä³âíèöòâà ì³ñüêðàäè ²ãîð 
Êðàâåöü.

Íèí³ ìåð³ÿ øóêàº ï³äðÿäíèêà 
íà âèêîíàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ¹ 2. 
Ó â³äïîâ³ä³ íà çàïèò ó ìåð³¿ íà-
ïèñàëè, ùî òðåáà áóäå çðîáèòè 
íîâîìó ï³äðÿäíèêó:

«Ïåðåìîæåöü ïðîöåäóðè çà-

êóï³âë³ ìàº çàâåðøèòè óñ³ íåâè-
êîíàí³, íåçàâåðøåí³ òà äîäàòêîâ³ 
áóä³âåëüí³ ðîáîòè, ÿê³ ïåðåäáà-
÷åí³ ñêîðèãîâàíîþ ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíîþ äîêóìåíòàö³ºþ. 
À ñàìå: âëàøòóâàííÿ âíóòð³ø-
í³õ îçäîáëþâàëüíèõ ðîá³ò, ï³ä-
ëîã, äâåðíèõ áëîê³â, çàâåðøåí-
íÿ ìîíòàæó ñèñòåì âåíòèëÿö³¿, 
îïàëåííÿ, õîëîäíîãî òà ãàðÿ÷î-
ãî âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿, 
ïîæåæîîõîðîííî¿ ñèãíàë³çàö³¿, 
âëàøòóâàííÿ ìîíòàæó ë³ôòà, ï³ä-
éîìíèêà, çàâåðøåííÿ óòåïëåííÿ 
ôàñàäó òà çîâí³øí³õ îçäîáëþ-
âàëüíèõ ðîá³ò.

À òàêîæ çàáåçïå÷èòè âëàøòó-
âàííÿ çîâí³øí³õ ³íæåíåðíèõ ìå-
ðåæ: òåïëîòðàñè, âîäîïðîâîäó, 
êàíàë³çàö³¿, åëåêòðîííîãî êà-
áåëþ, çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ, 
³ ùå âèêîíàííÿ áëàãîóñòðîþ òà 
îçåëåíåííÿ òåðèòîð³¿».

Äîïóñêàºìî, ùî íîâèé òåíäåð 
îòðèìàº òå æ ñàìå òîâàðèñòâî, 
ÿêå âèêîíóâàëî öþ ðîáîòó ç îñåí³ 
2018 ðîêó.

— Ïðåòåíç³é äî êîëèøíüîãî 
ï³äðÿäíèêà â íàñ íåìàº. Ðîáî-
òó âîíè ñâîþ âèêîíàëè, à óãîäó 
ðîç³ðâàëè äëÿ êîðèãóâàííÿ êî-
øòîðèñó ïðîåêòó ðåêîíñòðóêö³¿, 
ÿêèé áóâ ñêëàäåíèé çà ö³íàìè 
2018 ðîêó. Àëå, ÷è îáåðåìî òîãî æ 
ï³äðÿäíèêà? Öüîãî ñòâåðäæóâàòè 
íå áóäó — óñå âèð³øóº ñèñòåìà 
ProZorro, — êàæå Êðàâåöü.

Ãîëîâíèì êðèòåð³ºì äëÿ â³ä-
áîðó ïåðåìîæöÿ ó ProZorro º 
ö³íà: ÿêùî ïðîïîíóºòå íàéìåíøó 
âàðò³ñòü ðîá³ò ñåðåä êîíêóðåí-
ò³â, òî îòðèìóºòå ï³äðÿä. Óò³ì, 
íå â îñòàííþ ÷åðãó º é êâàë³ô³êà-
ö³ÿ ñàìîãî ï³äïðèºìñòâà — ÿêùî 
íå ìàºòå òåõí³êè ÷è äîñâ³äó äëÿ 
âèêîíàííÿ ðîá³ò, òî, â òåîð³¿, 
òåíäåð íå îòðèìàºòå.

Ïðè öüîìó äîñòóï äî íîâî¿ çà-
êóï³âë³ ïî «ÑÊÀ» ó ProZorro â³ä-
êðèòèé óñ³ì êîìïàí³ÿì. Ó òîìó 
÷èñë³ é òîâàðèñòâó «ÒÁÑ-ÏÐÎÔ».

ÃÐÎØ²

У спорткомплексі буде сучасний 
басейн, який зможе прийма-
ти до 300 відвідувачів на добу. 
Два гімнастичні зали, атлетичний 
та ігровий зали, які розраховані 
на 450 осіб на добу. Також перед-
бачені й глядацькі балкони: для 
глядачів басейну — 100 місць, 
для глядачів ігрового залу — 
150 місць (bit.ly/2FXuiis).
А ще спорткомплекс буде адап-
тований для людей з інвалідністю 
та маломобільних груп. На вході 
в спортивний комплекс пандус, 
на першому поверсі — вертикаль-
ний підіймач, в залі басейну — 
підіймач мобільний механічний.

— Тут буде можливість займатись 
ігровими видами спорту: футбол, 
волейбол, гандбол, баскетбол. 
Будуть легкоатлетичні зали та ба-
сейн, де можна буде проводити 
змагання регіонального і загаль-
нонаціонального рівнів, — говорив 
міський голова Сергій Моргунов.
При тому, варто згадати, що де-
кілька років тому «СКА» хотіли від-
дати полякам. Компанія Eurosolid 
там хотіла зробити новий басейн, 
солярій, SPA та інші водні розваги. 
Попередньо, інвестор погодився 
вкласти в оновлення комплексу 
своїх 150–200 мільйонів гривень 
(bit.ly/36ZGUBf).

Але протягом наступних років 
спорткомплекс залишався без 
ремонтів. І стан будівлі з роками 
ставав тільки гіршим: пошарпані 
стіни, побиті вікна, розбита плит-
ка басейну.
У 2017-му в мерії публічно за-
явили про завершення діалогу 
з інвестором. Владислав Скаль-
ський, який тоді був на посаді за-
ступника міського голови, казав, 
що «довгий час намагалися зна-
йти ту формулу, яка б врахувала 
інтереси інвестора, й інтереси 
громади. Але в результаті ви-
рішили, що польський проект 
закрито».

Що буде в комплексі 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ç  î ñ å í ³ 
2018 ðîêó ñïîðò-
êîìïëåêñ «ÑÊÀ», 

ùî íà ßíãåëÿ, 48, çàêðèòèé 
íà ðåêîíñòðóêö³þ. Ï³äðÿä îòðè-
ìàëà â³ííèöüêà ô³ðìà «ÒÁÑ-
ÏÐÎÔ», ÿêà ìàëà á âèêîíàòè 
860 âèä³â ðîá³ò, à ñàìå ï³äñèëè-
òè ñò³íè, ïðîêëàñòè íîâ³ êîìó-
í³êàö³¿, â³äðåìîíòóâàòè âñ³ çàëè 
òà áàñåéí. Êîøòîðèñ ïðîåêòó, 
íà òîé ìîìåíò, ñÿãàâ 44,8 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü, àëå ï³äðÿäíèê 
ïîãîäèâñÿ çðîáèòè âñ³ ðîáîòè 
çà ìåíøó ñóìó — 35,1 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü (bit.ly/2Tv5SVy).

Ï³ä ê³íåöü ë³òà ìèíóëîãî ðîêó, 
ì³ñüê³ ÷èíîâíèêè ïðîçâ³òóâàëè, 
ùî º ìîæëèâ³ñòü çàâåðøèòè ðåêîí-
ñòðóêö³þ âæå ó ãðóäí³ 2019 ðîêó. 
Óò³ì, ï³ä ê³íåöü ðîêó òåðì³í çäà÷³ 
îá’ºêòà â³äêëàëè íà 2020 ð³ê. Òà 
îãîëîñèëè ùå îäèí òåíäåð íà ðå-
êîíñòðóêö³þ «ÑÊÀ», íà ùî ãîòîâ³ 
âèòðàòèòè 46,3 ì³ëüéîíà ãðèâåíü 
äîäàòêîâî. ×îìó òàê?

ПЕВНІ ТРУДНОЩІ 
Íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè, 27 ãðóäíÿ, 

ìåð Â³ííèö³ Ñåðã³é Ìîðãóíîâ 
ïðîçâ³òóâàâ çà âñå, ùî áóëî çðî-
áëåíî ìåð³ºþ ó 2019 ðîö³. Ó çâ³-
ò³ îáìîâèâñÿ ³ ïðî ñèòóàö³þ ç³ 
ñïîðòêîìïëåêñîì:

— Ó ïëàíàõ íà 2020 ð³ê çà-
âåðøèòè ðåêîíñòðóêö³þ ñïîðò-
êîìïëåêñó «ÑÊÀ» íà ßíãåëÿ, 48. 
Âèíèêëè ïåâí³ òðóäíîù³ ùîäî 
êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíò³â, òîìó 
çàâåðøåííÿ öüîãî ïðîåêòà â³äòÿ-
ãóºòüñÿ ïðèíàéìí³ ùå íà ï³âðîêó, 
íå ìåíøå.

— Äåñü 6–7-ãî ì³ñÿöÿ 
(2020 ðîêó — àâò.) áóäå çàâåðøå-
íî, — äîäàëà çàñòóïíèöÿ ì³ñüêîãî 
ãîëîâè Ãàëèíà ßêóáîâè÷.

Óæå 2 ñ³÷íÿ äåïàðòàìåíò êà-
ï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ïóáë³êóº 
ó ProZorro íîâèé òåíäåð äëÿ 
«ÑÊÀ». Éîãî ìè íàäàë³ áóäåìî 
íàçèâàòè «ðåêîíñòðóêö³ÿ ¹ 2» 
(bit.ly/2FXBvyM).

Ç ÿêèìè «êîíñòðóêòèâíèìè 
åëåìåíòàìè» âèíèêëè ïðîáëå-
ìè? Ïîÿñíåííÿ ó òåíäåðí³é 
äîêóìåíòàö³¿ â³äñóòíº. Ïðåä-
ìåò çàêóï³âë³ — ðåêîíñòðóêö³ÿ 
ñïîðòêîìïëåêñó, ïëîùåþ ïîíàä 
3600 ì2. ² òå, ùî òðåáà çàâåðøèòè 
âñ³ ðîáîòè äî 1 ëèïíÿ 2020 ðîêó. 
Ö³íà çà ðîáîòè — 46 ì³ëüéîí³â 
310 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

— Öå áóäå ñó÷àñíèé ñïîðòèâ-
íèé êîìïëåêñ ç 25-ìåòðîâèì áà-
ñåéíîì, çàëàìè äëÿ ³ãðîâèõ âèä³â 
ñïîðòó, ùî áóäå äîñòóïíèé äëÿ 
ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ. Äóìàþ, 
ùî öå áóäå äîñòàòíüî ãàðíèé ³ 
ñåðéîçíèé îá'ºêò â ÷àñòèí³ ï³ä-
òðèìêè ô³çêóëüòóðè òà ñïîðòó, — 
ãîâîðèâ ì³ñüêèé ãîëîâà ï³ä ÷àñ 
ñâîãî çâ³òó.

У «СКА» ГОТОВІ ВКЛАСТИ ЩЕ 
46 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ 
Реконструкція №2  З 2018 року 
триває ремонт спорткомплексу 
на Янгеля, 48. На його повне оновлення 
закладали 35 мільйонів гривень, з 
яких підрядник витратив 23. Станом 
на зараз комплекс готовий на 60%. Утім, 
на завершення робіт хочуть витратити 
ще понад 46 мільйонів гривень

Íèí³ ìåð³ÿ øóêàº 
ï³äðÿäíèêà ðîá³ò. 
Ç ïîïåðåäí³ì 
âèêîíàâöåì, ô³ðìîþ 
«ÒÁÑ-ÏÐÎÔ», ÷èíîâíèêè 
ðîç³ðâàëè â³äíîñèíè 

Робітники частково зробили 
фасад та внутрішні роботи. Фінал 
реконструкції перенесли з грудня 
2019-го на 1 липня 2020 року 
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ТРИ МІСЯЦІ НЕ СТРИГСЯ, ЩОБ 
БУТИ СХОЖИМ НА РУДАНСЬКОГО 
Схожий на класика  Уже 15 років 
поспіль виконує роль Степана Руданського 
Василь Островський. Саме стільки часу 
виходить до людей на святі Руданського 
в образі поета-сміхотворця. Завдяки такій 
ролі познайомився з багатьма відомими 
майстрами слова. Нинішнє свято для 
нього було особливе. Чим саме?

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

×îðíèé êîñòþì 
«òð³éêà», á³ëà ñî-
ðî÷êà, êðàâàòêà-

ìåòåëèê… Âàñèëü Îñòðîâñüêèé 
ãîòóâàâñÿ äî âèõîäó â ëþäè. 
Íà öåíòðàëüí³é ïëîù³ Êàëèí³âêè 
óæå ç³áðàâñÿ ëþä íà ñâÿòî ãóìîðó 
³ ñàòèðè Ñòåïàíà Ðóäàíñüêîãî. 
Ùîð³÷íî éîãî ïðîâîäÿòü ç íàãîäè 
÷åðãîâî¿ ð³÷íèö³ ç äíÿ íàðîäæåí-
íÿ âèäàòíîãî ìàéñòðà ãóìîðó.

Çàñòàâ Îñòðîâñüêîãî ó éîãî ðî-
áî÷îìó êàá³íåò³. ×îëîâ³ê ïðàöþº 
çàñòóïíèêîì êåð³âíèêà â³ää³ëó 
êóëüòóðè Êàëèí³âñüêîãî ðàéîíó. 
Âèïóñêíèê ó÷èëèùà é ³íñòèòóòó 
êóëüòóðè îäèí ç òèõ, õòî îðãàí³-
çîâóº òàê³ ñâÿòà ³ áåçïîñåðåäíüî 
áåðå â íüîìó ó÷àñòü.

УПЕРШЕ ЗА 15 РОКІВ ОДЯГНУВ 
ПАЛЬТО ВЗИМКУ 

— Ïåðøèé ðàç çà 15 ðîê³â ñüî-
ãîäí³ âèéäó íà ñâÿòî ó âåðõíüîìó 
îäÿç³, — êàæå ñï³âðîçìîâíèê. — 
Ìàþ îáíîâêó — ïàëüòî ïîøè-
ëè. Õîðîøå, ç ï³äêëàäêîþ, ïî-
äîâæåíå, íèæ÷å êîë³í. Íàðåøò³ 
çìîæó êîìôîðòíî ïî÷óâàòèñÿ.

— ßê áóëî ðàí³øå?
— Ðàí³øå âèõîäèâ íà ñöåíó 

ò³ëüêè ó êîñòþì³. Ï³ä ÷àñ îäíî-
ãî ³ç ñâÿò, ïðèãàäóþ, òåðìîìåòð 
ïîêàçóâàâ ì³íóñ 28, à ÿ â êîñòþ-
ì³, òà ùå é áåç ãîëîâíîãî óáîðó. 

Òåïåð çìîæó äî ê³íöÿ ñâÿòà çàëè-
øàòèñÿ íà ïëîù³ ðàçîì ç ëþäüìè.

Ïîøèëà ïàëüòî ìàéñòðèíÿ Êà-
òåðèíà Ãðèáîâ÷åíêî. Êàæå, âè-
êîðèñòàëè êàøåì³ð ³ êàðàêóëü. 
Äîâãî ï³äáèðàëè ôàñîí. Øóêàëè 
ìàëþíêè îäÿãó òèõ ÷àñ³â. Ï³ä³-
áðàëè ñõîæèé êð³é.

— Ìåí³ çäàºòüñÿ, íåäîîö³íè-
ëè òðîõè íàøîãî Ðóäàíñüêîãî, — 
óñì³õàºòüñÿ ïàí³ Êàòåðèíà. — Çà-
ïèòóþ, íå òèñíå? Êàæå, í³. Ìåí³ 
çäàºòüñÿ, òðîõè ò³ñíóâàòå, ìîæå, 
ïîïðàâèâñÿ, ïîêè ï³äáèðàëè òà 
øèëè. Íà öå ñïðàâä³ çàòðàòèëè 
áàãàòî ÷àñó.

Ùå îäíà íîâèíêà íèí³øíüî-
ãî ñâÿòà — ôîòîçîíà, ñòâîðåíà 
äëÿ ôîòîãðàôóâàííÿ ç ãîëîâíîþ 
ä³éîâîþ îñîáîþ. Âîíà ó ôîðì³ 
íåâåëèêîãî êàá³íåòó ç³ ñòîëèêîì, 
ïîðòðåòîì Ðóäàíñüêîãî, çîøèòîì 
³ ãóñÿ÷èì ïåðîì.

Îõî÷èõ çàô³êñóâàòè ìèòü ðàçîì 
ç ñüîãîäí³øí³ì Ðóäàíñüêèì áóëî 
áàãàòî. Ó äåÿê³ ìîìåíòè âîíè 
øèêóâàëèñÿ ó ÷åðãó.

ЗБИРАЄ ШАНУВАЛЬНИКІВ 
ВИДАТНОГО ЗЕМЛЯКА 

Âèêîíóâàòè ðîëü Ðóäàíñüêîãî 
Âàñèëþ Îñòðîâñüêîìó çàïðîïî-
íóâàëà íèí³øí³é êåð³âíèê ðà-
éîííîãî â³ää³ëó êóëüòóðè Ìàð³ÿ 
Øåëåøêî. Ñïî÷àòêó ñâÿòî ïðîõî-
äèëî áåç ãîëîâíîãî ãåðîÿ. Ïîò³ì 
äåê³ëüêà ðîê³â ðîëü Ðóäàíñüêîãî 
âèêîíóâàâ Âàñèëü Äåìèäàñ, êî-

ëèøí³é êåð³âíèê ðàéîííî¿ êóëü-
òóðè. Êîëè â³í çàëèøèâ ðîáîòó, 
ñòàëè øóêàòè ³íøîãî êàíäèäàòà.

— ß çíàâ, ùî òðîõè ñõîæèé 
çîâí³ íà ñâîãî âèäàòíîãî çåì-
ëÿêà, — ðîçïîâ³äàº Âàñèëü Îñò-
ðîâñüêèé. — Áóâàëî, íàâ³òü âíóêè 
ïîêàçóâàëè ïàëüöÿìè íà ïîðòðåò 
á³ëÿ Áóäèíêó êóëüòóðè ³ êàçàëè: 
«Î! Íàøîãî ä³äà íàìàëþâàëè!» 

×îëîâ³ê ç³çíàºòüñÿ, ùî â³äìîâ-
ëÿâñÿ, áîÿâñÿ ïåðåâò³ëåííÿ, éîãî 
áðàâ ñóìí³â, ÷è ñïðàâèòüñÿ?

— Çíàºòå, ñê³ëüêè ðàç³â ïàëü-
ö³ òðåìò³ëè, êîëè âèõîäèâ ïåðåä 
âåëèêèé çàãàë? — ïðîäîâæóº Âà-
ñèëü Îñòðîâñüêèé. — Íà ïëîù³ 
çáèðàºòüñÿ íå ìåíøå ÿê äâ³ òè-
ñÿ÷³ ëþäåé. Ñòðàõ îïàíîâóº. Öå 
ïðèðîäíî.

Òåêñòè äëÿ âèñòóïó ñó÷àñíîãî 
Ðóäàíñüêîãî ïèøå éîãî çåìëÿ÷êà 
Ìàð³ÿ Êàò³÷åâà. Âîíà ñòàëà ëàó-
ðåàòîì ïðåì³¿ ïîåòà-ãóìîðèñòà. 
Âàñèëü Îñòðîâñüêèé ñòâîðèâ 
ó ÔÁ ãðóïó øàíóâàëüíèê³â àâ-
òîðà «Ñï³âîìîâîê», îäí³º¿ ç êíèã 
Ðóäàíñüêîãî, ÿêîþ äîòåïåð çà-
÷èòóþòüñÿ ïðèõèëüíèêè éîãî 
òâîð÷îñò³.

— ß äÿêóþ ñüîãîäí³ âàì äîçåì-
íî, ùî ïîì³æ âàñ íå çíàþ çàáóò-
òÿ! — ïðîçâó÷àëè ç³ ñöåíè ðÿäêè 
Êàò³÷åâî¿, îçâó÷åí³ Îñòðîâñüêèì.

ВАМ НЕ КАЗАЛИ, ЩО СХОЖИЙ 
НА… ІВАНА ФРАНКА?

Ùîá ìàòè á³ëüøó ñõîæ³ñòü ç 
Ðóäàíñüêèì, Âàñèëü Îñòðîâñüêèé 
íàïåðåäîäí³ ñâÿòà íå õîäèòü ó ïå-
ðóêàðíþ.

— Ç âåðåñíÿ íå ñòðèãñÿ, — êàæå 
â³í. — Ðàí³øå øâèäøå â³äðîñòàëî 

Роль Руданського дала можли-
вість Василю Островському по-
знайомитися з багатьма відомими 
майстрами сцени. Уже згаданий 
Анатолій Паламаренко — один з 
них. Пам’ятною залишилася зу-
стріч з Павлом Глазовим. Після 
того, коли майстра слова не стало, 
Островський їздить на фестивалі 
у його пам'ять. «Усмішки Глазо-
вого» відбуваються на його бать-
ківщині у Миколаївській області.
Разом зі Світланою Крикун, яка 
пише тексти для сучасного Рудан-
ського, ставали переможцями, 
отримували Гран-прі фестива-
лю «Усмішки Глазового». Бра-

ли участь у фестивалі «Грицева 
шкільна наука». Їх проводить 
гуморист Гриць Драпак у Тер-
нопільській області. Ще один 
гуморист Тарас Ровенко під час 
знайомства з Островським спер-
шу щиро повірив, що у Василя 
прізвище Руданський справжнє. 
Зовнішня схожість спонукала 
до такої думки.
— Бачили б ви, наскільки схожий 
один чоловік у Хомутинцях на Ру-
данського, — каже пан Василь. — 
Одного разу він стояв поруч з пор-
третом поета — як дві краплі води. 
Принаймні, мені так здалося.
Актор говорив про колишнього 

керівника господарства Василя 
Заболотного.
Ще одне знайомство відбулося 
нинішньої неділі під час свята Ру-
данського. У фотозону завітав ди-
ректор обласного академічного 
муздрамтеатру імені Садовського 
Володимир Лозовський. Під час 
розмови гість позитивно оцінив 
роль, яку виконує Островський.
— Оцінки професіоналів для мене 
дуже важливі, — говорить Остров-
ський. — Це додає бажання краще 
працювати. А також допомагає 
звернути увагу на те, як краще уві-
йти в образ. Крім професіоналів, 
цього ніхто не підкаже.

Професіонали підказують, як краще увійти в роль 

З п’яти областей з’їхалися до Ка-
линівки гості Всеукраїнсько-
го свята сатири і гумору імені 
Степана Руданського. Художні 
колективи прибули з багатьох 
районів області. Свої вироби 
пропонували майстри народних 
промислів, художники презен-
тували полотна.
Організатори вручили премії 
лауреатам Всеукраїнського 
конкурсу імені Степана Ру-
данського. Ними стали поети 

Михайло Пасічник з Житомир-
щини, Юрій Береза з Рівненщи-
ни і Марія Катічева, землячка 
Руданського.
Традиційно охочі намагалися 
дістати призи. Тільки зробити 
це було нелегко — їх встановили 
на високому стовпі, гладенько 
обтесаному та ще й трохи зма-
щеному, щоб був слизький. Це 
не стало перепоною для відчай-
духів. Жоден приз не залишився 
на стовпі.

Вручили премії гумористам 

âîëîññÿ. Óæå íå ðîñòå, ÿê êîëèñü. 
Îöå ìåí³ òðîõè âäîìà ï³äïðàâè-
ëè. Äî÷êà çðîáèëà. Íà ðîáîò³ ùå 
òðîõè ïðèìàðàôåòèëè. Ìè òóò 
óæå ç ñüîìî¿ ðàíêó. Âñå òðåáà 
ðîçñòàâèòè, ï³äãîòóâàòè.

Òðàäèö³éíî ñâÿòî ðîçïî÷èíà-
ºòüñÿ íà äåíü ðàí³øå — ó Õîìó-
òèíöÿõ, ñåë³, äå ç’ÿâèâñÿ íà ñâ³ò 
Ðóäàíñüêèé. Íèí³øíüî¿ ñóáîòè 
ó ïåðåïîâíåíîìó çàë³ ñ³ëüñüêîãî 
ÁÊ âèñòóïè ãóìîðèñò³â ç ð³çíèõ 
ì³ñò êðà¿íè òðèâàëè ìàéæå òðè 
ãîäèíè.

— Îäèí ç ãîñòåé çäèâóâàâ 
ìåíå, — ãîâîðèòü Âàñèëü Îñò-
ðîâñüêèé. — Ï³ä³éøîâ ï³ñëÿ êîí-
öåðòó ç³ ñëîâàìè: «Âè òàê ñõîæ³ 
íà ²âàíà Ôðàíêà! Äàéòå ç âàìè 
ñôîòîãðàôóþñÿ».

АНАТОЛІЙ ПАЛАМАРЕНКО 
СМС НЕ ПИШЕ 

Ó ðîë³ Ðóäàíñüêîãî Âàñèëü 
Îñòðîâñüêèé áåðå ó÷àñòü ó áà-
ãàòüîõ ñâÿòàõ ³ ôåñòèâàëÿõ ñàòèðè 
³ ãóìîðó.

ßêîñü ó Êèºâ³ ïîçíàéîìèâñÿ 

ç íàðîäíèì àðòèñòîì Àíàòîë³-
ºì Ïàëàìàðåíêîì. Ïîòèñíóëè 
ðóêè — ³ ðîç³éøëèñÿ. ßêèì æå 
áóëî çäèâóâàííÿ íàøîãî çåìëÿêà, 
êîëè Ïàëàìàðåíêî ÷åðåç ð³ê ïðè-
¿õàâ ç êîíöåðòîì ³ ðîçøóêàâ éîãî.

— Î! Âàñèëü! ßê òâ³é Ðóäàí-
ñüêèé? — çàïèòàâ, ðîçñòàâèâøè 
ðóêè äëÿ îá³éì³â.

Îö³íêà êëàñèêà äëÿ Îñòðîâ-
ñüêîãî äîäàëà áàæàííÿ ùå á³ëüøå 
ïðàöþâàòè íàä ðîëëþ âèäàòíîãî 
ãóìîðèñòà-çåìëÿêà.

— Îäíîãî ðàçó Àíàòîë³é Íåñòå-
ðîâè÷ çàòåëåôîíóâàâ ³ ïîâ³äîìèâ, 
ùî õîò³â áè âçÿòè ó÷àñòü ó ñâÿò³ 
íà ÷åñòü Ðóäàíñüêîãî, — çãàäóº 
ñï³âðîçìîâíèê. — Çâè÷àéíî, ìè 
ðàäî çóñòð³ëè éîãî. Ïðîíèêëèâèé 
ãîëîñ ìàéñòðà çâó÷àâ òîä³ ó íàñ 
íà ìàéäàí³.

Ïðèºìíî âðàçèâ íàðîäíèé àð-
òèñò ùå é òèì, ùî â³òàº Îñòðîâ-
ñüêîãî ç³ ñâÿòàìè.

— Àíàòîë³é Íåñòåðîâè÷ 
íå ïèøå ñìñ, — êàæå Âàñèëü 
Îñòðîâñüêèé. — Òåëåôîíóº ³ ÿ çà-
÷àðîâóþñÿ éîãî ãîëîñîì.

Василь Островський: «Знали б ви, яка важка ноша чужої слави! 
15 років входжу в образ Руданського і весь час хвилююся»

«Ï³ä ÷àñ îäíîãî ³ç 
ñâÿò, ïðèãàäóþ, 
òåðìîìåòð ïîêàçóâàâ 
ì³íóñ 28, à ÿ â 
êîñòþì³ òà ùå é áåç 
ãîëîâíîãî óáîðó»
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Äíÿìè «Â³ííè-
öÿãàç» îïóáë³êó-
âàâ äîïèñ ó ñâî¿é 

ôåéñáóê-ñï³ëüíîò³ ïðî òå, ùî 
ñïîæèâà÷³ ïëàòèòèìóòü äâ³ ïëà-
ò³æêè çà ãàç: çà ïàëèâî òà îêðåìî 
çà éîãî ðîçïîä³ë (bit.ly/37aKXer). 
Öÿ íîâèíà ç³áðàëà ìàéæå 300 êî-
ìåíòàð³â ç êðèòèêîþ, â ÿê³é «çì³-
øàëèñÿ» ³ ÿê³ñòü ãàçó, ³ êîåô³ö³-
ºíòè, ³ «õòî êîìó âèíåí». Òîìó 
â³ííèöüê³ ãàçîâèêè âèð³øèëè 
äàòè îêðåìó ïðåñ-êîíôåðåíö³þ, 
ùîá ïîÿñíèòè âñå áåç åìîö³é òà 
äàòè â³äïîâ³ä³ íà íàéïîïóëÿðí³ø³ 
ïèòàííÿ.

ЧОМУ ДІЛЯТЬ ПЛАТІЖКУ?
Îòîæ, äî ê³íöÿ öüîãî ì³ñÿöÿ â³-

ííè÷àíè îòðèìàþòü äâ³ ïëàò³æêè 
çà ñ³÷åíü. Ñïîæèâà÷³, ÿê³ ïëàòÿòü 
÷åðåç Îñîáèñòèé êàá³íåò, âæå ìà-
þòü îêðåìó ãðàôó «Ïëàòà çà ðîç-
ïîä³ë». Ñàì ïëàò³æ, ÿê êàæóòü 
ó «Â³ííèöÿãàç», íå º íîâèì — â³í 
áóâ ñêëàäîâîþ çàãàëüíîãî òàðèôó 
íà ãàç.

— Íà 90% òàðèô ãàçó ñêëàäà-
ºòüñÿ ç ö³íè çà ñàì ðåñóðñ. Ö³ 
ãðîø³ îòðèìóº ÍÀÊ «Íàôòîãàç». 
Ìè æ, «Â³ííèöÿãàç», îòðèìóºìî 
ãðîø³ ñóòî çà ðîçïîä³ë (äîñòàâêó) 
öüîãî ðåñóðñó, ùî ñêëàäàº 8% ç 
óñüîãî òàðèôó, — êàæå ô³íàí-
ñîâèé äèðåêòîð «Â³ííèöÿãàçó» 
Ñåðã³é Ê³á³òëåâñüêèé.

Ñèòóàö³ÿ çì³íèëàñÿ ç 1 ñ³÷íÿ 
2020 ðîêó. Íàöêîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü 
äåðæðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ êî-
ìóíàëüíèõ ïîñëóã ³ åíåðãåòè-

êè (ÍÊÐÅÊÏ) âèä³ëèëà ïëàòó 
çà ðîçïîä³ë ãàçó ³ç çàãàëüíîãî 
òàðèôó íà ãàç.

— Äî ïî÷àòêó 2020 ðîêó ñïîæè-
âà÷ ïëàòèâ çà äîñòàâêó â³äïîâ³äíî 
äî ñâî¿õ îáñÿã³â ñïîæèâàííÿ: ï³ä 
÷àñ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó ïëàòà 
çà ðîçïîä³ë çá³ëüøóºòüñÿ, à ï³ñ-
ëÿ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó çìåí-
øóºòüñÿ, ÿê ³ îáñÿã ñïîæèòîãî 
ãàçó, — êàæå Ê³á³òëåâñüêèé. — ×å-
ðåç öå, âë³òêó, êîëè º ñïðèÿòëèâà 
ïîãîäà äëÿ âèêîíàííÿ ðåìîíò³â, 
ó íàñ íåìàº êîøò³â íà çàì³íó ìå-
ðåæ. Òîìó Íàöðåãóëÿòîð ðîçðî-
áèâ ôîðìóëó, çà ÿêîþ ñïîæèâà÷³ 
ïëàòÿòü çà ðîçïîä³ë ãàçó ð³âíèìè 
÷àñòèíàìè ïðîòÿãîì âñüîãî ðîêó.

ЯК РАХУЮТЬ ПЛАТУ 
ЗА ДОСТАВКУ?

Ùîá âèðàõóâàòè ùîì³ñÿ÷íèé 
ïëàò³æ, ïîòð³áíî âçÿòè îáñÿã ñïî-
æèòîãî ãàçó çà ïîïåðåäí³é «ãàçî-
âèé ð³ê» — ç 1 æîâòíÿ 2018-ãî 
äî 30 âåðåñíÿ 2019 ðîêó — ïî-
ìíîæèòè éîãî íà òàðèô çà ðîçïî-
ä³ë (1,068 ãðí çà ì3). Îòðèìàíèé 
ðåçóëüòàò òðåáà ðîçä³ëèòè íà 12 
(äîð³âíþº 12 ì³ñÿöÿì ðîêó).

Äëÿ ïðèêëàäó, ó âàøîìó äîì³ º 
ò³ëüêè ãàçîâà ïëèòà. Çà ìèíóëèé 
ãàçîâèé ð³ê âè ñïîæèëè 200 êó-
áîìåòð³â. ² ç öüîãî âèõîäèòü, ùî 
âàøà ùîì³ñÿ÷íà ïëàòà çà äî-
ñòàâêó ãàçó ñêëàäàòèìå: 200 ì3 
Õ 1,068 ãðí/12 = 17,80 ãðèâí³.

ЧОМУ БЕРУТЬ МИНУЛІ 
ОБСЯГИ СПОЖИВАННЯ?

Àëå ÷îìó äëÿ ðîçðàõóíê³â ïëà-
òè çà ðîçïîä³ë íà 2020 ð³ê áå-
ðóòü äàí³ ñïîæèâàííÿ çà 2018 òà 
2019 ðîêè?

ТОП-5 ПИТАНЬ ПРО 
ДВІ ПЛАТІЖКИ ЗА ГАЗ 
Нюанси абонплати  У січні вінничани 
вперше отримають поштою дві платіжки 
на газ: одна — за газ як товар, а інша — 
за його доставку. Розказуємо, чому 
поділили платіжку, її орієнтовний розмір 
та що отримають споживачі, в кого 
на лічильниках «нулі»

— Òàê âñòàíîâèâ ÍÊÐÅÊÏ. Ç 
ðîêó â ð³ê, îáñÿãè ñïîæèâàííÿ 
ó ñïîæèâà÷³â îñîáëèâî íå çì³-
íþþòüñÿ. À ÿêùî ìè áóäåìî ðà-
õóâàòè ïëàòó çà ðîçïîä³ë çà ïðî-
ãíîçîì íà 2020 ð³ê, òî ñïîæèâà÷ 
óñå îäíî áóäå ãîâîðèòè, ùî öå 
îáìàí, — â³äïîâ³äàº ô³íàíñîâèé 
äèðåêòîð Ñåðã³é Ê³á³òëåâñüêèé.

Äî òàêî¿ ôîðìè ðîçðàõóíêó º 
ùå îäíå çàóâàæåííÿ — ùî ðîáè-
òè ñïîæèâà÷àì, ÿê³ ó ïîïåðåäí³ 
ðîêè ñïîæèâàëè á³ëüøå, à çàðàç 
óòåïëèëè ä³ì, çàì³íèëè êîòåë 
òîùî ³ ñòàëè ñïîæèâàòè ìåíøå?

— Ó òàêîìó âèïàäêó ìîæíà 
ñêîðèãóâàòè çàìîâëåíèé îáñÿã 
äîñòàâêè ãàçó. Öå ìîæíà çðî-
áèòè îäèí ðàç íà ð³ê, ó íàøî-
ìó Öåíòð³ îáñëóãîâóâàííÿ ñïî-
æèâà÷³â. Ëþäèíà ïèøå çàÿâó, 
â ÿê³é ïèøå, äëÿ ïðèêëàäó, ùî 
çàì³ñòü 1000 êóá³â, ÿê³ ñïàëþâàâ 
â ìèíóë³ ðîêè, òåïåð õî÷å 800 ì3 
íà ð³ê, — êàæå êîìåðö³éíèé äè-
ðåêòîð «Â³ííèöÿãàçó» Âîëîäèìèð 
Àíòîøêî. — Àëå, â³ä êîðèãóâàííÿ 
îáñÿãó çðîñòàº â³äïîâ³äàëüí³ñòü 

ñïîæèâà÷à. ßêùî öå äîìîãîñïî-
äàðñòâî ñïàëèòü ïîíàä 800 êóá³â 
ãàçó â ð³ê, òîä³ ðîçïîä³ë îáñÿ-
ãó íàäëèøêó ìè ïîðàõóºìî ç 
êîåô³ö³ºíòîì 1,5 — äëÿ íîâèõ 
àáîíåíò³â òà 2 — äëÿ ïîñò³éíèõ 
àáîíåíò³â. Òîáòî, íà äîäàòêîâèé 
îáñÿã ïëàòà çà ðîçïîä³ë áóäå âäâ³-
÷³ á³ëüøîþ.

² ùå â³í ïîÿñíèâ, ùî ç³ ñïî-
æèâà÷àìè, ÿê³ íå êîðèãóâàòèìóòü 
îáñÿãè ãàçó, àëå çà öåé ð³ê ñïî-
æèâàòèìóòü á³ëüøå, òàêå ïðàâèëî 
íå ä³ÿòèìå:

— Åêîíîì³ÿ ÷è íàâïàêè á³ëü-
øå ñïîæèâàííÿ ãàçó âïëèâàòè-
ìå íà ðîçì³ð ïëàòè çà äîñòàâêó 
ãàçó â íàñòóïíîìó ðîö³, — êàæå 
Àíòîøêî.

ЯКЩО НА ЛІЧИЛЬНИКУ «НУЛІ», 
ТО МОЖНА НЕ ПЛАТИТИ?

Íîâà ñõåìà îïëàòè îçíà÷àº, 
ùî ïëàòèòè çà ãàç öüîãî ðîêó 
äîâåäåòüñÿ ó áóäü-ÿêîìó âèïàä-
êó: íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è áóäå 
ãàç çà ôàêòîì ñïîæèâàòèñÿ, ÷è 
í³. Áî òàðèô íà ðîçïîä³ë âèçíà-
÷èëè ôàêòè÷íèì ñïîæèâàííÿì 
çà ìèíóëèé ð³ê. Ò³ äîìîãîñïî-
äàðñòâà, ÿê³ â ìèíóëîìó ìàëè 
íóëüîâå ñïîæèâàííÿ ÷è ò³ëüêè 
ï³ä’ºäíàëèñÿ äî ìåðåæ, îòðèìà-
þòü ðîçðàõóíîê çà ïëàíîâèìè 
ïîêàçíèêàìè.

Äëÿ ïðèêëàäó, ÿêùî ñ³ì’ÿ 
ó áàãàòîïîâåðõ³âö³ âèêîðèñòî-
âóº ãàç ò³ëüêè äëÿ ïðèãîòóâàííÿ 
¿æ³, òî ïëàíîâå ñïîæèâàííÿ ãàçó 
ñêëàäàº 54 êóáîìåòðè ó ð³ê ³ç ðîç-
ðàõóíêó íà îäíó îñîáó. À âçàãàë³, 
òàêèõ ãðóï ñïîæèâàííÿ çàêîíî-
äàâåöü ïðîïèñàâ 17. Âîíè âèçíà-
÷åí³ ó Êîäåêñ³ ãàçîðîçïîä³ëüíèõ 
ñèñòåì ó «Ïåðåë³êó ãðóï ñïîæè-
âàííÿ» (bit.ly/35TvhKZ).

— ßêùî ó ìåøêàíö³â áàãàòî-
ïîâåðõ³âêè â³äñóòí³ ë³÷èëüíèêè, 
òî ¿ì ðàõóâàòèìóòü ïëàòó çà äî-
ñòàâêó ïî íîðìàõ ñïîæèâàííÿ, 
ÿê³ çàòâåðäæåí³ Êàáì³íîì (bit.
ly/2TGqgmI), — ïîÿñíþº Âîëî-
äèìèð Àíòîøêî.

Íå ïëàòèòè çà ðîçïîä³ë ãàçó, 
ÿêùî íà ë³÷èëüíèêó «íóë³», ìîæ-
íà ëèøå â îäíîìó âèïàäêó — â³ä-
ð³çàòè òðóáó.

— Òàêèì ÷èíîì, âè ïåðåñòàíå-
òå áóòè êë³ºíòîì «Â³ííèöÿãàçó». 
Àëå ÿêùî âè ÷åðåç ð³ê ïåðåäó-
ìàºòå, òî ïîòð³áíî áóäå çíîâó 
ïðîéòè ïðîöåäóðó ïðèºäíàííÿ 
çà çàãàëüíèì ïîðÿäêîì, — êàæå 
Ñåðã³é Ê³á³òëåâñüêèé.

ЧОМУ ПЛАТИТИ, ЯКЩО МИ 
ПРОКЛАДАЛИ ТРУБИ?

Â³ííè÷àíè äîð³êàþòü ãàçîâè-
êàì, ùî íîâà ïëàò³æêà çà ðîç-
ïîä³ë — «öå ïëàòà çà òðóáó, ÿêó 
ïðîêëàäàëè ëþäè çà ñâî¿ êîøòè». 
Ê³á³òëåâñüêèé ðîç’ÿñíþº, ùî 
ñïîæèâà÷³ ïëàòÿòü íå çà òðóáó, 
à çà äîñòàâêó ãàçó â³ä ìàã³ñòðàëü-
íîãî ãàçîïðîâîäó äî ¿õíüîãî æèò-
ëà.

— Ó ñåðåäíüîìó, â³äñòàíü â³ä 
ìàã³ñòðàëüíî¿ òðóáè «Óêðòðàí-
ñãàçó» äî âàøîãî ïîìåøêàííÿ, 
ìîæå ñÿãàòè 60 ê³ëîìåòð³â. Ùîá 
ãàçîì ìîæíà áóëî êîìôîðòíî êî-
ðèñòóâàòèñÿ, éîãî òèñê ïîòð³áíî 
ïîíèçèòè â äåê³ëüêà ðàç³â. Òàêèì 
÷èíîì, âè ìîæåòå óâ³ìêíóòè ãà-
çîâó ïëèòó ÷è êîòåë ó áóäü-ÿêó 
ãîäèíó äîáè.

ТЕТЯНА БОЙКО, 
КООРДИНАТОР 
ГМ «ОПОРА» 

— Кінцева сума 
у платіжці спо-
живача завжди 
с к л а д а л а с я  з 

таких складових: плата за газ 
як товар, транспортування, до-
ставка, націнка постачальника, 
ПДВ. Тепер плата за розподіл 
буде відокремлена в окремий 
платіж. Принцип її нарахування 

змінився. На мою думку, він став 
більш справедливим, ніж та сис-
тема нарахування (чим більший 
обсяг спожитого газу, тим біль-
ша плата за розподіл — авт.), яка 
була. Бо облгазам потрібні кошти, 
щоб обслуговувати мережі про-
тягом усього сезону. І до того ж, 
вона однозначно краща, ніж та 
абонплата, яку пропонував На-
црегулятор у 2017 році (спожи-
вачі мали б платити за доставку 
до 2500 гривень на рік — авт.) 

Але нова схема також неідеальна. 
Європейська практика — це дво-
ставковий тариф, який складаєть-
ся з фіксованої та умовно-змінної 
частини, залежно від обсягів. Така 
система, до речі, застосовується 
в українських теплопостачальників.
І краще було б не робити окре-
мої платіжки. Бо це не зручно для 
споживача. Рада європейських 
регуляторів, наприклад, реко-
мендує виставляти одну комбі-
новану платіжку.

«Такий принцип нарахування є більш справедливим»

з 1 січня 2020 року з 1 липня 2020 року 

АТ «Вінницягаз» 1,068 1,308 
ДП «Монтажник» 1,632 1,932 
ТОВ «Газовик» 1,704 1,992 
ТОВ «Газпостачсервіс» 2,304 2,976 

Джерело: НКРЕКП (bit.ly/37dgrQV). Ціни вказані за м3 на місяць, з ПДВ.

Åêîíîì³ÿ ÷è íàâïàêè 
á³ëüøå ñïîæèâàííÿ 
ãàçó âïëèâàòèìå 
íà ðîçì³ð ïëàòè 
çà äîñòàâêó ãàçó â 
íàñòóïíîìó ðîö³

ЗВІДКИ ВИНИКЛА НОВА ПЛАТІЖКА

ФОРМУЛА РОЗРАХУНКУ 

ТАРИФ НА РОЗПОДІЛ 

ПЛАТА ЗА СПОЖИТИЙ ГАЗ 

Природний 
газ 

Торгова 
націнка 

Транспорту-
вання 

Розподіл

БУЛО

ПЛАТА ЗА СПОЖИТИЙ ГАЗ 

+
Природний 

газ 
Торгова 
націнка 

Транспорту-
вання

Розподіл

СТАЛО 

Обсяг спожитого 
газу за рік

Щомісячна плата 
за розподіл

х =/Тариф на 
розподіл 

12
місяців
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НАЙЧАСТІШЕ ЗВЕРТАЮТЬСЯ 
НАВЕСНІ І ВОСЕНИ 

Âåòåðèíàðíèé ë³êàð ²ãîð ç â³-
ííèöüêî¿ êë³í³êè «Àéáîëèòü» 
ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó RIA, ùî 
ïîøóê äîíîð³â äëÿ òâàðèí — öå 
çâè÷íå ÿâèùå.

— Íàé÷àñò³øå âîíè ïîòð³áí³ 
âîñåíè ³ íàâåñí³, — ãîâîðèòü ë³-
êàð. — Ñàìå òîä³ àêòèâ³çóþòüñÿ 
êë³ù³. Äî ðå÷³, óêóñ êë³ùà äëÿ 
ñîáàêè ìîæå áóòè ñìåðòåëüíèì. 
ßêùî ð³âåíü ãåìîãëîá³íó íèæ-
÷å ïîçíà÷êè 30, öå âæå ñèãíàë 
òðèâîãè. Ùîïðàâäà, áóâ âèïàäîê, 
êîëè âäàëîñÿ âðÿòóâàòè ñîáàêó ç 
íàäçâè÷àéíî íèçüêèì ãåìîãëî-
á³íîì — 17 îäèíèöü. Ó òàêå íà-
â³òü ìî¿ êîëåãè-ë³êàð³ íå â³ðÿòü. 
Àëå öå êîíêðåòíèé ôàêò, ç ÿêèì 
ÿ îñîáèñòî ñòèêíóâñÿ. Òîä³ ñèòó-
àö³ÿ ñêëàëàñÿ íà íàøó êîðèñòü. 
Äóæå îïåðàòèâíî âäàëîñÿ çíàéòè 
äîíîðà ³ âçÿòè êðîâ.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ïàíà ²ãîðÿ, 
âèïàäê³â, êîëè ñîáàêà çàçíàëà 
òðàâìè ³ ïîòðåáóº êðîâ³, çíà÷íî 
ìåíøå, í³æ òèõ, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç 
óêóñàìè êë³ù³â. Çà éîãî ñëîâàìè, 
òðàâìîâàíèõ äîñòàâëÿþòü îäèíè-
ö³, à îñü ç óêóñàìè êë³ù³â çà ð³ê 
ìîæå áóòè äî äâàäöÿòè ñîáàê.

Êîëè ïåðøèé ðàç âëèâàþòü 
êðîâ, ¿¿ ìîæíà íå ïåðåâ³ðÿòè 
íà ñóì³ñí³ñòü. Éäåòüñÿ ïðî ãðó-
ïó êðîâ³ ñîáàê äîíîðà ³ ïàö³ºíòà. 
Ïîâòîðíå âëèâàííÿ, à ë³êóâàííÿ 
ï³ñëÿ óêóñó êë³ù³â îäíîðàçîâî 
íå îáõîäèòüñÿ, ïîòðåáóº ïåðå-
â³ðêè íà ñóì³ñí³ñòü. Ó öüîìó 
òåæ º ïåâí³ ïðîáëåìè. Ôàõ³âö³ 

ÇÎÎÍÎÂÈÍÈ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

— Ïàí³êà ó íàñ 
áóëà ùå òà, — ðîç-
ïîâ³äàº â³ííè-
÷àíèí Ìèêîëà, 

ïðîñèòü íå íàçèâàòè ïð³çâè-
ùà. — Ïðèâåëè ñîáàêó â êë³í³-
êó, à òàì ãîâîðÿòü: «Ó âàøîãî 
äðóãà ïîãàí³ ñïðàâè, ïîòð³áíå 
ïåðåëèâàííÿ êðîâ³». — «Òàê ìè 
íå ïðîòè, — â³äïîâ³äàþ. — Òðå-
áà, çíà÷èòü, òðåáà. Ðîá³òü…» 

— Ó íàñ íåìà êðîâ³, øóêàéòå 
äîíîðà, — êàæå ë³êàð. — Ìàºòå 
òàêîãî?

— Ìàëåíüêèé, äâîì³ñÿ÷íî-
ãî â³êó, ñîáà÷êà ïîðîäè õàñê³ 
íà òîé ÷àñ ó íàñ áóâ ò³ëüêè äâà 
ì³ñÿö³, — ïðîäîâæóº ñï³âðîç-
ìîâíèê. — Íå ñòèêàëèñÿ ç òà-
êèì. Çâ³äêè ó íàñ òîé äîíîð?

Âëàñíèê òâàðèíè îïèíèâñÿ 
ó íåïðîñò³é ñèòóàö³¿. Íå ò³ëü-
êè òîìó, ùî íå çíàâ, äå øóêàòè 
äîíîðà. ×àñ ï³äãàíÿâ.

— Ñïðàâà íå òåðïèòü çâî-
ë³êàííÿ, — ïîÿñíèâ éîìó âå-

òåðèíàð. — ßêùî íå ïåðåëè-
òè êðîâ, ðåçóëüòàò ìîæå áóòè 
ñóìíèé. Ìè âàñ íå ëÿêàºìî, 
ïðîñòî íàçèâàºìî ðå÷³ ñâî¿ìè 
³ìåíàìè — óêóñ êë³ùà ìîæå 
ïðèçâåñòè äî çàãèáåë³ òâàðèíè.

Çíàéòè äîíîðà Ìèêîë³ äîïî-
ìîãëè ó êë³í³ö³. Äàëè êîíòàêò 
âëàñíèêà òâàðèíè, ÿêèé ì³ã áè 
âèðó÷èòè. Ñïåðøó çà âêàçàíèì 
íîìåðîì í³õòî íå â³äïîâ³äàâ. 
Ïàí³÷í³ íàñòðî¿ ïîñèëþâàëè-
ñÿ. Àëå é òîä³, êîëè ñëóõàâ-
êó çíÿëè, âèð³øèòè ïèòàííÿ 
íå âäàëîñÿ.

— Íà æàëü, íå ìîæåìî äî-
ïîìîãòè, — ñêàçàâ ÷îëîâ³ê, ñî-
áàêó ÿêîãî ðåêîìåíäóâàëè äî-
íîðîì. — Íåäàâíî çäàâàëè êðîâ 
äëÿ ³íøèõ. Çíîâó çðîáèòè öå 
íå ìîæíà.

Ðîçìîâà çàê³í÷èëàñÿ òèì, ùî 
âëàñíèê ñîáàêè-äîíîðà ïîðàäèâ 
ïàíó Ìèêîë³ çâåðíóòèñÿ äî ³í-
øî¿ ëþäèíè. 

— Ñê³ëüêè êîøòóâàëà òàêà 
ïîñëóãà?

— Çàïëàòèëè âëàñíèêó äîíîðà 
600 ãðèâåíü.

ГЕМОГЛОБІН БУВ НА ПОЗНАЧЦІ 
«17», АЛЕ СОБАКУ ВРЯТУВАЛИ 
Брати менші  Чотирилапого 
пацієнта зі смертельно низьким 
гемоглобіном врятували завдяки 
оперативному переливанню крові. 
Банку крові для собак у Вінниці не існує. 
Де і як шукають для них донорів?

çâåðòàþòü óâàãó, ùî íàñë³äêè òåæ 
ìîæóòü áóòè íåïåðåäáà÷óâàí³.

Ïåðåëèâàííÿ êðîâ³ — íåïðîñòà 
ïðîöåäóðà. ßê ïîÿñíèëè æóðíà-
ë³ñòó â îäí³é ç êë³í³ê, ¿¿ ìàº âè-
êîíóâàòè äîñâ³ä÷åíèé ôàõ³âåöü. 
Ïðè öüîìó ñë³ä óâàæíî ñòåæèòè 
çà ñòàíîì ñîáàêè, ÿê âîíà ñïðèé-
ìàº âëèâàííÿ êðîâ³. Òâàðèíè, ÿê 
³ ëþäè, ïî-ð³çíîìó ðåàãóþòü. 

ЯКЩО У ВАС ВДОМА 
ДВА УЛЮБЛЕНЦІ…

— Áóâàº, ó ãîñïîäàð³â º 
íå îäíà, à, ñêàæ³ìî, äâ³ ñîáà-
êè, — ãîâîðèòü âëàñíèöÿ êë³í³êè 
íà Ìàêñèìîâè÷à Îëåíà Êàðà÷èí-

ñüêà. — Ó âèïàäêó íåîáõ³äíîñò³, 
ïðîïîíóºìî, ùîá îäíà ç òâàðèí 
ñòàëà äîíîðîì äëÿ ³íøî¿. Çäå-
á³ëüøîãî äîïîìàãàºìî âëàñíèêàì 
òâàðèí øóêàòè äîíîð³â, çâåðòàº-
ìîñÿ â ³íø³ êë³í³êè.

ßê ïîÿñíèëà ñï³âðîçìîâíèöÿ, 
òàêèõ âèïàäê³â ó ¿õí³é êë³í³ö³ 
òðàïëÿºòüñÿ â³ä äåñÿòè äî äâà-
äöÿòè íà ð³ê.

— Çíàþ, ùî ó Êèºâ³ º áàíê 
êðîâ³ äëÿ ñîáàê, — ãîâîðèòü ïàí³ 
Îëåíà. — Ó íàøîìó ì³ñò³ òî÷íî 
íåìà. ×è ïîòð³áíî? Çâè÷àéíî. 
Äëÿ öüîãî ìàº áóòè ñïåö³àëüíå 
îáëàäíàííÿ. Ò³ëüêè õòî ìîæå 
âçÿòèñÿ çà òàêå?

У Львові банк крові для собак створили 
в лабораторії міського притулку для тварин 
«Лев». Забір крові здійснюють три рази 
на тиждень. Запас роблять з такого розра-
хунку, щоб еритроцитарної маси вистачило 
щонайменше для трьох собак. Створили 
банк крові з ініціативи волонтерів.
Так само волонтери й активісти стали іні-
ціаторами допомоги у пошуку донорів 

у Полтаві. На відміну від львів’ян, вони 
створили базу даних донорів. За словами 
організаторів, спочатку у базі було тільки 
шестеро донорів, нині їх нараховується 30. 
Вважають, що для Полтави це мало. Звер-
таються через соціальні мережі долучатися 
до справи. Адже ніхто не убезпечений від 
того, що його домашньому улюбленцю 
терміново не знадобиться донорська кров.

У Львові створили банк крові, а в Полтаві — базу донорів 
Вік собаки-донора має бути не менше 
двох і не старше восьми років. Так по-
яснив ветлікар у клініці «Айболить». 
Кількість крові беруть залежно від ваги 
тварини, зазвичай, не більше 10% від 
загальної ваги. Наприклад, тварина, що 
важить 25 кг, може подарувати одно-
разово 250–300 мілілітрів крові. За-
бір крові в однієї тварини можна брати 

не частіше, ніж один раз у три місяці.
Зрозуміло, собаки мають бути зі щеплен-
нями, проходити обстеження на відсут-
ність низки хвороб тощо. Ветеринари 
звертають увагу, що процедура забору 
не складна. Проводять без наркозу. Що-
правда, після цього тварина почуваєть-
ся млявою. Енергійність повертається 
з часом.

Які тварини можуть бути донорами 

КАТЕРИНА ЛАПШИНА, (098)0131810 
Íîâîñïå÷åíà ìàòóñÿ ì³ñÿöü 
íå âèïóñêàº ìàëå÷ó ç ðóê, òîìó 
íå âèçíà÷èëè ñòàòü ïåðâ³ñòêà. 
Çåëåíà ìàðòèøêà Ìàøà àáî 
Ìàðóñÿ, ÿê çâóòü ¿¿ ãîñïîäàð³, 
äóæå ëàã³äíî îá³éìàº ñâîãî ìà-
ëþêà ³ ïðèãîðòàº äî ñåáå. Íàâ³òü 
êîëè òð³øêè ñïóñêàº éîãî ç ðóê, 
òî íå ï³äïóñêàº äî íüîãî áëèçüêî.

— Âîíà ïðîñòî ì’ÿêî â³äøòîâ-
õóº ìåíå ëàïîþ, — ðîçïîâ³äàº 
Íàòàëÿ, âëàñíèöÿ Ìàø³. — Íà-
â³òü ÿêùî ÿ ïðîñòî õî÷ó éîãî 

íàãîäóâàòè.
Çà ñëîâàìè Íàòàë³, Ìàøà äóæå 

êîíòàêòíà òà ñïîê³éíà ä³â÷èíêà, 
¿¿ ìîæíà ãëàäèòè íàâ³òü ç äèòèí-
÷àì íà ðóêàõ. Ãîëîâíå — íå íà-
ìàãàòèñÿ éîãî çàáðàòè àáî ÷³ïàòè.

Ìîëîäà 4-ð³÷íà ìàìà çíà-
õîäèëàñÿ ó æèâîìó êóòî÷-
êó â Öåíòðàëüíîìó ïàðêó ³ì. 
Ãîðüêîãî. Â³ííè÷àíè çíàþòü ¿¿ 
çà âòå÷åþ ç çîîäâîðèêà. Ìàøà, 
äîêè ¿¿ íå ñï³éìàëè ëþäè, æèëà 
â Ï’ÿòíè÷àíñüêîìó ë³ñ³ ³ õàð÷óâà-
ëàñÿ òèì, ùî öóïèëà â ìåøêàíö³â 

ì³êðîðàéîíó.
Íåùîäàâíî Ìàøà ïåðåáðàëà-

ñÿ ç ³íøèìè ìàâïî÷êàìè äîäîìó 
äî ãîñïîäàð³â, âêëþ÷àþ÷è ³ òàòà 
ìàëåíüêîãî äèòèí÷àòè, 6-ð³÷íî-
ãî Äæîíí³. Âëàñíèêè Ìàø³ òà 
Äæîíí³ òàêîæ çàâ³äóþòü êëóáîì 
«Êîí³-Ïîí³», òîæ ¿õíº ãîñïîäàð-
ñòâî — âåëèêå. Êîí³, êîçè, ëàìà, 
êóðè, ñîáàêè, øèíøèëà, íîñóõè, 
ºíîòè, ìîðñüê³ ñâèíêè òà â³ñ³ì 
ìàâï.

Íàòàëÿ ïîçíàéîìèëà æóðíà-
ë³ñòêó ³ ç ³íøèìè âèõîâàíöÿìè. 

Íàïðèêëàä, ç ïàðîþ ºíîò³â.
— Öå Áóñ³íêà, äóæå õîðîøà 

ä³â÷èíêà. À öå ¿¿ Ñüîìà, âîíè 
ïàðà. Ñüîìà ¿ñòü âñå ³ çàâæäè, 
—  ñì³ºòüñÿ âëàñíèöÿ ºíîò³â.

Òàêîæ ó ïðèì³ùåíí³ áà÷èìî 
êë³òêó ç íîñóõîþ Ñîíüîþ, ìîð-
ñüêèìè ñâèíêàìè òà øèíøèëîþ, 
ÿêà øàëåíî êðóòèëàñÿ ó ñâîºìó 
êîëåñ³. 

Çà ñëîâàìè ãîñïîäàðêè òâà-
ðèí, ¿ì æèâåòüñÿ äóæå âåñåëî ³ 
âñ³ âèõîâàíö³ çîîäâîðèêà — í³áè 
ìàëåíüê³ ä³òè. 

Мавпочка-втікачка Маша народила первістка

Собаки з малою вагою 
можуть поділитися 
малою кількістю 
крові, на роль донорів 
не дуже підходять 

Маша не спускає з рук своє 
дитинча
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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 
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Ó  í å ä ³ ë þ , 
12 ñ³÷íÿ, ó ìåðå-
æ³ ç’ÿâèëàñÿ ³í-

ôîðìàö³ÿ ïðî æîðñòîêå ïîáèòòÿ 
32-ð³÷íî¿ Ìàé¿ Ôåäîðèøåíî¿. 
Â³äïîâ³äíèé äîïèñ ðîçì³ñòèëà â³-
ííè÷àíêà Êàòåðèíà Ìàëèìîíåí-
êî ó ñï³ëüíîò³ «Â³ííèöüêà ìàòóñÿ» 
íà Ôåéñáóö³. Æ³íêà ïèøå, ùî ï³ä 
÷àñ ñâàðêè ñï³âìåøêàíåöü Ìàé¿ 
Îëåêñàíäð ßðåì÷óê «íàêèíóâñÿ 
íà æåðòâó, çëàìàâ ¿é ê³ëüêà ê³ñ-
òîê, ÷èñëåíí³ óäàðè ñïðè÷èíèëè 
ñòðóñ ìîçêó, äóøèâ ³ áåç ñâ³äîìîñ-
ò³ ëèøèâ ó êâàðòèð³ ç³ çëàìàíèì 
òåëåôîíîì. Ä³â÷èíà, ïðèéøîâøè 
äî òÿìè, áóëà âèìóøåíà ïîâçòè 
äî ñóñ³ä³â çà äîïîìîãîþ».

Ñèòóàö³ÿ íàáóëà øèðîêîãî ñóñ-
ï³ëüíîãî ³íòåðåñó. Ï³ä äîïèñîì 
ïîíàä ñòî êîìåíòàð³â ðîçãí³âàíèõ 
êîðèñòóâà÷³â ìåðåæ³ òà ê³ëüêà ñî-
òåíü ïîøèðåíü. Ïðî êîíôë³êò 
íàïèñàëè ê³ëüêà â³ííèöüêèõ ÇÌ². 
Ñàìà ïîñòðàæäàëà òàêîæ çàñâ³òè-
ëàñÿ ó êîìåíòàðÿõ. Æ³íêà ïèøå 
ïðî ïîãàíå ñàìîïî÷óòòÿ òà äÿêóº 
óñ³ì çà ï³äòðèìêó.

Íàì âäàëîñÿ çâ’ÿçàòèñÿ ç Ìà-
éºþ. Àëå âîíà â³äìîâèëàñü êî-

ìåíòóâàòè áóäü-ùî òåëåôîíîì, 
ïîïðîñèëà ïðî çóñòð³÷, íà ÿê³é 
ðîçïîâ³ëà, ùî íà ë³êàðíÿíîìó ùå 
ç 2 ñ³÷íÿ. Íà îáëè÷÷³ ä³â÷èíè äîñ³ 
ïîì³òí³ ñë³äè ïîáèòòÿ, çîêðåìà 
ñèíö³. Ñâîº ô³çè÷íå ñàìîïî÷óòòÿ 
íàçèâàº íåçàäîâ³ëüíèì.

— Çà ôàêòîì ìîãî ïîáèòòÿ 
âåäåòüñÿ ñë³äñòâî, — ðîçïîâ³äàº 
Ìàéÿ Ôåäîðèøåíà. — Ìíîþ áóëà 
íàïèñàíà çàÿâà ïðî ïðèòÿãíåííÿ 
äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñ-
ò³. Ó ïåðøèé äåíü ÿ íå íàïèñàëà 
¿¿, òîìó ùî áîÿëàñÿ. Áîþñÿ äîñ³, 
÷åñíî. Àëå ìîâ÷àòè íå ìîæó. Íà-
ñê³ëüêè ÿ çðîçóì³ëà ç ñîöìåðåæ, 
ÿ âæå íå ïåðøà. Àëå ÿ õî÷ó áóòè 
êðàéíüîþ.

Ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ êîí-
ôë³êòó òà éîãî ïîäðîáèö³ Ôå-
äîðèøåíà êîìåíòóâàòè â³äìîâè-
ëàñÿ: «ß êîíñóëüòóâàëàñÿ ³ ìåí³ 
ñêàçàëè, ùî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ 
ñë³äñòâà íå ìàþ ïðàâà ðîçãîëî-
øóâàòè öþ ³íôîðìàö³þ». Êîëè 
ñàìå áóëà íàïèñàíà çàÿâà ïðî 
ïðèòÿãíåííÿ êðèâäíèêà äî êðè-
ì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïî-
òåðï³ëà òàêîæ íå â³äïîâ³ëà.

Â îáëàñíîìó óïðàâë³íí³ ïîë³ö³¿ 
RIA ï³äòâåðäèëè ôàêò â³äêðèò-
òÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 
çà ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 125 
Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

Деяких вінничан обурив факт, що Олек-
сандр Яремчук входить до складу Громад-
ської ради при Вінницькій ОДА. Він зна-
читься там заступником Голови правління 
Громадської ради з питань військово-па-
тріотичного розвитку.
Ми зв’язалися з головою Громадської ради 
Наталією Мороз. Вона каже, що минулого 
тижня відбулося засідання, на якому при-
йняли рішення про виключення Олексан-
дра Яремчука зі складу Громадської ради. 

На сьогодні він вже не обіймає посаду за-
ступника.
— Він подавався від ГО «Цивільний кор-
пус Азов». Спочатку брав активну участь 
в розробці програми з національно-па-
тріотичного виховання, — розповідає На-
таля Мороз. — Останнім часом він працював 
не так активно. Майже не відвідував засі-
дань правління. Не вносив цікавих пропо-
зицій. Події, що сталися нещодавно, також 
вплинули на рішення про його виключення.

Ще раніше Олександра Яремчука усунули 
з посади керівника вінницького осередку 
«Національного корпусу». На сторінці ор-
ганізації з ним пов’язують махінації, п'яні 
дебоші тощо.
«Яремчука часто пов’язують із Національ-
ним Корпусом та Азовським Рухом. І сам 
Олександр не один раз хизувався у ЗМІ сво-
їм «героїзмом» у лавах батальйону «Азов». 
Вважаємо за потрібне внести ясність у цю 
тему: Яремчук дійсно значився у лавах ба-

тальйону, адже проводив інструктажі для 
новобранців у Києві, але жодного бойо-
вого досвіду не має, бо дорогою на Схід 
влаштував ДТП у нетверезому стані. Також 
деякий час він дійсно був членом нашої 
політичної партії, зокрема, мав відношення 
до Вінницького осередку Національного 
Корпусу, але давно був виключений із на-
ших лав через абсолютно деструктивну 
поведінку», — пишуть представники «На-
ціонального корпусу Вінниччини».

Усунений з посад 

Майя Федоришена після побиття. Наразі дівчині краще, 
але вона до цих пір лікується в нейрохірургії 

КОЛИШНІЙ «АЗОВЕЦЬ» ПОБИВ 
ДОНЬКУ ВІДОМОГО КАРАТИСТА 
Скандал  У мережі активно 
обговорюють побиття вінничанки Майї 
Федоришеної. Вона стала черговою 
жертвою свого співмешканця Олександра 
Яремчука. Дівчина боялася писати заяву про 
притягнення кривдника до кримінальної 
відповідальності та врешті наважилася 
на це. Що чекає на обвинуваченого?

Ï³ñëÿ ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåð-
òèçè âèçíà÷àòü ñòóï³íü òÿæêîñò³ 
ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü, çàâäàíèõ 
Ìàé¿. ßêùî åêñïåðòèçà ïîêàæå, 
ùî âîíè ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³, áóäå 
ïåðåêâàë³ô³êàö³ÿ ñòàòò³ íà á³ëüø 
ñóâîðó. ßêùî çàëèøèòüñÿ 125-òà, 
òî ìàêñèìóì, ÷îãî çìîæå äîìîã-
òèñÿ ïîòåðï³ëà äëÿ ñâîãî êðèâ-
äíèêà — öå îáìåæåííÿ âîë³ 
òåðì³íîì äî äâîõ ðîê³â.

НЕ ПОБИТТЯМ ЄДИНИМ 
Öå íå ïåðøà ñèòóàö³ÿ, êîëè 

ßðåì÷óê ô³ãóðóº ó êðèì³íàëüíèõ 
ñïðàâàõ. Ó Ôåéñáóö³ ìè çíà-
éøëè äîïèñ ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à 
Ñåðã³ÿ ×óìàêà, ÿêèé ïèøå, ùî 

ó 2016-ìó Îëåêñàíäð ßðåì÷óê 
ïðîõîäèâ îáâèíóâà÷åíèì ó ñïðà-
â³ ïðî ïîáèòòÿ äâîõ ä³â÷àò.

Ó ªäèíîìó ðåºñòð³ ñóäîâèõ 
ð³øåíü éäåòüñÿ, ùî îäíà ç ïî-
òåðï³ëèõ ó òîìó ³íöèäåíò³ ìàëà 
ëåãê³ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ, äðó-
ãà — ñåðåäíüî¿ âàæêîñò³ (ñòðóñ 
ìîçêó, ïåðåëîì ê³ñòîê îáëè÷÷ÿ, 
â³äêðèòèé ïåðåëîì íîñà). Íà ñóä³ 
ßðåì÷óê êëîïîòàâ ïðî çâ³ëüíåí-
íÿ éîãî â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³, îñê³ëüêè âèíó â³í âè-
çíàº â ïîâíîìó îáñÿç³, à ïîòåðï³ë³ 
ïðåòåíç³é äî íüîãî íå ìàþòü. Ð³-
øåííÿì ñóäó éîãî áóëî çâ³ëüíåíî 
â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.

Íàïðèê³íö³ ë³òà 2018-ãî ðîêó 
ßðåì÷óê çíîâó ñòàâ ô³ãóðàíòîì 
ñïðàâè. Òîä³ íà îäíîìó ç ï³äïðè-
ºìñòâ ó ßìïîë³ ñòàëàñÿ ñòð³ëÿ-

íèíà ì³æ äâîìà ãðóïàìè ëþäåé. 
Ï³ñëÿ öüîãî íà ì³ñö³ ïîä³é áóâ 
çíàéäåíèé çàêîðäîííèé ïàñïîðò 
ßðåì÷óêà. Ñïî÷àòêó â³í çàïåðå-
÷óâàâ ñâîþ ïðè÷åòí³ñòü äî êîí-
ôë³êòó. Êàçàâ, ùî âïåðøå ÷óº 
ïðî òàêó ñèòóàö³þ. Îäíàê ï³çí³øå 
çì³íèâ äóìêó ³ çàïåâíèâ, ùî ï³ä 
÷àñ öüîãî êîíôë³êòó ïî íüîìó ç 
ïîáðàòèìàìè íåñïîä³âàíî â³ä-
êðèëè âîãîíü: «ßêèìîñü äèâîì 
í³êîãî â òîé äåíü íå âáèëè», — 
ãîâîðèâ â ³íòåðâ’þ ßðåì÷óê. 
Ðîçñë³äóâàííÿ çà ö³ºþ ñïðàâîþ 
òðèâàº äîñ³.

НА КОНТАКТ НЕ ЙДЕ 
Ìè íàìàãàëèñÿ çâ’ÿçàòèñÿ ç 

Îëåêñàíäðîì ßðåì÷óêîì, ùîá 

ä³çíàòèñÿ éîãî äóìêó ç ïðè-
âîäó íåùîäàâíüîãî ³íöèäåíòó, 
àëå â³í íå â³äïîâ³äàâ íà äçâ³í-
êè. Ó ÑÌÑ-ïåðåïèñö³ â³í íà-
çâàâ Ìàéþ Ôåäîðèøåíó äî÷êîþ 
áåðêóò³âöÿ, ÿêèé âò³ê äî Ðîñ³¿ 
³ ïðèéíÿâ ðîñ³éñüêå ãðîìàäÿí-
ñòâî. Ï³ñëÿ öüîãî ïîâ³äîìëåí-
íÿ, æóðíàë³ñò çíîâó òåëåôîíó-
âàâ ßðåì÷óêó, àëå òîé â³äõèëèâ 
äçâ³íîê.

Ç ïðèâîäó ³íöèäåíòó âèñëîâèâ-
ñÿ ³ áàòüêî ïîñòðàæäàëî¿, â³äî-
ìèé êàðàòèñò Þð³é Ôåäîðèøåí. 
Íà ñâî¿é ôá-ñòîð³íö³ â³í ïèøå: 
«Ýòîò óáëþäîê èçáèë ìîþ äî÷ü. 
Ýòî åìó ïðîéä¸ò ïðîñòî òàê?.. 
Õåðîè ìîãóò ýòî ïîÿñíèòü? Ñïà-
ñèáî Âñåì, êòî ïîìîã».

«Çàÿâó íå íàïèñàëà 
îäðàçó, òîìó ùî 
áîÿëàñÿ. Áîþñÿ äîñ³. 
Àëå ìîâ÷àòè íå ìîæó. 
ß âæå íå ïåðøà, àëå 
õî÷ó áóòè êðàéíüîþ»
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Àëëà Ñòàí³ñëàâ³âíà Òåðíî-
âà — êàíäèäàò òåõí³÷íèõ íàóê, 
äîöåíò êàôåäðè òîâàðîçíàâñòâà, 
åêñïåðòèçè òà òîðãîâåëüíîãî ï³ä-
ïðèºìíèöòâà ÂÍÒÅ² ÊÍÒÅÓ. 
À ùå — ñïåö³àë³ñò ç ÿêîñò³ âçóòòÿ. 
Ðîçïîâ³äü, ÿê â³äð³çíèòè ÿê³ñíå 
âçóòòÿ â³ä ï³äðîáêè, ïî÷èíàº 
äåìîíñòðàö³ºþ îêñàìèòîâîãî 
øìàòî÷êà çàìø³, ÿêèé ä³ñòàâñÿ 
¿é ùå â³ä ìàòåð³.

Í³æíà íà äîòèê, òîíåíüêà, ëåäü 
â³ä÷óòíèé âîðñ, ÿêèé íå çàëèøàº 
íà ñîá³ â³äáèòê³â ïàëüö³â. Öå ³ º 
ñïðàâæíÿ çàìøà, êëàñè÷íà, ÿêà 
â ³äåàë³ ìàº áóòè, ïåðåêîíóº ôà-
õ³âåöü ç òîðãîâåëüíîãî ³íñòèòóòó, 
âñå ³íøå — ï³äðîáêè.

Ó êëàñè÷íîìó ðîçóì³íí³ çà-
ìøà — öå øê³ðà, âèðîáëåíà æè-
ðîâèì äóáëåííÿì ³ç øêóð îëåíÿ, 
ëîñÿ àáî ìîëî÷íîãî òåëÿòè âåëè-

êî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè. Ñîá³âàðò³ñòü 
âçóòòÿ ç òàêîãî ìàòåð³àëó êîøòó-
âàòèìå ÷èìàëî. Òîìó íà ïðèëàâ-
êàõ â³ííèöüêèõ ìàãàçèí³â, çà ñëî-
âàìè òîâàðîçíàâöÿ, çäåá³ëüøîãî 
ìîæíà ïðèäáàòè âèðîáè ç íàòó-
ðàëüíèõ ÷è øòó÷íèõ çàì³ííèê³â 
çàìø³. Äî ïðèêëàäó, ç òêàíèííî¿ 
çàìø³, òîáòî áàâîâíÿíî¿ òêàíèíè 
ç íà÷åñàíîþ âîðñîþ ç ëèöüîâîãî 
áîêó.

— Íà íàòóðàëüí³é çàìø³ â³ä-
ñóòí³é ïèøó÷èé åôåêò. Âîðñ 
íå ïðèãëàæóºòüñÿ ³ íå ï³äí³ìà-
ºòüñÿ — îñíîâíà îçíàêà íàÿâ-
íîñò³ çàìø³ ó âèðîá³. Íàòóðàëüíà 
çàìøà íå áî¿òüñÿ ñí³ãó ³ âîäè, — 
ðîçïîâ³äàº òîâàðîçíàâåöü Àëëà 
Òåðíîâà.

Íàéá³ëüø ÷àñòî ó âèðîáíèöòâ³ 
âçóòòÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ òåëÿ-
÷à àáî ñâèíÿ÷à øê³ðà. Ïåðøà 
á³ëüø åëàñòè÷íà, â³äð³çíÿºòüñÿ 
ì'ÿê³ñòþ ³ ï³ääàòëèâ³ñòþ. Ñâèíÿ-

ВЗУТИ І ЗАБУТИ АБО ЯК ПРАВИЛЬНО 
ОБРАТИ ЯКІСНЕ ВЗУТТЯ 
Треба знати  Як визначити натуральну 
шкіру від замінника за допомогою 
краплі води, як відрізнити замшу від 
підробки і як правильно вибрати взуття 
дитині — про ці, та про інші взуттєві 
премудрощі ми дізнавалися у експертів, 
товарознавців Вінницького торговельно-
економічного інституту КНТЕУ

÷à øê³ðà çäàºòüñÿ á³ëüø ãðóáîþ ³ 
æîðñòêîþ ³ äî òîãî æ, íå òàêîþ 
ãíó÷êîþ. Ó ñâèíÿ÷î¿ øê³ðè âèùå 
êîåô³ö³ºíò âîäîíåïðîíèêíîñò³.

Ââàæàºòüñÿ, ùî íàòóðàëüíà 
øê³ðà — íàé³äåàëüí³øèé âàð³-
àíò äëÿ âèðîáíèöòâà âçóòòÿ. Öå 
ì³öíèé ³ äîñèòü äîâãîâ³÷íèé 
ìàòåð³àë, òåïëèé ³ êîìôîðòíèé 
â íîñ³íí³, â³äïîâ³äíèé äëÿ áóäü-
ÿêîãî ñåçîíó ³ àáñîëþòíî í³ÿêî¿ 
õ³ì³¿.

Ïðîìèñëîâà ãàëóçü ï³øëà íà-
ñò³ëüêè äàëåêî, ùî âàæêî â³ä-
ð³çíèòè âèðîáè ç íàòóðàëüíî¿ 
øê³ðè â³ä øòó÷íî¿. Õî÷à äåÿê³ 
çàì³ííèêè ðîáëÿòü äîñèòü ÿê³ñ-
íèìè. Àëëà Òåðíîâà ðîçïîâ³ëà, 
ÿê ó ìàãàçèí³ øâèäêî çîð³ºíòó-
âàòèñÿ — ïåðåä âàìè âçóòòÿ ç³ 
øê³ðè ÷è êîæçàìó:

— Çíàéä³òü íà âèðîá³ íà-
êëåéêè, ùî âêàçóþòü íà ìàòå-
ð³àë. Ïîêëàä³òü ðóêó íà âèð³á. 
ßêùî ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ âçóòòÿ 
íàãð³ºòüñÿ ³ ïî÷íå â³ääàâàòè òå-
ïëî — öå øê³ðà. Êîæçàì áóäå 
õîëîäèòè ðóêó. Øê³ðà íå ìàº 
ð³çêîãî ³ íåïðèºìíîãî çàïàõó, 
ÿêèé õàðàêòåðíèé øê³ðîçà-
ì³ííèêîâ³. Íàòèñí³òü íà íî-
ñîê âçóòòÿ. Ï³ä ÷àñ çãèíàííÿ 
íà íüîìó ç'ÿâëÿòüñÿ çìîðøêè, 
àëå êîëè íîñîê ïðèéìå âèõ³äíå 
ïîëîæåííÿ — çìîðøêè ïîâèíí³ 
çíèêíóòè. ßêùî íà øê³ðó ïî-
òðàïëÿº âîäà, âîíà âáèðàºòüñÿ 
³ çàëèøàº íà í³é òåìíèé ñë³ä. 
Ç øê³ðîçàì³ííèêà âîíà ñò³êàº.

Іноді батьки намагаються купити 
дешевий варіант, віддаючи пере-
вагу шкірозаміннику. Причини, 
чому дитяче взуття має бути з 
натуральної шкіри, також нам 
вказала доцент кафедри това-
рознавства та експертизи ВНТЕІ 
Алла Тернова.
— Взуття з натуральної шкіри 
не викликає алергічних реакцій 
та подразнень на тілі дитини, — 
говорить спеціаліст. — Завдяки 
еластичності шкіряного мате-
ріалу куплені туфлі, босоніжки 

чи чоботи відразу ж приймають 
форму ступні дитини, надалі 
не деформуються. Носіння та-
кого взуття відрізняється зруч-
ністю і комфортністю. Підошва 
повинна бути максимально 
гнучкою, рифленою, не ковзати. 
Раніше застосовувалася шкіряна 
підошва, але зараз такі моделі 
практично не виготовляються. 
Оптимальне рішення — покуп-
ка чобіт або туфель, які добре 
гнуться, але в той же час зі щіль-
ною підошвою.

Дитяче взуття — тільки з натуральної шкіри 

Алла Тернова: 
«Справжньої 
замші у Вінниці 
не знайти» 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ДІАНА МОРОЗ, ВОЛОНТЕРКА
Головне — правильно дихати...
Вдихайте Щастя...
Видихайте Добро...

ОЛЕКСІЙ ШУЛІЧЕНКО, 
ІНФОРМАЦІЙНО-ДИСКУСІЙНА 

ПЛАТФОРМА ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»

Ñüîãîäí³ íà ïîðÿäêó äåííîìó 
áàãàòî «íåçàâåðøåíèõ» ðåôîðì. Íàéñó-
ïåðå÷ëèâ³øà ³, âîäíî÷àñ, ñïåêóëÿòèâíà, — 
ðåôîðìà çåìåëüíèõ â³äíîñèí, à ñàìå âè-
çíà÷åííÿ ìîæëèâîñò³ â³ä÷óæåííÿ çåìåëü 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ.

Äëÿ òîãî, àáè îö³íèòè íåîáõ³äí³ñòü 
³ ñâîº÷àñí³ñòü âïðîâàäæåííÿ â³ëüíîãî 
ðèíêó çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ, íåîáõ³äíî âðàõóâà-
òè, ùî öå ïèòàííÿ ñòîñóºòüñÿ ïîíàä 
7 ìëí âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ïà¿â, ÿê³ 
äîñ³ ïîçáàâëåí³ ïðàâà ðîçïîðÿäæàòè-
ñÿ òèì, ùî ¿ì íàëåæèòü çà çàêîíîì. 
(Íîðìà ââåäåíà çà ÷àñ³â Ïðåçèäåíòà 
Ëåîí³äà Êó÷ìè).

Â³äêðèòòÿ çåìåëüíîãî ðèíêó íå 
îáîâ'ÿçêîâî îçíà÷àº îáîâ'ÿçîê ¿¿ ïðîäàòè, 
à çìóøóº îðåíäàð³â ðåàëüíî êîíêóðóâàòè 
ì³æ ñîáîþ. Õ³áà íå º çáåðåæåííÿ ìî-
ðàòîð³þ íà ïðîäàæ çåìåëü ðóäèìåíòîì 
êð³ïàöòâà? Íàðàç³ ó ñâ³ò³ º ëèøå 5 äåð-
æàâ, äå íåìîæëèâèé ïðîäàæ âëàñíèêîì 
ñ³ëüãîñïóã³äü: Âåíåñóåëà, Êóáà, Êîíãî, 
Ï³âí³÷íà Êîðåÿ, Òàäæèêèñòàí. Óêðà¿íà 

ïîñòàº øîñòîþ, àëå í³êîãî íå çàñìó÷óº 
ïîä³áíå îòî÷åííÿ? Íàâ³òü ñóñ³äíÿ Á³ëî-
ðóñü òîð³ê âïðîâàäèëà îá³ã çåìë³, íå êà-
æó÷è ïðî Ïîëüùó, Ìîëäîâó, Ðóìóí³þ, 
Óãîðùèíó, Ñëîâà÷÷èíó, äå ìîæëèâ³ñòü 
êóï³âë³ çåìë³ ñòàëà ïîòóæíèì ñòèìóëîì 
ðîçâèòêó íå ëèøå àãðîïðîìèñëîâîñò³. 
Äîñÿãíåííÿ íàøèõ ñóñ³ä³â ñâ³ä÷èòü, 
ùî â³äêðèòòÿ ðèíêó çåìë³ ñïðè÷èíÿº 

çðîñòàííÿ ¿¿ ö³íè ó ïåðøèé ð³ê â ñå-
ðåäíüîìó íà 25%, ó äðóãèé — íà 37%, 
ó òðåò³é — íà 18%, ó ÷åòâåðòèé — íà 8%, 
ç ï'ÿòîãî — íà 12%.

Íå äèâíî, ùî íàéàêòèâí³øèìè ñó-
ïðîòèâíèêàìè â³ëüíîãî ðèíêó çåìë³ º 
âåëèê³ àãðîõîëä³íãè, ÿê³ ðàïòîâî çà-
òóðáóâàëèñÿ çà ñåëÿí. Ùî çàâàæàº ¿ì 
çàðàç ïëàòèòè àäåêâàòíó îðåíäíó ïëà-

òó âëàñíèêàì, ùîá ò³ íàâ³òü ³ ãàäêè 
íå ìàëè ¿¿ ïðîäàòè? Íàâ³ùî øòó÷íî 
ñòðèìóâàòè ³íâåñòèö³¿ â àãðàðíèé ñåê-
òîð? Îêðåìà ðîçìîâà ïðî íàäïðèáóòêè 
«àãðîáàðîí³â», ÿê³ çìîæå âèêðèòè ëèøå 
³íîçåìíà àóä³òêàìïàí³ÿ ³ç íåï³äêóïíîþ 
ðåïóòàö³ºþ.

Àáè óáåçïå÷èòè íàñ â³ä êîíöåíòðàö³¿ 
çåìë³ â îäíèõ ðóêàõ, óðÿäîâ³ çàêîíîïðî-
åêòè ïåðåäáà÷àþòü ñóòòºâ³ îáìåæåííÿ 
³ ïð³îðèòåòíå ïðàâî îðåíäàð³â íà ïðè-
äáàííÿ ñ³ëüãîñïóã³äü, ï³ëüãîâ³ êðåäèòè 
äëÿ ôåðìåð³â, à íå äåðæàâí³ äîòàö³¿ äëÿ 
àãðîõîëä³íã³â — ÿê òî áóëî ïðè ïîïå-
ðåäí³é âëàä³.

Çðåøòîþ, ÿêùî ìè äîâ³ðÿºìî ñåëÿíàì 
ïðàâî îáèðàòè âëàäó ³ â³ðèìî â ¿õíþ ä³-
ºçäàòí³ñòü, çâ³äê³ëÿ òîä³ ïîáîþâàííÿ, ùî 
¿õíÿ âëàñíà çåìëÿ áóäå ðîäèòè áóð’ÿíè? 
Çðàçêè ðîçâèòêó îá’ºäíàíèõ òåðèòîð³àëü-
íèõ ãðîìàä Iëë³íåöüêîãî òà Ãàéñèíñüêîãî 
ðàéîí³â º äîñòàòíüî ïåðåêîíëèâèìè.

P. S. Íå ìàþ ñóìí³âó, ùî ïðåòåíç³¿ 
äî êîæíîãî ðå÷åííÿ òà êîæíî¿ öèôðè 
âèíèêíóòü íå ëèøå ó ïåðåñ³÷íèõ ÷èòà-
÷³â, à é ó ôàõ³âö³â òà ïðàêòèê³â ó ãàëóç³ 
ÀÏÊ. Òîìó ïðîïîíóþ ïóáë³êàö³þ ÿê çà-
ïðîøåííÿ äî ôàõîâîãî òà ïðîäóêòèâíîãî 
îáãîâîðåííÿ.

Українці мають бути господарями на власній землі
БЛОГ

КРАЇНИ, В ЯКИХ ЗАБОРОНЕНО 
ПРОДАЖ ЗЕМЛЕРОБСЬКИХ УГІДЬ

ВЕНЕСУЕЛА КНДР КОНГО

КУБА ТАДЖИКИСТАН УКРАЇНА

БІЛОРУСЬ*

* Приблизно 
98% земель 
належить державі, 
але теоретично 
громадяни можуть 
купити землю, 
іноземці орендувати
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Президент Швейцарії обирається строком на один рік, без права 
на повторне переобрання. Ця думка не дає мені спокою…

Дійсно маленьке місто — це коли особисто знаєш людей, 
яким адресовані написи на стінах, парканах і гаражах....

Оксана Поліщук
блогерка    

Олександр Царевський
координатор велопроектів   

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться

468020

465222
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Лідери стендової 
стрільби 
 Ó Ãàâðèø³âö³ â³äáóâñÿ ÷åì-
ï³îíàò îáëàñò³ ç³ ñòåíäîâî¿ 
ñòð³ëüáè. Ó îñîáèñòîìó çàë³-
êó ïåðåì³ã Ñåðã³é Òðåô³ëîâ. 
Ðàçîì ³ç íèì ïðèçîâó òð³éêó 
ñêëàëè Îëåêñàíäð Âàðè÷ ³ 
Ìàêñèì Êóøí³ð.

Перемоги 
у Молдові 
 Ó Êèøèíåâ³ ðîç³ãðàëè Êó-
áîê Ðåñïóáë³êè Ìîëäîâà ç 
ïíåâìàòè÷íî¿ ñòð³ëüáè. Â³ííè-
÷àíè çäîáóëè ï’ÿòü ìåäàëåé, 
ñåðåä ÿêèõ îäíà çîëîòà Ó çà-
ë³êó ñåðåä æ³íîê ïåðåìîãëà 
Â³êòîð³ÿ Ïàâëþê.

Успіх 
бадмінтоністів 
 Ó Â³ííèö³ ô³í³øóâàâ ÷åì-
ï³îíàò îáëàñò³ ç áàäì³íòîíó 
ñåðåä þíàê³â òà ä³â÷àò. Òð³é-
êà ïåðåìîæíèöü: Âåðîí³êà 
Òèìîõ³íà, Ñîô³ÿ Ìóòîâê³íà ³ 
Ìàðèíà Âåðòàõ³âñüêà. Ïåðå-
ìîæöÿìè ñåðåä þíàê³â ñòàëè 
Âîëîäèìèð Ëåäè÷, Àíòîí Ïî-
äîëÿí ³ Àíòîí Êîðîí÷àê.

Футзальні 
баталії дівчат 
 Ó Õì³ëüíèêó ïðîâåëè ÷åì-
ï³îíàò îáëàñò³ ç ôóòçàëó ñåðåä 
ä³â÷àò 2005–2006 ð. í. Çîëîò³ 
íàãîðîäè âèáîðîâ êîëåêòèâ 
Â³ííèöüêî¿ ÄÞÑØ Áëîõ³íà-
Áºëàíîâà. Ó ô³íàë³ â³í çäîëàâ 
«Ñóãàòèíêó» (Ñóãàêè, Ìîãè-
ë³â-Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí) — 4:1. 
Áðîíçîâ³ íàãîðîäè — ÄÞÑØ 
Õì³ëüíèêà.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №3 (1129)
Двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат. Для нових читачів газети 
RIA повідомляємо – в задачах цього жанру починають ходити чорні і допо-
магають білим поставити собі мат.  

Задача №2509-2512
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1                                        IV). б.Сf1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №2 (1472) від 15 січня 2020 року 
Задача №2505
I. 1. Kpa8! Kpc8  2. Cc7 b7x; II. 1. Cc7! bc7:+  2. Kpa8 c8Фx.
Задача №2506
I. 1. gh6:! T:g6  2. Kph8 T:h6x; II. 1. Фg5! Kpf7  2. Kp:h6 Th8x.
Задача №2507
I. 1. Kpb4! Tb1+  2. Kp a3 Tb3x; II. 1. Kpc2! Td2+  2. Kpc1 Kb3x.
Задача №2508
I. 1. Kd3! Te4  2. Kf2 Cg2x; 
II. 1. Kpg4! Ce2+  2. Kph4 Th5x.

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Øàõîâèé ð³ê íà Â³ííè÷÷èí³ 

â³äêðèëè òðàäèö³éíèì òóðí³ðîì 
«Çèìîâèé äåáþò» ó Æìåðèíö³. 
Â³í ïðîéøîâ ó Áóäèíêó íàóêè 
³ òåõí³êè çà ï³äòðèìêè ì³ñüêîãî 
â³ää³ëó ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó. 
À ïðåäñòàâíèê îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ 
øàõ³â ïîäàðóâàâ îðãàí³çàòîðàì 
15 êîìïëåêò³â ô³ãóð ³ øàõ³â-
íèöü, ÿê³ áóëè âèêîðèñòàí³ ï³ä 

÷àñ ³ãîð. Àäæå íà ñòàðò âèéøëà 
âåëèêà ê³ëüê³ñòü þíèõ ñïîðòñìå-
í³â — 95 þíàê³â ³ ä³â÷àò íå ñòàð-
øå 14 ðîê³â. Âîíè ïðåäñòàâëÿëè 
Â³ííèöþ, Íåìèð³â, Êðèæîï³ëü, 
Êîìàðãîðîä (Òîìàøï³ëüñüêèé 
ðàéîí), Ãí³âàíü (Òèâð³âñüêèé 
ðàéîí) ³ ãîñïîäàð³â ïîëÿ.

Ðåàëüíó áîðîòüáó çà ïåðåìîãó 
â çàãàëüíîìó çàë³êó âåëè ïðåä-
ñòàâíèêè Â³ííèöüêî¿ øàõîâî¿ 

øêîëè ³ æìåðèí÷àíè.
Ï³ñëÿ íàïðóæåíèõ áàòàë³é ïåð-

øå ì³ñöå çàéíÿâ â³ííè÷àíèí Ëåâ 
Êåðæíåð. Ðàçîì ³ç íèì òð³éêó 
êðàùèõ ñêëàëè Ïàâëî Ïàñëàâ-
ñüêèé (Â³ííèöÿ) òà ªôðåì Ñêà-
êóí (Æìåðèíêà). ×åìï³îíêîþ 
ñåðåä ä³â÷àò ñòàëà â³ííè÷àíêà 
Êàòåðèíà Ñêàêóí. Çàãàëîì îðãà-
í³çàòîðè âðó÷èëè íå ëèøå êóáêè 
³ ìåäàë³, àëå é 30 ö³ííèõ ïðèç³â 

ó ð³çíèõ âèäàõ çàë³êó.
— Ó Æìåðèíö³ øàõàìè çàéìà-

ºòüñÿ áëèçüêî ï³âñîòí³ ä³òåé, ç 
ÿêèìè ïðàöþþòü òðè òðåíåðè. 
Íåùîäàâíî ìè âèãðàëè êîìàíä-
íèé Êóáîê íà îáëàñíîìó òóðí³ð³ 
â Êðèæîïîë³. Çà ð³ê îðãàí³çîâó-
ºìî ÷îòèðè çìàãàííÿ — ïî äâà 
äîðîñëèõ ³ äèòÿ÷èõ, — êàæå òðå-
íåð ç øàõ³â Æìåðèíêè Â³êòîð 
Ëè÷ê³í.

«Зимовий дебют» у Жмеринці

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Çà ï³äñóìêàìè ìèíóëîãî ðîêó 
40-ð³÷íèé Àíäð³é Êîçàê óâ³éøîâ 
äî äåñÿòêè êðàùèõ ñïîðòñìåí³â 
Â³ííèö³ çà âåðñ³ºþ RIA/20 õâè-
ëèí. Â³í íå çàéìàºòüñÿ ïðîôå-
ñ³éíîþ ñïîðòèâíîþ êàð’ºðîþ, à º 
äåðæàâíèì ñëóæáîâöåì. Ïðàöþº 
â îáëàñíîìó Äåïàðòàìåíò³ ³íôîð-
ìàö³éíî¿ ïîë³òèêè òà êîìóí³êàö³é 
ç ãðîìàäñüê³ñòþ. Àëå â ñôåð³ çà-
ãàðòîâóâàííÿ òà çäîðîâîãî ñïîñî-
áó æèòòÿ Àíäð³é Êîçàê ìîæå äàòè 
ôîðó âñ³ì ÷åìï³îíàì, áî ö³ëèé 
ð³ê õîäèòü â îäí³é ôóòáîëö³ ÷è 
ñîðî÷ö³ ç êîðîòêèìè ðóêàâàìè. 
Íåäàðìà íàçèâàº ñåáå «êðèæà-
íîþ» ëþäèíîþ.

ПОЧИНАВ З МОРЖУВАННЯ 
Ðàí³øå Àíäð³é Êîçàê çàéìàâñÿ 

ïëàâàííÿì ³ ìîðæóâàííÿì. Ìàâ 
äîñâ³ä ³ â ñôåð³ çàãàðòîâóâàííÿ. 
Ðåãóëÿðíî ïðèéìàâ õîëîäíèé 
äóø. Çãîäîì ïîñòóïîâî â³äìîâèâ-
ñÿ â³ä ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ ïåðåéøîâ 
íà õîëîäíó.

— Çàãàðòîâóâàòèñÿ ïîòð³áíî 

ïîñòóïîâî, ìàëåíüêèìè êðîêàìè. 
ßêùî ðîáèòè öå ð³çêî, âèíèêà-
þòü ðèçèêè, ïîâ’ÿçàí³ ³ç íåñïî-
ä³âàíîþ ïîâåä³íêîþ îðãàí³çìó. 
Òîìó äëÿ áóäü-ÿêèõ çì³í ïîòð³áåí 
ï³äãîòîâ÷èé ïðîöåñ, — êàæå Àí-
äð³é Êîçàê.

Çà ñëîâàìè åêñòðåìàëà, äëÿ ñà-
ìîâäîñêîíàëåííÿ íåîáõ³äíî âè-
êîíóâàòè ö³ëèé êîìïëåêñ âïðàâ.

— Öå íå ëèøå õîëîäíèé äóø ³ 
âàííè, àëå é äèõàëüíà ã³ìíàñòè-
êà òà ïîñò³éíà ìåíòàëüíà ðîáîòà. 
Áî íåãàòèâí³ äóìêè ³ óñòàíîâêè 
òàêîæ çàáèðàþòü âàøó åíåðã³þ. 
Ò³ëüêè øëÿõîì ùîäåííî¿ ðîáîòè 
íàä ñîáîþ, ðåãóëÿðíîãî âèõîäó 
ç «êîìôîðòíèõ çîí» ìîæíà âäî-
ñêîíàëèòèñÿ! — êàæå â³í.

ВИКЛИК САМОМУ СОБІ 
Ç îñåí³ ìèíóëîãî ðîêó ïàí 

Êîçàê êèíóâ âèêëèê ñàìîìó 
ñîá³ — âèð³øèâ ùîäíÿ õîäèòè 
áåç âåðõíüîãî îäÿãó!

— Öå áóâ ì³é íàñòóïíèé åòàï 
ó ñèñòåì³ çàãàðòîâóâàííÿ — ïîâíà 
â³äìîâà â³ä òåïëîãî îäÿãó. Êîëè 
ìè âäÿãàºìî òåïë³ ðå÷³, íàø îðãà-

ВЗИМКУ ХОДИТЬ БЕЗ 
ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ 
«Крижана» людина  Вінничанин 
Андрій Козак кинув виклик сам собі. 
З осені гуляє в одній футболці чи сорочці 
з короткими рукавами

í³çì ðîçñëàáëÿºòüñÿ. Ìè ñòâîðþ-
ºìî äëÿ íüîãî «òåïëè÷í³ óìîâè». 
Òàêèì ÷èíîì ëþäèíà ñòàº çíà÷íî 
ñëàáøîþ, — ïîÿñíþº åêñòðåìàë.

Íèí³øíÿ çèìà — íå äóæå õî-
ëîäíà. Àëå ê³ëüêà äí³â òåìïåðà-
òóðà çðàíêó îïóñêàëàñÿ äî ì³íóñ 
øåñòè-ñåìè ãðàäóñ³â. ² «êðèæàíà» 
ëþäèíà âèòðèìóâàëà ¿¿ áåç ïðî-
áëåì.

— Ïðîäîâæóþ ðîáèòè òå, ïðî 
ùî çàÿâèâ íà ïî÷àòêó çèìè. 
Íå îáìåæóþ ñâî¿ ïåðåì³ùåííÿ 
â çâ’ÿçêó ç ïîíèæåííÿì òåìïåðà-
òóðè — õîäæó ó ñïðàâàõ ³ ãóëÿþ, 
ÿê çàâæäè. ²ç ðîáîòè äîäîìó íà-
ìàãàþñÿ äîáèðàòèñÿ íå íà òðàí-
ñïîðò³, à ï³øêè, — êàæå Àíäð³é 
Êîçàê. — Áàãàòî-õòî áà÷èâ ìåíå 
ï³ä ÷àñ íîâîð³÷íèõ ñâÿòêóâàíü 
ó Öåíòðàëüíîìó ïàðêó. Òîä³ 
çà òåìïåðàòóðè ì³íóñ äâà ãðàäó-
ñè ÿ ï³âòîðè ãîäèíè õîäèâ áåç 
âåðõíüîãî îäÿãó. Öå çîâñ³ì íå òå, 
ùî ãóëÿòè ï’ÿòü-äåñÿòü õâèëèí.

МЕНТАЛЬНА РОБОТА 
Çà ñëîâàìè Àíäð³ÿ Êîçàêà, 

éîãî ñèñòåìà çàãàðòóâàííÿ íà-
ïðÿìó ïîâ’ÿçàíà ç ìåíòàëüíîþ 
ðîáîòîþ.

— Ìè ìàºìî çì³íþâàòèñÿ 
âñåá³÷íî, à íå ëèøå, ïðèì³ðîì, 
ïðèçâè÷àþâàòèñÿ äî ìîðîç³â. 
Òàêèì ÷èíîì âèõîäèìî ³ç çîíè 
êîìôîðòó ³ ïåðåâ³ðÿºìî, ÷è ìà-
ºìî ìè «êîçàöüêèé ñòðèæåíü». 
Òîáòî ðîçêðèâàºìî ñâ³é ïîòåí-
ö³àë, — ãîâîðèòü íîâàòîð. — Ùîá 
çðîçóì³òè ð³âåíü ñâî¿õ ìîæëèâîñ-
òåé, ìàºìî êèäàòè ñîá³ âèêëèêè. 
² ÷èì âîíè ñêëàäí³ø³, òèì êðàùå 
òè çðîçóì³ºø, íà ùî çäàòåí.

Àíäð³é Êîçàê ïîêè ùî íå ìàº 
ó÷í³â ³ ïîñë³äîâíèê³â, àäæå 
íå ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ ìåòè 
ñòâîðþâàòè îá’ºäíàííÿ ïðèõèëü-
íèê³â çàãàðòóâàííÿ. Äî òîãî æ, 
áàãàòî ÷àñó ó åêñòðåìàëà â³äí³ìàº 
ðîáîòà àíàë³òèêîì â îáëàñíîìó 
Äåïàðòàìåíò³ ³íôîðìàö³éíî¿ ïî-
ë³òèêè. Ïðîòå ïåðåõîæ³ ïîñò³éíî 
ö³êàâëÿòüñÿ, ÷îìó â³í õîäèòü áåç 
âåðõíüîãî îäÿãó. Àíäð³é Êîçàê 
âñ³ì çàëþáêè ïîÿñíþº ñâîþ ìî-
òèâàö³þ, ä³ëèòüñÿ äîñâ³äîì.

ВІЛЬЯМ ВОЙ-
ЦЕХОВСЬКИЙ, 
СПОРТИВНИЙ ЛІКАР 
ФК «НИВА», ЯКИЙ 
РАНІШЕ ПРАЦЮВАВ 
ІЗ ЗІРКОВОЮ БОК-
СЕРСЬКОЮ КОМАН-
ДОЮ «УКРАЇНСЬКІ 
ОТАМАНИ»:

— Я вже 30 років зранку обли-
ваюся холодною водою. Коли 
буваю у селі, набираю два від-
ра в колодязі і роблю це. Але 
чи можна без проблем ходити 
взимку без верхнього одягу? 
Якщо людина правильно хар-

чується і добре загартована, то, 
напевно, так.
Водночас я не рекомендую цим 
займатися масово. Адже у кожно-
го — власна імунна система і пев-
ний рівень фізичної підготовки. 
Коли людина тривалий час займа-
ється загартовуванням, то може й 
спробувати ходити взимку в одній 
футболці. Іншим можна поради-
ти спочатку зробити кардіограму 
серця, після чого пройти спеці-
альний огляд у лікаря. Причому 
починати ходити без верхнього 
одягу варто з літа чи осені, аби 
організм поступово звикав.

«Не рекомендую цим займатися масово»

Андрій Козак збирається ходити без верхнього одягу 
всю зиму, навіть якщо почнуться сильні морози
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СКЛАД ГОСПІТАЛЬНОГО ОКРУГУ 
Мінімум одна багатопрофільна лікарня інтенсивного 
лікування. Інші медзаклади — спеціалізовані лікарні, 
діагностичні, реабілітаційні центри, хоспіси.

Втім…

Кількість багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування 
у госпітальному окрузі визначається з розрахунку загальної 
кількості населення, яке проживає у госпітальному окрузі

466732

ÇÄÎÐÎÂ’ß

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

467918

РЕКЛАМА

ПриватБанк: 4149 4978 7182 2195 
Monobank: 5375 4141 1052 2892

(Ваталінська-Кушнір Марина Анатоліївна
Vatalinska-Kushnir Maryna)

Дівчина бореться з раком молочної залози. Останні 
обстеження показали, що хвороба прогресує.

На жаль, в Україні немає лікарських протоколів, що могли 
б їй допомогти. Консиліум столичних фахівців одностайно 
обрав лікування імунотерапією. Це новітні методи, і тільки 
вони зможуть подарувати Марині шанс на одужання. 
Наразі зібрано близько 300 тисяч гривень. Але потрібно 
ще 500 тисяч, щоб почати лікування.

МАРИНІ ПОТРІБНА 
ДОПОМОГА

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Êàáì³í óõâàëèâ 
ïåðåë³ê îïîðíèõ 
çàêëàä³â îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ ó ãîñï³-

òàëüíèõ îêðóãàõ íà íàéáëèæ-
÷³ òðè ðîêè. Óñüîãî íàçâàíî 
211 îïîðíèõ ìåäóñòàíîâ.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà îáëàñíî-
ãî äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ 
Ëþäìèëè Ãðàáîâè÷, íàñòóïíèõ 
òðè ðîêè áóäå äåñÿòü îïîðíèõ 
ë³êàðåíü, ÿê³ áóäóòü ôîðìóâà-
òè åêñòðåíó ìåäè÷íó äîïîìîãó 
ïî âñ³é îáëàñò³. Öå öåíòðàëüí³ 
ðàéîíí³ ë³êàðí³ Ìîãèë³â-Ïîä³ëü-
ñüêîãî, Æìåðèíêè, ßìïîëÿ, Êî-
çÿòèíà, Êàëèí³âêè, Õì³ëüíèêà, 
Áåðøàä³.

— Òîáòî, öå îïîðí³ ë³êàðí³, ÿê³ 
ïðîïèñàí³ â íîðìàòèâíèõ äîêó-
ìåíòàõ ÌÎÇ ³ Ì³í³ñòåðñòâà ðîç-
âèòêó òåðèòîð³é (êîëèøí³é Ì³í-
ðåã³îí), íà ÿê³ áóäóòü ïîêëàäåí³ 
îñíîâí³ íàâàíòàæåííÿ, îñíîâí³ 
ìàðøðóòè åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè, — ãîâîðèòü Ëþäìèëà 
Ãðàáîâè÷.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà ì³ñüêîãî 
äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ 
Îëåêñàíäðà Øèøà, íà ð³âí³ ì³ñòà 
Â³ííèöÿ äëÿ îïîðíèõ ë³êàðåíü 

ðîçãëÿäàëèñÿ íàñòóïí³ ìåäçàêëà-
äè: öå ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ 
øâèäêî¿ äîïîìîãè, ïåðèíàòàëü-
íèé òà êàðä³îöåíòð.

ВІДПОВІДНІ УМОВИ 
Äî ïåðåë³êó âêëþ÷åíî çàêëà-

äè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî â³ä-
ïîâ³äàþòü âèìîãàì àáî ìîæóòü 
áóòè ï³äâèùåíèìè äî áàãàòîïðî-
ô³ëüíèõ ë³êàðåíü ³íòåíñèâíîãî 
ë³êóâàííÿ ïåðøîãî àáî äðóãîãî 
ð³âíÿ. Òîáòî ìîæóòü ãàðàíòóâàòè:

1. Áåçïå÷í³ñòü ìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè íà îñíîâ³ äîêàçîâî¿ ìåäè-
öèíè 

2. Ñâîº÷àñí³ñòü äîñòóïó äî ìå-
äè÷íî¿ äîïîìîãè (íå á³ëüøå ãî-
äèíè) 

3. Åêîíîì³÷íó åôåêòèâí³ñòü 
(ìàêñèìàëüíà ÿê³ñòü çà ì³í³ìàëü-
íó âàðò³ñòü) 

4. Íàëåæíå ðîáî÷å íàâàíòà-
æåííÿ òà ð³âåíü áåçïåêè ïàö³ºíòà 

ДЕ ОТРИМАТИ 
ЕКСТРЕНУ ДОПОМОГУ? 
Медреформа  У госпітальних округах 
мають визначитися з багатопрофільними 
лікарнями інтенсивного лікування. А доки 
триває перехідний етап, гарантовану 
вторинну та екстрену меддопомогу будуть 
надавати опорні лікарні. На наступних три 
роки наша область матиме десять таких 
опорних медзакладів

Кількість мешканців госпітального округу 

200 000–1 500 000 осіб 

Географічні межі округу 
— визначаються місцевою владою 

Безкоштовні 
пологи 
 Ó ÌÎÇ îïðèëþäíèëè 
ñïèñîê ïîñëóã, ÿê³ ìîæíà 
áóäå îòðèìàòè çà ïðîãðà-
ìîþ ìåäè÷íèõ ãàðàíò³é. 
Òîæ ç 1 êâ³òíÿ ãàðàíòî-
âàíèé ïàêåò ìåäè÷íèõ 
ïîñëóã ïðè ïîëîãàõ áóäå 
âêëþ÷àòè: ô³ç³îëîã³÷-
í³ ïîëîãè, óðãåíòíèé òà 
ïëàíîâèé êåñàð³â ðîçòèí, 
ìîí³òîðèíã ñòàíó ïîðîä³ëë³ 
òà äèòèíè, çíåáîëåííÿ ï³ä 
÷àñ ïîëîã³â, ëàáîðàòîðí³ 
òà ³íñòðóìåíòàëüí³ îáñòå-
æåííÿ, ³íòåíñèâíà òåðàï³ÿ 
â ðàç³ âèíèêíåííÿ óñêëàä-
íåíü ó ïîðîä³ëë³, ðåàí³-
ìàö³ÿ é ñòàá³ë³çàö³ÿ ñòàíó 
íîâîíàðîäæåíèõ.
Òàêîæ äî öüîãî ñïèñêó óâ³-
éøëè ìåòàáîë³÷íèé ñêðè-
í³íã ó íîâîíàðîäæåíèõ ³ 
âàêöèíàö³ÿ.

Грип під 
контролем
 Â³ííèöüêèé îáëàñíèé 
ëàáîðàòîðíèé öåíòð ÌÎÇ 
Óêðà¿íè çàçíà÷àº, ùî â 
îáëàñò³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
íèçüêèé ð³âåíü ³íòåíñèâ-
íîñò³ çàõâîðþâàíîñò³ íà 
ãðèï òà ÃÐÂ². 
— Âïðîäîâæ òèæíÿ çà 
ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ ç 
ïðèâîäó ÃÐÂ² çâåðíóëîñü 
7114 îñ³á, ñåðåä çàõâîð³ëèõ 
3937 (55,3 %) ä³òåé. Áóëî 
ãîñï³òàë³çîâàíî 329 îñ³á â 
ò. ÷. 220 ä³òåé. Ëåòàëüíèõ 
âèïàäê³â íå çàðåºñòðîâàíî, 
— éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³. 

КОРОТКОКОРОТКО
ГОСПІТАЛЬНИЙ ОКРУГ — ЩО МАЄ БУТИ
Госпітальний округ — функціональне об’єднання закладів охорони здоров’я. Медзаклади 
розміщені на відповідній території і забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) 
та госпітального етапу екстреної медичної допомоги населенню цієї території.

ОПОРНІ ЛІКАРНІ 
Щоб гарантувати населенню госпітального округу та 
суміжних госпітальних округів вторинну та екстрену 
медичну допомогу, визначаються опорні заклади 
охорони здоров’я на період до трьох років.

Ними можуть бути:
  Комунальні та державні заклади охорони здоров’я.

  Інші заклади охорони здоров’я, які надають 
вторинну (спеціалізовану) та третинну 
(високоспеціалізовану) медичну допомогу.

ЯКІ ЛІКАРНІ 
Функції багатопрофільних лікарень інтенсивного 
лікування І або ІІ рівня можуть виконувати ті, які 
відповідають певним вимогам 

  Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування 
першого рівня (ЛІЛ 1) повинна забезпечувати 
надання медичної допомоги не менш як 120 тис. осіб.

 Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування 
другого рівня (ЛІЛ 2) повинна забезпечувати надання 
медичної допомоги не менш як 200 тис. осіб.

ГУ 
сивного 
лікарні, 

 Час доїзду до лікарні не більше 60 хвилин

Íàñòóïí³ òðè ðîêè çà 
âòîðèíêó òà åêñòðåíó 
ìåäèöèíó ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ áóäóòü 
â³äïîâ³äàòè äåñÿòü 
ë³êàðåíü
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ËÀÉÔ

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Âàíÿ âòðàòèâ ç³ð 
ï’ÿòü ðîê³â òîìó. 
Â óêðà¿íñüêèõ 

øêîëàõ íà òîé ÷àñ ùå íå ³ñíó-
âàëî ïîñàäè àñèñòåíòà âèêëàäà÷à, 
çàâäàííÿ ÿêîãî ñóïðîâîäæóâàòè 
íåçðÿ÷èõ ä³òåé ïðîòÿãîì íàâ÷àëü-
íîãî äíÿ. Öåé îáîâ’ÿçîê âçÿëà 
íà ñåáå ìàìà õëîï÷èêà Âàëåí-
òèíà. Âîíà õîò³ëà, ùîá ñèí ìàâ 
øàíñ íà ã³äíå ìàéáóòíº. À òîìó 
ïî¿õàëà äî ðåñóðñíîãî öåí-
òðó Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè äëÿ 
ïðîõîäæåííÿ òðåí³íã³â ³ êîí-
ñóëüòàö³é. Ó Ëüâîâ³ Âàëåíòèíà 
âèâ÷èëà øðèôò Áðàéëÿ, íàâ÷è-
ëàñÿ ðîçóì³òè ïîòðåáè íåçðÿ÷èõ 
³ ä³çíàëàñÿ, ÿê ç íèìè ïðàâèëüíî 
ïîâîäèòèñÿ.

— Óñ³ ìî¿ çóñèëëÿ ìàþòü 
äåìîíñòðóâàòè ñèíó, ùî éîìó 
íå âàðòî îïóñêàòè ðóê. Ùî 
ó öüîìó æèòò³ ìîæíà çíàéòè 
âèõ³ä ç áóäü-ÿêî¿ ñèòóàö³¿, — 
ðîçïîâ³äàº Âàëåíòèíà. — Ìè ç 
²âàíêîì íàíîâî äîñë³äæóâàëè 
ñâ³ò. ² âîäíî÷àñ ìîòèâóâàëè 
ñåáå ïðèêëàäàìè íåçðÿ÷èõ ëþ-
äåé, ÿê³ çìîãëè ñåáå ðåàë³çóâàòè. 
Â Óêðà¿í³, íàïðèêëàä, º íåçðÿ-
÷èé ïðîãðàì³ñò, ÿêèé çàéìà-
ºòüñÿ ðîçðîáêîþ ïðîãðàìíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ äëÿ Apple. Ó ÑØÀ 
ïðàöþº íåçðÿ÷èé ãîíùèê, ÿêèé 
âñòàíîâëþº ñâ³òîâ³ ðåêîðäè ç³ 
øâèäêîñò³. Öå ÷óäîâ³ ïðèêëàäè, 
ùî âñå ìîæëèâå.

Ê³ëüêà ðîê³â òîìó â Óêðà¿í³ 
ïî÷àëà âïðîâàäæóâàòèñÿ ³íêëþ-
çèâíà îñâ³òà. ¯¿ ìåòà — çàáåçïå-
÷èòè ð³âíèé äîñòóï äî íàâ÷àí-
íÿ âñ³õ ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ 
çàêëàä³â. Âàëåíòèíà êàæå, ùî 
³íêëþç³ÿ ñïðàâä³ ðîçâèâàºòüñÿ, 
àëå ïðîáëåì äîñ³ çàëèøàºòüñÿ 
÷èìàëî.

— Ó íåçðÿ÷èõ ä³òåé º ïåâí³ ïî-
òðåáè. Ïî-ïåðøå, öå àðõ³òåêòóð-
íà äîñòóïí³ñòü. Äèòèí³ ìàº áóòè 
çðó÷íî éòè äî øêîëè. Íà âõîä³ 
ó çàêëàä ìàþòü áóòè âñòàíîâëåí³ 
çâóêîâ³ ìàÿ÷êè. Ó êîðèäîðàõ ìà-
þòü áóòè ïîðó÷í³, ùî âåñòèìóòü 

äî êàá³íåò³â òà âáèðàëåíü. Ñàì³ 
âáèðàëüí³ íåîáõ³äíî îáëàøòîâó-
âàòè ñïåö³àëüíèì ÷èíîì, — ïðî-
äîâæóº Âàëåíòèíà. — Ä³òè ìàþòü 
ðîçóì³òè, äå ÿêèé êàá³íåò. Äëÿ 
öüîãî ìîæíà ðîáèòè ñïåö³àëüíå 
ìàðêóâàííÿ ç ëèïêèõ ñòð³÷îê. 
Îñîáëèâà óâàãà ìàº ïðèä³ëÿòèñÿ 
àóä³î-äèñêðèïö³¿. Ñåáòî âñå, ùî 
â³äáóâàºòüñÿ ï³ä ÷àñ óðîê³â, ìàº 
îçâó÷óâàòèñÿ. Õòî ïðèéøîâ, õòî 
âèéøîâ, ùî çîáðàæåíî íà ìà-
ëþíêó, ÿêèõ òîé ìàëþíîê êî-
ëüîð³â. Íà ïðàêòèö³, á³ëüø³ñòü 
öüîãî ó øêîëàõ â³äñóòíº.

НА ВЛАСНОМУ ДОСВІДІ. ЯК ЦЕ — 
БУТИ МАМОЮ НЕЗРЯЧОЇ ДИТИНИ 
Школа життя  Поговорили з 
Валентиною Гарник, мамою незрячого 
Вані. Вона розповідає, які потреби 
є у незрячих дітей і наскільки цим 
потребам відповідають вінницькі 
школи. Які навички потрібно розвивати 
у таких дітей і ким вони можуть стати 
у майбутньому. А також про те, чи важко 
їй дається виховання сина

НЕМАЄ СВОГО ОБЛАДНАННЯ 
Íà ñüîãîäí³ ³ñíóº áåçë³÷ äåâàé-

ñ³â, ùî ðîçðîáëåí³ ñïåö³àëüíî 
äëÿ íåçðÿ÷èõ. Âîíè ïîºäíóþòü 
â ñîá³ àóä³îêíèãè, êàëüêóëÿòî-
ðè, íàâ³ãàòîðè òà ³íø³ âàæëèâ³ 
äëÿ òàêèõ ëþäåé ðå÷³. ª ïðî-
ãðàìè äëÿ îçâó÷êè âñ³õ ä³é ï³ä 
÷àñ ðîáîòè íà êîìï’þòåð³. Íåäî-
ë³ê ëèøå â òîìó, ùî Óêðà¿íà 
âëàñíèõ àíàëîã³÷íèõ ðîçðîáîê 
íå ìàº. Òîìó ¿õ äîâîäèòüñÿ êó-
ïóâàòè çà êîðäîíîì. Çîêðåìà, 
ó Ðîñ³¿. Íà æàëü, ö³ ïðîãðàìè 
íå ðîçóì³þòü äåÿêèõ óêðà¿íñüêèõ 
ë³òåð, ÷åðåç ùî éäå âèêðèâëåííÿ 
ï³ä ÷àñ â³äòâîðåííÿ.

Âàëåíòèíà ðîçïîâ³äàº, ùî ¿¿ 
ñèí ïèøå ãðèôåëåì, õî÷à ó ðîç-
âèíåíèõ êðà¿íàõ ñüîãîäí³ àêòèâ-
íî âèêîðèñòîâóþòü áðàéë³âñüê³ 
äðóêàðñüê³ ìàøèíêè. Âàðò³ñòü 
òàêî¿ ìàøèíêè ïî÷èíàºòüñÿ â³ä 
16 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ïðè äåðæàâí³é 
ñóáâåíö³¿, áëèçüêî øåñòè òèñÿ÷ 
ãðèâåíü íà ð³ê, ïðèäáàòè òàêèé 
ïðèëàä äóæå ñêëàäíî.

Êð³ì òîãî, ó ðåêîìåíäàö³ÿõ 
Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè Óêðà¿íè º 
áðàéë³âñüêèé ïðèíòåð. Â³í ì³ã áè 
çíà÷íî ïîëåãøèòè îñâ³òí³é ïðî-

öåñ íåçðÿ÷èì â³ííè÷àíàì. Àëå 
éîãî âàðò³ñòü 170 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Ïðî ïðèäáàííÿ òàêîãî äëÿ Â³-
ííèö³ ìîâè íå éäå.

ЯК ДОСЯГТИ УСПІХУ 
НЕЗРЯЧИМ 

Âàí³ âæå 15 ðîê³â. Àëå Âàëåí-
òèíà âñå îäíî áî¿òüñÿ â³äïóñêà-
òè ñèíà îäíîãî äî øêîëè. Êàæå, 
ùî ó Â³ííèö³ íåäîñòàòíüî óâàãè 
ïðèä³ëÿºòüñÿ îçâó÷åííþ çóïèíîê. 
Äàëåêî íå âñ³ òðîòóàðè îáëàäíàí³ 
òàêòèëüíîþ ïëèòêîþ. ×åðåç öå 
íåçðÿ÷³é äèòèí³ ìîæå áóòè ñêëàä-
íî çîð³ºíòóâàòèñÿ.

— Ó äå÷îìó Âàíÿ ñàìîñò³éíèé. 
Â³í ìîæå ñïîê³éíî ðîç³ãð³òè 
ñîá³ ¿æó, ïîñìàæèòè ÿº÷íþ, àáî 
çðîáèòè ÿêèéñü êîêòåéëü. Ìîæå 
âèéòè ó ìàãàçèí. Çàðàç ÿêðàç 
â÷èìîñÿ ðîçï³çíàâàòè êóïþðè 
íà äîòèê, — ðîçïîâ³äàº Âàëåí-
òèíà. — ß íå ìîæó ñêàçàòè, ùî 
âèõîâóâàòè íåçðÿ÷ó äèòèíó âàæ-
êî. Í³, ÿ íàâïàêè ùàñëèâà â³ä 
òîãî, ùî â³í ó ìåíå º. ²âàíêî 
ï³äòðèìóº ìåíå ïñèõîëîã³÷íî, 
à ³íîä³ äîïîìàãàº ô³çè÷íî.

Ìèíóëîãî ðîêó ó Â³ííèö³ 
â³äêðèëè ïåðøèé ³íêëþçèâ-

íî-ðåñóðñíèé öåíòð. Â³í ìàº 
çàáåçïå÷èòè ÿê³ñíèé ñóïðîâ³ä 
³íêëþçèâíî¿ îñâ³òè. Òàì ìîæóòü 
îòðèìàòè äîïîìîãó ä³òè òà áàòü-
êè ç ð³çíèõ êàòåãîð³é. Âàëåí-
òèíà êàæå, ùî öåíòð ñïðàâä³ 
òåõí³÷íî çàáåçïå÷åíèé: «Ò³ëüêè 
øêîäà, ùî òàì íåìàº ìîæëè-
âîñò³ áðàòè òà êîðèñòóâàòèñÿ 
öèì îáëàäíàííÿì âäîìà àáî 
ó øêîë³».

Ïðàêòèêà ïîêàçóº, ùî ó ðîç-
âèíåíèõ êðà¿íàõ íåçðÿ÷³ ìîæóòü 
áóòè óñï³øíèìè ïðîãðàì³ñòà-
ìè, ìàñàæèñòàìè, êóõàðÿìè àáî 
þðèñòàìè. Â Óêðà¿í³ ç öèì íå òàê 
ðàéäóæíî. Äåÿê³ íåçðÿ÷³ âèìóøå-
í³ ïðàöþâàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ 
Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ñë³ïèõ, 
äå çàðïëàòè ìîæóòü ñòàíîâèòè 
400–600 ãðí íà ì³ñÿöü.

— Íà ìîþ äóìêó, íåçðÿ÷³ ìî-
æóòü àäàïòóâàòèñÿ äî íàâêîëèø-
í³õ óìîâ ³ äîñÿãòè óñï³õó, — ãî-
âîðèòü Âàëåíòèíà. — Äëÿ öüîãî 
âîíè ìàþòü îïàíóâàòè ÷îòèðè 
íàâè÷êè: âîëîä³ííÿ òðîñòèíîþ, 
çíàííÿ øðèôòà Áðàéëÿ, çíà-
ííÿ àíãë³éñüêî¿ òà âîëîä³ííÿ 
êîìï’þòåðîì. Ìè ç ²âàíêîì íàä 
öèì àêòèâíî ïðàöþºìî.

Валентина працює вчителькою 
у гуманітарній гімназії №1, а та-
кож є головою громадської ор-
ганізації «Сьоме бачення», що 
сприяє покращенню освітніх 
умов незрячих вінничан. Не-
щодавно спільно з іншою орга-
нізацією «Українською Спілкою 
Інвалідів» вона провела благо-
дійний концерт «Казка на білих 
лапах». У ньому взяв участь ві-
домий акапельний колектив 
«Піккардійська Терція», а також 

незрячі дітки віком 4–12 років з 
різних міст країни.
Гроші з продажу квитків пішли 
на створення фільмів для не-
зрячих, запис нових аудіокниг 
та придбання необхідного об-
ладнання для навчання незря-
чих, зокрема і в нашій області.
У Вінницькій області наразі живе 
понад 60 дітей з глибоким по-
рушенням зору та шість тотально 
незрячих. Двоє з них навчаються 
у Вінниці.

«Казка на білих лапах» 

Валентина та її 15-річний син Іван. Хлопець тотально незрячий, 
але мама робить все можливе, щоб у нього було гідне майбутнє 

«Óñ³ ìî¿ çóñèëëÿ ìàþòü 
äåìîíñòðóâàòè ñèíó, 
ùî éîìó íå âàðòî 
îïóñêàòè ðóê. Ùî 
ìîæíà çíàéòè âèõ³ä 
ç áóäü-ÿêî¿ ñèòóàö³¿» 



15 RIA, Ñåðåäà, 22 ñ³÷íÿ 2020

Ланцюг єдності 
 Ùîðîêó, ó Äåíü Ñî-
áîðíîñò³ â³ííè÷àíè âèõî-
äÿòü íà âóëèö³ ì³ñòà, àáè 
âçÿòèñÿ çà ðóêè ³ ñòâîðèòè 
æèâèé ëàíöþã ºäíîñò³. 
Öüîãî ðîêó àêö³ÿ ðîçïî-
÷íåòüñÿ 22 ñ³÷íÿ î 17.30. 
Ëàíöþã ïî÷èíàòèìåòüñÿ ç 
Öåíòðàëüíîãî ìîñòó.
Îðãàí³çàòîðè àêö³¿ íàãîëî-
øóþòü, ùî ïîä³ÿ â³äáó-
âàòèìåòüñÿ áåç ïàðò³éíî¿ 
ï³äòðèìêè òà ñèìâîë³êè.

Смертельна 
ДТП на об’їзній 
 Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ ó ïî-
íåä³ëîê, 20 ñ³÷íÿ, áëèçü-
êî ï’ÿòî¿ ãîäèíè âå÷îðà 
íà Îá’¿çíîìó øîñå ïîáëèçó 
ñåëèùà Äåñíà.
— Ñë³ä÷³ âñòàíîâèëè, ùî 
çà êåðìîì àâòîìîá³ëÿ 
ÇÀÇ ïåðåáóâàëà 31-ð³÷íà 
â³ííè÷àíêà, ëåãêîâèêîì 
ÂÀÇ 2114 êåðóâàâ 39-ð³÷-
íèé æèòåëü Â³ííèöüêîãî 
ðàéîíó, — êàæóòü ó â³ää³ë³ 
êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿.
Íà ì³ñö³ ïîä³¿ çàãèíóëà 
50-ð³÷íà ïàñàæèðêà ÂÀÇó. 
Âîä³¿ îáîõ àâò³âîê ãîñ-
ï³òàë³çîâàí³. Êð³ì âîä³ÿ, 
â ñàëîí³ àâòîìîá³ëÿ ÇÀÇ 
ïåðåáóâàëà 2-ð³÷íà äèòèíà. 
Ä³â÷èíêó îãëÿíóëè ë³êàð³, 
âîíà íå ïîòðåáóâàëà ãîñï³-
òàë³çàö³¿.

КОРОТКОКОРОТКО

РЕКЛАМА

467700

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352 

Íàéêðàùèé ïîäàðóíîê — öå 
åìîö³¿. Ãàçåòà RIA ðàçîì ç òóðà-
ãåíö³ºþ «SORRENTO» âèð³øèëà 
ïîäàðóâàòè ïåðåäïëàòíèêàì âè-
äàííÿ íåçàáóòí³ åìîö³¿ â³ä ïîäî-
ðîæ³ ªâðîïîþ. Â³äòàê, 15 ñ³÷íÿ 
â³äáóâñÿ ðîç³ãðàø ïóò³âêè íà äâîõ 
â ÷îòèðèäåííèé òóð «Â³äåíñüêèé 
åêñïðåñ». Âèäàííÿ íå âïåðøå äà-
ðóº òàê³ ïðåçåíòè â³ííè÷àíàì, 
à äëÿ òóðàãåíö³¿ «SORRENTO» 
öå ïåðøèé òàêèé äîñâ³ä. ßê, 
âëàñíå, ³ äëÿ ïåðåìîæíèö³ ðîç³-
ãðàøó ²ðèíè Ïåëþõ.

Â³ííè÷àíêà, ìàòè òðüîõ ä³òåé, 
ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì äî öüîãî äíÿ ïî-
äîðîæóâàëè ëèøå Óêðà¿íîþ. Ïåðåä 
Íîâèì ðîêîì ãàäàëè, êóäè öå ãàé-
íóòè óäâîõ. Òà, ÿê ó íàðîä³ êàæóòü, 
ùîá âèãðàòè â ëîòåðåþ, ïîòð³áíî 

õî÷à á ëîòåðåéíèé êâèòîê êóïèòè. 
²ðèíà ïåðåä ñâÿòàìè ïåðåäïëàòèëà 
ãàçåòó, ³ âæå ï³ñëÿ ïåðøîãî âèïóñêó 
îòðèìàëà çâ³ñòêó, ùî âèãðàëà òóð 
ªâðîïîþ. Ó ðåäàêö³¿ ãàçåòè RIA 
20 ñ³÷íÿ â³ííè÷àíêà îòðèìàëà ïî-
äàðóíêîâèé ñåðòèô³êàò.

— ß ç äèòèíîþ áóëà ó ë³êàð-
í³, ó ðåíòãåí-êàá³íåò³. Òóò ìåí³ 
òåëåôîíóþòü ç ãàçåòè RIA ³ ïî-
â³äîìëÿþòü ùàñëèâó íîâèíó, ùî 
ÿ ïåðåìîãëà! — ðîçêàçóº ïåðå-
ìîæíèöÿ. — Ðàäîñò³ ìî¿é íå áóëî 
ìåæ, àäæå í³êîëè í³÷îãî íå âè-
ãðàâàëà. Â³äðàçó ïîäçâîíèëà 
÷îëîâ³êîâ³ ³ ñïîâ³ñòèëà, ùî íàñ 
÷åêàº ÷îòèðèäåííà ðîìàíòè÷íà 
ïîäîðîæ ó Êðàê³â, Â³äåíü, Áóäà-
ïåøò. Îñê³ëüêè íàì äîçâîëèëè 
îáðàòè äàòó ïîäîðîæ³, ìè ïî¿äåìî 
ó ëþòîìó. Óñ³ì äðóçÿì òåïåð ðîç-
ïîâ³äàþ, ùî ç RIA âñå ìîæëèâî!

ПЕРЕДПЛАТИЛИ RIA – 
ПОЇДУТЬ У ПОДОРОЖ 
Вітаємо!  Ірина Пелюх стала 
переможцем розіграшу туру до Європи 
серед передплатників RIA. Вінничанка 
разом із першим номером газети 
отримала звістку, що виграла 
чотириденний тур на двох у Краків, 
Відень, Будапешт. «Віденський експрес» 
стане для подружжя Пелюх першою 
подорожжю до Європи

— Ó öüîìó òóð³ â³ííè÷àíè ìà-
òèìóòü ìîæëèâ³ñòü â³äâ³äàòè òðè 
íåéìîâ³ðíèõ ºâðîïåéñüêèõ ì³ñ-
òà, — ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð àãåíö³¿ 
«SORRENTO» Íàòàë³ÿ Ñïðèí-
÷àí. — Ïîçíàéîìèòèñÿ ç âåëè÷-
íîþ àðõ³òåêòóðîþ ìàëüîâíè÷îãî 
Êðàêîâà, â³äâ³äàòè ºâðîïåéñüêó 

êóëüòóðíó ñòîëèöþ Â³äåíü, òà ïî-
áà÷èòè ïåðëèíó Äóíàþ — Áóäà-
ïåøò. Íàì ïðèºìíî, ùî ðàçîì ç 
ðåäàêö³ºþ ãàçåòè RIA ìè çðîáèëè 
òàêèé ïîäàðóíîê ïåðåäïëàòíèêàì 
âèäàííÿ, ³ ùî çàâäÿêè íàì ñ³ìåé-
íà ïàðà ìàº ìîæëèâ³ñòü âïåðøå 
ïîáóâàòè ó ªâðîï³.

Ірина Пелюх — переможець розіграшу серед 
передплатників RІА 

ËÀÉÔ



16 RIA, Ñåðåäà, 22 ñ³÷íÿ 2020 Óñ
ÿ à

ô³
ø

à 
Â³

íí
èö

³ í
à ñ

àé
ò³:

кінотеатр 
ім. Коцюбинського

КІНО 

Віддана
Драма, 22.01, поч. о 16.00, 19.55, 21.55
23.01–29.01, час сеансів за тел. 52–59–78

 Під водою
Трилер, 22.01,   поч.   о 16.30 
23.01–29.01,   час   сеансів  —  за   тел.   52–59–78 

Гламурний бізнес
Комедія, 22.01, поч. о 12.10, 18.20
23.01–29.01,   час   сеансів  —  за   тел.   52–59–78 

Прокляття
Жахи, 22.01, поч. о 14.30, 21.55
23.01–29.01, час сеансів за тел. 52–59–78

Хто тобі доктор?
Комедія, 22.01, поч. о 20.10
23.01–29.01, час сеансів за тел. 52–59–78

КІНОТЕАТР РОДИНА
Дулітл
Пригода, 22.01, поч. о 14.00

Мої думки тихі
Трагікомедія, 22.01, поч. о 18.00

Пекельна Хоругва, або Різдво козацьке
Пригоди, 23.01–29.01, поч. о 16.00

ЕКС
Кримінальний бойовик, 23.01–29.01, поч. о 18.00

Погані хлопці назавжди
Екшн, 23.01–29.01, поч. о 20.00

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Прокляття
Жахи, 22.01, поч. о 21.25

Дулітл
Пригода, 22.01, поч. о 10.00, 15.55, 19.30

Гламурний бізнес
Комедія, 22.01, поч. о 17.50

Джуманджі: Наступний рівень
Комедія, 22.01, поч. о 13.35

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Одного разу в Голлівуді
Драма, 22.01, поч. о 15.20, 21.30
23.01–29.01, довідка — за тел. (096)003–50–50

Дулітл
Пригоди, 22.01, поч. о 9.00, 10.40, 12.50, 13.10, 
15.00, 17.10, 18.30, 19.20, 20.40, 22.50
23.01–29.01, довідка — за тел. (096)003–50–50

Ігри з вогнем
Комедія, 22.01, поч. об 11.10
23.01–29.01, довідка — за тел. (096)003–50–50

Кішки
Мюзикл, 22.01, поч. о 14.00
22.01–29.01, довідка — за тел. (096)003–50–50

Судити по совісті
Драма, 22.01, поч. о 16.40, 19.20, 22.00
23.01–29.01, довідка — за тел. (096)003–50–50

ÀÔ²ØÀ

ВИСТАВКИ 
Музей моделей 
транспорту 
у Вінниці
У самому центрі міста 
(вул. Соборна, 64) 
працює унікальний 
музей, який налічує 

близько 5037 моделей транспорту. Аналогів музей 
не має ні в Україні, ні в Європі. Виставка унікальна 
і дуже дорога, розподіляється на кілька частин: 
вантажні, легкові, спеціальні автомобілі, авто-
буси, мотоцикли, військова техніка ручної роботи 
(збірки), а також потужна колекція живих двигунів 
автомобілів, вузлів і агрегатів.
Власник колекції Музею моделей транспорту — 
Олександр Вдовиченко. Площа музею складає 
180 квадратних метрів. У музеї в межах про-
грами виховання дітей та молоді діють безко-
штовні групові екскурсії для школярів, для решти 
відвідувачів вхід платний, але за доступними 
цінами — 20 грн для дорослих, для пенсіонерів і 
студентів — 10 грн.

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.

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

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

Смішні гроші
Комедія для дорослих
25.01, поч. о 18.30
Дрібний англійський 
службовець у свій день 
народження знаходить 
дипломат з великою 
сумою грошей. Бажаючи 

приховати від поліції свою знахідку, він потрапляє 
в непрості комічні ситуації, які граничать з відвер-
тим фарсом і театром абсурду.

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

Анна Кареніна
Театральний роман
29.01, поч. о 16.00
Вистава цікава глядачам, 
тому що в будь-які часи 
людям важливо розібра-
тися в собі і в найголо-
внішому — взаєминах між 

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

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
Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат
Комедія за мотивами української народної казки
25.01, поч. об 11.00 та 13.00

Кому потрібен сніговик
Зимова пригода
26.01, 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».

Святослав Кондра-
тів #турВіКінг
16 лютого в обласній 
філармонії зустрічайте 
Святослава Кондратіва 
з проектом #СвітОчима-
Скрипаля. Він відомий 
дивовижними музични-

ми відео, які знімає скрипаль у найпрекрасніших 
куточках світу — Метеорах Греції, дюнах Сахари, 
Норвезьких фіордах, Венеції, Барселоні… Початок 
концерту о 17.00, вартість квитків — від 240 грн.

Melovin у Вінниці
6 березня на сцені 
Будинку офіце-
рів зустрічайте 
Melovin з концертом 
OCTOPUS. Саме так 
називається платівка 
співака, яку він предста-

вить. Що ми почуємо і побачимо? Вісім нових 
композицій, за кількістю яких співак і назвав 
свій альбом. Адже OCTOPUS перекладається як 
восьминіг. Неймовірне сучасне шоу від учасника 
«Євробачення»-2018. Неймовірно щиру розмову 
про почуття, які вкладені у кожну пісню нового 
альбому, та відомі улюблені пісні співака.
Початок о 19.00, вартість квитків: 150–650 грн.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 
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Підйомний механізм «Бутон» 
частково відрізнятиметься від 
башти огляду для Відня.
Як пояснили на заводі, головна 
відмінність у самій щоглі. В огля-
довому механізмі для австрій-
ської столиці щогла стаціонарна. 
У підйомнику для Чернівців вона 
буде розкладатися і складати-
ся. У такий спосіб підніматиме 
і опускатиме капсулу.
Ще одна відмінність — під час 

підняття капсула не здійснюва-
тиме оберти навколо осі, як це 
зроблено у башті для Відня.
У неробочому стані капсула на-
гадуватиме клумбу на площі.
Підніматимуть ї ї на висоту 
40 метрів. Розрахована при-
близно на 40 туристів. Можли-
во, в центрі встановлять бар.
Передбачена можливість для 
користування людьми на інва-
лідних візках.

Побачити історичне місто з 40-метрової висоти 

Завод «Аналог» — єдине в Укра-
їні підприємство, де виготовля-
ють весь спектр атракціонної 
техніки. Коли заходиш у цех, 
дивишся на купи металу, роботу 
токарів, не віриться, що резуль-
татом їхньої роботи стають такі 
унікальні механізми.
Упродовж останніх 20-ти років 
на заводі розроблено та виготов-
лено 40 видів різних атракціонів. 
Серед них є особливо складні: 
вежі вільного падіння з висоти 
50–70 метрів, американські гір-

ки, ланцюгові каруселі великих 
розмірів, колеса і вежі огляду.
Починаючи з 1997-го року, 
на заводі виготовлено понад 
700 атракціонів для ста регіо-
нів світу.
Вироби з вінницькою маркою вста-
новлені — від російської Находки 
на сході до польського Хожува 
на заході, від Тюмені на Півночі — 
до Луанди (Ангола) на півдні.
Підприємство має міжнародний 
сертифікат системи управління 
якістю продукції.

Понад 700 атракціонів виготовили для ста країн!

ÄÎÑßÃÍÅÍÍß
ОГОЛОШЕННЯ

Робота 
1-2 приймальника замовлень в офіс. 
Переговори, допомога керівнику. З/п 
до 10000 Тел.:(093) 133-40-83 

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

Адміністративно-кадрова робота. 
Оплата єврорівня. Можливість 
виплати щотижня. Тел.:(068)158-93-
50, (063)783-70-57 

Sort date: 21.01.2020, №4/2020

За ДТП отримав 
9 років 
 Âîä³é, ÿêèé ñïðè÷èíèâ 
ñìåðòåëüíó àâòîïðèãîäó 
óë³òêó 2017 ðîêó, îòðèìàâ 
ïîêàðàííÿ — 9 ðîê³â ³ 
6 ì³ñÿö³â ïîçáàâëåííÿ âîë³. 
Öåé âèðîê â³í îñêàðæóâàâ 
ïîíàä ð³ê, àëå éîãî ñòàðàí-
íÿ áóëè ìàðíèìè.
Íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ 
2017 ðîêó íà àâòîäîðîç³ 
«Æèòîìèð-Ìîãèë³â-Ïî-
ä³ëüñüêèé», íåïîäàë³ê 
ïîâîðîòó íà ñåëî Ñàëü-
íèê Êàëèí³âñüêîãî ðàéî-
íó 38-ð³÷íèé êèÿíèí çà 
êåðìîì «Ìåðñåäåñ-Áåíö 
Å-320» âè¿õàâ íà çóñòð³÷íó 
ñìóãó ðóõó. Òàì â³í äîïóñ-
òèâ ç³òêíåííÿ ç àâòîìîá³ëåì 
«Äåó Ëàíîñ», ÿêèé ðóõàâñÿ 
ó çóñòð³÷íîìó íàïðÿìêó. 
Çà êåðìîì äðóãîãî àâòî 
áóâ æèòåëü ì³ñòà Õìåëü-
íèöüêèé. Ó ÄÒÏ çàãèíóâ 
â³í òà òðîº éîãî ïàñàæèð³â. 
×åòâåðî ìîëîäèõ ëþäåé, óñ³ 
õìåëüíè÷÷àíè, â³êîì â³ä 24 
äî 29 ðîê³â, ÿê³ ðîçáèëèñÿ 
ï³ä Ñàëüíèêîì, ïîâåðòàëè-
ñÿ äîäîìó ç â³äïî÷èíêó.
Ó ïðîêóðàòóð³ çàçíà÷àþòü, 
ùî íà ìîìåíò ñêîºííÿ 
àâàð³¿ âîä³é «Ìåðñåäåñà» 
áóâ ïîçáàâëåíèé ïðàâà 
êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèìè 
çàñîáàìè. 
Ó 2018 ðîö³ êèÿíèíà ñóä 
âèçíàâ âèííèì ó ñêîºíí³ 
ÄÒÏ, ÿêå çàáðàëî ÷îòèðè 
ëþäñüê³ æèòòÿ òà âèí³ñ âè-
ðîê. Çà ÷îòèðè ìîëîä³ æèò-
òÿ — 9 ðîê³â óâ'ÿçíåííÿ. Ç 
òàêèì ð³øåííÿì ï³äñóäíèé 
íå ïîãîäèâñÿ òà íàìàãàâñÿ 
îñêàðæèòè ð³øåííÿ.
— Âèíóâàòåöü ÄÒÏ îñêàð-
æóâàâ ð³øåííÿ ñóäó ó ð³ç-
íèõ ³íñòàíö³ÿõ, àëå äîâîäè 
ïðîêóðîðà áóëè ïåðåêîí-
ëèâèìè é áåççàïåðå÷íèìè. 
Ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíîãî 
Ñóäó çàëèøåíî áåç çì³í 
âèðîê Êàëèí³âñüêîãî 
ðàéîííîãî ñóäó òà óõâàëó 
Â³ííèöüêîãî àïåëÿö³éíîãî 
ñóäó ó ñïðàâ³, — çàçíà÷àþòü 
ó ïðåñ-ñëóæá³ ïðîêóðàòóðè 
îáëàñò³.

КОРОТКОКОРОТКО

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ìóçåºì àðõ³òåê-
òóðè ìîæíà íàçâàòè 
öåíòðàëüíó ÷àñòèíó 
×åðí³âö³â. Íàïðè-

êëàä, âóëèöåþ Îëüãè Êîáèëÿí-
ñüêî¿, ùî º ï³øîõ³äíîþ, íåìîæ-
ëèâî ïðîéòè, àáè íå çóïèíèòèñÿ 
á³ëÿ êîæíîãî áóäèíêó. Ùî íå ñïî-
ðóäà — òî øåäåâð àðõ³òåêòóðè.

Ïðî áóä³âëþ íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Þð³ÿ Ôåäü-
êîâè÷à — ãîä³ ãîâîðèòè. Âîíà — 
ãðàíä³îçíà! Íåñïðîñòà âêëþ÷åíà 
äî ðåºñòðó ñâ³òîâî¿ ñïàäùèíè 
ÞÍÅÑÊÎ. ßê ñòâåðäæóþòü 
ôàõ³âö³, òàêèõ àðõ³òåêòóðíèõ àí-
ñàìáë³â ó íàø³é äåðæàâ³ íåáàãàòî.

ßê ìîæíà ïîêàçàòè òóðèñòàì 
âèòîí÷åí³ ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè 
ç âèñîòè?

ÞÍÅÑÊÎ çàáîðîíÿº áóäóâàòè 
â ³ñòîðè÷íèõ ÷àñòèíàõ ì³ñò ñïî-
ðóäè, ùî âèù³ â³ä ñòàðèõ áóä³âåëü.

Ó ³íæåíåð³â â³ííèöüêîãî 
«Àíàëîãà» âèíèêëà ö³êàâà ³äåÿ, 
ùî äàº ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè öå, 
íå ïîðóøóþ÷è âèìîãè ñâ³òîâî¿ 
îðãàí³çàö³¿. Çàäóìîì íàøèõ ôà-
õ³âö³â âèð³øèëà ñêîðèñòàòèñÿ 
âëàäà ×åðí³âö³â äëÿ ïðèâàáëåí-
íÿ äî ì³ñòà ùå á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ 
òóðèñò³â.

ДЕ БУВ ПАМ’ЯТНИК 
ІМПЕРАТРИЦІ 

Ï³äéîìíèé ìåõàí³çì, ðîçðî-
áëåíèé êîíñòðóêòîðàìè «Àíà-

ëîãà», ìàº ïðèíöèï êâ³òêè, ùî 
ðîçêðèâàº ñâî¿ ïåëþñòêè.

— Íàøà ³äåÿ, íà ïåðøèé ïî-
ãëÿä, íàäçâè÷àéíî ïðîñòà, — ðîç-
ïîâ³ëè íà ï³äïðèºìñòâ³. — Âñòà-
íîâëþºìî êàïñóëó ç ï³äéîìíèì 
ìåõàí³çìîì. Ó íå¿ çàõîäÿòü òóðèñ-
òè. Ìåõàí³çì ï³äí³ìàº ¿õ âãîðó. 
Ó òàêèé ñïîñ³á â³äáóâàºòüñÿ îãëÿ-
äîâà åêñêóðñ³ÿ. Îãëÿä çàê³í÷è-
ëè, ìåõàí³çì îïóñòèâñÿ äî íèçó, 
òóðèñòè çàëèøèëè êàïñóëó, âîíà 
çàêðèëàñÿ ³ ÷åêàº íîâèõ â³äâ³ä-
óâà÷³â, îõî÷èõ ïîáà÷èòè ì³ñòî ç 
âèñîòè. Âèìîãè ÞÍÅÑÊÎ íå ïî-
ðóøåíî, áî öå íå ñòàö³îíàðíà 
ñïîðóäà. Àëå òóðèñòè âñå îäíî 
ïîáà÷èëè ì³ñòî ç âèñîòè.

Ó ×åðí³âöÿõ âèçíà÷èëè ì³ñöå 
äëÿ âñòàíîâëåííÿ òàêîãî ï³äéîì-
íèêà. Éîãî ïëàíóþòü îáëàäíàòè 
íà öåíòðàëüí³é ïëîù³ Ñîáîðí³é. 
Ðàí³øå âîíà ìàëà íàçâó Àóñòð³ÿ 
ïëÿö. Çà ÷àñ³â Àâñòð³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ 
òàì ñòîÿâ 8-ìåòðîâèé ìàðìóðîâèé 
ïàì’ÿòíèê «Àâñòð³¿», àáî éîãî ùå 
íàçèâàëè «Ìàòè Àâñòð³ÿ». Æ³íî÷à 
ô³ãóðà íàãàäóâàëà ñâî¿ì çîáðàæåí-
íÿì ïîñòàòü ³ìïåðàòðèö³, çà ÷àñ³â 
ïðàâë³ííÿ ÿêî¿ Áóêîâèíà ñòàëà 
÷àñòèíîþ Àâñòð³¿.

Ïàì’ÿòíèê çíèùèëè ï³ñëÿ Ïåð-
øî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Çðîáèëè öå 
ðóìóíñüê³ çàãàðáíèêè. Â³äíàéòè 
éîãî âäàëîñÿ ó ðîêè íåçàëåæíîñ-
ò³. ßê çãàäóºòüñÿ â îäí³é ç ïóáë³-
êàö³é, ñòàëîñÿ öå ó 2003 ðîö³. Ï³ä 
÷àñ âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò 
â³äêîïàëè ôðàãìåíò ñêóëüïòóðè. 
Âîíà áóëà áåç ãîëîâè. Íèí³ çà-

«БУТОН» З ВІННИЦІ 
РОЗКВІТНЕ У ЧЕРНІВЦЯХ 
Технології  Систему унікального 
підйомного механізму виготовляють 
на підприємстві «Аналог». Замовник — 
міська влада Чернівців. «Бутон» — таку 
назву має підйомник — «виросте» 
на центральній площі буковинського 
міста Соборній. Загалом на заводі 
виготовлено понад 700 атракціонів для 
ста регіонів світу! Без жодної рекламації

ëèøêè çáåð³ãàþòüñÿ â îäí³é ç 
ðåñòàâðàö³éíèõ ìàéñòåðåíü.

Äî ðå÷³, ïðî Àâñòð³þ çãàäàëè 
íåñïðîñòà.

Òîð³ê ôàõ³âö³ «Àíàëîãà» çàâåð-
øèëè ðîáîòè îãëÿäîâî¿ áàøòè äëÿ 
ñòîëèö³ Àâñòð³¿ — Â³äíÿ. Íèí³ áà-
øòà ïðàöþº, º îêðàñîþ îäíîãî ç 
íàéá³ëüøèõ ó ªâðîï³ ïàðêó ðîç-
âàã — «Ïðàòåð». Öåé ôàêò ñòàâ îä-
íèì ç àðãóìåíò³â äëÿ ÷åðí³â÷àí. 
Âîíè çðîçóì³ëè, ùî ìàþòü ñïðàâó 
ç òèìè, õòî ïðîïîíóº êîíêðåòèêó. 
Â³ííèöüêèì ôàõ³âöÿì º ùî ïîêà-
çàòè ç óæå çðîáëåíîãî. ̄ õíþ íåïðî-
ñòó ðîáîòó óæå îö³íèëè ºâðîïåéö³.

ЗАВЕРШИЛИ МЕТАЛЕВУ 
КОНСТРУКЦІЮ, 
ВСТАНОВЛЮЮТЬ ГІДРАВЛІКУ 

Â îñíîâ³ «Áóòîíà» — ìåòàëåâà 
êîíñòðóêö³ÿ. ̄ ¿ ìîíòàæ çä³éñíþ-
þòü íà òåðèòîð³¿ ï³äïðèºìñòâà. 
Òàì, äå ðîáèëè ùîãëó äëÿ ñòîëèö³ 
Àâñòð³¿. Ïîò³ì ÷àñòèíàìè ïåðå-
âîçèëè àâòîìîá³ëüíèì òðàíñïîð-
òîì äî Â³äíÿ. Çâàðþâàëüí³ ðîáî-
òè êîíñòðóêö³¿ óæå çàâåðøåíî. 
Ðîá³òíèêè ³ ôàõ³âö³ ïðèñòóïèëè 

äî íàñòóïíîãî åòàïó — âñòàíîâ-
ëåííÿ ã³äðàâë³êè.

ßê ïîÿñíèëè íà çàâîä³, ã³äðàâ-
ë³÷í³ ìåõàí³çìè âèãîòîâèëè íà ï³ä-
ïðèºìñòâ³ «Ìîòîð³ìïåêñ». ×àñòèíó 
ï³äéîìíèê³â óæå äîñòàâëåíî äî Â³-
ííèö³ ç Õàðêîâà, äå çíàõîäèòüñÿ 
ï³äïðèºìñòâî. Âîíî º ë³äåðîì 
â íàø³é äåðæàâ³ ç âèðîáíèöòâà 
ð³çíèõ òèï³â ³ ñèñòåì ã³äðàâë³êè.

Äî ðå÷³, ³íæåíåðè-ã³äðàâë³êè ç 
«Ìîòð³ìïåêñ» áóäóòü êîíñóëüòó-
âàòè íàøèõ ôàõ³âö³â, äîïîìîæóòü 
ó âèêîíàíí³ íàéá³ëüø ñêëàäíèõ 
îïåðàö³é. Ëåâîâà ÷àñòêà âñå îäíî 
ëÿãàº íà ïëå÷³ ðîá³òíèê³â òà ³í-
æåíåð³â «Àíàëîãà».

Íà çàïèòàííÿ, ùî íàéñêëàäí³-
øå ó ðîáîò³ ç³ ñòâîðåííÿ «Áóòîíà», 
ôàõ³âö³ â³äïîâ³ëè òàê: «Ïðîñòîãî 
òóò íåìà í³÷îãî. Âñå ñêëàäíå».

Ñïåö³àëüíå ñêëî äëÿ êàïñóëè 
çàìîâèëè ó Êèºâ³ çà êðåñëåííÿìè 
çàâîä÷àí.

Íà çàâîä³ ïðîãíîçóþòü, ùî 
íàïðèê³íö³ âåñíè ðîçïî÷íóòü 
âèïðîáóâàííÿ ìåõàí³çìó. Ïðè 
öüîìó çàóâàæóþòü, ÿêùî íå âè-
íèêíóòü íåïåðåäáà÷óâàí³ ñèòóàö³¿.

- Наша ідея, на 
перший погляд, 
надзвичайно 
проста, - розповіли 
на підприємстві. 
– Встановлюємо 
капсулу з підйомним 
механізмом. У неї 
заходять туристи. 
Механізм піднімає 
їх вгору
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467641

ÄÎÇÂ²ËËß

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
1. шишкарі 4. видра 5. білка 8. нетопир 
9. горіхівка 10. гоголь 13. зубр 14. лебідь 
16. олень 18. вовк 20. тхір 21. вишенька 
22. борсук 23. лисиця 24. кабан

ПО ВЕРТИКАЛІ:
2. варакушка 3. муфлон 4. вуж 5. бугай 
6. шакал 7. горностай 11. осоїд 
12. бобер 13. заєць 15. червоновухі 
17. повзик 19. їжак 23. лось 24. куниця

ВІДПОВІДІ:

Хто живе у вінницьких 
лісах та парках?

ПО ГОРИЗОНТАЛІ 
1. Взимку вони оселяються на верхніх 
ярусах хвойних дерев. Можуть виводити 
пташенят навіть у лютому 4. Вона живе і 
у воді, і на суші 5. Тварина, яку найчастіше 
можна зустріти у центральному парку 
8. Червонокнижна тварина, яка мешкає 
у нашій області, схожа на маленького 
кажана 9. Батьківщина цієї пташки — 
далекий Сибір. Але у нашій області вона 
почуває себе як вдома 10. Птах родини 
качкових, «тезка» автора «Мертвих 
душ» 13. Величезний бик, занесений 
до Червоної книги. У лісах Вінницької 
області їх проживає близько сотні 14. 
Птах, який «прописався» на озері біля 
входу у центральний парк 16. Тварина з 
розкішними рогами. У наших лісах водиться 
два види: європейський і плямистий 18. 
Його боятися — в ліс не ходити. До речі, 
минулого року цих тварин значно 
побільшало 20. Людей, які люблять довго 
поспати, іноді називають назвою цієї 
милої тваринки 21. Район Вінниці, де біля 
озера, за словами орнітолога Олександра 
Матвійчука, живе найбільше солов’їв 
22. Тварина зі смугастою головою, вміє 
гарно рити нори. У нас їх живе більше 
2700 особин 23. Ця тваринка часто буває 
героїнею казок. Нерідко трапляється й 
у новинних повідомленнях про зараження 
на сказ 24. Свиня, але живе в лісі. У лісах 
нашої області їх близько півтори тисячі

ПО ВЕРТИКАЛІ:
2. Пташка, яка зустрічається біля Вишенського 
озера. Її ще називають карельський соловей 
3. «Нетутешня» тварина з великими 
закрученими рогами. У нашій області, 
за підрахунками Вінницького обласного 
управління лісового та мисливського 
господарства, їх живе 37. 4. Неотруйна змія, 
яка все частіше трапляється у вінницьких 
парках 5. Пташка, що живе на заболочених 
місцинах. Так ще називають самця великої 
рогатої худоби 6. Цього хижака у нашій 
оласті помітили вперше минулого року. Його 
появу повязують з глоальним потеплінням 
7. Хутром цієї тварини обшивають зимову 
моцетту — одяг-накидку вищого духівництва 
Католицької церкви 11. Хижий птах середніх 
розмірів. У краєзнавчому музеї є його 
опудало 12. Тварина, яка знищує дерева біля 
Вишенського озера 13. У 2018 році фахівці 
нарахували їх майже 50 тисяч у лісах нашої 
області. Що це за тварина? 15. У озері біля 
парку живуть два види і черепах. Одні з 
них болотні, інші 17. У парку зустрічається 
плашка, яку ще називають акробатом 
через його спіралеподібні рухи вверх-униз 
стовбуром 19. Цю тваринку можна побачити 
увечері навіть на міських вулицях. Але зараз 
вона спить 23. Найбільший представник 
родини оленевих. У Вінницькій області 
минулого року їх нарахували 12 особин 24. 
Природний ворог білки, єдина тварина, яка 
може дістати її на самій верхівці дерева
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ОВЕН 
В особистому житті можливі 
хвилювання, причому не тіль-
ки приємні. Не шукайте само-
ти, вона не принесе бажаного 
полегшення. Переможцем із 
ситуації вийде той, у кого ви-
явиться більше терпіння. 

ТЕЛЕЦЬ 
Стосунки з коханою людиною 
слід будувати романтично. 
Тільки не перестарайтеся з 
дбайливістю, її можуть при-
йняти за нав'язливість. У субо-
ту можлива приємна зустріч з 
колишнім коханням.

БЛИЗНЮКИ 
Стримуйте свої амбіції. Чим 
менше ви будете бажати, тим 
більше ви зможете отримати. 
Не сумнівайтеся. Всі ваші мрії 
здійсняться. Просто потрібно 
вірити і чекати.

РАК 
Наполегливість і віра у власні 
сили дозволять вам отримати 
перемогу і налагодити стосун-
ки з коханою людиною. Най-
успішнішими днями можуть 
виявитися вихідні.

ЛЕВ 
Постарайтеся зберігати 
емоційну рівновагу. І якщо ви 
допустили помилку в сто-
сунках з коханою людиною, 
виправте її відразу, поки 
вона на вас не образилася. 
П'ятниця і неділя сприятливі 
для зустрічей і побачень.

ДІВА 
Зустрічі з коханою людиною 
можуть пройти не так, як 
хотілося б. Якщо ви зменши-
ли ваші амбіції, згадайте про 
розумні компроміси, це піде 
на користь вашим стосункам.

ТЕРЕЗИ 
Постарайтеся не забувати про 
інтереси обранця. У вівторок 
і п'ятницю можуть виникнути 
розбіжності, так як, ство-
рюючи плани на вихідні, ви 
забули порадитися з тим, кого 
вони теж стосуються.

СКОРПІОН 
Ситуація змінюється в кращий 
бік. Ви потрібні і бажані. Так 
що можете не приховувати 
своїх почуттів. У п'ятницю 
може відбутися зустріч, яка по-
дарує вам незабутні враження.

СТРІЛЕЦЬ 
Доля може поставити вас пе-
ред вибором, змушуючи ви-
рішувати, наскільки дорогі вам 
взаємини з коханою людиною. 
Не поспішайте. Взагалі різкі 
зміни зараз протипоказані.

КОЗЕРІГ 
Ви можете раптово відчути 
себе абсолютно вільним. Мож-
ливо, ви й справді не зв'язані 
ніякими зобов'язаннями, 
однак це також може означати, 
що ви заплуталися. 

ВОДОЛІЙ 
Нерозуміння і образи почнуть 
відступати, і ви знову відчуєте 
себе щасливим. Вдалими для 
зустрічей і побачень будуть 
вихідні дні.

РИБИ 
Постарайтеся приділяти 
більше часу і уваги коханій 
людині. Чим гармонійніші 
ваші взаємини, тим більше 
шансів відчути повноту життя.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 22-28 СІЧНЯ

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ 

— Є така думка, що секс — це 
найвищий рівень спілкування 
між чоловіком і жінкою. І у цьо-
го спілкування є дві складові: 
вербальна і невербальна. Вер-
бальне спілкування — це те, що 
пов’язане зі словами і їх зміс-

том. Невербальне спілкування — це все те, що 
не пов’язане безпосередньо з промовою: пози, 
жести, міміка, емоції на обличчі, зміни в голосі 
і так далі. Саме тому дуже важливо стежити 

не тільки за тим, що говорить ваш партнер, а й 
за тим, як він це говорить, як він при цьому себе 
поводить і що проявляє. Досвідчені фахівці зна-
ють, що тіло людини говорить набагато більше, 
ніж слова. Саме тому в сексі ви можете при-
діляти велике значення не тільки словам, а й 
всьому тому, що відбувається в тілі партнера. 
Так він (а) буде відчувати, що ви можете бути 
таким, яким він (а) хоче. У чомусь чуйним, 
в чомусь пристрасним, в чомусь турботливим. 
Це збільшує довіру і чітке розуміння, що ви 
підходите одне одному.

Важливо пам’ятати, що перший секс прак-
тично ніколи не буває ідеальним, хоча може 
таким здаватися за рахунок сильних емоцій, 
адреналіну і інших «природних енергетиків» 
в крові. Неідеальним він стає за рахунок того, 
що люди ще не знають одне одного. Люди ча-
сом зі своїм тілом розібратися не можуть, а тут 
чуже, та ще й на своє ніяк не схоже. Для того, 
щоб перший секс не став останнім, потрібна 
активна участь обох. Під активною участю ми 
розуміємо взаємні інтерес і взаємне бажання 
отримати і доставити задоволення.

Коментар експерта

ТОП-10 ЗАБОРОНЕНИХ ТЕМ 
ДЛЯ ПЕРШОГО СЕКСУ 
Мить  Перший секс може статися доволі спонтанно, і це, напевно, краще, що може 
з ним трапитися. Іноді до цієї події готуються максимально відповідально, в спробах 
справити враження… Та деколи як в першому, так і в другому випадку одна фраза, 
або один вчинок може зіпсувати весь запал, і на повтор можна не розраховувати

Для жінок Для чоловіків 
5 МІСЦЕ: ПРЯМОТА 
За що чоловіки кохають жінок? Багато в чому за загадковість 
(банально, шаблонно, але так). І про це наче всі знають, 
але в той же час знаходяться такі унікальні жінки, які 
замість того, щоб спокушати чоловіка собою, починають 
обговорювати можливий майбутній процес: «Ми ж сьогодні 
займемося сексом? А де ми це будемо робити? Тут? А як 
буде краще?» У цьому інтимному питанні керуючу роль 
все ж таки правильно буде віддати чоловіку, згадайте танці і 
дозвольте йому вести вас.

5 МІСЦЕ — ГУМОР 
«Якщо не можеш щось зробити добре, пожартуй про 
це» — ось девіз деяких чоловіків під час сексу. Жінкам 
не подобаються жарти під час сексу, особливо якщо їх 
більше, ніж самого сексу. Зайвий гумористичний підтекст 
може зменшити бажання зустрітися з вами ще раз і може 
бути розцінений як стьоб. Повага (як би не дивно це 
звучало стосовно сексу) і розуміння бажань партнера, 
ще нікому не завадили.

3 МІСЦЕ: СЕНТИМЕНТАЛЬНІСТЬ 
«Боже, це наш перший секс… Не можу в це повірити… (тут 
сльози щастя)… я така приголомшена…» Гаразд, це трохи 
перебільшено. Проте і такі надто чутливі дівчата трапляються 
(або ж вони знані тролі) і стають величезним головняком 
для чоловіка. Надаючи особливого значення цій безумовно 
значущій події, ви ще більше підсилюєте і без того чимале 
хвилювання, яке може тільки заважати. Тим паче, емоційні 
вигуки про любов і високі почуття не кожному подобаються. 

3 МІСЦЕ — ЖЕБРАЦТВО 
«Тобі добре?» «Я класний коханець?» — ці та й інші фрази 
можна почути від чоловіків у різних варіаціях. Давайте 
начистоту, чоловіки набагато більше шукають схвалення, 
ніж жінки. У багатьох сферах. Так природа розпорядилася. 
Тому до тих пір, поки чоловік не почує компліменти, він 
не заспокоїться. Але схвалення від партнерки можна 
отримати не тільки проханням прокоментувати велич 
вашого сексу. А просто дивлячись на її реакції. 

4 МІСЦЕ: СИМУЛЯЦІЯ 
Скільки б ви не пройшли курсів акторської майстерності, 
скільки б переглянутих порнофільмів у вас не було 
за плечима, скільки разів вам би не вдавалося брехати 
і прикидатися в інших сферах, знайте, симуляція в сексі 
завжди відчувається (якщо, звичайно, партнер, як то кажуть, 
і сам обманюватися радий). Ненатуральні стогони, нещирі 
компліменти: «Господи, який же він величезний», або 
фінальне «Це було божественно…» Без щирих відчуттів і 
емоцій ви не зможете передати чоловікові те, що ви хочете. 

4 МІСЦЕ — КЛІШЕ 
Брудні слова, фрази і коментарі, які чоловік побачив 
у порнофільмі, не завжди доречні. Цілком можливо, що її 
зовсім не збуджують такі типу брутальні мачо, а, наприклад, 
лякають. Кожна людина, яка займається сексом, робить 
це так, як він або вона собі це уявляє. І коли очікування 
йде врозріз з реальністю, може виникнути непорозуміння. 
Тож не використовуйте фрази або слова по відношенню 
до жінки, якщо у вас немає впевненості, що вона їх сприйме. 

2 МІСЦЕ: ГРУБІСТЬ 
Хоча і грубі вислови, і навіть мат під час сексу може 
не на жарт розігріти партнера, але все ж таки не під час 
вашої першої ночі.  Насправді досить мало чоловіків 
полюбляють, аби до них зверталися наче до тварин. 
У відповідь на грубість (навіть наче сексуальну, на вашу 
думку) чоловік скоріш за все змовчить. Але чи захоче 
продовження — питання. Все ж таки ліжко, це та площина, 
де не варто ігнорувати почуття партнера. 

2 МІСЦЕ — ПОРІВНЯННЯ 
«А ти реально краще моєї колишньої», — ось фраза, за яку 
дівчина може реально образитися. Здавалося б, чому? 
Начебто він її похвалив. Але справа в тому, що він її порівняв 
з іншою. Чого робити дуже не рекомендується. Не варто 
в принципі робити порівняння вашого партнера з будь-
ким. Дівчині завжди приємно відчувати себе унікальною 
і неповторною. Тож коли ви робите компліменти, 
не прив’язуйте їх до якоїсь людини. Ваша жінка гарна сама 
по собі, і особливо приваблива та сексуальна. 

1 МІСЦЕ: МОВЧАННЯ 
Найстрашніший гріх сексу — це повна байдужість. Мовчання 
як вербальне, так і не вербальне. Тільки уявіть собі секс без 
емоцій. А таке буває. І буває нерідко. «Тобі було добре?» — 
«…» — «Кохана?» — «Ага…» І інші варіації на тему. Емоції — ось 
це дуже важлива річ в сексі. Та по суті секс, це і є одна велика 
емоція. Це, по-перше. А по-друге, не кажучи партнерові 
нічого, не реагуючи на його дії відповідно, ви не даєте 
можливості відбутися найпрекраснішому діалогу.

1 МІСЦЕ — ІГНОРУВАННЯ 
Найстрашніший гріх чоловіка в сексі — це ігнорування 
бажань жінки. Боляче-не боляче, приємно — не дуже, 
такого бути не може, адже він мачо і альфа. Така поведінка 
раз і назавжди може відбити у партнерки довіру. Від таких 
«самців» жінки, як правило, тікають на всіх парах. Хто знає, 
що йому ще спаде на думку. Тому спілкуйтесь з дівчиною 
під час сексу (мовою, тілом). Слідкуйте за тим, що їй 
подобається, а що ні. Для цього потрібно включити в себе 
звичку самоконтролю.

ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ, ЩОБ ПРИЄМНИЙ ВЕЧІР ПОВТОРИВСЯ, ТОДІ 
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— Слухай, я тут 
познайомився з дівчиною, 
вона каже, що як стане 
моєю дружиною, 
оточить мене ніжністю, 
ласкою і турботою. 

Що ти про це думаєш?
— Я думаю про те, як ти будеш виходити 
з оточення…

***
— А ти знаєш, що бегемот бігає швидше 
людини на суші і плаває швидше неї у воді?
— І що з цього?
— Виходить, що єдиний шанс виграти 
у бегемота в тріатлоні — це велосипед.

***
Середній клас — це ті, хто ходить в магазин 
зі своїм пакетом і може собі дозволити 
викинути два верхніх капустяних листки.

***
Кіт з'їв чотири кілограми шашлику, зважили 
кота — рівно 4 кілограми. Загадка — куди 
подівся кіт?

***
За ті гроші, які курці приносять в бюджет, 
вони мають право курити всюди, крім 
нафтобази.

***
Заварив собі китайський чай... Сиджу, 
насолоджуюся... На думку спадають думки 
стародавніх китайських мудреців... Шкода, 
що по-китайськи нічого не розумію...

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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ОВЕН 
Вас может потянуть на под-
виги и авантюры, но лучше 
сдержаться.

ТЕЛЕЦ 
Возможен неожиданный 
поворот к лучшему в пар-
тнерских отношениях или 
судебных делах.

БЛИЗНЕЦЫ 
Напряженная работа в на-
чале недели может вас 
немного утомить.

РАК 
Неделя может оказаться для 
вас благоприятной, и даже 
минимальные усилия прине-
сут существенные результаты. 

ЛЕВ 
Неделя благоприятна для 
новых дел, поиска партне-
ров и единомышленников. 

ДЕВА 
Эта неделя — удачное время 
для примирения с врагами 
и обретения новых друзей. 

ВЕСЫ 
Вас может ожидать успех 
в профессиональной сфере 
и в бизнесе. 

СКОРПИОН 
Наступает благоприятный 
период для реализации 
многих начинаний. 

СТРЕЛЕЦ 
Эта неделя подарит вам 
новые силы для достижения 
поставленных целей. 

КОЗЕРОГ 
Если вы хотите достичь успе-
ха, то вам необходимо четко 
выяснить, чего вы хотите 
и на каких условиях.

ВОДОЛЕЙ 
Наступает благоприятный 
момент для обновления во 
многих жизненных сферах. 

РЫБЫ 
Постарайтесь не занижать 
самооценку. Появится воз-
можность нового заработка.
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Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться фото! (Має бути 
встановлена програма QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

Найгарніші  
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БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться фото! (Має бути 
встановлена програма QR 

(

Reader з Андроїд-маркета 
або аналогічна)

ПОГОДА У ВІННИЦІ

Єлизавета, 16 років
Студентка медичного коледжу ім. Акад. Д.К. 
Заболотного. З дитинства мрію стати кардіохірургом. 
Я відкрита, весела, щира дівчина з активною життєвою 
позицією. Намагаюся щодня дізнаватися щось нове та 
будь-яку справу доводити до кінця. Зараз захоплююсь 
ораторським мистецтвом.  

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

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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


