
RIA в квартиру
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ЯК ЗБЕРЕГТИ ЗІР 
ШКОЛЯРА
 Чи допоможе «відро чорниці» 
врятувати зір, скільки часу 
першокласнику можна «сидіти» 
в телефоні, і як правильно 
читати книги

НЕ ДАЮТЬ ЗАБУДУВАТИ 
СВІЙ ДВІР
 Подвір’я на Пирогова 
частково віддали під забудову. 
Підприємець хоче звести 
офісний центр, але мешканці 
сусідніх будинків протис. 13 с. 6с. 5

ЄДИНА ДІВЧИНА, 
ЩО ГРАЄ НА ГОБОЇ №4 (1474)

СЕРЕДА
29 січня 2020

20MINUT.UA

с. 18

467464

РЕКЛАМА

 Вінничани і мешканці 
сусідніх Якушинців судяться 
з міськрадою, щоб скасувати 
електронний квиток. Люди 
стверджують, що ця система 
обмежує їхнє право на пільговий 
проїзд

 Натомість в мерії заперечують 
будь-які обмеження і 
пояснюють, що в системі немає 
«числа звіра», на що нарікають 
деякі з позивачів с. 4

ДО МАРИНИ ЗНОВУ 
ПОВЕРНУВСЯ РАК 

ЗАПУСКАЮТЬ ПЕРЕЛЬОТИ ДО БОЛГАРІЇ с. 2

с. 9

ПІЛЬГОВИКИ ХОЧУТЬ
СКАСУВАТИ Е-КВИТОК

468084

До зали суду хотіли потрапити понад 80 людей. Вони виступали на боці позивачів, 
а під час суду деякі з них молилися і хрестилися
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Справжній 
вірус 

Ñïðàâæí³é êîðîíàâ³ðóñ, öå 
íå òîé, ïðî ÿêèé ðîçïîâ³äà-
þòü ïî òåëåâ³çîðó. Ó 2003-ìó 
íàñ óæå ëÿêàëè àòèïîâîþ 
ïíåâìîí³ºþ, â 2009-ìó — 
ñâèíÿ÷èì ãðèïîì. Ïîò³ì òåæ 
áàãàòî ÷èì ëÿêàëè. ² ò³, õòî 
íàéá³ëüøå ëÿêàº, ÿê ³ ò³, õòî 
ãåðî¿÷íî áîðåòüñÿ ç ÷åðãîâîþ 
çàãðîçîþ, — ó íèõ çàçâè÷àé 
âñå äîáðå.

Ñïðàâæí³é íåáåçïå÷íèé â³-
ðóñ — öå êîëè ìè îïóñêàºìî 
ðóêè. Êîëè âòðà÷àºìî âàæåë³ 
êåðóâàííÿ âëàñíèì æèòòÿì. 
Êîëè äîçâîëÿºìî ñåáå ëÿêà-
òè. Êóïóºìî ñòðàõ. Ïîøèðþ-
ºìî íåãàòèâ.

Êîëè íå â³ä÷óâàºìî â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ çà òó ÷èìàëó 
÷àñòèíó âëàñíîãî æèòòÿ, ÿêó 
êîíòðîëþºìî.

Êîëè ðîêàìè çâîë³êàºìî 
ùîñü çì³íèòè, ÷åêàþ÷è ÷è 
òî äîçâîëó íåâ³äîìî â³ä êîãî, 
÷è òî (ï³äñâ³äîìî) ÿêî¿ñü âàæ-
êî¿ âòðàòè — àáî áëèçüêà ëþ-
äèíà ï³äå, àáî òÿæêà õâîðîáà 
âäàðèòü, àáî õàòà çãîðèòü.

Êîëè âòðà÷àºìî ñò³éê³ñòü 
ó â³ð³. Êîëè ïîìèðàºìî çà-
æèâî. Áî êîðîíà çàâàæàº. 
Êîðîíà — â³ðóñ.

Â³í — íå â ïîâ³òð³. Íå â 
ïàðøèâîìó ÷îõë³ äî òåëåôî-
íà, ÿêèé ïðèéøîâ ó ïîñèëö³. 
Íàä ÿêîþ òåïåð òðóñèøñÿ, 
÷è íå âèñêî÷èòü çâ³äòè ³í-
ô³êîâàíå ÷îðòåíÿ.

Â³í — ó äóø³. ² íåìàº ïðî-
òè íüîãî òàáëåòîê. Îêð³ì 
ñò³éêîñò³ ó â³ð³, óñâ³äîìëå-
íîñò³ âëàñíîãî æèòòÿ é â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ çà êîæåí ñâ³é 
êðîê. ² ëþáîâ³ — äî áëèæí³õ, 
äî ñâîº¿ ñïðàâè, äî æèòòÿ. 
ßêà ðóõàº ñâ³òîì ³ ùîäíÿ âè-
øòîâõóº íàñ ³ç ë³æêà — æèòè 
³ ïåðåìàãàòè.

Ïåðåìàãàòè áóäü-ÿê³ â³ðó-
ñè. Çíÿâøè êîðîíó.

Áî â êîðîí³ íå ïîáà÷èø 
æèòòÿ â óñ³é éîãî ðåàëüíîñò³. 

ДУМКА

МЕДІАЕКСПЕРТ

Віталій Віталій 
ГОЛУБЄВГОЛУБЄВ

АННА (25), У ДЕКРЕТНІЙ 
ВІДПУСТЦІ:

— Ніяк не захищаюсь. Що сто-
сується коронавірусу, вважаю, 
що не потрібно сіяти паніку 
серед людей. Треба більше 
гуляти на свіжому повітрі.-

ВІКТОР (83), ПЕНСІОНЕР:
— Захищаюсь горілкою з пер-
цем. Найкраще підходить 
чиста горілка, або самогон. 
Додаємо туди червоний 
стручковий перець. І жоден 
грип вас не буде брати.

ТЕТЯНА (70), ПЕНСІОНЕРКА:
— Взагалі ніяк не захища-
юсь. Ми поки що не хворі-
ли на грип. Вакцинуватись 
не хочу. Думаю, що потрібно 
просто менше ходити вулиця-
ми, а на роботі одягати маску.

ВАЛЕРІЙ (38), ОХОРОНЕЦЬ:
— Я вважаю, що головне їсти 
часник та цибулю, пити ма-
линові чаї. 
Про коронавірус знаю, але ні-
якої особливою профілактики 
не проводжу. 

ОЛЬГА (38), БЕЗРОБІТНА:
— У мене немає якихось осо-
бливих рецептів. Для профі-
лактики, можливо, п’ю чай з 
імбиром. Щеплень  не роби-
ла. Цьогоріч поки ще не хво-
ріла. І минулого року також.

ВІКТОР (31), ПРИВАТНИЙ 
ПІДПРИЄМЕЦЬ:

— З хворобою починають 
боротись, коли вже людина 
захворіла. Що стосується ще-
плень чи різних чаїв — цього 
не робив і поки не планую.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви захищаєтесь від грипу?

ÍÎÂÈÍÈ

За підсумками роботи 2019 року, 
вінницький аеропорт відправив та 
прийняв 40 тисячі 124 пасажири. 
Це на 34% менше, аніж у 2018-му.
Причинами спаду пасажиропотоку 
називають відмову «МАУ» від авіа-
рейсу Вінниця-Київ-Вінниця (нині 
возять пасажирів автобусом) і на-
міри влади почати реконструкцію 
злітної смуги вже у 2019 році. Та 
через затримки з відбором підряд-
ника на виконання робіт, вартістю 
майже 1 мільярд гривень, рекон-
струкція не розпочалася досі.
— Протягом трьох років ми виго-
товили проектно-кошторисну до-
кументацію, пройшли експертизу, 
через систему «Прозоро» визна-

чили компанію-переможця, яка 
згідно з угодою, перерахувала 
гарантійні кошти на наше ко-
мунальне підприємство. Мину-
лим урядом було передбачено 
300 мільйонів гривень на початок 
цих робіт. На жаль, нині з уря-
дом в нас триває дискусія щодо 
доцільності продовження цього 
проекту, — говорив під час свого 
звіту в грудні 2019 року мер Ві-
нниці Сергій Моргунов.
Утім, під кінець січня, Кабмін вніс 
аеропорт «Вінниця» в Інвестицій-
ний атлас України. Різні варіан-
ти реконструкції потребують від 
15 до 90 мільйонів доларів США 
інвестицій (bit.ly/38NaLO8).

Оновлення злітної смуги під загрозою 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Óêðà¿íñüêà àâ³à-
êîìïàí³ÿ «Ðîçà 
Â³òð³â» ñï³ëüíî ç 

òóðîïåðàòîðîì «Êîìïàñ» â³ä-
êðèâàº íîâèé íàïðÿìîê íà ë³òí³é 
ñåçîí — Â³ííèöÿ-Áóðãàñ (Áîëãà-
ð³ÿ). Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â àäì³í³-
ñòðàö³¿ ì³æíàðîäíîãî àåðîïîðòó 
«Â³ííèöÿ».

«Ïåðøèé ðåéñ àâ³àêîìïàí³ÿ 
âèêîíàº 7 ÷åðâíÿ, à îñòàíí³é 
âèë³ò öüîãî ñåçîíó ïëàíóºòüñÿ 
13 âåðåñíÿ. Ðåéñè áóäóòü âèêî-
íóâàòèñü ùîíåä³ë³. Òðèâàë³ñòü 
ïîëüîòó 1 ãîäèíà 30 õâèëèí. 

Êâèòêè íà àâ³àðåéñ òà íà òóð âæå 
ó ïðîäàæó íà ñàéò³ òóðîïåðàòîðà 
«Êîìïàñ», — ïîâ³äîìëÿþòü íà â³-
ííèöüêîìó ëåòîâèù³.

Âèë³ò ç Â³ííèö³ äî áîëãàðñüêî-
ãî ì³ñòà áóäå 08.50, à ïðèë³ò — 
î 10.20. Ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó, 
ç Áóðãàñà, ðåéñ çàïëàíîâàíèé 
íà 11.30, ³ ïðèë³òàº íà òåðèòîð³þ 
Â³ííèö³ — î 13.00. ßê ðîçïîâ³ëè 
ó â³ää³ë³ ïðîäàæ³â òóðîïåðàòîðà, 
àâ³àðåéñ º ïðÿìèì — ñóòî ì³æ 
Â³ííèöåþ òà Áóðãàñîì.

— Í³, ó Êè¿â çàë³òàòè íå áóäå-
ìî. Îäðàçó ç Â³ííèö³ äî Áîëãà-
ð³¿, ³ òàê ñàìî íàçàä, — ðîçïîâ³ëè 
ó «Kompas».

Ö³íà íà àâ³àêâèòîê, çîêðåìà, 
íà ïåðøèé ðåéñ, äëÿ îäí³º¿ äî-

З ВІННИЦІ ЗАПУСКАЮТЬ 
ПЕРЕЛЬОТИ ДО БОЛГАРІЇ 
На відпочинок  Цього літа з 
нашого міста можна буде полетіти 
на болгарський курорт — Бургас. Рейси 
відправлятимуть щонеділі, а ціна 
на квитки в обидві сторони стартує з 
225 євро. Однак поки що це єдиний рейс, 
який доступний з нашого летовища

ðîñëî¿ ëþäèíè ç áàãàæåì (1 ì³ñöå 
23 ê³ëîãðàìè òà ðó÷íà ïîêëàæà 
äî 7 ê³ëîãðàì³â) — 225 ºâðî. 
Äî âàðòîñò³ òàêîæ âõîäèòü êâèòîê 
äëÿ çâîðîòíîãî øëÿõó íà 14 ÷åðâ-
íÿ. Çà êóðñîì â³ä 28 ñ³÷íÿ, öå 
6127 ãðèâåíü.

— ßêùî áåðåòå ïóò³âêó ç 
õàð÷óâàííÿì «âñå âêëþ÷åíî», 
òî òîä³ ö³íà ñòàðòóº â³ä 350 ºâðî 
(9535 ãðèâåíü — àâò.) íà îäíó 
ëþäèíó, — ïîÿñíèëè ó òóðîïå-
ðàòîðà.

Íàø³ ÷èòà÷³, ÿê³ ïîáà÷èëè 
íîâèíó ïðî íîâèé íàïðÿìîê 
äî Áîëãàð³¿ íà ñàéò³ vn.20minut.ua,
òàêîæ çàïèòóâàëè ïðî âàðò³ñòü 
êâèòê³â ó òóðèñòè÷íîãî îïåðà-
òîðà. Êàæóòü, ùî íàäàë³ ïåðåë³ò 
áóäå êîøòóâàòè äîðîæ÷å.

«Íà ñåðïåíü — âæå 390 ºâðî. 
Ìîæëèâî òå, ùî íèæ÷à ö³íà 
ó ÷åðâí³ — öå ðàçîâà àêö³ÿ», — 
ïèñàëà íàøà ÷èòà÷êà Ãàëèíà.

Âîäíî÷àñ, íà ñàéò³ â³ííèöüêî-
ãî ëåòîâèùà á³ëüøå íå âêàçàíî 
ãðàô³êó ðåãóëÿðíèõ ðåéñ³â, ÿê³ 
âèêîíóâàëà ðàí³øå àâ³àêîìïà-
í³ÿ «ÌÀÓ». Çîêðåìà, öå ðåéñè 
äî Òåëü-Àâ³âà òà êîìá³íîâàíèé 

ðåéñ — àâòîáóñîì äî Áîðèñïîëÿ, 
çâ³äêè â³ííè÷àíè ìàëè çìîãó ïî-
äîðîæóâàòè âæå ë³òàêîì.

² ùå íà ñàéò³ «Ì³æíàðîäíèõ 
àâ³àë³í³é Óêðà¿íè» íå ìîæíà 
çàìîâèòè êâèòêè ç â³ííèöüêî-
ãî ëåòîâèùà: ïîøóêîâà ñèñòåìà 
íå çíàõîäèòü àåðîïîðò «Â³ííè-
öÿ» ó ïåðåë³êó äîñòóïíèõ ì³ñò äëÿ 
ïåðåëüîòó.

— Çàðàç òðèâàþòü ïåðåìîâèíè 
ùîäî ðåêîíñòðóêö³¿ çë³òíî-ïî-
ñàäêîâî¿ ñìóãè, — êàæå äèðåêòîð 
ì³æíàðîäíîãî àåðîïîðòó «Â³ííè-
öÿ» ßðîñëàâ Ìàçóðåöü. — ×è 
áóäóòü çíîâ ö³ ðåãóëÿðí³ ðåéñè? 
Â³äïîâ³ä³ íà öå ïèòàííÿ íå ìîæó 
äàòè. Àëå ùîäî Áóðãàñà, òî ç³ 
ñâîãî áîêó ìè çàáåçïå÷èìî âè-
êîíàííÿ ðåéñ³â.

Áóðãàñ — äðóãå çà ðîçì³ðîì 
ì³ñòî íà ×îðíîìîðñüêîìó óçáå-
ðåææ³ Áîëãàð³¿. Ì³ñòî º îäíèì 
ç ãîëîâíèõ òóðèñòè÷íèõ öåíòð³â 
êðà¿íè, âàáèòü ñâî¿ìè ï³ùàíè-
ìè ïëÿæàìè, ïðîçîðèì ìîðåì 
ç ð³âíèì äíîì. Ì³ñòî ñëàâèòüñÿ 
òàêîæ áóðõëèâîþ ðîñëèíí³ñòþ 
³ ïðåêðàñíî ðîçâèíåíîþ ³íôðà-
ñòðóêòóðîþ.

Літаком з Вінниці до Бургаса можна буде дістатися за 
півтори години. Автобус долає цю ж відстань аж за 16 годин 
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ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Тим часом, на сайті електронних 
петицій збирають підписи за те, 
щоб разом з електронним квит-
ком існував й готівковий спосіб 
оплати проїзду. Автор звернення 
Іван Супряга перелічує декілька 
фактів на користь готівки у тран-
спорті:
Готівкою будуть платити ті люди, 
які не хочуть ділитися своїми пер-
сональними даними і віддавати їх 
на обробку, зберігання чиновни-
кам. Крім того, готівкова форма 
оплати може бути «резервною 
системою», якщо станеться збій 

валідаторів. Уже відомі випадки, 
коли термінал стягнув 74 гривні 
з банківської картки за разовий 
проїзд у трамваї.
«Сподіваюся на те, що здоровий 
глузд переможе — електронний 
квиток слугуватиме знаряддям 
для вибору пасажирами форми 
оплати проїзду замість того, щоб 
позбавляти їх права вибору на го-
тівкову форму проїзду», — пише 
автор петиції Іван Супряга. Про-
голосувати за звернення можна 
в Інтернеті за цим посиланням: 
(bit.ly/2tDGqTg).

У транспорті має залишитися готівка 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ïîçîâ ðîçãëÿäà-
þòü ó Â³ííèöüêî-
ìó îêðóæíîìó àä-

ì³íñóä³. Íà ï³äãîòîâ÷å çàñ³äàííÿ, 
23 ñ³÷íÿ, íàìàãàëèñÿ çàéòè ïîíàä 
80 ëþäåé. Ïåðåâàæíî, öå áóëè 
ëþäè ïîâàæíîãî â³êó.

Ó îãîëîøåíí³ äî çàñ³äàííÿ 
ñóäó âêàçàëè, ùî ïîçèâà÷³ õî-
÷óòü ñêàñóâàòè ð³øåííÿ ìåð³¿, 
ÿêèì çàïðîâàäæóºòüñÿ åëåêòðî-
ííèé êâèòîê, àäæå öå ïîðóøóº 
¿õí³ êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà, ³ îá-
ðàæàº ðåë³ã³éí³ ïî÷óòòÿ äåÿêèõ 
ïîçèâà÷³â.

ВЧИЛАСЯ РАЗОМ 
З ПОЗИВАЧКОЮ 

Íà ïî÷àòêó çàñ³äàííÿ, ùî ïî-
÷àëîñÿ ç çàòðèìêîþ, ñóää³ íå äî-
ïóñòèëè äî ïðîöåñó ìàéæå âñ³õ 
ïðåäñòàâíèê³â â³äïîâ³äà÷à.

— Êîäåêñ àäì³í³ñòðàòèâíîãî 
ñóäî÷èíñòâà âñòàíîâëþº, ùî ³í-
òåðåñè ³íøî¿ îñîáè ìîæå ïðåä-
ñòàâëÿòè àáî àäâîêàò, àáî ïðî-
êóðîð. Äîâ³ðåí³ñòü, ÿêó íàäàþòü 
ïðåäñòàâíèêè â³äïîâ³äà÷à, íå äàº 
ïðàâà ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè â³ä-
ïîâ³äà÷à, — ãîâîðèëà ãîëîâóþ÷à 
ñóääÿ ²ðèíà Ïîë³ùóê.

Þðèñòè Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè, 
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ «Â³-
ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» ³ «Â³ííèöüêà 
òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ» îäðàçó 
ñòàëè â³ëüíèìè ñëóõà÷àìè. Çàõè-

ùàòè å-êâèòîê äîçâîëèëè ò³ëüêè 
êåð³âíèö³ «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñó» 
Êàòåðèí³ Áàá³í³é, ÿêà ó ïðîöåñ³ 
çàéìàº ïîçèö³þ òðåòüî¿ ñòîðîíè 
áåç âëàñíèõ ïîçîâíèõ âèìîã.

Íàäàë³ ñóääÿ Ïîë³ùóê ïîâ³äî-
ìèëà, ùî íàâ÷àëàñÿ ñ ïîçèâà÷-
êîþ Îëåíîþ Êó÷åðóê ó øêîë³ — 
10 ðîê³â ó îäíîìó êëàñ³. Õî÷à 
ï³ñëÿ âèïóñêó íå ï³äòðèìóâàëà 
ç íåþ ñï³ëêóâàííÿ. ×åðåç öå àí³ 
ïîçèâà÷³, àí³ â³äïîâ³äà÷³ íå çà-
ÿâèëè ïðî â³äâ³ä ñóääÿì.

Ïîò³ì ñòàëè ðîçãëÿäàòè ïèòàí-
íÿ ïðî äîëó÷åííÿ äî ñïðàâè ùå 
80 ïîçèâà÷³â ÿê òðåòþ ñòîðîíó 
áåç âëàñíèõ ïîçîâíèõ âèìîã, 
÷îãî çíîâ íå çàïåðå÷èëè æîäíà 
ç³ ñòîð³í ñóäîâîãî ïðîöåñó. Äëÿ 
óõâàëè ð³øåííÿ ñóää³ íà ãîäè-
íó ç ëèøêîì ï³øëè äî íàðàä÷î¿ 
ê³ìíàòè.

У СМАРТ-КАРТКАХ Є «666» 
Ï³ä ÷àñ ïåðåðâè ïîñï³ëêóâàëè-

ñÿ ç ó÷àñíèêàìè ñóäó. Îëåíà Êó-
÷åðóê º íàéá³ëüø àêòèâíîþ ñåðåä 
ïîçèâà÷³â. Âîíà äåìîíñòðóº ïî-
çîâíó çàÿâó ê³ëüêîì òåëåêàíàëàì, 
ðîçäàº êîìåíòàð³ æóðíàë³ñòàì ³ 
ïîÿñíþº, âëàñíå äëÿ ÷îãî òðåáà 
ñêàñóâàòè å-êâèòîê.

— ß ïðåäñòàâíèê áàãàòîä³òíî¿ 
ðîäèíè ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ. Ìè 
áóëè çìóøåí³ ïîäàòè öåé ïîçîâ 
äî ñóäó íà ïðîòèïðàâí³ ä³¿ Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Óñå ÷åðåç 
ïðèìóñîâå ââåäåííÿ àâòîìàòèçî-
âàíî¿ ïëàòè çà ïðî¿çä òà îáìåæåí-
íÿ ïðî¿çäó ï³ëüãîâèê³â.

ПІЛЬГОВИКИ ХОЧУТЬ 
СКАСУВАТИ Е-КВИТОК У СУДІ 
«Залиште все, як є»  Понад 80 людей 
судяться з міськрадою, щоб скасувати 
електронний квиток. Люди стверджують, 
що ця система обмежує їхнє право 
на пільговий проїзд. Натомість в мерії 
заперечують будь-які обмеження і 
пояснюють, що в системі немає «числа 
звіра», на що нарікають деякі з позивачів

— ßêó àëüòåðíàòèâó ìîæåòå 
çàïðîïîíóâàòè?

— ßêà ìîæå áóòè àëüòåðíàòèâà 
íà öå áåççàêîííÿ? Ìè íàïîëÿ-
ãàºìî íà òîìó, ùîá çàëèøèëè 
äëÿ íàñ ðàí³øå âñòàíîâëåíó 
ôîðìó îïëàòè ïðî¿çäó: ó ìåíå º 
ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ äåðæàâ-
íîãî çðàçêà ³ äåðæàâà íàäàëà 
ìåí³ ïðàâî íà áåçêîøòîâíèé, 
ï³ëüãîâèé ïðî¿çä. À ó ñèñòåì³ ç³ 
ñìàðò-êàðòêàìè ìåí³ ïðîïîíóþòü 
îïëà÷óâàòè ñâ³é ïðî¿çä, à ïîò³ì 
çâåðòàòèñÿ äî ñ³ëüðàäè òà âèìàãà-
òè â³ä íèõ â³äøêîäóâàííÿ êîøò³â, 
áî ÿ íå æèòåëü Â³ííèö³. Ñêàæ³òü, 
áóäü ëàñêà, öå õ³áà íå ãåíîöèä 
íàéìåíø çàõèùåíèõ âåðñòâ íà-
ñåëåííÿ? ×îìó ìåíå ïðèìóøó-
þòü ïåðåäàâàòè ñâî¿ ïåðñîíàëüí³ 
äàí³ òà íàäàþòü ò³ëüêè 30 ïî¿çäîê 
íà ì³ñÿöü? — îáóðþºòüñÿ ïîçè-
âà÷êà Êó÷åðóê.

²íø³ ïîçèâà÷³, ñåðåä ÿêèõ 
íåìàëî â³ðÿí ïðàâîñëàâíî¿ öåðê-
âè, âèñëîâëþâàëè íàð³êàííÿ, ùî 
ó ñìàðò-êàðòêàõ º «÷èñëî çâ³ðà».

— Ó êàðòî÷ö³ â³ííè÷àíèíà º 
øòðèõ-êîä òà QR-êîä. À ö³ åëåê-
òðîíí³ çàñîáè íå ìîæóòü ïðàöþ-
âàòè áåç 666. Ìè áà÷èìî ö³ íî-
ìåðè ó ðàõóíêàõ çà ãàç, ïî ñâ³òëó, 
â òåëåôîíàõ òîùî. Óñ³ åëåêòðîíí³ 
ïðèñòðî¿ ìàþòü öå ÷èñëî, — êàæå 
îäíà ç 80 ïîçèâà÷³â. — ×åðåç öå ìè 
íå çìîæåìî íàäàë³ êîðèñòóâàòèñÿ 
ì³ñüêèì òðàíñïîðòîì, ùî îáìå æóº 
íàø³ ïðàâà. Àäæå ó ìåíå íåìàº 
åëåêòðîííèõ ïðèñòðî¿â. Ò³ëüêè 
ñòàðèé êíîïêîâèé òåëåôîí.

Âò³ì, Îëåíà Êó÷åðóê çàÿâëÿº, 
ùî òàêî¿ âèìîãè íåìàº ó ïîçîâ³. 
Äîïóñêàº, ùî ìîæëèâî ¿¿ âïèñàëè 
ó ñâîº ïîÿñíåííÿ äî ïîçîâó õòîñü 
ç ïîçèâà÷³â. ² ïðîïîíóº ðàçîì ïå-

ðåäèâèòèñÿ òåêñò ïîçîâó, ÿêèé 
çàéìàº 22 ñòîð³íêè.

Ñåðåä íèõ ðîçëîãèé ïåðåë³ê 
òîãî, ùî ïîçèâà÷³ õî÷óòü çàáîðî-
íèòè ðîáèòè ì³ñüê³é âëàä³: âèìîãà 
îáîâ’ÿçêîâî¿ ðåºñòðàö³¿ â àâòîìà-
òèçîâàí³é ñèñòåì³ îïëàòè ïðî¿çäó; 
ñêàñóâàííÿ ïðàâà íà ï³ëüãîâèé 
ïðî¿çä íå æèòåëÿì Â³ííèö³; îá-
ìåæåííÿ ê³ëüêîñò³ ïî¿çäîê ëþäÿì 
ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é; âèêóï ó «Â³-
ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» ïåðñîíàëüíèõ 
ñìàðò-êàðòîê ãîëîâàìè ÎÒÃ; ïðè-

ìóñ ï³ëüãîâèê³â êóïóâàòè êâèò-
êè, à ïîò³ì ¿õ â³äøêîäîâóâàòè; 
ââåäåííÿ ò³ëüêè áåçãîò³âêîâîãî 
ðîçðàõóíêó; ï³äíÿòòÿ ïëàòè çà ãî-
ò³âêîâèé ðîçðàõóíîê.

— ßêáè öå âñå áóëî äîáðî-
â³ëüíî, òî ìè á íå çâåðòàëèñÿ 
äî ñóäó. À òàê, âñ³ ëþäè éäóòü, 
ï³äïèñóþòü äîãîâ³ð ç «Â³ííèöÿ-
êàðòñåðâ³ñ» íà 30 ïî¿çäîê, — êàæå 
ïîçèâà÷êà Îëåíà Êó÷åðóê.

ГОТОВІ ЗРОБИТИ ПАПЕРОВІ 
КВИТКИ 

Þðèñòè ì³ñüêðàäè, ÿêèõ íå äî-
ïóñòèëè äî ñóäó, ïîêèíóëè çàëó. 
Çàëèøèëàñÿ ò³ëüêè äèðåêòîðêà 
«Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñó» Êàòåðè-
íà Áàá³íà. Âîíà çàçíà÷èëà, ùî 
äî ï³äïðèºìñòâà çâåðòàëèñÿ 
12 ëþäåé ç ïðîõàííÿì íàäàòè 
àëüòåðíàòèâó åëåêòðîííèì êâèò-

êàì, òîæ ÿê âèíÿòîê êîìóíàëüíå 
ï³äïðèºìñòâî ãîòîâå âèäàòè ¿ì 
ïàïåðîâ³ êàðòêè. ² ïîÿñíþº, ùî 
ó ìóí³öèïàëüíîìó òðàíñïîðò³ Â³-
ííèö³ íå ä³þòü æîäí³ îáìåæåííÿ 
äëÿ ï³ëüãîâèê³â.

— Ë³ì³ò³â äëÿ ï³ëüãîâèê³â 
íåìàº. Õî÷à Êàáì³íîì óõâàëåí³ 
ïîñòàíîâè 196 òà 197, ÿê³ çàïðî-
âàäæóþòü îáìåæåííÿ ïî¿çäîê, àëå 
òàê³ ð³øåííÿ íå áóëè óõâàëåí³ 
ó Â³ííèöüê³é ì³ñüêðàä³. Òàêîæ 
òàêîãî îáìåæåííÿ íåìàº ³ â ïî-
ëîæåíí³ ïðî åëåêòðîííèé êâè-
òîê, ÿêèé ì³ñüêà âëàäà óõâàëèëà 
ó 2018 ðîö³.

— Àëå æ º «ðàìêîâèé» äîêó-
ìåíò, â ÿêîìó ïåðåðàõîâóþòüñÿ 
ï³ëüãîâ³ êàòåãîð³¿.

— Öåé ïåðåë³ê äóáëþº ò³, ùî 
âèçíà÷åí³ â óêðà¿íñüêîìó çàêî-
íîäàâñòâ³ òà ó ïîñòàíîâàõ Êàá-
ì³íó. ² òàêîæ âèçíà÷åí³ äîäàò-
êîâ³ êàòåãîð³¿ ï³ëüãîâèê³â, ÿêèõ 
âíåñëà íà ñâ³é ðîçñóä Â³ííèöüêà 
ì³ñüêà ðàäà. Àëå, â áóäü-ÿêîìó 
ðàç³, äî æîäíèõ êàòåãîð³é íåìàº 
îáìåæåíü, — êàæå Áàá³íà.

Ïðèì³÷àºìî, ùî ñåðåä ïåíñ³-
îíåð³â, ÿê³ ñèäÿòü â î÷³êóâàíí³ 
ð³øåííÿ ñóäó, äåê³ëüêà ëþäåé 
÷èòàþòü ìîëèòâó. Î 14.20 ñóää³ 
ïîâåðíóëèñÿ ç íàðàä÷î¿ ê³ìíàòè 
òà îãîëîñèëè óõâàëó. Âîíè âè-
ð³øèëè äîëó÷èòè äî ñïðàâè ùå 
80 ïîçèâà÷³â ÿê òðåòþ ñòîðîíó 
ñóäîâîãî ïðîöåñó. ² ùîá âîíè 
ìàëè ÷àñ íàäàòè ïèñüìîâ³ ïîÿñ-
íåííÿ äî ïîçîâó — îãîëîñèëè 
ïåðåðâó. Íàñòóïíå ï³äãîòîâ÷å 
çàñ³äàííÿ ó ñïðàâ³ ïðèçíà÷èëè 
íà 13 ëþòîãî, î 12.00. Ïîêè ñóää³ 
îãîëîøóâàëè ð³øåííÿ, ïîáà÷èëè, 
ÿê äåê³ëüêà ëþäåé ó çàë³ ïåðå-
õðåùóþòüñÿ.

До зали суду хотіли потрапити понад 80 людей. Вони виступали на боці позивачів, 
а під час суду деякі з них молилися і хрестилися 

«ßêáè óñå áóëî 
äîáðîâ³ëüíî, òî íå 
çâåðòàëèñÿ á äî 
ñóäó.  À òàê, âñ³ éäóòü 
ï³äïèñàòè äîãîâ³ð 
íà 30 ïî¿çäîê»
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До матеріалу, в якому описали, 
як жителі на Пирогова втрачають 
своє подвір’я, питали 
голову правління Асоціації ОСББ 
Вінниччини Ельвіру Мрясову про 
те, як можна захистити своє 
подвір’я від викупу чи передачі 
в оренду.
— Якщо мешканці не хочуть за-
будову по сусідству, то потріб-
но зібрати підписи мешканців, 
скласти звернення до місцевої 
влади, депутатів, причетних ін-
станцій на перевірку дотримання 
норм забудови, громадське об-
говорення тощо.
Якщо земля не приватизована, 
вона належить територіаль-

ній громаді. Якщо ж в будинку 
створено ОСББ, то ОСББ може 
приватизувати земельну ділянку. 
Проте такий крок, на мою думку, 
є ризикованим через неврегульо-
ваність чинного законодавства, 
зокрема Земельного Кодексу. 
Тому радила дуже виважено під-
ходити до питання приватизації. 
Оскільки прибудинкова територія 
після приватизації має належати 
всім співвласникам і є їхнім май-
ном, але приватизувати землю 
може тільки ОСББ, як юридична 
особа. І є ризик, що органи міс-
цевого самоврядування можуть 
встановити податок на землю, як 
для юридичних осіб — до 12%.

Як врятувати подвір’я від забудови 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ìèíóëîãî ë³òà 
ðîçïîâ³äàëè ³ñòî-
ð³þ ïðî òå, ÿê æè-

òåë³ íà Ïèðîãîâà, 85 ³ 87 âòðà÷àþòü 
ñâîº ïîäâ³ð’ÿ. Ì³ñöåâèé äåïóòàò 
Â³êòîð Ìàöåðà âèêóïèâ çàêèíó-
òó áóä³âëþ çà àäðåñîþ Ïèðîãîâà, 
85 À, ÿêà çíàõîäèòüñÿ ó ïîäâ³ð’¿ 
â³ííè÷àí. Íàäàë³ â³í îòðèìàâ â³ä 
ì³ñüêðàäè çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä äî-
ìîì, ì³ñòîáóä³âí³ óìîâè íà ïðî-
åêòóâàííÿ àäì³íáóä³âë³.

Ïðè òîìó, ñàì äåïóòàò çàÿâèâ, 
ùî íå çàéìàºòüñÿ òóò áóä³âíè-
öòâîì, à ì³ñòîáóä³âí³ óìîâè âçÿâ, 
ùîá ðîçêàçàòè íîâîìó âëàñíèêó 
áóäèíêó, ùî òóò ìîæíà çáóäóâàòè 
(bit.ly/2RJ874T).

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ çãîäîì, íî-
âèì âëàñíèêîì ñòàâ Îëåêñàíäð 
Îëüøòèíñüêèé, ÿêèé íà ì³ñö³ 
çàêèíóòî¿ îäíîïîâåðõ³âêè õî÷å 
ïîáóäóâàòè îô³ñíèé öåíòð. Àëå 
ïîïðè íàÿâí³ñòü äîçâîë³â — 
÷îëîâ³ê íå ïî÷àâ áóä³âíèöòâî. 
Íå äàþòü æèòåë³, ÿê³ ó ñåðåäó, 
22 ñ³÷íÿ, ïðîâåëè ÷åðãîâèé ðà-
óíä ïåðåìîâèí ç çàáóäîâíèêîì. 
Âî÷åâèäü, íå îñòàíí³é.

З ДЕПУТАТОМ НЕ ПОВ’ЯЗАНИЙ 
Ïîäâ³ð’ÿ ì³æ áóäèíêàìè íà 

Ïèðîãîâà, 85 ³ 87 — êðèõ³òíà 

òåðèòîð³ÿ ç äåðåâàìè, ê³ëüêîìà 
ëàâêàìè, ãàðàæàìè òà ñòàðîþ 
çàêèíóòîþ áóä³âëåþ. Öåé áóäè-
íî÷îê, ùî ìàº àäðåñó Ïèðîãîâà, 
85 À, â 60-õ ðîêàõ áóâ äèòÿ÷îþ 
ê³ìíàòîþ. Òóò ðîçâàæàëè òà íà-
â÷àëè ä³òåé ç óñüîãî ì³êðîðàéîíó, 
à âë³òêó ïðîâîäèëè ï³îíåðñüê³ 
òàáîðè.

Ç ðîçâàëîì ÑÐÑÐ äèòÿ÷èé 
öåíòð ñòàâ çàíåïàäàòè. Àáè áó-
äèíîê íå ïóñòóâàâ, éîãî çäàâàëè 
â îðåíäó ï³ä ñïîðòçàë, òóðèñ-
òè÷íèé öåíòð. Âðåøò³-ðåøò ³ 
ö³ ñòðóêòóðè çàêðèëèñÿ. Çãîäîì 
â îäíîïîâåðõ³âö³ ïîñåëèëèñÿ 
áåçõàòüêè, ÿê³ ïåðåòâîðèëè ä³ì 
íà òóàëåò. ¯õ âèãíàëè, îñòàíí³ 
äåñÿòü ðîê³â áóäèíîê ñòî¿òü çà-
êèíóòèì.

Ï³äïðèºìåöü Îëåêñàíäð Îëü-
øòèíñüêèé âèêóïèâ áóä³âëþ, 
ïîáà÷èâøè ïðîïîçèö³þ íà ñàé-
ò³ îãîëîøåíü. Ïèòàºìî, ÷è ìàº 
çàðàç ñòîñóíîê äî öüîãî áóä³âíè-
öòâà äåïóòàò ì³ñüêî¿ ðàäè Â³êòîð 
Ìàöåðà?

— Â³í áóâ ïîïåðåäí³ì âëàñ-
íèêîì áóä³âë³. Òåïåð ïðèì³-
ùåííÿ ìîº. Îðåíäà ÷îòèðüîõ 
ñîòîê çåìë³ îôîðìëåíà íà òî-
âàðèñòâî «Ïèðîãîâà, 85 À». ß º 
çàñíîâíèêîì öüîãî òîâàðèñòâà. 
Â³êòîð Ìàöåðà íå ìàº â³äíîøåí-
íÿ äî öüîãî îá’ºêòà, — â³äïîâ³â 
Îëüøòèíñüêèé.

Öå æ â³í ïîÿñíþâàâ ì³ñöåâèì 

ЯК ЖИТЕЛІ НА ПИРОГОВА 
НЕ ДАЮТЬ ЗАБУДУВАТИ СВІЙ ДВІР 
Спірне питання Подвір’я, що між 
будинками Пирогова, 85–87, частково 
віддали під забудову. Підприємець хоче 
звести офісний центр, на що має всі 
дозволи від міськради. Але мешканці 
сусідніх будинків проти будь-якої забудови. 
Заради компромісу забудовник готовий 
вкласти у благоустрій 464 тисячі гривень

æèòåëÿì, ÿê³ ïðèéøëè ïîñïåðå-
÷àòèñÿ ç íèì ïðî çàáóäîâó ¿õíüî-
ãî ïîäâ³ð’ÿ.

— Ìè ïðîòè çàáóäîâè äâîðó! 
Áóä³âëÿ çàêðèº íàì ñîíöå, — ãî-
ëîñíî íàð³êàº Ëàðèñà Êîìàðîâà.

Öÿ æ³íêà º îäí³ºþ ç æèòåë³â 
ñóñ³äí³õ áóäèíê³â. Ðàçîì ç ñó-
ñ³äêîþ ïî ïîäâ³ð’þ Â³êòîð³ºþ 
ßðîâ³êîâîþ º «ðóø³ºì» îïîðó. 
Êîìàðîâà ïîñò³éíî çáèðàº ï³äïè-
ñè òà ïèøå ñêàðãè ó ì³ñüêó ðàäó, 
â ÿêèõ ïîÿñíþº, ùî óñ³ îá’ºêòè 
äâîðó áóëè â êîëåêòèâí³é âëàñ-
íîñò³. ² ùî áóäèíîê òà çåìëþ 
íàõàáíî âêðàëè.

Óò³ì, îäíîçíà÷íî¿ äóìêè ïðî 
ìàéáóòíþ çàáóäîâó ñåðåä ìåø-
êàíö³â íåìàº. ª é «ïðîøàðîê», 
ÿêèé ïîãîäèâñÿ íà ñóñ³äñòâî ç 
îô³ñîì.

«А ЦЕЙ ПІДПИС НЕ МІЙ!» 
— ß «çà». À ÷îãî í³? Íîâ³ ðî-

áî÷³ ì³ñöÿ, áóäå ãàðíèé äâ³ð. Ïî-
äèâ³òüñÿ íà òå, ÿêèì â³í º çàðàç. 
Öå ïðîñòî æàõ: çàñì³÷åíå òà âñå 
ñ³ðå, — êàæå â³ííè÷àíêà Êàòå-
ðèíà Áóíèê.

— ßêùî ïîáóäóþòü íîâèé ä³ì, 
òî â³í çàêðèº ìåí³ ñîíÿ÷íå ñâ³ò-
ëî. ß íå õî÷ó, ùîá ìî¿ ä³òè òà 
âíóêè æèëè ó òåìí³é êâàðòèð³, — 
êàæå ïåíñ³îíåðêà Òàìàðà Ëåñèê.

— Òà áóäå âàì ñîíöå. ² ïîäâ³ð'ÿ 
ãàðíå áóäå ç íîðìàëüíèìè äî-
ðîãàìè òà çåëåíèìè çîíàìè, — 
äîëó÷èâñÿ äî ðîçìîâè ùå îäèí 
æèòåëü áóäèíêó, ïåíñ³îíåð, ÿêèé 
ïðåäñòàâèâñÿ Þð³ºì. — Â³ä ïî-
÷àòêó ÿ áóâ ïðîòè çàáóäîâè. Àëå 
êîëè â³í (çàáóäîâíèê — àâò.) 
ñòàâ ïðîïîíóâàòè, òî ïîãîäèâñÿ 
³ òåïåð «çà».

Êîìïðîì³ñ, ÿêèé ïðîïîíóº 
ìåøêàíöÿì ï³äïðèºìåöü Îëåê-
ñàíäð Îëüøòèíñüêèé, öå íàâåñòè 
ïîðÿäîê ç ïîäâ³ð’ÿì: çààñôàëü-
òóâàòè äîðîãè, ï³øîõ³äí³ äîð³æ-
êè, çðîáèòè íîâå îçåëåíåííÿ. 
Êîøòîðèñ ðîá³ò — 464 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü.

— ß âêîòðå íàìàãàþñü ç âàìè 
äîìîâèòèñÿ, ùîá äàëè ïîáóäó-
âàòè îô³ñíèé öåíòð. Í³ õîñòåë, 
í³ ðåñòîðàí, í³ ãðàëüíèé çàêëàä. 
À ñàìå îô³ñíèé öåíòð. Ïðîé-
øîâñÿ ïî âñ³õ êâàðòèðàõ áóäèí-
ê³â ¹ 85 ³ 87, äå ç³áðàâ ÷èìàëî 
ï³äïèñ³â «Çà». Âîíè çàâ³ðåí³ 
ó «ÆÅÎ», — êàæå ï³äïðèºìåöü 
³ äåìîíñòðóº ëèñò ç ï³äïèñàìè. 
Éîãî îäðàçó ôîòîãðàôóþòü ìåø-
êàíö³ òà çâ³ðÿþòü ì³æ ñîáîþ.

ßê âèÿâèëîñÿ, îäèí ç ìåø-
êàíö³â çíàéøîâ íàâïðîòè ñâîº¿ 
êâàðòèðè ÷óæå ³ì’ÿ òà ï³äïèñ, 
ÿêîãî â³í íå ñòàâèâ.

— À íó äàéíî ñþäè, — ñêàçàâ 
÷îëîâ³êîâ³ Þð³é, ç ÿêèì ñï³ëêó-
âàëèñÿ äî öüîãî. — Òàê öå ïðî-
ñòî ãðàôó ïåðåïëóòàëè. Îñü öÿ 
ëþäèíà æèâå ó 10-é êâàðòèð³, 
à ïîìèëêîâî ïîñòàâèëè ó òâîþ 
9-òó. Òâîãî ï³äïèñó òóò ñïðàâä³ 
íåìà. ßêùî õî÷åø, òî ìîæåø 
ïîñòàâèòè.

— Ó íàñ òåæ º ï³äïèñè, ÿê³ 
ìè çáèðàëè íåùîäàâíî. ² òàì 
ëþäè, ùî ó âàñ «Çà», ó íàñ — 
«Ïðîòè». Âçàãàë³-òî, â ìåíå º 
500 ï³äïèñ³â «Ïðîòè», — äîäàº 
Ëàðèñà Êîìàðîâà.

ПОТРІБНІ ГРОМАДСЬКІ 
СЛУХАННЯ 

Îäíèì ç ãîëîâíèõ êàìåí³â ñïî-
òèêàííÿ º âèñîòà ìàéáóòíüîãî 
öåíòðó. Âîíà ñÿãàòèìå 11 ìåòð³â. 
Æèòåë³ çàïåâíÿëè, ùî ÷åðåç öå 
â íèõ áóäå òåìíå ïîäâ³ð’ÿ. Çà-
áóäîâíèê ïîãîäèâñÿ íà êîìïðî-
ì³ñ — âèñîòà öåíòðó áóäå â³ñ³ì 
ìåòð³â.

— À êóäè áóäå áóä³âåëüíà òåõ-
í³êà çà¿æäæàòè? Ó íàñ áóäèí-
êè òð³ñêàþòüñÿ, êîëè ëåãêîâ³ 
ìàøèíè ïîðÿä ïðî¿æäæàþòü. 
À òóò âåëèêîãàáàðèòíà òåõí³-
êà ïðè¿äå, — çàÿâëÿº Â³êòîð³ÿ 
ßðîâ³êîâà.

— Áóä³âåëüíà òåõí³êà íå áóäå 
çà¿æäæàòè äî ïîäâ³ð’ÿ, à ñòîÿòè-
ìå çà ìåæàìè áóäèíê³â. Ïëàíóþ 
ïîáóäóâàòè öåíòð çà òðè ì³ñÿö³. ² 
ìè æ í³÷îãî íå ìîæåìî ïî÷àòè, 
áî âè ïðîòè. Õî÷à ÿ çíàþ, ùî 
á³ëüø³ñòü ëþäåé «çà», — â³äïî-
â³äàº Îëüøòèíñüêèé.

Äåïóòàòêà Ãàííà Äàâèäåíêî, 
ÿêó çàïðîñèëè íà çóñòð³÷ æèòåë³ 
ïîäâ³ð'ÿ, ñêàçàëà, ùî ïîòð³áíî 
ïðîâîäèòè ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ: 
ùîá ìàëè çìîãó âèñëîâèòèñÿ âñ³ 
ïðèñóòí³ òà á³ëüø³ñòü âèð³øèëà, 
ùî ðîáèòè ç öèì îá’ºêòîì.

— Ï³äãîòóéòå ïðîåêòíó äîêó-
ìåíòàö³þ òà â³çóàë³çàö³þ ïðîåêòó 
áëàãîóñòðîþ ïîäâ³ð'ÿ. Ñêëàä³òü 
ïðîòîêîë òà ïîò³ì, ÿêùî òàê 
âèð³øàòü ó÷àñíèêè ñëóõàíü, ïî-
÷èíàéòå áóä³âíèöòâî, — ïîðàäèâ 
îäèí ç ïðèñóòí³õ ÷îëîâ³ê³â.

— Öå îô³ö³éíà ïðîöåäóðà, 
òîìó îðãàí³çàòîðîì ñëóõàíü ìàº 
áóòè äåïàðòàìåíò ïðàâîâî¿ ïî-
ë³òèêè ì³ñüêî¿ ðàäè, — äîäàëà 
Äàâèäåíêî.

«ПАВЛІВНА, Я ЗДАЮСЬ» 
Óæå ï³ñëÿ çóñòð³÷³, êîëè á³ëüøà 

÷àñòèíà ìåøêàíö³â ðîç³éøëàñÿ, 
Îëåêñàíäð Îëüøòèíñüêèé ³ Ëà-
ðèñà Êîìàðîâà ïðîäîâæóâàëè 
ðîçìîâó, ñâ³äêîì ÿêî¿ ñòàâ æóð-
íàë³ñò. Æ³íêà ó ñïîê³éíîìó òîí³ 
ïðîïîíóâàëà çàáóäîâíèêó «îäó-
ìàòèñÿ ³ çðîáèòè ùîñü êîðèñíå»:

— Ñàøà, çíåñè öþ çàáóäîâó ³ 
ïðîñòî ïîñàäè äåðåâà.

— Õî÷åòå çíîâó ï³îíåðñüêèé 
òàá³ð? Ïàâë³âíî, ÿ çäàþñü. Ïî-
áóäóéìî òóò êîìóí³çì, — æàðòîìà 
â³äïîâ³â Îëåêñàíäð. — Íó äèâ³òü-
ñÿ, ÿ òóò ïîñàäæó äóá. Ïîðÿä ç 
îô³ñíèì öåíòðîì.

Ëþäè âèìàãàþòü 
ïðîâåäåííÿ â³äêðèòèõ 
ñëóõàíü. Ï³äïðèºìåöü 
îïèòàâ ìåøêàíö³â ³ 
êàæå, ùî á³ëüø³ñòü 
«çà» îô³ñíèé öåíòð

Не буде світла і заставлять подвір’я 
машинами. Це дві головних причини, 
чому люди проти забудови у подвір’ї 
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²ðèíà Êåðñîâà, 
ÿêà íèí³ íàâ÷àº 
ó÷í³â 2-Ã êëàñó â³-
ííèöüêî¿ øêîëè 

¹ 22, íà ïðîõàííÿ RIA ä³ëèòüñÿ 
äîñâ³äîì ïðîõîäæåííÿ ñåðòèô³-
êàö³¿.

— Íà äåÿê³ ïèòàííÿ â³äïîâ³-
äàëà îäðàçó, áåç îáäóìóâàííÿ, — 
êàæå ïàí³ ²ðèíà. — Àëå áóëè é 
òàê³, ùî, âèáà÷òå, ïîçáàâëåí³ 
ëîã³êè.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ó íèí³øíüîìó 
ðîö³ ÷àñòêîâî çì³íèëè ïðàâèëà 
ïðîõîäæåííÿ ñåðòèô³êàö³¿. Íà-
ïðèêëàä, õòî íå ñïðàâèâñÿ ³ç 
çàâäàííÿì íà îäíîìó ç òðüîõ 
åòàï³â, äàë³ íå ïðîõîäèòü. Òîð³ê 
ó÷àñíèê³â çîáîâ’ÿçóâàëè äåìîí-
ñòðóâàòè çíàííÿ ³ âì³ííÿ íà âñ³õ 
åòàïàõ, ò³ëüêè ï³ñëÿ òîãî âèçíà-
÷àëè ïåðåìîæö³â.

ßê³ ùå îñîáëèâîñò³ ó öüîãîð³÷-
í³é ñåðòèô³êàö³¿? ×îìó ñï³âðîç-
ìîâíèöÿ ðàäèòü êîëåãàì áðàòè 
ó÷àñòü ó òàêîìó âèïðîáóâàíí³?

ІНСПЕКТОРИ ВИЯВИЛИСЯ 
ДОБРОЗИЧЛИВІ 

Óñ³ íþàíñè ñòîñîâíî ðåºñòðàö³¿ 
é åòàï³â ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ìîæíà 
çíàéòè íà ñàéò³ Ì³íîñâ³òè ³ íà-
óêè. Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, 
òàì ïîêðîêîâî îïèñàíî åòàïè — 
â³ä ïîäà÷³ äîêóìåíò³â äî âèçíà-
÷åííÿ ðåçóëüòàò³â ³ ïåðåìîæö³â.

Òîð³ê ïåðøèì åòàïîì áóëî 
îö³íþâàííÿ ðîáîòè â÷èòåëÿ ³í-
ñïåêòîðàìè.

Ïåðåâ³ðÿëüíèêè ïðè¿çäÿòü 
äî øêîëè, äå ïðàöþº ó÷àñíèê 
ñåðòèô³êàö³¿, ³ ïåðåáóâàþòü ðà-
çîì ç íèì óïðîäîâæ óñüîãî ðî-
áî÷îãî äíÿ.

— ×óæ³, íåçíàéîì³ ëþäè, öå 
çàâæäè äîäàòêîâå õâèëþâàííÿ, — 
ãîâîðèòü ²ðèíà Êåðñîâà. — Êèì 

У ВЧИТЕЛЬКИ З ВІННИЦІ — 
НАЙВИЩИЙ БАЛ З СЕРТИФІКАЦІЇ 
Знай наших!  118 балів із 120 набрала 
під час пілотного проекту державної 
сертифікації вчителька школи № 22 Ірина 
Керсова. Разом з нею успішно витримали 
випробування ще 24 педагоги з Вінниці. 
Власникам сертифікатів обіцяли 20% 
надбавки до зарплати, але цих грошей 
вони не отримують. Чому?

áè òè íå áóâ ³ äå á íå ïðàöþâàâ, 
àëå ÿêùî òâ³é ðîáî÷èé äåíü ðîç-
ãëÿäàþòü, ÿê ìîâèòüñÿ, ï³ä ì³-
êðîñêîïîì, íó, íå çìîæåø òè 
ïîçáóòèñÿ õâèëþâàííÿ.

Â÷èòåëüêà ç³çíàºòüñÿ, ùî ¿é 
â öüîìó ïîòàëàíèëî. Çà ¿¿ ñëî-
âàìè, ³íñïåêòîðè âèÿâèëèñÿ äî-
áðîçè÷ëèâ³ ³ ùèð³. Êð³ì àíàë³çó 
çàíÿòü, ïðîãðàìîþ îö³íþâàííÿ 
ïåðåäáà÷åí³ òðè ³íòåðâ’þ — ç 
â÷èòåëåì, äèðåêòîðîì øêîëè ³ 
çàñòóïíèêîì.

— Ðîçìîâà ç äâîìà îñòàíí³-
ìè ñòîñóâàëàñÿ ÿêðàç ó÷èòåëÿ, 
ÿêèé áåðå ó÷àñòü ó ñåðòèô³êà-
ö³¿, — óòî÷íþº ²ðèíà Êåðñîâà. — 
Ìî¿ ³íñïåêòîðè âèÿâèëèñÿ íà-
ñò³ëüêè äîáðîçè÷ëèâ³, ùî òèì 
ñàìî çíÿëè ÷àñòèíó õâèëþâàííÿ. 
Çðåøòîþ, êîëè òè ïðàöþºø ç 
ä³òüìè, òî îñíîâí³ çóñèëëÿ ñïðÿ-
ìîâàí³ íà ðîáîòó. Íåìà êîëè 
õâèëþâàòèñÿ.

— Ïðî ùî çàïèòóâàëè ï³ä ÷àñ 
³íòåðâ’þ?

— Ïðî ðîáîòó, ïðî òå, ùî íî-
âîãî âèêîðèñòîâóþ, ïðî ïðîáëå-
ìè, ç ÿêèìè ñòèêàþñÿ, — êàæå 
â÷èòåëüêà. — Öå áóëà ðîçìîâà 
ïðîôåñ³îíàëà ç ïðîôåñ³îíàëà-
ìè. Òîìó âîíà ìåí³ äàëàñÿ ëåãêî.

Äèðåêòîð øêîëè Ãàëèíà Ðîç-
òîðãóºâà òàê ñàìî ñõâàëüíî â³ä-
ãóêíóëàñÿ ïðî ãîñòåé.

— Ïðèºìíî, ùî ¿ì ñïîäîáàëà-
ñÿ íàøà øêîëà, — ãîâîðèòü ïàí³ 
Ãàëèíà. — Ñïîäîáàëîñÿ îôîðì-
ëåííÿ ïðèì³ùåííÿ. Àëå íàñàì-
ïåðåä íå ïðèõîâóâàëè âèñîêèé 
ð³âåíü ïðîôåñ³éíîñò³ â÷èòåëÿ.

Â ³íñïåêòîð³â áóëà òàáëèöÿ ç 
20-òè êðèòåð³ÿìè îö³íêè â÷èòåëÿ. 
Çà êîæåí ç íèõ ìîæíà áóëî âè-
ñòàâèòè ìàêñèìàëüíî òðè áàëè. 
Îäíà ç ôàõ³â÷èíü îö³íèëà ðîáîòó 
Êåðñîâî¿ ìàêñèìàëüíîþ ê³ëüê³ñ-
òþ áàë³â — 60, äðóãà ïîñòàâèëà 
íà äâà áàëè ìåíøå.

100 ПИТАНЬ І ЧОТИРИ 
ВАРІАНТИ ВІДПОВІДІ 
ДО КОЖНОГО 

Äðóãèé åòàï îö³íêè — ÇÍÎ. Çà-
ãàëîì ó÷àñòü ó ïðîåêò³ ç ñåðòèô³-
êàö³¿ áðàëè 41 â÷èòåëü ç îáëàñò³, 
ç íèõ 26 — ç Â³ííèö³. Åòàï çî-
âí³øíüîãî îö³íþâàííÿ ïðîõî-
äèëè âñ³ ðàçîì. Â³äáóâàâñÿ â³í 
ó øêîë³-ã³ìíàç³¿ ¹ 17.

— ßê æå ìè âäÿ÷í³ êîëåêòè-
âó íàøîãî Öåíòðó îö³íþâàííÿ 
ÿêîñò³ îñâ³òè, — ãîâîðèòü ²ðè-
íà Êåðñîâà. — Âîíè ïðèéøëè 

ðàçîì ç êåð³âíèêîì Ãåííàä³ºì 
Êóçüìåíêîì. Ãàðíî çàñïîêî¿ëè 
âñ³õ. Ï³äáàäüîðèëè. Öå äîäàëî 
óïåâíåíîñò³.

Ïðîòÿãîì òðüîõ ãîäèí òðåáà 
áóëî â³äïîâ³ñòè íà ñòî ïèòàíü. 
Äî êîæíîãî ïðîïîíóâàëîñÿ 
ïî ÷îòèðè âàð³àíòè â³äïîâ³äåé.

— Íà äåÿê³ ïèòàííÿ â³äïî-
â³äàëà îäðàçó, ÿê ìîâèòüñÿ, áåç 
îáäóìóâàííÿ, — ðîçïîâ³äàº â÷è-
òåëüêà. — Áóëè òàê³, ùî â³äêëàëà 
íà ïîò³ì, áî âàð³àíòè â³äïîâ³ä³ 
âèêëèêàëè ñóìí³â. Ñïîä³âàëàñÿ 
ïîâåðíóòèñÿ äî íèõ, êîëè äîáå-
ðóñÿ äî ê³íöÿ. Íàñïðàâä³ öüîãî 
íå ñòàëîñÿ. Áî ÷àñó âèÿâèëîñÿ 
âêðàé îáìàëü.

Ñï³âðîçìîâíèöÿ íàâîäèòü ïðè-
êëàä îäíîãî ç ïèòàíü, ÿêå ââà-
æàº íåëîã³÷íèì. Çâó÷èòü âîíî 
òàê: «Ñê³ëüêè ðàç³â íà òèæäåíü 
â÷èòåëüêà ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè 
íà çàíÿòòÿõ òåõí³÷í³ çàñîáè?» 

— Íà ìîþ äóìêó, öå òðåáà ðî-
áèòè õî÷à á îäèí ðàç íà äåíü, — 
êàæå â÷èòåëüêà. — Îòîæ, îáðàëà 
â³äïîâ³äü 4–5 ðàç³â íà òèæäåíü. 
Â³äïîâ³äü âèÿâèëàñÿ íåïðàâèëü-
íà. Òðåáà áóëî îáðàòè âàð³àíò 

3–4 ðàçè íà òèæäåíü. ßê ïîò³ì 
ïîÿñíèëè, öüîãî âèìàãàþòü ñàí³-
òàðí³ íîðìè. Ùîïðàâäà, ö³ íîðìè 
ùå ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â. Àëå îñü òàêà 
â³äïîâ³äü.

²ðèíà Êåðñîâà çà ï³äñóìêàìè 
ÇÍÎ íàáðàëà 72 áàëè ïðè ì³í³-
ìàëüí³é ê³ëüêîñò³ 50.

— Çâè÷àéíî, õîò³ëîñÿ á ïåðå-
â³ðèòè âñ³ ïîìèëêè, — ãîâîðèòü 
âîíà. — Îäíàê îðãàí³çàòîðè, 
÷îìóñü, çàáðàëè íàø³ ÷åðíåòêè 
ðàçîì ç ÷èñòîâèêàìè.

Çà ï³äñóìêàìè ñåðòèô³êàö³¿ 
²ðèíà Êåðñîâà íàáðàëà íàéá³ëü-
øó â Óêðà¿í³ ê³ëüê³ñòü áàë³â — 
118 ³ç 120.

ОКСАНА ЯЦЕНКО, 
ДИРЕКТОР 
ДЕПАРТАМЕНТУ 
ОСВІТИ МІСЬКРАДИ:

— За результатами 
сертифікації, вчи-
телі-переможці 

отримуватимуть доплату у роз-
мірі 20% до посадового окладу, — 
говорить Оксана Яценко. — Таку 
інформацію оприлюднила міністр 
освіти і науки Ганна Новосад.
Поки що вчителі початкової шко-
ли, які вибороли сертифікати, 
хоча це було не просто, не мають 

таких доплат. Причина — у від-
сутності документа, на підставі 
якого мають здійснюватися до-
плати. Мова йде про урядовий 
документ.
Без цього не маємо права на-
раховувати такі кошти. Повинна 
бути підстава. Здійснити виплати 
на власний розсуд — означає по-
рушити Бюджетний Кодекс.
На моє переконання, питання 
обов’язково вирішиться по-
зитивно, адже йдеться про 
конкурс, що його проводило 
міністерство.

Чому не доплачують?

Ірина Керсова радить охочим 
взяти участь у сертифікації ко-
ристуватися матеріалами сайтів 
Всеосвіта, Ліко-школа. Їй осо-
бисто багато дали для підго-
товки матеріали методкабінету 
департаменту освіти, зокрема, 
методоб'єднання початкових 
класів.
Повчальні заходи проводить ін-
спектор НУШ (Нової української 

школи) Людмила Зима.
Пані Керсова бере участь у ба-
гатьох заходах, конкурсах, що 
їх організовує методкабінет. То-
рік стала переможцем одного з 
них. Разом з директором школи 
підготувала методичний посіб-
ник «Бумеранг взаємодії», його 
визнали переможцем на Між-
народній виставці з інноватики 
в освіті у жовтні минулого року.

Стежте за новинками методкабінету 

У Ірини Керсової у нинішньому році ювілей — 
30 років вона працює у рідній школі № 22

ДОВІДКОВО 

У нинішньому році зареєструвати-
ся для участі у сертифікації може 
91 вчитель з Вінниччини. Квота для 
кожної області встановлена МОН, 
виходячи з кількості початкових 
класів у регіоні. У нашій області 
нараховується 3980 початкових 
класів. Торік участь у сертифікації 
брав 41 вчитель з області.

— У нашій родині не було пе-
дагогів, — розповідає Ірина 
Керсова. — Батьки інженери, 
бабуся працювала бухгалтером. 
А я змалку носила в руках зошит і 
казала, що це журнал учительки. 
Виставляла в ньому оцінки своїм 
ученицям-лялькам.
Пані Ірина закінчила школу, 
в якій нині працює. Каже, тут їй 
прищепили любов до вчитель-
ської професії. Навчаючись 

у педагогічному університеті, 
практику проходила у рідній 
школі. На четвертому курсі взя-
ли на роботу.
— З 8-ї до 14-ї години у мене 
були заняття в університеті, — 
згадує співрозмовниця. — Після 
того я дуже швидко поспішала 
на автобус, бо о 14.30 уже по-
чинався урок у школі. Це була 
друга зміна у тодішньому моєму 
четвертому класі.

Після занять в університеті бігла в школу на уроки 

– Íà äåÿê³ ïèòàííÿ 
â³äïîâ³äàëà áåç 
îáäóìóâàííÿ, – êàæå 
ïàí³ Іðèíà. – Àëå áóëè 
é òàê³, ùî, âèáà÷òå, 
ïîçáàâëåí³ ëîã³êè
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó ïðèâàòíîìó 
ñåêòîð³ á³ëÿ ðèíêó 
«Ìð³ÿ», ùî íà Òÿ-

æèëîâ³, òðèâàº «ñóñ³äñüêà â³éíà». 
Îëåêñ³é Êîâàëåíêî ³ Ìàð³ÿ Îñòà-
ïåíêî ìàþòü áóäèíêè íà âóëèö³ 
Áàæåíîâà ³ ïîòåðïàþòü â³ä ñóñ³ä³â 
Õîìåíê³â òà Ðåáð³¿â, ùî æèâóòü 
ïîðÿä, íà ïðîâóëêó Áàæåíîâà.

— Ìèíóëîãî ë³òà Ðåáð³é çðóé-
íóâàâ îäèí ì³é ñàðàé, ³íøèé 
ñóñ³ä Õîìåíêî ðîç³áðàâ çàäíþ 
ñò³íêó ùå îäíîãî ìîãî ñàðàþ, — 
êàæå Êîâàëåíêî.

— Ìåí³ òàêîæ Õîìåíêè ðîç³-
áðàëè çàäíþ ñò³íêó ñàðàþ. Öå 
âîíè çðîáèëè, ùîá ñàìîâ³ëüíî 
ïîñóíóòè ñâî¿ ïàðêàíè, — äîäàº 
Îñòàïåíêî.

НІХТО НЕ ДОПОМІГ 
Âîíè îáèäâà ïåíñ³îíåðè, æè-

âóòü â öüîìó ðàéîí³ ùå ç 60-õ 
ðîê³â. Ðîçêàçóþòü, ùî îòðèìàëè 
äåðåâ’ÿí³ ñàðà¿ ó êîðèñòóâàííÿ 
â³ä îðãàí³çàö³¿ «Âîäðåì 46», ³ öå 
ï³äòâåðäæóþòü êîï³ºþ äåðæàâíî-
ãî àêòó, âèäàíîãî ùå ó 1996 ðîö³.

— Íàøó ì³ñöåâ³ñòü íàçèâàþòü 
«Íàõàëîâêà». Ëþäè íàõàëüíî çà-
áèðàëè çåìëþ, áóäóâàëèñÿ òà äåÿ-
êèé ÷àñ æèëè íà í³é ñàìîâ³ëüíî. 
Çâ³ñíî, ùî çàðàç âñ³ ö³ áóäèíêè 
óçàêîíåí³, — êàæå Ìàð³ÿ Îñòà-
ïåíêî. — Òàê îò, êîëè íàì «Âî-
äðåì» ðîçäàâàâ ñàðà¿, òî íàøèõ 
ñóñ³ä³â — àí³ Ðåáð³¿â, àí³ Õîìåí-
ê³â — çà öèìè ñàðàÿìè íå áóëî.

— Çà áóä³âåëüíèìè íîðìàìè, 
âîíè ìàëè á â³äñòóïèòè íà ìåòð 
â³ä íàøèõ ñàðà¿â, àëå æ í³ — ìè-
íóëîãî ë³òà ñóñ³äè ¿õ ðîçâàëèëè, 
ùîá âïðèòóë çáóäóâàòè ïàðêàíè. 
² òàêèì ÷èíîì ïîñóíóëè ìåæ³ ä³-
ëÿíîê òà âêðàëè ì³ñüêó çåìëþ, — 
äîäàº Îëåêñ³é Êîâàëåíêî.

Âîíè çâåðòàëèñÿ äî ìåð³¿, ùîá 
òà çíàéøëà «óïðàâó» íà ñóñ³ä³â. 
Íàçáèðàëè òîâñò³ òåêè ç ëèñòó-
âàííÿì, â ÿêèõ ò³ëüêè â³äïèñêè. 
Ïàðàëåëüíî çàéìàëèñÿ ðåìîíòîì.

— Ó ìåíå òàì ñòîÿâ âåëîñè-
ïåä, òà÷êà, çàêðóòêè. ß æ ìóøó 
÷èìîñü çàêðèòè çàäíþ ñò³íó, ÿêó 
âîíè ïîëàìàëè? — êàæå Îëåêñ³é 
Êîâàëåíêî. — Âêëàäàâ ãàçîáëî-
êîì ñò³íó, à òóò ìåíå Ðåáð³éî-
âà íåâ³ñòêà ôîòîãðàôóº. ² ÷åðåç 
ê³ëüêà äí³â ïðèõîäèòü ³íñïåêòîð 
ç àðõ³áóäêîíòðîëþ — Âàñèëü Áî-
ðåöüêèé.

УНИКАЮТЬ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè, ÿê êàæå 
Êîâàëåíêî, ³íñïåêòîð ââ³â éîãî 
â îìàíó: ïîîá³öÿâ, ùî íå áóäå 
øòðàôó çà ïîðóøåííÿ, áî «áóäå 
ñóä ³ éîãî âèïðàâäàþòü».

— Íàïèñàâ ï³ä éîãî äèêòó-
âàííÿ ñâî¿ ïîÿñíåííÿ. Êîëè ä³-
çíàâñÿ, ùî ïðèçíà÷èëè øòðàô, 
òî ï³øîâ äî öüîãî Áîðåöüêîãî 
³ ïèòàâ: «×îìó ìåí³ çáðåõàâ? 
ß ñòàðà ëþäèíà». Ó â³äïîâ³äü 
«ß òàêîãî íå êàçàâ!» — ëåäü 
íå ïåðåõîäÿ÷è íà êðèê êàæå 
ïåíñ³îíåð.

— Ñóñ³äè âñòàíîâèëè íåçà-
êîííèé ïàðêàí, ïîñêàðæèëàñÿ  

«МЕНІ ЗНЕСЛИ САРАЙ. І ЩЕ ДАЛИ 
ШТРАФ НА 17 ТИСЯЧ» 
Нахаловка  Олексію Коваленку і 
Марії Остапенко сусіди зруйнували сараї. 
Покарати «зловмисників» не здатна ні 
поліція, ні мерія. При тому ці двоє людей 
отримали штрафи та тепер щомісяця 
не дораховуються по 700 гривень з пенсії. 
Чому так? Історія має і зворотний бік, 
не на користь скаржників

äî äåïàðòàìåíòó àðõáóäêîíòðîëþ. 
² çíàºòå, ùî â³äïîâ³ëè? ²íñïåê-
òîð íå ìîæå çàñòàòè ¿õ âäîìà! 
Õîìåíêè òà Ðåáð³¿ óíèêàþòü 
â³äïîâ³äàëüíîñò³, áî ¿õ ïîêðèâàº 
óë³÷êîì, ð³äíèé áðàò Áîðèñà Õî-
ìåíêà, — êàæå Îñòàïåíêî.

Ó ðåçóëüòàò³ Îëåêñ³ÿ Êîâàëåíêà 
îøòðàôóâàëè çà âèêîíàííÿ áóä³-
âåëüíèõ ðîá³ò áåç äîçâîëó. Çà öå 
îòðèìàâ 8500 ãðèâåíü ³ 15 äí³â 
íà ñïëàòó. Âò³ì, ÷îëîâ³ê øòðàô 
íå çàïëàòèâ ³ ñïðàâó ïåðåäàëè 
íà âèêîíàâ÷ó ñëóæáó, ùî çá³ëü-
øèëî ñóìó óäâ³÷³ — äî 17 òèñÿ÷.

Òàêå æ ïîêàðàííÿ âèïèñàëè 
Ìàð³¿ Îñòàïåíêî, ÿêà â³äíîâè-
ëà çàäíþ ñò³íêó ñàðàþ ç öåãëè. 
Òåïåð â íèõ ùîì³ñÿöÿ çí³ìàþòü 
ïî 700 ãðèâåíü ç ¿õíüî¿ ïåíñ³¿, 
ðîçì³ðîì 2000 ãðèâåíü. Îñòà-
ïåíêî çâåðíóëàñÿ äî ñóäó, ùîá 
îñêàðæèòè øòðàô.

СТРАЖДАЄМО ВІД СУСІДСТВА 
Àáè ä³çíàòèñÿ ³íøèé á³ê ö³º¿ ³ñ-

òîð³¿, ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç ñóñ³äàìè, 
ÿêèõ çâèíóâà÷óþòü ïåíñ³îíåðè.

— Òå, ùî âîíè êàæóòü, ùî ìè 
ðîçáèðàëè ¿õí³ ñàðà¿ — öå áðåõ-
íÿ, — êàæå ìåøêàíêà áóäèíêó 
íà ïðîâóëêó Áàæåíîâà Òåòÿíà 
Ðåáð³é. — Ñàðàé, ÿêèé íà íàø³é 

ä³ëÿíö³, ðîçâàëèâñÿ â³ä ñí³ãó, 
áî äîøêè âæå òðóõëÿâ³. À ³íø³ 
äâà — ðîç³áðàëè ¿õí³ âëàñíèêè. 
Êîâàëåíêî òà Îñòàïåíêî ¿õ âà-
ëèëè, ùîá çáóäóâàòè íîâ³ ñò³íè. 
Êîëè íàìàãàëèñÿ ¿ì ïîÿñíèòè, 
ùî íà íàø³é çåìë³ ñòî¿òü ¿õí³é 
ñàðàé, òî ó â³äïîâ³äü — ìè é 
ñàì³ òàê³ æ äîêóìåíòè «íàìà-
ëþºìî».

¯¿ ñóñ³äêà, Ëþáîâ Õîìåíêî, 
êàæå, ùî ïîñòðàæäàëà â³ä ä³é 
ñóñ³ä³â:

— Ñóñ³äè íå äàâàëè ìåí³ çâåñ-
òè ïàðêàí, à ïîïåðåäíþ îãîðîæó 
âêðàëè! ² êîëè âîíà (Ìàð³ÿ Îñòà-
ïåíêî — àâò.) ïîáóäóâàëà ñò³íó, 
òî ñòàëà ñêàðæèòèñÿ, ùî ¿¿ ñàðàé 
íàìîêàº. Çâ³ñíî æ, íàìîêàòèìå, 
áî âïðèòóë äî ìîãî ïàðêàíó ïî-
áóäóâàëàñÿ.

Ñóñ³äè ï³äòâåðäæóþòü, ùî 
ñïðàâä³ ïèñàëè ñêàðãè äî àðõ³-
áóäêîíòðîëþ, áî Îñòàïåíêî ³ Êî-
âàëåíêî «íå â³äñòóïèëè íà 1 ìåòð 
â³ä ¿õí³õ ä³ëÿíîê».

— Äàëè øòðàô 17 òèñÿ÷? 
Ìàëî! — êàæå Õîìåíêî. — Õîò³ëè 
ùå ïîäàòè íà íèõ â ñóä, àëå ç êèì 
ñóäèòèñÿ? Âîíè æ íå âëàñíèêè. 
Âëàñíèê çåìë³ — ì³ñüêà ðàäà, ÿêà 
ñàìà íå ìîæå âïîðàòèñÿ ç íèìè.

— Ò³ëüêè îò ñòðàæäàºìî â³ä 
òàêîãî ñóñ³äñòâà, — äîäàº Ðåáð³é.

КОНФЛІКТУ МОГЛИ Б 
УНИКНУТИ 

Ñëîâà Ðåáð³¿â ïðî òå, ùî âîíè 
ïðèâàòèçóâàëè ä³ëÿíêó ï³ä ñàðà-
ºì Êîâàëåíêà, ï³äòâåðäæóþòüñÿ 
â ïóáë³÷í³é êàäàñòðîâ³é ìàï³. Òàì 
çîâñ³ì êðèõ³òíà ä³ëÿíêà, ïëîùåþ 
ï³âñîòêè çàðåºñòðîâàíà ç 9 ãðóäíÿ 
2019 ðîêó çà Àíàòîë³ºì Ðåáð³ºì.

Íàòîì³ñòü, çåìë³, ÿêà á áóëà 
çàðåºñòðîâàíà çà Îëåêñ³ºì Êî-
âàëåíêîì ÷è Ìàð³ºþ Îñòàïåí-
êî — íåìàº. Òîä³, ÷îìó æ âîíè 
îòðèìàëè øòðàô, ÿêùî íå º 
âëàñíèêàìè ³ ñàìèõ ïðèì³ùåíü?

— Âîíè º êîðèñòóâà÷àìè. Ïðè-

òÿãóºòüñÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
îñîáà ÷è îñîáè, ÿêà çä³éñíþº 
áóä³âåëüí³ ðîáîòè. Òèì ïà÷å, ùî 
çåìëÿ íàëåæèòü òåðèòîð³àëüí³é 
ãðîìàä³ ì³ñòà, — êàæå ³íñïåêòîð 
àðõ³áóäêîíòðîëþ Âàñèëü Áîðåöü-
êèé.

— Êîâàëåíêî ñòâåðäæóº, ùî âè 
ââåëè éîãî â îìàíó òà îá³öÿëè, 
ùî íå áóäå øòðàôó.

— Óñ³ äîêóìåíòè ñêëàäåí³ 
çà ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì. Êî-
âàëåíêó áóëî âñå ðîç'ÿñíåíî. Â³í 
íàäàâàâ ïîÿñíåííÿ, ï³ä ÿêèì 
ï³äïèñàâñÿ. ßêùî â³í êàæå, ùî 
ÿ éîãî ââ³â â îìàíó, òî öå éîãî 
îñîáèñòå áà÷åííÿ. Ïðî íàñë³ä-
êè — ÿ éîìó äåòàëüíî ïîÿñíþ-
âàâ, — â³äïîâ³äàº Áîðåöüêèé.

Ãîëîâà êâàðòàëüíîãî êîì³òåòó 
«Íàä³ÿ» Âàñèëü Õîìåíêî êàæå, 
ùî «â³éíè» ì³æ ñóñ³äàìè íà Áà-
æåíîâà ìîæíà áóëî óíèêíóòè: 
ÿêáè êîðèñòóâà÷³ ñàðà¿â îôîð-
ìèëè äîêóìåíòè íà íèõ ³ ïåðå-
áóäóâàëè ¿õ òàê, ùîá íå áóëî 
êîíôë³êòíî¿ ñèòóàö³¿.

— Çåìëÿ, íà ÿê³é ñòîÿòü ñà-
ðà¿ Êîâàëåíêà, Îñòàïåíêî ³ ùå 
ê³ëüêîõ ëþäåé, íàëåæèòü òåðè-
òîð³àëüí³é ãðîìàä³. ×åðåç öå íà-
ðàç³ ç íèìè ñóäèòüñÿ çàñòóïíèê 
ì³ñüêîãî ãîëîâè Ñåðã³é Òèìîùóê, 
àáè ö³ ëþäè çâ³ëüíèëè ñàìîâ³ëüíî 
çàéíÿò³ ä³ëÿíêè ö³º¿ çåìë³. Á³ëüø 
òîãî, âæå º ð³øåííÿ òðüîõ ñóä³â 
ïðî äåìîíòàæ öèõ ñàðà¿â.

— Ñóñ³äè êàæóòü, ùî âè äî-
ïîìîãëè ÿê ãîëîâà êâàðòàëüíîãî 
êîì³òåòó ñâîºìó áðàòîâ³ çðîáèòè 
ñàìîâ³ëüíèé ïàðêàí.

— Ñïðàâä³, Áîðèñ Õîìåíêî 
ì³é ð³äíèé áðàò. ß íå âñòàíîâ-
ëþþ ìåæ ä³ëÿíîê, ñóïåðå÷êè 
ì³æ ñóñ³äàìè çà çåìëþ — öå 
öèâ³ëüíî-ïðàâîâ³ â³äíîñèíè ì³æ 
íèìè, ÿê³ ïîâèíí³ âèð³øóâàòèñÿ 
ó ñóä³. ßêùî âîíè òàê êàæóòü, 
òî ìîæó ¿ì ïîáàæàòè ò³ëüêè ùàñ-
òÿ ³ çäîðîâ'ÿ, — ãîâîðèòü Âàñèëü 
Õîìåíêî.

З історії «На 17 тисяч гривень по-
карали жінку, бо розширила бал-
кон» (bit.ly/37AeTAM) дізнали-
ся, що на будь-яке будівництво 
потрібно отримувати дозволи. 
У тому числі, якщо це будівни-
цтво в приватному секторі.
На порталі державних послуг iGov 
викладено детальну інструкцію, 
що потрібно зробити перед тим, 
як почати будуватися. Спочатку 
треба упевнитись, що земельна 
ділянка належить вам і є держав-
ний акт на земельну ділянку.

Надалі треба провести топографічне 
дослідження ділянки. Результатом 
процедури стане акт дослідження 
ділянки з розбивкою кордонів, 
на підставі якого в тому числі і буде 
видано дозвіл на проведення зем-
ляних та монтажних робіт.
Опісля варто зайнятися виготов-
ленням проектної документації. 
Для цього потрібно отримати 
містобудівні умови та обмеження 
у департаменті архітектури та місто-
будування (Пушкіна, 11). Дозволи 
на початок будівництва на території 

Вінниці й Десни видає департамент 
архітектурно-будівельного контр-
олю (Театральна, 29).
Після завершення будівництва 
потрібно подати декларацію про 
готовність об’єкта до експлуата-
ції. І останнім кроком є державна 
реєстрація прав власності на не-
рухоме майно.
Ознайомитися з інструкцією по-
вністю можна в Інтернеті за цим 
посиланням: bit.ly/2O7nmDT. За-
вантажити бланки документів — 
ось тут: bit.ly/2uHYNGQ 

Як побудуватися, щоб не отримати штраф 

Олексій Коваленко і Марія Остапенко скаржаться на сусідів. 
Кажуть, що вони знесли їм сараї, щоб посунути свій паркан 
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Óæå âêîòðå Ìà-
ðèíà ïðè¿æäæàº 
äî ñòîëè÷íî¿ êë³-

í³êè íà êîíòðîëüíå îáñòåæåííÿ ç 
ïîâíèìè î÷èìà íàä³¿. Àëå çàì³ñòü 
â³òàíü â³ä ë³êàð³â ç ïåðåìîãîþ, 
âîíà ÷óº: «õâîðîáà ïðîãðåñóº». 
Âîñòàííº Ìàðèíà ïî÷óëà ö³ ñëîâà 
òèæäåíü òîìó. ² çåìëÿ ï³øëà ç-ï³ä 
í³ã. Àäæå êóðñ õ³ì³îòåðàï³¿, ÿêèé 
âîíà ïðîéøëà íàïðèê³íö³ ìèíó-
ëîãî ðîêó, áóâ îñòàíí³ì ïðîòî-
êîëîì, ùî ì³ã áè ¿é äîïîìîãòè. 
Â Óêðà¿í³ á³ëüøå íå ëèøèëîñÿ 
ë³ê³â äëÿ ¿¿ ï³äòèïó ðàêó.

Áóëè ñëüîçè, ïàí³êà òà çíåâ³-
ðà. À ïîò³ì ÷îëîâ³ê íàëàøòóâàâ 
íà ïðîäîâæåííÿ áîðîòüáè. Ë³êà-
ð³ ñïðèÿëè ïîøóêó çàêîðäîííèõ 
ïðåïàðàò³â. Òèñÿ÷³ íåçíàéîìèõ 
ëþäåé ïî÷àëè íàäñèëàòè ãðîø³ 
íà äîðîãîâàðò³ñíå ë³êóâàííÿ. 
Ìàðèíà â÷åðãîâå îòðèìàëà øàíñ 
íà îäóæàííÿ. Ñàìå ïðî íüîãî ìè 
³ õî÷åìî âàì ðîçêàçàòè.

«Íó ùî æ, äåíü Õ íàñòàâ. 
Êîíòðîëüíå îáñòåæåííÿ — 
êîìï’þòåðíà òîìîãðàô³ÿ òà îí-
êîìàðêåð ïîêàæóòü, ùî ç³ ìíîþ 
íàðàç³ ³ ÿê ñåáå ïîâîäèòü ðàê. 
ß âñ³ºþ äóøåþ õî÷ó, ùîá ðàê íà-
ðåøò³ ïîêèíóâ ìåíå», — ç äîïèñó 
Ìàðèíè íà Ôåéñáóö³. 10 ñ³÷íÿ.

— Ìè äàâíî íå áà÷èëèñÿ ç ë³-
êàðåì. Òîìó ÿêèéñü ÷àñ ïðîñòî 
ñèä³ëè ³ ãîâîðèëè. ß ðîçêàçàëà, 
ùî ìåíå òóðáóº, à ç ÷èì, íà-
âïàêè, îêåé. Â³í ïîáàæàâ ïîçè-
òèâíèõ ðåçóëüòàò³â îáñòåæåííÿ 
³ ïîðàäèâ âèïèòè ââå÷åð³ êåëèõ 
÷åðâîíîãî âèíà, ùîá íå õâèëþ-
âàòèñÿ. Íà ðåçóëüòàòè ïîòð³áíî 
áóëî ÷åêàòè ê³ëüêà äí³â. ² äëÿ 
ìåíå áóëî á êðàùå, ÿêáè ïðîòÿ-
ãîì öüîãî ÷àñó ÿ êîíòðîëþâàëà 
ñâ³é åìîö³éíèé ñòàí.

Íàñòóïíîãî äíÿ ìåí³ çàòåëåôî-
íóâàëà àäì³í³ñòðàòîðêà ë³êàðí³. 
Ñàìå âîíà çàéìàºòüñÿ ïèòàííÿìè 

ë³êóâàííÿ: «Ìàðèíî Àíàòîë³¿â-
íî, íå õî÷åìî âàñ çàñìó÷óâàòè, 
àëå ðåçóëüòàò ÊÒ íåçàäîâ³ëüíèé. 
Íà æàëü, º ïðîãðåñóâàííÿ õâî-
ðîáè. Âàì âàðòî ïðè¿õàòè, ùîá 
âèð³øèòè ïèòàííÿ ç ïîäàëüøî-
ãî ë³êóâàííÿ». Ìî¿ íåðâè íå âè-
òðèìàëè öüîãî. ²ñòåðèêà, ñëüîçè, 
êðèê òà ïàí³êà. ß íå áóëà ãîòîâîþ 
äî òàêîãî.

«Ó ìåíå ïðîãðåñóâàííÿ çàõâî-
ðþâàííÿ. Ë³êóâàííÿ á³ëüøå íå ä³º. 
Ì³é îðãàí³çì àäàïòóâàâñÿ äî ë³ê³â 
³ ðàê ïî÷àâ çíîâó ìåíå çíèùóâà-
òè», — ç äîïèñó Ìàðèíè íà Ôåé-
ñáóö³. 14 ñ³÷íÿ.

— Äåÿêèì ëþäÿì, ÿê³ áîðþòüñÿ 
ç ðàêîì, äîâîäèòüñÿ çâåðòàòèñÿ 
çà äîïîìîãîþ äî íåçíàéîìèõ ëþ-
äåé. Íå âñ³ ç íèõ ðåàãóþòü ïåðå-
êàçîì ãðîøåé íà òâîþ êàðòêó. 
Îáîâ’ÿçêîâî çíàõîäÿòüñÿ ò³, õòî 
íàïèøå, ùîá ïðîêëÿñòè, àáî ñêà-
çàòè, ùî òàê³ ÿê ÿ ìàþòü çäîõíó-
òè. Ö³ ëþäè íå çíàþòü òåáå, à òè 
¿õ, àëå âîíè ÷îìóñü ïîãðîæóþòü 
³ çâèíóâà÷óþòü ó øàõðàéñòâ³: 
«Ó òåáå íåìàº í³ÿêîãî ðàêó! Òè æ 
íàâ³òü íå ëèñà».

Ìåíå íàçèâàþòü ãð³øíèöåþ, 
à ðàê — ìîºþ êàðîþ. Íàâ’ÿçóþòü 
íåçðîçóì³ë³ ìåòîäè ë³êóâàííÿ, 
à êîëè òè â³äìîâëÿºøñÿ â³ä òà-
êî¿ «äîïîìîãè», âîíè ïîëèâàþòü 
òåáå áðóäîì. 

Ñïî÷àòêó ÿ ïëàêàëà. Ïîò³ì 
ïî÷àëà êëàñòè ñëóõàâêó, âèäà-
ëÿòè ¿õí³ êîìåíòàð³ ³ áëîêóâàòè 
àêêàóíòè. Âîíè íå ìàþòü ïðàâà 
ðóéíóâàòè ìåíå çñåðåäèíè.

Ì³ôè ñóñï³ëüñòâà ïðî ðàê ³ 
ëþäè, ÿê³ íàñïðàâä³ äàâíî âòðà-
òèëè ëþäñüêó ïîäîáó — öå ùå 
îäíà áîðîòüáà, ÿêó ïðîòÿãîì âñ³º¿ 
õâîðîáè ìàþòü âåñòè îíêîîäó-
æóþ÷³.

«Óñ³ ë³êàð³ îäíîãîëîñíî îáðàëè 
ë³êóâàííÿ ³ìóíîòåðàï³ºþ. Íîâ³ò-
í³ ïðîòîêîëè ë³êóâàííÿ. Çà öèìè 
ïðåïàðàòàìè ìàéáóòíº. Àëå, àëå 
³ äóæå âåëèêå àëå… Öå ºäèíèé äëÿ 
ìåíå øëÿõ ë³êóâàííÿ. Á³ëüøå âà-

«ДЕНЬ Х НАСТАВ»: ЯК ВИЖИТИ, 
ЯКЩО ЗАЛИШИВСЯ ОДИН ШАНС 
Боротьба  Три роки тому Марині 
Кушнір встановили діагноз — рак молочної 
залози. «Значить, робитиму все можливе, 
щоб його подолати», – вирішила Марина. 
Невдовзі вона увійшла в ремісію. Але 
за рік хвороба повернулася. Рак став 
настільки агресивним, що в Україні 
не знайшлося ліків, що могли б йому 
протистояти. Здавалося б, що це кінець 
історії, а сама Марина приречена, але ні, 
у долі знайшовся ще один козир у рукаві

ð³àíò³â, íà æàëü, íåìàº. Ëèøå 
ï³äòðèìóþ÷³ æèòòÿ ïðåïàðà-
òè», — ç äîïèñó Ìàðèíè íà Ôåé-
ñáóö³. 15 ñ³÷íÿ.

— Ï³âðîêó òîìó ÿ, çà ðåêî-
ìåíäàö³ºþ ñâîãî ë³êàðÿ, çäàâàëà 
àíàë³ç PD-L1. Â³í âèçíà÷àº, ÷è 
ï³äõîäèòü ïàö³ºíòó íàéñó÷àñí³-
øèé ìåòîä ë³êóâàííÿ îíêîëîã³¿ — 
³ìóíîòåðàï³ÿ. Àíàë³ç ìè ðîáèëè 
ïðî âñÿê âèïàäîê.

Ëþäè â ä³àãíîç³ çíàþòü, ùî 
³ìóíîòåðàï³ÿ — öå øàíñ íà ïî-
ðÿòóíîê, êîëè âæå í³÷îãî íå äî-
ïîìàãàº. Á³ëüøîñò³ âîíà íå ï³ä-
õîäèòü. Ìåí³ æ ïîùàñòèëî.

Ë³êàð îäðàçó ïîïåðåäèâ, ÿêùî 
õ³ì³ÿ íå ïîä³º, ³ìóíîòåðàï³ÿ ñòàíå 
îñòàííüîþ íàä³ºþ ç ìî¿ì ï³äòè-
ïîì ðàêó. Ïðî âàðò³ñòü òàêîãî 
ë³êóâàííÿ ÿ ä³çíàëàñÿ òîä³ æ. Àëå 
íå õîò³ëà ïðî öå äóìàòè.

Îñòàíí³é ð³ê ÿ ë³êóâàëàñÿ 
çà ðàõóíîê íåáàéäóæèõ ëþäåé. 
Ìåí³ ñòàëî ñòðàøíî â³ä óñâ³äîì-
ëåííÿ òîãî, ùî çíîâó äîâåäåòüñÿ 
ïðîñèòè ïðî äîïîìîãó. Òà ùå é, 
êîëè ìîâà ïðî òàêó âåëè÷åçíó 
ñóìó.

Äî òÿìè ìåíå ïðèâ³â ÷îëîâ³ê. 
Ìè îäðàçó âçÿëèñÿ çà ðîáîòó. Ïè-
ñàëè ä³â÷àòàì ç ãðóïè ï³äòðèìêè. 
Äçâîíèëè äî ë³êàðåíü òà âèâ÷àëè 
³íôîðìàö³þ ïðî êë³í³÷í³ äîñë³-
äæåííÿ. Øóêàëè çàêîðäîííèõ 
ë³êàð³â.

Ôàõ³âö³ ç Òóðå÷÷èíè òà ²ç-
ðà¿ëþ ïîãîäèëè ïðîòîêîëè ë³-
êóâàííÿ, ùî áóëè ïðèçíà÷åí³ 
â ìî¿é ë³êàðí³. Íàñòóïíîãî äíÿ 
ìè ç ÷îëîâ³êîì áóëè âæå ó Êèºâ³, 
äå ñï³ëüíî ç ë³êàðÿìè ñêëàäàëè 
ïëàí ïîäàëüøèõ ä³é. Íàì äåòàëü-
íî ðîçïîâ³ëè ïðî ïðåïàðàòè, ùî 
ìîæóòü ìåí³ äîïîìîãòè. Ó êë³í³ö³ 
ñïðèÿëè êîíòàêòàìè ôàðìàöåâ-
òè÷íèõ êîìïàí³é, ùî çàéìàþòü-
ñÿ ïîñòàâêîþ íåîáõ³äíèõ ë³ê³â 
äî Óêðà¿íè.

Ó öåé æå ÷àñ âèíèêëà ïðîáëå-
ìà ç îäíèì ³ç ïðåïàðàò³â. Íàðàç³ 
â³í íå çàðåºñòðîâàíèé â Óêðà¿í³, 
òîìó ë³êóâàííÿ íèì ó íàñ ââà-
æàºòüñÿ íåçàêîííèì. Ìè äîáðå 
ïîíåðâóâàëè.

Ïîùàñòèëî, ùî ìè ë³êóºìîñÿ 
â îäí³é ç íåáàãàòüîõ óêðà¿íñüêèõ 
êë³í³ê, ùî ìàþòü ë³öåíç³þ íà ë³-
êóâàííÿ ³ìóíîòåðàï³ºþ. Ñàìå 
âîíè âçÿëè íà ñåáå çîáîâ'ÿçàííÿ 
ïîäà÷³ äîêóìåíò³â ïðî íàäàííÿ 
ìåí³ äîçâîëó íà òàêå ë³êóâàí-
íÿ â³ä Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ.

«Ìîº ë³êóâàííÿ êîøòóº 800 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü! ß ïðîñòî íå çíàþ, 
ùî ðîáèòè. ² òåïåð íàéæàõëèâ³øà 
íîâèíà: ó ìåíå º ëèøå 10 äí³â, ùîá 
ç³áðàòè õî÷à á ïîëîâèíó ñóìè ³ 
ïî÷àòè ë³êóâàííÿ. ßêùî ÿ ÷åðåç 
äâà òèæí³ íå ïî÷íó ë³êóâàííÿ — 
ì³é ÷àñ âòðà÷àºòüñÿ. Ç êîæíèì 
äíåì ìåí³ áóäå ñòàâàòè ã³ðøå. 
ßêèìè áóäóòü íàñë³äêè, âè ñàì³ 
ðîçóì³ºòå», — ç äîïèñó Ìàðèíè 
íà Ôåéñáóö³. 15 ñ³÷íÿ.

— Ùîá õâîðîáà íå âñòè-
ãëà íàáðàòè îáåðò³â, à îðãàíè 
íå îñëàáëè, ë³êóâàííÿ ïîòð³áíî 
ïî÷èíàòè òåðì³íîâî. Óñ³ æàõ³òòÿ 
ïðîìàéíóëè ïåðåä î÷èìà. ß ï³ä³-
éøëà äî ÷îëîâ³êà: «Ó ìåíå á³ëüøå 
íåìàº ñèë áîðîòèñÿ. Ìàáóòü, öå 
ê³íåöü». Öå áóâ òîé ìîìåíò, êîëè 
õâîðîáà âçÿëà íàä³ ìíîþ âåðõ.

×îëîâ³ê ðîçóì³â, ùî ìè çíàõî-
äèìîñÿ ó âêðàé âàæêîìó ñòàíîâè-
ù³. Ò³º¿ ìèò³ â³í í³÷îãî íå ì³ã âä³-
ÿòè, òîìó ïðîñòî âñòàâ, îá³éíÿâ 
³ çàáîðîíèâ äóìàòè ïðî ïîãàíå.

Ââå÷åð³ ÿ íàïèñàëà ïîñò ïðî 
äîïîìîãó. Íàâ³òü íå î÷³êóâàëà 
òàêî¿ ïîòóæíî¿ ï³äòðèìêè. Ëþäè 
íå ïðîñòî â³äãóêíóëèñü. Âîíè ïî-
÷àëè ìàñîâî ïîøèðþâàòè ì³é 
äîïèñ, ïèñàòè, ãîâîðèòè ³ äçâî-
íèòè. Óñ³ â³äãóêíóëèñÿ íà íàøå 
ïðîõàííÿ.

Çà íåïîâíèé òèæäåíü àáñîëþò-
íî íåçíàéîì³ ëþäè äîïîìîãëè 
ç³áðàòè ìàéæå ïîëîâèíó ñóìè. 
Ìè çìîãëè çàìîâèòè ë³êè.

Çíàþ, ùî ïîïåðåäó íà ìåíå 
÷åêàº âàæêå ³ âèñíàæëèâå ë³êó-

âàííÿ. Àëå ó ìåíå ç’ÿâèëàñÿ íà-
ä³ÿ, ùî âîíî äîïîìîæå, ùî ðàê 
çãîäîì ï³äå ç ìîãî ò³ëà.

«Ãîëîâíå, ùî äîêóìåíòè íà ö³ 
ïðåïàðàòè âæå â ÌÎÇ. Ñïîä³âà-
þñü, ùî äåðæàâà ï³äå ìåí³ íà çó-
ñòð³÷ ³ ì³í³ñòåðñòâî ÿêíàéøâèäøå 
äàñòü â³äïîâ³äü. Îñü òàêà áþðî-
êðàòè÷íà ô³øêà â íàø³é êðà¿í³. 
Õî÷åø æèòè — êðóòèñü ñàì. Îä-
íèì ñëîâîì — âèæèâàé», — ç äîïè-
ñó Ìàðèíè íà Ôåéñáóö³. 21 ñ³÷íÿ.

Íå ìîæó ïåðåäàòè ñâî¿õ â³ä-
÷óòò³â. Ùå òèæäåíü òîìó ÿ íå â³-
ðèëà ó ñâîº ùàñëèâå ìàéáóòíº, 
à òåïåð òðèìàþ ó ðóêàõ ë³êè, ÿê³ 
ìîæóòü âðÿòóâàòè. ² âñå öå çàâäÿ-
êè íåáàéäóæèì ëþäÿì, ÿê³ ñòàëè 
ìî¿ìè ÿíãîëàìè-ïîì³÷íèêàìè. 
Öå íàäàº ñèë. Äîçâîëÿº íå îïóñ-
êàòè ðóê. ² ðóõàòèñÿ äàë³.

²ìóíîòåðàï³ÿ — îñòàííÿ íàä³ÿ 
Ìàðèíè. Çàâäÿêè âàì âäàëîñÿ ç³-
áðàòè áëèçüêî 400 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Öå âåëè÷åçí³ ãðîø³. Àëå íàâ³òü ¿õ 
çàìàëî. Ïîòð³áíî ùå ñò³ëüêè æ. 
² ÷àñó äëÿ ¿õíüîãî çáîðó ç êîæ-
íèì äíåì ñòàº âñå ìåíøå. Òîìó, 
áóäü ëàñêà, äîïîìîæ³òü Ìàðèí³ 
íå âòðàòèòè ºäèíèé øàíñ. Áóäü-
ÿêà ñóìà, ÿêó âè ïåðåðàõóºòå, 
ìîæå ñòàòè âèð³øàëüíîþ äëÿ 
îäóæàííÿ Ìàðèíè.

ÏðèâàòÁàíê: 
4149 4978 7182 2195 
Monobank: 5375 4141 1052 2892 
(Âàòàë³íñüêà-Êóøí³ð Ìàðèíà 
Àíàòîë³¿âíà) 

«Ùîá õâîðîáà íå 
âñòèãëà íàáðàòè 
îáåðò³â, à îðãàíè íå 
îñëàáëè, ë³êóâàííÿ 
ïîòð³áíî ïî÷èíàòè 
òåðì³íîâî»

Марина Кушнір: «Тиждень тому я не вірила у щасливе 
майбутнє, а тепер тримаю ліки, які можуть врятувати»
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РЕКЛАМА
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ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (097)8788788 

Øòðàô çà áåçêâèòêîâèé ïðî¿çä 
ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ ñòà-
íîâèòü 80 ãðèâåíü. ² íàéïåðøå, 
ùî âàñ ïîïðîñÿòü çðîáèòè, ÿêùî 
çëîâëÿòü áåç êâèòêà, — çàïëàòèòè 
öþ ñóìó. Àëå öå íå ºäèíèé âàð³-
àíò ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè. Ðîç³-
áðàòèñü ó ïðàâàõ òà îáîâ'ÿçêàõ 
â³ííèöüêèõ ïàñàæèð³â íàì äîïî-
ìîãëà àäâîêàòåñà Îëåíà Ãðàá³ê.

ЗА ЯКИМИ ПРАВИЛАМИ 
ЇЗДИМО 

Â³ííèöüêà òðàíñïîðòíà êîì-
ïàí³ÿ êåðóºòüñÿ Íàêàçîì Ì³í³ñ-
òåðñòâà áóä³âíèöòâà, àðõ³òåêòó-
ðè òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî 
ãîñïîäàðñòâà â Óêðà¿í³ ¹ 329, 
ïðî çàòâåðäæåííÿ «Ïðàâèë êî-
ðèñòóâàííÿ òðàìâàºì ³ òðîëåé-
áóñîì ó ì³ñòàõ Óêðà¿íè», ÿêèé 
âòðàòèâ ÷èíí³ñòü çã³äíî ç Íàêà-
çîì ¹ 227 â³ä 23.10.2017 ðîêó. 
Ïðàâèëà êîðèñòóâàííÿ ì³ñüêèì 
åëåêòðè÷íèì òðàíñïîðòîì çà-
òâåðäæóþòüñÿ â³äïîâ³äíèì îð-

ãàíîì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.
— Ïîêè íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ ùå 

íå çàòâåðäæåí³ íîâ³ ïðàâèëà, ìè 
êîðèñòóºìîñü ñòàðèìè, — ðîçïî-
â³äàº íà÷àëüíèê ñëóæáè åêñïëó-
àòàö³¿ Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ 
êîìïàí³¿ Ìèêîëà Çàâåðóõà.

ХТО МАЄ ПРАВО ПЕРЕВІРЯТИ 
ПРОЇЗНІ ДОКУМЕНТИ 

Ïîïðîñèòè âàñ ïîêàçàòè ïðî¿çí³ 
äîêóìåíòè ìîæå êîíòðîëåð àáî 
ïðàö³âíèê ïîë³ö³¿. Àëå âïåâí³òüñÿ, 
ùî ïåðåä âàìè óïîâíîâàæåíà îñî-
áà. Êîíòðîëåð ìàº ìàòè ïðè ñîá³:
 ñëóæáîâå ïîñâ³ä÷åííÿ 
íàãðóäíèé çíàê, ïðèêð³ïëå-

íèé íà ëèöüîâîìó áîö³ âåðõíüîãî 
îäÿãó 
 êâèòàíö³¿ âñòàíîâëåíîãî 

çðàçêà 
Êð³ì òîãî, íà ïåðøó âèìîãó ïà-

ñàæèðà êîíòðîëåð çîáîâ’ÿçàíèé 
ïðåä’ÿâèòè ñâîº ñëóæáîâå ïî-
ñâ³ä÷åííÿ, à òàêîæ ïîâ³äîìèòè 
ïðî ñâîº ì³ñöå ðîáîòè, ñêàçàòè 
òåëåôîí òà ì³ñöå çíàõîäæåííÿ 
ï³äïðèºìñòâà.

«ЗАЙЦІ» ТЕЖ МАЮТЬ ПРАВА
Без паніки!  У Вінниці продовжують 
впроваджувати систему безготівкового 
розрахунку. Але часом валідатори 
не працюють, кондуктора немає і потрібно 
пробиратися до водія через переповнений 
салон. Що робити, якщо ви випадково 
опинилися в транспорті без квитка і вас 
зловили? Чи можуть вас затримати, або 
достатньо сплатити штраф?

ЩО МОЖУТЬ КОНТРОЛЕРИ ТА 
ПОЛІЦІЯ 

Ïîïðîñèòè ïðåä’ÿâèòè êâèòîê. 
Êîíòðîëåð ìàº ïðàâî ïåðåâ³ðÿòè 
âàø³ ïðî¿çí³ äîêóìåíòè.

Âèñàäèòè. ßêùî ó âàñ íå âèÿ-
âèòüñÿ á³ëåòà, âàñ ìîæóòü ïîïðî-
ñèòè âèéòè íà íàñòóïí³é çóïèíö³.

Çàáðàòè ó âàñ ñòàð³ äîêóìåíòè. 
ßê³ ïîò³ì êîíòðîëåð, íå ï³çí³-
øå íàñòóïíîãî äíÿ, ìàº çäàòè 
äî ñëóæáè çáîðó âèðó÷êè àáî 
ó â³ää³ë êîíòðîëþ.

Ïîïðîñèòè îïëàòèòè øòðàô. Àëå 
öå íå îáîâ’ÿçêîâî, âè ìîæåòå â³ä-
ìîâèòèñü.

Ïåðåâ³ðèòè ïàñïîðò. Ïîë³öåé-
ñüêèé, ÿêùî â³í ïðàöþº ðàçîì 
ç êîíòðîëåðîì, ìîæå ïîïðîñèòè 
âàñ ïðåä’ÿâèòè äîêóìåíò, ùî ïî-
ñâ³ä÷óº îñîáó.

— Íàéïåðøå — íå âàðòî õâè-
ëþâàòèñÿ. Ó æèòò³ ìîæóòü òðàïè-
òèñü ð³çí³ ñèòóàö³¿, â³ä áàíàëüíî-
ãî: «çàáóëè ãðîø³», äî òîãî, ùî 
âàë³äàòîð íåêîðåêòíî ïðîâ³â 
ïëàò³æ, — êàæå àäâîêàòåñà Îëåíà 
Ãðàá³ê. — Êîðèñòóâàííÿ åëåêòðî-
òðàíñïîðòîì áåç êâèòêà º ïîðó-
øåííÿì ñò. 4 ÇÓ «Ïðî ì³ñüêèé 
åëåêòðè÷íèé òðàíñïîðò» ³ ðîáèòè 
öüîãî íå âàðòî. Àëå ó âàñ òàêîæ 
º ïðàâà, ÿê³ í³õòî íå ìîæå ïî-
ðóøóâàòè. 

НА ЩО МАЄ ПРАВО ПАСАЖИР 
Øòðàô – ëèøå çà êâèòàíö³ºþ 
Âè ìîæåòå îïëàòèòè øòðàô 

íà ì³ñö³ òà ïî¿õàòè äàë³. Àëå 
ëèøå ó âèïàäêó, ÿêùî êîíòð-
îëåð âèäàñòü âàì äîêóìåíò, 
ÿêèé ï³äòâåðäæóº îïëàòó øòðàôó. 
ßêùî æ òàêèé ï³äòâåðäæóþ÷èé 
îïëàòó øòðàôó äîêóìåíò íàäàíî 

íå áóäå — âè ìàºòå ïðàâî â³ä-
ìîâèòèñÿ ïëàòèòè.

Øòðàô íå îáîâ’ÿçêîâèé 
Âè ìàºòå ïðàâî â³äìîâèòèñÿ â³ä 

îïëàòè øòðàôó. Í³ â êîãî íåìàº 
äîñòàòí³õ ïîâíîâàæåíü äëÿ òîãî, 
ùîá ïåðåâ³ðèòè âàø ãàìàíåöü. 
Ïðîòå, â òàêîìó âèïàäêó, âè ìàº-
òå âèéòè íà íàéáëèæ÷³é çóïèíö³.

Íå áóòè çàòðèìàíèì 
ßêùî âè ïîãîäæóºòåñü âè-

éòè íà íàñòóïí³é çóïèíö³, í³õ-
òî íå ìàº ïðàâà óòðèìóâàòè âàñ 
äî ê³íöåâî¿ ñòàíö³¿ àáî çàòðèìó-
âàòè íà çóïèíö³. Àëå íå ïðîÿâ-
ëÿéòå «çë³ñíó íåïîêîðó» ïðàö³â-
íèêàì ïîë³ö³¿ ó âèïàäêó ¿õ ïðè-
ñóòíîñò³. Çà öå âàñ ä³éñíî ìîæóòü 
â³äâåñòè äî íàéáëèæ÷îãî â³ää³-
ëåííÿ ïîë³ö³¿, ÿêùî íèìè áóäå 

âñòàíîâëåíî, ùî ïðîòîêîë ïðî 
àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåí-
íÿ íåìîæëèâî ñêëàñòè íà ì³ñö³ 
â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ. Òîìó 
êðàùå ïîâîäèòèñü ñïîê³éíî ³ 
íå ïðîâîêóâàòè êîíôë³êò.

Í³ÿêîãî ðóêîïðèêëàäñòâà 
Íàâ³òü ÿêùî ïåðåä âàìè ïî-

ë³öåéñüêèé, éîìó çàáîðîíåíî 
õàïàòè âàñ çà ðóêè, øòîâõàòè 
àáî ùå ÿê-íåáóäü íàñèëüíî çà-
òðèìóâàòè âàñ ïðè ñïðîá³ âèéòè 
ç òðàíñïîðòó.

Äîêóìåíòóéòå ïîðóøåííÿ 
Âè ìàºòå ïðàâî öå ðîáè-

òè, Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè òîìó 
íà ï³äòâåðäæåííÿ (ñòàòòÿ 34 ïðî 
â³ëüíå çáèðàííÿ, çáåð³ãàííÿ, âè-
êîðèñòàííÿ òà ïîøèðåííÿ ³íôîð-
ìàö³¿). 

У громадському транспорті, де працюють кондуктори, 
проблем з оплатою проїзду практично не виникає 
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КАТЕРИНА ЛАПШИНА, 
RIA, (098)0131810

×àñòî,  êîëè 
ïëàíóþòü ¿õàòè ó 
â³äïóñòêó ÷è â³ä-
ðÿäæåííÿ, ïîñòàº 

ïèòàííÿ, ç êèì çàëèøèòè ñâîãî 
÷îòèðèëàïîãî. Áàãàòî ëþäåé âè-
ð³øóþòü öþ ïðîáëåìó òàê: ïðîñòî 
áåðóòü òâàðèíó ç ñîáîþ. Ùî ïî-
òð³áíî, àáè ñîáàêà ÷è ê³ò â³ëüíî 
ïîäîðîæóâàëè ç âàìè ªâðîïîþ? 
Äàâàéòå ðîçáåðåìîñÿ ç íåîáõ³ä-
íèìè äîâ³äêàìè, àíàë³çàìè, ÷³-
ïàìè òà ö³íàìè íà âñå öå.

ВЕТЕРИНАРНИЙ ПАСПОРТ
Âåòåðèíàðíèé ë³êàð ïîâèíåí 

çàïîâíèòè óñ³ äàí³ â ïàñïîðò³ 
àíãë³éñüêîþ ìîâîþ. Ùî ñàìå 
ïîòð³áíî? Äàòè ïðîâåäåííÿ âàê-
öèíàö³é òà îáðîáêè â³ä ïàðàçèò³â. 
Òàêîæ ï³ä ÷àñ âèäà÷³ òàê çâàíî¿ 
«Ôîðìè 1» ë³êàð ïîâèíåí çàïî-
âíèòè ñïåö³àëüíó ãðàôó ïðî ñòàí 
çäîðîâ’ÿ âàøîãî óëþáëåíöÿ. Ïå-
ðåâ³ðêó ïðîõîäÿòü ïàñïîðòè, çàïî-
âíåí³ ëèøå ó äåðæàâíèõ êë³í³êàõ.

Áàæàíî, àáè ïàñïîðò ì³ñòèâ 
ôîòî âàøîãî ÷îòèðèëàïîãî äðóãà.

КОЛИ РОБИТИ ВАКЦИНАЦІЮ 
ТА СТАВИТИ ЧІП

Ñïî÷àòêó ìàº áóòè ÷³ï, ïîò³ì 
âàêöèíàö³ÿ â³ä ñêàçó. ßêùî çðî-
áèòè ó çâîðîòíîìó ïîðÿäêó — äî-
âåäåòüñÿ âàêöèíóâàòè òâàðèíó â³ä 
ñêàçó çíîâ. ×³ï àíóëþº âàêöèíà-
ö³þ, òîìó äóæå âàæëèâà ïîñë³äîâ-
í³ñòü. Öå çáåðåæå ³ òâàðèíêó â³ä 
çàéâîãî ñòðåñó òà ìåäâòðó÷àííÿ, 
³ ãðîø³ âëàñíèêó.

Âàêöèíà ââàæàºòüñÿ ä³éñíîþ 
âæå ÷åðåç 24 äí³ ï³ñëÿ ïðîöåäóðè 
³ ä³º ùå ð³ê ï³ñëÿ òîãî.

Íåîáõ³äíî çâåðíóòè óâàãó íà 
ÿê³ñòü âàêöèíè: ÿêùî ð³âåíü àíòè-
ò³ë ó òåñò³ íèçüêèé, òî âàì ìîæóòü 
ïðîñòî íå âèäàòè äîçâ³ë íà âè¿çä.

Ñåðåäíÿ âàðò³ñòü âàêöèíè ïðîòè 
ñêàçó — áëèçüêî 150–200 ãðèâåíü.

Ó òâàðèíè ìàþòü áóòè âñ³ ùå-
ïëåííÿ òà îáðîáêè çã³äíî ç ¿¿ â³-

êîì. ×³ï ìàº áóòè ì³æíàðîäíîãî 
çðàçêà òà áóòè çàðåºñòðîâàíèì 
ó ºäèí³é áàç³ ÷³ïîâàíèõ òâàðèí.

Âàðò³ñòü ÷³ïà òà éîãî ðåºñòðàö³¿ 
ó âåòêë³í³êàõ ñòàíîâèòü áëèçüêî 
500 ãðèâåíü.

ТЕСТ НА АНТИТІЛА ВІД СКАЗУ
Äóæå âàæëèâî ïðîðàõóâàòè âñå 

÷³òêî ïî äíÿõ, óñ³ ÷³ïè òà âàê-
öèíàö³¿.

Êðîâ äëÿ àíàë³çó íà àíòèò³-
ëà ìîæíà áðàòè íå ðàí³øå, ÿê 
çà 24 äí³ ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿. ̄ ¿ â³ä-
ïðàâëÿþòü ó ëàáîðàòîð³þ, ðåçóëü-
òàò³â ÷åêàòè 3–5 òèæí³â.

Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ðåçóëüòàò³â 
òåñòó íà àíòèò³ëà ìàº ìèíóòè 
ùîíàéìåíøå òðè ì³ñÿö³ êàðàíòè-
íó, ï³ñëÿ ÿêèõ ìàºòå ïðàâî ¿õàòè 
çà êîðäîí ç óëþáëåíöåì.

Öþ ïðîöåäóðó ìîæíà ïðîâåñòè 
ÿê ó ïðèâàòíèõ, òàê ³ ó äåðæàâíèõ 
ë³êàðíÿõ, ïîïåðåäíüî ïîòð³áíî 
óòî÷íèòè, ÷è º òàêà ïîñëóãà ó íèõ 
âçàãàë³.

Ö³íà — áëèçüêî òðüîõ òèñÿ÷ 
ãðèâåíü.

Íà æàëü, Óêðà¿íà âõîäèòü 
â ÷èñëî êðà¿í, ÿê³ äîñèòü æîðñòêî 
ïåðåâ³ðÿþòüñÿ ªâðîïåéñüêèì Ñî-
þçîì, îñê³ëüêè ðåãóëÿðíî ô³êñó-
þòüñÿ âèïàäêè òâàðèííîãî ñêàçó.

НАЙВАЖЛИВІШІ ДОКУМЕНТИ
— Ìè çâåìî ¿õ «òèòðàìè», — 

ðîçïîâ³äàº Òàìàðà ßðîïóä, ÿêà 
÷àñòî ïîäîðîæóº ç³ ñâî¿ìè ñî-
áàêàìè, ïðî òåñò íà àíòèò³ëà 
â³ä ñêàçó. — Òàê îñü ö³ «òèòðè» 
º îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ äî-
êóìåíò³â.

Òàìàðà — âëàñíèöÿ òðüîõ ïå-
ñèê³â ïîðîäè ìîïñ. Âîíè ÷àñòî 

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè 
ñëîâàìè òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, 
çàáîðîíåí³ äî êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.

²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ 
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ 
âóë. Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî 
àãåíòñòâà ÿê ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 
12.08.2009 ð.

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à 
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»), 
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua

òåë. (0432): 5 5 5 - 1 1 1(áàãàòîêàíàëüíèé)

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

Ùîòèæíåâèê «RIA»
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåð³ÿ ÊÂ 
¹18211 - 7011 ÏÐ â³ä 04.10.2011 ð., âèäàíå 
Äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: 

Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó – 
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032, 
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà 
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 
ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 17 900 

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.

Çàìîâë. ¹ 200104

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ
Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ПОЇЗДКИ 
ЗА КОРДОН З ТВАРИНОЮ
У дорогу  Аби поїхати за кордон з 
собакою чи котиком, необхідно зібрати ряд 
документів та довідок, купити переноску 
та зробити усі щеплення. Де, що і як 
робити, в які терміни і скільки це коштує?

áåðóòü ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíèõ 
êîíêóðñàõ òà âèñòàâêàõ, òîæ Òà-
ìàðà òà ÷ëåíè ¿¿ ðîäèíè ÷àñòî 
ïîäîðîæóþòü çà êîðäîí ðàçîì ç 
óëþáëåíöÿìè.

— Çàðàç íàìàãàþòüñÿ âñå ìàê-
ñèìàëüíî îñó÷àñíèòè, òîìó ÷àñòî 
ìîæíà çóñòð³òè ñèòóàö³þ, êîëè 
âñ³ äàí³ ïàñïîðòà, ùåïëåíü òà òè-
òð³â òâàðèíè ïðèâ’ÿçóþòü äî çà-
ãðàíïàñïîðòà âëàñíèêà, — ðîç-
êàçóº Òàìàðà. — Ñêàíóþ÷è âàø 
ïàñïîðò, êîíòðîëü áà÷èòü ³ òå, 
âëàñíèêîì ÿêî¿ ñàìå ñîáàêè ÷è 
êîòà âè º ³ ÷è º ó íüîãî íåîáõ³äí³ 
äîêóìåíòè.

ДОВІДКА «ФОРМА 1»
Äóæå âàæëèâèé äîêóìåíò — äî-

â³äêà «Ôîðìà 1», ÿêà ä³éñíà ëèøå 
òðè äí³ ï³ñëÿ âèäà÷³. ×åðåç öå öþ 
äîâ³äêó íåîáõ³äíî áðàòè áåçïî-
ñåðåäíüî ïåðåä ñàìîþ ïî¿çäêîþ, 
ó äåðæàâí³é ë³êàðí³.

Ç³ ñë³â Òàìàðè ßðîïóä, òàêà äî-
â³äêà ïîòð³áíà ëèøå ó òðè êðà¿íè: 
Ðîñ³þ, Á³ëîðóñü òà Ìîëäîâó.

Ö³íà äîâ³äêè — áëèçüêî 
100 ãðèâåíü.

ЄВРОПРОТОКОЛ
Îñü ñàìå ªâðîïðîòîêîë ³ º ò³ºþ 

íàéâàæëèâ³øîþ äåòàëëþ ìåõà-
í³çìó âè¿çäó òâàðèíè çà êîðäîí. 
Ïî ñóò³, öå çá³ð ìàéæå óñ³õ äàíèõ 
ñîáàêè/êîòà. Ì³ñòèòü íàâ³òü òàêó 
³íôîðìàö³þ, ÿê, õòî ñàìå ³ êóäè 

âåçå òâàðèíó.
Îôîðìèòè öåé äîêóìåíò ìîæíà 

ó âåòåðèíàðíîãî ë³êàðÿ, ó äåðæ-
ë³êàðí³ íà Ìàêñèìîâè÷à àáî æ 
çðîáèòè ñàìîìó çà äîïîìîãîþ 
ñàéòó, à ïîò³ì çàâ³ðèòè ó ë³êàðÿ.

— Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, ÿêùî 
âè ðîáèòå öå âïåðøå — çíàäî-
áèòüñÿ äîïîìîãà òà êîíñóëüòàö³ÿ 
ë³êàðÿ, — êàæå Òàìàðà.

ЧИ ОБОВ’ЯЗКОВА ПЕРЕНОСКА?
Ïåðåíîñêà ìàº áóòè íàñò³ëüêè 

â³ëüíà, àáè âàø óëþáëåíåöü ì³ã 
ó í³é â³ëüíî ñòîÿòè é îáåðíóòèñü 
äîâêîëà ñåáå.

Ùîäî ðîçì³ð³â ïåðåíîñîê äëÿ 
ë³òàê³â, óòî÷íþéòå â àâ³àêîìïà-
í³¿, ó êîæíî¿ ñâî¿ ñòàíäàðòè òà 
íîðìè. ª àâ³àêîìïàí³¿, ÿê³ âçà-
ãàë³ íå ïðèéìàþòü íà áîðò ñîáàê 
òà êîò³â. Òîìó ïëàíóþ÷è ïîäî-
ðîæ — ñïåðøó ïåðåêîíàéòåñü, 
ùî ³ âàø õâîñòàòèé äðóã ìàòèìå 
çìîãó ïðèºäíàòèñÿ.

— Ìè çàâæäè ïîäîðîæóºìî 
íà ìàøèí³, — ãîâîðèòü âëàñíè-
öÿ ìîïñ³â. — Òàê íàáàãàòî êîì-
ôîðòí³øå òà çðó÷í³øå ïëàíóâà-
òè âëàñíèé ãðàô³ê. Í³ ñîáàêè 
íå âòîìëþþòüñÿ, í³ ìè. Ó ìà-
øèí³ ìîæíà ïåðåâîçèòè ñîáàê ³ 
áåç ïåðåíîñêè. Ðàí³øå áóëè ñïå-
ö³àëüí³ ïóíêòè ïðî¿çäó ìèòíèö³, 
äëÿ ïåðåâ³ðêè òâàðèí. Çàðàç æå 
ç óëþáëåíöåì ìîæíà ïåðåñ³êàòè 
áóäü-ÿêèé ïóíêò ïðîïóñêó.

— Ìè çàâæäè 
ïîäîðîæóºìî íà 
ìàøèí³, — ãîâîðèòü 
Òàìàðà. — Òàê 
íàáàãàòî çðó÷í³øå 
ïëàíóâàòè ãðàô³ê

Тамара Яропуд— власниця трьох песиків породи мопс. 
Вони часто беруть участь у міжнародних конкурсах

У зоопарку буде 
новий зимівник 
 Ó Ïîä³ëüñüêîìó çîîïàð-
êó áóäóþòü íîâèé çèì³âíèê 
äëÿ ïàðíîêîïèòíèõ. Óæå ç 
íàñòóïíî¿ çèìè ïëÿìèñò³ 
îëåí³, äâîãîðá³ âåðáëþäè, 
ºâðîïåéñüê³ ëàí³ òà á³çîíè 
çèìóâàòèìóòü ó íîâîìó 
ïîìåøêàíí³. Çà ñëîâàìè 
äèðåêòîðà Ïîä³ëüñüêîãî 
çîîïàðêó ªâãåíà Òêà÷èêà, 
ðîáîòè ç áóä³âíèöòâà ïðè-
ì³ùåííÿ ùå áàãàòî. Ïî-
òð³áíî çðîáèòè äàõ, à ïîò³ì 
ïðîâåñòè ðîáîòè ç áëàãî-
óñòðîþ òåðèòîð³¿. 
— Öå áóäå çèì³âíèê, 
ó ÿêèé òâàðèíè çìîæóòü 
ñàìîñò³éíî ³ â³ëüíî çà-
õîäèòè ³ òàê ñàìî â³ëüíî 
ç íüîãî âèõîäèòè, — ãîâî-
ðèòü ªâãåí Òêà÷èê. Òàêîæ 
î÷³ëüíèê çâ³ðèíöÿ ðîçêà-
çàâ, ùî â³êíà ó ïðèì³ùåí-
í³ ìàòèìóòü íàï³âêðóãëó 
ôîðìó. Íåçâè÷íî¿ êîí-
ñòðóêö³¿ ìàº áóòè ³ ñàì äàõ. 
Âõ³ä ó çèì³âíèê ïëàíóþòü 
çðîáèòè äîñèòü âèñîêèé. 
Ñïðîåêòîâàíî éîãî òàê, 
ùîá âåðáëþäè íå òîðêà-
ëèñü éîãî ãîðáàìè. Äëÿ 
öüîãî òâàðèí ñïåö³àëüíî 
çàì³ðÿëè òà ùå é âðàõîâó-
âàëè çàïàñ ïî âèñîò³.

Забив собак — 
сяде у тюрму 
Çà æîðñòîêó ðîçïðàâó 
íàä òâàðèíàìè ñóäèëè 
33-ð³÷íîãî æèòåëÿ ñåëà 
Êîòþæàíè Ìóðîâàíîêóðè-
ëîâåöüêîãî ðàéîíó. Ñë³ä-
ñòâîì áóëî âñòàíîâëåíî, 
ùî â ëèñòîïàä³ 2018 ðîêó 
÷îëîâ³ê äî ñìåðò³ ïîáèâ 
äâîõ ñóñ³äñüêèõ ñîáàê. 
— Çëîâìèñíèê ï³ä ÷àñ 
â÷èíåííÿ çëî÷èíó ïåðå-
áóâàâ ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî 
ñï'ÿí³ííÿ. Ñâ³äêîì ðîç-
ïðàâè íàä òâàðèíàìè ñòàëà 
ìàëîë³òíÿ äèòèíà, ÿêà 
áà÷èëà çëî÷èíí³ ä³¿ ÷åðåç 
â³êíî áóäèíêó, — êàæóòü 
ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿ ïî-
ë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. 
Ó ðåçóëüòàò³, çà æîðñòîêå 
ïîâîäæåííÿ ç òâàðèíàìè, 
â÷èíåíå â ïðèñóòíîñò³ 
äèòèíè, ñóä ïðèçíà÷èâ 
÷îëîâ³êîâ³ ïîêàðàííÿ ó âè-
ãëÿä³ 5 ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ.

КОРОТКОКОРОТКО

ÇÎÎÍÎÂÈÍÈ
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Залишили 
всіх позаду 
 Ó Â³ííèö³, â ìàíåæ³ ô³ç-
êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî òîâà-
ðèñòâà «Êîëîñ», â³äáóâñÿ ÷åì-
ï³îíàò îáëàñò³ ç ëåãêî¿ àòëåòè-
êè ó ïðèì³ùåíí³. Ó çìàãàííÿõ 
âçÿëè ó÷àñòü 250 ñïîðòñìåí³â 
ç ðàéîí³ Â³ííè÷÷èíè, à òàêîæ 
ïðåäñòàâíèêè Õìåëüíèöüêî¿ 
òà Õàðê³âñüêî¿ îáëàñòåé. Ó êî-
ìàíäíîìó çàë³êó ïåðåìîæöåì 
ñòàëà êîìàíäà Â³ííèö³. Íà-
ñòóïí³ ïðèçîâ³ ì³ñöÿ ïîñ³ëè 
çá³ðí³ Êîçÿòèíà ³ Êîçÿòèí-
ñüêîãî ðàéîíó.

Кращі 
легкоатлети року 
 Ïðîéøëî íàãîðîäæåííÿ 
êðàùèõ ëåãêîàòëåò³â îáëàñò³ 
(òà ¿õí³õ òðåíåð³â) çà ï³äñóì-
êàìè 2019 ðîêó. Íèìè ñòà-
ëè ïðèçåðè âñåóêðà¿íñüêèõ ³ 
ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü Àíäð³é 
Êðàêîâåöüêèé, Îëåíà Æìóð, 
Âàäèì Àäàì÷óê, Îëåêñàíäð 
Âóéêî, ²ëëÿ Ñîñíèöüêèé, 
Ìàð³ÿ Øïàòê³âñüêà, ²ííà 
Êîâòóí òà ó÷àñíèöÿ Îë³ì-
ï³éñüêèõ ³ãîð Îëåíà Êîëåñ-
íè÷åíêî.

Господарі 
побороли всіх 
 Ó íàøîìó ì³ñò³ â³äãîìîí³â 
÷åìï³îíàò îáëàñò³ ç ñóìî ñåðåä 
÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê. Ñòàðòóâàëè 
70 ñïîðòñìåí³â ç ð³çíèõ ðàéîí³â 
òà ì³ñò. 
Ó êîìàíäíîìó çàë³êó ïåðåìî-
ãó çäîáóëè ãîñïîäàð³ êèëèìà. 
Ðàçîì ç íèìè äî òð³éêè êðà-
ùèõ óâ³éøëè êîëåêòèâè Áåð-
øàäñüêîãî ³ Æìåðèíñüêîãî 
ðàéîí³â.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №4 (1130)
Оригінальні двоходові задачі на кооперативний мат. У фіналі розв’язку 
утворюються ідеальні і правильні мати. 

Задача №2513-2516
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1                              I) п.b5>d7i

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №3 (1473) від 22 січня 2020 року 
Задача №2509
I. 1. Td7! Ta8  2. Kb7 Ka6x; II. 1. Kpb7! Kc6  2. Kpa8 T:a7x.
Задача №2510
I. 1. Kpf6! Te5  2. Kf7 Cg7x; II. 1. Kp:f8! Kpg6  2. Kpg8 Td8x.
Задача №2511
I. 1. a2! Te4+  2. Kpa3 T:a4x; II. 1. Ta5! Kp:b1  2. Kpa4 Tb2x.
Задача №2512
a) 1. Kph1! Kpf2  2. Kh2 Kg3x;
b) 1. Kph1! Ch3  2. Kg1 Cg2x — ідеальні мати. 

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Â³ííèöÿ âäðóãå ïðîâåäå 

÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ñåðåä øàõ³ñ-
ò³â-àìàòîð³â. Â³í ïðîéäå ç âîñü-
ìîãî ïî 12 òðàâíÿ. ßê ³ òîð³ê, 
ì³ñöåâ³ îðãàí³çàòîðè âðàæàþòü 
ðåêîðäíèì äëÿ íàøî¿ êðà¿íè 
ïðèçîâèì ôîíäîì. Â³í ñÿãíå 
ïîíàä 120 òèñÿ÷ ãðèâåíü!

Îðãàí³çàòîðàìè òóðí³ðó, ÿêèé 
ïðîéäå çà ï³äòðèìêè îáëàñíî¿ 
ôåäåðàö³¿ øàõ³â, º Áîãäàí Ïëà-
òîâñüêèé òà åë³òíèé ì³æíàðîäíèé 
ãðîñìåéñòåð Àðêàä³é Íàéä³÷ (Í³-
ìå÷÷èíà). Ãðàòèìóòü íà òåðèòî-
ð³¿ áàçè â³äïî÷èíêó «Áàòåðôëÿé» 

(20-é ê³ëîìåòð Õìåëüíèöüêîãî 
øîñå, ñåëî Ñàäîâå).

Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â, 
ó çìàãàíí³ ìîæóòü âçÿòè ó÷àñòü 
øàõ³ñòè íàøî¿ êðà¿íè ç ðåéòèí-
ãàìè íå âèùå ð³âíÿ ìàéñòð³â 
ñïîðòó (äî 2100 îäèíèöü — 
ì³æíàðîäíèé, äî 2300 — óêðà-
¿íñüêèé). ²íøèõ îáìåæåíü çà â³-
êîì ³ ñòàòòþ íåìàº.

Çàãàëîì ïåðåäáà÷åíî 35 ãðîøî-
âèõ ïðèç³â ó ð³çíèõ êàòåãîð³ÿõ, 
â òîìó ÷èñë³ 15 îñíîâíèõ. Ïðè-
ì³ðîì, ÷åìï³îí Óêðà¿íè îòðèìàº 
17 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ÷åìï³îíêà ³ 
êðàùèé âåòåðàí — ïî ø³ñòü òè-

ñÿ÷, ïåðåìîæö³ ñåðåä ä³òåé ó ð³ç-
íèõ â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ — ïî äâ³ 
òèñÿ÷³, ïåðø³ ñåðåä â³ííè÷àí ³ 
â³ííè÷àíîê — ïî ÷îòèðè òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü.

Ó áåðåçí³ ìèíóëîãî ðîêó íà äå-
áþòíèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç 
øàõ³â ñåðåä àìàòîð³â ó Â³ííèö³ 
ç³áðàëîñü 180 ãðàâö³â â³êîì â³ä 
6 äî 80 ðîê³â ìàéæå ç óñ³õ ðåã³î-
í³â. Ïðèçîâèé ôîíä òîãî òóðí³ðó 
ñêëàäàâ 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ãîëî-
âíó íàãîðîäó âèáîðîâ 15-ð³÷íèé 
Ìèêèòà Òºñòºøí³êîâ ç Õàðêîâà. 
Ùîäî âèñòóïó íà àìàòîðñüêîìó 
÷åìï³îíàò³ â³ííè÷àí, òî ÷åòâåð-

òèé ïðèç âèãðàâ ñòóäåíò íàøîãî 
ìåäóí³âåðñèòåòó Äìèòðî Ãîðåëîâ, 
ÿêèé âèêîíàâ íîðìàòèâ êàíäèäà-
òà ó ìàéñòðè Óêðà¿íè. Çà äâà òóðè 
äî ô³í³øó â³í íàâ³òü ä³ëèâ ïåðøå 
ì³ñöå, àëå íå çóì³â âòðèìàòèñÿ 
íà âåðøèí³.

ДОВІДКА 

Зареєструватися можна, якщо наді-
слати лист на пошту:
vinfedshah@gmail.com або за тел. 
093–33–22–202 (Валерія Ру-
мянцева).

Аматори розіграють 120 тисяч гривень

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Â³ííèöüê³ á³éö³ â³äçíà÷èëèñÿ 
íà ïðåñòèæíîìó ïðîôåñ³éíî-
ìó òóðí³ð³ ç³ çì³øàíèõ áîéîâèõ 
ìèñòåöòâ «Bukovel open cup». 
Â³í ïðîõîäèâ ó ðàìêàõ ïðå-
ñòèæíî¿ ðåãóëÿðíî¿ ñåð³¿ «Road 
to WWFC».

БЕЗ ШАНСІВ ДЛЯ СВІТОВОГО 
ЧЕМПІОНА 

Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü 
äâà ïðåäñòàâíèêè Â³ííè÷÷èíè. 
Áîºöü êëóáó «Ïàòð³îò» ç íà-
øîãî ì³ñòà, 19-ð³÷íèé Ðóñëàí 
Êîâàëü÷óê, çäîáóâ äâ³ ÿñêðàâ³ 
ïåðåìîãè ñåðåä àìàòîð³â ó âàç³ 
äî 70 êã. Ó ïåðøîìó ïîºäèíêó 
â³í çäîëàâ ïðåäñòàâíèêà Êðèâî-
ãî Ðîãó (Äí³ïðîïåòðîâñüêà îá-
ëàñòü), ÷åìï³îíà ñâ³òó ç ÌÌÀ 
²ãîðÿ Øìèãîëÿ. Ä³éøëî íàâ³òü 
äî êðîâ³, êîëè Ðóñëàí Êîâàëü÷óê 
â³äïðàâèâ òèòóëîâàíîãî îïîíåíòà 
ó íîêäàóí. Îäíîãîëîñíèì ð³øåí-
íÿì ñóää³â ïåðåìîãó â³ääàëè íà-
øîìó çåìëÿêó!

Ó ô³íàë³ ïåðøîãî åòàïó òóðí³-
ðó Ðóñëàí Êîâàëü÷óê çóñòð³âñÿ ç 
ïåðåìîæöåì ïàðàëåëüíî¿ ïàðè — 
äîñâ³ä÷åíèì 32-ð³÷íèì á³éöåì 
ç³ Øâåéöàð³¿ Ì³øåëåì Ëóêàñîì 
Õåññåìîì. Ðóñëàí â³ääàâ ïåðøèé 
ðàóíä, äðóãèé âèÿâèâñÿ ð³âíèì, 
à â òðåòüîìó â³ííè÷àíèí íå çà-
ëèøèâ øàíñ³â êîíêóðåíòó. Òàêèì 
÷èíîì â³í ïåðåì³ã ðîçä³ëüíèì 
ð³øåííÿì ñóää³â ³ îòðèìàâ ïðèç 
«Çà êðàùèé á³é âå÷îðà». Îòæå, 
Ðóñëàí Êîâàëü÷óê ïîòðàïèâ 
äî ô³íàëüíîãî åòàïó òóðí³ðó ³ î÷³-
êóº ñâîãî íàñòóïíîãî ñóïåðíèêà.

— Ðóñëàí Êîâàëü÷óê — ð³çíî-

ïëàíîâèé áîºöü. Áóâ ïðèçåðîì 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç ãîäçþðþ 
êàðàòå. Òàêîæ â³í º êàíäèäàòîì 
ó ìàéñòðè ñïîðòó ç áîêñó, — 
ðîçïîâ³â òðåíåð ç³ çì³øàíèõ 
ºäèíîáîðñòâ êëóáó «Ïàòð³îò» 
Äìèòðî Òóç.

Òðåíåð íå ââàæàº, ùî ïåðåìîãà 
íàä ÷åìï³îíîì ñâ³òó º íåñïîä³-
âàíêîþ.

— Ìè äîáðå ï³äãîòóâàëèñÿ 
äî ïðîòèñòîÿííÿ ³ç ²ãîðåì Øìè-
ãîëåì. Äîìîâèëèñÿ, ùîá Ðóñëàí 
Êîâàëü÷óê íå «êèäàâñÿ» íà ñó-
ïåðíèêà, à ä³ÿâ îáåðåæíî ³ òðè-
ìàâ íåîáõ³äíó äèñòàíö³þ ó áîþ. 
Öÿ òàêòèêà ñïðàöþâàëà, — ïî-
ÿñíèâ â³í.

КРАЩИЙ БІЙ ТУРНІРУ СЕРЕД 
ПРОФІ 

Òèì ÷àñîì áîºöü ç Òóëü÷è-
íà, 26-ð³÷íèé âèõîâàíåöü êëóáó 
«Ãåïàðä» Âàäèì Ñàêàë âèñòóïàâ 
ó ãðóï³ ñåðåä ïðîôåñ³îíàëüíèõ 
ñïîðòñìåí³â. Ó âàãîâ³é êàòåãî-
ð³¿ äî 57 êã íàø áîºöü çìàãàâñÿ 
ïðîòè ªâãåíà Çàâãîðîäíüîãî ç 
Äí³ïðîðóäíîãî (Çàïîð³çüêà îá-
ëàñòü). Âàäèì Ñàêàë âèãðàâ íà-
ïðóæåíèé ñòàðòîâèé ðàóíä, àëå 
äðóãèé çàâåðøèâñÿ íå íà éîãî 
êîðèñòü. Òàêèì ÷èíîì â³í ïî-
ñòóïèâñÿ ðîçä³ëüíèì ð³øåííÿì 
ñóää³â. Âñå æ Âàäèì Ñàêàë çàâçÿ-

ВІННИЧАНИН ПЕРЕМІГ 
ЧЕМПІОНА СВІТУ З ММА 
Кубок Буковеля  Дійшло до крові, 
коли вінничанин Руслан Ковальчук 
відправив фаворита у нокдаун. 
Отримав приз «За кращий бій вечора»

òî îïîíóâàâ ñèëüíîìó ñóïåðíèêó, 
÷åðåç ùî éîãî á³é áóâ âèçíàíèé 
êðàùèì íà òóðí³ð³ ñåðåä ïðîô³.

— Âàäèì — äîâîë³ ïåðñïåêòèâ-
íèé ñïîðòñìåí. Â³í º ìàéñòðîì 
ñïîðòó ³ ÷åìï³îíîì Óêðà¿íè ç 
ôð³-ôàéòó, ÷åìï³îíîì Â³ííè÷-
÷èíè ç áîéîâîãî ñàìáî. Áàãàòî 
òðåíóºòüñÿ ³ íàïîëåãëèâî ãîòó-
ºòüñÿ äî êîæíîãî çìàãàííÿ, — 
êàæå òðåíåð êëóáó «Ãåïàðä» 
Âîëîäèìèð Ñîëÿð (Òóëü÷èí). — 
Á³é ïðîòè ªâãåíà Çàâãîðîäíüîãî 
áóâ ïðàêòè÷íî ð³âíèì. Âçàãàë³ 
íà ïðîôåñ³îíàëüíîìó ð³âí³ ó Âà-
äèìà Ñàêàëà ïî ï’ÿòü ïåðåìîã ³ 
ïîðàçîê.

СТАВКА НА МОЛОДЬ 
Â³ííèöüê³ îðãàí³çàòîðè ç³ çì³-

øàíèõ áîéîâèõ ìèñòåöòâ ââàæà-
þòü, ùî ð³ê ðîçïî÷àâñÿ óñï³øíî.

— Ðîáèìî ñòàâêó íà ìîëîäèõ 

ñïîðòñìåí³â. Îáèäâà ïðåäñòàâíè-
êè Â³ííè÷÷èíè ó «Bukovel open 
cup» ïðîâåëè ÿñêðàâ³ áî¿, çà ùî 
îòðèìàëè ô³íàíñîâó âèíàãîðîäó 
â³ä êåð³âíèöòâà UFMMA, — ðîç-
êàçàâ ïðåäñòàâíèê Ì³æíàðîäíî¿ 
îðãàí³çàö³¿ WWFC íà Â³ííè÷÷è-
í³, ãîëîâà îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ çì³-
øàíèõ áîéîâèõ ìèñòåöòâ Âàäèì 
Êóä³ÿðîâ.

Ïàí Êóä³ÿðîâ ðîçïîâ³â, ùî 
îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ çì³øàíèõ 
áîéîâèõ ìèñòåöòâ ñï³âïðàöþº ç 
íèçêîþ ïðîô³ëüíèõ ñïîðòèâíèõ 
êëóá³â.

— Ìè ï³äòðèìóºìî êðàùèõ 
ñïîðòñìåí³â ³ òðåíåð³â, ÿê³ ðîç-
âèâàþòü ÌÌÀ íà Â³ííè÷÷èí³. 
Ðåãóëÿðíî ïðîâîäèìî ñïàðèí-
ãè, çìàãàííÿ, â³äáèðàºìî çá³ðí³ 
íà âñåóêðà¿íñüê³, ì³æíàðîäí³ ³ 
ïðîôåñ³îíàëüí³ òóðí³ðè, — äîäàâ 
Âàäèì Êóä³ÿðîâ.

У другому бою 19-річний Руслан Ковальчук здолав 
32-річного бійця зі Швейцарії Мішеля Лукаса ХессемаÐóñëàí Êîâàëü÷óê áóâ 

ïðèçåðîì ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè ç ãîäçþðþ 
êàðàòå. Òàêîæ â³í º 
êàíäèäàòîì ó ìàéñòðè 
ñïîðòó ç áîêñó
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Äèòèíà ï³øëà â øêîëó ³ íà-
âàíòàæåííÿ íà ¿¿ ç³ð çá³ëüøèëèñü. 
ßêùî äî íàâ÷àííÿ äîäàòè ùå «ñè-
ä³ííÿ» â òåëåôîí³, êîìï’þòåðí³ 
³ãðè òà òåëåâ³çîð — öå ìîæå âè-
ÿâèòèñÿ íåïîñèëüíèì äëÿ äèòÿ-
÷èõ î÷åé. ßê ðåçóëüòàò — ö³ëèé 
ðÿä îôòàëüìîëîã³÷íèõ çàõâîðþ-
âàíü. Çà ñëîâàìè îôòàëüìîëîãà 
Òåòÿíè Ùåðáèíè, çà äåíü ÷åðåç 
¿¿ êàá³íåò ïðîõîäèòü 25–30 ä³òåé. 
Ïðîáëåìè ç çîðîì çóñòð³÷àþòüñÿ 
ó êîæíî¿ 2–3 äèòèíè. Òîìó ïðî 
çäîðîâ’ÿ î÷åé äèòèíè âàðòî ïî-
äáàòè äî òîãî, ÿê ó íå¿ ç’ÿâëÿòüñÿ 
ïðîáëåìè ç çîðîì. Òèì á³ëüøå, 
ùî äëÿ öüîãî äîñèòü äîòðèìóâà-
òèñÿ íåñêëàäíèõ ïðàâèë.

ДОЗУЙТЕ ЗОРОВІ 
НАВАНТАЖЕННЯ 

Òðèâàë³ñòü ðîáîòè íàä äî-
ìàøí³ì çàâäàííÿì äëÿ ä³òåé 
ìîëîäøèõ êëàñ³â íå ïîâèííà 
ïåðåâèùóâàòè 1 ãîäèíó, ñåðåäí³õ 
êëàñ³â — 2 ãîäèíè. ßêùî äèòèíà 
â³äâ³äóº äîäàòêîâ³ çàíÿòòÿ, âîíè 
íå ïîâèíí³ òðèâàòè ïîíàä ï³â-
òîðè ãîäèíè â íàâ÷àëüí³ äí³ òà 
òðè ãîäèíè ó âèõ³äí³.

— Äîòðèìóéòåñü ïðàâèë çî-
ðîâîãî íàâàíòàæåííÿ: ÷èòàºìî 
20–30 õâèëèí — â³äâîäèìî ïî-
ãëÿä âäàëèíó, — ðîçïîâ³äàº Òå-
òÿíà Ùåðáèíà. — Êíèæêà ìàº 

ñòîÿòè íà ï³äñòàâö³, àäæå âîíà 
ôîðìóº ïðàâèëüíèé êóò ïîòðà-
ïëÿííÿ çîáðàæåííÿ íà ñ³òê³âêó 
îêà. Â ³íøîìó âèïàäêó, â äèòèíè 
ìîæå ñôîðìóâàòèñü íàáóòèé àñ-
òèãìàòèçì.

ОБМЕЖТЕ ГАДЖЕТИ 
«Ñèä³ííÿ» â ãàäæåòàõ — óëþ-

áëåíå çàíÿòòÿ ñó÷àñíèõ ä³òåé. 
Áåçóìîâíî, òàêå ïðîâåäåííÿ 
÷àñó êîðèñíèì íå íàçâåø. Êð³ì 
ñèíäðîìó «ñóõîãî îêà» (ñèìïòî-
ìè: âòîìà ³ ïî÷åðâîí³ííÿì î÷åé, 
â³ä÷óòòÿ ï³ñêó â î÷àõ, òðóäíîù³ 
ïðè ôîêóñóâàíí³) íàäì³ðíå çàõî-
ïëåííÿ ãàäæåòàìè ìîæå ïðèçâåñ-
òè äî ðîçâèòêó êîðîòêîçîðîñò³.

— Ó âñ³õ ä³òåé, ÿê³ çàõîäÿòü 
äî ìåíå â êàá³íåò, ÿ çàïèòóþ, 
ñê³ëüêè ÷àñó âîíè ïðîâîäÿòü 
çà ãàäæåòàìè òà â ÿêó ïîðó 
äîáè, — ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà Ùåð-
áèíà. — Ïîòð³áíî ïðèáðàòè âñ³ 
âèäè ãàäæåò³â çà äâ³ ãîäèíè 
äî ñíó, ó òîìó ÷èñë³ ³ òåëåâ³çîð.

Àëå íå ïîòð³áíî ïðèéìàòè ãà-
äæåòè çà àáñîëþòíå çëî, ïðîñòî 
ó âñüîìó ïîòð³áíà ì³ðà. Ïîòð³áíî 
êîíòðîëþâàòè ÷àñ, ïðîâåäåíèé 
äèòèíîþ çà ñìàðòôîíîì, òåëå-
â³çîðîì òà íîóòáóêîì.

— Ä³òÿì äî 5 ðîê³â ãàäæåòè 
ïîâí³ñòþ ïðîòèïîêàçàí³, öå ñòî-
ñóºòüñÿ òåëåôîí³â òà ïëàíøåò³â, 
òåëåâ³çîð ìîæíà äèâèòèñü äîçî-
âàíî, äî 15 õâèëèí â äåíü, — 

СКІЛЬКИ ДІТЯМ 
МОЖНА «СИДІТИ» В ТЕЛЕФОНІ 
Треба знати  Чи допоможе «відро 
чорниці» врятувати зір, скільки часу 
першокласнику можна «сидіти» в телефоні 
і як правильно читати книги, щоб дитина 
не зіпсувала зір. Про це RIA розповіла 
Тетяна Щербина, лікар-офтальмолог 
Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні

ðîçïîâ³äàº ë³êàð. — Ä³òÿì â³ä 
5 äî 12 ðîê³â ìîæíà ïîïåðåì³í-
íî êîðèñòóâàòèñü òåëåôîíîì òà 
ïëàíøåòîì ³ äèâèòèñü òåëåâ³çîð 
äî îäíî¿ ãîäèíè â äåíü, àëå ç 
ïàóçàìè, ùîá î÷³ â³äïî÷èëè. Ä³-
òÿì ç 12 ðîê³â ìîæíà òå é ³íøå, 
àëå íå ï³äðÿä ³ íå ó âå÷³ðí³é ÷àñ.

ОРГАНІЗУЙТЕ РОБОЧЕ 
МІСЦЕ ПРАВИЛЬНО 

Ðîáî÷å ì³ñöå øêîëÿðà ìàº 
áóòè îðãàí³çîâàíî çà âñ³ìà 
ïðàâèëàìè. Ïî-ïåðøå — äî-
áðå îñâ³òëåíå. Êð³ì ïðèðîäíî-
ãî îñâ³òëåííÿ â ê³ìíàò³ ìàþòü 
áóòè ïðèñóòí³ øòó÷í³ äæåðåëà 
ñâ³òëà: îñíîâíèé (ëþñòðà) ³ äî-
äàòêîâèé — íàñò³ëüíà ëàìïà ïî-
òóæí³ñòþ 40–60 Âò.

— Îïòèìàëüíà â³äñòàíü äî 
î÷åé ïðè âèêîðèñòàíí³ ãàäæå-
ò³â — íå ìåíøå 35–40 ñàíòèìå-
òð³â, — êàæå ë³êàð. — Â³ä òåëå-
â³çîðà äèòèíó ïîòð³áíî ñàäèòè 
íå áëèæ÷å ï’ÿòè ìåòð³â, àëå âñå 
çàëåæèòü â³ä ðîçì³ðó åêðàíà: ÷èì 
á³ëüøèé åêðàí, òèì äàë³ â³ä íüîãî 
òðåáà ñèä³òè.

ßêùî äèòèíà ïðàöþº çà 
êîìï’þòåðîì, ìîí³òîð ïîâèíåí 
çíàõîäèòèñÿ íà â³äñòàí³ 60–80 ñì 
â³ä î÷åé ³ áàæàíî íà 20 ñì íèæ÷å 
ð³âíÿ î÷åé. Êðàùå âèêîðèñòîâó-
âàòè àíòèáë³êîâèé åêðàí.

— Òàêîæ äîïîìàãàþòü îêóëÿ-
ðè äëÿ ðîáîòè çà êîìï’þòåðîì, 
âîíè ïðèáèðàþòü øê³äëèâå ñèíº 
âèïðîì³íþâàííÿ â³ä ìîí³òîðà, — 
êàæå Òåòÿíà Ùåðáèíà.

Тримає книгу близько до очей, сідає 
ближче до телевізора, комп’ютера

Мружиться, дивлячись 
на віддалені предмети

НОСИТИ ОКУЛЯРИ 
ШКІДЛИВО ДЛЯ ОЧЕЙ
Деякі люди відмовляються від 
окулярів і контактних лінз або 
носять їх час від часу, оскільки 
впевнені: якщо полегшувати жит-
тя за допомогою засобів корекції 
зору — очі «розслабляться» і бу-
дуть бачити ще гірше. Це не прав-
да. Коли людина не носить окуля-
ри, її внутрішні м’язи ока не функ-
ціонують. Через це може боліти 
голова і падати працездатність, 
але головне — «недокорекція» 
призводить до погіршення зору.

ВАЖЛИВО ЇСТИ МОРКВУ ТА 
ЧОРНИЦЮ 
Морква і чорниця багаті вітамі-
нами A, C і E, які необхідні для 
гарного зору. Проте це не озна-
чає, що потрібно налягати саме 

на ці продукти. Для того, щоб 
засвоїлась наша норма вітамінів 
для зору, потрібно з’їсти неймо-
вірну кількість чорниці та моркви 
за один раз, запити це все мо-
локом та газованою водою, щоб 
воно засвоїлось. Спеціальної їжі, 
яка може відновити зір, не існує. 
Але важливо приймати вітаміни, 
які прописує лікар.

БАЙДУЖЕ, В ЯКОМУ 
ПОЛОЖЕННІ ЧИТАТИ ТА 
ДИВИТИСЬ ТЕЛЕВІЗОР 
Читайте та дивіться телевізор 
лише сидячи. Неправильне по-
ложення збільшує навантажен-
ня на очі. Лежачи з ноутбуком 
на животі в темній кімнаті, ви 
завантажуєте свій зоровий апа-
рат. Від цього ваш зір може по-
гіршуватись.

Міфи про зір

468474

ЯК ЗРОЗУМІТИ, ЩО В ДИТИНИ ПОГІРШИВСЯ ЗІР

Часто скаржиться 
на головні болі

Ввечері тре очі, жаліється 
на сухість очей

Íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ 
ïîã³ðøåííÿ çîðó 
ìîæíà âèïðàâèòè 
çíèæåííÿì 
íàâàíòàæåííÿ íà î÷³ 
çàâäÿêè ã³ìíàñòèö³
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Загрози втратити статус «Батьківщини 
«Щедрика» можна було б уникнути ще 
у 2014 році, якби чиновники дослухали-
ся до пропозиції вінничан  Ігоря Чепугова 
і Олександра Шемета — та вписали «Ще-
дрик» Леонтовича у бренд Вінниці.
За їх планом, Центральний парк Горько-
го мав стати б парком Леонтовича. За-
мість статуї Максима Горького — була б 
скульптурна композиція, присвячена 
різдвяній мелодії. А Вінниця, завдяки 

фестивалям різдвяної мелодії, стала б 
«хоровою Меккою».
— Саме тут їй потрібно поставити пам'ятник 
і зробити Вінницю місцем паломництва 
на Різдво, — говорили автори ідеї.
Частково, пам’ятник «Щедрику» та фес-
тиваль реалізували в Тульчині. До кінця 
свого життя Ігор Чепугов (помер 27 черв-
ня 2019 року) говорив, що так вінницькі 
чиновники вкрали їхню з Шеметом ідею, 
яку ще й «криво реалізували».

Вінниця — хорова Мекка 
Після скандалу у медіа щодо напівроз-
валеного будинку у Шершнях, нарешті 
земляки композитора дійшли спіль-
ної думки. Раніше представники влади 
уперто твердили, що будинок не той, 
де проживала сім’я Леонтовичів. Тобто 
не має стосунку до пам’яті композитора. 
Відповідно не дадуть коштів на його від-
новлення. На засіданні «круглого столу» 
озвучили іншу думку.
— Яке має значення той це будинок, чи 

не той! — сказав завідувач сектору охоро-
ни культурної спадщини Михайло Потуп-
чик. — Важливо, що майбутній композитор 
провів дитинство саме в цьому селі.
Зійшлися на думці, що у Шершнях має 
бути створене місце для проведення фес-
тивалів хорових колективів на честь автора 
гімну Різдва. Це має бути або Співоче поле, 
або концертна зала. Поки що це тільки 
пропозиція. Що втілять на практиці, ще 
невідомо.

У Шершнях буде Співоче поле або концертна зала

Департамент культури ОДА 
представив схему туристичного 
маршруту «Шляхами Леонтови-
ча». У першу чергу там значиться 
Тульчин. У цьому місті компо-
зитор провів найбільше років. 
У Шершнях минуло дитинство. 
Село Марківка Теплицького 
району — його вічний спочи-
нок. А народився Леонтович 
у маленькому селі Монастирок 

біля Немирова. А ще був Чуків 
цього ж району, де він створив 
хор і виступав з ним на сільській 
сцені. У переліку значиться село 
Білоусівка Тульчинського району.
Як саме вшанують пам'ять про 
автора «Щедрика» у цих насе-
лених пунктах, що там плану-
ють показувати у майбутньому 
туристам, над цим хтось уже 
працює, а хтось ще думає.

«Шляхами Леонтовича» 

ВІКТОР СКРИПНИК, ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334 

— Çàðàç íà âñåóêðà¿íñüêî-
ìó ð³âí³ ó íàñ ç âàìè º çàãðîçà 
âòðàòèòè ñòàòóñ ðåã³îíó «Ùå-
äðèêà». Ì³ñòî Ïîêðîâñüê âæå 
çàÿâèëî, ùî âñåñâ³òíüî â³äîìèé 
«Ùåäðèê» íàðîäèâñÿ ó ¿õíüîìó 
ì³ñò³, íà Äîíå÷÷èí³. Òîìó ìàºìî 
ðàçîì äîâåñòè, ùî «Ùåäðèê» íà-
ðîäèâñÿ íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³, — ãîâîðèëà íà êðóãëîìó 
ñòîë³ ó Â³ííèöüê³é ÎÄÀ 24 ñ³÷íÿ 
î÷³ëüíèöÿ óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè 
òà ìèñòåöòâ Îëüãà Äåðíîâà.

Òîä³ æ ïðåäñòàâèëè íîâå ëîãî 
îáëàñò³ òà ñëîãàí «Ùåäðèê — ìå-
ëîä³ÿ Â³ííè÷÷èíè» ³ ðîçïîâ³ëè 
ïðî ³äåþ âíåñòè ìåëîä³þ ó ïåðå-
ë³ê êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè îáëàñò³. 
×îìó âèíèêëà ïîòðåáà «ïðèâà-
òèçóâàòè» ñïàäîê Ëåîíòîâè÷à?

ОБ’ЄДНАНІ ЛЕОНТОВИЧЕМ 
×åðâåíü 2018 ðîêó. Ó Òóëü÷è-

í³ ïðîâîäÿòü äðóãèé Operafest. 
Íà â³äêðèòò³ ïðèñóòíÿ îáëàñíà 
âëàäà òà óðÿäîâö³ íà ÷îë³ ç Âîëî-
äèìèðîì Ãðîéñìàíîì. Òîä³øí³é 
ïðåì’ºð îãîëîøóº, ùî Òóëü÷èí 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ òà Ïîêðîâñüê 
Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ ñòàëè ì³ñòà-
ìè-ïîáðàòèìàìè, àäæå îá’ºäíàí³ 
âèäàòíèì ìèòöåì — Ìèêîëîþ 
Ëåîíòîâè÷åì, ÿêèé ïðîæèâ ÷î-
òèðè ðîêè íà Äîíáàñ³.

Òóëü÷èíö³ îòðèìàëè ïàì’ÿòêó 
ùåäð³âö³ — ñêðèïêîâèé êëþ÷ ç 
äçâîíàìè; ìóðàëè íà ñò³íàõ áó-
äèíê³â «Ëåîíòîâè÷ Àðò Êâàðòàë». 
² ùå ÷èíîâíèêè ïîîá³öÿëè, ùî 
âçèìêó 2018-ãî áóäå êîíöåðò 
«Ùåäðèê Ìåðèä³àí».

×åðåç âîºííèé ñòàí, ÿêèé ïðî-
ãîëîñèâ ïðåçèäåíò Ïîðîøåíêî 
â 11 îáëàñòÿõ Óêðà¿íè, êîíöåðò 
ïåðåíîñÿòü íà 11 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó. 
² âðåøò³-ðåøò ïðîâîäÿòü àæ 
ó ëèñòîïàä³ 2019 ðîêó, ï³ä íîâîþ 
íàçâîþ — «Â³ä Ùåäðèêà äî Carol 
of the Bells».

ЩЕДРИК ФЕСТ, ІНВЕСТ І ПАРК 
Çàì³ñòü òîãî, ùîá àñîö³þâàòèñÿ 

ç ïðèôðîíòîâèì ì³ñòîì ã³ðíèê³â 
ì³ñüêà âëàäà Ïîêðîâñüêà (êîëèø-
íüîãî Êðàñíîàðì³éñüêà) âçÿëàñÿ 
çà ïîáóäîâó ³ì³äæó ì³ñòà íàâêîëî 
«Ùåäðèêà». Ç ÷îãî âñå ïî÷àëî-
ñÿ, ðîçïîâ³äàº ì³ñöåâå âèäàííÿ 
pokrovsk.city 

2018 ð³ê:
 Ñåðïåíü — Çà äâà ì³ñÿö³ 

ï³ñëÿ Òóëü÷èíà â Ïîêðîâñüêó 
â³äêðèâàþòü ïàì’ÿòíèê Ùåäð³âö³.
 Âåðåñåíü-ëèñòîïàä — Ì³ñ-

òàìè Óêðà¿íè ïðî¿æäæàº ôîòî-
âèñòàâêà «Êóëüòóðíà äèïëîìàò³ÿ 
Óêðà¿íè: ñâ³òîâèé òð³óìô «Ùå-
äðèêà», â ÿê³é, çîêðåìà, ðîçïî-
â³äàþòü ïðî Ïîêðîâñüê.
 Ãðóäåíü — Ó Ïîêðîâñüêó 

ïðîâîäÿòü ôåñòèâàëü õîðîâîãî 
ìèñòåöòâà «Ùåäðèê Ôåñò».

2019 ð³ê 
 Ñ³÷åíü — Ó øêîëàõ Ïîêðîâ-

ñüêà ñòâîðþþòü äèòÿ÷³ õîðè ïðè 
øêîëàõ, ÿê³ ñï³âàþòü ï³ñí³ ç äî-
ðîáêó Ìèêîëè Ëåîíòîâè÷à.
 Êâ³òåíü — Ó ñòîëèö³ â³äáó-

âàºòüñÿ êóëüòóðíî-³íâåñòèö³éíèé 
ôîðóì «Ùåäðèê ²íâåñò».
 Òðàâåíü — Êàïåëà «NOW 

Êðåäî» ¿äå ó ñâ³òîâå òóðíå ðàçîì 
³ç äåëåãàö³ºþ äîíå÷÷àí, ÿê³ ðîç-
ïîâ³äàþòü ïðî Ïîêðîâñüê.

Äîíåöüêà âëàäà òàêèì ÷èíîì 

íàñë³äóâàëà äîñâ³ä Ñèìîíà Ïåò-
ëþðè, ÿêèé ó 1919 ðîö³ â³äïðà-
âèâ ó ñâ³òîâå òóðíå Óêðà¿íñüêó 
ðåñïóáë³êàíñüêó êàïåëó, ùîá òà 
ïðåçåíòóâàëà ïåðåä Çàõîäîì âè-
ñîêó ìóçè÷íó êóëüòóðó Óêðà¿íè.
 Ñåðïåíü — ²íòåë³ãåíö³ÿ 

ì³ñòà çâåðòàºòüñÿ ç ïðîïîçèö³-
ºþ ïåðåéìåíóâàòè ïàðê «Þâ³-
ëåéíèé» íà ïàðê ³ìåí³ Ìèêîëè 
Ëåîíòîâè÷à.

Ì³ñüêà âëàäà äðóêóº ùîäåííè-
êè äëÿ øêîëÿð³â, â ÿêèõ ðîçïî-
â³äàþòü ïðî êóëüòóðíå ñòàíîâëåí-
íÿ ì³ñòà. Íà òèòóëüí³é ñòîð³íö³ 
çðîáèëè íàïèñ «Ïîêðîâñüê. Òóò 
òâîðèâñÿ Ùåäðèê».
 Ãðóäåíü — íàðîäíèé äåïó-

òàò Ðóñëàí Òðåáóøê³í (ïîêèíóâ 
ïîñàäó ìåðà Ïîêðîâñüêà ï³ñëÿ 

ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â) çàïðî-
øóº äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè õîðîâó 
êàïåëó «NOW Êðåäî», ùî âïåðøå 
â ñò³íàõ ÂÐÓ âèêîíóº «Ùåäðèê» .

«Є СПІРНІ МОМЕНТИ» 
×è áà÷èëè â³ííèöüê³ ÷èíîâ-

íèêè óñå, ùî ðîáèòü Ïîêðîâñüê 
ç «íàøèì Ùåäðèêîì»? Òàê, àëå 
ïðî öå íå ãîâîðèëè ïóáë³÷íî.

— Ó íàñ º ñï³ðí³ ìîìåíòè ç ³í-
øèìè ì³ñòàìè, äå ì³ã íàðîäèòèñÿ 
«Ùåäðèê». Àëå íå ì³ã íàðîäèòèñÿ 
«Ùåäðèê» ó ïðîëåòàðñüêîìó ì³ñ-
ò³ — ò³ëüêè ó íàø³é óêðà¿íñüê³é 
ãëèáèíö³, äå êîæåí ðóõ íàøîãî 
æèòåëÿ ñóïðîâîäæóâàâñÿ ï³ñ-
íåþ, — ãîâîðèâ ùå â ëèñòîïàä³ 
2019 ðîêó ìåð Òóëü÷èíà Âàëåð³é 
Âåñíÿíèé, ïðî ùî ïåðåäàº ÒÑÍ.

— Ì³ñòî Ïîêðîâñüê — öå ì³ñòî 
âóã³ëüíèê³â, çàë³çíè÷íèê³â. Ì³ñòî 
øàõòàðñüêèõ ïðîôåñ³é. Àëå â íà-
ø³é ³ñòîð³¿ º é êóëüòóðí³ ñòîð³í-
êè, ÿêèìè íàïåâíî ïèøàºòüñÿ 
òà çàõîïëþºòüñÿ âåñü ñâ³ò. Öå 
íàø âñåñâ³òíüî â³äîìèé «Ùå-
äðèê», ÿêèé íàäàë³ ñòàâ «Carol 
of the Bells», — ãîâîðèâ ó ãðóäí³ 

ЯК «ВІДДАЛИ» ДОНЕЦЬКИМ 
НАЙВІДОМІШУ МЕЛОДІЮ
ЩедрикНаш  Микола Леонтович 
написав п’ять редакцій «Щедрика» і 
працював над ним ледь не все життя. Але 
досі невідомо, де точно була створена саме 
та версія всесвітньо відомої мелодії. Через 
таку невизначеність, статус «Батьківщини 
Щедрика» хоче отримати і вінницький 
Тульчин, і донецький Покровськ

2019 ðîêó íàðäåï Ðóñëàí Òðå-
áóøê³í.

«ЩЕДРИК» МОЖЕ БУТИ 
ДОНЕЦЬКИМ?

Â³ííèöüêà ÎÄÀ â³äêðèâà-
ëà îíîâëåí³ ìóçå¿ Ëåîíòîâè÷à 
(ó Òóëü÷èí³ òà Ìàðê³âö³) òà ïðî-
âîäèëà ôåñòèâàëü ïðî «Ùåäðèê», 
ùî çàâæäè áóëî â ìåæàõ îáëàñò³.

Íàòîì³ñòü, äîíå÷÷àíè ìàéæå 
îäðàçó âèéøëè çà ìåæ³ ì³ñòà, 
à õîðîâà êàïåëà ç äåëåãàö³ºþ 
Ïîêðîâñüêà, ñï³âàº «Ùåäðèêà» 
çà êîðäîíîì. ×è ìîæå áóòè âñåñ-
â³òíüî ð³çäâÿíà ìåëîä³ÿ ðîäîì ç 
äîíåöüêîãî êðàþ?

Ïðî æèòòÿ Ëåîíòîâè÷à íà Äîí-

áàñ³ â³äîìî íå òàê áàãàòî. Â³í 
æèâ ó Ãðèøèíîìó (íèí³ — Ïî-
êðîâñüê) ç 1904 ïî 1908 ð³ê, çà-
ñíóâàâ ìóçè÷íó øêîëó, äå ³ ïðà-
öþâàâ âèêëàäà÷åì.

Â³äîìî, ùî ïåðøèé âàð³àíò 
«Ùåäðèêà» â³í ïî÷àâ ñòâîðþâàòè 
ó 1902–1903 ðîêàõ, òàêîæ â³äîìî, 
ùî âàð³àíò³â ìåëîä³¿ áóëî ï'ÿòü.

ßêùî ñóäèòè ïî ðîêàõ, òî ÿêàñü 
ðåäàêö³ÿ «Ùåäðèêà» òî÷íî îïðà-
öüîâóâàëàñÿ íà Äîíå÷÷èí³. Éìî-
â³ðí³øå çà âñå, öå áóëà äðóãà ðå-
äàêö³ÿ, íàä ÿêîþ Ëåîíòîâè÷ ïðà-
öþâàâ ó 1906–1908 ðîêàõ, êîëè 
æèâ ó Ãðèøèíîìó. Òîæ Äîíáàñ 
òàêè ìàº áåçïîñåðåäí³é ñòîñóíîê 
äî «Ùåäðèêà. 

 Ó 2022-ìó 
âèïîâíþºòüñÿ 
ñòî ðîê³â, ÿê íàø 
«Ùåäðèê» ïðîçâó÷àâ ó 
â³äîìîìó çàë³ Êàðíåã³-
Õîëë, ó Íüþ-Éîðêó

У Києві був благодійний концерт. Зокрема, скрипаль Ілля 
Бондаренко збирав кошти на відновлення дому в Шершнях
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— Äåñü ó 2002 ðîö³ çàõîïèâñÿ 
ìàëþâàííÿì, äðóã ïîêàçàâ æóð-
íàëè ç ãðàô³ò³, ³ ìåí³ âîíî äóæå 
ïðèéøëîñÿ äî äóø³. Ðîê³â â³ñ³ì 
ÿ ïðîñòî õîäèâ ïî ì³ñòó ³ ¿õ ôîòî-
ãðàôóâàâ, — ðîçïîâ³äàº 29-ð³÷íèé 
õóäîæíèê. — ² äåñü ó 2010 ðîö³ 
ïîçíàéîìèâñÿ ç îäíèì õëîïöåì, 
ÿêèé ñàì ìàëþâàâ ³ ìåíå ï³ä-
øòîâõíóâ ïî÷èíàòè ä³ÿòè. Ìè 
êóïèëè ñïðå¿ ç ôàðáîþ — ïåð-
øèé äåíü, ïåðøèé ðàç. Äî íàñ 
ï³äõîäèòü ïîë³ö³ÿ ³ çàïðîøóº 
ïðîéòè ó â³ää³ëîê…

Ç òîãî ÷àñó ÿ é âèð³øèâ, ùî 
óñÿ ìîÿ ä³ÿëüí³ñòü áóäå ëåãàëü-
íîþ. ß çàâæäè áåðó äîçâîëè, áåç 
ð³çíèö³, ÷è òî ñò³íà, ÷è åëåêòðî-
ï³äñòàíö³ÿ. ßêùî öå òðàíñôîð-
ìàòîðíà áóäêà — éäó äî «Åëåê-
òðîìåðåæ³» ³ áåðó ó íèõ äîçâ³ë, 
«Òåïëîñòàíö³¿», ÿêùî ïðèâàòíèé 
ïàðêàí — òî, çâ³ñíî, ó ãîñïîäàðÿ.

— Ðàí³øå óñå äëÿ ìåíå çàêëþ-
÷àëîñü ëèøå ó ìàëþâàíí³, ïåðåä 
î÷èìà ëèøå ñïðå¿ ç ôàðáîþ. Çà-
ðàç æå äóæå ïîäîáàºòüñÿ ñòâîðþ-
âàòè ðîáîòè ç ìîõîì òà çàéìàòèñÿ 
ëàçåðíèì âèð³çàííÿì ïî äåðåâó. 
Ðîáëþ ð³çí³ âèâ³ñêè, äåêîðóþ 
ïðèì³ùåííÿ. Äóæå ëþáëþ, êîëè 
âñå ÷³òêî, ÷èñòî òà ãàðíî.

РОМАНТИКА ПО-ВІННИЦЬКИ 
— Îäíîãî ðàçó îäèí õëîï÷è-

íà, íàäçâè÷àéíèé â³ííèöüêèé 
ðîìàíòèê, çàìîâèâ ìàëþíîê 
ï³ä â³êíîì äëÿ ñâîº¿ êîõàíî¿. Çà-
äóìêà áóëà ö³êàâîþ — ìàëþíîê 
ïîñòóïîâî ìàâ ç’ÿâëÿòèñÿ ïåðåä 
â³êíàìè. Öå çàéíÿëî ï’ÿòü íî-
÷åé, — ðîçïîâ³äàº õóäîæíèê. — 
Ïåðøî¿ íî÷³ ÿ íàìàëþâàâ âåëè-
êîãî âåäìåäèêà, íàñòóïíî¿ íî÷³ 
ó íüîãî â ëàï³ ç’ÿâèëèñü êâ³òè. 
Íà òðåòþ í³÷ ÿ ó ³íøó ëàïó äî-
ìàëþâàâ â’ÿçêó ïîâ³òðÿíèõ êó-
ëüîê. Äàë³ ç’ÿâèâñÿ íàïèñ: ³ì’ÿ 
ä³â÷èíè ³ êóïà ñåðäå÷îê äîâêîëà. 
Íà ô³íàëüíó í³÷ ÿ äîïèñàâ «òè — 
÷àð³âíà, ÿ äóæå òåáå êîõàþ». Çà-
ìîâíèê ðîçïîâ³äàâ, ùî ä³â÷èíà 
ïðîñòî ïèùàëà â³ä ðàäîñò³. Çãî-
äîì â³í ïîïðîñèâ ìåíå ðîçìàëþ-
âàòè ¿é ³ ï³ä’¿çä, çîáðàæåííÿ òà-
êîæ ç’ÿâëÿëîñü ïîñòóïîâî. Äóæå 
íåçâè÷íå çàìîâëåííÿ. Áóëî äóæå 
ö³êàâî áðàòè ó öüîìó ó÷àñòü.

— Çà äâà òèæí³ ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ ðîçìàëüîâóâàííÿ ï³ä’¿çäó, 
ó ìåíå äçâîíèòü òåëåôîí, çàìîâ-
íèê êàæå «÷óºø, à òè çìîæåø 
çàìàëþâàòè êàðòèíêè?» Âîíè ðî-
ç³ðâàëè ñòîñóíêè. À òàê âñå ãàðíî 
ïî÷èíàëîñü, — ðîçêàçóº Äåíèñ.

— Ó Áîõîíèêàõ ðîçìàëüîâó-
âàâ òî÷êó ç ïðîäàæó õîò-äîã³â, 
íà ìîðîç³, âçèìêó. Çàìåðç òàê, ùî 
ïàëåöü íå ì³ã òèñíóòè íà êíîïêó 
áàëîí÷èêà, — ðîçïîâ³â ùå îäèí 
âèïàäîê õóäîæíèê.

КЛІЄНТИ ПОВЕРТАЮТЬСЯ 
— Äóæå ÷àñòî áóâàº òàêå, ùî 

ÿ ðîçìàëüîâóþ çàìîâíèêó ìàãà-
çèí, à â³í ãîâîðèòü «Çàâòðà òè ìà-
ëþºø ó ìåíå âäîìà», — ãîâîðèòü 
Äåíèñ. — Øêîäà, ùî êðàìíèö³ 
ó òîðãîâåëüíèõ öåíòðàõ çàçâè÷àé 
íàäîâãî íå çàòðèìóþòüñÿ, ïåðå-
¿æäæàþòü, à óñ³ äèçàéíè ïðîñòî 
çàìàëüîâóþòüñÿ. Ïðîòå ÷àñòî ìî¿ 
ðîáîòè «ïåðå¿æäæàþòü» ðàçîì ç 
çàìîâíèêàìè — ÿ ïðîäîâæóþ 
ìàëþâàòè ó íîâèõ ïðèì³ùåííÿõ.

ЧАС НА РОБОТУ 
— ²íêîëè ðîáîòà çàéìàº ãî-

äèíó, ³íêîëè äâ³, ÷àñîì äåíü. 
Äî 10 ìåòð³â êâàäðàòíèõ ìîæó 
ïðîìàëþâàòè çà äâ³ ãîäèíè.

— Çà ÿêó ðîáîòó íå â³çüìåøñÿ?
— Ïîðòðåòè. Íå ìàëþþ îá-

ëè÷÷ÿ, öå ñêëàäíî, ó ìåíå ÷àñòî 
íå âèõîäèòü, íàâ³òü ìóëüòÿøí³ 
îáëè÷÷ÿ ÷àñòî âèõîäÿòü ÿê³ñü 
íå òàê³. Òîìó íå áåðóñü.

ЦІНИ ЗА СТІНИ 
— Óæå äàâíî ó ìåíå ö³íè òðè-

ìàþòüñÿ íà îäíîìó ð³âí³, à ñàìå 
â³ä 200 äî 500 ãðèâåíü çà «êâà-
äðàòè» ç ìàòåð³àëàìè. ßêùî âå-
ëèêà ñêëàäí³ñòü, òî 500 ãðèâåíü, 
à ÿêùî ùîñü ïðîñò³øå, òî íåìàº 
ñåíñó ñòàâèòè âèñîêó ö³íó. Ïî-
ëîòíà — â³ä 1 òèñÿ÷³ ãðèâåíü, 
íåçàëåæíî â³ä ðîçì³ðó. Ïîëîòíà 
ÿ ðîáëþ óñ³ ñàì, òàê ÿê ïîòð³á-
íîãî ðîçì³ðó çàâæäè íåìîæëèâî 
çíàéòè.

— Ùî ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ ó ìî¿é 
ðîáîò³ — òå, ùî çàìîâëåííÿ í³êî-
ëè íå áóâàº îäíàêîâèì, — äîäàº 
Äåíèñ. 

НАПИШЕ ВІТАННЯ, РОЗМАЛЮЄ 
ДІМ, СПЕЧЕ БЕТМЕНА 
Знайшли себе  Хтось пише весільні обітниці на замовлення, хтось заробляє 
на графіті, а хто має арт-кондитерську. У цій статті ми зібрали незвичних вінничан 
та їх професії. Вони розкажуть про те, як перетворили своє хобі на роботу

— ß ç äèòèíñòâà íåáàéäóæà 
äî ïîåç³¿ ³ ïèøó â³ðø³, — êàæå Â³-
êòîð³ÿ. — Äëÿ öüîãî ìåí³ í³êîëè 
íå ïîòð³áíà áóëà ìóçà ÷è òî íà-
òõíåííÿ, öå ùîñü òèïó ïðèðîäíî-
ãî âì³ííÿ. Óñ³ øê³ëüí³ êîíêóðñè, 
çàõîäè, ñöåíàð³¿, êîæíà ³ñòîð³ÿ 
ï³äë³òêîâîãî êîõàííÿ, êîðïîðàòè-
âè íà ðîáîò³ òà ïðàêòè÷íî êîæíà 
æèòòºâà ñèòóàö³ÿ äëÿ ìåíå îçíà-
÷àëà íàïèñàííÿ â³ðøà.

Óñ³ çíàéîì³ Â³êè çíàþòü ïðî 
öå çàõîïëåííÿ, òîìó ÷àñ â³ä ÷àñó 
çâåðòàþòüñÿ, àáè âîíà íàïèñàëà 
ùîñü íà ñâÿòî.

— Â ÿêèéñü ìîìåíò äî ìåíå 
ïî÷àëè çâåðòàòèñÿ íåçíàéîì³ 
ëþäè ³ç ïðîõàííÿìè íàïèñàòè, 
íàïðèêëàä, âåñ³ëüíó îá³òíèöþ, 
â³ðøîâàíèé åëåìåíò ñöåíàð³þ 
äî äèòÿ÷îãî äíÿ íàðîäæåííÿ, 
â³ðø-ïðèâ³òàííÿ, — êàæå ïîåòå-
ñà. — Îò ç òèõ ï³ð ÿ ³ çðîçóì³ëà, ùî 
öå íàâ³òü ìîæëèâî ìîíåòèçóâàòè.

ЗАМОВЛЕННЯ ТА ЦІНИ 
— Ïåðø³ çàìîâëåííÿ â³äïðà-

öüîâóâàëà áåç ïðàéñó, òîìó ùî é 
ïðèáëèçíî íå ðîçóì³ëà, â ÿêîìó 

ä³àïàçîí³ òàêó ä³ÿëüí³ñòü ìîæíà 
îö³íþâàòè. Óñå âèð³øóâàëîñÿ 
ñèòóàòèâíî. Êîëè ñòâîðèëà ñòî-
ð³íêè ó ÔÁ òà ²íñòàãðàì³, âñòà-
íîâèëà ö³íó 50 ãðèâåíü çà îäèí 
ñòîâï÷èê ³ ì³í³ìàëüíå çàìîâëåí-
íÿ 150 ãðèâåíü (òîáòî òðè ñòîâï-
÷èêè), — ðîçïîâ³äàº Â³òîð³ÿ.

— Ó ÿêîìó ñòèë³ ïðàöþºø?
— ß ðèìóþ óñå, áóäü-ÿêèé 

æàíð òà ôîðìàò, ïî÷èíàþ÷è â³ä 
â³ðø³â íà äåíü íàðîäæåííÿ ä³äóñÿ, 
çàê³í÷óþ÷è âåñ³ëüíèì ðåïîì, — 
ñì³ºòüñÿ Â³êà. — Ìîæó ï³ä³áðàòè 
ì³íóñîâêó, ï³ä ÿêó âñå öå ïîò³ì 
áóäå ïðî÷èòàíî ÷è çàñï³âàíî. 
Ó ïëàíàõ — îñâî¿òè òà îðãàí³çó-
âàòè âèðîáíèöòâî åêñêëþçèâíèõ 
³ìåííèõ ëèñò³âîê ç, â³äïîâ³äíî, 
³íäèâ³äóàëüíèìè â³ðøàìè.

«ПРОБЛЕМА ОПЛАТИ» 
— ÒÎÏ-ïèòàííÿ, ÿêå ìåí³ 

ñòàâëÿòü: «À öå ùî, ïëàòíî?» 
Çâ³ñíî, àäæå öå ïîñëóãà, íà íà-
äàííÿ ÿêî¿ ïîòð³áåí ÷àñ, åíåð-
ã³ÿ, ðîçóìîâà àêòèâí³ñòü. Ñïåð-
øó ç³ ìíîþ ðîçðàõîâóâàëèñÿ âæå 
ï³ñëÿ â³äïðàâëåííÿ òåêñòó. Àëå 

ï³ñëÿ îäíîãî ïðèêðîãî âèïàäêó, 
êîëè ä³â÷èíà îòðèìàëà çàìîâ-
ëåíèé â³ðø ³ çàáëîêóâàëà ìåíå 
ñêð³çü, àáè íå ðîçðàõîâóâàòè-
ñÿ, ÿ ïðîøó ïåðåäîïëàòó õî÷à á 
ó ðîçì³ð³ 50%.

ЛЮБИТЬ ВЕСІЛЬНІ ОБІТНИЦІ 
— Çàðàç â îñíîâíîìó â³ðø³ 

íà äåíü íàðîäæåííÿ çàìîâëÿþòü, 
äåê³ëüêà íà Íîâèé ð³ê, îò ñêî-
ðî Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà òà 
8 Áåðåçíÿ. Îñîáèñòî ÿ îáîæíþþ 
ïèñàòè âåñ³ëüí³ îá³òíèö³, â³ä äóø³ 
ëþáëþ öå ðîáèòè. ̄ õ á³ëüøå âë³ò-
êó-âîñåíè çàìîâëÿëè. Çàðàç, 
ìîæëèâî, íå ñåçîí…

— Íå ìîæó ñêàçàòè, ùî êîëèñü 
âçàãàë³ ëþáèëà ãîòóâàòè, — ç³çíà-
ºòüñÿ 28-ð³÷íà Ìàðèíà, êîíäèòåð 
òà ìîëîäà ìàìà. — Êîëè âèõîäèëà 
çàì³æ — âçàãàë³ í³÷îãî íå âì³ëà, 
àëå äîâåëîñÿ â÷èòèñü ³ ç ÷àñîì 
ÿ âòÿãíóëàñÿ. Ñïî÷àòêó ïåêëà ³ 
ãîòóâàëà ùîñü ö³êàâåíüêå äëÿ äî-
ìàøí³õ, ïîò³ì çíàéîì³ ïîáà÷èëè 
òà ïî÷óëè ïðî ìî¿ òîðòèêè òà ïå-
÷èâî ³ ïî÷àëè çàìîâëÿòè.

— Îñîáëèâó ïîðö³þ çàäî-
âîëåííÿ îòðèìóþ, êîëè ïåðåä³ 
ìíîþ ñòàâëÿòü ÿêåñü ñêëàäíå òà 
íåçâè÷íå çàâäàííÿ. ßêèéñü ö³êà-
âèé ìàëþíîê, ùîñü îñîáëèâå, òå, 
íà ùî íàâàæàòüñÿ íåáàãàòî ëþ-
äåé àáî ïðîñòî áàíàëüíî íàâ³òü 
éîãî íå ïðèäóìàþòü. Ìîæó ï³â-
äíÿ ðîçôàðáîâóâàòè îäíó øòó÷êó 
ïå÷èâà, âèìàëüîâóâàòè â³çåðóíêè 
òà îòðèìóâàòè êàéô â³ä òîãî, ùî 
ðîáëþ.

БАНДА КОНДИТЕРІВ 
Çà ñëîâàìè Ìàðèíè, ó Â³ííèö³ 

äîñèòü áàãàòî êîíäèòåð³â ³ áàãàòî 
ç íèõ ñï³ëêóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ.

— Öå ÷óäîâî — òî ðîáèìî çà-
ìîâëåííÿ ó ïîñòà÷àëüíèê³â óñ³ 
ðàçîì, ðàäèìîñÿ, äå ùî ³ ó êîãî 
êðàùå ïðèäáàòè, øóêàºìî ðàçîì 

ïîëóíèöþ äëÿ äåêîðó òîðò³â ñå-
ðåä çèìè. ßêùî ÿê³ñü ïðîáëå-
ìè — êîëåêòèâíî íàìàãàºìîñü 
âèð³øèòè. ßêùî õòîñü íå âñòèãàº 
ùîñü ðîáèòè, ìîæåìî ïåðåíà-
ïðàâèòè çàìîâëåííÿ. 

НЕ БЕРЕ ВЕЛИЧЕЗНІ 
ЗАМОВЛЕННЯ 

— Ñåìèÿðóñíèé òîðò ìåí³ 
áàíàëüíî íåìàº äå çáåð³ãàòè, áî 
ÿ ïðàöþþ âäîìà, — êàæå êîí-
äèòåðêà. — ßêùî öå çàìîâëåííÿ 
íà âåëè÷åçíó ïàðò³þ ïå÷èâà ç ëî-
ãîòèïàìè àáî ñèìâîë³êîþ êîì-
ïàí³¿, íàïðèêëàä, íà êîðïîðàòèâ, 
òî ¿ì íàáàãàòî ïðîñò³øå çàìîâèòè 

¿ñò³âíèé äðóê ïî ïå÷èâó. Â³í âè-
õîäèòü ïëàñêèì, íà â³äì³íó â³ä 
ðó÷íîãî ðîçïèñó, àëå âñå æ öå 
øâèäøå ³ äåøåâøå. ß âñå æ ÷àñ 
â³ä ÷àñó âèêîíóþ òàê³ çàìîâëåí-
íÿ, àëå äî çàê³í÷åííÿ ñîòîãî ïå-
÷èâà ïåðåä î÷èìà âæå âñå ïëèâå, 
òè íàìàãàºøñÿ ðîçäèâèòèñÿ, ÷è 
íå çàáóëà äîìàëþâàòè Ìèêî-
ëàé÷èêó âóñà ÷è áîðîäó, àäæå ¿õ 
ïåðåä òîáîþ ëåæèòü äåê³ëüêà äå-
ñÿòê³â. ß äóæå ëþáëþ êðîï³òëèâî 
ïðàöþâàòè íàä êîæíèì ïå÷èâîì, 
öå ïðèíîñèòü ìåí³ çàäîâîëåííÿ.

ПРО ЦІНИ 
— Ö³íè çàëåæàòü â³ä îáñÿãó 

ðîáîòè. Çâ³ñíî, ÿêùî òîðò çàõî-
÷óòü ïðèêðàñèòè ÿãîäàìè ïîñåðåä 
çèìè — âàðò³ñòü çðîñòå. Âçàãàë³ 
ðîáëþ òîðòè â³ä äâîõ ê³ëîãðàì³â, 
âàðò³ñòü îäíîãî ñêëàäàº 300 ãðè-
âåíü. ª ìîæëèâ³ñòü çàìîâèòè 
òîðòèêè ìåíøîãî ðîçì³ðó, àëå 
ðîçõ³ä ïðîäóêò³â, âèêîðèñòàíèõ 
ìàòåð³àë³â òà ÷àñó áóäå ð³âíîö³í-
íèì äî âåëèêîãî òîðòà, òîæ ö³íà 
íå îñîáëèâî çì³íèòüñÿ. Ïå÷èâî 
Ìàðèíè êîøòóº â³ä 30 ãðèâåíü 
çà øòó÷êó, ç íå íàäòî ñêëàäíèì 
äèçàéíîì. Òà â³ä 50 ãðèâåíü — 
çà á³ëüø ñêëàäí³øó ðîáîòó.

Денис, розмалює стіни, меблі та навіть 
машини (vinn-art.com) 

Вікторія Селезньова, пише вірші 
на замовлення (@stihi_viktorii_seleznovoj) 

Марина Бурячок, арт-кондитер (@marusia.cake) 
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КІНО 

Погані хлопці назавжди
Екшн, 29.01, поч. о 10.30, 19.15, 21.30
30.01–5.02, час сеансів за тел. 52–59–78

Віддана
Драма, 29.01, поч. о 15.00, 19.55
30.01–5.02, час сеансів за тел. 52–59–78

Прокляття
Жахи, 29.01, поч. о 21.55
30.01–5.02, час сеансів за тел. 52–59–78

Хто тобі доктор?
Комедія, 29.01, поч. о 16.20
30.01–5.02, час сеансів за тел. 52–59–78

ЕКС
Бойовик, 29.01, поч. о 12.20, 18.10
30.01–5.02, час сеансів за тел. 52–59–78

КІНОТЕАТР РОДИНА
Пекельна Хоругва, або Різдво козацьке
Пригоди, 29.01–5.02, поч. о 16.00

ЕКС
Кримінальний бойовик, 29.01, поч. о 18.00

Наші котики
Комедія, 30.01–5.02, поч. о 20.10

Playmobil: Фільм
Анімація, 30.01–5.02, поч. о 10.00, 12.00, 14.00

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Прокляття
Жахи, 29.01, поч. о 20.45

Дулітл
Пригода, 29.01, поч. о 10.30, 16.35

ЕКС
Бойовик, 29.01, поч. о 12.25

Погані хлопці назавжди
Екшн, 29.01, поч. о 14.15, 18.25

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Дулітл
Пригоди, 29.01, поч. о 10.00, 12.40, 14.20, 16.30, 
18.40, 20.50, 23.00
30.01–5.02, довідка — за тел. (096)003–50–50

Гламурний бізнес
Комедія, 29.01, поч. о 10.00, 11.50
30.01–5.02, довідка — за тел. (096)003–50–50

Під водою
Трилер, 29.01, поч. о 20.20, 23.30
30.01–5.02, довідка — за тел. (096)003–50–50

Судити по совісті
Драма, 29.01, поч. о 13.10, 20.40
30.01–5.02, довідка — за тел. (096)003–50–50

Віддана
Драма, 29.01, поч. о 10.00, 12.20, 18.00
30.01–5.02, довідка — за тел. (096)003–50–50

ÀÔ²ØÀ

ТЕАТР
Комедійна вистава 
«Роздягайся — 
поговоримо»
14 лютого у День святого 
Валентина у Будинку 
офіцерів відбудеться 
справжній хіт в репертуарі 

Київського театру «Тисячоліття» — комедійна вистава 
«Роздягайся — поговоримо». 
Сюжет: Благополучна подружня пара Філіп і 
Джоанна затіяли в своїй квартирі ремонт і мали нео-
бережність найняти для цього вельми своєрідного 
дизайнера. Усе б добре, але в один прекрасний 
день їх спальня несподівано стала магнітом і пере-
хрестям для такої кількості неймовірних і курйозних 
ситуацій і подій, що у господарів будинку просто 
голова пішла обертом…
Що цікавого трапиться у спальні закоханих та як все 
це вирішиться, розкажуть і покажуть у виставі «Роз-
дягайся — поговоримо».
Чекаємо 14 лютого о 19.00 у Будинку офіцерів. Вар-
тість квитків: 100–350 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 незнайо-
мець 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 
закоханих, 12 лютого, 
вперше у Вінниці 
суперхіт культового 
«Дикого театру» — 

вистава «Віталік»! Про усіх чоловіків! 18+!
Уявіть собі чоловіка: впевненого, дієвого, сер-
йозного, накачаного, мачо. Це Віталік! А тепер 
уявіть закомплексованого, сутулого, 40-річного 
холостяка з Маріуполя, який знімає кімнату, 
працює журналістом, 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 сучас-
ний театр, подарувавши найсильніші емоції!
Квитки — від 150 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах «Магігранду», «Універмагу», 
театру Садовського, Будинку офіцерів та Ві-
нницької Вежі. Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101–00–63.

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Анна Кареніна
Театральний роман
29.01, поч. о 16.00

Ілюзії
Серйозна комедія
30.01, поч. о 18.30

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

Біла ворона
Рок-опера
31.01, поч. о 18.30

Квітка з чарівної 
рукавички
Казка-притча
1.02, поч. о 12.00
Історія написана за мо-
тивами закарпатських 
легенд. Соловейко дарує 
Бабі й Дідові рукавичку з 

чарівною квіткою. А Зайчик урочисто здійснює їхню 
давню мрію мати сина Івана. Злий Бурдиган на-
магається заволодіти Квіткою, підсилаючи до Івана 
Царапею (Марічку). Іван закохується…

Гамлет
Story of revenge, 1.02, поч. о 18.30

Селфі зі Склерозом
Мала сцена. Комедія
5.02, поч. о 19.00
Незвичайна комедія 
на 2 дії за п’єсою нашого 
сучасника, письменника-
гумориста, драматурга, 
сценариста Олексан-

дра Володарського (був присутній 1 листопада 
на прем’єрі) змушує і сміятися, і реготати, і трішечки 
сумувати… та ще й сльозинку стерти… байдужи-
ми ж, повірте, не залишає!

Bon appetit, або Гарнір по-французьки
Комедія, 6.02, поч. о 18.30

Я б тобі небо прихилив …
Мала сцена. Драма, 7.02, поч. о 19.00

Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих, 8.02, поч. о 18.30

Селфі зі Склерозом
Мала сцена., 8.02, поч. о 19.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(Хм. шосе, 7 «Книжка», тел. (098)7212369)
Вартість квитків — 50 грн
Три міхи хитрощів
Комедія
1.02, поч. об 11.00 та 13.00

Золотий ключик
Пригодницька казка
2.02, поч. об 11.00 та 13.00

ВИСТАВКИ 
Ярмарок 
подарунків ручної 
роботи
У ТРЦ “Мегамолл” 
8-9 лютого відбудеться 
ярмарок подарунків 
ручної роботи за участю 
найкращих майстрів міс-
та Вінниці. Вхід вільний.

«У історії на кухні» 
та «Смаки натюрморта»
До 26 лютого в Обласному краєзнавчому 
музею проходить історико-гастрономічний 
проект. У виставкових залах музею мистецтво, 
історія, гастрономія та кулінарія гармонійно 
об’єдналися в одному неймовірному заході. 
У Великому виставковому залі експонуються 
роботи відомих вінницьких художників. А також 
кухонні і столові предмети — від кам’яного 
віку до ХХ ст. Серед експонатів — унікальні 
археологічні знахідки, етнографічні цікавинки, 
вишуканий посуд з порцеляни, фаянсу, 
а також предмети зі скарбу столового срібла, 
що, ймовірно, належав родині Грохольських, 
кухонні «гаджети» минулого століття тощо. 
Побачити виставку можна за адресою: вул. 
Соборна, 19.

«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 Євро-
пи саме цій виставі аплодували, стоячи!
Квитки — від 200 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах «Магігранду», «Універмагу», 
театру Садовського, Будинку офіцерів та Ві-
нницької Вежі. Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Вечір пам'яті Кузь-
ми Скрябіна
2 лютого минає вже 5 
років від трагічної смерті 
українського співака, ком-
позитора, фронтмена гур-
ту «Скрябін» Андрія Кузь-
менка, більш відомого 
як Кузьма. Запрошуємо 

вас 2 лютого о 18.00 на інтегрований «Вечір пам'яті 
Скрябіна». На вас чекає цікавий захід з концертною 
програмою та іншими сюрпризами. Давайте разом 
згадаємо нашого кумира в молодіжному центрі 
«Квадрат». Початок о 18.00, вхід вільний.

Святослав Кондра-
тів #турВіКінг
16 лютого в обласній 
філармонії зустрічайте 
Святослава 
Кондратіва з проектом 
#СвітОчимаСкрипаля. 
Він відомий 

дивовижними музичними 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.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 
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ОГОЛОШЕННЯ

Робота 
1-2 приймальника замовлень в офіс. 
Переговори, доп.керівнику. Дохід до 
10000 Тел.:(093) 133-40-83 

Адміністративно-кадрова робота. 
Дохід високий. Виплата вчасно. 
Тел.:(067) 681-57-57 

Асистент або помічник керівнику. 
Оплата єврорівня. Можливість 
виплати щотижня. Тел.:(068)158-93-
50, (063)783-70-57 

Загубив-знайшов 
Тимчасове посвідчення серія Ф3 
№448259 на ім’я Князюк С.Г. вважати 
недійсним. Тел.:Тел. не вказано 

Sort date: 28.01.2020, №5/2020

Помер Віталій 
Селезньов
 Ó ïîíåä³ëîê, 27 ñ³÷íÿ, 
íà 81 ðîö³ æèòòÿ, ï³ñëÿ 
âàæêî¿ õâîðîáè, çóïèíèëî-
ñÿ ñåðöå íàðîäíîãî àðòèñòà 
Óêðà¿íè Â³òàë³ÿ Ñåëåçíüî-
âà, ãîëîâíîãî ðåæèñåðà 
Â³ííèöüêîãî Àêàäåì³÷íîãî 
ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîãî 
òåàòðó. Àêòîð, ðåæèñåð, 
äðàìàòóðã, ïîåò, íàñòàâíèê 
55 ðîê³â â³ðîþ é ïðàâäîþ 
ñëóæèâ òåàòðàëüíîìó ìèñ-
òåöòâó, 30 ðîê³â áóâ ãîëî-
âíèì ðåæèñåðîì íàøîãî 
òåàòðó. Â³òàë³é Ñåëåçíüîâ 
ñòâîðèâ ìàéæå 100 âèñòàâ, 
ñåðåä íèõ: «Áðàâèé ñîëäàò 
Øâåéê», «Ìàéñüêà í³÷», 
«Àííà Êàðåí³íà», «Ìàðóñÿ 
×óðàé», «Ñîô³ÿ Ïîòîöüêà» 
òà ³í.
— Â³òàë³é ªâäîêèìîâè÷ 
áóâ íå ïðîñòî ãîëîâíèì 
ðåæèñåðîì òåàòðó, â³í çðî-
áèâ õðàì ìèñòåöòâ òàêèì, 
ÿêèì â³í º ñüîãîäí³, — ãî-
âîðèòü êåð³âíèê ë³òåðàòóð-
íî-äðàìàòóðã³÷íî¿ ÷àñòèíè 
Ñâ³òëàíà Ôèöàéëî.
Ñåëåçíüîâ íàïîâíþâàâ 
ðåïåðòóàð ðîçê³øíèìè 
êëàñè÷íèìè ïîñòàíîâêàìè. 
Â³í íå äàâ íàøîìó òåàòðó 
áóòè çíèùåíèì ó íåïðî-
ñòèõ 90-õ ðîêàõ, ³ âñå 
çðîáèâ, ùîá òåàòð îòðè-
ìàâ çâàííÿ Àêàäåì³÷íîãî. 
Çà ³í³ö³àòèâè ìèòöÿ ó Â³-
ííèöüêîìó êîëåäæ³ êóëü-
òóðè ³ ìèñòåöòâ ³ì. Ì. Ëå-
îíòîâè÷à áóëî ñòâîðåíî 
òåàòðàëüíèé â³ää³ë. 
Äî îñòàíí³õ äí³â Â³òàë³é 
ªâäîêèìîâè÷ ïðàöþâàâ, 
õî÷ ³ áóâ âàæêî õâîðèé. 
Äóæå áîëÿ÷å, áîëÿ÷å, ùî 
çàê³í÷èëîñÿ òàêå æèòòÿ.
Ïðîùàííÿ ç Â³òàë³ºì 
Ñåëåçíüîâèì â³äáóäåòüñÿ 
ó Â³ííèöüêîìó àêàäå-
ì³÷íîìó ìóçè÷íî-äðàìà-
òè÷íîìó òåàòð³ 29 ñ³÷íÿ 
ç 11 äî 13 ãîäèíè. Ùèð³ 
ñï³â÷óòòÿ áëèçüêèì ³ 
ð³äíèì.

КОРОТКОКОРОТКО
ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352 

Þâåë³ðí³ ïðèêðàñè íàø³ ïðà-
ùóðè ïîëþáëÿëè ùå â äîõðèñ-
òèÿíñüêó åïîõó. Äîêàçîì òîìó — 
âñåñâ³òíüî â³äîìå ñàðìàòñüêå çî-
ëîòî V–IV ñòîë³òòÿ äî í. å, ÿêå 
çíàéøëè ñàìå íà â³ííèöüêèõ 
çåìëÿõ. Ñüîãîäí³ í³÷îãî íå çì³-
íèëîñÿ: â³ííè÷àíè äîíèí³ ãóñòî 
ïðèêðàøàþòü ñåáå çîëîòîì-ä³à-
ìàíòàìè, à þâåë³ðí³ ìàãàçèíè 
ó íàøîìó ì³ñò³ ç'ÿâëÿþòüñÿ, ÿê 
ãðèáè ï³ñëÿ äîùó. Äî Äíÿ þâå-
ë³ðà, ÿêå â³äçíà÷àþòü íàïðèê³íö³ 
ñ³÷íÿ, ìè âèð³øèëè ä³çíàòèñÿ, 
÷è óñå òå çîëîòî, ùî áëèùèòü, ³ 
÷îìó íàéêðàù³ äðóç³ — ä³àìàí-
òè. Íàø åêñïåðò — ñòîëè÷íèé 
ôàõ³âåöü ç êîøòîâíèõ ïðèêðàñ 
²ííà Ãðèãîðåíêî. Äîöåíò êàôå-
äðè òîâàðîçíàâñòâà, åêñïåðòèçè 
òà òîðãîâåëüíîãî ï³äïðèºìíèöòâà 
ÂÍÒÅ² ÊÍÒÅÓ ïðè¿õàëà ó Â³-
ííèöþ ïðî÷èòàòè ëåêö³þ ñòó-
äåíòàì ³ ðîçïîâ³ñòè æóðíàë³ñòó 
RIA, ÿê âèçíà÷èòè ÿê³ñòü çîëîòèõ 
ïðèêðàñ, òà ÿê âèáðàòè ñïðàâæí³ 
ä³àìàíòè.

ЗОЛОТО ЖОВТЕ, ЗОЛОТО БІЛЕ 
Ñüîãîäí³ àñîðòèìåíò ÿê³ñíèõ 

çîëîòèõ þâåë³ðíèõ âèðîá³â äî-
ñèòü øèðîêèé, òàê ñàìî áàãàòî ³ 
ï³äðîáîê. Îñü äåÿê³ ðåêîìåíäàö³¿ 
åêñïåðòà ²ííè Ãðèãîðåíêî, ÿê³ 
äîïîìîæóòü âàì îáðàòè ÿê³ñíèé 
âèð³á.

— Ïðè âèáîð³ çîëîòî¿ ïðèêðà-
ñè, â ïåðøó ÷åðãó çâåðòàéòå óâàãó 
íà ïðîáó, ³ìåííèê òà êëåéìî, ÿê³ 

ñòîÿòü ïîðó÷ íà çîëîò³é ïðèêðàñ³. 
Ðåêîìåíäàö³ÿ çäàºòüñÿ åëåìåí-
òàðíîþ, àëå âàæëèâîþ. Êðàùå 
ðîçäèâèòèñÿ âè çìîæåòå çà äî-
ïîìîãîþ ëóïè.

Â Óêðà¿í³ ÿê êëåéìî âèêîðèñ-
òîâóþòü òðèçóá. Ùî ñòîñóºòüñÿ 
ïðîáè, âîíà â³äïîâ³äàº ïðî-
öåíòíîìó âì³ñòó ÷èñòîãî çîëîòà 
â ñêëàä³ ñïëàâó. Öå ñòîñóºòüñÿ ³ 
á³ëîãî çîëîòà. Òàêîæ ìàº áóòè 
âêàçàíå ³ì'ÿ âèðîáíèêà — òàê 
çâàíèé ³ìåííèê. Â³í ìàº âèãëÿä 
íàáîðó áóêâ àáî öèôð ³ ïîâ³äî-
ìëÿº ïðî ð³ê òàâðóâàííÿ ³ ïðî âè-
ðîáíèêà, — êàæå ôàõ³âåöü. — ×èì 
âèùà ïðîáà, òèì âèùà ÿê³ñòü 
þâåë³ðíîãî âèðîáó. Íàé÷àñò³-
øå, öå 585 àáî 750 ïðîáè, ð³äøå 
500 àáî íàéíèæ÷à 375.

Ïðîáà 375,500 — öå ïðèêðàñè 
íèçüêî¿ ÿêîñò³. Ó íèõ ì³ñòèòü-
ñÿ âñüîãî ëèøå 37,5% ÷è 50% 
çîëîòà, ³íøà ìàñà — äîì³øêè. 
Þâåë³ðè íàçèâàþòü òàêèé âèð³á 
«çîëîòî, ùî ì³ñòèòü ì³äü». Òàê³ 
îáðó÷êè ³   áðàñëåòè ìîæóòü îêèñ-
ëþâàòèñÿ ³ âèêëèêàòè ðåàêö³þ 
íà øê³ð³.

585 — òóò âèùèé âì³ñò çîëîòà, 
58%.

583 ïðîáà çóñòð³÷àºòüñÿ âè-
íÿòêîâî íà ñòàðèõ þâåë³ðíèõ 
âèðîáàõ ³ ïîðó÷ ïîâèííà áóòè 
ç³ðêà. Öå êëåéìî âèêîðèñòîâó-
âàëè â ÑÐÑÐ.

750 ïðîáà — á³ëüø ÿê³ñíå çî-
ëîòî.

958, 999 — íàéêðàùà ïðîáà çî-
ëîòà. Íà 12-ê³ëîãðàìîâèõ áàíê³â-
ñüêèõ çëèòêàõ, ç ÿêèõ ñêëàäàºòü-

НА ДІАМАНТ ДИХАЙТЕ, 
А ДО ЗОЛОТА БЕРІТЬ ЛУПУ 
Придивляйтесь  Наприкінці січня 
майстри коштовних прикрас святкують 
Міжнародний день ювеліра. Вінниця — 
негласна столиця ювелірів, а вінницькі 
діаманти, кажуть, найкращі. Як обрати 
якісні прикраси з золота, на що звернути 
увагу при купівлі дорогоцінних каменів. 
Рекомендації фахівців

ñÿ äåðæàâíèé çîëîòîâàëþòíèé 
ôîíä, ñòîÿòü òðè äåâ'ÿòêè.

Ó ÑØÀ òà Êàíàä³ äëÿ çîëîòà 
âèêîðèñòîâóºòüñÿ êàðàòíà ñèñòå-
ìà ÷èñòîòè ³ 24 Ê — öå ÿê ó íàñ 
999 ïðîáà. Àëå áóäüòå îáåðåæíè-
ìè, òàêå ìàðêóâàííÿ ó íàñ ìîæíà 
çíàéòè íà âèðîáàõ ç ìåäè÷íîãî 
çîëîòà, ÿêå äóæå ñõîæå íà á³ëå.

— Á³ëå çîëîòî — þâåë³ðíèé 
ìàòåð³àë, ñïëàâ çîëîòà ç ³íøèìè 
êîìïîíåíòàìè (òàêèìè ÿê ñð³áëî, 
ïàëàä³é, í³êåëü òà ìàðãàíåöü), 
êîòð³ íàäàþòü ñïëàâó á³ëîãî çà-
áàðâëåííÿ. Ïðîáà á³ëîãî çîëîòà 
ïîâèííà áóòè òàêîþ æ, ÿê ³ â ³í-
øèõ þâåë³ðíèõ ñïëàâ³â çîëîòà.

Á³ëå çîëîòî ç æîâòóâàòèì â³ä-
ëèâîì — îçíàêà òîãî, ùî âîíî 
ç äîì³øêàìè í³êåëþ. Þâåë³ðè 
íîñèòè òàêå íå ðåêîìåíäóþòü, 
îñê³ëüêè í³êåëü âèêëèêàº àëåðã³þ. 
ßêùî ó ïðèêðàñè ç á³ëîãî çîëî-
òà ñð³áíèé â³äëèâ — âîíî âêðèòå 
ðàä³ºì, — ðîçêàçóº ïðî þâåë³ðí³ 
ïðèìóäðîù³ òîâàðîçíàâåöü.

БЛИСК ДІАМАНТІВ 
Êóï³âëÿ ä³àìàíòà, êð³ì çàõî-

ïëåííÿ, çàõâàòó òà ³íøèõ ïî-
çèòèâíèõ åìîö³é ìîæå íåñòè 
â ñîá³ ùå é òðèâîãó. Îñê³ëüêè 
äîðîãîö³ííèé êàì³íü ¹ 1 º äóæå 

ðîçóìíèì êàï³òàëîâêëàäåííÿì, 
òà ùå é ðàäóº îêî, âêðàé âàæ-
ëèâî, ùîá öå áóâ ñàìå ä³àìàíò, 
à íå âì³ëî âèãîòîâëåíà ï³äðîáêà.

— Ó Â³ííèö³ íàéêðàù³ â êðà¿í³ 
þâåë³ðè. Òóò ïðàöþþòü íàéïðî-
ôåñ³éí³ø³ ìàéñòðè ç îáðîáêè äî-
ðîãîö³ííîãî êàìåíþ, ÿê³ îáèðà-
þòü ëèøå íàéÿê³ñí³ø³ ìàòåð³àëè. 
ßêùî âè ââàæàºòå, ùî â ñòîëèö³ 
÷è çà êîðäîíîì ïðèêðàñè ç ä³à-
ìàíòàìè êðàù³, — õèáíà äóìêà. 
Ä³àìàíòè êóïóéòå ñàìå ó ð³äíîìó 
ì³ñò³, òóò ï³äðîáîê ÿ íå çóñòð³÷à-
ëà, — ïåðåêîíóº ²ííà Ãðèãîðåíêî.
Òîâàðîçíàâåöü íàî÷íî ïåðåâ³ðè-
ëà ïðèêðàñè ç ä³àìàíòàìè çà äî-
ïîìîãîþ ïîðòàòèâíèõ òåñòåð³â 
DIAPRO äëÿ ðîçï³çíàâàííÿ 
ä³àìàíò³â. Íà ñïðàâæí³ ä³àìàí-
òè ïðèñòð³é ðåàãóº, íà çâè÷àéíå 
êàì³ííÿ — í³.

Âàðò³ñòü äîðîãîö³ííîãî êàìåíþ 
áåçïîñåðåäíüî çàëåæèòü â³ä éîãî 
ÿêîñò³. À ïðî ÿê³ñòü ìîæíà ä³-
çíàòèñÿ çà ñóêóïí³ñòþ ÷îòèðüîõ 
îñíîâíèõ õàðàêòåðèñòèê: êîë³ð, 
÷èñòîòà, îãðàíþâàííÿ, êàðàò-
í³ñòü. Êàðàò — öå îäèíèöÿ âè-
ì³ðó äîðîãîö³ííèõ êàìåí³â, ð³âíà 
0,2 ãðàìà. Òóò âñå ïðîñòî: ÷èì 
á³ëüøà âàãà êàìåíþ, òèì âèùà 
éîãî ö³íà.

 Якщо ви придивитися, то фі-
аніт, до прикладу, горить пома-
ранчевим блиском, а справжній 
діамант має сірі відтінки
 Подихайте на камінь. Спітнів? 
Значить, підробка. А ось якщо 
залишився прозорим — вітаємо, 
перед вами діамант
 Діамант у прикрасах не зли-
вається з кольором металу

 Якщо ви перевіряєте не про-
сто камінь, а ювелірну прикрасу, 
в складі якої є діамант, зверніть 
увагу на дорогоцінний метал, який 
знаходиться «навколо» каменю. 
Алмаз не потерпить поруч з собою 
ні срібла, ні низькопробного золота
 Діамантом можна порізати 
скляну поверхню
 Діамант не б'ється

Як відрізнити діамант від підробки

У будь-якого ювелірного виро-
бу, виготовленого сертифікова-
ним виробником, повинен бути 
паспорт, бирка із зазначенням 
проби, ваги вироби і типу ка-
менів, якщо вони там є. Якщо 
це вироби українського вироб-
ництва, бирка буде прикріплена 
за допомогою нитки і закріплена 
алюмінієвої пломбою з відбит-
ком виробника.
Якщо мова йде про діаманти, 
на діаманти виробник повинен 
надати окремі сертифікати: між-

народний GIA або український, 
виданий Державним гемологіч-
ним центром при Міністерстві 
фінансів. Відсутність такого сер-
тифіката має попередити вас про 
те, що перед вами зовсім не ді-
амант, навіть якщо продавець 
стверджує зворотне.
Коштовні ювелірні прикраси 
купуйте у фірмових магазинах. 
Фірми-одноденки обходьте 
стороною. Не купуйте ювелірні 
прикраси з рук і в ломбардах, 
аби уникнути підробок.

Ювелірні вироби і їх документи 

 — При виборі 
золотої 
прикраси, в 
першу чергу 
звертайте 
увагу на пробу, 
іменник та 
клеймо, – 
каже Інна 
Григоренко
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Софія зізналася, що мріє після 
коледжу продовжити музичну 
освіту в консерваторії. З інстру-
ментом уже визначилася оста-
точно. Це — гобой!
— У майбутньому хочу грати 
у симфонічному оркестрі, — 
каже дівчинка. — Заради цього 
стараюся і буду старатися. Кожен 
день у мене не менше трьох го-
дин репетицій. Навіть у вихід-
ні. Щоб не дошкуляти сусідам 
по квартирі, йду в коледж.
— У Софії є гарні задатки, але 
цього замало, — говорить Ярос-
лав Фіськов. — Бо це як спорт. 
Потрібні постійні тренування. 
Не менше трьох годин на день, 
а краще — всі п’ять. Знаю музи-
кантів, які навіть після консерва-

торії відмовлялися від цього ка-
призного інструмента. Хочеться 
вірити, що наполегливість моєї 
учениці стане запорукою її по-
дальших успіхів.
Нині Софія Яковишенко бере 
участь у мистецькому конкурсі 
«Обличчя Вінниччини». Вона 
одна з тих, хто серед лідерів і 
претендентів на перемогу. Втім, 
найважливішим для неї є інше ви-
знання — у музичних конкурсах.
Ви чули, як звучить гобой? При-
ходьте на концерти до професіо-
нального музиканта-гобоїста Ярос-
лава Фіськова і його учнів, серед 
яких і Софія Яковишенко. Ще один 
випускник Одеської консерваторії 
з цього класу Олексій Алікін пра-
цює у першій музичній школі.

У лідерах на конкурсі «Обличчя Вінниччини» 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ìàòè Ñîô³éêè, 
ïàí³ Ñâ³òëàíà, 
íå çìîãëà ñòðèìà-
òè ñë³ç, êîëè ðîç-

ïîâ³äàëà ïðî åï³çîä ç âèñòóïîì 
äîíüêè ó øêîë³ ìèñòåöòâ «Âè-
øåíüêà» âçèìêó 2015-ãî. Ó Ñåð-
ã³ÿ, òàê çâàòè áàòüêà Ñîô³¿, ó ò³ 
õâèëèíè, ìàáóòü, òåæ êàëàòàëî 
ñåðöå. Íà â³éí³ â³í ÷óâ ³íø³ çâó-
êè. ² ðàïòîì ó òåëåôîí³ çàçâó÷àëà 
ìóçèêà, ÿêó ãðàëà äîíå÷êà.

— Ï³çí³øå â³í ðîçïîâ³äàâ, ùî 
âêëþ÷èâ íà òåëåôîí³ ãó÷íèé 
çâ'ÿçîê ³ çâóêè ç ìèðíî¿ Â³ííèö³ 
ç³ãð³ëè äóø³ òèõ, õòî áóâ ç íèì 
ïîðó÷, — ãîâîðèòü ïàí³ Ñâ³òëà-
íà. — Öå æ òðåáà, ùîá òàê ñï³â-
ïàëî! Äçâ³íîê, ÿêîãî ÷åêàëè äâà 
äí³, îçâàâñÿ çà äåê³ëüêà õâèëèí 
äî êîíöåðòó Ñîô³éêè…

— Ìàìà ìåí³ íå ãîâîðèëà ïðî 
öå ïåðåä âèñòóïîì, — ðîçïîâ³äàº 
ä³â÷èíêà. — Íå õîò³ëà çàéâèé ðàç 
õâèëþâàòè.

Íèí³ Ñîô³ÿ îïàíîâóº ãðó ùå 
íà îäíîìó ³íñòðóìåíò³ — ãî-
áî¿. Âîíà ºäèíà ç³ ñòóäåíò³â Â³-

ííèöüêîãî êîëåäæó êóëüòóðè ³ 
ìèñòåöòâ ³ìåí³ Ëåîíòîâè÷à, õòî 
ãðàº íà öüîìó ³íñòðóìåíò³.

— Íå ò³ëüêè â êîëåäæ³, çàãà-
ëîì ó Â³ííèö³ íå çíàéäåòå æîäíî¿ 
ä³â÷èíè ÷è æ³íêè, ÿêà á ãðàëà 
íà ãîáî¿, — ãîâîðèòü ¿¿ âèêëàäà÷ 
ßðîñëàâ Ô³ñüêîâ. — Âè çíàºòå, 
ùî öåé ³íñòðóìåíò ó Êíèç³ ðåêîð-
ä³â Ã³ííåñà? ×îìó? Áî íà íüîìó 
íàéñêëàäí³øå íàâ÷èòèñÿ ãðàòè.

ІНСТРУМЕНТ З КНИГИ 
РЕКОРДІВ ГІННЕСА 

²ñòîð³ÿ ç ãîáîºì ó Ñîô³¿ ïî-
÷àëàñÿ ó øêîë³ ìèñòåöòâ «Âè-
øåíüêà». ßêîñü äî íèõ çàâ³òàëè 
ç êîíöåðòîì ñòóäåíòè êîëåäæó, 
â ÿêîìó íèí³ íàâ÷àºòüñÿ ä³â÷èíà. 
Òîä³ âîíà óïåðøå ïî÷óëà çâóêè 
öüîãî íåçâè÷íîãî ³íñòðóìåíòà.

Íà êîíöåðò³ áóëà ïðèñóòíÿ 
ìàìà Ñîô³¿.

— Ñîô³º, òîá³ ùî, ãîáîé ñïîäî-
áàâñÿ? — çàïèòàëà ¿¿ ìàìà. — Òè 
íåìîâ çàâîðîæåíà ñëóõàëà.

Ï³ñëÿ êîíöåðòó âîíè ï³ä³éøëè 
äî âèêëàäà÷à êîëåäæó ßðîñëà-
âà Ô³ñüêîâà. Ï³çí³øå ìóçèêàíò 
ðîçïîâ³â, ùî ñïðèéíÿâ çàõâàò 
ä³â÷èíêè, ÿê ùîñü òèì÷àñîâå. 

МЕЛОДІЯ ДЛЯ ТАТА: «ОГО! 
ДІВЧИНКА НА ГОБОЇ ГРАЄ…» 
Талановита і наполеглива  Два дні 
не було зв’язку з батьком. Тоді, у 2015-му, з 
фронту часто надходили тривожні звістки. 
Дзвінок пролунав, коли дружина йшла 
на звітний концерт їхньої донечки Софійки 
Яковишенко. «Подзвони, коли буде грати, і 
не вимикай телефон», — попросив чоловік. 
Звуки фортепіано з Вінниці слухали 
на передовій бійці 81 бригади. Нині Софія 
опановує гру на іншому інструменті. Вона 
єдина у Вінниці з дівчат, хто грає на гобої

Îäíàê Ñîô³éêà íàãàäóâàëà ïðî 
ñåáå ùå ³ ùå.

— ß çî äâà ì³ñÿö³ â³äìîâëÿâ ¿¿ 
â³ä áàæàííÿ â÷èòèñÿ ãðè íà ãî-
áî¿, — êàæå ïàí ßðîñëàâ. — ßê³ 
ò³ëüêè àðãóìåíòè íå íàâîäèâ! 
Ãîâîðèâ, ùî ³íñòðóìåíò äóæå 
äîðîãèé — íàéêðàùèé ãîáîé êî-
øòóº 13 òèñÿ÷ ºâðî! Êàïðèçíèé. 
Áî¿òüñÿ õîëîäó. Ó ìîðîç íàâ³òü 
íà âóëèöþ íå ìîæíà âçÿòè ç ñî-
áîþ. Ìîæå äåôîðìóâàòèñÿ ÷è 
âçàãàë³ òð³ñíóòè. Òà ùå é âèòðàò 
ïîòðåáóº çíà÷íèõ. Ó íüîìó çà-
ì³ñòü ìóíäøòóêà — òðîñòèíà, ÿêà 
ñëóæèòü ïðèáëèçíî 2–3 òèæí³, 
äàë³ òðåáà ì³íÿòè. À öå êîøòóº 
â ñåðåäíüîìó 500 ãðèâåíü.

Æîäåí ç àðãóìåíò³â íå ñïèíèâ 
áàæàííÿ ä³â÷èíêè. Âèêëàäà÷ çäàâ-
ñÿ. Ùîá ï³äãîòóâàòèñÿ äî âñòóïó 
â êîëåäæ, áðàëà ó íüîãî óðîêè.

Ç ïåðøîãî âåðåñíÿ 2019-ãî Ñî-
ô³ÿ ñòàëà ñòóäåíòêîþ. Ó ¿¿ êëàñ³ 
ãðó íà öüîìó ³íñòðóìåíò³ îïàíî-
âóþòü ùå òðîº õëîïö³â — îäèí 
äðóãîêóðñíèê, äâà íàâ÷àþòüñÿ 
íà ÷åòâåðòîìó êóðñ³.

Ñîô³éêà ïåðøà ñòóäåíòêà-ä³-
â÷èíà ó âèêëàäà÷à Ô³ñüêîâà, ÿêà 
îáðàëà äëÿ ñåáå öåé ³íñòðóìåíò. 
Îäíî÷àñíî ïðîäîâæóº âäîñêîíà-
ëþâàòè ãðó íà ôîðòåï³àíî.

ПІД ЧАС РЕПЕТИЦІЇ 
ОБКЛАДАЛАСЯ ПОДУШКАМИ 

Ó ï’ÿòü ðîê³â Ñîô³éêà ïî÷à-
ëà â³äâ³äóâàòè çàíÿòòÿ ó øêîë³ 
ìèñòåöòâ «Âèøåíüêà». Íàâ÷àëàñÿ 
íàðîäíèì òàíöÿì. Îäíîãî ðàçó 
ïîáà÷èëà îãîëîøåííÿ ïðî íà-
á³ð îõî÷èõ äëÿ ãðè íà ñîï³ëö³. Ç 
ñîï³ëêîþ âîíà óïåðøå âèéøëà 
íà ñöåíó ó çàë³ «Ïëåÿäà». Âè-
ñòóïàëè òîä³ ó ñêëàä³ òð³î — îäíà 
ä³â÷èíêà ãðàëà íà ôîðòåï³àíî, 
à Ñîô³éêà ç ³íøîþ äîïîâíþâàëè 
òâ³ð çâóêàìè ñîï³ëêè.

Ó «Ïëåÿä³» ¿é çàïàì’ÿòàâñÿ ùå 
îäèí âèñòóï. Âèêëàäà÷ ¿õíüî¿ 
øêîëè Àíàñòàñ³ÿ Çóäîâà âèêî-
íóâàëà òâ³ð íà ñàêñîôîí³.

— ß òåæ õî÷ó òàê ñàìî! — ñêà-
çàëà òîä³ ìàì³, äî ðå÷³, ìàìà ç 
äèòèíîþ íà âñ³õ êîíöåðòàõ ÷è 
êîíêóðñàõ, äå âèñòóïàº äîíüêà.

Â÷èòåëüêà ïîÿñíèëà, ùî âîíà 
ùå ìàëà äëÿ ñàêñîôîíà.

— ×îìó á íå ñïðîáóâàòè 
íà êëàðíåò³? Òèì á³ëüøå, ùî 
êëàðíåòèñò çìîæå ãðàòè íà ñàêñî-
ôîí³, à îñü ñàêñîôîí³ñò íà êëàð-
íåò³ íå ç³ãðàº, — ãîâîðèëà Àíàñ-
òàñ³ÿ Çóäîâà.

Êîëè âäîìà ç’ÿâèâñÿ êëàðíåò, 
áàòüêàì ä³â÷èíêè äîäàëîñÿ êëî-
ïîòó.

— Ìè îá³éøëè ñóñ³ä³â, — ãîâî-
ðèòü ìàìà Ñîô³¿. — Çàïèòóâàëè, 
÷è íå áóäóòü ïðîòè, ÿêùî ³íêîëè 
çâó÷àòèìå äóõîâèé ³íñòðóìåíò. 
Ä³äóñü, ÿêèé æèâ ïîâåðõîì âèùå, 
ãîâîðèâ, ùî ÷åêàº, êîëè ïî÷íåòü-
ñÿ ðåïåòèö³ÿ. Áóâ îäèíîêèé, ç 
êâàðòèðè íå âèõîäèâ, ìóçèêà 
ñòàëà äëÿ íüîãî ðîçðàäîþ. Ó òà-
êèé ÷àñ â³í âèõîäèâ íà áàëêîí ³ 
ñëóõàâ ìåëîä³þ.

Ä³â÷èíêà ïðèäóìàëà ñâ³é ìå-
òîä: îáêëàäàëàñÿ ïîäóøêàìè, 
ùîá íå òàê ãó÷íî çâó÷àëà ìóçèêà.

— Ìàìî, òàòó, êëàðíåò, öå äî-
áðå, àëå æ ÿ ìð³ÿëà ïðî ñàêñî-
ôîí, — ñêàçàëà îäíîãî ðàçó áàòü-
êàì. — Íà êëàðíåò³ ãðàþ óæå äâà 
ðîêè, áàãàòî ùî âì³þ. Õî÷ó ùå 
íà ñàêñîôîí³.

— Êóïèëè ñàêñîôîí, à äèòèíà 
íå ìîæå ï³äíÿòè éîãî ó ôóòëÿ-
ð³, — ðîçïîâ³äàº ìàìà Ñîô³¿. — 
Ñòàëè øóêàòè òàêèé, ÿêèé ìîæ-

íà íîñèòè íà ïëå÷àõ. Äîïîì³ã 
ìóçèêàíò ç ô³ëàðìîí³¿ Âàñèëü 
Æóðáåíêî. Ôóòëÿð íà ïëå÷àõ, 
â ðóêàõ ñóìêà ç íîòàìè, à òî ùå 
é ç ï³äðó÷íèêàìè — éäå ìîÿ 
Ñîô³ÿ, à ìåí³ ðàä³ñíî ³ ñóì-
íî âîäíî÷àñ. ²íøà á äèòèíà, 
ìàáóòü, ñêàçàëà, ìàìî, íå ìó÷ 
ìåíå, à òóò… Òðèâîãè äîäàâàëî 
ùå é òå, ùî ÷îëîâ³êà ìîá³ë³çó-
âàëè íà Äîíáàñ.

Ç ôóòëÿðåì äëÿ ãîáîÿ ìàëè 
ùå á³ëüøå çàìîðîêè. Â³í ìàº 
áóòè óòåïëåíèé. ²íàêøå ó õîëîä 
íà âóëèöþ íå âèéäåø. Çíàéòè 
íå ñêëàäíî. Äîðîãî âñå öå.

Áàòüêè Ñîô³¿ âäÿ÷í³ Ñåðã³þ 
Êóäëàºíêó, ÿêèé äîïîì³ã ¿ì êî-
øòàìè, Â³êòîðó Áðîíþêó, ÿêèé 
òàêîæ ï³äòðèìàâ Ñîô³éêó. Áåç 
òàêî¿ äîïîìîãè âîíè á íå çìîãëè 
ïðèäáàòè ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè. 
Ãîáîé ó Ñîô³¿ íàéïðîñò³øèé, 
óæå âæèâàíèé, òîìó äåøåâèé. 
Ìð³º êîëèñü çàðîáèòè ãðîøåé ³ 
êóïèòè òàêèé, íà ÿêîìó ãðàþòü 
ïðîôåñ³îíàëè.

Âè çíàºòå, ùî öåé 
³íñòðóìåíò ó Êíèç³ 
ðåêîðä³â Ã³ííåñà? 
×îìó? Áî íà íüîìó 
íàéñêëàäí³øå 
íàâ÷èòèñÿ ãðàòè

Софія Яковишенко: «Гобой — це натхнення, був би час, 
грала б зранку до вечора» 
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ОВЕН 
Ви зараз користуєтеся неймо-
вірним успіхом у протилеж-
ної статі. У якийсь момент ви 
можете навіть розгубитися, 
на кому ж саме зупинити 
свій вибір. Прислухайтеся 
до голосу серця.

ТЕЛЕЦЬ 
Тиждень може відкрити вам 
багато нового щодо близької 
вам людини. Якщо ви будете 
мудрі і спокійні, це лише 
зблизить вас. Постарайтеся 
більше часу проводити вдвох.

БЛИЗНЮКИ 
Може здійснитися ваше 
давнє заповітне бажання, і 
це подарує відчуття щастя. 
Кохана людина влаштує вам 
незабутнє побачення і зро-
бить все, що ви попросите. 

РАК 
При бажанні цього тижня 
ви зможете розтопити яку 
завгодно міцно заморожену 
душу. Зараз вам краще бути 
не мисливцем, а здобиччю. 
Нехай шукають зустрічей з 
вами, а не навпаки.

ЛЕВ 
Романтичні стосунки з коха-
ною людиною можуть роз-
виватися зі змінним успіхом. 
Конфліктів і з'ясування стосун-
ків не уникнути. Але і приємні 
побачення теж будуть.

ДІВА 
Будьте обачні у стосунках з 
коханою людиною. Будь-яке 
необережно кинуте слово 
може спровокувати конфлік-
тну ситуацію. Раптова зустріч 
з давнім знайомим загрожує 
стати для вас спокусою.

ТЕРЕЗИ 
Якщо у вашій парі накопичи-
лися претензії одне до одно-
го, постарайтеся вирішити 
ці проблеми цього тижня. 
Не те, щоб зараз це виходило 
якось особливо вдало, про-
сто потім буде ніколи.

СКОРПІОН 
Направте свою активність 
в романтичне русло, тоді вас 
можуть очікувати захоплюючі 
моменти в особистому житті. 
Побачення з коханою люди-
ною принесуть задоволення.

СТРІЛЕЦЬ 
У понеділок вам може стати 
сумно через вимушену само-
тність. Однак уже в четвер ви 
зможете підкорити серце ко-
ханої людини. Дійте швидко, 
але ненав'язливо. 

КОЗЕРІГ 
Якщо з'ясування стосунків 
в середу не принесло бажа-
ного результату, не варто лізти 
в пляшку, все одно не допо-
може. У п'ятницю варто розві-
ятися в компанії друзів. 

ВОДОЛІЙ 
Зараз не найкраща смуга 
у ваших взаєминах з партне-
ром. Може, варто критично 
подивитися на себе, подума-
ти над своїми вчинками. 

РИБИ 
На початку тижня небажано 
призначати побачень, ви або 
ваш обранець будете дуже 
зайняті і завантажені. У суботу 
не дозволяйте мріям та ілюзі-
ям повністю захопити вас.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 29 СІЧНЯ – 4 ЛЮТОГО

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ 

— Багато людей вважають, 
що довіра — це коли «я до-
віряю», але лише одиниці 
мислять так: довіра — це коли 
мені довіряють. Дійсно, якщо 
ми говоримо про таке крихке 
поняття, варто подумати про 

те, на чому саме ця довіра може будуватися. 

Перш за все, довіра формується багаторазо-
вим співвідношенням слів і справ. Простіше 
кажучи, виконанням обіцянок і дотриманість 
словам. Також, говорячи про довіру, не вар-
то забувати і про відкритість. Дуже складно 
довіряти людині, про яку знаєш тільки ПІБ і 
кількох друзів. Кращий спосіб почати впро-
ваджувати довіру в стосунки — зрозуміло, 
почати з себе.

Дуже часто взаємини руйнуються не тому, що 
з'явилася коханка, або коханець, а якраз на-
впаки. А взагалі, відійшовши від незрозумілих 
критеріїв, дрібних ознак і іншої шпигунської 
нісенітниці, просто запитайте себе: ви дові-
ряєте вашому партнерові? Якщо у відповідь 
внутрішній голос відповість «так», значить все 
в порядку. Якщо ж є сумніви… Ви знаєте, що 
робити.

Коментар експерта

ЗНАЙОМСТВО З ДРУЗЯМИ-БАТЬКАМИ
«Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти». Стара добра приказка не бреше. Адже, 
безумовно, людину багато в чому визначає її оточення. І якщо ваше оточення або 
оточення вашого партнера закрите і доступу туди немає — починають виникати 
питання. Якщо ж ви самі зачиняєте двері вашому партнеру до деяких ваших контактів — 
не дивуйтеся крокам у відповідь. Ваші стосунки з часом перетворяться на зустрічі 
для конкретних цілей, і рано чи пізно прийде пора розійтися по тих місцях, які ви так 
старанно одне від одного приховували.

З чого почати: Ви можете почати 
як з друзів, так і рідних. Найкраще 
знайомити спочатку з тими, хто для вас 
є найближчими людьми, або людьми, з 
якими ви найбільше спілкуєтеся.

ВІДКРИТИЙ ДОСТУП ДО РОБОТИ 
Чим займається ваш партнер на роботі? Хто його колеги? Хто його клієнти? Ви знаєте, 
скільки триває його робочий день? Звичайно, можна сказати, що ця інформація потрібна 
тільки параноїкам і взагалі, це вторгнення в особистий простір. Однак якщо розібратися 
в суті того, що відбувається, то особистим простором тут і не пахне. Це просто робота, 
але там ваш партнер проводить більшість свого часу, тож місце і подробиці цієї самої 
роботи не секрет. Хіба що ваша любов — це Джеймс Бонд. І взагалі ви пам'ятаєте, чим 
закінчуються всі відрядження Бонда?

З чого почати: З корпоративів. Багато 
компаній влаштовують корпоративи 
якраз для того, щоб всі співробітники 
познайомилися одне з одним, а також 
з сім'ями. Якщо такий випадок 
передбачається не скоро — можете знайти 
інший спосіб познайомити партнера з тим 
місцем, де ви проводите дві третини доби.

РОЗКРИВАЄМО РАХУНКИ 
Цей етап потрібно обговорити, перед тим як ви збираєтесь жити разом. Наприклад, як 
ви домовитесь про ведення бюджету? Чи буде у вас «загальна сімейна каса»? Або кожен 
витрачає свої гроші? Або у вас є два види грошей: «мої і наші»? Варіант можна вибрати, 
в принципі будь-який. Головне, щоб він влаштовував обох. Питання полягає в іншому: 
чи знаєте ви про витрати одне одного? Куди йдуть гроші, на що саме, які суми? Тут мова 
навіть не про той момент — що коли ваш партнер приховує свої фінанси, то він веде 
подвійне життя. Однак це може стає неприємним моментом, коли ви й гадки не маєте 
про всі аспекти життя вашого партнера.

З чого почати: Почніть планувати спільні 
покупки. І виходячи з цього, звіряйте 
доходи з планами. Поговоріть про те, 
що важливо об'єднати зусилля для 
спільної мети.

ДОМОВЛЯЄМОСЯ ПРО ПОНЯТТЯ 
Ви впевнені, що розумієте під словами (які ви кажете, чи вам кажуть) одне і те ж? 
Припустимо, вам кажуть слово «яблуко». Воно досить конкретне. Яке ви собі яблуко 
уявили? Зелене з листочком? Або червоне з відблиском? Або соковите, жовте? А ви 
впевнені, що ваш партнер уявив собі те ж саме? Зверніть увагу, ми поки що говоримо про 
конкретний предмет. А якщо ми поговоримо про такі поняття, як «любов», «дружба», 
«вірність»? Впевнені, що ви домовитеся з першого разу?

З чого почати: Якраз з розмови про 
найважливіші для вас цінності та поняття. 
Дізнайтеся, що розуміє під конкретним 
словом партнер і розкажіть, що розумієте 
під цим ви.

ДОСТУП ДО ТЕЛЕФОНУ 
Ви знаєте, хто телефонує вашому партнерові? Коли ви берете його (або її) телефон 
в руки, чи змінюється обличчя та очі партнера? Може, він нервує або дратується? 
Поставив пароль або видаляє повідомлення, як тільки їх отримає? Знову-таки, це 
не завжди ознака зради. Може це всього-на-всього звички «минулого життя» (про 
них ми поговоримо трохи пізніше). Пари з високим рівнем довіри знають контакти 
телефонної книги партнера, паролі і явки. І не тому, що вони «параноїки», а тому, що так 
зручніше і простіше.

З чого почати: Почніть з себе. Якщо вам 
дійсно нема чого приховувати, відкрийте 
доступ до своїх ресурсів. Це буде дуже 
хорошим жестом.

ЗНІМАЄМО ГРИФ «СЕКРЕТНО» З МИНУЛОГО 
Наше минуле багато в чому формує наше сьогодення. Чому б вашому партнерові про 
нього не дізнатись, якщо він (а) цього хоче? Розкажіть, ким ви були і що було до ваших 
стосунків, це значно поліпшить рівень довіри, а також багато розкаже про вас, ваш 
характер, ваші особисті якості. Необов'язково заглиблюватися в подробиці, якщо 
партнер сам не хоче цього чути (та навіть якщо хоче, не варто). При цьому додаткові 
деталі, які яскравіше розкривають вас, тільки вітаються.

З чого слід почати: Знову-таки з себе. 
З розповідей про себе, про першу роботу, 
перші стосунки, старих друзів. І буде доволі 
розумно проявити інтерес і до минулого 
партнера.

ТОП-6 РЕЧЕЙ, ЯКІ ГОВОРЯТЬ 
ПРО ДОВІРУ У ПАРІ 
Ти мені, я тобі  Довіра — це той елемент у стосунках, який тримає на собі 
все інше. Якщо цей фундамент встановлений неміцно, то будь-який подих вітру 
обвалить ваш «будиночок» в секунді. Представляємо на ваш розсуд кілька 
важливих життєвих пунктів, які варто впровадити у взаємини. Адже саме 
за ними можна судити — є у вас стосунки, чи зовсім скоро їх не буде



КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
ОЛЕНА ОСТАПЧУК, КУХАР

Ідеальна родина — це 
спортивний чоловік, 
струнка жінка і жирний 
кіт. А не так як у нас, все 
переплутано.

***
— У вас дуже дивний колір обличчя.
— Це тому, що я виріс на півночі.
— Ви — мох?

***
— Щось виглядаєш паршиво.
— Та стомився щось.
— Це все через горілку!
— Ви ж знаєте, не п’ю я.
— Так отож!

***
Напередодні весілля батько дає дочці 
поради:
— Завжди підтримуй його. Намагайся 
не обговорювати важливі справи перед 
вечерею.
І ніколи не розповідай мені про ваші сварки.
— Чому?
— Тому що ти його пробачиш, а я ні.

***
— Еххх, скільки планів було кілька годин 
тому!
— А потім?
— Потім я поїла …

***
Відкрию вам таємницю: насправді, дороги 
у нас псують не вантажівки, а яхти.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

20 RIA, 
Ñåðåäà, 29 ñ³÷íÿ 2020

ОВЕН 
Профессиональные 
интересы и личная жизнь 
будут в эти дни тесно пере-
плетаться. Конец недели 
может принести конфликты 
и обман.

ТЕЛЕЦ 
На этой неделе желательно 
держать в тайне свои планы 
и замыслы. Не исключено, 
что вы в полном объеме по-
знаете коварство корыстных 
партнеров, зато не позволи-
те себя обмануть. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Хорошее время для решения 
вопросов в личной жизни, 
которые до этого вызывали 
определенные трудности. 
Именно сейчас вы получите 
то, о чем давно мечтали. Не 
бойтесь менять свою жизнь.

РАК 
Благоприятная неделя для 
достижения успеха в про-
фессиональной сфере. 
Готовьтесь потрудиться, 
проявляя весь свой опыт, 
фантазию, энергию и инту-
ицию. Разорвите ненужные 
и обременяющие вас связи.

ЛЕВ 
Нежелательно обсуждать 
свою личную жизнь даже 
с близкими друзьями. Ду-
шевный труд, хотя и не за-
метен, тоже приносит свои 
плоды, развивайте свой 
внутренний мир. 

ДЕВА 
Ваша манера ставить людей 
перед свершившимися фак-
тами оставляет им не так уж 
много простора для 
проявления инициативы. 
Во второй половине недели 
вас ждет успех в карьере.

ВЕСЫ 
Стремление переложить от-
ветственность на партнеров 
может привести к конфликт-
ным ситуациям. Прежде 
чем взяться за новое дело, 
правильно оцените себя.

СКОРПИОН 
В реализации своих идей 
действуйте решительно 
и быстро. Объективная 
оценка ваших заслуг под-
нимет ваш авторитет. Вас 
ждет солидная прибыль 
и много приятных моментов 
в личной жизни. 

СТРЕЛЕЦ 
Эта неделя благоприятна 
для генерирования и во-
площения ваших идей в ре-
альность. Только готовьтесь 
объяснять свою позицию 
партнерам и коллегам. 

КОЗЕРОГ 
Уверенность в своих силах 
и повышенную работоспо-
собность этой недели по-
старайтесь использовать для 
решения деловых задач. 

ВОДОЛЕЙ 
Грандиозных успехов на ра-
боте пока не предвидится, 
скорее, по независящим 
от вас обстоятельствам, хотя 
ваш творческий потенциал 
достаточно высок. 

РЫБЫ 
Сейчас наступает благопри-
ятное время, чтобы забыть 
обиды и разочарования, 
поменять свое отношение 
к жизни и начать планиро-
вать нечто новое. 
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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)

Найгарніші  
дівчата їздять 
з «Бліц таксі»

ПОГОДА У ВІННИЦІ

Яна, 18 років
Навчаюсь у медуніверситеті на 2 курсі. 
Люблю пробувати себе у різних напрямках 
творчості, «специфічна» характером. Мрію 
стати професіоналом своєї майбутньої 
професії та отримувати від цього насолоду.

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

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


