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 До 14 лютого вінницькі 
школярі на карантині через 
епідемію грипу. Епідпоріг 
перевищений на 23% і кількість 
хворих лише за тиждень 
рахується тисячами

 Крім того, у Вінницькій області 
спалахнув пташиний грип. А на 
додачу вже 24 країни захопив 
коронавірус, від якого померло 
більше 400 людей. Чого саме 
варто боятися?

с. 12-13

КОМУ ДІСТАНЕТЬСЯ 
ДІМ НАД БУГОМ

ПОДРОБИЦІ ЖМЕРИНСЬКОГО СКАНДАЛУ с. 6

с. 17

ЯКИЙ ГРИП ЗАКРИВ ШКОЛИ 
ВІННИЦІ НА КАРАНТИН

Маска на обличчя не вбереже від грипу та ГРВІ. Але захистить навколишніх, якщо 
ви захворіли. Шестирічний Кіріл про всяк випадок одягає маску, коли грається з Марком
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Вам погано?
Öå äëÿ òèõ, õòî äîñÿã äíà, 

³ äëÿ òèõ, õòî òóäè ïðàãíå.
Îñü ñèäèòå âè ³ äóìàºòå — 

«âñå ïîãàíî». ² ïðè÷èí öüîãî 
â³ä÷óòòÿ ìîæå áóòè áåçë³÷.

Óñ³ ëþáëÿòü ãîâîðèòè 
ïðî çàäîâîëåííÿ ³ ôàíòàç³¿. 
À íåâèêîíàí³ ìð³¿ ïðèíîñÿòü 
ðîç÷àðóâàííÿ ³ ïî÷óòòÿ «âñå 
ïîãàíî». Àëå ùî âèçíà÷àº âàø 
óñï³õ? Çàïèòàéòå ñåáå. Öå ÿâíî 
íå ïèòàííÿ: «Â³ä ÷îãî ÿ õîò³â 
áè îòðèìàòè çàäîâîëåííÿ?» 
Í³, öå ïèòàííÿ: «ßêèé á³ëü 
âè õîò³ëè á ïåðåæèòè?» 

Ãðîø³. Óñ³ õî÷óòü â³äðàçó 
çàðîáëÿòè ì³ëüéîíè. Àëå 
ïîêè âè ëåäâå âèñèäæóº-
òå ñâ³é 8-ãîäèííèé ðîáî-
÷èé äåíü, âàì öüîãî í³êîëè 
íå äîáèòèñÿ. Àáî ì³íÿéòå 
ñòàâëåííÿ äî ðîáîòè, ùîá 
âîíà ïðèíîñèëà êàéô, àáî 
ì³íÿéòå ñâîþ ðîáîòó.

Âèéä³òü çà ðàìêè çðó÷íîñ-
ò³. Áàòðà÷òå. Íå æàë³éòåñÿ 
íà ðàíí³ ï³äéîìè ³ ï³çí³é 
ñîí. Ðèçèêóéòå. Íå ðîçïîðî-
øóéòåñÿ. Áóäüòå â³ðí³ ñâî¿ì 
ïðèíöèïàì ³ íå çðàäæóéòå 
òèõ, õòî âàì äîïîìàãàº.

Ñòîñóíêè. Ëþäè çàêî-
õóþòüñÿ, ñõîäÿòüñÿ, ðîç-
õîäÿòüñÿ. Í³÷îãî íîâîãî. 
Àëå. Äàëåêî íå êîæåí ìîæå 
ïîáîðîòèñÿ çà ñòîñóíêè. 
À âàðòî áóëî á. Óñå òîìó, 
ùî ùàñòÿ âèìàãàº áîðîòü-
áè. Äî ðå÷³, ç³ ñïîðòçàëîì 
òå æ ñàìå. Îòðèìàòè êðàñèâå 
ò³ëî íåìîæëèâî, ïîêè âè àá-
ñîëþòíî ÷åñíî íå â³ä÷óºòå ³ 
íå îö³íèòå ô³çè÷íèé ñòðåñ ³ 
á³ëü ó ñïîðòçàë³. Áîð³òåñÿ — 
ÿê ó ñòîñóíêàõ, òàê ³ â ñïîðò³.

Íàø³ òðóäíîù³ âèçíà÷àþòü 
íàø óñï³õ. Âè õî÷åòå íàãîðîäó? 
À ÷è ãîòîâ³ áîðîòèñÿ çà íå¿? 
Âè õî÷åòå â³äðàçó îòðèìàòè ðå-
çóëüòàò? Ó æèòò³ òàê íå áóâàº.

² ÿêùî âàì çàðàç, ÿê âè 
äóìàºòå, ïîãàíî… Òî íåçà-
áàðîì öå ìîæå ïðèíåñòè âàì 
âåëèêå «äîáðå».

ДУМКА

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 

Вадим Вадим 
ПАВЛОВПАВЛОВ

РАЇСА (60), ПЕНСІОНЕРКА:
— У мене внук нещодавно за-
хворів, тому для нього цей 
карантин добре. Напевно, 
добре не збирати разом хво-
рих дітей та здорових, а за-
лишати їх удома лікуватися.

ВОЛОДИМИР (79), ДВІРНИК:
— Якби діти сиділи під час 
карантину вдома, а не гу-
ляли б — від цього була б 
користь. Можливо, батьків 
теж потрібно залишати на ка-
рантин, щоб контролювали.

ВІТАЛІНА (27), БЕЗРОБІТНА:
— Думаю, що не дуже, тому 
що вони все одно будуть хо-
дити вулицями. Найбільш 
дієвий спосіб — пояснити 
дитині, що робити, щоб 
вберегтись. 

РУСЛАН (26), КУР’ЄР:
— Вважаю, що якщо не буде 
великого скупчення людей, 
то і грип не буде розпо-
всюджуватись так швидко. 
Напевно, карантини — це 
правильно. 

ЛЮДМИЛА (33), АРХІВІСТ:
— Цей спосіб був би дієвий, 
якби відстежували захворю-
ваність і закривали школи 
на карантин до того, як діти 
підхоплять заразу. А не тоді, 
коли вони вже всі захворіли.

ДМИТРО (42), МЕНЕДЖЕР:
— Думаю, що так.  У вірусу ж 
є певний інкубаційний пері-
од. Можливо після того, як 
перехворіє якась кількість 
дітей, далі він стає не такий 
агресивний.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Закриття шкіл на карантин — дієвий спосіб профілактики грипу?

ÍÎÂÈÍÈ

На урядовому порталі опублікували повідомлення 
від Мінсоцполітики — соцслужби автоматично пе-
рерахують субсидії та пільги, враховуючи й другу 
платіжку на газ:
«Ми в лютому проведемо донарахування розміру 
пільг та субсидій з урахуванням нової послуги з роз-
поділу природного газу автоматично за два місяці 
2020 року, без додаткової необхідності звернення 
громадян».
Керівниця департаменту соцполітики міськради 
Валентина Войткова розказала, що пільговики та 
субсидіанти, які повністю оплатили плату за розподіл 
в січні, усе одно отримають субсидію/пільгу за цей 
місяць: гроші зарахують на наступні місяці.

Донарахують субсидії та пільги 

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334 

Â³ííè÷àíèí Âàäèì Êîãóò îòðèìàâ 
ïëàò³æêó çà äîñòàâêó ãàçó, â ÿê³é áóëà 
âêàçàíà ñóìà çà óâåñü 2020 ð³ê.

Ó ²ëë³íöÿõ â³í áóäóº ñâ³é ä³ì, äî ÿêîãî 
ï³ä'ºäíàëè ãàç ó 2018 ðîö³. Äåìîíñòðóº 
ë³÷èëüíèê, ÿêèé íàðàõóâàâ 0,299 êóáî-
ìåòðà ãàçó. ² äàë³ ïîêàçàâ ä³ì çñåðåäèíè, 
äå ùå íåçàâåðøåíèé ðåìîíò.

«Îò 2019 ð³ê ïðîéøîâ, ïðèéøîâ 
2020-é. Ìåí³ ïðèñëàëè ïëàò³æêó, â ÿê³é 
íàïèñàëè, ùî ìåí³ ïîòð³áíî çàïëàòèòè 
385 ãðèâåíü êîæíîãî ì³ñÿöÿ. Òîáòî, ìåí³ 
ïîòð³áíî çàïëàòèòè 4650 ãðèâåíü 20 êî-
ï³éîê â ð³ê çà ïîñòà÷àííÿ ãàçó â áóäè-
íîê, â ÿêîìó ÿ ùå íå ïðîæèâàþ ³ ãàçîì 
íå êîðèñòóþñÿ», — ãîâîðèòü Êîãóò.

² äîäàº, ùî ó áàíêó 30 ñ³÷íÿ ïëàòåæ³ 
çà äîñòàâêó ãàçó ùå íå ïðèéìàëè, à ãàçî-
âèêè «ïðèãðîçèëè» éîìó, ùî â³äð³æóòü 
â³ä ãàçó, ÿêùî íå áóäå ïëàòèòè.

Ñâîþ ³ñòîð³þ â³í â³äçíÿâ íà â³äåî, ðîç-
ì³ñòèâ ó Ôåéñáóêó, äå éîãî ïîäèâèëèñÿ 
ïîíàä 5,5 ì³ëüéîíà êîðèñòóâà÷³â. Äåÿê³ 
ëþäè ïèñàëè, ùî â íèõ àíàëîã³÷íà ñèòó-
àö³ÿ ç íîâèìè ïëàò³æêàìè çà ãàç. ×îìó 
íàðàõîâóþòü ïëàòó íàâ³òü òèì, ó êîãî 
íóëüîâå ñïîæèâàííÿ?

Ó ñ³÷í³ ç òàðèôó íà ãàç âèä³ëèëè ïëàòó 
çà ðîçïîä³ë. ̄ ¿ âïèñàëè â îêðåìó ïëàò³æêó 
òà çì³íèëè ïðèíöèï íàðàõóâàííÿ: îáñÿã 
ñïîæèâàííÿ ãàçó çà ïîïåðåäí³é ãàçîâèé 
ð³ê (ç 1 æîâòíÿ 2018-ãî äî 30 âåðåñíÿ 
2019-ãî) ìíîæèëè íà òàðèô çà ðîçïî-
ä³ë òà ä³ëèëè íà 12. Ó ðåçóëüòàò³ ìàºìî 
ïëàò³æ íà êîæåí ì³ñÿöü, ô³êñîâàíèé 
ïðîòÿãîì 2020 ðîêó.

Ñïëà÷óþòü äîñòàâêó ãàçó âñ³. Ïðè 
òîìó, ëþäè ç «íóëÿìè» íà ë³÷èëüíèêàõ-
ìàòèìóòü ðîçðàõóíîê ïëàòè çà ðîçïîä³ë 
çà ïëàíîâèìè ïîêàçíèêàìè.

Äëÿ ïðèêëàäó, ÿêùî ñ³ì’ÿ ó ïðèâàò-

íîìó áóäèíêó âèêîðèñòîâóº ãàç ò³ëüêè 
äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³, òî ïëàíîâå ñïî-
æèâàííÿ ãàçó ñêëàäàº 132 êóáîìåòðè. 
Ïîâíèé ïåðåë³ê ãðóï ñïîæèâàííÿ: 
bit.ly/35TvhKZ.

Äëÿ îáðàõóíêó ïëàòè çà ðîçïîä³ë 
ó äîì³ Âàäèìà Êîãóòà çàñòîñîâóâàëèñÿ 
ÿêðàç ïëàíîâ³ ïîêàçíèêè, çàçíà÷èëè 
ó «Â³ííèöÿãàç». ×è ìîæóòü ñïîæèâà÷³ 
ñêîðîòèòè îáñÿãè ðîçïîä³ëó ãàçó, ùîá 
çìåíøèòè ðîçì³ð ïëàò³æêè?

— Öå ìîæóòü ò³ëüêè íåïîáóòîâ³ ñïî-
æèâà÷³. Äëÿ ïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â òàêî¿ 
îïö³¿ çàêîíîäàâñòâîì íå ïåðåäáà÷åíî, — 
êàæå ðå÷íèöÿ «Â³ííèöÿãàçó» Ëàðèñà Ëî-
ã³íîâà. — Àëå ëþäè ìîæóòü âïëèíóòè 
íà ïëàòó çà äîñòàâêó íà íàñòóïíèé ð³ê. 
ßêùî âîíè â öüîìó ðîö³ ñïîæèâàòèìóòü 
1–2 êóáîìåòðè, òî â³äïîâ³äíî öå ëÿæå 
â îñíîâó íàðàõóâàííÿ íà 2021 ð³ê.

Îïëîìáóâàííÿ ë³÷èëüíèêà íå º ï³ä-
ñòàâîþ, ùîá íå ïëàòèòè çà äîñòàâêó ãàçó. 
Àäæå, ÿê êàæóòü ãàçîâèêè, äî òàêèõ ñïî-
æèâà÷³â âñå ùå ïîäàþòü ï³ä òèñêîì ãàç, 
ÿêèì ìîæíà áóäå êîðèñòóâàòèñÿ îäðà-
çó ï³ñëÿ ðîçïëîìáóâàííÿ. Íå ïëàòèòè 
ìîæíà ëèøå â îäíîìó âèïàäêó — ÿêùî 
â³äð³çàòè òðóáè.

— ßêùî êîëèøí³ ñïîæèâà÷³ ïðîäî-
âæóþòü îòðèìóâàòè ïëàò³æêè çà ðîç-
ïîä³ë, òî ïîòð³áíî çâåðòàòèñÿ ó íàø³ 
öåíòðè îáñëóãîâóâàííÿ. Àäæå ö³ ëþäè 
íå ïîâèíí³ íàì ïëàòèòè çà ðîçïîä³ë, — 
ãîâîðèòü Ëîã³íîâà ³ äîäàëà, ùî ïåí³ çà 
ïåðø³ äâà ì³ñÿö³ íå áóäå: 

— Ñïîæèâà÷ ìàº çâèêíóòè, ùî ïëà-
òó çà äîñòàâêó ïîòð³áíî ïëàòèòè äî 20 
÷èñëà ì³ñÿöÿ. 

Ó Êàáì³í³ àíîíñóâàëè, ùî ñêàñóþòü 
äðóãó ïëàò³æêó çà ãàç, ùîá «íå äðàòóâà-
òè» óêðà¿íö³â. Àëå ïëàò³æ çà äîñòàâêó çà-
ëèøàºòüñÿ: éîãî ìîæóòü çíîâ «çàïõíóòè» 
ó ºäèíèé òàðèô íà ãàç (bit.ly/2GTxDzC).

«ГАЗОМ НЕ КОРИСТУЮСЯ, 
АЛЕ ПРИСЛАЛИ РАХУНОК» 
Скандал  Платіжка за доставку газу шокувала 
вінничан. Вадиму Когуту принесли квитанцію з 
сумою 385 гривень, хоча він не спожив жодного 
куба газу за минулі роки. Звідки виникла ця 
плата, чому її рахують всім споживачам газу, 
і в яких випадках можна не платити?

Вадим Когут каже, що будує дім в Іллінцях. 
У 2018 році під'єднали газ і з того часу 
на лічильнику спожили 0,229 кубометра
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Âèñòóï íàðäåïà 
«Ñëóãè íàðîäó» 
ªâãåí³ÿ Áðàãàðà 

â åô³ð³ 112 êàíàëó çðîáèâ éîãî 
â³äîìèì íà âñþ Óêðà¿íó. Ïåí-
ñ³îíåðêà äîð³êàëà, ùî íå ìîæå 
ïðîæèòè íà 2000 ãðèâåíü ïåíñ³¿ 
òà ïëàòèòè äðóãó ïëàò³æêó çà ãàç. 
À íàðäåï çàïðîïîíóâàâ ïðîäàòè 
ñîáàêó ÷è ³íøå ìàéíî, ùîá ðîç-
ðàõóâàòèñÿ ç ãàçîâèìè áîðãàìè:

«ßêùî (ñîáàêà) åë³òíî¿ ïîðîäè 
ó äâîð³, òî âîíà ìîæå éîãî ïðîäà-
òè… ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò ³ ñïîê³é-
íî ñïëàòèòè», — â³äçíà÷èâ äåïóòàò.

Ï³çí³øå íàðäåï âèáà÷èâñÿ çà 
ñâ³é âèñë³â (bit.ly/2UpjCRW). Àëå 
óêðà¿íö³ íå ïðîñòèëè: ñîöìåðåæ³ 
«ðîçðèâàº» â³ä ìåì³â ïðî ïðîäàæ 
ïñ³â çà ãàçîâ³ áîðãè (bit.ly/2toihjc).

Ïîì³ðêóâàëè, à ÷îìó îáìåæóâà-
òèñÿ ò³ëüêè ãàçîì? ² ïîðàõóâàëè, 
ñê³ëüêè ïîòð³áíî ñîáàê, ùîá ñïëà-
òèòè âñþ êîìóíàëêó â áóäèíêó òà 
êâàðòèð³ ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó.

Óâàãà! Ìè öå çðîáèëè ñóòî äëÿ 
âàøî¿ ðîçâàãè. Òîìó ïðîñèìî — 
íå ïðîäàâàéòå ñâî¿õ õàòí³õ óëþ-
áëåíö³â, ùîá çàïëàòèòè çà êîìó-
íàëêó. Ïîñèëàííÿ íà àêòóàëüí³ 
òàðèôè âêàçàí³ â åëåêòðîíí³é 
âåðñ³¿ ö³º¿ ñòàòò³ çà öèì ïîñè-
ëàííÿì: bit.ly/platizhka 

ЗА ЩО ПЛАТИМО 
Íà ïî÷àòêó âèçíà÷èìîñÿ, ÿê³ 

ïîñëóãè ïëàòÿòü ó ð³çíèõ ïîìåø-
êàííÿõ.

Ðîäèíà ¹ 1 æèâå óäâîõ â îä-
íîê³ìíàòí³é êâàðòèð³. Ó ¿õí³é 
ïëàò³æö³ çà êîìóíàëêó º òàê³ ïî-
ñëóãè: ãàç, äîñòàâêà ãàçó, öåíòðà-
ë³çîâàíå îïàëåííÿ ³ ãàðÿ÷à âîäà, 
õîëîäíå âîäîïîñòà÷àííÿ ðàçîì 
ç âîäîâ³äâåäåííÿì, ñâ³òëî, âèâ³ç 
ñì³òòÿ òà óòðèìàííÿ áóäèíêó.

Ðîäèíà ¹ 2 òàêîæ º ñ³ì’ºþ ç 
äâîõ ëþäåé, æèâóòü ó ïðèâàòíîìó 
áóäèíêó. Âîíè ùîì³ñÿöÿ ïëàòÿòü 
çà ãàç ³ éîãî äîñòàâêó, õîëîäíó 
âîäó ðàçîì ç âîäîâ³äâåäåííÿì, 
åëåêòðèêó, âèâ³ç ñì³òòÿ. Ó ¿õíüî-
ìó áóäèíêó àâòîíîìíå îïàëåííÿ 
³ áîéëåð äëÿ ï³ä³ãð³âó âîäè.

У КВАРТИРІ 
Ðîäèíà ¹ 1 ìàº êâàðòèðó, 

ïëîùåþ 45 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, 
òîìó îïàëåííÿ º íàéá³ëüøîþ 
ñêëàäîâîþ ¿õíüî¿ ïëàò³æêè — 
1585,8 ãðèâí³ íà ì³ñÿöü. Îäíàê 
ó Â³ííèö³ ä³º äâîñòàâêîâèé òà-
ðèô íà îïàëåííÿ, òîìó ïðîòÿãîì 
òðàâíÿ-âåðåñíÿ âîíè ñïëà÷óþòü 
93,6 ãðèâí³ íà ì³ñÿöü. Ðàçîì 
íà ð³ê: 11 568 ãðèâåíü.

Ãàðÿ÷ó âîäó âîíè ìàþòü çà òà-
ðèôîì «ç ðóøíèêîñóøèëüíèêîì» 
òà âèêîðèñòîâóþòü ñòàá³ëüíî äâà 
êóáîìåòðè íà ì³ñÿöü, ùî êîøòóº 
180 ãðèâåíü. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî 
òàê ñàìî ñòàá³ëüíî âë³òêó âèìè-
êàþòü ãàðÿ÷ó âîäó, òî öþ ñóìó 
ìíîæèìî ò³ëüêè íà äåâ’ÿòü ì³ñÿ-
ö³â — 1620 ãðèâåíü çà ãàðÿ÷ó âîäó.

Ó ¿õí³é êâàðòèð³ º ò³ëüêè ãàçîâà 

СКІЛЬКИ ТРЕБА СОБАК, 
ЩОБ СПЛАТИТИ КОМУНАЛКУ 
Ми порахували  Порада пенсіонерці 
продати собаку, щоб заплатити за газ, 
прославила нардепа Євгенія Брагара. 
Соцмережі вже декілька днів «розриває» 
від мемів про оплату хатніми тваринами 
в рахунок комуналки. А скільки треба 
чотирилапих, щоб заплатити за всю 
комуналку протягом року?

ïëèòà, ³ ðîäèíà íà ð³ê âèêîðèñòîâóº 
óñüîãî 200 êóá³â áëàêèòíîãî ïàëèâà. 
Ïðèïóñòèìî, ùî ñ³÷íåâèé òàðèô 
çàëèøèòüñÿ áåç çì³í, òîä³ ñ³ì’ÿ çà-
ïëàòèòü 1173 ãðèâí³ çà ãàç ïðîòÿãîì 
ðîêó. ² äî öüîãî äîäàºìî ïëàò³æ 
çà äîñòàâêó 213 ãðèâåíü íà ð³ê.

Õîëîäíó âîäó â³ííèöüêà ðîäè-
íà ¹ 1 ñïîæèâàº ëèøå ïî îäíî-
ìó êóáó ï³ä ÷àñ õîëîäíèõ ì³ñÿö³â 
(ëèñòîïàä-áåðåçåíü), à îò â òåïë³ 
ì³ñÿö³ — ïî äâà êóáîìåòðè. Òîìó 
¿õí³ ð³÷í³ âèòðàòè íà ïîñòà÷àííÿ 
³ â³äâåäåííÿ âîäè: 295 ãðí.

Ðîäèíà ¹ 1 íàìàãàºòüñÿ ìåíøå 
âèêîðèñòîâóâàòè åëåêòðèêè, òîìó 
â íèõ âèõîäèòü 100–200 ê³ëîâàò-
ãîäèí ùîì³ñÿöÿ. Áåðåìî ñåðåäí³é 
ïîêàçíèê (150 ê³ëîâàò³â) ³ çà ð³ê 
âîíè ïëàòÿòü 3024 ãðèâí³.

Çà âèâ³ç ñì³òòÿ ðîäèíà ¹ 1 ïëà-
òèòü 32,76 ãðèâí³ íà ì³ñÿöü àáî 
393 ãðèâí³ íà ð³ê. Óòðèìàííÿ áó-
äèíêó — 225 ãðí íà ì³ñÿöü àáî 
2700 ãðèâåíü íà ð³ê. Îòæå, óñÿ 
êîìóíàëêà êîøòóâàòèìå ðîäèí³ 
20 986 ãðèâåíü íà ð³ê.

У ПРИВАТНОМУ БУДИНКУ 
Ðîäèíà ¹ 2 ç äâîõ ëþäåé æèâå 

ó ïðèâàòíîìó áóäèíêó, ïëîùåþ 
70 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, àëå îïàëþ-
âàëüíà — öå ò³ëüêè 60. Îïàëåííÿ 
â íèõ àâòîíîìíå, âêëþ÷àþòü êîòåë 
åêîíîìíî — ç ëèñòîïàäà äî ê³íöÿ 
áåðåçíÿ. Ðàçîì ç ãàçîâîþ ïëèòîþ 
òà áîéëåðîì ¿ì âäàºòüñÿ âèêîðèñ-
òàòè 2000 êóá³â ãàçó íà ð³ê.

ßêáè ñ³÷íåâà âàðò³ñòü ãàçó áóëà 
íåçì³ííîþ, òîä³ âîíè ïëàòèëè á 
11 736 ãðèâåíü íà ð³ê. ² ùå çà äî-
ñòàâêó ãàçó 2 136 ãðèâåíü.

Õîëîäíó âîäó ðîäèíà â³ííè-
÷àí âèêîðèñòîâóº ó ñåðåäíüî-

Íå ïðîäàâàéòå 
ñâî¿õ õàòí³õ 
óëþáëåíö³â çàðàäè 
êîìóíàëêè. Ìàòåð³àë 
çðîáëåíèé ñóòî äëÿ 
âàøî¿ ðîçâàãè 

РІЧНА КОМУНАЛКА В ЦУЦЕНЯТАХ
Однокімнатна квартира

Приватний будинок 

15 цуценят такси 
(20 986 грн) 

2,5 цуценяти вівчарки 
(21 133 грн) 

ìó 4 êóáè íà ì³ñÿöü, ùî êî-
øòóº 66,3 ãðèâí³ ó ì³ñÿöü ÷è 
795,6 ãðèâí³ íà ð³ê.

Ó äîìîãîñïîäàðñòâ³ ñïîæèâà-
þòü íå ìåíøå 300 ê³ëîâàò-ãî-
äèí åëåêòðèêè íà ì³ñÿöü, ùî 
êîøòóº ¿ì ùîì³ñÿöÿ 504 ãðèâí³ 
àáî 6048 ãðèâí³ ó ð³ê. Âèâ³ç ñì³ò-
òÿ ¿ì îáõîäèòüñÿ ó 34,86 ãðèâí³ 
íà ì³ñÿöü. Íà ð³ê — öå 418 ãðè-
âåíü. Óñÿ ð³÷íà êîìóíàëêà äëÿ 
ö³º¿ ñ³ì’¿ êîøòóº 21 133 ãðèâí³.

«РОЗРАХОВУЄМОСЯ» ПСАМИ 
Îòðèìàâøè ñóìó çà êîìóíàëêó 

â ð³ê, ïåðåôîðìàòîâóºìî ãðîø³ 
ó ïñ³â. Ó îäíîê³ìíàòíó êâàðòè-
ðó âåëèêîãî ñîáàêó íå ïîñåëèø, 
òîìó âçÿëè òàêñó. Øóêàëè öó-
öåíÿò òàêñè íà ñàéò³ OLX. Òàì, 

ó ñåðåäíüîìó, òàêñà êîøòóº 
ïî 1400 ãðèâåíü çà îäíó òâàðèíó.

Òîìó, ùîá ðîçðàõóâàòèñÿ 
çà ð³÷íó êîìóíàëêó â îäíîê³ì-
íàòí³é êâàðòèð³, âàì çíàäîáèòüñÿ 
14,99 öóöåíÿòè òàêñè. Àëå ïðîïî-
íóºìî çàïëàòèòè 15 öóöåíÿòàìè, 
ùîá áóëî áåç çàëèøêó.

Ðîäèíè ó ïðèâàòíîìó áóäèíêó 
ìîæóòü äîçâîëèòè ñîá³ á³ëüøîãî 
ïñà. Íàïðèêëàä, â³â÷àðêó. Íà ñàé-
ò³ OLX, öóöåíÿòà â³â÷àðêè â ñå-
ðåäíüîìó êîøòóþòü 8250 ãðèâåíü.

Òîæ íà îïëàòó êîìóíàëêè ðî-
äèí³ ¹ 2 çíàäîáèòüñÿ óñüîãî 
2,5 â³â÷àðêè. Àëå ä³ëèòè ñîáàêó 
í³õòî íå áóäå, òîìó ïðîïîíóºìî 
çàïëàòèòè äâîìà â³â÷àðêàìè òà 
äîäàòè 4633 ãðèâí³. Àáî íàçáè-
ðàòè íà òàêó ñóìó öóöåíÿò òàêñè.

Трамвай зроблений в стилі космічної саги «Зоряні війни» 

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, (095)1039671 
 Â îñòàíí³é äåíü ñ³÷íÿ íà îá-
êàòêó âèéøîâ îíîâëåíèé ðå-
ìîíòíèé âàãîí. Òðàìâàé çðî-
áëåíèé â ñòèë³ êîñì³÷íî¿ ñàãè 
«Çîðÿí³ â³éíè». Äèðåêòîð òðàí-
ñïîðòíî¿ êîìïàí³¿ ãîâîðèòü, ùî 
òàêèé ïðîåêò º, àëå íàä íèì ùå 
ïðàöþþòü.

Ó ìåðåæ³ ïî÷àëè ïîøèðþâàòè 

ñâ³òëèíè â³ííèöüêîãî òðàìâàÿ, 
ùî çðîáëåíèé ó ñòèë³ â³äîìî¿ 
ê³íîñòð³÷êè. Çîêðåìà, ó øðèôò³ 
«Star Way» âãàäóºòüñÿ Star Wars, 
à íàìàëüîâàíèé çîðåë³ò º êîñ-
ì³÷íèì êîðàáëåì «Åíòåðïðàéç» ç 
ñåð³¿ ô³ëüì³â òà ñåð³àë³â Star Trek.

Îäðàçó ìîæå çäàòèñÿ, ùî öå 
ôîòîøîï. Îäíàê, äèðåêòîð «Â³-
ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» 

Ìèõàéëî Ëóöåíêî ï³äòâåðäèâ, ùî 
òàêèé âàãîí ä³éñíî ³ñíóº.

— Öåé ïðîåêò áîçíà ñê³ëüêè 
ðîáèòüñÿ, â³í íå ãîòîâèé ³ ç íèì º 
êóïà ïðîáëåì. Ñüîãîäí³ éîãî îá-
êàòàëè, ùîá öåé âàãîí áóâ íà âè-
ïàäîê — ÿêùî çëàìàºòüñÿ ³íøèé 
çâàðþâàëüíèé âàãîí. Ó ïðèíöèï³, 
ìîæó ñòâåðäæóâàòè, ùî ïðîåêò 
ùå íå ãîòîâèé, — êàæå Ëóöåíêî.

У місті з’явився трамвай 
з дизайном «Зоряних війн»

ÃÐÎØ²
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Ìèíóëî¿ ñóáîòè, 
1 ëþòîãî, â ãîòåë³ 
«Ïîä³ëëÿ» ïðîõî-

äèâ òðåí³íã äëÿ æóðíàë³ñò³â ç 
ïèòàíü ñåêñóàëüíî¿ îð³ºíòàö³¿ òà 
ãåíäåðíî¿ ³äåíòè÷íîñò³. Çàõ³ä áóâ 
çàêðèòîãî õàðàêòåðó ³ ìàâ òðèâà-
òè äâà äí³. Ï³ä ÷àñ ïåðøîãî äíÿ 
äî ïðèì³ùåííÿ, äå çíàõîäèëèñÿ 
âñ³ ó÷àñíèêè òðåí³íãó, óâ³éøëè 
òðè ëþäèíè, äâîº ç ÿêèõ áóëè 
ó ìàñêàõ.

×îëîâ³ê áåç ìàñêè, â îñîá³ 
ÿêîãî âï³çíàºìî î÷³ëüíèêà ì³ñ-
öåâî¿ íàö³îíàë³ñòè÷íî¿ îðãàí³-
çàö³¿ Ðîìàíà Êîñòèøèíà, ïî÷àâ 
çàïèòóâàòè: «Õòî îðãàí³çàòîð?» 
Éîìó ïîâ³äîìèëè, ùî çàõ³ä ïðî-
âîäèòüñÿ äëÿ æóðíàë³ñò³â ³ ïî-
ïðîñèëè ïîêèíóòè ïðèì³ùåííÿ. 
Íàòîì³ñòü Êîñòèøèí äàâ âêàç³âêó 
ñâî¿ì ñï³ëüíèêàì îáëèâàòè ñï³-
êåðà òðåí³íãó îë³ºþ òà îáñèïàòè 
éîãî ï³ð’ÿì. Ç âèãóêàìè ïðî òå, 
ùî ó Â³ííèö³ ËÃÁÒ-ïðîïàãàíäè 
íå áóäå, íàïàäíèêè ïîêèíóëè 
ïðèì³ùåííÿ.

Îäðàçó ï³ñëÿ ³íöèäåíòó íà ì³ñ-
öå ïðèáóëà ïîë³ö³ÿ. Òîãî æ äíÿ 
áóëî â³äêðèòå êðèì³íàëüíå ïðî-
âàäæåííÿ çà äâîìà ñòàòòÿìè: 
171 (ïåðåøêîäæàííÿ çàêîíí³é 
æóðíàë³ñòñüê³é ä³ÿëüíîñò³) òà 
çà ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 296 
(õóë³ãàíñòâî).

— Ìè íàïîëÿãàºìî íà íàëåæ-
í³é êâàë³ô³êàö³¿. Ìè õî÷åìî, ùîá 

äî ñïðàâè äîäàëè 161 ñòàòòþ 
Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó (óìèñí³ 
ä³¿, ùî ñïðÿìîâàí³ íà ðîçïàëþ-
âàííÿ âîðîæíå÷³ — àâò.) Ïðî 
ìîòèâ íåíàâèñò³ â³äêðèòî çàÿâ-
ëÿëè ñàì³ íàïàäíèêè. Äîêàçè ìè 
ïåðåäàëè ïîë³ö³¿, — ðîçïîâ³äàº 
ïðåäñòàâíèöÿ áëàãîä³éíîãî ôîí-
äó «Ãåíäåð Çåä» òà ñï³âîðãàí³çà-
òîðêà òðåí³íãó Êð³ñò³íà Ñîáêî. — 
Çà äåê³ëüêà äí³â äî ïðîâåäåííÿ 
çàõîäó ìè íàä³ñëàëè äî ïîë³ö³¿ 
ëèñò ç ïðîõàííÿì çàáåçïå÷èòè 
ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê, îñê³ëüêè 
òåìà òðåí³íãó êîíôë³êòíî-÷óò-
ëèâà. Àëå ïîë³ö³¿ ï³ä ÷àñ çàõîäó 
íå áóëî.

ЗБІЙ У СИСТЕМІ 
Ó ïîë³ö³¿ ï³äòâåðäèëè ôàêò 

íàäõîäæåííÿ òàêîãî ëèñòà ³ ïî-
â³äîìèëè, ùî íà òðåí³íãó áóëà 
ïðèñóòíÿ ïîë³öåéñüêà ç óïðàâë³í-
íÿ ïðåâåíòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³. ̄ ¿ ïî-
ñàäó ³ ïð³çâèùå íàì íå ñêàçàëè.

— Âîíà íå ìîãëà ô³çè÷íî 
ïðîòèä³ÿòè ä³ÿì íàïàäíèê³â. 
Òîìó íàáðàëà 102 òà âèêëèêà-
ëà ïàòðóëü, ùî áóâ íàáëèæåíèì 
äî ì³ñöÿ êîíôë³êòó, — ãîâîðèëè 
â ïðåñ-ñëóæá³ ïîë³ö³¿.

Ï³çí³øå íàì ïîâ³äîìèëè ïðî 
çá³é ó âíóòð³øí³é ñèñòåì³ êîìó-
í³êàö³é ³ ïðî òå, ùî ïðåäñòàâ-
íèö³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â 
íà òðåí³íãó, éìîâ³ðíî, íå áóëî. 
Çà ñëîâàìè ïðåñ-îô³öåðà ïîë³ö³¿ 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ Àííè Îë³é-
íèê, çà öèì ôàêòîì ðîçïî÷àòå 
ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ.

— Ìè ïåðåâ³ðèìî ä³¿ íàøèõ 

НАВІЩО НАЦІОНАЛІСТИ ЗІРВАЛИ 
ТРЕНІНГ ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ
Гомофобія  На заході мали навчати, 
як правильно і толерантно висвітлювати 
теми про ЛГБТ. Натомість до приміщення 
зайшли люди в масках і облили одного 
зі спікерів олією. Ми поговорили з усіма 
сторонами конфлікту, щоб дізнатися, 
чому одні перешкоджали проведенню 
тренінгу, чого тепер домагаються інші, 
і що про все це говорять у поліції

ïðàö³âíèê³â, ùîá âèçíà÷èòè, ÷è 
ñïðàâä³ áóëà ìîæëèâ³ñòü óíèêíó-
òè êîíôë³êòó.

ЗАЛЯКУВАННЯ І ТИСК 
²íøà ñï³âîðãàí³çàòîðêà çàõîäó 

òà æóðíàë³ñòêà ²íãà Ôëÿæí³êîâà 
ðîçïîâ³äàº, ùî íà òðåí³íãó áóëè 
ä³þ÷³ òà ìàéáóòí³ æóðíàë³ñòè. 
Íà ¿¿ äóìêó, ñâî¿ìè ä³ÿìè íà-
ïàäíèêè ÷èíèëè ìîðàëüíèé òèñê 
òà çàëÿêóâàëè ïðèñóòí³õ.

— ×è áóäóòü ï³ñëÿ öüîãî ö³ 
18-ð³÷í³ áðàòèñÿ çà âèñâ³òëåííÿ 
òàêèõ òåì? Àáî âîíè áóäóòü áî-
ÿòèñÿ? ßêùî ó «íàöèê³â» áóëè 
ÿê³ñü ïèòàííÿ äî ïðåäñòàâíèê³â 
ËÃÁÒ-ñï³ëüíîòè, òî íå ðîçóì³þ, 
äî ÷îãî òóò òðåí³íã äëÿ æóðíà-
ë³ñò³â, — ãîâîðèòü Ôëÿæí³êîâà. — 
ß ïðèéøëà íà òðåí³íã íå äëÿ ðîç-
âàãè. ²íôîðìàö³ÿ, ÿêó ìè ìàëè 
îòðèìàòè, ïîòð³áíà äëÿ ÿê³ñíîãî 
³ òîëåðàíòíîãî âèêîíàííÿ æóðíà-
ë³ñòñüêî¿ ðîáîòè. ̄ ¿ ìè îòðèìàòè 
íå çìîãëè. Öå ïåðåøêîäæàííÿ 
æóðíàë³ñòñüê³é ä³ÿëüíîñò³.

Ôëÿæíèêîâà ãîâîðèòü, ùî ï³ñ-
ëÿ ³íöèäåíòó ìàëà çóñòð³÷ ç êåð³â-
íèêîì ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ 
Þð³ºì Ïåäîñîì. Çà ¿¿ ñëîâàìè, 
â³í îá³öÿâ âñ³ëÿêî ñïðèÿòè ðîç-
ñë³äóâàííþ, à ï³ä ÷àñ íàñòóïíèõ 
ïîä³áíèõ çàõîä³â çàáåçïå÷óâàòè 
îõîðîíó.

ДЕСТРУКТИВНІ ІДЕЇ 
²íøî¿ äóìêè ç öüîãî ïðèâîäó 

Ðîìàí Êîñòèøèí, ÿêèé º êåð³â-
íèêîì íàö³îíàë³ñòè÷íî¿ îðãàí³-
çàö³¿ «Åäåëüâåéñ» ³ áåçïîñåðåäí³ì 
ó÷àñíèêîì êîíôë³êòó. Ñàìå öÿ 
îðãàí³çàö³ÿ âçÿëà íà ñåáå â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çà ñêîºíå.

— Í³ÿêîãî òîëåðàíòíîãî âè-
ñâ³òëåííÿ ËÃÁÒ-òåì íå ìàº áóòè. 
Öå äåñòðóêòèâí³ ³äå¿, ÿê³ ðóéíó-
þòü ³íñòèòóò ñ³ì’¿, — ãîâîðèòü 
Êîñòèøèí. — Ìè áóäåìî ïðî-
òèä³ÿòè ïðîâåäåííþ ïîä³áíèõ 
çàõîä³â é íàäàë³. Ñâî¿ìè ä³ÿìè 
ìè ïîêàçàëè âñüîìó ñâ³òîâ³, ùî 
â Óêðà¿í³ òàêîãî íå áóäå.

Íà ç³ðâàíèé òðåí³íã âæå â³ä-
ðåàãóâàëî ïîñîëüñòâî ÑØÀ 
â Óêðà¿í³. Íà îô³ö³éíîìó Òâ³ò-
òåð³ ïðåäñòàâíèöòâà éäåòüñÿ ïðî 
ñòóðáîâàí³ñòü ³íöèäåíòîì. Òàêîæ 
òàì ñïîä³âàþòüñÿ íà ðåòåëüíå 
ðîçñë³äóâàííÿ.

— Îñîáè âñ³õ ëþäåé, ÿê³ ïðè-
÷åòí³ äî ïðàâîïîðóøåííÿ, âñòà-
íîâëåí³, ç íèìè ïðàöþº ñë³ä-
ñòâî, — ãîâîðèòü ïðåñ-îô³öåð 

ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ Àííà 
Îë³éíèê. — Íàðàç³ ïðàöþºìî 
çà ïåðâèííîþ êâàë³ô³êàö³ºþ 
(ñòàòòÿ 171 òà ÷àñòèíà äðóãà 
ñòàòò³ 296 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè — àâò.) Ìîæëèâî íàäàë³, 
ï³ñëÿ ðåòåëüíîãî âèâ÷åííÿ â³äåî, 
îïèòóâàííÿ âñ³õ ñòîð³í êîíôë³ê-
òó òà ïðîâåäåííÿ âñ³õ íåîáõ³äíèõ 
ñë³ä÷èõ ä³é, áóäå ïåðåêâàë³ô³êàö³ÿ 
íà ³íø³ ñòàòò³, çîêðåìà, íà 161 
(ðîçïàëþâàííÿ âîðîæíå÷³ — àâò.) 

НІХТО НЕ ЗАТРИМАНИЙ 
Íàðàç³ í³õòî ç ï³äîçðþâàíèõ 

íå çàòðèìàíèé, àäæå ñòàòò³, 
çà ÿêèìè â³äêðèòå êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ, öüîãî íå ïåðåä-

áà÷àþòü. Ìîëîäèêè ïðîõîäÿòü 
ó ñòàòóñ³ ñâ³äê³â. Îäíîãî, éìîâ³ð-
íî Êîñòèøèíà, âæå âèêëèêàëè 
íà äîïèò.

— Ëþäè â ìàñêàõ, ÿê³ áóëè 
ç³ ìíîþ — òî íåâ³äîì³ ïàòð³î-
òè. Îñîáèñòî ÿ ïîòðåáè â ìàñö³ 
íå áà÷èâ, — ãîâîðèòü Êîñòè-
øèí. — ×åðåç öåé êîíôë³êò ìåíå 
íå ïîçáàâëÿòü âîë³. Äóìàþ, ùî 
âèðîêîì áóäå «õóë³ãàíêà».

Íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñòà, ÷îìó 
íå ìîæíà áóëî ïðîâåñòè ìèðíèé 
ä³àëîã ç îðãàí³çàòîðàìè òà ó÷àñ-
íèêàìè áåç çàñòîñóâàííÿ îë³¿ ³ 
ï³ð’ÿ, Êîñòèøèí â³äïîâ³â, ùî 
ñåðåä ïðèñóòí³õ íå áóëî òèõ, ç 
êèì ìîæíà áóëî á ðîçìîâëÿòè.

Ми також поговорили зі спіке-
ром тренінгу, запорізьким пси-
хотерапевтом Олексієм Ізотовим. 
Саме він проводив навчання, 
коли до приміщення увійшли 
нападники. І саме на нього ви-
лили більшу частину олії. Олексій 
говорить, що організація «Гендер 
Зед» вже давно проводить поді-
бні заходи по всій країні, але в та-
кій ситуації він опинився вперше.
— Метою нашого тренінгу було 
підвищення компетентності 

в плані висвітлення тем сто-
совно сексуальної орієнтації та 
гендерної ідентичності. Захід 
був для журналістів. На ньому 
не було «живих книг», тому 
я не розумію, чому так сталося. 
Ми не були готовими до тако-
го, — розповідає потерпілий 
Олексій Ізотов. — Нападникам 
намагалися пояснити, що їм 
нема чого там робити, але вони 
не звертали на це ніякої уваги. 
Просто вилили олію та пішли.

Не були готовими 

Í³õòî ç ï³äîçðþâàíèõ 
íå çàòðèìàíèé, 
àäæå ñòàòò³, çà 
ÿêèìè â³äêðèòå 
ïðîâàäæåííÿ, öüîãî 
íå ïåðåäáà÷àþòü

Скріншоти з відео про напад на учасників тренінгу. 
На зображеннях люди в масках обливають спікера олією
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Äåïóòàòè ì³ñü-
êðàäè 31 ñ³÷íÿ 
âèð³øèëè âèä³ëè-

òè 3 ì³ëüéîíè 425 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
ç áþäæåòó íà âèêîíàííÿ «Ïðî-
ãðàìè ðîçâèòêó ñôåðè ïàðêó-
âàííÿ íà 2019–2021 ðîêè». ßê 
ðîç’ÿñíèëè ÷èíîâíèêè, ö³ êîøòè 
âèòðàòÿòü íà çàêóï³âëþ åâàêóàòîðà.

Êð³ì òîãî, ì³ñüê³ îáðàíö³ âè-
çíà÷èëè é ï³äïðèºìñòâî, ÿêå áóäå 
îï³êóâàòèñÿ åâàêóàòîðîì — öå 
ì³ñüêå ÊÏ «Àðõ³òåêòóðíî-áóä³-
âåëüíèé ñåðâ³ñ». ̄ ì äàëè ïîâíî-
âàæåííÿ áëîêóâàòè êîëåñà ïðè-
âàòíèõ àâòî ³ âèâîçèòè ìàøèíè 
ïîðóøíèê³â ïðàâèë ïàðêóâàííÿ 
íà àðåøòìàéäàí÷èê.

«СУЧАСНІ ВАНТАЖІВКИ» 
Ïðî ïîÿâó åâàêóàòîðà ãîâîðèëè 

ùå äî çàïóñêó â³ää³ëó ç ïàðêó-
âàííÿ — ìóí³öèïàëüíî¿ ñëóæáè, 
ÿêà ìàº íàâåñòè ëàä ç³ ñòîÿíêàìè 
íà âóëèöÿõ Â³ííèö³.

— Ïðèâàòíèé òðàíñïîðò, ÿêèé 
ñóòòºâî ïåðåøêîäæàº ðóõó (ñòî¿òü 
íà ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîäàõ, çàâàæàº 
ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðòó òîùî), 
áóäóòü â³äâîçèòè íà àðåøòìàé-

äàí÷èê. Ïëàíóºòüñÿ çàêóïèòè 
åâàêóàòîð òà ïîáóäóâàòè ìóí³-
öèïàëüíèé ñïåöìàéäàí÷èê, äå 
çáåð³ãàòèìóòü âèëó÷åí³ àâòîìî-
á³ë³, — ãîâîðèâ ó âåðåñí³ 2019-ãî 
êåð³âíèê öüîãî â³ää³ëó Ãåííàä³é 
Áîãóñëàâñüêèé.

Òåíäåð íà çàêóï³âëþ åâàêóà-
òîðà çàïóñòèëè ùå íàïðèê³íö³ 
2019 ðîêó. Ïåðåìîæöåì ñòàëî 
òîâàðèñòâî «Ñó÷àñí³ âàíòàæ³âêè», 
ÿêå çà 3 ì³ëüéîíè 411 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü ïðîäàñòü ìàøèíó. Öå áóäå 
Ford Trucks 2533 ç ìàí³ïóëÿòî-
ðîì HYVA HT16EV, ëåá³äêîþ 
òà åâàêóàòîðíîþ ïëàòôîðìîþ 
(bit.ly/2uZVpa6).

«Ìàêñèìàëüíà âàíòàæí³ñòü 
15 òîíí — çìîæå ïðàöþâàòè 
íå ëèøå ç ëåãêîâèêàìè, à é ì³-
êðîàâòîáóñàìè òà íåâåëèêèìè 
âàíòàæíèìè àâòîìîá³ëÿìè», — 
ïèøå ó ñâîºìó Ôåéñáóêó ïðî öþ 
ìàøèíó ðàäíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Â³êòîð Ïåðëîâ.

Åâàêóàòîð ìàþòü äîñòàâèòè 
äî 30 êâ³òíÿ 2020 ðîêó íà òåðèòî-
ð³þ ÊÏ «Àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëü-
íèé ñåðâ³ñ». Öåé òåðì³í º ê³í-
öåâèì, à ìàøèíó êîìóíàëüíèêè 
î÷³êóþòü îòðèìàòè çà äåñÿòü äí³â 
ç ìîìåíòó ïîäàííÿ çàÿâêè íà ïî-
ñòàâêó, íàïðàâëåíî¿ íà àäðåñó ïî-
ñòà÷àëüíèêà.

БУДЕ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЕВАКУАТОР,  
НОВІ ПАРКОВКИ ТА ШТРАФИ
Для автохамів  Міська влада 
купує евакуатор за 3,4 мільйона 
гривень і визначалася з місцями під 
арештмайданчики. Щоправда, поки 
не кажуть, як і коли це буде працювати. 
Водночас нові парковки з'являться 
на вулицях Вінниці ще не скоро. Тоді, як 
за планом, за неправильну автостоянку 
почнуть штрафувати вже у лютому

«УСЕ В РОБОТІ» 
ßê ³ êîëè áóäå ïðàöþâàòè ìó-

í³öèïàëüíèé åâàêóàòîð? Êóäè 
áóäóòü â³äâîçèòè àâòîìîá³ë³ ïî-
ðóøíèê³â ïðàâèë ïàðêóâàííÿ? 
×è âèñòà÷èòü îäíîãî åâàêóàòîðà? 
Íàìàãàëèñÿ ç’ÿñóâàòè â³äïîâ³ä³ 
íà ö³ òà ³íø³ ïèòàííÿ, ³ ó ðå-
çóëüòàò³ îòðèìàëè âêðàé îáìàëü 
êîíêðåòèêè.

Îòîæ, ñïî÷àòêó çâåðíóëèñÿ 
äî Ëþäìèëè Ãðèãîðóê, êåð³âíèö³ 
äåïàðòàìåíòó ïðàâîâî¿ ïîë³òèêè 
òà ÿêîñò³ ì³ñüêðàäè. «Àðõ³òåêòóð-
íî-áóä³âåëüíèé ñåðâ³ñ» îòðèìàâ 
ïîâíîâàæåííÿ åâàêóþâàòè àâòî ç 
ïðîïîçèö³¿ ¿¿ äåïàðòàìåíòó.

Ïèòàºìî, ÷è âèñòà÷èòü îäí³º¿ 
ìàøèíè? ² ÷îìó á íå îôîðìèòè 
óãîäè íà íàäàííÿ ïîñëóã ç ïðè-
âàòíèìè êîìïàí³ÿìè, ùî ìàþòü 
åâàêóàòîðè?

— Êóï³âëÿ åâàêóàòîðà ïåðåäáà-
÷åíà Ïðîãðàìîþ ðîçâèòêó ñôåðè 
ïàðêóâàííÿ íà 2019–2021 ðîêè 
(bit.ly/2UmLs1c). ¯¿ óõâàëèâ äå-

ïóòàòñüêèé êîðïóñ, òîìó ³íøî¿ 
ïðîïîçèö³¿ íàðàç³ íå ìîæå áóòè.

Ìè íàâ³òü ùå íå çàêóïèëè 
îñòàòî÷íî åâàêóàòîð, òîìó ïðî 
åôåêòèâí³ñòü éîãî âèêîðèñòàí-
íÿ ãîâîðèòè ùå çàðàíî. Ñê³ëüêè 
÷àñó òðåáà áóäå, ùîá éîãî äîñòà-
âèëè òà â³í çàïðàöþâàâ — ïîêè 
ùî ñêàçàòè íå ìîæó, áóäåìî 
áà÷èòè, — â³äïîâ³äàëà Ëàðèñà 
Ãðèãîðóê.

Êóäè æ áóäóòü â³äâîçèòè ìà-
øèíè? Êåð³âíèê «Àðõ³òåêòóðíî-
áóä³âåëüíîãî ñåðâ³ñó» Àíàòîë³é 
Ïëàõîòíþê ðîçêàçàâ, ùî º äâ³ 
ä³ëÿíêè ï³ä àðåøòìàéäàí÷èê.

— Âèçíà÷èëèñÿ ç ä³ëÿíêîþ, 
äå áóäå òèì÷àñîâà òåðèòîð³ÿ ³ 
äå áóäåìî áóäóâàòè êàï³òàëü-
íèé. Òå, ùî öå áóäå êîìóíàëüíèé 
àðåøòìàéäàí÷èê ÷è ó ñï³âïðàö³ 
ç ïîë³ö³ºþ… ÿ çàðàç íå ãîòîâèé 
ðîçêàçàòè, ÿêèé öå áóäå ôîðìàò. 
Ð³÷ ó òîìó, ùî ìè çíîâó áóäåìî 
ïåðø³ â Óêðà¿í³, íàáèâàòèìåìî 
ãóë³, à õòîñü áóäå öèì êîðèñòó-
âàòèñÿ.

ЩО РАНІШЕ — ШТРАФИ 
ЧИ СТОЯНКИ?

Äî öüîãî âèêîíêîì ì³ñüêðàäè, 
23 ñ³÷íÿ, íàäàâ ïðàö³âíèêàì â³ä-
ä³ëó ïàðêóâàííÿ ïîâíîâàæåííÿ 
«òèì÷àñîâî çàòðèìóâàòè òðàí-
ñïîðòí³ çàñîáè» — âèêëèêàòè 
åâàêóàòîð, ùîá â³äâîçèòè àâòî 
ïîðóøíèê³â.

— Íèí³ ó íàñ ïðàöþþòü ø³ñòü 

³íñïåêòîð³â. ̄ õíÿ ê³ëüê³ñòü ïîêè 
íå çðîñòàòèìå, áî õî÷åìî îö³íè-
òè åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè â³ää³ëó. 
Ñêëàäàòè ïîñòàíîâè ïëàíóºìî 
íàïðèê³íö³ ëþòîãî. Çâåðíóëèñÿ 
äî ÄÏ «Íàö³îíàëüí³ ³íôîðìàö³é-
í³ ñèñòåìè», î÷³êóºìî, ïîêè íàì 
äàäóòü äîñòóï äî áàçè âëàñíèê³â 
àâòî, — êàæå êåð³âíèê â³ää³ëó 
ïàðêóâàííÿ Ãåííàä³é Áîãóñëàâ-
ñüêèé.

Õî÷à íà ê³íåöü ðîçìîâè äî-
äàâ, ùî â³ää³ë ïàðêóâàííÿ íå º 
êàðàëüíèì îðãàíîì:

— Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, ³í-
ñïåêòîð áóäå ðîç’ÿñíþâàòè ïðî 
ïîðóøåííÿ ³ ïðîñèòè âîä³ÿ ïå-
ðåñòàâèòè ìàøèíó, à íå îäðàçó 
øòðàôóâàòè, — ãîâîðèâ Áîãóñ-
ëàâñüêèé. — Àëå ó ðàç³ â³äñóò-
íîñò³ âîä³ÿ àáî, ÿêùî ïîðóø-
íèê â³äìîâëÿºòüñÿ ïåðåñòàâèòè 
àâòî, òîä³ ³íñïåêòîð íàäðóêóº 

ïîâ³äîìëåííÿ ³ áóäå âèíåñåíî 
ïîñòàíîâó ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå 
ïðàâîïîðóøåííÿ.

Ï³ä êîæíèì ìàòåð³àëîì íà ñàéò³ 
vn.20minut.ua, ÿêèé îïèñóº ðîáîòó 
â³ää³ëó ïàðêóâàííÿ, íàø³ ÷èòà÷³ 
çàëèøàþòü êîìåíòàð³ íà êøòàëò 
«òðåáà ñïî÷àòêó ïàðêîâêè, à âæå 
ïîò³ì øòðàôóâàòè». Ó ìåð³¿ àíîí-
ñóâàëè, ùî äî 7421 ëåãàëüíîãî 
ïàðêîì³ñöÿ äîäàäóòü ùå 4000. 
ßê ç öèì óñï³õè?

— Ñòâîðèëè îíëàéí-ìàïó 
(map.vmr.gov.ua), äå íàíåñëè 
âñ³ íàÿâí³ ïàðêîì³ñöÿ. Ðîáèòè 
ùå 4000 ì³ñöü áóäåìî áëèæ÷å 
äî ë³òà, ùî ïîâ’ÿçàíî ç âëàñòè-
â³ñòþ ðîçì³òêè. Áî ÿêùî ôàðáó 
íàíîñèòè íàâåñí³, òî ¿¿ çìèº ç 
äîùàìè é âîä³¿ øâèäêî «çà¿ç-
äÿòü», — êàæå äèðåêòîð äåïàð-
òàìåíòó òðàíñïîðòó, åíåðãåòèêè 
òà çâ’ÿçêó Ìèõàéëî Âàðëàìîâ.

Минулого тижня у місцевих ЗМІ 
написали, що на форму усього 
штату відділу паркування — 
20 людей — витратять 600 ти-
сяч гривень з бюджету міста 
(bit.ly/2RSgkFe).
— Інформація про те, що ми 
закупаємо 20 комплектів одягу 
(зимовий, літній, плюс взут-
тя, салатові жилети, аксесуари 
тощо — авт.) — це фейк. У нас 
тільки шість людей отримають 
такі комплекти. Це ті, хто працює 
на вулицях. Люди, які працюють 
в офісі, не отримають форму 
за бюджетні гроші. На один 
комплект одягу, попередньо 
порахували, виходить 30 тисяч 
гривень. Але ми ще не закупили 
літній одяг, тому, може, загаль-

на сума знизиться, — відповідає 
Геннадій Богуславський.
А скільки вже витратили на фор-
му інспекторам? Підрахували 
орієнтовні витрати завдяки 
ресурсу Пошукова-аналітична 
система «.007»: там викладені 
бюджетні витрати.
Так, на зимові костюми витрати-
ли 27 000 грн, на головні убо-
ри, сумки, взуття, аксесуари для 
одягу — 21 578 грн; на тактичні 
кросівки — 9420 грн; на на-
шивки «Інспектор з паркування» 
3 300 грн; жилети сигнальні — 
606 грн. Загалом: 61 904 грив-
ні. Поділивши цю суму на шіс-
тьох, виходить що на одяг для 
одного інспектора витратили 
10 317 гривень.

Скільки витратили на форму інспекторів

Місто купує Ford Trucks 2533 з маніпулятором 
і лебідкою. Така машина зможе забирати легкові авто, 
мікроавтобуси та легкі вантажівки 

У місті продовжать працювати тільки шість 
інспекторів з паркування. Орієнтовно, у кінці лютого 
вони почнуть штрафувати порушників правил стоянки

Ó Â³ííèö³ áóäå äâà 
àðåøòìàéäàí÷èêè 
äëÿ çáåð³ãàííÿ àâòî 
ïîðóøíèê³â. Àëå ó ìåð³¿ 
íå êàæóòü, ÿê âîíè 
áóäóòü ïðàöþâàòè
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Íàðîáèëè øóìó 
çðîáëåíèì ïî-
òàéêè â³äåî-çà-
ïèñîì, à ïîò³ì 

ñòàëè ïðîñèòè çàõèñòó â ì³í³ñòðà 
ÌÂÑ. Ìîâà ïðî Telegram-êàíàë ç 
íàçâîþ «Æìåðèíñüêèé ïåãàñ», äå 
ðîçì³ñòèëè â³äåî ç ì³ñöÿ ô³êñà-
ö³¿ îäíîãî çëî÷èíó, ùî âèêëèêàâ 
çà ñîáîþ ïîñàäîâèé. Ùîïðàâäà, 
îñòàíí³é ùå òàêèì íå âèçíàëè, 
õî÷ ïðîâàäæåííÿ ³ ïî÷àëè. Àëå 
ïðî âñå — ïî ïîðÿäêó.

Çà îïðèëþäíåíîþ íà íàçâà-
íîìó êàíàë³ ³íôîðìàö³ºþ, ïî-
ë³öåéñüê³ çàòðèìàëè íà ãàðÿ÷îìó 
ãðóïó çàë³çíè÷íèê³â, ÿê³ âèêðà-
ëè 120 ë³òð³â ïàëüíîãî. Íà ì³ñöå 
ô³êñàö³¿ çëî÷èíó ïðèáóâ ïîñàäî-
âåöü ëîêîìîòèâíîãî äåïî é ïî÷àâ 
íàêàçóâàòè ëþäÿì ó ïîãîíàõ, ùî 
¿ì ðîáèòè.

Àíàëîã³÷íå äî ðîçì³ùåíî-
ãî â Telegram â³äåî çíàõîäèìî 
íà YouTube. Ç àíîòàö³¿ äî íüîãî:

«Â Æìåðèíö³ â³äáóâàþòüñÿ ïî-
ä³¿, ÿêèìè íå çäèâóºø ì³ñöåâèõ 
æèòåë³â. Âàñèëü Ñîêóðåíêî — 
â. î. íà÷àëüíèêà âèðîáíè÷îãî 
â³ää³ëó «Ëîêîìîòèâíå äåïî Æìå-
ðèíêà» íàõàáíî êðèº ìàòîì ïîë³-
öåéñüêèõ, ÿê³ ïðèáóëè íà âèêëèê 
çà ï³äîçðîþ ó âèêðàäåíí³ ìàéíà 
âèùåíàçâàíîãî äåïî. ² íå ïðîñòî 

îáðàæàº ³ ïðîâîêóº ïîë³öåéñüêèõ, 
àëå íå ïîáîþþ÷èñü, êîíñóëüòóº 
çàòðèìàíèõ. Çâ³äêè òàêà áåçêàð-
í³ñòü? ßêùî çàãëèáèòèñÿ â ñèòó-
àö³þ, ÿêà ñêëàëàñü â Æìåðèíö³, 
òî âèÿâëÿºòüñÿ ö³ëêîì çðîçóì³-
ëà çàêîíîì³ðí³ñòü. Ìîâà ³äå ïðî 
ïîâíó çâ’ÿçêó íà÷àëüíèêà Æìå-
ðèíñüêîãî â³ää³ëó ï³äïîëêîâíè-
êà Âàëåð³ÿ Äîìáðîâñüêîãî, â. î. 
æìåðèíñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Þð³ÿ Ñâ³òëàêà ³ âæå çãàäàíîãî 
â. î. íà÷àëüíèêà âèðîáíè÷î-
ãî â³ää³ëó «Ëîêîìîòèâíå äåïî 
Æìåðèíêà» ðåã³îíàëüíî¿ ô³ë³¿ 
«Ï³âäåííî-Çàõ³äíà çàë³çíèöÿ» 
ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» Ñîêóðåíêà 
Âàñèëÿ. Âèñíîâêè ðîá³òü ñàì³… »

Âèñíîâêè çðîáèëè æóðíàë³ñòè 
ïîðòàëó «Àíòèêîð» ³ ç ïîñèëàí-
íÿì íà âèùåíàçâàíèé «Æìåðèí-
ñüêèé ïåãàñ» íàïèñàëè:

«Íà æìåðèíñüê³é ô³ë³¿ Óêðçà-
ë³çíèö³ ê³ëüêà ðîê³â â³äêðèòî ä³º 
çëî÷èííå óãðóïóâàííÿ, ÿêå ðîç-
êðàäàº äåðæàâíå ìàéíî. Âñå öå 
â³äáóâàºòüñÿ ï³ä ïðèêðèòòÿì â. î. 
íà÷àëüíèêà ï³äðîçä³ëó «Ëîêîìî-
òèâíå äåïî Æìåðèíêà» Âàñèëÿ 
Ñîêóðåíêà ³ â. î. ìåðà Æìåðèíêè 
Þð³ÿ Ñâ³òëàêà».

«Íà ïåðåêîíàííÿ æóðíàë³ñ-
ò³â, Ñîêóðåíêî âåäå ñåáå (ç 
ïîë³öåéñüêèìè, ÿê³ çàòðèìàëè 
ï³äîçðþâàíèõ ó êðàä³æö³ ïàëü-
íîãî, — àâò.) âïåâíåíî ³ íàõàáíî, 
îñê³ëüêè éîãî ïðèêðèâàº óæå êî-

«ЗЛИЛИ» ВІДЕО-КОМПРОМАТ І 
ТЕПЕР ПРОСЯТЬ ЗАХИСТУ АВАКОВА 
Жмеринський скандал  Про 
те, що владу у Жмеринці захопив 
криміналітет, стверджують автори 
Telegram-каналу «Жмеринський пегас». 
Вони днями опублікували відео, яке 
ілюструє вирішення кримінальних питань 
місцевими посадовцями. На залізниці 
правоохоронці фіксували крадіжку палива, 
а їх приструнив начальник локомотивного 
депо. Чому він з нецензурною лайкою 
впливав на поліцейських?

ëèøí³é íà÷àëüíèê Æìåðèíñüêî-
ãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ ï³äïîëêîâíèê 
Âàëåð³é Äîìáðîâñüêèé, ÿêîãî 
íàðàç³ ïåðåâåëè äî Òèâð³âñüêîãî 
â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿», — ïîÿñíþº 
äæåðåëî.

Äíÿìè, íàãàäàºìî, êåðóâàòè 
Æìåðèíñüêèì â³ää³ëîì ïîë³ö³¿ 
ïðèçíà÷èëè â³äîìîãî â³ííè÷à-
íàì Àíàòîë³ÿ Ïðèñÿæíþêà, ÿêèé 
ñâîãî ÷àñó áóâ çàñòóïíèêîì íà-
÷àëüíèêà ÄÀ² îáëàñò³, à ï³ñëÿ 
ñòâîðåííÿ ïîë³ö³¿ ñòàâ î÷îëþ-
âàòè ¿¿ Â³ííèöüêèé ì³ñüêèé â³ä-
ä³ë. Ï³çí³øå âòðàòèâ öþ ïîñàäó, 
â òîìó ÷èñë³ é ÷åðåç íåñïðèéíÿò-
òÿ éîãî ì³ñöåâèìè àêòèâ³ñòàìè. 
Ç Â³ííèö³ éîãî ïåðåâåëè äî ïî-
ë³ö³¿ Òèâðîâà, äå Àíàòîë³é Ïðè-
ñÿæíþê ïðàöþâàâ íà÷àëüíèêîì 
äî îñòàííüîãî ÷àñó.

Ïðèçíà÷åííÿ Ïðèñÿæíþêà 
ó Æìåðèíêó â³äáóëîñÿ îäðàçó ï³ñ-
ëÿ ïóáë³êàö³¿ â³äåî ç ïðèâ’ÿçêîþ 
äî Âàëåð³ÿ Äîìáðîâñüêîãî. 
Îñòàíí³é äî çì³ùåííÿ ó Òèâð³â 
óñòèã â³äïîâ³ñòè «Æìåðèíñüêîìó 
ïåãàñó» çàÿâîþ íà ñàéò³ «Æìå-
ðèíêà ñ³ò³». Ó íîâèí³ ««Íå â³ðòå 
ôåéêàì!» íà÷àëüíèê ïîë³ö³¿ Æìå-
ðèíêè çàêëèêàâ íå ï³ääàâàòèñÿ 
ïë³òêàì». Âàëåð³é Äîìáðîâñüêèé 
íàçâàâ ³íôîðìàö³þ àêòèâ³ñò³â 
íåïðàâäèâîþ.

ПОШИРЮЮТЬ ПЛІТКИ?
«Äåõòî íàìàãàºòüñÿ äåñòàá³ë³çó-

âàòè ñèòóàö³þ â ì³ñò³, ïîøèðþþ-
÷è ïë³òêè ÷åðåç Òåëåãðàì êàíàë. 
ß õî÷ó çâåðíóòèñÿ äî ñâ³äîìèõ 
æìåðèí÷àí íå â³ðèòè íåïåðåâ³-
ðåíèì ôàêòàì ³ íå ï³ääàâàòèñÿ 
ïë³òêàì», — öèòóº òåïåð âæå êî-
ëèøíüîãî íà÷àëüíèêà Âàëåð³ÿ 
Äîìáðîâñüêîãî «Æìåðèíêà ñ³ò³».

Çäàºòüñÿ, í³÷îãî çàãðîçëèâîãî 

ó òàê³é â³äïîâ³ä³ íåìàº, àëå… Öÿ 
íîâèíà â³äêðèâàºòüñÿ ò³ëüêè ÷å-
ðåç êåø (ÿê âèäàëåíà), à æóðíà-
ë³ñòè «Àíòèêîðó» çãîäîì îñü ÿê 
íàïèñàëè ïðî ðîçâèòîê ñèòóàö³¿:

«Ï³ñëÿ îïðèëþäíåííÿ â³äåî 
³ç Ñîêóðåíêîì, Äîìáðîâñüêèé 
ñòàâ ïîãðîæóâàòè æóðíàë³ñòàì 
«Æìåðèíñüêîãî ïåãàñó». Â³í 
êèíóâ óñ³ ñèëè, ùîá âèÿâèòè 
òèõ, õòî íàäàº ³íôîðìàö³þ æóð-
íàë³ñòàì ³ «çëèâ» ³íôîðìàö³þ 
êðèì³íàë³òåòó. Ó çâ’ÿçêó ç ÷èì, 
æóðíàë³ñòè íàïèñàëè â³äêðèòîãî 
ëèñòà êåð³âíèöòâó ÌÂÑ, â ÿêî-
ìó ïðîñÿòü ïðîâåñòè ïåðåâ³ðêó: 
íà ÿêèõ ï³äñòàâàõ Äîìáðîâñüêèé 
çáèðàâ ³ ïåðåäàâ äàí³ ì³ñöåâîìó 
êðèì³íàë³òåòó».

Ä³éñíî, íà êàíàë³ @Zh_Pegas, 
çíàõîäèìî çâåðíåííÿ äî ì³í³ñòðà 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Àðñåíà Àâàêîâà 
ç òàêèìè ñëîâàìè: «ó âèïàäêó íà-
ñòàííÿ ÿêèõîñü ïîä³é ³ç ïðåäñòàâ-
íèêàìè êàíàëó (…) â ïîäàëüøèõ 
íåïðàâîì³ðíèõ ä³ÿõ çâèíóâà÷óºìî 
Äîìáðîâñüêîãî, Ñâ³òëàêà, Ñîêó-
ðåíêà òà ¿õ îòî÷åííÿ».

Òàêîæ àâòîðè êàíàëó íàïè-
ñàëè: «Òåïåð ìè ðîçóì³ºìî, ùî 
íà ïðàâèëüíîìó øëÿõó ³ íåäà-
ðåìíî ðîçïî÷àëè ñïðàâó. Àëå 
ìè â³äâåðòî íå ðîçóì³ºìî, ÷îìó 
ðåàêö³ÿ íà ñóñï³ëüíî âàæëèâ³ ðå÷³ 
â³äáóâàºòüñÿ ò³ëüêè ï³ñëÿ íàøèõ 
äîïèñ³â? ×îìó äåðæàâí³ ðåñóðñè 
âèòðà÷àþòüñÿ íà ðîçøóê àâòîð³â 
êàíàëó? ...íàøà ïëàòôîðìà îòðè-
ìóº ³íôîðìàö³þ â³ä ëþäåé ³ ó íàñ 
ñîòí³ àãåíò³â 007, âîëîíòåð³â…».

Â ³íôîðìàö³¿ ç³ «Æìåðèíñüêîãî 
ïåãàñó» ñêàçàíî, ùî êàíàë äðóêóº 
«òó ³íôîðìàö³þ, çà ÿêó â ëþäåé 
íàêèï³ëî». Ùå îäíà öèòàòà:

«×àñè áåçêàðíîãî öàðþâàííÿ ³ 
íàïëþâàííÿ íà çàêîí ïðîéøëè. 
Òåïåð êîæåí ìàº ñìàðòôîí ³ 
êîæåí ìîæå ô³êñóâàòè ôàêò ³ 
âèêëàñòè öå ó â³ëüíèé äîñòóï. 
Ìè ò³ëüêè äîïîìàãàºìî ëþäÿì 
àíîí³ìíî ïîêàçóâàòè ò³ ÷è ³íø³ 

ïîðóøåííÿ. Òîìó ðàäèìî âàì: 
ñóìë³ííî âèêîíóéòå ñâî¿ ïîñàäîâ³ 
îáîâ’ÿçêè, ³ ìè ³ç çàäîâîëåííÿì 
áóäåìî âèêëàäàòè ³íôîðìàö³þ 
ïðî çàòðèìàííÿ, ïðèïèíåííÿ 
íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà çëî-
âæèâàíü. ÏðàöþéÒå!»

«ЗЛИВ» НЕ МИНУВ ДАРЕМНО 
ßê ïî³íôîðìóâàëè RIA â ïî-

ë³öåéñüêîìó ãëàâêó, íà æìåðèí-
ñüêèé âèïàäîê º ðåàãóâàííÿ: â³ä-
êðèëè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
çà ôàêòàìè âòðó÷àííÿ â ðîáîòó 
ïîë³öåéñüêèõ òà ïîãðîç.

— 22 ñ³÷íÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåí-
íÿ ñë³ä÷èõ ä³é ïîë³öåéñüêèìè 
Æìåðèíñüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ 
â ðàìêàõ äîêóìåíòóâàííÿ êðà-
ä³æêè ïàëüíîãî ç òåðèòîð³¿ çà-
ë³çíè÷íîãî ï³äïðèºìñòâà, îäíà 
ç ïðèñóòí³õ îñ³á âòðóòèëàñÿ 
â ä³ÿëüí³ñòü ñë³ä÷î-îïåðàòèâíî¿ 
ãðóïè òà ïîãðîæóâàëà ïðàâîîõî-
ðîíöÿì. Çà öèì ôàêòîì òîãî æ 
äíÿ ðîçïî÷àëè êðèì³íàëüíå ïðî-
âàäæåííÿ, — ïîâ³äîìèëè ó â³ä-
ä³ë³ êîìóí³êàö³é îáëàñíî¿ ïî-
ë³ö³¿, íå íàçèâàþ÷è ãîëîâíîãî 
ô³ãóðàíòà ñêàíäàëó. — ×îëîâ³ê 
ïåðåøêîäæàâ ïîë³öåéñüêèì âè-
êîíóâàòè ñëóæáîâ³ îáîâ’ÿçêè, 
âèñëîâëþâàâñÿ íåöåíçóðíîþ 
ëàéêîþ, ïîãðîæóâàâ çàñòîñóâàòè 
ô³çè÷íó ñèëó äî ïîë³öåéñüêèõ. 
Òàê³ ä³¿ êâàë³ô³êóâàëè çà ñòàò-
òåþ 345 Êðèì³íàëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè (ïîãðîçà âáèâñòâîì, 
íàñèëüñòâîì àáî çíèùåííÿì ÷è 
ïîøêîäæåííÿì ìàéíà ùîäî ïðà-
ö³âíèêà ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó, 
ó çâ'ÿçêó ç âèêîíàííÿì öèì ïðà-
ö³âíèêîì ñëóæáîâèõ îáîâ'ÿçê³â).

А що думають вінницькі активісти 
про жмеринський скандал і пер-
спективу порушеного у Вінниці 
кримінального провадження?
— Думаю, це кримінальне прова-
дження буде закрите, так як свід-
ки, що стояли поруч, не дадуть 
показів, а друзі в ГУНП у Вінниць-
кій області тихо «замнуть» дане 
провадження, — каже голова 
громадської організації «Ревізія 
влади» Віталій Павловський. — 
Щодо самого факту злочину — 
крадіжки пального, тут інша си-

туація, — продовжує передбачати 
події Віталій Павловський. — Рух 
керівників Тиврів-Жмеринка 
(Анатолій Присяжнюк) та Жме-
ринка-Тиврів (Валерій Домб-
ровський), схоже, має свою ціль 
у вищого складу поліцейського 
управління. По-перше, злама-
ти корупційні та кримінальні 
зв'язки, особливо Жмеринського 
відділу поліції, ну і спробувати 
на «міць і витримку» Присяж-
нюка, колишнього ДАІшника, з 
«особливою» репутацією. Дехто 

в керівництві дуже надіється, що 
саме цей керівник «вляпається» 
в новий скандал, бо це, на мою 
думку, його карма. Ну і, відповід-
но, після нового трешу буде при-
від все-таки достроково з ним 
розпрощатися, наприклад, пере-
вести його в Судову охорону, де 
завжди є місце для кращих… Ми 
детально вивчатимемо ситуацію 
у названих районах для більш 
точної та оперативної інформа-
ції і, відповідно, реакції преси та 
громадських організацій.

«Замнуть цю історію» 

Стоп-кадр зі скандального жмеринського відео. Головний 
учасник подій став фігурантом кримінального провадження

Çà ôàêòîì âòðó÷àííÿ 
â ðîáîòó ïîë³öåéñüêèõ 
³ ïîãðîç ïî÷àëè 
êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ. ×è ä³éäå 
ñïðàâà äî ïîêàðàííÿ?

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA
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ÏÅÐÑÎÍÀ

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Ìè ïîïðîñèëè 
Îëåêñ³ÿ ðîçêàçàòè 
ïðî ñâîþ ðîáîòó. 

Ïðî òå, ÷îìó ìàéæå çàâæäè ðåà-
í³ìàòîëîã äèõàº çàì³ñòü äèòèíè. 
Ó ÿêèõ âèïàäêàõ íîâîíàðîäæå-
íèì íåìîæëèâî äîïîìîãòè. ßê 
â³í ïåðåæèâàº âòðàòè ïàö³ºíò³â. 
Ïðî ï³äãîòîâêó ì³ñöÿ äëÿ íàäàí-
íÿ äîïîìîãè çà ñîðîê ñåêóíä. ² 
ïðî òå, ÷îìó ó ë³êàð³â ðåàí³ìàö³¿ 
íå áóâàº âèõ³äíèõ.

— Ìè ìàºìî ñïðàâè ç íàé-
ð³çíîìàí³òí³øèìè ïðîáëåìàìè, 
ùî âèíèêàþòü ï³ä ÷àñ ïîëîã³â. 
Äèòèíà ìàº äèõàëüí³ àáî íåâðî-
ëîã³÷í³ ðîçëàäè, ÷è íàðîäèëàñÿ ç 
ÿêèìèñü âàäàìè ðîçâèòêó. Óñ³õ 
öèõ ä³òåé ìè çàáèðàºìî ç ðàéîí³â 
òà âåçåìî äî íàøîãî â³ää³ëåííÿ. 
Äëÿ öüîãî ó íàñ º âè¿çíà íåî-
íàòàëüíà áðèãàäà.

Íàøå â³ää³ëåííÿ ïðàöþº ç ä³-
òüìè â³êîì äî îäíîãî ì³ñÿöÿ. 
ßêùî ïàö³ºíòè á³ëüø äîðîñë³, 
âè¿æäæàº áðèãàäà ðåàí³ìàö³¿ ä³òåé 
ñòàðøîãî â³êó. ßêùî ó äèòèíè õ³-
ðóðã³÷íà ïàòîëîã³ÿ, ìîæåìî âçÿòè 
³ òðèì³ñÿ÷íó. Óñ³ ö³ ä³òè íàñïðàâä³ 
ñèëüíî â³äð³çíÿþòüñÿ îäíå â³ä îä-
íîãî. Äëÿ àíåñòåç³îëîãà ïàö³ºíòè 
ïåðøèõ äí³â, ïåðøîãî ì³ñÿöÿ ³ 
îäíîð³÷íà äèòèíà — öå çîâñ³ì 
ð³çí³ ãðóïè. Óñ³ì ïîòð³áíå ð³çíå 
íàðêîçíå çàáåçïå÷åííÿ.

Áóâàþòü âèêëèêè äî ïàö³ºíò³â 
ç ñóïóòíüîþ ïàòîëîã³ºþ. Íàïðè-
êëàä, äèòèíà ìàº âàäó ðîçâèòêó, 
ùî ï³äëÿãàº õ³ðóðã³÷í³é êîðåêö³¿. 
Òîáòî ïîòð³áåí äîäàòêîâèé ôàõ³-

âåöü. Ó òàêèõ âèïàäêàõ ç íàøîþ 
áðèãàäîþ ìîæå âè¿æäæàòè õ³ðóðã, 
ë³êàð ôóíêö³îíàëüíî¿ ä³àãíîñòè-
êè, òîðàêàëüíèé õ³ðóðã, ³íôåê-
ö³îí³ñò àáî ³íøèé ë³êàð, ÿêèé 
ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà êîíêðåòíèõ 
ïàòîëîã³ÿõ.

À áóâàº òàê, ùî ïðè¿æäæàºø 
íà ì³ñöå ³ ðîçóì³ºø, ùî ïàö³-
ºíò íå òðàíñïîðòàáåëüíèé, ³ ñòàí 
éîãî íåâ³äêëàäíèé. Òîä³ íàäàºìî 
ïåðâèííó õ³ðóðã³÷íó äîïîìîãó 
ïðÿìî íà ì³ñö³. Ñòàá³ë³çóºìî 
ñòàí ³ âåçåìî äî Â³ííèö³.

Á³ëüø³ñòü ïðîáëåì íîâîíàðî-
äæåíèõ ðàíî ÷è ï³çíî ðåàë³çó-
þòüñÿ â äèõàëüíó íåäîñòàòí³ñòü. 
Òîìó ìàéæå çàâæäè ìè ðîáèìî 
³íòóáàö³þ (ââåäåííÿ åíäîòðàõå-
àëüíî¿ òðóáêè â òðàõåþ, ç ìåòîþ 
çàáåçïå÷åííÿ ïðîõ³äíîñò³ äè-
õàëüíèõ øëÿõ³â — àâò.) ³ âåçåìî 
äèòèíêó íà øòó÷í³é âåíòèëÿö³¿ 
ëåãåíü. Óñþ äîðîãó ë³êàð âè¿çíî¿ 
áðèãàäè «äèõàº» çàì³ñòü ïàö³ºíòà.

ОДНА ДИТИНА — 
ЧОТИРИ ХІРУРГИ 

Óñ³ íàø³ ïàö³ºíòè — âàæê³. Ñå-
ðåä íèõ º ò³, ñòàí ÿêèõ ñêëàäíî 
ïåðåäáà÷èòè. Çàðàç âîíè ñòàá³ëü-
í³, àëå çà ê³ëüêà õâèëèí ñòàí çì³-
íþºòüñÿ, ³ íàì äîâîäèòüñÿ íåâ³ä-
êëàäíî éîãî êîðåãóâàòè. ²íêîëè 
ùîï³âãîäèíè ïðîòÿãîì òðèâàëîãî 
÷àñó. ª âèïàäêè, êîëè íà îäíó 
ìàëåíüêó äèòèíêó îäíî÷àñíî ìè-
ºòüñÿ ÷îòèðè õ³ðóðãè. Äîäàòêîâ³ 
ðóêè, î÷³, çíàííÿ òà äîñâ³ä — í³-
êîëè íå áóäóòü çàéâèìè.

Ñüîãîäí³ ìè ìîæåìî ñèä³òè 
ðîçñëàáëåíèìè. ² çàâòðà òàêîæ 
í³÷îãî ìîæå íå ñòàòèñÿ. Àáî íà-
âïàêè, ïðÿìî çàðàç ìîæóòü çàòå-

ЯК ЦЕ — ПРАЦЮВАТИ ЛІКАРЕМ 
У ВІДДІЛЕННІ ДИТЯЧОЇ РЕАНІМАЦІЇ 
Рятує немовлят  Олексій Павліченко 
працює у відділенні дитячої реанімації. Він 
анестезіолог-реаніматолог. Його пацієнти — 
діти до одного місяця. Спрогнозувати 
навіть хвилину свого робочого дня 
Олексій не може. Будь-якої миті йому 
зателефонують з приймального і скажуть: 
«У нас важкий!» І тоді почнеться запекла 
боротьба. За ще одне маленьке життя

ëåôîíóâàòè ç ïðèéìàëüíîãî â³ä-
ä³ëåííÿ ³ ñêàæóòü, ùî íàä³éøëà 
äèòèíà ó âàæêîìó ñòàí³.

Ìåí³ äîñòàòíüî âèá³ãòè ç îðäè-
íàòîðñüêî¿ ³ êðèêíóòè: «ß â ïà-
òîëîã³þ. Òàì çóïèíêà ñåðöÿ», ÿê 
ó â³ää³ëåíí³ âñå àêòèâ³çóºòüñÿ, 
íà÷å ó ìóðàøíèêó. Ïåðñîíàë 
çíàº, ùî çóïèíêà — öå ïîòåí-
ö³éíî ³íòóáàö³ÿ, ïîòåíö³éíî ì³ñ-
öå, ïîòåíö³éíî àïàðàò øòó÷íî¿ 
âåíòèëÿö³¿.

Íåùîäàâíî ÿ ïîâåðíóâñÿ 
äî â³ää³ëåííÿ âñüîãî çà ñîðîê 
ñåêóíä, à òàì áóëî âñå ïîâí³ñòþ 
ï³äãîòîâëåíèì äëÿ íàäàííÿ äîïî-
ìîãè. Ìåäñåñòðè ñòîÿëè ³ ÷åêàëè 
ìî¿õ ðîçïîðÿäæåíü.

ДІТИ ВАГОЮ 700 ГРАМІВ 
Ð³âåíü ëåòàëüíîñò³ ó íàø³é 

ë³êàðí³ íèæ÷èé, í³æ ó Êèºâ³. 
Ìîæëèâî, öå ÷åðåç òå, ùî äî íàñ 
ïîòðàïëÿº ìåíøå ä³òåé ó ñòàíàõ, 
ç ÿêèõ ìè íå ìîæåìî ¿õ âèâåñòè.

ª âåëèêà ïðîáëåìà ç âíóòð³ø-
íüîóòðîáíèìè ³íôåêö³ÿìè ³ âíó-
òð³øíüîãîñï³òàëüíîþ ôëîðîþ. 
Ó ä³òåé âèíèêàº ñåïñèñ. ßêùî 
áàêòåð³¿ º íå÷óòëèâèìè äî àíòè-
áàêòåð³àëüíî¿ òåðàï³¿, âñ³ îðãàíè 
³ ñèñòåìè äèòèíè ïî÷èíàþòü â³ä-
ìîâëÿòè. Âèíèêàº ïîë³îðãàííà 
òðàâìà ³ ìè âòðà÷àºìî ïàö³ºíòà.

²íêîëè íà ñòàä³¿ ðîçâèòêó ïëî-
äà ùîñü éäå íå òàê ³ íàâ³òü ïðè 
õ³ðóðã³÷íîìó âòðó÷àíí³ ìè íå ìî-
æåìî öüîãî ñêîðåãóâàòè. Äèòèíà 
ìîæå íàðîäèòèñÿ ç «ñîñèñî÷íîþ» 
ôîðìîþ êèøê³âíèêà. Â³äíîâèòè 
àíàòîì³÷íó ñòðóêòóðó íåìîæëè-
âî. Òàêîìó ïàö³ºíòó ìè òàêîæ 
íå çìîæåìî í³÷èì äîïîìîãòè.

Ìè ÷àñòî ìàºìî ñïðàâó ç ãëè-
áîêî íåäîíîøåíèìè ä³òüìè. Îäíà 
ñïðàâà, êîëè äèòèíà íàðîäæóºòü-
ñÿ íà 36-ìó òèæí³ ³ º á³ëüø-ìåíø 
çð³ëîþ. ²íøà, ÿêùî â îðãàí³çì³ 
ìàòåð³ ùîñü ï³øëî íå òàê, ³ äèòè-
íà íàðîäèëàñÿ íà 25-ìó òèæí³. ̄ ¿ 

âàãà 600–700 ãðàì³â. Òàêèõ ä³òåé 
âàæêî âèõîäèòè. Àëå íàø³ çíà-
ííÿ òà îáëàäíàííÿ, ÿêùî ô³ëî-
ñîôñüêè âèðàæàòèñÿ, äîçâîëÿþòü 
îáäóðèòè ïðèðîäó ³ äîðîáèòè òå, 
÷îãî âîíà íå äîðîáèëà.

ІНШІ НЕ РОЗУМІЮТЬ 
Êîëè íà ïåðøîìó ðîö³ ðîáîòè 

ó ìåíå ñòàëàñÿ ïåðøà âòðàòà ïàö³-
ºíòà, ÿ ê³ëüêà äí³â íå ì³ã ïðèéòè 
äî òÿìè. Âàæêî áóëî óñâ³äîìèòè, 
ùî ò³ëüêè ùî ïîìåðëà äèòèíà. 
Ïîò³ì ïîòð³áíî áóëî ï³ä³áðàòè 
ñëîâà, ùîá ïîâ³äîìèòè ïðî öå 
áàòüêàì, ùî ÷åêàþòü ó êîðèäîð³. 
Öå âåëèêå åìîö³éíå íàâàíòàæåí-
íÿ. ß ïðàöþþ ó öüîìó â³ää³ëåíí³ 
âæå 17 ðîê³â, ³ ÿ íå ñòàâ ëåãøå 

ïåðåíîñèòè âòðàòè.
Äîäîìó ç ðîáîòè ÿ õîäæó ï³ø-

êè. ²íîä³ âñþ äîðîãó ïðîêðó÷ó-
ºòüñÿ ÿêèéñü êë³í³÷íèé âèïàäîê. 
Âäîìà ÿ ïî÷èíàþ ãîðòàòè ë³òåðà-
òóðó, à âíî÷³ ìîæó ïðîêèíóòèñÿ 
ç äóìêàìè ïðî ïåâíîãî ïàö³ºíòà.

Òè íå ñòàºø ìåíø ÷óòëèâèì. 
Ïðîñòî ð³äøå ãîâîðèø ³ äóìàºø 
ïðî ñêëàäí³ âèïàäêè. ×àñòî ë³êàð³ 
òðèìàþòü âñå ó ñîá³, à ÿêùî ³ îá-
ãîâîðþþòü ùîñü, òî ëèøå ó âóçü-
êîìó êîë³. ²íø³ íå ðîçóì³þòü.

ßêùî âèõîäèòü, òî âàðòî ïåðå-
ìèêàòèñÿ. Õòîñü çîñåðåäæóºòü-
ñÿ íà ñ³ìåéíèõ ñïðàâàõ. Õòîñü 
øóêàº äîïîìîãó ó â³ð³. ß ëþáëþ 
êàðàîêå. Ïðèõîäæó, ùîá âèêðè-
÷àòèñÿ.

Я людина віруюча, але не релігійна. Під-
озрюю, що є якась невивчена сила, яка має 
на нас вплив. Інколи щось робиш інтуїтивно 
і не можеш стверджувати, що зробив саме 
так через свої знання. Легше думати, що це 
вищий розум мені підказав.
Священики полюбляють говорити: «Руками 
лікаря, Господь допоміг цій дитині». Невіру-
ючу людину таке може образити. Виходить, 
що ми, лікарі, нічого не робимо, і всього 

лише маріонетки.
У нас трапляються непорозуміння зі Свідками 
Єгови. У них суворо заборонено робити пе-
реливання крові. Вони вважають, що у крові 
є людська душа. Влити чужу кров для них 
фактично означає переселити в себе частку 
чужої душі. Інколи нам привозять вкрай важку 
дитинку, а її батьки кажуть: «Робіть, що хоче-
те, але ні в якому разі не переливати кров».
Пам’ятаю привезли хлопчика, якому для ста-

білізації стану потрібно було зробити пере-
ливання. Батьки навідріз відмовилися. До нас 
навіть їхній духовний лідер приїздив. Казав, 
що цього робити не можна. Уявіть наші емо-
ції, коли нам говорять: «Краще хай дитина 
піде від нас, ніж ви зробите їй переливання 
крові. Значить, так потрібно Всевишньому». 
Нам вдалося врятувати ту дитину, не влива-
ючи їй кров, але з великим скрипом.
У нашому лексиконі немає слова «вихідний». 

Ти на чергуванні, перед чергуванням, або 
після чергування. Після чергування — завжди 
втомлений і невиспаний. Перед чергуванням 
тебе запрошують на якесь свято, але знають, 
що активної участі у ньому ти брати не будеш. 
І так у нас проходить життя.
Інколи думаю, а чи потрібно воно мені вза-
галі? Але варто побачити пацієнта, якому ти 
зміг допомоги, одразу розумієш, що не дар-
ма ходиш на роботу.

Лікар vs релігія 

Дитячий реаніматолог Олексій Павліченко: «Важко було 
усвідомити, що тільки що померла дитина. Потрібно 
було підібрати слова, щоб повідомити про це батькам, що 
чекають у коридорі. Це велике емоційне навантаження»

«×àñòî ë³êàð³ òðèìàþòü 
âñå ó ñîá³, à ÿêùî ³ 
îáãîâîðþþòü ñêëàäí³ 
êë³í³÷í³ âèïàäêè, òî 
ëèøå ó âóçüêîìó êîë³. 
Іíø³ íå ðîçóì³þòü» 
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Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 
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Ëåîí³ä Êàëþæ-
íèé ñàì çàòåëåôî-
íóâàâ ó ðåäàêö³þ. 
Ï³ñëÿ ïåðøîãî ñï³ë-

êóâàííÿ áóëè ùå äçâ³íêè. ×îëîâ³ê, 
ÿêîìó ó íèí³øíüîìó ðîö³ âèïî-
âíþºòüñÿ 60, ùîðàçó ãîâîðèâ ïðî 
òå, ùî õî÷å âèðâàòèñÿ ç ³íòåðíàòó.

— Ìîæå, º â ÿêîìóñü ñåë³ ïóñ-
òóþ÷à õàòà, — ãîâîðèòü Êàëþæ-
íèé. — Ìåí³ òàì áóëî á íàáàãàòî 
êîìôîðòí³øå. Ðîáîòè íå áîþñÿ. 
Âèðîùóâàâ áè êàðòîïëþ ³ äî êàð-
òîïë³. Òàê áè é æèâ. Áî â ³íòåð-
íàò³, öå íå æèòòÿ. Íå äëÿ ìåíå. 
Òóò ñòàð³, íåì³÷í³, º áîìæ³.

×îëîâ³ê ðîçïîâ³â, ùî äåõòî íà-
çèâàº éîãî ñåïàðåì, áî çíàº, ùî ç 
Äîíåöüêà. ²íêîëè ÷óº ùå ñèëüí³-
øèé äîê³ð. Ìîâëÿâ, â³í çàñëàíèé 
«äååíåð³âöÿìè», ùîá øïèãóâàòè 
íà ï³äêîíòðîëüí³é òåðèòîð³¿.

— Íå áóäó æ êîæíîìó ïîÿñ-
íþâàòè, ùî ÿ çâ³äòè âè¿õàâ ùå 
ó ï’ÿòîìó ðîö³, — ãîâîðèòü ïàí 
Ëåîí³ä.

БАТЬКИ МЕНЕ НЕ ЛЮБИЛИ, 
БАБУСЯ ВИХОВУВАЛА 

Íàãàäóþ ñï³âðîçìîâíèêó ïðî 
éîãî áàòüê³â. Çàïèòóþ, ÷îìó 
äî íèõ íå ïîâåðòàºòüñÿ?

— Ó ìåíå ç íèìè æèòòÿ 
íå ñêëàëîñÿ ùå â ìîëîä³ ðîêè, 

òî ïðî ùî çàðàç ãîâîðèòè? — 
ðîçïîâ³äàº â³í. — Çíàþ, ùî 
âîíè æèâ³, ¿ì óæå çà 80. Çíàþ, 
ùî â íèõ 3-ê³ìíàòíà êâàðòèðà 
íà âóëèö³ Àðòåìà. Ìåíå á³ëüøå 
âèõîâóâàëà áàáóñÿ ïî ìàìèí³é 
ë³í³¿. ¯¿ ïð³çâèùå Êëàâä³ÿ Äó-
áðîâê³íà. Çàðàç ¿é 97 ðîê³â.

ßê ñòâåðäæóº ñï³âðîçìîâíèê, 
éîãî áàòüêî áóâ ïåðøèì ñåêðå-
òàðåì Êóéáèøåâñüêîãî ðàéêîìó 
ïàðò³¿ Äîíåöüêà. Éîãî íàïðàâëÿ-
ëè íà íàâ÷àííÿ ó Êè¿â ó Âèùó 
ïàðò³éíó øêîëó. Ìàìà ïðàöþâàëà 
âèêëàäà÷åì â óí³âåðñèòåò³.

— Ìè ïðîæèâàëè ó áóäèí-
êó íà âóëèö³ Ðîçè Ëþêñåì-
áóðã, — ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâ-
íèê. — Áàòüêè ìàëè 3-ê³ìíàòíó 
êâàðòèðó. Ï³ñëÿ âîñüìîãî êëàñó 
â³äïðàâèëè â÷èòèñÿ ó ë³ñîòåõí³÷-
íèé òåõí³êóì ó Ñëîâ’ÿíñüê. Êîëè 
çàê³í÷èâ íàâ÷àííÿ, áàòüêè ðîç-
ëó÷èëèñÿ. Æèòëîâó ïëîùó ðîç-
ì³íÿëè. Òàòîâ³ çàëèøèëàñÿ 2-ê³ì-
íàòíà, ìàì³ — 1-ê³ìíàòíà. À ìåí³ 
í³÷îãî. Ìåíå âèïèñàëè ï³ä ÷àñ 
íàâ÷àííÿ. Ï³øîâ äî áàáóñ³, ó íå¿ 
áóäèíîê ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³.

×îëîâ³ê êàæå, ùî ó íüîãî º äî-
÷êà, ç ÿêîþ ï³äòðèìóº êîíòàêòè. 
Âîíà éîìó ³íêîëè äîïîìàãàº ìà-
òåð³àëüíî. Íèí³ ¿é 30 ðîê³â. Ìàº 
4-ð³÷íó âíó÷êó.

Ç Äîíåöüêà â³í ïåðåáðàâñÿ 
ó Õàðê³â. Òàì ïðàöþâàâ íà áó-
ä³âåëüíèõ ðîáîòàõ. Ïîò³ì ïåðå¿õàâ 

«МЕНЕ ТУТ НАЗИВАЮТЬ 
СЕПАРОМ АБО ШПИГУНОМ»
Гримаси долі  Він — син колишнього 
партійного чиновника і викладачки 
університету. Виріс і навчався у Донецьку. 
Батьки й далі проживають там. Стосунки 
з ними не склалися і син залишив їх. Було 
це ще у 2005 році. Як Леонід Калюжний, 
про якого мова, опинився у Тульчині 
у будинку-інтернаті?

äî Êèºâà, òðóäèâñÿ íà ï³äïðè-
ºìñòâ³ «Ðåìïîáóòòåõí³êà».

Ñàìå ó Êèºâ³ ç íèì ñòàëàñÿ 
òðàãåä³ÿ, ÷åðåç ÿêó íèí³ ìàº äðóãó 
ãðóïó ³íâàë³äíîñò³.

ПІСЛЯ ЛІКАРНІ ПІШОВ 
У МОНАСТИР 

Îñòàííº ì³ñöå ðîáîòè ó Êèºâ³ 
Ëåîí³äà Êàëþæíîãî — íà÷àëüíèê 
îõîðîíè íà áóä³âíèöòâ³.

— Áàíäèòè íàïàëè íà ìåíå ççà-
äó, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — ßêáè 
ÿ ¿õ áà÷èâ, íå ï³ääàâñÿ. Ó ìåíå 
âèñòà÷àº ñèë, ùîá ïîñòîÿòè 
çà ñåáå. ß òîä³ ïîâåðòàâñÿ ç ðî-
áîòè äîäîìó. ßêðàç ó òîé äåíü 
íàì äàëè çàðïëàòó. Ùîá ìåíøå 
ïëàòèòè çà êâàðòèðó, âèíàéìàâ 
æèòëî çà Êèºâîì. Ìåíå âäàðèëè 
÷èìîñü ïî ãîëîâ³. Óäàð áóâ òà-
êî¿ ñèëè, ùî çðàçó â³äêëþ÷èâñÿ. 
Îïàì’ÿòàâñÿ ó ë³êàðí³. Õòî âè-
êëèêàâ øâèäêó, ÿê âñå öå â³ä-
áóâàëîñÿ, í³÷îãî íå çíàþ.

Ë³êóâàâñÿ ó íåéðîõ³ðóðã³¿. 
Ï³ñëÿ òàêî¿ òðàâìè, çà ñëîâàìè 
ñï³âðîçìîâíèêà, ó íüîãî ñòàëè 
ç'ÿâëÿòèñÿ ïðîâàëè ó ïàì’ÿò³. 
Êîëè âèïèñàëè ç ë³êàðí³, íå ì³ã 
ïðèãàäàòè, äå âèíàéìàâ êâàðòèðó. 

Ñê³ëüêè íå íàïðóæóâàâ ïàì'ÿòü — 
íå äîïîìàãàëî! Îäèí ÷îëîâ³ê, 
ÿêèé ë³êóâàâñÿ ç íèì ó ïàëàò³, 
ïîðàäèâ çâåðíóòèñÿ â ìîíàñòèð.

— Ï³øîâ ó ìîíàñòèð, — ãîâî-
ðèòü Ëåîí³ä. — Òàì ïðèéíÿëè, 
ò³ëüêè ïîïåðåäèëè, ùî íå íàäîâ-
ãî. Ñàìå òàì ÷åðåç òðè äí³ çãàäàâ, 
äå âèíàéìàâ êâàðòèðó. Äîáðå, ùî 
ïàñïîðò áàíäèòè çàëèøèëè, áî 
ãðîø³ çàáðàëè äî êîï³éêè.

Óæå òðåò³é ð³ê Ëåîí³ä Êàëþæ-
íèé ó Òóëü÷èíñüêîìó ðàéîí³. 
Íà çàïèòàííÿ, ÿêèì ÷èíîì òóò 
îïèíèâñÿ, êàæå, íå ìîæå ïðè-
ãàäàòè. Ó ñåëî Òèìàí³âêó, ó ì³ñ-
öåâèé ³íòåðíàò, éîãî äîñòàâèëè ç 
Òóëü÷èíà. Òàê éîìó ðîçïîâ³äàëè.

— Ó ìåíå ãðóïà ³íâàë³äíîñò³, — 
êàæå â³í. — Çà öå îòðèìóþ â³ä 
äåðæàâè 1564 ãðèâí³ ó ì³ñÿöü. Ç 
íèõ 80% âèðàõîâóþòü íà óòðè-
ìàííÿ, õàð÷óâàííÿ, íà ðóêè ìàëî 
ùî çàëèøàºòüñÿ. ßêîñü áóâ âëà-
øòóâàâñÿ íà ðîáîòó, àëå äî¿æ-
äæàòè ç ñåëà íå ïðîñòî ³ âàæêî. 
Äóæå õî÷ó ïî¿õàòè çâ³äñè, ùîá 
äåñü ìàòè ñâ³é êóòîê.

Ëåîí³ä Êàëþæíèé ïîïðîñèâ 
âêàçàòè ó ñòàòò³ éîãî íîìåð òå-
ëåôîíó — 096–334–75–17 

— Не тільки Калюжний, а будь-хто 
має право залишити наш пансіо-
нат і влаштувати своє життя так, 
як вважає за потрібне, — каже 
директор закладу Борис Горпи-
нич. — На жаль, не всім це під 
силу. До нас направляють оди-
ноких сільські ради. Найстаршій 
жінці нині 97 років. За підопічни-

ми пансіонату доглядають медсе-
стри, санітарки, дільничний лікар.
Я працюю недавно, тому 
не можу сказати, яким чином 
прибув до нас Калюжний. Так 
само не чув, щоб його назива-
ли образливими словами. Ще 
можу сказати про нього, що він 
активна людина.

Кожен охочий має право залишити заклад 

Леонід Калюжний каже, що не може пригадати, 
як опинився на Вінниччині

Помер 
на роботі 
 Ó Â³ííèö³ íà ðîáî-
ò³ ïîìåð ÷îëîâ³ê. Éîìó 
ñòàëî ðàïòîâî çëå, ìåäè-
êè øâèäêî¿, ÿê³ ïðè¿õàëè 
íà âèêëèê, êîíñòàòóâàëè 
ñìåðòü. ²íöèäåíò ñòàâñÿ 
âðàíö³ 27 ñ³÷íÿ íà òåðèòî-
ð³¿ ãàðí³çîííîãî ïàëèâíîãî 
ñêëàäó Êâàðòèðíî-åêñïëóà-
òàö³éíîãî â³ää³ëó.
— Ó ñòîðîæà 1955 ðîêó 
íàðîäæåííÿ íåñïîä³âàíî 
ïîã³ðøèâñÿ ñòàí çäîðîâ’ÿ ³ 
â³í ïðèñ³â íà ï³äëîãó. Íà-
÷àëüíèê ñêëàäó âèêëèêàâ 
øâèäêó äîïîìîãó, ë³êàð³ 
ÿêî¿ êîíñòàòóâàëè ñìåðòü 
ïîòåðï³ëîãî, — êàæóòü 
â Óïðàâë³íí³ äåðæïðà-
ö³ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³. 
Äàíèé íåùàñíèé âèïàäîê 
ðîçñë³äóº ñïåö³àëüíà êî-
ì³ñ³ÿ, ÿêà ç'ÿñóº âñ³ îáñòà-
âèíè òà ïðè÷èíè.

«Думай, 
як Тесла» 
 Ó Â³ííèö³ ïðîéäå ³íòåí-
ñèâ íåñòàíäàðòíîãî ìèñëåí-
íÿ «Äóìàé, ÿê Òåñëà». Öå 
ìîæëèâ³ñòü ðîçâèíóòè ñâîþ 
êðåàòèâí³ñòü, äàòè âîëþ 
ôàíòàç³¿ òà âèïóñòèòè ó ñâ³ò 
³äå¿ äóø³, ñåðöÿ òà ðîçóìó.
«Çì³íèòè ï³äõ³ä ó ìèñëåí-
í³ ïðîñòî», — çàïåâíÿþòü 
îðãàí³çàòîðè íà ñòîð³íö³ 
çàõîäó ó Ôåéñáóê. Âîíè 
ïèøóòü, ùî «Äóìàé, ÿê 
Òåñëà» äîïîìîæå ðîçãëÿ-
íóòè ñèòóàö³¿ ï³ä ð³çíèìè 
êóòàìè, íàâ÷èòèñÿ îïè-
ðàòèñü íà äîñâ³ä âåëèêèõ 
ëþäåé. Ìîâà áóäå éòè ïðî 
òåîð³¿ ðîçâ’ÿçàííÿ âèíà-
õ³äíèöüêèõ çàäà÷ òà òå, ÿê³ 
ñàìå ïåðåøêîäè çàâàæàþòü 
ëþäÿì ìèñëèòè òâîð÷î.
— ²íòåíñèâ «Äóìàé, ÿê 
Òåñëà» — öå çíàéîìñòâî 
ç ô³ëîñîôñüêèì ï³äõî-
äîì äî íåñòàíäàðòíîãî 
ìèñëåííÿ, — çàçíà÷àþòü 
îðãàí³çàòîðè ó ñîöìåðåæ³ 
³ çàïðîøóþòü óñ³õ îõî÷èõ 
ïðèºäíóâàòèñü äî ïî-
ä³¿. ²íòåíñèâ çàïëàíóâàëè 
íà 8 ëþòîãî. Ïî÷àòîê 
î 17.00, çà àäðåñîþ: Ñî-
áîðíà, 75 (3 ïîâåðõ). Çà-
ðåºñòðóâàòèñü ìîæíà òóò 
bitly.su/QsmLMb9V 
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ІРИНА БЕРЕЗА, ПОЕТЕСА: 
— У цьому романі гарне все: структура, сюжетні 
лінії, насиченість та, водночас, неквапливість саги. 
Це той самий випадок, коли «багатолітер», від яких 
неможливо відірватись. Роман великий — понад 
700 сторінок, у ньому цілий світ. Книга претендує 
на звання одного з найкращих творів у літературі 
початку XXI сторіччя, але до пострадянського 
простору у перекладі він дійшов тільки у 2013 році. 
Відкрийте для себе цей повний яскравих 
відтінків, наскрізь живий вітраж, у якому зібрана 
захоплююча історія чотирьох поколінь. У якому є 
любов, ненависть, інтрига і драма.

ВЛАД СОРД, ПИСЬМЕННИК, ДИЗАЙНЕР, 
СПІВЗАСНОВНИК ВИДАВНИЦТВА «ДІМ ХИМЕР»: 
— Ти читаєш ці вірші, а вони — читають тебе, 
озиваючись зсередини голови. Вони продукують 
безліч думок, котрі раніше ховалися десь дуже 
глибоко у підсвідомості. Навіть якщо ти проти — 
однаково змушений почуватися вільним і 
боротися; починаєш сприймати образи поезії 
Жадана — а вони спричиняють якісь незворотні 
зміни у твоєму «я». Збірку подарувала дружина, 
і хоч я особисто читав її десь на передовій — та 
радив би невідкладно долучити «Тамплієрів» 
до шкільної програми.

ВІКТОРІЯ ГРАНЕЦЬКА, ПИСЬМЕННИЦЯ, 
СПІВЗАСНОВНИЦЯ ТА ГОЛОВНА РЕДАКТОРКА 
ВИДАВНИЦТВА «ДІМ ХИМЕР»: 
— Дуже цікава композиція цієї книги — вісім 
оповідань, поєднаних спільними подіями, знаками, 
символами, натяками, з яких прочитується 
(принаймні має прочитатися) ненаписана 
дев'ята історія, прихована на споді. «Підземні 
ріки течуть» — це і є назва того самого дев'ятого, 
заключного оповідання, що має скластися після 
читання восьми передніх історій, і кожному, 
вочевидь, складеться щось своє… Як на мене, 
експеримент вдався.

ОЛЕГ ПАНІШКЕВИЧ, КОНСУЛЬТАТ КНИГАРНІ «Є»: 
— Для тих, хто глибоко розбирається в літературі, 
ця книга може здатися простенькою. Але для тих, 
хто хоче зрозуміти стилістику видатних авторів, 
ознайомитися з прозою цих письменників — вона 
добре підійде. Семків намагається розібрати та 
розкласти по поличках творчість Толстого, Дюма, 
Толкіна та інших письменників, яких кожен з 
нас знає, але, можливо, для когось їхні твори 
заскладні. Саме у цій книзі можна дізнатися, як, 
наприклад, читати Вулф і як зрозуміти Кафку. 
Книжка підійде для читачів будь-якого віку. Вона 
легко написана та не надто велика за обсягом.

ЩО РАДЯТЬ ПРОЧИТАТИ ВІННИЦЬКІ 
ПИСЬМЕННИКИ ТА ПОЕТИ 
Пожива для мізків  Два роки RIA/20minut.ua щомісяця радили до прочитання п’ять цікавих книжок. 
З нового року ми змінили формат публікацій. Відтепер книжки будуть радити вінничани, які працюють 
у різних галузях. Розпочинаємо з письменників та поетів: Ірини Берези, Влада Сорда та Вікторії Гранецької. 
У кожній добірці буде порада від консультанта книгарні «Є» Олега Панішкевича 

«Напівбрат» 
(Ларс Собі Крістенсен) 

«Тамплієри»
(Сергій Жадан) 

«Підземні ріки течуть» 
(Євген Лір) 

«Як читати класиків»
(Ростислав Семків) 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

НАТАЛІЯ ІШКОВА, ПСИХОЛОГ
Неможливо взяти на себе чужий 
біль. Але можна хоча б тримати 
людину за руку, щоб вона не була 
зі своїм болем один на один.

ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ

Îðãàí³çàòîð çåìåëüíèõ 
òîðã³â: Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³.

ВІДОМОСТІ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ 
ДІЛЯНКУ:

Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, ïëî-
ùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà ¿¿ 
êàäàñòðîâèé íîìåð: Â³í-

íèöüêà îáëàñòü, ì. Â³ííè-
öÿ, (ì³êðîðàéîí «Ñõ³äíèé»), 
ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè — 
7,5000 ãà, êàäàñòðîâèé íîìåð: 
0510100000:01:059:0096.

Êàòåãîð³ÿ çåìåëü: çåìë³ æèò-
ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

Ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê: 03.03, äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü çà-
êëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñî-
ö³àëüíî¿ äîïîìîãè.

Ñòàðòîâà ö³íà ïðîäàæó çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè:

9 375 000,00 ãðí.
Ðîçì³ð ãàðàíò³éíîãî âíåñêó: 

468 750 ãðí 00 êîï.
Ðîçì³ð ðåºñòðàö³éíîãî âíåñêó: 

1 051 ãðí 00 êîï.
Ì³ñöå ³ ÷àñ ïðîâåäåííÿ çå-

ìåëüíèõ òîðã³â: ì. Â³ííèöÿ, 
âóë. Êåëåöüêà, 63 (çàë çàñ³-
äàíü), 4 áåðåçíÿ 2020 ðîêó, 
î 10.00 ãîäèí³.

Ñïëàòà ãàðàíò³éíèõ ³ ðåº-
ñòðàö³éíèõ âíåñê³â òà ïîäàííÿ 
çàÿâè íà ó÷àñòü â òîðãàõ ïðî-
âîäèòüñÿ äî 16.00 ãîä. 27 ëþòîãî 
2020 ðîêó.

²íôîðìàö³ÿ ïðî çåìåëüí³ ä³-
ëÿíêè ðîçì³ùåíà íà ñàéò³ Äåðæ-
ãåîêàäàñòðó Óêðà¿íè â ðîçä³ë³: 
«Çåìåëüí³ òîðãè».

Íàéìåíóâàííÿ òà àäðåñà âè-
êîíàâöÿ çåìåëüíèõ òîðã³â: ÄÏ 
«Â³ííèöüêèé íàóêîâî-äîñë³äíèé 

òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò çåìëåó-
ñòðîþ», 21027, ì. Â³ííèöÿ, âóë. 
Êåëåöüêà, 63, êîíòàêòíà îñîáà 
â ÿêî¿ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ ç 
äîêóìåíòàìè: óïîâíîâàæåíà 
îñîáà: ×óïèðà Àíäð³é Âàñè-
ëüîâè÷, òåë. 0432–55–19–53, 
068 044–91–13 çàÿâè òà äîêó-
ìåíò³â íà ó÷àñòü â çåìåëüíèõ 
òîðãàõ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 
21027, ì. Â³ííèöÿ, âóë. Êåëåöü-
êà, 63, ê³ì. 101.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ 
ІТ-АКАДЕМІЇ

ßê ÷àñòî òè çâèê ïðàê-
òèêóâàòè àíãë³éñüêó ìîâó? 

Îäèí ðàç íà ì³ñÿöü, îäèí ðàç 
íà òèæäåíü ÷è ìîæëèâî ðàç ó ï³âðîêó? 

Çâ³ñíî, ç òàêèì «³íòåíñèâîì» âèâ÷åííÿ 
³íîçåìíî¿ øâèäêîãî ðåçóëüòàòó íå îòðè-
ìàºø, îñîáëèâî êîëè õî÷åø øâèäêî «ï³ä-
òÿãíóòè» ñê³ëè, çì³íèòè êàð'ºðó, ïðîéòè 
ñï³âáåñ³äó â ³íîçåìí³é êîìïàí³¿ ÷è ïðîñòî 
ïîäîðîæóâàòè çà êîðäîíîì. Ó âèâ÷åíí³ 
áóäü-ÿêî¿ ìîâè ãîëîâíå — ñèñòåìí³ñòü, 
êðàùå âèä³ëèòè íà äåíü 20–30 õâèëèí, 
àí³æ 2 ãîäèíè ðàç ó ï³âðîêó.

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ ñòàðòóº English 
Marathon, êðóòà ìîæëèâ³ñòü äëÿ îõî÷èõ, 
ÿê³ áàæàþòü çà êîðîòêèé ïåð³îä ïîêðà-
ùèòè íàâè÷êè àíãë³éñüêî¿ ìîâè.

ЩО ТАКЕ ENGLISH MARATHON?
English Marathon — íàâ÷àëüíèé ìà-

ðàôîí ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè, ðîçðîáëåíèé 
äîñâ³ä÷åíèì âèêëàäà÷åì-ïðàêòèêîì, 
ùîá äàòè ìîæëèâ³ñòü óñ³ì áàæàþ÷èì 
çàñòîñóâàòè òåîðåòè÷í³ çíàííÿ íà ïðàê-
òèö³ ³ çà êîðîòêèé òåðì³í çíà÷íî ï³äâè-
ùèòè ñâ³é ð³âåíü âîëîä³ííÿ àíãë³éñüêîþ 
ìîâîþ.

Óìîâè ìàðàôîíó ïðîñò³! Íåîáõ³äíî 
âèêîíóâàòè çàâäàííÿ ïðîòÿãîì 21 äíÿ 
áåç â³äðèâó â³ä îñíîâíèõ ñïðàâ, ïðèä³-
ëèâøè 30 õâèëèí íà äåíü.

ЯКІ ПЕРЕВАГИ ТА КОМУ 
КОРИСНИЙ МАРАФОН?
 çðó÷íî, ùî íåìàº ïðèâ'ÿçàíîñò³ 

äî êîíêðåòíîãî ÷àñó, ãîëîâíå, ùîá çà-
âäàííÿ áóëè âèêîíàíí³ ïðîòÿãîì äíÿ;

 âäîñêîíàëåííÿ òà ïðàêòèêà ãðàìà-
òè÷íèõ íàâè÷îê;
 âèõîâóºòüñÿ çâè÷êà çàéìàòèñÿ àí-

ãë³éñüêîþ êîæíèé äåíü;
 âèâ÷èø ïîíàä 200 ñë³â, ÿê³ íåîáõ³äí³ 

äëÿ êîìóí³êàö³¿ â ²Ò-ñôåð³;
 âïåâíî ïî÷óâàòèìåø ñåáå ïðè ñï³ë-

êóâàíí³.

Ìàðàôîí ðîçðàõîâàíèé íà óñ³õ áàæà-
þ÷èõ, ÿê³ ìàþòü çà ìåòó ïîêðàùèòè ñâ³é 
ð³âåíü âîëîä³ííÿ ³íîçåìíî¿.

Äå çàðåºñòðóâàòèñÿ äëÿ òîãî ùîá âçÿòè 
ó÷àñòü â English Marathon?

Äëÿ îõî÷èõ âçÿòè ó÷àñòü â English 
Marathon ïîòð³áíî çàðåºñòðóâàòèñÿ 
íà îñâ³òí³é ïëàòôîðì³ INTITA ³ ðîç-
ïî÷àòè âèêîíàííÿ çàâäàíü â çðó÷íèé 
÷àñ, áåç â³äðèâó â³ä îñíîâíèõ ñïðàâ 
intita.com/module/ua/E_Marathon

English Ìàðàôîí — äëÿ òèõ, õòî â³ä-
êðèòèé íîâîìó äîñâ³äó, õî÷å âäîñêî-
íàëèòè ñâîþ àíãë³éñüêó íà ïðàêòèö³ ³ 
âèêîðèñòîâóâàòè âñ³ äîñòóïí³ ñïîñîáè 
äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè.
Âåá-ñàéò: ita.in.ua, 
e-mail: ita.in.ua@gmail.com
Òåë.: (067)431–19–21

Інформація Вінницької міської ради Вінницької області про проведення 
земельних торгів у формі аукціону (аукціон № 23731 лот № 46033)

English Marathon – кинь собі виклик!

БЛОГ

БЛОГ

РЕКЛАМА
465222

468282

468474
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АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Çà äàíèìè Öåí-
òðó Ãðîìàäñüêîãî 
çäîðîâ’ÿ, â Óêðà-
¿í³ çà îñòàíí³é 

òèæäåíü íà ÃÐÂ² çàõâîð³ëè 
184 894 ëþäèíè, ³ç íèõ 64,6% — 
ä³òè â³êîì äî 17 ðîê³â. Ç ïî÷àò-
êó åï³äåì³÷íîãî ñåçîíó, à ñàìå: 
ç 30 âåðåñíÿ 2019 ðîêó äî ê³íöÿ 
ñ³÷íÿ 2020 ðîêó, ïåðåõâîð³ëî 6,6% 
íàñåëåííÿ êðà¿íè. Çà öåé ÷àñ ãîñ-
ï³òàë³çóâàëè 74 454 õâîðèõ, ç íèõ 
78,1% — ä³òè. Çà îñòàíí³ ï’ÿòü 
ì³ñÿö³â â³ä óñêëàäíåíü ãðèïó ïî-
ìåðëî 13 õâîðèõ. Ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ ëèøå çà îñòàíí³é òèæäåíü 
çàõâîð³ëè 13 831 ëþäèíà, ç íèõ 
8824 äèòèíè (öå 64%). Ëåòàëüíèõ 
âèïàäê³â íå áóëî.

СТРІМКИЙ ЗЛЕТ 
Ùå 28 ñ³÷íÿ ð³âåíü çàõâîðþ-

âàíîñò³ íà ãðèï òà ÃÐÂ² â ì³ñò³ 
òà îáëàñò³ áóâ íèæ÷èé íà 10% 
â³ä åï³äïîðîãó. Ïðî öå ãîâîðèëà 
äèðåêòîð îáëàñíîãî äåïàðòàìåí-
òó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ëþäìèëà 
Ãðàáîâè÷. Òîä³ áóëî çàô³êñî-
âàíî 16 âèïàäê³â çàõâîðþâàí-
íÿ íà ãðèï òèïó À ³ 56 âàæêèõ 
âèïàäê³â â³ðóñíî-áàêòåð³àëüíèõ 
ïíåâìîí³é. Òà âæå 30 ñ³÷íÿ ó îá-
ëàñò³ òà ì³ñò³ îãîëîñèëè êàðàíòèí 
ó øêîëàõ, à ð³âåíü çàõâîðþâàíîñ-
ò³ íà ÃÐÂ² òà ãðèï ïåðåâèùèâ 
åï³äïîð³ã íà 23%.

Çà ñëîâàìè çàâ³äóâà÷à â³ää³ëó 
åï³äåì³îëîã³÷íîãî íàãëÿäó (ñïî-
ñòåðåæåííÿ) òà ïðîô³ëàêòèêè 
³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü «Ëà-
áîðàòîðíîãî öåíòðó ÌÎÇ» Ñòå-
ïàíà Òîì³íà, Âñåñâ³òíÿ îðãàí³çà-
ö³ÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â ìèíóëîìó 
ðîö³ ïðîãíîçóâàëà, ùî íàéá³ëüø 
ïîøèðåíèìè â ñâ³ò³ áóäóòü ÷îòèðè 
øòàìè ãðèïó: «Êàíçàñ» (ÀH3N2), 
«Áð³ñáåí» (ÀÍ1N1), «Êîëîðàäî» 
(òèï B Victoria) ³ «Ïõóêåò» (òèï B 
Yamagata). Íà ï³äñòàâ³ öèõ ïðî-
ãíîç³â ³ ðîçðîáëÿëèñÿ ïîë³êîì-
ïîíåíòí³ âàêöèíè.

— Íà ñüîãîäí³ íàéá³ëüøå çó-
ñòð³÷àºòüñÿ ãðèï òèïó ÀÍ1N1 
«Áð³ñáåí», — ãîâîðèòü Òîì³í. — 
Ãðèï òèïó ÀH3N2 «Êàíçàñ» íà-
áàãàòî ð³äøå.

Çà ñëîâàìè åï³äåì³îëîãà, öåé 
øòàì ãðèïó À Í1N1 ìè ê³ëüêà 
ðîê³â òîìó íàçèâàëè «Ñâèíÿ÷èì 
ãðèïîì», àëå òàê ÿê êîæíîãî 
ðîêó â³ðóñ ãðèïó ìóòóº — òåïåð 
â³í ìàº íàçâó «Áð³ñáåí». Öå òåæ 
íå íîâèé øòàì ãðèïó, âò³ì, â³í 
ìàº ñâî¿ îñîáëèâîñò³. ² çàêëþ-
÷àþòüñÿ âîíè â òîìó, ùî éîãî 
äîâîë³ âàæêî ïåðåíîñÿòü ëþäè ç 
ãðóï ðèçèêó. Çîêðåìà, ìîâà ïðî 
õâîðèõ ç öóêðîâèì ä³àáåòîì, àñò-
ìîþ, íàäëèøêîâîþ âàãîþ (ÿêà 
ñóïðîâîäæóºòüñÿ ð³çíèìè âàæ-
êèìè ñòàíàìè) ³ âàã³òíèõ. ²íøèé 
øòàì ãðèïó «Êàíçàñ», ÿêèé ñêî-
ð³ø çà âñå òåæ äàñòü ïðî ñåáå 
çíàòè, îñîáëèâî íåáåçïå÷íèé äëÿ 
íåùåïëåíèõ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó 

ЯКИЙ ГРИП ЗАКРИВ ШКОЛИ 
ВІННИЦІ НА КАРАНТИН?
Не треба паніки  До 14 лютого 
вінницькі школярі на карантині через 
епідемію грипу. Епідпоріг перевищений 
на 23% і кількість хворих лише 
за тиждень рахується тисячами. Крім 
того, у Вінницькій області спалахнув 
пташиний грип. А на додачу вже 
24 країни захопив коронавірус, 
від якого померло більше 400 людей. 
Чого саме варто боятися?

Всесвітня організація охорони 
здоров’я (ВООЗ) щодня публікує 
дані про захворілих на корона-
вірус, про тяжкі випадки та про 
летальні.
На сьогодні коронавірус розпо-
всюдився на 24 країни. Усього 
зареєстровані 20229 випадків 
хвороби, 419 людей вже по-
мерли. 
В Україні, за даними організації, 
коронавірусу немає.
У світі ж:

Китай — 20069 хворих (418 — 
померли) 
Японія — 20 хворих 
Корея — 15 хворих 
В’єтнам — 9 хворих 
Сінгапур — 18 хворих 
Австралія — 12 хворих 
Малайзія — 8 хворих 
Камбоджа — 1 хворий 
Філіппіни — 2 хворих (1 людина 
померла) 
Таїланд — 19 хворих 
Непал — 1 хворий 

Шри-Ланка — 1 хворий 
Індія — 4 хворих 
США — 14 хворих 
Канада — 4 хворих 
Франція — 6 хворих 
Фінляндія — 1 хворий 
Німеччина — 12 хворих 
Італія — 2 хворих 
Росія — 2 хворих 
Іспанія — 1 хворий 
Швеція — 1 хворий 
Великобританія — 2 хворих 
ОАЕ — 5 хворих 

Як шириться коронавірус світом 

(òàê³, ÿê ïðàâèëî, ï³çíî çâåðòà-
þòüñÿ çà äîïîìîãîþ, òà ïîìèðà-
þòü â³ä óñêëàäíåíî¿ ïíåâìîí³¿).

СТРАШНИЙ КОРОНАВІРУС 
Ïðî äàíèé â³ðóñ íå ãîâîðèòü 

ëèøå ë³íèâèé, à êàäðè ç íî-
âèí ä³éñíî íàâ³þþòü ñòðàõ. Ùî 
íà ñüîãîäí³ â³äîìî? Çàõâîðþâàí-
íÿ ïî÷àëîñÿ ç òâàðèííîãî ðèíêó 
ì³ñòà Óõàíü, Êèòàé. Îñòàííÿ ³í-
ôîðìàö³ÿ âêàçóº, ùî çàðàæåííÿ 
â³äáóëîñÿ â³ä òâàðèíè, ñêîð³ø 
çà âñå ïåâíîãî âèäó çì³¿ ÷è ìàâ-
ïè. Ï³çí³øå âèÿâèëîñÿ, ùî â³ðóñ 
òàêîæ ïåðåäàºòüñÿ â³ä ëþäèíè 
äî ëþäèíè ïîâ³òðÿíî-êðàïåëü-
íèì øëÿõîì. Ùî ñòâîðþº äî-
äàòêîâó íåáåçïåêó.

— Ïåðø³ ñèìïòîìè íàãàäó-
þòü çâè÷àéí³ ïðîÿâè ÃÐÂ², — 
ãîâîðèòü ë³êàð-òåðàïåâò Àíäð³é 
Øèìàíñüêèé. — Ïðîòå ó äåÿêèõ 
õâîðèõ äîñèòü øâèäêî ðîçâè-
âàºòüñÿ â³ðóñíà ïíåâìîí³ÿ òà 

âàæêà äèõàëüíà íåäîñòàòí³ñòü. 
Ñïåöèô³÷íèõ ìåòîä³â ë³êóâàííÿ 
íà ñüîãîäí³ íåìàº, òîìó îñíîâíå 
ë³êóâàííÿ — ñèìïòîìàòè÷íà òå-
ðàï³ÿ òà äèõàëüíà ï³äòðèìêà.

Àíäð³é Øèìàíñüêèé êàæå, ùî 
öå íå ïåðø³ âèïàäêè õâîðîáè, ÿê³ 
ñïðè÷èíåí³ êîðîíàâ³ðóñîì. Ñõîæ³ 
âèïàäêè áóëè ó 2002–2003 ðîö³ 
âèêëèêàí³ â³ðóñîì SIRS, òîä³ 
çàõâîð³ëî á³ëüøå 8000 òèñÿ÷ 
îñ³á, ³ áëèçüêî 800 ïîìåðëî. 
À ó 2013 ðîö³ íà áëèæíüîìó ñõîä³ 
áóâ çàô³êñîâàíèé â³ðóñ MERS, 
ÿêèé ïðèçâ³â äî áëèçüêî 1200 âè-
ïàäê³â çàõâîðþâàííÿ, ç íèõ 
áëèçüêî 500 ëåòàëüíèõ âèïàä-
ê³â. Âò³ì, ìàñøòàáè íèí³øíüî¿ 
ñèòóàö³¿ âðàæàþòü, àäæå ÂÎÎÇ 
÷åðåç êîðîíàâ³ðóñ îãîëîñèëà 
íàäçâè÷àéíó ñèòóàö³þ, âøîñòå 
çà îñòàíí³õ 15 ðîê³â.

— Òà âàðòî ðîçóì³òè, ùî â³ðóñ 
ïåðåäàºòüñÿ ëèøå ïðè êîíòàêò³ ç 
õâîðèì, — êàæå Øèìàíñüêèé. — 
Òîæ áàíàíè ¿ñòè ìîæíà, íå âå-
ä³òüñÿ íà ôåéêè, òàêîæ ìîæíà 
çàáèðàòè ïîñèëêè ç Àë³åêñïðåñó.

Äî ðå÷³, âèÿâèòè êîðîíàâ³ðóñ 
íàø³ ë³êàð³ íå ìîæóòü, íåìàº â³ä-
ïîâ³äíèõ òåñò-ñèñòåì.

Ñòåïàí Òîì³í ââàæàº, ùî íà-
ñòóïíîãî òèæíÿ â íàñ âîíè ìî-
æóòü ç’ÿâèòèñÿ, à ïîêè ùî óñ³ 
âèïàäêè, ÿê³ âèêëèêàþòü ï³äîçðè, 
òåñòóþòü ìåòîäîì âèêëþ÷åííÿ.

— Òîáòî ÿêùî õâîðèé ìàº 
ñèìïòîìè ÃÐÂ² (à ñàìå âîíè º 
òàêîæ ïî÷àòêîâèìè ñèìïòîìàìè 
êîðîíàâ³ðóñó ³ ãðèïó), éîãî ñòàí 
àíàë³çóþòü òà òåñòóþòü íà âñ³ â³-
äîì³ ³íôåêö³¿ òà õâîðîáè, — ãî-
âîðèòü Òîì³í. — Êîëè æ í³÷îãî 
íå ï³äòâåðäèëîñü, òåðì³íîâî ³í-
ôîðìóþòüñÿ ëàáîðàòîðí³ öåíòðè 
ÌÎÇ. Çðàçêè ìàòåð³àë³â õâîðîãî 
äîñòàâëÿþòü äî â³ðóñîëîã³÷íî¿ ðå-
ôåðåíñ ëàáîðàòîð³¿. Ïîò³ì ìàº 
áóòè ïðèçíà÷åíå ïàòîãåíåòè÷íå 
òà ñèìïòîìàòè÷íå ë³êóâàííÿ 
òà ðåòåëüíèé ìîí³òîðèíã ñòàíó 
óïðîäîâæ 14 äí³â.

ПТАШИНИЙ ГРИП 
Óïåðøå çà îñòàíí³ òðè ðîêè 

â Óêðà¿í³ âèÿâèëè ñïàëàõ ïòàøè-
íîãî ãðèïó. Îñòàííÿ âåëèêà åï³äå-
ì³ÿ çàõâîðþâàííÿ ñïîñòåð³ãàëàñÿ 
â ªâðîï³ âçèìêó 2016–2017, êîëè 
çáóäíèê â³ðóñó ïîòðàïèâ ðàçîì ç 
ïåðåë³òíèìè ïòàõàìè ç Àç³¿.

Íîâèé ñïàëàõ ñòàâñÿ íà ï³ä-
ïðèºìñòâ³ «Õóòîð» ó Íåìèð³â-
ñüêîìó ðàéîí³. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
18 ñ³÷íÿ íà ï³äïðèºìñòâ³ â³ä 
íåâ³äîìî¿ õâîðîáè çàãèíóëî 
4856 ïòàõ³â, ãîëîâíèé âåòåðèíàð-
íèé ³íñïåêòîð îáëàñò³ îãîëîñèâ 
êàðàíòèí íà ï³äïðèºìñòâ³. Çà öåé 
÷àñ äîñë³äèëè á³îìàòåð³àë ïòèö³ 
òà îòðèìàëè ä³àãíîç ãðèï. Óñüîãî 
íà ï³äïðèºìñòâ³ áóëî 98 òèñÿ÷ 
ïòàõ³â, ¿õ âñ³õ çíèùèëè.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà â³ííèöü-
êîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðîäñïî-
æèâñëóæáè Â³êòîðà Áóðàâ³íñüêîãî, 
íà ñüîãîäí³ ñèòóàö³ÿ ç ïòàøèíèì 
ãðèïîì â îáëàñò³ ï³ä êîíòðîëåì. 
² â ³íøèõ ðàéîíàõ îáëàñò³ í³÷îãî 
ïîä³áíîãî íå ñïîñòåð³ãàëîñÿ.

Ïòàøèíèé ãðèï íàëåæèòü 
äî âåëèêî¿ ãðóïè ð³çíîìàí³ò-
íèõ â³ðóñ³â ãðèïó (â îñíîâíîìó 
âèêëèêàºòüñÿ â³ðóñàìè ãðèïó 
À H5N1), ÿê³ ñïî÷àòêó âðàæàþòü 
ïòàõ³â. Öåé â³ðóñ ìîæå ïðîò³êàòè 
áåçñèìïòîìíî, àëå ìèòòºâî, â³í 
ñèñòåìíî âðàæàº âíóòð³øí³ îð-
ãàíè ïòèö³, â³ä ÷îãî âîíà òàêîæ 
ìèòòºâî ãèíå. Â³ðóñè öüîãî ãðèïó 
äîñèòü ð³äêî, àëå ìîæóòü çàðàçè-
òè ëþäèíó. Çîêðåìà, ç 1997 ðîêó 
³ ïî ñüîãîäí³ çàðåºñòðîâàíî òðîõè 
á³ëüøå 100 ï³äòâåðäæåíèõ âèïàä-
ê³â çàðàæåííÿ ëþäåé â³ðóñàìè 
ïòàøèíîãî ãðèïó.

Ùå 28 ñ³÷íÿ ð³âåíü 
çàõâîðþâàíîñò³ â ì³ñò³ 
òà îáëàñò³ áóâ íèæ÷èé 
íà 10% â³ä åï³äïîðîãó. 
À 30 ñ³÷íÿ îãîëîñèëè 
êàðàíòèí ó øêîëàõ

Електронний 
лікарняний 
 Ç êâ³òíÿ â Óêðà¿í³ ìàþòü 
çàïðîâàäèòè åëåêòðîíí³ 
ë³êàðíÿí³.  
— Öåé êðîê ïåðåäáà÷àº 
àâòîìàòèçàö³þ ïðîöåñ³â òà 
äàº ìîæëèâ³ñòü â³äñë³äêóâà-
òè âåñü ïðîöåñ îôîðìëåííÿ 
ë³êàðíÿíîãî: êîæåí ë³êàð, 
ÿêèé âèäàº ë³êàðíÿíèé, 
ïîâèíåí áóäå ï³äïèñàòè 
äîêóìåíò ñâî¿ì öèôðîâèì 
ï³äïèñîì â åëåêòðîíí³é 
ñèñòåì³. ²íôîðìàö³ÿ ÷åðåç 
ðåºñòð ó Ïåíñ³éíîìó ôîíä³ 
áóäå àâòîìàòè÷íî ïåðåäàíà 
ó Ôîíä ñîö³àëüíîãî ñòðàõó-
âàííÿ — â óñòàíîâ³ îäðàçó 
çíàòèìóòü, ùî ëþäèíà çà-
õâîð³ëà ³ ïîâèííà îòðèìàòè 
êîìïåíñàö³þ. Âåñü ïðîöåñ 
áóäå ïðîçîðèì, — êàæå  
çàñòóïíèê ì³í³ñòðà ñîö³àëü-
íî¿ ïîë³òèêè Îëåã Êîâàëü.
Òàêîæ çàñòóïíèê ì³í³ñòðà 
íàçâàâ ïóíêòè, ÿê³ ãàðàí-
òóþòü ïðîçîð³ñòü ó ñèñòåì³ 
åëåêòðîííèõ ë³êàðíÿíèõ. 
Êîæåí ë³êàðíÿíèé ïî-
âèíåí áóòè ï³äïèñàíèé 
åëåêòðîííèì öèôðîâèì 
ï³äïèñîì — öå çàáåçïå÷èòü 
ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü ë³êàðÿ. Åëåêòðîííèé 
îá³ã äàñòü ìîæëèâ³ñòü â³ä-
ñë³äêóâàòè, ÷è ë³êàðíÿíèé 
âèäàâ ïðîô³ëüíèé ë³êàð òà 
äîçâîëèòü â³äñë³äêîâóâàòè 
ïîòåíö³éí³ «ñõåìè», êîëè 
«íà ë³êàðíÿíèé» ³äå ïîëî-
âèíà ñï³âðîá³òíèê³â ï³ä-
ïðèºìñòâà, ÿê³ çà ôàêòîì 
ïðîäîâæóþòü ïðàöþâàòè, 
àëå îòðèìóþòü ùå é âèïëà-
òè ç Ôîíäó ñîöñòðàõóâàííÿ.

Два тижні кору 
немає 
 Óïðîäîâæ îñòàíí³õ äâîõ 
òèæí³â ìåäèêè Â³ííè÷÷èíè 
íå çàðåºñòðóâàëè æîäíîãî 
âèïàäêó êîðó. Òèì ÷àñîì, 
ç ïî÷àòêó ðîêó çàõâîð³ëî 
äâîº ëþäåé. Âèïàäêè êîðó 
ðåºñòðóâàëèñÿ ó Æìåðèí-
ñüêîìó ðàéîí³ (1 âèïàäîê) 
òà Â³ííèö³ (1 âèïàäîê). 
Ìåäèêè íàãàäóþòü, ùî 
ºäèíèì åôåêòèâíèì çàñî-
áîì ïðîô³ëàêòèêè êîðó º 
âàêöèíàö³ÿ.
— Íà äàíèé ÷àñ â óñ³õ 
ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ 
çàêëàäàõ îáëàñò³, ÿê³ ïðî-
âîäÿòü ùåïëåííÿ, º â íà-
ÿâíîñò³ äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü 
êîìá³íîâàíî¿ âàêöèíè ïðî-
òè êîðó. Çàëèøêè äàíîãî 
ïðåïàðàòó ñêëàäàþòü 66 òè-
ñÿ÷ äîç âàêöèíè ÊÏÊ, — 
çàçíà÷àþòü ó «Â³ííèöüêîìó 
îáëàñíîìó ëàáîðàòîðíîìó 
öåíòð³ ÌÎÇ Óêðà¿íè».

КОРОТКОКОРОТКО
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РЕКЛАМА

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

(Ваталінська-Кушнір Марина Анатоліївна
Vatalinska-Kushnir Maryna)

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

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

МАРИНІ ПОТРІБНА 
ДОПОМОГА

Причини головного болю 
та найпоширеніші симптоми

ВІТА 
КАНАРСЬКА 
(АГАФОНОВА), 
ЛІКАР-
НЕВРОПАТОЛОГ 

Головні болі або цефалгії 
входять в число найбільш 
розповсюджених розладів 
нервової системи і зустріча-
ються у людей, незалежно 
від віку, соціального стану і 
місця проживання.

НАЙБІЛЬШ ЧАСТО 
ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ 4 ТИПИ 
ГОЛОВНИХ БОЛІВ
1.Мігрень:
 біль переважно однобічний,
 пульсуючого характеру,
 супроводжується 
нудотою, блюванням та іноді 
запамороченням,
 підвищена чутливість 
до подразників (світло, звуки, 
запахи їжі, парфумів),
 тривалість нападу може 
сягати від 4 годин до 3 діб,
 частіше зустрічається у жінок.
2. Головний біль напруги:
 біль по всій голові,
 тиснучого характеру (можна 
охарактеризувати, як відчуття 
каски на голові),
 виникає, переважно, 
в другій половині дня,
 проходить після 
відпочинку, сну.
3.Кластерний головний біль 
(гістаміновий):
 частіше однобічний,
 сверлячого характеру з 
віддачею в око, спинку носа, 
щелепу,
 почервоніння ока на стороні 
болю, виділення з носа, 
сльозотеча, підвищене 

потовиділення,
 нападопоподібний характер 
болю,
 триває близько 5 хвилин,
 частіше зустрічається 
у чоловіків.
4.Головний біль, що виникає 
при частому прийомі 
знеболюючих засобів 
(абузусний):
 виникає від надмірного 
вживання аналгетиків,
 біль по всій голові,
 симптоми нагадують напади 
мігрені,
 може розпочинатись зранку 
і тривати протягом дня,
 частіше у жінок.
Потрібно пам'ятати, що будь-
який тип і локалізація болю, 
в тому числі і головного, — це 
сигнал організму про те, 
що в організмі щось пішло 
не так і необхідно швидко все 
виправити. Тому не потрібно 
сприймати головний біль як 
дане, жити і миритися з ним.
Якщо ви виявили в себе 
хоча б один з видів 
перерахованого головного 
болю, бажано зробити 
електроенцефалографічне 
обстеження та звернутись 
за консультацією 
до лікаря-невролога.
Лікарі МЦ Альтамедика 
проводять комплексну 
діагностику та лікування з 
індивідуальним підходом 
до кожного пацієнта.

468973

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

ТРИ РІЗНІ 
ВІРУСИ — 
А СИМПТОМИ 
І ФІНАЛ МАЙЖЕ 
ОДНАКОВІ

Раніше організація оголошува-
ла п’ять надзвичайних ситуацій 
у сфері охорони здоров’я у світі:
 Свинячий грип, 2009 рік. Ві-
рус H1N1 поширився по всьому 
світу, загинуло понад 200 тисяч 
людей.
 Поліомієліт, 2014 рік.
 Вірус Зіка, 2016 рік. ВООЗ 

оголосила вірус Зіка надзвичай-
ною ситуацією у сфері здоров’я 
у 2016 році після того, як хвороба 
швидко поширилася Америкою.
 Ебола, 2014 та 2019 роки. 
Перша надзвичайна ситуація три-
вала з серпня 2014 року по бере-
зень 2016 року, оскільки майже 
30 тисяч людей були заражені, 

а понад 11 тисяч загинули в За-
хідній Африці.
 Другу надзвичайну ситуацію 
щодо вірусу Ебола оголосили 
у 2019 році, після спалаху хво-
роби в Конго.
Зараз маємо шосту надзвичайну 
ситуацію, через розповсюдження 
світом коронавірусу.

Надзвичайні ситуації Всесвітньої організації охорони здоров’я 

КОРОНАВІРУС 
Часті симптоми 
 Лихоманка 
 Кашель 
 Утруднене дихання 

Не часті симптоми 
 Діарея 
 Блювання 
 Пневмонія 
 Ниркова недостатність 

Діагностичні критерії:
Відвідування Китаю в анамнезі протягом 
останніх 14 днів до появи симптомів 
та/або тісний контакт з особою, яка 
перебувала у Китаї.
Або: Тісний контакт з особою, в якої 
лабораторно підтверджена коронавірусна 
інфекція.

Рекомендація лікарів: посилити 
особисту гігієну, уникати великого 
скупчення людей, не запускати застудні 
прояви, не їздити в Китай.

ГРИП 
  Прояви інтоксикації: ломота, озноб, 

головний та м’язовий біль з початку 
хвороби.

  Дискомфорт в очах: сльозотеча, 
почервоніння та світлобоязнь. Відчуття 
піску в очах.

  Задишка, відчуття нестача повітря — 
симптом вказує на дихальну недостатність.

Симптоми гострої форми грипу у дітей 
 будь-які проблеми з диханням 
 синюватий колір шкіри 
 не п’є достатньої кількості рідини 
 не прокидається або не реагує на вас 
  роздратована, не хоче, щоб її брали 

на руки 
  симптоми грипу починають зникати і 

стан дитини покращується, але згодом 
піднімається висока температура та 
посилюється кашель 

 лихоманка та висип на шкірі 

Симптоми гострої форми грипу 
у дорослих 
 проблеми з диханням 
 біль чи дискомфорт у грудях/животі 
 раптове запаморочення 
 розгубленість 
 багаторазове блювання 
  якщо симптоми грипу спочатку зника-

ють, а потім повертаються з лихоман-
кою та посиленим кашлем 

ДОВІДКА: Найбільший ризик заразитися грипом 
від хворого — з дня прояву перших симптомів 
до 3–7 днів після. Зазвичай загальні прояви 
з’являються в перші 2–3 дні, і саме тоді найви-
щий ризик заразитися вірусом від хворого.

Рекомендація лікарів: посилити 
особисту гігієну і вакцинуватись.

ПТАШИНИЙ ГРИП 
Від птаха — до птаха
Заражені птиці поширюють вірус через 
свою слину, носові секреції і фекалії.
Домашні птиці інфікуються через 
контакти з інфікованими птахами, або 
через контакт з поверхнею (земля, 
глина чи клітки), або їжею, зараженою 
вірусом.

Від птаха — до людини
Найчастіше люди заражалися 
пташиним грипом через безпосередній 
контакт з інфікованими птахами, 
поверхнею, зараженою секрецією 
чи виділеннями інфікованих птахів. 
Поширення вірусів пташиного грипу 
від однієї людини до іншої буває дуже 
рідко.

Симптоми пташиного грипу у людей 
  симптоми типові для звичайного грипу 

(температура, кашель, біль у горлі та 
біль у м’язах);

  може з’явитися інфекція очей, 
пневмонія, важкі респіраторні 
захворювання.

Рекомендація спеціалістів: 
у Держпродспоживслужбі 
рекомендують купувати м’ясо та яйця 
птиці в спеціально визначених місцях, 
уникати місця стихійної торгівлі. 
(Хоча і немає підтвердження ураження 
людини пташиним грипом через яйця 
чи м’ясо птиці). 
Також варто дотримуватись особистої 
гігієни (мити руки).
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА 
Найболючіше для мене за всі ці роки волонтерства розуміти, 
що здебільшого допомагають люди, які самі хворіють, не 
заможні, які рахують, по суті, кожну копійку... Дякую Вам 
ЛЮДИ! Низький Вам уклін. Я вірю, Господь все бачить.

ПРЕС-СЛУЖБА ФК «НИВА»

Çàãàëüí³ çáîðè ãðîìàäñüêî¿ 
îðãàí³çàö³¿ «Ôóòáîëüíèé êëóá «Íèâà-Â³-
ííèöÿ» â³äáóëèñÿ ó îñòàíí³é äåíü ñ³÷íÿ. 
Íà çàõîä³, îêð³ì êåð³âíèöòâà êîìàíäè, 
÷ëåí³â íàðîäíîãî êëóáó ³ âáîë³âàëüíèê³â, 
áóëè ïðèñóòí³ ãîëîâà Â³ííèöüêîãî ì³ñü-
êîãî ñïîðòêîì³òåòó Ñåðã³é Êðàºâñüêèé, 
éîãî çàñòóïíèê Ðîìàí Ñåì÷óê, âèêîíàâ-
÷èé äèðåêòîð îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó 
Ìèõàéëî Ïðîçîðîâñêèé, ãîëîâà îáëàñíî¿ 
îðãàí³çàö³¿ ñïîðòèâíîãî òîâàðèñòâà «Êî-
ëîñ» Ñåðã³é Òàòóñÿê, äèðåêòîð ÎÄÞÑØ 
Áëîõ³íà-Áºëàíîâà Ñåðã³é Êîâàëü.

Ïðåçèäåíò «Íèâè» Âàäèì Êóä³ÿðîâ 
íàãîðîäèâ ïàì’ÿòíèìè äèïëîìàìè ïàðò-
íåð³â ³ ïðåäñòàâíèê³â ÇÌ², ÿê³ íàéá³ëüø 
àêòèâíî ï³äòðèìóâàëè «Íèâó» ïðîòÿãîì 
2019 ðîêó. Â³äçíà÷èëè âîëîíòåð³â-âáîë³-
âàëüíèê³â, ÿê³ ïîñò³éíî ïðàöþþòü íà êî-
ðèñòü êëóáó. Òàêîæ ïåðåäàëè â³äçíàêó é 
äëÿ â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ñåðã³ÿ 
Ìîðãóíîâà, ÿêèé íå çì³ã áóòè ïðèñóò-
í³ì íà çàõîä³. Íîâèì ÷ëåíàì îðãàí³çàö³¿ 
«Ôóòáîëüíèé êëóá «Íèâà-Â³ííèöÿ» âè-
äàëè êàðòêè êëóáó. Â òîìó ÷èñë³ é Ñåðã³þ 
Òàòóñÿêó, â ÷àñè ïðåçèäåíòñòâà ÿêîãî 
íàøà êîìàíäà äîõîäèëà äî ô³íàëó Êóáêà 
Óêðà¿íè ³ ãðàëà â ºâðîêóáêàõ.

Âàäèì Êóä³ÿðîâ ïðîçâ³òóâàâ ïðî âèêî-
íàíó ïðîòÿãîì 2019 ðîêó ðîáîòó ³ îïðè-
ëþäíèâ ô³íàíñîâèé çâ³ò êëóáó. Ñåðåä 
³íøîãî, â³í íàãîëîñèâ íà óñï³øíîìó 
âèñòóï³ «Íèâè» U-19, ÿêà íàðàç³ ë³äè-
ðóº â ãðóï³ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ñåðåä 
îäíîë³òê³â. Ïàí Êóä³ÿðîâ âêîòðå íàãàäàâ, 
ùî ì³ñòó ³ ïðîôåñ³éíîìó êëóáó ïîòð³áåí 
ñó÷àñíèé ôóòáîëüíèé ñòàä³îí. ² ðîçïîâ³â 

ïðî íàÿâí³ áîðãè êëóáó íà çàãàëüíó ñóìó 
ïîíàä 359 òèñÿ÷ ãðèâåíü — öå âíåñîê 
ó ÏÔË, ô³íàíñîâà äîïîìîãà ôóòáîë³ñòàì 
òîùî. Õî÷à öå â³äíîñíî íåâåëèêà ñóìà 
ó ïîð³âíÿíí³ ³ç îïðèëþäíåíèìè âèòðà-
òàìè «Íèâè» çà ìèíóëèé ð³ê — ïîíàä 
6,3 ìëí ãðèâåíü.

Ìèõàéëî Ïðîçîðîâñüêèé àêöåíòóâàâ 
óâàãó íà ïðàâèëüíîñò³ êóðñó êåð³âíèöòâà 
«Íèâè» ùîäî ñòâîðåííÿ êëóáíî¿ âåð-
òèêàë³. Âîäíî÷àñ â³í ââàæàº, ùî òðåáà 
òðîõè ïî÷åêàòè, ùîá öåé çàäóì óñï³øíî 
ñïðàöþâàâ.

Òèì, ùî íèí³øíº êåð³âíèöòâî íèâ³âö³â 
îð³ºíòóºòüñÿ ñàìå íà â³ííèöüêèõ ôóòáî-
ë³ñò³â, âèñëîâèâ çàäîâîëåííÿ é Ñåðã³é 
Êðàºâñüêèé. Íåäàðìà ³ç 24 ãðàâö³â, ÿê³ 
ïåðåáóâàþòü ó êëóá³, ëèøå äâà ³íîãî-
ðîäí³!

— Ì³ñöåâ³ âîëåéáîëüí³ êîìàíäè, 

ñêëàäåí³ ³ç â³ííè÷àí, óñï³øíî ãðàþòü 
ó Ñóïåðë³ç³ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. Äÿêóþ 
êåð³âíèöòâó «Íèâè» çà òå, ùî îáðàëî 
àíàëîã³÷íèé êóðñ, — çàçíà÷èâ Ñåðã³é 
Êðàºâñüêèé.

Ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ÷ëåíàìè ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ô³íàíñîâîãî çâ³òó ïåðå-
éøëè äî çàòâåðäæåííÿ îíîâëåíîãî òðå-
íåðñüêîãî øòàáó. Íàãàäàºìî, ãîëîâíèì 
òðåíåðîì îñíîâíî¿ êîìàíäè º Îëåã Øó-
ìîâèöüêèé, ñòàðøèì òðåíåðîì — Îëåã 
Îñòàïåíêî, òðåíåðîì ³ç çàãàëüíîô³çè÷íî¿ 
ï³äãîòîâêè — Îëåíà Êîëîñ, ãîëîâíèì 
òðåíåðîì «Íèâè» U-19 — Îëåêñàíäð 
Äóäí³ê, éîãî ïîì³÷íèêîì — Â³òàë³é 
Ðèæêîâèé.

Ó ñâîºìó âèñòóï³ Îëåã Øóìîâèöüêèé 
íàãîëîñèâ, ùî íèí³øíº ì³ñöå «Íèâè» 
íå º çàêîíîì³ðíèì.

— Ðåàëüíî çà ð³âíåì ãðè ìè ìàëè á 
ïåðåáóâàòè íà 5–6 ì³ñöÿõ. Àëå, íà æàëü, 
â ïåðø³é ÷àñòèí³ ñåçîíó âòðàòèëè áàãàòî 
âàæëèâèõ î÷îê íà îñòàíí³õ õâèëèíàõ, — 
ñêàçàâ Îëåã Øóìîâèöüêèé.

Îëåã Îñòàïåíêî íàãàäàâ, ùî º êîð³í-
íèì â³ííè÷àíèíîì. Òîìó â³í çàäîâîëå-
íèé, ùî êåð³âíèöòâî «Íèâè» äàº øàíñ 
ïðîÿâèòè ñåáå ìîëîäèì ì³ñöåâèì âè-
êîíàâöÿì. Âîäíî÷àñ àêöåíòóâàâ óâàãó 
íà ñëàáê³é ìàòåð³àëüí³é áàç³ êëóáó.

— ß áðàâ ó÷àñòü â Ë³ç³ ªâðîïè. Êîëè 
ìè çìàãàëèñü ó Ëîíäîí³ ïðîòè ì³ñöåâîãî 
«Àðñåíàëó», îãëÿíóëè é êëóáíó ³íôðà-
ñòðóêòóðó. Öå áóâ ïðîñòî êîñì³÷íèé ð³-
âåíü! Ó «Íèâè» íåìàº âëàñíîãî ñòàä³îíó, 
êëóáíîãî àâòîáóñà, º ëèøå ôóòáîë³ñòè 
³ ì’ÿ÷³. Âîäíî÷àñ ÿ äîêëàäó âñ³õ çóñèëü 
äëÿ òîãî, ùîá äîïîìîãòè «Íèâ³» õî÷à á 

âèéòè íà ð³âåíü ïåðøî¿ ë³ãè, — ï³äêðåñ-
ëèâ Îëåã Îñòàïåíêî.

Ñïîðòèâíèé äèðåêòîð «Íèâè» Ìè-
õàéëî Êóíèöÿ ïîÿñíèâ ñåíñ ñòâîðåííÿ 
òðåíåðñüêî¿ Ðàäè êëóáó. ¯¿ î÷îëèâ åêñ-
òðåíåð æ³íî÷î¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè Âîëîäè-
ìèð Ðåâà, ÿêèé íå áóâ ïðèñóòí³é íà çó-
ñòð³÷³ — ñàìå â öåé ÷àñ çà çàâäàííÿì 
ÓªÔÀ ïðîâîäèâ òåñòóâàííÿ òðåíåð³â 
â Óãîðùèí³.

— Íèí³øíÿ ³äåîëîã³ÿ «Íèâè» — âè-
õîâàííÿ ìîëîäèõ ôóòáîë³ñò³â, ÿê³ ç ÷àñîì 
ìàþòü âëèâàòèñÿ äî îñíîâíî¿ êîìàíäè. 
Ñõîæèì ÷èíîì áóäóþòü êëóáíó âåðòè-
êàëü, ïðèì³ðîì, «Äèíàìî» ÷è «Øàõ-
òàð», — êàæå Ìèõàéëî Êóíèöÿ. — Âî-
ëîäèìèð Ðåâà äáàòèìå ùîäî ï³äâèùåííÿ 
ð³âíÿ íàøîãî íàéáëèæ÷îãî ðåçåðâó. Â³í 
áðàòèìå ó÷àñòü ó òðåíóâàëüíèõ çàíÿòòÿõ, 
ïðîâîäèòè ñåì³íàðè äëÿ òðåíåð³â.

Çà ñëîâàìè ïàíà Êóíèö³, ìåòà ñòâîðåí-
íÿ òðåíåðñüêî¿ Ðàäè ÔÊ êëóáó ³ ðîçâèòêó 
âñ³º¿ âåðòèêàë³ — ùîá êðàù³ âèïóñêíèêè 
â³ííèöüêèõ ôóòáîëüíèõ øê³ë íå çíèêà-
ëè, à ïîïîâíþâàëè ëàâè íàøîãî êëóáó 
ìàéñòð³â!

— Â öüîìó ñóòòºâî äîïîìîãëî ñòâî-
ðåííÿ «Íèâè» U-19, çà ùî ìè îñîáëèâî 
âäÿ÷í³ ¿¿ êóðàòîðó Þð³þ Êîðáóòó, — äî-
äàâ â³í. — Â «Íèâ³» U-19 ãðàâö³ îòðèìó-
þòü ñòèïåíä³þ, õàð÷óâàííÿ, ïðåì³àëüí³. 
Âîíè ï³äïèñàëè óãîäè íà ñïîðòèâíó ï³ä-
ãîòîâêó, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ äëÿ ñïîðòñìåí³â 
òàêîãî â³êó.

Çàâåðøèëàñÿ çóñòð³÷ ñï³ëêóâàííÿì 
ïðåäñòàâíèê³â àäì³í³ñòðàö³¿ òà òðåíåð-
ñüêîãî øòàáó «Íèâè» ³ç óáîë³âàëüíèêàìè, 
â³äïîâ³äÿìè íà çàïèòàííÿ.

Футбольний клуб «НИВА» 
розвивається як соціальний проект!
БЛОГ

РЕКЛАМА

ПРЕ

468919
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КІНО 

Джентельмени
Комедія, 5.02, поч. о 12.30, 19.30, 21.55
6.02–12.02, час сеансів за тел. 52–59–78

Віддана
Драма, 5.02, поч. о 15.50
6.02–12.02, час сеансів за тел. 52–59–78

ЕКС
Бойовик, 5.02, поч. о 17.40
6.02–12.02, час сеансів за тел. 52–59–78

Баранчик Шон: Фермагеддон
Анімація, 5.02, поч. о 12.10
6.02–12.02, час сеансів за тел. 52–59–78

Маленькі жінки
Драма, 5.02, поч. о 10.00, 14.40, 19.20
6.02–12.02, час сеансів за тел. 52–59–78

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

Наші котики
Комедія, 5.02, поч. о 20.10

Хижі пташки 
(Та фантастична Харлі Квін)
Пригоди, 6.02–12.02, поч. о 15.50, 18.00

Вечори французького кіно
Фестиваль, 6.02–8.02, поч. о 20.00

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Погані хлопці назавжди
Екшн, 5.02, поч. о 10.20, 19.10

Дулітл
Пригоди, 5.02, поч. о 12.25

Маленькі жінки
Драма, 5.02, поч. о 21.30

Наші котики
Комедія, 5.02, поч. о 12.40, 16.15

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
1917
Історична драма
5.02, поч. о 10.20, 12.50, 18.10, 20.40
6.02–12.02, довідка — за тел. (096)003–50–50

Маленькі жінки
Драма, 5.02, поч. о 10.00, 12.50, 18.00, 20.50
6.02–12.02, довідка — за тел. (096)003–50–50

Наші котики
Комедія, 5.02, поч. о 15.40, 20.40
6.02–12.02, довідка — за тел. (096)003–50–50

Погані хлопці назавжди
Екшн, 5.02, поч. о 9.30, 12.10, 14.50, 15.30, 17.30, 
20.10, 22.50
6.02–12.02, довідка — за тел. (096)003–50–50

Гламурний бізнес
Комедія, 5.02, поч. о 12.10
6.02–12.02, 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, серйоз-
ного, накачаного, мачо. Це Віталік! А тепер уявіть 
закомплексованого, сутулого, 40-річного холостяка 
з Маріуполя, який знімає кімнату, працює журна-
лістом, шукає сенс життя, гроші, турботу, любов і 
натхнення… Уявили? Це теж Віталік.
А тепер уявіть, як два абсолютно різні Віталіки жи-
вуть одне життя, яке так нагадує кожного з нас!
У цій надзвичайно сучасній та яскравій постановці 
вас чекає чимало відкриттів та здивувань, тонкий 
гумор і блискавична гра — справжні дикі емоції від 
найкращого незалежного театру України!
«Віталік» — одна з найжиттєвіших вистав «Дикого 
театру», адже на бекграунді життя головного героя 
відбуваються доленосні для країни події.
Приходьте 12 лютого о 19.00 у Будинку офіцерів — 
«Віталік» змінить ваше уявлення про сучасний театр, 
подарувавши найсильніші емоції!
Квитки — від 150 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах «Магігранду», «Універмагу», театру 
Садовського, Будинку офіцерів та Вінницької Вежі. 
Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63.

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

Bon appetit, 
або Гарнір по-
французьки
Комедія, 6.02, поч. о 18.30
Комедійна вистава ство-
рена за мотивами п'єси 
Марка Камолетті "Happy 
Birthday". Весела, легка та 

безтурботна п'єса. Сюжет інтригуючий. Радісний чоло-
вік Бернард проводжає дружину Жаклін до мами, щоб 
у її відсутність весело провести час зі своєю коханкою 
Сюзанною. Вечерю для них повинна приготувати 
куховарка Сюзетта. Дружина, коханка і, викликана з 
агентства служниця, багато разів міняються ролями, 
а чоловік і друг-коханець потрапляють в стан обдуре-
них "рогоносців". Це все перетворюється на абсурд і 
всі заплутуються і не розуміють, хто чий коханець.

Селфі зі Склерозом
Мала сцена. Комедія
5.02, 6.02, 8.02, поч. о 19.00

Я б тобі небо 
прихилив…
Мала сцена. Драма
7.02, поч. о 19.00
Психологічна, з новатор-
ським трактуванням дра-
ма від режисера Оксани 
Бандури та сценографа 

Лілії Задоянчук, балетмейстер — з. а. України Діана 
Калакай. Наповнена стражданням та пристрастю, 
пробуджує емоції, адже драматург “узяв життя”, 
у якому є місце для питань і відповідей… «Хто ми є? 
Де ми є?
Плаваєм, поки є сили…»

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

Ассоль
Історія однієї мрії
11.02, поч. о 16.00

Замовляю любов
Мала сцена. Комедія для дорослих
11.02, поч. о 19.00

Бог пообіцяв…
Зворушлива комедія про просте, про вічне
12.02, поч. о 14.00

Летюча миша
Оперета, 13.02, поч. о 18.30

Смішні гроші
Комедія для дорослих
14.02, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(Хм. шосе, 7 «Книжка», тел. 66-00-60)
Вартість квитків — 50 грн
Курочка Ряба
Казка-комедія, 8.02, поч. об 11.00 та 13.00

Подорож маленької зіроньки
Зоряно-музична казка
9.02, поч. об 11.00 та 13.00

Весільний бранч у Вінниці
У вас скоро весілля? Тоді #бранч_melanik саме 
для вас! Весільний бранч — це захід, під час 
якого ви дізнаєтеся все найцікавіше про ваше 
майбутнє весілля
Який має вигляд і скільки коштує весілля вашої 
мрії? Що цікавого і незвичайного на ньому може 
бути? Як працюють весільні організатори?
Що таке якісна координація?
Мета проведення заходу: надихнути на ство-
рення нового формату свят, які будуть душевні, 
індивідуальні та сповнені романтики кожної пари. 
Розказати реальні історії створення весіль в аген-
ції «Melanik».
Ресторація Нова Провінція, 1 березня, об 11.00. 
Вартість: 350 грн — квиток на одну особу, 600 грн — 
парний квиток для нареченої і нареченого. Більше ін-
формації та реєстрація за телефоном (063)0301008.

«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».

«Антитіла» у Вінниці
14 лютого у День за-
коханих гурт «Антитіла» 
накриє усіх музичною 
хвилею «Hello». Це 
восьмий тур гурту «Анти-
тіла», але вперше вони 
представили шоу такого 
формату для своїх при-

хильників. «Hello» — це два роки підготовки, синер-
гія мільйонів прихильників по всьому світу та праця 
великої команди «Антитіл». Концерт відбудеться 
у спортивному клубі «Нокаут».
Початок о 19.00, вартість входу — 300 грн.

Гурт «Моторолла» 
у Вінниці
8 лютого в Арт-пабі 
«Beer&Blues» виступить 
з концертом рок-гурт з 
Хмельницького «Моторол-
ла». Колектив створений 
у 1994 році. Неодноразо-

во ставав лауреатом та переможцем багатьох фес-
тивалів. На гостей вечора чекають найкращі музичні 
композиції гурту та потужне музичне звучання роко-
вої музики. Початок о 21.00, вартість входу 250 грн, 
в день концерту — 300 грн. Тел. (067)4307540.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 
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Досягнення 
самбістів
 Ó Ñóìàõ äîá³ã ê³íöÿ ÷åìï³-
îíàò Óêðà¿íè ç áîðîòüáè ñàìáî 
ñåðåä þí³îð³â òà þíàê³â. Ñòàð-
òóâàëè ï³âòèñÿ÷³ ñïîðòñìåí³â. 
Âèõîâàíö³ Â³ííèöüêî¿ ñïîð-
òøêîëè ¹ 5 ïîñ³ëè äâà äðóãèõ 
ì³ñöÿ ³ òðè òðåò³õ. Ó êîìàíä-
íîìó çàë³êó íà ï’ºäåñòàë ïî-
øàíè ï³äí³ìàëèñÿ çá³ðí³ Õàð-
êîâà, Êèºâà ³ íàøîãî ì³ñòà.

Спортшкола №1 
— знову перша
 Ó Øîñòö³ (Ñóìñüêà îáëàñòü) 
â³äãîìîí³â ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè 
ç õîêåþ íà òðàâ³ â ïðèì³ùåíí³ 
ñåðåä þíàê³â 2004–2005 ð. í. 
Çà ìåäàë³ áîðîëèñÿ äåñÿòü êî-
ìàíä. Çîëîòî ä³ñòàëîñÿ çá³ðí³é 
Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè ¹ 1.

Перемога 
тренера
 Ó â³äêðèòîìó ÷åìï³îíàò³ 
Â³ííèö³ ç øàõ³â âçÿëè ó÷àñòü 
75 ñïîðòñìåí³â. Ïåðåì³ã òðå-
íåð Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêî-
ëè ¹6 Âîëîäèìèð Âóñàòþê. 
Ðàçîì ç íèì òð³éêó êðàùèõ 
ñêëàëè Äìèòðî Ùåðáèíà ³ 
Îëåã Áèêîâñüêèé. ×åìï³îí-
êîþ ñåðåä æ³íîê ñòàëà þíà 
Êàòåðèíà Ñêàêóí.

Змагатимуться 
борці
 Ï’ÿòîãî-øîñòîãî ëþòîãî 
ó çàë³ Öåíòðàëüíîãî ì³ñüêî-
ãî ñòàä³îíó ïðîéäå â³äêðèòèé 
÷åìï³îíàò ì³ñòà ç â³ëüíî¿ áî-
ðîòüáè ñåðåä þíàê³â òà ä³â÷àò. 
Ïî÷àòîê — î 17.00.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №5 (1131)
Популярні двоходові задачі на кооперативний мат. У більшості з них цікаві 
задачі-близнюки, у яких рішення змінюється порівняно з основним. 

Задача №2517-2520
В. Чорноус (Одеса)
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1            I) ч. Ka8;            III) ч. Ka1;  IV) ч. Kh2

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №5 (1474) від 29 січня 2020 року 
Задача №2513
a) 1. Kpb6! Kpb8  2. Kpa6 Td6x;
b) 1. Kpc7! Kpa7  2. Kpc8 Tc5x — ідеальні мати 
Задача №2514
I. 1. f4! T:e5  2. Kpg8 Te8x; II. 1. Kpg8! T:f5  2. Kph8 Тf8x — правильні мати
Задача №2515
I. 1. Ta5! Tb2+  2. Kpa4 Tb4x — правильні мати
II. 1. Ta4! Kpc1  2. Tc4 Ta3x — ідеальні мати
Задача №2516
I. 1. Kpg1! Kpf3  2. Ch2 Cf2x; II. 1. Cf2! Kpf3  2. Cg1 Cg3x — ідеальні мати. 

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Øàõîâà êîìïîçèö³ÿ — öå ñêëà-
äàííÿ òà ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷. Öþ 
ñôåðó çà ¿¿ êðàñó ³ âèòîí÷åí³ñòü 
ùå íàçèâàþòü ïîåç³ºþ øàõ³â.

Äíÿìè äî þíàöüêîãî êëóáó 
«Ðîìàíòèê», ÿêèé º ô³ë³ºþ ñïîð-
òøêîëè ¹ 6, çàâ³òàâ ïðîâ³äíèé 
â³ííèöüêèé øàõîâèé êîìïîçèòîð 
Ìèêîëà Ïàðõîìåíêî. Â³í — ìàé-
ñòåð ñïîðòó ç øàõîâî¿ êîìïîçèö³¿ 
Þãîñëàâ³¿, ëàóðåàò âñåóêðà¿í-
ñüêèõ ³ ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñ³â. 

Ìèêîëà Ïàðõîìåíêî óñï³øíî 
çàéìàºòüñÿ óëþáëåíîþ ñïðàâîþ 
ïîíàä ï³âñòîð³÷÷ÿ. Íèí³ éîãî çà-
äà÷³ ðåãóëÿðíî âèõîäÿòü â ãàçåò³ 
RIA òà äåÿêèõ ³íøèõ. Ïàí Ïàð-
õîìåíêî ùîòèæíÿ ñêëàäàº ïîíàä 
äåñÿòîê çàäà÷. ×àñó íà öå ó íüîãî, 
ÿê ó ïåíñ³îíåðà, íå áðàêóº.

Ëåêö³þ â³äîìîãî øàõîâîãî 
êîìïîçèòîðà ñëóõàëè ÿê ïî÷àò-
ê³âö³, òàê ³ ïðèçåðè þíàöüêèõ 
÷åìï³îíàò³â ì³ñòà ³ îáëàñò³ Áîã-
äàí Ñòàí³ñëàâñüêèé, Âëàäèñëàâ 

Ïþðî, ²âàí Êðàìàðåíêî, Âîëî-
äèìèð Øàô³ð òà ³íø³. Ö³ øàõ³ñòè 
â ïåðøó ÷åðãó óñï³øíî âèð³øó-
âàëè çàâäàííÿ, çàïðîïîíîâà-
í³ ãîñòåì. Ïåðåâàæíî öå áóëè 
äâîõîä³âêè.

Çàâåðøèëàñÿ çóñòð³÷ äðóæí³ì 
ñï³ëêóâàííÿì ³ ôîòîãðàôóâàí-
íÿì íà çãàäêó. Íàäàë³ ó ïëàíàõ 
Ìèêîëè Ïàðõîìåíêà — ïðîâå-
äåííÿ ìàñîâîãî î÷íîãî êîíêóðñó 
ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷ ñåðåä þíèõ 
ñïîðòñìåí³â.

Майстер-клас шахового композитора

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

«Íèâà» ïðîâåëà ïåðøèé êîíòð-
îëüíèé ìàò÷ íà âè¿çä³ ïðîòè ñó-
ïåðíèêà ïî ãðóï³ «À» äðóãî¿ ë³ãè 
«Ïîë³ññÿ» (Æèòîìèð). 

МАТЧ ВИЙШОВ НЕПОГАНИМ
Äî 28-¿ õâèëèíè ãîñò³ âîëîä³ëè 

³ãðîâîþ ³í³ö³àòèâîþ. Ðàõóíîê â³ä-
êðèâ íàø ãîëåàäîð ßðîñëàâ Áðàñ-
ëàâñüêèé. Â³í îá³ãðàâ îïîíåíòà 
³ ãàðíî ïðîáèâ ó äàëüí³é êóò. 
Äðóãèé ãîë ïðîâ³â ï³ñëÿ ãàðíî¿ 
êîíòðàòàêè Àíòîí Áðèæ÷óê. 0:2!

Õî÷ öå áóâ ³ òîâàðèñüêèé ïî-
ºäèíîê, ãîñïîäàð³ íå çáèðàëèñÿ 
â³ääàâàòè ãðó, ³ ï³øëè âïåðåä â³-
ä³ãðóâàòè ïðîïóùåí³ ì’ÿ÷³. Ïåð-
øèé ãîë âäàëîñÿ â³ä³ãðàòè ï³ñëÿ 
ïåðåõîïëåííÿ ó öåíòð³. Ãàëåíêîâ 
ñïîê³éíî ðîç³áðàâñÿ ç çàõèñíèêà-
ìè ñóïåðíèêà ³ ïðîáèâ òî÷í³ñ³íü-
êî ó íèæí³é êóò âîð³ò — 1:2. Ùå 
äî ïåðåðâè ãîñïîäàðÿì âäàëîñÿ 
âèð³âíÿòè öèôðè íà òàáëî. Ç ïî-

äà÷³ êóòîâîãî Ñåì÷óê â³äïðàâèâ 
êðóãëîãî ó ñ³òêó âîð³ò — 2:2.

Ï³ñëÿ ïåðåðâè îáèäâ³ êîìàíäè 
íàìàãàëèñÿ òðèìàòè òåìï ãðè ³ 
ïîñò³éíî îáì³íþâàëèñÿ àòàêàìè. 
Îäíàê ó ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ 
âîíè íå áóëè íåáåçïå÷íèìè. 
Ëèøå â ñåðåäèí³ äðóãîãî òàéìó 
«æîâòî-çåëåíèì» âäàëîñÿ âèéòè 
âïåðåä. Ï³ñëÿ â³äì³ííî¿ ïåðåäà÷³ 
Òèìîøåíêà, çàáèòèì ì’ÿ÷åì â³ä-
ì³òèâñÿ çèìîâèé íîâà÷îê êîìàí-
äè. Öåé ãîë «Íèâà» ïðîïóñòèëà 
íà 60-é õâèëèí³ ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
â îáîõ êîìàíä â³äáóëàñÿ ñóòòºâà 
ðîòàö³ÿ ñêëàäó. Îòæå, 3:2.

— Ìàò÷ âèéøîâ íåïîãàíèì. 
Ìîæíà çðîáèòè çíèæêó íà çè-
ìîâèé ôóòáîë, àäæå ô³çè÷í³ êîí-
äèö³¿ ùå íå íà ïîòð³áíîìó ð³âí³. 
ßêùî á ïðèáðàòè íåîáîâ’ÿçêîâ³ 
ïîìèëêè ó íàøèõ ãðàâö³â, ìè 
ìîãëè á äîñÿãòè ïîçèòèâíîãî 
ðåçóëüòàòó ïðîòè «Ïîë³ññÿ», — 
ñêàçàâ ãîëîâíèé òðåíåð «Íèâè» 
Îëåã Øóìîâèöüêèé.

РАДА ТРЕНЕРІВ СТВОРИТЬ 
НИВІВСЬКИЙ СТИЛЬ
Профі  Вінницька «Нива» вийшла із 
зимової відпустки і перед початком сезону 
почала проводити контрольні поєдинки. 
Вболівальникам представили оновлений 
тренерський штаб, а також повідомили 
про створення Ради тренерів клубу

Задачі Миколи 
Пархоменка щотижня 
виходять у газеті RIA

Íàñòóïíèé êîíòðîëüíèé ìàò÷ 
«Íèâà» ïðîâåäå âäîìà ïðîòè «Ïî-
ä³ëëÿ» (Õìåëüíèöüêèé) ï’ÿòîãî 
ëþòîãî. Ãðàòèìóòü íà ñïîðòêîìï-
ëåêñ³ «Íèâà», ïî÷àòîê — î 14.00. 
Âõ³ä äëÿ ãëÿäà÷³â — â³ëüíèé.

ВТРАТИЛИ КАПІТАНА
Çì³íè ó òðåíåðñüêîìó øòàá³ â³-

ííèöüêî¿ «Íèâè» òðèâàþòü. Íà-
ïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó ç ïîñàäè 
ãîëîâíîãî òðåíåðà ï³øîâ Êîë³íñ 
Íãàõà, à öå âàêàíòíå ì³ñöå çà-
éíÿâ åêñ-ñòàðøèé òðåíåð Îëåã 
Øóìîâèöüêèé.

Íåùîäàâíî ïðåçèäåíò ÔÊ 
«Íèâà» Âàäèì Êóä³ÿðîâ ïîâ³äî-
ìèâ ïðî çàïîâíåííÿ âàêàíòíî¿ 
ïîñàäè ñòàðøîãî òðåíåðà. Íèì 
ïðèçíà÷åíèé â³ííèöüêèé ôóò-
áîë³ñò ³ â³äîìèé òðåíåð Îëåã 
Îñòàïåíêî. Â³í âîäíî÷àñ îï³êó-
âàòèìåòüñÿ âîðîòàðÿìè íàøî¿ 
êîìàíäè.

Îëåãó Îñòàïåíêî 42 ðîêè. 
Â³í ãðàâ âîðîòàðåì ó êëóáàõ: 

«Ïîä³ëëÿ» (Õìåëüíèöüêèé), 
«Ðîñü» (Á³ëà Öåðêâà), «Íèâà» 
(Áåðøàäü), «Íèâà» (Â³ííèöÿ), 
«Ôàêåë» (Âîðîíåæ), «Êðèâáàñ» 
(Êðèâèé Ð³ã), «Ìåòàë³ñò» (Õàð-
ê³â), «²íòåð» (Áàêó), «Âîðñêëà» 
(Ïîëòàâà), «Áàíàíö» (Â³ðìå-
í³ÿ), «²ëë³÷³âåöü» (Ìàð³óïîëü) 
òà «Îáîëîíü» (Êè¿â). Ó 2011–
2012 ðîêàõ òðåíóâàâ â³ííèöüêó 
«Íèâó». ²ç 2013 ðîêó ïðàöþâàâ 
ó òðåíåðñüêîìó øòàá³ ïîëòàâ-
ñüêî¿ «Âîðñêëè». Çîêðåìà, áóâ 
òðåíåðîì âîðîòàð³â.

Óæå â³äîìî, ùî â öüîìó ðîö³ 
«Íèâà» ðîáèòèìå ñòàâêó íà ì³ñ-
öåâèõ ãðàâö³â. Âîäíî÷àñ çà îáî-
ï³ëüíîþ çãîäîþ ñòîð³í ïðèïèíè-
ëàñÿ ñï³âïðàöÿ ç êàï³òàíîì, ï³â-
çàõèñíèêîì ²ãîðåì Ìàëÿðåíêîì 
òà çàõèñíèêîì Íàçàðîì Êîáåí-
äîþ. Ïàí Ìàëÿðåíêî, êîð³ííèé 
â³ííè÷àíèí, íå ñòàâ äåòàëüíî 
êîìåíòóâàòè ñèòóàö³þ. Ïðîòå â³í 
çàçíà÷èâ, ùî ïîêè íå âèçíà÷èâñÿ 
ç íîâèì êëóáîì.

Раду тренерів «Ниви» очолив 
відомий фахівець Володимир 
Рева. Він вже консультував наш 
клуб на початку його відновлен-
ня на професійному рівні, а далі 
працював головним тренером 
жіночої збірної України.
Рада тренерів «Ниви» створена 
з метою розробки стратегії роз-
витку всієї вертикалі ФК — ко-
манди майстрів, колективу U-19 
(юнаків до 19 років) і місцевих 
ДЮСШ, з якими підписано угоди 
про співпрацю.

До Ради тренерів, окрім Во-
лодимира Реви, увійшли Олег 
Шумовицький, Олег Остапенко 
(обидва — «Нива»), Олександр 
Дуднік, Віталій Рижковий (оби-
два — «Нива» U-19), а також 
представники ДЮСШ Блохіна-Бє-
ланова і ДЮСШ «Прем’єр-Нива». 
Планується, що вона допоможе 
усім нашим командам створити 
схожий малюнок гри, нивівський 
стиль. А також звести до одного 
знаменника тренувальний процес, 
починаючи від груп у спортшколах.

Екс-тренер жіночої збірної

У першому контрольному поєдинку в 2020 році «Нива» 
поступилася житомирському «Поліссю»
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Про пошуки 
рятівниці
 Ìàìà ä³â÷èíè, ÿê³é ñòà-
ëî çëå ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè â ïî-
¿çä³, ðîçøóêóº ðÿò³âíèöþ 
ñâîº¿ äîíüêè. Çà ñëîâàìè 
æ³íêè, á³ëüø³ñòü ïàñàæèð³â 
òà ïðîâ³äíèöÿ ïðèéíÿëè 
¿¿ äîíüêó çà íàðêîçàëåæíó. 
Ëèøå îäíà ç ïàñàæèðîê 
äîïîìîãëà ä³â÷èí³ ïðèéòè 
äî òÿìè. Â³äîìî, ùî æ³íêà 
âèéøëà ó Â³ííèö³.
Ó ìåðåæ³ ïîøèðþþòü äî-
ïèñ òåðíîïîëÿíêè Íàòàë³¿ 
Ñàëèê. Æ³íêà ïèøå, ùî 
â í³÷ ç 2 íà 3 ëþòîãî ¿¿ 
äîíüêà ïîâåðòàëàñÿ ç Êè-
ºâà äî Òåðíîïîëÿ ïî¿çäîì 
¹ 149 «Êðåìåí÷óê — Âî-
ðîõòà». Ó äîðîç³ ä³â÷èí³ 
ñòàëî çëå. Æ³íêà ïðèïóñ-
êàº, ùî äîíüêà îòðó¿ëàñÿ.
«Âîíà áåçïåðåñòàíêó áëþâà-
ëà. Áóëà òàêîþ çíåñèëåíîþ, 
ùî ëåäü ãîâîðèëà. Ïàñàæè-
ðè òà ïðîâ³äíèöÿ ÷îìóñü âè-
ð³øèëè, ùî âîíà íàðêîìàí-
êà. Àëå äî÷êà ñïîðòñìåíêà ³ 
í³êîëè íàâ³òü íå ïàëèëà», — 
éäåòüñÿ â äîïèñ³.
Îäíà ç ïàñàæèðîê äîïî-
ìîãëà þí³é ïàñàæèðö³.
Ïîñòóïèëàñÿ ä³â÷èí³ ñâî¿ì 
ì³ñöåì íà íèæí³é ïîëèö³, 
à íà çóïèíö³ êóïèëà äëÿ 
íå¿ ìåäèêàìåíòè. Ä³â÷èí³ 
ïîëåãøàëî.
«Íà æàëü, äî÷êà áóëà íà-
ñò³ëüêè çíåñèëåíà, ùî 
íàâ³òü íå ïîäÿêóâàëà ¿é 
³ íå ñïèòàëà, ÿê ¿¿ çâàòè. 
Ëèøå ïàì’ÿòàº, ùî æ³íêà 
âèéøëà ç ïî¿çäà ó Â³ííèö³, 
³ ùî ¿¿ äî÷êó çâàòè Àíô³-
ñîþ. Äóæå õî÷åòüñÿ çíàéòè 
öþ ëþäèíó ³ â³ääÿ÷èòè ¿é» 
– ïèñàëà ìàò³ð ä³â÷èíè ó 
ôåéñáóö³.
Ïîêè âåðñòàâñÿ íîìåð, 
ñòàëî â³äîìî, ùî Íàòàëÿ 
çíàéøëà òó, êîãî øóêàëà.
«ß çíàéøëà âæå æ³íî÷êó! 
Âîíà äóæå ñêðîìíà ³ íå 
õî÷å í³ÿêîãî ïàôîñó íàâêî-
ëî, — íàïèñàëà äî ðåäàêö³¿ 
Íàòàëÿ. — ß ¿é âæå â³ä-
äÿ÷èëà.»
Àëå, ÿêèì ÷èíîì öå áóëî 
çðîáëåíî, æ³íêà ãîâîðèòè 
íå çàõîò³ëà. 

КОРОТКОКОРОТКО

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

«ÆÅÎ» ïîêèíó-
ëî äîðåâîëþö³é-
íèé ìàºòîê ó ñå-

ðåäì³ñò³. Óïåðøå çà áàãàòî ðîê³â 
ïàì’ÿòêà ñòî¿òü ïóñòêîþ: óñ³ äâåð³ 
äî îñîáíÿêà îïå÷àòàí³ ñòð³÷êàìè 
ç íàïèñîì «Àãåíö³ÿ ìóí³öèïàëü-
íî¿ íåðóõîìîñò³» (ÊÏ, ñòâîðåíå 
â³ííèöüêîþ ì³ñüêðàäîþ).

Áóä³âë³, ùî ïîðÿä, òàêîæ çà-
êðèò³. Àëå íå âñ³ — â îäí³é ç íèõ 
ä³º êâàðòàëüíèé êîì³òåò «Öåí-
òðàëüíèé», ïðî ùî ðîçêàçàëà 
îäíà ç ïðàö³âíèöü:

— Ëþäè ñþäè ëåäü íå ùîäíÿ 
ïðèõîäÿòü, áî äóìàþòü, ùî òóò 
äîñ³ «ÆÅÎ». Êëåþ òàáëè÷êó, ùî 
òóò á³ëüøå íåìà ÆÅÊó, à ¿¿ çðè-
âàþòü. Ìàáóòü, ç³ çëîñò³, — êàæå 
æ³íêà.

— ßê äóìàºòå, ùî òóò áóëî á 
êðàùå çðîáèòè çàì³ñòü ÆÅÊó?

— Çâ³ñíî, ïîë³êë³í³êó ïîâåðíó-
òè! Êîëè áóëà ìàëåíüêîþ, òî ñàìå 
òóò ìåí³ ãëàíäè âèð³çàëè. ßê³ æ 
òóò ãàðí³ ôàõ³âö³ ïðàöþâàëè! Òèì 
á³ëüøå, ïðèì³ùåííÿ îñîáëèâî 
íå çì³íèëîñÿ: âîíî ³ äîñ³ ïðè-
ñòîñîâàíå äëÿ ìåäçàêëàäó. Áóâ ³ 
ðåíòãåíêàá³íåò, ³ îêóë³ñò, ³ õ³ðóð-
ãè. À â îêðåìîìó áóäèíî÷êó áóëà 
ñòåðèë³çàö³éíà. Óÿâ³òü, òàì âñå 
ìîãëè ñòåðèë³çóâàòè! — åìîö³éíî 
çãàäóº ïðàö³âíèöÿ êâàðòàëüíîãî 
êîì³òåòó.

Íà ê³íö³ íàøî¿ ðîçìîâè ïðà-
ö³âíèöÿ êâàðòàëüíîãî êîì³òåòó 
ùå ðàç êàæå, ùî ïîòð³áíî ïî-
âåðíóòè äèòÿ÷ó ïîë³êë³í³êó:

— Îò ÿêáè ¿ì ïðî öå õòîñü ñêà-
çàâ, ùî òóò ïîòð³áíà ïîë³êë³í³êà. 
Áóëî á ÷óäîâî, — ìàõàº ó á³ê áó-
ä³âë³ ì³ñüêðàäè òà éäå ó ñïðàâàõ.

ЧОМУ ВИЇХАВ ЖЕК 
Òîâàðèñòâî «ÆÅÎ» ùå ç 

2013 ðîêó çàéìàëî ïðèì³ùåííÿ 
áóäèíêó íà Îâîäîâà, 1. Ì³ñüê³ äå-
ïóòàòè ïåðåäàëè ï³äïðèºìñòâó ùå 
é äåê³ëüêà ãîñïîäàð÷èõ ñïîðóä 
á³ëÿ ìàºòêó, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 
1471 êâàäðàòíèé ìåòð.

Íèí³ æ àäì³í³ñòðàö³ÿ òîâàðè-
ñòâà ïåðå¿õàëà ó áóä³âëþ íà âó-
ëèö³ Àðàáåÿ, 2 À, à ¿õí³é «Ïðîçî-
ðèé îô³ñ» ðîçì³ñòèëè çà àäðåñîþ: 
âóëèöÿ Ðàòóøíî¿, 22 À. Ïðè÷èíà 
òîãî, ùî «ÆÅÎ» âè¿õàëî — ñïëèâ 
òåðì³í ä³¿ äîãîâîðó, ï³äïðèºì-
ñòâî â³äìîâèëîñÿ ïðîäîâæóâàòè 
îðåíäó, ïðî ùî ñêàçàëè ó ìåð³¿.

Çàãàëüíî â³äîìî, ùî çà îðåí-
äó ïðèì³ùåíü íà Îâîäîâà, 
ó 2015 ðîö³, ïðèâàòíà êîìïàí³ÿ 
ïëàòèëà 26 êîï³éîê çà ì êâ. (áåç 
ÏÄÂ). Òîáòî, çà îðåíäó âñüîãî 
êîìïëåêñó, ïëîùåþ ïîíàä 1400 
«êâàäðàò³â» ì³ñòî îòðèìóâàëî â³ä 
«ÆÅÎ» 382 ãðèâí³ ùîì³ñÿöÿ.

— Ìè âèõîäèìî ç òîãî, ùî 
âèð³øóº Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà. 
Òàêà ö³íà áóëà. Àëå ³íøèì ð³øåí-
íÿì ì³ñüêî¿ ðàäè áóëà âñòàíîâëå-
íà ïëàòà, çàëåæíî â³ä ðèíêîâî¿ 

КОМУ ДІСТАНЕТЬСЯ ОСОБНЯК, 
З ЯКОГО ВИЇХАЛО «ЖЕО» 
Під приватизацію?  З пам’ятки 
архітектури на Оводова, 1 виїхало 
товариство «ЖЕО». Мерія готується 
передати об’єкт інвестору. Водночас між 
вінничанами ширяться чутки, що тут знов 
буде медзаклад. Втім, не дитяча поліклініка, 
а приватна клініка пластичної хірургії

ö³íè çà öåé îá'ºêò. Äî òîãî æ, 
ùîì³ñÿöÿ áóëà ³íäåêñàö³ÿ ö³º¿ 
îðåíäè, âèõîäÿ÷è ç ïîêàçíèêà 
³íôëÿö³¿. ² êð³ì òîãî, òîâàðèñòâî 
ïëàòèëî êîøòè íà óòðèìàííÿ, 
ïîòî÷íèé ðåìîíò ³ ðåñòàâðàö³þ 
áóä³âë³, — ïðîêîìåíòóâàâ íèçüêó 
âàðò³ñòü îðåíäè äèðåêòîð äåïàð-
òàìåíòó êîìóíàëüíîãî ìàéíà ²ãîð 
Øóòàê.

Ï³ä ê³íåöü 2019 ðîêó îðåíä-
íà ïëàòà áóëà ³íàêøîþ: 34 òè-
ñÿ÷³ 77 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü àáî 
23,1 ãðèâí³ çà ì êâ.

ЗНИКНЕННЯ ЛІТЕРИ «А» 
Äåïóòàòè ì³ñüêðàäè 31 ñ³÷íÿ 

óõâàëèëè çì³íè äî «Ïåðåë³êó 
îá’ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ, çà ÿêèìè 
³íâåñòîð âèçíà÷àºòüñÿ øëÿõîì 
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó». ßê éäåòü-
ñÿ ó ð³øåíí³, îá’ºêòè êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ áóäóòü ïðîïîíóâàòèñÿ 
ï³ä ðåàë³çàö³þ ³íâåñòïðîåêò³â — 
áóä³âíèöòâî, ðåêîíñòðóêö³ÿ, ðåñ-
òàâðàö³ÿ, êàïðåìîíò.

Çîêðåìà, ó ïåðåë³ê äîäàëè 
ö³ë³ñíèé ìàéíîâèé êîìïëåêñ 
íà Îâîäîâà, 1. ²íâåñòîðàì ïðî-
ïîíóâàòèìóòü îá’ºêòè ç ë³òåðàìè 
«Á», «Â», «Ã», «Ä», îãîðîæó. Öå 
íåæèòëîâ³ áóä³âë³, ïëîùåþ â³ä 
61 äî 181 êâàäðàòíîãî ìåòðà.

Ïðèì³òíî, ùî íàéá³ëüøèé áó-
äèíîê (980 ì êâ.) öüîãî êîìïëåê-
ñó, à ñàìå ïàì’ÿòêó àðõ³òåêòóðè 
îñîáíÿê ë³êàðÿ Íîâ³íñüêîãî, 
íå âíåñëè ó ïåðåë³ê.

— ×åðåç òå, ùî áóäèíîê 

íà Îâîäîâà, 1 (ë³ò. «À») º 
ïàì'ÿòêîþ àðõ³òåêòóðè, ùî 
íå ï³äëÿãàº ïðèâàòèçàö³¿, òî ìè 
öåé áóäèíîê íå âïðàâ³ äîäàâàòè 
ó Ïåðåë³ê îá'ºêò³â ³íâåñòóâàííÿ. 
Óñ³ ³íø³ îá'ºêòè ö³ë³ñíîãî ìàé-
íîâîãî êîìïëåêñó ìîæíà áóäå 
ïðèâàòèçóâàòè, — ðîç’ÿñíèâ äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòó êîìóíàëü-
íîãî ìàéíà ²ãîð Øóòàê. — Òàêå 
ð³øåííÿ ìè óõâàëèëè, ùîá ïî-
÷àòè îô³ö³éíî ïðàöþâàòè. Òîìó, 
íå âèêëþ÷àþ, ùî íàäàë³ áóäåìî 
îáì³íþâàòèñÿ ïðîïîçèö³ÿìè ç 
Ì³íêóëüòóðè, ìîëîä³ òà ñïîð-
òó, ÿêå º öåíòðàëüíèì îðãàíîì 
ó ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè. Àäæå ñïîðóäè ìàéíîâîãî 
êîìïëåêñó íà Îâîäîâà, 1 º âçà-
ºìîçàëåæíèìè é íå ìîæóòü ³ñ-
íóâàòè îäíà áåç îäíî¿.

Òèì ÷àñîì, â ñîöìåðåæàõ ïðè-
ïóñêàþòü, ùî çàì³ñòü «ÆÅÎ» 
â áóä³âëþ âñåëèòüñÿ ïðèâàò-
íà êë³í³êà ïëàñòè÷íî¿ õ³ðóðã³¿ 
(bit.ly/2RISMCI).

— Ñüîãîäí³ òàêèõ ðîçìîâ 
íå âåäåòüñÿ: àí³ íà îô³ö³éíî-
ìó, àí³ íà íåîô³ö³éíîìó ð³âí³. 
Ãîâîðèòè ïðî òå, ùî òàì áóäå 
ïðèâàòíà êë³í³êà ÷è ïîâåðíóòü 
äèòÿ÷ó ïîë³êë³í³êó, äëÿ òîãî ïî-
âèíí³ áóòè ïðèéíÿò³ íîðìàòèâí³ 
äîêóìåíòè, ïîëîæåííÿ êîíêóðñó 
íà îðåíäó òîùî. Ñüîãîäí³ òàêèõ 
äîêóìåíò³â íåìàº. ² íèí³ çà-
ïóñêàºìî ïðîöåñ îáãîâîðåííÿ 
ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ ö³º¿ 
áóä³âë³, — ãîâîðèòü ²ãîð Øóòàê.

Будинок на вулиці Оводова, 
1 має статус пам’ятки архітек-
тури місцевого значення. Він 
внесений у реєстр під назвою 
«Особняк-лікарня (Палац)». 
Дослідники припускають, що 
будівлю було зведено між 1907 і 
1912 роками.
Попри розповсюджену назву 
«особняк Кумбарі», насправді 
будинок належав Костянтину Но-
вінському. Чоловік був лікарем та 
окрім роботи в земській лікар-
ні мав свою приватну лікарню, 
що діяла у його маєтку. А чому ж 
запам’яталася назва «Кумбарі»?
Землю (яку зараз займає має-
ток, закинутий парк, школа та 

інші об’єкти біля узбережжя 
річки — авт.) спочатку продали 
купцю Кумбарі, але пізніше вла-
да вирішила повернути землю 
громаді міста для облаштування 
зони відпочинку.
Восени 1899 року була створена 
адміністрація у справах Кумбарі, 
оскільки загальна сума його бор-
гів перевищувала мільйон рублів, 
а в кінці 1902 року Київський 
окружний суд визнав Кумбарі 
недієздатним, після чого міська 
влада Вінниці відсудила землю 
та розпродала її. Зокрема, одну з 
ділянок придбав міський голова 
Оводов. Інша ділянка дісталась 
Новінському (bit.ly/31cFZvi).

Належав лікарю Новінському 

Будинок Новінського — найбільший об’єкт комплексу 
на Оводова. Його не віддадуть інвестору, бо заборонена 
приватизація пам’яток архітектури
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467641

ÅÏ²ÄÅÌ²ß

РЕКЛАМА

За припущеннями з китайських 
фахівців, свого піку епідемія 
досягне через тиждень, а потім 
прогнозується її спад.
Кількість тих, кого вдалося ви-
лікувати, уже значно перевищує 
померлих. За офіційними дани-
ми китайського уряду, на ранок 
3 лютого вдалося врятувати від 
вірусу 479 осіб, число померлих 
становить 361 особа.

Незважаючи на позитивну тен-
денцію, на превеликий жаль, 
кількість інфікованих щодня 
зростає. Станом на ранок 3 лю-
того зафіксовано 17242 ви-
падки інфікування. За добу ця 
кількість зросла на 2831 ви-
падок. У лікарнях перебуває 
21558 людей, у яких виявили 
симптоми захворювання на ко-
ронавірус.

Пік епідемії прогнозують через тиждень 

467155

468474

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

— Òàê ìàëî ëþ-
äåé íà âóëèöÿõ Ïå-
ê³íà, ÿê íèí³, íà-
âðÿä ÷è ùå êîëèñü 

áóëî, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Àë³íà. — 
Ðåêîìåíäîâàíî íå âèõîäèòè ç³ 
ñâî¿õ äîì³âîê áåç íàãàëüíî¿ ïî-
òðåáè. Êèòàéñüêèì êîìïàí³ÿì 
äîçâîëåíî ïðàöþâàòè çà ðîç-
êëàäîì, ÿêèé âîíè âèçíà÷àþòü 
íà âëàñíèé ðîçñóä. Óñ³ íàâ÷àëüí³ 
çàêëàäè Ïåê³íà â³äêëàëè ïî÷àòîê 
íàâ÷àëüíîãî ñåìåñòðó.

— Íà âóëèö³ ìàéæå íå áó-
âàþ, ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì 

íå êîðèñòóþñÿ, çàäëÿ óíèêíåííÿ 
êîíòàêòó ç ³íøèìè ëþäüìè, — 
êàæå Àë³íà. — Íå çóñòð³÷àþñÿ ç 
äðóçÿìè. Ç ¿æåþ ïðîáëåì íåìàº, 
ïðàöþþòü ñëóæáè äîñòàâêè, õàð-
÷³ ìîæíà çàìîâèòè íà áóäü-ÿêèé 
ñìàê. Òàê ñàìî, ÿê ³ âñå ³íøå.

ª ëþäè ç Óêðà¿íè òà ç ³íøèõ 
êðà¿í ñâ³òó, ÿê³ ïîâåðíóëèñÿ 
äîäîìó: õòîñü çëÿêàâñÿ, õòîñü 
íå âèòðèìàâ òèñêó (çàðàç êî-
æåí äåíü ïî÷èíàºòüñÿ ç íîâèí 
òà ñòàòèñòèêè ê³ëüêîñò³ ³íô³êî-
âàíèõ òà ñìåðòåé ³ çàê³í÷óºòüñÿ 
òèì ñàìèì).

— Íà ìîº ïåðåêîíàííÿ, êîæåí, 
õòî çàðàç ó Êèòà¿, îñîáëèâî ò³, 
õòî â³äâ³äóâàâ ïðîâ³íö³þ Õóáåé, 

«ДОДОМУ З КИТАЮ НЕ ПОЇДУ» 
З епіцентру  Наша землячка Аліна 
Голуда четвертий рік працює в Китаї. 
Різдвяні свята провела з батьками і родиною 
у Калинівці. У Пекін повернулася якраз 
перед спалахом коронавірусу. Каже, має 
можливість повернутися додому, але не буде 
цього робити, аби не поставити під загрозу 
захворіти рідних, друзів, інших людей

ìàº óñâ³äîìëþâàòè ñâîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çà òå, ùîá íå çàíåñòè 
â³ðóñ â Óêðà¿íó.

Êèòàéö³ çàñòîñîâóþòü æîðñòê³ 
ïðîòèåï³äåì³÷í³ çàõîäè. Çàâäÿêè 
íèì ïî÷óâàþ ñåáå ó áåçïåö³. Öå 
ùå îäíà ïðè÷èíà, ÷îìó ïðè-
éíÿëà ð³øåííÿ çàëèøèòèñÿ òóò. 
Çàïîá³æí³ çàõîäè ïîøèðåííÿ 
â³ðóñó ïîñèëþþòüñÿ êîæíîãî 
äíÿ ³ ëþäè â³äïîâ³äàëüíî ¿õ äî-
òðèìóþòüñÿ. ßêùî ùå òèæäåíü 
òîìó íà âóëèöÿõ Ïåê³íà ìîæíà 
áóëî çóñòð³òè ëþäåé áåç ìàñîê, 
òî çàðàç òàêèõ íåìàº. Íàòîì³ñòü 
ó ñïåö³àëüíèõ çàõèñíèõ îêóëÿðàõ 
íå õîäÿòü. Äî ðå÷³, ö³íà ìàñîê 
äåùî çðîñëà â çâ’ÿçêó ç ï³äâè-
ùåíèì ïîïèòîì íà íèõ, àëå 
ãîëîâíå, ùî âîíè º â íàÿâíîñò³ 
ó äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³.

Ó ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ ñòîëèö³  
óñ³ì âèì³ðþþòü òåìïåðàòóðó, òàê 
ñàìî ÿê ³ ïåðåä âõîäîì ó áàãàòî-
ïîâåðõ³âêè. 

— Ìàþ çíàéîìèõ, ÿê³ ïîâåð-
íóëèñÿ ç ïðîâ³íö³¿ Õóáåé ïåðåä 
ñïàëàõîì åï³äåì³¿. ¯õ â³äðàçó æ 
ãîñï³òàë³çóâàëè, äåê³ëüêà äí³â 
óòðèìóâàëè ï³ä íàãëÿäîì íà êà-
ðàíòèí³ ³, í³÷îãî íå âèÿâèâøè, 
â³äïóñòèëè, — ðîçïîâ³äàº Àë³íà. 

Особливу увагу в Китаї приділяють виявленню тих 
людей, які повернулися з провінції Хубей
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ОВЕН 
Бажано звільнити більше часу 
для особистого життя. При 
цьому постарайтеся не лякати 
кохану людину ураганом ва-
ших почуттів. Краще направте 
надлишок енергії на оновлен-
ня іміджу та придбання нових 
модних речей.

ТЕЛЕЦЬ 
Успіх в особистому житті 
може зіграти з вами злий 
жарт, не варто викладати 
в соцмережі занадто відверті 
фотографії вашої пари. Навіть 
якщо ви зараз чарівні і добре 
виходите на знімках.

БЛИЗНЮКИ 
Особисте життя нарешті по-
чинає радувати вас. Збува-
ються найзаповітніші мрії. Всі 
неприємності позаду, вам за-
лишається лише в це повірити 
і насолоджуватися любов'ю. 

РАК 
У вівторок і четвер не варто 
призначати побачень. Є ймо-
вірність не так зрозуміти одне 
одного і посваритися. На-
долужити згаяне ви зможете 
в п'ятницю та неділю.

ЛЕВ 
Робота загрожує з'їдати 
більше часу, ніж вам би цього 
хотілося. Тому не дивуйтеся 
ревнощам і скандалам.

ДІВА 
В особистому житті цього 
тижня планується чимало 
хвилювань. Не всі вони будуть 
приємні, але не замикайтеся 
на своїх проблемах, вирішити 
їх допоможе хтось третій. 

ТЕРЕЗИ 
На початку тижня вас можуть 
очікувати захоплюючі любов-
ні пригоди. У суботу поста-
райтеся не чіплятися до свого 
обранця через дрібниці. 
Неділя — прекрасний день 
для примирення.

СКОРПІОН 
Постарайтеся вибрати пра-
вильний шлях, не з почуття 
обов'язку, а зі щирих почуттів. 
Той шлях, який подарує 
вам задоволення і взаємне 
кохання. І життя піднесе вам 
приємний сюрприз.

СТРІЛЕЦЬ 
У середині тижня можлива 
цікава зустріч з людиною, 
приємною у всіх сенсах. Вас, 
немов магнітом, притягне 
до неї, але не поспішайте 
розкриватися повністю.

КОЗЕРІГ 
Стосунки з коханою людиною 
зараз особливо довірливі і 
гармонійні. Партнер порадує 
вас приємними сюрпризами. 
Вам теж варто зробити для 
нього щось особливе.

ВОДОЛІЙ 
Не займайтеся з'ясуванням 
стосунків. Цього тижня 
головне — інтим, причому 
вкрай небажано ускладнюва-
ти його розмовами по душах і 
філософствуванням. 

РИБИ 
У коханні вас чекають радість і 
удача, якщо ви не будете над-
то задирати носа перед об-
ранцем. У вихідні постарай-
теся вибратися вдвох кудись 
у людне і веселе місце.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 5-11 ЛЮТОГО

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ 

— Сексуальна безграмотність, 
як була, так і залишається 
однією з найбільших про-
блем сучасного суспільства. 
Тому дуже багато пар (або 
один з пари) досить нега-
тивно ставиться до всього, 

що пов'язано з секс-шопами, адже це не-
зручно, соромно і призводить до розпусти. 
А дарма, адже у себе в спальні ви абсолютно 

вільні від умовностей (звичайно, за згодою 
обох сторін). І що ви там робите, як, коли, 
і за допомогою чого, нікого не стосується. 
Коли ви зможете позбутися умовностей, тоді 
на власному досвіді можете дізнатися, що гра 
в «секс» — одна з найцікавіших ігор. Тут і інте-
лект, і здатність відчувати бажання партнера, і 
навички спокушання. Ніщо краще не стимулює 
новий ковток сексуальної активності, як якась 
цікава сексуальна іграшка. Вона може бути для 
нього, може для неї, а може і для вас двох.

Цікаві аксесуари, вібратори, стимулятори і 
імітатори — все це допомагає набагато глиб-
ше зануритися в світ відчуттів. І тут хотілося б 
сказати окреме слово для особливо ревнивих: 
наявність у вашої дівчини фалоімітатора або 
вібратора в бічній тумбочці ліжка (або у вашо-
го хлопця аналогічної іграшки) ще не означає, 
що як сексуальний партнер ви не влаштовуєте. 
Швидше, це про те, що людина намагається 
краще пізнати себе, і дати чіткий зворотний 
зв'язок про те, що ви все робите правильно.

Коментар експерта

Ó Â³ííèö³ çðîñòàº ïîïèò íà 
ïðîäóêö³þ ñåêñ-øîï³â. Çà îñòàíí³ 
ê³ëüêà ðîê³â ê³ëüê³ñòü ìàãàçèí³â 
äëÿ äîðîñëèõ ó ì³ñò³ çðîñëà ç äâîõ 
äî ñåìè. Çà ñëîâàìè êîíñóëüòàíòà 
îäíîãî ç íàéñòàð³øèõ â³ííèöüêèõ 
ñåêñ-øîï³â Ðàäì³ëè Êîâàëüîâî¿, 
íàéïåðøèé òàêèé ìàãàçèí ó ì³ñò³ 
çàïðàöþâàâ ùå â 90-õ. Çíàõîäèâ-
ñÿ â³í íà Ï’ÿòíè÷àíàõ, íåïîäàë³ê 
çóïèíêè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîð-
òó. Äëÿ ì³ñòà öå áóëà ñïðàâæíÿ 
åêçîòèêà.

— Ìè â³äêðèëèñü ï’ÿòíàäöÿòü 
ðîê³â òîìó, àëå òàêîæ ìàëè åêçî-
òè÷íèé âèãëÿä. Äî íàñ õîäèëè, 
ÿê ó òåàòð àáî ìóçåé, — ðîçïî-
â³äàº Ðàäì³ëà Êîâàëüîâà. — Çâè-
÷àéíî, íå âñ³: õòî áóâàâ çà êîð-
äîíîì, âæå áóâ çíàéîìèé ç 
òàêîþ ïðîäóêö³ºþ ³ ïðèõîäèâ 
ö³ëåñïðÿìîâàíî. Âîíè ðàä³ëè, 
ùî Â³ííèöÿ äîðîñëà äî òîãî, 
ùî çà êîðäîíîì ñïðèéìàëîñü, 
ÿê çâè÷íà ñïðàâà.

ВИРОСЛИ НА ЕРОТИЧНИХ 
РЕКЛАМАХ 

Â Óêðà¿í³ äî öüîãî ÷àñó íåìàº 
÷³òêî¿ çàêîíîäàâ÷î¿ áàçè, ÿêà á 
ðåãóëþâàëà ä³ÿëüí³ñòü ìàãàçèí³â 
äëÿ äîðîñëèõ. Àëå ó íàñ ä³º Çàêîí 
«Ïðî çàõèñò ñóñï³ëüíî¿ ìîðàë³». 
Çà íèì ïðîäóêö³ÿ ñåêñøîï³â ìàº 
â³äïóñêàòèñü ó íåïðîçîðèõ, ãåð-
ìåòè÷íèõ ïàêóíêàõ òà íå ïðîäà-
ºòüñÿ íåïîâíîë³òí³ì.

— Íåùîäàâíî çàõîäèâ ìîëîäèé 
õëîïåöü, êàæå: «À ïàì’ÿòàºòå, âè 
ìåíå íå ïóñêàëè äî ìàãàçèíó, áî 
ÿ áóâ ìàëèé?», êàæó: «Ïàì’ÿòàþ, 
àëå æ òè âæå âèð³ñ — òåïåð çà-
õîäü», — ðîçïîâ³äàº Ðàäì³ëà. — 

Íå äèâíî. Ñó÷àñíà ìîëîäü ìåíø 
ñîðîì'ÿçëèâà ³ ïðîñò³øå ñòàâèòü-
ñÿ äî òàêèõ ðå÷åé, í³æ ëþäè ç 
ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â. Âîíè ðîñëè 
â òîé ÷àñ, êîëè â ê³îñêàõ ïðîäà-
âàëè åðîòè÷í³ æóðíàëè, ïî òåëå-
áà÷åííþ ïîêàçóâàëè ô³ëüìè äëÿ 
äîðîñëèõ ³ âæå áóâ ³íòåðíåò.

«ХІ-ХІ-ХІ» ТА СЕКС УТРЬОХ 
Íàéïîïóëÿðí³ø³ äí³ äëÿ çà-

êóïêè ó ìàãàçèíàõ äëÿ äîðîñ-
ëèõ — ñâÿòêîâ³. Îñîáëèâî Äåíü 
ñâÿòîãî Âàëåíòèíà òà 8 Áåðåçíÿ. 
Çà ñëîâàìè êîíñóëüòàíòà, áëèçü-
êî 30% â³äâ³äóâà÷³â ïðèõîäèòü 
äî ìàãàçèíó ïàðàìè. 

— Ìîëîä³ ïàðè, ÿê ïðàâèëî, 
ïðèõîäÿòü äî íàñ çà ð³çíèìè 
³ãðàøêàìè äëÿ åêñïåðèìåíò³â, — 
ðîçïîâ³äàº êîíñóëüòàíòêà. — 
Îáèðàþòü ùîñü ö³êàâå, ìîæëè-
âî, â³áðàòîðè òà ôàëî³ì³òàòîðè 
íà ïðèñîñêàõ. Âîíè êð³ïëÿòüñÿ 
íà áóäü-ÿêó ïîâåðõíþ ³ çâ³ëü-
íÿþòü ïàðàì ðóêè. Âèõîäèòü, 
íà÷å ñåêñ óòðüîõ. Âçàãàë³, «ñåêñ 
óòðüîõ» — öå ìàã³÷íà ôðàçà. ßê 
ò³ëüêè âîíà ïðîçâó÷àëà, ÷îëîâ³êè 
äàë³ íå ñëóõàþòü. Ïðî òàêèé ñåêñ 
ìð³þòü ³ ÷îëîâ³êè, ³ æ³íêè. Àëå 
íå âñ³ öå ìîæóòü çðîáèòè ó æèòò³.

×àñòî ó ìàãàçèíè äëÿ äîðîñëèõ 
ïðèõîäÿòü êîìïàí³ÿìè.

— Ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ òðàäèö³¿, 
òàê³, ÿê «ìàëü÷èøí³ê³» ³ «ä³â³øí³-
êè», — êàæå Ðàäì³ëà. — Õëîïö³ 
êóïóþòü íàäóâí³ ëÿëüêè, æàð-
òîìà ç íèìè ôîòîãðàôóþòüñÿ. 
Ìîðå ñì³õó òà çàäîâîëåííÿ âæå 
ï³ä ÷àñ ïîêóïêè é öå íàäîâãî 
çàïàì’ÿòîâóºòüñÿ.

Äî ãàëàñëèâèõ êîìïàí³é òóò 

ЗА ЧИМ ВІННИЧАНИ ХОДЯТЬ 
У МАГАЗИНИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ
Шопінг  Вивчаємо продукцію та 
відвідувачів вінницьких секс-шопів. Хто 
ходить у місцеві магазини для дорослих, 
що найчастіше купують та чому продукція 
секс-шопів не підлягає поверненню. 
Поговорили з консультантом одного з 
найстаріших вінницьких секс-шопів про 
те, як змінились еротичні вподобання 
вінничан за останні п'ятнадцять років

òàêîæ çâèêëè. Àëå, çà ñëîâà-
ìè Ðàäì³ëè: «Õ³-õ³ òà õà-õà òóò 
íå ïðîõîäèòü».

— Êîëè ìîëîäü ïî÷èíàº ñì³-
ÿòèñü òà âóëüãàðíî æàðòóâàòè — 
öå ìåíå îáðàæàº, — ðîçïîâ³äàº 
âîíà. — ß çàâæäè êàæó, ùî ó íàñ 
íå öèðê. Çàçâè÷àé öüîãî âèñòà÷àº, 
ùîá âñå ïðèñ³êòè. ×àñòî ìîëîäü 
ïðèõîäèòü êîìïàí³ÿìè, áî ïî-
îäèíö³ ñîðîìèòüñÿ. Çàçâè÷àé, 
ïîò³ì ìîëîä³ ëþäè ç òàêèõ êîì-
ïàí³é ïîâåðòàþòüñÿ äî íàñ, àëå 
âæå ïîîäèíö³.

ВПОДОБАННЯ ЖІНОК 
ТА ЧОЛОВІКІВ 

Çàçâè÷àé, ÷îëîâ³êè á³ëüø êîí-
êðåòí³ òà ïðèõîäÿòü çà ÷èìîñü âè-
çíà÷åíèì. Æ³íêàì ïîäîáàºòüñÿ 
âñå ðîçäèâèòèñü. Àëå íàéïîïó-
ëÿðí³øèìè æ³íî÷èìè ïîêóïêà-
ìè âñå æ áóëè òà º â³áðàòîðè, 
à ÷îëîâ³÷èìè — øòó÷í³ âàã³íè.

— Áóâàþòü âèïàäêè, êîëè äðó-
æèíè êóïóþòü ñâî¿ì ÷îëîâ³êàì 
âàã³íè, — êàæå êîíñóëüòàíòêà. — 
Îñîáëèâî òèì, õòî íàäîâãî ¿äå 
ó â³äðÿäæåííÿ, íàïðèêëàä, äàëå-
êîá³éíèêàì. Çà ñëîâàìè Ðàäì³ëè, 
ïðî â³ê íàéñòàð³øîãî ÷îëîâ³êà, 
ÿêèé ïðèõîäèâ äî ìàãàçèíó, ãî-
âîðèòè âàæêî, àëå éîìó ïîòð³áíà 
áóëà äîïîìîãà, ùîá ï³äíÿòèñü 

ñõ³äöÿìè. Æ³íêè «çà 50» òóò òà-
êîæ íå ð³äê³ñòü.

— Æ³íêè ñòàðøîãî â³êó ÷àñòî 
â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä ñåêñó ï³ñëÿ 
êë³ìàêñó. Çâè÷àéíèé ëóáðèêàíò 
(ãåëü-çìàçêà) ó òàêèõ âèïàäêàõ 
ìîæå âèð³øèòè áàãàòî ïðîáëåì 
òà çáåðåãòè ñ³ì’¿, — ðîçïîâ³äàº 
êîíñóëüòàíòêà.

ХАЙ-ТЕК НОВИНКИ 
Ñåêñ-³íäóñòð³ÿ ñòð³ìêî ðîçâè-

âàºòüñÿ, ç êîæíèì ðîêîì àñîðòè-
ìåíò ïîïîâíþºòüñÿ íîâèíêàìè. 
Â Óêðà¿í³ ïîêè íåìàº ï³äïðè-
ºìñòâ, ÿê³ á øèðîêîìàñøòàáíî 
çàéìàëèñü âèðîáíèöòâîì òàêî¿ 
ïðîäóêö³¿. Óâåñü òîâàð ó ì³ñò³ — 
³ìïîðòíèé. Ñåðåä íîâèíîê, ÿê³ 
ç’ÿâèëèñü â³äíîñíî íåäàâíî — â³-
áðàòîðè íà àêóìóëÿòîðàõ òà We-
vibe (â³áðàòîð äëÿ ïàð), ÿêèìè 
ìîæíà êåðóâàòè ç³ ñìàðòôîíà.

— Çà öåé ÷àñ çì³íèëàñü ÿê³ñòü 
ìàòåð³àë³â, — ðîçïîâ³äàº êîíñóëü-
òàíò. — Íàâ³òü ÿêùî öå ñèë³êîí, 
òî â³í áåç çàïàõó òà ã³ïîàëåðãåí-
íèé. Íàéá³ëüøèé ïîïèò çàðàç 
ìàº ê³áåð øê³ðà. Âîíà íàáàãàòî 
ïðèºìí³øà çà çâè÷àéíèé ñèë³êîí.

Òåõí³÷íî ê³áåð øê³ðà — öå òåð-
ìîïëàñòè÷íà ãóìà. Âîíà åëàñòè÷-
íà ³ ç êëàñè÷íîþ òâåðäîþ ãóìîþ 
ìàº ìàëî ñï³ëüíîãî.

Найекзотичніший вигляд у магазині мають речі «садо-
мазо» спрямованості. Хоча купують їх вінничани не часто 



КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
ОЛЕКСАНДР ЦАРЕВСЬКИЙ, 
КООРДИНАТОР 
ВЕЛОПРОЕКТІВ

І хто це придумав, що 
з жінками складно? 
Підійшов, обійняв, сказав, 
що гарна, розумна… Якщо 

вже зовсім нічого в голову не лізе, спитай: 
«Я не зрозумів, ти схудла, чи що?»

***
Коли до лікаря Айболита принесли зайчика, 
якому відрізало лапки трамвайчиком, він 
пришив йому нові лапки…
Увага, питання: а де він їх взяв?

***
Вдень за терморегуляцію відповідає 
гіпоталамус. А вночі — висунута з-під ковдри 
нога…

***
Ложечка за маму… Ложечка за тата… Так і 
привчили… жерти за трьох

***
Конфлікт поколінь:
— Прєвєєєєд!
— Дратуті…

***
— Скільки вам потрібно часу?
— Зроблю за годину протягом тижня.

***
Відгадайте, хто сьогодні встане о шостій 
ранку і пробіжить п'ятнадцять кілометрів? Ні, 
це точно не я. Але, кажуть, такі люди дійсно 
існують.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

20 RIA, 
Ñåðåäà, 5 ëþòîãî 2020

ОВЕН 
Использование новых идей 
в работе позволит вам до-
биться важных результатов.

ТЕЛЕЦ 
Проявите мудрость и сдер-
жанность, а не поспешность 
и раздражительность. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Сконцентрируйте свои 
усилия на достижении 
поставленных целей. 

РАК 
Постарайтесь быть вни-
мательнее, не допускать 
ошибок в работе. 

ЛЕВ 
Вам придется тщательно 
готовиться к важному со-
вещанию или экзамену. 

ДЕВА 
Благоприятная неделя для 
того, чтобы что-то изменить 
и научиться новому. 

ВЕСЫ 
Наступает время монотон-
ной работы, а именно в ней 
вы можете проявить себя 
как сильная личность. 

СКОРПИОН 
Могут обостриться вопросы 
карьеры и власти, но в ре-
зультате вы получите 
прибыль и повышение. 

СТРЕЛЕЦ 
Желательно посвятить до-
статочно времени общению 
и новым знакомствам. 

КОЗЕРОГ 
Делайте для других только 
то, что сделали бы для себя, 
и не занимайтесь самооб-
маном.

ВОДОЛЕЙ 
Интересные идеи поста-
райтесь не отвергать сразу, 
среди них будут полезные.

РЫБЫ 
Вы почувствуете, что 
востребованы и нужны как 
на работе, так и дома. 

РЕКЛАМА

467682

468454

468786

468528

Юлія, 18 років
Фіналістка конкурсу «Міс Вінниця 2019». 
Фітнес-тренер, дуже люблю спорт. Взяти 
участь у конкурсі вирішила тому, що 
вважаю це викликом самій собі. Люблю 
все, що пов'язане з красою. Обожнюю 
сцену, публіку і т. д. Тому вирішила 
вдосконалюватися саме таким чином.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

тел: (093) 759 05 55, 
(096) 179 71 31
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а конкурсу «Міс Вінниця 2019». 

ренер, дуже люблю спорт. Взяяти ти и 
онкурсі вирішила тому, що 

це викликом самій собі. Люблю 
ов'язане з красою. Обожнюю 
бліку і т. д. Тому вирішила 
люватися саме таким чином.

Й ЗА УЧАСНИЦЬ 
RIA-2020» НА:

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

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

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

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

маркета 
або аналогічна)

Найгарніші  дівчата їздять 
з «Бліц таксі»


