
RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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 Війна між «смотрящими» від 
авторитетів та поліцією на Закарпатті 
має вінницького фігуранта. Чоловік 
родом з Калинівки став одним із 
двох заарештованих в результаті 
затримання озброєних людей на 
елітних машинах 

 Днями він вийшов під заставу 
розміром 315 тисяч гривень. Як 
пояснив на суді свою участь в 
резонансному криміналі та в яких 
історіях «світився» раніше?

с. 9

ЯК В ОБЛАСТІ 
ДІЛЯТЬ ТЕРИТОРІЇ 

МІНЯЮТЬ ПЛАТУ ЗА ДОСТАВКУ ГАЗУ с. 2

с. 3

ДИРИГЕНТА З КАЛИНІВКИ
«ПОВ’ЯЗАЛИ» ЯК БАНДИТА

Фото зі сторінки 
у Фейсбуці. У 
Ігоря Смоляра 
там не вказані 
особисті дані, але 
є друзі з Вінниці 
та Калинівки
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Про письмо 
Îò ÿ á â³ä ðåôîðì îñâ³òè 

õîò³â äî÷åêàòèñü ìîìåíòó, 
êîëè ç ïðåäìåòó «ìîâà» çà-
áåðóòü ïèñüìî â îêðåìèé 
ïðåäìåò — êàë³ãðàô³þ, ïðè-
ì³ðîì. Áî ìîâà — öå ïðà-
âèëà, ôîíåòèêà, ãðàìàòèêà 
³ îðôîãðàô³ÿ. À íå òå, ÿêèì 
ïî÷åðêîì òè öå âñå â³äòâî-
ðþºø. Òèì ïà÷å, ùî ñâ³ò 
ìàéæå ïåðåéøîâ íà ïèñüìî 
äðóêîâàíå.

Ðîçïîâ³ì âàì ³ñòîð³þ ñâî-
ãî ïèñåìíîãî æèòòÿ.

Ïî÷èíàþ÷è ç ìîìåíòó, 
êîëè ÿ âçÿâ âïåðøå ðó÷-
êó â ðóêó — ó ìåíå áóâ 
æàõëèâèé ïî÷åðê. Îò ïðî-
ñòî æàõ. ßê êóðêà ëàïîþ. 
Òîìó ó ìåíå âñ³ çîøèòè 
áóëè ñòðàøíî íåîõàéí³. ² 
öå ïîñò³éíî âèêëèêàëî êîã-
í³òèâíèé äèñîíàíñ â óñ³õ 
â÷èòåë³â, áî ïî âñ³õ ³íøèõ 
ìàðêåðàõ ó÷í³âñüêîãî óñï³õó 
ÿ áóâ äóæå îê. Ìåíå ïîñè-
ëàëè íà îë³ìï³àäè, ³ ì³ñöÿ 
íà íèõ çàâæäè áóëè äâîõ 
âèä³â — âèñîê³, êîëè êî-
ì³ñ³ÿ õîò³ëà ðîçáèðàòèñü 
â ìî¿õ êàðàêóëÿõ, ³ íèçüê³, 
êîëè íå õîò³ëà. Ñåðåäíüîãî 
íå áóëî í³êîëè.

Ó ìåíå âñå îê ç äð³áíîþ 
ìîòîðèêîþ ïàëüö³â, ðóêè ÿê 
ðóêè. Àëå ïèñàâ æàõëèâî ³ 
çà öåé ôàêò ìåí³ âèïèëè 
áàãàòî êðîâ³ â øêîë³. Êîæåí 
ââàæàâ ñâî¿ì îáîâ'ÿçêîì 
çðîáèòè çàóâàæåííÿ, ïî-
ðåêîìåíäóâàòè ñòàðàòèñü 
á³ëüøå, à äåÿê³ çíèæóâàëè 
îö³íêó.

Àíàëîã³÷íó ô³ãíþ ÿ ñïî-
ñòåð³ãàþ çàðàç ó ñâîãî ñèíà. 
Áàéäóæå çíàííÿ, ãðàìîò-
í³ñòü. Ïèøè îõàéíî!!

Íàùî â÷èòèñü 11 ðîê³â 
âèâîäèòè îõàéí³ êðóãë³ ë³-
òåðè, ÿêùî ïîò³ì öå çâî-
äèòüñÿ äî ðàç â òðè ì³ñÿö³ 
ñòàâèòè ï³äïèñ. Êîëè âè 
âîñòàííº íàïèñàëè ðó÷êîþ 
òåêñò îá'ºìîì õî÷ àðêóø à4?

ДУМКА

БЛОГЕР

Володимир Володимир 
ГЕВКОГЕВКО

ЮЛІЯ (36), БУХГАЛТЕРКА:
— Ні. Але частенько зранку 
дивлюсь на те, що з цього 
приводу передають. Прогноз 
не завжди збігається з реаль-
ністю. Народним прикметам 
довіряти також не звикла.

СЕРГІЙ (57), РОБІТНИК:
— Так. Останнім часом вони 
часто справджуються, але 
частіше ті, які публікують 
в інтернеті. Там все чомусь 
точніше, ніж на телебаченні 
чи радіо. 

ЛАРИСА (53), БУХГАЛТЕРКА:
— Мені подобається слідкува-
ти за прогнозами, хоч вони й 
не завжди збуваються. У при-
роди немає поганої погоди. 
Прогноз дивлюсь для плану-
вання своїх справ. 

ЯРОСЛАВ (25), ПРОГРАМІСТ:
— Ніколи не довіряю. Вони 
дуже часто бувають помил-
кові. Вчора дивився прогноз 
погоди, говорили, що має 
бути одна погода, а сьогодні 
виявилась інша. 

КАТЕРИНА (30), ПРОДАВЕЦЬ:
— Для мене це взагалі не ко-
рисна інформація. Сьогодні 
подивилась у Фейсбуці, що 
прогнозували сніг. А через 
кілька годин там же показу-
ють, що снігу не буде.

АНДРІЙ (32), ПІДПРИЄМЕЦЬ:
— Час від часу звертаюсь 
до програми в телефоні з 
прогнозом погоди. Частіше 
з цікавості. Мені це не так 
важливо, бо я частіше їжджу 
на авто.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи довіряєте ви прогнозам погоди?

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Íàöêîì³ñ³ÿ ç 
ïèòàíü äåðæðå-
ãóëþâàííÿ êîìó-

íàëüíèõ ïîñëóã 11 ëþòîãî ðîç-
ãëÿíóëà ïðîåêò ð³øåííÿ, çà ÿêèì 
âíîñÿòü çì³íè ó Êîäåêñ ãàçîðîç-
ïîä³ëüíèõ ñèñòåì. Ó äîêóìåíò³ 
ïèøóòü, ùî çì³íþþòü ìåõàí³çì 
íàðàõóâàííÿ ïëàòè çà ðîçïîä³ë 
ãàçó, à ñàìå: çàïðîâàäæóþòü ì³-
í³ìàëüíó ö³íó çà äîñòàâêó ãàçó 
òèì ïîáóòîâèì ñïîæèâà÷àì, ùî 
ìàþòü íà ë³÷èëüíèêó «íóë³».

À ÿê ðàõóþòü çàðàç? Íàâåäåìî 
ïðèêëàä. Ïðèâàòíèé áóäèíîê ìàº 
íóëüîâå ñïîæèâàííÿ ãàçó çà ìè-
íóë³ ðîêè. Äî íüîãî ï³äêëþ÷åíà 
òðóáà, ãàç áóäóòü âèêîðèñòîâóâàòè 
äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³ òà äëÿ ï³ä³-

ãð³âó âîäè.
Îñê³ëüêè ôàêòè÷íèõ ïîêàç-

íèê³â íåìàº, òî äëÿ îáðàõóíêó 
ïëàòè çà äîñòàâêó ãàçîâèêè áå-
ðóòü ïëàíîâ³ îáñÿãè ñïîæèâàí-
íÿ (bit.ly/35TvhKZ). Ïðèâàòíèé 
áóäèíîê, äå ãàçîì ãð³þòü âîäó 
³ ãîòóþòü ¿æó, ìàº ïëàíîâå íà-
ðàõóâàííÿ — 180 êóá³â ãàçó â ð³ê 
íà îäíó îñîáó.

Ïðèïóñòèìî, ùî â áóäèíêó 
ïðîïèñàí³ òðè ëþäèíè é çà íîð-
ìîþ âèõîäèòü, ùî ñþäè äîñòàâ-
ëÿòü 540 êóá³â íà ð³ê àáî 45 êó-
áîìåòð³â íà ì³ñÿöü. Öåé îáñÿã 
ìíîæèìî íà òàðèô ðîçïîä³ëó, 
âñòàíîâëåíèé äëÿ «Â³ííèöÿ-
ãàç» — 1,068 ãðèâí³ çà êóá, ³ ó ðå-
çóëüòàò³ îòðèìóºìî 48,06 ãðèâí³ 
íà ì³ñÿöü.

ßêùî áóäèíîê îïàëþºòüñÿ 
ãàçîì ³ ìàº íà ë³÷èëüíèêó íóë³, 
òî ïëàíîâèé îáñÿã âèðàõîâó-

ДОСТАВКУ ГАЗУ БУДУТЬ 
РАХУВАТИ ПО-НОВОМУ
Друга платіжка  Регулятор 
розробив проект, за яким змінять плату 
за доставку газу. Споживачі, в яких 
на лічильнику нулі, платитимуть від 
2 до 30 гривень на місяць. Ці зміни ще 
на обговоренні, але Кабмін доручив, 
щоб їх ухвалили максимально швидко

þòü íå ç ê³ëüêîñò³ ïðîïèñàíèõ, 
à çà êîæåí êâàäðàòíèé ìåòð îïà-
ëþâàëüíî¿ ïëîù³.

ßê öå çì³íÿòü? Ó ïðîåêò³ ð³-
øåííÿ ÍÊÐÅÊÏ (bit.ly/2HAtuAZ) 
ïðîïîíóþòü íå áðàòè äî óâàãè, 
ñê³ëüêè ïðîïèñàíèõ ìåøêàíö³â, 
ÿêà îïàëþâàëüíà ïëîùà ³ òèï 
ïîìåøêàííÿ. Íàòîì³ñòü çàïðî-
âàäæóþòü òðè ãðóïè ñïîæèâà÷³â, 
êîæíà ç ÿêèõ ìàº ñâ³é ïëàíîâèé 
îáñÿã äîñòàâêè ãàçó íà ð³ê.

Òàê, ÿêùî ãàç ïîòð³áåí ò³ëüêè 
äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³ — òî öå 
39 êóáîìåòð³â íà ð³ê. ßêùî 
ãàç âèêîðèñòîâóþòü ³ äëÿ êóõî-
âàðåííÿ, ³ äëÿ ï³ä³ãð³âó âîäè, 
òî öå âæå 126 êóá³÷íèõ ìåòð³â 
ùîðîêó. Íàéá³ëüø³ ïëàíîâ³ ïî-
êàçíèêè — 314 êóá³÷íèõ ìåòð³â 
íà ð³ê, âñòàíîâëåí³, ÿêùî ãàçîì 
êîðèñòóþòüñÿ êîìïëåêñíî — äëÿ 
¿æ³, ãàðÿ÷î¿ âîäè òà îïàëåííÿ.

Ö³ çì³íè âïëèíóòü íà äîìîãîñ-
ïîäàðñòâà, â ÿêèõ çà ïîïåðåäí³é 
«ãàçîâèé ð³ê» (ç æîâòíÿ 2018-ãî 
äî âåðåñíÿ 2019 ðîêó) ãàçîì êî-
ðèñòóâàëèñÿ ìåíø, í³æ 9 ì³ñÿö³â; 
íà íîâèõ ñïîæèâà÷³â; íà ñïîæè-
âà÷³â, ÿê³ âçàãàë³ íå êîðèñòóâàëè-
ñÿ ãàçîì, àëå ìàþòü ï³äêëþ÷åííÿ 
äî ìåðåæ³ (îïëîìáîâàíå ÷è í³).

Äëÿ âñ³õ ³íøèõ ñïîæèâà÷³â — 
ôîðìóëà çàëèøàºòüñÿ íåçì³ííîþ. 

Ïðèíàéìí³ òàê áóäå äî ê³íöÿ 
2020 ðîêó:

— Çà ïðîåêòîì ð³øåííÿ 
ÍÊÐÅÊÏ, âñòàíîâëþºòüñÿ ì³í³-
ìàëüíà ìåæà íà îáðàõóíîê äî-
ñòàâêè ãàçó. Òîáòî, ÿêùî âè ñïî-
æèëè çà ïîïåðåäí³é ãàçîâèé ð³ê 
1–2 êóáîìåòðè, òî ìè âàì áóäåìî 
ðàõóâàòè ïëàòó íå ç öüîãî îáñÿãó, 
à ç òîãî ð³âíÿ, ÿêèé âñòàíîâèâ Ðå-
ãóëÿòîð. Öÿ íîðìà, ÿêùî ð³øåííÿ 
ÍÊÐÅÊÏ áóäå ñõâàëåíî â òàêî-
ìó âèãëÿä³, çàïðàöþº ç 1 ñ³÷íÿ 
2021 ðîêó, — êàæå ðå÷íèöÿ «Â³-
ííèöÿãàç» Ëàðèñà Ëîã³íîâà.

Äî ï³äãîòîâêè ìàòåð³àëó â äðóê, 
öåé ïðîåêò ð³øåííÿ Íàöêîì³ñ³¿ 
ùå áóâ íà ãðîìàäñüêîìó îáãî-
âîðåíí³. Ó Êàáì³í³ çàÿâèëè, ùî 
éîãî ïîòð³áíî øâèäêî óõâàëè-
òè, ùîá «çíèçèòè íàâàíòàæåí-
íÿ ïëàò³æîê íà ñ³ìåéí³ áþäæåòè 
óêðà¿íö³â».

Òîæ âàðòî î÷³êóâàòè, ùî çì³íè 
äëÿ ñïîæèâà÷³â, â êîãî íà ë³÷èëü-
íèêó «íóë³», ñòàíóòüñÿ âæå ó áå-
ðåçí³. ² ÿê ðåçóëüòàò — ëþäè ìà-
òèìóòü ìåíø³ ïëàò³æêè çà ëþòèé.

Ïëàòà çà ðîçïîä³ë ãàçó ñòàëà 
îêðåìîþ ïëàò³æêîþ ç 1 ñ³÷íÿ 
2020 ðîêó. Äëÿ ÷îãî çðîáèëè äðó-
ãó ïëàò³æêó — äåòàëüíå ïîÿñíåí-
íÿ íà ñàéò³ vn.20minut.ua çà öèì 
ïîñèëàííÿì: (bit.ly/2SO2V0l).

На сайті Вінницької облради 
опублікували проект звернення 
до Президента України, Верховної 
Ради та Кабміну. У ньому вони 
закликають вищі органи влади 
скасувати газову абонплату:
«Абонплата на газ несправедли-
ва, адже українці самі проводи-
ли трубопроводи до своїх осель. 
Вона не підпадає під субсидію. 
І сплатити за доставку газу, по-
трібно щомісяця до 20 числа. 
Проте, пенсії та зарплати на-
раховують в кінці місяця, то ж 

виходить, що платити фактично 
не буде чим, за що люди отри-
муватимуть ще й пеню. Зверта-
ємося з проханням терміново 
скасувати ганебну постанову 
НКРЕКП, яка затвердила абонп-
лату і не допустити подальшого 
підвищення цін на газ та зубо-
жіння населення».
Звернення мають ще розглянути 
на сесії облради, дата проведен-
ня якої ще не визначена головою 
облради Анатолієм Олійником. 
Текст повністю: bit.ly/37tcO8X 

Обласні депутати пропонують скасувати абонплату 

Категорія споживачів Планові обсяги в рік Щомісячна платіжка 

газ тільки для 
приготування їжі 39 куб. м 3,4 грн 

газ для приготування їжі та 
підігріву води 126 куб. м 11,2 грн 

газ для опалення, їжі, 
гарячої води 314 куб. м 27,9 грн 

РАХУНКИ ВІННИЧАНАМ З НУЛЯМИ НА ЛІЧИЛЬНИКУ

Джерело: проект рішення НКРЕКП (bit.ly/2HAtuAZ).

Формула розрахунку 

39 
куб. м 

плановий обсяг

1,068 
грн за куб,

тариф облгазу 

12
місяців 

3,4 
грн 

платіжка за 
розподіл на місяць 

х =—•
•
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Çàêîí  êàæå , 
ùî ëþäè ìàþòü 
äîáðîâ³ëüíî âè-
çíà÷àòèñÿ, ç êèì 

îá’ºäíóâàòèñÿ. Íàñïðàâä³ äåÿêèì 
ãðîìàäàì íà òàê³é äîáðîâ³ëüíîñò³ 
ñòàâëÿòü «õðåñò».

— Îòàêå é ç íàìè ðîáëÿòü, — 
êàæå îäíà ç ó÷àñíèöü ï³êåòó á³ëÿ 
ïðèì³ùåííÿ ÎÄÀ ïàí³ Ëþäìè-
ëà. — Çàñòàâëÿþòü æèòè ç òèìè, 
ç êèì ìè íå õî÷åìî. Íó, íå òðå-
áà íàì òà Âîðîíîâèöÿ, ó íàñ º 
Íåìèð³â. Íå ïîð³âíÿòè Íåìèð³â 
ç Âîðîíîâèöåþ. Òî ÿêà æ öå äî-
áðîâ³ëüí³ñòü, ðîç’ÿñí³ñòü ìåí³. 
Ëþäè âèð³øèëè ïî-ñâîºìó, à ¿õ 
òÿãíóòü, ÿê òå òåëÿ, äî ³íøèõ ³ 
êàæóòü, ùî öå äîáðîâ³ëüíî.

Óñ³ òðè ñåëà Êóäëà¿âñüêî¿ ñ³ëü-
ñüêî¿ ðàäè — Êóäëà¿, Äóáîâåöü ³ 
×àóëüñüêå âèð³øèëè ïðèºäíàòèñÿ 
äî Íåìèð³âñüêî¿ ÎÒÃ. Â îáëàñò³ 
¿õí³ äîêóìåíòè íå çàòâåðäæóþòü. 
Ïðîïîíóþòü ïðèºäíóâàòè äî Âî-
ðîíîâèö³.

Òàêà ñàìà ñèòóàö³ÿ ó íèçö³ ³í-
øèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â äåê³ëüêîõ 
ðàéîí³â. Ëþäè õî÷óòü îá’ºäíàòèñÿ 
ç îäíèìè, âëàäà ïðîïîíóº ¿ì ³í-
øèõ.

ЗАСПІВАЛИ «ЧЕРВОНУ 
КАЛИНУ» 

«Âàñ íàì ïîäàðóâàëè, ³ í³÷îãî 

âàì ö³ ïðîòåñòè íå äàäóòü», — 
òàêà ôðàçà ïðîçâó÷àëà ï³ä ÷àñ 
ï³êåòó ç óñò äèðåêòîðà øêîëè 
ñåëà Äóáîâåöü Ñåðã³ÿ Ïåëåõà.

— Òàê íàì áóëî ñêàçàíî ï³ñ-
ëÿ çáîð³â, — ãîâîðèòü Ñåðã³é 
Ïåëåõ. — Óÿâëÿºòå, äî ÷îãî ä³-
éøëî? Íå îäèí ÿ ¿õ ÷óâ. Öå æ 
ïðè ëþäÿõ ãîâîðèëîñÿ.

Ðàçîì ³ç çåìëÿêàìè ó÷àñòü 
â àêö³¿ âçÿëà íàðîäíèé äåïóòàò 
Óêðà¿íè îäíîãî ç ïîïåðåäí³õ 
ñêëèêàíü Îëåíà Â³òåíêî. Çà ñëî-
âàìè ñï³âðîçìîâíèö³, Êóäëà¿â-
ñüêà ãðîìàäà äîòðèìàëàñÿ óñ³õ 
âèìîã çàêîíó ïðî äîáðîâ³ëüíå 
îá’ºäíàííÿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðî-
ìàä. Í³÷îãî íå ïîðóøèëè. Ïî-
ðóøíèêàìè âèÿâèëàñÿ îáëàñíà 
âëàäà. Íàâ’ÿçóþòü ëþäÿì ñâî¿ 
ïðàâèëà ãðè.

— Íàñ çàâ³äîìî çàãàíÿþòü 
â ã³ðø³ óìîâè, — ãîâîðèòü ùå 
îäíà ó÷àñíèöÿ àêö³¿ ïàí³ Ëþäìè-
ëà. — Áî ó Âîðîíîâèö³ íåìà òîãî, 
ùî º â Íåìèðîâ³. Ó ðàéöåíòð³ 
âñ³ óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿, ë³êàð-
íÿ, áàíêè… Ùî òàì ãîâîðèòè. 
×èíîâíèêè âèð³øèëè ï³äñèëèòè 
Âîðîíîâèöþ çà íàø ðàõóíîê.

Ëþäè íåçàäîâîëåí³ ùå é òèì, 
ùî äî íèõ ïîñò³éíî ïðè¿çäÿòü òàê 
çâàí³ àã³òàòîðè ³ êîëîòÿòü íèìè. 
Ï³äêóïîâóþòü, ï³äìàíþþòü… 

Í³õòî ç ïðåäñòàâíèê³â ÎÄÀ 
äî ï³êåòóâàëüíèê³â íå âèéøîâ. 
Çàâåðøèëè àêö³þ íåçâè÷íî 
40 ëþäåé, ÿê³ ïðè¿õàëè âëàñíèì 

«НАМ ВАС ПОДАРУВАЛИ». 
ЯК В ОБЛАСТІ ДІЛЯТЬ ТЕРИТОРІЇ 
Великий переділ  Перекриття 
міжнародних автомобільних трас і 
головної вулиці у Вінниці, пікетування 
будівлі облдержадміністрації, багатолюдні 
зібрання у селах, протистояння між 
людьми з погрозами й образами — це те, 
чим супроводжується процес створення 
в області об’єднаних територіальних 
громад (ОТГ). У чому причина?

êîøòîì, — äðóæíî çàñï³âàëè â³-
äîìó íàðîäíó ï³ñíþ «Îé, ó ëóç³ 
÷åðâîíà êàëèíà ïîõèëèëàñÿ…» 

ТИВРІВ – ДО СУТИСОК, 
А ПИСАРІВКУ — 
ДО СОКИРИНЕЦЬ 

Ùå á³ëüø ïàðàäîêñàëüíà ñèòó-
àö³ÿ ç ãðîìàäîþ ðàéöåíòðó ñåëè-
ùà Òèâð³â. Çã³äíî ç ïåðñïåêòèâ-
íèì ïëàíîì ôîðìóâàííÿ òåðèòî-
ð³àëüíèõ ãðîìàä îáëàñò³, ñåëèùå 
ìàº óâ³éòè äî ñóñ³äíüî¿ Ñóòèñüêî¿ 
ñåëèùíî¿ ÎÒÃ. Òîáòî ðàéöåíòð, 
äå âèáóäóâàíà ³íôðàñòðóêòóðà, äå 
çíàõîäÿòüñÿ âñ³ óñòàíîâè çàáåçïå-
÷åííÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ òåðèòîð³¿, 
íå áóäå öåíòðîì ãðîìàäè? Áî òàê 
âèð³øèëè ó Â³ííèö³.

— Ëþäè âèñòóïèëè êàòåãîðè÷-
íî ïðîòè òàêîãî åêñïåðèìåíòó, — 
êàæå ñåëèùíèé ãîëîâà Òèâðîâà 
Ñåðã³é Êèöèøèí. — Ìè âèìàãà-
ºìî âêëþ÷èòè ó ïëàí ñòâîðåííÿ 
Òèâð³âñüêî¿ ÎÒÃ. Òàêå ñàìî ð³-
øåííÿ ïðèéíÿëè äåïóòàòè íà-
øî¿ ðàéîííî¿ ðàäè. Äîêóìåíòè 

íàä³ñëàëè â Êè¿â ³ îáëàñòü. 
Çàãàëîì 15 ñ³ëüñüêèõ ðàä ïðè-

éíÿëè ð³øåííÿ ïðî ïðèºäíàííÿ 
äî Òèâð³âñüêî¿ ÎÒÃ. Àëå æ ïîêè 
ùî òàêî¿ ãðîìàäè íåìà.

Âñ óïåð å÷  âîë ³  ëþäåé 
íàâ’ÿçóþòü ïðèºäíàííÿ æèòåëÿì 
ñåëà Òðîñòÿíåöü ßìï³ëüñüêîãî 
ðàéîíó. Ãðîìàäà ïðîãîëîñóâàëà 
óâ³éòè äî ñêëàäó ßìï³ëüñüêî¿ 
ÎÒÃ. Â îáëàñíîìó ïëàí³ ¿é âè-
çíà÷èëè ³íøîãî «ïàðòíåðà» — 
Áàá÷èíåöüêó ÎÒÃ ñóñ³äíüîãî 
×åðí³âåöüêîãî ðàéîíó.

Ì³æíàðîäíó òðàñó Ëüâ³â- 
Òåðíîï³ëü- Êðîïèâíèöüêèé-
Çíàì'ÿíêà ïåðåêðèâàëè æèòå-
ë³ òðüîõ ñ³ë îáëàñò³ — Ãðàí³â, 
Ìèõàéë³âêà òà Ñåìèð³÷êà Ãàé-
ñèíñüêîãî ðàéîíó. Âîíè ïðî-
òè ¿õ ïðèìóñîâîãî ïðèºäíàííÿ 
äî Êðàñíîï³ëüñüêî¿ ÎÒÃ. Ââà-
æàþòü, ùî á³ëüøå êîðèñò³ 
áóäå ç³ ñòâîðåííÿì Ãðàí³âñüêî¿ 
îá’ºäíàíî¿ ãðîìàäè.

Öþ æ òðàñó ïåðåêðèâàëè ùå 
ðàç. Óæå â ñåë³ Ïèñàð³âêà Â³-

ííèöüêîãî ðàéîíó. Òóò ùå îäèí 
âóçîë ç îá’ºäíàííÿì. Ïèñàð³âñüêó 
ãðîìàäó ïðèìóøóþòü ïðèºäíàòè-
ñÿ äî Ñîêèðèíåöüêî¿ ÎÒÃ. Îä-
íàê çíà÷íà ÷àñòèíà æèòåë³â 
ñåëà âèÿâèëà áàæàííÿ òÿãíóòèñÿ 
äî ñèëüí³øî¿ ãðîìàäè — äî Â³-
ííèö³. ¯õíþ òî÷êó çîðó ï³äòðè-
ìóº ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Äìèòðî 
Íàóìåíêî. Êàæå, íå ðîçóì³º òèõ 
îäíîñåëüö³â, ÿê³ ïðàöþþòü ó Â³-
ííèö³, à âîíè âèÿâëÿþòü áàæàí-
íÿ ïðèºäíàòèñÿ äî Ñîêèðèíåöü. 
Çà éîãî ñëîâàìè, äîðîãó ïåðå-
êðèâàþòü íå ïèñàð³â÷àíè. Õî÷à 
âîíè òàì òàêîæ áóëè.

— ²í³ö³þþòü öå ò³, ÿê³ àã³òóþòü 
íàøèõ äî ñåáå, — ãîâîðèòü ñ³ëü-
ñüêèé ãîëîâà. — Áà÷èëè á âè, ùî 
âîíè ï³ñëÿ òîãî ï³êåòó çàëèøèëè 
íà òðàñ³. À ïðèáèðàòè, õòî ìàº? 

Ùå îäíå ì³ñöå ïðîòåñò³â — 
ñåëî Ñîê³ë. Éîãî ìåøêàíö³ âèð³-
øèëè ïðèºäíàòèñÿ äî ðàéöåíòðó 
×åðí³âö³. Àëå ¿ì ïîëàìàëè ïëàíè. 
Ñîê³ë ìàº óâ³éòè äî ñ³ëüñüêî¿ 
ÎÒÃ ó Áàá÷èíöÿõ.

Прокоментувати ситуацію журналіст RIA 
звернувся до департаменту інформації 
та комунікацій з громадськістю облдер-
жадміністрації.
— Остаточного рішення з названих терито-
ріальних громадах — сіл Сокіл, Тростянець 
і селищу Тиврів, ще не прийнято, — пові-
домили у департаменті. — Ще триває ви-
вчення питання. Проводяться перемовини 
з громадами.
Як пояснили в департаменті, таку інфор-
мацію вони отримали від першого заступ-
ника голови облдержадміністрації Сергія 
Здітовецького.
Втім, у деяких громадах дізналися з неофі-
ційних джерел, що принцип добровільності 

влада знехтувала. Про це журналісту пові-
домили представники Кудлаївської грома-
ди. За їхніми словами, всупереч волі людей, 
їх таки «подарували» Вороновицькій ОТГ.
Жодної відповіді на свої звернення 
не отримали у Тиврові. У понеділок, під 
час розмови з селищним головою, Сергій 
Кицишин повідомив, що пише ще одного 
листа на ім’я голови ОДА.
— Час спливає, а людей тримають у під-
вішеному стані, ніхто ні про що не гово-
рить, — каже селищний голова.
За його словами, на розширеній сесії 
райради було повідомлення про зустріч 
громади з керівником області. Однак така 
зустріч не відбулася.

Рішення не прийняли
ОЛЕГ ЛЕВЧЕНКО, 
РАДНИК ГОЛОВИ 
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ:

— Добровільність при 
об’єднанні ніхто не відміняв. 
Але остаточну конфігурацію 
ОТГ визначає держава, на 

місцях — керівники областей. Держава несе 
відповідальність за формування і майбут-
ню дієздатність громад. Це відображаєть-
ся у перспективному плані формування 
об’єднаних громад.
Хоча їхнім представникам надано право 
висловлювати власну думку.
Саме так, як це зробили у громаді трьох 
сіл — Кудлаї, Дубовець, Чаульське. На-

звані села могли б увійти до Немирівської 
ОТГ, якби Немирів був містом обласно-
го значення. У даному випадку, згідно з 
перспективним планом, названі населені 
пункти включено до Вороновицької ОТГ.
Щодо створення ОТГ у Гранові, то там свою 
позицію нав’язують не жителі громади, а 
аграрне лобі. 
Підсумовуючи сказане, ще раз хочу уточ-
нити: процес добровільності не зупинено, 
він триває. Але в тому ж таки законі про 
добровільне об’єднання громад чітко за-
значено, що держава визначає доцільно, 
чи недоцільно створювати ту чи іншу ОТГ. 
Виходячи насамперед з того, наскільки 
спроможною буде така громада. 

Остаточна конфігурація ОТГ визначається державою

Усі три села — Кудлаї, Дубовець і Чаульське — вирішили приєднатися до Немирова, 
але чиновники їх «приписали» до Вороновиці
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Ó Îêðóæíîìó 
àäì³íñóä³ 13 ëþ-
òîãî ïðîäîâæèëè 

ðîçãëÿä ñïðàâè «Ï³ëüãîâèêè ïðî-
òè Å-êâèòêà». Øåñòåðî â³ííè÷àí, 
ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü ³íòåðåñè ä³òåé 
ç ³íâàë³äí³ñòþ, ïîäàëè äî ñóäó 
ïîçîâ, ùîá ñêàñóâàòè ð³øåííÿ 
â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè. À ñàìå òå, 
ÿêèì çàïðîâàäæóºòüñÿ àâòîìàòè-
çîâàíà ñèñòåìà îïëàòè òà îáë³êó 
ïðî¿çäó ó ì³ñüêîìó òðàíñïîðò³.

Ïîçèâà÷³ çàïåâíÿþòü, ùî öÿ 
ñèñòåìà îáìåæóº ¿õíº ïðàâî 
íà áåçë³ì³òíèé ³ áåçêîøòîâíèé 
ïðî¿çä. Ç êîæíèì çàñ³äàííÿì ãðó-
ïà ï³äòðèìêè ó ïîçèâà÷³â ñòàº âñå 
á³ëüøîþ: íèí³ íà ¿õíüîìó áîö³ º 
âæå 96 ëþäåé. Ñåðåä íèõ ÷èìàëî 
â³ðÿí, ÿê³ íà êàìåðè êàæóòü, ùî 
â åëåêòðîííîìó êâèòêó º ðåë³ã³éíà 
îáðàçà — «÷èñëî çâ³ðà», ñïðîáà 
âðó÷èòè ëþäèí³ ³äåíòèô³êàòîð 
çàì³ñòü ³ìåí³.

Õî÷à ó çâè÷àéí³é ðîçìîâ³ ïåí-
ñ³îíåðè êàæóòü, ùî ïðîñòî õî÷óòü 
çàëèøèòè âñå, ÿê º — ¿õ ö³ëêîì 
âëàøòîâóº ÷èííà ñèñòåìà ïðî¿çäó 
çà ïîñâ³ä÷åííÿìè.

ЗАЛУЧИЛИ ЩЕ ПОЗИВАЧІВ 
Ùå äî ïî÷àòêó çàñ³äàííÿ ñå-

êðåòàð çáèðàâ äîêóìåíòè ó âñ³õ 
ó÷àñíèê³â ïðîöåñó òà âèêëèêàâ ¿õ 
äëÿ âñòàíîâëåííÿ îñîáè. Ïðîöåñ 
äîâãîòðèâàëèé, ùî îáóðþâàëî æ³-
íîê — ó÷àñíèöü çàñ³äàííÿ.

— Âè çíóùàºòåñü ç íàñ, ÷è ùî? 
Ïîêàçàëè äîêóìåíòè â êàíöåëÿ-

ð³¿, òåïåð òóò ïîêàçóºìî. Ãîäèíó 
âæå ÷åêàºìî! Ìîæå âæå é íå áóäå 
ñóäó?! — ñâàðèëèñÿ æ³íêè.

Òèì ÷àñîì äî çàñ³äàííÿ ãîòóâà-
ëèñÿ ïîçèâà÷³: ïåðåáèðàëè òåêè ç 
äîêàçàìè òà ðîáèëè íîòàòêè. Íà-
âïðîòè íèõ ç äåùî ðîçãóáëåíèì 
âèãëÿäîì ñèä³ëè þðèñòè ì³ñü-
êðàäè, «Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ 
êîìïàí³¿» ³ «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ». 
Âîíî é íå äèâíî, áî íà ìèíóëî-
ìó çàñ³äàíí³ óñ³õ ¿õ íå äîïóñòèëè 
äî ñóäîâîãî ïðîöåñó: ñóää³â íå çà-
äîâîëüíèëà äîâ³ðåí³ñòü þðèñò³â.

²ç çàòðèìêîþ ó ï³âòîðè ãîäèíè 
ïî÷àëîñÿ ÷åðãîâå ï³äãîòîâ÷å çà-
ñ³äàííÿ. Ãîëîâóþ÷à ñóääÿ ²ðèíà 
Ïîë³ùóê ïðîâåëà «ïåðåêëè÷êó», 
ùîá ä³çíàòèñÿ, õòî º ïðèñóòí³é 
òà â³äñóòí³é. À ïîò³ì äîïóñòèëà 
äî ïðîöåñó þðèñò³â, ÿê³ ïðåä-
ñòàâëÿòèìóòü ìåð³þ íà óìîâàõ 
ñàìîïðåäñòàâíèöòâà.

Íàäàë³ ïîçèâà÷³ ïîñïåðå÷àëèñÿ 
ç æóðíàë³ñòàìè, ùîá «ò³ ¿õ íå çí³-
ìàëè», íàìàãàëèñÿ çàïåðå÷èòè 
îíëàéí-òðàíñëÿö³þ çàñ³äàííÿ òà, 
âðåøò³-ðåøò, ïîì³íÿëèñÿ ì³ñöÿ-
ìè ç â³äïîâ³äà÷àìè çà ñòîëîì.

— Äî ñïðàâè õî÷óòü äîëó÷èòèñÿ 
ùå 13 îñ³á, ÿê òðåò³õ îñ³á íà áîö³ 
ïîçèâà÷à, áåç âëàñíèõ ïîçèâíèõ 
âèìîã. Ñóä â³äïðàâëÿºòüñÿ ó íàðàä-
÷ó ê³ìíàòó, — êàæå ñóääÿ Ïîë³ùóê.

Є ЧИ НЕМАЄ ОБМЕЖЕНЬ 
Ïîêè òðèâàëà ïåðåðâà, æóð-

íàë³ñòó âäàëîñÿ ïîãîâîðèòè ç 
ê³ëüêîìà ó÷àñíèêàìè ïðîöåñó. 
«Ë³äåðîì» ñåðåä ïåíñ³îíåð³â º 
Îëåíà Êó÷åðóê. Ïîçèâà÷³ ¿¿ óâàæ-
íî ñëóõàþòü, êèâàþòü òà çà ïî-
òðåáè — ï³äñèëþþòü ¿¿ ïðîìîâó 

БІЛЬШЕ СОТНІ ПІЛЬГОВИКІВ 
СУДЯТЬСЯ ЧЕРЕЗ Е-КВИТОК
Не треба змін  Уже 102 пільговики 
вимагають скасувати електронний 
квиток. Люди стверджують, що ця 
система обмежує їхні права, на що у мерії 
відповідають — ніяких обмежень проїзду 
пільговиків немає. Серед позивачів 
чимало вірян, які через «сарафанне 
радіо» готові покликати на наступне 
засідання ще 400 позивачів

Електронний квиток у Вінниці, 
нагадаємо, почали впрова-
джувати ще з 2015 року. Тоді 
комунальне підприємство «Ві-
нницякартсервіс», яке курує цей 
проект, отримало позику від Єв-
ропейського банку реконструк-
ції та розвитку на 8 мільйонів 
євро. У 2018-му після прове-
дення міжнародного тендеру 
ціна знизилася до 5 мільйонів 

531 тисяча 866 євро. Підряд 
отримала чеська компанія «Мі-
кроелектроніка».
Нині система готова на 80%, 
запевняють чиновники. Серед 
70 тисяч заявників пільгову 
картку отримали понад 27 тисяч 
вінничан. І щонайменше ними 
користуються по дві тисячі разів 
на добу, при тому вони не об-
межені у поїздках.

Понад 27 тисяч пільговиків мають е-картки 

ñâî¿ìè îáóðåíèìè âèãóêàìè.
Õóäîðëÿâà æ³íêà â îêóëÿðàõ îä-

ðàçó íà äåê³ëüêà êàìåð ïîâòîðþº, 
ùî ïðèéøëà ñþäè çàõèùàòè ïðà-
âà ñâî¿õ ä³òåé íà ï³ëüãîâèé ïðî¿çä.

— Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà ç 
âïðîâàäæåííÿì å-êâèòêà âçà-
ãàë³ íå çâåðíóëà óâàãè íà íàø³ 
âèìîãè. Ìè íåîäíîðàçîâî äî íèõ 
çâåðòàëèñÿ, íàøå ëèñòóâàí-
íÿ òðèâàº ùå ç ìèíóëîãî ë³òà. 
Íà æàëü, æîäíèì ÷èíîì íå âðà-
õîâàí³ íàø³ ïðàâà ÿê ëþäåé, ÿê³ 
íå íàäàþòü çãîäó íà îáðîáêó 
ñâî¿õ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ â ¿õ-
í³õ ðåºñòðàõ, — ãîâîðèòü Êó÷åðóê.

Âîíà êàæå, ùî ì³ñüêà âëàäà 
íå çàëèøàº ¿ì àëüòåðíàòèâè:

— ª ò³ëüêè ïðèìóñ: àáî â òåáå 
º åëåêòðîííèé êâèòîê ³ òè ¿äåø, 
àáî â òåáå íåìàº å-êâèòêà ³ òè 
íå ¿äåø. Êîìó íàëåæèòü öÿ ñèñ-
òåìà? Ç ÿêîþ ìåòîþ âåäåòüñÿ îá-
ë³ê îïëàòè ïðî¿çäó? ×îìó ìåíå ÿê 
ï³ëüãîâèêà, ùî ìàº áåçîïëàòíèé 
ïðî¿çä, ãàðàíòîâàíèé äåðæàâîþ, 
ìàþòü îáë³êîâóâàòè? ×îìó ÿ ïî-
âèííà îòðèìóâàòè ïåðñîíàëüíó 
êàðòêó, ÿêùî ÿ öüîãî íå õî÷ó? 
Â³äïîâ³ä³ íà ö³ ïèòàííÿ ÿ òàê ³ 
íå îòðèìàëà, — êàæå ïîçèâà÷êà.

Âò³ì, îáìåæåííÿ ó ãðîìàä-
ñüêîìó òðàíñïîðò³ ñïðîñòîâóº 
äèðåêòîðêà «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» 
Êàòåðèíà Áàá³íà.

— Ïîçèâà÷³ ñòâåðäæóþòü, ùî 
ìè ¿õ îáìåæóºìî — àëå íà ñüî-
ãîäí³ îáìåæåííÿ íà ïðî¿çä íåìàº. 
Ìè íå äîçâîëÿºìî ïëàòèòè ãîò³â-
êîþ â òðàíñïîðò³? Íåìàº òàêî¿ 
çàáîðîíè. ßêùî íå õî÷óòü çàëè-
øàòè ñâî¿ ïåðñîíàëüí³ äàí³ — ìè 
é íå âèìàãàºìî, âèêîðèñòîâóéòå 
³íø³ âàð³àíòè îïëàòè ïðî¿çäó — 
ïðîäîâæóéòå ¿çäèòè ó òðàíñïîðò³ 
çà ïîñâ³ä÷åííÿìè, — êàæå î÷³ëü-

íèöÿ «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ».
Áàá³íà äîäàº, ùî ð³øåííÿ 

ì³ñüêðàäè, ÿêå ïîçèâà÷³ õî÷óòü 
ñêàñóâàòè, º ñóòî òåõí³÷íèì ³ 
òàêîæ ó ñîá³ íå íåñå îáìåæåíü 
íà ï³ëüãîâèé ïðî¿çä.

— Òîìó ÿ î÷³êóþ, êîëè ðîçïî-
÷íåòüñÿ ðîçãëÿä ñïðàâè ïî ñóò³, 
ùîá ìè íàðåøò³ çðîçóì³ëè, ïðîòè 
÷îãî ö³ ëþäè ç³áðàëèñÿ, — êàæå 
êåð³âíèöÿ «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ».

РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ 
Á³ëüø³ñòü ëþäåé, ÿê³ íà áîö³ 

ó ïîçèâà÷³â â ñóä³ — öå â³ðÿíè 
Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè. 
Âîíè öüîãî íå ïðèõîâóþòü òà ïðè 

ðîçìîâ³ ç æóðíàë³ñòîì íàð³êàþòü: 
í³êîëè íå áóäóòü êîðèñòóâàòèñÿ 
öèì å-êâèòêîì, áî â íüîìó º 666.

— Ùîá îòðèìàòè êàðòî÷êó â³-
ííè÷àíèíà, ïîòð³áíî ïðèéíÿòè 
øòðèõ-êîä, QR-êîä. À çà îä-
êðîâåííÿì ²îàííà Áîãîñëîâà 
íàì, õðèñòèÿíàì, çàáîðîíåíî 
öå ðîáèòè. Áî òîé, õòî ïðèéìå 
÷èñëî, òîé ïîêëîíèòüñÿ çâ³ðó 
³ íå ñïàñåòüñÿ, — êàæå îäíà ç 
æ³íîê ó õóñòèíö³, à äàë³ ÷èòàº 
íàïàì’ÿòü ôðàãìåíòè ªâàíãåë³ÿ.

— À ÿê ñò³ëüêè â³ðÿí ç³áðàëèñÿ 
íà öåé ñóä? — ïèòàº æóðíàë³ñò.

— Íó, âè íå ñë³ä÷èé, ùîá ÿ âàì 
â³äïîâ³äàëà, — â³äïîâ³ëà ïåíñ³î-
íåðêà òà ðàäèòü îçíàéîìèòèñü ç 
Á³áë³ºþ, äå «Áîã äàâ âñ³ â³äïîâ³ä³».

Ïðÿìî â³äïîâ³ñòè, ÿêèì ÷èíîì 
òà çà ÷èºþ ³í³ö³àòèâîþ ïðàâî-
ñëàâí³ ç³áðàëèñÿ äëÿ ñóäîâîãî 
çàñ³äàííÿ, í³õòî íå õî÷å.

— Ìè õîäèìî äî öåðêâè, à òàì 
ïðîéøëà ÷óòêà, ùî íàñ îáìåæ-
óþòü â áåçîïëàòíîìó ïðî¿çä³, 
îò ìè çãóðòóâàëèñÿ ³ ïðèéøëè 
ñþäè, — óõèëüíî â³äïîâ³äàº îäíà 
ç â³ðÿí.

— Òî âèõîäèòü, ùî öå ó âàñ 
òàêå «ñàðàôàííå ðàä³î»? — ïèòàº 
æóðíàë³ñò.

— Òàê. ² ÿ ÷óëà, ùî ùå 400 ëþ-
äåé ãîòîâ³ ïîäàòè çàÿâè ïðîòè 
ö³º¿ êàðòêè â³ííè÷àíèíà.

Ãðóïà ïåíñ³îíåðîê ãîâîðèëà, 
ùî å-êâèòîê ïîðóøóº ùå ³ ¿õí³ 
êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà. À íà ê³íåöü 
ðîçìîâè îäíà ç íèõ ï³äñóìîâóº:

— Íàñ âëàøòîâóº òå, ùî º çà-
ðàç. Êðàùå çàëèøèòè ïî¿çäêè 
çà ïîñâ³ä÷åííÿìè.

Ðîçìîâà íàøà îáðèâàºòüñÿ — 
ñóää³ âèéøëè ç íàðàä÷î¿ ê³ìíà-
òè òà ïîïðÿìóâàëè äî çàëè ñóäó. 
Ãîëîâóþ÷à ñóääÿ ²ðèíà Ïîë³ùóê 
çà÷èòóº óõâàëó ñóäó: äî ïðîöåñó 
äîëó÷àþòü ùå 13 ëþäåé, ÿê³ ïî-
áàæàëè áóòè íà áîö³ ïîçèâà÷à ÿê 
òðåò³ îñîáè áåç âëàñíèõ ïîçèâíèõ 
âèìîã. ¯ì äàëè ï’ÿòü äí³â, ùîá 
ïðèñëàòè ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ 
äî ïîçîâó.

Äîäàòêîâ³ ïîÿñíåííÿ ìîæóòü 
íàäàòè é ³íø³ ó÷àñíèêè ïðîöåñó: 
ø³ñòü â³äïîâ³äà÷³â, ÿê³ íà áîö³ 
ì³ñüêðàäè òà 89 ïîçèâà÷³â, ùî 
äî öüîãî áóëè äîëó÷åí³ äî ïðî-
öåñó ìèíóëèì ð³øåííÿì ñóäó.

Ñóä îãîëîñèâ, ùî íàñòóïíå çà-
ñ³äàííÿ ó ñïðàâ³ â³äáóäåòüñÿ 5 áå-
ðåçíÿ, î 12.00. Âî÷åâèäü, âîíî 
ñòàíå ï³äãîòîâ÷èì. À êîëè ðîç-
ãëÿäàòèìóòü ñóòü ïîçîâó — ìàº 
âèð³øóâàòè ñóää³âñüêà êîëåã³ÿ.

Ïîçèâà÷³ ñòâåðäæóþòü, 
ùî ¿õ ïðèìóøóþòü 
îôîðìèòè êàðòêó. 
Àäæå áåç íå¿ âîíè 
íå çìîæóòü áåçîïëàòíî 
¿çäèòè òðàíñïîðòîì

Більшість позивачів — віряни. Вони 
закликають не «примішувати сюди 
релігію», але у розмові нарікають, що 
в електронному квитку є «число звіра» 
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(063)7758334 

Ó Â³ííèö³ ïðî-
éøëè ãðîìàäñüê³ 
ñëóõàííÿ ùîäî 

Äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ì³æ 
âóëèöåþ ßíãåëÿ, ïëîùåþ Ïðè-
âîêçàëüíîþ, çàë³çíè÷íèìè êîë³-
ÿìè òà âóëèöåþ Ï³êóñà.

Ó÷àñíèêàìè ñëóõàíü ñòàëè 
43 ìåøêàíö³ ì³ñòà, ì³ñüê³ ÷èíîâ-
íèêè, ïðåäñòàâíèêè çàë³çíèö³. 
Ä³çíàëèñÿ, ÿê çàáóäóþòü öåé 
êâàðòàë òà çàóâàæåííÿ ì³ñöåâèõ 
æèòåë³â.

ДВА ТЦ ВІД «ЕПІЦЕНТРУ» 
Ïðåäñòàâíèê «Â³ííèöüêîãî ìó-

í³öèïàëüíîãî öåíòðó ì³ñòîáóäó-
âàííÿ òà àðõ³òåêòóðè» Îëåêñàíäð 
Ãàë³áðîäà ðîçêàçàâ, ùî äåòàëüíèé 
ïëàí ïîêðèâàº òåðèòîð³þ, ïëî-
ùåþ 45,65 ãåêòàðà. Ïëàí ðîçðî-
áèëè òàêèì ÷èíîì, ùîá éîãî ðå-
àë³çàö³ÿ íå çàâàæàëà ìàéáóòíüîìó 
ñïîðóäæåííþ âàíòîâîãî ìîñòó 
ì³æ âóëèöÿìè Âàòóò³íà ³ ßíãåëÿ.

— Íà òåðèòîð³¿ êîëèøíüîãî 
ì’ÿñîêîìá³íàòó ïëàíóºòüñÿ áó-
ä³âíèöòâî òîðãîâîãî, à òàêîæ áà-
ãàòîôóíêö³îíàëüíîãî ÒÐÖ. Òîð-
ãîâèé öåíòð — îäíîïîâåðõîâà 
áóä³âëÿ ïëîùåþ 2,6 ãåêòàðà, 
ÒÐÖ — äâîïîâåðõîâèé áàãàòî-
ôóíêö³îíàëüíèé çàêëàä, ïëîùåþ 
2,7 ãåêòàðà.

Ó áàãàòîôóíêö³îíàëüíîìó ÒÐÖ 
áóäå îáëàøòîâàíî 1120 ïàðêîâîê 
ó ï³äçåìíîìó ïàðê³íãó, — ãîâîðèâ 
ïðîåêòóâàëüíèê.

Äåìîíòàæ ñïîðóä ì’ÿñî-
êîìá³íàòó òà ïîäàëüøó çàáó-
äîâó ðîáëÿòü çà çàìîâëåííÿì 
íîâîãî âëàñíèêà — òîâàðèñòâà 
«Åï³öåíòð-Ê». Âîíè âèêóïèëè 
ó ì³ñòà çåìëþ, ïëîùåþ 12 ãåêòà-
ð³â, äå êð³ì äâîõ ÒÖ áóäóòü çåëåí³ 
ñêâåðè òà ùå ïîíàä 400 â³äêðèòèõ 
ïàðêîì³ñöü (bit.ly/2SAIy6r).

РОЗБУДОВА ДОРІГ 
ТА ЗАМІНА КОЛІЙ 

Äåòàëüíèì ïëàíîì, ùî ïî-
â³äîìëÿëè íà ñëóõàííÿõ, çà-
ïëàíóâàëè ðîçâèòîê äîðîæíüî¿ 

ìåðåæ³ ó òîìó ðàéîí³: âóëèöÿ 
Ï³êóñà (êîëèøíÿ Ïàïàí³íà) 
áóäå ç’ºäíàíà ç âóëèöåþ ßíãå-
ëÿ (êîëèøíÿ Ôðóíçå); ó ïåð-
ñïåêòèâ³ — âóëèöÿ Ãåðî¿â Êðóò 
(êîëèøíÿ ×åðâîíèõ Êóðñàíò³â) 
áóäå ïðîäîâæåíà äî ïåðåòèíó ç 
Áàòîçüêîþ (êîëèøíÿ Ê³ðîâà); 
âíóòð³øíüîêâàðòàëüí³ ïðî¿çäè 
çàëèøàòüñÿ âóëèöåþ Çàïîðîæ-
öÿ, à òàêîæ á³ëÿ ÒÖ «Êâàðòàë».

Ó ïëàíàõ ì³ñüêî¿ âëàäè º ðîç-
øèðåííÿ äîðîãè íà Áàòîçüê³é òà 
ðåêîíñòðóêö³ÿ êîë³¿, ÿêó õî÷óòü 
çì³ñòèòè íà 4–5 ìåòð³â ó á³ê 
äî ì’ÿñîêîìá³íàòó.

— Ïëàíóºòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ 

РАЙОН М’ЯСОКОМБІНАТУ 
ПЕРЕБУДУЮТЬ ЗА 25 РОКІВ 
Плани  На промзони у Замості очікують 
масштабні перетворення: два торгових 
центри замість беконки, розбудують 
дорожню мережу та створять майже 
3000 паркомісць. Залишиться місце і під 
сквери. Саме у такій варіації ухвалили план 
розбудови району 43 вінничанина, які 
були присутні на громадських слуханнях

ïëîù³ Ïðèâîêçàëüíà, ðîçâîðîòíå 
òðàìâàéíå ê³ëüöå áóäå ïåðåíåñåíå 
íà ïëîùó òà óâ’ÿçàíå ç ìàéáóòí³ì 
òðàìâàºì íà ïðîñïåêò³ Êîöþáèí-
ñüêîãî, — çàçíà÷àâ ïðîåêòóâàëü-
íèê Îëåêñàíäð Ãàë³áðîäà.

Ï³ñëÿ ðåàë³çàö³¿ óñ³õ çì³í ùîäî 
äîðîæíüî¿ ìåðåæ³ ó êâàðòàë³ ì³æ 
ßíãåëÿ — çàë³çíè÷íèìè êîë³ÿ-
ìè — ïëîùåþ Ïðèâîêçàëüíîþ òà 
Ï³êóñà ìàº áóòè 2974 ïàðêîì³ñöÿ.

ЗАМІСТЬ СКЛАДІВ — НОВЕ 
ЖИТЛО 

Íà íèí³øíþ âèðîáíè÷ó çîíó 
â öüîìó ðàéîí³ î÷³êóº ðåâ³òàë³çà-
ö³ÿ — çì³íà ïðèçíà÷åííÿ òåðèòî-
ð³¿ ç ïðîìçîíè íà á³çíåñ öåíòðè 
÷è æèòëîâ³ ðàéîíè.

— Òåðèòîð³ÿ ì’ÿñîêîìá³íàòó 
áóëà çàíåäáàíà, çàðàç âîíà ðîç-
÷èùàºòüñÿ ³ º ìîæëèâ³ñòü ïðè-
âåñòè ¿¿ äî ëàäó. Ç ³íøîãî áîêó 
âóëèö³ Áàòîçüêî¿ º çíà÷í³ ïðî-
ìèñëîâ³ òåðèòîð³¿, íà ÿêèõ íèí³ 
íå ïðàöþþòü, ¿õ âèêîðèñòàííÿ 
íå ðàö³îíàëüíå, — êàæå ïðåäñòàâ-
íèê äåïàðòàìåíòó àðõ³òåêòóðè òà 
ì³ñòîáóäóâàííÿ ì³ñüêðàäè Þð³é 
Ñàìîéëåíêî.

Òîìó ï³ñëÿ òîãî, ÿê çàâåðøèòü-
ñÿ ðåâ³òàë³çàö³ÿ, çà ïëàíîì ÷è-

íîâíèê³â çàëèøàòüñÿ ò³ëüêè âè-
ðîáíè÷à áóä³âëÿ, ñêëàäè â ðàéîí³ 
ãîëîâíîãî êîðïóñó «Â³ííèöüêîãî 
àãðåãàòíîãî çàâîäó» ³ ñïîðóäè 
«Â³ííèöÿòðàíñïðèëàä».

Âîäíî÷àñ, çàïëàíîâàíà æèòëî-
âà çàáóäîâà:

— ×îòèðè 6-ïîâåðõîâèõ áóäèí-
êè áóäóòü ïîáóäîâàí³ çà ñïîð-
òèâíèì êîìïëåêñîì «Íîêàóò» ³ 
íîâèì ìóí³öèïàëüíèì æèòëîâèì 
áóäèíêîì, íà òåðèòîð³¿ ³ñíóþ÷èõ 
ñêëàä³â, — ãîâîðèâ ïðåäñòàâíèê 
«Â³ííèöüêîãî ìóí³öèïàëüíîãî 
öåíòðó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè» Îëåêñàíäð Ãàë³áðîäà.

Ïðîåêòóâàëüíèê äîäàâ, ùî ³ñ-
íóþ÷³ æèòëîâ³ áóäèíêè çàëèøà-
þòüñÿ. Îð³ºíòîâíà â³äñòàíü â³ä 
íèõ äî íîâîáóä³â — 25–30 ìåòð³â. 
² íà ê³íåöü ïðåçåíòàö³¿ ÷èíîâ-
íèêè çàçíà÷èëè, ùî çàðàç óñå 
öå º íàì³ðàìè, íà ÿê³ ïîòð³áíî 
ðîçðîáëÿòè îêðåì³ ïðîåêòè ç êî-
øòîðèñàìè.

Ðåàë³çàö³þ öüîãî ìàñøòàá-
íîãî ïðîåêòó ðîçáèëè íà äâà 
åòàïè. Òåðèòîð³þ, ÿêó çàéìàº 
«Åï³öåíòð», âóëèöþ Áàòîçüêó ç 
ïëîùåþ Ïðèâîêçàëüíîþ õî÷óòü 
ïîâí³ñòþ îíîâèòè çà 3–7 ðîê³â. 
Çàõ³äíà ñòîðîíà Äåòàëüíîãî ïëà-

íó — ðåâ³òàë³çàö³ÿ âèðîáíè÷èõ 
çîí, ðîçáóäîâà äîð³ã, çàáóäîâà 
íîâèì æèòëîì — ìàº áóòè ðå-
àë³çîâàíà ïðîòÿãîì 15–25 ðîê³â.

Є ЗАУВАЖЕННЯ 
Â³ííè÷àíè ãîâîðèëè, ùî ïî-

òð³áíî ïåðåíåñòè áóä³âëþ «Ðåê-
â³ºìó», àäæå çàêëàä òàêîãî õàðàê-
òåðó íå ïîâèíåí áóòè â æèòëîâ³é 
çàáóäîâ³. Çàçíà÷àëè, ùî òðàìâàé 
âçäîâæ âñüîãî ïðîñïåêòó Êîöþ-
áèíñüêîãî ñòâîðèòü òðàíñïîðò-
íèé êîëàïñ. À çàáóäîâà íîâèõ 
áàãàòîïîâåðõ³âîê ó ðàéîí³ âóëè-
ö³ Çàïîðîæöÿ íåãàòèâíî âïëèíå 
íà ðàäÿíñüêó æèòëîâó çàáóäîâó, 
ÿê³é íå ìåíøå 70–80 ðîê³â.

«Çà ðåçóëüòàòàìè îáãîâîðåííÿ, 
ó÷àñíèêè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü 
îäíîãîëîñíî ïðèéíÿëè òàêó 
ðåçîëþö³þ: «Ðåêîìåíäóâàòè 
ïîãîäæåííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ çà óìîâè âðàõóâàííÿ 
çàóâàæåíü òà ïðîïîçèö³é, âèñëîâ-
ëåíèõ â õîä³ ãðîìàäñüêèõ ñëó-
õàíü», — ïîâ³äîìëÿþòü íà ñàéò³ 
ì³ñüêðàäè.

Ïîâí³ñòþ îçíàéîìèòèñÿ ç òåê-
ñòîì ïðîòîêîëó ìîæíà íà ñàéò³ 
ì³ñüêðàäè çà öèì ïîñèëàííÿì: 
bit.ly/2UTlNh9.

План розбудови має площу 45,65 гектара. Це значний шмат району, який нині займають 
склади, руїни м’ясокомбінату, Хімпром та житло вінничан 

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334 
 Äåïàðòàìåíò êàï³òàëüíîãî áó-
ä³âíèöòâà îãîëîñèâ íîâèé òåí-
äåð ó ProZorro íà ðåêîíñòðóêö³þ 
Êè¿âñüêîãî ìîñòó. ßê âêàçàíî 
ó îïèñ³ çàêóï³âë³, ìåð³ÿ õî÷å çà-
âåðøèòè ðåìîíò øëÿõîïðîâîäó ³ 
çàðàç î÷³êóº íà ïîäàííÿ ïðîïî-
çèö³é â³ä ô³ðì-ìîñòîáóä³âíèê³â.

Ó òåêñò³ òåíäåðó º êîðîòêèé 
îïèñ òîãî, ùî ìàº ðîáèòè ìàé-

áóòí³é ï³äðÿäíèê. Çîêðåìà, ïî-
òð³áíî âèêîíàòè òàê³ îñíîâí³ 
âèäè ðîá³ò: çðîáèòè ïîë³óðåòà-
íîâå ïîêðèòòÿ òðîòóàð³â ç îáîõ 
áîê³â ìîñòó (958 êâ. ì); âèêî-
íàòè çàõèñò â³äðåìîíòîâàíèõ òà 
ï³äñèëåíèõ çàë³çîáåòîííèõ êîí-
ñòðóêö³é ï³ä ìîñòîì (2400 êâ. ì), 
îáëàøòóâàòè íîâ³ ñõîäè ç ìîñ-
òó äî ïëÿæ³â á³ëÿ ð³÷êè (53 ì); 
çìîíòóâàòè ïåðèëà ³ êîëåñîâ³ä-

á³é (800 ì); çàì³íèòè 10 ë³õòàð³â; 
óêð³ïèòè êîíóñè øëÿõîïðîâîäó 
ï³ä ìîñòîì.

Êîøòîðèñíà âàðò³ñòü âè-
êîíàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ Êè¿â-
ñüêîãî ìîñòó — 13 ì³ëüéîí³â 
658 òèñÿ÷ 700 ãðèâåíü. Òåðì³í 
âèêîíàííÿ ðîá³ò — äî 1 ëèïíÿ 
2021 ðîêó. Ïîñèëàííÿ íà òåíäåð: 
bit.ly/2vGjrYa.

À â ÷îìó ñïðàâà? Êè¿âñüêèé 

ì³ñò âæå æ ðåìîíòóâàëè! Òî-
âàðèñòâî «ÌÑÓ-2» âèêîíóâàëî 
ðåêîíñòðóêö³þ ìîñòó ïðîòÿ-
ãîì 2017–2018 ðîê³â òà îñâî¿-
ëî 68 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Çà ö³ 
ãðîø³ ì³ñò óêð³ïèëè, ðîçøèðèëè 
òðîòóàðè, çðîáèëè íîâó äîðîãó, 
îñâ³òëåííÿ òà áàãàòî ³íøîãî. Àëå 
íå çàâåðøèëè çàõèñíå ïîêðèòòÿ 
â³äðåìîíòîâàíèõ îïîð ³ òðîòóà-
ð³â, ÿê³ ïîòð³ñêàëèñÿ ìèíóëîãî 

ðîêó. Ìåð³ÿ â³äìîâèëèñÿ ïðèéìà-
òè òðîòóàðè òàêî¿ ÿêîñò³, à ï³ä-
ðÿäíèê — óñóâàòè ïîøêîäæåííÿ.

Ó ðåçóëüòàò³ äâ³ ñòîðîíè çâåð-
íóëèñÿ äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó, 
äå ÷åðåç äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â ðîçãëÿäó 
ñïðàâè âèð³øèëè ðîç³ðâàòè óãîäó. 
Ïîçîâ ì³ñüêðàäè çàäîâîëüíèëè 
÷àñòêîâî. ßê ðåçóëüòàò, Êè¿â-
ñüêèé ì³ñò é öþ çèìó ïåðåæèâ 
áåç çàõèñòó (bit.ly/2vJVyiE).

На Київський міст очікує ще одна реконструкція

Ðåàë³çàö³þ ïëàíó 
ðîçáèëè íà äâà åòàïè. 
Çàáóäîâà ï³ä áåêîíêîþ 
òðèâàòèìå ïðîòÿãîì 
3-7 ðîê³â, à óñå ³íøå — 
çà 15-25 ðîê³â
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— З сином Тетяни Юрою ми 
зустрічалися, — розповів голо-
ва обласної Спілки воїнів-аф-
ганців Петро Кирилішин. — Він 
приходив до нас у Спілку. Але 
це було давно. Зараз я б його, 
напевне, не впізнав. Знаю, що 
батьки Тетяни проживали у бу-
динку на вулиці Тимощука.
Прізвище Тетяни Врублевської 
висічено на пам’ятнику воїнам-
афганцям у Центральному парку 
культури і відпочинку у Вінниці. 
Вона — єдина з жінок Вінниччи-
ни, чиє життя обірвалося в дале-
кому Афганістані. У пам'ять про 

Тетяну Врублевську журналіст 
Анатолій Гончар, який також 
пройшов афганську війну, на-
писав поетичні рядки.
Щороку, 15 лютого, у день ви-
ведення радянських військ з 
Афганістану, ті, хто пройшов ві-
йну, збираються біля пам’ятника. 
Кладуть квіти, вшановують 
пам'ять загиблих.
— Коли вже вони виведуть війська 
з Донбасу, — говорить Петро Ки-
рилішин. — В Афганістані загину-
ло 168 вінничан, і це за 10 років 
війни, а на Донбасі уже 185 на-
ших земляків поклали голови.

На Донбасі загинуло більше, ніж в Афгані 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ñòàðøèé ëåéòå-
íàíò Âîëîäèìèð 
Çóéêîâ çóñòð³÷àâ 
â àåðîïîðòó Êàáóëà 

â³ííè÷àíêó Òåòÿíó Âðóáëåâñüêó 
27 æîâòíÿ 1984 ðîêó. Îô³öåð ÷å-
êàâ ñâîþ íàðå÷åíó. Òðè äí³ òîìó 
âîíè ïîäàëè çàÿâè ïðî ðåºñòðà-
ö³þ øëþáó. Íàâ³òü ï³ä ÷àñ â³éíè 
ðàäÿíñüêå êîíñóëüñòâî â Êàáóë³ 
ðåºñòðóâàëî øëþáè. Ï³ñëÿ òîãî 
Âîëîäèìèð ³ Òåòÿíà êóïèëè âå-
ñ³ëüíó ñóêíþ. ¯õíº îäðóæåííÿ 
íå ìîãëî áóòè ïèøíèì. Íà çà-
âàä³ ñòîÿëà â³éíà. Ïàì’ÿòíèé 
äåíü ìàëè â³äçíà÷èòè ó ò³ñíîìó 
êîë³ ïîáðàòèì³â. Á³ëüøå ãîñòåé 
ìð³ÿëè ç³áðàòè ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ 
ç Àôãàí³ñòàíó íà ìèðíó çåìëþ.

ТРИ ДНІ — І Я ПОВЕРНУСЯ 
Òàíÿ Âðóáëåâñüêà, âèïóñêíèöÿ 

Â³ííèöüêîãî òîðãîâåëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ³íñòèòóòó, ñëóæèëà 
òîâàðîçíàâöåì â³éñüêòîðãó ïðè 
øòàá³ àðì³¿. Â ¿¿ îáîâ’ÿçêè âõîäè-
ëî ïîñòà÷àííÿ òîâàð³â ó â³éñüêîâ³ 
÷àñòèíè ðàäÿíñüêèõ â³éñüê â Àô-
ãàí³ñòàí³. Ñïåðøó íà âåðòîëüîò³ 
îáë³òàëà ï³äðîçä³ëè, çáèðàëà çà-
ÿâêè. Òîä³ â³äïðàâëÿëàñÿ â Òàø-

êåíò, äå áðàëà íåîáõ³äíèé òîâàð. 
² âæå äîñòàâëÿëà éîãî ó ï³äðîçä³-
ëè, ùî ðîçòàøîâóâàëèñÿ ó ð³çíèõ 
òî÷êàõ Àôãàí³ñòàíó.

Âîëîäèìèð Çóéêîâ äîáðå çíàâ, 
ÿêèì íåáåçïå÷íèì áóâ êîæåí ç 
òàêèõ ïîëüîò³â. Äóøìàíè ïî-
ñò³éíî òðèìàëè ï³ä ïðèö³ëîì 
ðàäÿíñüê³ ë³òàëüí³ çàñîáè. Îäíî-
ãî ðàçó ðàêåòà äèâîì íå âö³ëèëà 
â ãåë³êîïòåð, â ÿêîìó çíàõîäè-
ëàñÿ Òåòÿíà.

Êîëè ïðîâîäæàâ ¿¿ â ÷åðãî-
âèé ïîë³ò äî Òàøêåíòà, íå ñòàâ 
çãàäóâàòè ïðî òîé åï³çîä. Ó íèõ 
áóëè ³íø³ òåìè. Îáîº ïî÷óâàëèñÿ 
ùàñëèâ³. ×åêàëè äíÿ ñâîãî îäðó-
æåííÿ.

— Ò³ëüêè òðè äí³ — ³ ÿ ïîâåð-
íóñÿ, çíîâó áóäåìî ðàçîì, — çà-
ñïîêîþâàëà éîãî íàðå÷åíà ïåðåä 
òèì, ÿê ï³äíÿòèñÿ íà áîðò ë³òà-
êà. — Òðè äí³, çàïàì’ÿòàé…

РАКЕТА ВЛУЧИЛА В ЛІТАК ПРИ 
ЗАХОДІ НА ПОСАДКУ 

Òðè äí³ ñïðàâä³ ìèíóëè øâèä-
êî. ² îñü ñòàðøèé ëåéòåíàíò çíî-
âó â àåðîïîðòó Êàáóëà. ×åêàº 
ïðèáóòòÿ ðåéñó ç Òàøêåíòà. Ïî-
ëüîòè çä³éñíþâàëèñÿ ðåãóëÿðíî. 
Îäí³ â³éñüêîâ³ ïðèáóâàëè íà ðî-
òàö³þ, ³íø³ ïîâåðòàëèñÿ äîäîìó, 
ë³òàêàìè äîñòàâëÿëè âàíòàæ³, çî-

ТЕТЯНА ВРУБЛЕВСЬКА ЗАГИНУЛА 
В АФГАНІ НА ОЧАХ У НАРЕЧЕНОГО 
Доля  У чергову річницю виведення 
радянських військ з Афганістану, 15 лютого, 
спогад про ту чужу і безглузду для нас війну 
знову стукає у наші серця. Згадаймо Тетяну 
Врублевську, єдину з вінничанок жінку, 
життя якої обірвалося у тій далекій країні

êðåìà, ïðîäîâîëüñòâî, ìåäèêà-
ìåíòè, îáìóíäèðóâàííÿ…

Ë³òàê óæå ç’ÿâèâñÿ ç-çà ã³ð. 
Áóëî âèäíî, ÿê çðîáèâ ðîçâîðîò 
äëÿ çàõîäó íà ïîñàäêó. Ðàïòîì 
íà íåá³ îêðåñëèâñÿ ñë³ä ðàêåòè. 
À ïîò³ì ñïàëàõ. Ó ðàäÿíñüêèé 
ë³òàê âëó÷èëà ðàêåòà «Ñò³íãåð». 
Òðàãåä³ÿ ñòàëàñÿ íà î÷àõ óñ³õ ïðè-
ñóòí³õ â àåðîïîðòó.

Ñòàðøèé ëåéòåíàíò Çóéêîâ ùå 
ñïîä³âàâñÿ, ùî Òàíÿ, ìîæëèâî, 
íå âïîðàëàñÿ ³ç çàâäàííÿì ³ ëå-
ò³òèìå ³íøèì ðåéñîì. Òàê³ âè-
ïàäêè áóâàëè ó ¿¿ ïðàêòèö³. Â³í 
òðèìàâñÿ çà öþ äóìêó, ÿê çà ðÿ-
ò³âíó ñîëîìèíêó. Íàñòóïíîãî äíÿ 
çíîâó ïðèáóâ â àåðîïîðò. Îäíàê 
ñåðåä ïàñàæèð³â òàøêåíòñüêîãî 
ðåéñó Âðóáëåâñüêî¿ íå áóëî. Ñòàâ 
øóêàòè ³íôîðìàö³þ ïðî çáèòèé 
ë³òàê. Ä³çíàâñÿ ñòðàøíó çâ³ñòêó. 
Ó çáèòîìó ë³òàêó çàãèíóëè âñ³ 
÷ëåíè åê³ïàæó ³ ñåìåðî æ³íîê, 
ÿê³ ñëóæèëè òîâàðîçíàâöÿìè. Ñå-
ðåä çàãèáëèõ çíà÷èëîñÿ ïð³çâèùå 
Òåòÿíè Âðóáëåâñüêî¿.

«ДОВЕДЕТЬСЯ ВЧИТИСЯ ЖИТИ 
БЕЗ МАМИ…» 

Íàïåðåäîäí³ òðàãåä³¿ Òàíÿ òå-
ëåôîíóâàëà áàòüêàì ó Â³ííèöþ. 
Âîíà ùîðàçó öå ðîáèëà, êîëè 
áóâàëà ó Òàøêåíò³. Ïîä³ëèëàñÿ 
ðàä³ñòþ — ñêàçàëà ³ ïðî òå, ùî 
ïîäàëè çàÿâè íà îäðóæåííÿ, ³ ïðî 
òå, ùî êóïèëè âåñ³ëüíó ñóêíþ… 
Àëå öå áóëî ï³çí³øå â ðîçìîâ³. 

Ùîðàçó ñï³ëêóâàííÿ òåëåôîíîì 
ç áàòüêàìè ðîçïî÷èíàëà ç îäíîãî 
é òîãî æ çàïèòàííÿ: «ßê Þðà?» 

Þðà — ñèí Òåòÿíè. Íà ÷àñ ¿¿ 
â³äñóòíîñò³ õëîï÷èê çàëèøàâñÿ 
ç áàáóñåþ é ä³äóñåì. Ïåðøèé 
øëþá ó Òàí³ âèÿâèâñÿ íåâäàëèì. 
Âîíè ðîçëó÷èëèñÿ. Ìîæëèâî, 
ñàìå òîìó âèð³øèëà ïîïðîñèòèñÿ 
â Àôãàí³ñòàí.

Ó â³éñüêêîìàò³ ¿¿ çàñòåðåãëè: 
«Òàì ñòð³ëÿþòü». Âîíà â³äïîâ³ëà: 
«ß çíàþ». Íàâåñí³ 1983 âïåðøå 
ñòóïèëà íà çåìëþ Àôãàí³ñòàíó. 
×åðåç ï³âòîðà ðîêó ïðèáóëà ó â³ä-
ïóñòêó. Þðà ÿêðàç éøîâ ó ïåð-
øèé êëàñ. Ïðîòÿãîì òîãî ì³ñÿöÿ, 
êîëè ìàìà áóëà ç íèì, õëîï÷èê 
ïî÷óâàâñÿ íàéùàñëèâ³øèì ó ñâ³-
ò³. Äóæå ñêîðî ðàä³ñòü çì³íèëàñÿ 
âåëèêèì ãîðåì.

Âèïëàêàâøèñü íàä öèíêîâîþ 
òðóíîþ, ÿêó â³éñüêîâ³ íå äîçâî-
ëèëè â³äêðèòè, â³í ïî-äîðîñëîìó 
ñêàçàâ áàáóñ³: «Äîâåäåòüñÿ â÷è-
òèñÿ æèòè áåç ìàìè…» Ï³çí³øå, 
êîëè Þð³é ñòàâ äîðîñëèé, îäðó-
æèâñÿ ³ â íèõ ç äðóæèíîþ íàðî-
äèëàñÿ äîíüêà, íàçâàâ ¿¿ ³ìåíåì 
ìàìè — Òåòÿíà.

БУЛА МОЖЛИВІСТЬ ЛЕТІТИ 
ІНШИМ РЕЙСОМ 

Âðóáëåâñüê³ ïðîæèâàëè íà Ñòà-
ðîìó Ì³ñò³. Ïðèãàäóþ çóñòð³÷ ç 
áàòüêàìè Òåòÿíè. Âîíà â³äáóâàëà-
ñÿ ó ¿õíüîìó ïðèâàòíîìó áóäèíêó. 
Íà æàëü, íå çáåðåãëèñÿ ³ìåíà ¿¿ 

áàòüê³â. Çàòå äîáðå ïàì’ÿòàþ ¿õíþ 
ùèð³ñòü. Áà÷èëèñÿ âïåðøå, àëå 
ñï³ëêóâàëèñÿ íàñò³ëüêè íåâè-
ìóøåíî é ïðîñòî, í³áè çíàéîì³ 
áàãàòî ðîê³â.

Çàïðîñèëè äî ñòîëó. Âå÷åðÿëè 
³ ðîçìîâëÿëè äî ï³çíüîãî âå÷îðà. 
Áàòüêè íå ñòðèìóâàëè ñë³ç.

— Ó Òàí³ áóëà ìîæëèâ³ñòü 
ëåò³òè ³íøèì ë³òàêîì, — ïðèãà-
äóþ ñëîâà ¿¿ ìàòåð³, ñêàçàí³ ï³ä 
÷àñ íàøî¿ çóñòð³÷³. — Ïðî öå ìè 
ä³çíàëèñÿ ï³çí³øå. Ó òîé äåíü 
ó Òàøêåíò³ âîíà çóñòð³ëà íàøî-
ãî äîáðîãî çíàéîìîãî. Â³í òåæ ç 
Â³ííèö³. Òàê ñàìî ñëóæèâ â Àô-
ãàí³ñòàí³. Â³í ñàì íàì ðîçïîâ³äàâ 
ïðî ¿õíþ çóñòð³÷. Ïðîñèâ Òàíþ, 
ùîá çàëèøèëàñÿ íà éîãî ðåéñ. 
Òîä³ ìàëè á ìîæëèâ³ñòü á³ëüøå 
ïîñï³ëêóâàòèñÿ. Àëå âîíà íå ñòà-
ëà öüîãî ðîáèòè. Òàêà äîëÿ…

Áàòüêè Òåòÿíè ï³äíÿëèñÿ ç-çà 
ñòîëó, ùîá ïðîâåñòè ìåíå íà âó-
ëèöþ. Ó íåâåëèêîìó êîðèäîð³ 
ìàòè çóïèíèëàñÿ:

— Âåñ³ëüíå ïëàòòÿ òàê ³ ëåæèòü 
íà ãîðèù³, — ñêàçàëà æ³íêà, ïî-
êàçóþ÷è ðóêîþ âèõ³ä íà ãîðè-
ùå. — Ïðèâåçëè â ÷åìîäàí³ ðàçîì 
ç ³íøèìè ¿¿ ðå÷àìè.

Îô³öåð, ç ÿêèì Òåòÿíà ìàëà 
îäðóæóâàòèñÿ, íàïèñàâ ¿¿ áàòüêàì 
ëèñòà. Ïðîñèâ äîçâîëó ïðè¿õàòè 
íà ìîãèëó. Âðóáëåâñüê³ â³äïîâ³-
ëè, ùî íå âàðòî öüîãî ðîáèòè. 
Áóâ ùå îäèí òàêèé ñàìî ëèñò. 
Íà íüîãî âæå í³õòî íå â³äïîâ³â…

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

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: 

Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 17 900 

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

Çàìîâë. ¹ 200107

Тетяна Врублевська 
(ліворуч) — єдина 
з жінок нашої 
області, чиє 
життя обірвалося 
на афганській 
війні, її нагородили 
орденом Червоної 
Зірки (посмертно) 
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461633

РЕКЛАМА

ЗАХИСТ МОРСЬКИХ 
ЧЕРЕПАХ У США 
Turtle Island — таку назву носить центр з від-
новлення популяції морських черепах, він був 
заснований командою волонтерів. Тут є кілька 
локацій та великі можливості у захисті китів, 
лососів, морських черепах та багатьох інших ви-
дів, яким загрожують вимирання та страждання.
Волонтерів запрошують, аби долучитися 
до процесу обробки та моніторингу даних, 
відновлення екосистем, що є вкрай важливи-
ми для розмноження дикого лосося, патру-
лювання та прибирання пляжів та підводних 
досліджень. Тривалість та терміни волонтер-
ства не є сталими, можуть змінюватися.
Деталі та реєстрація — is.gd/O66Db3 

БУДДИСТСЬКИЙ 
МОНАСТИР У ШРІ-ЛАНЦІ 
Зайнятість — кілька годин на день. Важлива 
умова: у волонтерство до монастиря при-
ймаються лише чоловіки, бо він чоловічий.
Від волонтерів потрібна допомога у всес-
торонньому розвитку монахів монастиря 
та будівництві нового житлового примі-
щення. 
За таку допомогу привітно надають безко-
штовне проживання, триразове харчування, 
буддистські заняття по годині на день та 
знайомство з методиками медитації. Буд-
дистські монахи дуже відкриті до спілку-
вання.
Деталі та реєстрація —is.gd/tRGlYR 

РОЗГРІБАННЯ ЗАВАЛІВ 
ПІСЛЯ УРАГАНІВ 
Для цієї волонтерської програми є багато 
місць — Мозамбік, Непал, Камерун, Техас, 
Пуерто Ріко, Багами. Тут головне — бажання 
працювати руками, любити людей та мати 
бажання покращувати навколишнє серед-
овище і говорити англійською.
Організатори покривають усі витрати на хар-
чування та проживання, вам потрібно лише 
приїхати у країну. 
Волонтерська програма спеціалізується 
на допомозі містам, які постраждали вна-
слідок природних катаклізмів. 
Зайнятість — 8 годин на день.
Деталі та реєстрація — is.gd/YcedRQ 

РОБОТА З МОЛОДДЮ 
У ПОРТУГАЛІЇ 
Для волонтера програмою надають на-
віть 150 євро на кишенькові витрати, а та-
кож орендують квартиру для проживання, 
оплачують харчування, пропонують мовну 
підтримку і ще купу інших корисних речей.
Програма заключається у допомозі інтегру-
вання у соціум потребуючої молоді. Задачі 
волонтерів: проведення спеціальних поза-
шкільних заходів, культурних та творчих ла-
бораторій. Прекрасна можливість з користю 
провести цілих 10 місяців у столиці Португалії.
Потрібні волонтери: з 1 березня по 1 груд-
ня, зайнятість — 30 годин на тиждень.
Деталі та реєстрація — is.gd/KwSCSP 

ПОДОРОЖУЙ, ПОКРАЩУЙ СВІТ ТА 
НАБИРАЙСЯ ДОСВІДУ ЗАДАРМА 
Відкритий світ  Участь у волонтерських 
проектах — прекрасна можливість 
подорожувати світом майже безкоштовно. 
Окрім подорожей, маєте змогу 
отримати досвід та особисто долучитись 
до розвитку інших країн і природи

КАТЕРИНА ЛАПШИНА, 
RIA, (098)0131810 

Çàâæäè ìð³ÿâ ðÿ-
òóâàòè ð³äê³ñíèõ 
òâàðèí àáî áðàòè 
ó÷àñòü ó ðîçêîï-

êàõ? Àáî, ìîæëèâî, äîêëàñòè 
ðóêó äî íàâ÷àííÿ ä³òåé ç á³ä-
íèõ ðàéîí³â Ïåðó? Âîëîíòåð-
ñüê³ ïðîãðàìè ç óñüîãî ñâ³òó 

äàþòü ìîæëèâ³ñòü íåáàéäóæèì 
òà àâàíòþðíèì ëþäÿì ïðîÿâèòè 
ñåáå ³ çðîáèòè âíåñîê ó ðîçâè-
òîê íå ëèøå âëàñíî¿ êðà¿íè, à é 
áàãàòüîõ ³íøèõ.

Ïðîïîíóºìî ïåðåãëÿíóòè äî-
á³ðêó ð³çíîìàí³òíèõ ïðîãðàì. 
Ðåºñòðóéòåñü òà ïàêóéòå âàë³çó 
äëÿ ïîäîðîæ³ ïðÿìî íàçóñòð³÷ 
ïðèãîäàì.

Óñå, ùî ïîòð³áíî äëÿ ó÷àñò³ 

ó ïðîãðàìàõ, — ñåðåäí³é ð³âåíü 
àíãë³éñüêî¿ ìîâè, êîøòè íà êâè-
òîê òà ñì³ëèâ³ñòü âèðóøàòè 
çà íîâèìè âðàæåííÿìè. Âàæëè-
âî çíàòè, ùî íå óñ³ âîëîíòåðñüê³ 
ïðîãðàìè º áåçêîøòîâíèìè. Äå-
ÿê³ á³äí³ êðà¿íè íå ìîæóòü ñîá³ 
äîçâîëèòè óòðèìàòè âîëîíòåð³â. 
Öå ïèòàííÿ íåîáõ³äíî óçãîäæó-
âàòè â êîæíîìó êîíêðåòíîìó 
âàð³àíò³.

ÎÃËßÄ
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Ï å ð å ä ³ ñ ò î -
ð³ÿ ñòð³ëÿíèíè 
7 ëþòîãî ³ ãó÷-

íîãî çàòðèìàííÿ äâîõ ìàøèí ç 
îçáðîºíèìè ëþäüìè, ùî áóëî 
íàñòóïíîãî âå÷îðà, ìàº ñòîð³í-
êó ó Â³ê³ïåä³¿. Ìîâà ïðî ïîä³¿ 
â Ìóêà÷åâîìó, äå íå ìîæóòü 
ïîä³ëèòè ñôåðè âïëèâó ì³ñöåâ³ 
àâòîðèòåòè. Ñåðåä çàòðèìàíèõ 
8 ëþòîãî íà Çàêàðïàòò³ ÷îëîâ³-
ê³â í³áèòî êðèì³íàëüíîãî ñâ³òó 
ô³ãóðóº ìåøêàíåöü Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³. Ïðî éîãî òîâàðèø³â 
òàìòåøíÿ ïðåñà êàæå, ÿê ïðî 
«ñìîòðÿùèõ» â³ä àâòîðèòåò³â, ÿê³ 
âîþþòü çà ñôåðè âïëèâó, â òîìó 
÷èñë³ ç ëþäüìè ïðè âëàä³.

²ãîð Ñìîëÿð, ùî ðîäîì ç Êàëè-
í³âêè, áóâ îäíèì ³ç äâîõ âîä³¿â, 
ÿêèõ çà ðåçóëüòàòàìè ñïåöîïå-
ðàö³¿ àðåøòóâàëè, à ïîò³ì âè-
ïóñòèëè ç-ï³ä âàðòè ï³ä çàñòàâó. 
Ïî 315 òèñÿ÷ ãðèâåíü îáîº êåð-
ìàíè÷³â çàïëàòèëè ³ ìèíóëîãî 
òèæíÿ âèéøëè íà âîëþ. Óñüîãî æ 
áóëî ñ³ì çàòðèìàíèõ â ñåë³ Íèæí³ 
Âîðîòà Âîëîâåöüêîãî ðàéîíó Çà-
êàðïàòñüêî¿ îáëàñò³.

Áðîíüîâàíèé «Ìåðñåäåñ Ãå-
ëåíäâàãåí» ³ «Òîéîòó Ëåíä 
Êðóçåð», çà êåðìîì ÿêî¿ é áóâ 

²ãîð Ñìîëÿð, çóïèíèëè íà òðàñ³ 
ÊÎÐÄ³âö³. Óñ³õ ÷îëîâ³ê³â ç íà-
çâàíèõ ìàøèí ñïåöïðèçíà÷åí-
ö³ âèòÿãëè ç ñàëîí³â òà âêëàëè 
îáëè÷÷ÿì íà àñôàëüò. Ó îäí³é 
ìàøèí³ âèëó÷èëè çáðîþ, â òîìó 
÷èñë³ àâòîìàòè÷íó. Ï³ñëÿ ñïåöî-
ïåðàö³¿ â ÌÂÑ ñêàçàëè: «âçÿëè» 
ï³äîçðþâàíèõ ó ïðè÷åòíîñò³ 
äî çëî÷èííîãî óãðóïîâàííÿ, ÿê³ 
¿õàëè íà Çàêàðïàòòÿ âñòàíîâëþ-
âàòè êîíòðîëü íàä ðåã³îíîì.

ОДИН З ДВОХ АРЕШТАНТІВ
Ëèøåíü âîä³¿ âðåøò³ îïèíèëè-

ñÿ ï³ä âàðòîþ. ßê ñêàçàëè ïðà-
âîîõîðîíö³, çà îï³ð ³ ïîñÿãàííÿ 
íà æèòòÿ ïðàâîîõîðîíö³â. Îïîðó 
íà ïîøèðåíîìó â ìåðåæ³ â³äåî 
íå âèäíî. Ùå ñïðàâà â òîìó, ùî 
ìàøèíà, ç âîä³éñüêîãî ñèä³ííÿ 
ÿêî¿ âèòÿãíóëè ²ãîðÿ Ñìîëÿðà, 
ïîêîòèëàñÿ ñïóñêîì é í³áèòî 
ìàëî íå çàäàâèëà ïîë³öåéñüêîãî.

ßê ñêàçàëà ì³ñöåâèì æóðíàë³ñ-
òàì äðóæèíà âîä³ÿ «Ãåëåíäâàãå-
íà» ªâãåíà Äðåá³òêà, ¿¿ ÷îëîâ³êà 
íàìàãàþòüñÿ ïðèâ’ÿçàòè äî ñòð³-
ëÿíèíè, ùî áóëà â Ìóêà÷åâî 
íàïåðåäîäí³ çàòðèìàííÿ. Æ³íêà 
íàçâàëà áåçï³äñòàâíèì àðåøò ³ç 
çàñòîñóâàííÿì ñèëè, äå ìîí-
òèðîâêàìè áèëè ïî ìàøèíàõ ³ 
ñèëîì³öü âèòÿãóâàëè âñ³õ ç ñè-
ä³íü. Çà ¿¿ ñëîâàìè, â ìàøèíàõ 

КОРДІВЦІ «ПОВ’ЯЗАЛИ» ДИРИГЕНТА 
З КАЛИНІВКИ ЯК ЗЛОЧИНЦЯ
Спецоперація  Війна між «смотрящими» 
від авторитетів та поліцією на Закарпатті 
має вінницького фігуранта. Чоловік 
родом з Калинівки став одним із двох 
заарештованих в результаті затримання 
озброєних людей на елітних машинах. 
Днями він вийшов під заставу розміром 
315 тисяч гривень. Як пояснив на суді 
свою участь в резонансному криміналі 
та в яких історіях «світився» раніше?

íå áóëî çëî÷èíö³â, é òàì í³õòî 
íå ïðó÷àâñÿ.

Ì³æ ³íøèì, äðóæèíà âîä³ÿ 
áðîíüîâàíîãî «êóá³êà» íàçâàëà 
äðóãîãî àðåøòîâàíîãî. Çà ¿¿ ñëî-
âàìè, ²ãîð Ñìîëÿð — ç Â³ííèö³. 
Øóêàºìî á³ëüøå äàíèõ ïðî íà-
çâàíîãî àðåøòàíòà — â íüîãî º 
ñòîð³íêà ó Ôåéñáóö³. Ó äðóçÿõ 
çíàõîäèìî ëþäåé ç Â³ííèö³ òà 
Êàëèí³âêè.

ßê ïðî ìåøêàíöÿ ñàìå Êàëè-
í³âêè ï³çí³øå íàïèñàëè óæãîðîä-
ñüê³ âèäàííÿ ïðî ²ãîðÿ Ñìîëÿ-
ðà, ïîñèëàþ÷èñü íà âëàñí³ äàí³ 
â ïðàâîîõîðîííèõ ñòðóêòóðàõ. 
À â ñâîºìó Ôåéñáóö³ Ñìîëÿð 
íå âêàçàâ í³ÿêèõ îñîáèñòèõ äà-
íèõ, êð³ì äíÿ íàðîäæåííÿ.

СПЛАТИВ 315 ТИСЯЧ ЗАСТАВИ
Äî ïîä³é íà Ñõîä³ ìàâ á³çíåñ 

ó Ðîñ³¿, ïîâ'ÿçàíèé ç ïîñòà÷àí-
íÿì âîäè, àëå ïîò³ì ïîâåðíóâñÿ 
íà áàòüê³âùèíó. Òàê ðîçêàçàâ ïðî 
ñåáå íà ñóäàõ ç îáðàííÿ ì³ðè çà-
ïîá³æíîãî çàõîäó, êàëèí³â÷àíèí.

Íà ïèòàííÿ ñóää³, êèì â³í ïðà-
öþº çàðàç, Ñìîëÿð â³äïîâ³â: îô³-
ö³éíî íåïðàöþþ÷èé, ïðîõîäèâ íà-
â÷àííÿ òà ñòàæóâàâñÿ, òåïåð ÷åêàº, 
êîëè â³äêðèºòüñÿ öåõ, äå â³í ïðà-
öþâàòèìå êðóòèëüùèêîì êîâáàñ.

À äîñ³, ÿê ñêàçàâ ²ãîð Ñìîëÿð 
æóðíàë³ñòàì, â³í áóâ âîëîíòåðîì. 
Âîçèâ äîïîìîãó â çîíó áîéîâèõ 
ä³é. Òàêîæ äîäàâ, ùî òîâàðè-
ø³, ÿê³ áóëè ç íèì ó ìàøèíàõ 
íà ìîìåíò ñïåöîïåðàö³¿, áðàëè 
ó÷àñòü â ÀÒÎ. Òàì â³í ç íèìè é 
ïîäðóæèâñÿ. Ó «Òîéîò³», ÿêîþ 
êåðóâàâ Ñìîëÿð, ÿê â³í ñêàçàâ, 
çáðî¿ íå áóëî. Ò³ëüêè â «êóá³êó».

— ß ¿õàâ íà Çàêàðïàòòÿ ë³êóâà-
òèñÿ, — ãîâîðèâ ñóäó ²ãîð Ñìî-
ëÿð. — Ùî ÿ íàìàãàâñÿ êîãîñü 
âáèòè — öå àáñóðä. ß íå ì³ã êåðó-
âàòè òðàíñïîðòíèì çàñîáîì, ìåíå 
ïðîñòî ïîòÿãíóëè ç ìàøèíè, ÿê 
ÿ ì³ã íà¿õàòè? Ìåíå ïîïåðåäè-
ëè äåê³ëüêà ðàç ïðî çóïèíêó. ßê 
ìîæíà ïîïåðåäèòè ê³ëüêà ðàç? 
Ïàëêîþ ìàõíóëè îäèí ðàç, ÿê³ 
ùå áóëè ïîïåðåäæåííÿ?

Äå ïðàö³âíèêè ïîë³ö³¿, ÿê³ äà-
âàëè äåê³ëüêà ðàç ïîïåðåäæåííÿ?

²ãîð Ñìîëÿð íà çàñ³äàíí³ ñóäó 
ðîçâîäèâ ðóêàìè, âèñòóïàâ åìî-
ö³éíî, çâåðòàâñÿ äî ïðîêóðîðà, 
ïðîñèâ ä³ÿòè ïî ñîâ³ñò³. Ðîáèâ 
ïèòàëüí³ ïàóçè. ² íàçâàâ ñåáå ìà-
ëåíüêîþ ëþäèíîþ, ùî çà îñâ³-
òîþ — äèðèãåíò. Ìîâëÿâ, õ³áà 
ìîæå áóòè çëî÷èíöåì?

«Ï³ä ÷àñ çàòðèìàííÿ îñîáè, ÿê³ 
ïåðåáóâàëè â àâòîìîá³ëÿõ, ÷èíè-
ëè çáðîéíèé îï³ð ³ íàìàãàëèñÿ 
âòåêòè ç ì³ñöÿ ïîä³¿», — òàêà âåð-
ñ³ÿ ïîë³ö³¿. ² çà íàñë³äêàìè ñïå-
öîïåðàö³¿ ñóä ïðèçíà÷èâ ò³ëüêè 
âîä³ÿì àðåøò ç ïðàâîì âíåñòè 
çàñòàâó.

Ñóìè îáðàâ ³äåíòè÷í³ — 
ïî 315 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Çàñòàâè 
âíåñëè, çà ³íôîðìàö³ºþ óæãî-
ðîäñüêèõ ³íôîðìàö³éíèõ ðå-
ñóðñ³â, íà ïî÷àòêó ìèíóëîãî 
òèæíÿ é àðåøòàíò³â âèïóñòèëè, 
çîáîâ’ÿçàâøè çäàòè çàêîðäîíí³ 
ïàñïîðòè.

«МАЛЕНЬКА ЛЮДИНА» З 
МУЗОСВІТОЮ

ßê ïðîõîäèëî çàñ³äàííÿ ïî êà-
ëèí³â÷àíèíó Ñìîëÿðó, òðàíñëþ-
âàëè çàêàðïàòñüê³ æóðíàë³ñòè. 
Îñü ôðàãìåíò âèñòóïó ²ãîðÿ 
Ñìîëÿðà:

— Íåìàº ùî ñêàçàòè. ß ïðî-
â³â ãîäèíó íà çåìë³, íà àñôàëü-
ò³, ï³ñëÿ òîãî ìåí³ ñêàçàëè, ùî 
ÿ õîò³â êîãîñü âáèòè. Àëå âñ³ 
ïðàö³âíèêè ÊÎÐÄó, ÿê³ íàñ çà-
òðèìóâàëè, âñ³ íàñ ïðîâîäæàëè 
äî ïîë³ö³¿, òîáòî áóëè ç íàìè 
â ïîë³ö³¿… Äî ðå÷³, âèêëèêàëè 
ìåäè÷íó äîïîìîãó íà ì³ñö³, òîìó 
ùî â íàñ áóëà ëþäèíà ç õâîðèì 
ñåðöåì. Â³í ¿çäèâ ë³êóâàòèñÿ. 
Ïîò³ì îäíîìó ðîçáèëè ïðèêëà-

äîì ãîëîâó. Òîáòî ÿê? Ó øâèäê³é 
äîïîìîç³ ÿ íå áà÷èâ æîäíîãî ïî-
ë³öåéñüêîãî. ß íå áà÷èâ í³ îä-
íîãî ÊÎÐÄ³âöÿ! Áà÷èâ ò³ëüêè 
íàøèõ õëîïö³â, íåîäíîðàçîâî 
êîíòóæåíèõ íà â³éí³, ÿêèõ ëè-
öåì ïîëîæèòè â çåìëþ, çíóùà-
ëèñÿ áåçï³äñòàâíî. Áåçï³äñòàâíî! 
ß âçàãàë³ öå ââàæàþ çëî÷èííîþ 
ïðîâîêàö³ºþ ³ â÷èíåííÿì çëî÷è-
íó ïðîòè òèõ ëþäåé, ÿê³ áóëè ç³ 
ìíîþ â àâòîìîá³ë³. ² ñàìî ñîáîþ, 
ïðîòè ìåíå. Öå âñå — ôàëüñè-
ô³êîâàíà ñïðàâà, í³êîìó íå ö³-
êàâà. ß íå çíàþ, ðîçáèðàéòåñÿ. 
ß ìàëåíüêà ëþäèíà, äèðèãåíò 
çà îñâ³òîþ. Öå äëÿ ìåíå ïðî-
ñòî àáñóðä. Âè ïðîêóðîðè, âè 
äóìàºòå, ùî ðîáèòå? ×èº âè çà-
ìîâëåííÿ âèêîíóºòå…

Òîæ ²ãîð Ñìîëÿð ñêàçàâ, ùî 
¿õàâ ç äðóçÿìè ïî ÀÒÎ ³ âîëîí-
òåðñòâó ç³ Ëüâîâà íà Çàêàðïàòòÿ, 
íà â³äïî÷èíîê. Ñâîþ ïðè÷åòí³ñòü 
äî ñòð³ëÿíèíè, ÿêà ïåðåäóâàëà 
çàòðèìàííþ, çàïåðå÷èâ. Ñêàçàâ, 
ùî ïðî íå¿ â³í ä³çíàâñÿ, ÿê ³ âñ³, 
ç ³íòåðíåòó.

Доки тривали судові засідання 
в Ужгородському суді із застави 
для затриманих КОРДом, напи-
сали про вінницького фігуранта 
у своєму контексті й журналісти 
Рівного. Їхній мер нагадав пресі 
про Ігоря Смоляра, як учасника 
акції, організованої проти нього.
Активісти, яких потім назвали га-
стролерами, що працюють на за-
мовлення, 30 січня зірвали сесію 
міськради у Рівному. Звинува-
тили міського голову в торгівлі 
землею. Прийшли з плакатом 
«Хомко, віддай сиротам їхню 
землю, годі красти!» На фото з 
акції впізнаємо Ігоря Смоляра.

Після затримання його на Закар-
патті рівненський мер Володимир 
Хомко почав засідання виконкому 
з того, що показав усім знімок того 
самого активіста. Мовляв, дивіть-
ся, його арештували як учасника 
злочинного угрупування.
— Прийшли тоді нібито «атовці», 
які вимагали повернути землю, ні-
бито вкрадену в них, — пояснював 
журналістам мер Рівного. — На од-
ного із головних, який там бігав з 
папером, я подав у суд… Інші були 
не з Рівного, це гастролери, яких 
замовляють. Одного із них затри-
мали в Мукачево. Це щоб ви розу-
міли, хто ходить на сесії і збурює.

Гастролював регіонами

Під час засідання про запобіжний захід. 
Ігор Смоляр (зліва) назвався волонтером АТО

«ß ìàëåíüêà ëþäèíà, 
äèðèãåíò çà îñâ³òîþ. 
Öå äëÿ ìåíå ïðîñòî 
àáñóðä. Âè ïðîêóðîðè, 
âè äóìàºòå, 
ùî ðîáèòå?»

Фото з місця спецоперації поширили розмиті. Можливо, 
на цьому кадрі є наш земляк

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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Ççîâí³ çâè÷àéíà 
9-ïîâåðõ³âêà íà âó-
ëèö³ Îëåãà Àíòîíîâà 

ñåðåä ³íøèõ òàêèõ ñàìèõ áóä³âåëü. 
Òóò íåìàº âåëè÷åçíîãî äâîðó àáî 
ìàéäàí÷èê³â, íåìàº çàêðèòî¿ çîíè 
ïàðêóâàííÿ, øëàãáàóìó àáî îõî-
ðîíè. Íåïðèì³òíèé áóäèíîê, àëå 
âñåðåäèí³ ìàº ñâîþ îñîáëèâ³ñòü.

ßê ò³ëüêè äâåð³ ë³ôòà â³ä÷è-
íÿþòüñÿ íà 7-ìó ïîâåðñ³ — ïå-
ðåä î÷èìà ïîñòàº íåçâè÷íà äëÿ 
ï³ä’¿çäó êàðòèíà. Áà÷èø, â ïðÿ-
ìîìó ñåíñ³ ñëîâà, ñïðàâæíþ 
êàðòèíó. Óâåñü ïîâåðõ í³æíîãî 
æîâòîãî êîëüîðó, ç âêàç³âíèêàìè, 
çàêîõàíèìè ïàðàìè òà âåëîñè-
ïåäàìè, íàìàëüîâàíèìè ÷îðíèì 
ïåíçëåì. Ïîòð³áíî íåìàëî ÷àñó, 
àáè ðîçäèâèòèñü êîæíó äåòàëü.

Ï³ä ìàëþíêàìè õîâàþòüñÿ ³ 
åëåêòðîùèòîê, ³ äâåð³ ë³ôòà, ³ 
êâàðòèðí³ äâåð³. Çîáðàæåííÿ — 
ñóö³ëüíå, öå íå ïðîñòî ³ëþñòðàö³ÿ 
íà îäí³é ñò³í³. Öå — ö³ëà ³ñòîð³ÿ.

— ß çàâæäè íàìàãàëàñÿ ÿêîñü 
ïîêðàùèòè ñòàí ïðîñòîðó, ó ÿêî-
ìó ìè æèâåìî, — ðîçïîâ³äàº ³í³-
ö³àòîðêà ïåðåòâîðåííÿ ï³ä’¿çäó 
Â³êòîð³ÿ Îðëîâà. — Öå çâè÷àéí³-
ñ³íüêèé áóäèíîê, ÿêèé 30 ðîê³â 

òîìó áóäóâàâ ì³é áàòüêî. ² ìåí³ 
ä³éñíî áîëÿ÷å äèâèòèñü íà òå, ÿê 
øâèäêî áóä³âëÿ ñòàº çàíåäáàíîþ.

Âîíà ðîçïîâ³äàº, ùî ó ¿õíüîìó 
ï³ä’¿çä³, ÿê ³ ó á³ëüøîñò³ áóä³âåëü, 
âåëèêà ïðîáëåìà — çàõàðàùåííÿ 
òà ðóéíóâàííÿ ñò³í ³ çàãàëüíîãî 
ïðèì³ùåííÿ.

— Ñò³íè øêðÿáàþòü, ðîçìàëüî-
âóþòü. Ìè ç ÷îëîâ³êîì âëàñíîðó÷ 
ïîíîâëþºìî ðåìîíò, çàìàçóºìî 
ù³ëèíè òà ïðîãàëèíè, àëå ïðî-
õîäèòü òèæäåíü ³ ñò³íè çíîâó 
ó ä³ðêàõ, — êàæå Â³êòîð³ÿ.

Ïîäðóææÿ âèð³øèëî ä³ÿòè ðà-
äèêàëüíî ³, îêð³ì ðåìîíòó óñüîãî 
ïîâåðõó, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ãàðíî 
îçäîáèòè ³íòåð’ºð ìàëþíêàìè. Â³-
êòîð³ÿ ðîçïîâ³äàº, ùî íàéá³ëüøå 
÷àñó çàéíÿâ ñàì ðåìîíò, à íà ìà-
ëþâàííÿ ï³øëî ëèøå äâà äí³.

— Ìè äóæå äîâãî øóêàëè, 
õòî á ì³ã âò³ëèòè íàø³ ³äå¿ â æèò-
òÿ, — êàæå ñï³âðîçìîâíèöÿ. — 
Á³ëüø³ñòü õóäîæíèê³â ïðîñèëè 
íåâèìîâíî âåëèê³ ñóìè, íàâ³òü 
äî 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü! ß âæå é 
ñàìà çàìèñëèëàñü, àáè âëàñíî-
ðó÷ âñå íàìàëþâàòè. ß ìàëà ³äåþ 
³ âæå óìîâíî áà÷èëà é ðîçóì³ëà, 
ÿê âîíî ïîâèííî âèãëÿäàòè. Çà-
ëèøèëîñÿ çíàéòè òîãî, õòî äî-
ïîìîæå ç âèêîíàííÿì ³ ñàìèìè 
ìàëþíêàìè.

ФАРБУВАЛИ ПОВЕРХ У ВІСІМ РУК 
Ентузіасти  Минулого тижня жителі 
вулиці Олега Антонова закінчили 
розмальовувати стіни свого під’їзду. 
Про їх роботу чули вже всі сусіди і знають 
жителі навколишніх будинків

Âîíè äîâãî áóëè ó ïîøóêàõ, 
áàãàòî ç êèì ñï³ëêóâàëèñü ³ ðà-
äèëèñü, àæ òóò ðàïòîì âèïàäêî-
âî íàòðàïèëè íà ñâî¿õ ìàéñòð³â, 
òàêîæ ïîäðóæíþ ïàðó.

— ¯ì îäðàçó ñïîäîáàëàñü íàøà 
³äåÿ ³ ìè ïðèñòóïèëè äî ðîáî-
òè. Íàéö³êàâ³øå òå, ùî ä³â÷è-
íà, ÿêà ìàëþâàëà óñå, ²ðèíêà, 
íå õóäîæíèöÿ ³ íå ðîçìàëüî-
âóº ñò³íè çàçâè÷àé, — ñì³ºòüñÿ 
Â³êà. — Ïðîñòî ãàðíî ìàëþº ³ 
äóæå çàãîð³ëàñÿ íàøîþ ³äåºþ. 
Çà óñþ ðîáîòó ìè çàïëàòèëè òðè 
òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Ó ïðîöåñ³ ó÷àñòü áðàëè âñ³ — 
ìàëþâàëà ²ðèíà, à ðîçôàðáîâó-
âàëè â÷îòèðüîõ, ó â³ñ³ì ðóê.

— Óñ³ çàëó÷åí³ äî ïðîöåñó, öå 
òàê êëàñíî, — ãîâîðèòü Â³êà. — 
Ðîáèø âëàñíèìè ðóêàìè òå, ùî 
òàê äàâíî áà÷èâ ó ãîëîâ³.

Ñóñ³ä ïî ñõîäîâîìó ìàéäàí-
÷èêó äóæå ïîçèòèâíî ñïðèéíÿâ 
³äåþ, ï³äòðèìàâ ³í³ö³àòèâó ³ ðîç-
ä³ëèâ ô³íàíñîâó ÷àñòèíó ïèòàííÿ 
ðàçîì ç ïîäðóææÿì.

— Ìåí³ äóæå ïîäîáàºòüñÿ, ùî 
óñ³ ñóñ³äè çàéâèé ðàç çàõîäÿòü 
äî íàñ íà ìàéäàí÷èê, àáè ïðî-
ñòî ïîìèëóâàòèñü, — êàæå Â³êà. — 
Õòî ¿äå íà ïîâåðõ-äâà âèùå, çó-
ïèíÿþòü ë³ôò ó íàñ ³ âèãëÿäàþòü, 
ðîçäèâëÿþòüñÿ ìàëþíêè ³ ëèøå 
ïîò³ì ¿äóòü äàë³. Ìåí³ öå äî äóø³.

Â³êòîð³ÿ ïðîïîíóâàëà é ³íøèì 

ñóñ³äàì äîëó÷èòèñÿ ³ ðîçìàëþâà-
òè ³íø³ ïîâåðõè òåæ, àëå âîíè 
â³äìîâèëèñü.

— Ìåí³ äóæå ïîäîáàºòüñÿ 
æèòè â îõàéíîìó, äîãëÿíóòîìó 
ïðîñòîð³, — êàæå Â³êòîð³ÿ. — 
ß îòðèìóþ êàéô â³ä òîãî, ùî 
âñå íàâêðóãè ãàðíå ³ ïðèáðàíå, 
ïðèíîñèòü åñòåòè÷íå çàäîâî-
ëåííÿ. Àáè ñòâîðèòè íàâêîëî 
ùîñü ãàðíå ³ ïîêðàùèòè íàâêî-
ëèøí³é ñâ³ò, íåîáõ³äíî ïî÷àòè ç 
ñåáå. Öå íå çàéìàº áàãàòî ÷àñó 
³ ðåñóðñ³â — áóëî á áàæàííÿ. 
ßêùî êîæåí çðîáèòü ùîñü ïðî-
ñòå ³ êîðèñíå, öå áóäå íå êðàïëÿ 
â ìîð³, ðàçîì ìè — îêåàí. Óñå 
ãàðíå ïî÷èíàºòüñÿ ç íàñ ñàìèõ.

У процесі участь брали всі — малювала Ірина, а розфарбовували усі разом 



ПРЕС-СЛУЖБА 
РАДІОКОМПАНІЇ 

«МІСТО НАД БУГОМ»

5 ôàêò³â ïðî â³ííèöüêó ìóí³öè-
ïàëüíó òðàíñïîðòíó ìåðåæó:
 ìàêñèìàëüíà òî÷í³ñòü ãðàô³êà 

ðóõó;
 ³íôîðìàòèâí³ ³íôîðìàö³éí³ 

òàáëî ç ðîçêëàäîì ðóõó íà êîæí³é 
çóïèíö³;
 ðåãóëÿðíå îíîâëåííÿ àâòî-

ïàðêó;
 áåçêîøòîâíèé wi-fi;
 ìîæëèâ³ñòü ñïîñòåð³ãàòè çà ðó-

õîì òðàíñïîðòó îíëàéí ç ìîá³ëüíîãî 
äîäàòêó ³ ç âåá ñàéòó, ùîá ïëàíóâàòè 
ïî¿çäêè.

Ùîäíÿ ìè ïðîâîäèìî ó òðàíñïîð-
ò³ ÷èìàëî ÷àñó: õòîñü ¿äå íà ðîáî-
òó, õòîñü — íà íàâ÷àííÿ, à êîìóñü 
òåðì³íîâî ïîòð³áíî çíàòè, ÿê³ ö³íè 
ñüîãîäí³ íà â³ííèöüêèõ ðèíêàõ. Òîæ 
íàø³ òðàìâà¿, òðîëåéáóñè é àâòîáóñè 
çàâæäè ïðèéäóòü íà äîïîìîãó, àäæå 
âîíè ïðàöþþòü çã³äíî ç ðîçêëàäîì 
â áóäü-ÿêó ïîãîäó, ó áóäí³ òà ó ñâÿòà.

Êîæåí ç íàñ, õî÷ ðàç ó æèòò³ ÷óâ 
ö³ ôðàçè: «îáåðåæíî, äâåð³ çà÷èíÿ-
þòüñÿ», «ðîçðàõîâóéòåñü, áóäü ëàñêà, 
çà ïðî¿çä» ÷è «ïîñòóïàéòåñü ì³ñöåì 

ñòàðøîìó». Îãîëîøåííÿ ó ãðîìàä-
ñüêîìó òðàíñïîðò³ â÷àòü íàñ áóòè 
ââ³÷ëèâèìè, òîæ ³ éîãî ïðàö³âíè-
êè ìàþòü áóòè ÷åìíèìè òà ïðîôå-
ñ³éíèìè, íåçàëåæíî â³ä ïîãîäíèõ 
óìîâ, âëàñíîãî íàñòðîþ ÷è òèñíÿâè 
ó ñàëîí³.

Ïðîïîíóºìî âçÿòè ó÷àñòü ó «Ìà-
ðàôîí³ âçàºìîââ³÷ëèâîñò³». Öå ñï³ëü-
íèé ïðîºêò ðàä³î «Ì³ñòî íàä Áóãîì» 
òà Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîì-
ïàí³¿, ÿêèé äîïîìîæå â³äçíà÷èòè 
íàéïðîôåñ³éí³øèõ âîä³¿â ì³ñüêîãî 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.

Ïðîãîëîñóâàòè ìîæíà, â³äñêà-
íóâàâøè QR-êîä ç ³íôîðìàö³éíèõ 
áóêëåò³â, ðîçòàøîâàíèõ ó ãðîìàä-
ñüêîìó òðàíñïîðò³, òà îáðàâøè ç 
ïåðåë³êó âêàçàíèé íîìåð åê³ïàæó.

Çà ï³äñóìêàìè ãîëîñóâàííÿ, åê³-
ïàæ³-ïåðåìîæö³ îòðèìàþòü ïàì'ÿòí³ 
â³äçíàêè, ãðîøîâ³ çàîõî÷åííÿ òà çâàí-
íÿ íàéêðàùèõ çà âåðñ³ºþ 2020 ðîêó. 
Íóìî â³äçíà÷àòè ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ 
îáñëóãîâóâàííÿ ó ìóí³öèïàëüíîìó 
òðàíñïîðò³ ðàçîì. Íå çâîë³êàé-
òå — â³äçíà÷òå íàéêðàùèé åê³ïàæ! 
Íå øêîäóéòå ïîçèòèâíèõ â³äãóê³â, 
àäæå ãàðìîí³éíå òà êîìôîðòíå ì³ñòî 
ïî÷èíàºòüñÿ ç âçàºìîïîâàãè.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ 
ІТ-АКАДЕМІЇ

ßê ÷àñòî âè çàäóìóºòåñü 
ïðî ìàéáóòíº ñâîº¿ äèòèíè? 

Äèâëÿ÷èñü íà ñâîãî ñèíà (äîíüêó) 
ó âàñ ïðîìàéíóëà äóìêà: «À êèì òè ñòàíåø, 
êîëè âèðîñòåø? Îò, ùîá ó òåáå áóëà ãàðíà 
ðîáîòà òà óñï³øíå ìàéáóòíº…» — âè âæå 
çàìèñëþºòåñü ïðî ïðîôåñ³þ ñâîº¿ äèòèíè.

Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü áàòüê³â äîïîìàãàº 
äèòèí³ ñïðîáóâàòè ð³çí³ øëÿõè ç³ øêîëè. 
Áóâàº æ òàêå, ùî äèòèíà íàìð³ÿëà áóòè 
àéò³øíèêîì, à ñïðîáóâàëà ñåáå ó ïðî-
ãðàìóâàíí³ ëèøå ó ÂÍÇ òà âèÿâèëîñü, ùî 
öå íå ¿¿? À ñïðàâîþ æèòòÿ áóâ ñàìå âåá-
äèçàéí? Äëÿ öüîãî ³ñíóº Øêîëà Õàêåð³â 
Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿, ÿêà äîïîìàãàº 
ä³òÿì ðîçêðèòè òàëàíòè ó ²Ò-ñôåð³.

Ìè íå øóêàºìî, à ðîçâèâàºìî òàëàí-
òè! Ó Øêîë³ Õàêåð³â âèêëàäà÷³-ìåíòîðè 
äîïîìàãàþòü ó÷íÿì çðîçóì³òè êðàñó òà 
ñóòü êîæíîãî ïðåäìåòà. Ìè æ íå çíàºìî, 
ó ÷îìó ñàìå âàøà äèòèíà âèÿâèòüñÿ ïðî-
ôåñ³îíàëîì? ×è öå áóäå ïðîãðàìóâàí-
íÿ, âåá-äèçàéí, òåñòóâàííÿ, ïðîåêòíèé 
ìåíåäæìåíò àáî ùå ÿê³ñü ³íø³ òàëàíòè. 
Àäæå ó Øêîë³ Õàêåð³â ó÷í³ âèâ÷àþòü 
ð³çí³ íàïðÿìêè, ÿê³ äàþòü ìîæëèâ³ñòü ä³-
òÿì çðîçóì³òè, äî ÷îãî ó íèõ íàéá³ëüøèé 
õèñò. Äëÿ íàñ êîæíà äèòèíà òàëàíîâèòà 
³ ìè ðîçâèâàºìî ¿¿ òàëàíòè óæå çìàëå÷êó.

Îñìèñëåíèé âèá³ð ²Ò-ïðîôåñ³¿. Ï³ñëÿ 
çàâåðøåííÿ Øêîëè Õàêåð³â ï³äë³òêè 
îñìèñëåíî ïðèéìàþòü âèá³ð íà êîðèñòü 
ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿. Ðîáîòó ïîòð³áíî 

ëþáèòè, â³ä öüîãî çàëåæèòü åìîö³éíèé 
ñòàí òà óñï³øí³ñòü âëàñíî¿ îñîáèñòîñ-
ò³. Òîæ, îáèðàþ÷è äîäàòêîâ³ çàíÿòòÿ 
ï³ñëÿ øêîëè, âàðòî øóêàòè òàê³, ùî 
ñòîñóþòüñÿ ñó÷àñíèõ ïðîôåñ³é. Àéò³øí³ 
ïðîôåñ³¿ äàâíî çàðåêîìåíäóâàëè ñåáå, 
ÿê ðîáîòà ìð³¿.

Óí³êàëüíà ïðîãðàìà òà ºâðîïåéñüê³ 
ìåòîäèêè. Øêîëà Õàêåð³â Â³ííèöüêî¿ 
²Ò-Àêàäåì³¿ âèõîâóº ç³ øêîëÿð³â ñïðàâ-
æí³õ ïðîôåñ³îíàë³â, ÿê³ ðîçóì³þòü ñóòü 
ðîáîòè. Òóò ó÷í³ ìîæóòü ñïðîáóâàòè ñåáå 
çà òàêèìè íàïðÿìêàìè IT-ñïåö³àë³çàö³é: 
²íòåðíåò ïðîãðàìóâàííÿ, Ïðîãðàìóâàííÿ 

ìîâîþ Ñ/Ñ++, Âåá-äèçàéí, Ëîã³êà òà àë-
ãîðèòì³çàö³ÿ, Àíãë³éñüêà ìîâà äëÿ ²Ò. Äàë³ 
ä³òè ïîãëèáëþþòü ñâî¿ çíàííÿ òà âèâ÷à-
þòü Áàçè äàíèõ, JS, PHP, ïðîãðàìóâàííÿ 
Arduino òîùî. Íàø³ ó÷í³ ïðàöþþòü íàä 
âëàñíèìè ïðîºêòàìè ó êîìàíäàõ, â÷àòüñÿ 
ñï³ëêóâàòèñÿ ç çàìîâíèêàìè òà ðåàë³çî-
âóâàòè âëàñí³ øàëåí³ ³äå¿.

Çáåðåæåííÿ áàëàíñó òà ãàðìîí³éíèé âñå-
á³÷íèé ðîçâèòîê äèòèíè — öå ùå îäíà 
³ç ïåðåâàã íàâ÷àííÿ â Øêîë³ Õàêåð³â. 
Òóò ä³òè çàéìàþòüñÿ ³ç çàäîâîëåííÿì òà 
÷óäîâî ðîçóì³þòü, ùî òàêå ïîñò³éíèé 
ðîçâèòîê. Ìè íå ïåðåâàíòàæóºìî ä³-

òåé äîìàøí³ìè çàâäàííÿìè òà çàéâîþ 
òåîð³ºþ. Êðóòî, êîëè òè çíàõîäèøñÿ 
â ñåðåäîâèù³ îäíîäóìö³â, ÿê³ ïðàãíóòü 
äî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ. Êîæåí ïðåäìåò 
ïîñò³éíî óñêëàäíþºòüñÿ òà äîäàºòüñÿ âè-
â÷åííÿ íîâîãî. Øêîëÿð³ îäðàçó áà÷àòü 
ðåçóëüòàò íàâ÷àííÿ: ïî÷èíàþòü ç íàé-
á³ëüø ïðîñòîãî ³ äàë³ óñêëàäíþþòü òà 
ïîêðàùóþòü ñâî¿ ðîáîòè.

Áåç ðîçâèòêó íåìàº ïðîãðåñó. Ïðîñòå 
ïîâòîðåííÿ çà âèêëàäà÷åì — öå â³ä-
ì³ííèé ðåçóëüòàò äëÿ äðåñèðóâàëüíèêà. 
Ó íàñ ³íøà ìåòà. Íàø³ âèêëàäà÷³-ïðàêòè-
êè çàäàþòü íàïðÿì òà ñêåðîâóþòü ä³òåé, 
àëå íàéãîëîâí³øå — âîíè íàâ÷àþòü â÷è-
òèñü òà ïðàãíóòè äî êðàùîãî. Ó Øêîë³ 
Õàêåð³â ìè äàºìî ðîçóì³ííÿ, ùî ñàìå 
òè ðîáèø ³ ÿê âñå ÷óäîâî âèõîäèòü, ðîç-
âèâàºìî áàæàííÿ çíàòè á³ëüøå. Ìè âè-
õîâóºìî ç ä³òåé ìàéáóòí³õ íîâàòîð³â òà 
íîâå ïðîãðåñèâíå ïîêîë³ííÿ.

ßêùî âè ïðàãíåòå, ùîá âàøà äèòèíà 
âèâ÷àëà íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿ òà áóëà â ïî-
ñò³éíîìó «ðóñ³ äî ìàéáóòíüîãî» — ðåº-
ñòðóéòåñü â íîâ³ ãðóïè Øêîëè Õàêåð³â 
òà ïðèõîäüòå íà ïðåçåíòàö³þ. ²íâåñòóéòå 
ó âëàñíèõ ä³òåé âæå ç³ øêîëè, ùîá äî-
ïîìîãòè îáðàòè ¿ì ñó÷àñíèé íàïðÿìîê, 
ÿêèé ïðèíåñå çàäîâîëåííÿ ³ ºâðîïåéñüê³ 
çàðïëàòè!

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
òåë. 067–431–19–21, 
073–209–97–43
hack.intita.com

Міська радіостанція 101,8 FM та муніципальна транспортна 
компанія оголошують «марафон взаємоввічливості»

Школа Хакерів — впевнений старт у ІТ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

СВІТЛАНА ДУБИНА, ПРАВОЗАХИСНИЦЯ
Щоразу треба зриватися зі скелі 
і відрощувати крила, поки летиш 
вниз... ніби Бредбері
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Відстрілялися 
найкраще
 Ó Ëüâîâ³ â³äáóâñÿ ÷åìï³î-
íàò Óêðà¿íè ñåðåä ñïîðòñìå-
í³â 2002 ð. í. òà ìîëîäøèõ ç³ 
ñòð³ëüáè ç ïíåâìàòè÷íî¿ çáðî¿. 
Ó êîìàíäíîìó çàë³êó çá³ðíà Â³-
ííè÷÷èíè ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå. 
À â ñòð³ëüá³ ç ãâèíò³âêè â³ííè-
÷àíè ñòàëè ÷åìï³îíàìè â êî-
ìàíäíîìó çàë³êó. 

Обмінялися 
перемогами 
 Ó Çàïîð³ææ³ â³äáóâñÿ òóð 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç áàñêåò-
áîëó ñåðåä æ³íî÷èõ êîìàíä âè-
ùî¿ ë³ãè. «Â³ííèöüê³ áëèñêàâ-
êè» îáì³íÿëèñÿ ïåðåìîãàìè ç 
ì³ñöåâîþ «Êîçà÷êîþ-ÊÏÓ» — 
61:57 ³ 50:93.

Розгром гостей 
 Ïðîéøîâ òóð ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè ç áàñêåòáîëó ñåðåä ÷î-
ëîâ³÷èõ êîìàíä ïåðøî¿ ë³ãè. 
«Â³ííèöüê³ çóáðè» ïðèéìàëè 
«²íâàñïîðò-ÄÎÑ-ÄÞÑØ-2» 
(Äí³ïðî). Âîíè äâ³÷³ äåêëàñó-
âàëè ãîñòåé — 107:37 ³ 97:47.

Виграв турнір 
 Ó Êèºâ³ â³äáóâñÿ ì³æíàðîä-
íèé òóðí³ð ³ç ãðåêîðèìñüêî¿ 
áîðîòüáè. Çìàãàííÿ ç³áðàëè 
470 ñïîðòñìåí³â ç äåâ’ÿòè êðà¿í. 
Âèõîâàíåöü ÌÊÄÞÑØ «Â³ííè-
öÿ» Äåíèñ Ãóáàíü ñòàâ ÷åìï³î-
íîì ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 75 êã.

Розіграють кубок 
 Â³äêðèòèé Êóáîê ì³ñòà ç 
áîðîòüáè ñàìáî ðîç³ãðàþòü 
25 ëþòîãî. Çìàãàòèìóòüñÿ 
â çàë³ áîðîòüáè Öåíòðàëüíîãî 
ñòàä³îíó. Ïî÷àòîê — î 16.00.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №7 (1133)
Кооперативні двоходові задачі, в яких починають ходити чорні і допомага-
ють білим поставити собі мат. 

Задача №2525-2528
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1                            IV) Ke3>f4;

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №7 (1477) від 19 лютого 2020 року 
Задача №2521
I. 1. Ta5! T:c7  2. Ta7 Tc8x; II. 1. Td8! T:b6  2. Tb8 Ta6x — правильні мати
Задача №2522
I. 1. Kpe5! Td4  2. Ce6 Cf6x; II. 1. Kpd7! Td4+  2. Kpe8 Td8x.
Задача №2523
A). 1. Td2! K:d2  2. a2 Cc3x; B). 1. Ta1! C:a3+  2. Kpa2 Kc3x.
Задача №2524
I. 1. Kpf2! Kh3+  2. Kpf1 Tg1x;  II. 1. Td2! Tg2  2. Td4 Te2x — правильні мати

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ãåîãðàô³ÿ øàõîâèõ çìàãàíü 
íà Â³ííè÷÷èí³ íåóõèëüíî ðîç-
øèðþºòüñÿ. Âïåðøå çà îñòàíí³ 
÷îòèðè ðîêè îáëàñíèé òóðí³ð 
ïðîâåëè é ó Ãí³âàí³. ²ãðè ïðî-
õîäèëè ó äîáðå â³äðåìîíòîâàíî-
ìó ïðèì³ùåíí³ ì³ñüêîãî Áóäèíêó 
êóëüòóðè.

Â³äêðèòà ïåðø³ñòü ç³áðàëà 
55 øàõ³ñò³â. Âîíè ïðåäñòàâëÿëè 

Â³ííèöþ, Æìåðèíêó, Íåìèð³â, 
ñ. Êóäëà¿ (Íåìèð³âñüêèé ðàéîí), 
ñ. Ðîâåöü (Â³ííèöüêèé ðàéîí), 
Êîçÿòèí ³ «ãîñïîäàð³â ïîëÿ». 
Òóðí³ð ïðîéøîâ çà ï³äòðèìêè ãî-
ëîâè ÎÒÃ Âîëîäèìèðà Êóëåøîâà 
³ ìåöåíàò³â. À ïðåäñòàâíèê îáëàñ-
íî¿ øàõîâî¿ ôåäåðàö³¿ ïîäàðóâàâ 
îðãàí³çàòîðàì 15 øàõ³âíèöü òà 
³ãðîâèõ êîìïëåêò³â.

Ñåðåä ó÷àñíèê³â áóëè ñïîðòñ-

ìåíè ð³çíî¿ ñòàò³ ³ â³êó. Ìàëþêè, 
â ïåðøó ÷åðãó ïðåäñòàâíèêè Â³-
ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè ¹ 6 ³ ¿¿ ô³ë³¿ 
(êëóáó «Ðîìàíòèê»), äàëè ñïðàâ-
æí³é á³é äîðîñëèì òà íåð³äêî ¿õ 
ïåðåìàãàëè. Ñåðåä íèõ áóëè é øåñ-
òèð³÷í³ «ãðîñìåéñòåðè» — Þð³é 
Ïåðåïåëèöÿ òà ²âàí Âèíîêóð.

Ë³äåðè ïîñò³éíî çì³íþâàëè 
îäèí îäíîãî. Ïðè÷îìó ïî ÷åðç³ 
î÷îëþâàëè ïåðåãîíè ä³òè ³ äî-

ðîñë³. Ó ï³äñóìêó, òð³óìôóâàëè 
æìåðèí÷àíè. ×åìï³îíîì ñòàâ 
äîñâ³ä÷åíèé Îëåã Ìàêîãîíþê, 
à ñð³áíèì ïðèçåðîì — þíèé Íà-
çàð Øàòàëþê. Íà òðåòüîìó ì³ñ-
ö³ — Ðîìàí Ìèðîíþê (Ãí³âàíü). 
Òð³éêó êðàùèõ ñåðåä æ³íîê ñêëàëè 
åêñ-÷åìï³îíêà Óêðà¿íè ñåðåä ä³-
â÷àò Â³êòîð³ÿ Á³ëÿê (Ãí³âàíü), Àí-
ãåë³íà Áîãîìæèâóùà (Â³ííèöÿ) ³ 
Îëåêñàíäðà Öþïàëî (Æìåðèíêà).

Шестирічні «гросмейстери» дали бій дорослим

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ó Â³ííèö³ äîáðå ðîçâèíåí³ 
êàðàòå-äî ³ ê³îêóøèíêàé êàðàòå. 
À îñü ïðî ³íøèé ð³çíîâèä öüîãî 
âèäó áîéîâîãî ìèñòåöòâà, äóêåí-
äî, ïðèõèëüíèêè ñïîðòó ïîêè ùî 
çíàþòü ìàëî. Â³í êóëüòèâóºòüñÿ 
â Óêðà¿í³ ç 2014 ðîêó, à ó íàøîìó 
ì³ñò³ — ëèøå ê³ëüêà ðîê³â. Âîä-
íî÷àñ â³ííèöüê³ á³éö³ âæå çäî-
áóâàþòü ìåäàë³ íà âñåóêðà¿íñüêèõ 
çìàãàííÿõ. À ó áåðåçí³ ïðîéäå 
ïåðøèé â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò îá-
ëàñò³ ç äóêåíäî!

П’ЯТИРІЧНІ ЧЕМПІОНИ 
— Ïåðøèé â³äêðèòèé ÷åìï³î-

íàò îáëàñò³ ó Â³ííèö³ â³äáóäåòüñÿ 
29 áåðåçíÿ. Äî òîãî â íàøîìó ðå-
ã³îí³ ïðîâîäèëèñÿ ëèøå â³äêðèò³ 
çìàãàííÿ ñåðåä êëóá³â, — êàæå 
ñòàðøèé òðåíåð çá³ðíî¿ îáëàñ-
ò³, ñòàðøèé ñóääÿ ³ ïðåäñòàâíèê 
ó ðåã³îí³ Âñåóêðà¿íñüêî¿ ôåäåðà-
ö³¿ äóêåíäî Îëåêñàíäð Êóðî÷êà.

Íà ïåðøèé â³äêðèòèé ÷åìï³î-
íàò îáëàñò³ çàïðîøåí³ á³éö³ ç Êè-
¿âñüêî¿ îáëàñò³ òà ïðåäñòàâíèêè 
âñ³õ êëóá³â Â³ííè÷÷èíè. Òàêîæ 

ó íèõ çìîæóòü âçÿòè ó÷àñòü ïðåä-
ñòàâíèêè ³íøèõ ºäèíîáîðñòâ.

Îëåêñàíäð Êóðî÷êà ðîçïîâ³â, 
ùî ñåðåä â³ííèöüêèõ ïðèõèëü-
íèê³â äóêåíäî º âæå é òèòóëî-
âàí³ ñïîðòñìåíè. Öå äâîðàçîâ³ 
÷åìï³îíè êðà¿íè (ó äâîõ âåðñ³ÿõ) 
ñåðåä þíàê³â ²âàí Ñòðóê ³ Âàäèì 
Ãâîçäîâñüêèé. Äóêåíäî ó Â³ííèö³ 
çàéìàþòüñÿ é äîðîñë³, ïðè÷îìó 
ç óñï³õîì. Ïðèì³ðîì, 22-ð³÷íèé 
Âëàäèñëàâ Ëóöåíêî áóâ ïðèçåðîì 
ïåðøîãî â³äêðèòîãî ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè.

Ôåäåðàö³ÿ äóêåíäî Óêðà¿íè 
ïðèéìàº ïî÷àòê³âö³â íà òðåíó-
âàííÿ ç ÷îòèðüîõ ðîê³â.

— Àëå ÿ íàìàãàþñÿ ïðèéìàòè 
íîâà÷ê³â ç øåñòè ðîê³â. Àäæå 
äî öüîãî ä³òè ïåðåâàæíî ãðàþòü-
ñÿ, à íå ïîâíîö³ííî çàéìàþòüñÿ. 
Âîäíî÷àñ ìîæó ïðèéìàòè é äî-
øêîëÿðèê³â, ÿêùî âîíè çä³áí³. 
Ïðèì³ðîì, Äìèòðî Ãàéäàºíêî ³ 
Ìàòâ³é Äåöü â ï’ÿòü ðîê³â âæå 
áóëè ÷åìï³îíàìè â³äêðèòî¿ ïåð-
øîñò³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, — ðîç-
ïîâ³äàº Îëåêñàíäð Êóðî÷êà.

Ùîá çâåñòè ðèçèê òðàâìó-
âàííÿ äî ì³í³ìóìó, êàðàòèñò³â 

ПРОВЕДУТЬ ПЕРШИЙ 
ЧЕМПІОНАТ ІЗ ДУКЕНДО 
Новинка  На американське бойове 
мистецтво запрошують навіть дошколяриків. 
Вінницькі бійці вже здобувають медалі 
на всеукраїнських турнірах

Заняття з дукендо у Вінни-
ці проходять на базі школи 
№ 29, ВПТУ № 7, клубу «Са-
кура», залах в «Інфраконі» та 
центрі на пр. Космонавтів, 30. 
Довідки за телефонами: 063–
571–42–96, 099–106–42–16 

(тренер В’ячеслав Лободюк) і 
096–193–78–80 (тренер Олек-
сандр Курочка).
Також цьому виду карате навча-
ють у Калинівці. Довідки за теле-
фоном: 067–119–14–59 (тре-
нер Анатолій Баранчук). 

Де займатися

Дукендо включає в себе різно-
манітні тенденції і прийоми таких 
бойових мистецтв як карате, тхек-
вондо, айкідо, дзюдо, ушу-саньда, 
муай-тай і кікбоксинг. Стиль був 
заснований Соку Гор Варданяном 
в США в 2005 році. Таким чином, 
він є американським бойовим мис-
тецтвом.
Соку Гор Варданян заснував нову 
школу східних єдиноборств Сві-
тової федерації дукендо зі штаб-
квартирою в Лос-Анджелесі 
(США). Міжнародна організація 
щороку проводить чемпіонат світу 

і чемпіонат Європи, а також пері-
одично організовує змагання, се-
мінари та курси з підвищення 
кваліфікації.
Існує два види спортивного бою 
дукендо, який триває дві хвилини. 
У «поінт контакт» його зупиняють 
при першому технічно правиль-
ному ударі і оцінюють. Дострокова 
перемога присуджується, якщо є 
розрив у шість балів.
У «контінью контакт» бій зупиня-
ється тоді, коли хтось із суперни-
ків порушив правила. А перемога 
за тим, у кого більше балів.

ДОВІДКА

Удар наносить дворазовий чемпіон України Іван Струк 

çàõèùàþòü ïàõîâèé ïðîòåêòîð, 
ðóêàâè÷êè ³ øîëîìè ç ïëàñòè-
êîâèì çàáðàëîì.

«КОЖЕН В ЗМОЗІ 
ЗРОБИТИ ЦЕ» 

Äóêåíäî — ïîâíîêîíòàêòíå 
êàðàòå. Éîãî ïëþñ — öå óí³âåð-
ñàëüí³ñòü.

Òîìó äóêåíäî ìîæóòü îïàíóâà-
òè é ñïîðòñìåíè, ÿê³ ïðèéøëè ç 
³íøîãî ºäèíîáîðñòâà.

— Ó äóêåíäî íåìàº í³÷îãî çà-
éâîãî. Ïðàâèëà çìàãàíü ïðîñò³. 
Äîçâîëåí³ óäàðè ðóêàìè ³ íîãàìè 
(êð³ì óäàð³â ãîëîâîþ, ë³êòåì ³ 
êîë³íîì ïðè çàõîïëåíí³), çàõî-
ïëåííÿ (äî òðüîõ ñåêóíä), à òà-
êîæ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè 
êèäêè. Çà äîçâîëåíó ïðàâèëàìè 
òåõí³êó ïðèñóäæóþòüñÿ áàëè, — 
êàæå Îëåêñàíäð Êóðî÷êà.

Ñëîâî «äóêåíäî» â ïåðåêëàä³ 
îçíà÷àº «ðîáèòè» ³ «ìîæå». Òà-

êèì ÷èíîì, òðåíóâàëüíèé ïðîöåñ 
îçíà÷àº «ïðàãíóòè äîñÿãòè á³ëüø 
âèñîêîãî ð³âíÿ» ³ «êîæåí â çìîç³ 
çðîáèòè öå».

— Íàø âèä êàðàòå ìîæå îïà-
íóâàòè êîæåí. Àäæå éîãî ðóõè 
³ ïðèéîìè — ö³ëêîì ïðèðîäí³. 
Íåäàðìà íàø³ âèõîâàíö³ óñï³øíî 
âèñòóïàþòü ó çìàãàííÿõ ç ê³êáîê-
ñ³íãó, óøó-ñàíüäà òîùî, — êàæå 
ñòàðøèé òðåíåð çá³ðíî¿ îáëàñò³.

Çàíÿòòÿ äóêåíäî ïðèíîñÿòü 
÷èìàëó êîðèñòü.

— Ïðèõèëüíèêè äóêåíäî ô³çè÷-
íî ì³öí³, âèòðèâàë³, ïëàñòè÷í³, 
äèíàì³÷í³. Âîíè ïîñò³éíî ðóõà-
þòüñÿ, òàêèì ÷èíîì çì³öíþþ÷è 
ñâîº çäîðîâ’ÿ. ² òîìó ìàëî õâîð³-
þòü, — êàæå Îëåêñàíäð Êóðî÷-
êà. — Òàêîæ äóêåíäî êàðàòå íàâ÷àº 
ñàìîâëàäàííþ, ïðèäóøåííþ ñâî¿õ 
ñòðàõ³â, âèõîâóº âîëþ, ðîçâèâàº 
âïåâíåí³ñòü ó ñîá³, íàâ÷àº óïðàâ-
ë³ííþ âíóòð³øíüîþ åíåðã³ºþ.



13 RIA, Ñåðåäà, 19 ëþòîãî 2020

468424

ÇÄÎÐÎÂ’ß

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

467918

РЕКЛАМА

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

(Ваталінська-Кушнір Марина Анатоліївна
Vatalinska-Kushnir Maryna)

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

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

МАРИНІ ПОТРІБНА 
ДОПОМОГА

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

ßêùî ñàìîë³êó-
âàííÿ òî÷íî øê³ä-
ëèâå äëÿ çäîðîâ'ÿ 
áåç êîíñóëüòàö³¿ ç 

ë³êàðåì, òî ñàìîä³àãíîñòèêà ìîæå 
âðÿòóâàòè æèòòÿ. Â÷àñíå âèÿâ-
ëåííÿ ïðîáëåì äîçâîëèòü ðîç-
ïî÷àòè êâàë³ô³êîâàíå ë³êóâàííÿ. 
Äëÿ öüîãî ðîçðîáèëè îíëàéí-òåñ-
òè, çâè÷àéíî, ëèøå äëÿ îêðåìèõ, 
àëå âêðàé íåáåçïå÷íèõ õâîðîá.

Çîêðåìà ìîæíà ïðîéòè:
1. Îíëàéí-ñêðèí³ã íà ðèçè-

êè òóáåðêóëüîçó ðîçðîáëåíèé 
Öåíòðîì ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ'ÿ 
(ÖÃÇ) tbtest.phc.org.ua 

2. Îïèòóâàëüíèê â³ä Íàö³î-
íàëüíîãî ³íñòèòóòó ðàêó ïðî ïî-
ïåðåäíþ ä³àãíîñòèêó ðàêó øëóí-
êà òà ñòðàâîõîäó bit.ly/2vnCXsi 

3. Òåñò íà Â²Ë ó ìîá³ëüíîìó 
äîäàòêó hivtest.com.ua, bit.ly/
38i4qdH.

П’ЯТЬ ХВИЛИН НА ВІДПОВІДЬ 
Îïèòóâàëüíèê ïðî ïîïåðåäíþ 

ä³àãíîñòèêó ðàêó ðîçðîáèâ õ³ðóðã-
îíêîëîã Íàö³îíàëüíîãî ³íñòèòóòó 
ðàêó Ñåðã³é Çàéöåâ. Çà éîãî ñëî-
âàìè, öÿ àíêåòà äîçâîëÿº âèÿâèòè 
ðàê íà ðàíí³é ñòàä³¿.

— Ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ ðàê ä³à-
ãíîñòóþòü óæå òîä³, êîëè ìåäèêà-
ìåíòîçíå ë³êóâàííÿ íååôåêòèâíå, 
àäæå äóæå ð³äêî õòî ïðîõîäèòü 
ìåäîáñòåæåííÿ, òàê ÿê ñë³ä ³ êîëè 
ñë³ä, — ðîçïîâ³äàº îíêîëîã.

Ë³êàð âèçíà÷èâ îêðåì³ ñòàíè, 
ÿê³ ìîæóòü îçíà÷àòè, ùî ëþäèíà 
õâîðà, àáî ïî÷èíàº õâîð³òè. Òàê 
ÿê ïåðø³ ñòàä³¿ õâîðîáè ïðîõî-
äÿòü áåçñèìïòîìíî, âàðòî âèòðà-
òèòè 5 õâèëèí, â³äïîâ³ñòè íà çà-

ПРО ЯКІ ХВОРОБИ 
ВАРТО ЗАПИТУВАТИ В ІНТЕРНЕТІ
Тести  Записатися на прийом до лікаря, 
забронювати квитки, замовити доставку 
їжі, замінити або отримати водійське 
посвідчення — все це зараз можна робити 
онлайн. От тільки лікуватися в інтернеті 
лікарі не радять, а ще самодіагностикою 
займатися, хоча вже є винятки

Потрібно відповісти так чи ні (відповідь 
«так» навіть на 30% запитань, це привід 
звернутися до лікаря) 
 Чи є у вас кашель або покашлювання 
більше 2-х тижнів?
 Чи відчували ви протягом останніх міся-
ців підвищену втомлюваність та слабкість?
 Чи є у вас підвищена пітливість, осо-
бливо вночі?
 Чи зменшилась вага вашого тіла з не-

визначених причин?
 Чи є у вас протягом останнього часу під-
вищення температури тіла, має значення 
навіть незначне підвищення — до 37–
37,2 градуса?
 Чи турбує вас іноді біль в грудній клітці?
 Чи є у вас задишка при незначному фі-
зичному навантаженні?
 Чи мали ви контакт із хворим на тубер-
кульоз протягом останніх 2 років?

 Чи хворіли ви на туберкульоз у мину-
лому?
 Чи маєте ви хронічне захворювання, яке 
призводить до зниження імунітету (ВІЛ-
інфекція, цукровий діабет, онкологічне 
захворювання тощо)?
 Чи отримуєте ви лікування преднізолоном 
або іншими препаратами, які знижують іму-
нітет (зазвичай застосовуються при лікуванні 
новоутворень, аутоімунних захворювань, 

бронхіальної астми, хронічному обструк-
тивному захворюванні легень тощо)?
 Чи проводилася вам трансплантація 
органів/кісткового мозку?
 Чи характерне для вашого життя хоча б 
одне з зазначеного: низький рівень мате-
ріального забезпечення родини, міграція, 
надмірне вживання алкоголю, паління, 
вживання наркотичних засобів, безпри-
тульність?

Скринінг тестування на туберкульоз

ïèòàííÿ ë³êàðÿ, òà çðîçóì³òè, ÷è 
ïîòð³áíî çâåðòàòèñü çà îñîáèñ-
òîþ êîíñóëüòàö³ºþ, ÷è ìîæíà 
íå òóðáóâàòèñÿ.

Íà ñàéò³ ³íñòèòóòó ðàêó º ïîêè 
ùî îäíà ñêðèí³íã-àíêåòà, ÿêà 
ñòîñóºòüñÿ ðàêó øëóíêà ³ ñòðà-
âîõîäó. Çãîäîì íà ñàéò³ áóäóòü 
ðîçì³ùåí³ àíêåòè ³ äëÿ ³íøèõ 
ëîêàë³çàö³é çëîÿê³ñíèõ ïðîöåñ³â.

МОБІЛЬНИЙ ТЕСТ НА ВІЛ 
ТА СНІД 

Öåé îíëàéí-òåñò ðîçðîáèëè ùå 
â 2017 ðîö³. Éîãî ìîæíà ïðî-
éòè íà ñàéò³ HIVtest.com.ua àáî 
çà äîïîìîãîþ ìîá³ëüíîãî äîäàòêó 
HIV test, ÿêèé âèÿâèòü ðèçèêè 
³íô³êóâàííÿ é ïîðàäèòü ïðîéòè 
ðåàëüíå òåñòóâàííÿ íà Â²Ë ó ðàç³ 
íåîáõ³äíîñò³.

Âò³ì, çà ñëîâàìè êåð³âíèêà Â³-
ííèöüêîãî öåíòðó ÑÍ²Äó ²ãîðÿ 
Ìàòêîâñüêîãî, ëèøå ìåäïðàö³â-
íèê ìîæå ðåàëüíî îö³íèòè ñòàí 
òà ðèçèê ïàö³ºíòà.

— ß ââàæàþ, ùî ÷èì á³ëüøå 
áóäå îíëàéí ä³àãíîñòèêè, òèì 
á³ëüøå ïðîïóùåíèõ âèïàäê³â õâî-
ðîáè ìè áóäåìî ìàòè, — ãîâîðèòü 
êåð³âíèê öåíòðó ÑÍ²Äó. — Êðàùå 
ïðèéòè òà àíîí³ìíî çäàòè àíàë³ç 
íà Â²Ë òà ÑÍ²Ä.

Äî ðå÷³, çà îñòàíí³é ì³ñÿöü 
â Óêðà¿í³ îô³ö³éíî çàðåºñòðîâà-
íî 1268 âèïàäê³â Â²Ë-³íôåêö³¿ 

òà 322 âèïàäêè ÑÍ²Äó. Çà ñ³÷åíü 
â³ä ÑÍ²Äó ïîìåðëî 176 ëþäåé. 
Ó Â³ííèö³ â ñ³÷í³ çàðåºñòðîâàíî 
19 íîâèõ Â²Ë-³íô³êîâàíèõ (âñüî-
ãî íà îáë³êó 2879), òà 13 õâîðèõ 
íà ÑÍ²Ä (âñüîãî íà îáë³êó 1384), 
³ ïîìåðëî â³ä ÑÍ²Äó 6 â³ííè÷àí.

В УКРАЇНІ ЕПІДЕМІЯ 
ТУБЕРКУЛЬОЗУ 

Íà ñàéò³ Öåíòðó ãðîìàäñüêîãî 
çäîðîâ'ÿ º ñêðèí³íã-òåñòóâàííÿ 
íà òóáåðêóëüîç. Ë³êàðÿìè ðîç-
ðîáëåíí³ 13 çàïèòàíü, â³äïîâ³-
ä³ íà ÿê³ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî 
òå, ÷è ïîòð³áíî âàì çâåðíóòèñü 
äî ë³êàðÿ çà äîäàòêîâèìè îáñòå-

æåííÿìè. Çã³äíî ç³ ñòàòèñòèêîþ 
ÂÎÎÇ, Óêðà¿íà âõîäèòü ó äåñÿòêó 
êðà¿í ç âèñîêèì ð³âíåì ìóëüòè-
ðåçèñòåíòíîãî òóáåðêóëüîçó. 
Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâíîãî 
ë³êàðÿ Â³ííèöüêîãî ìåäè÷íîãî 
îá’ºäíàííÿ «Ôòèç³àòð³ÿ» Í³íè 
Áîíäàðåíêî, â íàñ íåäîâèÿâ-
ëÿºòüñÿ á³ëüøå 20% âèïàäê³â 
òóáåðêóëüîçó. ßêùî æ ãîâîðèòè 
ïðî ë³êóâàííÿ, òî â îáëàñò³ ïðà-
öþþòü ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷í³ 
äîñë³äæåííÿ á³îìàòåð³àëó.

Çà ñ³÷åíü 2020 â Óêðà¿í³ çàðåº-
ñòðîâàíî 1 945 âèïàäê³â òóáåðêó-
ëüîçó. Ñåðåä ÿêèõ 1557 — öå íîâ³ 
âèïàäêè çàõâîðþâàííÿ.

6000
перша діагностика 

45 000
на обласному реєстрі 

майже 26%
померло (діагноз їм 
встановили в 2019) 

ЯК ХВОРІЛИ ВІННИЧАНИ В 2019 РОЦІ

п

Туберкульоз

Рак

682
всього469

чоловіків

2940
ВІЛ-інфіковані

213
жінок

1356
СНІД

СНІД — ВІЛ
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КІНО 

Їжак Сонік
Анімація
19.02, поч. о 10.00, 13.40, 18.00, 20.00
20.02–26.02, час сеансів за тел. 52–59–78

Наші котики
Комедія
19.02, поч. о 18.05
20.02–26.02, час сеансів за тел. 52–59–78

Джентельмени
19.02, поч. о 15.45
20.02–26.02, час сеансів за тел. 52–59–78

Хижі пташки
Пригоди
19.02, поч. о 12.00, 21.50
20.02–26.02, час сеансів за тел. 52–59–78

Вікінг Вік
19.02, поч. о 10.20, 12.00
20.02–26.02, час сеансів за тел. 52–59–78

Гола правда
Українська комедія
19.02, поч. о 14.00, 20.10
20.02–26.02, час сеансів за тел. 52–59–78

Так близько до горизонту
Драма
19.02, поч. о 15.40, 21.55
20.02–26.02, час сеансів за тел. 52–59–78

КІНОТЕАТР РОДИНА
Троль: Історія з хвостом
Анімація
19.02–26.02, поч. о 10.00, 12.00, 14.00

Їжак Сонік
Анімація
19.02, поч. о 16.00, 18.00
20.02–26.02, поч. о 16.00

Гола правда
Українська комедія
19.02, поч. о 20.00

Поклик пращурів
Анімаційно-ігрова драма
20.02–26.02, поч. о 18.00

Перекладачі
Трилер
20.02–26.02, поч. о 20.00

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Хижі пташки
Пригоди
19.02, поч. об 11.55, 15.55

Гола правда
Українська комедія
19.02, поч. о 18.00

Острів фантазій
Жахи
19.02, поч. о 21.35

Їжак Сонік
Анімація
19.02, поч. о 10.00, 14.00, 19.40

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх 
тел. (096)003–50–50)
1917
Історична драма
19.02, поч. об 11.00, 18.20

Наші котики
Комедія
19.02, поч. о 14.20

Джентельмени
Комедія
19.02, поч. об 11.20, 13.30

Погані хлопці назавжди
Екшн
19.02, поч. о 10.00, 16.00, 20.50

Особливі
Драма, 19.02, поч. о 23.30

Маленькі жінки
Драма
19.02, поч. о 12.40, 15.30

Хижі пташки
Пригоди
19.02, поч. о 10.00, 12.20, 17.00, 18.40, 21.00, 
23.20

Троль: Історія з хвостом
Анімація
19.02, поч. о 9.00, 15.40

Їжак Сонік
Анімація
19.02, поч. о 9.50, 12.00, 14.10, 14.40, 16.20, 18.30, 
19.20, 20.40, 21.40, 22.50

Острів фантазій
Фантастика
19.02, поч. о 9.50, 16.50, 19.30, 22.10

Сенсація
Драма
19.02, поч. о 10.20, 12.40, 16.50, 19.10, 21.30

Мій пес ідіот
Комедія
19.02, поч. о 13.30, 21.50

Так близько до горизонту
Драма
19.02, поч. о 9.00, 19.30

Вікінг Вік
Анімація
19.02, поч. о 12.30, 15.00, 17.40

ÀÔ²ØÀ

«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 КОТО-
стройка», 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».

Ірина Білик з ювілейним туром у Вінниці
Співачка вирішила відсвяткувати подвійний 
ювілей — 50-річчя та 30 років на сцені.
Грандіозний ювілейний концерт «Ірина Білик — 
50!» у Вінниці пройде 30 березня о 19.00 у Бу-
динку офіцерів.
Вперше Ірина Білик готує унікальне концертне 
шоу, під час якого виконає пісні, які давно 
не співала, пісні, які ви просили виконати і мрі-
яли почути. Концертна програма буде відрізня-
тися від усього, що співачка робила протягом 
30 років свого творчого життя!
Режисером нового концертного шоу став чо-
ловік Ірини Білик — Аслан Ахмадов. А це 100% 
гарантії, що сюрпризи для глядачів будуть по-
справжньому вражаючі!
Квитки — від 300 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».

Акустичний концерт 
Олега Мазура
29-го лютого на сцені 
креативного простору Ар-
тинов відбудеться зустріч 
з творчістю Олега Мазура! 
Після довготривалої твор-
чої паузи, автор слів та 

музики повертається на сцену, щоб порадувати вас 
своїми баладами в акустичному власному виконанні.
На концерті звучатимуть пісні, які ви чули раніше, 
а також відбудеться презентація нових пісень.
Деталі за телефоном (093) 226 2232.
Ціна квитка — 80 грн, в день концерту — 100 грн.

Гурт НЕНСІ зі спеці-
альним концертом 
до Міжнародного 
жіночого дня
15 березня 2020 року 
у Будинку офіцерів від-
будеться концерт гурту 
НЕНСІ у Вінниці. Жителям 
міста музиканти везуть 

свою нову весняну програму «Спасибі за любов» 
(Thanks for Love).
Вас чекає потужний заряд неймовірних хітів, 
на яких виросло кілька поколінь слухачів.
Новітні та всенародно улюблені хіти: «Дим сигарет 
з ментолом», «Чистий аркуш», «В шикарному 
готелі», «Чорний кадилак», «Ах, туман-туман», «Як 
любив я тебе» і багато інших!
Концерт відбудеться 15 березня, в Будинку офіце-
рів. Ціна квитків: 170–690 грн.

Діана Гульцова 
в Плеяді
27 лютого продовжується 
проект «Steinway & K: 
нова генерація», до участі 
в якому запрошені одні з 
кращих українських піаніс-
тів нового покоління. Цього 

разу вінничани вперше привітають заслужену артист-
ку України Діану Гульцову. Виконавиця є солісткою 
Одеської філармонії, викладачем кафедри спеціально-
го фортепіано Одеської національної музичної академії 
ім. А. Нєжданової та лауреатом І премії Міжнародного 
конкурсу ім. Еміля Гілельса. Сольні концерти Діани 
Гульцової в Україні та за кордоном збирають повні 
зали шанувальників і поціновувачів класики. 
Концерт відбудеться в обласній філармонії, поча-
ток о 18.30. Вартість квитка: 100–120 грн. Довідки 
за телефонами: (0432)66–13–50, (0432)66–06–91, 
(093)0277570.

Radio Tapok з кон-
цертом
27 лютого в «Feride plaza» 
— великий концерт відо-
мого кавер-гурту «Radio 
Tapok». Ти обов'язково 
повинен бути тут і у тебе 
буде можливість наживо 

почути проект Олега Абрамова «RADIO TAPOK» і від-
чути заряд живої rock музики, від якої може зірвати 
дах. Початок о 19.00, вартість входу: 400-1500 грн.

Кавер-бенд «Impreza» 
з концертом
21 лютого відбудеться 
неймовірний концерт Ка-
вер-бенду «Impreza» в арт-
пабі «Beef Eater». Два 
відділення всім відомих 
хітів у якісному виконанні, 

драйвово-танцювальна програма, море посмішок, 
танців і гарного настрою. Початок о 21.00, вартість 
входу — 100 грн. Тел.: (096)4429900, (093)9009798.

Space Of Variations 
в Зорі
23 лютого відбудеться 
великий сольний концерт 
гурту «Space Of Variation», 
з нагоди виходу їх нового 
альбому (Спеціальний 
гість: Septa). «Space 

Of Variations» — це український метал гурт, який 
два рази отримав титул кращої метал групи країни, 
за версією The Best Ukrainian Metal Act, вони одні з 
небагатьох представників важкої сцени України, які 
регулярно виїжджають з турами до Європи і мають 
великий фідбек за межами країни, також вони багато-
разово ділили сцену зі всесвітньо відомими бандами, 
серед яких: Architects, Devildriver, Emmure, Adept та ін-
шими. Початок концерту о 19.00, вартість — 250 грн.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 
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ТЕАТР
LADIES» NIGHT. 
Усі зірки у одній 
виставі!
До свята 8 Березня гаря-
ча прем’єра із ТОПовими 
зірками!
Влад Яма і Олександр 

Педан, Антон Лірник і лідер «СКАЙ» Олег Собчук, 
Анатолій Анатоліч і зірка «Жіночого Кварталу» Олек-
сандра Машлятіна, актори «Країни У» Сергій Бібілов 
та Олександр Станкевич вперше у Вінниці у всесвіт-
ньовідомій виставі «LADIES» NIGHT»!
5 березня о 19.00 у Будинку офіцерів концентра-
ція задоволення буде зашкалювати. Ви побачите 
не просто комедійну виставу, а справжній мюзикл. 
Вас чекає яскраве й насичене гумором, незабутнє 
музично-танцювальне шоу, яке надихає на успіх, та 
дуже багато несподіванок і сюрпризів від улюблених 
артистів. Це буде яскраво і смішно!
Квитки — від 250 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах «Магігранду», «Універмагу», театру 
Садовського, Будинку офіцерів та Вінницької Вежі. 
Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63, 
(093)101–00–63. Організатор — компанія «ВІННИЦЯ-
КОНЦЕРТ».

ТЕАТР ІМ. САДОВ-
СЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, 
тел. 67–09–07)
«Жениха викликали, 
дівчата?» 
15 березня 
у Вінниці

Найсвіжіша прем’єра з неймовірним зірковим скла-
дом. Іскрометна комедія «Жениха викликали, дівча-
та?» 15 березня о 19.00 у театрі ім. Садовського!
У головних ролях: Тамара Яценко і Тетяна Шеліга, 
Євгеній Паперний і Дмитро Лалєнков, зірки багатьох 
серіалів та фільмів Олег Коваленко і Сергій Кучера.
Нас чекає зворушлива і надзвичайно весела історія, 
яка доведе, що життя можна змінити у будь-якому 
віці. Виявляється, тільки зроби крок — і все буде 
можливим, адже мрії, які здаються нереальними — 
цілком реальні! Споглядаючи за кумедними при-
годами, ви будете сміятися до сліз. А ще — оціните 
чудовий живий сольний спів неймовірного дуету 
Лалєнкова й Паперного та веселі танці, які разюче 
доповнять комедійне дійство.
Квитки — від 180 до 550 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах «Магігранду», «Універмагу», 
театру Садовського, Будинку офіцерів та Вінницької 
Вежі. Безкоштовна доставка квитків: (098)101–
00–63, (093)101–00–63. Організатор — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Ідзанамі… Богиня, яка вабить
Драма, 22.02, поч. о 18.30
Постановка «Ідзанамі… Богиня, яка вабить» ство-
рена за романом А. Барикко «Шовк». Режисер-по-
становник: нар. арт. України Таїса Славінська.
Язичницька богиня Ідзанамі відома, як покрови-
телька творіння і смерті. Вона мстилася своєму 
чоловікові Ідзанагі, аж поки не стала погрожувати 
йому знищити усе людство, майже довела його 
до смерті, а потім розлучилася. Японія і Франція 
в одному сюжеті. Схід і Захід. Еротичні гравюри 
Утамаро, імпресіоністичні оголені жінки Огюста 
Ренуара. Ніжні пелюстки японської сакури поволі 
падають на скривавлену землю Іль-де-Франс.

Русалонька
Музична казка
22.02, поч. о 12.00

Творчий вечір-бенефіс 
Надії Кривцун
24.02, поч. о 18.30

Я б тобі небо прихилив…
Мала сцена. Драма
26.02, поч. о 19.00
Психологічна, з новаторським трактуванням драма
(режисер Оксана Бандура, сценограф
Лілія 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…»

Тев'є-Тевель
Трагікомедія від Хмельницького театру 
ім. Старицького
27.02, поч. о 18.30

Дім, у якому переночував Бог
Лірична комедія
28.02, поч. о 19.00

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

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(Хм. шосе, 7 «Книжка», тел. 66-00-60)
Вартість квитків — 50 грн

Веселе мишеня
Пригодницька казка
22.02, поч. об 11.00 та 13.00

Хоробра Іляна
Румунська казка
23.02, 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 агенції «Melanik».
Ресторація Нова Провінція, 1 березня, об 11.00. 
Вартість: 350 грн — квиток на одну осо-
бу, 600 грн — парний квиток для нареченої і 
нареченого. Більше інформації та реєстрація 
за телефоном (063)0301008.

Курс «PROдизайн»
Перший концентрований курс про те, 
як почати займатися ремеслом всерйоз 
та вирішувати задачі клієнта за методологією 
Design Thinking.
Для цього опануємо усі софт-скіли бренд-
дизайнера на стику графдизайну, маркетингу та 
підприємництва.
Викладач: Аня Вишневська — бренд-дизайнер, 
ілюстратор.
Пропрацювала у сфері графічного дизайну біль-
ше 5 років і перейшла з прінт-дизайну у бренд-
дизайн. Для кого курс:
— для практикуючих дизайнерів, які володіють 
базовими програмами та інструментами;
— для ілюстраторів, які хочуть налагодити ди-
зайн-процес у своїй роботі.
Програма курсу складається з 4 модулів:
 Модуль 1 — Занурення
Що робить дизайнера дизайнером: спосіб мис-
лення, інсайти, смак, симетрія, метафора, історія, 
натхнення, видатні дизайнери і їх підхід до роботи.
 Модуль 2 — Інструментарій
 Модуль 3 — Поліграфія
 Модуль 4 — Айдентика бренду
Розклад:
Курс триває 24 заняття (орієнтовно 3 місяці)
+1–2 презентації курсу та відкрита лекція про про-
фесію дизайнера та дизайн.
2 заняття в тиждень по 2 години.
 Вівторок — 19.00
 Субота — 18.00
Вартість: 4 тис./місяць. За весь період навчан-
ня — 12 тис. грн.
Деталі та реєстрація: (067) 814 04 06.

ВИСТАВКИ 
Виставка 
Супергероїв & 
Minecraft
14 і 15 лютого в ТЦ 
«Plaza Park» пройде 
фантастична, гранді-
озна і єдина в Україні 
виставка «Всесвіт Су-
пергероїв та Minecraft».

Побачити виставку можна за адресою: вул. 
Келецька, 117 б (ТЦ ШОК) з 10.00 до 20.00. Діє 
акційна система відвідування: дітям до 4-х років 
безкоштовно. Тел. для довідок: (096)6503004, 
(097)6763863, (066)4270841.

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

Музей української марки 
ім. Я. Балабана
У Вінниці в експозиції Музею української марки 
представлені одні з найцікавіших марок, деякі 
з них є лише в одному екземплярі. У повній 
колекції пана Олександра є марки, датовані від 
1850 року, гашені в різних українських містах. 
Найстаріший конверт з поштовим штемпелем да-
тований 1830 роком. Музей української марки ім. 
Якова Балабана можна відвідати щодня, крім по-
неділка, з 10-ї до 18-ї години. Школярам та сту-
дентам вхід безкоштовний. Також у музеї можна 
придбати сувенірні марки та листівки. Відвідати 
музей можна за адресою: вул. Соборна, 26.
Телефон для довідок (099)534–30–20.

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі ТРЦ 
«SkyPark». Малюкам і дорослим тут пропону-
ють побачити на власні очі та зрозуміти закони 
природи, поринути у світ популярної техніки 
та поекспериментувати самому. Територія 
музею — більше 1000 квадратних метрів. Тут 
представлені понад 150 експонатів для ви-
конання дослідів. «Музей науки» — цікаве місце 
для дітей, підлітків і дорослих! 
Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні.
— для дітей (яким більше трьох років) та студен-
тів — 80 та 100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн з 
людини. Працює «Музей науки» щодня з
10.00 до 21.00, без вихідних.

Музей моделей транспорту у Вінниці
У самому центрі міста (вул. Соборна, 64) пра-
цює унікальний музей, який налічує близько 
5037 моделей транспорту. Аналогів музей не має 
ні в Україні, ні в Європі. Виставка унікальна і 
дуже дорога, розподіляється на кілька частин: 
вантажні, легкові, спеціальні автомобілі, авто-
буси, мотоцикли, військова техніка ручної роботи 
(збірки), а також потужна колекція живих двигунів 
автомобілів, вузлів і агрегатів.
У музеї в межах програми виховання дітей та 
молоді діють безкоштовні групові екскурсії для 
школярів, для решти відвідувачів вхід платний, 
але за доступними цінами — 20 грн для дорос-
лих, для пенсіонерів і студентів — 10 грн.



16 RIA, Ñåðåäà, 19 ëþòîãî 2020
ËÀÉÔ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ç ë³öå¿ñòîì Ïî-
ëÿíñüêèì æóðíà-
ë³ñò ñï³ëêóâàâñÿ 

ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ çàíÿòü. Ó òîé 
äåíü Åäóàðä ïåðåä ñòðîºì îòðè-
ìàâ ïîäÿêó. «Çà â³äì³íí³ ïîêàç-
íèêè â äîñÿãíåíí³ ìåòè — ñòàòè 
îô³öåðîì», — Åäóàðä çà÷èòàâ ñëî-
âà ç ïîäÿêè. Âðó÷èâ ¿¿ íà÷àëü-
íèê ë³öåþ ãåíåðàë-ìàéîð Ãåðîé 
Óêðà¿íè ²ãîð Ãîðä³é÷óê.

— À ùå ó íàñ ñüîãîäí³ áóëà ñà-
ìîñò³éíà ç á³îëîã³¿, — êàæå Åäó-
àðä. — Ñïðàâèâñÿ íîðìàëüíî. Çà-
ðàç á³ëüøå óâàãè ïðèä³ëÿþ ³íøèì 
ïðåäìåòàì — ìàòåìàòèö³, óêðà¿í-
ñüê³é ³ àíãë³éñüê³é. Ç öèõ ïðåäìåò³â 
ó ìåíå áóäå ÇÍÎ. ß âæå çàðåºñòðó-
âàâñÿ íà íåçàëåæíå îö³íþâàííÿ.

Õëîïåöü ðîçïîâ ³â ,  ùî 
îáîâ’ÿçêîâî õîäèòü ó ñïîðòçàë.

— Õî÷ó äàë³ â÷èòèñÿ ó â³éñüêî-
âîìó ó÷èëèù³, — êàæå Åäóàðä. — 
Òðåáà áóòè ñèëüíèì, ùîá âçÿëè.

Íà óòî÷íþþ÷å çàïèòàííÿ â³ä-
ïîâ³â: éîãî ìð³ÿ — ñòàòè ëüîò-
÷èêîì.

ХОРОША ТА РОБОТА, 
ЯКУ ЛЮБИШ 

Â àíêåò³, ÿêó çàïîâíþº êîæåí 
ë³öå¿ñò, º ãðàôà. Ó í³é òðåáà âêà-
çàòè ïðî ñâî¿ ïëàíè ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ íàâ÷àííÿ.

— ß íàïèñàâ, ùî õî÷ó éòè íà-
â÷àòèñÿ â óí³âåðñèòåò³ ëüîò÷è-
ê³â, — ãîâîðèòü Åäóàðä. — Õî÷à 
òîä³ ùå íå áóâ óïåâíåíèé, ùî ñàìå 
öÿ ïðîôåñ³ÿ ïîäîáàºòüñÿ íàéá³ëü-
øå. Ï³çí³øå çðîçóì³â, ùî ³íøî¿ 
ðîáîòè íå õîò³â áè ìàòè — ò³ëüêè 
ë³òàòè íà â³éñüêîâèõ ë³òàêàõ.

Ìàìà Åäóàðäà ïðàöþº çà êîð-
äîíîì. Õëîï÷èê âèõîâóâàâñÿ 
ó áàáóñ³ ïî ìàìèí³é ë³í³¿. Áàáóñÿ 
Íàä³ÿ ³ ä³äóñü Âîëîäèìèð ïðî-
æèâàþòü ó ñåëèù³ Áðà¿ë³â Æìå-
ðèíñüêîãî ðàéîíó. Òàì õëîïåöü 
íàâ÷àâñÿ ó øêîë³. Çâ³äòè ï³øîâ 
ó ë³öåé. Âîíè äëÿ íüîãî íàéïåðø³ 
ïîðàäíèêè.

— Îäíîãî ðàçó Åä³ê ïîäçâîíèâ, 
ìè êîæåí äåíü ç íèì ðîçìîâ-
ëÿºìî ïî òåëåôîíó, — ðîçïîâ³ëà 
æóðíàë³ñòó ïàí³ Íàä³ÿ. — Çàïè-
òàâ, ùî ÿ äóìàþ, ÿê â³í ï³äå äàë³ 
â÷èòèñÿ íà ëüîò÷èêà. Â³äìîâëÿ-
ëà éîãî â³ä òàêîãî. Äëÿ ìåíå öå 
ñòðàøíî. Öå æ íå ìàøèíîþ ¿õàòè 
ïî çåìë³. Òàê ³ ñêàçàëà âíóêîâ³, 
ùîá îáðàâ ÿêóñü ³íøó ðîáîòó.

— Áàáóñÿ â³äãîâîðþâàëà, àëå 
êîëè çðîçóì³ëà, ùî ÿ âæå íå â³ä-
ñòóïëþñÿ, òî ñêàçàëà äóæå ãàðí³ 
ñëîâà, — çãàäóº Åäóàðä. — ß ¿õ 
çàïàì’ÿòàþ íà âñå æèòòÿ. Òà ðî-
áîòà áóäå õîðîøà, ÿêó ëþáèø. 
Íåáî ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ, òîìó, 
äóìàþ, ðîáîòà ëüîò÷èêà ñïðàâä³ 
áóäå õîðîøà. Ò³ëüêè á ïðèéíÿëè 
íà íàâ÷àííÿ.

Леонід Полянський працював 
у Жмеринці на залізниці. У дні 
Майдану перебував у тривалому 
відрядженні у Києві. Мав роботу 
у залізничному депо. Після тру-
дового дня спішив на Майдан. 
У день загибелі, 20 лютого, По-
лянський мав бути на зміні. На-
передодні помінявся з напарни-
ком. Казав, що ситуація дуже на-
пружена і він зобов’язаний бути 
поруч з хлопцями на Майдані.
Брат Леоніда Георгій знайшов 
його тіло у морзі на вулиці 
Оранжерейній у Києві. Похо-

вали Героя у Жмеринці на ри-
мо-католицькому кладовищі. 
На той час йому було 38 років. 
Звання Героя України присвоє-
но 21 листопада 2014-го. Ще 
двоє наших земляків загину-
ли під час Революції Гідності 
на Майдані у Києві — вінни-
чанин Максим Шимко і жме-
ринчанин Валерій Брезденюк. 
Сталося це 18 лютого того ж 
20014-го. Шимка і Брезденю-
ка, як і Полянського, нагоро-
джено Золотою Зіркою Героя 
України (посмертно).

Троє вінничан розстріляні на Майдані 

СИН ГЕРОЯ НЕБЕСНОЇ СОТНІ 
ГОТУЄТЬСЯ СТАТИ ЛЬОТЧИКОМ 
Сумна дата  Едуард Полянський 
закінчує навчання у Київському військовому 
ліцеї імені Івана Богуна. Ліцеїстом став після 
того, як його батько — Леонід Полянський 
загинув на Майдані під час Революції 
Гідності. Ще в перший рік навчання 
старанного юнака призначили помічником 
начальника ліцею. Генерал Ігор Гордійчук 
прийняв таке рішення невдовзі після 
знайомства з сином Героя Небесної сотні

Áàáóñÿ Íàä³ÿ ïîðàäèëà âíóêî-
â³ áðàòè äîäàòêîâ³ çàíÿòòÿ. Âîíà 
îïëà÷óº âèòðàòè íà ðåïåòèòîð³â.

— Ï³ñëÿ çàãèáåë³ áàòüêà, Åäó-
àðäó ïðèçíà÷èëè âèïëàòè â³ä 
äåðæàâè, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Íà-
ä³ÿ. — À êîëè â³í âñòóïèâ ó ë³öåé, 
â³äì³íèëè. Íàì ïîÿñíþâàëè, ùî 
â ë³öå¿ ñèðîòà ïåðåáóâàº íà äåð-
æàâíîìó óòðèìàíí³, òîìó ³íø³ 
âèïëàòè íå ïåðåäáà÷åí³. Äîâãî 
äîâåëîñÿ äîâîäèòè, ùî öå íå òàê. 
Çíàéøëèñÿ ëþäè, ÿê³ äîïîìîãëè 
â³äñòîÿòè ³íòåðåñè âíóêà. Éîìó 
ïîâåðíóëè êîøòè çà âñ³ ì³ñÿö³, 
çà ÿê³ íå ïëàòèëè ðàí³øå.

ЙОГО БАТЬКО ВРЯТУВАВ 
МЕНІ ЖИТТЯ 

Ó Êèºâ³ ó ë³öå¿ñòà Ïîëÿíñüêî-
ãî º ùå îäíà ëþäèíà, äî ÿêî¿ 
ìîæå çâåðíóòèñÿ çà ïîðàäîþ. 
Öå — Àíäð³é Ïàâëåíêî. ×îëî-
â³ê î÷îëþº ôîíä «Ïàì’ÿò³ Ãåðî¿â 
Íåáåñíî¿ Ñîòí³». Îðãàí³çàö³ÿ çà-
éìàºòüñÿ ó ð³çíèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè 
ïàì’ÿòíèêàìè íà ÷åñòü çàãèáëèõ 
íà Ìàéäàí³ ï³ä ÷àñ Ðåâîëþö³¿ 
Ã³äíîñò³.

— Ëüîíÿ Ïîëÿíñüêèé âðÿ-
òóâàâ ìåí³ æèòòÿ, — ðîçïîâ³â 
æóðíàë³ñòó RIA Àíäð³é Ïàâëåí-
êî. — ß òîä³ ùå íå çíàâ, õòî â³í 
³ çâ³äêè. Êîëè â íüîãî âëó÷èëà 
êóëÿ, ÿ ñòîÿâ, ââàæàé, ó íüîãî 
çà ñïèíîþ. Â³í ïîìèðàâ ó ìåíå 
íà î÷àõ. ß áà÷èâ éîãî â îñòàíí³ 
õâèëèíè.

Êîëè â ñóä³ ðîçãëÿäàëè ñïðàâó 
ïðî çàãèáåëü Ëåîí³äà Ïîëÿíñüêî-
ãî, äåìîíñòðóâàëè â³äåî, çíÿòå 
íà Ìàéäàí³ ó Êèºâ³ 20 ëþòîãî 

2014-ãî. Íà êàäðàõ âèäíî, ÿê ï³ñ-
ëÿ îäíîãî ç ïîñòð³ë³â ÷îëîâ³êè 
íåñóòü íà íîøàõ ïîðàíåíîãî. ×àñ 
â³ä ÷àñó ïðèçóïèíÿþòüñÿ. Ìåäèê, 
éîãî ëåãêî óï³çíàòè ïî õðåñòó 
íà êóðòö³, ï³äí³ìàº ðÿäíèíó. Íåþ 
íàêðèòå ò³ëî ïîðàíåíîãî. Ïåðå-
ñâ³ä÷óºòüñÿ, ÷è æèâèé òîé, êîãî 
ðÿòóþòü. Ðàïòîì íàñòàº òðèâàëà 
ïàóçà. Ìåäèê ïðèïàäàº äî ò³ëà 
äîâøå, í³æ öå ðîáèâ ðàí³øå. Ï³ä-
í³ìàºòüñÿ. Ç âèðàçó éîãî îáëè÷÷ÿ 
ñòàº âñå çðîçóì³ëî — âæå ï³çíî 
ïîñï³øàòè äî àâòîìîá³ëÿ øâèäêî¿ 
äîïîìîãè.

Íà òîìó ñàìîìó â³äåî âèäíî, 
ÿê ï³ñëÿ öüîãî îäèí ç ÷îëîâ³ê³â, 
ÿêèé í³ñ ïîðàíåíîãî, íå ñòðè-
ìóº ñë³ç.

— Âáèëè, ñâîëî÷³! — âèðèâà-
ºòüñÿ â íüîãî ç ãðóäåé.

Öåé ÷îëîâ³ê — Àíäð³é Ïàâ-
ëåíêî.

Ï³çí³øå â³í ïðè¿æäæàâ ó Æìå-
ðèíêó, ðîçøóêàâ ìàìó Ëåîí³äà 
Ïîëÿíñüêîãî — Ëþäìèëó Ãåîðã³-
¿âíó. Ä³çíàâñÿ ïðî ñèíà. Ïî÷àëè 
ñï³ëêóâàòèñÿ. Ïàâëåíêî ïîðàäèâ 
Åäóàðäó éòè â÷èòèñÿ ó ë³öåé Áî-
ãóíà. Õëîïåöü äîñëóõàâñÿ äî òà-
êî¿ ïðîïîçèö³¿. ×îëîâ³ê, ÿêîãî 
ðàí³øå Ïîëÿíñüê³ íå çíàëè, 

çàïðîøóâàâ ë³öå¿ñòà íà âèõ³äí³ 
äîäîìó, ³íêîëè ïðîâîäèâ òàê³ 
äí³ íà åêñêóðñ³ÿõ. Êîëè Åäóàðäó 
ïîòð³áíà áóëà ïîðàäà, â³í òåëå-
ôîíóâàâ Ïàâëåíêó. Îäíå ñëîâî, 
ó íèõ ñêëàëèñÿ äðóæí³ ñòîñóíêè.

— Ïàâëåíêî ñõâàëèâ ì³é âèá³ð 
éòè â÷èòèñÿ íà ëüîò÷èêà, — ãîâî-
ðèòü Åäóàðä. — Ìè äîâãî ïðî öå 
ãîâîðèëè. Îáäóìóâàëè, ùî º ïî-
çèòèâíîãî ó ö³é ïðîôåñ³¿. Òðåáà 
áàãàòî óâàãè ïðèä³ëÿòè ñïîðòó. 
Ùî ÿ ³ ðîáëþ. Õîäæó íà äîäàò-
êîâ³ çàíÿòòÿ äî ðåïåòèòîð³â, ùîá 
ìàòè ãàðíèé áàë íà ÇÍÎ.

Êîëè ôîíä «Ïàì’ÿò³ Ãåðî¿â 
Íåáåñíî¿ Ñîòí³» â³äêðèâàº ó ÿêî-
ìóñü ç ì³ñò ïàì’ÿòíèê, Ïàâëåíêî 
çàïðîøóº äî ó÷àñò³ ñèíà çàãèáëî-
ãî Ïîëÿíñüêîãî. Íåäàâíî òàêèé 
ìîíóìåíò âñòàíîâèëè ó Êè¿â-
ñüê³é îáëàñò³. Åäóàðä êàæå, ùî 
¿çäèâ íà â³äêðèòòÿ. Òàê ñàìî âîíè 
áóëè ðàçîì ó Â³ííèö³ íà â³äêðèòò³ 
ïàì’ÿòíîãî çíàêà «Äåðåâî Ãåðî¿â 
Íåáåñíî¿ Ñîòí³».

Íèí³, ó äí³ âøàíóâàííÿ çàãè-
áëèõ íà Ìàéäàí³, õëîïåöü òàêîæ 
áóäå ïðèñóòí³é ðàçîì ç ³íøèìè 
ðîäè÷àìè ãåðî¿â. Äî ðå÷³, â éîãî 
îáîâ’ÿçêè ïîì³÷íèêà íà÷àëüíèêà 
ë³öåþ âõîäèòü ñïðèÿííÿ ó âèð³-
øåíí³ ïèòàíü ë³öå¿ñò³â, ÷è¿ áàòü-
êè çàãèíóëè ï³ä ÷àñ Ðåâîëþö³¿ 
Ã³äíîñò³ àáî â áîÿõ íà Äîíáàñ³.

— ßêùî â êîãîñü ç õëîïö³â âè-
íèêàþòü ïðîáëåìè, âîíè çâåðòà-
þòüñÿ äî ìåíå, à ÿ ï³ä ÷àñ íàðàä 
ó íà÷àëüíèêà ë³öåþ äîïîâ³äàþ 
ïðî íèõ, — ãîâîðèòü Åäóàðä. — 
ßêùî ñïðàâà íåâ³äêëàäíà, éäó 
íà ïðèéîì ó òîé æå äåíü.

«Îäíîãî ðàçó Åä³ê 
çàïèòàâ, ùî ÿ äóìàþ, 
ÿê â³í ï³äå â÷èòèñÿ íà 
ëüîò÷èêà. Â³äìîâëÿëà 
éîãî â³ä òàêîãî», – 
êàæå ïàí³ Íàä³ÿ

Едуард Полянський з мамою 
Максима Шимка на відкритті 
пам'ятника «Дерево Свободи» 
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Поставте фінансові цілі на по-
точний рік. До п'яти задач, щоб 
не розпорошуватися.
Подумайте, на чому ще ви мо-
жете заробляти і які ресурси 
не використовуєте. Це може бути 
здача в оренду житла, продаж 
того, що ви робите зазвичай без-
коштовно. Наприклад, до вас 
постійно звертаються за послу-
гою чи порадами і ви все робите 
безкоштовно, то чому б не отри-
мувати з цього принаймні якісь 
гроші?
Дайте собі відповідь на питання: 

«Яке одне вміння вам необхід-
не, щоб заробляти більше?» Це 
може бути: знання мови, парт-
нерство, навчання. Після цього 
поставте собі це в фінансові цілі 
на поточний рік.
Подумайте, яке у вас є одне 
бажання, що ви собі з певної 
причини не дозволяли виконати 
раніше. Його теж запишіть в ціль 
на поточний рік.
Що стосується контролю ви-
трат — краще купити одну якісну 
річ, від якої ви будете в захваті, 
ніж п’ять дешевих і за знижкою.

Топ-5 базових порад для кожного 

ÃÐÎØ²

НАТАЛІЯ КОРПАН, (097)1448132 

Êîæíîãî äíÿ ìè ¿õ âèòðà÷àºìî: 
÷è òî íà ÷àøêó êàâè, ÷è íà îïëà-
òó êîìóíàëüíèõ, ÷è íà äîâãîî÷³-
êóâàíó ïîäîðîæ, — ãðîø³. Âîíè 
ïðèñóòí³ ó íàøîìó æèòò³ ùîäíÿ. 
Àëå íå êîæåí âì³º ³ ðîçóì³º ïî-
òðåáó â òîìó, ùîá ¿õ êîíòðîëþ-
âàòè, ïðîòå ïðè öüîìó ìàéæå 
êîæåí õî÷å áóòè áàãàòèì.

Õòîñü ¿õ òðèìàº ï³ä òîâñòèì 
ìàòðàöîì, õòîñü — çà âàæêèìè 
äâåðèìà é ï³ä îõîðîíîþ áàíêó, 
à º é ò³, õòî ïðîñòî æèâå îäíèì 
äíåì ³ çîâñ³ì ïðî íèõ íå äóìàº. 
ßê æå ïðàâèëüíî â³äêëàäàòè, 
ñêàæ³ìî, íà ùàñëèâå çàáåçïå-
÷åíå ìàéáóòíº? Äå êðàùå çáå-
ð³ãàòè çàðîáëåí³ êîøòè, íàâ³ùî 
³ ÿê «ðîçâèâàòè» ñâî¿ íàâè÷êè 
çàîùàäæåííÿ?

ЩО ТАКЕ ОСОБИСТИЙ БЮДЖЕТ 
І КОМУ ВІН ПОТРІБНИЙ 

«Ìè ìîæåìî óïðàâëÿòè ò³ëüêè 
òèì, ùî ìîæåìî ïîðàõóâàòè» — 
â³äîìà á³çíåñ-öèòàòà, ÿêó âàðòî 
çàïàì’ÿòàòè òèì, õòî õî÷å ïî÷à-
òè êåðóâàòè ñâî¿ìè ô³íàíñàìè. ² 
ñàìå îñîáèñòèé áþäæåò — öå ïåð-
øèé êðîê äî óïðàâë³ííÿ âëàñíè-
ìè ãðîøèìà, ïîÿñíþþòü ôàõ³âö³.

— Îñîáèñòèé áþäæåò — öå îá-
ë³ê îñîáèñòèõ äîõîä³â ³ âèòðàò. 
Â³í ïîòð³áåí êîæíîìó. Â³í äàº 
ðîçóì³ííÿ ñòðóêòóðè ô³íàíñîâîãî 
ïîòîêó, — ðîçïîâ³äàº ô³íàíñîâèé 
êîíñóëüòàíò Êàòåðèíà Ìîñêî-
âåíêî. — Ìàþ÷è îáë³ê äîõîä³â 
³ âèòðàò çà ïåâíèé ïåð³îä, íà-
ïðèêëàä, ð³ê, ìîæíà ñïëàíóâà-

òè ìàéáóòí³é ãðîøîâèé ïîò³ê ³ 
äîñÿãòè áàæàíèõ ö³ëåé: âèéòè ç 
áîðã³â, ïî¿õàòè ó ïîäîðîæ, â³ä-
êðèòè á³çíåñ, âêëàñòè ó íàâ÷àííÿ 
÷è âèéòè íà íîâèé ô³íàíñîâ³é 
ð³âåíü.

Çàïèñóþ÷è ñâî¿ äîõîäè ³ âè-
òðàòè, ìè áóäåìî ðîçóì³òè, ñê³ëü-
êè ç íàøèõ äîõîä³â éäå íà ò³ ÷è 
³íø³ âèòðàòè, ³ íà ùî âçàãàë³ ìè 
ìîæåìî ðîçðàõîâóâàòè, êàæóòü 
ôàõ³âö³.

З ЧОГО ПОЧАТИ?
Äëÿ êîíòðîëþ âèòðàò ³ äîõîä³â 

íàéïðîñò³øèé òà íàéïîøèðåí³-
øèé ñïîñ³á — öå íàïèñàòè ïëà-
íîâ³ äàí³ çà ì³ñÿöü ³ ïîð³âíÿòè 
ç ôàêòè÷íèìè. Âåñòè áþäæåò 
ìîæíà ïî-ð³çíîìó: ó çîøèò³, 
ó ñïåö³àëüíèõ ïëàíåðàõ, â Excel 
÷è ó ìîá³ëüíîìó äîäàòêó.

Êåð³âíèê êîíñàëòèíãîâî¿ àãåí-
ö³¿ «Âåä³ñ» Òåòÿíà Ãåðàñèìîâà 
ïîÿñíþº, ùî ïî÷àòè êîíòðîëþ-
âàòè âëàñí³ ô³íàíñè ìîæíà ïî-
÷àòè ç ïëàíó àáî æ ç îáë³êó. Òóò, 
êîìó ÿê çðó÷íî.

— ßêùî âè âèáðàëè ïåðøèé 
âàð³àíò, òî çàïèø³òü âàø³ î÷³êó-
âàí³ äîõîäè íà íàñòóïíèé ì³ñÿöü. 
Ïîò³ì âèä³ë³òü îñíîâí³ ñòàòò³ 
âèòðàò, íàïðèêëàä, õàð÷óâàííÿ, 
æèòëî, òðàíñïîðò, ä³òè, ãîñïî-
äàðñüê³ âèòðàòè, îäÿã òà âçóòòÿ, 
â³äïî÷èíîê, ðåçåðâè, — ïðîäî-
âæóº Òåòÿíà. — Ñïëàíóéòå ñóìó 
ïî êîæí³é ñòàòò³ âèòðàò, âèõî-
äÿ÷è ç òîãî, ñê³ëüêè âè ââàæàºòå 
çà ïîòð³áíå íà öå âèòðà÷àòè. Äàë³ 
ïîäèâ³òüñÿ, ÷è âèñòà÷àº íà öå 
âàøèõ äîõîä³â. ßêùî í³ — ïî-

Для контролю витрат і 
доходів найпростіший 
спосіб — це написати 
планові дані за місяць і 
порівняти з фактичними 

«ДОЖИТИ ДО ЗАРПЛАТИ», АБО 
ЯК ВЕСТИ ОСОБИСТИЙ БЮДЖЕТ
Фінансова грамотність  Чи знаєте 
ви, скільки витратили протягом минулого 
місяця? Що впливає на ваш намір 
що-небудь купити? Чому ви купуєте саме це, 
а не інше? Ми поговорили з фахівцями про 
те, як грамотно розпоряджатись коштами 
та як організувати особистий бюджет

äóìàéòå, ÿê ìîæíà ¿õ çá³ëüøè-
òè. Êîëè áþäæåò áóäå çâåäåíî, 
ñïðîáóéòå ïðîæèòè íàñòóïíèé 
ì³ñÿöü çà ïëàíîì ³ ïîäèâ³òüñÿ, 
íàñê³ëüêè öå âäàëîñÿ.

Äðóãèé øëÿõ, çà ñëîâàìè ôà-
õ³â÷èí³, ïî÷àòè ç îáë³êó. Ïðî-
òÿãîì ì³ñÿöÿ çàïèñóéòå ñâî¿ 
íàäõîäæåííÿ ³ âèòðàòè, òàê ñàìî 
çà ñòàòòÿìè. Íà îñíîâ³ âèñíî-
âê³â ñêëàä³òü ïëàí íà íàñòóïíèé 
ì³ñÿöü ³ ñïðîáóéòå éîãî äîòðè-
ìóâàòèñÿ.

Ó êîíòðîë³ ãðîøåé âàæëèâà âè-
òðèìêà òà ðåãóëÿðí³ñòü. Ïîòð³áíî 
äèñöèïë³íóâàòè ñåáå â ïîðèâ³ âè-
òðàòèòè âñå çàðîáëåíå é îäðàçó 
àáî çíàõîäèòè ñîá³ âèïðàâäàííÿ, 
÷îìó «íå öüîãî ì³ñÿöÿ», ïîÿñíþº 
ô³íàíñîâèé àíàë³òèê YouControl 
Ðîìàí Êîðíèëþê.

— Çâè÷êà ðåãóëÿðíî çàîùàäæó-
âàòè — îäíà ç íàéêîðèñí³øèõ ³ 
º íàéâàæëèâ³øîþ ïåðåäóìîâîþ 
äëÿ ô³íàíñîâî¿ ñâîáîäè êîæíî¿ 
ëþäèíè, — êàæå Ðîìàí Êîðíè-
ëþê. — Íàâ³òü îáñÿã ³ íàïðÿìêè 
âêëàä³â, ÿê³, áåç ñóìí³âó, âàæ-
ëèâ³, âñå æ ìàþòü äðóãîðÿäíå 
çíà÷åííÿ.

ЯК АНАЛІЗУВАТИ СВІЙ 
БЮДЖЕТ 

— Àíàë³ç áþäæåòó — öå íàé-
á³ëüø ö³êàâà ÷àñòèíà ïðîöåñó. 
Àäæå ïðîñòî çàïèñóâàííÿ âè-
òðàò — íå ö³ëü, — êàæå Òåòÿíà 
Ãåðàñèìîâà. — Ïîäèâ³òüñÿ, ÿê³ 
ñòàòò³ âèòðàò ó âàñ íàéá³ëüø âàãî-
ì³. ×è ââàæàºòå âè öå äîðå÷íèì? 

ßêùî í³, òî ÷è ìîæåòå âè ùîñü 
çì³íèòè? ßê ñàìå? Äàë³ çâåðí³òü 
óâàãó íà ñòàòò³, ÿê³ ðàïòîì ³ñòîò-
íî çá³ëüøèëèñÿ ÷è çìåíøèëèñÿ 
ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì ïåð³-
îäîì. Ïîð³âíÿéòå âàø³ ôàêòè÷í³ 
âèòðàòè ç ïëàíîì, ïîäèâ³òüñÿ, 
çà ÿêèìè ñòàòòÿìè âàì âäàëîñÿ 
âêëàñòèñÿ â áþäæåò, à äå áóëè 
ïåðåâèòðàòè.

Çà ñëîâàìè Òåòÿíè, àíàë³çóâà-
òè âèòðàòè ìîæíà íå ò³ëüêè íà-
ïðèê³íö³ ì³ñÿöÿ. Äóæå êîðèñíî 
ñïîñòåð³ãàòè çà íèìè ïîñò³éíî.

Íàéëåãøèé ñïîñ³á àíàë³çó 
ñòðóêòóðè âèòðàò — öå çâåðíóòè 
óâàãó íà âèäè âèòðàò ³ âèçíà÷è-
òè, êóäè éäå ãðîøåé íàéá³ëüøå, 
ïîÿñíþþòü ôàõ³âö³. Äàë³ ïîòð³á-
íî çðîçóì³òè, ÷è âëàøòîâóº âàñ 
öÿ ñèòóàö³ÿ. ßêùî òàê — äîáðå. 
ßêùî í³, òî âèçíà÷èòèñü, ÿê³ 
âè âèòðàòè õîò³ëè á çìåíøèòè, 
à íà ÿê³ íàâïàêè ïåðåíàïðàâèòè 
ãðîøîâ³ ðåñóðñè.

ЧИ ВАРТО ЕКОНОМИТИ 
Â Óêðà¿í³ 92% ãðîìàäÿí åêî-

íîìëÿòü íà ñâî¿õ âèòðàòàõ, — 
òàê³ ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ, 

ùî ïðîâîäèëè ó 2019-ìó ðîö³ 
Research&Branding Group. Àëå 
÷è âàðòî åêîíîìèòè ³ íà ÷îìó 
öå ðîáèòè áåç ñåíñó?

— Åêîíîì³ÿ ñàìà ïî ñîá³ íå º 
çàïîðóêîþ äîáðîáóòó ÷è ùàñòÿ. 
ßê ³ íåìàº ºäèíîãî ïðàâèëüíîãî 
äëÿ âñ³õ âàð³àíòó ðîçïîä³ëó âè-
òðàò, — ïîÿñíþº Òåòÿíà Ãåðà-
ñèìîâà. — Ïîäóìàéòå, ÿê áè âè 
õîò³ëè æèòè? Ïðî ùî âè ìð³º-
òå ³ ñê³ëüêè êîøòóº âàøà ìð³ÿ? 
Íà ùî âè çãîäí³ âèòðà÷àòè ìåíøå 
çàðàäè ¿¿ äîñÿãíåííÿ? Åêîíîìèòè 
êðàùå íà òèõ ðå÷àõ, ÿê³ íå äîäà-
þòü ÿêîñò³ âàøîìó æèòòþ.

Ïðè ÷îìó ôàõ³âåöü ãîâîðèòü 
íå ïðî õâèëèííå çàäîâîëåííÿ, 
à ïðî äîâãîñòðîêîâó ÿê³ñòü æèòòÿ. 
Çà ñëîâàìè Òåòÿíè, ó áàãàòüîõ 
ç íàñ º ïóñò³ âèòðàòè, òàê çâàí³ 
«âèêðàäà÷³ ãðîøåé». Ïåðø çà âñå, 
öå ð³çí³ âòðàòè ðåñóðñ³â: ç³ïñî-
âàí³ ïðîäóêòè â õîëîäèëüíèêó, 
çàéâå ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ 
÷è âîäè, çàãóáëåí³ ÷åðåç íåóâàæ-
í³ñòü ðå÷³ ÷è ãðîø³.

Ùå º òèïîâ³ âèêðàäà÷³ — öå 
íåâì³ííÿ ñêàçàòè «í³», íåâì³ííÿ 
â³ä÷óâàòè ñâî¿ ñïðàâæí³ ïîòðåáè 
àáî ïîêóïêè çà êîìïàí³þ.

Åêîíîìèòè íå ïîòð³áíî, 
çà ñëîâàìè Êàòåðèíè Ìîñêî-
âåíêî, ïîòð³áíî êîíòðîëþâàòè 
³ ïëàíóâàòè âèòðàòè, àëå îñíîâí³ 
¿õ ãðóïè. Íå ïîòð³áíî äîõîäèòè 
äî àáñóðäó ç êîíòðîëåì âèòðàò 
íà òóàëåòíèé ïàï³ð. Êðàùå ïîäó-
ìàòè, ÿê ùå äîäàòêîâî âè ìîæåòå 
çàðîáèòè ãðîøîâ³ ðåñóðñè.

Îñíîâí³ ñòàòò³ 
âèòðàò: õàð÷óâàííÿ, 
æèòëî, òðàíñïîðò, 
ä³òè, ãîñïîäàðñüê³ 
âèòðàòè, îäÿã, âçóòòÿ, 
â³äïî÷èíîê òà ðåçåðâè
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РЕКЛАМА

467155

468474

«Міський голова»
ПО ГОРИЗОНТАЛІ 
2. Ім’я мера на прізвище Крутько. Він керував Вінницею під час 
війни після звільнення від фашистських окупантів. 3. Подарунок, 
який отримували випускники шкіл за часів Дворкіса. 5. Площа, яка 
з’явилася у Вінниці за ініціативи тодішнього мера Генріха Лютворта. 
7. Назва кінотеатру, який звели за часи мера Володимира Головатого. 
9. Бетонна споруда, що з’єднала Замостя з центром, була здана 
в експлуатацію за часів мерства Петра Юр'єва. 11. Гарний лікар, 
який став видатним міським головою (з 30 березня 1899 року 
до 8 березня 1917 року). 12. Як звати теперішнього мера Вінниці 
Моргунова. 13. Голова виконкому Вінницької міської ради 
народних депутатів від 24 червня 1975 року до 28 листопада 
1987 року. 16. Чоловіче ім’я, від якого походить прізвище двох 
мерів-однофамільців (один з них — Петро Іванович, мер міста 
з 28 листопада 1953 року по 28 квітня 1958 року. Інший — 
Володимир Іванович — очолював Вінницю з 28 березня 1990 року 
по 1 січня 1991 року). 17. Заслужений будівельник України. Був 
міським головою на початку 2000-х усього два роки. 18. Перший 
очільник Вінниці у радянський період. На його честь була названа 
вулиця. У 2015 році її перейменували на Єрусалимку.

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Був міським головою майже 8 років, поки не став прем’єр-міністром. 
4. Міський голова з січня 1991 року по травень 1992 року. Перший 
голова, обраний на альтернативній основі сесією міської ради. 6. 
Міський голова з 28 листопада 1987 по 28 березня 1990 року. Має 
найпоширеніше у Росії прізвище. 8. У 90-х роках минулого століття 
вінничани його обирали двічі. 10. Спочатку був міським головою, потім — 
головою облдержадміністрації. 14. Водозахисна споруда, яку почали 
будувати для захисту вулиці Київської від весняних паводків в період 
головування Степана Огородника (мер міста з 8 травня 1958 по 3 серпня 
1962 року). 15. Був головою ОДА, а став — радником міського голови. 

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
2. Павло 3. парасолька 5. Гагаріна 
7. Росія 9. міст 11. Оводов 12. 
Сергій 13. Одноколов 16. Юрій 17. 
Ваховський 18. Едельштейн 

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Гройсман 4. Костін 6. Іванов 
8. Дворкіс 10. Домбровський 14. 
дамба 15. Коровій

ВІДПОВІДІ:

1

2

3

5 6 7

98

10

11

12

13 14 15

16

17

18
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ОВЕН 
Буде не так-то просто знайти 
час і місце для побачення. 
Постарайтеся стримувати 
своє невдоволення. Випра-
вити становище дозволить 
ваша увага до партнера. 

ТЕЛЕЦЬ 
На початку тижня доведеться 
багато працювати і майже 
не думати про особисте 
життя. Неділя — гарний день 
для романтичних зустрічей і 
побачень. 

БЛИЗНЮКИ 
Ваші заповітні бажання почи-
нають поступово здійснювати-
ся. Усі неприємності і тривоги 
позаду, вам лише залишається 
в це повірити і відчути. Можна 
запланувати що-небудь осо-
бливе для вас двох. 

РАК 
Спалюйте за собою всі 
мости, і якщо немає любові, 
то не вдавайте, що все 
в порядку. Незабаром ви зу-
стрінете саме того, з ким вам 
буде добре і спокійно. 

ЛЕВ 
Події цього тижня можуть 
розгортатися найнесподі-
ванішим чином. У понеділок і 
середу бажано не призначати 
побачень, так як, окрім розча-
рувань, ви нічого не відчуєте.

ДІВА 
Час самотності і розчару-
вань позаду. Пора радіти 
повноті життя. Поруч з вами 
надійний партнер. Він зовсім 
не грає вашими почуттями. 
Зірки говорять, що у нього 
дуже серйозні наміри.

ТЕРЕЗИ 
На початку тижня можливі 
якісь непередбачені обста-
вини, які можуть порушити 
ваші плани. Однак скоро і 
ситуація зміниться в кращу 
сторону, і всі непорозуміння 
будуть усунені. 

СКОРПІОН 
У вашому особистому житті 
панують мир і злагода. Будьте 
відверті з коханою людиною, 
частіше влаштовуйте роман-
тичні зустрічі. Ви заслужили 
це щастя. 

СТРІЛЕЦЬ 
Постарайтеся не потрапляти 
в розставлені тенета, якщо ви 
не впевнені, що ця людина 
вам потрібна. Усі суперечки 
вщухнуть ближче до четверга. 

КОЗЕРІГ 
Ви енергійні і, немов маг-
нітом, притягуєте до себе 
людей. Кохану людину ви мо-
жете вразити новим вибухом 
почуттів. Однак небажано 
заводити роман на стороні.

ВОДОЛІЙ 
Романтичні стосунки цього 
тижня стануть сенсом вашого 
життя. Вони будуть вселяти 
в вас віру і оптимізм. Але 
все ж не варто занадто за-
нурюватися в цей роман. 

РИБИ 
Ви привабливі і загадкові. Ви 
так і притягує до себе кохану 
людину. Вона майже готова 
втратити голову. Тільки 
не показуйте свого влас-
ницького характеру, це може 
відштовхнути.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 19-25 ЛЮТОГО

ВАЛЕРІЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ 

—  Я к  ст е ж и -
ти за станом 
здоров'я сто-
сунків? Це все 
одно, що відпо-

вісти на питання «Що потрібно 
робити, якщо квітка зів'яла?» 
На момент смерті вже нічого. 
А ось, що потрібно було з нею 
робити: поливати, але не за-
ливати водою. Доглядати, але 
не переборщувати. Крайнощі 
в будь-якій справі не дуже-то 
допомагають. Якщо розвинути 
аналогію з квіткою, то найкраще 

рослина проростає у тих госпо-
дарів, хто пам'ятає про неї, але 
піклується без фанатизму. І тоді 
виходить, що рослина росте, як 
би сама собою. Якщо ж додати 
цій квітці високу ступінь важли-
вості (перш за все в своїй голові), 
то надлишок уваги і гіперопіка 
зроблять свою справу. Більшість 
людей у   стосунках знають: най-
краще починаються і розвива-
ються саме ті романи, в яких 
учасники не ставляться до них, 
як до події усього свого життя. 
Це дозволяє бути легким і спо-
кійним в спілкуванні. Парадокс. 
Чим менше напружуватися — тим 
краще буде виходити.

Коментар експерта

Íå â³äîìî, ÷è âàðòî â³ðèòè 
ñîö³îëîã³÷íèì òà ïñèõîëîã³÷íèì 
äîñë³äæåííÿì, àëå âîíè ñâ³ä÷àòü 
ïðî òå, ùî ïñèõ³÷íî çäîðîâèõ ëþ-
äåé ³ñíóº íå á³ëüøå ï'ÿòè â³äñî-
òê³â. ²íø³ 95% ìàþòü ò³ ÷è ³íø³ 
â³äõèëåííÿ, òîáòî ôîá³¿, íåâðî-
çè, òðàâìè. Ùîñü ìè îòðèìóºìî 
ó ñïàäîê â³ä áàòüê³â, ùîñü ó ïåð³-
îä äîðîñë³øàííÿ. ² êîëè êîøèê 
âðîæàþ ïîâíèé (ìè öå äîñâ³äîì 
òà áàãàæåì çíàíü çâåìî) — ñàìî-
âïåâíåíî âñòóïàºìî â ñòîñóíêè. 
Êîæåí ç³ ñâî¿ìè ïðèáàáàõàìè. 
Ïðè÷îìó çóñòð³÷àºìî ïàðòíåðà, 
ÿê ïðàâèëî, çà ïðèíöèïîì äîïî-
âíåííÿ (âñå ÿê ó ïðèêàçö³ «ñâÿòå 
ì³ñöå — ïóñòå íå áóâàº»). Òàê 
³ ñêëàäàþòüñÿ ñï³âçàëåæí³ ñòî-
ñóíêè ç ðåâíîùàìè, ñêàíäàëàìè, 
áåçâ³äïîâ³äàëüí³ñòþ, ³ âðåøò³-
ðåøò, áîëþ÷èì ðîçðèâîì.

СПОЧАТКУ БУЛО КОХАННЯ 
Ïåðø³ ñèìïòîìè õâîðèõ ñòî-

ñóíê³â â³äñë³äêóâàòè íàäòî âàæ-
êî. Òîìó ùî ñïî÷àòêó â ïàð³ óñå 
êèïèòü òà âèðóº â³ä ïðèñòðàñò³ 
³ íîâèçíè. Òàê òðèâàº ê³ëüêà 
ì³ñÿö³â, à ïîò³ì ãðàäóñ åìîö³é 
çíèæóºòüñÿ. Ïðîöåñ àáñîëþò-
íî íîðìàëüíèé, òðåáà æ ³ ïðî 
õë³á íàñóùíèé ïîäóìàòè. Àëå öå 
«òâåðåç³ííÿ» âèêëèêàº ñòðàøíó 
ïàí³êó, â ðåçóëüòàò³ ÿêî¿ â³í ÷è 
âîíà ïî÷èíàþòü äîäàòêîâî ñòè-
ìóëþâàòè ñòîñóíêè. Àäæå ÷åðâî-
íîþ ñòð³÷êîþ ïàëàº íà ñåðö³ — 
ÿêùî í³÷îãî íå ðîáèòè, íàâ³òü 
íàéêðàù³ ñòîñóíêè âòðàòÿòü àê-
òóàëüí³ñòü. Òà îäíîîñ³áíî òàêà 
ðåàí³ìàö³ÿ íå ïðàöþº, íàä ñòî-
ñóíêàìè, àáè âîíè ³ñíóâàëè, ï³ä-
òðèìóâàëè ³ ðàäóâàëè, ïîòð³áíî 
ïðàöþâàòè ðàçîì.

ДИСТАНЦІЯ І ОСОБИСТИЙ 
ПРОСТІР 

Êîëè âèíèêàþòü ñòîñóíêè, ÷î-
ëîâ³ê ³ æ³íêà ñïî÷àòêó çáëèæóþòü-
ñÿ, ïîò³ì ïðèòèðàþòüñÿ, ï³çíàþòü 
îäíå îäíîãî êðàùå ³ çäàºòüñÿ, ùî 
âñå ³äåàëüíî, ïîêè … íå íàáðèäíå. 
Ïîãîäüòåñÿ, ùî íàáðèäíóòè ìîæå 
íàâ³òü ùîñü äóæå õîðîøå, à òèì 
ïà÷å ëþäèíà, îêðåìà, ç³ ñâî¿ìè 

òàðãàíàìè, çâè÷êàìè, ñïðàâàìè. 
Òîìó âàæëèâî ïàì'ÿòàòè, ùî 
çàïîðóêà çäîðîâèõ ñòîñóíê³â — 
ñâîáîäà (ìîâà íå ïðî «ÿ ï³øîâ 
íàïðàâî, âîíà ï³øëà íàë³âî»). 
À ïðî îñîáèñò³ ñïðàâè êîæíîãî, 
íà ÿê³ ³íøèé ïðåòåíäóâàòè íå òå 
ùî íå íàâàæèòüñÿ, à é äóìêè òà-
êî¿ íå âèíèêíå. ²íàêøå áóäåòå 
ìàòè ïîñò³éí³ ðåâíîù³ ³ ïîñÿãàííÿ 
íà îñîáèñòó òåðèòîð³þ. Çâè÷àéíî 
ïåðåñòóïàòè ÷åðåç ñâî¿ ïåðåêî-
íàííÿ ³ çâè÷êè äóæå ñêëàäíî, àëå 
öå íåîáõ³äíî. Â÷³òüñÿ óòðèìóâàòè 
äèñòàíö³þ ³ êîõàí³é ëþäèí³ äî-
çâîëüòå òðîõè ïðîñòîðó.

ВЗАЄМОПОВАГА І ПІДТРИМКА 
Ó âñ³õ º ñâî¿ ñëàáêîñò³. Çäà-

âàëîñÿ á, íàéáëèæ÷³ ëþäè ìà-
þòü ï³äòðèìóâàòè îäíå îäíîãî ³ 
íå áèòè ïî áîëüîâèõ òî÷êàõ. Àëå 
íà ä³ë³ âèõîäèòü çîâñ³ì íàâïàêè. 
Ç ðàçþ÷îþ çàâçÿò³ñòþ ³ íåïðèõî-
âàíèì çàäîâîëåííÿì ìè êîëóïàº-
ìîñÿ â «ãð³õàõ» ³íøèõ, à äëÿ ÷îãî? 
Ùîá ìàòè ï³äñòàâó äëÿ ñâî¿õ âè-
ìîã? Ìîæëèâî, ìè ðîáèìî öå ³ 
æàðòîìà, àëå íàñë³äêè á³ëüø í³æ 
ñåðéîçí³. Òîìó íå âàðòî. Êðàùå 
ïîäáàéòå ïðî áëèçüêó ëþäèíó, 
íå ñïðèéìàþ÷è öå ÿê îáîâ'ÿçîê. 
Ò³ëüêè ïðîÿâèâøè òóðáîòó, ìîæ-
íà îòðèìàòè ¿¿ ó â³äïîâ³äü.

МАНІПУЛЯЦІЯ 
Öå íàéã³ðøèé ³ç ñïîñîá³â äî-

ñÿãíåííÿ áàæàíîãî, àäæå öå 
áðåõíÿ. ßê ìîæíà ðîçðàõîâó-
âàòè íà ÷åñí³ñòü ³íøîãî, ÿêùî 
âè íå ïðàãíåòå áóòè ÷åñíèìè 
ç íèì? Í³ÿê. Íàâ÷³òüñÿ ïðÿìî 
âèñëîâëþâàòè òå, ùî äóìàºòå. 
Çâ³ñíî, òóò ïîòð³áíà ñì³ëèâ³ñòü 
³ ãîòîâí³ñòü ïðèéíÿòè â³äïîâ³äü 
(ÿêà ìîæå íå äóæå ³ ñïîäîáàòèñü), 
à öå íåïðîñòî. Â÷³òüñÿ äîìîâ-
ëÿòèñÿ ³ çíàõîäèòè êîìïðîì³ñ. 
×èì á³ëüøå ïðÿìîòè ³ ïðîçîðîñ-
ò³ ó âàøèõ ñòîñóíêàõ, òèì á³ëü-
øå øàíñ³â çáåðåãòè ¿õ. Ãîëîâíà 
ïîìèëêà, ÿêó ìîæóòü çðîáèòè 
äâîº — ïî÷àòè ãðàòè â ìîâ÷àíêó. 
Ëþäè íå âì³þòü ÷èòàòè äóìêè, öå 
îçíà÷àº, ùî ¿õ ïîòð³áíî âèñëîâ-
ëþâàòè ÿê áàæàííÿ, òàê ³ îáðàçè.

ТОП-10 ПРОСТИХ КРОКІВ 
ДО ОДУЖАННЯ ВЗАЄМИН 
Лікарняний  За кілька днів весна, і наші 
ослаблені імунітети вимагатимуть екстрених 
дій з реабілітації: режим дня, харчування, 
здоровий сон. Одночасно почнемо 
готувати тіло до пляжного сезону — спорт, 
масажі. Варто по ходу кинути оком на ваші 
особисті справи. За зиму, якою б теплою 
вона не була, стосунки з партнером могли 
охолонути, остигнути, захворіти. Що в нас 
із запасами «аптечки кохання»?

ЯКІ «ПІГУЛКИ» ЛІКУЮТЬ СТОСУНКИ

ПАЗЛИ. Якщо один ненавидить мити посуд, інший з радістю зробить 
це за нього. Ви завжди приходите на допомогу одне одному. Вона 
доповнює його, він доповнює її. Так ваша команда виграє гру.

ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ. Поруч з коханою людиною ви маєте 
відчувати себе особистістю. Дуже важливо підтримувати свою 
індивідуальність, не загубитися в іншому, не підлаштуватися під нього.

ПІДТРИМКА. Немає такого поняття, як неповний робочий день 
у стосунках (так як і трохи вагітною бути не можливо). Ви або маєте 
взаємини з іншим, або ні.

БЕЗ ТАБУ. Не варто мати табуйованих тем. У будь-якої пари завжди 
будуть питання і теми, які складно або не хочеться обговорювати одне 
з одним. Якщо подібні теми будуть замовчуватися, відкладатися, це 
призведе до нерозуміння і образ.

МІДНІ ТРУБИ. Коли ви дійсно кохаєте людину, ви про неї 
піклуєтеся і хочете, щоб вона досягла успіху. Ви стоїте поруч з 
людиною, а не на її шляху, коли вона рухається до мети.

СУПЕРЕЧКИ. Коли в парі виникає суперечка, це свідчить про те, що 
у кожного з вас є особиста думка і ви готові відстоювати її. Це добре. 
Якщо хтось із двох постійно і у всьому погоджується з іншим, це може 
свідчити про те, що він приховує свої справжні почуття і емоції.

ПОВАГА. Поважайте особистий простір одне одного. 
Це про те, щоб не копирсатися в особистих речах партнера, читати 
його SMS-повідомлення або ще якимось чином втручатися в його 
особисте життя.

НЕДОЛІКИ. У здорових стосунках люди відкриті одне одному 
і не бояться показувати партнеру себе справжніх, адже знають, їх 
люблять, незважаючи на недоліки.

МИНУЛЕ. Прийняти факт, що колись у вашої другої половинки 
була близька і кохана людина (і це не ви), неприємно але необхідно. 
У здорових стосунках немає безглуздих ревнощів, тим більше до того, 
що було.

ПРАЦЯ. У будь-яких стосунках є, так би мовити, вершина, 
неважливо, як довго ви на неї дерлися, впасти можна в будь-який 
момент. Якщо ви, досягнувши мети, заспокоїлися і вирішили, що 
завойована людина вже нікуди не дінеться, ваш союз приречений.
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ОВЕН 
Хорошая неделя для творче-
ских начинаний и налажи-
вания личной жизни. 

ТЕЛЕЦ 
Вам представится уникаль-
ный шанс превратить про-
тивников в союзников.

БЛИЗНЕЦЫ 
Может появиться страх 
не успеть что-то важное. 
Но у вас всё получится. 

РАК 
Работы много, как никогда, 
но вас это не пугает. Ведь 
вас ждет быстрый подъем 
по карьерной лестнице. 

ЛЕВ 
Чувство неуверенности 
будет мешать вам сосредо-
точиться на работе.

ДЕВА 
Призовите на помощь ра-
ботоспособность, добросо-
вестность и пунктуальность 
и вы добьетесь успеха. 

ВЕСЫ 
Наступает хорошее время 
для реализации творческих 
проектов. 

СКОРПИОН 
Вам удастся достигнуть 
новых карьерных высот, 
можно рассчитывать на до-
полнительную прибыль. 

СТРЕЛЕЦ 
Стремление выделиться 
и достичь желаемого при-
ведут вас к заветной цели.

КОЗЕРОГ 
Время решительных дей-
ствий. Вам могут предло-
жить перспективную работу. 

ВОДОЛЕЙ 
Не отворачивайтесь от по-
мощи друзей, ваши воз-
можности не безграничны. 

РЫБЫ 
Вы становитесь незаменимым 
человеком на работе. Придет-
ся оправдывать доверие. 
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БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

або аналогічна)
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ПОГОДА У ВІННИЦІ

Діана, 20 років
Маю дві професії: кухар-кондитер 
та модель-фотомодель. Дуже 
люблю фотографуватися. Мрію 
розвиватись як фотомодель.

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

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

Найгарніші  дівчата їздять 
з «Бліц таксі»
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РЕКЛАМА КУРС ЕРОТИЧНОГО ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФОООООООООООООООООООТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО  ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІСССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС  RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA----------------------------------2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222020» ГОР

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

(

Reader з Андроїд-маркета 
або аналогічна)

ПОГОДА У ВІННИЦІ

ааа, 20 років
професії: кухар-кондитер 
ь-фотомодель. Дуже 

фффотографуватися. Мрію 
тттись як фотомодель.

ВІННИЧАНКА МОЖЕЖЕ 
УУЧАСТЬ У КОНКУРССІ
йййте своє фото та корроотку 

дддь про себе на e-mail: 
rrriamedia.com.uau . 

р

ннння до конкурсу 
»»»-2019 і безкоштовну 
ну фотосесію 

сстудії «INDIGO» 
ттть найвродливіші 

УУУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
RRRIA-2020» НА:

шшші  дівчата їздять 
Бліц таксі»

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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


