
RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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ОТРИМАВ БІЛЬШЕ 
ПІВМІЛЬЙОНА ПРЕМІЇ
 Скільки платять робітникам 
на державному підприємстві 
«Електричні системи» та звідки 
взялася така величезна премія 
у керівника?

ОСНОВНІ «ЗБОЇ» 
У РОБОТІ Е-КВИТКА
 Зібрали найчастіші скарги 
пасажирів. І дізналися у людей, 
які відповідають за впровадження 
системи у транспорті, як 
вирішуються ці проблемис. 4 с. 6с. 8
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РЕКЛАМА

 У мерії затвердили новий 
порядок відключення 
від централізованого 
теплопостачання. 

 Відтепер облаштувати 
індивідуальне опалення можна 
буде як в окремій квартирі, 
так і у всьому будинку

 Для кожного з цих варіантів 
є свої нюанси. Розказуємо, що 
потрібно зробити і скільки це 
приблизно може коштувати

с. 5

ПРО БЕЗКОШТОВНЕ 
ЛІКУВАННЯ

 ТЮРЕМНИКИ СТАЛИ ПІДОЗРЮВАНИМИ с. 9

с. 12-13

«ВІДРІЗАТИСЯ» ВІД ТРУБИ
ЯК ЗРОБИТИ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ

468084

Минулого літа від опалення і гарячої води 
відокремилися на Учительській, 10. Голова ОСББ 
Олег Побірський каже, що на усі погодження і 
монтаж системи витратили до трьох місяців
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Рефлексія аля 
Ukraine WOW 

¯äó â ïîòÿç³. Çàõîäèòü âå-
ëèêà ðîäèíà ç òðüîìà ä³òüìè. 
Íàéñòàðøèé õëîï÷èê ðîê³â 
7–8 ìàº ì³ñöå ïîðÿä ç³ ìíîþ 
(²íòåðñ³ò³ Êè¿â-Òåðíîï³ëü).

Ãîâîðèòü ðîñ³éñüêîþ ïðî 
òå, ùî âîíè ìð³ÿëè ¿õàòè óñ³ 
ðàçîì, ùî ñïåö³àëüíî êóïè-
ëè êâèòêè á³ëÿ ñòîëèêà, àëå 
÷îìó ñèäÿòü óñ³ ïîð³çíî. 
ß òåðïëÿ÷å ïîÿñíþþ, ùî 
öå ó íàñ çì³íèëèñü ïîòÿãè, 
ùî òåïåð ò³ëüêè ²íòåðñ³ò³ 
+ ç³ ñòîëèêàìè, à çâè÷àéíå 
²íòåðñ³ò³ ò³ëüêè ñèä³ííÿ, ÿê 
ó ë³òàêó. Â³í çíîâó çàïèòóº, 
÷îãî æ òîä³ íå çì³íèëè ó ²í-
òåðíåò³ êàðòèíêè ³ îáìàíóëè? 
ß óêðà¿íñüêîþ ïîÿñíþþ, ùî, 
ìîâëÿâ, ó íàñ êåð³âíèöòâî 
óñ³õ ïî¿çä³â òð³øêè íå÷åñíå 
³ íåð³äêî îáìàíþº ëþäåé. 
Îñü â³í âèðîñòå, ñòàíå êå-
ð³âíèêîì çàë³çíèö³ ³ áóäå 
êîíòðîëþâàòè, ùîá ëþäåé 
íå îáìàíþâàëè.

Â³í òðîõè ìîâ÷èòü ³ çíîâó 
çàïèòóº ìåíå: «À ÷îìó â³êíà 
ó öüîìó ²íòåðñ³ò³ òàê³ áðóäí³? 
² ÷îìó á³ëüø³ñòü åëåêòðè÷îê 
ñòàð³, áðóäí³ ³ ç ³ðæàâèìè â³-
êíàìè?» 

ß âæå ñêëàäàþ â ãîëîâ³ 
òåêñò, ùîá ïîÿñíèòè öå äè-
òèí³, ³ òóò â³í òàê çàäóìëèâî 
âèäàº: «À ó íàñ â Ðîññèè âñå 
ýëåêòðè÷êè íîâûå è ñëóæèòü 
îíè áóäóò íå áîëüøå 13 ëåò, 
à ïîòîì èõ îïÿòü ïîìåíÿþò».

² òóò óâåñü òåêñò ç ïîÿñíåí-
íÿìè çàñòðÿã ó ìåíå â ãîðë³.

Äàë³ ÿ ìîâ÷êè âäàâàëà, 
ùî ñïëþ, àëå íàñïðàâä³ 
âåñü ÷àñ äóìàëà. Îñü âîíî 
âàì âðàæåííÿ ïðî Óêðà¿íó: 
îáìàíóëè ç êâèòêàìè, íå ïî-
ìèëè â³êíà.

À òàì ùå ó âàãîí³ ç íàìè 
¿õàëè àìåðèêàíö³ ³ òåæ îá-
ãîâîðþâàëè, ÷îìó êóïèâøè 
êâèòîê íà ²íòåðñ³ò³, âîíè 
ïîòðàïèëè â ñòàðèé âàãîí 
ç³ ñìåðäþ÷èì òóàëåòîì?

ДУМКА

АКТИВІСТКА

Таїса Таїса 
ГАЙДАГАЙДА

АЛЬОНА (29), МАРКЕТОЛОГ:
— Посту не дотримуюсь. Од-
ного разу постила, але припи-
нила через стан здоров'я. Че-
рез три дні у мене з’явилась 
алергія — обсипало. Напевно 
від нестачі вітамінів. 

АРТУР (31), БЕЗРОБІТНИЙ:
— Я не постив жодного разу, 
навіть ніколи не було такої 
думки. Вважаю, що людина 
має їсти все, що їй потрібно. 
Головне не переїдати. У піст 
ми знущаємося з організму.

МАЙЯ (64), ПЕНСІОНЕРКА:
— Ніколи не постила. Напевно 
через те, що вихована в ра-
дянські часи, тоді це було 
не прийнято. Зараз зі мною 
живуть молоді діти, вони та-
кож не дотримуються постів.

ДМИТРО (82), ПЕНСІОНЕР:
— Я ходжу до церкви, але 
не регулярно. Посту не до-
тримуюсь, бо не вважаю це 
за потрібне. Можливо пізніше 
моя думка і зміниться. Про-
бував якось, але не довго.

ОЛЬГА (35), ЕКОНОМІСТ:
— Раніше пробувала дотри-
муватись посту, але переста-
ла. Не стала продовжувати 
через хворобу. Можливо, 
якби не хворіла, і далі про-
довжила б. 

В’ЯЧЕСЛАВ (38), БУДІВЕЛЬНИК:
— Не постив. Я людина 
не релігійна. А масляну вза-
галі не вважаю українським 
святом. Я багато фізично 
працюю, тому у мене не ви-
ходить постити.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи дотримувались ви коли-небудь посту?

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ìèíóëî¿ ñóáîòè 
â öåíòð³ Â³ííèö³ 
â³äáóëàñÿ õîäà 

ãðåêî-êàòîëèê³â, ÿê³ ïðÿìóâàëè 
â³ä öåðêâè íà Êè¿âñüê³é äî êàòî-
ëèöüêîãî êîñòåëó. Ïåðåõîæ³ â³-
ííè÷àíè ìîãëè ïî÷óòè ìîëèòîâí³ 
ï³ñí³ òà ³íôîðìàö³þ ïðî ð³çí³ 
êàòîëèöüê³ ìîíàñòèð³ â Óêðà¿í³.

Òàêà õîäà ãðåêî-êàòîëèê³â â³ä-
áóëàñü ó Â³ííèö³ âïåðøå ³ ñòàëà 
÷àñòèíîþ ïðîù³ ÷åðíåöòâà, ïðè-
óðî÷åíî¿ äî ñòîë³òòÿ ç äíÿ íà-
ðîäæåííÿ Ïàïè Ðèìñüêîãî ²âàíà 
Ïàâëà ²².

À äî öüîãî â³ðÿíè ìîëèëèñÿ 

ó õðàì³ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³, ùî 
íà Êè¿âñüê³é, 1. Âëàäèêà Éîñèô 
Ì³ëÿí, ÿêèé º ºïèñêîïîì-ïîì³÷-
íèêîì êè¿âñüêî¿ ºïàðõ³¿ Óêðà¿í-
ñüêî¿ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè, 
ãîâîðèâ ïðî ïðîáëåìè ìèðó 
íà ñõîä³ Óêðà¿íè, ì³æëþäñüêèõ 
â³äíîñèí òà çàêëèêàâ óêðà¿íö³â 
«ëþáèòèñÿ». Ì³æ òèì âèñëîâèâ 
ñâî¿ êîìïë³ìåíòè ³ Â³ííèö³: ñêà-
çàâ, ùî îáîæíþº øâåéöàðñüêèé 
òðàìâàé, òèõå ñåðåäì³ñòÿ Â³ííèö³. 
Æàðòîìà äîäàâ, ùî ÿêáè çàðàç 
áóëî ë³òî, òî ç ðàä³ñòþ ñõîäèâ 
áè íà ôîíòàí «Ðîøåí».

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ìîëèòâè 
çà ìèð â Óêðà¿í³ âñ³ ãîñò³ õðàìó 
âèøèêóâàëèñÿ â êîëîíó, ÿêó î÷î-
ëèëè ìîíàõèí³ ç ð³çíèõ îáëàñòåé 
Óêðà¿íè. Ïåðåä íèìè íåñëè ìîù³ 

Ïàïè ²âàíà Ïàâëà ²², ÿê³, çà ñëî-
âàìè ñâÿùåíèê³â, ïîñò³éíî ïå-
ðåáóâàþòü â õðàì³ íà Êè¿âñüê³é.

Ñàì æå âëàäèêà ðîçêàçàâ, 
ùî öüîãî äíÿ âîíè ñâÿòêóþòü 
Äåíü ìîíàøåñòâà, ÿêèé ïëàíó-
âàëè â³äçíà÷èòè ùå 15 ëþòîãî. ² 
äî òîãî æ, öå ñâÿòî âîíè âïåðøå 
â³äçíà÷àþòü òàê ìàñîâî ó Â³ííèö³.

— Ìîíàõ — öå òîé, ÿêèé â³ä-
ð³êàºòüñÿ ñâ³òó äëÿ òîãî, ùîá 
ñëóæèòè ñâ³òó, — êàæå âëàäèêà 
Éîñèô. — ×åðíåöòâî ñüîãîäí³ 
ïîêëèêàíî òÿæêî ïðàöþâàòè äëÿ 
óòâåðäæåííÿ Áîæîãî Äóõó. Âîíî 
ïîâèííî âêëþ÷àòèñÿ ó ñîö³àëüíå 
ñëóæ³ííÿ, â îñâ³òó. Äóìàþ, ùî 
÷àñòèíà ÷åðíåöòâà ãîòîâ³ ñëóæèòè 
óêðà¿íñüê³é ìåäèöèí³. Òîìó ñüî-
ãîäí³ ìè ãîòîâ³ ëþäèí³ ïîñëóæèòè.

Ï³ä âèñï³âóâàííÿ ìîëèòîâ 
õîäà ðóøèëà äî Öåíòðó ì³ñòà. 
¯õ ñóïðîâîäæóâàëà ïîë³ö³ÿ, òîæ 
ìàøèíàì, ÿê³ íå âñòèãëè «ïðî-
ñêî÷èòè», òåæ äîâåëîñÿ ñòàòè 
÷àñòèíîþ êîëîíè. Ïåðåä âèõî-
äîì íà Öåíòðàëüíèé ì³ñò õîäà 
÷åðíåöòâà âæå «íàçáèðàëà» ç 
ñîáîþ äåñÿòîê ìàøèí òà ê³ëüêà 
òðîëåéáóñ³â ç òðàìâàÿìè.

Ó÷àñíèêè ïðîöåñ³¿ çóïèíèëèñÿ 
ïåðåä Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêèì 
ñîáîðîì, äå çàñï³âàëè êîðîòêó ìî-
ëèòâó, ïåðåõðåñòèëèñÿ ³ ï³øëè âæå 
äî êîñòåëó Ä³âè Ìàð³¿ Àíãåëüñüêî¿.

Õîäà çàê³í÷èëàñÿ ïîêëàäàííÿì 
êâ³ò³â äî ñòàòó¿ ²âàíà Ïàâëà ²² 
òà ìîëèòâîþ äî ñâÿòîãî ïàïè 
çà óñï³õ ÷åðíå÷èõ ì³ñ³é ï³ä ÷àñ 
â³éíè òà ìèðó.

КОЛОНА МОНАХІВ 
ПЕРЕКРИВАЛА СОБОРНУ
Хода  Вдень 22 лютого 
кілька сотень монахів і 
монахинь рушили від 
Центрального автовокзалу 
на Соборну. Хода 
просувалася повільно, 
через що на Центральному 
мосту утворилися 
затори. Організатори 
події кажуть, що така 
чернеча хода відбулася 
у Вінниці вперше

Того ж дня, 22 лютого, біля Спасо-Преоб-
раженського собору встановили і освятили 
дошки з іменами загиблих вінничан на Сході 
України, у зоні АТО/ООС. Їх поставили у по-
чесному місці — поряд з могилою митрополита 
Макарія.
Стела складається з п’яти табличок. На чо-
тирьох з них викарбувані 255 імен героїв- 

вінничан, які з 2014 по 2020 рік, під час 
проведення АТО/ООС у Донецькій та Лу-
ганській областях, віддали життя, захи-
щаючи незалежність України. А на п’ятій 
дошці по центру зображений Господь, 
до якого по сходах піднімаються душі за-
гиблих воїнів.
— Дякуючи їм, всім українським воїнам, ми 

маємо світле сьогодення. У окопах спека і мо-
роз, там смертельно небезпечно. Ми точно 
цього не хотіли б тут, у Вінниці. І вони там 
стоять, щоб війну не пустити до нас, — говорив 
митрополит Симеон.
Насамкінець владика пообіцяв, що буде 
згадувати всі імена загиблих героїв під час 
суботньої молитви, о 10.00.

Біля Собору встановили меморіальну дошку 

Близько 500 вірян пройшли ходою з Київської до Соборної. У голові колони 
був священик, що тримав у руках мощі Папи Римського Івана Павла ІІ 
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Публікація новини про більше 
півмільйона премії для ди-
ректора на сайті «20 хвилин» 
співпала з завершенням вну-
трішньої перевірки служби 
безпеки УкрОборонПрому 
на «Електричних системах». 
Про це RIA отримала інсай-
дерську інформацію.
І виявлені аудитом порушення, 
як дізнався Віталій Павловський, 
призвели до відсторонення 
трьох керівників підприємства. 
Фінансового директора, першо-
го заступника і головного керів-
ника усунули від посад. Зараз 
на заводі керує «виконуючий 

обов’язки».
Ця людина, як знаємо від інсай-
дерів, — з діючих працівників й 
тепер має надати інформацію 
в правоохоронні органи для по-
рушення кримінального прова-
дження. Це прописали у своєму 
висновку перевіряючі служби 
безпеки. Виявлені ними пору-
шення, судячи з відсторонень 
одразу трьох головних керівни-
ків, суттєві й мають розслідува-
тися як кримінальні.
Чи дійсно «заведуть діло» і з 
якою кваліфікацією, обов'язково 
розповімо в наступних публі-
каціях.

Буде кримінальне провадження?

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
(067)7857674 

Åëåêòðîêàáåë³ 
äëÿ àâòîìîá³ë³â 
º â ð î ï å é ñ ü ê è õ 
çàâîä³â âèãîòîâ-

ëÿþòü â³ííèöüê³ «Åëåêòðè÷-
í³ ñèñòåìè». Öå ï³äïðèºìñòâî 
çíàõîäèòüñÿ íà òåðèòîð³¿ 45-ãî 
çàâîäó, íà âóëèö³ Ñòð³ëåöüêà, 
57-Á. Íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ âêà-
çàíî: «íàø çàâîä — öå íàãëÿä-
íèé ïðèêëàä, ÿê â Óêðà¿í³ ìîæíà 
ðîçâèâàòè á³çíåñ òà ñòâîðþâàòè 
ðîáî÷³ ì³ñöÿ äëÿ óêðà¿íö³â».

Ùî òóò ïðàöþþòü 1650 ïðà-
ö³âíèê³â, ñêàçàíî íà ñàéò³. Ùå 
öèòàòà çâ³äòè:

«Íàì º ÷èì õâàëèòèñü. Íà çà-
âîä³ ÄÏÅÑ ñòâîðåí³ ãàðí³ óìîâè 
ïðàö³, ó öåõàõ îðãàí³çîâàíî êîí-
äèö³îíóâàííÿ òà ãàðíå îñâ³òëåí-
íÿ. Óñ³ ïðàö³âíèêè çàâîäó ìà-
þòü ïîâíèé ñîö³àëüíèé ïàêåò, 
óñ³ òðóäîâ³ ãàðàíò³¿ òà ñòàá³ëüíó 
çàðïëàòó. À ùå, á³ëüøà ÷àñòèíà 
ïðàö³âíèê³â çàâîäó — æèòåë³ 
ïðèëåãëèõ äî Â³ííèö³ ðàéîí³â. 
Çàâîä îðãàí³çóâàâ êîìôîðòà-
áåëüí³ àâòîáóñè äëÿ äîñòàâêè 
ïðàö³âíèê³â íà ðîáîòó òà äî-
äîìó. Òàêîæ íà çàâîä³ ïðàöþº 
ö³ëîäîáîâ³ ìåäïóíêò òà ¿äàëüíÿ. 
Ùîì³ñÿöÿ ï³äïðèºìñòâî ïðîâî-

äèòü ñïîðòèâí³ çàõîäè äëÿ ïðà-
ö³âíèê³â çàâîäó òà ð³çíîìàí³òí³ 
êîíêóðñè, ó÷àñòü ó ÿêèõ ïðè-
éìàþòü ö³ëèìè ðîäèíàìè. Ìè 
ñòâîðèëè õîðîøèé ì³êðîêë³ìàò 
â êîëåêòèâ³, â ðåçóëüòàò³ ÿêîãî 
ïðàö³âíèêè çàïðîøóþòü íà çàâîä 
ñâî¿õ ð³äíèõ òà äðóç³â».

Òèì íå ìåíøå, ïðàö³âíèê³â 
íå âèñòà÷àº. Ðîçïîâ³ñòè ïðî 
ðîáîòó, ÿêó ïðîïîíóþòü íîâåíü-
êèì, òà ïðî òå, íà ÿêó çàðîá³òíó 
ïëàòó âîíè ìîæóòü ðîçðàõîâóâà-
òè, æóðíàë³ñò ïîïðîñèâ êåð³â-
íèöòâî «Åëåêòðè÷íèé ñèñòåì». 
Ïîòðàïèâ íà çóñòð³÷ ò³ëüêè ï³ñëÿ 
ïîäàííÿ çàïèòó.

Äèðåêòîð, ÿê ñêàçàëè æóð-
íàë³ñòó, íà ë³êàðíÿíîìó, òîæ 
íà ïèòàííÿ ïðî çàðïëàòè â³ä-
ïîâ³äàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ²ãîð 
Ñëîáîäÿíèê. Â³í ðîçïîâ³â ïðî 
êîìôîðòí³ óìîâè ïðàö³, ïåðåâå-
çåííÿ ïðàö³âíèê³â ç äîìó íà ðî-
áî÷å ì³ñöå ³ íàçàä. Ñêàçàâ, ùî 
äëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ ðîáî÷èõ 
ïðîâåëè òåíäåðè é òàê îáðàëè 
ïåðåâ³çíèê³â. Ëþäåé çâîçÿòü 
íà ðîáîòó ç Òóðáîâà, Ë³òèíà, Êà-
ëèí³âêè. Íîâ³ ïðàö³âíèêè ïðî-
õîäÿòü îïëà÷óâàíå ñòàæóâàííÿ. 
Òî ÿê³ ñüîãîäí³ º âàêàíñ³¿?

— Íàì ïîòð³áí³ â’ÿçàëüíèêè 
ñõåìíèõ äæãóò³â òà êàáåë³â, — 
ãîâîðèòü ²ãîð Ñëîáîäÿíèê. — 

ПІВМІЛЬЙОНА ПРЕМІЇ ДИРЕКТОРА 
«ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ» 
Білі люди  На території 45-го 
заводу знаходиться молоде державне 
підприємство «Електричні системи», 
яке зараз має вакансії. У місті говорять, 
що там малі зарплати. Разом з тим, 
на сайті НАЗК бачимо величезну 
премію директора. То скільки справді 
платять робітникам та звідки взялися 
понад півмільйона преміальних 
у керівника підприємства?

Íàáèðàºìî ëþäåé. Ç Â³ííèö³ 
áåðåìî. ² äî íàñ ëþäè ¿äóòü ç 
ñ³ë. Ìè ïîñò³éíî ðîçøèðþº-
ìîñÿ. Òîìó º áàãàòî â³äêðèòèõ 
âàêàíñ³é, ³ íàéá³ëüø çàòðåáóâà-
í³ — öå â’ÿçàëüíèêè. Íàâ÷àºìî 
ëþäåé, ÿê³ äî íàñ ïðèõîäÿòü, ³ 
ò³ëüêè òîä³ âîíè ïðèñòóïàþòü 
äî ðîáîòè.

«У НАС ГІДНА 
ОПЛАТА ПРАЦІ» 

Íà ÿêó çàðïëàòó 
ïîòðàïëÿòü íîâà÷-
êè? Íà öå ïèòàííÿ 
ïåðøèé çàñòóïíèê 
äèðåêòîðà íå â³äïî-
â³â. Îçâó÷èâ ò³ëüêè 
ñåðåäíþ çàðîá³òíó ïëàòó 
ïî ï³äïðèºìñòâó.

— Ó íàñ ã³äíà îïëàòà 
ïðàö³, îô³ö³éíå ïðàöåâ-
ëàøòóâàííÿ. Êîìôîðòí³ 
óìîâè, ÿê âè áà÷èòå, òå-
ïëî. Çðó÷íî ëþäÿì. Òåïë³ 
òóàëåòè. Êîíäèö³îíóâàííÿ 
âë³òêó, îïàëåííÿ âçèìêó. 
Ìè òðèìàºìî òåìïåðàòóðó 

íà ð³âí³ 21 ãðàäóñà, — õâàëèâ 
êîìôîðò «Åëåêòðè÷íèõ ñèñòåì» 
²ãîð Ñëîáîäÿíèê. — Ó íàñ äî-
òðèìàííÿ òðóäîâèõ ãàðàíò³é, 
îïëà÷óâàíå ñòàæóâàííÿ, áåç-
êîøòîâíèé äî¿çä äî òà ç ì³ñöÿ 
ïðàö³, ìîæëèâ³ñòü êàð’ºðíîãî 
çðîñòàííÿ. Ìè ÷åêàºìî ëþäåé. 
Â³äíîñíî çàðîá³òíî¿ ïëàòè: ñå-
ðåäíÿ îïëàòà ïðàö³ ïðàö³âíèê³â 
íàøîãî ï³äïðèºìñòâà ç óðàõó-
âàííÿ îêëàäó ³ ïðåì³é ñòàíî-
âèòü 10 òèñÿ÷ 99 ãðèâåíü. À ç 
1 æîâòíÿ 2019 ðîêó ä³º ùîì³-
ñÿ÷íèé äîäàòêîâèé áîíóñ çà âè-
ñëóãó ðîê³â. Öå äëÿ òîãî, ùîá 
âòðèìàòè íàøèõ ïðàö³âíèê³â. 
Â³í âèðàõîâóºòüñÿ çàëåæíî â³ä 
ñòàæó ðîáîòè. Â³ä 5 äî 15 â³ä-
ñîòê³â äîäàòêîâî äî çàðïëàòè.

Âàêàíòíèõ ìåíåäæåðñüêèõ ïî-
ñàä, ÿê ñêàçàâ ïåðøèé çàñòóïíèê 
äèðåêòîðà, â íèõ íåìàº. Íàïðè-
ê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó áóëè, âæå 
çàïîâíèëè. ² ÿêà çàðïëàòà ó êå-
ð³âíèê³â? Íà öå ïèòàííÿ íå áóëî 
÷³òêî¿ â³äïîâ³ä³.

— Ñåðåäíÿ çàðïëàòà â òàêèõ 
ïîçèö³ÿõ, ÿê ïî ðåã³îíó, — ñêàçàâ 
²ãîð Ñëîáîäÿíèê.

КЕРІВНИКУ НАРАХОВУЄ КИЇВ 
Íà ñàéò³ ÍÀÇÊ æóðíàë³ñò òà 

ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Ðåâ³ç³ÿ âëàäè» Â³òàë³é Ïàâëîâ-
ñüêèé çíàéøîâ äàí³ ïðî çàðï-

ëàòó êåð³âíèêà «Åëåêòðè÷íèõ 
ñèñòåì» Îëåêñàíäðà Ò³ùåíêà. 
Ó ãðóäí³ ìèíóëîãî ðîêó äèðåê-
òîð ïîäàâ ôîðìó çì³í, â ÿêó 
âïèñàâ òðîõè á³ëüøå 390 òèñÿ÷ 
çàðïëàòè. À íàâåñí³ çðîáèâ ³íøå 
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ñóòòºâ³ çì³íè 
äî äåêëàðàö³¿. Ïîêàçàâ îòðèìà-
íó ïðåì³þ. Éîãî ïðåì³ÿ ðàçîì 
ç ìàòåð³àëüíîþ äîïîìîãîþ ïå-
ðåâèùèëà ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü: 
562 òèñÿ÷³ 477 ãðèâåíü.

— ß íå ìîæó ïîÿñíèòè. 
Íå çíàþ öèõ öèôð. ßêùî âè 
õî÷åòå ñïèòàòè, òî ñïèòàéòå 
éîãî îñîáèñòî, — ïåðåàäðåñóâàâ 
ïèòàííÿ äî äèðåêòîðà éîãî ïåð-

åé. Ç Â³ííèö³ 
ñ ëþäè ¿äóòü ç 
íî ðîçøèðþº-
ãàòî â³äêðèòèõ 
ëüø çàòðåáóâà-
èêè. Íàâ÷àºìî 
ñ ïðèõîäÿòü, ³ 
ïðèñòóïàþòü 

ëàòó 
âà÷-
ííÿ 
íèê 
äïî-
³ëüêè 
òíó ïëàòó 

íà îïëàòà 
å ïðàöåâ-
îìôîðòí³ 
à÷èòå, òå-
ÿì. Òåïë³ 
³îíóâàííÿ 
ÿ âçèìêó. 
ìïåðàòóðó 

óñà, — õâàëèâ 
è÷íèõ ñèñòåì» 

ê. — Ó íàñ äî-
âèõ ãàðàíò³é, 

æóâàííÿ, áåç-
ä äî òà ç ì³ñöÿ 
òü êàð’ºðíîãî 
åêàºìî ëþäåé. 
òíî¿ ïëàòè: ñå-
ö³ ïðàö³âíèê³â 
ìñòâà ç óðàõó-
ïðåì³é ñòàíî-
9 ãðèâåíü. À ç 
îêó ä³º ùîì³-

èé áîíóñ çà âè-
äëÿ òîãî, ùîá 
õ ïðàö³âíèê³â. 
ñÿ çàëåæíî â³ä 

øèé çàì. — Â³í íà êîíòðàêò³ 
ïðàöþº. ßêùî çàäåêëàðóâàâ 
òàêó ñóìó, ìàáóòü, òàêó ³ 
îòðèìàâ. Íå ìîæó ïðî öå 
í³÷îãî ñêàçàòè.

— ÓêðÎáîðîíÏðîì 
ó íàñ â òàê³é ñèòóàö³¿ çà-
ðàç, ùî íåìàº áþäæåòó, 
ñêîðî÷åííÿ, à çàðïëàòè 
òàê³ «âèëàçÿòü» â äåðæàâ-

íèõ ñëóæáîâö³â, äîñèòü ö³-
êàâ³, — ïðîäîâæóº ³íòåðâ’þ 

Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé.
— ß ö³ öèôðè íå çàïåðå-

÷óþ, — ãîâîðèòü ²ãîð Ñëîáîäÿ-
íèê òà ïîÿñíþº, ùî ïèòàííÿ 
íàðàõóâàíü êåð³âíèêó âèð³øóº 
Êè¿â.

ЗАДЕКЛАРОВАНІ СТАТКИ 
Ùîá ä³çíàòèñÿ, ÷è íå ïî-

ìèëêà — çàäåêëàðîâàíà òîð³ê 
ñóìà ïðåì³¿ ³ ìàòåð³àëüíî¿ äî-
ïîìîãè, ïèøåìî ïîâ³äîìëåííÿ 
Îëåêñàíäðó Ò³ùåíêó â Ôåéñáó-
ö³. Íà éîãî àêàóíò â ñîöìåðåæ³ 
ïåðåàäðåñîâóº îô³ö³éíèé ñàéò 
«Åëåêòðè÷íèõ ñèñòåì».

Äîâãî ÷åêàòè íà â³äïîâ³äü 
íå äîâåëîñÿ. Ïðîòÿãîì ãîäèíè 
íàä³éøëî îñü òàêå ïîâ³äîìëåí-
íÿ:

«ß çíàõîäæóñÿ íà ë³êàðíÿíî-
ìó. Ìàþ ç. ï. òà ïðåì³þ (ð³÷íó 
òà êâàðòàëüí³) ìåí³ íàðàõîâóº 
ÓêðÎáîðîíÏðîì».

Íà ðåñóðñ³ ç ïîøóêó äåêëàðà-
ö³é declarations.com.ua çíàõîäè-
ìî ê³ëüêà ôîðì çì³í, ï³äïèñàí³ 
Îëåêñàíäðîì Ò³ùåíêîì, äèðåê-
òîðîì Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè». Â îäí³é 
³ç íèõ, íàïðèêëàä, ñêàçàíî: ó âå-
ðåñí³ êóïèâ êâàðòèðó â Ëüâîâ³ 
çà 525 860 ãðèâåíü, â ³íø³é — 
ïðîäàâ íåíàçâàíó íåðóõîì³ñòü 
çà 263 400 ãðèâåíü.

À îñíîâíà äåêëàðàö³ÿ, ç ïî-
äàíèõ ìèíóëîãî ðîêó, ãîâîðèòü 
íàì ïðî ð³÷íó çàðïëàòó ðîçì³ðîì 
545 520 ãðèâåíü òà ìàéíî, ÿêå 
ìîæå ñîá³ äîçâîëèòè öåé äåêëà-
ðàíò. Éäåòüñÿ ïðî ø³ñòü êâàð-
òèð: òðè â Õåðñîí³, äâ³ ó Êèºâ³ 
òà 50% êâàðòèðè ó Â³ííèö³.

Ïðåì³ÿ äèðåêòîðà 
ðàçîì ç ìàòåð³àëüíîþ 
äîïîìîãîþ ñêëàëà 
562 òèñÿ÷³ 477 
ãðèâåíü. Â³í ñêàçàâ: 
öå íå ïîìèëêà

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

Директор ДП «Електричні 
системи» Олександр Тіщенко 
зараз на лікарняному. 
Фото з його Фейсбуку
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Скільки може коштувати перехід з централі-
зованого на індивідуальне теплопостачання? 
У мерії цифри не називають.
— Усе залежить від обраної системи теплопос-
тачання, від стану мереж будинку та багато 
інших чинників. Тому навіть орієнтовні суми 
назвати складно, — говорить керівник департа-
менту житлового господарства Роман Фурман.
Керівник ОСББ «ЮМІР» Олег Побірський 
розказує, що їм від’єднання від централі-
зованого тепла і підключення індивідуаль-

ного теплопостачання коштувало 40 тисяч 
гривень на одну квартиру.
— На однокімнатну квартиру з проектом, 
з котлом, лічильником і з розводкою труб 
по квартирі, коштувало близько 38–40 ти-
сяч гривень. Дозволи на відключення від 
міськради та від міськтеплоенерго — отри-
мали безкоштовно, — каже Побірський.
Їхній 80-квартирний будинок відключив-
ся від централізованого тепла минулого 
літа. Як згадує Олег Побірський, перейти 

на індивідуальне опалення погодилися всі 
мешканці: — Так от, пенсіонери, найперші 
здали гроші на переробку мережі, щоб ви 
розуміли, — говорить голова ОСББ «ЮМІР».
Побірський каже, що дозволи від мерії та 
технічні умови на розробку проектно-кошто-
рисної документації отримав безкоштовно, 
а за все інше платили мешканці будинку. Сам 
процес у нього зайняв орієнтовно 2–3 мі-
сяці. Чи були побоювання в мешканців, 
що вони втратять пільги та субсидії через 

перехід на індивідуальне теплопостачання?
— Пільгу наші мешканці не втратили. Ті, хто 
до мене звертався, отримали технічну до-
кументацію на систему опалення, на котел. 
І потім вони надавали ці документи до де-
партаменту соцполітики Вінницької міської 
ради, на підставі яких призначали цю зниж-
ку. Але питання щодо видачі документів, усіх 
квитанцій потрібно обговорювати одразу з 
підрядниками, які будуть робити індивіду-
альну систему, — роз’яснює Олег Побірський.

Ціна — 40 тисяч на квартиру 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Âèêîíêîì â³-
ííèöüêî¿ ìåð³¿ 
13 ëþòîãî óõâàëèâ 

íîâèé Ïîðÿäîê â³äêëþ÷åííÿ ñïî-
æèâà÷³â â³ä ìåðåæ öåíòðàë³çîâà-
íîãî òåïëîïîñòà÷àííÿ. Ó íüîìó 
ðîçïèñàëè ïðîöåäóðó â³äîêðåì-
ëåííÿ â³ä ìåðåæ³. Ðîçêàçóºìî, ùî 
ïîòð³áíî çðîáèòè, ùîá îòðèìàòè 
³íäèâ³äóàëüíå òåïëî.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ 
Â³äêëþ÷èòèñÿ â³ä öåíòðàë³-

çîâàíî¿ ïîñëóãè ìîæíà ÿê âñ³ì 
áóäèíêîì, òàê ³ îêðåìîþ êâàðòè-
ðîþ. Äëÿ êîæíîãî ç öèõ âàð³àíò³â 
º ñâî¿ íþàíñè.

— Ùîá â³äêëþ÷èòè öåíòðà-
ë³çîâàíå òåïëîïîñòà÷àííÿ äëÿ 
îêðåìîãî æèòëà, âæå ìàº áóòè 
ïîíàä 50% êâàðòèð â³äîêðåì-
ëåíèõ â³ä ïîäà÷³ òåïëà â ö³é 
áàãàòîïîâåðõ³âö³, — êàæå äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòó æèòëîâîãî 
ãîñïîäàðñòâà ì³ñüêðàäè Ðîìàí 
Ôóðìàí. — Ó íàñ º áàãàòî áó-
äèíê³â, ìåøêàíö³ ÿêèõ êîðèñ-
òóâàëèñÿ ïîïåðåäí³ì Ïîðÿäêîì 
â³ä 2009 ðîêó ³ â³äîêðåìëþâàëèñÿ 
çà ïëàòó â ö³ëüîâèé ôîíä; â³ä-
îêðåìëþâàëèñÿ áåçêîøòîâíî òà 
çà ð³øåííÿì ñóä³â. Ö³ êâàðòèðè æ 
í³êóäè íå ä³ëèñÿ.

Âëàñíèê ÷è îðåíäàð êâàðòèðè 
ñêëàäàº çàÿâó ïðî â³äêëþ÷åííÿ 
â³ä öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ 
òà/àáî ãàðÿ÷î¿ âîäè ó äîâ³ëüí³é 
ôîðì³. Ó í³é ïîòð³áíî âêàçàòè 
ïðè÷èíó â³äêëþ÷åííÿ òà ïîäàòè 
³íôîðìàö³þ ïðî ñèñòåìó ³íäèâ³-
äóàëüíîãî òåïëîïîñòà÷àííÿ, ÿêó 

ëþäèíà ìàº íàì³ð âñòàíîâèòè 
ó ñâîºìó ïîìåøêàíí³.

Äî çàÿâè òðåáà äîäàòè êîï³¿ 
ïàñïîðòà âëàñíèêà ïðèì³ùåííÿ, 
ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ 
íà êâàðòèðó, êîíòàêòíèé íîìåð 
òåëåôîíó. Îðåíäàð³ ïðèì³ùåíü 
äî öèõ äîêóìåíò³â äîäàþòü íîòà-
ð³àëüíî çàâ³ðåíó ïèñüìîâó çãîäó 
âëàñíèêà æèòëà.

Â³äêëþ÷èòèñÿ â³ä ïîñëóã âñ³ì 
áóäèíêîì ñêëàäí³øå, àäæå äëÿ 
öüîãî ïîòð³áíà çãîäà âñ³õ âëàñ-
íèê³â äîìó.

— Â³äêëþ÷èòèñÿ â³ä ïîñëóã 
óñ³ì äîìîì ìîæíà íà ï³äñòà-
â³ ð³øåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â 
æèòåë³â áóäèíêó. ² öå íå ò³ëü-
êè îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â 
(ÎÑÁÁ — àâò.), öå ìîæóòü áóòè 
áóäèíêè ï³ä óïðàâë³ííÿì êîëèø-
í³õ ÆÅÊ³â — íèí³, öå óïðàâë³í-
ñüê³ êîìïàí³¿, — êàæå Ôóðìàí. — 
Ïðè òîìó âñ³ ìàþòü áóòè «çà»: 
ÿêùî îäíà êâàðòèðà â³äìîâèòüñÿ 
â³ä'ºäíóâàòèñÿ â³ä öåíòðàë³çîâà-
íîãî îïàëåííÿ, òî âæå íå ìîæíà 
áóäå â³äêëþ÷èòèñÿ âñ³ì áóäèí-
êîì. Àáî âñ³, àáî í³õòî.

ВИМОГИ ДО СПОЖИВАЧІВ 
Ïàêåò äîêóìåíò³â ³ â ïåðøîìó, ³ 

äðóãîìó âèïàäêó ïîòð³áíî ïîäàâà-
òè ÷åðåç «Ïðîçîð³ îô³ñè», íà ì³æ-
â³äîì÷ó êîì³ñ³þ ç ðîçãëÿäó ïèòàíü, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç â³äêëþ÷åííÿì â³ä ìå-
ðåæ öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ 
ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ.

— Êîì³ñ³ÿ ïðè âèêîíêîì³ º 
äîñèòü ðîçøèðåíîþ. Ó ¿¿ ñêëàä 
âõîäÿòü êåð³âíèêè êîìïàí³é òå-
ïëîïîñòà÷àëüíèê³â, îáëåíåðãî, 
îáëãàçó, ê³ëüêîõ äåïàðòàìåíò³â 
ì³ñüêî¿ ðàäè. Êîì³ñ³ÿ áóäå îö³íþ-
âàòè, ÷è äîçâîëÿþòü ³ñíóþ÷³ êî-

ЯК ВІДКЛЮЧИТИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ 
ТЕПЛО І ГАРЯЧУ ВОДУ У КВАРТИРІ
Інструкція  У мерії затвердили 
новий порядок відключення від 
централізованого теплопостачання. 
Споживачі як окремої квартири, так 
і цілого будинку можуть зробити 
індивідуальне опалення і гарячу воду. 
Утім, тут є свої нюанси, через які не всім 
вдасться «відрізатися» від загальної труби

ìóí³êàö³¿ çðîáèòè ³íäèâ³äóàëüíå 
îïàëåííÿ ³ ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àí-
íÿ: ÷è âèñòà÷èòü ïîòóæíîñòåé 
ãàçîïðîâîäó, âîäîãîíó òîùî, — 
êàæå Ðîìàí Ôóðìàí.

×³òêîãî ãðàô³êà, êîëè çáèðà-
òèìåòüñÿ êîì³ñ³ÿ, íàðàç³ íåìàº. 
Àëå ñâîº ð³øåííÿ ùîäî êîæíî¿ 
çàÿâè â³ä ñïîæèâà÷³â âîíè ìàþòü 
îïðèëþäíþâàòè íå ï³çí³øå, í³æ 
çà 10 äí³â ç ìîìåíòó éîãî óõâàëè. 
Ïîçèòèâíå ð³øåííÿ º ï³äñòàâîþ 
äëÿ îòðèìàííÿ òåõí³÷íèõ óìîâ 
íà âèãîòîâëåííÿ ïðîåêòíî-êî-
øòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

Ïðîåêò â³äîêðåìëåííÿ îäí³º¿ 
êâàðòèðè â³ä ìåðåæ³ ïîâèíåí 
ì³ñòèòè ñõåìó ³ñíóþ÷î¿ ñèñòåìè, 
ñõåìó â³ä’ºäíàííÿ â³ä öåíòðàë³çî-
âàíî¿ ñèñòåìè, ñõåìó ï³ä’ºäíàííÿ 
äî âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ 
õîëîäíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ ç âëà-
øòóâàííÿ ë³÷èëüíèêà òà ðîçðà-
õóíîê âèòðàò òåïëà íà îïàëåííÿ 
ì³ñöü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ.

Äëÿ â³äîêðåìëåííÿ ö³ëî¿ áà-
ãàòîïîâåðõ³âêè òàêîæ º âèìîãè. 
Îáðàíà ñèñòåìà ³íäèâ³äóàëüíîãî 
÷è àâòîíîìíîãî òåïëîïîñòà÷àííÿ 
ìàº çàáåçïå÷èòè: îïàëåííÿ ì³ñöü 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ òà äî-
ïîì³æíèõ ïðèì³ùåíü ó áóäèí-
êó; óòåïëåííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ 
â ï³äâàëàõ òà íà ãîðèù³ áóäèíêó; 
çàì³íó (ó ðàç³ ïîòðåáè) âíóòð³ø-
íüîáóäèíêîâèõ ñèñòåì âîäî, — 
ãàçî- òà/àáî åëåêòðîïîñòà÷àííÿ; 
çàì³íó â³êîí ó ï³ä’¿çäàõ òà ³íø³ 
çàõîäè ç ï³äâèùåííÿ åíåðãîåôåê-
òèâíîñò³.

— Òåïëîíîñ³é çàâîäèòè 
ó ï³ä’¿çäè íå ïîòð³áíî. Íàì ïðèí-
öèïîâî, ùîá ó ì³ñöÿõ çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ áóëî õî÷à á ì³í³-
ìàëüíå òåïëî. Äîñòàòíüî çàì³-
íèòè â³êíà íà ìåòàëîïëàñòèêîâ³, 
çðîáèòè óòåïëåííÿ ãîðèùà òà ï³ä-
âàë³â, ùîá â³ä ïåðåïàäó òåìïåðà-
òóð íå ïîøêîäèëèñÿ ³íæåíåðí³ 

ПОДАТИ ЗАЯВУ 
про відключення від централізованого 
теплопостачання через «Прозорі офіси» у Вінниці 

ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ 
  заяву і протокол зборів мешканців — 

для відключення всього будинку 
  заяву, копії документів на квартиру — 

для відключення однієї квартири 

СПЕЦІАЛЬНА МІЖВІДОМЧА КОМІСІЯ 
розгляне заяву та пропонує, яку систему краще 
підключити замість централізованого теплопостачання 
(для всього будинку) 

ЗА УМОВИ ПОЗИТИВНОГО РІШЕННЯ 
заявник отримує дозвіл та технічні умови 
(безкоштовно) і може розробити проект 
нової системи 

ПОДАТИ РОБОЧИЙ ПРОЕКТ 
через «Прозорий офіс» на міжвідомчу комісію 
при виконкомі, який має відповідати вимогам 

ЗА УМОВИ ПОЗИТИВНОГО РІШЕННЯ 
провести роботи з відключення та облаштування 
автономного опалення. Їх проводять у період, 
коли опалення відключене 

ОТРИМАТИ АКТ ПРО ВІДКЛЮЧЕННЯ 
після завершення робіт і подати його 
на затвердження міжвідомчої комісії

Êîì³ñ³ÿ íå ìîæå 
çìóñèòè â³äìîâèòèñÿ 
â³ä îïàëåííÿ. ßêùî 
íà çáîðàõ íå áóäå 
100% «çà», òî óâåñü 
ä³ì íå â³äð³æóòü

ìåðåæ³, — ïîÿñíþº äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòó æèòëîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà Ðîìàí Ôóðìàí.

ВІДРІЖУТЬ ТІЛЬКИ ЛІТОМ 
Â³äêëþ÷åííÿ â³ä öåíòðàë³çî-

âàíî¿ ñèñòåìè ìîæå áóòè ëèøå 
ó ì³æîïàëþâàëüíèé ïåð³îä, 
íå ï³çí³øå, í³æ äî 1 âåðåñíÿ. 
Ïåðåä â³ä’ºäíàííÿì ïîòð³áíî 
ïîâ³äîìèòè òåïëîïîñòà÷àëüíèêà: 
ïîäàòè ïèñüìîâó çàÿâó â äîâ³ëü-
í³é ôîðì³. ßêùî â³ä’ºäíàííÿ â³ä 
ìåðåæ áóäå çä³éñíþâàòè îðãàí³-
çàö³ÿ, ÿêà íå âõîäèòü äî ñêëàäó 
êîìïàí³é — íàäàâà÷³â öåíòðà-
ë³çîâàíîãî òåïëîïîñòà÷àííÿ, 
òî ïðî äàòó ³ ÷àñ â³äêëþ÷åííÿ 
òðåáà ïîâ³äîìèòè íå ï³çí³øå, í³æ 

çà 15 äí³â äî öüîãî ìîìåíòó.
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò ñêëà-

äàºòüñÿ àêò ïðî â³äêëþ÷åííÿ 
êâàðòèðè àáî áàãàòîïîâåðõîâî-
ãî áóäèíêó â³ä öåíòðàë³çîâàíî¿ 
ìåðåæ³. Ç ï³äïèñàìè âëàñíèêà 
êâàðòèðè, ïðåäñòàâíèêà òåïëî-
ïîñòà÷àëüíèêà, ãîëîâè ÎÑÁÁ (÷è 
ÆÅÊó), à òàêîæ ï³äðÿäíèêîì, ùî 
âèêîíóâàâ óñ³ ðîáîòè, öåé Àêò 
çàòâåðäæóºòüñÿ êîì³ñ³ºþ ïðè 
âèêîíêîì³. Çàòâåðäæåíèé àêò 
º ï³äñòàâîþ äëÿ ïåðåãëÿäó óìîâ 
äîãîâîðó íà òåïëîçàáåçïå÷åííÿ 
êâàðòèðè òà ì³ñöü çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ.

Îçíàéîìèòèñÿ ïîâí³ñòþ ç Ïî-
ðÿäêîì ìîæíà çà ïîñèëàííÿì 
â ²íòåðíåò³: bit.ly/37T4M9z.

ПЕРЕХОДИМО НА АВТОНОМНЕ ТЕПЛО
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— ß ò³ëüêè ùî 
ïîâåðíóëàñÿ  ç 
ìàñèâó öóêðîçà-
âîäó, — ñêàçàëà 

ó ðîçìîâ³ ç æóðíàë³ñòîì ñå-
ëèùíèé ãîëîâà Êèðíàñ³âêè 
Òàìàðà Ïðîöèøèíà (ðîçìîâà 
â³äáóâàëàñÿ 25 ëþòîãî î 10-é 
ðàíêó — àâò.). — Ïîêè ùî òàì 
òèõî. Íà ïðîõ³äí³é çíàõîäèòü-
ñÿ çàâîäñüêà îõîðîíà, íàéíÿ-
òà âëàñíèêàìè ï³äïðèºìñòâà. 
Íàøèõ ëþäåé íå áà÷èëà. Õî÷à 
çíàþ, ùî âîíè ÷åðãóþòü. Çàòå-
ëåôîíóâàëà îäí³é ç ³í³ö³àòèâíî¿ 
ãðóïè. Æ³íêà â³äïîâ³ëà, ùî ï³ñ-
ëÿ íåäàâíüîãî ïðè¿çäó íà çàâîä 
ëþäåé, á³ëüøå í³ÿêèõ ä³é âîíè 
íå â÷èíÿëè.

Çà ñëîâàìè ñåëèùíîãî ãîëîâè, 
íåäàâíî äî íå¿ ïðè¿æäæàëè ëþäè, 
ÿê³ íàçâàëèñÿ ïðåäñòàâíèêàìè 
âëàñíèêà çàâîäó.

— Í³ÿêèõ äîêóìåíò³â âîíè 
íå ïðåä’ÿâèëè, — êàæå Òàìàðà 
Ïðîöèøèíà. — Ñêàçàëè, ùî 
ó íèõ çàâäàííÿ — çä³éñíèòè äå-
ìîíòàæ çàâîäñüêîãî îáëàäíàííÿ. 
Ïåðøå, ùî ÿ â³äïîâ³ëà ¿ì, ùî 
çâåðíóëèñÿ íå çà àäðåñîþ. Ïî-
äðóãå, ëþäè íå äàäóòü ¿ì ïîð³çàòè 
çàâîä. Òàê³ ñïðîáè âæå â÷èíÿëèñÿ 
íåîäíîðàçîâî. À öóêîð íå äàþòü 
âèâåçòè òîìó, ùî ç ëþäüìè äî-
òåïåð íå ðîçðàõóâàëèñÿ çà êî-
ëèøíþ ðîáîòó. Õî÷ ÿêàñü íàä³ÿ 
çàëèøàºòüñÿ íà öóêîð.

ЛЮДЯМ ЗАМИЛИЛИ ОЧІ 
ПРОЕКТОМ НА 180 МІЛЬЙОНІВ 

— Ó ãðóäí³ ìèíóëîãî ðîêó, òî÷-
í³øå êàæó÷è, 24 ÷èñëà, ó Òóëü÷èí³ 
â ðàéîíí³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿ îáãîâîðþâàëè, ùî áóäå äàë³ ç 
íàøèì çàâîäîì, — ðîçïîâ³ëà ì³ñ-
öåâà àêòèâ³ñòêà â÷èòåëüêà Ãàííà 
Ñóïðóí. — Ðîçìîâà â³äáóâàëàñÿ 
ó ïðèñóòíîñò³ êåð³âíèê³â ðàéîíó, 
ñåëèùíîãî ãîëîâè, íàñ, àêòèâ³ñ-
ò³â. Ò³ëüêè çãîäîì ìè çðîçóì³ëè, 
ùî íàñ îáìàíóëè, çàìèëèëè î÷³ 
ç ÿêèìîñü ïðîåêòîì. Çðîáèëè öå 
äëÿ òîãî, ùîá ìàòè ìîæëèâ³ñòü 
çàéòè íà òåðèòîð³þ çàâîäó.

Ñåëèùíèé ãîëîâà Êèðíàñ³âêè 
ï³äòâåðäèëà ôàêò çóñòð³÷³ ç äè-
ðåêòîðîì çàâîäó Ñåðã³ºì Áåâçåí-
êîì. Îäðàçó æ óòî÷íèëà, ùî íèí³ 
â³í óæå íå ïðè ïîñàä³.

— Ä³éñíî, ïàí Áåâçåíêî ï³ä ÷àñ 
çóñòð³÷³ ïîâ³äîìèâ, ùî éîãî ïðè-
çíà÷èëè äèðåêòîðîì öóêðîçàâîäó, 
à ïîò³ì îçíàéîìèâ ç ïðîåêòîì, — 
ðîçïîâ³äàº Òàìàðà Ïðîöèøèíà. — 
Ñêàçàâ, ùî ïëàíóºòüñÿ âåëèêà 
ðåêîíñòðóêö³ÿ. Íà ì³ñö³ çàâîäó 
ïîáóäóþòü ïîòóæíèé åëåâàòîð, 
à òàêîæ á³îãàçîâó óñòàíîâêó. Öå 
áóëî ó ãðóäí³. Òåïåð ä³çíàºìîñÿ, 
ùî Áåâçåíêî óæå íå äèðåêòîð.

ßê ñòâåðäæóº ó÷àñíèê ³í³ö³à-
òèâíî¿ ãðóïè ³ç çàõèñòó çàâîäó 
Ãàííà Ñóïðóí, ï³ñëÿ ò³º¿ çóñòð³÷³ 
íà çàâîä ïî÷àëè íà¿æäæàòè íåâ³-
äîì³ ëþäè. Ïîÿñíþâàëè, ùî äëÿ 
âèâ÷åííÿ ñèòóàö³¿.

— Âîíè ïðè¿æäæàëè óïðîäîâæ 
18–20 ëþòîãî, — óòî÷íþº ïàí³ 

У КИРНАСІВЦІ ЗНОВ ХОЧУТЬ 
ПОРІЗАТИ ЦУКРОЗАВОД 
Гіркий цукор  Цілодобове чергування 
організували жителі села Кирнасівка 
Тульчинського району біля воріт 
цукрового заводу. Декілька днів тому 
на підприємство приїхали невідомі для 
місцевих люди. У супроводі поліції зайшли 
на територію підприємства. Для місцевих 
це стало сигналом, що знову вчиняється 
спроба вивезти цукор і різати обладнання. 
Ініціативна група підняла людей

Ñóïðóí. — Íà çàâîä ¿õ ïðîâåëà 
ïîë³ö³ÿ. Ìè çàïèòóâàëè, õòî ö³ 
ëþäè, àëå íàì í³÷îãî íå â³äïîâ³-
äàëè, í³ âîíè ñàì³, í³ ïîë³öåéñüê³.

Ïðåäñòàâíèêè Êèðíàñ³âêè 
çâåðíóëèñÿ äî òóëü÷èíñüêî¿ 
ïîë³ö³¿ ç ïðîõàííÿì âèñòàâèòè 
îõîðîíó çàâîäó, íàïèñàëè ëèñòà 
êåð³âíèöòâó ðàéîíó.

— Ó íàñ â ðàéîí³ âñå êåð³âíèöòâî 
çàðàç º òèìè, õòî ò³ëüêè âèêîíóº 
îáîâ’ÿçêè, — óòî÷íèëà ñï³âðîçìîâ-
íèöÿ. — ² ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³-
ñòðàö³¿, ³ ðàéðàäè, ³ ïîë³ö³¿ — âñ³ 
â. î. ×îãî ìè äîáèâàºìîñÿ? Ùîá 
íàñ âèñëóõàëè ³ íå äàëè ìîæëèâîñ-
ò³ ïîð³çàòè çàâîä ³ âèâåçòè öóêîð. 
Äëÿ íàñ äóæå âàæëèâî, ùîá íå äî-
ïóñòèëè òîãî, ùî âæå áóëî. Ï³ä 
÷àñ îäíîãî ç ïðîòèñòîÿíü òóò ïðî-
ëèëàñÿ êðîâ. Áóâ ùå ñòðàøí³øèé 
âèïàäîê — ïîìåð íàø ÷îëîâ³ê ï³ä 
÷àñ ñóòè÷îê ç ïðè¿æäæèìè. Òîìó 
ìè âñ³õ ïðîñèìî — ³ ðàéîííó, ³ 
îáëàñíó âëàäó, ³ ïîë³ö³þ — íå äî-
ïóñò³òü ìîæëèâîãî ïîáèòòÿ ëþäåé 
ò³òóøêàìè, ÿêèõ íàéìàþòü âëàñíè-

êè öóêðîçàâîäó. Ïîêè ùî íàì â³ä-
ïîâ³äàþòü, ùî çàâîä º ïðèâàòíîþ 
âëàñí³ñòþ, à âëàäà íå ìàº ïðàâà 
âòðó÷àòèñÿ ó ä³ÿëüí³ñòü ïðèâàòíèõ 
âëàñíèê³â. Àëå êîëè ïî÷íóòü áèòè 
ëþäåé, òîä³ âëàäà ïåðøîþ áóäå 
íåñòè çà öå â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

ЧЕРГОВІ ЗМІНЮЮТЬСЯ ВНОЧІ 
ЧЕРЕЗ ДВІ ГОДИНИ 

— Ó ñóáîòó íàâêîëî çàâîäó 
êðóæëÿëè ÿê³ñü ìàøèíè, — ãî-
âîðèòü Ãàííà Ñóïðóí. — Ìàáóòü, 
ðîçãëÿäàëè, çâ³äêè ùå ìîæíà çà-
¿õàòè íà òåðèòîð³þ.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, 
êð³ì ãîëîâíîãî, º ùå äâà â’¿çäè. 
Îäíàê òàì âñå ïåðåêðèòî áåòîí-
íèìè ïëèòàìè. Áåç âèêîðèñòàííÿ 
êðàíà ¿õ íå çðóøèòè ç ì³ñöÿ.

— Òàì í³õòî íå ÷åðãóº, — êàæå 
àêòèâ³ñòêà. — ßêùî ïðèæåíóòü 
êðàí, öå áóäå âèäíî ³ ÷óòè. ×åð-
ãóºìî á³ëÿ ãîëîâíîãî â’¿çäó. Òóò 
òåæ âñòàíîâèëè ïëèòó. Âäåíü çà-
ñòóïàþòü íà ÷åðãóâàííÿ æ³íêè, 
âíî÷³ — ÷îëîâ³êè. Çì³íþþòüñÿ 
÷åðåç êîæí³ äâ³ ãîäèíè.

ßêùî âèíèêíå íåïåðåäáà÷óâà-
íà ñèòóàö³ÿ, ÷åðãîâ³ á’þòü ó äçâ³í. 
Éîãî âñòàíîâèëè ìàéæå íàâïðî-
òè çàâîäñüêèõ âîð³ò íà ïðîòèëåæ-
í³é ñòîðîí³ äîðîãè.

Çâóêè äçâîíó îçíà÷àþòü ñèãíàë 
òðèâîãè. Ó òàêó ìèòü êèðíàñ³â-
÷àíè âèõîäÿòü ç³ ñâî¿õ äîì³âîê ³ 
ïîñï³øàþòü äî çàâîäñüêèõ âîð³ò.

Як повідомили в обласній асоці-
ації «Поділляцукор», нині існує 
вимога зазначати у документах 
дату виробництва цукру. Така ви-
мога є обов’язковою для власни-
ків продукції. Без неї неможливо 
продати солодкі кристали. Ді-
ючими нормами Держстандарту 
передбачено термін придатності 
до вживання цукру — він стано-
вить чотири роки. Кирнасівський 
цукор вироблений понад десять 
років тому.
Як розповів журналісту один з 
колишніх директорів Кирнасів-
ського цукрозаводу, чоловік про-

сив не називати його прізвище, 
загалом на складах зберігається 
1,8 тисячі тонн цукру. На нього 
претендують одразу декілька 
фірм, кожна з яких пред’являє 
документи. На продукцію було на-
кладено арешт, бо триває розслі-
дування, до речі, уже десять років.
Тепер є рішення Печерського 
суду про вивезення цукру на ути-
лізацію. У Кирнасівці не вірять, 
що кристали утилізують. Ка-
жуть, пересиплять у нові мішки 
і продадуть. Оптова ціна на цу-
кор нині становить від 11 тисяч 
гривень за тонну.

Термін придатності цукру — чотири роки 

АННА ОЛІЙНИК, 
КЕРІВНИК ВІДДІЛУ 
КОМУНІКАЦІЇ З 
ГРОМАДСЬКІСТЮ 
ОБЛАСНОЇ ПОЛІЦІЇ:

— Є ухвала Печер-
ського суду Києва 

передати цукор з Кирнасівського 
заводу одній з приватних струк-
тур, — пояснила Анна Олійник. — 
Саме тому приїжджала поліція — 
щоб забезпечити виконання 

ухвали суду. Однак люди не дали 
це зробити так само, як і восени 
минулого року. На цьому все за-
кінчилося.
Одночасно продовжується роз-
слідування кримінального про-
вадження за статтею 191 Кри-
мінального Кодексу України 
(Привласнення, розтрата чужого 
майна або заволодіння ним шля-
хом зловживання службовим 
становищем).

Печерський суд ухвалив віддати цукор 

У такому стані нині цукор на складах. 
Тут він зберігається вже десять років

«Âñ³õ ïðîñèìî — 
³ ðàéîííó, ³ îáëàñíó 
âëàäó, ³ ïîë³ö³þ — 
íå äîïóñò³òü 
ìîæëèâîãî ïîáèòòÿ 
ëþäåé ò³òóøêàìè» 

Ініціативна група із захисту Кирнасівського цукрозаводу 
організувала цілодобове чергування біля воріт 
підприємства. На випадок намагання проникнути на завод 
заїжджих, б’ють у дзвін і скликають людей
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— Ìè äîâãî ïîãîäæóâàëè ç ï³ä-
ðÿäíèêîì êîíô³ãóðàö³þ ñèñòåìè, 
íàëàøòîâóâàëè òåõíîëîã³÷íèé 
ïðîöåñ: ÿê âèãëÿäàòèìóòü êàðò-
êè, ÿêó ³íôîðìàö³þ ïîòð³áíî 
çàïèñóâàòè òîùî. ² êàðòêè ñòà-
ëè äðóêóâàòè ò³ëüêè ç æîâòíÿ 
2019-ãî, — êàæå äèðåêòîðêà «Â³-
ííèöÿêàðòñåðâ³ñ».

Êàòåðèíà Áàá³íà äîäàº, ùî äâ³-
÷³ çóïèíÿëè âèðîáíèöòâî: ó ãðóä-
í³, áî ïîòð³áí³ áóëè íåïåðñîí³ô³-
êîâàí³ (ñ³ð³) êàðòêè äëÿ ïðîäàæó 
â ê³îñêàõ, à ïîò³ì ó ñ³÷í³ — ùîá 
âèãîòîâèòè ìóí³öèïàëüí³ êàðòêè, 
ÿê³ çàìîâëÿëè â³ííè÷àíè ùå íà-
âåñí³ 2019 ðîêó.

Íà ï³äïðèºìñòâ³ ðîçêàçóþòü, 
ùî êîæíîãî òèæíÿ îòðèìóþòü 
ïî 10 òèñÿ÷ ãîòîâèõ êàðòîê 
ï³ëüãîâèê³â, à ÷àñ âèãîòîâëåííÿ 
êàðòêè äëÿ íå ï³ëüãîâèê³â (ó÷í³, 
ñòóäåíòè, çàãàëüíà êàðòêà) ñêî-
ðîòèëè äî 3–5 òèæí³â. Íàäà-
ë³ îá³öÿþòü ðîáèòè êàðòêè ùå 
øâèäøå.

НЕ ВИДНО ПОПОВНЕННЯ 
Ïåðøå ïîïîâíåííÿ êàðòêè â³-

ííè÷àíèíà ìàº áóòè â îäíîìó ç 
ï³âñîòí³ ê³îñê³â «Ïðåñà», ÷åðåç 
POS-òåðì³íàëè:

— Òàê â³äáóâàºòüñÿ ¿¿ àêòèâàö³ÿ. 
Ï³ñëÿ, ³íôîðìàö³ÿ ïðî êàðòêó â³-
ííè÷àíèíà çàïèñóºòüñÿ â óñþ ñèñ-
òåìó. À âñ³ ïîäàëüø³ ïîïîâíåííÿ 

ìîæíà ðîáèòè ÷åðåç ³íø³ ðåñóðñè: 
easypay, et.vn.ua, portmone, — êàæå 
Êàòåðèíà Áàá³íà.

Òà íàâ³òü ï³ñëÿ ïîïîâíåííÿ — 
íå ôàêò, ùî áàëàíñ âàøî¿ ìóí³-
öèïàëüíî¿ êàðòêè áóäå ïîçèòèâ-
íèì. Ïëàò³æ ìîæå áóòè «ïðèõî-
âàíèé» â³ä âàë³äàòîð³â:

— Äàí³ ïðî ïîïîâíåííÿ çà-
ïèñóþòüñÿ íà âàøó êàðòêó. ²í-
ôîðìàö³ÿ ïåðåñèëàºòüñÿ íà óâåñü 
òðàíñïîðò, àëå ÿêùî íà ÿêîìóñü 
áîðò³ çàê³í÷èâñÿ ³íòåðíåò, òî â³í 
íå çìîæå çàâàíòàæèòè ö³ äàí³, — 
ãîâîðèòü òåõí³÷íèé äèðåêòîð 
Îëåã ²âàíîâ.

— ² ùî ç öèì ðîáèòè? — ïèòàº 
æóðíàë³ñò.

— Ìè âæå äîìîâèëèñÿ ç ìî-
á³ëüíèì îïåðàòîðîì, ùîá íàäñè-
ëàâ ïîïåðåäæåííÿ ïðî òå, êîëè òà 
íà ÿêîìó òðàíñïîðò³ ñòàº ì³í³ìóì 
òðàô³êó. Ïëþñ, íîâà ïðîøèâêà 
ìàº ñòàòè îñòàíí³ì ãëîáàëüíèì 
îíîâëåííÿì: íàäàë³ áóäå ò³ëü-
êè íàëàøòóâàííÿ ñèñòåìè, ùî 
«íå ç’¿äàº» óâåñü ²íòåðíåò íà áîð-
òó, — â³äïîâ³äàº ²âàíîâ.

Íîâà ïðîøèâêà ìàº ïðèñêî-
ðèòè òðàíçàêö³þ ç áàíê³âñüêèõ 
êàðòîê, îïòèì³çóâàòè óâåñü ñåð-
â³ñ. À ùå áóäå âèäàâàòè ñèãíàë 
íà êîìï’þòåð ó âîä³¿â, ùîá âîíè 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Â³ííè÷àíè ñòàëè 
÷àñò³øå ïëàòèòè 
÷åðåç âàë³äàòîðè: 

ê³ëüê³ñòü îïëàò â ëþòîìó, ó ïî-
ð³âíÿíí³ ç ñ³÷íåì, çðîñëà âäâ³÷³. 
Ùîäíÿ â³äáóâàºòüñÿ äî 3000 ðîç-
ðàõóíê³â áàíê³âñüêèìè êàðòêàìè 
òà äî 1300 âàë³äàö³é ç ìóí³öè-
ïàëüíèõ êàðòîê â³ííè÷àíèíà.

Îäíàê º ïðîáëåìè: îïëàòà ïðî-
¿çäó ç áàíê³âñüêî¿ êàðòêè ïðî-
âîäèòüñÿ çà ê³ëüêà ãîäèí, äîñ³ 
íå â³ääàëè ìóí³öèïàëüí³ êàðòêè 
âñ³ì ëþäÿì, ÿê³ çàìîâèëè òîð³ê.

ОПЛАТА НА НАСТУПНИЙ ДЕНЬ 
Â³ííè÷àíè ñêàðæàòüñÿ, ùî 

îïëàòà ïðî¿çäó ç áàíê³âñüêèõ êàð-
òîê â³äáóâàºòüñÿ ç çàòðèìêîþ: â³ä 
ê³ëüêîõ ãîäèí äî äí³â.

— Îñíîâíà ïðè÷èíà öüî-
ãî — ïðîáëåìè ç ²íòåðíåòîì 
â òðàíñïîðò³, — ïîÿñíþº òåõ-
í³÷íèé äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Â³ííèöÿêàðòñåð-
â³ñ» Îëåã ²âàíîâ. — Îáëàäíàííÿ 
íà áîðòó íàêîïè÷óº ³íôîðìàö³þ 
ïðî çä³éñíåí³ îïëàòè òà îäèí ðàç 
íà ï’ÿòü-â³ñ³ì õâèëèí ïåðåäàº ¿õ 
íà áàíê ³ ñåðâåð ÷åðåç ²íòåðíåò.

Àëå öå 3G ³íòåðíåò â³ä ìîá³ëü-
íîãî îïåðàòîðà òà ùå é ç ë³ì³-
òîì — îäèí ã³ãàáàéò íà ì³ñÿöü. 
Öüîãî âèñòà÷àº, ùîá ïåðåäàòè 
ïàêåòè äàíèõ ç îïëàòàìè. Àëå 
³íòåðíåò øâèäêî çàê³í÷óºòüñÿ 
ï³ä ÷àñ îíîâëåííÿ ïðîãðàìíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ.

— Òîìó ³íôîðìàö³þ ç îïëàòàìè 
ïðî¿çäó âäàºòüñÿ çàâàíòàæèòè âæå 
ó äåïî ³ òîä³ æ â³äáóâàºòüñÿ çí³-
ìàííÿ êîøò³â, — ãîâîðèòü ²âàíîâ.

Ëþäè íàð³êàþòü, ùî ç áàí-
ê³âñüêî¿ êàðòêè ìîæóòü ñïèñàòè 
ãðîø³ çà äåê³ëüêà ïî¿çäîê îäðàçó. 
Õî÷à ïî¿çäêà áóëà îäíà:

— ßê ïðàâèëî, ñïèñóþòüñÿ êî-
øòè çà ïî¿çäêè, ÿê³ áóëè çä³éñíå-
í³ ðàí³øå, àëå ÷åðåç ïðîáëåìè 
çâ'ÿçêó ÷è íåäîñòàòíþ ñóìó êî-
øò³â íà êàðòö³ — çíÿëèñÿ çãîäîì. 
Õî÷à ìè íå âèêëþ÷àºìî ³ òåõí³÷-
í³ ïîìèëêè, ÿê³ ðîçáèðàºìî ï³ñ-
ëÿ çâåðíåííÿ â³ä ëþäåé, — êàæå 
òåõí³÷íèé äèðåêòîð Îëåã ²âàíîâ.

Âàë³äàòîð ìîæå çàáëîêóâà-
òè âàøó áàíê³âñüêó êàðòêó äëÿ 
îïëàòè ïðî¿çäó, ÿêùî íà í³é 
íåäîñòàòíüî ãðîøåé äëÿ ïðî¿çäó:

— ßêùî ïðîòÿãîì ñåìè äí³â â³ä 
ìîìåíòó îïëàòè êàðòêó íå ïîïî-
âíþâàëè, ³ áîðã çà çä³éñíåíó ïî-
¿çäêó íå áóâ ñïëà÷åíèé, òî ñèñ-
òåìà áëîêóº ìîæëèâ³ñòü îïëàòè 
ö³ºþ êàðòêîþ íà íàøèõ âàë³äà-
òîðàõ. Ðîçáëîêóâàííÿ â³äáóäåòü-
ñÿ àâòîìàòè÷íî, ïðîòÿãîì äåñÿòè 
äí³â, ÿê áóäå ñïëà÷åíà çàáîðãîâà-
í³ñòü, — êàæå äèðåêòîðêà «Â³ííè-
öÿêàðòñåðâ³ñ» Êàòåðèíà Áàá³íà.

«ДЕ МОЯ КАРТКА?» 
Ó ïîð³âíÿíí³ ç áàíê³âñüêèì 

ïëàñòèêîì, ìóí³öèïàëüí³ êàðò-
êè â³ííè÷àíèíà «ïðàöþþòü ÿê 
ãîäèííèê», ãîâîðÿòü ó «Â³ííè-
öÿêàðòñåðâ³ñ». Õî÷à é òóò íå áåç 
ïðîáëåì, äå íàéáîëþ÷³øà çâó÷èòü 
òàê: «ÿ çàìîâëÿâ êàðòêó äåê³ëüêà 
ì³ñÿö³â òîìó, äå âîíà?!» 

ГОЛОВНІ «ЗБОЇ» У РОБОТІ Е-КВИТКА 
Технічні помилки  Проплати 
на наступний день, блокування карток, 
суперечки з кондукторами через 
валідатори — це лише невеликий 
перелік тих нарікань, які мають 
вінничани до е-квитка. Зібрали найбільш 
поширені скарги на систему і дізналися, 
що з цим робити, у тих людей, які 
відповідають за впровадження системи 
у вінницькому транспорті

Кондуктори матимуть роботу й після 100% впровадження 
системи. Транспортна компанія пропонуватиме їм перейти 
у контролери, водії, технічний персонал 

Пільговики не платять за свій 
проїзд у транспорті .  Тим 
не менш, їм роздають картки та 
вони мусять реєструвати свій 
проїзд (прикладати до валідато-
ра картку). Для чого це «Вінниць-
кій транспортній компанії»?
— Матимемо чітку компенса-
цію за їхній проїзд з міського 
бюджету. Державний бюджет 
вже давно не платить за про-
їзд пільговиків. Надалі, якщо 
всі будуть платити чи реєстру-

вати свій проїзд — у нас буде 
стабільна фінансова ситуація, 
що напряму впливає на вартість 
разового проїзду в громадсько-
му транспорті. А якщо пільговик 
не зареєструвався — це при-
рівнюється до неоплаченого 
проїзду, — зазначив директор 
транспортної компанії Михай-
ло Луценко.
Штраф за неоплачений проїзд 
в громадському транспорті Ві-
нниці — 80 гривень.

Пільговики фінансуватимуть ТТУ 

МАРАТ ХАЗІН, 
ДИРЕКТОР IT-
КОМПАНІЇ 
GEMICLE INC, 
РОЗРОБЛЯЄ 
«РОЗУМНИЙ 
АВТОБУС» 

— Команда спрацювала добре, 
і це великий проект. Помилок 
і збоїв неможливо уникнути, 
на вдосконалення системи від 
старту до ідеальної роботи по-
трібно не менше 12 місяців. Але 
я б е-квиток робив інакше: євро-
пейські країни готуються впрова-

джувати автопілот у транспорті, 
який планують запускати через 
два десятки років. А ми копіюємо 
те, що було в Європі 10–15 ро-
ків тому. З іншого боку я розумію, 
що перед запуском такої моделі 
е-квитка, яку має Вінниця, був де-
тальний аналіз, що потрібно місту.
Чи можна зробити інакше? 
На нинішньому етапі е-квиток 
можна лише оптимізувати та 
покращувати функціонал, адже 
гроші Європейського банку ре-
конструкції та розвитку вже отри-
мані, вкладені в обладнання.

«Копіюємо те, що було в Європі 10-15 років тому» 

îäðàçó çàïóñêàëè âàë³äàòîðè ï³ä 
÷àñ âè¿çäó íà ìàðøðóò. Áî öå ùå 
îäíà ïðîáëåìà, ç ÿêîþ ùîäíÿ 
ñòèêàþòüñÿ ïàñàæèðè.

ПЛАТІТЬ ГОТІВКОЮ 
Ó â³ííèöüêîìó òðàíñïîðò³ ïðà-

öþþòü áëèçüêî 200 êîíäóêòîð³â, 
õî÷à ìàëî á áóòè 560. Ïðè÷èíà 
íåñòà÷³ êàäð³â ó ìàëèõ çàðïëàòàõ, 
à íà â³äêðèò³ âàêàíñ³¿ ó öåíòð³ çà-
éíÿòîñò³ — í³õòî íå â³äãóêóºòü-
ñÿ, ïîÿñíþâàëè òðàíñïîðòíèêè 
(bit.ly/2VlC6Dm).

Â³ííè÷àíè â ñîöìåðåæàõ íà-
ð³êàþòü, ùî êîíäóêòîðè òà âî-
ä³¿, ÿê³ ïðîäàþòü ðàçîâ³ êâèòêè, 
ñïåö³àëüíî âèìèêàþòü âàë³äàòî-
ðè. Óñå äëÿ òîãî, ùîá ïàñàæèðè 
ðîçðàõîâóâàëèñÿ ãîò³âêîþ. Àäæå 
çàðïëàòà êîíäóêòîðà ôîðìóºòü-
ñÿ ç äâîõ ñêëàäîâèõ: ñòàâêà òà 
ïðåì³ÿ. Îñòàííþ äàþòü, ÿêùî 
ëþäèíà âèêîíàëà ïëàí ïðîäàæó 
êâèòê³â.

Äèðåêòîð òðàíñïîðòíî¿ êîì-
ïàí³¿ Ìèõàéëî Ëóöåíêî êàæå, 
ùî ñïðîòèâ íîâ³é ñèñòåì³ íå º 
ìàñîâèì:

— Á³ëüø³ñòü âîä³¿â òà êîíäóê-
òîð³â ñòàâëÿòüñÿ ç ðîçóì³ííÿì 

äî ñèñòåìè. Ïðè òîìó âàë³äàòî-
ðè ìîæóòü áóòè âèìêíåíèìè ÷è 
çàáëîêîâàíèìè ùå é ÷åðåç òåõ-
í³÷íèé çá³é, â ÿêîìó íå âèíåí 
àí³ âîä³é, àí³ êîíäóêòîð, — ãîâî-
ðèòü Ëóöåíêî. — Îäíàê íà êîæíó 
ñêàðãó ïðî âèìêíåí³ âàë³äàòîðè 
ìè ðåàãóºìî ³ ðîçáèðàºìîñÿ, 
â ÷îìó ïðîáëåìà: âèêëèêàºòü-
ñÿ ëþäèíà, ¿¿ êåð³âíèê, ïðîâî-
äèòüñÿ ðîç'ÿñíþâàëüíà ðîáîòà. 
ßêùî âèíà äîâåäåíà, à ñêàðãà 
áóëà îá’ºêòèâíîþ — ó ïåðøèé 
ðàç âèñóâàºòüñÿ ïîïåðåäæåííÿ, 
à ó íàñòóïíèé ðàç ïðàö³âíèê ïî-
çáàâëÿºòüñÿ ïðåì³¿ çà ì³ñÿöü.

— ßê öþ ñèòóàö³þ âèïðàâèòè?
— ×åðåç çðîñòàííÿ îïëàò 

íà âàë³äàòîðàõ, ìè âæå êîðåêòóº-
ìî ïëàíè êîíäóêòîðàì. Ñê³ëüêè 
áóëî âàë³äàö³é íà áîðòó, ñò³ëüêè 
¿ì äîäàºìî ó ïëàí, — â³äïîâ³äàº 
ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð «Â³ííèöü-
êî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» Ìè-
õàéëî Ëóöåíêî. — Ö³º¿ âåñíè ìè 
ïëàíóºìî çì³íèòè ñèñòåìó îïëà-
òè ïðàö³. Îäíà ç ³äåé, ÿêà ùå íå º 
îñòàòî÷íîþ — ïðåì³ÿ êîíäóêòî-
ð³â áóäå ôîðìóâàòèñÿ íå ÷åðåç 
ïðîäàæ êâèòê³â, à çà ê³ëüê³ñòü 
îïëàò ÷åðåç âàë³äàòîðè.

Ç áåðåçíÿ å-êâèòîê 
çàïóñêàòèìóòü 
â ìàðøðóòêàõ. Óñþ 
ñèñòåìó ïðîäîâæàòü 
íàëàøòîâóâàòè 
äî ê³íöÿ ðîêó
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Ñòàòòÿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³ — 
âáèâñòâî, ñêîºíå 
ç îñîáëèâîþ æîð-

ñòîê³ñòþ. Ï³äîçðþâàí³ — ø³ñòü 
ñï³âðîá³òíèê³â Â³ííèöüêî¿ óñòà-
íîâè âèêîíàííÿ ïîêàðàíü ¹ 1.

Òàê³ ðåçóëüòàòè ìàº ðîçñë³-
äóâàííÿ ìó÷åíèöüêî¿ ñìåðò³ 
59-ð³÷íîãî â³ííè÷àíèíà, ÿêîãî 
ïîì³ñòèëè â ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð 
ï³ñëÿ ñòàòåâîãî çëî÷èíó ïðîòè 
7-ð³÷íî¿ ñóñ³äêè. Ïðî îãîëîøåí³ 
ï³äîçðè òþðåìíèêàì ïîâ³äîìèëà 
24 ëþòîãî ïðîêóðàòóðà Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³.

Ïðî âáèâñòâî àðåøòàí-
òà íà ³ì’ÿ Ñåðã³é, ÿêèé ó ñâî¿ 
íåïîâí³ 60 ðîê³â ìàâ ðîçâèòîê 
6-ð³÷íî¿ äèòèíè òà íå ïîâèíåí 
áóâ ïîòðàïèòè â Ñ²ÇÎ, âè ìîãëè 
ïðî÷èòàòè âë³òêó ó ñòð³÷ö³ íîâèí 
«20 õâèëèí» — is.gd/nccLIK.

Ìàéæå 10 ì³ñÿö³â òðèâàëî ðîç-
ñë³äóâàííÿ ö³º¿ ñìåðò³ çà ãðàòàìè. 
Âåðñ³¿ áóëè ð³çí³. Ïåðøà: ïîêâè-
òàëèñÿ ç «ïåäîô³ëîì» çåêè. Äðóãà: 
ðîçïðàâó â÷èíèëè ñï³âðîá³òíèêè 
òþðìè.

Ðîäè÷³ âáèòîãî, íàãàäàºìî, 
á³ëüøå â³ðèëè â äðóãå ³ óñ³ëÿêî 
óíèêàëè ðîçãîëîñó, ïîáîþþ÷èñü 
ïîãðîç. Âîíè âîë³ëè çàáóòè ïðî 
âñå. Ïîõîâàëè ðîäè÷à, ³ éîãî âæå 
íå ïîâåðíóòè. Ùî á íå äîâåëî 
ðîçñë³äóâàííÿ.

Ñë³äñòâî âåëè ñï³âðîá³òíèêè 
ÄÁÐ. ² ÿê òåïåð ÷èòàºìî â íî-
âèí³ ïðîêóðàòóðè, ï³ä ÷è¿ì ïðî-
öåñóàëüíèì êåð³âíèöòâîì âñòà-
íîâëþâàëè ³ñòèíó ç ö³º¿ ñïðàâè, 
ïðàöþâàëè òàêîæ îïåðàòèâíèêè 
Óïðàâë³ííÿ ñòðàòåã³÷íèõ ðîç-
ñë³äóâàíü Íàöïîë³ö³¿. Âðåøò³ 
ñèëàìè òðüîõ ñòðóêòóð äîâåëè 
ïðè÷åòí³ñòü ø³ñòüîõ ñï³âðîá³ò-
íèê³â òþðìè «äî æîðñòîêîãî çà-
ïîä³ÿííÿ óâ’ÿçíåíîìó ò³ëåñíèõ 
óøêîäæåíü, â ðåçóëüòàò³ ÿêèõ 
íàñòóïèëà ñìåðòü îñòàííüîãî».

Ñåðã³é, íàãàäàºìî, ïîìåð â³ä 
òðàâì, õàðàêòåðíèõ äëÿ ñêîº-
íîãî íèì çëî÷èíó. Ìè ðîçïî-
â³äàëè ïðî öå ÷èòà÷àì, êîëè 
çíàéøëè â ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³-
øåíü óõâàëó ïðî ïðèçíà÷åííÿ 
åêñïåðòèçè. Ïîñòàâëåí³ äî ñïå-
ö³àë³ñò³â ïèòàííÿ ãîâîðèëè ïðî 
çàñòîñóâàííÿ äî âáèòîãî ãóìî-
âîãî êèéêà òà äåðåâ’ÿíî¿ áèò-
êè. Ö³ çíàðÿääÿ çëî÷èíó òåïåð 
áà÷èìî â äîäàíèõ ïðîêóðàòó-
ðîþ äî ³íôîðìàö³¿ ôîòîãðàô³ÿõ 
ðå÷îâèõ äîêàç³â.

«Çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, ó ëèïí³ 

УБИВСТВО В СІЗО: ШІСТЬ 
ТЮРЕМНИКІВ ПІД ПІДОЗРОЮ
З особливою жорстокістю  
Фотографії речових доказів — предметів, 
за допомогою яких карали арештованого 
за зґвалтування дитини. І запис камери 
спостереження в коридорі тюрми, на якому 
видно початок знущань. Інформацію про 
липневе вбивство в стінах слідчого ізолятора 
59-річного Сергія оприлюднила прокуратура 
області. Слідство проводили майже 
10 місяців й нарешті оголосили підозри

Разом з цією інформацією і фото-
графіями знарядь вбивства прес-
служба прокуратури Вінницької 
області надіслала відео. Це фраг-
мент запису з камери спостере-
ження в коридорі СІЗО.
На запису видно, що злочин про-
ти арештованого починається зі 
штовханини в інший коридор. 
Чи там знімала камера? Нам 
того не покажуть. Чіпляються 
до ув'язненого, як бачимо з 
оприлюдненого уривку, чоло-

віки в цивільному одязі.
А за інформацію, якою володіє 
RIA, після завдання травм пря-
мо на коридорі, чоловіка кинули 
в камеру до арештантів. Ймо-
вірно, надіялися, що його там 
доб’ють. Але зеки, побоюючись, 
що смерть «повішають» на них, 
здійняли галас. Та оклигати після 
знущань Сергій не зміг. Врешті — 
констатували його смерть. По-
ховали вбитого в СІЗО 19 липня 
2019 року.

Шматок відео з людьми в цивільному

ìèíóëîãî ðîêó, äî Äåðæàâíî¿ 
óñòàíîâè «Â³ííèöüêà óñòàíî-
âà âèêîíàííÿ ïîêàðàíü (¹1)» 
äîñòàâëåíî óâ’ÿçíåíîãî, ÿêîìó 
ñóäîì îáðàíî çàïîá³æíèé çàõ³ä 
ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà 
ÿêèé ï³äîçðþâàâñÿ ó â÷èíåíí³ 
çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòè-
íîþ ÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 152 Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè», — 
ïèøå ïðåñ-ñëóæáà ïðîêóðàòóðè 
îáëàñò³.

Ñòàòòÿ, ÷åðåç ÿêó ïîòðàïèâ 
Ñåðã³é äî Ñ²ÇÎ, êàæå ïðî ç´âàë-
òóâàííÿ «îñîáè, ÿêà íå äîñÿãëà 
÷îòèðíàäöÿòè ðîê³â». Çà öå ïå-
ðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿ-
ä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ â³ä 10-òè 
äî 15-òè ðîê³â. Âò³ì, âèíà ÷î-
ëîâ³êà çàëèøèëàñÿ íåäîâåäåíîþ. 
Ñïðàâè çàêðèâàþòü ÷åðåç ñìåðòü 
ï³äîçðþâàíîãî.

Ïîòåðï³ëà ä³â÷èíêà áóëà 
ãîñï³òàë³çîâàíà ç êðîâîòå÷îþ 
(is.gd/EGKIpJ). Çãîäîì ïðî 
ïîñòðàæäàëó ä³â÷èíêó ðîçïî-
â³äàëè ìåøêàíö³ ì³êðîðàéîíó: 
âîíà îãîâòàëàñÿ â³ä ô³çè÷íèõ 
òðàâì. Ïðî ïñèõîëîã³÷í³ íàñë³ä-
êè — ñòîðîíí³ ëþäè íàâðÿä ÷è 
çíàþòü.

Òèì ÷àñîì ðîäèíà Ñåðã³ÿ ïî-
õîâàëà éîãî, óíèêàþ÷è ðîçâèòêó 
ñêàíäàëó. Ïðîñèëà æóðíàë³ñò³â 
òåæ çàáóòè ïðî âñå, ùîá íå ïðî-
âîêóâàòè çë³ñòü â³ííè÷àí, ÿê³ 
â êîìåíòàðÿõ ï³ä ñòàòòÿìè ïðî 
íàñèëüíèöüêó ñìåðòü «ïåäîô³-
ëà» â ³çîëÿòîð³ ìàëî íå ïëåñêàëè 
â äîëîí³.

Òîä³ ðîäè÷³ íå â³ðèëè, ùî ïðè-
÷åòí³ñòü òþðåìíèê³â äî ñìåðò³ 
Ñåðã³ÿ äîâåäóòü. Ñüîãîäí³ âîíè 
êàæóòü òàê: äî÷åêàþòüñÿ çàâåð-

øåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ, à òîä³ âæå 
áóäóòü öå êîìåíòóâàòè. Ùå ñóì-
í³âàþòüñÿ, ÷è ä³éäå ïðîâàäæåííÿ 
äî ëîã³÷íîãî çàâåðøåííÿ.

Îñü ùî íàïèñàëà ïðîêóðàòóðà 
îáëàñò³ ïðî ïðîâåäåíó ðîáîòó 
â ðàìêàõ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà:

«Ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ó âêà-
çàí³é óñòàíîâ³, ñëóæáîâèìè 
îñîáàìè óñòàíîâè éîìó (àðå-
øòîâàíîìó, — àâò.) çàïîä³ÿíî 
ñìåðòåëüí³ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ. 
Â îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî â÷èíåííÿ 
çëî÷èí³â, ïðîâåäåíî 9 îáøóê³â, 
çà ðåçóëüòàòàìè ÿêèõ âèÿâëåíî 
çàñîáè â÷èíåííÿ çëî÷èí³â, çà-
áîðîíåí³ ïðåäìåòè. Äî ñóäó ñêå-
ðîâàí³ êëîïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ 
çàïîá³æíèõ çàõîä³â ó âèä³ òðè-
ìàííÿ ï³ä âàðòîþ òà êëîïîòàííÿ 
ïðî â³äñòîðîíåííÿ ï³äîçðþâàíèõ 
â³ä ïîñàä».

Ä³¿ ï³äîçðþâàíèõ êâàë³ô³êóâà-
ëè ÿê ïåðåâèùåííÿ ñëóæáîâèõ 
ïîâíîâàæåíü (óìèñíå â÷èíåííÿ 
ïðàö³âíèêîì ïðàâîîõîðîííîãî 
îðãàíó ä³é, ÿê³ ÿâíî âèõîäÿòü 
çà ìåæ³ íàäàíèõ éîìó ïðàâ ÷è 
ïîâíîâàæåíü, ùî ñóïðîâîäæó-
âàëèñÿ íàñèëüñòâîì òà çàñòîñó-
âàííÿì ñïåö³àëüíèõ çàñîá³â, ùî 
ñïðè÷èíèëî òÿæê³ íàñë³äêè) òà 
âáèâñòâî (óìèñíå ïðîòèïðàâíå 
çàïîä³ÿííÿ ñìåðò³ ³íø³é ëþäè-
í³, â÷èíåíå ç îñîáëèâîþ æîð-
ñòîê³ñòþ).

Ó ñâî¿ íåïîâí³ 
60 ðîê³â Ñåðã³é ìàâ 
ðîçâèòîê 6-ð³÷íî¿ 
äèòèíè òà íå ïîâèíåí 
áóâ ïîòðàïèòè â 
ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð

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

Стоп-кадр запису камери спостереження. У коридорі СІЗО 
група чоловіків напала на безпорадного арештанта

Купив 
фальшиві грош 
 Äî ïîë³ö³¿ 22 ëþòîãî 
çâåðíóëèñÿ ç êóð'ºðñüêî¿ 
ñëóæáè. Ó ¿õ êàñ³ âèÿâèëè 
ôàëüøèâ³ ãðîø³. Õòî íèìè 
ðîçðàõóâàâñÿ, øâèäêî 
ç'ÿñóâàëè òà çàòðèìàëè çëî-
âìèñíèêà.
— Ïðàâîîõîðîíöÿì çàòðè-
ìàíèé ðîçïîâ³â, ùî ôàëü-
øèâ³ ãðîø³ â³í ïðèäáàâ 
÷åðåç Òåëåãðàì-êàíàë, — 
êàæóòü ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿ 
ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñ-
ò³. — Òàêîæ âñòàíîâëåíî, 
ùî çëîâìèñíèê âñòèã ðîç-
ðàõóâàòèñÿ ï³äðîáêàìè ùå 
â îäíîìó ìàãàçèí³.
×îëîâ³êîâ³ îãîëîñèëè ï³ä-
îçðó òà âçÿëè ï³ä âàðòó. 
Çà äàíèì ôàêòîì òðèâàº 
ñë³äñòâî.

Мисливець 
за іконами 
 Íà Â³ííè÷÷èí³ áàáóñÿ 
íå çàêðèëà äâåð³ ó ñâîºìó 
áóäèíêó. Öèì ñêîðèñòàâñÿ 
ìèñëèâåöü çà ³êîíàìè. Â³í 
ïî-çâ³ðÿ÷îìó ïîáèâ ñòà-
ðåíüêó.
Ó ÷åòâåð, 20 ëþòîãî, 
íà ñïåöë³í³þ 102 ñîö³àëüíà 
ïðàö³âíèöÿ ïîâ³äîìèëà, 
ùî â áóäèíêó ó ñåë³ Áåð³ç-
êè Áåðøàäñüêîãî ðàéîíó 
âèÿâèëà ïîáèòó 82-ð³÷íó 
ãîñïîäàðêó.
Íà ì³ñöå ïîä³¿ âè¿õàëà 
ñë³ä÷î-îïåðàòèâíà ãðó-
ïà ïîë³ö³¿. Íàïåðåäîäí³ 
ââå÷åð³, çà ñëîâàìè áàáó-
ñ³, íà íå¿ íàïàâ ÷îëîâ³ê. 
Áàíäèò óâ³éøîâ äî áóäèí-
êó ÷åðåç íåçàìêíåí³ âõ³äí³ 
äâåð³. Ãðàá³æíèê â³ä³áðàâ 
ó ïåíñ³îíåðêè ³êîíó, äâ³ 
á³áë³éí³ êíèãè òà ìîá³ëü-
íèé òåëåôîí.
— Ïðîâåäåíèìè îïåðàòèâ-
íî-ðîçøóêîâèìè çàõîäà-
ìè ïîë³öåéñüê³ ïðîòÿãîì 
ê³ëüêîõ ãîäèí âñòàíîâèëè 
òà çàòðèìàëè ïðàâîïî-
ðóøíèêà. Íèì âèÿâèâ-
ñÿ 52-ð³÷íèé ì³ñöåâèé 
æèòåëü. Çà ì³ñöåì ïðîæè-
âàííÿ çëîâìèñíèêà ïîë³-
öåéñüê³ âèëó÷èëè êðàäåí³ 
ðå÷³, — ðîçïîâ³â ò. â. î. 
íà÷àëüíèêà Áåðøàäñüêîãî 
â³ää³ëó ïîë³ö³¿ Îëåêñàíäð 
Ãèëèê.
ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, çàòðèìàíèé 
ðàí³øå âæå â³äáóâàâ ïîêà-
ðàííÿ çà êðàä³æêè ³êîí.
Ñë³ä÷³ ðîçïî÷àëè êðè-
ì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
çà òðåòüîþ ÷àñòèíîþ ñòàòò³ 
187 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè (ãðàá³æ). Çëîâìèñ-
íèêó çàãðîæóº äî 12 ðîê³â 
óâ’ÿçíåííÿ.

КОРОТКОКОРОТКО
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Після весілля вінничани не ма-
ють можливості насолоджувати-
ся колоритом Піднебесної. Життя 
тут ніби зупинилося.
— Ми живемо з чоловіком у Суч-
жоу. Паніки немає. У магазинах 
все є, до кінця дня продуктів стає 
менше, ніж зазвичай. Китайцям 
зручніше і дешевше замовляти 
їжу, а зараз всі доставки закри-
ті. Та і взагалі все закрите, крім 
основної лікарні, аптек і супер-
маркетів. Бізнес не працював 
до 8 лютого, а школи та дитячі 
садочки — до 17 лютого. Мас-

ки розкуплюють у перші години 
роботи аптек. У Китаї майже за-
вжди всі ходять у масках, адже 
великий смог, — розказує Інна. — 
У кожному будинку є люди, які 
збирають дані пожильців: імена 
та номери телефонів поквартир-
но, адже всі будинки закриті. 
Всередину можуть заходити тіль-
ки мешканці та прибиральниці.
Щодня повідомлення приходить 
на телефон про те, що необхід-
но мити руки, носити маски та 
полоскати горло підсоленою 
водою. 

Життя під час епідемії 

РЕКЛАМА

469285

ËÀÉÔ

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352 

²ñòîð³ÿ êîõàííÿ ²ííè Îãîðî-
äí³é÷óê òà Àíòîíà Äîâãàíÿ ðîç-
ïî÷àëàñÿ ó Â³ííèö³. Òóò âîíè 
ìåøêàëè ³ íàâ÷àëèñÿ ó âèøàõ, 
âîíà — ó Â³ííèöüêîìó àãðàðíî-
ìó óí³âåðñèòåò³, â³í — ó òîðãî-
âåëüíî-åêîíîì³÷íîìó ³íñòèòóò³ 
íà ìàðêåòîëîãà. Äàë³ ðîáîòà çà-
íåñëà Àíòîíà â ÑØÀ. Ïî÷àëèñÿ 
ñòîñóíêè íà â³äñòàí³ ³ ïîáà÷åííÿ 
ó ñêàéïó.

— Òîä³ Àíòîí ïðàöþâàâ ìå-
íåäæåðîì íà êðó¿çíèõ ëàéíåðàõ 
â Àìåðèö³. ² õî÷ ³íòåðíåò áóâ øà-
ëåíî äîðîãèì, â³í çíàõîäèâ ÷àñ 
âèõîäèòè ç³ ìíîþ íà çâ’ÿçîê ùî-
äíÿ. Ñïåðøó áóâ íà ðîáîò³ äåâ'ÿòü 
ì³ñÿö³â, äàë³ ï³âðîêó ³ ùå ï'ÿòü 
ì³ñÿö³â. Ïîò³ì çíàéøîâ ðîáîòó 
â Êèòà¿, ³ ÿ âèð³øèëà ï³ñëÿ çà-
ê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ ó ìàã³ñòðàòóð³ 
ïðè¿õàòè â Êèòàé, ïîáà÷èòèñü ç 
êîõàíèì, — ðîçïîâ³äàº ²ííà. — 
Àëå òàê ñòàëîñü, ùî ÿ íå ìîãëà 
äîâãî â³äêðèòè â³çó, òî çä³éñíèëà 
ìð³þ òà âñòóïèëà äî àñï³ðàíòóðè 
ó Â³ííèöüêèé àãðàðíèé.

СЮРПРИЗ ДЛЯ НАРЕЧЕНОЇ 
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñåìåñòðó â³-

ííè÷àíêà îòðèìàëà â³çó ³ âîñåíè 
ìèíóëîãî ðîêó ïðè¿õàëà â Êèòàé. 

Êîõàíèé çðîáèâ ä³â÷èí³ ñþðï-
ðèç, çàïðîïîíóâàâ îäðóæèòèñÿ 
â Øàíõà¿.

— Ìè ðàçîì âæå ï’ÿòü ðîê³â 
³ ñïðàâà éøëà äî âåñ³ëëÿ. ß çà-
âæäè ìð³ÿëà ïðî âè¿çíó öåðåìî-
í³þ ðîçïèñó, àëå íàâ³òü íå ìîãëà 
óÿâèòè, ùî áóäå ó Êèòà¿, ³ ùî 
áóäå ðîçïèñóâàòè íå æ³íî÷êà ç 
áàáåòîþ, à ñîë³äíèé òà äóøåâíèé 
Ãåíåðàëüíèé êîíñóë. Öå áóëî 
äóæå ðîìàíòè÷íî, — ä³ëèòüñÿ 
âðàæåííÿìè íàðå÷åíà ²ííà. — 
Ìè îäðóæèëèñü â Ãåíåðàëüíîìó 
êîíñóëüñòâ³ Óêðà¿íè â Øàíõà¿ ùå 
22 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó, ó äåíü 
ìîãî íàðîäæåííÿ. Íà ðåºñòðàö³¿ 
ÿ áóëà ç áóêåòîì óêðà¿íñüêèõ ñî-
íÿõ³â. Êîíñóë äóæå â³äïîâ³äàëüíî 
ïîñòàâèâñÿ äî íàøîãî âåñ³ëëÿ, 
àäæå çà 2019 ð³ê ìè áóëè ò³ëüêè 
ñ³ìíàäöÿòîþ ïàðîþ. Ï³ñëÿ ðîç-
ïèñó áóëî øàìïàíñüêå, ëóíàëè 
óêðà¿íñüê³ òîñòè. Äàë³ 10 ñ³÷íÿ 
öüîãî ðîêó ñï³âðîá³òíèêè ìîãî 
÷îëîâ³êà âëàøòóâàëè ñïðàâæíº 
êèòàéñüêå âåñ³ëëÿ.

ВЕЛИКЕ КИТАЙСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ 
Íàì íàäçâè÷àéíî ïîùàñòèëî, 

àäæå öå áóëî çà òèæäåíü äî ïî-
÷àòêó êàðàíòèíó. Ï³ä ÷àñ åï³-
äåì³¿ ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ ñâÿò 
çàáîðîíåíå.

ЗІГРАЛИ ВЕСІЛЛЯ В КИТАЇ 
Пощастило  Інна Огороднійчук та 
Антон Довган — подружжя вінничан, які 
віднедавна мешкають і працюють в Китаї. Їх 
стосунки почалися у Вінниці, а одружилися 
вони в Шанхаї, напередодні карантину

Ñâÿòêîâèé îäÿã íà âåñ³ëëÿ 
ïîäðóææþ ïðåçåíòóâàëà äîíüêà 
äèðåêòîðà íàðå÷åíîãî. ²ííà òà 
Àíòîí îäðóæóâàëèñÿ ó ñïðàâæ-
íüîìó íàö³îíàëüíîìó âåñ³ëüíîìó 
âáðàíí³.

— Ó êèòàéñüê³é êóëüòóð³ º òðè 
íàéãîëîâí³ø³ ïîä³¿ ó æèòò³: öå 
íàðîäæåííÿ äèòèíè, îäðóæåí-
íÿ òà ñìåðòü. Êèòàéñüêå âåñ³ëëÿ 
ñõîæå íà íàøå, àäæå äóæå áà-
ãàòî ¿æ³ òà ãîñòåé. Â³äì³íí³ñòü 
ó òîìó, ùî íàðå÷åí³ ïîâèíí³ áóòè 
ó ÷åðâîíîìó òðàäèö³éíîìó îäÿç³, 
àäæå ÷åðâîíèé êîë³ð ó Êèòà¿ — 
öå êîë³ð áàãàòñòâà, — ðîçïîâ³äàº 
â³ííè÷àíêà.

Âåñ³ëëÿ êèòàéö³ ãóëÿþòü ãó÷-
íî. Îò ³ íàø³é ïîäðóæí³é ïàð³ 
ìåøêàíö³ Ï³äíåáåñíî¿ âëàøòó-
âàëè ñïðàâæíº ñâÿòêîâå ä³éñòâî.

— Ïåðø³ òðè ãîäèíè íàðå÷å-
íèé òà íàðå÷åíà ïîâèíí³ ñòîÿòè 
á³ëÿ âõîäó ó ñâÿòêîâó çàëó òà çó-
ñòð³÷àòè ãîñòåé. À òàê, ÿê ãîñòåé 
â ñåðåäíüîìó 100–300, öå çàéìàº 
áàãàòî ÷àñó. Ó íàñ íà âåñ³ëë³ áóëî 
áëèçüêî ñîòí³ ëþäåé, óñ³ ñï³âðî-
á³òíèêè ìîãî ÷îëîâ³êà. Â Óêðà-
¿í³ ìîëîä³ âêëîíÿþòüñÿ ëèøå 
áàòüêàì, à îò ó Êèòà¿ íàðå÷åí³ 
ðîáëÿòü ïîêëîíè âïðàâî, âïåðåä, 
íàë³âî, à ïîò³ì îäèí îäíîìó. Öèì 
ïîêàçóþòü øàíó òà ïîâàãó äî ñâ³-
òó òà îäíå äî îäíîãî, — ãîâîðèòü 
íàøà çåìëÿ÷êà. — Äàë³ âñ³ ãîñò³ 
ïî÷èíàþòü îáäàðîâóâàòè ìîëîäÿò 
÷åðâîíèìè êîíâåðòàìè ç ãðîøè-
ìà — êóìïàî. Ìîëîäà îòðèìóº 
á³ëüøå êóìïàî, òàê ÿê íàðå÷åíèé 
âæå îòðèìàâ íàéá³ëüøèé äàðó-
íîê — ñâîþ êîõàíó. Ìåäîâîãî 
ì³ñÿöÿ ó íàñ íå áóëî — ïî÷àëàñü 
åï³äåì³ÿ êîðîíàâ³ðóñó.

Інна та Антон одружувалися у справжньому 
національному весільному вбранні 
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² îñü âîíè íà ñï³âáåñ³ä³. Ä³çíà-
âøèñü ïðî âñ³ âèìîãè äî â³éñüêî-
âèõ, Îëüãà â³äìîâèëàñÿ.

Ïðèáëèçíî ÷åðåç òèæäåíü ï³ñëÿ 
òîãî çíîâó ïðèéøëà íà ñï³âáåñ³äó. 
Óæå ñàìà. Äàë³ âèòðèìàëà âèïðî-
áóâàííÿ ó ñêëàäàíí³ âïðàâ ç ô³çè÷-
íî¿ ï³äãîòîâêè, ïðîéøëà ìåäè÷íó 
êîì³ñ³þ — ³ ï³äïèñàëà êîíòðàêò.

— Òåïåð òàòî ðîçïîâ³äàº óñ³ì 
çíàéîìèì, ùî â íüîãî äî÷êà 
ñëóæèòü ó Íàöãâàðä³¿, — êàæå 
Îëüãà. — Äóæå ãîðäèòüñÿ öèì. 
Ìàìà ñïî÷àòêó á³äêàëàñÿ, ùî öå 
áóäå, ùî äî÷êà ñòàëà â³éñüêîâîþ, 
à òåïåð òåæ äèâèòüñÿ íà ìåíå ç 
ãîðä³ñòþ. ² ò³ëüêè ñåñòðà, ÿê ³ 
ðàí³øå, ïðîòè òàêî¿ çàò³¿. Êîæ-
íîìó ñâîº. ß á í³êîëè íå ïî¿õà-
ëà ç êðà¿íè ³ íå çìîãëà á æèòè 
çà êîðäîíîì, ÿê æèâå âîíà.

Ó ïîíåä³ëîê, êîëè ðîçìîâëÿëè 
ç Îëüãîþ ï³ñëÿ ñëóæáè, äåíü ó íå¿ 
ïðîéøîâ ó çàíÿòòÿõ. Ó â³âòîðîê 
âîíà çàñòóïèëà íà ñëóæáó — êîí-
âîþâàëà çàñóäæåíèõ äî ïðèì³-
ùåííÿ ñóäó.

ДІДИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ 
В СТРОЮ 

Âàëåð³é Ïðîêîï÷óê òðè ðàçè 
õîäèâ ó â³éñüêêîìàò, ùîá âçÿëè 
íà ñëóæáó. Áóëî öå ó 2014-ìó, 
êîëè ïî÷àëèñÿ áî¿ íà Äîíáàñ³. 
Éîìó ïîÿñíþâàëè, ùî â³ê óæå 
íå òîé. Ïðèçèâàëè ìàêñèìóì 
50-ë³òí³õ. Â³í íà òîé ÷àñ áóâ 
íà òðè ðîêè ñòàðøèé.

Ñèòóàö³ÿ ó çîí³ áîéîâèõ ä³é çà-
ãîñòðèëàñÿ ³ ñòàðøèí³ Ïðîêîï÷ó-
êó äàëè äîáðî. Éîãî ìîá³ë³çóâàëè 
ó 128-ìó ã³ðñüêî-ï³õîòíó áðèãà-
äó. ̄ õí³é ï³äðîçä³ë äèñëîêóâàâñÿ 
íà Çàêàðïàòò³.

Âàëåð³é çãàäóº, ùî ïåðåä òèì, 
ÿê âèðóøèòè â ÀÒÎ, ¿õ âèøè-
êóâàëè íà ïëàöó. Êîìàíäèð çà-
ïèòàâ, ó êîãî âäîìà çàëèøèëèñÿ 
íåïîâíîë³òí³ ä³òè. Óòî÷íèâ: ìàº 
áóòè òðîº íåïîâíîë³òí³õ. Òàêèõ 
íàêàçàíî ïîâåðíóòè äîäîìó.

— Ó ìåíå òðîº íåïîâíîë³òí³õ 
âíóê³â, — ñêàçàâ Âàëåð³é Ïðî-
êîï÷óê.

— Ä³äè çàëèøàþòüñÿ â ñòðîþ, 
ä³ä³â öå íå ñòîñóºòüñÿ, — â³äïîâ³â 
êîìàíäèð.

ВІДТОДІ ЙОГО ПРОЗВАЛИ 
«ДІДОМ»

Òðî¿öüêå, ×åðíóõ³íî, Äåáàëüöå-
âå. Öå ò³ íàñåëåí³ ïóíêòè, äå âåëà 
áî¿ 128-à áðèãàäà. Íàéäîâøå, ïî-
íàä ï³âðîêó, òðèìàëè îáîðîíó 
Äåáàëüöåâîãî. Íàéñêëàäí³øèì 
áóâ îñòàíí³é ì³ñÿöü. Çâ³ëüíèâ-
ñÿ ó âåðåñí³ 2015-ãî ç³ Ñòàíèö³ 
Ëóãàíñüêî¿.

Íàéñòðàøí³ø³ áî¿ òðèâàëè 
çà Äåáàëüöåâå. Òàì Ïðîêîï÷óê 

âòðàòèâ ï’ÿòüîõ ñâî¿õ ïîáðàòèì³â. 
Íàéìîëîäøîãî çâàëè Ðîìàí. Ïå-
ðåä òèì éîãî â³äïóñòèëè äîäîìó. 
Ïðîñèâñÿ ç êîíêðåòíîãî ïðèâî-
äó — çàðó÷èòèñÿ ç ä³â÷èíîþ. Ïî-
âåðíóâñÿ ùàñëèâèé. Ðîçïîâ³äàâ, 
ùî äóæå õî÷å ìàòè ñèíà. Íàâ³òü 
³ì’ÿ éîìó ïðèäóìàâ.

— Íå çíàþ, ÿê ìè âèéøëè ç 
òîãî ïåêëà, — ðîçïîâ³äàº Âàëå-
ð³é. — Ìîæëèâî, ìîëèòâè íà-
øèõ æ³íîê, ìàòåð³â äîïîìîãëè 
âðÿòóâàòèñÿ. Áî òàì âñå ãîð³ëî. 
Ìè áóëè â îòî÷åíí³. Âòðàòè ìî-
ãëè áóòè ìåíø³. Íå âèñòà÷àëî 
äîñâ³ä÷åíèõ êîìàíäèð³â. Á³éö³ 
íå âñ³ áóëè íàâ÷åí³. ß ÷îìó ï³-
øîâ? Áî çíàâ, ùî òàì ãèíóòü 
ìîëîä³ õëîïö³. ß æ âæå íþõàâ 
ïîðîõ â Àôãàí³ñòàí³. Òîìó íå ì³ã 
çàëèøàòèñÿ âäîìà. Áîÿâñÿ ò³ëü-
êè îäíîãî — àáè íå îïèíèòèñÿ 
â ïîëîí³. Ï³ä Äåáàëüöåâèì öå 
îñîáëèâî â³ä÷óâàâ. Òàì ìîãëî 
âñå ñòàòèñÿ.

Ñâî¿ì äîíüêàì Âàëåð³é âåñü 
÷àñ ðàäèâ éòè ñëóæèòè, áî íå ìàº 
ñèíà. Áóâ áè õëîïåöü, â³í áè ñëó-
õàâ òàê³ ïîðàäè, àëå…

— Õòîñü æå ìàº äåðæàâó áî-
ðîíèòè, — ãîâîðèòü ñòàðøèíà. — 
ß íå ïðî ïàòð³îòèçì, à ïðî êîí-
êðåòí³ ðå÷³. ×åêàòè, êîëè âîíè 
ïðèéäóòü ñþäè? Êîëè çðóéíóþòü 
íàø ä³ì, ÿêèé ÿ áóäóâàâ 20 ðîê³â? 
ß âæå áà÷èâ òàêå ³ â Àôãàí³ñòàí³, 
³ íà Äîíáàñ³. Äå â³éíà, òàì ãîðå, 
êðîâ, ñëüîçè, íåùàñòÿ, çëèäí³.

×îëîâ³ê íå ïðèõîâóº: ÿêáè çà-
ðàç ïîêëèêàëè, â³í çíîâó ñòàâ áè 
ó ñòð³é, âçÿâ äî ðóê çáðîþ ³ â³ä-
ïðàâèâñÿ çàõèùàòè ð³äíó çåìëþ.

АННА ЛАЗУРЕНКО, 
ПРЕС-ОФІЦЕР В/Ч 
3008 НАЦГВАРДІЇ 
УКРАЇНИ:

— Це не єдиний 
приклад сімейних 
династій у нашій 

частині. Найбільш вражаючий, 
і не тільки для мене, випадок, 
коли після загибелі у зоні бойо-
вих дій чоловіка, на службу при-

йшла проситися його дружина. 
Пройшла всі належні процедури 
і нині є бійцем нашої частини.
Так само патріотичним є вчинок 
сина, у якого війна на Донбасі за-
брала батька. Він став у стрій за-
мість тата. Є достойним військовим, 
сміливим, добре підготовленим.
Ще більше прикладів сімейних 
династій. Коли поруч у строю 
стоять рідні люди — чоловіки, 

дружини, сини, доньки — вони 
мають сильніше відчуття ліктя. 
Горою стоятимуть один за одного 
у важкі хвилини. Такий фактор 
зміцнює колектив. Робить його 
ще більше здруженим.
На мою думку, що більше сімей-
них династій, то боєздатніший 
підрозділ. Такий висновок роблю 
з конкретних фактів, що їх бачу 
у нашій військовій частині.

Коли загинув чоловік, прийшла служити дружина

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

— Òàòî äàâíî ³ç 
çàõâàòîì äèâèòüñÿ 
íà â³éñüêîâèõ, — 
ðîçïîâ³ëà æóðíà-

ë³ñòó Îëüãà Êóêóðóçà, ñòð³ëåöü 
â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè 3008 Íàöã-
âàðä³¿ Óêðà¿íè. — Êîëè ïî÷àëè 
áðàòè íà ñëóæáó æ³íîê, íå ðàç 
êàçàâ: «Îò, ÿêáè öå òè ñëóæèëà!» 

Ñòàðøà äîíüêà Ïðîêîï÷óê³â 
ïðîæèâàº çà êîðäîíîì. Òîìó 
áàòüêî íå ì³ã ¿¿ àã³òóâàòè.

Äî÷êà ç ìàìîþ ñëóõàëè áàòüêà, 
àëå éîãî ïðîïîçèö³þ íå ñïðèé-
ìàëè âñåðéîç. ×îëîâ³ê ïðîéøîâ 
â³éíó â Àôãàí³ñòàí³. Ð³äí³ ââà-
æàëè, ùî öå çâ³äòè â íüîãî ïðè-
ñòðàñòü äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè.

Îëüãà ñòàëà ïåäàãîãîì, ïðàöþ-
âàëà çà ôàõîì. Ùîïðàâäà, çãîäîì 
çì³íèëà ïðîôåñ³þ. Íà öèâ³ëü-
íó — íå íà â³éñüêîâó. Áàòüêî 
ïðè êîæí³é íàãîä³ ïðîäîâæóâàâ 
¿é íàãàäóâàòè ïðî àðì³þ. Éîãî 
íàïîëåãëèâ³ñòü ñïîíóêàëà äî ðîç-
äóì³â. ²íêîëè âîíà ñïðàâä³ óÿâ-
ëÿëà ñåáå ó â³éñüêîâîìó âáðàíí³. 
Àëå ç³ çáðîºþ ó ðóêàõ? Êàçàëà, 
ùî öå íå äëÿ íå¿.

Íèí³ Îëüãà Êóêóðóçà ñòð³ëåöü 
â/÷ 3008. Íà ñï³âáåñ³äó ïðèõîäèëà 
íå îäíà. Áàòüêî ñóïðîâîäæóâàâ.

ВІЗИТКА ГВАРДІЙЦІВ 
Êîëè çàê³í÷èëàñÿ ñï³âáåñ³äà ³ 

â Îëüãè çàïèòàëè, ÷è ïîãîäæó-
ºòüñÿ îôîðìëÿòèñÿ íà ñëóæáó, 
âîíà â³äïîâ³ëà:

— Í³! Öå íå äëÿ ìåíå.
Áàòüêî áóâ çàñìó÷åíèé. Öå ÷è-

òàëîñÿ íà éîãî îáëè÷÷³.
— Í³êîëè â³í íå íàâ’ÿçóâàâ 

ìåí³ ñâîº¿ äóìêè, ùîá ÿ éøëà 
ñëóæèòè, — ðîçïîâ³äàº Îëüãà. — 
Ëèøå íàãàäóâàâ ïðî öå. Ìàìà 
éîìó çàïåðå÷óâàëà, ìîâëÿâ, íàùî 
¿é òà àðì³ÿ. Òè ñëóæèâ, áî òè ÷î-
ëîâ³ê, ìàºø ñèëó, òîá³ é ñëóæèòè.

Ìèíóëîãî ðîêó âë³òêó ó íèõ 
ãîñòþâàëà ñòàðøà ñåñòðà. Â îäèí 
ç äí³â ó Öåíòðàëüíîìó ïàðêó áóëî 
ñâÿòî. Â³éñüêîâ³ ³ âîëîíòåðè îð-
ãàí³çîâóâàëè ôåñòèâàëü ïîëüîâî¿ 
êóõí³ ³ìåí³ Òàðàñà Ñè÷à.

Âàëåð³é Ïðîêîï÷óê áðàâ ó÷àñòü 
ó ïðîâåäåíí³ ôåñòèâàëþ, ÿê ïðåä-
ñòàâíèê âîëîíòåðñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Ìîëüôàð». Îáèäâ³ äî÷êè òàêîæ 
ï³øëè ó ïàðê.

Òàì çóñòð³ëèñÿ ç òàòîì.
— Íàâïðîòè ñòîÿëè â³éñüêîâ³ 

Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿, — ãîâîðèòü 
Îëüãà. — Òàòî ï³äâ³â íàñ äî íèõ. 
Âçÿâ â³çèòêó, òàì âêàçóâàëè-
ñÿ êîíòàêòè, êóäè çâåðòàòèñÿ, 
ÿêùî õòîñü âèÿâèòü áàæàííÿ éòè 
íà ñëóæáó çà êîíòðàêòîì.

Êîëè Âàëåð³é ïîäàâ â³çèòêó 
Îëüç³, âîíà â³äïîâ³ëà: «Òàòó, 
íå æàðòóé! Òè æ çíàºø, ùî 
ÿ íå õî÷ó éòè ñëóæèòè».

Îäíàê ñàìå ï³ñëÿ òîãî âèïàäêó, 
êîëè Îëüãà îñîáèñòî ïîáà÷èëà 
ãâàðä³éö³â, ñåðåä ÿêèõ áóëè æ³í-
êè, ä³â÷àòà, çàäóìàëàñÿ: «Ìîæ-
ëèâî, ñïðàâä³, äîñëóõàòèñÿ äî òà-
òîâî¿ ïðîïîçèö³¿».

ДОНЬКА ЗАМІНИЛА БАТЬКА — 
ЗАХИСНИКА ДЕБАЛЬЦЕВОГО 
Династія  Валерій Прокопчук, який 
у складі 128-ї гірсько-піхотної бригади 
пройшов крізь пекло боїв за Дебальцеве, 
після демобілізації загітував йти 
на службу молодшу доньку Ольгу. Ніхто 
в сім’ї на таке не погоджувався — ні 
дружина, ні старша донька, ні сама Ольга. 
Тепер служить. Як батькові це вдалося?

— Хтось же має державу боронити, — так Валерій Прокопчук пояснює, 
чому агітував доньку Ольгу йти служити в Нацгвардію

«Ìàìà ñïî÷àòêó 
á³äêàëàñÿ, ùî äî÷êà 
ñòàëà â³éñüêîâîþ, à 
òåïåð òåæ ïèøàºòüñÿ. 
І ò³ëüêè ñåñòðà ïðîòè 
òàêî¿ çàò³¿»

ËÀÉÔ
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Грип відступає 
 Çà îñòàíí³é òèæäåíü â 
îáëàñò³ ìåíøå õâîð³þòü-
íà ãðèï òà ÃÐÂ² (íà 18,1% 
íèæ÷å ïîðîãîâîãî ð³âíÿ). 
Âïðîäîâæ òèæíÿ çà ìå-
äè÷íîþ äîïîìîãîþ ç 
ïðèâîäó ÃÐÂ² çâåðíóëîñÿ 
8724 îñîáè, ñåðåä çàõâîð³-
ëèõ 4955 ä³òåé. Äî ë³êàðí³ 
ãîñï³òàë³çóâàëè 408 õâîðèõ, 
â òîìó ÷èñë³ 292 äèòèíè. 
Ëåòàëüíèõ âèïàäê³â íå çà-
ðåºñòðîâàíî. Íàéâèù³ ð³âí³ 
çàõâîðþâàíîñò³ ðåºñòðó-
âàëèñü ó Áåðøàäñüêîìó, 
Òîìàøï³ëüñüêîìó, Òóëü-
÷èíñüêîìó òà Õì³ëüíèöüêî-
ìó ðàéîíàõ.
Ç ïî÷àòêó åï³äåì³÷íîãî 
ñåçîíó ó â³ðóñîëîã³÷í³é 
ëàáîðàòîð³¿ ìåòîäîì ëþ-
ì³íåñöåíòíî¿ ì³êðîñêîï³¿ 
äîñë³äèëè ìàòåð³àë â³ä 13 
õâîðèõ. Ìåäèêè îòðèìàëè 
äâà ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè íà 
â³ðóñ ïàðàãðèïó, òðè íà â³-
ðóñ ãðèïó À òà äâà ïîçèòèâ-
í³ ðåçóëüòàòè íà àäåíîâ³ðóñ. 
Ìåòîäîì Ïîë³ìåðàçíî¿ 
ëàíöþãîâî¿ ðåàêö³¿ äîñë³-
äèëè 85 çðàçê³â ìàòåð³àëó, 
îòðèìàëè îäèí ïîçèòèâíèé 
ðåçóëüòàò íà â³ðóñ ãðèïó 
òèïó À H3 òà 32 – íà â³ðóñ 
ãðèïó òèïó À H1.
Ç ïî÷àòêó åï³äåì³÷íîãî 
ñåçîíó ó â³ðóñîëîã³÷í³é 
ëàáîðàòîð³¿ ÄÓ «Â³ííèöü-
êèé ÎËÖ ÌÎÇ Óêðà¿íè» 
äîñë³äèëè ìàòåð³àë â³ä 
85 õâîðèõ. Îòðèìàëè îäèí 
ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò 
íà â³ðóñ ãðèïó òèïó À H3 òà 
32 ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàòè 
íà â³ðóñ ãðèïó òèïó À H1. 

Два випадки 
кору 
 Çà îïåðàòèâíèìè äàíè-
ìè, â îáëàñò³ áóëî çà-
ðåºñòðîâàíî äâà âèïàäêè 
çàõâîðþâàíîñò³ íà ê³ð 
âïðîäîâæ îñòàííüîãî 
òèæíÿ. Ç ïî÷àòêó ïîòî÷-
íîãî ðîêó â îáëàñò³ çàðåº-
ñòðîâàíî äåâ'ÿòü âèïàäê³â 
êîðó. Ñåðåä çàõâîð³ëèõ ñ³ì 
ä³òåé. Âèïàäêè çàõâîðþ-
âàííÿ êîðîì ðåºñòðóâàëèñü 
íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêîãî, 
Æìåðèíñüêîãî, Êîçÿòèí-
ñüêîãî, Òèâð³âñüêîãî, ×åð-
í³âåöüêîãî ðàéîí³â òà ì³ñòà 
Â³ííèöÿ.
Íàãàäóºìî, ùî ºäèíèì 
åôåêòèâíèì çàñîáîì ïðî-
ô³ëàêòèêè êîðó º âàêöè-
íàö³ÿ. Íà äàíèé ÷àñ â óñ³õ 
ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ 
çàêëàäàõ îáëàñò³, ÿê³ ïðî-
âîäÿòü ùåïëåííÿ, º â íà-
ÿâíîñò³ äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü 
êîìá³íîâàíî¿ âàêöèíè 
ïðîòè êîðó. 

КОРОТКОКОРОТКО

ПОСЛУГА ТАРИФ

1.  Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних 
умовах та стаціонарна допомога дорослим та дітям 
без проведення хірургічних операцій 

4563,64 грн 

2.  Медична допомога при гострому мозковому 
інсульті в стаціонарних умовах 19332,31 грн 

3. Медична допомога при гострому інфаркті міокарда 16001,43 грн 

4. Медична допомога при пологах 8136,03 грн 

5.  Медична допомога новонародженим у складних 
неонатальних випадках 29678,86 грн 

6.  Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та 
третинна (високоспеціалізована) медична 
допомога дорослим та дітям, включаючи медичну 
реабілітацію та стоматологічну допомогу 

4942 грн 

7. Мамографія 204,12 грн 

8 Гістероскопія 1965,6 грн 

9. Езофагогастродуоденоскопія 749,52 грн 

10. Колоноскопія 943,92 грн 

11. Цистоскопія 802,44 грн 

12. Бронхоскопія 968,76 грн 

13.  Лікування пацієнтів методом екстракорпорального 
гемодіалізу в амбулаторних умовах 1894,16 грн 

ПОСЛУГА ТАРИФ

14.  Діагностика та хіміотерапевтичне лікування 
онкологічних захворювань у дорослих та дітей 17843,96 грн 

15.  Діагностика та радіологічне лікування 
онкологічних захворювань у дорослих та дітей 30327,75 грн 

16. Психіатрична допомога дорослим та дітям 7406,4 грн 

17. Лікування дорослих та дітей із туберкульозом 20663,68 грн 

18. Діагностика, лікування та супровід осіб з ВІЛ 1500,05 грн 

19.  Лікування осіб з психічними та поведінковими 
розладами внаслідок вживання опіоїдів 
з використанням препаратів замісної 
підтримувальної терапії 

1635,46 грн 

20.  Стаціонарна паліативна медична допомога 
дорослим та дітям 7865,64 грн 

21.  Мобільна паліативна медична допомога 
дорослим та дітям 9832,05 грн 

22.  Медична реабілітація немовлят, які народилися 
передчасно та/або хворими, протягом перших 
трьох років життя 

6554,73 грн 

23.  Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох 
років з ураженням опорно-рухового апарату 6554,73 грн 

24.  Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох 
років з ураженням нервової системи 6554,73 грн 

ЯК МИ БУДЕМО ЛІКУВАТИСЯ 
Медреформа  Через місяць програма 
медичних гарантій має запрацювати 
в повному обсязі. За направленням 
лікаря пацієнти зможуть отримати більше 
20 медичних послуг безкоштовно як 
на первинному рівні (сімейний лікар), 
на вторинному (спеціалісти та стаціонар) 
та третинному рівні (високоспеціалізована 
допомога). Також мова йде про екстрену 
та психіатричну допомогу

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ùîá ïðîãðàìà 
ìåäè÷íèõ ãàðàí-
ò³é çàïðàöþâàëà ç 
1 êâ³òíÿ, ñïåö³àë³-

çîâàí³ ìåäè÷í³ óñòàíîâè ìàþòü 
óêëàñòè äîãîâ³ð ç Íàö³îíàëüíîþ 
ñëóæáîþ çäîðîâ’ÿ (ÿê ó ñâ³é ÷àñ 
öå çðîáèëè Öåíòðè ïåðâèííî¿ 
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè).

À äëÿ öüîãî çàêëàäè ìà-
þòü ñòàòè íåêîìåðö³éíèìè, 
êîìï’þòåðèçîâàíèìè, ï³äêëþ-
÷åíèìè äî åëåêòðîííî¿ ñèñòåìè 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ³ ìàòè ä³þ÷ó 
ë³öåíç³þ ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè òà 

ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Çà ñëîâàìè çàñòóïíèö³ ãîëîâè 

îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
Íàòàë³ Çàáîëîòíî¿, ïîíàä 94 % 
â³ííèöüêèõ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â 
âæå ãîòîâ³ äî ï³äïèñàííÿ óãîäè 
ç ÍÇÑÓ.

— Ç 1 êâ³òíÿ ë³êóâàëüí³ óñòà-
íîâè çì³íþþòü óìîâè ô³íàí-
ñóâàííÿ, òîáòî ô³íàíñóâàííÿ 
áóäå çä³éñíþâàòèñÿ êîøòîì 
ÍÑÇÓ, ãîëîâíà ³äåÿ öüîãî ïðî-
öåñó ïîëÿãàº â òîìó, ùî êîøòè 
áóäóòü ñïðÿìîâàí³ íà ë³êóâàííÿ 
ïàö³ºíò³â, à íå íà óòðèìàííÿ 
ìåäçàêëàä³â, — ãîâîðèòü Íàòàëÿ 
Çàáîëîòíà. — Â îáëàñò³ ð³âåíü 
àâòîíîì³çàö³¿ (ïåðåõ³ä ìåäçàêëà-

ä³â íà êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå 
ï³äïðèºìñòâî) ñòîâ³äñîòêîâà, 
à êîìï’þòåðèçàö³ÿ âñ³õ ñïåö³à-
ë³çîâàíèõ çàêëàä³â ñêëàäàº 80%. 
Òàêîæ ç 66 ë³êàðåíü, ÿê³ ìàþòü 
óêëàñòè óãîäè ç ÍÇÑÓ, íà ñüî-
ãîäí³ ïîäàëè çàÿâè 60 ìåäè÷íèõ 
óñòàíîâ. Ó ðåøòè ë³êàðåíü ùå º 
ìîæëèâ³ñòü öå çðîáèòè.

П’ЯТЬ ПРІОРИТЕТНИХ 
НАПРЯМКІВ 

Ïðîãðàìà ìåäè÷íèõ ãàðàíò³é — 
öå ïåðåë³ê ìåäè÷íèõ ïîñëóã, ÿê³ 
ïàö³ºíò çìîæå ãàðàíòîâàíî îòðè-
ìàòè áåçêîøòîâíî. Âîíà âêëþ÷àº 
ïåðâèííó, àìáóëàòîðíî-ïîë³êë³-
í³÷íó, ñòàö³îíàðíó, åêñòðåíó, 
ïàë³àòèâíó ìåäè÷íó äîïîìîãó, 
ìåäè÷íó ðåàá³ë³òàö³þ òà ïðî-
ãðàìó â³äøêîäóâàííÿ ë³êàðñüêèõ 
çàñîá³â («Äîñòóïí³ ë³êè»). Ñåðåä 
öüîãî ïåðåë³êó ôàõ³âö³ âèä³ëèëè 
ï’ÿòü ïð³îðèòåòíèõ ïîñëóã (öå 
ñòàíè òà õâîðîáè, ÿê³ íàéá³ëüøå 
âïëèâàþòü íà òðèâàë³ñòü ³ ÿê³ñòü 
æèòòÿ), ³ ÿê³ Íàö³îíàëüíà ñëóæáà 

çäîðîâ’ÿ (ÍÑÇÓ) îïëàòèòü çà ï³ä-
âèùåíèì òàðèôîì.

Ïð³îðèòåòàìè ñòàëè: ë³êóâàí-
íÿ ãîñòðîãî ³íôàðêòó ì³îêàðäà, 
ãîñòðîãî ìîçêîâîãî ³íñóëüòó, äî-
ïîìîãà ïðè ïîëîãàõ, íåîíàòàëüíà 
äîïîìîãà òà åíäîñêîï³÷í³ îáñòå-
æåííÿ äëÿ ðàííüî¿ ä³àãíîñòèêè 
îíêîçàõâîðþâàíü. Ë³êàðíÿ ÷è 
ïîë³êë³í³êà, ÿêà çàõî÷å íàäàâà-
òè ïð³îðèòåòí³ ïîñëóãè ³ óêëàñ-
òè äîãîâ³ð ç ÍÑÇÓ, ìàº â³äïî-
â³äàòè ïåðåë³êó âèìîã äëÿ òàêèõ 
ïîñëóã. Ñåðåä íèõ — íàÿâí³ñòü 
íåîáõ³äíîãî îáëàäíàííÿ, ë³ê³â 
òà ë³êàð³â.

Ó Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî Äåð-
æàâíèé áþäæåò» íà Ïðîãðàìó 
ìåäè÷íèõ ãàðàíò³é âèä³ëåíî 
72 ìëðä ãðí, ùî ñêëàäàº 64% â³ä 
áþäæåòó íà âñþ ìåäè÷íó ãàëóçü.

À ñàìå:
 íà ïåðâèííó ìåäè÷íó äîïî-

ìîãó — 19,1 ìëðä ãðí 
 íà ñïåö³àë³çîâàíó àìáóëà-

òîðíó òà ãîñï³òàëüíó äîïîìîãó — 
44,4 ìëðä ãðí 
 íà åêñòðåíó ìåäè÷íó äîïî-

ìîãó (â ðàìêàõ ïðîãðàìè ìåäè÷-
íèõ ãàðàíò³é) — 4,6 ìëðä ãðí 
 íà ìåäè÷íó ðåàá³ë³òàö³þ — 

0,5 ìëðä ãðí 
 íà ïàë³àòèâíó ìåäè÷íó äî-

ïîìîãó — 0,3 ìëðä ãðí 
 íà ïðîãðàìè «Äîñòóïí³ 

ë³êè» — 2,1 ìëðä ãðí

ВАРТІСТЬ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ ОПЛАТИТЬ 
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
(Вартість послуги може коригуватися) 

Іç 66 ë³êàðåíü, ÿê³ 
ìàþòü óêëàñòè óãîäè 
ç ÍÇÑÓ, íà ñüîãîäí³ 
ïîäàëè çàÿâè 60 
ìåäóñòàíîâ. Ðåøòà ùå 
ìîæóòü öå çðîáèòè
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

470087

РЕКЛАМА

ПриватБанк: 4149 4991 1339 2847 
4149 4390 0791 6509

— Денищич Руслан Володимирович
— Денищич Вікторія Олександрівна

У вересні минулого року вінничанці Вікторії Денищич 
діагностували негоджкінську лімфому. Це означає, що в крові 
дівчини утворилася група злоякісних пухлин, які знищують її 
лімфатичну систему. На лікування в Україні пішло чимало коштів, 
але це не змогло зупинити прогресування хвороби. Є надія на 
закордонне лікування у турецькій клініці.

Дівчині потрібно буде пройти кілька курсів хіміотерапії та зробити 
аутологічну трансплантацію кісткового мозку info. Вартість цих 
процедур обійдеться родині у понад 50 тисяч доларів (понад 
1,2 мільйона гривень). Таких коштів вони не мають. Тому 
звертаються до небайдужих з проханням допомогти їм. 

ВІКТОРІЇ ПОТРІБНА ДОПОМОГА 
У БОРОТЬБІ З РАКОМ

467668

Кабінет головного болю
ОЛЬГА 
ДЗЮБАК, 
ЛІКАР-
НЕВРОЛОГ

У сучасному світі головний 
біль є однією з найбільш 
частих скарг, з якою зустрі-
чаються неврологи та лікарі 
загальної практики.
З метою покращення надання 
допомоги людям, які страж-
дають від головного болю, 
на базі МЦ Альтамедика, 
створено спеціалізований ка-
бінет головного болю, у якому 
пацієнту допоможуть визна-
чити причину та призначать 
ефективне лікування.
Кабінет головного болю про-
водить консультації з приводу 
наступних видів больових 
синдромів:
 головний біль,
 мігрень,
 головний біль напруги,
 вторинний головний біль, 
пов'язаний зі змінами голов-
ного мозку та хребта,
 медикаментозно-індукова-
ний головний біль.
Медичний центр “Альтаме-
дика” має в своєму розпоря-
дженні сучасні методи діа-
гностики:
 Комп'ютерна томографія,
 Електроенцефалографія,
 Ультразвукове дуплексне 
сканування судин головного 
мозку та шиї,
 Ехокардіографія,
 Лабораторні дослідження.
При зверненні в кабінет 
головного болю на прийомі 
у лікаря-невролога вам буде 
проведено електроенцефало-
графію, що покращує якість та 
швидкість діагностики.

Сигнали небезпеки при 
головному болю:
 раптова (вперше в житті) 
поява головного болю 
або раптове виникнення 
нового, незвичайного, 
високоінтенсивного 
головного болю;
 головний біль, що вперше 
виник після 50 років;
 швидке наростання ін-
тенсивності головного болю 
(протягом декількох днів, 
тижнів);
 збільшення частоти 
або тяжкості нападів 
головного болю;
 головний біль після травм 
голови;
 поява судомного синдрому 
(або непритомності) на тлі 
головного болю;
 біль виникає лише з одної 
сторони;
 стійкий інтенсивний нічний 
або ранковий головний біль;
 головний біль, що виникає 
або посилюється при фізич-
ному навантаженні, кашлі, 
чханні;
 головний біль, що супро-
воджується нудотою, блюван-
ням, підвищенням темпера-
тури.
Якщо у вас є присутні вище 
перераховані ознаки, термі-
ново зверніться до лікаря.
Лікарі МЦ Альтамедика 
проводять комплексну 
діагностику та лікування з 
індивідуальним підходом 
до кожного пацієнта.

469940

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

З 1 КВІТНЯ
МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ, ЯКІ ПАЦІЄНТ ОТРИМАЄ 
БЕЗКОШТОВНО ЗА НАПРАВЛЕННЯМ ЛІКАРЯ 

ЛІКУВАННЯ 
ІНСУЛЬТУ ТА 
ІНФАРКТУ 
Більше 50% 
смертей 
в Україні через 
серцево-судинні хвороби. 
Найпоширеніші інсульт та 
інфаркт. Щорічно від інсульту 
помирає 40–45 тис. хворих. Це майже 
25% усіх випадків захворювання. Також щороку лікарі 
реєструють 50 тис. інфарктів. Смертність від гострого 
інфаркту міокарда — 30% (у країнах Заходу — 3%).

У безкоштовну медичну допомогу при 
інсульті/інфаркті входить:
  діагностика (комп’ютерна томографія, МРТ, ангіографія, 

екстрені лабораторні дослідження) 

  проведення тромболітичної терапії (інсульт), 
стентування (інфаркт) 

  цілодобовий моніторинг стану пацієнта у реанімації 

  реабілітаційна допомога у гострий період

МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПЕРЕДЧАСНО 
НАРОДЖЕНИМ ТА/АБО ХВОРИМ 
НОВОНАРОДЖЕНИМ У НЕОНАТАЛЬНИЙ 
ПЕРІОД 
Щороку близько 20 тис. немовлят 
народжуються передчасно (кожен 
15 новонароджений). Україна 
займає одне з перших місць 
в Європі за смертністю немовлят, 
статистика свідчить про 7 смертей 
на 1000 народжених, в Європі це 
3 смерті на 1000 народжених.

Пакет медичних гарантій 
включає такі види 
безкоштовної медичної 
допомоги новонародженим 
у складних неонатальних 
станах:
  інтенсивна терапія 

  респіраторна (дихальна) підтримка 

  цілодобове парентеральне харчування 

  цілодобове бактеріологічне, рентгенологічне, 
ультразвукове обстеження 

  аудіологічний та офтальмологічний скринінг 
передчасно народжених дітей 

  вакцинація відповідно до Національного календаря 
щеплень 

  метаболічний скринінг новонароджених 

МЕДИЧНА ДОПОМОГА 
ПРИ ПОЛОГАХ 
У минулому році було 
335 000 пологів. Якісна безко-
штовна медична допомога при 
пологах є одним із пріоритетних 
напрямів охорони здоров’я.

У безкоштовний гарантований 
пакет медичних послуг при по-
логах входить:
  фізіологічні пологи 

  ургентний та плановий кесарів розтин 

  моніторинг стану породіллі та дитини 

  знеболення під час пологів 

  лабораторні та інструментальні обстеження 

  інтенсивна терапія в разі виникнення ускладнень у по-
роділлі 

  реанімація та стабілізація стану новонароджених 

  вакцинація відповідно до Національного календаря 
щеплень 

  метаболічний скринінг у новонароджених 

  консультація з питань грудного вигодовування та після-
пологової контрацепції 

РАННЯ ДІАГНОСТИКА РАКУ 
Україна займає друге місце в Європі за темпами 
поширення раку: 65000 хворих щороку помирає від раку, 
а 140 000 — щороку вперше дізнаються про свою хворобу. 
Для ефективної боротьби з цією хворобою потрібна вчасна 
діагностика, профілактика та скринінг хвороби.

У гарантований пакет 
безкоштовних обстежень 
входить:
  мамографія 

  гістероскопія 

  езофагогастро-
дуоденоскопія 

  колоноскопія 

  цистоскопія 

  бронхоскопія 

й 
о-

ороби. 
льт та 
д інсульту 

хворих. Це майже 
ахворювання Також щороку лікарі
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КІНО 

Острів фантазій
Жахи, 26.02, поч. о 14.00, 21.55
27.02–4.03, час сеансів за тел. 52–59–78

Джентельмени
26.02, поч. о 16.05
27.02–4.03, час сеансів за тел. 52–59–78

Хижі пташки
Пригоди, 26.02, поч. о 16.00
27.02–4.03, час сеансів за тел. 52–59–78

Їжак Сонік
Анімація, 26.02, поч. о 10.20, 14.10, 20.05
27.02–4.03, час сеансів за тел. 52–59–78

Гола правда
Українська комедія
26.02, поч. о 12.15, 21.55
27.02–4.03, час сеансів за тел. 52–59–78

Так близько до горизонту
Драма, 26.02, поч. о 19.55
27.02–4.03, час сеансів за тел. 52–59–78

Мій пес ідіот
Комедія, 26.02, поч. о 18.00
27.02–4.03, час сеансів за тел. 52–59–78

Пухнасті бешкетники
Анімація, 26.02, поч. о 10.30, 12.20, 18.20
27.02–4.03, час сеансів за тел. 52–59–78

КІНОТЕАТР РОДИНА
Казки магічного міста. 
Дерево бажань
Анімація
27.02–4.03, поч. о 10.00, 12.00, 14.00

Мої думки тихі
Трагікомедія, 27.02–4.03, поч. о 16.00

Черкаси
Український військовий екшн
27.02–1.03, поч. о 18.10
2.03–4.03, поч. о 20.00

Стволи Акімбо
Комедійний екшн, 27.02–1.03, поч. о 20.00
2.03–4.03, поч. о 18.10

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Поклик пращурів
Драма, 26.02, поч. о 19.50

Пухнасті бешкетники
Анімація, 26.02, поч. о 10.00

Їжак Сонік
Анімація, 26.02, поч. об 11.40, 16.00, 17.55

Річард Джуелл
Драма, 26.02, поч. о 13.35

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх 
тел. тел. (096)003–50–50)
1917
Історична драма, 26.02, поч. о 21.00

Маленькі жінки
Драма, 26.02, поч. о 10.00

Джентельмени
Комедія
26.02, поч. о 18.30, 20.00

Хижі пташки
Пригоди
26.02, поч. о 13.00, 18.40

Троль: Історія з хвостом
Анімація
26.02, поч. о 10.20

Їжак Сонік
Анімація
26.02, поч. о 9.00, 11.10, 13.20, 15.30, 17.40, 19.50, 
22.00

Острів фантазій
Фантастика
26.02, поч. о 10.20, 15.20, 18.00, 22.00

Сенсація
Драма
26.02, поч. о 10.00, 12.20, 20.40

Гретель і Гензель
Жахи
26.02, поч. о 14.40, 16.40, 20.00

Поклик пращурів
Драма
26.02, поч. о 12.20, 14.40, 17.00, 19.20, 21.40

Перекладачі
Трилер
26.02, поч. о 15.20, 17.40, 20.50

Мій пес ідіот
Комедія, 26.02, поч. о 23.00

Так близько до горизонту
Драма
26.02, поч. о 00.00, 10.00

Річард Джуелл
Драма
26.02, поч. о 10.20, 12.40, 23.10

Правдива історія банди Келлі
Вестерн
26.02, поч. о 10.00, 14.40, 17.20, 22.20

Вікінг Вік
Анімація
26.02, поч. о 12.50, 23.30

Пухнасті бешкетники
Анімація, 26.02, поч. о 12.00, 14.10, 16.20

ÀÔ²ØÀ

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

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.

Ніно Катамадзе 
у Вінниці
11 березня Ніно Ката-
мадзе привезе з собою 
весну і музику.
Це, мабуть, одне з 
найгучніших імен 
сучасної музики. 

Вона — втілення темпераменту, мелодійності, 
гармонійності і чуттєвості. Ніно Катамадзе 
виступить в Будинку офіцерів з великим 
симфонічним оркестром. Початок концерту 
о 19.00, вартість квитків: 250–950 грн.

«Boney M» 
з концертом
8 Березня, у свято всіх 
жінок до Вінниці заві-
тає легендарний гурт 
«Boney M» на чолі з 
їхньою першою вокаліст-
кою Шейлою Боннік. 

На концерті шанувальники зможуть почути усі 
найпопулярніші хіти легендарного колективу 
80-х — «Daddy Cool», «Sunny», «Ma Baker», «Rivers 
Of Babylon», «Brown Girl In The Ring» і «Rasputin». 
Початок о 19.00. Вартість квитків: 300–1500 грн.

Нерозгадане чудо
13 березня у Вінницькій 
філармонії відбудеться 
вечір українського 
романсу «Нерозгадане 
чудо» на вірші 
неперевершеної Ліни 
Костенко. Незабаром 

(19 березня) святкуватимемо її ювілей — 90-річчя. 
Запрошуємо всіх бажаючих на концерт, впевнені, 
що ви не пожалкуєте про це. Музика, яка 
звучатиме, прилетіла, до нас, мабуть, з тих же 
високих сфер, що і поезія, і злилась із нею. 
Недаремно сама Ліна Костенко, слухаючи її, 
казала: «Я плачу!..» Початок о 18.30, вартість 
квитків: 100–250 грн.

Гурт «Експромт»
5 березня у обласній 
філармонії, зустрі-
чаймо весну гарячою 
прем’єрою. Напередодні 
Міжнародного жіночого 
дня, філармонійний гурт 
«Експромт» презентує 

вечір латиноамериканської музики. Витримана 
босса-нова, улюблені джазові стандарти, запаль-
на самба, всесвітньо відомі латина-хіти — усе це 
задоволення об’єднано в програмі «BRAZILIANA». 
Солісти вечора — фіналіст телепроекту «Голос 
країни» Олександр Онофрійчук, учасниця відомих 
проектів Наталія Бурмістрова, блискучий баритон 
Герард Карпенко, а також — спеціальні гості.
Початок о 18.30, вартість квитків: 100–250 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. 
САДОВСЬКОГО 
(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».

Дім, у якому переночував Бог
Лірична комедія, 28.02, поч. о 19.00
Перша постановка у Вінницькому театрі (режи-
сер — з. а. України Валерій Шалига) — 1999 р. 
мала великий успіх. Тоді ви аплодували Таїсі Славін-
ській, Анатолію Вольському, Олександрові Радьку, 
Наталі Шолом, Григорію Сиротюку, Надії Кривцун, 
Світлані Розі…
Сьогодні ж ми знову вирішили повернутися до лі-
ричної історії Г. Фігейреду. І прочитати її по-новому. 
Та й акценти розставити по-іншому…
Режисер-постановник — н. а. України Таїса 
Славінська.
Художник-постановник — Тетяна Гусева-Ковтун.

Тев'є-Тевель
Трагікомедія від Хмельницького театру ім. Стариць-
кого, 27.02, поч. о 18.30
Хмельницький академічний театр ім. М. Старицько-
го презентує трагікомедію «Тев’є-Тевель» за п’єсою 
Г. Горіна. Запрошуємо до філософських роздумів 
над історією про людські цінності, про сім’ю і лю-
бов, про віру і друзів, про рідну землю.
У селі Анатівка з давніх-давен жили росіяни, україн-
ці і євреї. Жили разом, працювали разом. У кожно-
го була своя віра, свої звичаї і своє бачення щастя.
…Тягне свій візок з молоком анатівський молочник 
Тев’є. Мудрий мрійник розмірковує над звичними 
для кожної простої людини проблемами: як навести 
лад у великій родині, як зробити так, щоб дочок 
видати заміж за порядних людей, як заробити 
побільше грошей, від яких залежить існування. Ідеї 
омріяного та ірраціонального проходять крізь усі 
події вистави. Тут лунає сміх і очі наливаються слізь-
ми. Ви потрапите до світу дотепності, колоритної 
музики… Життя ж просто неможливе без цього!

Я б тобі небо прихилив…
Мала сцена. драма
26.02, 29.02, 3.03, 5.03, поч. о 19.00

Дванадцята ніч, або Як собі хочете
Комедія
4.03, поч. о 18.30

KVITKA
Пісня наяву й у снах
6.03, поч. о 18.30

Селфі зі склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія
6.03, поч. о 19.00

Попелюшка
Казковий мюзикл
7.03, поч. о 12.00

Моя чарівна леді
Мюзикл
7.03, поч. о 18.30

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

Вовк та троє поросят
Віршована комедія за мотивами англійської казки
29.02, поч. об 11.00 та 13.00

Івасик-Телесик
Веснянка-фантазія
1.03, 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.

Універсальна виставка-ярмарок 
«Для жінок все-2020»
До 28 лютого в Експоцентрі торгово-промисло-
вої палати відбудеться міжрегіональна перед-
святкова виставка-ярмарок “Для жінок — все!” 
На виставці будуть представлені:
верхній одяг, білизна, трикотажні вироби, взуття, 
сувеніри та подарунки, шкіргалантерея, сумки 
та клатчі, капелюшки, косметика, парфуми, 
біжутерія, ювелірні вироби. Час роботи виставки: 
26 лютого 10.00–18.30, 27 лютого 10.00–18.30, 
28 лютого 10.00–16.00.

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. Є мар-
ки, вживані в Одесі, радянські марки та
навіть ті, на яких згадано Голодомор. У повній 
колекції пана Олександра є марки, датовані від 
1850 року, гашені в різних українських містах. 
Найстаріший конверт з
поштовим штемпелем датований 1830 роком. 
До слова, є також марка з нині
білоруського міста Гомель, погашена українським 
тризубом. Музей української марки ім. Якова Ба-
лабана можна відвідати щодня, крім понеділка, з 
10-ї до 18-ї години. Школярам та студентам 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.
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Баскетбол 
в Іллінцях 
 Ó ²ëë³íöÿõ â³äáóâñÿ ÷åìï³î-
íàò îáëàñò³ ç áàñêåòáîëó ñåðåä 
þíàê³â 2004 ð. í. Ïåðåìîãëà 
çá³ðíà Â³ííèö³. Ðàçîì ç íåþ 
òð³éêó ïðèçåð³â ñêëàëè êîìàí-
äè Êàëèí³âêè ³ Òèâðîâà.

Індорхокей 
у Житомирі 
 Ó Æèòîìèð³ äîá³ã ê³íöÿ 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ³íäîðõî-
êåþ ñåðåä þíàê³â. Çá³ðíà ïåð-
øî¿ Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè 
âèáîðîëà áðîíçîâ³ íàãîðîäè.

Поразки 
«Зубрів» 
 Ó Êðîïèâíèöüêîìó ïðîé-
øîâ òóð ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç 
áàñêåòáîëó ñåðåä ÷îëîâ³÷èõ êî-
ìàíä ïåðøî¿ ë³ãè. «Â³ííèöüê³ 
çóáðè» äâ³÷³ ïîñòóïèëèñÿ ì³ñ-
öåâîìó êëóáó «Çîëîòå ñòîð³÷-
÷ÿ» — 61:89 ³ 67:82.

Шах і мат 
 Ó Â³ííèö³ ô³í³øóâàâ ÷åìï³-
îíàò îáëàñò³ ç êëàñè÷íèõ øà-
õ³â. Óñ³ ïðèçîâ³ ì³ñöÿ ïîñ³ëè 
«ãîñïîäàð³ ïîëÿ». ×åìï³îíîì 
ñòàâ Îëåã Áèêîâñüêèé, cð³áëî 
âèáîðîëà Íàä³ÿ Øïàíêî, 
áðîíçó — Ìèêîëà Áîäíàð.

Меморіал Івана 
Лозовського 
 Ó Â³ííèö³ ðîç³ãðàëè Êóáîê 
îáëàñò³ ç âàæêî¿ àòëåòèêè. Â³í 
ìàâ ñòàòóñ äðóãîãî ìåìîð³àëó 
òðåíåðà ²âàíà Ëîçîâñüêîãî. 
Á³ëüøó ÷àñòèíó ìåäàëåé çäî-
áóëè âèõîâàíö³ ÄÞÑØ ¹5.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №8 (1134)
Двоходові задачі на кооперативний мат.

Задача №2529-2532
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1 (І. ч Сс6; ІІІ. Крd1>c3)

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №8 (1478) від 26 лютого 2020 року 
Задача №2525
I. 1. Kpa6! Kpc7  2. d6 Cc4x; 
II. 1. Kpb7! Cc4  2. Kpc8 Ca6x — правильні мати.
Задача №2526
I. 1. Td6! T:g8  2. Kpe6 Te8x; II. 1. f4! T:h7  2. Kpf5 Th5x — правильні мати.
Задача №2527
I. 1. Фc5! Ta1  2. Kpb4 Ta4x; II. 1. Cc5! Te1  2. Kpd4 Te4x.
Задача №2528
A). 1. Kf1(Kg4?)! Kpf2  2. Kh2 Kg3x;
B). 1. Kh3(Ke2?)! Kpg3  2. Kg1 Kf2x — ідеальні мати.

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 «Íèâà» ó Â³ííèö³ ïðîâåëà 
êîíòðîëüíèé ïîºäèíîê ïðîòè æè-
òîìèðñüêîãî «Ïîë³ññÿ», îäíîãî ç 
ë³äåð³â íàøî¿ ãðóïè «À» äðóãî¿ ë³ãè.

Ó ïåðøîìó òàéì³ ï³äîï³÷í³ 
Îëåãà Øóìîâèöüêîãî ìàëè ïåâíó 
ïåðåâàãó ³ ê³ëüêà ðàç³â ìîãëè â³ä-
êðèâàòè ðàõóíîê. Ï³ñëÿ ïåðåðâè 
ãðà á³ëüø âèð³âíÿëàñÿ, àëå «Íèâà» 
òàêîæ ìàëà âðàçèòè âîðîòà ñóïåð-

íèê³â. Çàïàì’ÿòàâñÿ óäàð Òèìîô³ÿ 
Áðèæ÷óêà ç âèã³äíî¿ ïîçèö³¿ — 
ó ðóêè âîðîòàðÿ. À òàêîæ ïîìèëêà 
ãîëê³ïåðà ãîñòåé — â ïðîñò³é ñè-
òóàö³¿ â³í âèïóñòèâ øê³ðÿíó êóëþ, 
ÿêà äèâîì íå çàëåò³ëà ó ñ³òêó, 
à ï³øëà çà ìåæ³ ïîëÿ.

Îòæå, 0:0. Íàø³é êîìàíä³ 
íå âäàëîñÿ âçÿòè ðåâàíø ó «Ïî-
ë³ññÿ» çà íåùîäàâíþ âè¿çíó ïî-
ðàçêó ç ðàõóíêîì 2:3. Õî÷à, çðî-

çóì³ëî, ðåçóëüòàòè ó òîâàðèñüêèõ 
ïîºäèíêàõ íå ìàþòü îñîáëèâîãî 
çíà÷åííÿ. Âîäíî÷àñ ðàäóº òå, ùî 
ìàëþíîê ãðè «Íèâè» ç êîæíèì 
ìàò÷åì ñòàº á³ëüø ö³êàâèì.

— Ìè íå ðåàë³çóâàëè íèçêó 
ãîëüîâèõ ìîìåíò³â. Âîäíî÷àñ 
íèâ³âö³ âèêîíàëè óñòàíîâêó 
íà ãðó, äîáðå ç³ãðàëè â îáîðîí³. 
Óæå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ âçàºìîðîçó-
ì³ííÿ ì³æ ãðàâöÿìè. Òðåáà áóòè 

ñì³ëèâ³øèìè â àòàö³, ³ òîä³ âñå 
áóäå ãàðàçä! À îñü äî ë³í³¿ çàõèñòó 
³ ï³âçàõèñòó ó ìåíå íåìàº ïðå-
òåíç³é, — êàæå ãîëîâíèé òðåíåð 
«Íèâè» Îëåã Øóìîâèöüêèé. — 
Ó ïåðøîìó òàéì³ ìè ìàëè ïåðå-
âàãó. Ï³ñëÿ ïåðåðâè âèéøîâ ïî-
âí³ñòþ ³íøèé ñêëàä æèòîìèðÿí, 
³ âîíè ìàëè á³ëüø ñâ³æèé âèãëÿä. 
À âçàãàë³ «Ïîë³ññÿ» — öå õîðîøà, 
äîáðîòíà êîìàíäà.

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ï³ñëÿ çèìîâî¿ ïåðåðâè ïî-
íîâèâñÿ ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç 
ãàíäáîëó ñåðåä ÷îëîâ³ê³â (ïåðøà 
ë³ãà). Ó öèõ çìàãàííÿõ óñï³øíî 
âèñòóïàº êëóá «Â³ííèöÿ». Ï³ñëÿ 
ïåðøîãî ç ÷îòèðüîõ òóð³â íàø³ 
ãàíäáîë³ñòè ë³äèðóâàëè. À ó ö³ 
âèõ³äí³ ÃÊ «Â³ííèöÿ» (ðàí³øå 
âèñòóïàâ ï³ä íàçâîþ «ÂÄÏÓ») 
â ñïîðòêîìïëåêñ³ «Íîêàóò» ïðè-
éìàâ äðóãèé òóð çìàãàíü.

З БАСКЕТБОЛІСТОК — 
У ТРЕНЕРИ ГАНДБОЛІСТІВ 

Ãîëîâíèé òðåíåð ÃÊ «Â³ííè-
öÿ» — âèêëàäà÷êà Â³ííèöüêîãî 
äåðæàâíîãî ïåäóí³âåðñèòåòó Íà-
òàëÿ Ñâ³ðùóê. Âîíà — êàíäèäàò 
ó ìàéñòðè ñïîðòó ç… áàñêåòáîëó.

— ß íàâ÷àëàñÿ ãàíäáîëó çà äî-
ïîìîãîþ ²íòåðíåòó òà êíèæîê, 
à òàêîæ ñàìà âèõîäèëà íà ìàé-
äàí÷èê, îïðàöüîâóþ÷è ð³çí³ 
ïðèéîìè. Äåñÿòü ðîê³â òîìó 
ìåí³ çàïðîïîíóâàëè ñòâîðèòè 
ãàíäáîëüíèé êëóá ó Â³ííèö³, — 
êàæå Íàòàëÿ Ñâ³ðùóê.

Ï³ä êåð³âíèöòâîì ïàí³ Íà-
òàë³¿ â³ííèöüêèé êëóá «ÂÄÏÓ» 
äâ³÷³ çäîáóâàâ áðîíçîâ³ íàãîðîäè 
ïåðøî¿ ë³ãè ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè, 
à îäíîãî ðàçó — ñð³áí³. Òàêîæ 
íåîäíîðàçîâî âèãðàâàâ ÷åìï³îíàò 
³ Êóáîê Â³ííè÷÷èíè.   

— Òåïåð ïðàãíåìî ïîáîðîòèñÿ 
çà çîëîò³ ìåäàë³ ïåðøî¿ ë³ãè, — 
êàæå Íàòàëÿ Ñâ³ðùóê.

Òðåíåð ðîçïîâ³ëà ïðî êàäðîâ³ 
çì³íè.

— Ï³ñëÿ êóáêîâîãî ìàò÷ó ç 
«Ìîòîðîì», ÿêèé â³äáóâñÿ íàïðè-
ê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó, íàø ïðî-
â³äíèé ãðàâåöü Â³òàë³é Ìóñ³ºíêî 
îòðèìàâ òðàâìó. Ïîêè â³í ïîâí³ñ-
òþ íå â³äíîâèâñÿ ³ âèõîäèòü ãðàòè 

ëèøå â çàõèñò³, — êàæå Íàòàëÿ 
Ñâ³ðùóê. — Âîäíî÷àñ ÃÊ «Â³-
ííèöÿ» ï³äñèëèâ ìàéñòåð ñïîð-
òó Óêðà¿íè Îëåêñàíäð Êîð÷àê. 
Â³í òàêîæ â³ííè÷àíèí, ÿê ³ ðåøòà 
íàøèõ ãðàâö³â. Îáõîäèìîñÿ áåç 
«ëåã³îíåð³â» ç ³íøèõ ðåã³îí³â.

ТРИ БЛАКИТНІ КАРТКИ 
Ó ñòàðòîâîìó ìàò÷³ äðóãîãî 

òóðó íàø êëóá çäîëàâ þíàöüêèé 
êîëåêòèâ Êè¿âñüêîãî ñïîðòèâíî-
ãî ë³öåþ-³íòåðíàòó. Ãîñïîäàð³ 
ïîñò³éíî âåëè â ðàõóíêó ³ çàêî-
íîì³ðíî ïåðåìîãëè — 36:34.

— Ïðîòè ìîëîä³ ãðàòè íåïðî-
ñòî. Ó íàñ íåìàº ³íòåíñèâíèõ òðå-
íóâàíü, àäæå á³ëüø³ñòü ãðàâö³â 
ÃÊ «Â³ííèöÿ» ïðàöþþòü íà ³í-
ø³é ðîáîò³. Àëå íà ìàéäàí÷èê 
âèõîäèòèìó äî òèõ ï³ð, ïîêè 
íîãè íîñèòèìóòü. Â³ê ó ãàíäáî-
ë³ ìàéæå íåîáìåæåíèé, àäæå º é 
âåòåðàíñüê³ çìàãàííÿ, — ðîçïîâ³â 
37-ð³÷íèé ãðàâåöü ÃÊ «Â³ííèöÿ» 
Â³êòîð Ñåìåí÷óê.

Ó äðóã³é ãð³ «ì³ñòÿíè» çóñòð³-
÷àëèñÿ ç ãîëîâíèì êîíêóðåíòîì 
çà ïåðåìîãó â ïåðø³é ë³ç³ — ÒÍÓ-
ÖÑÊÀ (Êè¿â). Öå ôàêòè÷íî äðóãà 
êîìàíäà ñóïåðë³ãîâîãî (³ñíóº ùå 
é âèùà ãàíäáîëüíà ë³ãà) «àðì³é-
ñüêîãî» êëóáó. Á³ëüøó ÷àñòèíó 
ãðè êèÿíè ë³äèðóâàëè. Çà äâ³ 
õâèëèíè äî ê³íöÿ ÃÊ «Â³ííèöÿ» 
ïîñòóïàâñÿ ó äâà ì’ÿ÷³. Íà ô³í³ø³ 
ãîñïîäàð³ ìàéäàí÷èêà çð³âíÿëè 

МАТЧ ГАНДБОЛІСТІВ 
ЗАВЕРШИВСЯ БІЙКОЮ 
Перша ліга  У нашому місті відбувся 
тур чемпіонату України з гандболу 
серед чоловіків. ГК «Вінниця» опустився 
на друге місце, але сподівається 
на покарання конкурентів

ðàõóíîê. «Àðì³éö³», íàìàãàþ÷èñü 
âèðâàòè ïåðåìîãó, ï³øëè âïåðåä, 
çàðîáèëè ñåìèìåòðîâèé ïåíàëüò³ 
³ ðåàë³çóâàëè éîãî. Îòæå, ãîñò³ 
âèãðàëè — 31:30.

Àëå öå áóâ ùå íå ê³íåöü. Ï³ñëÿ 
ô³íàëüíîãî ñâèñòêà îäèí ç ãðàâ-
ö³â êèÿí ïîêàçàâ íåïðèñòîéíèé 
æåñò â³ííèöüêèì âáîë³âàëüíè-
êàì íà òðèáóíàõ. Öå ïðèçâåëî 
äî ãðàíä³îçíî¿ á³éêè! Ì³ñöåâ³ 
ãàíäáîëüí³ ôàõ³âö³ çâèíóâà÷óþòü 
ó êîíôë³êò³ ìîëîäèõ ñòîëè÷íèõ 
«àðì³éö³â», ÿêèì äàëè äâ³ áëàêèò-
íèõ êàðòêè (âèäàëåííÿ ç ïîäàëü-
øîþ äèñêâàë³ô³êàö³ºþ íà ê³ëü-
êà ìàò÷³â, à òàêîæ ç ìîæëèâèì 
ô³íàíñîâèì øòðàôîì — àâò.). 
Àíàëîã³÷íî áóëî ïîêàðàíî é â³-
ííè÷àíèíà Â³òàë³ÿ Ìóñ³ºíêà.

ОФІЦІЙНИЙ ПРОТЕСТ 
Ãîëîâà ôåäåðàö³¿ ãàíäáîëó 

Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, ãðàâåöü ÃÊ 
«Â³ííèöÿ» Îëåêñàíäð Ïàâëþê 
ðîçïîâ³â, ùî ó öüîìó ñåçîí³ 
«ì³ñòÿíè» çáèðàþòüñÿ ïîñ³ñòè, 
ÿê ì³í³ìóì, äðóãå ì³ñöå.

— Áîðîòèñÿ çà íàéâèù³ ì³ñ-
öÿ íàì ñêëàäíî. Àäæå êîìàíäà 
ÒÍÓ-ÖÑÊÀ êîðèñòóºòüñÿ àäì³í-
ðåñóðñîì. Çîêðåìà, ïðåçèäåíò 
Ôåäåðàö³¿ ãàíäáîëó Óêðà¿íè 

Àíäð³é Ìåëüíèê º îäíî÷àñíî é 
êåð³âíèêîì ñóïåðë³ãîâîãî êëóáó 
ÖÑÊÀ. Ââàæàºìî, ùî â³í íåõòóº 
ðåãëàìåíòîì Ôåäåðàö³¿ ãàíäáîëó 
Óêðà¿íè. Ï³äîçðþºìî, ùî â³í äî-
ïóñêàº ãðàâö³â ç Ñóïåðë³ãè ó ìàò-
÷³ ñâîº¿ äðóãî¿ êîìàíäè ïåðøîãî 
äèâ³ç³îíó, — êàæå Ïàâëþê.

ÃÊ «Â³ííèöÿ» ïëàíóâàâ ðàçîì 
ç êåð³âíèêàìè êîìàíä Õìåëü-
íèöüêîãî òà Õàðêîâà ïîäàâàòè 
ñï³ëüíèé ïðîòåñò íà òå, ùî îäí³ 
é ò³ æ ãðàâö³ âèñòóïàþòü â ð³çíèõ 
ë³ãàõ çà «àðì³éö³â». Çà öå ÒÍÓ-
ÖÑÊÀ ìàþòü çàðàõóâàòè òåõí³÷í³ 
ïîðàçêè ç ðàõóíêàìè 0:10.   

— Õî÷à ÿ çíàþ, ùî ç öüîãî 
í³÷îãî íå âèéäå. Äóìàºìî, ùî 
«àðì³éö³» çáèðàþòüñÿ âèãðàòè 
ïåðøó ë³ãó çà áóäü-ÿêó ö³íó, — 
ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ïàâëþê.

Ï³çí³øå ñòàëî â³äîìî, ùî 
ïðîòåñò ùîäî ó÷àñò³ äâîõ íåçà-
ÿâëåíèõ ãðàâö³â ó ñêëàä³ ÒÍÓ-
ÖÑÊÀ ïîäàëà ò³ëüêè êîìàíäà 
Õìåëüíèöüêîãî. Íàø³ òðåíåðè 
ïîÿñíèëè, ùî ö³ «àðì³éö³» â äâîõ 
íàñòóïíèõ ìàò÷àõ òóðó íà ìàé-
äàí÷èê âæå íå âèõîäèëè. ßêùî 
ïðîòåñò áóäå çàäîâîëåíî, ó êèÿí 
â³äáåðóòü äâà î÷êè. ² òàêèì ÷è-
íîì ÃÊ «Â³ííèöÿ» çð³âíÿºòüñÿ ç 
íèìè â òóðí³ðí³é òàáëèö³.

«Нива» розійшлася миром з «Поліссям»

Боротьба в усіх матчах була впертою 

Îäèí ç ãðàâö³â êèÿí 
ïîêàçàâ íåïðèñòîéíèé 
æåñò â³ííèöüêèì 
âáîë³âàëüíèêàì íà 
òðèáóíàõ. Öå ïðèçâåëî 
äî ãðàíä³îçíî¿ á³éêè
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Лекції про 
подорожі 
 Ëåêö³¿ «Çåìëÿ «ÊÂÀ-
ÄÐÀÒíà» îá³öÿþòü áóòè ö³-
êàâèìè òà ³íòåðàêòèâíèìè, 
íà ÿêèõ ìàíäð³âíèêè ïîä³-
ëÿòüñÿ âëàñíèìè ëàéôõàêà-
ìè òà ö³êàâèìè ³ñòîð³ÿìè. 
Òàêîæ áóäå ÷àé ç³ ñìàêîëè-
êàìè òà ðîç³ãðàø ñïåö³àëü-
íèõ òóðèñòè÷íèõ ïîäàðóíê³â 
íàïðèê³íö³ êîæíî¿ ëåêö³¿.
Çóñòð³÷³ â³äáóäóòüñÿ íà òå-
ðèòîð³¿ öåíòðó «Êâàäðàò» 
(Òåàòðàëüíà ïëîùà):
3 áåðåçíÿ — Âåëèêà ªãèïåò-
ñüêà åêñïåäèö³ÿ 
10 áåðåçíÿ — Òî º ëþáîâ: 
ìàíäðè Çàõ³äíîþ Óêðà¿íîþ, 
24 áåðåçíÿ — Ðîìàíòè÷-
íèé Ïàðèæ, 14 êâ³òíÿ — 
Õîëîäíå ñåðöå ²ñëàíä³¿, 
28 êâ³òíÿ — Ï³äêîðåííÿ 
×îðíîáèëÿ 
Âõ³ä íà çàõîäè â³ëüíèé, çà-
ðåºñòðóâàòèñÿ ìîæíà îñü òóò 
bitly.su/bHI6n9P 

Про наслідки 
негоди 
 Íà Â³ííè÷÷èí³ ñèëüíèé 
â³òåð íàðîáèâ ÷èìàëî ëèõà. 
Ó â³âòîðîê, 24 ëþòîãî, âíà-
ñë³äîê ñèëüíîãî â³òðó â ñåë³ 
Ñòðèæàâêà «ç³ðâàëî» ïîêð³â-
ëþ ç æèòëîâîãî áóäèíêó, 
à â Æìåðèíö³ — ç íîâî-
áóäîâè.  
Ó ñåëèù³ Ë³òèí â³òåð ïîâà-
ëèâ äåðåâî íà îäíå ç ïðè-
ì³ùåíü ó÷áîâî-êóðñîâîãî 
êîìá³íàòó àãðàðíî¿ îñâ³òè. 
À ó ñåë³ Ïóëò³âö³ òà Áåðåç³íî 
ïîëàìàíå ã³ëëÿ ïåðåêðèëî 
äîðîãó.
Òèì ÷àñîì, â Ëàäèæèí³ 
âðàíö³ â³òåð ç³ðâàâ ïîêð³â-
ëþ àâòîâîêçàëó. Ùå îäíå 
äåðåâî â³òåð çâàëèâ íà îäíó 
ç áóä³âåëü îáëàñíî¿ ë³êàðí³ 
³ìåí³ Ì. ². Ïèðîãîâà.

КОРОТКОКОРОТКО

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

— Ìîÿ óëþáëå-
íà êàðòèíà, ÿêó 
íàïèñàâ òàòî, öå 
çîáðàæåííÿ ðóê, 

ÿê³ òðèìàþòü ñâ³÷êó, ùî ãîðèòü 
³ äàðóº ñâ³òëî òà òåïëî, — ðîçïîâ³-
äàº Þë³ÿ Êðàâ÷óê, öå ¿¿ ïð³çâèùå 
ïî ÷îëîâ³êîâ³. — Òàêèì áóâ áàòü-
êî — â³í äàðóâàâ ëþäÿì òåïëî, 
åìîö³¿.

Þëÿ ïðèãàäóº, ÿê ïèñàëàñÿ 
êàðòèíà. Êàæå, öå íå ïåðøèé ³ 
íå äðóãèé âàð³àíò. Ñê³ëüêè òî÷íî 
ðàç³â òàòî ïåðåïèñóâàâ, íå ïðè-
ãàäóº, àëå ùîðàçó ÿêàñü äåòàëü 
éîìó íå ïîäîáàëàñÿ, ³ â³í çíîâó 
ïîâòîðþâàâ òîé ñàìèé ñþæåò. 
Àæ ïîêè íå çóïèíèâñÿ íà îñòà-

òî÷íîìó âàð³àíò³.
Áàòüêîâó ðîáîòó Þëÿ ïîêàçó-

âàëà íà âèñòàâö³. Ó äåíü çàãèáåë³ 
Âàëåð³ÿ â Îáëàñíîìó êðàºçíàâ-
÷îìó ìóçå¿ ïðåäñòàâèëè âèñòàâêó 
êàðòèí Áðåçäåíþêà. Íà â³äêðèò-
òÿ ïðèéøëè ó÷í³, ñòóäåíòè, âî-
ëîíòåðè. Ó çàë³ áóëè òàêîæ ð³äí³ 
Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ ñîòí³ ³ òèõ, õòî 
çàãèíóâ íà Äîíáàñ³, — Çîÿ Ñåìå-
í³âíà, ìàìà Ìàêñèìà Øèìêà ³ 
éîãî áðàò Ïàâëî, áàòüêî ëüîò÷èêà 
Êîñòÿíòèíà Ìîãèëêà — Â³êòîð 
Ïåòðîâè÷. Ïðè¿õàâ ïðåäñòàâíèê 
Æìåðèíñüêî¿ ì³ñüêðàäè. Îðãàí³-
çóâàòè âèñòàâêó ð³äíèì âäîâ³ ²ðè-
í³ ³ äî÷ö³ äîïîìîãëà çàâ³äóâà÷êà 
â³ää³ëó ìóçåþ Ëàðèñà Ñåìåíêî.

Þëÿ ðîçïîâ³ëà ïðèñóòí³ì, 
ÿêèì çàïàì’ÿòàëà áàòüêà.

— Ïðî áàòüêà õî÷ó ãîâîðèòè 

ДОЧКА ГЕРОЯ ПИШЕ 
КАРТИНИ ШИЛОМ ПО ВОДІ 
Пам'ять  Валерія 
Брезденюка, вбитого 
на Майдані під час Революції 
Гідності, багато хто пам’ятає 
з телевізійного проекту 
«Україна має талант». Він 
демонстрував у прямому 
ефірі, як пише картини 
на воді. Митці називають 
таку техніку ебру — малюнки 
на воді. Тепер шило в руки 
бере його донька Юлія. Чому 
шило? Бо ним малюють 
на воді. Перші уроки дівчина 
отримала від тата

áåç ñìóòêó, áî â³í áóâ âåñåëîþ 
æèòòºðàä³ñíîþ ëþäèíîþ, — ðîç-
ïîâ³ëà Þë³ÿ Êðàâ÷óê. — Äóìàþ, 
â³í áóâ áè ðàäèé, ùîá çãàäóâàëè 
ïðî íüîãî ç óñì³øêîþ, áî ñàì 
áóâ ïîçèòèâíîþ ëþäèíîþ, æèò-
òºðàä³ñíîþ.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ó Âàëåð³ÿ áóëî 
áàãàòî çàõîïëåíü — â³ä òâîð÷îñò³ 
äî ñïîðòó. Éîìó ïîäîáàëîñÿ äè-
âóâàòè ³íøèõ, ðîáèòè íåçâè÷í³ 
â÷èíêè. Ì³ã âçÿòè óðîêè âîêàëó 
ò³ëüêè äëÿ òîãî, àáè ïîäàðóâà-
òè ãàðí³é ëþäèí³ ï³ñíþ íà äåíü 
íàðîäæåííÿ. Ì³ã ñòðèáíóòè ç 
ïàðàøóòîì. ßêîñü çàõîïèâñÿ 
çàíÿòòÿìè éîãîþ.

Òåïåð ð³äí³ ðîçóì³þòü, ÷îìó â³í 
òàê ïîñï³øàâ æèòè, áàãàòî ÷îãî 
ñïðîáóâàòè ó æèòò³, õîò³â áàãàòî 
÷îãî âñòèãíóòè çðîáèòè.

Ïåðø³ óðîêè íàïèñàííÿ êàð-
òèí ó òåõí³ö³ åáðó Þë³ äàâ áàòü-
êî. Ðàçîì ç íèì âîíà ñòâîðèëà 
ñâîþ ðîáîòó. Êàæå, íå ñïîäîáà-
ëîñÿ íàïèñàíå. Òîìó íå çáåðå-
ãëà êàðòèíó. Áóëî ùå äåê³ëüêà 
ñïðîá. Óæå âäàâàëîñÿ êðàùå. 
Âîíà ðàä³ëà òîìó. Àëå ïîò³ì 
íà ïåðøèé ïëàí ñòàëî íàâ÷àííÿ 
â óí³âåðñèòåò³ — Þëÿ çàê³í÷èëà 
Â³ííèöüêèé ïåäóí³âåðñèòåò ³ìåí³ 
Êîöþáèíñüêîãî, îäðóæåííÿ, íîâ³ 
êëîïîòè. Ñëîâîì, ïðî êàðòèíè 
äîâåëîñÿ çàáóòè.

— Êîëè áàòüêà íå ñòàëî, êîëè 
òðîõè çàãî¿ëàñÿ ðàíà, ÿ çíîâó âçÿ-
ëàñÿ çà øèëî, — êàæå Þëÿ. — Ðî-
áëþ öå íå òàê ÷àñòî, òîìó áàãàòî 
êàðòèí íå ìàþ. Óæå íàïèñàëà 
áëèçüêî äåñÿòè ðîá³ò.

Îäíîãî ðàçó âîíà ñï³éìàëà ñåáå 
íà äóìö³: êîëè ïðàöþº íàä êàð-
òèíîþ, çãàäóº ïðî òàòà. Íå ìîæå 
íå çãàäóâàòè. Ïàì’ÿòàþòüñÿ éîãî 
ïîðàäè, ÿêó ôàðáó îáðàòè, ó ÿêî-
ìó ì³ñö³ ðîçòàøóâàòè ¿¿ íà ïî-
âåðõí³ âîäè… Íà äóø³ ñòàº ïðè-
ºìíî, çàòèøíî, òåïëî. Í³áè âîíà 
íå ñàìà, à óäâîõ ç òàòîì, ÿê ó äè-
òèíñòâ³, ïèøóòü êàðòèíó íà âîä³.

Íà âèñòàâö³ îðãàí³çóâàëè 
ìàéñòåð-êëàñ ç íàïèñàííÿ êàðòèí 
ó íåçâè÷í³é òåõí³ö³ åáðó. Îõî÷³ 
ïèñàòè øèëîì ïî âîä³ ñòàâàëè 
ó ÷åðãó. Óðîêè ¿ì äàâàëà õóäîæ-
íèöÿ, ÿêà ïðàöþº ó ö³é òåõí³ö³, 
Îêñàíà Âåðåì³é. Äîïîìàãàëà ¿é 
Þë³ÿ Êðàâ÷óê.

У Жмеринці є вулиця, названа 
іменем Валерія Брезденюка. 
Вона — одна з центральних. Ра-
ніше називалася Радянська.
Дружина Валерія пані Ірина про-
довжує добиватися встановлення 
пам’ятника трьом Героям Украї-
ни у центрі міста. Три Герої — це 
Валерій Брезденюк, Леонід По-
лянський і В’ячеслав Семенов, він 
загинув в АТО, його ім’я присво-
єне Могилів-Подільському при-
кордонному загону.

— Нам пообіцяли встановити та-
кий пам’ятник на площі навпроти 
міської ради, — говорить пані Іри-
на. — Станеться це тоді, коли будуть 
проводити реконструкцію площі.
За словами співрозмовниці, 
макет майбутнього пам’ятника 
виготовив один з київських 
скульпторів. Його схвалили, крім 
Брезденюків, рідні Полянського 
і Семенова.
Є ще одна домовленість — про 
створення муралу на честь Героя.

— Його планують створити на сті-
ні школи № 4 у Жмеринці, — каже 
пані Ірина. — Саме на тій стіні, 
що виходить на вулицю. Адмі-
ністрація школи не заперечує 
проти цього. Попередньо домо-
вилися з художницею. Це наша 
землячка. Нині вона проживає 
в одній з африканських країн. 
Написання муралів — профіль її 
творчості. Влітку приїде додому 
і попрацює над створенням му-
ралу у Жмеринці.

Мурал створить художниця з Африки 

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 200108

Юлія Кравчук: «Руки, що тримають свічку, яка горить, моя улюблена робота 
батька, він також любив дарувати людям тепло, емоції…» 
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467641

ÄÎÇÂ²ËËß

«Релігійний»
ПО ГОРИЗОНТАЛІ 
4. У будівлі, де нині розміщується обласний архів, колись був костел. 
Католицький чернечий орден, до якого він належав. 5. Мікрорайон, 
де є капличка Святої великомучениці Варвари. 6. Як називають 
вірян церкви на Максимовича. 9. Єпископ Української православної 
церкви (УПЦ), митрополит Вінницький і Барський. 10. Комплекс 
середньовічних фортифікаційних споруд, в якому знаходиться 
Спасо-Преображенський собор. 14. Вулиця, на якій знаходиться 
Храм старообрядницької громади. 16. Католицький храм, зведений 
у 1746–1761, входив у склад монастиря Капуцинів. У радянські часи 
там був лекторій. 17. Одна з найбільших церков Вінниці. Приблизно 
збудована у 1913–1914 рр. 18. Релігійний молитовний будинок 
на Соборній, 62. 21. Півострів, на якому знаходиться Церква 
Блаженної Ксенії Петербурзької. 22. Архітектурний стиль, у якому 
побудований Спасо-Преображенський собор.

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Приміщення, в якому знаходиться храм Святої Трійці (на території 
військового санаторію). 2. Найстаріша церква Вінниці. 3. Що було 
колись на території кінотеатру «Росія». 7. Вулиця, на якій знаходиться 
єдиний у Вінниці греко-католицький храм. 8. Екскурсійна «родзинка» 
під Костелом Святої Діви Марії Ангельської. 11. Як називають 
Церкву Св. Миколая Чудотворця, у якій покоїться тіло Миколи 
Пирогова. 12. Архітектор, за проектами якого у Вінниці збудували 
чотири церкви. 13. Дерево, на зрізі якого віряни побачили хрест. 
Пізніше на його місці біля Церкви Воскресіння Христова збудували 
каплицю. 15. Церква Георгія Побідоносця, що за Будинком офіцерів, 
є збільшеною копією Церкви Воскресіння Христового. У якому місті 
знаходиться цей храм. 19. Музичний інструмент, який на початку 90-х 
років минулого століття віряни винесли зі Спасо-Преображенського 
кафедрального собору. 20. Єпископ Православної церкви Украини 
(ПЦУ), митрополит Вінницький і Барський. 

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
4. ієзуїти 5. Можайка 6. баптисти 
9. Варсонофій 10. мури 14. Брацлавська 
16. костел 17. Пятничанська 18. 
синагога 21. Бригантина 22. бароко

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. бункер 2. Миколаївська 
3. монастир 7. Київська 8. підземелля 
11. усипальниця 12. Артинов 13. клен 
15. Форос 19. орган 20. Симеон

ВІДПОВІДІ:
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ОВЕН 
Особисте життя може 
нарешті вас порадувати. 
Навіть найбільш неприступні 
фортеці впадуть під натиском 
вашої чарівності. Посміхайте-
ся і насолоджуйтесь життям, 
не чіпляючись до дрібниць.

ТЕЛЕЦЬ 
Тиждень може принести 
велику кількість розваг, 
романтичних переживань 
і цікавих зустрічей, навіть 
не виключена ситуація лю-
бовного трикутника. 

БЛИЗНЮКИ 
Ви зможете благополучно 
уникнути кризи у ваших сто-
сунках з коханою людиною і 
вдало обійдете всі підводні 
камені, якщо переступите 
через власні амбіції і гордість. 

РАК 
На любовному фронті 
може наступити тимчасо-
ве затишшя, але не варто 
засмучуватися. Подумайте, 
в чому проблема, проана-
лізуйте ситуацію. Поки ще 
не все втрачено, і багато що 
залежить тільки від вас. 

ЛЕВ 
У вас буде маса шансів 
на любовну пригоду, але і 
може абсолютно не виявити-
ся бажання їх використовува-
ти. Вірогідні цікаві і приємні 
події, і, може бути, дуже 
перспективне знайомство.

ДІВА 
Зараз ваше становище загро-
жує виявитися дуже крихким, 
тому тиждень не підходить 
для зізнань у коханні, зали-
ште поки все, як є на поточ-
ний момент. 

ТЕРЕЗИ 
Постарайтеся сприймати те, 
що відбувається, без зайвих 
емоцій, це дасть можливість 
змінити ситуацію в особис-
тому житті в кращий бік і 
поступово домогтися свого. 

СКОРПІОН 
У середині тижня вас, схо-
же, чекає серйозна розмова 
по душах, яка розставить 
все по своїх місцях, не бій-
теся бути відвертим. Ваші 
почуття взаємні. 

СТРІЛЕЦЬ 
Флірт і любовні стосунки 
на стороні поставлять ваші 
стосунки з коханою людиною 
під загрозу. Хочете уникнути 
скандалів — поводьтеся при-
стойно. 

КОЗЕРІГ 
Cвоєю байдужістю ви можете 
відштовхнути від себе кохану 
людину, тому бажано при-
ділити їй хоч трохи уваги. 
Субота — хороший день для 
побачень.

ВОДОЛІЙ 
Можливі кардинальні зміни 
у ваших стосунках з коханою 
людиною. Постарайтеся мо-
рально підготуватися до поді-
бного повороту подій. Будьте 
обережні зі словами. 

РИБИ 
Постарайтеся не образити 
кохану людину, вона буде як 
ніколи вразливою. У той же 
час вам може загрожувати 
неувага з її боку. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 26 ЛЮТОГО – 3 БЕРЕЗНЯ

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ 

— Як показує практика, чим 
сильніше людина у щось за-
лучена, тим більше каналів 
сприйняття вона підключає. 
Зворотне теж правильно. Якщо 
ви хочете знайти партнера, ко-
хання, отримати секс, або щоб 

сексуальне життя приносило більше задово-
лення, задійте більше каналів, за допомогою 

яких це задоволення можна отримувати.
Існує думка про те, що в світі є люди «візуали», 
«аудіали» і «кінестети». І що візуали думають 
картинками, аудіали звуками і так далі. Це 
не зовсім так. Насправді, кожен з нас може 
перемикатися від одного каналу до іншого, за-
лежно від необхідності. Тобто, якщо ви більше 
звикли мислити картинками, це не означає, що 
звуки або відчуття для вас не важливі. Більш 
того, використовуючи всю палітру почуттів, 

можна почати звертати увагу на те, на що ра-
ніше не звертали уваги. Щоб спокусити іншу 
людину, варто лише вразити її. Здавалося б, 
проста справа: «прийшов, побачив, переміг», 
але на любовному фронті не все так само про-
сто. Ви повинні бути привабливими, щоб 
вас захотіли. Тобто інша людина при погляді 
на вас, чи при спілкуванні повинна захотіти 
дивитися на вас, слухати вас, відчувати вас, 
нюхати вас, спробувати вас на смак.

Коментар експерта

ЩО З ТОГО, ЩО Є В КОЖНОГО, 
ЗНАДОБИТЬСЯ В СЕКСІ 

ЗІР 
Наші очі відповідають за ту саму картинку, яку бачимо 
ми і наш партнер. Тут важливо пам'ятати, що майже 
у 75% населення землі переважає візуальна система 
сприйняття. Простіше кажучи, більшість з нас мислить 
картинками, образами. Подумайте, що може поліпшити 
картинку у вашому сексі? Може варто оновити інтер'єр 
кімнати для кохання? Або відвідати спортзал задля 
більшої привабливості? Красива і приваблива білизна 
теж може допомогти скласти картинку. Не забувайте, що 
в першу чергу сексуальний інтерес настає саме від того, 
що ми бачимо. І тільки потім вмикаються всі інші канали.

СЛУХ 
Те, що ми чуємо до і під час сексу, дуже впливає на його 
якість. Саме тому звуками можна як зіпсувати секс, 
так його і поліпшити. Тут є ще один тонкий момент. 
Доведено, що людські біоритми синхронізуються 
з тією музикою, яку вони чують. Простіше кажучи, 
за допомогою музики і звуків можна спокусити. Але 
не тільки музика включає в себе слуховий канал 
сприйняття. Туди так само входить і голос, яким теж 
можна управляти. Грудний, глибокий голос завжди 
підсилює відчуття. Трохи практики і у вас все вийде!

ВІДЧУТТЯ 
Про те, як грати з відчуттями під час сексу, написано 
багато статей, трактатів і відзнято купу відео. 
Кинестетика — це один з найсильніших каналів 
відчуттів. Ним не варто нехтувати. Гаряче і холодне, 
погладжування і легкий біль. 
Усе це можна використовувати. Найчутливіші 
зони у кожної людини різні. Саме тому єдиною 
рекомендацією тут може бути вивчення свого тіла і тіла 
партнера. Сходіть на масаж, або курси масажу (друге 
навіть краще).

ЗАПАХИ 
Вважається, що запах — найсильніший канал 
сприйняття. Ви можете почути якийсь запах, а потім 
безпомилково вгадати його, якщо знайдете його ще 
раз. Можливо, ви чули про те, що багато магазинів з 
товарами харчування залучають своїх покупців саме 
за допомогою запахів. Якщо щось у світі є, чому б 
цим не скористатися? При роботі з запахами слід 
враховувати дві речі: необхідно максимізувати приємні 
запахи і мінімізувати неприємні. Якщо ви знаєте, що 
ваше тіло схильне до неприємних запахів, враховуйте 
це. Це стосується як жінок, так і чоловіків.

СМАКИ 
Смакова частина дуже важлива для більшості людей. 
Здавалося б, ну їжа і їжа. Але ні, смаки в цій справі 
можуть грати дуже важливу роль. Поєднання солодкого 
з солоним, гіркого з кислим в різних комбінаціях і 
варіаціях — все це допомагає пізнати повноту відчуттів 
і переживань. Вміння грати смаками доволі сильно 
впливає на протилежну стать. Саме з цієї причини 
продаються масла з різними смаками. Вершки, 
полуницю, банани можна теж віднести до цієї категорії. 
Або який-небудь цікавий напій, лікер або вермут.

Äâà íàéïîòóæí³øèõ ïîòÿãè 
ëþäèíè â ñâî¿õ ïðàöÿõ îïèñàâ 
Çèãìóíä Ôðåéä. Ïåðøèé ïî-
òÿã — öå åðîñ, öå ïîòÿã äî æèò-
òÿ. Äðóãèé — Òàíàòîñ, öå ïîòÿã 
äî ñìåðò³. Êîëè äî íàñ ïðè-
õîäèòü âåñíÿíå òåïëå ñîíå÷êî, 
âîíî ñïîíóêàº ïðîáóäæóâàòèñü 
äî æèòòÿ íå ëèøå ïðèðîäó íà-
âêîëèøíþ, àëå é ëþäñüêó. Ó íàñ 
ïðîáóäæóºòüñÿ æàãà äî æèòòÿ, 
äî ïðîäîâæåííÿ ðîäó, àëå íà-
ñïðàâä³, òî âñå åðîòè÷íèé ïî-
òÿã. Âèíÿòê³â íå ³ñíóº (õî÷à âè 
ìîæåòå öå ïðèõîâóâàòè â³ä ñåáå). 
Äëÿ òâàðèííîãî ñâ³òó òàêèé ïî-
òÿã îáóìîâëåíèé ô³ç³îëîã³÷íèìè 
ïðè÷èíàìè, àäæå ñàìå çàðàç íà-
ñòàº íàéñïðèÿòëèâ³øèé ÷àñ äëÿ 
íàðîäæåííÿ ïîòîìñòâà. Ó ëþäåé 
ïñèõ³êà âëàøòîâàíà ñêëàäí³øå ³ 
ç ïðèõîäîì òåïëà âîíè ìåíøå 
äóìàþòü ïðî ïîòîìñòâî, à á³ëü-
øå — ïðî çàäîâîëåííÿ. Òîáòî 
ñàì³ ðîçóì³ºòå, ö³ëêîì áëàãîäàòíà 
ïîðà íàñòàº äëÿ àêòèâíîãî ïî-
øóêó, ³ íå ëèøå ðåçóëüòàòèâíîãî, 
àäæå ñàì ïðîöåñ òåæ çàõîïëèâèé.

У АКТИВНОМУ ПОШУКУ 
Íà äóìêó ïñèõîëîã³â, ÷àñòà 

çì³íà ïàðòíåð³â, öå íîðìàëüíèé 
åòàï ðîçâèòêó ñåêñóàëüíîñò³ äëÿ 
ëþäèíè. Òóò ìîæíà àïåëþâàòè 
äî ñåðéîçíîñò³ òà â³äïîâ³äàëüíîñ-
ò³ âèáîðó ñóïóòíèêà æèòòÿ. À ùå, 
ïàðó-òð³éêó äåñÿòèë³òü òîìó ìè 
æèëè â îäíîð³äíîìó ñóñï³ëüñòâ³, 
êîëè îñîáëèâî¿   êîíêóðåíö³¿ íå ³ñ-
íóâàëî. Çàðàç âñ³ êîíêóðóþòü. ² 
äëÿ áàãàòüîõ ëþäåé ïåðåìîãè 

³íøèõ ìîæóòü áóòè íåñòåðïí³ 
÷åðåç íåìîæëèâ³ñòü äîòÿãíóòèñÿ 
äî íèõ ³ òèì á³ëüøå ïåðåïëþíóòè. 
Ñåêñóàëüíà æ óñï³øí³ñòü — öå 
ìîæëèâ³ñòü âèä³ëèòèñÿ íà çàãàëü-
íîìó òë³. Ñàìîñòâåðäæóâàòèñÿ 
òàêèì ÷èíîì íàáàãàòî ëåãøå, 
í³æ äîñÿãàòè â³ä÷óòíèõ óñï³õ³â 
ó ïðîôåñ³éí³é àáî ñîö³àëüí³é 
ñôåð³. Õî÷à â ëþäèíè º áàãàòî 
âàð³àíò³â ñàìîñòâåðäæåííÿ, àëå 
ñåêñ — íàéïðîñò³øèé.

НЕ СЕКСОМ ЄДИНИМ 
Õî÷à, ùîá â³ä÷óâàòè ñåáå âïåâ-

íåíî, ëþäèíà ïîâèííà ìàòè 
â ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ îñíî-
âí³ æèòòºâ³ ðåñóðñè. ¯õ áàãàòî, 
àëå îñíîâíèõ âñüîãî ÷îòèðè — 
ðîáîòà, ³ì³äæ, ðîäèíà, êîõàííÿ. 
Àêòóàëüí³ñòü êîæíîãî çàëåæèòü 
â³ä âíóòð³øí³õ ö³ííîñòåé ëþ-
äèíè ³ â³ä ð³çíèõ åòàï³â æèòòÿ. 
Â îäèí ïåð³îä ö³ííèì ðåñóðñîì 
ìîæå áóòè ³ì³äæ (çîâí³øí³é âè-
ãëÿä, çäîðîâ'ÿ, ñòèëü, òå, ÿê òåáå 
ñïðèéìàþòü ³íø³). Â ³íøèé — 
ñ³ì'ÿ. À äëÿ êîãîñü ïîñò³éíîþ 
ïîòðåáîþ ìîæå áóòè êîõàííÿ, 
âêëþ÷àþ÷è ³ ñåêñ, çðîçóì³ëî. 
Îäíèì âàæëèâ³ ñâîáîäà ³ ñïðà-
âåäëèâ³ñòü, ³íøèì — ãðîø³ ³ ñî-
ö³àëüíèé ñòàòóñ. À õòîñü áàæàº 
áàãàòî ñåêñó àáî ñòàòåâèõ ïàðò-
íåð³â, òîìó ³ áåðåçåíü â äîïîìî-
ãó. Äî ðå÷³, ñàìå âåñíÿíà ïîðà 
ìîæå äîïîìîãòè ³ â äîñÿãíåíí³ 
øâèäêîãî ùàñòÿ (à öå íå òàê âæå 
é ìàëî). Òîìó ùî õ³ì³÷íèé êîê-
òåéëü ãîðìîí³â ïðè ëþáîâíèõ 
ñòîñóíêàõ íó äóæå áàäüîðèòü.

Готуйсь  Навесні, коли природа 
пробуджується від зимової сплячки, 
активізуються і наші несвідомі бажання. 
Коротше кажучи — ми хочемо сексу. 
Комусь достатньо одного партнера (і 
добре, коли він є). А комусь, для відчуття 
смаку життя та гостроти емоцій, конче 
необхідні любовні трофеї. Як озброїтись 
для вдалого «полювання»? Не важливо, 
масово ви станете розставляти тенета, чи 
маєте намір полонити конкретну людину 

НЕЗАБАРОМ ВИХОДИМО 
НА ВЕСНЯНЕ ПОЛЮВАННЯ



КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
МАРІЯ МОРОЗ, ПЕРУКАР

— Подайте мені, будь 
ласка, оту плюшеву жопу.
— Це не жопа, це серце.
— Я 20 років працюю 
кардіохірургом, я знаю, 
який вигляд має серце.

***
Наближається весна. З-під ліжок з’являються 
перші ваги.

***
«Бери, скільки влізе!» — акція в секс-шопі.

***
— Лікарю, а який був би ідеальний зріст при 
моїй вазі?
— Чотири метри.

***
— Не люблю я лікарів! Роздягне тебе, 
покладе на тапчан, помацає всюди, де 
хоче, а потім руки миє після тебе, як після 
бомжихи.

***
— Від мене чоловік пішов.
— Ну і х… й з ним.
— В тому то вся біда!

***
— Софочко. Ви мені в борг не дасте?
— Семене Марковичу, я перепрошую, але 
«в борг» — це куди?

***
— Чув, Василь сім разів переписував заповіт!
— Так а хто його силував брати за жінку 
вчительку української мови?

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

20 RIA, 
Ñåðåäà, 26 ëþòîãî 2020

ОВЕН 
У вас есть прекрасная воз-
можность решить основные 
проблемы на работе.

ТЕЛЕЦ 
Вы будете особенно успеш-
но справляться с чужими 
проблемами.

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы будете в самой гуще 
событий. И всё будет вам 
удаваться. 

РАК 
На пути к осуществлению 
ваших планов окажется 
много соблазнов, способ-
ных увести вас в сторону. 

ЛЕВ 
Если вы не в силах изменить 
обстоятельства, попробуйте 
изменить отношение к ним. 

ДЕВА 
Смотрите на вещи реали-
стично, и надейтесь только 
на себя.

ВЕСЫ 
Вас ждет немало встреч, 
благодаря которым вы смо-
жете получить ценную для 
себя информацию.

СКОРПИОН 
Вас ждет солидная прибыль 
от тех вложений, которые вы 
сделали раньше. 

СТРЕЛЕЦ 
Неделя благоприятна для 
решения семейных про-
блем.

КОЗЕРОГ 
Благоприятное время для 
саморазвития и самосовер-
шенствования.

ВОДОЛЕЙ 
Вы сможете выбраться 
из болота текущих про-
блем и заняться приятными 
делами. 

РЫБЫ 
Неделя может оказаться 
достаточно напряженной 
в эмоциональном плане.

468739

470027

468786

468528
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)

Катерина, 17 років
Навчаюся на 3 курсі на юриста. Займаюсь 
спортом з дитинства: 8 років художньою 
гімнастикою, 2 роки волейболом, зараз — в 
тренажерному залі. Люблю нові знайомства 
і подорожувати. Пішла на проект, щоб 
спробувати свої сили і відкрити перед собою 
щось нове.

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»

РЕКЛАМА

НОГО ФОТО «МІС RIA-20222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ГОРО

468739
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)

ооків
аа. Займаюсь 
ххудожньою 
ллом, зараз — в 
оові знайомства 
ооект, щоб 
тти перед собою 

ЖЖЕ 

ттку розповідь про 
eedia.com.ua. 

у р ру р

RRIA»-2019 
сесію від фотостудії 
иивіші учасниці.

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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


