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Минуло рівно
20 років відтоді, як
у Вінницькій області
сталося найбільше за
всю її історію стихійне
лихо — заледеніння
2000 року
X

Пригадуємо, що
конкретно тоді
відбувалося у місті та
області, і розповідаємо,
як боролися з
наслідками негоди
с. 12-13
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НЕДОБУД НА СОБОРНІЙ
ГОТУЮТЬ ДО ПРОДАЖУ

ДУМКА
Тетяна
ВЛАСЮК
ВОЛОНТЕР

Дякую вам,
люди
Íåùîäàâíî, 5 ãðóäíÿ, â³äçíà÷àëè Ì³æíàðîäíèé äåíü
âîëîíòåðà. Ïðî ùî öå ñâÿòî?
Ïðî ëþäåé, çà ÿêèõ ÿ âäÿ÷íà á³äàì, ÿê³ ïðèõîäÿòü…
Ïðî òèõ, õòî í³êîëè
íå ñòî¿òü îñòîðîíü… Ïðî áàáóñü, ä³äóñ³â, ìàëå÷ó, æ³íîê,
÷îëîâ³ê³â, ï³äë³òê³â — ÿ çóñòð³÷àëà íàâ³òü âàã³òíèõ, ÿê³
äåâ'ÿòü ì³ñÿö³â â³äïàõóâàëè
íà ôðîíò.
Öå âàøå ñâÿòî, ñïðàâæí³
ëþäè! ² çîâñ³ì íå âàæëèâî,
êèì ñàìå âè îï³êóºòåñü —
òâàðèíêàìè, ³íòåðíàòàìè,
ðîäèíàìè, ÿê³ öüîãî ïîòðåáóþòü, ñòàðåíüêèìè, ë³êàðíÿìè, õâîðèìè, ïîòðåáàìè
ôðîíòó… Âè ³ º Âîëîíòåðè.
Âè ³ º ëþäè, ç ÿêèìè ìåí³
ùàñòèòü ïðîæèâàòè ñâîº
æèòòÿ.
Ñ³ì ðîê³â òîìó âñå çì³íèëîñü ³ íàâðÿä ÷è êîëèñü
áóäå ³íàêøå. Â ïåðøó ÷åðãó
ÿ â³éñüêîâèé âîëîòíåð ³ ìàþ
ºäèíó ìð³þ, ïîáà÷èòè ïîâíó
íàøó Ïåðåìîãó. Óêðà¿íñüêèé
ñòÿã íàä Êðèìîì, Ëóãàíñüêîì òà Äîíåöüêîì. Ìåìîð³àë íàøèõ Ãåðî¿â â öèõ
àºðîïîðòàõ. Ùîá ðîäèíè âæå
íå æèëè, çàòðèìàâøè ïîäèõ,
ïîêè ð³äí³ òàì… íà ïåðåäîâ³é. Ùî êîëèñü, ç ðó¿í ö³º¿
â³éíè çðîñòå Óêðà¿íñüêà Íàö³ÿ.
Ìî¿ íåéìîâ³ðí³ ëþäè, ç
ÿêèìè äîëÿ çâîäèòü ìåíå
ñ³ì ðîê³â ïîñï³ëü — ÿ äÿêóþ êîæíîìó ç âàñ. Ìîÿ
íàéêðàùà â ñâ³ò³ ðîäèíà ³
äðóç³ — ÿ äÿêóþ âàì
Ëþäè — äÿêóþ, çà òå ùî
âè º Ëþäüìè!
Íåõàé âñå äîáðî, ÿêå âè
íåñåòå, ïîâåðíåòüñÿ äî âàñ
ñòîðèöåþ.
Äóæå ïðîøó âàñ, çãàäàéòå
òèõ âîëîíòåð³â, ÿê³ ïîêëàëè
ñâîº æèòòÿ òà çäîðîâ'ÿ íà íàø³é â³éí³.

Закинута пам’ятка  Обласні депутати
пропонують продати «Промінь» наступного
року. Будівлю з 2001 року орендує
товариство «Оспром». Керівник фірми
обіцяв провести реконструкцію і, врештірешт, за гроші вінничан позбувся паркану
і риштування. Як будинок хотіли продати
на OLX і чому досі не завершили ремонт?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Îáëàñíà âëàäà
õî÷å âíåñòè êîðåêòèâè ó ñïèñîê
îá’ºêò³â, ÿê³ äîçâîëÿòü ïðèâàòèçóâàòè. Äåïóòàòàì ïðåäñòàâèëè
ðåçóëüòàòè Ïðîãðàìè ïðèâàòèçàö³¿ ó 2015–2020 ðîêàõ, çà ÿêîþ
áåç íîâîãî âëàñíèêà ëèøèâñÿ
«Ïðèáóòêîâèé áóäèíîê» íà ðîç³
âóëèöü Ñîáîðíà, 74 — Òåàòðàëüíà, 16 òà ùå äâà áóäèíêè â Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîìó.
«Çàâåðøèòè ¿õíþ ïðèâàòèçàö³þ êîì³ñ³ÿ ïðîïîíóº íàñòóïíîãî
ðîêó. Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè
îáëðàäè Âîëîäèìèð Ê³ñò³îí çàïðîïîíóâàâ ïðîâåñòè ³íâåíòàðèçàö³þ ìàéíà ñï³ëüíî¿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ³ âèçíà÷èòè ÷åðãîâ³ îá'ºêòè
äëÿ ïðèâàòèçàö³¿», — éäåòüñÿ
â ïîâ³äîìëåíí³ íà ñàéò³ îáëðàäè.
Áóä³âëÿ «Ïðèáóòêîâîãî áóäèíêó» º ïàì’ÿòêîþ àðõ³òåêòóðè, ïîáóäîâàíà íàïðèê³íö³ XIX — ïî÷àòêó XX ñòîë³òòÿ. Ñâîãî ÷àñó òàì
áóâ îäèí ç ïåðøèõ â³ííèöüêèõ
ê³íîòåàòð³â — «Ïðîì³íü».
Ó 2001 ðîö³ áóä³âëþ ïåðåäàëè â îðåíäó òîâàðèñòâó «Ðàéäóãà» (íèí³ «Îñïðîì»), ñòðîêîì
íà 30 ðîê³â. Êåð³âíèê ô³ðìè,
Îëåêñàíäð Ñåìåíêîâ, îòðèìàâ
íóëüîâó ñòàâêó îðåíäè íà ï’ÿòü
ðîê³â, ïðîòÿãîì ÿêèõ ìàëà áóòè

â³äðåìîíòîâàíà ñïîðóäà. À ïîò³ì,
îòðèìàâ îðåíäíó ïëàòó — 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü ùîì³ñÿöÿ..
Ó 2007 ðîö³ äåïóòàòè îáëðàäè
ðîçãëÿíóëè ïðîïîçèö³þ ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð ç îðåíäàðåì àáî
çá³ëüøèòè îðåíäíó ïëàòó. Àëå
âèáðàëè òðåò³é âàð³àíò — ïîâ³ðèëè «íà ñëîâî» Îëåêñàíäðó Ñåìåíêîâó. Â³í ïîîá³öÿâ äåïóòàòàì
äî òðåòüîãî âåðåñíÿ çàâåðøèòè
ðîáîòè. Ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ
ðîê³â êð³ì äîáóäîâè ÷åòâåðòîãî
ïîâåðõó òà çàì³íè áàëîê, ðîáîòó
íå áóëî âèêîíàíî.
Ó 2016 ðîö³ ìè çíàéøëè îãîëîøåííÿ íà ñàéò³ OLX, â ÿêîìó
íåâ³äîìèé ÷îëîâ³ê íà ³ì’ÿ «Îëåêñàíäð» ïðîäàº îðåíäîâàíèé íåäîáóä íà Ñîáîðí³é.
«Øóêàþ ³íâåñòîðà äëÿ çàâåðøåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ êîìåðö³éíî¿
áóä³âë³ (3570 êâàäðàòíèõ ìåòð³â)
â öåíòð³ Â³ííèö³ ç âñòóïîì â ïðàâà âëàñíîñò³, — ïèñàâ àâòîð îãîëîøåííÿ. — Â íüîìó ïëàíóºòüñÿ
ðîçì³ñòèòè ãîòåëüíèé êîìïëåêñ
ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ ç³ âñ³ºþ
íåîáõ³äíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ.»
Ö³íà — 15 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
Ïðîòå, ï³ñëÿ äçâ³íêà æóðíàë³ñòà
çà íîìåðîì â îãîëîøåíí³ — âîíî
çíèêëî.
Óë³òêó 2020 ðîêó â³ííèöüêà ìåð³ÿ âèð³øèëà ïðèáðàòè ïàðêàí ³
ðèøòóâàííÿ íàâêîëî «Ïðèáóòêîâîãî áóäèíêó», îñê³ëüêè ö³ êîíñòðóêö³¿ áóëè àâàð³éíèìè ³ ìîãëè
çâàëèòèñÿ íà ãîëîâè ïåðåõîæèì.

Чому не добудували і хто тепер орендар
Восени 2016 року обласні чиновники і орендар провели публічну
зустріч, щоб визначитися, що робити з «Променем»? Олександр
Семенков тоді казав, що хоче
викупити його, щоб потім взяти
кредит у банку на завершення робіт. Чиновники оцінювали будівлю
у 20 мільйонів гривень та сказали,
що «Оспром» сплачує за оренду
58 тисяч гривень щомісяця.
Також на зустрічі директор фірми
«Оспром» пояснив, чому роками
затягується реконструкція будівлі.
— Коли компанія отримала в оренду будинок, то ми дізналися, що
там є ще десять фірм, — розповідав у 2016 році Семенков. — Приступити до ремонтів ми не могли,
бо постійно «влізали» інші фірми,
з якими треба було розбиратися
у суді. Ми вже вклали у будівництво близько семи мільйонів
гривень, а на повне відновлення
треба 20–30 мільйонів. Ми готові

викупити будинок та завершити
реконструкцію вже за рік: фасад
відновимо за три місяці.
Чиновники і орендар домовилися, що будуть досліджувати стан
будівлі, внесуть її в перелік майна
на приватизацію. Проте результат,
бачимо, не змінився: «Промінь»
недобудований.
В документах обласного управління спільної комунальної
власності вказано, що будівлю
на Соборній/Театральній орендує
товариство «Оспром-2».
До березня 2020 року власником
фірми був Олександр Семенков,
але з того часу в компанії новий
власник — Роман Ларін. Він також є одним з двох співвласників компанії, яка володіє старим
будинком на Привокзальній,
про що розповідали в історії:
Дім, якого не зміг «поглинути»
ТЦ, тепер зносять. Що там буде?
(cutt.ly/HhQKqxI)

Що ви плануєте встигнути зробити до Нового року?

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН
Щосереди ми публікуємо
коментарі вінничан
щодо актуальних
подій міста. Раніше ми
опитували людей на
вулиці, зараз проводимо
таке опитування на
сторінці у Фейсбуці.
Ми дотримуємось
карантину і радимо для
вашої ж безпеки без
особливих потреб не
виходити з дому

«Промінь» вже 19 років в оренді. За словами орендаря,
його не змогли відремонтувати через інші десять фірм,
що були тут «прописані»

ТЕТЯНА КАРУК-ДЖИГА

ЮЛЯ ЖУЧЕНКО

OKSANA TRETIAK

СВІТЛАНА РИЖУК

СВЕТЛАНА ТРОФИМИНА

Теперішнє життя обрізало
всі кінці до якогось бажання.
Збирати гроші, щоб газовим
баригам заплатити, а для
себе, що з носа капне.

Я краще нічого загадувати
не буду, а всі справи почну
робити вже після нового
року) На цей рік, думаю,
предостатньо.

Ніяких глобальних планів
на найближчі кілька тижнів
не будую. Планую просто дочекатися Нового року і зустріти його у здоров'ї.

Хочу закінчити всі справи
на роботі, поздавати звіти і
пора вже готуватися до свята.
Чекаю цього нового року як
ніколи.

Планую з родиною поїхати
на відпочинок в гори. Ніколи
не каталася на лижах, треба
це виправляти. Сподіваюсь,
що погода не підведе.

484708
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СТАРОСТИ ОЧОЛИЛИ ТІ СЕЛА,
ЯКІ ОБ’ЄДНАЛИ З ВІННИЦЕЮ
Зміни для жителів  Гавришівка,
Вінницькі Хутори, Писарівка та
підпорядковані їм села, увійшли до складу
Вінницької міської ОТГ. Разом з тим,
замість сільрад — призначили старост.
Чим будуть опікуватися ці люди, які
мають обов’язки? І куди тепер мешканцям
передмістя їздити за довідками?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Íà ìèíóë³é
ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè,
20 ëèñòîïàäà,
äåïóòàòè ïîãîäèëè ñòâîðåííÿ
òðüîõ ñòàðîñòèíñüêèõ îêðóã³â.
Âîíè ñêëàäàòèìóòüñÿ ç ïðèì³ñüêèõ ñ³ë, ùî çà ð³øåííÿì Êàáì³íó
óâ³éøëè äî ñêëàäó Â³ííèöüêî¿
îá’ºäíàíî¿ ãðîìàäè. À ñàìå:
Äåñíÿíñüêèé îêðóã — ñåëèùå
Äåñíà.
Ñòàäíèöüêèé îêðóã — Ãàâðèø³âêà, Ìàë³ òà Âåëèê³ Êðóøëèíö³, Ñòàäíèöÿ.
Â³ííèöüêî-Õóò³ðñüêèé
îêðóã — Ïèñàð³âêà (ç³ Ù³òêàìè), Â³ííèöüê³ Õóòîðè.
Âîäíî÷àñ ì³ñüêà âëàäà äàëà
«çåëåíå ñâ³òëî» ïðîöåñó ë³êâ³äàö³¿ ñ³ëüñüêèõ ðàä. Êóäè òåïåð
ñ³ëüñüêèì ìåøêàíöÿì ¿çäèòè
çà äîâ³äêàìè? À ÿê òåïåð ñóáñèä³þ îôîðìèòè? ² ÷èì âçàãàë³
áóäóòü çàéìàòèñÿ òðè ñòàðîñòè
íà ñåëàõ, ÿêèõ ïðèçíà÷èëà ì³ñüêà âëàäà?
«ОБОВ’ЯЗКИ НЕ ЗМІНИЛИСЯ»
Ñåëèùå Äåñíà ç 2019 ðîêó º
÷àñòèíîþ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿
ãðîìàäè. Ç òîãî ÷àñó êîëèøíÿ
ñåëèùíà ãîëîâà Ãàëèíà Îáëèâà÷ ìàëà ïîñàäó ñòàðîñòè ç
ïðèñòàâêîþ «â. î.», à íà ìèíóë³é
ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè ñòàëà ñòàðîñòîþ
Äåñíÿíñüêîãî îêðóãó. Êàæå, ùî
¿¿ îáîâ’ÿçêè íå çì³íèëèñÿ.
— ßêùî æ ïîð³âíþâàòè ç
îáîâ’ÿçêàìè ñåëèùíîãî ãîëîâè, òî, çâ³ñíî, çíà÷íî á³ëüøà
â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà á³ëüøå ðîáîòè, — êàæå Îáëèâà÷. — ß ìàþ
âèäàâàòè äîâ³äêè, ïðåäñòàâëÿòè

³íòåðåñè ìåøêàíö³â ó âèêîíêîì³
ì³ñüêî¿ ðàäè, ìîæó â³äâ³äóâàòè ³ çàñ³äàííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ³
äåïóòàòñüê³ êîì³ñ³¿, ÿêùî òàì
ðîçãëÿäàþòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî
Äåñíè.
Íà çàì³íó ñåëèùí³é ðàä³, ÿêà
íàäàâàëà àäì³í³ñòðàòèâí³ ïîñëóãè, â Äåñí³ ïðàöþº â³ääàëåíà
ô³ë³ÿ «Ïðîçîðîãî îô³ñó»: º àäì³í³ñòðàòîð, ôàõ³âö³ äåïàðòàìåíòó
ñîöïîë³òèêè òà çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â.
— Ìåøêàíöÿì Äåñíè îôîðìëþþòü âñ³ íåîáõ³äí³ äîâ³äêè
íà ì³ñö³. Ó òîìó ÷èñë³, «Ìóí³-

Ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè
ìåøêàíö³â ñ³ë áóäóòü
³ äåïóòàòè. Ñåðåä íèõ
Äìèòðî Íàóìåíêî,
Âîëîäèìèð ×îðíîâîë
³ Ïåòðî Áàá³é÷óê
öèïàëüíó êàðòêó â³ííè÷àíèíà»
â íàñ ðîáëÿòü, ñóáñèä³¿ îôîðìëþþòü, — ãîâîðèòü Ãàëèíà Îáëèâà÷.
Êð³ì òîãî, ³íòåðåñè ìåøêàíö³â ó â³ííèöüê³é ìåð³¿ ïðåäñòàâëÿº íå ò³ëüêè ñòàðîñòà, à é
äåïóòàò.
— ß ÷ëåí âèêîíêîìó ì³ñüêî¿
ðàäè, à â³ä âèáîð÷îãî îêðóãó
ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè Äåñíè äåïóòàò ì³ñüêðàäè Âîëîäèìèð ×îðíîâîë, — ãîâîðèòü äåñíÿíñüêèé
ñòàðîñòà. — Á³ëüø òîãî, ìè ìàºìî
ñïðèÿííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà, ùî, â ö³ëîìó, äàº
ðîçâèòîê íàøîãî ñòàðîñòèíñüêîãî îêðóãó. Öå ìîæíà ïîáà÷èòè
íà ïðèêëàä³ òîãî, ÿê çì³íèëîñÿ
êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî, áëàãîóñòð³é ñåëèùà.

Передмістя Вінниці поділили на три округи. Очолили їх старости Владислав Кривешко,
Галина Обливач та Владислав Яклюшин (на фото — зліва-направо)
«ПЛІДНА СПІВПРАЦЯ
З ВІННИЦЕЮ»
Ìàë³ òà Âåëèê³ Êðóøëèíö³,
Ñòàäíèöÿ, Ãàâðèø³âêà, ÿê³ ðàí³øå áóëè â ñêëàä³ Ãàâðèø³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ÎÒÃ, òàêîæ òåïåð
÷àñòèíà îá’ºäíàíî¿ òåðãðîìàäè
Â³ííèö³. Íà ïîïåðåäí³é ñåñ³¿
ì³ñüêðàäè óòâîðèëè Ñòàäíèöüêèé
îêðóã, öåíòðîì îêðóãó âèçíà÷èëè
Ñòàäíèöþ.
Ñòàðîñòîþ ïðèçíà÷èëè êîëèøíüîãî ãîëîâó ñ³ëüñüêî¿ ÎÒÃ
Âëàäèñëàâà ßêëþøèíà.
— Ôàêòè÷íî, ïðîöåñ ïðèºäíàííÿ äî Â³ííèöüêî¿ ÎÒÃ áóâ
çàâåðøåíèé íà óñòàíîâ÷³é ñåñ³¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, — ãîâîðèòü ßêëþøèí. — Þðèäè÷íî, öå òðèâàòèìå
ùå äîâãèé ÷àñ, îñê³ëüêè ïîòð³áíî âíåñòè çì³íè ó äîêóìåíòàö³þ
ì³ñüêî¿ ðàäè, çàâåðøèòè ïðîöåñ
ðåîðãàí³çàö³¿ ñåëèùíèõ ðàä òîùî.
Ùîäî àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã,
òî ñòàðîñòà Ñòàäíèöüêîãî îêðóãó
êàæå, ùî áóäóòü ðîáèòè â³ääàëåí³
ðîáî÷³ ì³ñöÿ «Ïðîçîðîãî îô³ñó»
çà ïðèêëàäîì Äåñíè.
— Íàøå çàâäàííÿ íå óð³çàòè
ê³ëüê³ñòü àäì³íïîñëóã, ÿê³ íàäàâàòèìóòüñÿ íà ì³ñöÿõ, à íàâïàêè —
çá³ëüøèòè ¿õ, ïîêðàùèòè ÿê³ñòü

Які довідки даватиме староста
Депутати міської ради затвердили положення про старосту, де
чітко визначений перелік прав та
обов’язків посадовця. Зокрема,
прописали і те, що староста може
надавати фізичним та юридичним особам, які проживають/
знаходяться на території відповідного старостинського округу,

довідки на їх вимогу, а саме:
 про склад сім’ї;
 про місце проживання; про
осіб, які знаходяться на утриманні;
 довідку-характеристику;
 про утримання допоміжного
господарства;
 про здачу в найм житла;

 про догляд за дітьми чи людьми похилого віку;
 про вирощування с/г продукції;
 про засвідчення особи при
втраті паспорта.
Повний перелік прав і обов’язків
старости є за цим посиланням:
cutt.ly/Dhbhxim.

òà øâèäê³ñòü íàäàííÿ, — êàæå
Âëàäèñëàâ ßêëþøèí.
Ùî ö³êàâî, ðàí³øå ßêëþøèí êðèòè÷íî ñòàâèâñÿ äî ³äå¿
îá’ºäíàííÿ ç Â³ííèöåþ. Ùå íàâåñí³ â³í ãîâîðèâ, ùî íå â³ðèòü
ó ðîçâèòîê ¿õíüî¿ ñ³ëüñüêî¿ ãðîìàäè ó ñêëàä³ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ÎÒÃ. Êàçàâ, ùî ì³ëüéîíè
ãðèâåíü ç îá'ºäíàíîãî áþäæåòó
áóäóòü íàïðàâëÿòè íà ðîçáóäîâó
Â³ííèö³, à íå ïðèì³ñüêèõ ñ³ë.
Á³ëüø òîãî, ùå îäíèì àðãóìåíòîì ïðîòè îá’ºäíàííÿ ç ì³ñòîì,
ßêëþøèí òîä³ íàçèâàâ íåð³âí³
ïàðòíåðñüê³ â³äíîñèíè. Çîêðåìà, êîëè äåðæàâà â³ä Ñòàäíèö³
«â³äð³çàëà» 500 ãåêòàð³â òåðèòîð³¿
òà ïåðåäàëà ¿õ Â³ííèö³, áåç êîìïåíñàö³é äëÿ ñ³ëüñüêèõ áþäæåò³â.
— Ââàæàþ, ùî Ãàâðèø³âñüêà
îá’ºäíàíà ãðîìàäà ìîãëà á ³ñíóâàòè îêðåìî. Àëå çà íàñ âñå
âèð³øèëè. ² ë³êâ³äàö³ÿ Ãàâðèø³âñüêî¿ ÎÒÃ ôàêòè÷íî ñòàëàñÿ
20 ëèñòîïàäà, íà ïåðø³é ñåñ³¿
ì³ñüêî¿ ðàäè. Òîìó äàë³ ìè ìàìî
êîíñòðóêòèâíî òà ïë³äíî ñï³âïðàöþâàòè ç äåïóòàòñüêèì êîðïóñîì òà âèêîíàâ÷èì êîì³òåòîì Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè, — ñòðèìàíî
â³äïîâ³â Âëàäèñëàâ ßêëþøèí.
ßêëþøèí, ÿê ³ ñòàðîñòà Äåñíè
Ãàëèíà Îáëèâà÷, º ÷ëåíîì âèêîíêîìó. Ó ì³ñüê³é ðàä³ ïðåäñòàâíèêîì Ñòàäíèöüêîãî îêðóãó
º Ïåòðî Áàá³é÷óê.
«НЕ ТІЛЬКИ ДОВІДКИ,
А Й РОБОТА НА ОКРУЗІ»
Îñòàíí³é òà íàéá³ëüøèé ñòàðîñòèíñüêèé îêðóã â íàø³é
òåðãðîìàä³ — Â³ííèöüêî-Õóò³ðñüêèé. Êð³ì Â³ííèöüêèõ Õóòîð³â,
â íüîãî âêëþ÷èëè ùå Ïèñàð³âêó

ç³ Ù³òêàìè. Ñòàðîñòîþ ïðèçíà÷èëè Âëàäèñëàâà Êðèâåøêà, ÿêèé
ïðåäñòàâëÿòèìå ³íòåðåñè 15 òèñÿ÷
ìåøêàíö³â îêðóãó â ì³ñüêðàä³.
— Öåíòð îêðóãó áóäå ó Â³ííèöüêèõ Õóòîðàõ, â ïðèì³ùåíí³
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. Àëå, ùîá ìåøêàíö³ Ïèñàð³âêè òà Ù³òîê íå áóëè
â³äð³çàí³ â³ä ïîñëóã, òî â ìåíå
ïðàöþâàòèìå ³ çàñòóïíèê, ÿêèé
îáñëóãîâóâàòèìå ö³ ñåëà, — êàæå
Êðèâåøêî.
Íà çàì³íó ñ³ëüñüêèì ðàäàì
òàêîæ áóäóòü ô³ë³¿ «Ïðîçîðèõ
îô³ñ³â». Ñòàðîñòà ðîçïîâ³äàº, ùî
ïðàöþâàòèìóòü àäì³í³ñòðàòîðè òà
ê³ëüêà ðàç³â íà òèæäåíü áóäóòü
ïðè¿æäæàòè ôàõ³âö³ ç ì³ñüêèõ
äåïàðòàìåíò³â, ùîá îôîðìèòè,
äëÿ ïðèêëàäó, ñóáñèä³¿, ïîãîäèòè
çåìëåâïîðÿäí³ äîêóìåíòè òîùî.
Âåäóòüñÿ ïåðåìîâèíè ³ ùîäî
â³ääàëåíîãî ì³ñöÿ äëÿ ôàõ³âöÿ ç
Ïåíñ³éíîãî ôîíäó. Òàêîæ äî Â³ííèöüêèõ Õóòîð³â áóäå ïðè¿æäæàòè þðèñò, ùîá íàäàâàòè áåçêîøòîâíó ïðàâîâó äîïîìîãó.
— ß òåæ áóäó âèäàâàòè äîâ³äêè, º ÷ëåíîì âèêîíêîìó òà
ìîæó â³äâ³äóâàòè ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè, — ãîâîðèòü Êðèâåøêî. — Àëå
êð³ì ïàïåðîâî¿ ðîáîòè, â ìåíå
º ïîñò³éíà ïðàöÿ íà ñòàðîñòèíñüêîìó îêðóç³: ïðèéìàòè ëþäåé,
ðåàãóâàòè íà ñêàðãè ³ çâåðíåííÿ,
êîíòðîëþâàòè âèêîíàííÿ ð³øåííÿ, âèíîñèòè îô³ö³éí³ ïðîïîçèö³¿
íà âèêîíêîì.
Âëàäèñëàâ Êðèâåøêî ÿê ñòàðîñòà óâ³éøîâ ó ñêëàä âèêîíêîìó.
Êð³ì òîãî, ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè
ìåøêàíö³â Â³ííèöüêî-Õóò³ðñüêîãî îêðóãó ó ì³ñüêðàä³ áóäå Äìèòðî
Íàóìåíêî, êîëèøí³é ïèñàð³âñüêèé ñåëèùíèé ãîëîâà.
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КОМПЛЕКС НА 16 ПОВЕРХІВ
ПОБУДУЮТЬ БІЛЯ ПАРКУ
Нова будівля  Висотку з басейном,
офісами та готелем на 132 номери хочуть
звести впритул до Центрального парку
імені Леонтовича. Замовник об’єкта,
товариство «КАО Холдинг», отримав
від виконкому містобудівні умови
для проектування комплексу. Цьому
передували громадські слухання,
на яких погодили ініціативу
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Âèêîíêîì ì³ñüêðàäè, 26 ëèñòîïàäà, íàäàâ äàí³
äëÿ ïðîåêòóâàííÿ íîâîãî êîìïëåêñó: çáèðàþòüñÿ ïîáóäóâàòè
16-ïîâåðõ³âêó ïîáëèçó ïàðêó,
íà âîñüìè ä³ëÿíêàõ ³ç çàãàëüíîþ
ïëîùåþ çàáóäîâè 67 ñîòîê.
À ïåðåä öèì ïðîâåëè ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ. Íà íèõ çàâ³òàëè
43 ìåøêàíö³ ì³ñòà, ÷èíîâíèêè,
ïðåäñòàâíèêè ³íâåñòîðà.
ЯКІ ПЛАНИ В ІНВЕСТОРА
Ç ïðåçåíòàö³¿, ÿêó ïîêàçàëè
íà ñëóõàííÿõ, ä³çíàëèñü, ùî
ó êîìïëåêñ³ ïëàíóþòü çðîáèòè ãîòåëü (132 íîìåðè), îô³ñè
(44 ïðèì³ùåííÿ), êàôå, ñïîðòèâíó çîíó ç 25-ìåòðîâèì áàñåéíîì, ðåñòîðàí, êîíôåðåíöõîë íà 135 ì³ñöü. Íà âóëèö³ áóäå
ïàðê³íã íà 198 ì³ñöü.
Äëÿ áóä³âíèöòâà êîìïëåêñó çàñòîñóþòü ðÿä òåõíîëîã³÷íèõ ð³øåíü: çåëåíèé ïàðê íà äàõó, ï³äçåìíèé ïàðê³íã, åëåêòðîçàðÿäêè
äëÿ òðàíñïîðòó, ðîçóìíèé ïîëèâ
äîùîâîþ âîäîþ, øâèäê³ñí³ ë³ôòè
òà íàâ³òü âëàñíà â³òðîåëåêòðîñòàíö³ÿ. Íàéâèùà òî÷êà áóä³âë³ —
69 ìåòð³â.
Ó ïëàíàõ ñòâîðèòè àòð³óì
(ñâ³òëîâèé êîëîäÿçü) â öåíòð³

áóä³âë³, ç òðåòüîãî äî 14 ïîâåðõó. Íà 14 ïîâåðñ³ — â³äêðèòè
âëàñíèé ïàðê-äâîðèê.
²íâåñòîð íîâîáóäó õî÷å, àáè
ïîëîâèíó ïëîù³ âñ³º¿ áóä³âë³, 22 ç
40 òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ ìåòð³â, çàéìàëè îô³ñè.
«Çà ðåçóëüòàòàìè îáãîâîðåííÿ, ïåðåâàæíîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â, â³ä ÷èñëà çàðåºñòðîâàíèõ
ó÷àñíèê³â ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü,
ïðèéíÿòà ðåçîëþö³ÿ — «Ïîãîäèòè ìîæëèâîñò³ ðîçòàøóâàííÿ
«Áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî êîìïëåêñó çà àäðåñîþ: âóë. Ìàã³ñòðàòñüêà», — éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³
íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè. Ùî æ îáãîâîðþâàëè íà ñëóõàííÿõ ³ ÿê³
áóëè çàóâàæåííÿ?
ЗАБУДОВА НЕ СТОСУЄТЬСЯ
ПАРКУ
— ß áóâ íà ñëóõàííÿõ ÿê ñëóõà÷. Äî òîãî, ùî ðîçêàçàâ ³íâåñòîð — ó ìåíå íå áóëî çàóâàæåíü.
Áî öå æ íå íàøà òåðèòîð³ÿ — öå
ïðèâàòí³ ä³ëÿíêè, ÿê³ ìåæóþòü ç
ïàðêîì, — êàæå äèðåêòîð Öåíòðàëüíîãî ïàðêó Þð³é Ïðèéìàê.
Ïèòàºìî, ÷è áóäå öåé îá’ºêò
íàäàë³ âèêîðèñòîâóâàòè ³íôðàñòðóêòóðó ïàðêó?
— Í³, ïðî öå íå éøëà ìîâà. Àí³
íàøó ñòîÿíêó, àí³ ëóíà-ïàðêîâó
çîíó ³íâåñòîð íå áóäå âèêîðèñòîâóâàòè. Äî òîãî æ, ì³æ íàìè
ëèøàºòüñÿ ùå îäíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ÿêà â³äìåæîâóº òåðèòîð³þ

Хто замовник будівництва?
Замовником документації на цей
об'єкт є товариство «КАО-Холдінг». За даними системи
Youcontrol, фірма заснована
у 2008 році. Його керівником
та власником є Вадим Швець.
Статутний капітал підприємÙîòèæíåâèê «RIA»

Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
ñåð³ÿ ÕÌ ¹1069-427 ÏÐ â³ä 30.06.2020 ð.,
âèäàíå Ì³í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè
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

ства — 4 мільйони 780 тисяч
гривень. Основний вид діяльності компанії — Будівництво
житлових і нежитлових будівель. Однак нам не вдалося
знайти попередні об’єкти від
цієї компанії.

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 200149

Hàêëàä 17 900

Будівля матиме складну геометричну форму.
У її будівництві планують застосувати ряд технологічних
рішень, серед яких парк-дворик на 14 поверсі, вітряна
електростанція, розумний полив дощовою водою тощо
ïàðêó â³ä ö³º¿ çàáóäîâè, — â³äïîâ³â Ïðèéìàê.
Çàçâè÷àé, íà ñëóõàííÿõ ïðåäñòàâíèêè ³íâåñòîðà îãîëîøóþòü,
÷èì áóäóòü äîïîìàãàòè ñóñ³äàì.
Íàïðèêëàä, êîëè áóëè ñëóõàííÿ
ùîäî çíåñåííÿ áóä³âë³ ðåñòîðàíó «Êåëüöå» ³ ïîáóäîâè íà éîãî
ì³ñö³ æèòëîâîãî êîìïëåêñó, ³íâåñòîð îá³öÿâ çàïëàòèòè çà íîâ³
òðóáè òà ïîäâ³ð’ÿ äëÿ ìåøêàíö³â
ñóñ³äíüîãî äîìó.
— Ìîæëèâî, ³íâåñòîð íàì
äîïîìîæå ç ðåìîíòîì ëàâî÷îê.
Êîíêðåòíèõ íàì³ð³â ùå íåìàº.
Çâ³ñíî, õîò³ëîñÿ á, ùîá â³í áðàâ
àêòèâíó ó÷àñòü â ðîçâèòêó ïàðêó, — ãîâîðèòü Þð³é.
ВІДКРИЄ «СКРИНЬКУ
ПАНДОРИ»
Ë³äåðêà â³ííèöüêîãî «Àâòîìàéäàíó» Òà¿ñà Ãàéäà òàêîæ áóëà
íà ñëóõàííÿõ ùîäî «ñòºêëÿøêè»
â ïàðêó.
— Ï³øëà íà ñëóõàííÿ, áî áóëî
÷èìàëî ïèòàíü. ² ÿ ºäèíà, õòî
ïðîãîëîñóâàëà «ïðîòè» çàáóäîâè, — êàæå àêòèâ³ñòêà. — Ó ìåð³¿
ëóêàâëÿòü, êîëè ãîâîðÿòü, ùî öÿ
òåðèòîð³ÿ íå íàëåæèòü Öåíòðàëüíîìó ïàðêó. Áî ðàí³øå öå áóëà
òåðèòîð³ÿ ïàðêó, à äåÿê³ ä³ëÿíêè º
â êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ é ïðîñòî
ïåðåäàí³ â îðåíäó.
Çà êàäàñòðîâîþ ìàïîþ, öÿ ÷àñòèíà òåðèòîð³¿ ïîä³ëåíà íà 15 çå-

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»),
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua
Ãîëîâíèé ðåäàêòîð:
Âàäèì ÏÀÂËÎÂ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð:
Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿
òåë. (0432):

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê. Áóä³âíèöòâî
ïëàíóºòüñÿ íà âîñüìè ç íèõ.
Ó âëàñíîñò³ ³íâåñòîðà ÷îòèðè
ä³ëÿíêè, ðåøòà — êîìóíàëüíà
âëàñí³ñòü, ùî ïåðåäàíà â îðåíäó.
— Ùå áóëî òàêå òâåðäæåííÿ,
ùî öÿ òåðèòîð³ÿ çàõàðàùåíà,
ãðîìàäîþ í³ÿê íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ, — êàæå Òà¿ñà. — Íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ, áî êîìóíàëüí³
ñëóæáè íå äîãëÿäàëè çà ö³ºþ òåðèòîð³ºþ. ² òàê ìîæíà áóäü-ÿêå
ì³ñöå äîâåñòè äî ðîçðóõè, ùîá
ïîò³ì ïåðåäàòè â ïðèâàòí³ ðóêè.
Çà ñëîâàìè àêòèâ³ñòêè, ïîáóäîâà öüîãî êîìïëåêñó ìîæå
â³äêðèòè «ñêðèíüêó Ïàíäîðè».
— Ó ìåíå º âåëèê³ ñóìí³âè,
ùî ëèøå ö³ºþ «ñòºêëÿøêîþ»
îáìåæèòüñÿ çàáóäîâà ïàðêó. Òóò
40 ãåêòàð³â ó öåíòð³ ì³ñòà, ê³ëüêà
îá’ºêò³â, òàê³ ÿê Ë³òí³é òåàòð ÷è
«Ï³êîâà äàìà», ùî íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ òà àâàð³éí³, — ãîâîðèòü
Ãàéäà. — Òîìó ºäèíèì çàïîá³æíèêîì ìàéáóòí³ì ÒÖ, îô³ñàì òà
ìàãàçèíàì ó ïàðêó ìîæå ñòàòè
þðèäè÷íî îôîðìëåíà ä³ëÿíêà.
Ñòàòóñ «ïàì’ÿòêà ñàäîâîãî òà
ìîíóìåíòàëüíîãî ìèñòåöòâà»
íå âðÿòóº.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, ó Â³ííèö³ ò³ëüêè äâà ïàðêè ìàþòü þðèäè÷íî
îôîðìëåí³ ìåæ³ ä³ëÿíîê — ïàðê
Äðóæáè íàðîä³â òà ïàðê «Õ³ì³ê».
Ðåøòà, â òîìó ÷èñë³ é Öåíòðàëüíèé ïàðê, áåç òàêî¿ äîêóìåíòàö³¿.

КОРОТКО
Про ялинкові
базари
 Ó Â³ííèö³ ç 15 ãðóäíÿ
ñòàðòóþòü ÿëèíêîâ³ áàçàðè.
Âñüîãî ¿õ áóäå ï'ÿòü.
«Â³ííè÷àíè çìîæóòü ïðèäáàòè ñâÿòêîâó àòðèáóòèêó
íà ïëîù³ ïåðåä ðèíêîì
«Óðîæàé» (âóë. Ïèðîãîâà, 49), íà ïëîù³ ïåðåä
ðèíêîì «Öåíòðàëüíèé»
(ïð. Êîöþáèíñüêîãî, 13),
á³ëÿ ÒÖ «Âèøåíüêà» (âóë.
Êåëåöüêà, 122 à), íà ïëîù³
Ïðèâîêçàëüíà, 1 òà íà âóë.
Âàòóò³íà, 18», — çàçíà÷àþòü
íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè.
ßê ðîçïîâ³ëà ïåðøà çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó àäì³í³ñòðàòèâíèõ
ïîñëóã Îëåíà Ãóçëÿêîâà,
òîðã³âëÿ ïðîâîäèòèìåòüñÿ ç
äîòðèìàííÿ óñ³õ ðåêîìåíäîâàíèõ ïðîòèåï³äåì³÷íèõ
çàõîä³â.
— Íîâîð³÷í³ ÿëèíêè òà
ïðèêðàñè ó çàçíà÷åíèõ
ì³ñöÿõ ìîæíà áóäå ïðèäáàòè äî 31 ãðóäíÿ âêëþ÷íî, —
êàæå Ãóçëÿêîâà. — Òîðã³âëÿ
âåñòèìåòüñÿ ç äîòðèìàííÿì óñ³õ ðåêîìåíäîâàíèõ
ïðîòèåï³äåì³÷íèõ çàõîä³â:
äîòðèìàííÿ ñîö³àëüíî¿
äèñòàíö³¿, â³äâ³äóâà÷³ ³ ïðîäàâö³ ìàþòü áóòè â ìàñêàõ.
Öüîãîð³÷, íàãàäàºìî,
ãîëîâíî¿ â³ííèöüêî¿ ÿëèíêè â Öåíòðàëüíîìó ïàðêó
³ìåí³ Ëåîíòîâè÷à íå áóäå,
à ñâÿòêîâ³ çàõîäè ïðîéäóòü
â îíëàéí-ôîðìàò³.
Випуск №23 (1149)
Двоваріантні двоходові задачі на кооперативний мат.
Задача №2588-2591
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

h2

2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №48 (1518) від 2 грудня 2020 року
Задача №2584
I. 1. Tc5! Tb5 2. d5 Tb6x II. 1. Ce6! Tc5+ 2. Kpd4 Te5:c7x
Задача №2585
A. 1. Kh6! Kpg6 2. Kg8 Th7x B. Kf8! Kpf7 2. Kh7 Tg8x
Задача №2586
A. 1. b3! Kpd1 2. b2 Ta3x B. 1. d3! Kpb1 2. d2 Te3x
Задача №2587
I. 1. Kpg3! Tf4 2. Kph3 Tf3x – ідеальний мат
II. Kpf2! Ch4+ 2. Kpf1 Te1x – правильний мат
Задача №2581
I. 1. Kpg7! Kf8 2. Kph8 T:h7x II. 1. Kpe6! Td5 2. f6 (Kf6x?)! Kf4x

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.
Åëåêòðîíí³ âåðñ³¿ âèäàííÿ ìîæíà ïåðåãëÿíóòè çà ïîñèëàííÿì www.ria.ua

М. Пархоменко

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ
Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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ЯКИЙ ФІЛЬМ ЗНІМАЛИ У ВІННИЦІ?
Подія  Центр нашого міста рік тому
перетворився на кіностудію: на Соборній
знімали масові сцени для майбутнього
фільму про Вінницю в роки Другої світової
війни, де частина акторів — вінничани.
Поговорили з режисером кіно Валерієм
Шалигою про сюжет, процес зйомок та
майбутню прем'єру, яка відбудеться у Вінниці
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Ðåæèñåð ô³ëüìó
«Â³äëóííÿ» Âàëåð³é Øàëèãà ñàì
â³ííè÷àíèí. Ó Â³ííèö³ çí³ìàâ äàëåêî íå ïåðøèé
ô³ëüì. Ç îñòàíí³õ: «Òðèìàé á³ëÿ
ñåðöÿ» ïðî ³ñòîð³þ á³éöÿ ÀÒÎ ³
«Òàºìíà îïåðàö³ÿ» ïðî Ñèìîíà
Ïåòëþðó. Íîâèé ô³ëüì «Â³äëóííÿ» ðîçïîâ³äàº ïðî ïîä³¿ ïåðøèõ
ì³ñÿö³â îêóïàö³¿ ó Â³ííèö³ òà ìàñîâå çíèùåííÿ ºâðå¿â 19 âåðåñíÿ
1941 ðîêó.
— ²ñòîð³ÿ Â³ííèö³ ìåí³ íå áàéäóæà, à êîëè ÿ ïðî÷èòàâ êíèæêó
Âàñèëÿ Êóë³êîâà «Îêóïàö³ÿ Â³ííèö³», òî çðîçóì³â, ùî â³ííè÷àíè, éìîâ³ðíî, ìàëî çíàþòü ïðî
ö³ ïîä³¿. Õî÷à, êîëè ÿ òîðêíóâñÿ
ö³º¿ òåìè ãëèáøå, òî âèÿâèëîñü,
ùî ñèòóàö³ÿ äóæå ñóïåðå÷ëèâà
³ íåîäíîçíà÷íà, — ðîçïîâ³äàº
Âàëåð³é Øàëèãà. — Àëå, êð³ì
âèñâ³òëåííÿ ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é
ìàñîâîãî çíèùåííÿ ºâðå¿â, ÿ ùå
äóìàâ ïðî òå, ùî é çàðàç ó íàñ

éäå â³éíà ³ ëþäÿí³ñòü íàðîäó ÷åðåç â³éíè äóæå çì³íþºòüñÿ. Ì³é
ô³ëüì íå ³ñòîðè÷íèé ïåðåêàç,
à øâèäøå ìè ïîêàçóºìî, ùî â³éíà ðîáèòü ç ëþäÿí³ñòþ òà ëþäüìè çàãàëîì. Íà îñíîâ³ ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é ìè çðîáèëè óìîâíèé
ì³ñòîê ó ñó÷àñí³ñòü.
Çéîìêè ñòð³÷êè ïðîõîäèëè
âë³òêó 2019-ãî. Çà ñëîâàìè ðåæèñåðà, çéîìêè áóëè âàæê³ é
ö³êàâ³. Êàæå, ó ñó÷àñíîìó ì³ñò³
â³äòâîðèòè ïîä³¿ 1941 ðîêó, çâè÷àéíî, ñêëàäíî.
— Ó Â³ííèö³ âæå ìàëî ùî çàëèøèëîñÿ â³ä òèõ ÷àñ³â. Ìè çí³ìàëè âèá³ðêîâî, øìàòî÷êàìè.
Êð³ì Â³ííèö³, çéîìêè ïðîõîäèëè
é ó ³íøèõ ì³ñòàõ, äå çáåðåãëàñÿ
ÿêàñü àðõ³òåêòóðà òà ïðèñóòíÿ â³äïîâ³äíà ì³ñöåâ³ñòü, — ïðîäîâæóº
ðåæèñåð. — Ïåðøèé çí³ìàëüíèé
äåíü ïðîâåëè íà Ñîáîðí³é, ùîá
çíàêîâî ïîêàçàòè, ùî ä³¿ ô³ëüìó
â³äáóâàþòüñÿ ó Â³ííèö³. Âðàõîâóþ÷è çáåðåæåíó áðóê³âêó òà äåÿê³
áóäèíêè, âèãëÿäàº öå àâòåíòè÷íî.
Àëå âàæêî áóëî çíàéòè ì³ñöÿ, äå
íåìàº êîíäèö³îíåð³â, ºâðîâ³êîí

÷è, íàïðèêëàä, ãðàô³ò³. Àëå öå á³äà
íå ò³ëüêè Â³ííèö³, à é óñ³õ ì³ñò
êðà¿íè. ß êîëèñü çí³ìàâ ô³ëüì
ó Ëüâîâ³, òî âçàãàë³ áóâ çäèâîâàíèé, ÿê ó òàêîìó ³ñòîðè÷íîìó ì³ñò³, ÿêå á ìàëî ïðèâàáëþâàòè ñâîºþ
àðõ³òåêòóðîþ, òàêà íåïðèãëÿäíà
êàðòèíêà äëÿ ê³íåìàòîãðàô³ñò³â.
Çà ñëîâàìè Âàëåð³ÿ Øàëèãè,
íèí³øí³ìè òåõíîëîã³ÿìè ìîæíà ðîáèòè âñå, ùî çàâãîäíî, ³
íàâ³òü, íàïðèêëàä, íàìàëþâàòè
áóäèíêè, àëå äëÿ öüîãî ïîòð³áíå
çíà÷íå ô³íàíñóâàííÿ. Ñòð³÷êà æ
Âàëåð³ÿ — öå íåçàëåæíå àâòîðñüêå ê³íî, ÿêå çí³ìàëîñÿ áåç ï³äòðèìêè Äåðæê³íî.

Ðåæèñåð êàðòèíè
«Â³äëóííÿ» Âàëåð³é
Øàëèãà ñàì
â³ííè÷àíèí. Ó Â³ííèö³
çí³ìàâ äàëåêî
íå ïåðøèé ô³ëüì
— Îñê³ëüêè âåëèêèõ ô³íàíñ³â
ó íàñ íå áóëî, òî ïåðåâàãó ìè
íàäàâàëè ðåàëüíèì ì³ñöÿì. Àëå
ó öüîìó ³ º ïåâíèé ñåíñ — çí³ìàòè àâòåíòè÷í³ ðå÷³, áî âîíè
â ê³íî çàêàðáîâóþòüñÿ ³ çàëèøàþòüñÿ íà ìàéáóòíº, — ãîâîðèòü
â³ííè÷àíèí. — Êîëèñü ÿ çí³ìàâ
ó Â³ííèö³ ô³ëüì «Äàëåêèé ïîñòð³ë» â 2004 ðîö³, ³ çàðàç, êîëè
ÿ éîãî äèâëþñü, òî âóëè÷êè, ÿê³
òîä³ ùå ÿ ì³ã çíÿòè, âæå âèãëÿäàþòü çîâñ³ì ïî-³íøîìó. Ç ÷àñîì
âñå çì³íþºòüñÿ, àëå çàëèøàºòüñÿ íà åêðàí³. Ì³é â÷èòåëü Àðòóð
Âîéòåöüêèé òåæ ñâî¿ îäí³ ç ïåðøèõ ô³ëüì³â çí³ìàâ ó Â³ííèö³, ³

У вінницьких сценах «Відлуння» ролі також грали
місцеві жителі. Серед них, до прикладу, гуморист
Олександр Шемет (другий ліворуч)
ó öèõ ñòð³÷êàõ ìè ìîæåìî áà÷èòè
ì³ñòî 60-òèõ ðîê³â.
Çà ñëîâàìè Âàëåð³ÿ, âîíè
íå ïîäàâàëè ñòð³÷êó íà ô³íàíñóâàííÿ Äåðæê³íî ç ð³çíèõ ïðè÷èí.
Íà éîãî äóìêó, íà ñüîãîäí³øí³é
äåíü äåðæàâà íàâðÿä áè âçÿëàñü
ô³íàíñóâàòè ñàìå òàêó òåìàòèêó.
— Ó ñþæåò³ ñòð³÷êè º òðè ³ñòîð³¿ îñíîâíèõ ïåðñîíàæ³â, ÿê³
â ê³íö³ çâîäÿòüñÿ â îäíó. ² öå äàòà
19 âåðåñíÿ 1941 ðîêó, çà ³ñòîðè÷íèìè äàíèìè — äåíü ïåðøîãî
ìàñîâîãî ðîçñòð³ëó ó Â³ííèö³, —
êàæå Âàëåð³é. — Ìè ïîêàçóºìî
ïåðø³ äí³ îêóïàö³¿ Â³ííèö³, áóêâàëüíî, ÿê í³ìö³ çàéøëè ó ì³ñòî.
Çà ñëîâàìè ðåæèñåðà, îäíîãî ç
ãîëîâíèõ ãåðî¿â ç³ãðàâ ñåìèð³÷íèé
â³ííè÷àíèí Ìàðêî Ãåðöáåðã. Êð³ì

íüîãî, ó ô³ëüì³ ãðàëè ùå ÷èìàëî
â³ííèöüêèõ àêòîð³â, íàïðèêëàä,
Ìèõàéëî Êðèñîâ, Ëþáîâ Îñòàï÷óê, Íàä³ÿ Êðèâöóí, Âàëåð³é
Ïðóññ, Æàííà Àíäðóñèøèíà.
Ó ñöåíàõ «Â³äëóííÿ», ÿê³ çí³ìàëè ó Â³ííèö³, ðîë³ òàêîæ ãðàëè ì³ñöåâ³ æèòåë³. Ñåðåä íèõ,
äî ïðèêëàäó, ãóìîðèñò Îëåêñàíäð
Øåìåò.
— Ìè ïëàíóâàëè ïðåì'ºðó
íà 19 âåðåñíÿ. Àëå ÷åðåç êàðàíòèí ñêëàäíî âñå îðãàí³çóâàòè,
ïîñò³éíî çì³íþºòüñÿ ñèòóàö³ÿ.
Çàðàç º íîâà äàòà çàïëàíîâàíî¿
ïðåì'ºðè, ó ñ³÷í³, àëå ïîêè îñòàòî÷íî àíîíñóâàòè ¿¿ ðàíî. Êîëè
áóäå âñå òî÷íî â³äîìî, òî ìè äîíåñåìî ³íôîðìàö³þ äî ëþäåé, —
êàæå ðåæèñåð.

РЕКЛАМА
484203
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З АЛЬПІНІСТОМ –
У ПЕЧЕРИ МОНАХІВ
Ентузіасти  У камені над Дністром
у селі Оксанівка Ямпільського району
видовбані 27 печер. Скелі з вапняку, тому
мають незвично білий колір. Як можна
охочим піднятися у колишні помешкання
монахів? Чим ще приваблюють ці місця?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Äí³ñòðîâ³ êðó÷³
íàñò³ëüêè íàâèñàþòü íàä Îêñàí³âêîþ, ùî íàâ³òü ñèãíàë ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó
íå äîõîäèòü. Ùîá ïîñï³ëêóâàòèñÿ ïî òåëåôîíó, òðåáà ï³äíÿòèñÿ íà ãîðó. Ïàâëî Áîäðóã óæå
çâèê äî òàêî¿ ñèòóàö³¿. Ñïåðøó,
ÿê ò³ëüêè ïåðåáðàâñÿ ó ñåëî,
â³äñóòí³ñòü çâ’ÿçêó ñïðè÷èíÿëà
ïåâí³ íåçðó÷íîñò³, ³íêîëè íàâ³òü
ðîçäðàòóâàííÿ. Òåïåð íå äóìàº
ïðî öå. Ó íüîãî ³íøà òóðáîòà —
â³äíîâèòè áàòüê³âñüêó õàòó. Ïîâåðíóâñÿ ñþäè ÷åðåç áàãàòî ðîê³â ï³ñëÿ òîãî, ÿê çàëèøèâ ñåëî
³ ïðîæèâàâ ó ñóñ³äí³é Ìîëäîâ³.
Â³ëüíèé ÷àñ ïðèñâÿ÷óº äàâíüîìó çàõîïëåííþ — ñêåëåëàçàííþ.
Ðàí³øå éîãî ðîáîòîþ áóâ ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì. Âñå ñïîðÿäæåííÿ ïðèâ³ç ó ñåëî. Ç éîãî
äîïîìîãîþ çàãëÿíóâ â îäíó ç
ìîíàøèõ ïå÷åð ó ñêåë³ íàä Äí³-

ñòðîì. Çíàéøëèñÿ îõî÷³ ³ ñîá³
öå çðîáèòè. Äîïîì³ã. Äàº ïîðàäè
êîæíîìó, õòî çâåðòàºòüñÿ.
Íîâèíêà çàö³êàâèëà ÃÎ «ßìï³ëüùèíà Òóðèñòè÷íà». Ï³äíÿòòÿ
äî ïå÷åð âêëþ÷èëè ó òóðèñòè÷íèé ìàðøðóò.
— Ìàëî õòî çíàº, ùî â Îêñàí³âö³ â îäí³é ç³ ñêåëü º çàëèøêè
ïå÷åðíîãî õðàìó, — ðîçïîâ³äàº
ãîëîâà îðãàí³çàö³¿ Ìèðîñëàâà
Ìàð÷åíêî. — Ïðî Ëÿä³âñüêèé
ñêåëüíèé ìîíàñòèð, ùî ó ñóñ³äíüîìó Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³, áàãàòî ãîâîðÿòü, òóäè
âîçÿòü òóðèñò³â.
Ó íàñ òåæ ìîãëî öå áóòè. Ïîòð³áí³ êîøòè äëÿ â³äíîâëåííÿ
õðàìó. Íåçâàæàþ÷è íà öå, ïîêàçóºìî éîãî òóðèñòàì ó òàêîìó
âèãëÿä³, â ÿêîìó çáåð³ãñÿ.
Ïðîêëàëè ìàðøðóò äî ïå÷åðíîãî õðàìó. Òóäè ìîæíà ï³äíÿòèñÿ
ï³øêè. Éòè òðåáà ïî êðóòîñõèëó.
Âèñîòà ìàéæå ñòî ìåòð³â. Êîëè
çàõîäèø âñåðåäèíó, âî÷åâèäü áà÷èø, ùî â³ä êîëèøíüîãî õðàìó
ó ïå÷åð³ í³÷îãî íå çàëèøèëîñÿ.

Çáåðåãëîñÿ ò³ëüêè ì³ñöå. Ó ñåë³
ùå º ëþäè, ÿê³ ïàì’ÿòàþòü, ÿê
ì³ñöåâ³ õîäèëè ìîëèòèñÿ ó ñêåëþ.
Ïîðó÷ ç ïå÷åðíèì õðàìîì çàëèøêè êëàäîâèùà ìîíàõ³â. Åêñêóðñîâîä Ãàëèíà Ñîáêî ç³áðàëà
ëåãåíäè ïðî ÷àñè ïåðåáóâàííÿ
ìîíàõ³â ó ïå÷åðàõ íàä Äí³ñòðîì.
Ïðîìèíóòè ïîâîðîò äî ñåëà
Îêñàí³âêà íåìîæëèâî. Öå ì³ñöå íà òðàñ³ ßìï³ëü — Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé âèäíî çäàëåêó.
Âîíî ïðèâåðòàº óâàãó âèñîêèì
ïàì’ÿòíèêîì. Â³í âåñü á³ëîãî
êîëüîðó, ÿê ñêåë³ íàä Äí³ñòðîì.
Ñêóëüïòóðó íàçèâàþòü Ðàõìàíîì.
— Öå ïàì’ÿòíèê ìîíàõàì, ÿê³
æèëè â ïå÷åðàõ â Îêñàí³âö³, —
ðîçïîâ³äàº Ìèðîñëàâà Ìàð÷åíêî. — ¯õ íàçèâàëè ðàõìàíè.
Çâ³äñè é íàçâà ïàì’ÿòíèêà Ðàõìàíó. Âèãîòîâèëè éîãî ëüâ³âñüê³
ñêóëüïòîðè. Âîíè æ ðîáèëè ùå
îäèí ïàì’ÿòíèé çíàê — íà ÷åñòü
ð³÷êîâèõ ì³ä³é, ÿêèìè ó ðîêè
Ãîëîäîìîðó ðÿòóâàëèñÿ ì³ñöåâ³
æèòåë³.
Çàãàëîì ó ñêåëÿõ â Îêñàí³âö³
íàðàõîâóºòüñÿ 27 ïå÷åð. ¯õ ìîæíà
ïîðàõóâàòè çíèçó, ñòîÿ÷è íà áåðåç³ ð³÷êè. Ïàâëî Áîäðóã óæå ï³äí³ìàâñÿ äî îäí³º¿ ç íèõ. Êàæå,
íåâåëèêèé îòâ³ð, äå ìîæå ðîçì³ñòèòèñÿ ëþäèíà — îñü ³ âñå,
ùî ïîáà÷èâ ó ïå÷åð³. Çà éîãî
ñëîâàìè, êîëè äèâèøñÿ íà ïå÷åðè, á³ëüøå äóìàºòüñÿ íå ïðî
íèõ, à ïðî àñêåòèçì òèõ, õòî òàì
çíàõîäèâñÿ.

Павло Бодруг першим піднявся у печери монахів над
Дністром. За його словами, коли дивишся на печери, більше
думається не про них, а про аскетизм тих, хто там знаходився

Допоможіть ентузіастам!
Павло Бодруг готовий і надалі навчати скелелазанню. І туристів, і
місцевих. Від Оксанівки до Ямполя, як кажуть, рукою подати. Поруч села Біла, Гальжбіївка. Тому
до нього приїздять звідусюди
охочі піднятися до печер.
Скелелазіння потребує спеціального спорядження. Туристів
необхідно забезпечити спусковими механізмами, «карабіна-

ми», засобами захисту, звичайно, спеціальними мотузками, що
їх використовують альпіністи.
— Якщо знайдуться ті, хто має
можливість і виявить бажання
допомогти нам у цьому, тобто
у наданні такого спорядження,
чи коштів на його придбання,
будемо вдячні їм, — говорить
Марченко. — На знак подяки,
радо зустрінемо в Оксанівці.

Як добратися до білих скель в Оксанівці?
З Вінниці можна їхати двома
шляхами. Один з них через Могилів-Подільський, по так званій
сталінській трасі (М-21). До речі,
траса на більшому відрізку відремонтована. Далі прямувати
у бік Ямполя. Але до самого міста
не доїжджати. Біля села Біла звернути праворуч — Оксанівка буде
поруч. Цей шлях зручний для тих,

хто захоче побувати ще й у Буші.
Село знаходиться на відрізку дороги між Могилевом і Ямполем.
Другий шлях до Оксанівки через Тиврів, Шпиків, Томашпіль,
Ямпіль. З Ямполя їхати у бік Могилева. Біля пам’ятника Рахману
звернути ліворуч.
Телефон ГО «Ямпільщина Туристична» — 097–333–28–33.
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РАХУЄМО ОКЛАДИ ЧИНОВНИКІВ
Ми перевірили  Якщо голові Вінницької
облради та чотирьом заступникам
рік не платити надбавки, то це буде
2,3 мільйона гривень економії, нарахував
депутат Шаповалов. Цього вистачить
на 40–50 кисневих концентраторів.
Ми зробили свої розрахунки: різниця
вийшла дещо інша, але теж суттєва
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Öüîãî òèæíÿ,
11 ãðóäíÿ, â³äáóäåòüñÿ ñåñ³ÿ
Â³ííèöüêî¿ îáëðàäè. Äåïóòàòè
ïëàíóþòü ðîçãëÿíóòè ñ³ì ïèòàíü, ñåðåä ÿêèõ ³ ïðîåêò ð³øåííÿ
ïðî îïëàòó ïðàö³ ãîëîâ³ îáëðàäè,
ïåðøîìó çàñòóïíèêó òà ùå òðüîì
çàñòóïíèêàì ãîëîâè.
Äåïóòàò â³ä «Ñëóãè Íàðîäó»
ªâãåí³é Øàïîâàëîâ ïîðàõóâàâ
çàðïëàòè òà çàïðîïîíóâàâ ò³
ïðåì³¿ òà íàäáàâêè, ùî ìàþòü
ïðèçíà÷èòè êåð³âíèöòâó îáëðàäè, ñïðÿìóâàòè íà áîðîòüáó ç
COVID-19.
«Ðàçîì ç íàäáàâêàìè çàãàëüí³ âèòðàòè íà êåð³âíèöòâî ðàäè
ñêëàäàòèìóòü 3,1 ì³ëüéîíà ãðèâåíü íà ð³ê. Áåç ïðåì³é — öå

828 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ð³çíèöÿ —
áëèçüêî 2,3 ì³ëüéîíà ãðèâåíü», —
çàçíà÷àº Øàïîâàëîâ. Äåïóòàò
äîäàº, ùî íà ö³ êîøòè ìîæíà
êóïèòè îð³ºíòîâíî 40–50 êèñíåâèõ êîíöåíòðàòîð³â.
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî â ïðîåêò³ ð³øåííÿ îáëðàäè, íà ÿêå ïîñèëàºòüñÿ ªâãåí³é Øàïîâàëîâ,
íåìàº ÷³òêî âèçíà÷åíèõ çàðïëàò.
Ó òåêñò³ âêàçàíèé ïåðåë³ê íàäáàâîê, ïðåì³é, ðàíã ñëóæáîâöÿ,
ÿêèé õî÷óòü ïðèçíà÷èòè êîæíîìó ç ÷ëåí³â êåð³âíèöòâà îáëðàäè.
Ñõåìè îêëàä³â âèêëàäåí³ ó ïîñòàíîâ³ Êàáì³íó ¹ 268.
Ãîëîâà îáëðàäè Â’ÿ÷åñëàâ Ñîêîëîâèé ìàòèìå ïîñàäîâèé îêëàä
19 òèñÿ÷ 360 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü.
Éîãî ïåðøèé çàñòóïíèê Âîëîäèìèð Ê³ñò³îí –16 940 ãðèâåíü.
Çàñòóïíèêè ãîëîâè ²ãîð ²âàñþê, Àíàòîë³é Òêà÷ òà Äìèòðî ×àëåíêî ìàòèìóòü îêëàäè

ïî 15 125 ãðèâåíü íà êîæíîãî.
Âñ³ì ÷ëåíàì êåð³âíèöòâà îáëðàäè ïðîïîíóþòü âñòàíîâèòè
íàäáàâêè çà îñîáëèâèé õàðàêòåð ðîáîòè — 90% â³ä îêëàäó.
Äî öüîãî ïðîïîíóþòü ùîì³ñÿöÿ
íàðàõîâóâàòè ïðåì³¿ — 60% â³ä
îêëàäó. Ùå 5% â³ä îêëàäó îòðèìàþòü Ê³ñò³îí, ²âàñþê òà ×àëåíêî, îñê³ëüêè ìàþòü çâàííÿ «Çàñëóæåíîãî ïðàö³âíèêà Óêðà¿íè»
Ê³ñò³îí òà ²âàñþê ìîæóòü îòðèìàòè ùå 5% â³ä îêëàäó çà íàóêîâèé ñòóï³íü.
×åðåç öå ¿õí³ ùîì³ñÿ÷í³ çàðïëàòè ìîæóòü áóòè òàêèìè:
49 400 ãðèâåíü — Â’ÿ÷åñëàâ
Ñîêîëîâèé, 44 844 ãðèâåíü —
Âîëîäèìèð Ê³ñò³îí, ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè; 40 024 ãðèâåíü
— ²ãîð ²âàñþê, 38 512 ãðèâåíü
— Àíàòîë³é Òêà÷, 39 268 ãðèâåíü
— Äìèòðî ×àëåíêî.
Ïðè òàê³é ñõåì³ îïëàòè, çàðïëàòè ï’ÿòè ÷èíîâíèê³â êîøòóâàòèìóòü áþäæåòó 3 ì³ëüéîíè
104 òèñÿ÷³ ãðèâåíü íà ð³ê.
ßêùî æ ïðèáðàòè âñ³ íàäáàâêè
òà ïðåì³¿, ÿê ïðîïîíóº äåïóòàò
Øàïîâàëîâ, òî âèäàòêè íà çàðïëàòè ãîëîâ³ îáëðàäè Ñîêîëîâîìó ³ éîãî çàñòóïíèêàì ñêëàäóòü
1 ì³ëüéîí 175 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Ð³çíèöÿ ñêëàäàòèìå ìàéæå äâà
ì³ëüéîíè ãðèâåíü. Çà ö³ ãðîø³
ìîæíà ïðèäáàòè 38 êîíöåíòðàòîð³â, çà ö³íîþ 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü
çà îäèíèöþ.

Чотири заступники — тільки у Вінницькій облраді
Про «роздутий» штат облради висловився і голова Вінницької ОДА
Сергій Борзов.
«Спеціально поцікавився щодо
кількості заступників в інших
облрадах. Приміром, у Харківській, Львівській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській областях,
де виборців більше, ніж у нас, але
там по два заступники. Чотири —
тільки у Вінницькій облраді. Досить
недешеве ноу-хау, бо це не просто

кабінети, це ще додатковий штат
помічників, службове авто і, відповідно, всі фінансові витрати», —
публікує фрагмент інтерв’ю Борзова
у своєму Фейсбуку Оксана Пустовіт.
Пошукали інформацію у мережі, чи
є у регіонах, які довкола Вінницької
області, стільки ж заступників у голови облради?
Київська обласна рада — два заступники;
Житомирська обласна рада — два

заступники;
Одеська обласна рада — два заступники;
Чернівецька обласна рада — два
заступники, керуючий справами
обласної ради.
Станом на 4 грудня у Кіровоградській, Черкаській та Хмельницькій
обласних радах ще не відбулися
перші сесії нового депутатського
корпусу. Отже, там не обрали нове
керівництво ради.

ЗАРПЛАТИ З НАДБАВКАМИ І БЕЗ НАДБАВОК
ГОЛОВА
ОБЛРАДИ

ПЕРШИЙ
ЗАСТУПНИК
ГОЛОВИ

ЗАСТУПНИК
ГОЛОВИ

ЗАСТУПНИК
ГОЛОВИ

ЗАСТУПНИК
ГОЛОВИ

15125

15125

700

700

Оклад

19360

16940

15125
Надбавка за ранг

1000

800

700

Надбавка за особливий характер роботи (90%)

17424

15246

13612

13612

13612

9075

9075

—

756

—

—

без надбавок

Преміювання (60%)

11616

10164

9075

«Заслужений працівник» (5%)

—

847

756
Науковий ступінь (5%)

—

847

756
Зарплата на місяць

без надбавок

без надбавок

без надбавок

без надбавок

19360

16940

15125

15125

15125

з надбавками

з надбавками

з надбавками

з надбавками

з надбавками

49400

44844

40024

38512

39268

без надбавок

ЄСВ за рік (22%)
без надбавок

без надбавок

без надбавок

без надбавок

51110,4

24393,6

39930

39930

39930

з надбавками

з надбавками

з надбавками

з надбавками

з надбавками

130 416

118 388

105 663

101 671

103 667

Витрати на оплату праці в рік
без надбавок

без надбавок

без надбавок

без надбавок

283 430

227 673

221 430

221 430

221 430

з надбавками

з надбавками

з надбавками

з надбавками

з надбавками

723 216

656 516

585 951

563 815

574 883

РАЗОМ БЕЗ НАДБАВОК

1 175 393 грн

без надбавок

РАЗОМ З НАДБАВКАМИ

3 104 381 грн
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ЯК КОНТРОЛЮВАТИ
ДІАБЕТ В ХОЛОДНУ ПОРУ РОКУ?

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Важливо  Бррр… як холодно! При
зниженні температури за вікном, людині
з цукровим діабетом слід пам'ятати про
такі моменти, як зберігання інсуліну,
робота діа-гаджетів на морозі тощо.
«СахарОК» підготував для вас добірку
корисних порад з контролю діабету
взимку. Беріть до уваги!
РІВЕНЬ ЦУКРУ В КРОВІ
Ð³âåíü ÖÊ ìîæå áóòè íå òàêèì,
ÿê âè î÷³êóºòå, êîëè ïåðåáóâàºòå
íà ìîðîç³. Äåÿê³ ëþäè ðåàãóþòü
íà íèçüê³ òåìïåðàòóðè çíèæåííÿì ð³âíÿ öóêðó â êðîâ³, ³íø³,
íàâïàêè, ïîì³òÿòü, ùî ð³âåíü ÖÊ
ï³äí³ìàºòüñÿ âèùå.
ªäèíèé ñïîñ³á ä³çíàòèñÿ, ùî
â³äáóâàºòüñÿ ó âàøîìó ò³ë³ — ÷àñòî ïðîâîäèòè ìîí³òîðèíã ð³âíÿ
öóêðó â êðîâ³. Ñë³äêóéòå çà òåíäåíö³ÿìè òåìïåðàòóð íà âóëèö³,
à ïîò³ì â³äïîâ³äíî êîðåãóéòå ñâîº
õàð÷óâàííÿ òà ³íñóë³í.
ЗАМОРОЖЕНИЙ ІНСУЛІН
²íñóë³í, ÿê âîäà, çàìåðçàº ïðè
òåìïåðàòóð³ ïðèáëèçíî 0 °C. Öå
îçíà÷àº, ùî øïðèö-ðó÷êà àáî
ôëàêîí ç ³íñóë³íîì, ÿêèé âè
çàëèøèëè â ìàøèí³/ñóìî÷ö³
³ ò. ³í., ïðè òðèâàëîìó çíàõîäæåíí³ íà ìîðîç³ — çàìåðçíå,
êîëè òåìïåðàòóðà áóäå íèæ÷å
íóëÿ. Ñë³äêóéòå çà ³íñóë³íîì,
ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî â³í çàõèùåíèé â³ä õîëîäó. Çáåð³ãàéòå éîãî
â ñïåö³àëüíî ïðèçíà÷åíîìó äëÿ
öüîãî ÷îõë³ àáî òåðìîïåíàë³.
Òåìïåðàòóðà çáåð³ãàííÿ ³íñóë³íó
ïîâèííà çàëèøàòèñÿ âèùå 4°C.
²íñóë³í, ùî çáåð³ãàºòüñÿ â õîëîäèëüíèêó, ³íîä³ òàêîæ ìîæå çàìåðçíóòè. Òðèìàéòå éîãî áëèæ÷å

äî äâåðöÿò õîëîäèëüíèêà, ùîá
çàïîá³ãòè çàìåðçàííþ. ßêùî âè
äóìàºòå, ùî âàø ³íñóë³í çàìåðç,
âèêèíüòå éîãî ³ âèêîðèñòîâóéòå
íîâèé ôëàêîí, øïðèö-ðó÷êó àáî
ºìí³ñòü ç ïîìïîþ.
ЗАХИСТІТЬ СВОЮ
ЕЛЕКТРОНІКУ
Åëåêòðîí³êà íå ëþáèòü ìîðîçó
(ÿê ³ ñïåêè!). Òðèìàéòå ïîìïó
àáî ðåñèâåð CGM ó âíóòð³øí³é
êèøåí³ áëèæ÷å äî ò³ëà, ùîá çàõèñòèòè ¿õ â³ä ïåðåîõîëîäæåííÿ. Ïðè òåìïåðàòóð³ âèùå 4 °C,
âàø³ ä³à-ãàäæåòè áóäóòü â ïîðÿäêó. Â îñîáëèâî õîëîäí³ äí³,
ïîêëàä³òü ãð³ëêó äëÿ ðóê â êèøåíþ, äå âè çáåð³ãàºòå ïðèñòð³é,
ùîá â³í áóâ òåïëèì. Öå òàêîæ
äîïîìîæå çàïîá³ãòè çàìåðçàííþ
³íñóë³íó.
ІНСУЛІНОВІ ПОМПИ
Çàçâè÷àé ðîáî÷à òåìïåðàòóðà äëÿ ïîìïè â ä³àïàçîí³
5–40°C; àòìîñôåðíèé òèñê
700–1060 ìáàð; â³äíîñíà âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ 20–90%.
Îçíàéîìèòèñÿ ç ïðàâèëàìè ç
áåçïåêè òà âèêîðèñòàííÿ ñàìå
âàøî¿ ìîäåë³ ìîæíà íà îô³ö³éíèõ
ñàéòàõ âèðîáíèê³â: Medtronic:
medtronicdiabetes.com, Àêêó-×åê
(Roche): accu-chek.com.ua.

550
грн

640
грн

2990
грн

Термочехол Ice box
Insulin Box для зберігання
інсуліну

Термопенал
для зберігання інсуліну
Litour

Акція!
Сенсор POCTech – 3 шт.

ГЛЮКОМЕТРИ
Á³ëüø³ñòü ãëþêîìåòð³â ³ òåñòñìóæîê ïðàöþþòü ïðè òåìïåðàòóð³
âèùå 4°C. ßêùî âàø ïðèñòð³é îõîëîíå íèæ÷å ö³º¿ òåìïåðàòóðè, âè
îòðèìàºòå ïîïåðåäæåííÿ (â äåÿêèõ
ìîäåëÿõ ãëþêîìåòð³â). Ðåçóëüòàòè
âèì³ðþâàíü â ðàç³ ïåðåîõîëîäæåííÿ ìîæóòü áóòè íåïðàâäèâèìè.
Çáåð³ãàéòå ñâ³é ïðèëàä ³ ñìóæêè
ó âíóòð³øí³é êèøåí³ ïàëüòî àáî
øòàí³â, ùîá òðèìàòè ¿õ áëèçüêî
äî ò³ëà. Àáî ïîêëàä³òü ¿õ ó êèøåíþ
ç ãð³ëêîþ äëÿ ðóê.

çîí: â³ä +2°C äî + 30°C.
POCTech òàêîæ ðàäèòü óíèêàòè ïåðåáóâàííÿ â åêñòðåìàëüíèõ
òåìïåðàòóðàõ, òîáòî ïîçà ìåæàìè
ðåêîìåíäîâàíîãî òåìïåðàòóðíîãî ä³àïàçîíó ðîáîòè ñèñòåìè:
5–40°C. Äîêëàäí³øå íà ñàéò³:
healthy-nation.com.ua.

÷å äî ò³ëà. Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî
òåìïåðàòóðà çáåð³ãàííÿ âàøîãî
ä³àáåòè÷íîãî ïðèëàääÿ âèùå
4°C. Ñë³äêóéòå çà ïîïåðåäæåííÿìè àáî êîäàìè ïîìèëîê íà âàøèõ
åëåêòðîííèõ ïðèñòðîÿõ ³ çà òåìïåðàòóðîþ âàøîãî ³íñóë³íó.
ÁÅÐÅÆ²ÒÜ ÑÅÁÅ!

КОМПЛЕКТ GLUCAGON
Â ³íñòðóêö³¿ çàçíà÷åíî: «Çàáîðîíÿºòüñÿ çàìîðîæóâàòè!». Âè
íå çìîæåòå âèêîðèñòîâóâàòè íàá³ð, ÿêùî øïðèö ç ðîç÷èííèêîì
çàìîðîæåíèé, òîìó íàìàãàéòåñÿ
çáåð³ãàòè éîãî â òåïë³.
Çèìà — ïðåêðàñíà ïîðà ðîêó!
Íå äîçâîëÿéòå õîëîäó òðèìàòè
âàñ âäîìà!
Òèì á³ëüøå — ùîäåíí³ ïðîãóëÿíêè íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³ º
êîðèñíèìè äëÿ âàøîãî çäîðîâ'ÿ.
Çáåð³ãàéòå ä³àáåòè÷íå îáëàäíàííÿ, ÿêå âè íîñèòå ç ñîáîþ,
ó âíóòð³øí³é êèøåí³ áëèæ-

Замовляйте аксесуари для зберігання
інсуліну взимку та CGM-систему для
постійного моніторингу рівня цукру
в крові POCTech в вашому улюбленому
діа-магазині!
SaharOK Shop (saharokshop.com) —
товари для людей з діабетом — працює
для вас без вихідних, обідів і карантинів.
Ми завжди поруч!
Адреса у Вінниці: Хмельницьке шосе,
2а, тел.: 0662496787

CGM (БЕЗПЕРЕРВНІ
МОНІТОРИНГИ ГЛЮКОЗИ)
Medtronic ðåêîìåíäóº êîðèñòóâà÷àì ñòåæèòè çà òèì, ùîá âîíè
íå çàìîðîæóâàëè ñâî¿ ñåíñîðè
ï³ä ÷àñ çáåð³ãàííÿ. Àëå êîðîòêî÷àñíèé âïëèâ õîëîäó, ÿê ï³ä ÷àñ
äîñòàâêè, íàïðèêëàä, íå ïîâèíåí
ïðèçâåñòè äî ïîÿâè ïðîáëåì. Äîïóñòèìèé òåìïåðàòóðíèé ä³àïàРЕКЛАМА
483137

467155
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ВСЕ ПЕРЕТВОРИЛОСЯ НА КРИГУ. ПРО
Біда  Минуло рівно 20 років відтоді, як
у Вінницькій області сталося найбільше
за всю її історію стихійне лихо — заледеніння
2000 року. Пригадуємо, що конкретно
тоді відбувалося у місті та області,
розповідаємо, як боролися з наслідками
негоди, і говоримо зі свідками тих подій
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

Òà îñ³íü áóëà
íàïðî÷óä òåïëîþ
é ñîíÿ÷íîþ. Àëå
âîíà âæå äîá³ãàëà ê³íöÿ. Çà ê³ëüêà äí³â äî íàñòàííÿ çèìè, 25 ëèñòîïàäà, ó Â³ííèö³ îòðèìàëè
øòîðìîâå ïîïåðåäæåííÿ. Ùî
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì â îáëàñò³ áóäå
îáëåäåí³ííÿ, ìîâëÿâ, ãîòóéòåñü.
Ïåðøèìè ïðî íåãîäó çàãîâîðèëè æèòåë³ ï³âäåííèõ ðàéîí³â.
Êîëè âíî÷³ íà 27 ëèñòîïàäà â³êîííèìè øèáêàìè ¿õí³õ áóäèíê³â
áàðàáàíèâ äîù, âîíè ïîáà÷èëè,
ÿê íà âóëèöÿõ òóò ³ òàì ñïàëàõóþòü âîãíèêè, ùî íàãàäóâàëè ¿ì
áëèñêàâêè. Ë³òí³ ëþäè õðåñòèëèñÿ, á³ëüø ìîëîä³ ðîçóì³ëè —
ñïðàâà â åëåêòðèö³. Ó áàãàòüîõ
âæå òîä³ ïî÷àëî çíèêàòè ñâ³òëî.
СТРАШНА КРАСА
Íà ðàíîê âñÿ îáëàñòü ïðîêèíóëàñÿ, íåìîâ ó âîëîä³ííÿõ
Ñí³ãîâî¿ êîðîëåâè. Óñå íàâêðóãè
çàìåðçëî: òîðêàþ÷èñü áóäü-ÿêî¿
ïîâåðõí³, äîù ìèòòºâî çàìåðçàâ
³ ïåðåòâîðþâàâñÿ íà òîâñòèé øàð
êðèãè. Ëüîäîì áóëè âêðèò³ äåðåâà, ë³í³¿ åëåêòðîïåðåäà÷ ³ òåëåôîííîãî çâ’ÿçêó, çàëåäåí³ëè äîðîãè ç òðîòóàðàìè. Ï³çí³øå ïðî
öå âèäîâèùå êàçàòèìóòü: «Öå
áóëî ñòðàøåííî êðàñèâî».
Äîù íå ïðèïèíÿâ éòè äâà äí³.
Ìîðîç òàêîæ íå ñïàäàâ. À äåðåâà
òà ë³í³¿ åëåêòðîïåðåäà÷ îáðîñòàëè

âñå á³ëüøèì øàðîì êðèãè. Ïîäåêóäè êðèæàíèé ïîêðèâ ñÿãàâ
äåê³ëüêîõ ñàíòèìåòð³â. Âðåøò³,
öå ïðèçâåëî äî ðóéíóâàííÿ òà
ïàä³ííÿ êîíòàêòíèõ ìåðåæ ó âñ³é
îáëàñò³.
Ó ïåðøèé æå äåíü íà ìàðøðóòè íå âè¿õàâ ì³ñüêèé åëåêòðîòðàíñïîðò. Òèñÿ÷³ ëþäåé áóëè
âèìóøåí³ ä³ñòàâàòèñÿ ðîáîòè
ï³øêè. Êîìóíàëüíèêè ö³ëîäîáîâî çàéìàëèñÿ ðîç÷èùåííÿì
äîð³ã òà «ðîç³ãð³âàííÿì» ë³í³é
åëåêòðîïåðåäà÷ ³ êîë³é, àëå âïîðàòèñÿ âñå îäíî íå ìîãëè. Äîù
íå âùóõàâ ³ øàð êðèãè ïðîäîâæóâàâ íàðîñòàòè. Òåïåð âæå
íå âèòðèìóâàëè äåðåâà, ÿê³ ç³
ñòîãîíîì ³ ñêðåãîòîì âàëèëèñÿ
íà äîðîãè, áóäèíêè, ìàøèíè ³
ëþäåé.
У ШКОЛУ — ЗІ СВІЧКОЮ
— Ìè òîä³ ÿêðàç ñâÿòêóâàëè
äåíü íàðîäæåííÿ. ×óºìî ñòðàøåííèé òð³ñê, òî ó ïàðêó íåïîäàë³ê ëàìàëèñÿ ñòàð³ äåðåâà, í³áè
ñ³ðíèêè, — ãîâîðèòü Âàëåíòèíà
Ðóñèí. — Ï³ñëÿ öüîãî ìè ìàéæå
äî Íîâîãî ðîêó ñèä³ëè áåç ñâ³òëà.
Ñèí äî ìóçè÷íî¿ øêîëè ââå÷åð³
õîäèâ ç³ ñâîºþ ñâ³÷êîþ.
Ó øêîëàõ òà âèøàõ ñêàñóâàëè
íàâ÷àííÿ. Îäíàê ÷åðåç íåñâîº÷àñíå îïîâ³ùåííÿ, áëèçüêî ï’ÿòè
òèñÿ÷ ó÷í³â ï³øëè äî íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â, çâ³äêè îäðàçó æ áóëè
â³äïðàâëåí³ íàçàä ïî äîì³âêàõ.
— Ïàì’ÿòàþ, ÿê ç îíóêîì âðàíö³ äîáèðàëèñÿ äî øêîëè. Öå áóëî
ùîñü æàõëèâå, — ïðèãàäóº Ãàëèíà

Небезпека була
на кожному
кроці. Повсюди під
вагою льоду звисали
дроти електроліній

ßíãîëü. — Çãàäóþ÷è ò³ ïîä³¿, ñòàº
ìîòîðîøíî. Ìîæåòå ñîá³ óÿâèòè,
íàâêðóãè ÿêàñü íåéìîâ³ðíà êðàñà ³ çàðàçîì, ùîñü íåéìîâ³ðíî
ìîòîðîøíå.
— Ïàì’ÿòàþ, ÿê íà ïàðè äîïîâçàëà íà êîë³íàõ. Êð³ì ìåíå,
áóëî ùå ø³ñòü ñòóäåíò³â. Íàñ
â³äïóñòèëè äîäîìó, òîìó çíîâó äîâåëîñÿ ïîâçòè òèì ñàìèì
øëÿõîì, ñåðåä ïîâàëåíèõ äåðåâ
³ îá³ðâàíèõ äðîò³â, — ðîçïîâ³äàº
²ðèíà Ìîêàð.
НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ
Ùå äî ê³íöÿ ñâ³òëîâîãî äíÿ
ó ì³ñò³ áóëî çàðåºñòðîâàíî
241 îáðèâ ë³í³é åëåêòðîìåðåæ³,
â³äêëþ÷åíî 22 êîòåëüí³, ïîøêîäæåíî 16 ê³ëîìåòð³â êîíòàêòíîãî
òðàìâàéíî-òðîëåéáóñíîãî ïðîâîäó, ïîâàëåíî ïîíàä 20 åëåêòðîîïîð ³ äåê³ëüêà ñîòåíü äåðåâ.
Ó ì³ñò³ òà îáëàñò³ òåðì³íîâî
РЕКЛАМА

ñòâîðåí³ êîì³ñ³¿ ç íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é.
Íà îäí³é ç ïðåñ-êîíôåðåíö³é
òîä³øí³é äèðåêòîð «Â³ííèöÿîáëåíåðãî» Îëåêñàíäð Áèðþêîâ
çàñïîêîþâàâ â³ííè÷àí ³ îá³öÿâ,
ùî åëåêòðîïîñòà÷àííÿ â ðåã³îí³
â³äíîâëÿòü íàéáëèæ÷èì ÷àñîì.
Â³í ñêàçàâ, ùî ïîä³áíîãî âîíè
í³êîëè ðàí³øå íå áà÷èëè, òîìó
íà ë³êâ³äàö³þ ñòèõ³éíîãî ëèõà
áóëè íàïðàâëåí³ âñ³ ¿õí³ ñèëè.
Òîãî æ äíÿ, 27 ëèñòîïàäà,
â³ííè÷àíè ä³çíàþòüñÿ, ùî îáëàñòü âòðàòèëà îñòàíí³é çâ’ÿçîê
ç Ï³âäåííî-Óêðà¿íñüêîþ àòîìíîþ åëåêòðîñòàíö³ºþ. Âñå íàâàíòàæåííÿ ëÿãëî íà Ëàäèæèíñüêó òåïëîâó åëåêòðîñòàíö³þ, äå
íà òîé ÷àñ ïðàöþâàâ ëèøå îäèí
áëîê. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàïðóãîþ îáëàñò³, éîãî ïîòóæíîñòåé
íå âèñòà÷àëî, òîìó âîíà øâèäêî
«çàõëèíóëàñÿ» ³ áóëà âèìóøåíî

çóïèíåíà. Óñÿ Â³ííèöüêà îáëàñòü
áóëà çíåñòðóìëåíà.
НАРОДЖУВАЛИ БЕЗ СВІТЛА
Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ñâ³òëîì
æèòëîâèõ ðàéîí³â, âèðîáíèöòâà
³ ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâ äóìàòè
òîä³ áóëî í³êîëè. Óñÿ óâàãà âëàäè
áóëà ïðèä³ëåíà ïîøóêàì äæåðåë
åíåðã³¿ äëÿ ë³êóâàëüíèõ òà äèòÿ÷èõ çàêëàä³â, î÷èñíèõ ñïîðóä ³
êîòåëüíèõ. Î÷³ëüíèê Â³ííèöüêî¿
ÎÄÀ Ãðèãîð³é Êàëåòí³ê çâåðòàâñÿ
çà äîïîìîãîþ äî óðÿäó. Çãîäîì
äî ðåã³îíó áóäå ïîäàíà íàïðóãà ç
Äîíáàñó, à ïîêè ó Â³ííèö³ íàâ³òü
íàðîäæóþòü áåç ñâ³òëà.
Òîãî÷àñíèé ãîëîâíèé ë³êàð
Öåíòðó ìàòåð³ òà äèòèíè ðîçïîâ³äàâ, ùî ñâ³òëà ó íèõ íå ñòàëî
âíî÷³. Ìåäèêè ùîéíî çàê³í÷èëè
îïåðóâàòè îäíó ç ïàö³ºíòîê, âàæêó, ðîáèëè êåñàð³â ðîçòèí. Êàæóòü, ìàëþê íàðîäèâñÿ â ñîðî÷ö³.
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СТИХІЙНЕ ЛИХО 20 РОКІВ ТОМУ
Ë³êàð³ ç òðåòüî¿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³,
ÿê ³ ïðàö³âíèêè Öåíòðó ìàòåð³ òà
äèòèíè, äóìàëè, ùî ñâ³òëî çíèêëî ìàêñèìóì íà ê³ëüêà ãîäèí.
Îäíàê ïîìèëÿëèñÿ. Çà ñâ³òëîì
íå ñòàëî îïàëåííÿ ³ íàâ³òü âîäè.
Ó ñòàö³îíàð³ çíàõîäèëèñÿ ä³òè é
æ³íêè. Êîãî ìîãëè — âèïèñóâàëè, à îñü, ùî ðîáèòè ç ³íøèìè
íåìîâëÿòàìè, ïîðîä³ëëÿìè òà
ï³ñëÿîïåðàö³éíèìè ïàö³ºíòàìè,
í³õòî é ãàäêè íå ìàâ.
ГЕНЕРАТОР — В ЕКСТРЕНИХ
ВИПАДКАХ
Íà äîïîìîãó ïðèéøëè ð³çí³
ì³ñüê³ îðãàí³çàö³¿ òà ôîíäè.
Îäí³ ñâ³÷êè òà îäÿã ïðèâîçèëè,
³íø³ ï³äãóçêè, òðåò³ — ãàðÿ÷³
îá³äè. Ïðàö³âíèêè ìåäçàêëàä³â
íîñèëè äîäîìó áðóäí³ ïåëþøêè,
ïðàëè ¿õ, ñóøèëè ³ ïðèíîñèëè
íàçàä.
Çìåðçëèõ ìàì ³ ìàëþê³â, ÿê ìîãëè, çàêóòóâàëè ó òåïë³ êîâäðè,
îáêëàäàëè ãð³ëêàìè ³ ïëàñòèêîâèìè ïëÿøêàìè ç îêðîïîì, ÿê³
òàêîæ íîñèëè ç äîì³âîê. Íà ùàñòÿ, íåâäîâç³ â³éñüêîâ³ ïåðåäàëè
ñâ³é äèçåëüíèé åëåêòðîãåíåðàòîð,
çàâäÿêè ÿêîìó âäàëîñÿ çàïóñòèòè
êîòåëüíþ.

— Ïðàöþâàëà òîä³ àêóøåðêîþ
â ïîëîãîâîìó. Ïðè ñâ³÷êàõ òà ãàñîâèõ ëàìïàõ âåëè ïîëîãè. Âîäó
íîñèëè ç êðèíèö³, — ðîçïîâ³äàº
Ãàëèíà Çàòåðêà. — Ïðàâäà, ó ë³êàðí³ áóâ äèçåëü ³ âêëþ÷àëè éîãî
ïî äâ³ ãîäèíè: âðàíö³, ââå÷åð³ òà
â åêñòðåíèõ âèïàäêàõ.
Â³ííè÷àíêà ²ðèíà Ñåëåçíüîâà
òàêîæ ðîçïîâ³ëà, ÿê ¿é òîä³ äîâåëîñÿ ä³ñòàâàòèñÿ ïîëîãîâîãî,
äå âîíà ëåæàëà íà çáåðåæåíí³.
Êàæå, êîëè âèéøëà íà âóëèöþ,
òî íå çìîãëà çðîáèòè ³ êðîêó.
— Êîæåí êðîê, êîëè
ðîç'¿æäæàëèñü íîãè, ïðèâîäèâ
ìåíå ó ñòàí ñòóïîðó, áî ÿ óÿâëÿëà, ÿêó øêîäó ìîæó çàâäàòè
ñâî¿é íåíàðîäæåí³é äèòèí³, ÿêùî
âïàäó. Ï'ÿòñîò ìåòð³â ÿ äîëàëà
ï³âãîäèíè, — ïðèãàäóº ²ðèíà.
СТАРЕ МІСТО БЕЗ СВІТЛА,
ВОДИ І ОПАЛЕННЯ
Íàéá³ëüøå ñåðåä â³ííèöüêèõ
ðàéîí³â ä³ñòàëîñÿ Ñòàðîìó Ì³ñòó.
ßêùî á³ëüø³ñòü Â³ííèö³ çàëèøèëèñÿ ëèøå áåç ñâ³òëà, òî ïîíàä
63 òèñÿ÷³ æèòåë³â öüîãî ì³êðîðàéîíó îïèíèëèñÿ ùå é áåç âîäè òà
îïàëåííÿ. Ëþäè ìàñîâî ïî÷àëè
âñòàíîâëþâàòè ñàìîðîáí³ ïëèòè

Наслідки стихії
Впродовж першого тижня в ліквідації наслідків ожеледиці брали участь близько п’яти тисяч
працівників різних відомств та
служб: шляховики, правоохоронці, медики, військові, рятувальники, комунальники та
енергетики. Причому не лише з
Вінницької області. Підкріплення
прибуло і з Києва, Запоріжжя,
Харкова, Чернігова та Луцька.
За офіційними даними, внаслідок ожеледиці було безповоротно втрачено понад 60% зелених
насаджень Вінниці. Особливо це
було помітно в парках, кладовищах і в районі Хмельницького
шосе.

Через стихійне лихо було порушено електропостачання
1 585 населених пунктів. Зруйновано 1 412 ліній електропередач, пошкоджено 165 котелень.
У Вінниці ліквідовано чотири
десятки стихійних звалищ, загальною площею у два гектари.
Втрачено кілька життів. Загальні
збитки перевищили 107 мільйонів гривень. У деяких населених
пунктах відновлювальні роботи
велися впродовж кількох наступних місяців.
Нічого подібного на території Вінницької області не траплялося ані до, ані після обледеніння
2000-го року.

³ çàêóïîâóâàòè áàëîíè ç³ ñêðàïëåíèì ãàçîì, çâ³ñíî, âñóïåðå÷
ïðàâèëàì òåõí³êè áåçïåêè.
— Ìè æèëè ó áàãàòîêâàðòèðíîìó áóäèíêó. Äëÿ íàñ êàòàñòðîôà áóëà â òîìó, ùî íàøà ðîäèíà
âïðîäîâæ äâîõ òèæí³â ñèä³ëà áåç
ñâ³òëà. Âîäà ó íàø áóäèíîê ïîäàâàëàñÿ ç âîäîíàï³ðíî¿ âåæ³,
òîìó ìè çàëèøèëèñÿ ùå é áåç
âîäè. Ó íàñ áóëè ðèáêè, ìè äîëèâàëè ¿ì òåïëó âîäó, àëå âîíè
âñå îäíî íå âèæèëè, — ðîçïîâ³äàº Ëåñÿ Ïîäîëÿí÷óê. — Ãð³ëè
íà ãàçó âèâàðêó ç âîäîþ ³ ïðèíîñèëè â ê³ìíàòó, êîëè îñòèãàëà,
òî çíîâó íåñëè íà êóõíþ ³ òàê
ö³ëîäîáîâî.

Падали стовпи
та дерева. Рух
громадського
транспорту був
паралізований

Ñåðåä ðàéîí³â Â³ííèö³
íàéá³ëüøå ä³ñòàëîñÿ
Ñòàðîìó Ì³ñòó. Ïîíàä
63 òèñÿ÷³ æèòåë³â
îïèíèëèñÿ áåç ñâ³òëà,
âîäè òà îïàëåííÿ
БЕЗ ЖЕРТВ НЕ ОБІЙШЛОСЯ
Â ãàçåòàõ, ùî âèõîäèëè òèìè
äíÿìè, ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ çàêëèêè ì³ñüêîãî ãîëîâè Âîëîäèìèðà
Âàõîâñüêîãî ïðî äîïîìîãó Â³ííèö³: «Äîïîìîæåìî â³äðîäæåííþ ð³äíîãî ì³ñòà», — òàêèìè áóëè
çàãîëîâêè òèõ ïóáë³êàö³é. Òàì æå
áóëè áàíê³âñüê³ ðàõóíêè, íà ÿê³
ìîæíà áóëî çðîáèòè áëàãîä³éíèé
âíåñîê äëÿ ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â
ñòèõ³éíîãî ëèõà.
Òðèâîæí³ íîâèíè ïî÷àëè íàäõîäèòè ³ ç ðàéîí³â. Ó Êðèæîï³ëüñüêîìó áóëî ïîâí³ñòþ ïðèïèíåíî
àâòîáóñíå òà çàë³çíè÷íå ñïîëó÷åííÿ. Ó Êàëèí³âö³ áåç ñâ³òëà çàëèøèëèñÿ âñ³ íàñåëåí³ ïóíêòè, — â ðàéîí³ çàïðîâàäèëè íàäçâè÷àéíèé
ñòàí ç åíåðãîïîñòà÷àííÿ. Ó Ë³òèíñüêîìó ïåðåñòàëè ïðàöþâàòè âñ³
òåëåôîíí³ ë³í³¿. Áàð — ïðèïèíåíî
àâòîñïîëó÷åííÿ. Òóëü÷èí — çíåñòðóìëåíà åëåêòðîîïîðà âïàëà
íà ãîëîâó Íàä³¿ Áàðáóñ — òîãî
äíÿ òðîº ¿¿ ä³òåé ñòàëè ñèðîòàìè.
РЕКЛАМА

— Íå çíàþ, ÷îìó ÿ íå çàëèøèëàñÿ âäîìà, àëå âðàíö³ ÿ âèéøëà íà ïàðè. Íà äîðîãó âïàâ
åëåêòðè÷íèé ñòîâï, íà æ³íêó,
àñôàëüòîì òåêëà êðîâ, — ðîçêàçàëà Òåòÿíà Ñëþñàð. — Çàíÿòòÿ
òîãî äíÿ ñêàñóâàëè.
Òèìè äíÿìè ùå ê³ëüêà ëþäåé
ñòàëè æåðòâàìè îáëåäåí³ííÿ.
Òèñÿ÷³ ³íøèõ îòðèìàëè ð³çíîãî
ñòóïåíþ ïîøêîäæåííÿ. Òðàâìàòîëîã³÷í³ â³ää³ëåííÿ ë³êàðåíü
áóëè âùåíò çàïîâíåíèìè.
Àëå êð³ì ñòèõ³éíîãî, Â³ííèöü-

êà îáëàñòü ìàëà ùå îäíå ëèõî —
ìàðîäåð³â. Òèõ, õòî ðîçêðàäàâ
çíåñòðóìëåí³ äðîòè ç ïîâàëåíèõ
åëåêòðîîïîð òà ï³äñòàíö³é, à ïîò³ì çäàâàâ ¿õ â ïóíêòè ïðèéîìó
ìåòàëó. Â ÎÄÀ âèð³øóþòü, ùî
óñ³õ ïðè÷åòíèõ äî öüîãî çìóøóâàòèìóòü â³äøêîäîâóâàòè ïîâíó
ñóìó çàâäàíèõ çáèòê³â Â³ííèöüê³é îáëàñò³. Àëå öå íå çóïèíÿº
çëîä³¿â, ÿê³ ó ï³äñóìêó ïîæèâèëèñÿ ê³ëîìåòðàìè êîëüîðîâèõ
ìåòàë³â. Íå äîïîìîãëè íàâ³òü
í³÷í³ ïàòðóë³ ì³ë³ö³¿.
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ДІАНА ПОДОЛЯНЧУК, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Волонтерство — поклик душі, який зігріває
нас в скрутні часи. Зі святом, колеги!
У нас все вийде.

простір для особистої думки

Акція «Вигравай 1000 гривень або теплі подарунки»
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
«ВІННИЦЯГАЗ
ЗБУТ»

Íîâèé ð³ê âæå
áëèçüêî, òîìó ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» ³ç ðàä³ñòþ îãîëîøóº ïðî ïî÷àòîê àêö³¿, ó÷àñíèêè
ÿêî¿ ìîæóòü îòðèìàòè ïîäàðóíêè
äî ñâÿò.
Âñå ïðîñòî: ñïëà÷óéòå «Ðåêîìåíäîâàíó ñóìó» ó ïëàò³æö³
çà ëèñòîïàä òà àâòîìàòè÷íî
ñòàâàéòå ó÷àñíèêîì ðîç³ãðàøó

ñåðòèô³êàò³â íà çàãàëüíó ñóìó
10 000 ãðèâåíü íà ãàç òà 20 òåïëèõ ïîäàðóíê³â.
Ñåðåä ïðèç³â:
 10 ñåðòèô³êàò³â ïî 1000 ãðí
íà ãàç;
 10 òåðìîêðóæîê;
 10 ïëåä³â.
Àêö³ÿ òðèâàº ç 5 äî 30 ãðóäíÿ
2020 ðîêó. Ïåðåìîæö³â áóäå îáðàíî 31.12.2020 çà äîïîìîãîþ
ñåðâ³ñó random.org.
Ñóìè, çàçíà÷åí³ ó ñåðòèô³-

êàòàõ, áóäóòü àâòîìàòè÷íî çàðàõîâàí³ íà îñîáîâ³ ðàõóíêè
ïåðåìîæö³â ³ â³äîáðàçÿòüñÿ ÿê
ïåðåïëàòà.
Ñåðòèô³êàòîì ìîæíà ñïëàòèòè ëèøå çà ñïîæèòèé ãàç, â³í
íå ï³äëÿãàº îáì³íó íà ãðîøîâèé
åêâ³âàëåíò òà íå ìîæå áóòè ïåðåäàíèé òðåò³ì îñîáàì. Âèãðàíà
ñóìà íå ìîæå áóòè âèêîðèñòàíà
ÿê ñïëàòà çà äîñòàâêó ãàçó.
ÒÂ²É ÃÀÇÇÁÓÒ. Íàä³éíèé òà
çðó÷íèé äëÿ êîæíîãî
484632

Швидкий старт в ІТ від Вінницької ІТ-Академії
БЛОГ

ПРЕССЛУЖБА
ВІННИЦЬКОЇ
ІТ-АКАДЕМІЇ

Ïîáóòóº äóìêà,
ùî ðó÷íèì òåñòóâàëüíèêîì íàéïðîñò³øå ïîòðàïèòè
â ²Ò-ñâ³ò. Äåÿê³ ââàæàþòü, ùî
äàíó ïðîôåñ³þ ëåãêî îñâî¿òè
³ ðîáîòà ó òåñòóâàëüíèêà «íå
áèé ëåæà÷îãî», ³ çàðîá³òíà ïëàòà ìàéæå ÿê ó ïðîãðàì³ñòà. ×è
íàñïðàâä³ âñå òàê ëåãêî, ÿê ³íø³
ñîá³ óÿâëÿþòü?
ХТО ТАКИЙ МАНУАЛЬНИЙ
ТЕСТУВАЛЬНИК?
Ìàíóàëüíèé òåñòóâàëüíèê
(manual quality assurance) —
öå ñïåö³àë³ñò ³ç çàáåçïå÷åííÿ
ÿêîñò³ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Òåñòóâàëüíèê äåùî ñõîæèé
íà ñë³ä÷îãî. Îñê³ëüêè ãîëîâíà
éîãî ö³ëü «éòè ïî ãàðÿ÷èõ ñë³äàõ» ðîçðîáíèêà ³ âèøóêóâàòè
áàãè, âèêîðèñòîâóâàòè ð³çí³
äåäóêòèâí³ ìåòîäè òà ïðèéîìè. Áåç êðîï³òêîãî òåñòóâàííÿ
íåìîæëèâî äîáèòèñÿ âèñîêîãî

ð³âíÿ ÿêîñò³ ïðîãðàìíîãî ïðîäóêòó. Òîìó QA ñïåö³àë³ñòè º
çàòðåáóâàíèìè â ²Ò-êîìïàí³ÿõ.
ЯКИМИ НАВИЧКАМИ
ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ QAІНЖЕНЕР?
Ãàðí³ àíàë³òè÷í³ íàâèêè.
Òåñòóâàëüíèê íå ò³ëüêè ïîâèíåí ðîçóì³òèñÿ íà áàãàõ (ïîìèëêàõ), àëå ³íêîëè ³ ïîäàòè
³äå¿, ÿê çðîáèòè êðàùå äëÿ
ïðîãðàìíîãî ïðîäóêòó. Àäæå
ò³ëüêè â³äòåñòóâàâøè âðó÷íó,
ìîæëèâî ïåðåâ³ðèòè òàê³ ðå÷³,
íàïðèêëàä, ÿê çðó÷í³ñòü ó êîðèñòóâàíí³ âåá-ïðîäóêòó äëÿ
êîðèñòóâà÷à.
×óäîâèé êîìàíäíèé ãðàâåöü.
Íå äèâèíà, ùî òåñòóâàëüíèêó,
îêð³ì õàðä ñê³ë³â, íåîáõ³äíî
âîëîä³òè ñîôò ñê³ëàìè. Õîðîøèé òåñòóâàëüíèê ïîñò³éíî
ò³ñíî ñï³âïðàöþº ç êîìàíäîþ,
òîìó must have äëÿ êîæíîãî
áóòè â³äì³ííèì êîìàíäíèì
ãðàâöåì. Àäæå ïîãîäüòåñÿ, ùî
â äðóæíîìó òà çãóðòîâàíîìó êîëåêòèâ³ ïðàöþºòüñÿ ïðèºìí³øå

òà ïðîäóêòèâí³øå.
Âåäåííÿ òåñòîâî¿ äîêóìåíòàö³¿.
Õîðîøèé òåñòóâàëüíèê çàâæäè
ìàº ÷³òêèé ïëàí ä³é ³ àêòèâíîñòåé ïî òåñòóâàííþ, îñíîâàíèé
íà âèìîãàõ òà òåðì³íàõ ïðîºêòó.
Âîëîä³ííÿ ³íñòðóìåíòàìè äëÿ

òåñòóâàííÿ API (Postman, curl
òà ³íø³).
Çíàííÿ áàçè äàíèõ, ³íêîëè
òåñòóâàëüíèêó íåîáõ³äíî ïèñàòè
SQL-çàïèòè òà â ö³ëîìó ðîçóì³òè, ùî öå, òîìó áåç çíàíü áàçè
äàíèõ íå îá³éòèñü.

ДЕ НАВЧАТИСЯ, ЩОБ
СТАТИ ПРОФЕСІОНАЛЬНИМ
МАНУАЛЬНИМ
ТЕСТУВАЛЬНИКОМ?
Ïðîñòî ïðî÷èòàâøè ïîñ³áíèê «Òåñòóâàííÿ dot com»,
ùîá îâîëîä³òè íàâè÷êàìè
ðó÷íîãî òåñòóâàëüíèêà, íåäîñòàòíüî, îñê³ëüêè áóäü-ÿêó
òåîð³þ îáîâ'ÿçêîâî íåîáõ³äíî
çàêð³ïèòè ïðàêòèêîþ. Òîìó
ðàäèìî çâåðíóòè óâàãó íà ³íòåíñèâíèé òà åôåêòèâíèé êóðñ
«Manual QA» â³ä Â³ííèöüêî¿
²Ò-Àêàäåì³¿. 80% ïðàêòèêè òà
20% òåîð³¿ äàþòü â³äì³ííèé
ðåçóëüòàò äëÿ òîãî, ùîá ï³ñëÿ
çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ ïðàöþâàòè íà ïîçèö³¿ äæóíà.
Ìîòèâîâàíå ñåðåäîâèùå,
âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè, äðóç³îäíîäóìö³ òà ãàðàíòîâàíå
ïðàöåâëàøòóâàííÿ ÷åêàþòü
íà òåáå!
Ðåºñòðóéñÿ:
íà îôëàéí íàâ÷àííÿ: ita.in.ua
íà îíëàéí íàâ÷àííÿ: online.ita.in.ua
Òåëåôîíóé: 067–431–19–21
468474

РЕКЛАМА

484201

468474
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ЧОМУ РОЗМОВИ ПРО СЕКС
«НЕЗРУЧНА ТЕМА»
Без табу  Скільки б ми не були
сучасними та відвертими, табу на розмови
про секс все ще існує в нашому
суспільстві. Психологи та сексологи
дають поради щодо того, як говорити
про секс зі своєю другою половинкою
так, щоб це пішло на користь обом
Ñåêñóàëüíà ñôåðà ó ïàð³, ñòîñóíêè ÿêî¿ âæå ñêëàëèñÿ, — ÷è
íå ºäèíå, ùî â³äð³çíÿº ö³ ñòîñóíêè â³ä ñï³âìåøêàííÿ äîáðèõ
äðóç³â. Àëå ÷åðåç òå, ùî â ñóñï³ëüñòâ³ ïðèéíÿòî ââàæàòè, ùî
òåìà ñåêñó º äóæå ïðèâàòíîþ,
íå äîñë³äæåíîþ, ïîâ'ÿçàíà ç ïî÷óòòÿì ñîðîìó, ìè äîñ³ íå ïîçáóëèñÿ çàáîáîí³â òà óïåðåäæåíü
ùîäî ñåêñó.
Ñåêñ — öå íàé³íòèìí³øå, ùî
ìîæå áóòè ì³æ äâîìà ëþäüìè.
Îäíàê º ùå îäíà äóæå ³íòèìíà ³
òðîõè ñêëàäí³øà ð³÷. Öå ðîçìîâè
ç ïàðòíåðîì ïðî ñåêñ.
Ïîãàíà êîìóí³êàö³ÿ ì³æ ëþäüìè ÷àñòî ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî
áàæàííÿ îäí³º¿ ëþäèíè çàëèøàþòüñÿ ëèøå áàæàííÿìè, ôàíòàç³¿ — ôàíòàç³ÿìè, à çàäîâîëåííÿ â³ä áëèçüêîñò³ çíà÷íî ìåíøå
îòðèìóþòü îáîº. Âè çàïèòóºòå,
ùî ïàðòíåð áàæàº íà ñí³äàíîê?
Òàê ñàìî ìîæåòå çàïèòàòè, ùî
â³í áàæàº äëÿ çàäîâîëåííÿ?
Â³äñóòí³ñòü ðîçìîâ ó ïèòàííÿõ
ïðî ñåêñ ÷àñòî ñâ³ä÷èòü ïðî òå,
ùî ó ïàðè âçàãàë³ ïðîáëåìè ç³
ñï³ëêóâàííÿì, ââàæàþòü ôàõ³âö³.
Íà áóäü-ÿêó òåìó âàæëèâî
ãîâîðèòè. Çàìîâ÷óâàííÿ íåçàäîâîëåííÿ âåäå äî íàêîïè÷åííÿ
ðîçäðàòóâàííÿ. À ðîçäðàòóâàííÿ — öå ì³êðîäîçà òàêîãî ïî÷óòòÿ, ÿê çë³ñòü. ßêùî â çàêðèòó

ðàêîâèíó ç êðàíà ïî êðàïëèí³
íàáèðàòèìåòüñÿ âîäà, ðàíî ÷è
ï³çíî âîíà ïî÷íå âèëèâàòèñÿ.
Òàê ñàìî çàìîâ÷óâàííÿ ³ ðîçäðàòóâàííÿ ïðèçâîäèòü äî çëîñò³. Äóæå ìàëà â³ðîã³äí³ñòü, ùî
ëþäèíà íàïðÿìó îçâó÷èòü, ÷åðåç ùî âîíà çëèòüñÿ. Íàé³ìîâ³ðí³øå, âîíà âèÿâëÿòèìå ñâîþ
çë³ñòü â ³íøèõ òåìàõ íåïðÿìèì
ñïîñîáîì, áåç ïðîãîâîðþâàííÿ
ðåàëüíî¿ ïðîáëåìè.
Óêðà¿íñüê³ äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî á³ëüø³ñòü ëþäåé, ÿêèì
çàðàç 25–35 ðîê³â, ä³çíàâàëèñÿ
ïðî ñåêñ âïåðøå â³ä äðóç³â àáî
ç ïîðíîñàéò³â. Ç âåëèêèì â³äñîòêîì ëþäåé ïðî öå âçàãàë³ íå ãîâîðèëè, â êðàùîìó âèïàäêó ï³äñîâóâàëè êíèæêó. À ÿêùî ÿê³ñü
ðîçìîâè áóëè, âîíè ð³äêî ÿâëÿëèñÿ çíà÷óùèìè ³ â íèõ â³ä÷óâàâñÿ ñîðîì ç áîêó áàòüê³â. ßêùî
áàòüêàì áóëî ñîðîìíî ãîâîðèòè
ïðî ñåêñ îäíå ç îäíèì, ¿ì áóäå
ñîðîìíî ãîâîðèòè íà öþ òåìó ³
ç ä³òüìè.
Ñåêñ êîõàíèõ çáëèæóº, ³ àæ
í³ÿê íå â³ääàëÿº. Ï³ä ÷àñ ÷óòòºâèõ
ëþáîâíèõ ïðàêòèê â îðãàí³çì³
çðîñòàº ð³âåíü ãîðìîíó îêñèòîöèíó, ÿêèé çìóøóº íàñ â³ä÷óâàòè
ñåáå íàñò³ëüêè ïðèºìíî, ùî öå
äîïîìàãàº ïîáóäóâàòè äîâ³ð÷³
ñòîñóíêè ç ïàðòíåðîì ïîçà ïîñò³ëëþ. Öå îçíà÷àº, ùî ³íòèìí³

Що говорити партнеру, щоб «завести» його
Жінки люблять вухами, але і чоловікам приємно чути спокусливі
фрази, тому такі розмови — це
універсальний інструмент для
двох, який може значно покращити стосунки на багатьох
рівнях. Головне — підібрати необхідні слова та інтонацію.
Розмовляючи з партнером під
час прелюдії, можна посилити
сексуальну напругу, але такі розмови складні навіть для пар, які
разом багато років. Вихід — спокусливі СМС.
Також сексуальні розмови допоможуть парам, які знаходяться
на відстані. Сексуальне спілкування по телефону та Skype —
чудовий досвід.
Якщо з твоїх уст сексуальні фрази
звучать, як процитоване порно,

то у твого партнера це викличе
не бажання, а сміх.
Пам'ятайте, що пікантні розмови
не перетворюють вас у порноакторів, тому не треба когось грати
з себе, говорячи те, що не відчуваєте. Будьте справжніми!
Універсальної мови для ліжка не
існує. Якщо у вас раніше не було
досвіду у спокусливих розмовах,
то будь-які фрази спочатку звучать досить дивно. Головне — не
нервуйте. Шукайте пестливі слова, які будуть приємними і збуджуючими вам обом. Аналізуйте, як ваше тіло та тіло партнера
реагує на такі фрази. Cексуальні
розмови — це перший крок до
розкутості, на якій будуються
тривалі стосунки. Вивчайте, що
збуджує вас і вашого партнера.

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 9-15 ГРУДНЯ

ОВЕН

ЯК ПОЧАТИ ГОВОРИТИ

Вівторок і четвер — кращі дні
для ретельно спланованих
«несподіваних» зустрічей,
плавно переходять в романтичні побачення. Почуття
власної гідності підкаже, як
вам правильно вчинити при
спілкуванні з партнером.

Скористайтеся порадами психологів, які радять, як, коли і де почати
говорити про секс з партнером, щоб це пішло вам обом на користь

ТЕЛЕЦЬ

ГОВОРІТЬ ВІДРАЗУ
Вас щось турбує? Не ходіть колами, поговоріть
про це одразу. Почніть розмову з якогось легкого
аспекту, як от вибору чи купівлі контрацептива або
пропозиції піти у ліжко просто зараз. Після цього
переходьте до опису своїх відчуттів або побажань.
Хочете поговорити про фантазії? Почніть з легких,
тих, на які партнер найімовірніше погодиться. Це
допоможе вам зміцнити довіру та близькість.

ПОЯСНІТЬ
Ваш партнер не читає ваші думки. Ви не хочете
сексу, бо ви погано почуваєтеся, з’їли цибулю,
щойно з туалету і хочете в душ. А звідки він про це
має знати? Скажіть йому!
Коли тебе просто відштовхують і не пояснюють
причини — це неприємно. І аж ніяк не сприяє
покращенню стосунків.

Більше впевненості у власних силах і можливостях.
Ви здатні викликати інтерес
у навколишніх, заінтригувати
і зачарувати їх. Присвятіть
більше часу коханій людині.

БЛИЗНЮКИ
Ви зараз особливо бажані для
вашого обранця. Він готовий
заради вас на подвиги. Якщо
ви вирішили відправитися з
коханою людиною в подорож,
то це сприятливо відіб'ється
на ваших стосунках.

РАК
Ваші внутрішні протиріччя
поступово вгамуються, і ви
знайдете душевну рівновагу,
яка вам так необхідна. Четвер
і п'ятниця — відмінні дні для
спільної поїздки. Вихідні теж
не розчарують вашу пару.

ЛЕВ
ЧУЙТЕ І ЗАПИТУЙТЕ
Ще однією проблемою у комунікації є невміння
слухати. Люди бувають так зосереджені на тому,
що б це сказати, що забувають чути опонента.
Як з цим боротися? Не блокуйте свої емоції,
а залишайтесь уважними до інтимних меж своїх
і партнера. Намагайтеся дізнатися більше про
партнера, покажіть йому, що вам цікаво те, що він
відчуває і думає.
Спробуйте поставити себе на його місце — і ви
точно знайдете спільну мову.

Якщо в сфері діловій ви
цього тижня будете лідером,
то в особистому житті краще
обмежитися другорядною
роллю.

ДІВА
Цього тижня вас може потягнути на пошуки пригод.
Вірогідні нові знайомства і
зміни в особистому житті.
Що ж, це правильно, непогано б додати яскравості.

ТЕРЕЗИ
НЕ КРИТИКА, А ПОЗИТИВ
Використовуйте слово «я», а не «ти».
Так ваші невдоволення будуть мати менш
звинувачувальний характер. «Я відчуваю»,
а не «Ти змушуєш мене відчувати».
«Мені подобається, коли ти…»,
а не «Перестань робити так».

ñòîñóíêè ðîáëÿòü âàñ áëèæ÷å
îäíå äî îäíîãî, à ñàì³ ñòîñóíêè — á³ëüø êîìôîðòíèìè.
Ïñèõîëîã ³ ñåêñîëîã Íàòàë³ÿ
²øêîâà íàãîëîøóº, ùî ñåêñ ç³
ñïîðòîì ïîð³âíþâàòè íå âàðòî,
ìîâëÿâ, öå êîðèñíî äëÿ çäîðîâ'ÿ.
Îðãàçìîì ç íàìè ïðèðîäà ðîçðàõîâóºòüñÿ ïðîäîâæåííÿì æèòòÿ,
òàê ñàìî ³ ðîçðàõîâóºòüñÿ ïåðåäà÷åþ çàõâîðþâàíü. Òîìó ñåêñ — öå
ñïðàâà äëÿ äîðîñëèõ.
— Ñåêñ — öå ïðî äîâ³ðó, ïðî
â³ä÷óòòÿ ñïîêîþ, — êàæå ñåêñîëîã. — Öå ïðîäîâæåííÿ ñòîñóíê³â, ÿê³ ï³ñëÿ ³íòèìó ëèøå
çì³öíþþòüñÿ. Öå ðîçìîâà ò³ëàìè
äëÿ âçàºìíîãî çàäîâîëåííÿ, ðîçä³ëåííÿ áëèçüêîñò³.
²ñíóº áåçë³÷ ñòåðåîòèï³â,
ïîâ'ÿçàíèõ ç ³íòèìíîþ òåìàòèêîþ. Â òîìó ÷èñë³ òàáó íà ðîçìîâè ïðî ñåêñ.
— Ìè âãîëîñ ìîæåìî ïîãîâîðèòè ïðî âñ³ îðãàíè ò³ëà, ëèøå
³íòèìí³ îáõîäèìî ñòîðîíîþ.
Òàê ñàìî òåìè ïðî ñåêñ, — ãîâîðèòü Íàòàë³ÿ ²øêîâà. — Ñòå-

ðåîòèïàìè äîñ³ çàëèøàºòüñÿ òå,
ùî âèêîðèñòîâóâàòè ³íòèìí³
³ãðàøêè — òî çðàäà, ïàðòíåð
ñàì ìàº çíàòè, ÿê ÿ ëþáëþ ³
ùî ïðèíîñèòü ìåí³ çàäîâîëåííÿ, ëèøå ÷îëîâ³ê ìàº ïðîÿâëÿòè ³í³ö³àòèâó, æ³íêà â ñåêñ³ ìàº
áóòè ñêðîìíîþ ³ ïîê³ðíîþ, òðåáà ³ì³òóâàòè îðãàçì, ùîá íå îáðàçèòè ñâîãî ÷îëîâ³êà.
Âñå öå ñòåðåîòèïè ðàäÿíñüêîãî ïåð³îäó. Ñüîãîäí³ ³íôîðìàö³ÿ
íà ³íòèìíó òåìàòèêó äîñòóïíà. ²
êðàùå íåõàé áàòüêè ïðî ³íòèìí³ îðãàíè, ïðî êîíòðàöåïòèâè ³
ïðîöåñ çà÷àòòÿ ³ íàðîäæåííÿ ä³òåé ðîçêàæóòü ñâîºìó ÷àäó, í³æ
ò³ áóäóòü ä³çíàâàòèñÿ ïðî öå â³ä
äðóç³â, ÷è íà ñâî¿õ ïîìèëêàõ.
Ë³òåðàòóðà íà òåìó, ÿê êîðåêòíî ïîÿñíèòè 3-ð³÷í³é ìàëå÷³,
÷èì â³äð³çíÿºòüñÿ õëîï÷èê â³ä
ä³â÷èíêè, ³ ï³äë³òêó, ùî òàêå
ïðåçåðâàòèâ, ³ ÷îìó â³í çàõèùàº
â³ä çàõâîðþâàíü ³ â³ä íåáàæàíî¿
âàã³òíîñò³ — º ó â³ëüíîìó äîñòóï³.
Íå ñïðàâëÿºòåñÿ ñàì³ — çâåðí³òüñÿ äî ôàõ³âöÿ.

У ваших стосунках з давнім
партнером намічаються деякі
зміни, а в який бік, буде багато в чому залежати від вас.
Постарайтеся не поводитися
легковажно.

СКОРПІОН
Починає розпускатися квітка
любові, і це завжди приємно.
Тим більше, що почуття явно
взаємні. Зірки радять продовжувати стосунки і обіцяють
пристрасний роман з відмінною перспективою.

СТРІЛЕЦЬ
Ваші стосунки з коханою людиною поступово починають
налагоджуватися, не форсуйте
події, поспішність буде тільки
заважати. Вівторок і п'ятниця
підійдуть для романтичних
зустрічей на вашій території.

КОЗЕРІГ
Будьте обережні, не намагайтеся раптом змінити ситуацію,
інакше можливі ускладнення
в особистому житті. Різкі слова і кроки можуть призвести
ваші взаємини до розриву.

ВОДОЛІЙ
Настає досить гармонійний
тиждень. Як можна більше
часу приділіть собі і коханій
людині. Середу і суботу краще провести на самоті.

РИБИ
Довіртеся коханій людині,
і ви не пошкодуєте про це.
Цього тижня ви будете оточені увагою, турботою і ласкою,
дайте відповідь взаємністю.
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АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
АНЯ ГОЛУБ, МЕДСЕСТРА

— Лікарю, моя дружина
постійно кашляє. Які тільки
ліки не приймала, все
одно кашель не проходить.
— А травки не пробували?
— Пробували — регоче, але
все одно кашляє…

***

Пацієнт:
— Лікарю, а це правда, що здоров'я
не купиш ні за які гроші?
Лікар:
— Та бог з вами! Хто це вам сказав таку
дурницю?

***

— Чому у приймальні лікаря доводиться
сидіти по кілька годин?
— Тому що час — лікує!

***

Йог на прийомі у лікаря:
— А тепер, хворий, зігніть коліно.
— У який бік, лікарю?

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA
RIA-2020»
A-2020»

ГГОРОСКОП
ОВЕН

Ольга, 19 років
Студентка. Майбутній юрист. Вічно енергійна та креативна. Маю
чітку життєву позицію в багатьох життєвих питаннях
ннях і принципи,
яких регулярно дотримуюсь. Мрію жити і будувати
ати свою кар'єру в
незалежній, та, нарешті, правовій Україні.

Вам варто задуматися про
плани на найближче майбутнє, бажано відкинувши все
одномоментне і нездійсненне.

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

ТЕЛЕЦЬ
Запасіться терпінням: у вас
на горизонті з'явиться багато
невідкладних справ. У вівторок краще не беріться
за вирішення серйозного
завдання, а ось в середу
беріться за важливі проекти.

Надсилайте своє фото та коротку розповідь проо себе на e-mail:
miss@riamedia.com.ua. Запрошення до конкурсу
нкурсу
«Міс RIA»-2020 і безкоштовну професійну фотосесію
сію від
фотостудії «INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.
асниці.

БЛИЗНЮКИ
Сконцентруйтеся на найважливішому, відкиньте убік всі
незначні дрібниці, і ви зрозумієте, що у вас вже є все,
що потрібно для щастя. Успіх
в професійних справах буде
вас переслідувати практично
весь тиждень.

ФОТОСТУДІЯ «INDIGO»
• Творчі фотосесії
• Випускні альбоми
• Термінове фото
на документи
ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2020»
2020» НА:

***

РАК

— Лікарю, а ця операція точно дасть якийсь
результат?
— Звичайно! Якийсь — точно дасть!

Придивіться до свого
оточення, скоро таємний
ворог стане явним, а з таким
боротися значно простіше.
У кар'єрі вас чекає значний
успіх.

***

Святий Миколай уважно прочитав
наші бажання… Багато хто з нас
отримає у вигляді подарунка —
правила правопису!

тел: (093) 759 05 55,
(096) 179 71 31

ЛЕВ

***

Ваша успішність цього тижня
може прямо залежати від
наведення порядку в справах
і побуті, а організованість
може зіграти в цій ситуації
не останню роль.

За вечерею дочка оголосила, що вже
написала листа св. Миколаю: собі попросила
новий айфон, а мамі — нову шубу.
Св. Миколай вдавився чаєм…

***

— Боже, а хто це в нас так виріс? Хто це в нас
такий великий став?
— Сергію, перестань розмовляти с табло
обміну валют.

***

— Доброго ранку, кохана!
— Який він добрий, мене всю ніч комар гриз!
— А мене не чіпав …
— А що тебе чіпати, коли поруч така смакота
лежить!

***

Як казала Галя: «Коней на скаку нехай
кобили зупиняють, а мені — каву в ліжко, і
он того молодого чоловіка».

***

— Як буде «собутыльник» українською?
— …Кум?

ДІВА
Гнучко лавіруючи між
людьми і ситуаціями, ви
зможете багато чого досягти.
Остерігайтеся спокус, які
загрожують відвести вас з
правильного шляху.

Найгарніші дівчата їздять
з «Бліц таксі»

ТЕРЕЗИ
Ви можете бути непередбачувані, але ваші творчі плани
знайдуть відгук і підтримку з
боку оточуючих.

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)

СКОРПІОН
Непогано б навести порядок
і в голові, і в особистих
стосунках. Бажано зберігати
емоційну рівновагу. У вас
буде можливість для сходження кар'єрними сходами.

РЕКЛАМА

СТРІЛЕЦЬ

483967

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
9.12

+1
-4

-1
-5

-1
-5

ЧЕТВЕР
10.12

+3
-2

+1
-3

+1
-3

П’ЯТНИЦЯ
11.12

+4
-1

+3
-1

+3
-1

СУБОТА
12.12

+1
-2

0
-3

0
-3

НЕДІЛЯ
13.12

+3
+1

+2
-1

+2
0

ПОНЕДІЛОК
14.12

+1
0

+1
-1

+2
-1

ВІВТОРОК
15.12

+2
0

0
-2

0
-2

Перша половина тижня
може пройти спокійно.
Багато часу будуть займати
фінансові питання, зокрема, наприклад, все те,
що пов'язано з кредитами.
Зустрічі цього тижня обіцяють стати значущими і
важливими.

КОЗЕРІГ
Не дозволяйте спокусі збивати вас зі шляху істинного,
від добра добра не шукають.
Ви ризикуєте стати об'єктом
інтриг. Небажано заново
повторювати помилки тільки
тому, що вам зручніше ходити протоптаною стежкою.

ВОДОЛІЙ
Робота не зажадає від вас
зайвої напруги і надзусиль,
а значить у вас з'явиться
можливість частіше бувати
вдома. У вас буде шанс переконатися у відданості тих,
кого ви любите.

РИБИ
Цього тижня однаково
значущі і ваша кар'єра, і
соціальний статус, і хороші
стосунки з родичами. Ви
зможете встановити нові
корисні зв'язки, проте не забувайте про старих друзів.

