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ПОЛІЦЕЙСЬКИХ НАЧАЛЬНИКІВ
СУДИТИМУТЬ ЗА МАХІНАЦІЇ

Фото зі слідчих дій. Головного фігуранта знайомлять з процесуальним документом

485012

 Колишнього 
заступника начальника 
поліцейського 
главку і керівника 
автогосподарства 
судитимуть за махінації 
з ремонтами службових 
автомобілів 

 Про яких саме людей 
йдеться, який злочин 
їм задокументували і 
яка перспектива цієї 
справи?
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«Мистецька 
скарбниця 
Вінниччини» 

Âèð³øèâ ñêîðèñòóâàòè-
ñÿ ³íñòðóìåíòàìè ïðÿìî¿ 
äåìîêðàò³¿ ³ äîºäíàòèñÿ äî 
ÏÅÒÈÖ²ªòâîð÷îñò³. 

Ó Â³ííèö³ òà íà Â³ííè÷÷è-
í³ íàðîäèëîñÿ ³ ïðàöþâàëî 
áàãàòî òàëàíîâèòèõ ìèò-
ö³â, êàðòèíè òà ³íø³ ìèñ-
òåöüê³ âèòâîðè ÿêèõ â³äîì³ 
ó âñüîìó ñâ³ò³. Ñåðåä íèõ 
Êàçèìèð Ìàëåâè÷, Íàòàí 
Àëüòìàí, Âåðîí³êà Àðà-
ëîâà-Ïàòòåðñîí, Ìèõàéëî 
Ìàñëþê. Àëå ó ì³ñò³, ÿêå 
ìàº ïóáë³÷íî äåêëàðîâàí³ 
òóðèñòè÷í³ àìá³ö³¿, íå ³ñíóº 
âëàñíî¿ êîëåêö³¿ òâîð³â çåì-
ëÿê³â. Â³ííèöÿ íå òàêå âæå 
á³äíå ì³ñòî, ùîá íå äîçâî-
ëèòè ñîá³ ìàòè áîäàé îäèí 
îðèã³íàë êîæíîãî ç íàøèõ 
çåìëÿê³â ³ äîñòîéíî éîãî 
ïðåäñòàâèòè íà øèðîêèé çà-
ãàë. Äî òîãî æ, ö³ ïðåäìåòè 
º ãàðàíòîâàíèìè âêëàäàìè 
êîøò³â, ÿê³ ç ÷àñîì ò³ëüêè 
çá³ëüøàòüñÿ â ö³í³. Ïðîïî-
íóþ ñòâîðèòè åêñïîçèö³þ 
«Ìèñòåöüêà ñêàðáíèöÿ Â³-
ííè÷÷èíè», ÿêà á ìîãëà ç 
÷àñîì ñòàòè ìóçåéíîþ ãà-
ëåðåºþ õóäîæíèê³â òà ³í-
øèõ ìèòö³â íàøîãî êðàþ. 
Êð³ì ìóí³öèïàëüíèõ êîøò³â 
äî ñòâîðåííÿ ö³º¿ êîëåêö³¿ 
ìîãëè á äîëó÷èòèñÿ êîëåêö³-
îíåðè òà çàìîæí³ â³ííè÷àíè. 
Íàïðèêëàä, ðîáîòè Âåðî-
í³êè Àðàëîâî¿-Ïàòòåðñîí ³ 
çàðàç ìîæíà çíàéòè òà ïðè-
äáàòè íà ³íòåðíåò àóêö³îíàõ.

Ââàæàþ, ùî ñòâîðåííÿ 
«Ìèñòåöüêî¿ ñêàðáíèö³ Â³-
ííè÷÷èíè» º íå ëèøå âàæëè-
âîþ ñïðàâîþ äëÿ ìîðàëüíîãî 
ñòàíó òà ñàìî³äåíòèô³êàö³¿ 
ãðîìàäè â ÷àñè ãëîáàë³çàö³¿, 
à ³ âèã³äíèì ç åêîíîì³÷íî¿ 
òî÷êè çîðó ïðîåêòîì.

Ïðîïîíóþ ïîïîâíþâàòè 
åêñïîçèö³þ ÷èìîñü íîâèì 
êîæíîãî ðîêó äî Äíÿ Â³ííèö³.

ДУМКА

ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ 

Олександр Олександр 
ШЕМЕТШЕМЕТ

ÍÎÂÈÍÈ

ALEKSANDRA KOSTIANINA 

Штучна ялинка зроблена сво-
їми руками, і вона буде висіти 
на стіні. Тим саме вона не за-
ймає багато місця в дитячій 
кімнаті)) 

НИКОЛАЙ САМПИР 

Коли минулого року зять за-
хотів купити штучну ялинку, 
я був проти. Але потім поду-
мав, що ніхто не знає, з якого 
лісу привезена та ялинка

ANUTKA BULGAKOVA 

Звісно, будемо ставити цьо-
го року, як і завжди, штучну 
ялинку. Живу заради кількох 
днів чи навіть тижнів свята 
шкода різати.

ОЛЬГА ГОЛОВІНА 

Ми купуємо ялинку в горшеч-
ку. Вона значно довше стоїть, 
ніж зрізана і набагато більше 
радості приносить, ніж штучна. 
А потім висаджуємо її в парку.

ВАЛЕРІЙ ІЩУК 

Ніяку. Як були діти малі — ку-
пували велику живу ялинку. 
Коли з'явилися внуки — ста-
вили штучну. А зараз нам з 
бабою не до свят.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Яку ялинку ви прикрашаєте на новорічні свята?

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

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334

Íàöêîì³ñ³ÿ, ùî ùî çä³éñíþº 
äåðæðåãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ åíåð-
ãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, 9 
ãðóäíÿ óõâàëèëà ïðîåêò ïðî çì³íó 
ïëàòè çà ðîçïîä³ë äëÿ îáëãàç³â. 
Éäåòüñÿ ïðî 21 êîìïàí³þ, ñåðåä 

ÿêèõ º é â³ííèöüê³.
Òàê, äëÿ ñïîæèâà÷³â «Â³ííè-

öÿãàç» òàðèô ìîæå çðîñòè ìàéæå 
óäâ³÷³: ç 1 ãðèâí³ 16 êîï³éîê äî 
2 ãðèâåíü 17 êîï³éîê çà êóáî-
ìåòð íà ì³ñÿöü. À äëÿ ñïîæèâà÷³â 
òîâàðèñòâà «Ãàçîâèê» çðîñòàííÿ 
ìîæå áóòè ó 1,8 ðàçà: ç 1 ãðèâí³ 91 

НА СКІЛЬКИ МОЖЕ 
ЗРОСТИ ДОСТАВКА ГАЗУ
Нові ціни  Плата за розподіл газу вдвічі 
подорожчає для споживачів «Вінницягаз»: 
з 1 гривні 16 копійок до 2 гривень 
17 копійок за кубометр на місяць. Якщо 
рішення ухвалять без змін, то цей тариф 
почне діяти з 1 січня 2021 року. Чому 
зростає ціна і що газовики заклали у тариф?

êîï³éêè äî 3 ãðèâåíü 35 êîï³éîê.
Íîâ³ òàðèôè ìîæóòü ïî÷àòè ä³-

ÿòè âæå ç 1 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó. Îä-
íàê, öå ùå íå îñòàòî÷íå ð³øåííÿ.

— Íàöðåãóëÿòîð ùå ìàº ïðî-
âåñòè îáãîâîðåííÿ îïðèëþäíå-
íèõ òàðèô³â, ³ ò³ëüêè ï³ñëÿ öüîãî 
óõâàëèòü ð³øåííÿ, — ãîâîðèòü 
ðå÷íèöÿ «Â³ííèöÿãàçó» Ëàðèñà 
Ëîã³íîâà. — Ìè ïîäàâàëè ñâî¿ 
ðîçðàõóíêè åêîíîì³÷íî-îá´ðóí-
òîâàíîãî òàðèôó, õî÷à ó íüîìó 
çàêëàäåí³ íå âñ³ íàø³ âèòðàòè. 
Ï³ñëÿ îïðèëþäíåííÿ ïðîåêò³â 
ïîñòàíîâ íà ñàéò³ ÍÊÐÅÊÏ ñïî-
æèâà÷³, ïðåäñòàâíèêè ÃÎ òà ³íø³ 
ìîæóòü ïèñüìîâî íàäàòè ñâî¿ çà-
óâàæåííÿ, ïðîïîçèö³¿ äî ïðîåê-
òó ïðîòÿãîì 10 äí³â. Êîíòàêòè 
Ðåãóëÿòîðà çà öèì ïîñèëàííÿì: 
cutt.ly/8hIqddj.

Ó ïðîåêò³ ð³øåííÿ âêàçàí³ àð-
ãóìåíòè, ÿêèìè ãàçîâèêè ïîÿñ-
íþþòü íåîáõ³äí³ñòü çá³ëüøåííÿ 
âàðòîñò³ äîñòàâêè ãàçó. Ñåðåä 
íèõ:

Êîìïåíñàö³ÿ íåäîîòðèìàíî¿ 
òàðèôíî¿ âèðó÷êè çà 2015-2019 
ðîêè. Ó «Â³ííèöÿãàç» ïîÿñíþ-
þòü, ùî êîìïàí³ÿ ìàëà íåçì³í-
íèé òàðèô â³ä 2015 ðîêó. ² öå 
ïðèíåñëî ãàçîâèêàì ïîíàä ï³â-
ì³ëüÿðäà ãðèâåíü çáèòê³â. 

Êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ 
³ç ð³çíèöåþ â ö³íàõ ïðè çàêóï³â-
ë³ ó 2015-2019 ðîêàõ ïðèðîäíîãî 
ãàçó, íåîáõ³äíîãî äëÿ çàáåçïå÷åí-
íÿ ÂÒÂ (âèðîáíè÷î-òåõíîëîã³÷-
íèõ âòðàò). ×åðåç âèòîêè, íåçà-
êîíí³ âð³çêè, ðåìîíò òðóá òîùî 
ãàçîïðîâ³ä ïîòð³áíî íàïîâíþâàòè 
ãàçîì äîäàòêîâî. 
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1

«Волиньгаз»
1,18 / 2,04

«Рівнегаз»
1,24 / 2,21 «Київоблгаз»

0,97 / 1,86

«Київгаз»
0,34 / 0,40

«Сумигаз»
1,03 / 1,67 АТ «Луган-

ськгаз»
1,10 / 1,36

«Донецькоблгаз»
0,84 / 1,33

«Маріупольгаз»
1,31 / 1,967

«Кіровоградгаз»
1,04 / 2,10

«Черкасигаз»
0,58 / 0,71

«Миколаївгаз»
1,46 / 2,59

«Херсонгаз»
1,13 / 2,16

«Запоріжгаз»
0,77 / 1,20

«Мелітопольгаз»
1,57 / 2,83

«Одесагаз»
0,95 / 1,07

6

5
4

«Житомиргаз»
1,19 / 2,18

«Коростишівгаз»
1,02 / 2,26

«Чернігівгаз»
1,13 / 2,11

2

«Чернівцігаз»
1,44 / 2,95

«Закарпатгаз»
1,37 / 2,36

«Харківгаз»
1,36 / 2,48

«Харківміськгаз»
0,36 / 0,46

1,36 / 2,48

Чинний тариф 
(грн за 1 м3 на 
місяць) зПДФ

Пропонований 
тариф (грн за 1 м3 

на місяць) зПДФ

СТРУКТУРА ТАРИФУ 
ДЛЯ ГАЗОВИКІВ
У проекті рішення опублікували й схему, 
з чого складається тариф на розподіл. 
Розрахували у відсотках ці витрати, які 
закладають у 2,17 грн за куб:

 Фонд оплати праці — 35,7%

 Витрати на технологічний газ — 34,8%

 Витрати на матеріали та паливо — 2,23%

 Установка та повірка лічильників — 2,8%

 Компенсація старих боргів — 6,5%

 Інвестиції у оновлення мереж — 2,4%.

Нагадаємо, що для розрахунку 
щомісячної плати за розподіл газу за 
основу береться обсяг споживання газу 
протягом року. Сума кубів газу, спожитого 
за рік, множиться на тариф на розподіл. 
Результат ділиться на 12 рівних платежів, 
які сплачуються щомісячно протягом року.

Варто зазначити, що це рішення НКРЕКП 
стосується винятково плати за розподіл 
(доставку) природного газу. Ціна ж на 
сам газ формується на ринкових за-
садах. Споживачі можуть вільно обрати 
собі підходящий тариф у будь-якого 
постачальника. Про це в матеріалі «Як 
змінити газового постачальника. Досвід 
вінничанина» на сайті «Новини Вінниці на 
20хвилин»: cutt.ly/phIqlSV. Джерело: «Газправда»

«Уманьгаз»
1,20 / 2,69

«Львівгаз» 1,19 / 2,15
«НГХП «Сірка» 1,82 / 1,54
«Спектргаз» 3,28 / 3,19

1 «Дніпрогаз» 0,71 / 1,20
АТ «Дніпропетровськгаз» 1,37 / 1,52
«Криворіжгаз» 0,46 / 0,66

7
«Гадячгаз» 1,27 / 2,23
ПрАТ «Кременчукгаз» 0,35 / 0,52
АТ «Лубнигаз» 1,46 / 3,14
«Полтавагаз» 1,31 / 2,48

6«Тернопільгаз» 1,24 / 2,81
«Тернопільміськгаз» 0,40 / 1,13
«Кременецьке УПРГ» 0,90 / 1,73

2

«Івано-Франківськгаз» 1,38 / 2,48
«Тисменицягаз» 1,38 / 3,063

«Вінницягаз» 1,16 / 2,17
«Газовик» 1,91 / 3,355

«Хмельницькгаз» 1,10 / 2,15
«Шепетівкагаз» 0,68 / 1,434

ТАРИФИ НА РОЗПОДІЛ ГАЗУ В 2021 РОЦІ
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Додаткові 
вихідні у грудні 
 Ó ãðóäí³ óêðà¿íö³ îòðè-
ìàþòü 9 âèõ³äíèõ, öå ðàçîì 
ç âðàõóâàííÿì óñ³õ òðàäè-
ö³éíèõ ñóáîò-íåä³ëü, äåð-
æàâíèõ òà ðåë³ã³éíèõ ñâÿò. 
Íà íàñ ÷åêàº çàòÿæíèé 
â³êåíä íà Ð³çäâî — òðè äí³ 
âèõ³äíèõ, à ñàìå 25, 26 òà 
27 ãðóäíÿ. Òîáòî 25 ãðóäíÿ, 
ÿêå ïðèïàäàº íà ï'ÿòíèöþ, 
áóäå äîäàòêîâèì âèõ³äíèì. 
Òàêîæ íàïåðåäîäí³ ñâÿòêî-
âèõ äí³â áóäóòü ñêîðî÷åí³ 
íà 1 ãîäèíó ðîáî÷³ áóäí³: 
24 òà 31 ãðóäíÿ.

Збив 
велосипедиста 
 Â Êàëèí³âö³ çáèëè âåëî-
ñèïåäèñòà. Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ 
12 ãðóäíÿ, áëèçüêî 06.30.
Çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè 
ñë³äñòâà, 21-ð³÷íèé âîä³é 
àâòîìîá³ëÿ Daewoo, æè-
òåëü ñåëà ²âàí³â, ðóõàþ÷èñü 
â íàïðÿìêó Â³ííèö³, äîïóñ-
òèâ íà¿çä íà ÷îëîâ³êà, ÿêèé 
íà âåëîñèïåä³ ïåðå¿æäæàâ 
ïðî¿æäæó ÷àñòèíó äîðîãè 
ïî ï³øîõ³äíîìó ïåðåõîäó.
Ó ðåçóëüòàò³ àâàð³¿, 57-ð³÷-
íèé âåëîñèïåäèñò, æèòåëü 
Êàëèí³âêè, çàãèíóâ íà ì³ñ-
ö³ ïîä³¿.
Âîä³é àâòîìîá³ëÿ îñâ³äóâà-
íèé. Â³í òâåðåçèé.
Íåïîäàë³ê ì³ñöÿ, äå çáèëè 
âåëîñèïåäèñòà, ñòàëàñü ùå 
îäíà ÄÒÏ. Ó ãðóï³ «Äî-
ðîæíèé êîíòðîëü Â³ííèöÿ» 
íà ÔÁ Âîëîäèìèð Çàòàéäóõ 
íàïèñàâ, êóäè òàê ïîñï³øàâ 
âîä³é: «Äâà ÄÒÏ çâ'ÿçàí³ 
ì³æ ñîáîþ. Ïåðøå, á³ëÿ 
«Â³âàòà», ïîñòðàæäàëà æ³í-
êà ³ ¿¿ ïîâåçëè â ë³êàðíþ, 
à íà äðóãîìó ÄÒÏ, öå ¿¿ ðî-
äè÷ ëåò³â äî íå¿ â ë³êàðíþ ³ 
çáèâ âåëîñèïåäèñòà».

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №24 (1149)
Оригінальні двоходові задачі на кооперативний мат.

Задача №2592-2595
М. Пархоменко (Вінниця) 
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1              IV. Ke3>f4

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №49 (1519) від 9 грудня 2020 року 
Задача №2588
I. 1. Tc5!  Tb5  2. d5 Tb6x II. 1. Ce6! Tc5+  2. Kpd4 Te5:c7x
Задача №2589
I. 1. Kpf5! Kpf7  2. Kpg5 Te5x II. 1. Kpf5! Te7+  2. Kpg8 Tg7x
Задача №2590
I. 1. Cc4! Tc2+  2. Kpb3 Ca2x II. 1. Kpb3! Td5  2. Kpa4 C:c2x — правильнi мати
Задача №2591
I. 1. Kpf1! Th5  2. Kg2 Th1x II. 1. Kph3! Kp:f4  2. g2 Th5x — правильнi мати

М. Пархоменко

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Ïðî ìîíòàæ òó-
àëåòó áóëî â³äîìî 
ùå âë³òêó. Ó ñåðï-

í³ ïèñàëè, ùî íà íîâèé òóàëåò 
á³ëÿ Ë³ñîïàðêó ãîòîâ³ âèêëàñòè 
1,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Â³ííè÷àí 
îáóðèëî òå, ùî âáèðàëüíÿ êîøòóº 
ÿê òðèê³ìíàòíà êâàðòèðà.

«À ÷îãî íå 5 ì³ëüéîí³â? 
Æåñòü! — ïèñàâ ó êîìåíòàðÿõ 
äî íîâèíè Äìèòðî Âèðîâîé. — 
Òî âæå ìîæå êðàùå îäíîê³ìíàò-
íó íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ âèêóïèòè 
çà ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü ³ ç íå¿ 
òóàëåò çðîáèòè».

«À ùå äîðîæ÷èé ïîáóäóâàòè 
íå ìîæíà?! ß â øîö³ â³ä ðîçö³-
íîê», — ïèøå Êàòåðèíà Ìîòîðíà.

Ùå ëþäè íàð³êàëè, ùî â öüîìó 
ì³ñö³ ïëàòíèì òóàëåòîì íå áóäóòü 
êîðèñòóâàòèñÿ, àäæå íàâêîëî ë³-
ñîïàðêîâà çîíà. 

Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Âî-
ëîäèìèð Í³öåíêî ãîâîðèòü, ùî 
íà ãðîìàäñüêó âáèðàëüíþ â Ë³ñî-
ïàðêó áóëî áàãàòî çâåðíåíü â³ä 
â³ííè÷àí: çîêðåìà, â³ä áàòüê³â ç 
ä³òüìè, ÿê³ ÷àñòî òàì ãóëÿþòü.

— Ïîïåðåäíüî, ó íàñ áóëà 
ïåðåäïðîåêòíà ïðîïîçèö³ÿ ïî-
ñòàâèòè âáèðàëüíþ íåïîäàë³ê â³ä 

äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà. Àëå ÷åðåç 
òå, ùî íàéáëèæ÷à ã³ëêà âîäîãîíó 
òà êàíàë³çàö³¿ á³ëÿ îíêîöåíòðó, 
â³ä ö³º¿ ³äå¿ â³äìîâèëèñÿ: çàíàä-
òî äîâãî ³ äîðîãî òÿãíóòè ìåðå-
æ³. Òîìó âèð³øèëè ïîñòàâèòè 
íà âõîä³ ó Ë³ñîïàðê, — êàæå Âî-
ëîäèìèð Í³öåíêî

Â³äâ³äóâà÷³â âáèðàëüí³ áóäå 
áàãàòî, çàïåâíÿº äèðåêòîð äå-
ïàðòàìåíòó. Àäæå â òîìó ðàéîí³ 
ç'ºäíóþòüñÿ øëÿõè ê³ëüêîõ ï³-
øîõ³äíèõ ïîòîê³â.

— À ÷îìó ö³íà 1,5 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü? — ïèòàº æóðíàë³ñò.

— Çà ïðîåêòîì, òàì ïðîêëàëè 
âñ³ êîìóí³êàö³¿: âîäîã³í, êàíà-
ë³çàö³þ, åëåêòðîìåðåæó. Ò³ëüêè 
òðóá áëèçüêî 400 ìåòð³â íîâèõ 
ïîêëàëè. Öüîãî âñüîãî â ë³ñ³ 
íå áóëî, — â³äïîâ³äàº Âîëîäè-
ìèð Í³öåíêî. — Îð³ºíòîâíî 
60% êîøòîðèñó — öå îáëàøòó-
âàííÿ íîâèõ êîìóí³êàö³é. Òîìó 
³ ïðîðàõîâàíî, ùî óâåñü ïðîåêò, 
à íå ò³ëüêè âáèðàëüíÿ, êîøòóþòü 
1,5 ì³ëüéîíà. ² âðàõóéòå òå, ùî 
30% éäóòü íà ñïëàòó ïîäàòê³â.

Ç êîøòîðèñó, ÿêèé çíàéøëè 
â äîãîâîð³ ì³æ ì³ñüêîþ âëàäîþ ³ 
ï³äðÿäíèêîì ðîá³ò, òîâàðèñòâîì 
«Ñèíäèêàò Êîìïàí³», ä³çíàëèñÿ, 
ùî ñàìà ìîäóëüíà âáèðàëüíÿ êî-
øòóº 678 òèñÿ÷ 652 ãðèâí³.

Äîñòóï äî ö³º¿ âáèðàëüí³, êîëè 
¿¿ çàïóñòÿòü, êîøòóâàòèìå ï’ÿòü 

ЧОМУ НА ТУАЛЕТ 
ВИТРАТИЛИ 1,5 МІЛЬЙОНА
Бюджетні витрати  Біля входу до 
Лісопарку завершують монтаж нової 
модульної вбиральні. Дві кабінки, 
сталевий каркас, утеплення і сантехніка 
— за це місто заплатить 1,5 мільйона 
гривень. Розказуємо, для чого ставили 
вбиральню поряд з лісом, чому так дорого 
і за яку ціну купують туалети інші міста

ãðèâåíü. Ç ö³º¿ ñóìè ñïëà÷óþòüñÿ 
êîøòè íà ïðèáèðàííÿ, çà âîäó, 
åëåêòðèêó, âîäîâ³äâåäåííÿ.

— ßêùî çðîáèòè áåçêîøòîâ-
íèì — òî ö³ êîøòè íà îáñëó-
ãîâóâàííÿ áóäóòü çàêëàäàòè ç 
áþäæåòó ì³ñòà. Òîáòî, áóäóòü 
ïëàòèòè íà óòðèìàííÿ òóàëåòó âñ³ 
ïëàòíèêè ïîäàòê³â, à íå ò³ëüêè ò³ 
ëþäè, ùî íèì êîðèñòóþòüñÿ, — 
êàæå äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà.

— À õòî îï³êóºòüñÿ öèìè ìî-
äóëüíèìè òóàëåòàìè? Íà ïðî-
ñïåêò³ Êîñìîíàâò³â óñå ë³òî 
íå ïðàöþâàëà îäíà ç êàá³íîê.

— Íå ïðàöþâàëà òîìó, ùî òàì 
ïîãíóëè äâåð³ é òóàëåò íå çàêðè-
âàâñÿ, — â³äïîâ³äàº Í³öåíêî. — 
Äîð³êàþòü, ùî â òóàëåò³ íåìàº 
âîäè, ìèëà, ïàïåðó. ×àñòî öå 
â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç âàíäàë³â. 

Íàïðèê³íö³ ðîêó â ìåð³¿ ñêëà-

äàþòü áþäæåò ì³ñòà-2021. Ó íüî-
ìó º ðîçðàõóíêè íà äâà ìîäóëü-
íèõ òóàëåòè.

— Îäèí áóäå á³ëÿ ìóçåþ-ñà-
äèáè Ïèðîãîâà, ùå îäèí íà Òÿ-
æèëîâ³. Ïëàíóºìî ïîñòàâèòè, áî 
º çâåðíåííÿ â³ä â³ííè÷àí. ×è 
çàòâåðäÿòü ö³ âèäàòêè — áóäå 
â³äîìî ï³ñëÿ òîãî, ÿê óõâàëÿòü 
áþäæåò, — ãîâîðèòü Í³öåíêî.

— Àëå âñå æ, ÷è ìîæíà çäåøå-
âèòè? Íàïðèêëàä, ñòàâèòè îäíó 
êàá³íó çàì³ñòü äâîõ.

— Âáèðàëüí³ ñòàâèìî â ëþä-
íèõ ì³ñöÿõ ³ îäí³º¿ êàá³íêè 
íå âèñòà÷èòü, — ðîçêàçóº Âîëî-
äèìèð Í³öåíêî. — Ðîçãëÿäàºìî 
âàð³àíò, ùîá çðîáèòè âáèðàëüíþ 
àâòîíîìíîþ — áåç ï³äêëþ÷åííÿ 
äî ìåðåæ, à â³äõîäè çàáèðàòèìå 
«áî÷êà». Õî÷à òóò çðîñòå ö³íà 
íà óòðèìàíí³, áî çà âèêëèê ìà-
øèíè òðåáà ïëàòèòè. 

Вінницький досвід з «туалетами 
за мільйон» не унікальний. Так, 
зокрема, вчинили у Хмельниць-
кому торік. Вбиральню з металу 
поставили у центрі міста, на по-
чатку пішохідної вулиці. Усеред-
ині — унітаз, пісуар, рукомийник, 
сушарка. Є стіл для того, щоб 
можна було замінити дитині 
підгузники. Має низький поріг 
та поручні для людей з інвалід-
ністю.
Вхід платний — 5 гривень.Міс-
цевих жителів дивувала ціна — 
за туалет влада Хмельницького 
заплатила 950 тисяч гривень.
— Міська рада наводила при-
клад Івано-Франківська, що там 
таку ж вбиральню поставили. І 
тому це нібито нормальна ціна 

для такої модульної вбиральні, — 
говорить головний редактор 
сайту vsim.ua Максим Фарина.
Туалет в них не ламався, хоча 
на початку були проблеми з 
купюроприймачем: гроші вби-
ральня брала, але двері не від-
чинялися.
Перед виборами в Хмельниць-
кому відкрили ще одну вби-
ральню — вже за 2,6 мільйона 
гривень. Її будували з цегли, все-
редині багато кабінок: окремо 
для жінок та чоловіків. Ще є й 
кімната «матері та дитини».
— Від модульних туалетів у нас 
поки відмовилися. Можливо, 
через критику і те, що за одну 
кабінку бюджет заплатив майже 
мільйон, — додає Максим.

«Туалет за 950 тисяч — нормальна ціна» 

За скільки встановлюють мо-
дульні вбиральні інші укра-
їнські міста — відшукали дані 
у ProZorro.
У Коростені, що в Житомирській 
області, на туалет витратили 
650 тисяч гривень. За ці кошти 
поставлять туалет на три кабін-
ки, з місцем для касира. Стіни 
утеплені, в комплект входить 
сантехника, підключення до ко-
мунікацій.
Туалет рівно за 999 тисяч гри-
вень придбали у Кривому Розі. 
У вартість входить: конструкція 
з оцинкованої сталі, з утеплю-
вачем; три кабінки, туалети, ру-
комийники, настінні обігрівачі 
та підключення до електрики. 
Про підключення до водогону, 

каналізації — у документації ані 
слова.
У Краматорську, що на Донеччи-
ні, на облаштування модульного 
туалету витратили 1,2 мільйона 
гривень. Технічних характерис-
тик вбиральні в підряді не вка-
зано. Але є ціна — 791 тисяча 
гривень за туалет. Іншу суму ви-
тратили на підключення до ме-
реж та благоустрій території.
У Києві вирішили витратити по-
над дев’ять мільйонів гривень 
на п’ять громадських туалетів. 
Ціна кожного — 1,9 мільйона 
гривень. Туалети мають авто-
матичне миття та дезінфекцію 
після кожного відвідувача; мож-
на сплачувати як купюрами, так 
і банківськими картками.

Від найдешевшої до найдорожчої вбиральні 

Більше 60% від суми — це прокладання труб та 
електрики. Сама ж модульна вбиральня коштує близько 
700 тисяч гривень 

ÃÐÎØ²
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«НАРОДНИЙ БРЕНД 2020»: ЯК ПРОЙШЛО 
Свято відбулося!  Вже 19 років поспіль 
ми разом з вами вибираємо найкращі 
компанії у нашому місті, і традиційно 
відкриваємо сезон різдвяно-новорічних 
свят урочистим нагородженням тих, хто 
отримали найбільшу довіру і прихильність 
вінничан. Цей рік не став винятком, але 
через пандемію ми змінили формат 
проведення свята. Ввечері 8–9 грудня 
представники компаній повернулися 
додому зі своїми «Золотими Ніками», 
символом перемоги у «Народному бренді» 

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

Âïðîäîâæ æîâòíÿ-
ëèñòîïàäà íà ñàéò³ 
brand.20.ua òî÷èëàñÿ 
áîðîòüáà çà ïåðåìî-

ãó ó ãîëîñóâàíí³. Ùîðîêó â êîí-
êóðñ³ áåðóòü ó÷àñòü ñîòí³ êîìïà-
í³é, ïî÷èíàþ÷è â³ä íåùîäàâíî 

çàñíîâàíèõ, ³ äî òèõ, õòî íåî-
äíîðàçîâî âèïðàâäîâóâàâ äîâ³ðó 
êë³ºíò³â. Ó Â³ííèö³ â öüîìó ðîö³ 
çà çâàííÿ íàéêðàùîãî çìàãàëèñÿ 
3 908 êîìïàí³é, ³ çà ñâî¿õ óëþ-
áëåíö³â ïðîãîëîñóâàëè 22 775 â³-
ííè÷àí. Ñåðåä ìàéæå ÷îòèðüîõ 
òèñÿ÷ êîìïàí³é, â³ííè÷àíè îáðàëè 
183 ïåðåìîæö³, à R²À íàãîðîäèëà 
¿õ ïî÷åñíèìè â³äçíàêàìè.

Ïðèéìàâ êðàùèõ â³ííèöü-
êèõ ï³äïðèºìö³â ðåñòîðàí 
«T-Bone» — íîâèé çàêëàä íà-
øîãî ì³ñòà. Ðîäçèíêà öüîãî ðåñ-
òîðàíó — ìàíãàë-ñòîëè, íà ÿêèõ 
êîæåí ç ãîñòåé ìîæå ñàìîñò³éíî 
ïðèãîòóâàòè ñòåéê, ñïðîáóâàâøè 
ñåáå ó ðîë³ êóõàðÿ.

Íàãîðîäæåííÿ òðèâàëî ê³ëüêà 
ãîäèí, óñ³ ïåðåìîæö³ ïîïåðåäíüî 
ðåºñòðóâàëèñÿ íà çðó÷íó äëÿ íèõ 
ãîäèíó. Òîìó ï³ä ÷àñ ñàìîãî âðó-
÷åííÿ «Çîëîòèõ Í³ê» ó ñâÿòêîâ³é 
çàë³ îäíî÷àñíî áóëî ùîíàéá³ëüøå 
äâàäöÿòü ïðåäñòàâíèê³â êîìïà-
í³é-ïåðåìîæö³â. Ï³ñëÿ îòðèìàí-
íÿ â³äçíàêè âîíè ìîãëè ïåðåéòè 
äî îñíîâíî¿ çàëè ðåñòîðàíó. ² òàê 
ùîãîäèíè ïî÷èíàâñÿ íîâèé åòàï 
íàãîðîäæåííÿ.

Ï³ñëÿ âðó÷åííÿ íàãîðîä øåô-
êóõàð ðåñòîðàíó Îëåêñàíäð 
Øóð³íîâ ïðîâ³â äëÿ ïðèñóòí³õ 
ìàéñòåð-êëàñ, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ïîä³-
ëèâñÿ ç ãîñòÿìè ñâî¿ìè ñåêðåòàìè 
ïðèãîòóâàííÿ ñìà÷íèõ ñòðàâ. Ï³ä 
÷àñ ìàéñòåð-êëàñó ãîñò³ ï³äõî-
äèëè äî øåô-êóõàðÿ, ö³êàâèëèñü 
äåòàëÿìè ïðèãîòóâàííÿ ñòðàâ ³ 
çí³ìàëè íà â³äåî ïðîöåñ ãîòó-
âàííÿ.

Генеральний директор RIA Медіа Олег Горобець: 
«Коли ви тут, на врученні нагород «Народний бренд», це 
означає, що ви пройшли цей складний 2020 рік з честю, 
гідністю та успіхом. Нехай ваші бренди розвиваються і все 
більше людей про вас знають та довіряють»

Доповнювало атмосферу святковим настроєм 
італійське вино Fragolino Fiorelli

У ресторані «T-Bone» для гостей організували майстер-клас від шеф-
кухаря Олександра Шурінова

За вечір переможці встигали зробити чимало селфі та 
фото разом з нагородами

Власники 
інтернет 
провайдера 
HomeNet: 
«Ми хочемо 
подякувати 
кожній людині, 
яка віддала 
за нас свій 
голос. Наше 
друге місце 
означає, що 
ми працюємо 
у правильному 
напрямку і 
люди нам 
довіряють»
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ВРУЧЕННЯ НАГОРОД ПЕРЕМОЖЦЯМ

Генеральним партнером конкурсу був суші-бар Yama. Директор закладу 
Іван Горобець: «Ми стараємося бути кращими кожен день, і дякую всім нашим 
гостям за те, що вони підтримують нас навіть у важкий період пандемії» 

Партнером «Народного бренду» виступила також 
мережа навчальних центрів школи «Гарант». Її 
директорка Вікторія Гоголь звернулася до переможців: 
«Всіх вітаю з нагородами. Будьмо щасливі та успішні» 

Ведуча «Народного бренду» Ольга Сольвар 
вже третій рік поспіль проводить церемонію 
вручення нагород найкращим компаніям

Директор «Альтамедики» Богдан Шевня: 
«Приємно, коли вінничани цінують роботу, яку 
ти робиш щодня. І те, що ми не перший рік 
перемагаємо у «Народному бренді» — це ознака 
довіри і поштовх до того, щоб і надалі розвиватися»

Нашим офіційним партнером також стала компанія АКцентр: 
«Ми завжди раді брати участь у цьому святі. Нехай у всіх нас в наступному 
році буде побільше роботи і наснаги» 
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 

RIA, (067)7857674 

Ïîíàä ì³ëüéîí 
ãðèâåíü çáèòê³â 
çàâäàëè äåðæà-
â³ — ñóäèòèìóòü 

êîëèøíüîãî êåð³âíèêà ÃÓÍÏ 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ òà éîãî ï³ä-
ëåãëîãî. Ï³ä òàêèì çàãîëîâêîì 
íà ñàéò³ ïðîêóðàòóðè îïóáë³êóâà-
ëè ìèíóëîãî òèæíÿ ³íôîðìàö³þ 
ó ñïðàâ³, â ÿê³é çàâåðøèëè ðîç-
ñë³äóâàííÿ.

Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ â ö³é 
ñïðàâ³ âåëè ñë³ä÷³ òåðóïðàâë³ííÿ 
ÄÁÐ, ðîçòàøîâàíîãî ó Õìåëü-
íèöüêîìó. Ïðîêóðàòóðà çä³é-
ñíþâàëà ïðîöåñóàëüíå êåð³âíè-
öòâî. Çàðàç îïðèëþäíèëè äàí³ 
ïî ñïðàâ³: «Çà äàíèìè ñë³äñòâà, 
ïðàâîîõîðîíö³, çëîâæèâàþ÷è 
ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, 
óïðîäîâæ 2018–2019 ðîê³â âíîñè-
ëè íåïðàâäèâ³ â³äîìîñò³ äî àêò³â 
âèêîíàíèõ ðîá³ò ùîäî ñåðâ³ñíî-
ãî òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà 
ïîòî÷íîãî ðåìîíòó ñëóæáîâîãî 
àâòîòðàíñïîðòó, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ 
ñèñòåìàòè÷íî çä³éñíþâàëè ñïè-
ñàííÿ (ïåðåðàõóâàííÿ) áþäæåò-
íèõ êîøò³â ç êàçíà÷åéñüêîãî 
ðàõóíêó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó Â³ííèöü-
ê³é îáëàñò³ íà êîðèñòü îäí³º¿ ³ç 
þðèäè÷íèõ îñ³á ó Â³ííèö³. Íà-
ñïðàâä³ æ, ôàêòè÷íî, ñëóæáîâ³ 
àâòîìîá³ë³ íå ðåìîíòóâàëèñü».

Ïðîêóðàòóðà òàêîæ ïîâ³äîìè-

ëà, ùî, çà âèñíîâêîì åêñïåðòè-
çè, çëî÷èíîì çàïîä³ÿëè 1 ì³ëü-
éîí 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü çáèòê³â. 
Ùîá ¿õ â³äøêîäóâàòè, ïðåä’ÿâèëè 
öèâ³ëüíèé ïîçîâ äî îáâèíóâà÷ó-
âàíèõ.

Òî ïðî êîãî ìîâà? Ïðî åêñçàñ-
òóïíèêà íà÷àëüíèêà îáëàñíî¿ ïî-
ë³ö³¿ ïî òèëó — Ñåðã³ÿ Ñîêèðàíà. 
Òåïåð — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà 
ç çàáåçïå÷åííÿ òåðèòîð³àëüíî-
ãî óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè ñóäîâî¿ 
îõîðîíè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³. 
Äðóãèé îáâèíóâà÷óâàíèé — éîãî 
êîëèøí³é ï³äëåãëèé, êåð³âíèê 
àâòîãîñïîäàðñòâà Ìèêîëà Çà-
ðåìáà. Çà äàíèìè Youcontrol, â³í 
çàëèøàºòüñÿ êåð³âíèêîì íàçâà-
íî¿ ñòðóêòóðè, àëå âîíà — â ñòàí³ 
ïðèïèíåííÿ.

Ñàìå ö³ ëþäè îòðèìàëè ï³ä-
îçðè íà ïî÷àòêó ÷åðâíÿ, à ñàìà 
ñïðàâà çàêðóòèëàñÿ ùå ï³âòîðà 
ðîêó òîìó. Ïðî ¿¿ ïåðåä³ñòîð³þ 
ðåäàêö³ÿ ðîçïîâ³äàëà ó ñòàòò³ 
«Øóêàþòü ô³íàíñîâ³ ìàõ³íàö³¿ 
â ïîë³ö³¿. Â³äñòîðîíèëè â³ä ðîáî-
òè çàñòóïíèêà ãåíåðàëà» (êîðîòêå 
ïîñèëàííÿ is.gd/uBKnSd).

Çà ³íêðèì³íîâàí³ çëî÷èíè Ñî-
êèðàíó ³ Çàðåìá³ çàãðîæóº ïîêà-
ðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ 
íà ñòðîê â³ä ñåìè äî 12 ðîê³â ç 
çàáîðîíîþ îá³éìàòè ïîñàäè òà ç 
êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà.

ПРИЄМНА НОВИНА ДЛЯ 
АКТИВІСТІВ 

Íà íîâèíó ïðî ïåðåäà÷ó îá-

ПОЛІЦЕЙСЬКИХ НАЧАЛЬНИКІВ 
СУДИТИМУТЬ ЗА МАХІНАЦІЇ
Розтратили мільйон?  Колишнього 
заступника начальника поліцейського главку 
і керівника автогосподарства судитимуть 
за махінації з ремонтами службових 
авто. Про завершення слідства і передачу 
обвинувальних актів до суду повідомила 
прокуратура. Про яких саме людей 
йдеться, який злочин їм задокументували 
ДБРівці і яка перспектива цієї справи?

âèíóâàëüíîãî àêòó íà ñóäîâèé 
ðîçãëÿä íå çàáàðèëàñÿ ðåàêö³ÿ 
àêòèâ³ñò³â. Ó ñîöìåðåæàõ âîíè 
îäðàçó íàïèñàëè ³ìåíà ô³ãóðàíò³â 
ñïðàâè òà ñâîº âðàæåííÿ.

Ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Êîì³òåò áåçïåêè ðóõó» Âîëîäè-
ìèð ×åðêàñ âèêëàâ òàêèé ïîñò:

«Ïðèºìíà íîâèíà! Îáâèíó-
âàëüí³ àêòè ñòîñîâíî êîëèøíüîãî 
çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãëàâêó â³-
ííèöüêî¿ ïîë³ö³¿ Ñîêèðàíà ³ éîãî 
ï³äîï³÷íîãî «êàñèðà» — íà÷àëü-
íèêà àâòîãîñïîäàðñòâà ÃÓÍÏ 
Çàðåìáè, ïåðåäàí³ äî ñóäó!» 

Òàêîæ íàïèñàâ ãîëîâà «Ðåâ³ç³¿ 
âëàäè» Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé. Â³í, 
íàãàäàºìî, ùå íàâåñí³ 2019-ãî 
³íôîðìóâàâ ïðî ô³íàíñîâ³ ìàõ³-
íàö³¿ â ïîë³ö³¿, ÿê³ ñïåðøó áóëè 
ñëóæáîâèì ðîçñë³äóâàííÿì, 
à çãîäîì ñòàëè êðèì³íàëüíèì 
ïðîâàäæåííÿì. Ùîéíî ïðîêó-
ðàòóðà ïîøèðèëà ³íôîðìàö³þ 
áåç ïð³çâèù îáâèíóâà÷óâàíèõ, 
Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé ïîñï³øèâ 
ðîçñåêðåòèòè ¿õ:

«Îñü ïðèêëàä, ÿê ìè ç Âîëîäè-
ìèðîì ×åðêàñîì òà ³íøèìè êî-
ëåãàìè «ïóáë³÷íî ïðîäàâëþâàëè» 
ñïðàâó çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà 
ÃÓÍÏ, ùî íà íàøó äóìêó, à òå-
ïåð ³ ñë³äñòâà, çëîâæèâàâ ñëóæ-
áîâèì ñòàíîâèùåì, ôàêòè÷íî 
«â³äìèâàâ» ãðîø³! Ìè ïîñò³éíî 
òðèìàëè öþ ãîñòðó òåìó, ç êî-
ðóïö³éíèì êåð³âíèöòâîì ÃÓÍÏ, 
â ïóáë³÷í³é ïëîùèí³, õî÷ íà íàñ 
çä³éñíþâàâñÿ òèñê òà øóêàëè 
«äðóæáè». Òàê-òàê, öå Ñîêèð@í 
³ éîãî ï³äëåãëèé! Í³õòî íå â³ðèâ, 
ùî ¿õ â³çüìóòü òà âðó÷àþòü îá-
âèíóâàëüíèé àêò äî ñóäó! ×è 
ïîíåñå ï³äîçðþâàíèé êåð³âíèê 
ïîêàðàííÿ, âèð³øèòü ñóä, àëå 
ÿ íå ïðàöþâàâ áè ç íèì! Ñóäîâà 
îõîðîíà, íàâ³ùî òðèìàòè òàêèõ 
â çàìàõ?!» 

Ó òðàâí³ 2019-ãî ìè ä³çíà-
ëèñÿ, ùî òðè ëþäèíè ç ïîë³ö³¿ 
ñòàëè ô³ãóðàíòàìè ñëóæáîâîãî 

ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêå ïåðåâ³ðÿº 
âèêîðèñòàííÿ ãðîøåé. Ïðî âè-
ÿâëåí³ ïåðåâ³ðêîþ ñïåö³àëüíî¿ 
êîì³ñ³¿ ïîðóøåííÿ íàø³ æóð-
íàë³ñòè îòðèìàëè ³íñàéäåðñüêó 
³íôîðìàö³þ ÷åðåç âèùå íàçâàíèõ 
àêòèâ³ñò³â.

ПОЧАЛОСЯ ЗІ СПЕЦПЕРЕВІРКИ 
Òîä³ é ñòàëî â³äîìî ïðî â³äñòî-

ðîíåííÿ â³ä ñëóæáè ïîëêîâíèêà 
Ñåðã³ÿ Ñîêèðàíà, ÿêèé íà ïîñàä³ 
çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà ïîë³öåé-
ñüêîãî ãëàâêó êóðóâàâ ô³íàíñîâó 
ëàíêó. Êð³ì íüîãî ô³ãóðàíòàìè 
ðîçñë³äóâàííÿ áóëè êåð³âíèê 
ïîë³öåéñüêîãî àâòîãîñïîäàð-
ñòâà Ìèêîëà Çàðåìáà òà Îêñàíà 

Îë³éíèê ç ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî 
â³ää³ëó. Ïðî îñòàííþ òåïåð äàíèõ 
íå äàþòü, ïîâ³äîìëÿþ÷è ïðî çà-
âåðøåííÿ ñë³äñòâà. Çíà÷èòü çëî-
÷èíó â ¿¿ ä³ÿõ íå çíàéøëè.

Àëå íà òîé ìîìåíò Â³òàë³é 
Ïàâëîâñüêèé ä³çíàâñÿ, ùî ïå-
ðåâ³ðêà ñòîñóâàëàñÿ îíîâëåíîãî 
ïîë³öåéñüêîãî â³ää³ëåííÿ íà Êè-
¿âñüê³é. Í³áèòî êîøòè íà ðåìîíò 
«îñâî¿ëè», ìàòåð³àëè ïî áóõãàë-
òåð³¿ çàêóïîâóâàëè, àëå ðåìîíòó 
íàëåæíîãî íå çðîáèëè. Òàêîæ 
éøëîñÿ ïðî ô³êòèâí³ ðåìîíòè 
ñëóæáîâèõ àâòî. Ïðî äðóãå ÿêðàç 
ñêàçàíî â ³íôîðìàö³¿ ïðîêóðà-
òóðè, ÿê ïðî äîâåäåíèé çëî÷èí.

«ª ï³äïðèºìñòâî «Äàê..», äå 
ïðîâîäèëèñÿ çã³äíî ïðîâåäå-
íèõ òåíäåð³â ô³êòèâí³ ðåìîíòè! 
À ñàìå àâòîìîá³ë³ ¿çäèëè íà ðå-
ìîíò ç³ ïåðåë³êîì ïðîáëåì, 
à íåçàáàðîì ïîâåðòàëèñÿ â òî÷íî 

òàêîìó æ ñòàí³ ï³ñëÿ ðåìîíòó, — 
ðîçïîâ³äàâ ï³âòîðà ðîêó òîìó Â³-
òàë³é Ïàâëîâñüêèé. — Òàêèõ àâòî, 
çà ³íñàéäåðñüêîþ ³íôîðìàö³ºþ, 
áóëî áàãàòî. ̄ õ âîçèëè ç ðàéîí³â, 
³íñïåêö³ÿ ï³äîçðþº ïðî ô³êòèâíî 
ïðîâåäåí³ äîñèòü ñåðéîçí³ ðåìîí-
òè, ³ àâòî ïîâåðòàëèñÿ íà ðàé-
â³ää³ëè…» 

Çà äàíèìè ãîëîâè «Ðåâ³ç³¿ âëà-
äè», ³íñïåêòóâàëè íàâåñí³ 2019-ãî 
òàêîæ ðîáîòó Ãàéñèíñüêî¿ ïîë³-
ö³¿ òà ó ðàéîíàõ, é òåæ í³áèòî 
çíàéøëè ïîä³áí³ ïîðóøåííÿ. 
Àëå çàðàç áà÷èìî, íå âñå ñòàëî 
çëî÷èíîì. Çàâåðøåíà ñïðàâà 
ñòîñóºòüñÿ âèíÿòêîâî ðåìîíòó 
àâòîìîá³ë³â.

НОВА ПОСАДА І БЕЗ 
КОМЕНТАРІВ 

Â îáëàñí³é ïîë³ö³¿ òîð³ê, êîëè 
ïî÷àëîñÿ ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàí-
íÿ, ïîÿñíþâàëè: â³äñòîðîíåííÿ 
Ñåðã³ÿ Ñîêèðàíà íå îçíà÷àº, 
ùî â éîãî ä³ÿõ çíàéøëè çëî-
÷èí. Ïðîñòî ä³ÿëüí³ñòü éîãî 
ï³äëåãëèõ ïåðåâ³ðÿþòü, òîìó 
óñóíóëè â³ä ðîáîòè òèì÷àñîâî, 
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ îá’ºêòèâíîñò³ é 
íåóïåðåäæåíîñò³ ðîçñë³äóâàííÿ, 
ÿêå ³í³ö³þâàâ òîä³øí³é íà÷àëüíèê 
ãëàâêó Þð³é Ïåäîñ.

Àâòîð ö³º¿ ñòàòò³ òîä³ ãîâîðèëà ç 
Ñåðã³ºì Ñîêèðàíîì, ³ â³í ñêàçàâ, 
ùî óòðèìàºòüñÿ â³ä êîìåíòàð³â, 
ïîêè éäå ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîò³ì 
æóðíàë³ñò ïðîñèëà ùå ðàç ïðî 
³íòåðâ’þ. Â³í îá³öÿâ ïîäóìàòè 
³ ïåðåòåëåôîíóâàòè, àëå íå ïî-
äçâîíèâ.

Òåïåð â³í ïðàöþº íà êåð³âí³é 
ïîñàä³ â íîâîñòâîðåí³é Ñóäîâ³é 
îõîðîí³ é äîñ³ íå áà÷èâ ïîòðåáè 
ïîÿñíèòè ñâîþ ïîçèö³þ ïî êðè-
ì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííþ, äå 
îòðèìàâ ñïåðøó ï³äîçðó, à òåïåð 
³ îáâèíóâàëüíèé àêò. Ðåäàêö³ÿ é 
çàðàç ãîòîâà âèñëóõàòè Ñåðã³ÿ Ñî-
êèðàíà àáî æ — çìîæåìî ïî÷óòè 
éîãî ïîçèö³þ çàõèñòó íà ñóä³.

ВІТАЛІЙ 

ПАВЛОВСЬКИЙ, 

ГОЛОВА 

ГРОМАДСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

«РЕВІЗІЯ ВЛАДИ»:

— Думаю, Соки-
ран буде ходити до суду, не про-
пускаючи жодного засідання. 
В нього буде кілька адвокатів, 
які постійно, як не хворітимуть, 
то змінюватимуться для того, 
щоб затягнути справу на кіль-
ка років. Але ті статті, які йому 
інкримінують, не передбачають 

умовного терміну. Тобто пока-
рання обов’язково має бути 
реальним ув’язненням, якщо 
суд прийме рішення. І за моєю 
інформацією, це Сокиран пере-
тягнув з «Автомиру» на «Дакар» 
цю роботу з сервісом поліцей-
ських автомобілів, де і були 
махінації, які зараз доводити-
муться в суді, — з формальним 
обслуговуванням, завищенням 
вартості цього обслуговування 
для капітального ремонту служ-
бового транспорту, який фактич-
но не відбувався.

«Затягнуть справу на кілька років» 

Фото зі слідчих дій. Головного фігуранта знайомлять з процесуальним документом 

Çà ³íêðèì³íîâàí³ 
çëî÷èíè Ñîêèðàíó 
³ Çàðåìá³ çàãðîæóº 
ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà 
ñòðîê â³ä ñåìè 
äî 12 ðîê³â 
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РЕКЛАМА

484203

Єдиною жінкою директором 
медінституту була Олександра 
Смолянська. Добивалася бу-
дівництва нового корпусу. Для 
цього влада виділила місце 
на Калічі, так називалося місце 
на нинішній площі Гагаріна. Але 
там був ринок. Торговці не посту-
пилися. Для медичного закладу 
дали землю, де нині університет, 
тоді тут було чисте поле.
Смолянську арештували у роки 
репресій і відправили у заслан-
ня. Після реабілітації отримала 
звання заслуженого лікаря Росій-
ської Федерації, стала почесним 
громадянином міста.

Ще одна славетна жінка-лікар, 
Марія Веркентін, народилася 
у Корделівці Калинівського ра-
йону. 
— Про Марію Веркентін на-
писав книгу Кшиштоф Крулі-
ковський, — розповідає Неліна 
Кравчук. — Він приїздив до нас. 
Разом були у Корделівці. На те-
риторії цукрозаводу залишилися 
старі будиночки. Думаю, в одно-
му з них проживала її родина. 
Поляки ініціювали встановлення 
меморіальної дошки на сільській 
амбулаторії, фінансували її ви-
готовлення. Ми ж маємо дитяче 
фото Марії. Зроблене у Вінниці. 

Університет мали будувати на Калічі 

ËÀÉÔ

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Êíèãó «Â³ííè-
öÿ — ì³ñòî ïî-
ñë³äîâíèê³â Ïè-
ðîãîâà» ï³äãîòóâàâ 

àâòîðñüêèé êîëåêòèâ ìåäóí³âåð-
ñèòåòó ³ìåí³ Ïèðîãîâà äî 100-ð³÷-
÷ÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Þâ³ëåé 
ïðèïàäàº íà 2021 ð³ê.

Êíèãà âèäàíà çà êîøòè Áþ-
äæåòó ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ Lzre. 
ßê âîíà ñòâîðþâàëàñÿ, ðîçïîâ³ëà 
îäíà ç ¿¿ àâòîðîê, äèðåêòîð Íà-
óêîâî¿ á³áë³îòåêè óí³âåðñèòåòó 
Íåë³íà Êðàâ÷óê.

— Ìè ïðîæèëè äîëþ êîæíî¿ 
ëþäèíè, ïðî ÿêó ðîçïîâ³äàºòüñÿ 
â êíèç³, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Íåë³. — 
Ïåðåëîïàòèëè ñîòí³ àðõ³âíèõ äî-
êóìåíò³â, â³äíàéøëè ñâ³òëèíè, çà-
ãàëîì ¿õ ìàéæå òðè ñîòí³. Äî ðå÷³, 
÷àñòèíà äîêóìåíò³â ³ ôîòîãðàô³é 
äðóêóºòüñÿ óïåðøå.

ПАМ'ЯТНИКОМ ХІРУРГУ Є 
ЗБУДОВАНА НИМ ЛІКАРНЯ

Ó 1910 ðîö³ ó Â³ííèö³ â³äáóâàâ-
ñÿ Âñåðîñ³éñüêèé ç’¿çä õ³ðóðã³â 

íà ÷åñòü 100-ð³÷÷ÿ Ïèðîãîâà. 
Íà íüîìó âèñòóïèâ ìîëîäèé, 
àëå âæå äîáðå çíàíèé õ³ðóðã, 
Ëþäâèã Ìàëèíîâñüêèé. Çàïðî-
ïîíóâàâ çáóäóâàòè ó ì³ñò³ ë³êàð-
íþ íà ÷åñòü Ïèðîãîâà. Íà òîé 
÷àñ õâîðèõ ë³êóâàëè ó çåìñüê³é 
ë³êàðí³, äå â³í ïðàöþâàâ.

Ó êâ³òí³ 1913 ðîêó çàêëàëè 
ôóíäàìåíò ìàéáóòíüî¿ «ïèðî-
ãîâêè», à âæå ÷åðåç ð³ê ï³ä-
íÿëèñÿ ïåðø³ ï’ÿòü êîðïóñ³â. 
Ðîçïî÷àëàñÿ Ïåðøà ñâ³òîâà 
â³éíà ³ ðîáîòè ïðèçóïèíèëè. 
Â³ííèöÿ ïðèéìàëà ïîðàíåíèõ, 
ðîçêâàðòèðîâóâàëà â³éñüêà, ÿê³ 
â³äïðàâëÿëèñÿ íà ôðîíò. Ìà-
ëèíîâñüêèé ñòàâ ãîëîâë³êàðåì 
âåëèêîãî øïèòàëþ. Îïåðóâàâ 
áàãàòî. Çíàõîäèâ ÷àñ äëÿ íà-
ïèñàííÿ íàóêîâèõ ðîá³ò. Âèäàâ 
ï³äðó÷íèê äëÿ ñåñòåð ìèëîñåðäÿ 
«Äîãìè àñåïòèêè».

Ïîäàðóâàâ éîãî äðóæèí³ ãå-
íåðàëà Áðóñèëîâà — ïàí³ Íàä³¿. 
Âîíà îï³êóâàëàñÿ ñåñòðàìè ìè-
ëîñåðäÿ, î÷îëþâàëà Òîâàðèñòâî 
×åðâîíîãî Õðåñòà.

— Öÿ êíèãà ç äàð÷èì íàïèñîì 
ë³êàðÿ Ìàëèíîâñüêîãî çáåð³ãà-

КНИГА ПРО 43 ВИДАТНИХ МЕДИКИ
Історія  За сто років існування 
медуніверситету імені Пирогова тільки 
один раз колективом керувала жінка. 
Обласну психлікарню будував не академік 
Ющенко. Ці та багато інших цікавих фактів 
можна дізнатися з книги «Вінниця — 
місто послідовників Пирогова»

ºòüñÿ ó ôîíäàõ íàøî¿ óí³âåðñè-
òåòñüêî¿ á³áë³îòåêè, — ðîçïîâ³äàº 
Íåë³íà Êðàâ÷óê. — ßê ³ ôîòîãðà-
ô³¿ ùîéíî çáóäîâàíèõ êîðïóñ³â 
ë³êàðí³. Âñå öå ìîæíà ïîáà÷èòè 
ó êíèç³. ª òóò ³ êîï³ÿ çàïðîøåííÿ 
íà â³äêðèòòÿ ë³êàðí³.

Îñâÿòèëè ë³êàðíþ 23 êâ³òíÿ 
1917-ãî. Íà æàëü, óæå 9 òðàâíÿ 
ñåðöå Ìàëèíîâñüêîãî çóïèíè-
ëîñÿ. Éîìó áóëî ò³ëüêè 42. Óæå 
íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ éîãî ñìåðò³ 
ãðîìàäà çàïðîïîíóâàëà íàçâàòè 
âóëèöþ, ùî ïî÷èíàºòüñÿ â³ä ë³-
êàðí³, éîãî ³ìåíåì.

ПАРК ЮЩЕНКА 
ВИСАДЖУВАЛИ ПАЦІЄНТИ 

Ïñèõîíåâðîëîã³÷íó ë³êàðíþ 
ñòâîðþâàâ Âàñèëü Êóçíåöîâ. 
Áðàâ ó÷àñòü ó ¿¿ áóä³âíèöòâ³. Éîãî 
ïðèçíà÷èëè ïåðøèì äèðåêòîðîì. 
Öå áóâ îäèí ç íàéá³ëüøèõ ë³êó-
âàëüíèõ çàêëàä³â òîä³øíüî¿ Ðîñ³¿. 
Äî ðå÷³, ó ë³êàðí³ º ñâîÿ á³áë³î-
òåêà. Ó í³é íåìàëî ôîòîãðàô³é 
òèõ ÷àñ³â. Íà îäí³é ç íèõ Êóç-
íåöîâ ç ïðàö³âíèêàìè ë³êàðí³. 
Âîíà âì³ùåíà ó êíèç³. Äîíüêà 
ë³êàðÿ çãàäóâàëà ó ñâî¿õ ñïîãàäàõ, 
ùî ³íòåðåñè ë³êàðí³ äëÿ áàòüêà 
áóëè ïîíàä óñå. Íà ñ³ì’þ ó íüîãî 
ìàéæå íå çàëèøàëîñÿ ÷àñó.

Éîãî ïîõîâàëè íà òåðèòîð³¿ ë³-
êàðí³. ª ôîòî ìîãèëè 1901 ðîêó, 
êîëè íå ñòàëî ë³êàðÿ. ¯¿ äîòåïåð 
äîãëÿäàþòü.

Ïîñë³äîâíèê Êóçíåöîâà Ëåîí 
Äàðàøêåâè÷ çàëèøèâ ïðî ñåáå 
çãàäêó òèì, ùî ñòâîðèâ ïàðê 
íà òåðèòîð³¿ ë³êàðí³. Ìîãèëà 
Äàðàøêåâè÷à òàêîæ çáåðåãëàñÿ 
íà òåðèòîð³¿ ë³êàðí³.

Ольга Юрчишина, автор проекту з видання книги, 
робить дарчий напис на примірнику для музею-садиби 
Пирогова. Ліворуч — в. о. директора музею Любов Коваленко 
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Доброчинна монеткова акція ві-
нничан знайшла відгук й в інших 
містах, зокрема, в Полтаві.
— У нас є Всеукраїнська Асо-
ціація 20-ти шкіл, в яку вхо-
дять навчальні заклади з та-
ким порядковим номером, 
як у нас, — розповідає Олег 

Слушний. — Ми, директори, 
постійно спілкуємся у фейсбу-
ці, ділимся ідеями. Наш почин 
зі збору благодійних монеток 
сподобався Полтавській шко-
лі № 20. Там теж вирішили 
в такий самий спосіб збирати 
кошти для своїх хворих діток.

Ідею підхопили в Полтаві 

РЕКЛАМА

477160

ÁËÀÃÎÄ²ÉÍ²ÑÒÜ

СЕРГІЙ БАРАНЧУК, (068)4902832 

Ìîíåòè íîì³íàëîì ï’ÿòü ³ 
äâàäöÿòü ï’ÿòü êîï³éîê, ùî âè-
éøëè ç îá³ãó ³ âàëÿþòüñÿ ó êîæ-
íîãî ç íàñ â êèøåíÿõ, ìîæóòü 
âðÿòóâàòè æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ òðüîì 
ó÷íÿì Â³ííèöüêî¿ øêîëè ¹ 20. 
Çà ìîíåòè íîì³íàëîì 25 êîï³éîê 
áàíê çàïëàòèòü ¿õíþ ïîâíó âàð-
ò³ñòü, ï’ÿòàêè ïðèéìóòü ÿê áðóõò. 
Âèðó÷åí³ êîøòè ï³äóòü íà îïëàòó 
ë³êóâàííÿ âàæêîõâîðèõ øêîëÿ-
ð³â äàíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. 
Ó Â³ííèö³ òàêà áëàãîä³éíà àêö³ÿ ç 
ìîíåòêàìè ïðîâîäèòüñÿ âïåðøå.

— Ó íàñ â øêîë³ º òðîº ä³òîê, 
ÿê³ ïîòðåáóþòü âåëèêî¿ ñóìè 

êîøò³â íà ë³êóâàííÿ, — ðîçïî-
â³äàº äèðåêòîð øêîëè ¹ 20 Îëåã 
Ñëóøíèé. — Òîð³ê â îäí³º¿ äè-
òèíè âèÿâèëè ñàðêîìó Þ³íãà, 
â Òóðå÷÷èí³ â áîðã ¿é çðîáèëè 
îïåðàö³þ ³ öþ ñóìó áàòüêè çàðàç 
ìàþòü ïîâåðíóòè. Öå 39 òèñÿ÷ 
äîëàð³â ÑØÀ. Ùå îäèí øêîëÿ-
ðèê ïåðåí³ñ äâ³ íåâäàë³ îíêîîïå-
ðàö³¿ â Óêðà¿í³ ³ çàðàç ìàº ïðî-
õîäèòè ë³êóâàëüíó ïðîãðàìó, òåæ 
â Òóðå÷÷èí³. À ä³â÷èíêà ç ÄÖÏ 
ïðîõîäèòü ðåàá³ë³òàö³þ â Êèòà¿, 
íà öå òåæ ïîòð³áí³ íåìàë³ êîøòè. 

Äèðåêòîð øêîëè ðîçïîâ³äàº, 
ùî â öüîìó ðîö³ â÷èòåë³ çàêëàäó 
âèñòóïèëè ç ïîáàæàííÿì, ùîá 
ó÷í³ íå â³òàëè ¿õ ç íàãîäè Äíÿ 

ХВОРИХ ДІТЕЙ РЯТУЮТЬ МОНЕТКИ  
Монетки добра  У школі № 20, 
що в мікрорайоні Малі Хутори, 
започаткували незвичну благодійну 
акцію. Учні закладу збирають монети, 
які вийшли з обігу, щоб обміняти їх 
в банку на «живі» гроші. Виручені кошти 
передадуть важкохворим учням школи

ó÷èòåëÿ êâ³òàìè ³ ïîäàðóêàìè, 
ÿê öå áóâàº òðàäèö³éíî. Çàïðîïî-
íóâàëè âèòðàòèòè ãðîø³ íà áëà-
ãîä³éí³ñòü.

—  Ä³òè íàñ çðîçóì³ëè ³ ç³áðàëè 
46 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ö³ ãðîø³ ìè 
ïîð³âíó ðîçä³ëèëè ì³æ ðîäèíàìè 
äâîõ îíêîõâîðèõ ó÷í³â, ÿêèì ïî-
òð³áíî òåðì³íîâî ïðîâåñòè ðîçðà-
õóíêè çà ë³êóâàííÿ ä³òåé, – êàæå 
Îëåã Ñëóøíèé.

Âò³ì, çà ñëîâàìè êåð³âíèêà çà-
êëàäó, çá³ð æèâèõ êîøò³â íèí³ 
âèêëèêàº ó ëþäåé ïåâí³ ñêëàä-
íîù³. Òîìó ï³ä ÷àñ îäí³º¿ ç ÷åð-
ãîâèõ çàãàëüíî øê³ëüíèõ íàðàä 
ì³æ ïåäàãîãàìè, áàòüêàìè, ïðåä-
ñòàâíèêàìè ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ âèíèêëà ³äåÿ çáèðàòè 
ìîíåòêè, ùî âèéøëè ç îá³ãó.

Çðîáèëè îãîëîøåííÿ ïî øêî-
ë³ ³ ó âåñòèáþë³ ïîñòàâèëè äâà 
ï'ÿòèë³òðîâ³ áóòë³. Íàêëå¿ëè 
íà íèõ çíàêè íîì³íàëó. 

– Ìè ñïî÷àòêó íå î÷³êóâàëè, 
ùî áóäå òàêèé ðåçîíàíñ, – ðîç-
ïîâ³äàº äèðåêòîð. – Àëå ³äåÿ íà-
ñò³ëüêè ñïîäîáàëàñü ó÷íÿì, ùî 
óæå íàñòóïíîãî äíÿ áóòë³ áóëè 
ïîâí³. Çðîçóì³âøè, ùî ö³º¿ òàðè 
áóäå çàìàëî, âèð³øèëè âèêîðèñ-
òàòè 80-ë³òðîâ³ êîíòåéíåðè.

Äÿêóþ÷è «ñàðàôàííîìó» ðà-
ä³î, ³íôîðìàö³ÿ ïðî íåçâè÷àéíó 
áëàãîä³éíó àêö³þ ðîçëåò³ëàñü 
ì³ñòîì ìèòòºâî. Îêð³ì ó÷í³â ³ 
ïåäêîëåêòèâó, äî íå¿ ïî÷àëè äî-
ëó÷àòèñü ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³, ð³çí³ 
îðãàí³çàö³¿, â³äîì³ ³ íåâ³äîì³ áëà-
ãîä³éíèêè ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â ì³ñ-
òà, äèòñàäêè, ³íø³ øêîëè. Ëþäè 
àáî ïðîñÿòü ïðè¿õàòè ³ çàáðàòè 
ìîíåòêè äîáðà, àáî ïðèíîñÿòü ¿õ 

— Це був лише перший етап акції до Дня святого 
Миколая, — каже директор школи Олег Слушний. — 
Ініціатива продовжується до кінця навчального року

ó øêîëó ³ êèäàþòü ó ñïåö³àëüí³ 
êîíòåéíåðè äëÿ â³äâ³äóâà÷³â ïðè 
âõîä³, áî çàêëàä íà êàðàíòèí³.

ßêùî ñïî÷àòêó äëÿ çáîðó 
êîï³éîê ïîñòàâèëè äâà áóòë³, 
òî çãîäîì äîâåëîñü äîäàòè ùå é 
òðåò³é. Áî ä³òè òàê çàõîïèëèñÿ 
êîï³é÷àíîþ áëàãîä³éí³ñòþ, ùî 
ïî÷àëè ïðèíîñèòè ìåòàëåâ³ ãðîø³ 
áåç ðîçáîðó.

— Ó òðåòüîìó áóòë³ ìîæíà ïî-
áà÷èòè óñå, ùî çàâãîäíî, — ïî-
ñì³õàºòüñÿ êåð³âíèê íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó. — Òóò ³ ìåòàëåâ³ ãðèâí³, 
³ ìîíåòè íîì³íàëîì 50 êîï³éîê, 
³ íàâ³òü âàëþòà: ìåòàëåâ³ ôóíòè, 
ºâðî, çëîò³. Ö³ êîøòè ìè ïåðå-
âåäåìî â íîì³íàë ³ òåæ äîëó÷èìî 
äî ò³º¿ ñóìè, ÿêó çáèðàºìî. Êè-
äàþòü ³ ïàïåðîâ³ ãðîø³.

Áëàãîä³éíà àêö³ÿ äî Äíÿ 
ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ çàê³í÷èëàñÿ 
11 ãðóäíÿ. Óñ³ ç³áðàí³ ìîíåòè ïî-
ðàõóâàëè, çâàæèëè, çàïàêóâàëè 
³ â³äâåçëè äî îäíîãî ç â³ää³ëåíü 
Îùàäáàíêó. Çàãàëîì íàçáèðà-
ëè ìàéæå 300 ê³ëîãðàì³â ìîíåò 
íà 12 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

— Öå ëèøå ïî÷àòîê. Ìîæëè-
âî, çáèðàòèìåìî êîøòè é ³íøèì 
ä³òÿì, íàïðèêëàä, ïîçáàâëåíèì 
áàòüê³âñüêî¿ îï³êè, íàï³âñèðî-
òàì, — ïîÿñíþº äèðåêòîð ÇØ 
¹ 20. — Ìè çàâæäè ïðîâîäèìî 
ð³çí³ äîáðî÷èíí³ ÿðìàðêè, êîí-
öåðòè é ³íø³ çàõîäè ³ ç³áðàí³ 
êîøòè ïåðåäàºìî òèì ç íàøèõ 
ó÷í³â, õòî ¿õ êîí÷å ïîòðåáóº. 
Êîíòåéíåðè äëÿ ìîíåòîê çàëè-
øèìî äî ê³íöÿ íàâ÷àëüíîãî ðîêó.
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РЕКЛАМА

Ì²ÑÜÊÈÉ ÏÐÎÑÒ²Ð

482029

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

²íñïåêòîðè ç 
ïàðêóâàííÿ, ÿê³ 
ìàþòü íàâåñòè ëàä 

íà ñòîÿíêàõ ì³ñòà, ïðàöþþòü âæå 
îäèí ð³ê: 11 ãðóäíÿ âîíè âèéøëè 
íà ñâîº ïåðøå ïàòðóëþâàííÿ 
ó öåíòð³ Â³ííèö³.

Òîä³ ø³ñòü ³íñïåêòîð³â â çåëå-
íèõ æèëåòàõ ðîçäàâàëè âîä³ÿì 
ëèñò³âêè, â ÿêèõ âêàçóâàëè, ÿê³ 
ïðàâèëà ñòîÿíêè ïîðóøóâàëè 
àâòîâëàñíèêè. Ðåàëüí³ øòðà-
ôè ñòàëè âèïèñóâàòè ç òðàâíÿ 
2020-ãî ³ â ïåðø³ äí³ ñêëàëè ïî-
íàä 200 ïîñòàíîâ. ßê³ ðåçóëüòàòè 
¿õíüî¿ ðîáîòè?

Çà îäèí ð³ê øòàò ³íñïåêòîð³â 
ðîçøèðèëè âäâ³÷³: çàãàëîì ó â³ä-
ä³ë³ ïàðêóâàííÿ ïðàöþº 17 ëþ-
äåé, ç ÿêèõ 12 — ãîëîâí³ ñïåö³-
àë³ñòè-³íñïåêòîðè ç ïàðêóâàííÿ.

Êð³ì òîãî, çì³íèëàñÿ é òå-
ðèòîð³ÿ îáñëóãîâóâàííÿ, çà ÿêó 
³íñïåêòîðè â³äïîâ³äàþòü: ÿêùî 
íà ïî÷àòêó ñë³äêóâàëè çà ïîðÿä-
êîì íà ïàðêîâêàõ Ñîáîðíî¿ òà 
ïðèëåãëèõ âóëèöü, òî òåïåð öå 
òåðèòîð³ÿ âñüîãî ì³ñòà.

Ì³ñüêðàäà âñòàíîâèëà, ùî ³í-
ñïåêòîðè ìîæóòü øòðàôóâàòè 
çà ñòîÿíêó íà ï³øîõ³äíèõ ïåðå-
õîäàõ, òðîòóàðàõ, âåëîäîð³æêàõ 
òà ó ì³ñöÿõ, ÿê³ íå ïåðåäáà÷åí³ 
äëÿ ïàðêóâàííÿ (øòðàôè 255 ³ 
510 ãðèâåíü).

Ç òðàâíÿ äî ãðóäíÿ 2020 ðîêó 

ПРОБЛЕМА ПАРКОВОК НЕ ЗНИКЛА
Підсумки  Рік тому, 11 грудня, 
муніципальні інспектори з паркування 
вийшли у свій перший рейд. З того 
часу виписали 16 тисяч штрафів. Ми 
порахували, що служба з паркування 
«відбила» близько половини бюджетних 
коштів, які були витрачені на її 
забезпечення. Що про інспекторів кажуть 
водії та як радять покращити їхню роботу?

³íñïåêòîðè ñêëàëè 16 òèñÿ÷ 
95 ïîñòàíîâ ïðî íàêëàäàííÿ 
øòðàô³â çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë 
ñòîÿíêè, çóïèíêè òà ïàðêóâàííÿ. 
²ç íèõ — 14 òèñÿ÷ 107 ñïëà÷å-
íî, 1988 — íàðàç³ íå îïëà÷åí³, 
à 26 ïîñòàíîâ áóëè îñêàðæåí³ 
ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó.

Íà óòðèìàííÿ ö³º¿ ñëóæáè âè-
òðàòèëè ìàéæå ø³ñòü ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü ç áþäæåòó ãðîìàäè. 
À ñàìå, 2,7 ì³ëüéîíà — íà óòðè-
ìàííÿ ³íñïåêòîð³â òà 3,1 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü — íà ñïåöîäÿã, 
îáëàäíàííÿ òà òðàíñïîðò äëÿ 
³íñïåêòîð³â ç ïàðêóâàííÿ.

Ïðèïóñêàºìî, ùî ñëóæáà ç 
ïàðêóâàííÿ «â³äáèëà» áëèçü-
êî ïîëîâèíè êîøò³â, ÿê³ áóëè 
âèòðà÷åí³ íà ¿¿ çàáåçïå÷åííÿ. 
Îñê³ëüêè ïðîòÿãîì 10 äí³â âîä³¿ 
ìîæóòü ñïëàòèòè ò³ëüêè ïîëîâèíó 
â³ä øòðàôó, òî çà íàøèìè ðîç-
ðàõóíêàìè «ïàðêóâàëüíèêè» ïðè-
íåñëè á ãðîìàä³ 3,5 ì³ëüéîíà ãðè-
âåíü (14 107 øòðàô³â õ 255 ãðí).

Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé ç ÃÎ «Ðå-
â³ç³ÿ âëàäè» îö³íþº ñëóæáó ïàð-
êóâàëüíèê³â íà ÷îòèðè ç ïëþñîì 
çà ï’ÿòèáàëüíîþ øêàëîþ.

— Ñîáîðíà, öåíòð ì³ñòà çàãà-
ëîì — ïåðåâàíòàæåí³, ÿê ³ ðà-
í³øå, — ãîâîðèòü Ïàâëîâñüêèé.

Ñåðåä «ïëþñ³â» â³ä ðîáîòè 
â³ää³ëó ïàðêóâàííÿ íàçèâàº ³ 
íàïîâíåííÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó. 
Ïàâëîâñüêèé êàæå, ùî ÿêùî 

íà ö³ êîøòè áóäóòü ðîáèòè íîâ³ 
ïàðêîì³ñöÿ, òî öå áóäå íàéêðà-
ùèé ðåçóëüòàò â³ä ðîáîòè ìóí³-
öèïàëüíèõ ïàðêóâàëüíèê³â.

Âîëîäèìèð Çàòàéäóõ ç ÃÎ 
«Äîðîæí³é êîíòðîëü Â³ííèöÿ» 
îö³íêó ìóí³öèïàëüí³é ñëóæá³ äàº 
ìåíøó — òð³éêó. Ó ðîáîò³ ³íñïåê-
òîðàì ðàäèòü çâ³ðÿòè âëàñíèêà 
àâòî íå ò³ëüêè çà íîìåðíèì çíà-
êîì, à é çà íîìåðîì äâèãóíà. Áî 
âîñåíè ÷åðåç ïîìèëêó ³íñïåêòîðà 
âòðàïèâ ó íåïðèºìíó ³ñòîð³þ.

— Ïðîäàâ àâòîìîá³ëü, à ïî-
ò³ì ÿê ñòàðèé âëàñíèê îòðèìàâ 
øòðàô çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë ñòî-
ÿíêè. Ó íîâîãî âëàñíèêà áóëè 
³íø³ íîìåðí³ çíàêè, ñâ³é çíàê 
ÿ â³ääàâ íà çáåð³ãàííÿ â ñåðâ³ñ-
íèé öåíòð ÌÂÑ. Â³äì³íí³ñòü ì³æ 
ìî¿ì òà ÷óæèì çíàêîì — îäíà 
öèôðà. Öå áóëà ïîìèëêà ç áîêó 
³íñïåêòîðà, ÿêó ÿ çàðàç îñêàð-
æóþ, áî íå áóäó ïëàòèòè öåé 
øòðàô, — êàæå Çàòàéäóõ.

Ïîïðè öå íàçèâàº ³ «ïëþñè» â³ä 
¿õíüî¿ ðîáîòè: ³íñïåêòîðè êîíòð-

îëþþòü çë³ñíèõ ïîðóøíèê³â.
Âîëîäèìèð òàêîæ íàð³êàº 

íà äåô³öèò ïàðêîì³ñöü ó Â³ííèö³.
²íñòðóêòîð îäí³º¿ ç àâòîøê³ë 

ó Â³ííèö³ Îëåêñàíäð Çºðùèêîâ 
ñòàâèòü ³íñïåêòîðàì íàéâèùó 
îö³íêó ñåðåä îïèòàíèõ âîä³¿â: 
ï’ÿòü ç ì³íóñîì. ßê ïåðåâàãó 
íàçèâàº ³íôîðìàö³éíó ðîáîòó 
³íñïåêòîð³â ç ïàðêóâàííÿ.

— Äî öüîãî â íàñ 90% âîä³¿â 
äóìàëè, ùî íå ìîæíà ïàðêóâà-
òèñü ò³ëüêè òàì, äå çíàê. Õî÷à 
ïðàâèëà øèðø³. ²íñïåêòîðàì äî-
âîäèòüñÿ ðîç'ÿñíþâàòè, ñïåðå÷à-
òèñÿ ç âîä³ÿìè, ùî âîíè ðîáëÿòü 
òàêòîâíî ³ ÷åìíî. ² çà öþ âèòðèì-
êó ÿ ¿ì áè ïîñòàâèâ ï'ÿò³ðêó, — 
êàæå Çºðùèêîâ.

Â³ííè÷àíèí ðàäèòü çá³ëüøè-
òè ê³ëüê³ñòü ðåéä³â ó ì³ñöÿõ, äå 
ñèñòåìàòè÷íî ïîðóøóþòü ïðà-
âèëà ñòîÿíêè, ùîá âîä³¿ çâèêëè 
äî ïðèñóòíîñò³ ³íñïåêòîð³â. Òà 
ïðîïîíóº çâåðíóòè óâàãó íà âó-
ëèö³, äå ïðîõîäÿòü íàâ÷àííÿ 
ìàéáóòí³ âîä³¿.

Рік тому, керівник відділу з пар-
кування Геннадій Богуславський 
говорив, що спільно з науковця-
ми ВНТУ знайшли можливість об-
лаштувати додатково кілька тисяч 
паркомісць.
— Провели моніторинг всіх пар-
комісць у місті. Зараз їх 7421. 
Спільно з науковцями із ВНТУ 
підготували пропозицію, щоб 
збільшити кількість паркомісць 
ще на чотири тисячі. Але щоб 
не було дефіциту, місту потрібні 

багатоповерхові паркінги, — го-
ворив Богуславський.
Навесні фахівці з вінницької 
спецдільниці з організації до-
рожнього руху (СМЕД ОДР) замі-
нили дорожні знаки на Соборній 
та прилеглих вулицях, що дало 
близько 300 паркомісць.
— Новими їх не назвеш. Це ті 
місця, які були постійно запар-
ковані та не мали відповідного 
знаку, яким би дозволяли сто-
янку, — розказує керівник кому-

нального підприємства «СМЕД 
ОДР» Сергій Чернов. — Подібним 
чином ми зробили паркомісця 
на Стрілецькій, після появи там 
велосмуги; на Хмельницькому 
шосе, Соборній та Пирогова 
у районі площі Гагаріна, після 
появи світлофорів. Це, на моїй 
пам’яті, всі місця, які були органі-
зовані за рік. Якщо бачите вулиці, 
де можна ще створити стоянку, 
то покажіть — бо я таких більше 
не бачу.

Збільшення кількості стоянок: плани і реальність 

За рік штат збільшився 
у два рази. На обладнання, 
спецодяг та транспорт 
12 інспекторам з 
паркування витратили 
5,8 мільйона гривень 
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Ïåðåâàæíî öóêåðêè òà äåñåðòè 
íà ïîëè÷êàõ ìàãàçèí³â âèãîòîâëåí³ 
ç äîäàâàííÿì çîâñ³ì íåêîðèñíèõ, 
áà íàâ³òü øê³äëèâèõ ³íãðåä³ºíò³â: 
á³ëèé öóêîð, øòó÷í³ àðîìàòèçà-
òîðè, ã³äðîãåí³çîâàí³ îë³¿, òðàíñ-
æèðè, ðàô³íîâàíå (âèñîêîî÷èùå-
íå) áîðîøíî — óñå öå, çâè÷àéíî, 
ìîæå áóòè ñìà÷íèì, òà àæ í³ÿê 
íå äîäàñòü çäîðîâ’ÿ. Çàóâàæòå, ùî 
ïåðåðàõîâàí³ ïðîäóêòè ðàíî ÷è 
ï³çíî ï³äâèùóþòü ðèçèê ïðîáëåì 
³ç ñóäèíàìè, âïëèâàþòü íà ðîáîòó 
ñåðöÿ, øëóíêà, ï³äøëóíêîâî¿, ìî-
æóòü ïðîâîêóâàòè ãîëîâíèé á³ëü òà 
íàâ³òü ñòðåñ. Íó à ïðî ìîæëèâèé 
âïëèâ íà ô³ãóðó òà éìîâ³ðí³ñòü 
ä³àáåòó ìîæíà é íå íàãàäóâàòè.

ßêùî æ õî÷åòüñÿ ñîëîäîù³â, 
àëå âîäíî÷àñ — îçäîðîâèòè òà 
çáàëàíñóâàòè õàð÷óâàííÿ ñâîº¿ 
ñ³ì’¿, âàðòî çâåðíóòè óâàãó íà àëü-
òåðíàòèâí³ ëàñîù³, ùî ïîðàäóþòü 

ñìàêîâ³ ðåöåïòîðè áåç øêîäè äëÿ 
çäîðîâ’ÿ, çàáåçïå÷èâøè îðãàí³çì 
ïîðö³ºþ æèòòºâî âàæëèâèõ íóòð³-
ºíò³â (õàð÷îâ³ âîëîêíà, â³òàì³íè, 
ì³êðîåëåìåíòè òîùî).

КОРИСНІ ТА СМАЧНІ 
АЛЬТЕРНАТИВИ ЦУКЕРКАМ

Äîìàøíº ìîðîçèâî
Êîðèñíî òà ïðîñòî! ² âñå öå áåç 

öóêðó, øòó÷íèõ ³íãðåä³ºíò³â, òà 
ùå é ç äîäàòêîâîþ ïîðö³ºþ ïðî-
òå¿íó — ÷è ïîòð³áí³ ùå àðãóìåí-
òè. Áåðåòå ñóì³ø äëÿ ìîðîçèâà, 
äîòðèìóþ÷èñü ³íñòðóêö³¿, ãîòóºòå 
ñìà÷íèé çäîðîâèé äåñåðò — íà-
ñîëîäæóºòåñü óñ³ºþ ðîäèíîþ.

Ñâ³æ³ ôðóêòè òà ñóøåí³ ôðóêòè
Ïðàêòè÷íî âñ³ ôðóêòè ïðèðîäíî 

ñîëîäê³, òà íà â³äì³íó â³ä çâè÷àé-
íèõ ñîëîäîù³â ì³ñòÿòü íåçàì³íí³ 
ïîæèâí³ ðå÷îâèíè (êë³òêîâèíó, â³-
òàì³íè òà ì³íåðàëè). Îêð³ì òîãî, 

СОЛОДКИЙ СВЯТИЙ 
МИКОЛАЙ БЕЗ ЦУКРУ
Смакота  Цукерки та кондитерські 
вироби мають шалену популярність у 
всьому світі. І не лише малеча полюбляє 
ласувати смаколиками, що приносить 
Святий Миколай. Та чи безпечні вони? 
Пропонуємо вам альтернативні солодощі, 
які не принесуть шкоди вам та вашим дітям

ôðóêòàì ïðèòàìàíí³ ïðîòèçàïàëü-
í³, àíòèîêñèäàíòí³ âëàñòèâîñò³, à 
òàêîæ íèæ÷à êàëîð³éí³ñòü, ó ïîð³â-
íÿíí³ ç³ çâè÷àéíèìè ñîëîäîùàìè.

Ñóøåí³ ôðóêòè ì³ñòÿòü ïî-
æèâí³ ðå÷îâèíè â êîíöåíòðîâà-
í³é ê³ëüêîñò³, àëå ðàçîì ³ç öèì 
á³ëüø êàëîð³éí³, í³æ ñâ³æ³. Òîæ 
ïîòð³áíî áóòè îáåðåæíèìè: öó-
êð³â ÷èìàëî, õî÷ ³ ïðèðîäíèõ. 
Ïðîñòî êîíòðîëþéòå ïîðö³¿, à 
ïðè êóï³âë³ ïåðåêîíàéòåñü, ùî 
îáðàí³ ñóøåí³ ôðóêòè íå îáðî-
áëåí³ öóêðîâèì ñèðîïîì, àäæå 
â òàêîìó âèïàäêó í³ ïðî ÿêó êî-
ðèñòü ìîâà âæå íå éòèìå.

Ôðóêòîâ³ ñìóç³ òà ïþðå áåç öóêðó
Îäíèì ³ç âàð³àíò³â çáàãàòèòè 

íèìè ñâ³é ðàö³îí (òà òèì ñàìèì 
çàäîâîëüíèòè áàæàííÿ ç’¿ñòè 

ñîëîäåíüêîãî) º ôðóêòîâ³ ñìóç³, 
ïþðå àáî æ ïàñòèëà áåç öóêðó. 
Õî÷åòå — ãîòóéòå ñàìîñò³éíî: 
óëþáëåí³ ôðóêòè (ÿáëóêî, ê³â³, 
áàíàí äëÿ ñîëîäêîãî ñìàêó òà 
ãóñòîòè), æìåíüêà çåëåí³, ÿãîäè, 
äð³áêà ñïåö³é çà áàæàííÿì, áëåí-
äåð, ê³ëüêà õâèëèí â³ëüíîãî ÷àñó 
— ñìà÷íþ÷èé çàðÿä áàäüîðîñò³ òà 
çäîðîâ’ÿ ãîòîâèé. ßêùî æ äîäàñ-
òå äåê³ëüêà ëîæîê íàòóðàëüíîãî 
éîãóðòó, òðîõè ãîð³õîâî¿ ïàñòè, 
çåðíîâèõ ïëàñò³âö³â — êîðèñíèé 
ïîæèâíèé ñí³äàíîê çàáåçïå÷åíî! 

ßêùî æ ÷àñó òà íàòõíåííÿ áðàêóº 
— íå á³äà! Ð³øåííÿ ïðîñòå — çðó÷í³ 
òà ÿñêðàâ³ äîéïàêè ç ì³êñîì ïþðî-
âàíèõ ôðóêò³â òà ÿã³ä, ÿê³ çðó÷íî 
áðàòè ³ç ñîáîþ â äîðîãó, íà ðîáîòó, 
íà íàâ÷àííÿ ñòàíóòü ãàðíîþ àëü-
òåðíàòèâîþ ïåðåêóñó áóëêàìè ÷è 
³íøèìè íåêîðèñíîñòÿìè.

Êðàôòîâ³ ïå÷èâî òà öóêåðêè
Îâåñ, ãîð³õîâà ïàñòà, íàñ³ííÿ 

ëüîíó, ïðîðîùåí³ çåðíà, ö³ëüíî-
çåðíîâå áîðîøíî, âèñîêîÿê³ñíå 
êàêàî, êîðèñí³ íåêàëîð³éí³ çà-
ì³ííèêè öóêðó — òàê³ ïðîäóêòè 
ÿê ñàìîñò³éíî, òàê ³ â ñêëàä³ ñîëî-
äîù³â òà ñíåê³â, íå çàøêîäÿòü àí³ 
ô³ãóð³, àí³ çäîðîâ’þ. Çâ³ñíî, öå íå 
îçíà÷àº, ùî âîíè ðåêîìåíäîâàí³ òà 
äîçâîëåí³ äî ñïîæèâàííÿ â íåîá-
ìåæåí³é ê³ëüêîñò³: çíàºòå, íàâ³òü 

íåâèííà êàïóñòà ìîæå íàøêîäèòè, 
ÿêùî ¿ñòè ¿¿ ïîíàä ì³ðó. Ðîçóìíèé 
òà çâàæåíèé ï³äõ³ä — ïåðø çà âñå.

Çíîâó æ òàêè, ìîæåòå ãîòóâàòè 
òàê³ ñìàêîëèêè ñàìîñò³éíî, àáî æ 
ñêîðèñòàòèñÿ ãîòîâèìè ïðîïîçèö³ÿ-
ìè: ïå÷èâî ç³ ñòåâ³ºþ òà äîäàâàííÿì 
ö³ëüíîçåðíîâîãî áîðîøíà, ëüîäÿ-
íèêè ç íàòóðàëüíèõ ñîê³â, æåëåéí³ 
öóêåðêè íà ³çîìàëüò³, ãîð³õîâ³ òà 
øîêîëàäí³ ïàñòè áåç öóêðó — ³äå-
àëüíà çàì³íà çâè÷íèì ñîëîäîùàì.

ßê áà÷èòå, ñîëîäîù³ â³ä Ñâÿ-
òîãî Ìèêîëàÿ ìîæóòü áóòè íå 
ò³ëüêè ñìà÷íèìè, à é êîðèñíèìè, 
à äî òîãî æ, àíòèñòðåñîâèìè äëÿ 
áàòüê³â, ÿê³ ç íàáëèæåííÿì ñâÿò 
ïî÷èíàþòü íåðâóâàòè, ïåðåäáà-
÷àþ÷è ãîðè ïóñòèõ êîëüîðîâèõ 
îáãîðòîê.

Áåðåæ³òü çäîðîâ’ÿ — óêð³ïëþéòå 
éîãî çñåðåäèíè!

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

115
грн

Цукрозамінник «SoloSvit» 
(ерітрітол, сукралоза, 
стевії екстракт) 200 м

45
грн

Набір яблучно-грушевий 
цукерки + іграшка Bob 

Snail (Равлик Боб)

250
грн

Фруктові льодяники 
асорті «YumeArth», 

105 штук в упаковці

468474

КОКОСОВА НАСОЛОДА 
(≈20 ЦУКЕРОК)
Інгредієнти:
100 грамів кокосової пасти
100 грамів кокосової стружки 
(або сухого молока)
1,5 ст. л. меду або ≈1 ч. л. під-
солоджувача
1 плитка шоколаду без цукру
1 ч. л. кокосового масла

Готуємо:
Ретельно змішуємо кокосову пасту, 
стружку (або сухе молоко) та мед. 
З отриманого «тіста» формуємо 
брусочки або кульки та лишаємо 
на годину в холодильнику. Тим ча-
сом на водяній бані розтоплюємо 
шоколад (молочний або чорний 
— обирайте за своїми смаковими 
вподобаннями), додаємо кокосо-

ве масло. Дістаємо охолоджені ко-
косові кульки, швиденько купаємо 
їх у шоколадній «ванні» (Обереж-
но! Не обпечіться!), викладаємо 
на пергаментний або силіконовий 
килимок та знову відправляємо в 
холодильник. Уже через 30 хви-
лин можете заварювати улюбле-
ний чай та ласувати кокосовими 
смаколиками. Смачного!

Рецепт для тих, хто полюбляє експериментувати на кухні
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ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ìèêîëà Êðèùóê 
ç Ìàõí³âêè ðîçïî-
â³â ïðî òå, ÿê ¿õ 
îáäóðèëè ó äåð-

æàâíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³.
— Òðè ðîêè ïðîâ÷èëèñÿ, à äè-

ïëîìà íå âèäàëè, — êàæå â³í. — 
Çàì³ñòü äèïëîìà äåðæàâíîãî 
çðàçêà âðó÷èëè ñâ³äîöòâî. Ãàð-
íî çàëàì³íóâàëè, àáè ïàï³ðåöü 
ìàâ õî÷ ÿêèéñü âèãëÿä… Àëå æ 
íà íüîìó íåìàº ñåð³éíîãî íî-
ìåðà. ª íîìåð, íàïèñàíèé â³ä 
ðóêè. Â ÿêèéñü çîøèò ó êë³òèí-
êó âïèñàëè ö³ ñâ³äîöòâà, îò ³ âñÿ 
ðåºñòðàö³ÿ. Ó äåðæàâí³é áàç³ öåé 
äîêóìåíò íå çíà÷èòüñÿ. Äëÿ ÷îãî 
áóëî òîä³ ñò³ëüêè ÷àñó ìàðíóâà-
òè? Ùî â÷èâñÿ, ùî íå â÷èâñÿ. 
Òàêèì äîêóìåíòîì îñâ³òó íå ï³ä-
òâåðäèø.

Ï³ñëÿ ðîçìîâè ç âèïóñêíèêîì 
ó÷èëèùà, æóðíàë³ñò ñï³ëêóâàâñÿ 
ç äèðåêòîðîì íàâ÷àëüíîãî çàêëà-
äó Â³òàë³ºì Ñàìáîðñüêèì. Ñâîþ 
äóìêó ç öüîãî ïðèâîäó âèñëîâèâ 
êåð³âíèê îáëàñíîãî äåïàðòàìåíòó 
îñâ³òè Âîëîäèìèð Áóíÿê. Ó÷èëè-
ùå ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ çãàäàíîãî 
äåïàðòàìåíòó.

Äåïàðòàìåíò áóäå ç’ÿñîâóâàòè, 
÷îìó òàê ñòàëîñÿ. Ò³ëüêè æ Ìè-
êîë³ Êðèùóêó ³ éîãî íàâ÷àëüí³é 
ãðóï³ öå íå äîïîìîæå — ñâ³äîöòâà 
íà äèïëîìè íå çàì³íÿòü. Õî÷à ¿ì 
ïðîïîíóâàëè, ÿê êàæóòü, îôîð-
ìèòè âñå «çàäí³ì» ÷èñëîì. Ïàí 
Ìèêîëà íà òàêå íå ïîãîäèâñÿ. 
×îëîâ³ê çâèê æèòè çà çàêîíîì. 
ßê â÷èíèëè ³íø³ ç ¿õíüî¿ ãðóïè? 
Ò³, ç êèì ó áëèçüêèõ ñòîñóíêàõ, 

òåæ â³äìîâèëèñÿ. Ïðî ³íøèõ 
íå çíàº.

ПРО ГРОШІ ЗАГОВОРИЛИ 
ПІСЛЯ НАВЧАННЯ 

Ìèêîëà Êðèùóê ðîçïîâ³â, ùî 
ìàº ñâ³é ïàé. ª íàä³ëè ó ð³äí³. 
Âèð³øèëè ñàìîòóæêè îáðîáëÿòè 
çåìëþ. Ëþäè â ñåë³ çàâáà÷ëèâ³. 
Äî ÷îëîâ³êà ä³éøëà ³íôîðìà-
ö³ÿ, ùî äîçâ³ë íà ñàìîñò³éíèé 
îáðîá³òîê çåìë³ áóäóòü íàäàâà-
òè òèì, õòî çíàº, ÿê öå ðîáèòè. 
Òîáòî, õòî ìàº àãðàðíó îñâ³òó. 
Ó Êðèùóêà ³íøèé ôàõ: â³í çà-
ê³í÷èâ Ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèé 
óí³âåðñèòåò. Éîãî ñïåö³àëüí³ñòü 
í³ÿêèì ÷èíîì íå ìàº ñòîñóíêó 
äî àãðàðíîãî ñåêòîðà.

— Çíàííÿ â àãðàðí³é ñôåð³ ïî-
òð³áí³ ó ïåðøó ÷åðãó äëÿ òîãî, àáè 
çíàòè, ÿê îáðîáëÿòè çåìëþ, ìàòè 
â öüîìó õî÷à á ì³í³ìàëüí³ ïîíÿò-
òÿ, — ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê. — Â³ä 
çíàéîìîãî ä³çíàâñÿ, ùî ó Çàáî-
ëîòíåíñüêîìó â ó÷èëèù³ º ñïåö³-
àëüí³ñòü «ðîá³òíèê ôåðìåðñüêîãî 
ãîñïîäàðñòâà». Íà áàç³ øê³ëüíîãî 
àòåñòàòà ìîæíà çà äâà ðîêè îòðè-
ìàòè äèïëîì, íó, ³ ïåâí³ çíàííÿ.

Íà ñàéò³ ó÷èëèùà ÷îëîâ³ê çíàé-
øîâ óìîâè ïðèéîìó íà íàâ÷àííÿ. 
Îäðàçó çâåðíó óâàãó, ùî íàâ÷àí-
íÿ â ó÷èëèù³ áåçêîøòîâíå. Öåé 
ðÿäîê âèä³ëåíî âåëèêèìè ë³òåðà-
ìè, ï³ä íèì ó äóæêàõ çðîáëåíî 
óòî÷íåííÿ: «Çà äåðæàâíèé êîøò».

— Çíàþ, ùî çäîáóâàòè îñâ³òó 
çà äåðæàâíèé êîøò ìîæíà ò³ëüêè 
îäèí ðàç, — êàæå ïàí Ìèêîëà. — 
Â óí³âåðñèòåò³ â÷èâñÿ íà êîíòð-
àêò³, òîáòî çà âëàñí³ êîøòè. Ç 
öüîãî ïðèâîäó ïèòàíü íå ìàëî 
âèíèêàòè. Ïðî ãðîø³ â ó÷èëè-

ПЛАТІТЬ,ОФОРМЛЯЙТЕ «ЗАДНІМ» 
ЧИСЛОМ, І ОТРИМУЙТЕ ДИПЛОМ 
Гірка наука  Учні найстарішого в області 
навчального закладу, Заболотненського 
вищого профтехучилища № 31 підняли 
скандал. Після трьох років навчання замість 
дипломів отримали, за їхніми словами, 
фількіну грамоту. Про ситуацію розповів 
фермер з Козятинщини

ù³ âñå îäíî çàãîâîðèëè. Íå ïðè 
âñòóï³. Êîëè çàê³í÷èëè â÷èòèñÿ.

ЦЕ ПОМИЛКА — ВЧИТИСЯ 
ТРЕБА НЕ ДВА, А ТРИ РОКИ 

Ìèêîëà Êðèùóê, ÿê ³ âñÿ ¿õíÿ 
ãðóïà, îáðàëè çàî÷íó ôîðìó íà-
â÷àííÿ. Êîëè ïî÷èíàëè â÷èòè-
ñÿ, à áóëî öå 1 âåðåñíÿ 2017-ãî, 
ó ãðóï³ íàðàõîâóâàëîñÿ 30 ó÷í³â.

— Íàì îäðàçó ïîÿñíèëè, ÿê 
ñàìå áóäå â³äáóâàòèñÿ ïðîöåñ 
íàâ÷àííÿ, — ïðîäîâæóº ñï³â-
ðîçìîâíèê. — Äî ó÷èëèùà âè-
êëèêàòèìóòü ïî òåëåôîíó. Ïðè-
¿æäæàòè áóäåìî îêðåìèìè ãðóïà-
ìè. Ó ïåðøèé ð³ê íàâ÷àííÿ íàñ 
çàïðîøóâàëè â ó÷èëèùå êîæí³ 
äâà òèæí³. Íà äðóãèé ð³ê ç íàìè 
ïðîâîäèëè çàíÿòòÿ â ó÷èëèù³ 
îäèí ðàç íà ì³ñÿöü.

Ïðîìèíóëî äâà ðîêè ³ ó÷í³ ÷å-
êàëè âèïóñêó.

— Âàì òðåáà â÷èòèñÿ ùå îäèí 
ð³ê, — òàê³ ñëîâà ñêàçàâ êëàñíèé 
êåð³âíèê Â³òàë³é Ìîøóí, — ðîç-
ïîâ³äàº Ìèêîëà Êðèùóê. — Êîëè 
ñòàëè çàïèòóâàòè, ÷îìó ùå ð³ê 

äîäàëè íà íàâ÷àííÿ, â³í â³äïîâ³â, 
ùî ïðè âñòóï³ íàì ïîìèëêîâî 
ñêàçàëè. Òî áóëà ïîìèëêà, â÷è-
òèñÿ òðåáà íå äâà, à òðè ðîêè.

×îëîâ³ê ãîâîðèòü, ùî òàêà ³í-
ôîðìàö³ÿ îáóðèëà âñ³õ. Õîò³ëè 
ï³äí³ìàòè øóì. Ïîò³ì ïåðåäó-
ìàëè. Ìîâëÿâ, âñå îäíî í³÷îãî 
íå çì³íèòüñÿ. Òèì á³ëüøå, íà-
â÷àþòüñÿ çàî÷íî.

Çà âåñü òðåò³é ð³ê ¿õ ìàéæå 
íå çàïðîøóâàëè.

— Íà ïî÷àòêó ðîêó âèêëèêàëè, 
à ïîò³ì ïðî íàñ çàáóëè, — êàæå 
ñï³âðîçìîâíèê. — Ðîçóì³þ, ùî 
áóâ êàðàíòèí, àëå æ â³í çàê³í÷èâ-
ñÿ. Ï³ñëÿ êàðàíòèíó â ó÷èëèù³, 
ìàáóòü, ïî÷àëèñÿ â³äïóñòêè. Âè-
ð³øèëè ñàì³ ä³çíàâàòèñÿ, â ÷îìó 
ñïðàâà.

У ВАС КОНТРАКТНА ГРУПА 
Çà ÷àñ ¿õíüîãî íàâ÷àííÿ çì³-

íèâñÿ äèðåêòîð ó÷èëèùà. Òîé, 
ïðè ÿêîìó âñòóïàëè íà íàâ÷àííÿ, 
íà æàëü, ïîìåð. Ç’ÿñóâàòè ïðè-
÷èíó ç íåãàðàçäàìè â íàâ÷àíí³ 
ïðèéøëè äî íîâîãî äèðåêòîðà 
Â³òàë³ÿ Ñàìáîðñüêîãî. Òî÷í³øå, 
â³í âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â.

— Ó âàñ êîíòðàêòíà ãðóïà, âè 
ìàëè ïëàòèòè çà íàâ÷àííÿ, — ïî-
÷óëè ó â³äïîâ³äü.

ßê ñòâåðäæóº Ìèêîëà Êðèùóê, 
äî çóñòð³÷³ ç íîâèì â. î. äèðåêòî-
ðà, æîäíîãî ðàçó ¿ì í³õòî íå ãî-

âîðèâ, ùî íàâ÷àííÿ ïëàòíå.
— ßêùî öå ñïðàâä³ òàê, 

òî ÷îìó í³õòî íå íàãàäóâàâ, ùî 
ìàºìî çàïëàòèòè çà âñ³ ñåìåñòðè, 
êîëè ìè â÷èëèñÿ? — ãîâîðèòü 
÷îëîâ³ê. — Â ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàäàõ çà íåñïëàòó êîøò³â 
íå äîïóñêàþòü äî ïîäàëüøîãî 
íàâ÷àííÿ. Ñòóäåíò³â â³äðàõîâó-
þòü. Íàì íàâ³òü íå çãàäóâàëè, ùî 
òðåáà ïëàòèòè.

Ï³ñëÿ äèñêóñ³¿ ç â. î. äèðåêòîðà, 
òîé çàïðîïîíóâàâ çàïëàòèòè «çà-
äí³ì» ÷èñëîì.

— Ñàìáîðñüêèé íàçâàâ íàì 
ñóìó — 2,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü çà âåñü 
÷àñ íàâ÷àííÿ, — êàæå Ìèêîëà 
Êðèùóê. — ßêùî âíåñåìî êîøòè, 
òîä³ îòðèìàºìî äèïëîìè.

Êðèùóê çâåðíóâñÿ äî äåïàðòà-
ìåíòó îñâ³òè. Òàì ïîðàäèëè çíîâó 
¿õàòè â ó÷èëèùå. Â ó÷èëèù³ âè-
äàëè ñâ³äîöòâî. Â³í çàïèòàâ: «² 
öå âñå?» — «Òàê, âñå», — ïî÷óâ 
ó â³äïîâ³äü â³ä ïðàö³âíèö³ íà-
â÷àëüíî¿ ÷àñòèíè.

Áóëî öå â ëèñòîïàä³. Íà ñâ³-

äîöòâ³ çíà÷èòüñÿ ³íøà äàòà — 
30 ÷åðâíÿ.

— Âèõîäèòü, ÿêáè ìè íå äî-
áèâàëèñÿ äîêóìåíòà, òî íàì áè 
é ó ëèñòîïàä³ éîãî íå âèäàëè, — 
ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — ßêùî íà ñâ³-
äîöòâ³ ñòî¿òü äàòà 30 ÷åðâíÿ, 
òî ÷îìó ï³ñëÿ òîãî í³õòî íå ïîâ³-
äîìèâ, ùî òðåáà ïðè¿õàòè çàáðà-
òè äîêóìåíò? Âèïèñàëè ó ÷åðâí³, 
à âèäàëè ó ëèñòîïàä³? Ùîñü òóò 
íå òàê.

Æóðíàë³ñò çàïèòàâ Êðèùóêà, ç 
ÿêîþ ìåòîþ â³í çâåðíóâñÿ äî ðå-
äàêö³¿?

— Ùîá îïóáë³êóâàëè, ÿê íàñ 
æîðñòîêî îáìàíóëè ó äåðæàâíî-
ìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, — êàæå 
â³í. — Íå ò³ëüêè òîìó, ùîá ³íø³ 
ïðî öå çíàëè. Ìîæíà ïðèïóñòè-
òè, ùî â ó÷èëèù³ íå âñå ÷èñòî ç 
îôîðìëåííÿì äîêóìåíò³â, ç îð-
ãàí³çàö³ºþ íàâ÷àííÿ, ç íàáîðîì 
ó÷í³â… Õòîñü ìàº öå ïåðåâ³ðèòè. 
ßêùî âîíè òàê ëåãêî ïðîïîíóþòü 
îôîðìèòè äîêóìåíòè «çàäí³ì» 
÷èñëîì, öå ÿê íàçèâàºòüñÿ?

ВОЛОДИМИР 

БУНЯК, ДИРЕКТОР 

ОБЛАСНОГО 

ДЕПАРТАМЕНТУ 

ОСВІТИ:

— Я доручу на-
правити комісію 
в Заболотнен-

ське училище для перевірки на-
веденого факту, щоб встановити, 
чому після навчання випускники 
не отримали дипломи?
Зобов’яжемо керівника училища 

відобразити в умовах прийому 
на навчання всі вимоги, аби 
кожен охочий навчатися знав, 
на що йому розраховувати.
Прикро, що у найстарішому 
навчальному закладі виникла 
така ситуація. Цей випадок 
стане предметом обговорен-
ня на одній з нарад нашого 
департаменту, аби запобігти 
його повторенню, як у Заболот-
ному, так і в інших навчальних 
закладах.

Направимо комісію для перевірки 

Віталій Самборський приблиз-
но рік на посаді в. о директора 
Заболотненського вищого про-
фтехучилища № 31. Особливого 
бажання спілкуватися з журналіс-
том у керівника закладу не було.
Зрештою, він кинув слухавку, аби 
не продовжувати розмову.
Перед тим сказав: «Я не відпові-
даю за попередника, не знаю, як 
набирали групу на державну фор-
му навчання, якщо вона контр-
актна», — сказав Самборський.

Ще він підтвердив, що дійсно 
пропонував оформити випис-
ку дипломів «заднім» числом 
у тому випадку, якщо учні вне-
суть кошти за весь період на-
вчання.
Почути відповідь на ще одне 
питання — чому контрактна 
форма навчання не обумовлена 
в умовах прийому в училище — 
не вдалося. Співрозмовник ска-
зав, що не зобов’язаний відчи-
туватися і припинив розмову.

Я за попередника не відповідаю 

Віталій Самборський приблизно рік на посаді 
в. о директора Заболотненського вищого 
профтехучилища №31. «Не знаю, як набирали групу на 
державну форму навчання, якщо вона контрактна», — каже він 

«Çàì³ñòü äèïëîìà 
âðó÷èëè ñâ³äîöòâî.  
Àëå æ íà íüîìó íåìàº 
ñåð³éíîãî íîìåðà. 
Òàêèì äîêóìåíòîì 
îñâ³òó íå ï³äòâåðäèø» 
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СЕРГІЙ БАРАНЧУК, (068)4902832 

Ñüîãîäí³ ìàëî õòî ç â³ííè÷àí 
çíàº, ùî á³ëüøå ñòà ðîê³â òîìó 
Â³ííèöÿ ñëàâèëàñü ñâî¿ìè ôîð-
òåï³àííèìè ôàáðèêàìè ³ öåõàìè. 
Äîñë³äíèêè íàðàõóâàëè ¿õ á³ëüøå 
ï’ÿòè. Äâà ï³àí³íî, âèãîòîâëå-
í³ íà öèõ ï³äïðèºìñòâàõ, íèí³ 
ìîæíà ïîáà÷èòè â êðàºçíàâ÷î-
ìó ³ õóäîæíüîìó ìóçåÿõ. Ðåøòà 
åêçåìïëÿð³â àáî íå çáåðåãëèñÿ, 
àáî ïåðåáóâàþòü â äîìàøí³õ êî-
ëåêö³ÿõ ÷è ³íøèõ ìóçåÿõ.

Âèãîòîâëÿòè ôîðòåï³àíî ó Â³-
ííèö³ ðîçïî÷àëè íà ïî÷àòêó XIX 
ñòîë³òòÿ. Ï³îíåðîì â ö³é ãàëóç³ 
áóâ ì³ñöåâèé ï³äïðèºìåöü Óñòð³-
íåöüêèé.

— ²íñòðóìåíòè Óñòð³íåöüêèé 
âèãîòîâëÿâ ç äåòàëåé, ÿê³ çàâî-
çèâ ç-çà êîðäîíó. Éîãî ôàáðèêà 
áóëà íåâåëèêîþ. Îêð³ì ñàìîãî 
ìàéñòðà, òàì ñêëàäàëè ôîðòåï³-
àíî ùå ÷îòèðè íàéìàí³ ïðàö³â-

íèêè, — ðîçïîâ³äàº çàâ³äóâà÷êà 
íàóêîâî-äîñë³äíèöüêîãî â³ää³ëó 
íîâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ Â³ííèöüêîãî 
îáëàñíîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ 
Ëàðèñà Ñåìåíêî.

Ç àðõ³âíèõ äàíèõ â³äîìî, ùî 
äî Â³ííèö³ Óñòð³íåöüêèé ïðè¿õàâ 
ç Â³äíÿ. Â³í áóâ íàùàäêîì öå-
õîâèõ ìàéñòð³â, ÿê³ âèãîòîâëÿëè 
êëàâ³øí³ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè. 
Ùî ñïîíóêàëî ÷îëîâ³êà çì³íè-
òè ñòîëèöþ Àâñòðî-Óãîðùèíè 
íà ìàëåíüêå ì³ñòå÷êî, íåâ³äîìî, 
ÿê ³ òå, äå ñàìå ó Â³ííèö³ çíà-
õîäèëàñü éîãî ôàáðèêà ÷è öåõ.

ª â³äîìîñò³, ùî éîãî ³íñòðó-
ìåíòè êîðèñòóâàëèñÿ ïîïèòîì. 
Çîêðåìà ó 1820 ðîö³ ï’ÿòü ðîÿ-
ë³â ìàéñòðà ïðèäáàëà Ïîä³ëüñüêà 
ã³ìíàç³ÿ.

Íîâîþ õâèëåþ ïîÿâè ÷åðãî-
âèõ ôîðòåï³àííèõ ôàáðèê ÷è 
öåõ³â Â³ííèö³ ñòàâ ê³íåöü XIX, 
ïî÷àòîê XX ñòîë³òòÿ. Çîêðåìà, 
â 1894 ðîö³ ó ì³ñò³ â³äêðèëîñÿ 

У ВІННИЦІ РОБИЛИ ФОРТЕПІАНО
Несподівано  Дослідники кажуть, що 
в нашому місті існувало не менше п’яти 
фортепіанних брендів. Перші виготовлені 
у Вінниці роялі — ровесники Тараса 
Шевченка. Де інструменти зберігаються 
тепер? Про цінність піаніно з театру 
Садовського та унікальні експонати, які 
можна побачити у вінницьких музеях

ìåíò — òåàòðó Ñàäîâñüêîãî. Ñàìå 
òàì öå ôîðòåï³àíî ³ çíàõîäèëîñü, 
êîëè â òåàòð³ ïðîõîäèëè óðî÷èñ-
òîñò³ ç íàãîäè ïðîãîëîøåííÿ ²²²-
ãî Óí³âåðñàëó ÓÍÐ.

— ª âåðñ³ÿ, ùî ï³ä ÷àñ öèõ óðî-
÷èñòèõ çáîð³â ó òåàòð³ íà öüîìó 
ï³àí³íî âèêîíóâàëè ã³ìí «Ùå 
íå âìåðëà» ³ «Çàïîâ³ò» Òàðàñà 
Øåâ÷åíêà, — ðîçïîâ³äàº Ëàðè-
ñà Ñåìåíêî.

Ï³ñëÿ æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿ 
³íñòðóìåíò çàáðàâ äî ñåáå îäèí 
ç ðîá³òíèê³â ñöåíè. Íà òîé ìî-
ìåíò, öå áóëà íîðìàëüíà ïðàê-
òèêà: òåàòðàëè çàáèðàëè ç òåàòðó 
ö³íí³ ðå÷³, àáè ò³ íå ðîçòÿãíóëè 
³ íå çíèùèëè. Â 1960 ðîêàõ ï³-
àí³íî ïåðåäàâ ìóçåþ îíóê òîãî 
÷îëîâ³êà, ÿêèé éîãî çáåð³ã. 

Îêð³ì óí³êàëüíîãî ï³àí³íî Ì³-
ñåâñüêîãî, â ìóçå¿ º ðîÿëü, âèãî-
òîâëåíèé â ñåðåäèí³ 19 ñòîë³òòÿ, 
ìîæëèâî, ó Ïîëüù³. Íàëåæàâ â³í 

ðîäèí³ ²âàíà Êóëüìàòèöüêîãî. Öå 
áóâ â³äîìèé ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷, 
ïðàâîñëàâíèé ñâÿùåíèê, çà-
ñíîâíèê òîâàðèñòâà «Ïðîñâ³òà» 
íà Ïîä³ëë³, â ñåë³ Ïå÷îðà.

— Õî÷åìî öåé ðîÿëü ðåñòàâðó-
âàòè, ÿêùî áóäóòü êîøòè, ìîæå, 
ÿê³ñü ñïîíñîðè â³äãóêíóòüñÿ, 
áóäåìî äóæå âäÿ÷í³, — êàæå íà-
óêîâåöü.

Òðåò³é ö³êàâèé åêçåìïëÿð ìó-
çåþ — òðîôåéíå ï³àí³íî ÷àñ³â 
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿. Êðàºçíàâ÷îìó 
éîãî ïåðåäàëè ïðåäñòàâíèêè ðî-
äèíè Ñîëåéêî. Êðàºçíàâö³ ïðè-
ïóñêàþòü, ùî âèãîòîâèëè éîãî 
â ê³íö³ XIX, íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòî-
ë³òòÿ. Îñîáëèâ³ñòþ ³íñòðóìåíòó 
º ìàòåð³àë, ç ÿêîãî â³í ç³áðàíèé. 
Öå êàðåëüñüêà áåðåçà. Äàíà ñêëà-
äîâà ðîáèòü öå ï³àí³íî îñîáëèâî 
êðàñèâèì, âèøóêàíèì íà âèãëÿä. 
Âîíî â íåïîãàí³é ôîðì³ ³ òåæ 
ïîòðåáóº ðóê íàëàøòóâàëüíèêà.

На огляд відвідувачів Краєзнав-
чий музей виставив шість фор-
тепіано, одне поки що тримає 
у фондах. Цікаво, що перший 
експонат, з якими знайомляться 
гості музею, — це саме піаніно.
— Це фортепіано з вінницько-
го майдану. Нам його переда-
ли волонтери в кінці березня 
2014 року, — пояснює Лариса 
Семенко. — Розмальовував його 

на майдані вінницький худож-
ник Олександр Нікітюк. Є у нас 
і ще одне фортепіано з нашого 
майдану, в 16-й залі. Ним у нас 
завершується експозиція музею. 
Його нам передали митці, які зні-
мали матеріал про майдан. Цей 
інструмент теж розмальований, — 
петриківським розписом.
Останній інструмент Краєзнавчо-
го — сучасний концертний рояль 

1980-х років. Він знаходиться 
у найбільшій виставковій залі 
музею. Це не стільки експонат, 
як робоча конячка. На ньому по-
стійно акомпанують під час різних 
урочистих заходів і концертів, що 
проводяться в музеї.
Лариса Семенко сподівається, що 
колись й інші фортепіано музею 
знову зазвучать, і в залах залунає 
і їхня чарівна музика.

Піаніно третьої революції 

Піаніно вінницької фабрики Місевського. Є версія, 
що під час урочистих зборів у театрі з нагоди проголошення 
ІІІ-го Універсалу УНР, на цьому піаніно виконували гімн 
«Ще не вмерла» і «Заповіт» Тараса Шевченка 

РЕКЛАМА

ôîðòåï³àííå âèðîáíèöòâî êîìåð-
ñàíòà Ôðåíêåëÿ. ßê ³ Óñòð³íåöü-
êèé, é ³íø³ âëàñíèêè ìóçè÷íèõ 
öåõ³â ³ ôàáðèê Â³ííèö³, êîìïëåê-
òóþ÷³ äëÿ ñâî¿õ ðîÿë³â ³ ï³àí³íî 
â³í çàâîçèâ ç-çà êîðäîíó.

— Â 1900 ðîö³ òðåòº ì³ñöåâå 
ï³äïðèºìñòâî ç âèãîòîâëåííÿ 
êëàâ³øíèõ ³íñòðóìåíò³â â³äêðèâ 
ï³äïðèºìåöü Ì³ñåâñüêèé. Çíàõî-
äèëîñü âîíî íà ïåðøîìó ïîâåð-
ñ³ áóäèíêó Áåðíøòåéíà. Â ÷àñè 
ÑÐÑÐ íà ì³ñö³ öüîãî áóäèíêó 
ïîáóäóâàëè â³äîìó â³ííè÷àíàì 
«ñòàë³íêó», — «Áóäèíîê â÷èòåë³â». 
Â³í çíàõîäèòüñÿ íà ðîç³ Ñîáîðíî¿ 
(áóä.43) ³ Ñîëîâéîâà, íåïîäàë³ê 
17-øêîëè ³ «Ìàêäîíàëüäñà», — 
ðîçïîâ³äàº Ëàðèñà Ñåìåíåíêî.

Íàñòóïíèì ñâîþ ôàáðèêó òóò 
â³äêðèâ ï³äïðèºìåöü Ìèðîøíè-
êîâ. Âîíà çíàõîäèëàñü òàì, äå 
íèí³ êâ³òêîâèé ìàãàçèí «Òðîÿí-
äà». Ïîò³ì ç’ÿâèëèñü îäèí çà îä-
íèì ùå äâà ï³äïðèºìñòâà — Çà-
õàðæåâñüêîãî ³ Øåðà.

— Ï³ñëÿ ðåâîëþö³¿ 1917 ðîêó 
ö³ âèðîáíèöòâà ïåðåñòàëè ä³-
ÿòè, ÷àñòèíà âëàñíèê³â âè¿õàëà. 
Áî âæå âàæêî áóëî ä³ñòàòè äåòàë³ 
äëÿ íîâèõ ³íñòðóìåíò³â, òà é ³ 
áàæàþ÷èõ ïðèäáàòè ¿õ áóëè îäè-
íèö³,  — ðîçïîâ³äàº êðàºçíàâåöü 

Â³ííèöüêèé êðàºçíàâ÷èé ìó-
çåé ÷è íå ºäèíèé â Óêðà¿í³ ìàº 
÷èñëåííó êîëåêö³þ ôîðòåï³àíî. 
Òóò ¿õ àæ ñ³ì. Îäèí ç óí³êàëüíèõ 
åêñïîíàò³â — ï³àí³íî â³ííèöüêî¿ 
ôàáðèêè Ì³ñåâñüêîãî. ²íñòðó-

484480



ПРЕССЛУЖБА 

ТАСКОМБАНК

Êðåäèòíà êàðòêà, 
êðåäèò ãîò³âêîþ ÷è ïî-

çèêà â ÌÔÎ? Ïðîïîçèö³é 
íà ðèíêó áàãàòî, àëå ÿê îáðàòè 

íàéçðó÷í³øèé âàð³àíò? Íåùîäàâíî ÒÀÑ-
ÊÎÌÁÀÍÊ çàïðîâàäèâ äîñèòü îðèã³íàëüíèé 
äëÿ óêðà¿íñüêîãî ðèíêó ïðîäóêò — «Ïðîñòî 
êàðòêó». Âîíà ïîºäíóº õàðàêòåðèñòèêè êåø-
êðåäèòó ³ êðåäèòíî¿ êàðòêè. Ìè âèð³øèëè 
ä³çíàòèñÿ, ùî êðàùå: «Ïðîñòî êàðòêà» ÷è 
ïîçèêà ó ì³êðîô³íàíñîâ³é êîìïàí³¿?

ÒÀÑÊÎÌÁÀÍÊ ïðàöþº íà ðèíêó 
ïîíàä 30 ðîê³â òà º àêòèâíèì ãðàâöåì 
ó ÷àñòèí³ ðîçäð³áíîãî êðåäèòóâàííÿ. 
Öüîãî ðîêó áàíê ïîâí³ñòþ ïåðåáóäó-
âàâ á³çíåñ-ìîäåëü òà çàïðîâàäèâ íèç-
êó êðåäèòíèõ ïðîãðàì, ÿê³ äîçâîëÿòü 
ìàêñèìàëüíî íàáëèçèòèñÿ äî êë³ºíò³â, 
çàáåçïå÷óþ÷è ¿ì â³ä÷óòòÿ êîìôîðòó é 
çàõèùåíîñò³ ó öåé ñêëàäíèé ÷àñ. Öå ïðî-
ñò³ òà çðîçóì³ë³ êðåäèòè äëÿ óêðà¿íö³â.

Çà ñëîâàìè Àðòóðà Ìóðàâèöüêîãî, çàñòóï-
íèêà ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÒÀÑÊÎÌÁÀÍÊÓ, 
îñíîâí³ ãðàâö³ çðîáèëè ñòàâêó íà êëàñè÷í³ 
êðåäèòí³ êàðòêè ³ ä³äæèòàë-ïðîºêòè. ² îñíî-
âíèì äðàéâåðîì öüîãî áóâ âèõ³ä íà ðèíîê 
íåîáàíê³â òà ðîçâèòîê ô³íòåõ. Âñ³ çàõîò³ëè 
áóòè òàì, äå º ïëàòîñïðîìîæíà ö³ëüîâà àó-
äèòîð³ÿ, çàáåçïå÷åíèé ñïîæèâà÷ âåëèêîãî 
ì³ñòà, ÿêîìó íåîáõ³äíèé ä³äæèòàëüíèé äî-
ñâ³ä ³ êðóòà êàðòêà ç êåøáåêîì, çðó÷íèé 
ìîá³ëüíèé äîäàòîê, ùî äîçâîëÿº íå õîäèòè 
äî â³ää³ëåííÿ. Öå îñíîâíèé òðåíä ðèíêó.

Ïðîòå çàëèøàºòüñÿ äîñèòü âåëèêà ÷àñòêà 
êë³ºíò³â, äëÿ ÿêèõ ãðåéñ-ïåð³îäè, êåøáåê 
òà ³íøå — öå ïîðîæí³ ñëîâà. Ëþäÿì âàæêî 
îð³ºíòóâàòèñÿ ó áàíê³âñüêèõ ïðîäóêòàõ, 
âîíè ÷àñòî íå ðîçóì³þòü ð³çíèö³ ì³æ ïðî-
äóêòàìè òà ¿õ ïåðåâàãè. ßêùî áðàòè êðåäèò, 

òî ò³ëüêè ç ìàêñèìàëüíî çðîçóì³ëèìè óìî-
âàìè. Òàêîæ º ò³, õòî â ïðèíöèï³ íå çâèê 
êðåäèòóâàòèñÿ í³ â áàíêàõ, í³ â ÌÔÎ.

Ðîçóì³þ÷è ñèòóàö³þ íà ðèíêó, ÒÀÑ-
ÊÎÌÁÀÍÊ çàïðîïîíóâàâ ïðîäóêò, ÿêèé 
çíàõîäèòüñÿ íà ñòèêó êåø-êðåäèòó ³ êðå-
äèòíî¿ êàðòêè — «Ïðîñòî êàðòêó».

«Ìè ñïðîáóâàëè îá'ºäíàòè êðàù³ ïå-
ðåâàãè êðåäèòóâàííÿ, êîëè ëþäèíà ìîæå 
îòðèìàòè êàðòêó, íà íå¿ — ãðîø³, ³ êî-
ðèñòóâàòèñÿ öèì íà «ðåâîëüâåðí³é» îñíî-
â³ ïîñò³éíî, ãîëîâíå — ïëàòèòè âíåñêè. 
Òåðì³í ä³¿ êàðòêè 12 ì³ñÿö³â ç àâòîìàòè÷-
íîþ ïðîëîíãàö³ºþ íà òîé æå òåðì³í. Òîæ, 
«Ïðîñòî êàðòêà» íå ìàº ñêëàäíî¿ ìåõàí³-
êè, ãðåéñ-ïåð³îä³â, êåøáåêó ³ êîì³ñ³é. Öå 
ïðîñòà êàðòêà, íà ÿê³é º êðåäèòíèé ë³ì³ò, 
êîðèñòóâàòèñÿ íèì ìîæíà â ìåæàõ ÷åñíî¿ 
â³äñîòêîâî¿ ñòàâêè. Îïåðàö³¿, íàïðèêëàä, 
çíÿòè ãðîø³, ñïëàòèòè êîìóíàëêó ÷è ïåðå-
êàçàòè êîøòè, çä³éñíþþòüñÿ áåçêîøòîâíî ³ 
áåç îáìåæåíü. Ïðîñòî çàìîâëÿé êàðòêó, ÿêó 

íàø êóð'ºð äîñòàâèòü ïðàêòè÷íî â áóäü-
ÿêèé ðàéîííèé öåíòð òîá³ äîäîìó, ³ êîðèñ-
òóéñÿ», — ïîÿñíþº Àðòóð Ìóðàâèöüêèé.

Â³äñîòêîâà ñòàâêà ïî «Ïðîñòî êàðòö³» 
çíà÷íî âèã³äí³øà, í³æ ïðîïîíóþòü çàçâè-
÷àé ì³êðîô³íàíñîâ³ îðãàí³çàö³¿, òà ñòàíî-
âèòü 54% ð³÷íèõ. Âîäíî÷àñ íåáàíê³âñüê³ 
êðåäèòè, äî ÿêèõ âæå çâèêëà á³ëüø³ñòü êë³-
ºíò³â, ÷àñòî êîøòóþòü ïîíàä 400% ð³÷íèõ.

ßê³ñíî â³äð³çíÿº êàðòêó â³ä ñîòåíü ïðî-
ïîçèö³é íà ðèíêó — äîñòóïí³ñòü ãîò³â-
êè. Æîäíèõ êîì³ñ³é çà îáñëóãîâóâàííÿ, 
áåçêîøòîâíå çíÿòòÿ êðåäèòíî¿ ãîò³âêè 
â áóäü-ÿêèõ áàíêîìàòàõ â ìåæàõ Óêðà-
¿íè, áåçêîøòîâí³ ïëàòåæ³ òà ïåðåêàçè ç 
êàðòêè íà êàðòêó. ² æîäíèõ îáìåæåíü 
ïî ñóìàõ, çâè÷àéíî, êð³ì âàøîãî ë³ì³òó. 
Ìàêñèìàëüíèé êðåäèòíèé ë³ì³ò, äî ðå÷³, 
ñòàíîâèòü — 100 000 ãðèâåíü, ùî òàêîæ 
çíà÷íî ïåðåâèùóº ìàêñèìàëüí³ ñóìè 
ïîçèê ó ì³êðîô³íàíñîâèõ îðãàí³çàö³ÿõ.

Çàìîâèòè «Ïðîñòî êàðòêó» ìîæíà 
ó áóäü-ÿêîìó â³ää³ëåíí³ ÒÀÑÊÎÌÁÀÍÊÓ 
÷è íà ñàéò³ îíëàéí — êóð’ºð äîñòàâèòü 
êàðòêó â áóäü-ÿêå ì³ñòî, ïðîñòî âàì äîäî-
ìó. Ùî â³äáóâàºòüñÿ â ³íøèõ êîìïàí³ÿõ? 
Äëÿ ïðèêëàäó, ùîá îòðèìàòè ãîò³âêîâèé 
êðåäèò ó ì³êðîô³íàíñîâ³é îðãàí³çàö³¿, ëþ-
äèí³ ïîòð³áíî âæå ìàòè ÿêóñü êàðòêó àáî 
øóêàòè áàíê, äå ¿¿ çàìîâèòè, ³ öå íå çàâæäè 
áåçêîøòîâíî. Çíÿòè êåø — çàçâè÷àé òåæ 
ïëàòíî. Ó ìàãàçèíàõ, äå íåìàº òåðì³íà-
ëó, äîâåäåòüñÿ çí³ìàòè ãðîø³ â áàíêîìàò³ 
ï³ä 5% â³ä ñóìè ³ á³ëüøå. Òåïåð º êðàùå 
ð³øåííÿ, ùîá çâ³ëüíèòèñÿ â³ä ñêëàäíèõ 
êðåäèò³â òà îòðèìàòè ïðîñòó êðåäèòíó 
êàðòêó, òàêó æ ïðîñòó, ÿê ³ êåø-êðåäèò.

Äëÿ òèõ, õòî çâèê êîðèñòóâàòèñÿ ñåðâ³-
ñàìè îíëàéí, êåðóâàòè êîøòàìè ìîæíà 
ó äîäàòêó TAS2U, ÿêèé ïðàöþº íà âñ³õ 
ïëàòôîðìàõ, âêëþ÷àþ÷è âåá. Â³í ïîáóäî-

âàíèé çà ïðèíöèïîì ãàìàíöÿ, òîáòî ìîæíà 
çàâàíòàæèòè ñâî¿ êàðòêè ³íøèõ áàíê³â ³ 
êîðèñòóâàòèñÿ íèìè ÷åðåç îäèí äîäàòîê.

«Äî ê³íöÿ ðîêó ìàþòü âèéòè îíîâ-
ëåííÿ, ³ âæå íà íîâîð³÷í³ ñâÿòà íàø³ 
êë³ºíòè çìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ íîâèìè 
ôóíêö³ÿìè. Íàïðèêëàä, ìè âïðîâàäèëè 
îïåðàö³¿ çðó÷íèõ êîìóíàëüíèõ ïëàòå-
æ³â. Öå ìîæëèâî çà ï³äòðèìêè íàøîãî 
ïàðòíåðà, ñåðâ³ñó «Portmone». ² ïîêè 
ùî öåé ñåðâ³ñ áåçêîøòîâíèé», — çàçíà-
÷èâ Àðòóð Ìóðàâèöüêèé. Ç íàñòóïíîãî 
ðîêó â TAS2U ïëàíóþòü çàïðîâàäèòè 
ðîçñòðî÷êó òà îïëàòó ÷àñòèíàìè.

Íèí³ â ÒÀÑÊÎÌÁÀÍÊÓ ïðàöþº 
îíîâëåíà ïðîäóêòîâà ë³í³éêà, ÿêà áóäå 
ïîêðàùóâàòèñÿ ³ íàäàë³: º êëàñè÷í³ êðå-
äèòí³ êàðòêè ³ ë³í³éêà êåø-êðåäèò³â, 
çàñíîâàíèõ íà ïðèíöèï³ êðàùî¿ ö³íè 
çà ìåíøèé ðèçèê. Òàêîæ áàíê ïðîïîíóº 
êë³ºíòàì ðåô³íàíñóâàòè ñâîþ çàáîðãîâà-
í³ñòü â ³íøèõ áàíêàõ çà îäí³ºþ ç êðàùèõ 
ö³í. Ö³ ïðîäóêòè çðîáëåí³ çà ïðèíöèïîì 
ìàêñèìàëüíî ïðîñòîãî ö³íîóòâîðåííÿ.

Áàãàòüîì êë³ºíòàì âàæëèâèé áàíê³âñüêèé 
ñåðâ³ñ ó â³ää³ëåííÿõ. Òîìó çàðàç ÒÀÑÊÎÌ-
ÁÀÍÊ òðàíñôîðìóº ðåã³îíàëüíó ìåðåæó ³ 
íåçàáàðîì ðåàë³çóº äåê³ëüêà íîâèõ ôîðìàò³â 
â³ää³ëåíü ÿê â ñòîëèö³, òàê ³ â ðåã³îíàõ. «Äëÿ 
íàñ öèôðîâèé äîñâ³ä íà ïåðøîìó ì³ñö³, 
àëå íå îíëàéíîì ºäèíèì. Ìè áàëàíñóºìî 
ôîðìàòè ñï³âïðàö³ ç êë³ºíòîì. Áàíê³íã áåç 
áàð'ºð³â — îñü ïðèíöèï ðîáîòè â ðèòåéë³, 
ÿêèé ìè õî÷åìî ðåàë³çóâàòè, òîìó ñêîí-
öåíòðóºìîñÿ íà ïîë³ïøåíí³ îíëàéí- òà 
îôëàéí-ñåðâ³ñ³â, âïðîâàäæåíí³ íîâèõ ïðî-
äóêò³â ³ ñòâîðåíí³ á³ëüø êîìôîðòíîãî ïðî-
ñòîðó», — ï³äêðåñëèâ Àðòóð Ìóðàâèöüêèé.

*ПОРТМОНЕ

ЛІЦЕНЗІЯ НБУ №84 ВІД 25.20.2011Р. 
ЗАРЕЄСТРОВАНО В НБУ 21.10.1991 ЗА №45

ТАСКОМБАНК об’єднав кредитку з кеш-кредитом у «Просто картку»
БЛОГ

14
RIA, Ñåðåäà, 
16 ãðóäíÿ 2020

ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ДІАНА МОРОЗ, ВОЛОНТЕРКА

Добре серце, як океан — ніколи не замерзає!
Добротою можна зігріти кожного, змінити людську 
долю та подарувати щастя! І це не вимірюється 
сумами чи об'ємами! Єдиний критерій, це щирість!

ПРЕССЛУЖБА 

ВІННИЦЬКОЇ 

IT-АКАДЕМІЇ

Ó íàø ÷àñ óæå íåìàº 
íåîáõ³äíîñò³ ïîÿñíþâàòè, íà-
ñê³ëüêè âàæëèâà ÿê³ñíà îñâ³òà. 
Áóòè ñïåö³àë³ñòîì ñâîº¿ ñïðàâè 
= áóòè óñï³øíèì. 

Ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ ²íòåðíåò 
ïåðåïîâíåíèé — êóðñàìè, âå-
á³íàðàìè, òðåí³íãàìè… Àëå 
ÿê³ñíèé êîíòåíò — ïëàòíèé ³ 
éîãî îáìàëü. Ó ñâ³é ðîçâèòîê 
ïîòð³áíî âêëàäàòè íå ò³ëüêè 
ñèëè ³ ÷àñ, àëå é êîøòè. Ïðîòå 
íå âñ³ ìàþòü ô³íàíñîâó ìîæ-
ëèâ³ñòü.

Íàâ÷àëüíèé çàêëàä ³ç ãàðàí-
òîâàíèì ïðàöåâëàøòóâàííÿì — 
Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ äî Äíÿ 
ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ çàïî÷àòêîâóº 
áëàãîä³éíó àêö³þ — «Êðîê 
äî óñï³õó» äëÿ âèõîâàíö³â áó-
äèíê³â-³íòåðíàò³â.

Ïåðøèé êðîê — ìè äàðóºìî 
çíàííÿ — áåçêîøòîâíèé äîñòóï 
äî ÿê³ñíîãî êîíòåíòó — îíëàéí 
çàíÿòü ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè äëÿ 
ïî÷àòê³âö³â «English for Newbies» 
ä³òÿì, ÿê³ âèõîâóþòüñÿ â áóäèí-
êàõ-³íòåðíàòàõ Óêðà¿íè.

Àêö³ÿ ïðîâîäèòüñÿ ñï³ëüíî 
³ç íàö³îíàëüíîþ îñâ³òíüîþ 
ïëàòôîðìîþ — INTITA.com, 

äå ðîçì³ùåíèé äàíèé êóðñ, 
Âñåóêðà¿íñüêîþ ìîëîä³æíîþ 
ãðîìàäñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ 
«Ìîëîä³æíèé öåíòð ïðàöåâëà-
øòóâàííÿ» çà ï³äòðèìêè RIA.
com.Team.

Ìè ³íâåñòóºìî â ³íòåëåêò ³ 
çàêëèêàºìî ²Ò-êîìïàí³¿, ãðî-
ìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ — óñ³õ çà-
ö³êàâëåíèõ äîëó÷èòèñü äî íàøî¿ 
ñîö³àëüíî¿ ³í³ö³àòèâè.

Çðîá³òü ñâ³é Êðîê äî óñï³õó!

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
Ïðîãðàìóé ìàéáóòíº!
https://ita.in.ua/
067–431–19–21

БЛОГ

Крок до успіху

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 ÕÌ ¹1069-427 ÏÐ â³ä 30.06.2020 ð., 
âèäàíå Ì³í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: 

Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 17 900 

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

Çàìîâë. ¹ 200150

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ
Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

484201

468474
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ОВЕН 
Перестаньте ображатися і ду-
мати, що ви покинуті. Просто 
кохана людина з об'єктивних 
причин не може приділити 
вам стільки уваги, скільки б 
вам, та й їй хотілося. У неї 
дуже багато справ.

ТЕЛЕЦЬ 
Вже пора готуватися до блис-
кучого торжества, до Нового 
року варто придбати відмінну 
форму і супутника. Тиждень 
може виявитися багатим 
на романтичні побачення. 

БЛИЗНЮКИ 
На любовному фронті все 
не просто благополучно, за-
раз збуваються ваші найсмі-
ливіші мрії. Але поки не вар-
то розповідати про своє 
щастя оточуючим. Зберігайте 
кохання у серці і бережіть 
його тільки для двох.

РАК 
Багато що в особистому 
житті буде залежати від вас. 
Порадуйте кохану людину по-
дарунком, який зворушить її. 
У неділю не сидіть вдома, а ви-
бирайтеся кудись разом, і ви 
отримаєте яскраві враження.

ЛЕВ 
На початку тижня будуйте 
конструктивні плани на най-
ближчі свята, щоб не залиши-
тися на самоті. Четвер може 
подарувати вам нове знайом-
ство або чудову зустріч, яка 
змінить ваше майбутнє. 

ДІВА 
Вам варто стати романтич-
ніше. Скепсис і підозрілість 
не сприяють набуттю щастя 
в особистому житті. У середу 
є шанс стати об'єктом пильної 
уваги з боку протилежної статі. 

ТЕРЕЗИ 
Запасіться терпінням і мудріс-
тю, щоб сформована ситуація 
не вийшла з-під контролю. За-
будьте про ревнощі. Ви багато 
чого собі просто придумали.

СКОРПІОН 
Ті, хто схильний романтизу-
вати фігуру коханої людини, 
можуть ще більше зачару-
ватись предметом свого 
обожнювання. Зараз годі й 
уникати остаточних рішень.

СТРІЛЕЦЬ 
В четвер вас може чекати 
приємний сюрприз, а у ви-
хідні — пристрасне побачен-
ня. Так що вашим стосункам 
не загрожує охолодження.

КОЗЕРІГ 
Якщо ви втомилися від 
самотності, задумайтеся, що 
необхідно змінити. Спробуй-
те відвідати місця, незвичні 
для вас, такі, в яких ви ще 
не бували. Або придивіться 
уважніше до колег.

ВОДОЛІЙ 
Постарайтеся не дратуватися 
і не так бурхливо реагувати 
на незначні промахи коханої 
людини. Краще витратьте 
більше часу на допомогу в ви-
рішенні проблем партнера.

РИБИ 
Приплив життєвих сил, 
енергійність, бездоганна 
елегантність — це ті якості, 
які сприяють вашому успіху 
у протилежної статі. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 16-22 ГРУДНЯ

НАТАЛІЯ ІШКОВА, 

ПСИХОЛОГ, 

СЕКСОЛОГ, 

ПСИХОТЕРАПЕВТ 

— Зустріч з одру-
женим чолові-
ком — важли-
вий урок життя, 

успішно пройшовши який, ви 
отримуєте в подарунок лише до-
свід. Затребувані самці особливо 
привабливі. І дівчата страждають 
на хворобу «мужик головного 
мозку» роками, грузнуть в обі-
цянках, що кине він, той мужик, 
свою стару і страшну дружину. 
А трапляється трохи навпаки. 
Діви чудові залипають в чолові-
чих загонах «ми живемо разом, 
але не спимо вже три роки». Ска-
жіть, милі дами, які зараз в ролі 
коханок, ви справді вірите в те, 
що ваш коханець не спить з дру-

жиною? І давно, і взагалі, бідний, 
секс бачить тільки з вами? Вас це 
теж заспокоює? Особливо тоді, 
коли він строго-настрого просить 
не писати і не дзвонити ввечері?
Або «я з першого дня зрозумів, 
що зробив помилку, одружив-
шись». А дружини їздять на «То-
йотах», «Хондах», «Мерседесах», 
розвивають сімейний бізнес, ви-
рощують дітей. І тримають руку 
лише на пульсі, думаєте? Ні, 
не тільки на чоловічому члені, а й 
на загальному рахунку. Бо не той 
головний, хто член носить, а кому 
він належить. «Іди сюди, у мене 
для тебе щось є», — може звучати 
зі солодких вуст дружини. Якщо 
дружина німа — нашепче психо-
терапевт хоч кому в любовному 
трикутнику, допомагаючи прожи-
вати вихід з цієї фігури. То може 
досить імітувати.

Коментар експерта 

ВІДОМІ ЖІНКИ- КОХАНКИ 

ОЛЬГА ПОЛЯКОВА І ВАДИМ 
Ольга Полякова стала відомою завдяки 
своєму чоловікові Вадиму. Зустрілися вони, 
коли банкір був одружений, але дітей не мав. 
Під час роману, старший на 14 років чоловік, 
взявся за фінансову підтримку кар'єри 
маловідомої співачки з Вінниці. У цьому 
році пара відзначила 16-річний ювілей 
подружнього життя. Оля і Вадим виховують 
двох доньок.
«Так, я була коханкою свого чоловіка Вадима. 
Недовго, тому що він дуже рішучий, він 
не став мучити ні одну, ні іншу, розумієте, 
він це коло розірвав, і все. Але я пережила 
цю історію, я знаю, що це таке, я розумію 
цю жінку, я розумію її горе, і трикутник — це 
неприємно, не те що неприємно, це трагічна 
ситуація, і я раджу в ньому не жити, я раджу 
його перервати в якийсь бік, або в один, або 
в інший».

НАСТЯ КАМЕНСЬКИХ І ПОТАП 
Лише у 2019 році Потап підтвердив свій 
роман з Настею Каменських. Він брав участь 
у зніманнях гумористичного шоу і під час 
виступу хтось із учасників запитав у репера: 
«Ну що, мутиш з Настею?», на що він 
відповів: «Так». Того року пара і одружилася. 
До цього артисти заперечували роман, адже 
чоловік був одружений і мав сина. Насправді 
стосунки Потапа і Насті тривали не один 
рік. Фанати давно вирахували коханців, які 
постійно публікували у соцмережі світлини 
з відпочинку з одних і тих самих місць та 
спільні фото. У 2013 році на курорті на Кубі 
помітили пару, яка була підозріло схожою 
до Потапа і Насті Каменських. У наступному 
році репер розлучився з дружиною. Настя 
до самої шлюбної церемонії приховувала 
ім'я нареченого, бо співачка є прихильницею 
вислову «щастя любить тишу».

×îëîâ³êè ÷àñòî îáèðàþòü æ³íêó 
íà ñòîðîí³, â³äøòîâõóþ÷èñü â³ä 
íîâèõ ïî÷óòò³â, ùî íàõëèíóëè, 
ðîçìà¿òòÿ â³ä÷óòò³â. Ñêëàäíî 
ñêàçàòè, íà ÷îìó öå áàçóºòüñÿ: 
ñïîð³äíåí³ñòü äóø, ïðèñòðàñòü ³ 
ïàëêèé ñåêñ, àáî ïðîñòî ïðîòè-
ëåæí³ñòü äðóæèí³. Òà, íàé÷àñò³øå, 
öå ëèøå òèì÷àñîâèé ïîòÿã ç íåâ³-
äîìèìè ê³íöåâèìè ðåçóëüòàòàìè.

Ñê³ëüêè á ïñèõîëîãè íå ïåðå-
êîíóâàëè, ùî ðîìàí ç îäðóæåíèì 
÷îëîâ³êîì ïðèð³êàº íà ñòðàæäàí-
íÿ, æ³íêè ùîðàçó â³ðÿòü, ùî ô³-
íàë ³ñòîð³¿ áóäå ùàñëèâèì. 

Ðîìàí ç îäðóæåíèì — öå ñòî-
ñóíêè áåç ãàðàíò³é, ³, ÿê ïðàâèëî, 
áåç ìîæëèâîãî ìàéáóòíüîãî. Àëå 
ÿêùî æ³íêà âèð³øèëà ãðóíòîâíî 
ë³çòè â öåé âèð ç ãîëîâîþ, ¿é 
çíàäîáëÿòüñÿ ïîðàäè ïñèõîëîãà.

ßê çðîçóì³òè, ùî îáðàíåöü 
íå ï³äå â³ä äðóæèíè? 

НЕМАЄ ПРОБЛЕМ 
Âàøèõ ïðîáëåì äëÿ íüîãî 

íå ³ñíóº. ×îëîâ³êà ö³êàâëÿòü 
ñåêñ ³ òà ÷àñòèíà âàøîãî æèò-
òÿ, ÿêà ïîâ'ÿçàíà ç íèì. Âàøå 
æèòòÿ ïîçà ñòîñóíêàìè ç íèì, 
âàøà ðîáîòà, ä³òè, áàòüêè, äðóç³ 
³ ñïðàâè — éîãî íå ö³êàâëÿòü. Öå 
ãîâîðèòü ïðî òå, ùî âè íå âêëþ-

÷åí³ â éîãî ïîäàëüø³ ïëàíè. Òà-
êèé ÷îëîâ³ê í³êîëè íå ï³äå â³ä 
äðóæèíè äî âàñ. 

ЗАБОРОНЕНА ТЕМА 
Ñï³ëüí³ ïëàíè íà ìàéáóòíº 

³ ðîçâèòîê âàøèõ ïîäàëüøèõ 
âçàºìèí äëÿ íüîãî òàáó. Â³í 
ñï³ëêóºòüñÿ òóò ³ çàðàç, íå çà-
á³ãàº âïåðåä, í³÷îãî íå îá³öÿº, 
íå áóäóº ïëàí³â íà ìàéáóòíº. Â³í 
íå îáì³ðêîâóº â äåòàëÿõ âàø ç 
íèì ñï³ëüíèé ïîáóò, íå ïðîïî-
íóº êîíêðåòèêè. ßêùî ÷îëîâ³ê 
ñòàðàííî óíèêàº ïîä³áíèõ òåì, öå 
ïîãàíèé ñèãíàë. Òàê â³í äåìîí-
ñòðóº, ùî â ìàéáóòíüîìó í³÷îãî 
ì³íÿòè íå çáèðàºòüñÿ. 

ДІАЛОГИ ПРО КОХАННЯ 
Ùèðèõ ç³çíàíü ó êîõàíí³ 

íà òâåðåçó ãîëîâó âè â³ä íüîãî 
íå ïî÷óºòå. Áàãàòî ÷îëîâ³ê³â, ãî-
âîðÿ÷è ïðî ñâî¿ ïî÷óòòÿ, áà÷àòü 
äëÿ ñåáå ïåâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. 
Ïàðòíåð, ÿêèé íå áà÷èòü ñï³ëü-
íîãî ìàéáóòíüîãî ç âàìè, íàâðÿä 
÷è áóäå ðîçîðÿòè äóøó. Âò³ì, º 
³íøà êàòåãîð³ÿ ÷îëîâ³ê³â — áà-
ç³êè-ñïîêóñíèêè. Íà ïåðøîìó æ 
ïîáà÷åíí³ âîíè ç³çíàþòüñÿ â êî-
õàíí³, ïëàíóþòü ³ìåíà âàøèõ 
ìàéáóòí³õ ä³òåé ³ êëÿíóòüñÿ âàì 

ЛЮБОВНИЙ ТРИКУТНИК: 
ЩО «СВІТИТЬ» КОХАНЦІ?
Роман із жонатим  Стосунки з 
одруженими стали повсякденністю 
в 21 столітті. Безліч жінок намагаються 
побудувати стосунки з чоловіками, що 
мають законних дружин. Але ситуація 
може бути не завжди на їхню користь. 
На що сподіватися коханці в любовному 
трикутнику? Відповідь дають фахівці

ó â³÷í³é â³ðíîñò³. Ó ö³ ñëîâà âîíè 
íå âêëàäàþòü í³ÿêîãî ñåíñó.

ВТЕЧА З ПЕРЕШКОДАМИ 
Äåÿê³ ÷îëîâ³êè ìàñêóþòüñÿ ï³ä 

æåðòâó îáñòàâèí. Âîíè çíàéäóòü 
òèñÿ÷ó â³äìîâîê, ùîá íå éòè ç 
ñ³ì'¿. Âàø îáðàíåöü âàñ ëþáèòü, 
àëå íå ãîòîâèé ïðÿìî çàðàç ðîç-
ëó÷èòèñÿ, òîìó ùî ìàëåíüê³ ä³òè, 
ñêëàäíèé ðîçä³ë ìàéíà, äðóæèíà 
õâîð³º, òåùà òåæ. ×îëîâ³ê-æåðòâà 
ìîæå ãîäóâàòè îá³öÿíêàìè ³ äè-
íàìèòè âàñ äåñÿòêè ðîê³â. Òàêèé 
ñöåíàð³é ðîçâèòêó ïîä³é ìîæëè-
âèé ³ ç íåîäðóæåíèì ïàðòíåðîì, 
ÿêèé íå ãîòîâèé äî øëþáó.

ШПИГУНСЬКІ ІГРИ 
Âàø êîõàíèé íå çíàéîìèòü 

âàñ í³ ç êèì — í³ ç áàòüêàìè, 
í³ ç áëèçüêèìè äðóçÿìè. Êîëè 
÷îëîâ³ê ïëàíóº êàðäèíàëüí³ çì³-
íè â ñ³ìåéíîìó ñòàí³, â³í ðîçïî-
â³äàº ïðî ñâî¿ îñîáèñò³ ñïðàâè 
ñïî÷àòêó êðàùîìó äðóãó, ïîò³ì 
òîâàðèøàì àáî êîëåãàì, ð³äíèì, 
éîìó âàæëèâà ¿õíÿ äóìêà. Òàêà 
ïîñë³äîâí³ñòü ä³é ãîâîðèòü ïðî 
òå, ùî â³í íàëàøòîâàíèé ñåð-
éîçíî ³ äëÿ íüîãî âàæëèâî, ùîá 
éîãî îòî÷åííÿ ïðèéíÿëî íîâó 
îáðàíèöþ. Âò³ì, ÿêùî ïàðòíåð 
âñå-òàêè ïîçíàéîìèâ âàñ ç äðó-
çÿìè, âàðòî óâàæíî ïðèäèâèòèñÿ 
äî êîìïàí³¿. ßêùî âñ³ éîãî äðó-
ç³ ìàþòü êîõàíîê ³ íå éäóòü â³ä 
äðóæèí, çíà÷èòü, ³ âàì óãîòîâàíà 
âèíÿòêîâî ðîëü êîõàíêè.

МАНІПУЛЯЦІЇ 
Âàðòî ò³ëüêè â³äêðèòî çàÿâè-

òè ïðî áàæàííÿ ñòàòè éîãî äðó-

æèíîþ, ÿê â³í òóò æå çàêî÷óº 
ñêàíäàë. ×îëîâ³ê îáñèïàº âàñ 
çâèíóâà÷åííÿìè, ùî âè ïñóºòå 
âàø³ ³äåàëüí³ ñòîñóíêè, íå äàºòå 
éîìó ìîæëèâîñò³ áóäóâàòè ñâîº 
ïîäàëüøå æèòòÿ ç âàìè, çìóøó-
ºòå êîíôë³êòóâàòè ³ âçàãàë³ éîãî 
íå ëþáèòå. Äàë³, çà ñöåíàð³ºì, 
â³í éäå. Òàêà ìàí³ïóëÿòèâíà 
ïîâåä³íêà ãîâîðèòü ïðî òå, ùî 
÷îëîâ³ê íå ãîòîâèé äî ñåðéîç-
íèõ ñòîñóíê³â. Â³í çàâæäè çíà-
éäå, äî ÷îãî ïðè÷åïèòèñÿ, ùîá 
ïåðåðâàòè ðîìàí. 

ЧОЛОВІК НА ГОДИНУ 
Áóðõëèâèé ñåêñ, ïðèñòðàñòü. 

À ï³ñëÿ — ðàïòîâà çì³íà íàñòðîþ 
³ íåïðèõîâàíà íåïðèÿçíü äî âàñ. 
Òàêå â³äáóâàºòüñÿ ç ÷îëîâ³êàìè, 
ó ÿêèõ òåïë³ âçàºìèíè ç äðóæèíà-
ìè, àëå ³íòèìíà ÷àñòèíà øëþáó 
â³äñóòíÿ. Âîíè çìóøåí³ çàäîâîëü-
íÿòè áàçîâ³ ïîòðåáè íà ñòîðîí³, 
àëå â ãëèáèí³ äóø³ ¿ì ñîðîìíî 
çà çðàäó. Ç íåíàñèòíîãî ñàìöÿ 
â³í ïåðåòâîðþºòüñÿ â ðîçäðàòî-
âàíîãî òèïà, ÿêèé õî÷å ÿêîìîãà 
øâèäøå çàâåðøèòè ñï³ëêóâàííÿ 
äî íàñòóïíîãî ðàçó. Âàøà ïðèñóò-
í³ñòü çàãîñòðþº ïî÷óòòÿ ïðîâèíè.

ПІД ПРИКРИТТЯМ 
Çà äîãëÿíóòèì ÷îëîâ³êîì ñòî-

¿òü æ³íêà, ÿêà çàâæäè ñòåæèòü 
çà éîãî çîâí³øí³ì âèãëÿäîì. 
Â³í íîñèòü îá³äè â êîíòåéíå-
ðàõ ³ íå ìîæå æèòè áåç ¿¿ ïî-
ðàä? Çíà÷èòü, â³í áà÷èòü â í³é 
ñòðàòåã³÷íîãî ñîþçíèêà, ç ÿêèì 
îáãîâîðþº âñå. Òàêó äðóæèíó-
ïàðòíåðà êèíóòè íàáàãàòî âàæ÷å, 
í³æ íàéáàæàí³øó êîõàíêó.



ОВЕН 
Навіть якщо ви дуже зайняті, 
не варто нехтувати спілку-
ванням з новими людьми. 

ТЕЛЕЦЬ 
Життя буде вирувати, але 
тільки від вас залежить, як 
саме і за яким місцем. 

БЛИЗНЮКИ 
У вас з'явиться можливість 
для максимально успішної 
реалізації задуманого. Ваші 
мрії здійсняться. 

РАК 
Не варто сумніватися у влас-
них силах, повірте, на цей 
раз ви зможете втілити 
в життя свої амбітні задуми.

ЛЕВ 
Не приймайте поспішних рі-
шень, зосередьтеся і оцініть 
поточну ситуацію, і тільки 
після цього дійте. 

ДІВА 
Навчіться парити над ситуа-
цією, бачити перспективу на 
роботі і в особистому житті. 

ТЕРЕЗИ 
Ви можете багато чого до-
сягти в плані кар'єри. Поста-
райтеся зберігати душевну 
рівновагу.

СКОРПІОН 
Ви завоюєте успіх і популяр-
ність. Тиждень буде вдалим 
практично в усіх відношеннях.

СТРІЛЕЦЬ 
Зберігайте спокій, інакше 
можливі незворотні наслідки. 

КОЗЕРІГ 
Улюблена робота може стати 
джерелом якщо не великих 
доходів, так життєвих сил.

ВОДОЛІЙ 
Можливі перевантаження 
на роботі. І зараз краще 
не робити ризикованих дій.

РИБИ 
Фортуна може посміхну-
тися вам, хоча ситуація як і 
раніше непроста. 

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
БОРИС ІВАНОВ, САНТЕХНІК

— Мамо, він знову 
накричав на мене, 
я переїжджаю жити 
до тебе.
— Ні, донечко, він повинен 
заплатити за свої помилки. 
Я переїжджаю жити до вас.

***
Блондинка, змучена ремонтом і переїздом 
в нову квартиру, скаржиться подрузі на свого 
кота:
— Уявляєш, цей негідник вже встиг помітити 
крісло і килим теж.
— Зрозумій, Люсю, він не винен, у нього 
стрес…
— У мене теж стрес, але я собі такого 
не дозволяю!

***
Домашня кішка, забута господарями 
при переїзді, подолала 4000 кілометрів і 
загризла цих гадів, коли вони спали.

***
Ну ось, друга хвиля коронавірусу. Знову 
доведеться бачитися з друзями по зуму. 
Замість того, щоб як нормальні люди, 
не бачитися ніколи.

***
— А мій сусід жіночку свою постійно називає 
"ластівка моя", ласкаво так.
— Що, вона у нього така маленька?
— Та ні, вона у нього залітає постійно.

***
Господи, мені 50 років, а я до цих пір, коли 
думаю про те, який сьогодні день тижня, 
уявляю щоденник!

***
— Мені здається, моя дівчина спить з кимось 
іншим.
— Але у тебе ж немає дівчини.
— Я це і сказав.

***
— Докторе, що зі мною? Болить все тіло, 
нудить…
— Вам просто хреново.
— А. Дякую.

***
В Одесі:
— Софочко, ти вся така повітряна…
— Шо, як безе?
— Ні, як тривога!

***
— Якщо дитина не хоче їсти м'ясо, чим його 
замінити?
— Собакою. Собака завжди хоче їсти м'ясо.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

16 RIA, 
Ñåðåäà, 16 ãðóäíÿ 2020

РЕКЛАМА

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)

484927

Віта, 23 роки
Творча та цілеспрямована, маю багато захоплень. Зай маюся 
розвитком власного онлай н-магазину косметичних засобів. Надаю 
перевагу активному відпочинку, у вільний  час зай маюся спортом 
та повітряною акробатикою. Прагну розвиватися та отримувати 
нові знання і досвід у най різноманітніших сферах.

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

Найгарніші  дівчата їздять 
з «Бліц таксі»

483967

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

ФОТОСТУДІЯ «INDIGO»
• Творчі фотосесії

• Випускні альбоми
• Термінове фото 

на документи

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

484971

О «МІС RIA-2020»

й маюся 
засобів. Надаю 
юся спортом 

отримувати

ОНКУРСІ
е на e-mail:
су
д
і.

СНИЦЬ 
» НА:


