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ЯКИМ БУДЕ НОВИЙ
ТРАНСПОРТ ВІННИЦІ

ДУМКА
Вадим
ПАВЛОВ
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
RIA/20MINUT.UA

З Новим
2021 роком!
Îñü ³ äîá³ã 2020. Íåïðîñòèé. Âàæêèé. Ìîæëèâî, öå
áóâ ð³ê, êîëè ìè íå îòðèìàëè
âñå, ùî õîò³ëè. Àëå öåé ð³ê
ñòàâ ïåð³îäîì, ÿêèé íàâ÷èâ
íàñ ö³íóâàòè òå, ùî ó íàñ º.
Ñâî¿õ áëèçüêèõ, ñïðàâæí³
còîñóíêè, óëþáëåíó ðîáîòó,
ö³êàâ³ ïîäîðîæ³, çóñòð³÷³ ç
äðóçÿìè. Ð³ê, ÿêèé çìóñèâ
íàñ óñ³õ ïðîéòè ïåðåâ³ðêó
íà ëþäÿí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü,
â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ äðóæáó.
Íàøà ðåäàêö³ÿ éøëà ³ ãîòîâà é íàäàë³ éòè ðàçîì ç
âàìè ïë³÷-î-ïë³÷.
Çà ð³ê ìè íàïèñàëè 8500
òèñÿ÷ íîâèí. Ñåðåä íèõ âåëèêà ÷àñòèíà ïðî «êîðîíó» ³
¿¿ íàñë³äêè. Ìè ðîçïîâ³äàëè
ïðî ë³êàð³â, ÿê³ â³ä÷àéäóøíî ïðàöþâàëè óâåñü öåé ÷àñ.
Ïèñàëè ïðî íåéìîâ³ðí³ ³ñòîð³¿ æèòòÿ â³ííè÷àí ³ ïðî ¿õ
äîáð³ ñïðàâè. Ðîçáèðàëèñÿ â
êîìóíàëüíèõ ïèòàííÿõ. Ðîáèëè ðîçñë³äóâàííÿ ³ øóêàëè ïðàâäó. ² âñþ öþ ðîáîòó
ðîáèëè ç ãàðÿ÷èìè ñåðöÿìè.
Íàïðèê³íö³ ðîêó ðåäàêö³ÿ
çàïðîâàäèëà ïëàòíó ï³äïèñêó íà ïðåì³óì íîâèíè, ÿê³
ïèøóòüñÿ íàøèìè æóðíàë³ñòàìè. Âîíà êîøòóº ÿê äâ³ ô³ë³æàíêè êàâè, ³ öå íà ì³ñÿöü.
Öå çðîáëåíî äëÿ òîãî, ùîá ³
íàäàë³ ìè ìîãëè çàëèøàòèñü
íåçàëåæíèìè, à âè îòðèìóâàëè ìàòåð³àëè, çðîáëåí³ çà
âñ³ìà æóðíàë³ñòñüêèìè ñòàíäàðòàìè. Òîìó ñïîä³âàºìîñü
íà ðîçóì³ííÿ ³ âàøó âäÿ÷í³ñòü çà íàøó ïðàöþ. À ìè
íå ï³äâåäåìî!
Çóñòð³íåìîñü ó 2021 íà
øïàëüòàõ ãàçåòè òà ñàéò³
20minut.ua. Íå âòðà÷àéòå
ñìàêó! Íåõàé ð³ê Á³ëîãî ìåòàëåâîãî Áèêà ïðèíåñå íàì
óñ³ì ùàñòÿ! Áåðåæ³òü ñåáå
³ ñïðàâæí³õ ëþäåé ïîðó÷!
Ç Íîâèì ðîêîì òà Ð³çäâîì
Õðèñòîâèì!

Плани на роки  Пандемія показала,
що Вінниці не вистачає транспорту,
щоб розвезти всіх пасажирів. Карантин
буде тривати і у 2021 році, а вінницький
транспорт стане возити людей з
приміських сіл. Чим збільшать парк
муніципального транспорту? Розповідаємо
про нові тролейбуси, автобуси і трамваї
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Äî ê³íöÿ ðîêó
íà âóëèö³ ì³ñòà âèïóñòÿòü ùå
îäèí VinLine, ÿêèé ìàòèìå àâòîíîìíèé õ³ä. ßê ðîçêàçàâ êåð³âíèê
«Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» Ìèõàéëî Ëóöåíêî, ïåðåîáëàäíàþòü òðîëåéáóñ ¹ 045. Éîìó
äîäàäóòü àêóìóëÿòîðíèé áëîê ç
çàïàñîì õîäó íà 20 ê³ëîìåòð³â.
— Öåé òðîëåéáóñ ïîñòàâèìî
íà ìàðøðóò 12 À «Ãí³âàíñüêå
øîñå — Íåìèð³âñüêå øîñå», —
ãîâîðèâ î÷³ëüíèê òðàíñïîðòíèê³â.
Íà öüîìó ìàðøðóò³ ä³º VinLine
046. Äîâæèíà ìàðøðóòó — 14 ê³ëîìåòð³â, ç ÿêèõ 3,3 ê³ëîìåòðà
òðîëåéáóñ ïðî¿æäæàº «áåç ðîã³â»,
íà çàïàñ³ âëàñíèõ áàòàðåé. Ï³äíÿòòÿ òà îïóñêàííÿ ñòðóìîïðèéìà÷³â äèñòàíö³éíå — êåðóºòüñÿ ç

Вінниця отримає партію вживаних трамваїв з Цюріха.
Вагони Tram-2000 мають м’які сидіння, плавний хід та більші
вікна, ніж у «Міражах»
íîìíèì õîäîì.
Â³ííèöüêà âëàäà äîçâîëèëà
òðàíñïîðòí³é êîìïàí³¿ âçÿòè
ó ë³çèíã äåñÿòü àâòîáóñ³â Otokar
Kent Ñ CNG. ¯õ ïëàíóâàëè êóïèòè ðàí³øå, â öüîìó ðîö³, àëå
ïëàíè â³äòåðì³íóâàëè, ùîá ïðîô³íàíñóâàòè ìåäèöèíó ì³ñòà.
Ó ð³øåíí³ ïðîïèñàí³ óìîâè äîãîâîðó, ÿê³ ìè ïîð³âíÿëè ç ïîïåðåäí³ì äîçâîëîì:
 çàãàëüíà ñóìà íå ïåðåâèùóº
90 ì³ëüéîí³â (áóëî — 72 ìëí ãðí);
 â³äñîòêîâà ñòàâêà — íå á³ëüøå 9,7% ó ãðèâí³ (áóëî — 12,5%
ð³÷íèõ);

Швейцарія може віддати 70 трамваїв Вінниці
У 2022 році до Вінниці знову привезуть вживані трамваї з Цюріха.
Державний секретаріат Швейцарії
з економічних питань (SECO) безкоштовно передасть Вінниці першу
партію з 35 вагонів «Tram2000», які
належать Цюріхській муніципальній транспортній компанії (VBZ).
Трамваї проходили регулярний
плановий капремонт і перебувають в хорошому робочому стані.

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

êàá³íè âîä³ºì. Çàðÿäêà áàòàðåé
â³äáóâàºòüñÿ ï³ä ÷àñ ï³äêëþ÷åííÿ
äî êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³.
Òðîëåéáóñè VinLine ñòàëè çáèðàòè ó 2019 ðîö³, íà áàç³ òðîëåéáóñíîãî äåïî, çàêóïîâóþ÷è
çàï÷àñòèíè. Òàê, çà ñëîâàìè
Ìèõàéëà Ëóöåíêà, âèõîäèòü äåøåâøå, í³æ êóïóâàòè íîâèé òðîëåéáóñ: âàðò³ñòü îäíîãî VinLine
áëèçüêî 6 ì³ëüéîí³â 800 òèñÿ÷
ãðèâåíü, òîä³ ÿê íîâèé ç çàâîäó
êîøòóº ïîíàä 7,5 ì³ëüéîíà.
— Òðîëåéáóñ, ÿêèé ìè çáèðàºìî ñâî¿ìè ñèëàìè, äîçâîëÿº
óòðèìóâàòè ðîáî÷³ ì³ñöÿ ³ íîðìàëüíèé ð³âåíü îïëàòè ïðàö³ äëÿ
ñïåö³àë³ñò³â. Áî çàðïëàòà òèõ ëþäåé, ÿê³ ïðàöþþòü íàä çáèðàííÿì
òðîëåéáóñ³â, á³ëüøà, — ãîâîðèòü
Ëóöåíêî.
Íà 2021 ð³ê çàêëàëè ó ïëàí âèãîòîâëåííÿ 10 â³ííèöüêèõ òðîëåéáóñ³â. Óñ³ âîíè, çà ñëîâàìè
Ìèõàéëà Ëóöåíêà, áóäóòü ç àâòî-

Угодою передбачене надання запчастин, матеріалів, обладнання,
консультаційних послуг. Загальний бюджет проекту складає
3,55 млн швейцарських франків
(113 млн грн): з них 3,2 мільйона франків внесок SECO, 50 тисяч — компанії VBZ. Ще 300 тисяч
швейцарських франків візьмуть
з вінницького бюджету на адаптацію трамваїв до українських

стандартів, введення їх в експлуатацію та підготовку депо для
обслуговування цих вагонів. Загалом, швейцарці готові віддати
Вінниці 70 вагонів.
Модель Tram-2000 збудована
в 1976 році, має низькопідлогову вставку, у салоні від 50 сидячих місць. Мають плавний хід,
м’які сидіння та більші вікна, ніж
у «Міражах».

 òåðì³í ë³çèíãó — äî 5 ðîê³â
ç³ ùîì³ñÿ÷íèìè âèïëàòàìè (áóëî
äî 2 ðîê³â);
 ô³íàíñîâèé ë³çèíã ïðîâîäÿòü ÷åðåç «Óêðãàçáàíê» (áóëî
«ÏðèâàòÁàíê»).
Ùî â³äîìî ïðî ö³ ìàøèíè?
«Otokar Kent CNG» — öå àâòîáóñè òóðåöüêîãî âèðîáíèöòâà ç
íèçüêîþ ï³äëîãîþ, äîâæèíîþ
12 ìåòð³â. Âîíè îñíàùåí³ äâèãóíàìè MAN-E0836 LOH04, ÿê³
ïðàöþþòü íà ñòèñíåíîìó ïðèðîäíîìó ãàç³ (CNG). Ïîòóæí³ñòü äâèãóíà ñòàíîâèòü 206 êÂò
ïðè 2200 îáåðòàõ íà õâèëèíó.
Îäíî÷àñíî ìîæå ïåðåâîçèòè
äî 100 ïàñàæèð³â, åêîëîã³÷íèé
ñòàíäàðò «ªâðî 6». À ÷îìó òóðåöüê³ àâòîáóñè, à íå â³ò÷èçíÿí³?
— Íåìàº â³ò÷èçíÿíèõ àâòîáóñ³â, äîâæèíîþ 12 ìåòð³â òà
íà ãàçó. Àíàëîãîì òóðåöüêèõ
àâòîáóñ³â ìîæå áóòè á³ëîðóñüêèé ÌÀÇ, àëå â Otokar êóçîâ
îöèíêîâàíèé òà êðàùå âèòðèìóº
àãðåñèâíó ä³þ ï³ñêî-ñîëÿíèõ ñóì³øåé, ÿêèìè ïîñèïàþòü äîðîãè
âçèìêó, — ïîÿñíþâàâ ðàí³øå êåð³âíèê «Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿
êîìïàí³¿» Ìèõàéëî Ëóöåíêî.

Скільки часу ви протримаєтеся без роботи, коли введуть локдаун?

NADEEN KARABAN

OLEH VASYLKIVSKYI

ВАДИМ СКОРБІЛІН

МАРИНА ГУМЕНЮК

ОЛЕНА ПОЛЯНИЦЯ

Художник, вчитель. Буду працювати онлайн на фриланс…
Весною перейшла на такий
формат, нічого. Без роботи
не залишилась.

Не зовсім зрозуміло, чому
це кращий вибір обмежувати людей. Може краще
подумати, щоб працювати,
шукати компроміс.

Скільки часу протримаємося
без роботи? До пенсії протримаємось, це запросто, аби
зарплату не переставали платити, поки вдома сидимо:)

Вводити повний локдаун двічі
за рік в країні, в якій низька
економіка — це безглуздо,
тим паче, коли ціни на комуналку зростають щомісяця.

Чому мають страждати всі,
коли група ризику така нечисленна? П’ять відсотків чи менше важко переносять, а локдаун торкається кожного.
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НЕ ВСЕ ТАК ПОГАНО:
ТОП ДОБРИХ НОВИН 2020 РОКУ
Підсумки  Цей рік виявився складним для усіх. Журналісти RIA вирішили нагадати про хороші
новини, якими запам’ятається 2020-й. Цьогорічні добрі вчинки вінничан, корисні ініціативи й перемоги
доводять, що позитиву довкола вистачає, головне — навчитись його помічати

COVID-19 ОБ’ЄДНАВ НЕБАЙДУЖИХ
ВІННИЧАН
Â³ííèöüê³ âîëîíòåðè ïî÷àëè àêòèâíî
äîïîìàãàòè ìåäèêàì ùå äî òîãî, ÿê ó íàøîìó ì³ñò³ çàðåºñòðóâàëè ïåðøèé âèïàäîê çàõâîðþâàííÿ íà COVID-19. Îäí³
ïî÷àëè çáèðàòè ãðîø³ äëÿ êóï³âë³ çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó, ³íø³ âäîìà
øèëè ìàñêè é áåçêîøòîâíî âèãîòîâëÿëè
çàõèñí³ ùèòêè. Òîä³ íåáàéäóæ³ â³ííè÷àíè
ï³äâîçèëè ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â íà ðîáîòó
é äîïîìàãàëè ñàìîòí³ì ëþäÿì ïîõèëîãî
â³êó, ÿê³ áóëè çìóøåí³ çàëèøàòèñÿ âäîìà.

У ВІННИЦІ ВІДКРИЛИ VETERAN HUB
Ó 2020 ðîö³ ó íàøîìó ì³ñò³ ç’ÿâèâñÿ
äóæå âàæëèâèé ïðîñò³ð äëÿ â³éñüêîâèõ —
«Veteran Hub». Ó öåíòð³ íàäàþòü áåçêîøòîâíó þðèäè÷íó òà ïñèõîëîã³÷íó ï³äòðèìêó,
äîïîìàãàþòü ç ïîøóêîì ðîáîòè òà ïðîõîäæåííÿì ñï³âáåñ³ä ³ ïðîâîäÿòü íàâ÷àííÿ äëÿ
âåòåðàí³â ÀÒÎ/ÎÎÑ. Òàêîæ ó õàá³ ìîæóòü
äîïîìîãòè ðîäèíàì â³éñüêîâèõ, ëþäÿì, ÿê³
÷åðåç â³éíó îòðèìàëè ³íâàë³äí³ñòü, àáî òèì,
÷è¿ ð³äí³ íà â³éí³ çàãèíóëè.
КОРИСНІ РОЗРОБКИ СТУДЕНТІВ
Ñòóäåíòè Â³ííèöüêîãî íàö³îíàëüíîãî
òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó Âîëîäèìèð Øåïåëü, Ðîìàí Ãóëü÷àê ³ Àíäð³é Êàïàöèí ç
êàôåäðè êîìï’þòåðíèõ íàóê ðîçðîáèëè ðîáîòà, ÿêèé âì³º âèì³ðþâàòè òåìïåðàòóðó.
Õëîïö³ ñòâîðèëè ðîçóìíîãî ïîì³÷íèêà ùå
ìèíóëîãî ðîêó äëÿ ó÷àñò³ ó âñåóêðà¿íñüêîìó õàêàòîí³ ç ðîáîòîòåõí³êè «Smart City»,
àëå ÷åðåç ïàíäåì³þ âèð³øèëè ñâ³é âèð³á
óäîñêîíàëèòè. Ðàçîì ç âèêëàäà÷åì âèøó
Ñåðã³ºì Áàðàáàíîì ñòóäåíòè äîäàëè ðîáîòó
ìîæëèâ³ñòü áåçêîíòàêòíî âèì³ðþâàòè òåìïåðàòóðó, ùîá â³í ñòàâ ó íàãîä³ çà êàðàíòèííèõ óìîâ. Êð³ì òîãî, Âîëîäèìèð Øåïåëü
³ Ðîìàí Ãóëü÷àê ðîçðîáèëè ðîáîòà, ÿêèé
âì³º äåç³íô³êóâàòè ïðèì³ùåííÿ. Êåðóâàòè
ìàøèíîþ ìîæíà âðó÷íó òà äèñòàíö³éíî —
çà äîïîìîãîþ ñìàðòôîíà ÷è íîóòáóêà. Ðîçðîáíèêè ïîäáàëè, ùîá ðîáîò ì³ã îìèíàòè
ð³çí³ ïåðåøêîäè íà ñâîºìó øëÿõó.

ПРОБІГЛИ 100 КІЛОМЕТРІВ, ЩОБ
ДОПОМОГТИ ДІТЯМ
Áëàãîä³éíèé ìàðàôîí «Á³ã äîáðà
100 êì», ÿêèé â³äáóâñÿ 19 âåðåñíÿ, îðãàí³çóâàâ â³ííè÷àíèí Ñåðã³é ßðìîëåíêî.
Â³í âèð³øèâ ïðîá³ãòè òàêó âåëèêó äèñòàíö³þ, àáè ç³áðàòè 50000 ãðèâåíü äëÿ ôîíäó
«Òàáëåòî÷êè», ùî îï³êóºòüñÿ ä³òêàìè ç
îíêîëîã³ºþ. Ðàçîì ³ç Ñåðã³ºì äèñòàíö³þ
ïîäîëàëè â³ííè÷àíè ²ðèíà Íå÷èïîðóê ³
Àíäð³é Âîëîøêî. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áëàãîä³éíî¿ àêö³¿ âäàëîñü ç³áðàòè 57350 ãðèâåíü
äëÿ ïàë³àòèâíî¿ ïðîãðàìè ä³òÿì, ÿêèì
íå äîïîìîãëî îòðèìàíå ë³êóâàííÿ.

ВІННИЦЬКИЙ ЛІКАР ОТРИМАВ
«МЕДИЧНОГО ОСКАРА»
Ñòàðøèé îðäèíàòîð â³ää³ëåííÿ íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè Â³éñüêîâî-ìåäè÷íîãî öåíòðó Öåíòðàëüíîãî ðåã³îíó
Âàäèì Áàá³é ñòàâ ëàóðåàòîì «Ìåäè÷íîãî
Îñêàðà». Ë³êàð³ îòðèìóþòü òàêó âèíàãîðîäó çà âèñîê³ çäîáóòêè â ìåäèöèí³.
Âàäèì Áàá³é ïðàöþº â³éñüêîâèì àíåñòåç³îëîãîì. Â³í áóâ íà ïåðåäîâ³é, ñïî÷àòêó
ó ñêëàä³ ñïåö³àëüíî¿ áðèãàäè ç ï³äñèëåííÿ
ìåäè÷íî¿ ñëóæáè áîéîâèõ ÷àñòèí, à çãîäîì
ç åâàêóàö³éíèìè ì³ñ³ÿìè.

ВДРУГЕ ОТРИМАЄ ПРЕЗИДЕНТСЬКУ
СТИПЕНДІЮ
Äåñÿòèêëàñíèöÿ ç Â³ííèöüêî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 3 Þë³ÿ Äóñèê
ïåðåìîãëà íà Ì³æíàðîäíîìó ìîâíî-ë³òåðàòóðíîìó êîíêóðñ³ ³ìåí³ Øåâ÷åíêà
³ ïðîòÿãîì ðîêó áóäå îòðèìóâàòè ïðåçèäåíòñüêó ñòèïåíä³þ. Øêîëÿðêà ñòàëà
ºäèíîþ ñòèïåíä³àòêîþ ç Â³ííèö³, êð³ì
íå¿, ãðîøîâó âèíàãîðîäó çà â³äì³íí³ çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè áóäóòü
îòðèìóâàòè ùå 38 ó÷í³â àáî ñòóäåíò³â ç³
âñ³º¿ Óêðà¿íè.
À äëÿ ñàìî¿ â³ííè÷àíêè — öå âæå äðóãà
òàêà ïåðåìîãà. Þë³ÿ Äóñèê âïåðøå îòðèìàëà ïðåçèäåíòñüêó ñòèïåíä³þ ó 2018 ðîö³.

СТАЛА ЧЕМПІОНКОЮ ЄВРОПИ
Óñï³øíî âèñòóïèëà íàïðèê³íö³ ëèñòîïàäà íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè ç õóäîæíüî¿
ã³ìíàñòèêè 16-ð³÷íà Ä³àíà Áàºâà. Ä³â÷èíà
äâà ðîêè òîìó ïîòðàïèëà äî óêðà¿íñüêî¿
çá³ðíî¿, à âæå öüîãîð³÷ ñòàëà ÷åìï³îíêîþ
ªâðîïè ó ãðóïîâèõ âïðàâàõ.
Ä³àíà — âèõîâàíêà Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè ¹ 1, ÑÊ «Ïðåì’ºð», äî Â³ííèö³
þíà ã³ìíàñòêà ïåðå¿õàëà ç Äîíåöüêà, êîëè
òàì ðîçïî÷àëàñü â³éíà.

ВІДНАЙШЛИ ПОХОВАННЯ
ВОЯКІВ УНР І УГА
Ó âåðåñí³ ïîáëèçó 45-ãî çàâîäó äîñë³äíèêè â³äíàéøëè íàéá³ëüøå ì³ñöå ïîõîâàííÿ
âîÿê³â Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè òà
Óêðà¿íñüêî¿ Ãàëèöüêî¿ Àðì³¿, ÿê³ ïîìåðëè
òóò â³ä òèôó íàïðèê³íö³ 1919 ³ íà ïî÷àòêó
1920 ðîê³â. Ëèøå ïðîòÿãîì ïåðøèõ äí³â
ðîçêîïîê âèÿâèëè ïîíàä 20 ïîõîâàíü.
Íàéâ³äîì³øà ëþäèíà, ùî òàì ñïî÷èâàº — öå âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé ë³òåðàòóðîçíàâåöü ³ êðèòèê Ìèêîëà ªâøàí. Çàâäÿêè ³ñòîðè÷íèì äîêóìåíòàì ³ ñïîãàäàì
â³äîìî, ùî ªâøàí ïîìåð ó â³ö³ 30 ðîê³â,
éîãî ðàçîì ç ³íøèìè ñòàðøèíàìè ïîõîâàëè çà Êðèìñüêèìè êàçàðìàìè, à íà ìîãèë³
âñòàíîâèëè âåëèêèé õðåñò. Ïðîòå òî÷íå
ì³ñöå ïîõîâàííÿ ë³òåðàòóðíîãî êðèòèêà é
àâòîðà «Âåëèêèõ ðîêîâèí Óêðà¿íè» ìîæå
áóòè òàê í³êîëè é íå çíàéäåíå.
У ЗООПАРКУ З'ЯВИЛИСЯ ОПІКУНИ
Íà ïî÷àòêó òðàâíÿ ó Ïîä³ëüñüêîìó çîîïàðêó çàïðàöþâàëà ïðîãðàìà îï³êè íàä òâàðèíàìè. Öÿ ³í³ö³àòèâà äàº ìîæëèâ³ñòü óñ³ì
îõî÷èì â³ä÷óòè âëàñíó ïðè÷åòí³ñòü äî æèòòÿ
çîîïàðêó òà äîïîìîãòè ç³ çáåðåæåííÿì âèìèðàþ÷èõ, ð³äê³ñíèõ, åêçîòè÷íèõ ³ ì³ñöåâèõ
âèä³â òâàðèí ó çîîëîã³÷íèõ ïàðêàõ.
Ïîïðè êàðàíòèí, ÷èìàëî â³ííè÷àí ïðèºäíàëîñü äî ïðîãðàìè, à ñâî¿õ îï³êóí³â
çíàéøëè ºíîòè-ïîëîñêóíè, àâñòðàë³éñüê³
òà àôðèêàíñüê³ ñòðàóñè, ëåìóðè, ïåë³êàíè,
ãóöóëüñüê³ êîí³, áóð³ âåäìåä³ òà ³íø³.

ПІДЛІТКИ ВРЯТУВАЛИ ЖІНКУ
Òðåòüîãî ëèïíÿ Áîãäàí Âîéòîâè÷, Äìèòðî Äÿ÷óê ³ Îëåêñàíäð Êèðè÷åíêî âðÿòóâàëè æ³íêó, ÿêà ëåäü íå ïîòîíóëà ó ñòàâêó
â ñåë³ Ñòàí³ñëàâ÷èê. Íå âàãàþ÷èñü, òðîº
ï³äë³òê³â êèíóëèñü íà äîïîìîãó æ³íö³, ùî
âæå ïî÷àëà éòè íà äíî. Õî÷à íà áåðåç³
òîãî äíÿ áóëè é äîðîñë³ ëþäè, ñïðàâæí³é
ãåðî¿çì ïðîÿâèëè þíàêè — äâîº ó÷í³â ³
ñòóäåíò.
Çãîäîì Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè íàãîðîäèâ
â³äâàæíèõ õëîïö³â ìåäàëëþ «Çà âðÿòîâàíå
æèòòÿ».

ЗНАЙШЛИ ЦІННИЙ ЕКСПОНАТ
Ó ëþòîìó 2020 ðîêó ðîçïî÷àâñÿ ïåðøèé
åòàï ðåñòàâðàö³¿ ìóçåþ-ñàäèáè Ìèõàéëà
Êîöþáèíñüêîãî. Äëÿ Â³ííèö³ — öå çíàêîâå ì³ñöå é ïàì’ÿòêà ³ñòîð³¿ íàö³îíàëüíîãî
çíà÷åííÿ, òîìó ðåìîíòí³ ðîáîòè âèð³øèëè
ïðîâîäèòè ç ìàêñèìàëüíèì çáåðåæåííÿì
àâòåíòè÷íîñò³.
Ñàìå ï³ä ÷àñ ïåðøèõ ðîá³ò âäàëîñü â³äíàéòè óí³êàëüíèé åêñïîíàò — ìåìîð³àëüíó
òàáëè÷êó, ÿêó íà ôàñàä³ ìóçåþ â³äêðèëè
ùå 8 ëèñòîïàäà 1927 ðîêó. Ìàéæå ñòîë³òí³é íàïèñ õîâàâñÿ íà çâîðîò³ ñó÷àñíî¿
ìàðìóðîâî¿ òàáëè÷êè é ââàæàâñÿ íàâ³êè
âòðà÷åíèì.

ФЕРМЕР ВІДНОВИВ ХРАМ
Ó ñåë³ Ìàëà Ðîñò³âêà ôåðìåð ç³ ñâîºþ
ðîäèíîþ â³äíîâèâ ñòàðîâèííó êîçàöüêó
öåðêâó, ÿê³é ïîíàä 240 ðîê³â. Äëÿ òîãî,
àáè õðàì çíîâó ñòàâ òàêèì, ÿê ³ ï³ä ÷àñ
ñïîðóäæåííÿ ó 1776 ðîö³, Ìèêîëà Ìîòóçþê âèêîðèñòîâóâàâ ìàòåð³àë äóáà é çáåð³ã
âñ³ åëåìåíòè, ùî çàëèøèëèñü ó õðàì³ ç
äàâíèíè.
Ðåêîíñòðóêö³ÿ öåðêâè òðèâàëà ç
2016 ðîêó, à äåõòî íàâ³òü íå â³ðèâ â óñï³õ
ðåìîíòó ÷åðåç êàòàñòðîô³÷íèé ñòàí ñïîðóäè.
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КОРОТКО
Про нові рейси
в Європу
 Ïðî òå, ùî WizzAir ï³äòâåðäèâ íàì³ð â³äêðèòè
ðåéñè ç Â³ííèö³ â ÷îòèðè
ºâðîïåéñüê³ êðà¿íè ðîçïîâ³â ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é
Ìîðãóíîâ.
«Ó òðàâí³ ìè ïðîâåëè
ïåðåãîâîðè ç êîìïàí³ºþ
WizzAir ³ âîíè íàì ï³äòâåðäèëè ÷îòèðè íàïðÿìêè: Í³ìå÷÷èíà, Ïîëüùà,
Àâñòð³ÿ òà Óãîðùèíà.
Òîáòî Áåðë³í, Áóäàïåøò,
Â³äåíü ³ Âàðøàâà. ² äàë³ òàì
áóäóòü ïåâí³ ìîæëèâîñò³
òà ïåðñïåêòèâè ïî ²òàë³¿.
Êð³ì òîãî, íàì íåîáõ³äíî
ïîíîâëþâàòè íàïðÿìêè
íà ²çðà¿ëü, âðàõîâóþ÷è éîãî
ïîïóëÿðí³ñòü, â òîìó ÷èñë³ ç
îãëÿäó íà õàñèäñüê³ ïðîãðàìè. À òàêîæ ïîíîâèòè
ïåðåìîâèíè ç êîìïàí³ÿìè,
ÿê³ çìîæóòü â³äíîâèòè íàïðÿìêè â Òóðå÷÷èíó. Òîìó
ïëàíè àìá³òí³, àëå â ïåðøó
÷åðãó ìè ïîâèíí³ çàáåçïå÷èòè áåçïåêó çëüîòó ³
ïîñàäêè ë³òàê³â â³äïîâ³äíî¿
êàòåãîð³¿», — ñêàçàâ Ñåðã³é
Ìîðãóíîâ.
Ó 2021 ðîö³ Ì³í³ñòåðñòâî
³íôðàñòðóêòóðè ïðîäîâæèòü ðîáîòó ç ìîäåðí³çàö³¿
ðåã³îíàëüíèõ àåðîïîðò³â.
Çîêðåìà, áëèçüêî 604 ì³ëüéîí³â çàêëàëè íà ïî÷àòîê
ðåêîíñòðóêö³¿ çë³òíî-ïîñàäêîâî¿ ñìóãè â³ííèöüêîãî
àåðîïîðòó.
Випуск №26 (1152)
Двоходові задачі-мініатюри
Задача №2600-2603
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

БЮДЖЕТ ВІННИЦІ-2021
В КІЛОМЕТРАХ НОВИХ ДОРІГ
Міська казна  На сесії міськради,
24 грудня, ухвалили бюджет міста
на наступний рік. У рішенні вказано, що
у Вінниці буде 4,6 мільярда гривень доходів
та 4,5 мільярда видатків. Які найбільші
витрати? Перекладаємо мільйони гривень
на будівництво нових доріг
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Äåïóòàòè óõâàëèëè ãîëîâíèé ô³íàíñîâèé äîêóìåíò ì³ñòà. Ó íüîìó
çàêëàëè, çîêðåìà, çàðïëàòè áþäæåòíèêàì, äîïëàòè ìåäèêàì, ÿê³
ë³êóþòü ïàö³ºíò³â ç COVID-19,
ïðîäîâæèëè ä³þ ìóí³öèïàëüíèõ
âèïëàò â ðàìêàõ àíòèêðèçîâî¿ ïðîãðàìè «Â³ííè÷àíè âàæëèâ³» òîùî.
— Ïðîåêò áþäæåòó º çáàëàíñîâàíèì, çàáåçïå÷èòü ô³íàíñóâàííÿ
âñ³õ ñôåð æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà.
Âîñüìîãî ãðóäíÿ îñíîâí³ ïîêàçíèêè äîêóìåíòà ðîçãëÿíóëè íà ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ. Äåñÿòîãî
ãðóäíÿ éîãî óõâàëèëè íà çàñ³äàíí³
âèêîíêîìó ì³ñüêðàäè. Çàñëóõàíî
íà âñ³õ äåïóòàòñüêèõ êîì³ñ³ÿõ, —
ãîâîðèëà äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó
ô³íàíñ³â Íàòàë³ÿ Ëóöåíêî.
Äåïóòàò ì³ñüêðàäè Âàëåð³é Êàì³íñüêèé çàïðîïîíóâàâ çàêëàñòè ó áþäæåò-2021 êîøòè íà çàêóï³âëþ âàêöèí äëÿ ùåïëåííÿ
ìåäïåðñîíàëó.
— Íà íàøó äóìêó, òðåáà çðîáèòè àêöåíò íà ë³êàðÿõ Â³ííèö³, —
ãîâîðèâ äåïóòàò.
— Ìè íå çíàºìî ùå âàðòîñò³
âàêöèí, íå çíàºìî, ñê³ëüêè ïîòð³áíî äîç ïðåïàðàòó íà îäíó
ëþäèíó, òà êîëè âàêöèíà áóäå
â Óêðà¿í³. Êîëè â íàñ áóäå òàêà
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³íôîðìàö³ÿ, òî ìè çìîæåìî áþäæåòí³ êîøòè çàêëàñòè íà ùåïëåííÿ â³ä êîðîíàâ³ðóñó, — â³äïîâ³â ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é
Ìîðãóíîâ.
Á³ëüøå ïèòàíü òà çàóâàæåíü
ó äåïóòàò³â íå áóëî, òîìó ñõâàëèëè áþäæåò ãðîìàäè 50 ãîëîñàìè.
Îäíà ëþäèíà óòðèìàëàñÿ.
Çà ïðîåêòîì áþäæåòó-2021, â³ííèöüêà ì³ñüêà ãðîìàäà ìàòèìå
4 ì³ëüÿðäè 645 ì³ëüéîí³â 737 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Ó äîêóìåíò³ ðîçïèñàëè âèäàòêè íà çàãàëüíó ñóìó 4 ì³ëüÿðäè
529 ì³ëüéîí³â 534 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
² ö³ ñóìè âàæêî óÿâèòè çâè÷àéí³é
ëþäèí³, òîìó âèð³øèëè ¿õ ïåðåðàõóâàòè ó á³ëüø çðîçóì³ë³ ðå÷³.
Ïîïåðåäí³ áþäæåòè ì³ñòà ïåðåêëàäàëè ó âàë³çè, ðîçêëàäàëè ïî îäí³é êóïþð³ â äîâæèíó
íà äåñÿòêè ê³ëîìåòð³â øëÿõ³â òà
âèòðà÷àëè íà äâîê³ìíàòí³ êâàðòèðè. Îäíàê, 2020 ð³ê ñòàâ îñîáëèâèì: çîêðåìà, ÷åðåç ïàíäåì³þ
òà òå, ÿê äåðæàâíà âëàäà ç íèì
áîðîëàñÿ — òðåòèíà ç 80-ì³ëüÿðäíîãî «êîâ³äíîãî» ôîíäó âèòðà÷åíà íà áóä³âíèöòâî òà ðåìîíò
äîð³ã. Çà äàíèìè äîñë³äæåííÿ
CoST Ukraine, ñåðåäíÿ âàðò³ñòü
áóä³âíèöòâà îäíîãî ê³ëîìåòðà äîð³ã (ç «íóëÿ») â Óêðà¿í³ ñêëàäàº
90,2 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Îòîæ,
ÿêùî çà âñ³ ãðîø³ ì³ñòà ïî÷àòè
áóäóâàòè äîðîãè, òî ¿õ âèñòà÷èòü
íà 51 ê³ëîìåòð øëÿõ³â.
4,760 4,780

МЛРД ГРН

4,229*
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Мат за два ходи
ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №51 (1521) від 23 грудня 2020 року
Задача №2596
I. 1. Cc6! Kpc7 2. Cb5 Ta8x II. 1. d4! T:d4 2. Kpa7 Ta4x
Задача №2597
I. 1. Te8! Te5 2. Tf8 Te7x II. 1. g6! T:g6 2. Te8 Tf6x — правильні мати
Задача №2598
I. 1. Cd6! Kpb1 2. Cb4 Td3x II. 1. Cf4! Kpa2 2. Cd2Tc4x — ідеальні мати
Задача №2599
I. 1. Kpf2! Ch3 2. Cg3 Tf1x II. 1. Kph2! Cf3 Cg3 Th1x — правильні мати
М. Пархоменко

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
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
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ДИНАМІКА БЮДЖЕТУ
ЗА ОСТАННІ РОКИ

2,993
1,793
1,354

СОЦЗАХИСТ

ОСВІТА

197,4 млн грн

1, 552 млрд грн

2,1 км

2,249

Найбільші витрати
 903,8 млн грн надання середньої освіти
 534,2 млн грн надання дошкільної
освіти
 41,5 млн грн надання позашкільної
освіти

МЕДИЦИНА

ДОРОГИ І ТРАНСПОРТ

223 млн грн

2014

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Hàêëàä 17 900

2015

2016

2017

2018

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

2019

2020

2021

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

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

622,9 млн грн

2,4 км

6,9 км

Найбільші витрати
 151 млн грн багатопрофільна медична
допомога вінничанам
 74,5 млн грн забезпечення медзакладів ліками, обладнанням, захистом від
COVID-19
 22,5 млн грн придбання обладнання
для лікарні ШМД на Київській, 68

Найбільші витрати
 169,4 млн грн капремонт доріг
на Нечая, Гальчевського, Смирнова та
Сабарівське шосе
 72,4 млн грн дотації «Вінницькій транспортній компанії»
 21,3 млн грн будівництво доріг у Індустріальному парку та в Академічному

БУДІВНИЦТВО
ТА БЛАГОУСТРІЙ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО

655,9 млн грн

237,4 млн грн

7,2 км

2,6 км

Найбільші витрати
 120 млн грн будівництво регіонального кардіоцентру
 48,3 млн грн утеплення шкіл № 13, 23,
ДНЗ № 2, 16, Палацу дітей та юнацтва
 10,7 млн грн реконструкція комплексу
«СКА» на Янгеля, 48

Найбільші витрати
 148 млн грн дотації «Вінницяміськтеплоенерго»
 43,5 млн грн капремонт багатоповерхівок та дворів
 41,9 млн грн реконструкція, будівництво водогону, каналізації та мереж

РОБОТА ОРГАНІВ ВЛАДИ

КУЛЬТУРА

375,2 млн грн

146,2 млн грн

4,1 км
Найбільші витрати
 242 млн грн зарплата працівників
органів влади
 34,9 млн грн забезпечення громадського порядку та охорони
 29,3 млн грн фінансова підтримка
комунальних ЗМІ

1,6 км
Найбільші витрати
 73,8 млн грн надання освіти мистецькими школами
 17,9 млн грн забезпечення діяльності
бібліотек
 14,3 млн грн забезпечення діяльності
палаців, будинків культури та центрів
дозвілля

СПОРТ
80,8 млн грн
0,8 км

2013

17,2 км

Найбільші витрати
 63,4 млн грн зарплата, матеріальнотехнічна база та оплата комуналки
закладів департаменту соцполітики
 50,2 млн грн оплата пільг та компенсацій за пільговий проїзд
 12 млн грн матеріальна допомога вінничанам, програма «Вінничани важливі»

*заплановані доходи бюджету
Джерело: звіти про виконання доходів бюджету

21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.

Çàìîâë. ¹ 200152

4,645*

4,360

ГРОШІ ВІННИЦІ НА БУДІВНИЦТВО ДОРІГ

Найбільші витрати
 51,8 млн грн утримання спортшкіл
 15,5 млн грн проведення спортивних
заходів
 3,2 млн грн дотації спорт командам

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.

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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RIA, Ñåðåäà, 30 ãðóäíÿ 2020

ЗАРПЛАТИ, ТАРИФИ ТА ПЕНСІЇ,
ЩО БУДУТЬ ДІЯТИ У 2021 РОЦІ
Подарунки під ялинку  У 2021 році
двічі зростає мінімальна зарплата та
планують п’ять етапів підвищення пенсій.
Водночас починають працювати й нові
тарифи та податки. Що принесе новий рік
для наших гаманців? Про гроші та про те, що
буде заборонено на час січневого локдауна
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ñêëàëè ñïèñîê
ìàñøòàáíèõ çì³í,
ÿê³ â³ä÷óþòü â³ííè÷àíè ó íîâîìó ðîö³. Ïðî íèõ
âàðòî çíàòè, áî äåÿê³ íîâàö³¿ ïî÷íóòü ïðàöþâàòè ó ïåðøó õâèëèíó 2021-ãî. ² ïî÷íåìî ç ãðîøåé.
ЗАРПЛАТИ ТА ПЕНСІЇ
Ó Äåðæáþäæåò³ íà 2021 ð³ê
íàðäåïè çàêëàëè çðîñòàííÿ ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè. Ç 1 ñ³÷íÿ âîíà
ñòàíîâèòü ø³ñòü òèñÿ÷ ãðèâåíü,
à ç ãðóäíÿ 2021 ðîêó — 6500 ãðí.
Ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà âàæëèâà, áî
â³ä íå¿ â³äøòîâõóþòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêó ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó. Öå â³äðàõóâàííÿ íà ïåíñ³¿,
âèïëàòè ç áåçðîá³òòÿ, ë³êàðíÿí³
òà íåùàñí³ âèïàäêè.
Ïðîòÿãîì ðîêó çðîñòàòèìå
ðîçì³ð ïåíñ³¿. Ç 1 ñ³÷íÿ ïåíñ³¿
çðîñòóòü ç 2100 äî 2400 ãðí äëÿ
òèõ, êîìó á³ëüøå 65 ðîê³â ³ ÷èé
ñòàæ ñÿãàº 30 ðîê³â äëÿ ÷îëîâ³ê³â
³ 25 ðîê³â — äëÿ æ³íîê.
Ç 1 áåðåçíÿ â³äáóäåòüñÿ ³íäåêñàö³ÿ ïåíñ³é (íà 11%). Ó ëèïí³
ïî÷íóòü äîïëà÷óâàòè ïî 400 ãðèâåíü ïåíñ³îíåðàì â³êîì â³ä
75 äî 80 ðîê³â. Ó ðàç³ íàÿâíîñò³
20/25 ðîê³â ñòàæó âîíè îòðèìóâàòèìóòü íå ìåíøå 2 500 ãðèâåíü.
Íàòîì³ñòü â³ííè÷àíè, â³êîì ïîíàä 80 ðîê³â, îòðèìóâàòèìóòü
äîïëàòó 600 ãðèâåíü.
Ï³äâèùèëè ³ ïðîæèòêîâèé ì³-

í³ìóì. Öåé ïîêàçíèê º ïîòð³áíèì
äëÿ ðîçðàõóíêó ðÿäó ñîöäîïîìîã,
ñåðåä ÿêèõ âèïëàòè ïî áåçðîá³òþ, àë³ìåíòè, ñòèïåíä³¿, ñóäîâèé
çá³ð òîùî. Çàãàëüíèé ïîêàçíèê
ñêëàäàº 2189 ãðèâåíü, ç 1 ëèïíÿ
ìàº çðîñòè äî 2294 ãðèâåíü, à ç
1 ãðóäíÿ — äî 2393 ãðèâåíü.
Òàêîæ çàïëàíîâàíå çðîñòàííÿ
ì³í³ìóìó äëÿ îñíîâíèõ ñîö³àëüíèõ
³ äåìîãðàô³÷íèõ ãðóï. Çîêðåìà, äëÿ
ä³òåé â³êîì äî øåñòè ðîê³â ñóìà
ç 1 ñ³÷íÿ ñòàíîâèòèìå 1921 ãðèâíþ, ç 1 ëèïíÿ — 2013 ãðèâåíü, ç
1 ãðóäíÿ — 2100 ãðèâåíü.
Äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ì³í³ìóì
ñòàíîâèòü 2270 ãðèâåíü ç 1 ñ³÷íÿ, 2379 ãðèâåíü — ç 1 ëèïíÿ,
2481 ãðèâíþ — ç 1 ãðóäíÿ. Äëÿ
íåïðàöåçäàòíèõ — 1769 ãðèâåíü
ç 1 ñ³÷íÿ, 1854 ãðèâí³ ç 1 ëèïíÿ
³ 1934 ãðèâí³ ç 1 ãðóäíÿ.
Äëÿ ä³òåé â³êîì â³ä 6 äî 18 ðîê³â ðîçì³ð òàêîãî ì³í³ìóìó âèùèé: 2395 ãðèâåíü — ç ïåðøîãî
äíÿ íîâîãî ðîêó, 2510 ãðèâåíü —
ç 1 ëèïíÿ òà 2618 ãðèâåíü — ç
1 ãðóäíÿ.
ТАРИФИ
Ç 1 ñ³÷íÿ ï³äí³ìåòüñÿ òàðèô
íà õîëîäíó âîäó. Îáëàñíèé
«Âîäîêàíàë» âñòàíîâèâ, ùî êóá
öåíòðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ
êîøòóâàòèìå 15,09 ãðèâí³ (áóëî
14,48 ãðí), à âîäîâ³äâåäåííÿ —
8,56 ãðèâí³ (áóëî 7,4 ãðí). Ðàçîì 23 ãðèâí³ 66 êîï³éîê. Âîäà
ïîäîðîæ÷àº íà 1 ãðèâíþ 72 êîï³éêè, ÿêùî ïîð³âíþâàòè ç ãðóäíåì. Îñòàííº çá³ëüøåííÿ òàðèôó

Суворий карантин на три тижні буде в січні
Кабмін запровадить посилений
карантин після новорічних свят.
Передбачається, з 00.00 годин
8 січня по 00.00 годин 25 січня
2021 року буде заборонено:
 відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти
та спеціальних закладів;
 робота кафе, барів, ресторанів (крім доставки і замовлень
на виніс);
 робота ТРЦ, розважальних закладів, салонів краси, фітнесзалів, басейнів, кінотеатрів,
виставки;
 торгівля непродовольчими то-

варами, робота непродовольчих
ринків, різдвяних ярмарків.
Громадський транспорт продовжить працювати. Аеропорти працюватимуть в звичному
режимі. Також працюватимуть
продуктові магазини, аптеки,
банки, поштові оператори, готелі. Перукарні та салони краси
мають право працювати за попереднім записом. Автозаправки
можуть працювати без харчових
зон, прийматимуть відвідувачів
на СТО. Спортивні заходи професійних клубів мають відбуватись без глядачів.

ЩО ЗМІНИТЬСЯ В ЖИТТІ ВІННИЧАН

6000 грн

1769 грн

1320 грн

1 млн грн

мінімальна
зарплата

мінімальна
пенсія

податок ЄСВ
для ФОПів

ліміт для ФОПів
першої групи

9,89 грн

23,66 грн

360 грн

8-25 січня

за м3 вартість
газу в січні

за м3 тариф
на холодну воду

середній розмір
міської виплати
вінничанам

дати карантину
«зимових канікул»

íà âîäó, íàãàäàºìî, â³äáóëîñÿ
â ëþòîìó 2020 ðîêó.
Îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷à âîäà ïîêè
íå çì³íèòüñÿó ö³í³: «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî» âñå ùå ïðàöþº
çà ðîçö³íêàìè 2019 ðîêó. À îò ãàç,
ö³íà ÿêîãî â íàñ çì³íþºòüñÿ ùîì³ñÿöÿ, ïîäîðîæ÷àº ³ ÿê òîâàð, ³ éîãî
ðîçïîä³ë. Ñïîæèâà÷³ «Â³ííèöÿãàç
çáóòó» â ñ³÷í³ çàïëàòÿòü 9,89 ãðèâí³
çà êóáîìåòð íà ì³ñÿöü. Äîñòàâêà ãàçó ìîæå çá³ëüøèòèñü ó ö³í³
äî 2 ãðèâåíü çà êóá. Ïðèíàéìí³,
òàê âêàçàíî ó ð³øåíí³ äåðæàâíîãî Ðåãóëÿòîðà (ÍÊÐÅÊÏ), ÿêèé
óõâàëþº íîâ³ òàðèôè. Îñòàòî÷íå
ð³øåííÿ, íà ìîìåíò ï³äãîòîâêè
ìàòåð³àëó â äðóê, ùå íå ïðèéíÿòå.
Õî÷à, âàðòî çàóâàæèòè, ùî ãàçîâèêè õîò³ëè òàðèô 2,17 ãðèâí³
çà êóá, àëå ÍÊÐÅÊÏ çìåíøèâ
öå â ïðîåêò³ ð³øåííÿ.
Çì³íèëè ³ òàðèô ç åëåêòðîåíåðã³¿. Íà çàñ³äàíí³ Êàáì³íó, 28 ãðóäíÿ, óõâàëèëè ð³øåííÿ ïðî òå, ùî
ïåðåñòàíå ä³ÿòè ï³ëüãîâà ö³íà äëÿ
ïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â — 90 êîï³éîê çà ê³ëîâàò ïðè ñïîæèâàíí³ äî 100 êÂò*ãîäèí íà ì³ñÿöü.
Îòîæ, ç 1 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ä³º
ô³êñîâàíà ö³íà äëÿ íàñåëåííÿ —
1,68 ãðèâí³ çà ê³ëîâàò íà ì³ñÿöü.
ПОДАТКИ ТА КАСОВІ
АПАРАТИ
Îäðàçó ç 1 ñ³÷íÿ çðîñòóòü ïîäàòêè äëÿ ÔÎÏ³â. Öå òàêîæ
ïîâ’ÿçàíî ç³ çðîñòàííÿì ð³âíÿ
ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè òà ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó. ªäèíèé
ñîöâíåñîê äëÿ ô³çîñ³á-ï³äïðèºìö³â çá³ëüøèâñÿ äî 1320 ãðèâåíü
íà ì³ñÿöü, à â ãðóäí³ áóäå ñêëàäàòè 1430 ãðèâåíü (÷åðåç çðîñòàííÿ
ì³íçàðïëàòè äî 6500 ãðí).

Ùîïðàâäà, óõâàëåí³ Âåðõîâíîþ
Ðàäîþ çàêîíè ïðî ï³äòðèìêó
á³çíåñó ï³ä ÷àñ ëîêäàóíó ïåðåäáà÷àþòü ïîäàòêîâ³ êàí³êóëè äëÿ
ÔÎÏ³â ïåðøî¿ ãðóïè ç ãðóäíÿ
2020 ðîêó ïî òðàâåíü 2021 ðîêó.
Âîíè ìîæóòü íå ïëàòèòè ºäèíèé
ïîäàòîê.
Êð³ì òîãî, ç íîâîãî ðîêó äëÿ
ÔÎÏ³â âñòàíîâèëè íîâ³ ë³ì³òè
ùîäî îáñÿã³â äîõîäó: ïåðøà ãðóïà — 167 ðîçì³ð³â ì³í³ìàëüíî¿
çàðïëàòè (1,002 ì³ëüéîíà ãðèâåíü),
äðóãà ãðóïà — 834 ðîçì³ðè ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè (5,004 ìëí ãðí),
òðåòÿ ãðóïà — 1 167 ðîçì³ð³â ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè (7,002 ìëí ãðí).

Ïîäàòêîâ³ êàí³êóëè
îòðèìàëè ÔÎÏè
ïåðøî¿ ãðóïè.
Äî òðàâíÿ âîíè
ìîæóòü íå ïëàòèòè
ºäèíèé ïîäàòîê
Ùå ç 1 ñ³÷íÿ ïåðåäáà÷àëîñÿ çàïðîâàäèòè êàñîâ³ àïàðàòè
äëÿ îêðåìèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³
2–4 ãðóï ÔÎÏ³â, à ç êâ³òíÿ —
äëÿ âñ³õ ïëàòíèê³â ºäèíîãî ïîäàòêó äðóãî¿-÷åòâåðòî¿ ãðóï.
Ïðîòå ó ïëàíè âëàäè âòðóòèëàñÿ
êîðîíàêðèçà: âåñíÿíèé ëîêäàóí
áîëþ÷å âäàðèâ ïî ï³äïðèºìöÿõ,
à ïîò³ì ò³ âèéøëè íà âóëè÷í³
ïðîòåñòè. Âåðõîâíà Ðàäà ï³øëà
íà ïîñòóïêè òà â³äòåðì³íóâàëà ô³ñêàë³çàö³þ íà ð³ê. Õî÷à ³
íå äëÿ âñ³õ.
Ïîâèíí³ ìàòè ÐÐÎ ò³ ï³äïðèºìö³, ùî íàäàþòü ïëàòí³ ïîñëóãè
ó ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ïðîäàþòü þâåë³ðí³ òà ïîáóòîâ³ âèðîáè

ç äîðîãîö³ííèõ ìåòàë³â òà êàì³ííÿ, ÔÎÏè äðóãî¿-÷åòâåðòî¿ ãðóï,
÷èé äîõ³ä ïåðåâèùóº 220 ì³í³ìàëüíèõ çàðïëàò (1,32 ìëí ãðí).
МУНІЦИПАЛЬНІ ВИПЛАТИ
Äî êâ³òíÿ 2021 ðîêó ïðîäîâæàòü âèïëàòè ìóí³öèïàëüíî¿
äîïîìîãè â ðàìêàõ ïðîãðàìè
«Â³ííè÷àíè âàæëèâ³» — ìîæíà
îòðèìàòè äî 500 ãðèâåíü ùîì³ñÿöÿ. Ùîïðàâäà, òàê³ âèïëàòè îòðèìàþòü ëþäè, ÿê³ ìàþòü
ïåíñ³þ, äåðæäîïîìîãó íå á³ëüøå
2000 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü.
Íà îñòàíí³é ñåñ³¿ ó 2020 ðîö³
äåïóòàòè ì³ñüêðàäè ïîøèðèëè ¿¿
ä³þ íà ïðèì³ñüê³ ñåëà — Ãàâðèø³âêó, Ñòàäíèöþ, Ìàë³ òà Âåëèê³
Êðóøëèíö³, Ïèñàð³âêó, Ù³òêè —
àäæå ö³ íàñåëåí³ ïóíêòè óâ³éøëè
äî ñêëàäó Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿
ÎÒÃ. Âèïëàòè ïðîäîâæàòü íàðàõîâóâàòè æèòåëÿì Äåñíè òà Â³ííèö³.
— Ëþäÿì, ÿê³ îòðèìóâàëè äîïîìîãó â öüîìó ðîö³, ïåðåïðèçíà÷àòü ¿¿ áåç çâåðíåííÿ, — ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó
ñîöïîë³òèêè Âàëåíòèíà Âîéòêîâà. — Ìåøêàíöÿì íîâîïðèºäíàíèõ ãðîìàä â ñêëàä³ Â³ííèöüêî¿
ì³ñüêî¿ ÎÒÃ ¿çäèòè äî Â³ííèö³
íå ïîòð³áíî: ¿õ ïðèéìàòèìóòü
íà ì³ñö³, ðàçîì ç³ ñòàðîñòàìè
îðãàí³çîâóºìî â³ääàëåí³ ðîáî÷³
ì³ñöÿ àäì³í³ñòðàòîðà «Ïðîçîðîãî
îô³ñó». Ó 2021 ðîö³ ïî÷íåìî ïðèéìàòè ëþäåé ç 4 ñ³÷íÿ.
Ç ëèïíÿ äî ãðóäíÿ 2020 ðîêó
âèïëàòè ç áþäæåòó îòðèìóâàëè
áëèçüêî 10 òèñÿ÷ ëþäåé, ñåðåäí³é
ðîçì³ð âèïëàòè — 360 ãðèâåíü.
Ïîðÿäîê òà ïåðåë³ê äîêóìåíò³â
çà öèì ïîñèëàííÿì â ²íòåðíåò³:
cutt.ly/ih6t6C4
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НАЗБИРАЛИ ГРИБІВ ДО
НОВОРІЧНОГО СТОЛУ
Тихе «полювання»  Опеньки,
лисички, гливи — такі види грибів
збирали до середини грудня у лісі біля
села Безводне, що на самому краю
Ямпільського району. Грибний сезон
взимку для місцевих не дивина
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Íèí³ ãðèáíèé
ñåçîí ó Áåçâîäí³âñüêîìó ë³ñ³ óæå çàâåðøèâñÿ. Ïðî öå
íàïèñàâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóö³ ñòàðîñòà ñåëà Áåçâîäíå ßìï³ëüñüêîãî ðàéîíó Âîëîäèìèð
Áîéêî. Òàêå ïîâ³äîìëåííÿ çðîáèâ òîìó, ùî ëþäè òåëåôîíóþòü
³ çàïèòóþòü, ÷è ìîæíà ïðè¿õàòè
ïî ãðèáè. Íå ì³ñöåâ³. Âîíè çíàþòü ³ áåç ïîâ³äîìëåííÿ, êîëè
ìîæíà éòè íà òèõå ïîëþâàííÿ.
Ó ö³ ïåðåäíîâîð³÷í³ äí³ äåê³ëüêà òåëåâ³ç³éíèõ êàíàë³â ðîçïîâ³ëè
ïðî çåëåíèé òóðèçì ó Áåçâîäíîìó. Ïîáóâàëè ó çèìîâîìó ë³ñ³.
Çàô³êñóâàëè íà êàìåðè íåçâè÷íó
êàðòèíó — ÿê ó ãðóäí³ ëþäè çáèðàþòü ãðèáè. Ï³ñëÿ òîãî ó ñåëî
ñòàëè òåëåôîíóâàòè ëþáèòåë³ òè-

õîãî ïîëþâàííÿ. Òàê îñü, ñòàðîñòà ïîïåðåäèâ, ùî âæå íåìà ÷îãî
¿õàòè, òðåáà ÷åêàòè íîâîãî ñåçîíó.
Ïîâ³äîìëåííÿ ç’ÿâèëîñÿ
24 ãðóäíÿ. Äî òîãî ñîö³àëüí³ ìåðåæ³ ðÿñí³ëè ôîòîãðàô³ÿìè ïðî
çèìîâèé ãðèáíèé ñåçîí ó öüîìó ñåë³, ùî íà ñàìîìó êðàº÷êó
ßìï³ëüñüêîãî ðàéîíó. Ó òàêèé
ñïîñ³á ÃÎ «Òóðèñòè÷íà ßìï³ëüùèíà» ïðèâàáëþâàëà ó Áåçâîäíå
òóðèñò³â. Ãîëîâà îðãàí³çàö³¿ Ìèðîñëàâà Ìàð÷åíêî ðàçîì ç³ ñòàðîñòîþ Âîëîäèìèðîì Áîéêîì,
à òàêîæ êåð³âíèêîì ì³ñöåâîãî
Áóäèíêó êóëüòóðè Í³íîþ Ãóìåííîþ ñïåðøó îðãàí³çóâàëè ñâÿòî
óêðà¿íñüêî¿ õóñòêè. Ì³ñöåâ³ íàââèïåðåäêè âèÿâëÿëè áàæàííÿ
äåìîíñòðóâàòè ñâ³é ñêàðá êâ³ò÷àñòèõ õóñòîê. Ïåðåä òèì áóëà ùå
îäíà ñï³ëüíà àêö³ÿ — ðîç÷èñòèëè
ó ë³ñ³ äæåðåëî ñìà÷íî¿ âîäè.
Çðåøòîþ, ñòàëè çàïðîøóâàòè

òóðèñò³â íà çèìîâå òèõå ïîëþâàííÿ.
— Â³äêîëè â ñåë³ æèâó, çáèðàþ ãðèáè, áóâàëî, ³ íà Íîâèé
ð³ê, — ðîçïîâ³äàº ìåøêàíêà ñåëà
Áåçâîäíå Îëüãà ×å÷åëüíèöüêà. —
Àáè ò³ëüêè íå ñí³ã, ³ íå ìîðîç.
ßêùî òàêà ïîãîäà, ÿê íèí³, ç
òóìàíàìè, ìðÿêîþ, íåâåëèêèìè
äîùàìè, òî öå äëÿ ãðèá³â ÿêðàç
ãàðíà ïîðà. Çèìîþ òåæ õî÷åòüñÿ
ñâ³æèõ ãðèá³â.
Çà ñëîâàìè ïàí³ Îëüãè, âîíà
çáèðàº îïåíüêè, ëèñè÷êè, ãëèâè.
Êàæå, ó Áåçâîäíîìó çèìîâ³
îïåíüêè íàçèâàþòü ïî-³íøîìó —
ï³äïåíüêè.
— ¯õ ìîæíà çíàéòè íå ò³ëüêè
ì³æ îïàëèì ëèñòÿì. Âîíè ùå
ðîñòóòü íà ïîâàëåíèõ äåðåâàõ.
Ó íàñ êàæóòü âàëüîæí³êè. Öå
ñòîâáóðè, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó òðàâ³,
ó ëèñò³.
ßê ñòâåðäæóº ñï³âðîçìîâíèöÿ,
òàê³ ãðèáè âàðÿòü íåäîâãî — õâèëèí 15–20.
— ßê ò³ëüêè ç³áðàëà, á³ãîì
ïåðåáèðàþ, ÷èùó, ìèþ ³ îäðàçó
â³äâàðþþ, — ãîâîðèòü æ³íêà. —
Äîáàâëÿþ ò³ëüêè ñ³ëü ³ öèáóëèíó.
Ïîò³ì â³äâàðåí³ êëàäó â ìàðèíàä,
òàì º îöåò, ìîæëèâî, òîìó âîíè
ó ìåíå ñâ³òëåíüê³. ßêùî íå çíàþ
ãðèá³â, òàêèõ íå áåðó. Ó íàñ â ñåë³
çèìîâèìè ãðèáàìè ùå í³õòî
íå îòðó¿âñÿ, íå ÷óëà ïðî òàêå…

Юлія Плахотнюк, ліворуч, та Людмила Малановська.
На початку грудня вони назбирали повні відра грибів

Опеньки, бо на пнях
Біолог Олена Яворська не вбачає
нічого дивного в зимовому тихому «полюванні». Каже, опеньки
і гливи ростуть до перших морозів. Якщо для білих грибів
потрібна температура повітря
понад плюс 15 градусів, то для
них більше значить волога.
— Що ростуть на деревах, це теж
нормально, звідси й назва грибів опеньки, — розповідає пані
Олена. — Зазвичай з’являються
на мертвій деревині, тобто повалених стовбурах. Витягують з
них необхідні для росту поживні
речовини. Роблять це з допомогою тоненьких ниточок, що називаються гіфи, це аналог коренів
в інших культурах.

Осінні гриби обирають для росту такі дерева як тополі, горіхи.
Причому, різні види грибів виростають на «своїх» облюбованих деревах. Наприклад, гливи
не ростуть на тих, де з’являються
опеньки чи лисички. Такі гриби,
як «Відьмине м'ясо» найчастіше
можна побачити на вербах.
Співрозмовниця наголошує, що
гриби на деревах майже всі їстівні. Але краще збирати тільки ті,
про які вже є інформація.
До речі, в ДонНУ, де нині працює
Олена Яворська, експериментують з основою для вирощування
грибів. Такі досліди проводили
на матеріалі з подрібнених качанів кукурудзи, на тирсі.

РЕКЛАМА

484402

485254

473369

484907

467687
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БРАТИК ПІСЛЯ АВАРІЇ В ЛІКАРНІ,
СЕСТРИЧКА – В ІНТЕРНАТІ
Доля  Продовження історії двох діток,
які вижили у страшній аварії. Понад три
місяці тому на автомобіль, в якому вони
їхали, налетів п’яний водій. Бабуся дітей,
а також її цивільний чоловік, який був
за кермом, загинули на місці. Відтоді
Іванка й Іван ще не бачилися
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ïåðåä Íîâèì ðîêîì RIA âèð³øèëà
çðîáèòè ïîäàðóíîê äëÿ 8-ð³÷íîãî
²âàíêà ³ éîãî 5-ð³÷íî¿ ñåñòðè÷êè ²âàíêè. Øêîäà, àëå íàì öå
íå âäàëîñÿ. ² îñü ÷îìó.
«Âè íå ìîæåòå âòðó÷àòèñÿ
ó æèòòÿ ÷óæèõ ä³òåé. Öå ïîðóøåííÿ ¿õí³õ ïðàâ. Òàêå ñóâîðî
çàáîðîíåíî çàêîíîì». Ñõîæ³
â³äïîâ³ä³ ÷óëè â³ä òèõ, äî êîãî
çâåðòàëèñÿ, ùîá ä³çíàòèñÿ ïðî
ñòàí çäîðîâ’ÿ ä³òîê ³ ìîæëèâ³ñòü
îðãàí³çóâàòè ¿õíþ çóñòð³÷.
Íàòîì³ñòü îäíà ç³ ñï³âðîçìîâíèöü, çíàéîìà ïîê³éíî¿ áàáóñ³
ä³òåé, ï³ä ÷àñ íàøî¿ ðîçìîâè
ðîçïëàêàëàñÿ.
— ßê çàðàç áà÷ó, ÿê Âàíÿ îá³éìàº ²âàíêó, — êàæå æ³íêà, ïðîñèòü íå íàçèâàòè ¿¿. — Âàíÿ õîäèâ
ó ïåðøèé êëàñ, ²âàíêà ó äèòÿ÷èé
ñàäîê. ßê ò³ëüêè õòîñü ç íèõ çàõîäèâ ç äîðîãè íà ïîäâ³ð’ÿ, ³íøèé
á³ãîì ëåò³â íàçóñòð³÷. Âîíè äóæå
ïðèâ’ÿçàí³ îäíå äî îäíîãî.
Íå ìàþòü íèí³ òàêî¿ ðàäîñò³
çóñòð³÷³ ö³ äâîº ìàëåíüêèõ ñåðäåöü. Âîëîíòåðè ñêàçàëè, ùî
ïðèíåñóòü íà ñâÿòî ñîëîäîù³,
³ãðàøêè. Ïåðåäàäóòü ÷åðåç ìåäèê³â. Àëå îá³éíÿòè îäíå îäíîãî
ä³òêè íå çìîæóòü.
ПОТРІБЕН ДОЗВІЛ,
ПОСВІДЧЕНИЙ НОТАРІУСОМ
Âàíÿ íèí³ â îáëàñí³é äèòÿ÷³é
ë³êàðí³. Éîãî ñåñòðè÷êà ó Ñïåö³àë³çîâàíîìó áóäèíêó äèòèíè,
òî÷í³øå, â îäí³é ç éîãî ñòðóêòóð — ðåàá³ë³òàö³éíîìó öåíòð³.
Ïðî öå RIA ä³çíàëàñÿ ó Ñëóæá³
ó ñïðàâàõ ä³òåé îáëàñò³.
Ãîëîâíèé ë³êàð îáëàñíî¿ äèòÿ-

÷î¿ ë³êàðí³ Âàñèëü Ïàíåíêî ï³äòâåðäèâ, ùî õëîï÷èê ó ¿õíüîìó
çàêëàä³. Îäíàê íå ìîæå íàäàòè
ïðî íüîãî áóäü-ÿêî¿ ³íôîðìàö³¿.
Êàæå, íå ìàº ïðàâà.
— Áàòüêî ïàö³ºíòà ïîçáàâëåíèé áàòüê³âñüêèõ ïðàâ, — ïîÿñíèâ ïàí Ïàíåíêî. — Â³í ï³ä
îï³êîþ Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé.
Ïîòð³áåí äîçâ³ë. Äîêóìåíò ìàº
ïîñâ³ä÷èòè íîòàð³óñ. Ï³ñëÿ òîãî
çìîæåìî ç âàìè ïðîäîâæèòè ðîçìîâó. Ùî ñòîñóºòüñÿ ä³òåé, ç öèì
íèí³ äóæå ñòðîãî.
Çâåðíóëèñÿ äî âîëîíòåðêè,
ÿêà îäðàçó ï³ñëÿ àâàð³¿ îðãàí³çóâàëà çá³ð êîøò³â íà ë³êóâàííÿ
ïîñòðàæäàëèõ ä³òåé. Ðîçïîâ³ëè,
ùî ìàºìî íàì³ð îðãàí³çóâàòè çóñòð³÷ áðàòèêà ³ ñåñòðè÷êè. Ïðîñèëè äîïîìîãòè â öüîìó. Õòî ç
ä³òåé íå õî÷å äèâà íà Íîâèé ð³ê?
Â³äïîâ³äü çäèâóâàëà:
«Äîïîìîãòè ìîæíà áåç ñòàòò³ ³
õàéïó, — íàïèñàëà âîëîíòåðêà. —
Ïàíåíêà ï³äòðèìóþ».
Îêðåìî äîïèñàëà ùå îäíå ðå÷åííÿ: «² òî áóâ íå íàø çàäóì,
à âàø». Ùî ñàìå õîò³ëà ñêàçàòè
öèìè ñëîâàìè, òàê ³ íå çðîçóì³ëè.
«ТИ МІЙ ТАТО…»
Æóðíàë³ñò ñï³ëêóâàâñÿ ç áàòüêîì ä³òåé. ×îëîâ³ê ÿêðàç äîáèðàâñÿ íà ðîáîòó. Êàæå, ïðàöþº
âàíòàæíèêîì-åêñïåäèòîðîì. Ðîçïîâ³â, ùî ç äîíå÷êîþ áà÷èòüñÿ
÷àñò³øå, í³æ ç ñèíîì. Ùîïðàâäà,
ò³ëüêè ÷åðåç â³êíî. Â ñåðåäèíó
ïðèì³ùåííÿ íå ïðîïóñêàþòü, áî
êàðàíòèí.
— ²âàíêà ìàº òåëåôîí, ï³äõîäæó äî â³êíà, íàáèðàþ ¿¿ íîìåð
³ ðîçìîâëÿºìî, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — Áóâàº, âîíà êëàäå òåëåôîí
³ ïîêàçóº ðó÷êàìè, ÿê ì³öíî ìåíå
îáí³ìàº. Ïîâ³òðÿí³ ïîö³ëóíêè ïîñèëàº. Òàêà ïîò³øíà äèòèíà.

Êîðèñòóâàòèñÿ òåëåôîíîì
áàòüêî íàâ÷èâ ¿¿ ó Êèºâ³ ï³ä ÷àñ
ïåðåáóâàííÿ â ë³êàðí³ Îõìàòäèò. Ï³ñëÿ àâàð³¿ ä³òåé äîñòàâèëè
â ðåàí³ìàö³þ îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³. Ïîò³ì ä³â÷èíêó ïåðåâåçëè
â Êè¿â. ¯¿ áðàòèê áóâ ó íàáàãàòî
âàæ÷îìó ñòàí³. Éîãî íå äîçâîëÿëè òðàíñïîðòóâàòè.
Çà ñëîâàìè áàòüêà, ²âàíêà äóæå
õî÷å áà÷èòè áðàòèêà. Íå ðàç
çàïèòóº ïðî íüîãî. Â³í ïîÿñíþº ¿é, ùî Âàíÿ îäóæàº ³ âîíè
îáîâ’ÿçêîâî çóñòð³íóòüñÿ.
— Ó Âàí³ ñïðàâè ã³ðø³, — êàæå
÷îëîâ³ê. — Äî íüîãî ìåíå òåæ
íå ïðîïóñêàþòü. Àëå ÿ áà÷èâñÿ
ç íèì. Òèæí³â äâà-òðè òîìó ðîçìîâëÿëè ÷åðåç â³ä÷èíåí³ äâåð³.
Õëîï÷èêà ï³äòðèìóâàëà ìåäñåñòðà. Â³í ïîãàíî ãîâîðèòü. Ìåä-

Ïàñàæèðè åëåêòðè÷êè
çâåðíóëè óâàãó
íà ìàëåíüêîãî
õëîï÷èêà ç âåëèêèìè
ñèíöÿìè ï³ä î÷èìà.
Іâàíêà ïîáèëà ìà÷óõà
ñåñòðà êàæå: «Öå òâ³é òàòî», â³í
òàêîæ ïîâòîðèâ: «Òè ì³é òàòî».
Çíàº, ùî â íüîãî º ñåñòðè÷êà.
Äèòèíà ï³âòîðà ì³ñÿö³ â êîì³ ïåðåáóâàëà. Éîãî ç òîãî ñâ³òó âèòÿãíóëè. Çàíîâî íàâ÷àþòü âñüîìó.
ß çàïèòàâ ñï³âðîçìîâíèêà, ÷è
çíàº ñïðàâæíÿ ìàìà ïðî òå, ùî
ñòàëîñÿ ç ä³òüìè? «Çíàº, — êàæå
â³í. — Âñå ÿ ¿é ðîçïîâ³â. Ñêàçàëà,
ùîá ñàì ç óñ³ì ðîçáèðàâñÿ. ² ìà÷óõà çíàº. Àëå òà ãîâîðèëà, ùî ïåðåêàçàëà ãðîøåé íà éîãî ë³êóâàííÿ.»
УМОВИЛА НЕ ПОЗБАВЛЯТИ
ПРАВ НА ДОНЬКУ
Íåïðîñòà äîëÿ ó öèõ ä³òîê.
Áàòüêî Âàí³ ïîçáàâëåíèé áàòüê³âñüêèõ ïðàâ. Ùîïðàâäà, ò³ëüêè
íà îäíó äèòèíó — íà õëîï÷èêà.
Íà ïî÷àòêó 2019-ãî ïàñàæèðè åëåêòðè÷êè çâåðíóëè óâàãó
íà õëîï÷èêà ç âåëèêèìè ñèíöÿìè
ï³ä î÷èìà. Öå áóëè ñë³äè â³ä ïîáî¿â. Ïîðó÷ ç äèòèíîþ çíàõîäèëèñÿ ÷îëîâ³ê ³ æ³íêà. Íåáàéäóæ³
ëþäè ïîâ³äîìèëè ïðî öå â ïîë³ö³þ. Ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ ìà÷óõà ç³çíàëàñÿ, ùî ïîáèëà äèòèíó.
¯¿ çàñóäèëè íà äâà ðîêè. Çàðàç

Є бажаючі удочерити дівчинку
Іванка дуже розумна і кмітлива дівчинка.
Про це знають у дитячому садку, де вона
виховувалася. Такі відгуки довелося чути
від односельців її бабусі.
Про батька дівчинки говорять трохи інше.
Називають його різким. Стверджують,
що у чоловіка запальний характер. Щоправда, інколи після того може попросити вибачення.

— Коли Ваню поставлять на ноги, буду
добиватися поновлення батьківських
прав на сина, — говорить він.
Тим часом є люди, які готові удочерити
Іванку. Про це нам повідомили у Службі
у справах дітей сільської ОТГ. Їм пояснюють, що у дитини є батько. Вони цього
не знали. Вважали, що батьківських прав
позбавили і на сина, і на дочку.

Братик і сестричка напередодні страшної аварії. Іванка
пам'ятає, як кричала бабуся. Про це вона розповідала татові
æ³íêà â³äáóâàº ïîêàðàííÿ.
Îï³êóíñòâî íàä õëîï÷èêîì
âçÿëà áàáóñÿ, ìàìà ÷îëîâ³êà,
ïîçáàâëåíîãî áàòüê³âñüêèõ ïðàâ.
— Éîãî ìàëè ùå ïîçáàâèòè
ïðàâà ³ íà äîíüêó, — ðîçïîâ³â
RIA ïðàö³âíèê â³ää³ëó ó ñïðàâàõ
ä³òåé ñ³ëüñüêî¿ ÎÒÃ, äå ïðîæèâàëè ä³òè ó áàáóñ³. — Àëå áàáóñÿ
óìîâèëà íàøó ñëóæáó íå ðîáèòè
öüîãî. Âîíà âçÿëà âñþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿õíº âèõîâàííÿ.
Ä³òêè áóëè äîãëÿíóò³, õëîï÷èê
íàâ÷àâñÿ ó øêîë³, ä³â÷èíêà â³äâ³äóâàëà äèòÿ÷èé ñàäîê. Ä³òåé
âîçèëè íà â³äïî÷èíîê íà ìîðå.
Áàòüêî ä³òåé íàâ³äóâàâñÿ âðÿäèãîäè. Â³í æèâ â ³íøîìó ðàéîí³.
Ñï³âðîçìîâíèê êàæå, ùî áóäèíîê ó íèõ ñòàðèé, ùå ãëèíÿíèé.
Àëå áàáóñÿ çíàéøëà â ñåë³ çíà÷íî êðàùó õàòó. Ìàëè êóïóâàòè.
Íàâ³òü çàâäàòîê çàïëàòèëè âëàñíèêàì áóäèíêó. Âñå áóëî á ó íèõ
äîáðå, ÿêáè íå òà ñòðàøíà àâàð³ÿ.
«НЕ ХОЧЕШ КУПИТИ ХАТУ —
ПІДЕШ У ТЮРМУ»
Áàòüêî ïîñòðàæäàëèõ ä³òåé ïîñòàâèâ ïåðåä âèíóâàòöåì àâàð³¿
óìîâó: àáî òîé çàáåçïå÷óº ä³òåé,

àáî éäå â òþðìó. Çàïèòóþ, ÿê â³í
öå ðîáèâ — ïî òåëåôîíó, ÷è ìàâ
îñîáèñòó çóñòð³÷.
— ² ïî òåëåôîíó, ³ îñîáèñòî
áà÷èâñÿ ç íèì, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — Çíàþ, äå â³í æèâå, éîãî
àäðåñó, çíàþ ïðî éîãî á³çíåñ, ïðî
éîãî ñ³ì’þ. Ó íüîãî ñàìîãî òåæ
äî÷êà, ¿é, ÿê ³ ìî¿é ²âàíö³, ï’ÿòü
ðîê³â. Õàòó äëÿ ìîº¿ äîíüêè â³í
óæå êóïèâ. Öå áóäèíîê ó ñåë³.
Ñàìå òîé áóäèíîê, ÿêèé ÿ âèáðàâ. Çà äðóãèé áóäèíîê, äëÿ
ñèíà, çàïëàòèëè çàâäàòîê. Äëÿ
Âàí³ õàòà áóäå ó ñóñ³äíüîìó ñåëèù³. Âîíè ç æ³íêîþ âïèðàëèñÿ,
íå õîò³ëè. Êàçàëè, ùî âæå êóïèëè îäíó õàòó. ß ñêàçàâ ïðÿìî:
«Íå õî÷åø ïëàòèòè çà õàòó â ñåë³,
áóäó âèìàãàòè ó Â³ííèö³, àáî ï³äåø ó òþðìó».
Ñ³ì’ÿ âèíóâàòöÿ àâàð³¿ îïëà÷óº
ë³êóâàííÿ ä³òåé. Ïðî öå ãîâîðèâ
âîëîíòåð ßðîñëàâ Ïàøêåâè÷.
«Áàòüêî ä³òåé ùå âèìàãàº, ùîá
éîìó êóïèëè, ÿê â³í êàæå, ñêóòåðîê, — ðîçïîâ³äàº ïàí ßðîñëàâ. — Çàïèòóþ éîãî, äëÿ ÷îãî
â³í òîá³? Êàæå, ùîá íà ðîáîòó
äîáèðàòèñÿ, à êîëè âèðîñòå ñèí,
ïåðåäàñòü éîìó».

З такою дозою алкоголю впадають у кому
Розслідування кримінального провадження
за фактом аварії із загибеллю двох людей уже
завершено. Про це повідомив прес-офіцер
обласної поліції Вадим Кобзар.
— Матеріали передано до прокуратури, звідки їх скерують до суду, — каже Вадим Кобзар. — Підозрюваний у скоєнні ДТП протягом
двох місяців перебував під вартою, а потім суд
змінив йому запобіжний захід на домашній

арешт. Клопотання поліції і прокуратури про
продовження тримання під вартою судом
було відхилено.
Прес-офіцер звернув увагу на стан сп’яніння
чоловіка, який скоїв наїзд на автомобіль,
де перебували діти і їх бабуся з чоловіком.
За його словами, вміст алкоголю в крові
становив 3,5 проміле. Допустима норма —
0,2 проміле.
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НЕ ВТРАЧАЙТЕ ВІДЧУТТЯ СМАКУ
Від щирого серця  До однієї з найбільш очікуваних дат
у році залишилося зовсім трішки. І поки Новий рік не настав,
колектив нашої редакції вітає вас з прийдешніми святами!

Ð³ê, ùî ìèíàº, íàéá³ëüøå
çàïàì’ÿòàºòüñÿ êîðîíàâ³ðóñîì.
Òîìó ïåðåäóñ³ì ìè õî÷åìî ïîáàæàòè âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ! À ùå
ñòðåñîñò³éêîñò³, áëàãîïîëó÷÷ÿ,
ìàëåíüêèõ ³ âåëèêèõ ïåðåìîã, ³

ïðèâîä³â äëÿ ùèðèõ óñì³øîê. Áàæàºìî ìàòè áîäàé îäíó ëþäèíó,
ÿêà ñòàíå äëÿ âàñ ñïðàâæíüîþ
ï³äòðèìêîþ. Íåõàé íàñòóïíèé
ð³ê ïðèâåäå âàñ äî çä³éñíåííÿ
óñ³õ âàøèõ çàïîâ³òíèõ ìð³é!

ВАДИМ ПАВЛОВ,
головний редактор
— Бажаю, щоб кожен у Новому році мав мільйон усмішок
на кожен день! Щоб поруч були
тільки справжні друзі. Нехай
2021-й принесе неймовірну
кількість крутих емоцій, подорожей і гарних новин! Ну і,
звісно, усім взаємного кохання!

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
заступниця редактора
— Нехай Новий рік принесе
із собою приємні сюрпризи і тільки добрі новини. Усі
невдачі залишаймо позаду,
не будемо брати у наступний
2021-й. З хорошим настроєм
неодмінно всі мрії здійсняться!
Щасливого нового року!

ВІКТОР СКРИПНИК,
журналіст
— Якщо ви не відчуваєте радості свята, не засмучуйтеся
і не переймайтеся. Важливо,
аби не втратили відчуття смаку
й нюху. А радість обов'язково
постукає у ваше серце. Не тепер, так у четвер. За Новий рік
без «корони»!

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
журналістка
— Сміливо глянути у вічі Новому року, новим подіям і, можливо, новим випробуванням.
У подорож по 2021-му, неодмінно візьміть з собою гарний
настрій, здоровий оптимізм,
парочку перевірених друзів,
цікаву роботу і кохання!

ЮЛІЯ МЕЛЬНИК,
SMM-редакторка
— Бажаю усім нам бути добрішими одне до одного та не забувати робити гарні справи.
Цінуйте своїх рідних та друзів,
підтримуйте тих, хто цього потребує, не підводьте людей, які
вам довіряють. Нехай 2021-й
рік стане для вас особливим!

ОЛЬГА БОБРУСЬ,
рерайтерка
— Бажаю вам, щоб у вашому
домі завжди було тепло, затишно та радісно. Щоб близькі та друзі дарували лише гарні
новини. А найголовніше, щоб
наступного року усі ми мали
зустрічі офлайн і обов'язково
«без масок»

МАРІЯ ЛЕХОВА,
рерайтерка
— Бажаю вам у 2021 році
позитивних змін, достатку та
затишку в родині. Нехай гармонія вас не покидає, а усе
лихе обходить стороною. Початі справи нехай мають успіх,
несіть добро у світ і піклуйтеся
про своїх близьких!

НАТАЛКА ПІСКУНІЧЕВА,
випускова редакторка
— Бажаю, щоб усі, кого любите, були здорові. І просто —
були. Затишку вам у Новому
році, добробуту, любові і обіймів. Дуже багато обіймів без
масок і антисептиків.

ДІАНА КОЛНОГУЗОВА,
журналістка
— Лимонаду, а не лимонів від
життя! Бажаю хороших перспектив, натхнення і успіхів
на кожному кроці. І не забувайте мріяти, бо мрії мають
властивість збуватися

ДАРИНА ДІДИК,
журналістка
— Бажаю, аби Новий рік приніс
кожному нові враження, відкриття і перемоги. Аби ніколи
не зникала віра у краще і аби
світ для кожного з вас став
трохи добрішим!

ЛАРИСА ОЛІЙНИК,
журналістка
— Бажаю вам у Новому році
лише гарних новин, яскравих звершень, добрих друзів
і щасливої любові! Добра
вашому дому, пісень вашому
серцю!

НАТАЛІЯ КОРПАН,
журналістка
— Нехай цей рік принесе вам
побільше доброти, радості та
тепла! Бажаю, щоб у наступному році успіх та щирий сміх
супроводжували вас щодня і
всі заповітні мрії здійснилися!

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
журналіст
— Бажаю, щоб у наступному
році ви мали ще більше приводів для усмішок, можливостей для подорожей, приємних
знайомств і впевненість в кожному наступному дні!

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ,
журналіст
— Бажаю вам, щоб нещастя
та незгоди не робили у житті погоди! І щоб навіть важкі
проблеми ви могли вирішувати легко, зі спокоєм у душі
і впевненістю у своїх силах!

РЕКЛАМА
485640

RIA, Ñåðåäà,
30 ãðóäíÿ 2020
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ДІАНА ПОДОЛЯНЧУК, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Це був шикарний рік. Час внутрішніх
трансформацій, протилежних настроїв —
відчай і надія, страх і віра… Найголовніше —
берегти любов, і все вийде.

Що подарувати людині з діабетом
на Новий рік? ТОП-10 ідей в SaharOK Shop
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
SAHAROK SHOP

Ñâÿòà âæå çîâñ³ì áëèçüêî! ² ÿê
çàâæäè ïåðåä íàìè ç'ÿâëÿºòüñÿ
ñêëàäíå çàâäàííÿ — âèá³ð ïîäàðóíê³â ð³äíèì òà äðóçÿì. ² ÿêùî
çàçâè÷àé ìîæíà â³äáóòèñÿ êîðîáî÷êîþ öóêåðîê, òî ó âèïàäêó ç
ä³àáåòèêîì ïîòð³áíî ïðîÿâèòè
êì³òëèâ³ñòü òà êðåàòèâ!
Ïðîïîíóºìî 10 ö³êàâèõ ³äåé
êîðèñíèõ ïîäàðóíê³â äëÿ ëþäèíè ç ä³àáåòîì â ä³àáåò-ìàãàçèí³
SaharOK Shop (saharokshop.com).
ІНСУЛІНОВА ПОМПА
Öå ïîäàðóíîê âàãîìèé ³ äàëåêî íå ç äåøåâèõ, ÿê ³ ùîì³ñÿ÷íå
îáñëóãîâóâàííÿ, ÿêå ëÿæå âæå
íà ïëå÷³ îäåðæóâà÷à ïîäàðóíêà.
Ïîäóìàéòå, ÷è çìîæå â³í/âîíà
çàáåçïå÷èòè ñåáå âèòðàòíèìè
ìàòåð³àëàìè? Ïåðåä ïîêóïêîþ
âàæëèâî äîñêîíàëüíî âèâ÷èòè
ïðîïîçèö³¿ íà ðèíêó ³ îáðàòè
îïòèìàëüíèé âàð³àíò.
CGM-МОНІТОРИНГ
Áåçïåðåðâíèé ìîí³òîðèíã ãëþêîçè áóäå ÌÅÃÀ êðóòèì ³ êîðèñíèì ïîäàðóíêîì, ÿêèé äîïîìîæå
çíà÷íî ïîëåãøèòè æèòòÿ ëþäèí³ ç ä³àáåòîì! ßêùî ïîä³áíèé
ïðèñòð³é âæå º, çàâæäè ìîæíà
ïîäàðóâàòè âèòðàòí³ ìàòåð³àëè
äî íüîãî àáî ñìàðò-ãîäèííèê
äëÿ ùå á³ëüøî¿ çðó÷íîñò³ ó âèêîðèñòàíí³ ìîí³òîðèíãó.

ПОДАРУНКОВИЙ СЕРТИФІКАТ
В МАГАЗИН ДІАБЕТ-ТОВАРІВ
SAHAROK SHOP
Ïîðàäóéòå áëèçüêó ëþäèíó
àáî äðóãà ç ä³àáåòîì ïîäàðóíêîâèì ñåðòèô³êàòîì â ìàãàçèí ä³àáåò-òîâàð³â SaharOK
Shop!
Ñóìó ìîæíà îáðàòè ñàìîñò³éíî:
 200 ãðí
 500 ãðí
 1000 ãðí
 2000 ãðí
 5000 ãðí
 àáî çà âàøèì çàïèòîì.
НАБІР ВІТАМІНІВ
Òàêèé ïîäàðóíîê áóäå äóæå
äîðå÷íèì! Îñîáëèâî çàðàç,
êîëè ³ìóí³òåòó ïîòð³áíà äîäàòêîâà ï³äòðèìêà â áîðîòüá³
ç â³ðóñàìè.
Íàá³ð ìîæíà ç³áðàòè ñàìîñò³éíî. Íàïðèêëàä, êîìïëåêñ
Â³òàì³í³â ³ ì³íåðàë³â äëÿ ä³àáåòèê³â +Â³òàì³í D3.
НАБІР НАТУРАЛЬНИХ
ЯГІДНИХ ПАСТ LIQBERRY
Ïîòóðáóéòåñü ïðî çäîðîâ'ÿ
áëèçüêî¿ ëþäèíè ç ÖÄ ³ ïîäàðóéòå êîøèê íàòóðàëüíèõ
ÿã³äíèõ ïàñò LiQberry. Îáë³ïèõîâà, áðóñí³÷íà, æóðàâëèííà ³
óëþáëåíà ÷îðíè÷íà. 100% íàòóðàëüíèé ñêëàä ³ êîðèñòü äëÿ
îðãàí³çìó!

Акційний набір
Глюкометр
Contour Plus
+ тест-смужки 50 шт.

Персональний
моніторинг
глюкози Guardian
Connect

Подарунковий
сертифікат в магазин
діабет-товарів
SaharOK Shop

КОРИСНА ЛІТЕРАТУРА
Ïîâ'ÿçàíà ç ä³àáåòîì, ìîòèâàö³éíà, êíèãà ç êîðèñíèìè
ðåöåïòàìè àáî ïðîñòî äëÿ çàäîâîëåííÿ! Òàêîæ ÷óäîâèì ïîäàðóíêîì äëÿ äðóãà àáî áëèçüêî¿
ëþäèíè ç ÖÄ áóäå ùîäåííèê
ñàìîêîíòðîëþ. Ó SaharOK Shop
(saharokshop.com) ïðåäñòàâëåí³
ð³çí³ êðóò³ áëîêíîòè ³ àâòîðñüê³
ä³à-ïëàíåðè ç ïîëÿìè äëÿ íîòàòîê, ðåêîìåíäàö³ÿìè ïî õàð÷óâàííþ ³ ä³à-ïîðàäàìè â³ä àâòîðà.

òè÷íèé ³ êîðèñíèé ïîäàðóíîê
äëÿ ëþäèíè ç ä³àáåòîì.

ìàñêàìè äëÿ í³ã, íîñî÷êàìè. Âñå
íåîáõ³äíå äëÿ äîãëÿäó çà íîãàìè ïðè ä³àáåò³ ìîæíà çíàéòè
íà saharokshop.com.

ТЕРМОЧОХОЛ/ТЕРМОПЕНАЛ
ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ІНСУЛІНУ
Äóæå ïîòð³áíèé ä³à-àêñåñóàð!
Çàõèñòèòü ³íñóë³í â³ä åêñòðåìàëüíèõ òåìïåðàòóð òà ìåõàí³÷íèõ ïîøêîäæåíü. Íåçàì³ííèé
â ïî¿çäö³ àáî ïîäîðîæ³. Ïðàê-

НАБІР СОЛОДОЩІВ
БЕЗ ЦУКРУ
Ïîáàëóéòå êîõàíó ëþäèíó ç
ä³àáåòîì ³ ïîäàðóéòå ñîëîäêèé
êîøèê ð³çíî¿ ñìàêîòè áåç öóêðó.
Øîêîëàä, ïå÷èâî, ìàðìåëàä,
íàòóðàëüíà ôðóêòîâà ïàñòèëà,
øîêîëàäíî-ãîð³õîâ³ ³ àðàõ³ñîâ³
ïàñòè, ëüîäÿíèêè ³ æåëåéí³ öóêåðêè íà ³çîìàëüò³ — çàìîâëÿéòå
â SaharOK Shop!
HEALTHYBOX
«ДОГЛЯД ДЛЯ НІГ»
Ïîäàðóéòå íàá³ð çàñîá³â
ïî äîãëÿäó çà íîãàìè. Çàïîâí³òü éîãî çâîëîæóþ÷èìè êðåìàìè ç ñå÷îâèíîþ, ïîæèâíèìè

ГЛЮКОМЕТР І ВИТРАТНІ
МАТЕРІАЛИ
Ãëþêîìåòð — îäèí ç íàéâàæëèâ³øèõ òà íàéíåîáõ³äí³øèõ ä³à-ãàäæåò³â äëÿ áóäü-ÿêî¿
ëþäèíè ç ä³àáåòîì. Ìîæëèâî,
âàøà ìîäåëü âæå çàñòàð³ëà? Àáî
ïîðàäóéòå áëèçüêó ëþäèíó ç ÖÄ
çàïàñîì òåñò-ñìóæîê. Ìàáóòü,
öå íàéá³ëüø ïåðåâ³ðåíèé ñïîñ³á
äîãîäèòè ç ïîäàðóíêîì!
SaharokShop (saharokshop.
com) — òîâàðè äëÿ ëþäåé ç ä³àáåòîì — ïðàöþº äëÿ ÂÀÑ áåç
âèõ³äíèõ, îá³ä³â ³ êàðàíòèí³â. Ìè
çàâæäè ïîðó÷!
485689
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«СПЕКА, ПО СПИНІ ПІТ ДОЩЕМ…»
ПЕРША ОПЕРАЦІЯ У НАМЕТІ
Відважні  «Краща сестра милосердя
України» — ще один титул має тепер
Ольга Бабкіна. Головна медична сестра
нашого Військово-медичного клінічного
центру перемогла у конкурсі серед
медиків Збройних сил. У 2014-му її ім’я
вписано в історію військової медицини —
Ольга Бабкіна брала участь у першій
в історії держави хірургічній операції
у польових умовах
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Í³ÿê íå âäàâàëîñÿ ïîñï³ëêóâàòèñÿ
ç ïåðåìîæíèöåþ
êîíêóðñó «Êðàùà
ìåäè÷íà ñåñòðà Óêðà¿íè». Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ç Êèºâà ç ô³íàëó
êîíêóðñó, Îëüãà Áàáê³íà îäðàçó
â³äïðàâèëàñÿ äî Õì³ëüíèêà. Òàì
â³äáóâàëàñÿ çàêëþ÷íà ÷àñòèíà ùå
îäíîãî êîíêóðñó ñåðåä â³éñüêîâèõ
æ³íîê — «Áåðåãèí³ ó ïîãîíàõ». ¯¿
çàïðîñèëè äî ó÷àñò³ ó æóð³. À âæå
íàñòóïíîãî äíÿ ðàçîì ç âîëîíòåðàìè âîíà â³äïðàâèëàñÿ äî Ìóðîâàíîêóðèëîâåöüêîãî ðàéîíó. Â³òàëè ç³ ñâÿòîì Ìèêîëàÿ âèõîâàíö³â
øêîëè-³íòåðíàòó ó ñåë³ Êîòþæàíè.
Ïàí³ Îëüãà íàä³ñëàëà àíêåòó, ÿêó
ïîäàâàëà íà êîíêóðñ «Êðàùà ìåäè÷íà ñåñòðà Óêðà¿íè», àáè ìîæíà
áóëî îçíàéîìèòèñÿ ç ¿¿ á³îãðàô³ºþ.
Çâåðíóâ óâàãó íà îäèí ³ç çàïèñ³â:
«Áðàëà ó÷àñòü ó ïåðø³é â ³ñòîð³¿
íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè õ³ðóðã³÷í³é
îïåðàö³¿ ó ïîëüîâèõ óìîâàõ…»
Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè îäðàçó ïîïðîñèâ ðîçïîâ³ñòè, ÿê â³äáóâàëàñÿ
òà îïåðàö³ÿ.
ПІД ЧАС НАВЧАНЬ ХІРУРГИ
ТРЕНУВАЛИСЯ НА… СВИНЯХ
Ó çîíó áîéîâèõ ä³é Áàáê³íà
â³äáóëà ðàçîì ç ìåäèêàìè â³é-

ñüêîâîãî øïèòàëþ ó 2014-ìó.
Áàòüêàì ñêàçàëà, ùî ¿äå ó Äí³ïðîïåòðîâñüê. Â³äïðàâëÿþòü
ó â³äðÿäæåííÿ íà ï³äòðèìêó ìåäèê³â òàìòåøíüîãî â³éñüêîâîãî
øïèòàëþ. Òèì ÷àñîì îïèíèëàñÿ
íà Ëóãàíùèí³. Ñàìå òàì â³éñüêîâ³ ìåäèêè ç Â³ííèö³ ðîçãîðíóëè
ìîá³ëüíèé øïèòàëü ¹ 59. Öå
áóâ ïåðøèé â³éñüêîâèé øïèòàëü
ó çîí³ áîéîâèõ ä³é. Íà ïî÷àòêó
÷åðâíÿ 2014-ãî ó íüîìó ïðîâåëè
ïåðøó îïåðàö³þ.
Ïðèãàäóþ, ùî ãîâîðèâ ïðî öå
òîä³øí³é êåð³âíèê Â³éñüêîâî-ìåäè÷íîãî öåíòðó ïîëêîâíèê Ñåðã³é Ïåòðóê: «Äëÿ íàñ öå çîâñ³ì
íîâå — îïåðóâàòè ó íàìåò³. Òà é
íå ò³ëüêè äëÿ íàñ. Í³õòî ðàí³øå
íå îïåðóâàâ ó ïîëüîâèõ óìîâàõ.
Ï³ä ÷àñ íàâ÷àíü õ³ðóðãè òðåíóâàëèñÿ íà ñâèíÿõ».
Ïàí³ Îëüãà ðîçïîâ³ëà, ùî
ó ñòóäåíòñüê³ ðîêè ¿õ íàâ÷àëè
ðîçãîðòàòè ìîá³ëüí³ øïèòàë³.
Ó Ãàéñèíñüêîìó ìåäè÷íîìó ó÷èëèù³ ¿¿ óëþáëåíèìè ïðåäìåòàìè áóëè õ³ðóðã³ÿ ³ ôàðìàêîëîã³ÿ.
Êîëè ï³ä ÷àñ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü
îáëàøòîâóâàëè øïèòàëü ó íàìåò³,
Îëüãà âíèêàëà ó êîæíó äåòàëü
òàêî¿ ðîáîòè. Çðîçóì³ëî, ùî ò³
òðåíóâàëüí³ íàìåòè íå ìîæíà ïîð³âíÿòè ç³ ñïðàâæí³ì ïîëüîâèì
ìîäóëåì.
Ïåðøó îïåðàö³þ ïðîâ³â äîñâ³ä-

У нас не було запасу крові
Військовий хірург Андрій Верба
згадує про ще один епізод тієї
операції.
— Ситуація ускладнювалася ще й
тим, що у пораненого виявилася
рідкісна, четверта, група крові, —
розповідає лікар. — У банку крові
шпиталю такої плазми не було.
Напередодні Андрій Верба побував у місцевій районній лікарні,
його запрошували на консультацію до одного з поранених бійців.
Серед колег зустрів давніх знайомих. Вирішив попросити допомогти плазмою. У лікарні погодилися виручити. У місто відправи-

ли санітарну машину. Тим часом
хворого готували до операції. Всі
рішення треба було приймати
швидко. Життя пораненого трималося, як кажуть, на волосині.
На щастя, їм все вдалося. Як каже
хірург, до тями поранений повернувся з нормальною динамікою.
Наступного дня його гелікоптером
відправили у стаціонар.
У той день, коли полковник
Верба (нині він у званні генерала — авт.) оперував розвідника, у його рідній Жмеринці
прощалися з батьком хірурга.
Син не зміг бути на похоронах.

÷åíèé õ³ðóðã Àíäð³é Âåðáà. Éîìó
äîïîìàãàëè äâà àñèñòåíòè. Îëüãà
áóëà îïåðàö³éíîþ ìåäñåñòðîþ.
— ß á îäíà íå ìîãëà âñå çðîáèòè, — êàæå âîíà. — Ïîðó÷ çíàõîäèëèñÿ ìîëîäøà ìåäñåñòðà,
àíåñòåç³îëîã. Ïàì’ÿòàþ, áóëî
äóæå äóøíî. Ï³ò ïî ñïèí³ äîùåì.
Äî íàìåòó çàéøëè ³íø³ ìåäèêè
íàáèðàòèñÿ äîñâ³äó.
Ïàö³ºíòîì áóâ ðîçâ³äíèê
ó çâàíí³ ñòàðøîãî ëåéòåíàíòà.
Â³í îòðèìàâ äóæå âàæêå ïîðàíåííÿ. Ðàçîì ç êóëåþ â ÷åðåâíó
ïîðîæíèíó ïðîíèêëè çàë³çí³
÷àñòèíè â³ä «ìàãàçèíà» äëÿ íàáî¿â. Íèìè çëàìàëî òðè ðåáðà,
ïîøêîäèëî ïå÷³íêó, ùî ñïðè÷èíèëî ñèëüíó êðîâîòå÷ó.
Ï³ñëÿ ïîðàíåííÿ éîìó âêîëîëè çíåáîëþâàëüíèé ïðåïàðàò,
ïåðåâ’ÿçàëè ðàíó. Ç ïåðåëàìàíèìè ðåáðàìè äèõàòè âàæêî íàâ³òü ëåæà÷è, à â³í éøîâ ùå äâà
ê³ëîìåòðè, àæ ïîêè íå ï³ä’¿õàâ
àâòîìîá³ëü. Ïîò³ì ùå ïðèáëèçíî ãîäèíó á³éöÿ òðàíñïîðòóâàëè â êóçîâ³ âàíòàæ³âêè, à äàë³
ïåðåñàäèëè íà ãåë³êîïòåð ³ âæå
íèì äîïðàâèëè äî ìîá³ëüíîãî
øïèòàëþ.

«Ùå îäíà íàøà
îïåðàö³éíà
çíàõîäèëàñÿ ó
çâè÷àéíîìó øê³ëüíîìó
êëàñ³. Âñå öå áóëî
íåïðîñòî»
Ïîðàíåíîãî óïðîäîâæ 15 õâèëèí âèâîäèëè ç øîêó, ïîâ'ÿçàíîãî
ç âòðàòîþ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ êðîâ³.
Ë³êàð ï³ñëÿ îãëÿäó ðîçóì³â, ùî
ïàö³ºíò ïîòðåáóº òåðì³íîâîãî
õ³ðóðã³÷íîãî âòðó÷àííÿ. Îïåðàö³ÿ òðèâàëà ï³âòîðè ãîäèíè.
Íà ùàñòÿ, æèòòÿ á³éöÿ âðÿòóâàëè. Íà ë³êóâàííÿ éîãî â³äïðàâèëè
äî Â³ííèö³.
Ïåðøó îïåðàö³þ â íàìåò³ íèí³
âèâ÷àþòü ìåäèêè ïðîô³ëüíèõ
â³éñüêîâèõ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â.
Ïðè öüîìó çãàäóþòü ïð³çâèùà
òèõ, õòî âèêîíàâ ¿¿ íàëåæíèì
÷èíîì.
ЗА ОДНУ НІЧ ДОПРАВИЛИ
70 ПОРАНЕНИХ
— Êîëè îäíîãî äíÿ äî íàñ
ó øïèòàëü ïðèâåçëè 12 ïîðàíåíèõ, ïîäóìêè ïîñòàâèëà ñîá³
ïèòàííÿ, ÿê æå ìè ñïðàâèìîñÿ
ç òàêîþ ê³ëüê³ñòþ? — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Îëüãà. — Ñïðàâèëèñÿ.
Ó ñåðïí³ â îäèí ç äí³â ïîñòóïèëî
36 ïîðàíåíèõ. Ïî÷àëè çàïðîâàäæóâàòè íîâèé ìåòîä ðîáîòè ç
íèìè. Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü —
70 á³éö³â. Ñàìå ñò³ëüêè ¿õ ïðèéíÿâ øïèòàëü íà îäíó í³÷.
Ïîñòàëî ïèòàííÿ ðîçãîðòàííÿ
äîäàòêîâîãî ì³ñöÿ. Áàáê³íà îäíà

Під час служби Ольга закінчила школу сержантів.
Нині має військове звання старшини медичної служби.

Створює картини в алмазній техніці
Ольга Бабкіна нагороджена орденом «За мужність» III ступеня.
Просить згадати, що такої самої
нагороди удостоєна не тільки
вона. Називає прізвище ще трьох
медсестер. Це — Ірина Медяна,
Наталія Сковоронська, Світлана
Мельник.
Пані Ольга має неоцінений досвід — як у роботі в умовах стаціонару у мирному житті, так і в районі бойових дій. Каже, пройшла
всі щаблі у своїй спеціальності.
ç òèõ, õòî ó íåïðîñòèõ óìîâàõ
îðãàí³çîâóâàëà ðîáîòó ùå îäí³º¿
îïåðàö³éíî¿ äëÿ øïèòàëþ. Ó ñàìîìó øïèòàë³ ¿õ äâ³. Ùå îäíå
â³ää³ëåííÿ ïåðåäîïåðàö³éíå äëÿ
ï³äãîòîâêè ïàö³ºíò³â äî õ³ðóðã³÷íîãî âòðó÷àííÿ. Á³ëüøå ì³ñöÿ
íå áóëî.
Ïðèéíÿëè ð³øåííÿ îáëàäíàòè
îïåðàö³éíó ó… ñ³ëüñüê³é øêîë³.
Áóëî öå ñåëî Ïåðåìîãà ó âæå çãàäàí³é Ëóãàíñüê³é îáëàñò³.
— Íàøà ùå îäíà îïåðàö³éíà
çíàõîäèëàñÿ ó çâè÷àéíîìó øê³ëüíîìó êëàñ³, — ãîâîðèòü Îëüãà
Áàáê³íêà. — Âñå öå áóëî íåïðîñòî. Àëå ó òèõ óìîâàõ òðåáà áóëî
øóêàòè âèõ³ä ³ç ñèòóàö³¿.
Íà Ôåéñáóê-ñòîð³íö³ Êîìàíäóâàííÿ ìåäè÷íèõ ñèë ïðî÷èòàâ
ðîçïîâ³äü ïðî Îëüãó Áàáê³íó.
Ó í³é çãàäóºòüñÿ ïðî òå, ùî çà ÷àñ
â³éíè íà Äîíáàñ³ âîíà çä³éñíèëà
15 â³äðÿäæåíü ó çîíó áîéîâèõ ä³é.
— Õ³áà æ³íö³ íå ìîæíà áóëî
â³äìîâèòèñÿ? — çàïèòóþ ñï³âðîçìîâíèöþ.
Âîíà ³ç çäèâóâàííÿì ñïðèéíÿëà òàêå ïèòàííÿ. Êàæå, ÿ æ
â³éñüêîâà. Õî÷à àâòîðó ïóáë³êà-

У 2002 році після закінчення
училища працювала медсестрою
невідкладної хірургії, потім сім
років операційною медсестрою,
ще шість старшою операційною
медсестрою операційного відділення. Чотири роки тому її
призначили на посаду головної
медичної сестри Військово-медичного клінічного центру.
Є в Ольги ще одне захоплення — створює картини в алмазній техніці.
ö³¿ â³äîìî, ùî íà ïåðøèõ ïîðàõ
êåð³âíèê Öåíòðó Ñåðã³é Ïåòðóê
ïðîïîíóâàâ ïî¿çäêè â ðàéîí
ÀÒÎ äîáðîâîëüöÿì ç ÷èñëà æ³íîê. Çãîäîì íå ïðèõîâóâàâ, ùî
ïèøàºòüñÿ ñâî¿ìè ï³äëåãëèìè
ïðåäñòàâíèöÿìè æ³íî÷î¿ ñòàò³.
Îäí³ºþ ç ÿêèõ º Îëüãà Áàáê³íà.
— Êîíêóðñè ìåäè÷íèõ ñåñòåð
âàæëèâ³ óæå òèì, ùî ïðèâåðòàþòü
óâàãó äî òàêî¿ êàòåãîð³¿ ìåäèê³â,
çàãàëîì äî ñïðàâè ìåäñåñòðèíñòâà ó íàø³é äåðæàâ³, — ãîâîðèòü
ïàí³ Îëüãà. — Ó íàñ ïðèéíÿòî
ââàæàòè, ùî ìåäñåñòðè çíàõîäÿòüñÿ ó ò³í³ õ³ðóðã³â. Ìîâëÿâ,
ùî õ³ðóðã ñêàæå, òå ìåäñåñòðà
âèêîíóº. Íàñïðàâä³ öå íå òàê.
Áî â ðîáîò³ ìè ïàðòíåðè. Ñàìå
òàê îö³íþþòü ìåäñåñòåð ó êðà¿íàõ
ªâðîïè. Ìè öå çíàºìî, áî áàãàòî
íàøèõ ìåäèê³â íèí³ ïðàöþþòü
çà êîðäîíîì. Òàì ñòîñóíêè íàñò³ëüêè ð³âíîïðàâí³, ùî ìåäñåñòðà íàâ³òü ìîæå ï³äêàçóâàòè
õ³ðóðãó ï³ä ÷àñ îïåðàö³¿. ² öå
ââàæàºòüñÿ íîðìàëüíèì. Òîìó
êîíêóðñè º îäíèì ³ç òèõ çàõîä³â,
ùî ïðèâåðòàþòü óâàãó äî êàòåãîð³¿ ìåäñåñòåð.
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RIA, Ñåðåäà, 30 ãðóäíÿ 2020
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

КОРОНА МУТУЄ,
АЛЕ БЕЗ ПАНІКИ! ЦЕ НОРМАЛЬНО

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Очікувано  Іспанський, свинячий,
азійський, гонконгський, пташиний…
це штами (мутації) вірусу грипу, про які
щороку попереджають спеціалісти ВООЗ
та розробляють відповідні вакцини.
Не дивно, що вірус COVID-19 (який
часто порівнюють з грипом), а тепер
вже варіант SARS-CoV–2 теж мутує. І
на думку медиків, це нормально і навіть
не страшно, просто мало поки що відомо
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

ßê êàæóòü â öåíòð³ ãðîìàäñüêîãî
çäîðîâ’ÿ — â³ðóñè
ïîñò³éíî çàçíàþòü ìóòàö³é. Òîæ ïîÿâà íîâîãî
SARS-CoV–2 î÷³êóâàíà ³ íå º
ïðèâîäîì äëÿ çàíåïîêîºííÿ.
Àäæå äèâåðñèô³êàö³þ â³ðóñó
ñïîñòåð³ãàþòü â óñüîìó ñâ³ò³ çàâäÿêè åâîëþö³¿ òà àäàïòàö³¿, à ùå
âîíà â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç ïîñò³éíå
ïåðåäàâàííÿ â³ðóñ³â.
Ïðî òå æ ñàìå ãîâîðèòü ë³êàð³íôåêö³îí³ñò ªâãåí Ùåðá³íà.
— Ìóòàö³é öüîãî â³ðóñó òèñÿ÷³,
âîíè áóëè ³ áóäóòü, ³ íàâðÿä ÷è öå
ïðèçâåäå äî ÷îãîñü ñåðéîçíîãî, —
ãîâîðèòü ³íôåêö³îí³ñò. — Òàêîæ
íå äóìàþ, ùî ÷åðåç öå âàêöèíà
â³ä êîðîíè áóäå íå àêòóàëüíà,
ïðèíàéìí³ ïîêè ùî. ×è ñòàíå
íå àêòóàëüíèì ë³êóâàííÿ, ÿêå ìè
ïðîâîäèìî íà ñüîãîäí³øí³é äåíü.
Õî÷à, ë³êàð äîäàº, ùî êîâ³äí³
ìóòàö³¿ çàðàç ëèøå âèâ÷àþòüñÿ,
³ ïðî íèõ ìàëî ùî â³äîìî. Ìåäèêè íå çíàþòü, ÿê âèãëÿäàòèìå
êë³í³êà ïðè íîâèõ øòàìàõ êî-

â³äó, ÿê³ áóäóòü ñèìïòîìè, òèì
ïà÷å ïåðåë³ê ¿õ ïîñò³éíî ïîïîâíþºòüñÿ òà âèäîçì³íþºòüñÿ.
À âçàãàë³ â³ííèöüê³ ë³êàð³ êàæóòü, ùî âñþ ³íôîðìàö³þ ïðî
íîâèé êîâ³ä âîíè îòðèìóþòü ç
çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Òîæ
í³÷îãî íîâîãî ñêàçàòè íå ìîæóòü.
— Íîâèé â³ðóñ íàáàãàòî çàðàçí³øèé, îñü ³ âñå, ùî ìè
çíàºìî, — êàæóòü ë³êàð³. Í³
ïðîòîêîë³â ë³êóâàííÿ, í³ ìåòîä³â ä³àãíîñòèêè, í³÷îãî òàêîãî
ìåäèêàì íåâ³äîìî.
ВСЕ ПІД КОНТРОЛЕМ
Âò³ì, ÿê êàæå âèêîíóþ÷èé
îáîâÿçêè äèðåêòîðà Öåíòðó
ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ ²ãîð
Êóç³í, â ëàáîðàòîð³ÿõ êðà¿íè º
âñå íåîáõ³äíå îáëàäíàííÿ, ùîá
âèÿâëÿòè êîðîíó, íåçàëåæíî â³ä
øòàì³â â³ðóñó. Çà éîãî ñëîâàìè,
íà ñüîãîäí³ âæå çàðåºñòðîâàíî
12000 ìóòàö³é ãåíîìó êîðîíàâ³ðóñó, ³ âñ³ âîíè âèçíà÷àþòüñÿ
òåñò-ñèñòåìàìè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü â Óêðà¿í³.
— Ç ïî÷àòêó ïàíäåì³¿, çà ðåêîìåíäàö³ºþ ÂÎÎÇ, ìè âèêîðèñòîâóºìî òåñò-ñèñòåìè, ÿê³

âèçíà÷àþòü ÐÍÊ â³ðóñó çà ê³ëüêîìà ôðàãìåíòàìè éîãî ãåíîìó, — ðîçïîâ³äàº Êóç³í. — Â³ðóñ
ìóòóº, àëå óñ³ ôîðìè ìóòàö³é äîñë³äæóþòüñÿ. ² çàðàç íåìàº äàíèõ
ïðî ñóòòºâ³ çì³íè ãåíîìó â³ðóñó,
ÿê³ ìàëè á ³ñòîòíå êë³í³÷íå ÷è
ä³àãíîñòè÷íå çíà÷åííÿ.
Â ÖÃÇ òàêîæ íàãîëîøóþòü, ùî
áðèòàíñüêîãî â³ðóñó â Óêðà¿í³
ïîêè ùî íåìàº. À ùå ïðî òå,
ùî íîâ³ øòàìè êîðîíè íå âêàçóþòü íà á³ëüø òÿæêèé ïåðåá³ã àáî çðîñòàííÿ ñìåðòíîñò³.
Õî÷à íèìè ïî÷èíàþòü ÷àñò³øå
³íô³êóâàòèñÿ ëþäè äî 60 ðîê³â,
ó ÿêèõ ð³äøå ðîçâèâàþòüñÿ âàæê³
ñèìïòîìè.

Íîâ³ øòàìè êîðîíè
çàðàçí³ø³. Àëå ïîêè
ùî í³÷îãî íå âêàçóº
íà á³ëüø òÿæêèé
ïåðåá³ã àáî çðîñòàííÿ
ñìåðòíîñò³
ВАКЦИНУ ВІД КОРОНИ
ПОТРІБНО ПОСТІЙНО МІНЯТИ?
Â Êåìáðèäæñüêîìó óí³âåðñèòåò³, â³ðóñ êîðîíè âèâ÷àº ïðîôåñîð Ðàâ³ Ãóïòà. Éîãî äîñë³äæåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî â ëàáîðàòîðíèõ
óìîâàõ ìóòàö³ÿ â³ðóñó çá³ëüøóº
³íôåêö³éí³ñòü êîðîíè âäâ³÷³.
À íîâèé øòàì çàçíàâ íåñïîä³âàíî áàãàòî ìóòàö³é, â³í á³ëüø
çàðàçíèé, ³ ñêîð³ø çà âñå á³ëüø³é
ê³ëüêîñò³ ïàö³ºíò³â çíàäîáèòüñÿ
ë³êóâàííÿ â ñòàö³îíàð³.
Âàêöèíà â³ä êîðîíè, íà äóìêó ïðîôåñîðà, áóäå åôåêòèâíà,
ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó íà íàéáëèæ÷å ìàéáóòíº. Àäæå óñ³ òðè
ïðîâ³äí³ ñâ³òîâ³ âàêöèíè âèêëèêàþòü ³ìóííó â³äïîâ³äü îðãàí³çìó
íà íàÿâíèé á³ëîê øèïà êîðîíàâ³ðóñó. Îäíàê öåé â³ðóñ ïîòåíö³éíî

ВБЕРЕГТИСЯ МОЖНА ЛИШЕ
ПРОФІЛАКТИКОЮ:
z Часто мийте руки або обробляйте
дезінфікуючими засобами.
z Під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс
паперовою хустинкою.
z Уникайте тісного контакту з усіма, хто має
гарячку та кашель, мінімальна дистанція —
1,5 метра.
z Не торкайтеся свого обличчя, зокрема очей,
носа та рота.
z Якщо маєте підвищену температуру тіла,
кашель й утруднене дихання, невідкладно
зверніться за телефоном до сімейного лікаря та
повідомте його попередньою про перебування
впродовж останніх 14 днів у країнах, де
зареєстровані випадки захворювання
на COVID-19.
z Не споживайте сирих чи недостатньо термічно
оброблених продуктів тваринного походження.

СТАТИСТИКА КОВІДУ НА 29 ГРУДНЯ
УКРАЇНА:

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ:

ЗА ВЕСЬ ЧАС ПАНДЕМІЇ:

Всього заражень — 1037 362
Смертельні випадки — 18081
Вилікувались — 681 835
Зараз хворіють — 337 446

Всього заражень — 22 148
Смертельні випадки — 391
Вилікувались — 15011
Зараз хворіють — 6889

Захворіло — 1037362
Одужало — 681835
Летальних випадків –18081
Проведено ПЛР-тестувань —

5511179
íàëàøòîâàíèé íà òå, ùîá îá³éòè
çàõèñò, ÿêèé äàº âàêöèíà. Òàêå
ìîæå ñòàòèñÿ, ÿêùî â³ðóñ ìóòóº
íàñò³ëüêè, ùî âàêöèíà âèÿâèòüñÿ áåçä³ÿëüíîþ. ² òîä³, íà äóìêó
ïðîôåñîðà, ìè îïèíèìîñÿ ó òàê³é
ñàì³é ñèòóàö³¿, ùî é ç ãðèïîì,
êîëè âàêöèíó íåîáõ³äíî áóäå ðåãóëÿðíî âèäîçì³íþâàòè.
Ãîëîâíå, ùî âàæëèâî íàðàç³ äëÿ
êîæíîãî ç íàñ — íå ïåðåéìàòè-

ñÿ òà íå ïàí³êóâàòè. Ö³ ìóòàö³¿
â³ðóñó SARS-CoV-2 ïîêè íîâ³,
¿õ ïîñèëåíî âèâ÷àþòü íàóêîâö³.
Òîæ âàæëèâî çáåð³ãàòè ñïîê³é òà
ïðîäîâæóâàòè äîòðèìóâàòèñÿ âñ³õ
çàõîä³â, äî ÿêèõ ìè âæå âñ³ äàâíî
çâèêëè, — íîñèòè ìàñêè, äîòðèìóâàòèñÿ ô³çè÷íî¿ äèñòàíö³¿ òà
ã³ã³ºíè êàøëþ é ÷õàííÿ, ñòåæèòè
çà ã³ã³ºíîþ ðóê òà ï³äòðèìóâàòè
îäíå îäíîãî.

РЕКЛАМА

482029
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«ДЕРЖАВА НЕХТУЄ НАШОЮ
КУЛЬТУРОЮ»: РЕЖИСЕР ТЕАТРУ
Мистецтво  Нещодавно актор та
режисер вінницького муздрамтеатру
Григорій Сиротюк представив свою
нову виставу «Бал негідників». Ми
поговорили з ним не лише про новинку,
але й про його погляди на режисерство,
українське кіно, аматорський та
професійний театри та їх майбутнє
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

Ðîçêàæ³òü, ÿê òàê ñòàëîñÿ, ùî
Ãðèãîð³é Ñèðîòþê ñòàâ àêòîðîì
òà ðåæèñåðîì, à íå êèìîñü ³íøèì?
— Áàæàííÿ áóòè àêòîðîì
ç’ÿâèëîñÿ ó ìåíå ùå â äèòèíñòâ³.
Ç ÷åòâåðòîãî êëàñó ÿ áðàâ ó÷àñòü
ó âñ³õ øê³ëüíèõ ñâÿòàõ, õîäèâ
ó òåàòðàëüíó ñòóä³þ äî Áóäèíêó
ï³îíåð³â. Ï³ñëÿ øêîëè ÿ ïî¿õàâ
âñòóïàòè äî ìîñêîâñüêèõ âèø³â,
òàêîæ òåàòðàëüíèõ, àëå íå âèéøëî. Ïîâåðíóâñÿ äî Â³ííèö³ ³
ï³øîâ ïðàöþâàòè ó òåàòð ëÿëüîê.
Ïîò³ì ÿ âñå-òàêè âñòóïèâ äî ³íñòèòóòó ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³, äå
îòðèìàâ âèùó àêòîðñüêó îñâ³òó. Ó Ìîñêâ³ ³ Ï³òåð³ òîä³, ìàáóòü, áóëà íàéñèëüí³øà øêîëà.
Ïàì’ÿòàþ, áàãàòî õòî ç Êèºâà
ïåðåâîäèâñÿ ñàìå äî öèõ ì³ñò.
Îáèðàþ÷è àêòîðñòâî, âè ðîçóì³ëè, ÿêèì áóäå âàøå æèòòÿ?
— Òàê, çâ³ñíî. Âîíî í³÷èì
íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä òîãî, ÿêå
ÿ ìàþ çàðàç. ß çíàâ, ÿêùî ïîùàñòèòü, òî âäàñòüñÿ çíÿòèñÿ â ê³íî,
ïðî ìåíå áóäóòü çíàòè, ìîæëèâî,
ñòàâêè áóäóòü êðàùèìè. Â óñüîìó ³íøîìó ó òåàòðàëüíèõ àêòîð³â
áóëî âñå îäíàêîâî. Âñ³ îäíàêîâî
æèëè íå äóæå äîáðå.
×îìó âè íå çàëèøèëèñÿ â Ï³òåð³?
— Ìåíå çàïðîøóâàëè äî òåàòðó
«Áàëò³éñüêèé ä³ì», àëå âèíèêëè
ïðîáëåìè ç æèòëîì. ¯õí³é ãóðòîæèòîê òîä³ ÿêðàç áóâ íà ðåìîíò³
³ òðåáà áóëî âèíàéìàòè êâàðòèðó. Ìîÿ çàðïëàòà ñòàíîâèëà áè
120 ðóáë³â, 90 ç ÿêèõ ïîòð³áíî
áóëî â³ääàâàòè çà æèòëî. Êð³ì
òîãî, íà ìîº ïîâåðíåííÿ çíà÷íîþ ì³ðîþ âïëèíóëè ñ³ìåéí³
îáñòàâèíè.
Îäðàçó ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ï³øîâ
äî íàøîãî ìóçäðàìòåàòðó.
Ó 90-òèõ áàãàòüîì àêòîðàì äîâîäèëîñÿ îñîáëèâî âàæêî. ßê âè
ïåðåæèëè ò³ ÷àñè?
— Ìè îòðèìóâàëè ïî â³ñ³ì äîëàð³â íà ì³ñÿöü. Òîìó ïåðø³ ðîêè
ÿ ï³äðîáëÿâ ðåìîíòîì âçóòòÿ.
À
ïîò³ì
ïî÷àëàñÿ
êîìï’þòåðèçàö³ÿ òåëåáà÷åííÿ ³
ÿ ïîäàâñÿ â öþ ãàëóçü. Çàéìàâñÿ
ïîë³òè÷íèìè ï³àð-êàìïàí³ÿìè,
ïðàöþâàâ íàä â³äåîäèçàéíîì

³ ìîíòàæåì. Ó 1994 ðîö³ çíÿâ
ïåðøèé êë³ï äëÿ ãóðòó «Êðàñêè».
Äàë³ áóëî «ÂÄÒ», äå ìè ç òîâàðèøåì ðîáèëè ãóìîðèñòè÷íå
øîó «Ýòî íå ñåðüåçíî». Ùîïðàâäà, ÷åðåç ïàðîä³þ íà òîä³øíüîãî
ïðåçèäåíòà Êó÷ìó, íàñ çâ³äòè ïîïðîñèëè.
Áóëè ÷àñè, êîëè âè ïðàöþâàëè
íà «1+1».
— Ìåí³ çàïðîïîíóâàëè ñïðîáóâàòè ñåáå ó ñöåíàðí³é ðîáîò³.
Ïðàöþâàâ ðåäàêòîðîì-ñöåíàðèñòîì íàä áëèçüêî äâîìà äåñÿòêàìè
ð³çíîìàí³òíèõ ïðîåêò³â: «Ïåðâûé
ìèëëèîí», «Ñàìûé óìíûé»,
«Ôîðò Áîÿðä»…
Äîâîë³ ïîïóëÿðí³ øîó íóëüîâèõ.
×îìó æ âè ïîêèíóëè öå ³ ïîâåðíóëèñÿ â àêòîðñòâî?
— Ö³ ïðîãðàìè áóëè ³íòåëåêòóàëüíèìè. À íàçâ³òü ìåí³ áîäàé
îäíó ³íòåëåêòóàëüíó, ÿêó á çàðàç
êðóòèëè ïî òåëåáà÷åííþ? Ìåíå
çàïðîøóâàëè ïèñàòè ñöåíàð³¿
äëÿ «Õàòà íà òàòà» ³ «×îòèðè
âåñ³ëëÿ». Àëå ÿ îáðàâ äëÿ ñåáå
äàóíøèôòèíã (Ô³ëîñîô³ÿ «æèòòÿ
çàðàäè ñåáå», «â³äìîâà â³ä ÷óæèõ
ö³ëåé» — àâò.), í³æ çàéìàòèñÿ
ïîä³áíèì ëàéíîì. Ïîò³ì áóëî
ê³ëüêà ñöåíàð³¿â äëÿ ñåð³àë³â,
ê³ëüêà äëÿ ê³íî, àëå îñíîâíèì
çàëèøèâñÿ òåàòð.
Ó âàñ ç ê³íî íå ñêëàëîñÿ?
— Áóëî ê³ëüêà ïðîåêò³â. Àëå ç
ìîºþ çîâí³øí³ñòþ áàãàòî íå ç³ãðàºø. Îñòàííüîþ á³ëüø-ìåíø
íîðìàëüíîþ ðîáîòîþ áóëà ðîëü
ïîëüñüêîãî êîðîëÿ ó «Ïåêåëüí³é
õîðóãâ³». Áóëè ³ â ñåð³àëàõ íåâåëèê³ åï³çîäè.
Óñå çàëåæèòü ³ â³ä ìåíå, àäæå
ÿ âèð³øèâ, ùî íå áðàòèìóñü
çà äåøåâ³ ïðîåêòè. Ìîæëèâî,
íà öüîìó ÿ âòðà÷àþ, àäæå êîìóñü
âîíè äîïîìàãàþòü ïðîòîïòàòè
øëÿõ ó âåëèêå ê³íî.
À ÷è ³ñíóº çàðàç âåëèêå óêðà¿íñüêå ê³íî?
— Áåçóìîâíî. Çà îñòàíí³ ê³ëüêà ðîê³â ó íàñ âèéøëî ÷èìàëî
õîðîøèõ ô³ëüì³â. Íàïðèêëàä,
ÿ ³ç çàäîâîëåííÿì ïîäèâèâñÿ
«×åðêàñè», «Ìî¿ äóìêè òèõ³» ³
«Ïåêåëüíó õîðóãâó». Ó ïëàíàõ
«Òîëîêà».
Áóëè é ðîç÷àðóâàííÿ, ÿê-òî
«×îðíèé âîðîí» çà îäíîéìåííîþ
êíèãîþ Âàñèëÿ Øêëÿðà. Êàðòèíà

æîäíèì ÷èíîì íå ìàº ñòîñóíêó
äî ðîìàíó. Çíÿòà â ã³ðøèõ òðàäèö³ÿõ óêðà¿íñüêîãî ê³íî.
×îìó âèð³øèëè ñòàòè ðåæèñåðîì
òåàòðó?
— Ç ö³êàâîñò³. Öå áóâ 2010-òèé.
Äëÿ ìåíå â³í áóâ îäíèì ç íàéêðàùèõ ðîê³â, âñå òîä³ âäàâàëîñÿ.
Íà ö³é õâèë³ âèð³øèâ âñòóïèòè
äî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ÊàðïåíêàÊàðîãî íà ðåæèñóðó.
Ïåðøîþ âèñòàâîþ, ÿêó ÿ çðåæèñóâàâ, áóâ «Òðàìâàé áàæàííÿ». Ó í³é ÿ ç³ãðàâ ãîëîâíó ðîëü.
Ðîáîòó ñïðèéíÿëè, ñêàæ³ìî
òàê, íåîäíîçíà÷íî. ¯¿ áàãàòî õòî
çàïàì’ÿòàâ, àëå êåð³âíèöòâó òåàòðó âîíà íå ñïîäîáàëàñÿ.
Ï³ñëÿ ïåðåãëÿäó òîä³øí³é ãîëîâíèé ðåæèñåð âèéøîâ ³ ñêàçàâ,
ùî ï³ñëÿ ö³º¿ âèñòàâè éîìó õî÷åòüñÿ âèìèòèñÿ. Äëÿ ìåíå öå
áóëî êîìïë³ìåíòîì. Àäæå ñàìå
òàêó ðåàêö³þ ÿ ³ õîò³â îòðèìàòè
â³ä ãëÿäà÷³â.
Íåùîäàâíî âè ïðåçåíòóâàëè
âèñòàâó «Áàë íåã³äíèê³â». Ö³êàâî
òå, ùî ó í³é íåìàº æîäíîãî ïîçèòèâíîãî ãåðîÿ, ïðîòå öå êîìåä³ÿ.
Ðîçêàæ³òü ïðî öå.
— Óñ³ ãåðî¿ âèñòàâè — íåã³äíèêè. Õòîñü á³ëüøîþ ì³ðîþ, õòîñü
ìåíøîþ. Óñå, ÿê ó æèòò³. Âèáðàâ
¿¿, òîìó ùî ìåí³ äóæå ñïîäîáàëà-

«Ï³ñëÿ ïåðøîãî
ëîêäàóíà ìè áóêâàëüíî
ïî êîï³éêàõ çáèðàëè íà
ðåêâ³çèò. Äåùî íàâ³òü
çà ñâî¿ êóïóâàëè. Ùîá
âèñòàâè â³äáóëèñÿ»
ñÿ ñàìà ï’ºñà. Ó í³é áàãàòî õîðîøèõ æàðò³â. À ÿ âçàãàë³ îáîæíþþ
÷îðíèé ãóìîð.
Íà æàëü, ó íàøîìó òåàòð³ öå
íå äóæå â³òàºòüñÿ. Àëå öå ìîº.
Ñàìå ç öèì ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ
ïðàöþâàòè, à íå ç ÷èìîñü ñåíòèìåíòàëüíèì. Çíàºòå, öå ÿê Ò³ìà
Áåðòîíà ÷è Òàðàíò³íî ïîïðîñèòè
çíÿòè ë³ðè÷íó êîìåä³þ. Í³÷îãî
õîðîøîãî ç òîãî íå âèéäå, åãå æ?
Ç ÿêèìè åìîö³ÿìè ãëÿäà÷³ ìàþòü
âèõîäèòè ï³ñëÿ ïåðåãëÿäó «Áàëó
íåã³äíèê³â»?
— Ñïîä³âàþñÿ, ùî ç â³ä÷óòòÿì
çàäîâîëåíîñò³ ãóìîðîì, îáðàçàìè
òà àêòîðñüêîþ ãðîþ.
Çâ³ñíî, ó âèñòàâ³ º ëîæå÷êà
äüîãòþ. Àëå ¿¿ ìîæíà ïîì³òèòè
ëèøå ãëèáîêî âíèêàþ÷è ó ñåíñè òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ íà ñöåí³. Âèñòàâó ìîæíà ñïðèéìàòè ³
íà ïîâåðõíåâîìó ð³âí³, íà ð³âí³
êîìåä³¿. Âîíà ñì³øíà ³ âåñåëà.
Òîáòî â ñâî¿ âèñòàâè âè çàêëàäàºòå ê³ëüêà øàð³â ñåíñ³â?
— Ñïîä³âàþñü, ùî òàê. Âè
áè áà÷èëè «Êîðîëåâó êðàñè».
Öå äðàìà, íàâ³òü òðàãåä³ÿ, àëå
ç íåñïîä³âàíèì ô³íàëîì. Ìåí³

Григорій Сиротюк: «Я б хотів, щоб люди приходили на мої
вистави і відчували катарсис, хоча це досить гучне слівце»
çàâæäè õî÷åòüñÿ âèáóäîâóâàòè
òàê³ ñþæåòí³ ë³í³¿, ùîá ãëÿäà÷
í³ çà ùî íå çäîãàäàâñÿ, ùî äàë³
â³äáóâàòèìåòüñÿ.
Ó 2014 ðîö³ íà ñâ³ò ç’ÿâèâñÿ àìàòîðñüêèé òåàòð «ÁÓ!». Ðîçêàæ³òü
ïðî íüîãî.
— Äî 2014 ðîêó ³ñíóâàâ òåàòð-ñòóä³ÿ «Èãðà», çàñíîâíèêîì
ÿêîãî áóâ Îëåêñàíäð Íåì÷åíêî.
Â³í äîâãî ç íèì ïðàöþâàâ. À ïîò³ì ó íüîãî ïî÷àëèñÿ ïðîáëåìè
ç³ çäîðîâ’ÿì, â³í âæå íå ì³ã êåðóâàòè, òîìó ïåðåäàâ éîãî ìåí³.
Ìî¿ ïîãëÿäè íà àêòîðñüêó ìàéñòåðí³ñòü, âèêëàäàííÿ ³ çàãàëîì
ï³äõ³ä äî òåàòðó äåùî â³äð³çíÿëèñÿ, òîìó äëÿ ïî÷àòêó ÿ âèð³øèâ
çì³íèòè éîãî íàçâó. Òàê ç’ÿâèâñÿ
òåàòð «ÁÓ!» Çâó÷èòü, òèïó, ÿê íàëÿêàòè. Àëå íàñïðàâä³ ÁÓ — öå
àáðåâ³àòóðà â³ä Áóäèíêó ó÷èòåëÿ.
Á³äà öüîãî òåàòðó â òîìó, ùî
äî òåáå ïîñò³éíî ïðèõîäèòü ìîëîäü, ÿêà íàáèðàºòüñÿ äîñâ³äó,
à ïîò³ì âñòóïàº â ³íñòèòóòè ³ éäå.
² òè ïîñò³éíî ìàºø øóêàòè íîâèõ
ëþäåé. ²íîä³ ÷åðåç áðàê êàäð³â
íåìîæëèâî ïîñòàâèòè íîðìàëüíó
âèñòàâó.
×è ³ñíóþòü ïåðñïåêòèâè äëÿ
óêðà¿íñüêèõ àìàòîðñüêèõ òåàòð³â?
— Íà æàëü, äåðæàâà íåõòóº
íàøèì ìèñòåöòâîì ³ êóëüòóðîþ.
Ìè íå ìàºìî í³ÿêî¿ ï³äòðèìêè.
Òîìó ïîä³áí³ ³í³ö³àòèâè øâèäêî
ãèíóòü. Ïåâí³ äîòàö³¿ ùå ìîæóòü
îòðèìóâàòè ïðîôåñ³éí³ òåàòðè,
àëå òî÷íî íå àìàòîðñüê³.
ßêùî âçÿòè çà ïðèêëàä àìåðèêàíñüêó ÷è ôðàíöóçüêó ñèñòåìó
îñâ³òè, òî â êîæí³é øêîë³ ÷è
óí³âåðñèòåò³ º íå ïðîñòî òåàòð

àáî õîð, òàì òåàòðàëüíå òà õîðîâå ìèñòåöòâî º îäí³ºþ ç áàçîâèõ
äèñöèïë³í. À ó íàñ äî öüîãî ñòàâëåííÿ, ÿê äî òðåòüîãî ´àòóíêó.
Ùî êàçàòè, ÿêùî çàñëóæåí³ òà
íàðîäí³ àðòèñòè Óêðà¿íè íåð³äêî
çàðîáëÿþòü ìåíøå çà âàíòàæíèêà
ó ñóïåðìàðêåò³.
Ðîçêàæ³òü, ÿê êàðàíòèí âïëèíóâ
íà òåàòð?
— Êàðàíòèí óáèâ òåàòð.
Äî öüîãî ìè ìàëè ïîñò³éí³ âèñòàâè. Ëþäè çíàëè, ùî ââå÷åð³ âîíè
ìîæóòü ïðèéòè äî íàñ ³ ùîñü ïîäèâèòèñÿ. Àëå ç âïðîâàäæåííÿì
êàðàíòèíó óñå öå çíèêëî. Ñïî÷àòêó ÷àñòêîâî, à ïîò³ì çàêðèëîñÿ ãåòü óñå. Íàâ³òü ðåïåòèö³é
íå äîçâîëÿëè ïðîâîäèòè.
Ï³ñëÿ âèõîäó ç æîðñòêîãî êàðàíòèíó, ìè âñå îäíî ìàëè ÷èìàëî îáìåæåíü.
Çà öåé ÷àñ ëþäè â³äâèêëè â³ä
òåàòðó. Íà âèñòàâè òåïåð ïðèõîäèòü äóæå ìàëî ëþäåé.
Ìàºòå ÿê³ñü ì³ðêóâàííÿ ùîäî
ìàéáóòíüîãî ëîêäàóíà?
— Ìè ñåìèìèëüíèìè êðîêàìè ïðÿìóºìî äî çàãàëüíîíàö³îíàëüíî¿ äåïðåñ³¿, áåçðîá³òòÿ ³
òîãî çóáîæ³ííÿ, ÿêèì íàñ ëÿêàëè
çà ÷àñ³â Ïîðîøåíêà.
Ñêàæ³òü ÷åñíî, ó âàñ íå âèíèêàëî áàæàííÿ êèíóòè òåàòð?
— Òèñÿ÷ó ðàç³â. Àëå êîëè òè
ïî÷èíàºø ïðàöþâàòè íàä íîâîþ âèñòàâîþ, êîëè òè â³ä÷óâàºø òâîð÷èé ïîë³ò, — öå ñïðàâä³
íå âèñîê³ ñëîâà, öå òàê ³ º —
âêëþ÷àºøñÿ â ïðîöåñ ³ â³ä çàäîâîëåííÿ ïåðåñòàºø ïîì³÷àòè
÷àñ, òî âèíèêàº ³íøå áàæàííÿ —
ïîâòîðþâàòè öå çíîâ ³ çíîâ.

RIA, Ñåðåäà,
30 ãðóäíÿ 2020
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Важливо, щоб любили саме
вас, а не те, що навколо вас…

простір для особистої думки

Заява про наміри та екологічні наслідки
Щодо реконструкції ТЕЦ-1 із заміною існуючих пальникових пристроїв та автоматики котла ТС-35 ст.№3
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА КП ВМР
«ВІННИЦЯТЕПЛОЕНЕРГО»

ÊÏ ÂÌÐ «Â³ííèöÿòåïëîåíåðãî»
ïëàíóº ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü, íàä³éí³ñòü
òà åêîëîã³÷íó áåçïåêó ³ñíóþ÷îãî ïàðîâîãî
êîòëà ÒÑ-35 ¹ 3 çà ðàõóíîê çàì³íè ³ñíóþ÷èõ ïàëüíèêîâèõ ïðèñòðî¿â íà åíåðãîåôåêòèâí³ ïàëüíèêîâ³ ïðèñòðî¿ ÑÍÒ,
ïðàöþþ÷èõ íà ïðèðîäíîìó ãàç³. Ïëàíîâà
ä³ÿëüí³ñòü ïåðåäáà÷åíà íà ÒÅÖ-1 çà àäðåñîþ: Íåìèð³âñüêå øîñå, 26, ì. Â³ííèöÿ.
Çàì³íà ïàëüíèêîâèõ ïðèñòðî¿â íà êîòë³
â³äáóâàºòüñÿ áåç çì³íè êîíñòðóêö³¿ òîïêè
êîòëà. Çàãàëüíà êîìïîíîâêà ÒÅÖ, ñèñòåìà äèìîâèäàëåííÿ, ïðèïëèâíà ³ âèòÿæíà

âåíòèëÿö³ÿ çàëèøàºòüñÿ áåç çì³í.
Òðàíñêîðäîííîãî âïëèâó íåìàº.
Ïëàíîâà ä³ÿëüí³ñòü íå âõîäèòü â ïåðåë³ê îá’ºêò³â, ÿê³ ï³äëÿãàþòü îö³íö³ âïëèâó
íà äîâê³ëëÿ (çã³äíî ç³ ñò. 3 ÇÓ «Ïðî îö³íêó
âïëèâó íà äîâê³ëëÿ»)
Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 5.4 ä³þ÷èõ «Äåðæàâíèõ ñàí³òàðíèõ ïðàâèë ïëàíóâàííÿ
òà çàáóäîâè íàñåëåíèõ ïóíêò³â», çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 19.06.96 ¹ 173, Êè¿â
1996 ð., ðîçì³ð ñàí³òàðíî-çàõèñíî¿ çîíè
äëÿ êîòåëüí³ âñòàíîâëþºòüñÿ â³ä äèìàð³â òà äæåðåë øóìó äî ìåæ³ æèòëîâî¿
çàáóäîâè, ä³ëÿíîê ãðîìàäñüêèõ óñòàíîâ,

áóäèíê³â ³ ñïîðóä, â òîìó ÷èñë³ äèòÿ÷èõ,
íàâ÷àëüíèõ, ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ
óñòàíîâ, çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ñïîðòèâíèõ ñïîðóä òà ³í.
Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâî¿ ä³ÿëüíîñò³
íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå:
— ïîâ³òðÿ — ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèêèä äèìîâèõ òà ïàðíèêîâèõ ãàç³â ó ê³ëüêîñòÿõ,
ÿê³ äîïóñêàþòüñÿ ñàí³òàðíèìè íîðìàìè òà
çàòâåðäæåíèìè íîðìàòèâàìè ÃÄÂ. Êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí íå ïîâèíí³ ïåðåâèùóâàòè ÃÄÊ.
Â³äõîäè âèðîáíèöòâà (êîìóíàëüí³ â³äõîäè) ï³äëÿãàþòü çàõîðîíåííþ íà ïîë³ãîí³
ÒÏÂ.

Òåõíîëîã³¿, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü íà ï³äïðèºìñòâ³, çâîäÿòü äî ì³í³ìóìó íåãàòèâíèé âïëèâ íà ïðèðîäíå ñåðåäîâèùå.
Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³: äëÿ îçíàéîìëåííÿ
ç ìàòåð³àëàìè ÎÂÍÑ ³ íàäàííÿ ïðîïîçèö³é çâåðòàòèñÿ äî ðîçðîáíèêà ÎÂÍÑ
òà Çàìîâíèêà:
ÒÎÂ «ÍÂÊ «ÑÍÒ»
02094, ì. Êè¿â, áóë. Âåðõîâíî¿ Ðàäè, 22
òåë./ôàêñ: 044–462 52 62;
e-mail: npk.snt@gmail.com
ÊÏ ÂÌÐ «Â³ííèöÿòåïëîåíåðãî»
21100 ì. Â³ííèöÿ, âóë. 600-ð³÷÷ÿ, 13
òåë/ôàêñ.: 55–16–55
e-mail: office@wmte.vn.ua

485635

Глибоке занурення в англійську — швидкий результат!
БЛОГ
ðàìè), óäàëîñü çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòü
ñâîé àíãëèéñêèé (êàê ðàçãîâîðíûé, òàê
è çíàíèÿ ãðàììàòèêè).
Îëåêñ³é: Âñå áóëî ÷óäîâî, ï³äòÿãíóâ
ñâ³é ð³âåíü. Äóæå ñïîäîáàëèñü âèêëàäà÷³, âèêëàäàþòü íà âèñîêîìó ð³âí³. Äóæå
ñïîäîáàëîñü âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ â ³ãðîâîìó ñòèë³. Íåéò³â ñï³êåð, òåæ êëàñíèé,
çíàº, äå «ï³äíàæàòè», à äå ïîñëàáèòè
çàëåæíî â³ä ï³äãîòîâêè ñòóäåíòà. Ä³â÷àòà,
âè ÷óäîâ³, äÿêóþ âàì çà âñå!
ßêùî òè ïëàíóºø çì³íèòè ñâîþ
êàð'ºðó, äå English must have, ÷è áàæàºø ïîäîðîæóâàòè áåç ìîâíèõ ïåðåøêîä,
àáî õî÷åø ñï³ëêóâàòèñü ç ³íîçåìíèì çàìîâíèêîì, ÷è âñòóïèòè äî çàêîðäîííîãî âèøó, òîä³ áåç ðîçäóì³â ïðèºäíóéñÿ
äî ³íòåíñèâíîãî êóðñó Deep Dive into
English!

ПРЕССЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ
ІТ-АКАДЕМІЇ

Êàðàíòèí íå ïåðåøêîäà, à íàâïàêè — ÷àñ
äëÿ âäîñêîíàëåííÿ ñåáå òà
îòðèìàííÿ íîâèõ çíàíü. Ó öüîìó
ïåðåêîíàëèñü ñòóäåíòè ³íòåíñèâíîãî êóðñó
âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè «Deep Dive into
English» â³ä Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿.
Ïðàö³âíèêè ²Ò-êîìïàí³¿ Temabit
çà 11 òèæí³â ³íòåíñèâíîãî òà åôåêòèâíîãî íàâ÷àííÿ ïðîêà÷àëè ñâîþ àíãë³éñüêó
íà 1 ð³âåíü, à äåõòî ç íèõ — àæ íà 2 ð³âí³.
Â ÷îìó ñåêðåò åôåêòèâíîñò³ ³íòåíñèâíîãî êóðñó Deep Dive into English?
Â óí³êàëüí³é ìåòîäèö³, ÿêà äîïîìàãàº
ñòóäåíòàì ç ëåãê³ñòþ òà ö³êàâ³ñòþ ïîðèíóòè â àíãëîìîâíå ñåðåäîâèùå. Êóðñ ïåðåäáà÷àº ìàêñèìóì æèâîãî ñï³ëêóâàííÿ,
çàâäÿêè ÷îìó áåç ñêëàäíîù³â äîëàºòüñÿ
ìîâíèé áàð'ºð.
Âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè ²Ò-Àêàäåì³¿ ç
áàãàòîð³÷íèì äîñâ³äîì òà íåéò³â-ñï³êåðè çàâæäè ðîçðîáëÿþòü åôåêòèâí³
òà ö³êàâ³ àêòèâíîñò³ òà òåìàòèêè. Âèêîíàííÿ òà ìîí³òîðèíã äîìàøíüîãî
çàâäàííÿ â ñó÷àñí³é CRM-ñèñòåì³ —

INTITA.com äîïîìàãàº ÿê âèêëàäà÷àì,
òàê ³ ñòóäåíòàì ìàêñèìàëüíî àâòîìàòèçóâàòè íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ³ ïðîêîíòðîëþâàòè ïðîãðåñ.
Âèïóñêíèêè êóðñó «Deep Dive into

English» ä³ëÿòüñÿ âëàñíèìè âðàæåííÿìè
ï³ñëÿ éîãî çàâåðøåííÿ:
ªâãåí³ÿ: Êóðñ ïîíðàâèëñÿ. Î÷åíü
èíòåðåñíûé ïîäõîä (÷òî 5 ðàçíûõ ïðåïîäàâàòåëåé + óðîêè ñ íåéòèâ ñïèêå-

Íîâèé íàá³ð âæå ðîçïî÷àâñÿ!
Íå ãàé ÷àñó, ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â îáìåæåíà!
Øâèäêà ðåºñòðàö³ÿ
goo.gl/forms/F1Acnp7A0kfyNCyI3
Òåëåôîíóé: 067–431–19–21 òà ïîðèíü
â àíãë³éñüêó ç ãîëîâîþ!

468474

РЕКЛАМА
468084

468474

485508
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У ЛІЖКУ ЧИ У НАМЕТІ? ЯК
УДВОХ ЗУСТРІТИ НОВИЙ РІК
Нестандартне новоріччя 
З коханою людиною хочеться ділити всі
кращі моменти життя. Це стосується і
свят, а особливо, таких, як Новий рік.
Цей чарівний час хочеться провести
незвично, весело і романтично
Ó áàãàòüîõ íîâîð³÷íà í³÷ ïðîõîäèòü â çâè÷íîìó äëÿ âñ³õ ðåæèì³ çàñò³ëëÿ ³ ïåðåãëÿäó ñâÿòêîâèõ
òåëåâ³ç³éíèõ ïåðåäà÷, êîíöåðò³â.

Õòîñü íàäàº ïåðåâàãó ãàëàñíèì
êîìïàí³ÿì ç òàíöÿìè äî ðàíêó,
ðîçâàãàìè, æàðòàìè, ³ãðàìè. ª
ëþäè, ÿê³ ùîðîêó çóñòð³÷àþòü

Íîâèé ð³ê â ³íøîìó ì³ñò³ ÷è
êðà¿í³ àáî ïðîñòî ì³íÿþòü ëîêàö³þ, àáè êîæíå ñâÿòî áóëî íåïîâòîðíèì.
Àëå çàêîõàíèì õî÷åòüñÿ íå
ïðîñòî ïðèãîä, à ÷îãîñü çíà÷íî
á³ëüøîãî. Íå âàðòî ñóìóâàòè ³
äàðåìíî ìð³ÿòè, ïîòð³áíî ïåðåõîäèòè äî ä³é.
²ñíóº ìàñà âàð³àíò³â, òîìó íåîáõ³äíî âèáðàòè íàéá³ëüø ï³äõîäÿùèé. Ò³, õòî ïëàíóº ñâÿòêóâàòè
Íîâîð³÷÷ÿ ó âåëèê³é ³ ãàëàñëèâ³é
êîìïàí³¿, â îñíîâíîìó âëàøòîâóþòü âå÷³ðêè âäîìà, â ðåñòîðàí³
÷è çàì³ñüêîìó áóäèíî÷êó. Êîëè

äâîº çàêîõàíèõ âèð³øóþòü áóòè
óäâîõ, òî îáîâ'ÿçêîâî ïîòð³áíî
îáãîâîðèòè ïèòàííÿ ïðîâåäåííÿ ÷àñó â îäíó ç íàéêàçêîâ³øèõ
íî÷åé ðîêó. Ùîá, òàê áè ìîâèòè,
íå áóëî ïðèêðèõ íåñïîä³âàíîê
Ðîá³òü áîæåâ³ëüí³ â÷èíêè, äèâóéòå îäíå îäíîãî. Õî÷à á ïåðøó
í³÷ â ðîö³ íå äóìàéòå ïðî ïðèñòîéí³ñòü (àëå â ðàìêàõ çàêîíó,
çðîçóì³ëî). ßêùî âè íåîäðóæåí³,
íàéêðàùèì ïîäàðóíêîì ó öþ êàçêîâó í³÷ áóäå îñâ³ä÷åííÿ êîõàí³é.
Òîä³ íîâèé ð³ê çàïàì’ÿòàºòüñÿ íà
óñå æèòòÿ. Ëþá³òü îäíå îäíîãî, ³
ùàñëèâîãî âàì Íîâîãî ðîêó!

ЯК ЗУСТРІТИ НОВИЙ З КОХАНИМ НЕ ЯК УСІ
Для більш екстравагантних пар хочеться запропонувати такі ж незвичайні способи відсвяткувати прихід Нового року.

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 30 ГРУДНЯ – 5 СІЧНЯ

ОВЕН
Цього тижня кожну хвилину
дозвілля необхідно проводити з коханою людиною.
Перша половина тижня
більш гармонійна в особистих стосунках, ніж друга.

ТЕЛЕЦЬ
На початку тижня все благополучно, проте спокійне
життя ризикує закінчитися з
появою людини, колись дорогої вам. Тепер вона вільна
і розраховує на взаємність
у ваших стосунках.

БЛИЗНЮКИ
Зберіться, розправте плечі
і викиньте з голови всякі
дурниці. Вас люблять, цінують, навіть якщо не завжди
показують свої сильні почуття
по відношенню до вас.

РАК
Цього тижня не вимагайте
від коханої людини зірок з
неба. Коли у неї з'явиться
така можливість, дістане
сама без нагадувань, а зараз
тільки образиться. Краще
організуйте як слід новорічне
застілля, вам будуть вдячні.

ЛЕВ
Не будьте занадто недовірливі, відкиньте шум, суєту,
побутові проблеми, і рушайте
в романтичну подорож з коханою людиною. Ви відчуєте
свободу і щастя, насолоджуйтеся цим почуттям.

ДІВА

В ЛІЖКУ

У ВАННІЙ

ВЕЧІРКА

ФОТОСЕСІЯ

Можна провести новорічну ніч з коханою людиною в ліжку. Прихопіть з собою пляшечку шампанського і фрукти.
Можна зробити своїй другій половинці
розслабляючий масаж. Своєму коханому чоловікові можна приготувати
особливий сюрприз. Наприклад, ви
можете організувати незвичайне домашнє шоу зі своєю участю, станцювати
східний чи еротичний танець. Заздалегідь купіть сексуальну нижню білизну.

Досить романтичною стане святкова
ніч, якщо її доповнити ванною, яку слід
прикрасити дощиком, ялинковими
іграшками і гілками. Розставте свічки.
За кілька хвилин до новорічної ночі наповніть ванну теплою водою, додайте
піни і морської солі. Увімкніть легку музику. Налийте в келихи шампанського
і принесіть фрукти. У такій таємничій
обстановці буде дуже приємно зустрічати Новий рік удвох.

Одягніться в карнавальні костюми і
починайте святкувати. Дуже добре,
якщо ви заздалегідь продумаєте
сценарій вашої маленької новорічної вечірки — це може бути Новий рік
в стилі ретро «Стиляги», або «Диско»
дев'яностих, запросіть друзів і сусідів. Розслаблена піжамна вечірка для
двох теж підійде. Для цього виберіть
кілька фільмів, які ви хотіли подивитися, і шампанське.

Обов’язково фотографуйтеся у новорічну ніч. Можете навіть зробити собі
домашню фотозйомку. Також можна
знімати відео, а потім змонтувати його
в невеличкий фільм про те, як ви зустрічали Новий рік. У такий романтичний
новорічний вечір буде дуже доречно
подивитися спільні фото. А якщо ви
сімейна пара, то перегляньте ваші весільні фото та відео. Згадайте ті чудові
моменти, поговоріть про них.

Ви зараз просто сама довершеність, у вас немає відбою
від шанувальників. Вибирайте будь-яку компанію,
щоб весело зустріти Новий
рік. Проте не виключений і
любовний трикутник.

ТЕРЕЗИ
Цього тижня вам просто
необхідно пережити маленьку любовну пригоду. Якщо
таке вам не забезпечать вже
наявні стосунки, доведеться
завести флірт з кимось новим.

СКОРПІОН
Цього тижня все можливе,
час і увагу слід приділити саме
особистому життю, так як саме
тут вас і чекають найприємніші
зміни і щасливі моменти.

СТРІЛЕЦЬ
З'ясування стосунків може ні
до чого не привести, а тільки
ускладнить ситуацію, що
склалася. Втім, час допоможе
розплутати цей клубок, наберіться терпіння і чекайте.

КОЗЕРІГ
У вас з'явиться шанс особливо яскраво продемонструвати свої позитивні якості перед
об'єктом своєї пильної уваги,
і він не залишиться до вас
байдужим.

НА ВУЛИЦІ

В ПОДОРОЖІ

ЗА МІСТОМ

В НЕБІ

Просто вийдіть з дому, відправтеся
в улюблене вами місце, і рівно о дванадцятій годині запаліть вогні, поцілуйте одне одного і випийте келих за прийдешній рік. Після півночі влаштуйте
веселу гру, кидаючись сніжками, милуючись падаючим пухнастим снігом.
Одягніться в костюм Діда Мороза і Снігуроньки і, взявши маленький мішок з
сувенірами, завітайте в гості, зробивши
друзям сюрприз.

Купіть квитки, сядьте на потяг чи в літак, і випийте шампанського в дорозі
з приходом Нового року. Влаштуйте
новорічні канікули в мальовничій
місцині, насолоджуйтеся краєвидами, новими враженнями і одне одним. Екстрим в Карпатах чи дайвінг
в Єгипті — теж непоганий новорічний
варіант відпочинку для двох. Де б ви
не були, обирайте все те, що раніше
не пробували.

Безсумнівно, у вас є який-небудь куточок за містом, куди ви любите вибиратися влітку. Наприклад, річка або
ліс. Поїдьте туди зустрічати новорічне
свято! Для такої авантюри підготуйтеся
заздалегідь: приготуйте смаколики, все
необхідне для багаття і мангала, намет,
теплі ковдри, ну і, звичайно ж, маленьку
ялинку. Підійде і заміський будиночок.
Свіже повітря, аромат шашлику і кохана
людина поруч — хіба це не романтично!

Стрибок з парашутом. Якщо ви і ваша
кохана дівчина обожнюєте екстрим,
тоді такий спосіб припаде вам, безумовно, до душі. Набравшись хоробрості, відправляйтеся удвох назустріч
невідомому. Або ж поїдьте в те місце,
де надають послугу польотів на повітряній кулі, заздалегідь домовившись
з менеджером. Подивіться з висоти
пташиного польоту на всю красу феєрверків та святкових вогнів.

ВОДОЛІЙ
Знайомство в компанії
в Новорічну ніч, романтичне
залицяння і визнання — постарайтеся не сприймати все
це всерйоз. Будьте розсудливі, якщо зможете.

РИБИ
Майже весь свій вільний час
ви зараз намагаєтеся присвятити коханій людині, тільки
не надто ідеалізуйте її. Неділю
добре б провести на самоті.
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АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
ОЛЕГ МАЦЮК,
БЕЗРОБІТНИЙ

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

ГОРОСКОП
ГО

Ізабель,
ль, 29 років

— Порадь, що купити
дружині на Новий рік.
— А чи не простіше
запитати у неї самої?
— Ну …Таких грошей у мене
немає.

***

Актуальне нагадування для всіх:
Чим дорожче Новий рік зустрінеш, тим
бідніше проживеш січень.

***

Зустріч Нового року. Дружина лає чоловіка:
— Ти навіщо намалював на холодильнику
букву «Ж»?
— Це не «Ж», це — сніжинка.
— А п'яних гостей ти про це попередив?

ОВЕН
Багатство ідей допоможе
проявити себе як лідера,
заодно розкривши свої
організаторські здібності.

Фотосесії — одне з моїх улюблених захоплень.
Це дуже приємний
ємний та відмінний спосіб
релаксації, можливість спробувати себе
у різних образах
азах і найкращий спосіб зупинити
мить та зберегти
егти чудові спогади. Отримую
від фотосесійй справжнє задоволення: від
підготовки таа самого процесу і від результату.

ТЕЛЕЦЬ
Не плануйте вирішення
серйозних питань на першу
половину тижня.

НИЧАНКА
КОЖНА ВІННИЧАНКА
ТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
МОЖЕ ВЗЯТИ

БЛИЗНЮКИ
Ви відзначите свято у відмінній компанії. І зрозумієте, що
ваше життя повне радості.

Надсилайте своє ф
фото та коротку
р у ррозповідь про
себе на e-mail:
ail: miss@riamedia.com.ua.
Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2020
і безкоштовнуу професійну фотосесію від
фотостудії «INDIGO»
NDIGO» отримають
ші учасниці.
найвродливіші

РАК
Тиждень може виявитися
дуже суєтним, від вас буде
потрібна активність.

***

— Знайшов хату на Новий рік?
— Ні …
— Ну чого ти як лох будеш вдома сидіти,
знайди хату!
— Ну, мам, перестань.

ЛЕВ
Ви сповнені сил і ентузіазму.
Ініціатива і підприємливість
додадуть розмаху в справах.

***

— Вовочко, скажи, хто приходить до тебе
на Новий рік — бородатий, в червоній шубі?
— Дід Мороз!
— Правильно! А хто ще з ним приходить?
Вовочка мовчить.
— Ну, хто ця дівчина з косою?
— Смерть?

***

ДІВА
Планові заходи можуть зірватися, зате те, що буде виходити
спонтанно, пройде чудово.

Найгарніші дівчата їздять
з «Бліц таксі»

ТЕРЕЗИ
Цього тижня вам необхідно
показати себе, та так, щоб
вас помітили і підтримали.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2020»
A-2020» НА:

1 січня. Дзвінок подруги:
— Галка? Як провела Новий рік?
— А! Як завжди, в ліжку…
— І багато було народу?

СКОРПІОН
Ви відчуєте позитивні зміни
в професійній сфері і в особистому житті.

***

Три стадії дорослішання чоловіка:
1) Він вірить в Діда Мороза
2) Він не вірить в Діда Мороза
3) Він — Дід Мороз

СТРІЛЕЦЬ

***

Після зустрічі Нового року мужик на вулиці
звертається до міліціонера:
— Як дійти до вокзалу?
— Прямо.
— Ну, значить, мені не дійти…

Цього тижня не варто втрачати часу дарма. Не зупиняйтеся на досягнутому.

ФОТОСТУДІЯ
ДІЯ «INDIGO»
• Творчі фотосесії
• Випускні
ні альбоми
• Термінове
нове фото
на документи
кументи

КОЗЕРІГ
З огляду на інтереси близьких
людей, ви отримаєте можливість здійснити ваші плани.

БІЛЬШЕ ФОТО НА
MISS.MOEMISTO.UA

ВОДОЛІЙ

***

Вранці першого січня з дитячої кімнати лунає
крик:
— Мамо, ти ж обіцяла, що Дід Мороз мені
настільний футбол подарує! А під ялинкою
нічого немає!
— Та не кричи ти так! Я через тебе гол пропустила.

Не забудьте привітати зі
святом давніх друзів. У новорічну ніч може втілитися
в життя важливе бажання.

РИБИ

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

тел: (093)) 759 05 55,
79 71 31
(096) 179

РЕКЛАМА

Починайте діяти, для сумнівів не залишилося часу.
Присвятіть дому і близьким
людям більше уваги.

483967

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

SINOPTIK

METEO.UA
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