
ПОБУДУВАВ ДІМ НА КОЛЕСАХ
І ЖИВЕ НА БЕРЕЗІ БУГУ

 Вінничанин, 
який працював в 
Америці, Росії та 
Африці, повернувся 
до рідного міста і 
побудував справжній 
дім на колесах 

 Раніше це був 
величезний 
холодильний причіп. 
Тепер — smart-житло. 
У скільки обійшлося 
житло і чи легальне 
воно?

КУДИ ЗДАВАТИ 
СТАРІ РЕЧІ?

НА СКІЛЬКИ ПОДОРОЖЧАЄ КВАРТПЛАТА 
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RIA до сніданку
за 20 грн на місяць

395698

368149

396473

Олександр (32) побудував справжній дім на колесах і живе в ньому вже сім місяців. 
Тут є все: душова кабіна, умивальник, пральна машина і все, що потрібно для комфортного життя



2 RIA, Ñåðåäà, 26 êâ³òíÿ 2017
ÍÎÂÈÍÈ

Що коїться у нас 
вдома, в Україні 

²ç òîãî, ùî ÿ áà÷èâ, ÷óâ 
îñòàíí³ì ÷àñîì ìîæó çðî-
áèòè âèñíîâîê, ÿêèé ãðóíòó-
ºòüñÿ âèêëþ÷íî íà âëàñíèõ 
ñïîñòåðåæåííÿõ ³ âèñíîâêàõ. 
Ó 1991 ðîö³, ÿê äóæå âëó÷íî 
ñêàçàâ îäèí äîáðîä³é, Óêðà¿íà 
îòðèìàëà íåçàëåæí³ñòü çàäàð-
ìà. ² òîìó âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü 
ëþäåé íå çíàþòü, ùî ç ö³ºþ 
íåçàëåæí³ñòþ ðîáèòè.

Ó ñóñ³äí³õ êðà¿íàõ íàö³î-
íàëüí³ñòü º ïðåäìåòîì âëàñíî¿ 
ã³äíîñò³. Ïîë³òè÷í³, ãðîìàäñüê³ 
ä³ÿ÷³ ðîáëÿòü óñå, ùîá ï³ä-
òðèìóâàòè äîñòîéíå îáëè÷÷ÿ 
êðà¿íè ïåðåä ñâ³òîì ³ äëÿ ñåáå 
ñàìèõ.

Ó íàñ æå — òå, ùî ìàºìî. 
²ñòîð³ÿ êðà¿íè íå ö³êàâèòü ïå-
ðåâàæíó á³ëüø³ñòü. Íàâêîëî 
ïàíóþòü ïåðåæèòêè ìåðòâî¿ 
äåðæàâè, ùî çàãèíóëà íà ïî-
÷àòêó 90-õ. Ò³ ëþäè, ùî ïîâè-
íí³ êåðóâàòè, íå âñ³, àëå äóæå 
÷àñòî êðàäóòü, îáìàíþþþòü, 
ïèøóòü çàêîíè, íåñóì³ñí³ ç ëî-
ã³êîþ ñüîãîäåííÿ. ² ââàæàþòü, 
ùî öå íîðìàëüíî.

² íà öüîìó ôîí³ ìàºìî â³-
éíó òà ëþäåé, âèõ³äö³â ç çîíè 
â³éíè — öå 2 âåðñòâè íàñå-
ëåííÿ: òàê çâàí³ «Á³æåíö³» ³, 
ÿê çâèêëè ðóñèçìîì íàçèâàòè, 
«ÀÒÎøíèêè». Öå ëþäè, ùî 
âñåðéîç ñòàâèëè ñîá³ ïèòàííÿ: 
«õòî ÿ, çàðàäè ÷îãî öÿ â³éíà?». 
Ëþäè, ùî ç ãîëîâîþ çàíóðè-
ëèñü ó êîð³ííÿ ïðîáëåìàòèêè 
ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè — ìè ïðîñòî 
º ³ íå ïîòð³áíî íàì í³÷îãî, 
àáè ãðîø³ äàâàëè ç ªâðîïè, 
Àìåðèêè ÷è Ðîñ³¿.

Àëå ñàìå ïåðåñåëåíö³ çíà-
þòü ö³íó ïàêóíêà ãðå÷êè çà ãî-
ëîñ íà âèáîðàõ, ÿêèé ïîò³ì 
ïåðåòâîðþºòüñÿ íà øåëåñò 
ì³íè íàä ãîëîâîþ ³ íà ñëîâà: 
«íå âèõîäü ÷åðåç äâåð³, òàì 
ì³íà íåðîç³ðâàíà ëåæèòü, éäè 
÷åðåç â³êíî…» 

ДУМКА

КОЛИШНІЙ ВІЙСЬКОВИЙ 

Олег Олег 
ВОЛКОВ ВОЛКОВ 

ЛІЛІЯ (20), СТУДЕНТКА: 
— Потрібно. Важливо, щоб 
вчителі відповідали рівню 
знань, який вони вимага-
ють від учнів. Не думаю, що 
це буде важко організувати. 
Досвід проведення ЗНО для 
випускників можна викорис-
тати для атестації вчителів.

ПАВЛО (43), ІНЖЕНЕР:
— Це зайве. Не потрібно ство-
рювати ще одну ланку, яка 
слідкуватиме за вчителями. 
Потрібно, щоб ті органи, які 
слідкують за кваліфікацією вчи-
телів, працювали нормально. 
А то створять ще один орган, 
а хто за ним наглядати буде?

ЖАННА (70), ПЕНСІОНЕРКА:
— Потрібно. Це дозволить 
визначити справжній рівень 
підготовки викладачів. Тому 
що комісії, які проводять за-
звичай атестації — справа 
не надійна. Чесно кажучи, 
сумнівають, що всі достойно 
зможуть пройти атестацію.

ВАДИМ (18), СТУДЕНТ:
— Чесно кажучи, навіть 
не знаю. Але, напевно, вар-
то вчителям здавати таке ж 
саме ЗНО як і учням. Тоді 
вони краще будуть знати 
свій предмет. І, відповідно, 
краще будуть викладати 
його своїм учням.

ІННА (50), ВЧИТЕЛЬ:
— Це потрібно обов’язково. 
У школі повинен працювати 
фахівець, професіонал, лю-
дина, яка добре володіє сво-
їм предметом та матеріалом. 
Зараз такі сучасні діти, вимоги. 
Доводиться багато працювати, 
щоб йти в ногу з ними.

МАКСИМ (32), ВЧИТЕЛЬ:
— Для чого це робити? Вчителів 
і так контролюють постійно. Раз 
на пять років ми проходимо 
атестацію. Крім того, на уроки 
приходять завучі, директори, 
перевіряючі з інституту удоско-
налення вчителів. У нас в школі 
дуже сильний колектив.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи потрібно атестацію вчителів проводити у формі ЗНО?

ЯК ЗРОСТЕ ТАРИФ 
НА ПОСЛУГИ ЖЕКІВ

Приклад — будинок на вулиці Ващука, 27

КІЛЬКІСТЬ КІМНАТ ВАРТІСТЬ ПОСУГИ ГРН/МІСЯЦЬ

Діючий тариф 
2,46 грн/м2

Тариф з 1 травня 
3,67 грн/м2

1-кімнатна квартира 
площею 30 м2 73,80 110,10
2-кімнатна квартира 
площею 45 м2 110,70 165,15
3-кімнатна квартира 
площею 60 м2 147,6 220,20

Джерело та розрахунки: вінницький міський департамент ЖКГ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(095)3700574

Ð³øåííÿ ïðî 
çì iíó  òàðèôó 

ïðèéíÿâ âèêîíêîì ìåð³¿ 20 êâ³ò-
íÿ. Âîíî ñòîñóºòüñÿ æèòåë³â 
áàãàòîïîâåðõ³âîê, ÷è¿ áóäèíêè 
îáñëóãîâóþòü ÆÅÊè ¹ 5, ¹ 6, 
¹ 7, ¹ 12, ¹ 15, ïðèâàòíå ï³ä-
ïðèºìñòâî «Áîêóä», äåðæàâíèé 
«ÆÅÊ ¹ 26» Áóäìàøïðîä, òî-
âàðèñòâî «ÆÅÎ».

Ó ñåðåäíüîìó, ãðàíè÷íèé 
ðîçì³ð òàðèôó ñòàíîâèòèìå 
3,63 ãðèâí³ çàìiñòü 2,45 çà êâà-
äðàòíèé ìåòð. Ïëàòà çà óòðè-
ìàííÿ áóäèíêó íå º ô³êñîâàíîþ, 
à ìàº ãðàíè÷íèé ðîçì³ð. ßêùo 
ÿêañü ³ç ïoñëóã íå íaäaºòüñÿ, 
ÆÅÊ íå ìàº ïðàâà îòðèìàòè 

çà öå ãðîø³. Êîíòðîëþâàòè ïå-
ðåë³ê ðîá³ò òà ¿õ ÿê³ñòü ìîæóòü 
ìåøêàíö³ ÷è ñòàðø³ ïî áóäèíêó.

НА ВСЕ НЕ ВИСТАЧАЄ ГРОШЕЙ. 
Ñòàðø³ ïî áóäèíêó òà íà÷àëü-
íèêè ÆÅÊ³â ì³ñòà â îäèí ãîëîñ 
êàæóòü — ³ñíóþ÷³ òàðèôè íå â³ä-
ïîâ³äàþòü ðåàëüíèì çàïèòàì òà 
ö³íàì íà ìàòåð³àëè.

— Íàø áóäèíîê ñòàðèé ³ íàì 
õî÷åòüñÿ éîãî ïîêðàùèòè. Ìè 
êîíòðîëþºìî ÆÅÊ ³ ùîì³ñÿöÿ 
îáãîâîðþºìî ðîáîòè ïî áóäèí-
êó, àëå ùîì³ñÿöÿ âèíèêàº îäíà 
³ òàêà æ ñèòóàö³ÿ — çàðàç íàì 
íå âèñòà÷àº ãðîøåé íà ïðîâåäåí-
íÿ ì³í³ìàëüíèõ ðåìîíòíèõ ðî-
á³ò ó áóäèíêó, — ñêàçàâ ñòàðøèé 
ïî áóäèíêó íà Ïîðèêà Â³òàë³é 
Ëàøàêîâ.

— Ñüîãîäí³, ó 90 ç³ 137 áóäèí-

КВАРТПЛАТА ПІДВИЩИТЬСЯ 
МАЙЖЕ НА 50%. ЧОМУ?
Що, знову?!  З першого травня тариф 
за утримання багатоповерхівок зросте 
майже на половину. У середньому 
плата з мешканців трикімнатної 
квартири площею 60 квадратних 
метрів збільшиться зі 147 до 217 гривень 
на місяць. Навіщо збільшили квартплату?

ê³â, ùî º íà îáñëóãîâóâàíí³ íà-
øîãî ÆÅÊó, ìè íå ìîæåìî âè-
êîíàòè ðåìîíòí³ ðîáîòè. Ãîëîâíà 
ïðè÷èíà — íå âèñòà÷àº ãðîøåé. 
À çà ïëàíîì ùå ðîá³ò íà 1,8 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü, ÿêèõ ôàêòè÷íî 
íåìàº, — ñêàçàâ äèðåêòîð ÆÅÊó 
¹ 12 Âàëåð³é Ìàëü÷åíêî.

ТАРИФИ — 2012. Çà ñëîâàìè äè-
ðåêòîðà äåïàðòàìåíòó ÆÊÃ Ðî-
ìàíà Ôóðìàíà, ïëàòà ÆÅÊàì 
çà óòðèìàííÿ áóäèíê³â íå çì³íþ-
âàëàñÿ ùå ç 2012 ðîêó. Ó ìèíóëî-
ìó ðîö³ òàðèô òðîõè ï³äíÿëè, áî 
çðîñëà âàðò³ñòü åëåêòðèêè: íà 8% 
äëÿ æèòåë³â áóäèíêó áåç ë³ôòà 
òà íà 15% äëÿ â³ííè÷àí, ùî ìà-
þòü ë³ôò â áàãàòîïîâåðõ³âö³ (goo.
gl/FjWdno). Àëå öüîãî ìàëî, ùîá 
ïîêðèòè âñ³ âèòðàòè íà ïîòî÷í³ ðå-
ìîíòè òà îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíê³â.

— Ó ñòàðèõ òàðèôàõ ÆÅÊ³â âàð-
ò³ñòü ðóáåðî¿äó äëÿ äàõ³â çàêëàäåíà 
íà ð³âí³ 21,5 ãðèâí³ çà êâàäðàòíèé 
ìåòð. À íà ðèíêó ö³íà ìàòåð³àëó — 
45 ãðèâåíü çà ìåòð. Ó òàðèô³ ôàð-
áà çàêëàäåíà íà ð³âí³ 17,87 ãðèâí³, 
à ðåàëüíî âîíà êîøòóº ì³í³ìóì 
44 ãðèâí³. Âàðò³ñòü îáñëóãîâóâàí-
íÿ çðîñëà ç³ 465 äî 855 ãðèâåíü 
íà ì³ñÿöü. Ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà — 
ç 1098 äî 3200 ãðèâåíü, — ðîçïîâ³â 
Ôóðìàí.

ЗА ЩО ПЛАТИТИМО? Äo 
ïoñëóã ïo óòðèìaííþ áàãàòî-
ïîâåðõ³âîê âõoäèòü: ïðèáèðaííÿ 
ïðèáóäèíêoâo¿ òåðèòoð³ ¿ , 
ïðèáèðaííÿ ñõoäoâèõ êë³òèí, òåõ-
í³÷íå oáñëóãoâóâaííÿ âíóòð³øíüo-
áóäèíêoâèõ ñèñòåì, äåðaòèçaö³ÿ, 
äåç³íñåêö³ÿ, oáñëóãoâóâaííÿ 
äèìo âåíòèëÿö³éíèõ êaíaë³â, òåõ-
í³÷íå oáñëóãoâóâaííÿ òa ïoòo÷íèé 
ðåìoíò ìåðåæ åëåêòðo ïoñòa÷aííÿ 
òa åëåêòðooáëaäíaííÿ, ïoòo÷íèé 
ðåìoíò, ïðèáèðaííÿ ñí³-
ãó, ïoñèïaííÿ ïðèáóäèíêoâo¿ 
òåðèòoð³¿, oñâ³òëåííÿ ì³ñöü 
çaãaëüíoão êoðèñòóâaííÿ ³ 
ï³äâaë³â. Ó áóäèíêaõ, äå º ë³ô-
òè, — äî òaðèôó âõoäèòü ïoñëóãa 
ç ¿õ òåõí³÷íoão oáñëóãoâóâaííÿ.

Ëþäè ñïëà÷óâàòèìóòü çà íàäàí³ 
ïîñëóãè, à íå çà «ïîâ³òðÿ». Óñ³ 
íaðaõóâaííÿ çä³éñíþþòüñÿ ï³ñëÿ 
ï³äïèñaííÿ aêòó âèêoíaíèõ ðoá³ò 
ça ì³ñÿöü ñòaðøèì aáo òðüoìa 
³íøèìè ìåøêaíöÿìè áóäèíêó.

Çàóâàæèìî, ùî Â³ííèöÿ — 
íå ºäèíå ì³ñòî, äå ç ïî÷àòêó 
ïîòî÷íîãî ðîêó ïåðåãëÿíóëè ³ñ-
íóþ÷³ òàðèôè. Ó êâ³òí³ ëüâ³â'ÿíè 
ñïëà÷óþòü çà ïîñëóãè 3,40 ãðèâ-
í³, ó Òåðíîïîë³ — 3,47 ãðèâí³, 
à ó ×åðêàñàõ òàðèôè çì³íèëè ùå 
â ìèíóëîìó ðîö³ — 4,07 ãðèâí³ 
çà êâàäðàòíèé ìåòð.

У мерії відзначають, що 68% 
мешканців Вінниці не відчу-
ють змін тарифу. Більшу плату 
за утримання багатоповерхівок 
покриє субсидія.
— Мешканці 79 тисяч домово-
лодіннь, що отримують суб-
сидію, не відчують збільшення 
тaрифів, зa рaхунoк тoгo, щo 
вoни oтримують субсидії. Лю-
дям, що не отримують субсидії, 
прошу поставитися до збільшен-
ня тарифу із розумінням. Щoб 

зaбезпечити нормальну екс-
плуатацію багатоповерхівок, 
неoбхіднo регулярно прoвoдити 
плaнoві пoтoчні ремoнти. Кoли 
немaє кoштів, відбувaється 
знoшення, і тoді ми стрaждaємo 
від неoбхіднoсті aвaрійних 
віднoвлень. Спoдівaємoсь, 
щo житлoвo-експлуaтaційні 
кoнтoри нaдaвaтимуть дійснo 
якісні пoслуги, — прoкoментувaв 
рішення зaступник міськoгo 
гoлoви Влaдислaв Скaльський.

Субсидіанти не відчують здорожчання



ПРЕС-СЛУЖБА 
АН «ОЛІМП»

Ùîðîêó â Áîëãàð³¿ ê³ëüê³ñòü 
óêðà¿íñüêèõ òóðèñò³â íåâïèí-
íî çðîñòàº. Òàê, íàïðèêëàä, 
çà îñòàíí³ ï'ÿòü ðîê³â ê³ëüê³ñòü 
óêðà¿íö³â â Áîëãàð³¿ çðîñëà â ÷î-
òèðè ðàçè! ²íòåðåñ äî Áîëãàð³¿ 
ïðîäèêòîâàíèé ð³çíèìè ñïðè-
ÿòëèâèìè ôàêòîðàìè — ìîæëè-
â³ñòü ³íâåñòèö³é, äîñòóïí³ ö³íè 
íà íåðóõîì³ñòü, íèçüê³ âèòðàòè 
íà ïðîæèâàííÿ, âñå öå äåøåâøå 
í³æ â Óêðà¿í³, ïðåêðàñí³ óìîâè 
äëÿ ñ³ìåé ç ìàëåíüêèìè ä³òüìè.

Â îñòàíí³ äåê³ëüêà ðîê³â âàð-
ò³ñòü áîëãàðñüêî¿ íåðóõîìîñò³ 
ñòàëà ùå äîñòóïí³øîþ. Çðîçóì³â-
øè, ùî âëàñíèé ä³ì íà ìîð³ — 
öå ö³ëêîì ðåàëüíî, óêðà¿íö³ ïî-
÷àëè àêòèâíî ñêóïîâóâàòè æèòëî 
â Áîëãàð³¿. ßêùî ðàí³øå ëþäè 
êóïóâàëè êâàðòèðè ò³ëüêè äëÿ 
ñåáå ç ìåòîþ ñ³ìåéíîãî â³äïî-
÷èíêó, òî çàðàç âñå á³ëüøå ëþäåé 
ö³êàâëÿòüñÿ ìîæëèâ³ñòþ äîäàò-
êîâîãî çàðîá³òêó çà äîïîìîãîþ 
çäà÷³ æèòëà â îðåíäó.

Íàéá³ëüøîþ ïîïóëÿðí³ñòþ 
ñåðåä óêðà¿íö³â êîðèñòóºòüñÿ 
íåðóõîì³ñòü â æèòëîâèõ êîìï-
ëåêñàõ «Harmony Suites». Òóò 

ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè ìîæóòü 
íå ëèøå îðåíäóâàòè êâàðòèðó 
íà ÷àñ â³äïî÷èíêó, àëå é çà áà-
æàííÿ ïðèäáàòè ¿¿. À öå ÷óäîâà 
ìîæëèâ³ñòü â³äïî÷èâàòè âæå 
ó âëàñí³é îñåë³ â áóäü-ÿêèé ÷àñ 
³ íå ñïëà÷óâàòè îðåíäó, ÿêà ÿê 
íå ÿê, àëå «á’º ïî êèøåí³».

Ñàìå òîìó, ë³äåð ñåðåä áîë-
ãàðñüêèõ çàáóäîâíèê³â êîìïàí³ÿ 
«Harmony Suites» äàðóº â³ííè-
÷àíàì ïðèºìíèé áîíóñ — áåç-
êîøòîâíå ïðîæèâàííÿ â êîìï-
ëåêñ³ ïðîòÿãîì òèæíÿ*.

Â³ííè÷àíè, ÿê³ âæå â öåé ë³ò-
í³é ñåçîí õî÷óòü â³äïî÷èâàòè ³ 
çàðîáëÿòè, ìîæóòü â³äâ³äàòè Áîë-
ãàð³þ ç îçíàéîì÷îþ ïî¿çäêîþ, 
ÿêó âæå â òðàâí³ îðãàí³çîâóþòü 
ïðåäñòàâíèêè áîëãàðñüêî¿ êîì-
ïàí³¿ çàáóäîâíèêà íåðóõîìîñò³ 
«Harmony Suites» ó Â³ííèö³.

Òðàâåíü — ïðåêðàñíà ïîðà 
äëÿ âèâ÷åííÿ ïàì'ÿòîê Áîëãà-
ð³¿, çíàéîìñòâà ç ìàëüîâíè÷îþ 
ïðèðîäîþ ³ óí³êàëüíîþ êóõ-
íåþ êðà¿íè. Â öåé ÷àñ ïîãîäà 
â Áîëãàð³¿ ïî-âåñíÿíîìó êâ³òó÷à, 
òåïëà ³ ëàã³äíà. Ì³ñòà ïîòîïà-
þòü â êâ³òàõ, à ïëÿæ³ ÷îðíî-
ìîðñüêîãî óçáåðåææÿ ãîòóþòü-
ñÿ äî ïðèéîìó ïåðøèõ ãîñòåé. 
Îðãàí³çàòîðè àêö³¿ íàãàäóþòü, 

ùî â öþ ïîðó êóïàòèñÿ â ìîð³ 
ùå äîñèòü õîëîäíî, àëå çàãîðÿòè 
âæå ìîæíà, òîìó âàðòî çàõîïèòè 
â äîðîãó ñîíöåçàõèñíèé êðåì.

— Ï³ä ÷àñ îçíàéîì÷î¿ ïî¿çäêè 
â³ííè÷àíè çìîæóòü íå ò³ëüêè â³ä-
ïî÷èòè â ñîíÿ÷í³é Áîëãàð³¿, à é 
îãëÿíóòè àïàðòàìåíòè ðîçê³ø-
íîãî êîìïëåêñó, ïîæèòè â³êåíä 
â çàòèøí³é êâàðòèð³ òà çà áà-
æàííÿ ïðèäáàòè ¿¿ áåç ïåðåïëàò 
íàïðÿìó â³ä çàáóäîâíèêà, — êà-
æóòü â ïðåäñòàâíèöòâ³ «Harmony 
Suites». — Ìè îðãàí³çîâóºìî ïî-
¿çäêè â Áîëãàð³þ äëÿ óñ³õ â³ííè-
÷àí, ÿê³ ö³êàâëÿòüñÿ ïðèäáàííÿì 
êâàðòèðè â êîìïëåêñ³ «Harmony». 

Òîìó, õòî ï³ñëÿ ïî¿çäêè âèð³øèòü 
ïðèäáàòè êâàðòèðó, ìè êîìïåí-
ñóºìî óñ³ âèòðàòè çà ÷àñ ïåðåáó-
âàííÿ â Áîëãàð³¿. Òàêèì ÷èíîì 
äëÿ íîâèõ âëàñíèê³â àïàðòàìåíò³â 
òèæäåíü â³äïî÷èíêó ó ö³é ñîíÿ÷-
í³é êðà¿í³ áóäå áåçêîøòîâíèé.

Îñü ùî êàæå ïðî òàìòåøí³é 
â³äïî÷èíîê â³ííè÷àíèí Ìèêîëà 
Êîâàëü÷óê, ÿêèé íå òàê äàâíî 
ñòàâ âëàñíèêîì æèòëà â Áîëãàð³¿: 
«Ìèíóëîãî ðîêó ìè ñêîðèñòàëè-
ñÿ àêö³ºþ â³ä çàáóäîâíèêà ³ ïî-
¿õàëè óñ³ºþ ðîäèíîþ â³äïî÷èâàòè 
íà Ñîíÿ÷íèé áåðåã. Ç ïåðøîãî 
äíÿ öåé êóðîðò íàñò³ëüêè çàêî-
õàâ â ñåáå, ùî äîâãî ç ïðèäáàí-

íÿì êâàðòèðè ìè íå âàãàëèñÿ. 
Ä³òè â çàõâàò³, ìàþòü äå ãðàòè-
ñÿ ³ îçäîðîâëÿòèñÿ. Ùîäî æèò-
ëà, òî ìè êóïèëè äâîê³ìíàòíó 
êâàðòèðó. Ïî ö³í³ âîíà âèéøëà 
íàâ³òü äåøåâøîþ, í³æ íàì ïðî-
ïîíóâàëè êóïèòè íà ïåðø³é ë³í³¿ 
ó íàñ â Îäåñ³. À ùå òóò áàãàòî 
óêðà¿íö³â ³ öå íå ìîæå íå ðà-
äóâàòè! Çà ìèíóëîð³÷íèé ë³òí³é 
ñåçîí ìè îòðèìàëè ãàðíèé ïðè-
áóòîê ç îðåíäè. Öüîãî ðîêó ðîç-
ðàõîâóºìî íà ùå á³ëüøèé, òàê 
ÿê ê³ëüê³ñòü òóðèñò³â çðîñòàº».

Òàêîæ â ïðåäñòàâíèöòâ³ 
«Harmony Suites» çàïåâíÿþòü, 
ùî íàìàãàþòüñÿ ï³äëàøòóâàòèñÿ 
ï³ä ïîòðåáè é ô³íàíñîâ³ ìîæëè-
âîñò³ êîæíîãî. À òîìó ìîæëèâ³ 
³íäèâ³äóàëüí³ îçíàéîì÷³ ïî¿çäêè 
â çðó÷íèé äëÿ êë³ºíòà ÷àñ. Çîêðå-
ìà, îðãàí³çàòîðè äîïîìàãàþòü ç 
îôîðìëåííÿì â³ç. Îòðèìàòè êîí-
ñóëüòàö³þ ùîäî ïðèäáàííÿ íåðó-
õîìîñò³ òà çàïèñàòèñÿ íà îçíà-
éîì÷èé òóð â ñîíÿ÷íó Áîëãàð³þ 
â³ííè÷àíè ìîæóòü â ÒÐÖ «Ìå-
ãàìîëë» á³ëÿ ôîíòàíó, íà ñàé-
ò³ http://vozlemorya.com, àáî æ 
çà òåëåôîíîì 099-900-09-90.
Òåëåôîíóéòå âæå çàðàç, ùîá ä³-
çíàòèñÿ ùå á³ëüøå ïðî ùàñëèâå 
æèòòÿ â Áîëãàð³¿!

Вінничанам дали можливість придбати квартиру 
в Болгарії, яку вони орендують під час відпочинку
БЛОГ
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простір для особистої думки

ДІАНА МОРОЗ, ВОЛОНТЕР
Дорогі друзі, партнери, колеги, однодумці!
13 травня стартує грандіозний благодійний проект «Здорова 
нація — нація переможців», організований Українським 
Волонтерським Рухом для дітей-сиріт з нашої області. Долучайтеся.

397071

ВІТАЛІЙ ПАВЛОВСЬКИЙ, 
КЕРІВНИК ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕВІЗІЯ ВЛАДИ»

24 êâ³òíÿ ïðåäñòàâíèêè 
ÃÎ Àâòîìàéäàí ïðè¿õàëè, ùîá 

ïåðåâ³ðèòè â³äïîâ³äí³ñòü åëåêòðîííèõ 
äåêëàðàö³é òà ðåàëüíèõ "æèëèõ êîìïëåê-
ñ³â" íàøèõ ñóää³â ç Â³ííè÷÷èíè! Ïåðå-
â³ðÿòèìóòü ö³ëèé òèæäåíü. ß ç ðàä³ñòþ 
ñóïðîâîäæóâàâ íàøèõ ñòîëè÷íèõ ãîñòåé 
òà, âëàñíå, ï³äêàçóâàâ ïðî îä³îçí³ñòü äå-
ÿêèõ ³ç çàïëàíîâàíîãî ñïèñêó.

Îñü òàê æèâóòü ñóää³… íàø³ ÷åñí³, ïî-
ðÿäí³, ñâ³òë³ ãîëîâè! Çà ìåæåþ á³äíîñò³..

ßê ïðèêëàä ìíîþ îá³öÿíèé Ìèêî-
ëà Ìèêîëàéîâè÷ Ãîí÷àðóê, îñîáëèâèé 
áîðåöü ç "ï'ÿíèìè âîä³ÿìè" òà ìàéñòåð 
ïî çàòÿãóâàííþ ñïðàâ á³ëüøå í³æ íà òðè 
ì³ñÿö³. Íàáóòà çåìëÿ íèì òà äðóæèíîþ 
â îäèí äåíü ñêëàäàº, çã³äíî ç äåêëàðàö³-
ºþ, 20 000 000 ì2 íà íüîãî òà ñò³ëüêè æ 
20 000 000 ì2 íà äðóæèíó. ² öå ò³ëüêè çåìëÿ.

Ïîêè ùî, ïî Â³ííèö³ òà îáëàñò³ çá³ð 
ìàòåð³àëó, à ïóáë³êàö³ÿ âèêîíàíî¿ ðîáîòè 
òà àíàë³òèêà çãîäîì... Î÷³êóéòå!)

Íàø³ ãîëîâí³ àóäèòîðè Îëåã Ïó-
øàê, Æåíÿ Ãîëóáåíêî ïîÿñíèëè ìåòó 
òà ö³ëü ñâîº¿ ðîáîòè, ùî ïðîâîäèòü 
ö³ëà êîìàíäà îäíîäóìö³â. Êàæóòü, ùî 
Âñåóêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ «Àâòîìàé-
äàí» — PROSUD, º ñâîºð³äíîþ ðåâ³ç³ºþ 
ñóäîâî¿ ñèñòåìè. Íà ¿õ ñàéò³ ç³áðàíà 
ìàêñèìàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî êîæ-
íîãî ç 7562 ñóää³â â Óêðà¿í³. À ñàìå: 
äåêëàðàö³ÿ ñóää³, ñòàòèñòè÷íà ³íôîðìà-
ö³ÿ ùîäî éîãî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
â³äîìîñò³ ïðî ìàéíî òà ñòàòêè ïåâíèõ 
ñóää³â. Òàê ÿê ñóää³ º îäí³ºþ ç íàé-

á³ëüø çàêðèòèõ òà îäíî÷àñíî íàéá³ëüø 
ñõèëüíèõ äî êîðóïö³¿ «êàñò». Äëÿ öüîãî 
âîíè àíàë³çóþòü äåêëàðàö³¿ ñóää³â òà ¿õ 
ðîäè÷³â, ïåðåâ³ðÿþòü â³äîìîñò³ ç ìàéíî-
âèõ ðåºñòð³â, øóêàþòü íåâ³äïîâ³äíîñò³ 
òà â³äêðèâàþòü ö³ äàí³ äëÿ êîæíîãî â³ä-
â³äóâà÷à äàíîãî ñàéòó. Ó ðàç³ æ âèÿâëåí-
íÿ íåâ³äïîâ³äíîñò³ ì³æ çàäåêëàðîâàíèì 
òà ðåàëüíèì ìàéíîì ó ïåâíîãî ñóää³, 
íà íüîãî ÷åêàòèìå «àíòèêîðóïö³éíèé 
â³çèò» ïðåäñòàâíèê³â «Àâòîìàéäàíó» òà 
áóäóòü íåãàéíî íàïèñàí³ çàÿâè äî â³ä-
ïîâ³äíèõ îðãàí³â.

Автомайдан приїхав перевіряти статки суддів
БЛОГ
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Немає слів від обурення!!!... Знову неприємна новина по Мурах. У черговий раз тендер по 
невідкладних роботах на пам’ятці закінчився безрезультатно. Причина, наскільки я зрозумів, 
все та ж — проблеми з документацією у потенційних виконавців. Новий тендер – це відстрочка 
ще як мінімум на місяць! І це в той час, як релігійна громада Спасо-Преображенського 
кафедрального собору кожен день докладає зусиль, аби прискорити роботи. За кілька днів до 
Пасхи митрополит Симеон звернувся до голови міської ради Сергія Моргунова з клопотанням 
прибрати лінії електропередач та зв'язку зі стін Муру, яких з боку вулиці Монастирської – ціле 
павутиння. А також стовпи, які спотворюють зовнішній вигляд пам’ятки і будуть заважати 
проведенню запланованих робіт. А тут… Ця новина про зрив тендеру, як грім з ясного неба. 
Кому вигідне затягування з роботами на Мурах? Невже немає фахових і компетентних 
організацій, які б нарешті взялися за роботу? А може причина в іншому?..

Взагалі на районі життя інше, повільніше, розміреніше… Будучи в особистих справах, 
паралельно іще прийшлось поспілкуватись із представниками громади та визначити 
проблемні питання із місцевими депутатами. Проблеми, як і в деяких ОТГ, стали перед 
громадою доволі цікаві. Молодь не проти спробувати свої сили, старше покоління — 
не поступається, відповідно — значний відсоток молоді. Кошти є, громада боїться брати 
відповідальність, відповідно не може прийти до єдиного рішення. Одне чіпляє інше і як 
наслідок — навіть та купка доволі молодих депутатів не може спрямувати кошти на розвиток 
місцевої громади та їм приходиться «із боєм» хоча б щось робити (для прикладу — нарешті 
повністю освітлені вулиці за не один десяток років).
Є і позитив. Почалось істотне відновлення культурної спадщини, хоча й і за допомогою 
іноземного донорства.

Владислав Демченко
секретар єпархіального управління Вінницької єпархії УПЦ (МП)    

Ельвіра Мрясова
Голова правління Асоціації «ОСББ Вінниччини»    

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067) 1079091 

Ó ð³äíèõ çà-
ãèáëîãî êàï³òàíà 
Þð³ÿ Áàðàøåíêà 

âèíèêëà ï³äîçðà, ùî ñóäìåäåê-
ñïåðò íå ðîáèâ ðîçòèíó ò³ëà çà-
ãèáëîãî. Íà ï³äñòàâ³ ÷îãî òîä³ â³í 
ä³éøîâ âèñíîâêó ïðî ñàìîãóáñòâî 
îô³öåðà? Ó â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³ òà-
êî¿ ñàìî äóìêè: «Ñàìîãóáñòâî. 
Óõèëèâñÿ â³ä ñëóæáè øëÿõîì ñà-
ìîóøêîäæåííÿ». Òàê çàïèñàíî 
ó ðåçóëüòàòàõ ðîçñë³äóâàííÿ. Âè-
õîäèòü, îô³öåð «ñàìîóøêîäèâñÿ», 
ùîá íå ñëóæèòè?!

Þð³ÿ Áàðàøåíêà ïîõîâàëè 
6 ñåðïíÿ ìèíóëîãî ðîêó ó ñåë³ 
Ìàíüê³âêà Áåðøàäñüêîãî ðàéîíó. 
Ñóäìåäåêñïåðò ó ñâîºìó âèñíî-
âêó çàçíà÷èâ, ùî íå âèêëþ÷àº 
ñàìîãóáñòâà: «Âðàõîâóþ÷è õà-
ðàêòåð ðàí, íå âèêëþ÷åíà ìîæ-
ëèâ³ñòü ¿õ óòâîðåííÿ âíàñë³äîê 
ïîñòð³ë³â ç àâòîìàòè÷íî¿ çáðî¿ 
âëàñíîðó÷». Ð³äí³ ïåðåêîíàí³, ùî 
÷îëîâ³ê íå ì³ã âèïóñòèòè â ãî-
ëîâó ï’ÿòü (!) êóëü. Ïðè÷îìó, ç 
ð³çíèõ ì³ñöü — òðè ïîñòð³ëè çðî-
áëåíî ãîðèçîíòàëüíî, ç³ ñêðîí³, 
äâà âåðòèêàëüíî — ç ï³äáîð³ääÿ. 
Âñ³ êóë³ ïðîéøëè íàâèë³ò, òîáòî 
çàëèøèëè 10 ðàí.

А ДЕ Ж ШВИ? Êîëè äîíüêà çà-
ãèáëîãî ïðè¿õàëà øóêàòè ïðàâäó 
â Ëóãàíñüêó îáëàñíó ïðîêóðàòóðó 
(âîíà çíàõîäèòüñÿ ó ì³ñò³ Ñºâº-
ðîäîíåöüê), ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ¿¿ 
çàïèòàëè, ÷è áà÷èëà øâè íà ò³ë³ 
ïîê³éíîãî.

— Í³, íå áà÷èëà, — â³äïîâ³ëà 
ïàí³ Â³êòîð³ÿ.

— Âè íå ìîãëè ¿õ íå áà÷èòè, 

âîíè òîâñò³, — ïî÷óëà ó â³äïîâ³äü 
â³ä êåð³âíèêà â³ää³ëó Ëóãàíñüêî¿ 
ïîë³ö³¿ Òåòÿíè Êàâåð³íî¿. — Îäèí 
ìàâ áóòè íà ãîëîâ³, äðóãèé íà ò³ë³.

Â³êòîð³ÿ ïîÿñíèëà ñï³âðîç-
ìîâíèö³, ùî ïåðåä ïîõîâàííÿì 
ñâÿùåíèê ïðîñèâ íà÷åïèòè õðåñò 
íà øèþ òàòîâ³. «Ìè ðîçñò³áíóëè 
îäÿã íà ãðóäÿõ, ïðèï³äíÿëè ãîëî-
âó, àëå í³ íà ãðóäÿõ, í³ íà ãîëî-
â³ í³ÿêèõ øâ³â íå áóëî âèäíî». 
Ïîâåðíóâøèñü äîäîìó, äîíüêà 
ç ð³äíèìè ïåðåãëÿíóëè â³äåî ç 
ïîõîðîíó. Ìàêñèìàëüíî çá³ëüøè-
ëè êàäðè, ùîá êðàùå ðîçãëåä³òè 
ñë³äè íà ãîëîâ³. Ó ïîê³éíîãî áóëè 
çàëèñèíè, âîëîññÿ íå çàâàæàëî 
ïåðåãëÿäó. Äîíüêà êàæå, ï³ä ÷àñ 
ïðîùàííÿ ç òàòîì êëàëà ðóêó 
íà ãîëîâó, ïðèïàäàëà ãóáàìè — 
ÿêáè áóëè øâè, íå ìîãëà á ¿õ 
íå â³ä÷óòè.

Çà ñëîâàìè ïàí³ Â³êòîð³¿, âîíè 
ïèñàòèìóòü çâåðíåííÿ ó Ãåíï-
ðîêóðàòóðó ç âèìîãîþ ïðîâåñòè 
ïîâòîðíó åêñïåðòèçó. Â³äñòîÿòè 
äîáðå ³ì’ÿ áàòüêà — ñïðàâà ¿õíüî¿ 
÷åñò³. Ñòâåðäæóº, ùî ï³ä ÷àñ ðîç-
ñë³äóâàííÿ íå âñòàíîâëåíî é äåÿê³ 
³íø³ ôàêòè, ÿê³ ìîãëè á ïðîëèòè 
ñâ³òëî íà òå, ùî ñòàëîñÿ ó òîé 
òðàã³÷íèé äåíü 3 ñåðïíÿ 2016-ãî. 
Çàêðèâàâëåíîãî ðîòíîãî çíàéøëè 
íåïîäàë³ê â³ä ì³ñòà Ïîïàñíà.

«УХИЛИВСЯ ВІД СЛУЖБИ ШЛЯ-
ХОМ САМОУШКОДЖЕННЯ». 
— ×îìó ñë³ä÷à íå äîïèòàëà òèõ, 
õòî ïåðøèì âèÿâèâ áàòüêà ç ïðî-
ñòðåëåíîþ ãîëîâîþ? — ïðîäî-
âæóº äîíüêà çàãèáëîãî. — Íàì 
â³äîìî ïðî äâ³ âåðñ³¿. ßêà ç íèõ 
ïðàâèëüíà, íå çíàþ. Â îäí³é ñêà-
çàíî, ùî á³éö³ ïî÷óëè ïîñòð³ë, 
ïðèá³ãëè íà ïîçèö³þ, ïîáà÷èëè 

РОДИНА ЗАГИБЛОГО БІЙЦЯ  
ВИМАГАЄ РОЗКОПАТИ ЙОГО МОГИЛУ
Не вірять  Ексгумації тіла вимагають 
рідні загиблого вчителя Юрія Барашенка, 
який служив командиром роти 
59-го мотопіхотного батальйону. 
Для чого відкривати труну?

ïîðàíåíîãî, âèêëèêàëè øâèäêó 
³ òà çàáðàëà áàòüêà â Ïîïàñíÿí-
ñüêó ë³êàðíþ. Ó ðîçñë³äóâàíí³, 
ùî éîãî ïðîâîäèëà â³éñüêîâà 
÷àñòèíà, ñêàçàíî, ùî äî ë³êàð-
í³ éîãî äîïðàâèëè â³éñüêîâ³. 
Íà ì³ñö³ ïîðàíåííÿ íàäàëè äîïî-
ìîãó, à òîä³ â³äâåçëè â ñòàö³îíàð. 
Ùå ñêàçàíî, ùî çäàâàëè êðîâ äëÿ 
éîãî ïîðÿòóíêó.

Êîï³þ ðîçñë³äóâàííÿ, ÿêå 
ïðîâîäèëà â³éñüêîâà ÷àñòèíà, 
¿é íàäàëè ò³ëüêè ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
ó ñïðàâó âòðóòèëàñÿ Áåðøàäñüêà 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ. Ñòàëîñÿ öå 
÷åðåç ÷îòèðè ì³ñÿö³ ç ÷àñó çàãèáå-
ë³ áàòüêà. Äî òîãî íà âñ³ ïðîõàííÿ 
ó ÷àñòèí³ â³äïîâ³äàëè â³äìîâîþ. 
Ùå é äîð³êàëè, ìîâëÿâ, òóò â³-
éíà, à âè ãðîøåé õî÷åòå. «² öå ç 

òàêèìè ëþäüìè ñëóæèâ áàòüêî! — 
íå ñòðèìóº ñë³ç äîíüêà. — Öå òàêå 
ó íèõ ñòàâëåííÿ äî íàñ, ðîäèíè 
çàãèáëîãî».

— Óõèëèâñÿ â³ä íåñåííÿ ñëóæ-
áè øëÿõîì ñàìîóøêîäæåííÿ, — 
òàêà ôðàçà º ó âèñíîâêó â³éñüêî-
âî¿ ÷àñòèíè ïðî çàãèáåëü áàòü-
êà. — Âèõîäèòü, â³í çàñòðåëèâñÿ, 
ùîá íå ñëóæèòè?Òà áàòüêî âçàãàë³ 
ìàâ ïðàâî íå éòè â ÀÒÎ, áî ïðà-
öþâàâ ó÷èòåëåì íà ïîâíó ñòàâêó.

Íå âñòàíîâëåíî ùå îäèí ôàêò. 
Ó ÿêîìó ïîëîæåíí³ çàñòàëè ò³, 
õòî ïåðøèì ïîáà÷èâ ïîðàíåíîãî 
îô³öåðà — ó ñèäÿ÷îìó, ÷è ëåæà-
÷îìó. Åêñïåðòèçè îäÿãó çàãèáëîãî 
îô³öåðà äîòåïåð íå ïðîâåäåíî. 
Òàê ñòâåðäæóº ñï³âðîçìîâíèöÿ. 
Âîíà ñàìà ðîçøóêóâàëà, äå â³é-
ñüêîâà ôîðìà áàòüêà. Áî â ë³êàðí³ 
çàïèñàíî, ùî éîãî ïðèâåçëè áåç 
îäÿãó. Çà ¿¿ íàïîëÿãàííÿì ôîðìó 
ðîçøóêàëè ³ ò³ëüêè òåïåð, ÷åðåç 
ñ³ì ì³ñÿö³â ïåðåäàëè.

МАІС СОЛОГУБ, 
ЮРИСТ, ЗАВІДУВАЧ 
БЕРШАДСЬКОГО 
ВІДДІЛЕННЯ БЮРО 
СУДОВО-МЕДИЧНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ, ЛІКАР

—  С у д о в о - м е -
дична експертиза передбачає 
обов’язковий розтин тіла. При-
чому, робиться це у трьох по-
рожнинах. Якщо хоча б в одній 
з них дослідження не прове-
дено, експертиза вважається 
не виконаною. Після розтину 
залишається товстий шов. Його 

не можна не побачити або від-
чути під рукою. Рідні загиблого 
Юрія Барашенка стверджують, 
що не бачили на тілі і на голові 
швів. Тому справедливо вимага-
ють повторної експертизи. Адже 
висновки експерта ґрунтуються 
на результатах розтину. Як тільки 
відкриють труну, експерт одразу 
зможе встановити: проводився 
розтин, чи ні. Повторну експер-
тизу, згідно з законом, проводить 
інший експерт або група експер-
тів. Її обов’язково виконують 
в стаціонарних умовах.

Лікарське свідоцтво про смерть, 
виписане без проведення розти-
ну, це злочин. Не можу стверджу-
вати, чи проводили розтин у ситу-
ації із загибеллю Юрія Барашенка, 
бо не маю для цього достатньо 
фактів. Хоча низку помилок за-
значив у документі, що має назву 
«окрема думка». Його передали 
слідчому. З багатолітньої прак-
тики знаю, що розтин можуть 
не робити у двох випадках: че-
рез службову недбалість експерта 
або внаслідок змови групи осіб 
з метою приховування злочину.

Як тільки відкриють труну, одразу стане відомо: був розтин, чи ні 
Сім’я загиблого не отримала жод-
ної гривні компенсації. За само-
губство не передбачено її ви-
плачувати. У селі Маньківка, де 
проживав Юрій Барашенко, люди 
прийшли до сільського голови з 
вимогою скликати сесію і схід села. 
За словами сільського голови 
Григорія Вербецького, прийняли 
звернення до народного депутата 
по їхньому округу Миколи Кучера 
з вимогою сприяти в об’єктивному 
розслідуванню. Донести їхню про-
позицію до Генпрокурора і Голов-
ного військового прокурора. Під 

зверненням підписалися понад 
дві тисячі односельців. Такі само 
збори і сесія відбулися у сусідньо-
му селі Красносілка, де працював 
загиблий. Там першими зібралися 
вчителі школи. За словами сіль-
ського голови Юрія Пустовіта, 
громада надіслала своє звернен-
ня до Генпрокурора та Головного 
військового прокурора.
— У Юрія не було жодних під-
став для самогубства, — ствер-
джують земляки. — У нього гарна 
сім’я. Дочекався внука. Поспішав 
на ювілей до дружини…

Понад 2000 земляків добиваються правди 

— Ó ö³é ñïðàâ³ çàïèòàíü á³ëü-
øå, í³æ â³äïîâ³äåé, — êàæå Â³-
êòîð³ÿ. — Êîëè ñòàëàñÿ á³äà, 
íàì çàòåëåôîíóâàëè ³ ñêàçàëè, 
ùî áàòüêî ïîðàíåíèé, îäíà êóëÿ 
ïðîéøëà íàâèë³ò, çàðàç â³í ó ë³-
êàðí³, á³éö³ çäàþòü êðîâ, ìîâ-
ëÿâ, âñå áóäå äîáðå. Íàñïðàâä³ 
âèÿâèëîñÿ, ùî ïîñòð³ë³â áóëî 
íå îäèí, à ï’ÿòü. Íåçðîçóì³ëî, 
ÿê ç òàêèìè ïîðàíåííÿìè ó ãî-
ëîâó ëþäèíà ìîãëà çàëèøàòèñÿ 
òðèâàëèé ÷àñ æèâîþ — ç îá³äó 
³ äî 20-¿ âå÷îðà? Ìè íå ñë³ä÷³ é 
íå åêñïåðòè, àëå ï’ÿòü ïîñòð³ë³â 
ç àâòîìàòà ÀÊÑ-74 ³ áàòüêî ùå 
áóâ æèâèé ìàéæå ø³ñòü ãîäèí?..

НА ЕКСПЕРТИЗУ ПОВЕЗЛИ 
В ІНШУ ОБЛАСТЬ, «БО ТАК 
ХЛОПЦІ ПОПРОСИЛИ». Ç Ïî-
ïàñíî¿, öå Ëóãàíñüêà îáëàñòü, 
ò³ëî íàïðàâèëè íà åêñïåðòèçó 

ó Áàõìóò Äîíåöüêî¿ îáëàñò³. Êîëè 
Â³êòîð³ÿ çàïèòàëà ó ñë³ä÷î¿ Ïî-
ïàñíÿíñüêîãî â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ 
Ìàðèíè Ñóõ³íî¿, ÷îìó âîíà äàëà 
íàïðàâëåííÿ ó ñóñ³äíþ îáëàñòü, 
òà â³äïîâ³ëà: «Ìåíå òàê ïîïðî-
ñèëè õëîïö³». Â³êòîð³ÿ êàæå, ùî 
íå ðîçóì³º, ÿê³ öå õëîïö³ ìîæóòü 
âïëèâàòè íà ä³¿ ñë³ä÷îãî. ² ÷è ìà-
þòü âîíè òàêå ïðàâî?

Äîâ³äêó ï³äïèñàâ ñóäîâî-ìå-
äè÷íèé åêñïåðò Áàõìóòñüêîãî 
â³ää³ëåííÿ Äîíåöüêîãî áþðî ñóä-
ìåäåêñïåðòèçè Ðóñëàí Ôåäîíþê. 
Ñëîâà «… íå âèêëþ÷åíà ìîæëè-
â³ñòü âëàñíîðó÷íîãî ïîñòð³ëó ç 
àâòîìàòè÷íî¿ çáðî¿» âèêëèêàëè 
øîê ó ð³äíèõ. Ïðîñò³øå êàæó÷è, 
åêñïåðò ïðèïóñêàº ôàêò ñàìîãóá-
ñòâà. Ó òàêå íå â³ðÿòü í³ ð³äí³, í³ 
â÷èòåë³ Êðàñíîñ³ëüñüêî¿ øêîëè, 
äå ïðàöþâàâ çàãèáëèé äî ìîá³ë³-
çàö³¿, í³ ò³, õòî çíàâ ïàíà Þð³ÿ.

Ð³äí³ íå â³ðÿòü 
ó ñìåðòü Þð³ÿ. 
Êàæóòü, ùî áóäóòü 
ïèñàòè çâåðíåííÿ 
â Ãåíïðîêóðàòóðó. 
Âèìàãàþòü åêñïåðòèçó 

Одні з останніх фото бійця Юрія Барашенка. Він загинув 
начебто від того, що зробив собі у голову п'ять пострілів



5
RIA, Ñåðåäà, 
26 êâ³òíÿ 2017

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР ФЕДОРИШЕН, ІСТОРИК
У Вінниці відбудеться мітинг-реквієм, присвячений 75-м роковинам масових 
розстрілів єврейського населення під час нацистської окупації Вінниці у 1942 
році. Захід відбудеться 28 квітня (п’ятниця) об 11.00 на території Меморіалу 
пам’яті жертв Голокосту («Вінницязеленбуд», вул. Максимовича, 24). 

ЗАСНОВНИК 
ГО «ВІЛЬНА 

ГРОМАДА» 
ВАЛЕРІЙ БОДНАРЧУК

Øàíîâíèé Âîëî-
äèìèðå Áîðèñîâè÷ó!  Óñ³, õòî ç 
Âàìè ïðàöþº, äîáðå çíàþòü Âàø 
ïðîôåñ³îíàë³çì, âèâàæåí³ñòü òà 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó ïèòàííÿõ, 
ùî ñòîñóþòüñÿ ðîçâèòêó êðà¿-
íè. Âè çíàºòå óñ³ ïîë³òè÷í³ òà 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïðîöåñè ³ 
òðèìàºòå ðóêó íà ïóëüñ³ ðåôîðì, 
ÿê³ âïðîâàäæóþòüñÿ ñüîãîäí³ â 
äåðæàâ³. Çíàþ, ùî ³ öå çâåðíåí-
íÿ íå çàëèøèòüñÿ ïîçà Âàøîþ 
óâàãîþ. Àäæå ïèòàííÿ, íà ÿêîìó 
ÿ õî÷ó àêöåíòóâàòè, âêðàé âàæëè-
âå äëÿ ñüîãîäåííÿ ³ ìàéáóòíüîãî. 
Éäåòüñÿ ïðî ðåôîðìó äåöåíòðà-
ë³çàö³¿, ÿêà íàðàç³ ïåðåáóâàº ï³ä 
äîñòàòíüî ñåðéîçíèìè çàãðîçàìè. 
² çàãðîç öèõ äâ³ – íåäîáðîñîâ³ñ-
í³ ÷èíîâíèêè íà ð³âí³ ðàéîííèõ 
àäì³í³ñòðàö³é òà ñ³ëüñüêèõ ðàä ³ 
íå÷åñí³ á³çíåñìåíè, ÿê³ åêñïëóà-
òóþòü ³ñíóþ÷èé ïîðÿäîê. Öå äâ³ 
êàòåãîð³¿ ëþäåé, ÿêèì âïðîâà-
äæåííÿ ðåôîðìè ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ íåâèã³äíå. Âîíè çíà-
õîäÿòüñÿ â àáñîëþòí³é ìåíøîñò³, 
àëå, íà æàëü, ñüîãîäí³ âîëîä³þòü 
àäì³í³ñòðàòèâíèì ðåñóðñîì. Ä³-
þ÷³ ãîëîâè ðàéîííèõ äåðæàâíèõ 

àäì³í³ñòðàö³é, ðàéîííèõ ðàä òà 
ñ³ëüñüê³ ãîëîâè, ÿê³ çíàõîäÿòü-
ñÿ ïðè âëàä³, í³êîëè íå áóäóòü 
çàö³êàâëåí³ ó áóäü-ÿêèõ çì³íàõ 
ñèñòåìè, àäæå òîä³ âîíè öþ âëàäó 
âòðàòÿòü. Ìàëî òîãî, îòðèìàâøè 
çàâäÿêè ðåôîðì³ âæå çàðàç ñóòòº-
âå çá³ëüøåííÿ äîõîä³â ì³ñöåâèõ 
áþäæåò³â, âîíè íàâìèñíå íå ïðî-
âîäÿòü îá’ºäíàííÿ ãðîìàä, ùîá 
ñàìîâ³ëüíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ âå-
ëèêèìè êîøòàìè. Äðóãà ãðóïà – 
ïîâ’ÿçàí³ ç ä³þ÷îþ âëàäîþ ì³ñöå-
â³ á³çíåñìåíè, ôåðìåðè, îðåíäàð³ 
çà áåçö³íü êîìóíàëüíèõ çåìåëü. 
Âîíè âæå îäíîãî ðàçó äîìîâè-
ëèñÿ ç ÷èíîâíèêàìè, ìîæëèâî, 

íàâ³òü êîðóïö³éíî, ³ äàë³ çàö³êàâ-
ëåí³ îðåíäóâàòè ïðèì³ùåííÿ òà 
çåìë³ çà áåçö³íü, âèñíàæóþ÷è 
´ðóíòè. Ïðè öüîìó ì³ñöåâèé 
áþäæåò îòðèìóº êîï³éêè, à ì³ã 
áè îòðèìóâàòè ì³ëüéîíè. Ïðî-
òèâíèêè äåöåíòðàë³çàö³¿ àêòèâ-
íî ðîçïîâñþäæóþòü ì³ôè ïðî 
òå, ùî äåöåíòðàë³çàö³ÿ – öå çëî 
äëÿ ãðîìàä. Ùî ñåëà çá³äí³þòü ³ 
íàñ ÷åêàº ñóö³ëüíèé õàîñ. Öüîìó 
òðåáà ³ ìîæëèâî ïðîòèñòîÿòè! ² 
ðîáèòè öå ïîâèíí³ ì³ñöåâ³ ë³äå-
ðè äóìîê, ãðîìàäñüê³ ä³ÿ÷³, àêòè-
â³ñòè. Ò³, õòî ãîâîðèòü ç ëþäüìè 
îäí³ºþ ³ ò³ºþ æ ñàìîþ ìîâîþ, 
ïðîñòî, íà ïðèêëàäàõ ïîÿñíþþ-
÷è ïåðåâàãè äåöåíòðàë³çàö³¿. ×èì 
øâèäøå äåðæàâà â îñîá³ óðÿäó 
çâåðíå óâàãó íà öþ ïðîáëåìó òà 
ïî÷íå âçàºìîä³ÿòè ç ì³ñöåâèìè 
ë³äåðàìè äóìîê, òèì øâèäøå 
ïðàâäèâà ³íôîðìàö³ÿ íàä³éäå 
äî ëþäåé. Òèì øâèäøå ëþäÿì 
âäàñòüñÿ ïîÿñíèòè, ùî ãðîìàäàì 
á³ëüøå íå òðåáà áóäå ÷åêàòè ìè-
ëîñò³ ç öåíòðó, ïðîñèòè âèä³ëåííÿ 
êîøò³â íà åëåìåíòàðí³ ïîòðåáè 
– øêîëè òà äèòÿ÷³ ñàäêè, äîðîãè 
òà óòåïëåííÿ áóäèíê³â, ÔÀÏè òà 
öåðêâè. Ëþäè ñòàíóòü ñïðàâæí³-
ìè õàçÿÿìè íà ñâî¿é çåìë³, ó ñâî-
ºìó ñåë³ òà ì³ñò³ òà çìîæóòü äî-
â³ëüíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ âëàñíèìè 

êîøòàìè, çì³íþþ÷è ñâîº æèòòÿ 
íà êðàùå. Ï³äòðèìêà ç áîêó óðÿäó 
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà àêòè-
â³ñò³â äàñòü ìîæëèâ³ñòü âòèõîìè-
ðèòè «ä³ÿ÷³â», ÿê³ ïåðåøêîäæàþòü 
âïðîâàäæåííþ äåöåíòðàë³çàö³¿. 
Àäæå ñòàòèñòèêà ²íñòèòóòó ñîö³î-
ëîã³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè ñâ³ä÷èòü, ùî 
ñëîâó ïîë³òèê³â òà ÷èíîâíèê³â 
â Óêðà¿í³ äîâ³ðÿº ëèøå 1% íà-
ñåëåííÿ, à ãðîìàäñüêèì ä³ÿ÷àì 
òà àêòèâ³ñòàì, íåôîðìàëüíèì 
ë³äåðàì äóìîê – 35% óêðà¿íö³â. 
Òîáòî ÿê³ á ïîâàæí³ çàñ³äàííÿ 
íå ïðîâîäèëè ÷èíîâíèêè, âîíè 
í³êîëè íå ñïðàâëÿòü íà óêðà¿í-

öÿ òàêîãî åôåêòó, ÿê ñëîâî ïî-
âàæíîãî ñóñ³äà ÷è ëþäèíè ñâîãî 
êîëà. Âèõ³ä îäèí – äåöåíòðàë³çà-
ö³þ ïðîïàãóâàòè ìàþòü íå ÷èíîâ-
íèêè ³ íå ïîë³òèêè, à ãðîìàäñüê³ 
àêòèâ³ñòè. ßê³ ðîçìîâëÿþòü ò³ºþ 
æ ìîâîþ, ùî ³ ñàì³ æèòåë³ ñåëà 
÷è ì³ñòà, à íå êàíöåëÿðèçìàìè. 
ßê³ æèâóòü â òîìó æ ðàéîí³ ÷è 
ì³ñò³, à íå â ñòîëèö³. ßê³ çíàþòü 
ïðî ïðîáëåìè íå ç³ çâ³ò³â ï³äëå-
ãëèõ, à ç âëàñíîãî äîñâ³äó. Òîä³ 
³ ðîçìîâà ñêëàäåòüñÿ ³íøà – ëþ-
äÿí³øà, â³äâåðò³øà. Âïåâíåíèé, 
ùî óðÿä çâåðíå óâàãó íà íåîáõ³ä-
í³ñòü ñï³âïðàö³ ç ãðîìàäñüêèìè 
îðãàí³çàö³ÿìè. Ç âëàñíîãî äîñâ³äó 
çíàþ, ùî áàãàòî îðãàí³çàö³é âæå 
ñüîãîäí³, áåç áóäü-ÿêèõ ãðàíò³â, 
áåç ï³äòðèìêè äåðæàâè òà ì³ñ-
öåâî¿ âëàäè, à ïîäåêóäè íàâ³òü 
â³ä÷óâàþ÷è ñóïðîòèâ âëàäè íà 
ì³ñöÿõ, ïðàöþº íàä âïðîâàäæåí-
íÿì ðåôîðìè äåöåíòðàë³çàö³¿. 
ÃÎ «Â³ëüíà ãðîìàäà» ïðîâîäèòü 
çóñòð³÷³ ç ãðîìàäàìè ñ³ë òà ñå-
ëèù Â³ííè÷÷èíè, àêòèâíî âåäå 
ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó. Ñïîä³âà-
þñü, ç ÷àñîì ê³ëüê³ñòü àêòèâ³ñò³â 
íà ö³é íèâ³ ëèøå çðîñòàòèìå, ³ 
ðàçîì ìè çìîæåìî ïîáóäóâàòè 
ñèëüí³, çàìîæí³ òà ñàìîäîñòàòí³ 
ãðîìàäè â óñ³õ êóòî÷êàõ íàøî¿ 
êðà¿íè. 

Публічне звернення голови громадської організації «Вільна громада» 
Валерія Боднарчука до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана
БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА 
ВП «ВІННИЦЯХЛІБ»

Ö³º¿ âåñíè ëåãåíäàðíà òîðãîâà 
ìàðêà «Â³ííèöÿõë³á» âèäîçì³íþº 
ñâ³é ëîãîòèï òà äèçàéí óïàêîâêè 
ïðîäóêö³¿. Íà öåé êðîê âèðîáíèê 
íàñàìïåðåä ï³øîâ äëÿ òîãî, ùîá 
ñïðîñòèòè ïîêóïöÿì ïîøóê êîí-
êðåòíîãî âèðîáó â ìàãàçèíàõ.

«Ñüîãîäí³ íà õë³áíèõ ïîëè÷êàõ 
ìîæå ðîçì³ùóâàòèñü äî 15 íàéìå-
íóâàíü õë³áîáóëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿ 
ëèøå òîðãîâî¿ ìàðêè «Â³ííèöÿõ-
ë³á», — ïîÿñíþº êîìåðö³éíèé äè-
ðåêòîð ÏÀÒ «Êîíöåðí Õë³áïðîì» 
²ãîð Þä³í. — Öå ïî ê³ëüêà ïîçèö³é 
êîæíîãî âèäó âèðîá³â. Òîìó ìè 
âïðîâàäèëè äâîð³âíåâó êîëüîðîâó 
ñõåìó — ïðèñâî¿ëè âæå òèïîâ³ êî-
ëüîðè ïåâíèì âèäàì ïðîäóêö³¿ òà 
îêðåìî — äëÿ êîæíî¿ íàçâè».

Òàê, æèòíüî-ïøåíè÷í³ âèäè 
ïðîäóêö³¿ â ïîäàëüøîìó âáèðàòè-

ìóòü â óïàêîâêó çåëåíîãî êîëüîðó, 
áàòîíè — ÷åðâîíîãî, ïøåíè÷í³ 
õë³áè — ñèíüîãî, çàâàðí³ õë³áè — 
êîðè÷íåâîãî ³ ò. ä. Â ìåæàõ âèä³â 
ð³çí³ ïðîäóêòè ïîçíà÷àòèìóòüñÿ 
ð³çíèì êîëüîðîì íàçâ. ² äîäàòêîâî 
ðîçì³ùóâàòèìóòü íàïèñè íà òîðö³ 
óïàêîâêè.

Â³ííè÷àíè òà ìåøêàíö³ îáëàñ-
ò³ âæå ìàëè çìîãó ïîáà÷èòè çì³-
íè íà ïðèêëàä³ òàêèõ âèðîá³â, ÿê: 
«Áîðîä³íñüêèé», «Æèòí³é Íîâèé», 
«Â³ííèöüêèé Çàâàðíèé ñ ñèðîì òà 
öèáóëåþ» òà «Áàòîí Ì³ñüêèé».

Äî çì³íè äèçàéíó â êîìïàí³¿ ï³ä³-
éøëè ´ðóíòîâíî ³ âîäíî÷àñ âèäî-
çì³íèëè ëîãîòèï êîìïàí³¿.

«Ìè ïðèáðàëè ç ëîãîòèïó çàéâ³ 
åëåìåíòè, ÿê³ óñêëàäíþâàëè ïîøóê 
òîðãîâî¿ ìàðêè òà ñïðèéíÿòòÿ ëî-
ãîòèïó, — êîìåíòóº ²ãîð Þä³í, — ³ 
äîäàëè éîãî øðèôòó ðåòðîòîíàëü-
íîñò³. Àäæå ô³ðìîâå çîáðàæåííÿ 
òðàíñëþº íàøèì ñïîæèâà÷àì, êèì 

ìè º, à â³íòàæíèé ñòèëü 60-òèõ 
ÿêíàéêðàùå ñâ³ä÷èòü ïðî äåñÿòêè 
ðîê³â äîñâ³äó, ïðî ³ñòîð³þ âèðîáíè-
öòâà, ùî íàë³÷óº ê³ëüêà ïîêîë³íü. 
Öå îñîáëèâî âàæëèâî ó êîìóí³êà-
ö³¿ ç ìîëîääþ, ÿêà ùîäíÿ çóñòð³÷àº 
ó ìàãàçèíàõ ïðîäóêö³þ âñå á³ëüøî¿ 
ê³ëüêîñò³ âèðîáíèê³â».

Ïðîòå íîâèé ëîãîòèï, çà ñëîâà-
ìè ðîçðîáíèê³â, íå âòðàòèâ âï³ç-
íàâàíîãî ô³ðìîâîãî êîëüîðó, ÿêèé 
âïðîäîâæ áàãàòüîõ ðîê³â âæå àñîö³-
þºòüñÿ ó íàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â ç 
âèñîêîþ ÿê³ñòþ õë³áà òà òðàäèö³ÿìè 
íàòóðàëüíîãî âèðîáíèöòâà. Áî ïî-
ë³òèêà âèðîáíèöòâà «Â³ííèöÿõë³á» 
çàëèøàºòüñÿ íåçì³ííîþ — öå êîðèñ-
íà ïðîäóêö³ÿ ùîäåííîãî âæèòêó, ç 
íàòóðàëüíèõ ³íãðåä³ºíò³â, òà âèðîáè 
íà çàêâàñêàõ.

Ñâî¿ âðàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ âè-
ðîáíèê ïðîñèòü ñïîæèâà÷³â çàëèøàòè 
çà íîìåðîì áåçêîøòîâíî¿ ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ 
êîìïàí³¿ — 0 800 508 900.

«Вінницяхліб» змінює упаковку 
для більшої зручності покупців
БЛОГ

Валерій Боднарчук, голова 
громадської організації 
«Вільна громада»

Володимир Гройсман, 
Прем’єр-міністр України

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

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ
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 29 000 

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

Çàìîâë. ¹ 170117

397012

397010



6 RIA, Ñåðåäà, 26 êâ³òíÿ 2017
ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (095)3700574 

Íà ñàéò³ ãîëîâ-
íîãî ñåðâ³ñíî-
ãî öåíòðó ÌÂÑ 

ç’ÿâèëàñÿ äàí³ ïðî åëåêòðîìîá³-
ë³ â Óêðà¿í³. À ñàìå, ñê³ëüêè ¿õ 
áóëî çàðåºñòðîâàíî çà 2016 ð³ê 
òà 1 êâàðòàë 2017 ðîêó. Çàãàëîì, 
ÿê ïèøóòü íà ðåñóðñ³ ñåðâ³ñíî-
ãî öåíòðó, áóëî çàðåºñòðîâàíî 
2284 àâòî. Òîä³ ÿê ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ — ò³ëüêè 15 åëåêòðîàâòî 
(goo.gl/e0216A).

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà ãîëîâ-
íîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó ÌÂÑ 
Âëàäèñëàâà Êðèêë³ÿ, íàéá³ëüøå 
«åëåêòðîòà÷îê» ç’ÿâèëîñÿ â Êè-
ºâ³ — 528 ìàøèí.

«Ó ïåðøîìó êâàðòàë³ 2017 ðîêó 
ïîêàçíèêè çðîñëè ìàéæå âäâ³÷³ — 
620 çàðåºñòðîâàíèõ àâòî, ó ïî-
ð³âíÿíí³ ç ïåðøèì êâàðòàëîì 
2016 ðîêó — 294 çàðåºñòðîâàíèõ 
àâòî», — êàæå Âëàäèñëàâ Êðèêë³é.

НІССАН — ПОПУЛЯРНЕ ЕЛЕКТРО-
АВТО. À ñê³ëüêè íà Â³ííè÷÷èí³ 
âçàãàë³ åëåêòðîìîá³ë³â? Ó ñåðâ³ñ-
íîìó öåíòð³ ÌÂÑ êàæóòü, ùî 
ó íàø³é îáëàñò³ çàðåºñòðîâàíî 
ò³ëüêè 29 àâòî.

— Íàéïîïóëÿðí³øîþ ìàðêîþ 
åëåêòðîìîá³ëÿ ñåðåä â³ííè÷àí º 
«Í³ññàí». Àëå º é «Ôîëüêñâàãåí», 
«ÁÌÂ», «Ôîðä» íà åëåêòðîòÿç³, — 
êàæå ðå÷íèê ñåðâ³ñíîãî öåíòðó 
ÌÂÑ ó Â³ííèö³ Âîëîäèìèð Ìî-
òè÷êî. — ×îìó òàê ìàëî? Éìî-
â³ðíî, ëþäè ùå âàãàþòüñÿ, áî 
åëåêòðîêàðè — öå äëÿ óêðà¿íö³â 
ÿâèùå íåçâè÷íå.

ßê êàæóòü ôàõ³âö³ ñåðâ³ñíîãî 
öåíòðó, Nissan Leaf — íàéá³ëüø 
ïîøèðåíèé åëåêòðîêàð ñåðåä â³-
ííèöüêèõ àâòîìîá³ë³ñò³â. Íà ñàé-
ò³ auto.ria òàêå àâòî êîøòóº â³ä 
11,5 òèñÿ÷³ äîëàð³â — 307 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü (goo.gl/6lCntN).

Íà ðåñóðñ³ ñåðâ³ñíîãî öåí-
òðó ïèøóòü, ùî â³äì³ííîñòåé 
â ðåºñòðàö³¿ åëåêòðîìîá³ëÿ â³ä 
çâè÷àéíî¿ àâò³âêè ç áåíçèíîâèì 
äâèãóíîì íåìàº. Íåîáõ³äíèé 
ïåðåë³ê äîêóìåíò³â òà ³íôîð-
ìàö³þ ùîäî ïîñëóã ðåºñòðàö³¿ 
áóäü-ÿêîãî òðàíñïîðòíîãî çàñî-
áó ìîæíà çíàéòè íà íà ñàéò³ hsc.
gov.ua, îòðèìàòè êîíñóëüòàö³þ — 
çà íîìåðîì (0432) 66–16–94 àáî 
íà îô³ö³éí³é Ôåéñáóê-ñòîð³íö³ 

Ãîëîâíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó 
ÌÂÑ (goo.gl/KLbcMJ).

СЛАБКА ІНФРАСТРУКТУРА. 
Âëàñíèê åëåêòðîàâòî Nissan Leaf, 
Ðóñëàí Áóðêî êàæå, ùî â³äñóò-
í³ñòü äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ çàðÿ-
äîê º ùå îäí³ºþ ïðè÷èíîþ, ÷îìó 
ïîâ³ëüíî çðîñòàº ê³ëüê³ñòü àâòî.

— Äëÿ Â³ííè÷÷èíè öå íå ïî-
ãàíèé ïîêàçíèê. Ò³ëüêè ó Â³-
ííèö³ çàðàç º 28 åëåêòðîìîá³ë³â, 
à äî ë³òà, äóìàþ, ùî ùå 7–8 àâòî 
ç'ÿâèòüñÿ, — êàæå Ðóñëàí Áóð-
êî. — ×îìó òàê ïîâ³ëüíî? Éìî-
â³ðíî, ùî ëþäè ùå íå ðîçóì³þòü, 
íàñê³ëüêè âèã³äíèì º åëåêòðî-
ìîá³ëü. Ïëþñ, ìàëî ùå çàðÿäíèõ 
ñòàíö³é äëÿ ìàøèí. Ó Â³ííèö³, 
íàïðèêëàä, º ñ³ì çàðÿäíèõ ñòàí-
ö³é, ç íèõ ï'ÿòü âñòàíîâëþâàëè 
çà âëàñí³ êîøòè. ß òà ùå ê³ëüêà 
åíòóç³àñò³â «ñêèíóëèñÿ» íà ñòàí-
ö³¿, àëå æ â íàñ ãðîø³ ê³í÷àþòüñÿ. 
ßêáè äåðæàâà äîïîìàãàëà ðîçâè-
âàòè ³íôðàñòðóêòóðó äëÿ åëåê-
òðîìîá³ë³â, òîä³ á ¿õ ê³ëüê³ñòü 
çðîñòàëà á ñêîð³øå.

«ЗАПРАВКА» БЕЗКОШТОВНА. 
Çàðÿäæàòè ìàøèíó ìîæíà íàâ³òü 
â³ä ïîáóòîâî¿ ðîçåòêè. Äëÿ öüîãî 
ïîòð³áí³ ïåðåõ³äíèêè òà ê³ëüêà 
øíóð³â, ÿê³ ïîäîâæàòü â³äñòàíü 
â³ä ðîçåòêè äî ìàøèíè. Ùîá 
ïîâí³ñòþ çàðÿäèòè àâò³âêó, ïî-
òð³áíî áëèçüêî 5–6 ãîäèí.

À ùå º çàðÿäí³ ñòàíö³¿. Äëÿ 
âëàñíèê³â åëåêòðîêàð³â çàðÿäêà 
íà ïðèâàòíèõ ñòàíö³ÿõ º áåçêî-
øòîâíîþ. Ïîêè ùî. Åëåêòðîìî-
á³ë³ñò Ðóñëàí Áóðêî íå âèêëþ÷àº, 
ùî ñêîðî áóäóòü áðàòè ãðîø³ 
çà «çàïðàâêó».

— Êîëè ìàøèí â ì³ñò³ áóëî â³-
ñ³ì, òî áóëî íå ïðîáëåìîþ. Àäæå, 
àâòî çàðÿäæàºòüñÿ ê³ëüêà ãîäèí, 
à âëàñíèê ìàøèíè âèòðà÷àº ãðî-
ø³ â êàôå ÷è â ñóïåðìàðêåò³. Òà-
êèì ÷èíîì ³ «ðîçðàõîâóâàëèñÿ». 
À çàðàç ìàøèí ñòàëî á³ëüøå. ² 
âëàñíèêè öèõ çàêëàä³â ñòàëè á³ëü-
øå âèòðà÷àòè íà åëåêòðèêó. Éìî-
â³ðíî, ñêîðî òðåáà áóäå ïëàòèòè 
çà çàðÿäêó ãðîø³, — êàçàâ Áóðêî.

НА ВІННИЧЧИНІ 29 ЕЛЕКТРОКАРІВ. 
ЧОМУ ТАК МАЛО І ДЕ ЇХ БІЛЬШЕ?
Без бензину  По всій Україні за 2016 та 
перший квартал 2017 року з’явилося понад 
2200 електромобілів, а на Вінниччині — 
лише 15. Власники електротачок кажуть, 
що люди ще вагаються, бо електрокари — 
це для українців явище незвичне

 готельно-ресторанний комплекс «Драйв-клуб», 
вулиця Зулінського (Тарнагородского), 42 

 кафе «Золотий дукат», Хмельницьке шосе, 20 
 «Метро», Хмельницьке шосе,1 
 «Мегамолл», 600-річчя, 17 

 поблизу лікарні імені Ющенка, вулиця Пи-
рогова 

 ТРЦ «Квартал», вулиця Євгена Пікуса (колиш-
ня Папаніна) 

 тенісний корт «Бомонд» (П’ятничани) 

Адреси зарядних станцій для електромобілів:

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ФОТО 
НА 20MINUT.UA

Кількість електромобілів 
зареєстрованих в Україні 

Найзатребуваніші марки 
електрокарів в Україні 

Закарпатська

Івано-
Франківська

Львівська

Волинська Рівнен ська

Київ ська

м. Київ 

Сумська

Луганська

Донецька

Харківська

Дніпетровська

Кіровоградська

Черкаська

Миколаївська
Херсонська

АР Крим

Запорізька

Одеська

Полтавська

Вінницька

Хмельницька

Житомирська

Чернігівська

Терно-
пільська

Чернівецька11 11
55

12

31 11

15

131

528

12 14

38

9

28

485
39 13

75

134

446

21

9

16127

12

Nissan – 1867 авто BMW – 49 авто

Ford – 98 авто

Mercedes-Benz – 43 авто

Tesla – 89 авто

Renault – 
26 авто

Smart –
18 авто

Peugeot – 
14 авто

Volkswagen –
14 авто

Fiat –
10 авто

Citroen –
9 авто

Toyota –
8 авто

Інші –
39 авто
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Ä³ì 32-ð³÷íîãî 
Îëåêñàíäðà çíà-
õîäèòüñÿ çà 10 ê³-

ëîìåòð³â â³ä Â³ííèö³. Ëþäè, 
ÿê³ ìåøêàþòü ïîðÿä ó âåëèêèõ 
áóäèíêàõ, ñïî÷àòêó äèâóâàëèñÿ 
íåçâè÷íîìó ñóñ³äñòâó, à òåïåð 
çâèêëè ³ çàõîäÿòü íà ÷àé.

— Êîæíîãî ðàíêó ÿ ïðîêèäà-
þñÿ â³ä ñï³âó ïòàøîê, — ðîçïî-
â³äàº ÷îëîâ³ê. — Ï’þ êàâó, íà-
ñîëîäæóþ÷èñü ðàíêîâèìè êðàº-
âèäàìè. Óâå÷åð³ ñïîãëÿäàþ çàõ³ä 
ñîíöÿ, ùî êîæíîãî ðàçó âðàæàº. 
À íà äåðåâ³ ïîðó÷ ³ç áóäèíêîì 
æèâóòü òðè ñîâè!

Îëåêñàíäð íàðîäèâñÿ ó Â³-
ííèö³, â÷èâñÿ ó Êèºâ³, à ïîò³ì 
ïî¿õàâ ó Àìåðèêó. Äóìàâ, ùî çà-
ëèøèòüñÿ òàì íàçàâæäè, àëå âè-
ð³øèâ ïîâåðíóòèñÿ. Ï³ñëÿ öüîãî 
â³í ïî¿õàâ ïðàöþâàòè äî Ðîñ³¿, 
à ïîò³ì ó Àôðèêó. Òàì ÷îëîâ³ê 
ïðàöþâàâ òîï-ìåíåäæåðîì ó ð³ç-
íèõ êîìïàí³ÿõ.

— Æîäíó êðà¿íó íå ñïðèé-
íÿâ, ÿê ñâîþ, — ãîâîðèòü â³í. — 
Â Óêðà¿í³ îðãàí³çóâàâ âëàñíèé 
áóä³âåëüíèé á³çíåñ. Àëå òàê ÿê 
äîâîäèëîñü ïðàöþâàòè â ð³çíèõ 
ì³ñòàõ, ç’ÿâèëàñÿ ³äåÿ ïîáóäóâàòè 
ä³ì íà êîëåñàõ. Ùîá íå çàëåæà-
òè â³ä íåðóõîìîñò³ òà â êîæíîìó 
ì³ñò³ áóòè âäîìà. Á³ëüøå ñåìè 
ì³ñÿö³â ÿ â íüîìó æèâó, íàâ³òü 

ïåðåçèìóâàâ òàì.
Â³ä ïî÷àòêó ðîá³ò ³ äî ïîâíî-

ãî çàâåðøåííÿ Îëåêñàíäð âêëàâ 
ó îðèã³íàëüíèé áóäèíîê áëèçüêî 
12 òèñÿ÷ äîëàð³â âêëþ÷íî ³ç ìå-
áëÿìè, òåõí³êîþ ³ äåêîðîì. Òåïåð 
ó 32-õ «êâàäðàòàõ» º âñ³ êîìóí³êà-
ö³¿: âîäà, îïàëåííÿ, åëåêòðîåíåð-
ã³ÿ òà ñó÷àñíà ñèñòåìà îõîðîíè.

ЗВІДКИ БЕРЕ ВОДУ ТА СВІТЛО? 
Îëåêñàíäð êóïèâ ïðè÷³ï, ó ÿêîìó 
ðàí³øå âîçèëè çàìîðîæåí³ ïðî-
äóêòè â ãåðìåòè÷í³é óïàêîâö³. 
Íàéíÿâ ëþäåé, ÿê³ âèêîíàëè 

óñ³ ðåìîíòí³ ðîáîòè, âñòàíîâè-
ëè íåîáõ³äíó òåõí³êó. Ïðîâåëè 
ê³ëüêàìåòðîâó òðóáó â³ä áóäèíêó 
äî ð³÷êè Ï³âäåííèé Áóã. Ñòî¿òü 
íàñîñ, ÿêèé ïîäàº âîäó ó æèò-
ëî. Âîäà ïðîõîäèòü òðè ñòóïåí³ 
î÷èñòêè ïåðåä òèì, ÿê Îëåêñàíäð 
ïî÷íå íåþ êîðèñòóâàòèñÿ. Ô³ëü-
òðè ïîòð³áíî ì³íÿòè êîæíîãî 
ì³ñÿöÿ. Ö³ºþ âîäîþ ÷îëîâ³ê êî-
ðèñòóºòüñÿ ÿê òåõí³÷íîþ.

— Ïèòíó âîäó áåðó ç äæåðåëà, 
ùî òå÷å òóò íåïîäàë³ê, — êàæå 

ПОБУДУВАВ ДІМ НА КОЛЕСАХ І 
ЖИВЕ НА БЕРЕЗІ ПІВДЕННОГО БУГУ
Сучасно  Вінничанин, який 
працював в Америці, Росії та Африці, 
повернувся до рідного міста і побудував 
справжній дім на колесах. Раніше це 
був величезний холодильний причіп. 
Тепер — smart-житло. Як він це зробив 
і скільки воно коштує?

Олександр (32) побудував справжній дім на колесах і живе в ньому вже сім 
місяців. Тут є все: душова кабіна, умивальник, пральна машина і ще дуже багато чого

îñâ³òëåííÿ âñåðåäèí³ äîìó íà êî-
ëåñàõ ìàº ïîòóæí³ñòü 60 Âàò, ùî 
äîð³âíþº îäí³é çâè÷àéí³é ðàäÿí-
ñüê³é ëàìïî÷ö³.

ЩО Є ВСЕРЕДИНІ? Îëåêñàíäð 
îáëàäíàâ ä³ì íà êîëåñàõ óñ³ì, 
ùî íåîáõ³äíî äëÿ êîìôîðòíî-
ãî æèòòÿ. Áóäèíîê ïîä³ëåíèé 
íà çîíè: êóõíÿ, ãîñòüîâà çîíà, 
ñïàëüíÿ ³ç äâîñïàëüíèì ë³æêîì, 
ãàðäåðîá, ñàíâóçîë. ª òóò ³ ñó-
÷àñíà àêóñòè÷íà ñèñòåìà, ³ òåëå-
â³çîð, ³ õîëîäèëüíèê, ³ ïðàëüíà 
ìàøèíà — âñå, ùî ïîòð³áíî äëÿ 
êîìôîðòíîãî æèòòÿ. Çà òåïëî â³ä-
ïîâ³äàþòü òðè çâè÷àéíèõ åëåê-
òðè÷íèõ îá³ãð³âà÷³.

— Êîëè âçèìêó çà áîðòîì 
áóëî –20 ãðàäóñ³â, ó ìåíå âäîìà 
ñòàá³ëüíî +20, — êàæå â³í. — ª, 
íàâ³òü, ìîá³ëüíèé ìîäåì, ÿêèé 
äàº 3G-³íòåðíåò òà ìîæëèâ³ñòü 
äèâèòèñÿ ô³ëüìè îíëàéí.

Îêðåìî ñë³ä ðîçïîâ³ñòè ïðî 
ñèñòåìó áåçïåêè. Áóäèíîê îõî-
ïëþº êàìåðà ñïîñòåðåæåííÿ, 
ÿêà ðåàãóº íà áóäü-ÿêèé ðóõ. ßê 
ò³ëüêè ïî÷íå â³äáóâàòèñÿ ùîñü 
ï³äîçð³ëå, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî öå 
îäðàçó ç’ÿâèòüñÿ íà ñìàðòôîí³ 
Îëåêñàíäðà. Ïðÿìî ç òåëåôîíó 
â³í çìîæå äèâèòèñÿ â³äåî, çàïè-
ñàòè éîãî ³ âèêëèêàòè ïîë³ö³þ.

— Ìîæó ãîëîñíî ñïèòàòè 
ó òîãî, õòî çàéäå ó áóäèíîê, ùî 
â³í òóò ðîáèòü, — êàæå ÷îëîâ³ê. — 
Ó êàìåðó âìîíòîâàí³ äèíàì³êè. 
Òàêîãî ùå íå áóëî, íà ùàñòÿ, àëå 
äóìàþ, ùî ëþäèíà öüîãî òî÷íî 
íå î÷³êóâàòèìå.

ЧИ ЗАКОННО ЦЕ? Îëåêñàíäð ðîç-
ïîâ³â, ùî ïðîéøîâ óñ³ íåîáõ³äí³ 
áóä³âåëüí³ ³íñòàíö³¿. ² í³äå éîìó 
íå çìîãëè ïîêàçàòè íîðìó çàêî-
íó, ÿêà á çàáîðîíÿëà âëàøòóâàòè 
òàêå æèòëî íà áåðåç³ ð³÷êè.

— Áóäèíîê ìîá³ëüíèé, àëå äëÿ 
òîãî, ùîá éîãî òðàíñïîðòóâàòè, 
ïîòð³áåí òÿãà÷. Óñ³ êîìóí³êà-
ö³¿ ðîçáèðàþòüñÿ òà çáèðàþòüñÿ 
çà ãîäèíó, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — 
Öåé ïðîåêò, ùî ÿ âò³ëþþ ó æèò-
òÿ, ïåðåäáà÷àº ïåðåîáëàäíàííÿ 
òðåéëåð³â ³ç «êîðèñíîþ» ïëîùåþ 
ó 32 êâàäðàòè. Öå ìîæå áóòè ³ áó-
äèíîê, ³ êàôå, ³ îô³ñ, ³ áàíÿ òà âñå, 
ùî â ãîëîâó ïðèéäå. ²äåÿ â òîìó, 
ùîá áóòè â³ëüíèì â³ä ì³ñüêîãî 
íàâàíòàæåííÿ. Æèòè òàì, äå òè 
õî÷åø, ÷è ìàíäðóâàòè êðà¿íîþ ³ç 
âëàñíèì, êîìôîðòíèì æèòëîì. ×è 
ïðîñòî ìàòè òàêó ñîá³ äà÷ó, ÿêà 
ìîæå ñüîãîäí³ áóòè ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³, à êîëè âèíèêàº áàæàííÿ 
÷è ïîòðåáà, ïîìàíäðóâàòè â áóäü-
ÿêèé êóòî÷îê êðà¿íè. Ñïðàâà íà-
â³òü íå ó ãðîøàõ, à ó ³äå¿. Êðóòî 
áóëî á îðãàí³çóâàòè ö³ëå ñåëèùå 
ç ïîä³áíèõ áóäèíê³â íà êîëåñàõ.

×îëîâ³ê êàæå, ùî ãðîø³, çàðî-
áëåí³ ç ïðîåêòó, éîãî ìàëî ö³êàâ-
ëÿòü. Ö³ííà ñàìå ³äåÿ æèòòÿ áåç 
ïðèâ’ÿçêè äî ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ. 
Ãîâîðèòü, ùî ä³ì íà êîëåñàõ — 
ìð³ÿ áàãàòüîõ ÷îëîâ³ê³â, õî÷à á 
ÿê äà÷à.

Ä³â÷èíè ó Îëåêñàíäðà íåìàº. 
Êàæå, ùî º ä³â÷àòà, ÿê³ á õî-
ò³ëè æèòè ó éîãî áóäèíî÷êó, 
àëå íå ç êîæíîþ éîìó ñàìîìó 
õî÷åòüñÿ áóòè.

Так виглядає дім Олександра, 
який розташований на березі 
Бугу. А ще тут поруч є альтанка, 

стіл, і навіть катамаран.

Â³ä ïî÷àòêó ðîá³ò ³ äî 
ïîâíîãî çàâåðøåííÿ 
Îëåêñàíäð âêëàâ ó 
áóäèíîê íà êîëåñàõ 
áëèçüêî 12 òèñÿ÷ 
äîëàð³â

â³í. — Ïðèíîøó ¿¿ ó áàêëàæêàõ. 
Ç íå¿ ³ ãîòóþ ¿æó.

Ñàíâóçîë ïëîùåþ ó 5 ì2, òàì 
º âñå — äóøîâà êàá³íà, óìèâàëü-
íèê, òóàëåò. Êàíàë³çàö³ÿ ñò³êàº 
ó ãíó÷êèé áàê îá’ºìîì 2000 ë. 
Ðàç íà ì³ñÿöü ÷è ï³âòîðà ïðè-
¿æäæàº ìàøèíà-àñåí³çàòîð, ÿêà 
âñå çàáèðàº.

— Äëÿ òîãî, ùîá îòðèìóâàòè 
åëåêòðîåíåðã³þ, ÿ ïîïðîñèâ ñó-
ñ³äà ï³ä’ºäíàòèñÿ äî éîãî áóäèí-
êó. Ïëà÷ó éîìó çà ÷àñòêó ñâ³òëà, 
ÿêó âèêîðèñòîâóþ, — ãîâîðèòü 
Îëåêñàíäð.

Óñåðåäèí³ áóäèíêó º òî÷êî-
âà åíåðãîçáåð³ãàþ÷à ï³äñâ³òêà. 
Çà ñëîâàìè âëàñíèêà áóäèíêó, óñå 
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27 òðàâíÿ ïðîôå-
ñ³îíàëè òà ëþáèòåë³ 
ìîæóòü ñïðîáóâàòè 
ñåáå íà äèñòàíö³ÿõ 

íà 1, 4 òà 9 êì ó íàéìàñîâ³ø³é 
ñïîðòèâí³é ïîä³¿ ì³ñòà «Â³ííèöÿ 
á³æèòü». Â³ä÷óòè ñåáå ñïðàâæí³ì 
ìàðàôîíöåì çàðàç äóæå ïðîñòî. 
À ùå 50 ðîê³â òîìó — öå áóëî 
ïðèâ³ëåºì.

Íå â³ðèòå? Ïåðåãëÿíüòå äî-
êóìåíòàëüíó ñòð³÷êó Ï'ºðà Ìî-
ðàòà «Á³ã — öå ñâîáîäà», ÿêà 
ñòàëà ãîëîâíîþ ê³íîïðåì'ºðîþ 
â 2016 ðîö³. Öå ³ñòîð³ÿ àìàòîð-
ñüêîãî á³ãó. Ê³ëüêà ñþæåòíèõ ë³-
í³é ðîçïîâ³äàþòü ïðî òå, ÿê á³ã 
ñòàâ ÷àñòèíîþ ì³ñüêî¿ êóëüòóðè 
Àìåðèêè, ïîò³ì ªâðîïè, ïîò³ì 
óñüîãî ñâ³òó.

Ó ãîëîâíèõ ðîëÿõ — íàòõíåí-
íèê Íüþ-éîðêñüêîãî ìàðàôî-
íó Ôðåä Ëåáîó, á³ãóíêà Êåò³ 
Ñâ³òöåð, ÿêà âëàñíèìè íîãàìè 
òà øâèäê³ñòþ ïðîáèâàëà øëÿõ 
äî ìàðàôîí³â óñ³ì æ³íêàì. Öå 
íåéìîâ³ðíî, àëå æ³íîê äî ìà-
ðàôîí³â ðàí³øå íå äîïóñêàëè, 
ââàæàþ÷è ¿õ íàäòî ñëàáêèìè 
ñóïåðíèêàìè ÷îëîâ³ê³â.

Ïðî æ³íîê ö³êàâî. Êåò³ Ñâ³òöåð 
ïî÷àëà á³ãàòè ùå â øêîë³, ïðî-
ñòî, àáè ñë³äêóâàòè çà ô³ãóðîþ. 
À ïîò³ì çàêîõàëàñÿ â á³ã. Â óí³-
âåðñèòåò³ ¿¿ ïðèéíÿëè â ÷îëî-
â³÷ó çá³ðíó ïî á³ãó, ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê òðåíåð âèïàäêîâî çàì³ðÿâ 
ñåêóíäîì³ðîì ¿¿ øâèäê³ñòü. Êî-
ðîòê³ íà 800–100 ìåòð³â çàá³ãè 
íå çàäîâîëüíÿëè ä³â÷èíó, òîæ 
âîíà çàÿâèëà ñâîºìó òðåíåðó ïðî 
ìàðàôîí ³ îòðèìàëà â³äïîâ³äü: 
«æ³íêàì öå íå ï³ä ñèëó».

À âæå çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â Êåò³ 
çàðåºñòðóâàëàñÿ íà ìàðàôîí³, 
¿¿ ³í³ö³àëè âèïàäêîâî ñïëóòàëè 
ç ÷îëîâ³÷èìè. Ó ô³ëüì³ º ö³êà-
â³ êàäðè, íà ÿêèõ ä³â÷èíó, ùî 
á³æèòü ìàðàôîí, ïåðåñë³äóº 
äèðåêòîð çàá³ãó íà àâòîìîá³ë³ 
òà ïðàãíå ç³ðâàòè ç íå¿ íîìåð. 
Ä³â÷èíà âèñëèçàº ç ðóê «ïåðå-
ñë³äóâà÷à» ³ ô³í³øóº çà 4 ãîäèíè 
òà 20 õâèëèí, çàëèøèâøè ïîçàäó 
á³ëüøå 300 á³ãóí³â-÷îëîâ³ê³â.

Òîæ ì³ô ïðî òå, ùî æ³íö³ 
íå ì³ñöå íà ìàðàôîí³, ðîçâ³ÿâ-
ñÿ. Õî÷à íàñòóïíà ïðåòåíäåíò-
êà íà çâàííÿ æ³íêè-ìàðàôîíöÿ 
ç'ÿâèëàñÿ ëèøå ÷åðåç 17 ðîê³â.

Íåéìîâ³ðíî, àëå çà ïðàâî ³ 
ñâîáîäó á³ãàòè, ó 70-õ ðîêàõ áî-
ðîëèñü íå ëèøå ëþáèòåë³, àëå 

БІГ — НОВА МІСЬКА КУЛЬТУРА
Подія року  Тисячі бігунів, весела 
атмосфера, неймовірні емоції — це все 
чекає на вінничан 27 травня у Вінниці. 
Хочете стати частиною спортивної історії 
нашого міста? Тоді киньте собі виклик, 
надягніть кросівки і біжіть разом з нами

é ïðîôåñ³îíàëè. Ñèìâîëîì ö³º¿ 
áîðîòüáè ñòàâ àìåðèêàíñüêèé 
á³ãóí Ñò³â Ïðåôîíòåéí. Ñâî¿ì 
òàëàíòîì â³í çáèðàâ ïîâí³ òðè-
áóíè ôàíàò³â. Îðãàí³çàòîðè çà-
á³ã³â ëèøå íà ôóòáîëêàõ ç éîãî 
çîáðàæåííÿì ï³äí³ìàëè êóïó ãðî-
øåé, à ñàì á³ãóí ìåøêàâ ó òðåé-
ëåð³ òà ïåðåáèâàâñÿ âèïàäêîâèìè 
ï³äðîá³òêàìè. Ñïðàâà ó òîìó, ùî 
çà ïðàâèëàìè Íàö³îíàëüíî¿ àò-
ëåòè÷íî¿ àñîö³àö³¿, ñïîðòñìåíè, 
ÿê³ ìàëè áðàòè ó÷àñòü â Îë³ìï³é-
ñüêèõ ³ãðàõ, íå ìîãëè çàðîáëÿòè 
ñïîðòîì. Ñïîíñîðñüêèõ êîíòð-
àêò³â òîä³ íå áóëî, òîæ Ñò³â ñòàâ 
çàñíîâíèêîì ïîä³áíî¿ ïðàêòèêè. 
À éîãî ñïðàâó ñòàâ ðîçâèâàòè 

Ôðåä Ëåáîóþ. ×îëîâ³ê íå íàä-
òî ãàðíî á³ãàâ, àëå ìàâ òàëàíò 
ïðîäþñåðñòâà. Ùîá òðîõè ïî-
ïðàöþâàòè íàä äèõàëêîþ, Ôðåä 
ïðèºäíàâñÿ äî íåâåëèêîãî êëóáó 
åíòóç³àñò³â, ÿê³ á³ãàëè íàâêîëî 
ñòàä³îíó â Áðîíêñ³.

Öå áóëè 60-ò³, ³ âñ³ ëþáèòåë³ 
á³ãó ìîãëè ñîá³ äîçâîëèòè ñàìå 
òàê³ îò ïðîá³æêè â ïàðêó. Àëå 
â 1970 ðîö³ Ôðåíê, ÿêèé íà òîé 
÷àñ çàêîõàâñÿ â á³ã, ïðîâîäèòü 
ïåðøèé ìàðàôîí â Öåíòðàëüíî-
ìó ïàðêó. Â³í ñàì ñïëàòèâ çà ñî-
äîâó, øïèëüêè, àáè ïðèêð³ïèòè 
íîìåðè ó÷àñíèê³â, ³ íåäîðîã³ ãî-
äèííèêè äëÿ ïðèç³â. Òîä³ ó÷àñòü 
ó ïåðøîìó ìàðàôîí³ âçÿëè 

127 ó÷àñíèê³â, äî ô³í³øó ä³-
éøëè 55. Äî ðå÷³, â³äòîä³ ìàðà-
ôîí ñòàâ ùîð³÷íèì, ³ çà ï'ÿòü 
íàñòóïíèõ ðîê³â ê³ëüê³ñòü éîãî 
ó÷àñíèê³â çðîñëà âòðè÷³. Çãîäîì 
ìàðàôîí ç ïàðêó ïåðåáðàâñÿ 
íà âóëèö³ ì³ñòà, éîãî ìàðøðóò 
îá'ºäíàâ ê³ëüêà ðàéîí³â, ó òîìó 
÷èñë³ ³ êðèì³íàëüí³.

Çãîäîì Íüþ-éîðêñüêèé ìà-
ðàôîí ñòàâ ùîð³÷íèì ñâÿòîì, 
â³çèòíîþ êàðòî÷êîþ ì³ñòà òà 
äæåðåëîì äîõîäó çà ðàõóíîê 
òóðèñò³â. Íó ³, çâè÷àéíî, ïðè-
êëàäîì äëÿ âñ³õ.

«Â³ííèöÿ á³æèòü» ìîæå ñòàòè 
â³çèòíîþ êàðòêîþ íàøîãî ì³ñòà. 
Òîæ Ðóõàºìî Â³ííèöþ ðàçîì.

Стартуємо від «Книжки». 27 травня тисячі вінничан можуть втілити мрії мільйонів — 
відчути себе марафонцем на грандіозній події «Вінниця біжить»

ÐÓÕÀªÌÎ Â²ÍÍÈÖÞ
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— Зараз у мене в центрі вісім 
мамочок із різного віку ді-
тьми, — розповіла волонтерка 
«Дім мама» Марина Хміль. — 
В основному усі такі, що утекли 
від домашнього насильства. Ось 
нещодавно жінка приїхала: шия 
вся у саднах. У неї дочці вісім ро-
ків, а хлопчик новонароджений.
Кризовий центр тимчасово-
го проживання мам з дітьми 
у Луці-Мелешеківській приймає 
жінок з дітьми, які опинилися 
у складних життєвих ситуаціях. 
Тут їм дають не тільки дах над 
головою, а й психологічну, со-
ціальну та юридичну допомогу.
— Мама може проживати у нас 
півтора року, якщо дотримуєть-
ся правил, — пояснює Марина 
Хміль. — Взагалі ми беремо на мі-

сяць. Так в договорі сказано. За цей 
час бачимо, чи мами нормальні, чи 
не роблять, що попало. Якщо зло-
вживають, ведуть себе аморально, 
звісно, ми їх відправляємо.
Підопічна з інвалідністю в «Дім 
мама» одна. Крім Марини Вер-
гелес немає в центрі жінок із об-
меженими можливостями.
— Ви вже знаєте, що вона не на-
родилася здоровою, — каже во-
лонтерка. — Її зробили інвалідом 
батьки…
Допомогти мамам, що залиши-
лися одинокі з із малими дітьми, 
можна продуктами, речами, ме-
дикаментами, засобами гігієни 
та, звісно, іграшками для малят. 
Контактні телефони кризового 
центру «Дім мама»: (068)853–
80–02; (093)00–66–822.

У Луку-Мелешківську тікають від сімейного насилля

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Ëèøå ï’ÿòü äí³â 
ïðîæèëà ìîëîäà 
ìàìà ç íåìîâëÿì 

Ìàðèíà Âåðãåëåñ ó äîáðîä³ÿ, 
ÿêèé ïîáà÷èâ ¿¿ ³ñòîð³þ ïðî òå-
ëåáà÷åííþ òà çãîëîñèâñÿ äîïî-
ìîãòè. Ó òåëåôîííèõ ðîçìîâàõ ³ç 
çàñíîâíèöåþ öåíòðó «Ä³ì ìàìà», 
ùî ó Ëóö³-Ìåëåøê³âñüê³é, òà ³ç 
ñàìîþ Ìàðèíîþ â³í ïðîïîíó-
âàâ îï³êó íàä ìîëîäîþ ìàìîþ-
³íâàë³äîì ³ ¿¿ äèòÿì. Îá³öÿíêè 
íå âèêîíàâ.

Ïðî ïîâåðíåííÿ Ìàðèíè â ëó-
êà-ìåëåøê³âñüêèé öåíòð äëÿ ìàì, 
ÿê³ îïèíèëèñÿ ó ñêðóò³, ðîçïî-
â³ëà âîëîíòåðêà Ìàðèíà Õì³ëü. 
Âîíà â³ä ñ³÷íÿ ï³êëóºòüñÿ ¿¿ áëà-
ãîïîëó÷÷ÿì òà âîçèëà äî Êèºâà, 
äå åêñïåðòè äâà òèæí³ ïîñï³ëü 
ðîçáèðàëè ñêàíäàëüíó ³ñòîð³þ 
ìåøêàíêè Òåïëèêà íà ïðîãðàì³ 
«Îäèí çà âñ³õ».

Òàì Ìàðèíà Âåðãåëåñ ðîçïîâ³-
ëà ïðî ç´âàëòóâàííÿ ð³äíèì áàòü-
êîì ó ïåð³îä âàã³òíîñò³. Ïîë³ãðàô 
ï³äòâåðäèâ, ùî ãåðî¿íÿ ñêàçàëà 
ïðàâäó, ³ âèêðèâ íà áðåõí³ ¿¿ áàòü-
êà, ÿêèé óñå çàïåðå÷óâàâ.

— Ìåí³ ñòàëî ëåãøå äèõàòè, 
òîìó ùî ÿ ðîçêàçàëà ïðî òå, ùî 
ìåí³ çàâàæàëî âåñü öåé ÷àñ. Ëåã-
øå â³ä òîãî, ùî ÿ çìîãëà êîìóñü 

ðîçïîâ³ñòè ïðàâäó ³ â³äêðèòè-
ñÿ, — êàçàëà ç åêðàíó òåëåâ³çîðà 
26 áåðåçíÿ 19-ð³÷íà òåïåð óæå 
êîëèøíÿ ìåøêàíêà Òåïëèêà.

Íà ïðîãðàì³ ñòàëî ÿñíî, ùî â³ä 
Ìàðèíè, çàì³ñòü ï³äòðèìàòè, â³ä-
ìîâèëèñÿ óñÿ ðîäèíà. Ç áàòüêîì 
ñâîº¿ äèòèíè ïîðâàëà âîíà ñàìà, 
áî â³í æèâå â öèâ³ëüíîìó øëþá³ 
ç ³íøîþ æ³íêîþ é òåæ ìàº ç íåþ 
ê³ëüêàì³ñÿ÷íå äèòÿ. ªäèíèé ä³ì, 
ÿêèé çàëèøèâñÿ — «Ä³ì ìàìà».

Âîëîíòåðêà êðèçîâîãî öåíòðó 
Ìàðèíà Õì³ëü òåæ áðàëà ó÷àñòü 
ó çéîìêàõ ³ òåïåð ãîâîðèòü, ùî 
ï³ñëÿ óñüîãî ðàçîì ïåðåæèòîãî 
ñïðèéìàº ãåðî¿íþ ñêàíäàëüíî¿ 
ïðîãðàìè çà ñâîþ äèòèíó. Òîìó, 
ÿê ò³ëüêè ïî÷óëà â³ä íå¿, ùî 
íå âñå ãàðàçä íà íîâîìó ì³ñö³, 
îäðàçó ïî¿õàëà ¿¿ çàáðàòè íàçàä 
äî öåíòðó.

«В МЕНЕ ЩАСТЯ...» Âèÿâèëîñÿ, 
ùî Ìàðèíà íà íîâîìó ì³ñö³ ïðî-
æèâàííÿ óòðàïèëà â ùå îäíó ï³-
êàíòíó ³ñòîð³þ. Ïåðåäóâàëà öüîìó 
ïîÿâà ðàí³øå í³êîìó íåâ³äîìîãî 
÷îëîâ³êà-áëàãîä³éíèêà. Äÿäüêî 
ó â³ö³ ï³ñëÿ ïåðåäà÷ íà ÑÒÁ ïî-
÷àâ íàäçâîíþâàòè ïî òåëåôîíó 
Ìàðèí³ òà ïðîïîíóâàòè ñâîþ 
äîïîìîãó.

Â³í, ÿê ðîçêàçóþòü ñüîãîäí³ 
æ³íêè, êàçàâ, ùî ìàº ïîðîæíþ 
õàòó â ñåë³ ³ ìîæå ïîñåëèòè òàì 

ТЕЛЕ-ГЕРОЇНЯ МАРИНА ЗНОВУ 
ВТРАПИЛА В ПІКАНТНУ ІСТОРІЮ
Така слава  Студія програми СТБ була 
шокована історією 19-річної Марини 
Вергелес із Теплика: поліграф підтвердив 
її розповідь про зґвалтування батьком під 
час вагітності. Дівчину з інвалідністю після 
народження сина узяли в «Дім мама». 
Звідти її забрав благодійник. Але ненадовго…

Ìàðèíó ç äèòÿì. Ãîâîðèâ, ùî 
íàñò³ëüêè ðîç÷óëèâñÿ òÿæêîþ äî-
ëåþ ä³â÷èíè-³íâàë³äà, ùî ãîòîâèé 
äîïîìàãàòè ìàòåð³àëüíî. Íàâ³òü 
íÿíüêó äëÿ äèòèíè ïðîïîíóâàâ 
íàíÿòè, ÿêùî ìîëîä³é ìàì³, ÿêà 
ïîãàíî õîäèòü, ñàì³é äîãëÿäàòè 
òÿæêî.

— Êîæíèé âå÷³ð â³í äçâîíèâ 
Ìàðèíö³, âîíà áóëà çàäîâîëåíà. 
Êàçàëà, «áîæå, â ìåíå ùàñòÿ — 
äÿäüêî ìåí³ õàòó äàº. Äÿêóþ, 
äºâî÷êè…» Ìè â³ðèëè, ùî âñå 
áóäå äîáðå, — ðîçêàçóº Ìàðè-
íà Õì³ëü. — À òóò Ìàðèíà ìåí³ 
äçâîíèòü, êàæå «ùîñü íå òàê, â³í 
äî ìåíå ÷³ïëÿºòüñÿ, ÿê äî æ³íêè». 
Ï³ñëÿ òàêîãî äçâ³íêà, ÿ âè¿õàëà ³ 
çàáðàëà ¿¿. Éîãî íå ñëóõàëà, í³-
êîãî íå ñëóõàëà, çàáðàëà äèòèíó 
òà é âñå.

Çãîäîì âîëîíòåðêà çàïèñàëà 
íà â³äåî ³ âèêëàëà ó ñîö³àëüí³ 
ìåðåæ³ ðîçïîâ³äü Ìàðèíè ïðî 
òå, ÷îãî ä³ä-«äîáðîä³é» çàæàäàâ 
â³ä Ìàðèíè Âåðãåëåñ. Îñòàííÿ 
ðîçêàçóº, ùî â³í ïðèâ³ç ¿¿ ó õàòó, 
ùî éîìó íå íàëåæèòü. Óìîâè — 
ñòðàøí³. ̄ õ çàô³êñóâàëè íà ôîòî 
âîëîíòåðè öåíòðó «Ä³ì Ìàìà».

Âîíè íàïèñàëè ïîò³ì ïîñò 
ó ñâî¿é ãðóï³ ó Ôåéñáóêó: «Ìè 
íàâ³òü ³ óÿâèòè íå ìîãëè, ùî öåé 
÷îëîâ³ê, ÿêèé ïî òåëåôîíó áóâ 
â øîö³ ç òîãî, ùî áàòüêî ¿¿ ãâàë-
òóâàâ, ³ ñàì áóäå ðîáèòè ñïðîáè 
ïðèñòàâàííÿ».

— Â³í ñêàçàâ, ùî ÿ ìàþ ç 
íèì ñïàòè. Íàìàãàâñÿ ö³ëóâàòè. 
Õàïàâ çà ãðóäè, — ðîçêàçóº ä³-
â÷èíà, âòðè÷³ ìîëîäøà çà çàëè-
öÿëüíèêà. — Â³í íå êàçàâ ìåí³, 
ñê³ëüêè éîìó ðîê³â, àëå äóìàþ, 
ùî äåñü 60, áî éîãî ä³òÿì ìàéæå 
ïî 40 ðîê³â.

СТРАШНА ХАТА. Áóâ áëàãî-
ä³éíèêîì, ÿêîìó âñ³ äÿêóâàëè, 
à òåïåð öüîãî ÷îëîâ³êà â öåíòð³ 
«Ä³ì ìàìà» íàçèâàþòü çáî÷åí-
öåì. Â³í ðîçêàçóâàâ, ùî éîìó 
áàáöÿ ïîäàðóâàëà õàòèíêó ï³ä 
Êèºâîì ³ â³í ãîòîâèé íàäàòè ¿¿ 
Ìàðèíö³ äëÿ æèòëà. Àëå â ðåøò³ 
âèÿâèëîñÿ, ùî Ìàðèí³ òàì ñàì³é 
íå æèòè — ä³ä çàëèøèâñÿ ç íåþ 
é ïî÷àâ çàëèöÿòèñÿ.

— Ìè ñåðåä íî÷³ íàñèëó çíà-
éøëè òó õàòó â ñåë³ ï³ä Ïîïåëü-
íåþ, — ðîçêàçóº âîëîíòåðêà. — 
ß ñêàçàëà, äàâàéòå øóêàòè ñàìó 
ñòðàøíó õàòó. ² çíàéøëè. Óìîâè 
ïîáà÷èëè äóæå ñòðàøí³. Ïðè-
òîí — öå ìàëî ñêàçàòè. Áîì-

æàòíèê. Êîëè ä³ä ïàëèâ, òî âåñü 
äèì ³øîâ ó õàòó. Äèõàòè íå áóëî 
âçàãàë³ í³÷èì. Òàì âñå ñìåðä³ëî 
ñèð³ñòþ. Äàõ ïàäàº, âñå ïàäàº… 
ß ºäèíå, ùî éîãî çàïèòàëà, ÿê â³í, 
ë³òíüîãî â³êó ëþäèíà, ìîæå ïðî-
ïîíóâàòè äèòèí³ áóòè çà æ³íêó.

— «À ùî, âîíà ìåí³ íå ìîæå 
áóòè æ³íêà?», — öèòóº ä³äà âîëîí-
òåðêà, é íàçèâàº íåàäåêâàòíèì 
ñï³âðîçìîâíèêà ùå é ÷åðåç òå, 
ùî â³í ïðèâ³ç íåìîâëÿ ó àâàð³éíó 
õàòó. — Â³í íàì ñêàçàâ: «Çàáèðàéòå 
¿¿ íàõ*ð çâ³äñè». Ìè é çàáðàëè…

Òåïåð Ìàðèíà Âåðãåëåñ çíîâó 
æèâå ó öåíòð³ äîïîìîãè ìàòåðÿì, 
ùî îïèíèëèñÿ ó ñêðóò³. Òóò êà-
æóòü, ùî ìîæóòü òðèìàòè æ³íîê 
ç ä³òüìè ï³âòîðà ðîêó. Ùî áóäå 
äàë³ ç ìàìîþ ³ç îáìåæåíèìè 
ìîæëèâîñòÿìè, â³ä ÿêî¿ â³äìî-
âèëàñÿ ðîäèíà?

— Çàðàç ìîæó ñêàçàòè ºäèíå, — 
ãîâîðèòü Ìàðèíà Õì³ëü. — ß ¿¿ 
í³êóäè á³ëüøå íå âèïóùó. Á³ëü-
øå ëþäÿì íå â³ðþ. Ìàðèíà áóäå 
â ìåíå ï³âòîðà ðîêó, à ïîò³ì ñàìà 
áóäó ï³äøóêóâàòè ¿é õàòèíêó. 
Áóäóòü äåêðåòí³ ÿê³ñü êîøòè ³ 
äîïîìîæåìî. Ïðàöþâàòè, ïîêè 
ìàëåíüêà äèòèíêà, âîíà íå çìî-
æå. Ó÷èëèùå íå çàê³í÷èëà, âçÿ-
ëà àêàäåìâ³äïóñòêó. Õàé ëÿëüêà 
òðîõè ï³äðîñòå.

НЕ ДОВЕСТИ НІЧОГО. «Ëÿëüêó» 
ìîëîäà ìàìà íàçâàëà Áîãäàíîì. 
Ê³ëüêàì³ñÿ÷íèé ñèí Ìàðèíè 
Âåðãåëåñ ºäèíå, ùî ìàº â³ä ñâî-
ãî òàòà — öå ïî-áàòüêîâ³. Ç öèì 
÷îëîâ³êîì, ÿêèé ¿¿ îáìàíþâàâ, 

Ìàðèíà ðîçïðîùàëàñÿ íà ÑÒÁ.
Âîíà ïðÿìî ç³ ñòóä³¿ ïî¿õàëà 

ç åêñïåðòîì òåëåêàíàëó ³ç þðè-
äè÷íèõ ïèòàíü â ïîë³ö³þ ïè-
ñàòè çàÿâó íà ñâîãî áàòüêà ïðî 
ç´âàëòóâàííÿ. Çàÿâó ïðèéíÿëè, 
êðèâäíèêà îïèòàëè ³ â³äïóñòè-
ëè äîäîìó, á³ëüøå ïðî ðîçâèòîê 
ïðîâàäæåííÿ íåâ³äîìî í³÷îãî.

— Íå ìàºìî í³ÿêî¿ ³íôîðìà-
ö³¿ ïðî ðîçñë³äóâàííÿ, — êàæóòü 
ó öåíòð³ «Ä³ì ìàìà».

ßê ïîÿñíèëè RIA/20minut.ua 
þðèñòè òà ì³ñöåâ³ ïðàö³âíèêè 
ïîë³ö³¿, ïåðñïåêòèâà ó òàêîãî 
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ì³-
çåðíà. Ïîòåðï³ëà áóëà ïîâíîë³ò-
íüîþ, êîëè áàòüêî ïðèìóøóâàâ 
¿¿ äî ñòàòåâèõ çíîñèí, ðàç. Ïî-
äðóãå, äîâåñòè, ùî ïîëîâ³ àêòè 
ïðîòè âîë³, ñàìèì ñëîâàìè æåðò-
âè íåìîæëèâî. Ïðîéøîâ ÷àñ. 
Áàòüêî æ íå ïðèçíàºòüñÿ ñàì. 
ßê â³í âèêðó÷óâàâñÿ â³ä ïèòàíü 
ó ñòóä³¿ ïðîãðàìè «Îäèí çà âñ³õ», 
ìîæíà ïîäèâèâñÿ íà çàïèñàõ 
19 òà 26 áåðåçíÿ (goo.gl/e1lrhj).

Íà ä³äà, ùî ¿¿ äîìàãàâñÿ â ñåë³ ç 
ïðèâ³òíîþ íàçâîþ Ìèðîëþá³âêà, 
Ìàðèíà â ïîë³ö³þ íå çàÿâëÿëà. 
Þðèñòè êàæóòü, ùî íåìàº ñåíñó. 
Äî ç´âàëòóâàííÿ íå ä³éøëî, ä³-
â÷èíà ïðèïèíÿëà ä³äîâ³ ÷³ïëÿííÿ.

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

— Â³í ñêàçàâ, ùî ÿ ìàþ 
ç íèì ñïàòè. Íàìàãàâñÿ 
ö³ëóâàòè. Õàïàâ 
çà ãðóäè, — ðîçêàçóº 
ä³â÷èíà Ìàðèíà ïðî 
ñòàðîãî çàëèöÿëüíèêà

Повернулася у «Дім 
мама». Марина Вергелес 
із сином Богданом знову 
в кризовому центрі. 
Поруч — засновниця 
Ольга Череватова
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ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ 

ФІЛАРМОНІЇ

Ç 14 ïî 20 òðàâíÿ 
Â³ííèöüêà ô³ëàðìîí³ÿ çàïðî-
øóº íà ÕV Ì³æíàðîäíèé ôåñ-
òèâàëü ³ì. Ï. ². ×àéêîâñüêîãî 
òà Í. Ô. ôîí Ìåêê, ùî ïðî-
õîäèòü ï³ä ãàñëîì «Ìèñòåöòâî 
çàðàäè ìèðó» — ÷àñòèíó êî-
øò³â, âèðó÷åíèõ â³ä ðåàë³çàö³¿ 
êâèòê³â, óæå â÷åòâåðòå áóäå ïå-
ðåðàõîâàíî ó Ôîíä ï³äòðèìêè 
ó÷àñíèê³â ÀÒÎ.

Ôåñòèâàëü, ùî º ôëàãìàíîì 
êëàñè÷íîãî ìóçè÷íîãî ìèñòå-
öòâà íà Â³ííè÷÷èí³, â³äçíà÷àº 
ñâ³é 15-ð³÷íèé þâ³ëåé ó ñòàòó-
ñ³ ì³æíàðîäíîãî. Íàñïðàâä³ æ 
³ñòîð³ÿ ñâÿòà ïî÷àëàñÿ â 98-ìó 
â Áðà¿ëîâ³ (ç 93-ãî ïðîâîäèëèñü 
Äí³ ×àéêîâñüêîãî íà Â³ííè÷÷è-
í³), êîëè Àíàòîë³é Ëåâèöüêèé 
(òîä³ — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ 
êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ îáëäåð-
æàäì³í³ñòðàö³¿) íàïðîðîêóâàâ 
áëàãîðîäíîìó ïî÷èíàííþ âå-
ëèêèé øëÿõ.

Òàì æå, ó Ìóçå¿ Ï. ². ×àé-
êîâñüêîãî, çàâæäè î÷³êóâàíèìè 
Áðà¿ë³âñüêèìè ìóçè÷íèìè çó-
ñòð³÷àìè ìè ñòàðòóºìî 14 òðàâ-
íÿ, ó íåä³ëþ. Êàíòàòó «GLORIA» 
(«Ñëàâà â âèøí³õ Áîãó») À. Â³-
âàëüä³ âèêîíóþòü àêàäåì³÷í³ 
êîëåêòèâè ì³ñòà — êàìåðíèé 
îðêåñòð «Àðêàòà» (õóäîæí³é 
êåð³âíèê òà äèðèãåíò — çàñëó-
æåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè 
Ãåîðã³é Êóðêîâ) òà êàìåðíèé 
õîð «Â³ííèöÿ» (õóäîæí³é êåð³â-
íèê òà äèðèãåíò — íàðîäíèé 
àðòèñò Óêðà¿íè, ïðîôåñîð Â³òà-

ë³é Ãàç³íñüêèé). Êîæåí êîíöåðò 
ïðîåêòó ñòàíå ñâîãî ðîäó ìî-
ëèòâîþ çà íàøèõ á³éö³â, äî ÿêî¿ 
ïðèºäíàþòüñÿ ñîòí³ ãëÿäà÷³â 
ôåñòèâàëüíèõ êîíöåðò³â ó ñåìè 
ðàéîíàõ îáëàñò³.

Òîãî æ äíÿ âðàíö³ â³äáóäåòü-
ñÿ VI Ðåã³îíàëüíèé êîíêóðñ 
þíèõ âèêîíàâö³â êëàñè÷íèõ 
òâîð³â «Æìåðèíñüêèé êàìåð-
òîí», ïåðåìîæö³ ÿêîãî îòðè-
ìóþòü ìîæëèâ³ñòü âèñòóïèòè 
ó ô³ëàðìîí³¿ ç «Àðêàòîþ».

14 òà 20 òðàâíÿ ó Õðàì³ Ïðå-
ñâÿòî¿ Ä³âè Ìàð³¿ Àíãåëüñüêî¿ 
íà âóë. Ñîáîðí³é, 12 â³ä-
áóäóòüñÿ êîíöåðòè îðãàííî¿ 
ìóçèêè, ÿê³ º òðàäèö³éíîþ 
äóõîâíîþ îçäîáîþ ôåñòèâà-
ëþ. Öüîãîð³÷ íà â³ííèöüêîìó 
îðãàí³ ìóçèêóþòü ïðåäñòàâíèê 
ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ ïðîôåñ³é-
íèõ îðãàí³ñò³â — âèïóñêíèê 
Ëèòîâñüêî¿ àêàäåì³¿ ìóçèêè 
³ òåàòðó òà Ïàðèçüêî¿ êîí-
ñåðâàòîð³¿ Ð³ìâ³äàñ Ì³òêóñ òà 
äîñâ³ä÷åíèé êîíöåðòóþ÷èé ³ 
öåðêîâíèé ãîëëàíäñüêèé îðãà-
í³ñò Êð³ñò³àí Ôàääåãîí. Âíèê-
íóòè â ³ñòîðè÷íèé òà êóëüòóð-
íèé êîíòåêñò ïîÿâè òâîð³â, ùî 
óâ³éøëè äî ïðîãðàì, ñëóõà÷àì 
äîïîìîæå ìóçè÷íèé åêñêóðñî-
âîä âå÷îð³â — êàíäèäàò ìèñ-
òåöòâîçíàâñòâà, äîöåíò Îëåíà 
Âåðåùàã³íà.

15 òðàâíÿ, ïîíåä³ëîê. Óðî-
÷èñòå â³äêðèòòÿ ôåñòèâàëþ òà 
âîäíî÷àñ íàéâàæëèâ³øà ïîä³ÿ 
ðîêó ó ìèñòåöüêîìó æèòò³ Â³-
ííè÷÷èíè — ïðåçåíòàö³ÿ Ñèì-
ôîí³÷íîãî îðêåñòðó ô³ëàðìî-
í³¿ ï³ä êåð³âíèöòâîì Ãåîðã³ÿ 
Êóðêîâà.

Ñòâîðåííÿ ñèìôîí³÷íîãî îð-
êåñòðó — îäèí ³ç åòàï³â âèêî-
íàííÿ Îáëàñíî¿ ïðîãðàìè êóëü-
òóðíîãî ðîçâèòêó òà äóõîâíîãî 
â³äðîäæåííÿ, ðåàë³çàö³¿ ÿêîãî 
îñîáèñòî ñïðèÿëè ãóáåðíàòîð 
Âàëåð³é Êîðîâ³é òà íà÷àëüíèê 
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ 
Ñòàí³ñëàâ Ãîðîäèíñüêèé. Ó ð³ê 
äâîõ þâ³ëå¿â — 85-ð³÷÷ÿ îáëàñ-
ò³ òà 80-ð³÷÷ÿ ô³ëàðìîí³¿, íà-
ðîäèâñÿ êîëåêòèâ, ïîÿâà ÿêîãî 
º ÷åðãîâèì êðîêîì âõîäæåííÿ 
Â³ííèö³ ó ñòàòóñ ºâðîïåéñüêîãî 
ì³ñòà.

16 òðàâíÿ, â³âòîðîê. Êîíöåðò 
ôîðòåï³àííî¿ ìóçèêè äàðóº îäèí 
³ç íàéâ³äîì³øèõ ìîëîäèõ â³ò÷èç-
íÿíèõ ï³àí³ñò³â — âèïóñêíèê 
Íàö³îíàëüíî¿ ìóçè÷íî¿ àêàäåì³¿ 
Óêðà¿íè ³ì. Ï. ². ×àéêîâñüêîãî 
òà Ïàðèçüêî¿ Øêîëè Ìóçèêè, 
ëàóðåàò á³ëüøå 20-òè ïðåñòèæ-
íèõ ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñ³â, 
ñîë³ñò Íàö³îíàëüíî¿ ô³ëàðìîí³¿ 
Óêðà¿íè Àíòîí³é Áàðèøåâñüêèé. 
Ó ïðîãðàì³ âå÷îðà — òðè ñîíàòè 
Ë. âàí Áåòõîâåíà (30, 31, 32) òà 
ï'ºñè ³ç öèêëó «Ïîðè ðîêó» Ï. ². 
×àéêîâñüêîãî.

17 òðàâíÿ, ñåðåäà. Åêñêëþ-
çèâíèé øîó-âå÷³ð ïðåçåíòóº 
óêðà¿íñüêèé ³íñòðóìåíòàëüíèé 
êâàðòåò «ÁÐßÖ-BAND». Êîëåê-
òèâ ïðîïîíóº âëàñí³ êîìïîçèö³¿ 
òà àâòîðñüê³ àðàíæóâàííÿ ó íàé-
ñó÷àñí³øèõ æàíðàõ (â³ä êàíòð³ 
äî êëàñè÷íîãî êðîññîâåðó), 
â îñíîâ³ ÿêèõ ëåæàòü êëàñè÷í³ 
òâîðè ³ ñâ³òîâà íàðîäíà ìóçè-
êà. Óí³êàëüíèì ìîæíà íàçâàòè 
³ ñêëàä ãðóïè: åëåêòðî-ðîê-
áàëàëàéêà, êíîïêîâèé àêîðäåîí, 
óäàðí³ òà åëåêòðî-áàñ-áàëàëàéêà.

Ðàçîì ³ç óêðà¿íöÿìè â êîíöåð-
ò³ áåðå ó÷àñòü ïîëüñüêèé êëàð-
íåòèñò-â³ðòóîç ßöåê Ñð³áíÿê, 
ìàéñòåð-êëàñè ÿêîãî íåîäíîðà-
çîâî ïðîõîäèëè ó Â³ííèöüêîìó 
ó÷èëèù³ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ 
³ì. Ì. Ëåîíòîâè÷à.

18-ãî òðàâíÿ, â ÷åòâåð, íà ñöå-
í³ ô³ëàðìîí³¿ — ïî÷åñíèé ã³ñòü 
ôåñòèâàëþ — Íàö³îíàëüíèé 
ïðåçèäåíòñüêèé îðêåñòð (õó-
äîæí³é êåð³âíèê òà ãîëîâíèé 
äèðèãåíò — íàðîäíèé àðòèñò 
Óêðà¿íè, ïðîôåñîð Àíàòîë³é 
Ìîëîòàé). Ïîêàçîâèé äåð-
æàâíèé êîëåêòèâ äèâóâàòèìå 
íîâîþ ïðîãðàìîþ, äî ÿêî¿ óâ³-
éøëè ïåðëèíè ñâ³òîâî¿ êëàñè-
êè òà êðàù³ çäîáóòêè ñó÷àñíîãî 
ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà. Óïåðøå 
ó Â³ííèö³ ïðîëóíàº Ñèìôîí³ÿ 
äëÿ îðêåñòðó «Áîæåñòâåííà 
êîìåä³ÿ», íàïèñàíà çà ïîåìîþ 
Äàíòå îäíèì ³ç íàéïîïóëÿð-
í³øèõ àìåðèêàíñüêèõ êîìïî-
çèòîð³â ñüîãîäåííÿ Ðîáåðòîì 
Ñì³òîì.

Òîãî æ äíÿ îðêåñòð âèñòóïèòü 
ïåðåä á³éöÿìè ÀÒÎ, ÿê³ ïðîõî-
äÿòü ðåàá³ë³òàö³þ ó Â³éñüêîâî-
ìåäè÷íîìó êë³í³÷íîìó öåíòð³.

19-ãî òðàâíÿ, ó ï'ÿòíèöþ, 
â ïðèì³ùåíí³ Ìóçè÷íî-äðà-
ìàòè÷íîãî òåàòðó ³ìåí³ Ì. Ñà-
äîâñüêîãî â³äáóäåòüñÿ óðî÷èñòå 
çàêðèòòÿ ôåñòèâàëþ. Ðîçê³øíèé 
ïîäàðóíîê äî Äíÿ ªâðîïè â³-
ííè÷àíàì ãîòóº Êè¿âñüêèé ìó-
í³öèïàëüíèé àêàäåì³÷íèé òå-
àòð îïåðè ³ áàëåòó äëÿ ä³òåé òà 
þíàöòâà. Óïåðøå ó Â³ííèö³ (!) 
áàëåò-ôåºð³ÿ Ï. ².×àéêîâñüêîãî 
«Ñïëÿ÷à êðàñóíÿ» çà ìîòèâàìè 
êàçîê Ø. Ïåððî (áàëåòìåéñòåð-

ïîñòàíîâíèê — íàðîäíèé àðòèñò 
Óêðà¿íè Â³êòîð Ëèòâèíîâ, ñîë³ñ-
òè: Êîðîëü — Àíàòîë³é Âîðîí-
öîâ, Êîðîëåâà — ²âàííà Âåðáà, 
Ïðèíöåñà Àâðîðà — ßíà Ãóáà-
íîâà, Ïðèíö Äåç³ðå — çàñëóæå-
íèé àðòèñò Óêðà¿íè Êîñòÿíòèí 
Â³íîâîé).

Êð³ì îñíîâíîãî êîíöåðòíîãî 
ìàéäàí÷èêà, ôåñòèâàëüí³ çàõîäè 
ïðîéäóòü â 11 ðàéîíàõ îáëàñò³. 
Ñåðåä ³íøèõ ïðîãðàì íà ïîäî-
ëÿí ÷åêàº òåàòðàë³çîâàíèé âî-
êàëüíèé âå÷³ð «²íòðèãè îïåðíèõ 
êëàâ³ð³â» ó âèêîíàíí³ ñîë³ñò³â 
ô³ëàðìîí³¿: íàðîäíî¿ àðòèñòêè 
Óêðà¿íè ²ðèíè Øâåöü, çàñëóæå-
íèõ àðòèñòîê Óêðà¿íè Íàòàë³¿ 
Âåêëåíêî òà Ìàð³¿ ×åðâîí³é, 
ñîë³ñò³â Íàòàë³¿ Ëàíîâåíêî òà 
Âîëîäèìèðà Ïîëòîðàöüêîãî.

Êâèòêè — ó êàñàõ ô³ëàðìîí³¿ 
³ òåàòðó, à òàêîæ â ³íòåðíåò-êà-
ñ³ — bilet.vn.ua

Àêòóàëüíîþ º ïðîïîçèö³ÿ 
ïðèäáàòè ìóëüòèêâèòîê íà ÷î-
òèðè ôåñòèâàëüí³ êîíöåðòè 
çà âèã³äíîþ ö³íîþ.

Ôåñòèâàëü ïðîõîäèòü ï³ä ïà-
òðîíàòîì ãîëîâè îáëàñíî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Âàëåð³ÿ 
Êîðîâ³ÿ, ãîëîâè îáëàñíî¿ ðàäè 
Àíàòîë³ÿ Îë³éíèêà, ì³ñüêîãî 
ãîëîâè Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà.

Ìåöåíàòè ôåñòèâàëþ: Áëà-
ãîä³éíèé Ôîíä Âîëîäèìèðà 
Ïðîäèâóñà, Êîíöåðí «Ïîä³-
ëëÿ», Þâåë³ðíå ï³äïðèºìñòâî 
«Ìàëüâà». Ïàðòíåð — Íàö³î-
íàëüíèé ïîðòàë àêàäåì³÷íî¿ ìó-
çèêè «Music-Review». Ïðèéìàº 
ãîòåëü «Ïîä³ëëÿ», ïðèãîùàþòü 
ðåñòîðàíè «Âåëþð», «Çàòèøîê», 
«Øàíõàé», «Ïëåÿäà».

ВІКТОР ПЕРЛОВ, 
СПЕЦІАЛІСТ З 

РОЗСЛІДУВАННЯ 
ДТП

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíîãî 
ãîñïîäàðñòâà ³ áëàãîóñòðîþ Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ñïåðøó 
êàòåãîðè÷íî íå ñïðèéìàâ ïðî-
áëåìè ïàðêóâàííÿ íà òðîòóàðàõ 
³ çóïèíêàõ ãðîìàäñüêîãî òðàí-
ñïîðòó Ñîáîðíî¿, ââàæàþ÷è ¿¿ 
êëîïîòîì Ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
Â³ííèö³ òà íàãîëîøóâàâ íà íå-
ìîæëèâîñò³ âñòàíîâëåííÿ àí-
òèïàðêóâàëüíèõ åëåìåíò³â íà 
òðîòóàð³.

Àðãóìåíòè ïðî òå, ùî ïðèïàð-
êîâàí³ àâò³âêè ïåðåøêîäæàþòü 
ðóõó ï³øîõîä³â òà íå äàþòü çìî-
ãè íîðìàëüíî ï³ä’¿æäæàòè äî çó-
ïèíîê ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîð-
òó, çóñòð³÷àëè â³äïîâ³äü òèïó: 

«Ìè íå áóäåìî öüîãî ðîáèòè, 
àáè íå ñòâîðèòè ïðåöåäåíòó – 
òîä³ âñ³ çàõî÷óòü òàê³ åëåìåíòè, 
ùîá ìàøèíè íå çà¿æäæàëè íà 
¿õ òðîòóàðè». Öå â³äñòîþâàííÿ 
ïðàâà «àâòîõàì³â» íà «áåçëàä» 
çâó÷àëî äîâîë³ äèâíî, àäæå 
òðîòóàðè ïðèçíà÷åí³ ñàìå äëÿ 
ï³øîõîä³â ³ ñòâîðåííÿ íåçðó÷-
íîñòåé ÷è íåáåçïåêè äëÿ íèõ º 
íåïðèïóñòèìèì ó öèâ³ë³çîâàíî-
ìó ì³ñò³.

Îäíàê ãðîìàäñüêà äóìêà òàêè 
ðîáèòü ñâîþ ñïðàâó – âäÿ÷íèé 
æóðíàë³ñòàì çà êîìåíòè ï³ä ïî-
ñòîì ïðî öþ ïðîáëåìó (âîíè 
íàñïðàâä³ ñòàëè âàãîìèì àðãó-
ìåíòîì), çîêðåìà, ²ðèíà Æóê, 
Îëåêñ³é Êåðìàí. Âäÿ÷íèé òà-
êîæ Îëåêñàíäðó Øåìåòó çà éîãî 
ïîñò. Äåïóòàòñüêå çâåðíåííÿ 
Îëåêñàíäðà Çºðùèêîâà ñòàëî 
îñòàííüîþ êðàïëåþ ³ ïðèçâåëî 

äî «ïåðåëàìíîãî ìîìåíòó».
² ÿ â³òàþ â³ííè÷àí ç öèì ïðå-

öåäåíòîì!))
Ââàæàþ öþ ïîä³þ ï³äòâåð-

äæåííÿì òîãî, ùî íàâ³òü äóæå 
ãëèáîê³ ³ íåïîõèòí³ îñîáèñò³ 
ïåðåêîíàííÿ, ÿêùî âîíè çà-
ñòàð³ë³, ìîæóòü çì³íþâàòèñü 
ï³ä âïëèâîì îáñòàâèí.

Âîëîäèìèð Íèöåíêî, òàê òðè-
ìàòè, ïåðåäàéòå ïîäÿêó ì³ñüêî-
ìó ãîëîâ³))

Îëåêñ³é Ïèäî÷åíêî, Ñåðã³é 
Áóçíèêîâàòèé, áåð³òü ïðèêëàä, 
ì³ñòî ìàº â³äìîâëÿòèñü â³ä çà-
ñòàð³ëèõ óÿâëåíü ³ ïðîñòî ïðè-
ðå÷åíå ïðèéòè äî ñó÷àñíèõ ï³ä-
õîä³â îðãàí³çàö³¿ òà áåçïåêè äî-
ðîæíüîãî ðóõó. ² ÷èì äîâøå ìè 
çâîë³êàºìî, òèì ñêëàäí³øå áóäå 
â ïîäàëüøîìó öå «ðîçãð³áàòè».

P.S. Îñîáëèâî ðàä³þòü îíîâ-
ëåííþ ä³òè ³ öå äîáðå.

Мистецтво заради миру

Здоровий глузд таки переміг на Соборній!

БЛОГ

БЛОГ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ИГОРЬ ЧЕПУГОВ, АДМИНИСТРАТОР ГРУППЫ «ВИННИЧАНЕ» В ФБ
Тут Виннице бренд предлагают сделать. Виннице 
семьсот лет, или что-то около этого. Больше чем Кока 
Колам. Винничане пережили сотни войн. 
И Слово Винница и есть бренд.

На вулиці Соборній. На тротуарах встановили бетонні 
напівсфери, які будуть рятувати від водіїв-порушників
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Після розголосу проблем інка-
саторів Ощадбанку вінницькі 
активісти у Фейсбуку нагадали 
про 9 кримінальних проваджень 
за фактами розтрат і привласнень 
в Ощадбанку, що роками розслі-
дуються без результату.
«Кілька років не опитані ні свідки, 
ні фігуранти справ», — пише голова 
Громадської організації «Комітет 
безпеки руху» Володимир Черкас.
Офіційним запитом в поліцію 
просимо надати інформацію про 
хід розслідувань проваджень, які 
стосуються вінницького управлін-
ня Ощадбанку. Нам відповіли 
скупо — без кваліфікацій, фабул 
і сум збитків.
Маємо такі дані:

 слідчі області розслідували 
«35 кримінальних проваджень 

за фактами вчинення службови-
ми особами структурних підроз-
ділів Вінницького управління АТ 
«Ощадбанку» кримінальних пра-
вопорушень в сфері господар-
ської та службової діяльності», 

 з них до суду з обвинувальни-
ми актами скерували 4, а 18 — за-
крили.

 «на даний час в 13 криміналь-
них проваджень указаної катего-
рії досудове розслідування три-
ває, проводяться всі можливі та 
необхідні слідчі гласні й негласні 
(розшукові) дії».
Більше про забуті і зовсім сві-
жі факти порушень розказали 
редакції ті ж самі інкасатори. 
Редакція зараз перевіряє цю ін-
формацію. Чекайте продовження 
у найближчих номерах.

Махінації на мільйони?

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
(067)7857674 

Ïî 3000 ãðèâåíü 
îòðèìàëè íà ñâî¿ 
çàðïëàòí³ êàðòêè 

³íêàñàòîðè â³ííèöüêîãî óïðàâ-
ë³ííÿ Îùàäáàíêó ³ ñòàëè äóìàòè 
ïðî áîéêîò. Íà÷àëüñòâî ¿ì íà âñ³ 
ïðåòåíç³¿ êàçàëî: íå ïîäîáàºòüñÿ, 
çíàºòå, äå äâåð³. ßê ä³ÿòè, ïðàö³â-
íèêè îáãîâîðþâàëè íà òàºìíèõ 
çáîðàõ, äå áóâ æóðíàë³ñò RIA. ² 
ùîéíî íà ñàéò³ 20minut.ua âè-
éøëà ñòàòòÿ ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî 
ï³äãîòîâêó áîéêîòó — äî Â³ííèö³ 
íàïðàâèëè ïåðåâ³ðÿþ÷èõ.

Êîì³ñ³ÿ ïðàöþâàëà äâà äí³. 
À äî íå¿ äî ³íêàñàòîð³â õîäèëè ïî-
ãîâîðèòè ì³ñöåâ³ êåð³âíèêè. Çíîâ 
äàëè çíàòè, õòî ãîëîâíèé. Ïàðà-
ëåëüíî ñëóæáà áåçïåêè øóêàëà ãî-
â³ðêèõ, ùîá ïîêàðàòè çà ðîçãîëîñ…

— Âïåðøå çà âåñü ÷àñ íà÷àëüíèê 
óïðàâë³ííÿ â³äâ³äàâ ³íêàñàòîð³â. 
Íà äðóãèé äåíü ÿê âè ó íàñ áóëè, — 
ðîçêàçàëè æóðíàë³ñòó ïîò³ì ³íêà-
ñàòîðè. — Ñêàçàâ: «âè — òåëÿòà, ³ 
ñò³éòå â ñò³éë³, ÿê âàì ïîëîæåíî». 
Ó íàñ òîä³ îïóñòèëèñÿ ðóêè. À ï³ñ-
ëÿ ïóáë³êàö³¿ ïðèéøëà ëþäèíà ç 

Êèºâà. Âîíà ñêàçàëà: ÿ òóò äëÿ 
òîãî, ùîá íà âàñ íå çä³éñíþâàëî 
ïðåñèíã ì³ñöåâå êåð³âíèöòâî».

Äî Â³ííèö³ ïðè¿õàâ êóðàòîð 
ñëóæáè ³íêàñàö³¿ Îùàäáàíêó. 
Äâ³ ãîäèíè ñëóõàâ ³íêàñàòîð³â.

— Âäàëîñÿ ï³äíÿòè íàø³ ïèòàí-
íÿ íà òàêèé ð³âåíü, íà ÿêèé ìè é 
íå ñïîä³âàëèñÿ, — ò³øàòüñÿ  âîíè.

ßê³ ñàìå ïðîáëåìè âèêðèëà 
êè¿âñüêà êîìïëåêñíà ïåðåâ³ð-
êà ó Â³ííèö³, çàïèòóºìî ÷åðåç 
ïðåñ-ñëóæáó Îùàäáàíêó. Íàì 
ïîÿñíþþòü çìåíøåí³ çàðïëàòè 
³íêàñàòîð³â íå íàðàõîâàíèìè 
ïðåì³ÿìè: «… â ëþòîìó ñï³âðî-
á³òíèêè óïðàâë³ííÿ, ó òîìó ÷èñë³ 
³íêàñàòîðè, íå îòðèìàëè ïðåì³þ, 
îñê³ëüêè ó ñ³÷í³ ïëàí ïðèáóòêó 
òà îêðåì³ á³çíåñ-ïîêàçíèêè ðå-
ã³îíàëüíèì óïðàâë³ííÿì íå áóëè 
âèêîíàí³. Ó êâ³òí³ çà ðåçóëüòàòà-
ìè ðîáîòè îáëóïðàâë³ííÿ ïðåì³-
þâàííÿ ïðàö³âíèê³â áóäå».

Òàêîæ ìàºìî â îô³ö³éí³é â³ä-
ïîâ³ä³ îá³öÿíêó «ðîçâàíòàæèòè» 
â³ííèöüêèõ ³íêàñàòîð³â, ÿêèõ 
óçàãàë³ íå ïóñêàþòü ó â³äïóñòêè: 
«ïåðåãëÿíóòî øòàòíó ÷èñåëüí³ñòü 
ïðàö³âíèê³â ï³äðîçä³ëó ³íêàñàö³¿ 
ó ñòîðîíó ¿õ çá³ëüøåííÿ ç ìåòîþ 

ОЩАДБАНК ТРЯСЕ ВІД ІНКАСАТОРІВ 
íåäîïóùåííÿ ïåðåïðàöþâàíü ïî-
íàä íîðìè òà ñâîº÷àñíîãî íàäàí-
íÿ â³äïóñòîê».

— Íàì äàëè îá³öÿíêè äóæå ðà-
äóæí³, — ðîçêàçóþòü ïðàö³âíèêè 
ïðî ñâîþ çóñòð³÷ ç çàñòóïíèêîì 
ãîëîâè ïðàâë³ííÿ áàíêó. — Íàñ 
áóäóòü âèâîäèòè ç-ï³ä þðèñäèê-
ö³¿ îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ, áóäåìî 
ï³äïîðÿäêîâóâàòèñÿ íàïðÿìó Êè-
ºâó. ² ïîâí³ñòþ çàì³íÿòü àâòîïàðê 
íà òàê³ ìàøèíè, ÿê³ âèìàãàº ìàòè 
Íàöáàíê äëÿ ë³öåíçóâàííÿ. Óìî-
âè æ ðîáîòè íàø³ çàðàç ïðîòè-
ð³÷àòü ³íñòðóêö³ÿì. Óïðàâëÿþ÷îãî 
âñå âëàøòîâóâàëî, â³í íà âñüîìó 
åêîíîìèòü. Ó òîìó ÷èñë³, íà íà-
øèõ çàðïëàòàõ.

²íêàñàòîðè ÷óëè, í³áèòî êåð³â-
íèêà Â³ííèöüêîãî ðåã³îíàëüíîãî 
óïðàâë³ííÿ ï³ñëÿ ïåðåâ³ðêè â³ä-
ñòîðîíèëè â³ä ðîáîòè. ×åðåç ÿê³ 
ñàìå ïîðóøåííÿ - íå çíàþòü, áî 
¿ì çà÷èòàëè ëèøåíü ò³ ïóíêòè ð³-
øåíü ïåðåâ³ðêè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ¿õ. 
Îäèí ç ïóíêò³â: çá³ëüøåííÿ ñòàâ-
êè çà ðàõóíîê ë³êâ³äàö³¿ íàäáàâîê, 
íà ÿêèõ ìîæíà áóëî ìàí³ïóëþâàòè.

— Ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàºìî ê³í-
öÿ ì³ñÿöÿ, ùîá ïîáà÷èòè ðåçóëü-
òàò íîâèõ íàðàõóâàíü, — êàæóòü 
³íêàñàòîðè. — À ùî óæå â³ä÷óëè? 
Õëîïö³â ïî÷àëè ïóñêàòè ó â³ä-
ïóñòêè. Ðàí³øå íàñ çìóøóâàëè 
ïèñàòè çàÿâè, ùî â³äõîäèìî â³ä-
ïóñòêó ï³ä ÷àñ âèõ³äíèõ äí³â…

— ² ùå îäíå — íàì óñ³ì ïåðåä 
Ïàñõîþ äàëè îêðåìèì ïëàòåæåì 
ïî 250 ãðèâåíü, — äîäàþòü ïðà-
ö³âíèêè ³íêàñàö³¿ Îùàäáàíêó. — 
Ò³ëüêè ñòàðîæèëè ïàì’ÿòàþòü 
òàê³ ïîäàðóíêè. Âîñòàííº ê³ëüêà 
ðîê³â òîìó äàâàëè íà äåíü ³íêà-
ñàòîðà ïî 50 ãðèâåíü.

Закрутилося  Після того, як інкасатори 
вінницького управління Ощадбанку 
розказали RIA про урізані вдвоє зарплати, 
з Києва приїхали перевіряючі. Чи 
знайшла комплексна перевірка фінансові 
махінації? Інсайдери знають більше, 
ніж чуємо в офіційних коментарях

Інкасатори на протестних зборах журилися, 
аби їх не звільнили. Зараз кажуть: не сподівалися 
на такий ефект від розголосу проблем у банку
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Адреса фонду «Подільська громада» — вул. Ост-
ровського, 27 А 
Номери телефонів благодійного фонду «Поділь-
ська громада»:
067–491–60–25, 0432–61–20–72.

АДРЕСИ КОНТЕЙНЕРІВ ДЛЯ ОДЯГУ 
 площа Європейська, 2.
 вул. Зодчих, 16 (Фонтанна площа), 
 Поряд з памятником Коцюбинського (біля пр. 

Коцюбинського, 50) 

Куди віддати?
До контейнеру для одягу треба кидати:

 чистий чоловічий, жіночий та дитячий одяг;
 чисте парне взуття;
 чисту постільну білизну;
 паски і сумки;
 ковдри і подушки;

До цього баку не несіть:
 забруднений одяг чи текстиль;
 текстильні відходи чи обрізки;
 матраци, килими чи ізоляційні матеріали;
 взуття без пари.

Що можна кидати з одягу?

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

Í å ù î ä à â í î 
æóðíàë³ñò RIA 
ñïèòàëà â³ííè÷àí 
ó ãðóï³ «Íîâèíè 

Â³ííèö³ 20minut.ua» ÂÊîíòàêò³ 
ïðî òå, êóäè âîíè ä³âàþòü ñòàðèé 
îäÿã. Ç’ÿñóâàëîñü, ùî õòîñü ðîç-
äàº ïî çíàéîìèõ, õòîñü íàêîïè-
÷óº ñòàðèé ìîòëîõ, ÿê Ïëþøê³í 
ç «Ìåðòâèõ äóø». À õòîñü ³ ðàäèé 
áè ïîä³ëèòèñÿ ³ç íóæäåííèìè, 
àëå íå çíàº, êóäè çâåðòàòèñÿ.

Òàê, ó êîìåíòàð³ ï³ä îïèòóâàí-
íÿì Îëåêñ³é ×å÷åëàøâ³ë³ íàïè-
ñàâ: «Êóäè â³ääàòè êóïó øìàòòÿ? 
Äàéòå êîíòàêòè àáî àäðåñó — âè-
êèäàòè øêîäà, ðå÷³ íå ç äåøå-
âèõ, àëå âèãëÿäó âæå íå ìàþòü». 
À ²âàíêà Ãîðîäåíñüêà ðàäèòü: 
«Â øêîëó-³íòåðíàò â³ääàéòå. Ä³-
òêàì îäÿã ïîòð³áíèé».

Ì³æ òèì, ìàéæå ð³ê ïî ì³ñòó 
ñòîÿòü òðè êîíòåéíåðè äëÿ îäÿ-
ãó. Âñòàíîâèëè ¿õ çà ³í³ö³àòèâîþ 
áëàãîä³éíîãî ôîíäó «Ïîä³ëüñüêà 
ãðîìàäà». Ðîçøèðþâàòè ìåðåæó 
êîíòåéíåð³â ïîêè ùî íå ïëàíó-
þòü, áî íåìàº òàêî¿ ïîòðåáè.

— Àêòèâí³ñòü â³ííè÷àí òðîõè 
âïàëà. Çà çèìó íàáàãàòî ìåíøå 

ðå÷åé ìè çàáðàëè ç êîíòåéíå-
ð³â. Íå çíàþ, ÿêà ïðè÷èíà: õî-
ëîäíî áóëî ÷è ùå ùîñü, àëå ìè 
çàáèðàëè âì³ñò êîíòåéíåð³â ðàç 
íà äâà òèæí³. Çàðàç ñòàëî òå-
ïë³øå, ³ ñòàëî öå ä³ëî øâèäøå 
ðóõàòèñÿ, — ðîçïîâ³ëà êåð³âíèê 
ãðàíòîâîãî â³ää³ëó ôîíäó Ëåñÿ 
Íàé÷óê. — Äåñü ðàç íà òðè äí³ 
çàáèðàþòü âì³ñò êîíòåéíåð³â. 
Ñïîä³âàºìîñÿ, æèòåë³ ì³ñòà 
çíîâó àêòèâ³çóþòüñÿ, áî áàãàòî 
õòî ïîòðåáóº öüîãî îäÿãó: íà íèõ 
ðîçðàõîâóþòü äèòáóäèíêè òà áà-
ãàòîä³òí³ ñ³ì’¿.

Çà ïðèáëèçíî ð³ê òàêî¿ ³í³ö³à-
òèâè ðå÷³ ç êîíòåéíåðó â³äïðàâ-
ëÿëèñü ó â³ííèöüê³ øêîëè-³íòåð-
íàòè ³ íàâ³òü äî ïåðåñåëåíö³â.

— Îò, íàïðèêëàä, ÷àñòî 
äî íàñ çâåðòàâñÿ êâàðòàëüíèé 
êîì³òåò «Ñîíÿõ». Òàì äóæå 
àêòèâíà ãîëîâà êâàðòàëüíîãî 
êîì³òåòó, âîíà çíàº ïîòðåáè 
óñ³õ áàãàòîä³òíèõ ðîäèí, ùî 
çíàõîäÿòüñÿ ó ¿¿ â³äàíí³. Ùå 
äâà ðàçè ïðè¿æäæàëè äî íàñ ç 
Æèòîìèðà, ç ïîñåëåííÿ ïåðå-
ñåëåíö³â — çà ðå÷àìè, áî ó íèõ 
ðåàëüíî áàãàòî ìàëîçàáåçïå÷å-
íèõ ëþäåé, — êàæå Ëåñÿ. — ²ç 
äèòÿ÷èìè áóäèíêàìè ³ñíóþòü 
ïåâí³ ïðîáëåìè: âîíè ïîòðåáó-
þòü ðå÷åé, àëå âîíè íå ìàþòü 
ÿê ïðè¿õàòè çà íèìè. Óñüîãî 
çà 11 ì³ñÿö³â ³ñíóâàííÿ òàêèõ 
êîíòåéíåð³â ç³áðàíî òà ðîçäàíî 
áëèçüêî 11 òîíí îäÿãó. 

МАЄТЕ СТАРИЙ ОДЯГ? 
ЙОГО МОЖНА ЗДАТИ

Добра справа  
Купа старого 
мотлоху час від часу 
збирається у шафці 
кожного вінничанина. 
Не обов’язково 
викидати її на смітник. 
Якщо одяг у гарному 
стані, можете 
самостійно завезти 
його до дитячого 
будинку. Або кинути 
до одного з контейнерів 
для одягу — тоді за вас 
це зроблять волонтериТак виглядає контейнер для одягу. Він 

сконструйований таким чином, що в нього легко можна 
покласти речі, а витягнути без ключа неможливо

накопичую — викидати шкода
43,6% 

викидаю на смітник: кому треба — підбере
35,2% 

тягну до одного з контейнерів для одягу
16,1% 

несу до комісіонки
5,1% 

Куди ви діваєте стару одежу?

Опитування
Результати голосування в групі «ВКонтакті» vk.com/club.vn20minut «Новини Вінниці від 20minut.ua»
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«Ïî¿õàëè çà âðà-
æåííÿìè!» — ñàìå 

òàêèé ñëîãàí óí³êàëüíîãî open 
air ôåñòèâàëþ «OPERAFEST 
TULCHYN», ÿêèé ó ÷åðâí³ 
ïðîéäå ó «ïîä³ëüñüêîìó Âåðñà-
ë³» — ëåãåíäàðíîìó ïàëàö³ Ïî-
òîöüêèõ ó Òóëü÷èí³. Ïîä³ÿ, ÿêó ç 
ðàä³ñòþ ï³äòðèìàëà RIA, îá³öÿº 
ñêîëèõíóòè íå ëèøå Â³ííè÷÷èíó, 
à é âñþ Óêðà¿íó, àäæå ä³éñíî º 
ñïðàâæí³ì êóëüòóðíèì íîó-õàó.

Ôåñòèâàëü ì³æíàðîäíèé, 
íå ìàº àíàëîã³â â Óêðà¿í³, à ãî-
ëîâíå — áåçêîøòîâíèé äëÿ âñ³õ. 
Â³äòàê — äîòîðêíóòèñÿ äî âèñî-
êîãî ìèñòåöòâà, íàñîëîäèòèñÿ 
êðàñîþ êëàñè÷íî¿ îïåðè, ñó÷àñ-
íèõ ìþçèêë³â òà ãðàíä³îçíèõ 
ïîñòàíîâîê ó âèêîíàíí³ óêðà-
¿íñüêèõ òà ºâðîïåéñüêèõ ç³ðîê, 
çìîæå êîæåí.

ЦІКАВО БУДЕ ВСІМ. ßêùî êî-
ëèñü îïåðà ââàæàëàñü åë³òàð-
íèì òà âèñîêèì ìèñòåöòâîì 
«äëÿ îáðàíèõ», òî ñüîãîäí³ îäí³ 
ç ¿¿ ï³äâèä³â — ìþçèêëè é ðîê-
îïåðè — çàéìàþòü ïåðø³ ì³ñöÿ 
çà ïîëÿðí³ñòþ â óñüîìó ñâ³ò³.

Ôåñòèâàëü «OPERAFEST 
TULCHYN» âïåðøå äàðóº â³-
ííè÷àíàì óí³êàëüíó íàãîäó — 
ïîáà÷èòè îïåðó ó âñ³é ¿¿ ðîçìà¿-
òîñò³ òà íàî÷íî ïåðåñâ³ä÷èòèñü, 
ùî ó ñó÷àñí³é ³íòåðïðåòàö³¿ âîíà 
áóäå ö³êàâîþ âñ³ì.

²ñòîð³ÿ ³ êóëüòóðà. Îïåðíèé 
ñï³â ³ íàäïîïóëÿðí³ íèí³ ìþçè-
êëè. Êëàñèêà ³ ñì³ëèâ³ ñó÷àñí³ 
åêñïåðèìåíòè. Ñâ³òîâ³ õ³òè ³ 
óêðà¿íñüê³ ïðåì’ºðè. Òóðèçì ³ 
â³äðîäæåííÿ çàíåäáàíèõ êóëüòóð-
íèõ ñïàäùèí Óêðà¿íè. Ôåñòèâàëü 
ìàº ö³ëó íèçêó «ðîäçèíîê», çà-
âäÿêè ÷îìó áóäå ö³êàâèé ìàêñè-
ìàëüí³é ê³ëüêîñò³ ãëÿäà÷³â, ð³çíèõ 
çà â³êîì ³ óïîäîáàííÿìè: â³ä øà-
íóâàëüíèê³â âèñîêîãî ìèñòåöòâà 
äî ³ñòîðèê³â ³ çàòÿòèõ òóðèñò³â, 
â³ä ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ äî ëàñî¿ 
íà íîâ³ âðàæåííÿ ìîëîä³ ³ âñ³õ, 
õòî ïðîñòî õî÷å ïðîâåñòè ö³êàâèé 
â³êåíä.

БІЛЬШЕ 300 АРТИСТІВ І ЕКС-
КЛЮЗИВНІ ПРЕМ’ЄРИ. Îïåðíèé 
â³êåíä ó Òóëü÷èí³ ïðîäóìàíèé 
äî äð³áíèöü — äàðóº ãëÿäà÷àì 
êîíöåðòè íà áóäü-ÿêèé ñìàê.

4 ÷åðâíÿ î 18.00 ôåñòèâàëü â³ä-
êðèº ãðàíä³îçíà êîíöåðòíà ïî-
ñòàíîâêà îïåðè «Íà Ðóñàë÷èí 
Âåëèêäåíü» — íåïîâòîðíà êàçêà-
ôåºð³ÿ, ïðèñâÿ÷åíà òåì³ êîõàííÿ, 
ÿêó ñàìå ó Òóëü÷èí³ ïî÷àâ ñòâî-
ðþâàòè àâòîð âñåñâ³òíüîâ³äîìîãî 
«Ùåäðèêà», óêðà¿íñüêèé ãåí³é 
Ìèêîëà Ëåîíòîâè÷.

Ï³ñëÿ ðàïòîâî¿ ñìåðò³ âåëèêîãî 
êîìïîçèòîðà, äî 100-ð³÷÷ÿ ç éîãî 
äíÿ íàðîäæåííÿ îïåðó äîïèñàâ 
óêðà¿íñüêèé ñó÷àñíèé êëàñèê — 
íàðîäíèé àðòèñò, Ãåðîé Óêðà¿íè 
³ ëàóðåàò Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ïðåì³¿, 
êîìïîçèòîð Ìèðîñëàâ Ñêîðèê, 
ÿêèé ó ñâî¿ 78 ðîê³â äàâ çãîäó ïðè-
¿õàòè íà â³äêðèòòÿ «OPERAFEST 
TULCHYN», àáè îñîáèñòî äè-
ðèãóâàòè îïåðó «Íà Ðóñàë÷èí 
Âåëèêäåíü» ðàçîì ç â³ííèöüêèì 
ñèìôîí³÷íèì îðêåñòðîì «Àðêà-
òà», ìóí³öèïàëüíèì êàìåðíèì 
õîðîì «Â³ííèöÿ» é íàéêðàùèìè 
ñîë³ñòàìè ïîä³ëüñüêîãî êðàþ.

Ó äðóãîìó â³ää³ëåíí³ êîíöåðòó 
áóäå ïðåçåíòîâàíî ïðîåêò «Ãàëà 
Îïåðà». Ó âèêîíàíí³ Ëüâ³âñüêîãî 
ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó, ñîë³ñò³â 
îïåðíî¿ ñöåíè Óêðà¿íè, ²òàë³¿, 
Í³ìå÷÷èíè, Ïîëüù³, ×åõ³¿ òà çíà-
ìåíèòîãî í³ìåöüêîãî äèðèãåíòà, 
ìàåñòðî Ïåòåðà Ìàðêñà ïðîçâó÷àòü 
êðàù³ îïåðí³ àð³¿ í³ìåöüêèõ, ³òàë³é-
ñüêèõ òà óêðà¿íñüêèõ êîìïîçèòîð³â.

Äðóãèé êîíöåðò 4 ÷åðâíÿ ðîç-
ïî÷íåòüñÿ î 21.00. Ãëÿäà÷³â ÷åêàº 
íåîðäèíàðíà ïðåì’ºðà çíàìåíè-
òî¿ îïåðíî¿ âèñòàâè Äæîàêê³íî 
Ðîññ³í³ «Ïðîáíèé êàì³íü», ÿêà 
ï³ñëÿ ñâ³òîâî¿ ïðåì’ºðè 205 ðî-
ê³â òîìó ñïðè÷èíèëà ñïðàâæí³é 
ôóðîð ó «Ëà Ñêàëà». Óêðà¿íñüêó 
âåðñ³þ îïåðè áóëî ïîñòàâëåíî 
ó Êèºâ³ çà ï³äòðèìêè Ì³í³ñòåð-
ñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè òà ²òàë³é-
ñüêîãî êóëüòóðíîãî ³íñòèòóòó. Öå 
íàäçâè÷àéíî âåñåëà ³ ïîçèòèâíà 
îïåðà ó ñó÷àñíîìó åïàòàæíî-
ìó áà÷åíí³ ðåæèñåðà Áîãäàíè 
Ëàò÷óê. Äîïîâíåííÿì ñâ³òîâîãî 
ìóçè÷íîãî øåäåâðà ó âèêîíàí-
í³ îïåðíî¿ òðóïè ³ ñèìôîí³÷íî-

«OPERAFEST» І «ПРИВИДИ» ПАЛАЦУ 
ПОТОЦЬКИХ ЧЕКАЮТЬ УСІХ 
Від «Кармен» до «Танців вампірів»  
4–5 червня у «тульчинському Версалі» 
вперше пройде Міжнародний оперний 
фестиваль під відкритим небом. 
Грандіозний open air, який змінить ваше 
уявлення про оперу, порадує яскравими 
селфі-зонами і незабутніми нічними 
кінопоказами й екскурсіями. 
Вхід для всіх — безкоштовний

ãî îðêåñòðó áóäóòü åêñêëþçèâí³ 
äåêîðàö³¿, ó ÿêèõ âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ ñó÷àñí³ òåõíîëîã³¿ òà íà-
â³òü ñó÷àñí³ ïðåäìåòè, çîêðåìà, 
ìîá³ëüí³ òåëåôîíè, çà äîïîìîãîþ 
ÿêèõ àðòèñòè áóäóòü ðîáèòè ñåëô³ 
ïðÿìî íà ñöåí³.

НІЧНА ПРОГРАМА І НОЧІВЛЯ. Çà-
âåðøåííÿì ïåðøîãî ôåñòèâàëü-
íîãî äíÿ ñòàíå ñïåö³àëüíà í³÷íà 
ïðîãðàìà äëÿ ìîëîä³ «Âàðòîâ³ ïî-
ä³ëüñüêîãî Âåðñàëþ», ÿêà ñòàðòóº 
î 23.00. Â³äáóäåòüñÿ ê³íîïîêàç 
êóëüòîâî¿ ãîëë³âóäñüêî¿ ñòð³÷êè 
2004 ðîêó «Ïðèâèä îïåðè», ó ñò³-
íàõ ïàëàöó ïðîéäå ³íòåðàêòèâíà 
í³÷íà ïðîãðàìà «Í³÷í³ âàðòîâ³ 
ïîä³ëüñüêîãî Âåðñàëþ», à øóêà÷³ 
ïðèãîä íàâ³òü çìîæóòü çàíî÷óâàòè 
ó íàìåòàõ íà òåðèòîð³¿ ïàëàöó Ïî-
òîöüêèõ (äëÿ ó÷àñò³ ó ö³é ïðîãðàì³ 
íåîáõ³äíî ïîïåðåäíüî çâåðíóòèñü 
äî ³íôî-öåíòðó ôåñòèâàëþ).

Äðóãèé ôåñòèâàëüíèé äåíü 
5 ÷åðâíÿ î 18.00 ðîçïî÷íåòüñÿ 
åêñêëþçèâíîþ ìèñòåöüêîþ ïî-
ä³ºþ. Íà ôåñòèâàë³ â³äáóäåòüñÿ 
äîïðåì’ºðíà ïðåçåíòàö³ÿ ôðàãìåí-
ò³â îïåðè «Àëê³ä» Äìèòðà Áîðòíÿí-
ñüêîãî. À ïîò³ì ãëÿäà÷³ ïîáà÷àòü 
êîíöåðòíó ïîñòàíîâêó çíàìåíèòî¿ 
îïåðè «Êàðìåí» Æîðæà Á³çå.

Ó ïîíåä³ëîê, 5 ÷åðâíÿ, 
î 21.00 ôåñòèâàëü çàêðèº êîíöåðò-
íà âåðñ³ÿ «Ïðèâèäó îïåðè» Åíäðþ 
Ëëîéä-Âåááåðà ³ êîíöåðòíà âåð-
ñ³ÿ âñåñâ³òíüîâ³äîìîãî ìþçèêëó 
Äæèìà Ñòåéìàíà «Òàíåöü âàì-
ï³ð³â». Ôåñòèâàëü «OPERAFEST 
TULCHYN» îòðèìàâ åêñêëþ-
çèâíå ïðàâî íà ºäèíå âèêîíàííÿ 
ïîñòàíîâêè ìþçèêëó â Óêðà¿í³, 
à òîìó ïîáà÷èòè «Òàíåöü âàìï³-
ð³â» âè á³ëüøå íå çìîæåòå í³äå.

Ï³ä ÷àñ êîíöåðò³â íà òåðèòîð³¿ 
ôåñòèâàëþ âñ³õ ãîñòåé ÷åêàòè-
ìóòü äîäàòêîâ³ ñþðïðèçè: âèñòàâ-
êà, ïðèñâÿ÷åíà ³ñòîð³¿ ñâ³òîâî¿ òà 
óêðà¿íñüêî¿ îïåðè, ìàéñòåð-êëà-
ñè, êîñòþìåðí³ òà ð³çíîìàí³òí³ 
ñåëô³-çîíè. Ãëÿäà÷³ çìîæóòü 
ñôîòîãðàôóâàòèñÿ ç â³äîìèìè 
îáëè÷÷ÿìè îïåðíî¿ ñöåíè ³ â³ä-
÷óòè ñåáå «ó÷àñíèêîì» «Âåñ³ëëÿ 
Ô³ãàðî» òà ³íøèõ îïåðíèõ õ³ò³â.

УНІКАЛЬНЕ МІСЦЕ ПРОВЕДЕН-
НЯ — ПАЛАЦ ПОТОЦЬКИХ. Äëÿ 
äîäàòêîâîãî ñòâîðåííÿ îñîáëè-
âî¿ àòìîñôåðè ì³ñöåì ïðîâåäåííÿ 
ôåñòèâàëþ îáðàíî îäíå ç Ñåìè 
÷óäåñ Â³ííè÷÷èíè — çíàìåíèòèé 
ïàëàö Ïîòîöüêèõ, ÿêèé ñâîãî ÷àñó 

íàçèâàëè «ïðèêîðäîííèì» àáî 
«ïîä³ëüñüêèì Âåðñàëåì». Ñàìå 
òóò ãðàô Ñòàí³ñëàâ Ïîòîöüêèé 
îáâ³í÷àâñÿ ç êîõàíîþ Ñîô³ºþ, 
äëÿ ÿêî¿ ïîò³ì â Óìàí³ ïîáóäóâàâ 
ñëàâíîçâ³ñíó «Ñîô³¿âêó».

Ó XVIII–XIX ñòîë³òò³ ïàëàö 
Ïîòîöüêèõ ó Òóëü÷èí³ áóâ åï³-
öåíòðîì áóðõëèâîãî êóëüòóðíî-
ãî æèòòÿ. Ó ïàëàö³ áóâ âëàñíèé 
ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð, îïåðíà 
³ áàëåòíà òðóïè, òîìó êîæíîãî 
ðîêó òóò â³äáóâàëèñÿ ðîçê³øí³ 
ïðåì’ºðí³ ïîñòàíîâêè îïåð, ÿê³ 
â³äâ³äóâàëè ïåðø³ ëþäè òîãî ÷àñó.

— Á³ëüøå òîãî — ñàìå Òóëü÷èí 
áóâ ï³âäåííîþ ñòîëèöåþ äåêàáðèñ-
ò³â. Òóò ðîçòàøîâóâàâñÿ øòàá äðó-
ãî¿ àðì³¿, æèâ Ïåñòåëü ³ ñïåö³àëüíî 
ó Òóëü÷èí äî äðóç³â-äåêàáðèñò³â 
ïðè¿æäæàâ Ïóøê³í, — ðîçïîâ³-
äàº àðò-äèðåêòîð «OPERAFEST 
TULCHYN», ðàäíèê ì³í³ñòðà 
êóëüòóðè Óêðà¿íè ²ðèíà Ôðåí-
êåëü. — Äóæå ñèìâîë³÷íî, ùî ñàìå 
çàðàç ïàëàö Ïîòîöüêèõ, ÿêèé ìàº 
òàêó ñëàâåòíó ³ñòîð³þ, îòðèìàâ 
øàíñ â³äðîäèòèñÿ ³ çàÿâèòè ïðî 
ñåáå íå ò³ëüêè íà âñþ Óêðà¿íó, 
à é — ñâ³ò! Ìè ùèðî ñïîä³âàºìî-
ñÿ, ùî òàêà íåïåðåñ³÷íà ïîä³ÿ, ÿê 
Ì³æíàðîäíèé open air îïåðíèé 
ôåñòèâàëü, ïðèâåðíå óâàãó ìàêñè-
ìàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ëþäåé: ÿê òèõ, 
õòî ö³íóº ìóçè÷íå ìèñòåöòâî, òàê 
³ òèõ, õòî ö³êàâèòüñÿ ³ñòîð³ºþ, òó-
ðèçìîì òà â³äêðèòòÿì íîâèõ âðà-
æàþ÷èõ ì³ñöü â Óêðà¿í³.

ЗАПУЩЕНО «ЧАРТЕРНІ РЕЙСИ» 
З ВІННИЦІ. Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ 
Òóëü÷èíà çðó÷íå: âñüîãî ãîäèíà 
¿çäè ç Â³ííèö³ — ³ âè âæå íà ì³ñ-
ö³. À äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ìàêñè-
ìàëüíîãî êîìôîðòó â³ííè÷àí òà 
âñ³õ ãîñòåé ì³ñòà çàïóùåíî ñïå-
ö³àëüíó «÷àðòåðíó ïðîãðàìó» ç 
Â³ííèö³.

Ó äí³ ôåñòèâàëþ, 4–5 ÷åðâíÿ, 
çðó÷í³ é ñó÷àñí³ âåëèê³ àâòîáóñè 
áóäóòü êóðñóâàòè ç âóëèö³ ×åõî-
âà (ê³íöåâà çóïèíêà òðîëåéáóñ³â 
¹ 10 ³ ¹ 2, á³ëÿ ã³ïåðìàðêåòó 
«Ãðîø»): äëÿ áàæàþ÷èõ ïîòðàïè-
òè íà äåíí³ âèñòàâè — î 16.00 (ïî-
âåðíåííÿ ó Â³ííèöþ — î 21.45); 
äëÿ áàæàþ÷èõ ïîòðàïèòè íà âå-
÷³ðí³ âèñòàâè — î 18.00 (ïîâåð-
íåííÿ ó Â³ííèöþ — î 00.45). Òà-
êîæ º âàð³àíòè ïðè¿çäó íà ö³ëèé 
äåíü (âè¿çä î 16.00, ïîâåðíåííÿ 
ó Â³ííèöþ î 00.45).

Óñ³ ó÷àñíèêè «÷àðòåðíèõ ðåé-
ñ³â» ãàðàíòîâàíî îòðèìàþòü ì³ñ-
öÿ ó ïàðòåðí³é çîí³ ôåñòèâàëþ. 
Âàðò³ñòü ïðî¿çäó — 150 ãðèâåíü. 
Ïðèäáàòè ÷àðòåðí³ åëåêòðîíí³ 
êâèòêè ìîæíà äî 2 ÷åðâíÿ.

Äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî êîí-
öåðòè ôåñòèâàëþ «OPERAFEST 
TULCHYN» òà «÷àðòåðí³ ðåéñè» ç 
Â³ííèö³ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëå-
ôîíîì: (0432)690–025, ó ³íôîð-
ìàö³éíîìó öåíòð³, ÿêèé â³äêðèòî 
ó öåíòð³ Â³ííèö³ — ó îáëàñí³é á³-
áë³îòåö³ ³ìåí³ Ò³ì³ðÿçºâà (âóë. Ñî-
áîðíà, 73) ³ íà ñàéò³ moemisto.ua.

Апогеєм «OPERAFEST TULCHYN» стане концертна версія 
всесвітньовідомого мюзиклу Джима Стеймана «Танець 
вампірів». Фестиваль отримав ексклюзивне право на єдине 
виконання постановки мюзиклу в Україні, а тому побачити 
«Танець вампірів» ви більше не зможете ніде!Îðãàí³çàòîðè õî÷óòü

ïðèâåðíóòè óâàãó äî
ïàëàöó Ïîòîöüêèõ, 
ùîá çàâåðøèëàñü 
ðåêîíñòðóêö³ÿ, ÿêà 
òðèâàº âæå 42 ðîêè
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Уряд та Нацрегулятор зобов'язав головну газотран-
спортну компанію «Укртрансгаз» показати спожи-
вачам, яким чином газ дістається до їх домівок. 
У Вінницькій області розробили вісім магістраль-
них маршрутів. «Вінницягаз» поділила їх на 60 ло-
кальних маршрутів.
За словами фахівців компанії, маршрути — це рух 
газу від 62 газорозподільних станцій на території 
області, за кожним з яких до споживача надходить 
газ однакової якості.
— Проведені нещодавно публічні дослідження проб 
газу в області незалежними експертами довели, що 
склад енергоносія відповідає державному стандарту. 
Його калорійність в середньому становить 34,23 ме-
гаджоулей на куб. Основний показник якості газу — 

його теплота згоряння, може відрізнятися залежно 
від джерела надходження ресурсу — імпортного або 
власного видобутку. Отож, спалюючи однаковий 
об’єм газу, споживачі отримують від нього різну 
ефективність. Тому врахування енергетичної скла-
дової палива дає можливість об’єктивно здійснювати 
облік, — сказав головний інженер ПАТ «Вінницягаз» 
Михайло Дзіміна.
Проте, звідки цей газ — з власних родовищ чи ім-
портний — на сайті «Вінницягаз» не викладають
Прослідкувати ці маршрути можна на сайті компанії 
за посиланням (goo.gl/z4piqH). А показники якості 
газу виклали за цим посиланням (goo.gl/UR958v). 
І виклали коефіцієнти для перерахунку газу з ку-
бометрів в енергетичні одиниці (goo.gl/O4To4P)

Ще покажуть маршрути

395620

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (095)3700574

Ä å ð æ à â í è é 
ðåãóëÿòîð êîìó-

íàëüíèõ ïîñëóã çàòâåðäèâ íîâó 
ïîñòàíîâó ¹ 84, çã³äíî ç ÿêîþ 
ïðèðîäíèé ãàç áóäóòü ðàõóâàòè 
íå ò³ëüêè â êóáîìåòðàõ, à â îäè-
íèöÿõ åíåðã³¿ (goo.gl/2Tfc8R). 
Óêðà¿íà ïåðåéìàº äîñâ³ä ºâðî-
ïåéñüêèõ êðà¿í, äå ãàç âèì³ðþþòü 
â ã³ãàêàëîð³ÿõ, ê³ëîâàò/ãîäèíàõ 
òà ìåãàäæîóëåé. Àëå â ïëàò³æêàõ 
â³ííè÷àí öÿ ³íôîðìàö³ÿ ïîêè ùî 
íîñèòèìå «ñóòî ³íôîðìàòèâíèé 
õàðàêòåð».

— Ïåðåõ³ä íà åíåðãåòè÷í³ îäè-
íèö³ ïåðåäáà÷åíèé äèðåêòèâàìè 
ç ªÑ òà Êîäåêñîì ãàçîðîçïîä³ëü-
íèõ ìåðåæ. Çà öèìè îäèíèöÿìè 
åíåðã³¿ ìîæíà âèì³ðÿòè òåïëîòó 
çãîðÿííÿ ãàçó. Òîáòî, ÿêà éîãî 
ÿê³ñòü. Ñåðåäíüîçâàæåíà êàëîð³é-
í³ñòü ãàçó ïî îáëàñò³ — 8200 ê³-
ëîêàëîð³é. Âçàãàë³, ðîçðàõóíîê 
îáñÿã³â ãàçó çà êàëîð³éí³ñòþ — öå 
çàãàëüíîºâðîïåéñüêà ïðàêòèêà. 
Ìåíøà êàëîð³éí³ñòü — ìåíøå 
òðåáà ïëàòèòè, — êàæå ðå÷íèê 
êîìïàí³¿ «Â³ííèöÿãàç» Îêñàíà 
Ïîë³ùóê.

Ó òðàâí³, â ïëàò³æêàõ çà ãàç 

У ПЛАТІЖКАХ ЗА ГАЗ 
БУДУТЬ «КАЛОРІЇ»

Зміни  З травня 
цього року 
в платіжках за газ 
з’являться нові 
показники. Це 
будуть енергетичні 
одиниці — 
гігакалорії, кіловати 
та мегаджоулі. 
Навіщо це, звідки 
взялося та чи треба 
міняти лічильники?

ç'ÿâëÿòüñÿ ö³ åíåðãåòè÷í³ îäè-
íèö³. Êàëîð³éí³ñòü ãàçó áóäóòü 
âêàçóâàòè ÿê «äîâ³äêîâó ³íôîð-
ìàö³þ». Öå áóäå òàê çâàíèé ïåðå-
õ³äíèé ïåð³îä. À îò ñê³ëüêè â³í 
òðèâàòèìå? Íåâ³äîìî.

— Òàêèé ïðîåêò ðîçðîáëåíèé 
ç ìåòîþ íàäàòè ìîæëèâ³ñòü ñïî-
æèâà÷àì îö³íèòè âëàñíå ãàçîñïî-
æèâàííÿ â ïîð³âíÿíí³ ç âèêî-
ðèñòàííÿì åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ 
òà îáðàòè íàéá³ëüø ïðèéíÿòíèé 
³ åêîíîì³÷íî âèã³äíèé ðåñóðñ 
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâî¿õ ïîòðåá. 

À ï³äðàõóíîê ñïîæèâàííÿ â êó-
áîìåòðàõ âñå ùå çàëèøèòüñÿ, — 
ãîâîðèòü Îêñàíà Ïîë³ùóê.

²íäèâ³äóàëüí³ òà çàãàëüíîáó-
äèíêîâ³ ë³÷èëüíèêè çàëèøàòüñÿ 
áåç çì³í. Êóïóâàòè íîâå îáëàä-
íàííÿ, ùî áóäå ðàõóâàòè êàëî-
ð³éí³ñòü ãàçó, íå òðåáà, îñê³ëüêè 
öå âèì³ðþâàòèìóòü çà ôîðìó-
ëîþ ñàì³ ãàçîâèêè. Íåçàáàðîì, 
íà ñàéò³ «Â³ííèöÿãàç» ç'ÿâèòüñÿ 
öÿ ôîðìóëà, çà ÿêîþ ìîæíà áóäå 
ïåðåâ³ðÿòè ðîçðàõóíêè çà åíåð-
ãåòè÷íèìè îäèíèöÿìè.

Фахівці з «Вінницягаз» обслуговують 60 маршрутів, 
по яких рухається газ. А це 513 газорозподільчих пунктів 
та 2 332 шафних установок на території області

Калорії, мегаджоулі та кіловати. Ці три показники з’являться 
в платіжках вже у травні, але поки що як довідкова інформація
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 «Підготовка до початку руху»;
 «Зупинка транспортного засобу на підйомі, а потім 

відновлення руху»;
 «Заїзд у двір (гараж) з правого боку»;
 «Змійка переднім ходом (5 конусів)»;
 «Паркування автомобіля біля бордюру (паралель-

на) заднім ходом».

  «Розворот в обмеженому просторі з одноразо-
вим включенням задньої передачі»;
 «Змійка заднім ходом (5 конусів)»;
 «Розгін до 40 км на годину та екстрене гальму-

вання»;
 «Паркування автомобіля до переднім ходом і ви-

їзд з такого місця» 

Перелік вправ, які пропонуть для категорії «В»

ХОЧУТЬ ЗДАВАТИ 
ВОДІННЯ ПО НОВОМУ

По-новому  Керівники вінницьких 
автошкіл хочуть розробити нову модель 
завдань, які треба виконати, щоб мати 
«права». У кожного екзаменатора 
своя система оцінювання — потрібна 
«методичка» про помилки. Ідея здається 
гарною, але що з нею не так?

Нараду з приводу зміни правил екзамену проводили у сервісному центрі. 
Домовилися, що зустрінуться ще раз

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

— Ñüîãîäí³ åê-
çàìåíàòîð âèõî-
äèòü íà ìàéäàí-

÷èê ³ êàæå: «Òè ñêëàäàºø îäí³ 
âïðàâè, à òè ³íø³», — ãîâîðèòü 
àâòîåêñïåðò Îëåêñàíäð Çºðùè-
êîâ. — Ó ëþäåé, ÿê³ íàâ÷àëèñÿ 
â îäí³é ãðóï³, âèíèêàº ïèòàííÿ, 
÷îìó òàê? Íåìàº ÷³òêî ïðîïèñà-
íèõ ìàðøðóò³â âîä³ííÿ ïî ì³ñòó. 
Íåìàº ºäèíî¿ ñèñòåìè, ÿêà á âè-
çíà÷àëà, ÷è ãðóá³ ïîìèëêè äî-
ïóñòèâ ó÷åíü, êîëè ñêëàäàâ ³ñïèò.

Ùå îäí³ºþ ïðîáëåìîþ àâòî-
øêîëè ââàæàþòü òå, õòî áóäå ñè-
ä³òè ïîðÿä ç ìàéáóòí³ì âîä³ºì 
ï³ä ÷àñ ³ñïèòó: ³íñòðóêòîð, ÿêèé 
íàâ÷àâ ëþäèíó, ÷è åêçàìåíàòîð, 
ÿêîãî ñòóäåíò áà÷èòü âïåðøå.

Íà äóìêó äèðåêòîð³â àâòîøê³ë, 
êàíäèäàò ó âîä³¿ ïî÷íå íåðâóâà-

òè, êîëè íà ñóñ³äíüîìó ì³ñö³ áóäå 
åêçàìåíàòîð. ×åðåç öå ìîæå çà-
âàëèòè ³ñïèò. Ö³êàâî, ÿê òîä³ ëþ-
äèíà áóäå ¿çäèòè âóëèöÿìè ì³ñòà, 
ÿêùî âîíà áî¿òüñÿ åêçàìåíàòîðà? 
Òàêîæ íåâèð³øåíèì çàëèøàºòüñÿ 
ïèòàííÿ, ÷è º ïîðóøåííÿì, ùî 
ëþäèí³, ÿêà íå ìàº «ïðàâ» (õî÷ 
³ íàâ÷àºòüñÿ), ïåðåäàþòü ó êåðó-
âàííÿ àâòî?

ЩО ПРОПОНУЮТЬ АВТОШКО-
ЛИ. Ðîçðîáèòè 3–5 êàðòîê ç íî-
ìåðàìè âïðàâ, ÿê³ ïðèéìàþòüñÿ 
íà ³ñïèò³. Åêçàìåíàòîð äàº ïðà-
âî ìàéáóòíüîìó âîä³þ âèòÿãíó-
òè êàðòó, ÿê³ âïðàâè â³í áóäå 
ñüîãîäí³ ñêëàäàòè. Àáî êàðòêó 
âèòÿãàº ³íñòðóêòîð ³ ö³ âïðàâè 
ñêëàäàòèìóòü âñ³ ó÷í³;

Ñåðâ³ñíèé öåíòð ðîçðîáëÿº 
òðè ð³çíèõ ìàðøðóòè, äðóêóº 
òàê ñàìî êàðòêè ³ ó÷åíü ïåðåä 
âè¿çäîì â ì³ñòî âèòÿãóº êàðòó ³ 

КАРТКА №1
 «Екзаменаційні вправи для складання практично-

го іспиту на майданчику для навчання з початкового 
керування на категорію «В»

 Вправа № 1 «Підготовка до початку руху»

 Вправа № 2 «Зупинка транспортного засобу на 
підйомі, а потім відновлення руху».

 Вправа № 3 «Заїзд у двір (гараж) з правого боку».
 Вправа № 4 «Змійка переднім ходом ( 5 конусів)».

Приклад картки з вправами

âèâ÷àº ìàéáóòí³é ìàðøðóò;
Òàêîæ êåð³âíèêè àâòîøê³ë õî-

÷óòü ðîçðîáèòè ºäèíó ñèñòåìó 
îö³íþâàííÿ. Äëÿ òîãî, ùîá êî-
æåí ðîçóì³â, ÷åðåç ÿêó ïîìèëêó 
â³í íå ñêëàâ ³ñïèò.

ХОЧУТЬ «ПОБЛАЖОК»? Êåð³â-
íèê ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Êî-
ì³òåò áåçïåêè ðóõó» Âîëîäèìèð 
×åðêàñ ââàæàº òàê³ ä³¿ ç áîêó 
àâòîøê³ë ñïðîáîþ ïîâåðíóòèñÿ 
äî ñòàðèõ «ñõåì». Òà ïåðåêëàñòè 
ç ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîãàíî 
ï³äãîòîâëåíèõ âîä³¿â íà ñåðâ³ñ-
íèé öåíòð. Ïðî öå â³í íàïè-
ñàâ íà ñòîð³íö³ ÃÎ ó Facebook 
(goo.gl/H5Uit1):

«Êåð³âíèöòâî â³ííèöüêèõ àâ-
òîøê³ë, ôàêòè÷íî, âèìàãàëî â³ä 
åêçàìåíàòîð³â ñòàòè á³ëüø ëî-
ÿëüíèìè äî ìàéáóòí³õ âîä³¿â ³ 
ï³òè íà ðÿä ïðÿìèõ ïîðóøåíü 
ä³þ÷èõ íîðìàòèâ³â. Â³äìîâèòèñÿ 
â³ä â³çóàëüíîãî ïðèéîìó ³ñïè-
ò³â ó ìåæàõ àâòîäðîìó, îñê³ëüêè 
íå äîâ³ðÿþòü ÿêîñò³ ï³äãîòîâêè 
âëàñíèõ âèïóñêíèê³â», — ïèøå 
×åðêàñ.

Ñïðàâà ó òîìó, ùî çàðàç, â³ä-
ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà, ó÷íþ 
ñòàâëÿòü çàâäàííÿ, ÿê³ â³í âèêî-
íóº ñàìîñò³éíî íà çàêðèò³é òåðè-
òîð³¿, áåç âòðó÷àííÿ ³íñòðóêòîðà 
³ åêçàìåíàòîðà, à ñï³âðîá³òíèê 
Ñåðâ³ñíîãî öåíòðó ëèøå â³çóàëü-
íî êîíòðîëþº âèêîíàííÿ âïðàâ.
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ÇÄÎÐÎÂ’ß

396175

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

381701 378821

отвары и настои 
лекарственных 
трав — мяты, 
тысячелистника, 
зверобоя, ромашки, 
укропа, бобовника 

сок из корня 
сельдерея — 
по одной столовой 
ложке за полчаса 
до еды

съесть яблоко или 
морковь 

картофельный 
и морковный сок — 
смешать в равных 
пропорциях, выпить 
перед едой для про-
филактики изжоги 

КОГДА ИЗЖОГА — 
ПОВОД ИДТИ К ВРАЧУ

чайная ложка 
любого раститель-
ного масла — эффект 
наступает очень 
быстро и действует 
долго 

раствор соды — 
действует быстро, 
но нельзя принимать 
часто, так как может 
привести к наруше-
нию водно-солевого 
баланса в организме 

Если изжога не постоянная и не является следствием болезни, можно 
воспользоваться лекарственными препаратами, успокаивающими жжение — 

Фосфалюгель, Маалокс, Ренни, Гастал. Вместо медицинских препаратов 
можно воспользоваться и народными средствами

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ИЗЖОГИ 
НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ

семечки — эффект 
наступает не так 
быстро, но при 
неимении других 
средств тоже 
сгодится 

теплое 
молоко 

Потушить пожар  Чувство жжения 
«под ложечкой», в груди или в горле — это 
изжога. Если изжога бывает крайне редко, 
то с ней можно справиться и в домашних 
условиях. Если же внутри все горит огнем, 
про соду и семечки придется забыть

ОКСАНА ПОЛИЩУК, RIA, (063)6803617 

Èçæîãà ìîæåò âîçíèêàòü ïðè 
ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèÿõ, è  òîãäà 
åå òðåáóåòñÿ ëå÷èòü. Íî ÷àñòî, 
äîñòàòî÷íî ïåðåñìîòðåòü ñâîè 
ïèùåâûå ïðèñòðàñòèÿ.

Êîãäà ìû åäèì, ïèùà èç ïèùå-
âîäà äîëæíà ïîïàäàòü â æåëóäîê, 
à îòòóäà — â êèøå÷íèê. Â èäå-
àëå îáðàòíî èç æåëóäêà â ïè-
ùåâîä íå äîëæíî âîçâðàùàòüñÿ. 
Íî, áûâàåò, ÷òî “ïåðåãîðîäêà” 
ìåæäó ïèùåâîäîì è æåëóäêîì 
íå ðàáîòàåò.Òîãäà êèñëîå ñîäåð-
æèìîå æåëóäêà âïîëíå ìîæåò ïî-
ïàñòü â ïèùåâîä è ðàçäðàæàòü 
åãî ñòåíêè, âûçûâàÿ “ïîæàð”, 
êîòîðûé ìû íàçûâàåì èçæîãîé. 
Åñëè ÷óâñòâî ææåíèÿ â îáëàñòè 
ãðóäè èëè â ãîðëå ñîïðîâîæäà-
åòñÿ òîøíîòîé è äàæå ðâîòîé, 
òî íå ñòîèò çëîóïîòðåáëÿòü ñî-
äîé è äðóãèìè íàðîäíûìè ñðåä-
ñòâàìè. Èñïûòûâàåòå òàêîå ÷àùå 
äâóõ ðàç â íåëäåëþ? Çíà÷èò ïîðà 
ê ãàñòðîýíòåðîëîãó.

Ëå÷èòü èçæîãó ìîæíî, â ÷àñò-
íîñòè, äèåòîé èëè ïðåïàðàòàìè.

— К изжоге не следует относиться 
как к банальному и безопасному 
симптому. Эпизодическая изжога 
может появляться и у здорового 
человека при нарушениях режи-
ма питания и злоупотреблении 
продуктами, которые способны 
провоцировать заброс кислого со-

держимого из желудка в пищевод. 
В таких случаях достаточно исполь-
зовать безрецептурные средства 
для погашения эпизодической из-
жоги. Частая изжога на протяжении 
длительного периода, которая пло-
хо поддается лечению безрецептур-
ными средствами, свидетельствует 
о заболевании — желудочно-пи-
щеводной рефлюксной болезни. 
В таком случае понадобится по-
мощь врача. 
Всегда необходимо своевременное 
и квалифицированное лечение за-
болевания.

Àëåêñàíäð 
Ñàìîéëîâ

âðà÷-
ãàñòðîýíòåðîëîã, 

òåðàïåâò âèííèöêîãî 
ìåäèöèíñêîãî öåíòðà 

«Àëüòàìåäèêà»

Комментарий эксперта

396963
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«Нива-В» проти 
«Миру» 

 Â³ííèöüêà êîìàíäà 
«Íèâà-Â» îòðèìàëà òåõí³÷íó 
ïåðåìîãó íàä «Êðèñòàëîì» 
(Õåðñîí), ÿêèé çíÿâñÿ ç 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè (äðóãà 
ë³ãà). Ó ñóáîòó, 29 êâ³òíÿ, 
âîíà âäîìà ïðîâåäå ÷åðãîâèé 
ïîºäèíîê. Êîìàíäà Âàñèëÿ 
Âîâêà íà ÑÊ «Íèâà» 
(Ï. Çàïîðîæöÿ, 5) ïðèéìà-
òèìå «Ìèð» (Ãîðíîñòà¿âêà), 
ñóñ³äà ïî òóðí³ðí³é òàáëèö³. 
Ïî÷àòîê — î 17.00.

Могилев здолав 
Вінницю 

 Ó Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó 
â³äáóëèñÿ ô³íàëüí³ îáëàñí³ 
çìàãàííÿ ç ôóòáîëó ñåðåä 
þíàê³â 2004 ð. í. íà ïðèçè 
êëóáó «Øê³ðÿíèé ì’ÿ÷». Ïå-
ðåìîãëà çá³ðíà ì³ñöåâî¿ øêî-
ëè ¹ 4. Ðàçîì ç íåþ òð³éêó 
ïðèçåð³â ñêëàëè êîìàíäè 
â³ííèöüêèõ øê³ë ¹ 31 ³ 
¹ 16. Êîìàíäà Ìîãèëåâà-
Ïîä³ëüñüêîãî â³çüìå ó÷àñòü 
ó çîíàëüíèõ âñåóêðà¿íñüêèõ 
çìàãàííÿõ.

Імперія юних 
талантів 

 Ó ñòîëèö³ ô³í³øóâàâ òóðí³ð 
«²ìïåð³ÿ þíèõ òàëàíò³â» 
ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè. 
Íà êèëèì âèõîäèëà ìàéæå 
òèñÿ÷à ó÷àñíèöü ç Óêðà¿íè, 
Ôðàíö³¿, Ëàòâ³¿, ²çðà¿ëþ òà 
Ïîëüù³. Âèõîâàíêè Â³ííèöü-
êî¿ ÌÄÞÑØ ¹ 1 çäîáóëè 
ï’ÿòü íàãîðîä. ªäèíå çîëîòî 
â àêòèâ³ Óëÿíè Æàëþê (ñåðåä 
ä³â÷àò 2005 ð. í.).

Випуск №16 (985)
Популярні двоходові задачі на кооперативний мат. В фіналі кожного 
рішення правильні мати.  

Задача №1959-1962
М. Пархоменко (Вінниця)
Друкується вперше

h 2                       2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №17 (1331) 26 квітня 2017 року
Задача №1955
І. 1. b5! Td7  2.Tb6 K:b6x; ІІ.1. T:a8+! Kpb6  2. Kpb8 Td8x;
Задача №1956
І. 1. Ce6! Tf7  2.Cd7 Tf8x; ІІ.1. C:h7+! T:h7  2.Kpf8 Th8x;
Задача №1957
І. 1. b1T (Ф,С,К?)! Cb4  2.b2 T:a3x; ІІ.1. Kpa1! Cc3  2. a2 Td1x;
Задача №1958
І. 1. f4! Te6 2. Kpf5 Ch3x; ІІ.1. Kpg3! Te3+ 2. Kph2 Th3x - в обох варіантах 
розв’язку чорний король отримує мат з поля “h3” різними фігурами.

М. Пархоменко

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

ÑÏÎÐÒ

Включає до себе елементи по-
пулярних напрямків: пілатесу 
(поєднання йоги і гімнастики), 
фітболу (з використанням ве-
ликих м'ячів), степ-аеробіки 

(на степ-платформах), тай-бо 
(з елементами боксу), стрейчин-
гу (розтяжки), зумби (на основі 
латиноамериканських танцю-
вальних ритмів).

Що таке мікс-аеробіка?

Заняття з мікс-аеробіки у Вінни-
ці проходять на базі СК «Мак-
симус» (вул. Оводова, 22, тел. 
067–717–34–05 — тренер Жанна 
Маринченко), СК «Нокаут» (вул. 
Батозька, 2, тел. 50–77–80), СК 
«Fitness Time» (у ТРЦ «Скай-
парк», вул. Соборна, 24, тел. 
067–300–53–38).

— Тренування з мікс-аеробіки 
відвідують вінничанки різного 
віку. Це дівчата від 11 років 
і навіть 70-річні жінки. Примі-
ром, разом тренувалися дочка 
з мамою, якій за 60. Причому 
кращі результати були у мами, — 
сказав засновник клубу «Макси-
мус» Борис Максимчук.

Де займатися?

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ðîê³â 30 òîìó àåðîá³êà áóëà 
íà âåðøèí³ ïîïóëÿðíîñò³ 
â ÑÐÑÐ. Çãîäîì ¿¿ ïî÷àëè âèò³ñ-
íÿòè ³íø³ ð³çíîâèäè ô³òíåñó. Àëå 
íèí³ öåé îçäîðîâ÷èé âèä çíàéøîâ 
íîâå æèòòÿ ³ íîâèõ ïðèõèëüíèê³â. 
Éäåòüñÿ ïðî ì³êñ-àåðîá³êó. Âîíà 
îá’ºäíóº â ñîá³ îäðàçó áàãàòî âèä³â 
ðóõîìî¿ àêòèâíîñò³.

ДЛЯ СХУДНЕННЯ І НАСТРОЮ. 
Êîðåñïîíäåíò RIA çàâ³òàâ ó íî-
âèé ñïîðòêëóá «Ìàêñèìóñ», ùî 
â öåíòð³ ì³ñòà. Ì³êñ-àåðîá³êîþ 
ï³ä êåð³âíèöòâîì òðåíåðà Æàííè 
Ìàðèí÷åíêî çàéìàëèñÿ æ³íêè ³ 
ä³â÷àòà ð³çíîãî â³êó ³ ð³çíîãî ñòó-
ïåíÿ ï³äãîòîâëåíîñò³. Òðåíóâàííÿ 
ïðîõîäèëî ï³ä ðèòì³÷íó ³ äîâîë³ 
ãó÷íó ìóçèêó.

Ðîçìèíêà âèÿâèëàñÿ òàíöþâàëü-
íîãî òèïó. Âîíà äîïîìàãàëà ðîç³-
ãð³òè âàæëèâ³ ì'ÿçè: ñïèíè, ñ³äíèöü 
³ ñòåãîí. Äàë³ ä³â÷àòà âèêîíóâàëè 
ñèëîâ³ âïðàâè: ïðèñ³äàííÿ, âèïàäè, 
íàõèëè. Ïðè öüîìó âèêîðèñòîâó-
âàëèñÿ ãàíòåë³. Ï³ä ÷àñ çàìèíêè 
ñïîðòñìåíêè çàéìàëèñÿ ñòðåé÷èí-
ãîì (ðîçòÿæêîþ).

— Äëÿ çàíÿòü ñïåö³àëüíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè íå ïîòð³áíî. ß íàâ÷àþ ³ 
«ç íóëÿ», ³ ç ï³äãîòîâêîþ. Ïðè-
÷îìó âñ³ ãðóïè — çì³øàí³, — êàæå 
Æàííà Ìàðèí÷åíêî.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, îñíîâíå çàâäàííÿ 

äëÿ âèõîâàíîê — ñõóäíóòè ³ çì³ö-
íèòè ì'ÿçè.

— Âîäíî÷àñ ó ä³â÷àò ïîë³ïøó-
ºòüñÿ íàñòð³é, âèòðèâàë³ñòü, ñèëà. 
Ï³ñëÿ çàíÿòü âîíè êàæóòü, ùî ñòà-
ëè á³ëüø ïðàöåçäàòíèìè, æèòòº-
ðàä³ñíèìè. Âîíè á³ëüøå ìîæóòü 
çðîáèòè çà äåíü, ìåíøå âòîìëþ-
þòüñÿ, — äîäàº òðåíåð.

ЖОДНОГО СХОЖОГО ТРЕНУВАН-
НЯ. Ó Æàííè Ìàðèí÷åíêî — âëàñ-
íà ìåòîäèêà. Óñ³ ¿¿ òðåíóâàííÿ — 
óí³êàëüí³, íåìàº æîäíîãî ñõîæîãî 
÷è ³äåíòè÷íîãî.

— Íà êîæíîìó çàíÿòò³ ÿ âèêëà-
äàþ íîâ³ åëåìåíòè. Íàïðèêëàä, 
âïðàâè çóìáè ³ òàé-áî. Îñê³ëüêè 
ì'ÿçè çâèêàþòü äî íàâàíòàæåíü, 
¿õ ïîòð³áíî ïîñò³éíî ì³íÿòè, — 
ðîçïîâ³äàº Æàííà Ìàðèí÷åí-
êî. — Êð³ì òîãî, ä³â÷àòàì áóëî á 
íåö³êàâî ïîâòîðþâàòè îäíå é òå 
æ. ß æ ïðàãíó, ùîá âîíè çàâçÿ-
òî òðåíóâàëèñÿ ³ íå ïîì³÷àëè, ÿê 
ëåòèòü ÷àñ.

Òðåíåð ïîÿñíþº, ùî ì³êñ-
àåðîá³êà — öå âèäîçì³íåíà êëà-
ñè÷íà âåðñ³ÿ àåðîá³êè. Ñàìå ç 
íå¿ âîíà ïî÷èíàëà 20 ðîê³â òîìó. 
Àëå âæå äåñÿòü ðîê³â, ÿê Æàííà 
âèêëàäàº àåðîá³êó-mix. Ìîâëÿâ, 
âîíà ö³êàâ³øà, í³æ êëàñèêà, áî 
âåñü ÷àñ âèâ÷àºø ùîñü íîâåíü-
êå. Ìîæíà íàâ³òü ³ìïðîâ³çóâà-
òè — ÿê, íàïðèêëàä, äæàçìåíè 
íà êîíöåðòàõ.

АЕРОБІКА ПО-СУЧАСНОМУ 
Готуємося до літа  Мікс-аеробіка 
поєднує танцювальні елементи, різні види 
фітнесу, силові вправи та навіть боксерську 
техніку. Допомагає покращити фігуру, 
зміцнити м’язи і скинути зайві кілограми

ПІДГОТОВКА ДО ЛІТА. 30-ð³÷íà Â³-
êòîð³ÿ Ìàðíîïîëüñüêà çàïèñàëàñÿ 
íà çàíÿòòÿ ç àåðîá³êè, ùîá ïîêðà-
ùèòè ôîðìó ï³ñëÿ çèìè. Ó íå¿ º 
ô³çè÷íà ï³äãîòîâêà — ðàí³øå çà-
éìàëàñÿ ëåãêîþ àòëåòèêîþ, áðàëà 
ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ.

— Ïîäîáàþòüñÿ âñ³ âïðàâè, ÿê³ 
äåìîíñòðóº òðåíåð. Ñïî÷àòêó ïî-
âòîðþâàòè äåÿê³ áóëî òðîõè âàæ-
êóâàòî, à çàðàç âæå çâèêëà. Òàí-
öþâàëüí³ åëåìåíòè äàþòüñÿ ëåãøå, 
í³æ ñèëîâ³, — êàæå Â³êòîð³ÿ Ìàð-
íîïîëüñüêà.

Âëàñíèöÿ ²íòåðíåò-ìàãàçèíó 
äèòÿ÷îãî îäÿãó Ñí³æàíà Ãðîöüêà 
çàõîïèëàñÿ ì³êñ-àåðîá³êîþ ì³ñÿöü 
òîìó. Â äèòèíñòâ³ âîíà çàéìàëàñÿ 
ã³ìíàñòèêîþ ³ äçþäî. Çãîäîì, äëÿ 
ï³äòðèìêè ô³ãóðè, õîäèëà íà ô³ò-
íåñ ³ ñòåï-àåðîá³êó.

— Ó íàñ äóæå ñèëüíèé òðåíåð, 
ÿêèé ìîòèâóº, íå äàº ðîçñëàáèòèñÿ. 
Ï³ñëÿ òðåíóâàíü ëåäâå éäåìî äî-
äîìó. Íàñòóïíîãî äíÿ â³ä÷óâàºø 

êð³ïàòóðó, àëå âñå æ çàäîâîëåííÿ 
â³ä çàíÿòü ïåðåâàæàº, — ðîçïîâ³äàº 
Ñí³æàíà Ãðîöüêà.

Ìåòà ä³â÷èíè — ï³äòÿãíóòè ò³ëî 
äî ë³òíüîãî ñåçîíó.

ПЛЯШКИ ЗАМІСТЬ ГАНТЕЛЕЙ. 
Çàíÿòòÿ çàëþáêè â³äâ³äóþòü ³ 
øêîëÿðêè. 12-ð³÷íà Îêñàíà Êóù 
çàïèñàëàñÿ íà ì³êñ-àåðîá³êó ëèøå 
áëèçüêî äâîõ òèæí³â òîìó.

— Îáðàëà ¿¿, ùîá ï³äòðèìóâà-
òè ãàðíó ô³ãóðó. Íà çàíÿòòÿõ ìè 
ïðèñ³äàºìî ç ãàíòåëÿìè, òàíöþº-
ìî, ñòðèáàºìî òà âèêîíóºìî ð³çí³ 
âïðàâè. Ï³ä ÷àñ äîìàøí³õ çàíÿòü 
ìîæíà çàì³íþâàòè ãàíòåë³ ïëÿøêà-
ìè ç âîäîþ, — êàæå Îêñàíà Êóù.

¿̄ ïîäðóãà, 13-ð³÷íà Äàðèíà Êðè-
âîøåÿ, ðàí³øå çàéìàëàñÿ áàëüíèìè 
³ êëàñè÷íèìè òàíöÿìè.

— Ó ì³êñ-àåðîá³ö³ º ñõîæ³ òàí-
öþâàëüí³ åëåìåíòè, — êàæå Äàðèíà 
Êðèâîøèÿ. — Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ 
òðåíóâàòèñÿ ðàçîì ç äîðîñëèìè.

Жанна Маринченко (на передньому плані) 
демонструє вправи своїм вихованкам 

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Â³ííè÷àíèí ²ãîð Ä³äèê âõî-

äèòü äî íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ ç 
ãðåêî-ðèìñüêî¿ áîðîòüáè. 25-ð³÷-
íèé ìàéñòåð ñïîðòó ì³æíàðîä-
íîãî êëàñó áóâ ÷åìï³îíîì ñâ³òó 
ñåðåä ìîëîä³. Â³í º îë³ìï³éñüêîþ 
íàä³ºþ Â³ííè÷÷èíè.

Ìèíóëîãî ðîêó ²ãîð Ä³äèê 
îòðèìàâ ñåðéîçíó òðàâìó êîë³íà, 
àëå éîìó óñï³øíî çðîáèëè îïåðà-
ö³þ. Ïîâåðíóëè ²ãîðÿ íà êèëèì 
ñïîðòèâíèé ë³êàð Â³ëüÿì Âîéöå-

õîâñüêèé, à òàêîæ ôàõ³âö³ îáëàñ-
íî¿ ë³êàðí³ ³ìåí³ Ïèðîãîâà Âàäèì 
Ëóöèøèí ³ Â’ÿ÷åñëàâ Ìàéêî.

²ãîð Ä³äèê âæå òð³óìôàëüíî 
ïîâåðíóâñÿ ó Âåëèêèé ñïîðò. 
Ó Åñòîí³¿ â³í ñòàâ ÷åìï³îíîì 
íà ì³æíàðîäíîìó òóðí³ð³ êàòå-
ãîð³¿ «À» ó âàæê³é âàç³ (äî 130 êã). 
Òàì íàø áîðåöü çäîëàâ ãîñïîäàðÿ 
êèëèìà, ëèòîâöÿ ³ ðîñ³ÿíèíà.

— Íåð³äêî ï³ñëÿ âàæêèõ òðàâì 
ñïîðòèâíà êàð’ºðà çàê³í÷óºòüñÿ, 
àëå ñèíó âäàëîñÿ øâèäêî ïîâåð-

íóòèñÿ íà âèñîêèé ð³âåíü. Óñ³ ñó-
òè÷êè â Åñòîí³¿ ²ãîð âèãðàâ ÷èñòî, 
éîãî ñóïåðíèêè íå íàáðàëè æîäíî-
ãî áàëó. À â ô³íàë³ â³í çäîëàâ áîðöÿ 
ç Ðîñ³¿ ç ðàõóíêîì 4:0, — ðîçïîâ³â 
áàòüêî ²ãîðÿ, äèðåêòîð Â³ííèöüêî¿ 
ñïîðòøêîëè ¹ 5 Ñåðã³é Ä³äèê.

Íå òàê äàâíî ²ãîð Ä³äèê äàâàâ 
ïàðàëåëüíèé çàë³ê Â³ííèöüê³é ³ 
Çàïîð³çüê³é îáëàñòÿì. Íèí³ òàêå 
ïîºäíàííÿ çá³ðíèêàì Óêðà¿íè 
çàáîðîíèëè, ³ â³í ïîâåðíóâñÿ 
äî íàøîãî ì³ñòà. Òðåíóºòüñÿ ó â³-

ííèöüê³é Øêîë³ âèùî¿ ñïîðòèâ-
íî¿ ìàéñòåðíîñò³.

Íà ïî÷àòêó ÷åðâíÿ â Æèòîìè-
ð³ ïðîéäå ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç 
ãðåêî-ðèìñüêî¿ áîðîòüáè ñåðåä 
÷îëîâ³ê³â. Òàì áóäóòü â³äáèðàòè 
êðàùèõ íà ÷åìï³îíàò ñâ³òó â Ñåð-
á³¿. Ìåòà ²ãîðÿ Ä³äèêà — ï³äòâåð-
äèòè ñâîº ì³ñöå â íàö³îíàëüí³é 
çá³ðí³é, ïðîäîâæèòè óñï³øí³ âè-
ñòóïè íà îô³ö³éíèõ ì³æíàðîäíèõ 
çìàãàííÿõ ³ ïîáîðîòèñÿ çà ë³öåí-
ç³þ íà íàñòóïíó Îë³ìï³àäó.

Повернувся на килим і виграв турнір



 ВИКТОР ТРЕГУБ, ГЛАВВРАЧ 
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА 

«ЛЮДМИЛА» ПМП «ВИДАР» 
Äîðîãèå ñîãðàæäàíå, õî÷ó ïîäåëèòüñÿ 

ñ âàìè îïûòîì äåâÿòèëåòíåé áîðüáû 
ñ ãîñóäàðñòâåííîé ãèíåêîëîãèåé. Ðå÷ü 
ïîéäåò î òàêîì ðàñïðîñòðàíåííîì çà-
áîëåâàíèè ó æåíùèí, êàê ìèîìà, ôè-
áðîìèîìà, ëåéîìèîìà ìàòêè. Äàííàÿ 
ïàòîëîãèÿ âñòðå÷àåòñÿ ó 85% æåíùèí 
è ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïðè÷èí óäàëåíèÿ 
ìàòêè (êàê óãðîçà ðàêà). Áîëåå 50% 
ïëàíîâûõ îïåðàöèé â ãèíåêîëîãèè — 
ýòî ãèñòåðýêòîìèÿ ïî ïîâîäó ìèîìû 
ìàòêè, òî åñòü óäàëåíèå îðãàíà.

ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА ПАТОЛОГИЯ, МИОМА?
Â ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàíèÿõ äî-

êàçàíî, ÷òî ìèîìà — ýòî ôèáðîçíî-
ìûøå÷íîå îáðàçîâàíèå, êîãäà èç-çà 
ãåíåòè÷åñêèõ íàðóøåíèé, ïðè çàêëàäêå 
îðãàíîâ, ïðîèñõîäèò äåôåêò â õðîìî-
ñîìíîì íàáîðå è îäíà êëåòêà íà÷èíàåò 
äåëèòüñÿ íàìíîãî áûñòðåå ñîñåäíåé. 
Â ñòåíêå ìàòêè âîçíèêàåò êîíöåíòðè-
ðîâàííûé ïó÷îê ìèîìåòðèÿ, êîòîðûé 
ìîæíî ñðàâíèòü, êàê «ìÿñî â ìÿñå».

Äàííîå îáðàçîâàíèå íå íåñåò óãðîçû 
ðàêà è õàðàêòåðèçóåòñÿ, êàê çàáîëåâà-
íèå ìàòêè — ëåéîìàòîç.

ÌÎÇ Óêðàèíû, â 2003 ãîäó, â ïðî-
òîêîëàõ ëå÷åíèÿ ìèîìû ¹ 582, íå ðå-
êîìåíäîâàëî ãèñòåðýêòîìèþ, êàê 
ìåòîä ïðîôèëàêòèêà ðàêà. Â òî æå 
âðåìÿ, åñëè ìàòêà ñ ìèîìîé äîñòèãëà 
12 íåäåëü, ðàçðåøàëîñü óäàëÿòü îðãàí 
æåíùèíàì äî 45 ëåò (áåç óäàëåíèÿ 
ÿè÷íèêîâ), ïîñëå 45 ëåò — ñîâìåñòíî 
ñ ÿè÷íèêàìè. Òàêèì îáðàçîì, ó íàñ, 
ê 40 ãîäàì, êàæäàÿ 4-ÿ æåíùèíà êà-
ñòðèðîâàíà. Â ãîä ïðèáëèçèòåëüíî 
êàñòðèðóåòñÿ äî 150 òûñ. ïàöèåíòîê. 
Â ÑÑÑÐ, â ãîä, ýòà öèôðà ñîñòàâëÿëà 
äî 1 ìëí æåíùèí.

Èòàê, ìàòêà — íåïàðíûé ìûøå÷íûé 
îðãàí. Îíà âûðàáàòûâàåò ïðîñòîöèêëè-
íû, ãîðìîíû, ïîääåðæèâàþùèå ïîñòî-
ÿíñòâî òåêó÷åñòè êðîâè, ïðåäîõðàíÿÿ 
íàø îðãàíèçì îò ðàçâèòèÿ òðîìáîçîâ 
ñîñóäîâ.

Ìàòêà — îðãàí ïîòðåáëåíèÿ ãîð-
ìîíîâ ÿè÷íèêîâ, îíà çàêîëüöîâàíà 
â îáùèé ãîðìîíàëüíûé êðóã «ÿè÷íè-
êè — ìîëî÷íûå æåëåçû — ùèòîâèä-
íûå æåëåçû — ãèïîôèç». Âûïàäåíèå 
èëè áîëåçíü îäíîãî îðãàíà íåìèíóåìî 
ïðèâåäåò ê ïàòîëîãèè âñåãî îðãàíèçìà 
ïî ôèçèîëîãó È. Ïàâëîâó.

Ìàòêà — äåòîðîäíûé îðãàí, îí òåñíî 
ñâÿçàí ñ ìî÷åïîëîâîé ñôåðîé, ïñèõî-
ýìîöèîíàëüíûì ñîñòîÿíèåì æåíùèí. 
Óäàëåíèå åå ïðèâîäèò ê íàðóøåíèþ 
ðàáîòû äàííûõ îðãàíîâ è ðàçâèòèþ 
ïðåæäåâðåìåííîãî (íà 2–5 ëåò ðàíü-
øå) êëèìàêñà ó æåíùèí. Ýòî âåäåò 
ê ðàííåìó îñòåîïîðîçó êîñòåé, îæèðå-
íèþ, íàðóøåíèþ ïñèõîýìîöèîíàëüíîé 
ñôåðû, ðàáîòû ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû, 
ðàííåìó óãàñàíèþ, ñòàðåíèþ è ñìåðòè.

Àìåðèêàíñêàÿ àññîöèàöèÿ ãèíåêî-
ëîãîâ îòìå÷àåò, ÷òî â ñëó÷àå óäàëåíèÿ 
ìàòêè, ñðåäíÿÿ äëèòåëüíîñòü æèçíè 
ñíèæàåòñÿ íà 8%. Ñìåðòíîñòü îò ñàìèõ 
îïåðàöèé äîñòèãàåò 0,1% (ýòî 1000 ïî-

ãèáøèõ íà 1 ìëí îïåðàöèé). È ïëþñ 
ê ýòîìó, 200 æåíùèí ïîãèáàåò îò íàð-
êîçà. Îáùèå îñëîæíåíèÿ äîñòèãàþò 
2–4%. Óãðîçà ðàçâèòèÿ ðàêà ìîëî÷íîé 
æåëåçû âîçðàñòàåò â îïåðèðóåìîé ãðóïïå 
íà 7–10%.

ÌÎÇ Øâåöèè ïðîâåë â 2009 ãîäó 
èññëåäîâàíèå — 180 òûñÿ÷ ïðîîïåðè-
ðîâàííûõ ïî ïîâîäó ìèîìû æåíùèí 
çà 30 ëåò. È îêàçàëîñü, ÷òî ñìåðòíîñòü 
îò ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ïàòîëîãèè òà-
êîâûõ âîçðîñëà íà 40%, åñëè ïîïóòíî 
óäàëÿëèñü ÿè÷íèêè, è íà 20%- åñëè 
ÿè÷íèêè ñîõðàíÿëèñü. Â îïåðèðîâàí-
íîé ãðóïïå âîçðàñòàë ïðîöåíò çàáîëå-
âàíèÿ ïî÷å÷íî-êëåòî÷íîé êàðöèíîìû. 
1 ìëðä æåíùèí â 20 âåêå ïðîøëè ÷åðåç 
ýòó êàëå÷àùóþ îïåðàöèþ. Åæåãîäíî 
æåíùèíû ïîñëå ãèñòåðýêòîìèè ïðî-
âîäÿò â áîëüíèöàõ 900 òûñ.êîéêî-äíåé 
ïî âñåìó ìèðó. Êîëè÷åñòâî òàêèõ æåí-
ùèí ðàñòåò, è öèôðû òàêèõ ïðîîïå-
ðèðîâàííûõ ïàöèåíòîâ ïðåâûøàþò 
ïðîîïåðèðîâàííûõ ïî ïîâîäó ðàêà 
ãðóäè, ïå÷åíè, ùèòîâèäíîé æåëåçû 
âìåñòå âçÿòûõ.

Ñàìà ãèñòåðýêòîìèÿ — ýòî êàëå÷à-
ùàÿ êàñòðàöèÿ, êîòîðóþ ïðèìåíÿþò 
ñ 1843 ãîäà. Ó 50% æåíùèí íàðóøàåòñÿ 
ïñèõîýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå è ðîæ-
äàþòñÿ ìûñëè î ñóèöèäå. 10% ñòàíîâÿò-
ñÿ êàëåêàìè ñðàçó è ðàáîòàòü íå ìîãóò. 
Îñòàëüíûå âõîäÿò â ðàííèé êëèìàêñ 
ñ óãðîçîé ðàçâèòèÿ îñòåîïîðîçà êîñòåé 
èíôàðêòîâ è èíñóëüòîâ, âûíóæäåíû ïðè-
íèìàòü çàìåñòèòåëüíóþ òåðàïèþ ãîðìî-
íàìè, êîòîðàÿ òîæå èìååò ñâîè øèðîêèå 
ïîáî÷íûå äåéñòâèÿ — ðàçâèòèå òðîìáîçîâ.

Ïóãàåò âîçðàñòíàÿ ãðóïïà, âåäü âîç-
ðàñò ìèîìû ìàòêè îò 10 äî 65 ëåò. 
Â Êèåâå, íàïðèìåð, ó 10 — ëåòíåé äå-
âî÷êè óäàëèëè ìàòêó ïî ïîâîäó ìèîìû. 
Ê íàì îáðàùàëàñü ïàöèåíòêà â 18 ëåò 
ñ ïÿòèñàíòèìåòðîâîé ìèîìîé ìàòêè. 
Âîò òàêàÿ ñèòóàöèÿ ñ ýòîé ïàòîëîãèåé.

Ê ñîæàëåíèþ, êîíñåðâàòèâíàÿ òå-
ðàïèÿ íå äàåò ýôôåêòà, ãîðìîíàëüíàÿ 
òåðàïèÿ íå òîëüêî íå ìîæåò îñòàíîâèòü 
ðîñò ìèîìû, íî è ÷àñòî åå ñòèìóëèðó-
åò. Ðàñòèòåëüíûå ñðåäñòâà: ÷èñòîòåë, 
áîëèãîëîâ, áîðîâàÿ ìàòêà — ýòî âû-
ñîêîòîêñè÷íûå ïðåïàðàòû, ñïîñîáíûå 
ðàçâå ÷òî ïîâðåäèòü ïå÷åíü è ïî÷êè 
ïðè èõ ïðèìåíåíèè.

Øèðîêî óêîðåíèâøååñÿ ìíåíèå ó íà-
ñåëåíèÿ, ÷òî åñëè åñòü äåòè, òî ìàò-
êà è íå íóæíà, ýòî ðåçóëüòàò íèçêîãî 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî è êóëüòóðíîãî 
óðîâíÿ, à åùå, ðàâíîäóøèå ãèíåêîëî-
ãèè è ìåðêàíòèëüíûå èíòåðåñû ïîçâî-
ëÿþò êàëå÷èòü æåíùèí â ïîòðÿñàþùèõ 
ìàñøòàáàõ. Êîìôîðòíî îòäûõàåò êî-
ðîëåâà ãèíåêîëîãèè — ãèñòåðýêòîìèÿ 
íà ñóäüáàõ è æèçíÿõ äåñÿòêîâ òûñÿ÷ 
èñêàëå÷åííûõ æåíùèí è â íåíüêå 
Óêðàèíå! Íå îñòàâëÿÿ íèêàêèõ øàí-
ñîâ äëÿ äåìîãðàôè÷åñêèõ ïîêàçàòå-
ëåé è íåùàäíî ðàñõîäóÿ ãîññðåäñòâà 
íà äëèòåëüíîå ñîäåðæàíèå ïàöèåíòîê 
â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå, ïîãëî-
ùàÿ áþäæåòíûå ñðåäñòâà. Çàìåñòèòåëü-
íàÿ ãîðìîíîòåðàïèÿ âûñàñûâàåò äåíüãè 
èç êàðìàíîâ ïðîîïåðèðîâàííûõ æåí-
ùèí. Íàøè ãèíåêîëîãè÷åñêèå îòäåëå-

íèÿ ïðåâðàòèëèñü â ïóíêòû ìàññîâîé 
êàñòðàöèè è èñêàëå÷åíèÿ æåíùèí è ýòî 
ãîðüêàÿ ðåàëüíîñòü.

Âî Ôðàíöèè, â 1995 ãîäó, âïåðâûå, 
ïðè ëå÷åíèè ìèîìû ìàòêè ïðèìåíèëè 
íîâûé ìåòîä — ýìáîëèçàöèþ ìàòî÷-
íûõ àðòåðèé: áåç ðàçðåçîâ, áåç óäàëåíèÿ 
îðãàíà. Ïîä ìåñòíîé àíåñòåçèåé ïóí-
êòèðóåòñÿ áåäðåííàÿ àðòåðèÿ. Ïî ñî-
ñóäàì êàòåòåðîì ïðîõîäÿò ê ìàòî÷íûì 
àðòåðèÿì è ââîäÿò ìåëêèå øàðèêè — 
ýìáîëû. Îíè çàíîñÿòñÿ â ìèîìó ìàòêè 
è áëîêèðóþò åå ðàçâèòèå, çàñòàâëÿÿ ìè-
îìó óñûõàòü íà 50% è áîëüøå, íå áåñ-
ïîêîèòü îðãàíèçì.

Â ìèðå æåíùèíàì òàêèõ îïåðàöèé 
âûïîëíèëè óæå 8 ìëí. Óñïåõ îïåðàöèé 
ñîñòàâëÿåò 98%. Â 2004 ãîäó ãîññåêðå-
òàðü ÑØÀ Êîíäîëèçà Ðàéñ ïðîøëà 
äàííóþ ïðîöåäóðó.

Ýìáîëèçàöèÿ ìàòî÷íûõ àðòåðèé 
(ÝÌÀ) — óíèêàëüíûé ìåòîä, êîòî-
ðûé ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ ïðè ðàçíûõ 
ïàòîëîãèÿõ, â òîì ÷èñëå, ïàòîëîãèè 
ïëàöåíòû. Â 90% ñëó÷àåâ, áëàãîäà-
ðÿ ÝÌÀ, ìîãóò áûòü ïðåäîòâðàùåíû 
ìàòî÷íûå àêóøåðñêèå êðîâîòå÷åíèÿ. 
Êîðîëåâñêèé èíñòèòóò ãèíåêîëîãèè 
è àêóøåðñòâà «Àíãëèÿ», ñ 1995 ãîäà, 
áëàãîïîëó÷íî èñïîëüçóåò ýòîò ìåòîä 
â ñâîåé ïðàêòèêå. Âûïóñòèëè òðè ïðî-
òîêîëà ïî ïðèìåíåíèþ ýìáîëèçàöèè 
ìàòî÷íûõ àðòåðèé. 

À êàê æå äåëà îáñòîÿò ó íàñ, â ñòðàíå, 
ïðåòåíäóþùåé íà ÷ëåíñòâî â Åâðîñîþ-
çå? Â 2015 ÃÎÄÓ, 66 ÆÅÍÙÈÍ, ÏÎ-
ÃÈÁËÈ Â ÏÎÑËÅÐÎÄÎÂÎÌ ÏÅÐÈ-
ÎÄÅ ÎÒ ÌÀÒÎ×ÍÛÕ ÊÐÎÂÎÒÅ×Å-
ÍÈÉ â Óêðàèíå, à åñëè áû ïðèìåíÿëàñü 
ÝÌÀ, òî ýòà ïå÷àëüíàÿ öèôðà áûëà áû 
èíîé, íî êîãî ýòî âîëíóåò — ïîëíîå 
ðàâíîäóøèå… Äåìîãðàôèÿ ó íàñ â ìè-
íóñå, ìû- ñòàðåþùàÿ íàöèÿ, íà 100 ðî-
äèâøèõñÿ 137 óìåðøèõ â 2012 ã.

Â 2003 ãîäó, â ïðèêàçå ÌÎÇ ¹ 582, 
â ïðîòîêîëàõ ëå÷åíèÿ ìèîìû, âïåðâûå 
óïîìÿíóëè ìåòîä ÝÌÀ (10-üþ ñòðîêà-
ìè), äàâ ïîëîæèòåëüíóþ îöåíêó. Òîëü-
êî áåç âñÿêîé êîíêðåòèêè, î ïðèìåíå-
íèè íà ïðàêòèêå. Â 2012 ãîäó, ÌÎÇ, 
íàêîíåö-òî, ââîäèò ìåòîäè÷åñêèå ðå-
êîìåíäàöèè ïî ÝÌÀ, íî îòâîäèò ìå-
òîäó 2-å ìåñòî ïîñëå ìèîìýêòîìèè. 
Áåç îáÿçàòåëüíîãî ïðèìåíåíèÿ, áåç 
ðåêîìåíäàòåëüíîé õàðàêòåðèñòèêè. 
À äëÿ íàøåé íàóêè, ýòîò ìåòîä âîîáùå 
òàéíà çà ñåìüþ ïå÷àòÿìè, âî âñÿêîì 
ñëó÷àå, çà âñå âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ 
ÝÌÀ, íà ýòó òåìó íå íàïèñàíî íè îä-
íîé êàíäèäàòñêîé. 

Â ñòðàíàõ ÑÍÃ íàïèñàíî 150 äèñ-
ñåðòàöèé è 10 âðà÷àì ïðèñâîåíû ãî-
ñóäàðñòâåííûå ïðåìèè çà âíåäðåíèå 
ìåòîäà ÝÌÀ. Âñå ïîñòàâëåííî íà ãîñó-
äàðñòâåííûé óðîâåíü, âûäåëåíû äåíüãè 
íà ñòðîèòåëüñòâî 80 öåíòðîâ.ÝÌÀ ââå-
äåíà â ãîñóäàðñòâåííûé êëàññèôèêàòîð 
áîëåçíåé ÌÊÁ-10, øèôð Ä25.

Ó íàñ æå, ëèøü âåëèêèå ýíòóçèàñòû- 
ýíäîâàñêóëÿðíûé õèðóã Âàäèì Êîíäðà-
òþê, Èãîðü Àëüòìàí, Ëåîíèä Íèêèøèí, 
ãèíåêîëîã Òàòüÿíà Òàòàð÷óê, ñ 1997 ãîäà 
âíåäðèëè äàííóþ ìåòîäèêó â èíñòèòóòå 
èì Øàëèìîâà, â Êèåâå. Íà ñåãîäíÿø-

íèé äåíü, âûïîëíåíî âñåãî äî 7 òûñÿ÷ 
òàêèõ îïåðàöèé: â Õàðüêîâå, Äíåïðîïå-
òðîâñêå, ×åðêàññàõ, Îäåññå, Âèííèöå.

Äåâÿòü ëåò ÿ çàíèìàþñü ÝÌÀ íà áàçå 
ìåäèöèíñêîãî öåíòðà «Ëþäìèëà», 
ã. Âèííèöà. Ó íàñ â öåíòðå ñ 2008 ã., 
ïðîâåäåíî 725 îïåðàöèé, ðîäèëîñü 
40 äåòåé, óñïåõ äîñòèãàåò 95–98%. Îïå-
ðàöèè ïðîâîäÿò ëó÷øèå ñïåöèàëèñòû 
èíñòèòóòà Øàëèìîâà. Â íàøåì öåí-
òðå, âïåðâûå â Âèííèöå, âûïîëíåíà 
ýìáîëèçàöèÿ ïëàöåíòû 27-ëåòíåé ïà-
öèåíòêå è åé ñîõðàíèëè äåòîðîäíóþ 
ôóíêöèþ. Âïåðâûå ïàëëèàòèâíî, ïðè 
ïîìîùè ÝÌÀ, îñòàíîâèëè êðîâîòå÷å-
íèå íåîïåðàáåëüíîé ïàöèåíòêå.

А ЧТО ЖЕ НАША ГИНЕКОЛОГИЯ?
Èç-çà íåîñâåäîìëåííîñòè íàñåëåíèÿ, 

ïðîäîëæàåòñÿ ìàññîâàÿ êàñòðàöèÿ æåí-
ùèí. Îíè òåðÿþò çäîðîâüå, èíîãäà ïî-
ñëåäñòâèÿ ãèñòåðýêòîìèè ñòðàøíåå ñàìî-
ãî íåäóãà — ìèîìû, õîòÿ 95–98% ïàöèåí-
òîâ ìîãëè èçáåæàòü îïåðàöèé, ïðèìåíÿÿ 
ÝÌÀ, êàê ìåòîä ëå÷åíèÿ ìèîìû ìàòêè. 
Âñÿ ìîÿ äåÿòåëüíîñòü ïî âíåäðåíèþ íî-
âîé ìåòîäèêè ïî÷òè íå íàõîäèò îòêëèêà 
â ãèíåêîëîãè÷åñêîé ñðåäå.

Ýòî íàáîëåëî çà 9 ëåò. Íàøà ìåäè-
öèíà — ýòî, ãäå îò ðÿäîâîãî ãèíåêî-
ëîãà äî óáåëåííûõ ñåäèíàìè ìåòðîâ 
çâó÷èò — ðåçàòü, êàñòðèðîâàòü, ïðè 
äèàãíîçå ìèîìà. Ýìáîëèçàöèÿ îñòà-
åòñÿ íåçàêîííîðîæäåííûì ðåáåíêîì 
ãèíåêîëîãèè.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÌÎÇ Óêðàè-
íû òàê è íå ðåøèëîñü ðåôîðìèðîâàòü 
ïðîòîêîëû ëå÷åíèÿ ìèîìû ìàòêè, 
ïîãðóçèâøèñü â ïðåæíåå – ñïÿ÷êó è 
ðàâíîäóøèå.

Ðàäóåò òîëüêî îäíî, õîòü êîìó-òî 
ñìîãëè ïîìî÷ü. Æàëü, ÷òî ãîñóäàð-
ñòâî ìíîãî ëåò ðàâíîäóøíî ê ñóäüáàì 
è çäîðîâüþ ãðàæäàí, à òå, êòî äîëæíû 
ïî äîëãó ñëóæáû è ÷åñòè ðàññêàçûâàòü 
ïàöèåíòó îáî âñåõ ñîâðåìåííûõ ìåòî-
äèêàõ, ñòûäëèâî ìîë÷àò èëè íàñòðîåíû 
êðàéíå àãðåññèâíî ê îðãàíîñîõðàíÿ-
þùåé ÝÌÀ, ÷òî õî÷åòñÿ óñîìíèòüñÿ, 
åñòü ëè â èõ äóøàõ áîã.

Â ÑØÀ äàííàÿ ìåòîäèêà çàðåãè-
ñòðèðîâàíà ñ 1997 ãîäà, ìíîãèå ïàöè-
åíòû, êîòîðûõ ïîäâåðãëè êàñòðàöèè, 
íå ïðåäëîæèâ àëüòåðíàòèâû, ïîäàëè 
â ñóä íà âðà÷åé, è âûèãðàëè ìèëëè-
îííûå èñêè.

Î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû íàøå ãîñóäàð-
ñòâî âñòàëî íà çàùèòó çäîðîâüÿ íàøåé 
íàöèè. Äîëîé êàñòðàöèþ!

Ñîõðàíèì æåíñêóþ ìîëîäîñòü, çäî-
ðîâüå, êðàñîòó è ïîäàðèì ðàäîñòü ìàòå-
ðèíñòâà. Äîðîãèå æåíùèíû, ó âàñ åñòü 
äîñòîéíûé øàíñ îñòàòüñÿ çäîðîâûìè 
è ðåøèòü ïðîáëåìó ñ ìèîìîé áåç îïå-
ðàöèè — ìåòîäîì ÝÌÀ, îáðàùàéòåñü 
ê íàì, ìû ïîìîæåì.

Ñ óâàæåíèåì Âèêòîð Òðåãóá.

ã. Âèííèöà, óë. Âàùóêà, 1à.
Òåë. 65–87–20, 65–87–70, 
097 237–82–44 
Ñàéò: www.lyudmila.in.ua 
Âèäåî: www.youtube.com/
watch?v=mXttgEKyEjI 

Незаконнорожденный ребенок гинекологии – 
ЭМА или долой кастрацию женщин
БЛОГ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

АННА НІНОВА, ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ «ХАРИЗМА»
Друзі, стартував новий реаліті-проект для 
дітей! Долучайтесь! Кожен раз нові соціальні 
експерименти. Формуємо моральні цінності!

397079
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Перший фестиваль 
картонних 
скульптур і творчості 
«kARTonFEST» у Києві 

Де: Київ, Київський планетарій, 
вул. Велика Васильківська, 57/3.
Коли: 21-30 квітня 
Вхід: вільний 

Виставка-фестиваль карто-
нних скульптур і сучасної 
творчості пройде в Києві 
вперше. Створять кіль-
ка арт-майданчиків: Дикі 
тварини, Загублений світ 
динозаврів, Техніка, Фан-
тастичні кіно- і мультгерої. 
Також можна буде побачити 
скульптури з картону вище 
за зріст людини, взяти участь 
в майстер-класах по роботі 
з картоном, подивитися теа-
тралізовану виставу та щось 
купити на ярмарку.

Фестиваль 
крафтового пива 
і вінілової музики 
у Львові 

Де: Львів, клуб «!FESTrepublic», 
вул. Старознесенська, 24–26, вхід 
з вул. Кордуби.
Коли: 27-29 квітня 
Вхід: білет 200 гривень. 
В день фесту — 300.

«Craft Beer & Vinyl Music 
Festival» — це міжнародний 
фестиваль, який збере разом 
творців культури крафтово-
го пива України та світу. Це 
пивовари, власники пабів, 
виробники, постачальни-
ки сировини, а також всі 
любителі крафтового пива, 
вінілів і нового рок'н'ролу! 
FESTrepublic планують провес-
ти на території колишнього 
заводу з виробництва пляшок.

«Carpathian 
Space-2017» 
в Івано-Франківську 

Де: Івано-Франківськ 
Коли: 5 –7 травня о 10.00 
Вхід: вільний 

Другий Міжнародний 
фестиваль мистецтв країн 
Карпатського регіону 
«Carpathian Space-2017» — 
це різноманіття жанрів: 
фолк, етно, рок, класика та 
інші. Це концерти солістів 
Національної оперети України 
та ансамблю імені Вірського. 
Буде виступати Олег 
Скрипка та народні артисти. 
Презентуватимуть кулінарне 
мистецтво, різні скульптури та 
виставки.

Форпост 2017. 
Середньовічний 
фестиваль в Кам'янці-
Подільському 

Де: території Нового Замку По-
дільської фортеці 
Коли: 29 квітня — 1 травня о 12.00 
Вхід: 150 гривень/день або 
350 гривень триденний квиток. 
В день фестивалю – 400 

На території замку в прохо-
дитимуть справжні середньо-
вічні бої. «Один на один», 
«п'ять на п'ять», бугурт, «все 
на все». Окрім того, змагання 
зі стрільби із лука, ярмарок, 
майстер-класи від народних 
майстрів, майстер-класи з 
середньовічних танців, ігри 
та конкурси для дітей та до-
рослих, мотопарад байкерів. 
Хедлайнерами буде білорусь-
кий гурт Gods Tower.

Фестиваль 
«Дерун-Фест» 
у Чернігові 

Де: площа біля Катерининської 
церкви, Червона площа.
Коли: 29–30 квітня о 13.00 
Вхід: вільний 

На фестивалі можна смачно 
поїсти вуличної їжі, яких 
хочеш дерунів від кращих 
ресторанів міста. Спробувати 
свої сили в майстер-класах 
з приготування дерунів, 
а потім взяти участь 
в конкурсах та змаганнях з 
їх поїдання. На гостей чекає 
знайомство з козацьким 
військом стародавнього 
міста, анімаційна екскурсія 
«Шляхами козацької слави 
Чернігова», ярмарок «Місто 
майстрів».

Гастрономічний 
фест «Огинь і мнясо» 
у Закарпатті 

Де: Закарпатська область, місто 
Мукачево, Парк Перемоги 
Коли: 29 квітня — 2 травня, 
11.00–21.00.
Вхід: вільний 

Назва фестивалю каже 
сама за себе — тут люди 
знайомляться з популярними 
м'ясними стравами 
Закарпаття, які готуються 
на багатті. Та не тільки. 
Обов'язковою є дегустація 
крафтового пива від місцевих 
пивоварів. Щовечора 
протягом фестивалю 
орагнізовують концерти, 
співають пісні, танцюють 
і проводять вікторини та 
конкурси для всіх бажаючих.

ФЕСТИ ВЕСНИ: ПИВО, РОК І ДЕРУНИ
Щось нове  Коли вже саме час вибиратися на природу, проводять багато відривних 
фестів під відкритим небом. Там багато смачної їжі, розваг та пива. Отож тримайте порцію 
квітнево-травневих фестів та обирайте, куди махнути за враженнями
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кінотеатр 
ім. Коцюбинського Група MOZGI. 

Big show
Найбрутальніша група 
країни MOZGI зі своїм 
грандіозним танцюваль-
но-музичним та світловим 
«Big show» у Вінниці! 
25 травня о 19.00 у спорт-

клубі «Нокаут» Потап, Позитив, Дядя Вадя, DJ 
Bloodless, Едуард Каменєв і Руслан Сторожик 
поставлять Вінницю на вуха: презентують свою 
нову мегакруту концертну програму і влаштують 
незабутній відрив! Будуть всі найкращі хіти MOZGI і 
чимало прем’єрних синглів з нового альбому, вихід 
якого запланований на весну. Масштабне «Big show» 
в новому для групи форматі, наповнене унікальними 
технічними нововведеннями, професійним звуком 
і світловими елементами. Квитки у фан-зону — 
300 гривень. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах 
Будинку офіцерів, театру Садовського, «Магігранду» 
і «Петроцентру». Безкоштовна доставка квитків: 
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

«Дизель Шоу» 26 
травня у Вінниці!
Королі українського гумо-
ру «Дизель Шоу» з новою 
програмою «Весна сміш-
на» у Вінниці! 26 травня 
о 20.00 у Будинку офіцерів 
будуть нові найсмішніші 

жарти, дві години безперервного сміху і найкраща 
атмосфера! Незрівнянні гумористи не втомлюються 
створювати нові гумористичні шедеври про наше 
життя, роботу і відпочинок. У їхньому арсеналі — за-
вжди багато прем’єр і нових яскравих номерів, якими 
вони й порадують вінничан у рамках свого нового 
всеукраїнського туру «Весна смішна». Приходьте 
на концерт всією родиною і разом насолоджуйтеся 
якісним гумором від найкращих гумористів країни!
Квитки — 150–550 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру Садов-
ського, «Магігранду» і «Петроцентру». Безкоштов-
на доставка квитків: (0432)57–55–55, (098)101–
00–63, (093)101–00–63. Організатор — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

КІНО

Таємний агент
Трилер
27.04–3.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Бебі бос
Анімація, 26.04, поч. о 16.30. Вартість квитків — 
65 грн. 27.04–3.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Доньки-матері
Комедія, 26.04, поч. о 14.40, 20.10
Вартість квитків — від 65 грн
27.04–3.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Уна
Трилер, 26.04, поч. о 18.20. Вартість квитків — 
75 грн. 27.04–3.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ліки від щастя
Жахи, 26.04, поч. о 21.55. Вартість квитків — 
75 грн. 27.04–3.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Урфін Джюс і його дерев'яні солдати
Анімація, 26.04, поч. о 10.10, 12.40, 17.20
Вартість квитків — від 60 грн
27.04–3.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Пастка
Жахи, 27.04–3.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Барбадог
Анімація, 26.04–27.04, поч. о 10.00, 12.00
Вартість квитків — 20 грн

Дружина доглядача зоопарку
Історична драма, 26.04–27.04, поч. о 15.20
Вартість квитків — 20 грн

Моя дівчина монстр
Фантастична комедія, 28.04–4.05, поч. о 12.20, 
20.00. Вартість квитків — 20 грн

Танцююча камера
Фестиваль короткометражок, 28.04–4.05, поч. 
о 16.30. Вартість квитків — 20 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Форсаж 8
Бойовик, 26.04, поч. о 10.30, 11.40, 13.40, 14.50, 
15.50, 16.50, 18.00, 19.00, 20.00, 21.10, 22.40
Вартість квитків — від 50 грн
27.04–3.05, довідка — за тел. (096)0035050

Смурфики: загублене село
Анімація, 26.04, поч. о 9.50, 11.50, 13.50, 14.20, 
16.20, 18.20. Вартість квитків — від 50 грн
27.04–3.05, довідка — за тел. (096)0035050

Красиво піти
Комедія, 26.04, поч. о 10.00, 12.10
Вартість квитків — від 50 грн
27.04–3.05, довідка — за тел. (096)0035050

Ідеальні незнайомці
Комедія, 26.04, поч. о 15.20, 17.30, 19.40, 21.50
Вартість квитків — від 50 грн
27.04–3.05, довідка — за тел. (096)0035050

КІНОТЕАТР 

 РОДИНА

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

ТЕАТР 
театр ім. Садовського 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Анна Кареніна
Театральний роман
26.04, поч. о 18.30

Народний Малахій
Трагіфарс, 27.04, поч. о 18.30

Ассо та Піаф
Мала сцена. Сторінка життя відомої співачки
28.04, поч. о 19.00

Чудовий вікенд для пікніка
Мала сцена. Драматична комедія
29.04, поч. о 19.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 20 грн
Наш веселий Колобок
Казка комедія, 29.04, поч. об 11.00 та 13.00

Пригоди мисливця Даная
Мордовська казка, 0.04, поч. об 11.00 та 13.00

Міжнародний 
оперний open 
air фестиваль 
OPERAFEST 
TULCHYN 
Уперше в Україні!  4-5 
червня Міжнародний 
open air фестиваль 

«OPERAFEST TULCHYN» у легендарному Палаці 
Потоцьких! Два дні грандіозних концертів 
і постановок під відкритим небом! «Танець 
вампірів», «Кармен», «Привид опери», «Алкід», 
«Пробний камінь», «На русалчин Великдень» та 
багато інших світових шедеврів! Побач! Відчуй! 
Відкрий оперу у всій її розмаїтості! Від класики 
до сучасних мюзиклів, у костюмованих зонах для 
селфі, нічних кінопоказах та пошуках справжніх 
привидів!  
Більше 300 артистів, 320 кіловат звуку, 100 
світлових приладів! Вхід безкоштовний!  
«OPERAFEST TULCHYN» - поїхали за 
враженнями! Замовлення чартеру до місця 
події на сайті bilet.vn.ua. Детальна інформація 
за телефоном (0432)690-025 та у інфо-центрі 
фестивалю, що працює у обласній бібліотеці 
імені Тімірязєва (вул. Соборна, 73). 
Фестиваль проходить за підтримки голови 
Вінницької ОДА Валерія Коровія, Міністерства 
культури України та RIA.

ВЕЧІРКИ 
«ПЛАНЕТА MODA-BAR»
(вул. Стеценка, 75 а, тел. 69–04–40)
«Alco Trash»
У нічному клубі «Планета Moda-Bar» щочетверга 
вибухова вечірка «Alco Trash»! 
Початок о 22.00. Горілка на барі до 00.00 — 
по 5 грн! Вхід для всіх вільний! Телефони для 
довідок: 69–04–40, 69–67–10.

АМАГАМА 
(пр. Юності, 18, тел. 52–54–90)
Вечірка «Golden Hits» з хітами від 
80 до 2000-х!
Нічний клуб «Амагама» запрошує щоп'ятниці 
на шалену вечірку «Golden Hits» з хітами від 
80 до 2000-х! 
Резиденти дискотек з найкращими хітами: 
OLD CD, Kenny, Papa, Maks Advanced. 
Замовлення столиків — за телефоном 52–54–90. 
Початок вечірки о 22.00. 
Вхід для дівчат — вільний, для чоловіків — 40 грн!

Христина Соловій 
вперше у Вінниці!
4 травня о 19.00 у Бу-
динку офіцерів принцеса 
лемків Христина Соловій, 
яка скорила своїм шар-
мом та божественним 
криштально-чистим 

голосом всю Україну, вперше у Вінниці з великим 
сольним концертом у рамках всеукраїнського 
туру «Жива вода 2017». На концерті прихильники 
творчості зануряться у хвилі мелодійного фолку! 
Прониклива атмосфера лірики родом з Карпат-
ських гір та саунду з долини річки Міссісіпі змусить 
вас запам’ятати цей вечір на все життя!
Хіти «Тримай мене міцно, одною руко…», «Хто як 
не ти», «Под облачком» та багато інших будемо 
співати всі разом! Зараз Христина Соловій, яка 
у 2013 році у складі команди Святослава Вакарчука 
стала фіналісткою «Голосу країни», зібрала власний 
гурт, до якого увійшли одні з кращих музикантів кра-
їни. Квитки на концерт — 190–550 гривень. Купуйте 
на сайті bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру 
Садовського, «Магігранду». Безкоштовна доставка: 
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Ігор Юрковський: 
ювілейний 
гала-концерт 
30 квітня Ігор Юрков-
ський та гурт «Фанфари 
Купали» збирає шану-
вальників на ювілейному 
гала-концерті у Вінниць-

кому театрі ім. Садовського. На вас чекає програма 
з кращих пісень та нових хітів від популярного 
сучасного українського співака та композитора. 
На концерт Ігоря Юрковського завітають також за-
служені артисти України Любов та Віктор Анісімови, 
переможець «Крим Мюзік Фест-2012» Олександр 
Онофрійчук, Катерина Шимків та інші знані зірки 
сучасної вітчизняної сцени, а також Ігор Андрусєйко, 
Олександра Мельник, Діана Подолянчук і Анна Ва-
раниця того дня теж вийдуть на сцену, аби привітати 
колегу та присвятити йому свої пісні. Концерт від-
будеться за підтримки Вінницької міськради у театрі 
ім.Садовського (вул.Театральна, 13), 30 квітня, 
о 18.00. Безкоштовна доставка квитків по Вінниці: 
(0432) 69–22–22, (097) 0522222
Організатор концерту — продюсерський центр 
«Nekrasov». Офіційний партнер — ТЦ «Sky Park»
Пригощає — ресторація «Гостинний пан».

Михайло Грицкан 
з концертом «Одна 
любов»
11 травня у Вінниці 
відбудеться концерт 
Михайла Грицкана 
«Одна любов». Концерт 
пройде в рамках 
Всеукраїнського туру 
Михайла Грицкана, 

в якому улюбленець публіки виступить з 
концертом у 26 містах України. Концерт у Вінниці 
запланований на 11 травня у залі Вінницької 
обласної філармонії. Виступ співака буде з 
музичним супроводом від гурту «Гранд».
Початок о 18.30. Доставка квитків по місту за 
телефонами: (0432) 55 62 17, (067) 304 52 38. 
Вартість квитків: від 150 грн.
На вас чекають як вже знайомі, 
так і прем'єри нових пісень, 
чудова атмосфера та гарний настрій.

«Квартал 95» 
у Вінниці
Володимир Зеленський, 
Євген Кошовий, Олена 
Кравець, Степан Казанін 
і всі улюблені «кварталів-
ці» вже скоро у Вінниці! 
4 червня о 19.00 у Бу-

динку офіцерів Студія «Квартал 95» порадує своїх 
вінницьких шанувальників новою програмою 2017, 
яку гумористи з тріумфом презентували на га-
стролях в Америці, Австралії, Ізраїлі та багатьох 
інших країнах. Нові образи, свіжі жарти, актуальні 
пародії, яскраві пісні — все у одному неповторному 
концерті лише для вас! Чекаємо вас, готуємося 
сміятися і веселитися всі разом! Квитки — 290–
1350 гривень. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах 
Будинку офіцерів, театру Садовського, «Магігран-
ду» і «Петроцентру». Безкоштовна доставка квитків: 
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Суперблондинка Оля Полякова у Вінниці! 
Всеукраїнський тур «Я люблю Вас»!
Суперблондинка Оля Полякова виступить у Вінниці 20 травня з 
концертною програмою «Я люблю Вас!»
До програми увійдуть старі і улюблені пісні «Шльопки», «Люлі», а також 
нові, включаючи мега-хіт весни «Кохання-зітхання».
Отож на вас чекає незабутнє епатажне музичне шоу, де не захочеться 
«страждати, а лише танцювати».
Вартість квитків: 250–850 грн.



22 RIA, Ñåðåäà, 26 êâ³òíÿ 2017

— Дорогой, знаешь, сколько бы 
мы могли всего купить, если бы ты 
бросил пить?
— Знаю… Мне ничего, а тебе шубу…

В 3 часа ночи звонок в дверь:
— Кто там?
— Грабители, нам нужно 100 кг золота.
— А 105 кг не надо??
— Ну давайте 105.
— Ксюшенька, золотце, вставай за то-
бой пришли.

Девушка на иномарке в автосервисе. 
Механик спрашивает
— И что у вас, красавица?
— Да дергается она и глохнет.
Механик открывает капот, под ним 
записка «Она дура, ездить не умеет. 
Я платить не буду. МУЖ». Механик 
закрывает капот.
— Извините, но мы помочь ничем 
не можем, вам нужен другой сервис.
Девушка раздраженно:
— Ну что за ерунда, уже в седьмом 
сервисе отказывают?!!

— Откуда у тебя этот синяк под 
глазом?
— Подрался из-за любимой девушки!
— И много было нападавших?
— Да двое всего — жена и теща…

Если не знаете, что купить девушке, 
скажите ей, будто уже купили пода-
рок и предложите ей поотгадывать. 
Она перечислит то, что хочет.

Говорю мужу:
— В воскресенье схожу в церковь, 
исповедуюсь..

Муж:
— Валидол возьми… вдруг батюшку 
прихватит…..)

Жена ушла от мужа. Дома она гово-
рит матери:
— Как только я вышла из дома, раз-
дался выстрел! Как ты думаешь, он 
застрелился? 
— Я думаю, он открыл бутылку шам-
панского!

Маленький сын спрашивает у папы:
— Папа, а в чем разница между 
тетенькой и дяденькой?
— Смотри, у меня нога 44-го разме-
ра, а у мамы 37-го. Вот между ногами 
и разница.

3-летний мальчик целый день пугал 
бабушку тем, что ходил за ней 
и говорил: «Молись и кайся...» 
Оказалось, что он просил включить 
свой любимый мультик «Малыш 
и Карлсон».

Гонка вооружений — это когда ты 
купил дрель, а сосед — перфоратор.

— Доченька, чем сегодня в садике 
занимались? …
— Маму рисовали…
— Так вы и вчера маму рисовали, 
вроде бы?! …
— Ну, да… мы каждый день маму 
рисуем… воспитательница нам всегда 
говорит: «Всем сидеть тихо и рисо-
вать… Мать вашу!»

— У меня телефон украли.
— В милицию обращались?
— Да нет, не они.

Я считаю, что если тебе мужик по-
нравился, то надо подойти к нему 
и сказать: «Мужик, ты мне понравил-
ся». И все. Теперь это его проблема, 
а не твоя. Сам понравился, пусть сам 
и выпутывается.

— Ваш банк дает кредиты под честное 
слово?
— Без проблем…
— А если я не верну?
— Вам будет стыдно перед Всевыш-
ним, когда предстанете.
— Когда это еще будет…
— Вот, если пятого не вернете, шесто-
го предстанете.

Жена мужу:
— Дорогой, хочешь тяпнуть соточку?
Муж недоверчиво:
— Хочу…
Жена:
— Ну тогда собирайся на дачу и не за-
будь прихватить с собой тяпку.

ÏÎÆÀÐÒÓªÌÎ?
Сторінку підготував Михайло Курдюков

Як бачите, у RIA нова рубрика. На численні прохання читачів  Якщо ви складаєте кросворди, малюєте карикатури 
або маєте кумедні фото, пишіть редактору Вадиму Павлову: vadim.pavlow@gmail.com

Объявление в газете: "Молодой 
электрик поможет снять напряжение 
красивой женщине".

Женщины делятся на два типа: 
хорошие и идеальные. Хорошие 
женщины имеют большую Ж, 
маленькую П и хорошо держат 
в руках Х. Где Ж-жилплощадь, 

П-потребность, Х-хозяйство! 
А то о чем подумали вы, — это уже 
идеальная женщина!

Вчера в передаче «Спокойной 
ночи малыши» кукловод случайно 
ударился головой об стол. 
Таких пожеланий на ночь 
от Степашки дети еще не слышали…

Муж жене во время ссоры: 
— Хватит указывать, что мне делать! 
Сейчас я пойду с друзьями в бар. 
Буду пить пиво. Возможно, сниму 
себе девочку. Приду домой пьяный 
и поздно. И угадай, кто с меня 
ботинки снимет? 

— Патологоанатом!

Приходит девушка 
со свидания:
— Ну, как он?
— Ах, супер!
— Пахнет хорошо?
— Великолепно!
— Ужин вкусный был?
— Ах, очень-очень вкусный!
— Ну а… было?
— Было! Он в постели такой 
классный, девчонки! 
Приходит парень со свидания.
— Да?
— Да.
— Красавчик.

А що тішить відомих вінничан?

ВЛАДИСЛАВ 
СИВАК (21),
ОРГАНИЗАТОР 
КОНЦЕРТОВ

396270
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10 ПОВОДОВ СДЕЛАТЬ 
ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ ПОСЛЕДНИМ 

Â²Í ² ÂÎÍÀ

ОВЕН 
Ваші мрії починають по-
ступово реалізовуватися. 
Пам'ятайте, що чуйністю і 
увагою можна взяти навіть 
найбільш неприступні бас-
тіони. Вихідні — вдалий час 
для спільної поїздки.

ТЕЛЕЦЬ 
Особливих проблем на осо-
бистому фронті не наміча-
ється. Вас чекають успіх і 
зацікавленість з боку проти-
лежної статі. Є ймовірність 
зустріти людину, яка повніс-
тю змінить ваше життя. 

БЛИЗНЮКИ 
На любовному фронті тим-
часове затишшя. Якщо вас 
обтяжують вже застарілі 
стосунки, їх краще розірва-
ти, але постаратися зробити 
це в коректній формі. 

РАК 
Вам необхідно цінувати і 
розвивати створені близькі 
стосунки. Деякі з представ-
ників цього знака навіть 
готові на серйозний крок. 

ЛЕВ 
Ваше особисте щастя в ці 
дні тримається на волосині, 
тому постарайтеся зберегти 
цю крихку рівновагу. Важли-
во не доводити до розриву 
любовні стосунки. 

ДІВА 
Ви будете сильні швидше 
чарівністю, ніж красою. Вам 
будуть раді в будь-якій ком-
панії, і при бажанні завести 
пару-трійку романів не скла-
де для вас труднощів. 

ТЕРЕЗИ 
Ваші стосунки в кінці тижня 
можуть піддатися випробу-
ванням на глибину і гармо-
нійність. Встоять — це значить, 
що тривати їм ще дуже довго. 

СКОРПІОН 
Тиждень вас порадує гарним 
настроєм і умиротворенням. 
Зміна вашого вигляду спра-
вить враження на кохану 
людину. Ви будете оточені 
увагою і турботою.  

СТРІЛЕЦЬ 
Перша половина тижня 
може бути пов'язана з нако-
пиченням сил для рішучого 
пояснення, а ось друга поло-
вина принесе події, насичені 
романтичними відчуттями.

КОЗЕРІГ 
Не чіпляйтеся за розвалені 
стосунки, вони себе вичер-
пали. У вівторок ви можете 
зіткнутися з колишньою 
любов'ю, не відкидайте її, але і 
не намагайтеся все повернути. 

ВОДОЛІЙ 
Проявляйте ініціативу в сто-
сунках з коханою людиною, 
але не перестарайтеся. Неді-
ля ідеально підходить для 
побачення.

РИБИ 
Проявіть мудрість, пливіть 
за течією — тоді вашим стосун-
кам нічого не загрожує, і ви 
обійдете всі підводні камені 
на вашому любовному шляху.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 26 КВІТНЯ – 2 ТРАВНЯ

395202

Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Первое свидание — это всег-
да трепетный и интригующий 
момент. Тут может быть важ-
на каждая мелочь и деталь. 
Как однажды сказала одна 
клиентка: «Встретили меня 

по одёжке. Проводили тоже плохо.» Для того, 
чтобы первое свидание было успешным, стоит 
помнить, из чего именно состоит впечатле-
ние. В самом простом варианте впечатление 
состоит из внешности, поведения и эмоций. 
Каждая из этих составляющих играет важную 

роль. Внешность должна отвечать на вопрос: 
«Кто я? Какое место занимаю в этой жизни? 
Чем занимаюсь?» Одеваясь, думайте о том, 
как вы хотите, чтобы вас увидели. На дело-
вом языке это называется front-office. Кар-
тинка, которую другие люди видят, и строят 
по ней общее впечатление. Можете пройтись 
по улице и заметить: каждый человек своей 
одеждой что-то говорит или доносит миру. 
Что доносите вы? Поведение на первом сви-
дании может быть разным. Основная ваша 
задача — это своим поведением донести 
другому: «Со мной интересно, прикольно, 
комфортно, безопасно». Именно поэтому 

сюрпризы могут быть, но перебарщивать 
не стоит. С эмоциями интереснее. Многие 
люди на первом свидании испытают эмоции 
тревоги, страха и так далее. Для того, чтобы 
ослабить эти неуместные эмоции, можно 
сделать интересный трюк. Вызовите у себя 
состояние интереса. Сделать это просто. По-
думайте: «Что за человек рядом со мной? Чем 
он увлекается? Какие у нас есть общие темы?» 
Помните: интерес глушит неуверенность. 
Плюс интерес создаёт то, что называется 
«ориентация наружу». Она позволяет умень-
шить тот самый внутренний диалог, который 
так мешает при знакомстве.

×àñà äâà, íå áîëüøå ó âàñ åñòü, 
÷òîáû ïîíðàâèòüñÿ è ÷òîáû ïî-
íðàâèëèñü âàì. Ñòîëüêî (÷óòü 
áîëüøå-ìåíüøå) ïî íåãëàñíîìó 
ýòèêåòó äëèòñÿ ïåðâîå ñâèäàíèå, 
÷òîáû ÷åëîâåêà ðàññìîòðåòü, ñåáÿ 
ïîêàçàòü, è íå íàäîåñòü.

Ïî ïðàâäå ñêàçàòü, ìàëî âðå-
ìåíè, íî îíî î÷åíü ïðîäóêòèâíîå. 
Çíàåòå ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî ýòî 
ïðîâåðêà íà «çàæèãàòåëüíîñòü». 
Ïðèøëè âû â ðåñòîðàí, âñòðåòè-
ëèñü â ïàðêå, íà âûñòàâêå/êîí-
öåðòå è ó âàñ åñòü áóêâàëüíî ïàðó 
ôðàç, äâèæåíèé, óëûáîê, øóòîê, 
÷òîáû ïîÿâèëñÿ îòâåò íà âîïðîñ 
(èëè îùóùåíèå âíóòðè): «îí/îíà 
êëàññíàÿ/é?», «îí/îíà ìíå íðà-
âèòñÿ?», «ìíå ñ íèì/íåé èíòå-
ðåñíî?» «õî÷ó ïðîäîëæåíèÿ?». 
Ñâèäàíèå èäåò — íè÷åãî íèãäå 
íå çàùåêîòàëî? Íó âñå. Ñëåäóþ-
ùèé. Êñòàòè, ýòî ðàáîòàåò â îáå 
ñòîðîíû.

ДАТЬ ШАНС? Âîçíèêëî îùó-
ùåíèå, ÷òî íóæíî ïîïðîáîâàòü 
åùå ðàç? Ïîäóìàéòå. Èäÿ íà ïåð-
âîå ñâèäàíèå, åñëè âû â íåì 
çàèíòåðåñîâàíû, âû áóäåòå ñòà-
ðàòüñÿ ïðîèçâåñòè âïå÷àòëåíèå — 
òàê âåäü? Îæèäàåìî, ÷òî è íà òîé 
ñòîðîíå òå æå ñàìûå ïîìûñëû. 
Åñëè íå ñëîæèëîñü? Âû íå ïî-
íðàâèëèñü, âàì íå ïîíðàâèëèñü, 
(ìû ïîìíèì, ÷òî ñòàðàëèñü) òàê 
ñòîèò ëè ïðîáîâàòü ñíîâà è ñíîâà.

Ñ äåâóøêàìè òàêîå ÷àñòî (õîòÿ 
è ñ ïàðíÿìè íå ðåæå) ÷òîáû 
íå îáèäåòü ÷åëîâåêà, ñõîæó êà 
ÿ åùå ðàç. Ýé, íà òðîíå, ñíèìè-
òå êîðîíó! Åñëè ó âàñ âîçíèêàþò 
òàêèå ìûñëè, íà òîé ñòîðîíå çåð-
êàëüíàÿ ìîòèâàöèÿ ìîæåò áûòü. 
Ïðèÿòíî? Òî åñòü åñëè âû äåâóø-
êà è èäåòå íà âòîðîå ñâèäàíèå, 

÷òîáû íå îáèäåòü ýòî (óáîãîãî) 
õîðîøåãî ÷åëîâåêà, òî îí âïîëíå 
ìîæåò äóìàòü «êàêàÿ æàëîñòü, ÷òî 
ýòà (ãëóïàÿ êîðîâà) çàìå÷àòåëü-
íàÿ äåâóøêà ìåíÿ íå çàöåïèëà, 
íî íà áåçðûáüå»…

È òóò íóæíî ïîìíèòü, ÷òî 
ó ìóæ÷èí åñòü ôîðà (ìû ñåé÷àñ 
ïðî ñåêñ). Äëÿ íèõ õîòåòü è ñòðå-
ìèòüñÿ ê ñåêñó — ýòî âïîëíå 
íîðì. Ïðàêòè÷åñêè ñî âñåìè 
(òîëüêî íå ñ ñîâñåì ïðîòèâíûìè). 
Ýòî è äëÿ ñàìîîöåíêè «îê», è âî-
îáùå îí âðåìÿ òðàòèë, ðåñòîðàí 
èñêàë, ïëàòèë âîçìîæíî, íóæíà 
êîìïåíñàöèÿ. À âàì òî ÷òî, äå-
âóøêè?

СЕКС НЕ РАЗМЕННАЯ МОНЕТА. 
Âòîðîå ñâèäàíèå ìîæåò áûòü 
òîëüêî ñ òåì, êòî ñðàçó, ñ ïåðâûõ 
ìèíóò ïîíðàâèëñÿ. Â îòâåò ïîñòà-
ðàéòåñü ïîíðàâèòüñÿ òîæå. Åñëè 
íåò, ñòóïàéòå ñ ìèðîì. Âîîáùå 
åñòü õîðîøèé ìàðêåð íà ïðîäî-
ëæåíèå — æåëàíèå.

Õî÷åòñÿ ñåêñà? Âñå îê. Òîëüêî 
íå íóæíî ëåòåòü â êðîâàòü, ðîíÿÿ 
òàïêè, êàê òîëüêî ÷óòü çàøåâå-
ëèëîñü âíèçó. Ëó÷øå äîæäèòåñü 
âëå÷åíèÿ ïîñèëüíåå è âçàèì-
íîãî.  Äî ïåðâîãî ñåêñà ìîæíî 
âñòðå÷àòüñÿ ñêîëüêî óãîäíî ðàç, 
(õîòü òðè) …Íî ñàìî âîò ýòî 
«õî÷ó åãî/åå» äîëæíî áûòü ñðàçó, 
íà ïåðâîì ñâèäàíèè, èíà÷å òîë-
êó? Êîíå÷íî, ìîæíî ñêàçàòü ñåáå 
íå ðàçãëÿäåë/à, à âäðóã. Íî âòîðîé 
ðàç âû áóäåòå ñèäåòü è æäàòü…, 
è ýòî îæèäààààíèå áóäåò ÷èòàòüñÿ 
âî âñåì. Êñòàòè, íà òîé ñòîðîíå 
óæå, ïîâåðüòå, òî æå ñàìîå. Èíà÷å 
âû áû íå òóõëè, ëèáî âû çàæãëè 
áû, ëèáî âàñ, ýòî íîðìàëüíûé 
òàêîé çàêîí î ñîåäèíÿþùèõñÿ 
ñîñóäàõ (åñëè ÷å).

Не срослось  Что делать, если первое 
свидание оказалось не ахти? Дать второй 
шанс или сразу помахать ручкой? Какое 
поведение непростительно во время 
первой встречи, а на что можно закрыть 
глаза? Давайте разберемся

МАРКЕР ДЛЯ ПАРНЕЙ 
Спокойствие 
Даже очень уверенные в себе девушки 
волнуются на первом свидании. 
И самые красивые тоже. 
Если девушка ведет себя абсолютно 
спокойно, читай — равнодушно. 
Можешь попробовать ее расшевелить. 
Если получится. Нет? 
Второе свидание не актуально.
Избегание 
Девушки любят ушами. А влюбляют 
глазами. Ну не зря ведь есть куча техник 
по «стрельбе». 
На первом свидание она не стремиться 
заглянуть в глаза? Не демонстрирует 
«влажный взгляд»? 
Все, что ее интересует это содержимое 
тарелки, экрана телефона и телека 
в зале? Ну…
Дистанция 
Чтобы показать, что человек нравится, 
или общение будет с продолжением, 
дистанция между физическими телами 
сокращается. 
Как? Наклониться ближе, руку погладить, 
потрепать по плечу. Есть намеки 
на сближение? Или на даму от «восторга» 
напал столбняк?
Общее 
Первое свидание – это возможность 
двум «чужим» людям стать «своими». 
Проще всего это сделать — найти общие 
интересы. Если девушка ни разу за вечер 
не сказала: «мне тоже очень нравится 
пиво и футбол» — дело дрянь.
Бывшие 
О покойниках либо хорошо, либо ничего. 
В плане бывших, правила строже. 
Особенно на первом свидании — то есть 
ничего. Нарушает? Ну значит эта девушка 
не свободна.

МАРКЕР ДЛЯ ДЕВУШЕК 
Опоздание 
Прерогатива опаздывать есть только 
у женщин (гендер, ничего не поделаешь), 
и то в рамках разумного. Если парень 
опаздывает на первое свидание, это про-
кол серьезный. Десять минут и можешь 
смело уходить, не дожидаясь. Сможет ар-
гументировать и искупить вину, поглядим.
Выпивка 
Алкоголь – коварная штука. Может и на-
пряжение снять, может и добавить. Первое 
свидание, мероприятие нервное, и если 
парень снимает стресс возлияниями, это 
плохо. Просто представьте, что кроме 
первых свиданий бывает в жизни, это ж 
никакого алкоголя не хватит. И, кстати, если 
вам подливают — ну насторожитесь хоть.
Женщины 
Это почти как про бывших, но. Приходя 
на первое свидание парню как-то дико гово-
рить о других женщинах. Не важно, в каком 
русле (хотя иногда важно). Еще хуже, когда вы 
напротив, а его глаза сбоку отдыхают на попе 
или груди официантки. Ну, вы поняли.
Распутник 
Не всегда, но можно определить, рассма-
тривает ли ваш визави первое свидание как 
начало отношений или «ван найт секс». Он 
говорит красиво, много, и завораживающе, 
при этом не забывая там погладить, там 
прижаться, там… Короче, парень в теме.
Критика 
Это вообще за гранью, но бывает. При-
шли вы такая знакомиться, узнавать его. 
А он уже все про вас знает: и про то, что 
грудь сделать – это не дорого, но краси-
во, и что похудеть вообще не проблема, 
и высветлить волосы дело тридцати 
минут, впрочем, как и выдавить прыщик 
(блин, вы его так долго маскировали). 
Догадываетесь, что делать дальше?

КОГДА ПОРА ЗАКРУГЛЯТЬСЯКОГДА ПОРА ЗАКРУГЛЯТЬСЯ
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Контакты, поездки, встре-
чи — это лишь малая часть 
событий, которые про-
изойдут на этой неделе. 

ТЕЛЕЦ 
Возможно, придется что-то 
кардинально менять, не 
отвергайте помощь друзей.

БЛИЗНЕЦЫ 
Вам удастся воплотить 
в жизнь свои сокровенные 
планы и замыслы. 

РАК 
Оптимизм поможет вам 
пережить сложное начало 
недели и обеспечит необ-
ходимую помощь.

ЛЕВ 
Добиться успеха вы сможете 
только с помощью личных 
организаторских умений. 

ДЕВА 
Окружающие начнут пони-
мать, чего вы на самом деле 
стоите, не разочаруйте их. 

ВЕСЫ 
Работа будто бегает 
за вами, и если вы вовремя 
не увернетесь, то придется 
работать не только за себя.

СКОРПИОН 
Продуманные шаги позво-
лят вам избавиться от груза 
ненужных проблем.

СТРЕЛЕЦ 
Проявите понимание и му-
дрость, и ваша слабость 
обернется силой. 

КОЗЕРОГ 
Вы целеустремленны 
и решительны. Уверенность 
в себе придает вам силы. 

ВОДОЛЕЙ 
Благоприятное время 
для реализации планов, 
связанных с поездками. 

РЫБЫ 
Если вы соберетесь, то бу-
дете способны совершить 
скачок в карьере.
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Віта,19 років
Навчаюся на журналіста, займаюся 
моделінгом, танцями та акробати-
кою на пілоні та повітряних полот-
нах.. Обожнюю адреналін)
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та,19 років
чаюся на журналіста, займаюся
елінгом, танцями та акробати-
на пілоні та повітряних полот--
 Обожнюю адреналін)

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

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»-2016 
і безкоштовну професійну фотосесію від 
фотографа Володимира Оксамитного отримають 
найвродливіші учасниці.

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)

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»


