
ВІННИЧАН ПІДСАДЖУЮТЬ 
НА НАРКОТИК «СІЛЬ»
 Наліпки з 
рекламою наркотиків 
кілька тижнів тому 
з’явилися на вулицях 
Вінниці

 Журналісти 
RIA/20minut.ua 
відслідкували, як 
працює система, 
замовивши 
речовину. Наркотики 
знайшли у клумбі на 
вулиці Порика. А що 
робить поліція?

УЛЬТРАС БИЛИСЯ 
З КОМУНІСТАМИ
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RIA до сніданку
за 20 грн на місяць

395698 396473

Журналісти легко 
знайшли пакунок по 
фото закладки, яке 
надіслав бот. Одразу 
викликали поліцію

397613

397559



2 RIA, Ñåðåäà, 3 òðàâíÿ 2017
ÍÎÂÈÍÈ

Коло головне, 
а правила — ні

Â Óêðà¿í³ êðóãîâèõ ïåðå-
õðåñòü ñòàº á³ëüøå. Öå ìè áà-
÷èìî ³ ó Â³ííèö³. ×îìó? Áî 
âîíè áåçïå÷í³ø³. Íåùîäàâíî 
çì³íèëè Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî 
äîðîæí³é ðóõ», à ñàìå äîäàëè 
ñòàòòþ 41: «Ïåðåâàãà â ðóñ³ 
íà ïåðåõðåñòÿõ, äå îðãàí³çî-
âàíî êðóãîâèé ðóõ, íàäàºòüñÿ 
òðàíñïîðòíèì çàñîáàì, ÿê³ 
âæå ðóõàþòüñÿ ïî êîëó». 
Òåïåð Çàêîí ñóïåðå÷èòü 
Ïðàâèëàì äîðîæíüîãî ðóõó. 
ßêùî º òàêà êîë³ç³ÿ, òî âè-
êîíóºòüñÿ çàêîí. Àëå é çàêîí 
ñóïåðå÷èòü ñàì ñîá³. Òî÷í³-
øå, íàâ³òü ñàìà ñòàòòÿ 41, 
â ÿêó âíåñëè çì³íè, âêàçóº, 
ùî ïîðÿäîê ðóõó âñòàíîâëþ-
ºòüñÿ  Ïðàâèëàìè äîðîæíüîãî 
ðóõó.

Çã³äíî ç Çàêîíîì, íà ïå-
ðåõðåñòÿõ ç êðóãîâèì ðóõîì 
ïåðåâàãó ìàº àâòîìîá³ëü, 
ùî ðóõàºòüñÿ ïî êîëó. Ïðè 
öüîìó, Çàêîí, íà â³äì³íó â³ä 
ÏÄÐ, íå çâàæàº íà òèï ïå-
ðåõðåñòÿ òà íàÿâí³ñòü çíàê³â 
ïð³îðèòåòó. ßêáè áóëî íà-
ïèñàíî: ïåðåâàãà â ðóñ³ íà 
ïåðåõðåñòÿõ, äå îðãàí³çîâà-
íî êðóãîâèé ðóõ, íàäàºòüñÿ 
òðàíñïîðòíèì çàñîáàì, ÿê³ 
âæå ðóõàþòüñÿ ïî êîëó, êð³ì 
âèïàäê³â, êîëè º çíàêè ïð³-
îðèòåòó. Òîä³ õî÷à á ÿêîñü 
ìîæíà áóëî ãîâîðèòè ïðî 
÷³òêå ðîçóì³ííÿ ÷åðãîâîñò³ 
ïðî¿çäó ïåðåõðåñòü ç ðóõîì 
ïî êîëó. Ïîêè íå áóäóòü âíå-
ñåí³ çì³íè â ÏÄÐ, ÿê³ âè-
çíà÷àòü, ÿê ïðî¿æäæàòè ïåðå-
õðåñòÿ ç êðóãîâèì ðóõîì, äî 
òîãî ÷àñó âîä³ÿì íåîáõ³äíî 
ïðî¿æäæàòè çà ïðàâèëîì 
«âçàºìíî¿ ââ³÷ëèâîñò³», ïðî-
ïóñêàþ÷è îäèí îäíîãî!

Õî÷ó çàóâàæèòè íà ÿê³ñíó 
îðãàí³çàö³þ ó Â³ííèö³ ïðî¿çäó 
êðóãîâèõ ïåðåõðåñòü çíàêàìè 
ïð³îðèòåòó. Äëÿ âîä³¿â âñòà-
íîâèëè çíàê «Äàòè äîðîãó», 
âèçíà÷èâøè êîëî ãîëîâíèì.

ДУМКА

АВТОЕКСПЕРТ, 
ДЕПУТАТ МІСЬКРАДИ ВІННИЦІ

Олександр Олександр 
ЗЄРЩИКОВЗЄРЩИКОВ

ВІКТОР (79), ПЕНСІОНЕР:
— Позитивно я до цього 
ставлюсь. Нехай виходять 
хоч з червоними, хоч з якими 
хочуть. У нас демократична 
країна. Чи не так? Я прихиль-
ник свободи слова.

ОКСАНА (25), 
У ДЕКРЕТНІЙ ВІДПУСТЦІ:
— Я не можу однозначно про 
це сказати. У кожного свої за-
цікавлення і вподобання, від-
повідно до віку. Це особисте 
право кожного.

ОЛЕКСАНДР (18), СТУДЕНТ:
— Чесно кажучи, мені все 
одно. Хоча, комуністична 
символіка зараз поза законом. 
А закону потрібно дотримува-
тися, незалежно від політичних 
уподобань.

МАРІЯ (18), СТУДЕНТКА:
— Я проти такого.  Тим паче, 
що  це незаконно. Ми повинні 
жити не старими ідеями, а йти 
до чогось нового. Можливо, 
краще брати щось з європей-
ських традицій.

ВІТАЛІЙ (40), ЕЛЕКТРИК:
— Я категорично проти таких 
заходів. Це ж здебільшого-
провокатори, що спеціально 
провокують людей, які хочуть 
жити іншим життям і не підтри-
мують іхню ідеологію.

ТАМАРА (68), ПЕНСІОНЕРКА:
— Це хто до чого звик. Люди 
старшого покоління виросли 
на комуністичній символі-
ці. Вона їм близька і дорога.  
Молодь на подібні заходи 
не ходить.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви ставитеся до того, що комуністи вийшли на мітинг з червоними прапорами?

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879

Ó  ì å ð å æ ³ 
ç’ÿâèëîñÿ â³äåî 
ñóòè÷êè á³ëÿ âåæ³. 

«Î 10 ãîäèí³ íà Ïëîù³ ªâðîïåé-
ñüê³é ç³áðàëèñÿ áëèçüêî ï³âñîòí³ 
ëþäåé ³ç íàãîäè 1 Òðàâíÿ — Ì³æ-
íàðîäíîãî äíÿ ñîë³äàðíîñò³ òðó-
äÿùèõ. Íà íèõ íàïàëè íåâ³äîì³ 
ëþäè â ìàñêàõ», — íàïèñàëà ï³ä â³-
äåî êîðèñòóâà÷ Òåòÿíà Ùåðáàòþê.

Ó ðîëèêó âèäíî, ÿê õëîïö³ 
ñïîðòèâíî¿ ñòàòóðè, ó ìàñêàõ, 
íàìàãàþòüñÿ çàâàäèòè ïðîâå-
äåííþ ì³òèíãó: çàáèðàþòü ó ïðè-
õèëüíèê³â êîìóí³çìó ïðàïîðè 
ç íàïèñàìè «Ñîþç ë³âèõ ñèë», 
«Íàøà ìåòà — ñîö³àë³çì». Íàòîâï 
ðîçáîðîíÿº ïîë³ö³ÿ. Ó êàäð ïî-
òðàïèâ íàâ³òü ìîìåíò, êîëè ïî-
ë³öåéñüêèé çàñòîñóâàâ ïðîòè îä-
íîãî ç ìîëîäèê³â áàëîí÷èê. Äåÿê³ 
ëþäè ïîõèëîãî â³êó ó â³äïîâ³äü 
âäàðèëè õëîïö³â.

«Ôàøèñòè!», «Áàíäåð³âö³», — 
êðè÷àëè ïåíñ³îíåðè íà ìîëîäèõ 
ëþäåé. Çà ê³ëüêà õâèëèí ïðàâî-
îõîðîíö³ â³äò³ñíèëè õëîïö³â â³ä 
âåæ³ ó ñòîðîíó ì³ñüêîãî ñóäó. Äå-
ÿê³ ç ïðèõèëüíèê³â Ïåðøîòðàâíÿ 
ãîðëàëè ó á³ê ìîëîäèê³â, ùîá ò³ 
ïîâåðíóëèñÿ ³ ïðîäîâæèëè á³é-
êó. «Ãäå ïàöàíû?» — ö³êàâèâñÿ 
îäèí ç ì³òèíãóâàëüíèê³â, éìîâ³ð-
íî, î÷³êóþ÷è ï³äìîãó ç³ ñòîðîíè 
êîìóí³ñò³â.

«Ïðàö³âíèêè ïîë³ö³¿ â³äò³ñíèëè 
ç íàòîâïó ìîëîäèê³â òà çìóñèëè 
ïîêèíóòè òåðèòîð³þ ïðîâåäåííÿ 
ì³òèíãó. Ñåðåä ó÷àñíèê³â ³íöè-
äåíòó ïîñòðàæäàëèõ íå çàô³ê-

ñîâàíî. Äàíà ïîä³ÿ âíåñåíà äî 
æóðíàëó ªäèíîãî îáë³êó çàÿâ òà 
ïîâ³äîìëåíü ãðîìàäÿí. Ïîë³ö³-
ºþ âñòàíîâëåí³ ó÷àñíèêè ïîä³¿, 
¿õ ä³ÿì áóäå äàíà ïðàâîâà îö³íêà. 
Ïðîâîäèòüñÿ ïåðåâ³ðêà», — ïîâ³-
äîìëÿþòü â ïðåñ-ñëóæá³ â³ííèöü-
êî¿ îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿.

ЩО КАЖУТЬ МОЛОДИКИ. Îäèí 
ç ë³äåð³â ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Ñ14» (Ñ³÷), ïðåäñòàâíèêè ÿêî¿ 
áóëè ïîì³÷åí³ ñåðåä íàïàäíèê³â, 
ïðîêîìåíòóâàâ ³íöèäåíò.

— Ìè çàçäàëåã³äü çíàëè ïðî 
ïðîâåäåííÿ öüîãî ì³òèíãó, — 
êàæå Ðîìàí Êîñòèøèí. — Çíàëè, 
ùî éîãî îðãàí³çîâóº ²âàí Áîí-
äàð÷óê. Â³í î÷îëþº îðãàí³çàö³þ 
«Óêðà¿íà-Ðîñ³ÿ» òà º îäíèì ç êå-
ð³âíèê³â ïàðò³¿ «Ñîþç ë³âèõ ñèë». 
Êîëèñü ó íàø³é ç íèì ðîçìîâ³ 
â³í ñêàçàâ, ùî ââàæàº àíåêñ³þ 
Êðèìó â³ëüíèì âîëåâèÿâëåííÿì, 
à íå îêóïàö³ºþ. ² çàãàëîì âèñëîâ-
ëþâàâ ïðîðîñ³éñüê³ ïîãëÿäè. Ìè 
ïðèéøëè íà ì³òèíã, ùîá ïîñï³ë-
êóâàòèñÿ ç íèì, àëå öüîãî çðî-
áèòè íå âäàëîñÿ, áî Áîíäàð÷óê 
ñõîâàâñÿ çà ñïèíàìè ïåíñ³îíåð³â.

Ðîìàí ðîçïîâ³â, ùî õëîï-
ö³ ç «Ñ14», à òàêîæ àêòèâ³ñòè 
«Ïðàâîãî ñåêòîðó» òà ôóòáîëüí³ 
ôàíàòè íàìàãàëèñÿ çàáðàòè ç ðóê 
ì³òèíãàð³â ïðàïîðè ç êîìóí³ñ-
òè÷íîþ ñèìâîë³êîþ. Çàâ’ÿçàëàñÿ 
ñóòè÷êà.

— Ïåíñ³îíåðè êðè÷àëè ó íàøó 
ñòîðîíó, ùîá ìè éøëè â ÀÒÎ 
³ íàì òàì ðóêè-íîãè ïîâ³äðè-
âàëî, — êàæå Êîñòèøèí. — Áóëî 
äóæå íåïðèºìíî öå ÷óòè, îñî-
áëèâî òèì, õòî ñïðàâä³ âîþâàâ 

«КОМУНЯКИ» І «ФАШИСТИ» 
ПОБИЛИСЬ У ЦЕНТРІ ВІННИЦІ
Совок  Літні люди і прибічники компартії 
зібрались у понеділок на Європейській 
площі, щоб відсвяткувати Першотравень. 
Молодики у масках почали забирати у них 
прапори з комуністичною символікою. 
Зав’язалася бійка. Втрутилася поліція

íà Ñõîä³ Óêðà¿íè. Ïîë³öåéñüê³ 
â³äò³ñíèëè íàñ ³ âñå çàê³í÷èëîñÿ.

Õëîïåöü çàçíà÷èâ, ùî ó íèõ 
º ³íôîðìàö³ÿ, í³áè ïåíñ³îíåðè 
îòðèìóâàëè ïî 70 ãðèâåíü çà 
ó÷àñòü ó ì³òèíãó.

ЩО КАЖУТЬ КОМУНІСТИ. Îäíà 
ç ó÷àñíèöü ì³òèíãó, ïåíñ³îíåðêà 
Îëüãà, ðîçïîâ³ëà, ùî êîëè âîíà 
ïðèéøëà íà ªâðîïåéñüêó ïëîùó, 
òî çàõ³ä âæå ïðîõîäèâ. Êàæå, ùî 
ëþäè ç³áðàëèñÿ, ùîá ïîêëàñòè êâ³-
òè äî ìåìîð³àëó ñîëäàòàì, ÿê³ çà-
ãèíóëè ó õîä³ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

— Ìè ïîáà÷èëè, ÿê ç³ ñòîðî-
íè ì³ñüêðàäè ïðîñòî äî íàñ ³äóòü 
áëèçüêî 40 ìîëîäèõ ëþäåé, ÿêèì 
íå á³ëüøå 18 ðîê³â íà âèãëÿä, — 
êàæå æ³íêà. — Íà îáëè÷÷ÿõ ó âñ³õ 
áóëè ìåäè÷í³ ìàñêè. Îäíó ÿ íà-
â³òü ïîò³ì ï³ä³áðàëà ç çåìë³, âîíà 
ó ìåíå º. Âîíè íàïàëè íà íàñ 
³ íà ïîë³ö³þ. Öå ÿ ïîäçâîíèëà 
íà «102» ³ ñêàçàëà äèñïåò÷åðó, 
ùî ì³ë³ö³þ á’þòü.

Îëüãà ãîâîðèòü, ùî ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê ïîë³öåéñüê³ ïðîãíàëè ìîëî-

äèê³â, ì³òèíã áóëî ïðîäîâæåíî. 
Òå, ùî ó÷àñíèêè îòðèìàëè ãðîø³ 
çà ì³òèíã, çàïåðå÷èëà.

Êîëèøíÿ ãîëîâà îáêîìó ÊÏÓ 
Â³ííè÷èíè Ë³ä³ÿ Çàêóñ³ëîâà ñêà-
çàëà, ùî íå ââàæàº ñîö³àë³ñòè÷í³ 
ëîçóíãè ïðîïàãàíäîþ òîòàë³òà-
ðèçìó.

— Ìè ïðèéøëè â³äçíà÷èòè 
1 òðàâíÿ òà âèñëîâèòè ñâîþ ïî-
çèö³þ âëàä³ ùîäî íåâò³øíîãî 
ñòàíó êðà¿íè. Öå áóâ ìèðíèé 
ì³òèíã, àëå íàì íàìàãàëèñÿ çà-
âàäèòè éîãî ïðîâåñòè. Ó íàñ íå 
áóëî æîäíî¿ êîìóí³ñòè÷íî¿ ñèì-
âîë³êè, áî çíàºìî, ùî ä³º çàêîí 
ïðî äåêîìóí³çàö³þ. Ìè äóìàºìî, 
ùî ñîö³àë³ñòè÷íå ñóñï³ëüñòâî — 
íàéãóìàíí³øå äëÿ çâè÷àéíîãî 
ðîá³òíèêà, — êàæå Ë³ä³ÿ.

Поліція розбороняла мітингарів та нападників. 
За кілька хвилин бійка закінчилася

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



ТЕТЯНА ФОМЕНКО, 
ЖУРНАЛІСТ

Â³ííèöþ ì³ñöåâ³ æóðíàë³ñòè 
÷àñòî íàçèâàþòü ì³ñòîì ôîíòà-
í³â. Ç öèì íå ïîñïåðå÷àºøñÿ — 
÷îãî ò³ëüêè âàðòèé íàéá³ëüøèé 
â ªâðîï³ ñâ³òëîìóçè÷íèé ôîíòàí 
«Ðîøåí»! Çàãàëîì, çà äàíèìè 
ì³ñöåâèõ ìàñ-ìåä³à, â îáëàñíî-
ìó öåíòð³ ïëîùåþ 113,2 êì2 ç 
íàñåëåííÿì 373 òèñÿ÷³ íàðàõî-
âóºòüñÿ 18 ð³çíèõ âîäîãðà¿â òà 
âîäîãðàé÷èê³â.

Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé ïëîùåþ 
21,63 êì2 ç íàñåëåííÿì â ê³ëüêîñ-
ò³ 37 òèñÿ÷ âïåâíåíî «íàñòóïàº» 
îáëàñíîìó öåíòðó íà ï’ÿòè, ìàþ-
÷è 7 ôîíòàí³â, à çà äåê³ëüêà ì³ñÿ-
ö³â áóäå ñïîðóäæåíî ùå îäèí — 
íàéíîâ³øèé òà íàéñó÷àñí³øèé.

Ïðî íîâó êðåàòèâíó ëîêàö³þ 
Ìîãèëåâà-Ïîä³ëüñüêîãî — íàø 
ìàòåð³àë.

Ïîêðåàòèâèòè â öåíòð³ ì³ñ-
òà — íà âóëèö³ Êè¿âñüê³é — 
âèð³øèâ äåïóòàò Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñíî¿ ðàäè, â³äîìèé íà Â³-
ííè÷÷èí³ ìåöåíàò Ãåííàä³é Âà-
öàê, ÿêèé ùîðîêó äàðóº ð³äíîìó 
ì³ñòó ìîíóìåíòàëüí³ îá’ºêòè, 
ñåðåä òàêèõ — ïëîùà Øåâ÷åíêà, 
ñêâåðè çàñíîâíèêó ì³ñòà ²ºðåì³¿ 
Ìîãèë³, ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëîäî-
ìîðó, ñêâåð ªäíàííÿ, ðÿòóâàëü-
íà ñòàíö³ÿ, ðåêîíñòðóéîâàíà 
ïëîùà íà Êè¿âñüê³é, ôîíòàí 
íà Ìàéäàí³ Øàíè òîùî. Âî-
äîãðà¿ — îäíà ³ç õàðàêòåðíèõ òà 
êðåàòèâíèõ îçíàê àðõ³òåêòóðíèõ 
îá’ºêò³â, ñïîðóäæåíèõ çóñèëëÿ-
ìè çàñíîâíèê³â Êîíäèòåðñüêîãî 
Äîìó «Âàöàê» — ðîäèíè Ãåí-
íàä³ÿ Âàöàêà.

— ßê ÿ ³ îá³öÿâ, ùîðîêó ìè 
äàðóºìî ð³äíîìó ì³ñòó íîâèé 
îá’ºêò. Óñ³ ïîïåðåäí³ ïðèêðà-
ñèëè Ìîãèë³â òà ñòàëè çîíàìè 
êîìôîðòíîãî ³ êóëüòóðíîãî â³ä-
ïî÷èíêó ì³ñòÿí. Â íàøèõ ïëà-
íàõ, ÿêèìè çàâæäè ä³ëèìîñÿ ç 
ìîãèë³â÷àíàìè, áóëî îá’ºäíàííÿ 
öåíòðàëüíèõ ñêâåð³â, ðàí³øå 
çðîáëåíèõ, ïî÷èíàþ÷è â³ä ñêâå-
ðó ²ºðåì³¿ Ìîãèëè, á³ëÿ íàáå-
ðåæíî¿ Äí³ñòðà, âçäîâæ âóëèö³ 
Êè¿âñüêî¿, ïëîù³ Øåâ÷åíêà, àæ 
äî Ìàéäàíó Øàíè. Ìèíóëîãî 

ðîêó áóëî ðåêîíñòðóéîâàíî ïëî-
ùó ïåðåä Áóäèíêîì êóëüòóðè, 
ùî íà Êè¿âñüê³é. Öüîãîð³÷ ìè 
ïåðåõîäèìî íà ïðîòèëåæíèé 
¿¿ á³ê, äå òàêîæ âñå êàï³òàëüíî 
îíîâèìî òà ä³éäåìî àæ äî ñà-
ìîãî öåíòðó. Öå áóäå ÷åðãîâèé 
êëàñíèé ïðîåêò ç ³ùå êðàùèì 
òà êðåàòèâí³øèì ôîíòàíîì — 
ñâ³òëîìóçè÷íèì! — ïðåçåíòóº 
ïëàíè ç ðîçáóäîâè ì³ñòà Ãåí-
íàä³é Âàöàê.

Ïåðôåêö³îí³ñò çà æèòòºâîþ 
ïîçèö³ºþ Ãåííàä³é Âàöàê âñå, 
çà ùî áåðåòüñÿ, ðîáèòü â³äïîâ³-
äàëüíî, äîñêîíàëî òà îðèã³íàëü-
íî. Âñå öå ìàº ñòîñóíîê ³ äî ðå-
êîíñòðóêö³¿ âóëèö³ Êè¿âñüêî¿. 
Íà ïëîù³ â 5380 ì2 áóäå âè-
êëàäåíî á³ëÿ 4 òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ 
ìåòð³â íîâî¿ òðîòóàðíî¿ ïëèòêè, 
ñòâîðåíî á³ëÿ 20 çåëåíèõ çîí, 
âèñàäæåíî àëåþ ñàêóð, 15 ÷åð-
âîíîëèñòèõ øàðîâèäíèõ êëåí³â, 
ìàãíîë³¿, âåðáè òà ³íø³ âèäè çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü; îáëàøòîâàíî 
ïàðêóâàëüí³ ì³ñöÿ. Öåíòðàëü-
íèì àðòîá’ºêòîì ñòàíå ñó÷àñíèé 
ñâ³òëîäèíàì³÷íèé âîäîãðàé.

— Ôîíòàí áóäå äóæå ãàðíèì! 
Â³í íå ìàòèìå âèãëÿä ÷àø³, ÿê 
ìè çâèêëè – âîäà áèòèìå ïðÿìî 
ç-ï³ä çåìë³. Ñòðóìåí³ íåçâè÷àé-
í³, ïðîçîð³, ìîâ ñêëÿí³ òðóáêè, 
ìàòèìóòü ³äåàëüíó ôîðìó. Âîäà 
ñâ³òèòèìåòüñÿ, íåìîâ íåîíîâà 
ñòð³÷êà — äóæå ãàðíî! À âñåðå-

äèí³ áóäå òóíåëü 2,5 ìåòðà çà-
âøèðøêè ³ ñò³ëüêè æ ó âèñîòó. 
Ïî îáèäâà áîêè — ïî 6 ñòðó-
ìåí³â, — ðîçïîâ³â ßðîñëàâ Ïî-
ðîæíþê, êåð³âíèê ðîá³ò ç³ ñïî-
ðóäæåííÿ ôîíòàíó.

Âîäîãðàé çàéìàòèìå ïëîùó 
â 32 ì2, íèì ìîæíà áóäå õîäèòè 
òà á³ãàòè, ãðàþ÷èñü ç âîäîþ. 
Ö³é íîâèí³ îáîâ’ÿçêîâî çðà-
ä³þòü ä³òëàõè, ÿê³ âæå ñêîðî 
ïóñòîòëèâî á³ãàòèìóòü ïîì³æ 

ñòðóìåíÿìè æèâèëüíî¿ âîäè, 
îòðèìóþ÷è â³ä öüîãî íåàáèÿ-
êå çàäîâîëåííÿ. Ïîòîêè âîäè 
çì³íþâàòèìóòü ñâîþ ñèëó òà 
âèñîòó ï³ä îðèã³íàëüíèé ìó-
çè÷íèé ñóïðîâ³ä, ùå á³ëüøå 
ï³äñèëþþ÷è âðàæåííÿ â³ä âè-
äîâèùà. Ôîíòàí ñòàíå îêðàñîþ 
öåíòðàëüíîãî êâàðòàëó òà, áåç 
ñóìí³âó, — ÷åðãîâîþ â³çèò³âêîþ 
Ìîãèëåâà-Ïîä³ëüñüêîãî.

Ôîíòàí — ÷àñòèíà êîìïëåê-
ñíîãî ïðîåêòó ç ðåêîíñòðóêö³¿ 
öåíòðàëüíîãî êâàðòàëó. Äî éîãî 
áóä³âíèöòâà ñ³ì’ÿ Âàöàê ï³ä³-

éøëà ÿê äî êîíöåïö³¿ êîì-
ôîðòíîãî ì³ñòå÷êà ç îñîáëè-
âîþ àòìîñôåðîþ, òðàäèö³ÿìè 
òà ö³ííîñòÿìè, äå áóäå ö³êàâî 
òà çàòèøíî ö³ëèì ðîäèíàì. Ïî-
ðó÷ ïîáóäóþòü ùå é ³ãðîâèé 
äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê äëÿ ðîçâàã 
ìàëå÷³. Çàãàëîì öå áóäå íîâèé 
êóëüòóðíèé ïðîñò³ð Ìîãèëåâà-
Ïîä³ëüñüêîãî, äå âñå ïðîäóìàíî 
äëÿ ëþäèíè.

Ðåêîíñòðóêö³ÿ öåíòðàëüíî¿ 
÷àñòèíè ì³ñòà — ÷åðãîâèé ïðîåêò 
ñï³ëüíî¿ ä³¿ ìåöåíàòà òà ì³ñüêî¿ 
âëàäè, ôàêòîðîì ñîö³àëüíîãî 
ïàðòíåðñòâà á³çíåñó òà îðãàíó 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïðî-
äîâæåííÿì ºâðîïåéñüêîãî êóðñó 
ðîçâèòêó Ìîãèëåâà-Ïîä³ëüñüêî-
ãî, âèçíà÷åíîãî çàãàëüíîþ êîí-
öåïö³ºþ áà÷åííÿ éîãî ìàéáóò-
íüîãî. Ñàìå òîìó çà îáîï³ëüíèì 
ð³øåííÿì ìåöåíàòà òà ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïëîùó âèð³øèëè íàçâàòè 
ªâðîïåéñüêîþ.

— Ì³ñòî ñòàíå ùå êðàùèì, 
ùå á³ëüøå íàáóäå ºâðîïåé-
ñüêîãî âèãëÿäó. ªâðîïåéñüêà 
ïëîùà ñòàíå ÷åðãîâîþ îêðàñîþ 
Ìîãèëåâà-Ïîä³ëüñüêîãî, çðó÷-
íèì, ïðèâàáëèâèì ³ ãîëîâíå — 
ôóíêö³îíàëüíèì ì³ñöåì, äå 
æèòåë³ òà ãîñò³ çìîæóòü â³ä-
ïî÷èâàòè ³ îòðèìóâàòè íàñî-
ëîäó. Öå ùå îäèí ïîäàðóíîê 
ì³ñòó â³ä ñîö³àëüíî â³äïîâ³äàëü-
íîãî ìåöåíàòà òà á³çíåñìåíà 

Ãåííàä³ÿ Âàöàêà, — êîìåíòóº 
ìàéáóòí³ çì³íè ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ïåòðî Áðîâêî.

Íèí³ ïëîùà íàãàäóº âåëèêèé 
ìóðàøíèê, äå ïðàöþþòü ëþäè 
òà òåõí³êà, ãîòóþ÷è òåðèòîð³þ 
äî êàðäèíàëüíèõ çì³í. Ãåííàä³é 
Âàöàê çîáîâ’ÿçàâñÿ çàâåðøèòè 
ðîáîòè äî Äíÿ íåçàëåæíîñò³ 
Óêðà¿íè òà Äíÿ ì³ñòà. Ï³äñòàâ 
äëÿ ñóìí³â³â, ùî âïîðàºòüñÿ, 
íåìàº, àäæå â³í — ëþäèíà 
ñëîâà. Ìåöåíàòñüêà ä³ÿëüí³ñòü 
ðîäèíè Âàöàê — ïðèêëàä ñî-
ö³àëüíî-â³äïîâ³äàëüíîãî âåäåí-
íÿ á³çíåñó, ÿêèé, ðîçâèâàþ÷è 
âëàñíó ñïðàâó, ñòâîðþº áëàãà 
³íøèì.

Çàâæäè ³ñíóâàëè àìá³òí³ îñî-
áèñòîñò³, ÿêèì ïîòð³áåí ïðîñò³ð 
äëÿ òîãî, ùîá òâîðèòè ³ ñòâî-
ðþâàòè. ²íøèìè ñëîâàìè, º 
ëþäè, ÿê³ ìàþòü ³äåþ ³ êîøòè 
íà ¿¿ ðåàë³çàö³þ, à ãîëîâíå — 
áàæàííÿ äàðóâàòè ïëîäè ñâîº¿ 
ïðàö³ ëþäÿì. Öå ñó÷àñí³ Òåðå-
ùåíêè òà ×èêàëåíêè. Îñòàííüî-
ìó, äî ñëîâà, íàëåæèòü âèñë³â: 
«Óêðà¿íó òðåáà ëþáèòè íå ëèøå 
äî ãëèáèíè äóø³, à é äî ãëèáèíè 
âëàñíî¿ êèøåí³».

Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé çáà-
ãà÷óºòüñÿ íîâèìè îá’ºêòàìè, 
à ÿêùî ì³ñòî áóäóºòüñÿ — çíà-
÷èòü ó íüîìó º æèòòÿ! Ïðî òå, 
ÿê çì³íèëàñÿ ªâðîïåéñüêà ïëîùà 
– ä³çíàºòåñü îáîâ’ÿçêîâî.

Геннадій Вацак споруджує в Могилеві-
Подільському Європейську площу з фонтаном
БЛОГ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ДІАНА МОРОЗ, ВОЛОНТЕР
Сьогодні мене спіймала невідома дівчина і дала кошти. 
На благодійність. Все вийшло так швидко та неочікуванно!
Я не знаю, хто Ви, незнайомка, але дуже ДЯКУЮ!!!!!!!
Я до цих пір в тому чарівному стані, що не описати словами...

397559

Ôîíòàí ñòàíå 
îêðàñîþ öåíòðàëüíîãî 
êâàðòàëó òà, áåç 
ñóìí³âó, — ÷åðãîâîþ 
â³çèò³âêîþ Ìîãèëåâà-
Ïîä³ëüñüêîãî
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íèì ãîëîâíèì áîëåì, íóäîòîþ, 
çàïàìîðî÷åííÿì. Ç³ ñë³â õâîðî¿, 
ñòàëèñü íåïðèºìíîñò³, ó íå¿ íà 
ò³ë³ áóëè ïîäðÿïèíè. Âîíà êà-
çàëà, ùî ¿¿ âäàðèëè ãîëîâîþ 
â ñò³íó. ß âèêëèêàëà õ³ðóðãà, 
íåâðîëîãà. Îãëÿíóëè. Äóæå âè-
ñîêèé òèñê, íå äèâëÿ÷èñü íà òå, 
ùî øâèäêà äîïîìîãà ââîäèëà ¿é 
ìàãíåç³þ, äèìåäðîë, àíàëüã³í. 
Ïîò³ì ìè ¿é ùå äîäàëè êàïòî-
ïðåñ. Òèñê ó íå¿ òðîõè íîðìàë³-
çóâàâñÿ. Îãëÿíóâ ë³êàð íåâðîëîã 
ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ñèëüí³ ãîëî-
âí³ áîë³, çàïàìîðî÷åííÿ. Ó íå¿ 
çàêðèòà ÷åðåïíî-ìîçêîâà òðàâ-
ìà, ñòðóñ ãîëîâíîãî ìîçêó ³ öÿ 
ñàìà øâèäêà äîïîìîãà ïîâåçëà 
¿¿ äî íåéðîõ³ðóðãà â ë³êàðíþ 

øâèäêî¿ äîïîìîãè, — ðîçïîâ³ëà 
Êîçëîâà.

Ó òîé æå ÷àñ ó íîâèíàõ â³ä ÷è-
òà÷³â íà ñàéò³ «20õâèëèí» âèêëàëè 
³íôîðìàö³þ, ùî Ãàííó Äàâèäåíêî 
ïîâåçëè òàêîæ íà øâèäê³é ï³ñ-
ëÿ êîíôë³êòó. Âîíà ïîòðàïèëà 
â ïðèéìàëüíå â³ää³ëåííÿ êë³-
í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 2, ùî íà Êè¿â-
ñüê³é. ² â íå¿ ä³àãíîñòóâàëè «çàá³é 
ãðóäíî¿ êë³òêè» (goo.gl/u3sLLy).

ÊÎÍÔË²ÊÒ

Після сутички оперативно зібра-
ли профільну депутатську комісію 
з питань етики. Вона мала заслу-
хати учасниць конфлікту, але їх 
забрали дві карети швидкої допо-
моги. Тому комісія вирішила заче-
кати відповіді від правоохоронців. 
Комісія в мерії вирішила направи-
ти звернення до начальника На-
цполіції у Вінницькій області Юрія 
Педоса та до прокурора області 

В’ячеслава Соколового.
Нагадаємо, що на минулій сесії 
міськради, 24 березня, прийня-
ли Кодекс етики депутатів. Місь-
ка комісія з питань законності, 
керуючись цим Кодексом, може 
рекомендувати виборцям від-
кликати депутата. Тоді, Ганна 
Давиденко єдина, хто публіч-
но виступила проти Кодексу, 
назвавши його «популізмом».

Звернулися в прокуратуру та поліцію

У березні, на сесії міськради, 
батьку Ганни Давиденко мали 
видати 10 соток землі у Вінниць-
ких Хуторах. Але виявилося, що 
Віталій Давиденко був у одному 
списку разом з АТОвцями, які 
мали отримати паї. Хоча, батько 
депутатки від «Батьківщини» не 
воював на Сході України. Журна-
лістам пані Ганна тоді казала, що 
не знала, як її батько попав у спи-
сок видачі землі разом з АТОвця-
ми (goo.gl/0b21IX). Це обурило 
соцмережі, а громадські активісти 
принесли ректору вишу «Україна» 
10 кілограмів землі під кабінет.
На сесії, 24 березня, депутати про-
голосували за це рішення. Але без 
землі для Давиденко та для ма-

тері іншої депутатки — Світлани 
Ярової (Вінницька європейська 
стратегія). Остання заявила про 
конфлікт інтересів та не голосу-
вала за рішення.
У декларації, що подала Ганна 
Давиденко, їй та її чоловікові, 
підприємцю Олексію Стукову, 
належать 18 земельних ділянок 
загальною площею 26 тисяч ква-
дратних метрів (2,6 гектара). Пер-
ша ділянка у сімейства з’явилася 
в 2008 році, остання — у 2015 році. 
Землі знаходяться в приміських 
селах Бохоники, Вороновиця, 
Лаврівка, Лука-Мелешківська, 
Славне. Загальна вартість цих 
ділянок — понад 1,1 мільйона 
гривень (goo.gl/py9C7D).

Давиденко потрапила у «земельний» скандал

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (095)3700574

Çà ñëîâàìè Äà-
âèäåíêî, âîíà õî-

ò³ëà îòðèìàòè â³ä Ïàí÷óê ïðîòî-
êîë çáîð³â êâàðòàëüíîãî êîì³òåòó 
ñâîãî îêðóãó. Ì³æ æ³íêàìè âè-
íèêëà ñóòè÷êà, â ðåçóëüòàò³ ÿêî¿ 
â ìåð³þ âèêëèêàëè äâ³ øâèäê³, 
ïîë³öåéñüêèõ. Îïåðàòèâíî ñêëè-
êàëè ïðîô³ëüíó äåïóòàòñüêó êî-
ì³ñ³þ, ÿêà íàïðàâèëà çâåðíåííÿ 
ïðî öåé âèïàäîê ó ïðîêóðàòóðó òà 
ïîë³ö³þ. Àëå ÷îìó ñòàëàñÿ á³éêà?

ХТО КОГО БИВ. Êîíôë³êò ì³æ 
äâîìà äåïóòàòêàìè â³ä «Â³ííèöü-
êî¿ ºâðîïåéñüêî¿ ñòðàòåã³¿» òà 
«Áàòüê³âùèíè» ñïàëàõíóâ ï³ñëÿ 
ñåñ³¿. Ãàííà Äàâèäåíêî ðîçïîâ³ëà, 
÷îìó áóëà ñóòè÷êà.

— ß çâåðíóëàñÿ äî íå¿ ÿê äå-
ïóòàò îòðèìàòè äîêóìåíò, âîíà 
ìåí³ â³äìîâèëà, áîþ÷èñü, òîìó 
ùî òàì º ï³äîçðà íà ôàëüñèô³-
êàö³þ. ß ïî÷àëà çí³ìàòè íà òå-
ëåôîí, òîìó ùî ¿¿ â³äìîâà — öå 
ïåðåøêîäæàííÿ ìî¿é äåïóòàò-
ñüê³é ä³ÿëüíîñò³. Âîíà íà ìåíå 
íàêèíóëàñÿ. Âîíà ìåíå ðåàëüíî 
áèëà: ó ìåíå ïîðâàíèé ï³äæàê, 
ïîäðÿïèíè, ï³äíÿâñÿ òèñê, — 
êàæå ì³ñüêà äåïóòàòêà Ãàííà 
Äàâèäåíêî æóðíàë³ñòàì. Äî ðå÷³, 
âîíà æ — ðåêòîð â³ííèöüêîãî 
âèøó «Óêðà¿íà».

Ä³çíàòèñÿ äóìêó ³íøî¿ ñòîðîíè 
êîíôë³êòó íå âäàëîñÿ. Çà íîìå-
ðîì òåëåôîíó, ùî áóâ âêàçàíèé íà 
ñàéò³ ìåð³¿ ÿê ¿¿ êîíòàêò, â³äïîâ³-
ëè, ùî Íàòàëÿ Ïàí÷óê ó ë³êàðí³.

— Ñüîãîäí³ ¿¿ íå áóäå, áî âîíà 
â ë³êàðí³. Íå çíàþ òî÷íî, ùî ñòà-
ëîñÿ, — â³äïîâ³â ÷îëîâ³ê, ùî âçÿâ 
ñëóõàâêó.

Ïðîòå, õòî êîãî áèâ, ñë³ä ðî-
ç³áðàòèñü. Ê³ëüêàñåêóíäíå â³äåî 
âèêëàëà ó ñâ³é Ôåéñáóê Äàâè-
äåíêî. Éìîâ³ðíî, ùî äåïóòàòêà 
âèñòàâèëà ó ñîöìåðåæó íå ïîâíå 
â³äåî, à ëèøå éîãî ÷àñòèíó.

ВИКЛИКАЛИ ПОЛІЦІЮ. Î÷åâèäö³ 
êîíôë³êòó ðîçïîâ³äàëè, ùî êîí-
ôë³êò ñïàëàõíóâ ÷åðåç äîêóìåíòè, 
ÿê³ âèìàãàëà äåïóòàòêà «Áàòüê³â-
ùèíè».

— Äàâèäåíêî ïîïðîñèëà ÿê³ñü 
äîêóìåíòè ó Ïàí÷óê, Íàòàëÿ Âî-
ëîäèìèð³âíà äàëà ¿é ¿õ ïåðåãëÿ-
íóòè. Êîëè Äàâèäåíêî çàõîò³ëà 
¿õ âçÿòè ñîá³, ¿é â³äìîâèëè, ñêà-
çàâøè, ùîá ïàïåðè çàïðîñèëè 
îô³ö³éíî. Òîä³ Äàâèäåíêî âèðâà-
ëà ¿õ ç ðóê Ïàí÷óê. Ï³ñëÿ öüîãî 

ДЕПУТАТКИ МІСЬКРАДИ ПОБИЛИСЯ 
ПІСЛЯ СЕСІЇ. ЩО НЕ ПОДІЛИЛИ?
Штовханина  Після сесії міськради, 
28 квітня, відбулася сутичка між двома 
депутатками. У кабінет до Наталії Панчук 
від «Вінницької європейської стратегії» 
увірвалась Давиденко від «Батьківщини», 
хотіла забрати документи. Момент бійки є 
на відео. А що стало причиною?

ïî÷àëàñÿ øòîâõàíèíà, — ñêàçàâ 
ãîëîâà êâàðòàëüíîãî êîì³òåòó 
Ãðèãîð³é Ä³äóð.

Ï³ñëÿ ñóòè÷êè ïðè¿õàëè ïî-
ë³öåéñüê³, ÿê³ ñêëàëè ïðîòîêîë.

— Íà ì³ñö³ ïðàöþâàëè ñë³ä÷³, 
ÿê³ îïèòàëè îáèäâ³ ñòîðîíè êîí-
ôë³êòó. Íå ìîæó ðîçïîâ³ñòè, ùî 
ðîçïîâ³äàëè, áî öå º òàºìíèöÿ 
ñë³äñòâà. Çàðàç ïðîâîäÿòü äîñë³ä÷³ 
ä³¿. Ïîêè ùî íå ìîæó ñêàçàòè, 
ÿê áóäå êâàë³ô³êîâàíå öå ïðàâî-
ïîðóøåííÿ: àäì³í³ñòðàòèâíå ÷è 
êðèì³íàëüíå, — êîðîòêî â³äïîâ³-
ëà ðå÷íèê îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ Àííà 
Îë³éíèê.

ДЕПУТАТОК ПОВЕЗЛИ В ЛІКАР-
НЮ. Ó÷àñíèöü êîíôë³êòó çàáðà-
ëè äâ³ êàðåòè øâèäêî¿ äîïîìîãè. 
Ñïî÷àòêó Íàòàëþ Ïàí÷óê, ÿêà 
áóëà â ñëüîçàõ òà íà ìåæ³ íåð-
âîâîãî çðèâó. À ïîò³ì — Ãàííó 
Äàâèäåíêî, ÿê³é òàêîæ ñòàëî çëå.

Çàâ³äóâà÷ ïðèéìàëüíîãî â³ää³-
ëåííÿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ 
¹ 1 Òåòÿíà Êîçëîâà, ðîçêàçàëà, 
ùî ó Òåòÿíè Ïàí÷óê ñòðóñ ãîëîâ-
íîãî ìîçêó òà çàêðèòà ÷åðåïíî-
ìîçêîâà òðàâìà.

— ß îãëÿíóëà ïàö³ºíòêó, ÿêó 
äîñòàâèëà øâèäêà äîïîìîãà. 
Çâåðíóëàñÿ âîíà ï³ñëÿ ñèòóàö³é-
íî íåâðîòè÷íîãî ñòàíó ç âèðàæå-

Ï³ñëÿ ñóòè÷êè 
Äàâèäåíêî äàâàëà 
³íòåðâ’þ, à Ïàí÷óê 
çàáðàëà øâèäêà. 
Ïîò³ì Äàâèäåíêî 
òàêîæ ñòàëî çëå На фото зліва — Ганна Давиденко, депутатка від «Батьківщини». 

З правого боку — Наталія Панчук, депутатка від «Вінницької європейської стратегії», 
яку заспокоює керівник департаменту економіки та інвестицій Віталій Погосян

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
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ТЕТЯНА ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕР
Коли вам здається, що гірше вже немає куди… життя 
вам точно покаже, що є. Йдуть найкращі, кожного дня 
помирають волонтери і бійці — одні на передовій, в інших 
не витримує серце. А більшість живе своїм життям…

Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Â³ëü-
íà Ãðîìàäà» ïðîâåëà 27 êâ³òíÿ 
äèñêóñ³éíèé êëóá ãðîìàäñüêîñ-
ò³, ùîá ïîãîâîðèòè íà òåìó «Äå-
öåíòðàë³çàö³ÿ âëàäè, äîáðîâ³ëüíå 
îá’ºäíàííÿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðî-
ìàä». Êåð³âíèê ÃÎ «Â³ëüíà Ãðî-
ìàäà» Âàëåð³é Áîäíàð÷óê ç³áðàâ 
äåðæñëóæáîâö³â òà àêòèâ³ñò³â, à 
ðåçóëüòàòîì ñòàíå ðåçîëþö³ÿ ³ç 
êîíêðåòíèìè ðåêîìåíäàö³ÿìè äî 
çàêîíîäàâö³â, ÿêó âæå ÷åêàþòü ó 
Êîì³òåò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ³ç ïè-
òàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Íà çóñòð³÷³ áóëè ãîëîâè 
îá’ºäíàíèõ òåðèòîð³àëüíèõ ãðî-
ìàä, ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè òà ôà-
õ³âö³ ç äåöåíòðàë³çàö³¿. Ãîëîâà ÃÎ 
«Â³ëüíà Ãðîìàäà» Âàëåð³é Áîä-
íàð÷óê ïåðåä ïî÷àòêîì äèñêóñ³é 
ðîçïîâ³â ïðî ìåòó öüîãî çàõîäó.

— Ó ïðåñ³ áóëî îïóáë³êîâà-
íå ìîº â³äêðèòå çâåðíåííÿ äî 
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè Âî-
ëîäèìèðà Ãðîéñìàíà, â ÿêîìó ÿ 
ðîçïîâ³â, ùî ðåôîðìà äåöåíòðà-
ë³çàö³¿ ï³ä çàãðîçîþ. Â³äáóâàºòüñÿ 
ñàáîòàæ äåöåíòðàë³çàö³¿ ÷åðåç íå-
äîáðîñîâ³ñíèõ ÷èíîâíèê³â òà íå-
÷åñíèõ á³çíåñìåí³â. Òóò ìè ìàºìî 
íàïðàöþâàòè ïðîïîçèö³¿, ùîá ðå-
ôîðìà ñòàëà ïðàöþâàòè êðàùå. 
Íàø³ ðåêîìåíäàö³¿ âæå î÷³êóþòü 
â ïàðëàìåíòñüêîìó êîì³òåò³ ç ïè-
òàíü ñàìîâðÿäóâàííÿ. Â³äïîâ³äíî 
äî íàøî¿ ðåçîëþö³¿ áóäóòü âíåñåí³ 
çì³íè â çàêîíîäàâñòâî, — ñêàçàâ 
Áîäíàð÷óê.

Ï³ñëÿ íüîãî âèñëîâèâñÿ åêñ-
ïåðò ç îðãàí³çàö³¿ ªâðîðåã³îí 
«Äí³ñòåð» Àíäð³é Êàâóíåöü. Ôàõ³-
âåöü ï³äòâåðäèâ, ùî äåÿê³ ãîëîâè 
ðàéîí³â ñïåö³àëüíî áîéêîòóþòü 
ðåôîðìó. Àëå, çà éîãî ñëîâàìè, 
öå íå íàéá³ëüøà ïðîáëåìà.

— Îá’ºäíàí³ ãðîìàäè íå ìàþòü 
ñâîº¿ çåìë³ íàâêîëî ìåæ. Íàâ³òü 
ÿêùî çåìë³ äåðæàâí³, òî íèìè 
ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ò³ëüêè Äåðæ-
êîìçåì. Òîáòî, íåìàº ìîæëèâîñò³ 
çàáåçïå÷èòè ñâî¿õ ãðîìàäÿí çåì-
ëåþ, ïðèâåðíóòè óâàãó ³íâåñòîðà.

Î÷³ëüíèê â³ííèöüêîãî ðåã³î-
íàëüíîãî â³ää³ëåííÿ «Àñîö³àö³¿ 
ì³ñò Óêðà¿íè» Âëàäèñëàâ Ô³ëà-
òîâ íàãîëîñèâ, ùî ãðîìàäè íå 
îòðèìóþòü âñ³ êîøòè â³ä ì³ñöå-
âèõ ïîäàòê³â.

— Íàïðèêëàä, Êàëèí³âñüêà ðà-
éîííà âëàäà çðîáèëà òàêèì ÷è-
íîì, ùîá âñ³ áþäæåòí³ óñòàíîâè, 

ùî º íà òåðèòîð³¿ Êàëèí³âêè çà-
ðåºñòðóâàëèñÿ â ñåëàõ òà ñåëèùàõ, 
ùî íå âõîäÿòü â ãðîìàäó. Òàêèì 
÷èíîì, ïîäàòîê ç ô³çè÷íèõ îñ³á 
éøîâ íå â ÎÒÃ, à â ðàéîí. Çàðàç 
ìè ï³äãîòóâàëè ïîçîâ äî ñóäó òà 
ïîâ³äîìèëè ïðî öå íàðäåïàì.

Ïðî òðóäíîù³ òà ïðîáëåìè ðîç-
ïîâ³ëè ãîëîâè òåðèòîð³àëüíèõ ãðî-
ìàä. Çîêðåìà, ãîëîâà Ìàéäàíñüêî¿ 
ñ³ëüñêî¿ ðàäè Ëþäìèëà Ãðàáîâà 
çâåðíóëà óâàãó, ùî ï³ñëÿ òðüîõ 
ðîê³â ðåôîðìè ïðî îá’ºäíàííÿ 
ãðîìàä ìàéæå í³õòî íå çíàº

— Ïîòð³áíèé ³íôîðìàö³éíèé 
ñóïðîâ³ä ï³ä ÷àñ îá’ºäíàííÿ 
ãðîìàä. Íå ìîæíà çíàéòè ïðî-
ôåñ³îíàëà, ÿêèé ðîçêàæå, ÿê òà 
ùî òðåáà ñòâîðèòè òîùî. Ö³º¿ 
³íôîðìàö³¿ â³ä îðãàí³â äåðæàâíî¿ 
âëàäè ìè íå îòðèìóºìî.

À ì³ñüêèé ãîëîâà Ãí³âàíÿ Âî-
ëîäèìèð Êóëåøîâ ñêàçàâ, ùî 
ðåôîðìè â Óêðà¿í³ çóïèíÿþòü 

ñóïåðå÷êè ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè 
ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é:

— Íåãàòèâ â Óêðà¿í³ îäèí — 
íàäì³ðíà ïîë³òèçàö³ÿ ñóñï³ëüñòâà. 
Äåïóòàòè ïîä³ëÿòü êð³ñëà, à ïî-
ò³ì ðàçîì íå ìîæóòü ïðàöþâàòè. 
Ïðè÷èíà äëÿ íèõ îäíà — «ð³çí³ 
ïîë³òè÷í³ ïîçèö³¿». Ìîÿ ïîðàäà 
ìîëîä³: çàéìàòåñü ãðîìàäñüêîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ, íå ë³çüòå â ïîë³òèêó.

Ï³ä ê³íåöü çóñòð³÷³ êåð³âíèê 
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Â³ëüíà 
Ãðîìàäà» Âàëåð³é Áîäíàð÷óê 
ùå ðàç ï³äêðåñëèâ, ùî íà øëÿ-
õó îá’ºäíàííÿ òåðèòîð³àëüíèõ 
ãðîìàä òðåáà äîñëóõîâóâàòèñÿ 
ãðîìàäñüêîñò³.

— Ò³ëüêè çàâäÿêè ïë³äí³é 
ñï³âïðàö³ ì³æ ãðîìàäñüêèìè 
àêòèâ³ñòàìè, ôàõ³âöÿìè òà äåðæ-
ñëóæáîâöÿìè ðåôîðìà äåöåí-
òðàë³çàö³¿ âëàäè îòðèìàº íåîá-
õ³äíèé ïîøòîâõ. Ïðîãàëèíè â 
çàêîíîäàâñòâ³ ùîäî îá’ºäíàííÿ 

òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä º. Àëå 
ïîêè ìè íå äîëó÷èìîñÿ äî ö³º¿ 
ñïðàâè, ïîêè íå â³çüìåìî íà 
ñåáå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà ðåôîðìè — î÷³êóâàòè 
ïîêðàùåíü íå âàðòî. Òðåáà, ùîá 
ò³ ÷èíîâíèêè, ôàõ³âö³, ùî ñèäÿòü 
â êàá³íåòàõ, ðîç’ÿñíÿëè ïðî ðå-
ôîðìó äåöåíòðàë³çàö³¿ âëàäè â 
ñåëàõ òà ì³ñòàõ. Ò³ëüêè ðàçîì ìè 
çìîæåìî ïîáóäóâàòè ñèëüí³, çà-
ìîæí³ òà ñàìîäîñòàòí³ ãðîìàäè â 
óñ³õ êóòî÷êàõ Óêðà¿íè, — ñêàçàâ 
Áîäíàð÷óê.

Ó ðåçóëüòàò³ ê³ëüêàãîäèííîãî 
îáãîâîðåííÿ ÷ëåíè ðîáî÷î¿ ãðó-
ïè íàïðàöþâàëè ïðîïîçèö³¿  äî 
Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Ó òîé æå ÷àñ 
ÃÎ «Â³ëüíà Ãðîìàäà» ïðîäîâæóº 
çóñòð³÷àòèñÿ ç ãðîìàäàìè ñ³ë òà 
ñåëèù Â³ííè÷÷èíè, àêòèâíî âåäå 
ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ùîäî ðå-
ôîðìè äåöåíòðàë³çàö³¿ âëàäè òà 
îá’ºäàííÿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä.

ОЛЕКСАНДР 
МАЛИК, 

ПРАВОЗНАВЕЦЬ 

ßêùî êð³ì ïðàâî-
âñòàíîâëþþ÷èõ äîêóìåíò³â (ï³ä-
ñòàâà âèíèêíåííÿ ïðàâà íà ä³-
ëÿíêó) íåìàº æîäíèõ ³íøèõ äî-
êóìåíò³â íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 
çàêîíîäàâñòâîì ïåðåäáà÷åíèé 
ìåõàí³çì ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñ-
íîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó:

1. Îòðèìàííÿ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáêó ïðîåêòó â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ó âëàñí³ñòü àáî â³ä 
ì³ñüêî¿/ñ³ëüñüêî¿ ðàäè;

2. Âèãîòîâëåííÿ ïðîåêòó â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè;

3. Ïîãîäæåííÿ ïðîåêòó â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (ì³ñ-
öåâå óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíò-
ñòâà, ì³ñöåâèé â³ää³ë àðõ³òåêòóðè 
òà ì³ñòîáóäóâàííÿ, ³íø³ îðãàí³-
çàö³¿ â ³íøèõ âèïàäêàõ.);

4. Äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó Äåðæàâíîìó 
çåìåëüíîìó êàäàñòð³ (ÄÇÊ);

5. Çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ì³ñ-
öåâîþ ðàäîþ;

6. Äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ ïðàâà 
âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ðå÷îâèõ 
ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ 
îáòÿæåíü.

Âèòðàòè:
— îïëàòà ïîñëóã ç âèãîòîâëåí-

íÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ (çåìëåâ-
ïîðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ çà äîãî-
âîðîì) — â³ä 3000 ãðí.

— îïëàòà çàìîâëåííÿ âèêîï³-
þâàííÿ ç êàäàñòðîâî¿ êàðòè àáî 
ïëàíó — 31 ãðí.

— îïëàòà çà ðåºñòðàö³þ çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â ÄÇÊ — ñêà-
ñîâàíî ç 03.07.2014 ð.

— îïëàòà çà âèäà÷ó âèòÿãó 
ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäà-

ñòðó (ÄÇÊ) — 53 ãðí.
— îïëàòà äåðæìèòà çà ðåºñòðà-

ö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ — 119 ãðí.
— îïëàòà çà âèäà÷ó âèòÿãó 

ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ïðàâ — 
120 ãðí.

Ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ðîçðî-
áëÿþòü çåìëåâïîðÿäí³ îðãàí³-
çàö³¿, ÿê³ ³ âèçíà÷àòü òî÷í³ ìåæ³ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ¿õ ãåîäåçè÷í³ 
êîîðäèíàòè, âñòàíîâëÿòü ìåæîâ³ 
çíàêè òà ñêëàäóòü êàäàñòðîâèé 
ïëàí çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ïðî-
åêò çåìëåóñòðîþ. Óêëàäàºòüñÿ 
³ç çåìëåâïîðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ 
äîãîâ³ð, ó ÿêîìó ÷³òêî âèçíà-
÷àºòüñÿ âàðò³ñòü ðîá³ò òà ñòðîêè 
¿õ âèêîíàííÿ. Îñíîâíîþ ìåòîþ 
âèãîòîâëåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿ ïî âñòàíîâëåííþ ìåæ, 
ÿê âèäíî ç ¿¿ íàçâè, º âèçíà÷åí-
íÿ íà ì³ñöåâîñò³ ìåæ (³íøèìè 
ñëîâàìè êîðäîí³â) çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè. Òî÷íå âèçíà÷åííÿ ìåæ 

âàæëèâå, ñåðåä ³íøîãî, äëÿ ïðà-
âèëüíîãî âñòàíîâëåííÿ îãîðîæ³ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

Íà ï³äñòàâ³ äàíèõ êàäàñòðî-
âî¿ çéîìêè, ³íæåíåð-çåìëåâïî-
ðÿäíèê, ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè òàêî¿ 
òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿, ñêëàäàº 
êàäàñòðîâèé ïëàí çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ç â³äïîâ³äíèìè êîîðäèíà-
òàìè ïîâîðîòíèõ òî÷îê, âèçíà-
÷åííÿì ñêëàäó óã³äü, âëàñíèê³â 
ñóì³æíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, 
â³äîìîñòåé ïðî îáìåæåííÿ ó âè-
êîðèñòàíí³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
òîùî. Ì³ñüêà ðàäà ìîæå íàäàòè 
äîçâ³ë íà âèãîòîâëåííÿ òåõí³÷-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ùîäî âñòàíîâ-
ëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
â íàòóð³ çàì³ñòü Ïðîåêòó çåì-
ëåóñòðîþ. Ïîãîäæåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ. Ïðîåêò çåìëåó-
ñòðîþ ï³äëÿãàº îáîâ’ÿçêîâîìó 
ïîãîäæåííþ ç òåðèòîð³àëüíèì 
îðãàíîì Äåðæçåìàãåíñòâà â³ä-

ïîâ³äíî äî ñò. 186–1 ÇÊÓ, 
óïðàâë³ííÿì ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè ì³ñ-
öåâî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. 
Âîíè çîáîâ’ÿçàí³ ïðîòÿãîì 10 
ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îäåðæàííÿ 
ïðîåêòó ÷è êîï³¿ ïðîåêòó çåìëå-
óñòðîþ áåçîïëàòíî íàäàòè ðîç-
ðîáíèêó ñâî¿ âèñíîâêè ïðî éîãî 
ïîãîäæåííÿ àáî ïðî â³äìîâó 
â òàêîìó ïîãîäæåíí³. Ðåºñòðà-
ö³ÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó ÄÇÊ, 
äåðæàâíèé êàäàñòðîâèé ðåº-
ñòðàòîð ïðèñâîþº çåìåëüí³é ä³-
ëÿíö³ êàäàñòðîâèé íîìåð. Ï³ñëÿ 
îòðèìàííÿ êàäàñòðîâîãî íîìåðà 
íåîáõ³äíî îòðèìàòè â³äïîâ³äíèé 
âèòÿã ³ç êàäàñòðó (ÄÇÊ), ÿêèé 
â ïîäàëüøîìó áóäå ï³äñòàâîþ 
äëÿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ 
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó. Îñòàíí³é 
êðîê — öå äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ 
ïðàâà âëàñíîñò³ Âàøî¿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè.

Децентралізація пробуксовує. У Вінниці 
обговорили проблеми об’єднаних громад

Реєстрація права власності на земельну ділянку

БЛОГ

БЛОГ

Валерій Боднарчук, 
засновник громадської 
організації «Вільна 
Громада»
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Історія конфлікту громади села 
та аграрного вузу почалася з но-
вих меж міста та сільрад, що на 
околицях обласного центру. 
Агрономічне затвердило план 
і почало оформляти землю, яка 
увійшла в межі їхнього населе-
ного пункту. Запланували розда-
ти тут земельні ділянки селянам 
і пільговикам Вінниці. У той же 
час аграрний університет заявив 
своє право користування назва-
ними гектарами і подав позов 
до суду, аби не допустити роз-
дачі поля.
Студентський намет з’явився 
на Гніванській окружній, коли 
селяни стали відміряти свої ді-
лянки. А намет селян з черговими 

— коли поле спробували засіяти 
спершу трактором. Супрово-
джувалися чатування у наметах 
мітингами під обласною радою 
та обопільними звинуваченнями 
у розкраданні землі.
Ось як розказала про цей земель-
ний конфлікт голова громадської 
організації «Агрономічне разом» 
Вікторія Мазур на конференції 
Аграрної партії, де ініціювали по-
чаток Всеукраїнського збору під-
писів «Не дамо вкрасти землю!»:
— Засівати дітей зігнали, бо ми 
не дали, щоб працював трак-
тор, — говорить Вікторія Мазур. — 
Діти зараз будуть це протравле-
не зерно сіяти вручну. Вони так 
стараються швидко це зробити, 

бо є ухвала суду, де сказано, що 
земля вже засіяна. Насправді це 
не так. Ми зробили експертизу 
й у нас є висновки. Ця земля 
узагалі до університету немає 
ніякого відношення. Вона зда-
ється в оренду вже 30 років лі-
тинському аграрію. Не платяться 
нікуди податки, засівається ріпак 
і кукурудза, земля просто стає 
неплодовита… Калетник руками 
і ногами за неї тримається, але 
люди теж не попустять. Не від-
дадуть землю! Він вже дослідну 
станцію розвалив, ферми, а ми 
не можемо ні до кого достукати-
ся. Намагаємося підключати об-
лраду, райраду, і будемо у суді 
доводити свою правоту.

«Будемо у суді доводити свою правоту»

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (067)7857674

Îäí³ äðóãèõ íàçèâàþòü ðåéäå-
ðàìè. Îá’ºêò «çàõîïëåííÿ» — 500 
ãåêòàð³â ïîëÿ íà îêîëèö³ Â³ííèö³, 
á³ëÿ ïèðîãîâñüêîãî êëàäîâèùà. 
Ñâîºþ öþ çåìëþ íàçèâàþòü ñòó-
äåíòè àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó, 
ðîçêàçóþ÷è, ùî ïðîâîäèëè òàì 
äîñë³äè ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ. ² ñâî¿ì 
ââàæàþòü öåé øìàò çåìë³ ìåø-
êàíö³ ñåëà Àãðîíîì³÷íå, ïðåòåí-
äóþ÷è òóò íà ä³ëÿíêè.

Äâà «âîðîãóþ÷³» òàáîðè çâåëè 
ïîðó÷ ñï³ðíîãî ïîëÿ ñâî¿ íàìåòè 
³ ÷àòóâàëè, àáè í³õòî íå ïîõàçÿé-
íóâàâ òóò çàì³ñòü íèõ. À 27 êâ³ò-
íÿ â ðåäàêö³þ çàòåëåôîíóâàëè 
òà ðîçïîâ³ëè: íà ïîëå, ÷åðåç ÿêå 
ñóäÿòüñÿ ãðîìàäà Àãðîíîì³÷íîãî 
òà àãàðíèé óí³âåðñèòåò, ç³ãíàëè 
ñòóäåíò³â.

Ïî äîðîç³ äî ì³ñöÿ àêö³¿ áà-
÷èìî ãðóïè ìîëîäèõ ëþäåé, 
ÿê³ ïîâåðòàþòüñÿ îêðóæíîþ äî 
ì³ñòà. Âèÿâèëîñÿ, ìîëîäü ç³áðà-
ëè á³ëÿ ñòóäåíòñüêîãî íàìåòó, 
àáè âðó÷èòè ïîõâàëüí³ ãðàìîòè 
ó÷àñíèêàì ö³ëîäîáîâîãî ïðî-
òåñòó. Æóðíàë³ñò ïîãîâîðèëà 
³ç ñòóäåíòàìè, ÿêèì ä³ñòàëèñÿ 
ãðàìîòè â³ä Ãðèãîð³ÿ Êàëåò-
íèêà. Âîíè ðîçáèðàëè íàìåò, 
íîñèëè ìàòðàöè ³ ðîçêëàäà÷êè 
â ì³êðîàâòîáóñ.

— Ìè òóò ñë³äêóâàëè çà ðåé-
äåðñüêèì çàõîïëåííÿì çåìåëü, 
ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â ïîñò³éíîìó 
êîðèñòóâàíí³ óí³âåðñèòåòó. Òðè 
òèæí³ ÷åðãóâàëè, âäåíü ³ âíî÷³ 
ñë³äêóâàëè, àáè íå â³äáóâàëîñÿ 
íåçàêîííèõ ä³é, — ñêàçàâ ãîëîâà 
ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 
Ïàâëî Äîâãàíü. — Çàâåðøóºìî 
àêö³þ, áî º ñóäîâå ð³øåííÿ íà 
êîðèñòü óí³âåðñèòåòó.

Ñóäîâà óõâàëà çàáîðîíÿº áóäü-
ùî ðîáèòè ç³ ñï³ðíîþ çåìëåþ. 
Äàë³ ñóä âèð³øèòü, êîìó íàñïðàâ-
ä³ íàëåæèòü ö³ 500 ãåêòàð³â.

НА РЕКТОРАТІ КАЗАЛИ. Ïàâëî 
Äîâãàíü êàæå, ùî íà ðåêòîðàò³ 
ä³çíàâñÿ ïðî íàìàãàííÿ ñ³ëüñüêî-
ãî ãîëîâè Àãðîíîì³÷íîãî ïðè-
ñâî¿òè ïîëå. Òåïåð ³íø³ ñòóäåíòè 
â êóðñ³, ùî «³ç ïîäà÷³ ñ³ëüñüêîãî 
ãîëîâè» ñåëÿíè õî÷óòü çàõîïèòè 
óí³âåðñèòåòñüêó çåìëþ.

— Ó ãðîìàä³ 2 òèñÿ÷³ äîðîñëîãî 
íàñåëåííÿ, à ö³ 500 ãåêòàð³â ðîç-
áèò³ ïî ïàðó ñîòîê íà 6 òèñÿ÷ 844 
ä³ëÿíêè. Çàãàðáàëè çåìë³, — ïåðå-
êîíóº íàñ Ïàâëî Äîâãàíü. — Öå 
íå ïëàí ðîçâèòêó ñåëà, öå ïëàí 
çàáóäîâè, ÿêèé ïðèíåñå ãàðí³ 
ïðèáóòêè ñ³ëüñüêîìó ãîëîâ³…

Ãîëîâà ñòóäåíòñüêîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ àêö³þ íàçèâàº äîáðî-
â³ëüíîþ. ² õëîïö³, ùî ïðèáèðà-
þòü ì³ñöå íî÷³âë³, êàæóòü: ÿêùî 

БІЙ ЗА ЗЕМЛЮ В АГРОНОМІЧНОМУ: 
СТУДЕНТИ ПРОТИ СЕЛЯН
Лоб у лоб  За цілодобове чергування 
у наметі серед поля отримали грамоти, 
підписані почесним президентом 
вузу Григорієм Калетником, студенти 
аграрного. А мешканці Агрономічного 
не звернули свій пост біля спірної землі. 
Вони розказали, чому подав у суд 
на ці гектари університет

òðåáà áóäå, çíîâó ïðè¿äóòü ñþäè 
«äîáèâàòèñÿ ñïðàâåäëèâîñò³». Êå-
ðóâàëà ïðèáèðàííÿì âèêëàäà÷êà, 
ÿêà íå çàõîò³ëà ãîâîðèòè ç æóð-
íàë³ñòîì. Ñêàçàëà ò³ëüêè, ùî «ó 
ä³òåé áóëà ïðàêòèêà», ³ âîíà çà-
áèðàº ¿õ.

Ìîëîäü ïåðåä â³ä’¿çäîì ôîòî-
ãðàôóºòüñÿ íà íàïàì’ÿòü. Îñòî-
ðîíü çà íèìè ñïîñòåð³ãàþòü ñå-
ëÿíè, ÿê³ ìàøèíàìè çàãîðîäèëè 
â’¿çä äî ïîëÿ. Äàë³, çà ïîñàäêîþ, 
ó íèõ òåæ íàìåò äëÿ íî÷³âë³.

— Îöå ìè — «ò³òóøêè», — çó-
ñòð³÷àþòü ìåøêàíö³ Àãðîíîì³÷-
íîãî æóðíàë³ñòà.

— À îñü íàø ñ³ëüñüêèé ãîëîâà-
«ì³ëüéîíåð», ÿêèé ïðîïëàòèâ 
ïðîòåñòè, — öèòóþòü ëþäè íî-
âèíè, ÿê³ ç’ÿâèëèñÿ íà ð³çíèõ 
ñàéòàõ.

— Ëþäè çíåâ³ðèëèñÿ. Ãðîìàäà 
õî÷å îá’ºêòèâíîñò³. À ñüîãîäí³ 
íàñ í³õòî íå ÷óº, — çáàâëÿº ãðàäóñ 
ì³ñöåâèé äåïóòàò, ÿêèé ³ òåëå-
ôîíóâàâ ó ðåäàêö³þ.

— ß ñüîãîäí³ íà ãðîìàäó âïëè-
âó íå ìàþ òàêîãî, ÿê ì³ã ìàòè, — 
ãîâîðèòü ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Àã-
ðîíîì³÷íîãî Îëåã Øóë³ê³í. — 
Ãðîìàäà çãóðòîâàíà ³ ìîæå ñàìà 
äàòè â³äñ³÷ ðåéäåðñüêèì çàõâàòàì 
ç áîêó àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó.

Ñåëÿíè ðîçêàçàëè, ùî çðîáè-
ëè ãðàô³ê ÷åðãóâàíü ³ íå ï³äóòü 
ç ïîëÿ, äîêè íå îòðèìàþòü ïðàâî 
îáðîáëÿòè ñâî¿ ä³ëÿíêè. Ãîâî-
ðÿòü, ùî çâ³äñè ìîæå çä³éíÿòè-
ñÿ íîâèé Ìàéäàí. Çâèíóâà÷óþòü 
åêñ-ðåã³îíàëà Ãðèãîð³ÿ Êàëåòíè-
êà, ÿêèé çàðàç º ïî÷åñíèì ïðå-
çèäåíòîì àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó, 
ó çàðîáëÿíí³ íà öèõ çåìëÿõ.

— Áàãàòî ðîê³â òóò í³÷îãî 
íå ðîáèâ óí³âåðñèòåò, — êàæóòü 
ëþäè. — Â îðåíä³ ïîëå áóëî. Òóò 
êóêóðóäçó ³ ñîíÿøíèê ñ³ÿëè.

КУЛУАРНІ ІНСИНУАЦІЇ. Îëåã 
Øóë³ê³í êàæå, ùî â ìåæ³ Àãðî-
íîì³÷íîãî çàéøëè òðîõè á³ëüøå 

òèñÿ÷³ ãåêòàð³â çåìë³, ÿê³ ìàþòü 
ñòàòè êîìóíàëüíèìè. À ãåêòàðè, 
íà ÿê³ ïîçèâàºòüñÿ óí³âåðñèòåò, 
äîêóìåíòàëüíî íå ï³äòâåðäæåí³.

— Ï³âòîðà ðîêó äîêóìåíò äî 
äîêóìåíòà ìè çáèðàëè. Îäèí 
êðîê ëèøèâñÿ, ùîá öþ çåìëþ 
íàäàâàòè ëþäÿì, — ãîâîðèòü 
â³í. — Àëå çàì³ñòü îáðîáëÿòè 
çåìë³, ñóäèìîñÿ.

— ²ç ïàëüöÿ âèñìîêòàâ ïðîáëå-
ìó àãðàðíèé, — ðîçêàçóº ì³ñöåâèé 
ÀÒÎøíèê, ïîëêîâíèê Ïàâëî Êà-
íîí³ê. — Âæå äàâíî ïîðà çàêðèòè 
öå ïèòàííÿ, àëå âîíè çàâàæàþòü. 
ß ìàþ äåðæàâí³ íàãîðîäè âè-
ùîãî ´àòóíêó, àëå ÷åðåç òàêèõ 
«êàëåòíèê³â» íå ìîæó îòðèìàòè 
ä³ëÿíêó. Áóâ íà âñ³õ ñåñ³ÿõ, êîëè 
âèð³øóâàëîñÿ öå ïèòàííÿ, ³ íà 
ñóä³ âèñòóïàòèìó. Âèêðèþ âñ³ ö³ 
êóëóàðí³ ³íñèíóàö³¿.

Ïîëêîâíèê ãîâîðèòü, ùî íàé-
á³ëüøå íå ïîäîáàºòüñÿ àãðàð-
íîìó — ÷àñòèíó çåìë³ ãðîìàäà 
âèð³øèëà â³ääàòè äëÿ çâåäåííÿ 
êîðïóñó Äîíåöüêîãî íàö³îíàëü-
íîãî óí³âåðñèòåòó.

ДОРОГА ЗЕМЛЯ. Ïîëêîâíèê 
Êàíîí³ê çàõîò³â ïîãîâîðèòè ç³ 
ñòóäåíòàìè, ïîêè âîíè íå ïî-
¿õàëè. ² ñåëÿíè ï³øëè çà íèì. 
Â³í çàïèòóâàâ ó ìîëîäèõ ëþäåé, 
õòî ¿õ îðãàí³çóâàâ. Ãîëîâà ñòó-
äåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ âçÿâ 
óñå íà ñåáå.

— Âè íå ìàºòå í³ÿêîãî â³ä-
íîøåííÿ äî ö³º¿ çåìë³, í³ÿêîãî 
ñòîñóíêó, à ÿ ïî ö³é çåìë³ ÷àñòî 

¿çäèâ, ÿ áà÷èâ, õòî òóò îáðîáëÿâ 
ö³ çåìë³. Âàìè ïðîñòî ñêîðèñòà-
ëèñÿ, âàñ âèñòàâèëè, ÿê æèâèé 
ùèò, — çâåðíóâñÿ ïîëêîâíèê äî 
ñòóäåíòà.

— ß íå çãîäåí ç âàìè, — çà-
ïåðå÷óâàâ Ïàâëî Äîâãàíü òà ïî-
ÿñíþâàâ, ùî â³í áîðåòüñÿ çà öþ 
çåìëþ ó ³íòåðåñàõ ñòóäåíòñòâà.

— Áîðîòèñÿ òðåáà òàê, ùîá íå 
áóòè, âèáà÷òå, ìàð³îíåòêàìè, ÿê³ 
ñìèêàþòü çà íèòî÷êè, — ñêàçàâ 
éîìó îô³öåð. — ß çàðàç áà÷ó, ùî 
âè çîâñ³ì íå ðîç³áðàëèñÿ â ñè-
òóàö³¿…

Íà âèïàäîê çàãîñòðåííÿ êîí-
ôë³êòó ç îáîõ áîê³â çí³ìàëè 
ðîçìîâó íà â³äåî. Âîíà áóëà íà-
ïðóæåíà, àëå ìèðíà. Ñï³âðîçìîâ-
íèêè äîìîâèëèñÿ ïîãîâîðèòè ùå 
ðàç íà íåéòðàëüí³é òåðèòîð³¿.

— Ñòóäåíòè íå çíàþòü, ùî 
çåìë³ â Áîõîíèêàõ, ÿê³ äàëè 
ÀÒÎâöÿì, ìåí³ áåçïîñåðåäíüî, 
òàê ñàìî íàëåæàëè àãðîíîì³÷íî-
ìó óí³âåðñèòåòó, — ðîçïîâ³â ïîò³ì 
æóðíàë³ñòó ³íøèé ó÷àñíèê ÀÒÎ, 
ÿêèé áóâ íà ïðîòåñò³. — Àëå òàì 
Êàëåòíèê ùîñü íå òîðãóâàâñÿ…

— Òàì íå íàñò³ëüêè äîðîãà 
çåìëÿ, ÿê öÿ, — ãîâîðèòü æ³íêà 
ïîðó÷.

Свою розмову з полковником Каноніком Павло 
Довгань назвав дискусією. А діалог був напружений. 
За плечима у кожного стояли однодумці, готові 
відстоювати свою правду. Та сутички не сталося

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
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Після журналістського експе-
рименту відкрили кримінальне 
провадження та обіцяють не за-
крити «справи», що б не вияви-
лося у пакунку.
За словами начальника управ-
ління протидії наркозлочинності 
обласної поліції Ігоря Пайлика, 
схожа справа була в Чернівець-
кій області. Тамтешнім право-
охоронцям знадобилося півро-
ку, щоб задокументувати схему 
і встановити IP-адресу продавця.
Ще до журналістів, як дав зрозу-
міти Ігор Пайлик, його підлеглі 
замовляли закладки для пере-

вірки. Але поки експерти не ска-
зали, що у пакунках заборонена 
речовина — розслідування йде 
не на повну потужність.
— Почнемо ряд серйозних опе-
ративно-розшукових заходів, 
коли у нас буде рішення екс-
пертизи, — сказав керівник.
Якщо ж експерти не знайдуть 
у вилученому нічого забороне-
ного? Ігор Пайлик говорить, що 
тоді кримінальне провадження 
перекваліфікують на шахрай-
ство. Без наркотика йтиметься 
про інший злочин — обман з ко-
рисливою метою.

Що кажуть у поліції

«Сіль» — вулична назва мети-
лендіоксипіровалерону. Ще ва-
ріант «Хмара 9». Це синтетичний 
наркотик, що за консистенцію 
нагадує звичайну сіль. Має дію, 
схожу на амфетамінову чи ко-
каїнову, тільки у рази сильнішу.
На «сіль» підсідають діти через 
дешевизну і доступність. Укра-
їнські медики кілька років тому 
почали фіксувати отруєння «со-
лями» підлітків 13–14 років.
Ефект зомбі, галюцинації, па-
нічні атаки, постійна спрага, 
хаотична жестикуляція, блідість 
шкіри, розширення зіниць. Такі 
ознаки вживання «солі». Звика-
ють до неї після першої ж проби. 
Далі — психоз, і якщо не морг 
(самогубства у стані паніки), 
то дорога до божевільні.

Можливість придбати «сіль» че-
рез інтернет редакція RIA/20minut 
досліджувала чотири роки тому 
(«Нові вбивчі наркотики добира-
ються до Вінниці» за посиланням 
goo.gl/VrtMo5). Тоді цю речови-
ну рекламували через ВКонтакті, 
а замовлення приймали через 
«Аську». Вінницькі правоохорон-
ці знали про цю синтетику тільки 
з досвіду колег із інших регіонів. 
Тепер «сіль» є у Вінниці.
— Наркотики — це обійми смер-
ті. А такі наркотики, як «сіль для 
ванн», якщо вже беруть нас 
у свої обійми, то вже ніколи 
не випускають, — коментував 
тоді редакції Юрій Прокопен-
ко, який пережив залежність 
від наркотика та написав книгу 
про це.

Цей наркотик убиває мозок

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

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, ВАДИМ ПАВЛОВ, 
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (067)7857674

Íàë³ïêè ç êîíòàêòàìè íàðêî-
äèëåðà áà÷èëè â ð³çíèõ ì³êðî-
ðàéîíàõ ì³ñòà, íà ñòîâïàõ òà çà-
ãîðîæàõ. Íà íèõ çâåðíå óâàãó 
òîé, õòî çíàº, ùî «Ñ³ëü 24/7» — 
öå ñèíòåòè÷íèé íàðêîòèê. Éîãî 
ïðîïîíóþòü çàìîâëÿòè ÷åðåç 
«Òåëåãðàì». Â³ííè÷àíè ïèøóòü 
ó Ôåéñáóêó, ùî çðèâàþòü òàê³ 
íàë³ïêè, àáè ïðèïèíèòè ðîçïî-
âñþäæåííÿ íàðêîòèêà.

ßê ïðàöþº ñèñòåìà ïðîäàæó 
íàðêîòè÷íî¿ ñîë³, äîñë³äèëè 
æóðíàë³ñòè RIA/20minut.ua — 
çàìîâèëè ðå÷îâèíó ³ âèêëèêàëè 
ïîë³ö³þ íà «çàêëàäêó». Òàê ìè 
³í³ö³þâàëè ïîðóøåííÿ êðèì³-
íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â ðàìêàõ 
ÿêîãî ïðàâîîõîðîíö³ ìàþòü ïåðå-
â³ðèòè âì³ñò âèëó÷åíîãî çãîðòêà 
³ çíàéòè òèõ, õòî ðîçêëå¿â íàë³ïêè 
ïî Â³ííèö³.

Ñïåðøó, òðîõè ïîãóãëèâøè, 
ä³çíàºìîñÿ: ìåòèëåíä³îêñèï³ðî-
âàëåðîí (ìåäè÷íà íàçâà «ñîë³») 
âíåñëè äî ñïèñêó çàáîðîíåíèõ 
íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â ³ ïñèõîòðîï-
íèõ ðå÷îâèí ó 2010 ðîö³. Ó Â³-
ííèö³ ìîæíà êóïèòè çàáîðîíåíå 
ïðîñòî — ÷åðåç ïëàò³æíèé òåð-
ì³íàë.

Ïîòð³áåí ëèøå ³íòåðíåò, «Òåëå-
ãðàì», «Àéáîêñ» ³ 200 ãðèâåíü.

ЗАБОРОНЕНЕ — ДОСТУПНЕ. 
Áîò, àäðåñà ÿêîãî º íà îãîëî-
øåíí³-íàë³ïö³, ³íôîðìóº, ùî 
ó éîãî ìàãàçèí³ ìîæíà êóïèòè 
ôîòî êëàä³â ïðîäóêö³¿ ó ñâîºìó 
ì³ñò³. «Êëàä» — öå íàðêîòèê, 
ÿêèé çàðèâàþòü ó ð³çíèõ êóòî÷-
êàõ ì³ñòà.

«Âñå ïðàöþº â àâòîìàòè÷íî-
ìó ðåæèì³ 24 ãîäèíè íà äîáó. 
Çàêóïêà äîñòóïíà ó Ïîëòàâ³, 
²ëë³÷³âñüêó, Õåðñîí³, Ìèêîëàº-
â³, Îäåñ³ òà Â³ííèö³», — ïèøóòü 
íàðêîòîðãîâö³.

Âèáèðàºìî Â³ííèöþ, Ëåí³í-
ñüêèé ðàéîí. Áîò ïðîïîíóº îá-
ðàòè «äîçó». Íàéäåøåâøà — 200 
ãðèâåíü, íàéäîðîæ÷à — 600 ãðè-
âåíü çà 1 ãðàì.

Æóðíàë³ñòè RIA çàìîâèëè 
íàéäåøåâøó çàêëàäêó ³, çà ³í-
ñòðóêö³ºþ, îïëàòèëè ïîêóïêó. 
Íà òåëåôîí ïðèéøîâ êîä. Ââåëè 
éîãî â «Òåëåãðàì» — ³ áîò çà ê³ëü-
êà õâèëèí (!) ïðèñëàâ ôîòî çà-
êëàäêè.

ВІННИЧАН ПІДСАДЖУЮТЬ 
НА НАРКОТИК «СІЛЬ»
Контрольна закупівля  Наліпки 
з рекламою наркотиків кілька тижнів 
тому з’явились на вулицях Вінниці. 
Журналісти RIA/20minut.ua відслідкували, 
як працює система, замовивши речовину. 
Наркотики знайшли у клумбі на вулиці 
Порика. Що робить поліція?

Íà çí³ìêó — êëóìáà ç äåðå-
âîì, àäðåñà — Âàñèëÿ Ïîðèêà, 
2. ×åðâîíîþ êðàïêîþ ïîçíà÷åíå 
ì³ñöå, äå øóêàòè íàðêîòèê. Îä-
ðàçó ï³ñëÿ öüîãî âèðóøèëè òóäè 
³ ïîáà÷èëè, ùî çëî÷èíö³ çàëè-
øèëè «ñ³ëü» á³ëÿ âõîäó äî îô³ñó 
íîòàð³óñà, íåäàëåêî â³ä Íàóêîâî-
äîñë³äíîãî åêñïåðòíî-êðèì³íà-
ë³ñòè÷íîãî öåíòðó (ÍÄÊÖ). Æóð-
íàë³ñòè ëåãêî â³äêîïàëè ù³ëüíî 
îáìîòàíèé ³çîëÿö³éíîþ ñòð³÷êîþ 
çãîðòîê òî÷íî íà òîìó ì³ñö³, ÿêå 
ïîçíà÷åíå êðàïêîþ íà ôîòî. 
² îäðàçó âèêëèêàëè ïîë³ö³þ.

«ДЛЯ СЕБЕ ЗАМОВИЛИ?» Ï³â-
ãîäèíè äîâåëîñÿ ÷åêàòè ïîë³öåé-
ñüêèõ, õî÷à îô³ö³éíî ïàòðóëüí³ 
íàçèâàþòü ñâî¿ì ÷àñîì ïðèáóòòÿ 
íà âèêëèê 9–10 õâèëèí.

— Ó íàñ çàâàë ³ç âèêëèêàìè, 
áàãàòî òåðì³íîâèõ, — êàçàâ îäèí 
ç «êîï³â», ÿê³ ïðè¿õàëè íà âè-
êëèê. — Òåïåð ÷åêàòèìåìî ñë³ä-
÷î-îïåðàòèâíó ãðóïó òà åêñïåðòà.

ßê íå äèâíî, àëå â³í óïåðøå 
ïî÷óâ, ùî â³ííè÷àíàì â³äêðèòî 
ïðîïîíóþòü êóïèòè íàðêîòè÷íó 
ñ³ëü.

— Áóâ íà ñåñ³¿ äâà òèæí³, ìîæ-
ëèâî, ³íø³ êîëåãè ùîñü çíàþòü, — 
ñêàçàâ.

Ìèíóëî ùå õâèëèí 15 — ³ ïðè-
¿õàëà îïåðãðóïà. Ñï³âðîá³òíèêè 
Íàöïîë³ö³¿ ðîçäèâèëèñü, ÷è íå-
ìàº ïîáëèçó êàìåð ñïîñòåðåæåí-
íÿ, îïèòàëè ëþäåé ç íîòàð³àëü-
íîãî îô³ñó. ²ñòîð³þ ³ç çàêóïêîþ 
íàðêîòèê³â ÷åðåç ìåñåíäæåð òåæ 
ñëóõàëè çäèâîâàíî. Ïîò³ì óãîëîñ 
äóìàëè, ÿê æå öå òåïåð çíàéòè 
ê³íö³ â ³íòåðíåò³…

Ï³ñëÿ ñë³ä÷î-îïåðàòèâíî¿ ãðóïè 
ïðèéøîâ íà÷àëüíèê êàðíîãî ðîç-
øóêó Àíäð³é Äàìç³í, ÿêèé âèð³-
øèâ âçÿòè æóðíàë³ñò³â «íà ïîíò». 
Ê³ëüêà ðàç³â ïèòàâ, ÷è íå äëÿ ñåáå 
íàðêîòèêè êóïèëè. Ïîâîäèâ ñåáå, 
ÿê ïîãàíèé ïîë³öåéñüêèé ç ãîë-
ë³âóäñüêèõ ô³ëüì³â. À õîðîøîãî 
êîïà ïîðÿä íå áóëî. ²íø³ ïðàâî-
îõîðîíö³ ìîâ÷àëè.

Óãàìóâàâñÿ ãîëîâíèé îïåð 
ì³ñòà ëèøå òîä³, êîëè æóðíà-
ë³ñò ïîîá³öÿâ ïîäçâîíèòè éîãî 
íà÷àëüíèêó. Àíäð³é Äàìç³í çà-
ïèòàâ, ç ÿêî¿ ìè ãàçåòè, ³ ï³øîâ.

— Ó íüîãî òàêà ìàíåðà ðîç-
ìîâëÿòè, — êàæå ñë³ä÷à Ë³ë³ÿ Áà-
ëàê³ð. — Ó ëþäåé æå âîíà ð³çíà 
áóâàº. Ìè âæå çâèêëè.

Ìèíóëà ìàéæå ãîäèíà, ïîêè 
ïðè¿õàâ êðèì³íàë³ñò. Â³í âè-
ëó÷àâ çãîðòîê ³ç êëóìáè ç äâî-
ìà ïîíÿòèìè. À ñë³ä÷à ðîçêà-

çàëà, ùî â³ííèöüêèé ÍÄÊÖ 
çàâàíòàæåíèé çàìîâëåííÿìè, 
òîìó «ñ³ëü» â³äïðàâëÿòü íà åêñ-
ïåðòèçó äî Æèòîìèðà, àáî 
Õìåëüíèöüêîãî.

ДАВАЙТЕ РАЗОМ БОРОТИСЬ. 
Ïîêè ó ì³ñò³ º íàðêîòèêè, áó-
äåìî ç íèìè áîðîòèñü. Âè 
ç íàìè? Òîä³ ðîçêàæ³òü ïðî ëþ-
äåé, ÿê³ òîðãóþòü çàáîðîíåíèì, 
òà ïðî íàðêîïðèòîíè, ùî ïî-
ðó÷ ç âàøèì äîìîì. Äçâîí³òü 
æóðíàë³ñòàì çà òåëåôîíàìè 
(063)7383803 òà (097)8788788.

Æóðíàë³ñòè 
³í³ö³þâàëè â³äêðèòòÿ 
êðèì³íàëüíîãî 
ïðîâàäæåííÿ. Òåïåð 
ïîë³öåéñüê³ ìàþòü 
çíàéòè ïðîäàâö³â

Криміналіст зі слідчою оформляють протокол вилучення 
наркотиків. Понятих знайшли на вулиці
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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

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, (095)3700574

Êàëèí³âñüêà ãðîìàäà ñòàëà 
ïåðøîþ «ëàñò³âêîþ» íà Â³ííè÷-
÷èí³. Òóò îá’ºäíàëèñÿ â æîâòí³ 
2015 ðîêó. Äî ¿¿ ñêëàäó óâ³éøëè 
ï'ÿòü íàñåëåíèõ ïóíêò³â: ì³ñòî 
Êàëèí³âêà òà ñåëà Êàëèí³âêà-2, 
Ð³âíèííå, Ïðèëóöüêå ³ Äðóæåëþ-
á³âêà. Çàãàëîì, òóò æèâå ïîíàä 
20 òèñÿ÷ ëþäåé.

Ùî æ òàêå äåöåíòðàë³çàö³ÿ? 
ßêùî êîðîòêî, òî îäí³ºþ ç ö³ëåé 
ðåôîðìè º ô³íàíñîâî íåçàëåæí³ 
ãðîìàäè, ÿê³ çìîæóòü ñàìîñò³éíî 
óòðèìóâàòè äèòÿ÷³ ñàäêè ³ øêîëè, 
àìáóëàòîð³¿, áóäèíêè êóëüòóðè 
³ êëóáè, äîðîãè, ³íôðàñòðóêòóðó.

Çà äàíèìè â³ííèöüêîãî ðåã³î-
íàëüíîãî â³ää³ëåííÿ «Àñîö³àö³¿ 
ì³ñò Óêðà¿íè», íà êàï³òàëüíèé 
ðåìîíò äîð³ã âèä³ëèëè ç Äåðæ-
áþäæåòó 11 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. 
Íà ïåðâèííó ìåäèöèíó òà öåí-

òðàëüíó ðàéîííó ë³êàðíþ ãðîìàäà 
îòðèìàëà 12,4 ì³ëüéîíà ãðèâåíü 
ìåäè÷íî¿ ñóáâåíö³¿, ç âëàñíî¿ 
«êèøåí³» Êàëèí³âñüêà ÎÒÃ äàëà 
ïîíàä äâà ì³ëüéîíè ãðèâåíü. 
Ø³ñòü øê³ë â Êàëèí³âñüê³é ãðî-
ìàä³ îòðèìàëè 21 ì³ëüéîí ãðè-
âåíü ô³íàíñóâàííÿ. Ö³ âñ³ êîøòè 
íàä³øëè â áþäæåò ãðîìàäè íà 
2017 ð³ê (goo.gl/zsTjEO).

Àëå ÷è â³ä÷óëè ö³ çì³íè æèòåë³ 
ãðîìàäè? Ùîá öå ä³çíàòèñÿ, æóð-
íàë³ñòè RIA ïî¿õàëè â Êàëèí³âêó.

ГОЛОВНА ВУЛИЦЯ — ТРАСА. 
Ïðèáóâøè â Êàëèí³âêó, áóëî 
ñêëàäíî ñêàçàòè, ùî ìè â ì³ñò³. 
Øâèäøå öå íàãàäóâàëî ñåëèùå, 
÷åðåç ÿêå òÿãíåòüñÿ íåñê³í÷åííèé 
ïîò³ê àâòîìîá³ë³â ç Â³ííèö³ äî 
Áåðäè÷åâà ³ íàçàä. Äîðîãè â ì³ñò³ 
çäàëèñÿ äîáðèìè, à íà îêðåì³é 
ä³ëÿíö³ àâòîìàã³ñòðàë³ òðèâàâ 
ðåìîíò. Òà âñå æ, âèð³øèëè ïî-
ö³êàâèòèñÿ, ùî ç öüîãî ïðèâîäó 

ЯК ЖИВЕ КАЛИНІВКА ПІСЛЯ 
ОБ’ЄДНАННЯ В ГРОМАДУ?
Перша «ластівка»  У 2015 році Калинівка 
стала центром об’єднаної громади, 
де проживає понад 20 тисяч людей. За час 
реформи у місті покращилися дороги, 
з’явилася нова лікарня, відремонтували 
школи. Калинівчани розповіли RIA, 
як змінилося місто та чи стало краще

äóìàþòü ì³ñöåâ³.
— ß çîâñ³ì íå ïîì³òèëà, ùî 

äîðîãè ñòàëè êðàùèìè. Òðîõè 
ïîëÿïàëè — íà öüîìó âñå, — ðîç-
ïîâ³äàº âîä³é òàêñ³ Îëüãà. — Íå 
â³ðþ â îá'ºäíàí³ ãðîìàäè, àäæå 
êîæåí íàáèâàº ñâî¿ êèøåí³ ÿê 
ìîæå.

Îäíàê ëþäè ï³äêðåñëþâàëè, 
ùî áëàãîóñòð³é ì³ñòà çì³íèâñÿ. 
Íà ïèòàííÿ, ùî ñàìå ñòàëî êðà-
ùå, âîíè âêàçóâàëè íà íåâåëèêó 
àëåþ ç ëàâî÷êàìè, ë³õòàðÿìè òà 
âèìîùåíèìè êàìåíåì äîð³æêà-
ìè. Äî ðå÷³, ì³ñöåâ³ àëåºþ äóæå 
ïèøàþòüñÿ.

— ß ç ñåëà, àëå òóò áóâàþ êî-
æåí äåíü, òîìó ìîæó ñêàçàòè, ùî 
ïî áëàãîóñòðîþ Êàëèí³âêà ìîëî-
äåöü. Ç'ÿâèëîñÿ áàãàòî äîäàòêîâèõ 
ëàâîê, òðîòóàð³â, ñòàëî íàáàãàòî 
÷èñò³øå, — ðîçïîâ³äàº Ìàðèíà 
Ñàôðîíîâà. — À îñü ë³êàðíÿ — 
ñï³ðíå ïèòàííÿ. Ï³ñëÿ ðåìîíòó 
â í³é ñòàëî âñå êðàñèâî, àëå ñòàâ-
ëåííÿ äî ëþäåé íå çì³íèëîñÿ.  

Äèòèíà õâîð³ëà, à àìáóëàòîð³ÿ 
â ñåë³ áóëà çàêðèòà. Ìè ïðè¿õàëè 
â Êàëèí³âêó ç òåìïåðàòóðîþ ï³ä 
ñîðîê, àëå íàñ â³äìîâëÿëèñÿ ïðè-
éìàòè áåç íàïðàâëåííÿ ë³êàðÿ.

ЛІКАРНЯ — ПИТАННЯ СПІРНЕ. 
Öåíòð ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè ïðè 
Êàëèí³âñüê³é ÖÐË îòðèìàâ ô³-
íàíñóâàííÿ ïîíàä 12 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü. Çà ö³ ãðîø³ áóâ ïðîâå-
äåíèé êàïðåìîíò ³ êóïèëè ìå-
äîáëàäíàííÿ. Ëþäè îòðèìóþòü 
ïîñëóãè ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ áåç-
êîøòîâíî.

— Öå âäàëîñÿ çðîáèòè çàâäÿ-
êè îá'ºäíàí³é ãðîìàä³, ÿêà äàëà 
âåëèêèé ô³íàíñîâèé ïîøòîâõ. 
Ç äåðæáþäæåòó ìè îòðèìàëè 
5,6 ì³ëüéîíà ãðèâåíü, à Êàëè-
í³âñüêà ì³ñüêðàäà äîäàëà ùå 3,5 
ì³ëüéîíà ãðèâåíü,  — ðîçïîâ³äàº 
ãîëîâíèé ë³êàð Öåíòðó ñ³ìåéíî¿ 
ìåäèöèíè Îëåêñàíäð Ìàêåäîí-
ñüêèé.  — Ìåäñåñòðè äîäàòêîâî 
îòðèìóþòü 700 ãðèâåíü, ë³êàð³ 
1000–1500 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü. 
Çà öèì ñòèìóëþâàííÿì ñòîÿòü 
ïîêàçíèêè, â³ä ÿêèõ çàëåæèòü 
çäîðîâ’ÿ ëþäåé.

Çà ñëîâàìè Ìàêåäîíñüêîãî, íà 
áàç³ Öåíòðó º êàá³íåòè ÷îëîâ³÷î¿ 
òà æ³íî÷î¿ ìåäèöèíè. ² ò³ëüêè 
ï³ñëÿ öüîãî ïàö³ºíòè ïîòðàïëÿ-
þòü äî ë³êàðÿ, ÿêèé àáî ä³àãíîñ-
òóº õâîðîáó, àáî äàº íàïðàâëåííÿ 
äî ³íøîãî ñïåö³àë³ñòà.

Íàñê³ëüêè çì³íèëàñÿ ÿê³ñòü 

Ó Êàëèí³âö³ ï³ñëÿ 
îá`ºäíàííÿ çàéíÿëèñÿ 
äîðîãàìè, ë³êàðíÿìè 
òà øêîëàìè. Ëþäè 
ñêàçàëè, ùî íå âñå 
âäàºòüñÿ ãàðíî

ЛЮДМИЛА 
ГРАБОВА, ГОЛОВА 
МАЙДАНСЬКОЇ 
СІЛЬРАДИ

— Людей пе-
р е к о н у ю т ь 
об’єднатися не 

більші цифри в бюджеті, а за-
асфальтовані вулиці, освітлен-
ня, відремонтовані школи. Це 
мешканці нашого села поба-
чили в Якушинцях і таке саме 

захотіли в себе. Але для того 
щоб об’єднатися, нам не виста-
чає інформаційного супроводу. 
Ми отримуємо інформацію про 
особливості об’єднання гро-
мад від громадських активіс-
тів. Але ж реформа державна. 
Нам потрібна допомога в роз-
рахунку бюджету, стратегічному 
плануванні. На жаль, від дер-
жави ми таких консультацій не 
отримуємо.

Потрібно більше розповідати про об’єднання

АНДРІЙ КАВУНЕЦЬ, 
ЕКСПЕРТ 
З ВІННИЦЬКОГО 
ВІДДІЛЕННЯ 
«АСОЦІАЦЇЇ МІСТ 
УКРАЇНИ»

—  Р е ф о р -
ма децентралізації влади та 
об’єднання громад продо-
вжується вже досить довго. 
У законі від 1 квітня 2014 року 
було вказано, що всі громади 
в Україні мають об’єднатися 
до кінця 2014 року. Але за-
раз закінчується квітень 2017 
року, тому на ці строки можна 

дивитися тільки з посмішкою. 
Вважаю, що рано чи пізно усі 
громади об’єднаються по Укра-
їні. І що буде далі? Потрібна 
адміністративно-територіаль-
на реформа, оскільки в деяких 
областях територія об’єднаних 
громад повністю дублює тери-
торію існуючих районів. І на цій 
території виконують однакові 
функції райвлада, міськвлада 
та влада в ОТГ. Реформування 
об’єднаних громад має завер-
шитися адміністративно-тери-
торіальною реформою повсюд-
но, по всій Україні.

Далі має бути адміністративна реформа

ОБ’ЄДНАНІ ГРОМАДИ 
ВІННИЧЧИНИ 
ТА ЇХ СТАТКИ

ðîáîòè â Öåíòð³ ñ³ìåéíî¿ ìåäè-
öèíè, ìè ä³çíàëèñÿ ó ïàö³ºíò³â, 
ÿê³ íà òîé ìîìåíò â íüîìó çíà-
õîäèëèñÿ.

— Íå äóæå ÷àñòî áóâàþ â ë³-
êàðí³, àëå òå, ùî çðîáèëè ðåìîíò, 
ïîì³òíî, — ãîâîðèòü Ñâ³òëàíà. — 
Ìè çàêð³ïëåí³ çà îäíèì ë³êàðåì 
³ òå, ÿê â³í íàäàº ïîñëóãè — íàì 
ïîäîáàºòüñÿ.

«СТОЛИЧНІ» ШКОЛИ У КАЛИ-
НІВЦІ. Íà óòðèìàíí³ ãðîìàäè 
ï’ÿòü ì³ñüêèõ òà îäíà ñ³ëüñüêà 
øêîëà. Ìè â³äâ³äàëè çàãàëüíî-
îñâ³òíþ øêîëó ¹ 1, ùî çíàõî-
äèòüñÿ ìàéæå â öåíòð³ ì³ñòà.

Êîëè îãëÿäàëè ïðèì³ùåííÿ, 
ñêëàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî äåÿê³ 
â³ííèöüê³ øêîëè ³ ïîðÿä íå ñòî-
ÿòü ³ç Êàëèí³âñüêîþ ÇÎØ ¹ 1. 
Ó êàá³íåòàõ çàêëàäó º ïëàçìîâ³ 
òåëåâ³çîðè òà ³íòåðíåò, çðîáëåíèé 
ðåìîíò, âñòàíîâëåí³ íîâ³ ìåáë³, 
à ê³ëüêà êëàñ³â îáëàøòîâàí³ ïðî-
åêòîðàìè.

— Çà öåé ÷àñ ìè âæå â³ä÷óëè 
çì³íè, — ðîçïîâ³äàº çàñòóïíèê 

äèðåêòîðà øêîëè ¹ 1 Ìàðèíà 
Ëóê'ÿí÷óê. — Íàøå ïîäâ³ð’ÿ áóëî 
çðîáëåíå ñàìå çà ñïðèÿííÿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè òà ¿¿ ô³íàíñóâàííÿ. Çàðàç 
ðåìîíòóºòüñÿ äàõ â ïî÷àòêîâ³é 
øêîë³ ³ çðîáëåíèé ðåìîíò ñõîäî-
âèõ ìàðø³â.

Çà ñëîâàìè àäì³í³ñòðàö³¿ çàêëà-
äó, ó øêîë³ âçàãàë³ íåìàº áàòü-
ê³âñüêîãî ôîíäó, êóäè á çáèðàëè 
êîøòè íà ðåìîíòè.

— Õàð÷óâàííÿ ó÷í³â â³äáóâà-
ºòüñÿ çà äåðæàâí³ òà ì³ñüê³ êî-
øòè. Òàêîæ ðåìîíò, ïðèäáàííÿ 
ï³äðó÷íèê³â òà ³íø³ ïîòðåáè ô³-
íàíñóþòüñÿ ç êîøò³â ì³ñòà. Íî-
âèé øê³ëüíèé àâòîáóñ ïðèâîçèòü 
òà çàáèðàº ä³òåé ç ïðèëåãëèõ ñ³ë. 
Äëÿ ó÷í³â øêîëè â³í áåçêîøòîâ-
íèé, — ðîçïîâ³ëà Ëóê’ÿí÷óê.

Калинівська

Студенянська

Барська

Джулинська

Вороновицька

Сокиринецька

Северинівська

Іллінецька

Дашівська

Немирівська

Ковалівська

Мельниківська

Райгородська

Ситковецька

Оратівська

Тульчинська

Шпиківська

Томашпільська

Вапнярська

Жданівська

Бабчинецька

   20 673

                                      3247

            16 912

                                 6153

                          8856

                                     3773

                                   4560

          18161

                            8723

              15671

                                  5278

                                         1536

                                      3106

                                      2956

                                   4520

  21863

                                   4494

                              7587

                            8364

                                   4418

                                      3029

                                       112,3

    17,3

                              86,4

      25,4

          34,7

   15,9

                 52,4

                                         115,8

            41,1

                               88,08

     21,3

7,1

 11,7

  12,5

       25,6

                                       110,7

    17,8

              45,9

          36,2

     21,6

   16,5
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Джерело: Департамент фінансів, департамент міжнародного співробітництва та регіонального 
розвитку Вінницької ОДА. Інформація станом на 29 березня 2017 року.
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ДМИТРО 
НАУМЕНКО, 
АНАЛІТИК 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
КАМПАНІЇ 
«СИЛЬНІШІ 
РАЗОМ»

— У будь-якому випадку монети-
зація субсидій на рівні споживача 
дає йому змогу скоротити витрати 
і «злізти з голки державної під-
тримки». Мотивацією до витрати 
коштів саме на енергоефективні 
заходи стане нестабільність україн-

ських реалій та обсягів соціальних 
норм. Адже сьогодні ти субсидент 
— а завтра вже ні. Один раз модер-
нізувавши своє житло — ти змен-
шуєш рахунки і оплату надовго. 
Однак при найоптимістичніших 
розкладах повна монетизація 
субсидій на рівні споживача відбу-
деться через два-три роки. А перед 
цим треба налагодити багато про-
цесів, вирішити документально-
бюрократичні проблеми, відкрити 
персональні рахунки, запровадити 
реєстр субсидентів тощо.

Споживачу — гроші та право їх витрачати

Кабмін прийняв нові норми на 
опалення. Субсидія покрива-
тиме лише п’ять кубів газу на 
квадратний метр житла. На-
приклад, у квартирі площею 70 
квадратів минулої зими сім’я 
спалювала 385 кубів газу, що 
покривала субсидія. Наступної 
зими, при тому ж споживанні, 
субсидія покриватиме вже 350 
кубів. За 35 кубів газу треба за-
платити 240 гривень.
У квартирі з центральним опа-
ленням субсидія покриватиме 
замість 3,8 гігакалорії вже три 
гігакалорії тепла. При тому ж 
споживанні, сім’я має сплати-
ти за 0,8 гігакалорії зі свого 
бюджету. Зараз це коштує за 
тарифами «Вінницяміськте-

плоенерго» приблизно 900 
гривень (goo.gl/ijeChB).
Кабмін переглянув тривалість 
опалювального сезону. Тим, 
хто має індивідуальне опален-
ня, опалювальний сезон скоро-
тили на один місяць. «Знижку» 
нараховуватимуть з 15 жовтня 
по 15 квітня.
Є і хороша новина. Субсидія 
на опалення призначається 
на певну площу. Раніше нара-
ховували сусбидію лише на 49 
квадратних метрів, а за решту 
платили. Відтепер для непра-
цездатних осіб максимальну 
площу житла, що покриває 
субсидія, збільшили до 75 
квадратних метрів на людину 
(goo.gl/IpgSoK).

Нові норми в субсидії

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(095)3700574

Óðÿä çì³íèâ 
ïîñòàíîâó ¹ 848 

«Ïðî ñïðîùåííÿ ïîðÿäêó íàäàí-
íÿ íàñåëåííþ ñóáñèä³é». Íîâ³ 
ïðàâèëà â íàðàõóâàíí³ ñóáñèä³é 
ïî÷èíàþòü ä³ÿòè âæå ç 1 òðàâíÿ 
öüîãî ðîêó.

Êð³ì çì³íè ñîö³àëüíèõ íîðì 
òà ïðàâèë íàðàõóâàííÿ ñóáñèä³é 
íà îïàëþâàëüíèé ïåð³îä (goo.gl/
qteYaq), Êàáì³í çàòâåðäèâ ïîðÿ-
äîê ìîíåòèçàö³¿ ñóáñèä³é.

— Öå ïåðøèé êðîê ìîíå-
òèçàö³¿ (ñóáñèä³é), — çàÿâèâ íà 
çàñ³äàíí³ óðÿäó 26 êâ³òíÿ â³öå-
ïðåì'ºð Ïàâëî Ðîçåíêî.

ßê öå áóäå ïðàöþâàòè? ßêùî 
êîðîòêî, òî ìîíåòèçàö³ÿ áóäå 
ëèøå äëÿ îòðèìóâà÷³â ñóáñèä³é, 
ùî ìàþòü ³íäèâ³äóàëüíå îïàëåí-
íÿ. Äî 1 âåðåñíÿ ¿ì ïîâåðíóòü 
êîøòè çà 100 êóá³â ãàçó àáî çà 
150 ê³ëîâàò ñâ³òëà (ÿêùî ä³ì ìàº 
åëåêòðè÷íå îïàëåííÿ). Ïðî áà-
æàííÿ îòðèìàòè ãðîø³ ç ñóáñèä³¿ 
òðåáà áóäå ïèñàòè çàÿâó â îðãàí 
ñîöçàõèñòó. Ãðîø³ äàâàòèìóòü 
ó â³ää³ëåííÿõ «Óêðïîøòè» àáî 
ïåðåðàõîâóâàòèìóòü íà áàí-
ê³âñüêèé ðàõóíîê îòðèìóâà÷à 
ñóáñèä³é.

СИСТЕМА ПОСТІЙНО ЗМІНЮ-
ЄТЬСЯ. Ó Â³ííèö³ ìåõàí³çì ïðè-
çíà÷åííÿ ñóáñèä³¿ ñïðîùåíî ùå 
ç 2007 ðîêó, à íà äåðæàâíîìó ð³â-
í³ öå ïèòàííÿ áóëî âðåãóëüîâàíå 
ç òðàâíÿ 2015 ðîêó. Çà ñëîâàìè 
íà÷àëüíèö³ â³ää³ëó êîíòðîëþ 

çà ïðàâèëüí³ñòþ ïðèçíà÷åííÿ, 
ïåðåðàõóíêó ³ âèïëàòè àäðåñíèõ 
äåðæàâíèõ ñîö³àëüíèõ äîïîìîã 
³ ïåíñ³é äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè Â³êòîð³¿ Êîðñóí, ïðî-
òÿãîì 2016 ðîêó ê³ëüê³ñòü îòðè-
ìóâà÷³â ñóáñèä³é çá³ëüøèëàñÿ íà 
20 òèñÿ÷.

— Çàðàç ñóáñèä³þ îôîðìèòè 
íàáàãàòî ïðîñò³øå: ïîòð³áíî çà-
ïîâíèòè çàÿâó òà äåêëàðàö³þ. 
Ó Â³ííèö³ öå ìîæíà çðîáèòè 
ùå ïðîñò³øå: ðàçîì ç ôàõ³âöåì 
â «Ïðîçîðîìó îô³ñ³» çàïîâíè-
òè äîêóìåíòè àáî íàä³ñëàòè ¿õ 
ïîøòîþ ðåêîìåíäîâàíèì ëèñ-
òîì, — ñêàçàëà Êîðñóí. — Ñóáñè-
ä³ÿ áåçïîâîðîòíî ïðèçíà÷àºòüñÿ 
ç ì³ñÿöÿ çâåðíåííÿ äî çàê³í÷åííÿ 
îïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó, àëå íå 
á³ëüøå í³æ íà 12 ì³ñÿö³â. Àâòî-
ìàòè÷íî âîíà ïåðåðàõîâóºòüñÿ íà 
íàñòóïíèé òåðì³í âæå áåç äîäàò-
êîâèõ çàÿâ.

Ïèòàºìî, à ÿê ïåðåâ³ðÿþòü äî-
ñòîâ³ðí³ñòü äåêëàðàö³é òà çàÿâ â³ä 
â³ííè÷àí?

— Â³ä Ì³íô³íó Óêðà¿íè íàä-
õîäèëè ñïèñêè îñ³á, ÿê³ çä³éñíè-
ëè êóï³âëþ àáî ñïëàòèëè ïîñëóãó 
íà ñóìó, ÿêà ïåðåâèùóº 50 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü ðàçîâî. Ìè ïåðåâ³ðÿëè 
öèõ îñ³á ïî ñïèñêó îòðèìóâà-
÷³â ñóáñèä³é òà äèâèëèñÿ — ÷è º 
âêàçàíà ³íôîðìàö³ÿ ó ñïðàâ³, — 
êàæå êåð³âíèöÿ â³ää³ëó êîíòðîëþ 
Â³êòîð³ÿ Êîðñóí. — ßêùî áóëî 
ïðàâîïîðóøåííÿ, òî ñóáñèä³ÿ 
ïðèïèíÿºòüñÿ ç ì³ñÿöÿ, êîëè 
âîíî áóëî âèÿâëåíå. Çà ïåð³îä, 
êîëè ëþäèíà íå ìàëà ïðàâà íà 
äåðæäîïîìîãó, âèñòàâëÿºòüñÿ 
ïåðåïëàòà.

СУБСИДІЮ ДАВАТИМУТЬ 
ГРОШИМА. ЩО ЗМІНИЛОСЯ?
Комуналка  До вересня 2017 року 
субсидії почнуть виплачувати «на руки». 
Але це буде лише частина від переплати, 
яку вдалося накопичити протягом 
опалювального сезону. І щоб отримати гроші 
за субсидію, потрібно написати заяву в орган 
соцзахисту. Скільки можна отримати?

ПІДПРИЄМСТВА ЗА МОНЕТИЗА-
ЦІЮ. Ðàí³øå â Êàáì³í³ êàçàëè, 
ùî ìîíåòèçàö³ÿ ñóáñèä³é áóäå 
â äâà åòàïè. Çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà 
ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó Ãåííà-
ä³ÿ Çóáêà, ñïî÷àòêó «æèâ³» ãðîø³ 
îòðèìàþòü âèðîáíèêè êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã, à ïîò³ì ïåðåâåäóòü 
ñèñòåìó íà êîíêðåòíîãî ñïîæè-
âà÷à (goo.gl/khs0OY)

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, ï³äïðèºìñòâà-
âèðîáíèêè åíåðã³¿ íå îòðèìóþòü 
âñ³ êîøòè â³ä äåðæàâè. Ó îïà-
ëþâàëüíèé ñåçîí ñóáñèä³¿ íà ãàç 
ìàþòü 267,5 òèñÿ÷³ æèòåë³â Â³-
ííè÷÷èíè. Çà íèõ äåðæàâà ìàº 
ïëàòèòè êîìïàí³¿ «Â³ííèöÿãàç» 
450 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ùîì³ñÿöÿ.

— Ñóáñèä³¿ äëÿ íàñ — öå ïðî-
òîêîëè. Â³ä óïðàâë³ííÿ ñîö-
çàõèñòó íàäõîäèòü ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî ñóìó ñóáñèä³é òà ê³ëüê³ñòü ¿¿ 
îòðèìóâà÷³â. Àêòè ïåðåäàºìî íà 
«Íàôòîãàç», à ïîò³ì îòðèìóºìî 
ãðîø³ ç Äåðæáþäæåòó, — ðîçïîâ³-
äàº ðå÷íèöÿ «Â³ííèöÿãàç» Îêñà-
íà Ïîë³ùóê. — Àëå çáåð³ãàºòüñÿ 
òåíäåö³ÿ, ùî çàáîðãîâàíí³ñòü ïî 
ñóáñèä³ÿõ â³ä äåðæàâè øâèäøå 
íàêîïè÷óºòüñÿ, í³æ ë³êâ³äîâóºòü-
ñÿ. Áîðã ïî ñóáñèä³ÿõ ñêëàäàº 1,2 
ì³ëüÿðäà ãðèâåíü.

Ðàçîì ç òèì, ³äåþ ìîíåòèçàö³¿ 
ó ãàçîâ³é êîìïàí³¿ ï³äòðèìóþòü. 
Çà ñëîâàìè ðå÷íèêà ï³äïðèºì-
ñòâà Îêñàíè Ïîë³ùóê, öå áóäå 
äîäàòêîâèé ðåñóðñ íà ìîäåðí³çà-
ö³þ ìåðåæ òà íà âèïëàòè çàðïëàò 
ìàéæå äâîì òèñÿ÷àì ïðàö³âíèê³â.

Íà â³äì³íó â³ä ãàçîâî¿ êîìïà-
í³¿, ãðîø³ çà îòðèìóâà÷³â ñóáñèä³é 
äî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî» íàä-
õîäÿòü â÷àñíî. Çà ìèíóëèé îïà-
ëþâàëüíèé ïåð³îä íà 41 òèñÿ÷ó 
â³ííè÷àí-ñóáñèäåíò³â íàðàõóâàëè 
267 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

 — Âèêîðèñòîâóâàòè ö³ êîøòè 
ìîæíà ò³ëüêè íà ñïëàòó åíåðãî-
ðåñóðñ³â, ùî âêàçàíî â ïîñòàíîâ³ 
Êàáì³íó ¹ 20 (goo.gl/fDrnYI), — 
ðîçïîâ³äàº ðå÷íèöÿ òåïëîâèê³â 
Þë³ÿ Ïåòðèøåíà. — À ÿêùî á 
áóëà ìîíåòèçàö³ÿ, òî ìè âèêîðèñ-
òîâóâàëè á ãðîø³ é íà ãîñïîäàð÷ó 
ä³ÿëüí³ñòü, ìîäåðí³çàö³þ ìåðåæ.

Ãðîø³ äàâàòèìóòü 
òèì, õòî ìàº 
³íäèâ³äóàëüíå 
îïàëåííÿ. Ó Êàáì³í³ 
êàæóòü, ùî öå ò³ëüêè 
«ïåðøèé êðîê»

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

ЯК ЗМІНЮВАЛАСЯ КІЛЬКІСТЬ 
ОТРИМУВАЧІВ СУБСИДІЙ У ВІННИЦІ

МОНЕТИЗАЦІЯ СУБСИДІЙ. ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

ДЛЯ ГАЗОВОГО 
ОПАЛЕННЯ

за 100 кубів газу

690 грн 
отримають готівкою

ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО 
ОПАЛЕННЯ

за 150 кіловат/годин

252 грн 
отримають готівкою

ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ОПАЛЕННЯ

немає механізму 
монетизації.

Усю переплату 
повернуть до бюджету

2014 2015 2016

2014             2015 2016

27 507

277 474 584

57 851
75 104

Кількість отримувачів

Середній розмір субсидій, грн/місяць

Джерело інформації: Департамент соцполітики Вінницької міськради

Джерело: постанова Кабміну № 300 (goo.gl/IpgSoK)

Дані за 2017 рік неповні. 
За опалювальний період 
субсидію отримували 
78 599 вінничан

Середній розмір — 1678 грн 
(інформація на 20 квітня).
На літній період 2017 року 
кількість субсидій та їх 
розмір скоротиться

Якщо є переплата по субсидії, то частину від неї 
можна отримати до 1 вересня 2017 року

Залишок від переплати — 
повернуть до Держбюджету

ÊÎÌÓÍÀËÊÀ
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Фермер Олександр Джига не 
проти поділитися технологією 
створення трюфельної план-
тації.
Перша технологія полягає у ви-
садці інокульованих («зараже-
них» спорами трюфеля — авт.) 
саджанців дерев в піщано-гли-
нисті грунти, де багато таких 
елементів як сірка, залізо і каль-
цій, а також органічних залишків 
рослин, які добре прогріваються 
сонцем.
Другий варіант полягає в тому, 
що «активовані» спори доро-
гоцінного гриба інокулюються 
(висаджуються) на вже існуючі 
плантації дерев, які стануть «до-

мом» для трюфеля. При цьому 
їх попередньо стерилізують 
і збагачують спеціальними мі-
кроелементами і стимулятора-
ми для приживлення мікоризи 
(симбіоз, сполучення гриба 
з деревами — авт.).
— Найдорожчий — Пьємонт-
ський трюфель. Його мінімаль-
на ціна — 2000 євро. Це означає, 
що за 20 років він дасть прибу-
ток власнику плантації в розмірі 
350 900 євро. Тобто виходить 
17 545 євро на рік з одного гек-
тара! При цьому враховуйте ще 
урожай горіха, в кореневій систе-
мі якого ростуть трюфелі, — підра-
ховує фермер Олександр Джига.

Як зростити трюфель самому?

Учився у Вінницькому аграрно-
му університеті. Після навчання 
працював у британській агро-
компанії Haygrove (goo.gl/
riqN4e), де пройшов стажуван-
ня. Повернувся у Вінницю, знову 
почав працювати на батьківській 
фермі. Деякий час був регіо-
нальним менеджером по про-

дажах насіння овочів у компанії 
«Владам-Юг» (goo.gl/Re0vHK). 
Згодом створив власний бізнес 
— Sunberry Ukraine — вінницьку 
компанію, що допомагає ферме-
рам консультаціями та органіч-
ними добривами. Свою продук-
цію вони продають невеликим 
господарствам.

Хто такий Олександр Джига?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(095)3700574

Îëåêñàíäð Äæè-
ãà ç þíèõ ðîê³â 

çàéìàºòüñÿ ôåðìåðñòâîì. Äëÿ 
íüîãî — öå ñ³ìåéíà ñïðàâà. Éîãî 
ïðàä³ä áóâ ôåðìåðîì, ä³ä ë³ñíè-
êîì, áàòüêî ôåðìåð, ³ â³í ôåð-
ìåð. Ìàº ãîñïîäàðñòâî ïëîùåþ 
20 ãåêòàð³â ó ñåë³ Âàñèëüê³âêà, 
ùî â Òèâð³âñüêîìó ðàéîí³.

Ó ìèíóëîìó ðîö³ Îëåêñàíäð 
Äæèãà íà 1,5 ãåêòàðà çåìë³ çðîáèâ 
òðþôåëüíó ôåðìó, ÿêà äàñòü ïåð-
øèé óðîæàé ÷åðåç ÷îòèðè ðîêè.

Æóðíàë³ñò ïîñï³ëêóâàâñÿ 
ç ôåðìåðîì òà ä³çíàâñÿ, çâ³äêè 
ç’ÿâèëèñÿ ³äåÿ âèðîùóâàòè òðþ-
ôåë³, ÷îìó öåé äåë³êàòåñ ï³ä çàáî-
ðîíîþ òà ÷è âèã³äíî âçàãàë³ ìàòè 
òðþôåëüíó ôåðìó â íàø³é êðà¿í³?

ßê âèð³øèëè ñòâîðèòè òðþôåëü-
íó ôåðìó?

— Òðþôåëåì çàéíÿâñÿ ñïîí-
òàííî. Ì³é òîâàðèø, Âîëîäÿ 
Á³ëêî, ðîçïîâ³äàâ ïðî òðþôåë³. 
Â³í êàçàâ, ùî öå íàéäîðîæ÷èé 
ãðèá ó ñâ³ò³, âèðîùóºòüñÿ â ²òàë³¿, 
Ôðàíö³¿, Àìåðèö³. Ïîêàçàâ ôîòî-
ãðàô³¿, à ÿ âï³çíàþ ãðèá «âîëîâå 
ñåðöå», ÿêå ç äèòèíñòâà çáèðàâ 
ó äóáîâîìó ãàþ, ùî íåäàëåêî 
â³ä íàñ. Ïîáèëèñÿ îá çàêëàä, 
ùî «âîëîâå ñåðöå» ³ º òðþôåëåì. 

Çíàéøëè ó íàñ öå «âîëîâå ñåð-
öå», ïîð³âíÿëè ç ôîòîãðàô³ÿìè, 
çðîáèëè íàâ³òü àíàë³ç ó ðîçð³ç³. 
Ä³éñíî, öå òðþôåëü. ² â ìåíå âè-
íèêëî áàæàííÿ ¿õ âèðîùóâàòè 
â ñåáå, íà ôåðì³.

Âè êàçàëè, ùî öåé ãðèá ðîñ-
òå ó Ôðàíö³¿, ²òàë³¿. ßê æå â³í 
ç'ÿâèâñÿ â Óêðà¿í³?

— Ç’ÿâèâñÿ ó íàøîìó ðåã³îí³ 
ïîíàä 220 ðîê³â òîìó. Ðîñ³éñüêèé 
ïîëêîâîäåöü Ñóâîðîâ ï³ñëÿ â³é-
ñüêîâèõ ïîõîä³â ó ªâðîïó, ä³çíà-
âñÿ ïðî êóëüòóðó ñïîæèâàííÿ 
òðþôåëÿ. ² â³éñüêîâ³ íà÷àëüíèêè 
çàõîò³ëè âèðîùóâàòè öå ³ â ñâî¿õ 
êðàÿõ: âçÿëè äåðåâà, ùî áóëè ³í-
ô³êîâàí³ ñïîðàìè ãðèáà òà íà Â³-
ííè÷÷èí³ âèñàäèëè äóáîâèé ãàé. 
À ùîá ë³ñíè÷èì íå ãîâîðèòè, ùî 
öå òàêå òà ñê³ëüêè ãðèá êîøòóº, 
ñêàçàëè, ùî «âîëîâå ñåðöå», ¿ñ-
ò³âíèé ãðèá. Âèÿâëÿºòüñÿ, ÿ ç äè-
òèíñòâà òðþôåë³ â³äðàìè ¿â. À ìè 
éîãî ùå ñìàæèëè, ó âàðåíèêè ÿê 
íà÷èíêó äîäàâàëè.

Îòæå, âè âèð³øèëè âèðîñòè-
òè òðþôåëü íà ñâî¿é ôåðì³. ßê³ 
òðóäíîù³?

— Íå çíàâ, ÿê æå âèðîùóâàòè 
öåé ãðèá. ²òàë³éñüêà òåõíîëîã³ÿ 
êóëüòèâàö³¿ òðþôåë³â êîøòóº òè-
ñÿ÷³ äîëàð³â. À ÷è äàñòü âîíà ñâ³é 
ðåçóëüòàò íà óêðà¿íñüêîìó ãðóíò³? 
Òîìó ï³øîâ ³íøèì øëÿõîì: âçÿâ 
ãðóíò ó òîìó äóáîâîìó ãàþ, ùî 

НАВЧИВСЯ ВИРОЩУВАТИ ТРЮФЕЛІ, 
ЯКІ КОШТУЮТЬ ВІД 300 ЄВРО ЗА КІЛО
Бізнес на грибах  Вінничанин 
Олександр Джига у дитинстві їв вареники 
з трюфелями. Він не дитина президента, 
а фермер, що знайшов плантації 
заморських делікатесів у нас, на Вінниччині. 
І тепер 30-річний чоловік хоче зробити на 
цьому бізнес. Через кілька років планує 
зібрати перший урожай грибів, які коштують 
від 300 євро (8,5 тисячі гривень) за кілограм

âèñàäèâ Ñóâîðîâ, òà ùå â ê³ëüêîõ 
ì³ñöÿõ. Ïîð³âíÿâ ç âëàñòèâîñòÿ-
ìè çåìë³ íà ñâî¿é ôåðì³ òà äî-
äàâ òèõ ìàêðî- òà ì³êðîåëåìåíò³â 
³ õ³ì³÷íèõ ñïîëóê, ÿêèõ íå âèñòà-
÷àëî. À ñïîñîáè, ÿê ïðàâèëüíî 
âèðîùóâàòè äåðåâà ç òðþôåëåì 
çíàéøîâ ó äîðåâîëþö³éí³é êíèç³, 
1812 ðîêó. Âèÿâëÿºòüñÿ, Ðîñ³é-
ñüêà ³ìïåð³ÿ åêñïîðòóâàëà òîííè 
òðþôåë³â ó Ôðàíö³þ. À äåë³êà-
òåñè âèñàäèëè äâà ñòîð³÷÷ÿ òîìó 
â Ï³ùàíñüêîìó, ßìï³ëüñüêîìó, 
Êðèæîï³ëüñüêîìó ðàéîíàõ Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³ òà íà òåðèòîð³¿ 
Áåññàðàá³¿.

² òåïåð âè çíàºòå òåõíîëîã³þ òà 
âæå «çàñ³ÿëè» çåìëþ ãðèáàìè?

— Ó ìèíóëîìó ðîö³ ìè çà-
êëàëè íà 1,5 ãåêòàðà ôåðìè. Öå 
ïðèáëèçíî 150 äåðåâ, ó êîð³ííÿõ 
ÿêèõ áóäå ðîñòè ãðèá. ×åðåç ÷î-
òèðè ðîêè îòðèìàºìî ïåðøèé 
óðîæàé. Âåëèêà ïðîáëåìà — öå 
éîãî ïðîäàæ. Îñê³ëüêè òðþôåëü 
çàíåñåíèé ó ×åðâîíó êíèãó, òî 
â Óêðà¿í³ ôóíêö³îíóº ëèøå ÷îð-
íèé ðèíîê. Íå õî÷ó ïðàöþâà-
òè íåëåãàëüíî, òîìó äîìîâèâñÿ 
ç ³òàë³éöÿìè, ùîá âîíè ïðîäàëè 
íàì ñâî¿ äåðåâà ç òðþôåëÿìè. Öå 
äîðîãî, àëå âñÿ ïðîäóêö³ÿ áóäå 
ñåðòèô³êîâàíà òà ìàòèìå ë³öåí-
ç³þ äëÿ ïðîäàæó ÿê â Óêðà¿í³, òàê 
³ çà êîðäîí.

Òîáòî, áóäå ïðîìèñëîâå âèðîá-
íèöòâî òðþôåë³â â Óêðà¿í³. À ÿêèé 
î÷³êóºòå âðîæàé?

— Ó öüîìó ðîö³ áóäåìî äè-
âèòèñÿ, ÷è ïðèæèâñÿ òðþôåëü 
íà ôåðì³. À ïëîäè áóäóòü íà 
ï’ÿòèé ð³ê, òîáòî ÷åðåç ÷îòèðè 
ðîêè. Ñê³ëüêè áóäå óðîæàþ? Ïåð-
øèé óðîæàé ìîæå áóòè äî ï'ÿòè 
ê³ëîãðàì³â. Òàê, ö³íà òðþôåëÿ 
âåëèêà — äî 3 000 ºâðî çà ê³ëî-
ãðàì. Àëå ðåñòîðàòîð íå â³çüìå 
ìàë³ ïëîäè. Ïðîäàºòüñÿ ò³ëüêè 
êðóïíèé, ñòèãëèé, àðîìàòíèé, 
íå ïîøêîäæåíèé òðþôåëü.

Óðîæàé ÷åðåç ÷îòèðè ðîêè, ³ òî 
íåâåëèêèé. Çâó÷èòü íå âèã³äíî, 
ùîá ðîáèòè íà öüîìó á³çíåñ.

— Âàðòî öèì çàéìàòèñÿ ÷è 
í³? Òàê, ñóìí³âè º. Àëå ÿ ñåáå 
ñòðàõóþ òèì, ùî çíàþ, äå âçÿ-
òè «äèê³» òðþôåë³, ÿê³ çáèðàº-
ìî íà ïðîäàæ. Ñõîæå ïðàöþþòü 
³ â Áîëãàð³¿: òðþôåëüíèõ ôåðì 
òàì îäèíèö³, àëå çà îá'ºìàìè 
âðîæàþ âîíè çáèðàþòü á³ëüøå, 
í³æ ó Ôðàíö³¿. Æîäíèõ âêëàäàíü, 
ñòàá³ëüíèé ïðèáóòîê. Àëå ÿ íå 
õî÷ó òàê: áàæàþ ñòâîðèòè á³çíåñ, 

íà ÿêîìó ìîæíà ëåãàëüíî çàðî-
áëÿòè òà ïîò³ì çàëèøèòè ä³òÿì.

Çàá³ãàòè íàïåðåä íå õî÷åòüñÿ, 
àëå ÿê³ ó âàñ ïëàíè â òðþôåëüíîìó 
á³çíåñ³?

— Òðåáà çðîáèòè öåé á³çíåñ 
ëåãàëüíèì. Ñïî÷àòêó òðåáà êóëü-
òèâóâàòè òðþôåëü òà ïîêàçàòè ðå-
àëüí³ ðåçóëüòàòè. Ùîá íàóêîâö³, 
ÿê³ ïèøóòü ×åðâîíó êíèãó, ä³-
çíàëèñÿ íàî÷íî, ùî ãðèá ìîæ-
íà âèðîùóâàòè ðóêàìè ëþäèíè. 
Ïëàíóþ çá³ëüøèòè âèðîáíèöòâî: 
ïåðåäàâ òåõíîëîã³þ âèðîùóâàí-
íÿ òðþôåë³â îäåñüêèì ôåðìåðàì, 
êîîïåðàòèâ Ò-Ôåðìà, ùîá ò³ íà 
îñ³íü çàêëàëè 90 ãåêòàð³â.

Ïåðåäàëè òåõíîëîã³þ ³ ñòâîðèëè 
êîíêóðåíòà. ×è íå òàê?

— Ìè íå êîíêóðåíòè, à ïàðò-
íåðè. Ó ìåíå º òàêèé äåâ³ç: 
«ßêùî õî÷åø ïåðåìîãòè ñâîãî 
âîðîãà, òî çðîáè éîãî ñâî¿ì äðó-
ãîì». À êîíêóðåíö³ÿ, öå ñòèìóë 
ðîçâèâàòèñÿ, ïîêðàùóâàòè òåõ-
íîëîã³þ. À ïîêóïö³ áóäóòü ó âñ³õ. 
ßêùî ê³ëüêà ðîê³â òîìó â ªâðîï³ 
íà ð³ê áóëî 200 òîíí òðþôåëÿ, 

òî çàðàç 20 òîíí. Òàì çàö³êàâëå-
í³ ó êóï³âë³ òðþôåëÿ âåëèêèìè 
ïàðò³ÿìè. Äëÿ ñïîæèâà÷à ò³ëüêè 
êðàùå, ÿêùî áóäå ê³ëüêà âèðîá-
íèê³â òðþôåëÿ: á³ëüøå âèáîðó òà 
ð³çíèöÿ â ö³í³.

² çíîâó æ òàêè. Òðþôåëü ó ×åð-
âîí³é êíèç³ Óêðà¿í³. ßê âè áóäåòå 
ïðîäàâàòè?

— Çðîáèòè éîãî ëåãàëüíèì íå 
áóäå òàêîþ ïðîáëåìîþ, îñê³ëüêè 
×åðâîíó êíèãó ïèøóòü íàóêîâö³, 
ÿêèõ íå âàæêî ïåðåêîíàòè. Ïî-
êóïåöü íà óêðà¿íñüêèé òðþôåëü 
áóäå. Ðåñòîðàòîðè çàö³êàâëåí³ êó-
ïóâàòè ¿õ ñâ³æèìè. Ñï³ëêóâàâñÿ 
ç ðåñòîðàòîðîì Äìèòðîì Áîðè-
ñîâèì, ÿêèé âëàøòîâóº â Óêðà¿í³ 
«Òðþôåëüí³ äí³», òî â³í ãîòîâèé 
êóïóâàòè äåë³êàòåñè â íàñ. Ùå 
äîìîâèâñÿ ç â³äîìèì â ÑÍÄ 
ì³êîëîãîì Ìèõàéëîì Âèøíåâ-
ñüêèì, ÿêèé ïåðåðîáëÿº òðþôåë³ 
íà ñ³ëü, êîâáàñó, ñïåö³¿ òà íàâ³òü 
àëêîãîëü. Òà â ìàéáóòíüîìó ñïî-
ä³âàþñÿ ïîñòàâëÿòè íàø òðþôåëü 
íà ºâðîïåéñüêèé ðèíîê. Àëå íà 
÷àñ³ — òðåáà éîãî ùå çðîñòèòè.

Ôåðìåð Äæèãà çàêëàâ 
ìèíóëîãî ðîêó 1,5 
ãåêòàðà ï³ä äåðåâà 
ç òðþôåëÿìè. Ïåðøèé 
óðîæàé ãðèá³â áóäå 
ëèøå íà ï’ÿòèé ð³ê

На фото зліва — Михайло Нагорняк, справа —Олександр 
Джига. Чоловік тримає в руках вінницький трюфель

²ÍÒÅÐÂ’Þ
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ЮЛІЯ КУЧЕР, 
КЕРІВНИК ВІД-
ДІЛУ У СПРАВАХ 
ДІТЕЙ ВІННИЦЬКОЇ 
РАЙДЕРЖАДМІНІ-
СТРАЦІЇ

— Людмила Гре-
ченюк добровільно погодилася 
на те, щоб її дитину помістили 
тимчасово у будинок «Малятко». 
При цьому ніхто їй не забороняє 
бачитися з дитиною. Хоч кожен 
день. Це треба робити. Якщо мама 
не з’явиться до дитини протягом 
шести місяців жодного разу, тоді 
її позбавлять материнських прав. 

Стосовно центру «Дім Мами», у нас 
нема співпраці з цією установою. 
Нам невідомо, чи вона зареєстро-
вана, на підставі яких документів 
діє. Хоча керівника центру нео-
дноразово запрошували до себе, 
закликали до співробітництва. 
Поки що не вдалося його налаго-
дити. Причому, не з нашої вини.
Зараз Греченюки знаходяться 
у них. Але ця сім’я у нас на обліку, 
як така, що опинилася у складних 
життєвих обставинах. Як можна 
контролювати маму з дитиною, 
коли вони знаходяться у приват-
ній будівлі?

Погодилася передати дитину у будинок «Малятко»

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091

Çäîðîâó ìàìó 
ç íåìîâëÿì óòðè-
ìóâàëè ïðîòÿãîì 

òèæíÿ â ³íôåêö³éíîìó â³ää³-
ëåíí³ Â³ííèöüêî¿ ðàéë³êàðí³. 
Òàì 29-ð³÷íó Ëþäìèëó Ãðå÷åíþê 
³ ¿¿ 2-ì³ñÿ÷íó äîíå÷êó Àë³íêó âè-
ïàäêîâî çóñòð³ëà âëàñíèöÿ öåíòðó 
«Ä³ì Ìàìè» Îëüãà ×åðåâàòîâà. 
Ó òîé æå äåíü Îëüãà çàáðàëà Ãðå-
÷åíþê³â ó «Ä³ì Ìàìè».

ЯК МОЖНА ВІДІБРАТИ У МАМИ 
ГРУДНУ ДИТИНУ? Ìàìà, ïðî ÿêó 
éäå ìîâà, ç Âîðîíîâèö³. Îëüãà 
×åðåâàòîâà íàâåëà ³íôîðìàö³þ 
ïðî ìîëîäó æ³íêó. Ó ñåë³ ðîçïî-
â³ëè, ùî Ãðå÷åíþê íå ï’ÿíèöÿ 
³ íå íàðêîìàíêà, ìàº âëàñíèé 
áóäèíîê. Ïðîñòî ó íå¿ ñêëàëà-
ñÿ íåïðîñòà æèòòºâà ñèòóàö³ÿ: 
áàòüêè ðàíî ï³øëè ç æèòòÿ, 
÷îëîâ³ê çàëèøèâ ³ íå ïëàòèòü 
àë³ìåíòè. Òåïåð âîíà ïðîæèâàº 
óäâîõ ç áðàòîì. Êîøò³â íà äè-
òèíó ùå íå âñòèãëà îòðèìàòè. 
— ßê ìîæíà â³ä³áðàòè ó ìàìè 
äèòèíó, ÿêó âîíà ãîäóº ãðóäíèì 
ìîëîêîì?! — íå ñòðèìóº åìîö³é 
Îëüãà ×åðåâàòîâà. — ß ïðîñèëà, 
ùîá ïåðåäàëè ¿õ ó «Ä³ì Ìàìè». 

Êàçàëà, ùî òèì ÷àñîì çíàéäåìî 
ñïîíñîð³â, ÿê³ äîïîìîæóòü íà-
âåñòè ëàä ó õàò³. Íå ïîãîäèëè-
ñÿ. Ñêàçàëè, öå ìîæå âèð³øèòè 
êîì³ñ³ÿ.

МИ ЗДОРОВІ, НАМ НЕ ТРЕБА 
В ЛІКАРНЮ... Àë³íà äðóãà äè-
òèíà ó Ãðå÷åíþê³â. Ñòàðø³é 
ªëèçàâåò³ ñ³ì ðîê³â. Äâà ì³ñÿö³ 
òîìó ¿¿ çàáðàëè ó Âîðîíîâèöü-
êèé «Ðîäèííèé ä³ì». Öüîãî 
ðàçó äî íèõ ïðè¿õàëà ç ðàéîíó 
ïðàö³âíèöÿ ñëóæáè ó ñïðàâàõ 
ä³òåé, ÿêó çâàòè Òåòÿíà Ëåîí³-
ä³âíà. Òàê ñòâåðäæóº Ëþäìèëà 
Ãðå÷åíþê. Ñêàçàëà çáèðàòèñÿ 
³ ¿õàòè ç íèìè ó ë³êàðíþ. Ó äè-
òÿ÷îìó â³ää³ëåíí³ íå çíàéøëîñÿ 
ì³ñöÿ. Ìàìó ç äèòèíêîþ ïî-
ì³ñòèëè â ³íôåêö³éíå.

Ëþäìèëà ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñ-
òó, ùî äî íå¿ ï'ÿòü äí³â òîìó ïðè-
¿æäæàëà êåð³âíèê ñëóæáè ó ñïðà-
âàõ ä³òåé Þë³ÿ Êó÷åð. Ñêàçàëà 
äàòè äîêóìåíòè, áî òðåáà êîï³þ 
çðîáèòè. Çàáðàëà ïàñïîðò, äâà 
ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ ä³-
òåé ³ íå ïîâåðíóëà. 

Ïàí³ Îëüãà íàïèñàëà çàÿâó, ùî 
çàáèðàº ìàìó ç äèòèíîþ ó êðè-
çîâèé öåíòð «Ä³ì Ìàìè». Çà-
ëèøèëà ¿¿ ÷åðãîâîìó ë³êàðþ. 
À ïî äîðîç³ çà¿õàëè â ïîë³ö³þ. 

З КИМ ЗАЛИШАТЬ НЕМОВЛЯ?
Така доля  У 2-місячної Алінки мама 
не п’яниця і не наркоманка. Вигодовує 
дитину грудним молоком. Але саме 
сьогодні дівчинку можуть помістити 
у будинок «Малятко». Чому?

Íà òàêñ³ ïðèâåçëà. — Ó Â³ííèöü-
êîìó ðàéâ³ää³ë³ ïîëö³¿ íàñ çóñòð³â 
÷åðãîâèé ó çâàíí³ ìàéîðà, — ðîç-
ïîâ³äàº Îëüãà ×åðåâàòîâà. — Êîëè 
Ëþäìèëà ðîçïîâ³ëà, õòî â íå¿ â³ä³-
áðàâ äîêóìåíòè, îô³öåð ïîïðîñèâ 
íîìåð ¿¿ òåëåôîíó. Ïðèáëèçíî 
÷åðåç ï³âãîäèíè êåð³âíèê ñëóæáè 
ó ñïðàâàõ ä³òåé Þë³ÿ Â³êòîð³â-
íà íà òàêñ³ ïðèâåçëà äîêóìåíòè. 

БУДИНОК ГОЛОВИ КОЛГОСПУ 
ПЕРЕТВОРИЛИ У… ХЛІВ. Ñîö³àëü-
íèé ïðàö³âíèê Âîðîíîâèöüêî¿ 
îá’ºäíàíî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè Îëåíà Êàðàñåíêî ðîçïî-
â³ëà æóðíàë³ñòó, ùî Ãðå÷åíþêè 
ñïðàâä³ æèâóòü á³äíî. Êîëè ïî-
ìåð áàòüêî Ëþäìèëè, íå ìàëè 
íàâ³òü çà ùî ïîõîâàòè. Õòîñü 
ç ðîäè÷³â ÷è äîáðèõ çíàéîìèõ 
äàâ ãðîøåé. Ìàìà òåæ ïîìåðëà.

— Âîíè ïðîæèâàþòü ó áóäèíêó 
êîëèøíüîãî ãîëîâè êîëãîñïó, — 
êàæå ïàí³ Îëåíà. — Öå äîáðî-
òíà áóä³âëÿ ç ãàðíèì ïîäâ³ð’ÿì. 
À âîíè ïåðåòâîðèëè ¿¿, âèáà÷òå, 
íà õë³â. Ñêð³çü áðóä, áåçëàä. Ãàç 
¿ì â³äêëþ÷èëè. Õòîñü âèìóðóâàâ 
ãðóáó ïîñåðåäèí³ ê³ìíàòè. Ù³ëè-
íè âåëèê³, äèì ïîòðàïëÿº ó ïðè-
ì³ùåííÿ. Â³ä öüîãî âñå ó ê³ïòÿâ³. 
Äàëè ¿ì ÷àñ âèïðàâèòè ñèòóàö³þ. 
Àëå ëàä òàê ³ íå íàâåëè.

ДОЛЮ АЛІНКИ ВИРІШАТЬ ЧИ-
НОВНИКИ. Ñüîãîäí³ êîì³ñ³ÿ ç ïè-
òàíü çàõèñòó ïðàâ äèòèíè ïðè 
Â³ííèöüê³é ðàéäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿ ìàº âèð³øèòè äîëþ 2-ì³ñÿ÷-
íî¿ Àë³íêè Ãðå÷åíþê. Ä³â÷èíêó 
ïëàíóþòü ïåðåäàòè íà òèì÷àñî-
âå âèõîâàííÿ ó äèòÿ÷èé áóäèíîê 
«Ìàëÿòêî». 

Тиждень маму з немовлям утримували в інфекційному 
відділенні лікарні. Звідти їх забрали у «Дім мами»
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ОКСАНА ПУСТОВІТ, 
RIA, (067)7992206

Â³ííè÷àíêà ²ðè-
íà  Øêàðàïó ò à 
äíÿìè ñòàëà áðîí-

çîâîþ ïðèçåðêîþ ×åìï³îíàòó 
ñâ³òó ç êëàñè÷íîãî æèìó ëå-
æà÷è, ÿêèé ïðîõîäèâ ó ÑØÀ 
ó ì³ñò³ Ê³ëë³í. Ó Øòàòàõ óêðà-
¿íñüêà çá³ðíà çäîáóëà 13 íàãî-
ðîä, ø³ñòü ç ÿêèõ íàéâèùîãî 
´àòóíêó, ³ ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå 
ó çàãàëüíîêîìàíäíîìó çàë³êó. 
dsmsu.gov.ua/index/ua/material/30427

— Í³, ìåäàëü ñâîþ ì³ðÿòè íå 
äàþ! — ìàº çàáîáîíè â³ííèöü-
êà ñïîðòñìåíêà. Áî öå ¿¿ — ¿¿ 
çäîðîâ’ÿ, ¿¿ òðèâàë³ òðåíóâàííÿ, 
¿¿ çàïîâ³òíà ìð³ÿ.

Ùå íåäàâíî ²ðèíà Øêàðàïó-
òà ñòàâèëà ñîá³ çà ìåòó óâ³éòè 
ó òð³éêó íàéêðàùèõ ïðåäñòàâíèöü 
ïàóåðë³ôòèíãó íà ïëàíåò³. ² âîíà 
öå çðîáèëà. Õî÷à ñàìà êàæå, ùî 
â Àìåðèö³ î÷³êóâàëà íà êðàùèé 
ðåçóëüòàò.

— Ìè ç òðåíåðîì ãîòóâàëèñÿ 
áîðîòèñÿ çà äðóãå ì³ñöå, àëå äî-
âãèé ïåðåë³ò, âàæêà àäàïòàö³ÿ — 
ð³çíèöÿ ó ÷àñ³ — â³ñ³ì ãîäèí, íå-
ðâè òåæ äàëè ñâîº, òîìó òð³øêè 
âèñòóïèëà íå òàê, ÿê õîò³ëîñÿ. 
Àëå çà ì³ñÿöü áóäå ×åìï³îíàò 
ñâ³òó ç åê³ï³ðóâàëüíîãî æèìó ëå-
æà÷è, ñïîä³âàþñü, ùî òàì áóäå 
ðåàá³ë³òàö³ÿ — âèñòóïëþ íà íà-
ëåæíîìó ð³âí³. Ì³é ðåçóëüòàò — 
77, 5 êã. Ïåðøå ì³ñöå â àìåðè-
êàíêè, ç ðåçóëüòàòîì — 87,5 êã. 
À ÿ ðîçðàõîâóâàëà, ùî â³äæàòè 
çìîæó 85 êã, ÿê íà òðåíóâàíí³.

Òðåíåð ²âàí ×óïðèíêî ï³äòðè-
ìàòè ñâîþ ï³äîï³÷íó íà çìàãàííÿõ 
â Àìåðèö³ íå çì³ã — çàíàäòî äîðîãî 
äëÿ óêðà¿íñüêèõ ñïîðòñìåí³â. Ò³ëü-
êè äëÿ ²ðèíè öÿ ïî¿çäêà êîøòóâàëà 
2000 äîëàð³â. goo.gl/mn58Pw?

- ßêáè íå äîïîìîãà òðüîõ ëþ-
äåé, òî íàâðÿä ÷è ²ðèíà çìîãëà 
âçÿòè ó÷àñòü, - ðîçïîâ³äàº ²âàí 
×óïðèíêî. – Öå äåïóòàò îáëðà-
äè Îëåêñ³é Ôóðìàí,  ãîëîâà 
ì³ñüêîãî ñïîðòêîì³òåòó Ñåðã³é 
Êðàºâñüêèé òà äèðåêòîð ñïîðò-
êëóáó «Àêâàìàðèí» Îëåêñàíäð 
Ëóêàöüêèé. 
«ІЗ ІВАНОМ ЧУПРИНКОЮ ХАЛЯ-
ВА ДЛЯ МЕНЕ ЗАКІНЧИЛАСЯ». ßê 
çàóâàæèëà ñïîðòñìåíêà, ¿é ç ïåð-
øîãî ðàçó â³äêðèëè â³çó äî ÑØÀ.

— 160 äîëàð³â êîøòóâàëî 
ò³ëüêè ïîäà÷à äîêóìåíò³â íà 
â³çó, — ðîçïîâ³äàº ²ðèíà Øêà-
ðàïóòà. — Áàãàòî ñïîðòñìåí³â, 
ÿêèì íå ç ïåðøîãî ðàçó â³äêðèëè 
â³çè. Çíîâó ïëàòèëè 160 äîëàð³â. 
Äâîº òðè÷³ ïëàòèëè, àëå ¿ì òàê 
³ íå â³äêðèëè.

×è íå ïðîïîíóâàëè â ÑØÀ çà-
ëèøèòèñÿ? 

— Í³. Àëå ï³ñëÿ öüîãî ÷åìï³-
îíàòó íà Ôåéñáóö³ ìåí³ ïî÷àëè 
ïèñàòè — ñïîðòñìåíè ³ íàâ³òü 
äåÿê³ ñóää³. Òà ó ìåíå º êîõà-
íèé ³ ÿ íå õî÷ó í³êóäè ¿õàòè. Òàê 
ñàìî íå õî÷ó ïåðåõîäèòè â ³íøèé 
êëóá ³ âèñòóïàòè çà ³íøó êðà¿íó. 
ß õî÷ó ÷îãîñü äîñÿãòè â Óêðà¿í³ 
òà ïðåäñòàâëÿòè ¿¿ íà ì³æíàðîä-
íîìó ð³âí³.

À ³íøèé âèä ñïîðòó, ìîæëèâî, 
á³ëüø³ æ³íî÷íèé?

— Áóëè ïðîïîçèö³¿. Íå ãîòîâà. 
ß ó öüîìó ùå íå âñüîãî äîñÿãëà.

²ðèíî, âè æ ñàìà òðåíåð, íàâ³ùî 
âàì òðåíåð?

— Ëþäè — ë³íèâ³ ³ñòîòè. ×åñ-
íî êàæó÷è, ÿ õî÷ ³ ðîçóì³þñü íà 
öüîìó, àëå ñàìà íå çìîãëà ñåáå 
çìóñèòè. Êîëè òðåíóþñü, íå áà÷ó, 
ùî ðîáëþ íåïðàâèëüíî. Äî òîãî 
æ, òðåíåð çíàºòüñÿ íà öüîìó á³ëü-
øå — ñàì ÷åìï³îí ³ ðåêîðäñìåí 
ñâ³òó. ß òðåíóþ ëþäåé íåïðî-
ôåñ³éíî — äëÿ ¿õíüîãî çäîðîâ’ÿ. 

Ì³é òðåíåð ²âàí ×óïðèíêî çíàº, 
äå ìîæíà ïîæàë³òè, äå ïîòð³áíî 
íàêðè÷àòè. Ñêàçàòè, ùî áîëèòü 
ãîëîâà ³ ìåíå íå áóäå — òàêîãî 
íåìàº. Íàïðèêëàä, ÿ ïðèëåò³ëà 
ó Â³ííèöþ â÷îðà âíî÷³ ³ â÷îðà 
ÿ âæå òðåíóâàëàñÿ. Òîìó ùî îäðà-
çó ãîòóºìîñÿ íà íàñòóïíèé ÷åìï³-
îíàò — â³í áóäå çà ì³ñÿöü ó Ëèòâ³. 
ßêùî ÿ áóäó ó òð³éö³ êðàùèõ, 
ìåíå â³çüìóòü ó òð³éêó øòàòíèõ 
ñïîðòñìåí³â óêðà¿íñüêî¿ çá³ðíî¿. 
Òîä³, ìîæëèâî, áóäó îòðèìóâàòè 
çàðïëàòó ³ ì³í³ñòåðñòâî ÷àñòêîâî 
çìîæå ô³íàíñóâàòè.

Ñê³ëüêè ÷àñó â³ääàºòå ï³äãîòîâö³ 
äî çìàãàíü?

— Òðåíóâàííÿ ï’ÿòü ðàç³â íà 
òèæäåíü òðèâàë³ñòþ â³ä ï³âòî-
ðè äî ï’ÿòè ãîäèí, çàëåæíî â³ä 
ñêëàäíîñò³ ³ ãðóïè ì’ÿç³â.

Ó 17 ðîê³â ÿ ï³øëà â çàë ïðî-
ñòî äëÿ ñåáå çàéìàòèñÿ. ² áóâ 
òàì òðåíåð — ªâãåí Êóçüì³í. 
×åðåç òðè ì³ñÿö³ â³í êàæå: 
«Ó íàñ çìàãàííÿ. Ïî¿äåø?» 
ß íàâ³òü íå çíàëà, ç ÷îãî çìà-
ãàííÿ. Îòîä³ â³í ïîÿñíèâ âèä 
ñïîðòó. Ñïðîáóâàëè. Â³äæàëà 
35 êã, âàæèëà 47 êã. Âèãðàëà 
ñâ³é ïåðøèé ÷åìï³îíàò îáëàñò³. 
Â³äòîä³ íå ïðîãðàëà æîäåí ÷åì-
ï³îíàò îáëàñò³ — çàâæäè ïåðøà. 
Ç 2011 ðîêó ïî÷àëà âèñòóïàòè 
íà ×åìï³îíàòàõ Óêðà¿íè. Àëå 
ïåðøèé òðåíåð ìåíå òð³øêè æà-
ë³â. Ïîò³ì â³í ïî¿õàâ íà ðîáîòó 
ó Êè¿â. À êîëè ïîòðàïèëà äî 
×óïðèíêè, õàëÿâà äëÿ ìåíå çà-
ê³í÷èëàñÿ:) Çà òðè ðîêè â³í ìåíå 
âèâ³â íà ì³æíàðîäíèé ð³âåíü.

5 òðàâíÿ ²ðèíà Øêàðàïóòà 
ñâÿòêóâàòèìå ñâ³é 23 äåíü íà-
ðîäæåííÿ. Ïîäàðóíîê äëÿ ñåáå 
âîíà óæå çðîáèëà — ¿¿ ê³ìíàòó 
ïðèêðàøàòèìå íîâà ìåäàëü, 
àìåðèêàíñüêà. Ñèë ³ ïåðåìîãè 
¿é ó âñüîìó!

ПІДКОРЮЄ СВІТ ЗІ 
ШТАНГОЮ В РУКАХ

Нагорода за працю  
Вона не вступила на 
фізкультурний факультет 
педуніверситету, бо не 
вміє плавати… Пішла 
вчитися у політех — на 
еколога. Їй вперше 
запропонували знятися 
у рекламі, але то був секс-
шоп. Відмовилася, хоча 
значну суму пропонували. 
Вона лежачи може 
підняти більше, ніж 
важить коханий. Її вага — 
51 кг, її штанга — 85 кг«Із Іваном Чупринкою халява для мене 

закінчилася» — бронзова призерка 
Чемпіонату світу Ірина Шкарапута
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×è ìîæå êóëüòóðà 
âðÿòóâàòè åêîíîì³-

êó? Íå ïðîñòî ðèòîðè÷íå çà-
ïèòàííÿ, à ÷³òêó â³äïîâ³äü âæå 
ñêîðî îòðèìàº Óêðà¿íà íà ïðè-
êëàä³ íåâåëè÷êîãî Òóëü÷èíà — 
ì³ñòå÷êà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, ÿêå 
öüîãî ë³òà ñòàíå «ïîëåì áèòâè» 
íîâàòîðñüêî¿ êóëüòóðíî¿ ïîë³òèêè 
³ç çàñòàð³ëèìè ïðàâèëàìè ãðè.

«З ПІШАКА В ДАМКИ» — СТРИ-
БОК РЕАЛЬНИЙ! — Êîëè ³íîçåì-
í³ äåëåãàö³¿ ïðè¿æäæàþòü äî íàñ, 
áóêâàëüíî çà ãîëîâó õàïàþòüñÿ: 
«ßê ìîæíà ìàòè òàêèé ñâ³òîâèé 
êóëüòóðíèé ðåñóðñ, òàêó ñëàâåò-
íó ³ñòîð³þ, òàêèé âðàæàþ÷èé 
ïåðåë³ê âñåñâ³òíüîâ³äîìèõ ³ìåí, 
³ íå âèêîðèñòîâóâàòè öå?» — ðîç-
âîäèòü ðóêàìè ðàäíèê ì³í³ñòðà 
êóëüòóðè Óêðà¿íè, êîëèøí³é 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè 
Â³ííèö³ ²ðèíà Ôðåíêåëü.

Ó ðåãóëÿðíèõ ïî¿çäêàõ ì³æ 
Êèºâîì òà Â³ííèöåþ îñîáëèâå 
ì³ñöå ó ¿¿ ãðàô³êó ñüîãîäí³ çàéìàº 
Òóëü÷èí. Ñàìå ó öüîìó ì³ñòå÷êó 
4–5 ÷åðâíÿ â³äáóäåòüñÿ ïåðøèé 
â Óêðà¿í³ Ì³æíàðîäíèé îïåðíèé 
ôåñòèâàëü ï³ä â³äêðèòèì íåáîì 
«OPERAFEST TULCHYN».

Äëÿ ãëÿäà÷³â âõ³ä áåçêîøòîâ-
íèé, à ðåã³îí ìîæå îòðèìàòè íîâ³ 
³íâåñòèö³¿ â ðîçâèòîê ³íôðàñòðóê-
òóðè, ÿêùî ñêîðèñòàºòüñÿ ³äåºþ 
íàäàë³.

Åêñêëþçèâíà ö³êàâà ³äåÿ, 
÷³òêèé ïëàí, ðåàëüí³ ðåçóëüòà-
òè — çà òàêîþ ñõåìîþ ñüîãîäí³ 
Òóëü÷èí ðîçïî÷àâ ñâîþ áîðîòüáó 
çà â³äðîäæåííÿ êîëèøíüî¿ ñëà-
âè êóëüòóðíî¿ ñòîëèö³ Ïîä³ëëÿ 
òà çá³ëüøåííÿ òóðèñòè÷íîãî ³í-
òåðåñó. Ïåðøó ïîçèòèâíó ëàñò³â-
êó âæå îòðèìàâ: íà ïðîâåäåííÿ 
ôåñòèâàëþ âèä³ëåí³ ÷èìàë³ êîøòè 
ç îáëàñíîãî áþäæåòó. Òàêîæ äî-
ïîìîãó íàäàëè ²òàë³éñüêèé êóëü-
òóðíèé ³íñòèòóò òà Ì³í³ñòåðñòâî 
êóëüòóðè Óêðà¿íè.

НЕВИКОРИСТАНІ СКАРБИ — 
«ПІД НОГАМИ». Ñâîãî ÷àñó êðàñ³ 
³ ðîçêîø³ òóëü÷èíñüêîãî ïàëàöó, 
ó ÿêîìó áóâ âëàñíèé ñèìôîí³÷-
íèé îðêåñòð, îïåðíà ³ òåàòðàëü-
íà òðóïè, óí³êàëüíà á³áë³îòåêà 
ç ðàðèòåòíèìè âèäàííÿìè (á³ëü-
øå 17 òèñÿ÷ òîì³â!) ³ áàãàòþùà 
ãàëåðåÿ ç êàðòèíàìè Ðàôàåëÿ, 
Òèö³àíà, Ðóáåíñà, ÷àñòèíà ÿêèõ 
ñüîãîäí³ âèñòàâëÿþòüñÿ ó ïà-
ðèçüêîìó Ëóâð³, çàçäðèâ îñòàí-
í³é ïîëüñüêèé êîðîëü Ñòàí³ñ-
ëàâ-Àâãóñò. Êîãî ò³ëüêè íå áóëî 
íà ïèøíèõ áàëàõ, ÿê³ âëàøòîâó-
âàâ Ñòàí³ñëàâ Ïîòîöüêèé òà éîãî 
êîõàíà Ñîô³ÿ! Òóò ãîñòþâàëè 
ìàéæå âñ³ ïåðø³ îñîáè ªâðî-
ïè XVIII–XIX ñòîë³òü: â³ä êîðîëÿ 
äî Îíîðå äå Áàëüçàêà, Ôåðåíöà 
Ë³ñòà ³ Ïóøê³íà. Àëå íàùàäêè 
Ïîòîöüêîãî âáåðåãòè áàãàòñòâà 
íå çóì³ëè. Ðîçêðàäåíèé ³ ê³ëüêà 
ðàç³â ïåðåïðîäàíèé «ïîä³ëüñüêèé 
Âåðñàëü» çðåøòîþ íàäîâãî ñòàâ 
êàçàðìîþ äëÿ â³éñüêîâèõ…

— Ó øê³ëüí³ ðîêè ìè ç äðó-
çÿìè òóò âñ³ õîäè-âèõîäè çíàëè. 
Íàâ³òü çàëàçèëè ó äåÿê³ ç ÷èñ-
ëåííèõ ï³äçåìíèõ õîä³â, ÿêèìè 
áóêâàëüíî âñèïàíèé âåñü Òóëü-
÷èí, — ðîçïîâ³äàº áëàãî÷èííèé 
õðàì³â Òóëü÷èíà, ïðîòî³ºðåé 
Ðîìàí Ðóäàêîâ.

— Äîñòóï ùî, áóâ â³äêðèòèé?
— Àáñîëþòíî! Ïàëàö äîâãî 

ñòîÿâ çàíåäáàíèì…
Ðåêîíñòðóêö³ÿ ïàëàöó Ïîòîöü-

êèõ ðîçïî÷àëàñÿ ùå çà ðàäÿí-
ñüêèõ ÷àñ³â ó äàëåêîìó 1975 ðîö³, 
àëå îñòàòî÷íî íå çàâåðøåíà é äî-
íèí³. Êîëèñü ñëàâåòíèé ïàëàö 
Ïîòîöüêèõ ñüîãîäí³ º Àëüìà-ìà-
òåð äëÿ ñòóäåíò³â ó÷èëèùà êóëü-
òóðè. Öåíòðàëüíèé êîðïóñ äîñ³ 
âðàæàº ñâîºþ êðàñîþ, à îò ïî 
îáèäâà áîêè — ïðèì³ùåííÿ íà-
ï³âçðóéíîâàí³…

Ïðîìîâèñòèé íàî÷íèé ñèìâîë 
óîñîáëåííÿ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòó-
ðè — êðàñèâèé, ç óí³êàëüíîþ áà-
ãàòîâ³êîâîþ ³ñòîð³ºþ, àëå ïîòðå-
áóþ÷èé íå ïðîñòî ðåêîíñòðóêö³¿, 
à òåðì³íîâî¿ ðåàí³ìàö³¿.

— Çàëèøèòè, ÿê º, ÷è âñå-òàêè 
áóäåìî â³äðîäæóâàòèñü? Ïðèâåð-

ЧИ ПОВТОРИТЬ ТУЛЬЧИН УСПІХ 
НІМЕЦЬКОГО РАЙНСБЕРГА?
Реальний шанс  Уже зараз про 
невеличкий Тульчин заговорила вся 
Україна, адже саме там 4–5 червня 
пройде перший Міжнародний оперний 
фестиваль під відкритим небом. Чи 
використає депресивний район Вінницької 
області отриманий шанс, ставши першим 
культурно-економічним дивом України? 
Поки меценати та політики розмірковують, 
музиканти вже пакують валізи...

íåííÿ óâàãè äî ïàëàöó Ïîòîöü-
êèõ — ãîëîâíà ìåòà öüîãîð³÷íî-
ãî ïðîåêòó. Ëèøå ï³âòîðà òèæí³ 
òîìó ìè îïóáë³êóâàëè ïåðøó ³í-
ôîðìàö³þ ïðî ôåñòèâàëü, àëå âæå 
çà öåé ÷àñ ò³ëüêè ë³íèâèé ìåíå 
íå ðîçïèòàâ ïðî «OPERAFEST 
TULCHYN». Æàíð îïåðè ³ åêñ-
êëþçèâíèé ôîðìàò ôåñòèâàëþ 
âèêëèêàâ øàëåíèé àæ³îòàæ â óñ³é 
Óêðà¿í³! Ñêàæó ïî ñåêðåòó: çáè-
ðàþòüñÿ ïðè¿õàòè ÷èìàëî ïî-
âàæíèõ ãîñòåé, — êàæå àâòîð ³äå¿ 
òà àðò-äèðåêòîð ôåñòèâàëþ ²ðèíà 
Ôðåíêåëü. — Õòîçíà, ìîæå, ñåðåä 
çàïðîøåíèõ çíàéäåòüñÿ òîé, õòî 
áóäå ãîòîâèé ïðîô³íàíñóâàòè ðå-
êîíñòðóêö³þ ïàëàöó, ÿêà ñüîãîäí³ 
îö³íþºòüñÿ ó 80 ì³ëüéîí³â. Àëå 
ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó «âîñêðåñ³í-
íÿ» âñüîãî ì³ñòà âæå ïî÷àëîñÿ. 
Çàâäÿêè îïåðíîìó ôåñòèâàëþ 
â Òóëü÷èí³ ìè íàìàãàºìîñü çì³-
íèòè ñòàâëåííÿ äî êóëüòóðè ³ äî-
âåñòè, ùî êóëüòóðíèé ðåñóðñ ìàº 
ïîòåíö³àë ñòàòè åêîíîì³÷íèì âà-
æåëåì ðîçâèòêó ìàëèõ òåðèòîð³é.

У РОЛІ «НАТХНЕННИКА» — НІ-
МЕЦЬКИЙ РАЙНСБЕРГ. ßê ìèñ-
òåöòâî ³ ïðàâèëüíà êóëüòóðíà ïî-
ë³òèêà ìîæóòü «îæèâèòè» íàâ³òü 

íàéá³ëüø çàíåäáàíå ì³ñòî, ²ðèíà 
Ôðåíêåëü òà ðåæèñåð-ïîñòàíîâ-
íèê ôåñòèâàëþ «OPERAFEST 
TULCHYN» Ïàâëî Òðåòüÿêîâ 
ìàëè íàãîäó ïîáà÷èòè ï³ä ÷àñ ïî-
¿çäêè äî ì³ñòà Ðàéíñáåðã, ùî ðîç-
òàøîâàíå ó Ñõ³äí³é Í³ìå÷÷èí³.

Ùîðîêó öå íåâåëè÷êå ì³ñòå÷êî 
íà ê³ëüêà ì³ñÿö³â ïåðåòâîðþºòü-
ñÿ íà îïåðíó ñòîëèöþ. Îïåðíèé 
open air ó Ðàéíñáåðçüêîìó ïàëàö³ 
º íàñò³ëüêè ïðåñòèæíèì, ùî éîãî 
ç ðîêó â ð³ê â³äâ³äóþòü ïðîâ³äí³ 
ºâðîïåéñüê³ ïîë³òèêè.

— À ïî÷èíàëîñÿ âñå ç òîãî, ùî 
ï³ñëÿ ïàä³ííÿ Áåðë³íñüêî¿ ñò³-
íè òà îñòàòî÷íî¿ äåì³ë³òàðèçà-
ö³¿, ó Ðàéíñáåðç³, ÿêèé áóâ ÷àñ-
òèíîþ ÍÄÐ, áóâ äóæå âèñîêèé ð³-
âåíü áåçðîá³òòÿ. Ì³ñòî îïèíèëîñü 
íàâ³òü ó ã³ðøèõ óìîâàõ, ùî áóëè 
ó 90-õ â óêðà¿íñüêèõ ì³ñòàõ, — ðîç-
ïîâ³äàº Ïàâëî Òðåòüÿêîâ. — Ïî-
âí³ñòþ êðåäèòóþ÷èñü äåðæàâîþ, 
ì³ñòî ìàëî 10 ì³ëüéîí³â ºâðî áîð-
ã³â ³ æîäíîãî ïðîñâ³òó, ÷åðåç ùî 
ìîëîäü áóêâàëüíî ò³êàëà çâ³äòè.

Ñâ³é ïîðÿòóíîê í³ìö³ çíàéøëè 
ñàìå ó ïðàâèëüí³é åêîíîì³÷íî-
êóëüòóðí³é ñòðàòåã³¿, øëÿõ äî ÿêî¿ 
â³ä÷óëè ³íòó¿òèâíî. Ñïåðøó àáñî-
ëþòíî íå ðîáèëè ñòàâêó íà åêî-

íîì³êó, à ïðîñòî ìàþ÷è ãàðíèé 
ìàéäàí÷èê äëÿ êîíöåðò³â — òåðàñè 
íàï³âçðóéíîâàíîãî Ðàéíñáåðçüêî-
ãî ïàëàöó ó öåíòð³ ì³ñòà — çàïî-
÷àòêóâàëè îïåðíèé open air.

– Ðèçèêíóâøè, âîíè ïðîâåëè 
ïåðøèé ôåñòèâàëü, ÿêèé òðè-
âàâ òèæäåíü. À êîëè ïîáà÷èëè 
ïîïèò, ïðîðàõóâàëè âñå ³ âèð³-
øèëè, ùî îïåðíèé ôåñòèâàëü 
ïîâèíåí â³äáóâàòèñÿ ïðîòÿãîì 
÷îòèðüîõ ì³ñÿö³â, — ðîçïîâ³äàº 
²ðèíà Ôðåíêåëü. 

Ðàéíñáåðã ïî÷àâ ñòð³ìêî ðîç-
âèâàòèñü: íå ïðîñòî âèïëàòèâ óñ³ 
áîðãè, à çà äåê³ëüêà ðîê³â ç ïî-
÷àòêó ôåñòèâàëþ îòðèìàâ ñóáñè-
ä³þ â³ä äåðæàâè íà ðåñòàâðàö³þ 
ñâîãî ïàëàöó.

ВІД МУЗИКИ ДО МОРОЗИВА З 
ЧАСНИКОМ. Çà 10 ðîê³â ïðî-
âåäåííÿ îïåðíîãî ôåñòèâàëþ 
ó ðåã³îí³, öåíòðîì ÿêîãî º ì³ñòî 
Ðàéíñáåðã, çáóäîâàíî 16 ãîòåë³â 
³ á³ëüøå 18 ðåñòîðàí³â. À çà ð³ê 
8 òèñÿ÷ ìåøêàíö³â îáñëóãîâóþòü 
ïîíàä 500 òèñÿ÷ òóðèñò³â.

— Á³ëüøå òîãî — âîíè ìàíó-
ôàêòóðó â³äêðèëè! Îðãàí³çîâóþ÷è 
îïåðíèé ôåñòèâàëü, áóðãîì³ñòð — 
ÿêèé, äî ðå÷³, âèÿâèñÿ ìåíòàëü-
íî «íàøîþ» ëþäèíîþ: íå ïðîñòî 
ãàðíèì çíàâöåì ðîñ³éñüêî¿ ìîâè, 
à é ÷îëîâ³êîì íàøî¿ ñï³ââ³ò÷èç-
íèö³ ç Ëóãàíñüêà — ïàðàëåëüíî 
ðîçâèâàâ óñ³ äîòè÷í³ òóðèñòè÷í³ 
«ðîäçèíêè» ì³ñòà, — çâåðòàº óâà-
ãó Ïàâëî Òðåòüÿêîâ. — Îñê³ëüêè 
Ðàéíñáåðã îòî÷åíèé îçåðàìè, îä-
ðàçó âãîðó ï³øîâ ðèáîëîâåöüêèé 
òóðèçì. À ÿêùî ãîñòåé íå ö³êàâèòü 

í³ îïåðà, í³ ðèáîëîâëÿ, çäèâóâàòè 
âñ³õ òàì ìîæóòü íàéá³ëüøîþ ê³ëü-
ê³ñòþ ñîðò³â ìîðîçèâà. Êîëè ÿ ïî-
ïðîñèâ áóðãîì³ñòðà îïèñàòè ì³ñòî 
äâîìà ñëîâàìè, â³í îäðàçó ñêàçàâ: 
«Ìè — êðàé ìîðîçèâà! Âè êîëèñü 
áà÷èëè 365 éîãî ñîðò³â? ×è äåñü 
ïðîáóâàëè ÷àñíèêîâå ìîðîçèâî?» 
² õî÷ ñàìå öåé âèä ìîðîçèâà íà-
ïðàâäó âèÿâèâñÿ íå äóæå ñìà÷íèì, 
àëå ³äåÿ òàêà îðèã³íàëüíà, ùî ïðè-
âåðòàº óâàãó. Ì³ñòî ñòàëî áàãàòî-
âåêòîðíèì, ùî áóäü-ÿêîìó òóðèñòó 
ìîæå âãîäèòè, çàïðîïîíóâàâøè 
ìàêñèìóì ñâî¿õ åêñêëþçèâ³â.

Äî öüîãî, ïåðåêîíàí³ îðãàí³çà-
òîðè «OPERAFEST TULCHYN», 
³ âàðòî ïðàãíóòè íàì. Çàëó÷àþ÷è 
êðåàòèâíèé ïîòåíö³àë, çíàííÿ 
åêîíîì³êè òà ôàõîâèé ëþäñüêèé 
ðåñóðñ, êóëüòóðà ³ç ãàëóç³, ÿêó 
óòðèìóþòü, ìîæå ñòàòè åêîíî-
ì³÷íîþ ðóø³éíîþ ñèëîþ, ÿêà 
âïëèâàº íà ðîçâèòîê òåðèòîð³¿.

– Âæå âèäíî çì³íè, ÿê³ ðîç-
ïî÷èíàþòüñÿ. Ó ñàìèõ òóëü÷èí-
ö³â ñÿþòü î÷³, — ãîâîðèòü ²ðèíà 
Ôðåíêåëü. — Òàê ùî çàïðîøóºìî 
âñ³õ 4–5 ÷åðâíÿ ó ïàëàö Ïîòîöü-
êèõ íà ôåñòèâàëü «OPERAFEST 
TULCHYN», ùîá íå ò³ëüêè íà-
ñîëîäèòèñÿ íàéêðàùèìè óêðà-
¿íñüêèìè ³ ºâðîïåéñüêèìè îïå-
ðàìè, à é ñòàòè ñâ³äêàìè ïåðøî¿ 
â Óêðà¿í³ ì’ÿêî¿ òðàíñôîðìà-
ö³¿ ìàëî¿ òåðèòîð³¿, ÿêà ç ÷àñîì 
ìîæå ïåðåòâîðèòèñü íà êóëü-
òóðíî-åêîíîì³÷íó ñòðàòåã³þ 
ðîçâèòêó.

Ïðîãðàìó ôåñòèâàëþ äèâ³òüñÿ 
íà ñòîð³íö³ «Àô³øà» òà íà ñàéò³ 
moemisto.ua.

Разом з європейськими політиками і Ангелою 
Меркель щороку у Райнсберг на оперний open air 
фестиваль приїжджають 500 тисяч туристів. За такими ж 
підрахунками, Тульчин, який є вдвічі більшим, у перспективі 
може приймати більше мільйона!

«Êîëè ³íîçåìö³ äî íàñ 
ïðè¿æäæàþòü, íå 
ðîçóì³þòü: «ßê ìîæíà 
ìàòè òàêèé ñâ³òîâèé 
êóëüòóðíèé ðåñóðñ ³ íå 
âèêîðèñòîâóâàòè éîãî»
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Åêñïîçèö³ÿ ïîä³ëåíà íà 10 â³-
òðèí. Ïðåäìåòè, ÿê³ òàì ïðåä-
ñòàâëåí³, íàëåæàòü äî ð³çíèõ ïå-
ð³îä³â ³ñòîð³¿. Òóò º Òðèï³ëüñüêà 
êóëüòóðà, Äîáà áðîíçè, ñàðìàò-
ñüêå çîëîòî, ×åðíÿõ³âñüêà êóëü-
òóðà, åïîõà ðàíí³õ ñëîâ’ÿí, ÷îð-
íèõ êëóáóê³â (êî÷îâèê³â), Ï³çíº 
ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ ³ Íîâà äîáà.

Ïåðø³ â Óêðà¿í³ þâåë³ðí³ âèðî-
áè Äîáè áðîíçè (ÕV–X ñòîë³òòÿ 
äî í. å.) — ðå÷³ ïîõîâàíü Ãîðä³¿â-
ñüêîãî êóðãàííîãî ìîãèëüíèêà, 
ùî â Òðîñòÿíåöüêîãî ðàéîíó. 
Ç³ ñë³â íàóêîâîãî ñï³âðîá³òíèêà 
â³ää³ëó àðõåîëîã³¿ Îëåêñàíäðà Ô³-
ùóêà, íà òåðèòîð³¿ öüîãî ðàéîíó 
ó 80-õ ðîêàõ àðõåîëîãè äîñë³äèëè 
áëèçüêî 40 êóðãàí³â. Ùå â äàâ-
íèíó ¿õ ïîãðàáóâàëè. Íàìèñòî 
ç áóðøòèíó ³ çîëîòà, ïåðñí³, áðàñ-
ëåòè, ñêðîíåâ³ ê³ëüöÿ-ï³äâ³ñêè, 
çðîáëåí³ ó âèãëÿä³ ñîëÿðíèõ çíà-
ê³â (ñèìâîë³â ñîíöÿ) — öå òå, ùî 
ãðàá³æíèêè íå çàáðàëè ç ñîáîþ.

— Óçàãàë³, â ðàíí³õ êóëüòóðàõ 
ñîëÿðíèé çíàê äóæå ïîøèðå-
íèé, — êàæå Îëåêñàíäð ³ ïîêàçóº 
íà ³íø³ â³òðèíè ç ïðèêðàñàìè, 
ùî ìàþòü ñèìâîëè ñîíöÿ. — Ö³ 
ðå÷³ ç’ÿâèëèñÿ äåñü 1500 ðîê³â 
äî íàøî¿ åðè. Îí ò³ ïðèêðàñè — 
â òðåòüîìó ñòîë³òò³ äî íàøî¿ åðè. 
Àëå â íèõ òåæ ïðèñóòí³é ñîëÿð-
íèé çíàê ó âèãëÿä³ êâ³òîê, à íà 

íàìèñò³ âèñÿòü êðóãë³ ï³äâ³ñêè. 
Òîáòî àáñîëþòíî ð³çí³ êóëüòóðè, 
ÿê³ íàâ³òü íå º ðîäè÷àìè îäèí 
îäíîìó çáåðåãëè ñîëÿðí³ çíàêè.

Çîëîòà êîëåêö³ÿ Ãîðä³¿âñüêîãî 
êóðãàííîãî ìîãèëüíèêà ââàæà-
ºòüñÿ íàéá³ëüøîþ ³ íàéñòàð³øîþ. 
Îêð³ì çîëîòà, òóò âèñòàâëåíå íà-
ìèñòî ç áóðøòèíó. Àëå öå ëèøå 
÷àñòèíà, ÿêó çìîãëè ïîì³ñòèòè 
ó â³òðèíó. À çàãàëîì çíàéøëè 
ï³âòîðà ê³ëîãðàìà íàï³âêîøòîâ-
íîãî êàì³ííÿ.

Ö³êàâà òàêîæ êîëåêö³ÿ ñàð-
ìàòñüêîãî çîëîòà, ÿêó ðîçêîïàëè 
â êóðãàíàõ ßìï³ëüñüêîãî ðàéîíó 
íåïîäàë³ê ñåëà Ïîðîãè. Ó÷åí³ 
ïðèïóñêàþòü, ùî öå ðå÷³ ç ïîõî-
âàíü ñàðìàòñüêîãî öàðÿ ²íåñìåÿ. 
Ðàçîì ³ç íèì ïîõîâàëè ³ éîãî äðó-
æèíó. ²ñòîðèê Îëåêñàíäð Ô³ùóê 
ïîÿñíþº, ùî êîëè ó ñê³ô³â ³ ñàð-
ìàò³â ïîìèðàëà ÿêàñü çíàòíà îñî-
áà, òî çà òðàäèö³ºþ éîãî äðóæèíó 
÷è íàëîæíèöþ õîðîíèëè ðàçîì 
³ç íèì. Òîìó ë³âîðó÷ ï³ä ñêëîì 
ìîæíà ïîáà÷èòè êîøòîâí³ ïðè-
êðàñè öàðÿ, à ïðàâîðó÷ — éîãî 
äðóæèíè. Ãðèâíà ³ç îðíàìåíòîì 
äâîõ ãîë³â êîíåé, ÿêà îäÿãàëàñÿ 
íà øèþ ÷îëîâ³êîâ³, ñëóãóâàëà òà-
êèì ñîá³ ïðîòîòèïîì êîðîíè. Àëå 
ïðàêòè÷íèì: âîíà íå çë³òàëà ïðè 
âåðõîâ³é ¿çä³. Ãàðí³òóðà ïàðàäíîãî 
òà ïîðòóïåéíîãî ïîÿñà, ãàñòàã-
íà — ïðèêðàñà ó âèãëÿä³ ùèòêà, 
ÿêà ïðèêðèâàëà êèñòü â³ä óäàðó 

òÿòèâîþ ëóêà. Áðàñëåò, êîðîòêèé 
ìå÷ ó ï³õâàõ, ïðåäìåòè ³ç çîëî-
òà äëÿ îçäîáëåííÿ ÷îëîâ³÷îãî 
³ æ³íî÷îãî êîñòþì³â, ìàñèâíèé 
ñð³áíèé êóáîê — ìàéæå âñ³ ðå÷³ 
äîñèòü ïðàêòè÷í³ ÷åðåç êî÷îâèé 
ñïîñ³á æèòòÿ ñàðìàò³â.

— Ñàðìàòè áóëè íåïèñåìíèì 
íàðîäîì, òîìó äóæå ð³äêî âèõî-
äèòü ïðèâ’ÿçàòè òàê³ çíàõ³äêè äî 
ïåâíî¿ ³ñòîðè÷íî¿ ïîñòàò³. Àäæå 
íà ö³é ìîãèëüí³é ïëèò³ íå áóëî 
íàïèñàíî: «Òóò ïîõîâàíèé öàð 
²íåñìåé», — ðîçïîâ³äàº Îëåê-
ñàíäð. — ßê âäàëîñÿ çíàéòè? Íà 
äåòàëÿõ îäÿãó ³ çáðî¿ º ðîäîâèé 
çíàê ñàðìàò³â — òàìãà. Íàðîä áóâ 
êî÷îâèì ³ ìàâ âåëè÷åçíó ê³ëü-
ê³ñòü õóäîáè. Äëÿ òîãî, ùîá íå 
ñïëóòàòè ñâîþ ç ÷óæîþ, òâàðèí 
òàâðóâàëè. Ïîñòóïîâî ôîðìà òàâ-
ðà ïåðåòâîðèëàñÿ â ðîäîâèé çíàê. 
Ó ê³íö³ ïåðøîãî ñòîë³òòÿ íàøî¿ 
åðè ó ì³ñò³ Îëüâ³ÿ âëàäàðþâàâ 
öàð ²íåñìåé, ÿêèé ÷åêàíèâ ñâî¿ 
ìîíåòè. Íà íèõ áóëà òî÷íî òàêà 
òàìãà, ÿê íà ïðåäìåòàõ ç ìîãèëè, 
â³äêîïàíî¿ ó ñåë³ Ïîðîãè.

Ïîðÿä ³ç ö³ºþ åêñïîçèö³ºþ 
³íøà — ×åðíÿõ³âñüêî¿ êóëüòó-
ðè: íàéäàâí³ø³ ìîíåòí³ ñêàðáè 
íà Â³ííè÷÷èí³, ðèìñüê³ äèíàð³¿ 
(ìîíåòè) ²²²–²V ñòîë³òòÿ äî íà-
øî¿ åðè.

Íîâó äîáó ïðåäñòàâëÿþòü ïðåä-
ìåòè ñòîëîâîãî ñð³áëà XVIII–XIX 
ñòîë³òòÿ, íà ÿêèõ âèãðàâ³ðóâàíà 
àáðåâ³àòóðà «ÌÃ». Ïðèïóñêàþòü, 
ùî ñòîëîâå ïðèëàääÿ íàëåæàëî 
ðîäèí³ Ãðîõîëüñüêèõ.

— Öå âèïàäêîâà çíàõ³äêà íà 
òåðèòîð³¿ Â³ííèö³ ï³ä ÷àñ çåì-
ëÿíèõ ðîá³ò, — êàæå Îëåêñàíäð 
Ô³ùóê. — Êîâøîì òðàêòîðà âè-
òÿãíóëè ñêðèíþ ³ç ñòîëîâèì ñð³-
áëîì âàãîþ 31 ê³ëîãðàì. Çàãàëüíà 
ê³ëüê³ñòü ïðåäìåò³â 191. 

Âèñòàâêà «Êîøòîâí³ ñòîð³í-
êè ³ñòîð³¿ Ïîä³ëëÿ», ä³ÿòèìå äî 
19 ÷åðâíÿ, ùîäåííî, êð³ì ïîíå-
ä³ëêà, ç 11.00 äî 17.00.

ПОКАЗАЛИ ЗОЛОТІ 
СКАРБИ САРМАТІВ

Історія  Золоті 
прикраси царя Інесмея 
та його дружини, яку 
вбили, щоб поховати 
поряд з ним. Скарби зі 
скрині, яку випадково 
знайшли на території 
Вінниці. Коштовна 
зброя та обладунки. 
У малій залі 
Краєзнавчого музею 
відкрили виставку 
скарбів

Відвідувачі краєзнавчого музею. Роздивляються 
скарб — жіночі прикраси, яким уже тисячі років

Гривна. Золота прикраса царя Інесмея,
яка одягалася на шию і слугувала прототипом корони
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«ВЗАПЕРТИ»
Через кімнати, які наповнені загадками 
та головоломками, організатори на-
зивають це квестом у реальному житті. 
Мета учасників — за одну годину зна-
йти спосіб вийти. «Взаперти» пропо-
нують дві пригоди:
Один удома
Ви — команда грабіжників, у черговий 

раз пробралися в будинок Кевіна Маккалістера. Проти вас — ма-
ленький пустун Кевін і весела команда «Взаперти». Пам'ятайте — 
у вас всього одна година, щоб вибратися. Поліція вже їде за вами!
Ставка «Вервольф»
Тут розробляється секретна зброя Третього Рейху. Ви — група роз-
відників. Завдання — проникнути в ставку, зібрати дані про цю 
зброю і вийти. Долі людей залежать від вас.

QUEST HOUSE
Квест-кімната з фільму жахів «Ко-
лекціонер». Учасників пристібають 
ланцюгами, дають кілька хвилин 
озирнутися, вмикають моторошну 
музику, а потім гасять світло. За 
допомогою інших учасників ви шу-
каєте підказки, ключі і коди — ваше 
завдання звільнити себе та друзів. 

Перш ніж ви знайдете скриню з ключем від вхідних дверей, вам 
доведеться контактувати зі справжніми людськими органами, 
наприклад, з очима, мозком чи серцем. 
Якщо не впораєтеся за відведений час, у кімнату вривається 
маніяк і всіх «убиває». Добре, що є необмежена кількість під-
казок, які ви можете брати, зателефонувавши адміністраторам 
по домофону.

ОГЛЯД ВІННИЦЬКИХ 
КВЕСТ-КІМНАТ

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

Óÿâ³òü, ùî âè îïèíÿºòåñÿ â íå-
çíàéîì³é ê³ìíàò³, à â íàñòóïíèé 
ìîìåíò çà âàøîþ ñïèíîþ çà÷è-
íÿþòüñÿ äâåð³. Ó âàñ º ð³âíî 60 
õâèëèí, ùîá ïîäîëàòè âñ³ ïåðå-
øêîäè êâåñòó òà âèáðàòèñÿ ç ïðè-
ì³ùåííÿ. ßêùî íå óêëàäàºòåñÿ 
â òåðì³íè — äâåð³ â³äêðèâàþòüñÿ, 
çàõîäèòü ìàí³ÿê ³ «âáèâàº» âàñ.

Äîïîìîãòè ìîæå ò³ëüêè âàø 
ðîçóì, ëîã³êà, ³íòó¿ö³ÿ ³ ï³äðó÷í³ 
³íñòðóìåíòè. Â³ä÷óâàºòå, ùî âïî-
ðàºòåñÿ? Òîä³ öÿ äîá³ðêà êâåñò-
ê³ìíàò äëÿ âàñ.

Пригоди  
Грабіжник, 
розвідник, шукач 
скарбів, комбінатор 
чи заручник. 
Ролі, в які можна 
зануритися 
у вінницьких квест-
кімнатах. Де та за 
скільки це зробити?

ВЕЛИКИЙ КОМБІНАТОР
Квест заснований на персонажі 
Остапа Бендера. Усім відомо, що 
він був великим комбінатором, 
який полював за грошима. А після 
того, як мільйон був знайдений, за 
легендою квесту, Бендер вирішив 
не витрачати його, а зберегти для 
інших претендентів і авантюристів на 

кшталт нього. Тобто для вас. Вам доведеться відгадати логічний 
ланцюжок загадок, які приведуть до бажаних грошей.

СКАРБИ КАПІТАНА 
ФЛІНТА
Хто ж з нас не мріяв знайти скарби? 
І ось така можливість випала, завдяки 
квесту капітана Флінта. Ви потрапляє-
те в його каюту, яка сповнена загадок 
та інших цікавих речей. Ваше завдан-
ня знайти карту скарбів і вийти з кім-
нати за відведений час. Як і в минулих 

кімнатах, знадобиться креатив, інтуїція та фантазія. Також, цей 
квест добре підходить для цікавого проведення часу всією сім'єю.

Тривалість: 60 хв.
Учасники: 2-4

Адреса: вул Соборна, 82
Вартість з команди: 400-500 грн

Тривалість: 60 хв.
Учасники: 2-4

Адреса: вул. Стрілецька, 1
Вартість з команди: 350-500 грн

Тривалість: 60 хв.
Учасники: 2–5

Адреса: вул. Хлібна, 19
Вартість з команди: 400-500 грн

Тривалість: 60 хв.
Учасники: 2-5

Адреса: вул. М. Оводова, 22
Вартість з команди: 400-500 грн

Команда, після пригод у QUEST HOUSE. На світлині видно 
атрибути квесту:  кайданки, решітки та плями «крові»
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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß

396175

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

— Сидіння на холодній поверхні може 
призводити до переохолодження 
організму та провокувати запальні захво-
рювання органів малого тазу. Враховую-
чи анатомічні та фізіологічні особливості 
органів сечовидільної системи, у жінок 
частіше виникають запалення, ніж 
у чоловіків. До захворювань, які вини-
кають внаслідок переохолодження та 
приєднання інфекції відносяться запа-
лення сечової системи (цистит, уретрит, 

пієлонефрит) та запалення яєчників і мат-
кових труб (аднексит, сальпінгіт). При 
появі таких симптомів як: болі внизу жи-
вота та в попереку, дізуричні явища (часте 
та болісне сечовипускання, зміна кольо-
ру сечі), загальна слабкість, підвищення 
температури тіла, варто звернутися до 
лікаря. Для жінок, які планують вагітність, 
такі запальні захворювання небезпечні 
і можуть при невчасному зверненні та 
лікуванні призводити до безпліддя. Варто 
звернути увагу, що до переохолодження 
більше чутливі молоді дівчата та жінки 
похилого віку, а також жінки зі зниже-
ним імунітетом, перенесеними раніше 
запальними захворюваннями органів 
малого тазу. Бережіть себе, не переохо-
лоджуйтесь, а загартовуйтесь!

Íàòàë³ÿ 
Çàãîðîäíþê
ë³êàð-ã³íåêîëîã 

â³ííèöüêîãî ìåäè÷íîãî 
öåíòðó «Àëüòàìåäèêà»

Коментар експерта

387781

ЗАПАЛЕННЯ ПРОСТАТИ
Симптоми: Гострі відчуття в промежині, прямій 
кишці, статевого органу, болить внизу живота. При 
сидінні біль посилюється. Прискорене сечовипускання, 
супроводжується різзю, печінням.
Лікування: Курс антибіотиків, протизапальні, 
гормональні засоби, імуномодулятори. Методи 
фізіотерапії, курс масажу простати.

ЗАПАЛЕННЯ НИРОК
Симптоми: Дискомфорт, ниючий та різкий хворобливий 
біль у нижній частині живота. Болі при сечоспусканні. 
Може бути нудота, блювота, лихоманка, підвищена 
температура. Сеча мутна, може бути пісок, частки крові.
Лікування: Щоб уникнути ускладнень, варто почати 
лікування негайно. Завжди індивідуально назначають 
курс антибіотиків, протизапальні. Потрібен постільний 
режим, дієта та рясне пиття.

ЗАПАЛЕННЯ ПРИДАТКА ЯЄЧКА
Симптоми: Біль внизу живота, набряк та біль у мошонці 
і яєчці. Біль у паху та підвищена температура. Загальне 
нездужання, печіння при сечовипусканні. Посилення 
болю при випорожненні.
Лікування: Викликати лікаря. Лікар призначить аналізи, 
на основі яких випише антибіотики. Місцево мазь Вишнев-
ського. У разі нагноєння придатка, можлива операція.

ПРИЩІ
Симптоми: Великі простудні прищі, виглядають як 
червоні папули без білої головки, але після активації 
бактерій перетворюються на гнійники. Болісні відчуття 
при сидінні. За кілька днів біль може посилитися та 
спричинити підвищення температури.
Лікування: Місцево мазь Вішневського. Обов'язковий 
візит до лікаря для діагностики та лікування, адже 
гнійний прищ може виявитися свищем, викликаним 
хронічним перитонітом, і лікувати його самостійно 
вкрай небезпечно.

ГЕМОРОЙ
Симптоми: Відчуття чужорідного тіла в анальному 
сфінктері. З'являється кров при випорожненні, свербіж. 
Згодом розвивається набряк анального сфінкстера та 
біль. Піднімається температура.
Лікування: На початкових стадіях лікується швидко та 
місцево. Варто звернутись до лікаря негайно. Інакше 
з часом загрожуватиме операція.

РАДИКУЛІТ
Симптоми: Неприємні відчуття у попереку. Згодом 
переростають у різкий біль, часом прострілюючий. 
Людина не може вільно рухатись, сидіти, спати. Різкий 
біль виникає при натискуванні на поперекову зоні, при 
піднімання ніг, нахилах тулуба.
Лікування: Лікувати радикуліт варто зігріваючими та 
протизапальними мазям, приймати нестероїдні протиза-
пальні препарати. При гострих м'язових спазмах потрібні 
препарати міорелаксати (розслаблюють м'язи хребта).

АНДЕКСИТ — ЗАПАЛЕННЯ ЯЄЧНИКІВ
Симптоми: Різкі болі внизу живота, які віддають у попе-
рек та в крижі. Запалення може супроводжуватись силь-
ним підвищенням температури — до 40 градусів. Інколи 
запалення яєчників може проходити непомітно. Лише 
порушується місячний цикл та відчувається негострий 
ниючий біль внизу живота. Ще один симптом — біль 
при статевому акті.
Лікування: Лікувати запалення яєчників варто 
антибіотиками та протизапальними препаратами. 
Якщо запалення не лікувати, або недолікувати — це 
може призвести до рубців на придатках або до 
безпліддя. Як першу допомогу варто застосовувати 
протизапальні свічі та таблетки.

ЦИСТИТ
Симптоми: Часте та болісне сечовипускання 
невеликими порціями. Помилкові позиви до 
сечовипускання. Сеча каламутна з неприємним запахом, 
буває з домішками гною та крові. Загальна слабкість, 
ломота в суглобах. Підвищення температури до 38 
градусів. Біль у попереку та внизу живота.
Лікування: Перша допомога — теплий душ та 
антисептик місцево. Лікування циститу може 
розпочатися спазмолітиками та знеболювальними. Це 
лікування передує візиту до лікаря (це необхідно). Лікар 
призначить курс терапії та дієту.

НЕ ВСІДАЙТЕСЬ
НА ХОЛОДНЕ, БО БУДЕ ГАРЯЧЕ
Теплопередача  Весна холоднувата, та травневі 
пікніки ніхто не відміняв, втім, як і посиденьки молоді 
(і більш вікових вінничан) біля фонтанів, на сходинках, 
холодних лавках уже зараз. Хоча нам з дитинства 
кажуть: не сиди на холодному, хто слухає? А варто

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535

Ë³êàð³ êàæóòü: äîñèòü 
âñüîãî ï³âãîäèíè ïîñèä³òè 
íà õîëîäí³é ïîâåðõí³ (çåì-
ëÿ, áåòîí), ³ æ³íêè ìàþòü âñ³ 

øàíñè çàðîáèòè öèñòèò, à ÷îëîâ³êè — ïðî-
ñòàòèò. Ö³ íåïðèºìí³ õâîðîáè ïî÷èíàþòü 
ç íàìè «ñï³ëêóâàòèñü» áóêâàëüíî çà ê³ëüêà 
äí³â, àáî íàâ³òü ãîäèí. Ñïî÷àòêó áîëÿ÷å 
ïðè ñå÷îñïóñêàíí³, ïîò³ì áîëèòü â îá-
ëàñò³ ëîáêîâî¿ ê³ñòêè àáî ïàõó, ÷îëîâ³êè 
ñêàðæàòüñÿ íà áîë³ñí³ â³ä÷óòòÿ ó ìîøîíö³.

Îäíèì ñëîâîì, âè ïåðåîõîëîäèëè ñå÷î-
âèé ì³õóð. À äàë³. À äàë³ âàñ ÷åêàº â³çèò 
äî ë³êàðÿ ³ ö³ëêîì ìîæëèâèé ä³àãíîç — 
çàïàëåííÿ íèðîê.

 Â³ä ñèä³ííÿ íà õîëîäíîìó ìîæíà íå 

ëèøå çàñòóäèòèñÿ, à é îòðèìàòè ðàäèêóë³ò. 
Òîáòî, ïðîáëåìè ç õðåáòîì — öå íå îçíà-

êà ïåíñ³¿. Ó ïåðøó ÷åðãó ñòðàæäàº ïîïåðå-
êîâèé â³ää³ë, ìîæå çàïàëèòèñÿ ñ³äíè÷íèé 
íåðâ. Õî÷à âñå ïî÷èíàºòüñÿ ç íåâåëèêîãî 
íåçäóæàííÿ. Ïîò³ì á³ëü ç òÿãíó÷î¿, ñòàº 
ð³çêîþ ³ ñòð³ëÿþ÷îþ. Âè ïðîñòî ïîñèä³ëè 
ç õëîïöåì íà ëàâö³, àáî ç ä³â÷èíîþ íà 
øàøëèêàõ, à ÷åðåç òèæäåíü í³ ñïàòè íå 
ìîæåòå, í³ ðóõàòèñü. Ïðèãîäè íà ïðèðîä³ 
òà õîëîäíîìó áåòîí³ ìîæóòü íàêëèêàòè 
ïðèãîäè íà âàøó ï'ÿòó òî÷êó. Íå â³ðèòüñÿ? 
Àëå õîëîäíà ïîâåðõíÿ ï³ä âàøèìè ñ³äíè-
öÿìè ìîæå íå ò³ëüêè íàãîðîäèòè ¿õ ïðè-
ùèêàìè, ÷èðÿêàìè, à é ãåìîðîºì. Ïåðå-
îõîëîäæåííÿ ïîðóøóº êðîâîîá³ã ó ñóäèíàõ 
òîâñòî¿ êèøêè. À ÿêùî âè ìàëè ïðîáëåìè 
ç çàïîðîì, ãåìîðîé íå çà ãîðàìè.

ЧИМ НАМ ЗАГРОЖУЄ 
ТРАВНЕВИЙ ПІКНІК
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Пролетіло 
«Олімпійське 
лелеченя»
 Ó Â³ííèö³ â³äáóâñÿ îá-
ëàñíèé åòàï çìàãàíü ñåðåä 
øêîëÿð³â «Îë³ìï³éñüêå ëåëå-
÷åíÿ». 
Êîìàíäè ó÷í³â 6–8 êëàñ³â 
çìàãàëèñÿ â êîìá³íîâàí³é 
åñòàôåò³, ïðåçåíòàö³¿, ãð³ 
«Àðòáîë», îë³ìï³éñüê³é 
â³êòîðèí³ ³ êîíêóðñ³ ñïîð-
òèâíèõ ìàëþíê³â. Ïåðåìîæ-
öåì, ÿê ³ òîð³ê, ñòàëà çá³ðíà 
Â³ííèöüêî¿ øêîëè ¹ 27. 
Äî ïðèçîâî¿ òð³éêè òàêîæ 
óâ³éøëè êîìàíäè Ëàäèæèíà 
³ Íåìèðîâà.

Срібна вершина 
волейболісток
 Çàâåðøèâñÿ ÷åìï³îíàò 
Óêðà¿íè ç âîëåéáîëó ñåðåä 
æ³íî÷èõ êîìàíä ñóïåðë³ãè.
Çîëîò³ íàãîðîäè çäîáóâ «Õ³-
ì³ê» (Þæíå). Íà íåäîñÿæ-
íó ðàí³øå ñð³áíó âåðøèíó 
ï³äíÿâñÿ «Á³ëîçãàð-Ìåäóí³-
âåðñèòåò» (Â³ííèöÿ). Òðåòº 
ì³ñöå ñåðåä âîñüìè êîìàíä 
åë³òè ïîñ³ëà «Âîëèíü-Óí³-
âåðñèòåò-ÎÄÞÑØ» (Ëóöüê).

Анонс: масовий 
забіг
 Ó ÷åòâåð, ÷åòâåðòîãî òðàâ-
íÿ, ó Â³ííèö³ â³äáóäåòüñÿ 
Îë³ìï³éñüêèé äåíü. Ç ö³º¿ 
íàãîäè ïðîéäå ìàñîâèé ëåã-
êîàòëåòè÷íèé çàá³ã àëåÿìè 
Öåíòðàëüíîãî ïàðêó äëÿ âñ³õ 
áàæàþ÷èõ. Ñòàðò — î 15.15 
â³ä Ë³òíüîãî òåàòðó, ô³í³ø — 
íà õîêåéíîìó ñòàä³îí³.

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

ÑÏÎÐÒ

Заняття з цигуну проходять в СК 
«Патріот» (тел. 52–75–47) і в СК 
«Максимус» (вул. Оводова, 22, 
тел. (097)4478208 — тренер Олена 
Семенюк).
– Раджу розпочинати заняття з 12–
16 років. Для молодших школярів 
існує особливий дитячий цигун. 
Займатися оздоровчими практика-
ми можна й людям похилого віку, 

оскільки вправи нескладні, — каже 
Олена Семенюк
Важливо не лише регулярно за-
йматися в групі, але повторюва-
ти практики вдома.
– У результаті регулярних занять 
тіло починає «дихати». Помітно 
покращується емоційний стан, 
людина  перестає бурхливо ре-
агувати на стрес , — каже тренер.

Де займатися?

Випуск №17 (986)
Популярні двоходові задачі, в яких до перемоги веде несподіваний 
перший хід білих.

Задача №1963-1966
М. Пархоменко (Вінниця)
Друкується вперше

Мат за 2 ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №17 (1331) 26 квітня 2017 року
Задача №1959
І. 1. Kc4! Tb8  2.Ka5 Cb5x; ІІ.1. Kpb7! Kpd6  2. a6 Cc6x;
Задача №1960
І. 1. Kpg6!  Tf7  2.Ch5 Cf5x; ІІ.1. Kf3! Tg7  2.Kh4 C:g4x;
Задача №1961
І. 1. ab2:! Td4x 2. Kpa3 Ta4x; ІІ.1. cb2:! Td4x 2. Kpl3 Tc4x;
Задача №1962
І. 1. Kpg2! Th1  2. f2 Cf3x;
ІІ.1. Kpe1! Kpe3  2. fe2: Th1x. - В усіх задачах - у фіналі правильний мат. 

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459
  Â³ííèöüê³ «ïîëþâà÷³ íà 

ëèñèöü» â÷åðãîâå ï³äòâåðäèëè 
ñâ³é âèñîêèé êëàñ. Âîíè â³äçíà-
÷èëèñÿ íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ç³ 
ñïîðòèâíî¿ ðàä³îïåëåíãàö³¿ ñåðåä 
þíàê³â, ÿêèé ïðîõîäèâ ó ñ. Ìè-
ðîãîùà (Ð³âíåíñüêà îáëàñòü). Òàì 
âçÿëà ó÷àñòü ñîòíÿ ñïîðòñìåí³â 
ç 11 îáëàñòåé. Âîíè çìàãàëèñÿ 
ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â.

Çá³ðíà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ 
ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå â çàãàëüíî-

êîìàíäíîìó çàë³êó. Öå ñòàëî 
ðåçóëüòàòîì íàïîëåãëèâî¿ ïðàö³ 
¿¿ íàñòàâíèê³â — çàñëóæåíîãî òðå-
íåðà Óêðà¿íè Ñåðã³ÿ Çåëåíñüêîãî 
³ Åäóàðäà Çåëåíþêà.

Â³ííè÷àíè çäîáóëè îäðàçó 30 
íàãîðîä. Íàéá³ëüø³ çäîáóòêè 
ó ä³â÷àò äî 14 ðîê³â. Â³ííèöü-
êà êîìàíäà (Àë³íà Ñîëîíåíêî, 
Ìèðîñëàâà Ñîëîíèíà, Æàííà 
Áàä³ê) âèáîðîëà äâ³ çîëîòèõ òà 
ñð³áíó ìåäàë³. Ó îñîáèñòîìó çà-
ë³êó Ìèðîñëàâà Ñîëîíèíà ïîñ³ëà 

ïåðøå ³ òðåòº ì³ñöÿ â ð³çíèõ âè-
äàõ ïðîãðàìè, Àë³íà Ñîëîíåíêî 
âèãðàëà ñð³áëî, à Îëåêñàíäðà 
Ìîëî÷êî — áðîíçó.

Íàøà çá³ðíà þíàê³â äî 14 ðîê³â 
(Âîëîäèìèð Ïàùåíêî, Âîëîäè-
ìèð Ëÿõîâè÷, ²âàí Äæ³æóëà) âè-
áîðîëà êîìàíäíå çîëîòî ³ áðîíçó.

Ãàðí³ ðåçóëüòàòè ïîêàçàëè â³-
ííè÷àíè é ñåðåä þíàê³â äî 16 
ðîê³â. Íàøà êîìàíäà (Áîãäàí 
Ãåâ÷óê, Ìàêñèì Äðåìëþãà ³ Áîã-
äàí Âîéöåõîâñüêèé) çàâîþâàëà 

äâ³ ñð³áí³ ³ áðîíçîâó ìåäàë³. Êð³ì 
öüîãî, Ìàêñèì Äðåìëþãà ³ Âëà-
äèñëàâ Êàëüí³÷åíêî âèáîðîëè ïî 
áðîíç³ â îñîáèñòîìó çàë³êó.

Çìàãàííÿ íà Ð³âíåíùèí³ áóëè 
äðóãèì åòàïîì â³äáîðó äî çá³ð-
íî¿ Óêðà¿íè. Âîíà â³çüìå ó÷àñòü 
ó þíàöüêîìó ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó, 
ÿêèé ïðîéäå â Ñëîâà÷÷èí³ íà 
ïî÷àòêó ëèïíÿ. Á³ëüø³ñòü ³ç â³-
ííèöüêèõ ïðèçåð³â êðà¿íè ìàþòü 
íåïîãàí³ øàíñè â³ä³áðàòèñÿ äî 
ñêëàäó íàö³îíàëüíî¿ êîìàíäè.

Юні вінницькі «лисятники» здобули 
на чемпіонаті України 30 медалей

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Ô³çè÷íå çäîðîâ’ÿ ëþäèíè íå-
ìîæëèâî â³äîêðåìèòè â³ä ïñèõ³÷-
íîãî. ßêùî âè õî÷åòå ïðèâåñòè 
ñåáå â íàéêðàùó ôîðìó — âàðòî 
ñïðîáóâàòè öèãóí. 

СИГНАЛИ ВЛАСНОГО ТІЛА. Îëå-
íà Ñåìåíþê — ïñèõîëîã, àðò-
òåðàïåâò ³ òðåíåð ç äèíàì³÷íèõ 
îçäîðîâ÷èõ ïðàêòèê öèãóí. Ðà-
í³øå Îëåíà Ñåìåíþê ïðîâîäè-
ëà ëèøå ³íäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ, 
à ç òðàâíÿ íàáèðàº ó ãðóïè âñ³õ 
îõî÷èõ.

– ß íàâ÷àþ îçäîðîâ÷îìó öè-
ãóíó, â ïåðøó ÷åðãó äèõàëüíèì 
òåõí³êàì. Äîïîìàãàþ íàâ÷èòèñÿ 
êîíòðîëþâàòè ³ «÷óòè» ñèãíàëè 
âëàñíîãî ò³ëà,  — êàæå Îëåíà Ñå-
ìåíþê. — Öèãóí ñëóãóº ÷óäîâîþ 
ïðîô³ëàêòèêîþ õâîðîá. Îñîáëèâî 
â³í ï³äõîäèòü òèì, ó êîãî º ïðî-
áëåìè ç³ ñïèíîþ.

ПРАВИЛЬНЕ ДИХАННЯ. Â³ííè-
÷àíèí Äìèòðî Ãóìåíþê — ïñè-
õîòåðàïåâò ³ ïðèõèëüíèê öèãó-
íó. Çàéìàºòüñÿ ðàçîì ç Îëåíîþ 
Ñåìåíþê. Ïàí Äìèòðî ïîÿñíèâ, 
ÿêó êîðèñòü êèòàéñüê³ îçäîðîâ÷³ 
ïðàêòèêè äàþòü ëþäèí³ â ïñèõî-
ëîã³÷íîìó ïëàí³.

– Ïñèõîëîã³÷í³ ïðîáëåìè ëþ-
äèíè íå ìîæíà â³äîêðåìèòè â³ä 
ô³çè÷íèõ. ßêùî ìè ïî÷èíàºìî 
ãàðìîí³çóâàòè áàëàíñ â îðãàí³ç-
ì³, âîäíî÷àñ ãàðìîí³çóºìî é óñ³ 
ïîòîêè åíåðã³¿ ó ò³ë³, ÿê³ ïîçè-
òèâíî â³äîáðàæàþòüñÿ íà ïñèõî-

ëîã³÷íîìó ð³âí³, — ñêàçàâ Äìèòðî 
Ãóìåíþê.

Äìèòðî Ãóìåíþê çâåðíóâ óâà-
ãó, ùî öèãóí ÷óäîâî äîïîìàãàº 
çíÿòè ñòðåñ, ùî äóæå âàæëèâî 
äëÿ íàøîãî áóðåìíîãî ÷àñó.

– Çàâäÿêè ïðàâèëüíîìó äèõàí-
íþ ìîæíà çíÿòè åìîö³éíå íà-
ïðóæåííÿ ïðàêòè÷íî â áóäü-ÿê³é 
ñòðåñîâ³é ñèòóàö³¿. Âèêîðèñòîâó-
þ÷è ìåòîäèêè ñòàòè÷íî¿ ìåäèòà-
ö³¿, ìîæíà çíàéòè óìèðîòâîðåííÿ. 
Òîä³ âñ³ íåïîòð³áí³ äóìêè â³äõî-
äÿòü, — ãîâîðèòü Äìèòðî Ãóìåíþê.

ЗАБУТИ ПРО ПРОБЛЕМИ. Òðå-
íóâàííÿ ç öèãóíó ïî÷èíàºòüñÿ 
ç ðîçìèíêè, ÿêà äîïîìàãàº óâ³éòè 
ó ñïîê³éíèé ñòàí ³ çâ³ëüíèòèñü 
â³ä çàéâèõ äóìîê. Îñíîâíà ÷àñ-
òèíà çàíÿòòÿ ñêëàäàºòüñÿ ç äîâîë³ 
ïðîñòèõ ³ ïëàâíèõ, àëå åôåêòèâ-
íèõ âïðàâè. Âîíè ñïðÿìîâàí³ íà 
âñ³ ÷àñòèíè ò³ëà, ñóãëîáè, ì’ÿçè 
òîùî. Çàëåæíî â³ä âïðàâè, êîæíà 
ïîâòîðþºòüñÿ 3–9 ðàç³â.

Ùîá ³íòåãðóâàòè îòðèìàíèé 
ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïðàêòèê äî-
ñâ³ä, íàïðèê³íö³ ó÷í³ Îëåíè 
Ñåìåíþê âèêîðèñòîâóþòü ìå-
äèòàö³þ. 

– Çàì³ñòü ìåäèòàö³¿ ÿ òàêîæ 
âèêîðèñòîâóþ â³çóàë³çàö³þ, – 
ðîçïîâ³äàº Îëåíà Ñåìåíþê. 
– Ùå îäèí ä³ºâèé ñïîñ³á äëÿ 
çàâåðøàëüíî¿ ÷àñòèíè òðåíó-
âàííÿ – àðò-òåðàï³ÿ (ìàëþº-
ìî ñâ³é ñòàí). ßêùî ó ëþäèíè 
ç’ÿâëÿºòüñÿ  íåïðèºìíà åìîö³ÿ 
àáî â³ä÷óòòÿ, ìîæíà ¿¿ ïîçáóòèñÿ, 
íàìàëþâàâøè íà ïàïåð³.

ЦИГУН ДОПОМАГАЄ ЗНЯТИ 
СТРЕС І ПІДЛІКУВАТИСЯ
Рівняння на Шаолінь  Китайська 
дихальна гімнастика є одним з елементів 
ушу, але давно набула самостійності. 
Оздоровчі вправи слугують профілактикою 
і лікуванням багатьох хвороб

Цигун — стародавнє китайське мис-
тецтво саморегуляції енергії ци. Є 
кілька напрямів цигун, визначе-
них з середини минулого століття: 
конфуціанський, даоський, буд-
дійський, лікувальний, бойових 
мистецтв. А прабатьком цих усіх 
шкіл є китайський стародавній ци-
гун, якому понад 8500 років.
У поданні китайської філософії 
весь світ, в якому ми живемо, запо-

внений енергією ци. У людському 
тілі вона рухається по меридіанах 
і накопичується в даньтанях — енер-
гетичних центрах тіла. Задача гім-
настики цигун — нормалізація по-
току ци в організмі, посилення його 
циркуляції і наповнення енергією 
трьох даньтаней, розташованих 
в зоні голови, грудини і черевної 
порожнини (на основі механізму 
самовідновлення, що дрімає в тілі).

ДОВІДКА RIA

Олена Семенюк. Медитує в Карпатах
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простір для особистої думки

ЕЛЬВІРА МРЯСОВА, ГОЛОВА АСОЦІАЦІЇ ОСББ
Як часто ми витрачаємо свій час, сили та нерви на речі, 
які того не варті. Та як часто нехтуємо часом та увагою 
близьким, вважаючи, що іще встигнемо. Втратити 
легко, зберегти важко. Цінуйте тих, хто поруч.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
CROSSFIT VINNYTSIA BOX

Â ïîñëåäíèå ãîäû 
ìèð ôèòíåñà îøàðàøåí 

óíèêàëüíûì, ñòðåìèòåëüíî 
íàáèðàþùèì îáîðîòû, âèäîì òðåíèí-
ãà — Êðîññôèò. Èäåÿ ñîñòîèò â ðàçâèòèè 
ôóíêöèîíàëüíûõ êà÷åñòâ, êîòîðûå ÷åëî-
âåê ìîæåò ïðèìåíèòü â ëþáîé æèçíåí-
íîé ñèòóàöèè ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíûõ 
íàâûêîâ, ðàçâèòèè îáùåé ôèçè÷åñêîé 
ïîäãîòîâëåííîñòè, óëó÷øåíèè ðàáîòû 
ÑÑÑ, îáó÷åíèè îðãàíèçìà áûñòðî àäàï-
òèðîâàòüñÿ ê ñìåíå íàãðóçîê.

Crossfit — ýòî ïðîãðàììà òðåíèðî-
âîê, îñíîâàííàÿ íà ôóíêöèîíàëüíûõ 

äâèæåíèÿõ, êîòîðûå âûïîëíÿþòñÿ 
ñ âûñîêîé èíòåíñèâíîñòüþ è ïîñòî-
ÿííî ìåíÿþòñÿ.

Â êîíöå 2016 ãîäà Êðîññôèò íàêî-
íåö äîáðàëñÿ è äî Âèííèöû, áëàãîäàðÿ 
ïåðâîìó ñåðòèôèöèðîâàííîìó â ãîðîäå 
êëóáó Crossfit Vinnytsia Box.

Òîëüêî òàì åñòü ïðîôåññèîíàëüíîå 
îáîðóäîâàíèå, ñåðòèôèöèðîâàííûå 
òðåíåðû ïî êðîññôèòó, áîëüøàÿ ïëî-
ùàäü, íàëè÷èå ïåðñîíàëüíîãî è ãðóï-
ïîâîãî òðåíèíãà — âñå, ÷òî íóæíî äëÿ 
ýôôåêòèâíûõ òðåíèðîâîê.

Â Crossfit Vinnytsia Box íåâåðîÿò-
íàÿ àòìîñôåðà! Êàæäîå çàíÿòèå — ýòî 
ìîðå äðàéâà. Áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò 
ñîðåâíîâàòåëüíûé ìîìåíò â ãðóïïîâûõ 

òðåíèðîâêàõ, ñòðåìëåíèå çàêîí÷èòü 
êîìïëåêñ áûñòðåå è ïðàâèëüíåå — 
ñàìàÿ ëó÷øàÿ ìîòèâàöèÿ.

22–23 àïðåëÿ â Êèåâå ïðîõî-
äèëè ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâà-
íèÿ ïî ÊðîññÔèòó BANDA Arena 
Challenge 2017, íà êîòîðûõ ïðåäñòàâ-
ëÿëè Âèííèöó àòëåòû è òðåíåðû êëóáà 
CrossFit Vinnytsia Box. Õî÷åòñÿ îòìåòèòü 
Øèïêî Âëàäèìèðà è Ïóøêàðÿ Èëüþ, 
êîòîðûå ïîêàçàëè ëó÷øèé ðåçóëüòàò.

Êîìàíäà CrossFit Vinnytsia ïîçäðàâ-
ëÿåò àòëåòîâ è ïðèãëàøàåò âàñ ïðè-
ñîåäèíèòüñÿ ê êðîññôèò ñîîáùåñòâó, 
òàê êàê áëàãîäàðÿ ñèñòåìå ìàñøòàáè-
ðîâàíèÿ íàãðóçêè, Êðîññôèò äëÿ âñåõ!

Óë. 600-ëåòèÿ, 19Â, 068 225 225 0

Crossfit Vinnytsia Box – дай волю силе и эмоциям!
БЛОГ

Тренеры клуба CrossFit Vinnytsia Box 
Владимир Шипко и Илья Пушкарь 
показали лучший результат на 
международных соревнованиях по 
КроссФиту BANDA Arena Challenge 2017

ОЛЕКСАНДР ЦАРЕВСЬКИЙ, 
ВЕЛОАКТИВІСТ

Äðóãèé âèïóñê ÊÌ ìè 
ÿê ³ â ìèíóëîìó ðîö³ ïðè-

ñâÿòèëè âåëîäîð³æêàì, ÿê³ ó Â³-
ííèö³ íàãàäóþòü ìåä… ÿê³é, ÿê âëó÷íî 
çàóâàæèâ Â³íí³ Ïóõ, «äóæå äèâíèé ïðåä-
ìåò: îñü â³í º…  à îñü éîãî íåìà»

Òîáòî; íà áóìàç³ âñå ð³âíî, ÷îòêî, 
à ãîëîâíå ðîçâèâàºòüñÿ áóðõëèâèìè 
òåìïàìè, ùî ìè ïîïåðåäó óñ³º¿ êðà¿-
íè çà ðîçâèíóò³ñòþ ³ äîâæèíîþ ìåðåæ³ 
³ ùå ð³ê-äâà ãîëëàíäö³ ç í³ìöÿìè ïðè-
¿äóòü ïåðåéìàòè íàø äîñâ³ä…

Ôàêòè÷íî — ìàºìî íºô³ãîâó «ïî-
òüîìê³íñüêó äºðºâíþ»: 90% âåëîäîð³æîê 
(òî÷í³øå âåëîñìóã) íàìàëüîâàíî íà òðî-
òóàð³, ùî êëàâñÿ çà ÷àñ³â ðîçâèíóòîãî 
ñîö³àë³çìó ³ ïàì'ÿòàº ùå íå ìàðàçìàòè÷-
íîãî òîâàðèøà Áðºæíºâà.

Ðåøòà 10% îêðåì³ âåëîäîð³æêè, çðî-
áëåí³ äîâîë³ ðåêòàëüíî, áî

ïåâí³øå âñüîãî ¿õ ïðîåêòóâàëè ëþäè, 
ÿê³ âîñòàííº ¿çäèëè íà âåëîñèïåä³ â ãî-
ëîæîïîìó äèòèíñòâ³. À çàðàç ÷åðåç ñâ³é 
ñòàòóñ íå ìîæóòü ñîá³ äîçâîëèòè îïóñêà-
òèñü äî í³ê÷åìíîãî êàòàííÿ âåëîñèïå-
äîì (ìàþ÷è àô³ãºçíó ³ êîìôîðòíó ³íî-
ìàðêó) — òóò òîá³ òå, ùî âîíè çðîáëåí³ 
ïî íèæí³é ïëàíö³ ÄÁÍ (øèðèíà âñüîãî 
äâà ìåòðè, õî÷à îïòèìàëüíî 2,5–3 ìåòðè) 
íåïåðåäáà÷óâàí³ êóòè ïîâîðîò³â ³ ò. ä.

² âèøåíüêà íà âåñü öåé òîðòèê — 
â³äñóòí³ñòü íîðìàëüíèõ çâ'ÿçîê âåëî-
äîð³æîê: òîáòî âåëîñèïåäèñò íå ìîæå 
êîìôîðòíî âìîñòèòè äóïöþ â ñ³äë³ ³ äî-
¿õàòè ³ç ïóíêòó À â ïóíêò Á, áî éîìó 
ÿê ì³í³ìóì ïðèéäåòüñÿ ñï³øóâàòèñü 
íà á³ëüøîñò³ ñâ³òëîôîð³â, ÿê ìàêñè-
ìóì — âèð³øóâàòè ëîã³ñòè÷í³ ïðîáëåìè 
(àáî îñâîþâàòè íàâè÷êè òåëåïîðòàö³¿), 
ÿê òî â³ä áîòñàäó äî åëåêòðîìåðåæ³, 
â³ä «Óðîæàþ» äî «Êíèæêè»… Ïîâ³ðòå, 
ñêëàäàííÿ ìàðøðóòó ö³º¿ ÊÌ áóâ ùå òîé 

êâåñò äëÿ Ìàêñ Äåíäåðóê, áî íàâ³òü 
àêòèâí³ êîðèñòóâà÷³ âåëîñèïåäà ³íîä³ 
íå çäîãàäóþòüñÿ ïðî ³ñíóâàííÿ â òîìó ÷è 
³íøîìó ì³ñö³ âåëîäîð³æîê.

×îìó? — ñïèòàº äîïèòëèâèé ÷èòà÷… 
Â³äïîâ³ì ïèòàííÿì íà ïèòàííÿ:

1. Ñê³ëüêè âè çíàºòå ìàï âåëîäîð³æîê, 
ðîçì³ùåíèõ óçäîâæ âëàñíå âåëîäîð³æîê? 
(Îäðàçó ñêàæó — ¿õ äâ³, àëå ùå òðà çãà-
äàòè, äå âîíè çíàõîäÿòüñÿ:) Oleg Krupski 
íå ï³äêàçóº, äå)

2. Ñê³ëüêè âè áà÷èëè ïîêàç÷èê³â/ìàï 
çíàõîäæåííÿ íàéáëèæ÷î¿ âåëîäîð³æêè 
ó ì³ñöÿõ, äå âîíè äîá³ãàþòü ê³íöÿ?

Ïðè íèí³øíüîìó ñòàí³ ðå÷åé (íàíåñåí-
íÿ âåëîäîð³æîê ôàðáîþ íà ïîðåïàíèé 
àñôàëüò) ïîòüîìê³íñüêà äºðºâíÿ çà ð³ê-
äâà áëàãîïîëó÷íî çàâàëèòüñÿ: öå çàðàç 
ìîæíà ïîêàçóâàòè ³íîçåìíèì äåëåãàö³ÿì 
ç â³êíà àâòîáóñà/àâòî/òðàìâàÿ ïðè ñâ³ò-
ë³ á³ëîãî äíÿ âåëîñìóãó íà Õì. øîñå… 
áî ä³ðêè â àñôàëüò³ çäàëåêó ïîêè íå äóæå 
êèäàþòüñÿ â î÷³, à â³äñóòí³ñòü íîðìàëü-
íîãî îñâ³òëåííÿ íà á³ëüøîñò³ ñåãìåíò³â 
íå ïîì³òíà âäåíü.

Áóä³âíèöòâî æ íîâèõ, òî îêðåìà ôº-
ð³ÿ… Äâà ÿñêðàâ³ ïðèêëàäè:

1. Äðóãà ÷åðãà ïðîñïåêòó Êîñìîíàâ-
ò³â, äå íåìàº íîðìàëüíîãî ç’ºäíàííÿ 
ç âåëîäîð³æêîþ ïåðøî¿ ÷åðãè, â³äñóòíº 
íîðìàëüíå îñâ³òëåííÿ ì³í³ìóì òðüîõ 
ó÷àñòê³â ³ ãîëîâíå — äîð³æêà âèõèëÿº 
ÿê ï³äñòðåëåíèé çàºöü, ïðè öüîìó ðîç-
ìèíóòèñü íà ïîâîðîòàõ ïðîáëåìàòè÷-
íî, áî çðîáëåí³ âîíè çà ì³í³ìàëüíîþ 
íîðìîþ ÄÁÍ (õî÷à øèðèíà äîçâîëÿº, 
àëå ï³äðÿäíèê åêîíîìèòü áàáëî) ÷îìó 
òàê â³äáóâàºòüñÿ? ² òóò ìàºìî ïðèêëàä 
íóìåð äâà…

2. Ðåâåðñíà äîðîãà óçäîâæ òðàìâàé-
íî¿ êîë³¿, ùî íà Êåëåöüê³é â³ä Þíîñ-
ò³ äî Ìèêîëè Âàùóêà, äå ðîçïî÷àëèñü 
ðîáîòè ïî îáëàøòóâàííþ ïðî¿æäæî¿ 
÷àñòèíè ³… áóä³âíèöòâà àâòîïàðêîâîê, 
çàì³ñòü çàïëàíîâàíî¿ òàì âåëîäîð³æêè, 

à ç ÷îãî æ âîíà òàì ìàº áóòè?
Áî âîíà çàïëàíîâàíà òàì çã³äíî 

ç «Ïðîãðàìîþ ðîçâèòêó âåëîñèïåäíîãî 
ðóõó ó ì. Â³ííèö³ íà 2013–2020 ðîêè» 
Äîêóìåíò îô³ö³éíî ëåæèòü íà ñàéò³ 
ì³ñüêðàäè ïðóô http://www.vmr.gov.ua/…
/%E2%84%961128%2023–05–2013%20
%D0%9F… íà 13 ñòîð³íö³ º ïëàí ìå-
ðåæ³ âåëîäîð³æîê íà 2020 ð³ê. Íà Êå-
ëåöüê³é âåëîäîð³æêà º. Íàéîïòèìàëüí³-
øå ¿¿ áóëî á òÿãíóòè ñàìå ç áîêó öüîãî 
ðåâåðñíîãî ïðî¿çäó (êóïà â³äãàëóæåíü 
ó äâîðè, îìèíàºòüñÿ îäèí ñâ³òëîôîð, ëåã-
êà ñòèêîâêà ç âåëîäîð³æêîþ íà Âàùóêà 
+ ìàºìî ê³ëüöåâó âåëîäîð³æêó Êåëåöüêà-
Âàùóêà-Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàíîãî-Þíîñò³ 
áåç ñâ³òëîôîð³â…

Àëå â ï³äðÿäíèêà áóëè ñâî¿ ïëàíè, òîìó 
áóä³âíèöòâî ïî÷àëè áåç âåëîäîð³æêè, 
ç ðîçøèðåííÿì ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè (ùîá 
÷óâà÷êè ëüîòàëè, îìèíàþ÷è ñâ³òëîôîð 
íà Ïîðèêà) ³ áóä³âíèöòâîì ïàðêîì³ñöü.

Îò ìåí³ ö³êàâî áóëî á ïîáà÷èòè ïëàí 
òîãî áóä³âíèöòâà. Êîëè ³ ÿê éîãî çàòâåð-
äæóâàëè? ×è áóëî òàì ïîãîäæåííÿ â³ä 
â³ää³ëó òðàíñïîðòó ³ êåð³âíèêà ðîçâèòêó 
âåëîñèïåäíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà…

Òåïåð, âëàñíå, ñòèñëî ïðî ñòàí äîð³æîê 
íà íàøîìó øëÿõó

1. Ìàã³ñòðàòñüêà — …  ïðîñòî íàïðÿ-
ìîê ðóõó…

2. Õì. øîñå âçäîâæ ïàðêó — ïðîñòî æàõ
3. Õì øîñå â³ä óí³âåðìàãó äî Áëîêà — 

ïðî¿çæàáåëüíî, àëå ïàíäóñè êîëî «Êíèæ-
êè»…. âîíè âóçüê³ ³ òðàâìîíåáåçïå÷í³

4. Õì. øîñå â³ä Áëîêà äî Äàíèëà Ãà-
ëèöüêîãî — æàõ, ùî ïåðåõîäèòü â íå-
éìîâ³ðíèé æàõ íàâïðîòè âîäïðîåêòó 
(âæå ñòâîðèâ ïåòèö³þ, òðîõè çãîäîì 
êèíó ë³íê)

5. Äàíèëà Ãàëèöüêîãî — ÒÒÓ ïðî¿ç-
æàáåëüíî äî 26 øêîëè (ç åëåìåíòàìè 
õàðäêîðó ³ ïîãàíîãî îñâ³òëåííÿ â í³÷íèé 
÷àñ), íàâïðîòè 26 øêîëè êààààéô, óçäîâæ 
ÒÒÓ ïðî¿çæàáåëüíî

6. ÒÒÓ — Ìàêñèìîâè÷à — õàðäêîðíèé 
òð³àë (â³äñóòíÿ ðîçì³òêà, ÿìè, ïîãàíå 
îñâ³òëåííÿ, ï³ñëÿ äîùó — æàõ, áî ÿì 
í³ö íå âèäíî

7. Ìàêñèìîâè÷à — 600-ð³÷÷ÿ — õàðäêîð
8. 600 ð³÷÷ÿ — ïëîùà Ìîãèëêà — 

åìììì…. à äå òóò âåëîäîð³æêà? (ïèòàííÿ 
äî çíàâö³â) ëþòèé æàõ ç ÿìàìè ³ òð³àëîì

9. Ïëîùà Ìîãèëêà: íó îê. Ðåìîíò
Ïëîùà Ìîãèëêà — Þíîñò³: æàõëèâå 

ÿê ïîêðèòòÿ, òàê ³ îñâ³òëåííÿ
10. Þíîñò³ — Ïîðèêà — â ïðèíöèï³ îê
11. Ïîðèêà — Êåëåöüêà — õàðäêîð 

(äî çóïèíêè ÷åðåç ï³øàê³â) ï³ñëÿ çóïèí-
êè (÷åðåç ï³øàê³â) íàâïðîòè ²íñòèòó-
òó êîðì³â (ï³øàêè, øèðèíà äîð³æêè + 
áàìïåðè àâòî ç³ ñòîÿíêè) ëþòèé êàïåöü 
íàâïðîòè Äàñòîðó — òàì âóçüêî íàâ³òü 
äëÿ îäíîãî ðîâåðêà

12. Êåëåöüêà — Ñòàõóðñüêîãî â ïðèí-
öèï³ îê, ÿêùî âèêèíóòè ïàðêîâêó íà-
âïðîòè Ãðîø-åêñïðåñó (êóò ïîâîðîòó 
äóæå íåñïîä³âàíèé+áàìïåðè ïðèïàð-
êîâàíèõ àâò³âîê

13. Ñòàõóðñüêîãî — òî ïðîñòî íàïðÿ-
ìîê ðóõó…

14. Êîñìîíàâò³â â³ä Ñòàõóðñüêîãî 
äî Êåëåöüêî¿ — æàõ, àëå æ òàì ìàº áóòè 
ðåêîíñòðóêö³ÿ…

15. Êîñìîíàâò³â â³ä Êåëåöüêî¿ äî Ïî-
ðèêà ôåºðè÷íèé êàïåöü — íàéá³ëüø 
ðåêòàëüíî çðîáëåíà âåëîäîð³æêà â ïëàí³ 
øèðèíè (áîã ç íèì, ç òèìè ïåòëÿìè, 
çðîá³òü íîðìàëüíó øèðèíó, ùîá ðîç-
ìèíóòèñü ìîæíà áóëî) ëàòîê (òàê âæå 
ïîòðîõè ïðîñ³äàº) ³ îñâ³òëåííÿ.

16. Êîñìîíàâò³â–Ïîðèêà — ïëîùà 
Ìîãèëêà — íîðì, ò³ëüêè âóçüêîîîîî

Â ñóõîìó çàëèøêó: äÿêóþ âñ³ì, õòî 
äîëó÷èâñÿ äî ³âåíòó, íèçüêèé óêë³í 
ìàðøàëàì çà àäåêâàòíèé ñóïðîâ³ä 
êîëîíè.

Íó ³ ïåðøà ïåòèö³ÿ ñòâîðåíà e-dem.in.ua/
vinnytsia/Petition/View/715 ïðîõàííÿ ï³ä-
ïèñóâàòè ³ ïîøèðþâàòè

Про вінницькі велодоріжки
БЛОГ

397280

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

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 29 000 

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

Çàìîâë. ¹ 170118
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396095

ÌÀÍÄÐÈ

АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099)1781008

Ïî¿õàòè ç Â³ííèö³ äî îäíî-
ãî ç íàéäàâí³øèõ ì³ñò Çàõ³äíî¿ 
Óêðà¿íè Ëóöüêà â êîìïàí³¿ ³íøèõ 
ïîäîðîæóâàëüíèê³â — òå, ïðî ùî 
ìð³ÿëà Òåòÿíà Àäàìåíêî.

— Äàâíî õîò³ëà ïî¿õàòè 
äî Ëóöüêà, à ñàìå â çàìîê Ëþáàð-
òà òà äî Òàðàêàí³âñüêîãî ôîðòó. 
² òóò òàêà ìîæëèâ³ñòü! Äóæå êðóòî 
áóëî, — êàæå ä³â÷èíà. — Àëå òðî-
õè çàâàäèëà ïîãîäà: äîù, ñèëüíèé 
â³òåð.

Îðãàí³çóâàâ â³äïî÷èíîê òóðèñ-
òè÷íèé îïåðàòîð «Áîìáà-òóð». 
Î äðóã³é ãîäèí³ íî÷³ 22 êâ³òíÿ, 
â ñóáîòó, àâòîáóñ ³ç êîìïàí³ºþ 
ìàíäð³âíèê³â âèðóøèâ íà Çàõ³ä. 
² â òîé æå äåíü î 23.30 âîíè âæå 
ïîâåðíóëèñÿ íàçàä. Çà îäèí äåíü 
Òåòÿíà ïîáóâàëà â Òóíåë³ êîõàí-
íÿ, ùî íà Ð³âíåíùèí³, ïîò³ì ãî-
äèí 5–6 ïðîãóëþâàëàñÿ ì³ñòîì 
Ëóöüê.

— ¯õàòè ñþäè îäíîçíà÷íî âàð-
òî çà êóïîþ ïîçèòèâíèõ åìîö³é 
òà âðàæåíü, òà çà ñóâåí³ð÷èêà-

ìè. Ó Ëóöüêó äóæå áàãàòî ð³ç-
íèõ ïàì’ÿòîê, ÿê³ âàðòî õî÷à á 
ïîáà÷èòè: Êàôåäðàëüíèé êîñòåë 
ñâÿòîãî Ïåòðà ³ Ïàâëà, Ñâÿòî-
Òðî¿öüêèé êàôåäðàëüíèé ñîáîð, 
Áóäèíîê ðîäèíè Êîñà÷³â, ïëîùó 
â öåíòð³ ì³ñòà, Ëþòåðàíñüêó ê³ð-
õó, Áóäèíîê ñêóëüïòîðà Ìèêîëè 
Ãîëîâàíÿ (Áóäèíîê ç õèìåðàìè). 
Îñòàíí³é ìè ò³ëüêè ççîâí³ ïîäè-
âèëèñÿ, âñåðåäèíó íå çàõîäèëè, 
òîìó ùî òàì æèâóòü ìåøêàíö³, — 
êàæå â³ííè÷àíêà.

Çàõîäèëà ³ äî çàìêó Ëþáàðòà. 
Â³í ùå çîáðàæåíèé íà áàíêíîò³ 
íîì³íàëîì 200 ãðèâåíü. Çàðàç 
öå âåëèêèé ìóçåéíèé êîìïëåêñ, 
â ÿêîìó ÷àñòî ïðîõîäÿòü ìàñêà-
ðàäè, êîíôåðåíö³¿ òà ëèöàðñüê³ 
òóðí³ðè. Ùîïðàâäà, êîëè íàøà 
ìàíäð³âíèöÿ ïðè¿õàëà äî çàìêó, 
í³ÿêèõ çàõîä³â íå ïðîâîäèëîñÿ. 
Çàòå áóëà ìîæëèâ³ñòü ïîñëóõàòè 
÷èìàëî ëåãåíä â³ä åêñêóðñîâîä³â 
òà ïî÷èòàòè ñòàð³ íàïèñè íà ñò³-
íàõ çàìêó, ÿê³ íàäðÿïàëè ñîòí³ 
ðîê³â òîìó.

Çàìîê ìàº òðè âèñîê³ ïðÿ-

ГАЛОПОМ ПО ВОЛИНІ ЗА ОДИН ДЕНЬ
До князів  Якщо часом вам захочеться 
45 хвилин кохання в «живому» тунелі 
або подивитися на Будинок з химерами, 
в якому мешкають люди — маршрут 
вихідного дня якраз підійде. Послухайте 
легенди про привидів в замку Любарта, 
а потім — і на Тараканівський форт 
для гостроти відчуттів

ìîêóòí³ âåæ³: Â'¿çíó, Ñòèðîâó 
òà Âëàäè÷ó. Â³äâ³äóâà÷³ ìîæóòü 
îãëÿíóòè åêñïîçèö³¿ ºäèíîãî 
â Óêðà¿í³ ìóçåþ äçâîí³â, ìóçåþ 
êíèãè, à òàêîæ õóäîæíüîãî ìó-
çåþ. Çàìîâèâøè åêñêóðñ³þ, ìîæ-
íà ï³äíÿòèñü íà íàéâèùó âåæó 
Çàìêó (27 ìåòð³â), àáî æ îãëÿíóòè 
ôóíäàìåíòè äàâíüî¿ öåðêâè ²î-
àííà Áîãîñëîâà — ïðàâîñëàâíî¿ 
ñâÿòèí³ Ëó÷åñüêà, ðîçòàøîâàíî¿ 
íà çàìêîâîìó ïîäâ³ð'¿.

Ï³ñëÿ åêñêóðñ³¿ Ëóöüêèì çàì-
êîì â³äïðàâèëèñÿ â ³íøèé — 
êíÿç³â Îñòðîçüêèõ â ì³ñò³ Äóáíî 
Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³. Êîëèñü ñïî-

ðóäà ïðèâàáëþâàëà òàòàð ³ êîçà-
ê³â, ÷åðåç òå, ùî òàì çáåð³ãàëèñÿ 
âåëè÷åçí³ ñêàðáè êíÿç³â Îñòðîçü-
êèõ. Òà çà äîâã³ ñòîë³òòÿ í³õòî 
òàê ³ íå çì³ã çàâîþâàòè ôîðòåöþ. 
Äî ðå÷³, ïîä³¿, îïèñàí³ ó ïîâ³ñò³ 
Ãîãîëÿ «Òàðàñ Áóëüáà», â³äáóâà-
ëèñÿ ï³ä Äóáåíñüêèì çàìêîì. Çà-
ðàç ó çàìêó ïðîâîäÿòü òåàòðàëü-
í³ âèñòàâè, êîíöåðòè, çóñòð³÷³ 
³ íàâ³òü âåñ³ëëÿ. Ö³êàâî òàêîæ 
ïîäèâèòèñÿ íà âèñòàâêó ³ñòîð³¿ 
òîðòóð òà ïîêàðàíü, äå çíàðÿääÿ 
òîðòóð â³äòâîðåí³ ó íàòóðàëüíó 
âåëè÷èíó.

Ç Äóáíà ïî¿õàëè äî òàºìíè÷îãî 
Òàðàêàí³âñüêîãî ôîðòó — âåëè-

Тетяна Адаменко. У Луцькому замку Любарта 
приміряє корону князя.

Íà ñò³íàõ çàìêó 
Ëþáàðòà ìîæíà 
ïî÷èòàòè íàïèñè, ÿê³ 
íàäðÿïàëè ñîòí³ ðîê³â 
òîìó, òà ïîñëóõàòè 
ëåãåíäè ïðî ïðèâèä³â

÷åçíî¿ îáîðîííî¿ ñïîðóäè ç êàìå-
íþ, öåãëè òà áåòîíó. ¯¿ çáóäóâàâ 
ó 19 ñòîë³òò³ öàðñüêèé óðÿä äëÿ 
çàõèñòó çàë³çíè÷íî¿ ã³ëêè Êè¿â-
Ëüâ³â. Áàãàòî õòî íàçèâàº ôîðò 
Ì³ñòîì ïðèâèä³â. À íà éîãî òå-
ðèòîð³¿ áóëî â³äçíÿòî äåÿê³ êàäðè 
óêðà¿íñüêîãî ô³ëüìó «Ïîâîäèð».

— Íå äèâëÿ÷èñü íà òàºìíè-
÷³ñòü ì³ñöÿ, ìåí³ íå áóëî ìîòî-
ðîøíî, íàâïàêè — äóæå ö³êàâî 
áóëî õîäèòè ð³çíèìè ï³äçåìåë-
ëÿìè òà ëàá³ðèíòàìè, — êàæå 
Òåòÿíà. — Îò õòî ïîëþáëÿº åêñ-
òðèì ³ íå áî¿òüñÿ òåìðÿâè, òèì 
¿õàòè ñþäè.
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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

Вартові галактики 2
Фантастика
4.05–10.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Бебі бос
Анімація, 3.05, поч. об 11.50, 17.50
Вартість квитків — від 65 грн
4.05–10.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Таємний агент
Трилер, 3.05, поч. о 13.00, 19.45
Вартість квитків — від 65 грн
4.05–10.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Рок Дог
Анімація, 3.05, поч. о 10.00, 13.30, 18.05
Вартість квитків — від 60 грн
4.05–10.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Пастка
Жахи, 3.05, поч. об 11.00, 19.50, 21.50
Вартість квитків — від 60 грн
4.05–10.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Моя дівчина монстр
Фантастична комедія, 3.05–4.05, поч. о 12.20, 
20.00. 5.05–11.05, поч. о 13.40
Вартість квитків — 20 грн

Провини наші
Кримінальна драма, 3.05–4.05, поч. о 18.00
Вартість квитків — 20 грн

Собачі перегони
Сімейний, 5.05–11.05, поч. о 10.00, 12.00, 15.30
Вартість квитків — 20 грн

Комівояжер
Драма, 5.05–11.05, поч. о 17.10
Вартість квитків — 20 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Форсаж 8
Бойовик, 3.05, поч. о 9.10, 12.20, 15.30, 18.40, 
21.50. Вартість квитків — від 50 грн
4.05–10.05, довідка — за тел. (096)0035050

Урфін Джюс та його дерев'яні солдати
Анімація, 3.05, поч. о 13.40, 15.50
Вартість квитків — від 50 грн
4.05–10.05, довідка — за тел. (096)0035050

Ідеальні незнайомці
Комедія, 3.05, поч. о 9.00, 11.10, 13.20
Вартість квитків — від 50 грн
4.05–10.05, довідка — за тел. (096)0035050

Дочки-матері
Комедія, 3.05, поч. о 9.20, 11.30
Вартість квитків — від 50 грн
4.05–10.05, довідка — за тел. (096)0035050

Сфера
Фантастика, 3.05, поч. о 14.40, 17.00, 19.20, 20.20
Вартість квитків — від 50 грн
4.05–10.05, довідка — за тел. (096)0035050

КІНОТЕАТР 

 РОДИНА

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

ТЕАТР 
театр ім. Садовського 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Хелемські мудреці
Комедія-притча, 3.05, поч. о 18.30

Дім Бернарди Альби
Мала сцена. Романтична драма, 3.05, поч. о 16.00

Політ над гніздом зозулі
П'єса, 4.05, поч. о 18.30

Замовляю любов
Мала сцена. Комедія, 4.05, поч. о 19.00

Ідзанамі… Богиня, яка вабить
Драма, 5.05, поч. о 18.30

Дім Бернарди Альби
Мала сцена. Романтична драма, 6.05, поч. о 19.00

Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих, 10.05, поч. о 18.30

ВИСТАВКИ
Живопис на склі в «Арт-Шику»
З 4 по 21 травня в регіональному центрі сучас-
ного мистецтва «Арт-Шик» проходить виставка 
вінницької художниці Лілії Задоянчук. На виставці 
представленні живописні роботи в склі. Живо-
попис на склі — дуже давня техніка, поширена 
у Європі, але те, чим займається Лілія, її автор-
ське надбання. Можливості багатошарового ви-
плавленого скла межують зі скульптурою і це дає 
ідею створити новий світ. Характерна особливість 
техніки полягає в тому, що фарба наноситься 
зі зворотного від глядача боку. Побачити виставку 
можна за адресою — вул. Архітектора Артинова, 
12а. Довідки — за тел. 65–65–92.

Міжнародний 
оперний open 
air фестиваль 
OPERAFEST 
TULCHYN 
4–5 червня у легендар-
ному Палаці Потоцьких 
у Тульчині пройде пер-

ший Міжнародний оперний фестиваль під відкри-
тим небом. OPERAFEST-TULCHYN — грандіозний 
open air, який змінить ваше уявлення про оперу, 
порадує яскравими селфі-зонами і незабутніми 
нічними кінопоказами й екскурсіями! Більше 300 
артистів, 320 кіловат звуку, 100 світлових приладів!
4 червня, неділя
18.00 — проект «Гала Опера» (кращі оперні арії 
Дж. Верді, Р. Вагнера та інших європейських ком-
позиторів) та казкова опера-феєрія «На Русал-
чин Великдень» М. Леонтовича.
21.00 — українсько-італійська прем’єра! Комічна 
опера на 2 дії «Пробний камінь» Дж. Россіні.
23.00–03.00 — театралізована інтерактивна програ-
ма для молоді «Нічні вартові Подільського Верса-
лю» та нічний кінопоказ фільму «Привид опери».
5 червня, понеділок
18.00 — опера «Кармен» Ж. Бізе та опера «Ал-
кід» Д. Бортнянського
21.00 — ексклюзивна прем’єра в Україні! Концерт-
ні версії мюзиклів «Танець вампірів» Джима Стей-
нмана та «Привид опери» Ендрю Ллойд-Веббера.
Вхід на фестиваль — безкоштовний! 
«OPERAFEST-TULCHYN» — поїхали за вражен-
нями! Замовлення чартеру до місця події на 
сайті bilet.vn.ua. Детальна інформація за тел.: 
(0432)690–025, (098)54–76–909 та у інфо-центрі 
фестивалю, що працює у обласній бібліотеці імені 
Тімірязєва (вул. Соборна, 73). Фестиваль прохо-
дить 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!

Майстер-клас 
з виготовлення 
печива 
з бажаннями від 
учасника шоу 
«Майстер-шеф 
Діти» — Вови 
Морозюка!

Кав'ярня «My Coffee» у Вінниці продовжує серію 
кулінарних майстер-класів! 6 травня на вас чекає 
майстер-клас з виготовлення печива з бажаннями 
від учасника телевізійного кулінарного шоу «Майстер-
шеф Діти» — Вови Морозюка! Запис на майстер-
клас за телефоном: 097–95 245–81. Кількість місць 
обмежена! Вартість участі: 100 грн. Усі виручені 
кошти будуть переведені у Вінницький обласний клі-
нічний госпіталь для ветеранів війни. Початок о 16.00. 
Адреса: вулиця Зодчих, 12 (м-н Поділля). Подаруйте 
своїй дитині шанс перетворитися на справжнього 
кондитера та реалізувати свою солодку мрію!

Христина Соловій 
вперше у Вінниці!
4 травня о 19.00 у Будинку 
офіцерів принцеса лемків 
Христина Соловій, яка 
скорила своїм шармом та 
божественним кришталь-
но-чистим голосом всю 

Україну, вперше у Вінниці з великим сольним концер-
том у рамках всеукраїнського туру «Жива вода 2017». 
На концерті прихильники творчості зануряться у хвилі 
мелодійного фолку! Прониклива атмосфера лірики 
родом з Карпатських гір та саунду з долини річки Міс-
сісіпі 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 співа-
ти всі разом! Зараз Христина Соловій, яка у 2013 році 
у складі команди Святослава Вакарчука стала фіна-
лісткою «Голосу країни», зібрала власний гурт, до яко-
го увійшли одні з кращих музикантів країни. 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 — ком-
панія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

«Квартал 95» 
у Вінниці
Володимир Зеленський, 
Євген Кошовий, Олена 
Кравець, Степан 
Казанін і всі улюблені 
«кварталівці» вже скоро 
у Вінниці! 

4 червня о 19.00 у Будинку офіцерів Студія 
«Квартал 95» порадує своїх вінницьких 
шанувальників новою програмою 2017, 
яку гумористи з тріумфом презентували 
на гастролях 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, «Магігранду» і 
«Петроцентру». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

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.
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Жена слышит, что пришел муж, и го-
ворит своему любовнику: «Становись 
на стол и не шевелись». Так и сдела-
ли. Заходит муж и спрашивает: «Это 
что такое?» Жена: «Это статуя. Галка 
попросила, чтобы она один день 
постояла у нас, а она завтра заберет». 
Жена уходит в душ. Муж идет на 
кухню, делает бутерброд, возвра-
щается в комнату, подходит к статуе 
и говорит: «На, перекуси, я у Галки 
так три дня простоял».


Сын украинского олигарха пишет 
отцу о своём житье-бытье в Киеве:
«А физику я сдал на пятёрку. Препод 
так на этой «пятёрке» и ездит…»


Заходит студент в аудиторию и спра-
шивает у экзаменационной комиссии:
— Вы не сможете принять экзамен 
у слегка подвыпившего студента?
Комиссия переглядывается и педа-
гоги соглашаются. Студент открывает 
дверь и радостно кричит в коридор:
— Ребята, заноси!


Три часа ночи, звонок в дверь. Жена 
открывает, на пороге стоит пьяный 
муж, весь в помаде, на плече чей-то 
бюстгалтер.
Жена:
— Ну, и что думаешь, пущу?
Муж:
— Отойди, я за гитарой.


Беседуют два англичанина:
— Слышал, вы недавно похоронили 
свою жену… А что с ней случилось?
— Да она, знаете ли, умерла…


Увидев на холодильнике всего два 

магнитика — из Магадана и Воркуты, 
воры покормили кошку и помыли 
посуду.


— Как ты познакомился со своей 
женой?
— Да друзья позвонили, пригласили 
на свадьбу. Сказали, мол, женихом 
будешь. Думал — пошутили…


Только в нашей стране в первый раз 
чихнувшему человеку говорят «Будь 
здоров», на второй раз: «Будь здо-
ров», а на третий: «Да, ты задолбал!»


Приходит пожилая дама в туристиче-
ское бюро:
— Я хотела бы съездить в Тибет.
Турагент:
— Ну зачем вам лететь с тремя пере-
садками в Азии. У нас есть замеча-
тельные туры в…
— Нет, я хочу в Тибет…
Прилетает в Лхасу, находит турагент-
ство:

— Мне нужно в такой-то монастырь.
Турагент:
— Подумайте. Туда нужно три дня 
спускаться на волах по опасным гор-
ным склонам. Еды там нормальной 
нет, холодно…
— Нет, я хочу только туда.
Приезжает в монастырь на краю 
цивилизации, стучит в ворота. Ей от-
крывает монах. Женщина:
— Я хочу видеть вашего главного 
ламу.
Монах:
— Лама медитирует. Приходите часа 
через три.
— Нет, мне нужно прямо сейчас. 
Пусть прервется.
Нечего делать — проводил монах 
женщину к ламе. Она ему с порога:
— Вася, ну что, ты так и будешь 
дуться?


Бабушка поняла, что компот забро-
дил, когда дед подошел к ней и спро-
сил: «Красавица, ты в отношениях?»


— Вы следите за своей фигурой?
— Да, и вот что я заметила: по ночам 
она ходит к холодильнику.


Как сообщили зарубежные СМИ, 
только что человека, как две капли 
воды похожего на мэра Киева, на 
глазах многотысячной толпы избил 
какой-то афроамериканец.


Рабам давали еды и одежды ровно 
столько, сколько бы им хватило для 
того, чтобы они смогли продолжить 
работать. Ничего существенного, в 
принципах формирования зарплаты, 
с тех пор не изменилось.

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

– Вы прям такой худенький… Шо вы 
кушаете?
– То же, что и вы, только на 
полведра меньше…


Приходит мужик в автосервис:
— Дайте мне свечи от геморроя.
— Здесь не аптека!

— Я знаю, у меня ВАЗ 2108.


Бегаю ли я по утрам? Конечно! Еще 
и с криками: «Снова, проспал!!!»


Вчера был на экскурсии на 
мясокомбинате — больше не ем ни 
мяса, ни колбасы!
Сегодня была на молокозаводе — 
теперь никакого молока 
и кефира!
Завтра зовут на ликероводочный… 
А фиг я туда пойду!


Услышала одну очень интересную 

поговорку: Чем похвалишься, без 
того и останешься! Так вот, дорогие 
мои, хвалюсь… своим кредитом 
и лишним весом.


— А у меня девушка новая!
— Красивая?
— Не то слово!
— Страшная?
— Вот! То слово!


Все… пипец — пора к окулисту. Захожу 
в магазин — глаза разбегаются. 
Смотрю на цены — глаза на лоб лезут. 
Заглядываю в кошелек — вообще 
ничего не вижу…

А що тішить відомих вінничан?

ВАЛЕНТИН 
РАЧИНСКИЙ 
(27),
ФОТОГРАФ

396270
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ОВЕН 
У вівторок вас може очікувати 
романтична зустріч. У середу 
покажіть себе з кращого 
боку, проявіть поблажливість 
до недоліків коханої людини. 

ТЕЛЕЦЬ 
Саме зараз збудуться багато 
ваших бажань в особистому 
житті. Кохана людина проя-
вить турботу і увагу і подарує 
незабутні хвилини щастя. 

БЛИЗНЮКИ 
Жорсткість у рішенні осо-
бистих проблем не гарантує 
правильності самих рішень. 
Спокусі образитися на весь 
світ в цілому і на кожного 
його представника окремо 
не варто піддаватися. 

РАК 
Ви привабливі і позитивні, 
тому цього тижня будете 
мати успіх у протилежної 
статі. У вівторок і суботу по-
бачення пройдуть особливо 
вдало. 

ЛЕВ 
Вас може очікувати при-
страсне кохання з першого 
погляду, але не втрачайте 
голову, можливо, це не біль-
ше ніж спритно розставлені 
тенета. У середу імовірна 
довгоочікувана зустріч. 

ДІВА 
Може так статися, що 
практично весь ваш час буде 
присвячений роботі, і осо-
бисте життя залишиться без 
уваги. Це може сприяти охо-
лодженню ваших стосунків.

ТЕРЕЗИ 
Усе, що раніше здавалося 
простим і буденним, викли-
кає натхнення. Це все любов. 
Дозвольте вашій фантазії 
розправити крила і відкинь-
те сором'язливість. 

СКОРПІОН 
Цього тижня ймовірне змі-
шання почуттів. Не поспішай-
те з остаточним вибором, 
яким би він не був зараз, ви 
неодмінно станете про нього 
шкодувати згодом. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ностальгічні спогади про 
минуле можуть навіяти тро-
хи сумний настрій. Повер-
ніться в даний, він нічим не 
гірше минулого, тільки треба 
вміти це помічати. 

КОЗЕРІГ 
Будьте щирі і доброзичли-
ві, а якщо ви не в настрої, 
краще сховайтеся від всіх, 
і з'явитеся, коли на вашому 
обличчі з'явиться посмішка. 

ВОДОЛІЙ 
Якщо вам вдасться впорати-
ся з ревнощами, найближчі 
дні пройдуть в любові та 
злагоді. Найбільші шанси 
відчути себе щасливим у вас 
будуть у середу. 

РИБИ 
Не виключено, що вам неска-
занно пощастить, і ви зустрі-
нете в п'ятницю людину, яка 
викличе у вас сильні почуття 
і піде з вами разом по життю.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 3-9 ТРАВНЯ

395202

Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Все те поло-
жительные эф-
фекты, которые 
можно получить 
от секса, доступ-

ны только при выполнении не-
скольких принципов: искрен-
ность, активность и желание. 
При нежелании заниматься 
сексом с партнёром, или за-
ставляя себя, должного эффекта 
не получится. Именно поэтому 
первое, что стоит сделать — 

это позаботиться о том, чтобы 
всё происходящее нравилось 
и было приятно. Именно тут 
и появляется такой принцип, 
как искренность. Прежде всего, 
с самим собой. Если по какой-
то причине вы перестали хотеть 
заниматься сексом с вашим пар-
тнером, подумайте: что следует 
добавить, чтобы решить эту про-
блему. Если добавить желание 
и искренность — активность под-
ключается сама собой. В конце 
концов, именно активность по-
зволяет использовать секс на все 
сто для пользы организма

Íà÷íåì ñ ñàìîãî ïðîñòîãî. 
Ñåêñ óëó÷øàåò íàñòðîåíèå (ñïà-
ñèáî, Êàïèòàí Î÷åâèäíîñòü). Âñå 
ýòî ïðîèñõîäèò ïîòîìó, ÷òî îðãà-
íèçì âûäåëÿåò èíòåðåñíûé ãîð-
ìîí — ýíäîðôèí, êîòîðûé òàêæå 
èçâåñòåí êàê «ãîðìîí ñ÷àñòüÿ». 
Áëàãîäàðÿ åìó óëó÷øàåòñÿ îáùåå 
íàñòðîåíèå, ñîñòîÿíèå, òðàâà çå-
ëåíåå, íåáî ãîëóáåå è ïàðòíåð 
ñòàíîâèòñÿ áîëåå êðàñèâûì. 
Íî ýíäîðôèí — òîëüêî îäèí 
èç ìíîãèõ ãîðìîíîâ, êîòîðûå 
âûðàáàòûâàþòñÿ âî âðåìÿ ñåê-
ñà. À èõ òàì íåìàëî. Íàïðèìåð, 
ãîðìîí — îêñèòîöèí, êîòîðûé 
ñîçäàåò ïðèâÿçàííîñòü ê âàøåìó 
ïàðòíåðó. Äà, ïðèðîäà âñå ïðåä-
óñìîòðåëà!

СКОЛЬКО МОЖЕШЬ НА ГРУДЬ 
ПРИНЯТЬ? Ñåêñ ìîæåò áûòü 
è î÷åíü õîðîøåé êîìïåíñàöè-
åé òðåíàæåðíîãî çàëà. À èìåí-
íî — êàðäèîíàãðóçîê. 20 ìè-
íóò àêòèâíûõ çàíÿòèé ñåêñîì 
äåéñòâèòåëüíî ìîãóò áûòü 
ýêâèâàëåíòíû ÷àñó â çàëå. Êëþ-
÷åâîå ñëîâî «àêòèâíûõ». Òî åñòü 
åñëè âàø ñåêñ áîëüøå ïîõîæ íà 
ñïàðèâàíèå äâóõ ëåíèâöåâ — òóò 
ñæèãàíèåì êàëîðèé è íå ïàõíåò. 
Åñëè ÷åðåç ïÿòü ìèíóò òàêîãî 
ñåêñà ó âàñ âîçíèêàåò îäûøêà — 
íè÷åãî ñòðàøíîãî. Íåñêîëüêî 
íåäåëü ïðàêòèêè — è âû ëåãêî 
óäâîèòå, à òî è óòðîèòå âðåìÿ, 
êîòîðîå ëåãêî ñìîæåòå ïðîâî-
äèòü â ïîñòåëè. Â ñî÷åòàíèè 
ñ åæåäíåâíîé çàðÿäêîé ýôôåêò 
áóäåò ïðîñòî ôàíòàñòè÷åñêèì. 

Äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ «óäëèíèòå-
ëåé âðåìåíè» åñòü ìàãàçèíû äëÿ 
âçðîñëûõ.

УМНЕЕ С КАЖДЫМ СЕКСОМ. 
Êàê áû ñòðàííî ýòî íå çâó÷àëî, 
íî ñåêñ óëó÷øàåò óìñòâåííûå ñïî-
ñîáíîñòè. Àêòèâíûé ñåêñ ïîäðàçó-
ìåâàåò ðåãóëÿðíîñòü. Ðåãóëÿðíûé 
ñåêñ ïðîâîöèðóåò ôàíòàçèþ. Âåäü 
â èäåàëå êàæäûé ñåêñ ìîæåò áûòü 
íåîáû÷íûì è óíèêàëüíûì. È êîã-
äà ñòàíäàðòíûå âàðèàíòû ïîäõîäÿò 
ê êîíöó — â äåëî âñòóïàåò ñîîá-
ðàæàëêà, êîòîðàÿ è ïîìîãàåò ðàç-
íîîáðàçèòü ñåêñóàëüíóþ æèçíü. 
Ðåçóëüòàòû òàêîé ðàñêà÷êè ìîçãà 
ìîæíî áóäåò óâèäåòü íå òîëüêî 
â ëè÷íîé æèçíè, à òàêæå è â ðàáî-
òå, è ïðîñòûõ áûòîâûõ ñèòóàöèÿõ.

ЧТОБЫ НЕ ПЫЛИЛОСЬ. Êàê èç-
âåñòíî, äëèòåëüíûé «ïðîñòîé» 
ïîëîâîé ñèñòåìû ìîæåò ãðîçèòü 
ìíîãèìè çàáîëåâàíèÿìè. Äëÿ 
ìóæ÷èí — óõóäøåíèåì êà÷åñòâà 
ñïåðìàòîçîèäîâ, ó æåíùèí — 
âîñïàëåíèåì âíóòðåííèõ îðãàíîâ. 
×òîáû ýòîãî íå áûëî — íå ñòîèò 
ïðåíåáðåãàòü ðåãóëÿðíûì ñåêñîì, 
äàæå åñëè âû íå æåíàòû, èëè íå 
çàìóæåì. Ìíîãèå æåíùèíû ïðè-
çíàþòñÿ, ÷òî, õîòÿ áû ðàç â æèç-
íè âñòðå÷àëèñü êàêîå-òî âðåìÿ 
ñ ìóæ÷èíîé äëÿ çäîðîâüÿ. Íèê-
òî íå ãîâîðèò, ÷òî âû äîëæíû 
ëîæèòüñÿ ñ ïåðâûì âñòðå÷íûì. 
Òåì íå ìåíåå, ñåêñ ñ ÷åëîâåêîì, 
ñ êîòîðûì âû íå ñîáèðàåòåñü 
ñâÿçûâàòü âñþ ñâîþ æèçíü, òîæå 
ìîæåò áûòü ïðèÿòåí.

СЕКС — «ВОЛШЕБНАЯ 
ТАБЛЕТКА» ОТ БОЛЕЗНЕЙ
Лечимся  Секс запускает в организме 
целебные процессы, которые улучшают 
общее состояние, влияют на настроение 
и работу внутренних органов (не только 
тех, которые участвуют в сексе). Что же 
на самом деле происходит с организмом 
во время секса и так ли он полезен?

СНИЖАЕТ ВЕС 
И СОЗДАЕТ ТОНУС
Во время полового акта сжигается 
в среднем от 200 до 600 калорий. 
А ласки, предшествующие интимной 
близости, являются великолепным 
массажем и ненавязчивой гимнастикой.

СОХРАНЯЕТ ПОДВИЖНОСТЬ 
СУСТАВОВ
После интимной близости в организме 
выделяются эндорфины — натуральные 
болеутоляющие средства, действие 
которых длится часами. Это ли не самое 
приятное лекарство от боли суставов.

Во имя секса, оргазма, и святого экстаза
ТОП — ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ СЕКСА

ПРОВОЦИРУЕТ ОМОЛОЖЕНИЕ
Во время секса организм получает 
коллаген (белок, отвечающий 
за молодость и упругость кожи). 
А гормон прогестерон, который также 
вырабатывается во время секса, 
устраняет недостатки на коже.

ПОВЫШАЕТ НАСТРОЕНИЕ
Гормоны счастья, выделяемые во время 
секса, положительно действуют на 
психоэмоциональный фон человека. 
При острой недостаче этого гормона, 
возрастает риск долгосрочной депрессии, 
со всеми ее проблемами и последствиями.

ПОДДЕРЖИВАЕТ АКТИВНОСТЬ 
ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ
Медики утверждают, что длительное 
воздержание от секса опасно для 
здоровья. Особенно для тех, кто 
находится в расцвете своих физических 
сил. У мужчин, в первую очередь 
под угрозой физическое здоровье, 
у женщин — психологическое.

ВОССТАНАВЛИВАЕТ МЕТАБОЛИЗМ
Долго без секса — и в толстом 
кишечнике, женских половых органах 
скапливаются вредные вещества. 
Разрядка способствует венозному оттоку, 
что решает варикозные проблемы, 
предупреждает геморрой, и шлаки 
в кишечнике. А еще снижается уровень 
холестерина и сахара.

УЛУЧШАЕТ УМСТВЕННУЮ 
АКТИВНОСТЬ
Регулярный секс благоприятно 
воздействует на участки головного 
мозга, которые отвечают за обучаемость 
и память. Сексом улучшается реакция 
и концентрация внимания. Уровень 
кислорода в крови повышается, вместе 
с активностью мозга.

СТИМУЛИРУЕТ 
ИММУННУЮ СИСТЕМУ
Во время секса кровь по сосудам бежит 
гораздо быстрее обычного, получает 
дополнительный кислород и промывает 
все органы. А выделяющийся серотонин 
на 30% повышает количество 
иммуноглобулина А, активизирущего 
иммунную систему.
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397622

ГОРОСКОП
ОВЕН 
Планы, которые вы строили, 
претерпят изменения под 
давлением обстоятельств. 

ТЕЛЕЦ 
Неделя благоприятна для 
повышения вашего про-
фессионального уровня. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вас ожидают отличные 
перспективы и возможнос-
ти, важно их не упустить. 

РАК 
Желательно проявлять 
больше фантазии, чувства 
юмора и оптимизма. 

ЛЕВ 
Наступает интересное время, 
богатое разнообразными 
событиями. 

ДЕВА 
Пришло время радоваться 
жизни и умело исполь-
зовать открывающиеся 
возможности. 

ВЕСЫ 
Наступающая неделя более 
благоприятна для людей, 
занимающихся научной 
и учебной деятельностью. 

СКОРПИОН 
Можно смело задумывать не-
что грандиозное и не бояться 
остаться без поддержки. 

СТРЕЛЕЦ 
Судьба может подарить 
вам приятные знакомства, 
которые помогут в делах. 

КОЗЕРОГ 
Убеждать, уговаривать 
и превращать противников 
в союзников — вот главная 
задача недели. 

ВОДОЛЕЙ 
Дела на работе могут 
складываться весьма 
успешно.

РЫБЫ 
Постарайтесь общаться с 
окружающими ровно столь-
ко, сколько необходимо.

392007

395668

396144

397367

394530

Олександра, 
20 років
Займаюсь журналістикою 
й хореографією. Упевнена 
у собі, цілеспрямована. 
Люблю відкривати 
для себе нові 
вершини у житті.

394538

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»
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