
ЩО БУДЕ ЗАМІСТЬ ДИТЯЧОГО САНАТОРІЮ – 
«АРТЕК» ЧИ КОТЕДЖІ ДЛЯ БАГАТІЇВ?
 Розбиті будівлі, хащі 
та занедбання — в 
такому стані санаторій 
Коцюбинського на 
Старому Місті вже 
п’ять років

 До осені мерія має 
прийняти його у 
комунальну власність 

 Чи буде що 
приймати, невідомо, 
бо частину землі 
закладу вже поділили 
під приватну забудову

ЯК ПЕРШЕ ЗНО 
ЗДАВАЛИ

ХОЧЕ СТЯГНУТИ З ПОЛІЦІЇ 3,5 МІЛЬЙОНА 
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ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТІВ с. 15 с. 19

20MINUT.UA

с. 6

с. 9
RIA в квартиру
за 20 грн на місяць

398279

У коментарях до статті на сайті 20minut.ua читачка Юлія Процюк написала: 
«Дивлюсь фото і ледь стримую сльози... Відпочивала у цьому таборі років 12 тому, 
то були одні з найкращих канікул у моєму житті) Так усе занепало, дуже прикро»

398746

МАЛОГО ВДАРИЛО 
27 ТИСЯЧ ВОЛЬТ
 У «Пироговці» рятують 
11-річного Владика. Він заліз 
на дах товарного вагона, від 
удару струмом злетів на землю. 
У хлопчика 70% опіків тіла

«ВІННИЦЯ БІЖИТЬ» 
УЖЕ В ЦЮ СУБОТУ!
 27 травня тисячі вінничан 
і гостей міста можуть взяти 
участь у масовому забігу на дві 
дистанції, 1 км та 9 км. Центр 
на три години перекриютьс. 11 с. 6с. 3



2 RIA, Ñåðåäà, 24 òðàâíÿ 2017
ÍÎÂÈÍÈ

Хто запитав 
молодь?

Ê³ëüêà äí³â ÿ óæå ðîçäó-
ìóþ íàä òèì, ùîá âèäàëè-
òèñü ç ÔÁ. Íàìàãàþñü ìåíøå 
çàõîäèòè, òèõåíüêî âèäàëÿþ 
ç äðóç³â òèõ, õòî ðàä³ñíî êðè-
÷èòü, ùî óñ³, õòî íåçãîäí³ 
ç çàáîðîíîþ ÂÊ, ìîæóòü 
«çâàëþâàòè â ðîñ³þ». Àëå 
çíàºòå, ùî áîëèòü?

Ó ÔÁ óæå ê³ëüêà äí³â òî-
÷àòüñÿ áàòàë³¿ ïðèõèëüíèê³â 
³ ïðîòèâíèê³â ÂÊ òà ÎÊ, íà-
â³òü îí ÿê³ñü àëüòåðíàòèâí³ 
ìåðåæ³ ñîö³àëüí³ óêðà¿íñüê³ 
ïî÷àëè ïðîïîíóâàòè. À ÷è 
çðîáèâ õòîñü îïèòóâàííÿ 
ó ìîëîä³, ïåðåä òèì ÿê ïðå-
çåíòóâàòè íîâ³ ìåðåæ³, ùî æ 
ñàìå ¿õ òàê ïðèâàáëþâàëî 
ó ÂÊ? ² ÷è âçàãàë³ ó íèõ 
õòîñü çàïèòàâ, ùî âîíè á 
õîò³ëè ÷óòè ³ áà÷èòè â òèõ 
íîâèõ ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ? 
×è âèâ÷åíå öå ïèòàííÿ ³ ÷è 
âðàõîâàíå ïðè ïîáóäîâ³ íî-
âî¿ ñîö³àëüíî¿ ìåðåæ³, ÿêà 
ïðåòåíäóº íà ïîïóëÿðí³ñòü 
ÂÊ? ×è çíîâó ñòàðø³, ó ÿêèõ 
çîâñ³ì ³íø³ ïð³îðèòåòè, çíî-
âó óñå âèð³øèëè çà ìîëîäü 
³ ï³äë³òê³â?

ßêîñü íà êîì³ñ³¿ ç íàö³î-
íàëüíî-ïàòðîòè÷íîãî âèõî-
âàííÿ îäíà ãðóïêà ïåíñ³î-
íåð³â ñêàçàëà, ùî ¿õ ìàºìî 
ñëóõàòè, áî âîíè óæå 25 ðî-
ê³â ïðîáëåìîþ ïàòð³îòè÷-
íîãî âèõîâàííÿ çàéìàþòüñÿ 
³ ¿ì êðàùå çíàòè, ùî òðåáà 
âêëþ÷èòè ó ïëàí çàõîä³â. Òàê 
îñü, âîíè çíàþòü òå, ùî «¿ì 
êðàùå». Íå ìîëîä³, íå ñó÷àñ-
íèì ä³òÿì, à ñàìå ¿ì, òîìó 
³ ïàòð³îòè÷íå âèõîâàííÿ òàê 
³ çàëèøàºòüñÿ «ïðîáëåìàòè-
êîþ». Êîëè ³ õòî ïðîâîäèâ 
îïèòóâàííÿ ñåðåä ä³òåé ³ ìî-
ëîä³: ùî ñàìå âîíè á õîò³ëè 
÷óòè ³ áà÷èòè íà òèõ óðîêàõ 
ïàòðîòè÷íîãî âèõîâàííÿ? 
ß ïðî òàêå íå ÷óëà.

ДУМКА

АКТИВІСТКА

Таїса Таїса 
ГАЙДАГАЙДА

МАРІЯ (22), ДИЗАЙНЕР:
— Окремо бігом як видом 
спорту не займаюся. Бігаю 
тільки після тренування. Хо-
джу кілька разів на тиждень 
в спортзал і після занять за-
звичай роблю пробіжку. Тому 
можна сказати, що бігаю 
не дуже часто, але регулярно.

ЄГОР (20), СТУДЕНТ:
— За маршрутками і тро-
лейбусом тільки бігаю. Але 
спортом займаюся. Не про-
фесійно, так, для себе. Їж-
джу на велосипеді, на скейті 
катаюся. Щоправда, багато 
часу на це не маю. Працюю 
на кількох роботах і вчусь.

КАТЕРИНА (25), КУХАР-
КОНДИТЕР:
— На роботі бігаю зранку 
до вечора. Інколи ніколи при-
сісти. А вдома — інший фітнес. 
Маленька донечка не дасть 
засидітися. Тому цілими 
днями у русі, хоча й спортом 
не займаюся.

МИКОЛА (68), ПЕНСІОНЕР:
— Коли спізнююсь на тран-
спорт, можу трохи підбіг-
ти. А в молодості займався 
бігом. У студентську пору 
мав третій розряд з легкої 
атлетики. А зараз вже роки 
не ті. Не до бігу. Аби дійти 
нормально куди треба.

ЛЮДМИЛА (40), ПРОДАВЕЦЬ:
— Хіба що по роботі, по-
мити прилавки. Скоро буде 
«Вінниця біжить», якби мала 
час, можливо б і пробіглася. 
Але буду якраз на зміні. Тому 
ніяк. А мій брат вже два роки 
підряд брав участь у цьому 
заході.

РУСЛАН (38), ПРИВАТНИЙ 
ПІДПРИЄМЕЦЬ:
— У мене сидяча робота 
і бігаю не часто. Це з одно-
го боку, а з іншого — у мене 
малі дітки, тому доводиться 
якщо не бігати, то дуже багато 
швидко ходити. Вони ж у мене 
спортсменки непосидючі.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як часто вам доводиться бігати?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(095)3700574

Ôîíòàí íà Êå-
ëåöüê³é, ùî ðîáè-

ëè ç ë³òà ìèíóëîãî ðîêó, â³äêðèëè 
íà Äåíü ªâðîïè. ²äåÿ ó ì³ñüêî¿ 
âëàäè áóëà ñòâîðèòè Ñîíÿ÷íó 
ñèñòåìó â ì³í³àòþð³. Îñê³ëüêè, 
ñóõèé ôîíòàí ðîçòàøîâàíèé íà 
ïðîñïåêò³ Êîñìîíàâò³â, òî öå ìàº 
ñèìâîë³÷íå çíà÷åííÿ.

Òóò º â³ñ³ì ïëàíåò Ñîíÿ÷íî¿ 
ñèñòåìè, ùî â³äïîâ³äàþòü ñâî¿ì 
ðîçì³ðàì, àëå ò³ëüêè â ìàñøòàá³ 
— íàéìåíøèé Ìåðêóð³é òà íàé-
á³ëüøèé Þï³òåð. Ïëóòîí, ÿêèé 
íàóêîâö³ íàçâàëè êàðëèêîâîþ 
ïëàíåòîþ, òàêîæ ïîñòàâèëè 
(goo.gl/1UiuJQ).

Óäåíü òóò çàâæäè ëþäíî. Íàé-
á³ëüøå ä³òåé, ùî õëþïî÷óòüñÿ ó 
âîä³. Âîíè ïðèõîäÿòü ñþäè ñàì³ 
àáî ç áàòüêàìè.

— Ìè ñþäè ïðèéøëè îäðàçó 
ï³ñëÿ óðîê³â, — ðîçïîâ³äàº øêî-
ëÿð Ðîìà. Ðàïòîì éîãî øòîâõà-
þòü ³íø³ ä³òè. ² Ðîìà ïîá³ã çà 
íèìè, òàê ³ íå ðîçêàçàâøè ïðî 
ñâî¿ âðàæåííÿ.

Êð³ì òîãî, ùî ä³òè á³ãàþòü ïî 
âîëîã³é ïëèòö³, âîíè ùå ï³äñòàâ-
ëÿþòü ðóêè òà íîãè ï³ä ñòðóìåí³ 
ôîíòàíó. Íàéñì³ëèâ³ø³ ïåðåñòó-
ïàþòü ìåòàëåâèé ïàðêàí òà õî-
äÿòü ïî ðîâó, ùî ïðîëÿãàº ïîðÿä 
ç ñóõèì ôîíòàíîì.

Îáîâ’ÿçêîâèé «îáðÿä» òèõ 

ëþäåé, ùî òóò âïåðøå — ñôî-
òîãðàôóâàòèñÿ íà ôîí³ ï³øî-
õ³äíîãî ôîíòàíó. Äîðîñë³ íå 
ë³çóòü íà ÷àøó, òîä³ ÿê ä³òè 
÷àñòî íàñòóïàþòü íà ïëàòôîð-
ìó ç àòëàíòîì.

— Ìàìî! Ñôîòîãðàôóé ìåíå, 
ò³ïà ÿ Øâàðöåíåããåð! — êðè÷èòü 
õëîïåöü, ÿêîìó íà âèãëÿä 12-13 
ðîê³â. Â³í ðîçñòàâëÿº ðóêè íà ò³é 
æå ïëàòôîðì³, äå é êàì’ÿíèé àò-
ëàíò òðèìàº Ñîíöå.

Àëå âåñåëîù³ ðàïòîâî çàê³í-
÷óþòüñÿ. Âèìêíóëè âîäó, ùî 
îáóðþº ìàëèõ â³ííè÷àí.

— À íó âêëþ÷³òü âîäó, ÿ âàì 
êàæó! — âîëàº øêîëÿð, ùî ñòîÿâ 
ëèøå â ñâåòð³ òà òðóñàõ.

Àëüòåðíàòèâà â òîé ÷àñ, ïîêè 
íåìàº âîäè — ïîñèä³òè àáî ëå-
æàòè íà ì³í³àòþðíèõ ïëàíå-
òàõ. Ïëàíåòè, ÿê ðîçïîâ³äàþòü 
ó â³ííèöüê³é áàãàòîïðîô³ëüí³é 
ô³ðì³ «Ñôåðà», çðîáëåí³ ç³ ñêëî-
âîëîêíà. Çàâäÿêè öüîìó âîíè 
íå áîÿòüñÿ âàíäàë³â òà ïåðå-
ïàä³â òåìïåðàòóð. Íà ¿õ ñòâî-
ðåííÿ ï³øëî ìàéæå ï³âðîêó 
(goo.gl/4PzJkQ)

Ï³øîõ³äíèé ôîíòàí äîñ³ íå 
ìàº íàçâè. Àëå â íàðîä³ éîãî 
íàçèâàþòü àáî «ôîíòàí ç ïëà-
íåòàìè», àáî «Ñîíÿ÷íà ñèñòåìà». 
Áåç³ìåííèé ³ àòëàíò, ùî òðèìàº 
Ñîíöå íàä êîï³ÿìè ïëàíåò. Ó ñî-
öìåðåæ³ éîãî ïîð³âíþþòü àáî ç 
Àðíîëüäîì Øâàðöåíåããåðîì, 
àáî ç ïåðñîíàæåì, ùî «ç³éøîâ 
ç ðàäÿíñüêèõ ïëàêàò³â».

МОКРІ ДІТИ БІГАЮТЬ МІЖ 
«СОНЦЕМ ТА ПЛАНЕТАМИ»
Родзинка проспекту  На Вишеньці 
пішохідний фонтан з планетами 
запустили на День Європи. А він уже 
став улюбленим місцем дітей та їх 
батьків. Діти бавляться у воді та позують 
біля «Атланта». Коли та де можуть 
з’явитися схожі фонтани?

Фонтани, що є на проспекті Кос-
монавтів, називають «сухими» 
через їх конструкцію. Чаша, в 
яку стікає вода, захована під 
плиткою. Тому, по всій площі 
таких фонтанів можна ходити. 
Як розповів головний архітектор 
Вінниці Олександр Рекута, про-
тягом цього року на Космонавтів 
з’явиться ще один фонтан.
— Як відомо, перший діє на пло-

щі Могилка. Другий пішохідний 
фонтан — на Келецькій. А третій 
запроектовано біля вхідної групи 
в парк Дружби народів, що на 
вулиці Андрія Первозванного. Чи 
будуть там статуї та інші скуль-
птури, поки що не можу сказати. 
Щодо інших мікрорайонів Вінни-
ці, де могли б з’явитися пішохід-
ні фонтани, то на цей рік планів 
таких немає, — розповів Рекута.

На Космонавтів буде три сухих фонтани

ПАРАМЕТРИ СКУЛЬПТУР 
«СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ»
3,5 м — висота фігури Атланта з 
Сонцем

1,6 м —  діаметр Сонця

1,4 м — діаметр найбільшої 
планети Юпітера

0,44 м — діаметр найменшої 
планети Меркурія

0,4 м — діаметр карликової 
планети Плутона

Матеріал планет та Сонця: 
скловолокно, синтетичні смоли

Матеріал фігури: тонований бетон
Джерело інформації: 

підрядник робіт, фірма «Сфера»
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ÐÓÕÀªÌÎ Â²ÍÍÈÖÞ

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535

²ñòîð³ÿ â³ííèöü-
êîãî çàá³ãó ðîçïî-
÷àëàñÿ ó 2015 ðîö³. 

Òîä³ ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü ïðè-
áëèçíî ï’ÿòü òèñÿ÷ ëþäåé. Òðå-
ò³é ð³ê ïîñï³ëü «Â³ííèöÿ á³æèòü» 
íàäèõàº âñ³õ íà çàíÿòòÿ ñïîðòîì 
òà çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ.

Ïðèõîäüòå 27 òðàâíÿ íà ïëîùó 
ïåðåä «Êíèæêîþ», Õìåëüíèöüêå 
øîñå, 7.

Ç 10.00 äî 11.00 áóäå ïðîõîäèòè 
ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â. Íà ïóíêòàõ 
ðåºñòðàö³¿ îòðèìàéòå ñòàðòîâèé 
íîìåð ³ îáåð³òü ñâîþ äèñòàíö³þ.

1 êì — äëÿ âñ³õ áàæàþ÷èõ, 
íå çàëåæíî â³ä â³êó òà ô³çè÷íî¿ 
ï³äãîòîâêè.

9 êì — äëÿ âñ³õ áàæàþ÷èõ, 
ó÷àñíèêàì ìîëîäøèì 16-òè ðîê³â 
íà ö³é äèñòàíö³¿ ïîòð³áíî ìàòè 
ïèñüìîâó çãîäó áàòüê³â.

Ïðîòÿãîì ãîäèíè, äîêè òðè-
âàòèìå ðåºñòðàö³ÿ, ñöåíà á³ëÿ 
«Êíèæêè» ñòàíå ðîçâàæàëüíèì 

ìàéäàí÷èêîì. Äëÿ âñ³õ ïðèñóòí³õ 
áóäå ïðîõîäèòè êîíöåðòíà ïðî-
ãðàìà, â³êòîðèíà, ïðèâ³òàííÿ, 
ðîçìèíêà ïåðåä ñòàðòîì.

Îá 11.00 ñòàðòóþòü ó÷àñíè-
êè çàá³ãó íà äèñòàíö³þ 9 êì. 
Çà ê³ëüêà õâèëèí ñòàðòóþòü á³-
ãóíè íà äèñòàíö³þ 1 êì. Äèâ³òüñÿ 
ìàïó ìàðøðóò³â.

Íà âñ³õ äèñòàíö³ÿõ áóäóòü çíà-
õîäèòèñÿ ñïîñòåðåæí³ ïóíêòè, 
äå 30 ñóää³â íàãëÿäàòèìóòü çà äî-
òðèìàííÿì ïðàâèë. Ïî ìàðøðóòó 
áóäóòü ïóíêòè ã³äðàö³¿, äå á³ãó-
íè çìîæóòü îñâ³æèòèñÿ, ïîïèòè 
âîäè.

Ô³í³øóºìî ó Öåíòðàëüíîìó 
ïàðêó ³ì. Ãîðüêîãî. Òðè ïåðå-
ìîæö³ ñåðåä æ³íîê òà ÷îëîâ³ê³â, 
ÿê³ ïåðøèìè ïîäîëàþòü äèñ-
òàíö³þ 9 êì, îòðèìàþòü ìåäàë³ 
òà ãðîøîâ³ âèíàãîðîäè.

1 ì³ñöå — 5000 ãðí
2 ì³ñöå — 3000 ãðí
3 ì³ñöå — 1000 ãðí
Ï³ñëÿ íàãîðîäæåíÿ ïåðåìîæ-

ö³â, ñåðåä óñ³õ ó÷àñíèê³â çàá³ãó 
ðîç³ãðàþòü áåçë³÷ ö³ííèõ ïðè-

«ВІННИЦЯ БІЖИТЬ» ЦІЄЇ СУБОТИ!
На старт  27 травня тисячі вінничан 
і гостей міста відчують себе справжніми 
спортсменами. Масовий забіг на дві 
дистанції, 1 км та 9 км, подарує всім 
учасникам яскраві емоції. Переможці 
отримають грошові винагороди. Крім 
цього, серед усіх учасників забігу 
розіграють подорож до Будапешта 
та багато інших цінних призів

ç³â. À ñàìå: íàðó÷í³ ãîäèííèêè, 
ñïîðòèâí³ ïëÿøêè, åëåêòðîïðè-
ëàäè, ñåðòèô³êàòè â ðîçâàæàëüí³ 
òà îçäîðîâ÷³ öåíòðè. Êð³ì òîãî, 
âñ³ ó÷àñíèêè «Â³ííèöÿ á³æèòü» 
ìàòèìóòü øàíñ ñòàòè ùàñëèâè-
ìè âëàñíèêàìè ïóò³âêè íà äâîõ 
äî Áóäàïåøòó. Êîæíà ëþäèíà, 
ÿêà îòðèìàëà ñòàðòîâèé íîìåð, 
àâòîìàòè÷íî ñòàº ó÷àñíèêîì ðî-
ç³ãðàøó. Òîìó çáåð³ãàéòå íîìåð 
äî ñàìîãî ê³íöÿ ñâÿòà, àäæå ðî-
ç³ãðàø ïðèç³â áóäå ïðîâîäèòè-
ñÿ çà âàøèìè ³íäèâ³äóàëüíèìè 
íîìåðàìè.

Î 16.00 ðîç³ãðàø ö³ííèõ ïðè-
ç³â áóäå ïðîâîäèòèñÿ ñåðåä ïå-
ðåäïëàòíèê³â ãàçåòè RIA. Ãîëî-
âí³ ïðèçè ðîç³ãðàøó — ïóò³âêà 
íà äâîõ äî ôðàíöóçüêîãî Ä³ñ-
íåéëåíäó ³ íîâåíüêèé âåëîñèïåä 
â³ä ìàãàçèíó «ÂåëîË³ãà», âàðò³ñòþ 
16 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Êîæåí ïåðåä-
ïëàòíèê RIA àâòîìàòè÷íî ñòàº 
ó÷àñíèêîì ðîç³ãðàøó öèõ òà ³í-
øèõ ïðèç³â. Äî ðå÷³, ïåðåäïëà-
òèòè ãàçåòó âè ìîæåòå ïðÿìî 
çàðàç. Òåëåôîíóéòå çà íîìåðîì 
555–122 òà ñòàâàéòå ó÷àñíèêîì 
óñ³õ ðîç³ãðàø³â.

Â³ï-ïàðòíåð ñâÿòà, ìåðåæà ñó-
ïåðìàðêåò³â «Ãðîø», ï³äãîòóâà-
ëà âñ³ì ó÷àñíèêàì çàá³ãó îêðåì³, 
íåñïîä³âàí³ ³ äóæå ïðèºìí³ ïî-
äàðóíêè.

— Ìè ï³äòðèìóºìî ñïîðò 
òà çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, — ãî-
âîðèòü Îëåêñàíäð Òðåòÿê, êåð³â-
íèê â³ää³ëó ìàðêåòèíãó ìåðåæ³ 
ñóïåðìàðêåò³â «Ãðîø». — Ãîòóºìî 
äëÿ âñ³õ ó÷àñíèê³â çàá³ãó áëèçü-
êî äâîõñîò ïîäàðóíê³â â³ä íàñ 
òà íàøîãî ïàðòíåðà «Ìîíäåëèñ 
Óêðàèíà».

На період з 10.30 до 12.00 тим-
часово буде перекритий рух 
транспорту на вулицях: Хмель-
ницьке шосе (від перехрестя 
з вулиці Магістратської до площі 
Гагаріна), Соборній (на ділянці 
від площі Гагаріна до вулиці Теа-
тральної), Театральній (на ділян-
ці від вулиці Соборної до вулиці 
Магістратської).
А з 10.30 до 13.30 тимчасово 
перекриють рух транспорту 
на Хмельницькому шосе (від пе-
рехрестя з вулиці Магістратської 
до проспекту Космонавтів в обох 

напрямках), проспекту Космо-
навтів (на ділянці від Хмельниць-
кого шосе до вулиці Келецької 
в обох напрямках). А також — 
на Магістратській (на ділянці від 
Хмельницького шосе до вулиці 
Театральної), Театральній (від 
вулиці Магістратської до вулиці 
Соборної).
Об'їжджати ці ділянки слід ву-
лицями Лесі Українки, Генера-
ла Арабея, Максимовича, пр. 
Юності, Келецькою, Гоголя, Вла-
дислава Городецького та Князів 
Коріатовичів.

Під час «Вінниця біжить» перекриють рух транспорту

Усі учасники забігу — потенційні переможці розіграшу. 
Зберігайте номер до кінця свята, можливо вам пощастить 

ПАРТНЕРИ «ВІННИЦЯ БІЖИТЬ»
ВІП-партнер Мережа супермаркетів ГРОШ

Ексклюзивні партнери: медтехніка OMRON, ВелоЛіга

Офіційні партнери: Бліц-таксі 555-444, Український Центр Кінезітерапії, 
кава Жокей, Поліграфія Ідеї Успіху, центр дитячої офтальмології «Зорик», 
ТМ Ласунка, поліграфія Консоль, агентство нерухомості «Благоустрій»

Туристичні партнери: Мер-Ка-Ба, Аккорд Тур
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

КАТЕРИНА БАРКАЛОВА, ЖУРНАЛИСТ
Японское. Сакуры, конечно, деревья красивые. Но в 
Виннице есть много мест, где им будут рады, помимо 
Космонавтов. Например, в Тяжилове или на Старом городе. 
А то дискриминация по районному признаку получается

ПРЕС-СЛУЖБА УКРГАЗБАНКУ

Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ â³äïîâ³äàëüí³ñòü êî-
ìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ çà áåçïåðåá³éíó 
ðîáîòó ì³ñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè çðîñòàº 
íàäçâè÷àéíî, à ðàçîì ç íåþ — ³ ïîòðåáà 
ó êàï³òàëüíèõ ³íâåñòèö³ÿõ òà îá³ãîâèõ 
êîøòàõ. Íå ñåêðåò, ùî çàçâè÷àé êåð³â-
íèêàì ï³äïðèºìñòâ ¿õ õðîí³÷íî íå âè-
ñòà÷àº. ² òóò ó íàãîä³ êîìóíàëüíèêàì 
ìîæå ñòàòè äåðæàâíèé Óêðãàçáàíê. Ïðî 
ñâî¿ ñïåö³àë³çîâàí³ ïðîãðàìè îïåðàòèâíî¿ 
äîïîìîãè ðîçïîâ³ëà Íàòàë³ÿ Àíàòîë³¿âíà 
Òèõîëàç, äèðåêòîð Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ 
äèðåêö³¿.

— ×è çì³íèâñÿ ïîïèò íà êðåäèòóâàí-
íÿ îñòàíí³ì ÷àñîì? Çàãàëüíèé æå ð³âåíü 
åêîíîì³êè äàëåêî íå íà ï³äéîì³.

— ² îò ñàìå òîìó ðèíîê êðåäèòóâàííÿ 
ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó çàðàç ïî-
ñò³éíî çðîñòàº, à ñàì á³çíåñ, ìîæëèâî 
ÿê í³êîëè ðàí³øå, ïîòðåáóº ï³äòðèìêè! 
Çàðàç ïðîâ³äí³ áàíêè ñïðîùóþòü óìîâè 
îòðèìàííÿ êðåäèò³â òà ïðàãíóòü çàïðî-
ïîíóâàòè íîâ³ ïðîäóêòè, îð³ºíòóþ÷èñü 
íà ïîòðåáè êë³ºíò³â, ¿õ âèäè ä³ÿëüíîñò³ 
òà êîí’þíêòóðó ðèíêó. Áàíêè äîïîìàãà-
þòü ï³äïðèºìñòâàì íå ëèøå áåçïåðåðâíî 
çàéìàòèñÿ âåäåííÿì ñâîãî á³çíåñó, à é 
ðîçâèâàòèñÿ, ðåàë³çóþ÷è îäðàçó äåê³ëüêà 
ïðîåêò³â, íåçâàæàþ÷è íà íåäîñòàòí³ îá-
ñÿãè â³ëüíèõ ãðîøîâèõ êîøò³â.

— Âè ñêàçàëè, ùî áàíêè ïîñò³éíî 
îíîâëþþòü ïðîäóêòîâèé ðÿä, ùî íîâîãî 
ìîæå çàïðîïîíóâàòè Óêðãàçáàíê êîìó-
íàëüíèêàì?

— ßê ó äåðæàâíîãî áàíêó ó íàñ áà-
ãàòèé äîñâ³ä ñï³âïðàö³ ç òàêèì òèïîì 
ï³äïðèºìñòâ ³ òîìó ìè äîáðå çíàºìî 
¿õ íàãàëüí³ ïîòðåáè. Ó òîé æå ÷àñ, 
ÿê ôàõîâèé ÅÊÎ-áàíê, ìè ïðîïîíóºìî 
êîìïëåêñí³ ð³øåííÿ ùîäî ï³äâèùåí-
íÿ åíåðãîåôåêòèâíîñò³ òà íàðîùóâàííÿ 
âèêîðèñòàííÿ ïîíîâëþâàíèõ äæåðåë 
åíåðã³¿. Çàðàç öå º ÿê ïð³îðèòåòíèì çà-
âäàííÿì ñóñï³ëüñòâà òà îðãàí³â âëàäè 
íà øëÿõó åíåðãîíåçàëåæíîñò³ äåðæàâè, 
òàê ³ ä³ºâèì ³íñòðóìåíòîì äëÿ êîìó-
íàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ùîäî ³ñòîòíîãî 
çìåíøåííÿ ¿õ åíåðãîâèòðàò òà, â³äïî-
â³äíî, åêîíîì³¿ êîøò³â ãðîìàä. Âïðî-
âàäæåííÿ òàêèõ òåõíîëîã³é âèìàãàº 
çíà÷íèõ êîøò³â, òîìó ìè çàïðîâàäèëè 
ñïåö³àë³çîâàí³ ïðîãðàìè îïåðàòèâíî¿ 
ï³äòðèìêè äëÿ êîìóíàëüíèê³â òà âè-
ïóñòèëè îäðàçó äåê³ëüêà êðåäèòíèõ 
ïðîäóêò³â. Ó ðåçóëüòàò³ ï³äïðèºìñòâî 
ìîæå çä³éñíþâàòè ïîòî÷íó ä³ÿëüí³ñòü 
â çâè÷àéíîìó ðåæèì³ òà íå â³äâîë³-
êàþ÷è îá³ãîâèõ êîøò³â òà ðåçåðâíèõ 
ôîíä³â ì³ñöåâîãî áþäæåòó, îäíî÷àñíî 
âïðîâàäæóâàòè çàõîäè ç åíåðãîåôåêòèâ-
íîñò³ òà åíåðãîçáåðåæåííÿ, ñïðÿìîâàí³ 
íà îõîðîíó äîâê³ëëÿ.

— Ïðî ÿê³ ñàìå êðåäèòí³ ïðîäóêòè äëÿ 
êîìóíàëüíèõ óñòàíîâ éäå ìîâà òà íà ÿê³ 
êîíêðåòíî ïîòðåáè êîìóíàëüí³ ï³äïðèºì-
ñòâà ìîæóòü âèòðà÷àòè êðåäèòí³ êîøòè?

— Ñàìå ð³çíîìàí³òí³ñòü ïîòðåá êîìó-
íàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ñòàëà âèð³øàëü-
íîþ äëÿ ðîçðîáêè îäðàçó òðüîõ ïðî-
äóêò³â ç ð³çíèì ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì 
òà ð³çíèìè ñòðîêàìè ïîãàøåííÿ. Çíàºòå, 
ÿê â êàçö³ ïðî òðè ãîð³øêè äëÿ Ïîïå-
ëþøêè, ùî âèêîíóâàëè ¿¿ íàéçàïîâ³òí³ø³ 
áàæàííÿ.

Îòæå, ïåðø çà âñå, áàíê çàïî÷àòêóâàâ 
äîâãîñòðîêîâå êðåäèòóâàííÿ íà ³íâåñòè-
ö³éí³ ö³ë³ äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðà-
ö³¿ ÷è êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó íåðóõîìîãî 
ìàéíà, ïðèäáàííÿ íåðóõîìîñò³, îáëàä-
íàííÿ, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà ñïåö³-
àëüíî¿ òåõí³êè, âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ 
ðîá³ò ç íîâîãî áóä³âíèöòâà, äîáóäîâè 
(ðîçøèðåííÿ). Çðó÷í³ñòü òàêîãî êðåäè-
òóâàííÿ â òîìó, ùî éîãî ñòðîê â³äïî-
â³äàº ïåð³îäó îêóïíîñò³ ïðîåêòó òà ìîæå 
ñòàíîâèòè äî 7 ðîê³â, à ïðîöåíòíà ñòàâêà 
â³ä 11,8% ð³÷íèõ.

Ùîá êîìóíàëüí³ óñòàíîâè ìàëè 
ìîæëèâ³ñòü ñïðÿìîâóâàòè ñâî¿ çóñèëëÿ 
íà åôåêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü, à íå âèòðà÷à-
òè ÷àñ íà ïîøóê êîøò³â, ìè ðîçðîáèëè 
êðåäèò íà ïîïîâíåííÿ îáîðîòíèõ êîøò³â 
òà çàïðîâàäèëè îâåðäðàôòíå êðåäèòó-
âàííÿ. Êðåäèò íà ïîïîâíåííÿ îá³ãîâèõ 

êîøò³â íàäàºòüñÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïîòî÷-
íèõ çàâäàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðîçøèðåííÿì 
îáñÿã³â íàäàííÿ ïîñëóã êîìóíàëüíèì 
ï³äïðèºìñòâîì àáî áàíàëüíèì áðàêîì 
êîøò³â, ùî ïåðåáóâàþòü â îáîðîò³, 
òà ìîæå áóòè ïðåäñòàâëåíèé ÿê ó âè-
ãëÿä³ çâè÷àéíîãî îäíîðàçîâîãî êðåäèòó, 
òàê ³ ó âèãëÿä³ â³äíîâëþâàëüíî¿ ÷è íå-
â³äíîâëþâàëüíî¿ êðåäèòíî¿ ë³í³¿.

À äëÿ îïåðàòèâíîãî âèð³øåííÿ ïðî-
áëåì ç òèì÷àñîâîþ â³äñóòí³ñòþ êîøò³â 
íà ïîòî÷í³ ïîòðåáè, êîìóíàëüíèêè ìî-
æóòü ñêîðèñòàòèñÿ îâåðäðàôòîì. Ãî-
ëîâíà ïåðåâàãà êðåäèòó ó ôîðì³ îâåð-
äðàôòó — öå çðó÷í³ñòü çàñòîñóâàííÿ. 
Ï³äïðèºìñòâà ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè 
ð³âíî òó ñóìó ïîçèêîâèõ êîøò³â, ÿêî¿ ¿ì 
íå âèñòà÷àº äëÿ îïëàòè çà ï³äñóìêàìè 
îïåðàö³éíîãî äíÿ.

Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, äëÿ òîãî ùîá 
êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà ïðîäîâæóâàëè 
ïðàöþâàòè ó çâè÷íîìó ðåæèì³ — íåîá-
õ³äí³ êîøòè. Áóäóòü ö³ êîøòè ñïðÿìîâàí³ 
íà ðåìîíò äîð³ã, ñïëàòó åíåðãîðåñóðñ³â, 
ðåêîíñòðóêö³þ çîí â³äïî÷èíêó ÷è ï³ä-
ãîòîâêó äî çèìîâîãî ïåð³îäó, çàëåæèòü 
ò³ëüêè â³ä ôóíêö³îíàëó òà ïîòðåá óñòà-
íîâè. Ãîëîâíå çàâäàííÿ áàíêó — íàäàòè 
êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâàì îïòèìàëüí³ 
óìîâè äëÿ ïîñò³éíîãî ðîçâèòêó.
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«Три фінансових горішки» 
для комунальної Попелюшки
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ТАТЬЯНА АВРАМЕНКО, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

ЖУРНАЛА «САХАРОК», (067)9641048

Âñå ìû ñëûøàëè î òàêîé áîëåçíè êàê 
ñàõàðíûé äèàáåò. Êòî-òî äóìàåò, ÷òî ðàç-
âèòèå ýòîãî çàáîëåâàíèÿ ïðîâîöèðóåò 
÷ðåçìåðíîå óïîòðåáëåíèå ñàõàðà è ñëà-
äîñòåé. Êòî-òî ñêëîíåí ê òîìó, ÷òî ýòî 
èñêëþ÷èòåëüíî õðîíè÷åñêîå èëè íàñëåä-
ñòâåííîå çàáîëåâàíèå. Êàæäûé îò ÷àñòè 
ïðàâ ïî-ñâîåìó. Îäíàêî, òî ÷òî ó âàñ íåò 
ðàñïîëîæåííîñòè ê äèàáåòó, âû ïðàâèëüíî 
ïèòàåòåñü, âàø âåñ â íîðìå è âû ðåãóëÿðíî 
çàíèìàåòåñü ñïîðòîì, ê ñîæàëåíèþ, íå îç-
íà÷àåò, ÷òî äèàáåò îáîéäåò âàñ ñòîðîíîé.

Äëÿ òîãî ÷òîáû çíàòü, êàê èçáåæàòü 
ñàõàðíîãî äèàáåòà, äëÿ íà÷àëà íóæíî 
ïîíèìàòü, ÷òî ýòî çà áîëåçíü è êàêèå 
åñòü åå òèïû.

Äèàáåò (ÑÄ) — ýòî çàáîëåâàíèå, ïðè 
êîòîðîì ãëþêîçà íå ìîæåò ïîïàñòü 
â êëåòêè îðãàíèçìà è íàêàïëèâàåòñÿ 
â êðîâè. Ó çäîðîâîãî ÷åëîâåêà ïîïàñòü 
ãëþêîçå â êëåòêè è ñíèçèòü åå óðîâåíü 
â êðîâè ïîìîãàåò èíñóëèí. Åñòü äâå ïðè-
÷èíû íåïîïàäàíèÿ ãëþêîçû â êëåòêè. 
Ïåðâàÿ — ýòî êîãäà îðãàíèçì íå âûðà-
áàòûâàåò äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà èí-
ñóëèíà. È âòîðàÿ — êëåòêè îðãàíèçìà 
ïëîõî ðåàãèðóþò íà ñîáñòâåííûé èíñó-

ëèí. Êàæäàÿ èç ýòèõ ïðè÷èí ïðèâîäèò 
ê âûñîêîìó óðîâíþ ñàõàðà â êðîâè.

Ñóùåñòâóåò äâà îñíîâíûõ òèïà äèà-
áåòà. 1 òèï è 2 òèï. È îòëè÷àòü èõ î÷åíü 
âàæíî. Âî-ïåðâûõ, ïîòîìó ÷òî ó ýòèõ òè-
ïîâ ðàçíûå õàðàêòåðèñòèêè. Âî-âòîðûõ, 
ëå÷åíèå íà ðàííèõ ñòàäèÿõ áóäåò ïðîèñ-
õîäèòü ñîâñåì ïî ðàçíûì ïðèíöèïàì.

Íà÷íåì ñ 1 òèïà — èíñóëèíîçàâèñè-
ìîãî äèàáåòà. ×àùå âñåãî, îí äèàãíî-
ñòèðóåòñÿ â âîçðàñòå äî 20 ëåò. Ïðè ýòîì 
òèïå îðãàíèçì ÷åëîâåêà íå âûðàáàòûâàåò 
èíñóëèí, ëþäè âûíóæäåíû ïîñòîÿííî 
ââîäèòü ñåáå èíñóëèí â âèäå èíúåêöèé. 
Ïðèáëèçèòåëüíî 10% ëþäåé ñ äèàáåòîì 
èìåþò 1-é òèï.

2-é òèï — èíñóëèíîíåçàâèñèìûé äèà-
áåò (õîòÿ â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïàöèåíòàì 
ñ äèàáåòîì 2 òèïà òàêæå íàçíà÷àþò èí-
ñóëèíîòåðàïèþ), îí çà÷àñòóþ äèàãíîñòè-
ðóåòñÿ ó ëþäåé â âîçðàñòå ñòàðøå 45 ëåò. 
×àùå âñåãî ó ëþäåé ñ èçáûòî÷íîé ìàññîé 
òåëà. Ó òàêèõ ëþäåé êëåòêè îðãàíèçìà 
ïåðåïîëíåíû ïèòàòåëüíûìè âåùåñòâàìè 
è òåðÿþò ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê èíñóëèíó. 
90% ëþäåé ñ äèàáåòîì èìåþò 2-é òèï.

×àùå âñåãî ïàöèåíòàì ñ ñàõàðíûì 
äèàáåòîì 2 òèïà íàçíà÷àåòñÿ ñòðîãàÿ 
äèåòà. Â òîì ñëó÷àå, åñëè äèåòà íå äàåò 
ðåçóëüòàòà, âðà÷è ìîãóò íàçíà÷èòü ñàõà-
ðîñíèæàþùèå ïðåïàðàòû.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДИАБЕТА
Ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ ñàõàðíîãî 

äèàáåòà 1 òèïà ÿâëÿåòñÿ àóòîèììóííûé 
ïðîöåññ, îáóñëîâëåííûé ñáîåì èììóí-
íîé ñèñòåìû. Îäíèì èç ôàêòîðîâ, ïðî-
âîöèðóþùèì âîçíèêíîâåíèå äèàáåòà 
1 òèïà, ÿâëÿþòñÿ âèðóñíûå èíôåêöèè, 
òàêèå, êàê: êðàñíóõà, âåòðÿíàÿ îñïà, ãå-
ïàòèò, ýïèäåìè÷åñêèé ïàðîòèò (ñâèíêà) 
íà ôîíå ãåíåòè÷åñêîé ïðåäðàñïîëîæåí-
íîñòè ê ýòîìó çàáîëåâàíèþ.

×òî êàñàåòñÿ äèàáåòà 2 òèïà, îñíîâíûå 
ïðè÷èíû åãî âîçíèêíîâåíèÿ — ýòî èç-
áûòî÷íûé âåñ, ìàëîïîäâèæíûé îáðàç 
æèçíè, íåñáàëàíñèðîâàííîå ïèòàíèå, 
ñèëüíûé ñòðåññ, íàñëåäñòâåííàÿ ïðåä-
ðàñïîëîæåííîñòü.

СИМПТОМЫ ДИАБЕТА
Êàê ïðàâèëî, ñàõàðíûé äèàáåò 1 òèïà 

äèàãíîñòèðóåòñÿ âíåçàïíî, â êðèòè÷å-
ñêîé ñèòóàöèè. Â òî âðåìÿ, êàê äèàáåò 
2 òèïà ðàçâèâàåòñÿ ïîñòåïåííî è îò-
ëè÷àåòñÿ óìåðåííîé âûðàæåííîñòüþ 
ñèìïòîìîâ.

Íî èíòåíñèâíîñòü ðàçâèòèÿ íå âëèÿåò 
íà ñàìè ñèìïòîìû, ó äâóõ òèïîâ îíè 
îäèíàêîâûå, à èìåííî:
 ïîñòîÿííàÿ æàæäà
 ó÷àùåííîå ìî÷åèñïóñêàíèå
 ñóõîñòü âî ðòó

 îáùàÿ è ìûøå÷íàÿ ñëàáîñòü
 ïîâûøåííûé àïïåòèò
 çóä êîæè
 ñîíëèâîñòü, ïîâûøåííàÿ óòîìëÿåìîñòü
 ïëîõî çàæèâàþùèå ðàíû
 îíåìåíèå êîíå÷íîñòåé
 ðåçêîå ñíèæåíèå âåñà (ïðè ÑÄ 1 òèïà)

Ñ ïðè÷èíàìè, òèïàìè è ñèìïòîìàìè 
äèàáåòà ìû óæå ðàçîáðàëèñü. Íî ÷òî æå 
äåëàòü, ÷òîáû åãî èçáåæàòü, âîçìîæíî ëè 
ýòî âîîáùå?

Îäíîçíà÷íî, äèàáåò 1 òèïà ïðåäóïðå-
äèòü ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî. È òî÷íûõ 
ïðè÷èí åãî ðàçâèòèÿ òîæå íåò. ÑÄ 1 òèïà 
ìîæåò ðàçâèòüñÿ äàæå ó ìëàäåíöà.

Ñ äèàáåòîì 2 òèïà ñèòóàöèÿ èíàÿ. 
Â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ðàçâèòèå ÑÄ 2 òèïà 
âëèÿåò îáðàç æèçíè è ïèòàíèå. Ïîëþáèòå 
îëèâêîâîå ìàñëî âìåñòî ñîóñîâ, êåò÷óïîâ 
è ìàéîíåçîâ. Âûáèðàéòå çäîðîâûå ñïî-
ñîáû ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè, îòêàæèòåñü 
îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê, âåäèòå àêòèâíûé 
îáðàç æèçíè, ñáðîñüòå ëèøíèé âåñ. 2 ðàçà 
â ãîä ïðîõîäèòå îáñëåäîâàíèå íà ñîäåð-
æàíèå ñàõàðà â êðîâè. Âñå ýòî ìàëåíü-
êèå øàãè, êîòîðûå âû ìîæåòå äåëàòü óæå 
ñåãîäíÿ. Áåðåãèòå ñåáÿ è ñâîþ ñåìüþ!

Âñå íîâîñòè äèàáåòà, ïîëåçíûå ðåöåïòû, 
âäîõíîâëÿþùèå èñòîðèè è ñîòíè ñîâåòîâ 
èùèòå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå æóðíàëà 
«ÑàõàðÎÊ» — ñàõàðîê.com

Как избежать диабета: 
факторы риска и симптомы 
БЛОГ

397586
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387094

СЕРГІЙ РИБАК (30), 
ПРОФЕСІЙНИЙ БІГУН, 
МИНУЛОРІЧНИЙ ПЕРЕМОЖЕЦЬ 
«ВІННИЦЯ БІЖИТЬ»

– Я професійно бігаю. На «Ві-
нниця біжить» вигравав лише 
раз, торік. Але регулярно брав 
золоті нагороди на перегонах 
в інших країнах. Цього разу 
на «Вінниця біжить» планую 
потрапити до числа призерів.
Кожен, хто бігтиме з нами, вже 
переможець, адже  підтримує 
спорт і здоровий спосіб життя.

ХРИСТИНА КОЛОМІЄЦЬ 
(25), ЧЕМПІОНКА УКРАЇНИ 
З ЕСТАФЕТНОГО БІГУ

– Торік я брала участь у «Ві-
нниця біжить». Тоді, на жаль, 
залишилася четвертою. Зараз 
боротимуся за призову трійку.
Пропоную брати участь у забігу 
на 9 км не лише спортсменам-
розрядникам, але й аматорам. 
Непрофесіоналам лише варто 
долати велику дистанцію в по-
вільному темпі, а не гнатися 
за майстрами.

АНДРІЙ ОРЄХОВ (47), ЧЕМПІОН 
УКРАЇНИ З ПОЛІАТЛОНУ
– Вийду на дистанцію «Вінниця 
біжить» разом з батьком Анато-
лієм. Він є багаторазовим чем-
піоном з легкої атлетики серед 
ветеранів, збирає обласні ко-
манди на змагання.
Пропонуємо долучатися вінни-
чанам середнього і старшого 
віку, брати участь в легкоатле-
тичних забігах. Бо спорт і фі-
зична культура — це не лише 
для молоді.

РАЇСА МАКІЇВСЬКА, ПРЕЗИДЕНТ 
ВІННИЦЬКОГО КЛУБУ МОРЖІВ 
«НЕПТУН»

– Буду бігти дистанцію 1 км 
разом з іншими моржами. Для 
того, щоб моржувати цілий рік, 
необхідно мати гарну фізичну 
підготовку і треновані м’язи. 
Коли входиш у крижану воду, 
підвищується тиск. Тому ми 
регулярно бігаємо, катаємося 
на роликах і лижах. Я також була 
учасницею 12-годинного забігу-
ультрамарафону у Вінниці.

ФЕДІР НОВІК (75), МАЙСТЕР 
СПОРТУ З ГРЕКО-РИМСЬКОЇ 
БОРОТЬБИ

– Усе життя веду здоровий спо-
сіб життя. Майже кожен вечір 
граю у великий теніс, а взимку 
замінюю його на настільний. 
Вранці роблю зарядку — два під-
ходи по десять разів підтягуюся, 
два підходи по 30 разів віджи-
маюся. Регулярно беру участь 
у масових забігах, намагаюся 
не пропускати. Бо в них головне 
не перемога, а участь.

ОЛЕНА БЕХ (61), ПРЕЗИДЕНТ 
ФЕДЕРАЦІЇ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, В 2016 РОЦІ 
ДОПОМАГАЛА В ОРГАНІЗАЦІЇ 
ЗАБІГУ «ВІННИЦЯ БІЖИТЬ»

— Місту потрібні такі забіги, 
щоб приходило багато людей, 
потрібно змінюватись та усвідо-
мити, що фізичні вправи, це рух 
до активного та тривалого жит-
тя. Це можливість та вміння 
в будь-якому віці володіти со-
бою та своїм організмом. Цьому 
потрібно навчатись. 

ХТОСЬ МРІЄ ПРО ПЕРЕМОГУ, АЛЕ 
ДЛЯ БІЛЬШОСТІ ГОЛОВНЕ – УЧАСТЬ  
Побігли! Серед учасників забігу «Вінниця біжить» буде чимало відомих спортсменів. 
RIA попросила їх розповісти про себе і побажати щось іншим бігунам-аматорам

ÐÓÕÀªÌÎ Â²ÍÍÈÖÞ
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Борги по зарплатах та податках, закрит-
тя закладу — це ще не всі проблеми, що 
спіткали санаторій. Робітники в один голос 
кажуть, що землі бази відпочинку потроху 
забирають, з дозволу міської влади.
— У 2010 році прямо під стінами корпусів 
наділили кілька ділянок на 1,2 гектара, без 
будь-якого нашого погодження. Віддали 
під забудову і господарський двір, землі 
майже у лісі. Ми намагалися боротися, 
бо земля закріплена за закладом. Але 
міська влада тут порушень не вбачає, — 

розказала бухгалтер Проскурніна.
Так що ж буде з санаторієм? Про це ми за-
питали у заступниці міського голови Галини 
Якубович.
— Зараз ми займаємося актом прийому-
передачі. Коли він буде підписаний, цей 
об’єкт внесуть в держреєстр майна як кому-
нальну власність. Приймати будуть на ба-
ланс департаменту освіти, оскільки заклад 
є дитячим табором. Далі будемо приймати 
рішення щодо збільшення штату, створення 
комунального підприємства та процедури, 

як цей заклад працюватиме.
Питаємо — чому так довго триває прийом 
у комунальну власність?
— Дитячий санаторій проходить процедуру 
банкрутства. Є певні законодавчі вимоги, яких 
ми маємо дотримуватися. Ймовірно, до ве-
ресня-жовтня цього року приймемо в кому-
нальну власність, — сказала заступниця мера.
— І що буде на місці закладу — приватна 
забудова чи база відпочинку?
— Коли це буде міський заклад, то бу-
демо шукати рішення щодо його розви-

тку та використання для вінничан. Точно 
можу сказати, що санаторій не будуть 
зносити під приватні ділянки. Є чітки межі, 
і майновий комплекс, що був переданий 
Кабміном, чітко зафіксований на площі 
4,6 гектара, — сказала Галина Якубович.
Нагадаємо, що рік тому, у червні, міський 
голова Сергій Моргунов запевнив, що са-
наторій залишиться будинком відпочинку. 
Чи дотримається свого слова? RIA буде слід-
кувати за ситуацією навколо цього закладу 
та повідомить про його подальшу долю.

Що буде з базою відпочинку

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

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (095)3700574

Âîðîòà äèòÿ÷î-
ãî ñàíàòîð³þ ³ìåí³ 

Êîöþáèíñüêîãî, ùî çíàõîäèòü-
ñÿ çà äâà ê³ëîìåòðè â³ä ë³êàðí³ 
¹ 3 íà Ìàÿêîâñüêîãî, çàêðèò³. 
Çà íèìè âàëÿºòüñÿ ñóõå ã³ëëÿ, ÿêå 
í³õòî íå ïðèáèðàº. ªäèíå, ùî íà-
ãàäóº, ùî êîëèñü òóò áóëà äèòÿ÷à 
áàçà â³äïî÷èíêó — éîãî âèöâ³ëà 
âèâ³ñêà.

Êîëèñü íà òåðèòîð³¿ áóäèíêó 
â³äïî÷èíêó áóëà âåëè÷åçíà ñàäè-
áà äâîðÿí Ãðîõîëüñüêèõ. Ç 60-õ 
ðîê³â òóò ä³ÿëà áàçà â³äïî÷èíêó, 
ÿêó íàçâàëè íà ÷åñòü ïèñüìåí-
íèêà Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî. 
Çàðàç ìàéæå í³÷îãî íå íàãàäóº 
ïðî ìèíóëó ñëàâó öüîãî çàêëàäó.

ХАЩІ ТА ЗАНЕДБАННЯ. Æóðíà-
ë³ñòà çóñòð³â îõîðîíåöü ñàíàòîð³þ 
Âîëîäèìèð Ãðåáåíþê. ×îëîâ³ê 
ïðîïðàöþâàâ ó öüîìó çàêëàä³ 
áëèçüêî 15 ðîê³â.

— Ìè ìàëè âëàñíó çàïðàâêó, 
ìàøèíè, áàãàòî êîðïóñ³â, àðòåç³-
àíñüêó ñâåðäëîâèíó, âåëèêó ê³ëü-
ê³ñòü äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â. Ï³ñëÿ 
ë³òà 2012 ðîêó ðàïòîâî ïðèïè-
íèëè ïðèéìàòè ä³òåé. À ÷îìó? 
Íàì òàê é íå ïîÿñíèëè, — ñêàçàâ 
Ãðåáåíþê.

Îõîðîíåöü ïðîâ³â êîðîòêó åêñ-
êóðñ³þ ñàíàòîð³ºì. Àëå¿ çàðîñëè 
÷àãàðíèêàìè, ïîòðîùåí³ ëàâî÷-
êè, ñêð³çü êóïè ñì³òòÿ. Ïîáëèçó 
äâà ñòàâè, ÿê³ âæå äàâíî íå ÷èñ-
òèëè â³ä íàìóëó. Â³êíà çàêèíóòèõ 
êîðïóñ³â çàáèò³ äîøêàìè. Ç õàù³â 
âèäíî ïîøàðïàí³ ñêóëüïòóðè.

— Áà÷èòå, íà ïîñòàìåíò³ íå-

ìàº áþñòó Êîöþáèíñüêîãî. 
Éîãî íàìàãàëèñÿ âêðàñòè, àëå 
íå çìîãëè äîòÿãòè. Ëåäâå â³äíå-
ñëè äî ñêëàäó. Îòàê — ñàíàòîð³é 
³ìåí³ Êîöþáèíñüêîãî, à ñàìîãî 
Ìèõàéëà Ìèõàéëîâè÷à ìè íå ìà-
ºìî, — ðîçïîâ³â îõîðîíåöü.

НЕ ПЛАТЯТЬ ЗАРПЛАТУ. Äî æóð-
íàë³ñòà çâåðíóëèñÿ ³íø³ ëþäè, ùî 
ïðàöþþòü ó ñàíàòîð³¿. Ãàëèíà Ïî-
ë³ùóê áóëà ðàí³øå øåô-êóõàðåì, 
³ ùîá íå âòðàòèòè ðîáîòó, ñòàëà 
îõîðîíöåì. Âîíà ðîçïîâ³ëà, ùî 
çàðàç ïðàöþþòü ò³ëüêè äåñÿòü 
â³äñîòê³â â³ä êîëèøíüîãî øòàòó 
ïðàö³âíèê³â.

— Ðàí³øå áóëî íå ìåíøå 
60–70 ñï³âðîá³òíèê³â. Íà ñåçîí 
2013 ðîêó ëþäè âèéøëè íà ðî-
áîòó, à ¿ì äèðåêòîð ñêàçàâ, ùî 
âæå íå ïðàöþºìî. Äåêîìó çàëè-
øàëîñÿ ð³ê äî ïåíñ³¿, êîìóñü äâà. 
Ïàì’ÿòàþ, ïëàêàëè äóæå, — ðîç-
êàçàëà ïàí³ Ãàëèíà.

²íøèé îõîðîíåöü, Âàñèëü Øó-
ìîâñüêèé, ðîçêàçàâ, ùî äåïóòàòè 
ç³ Ñòàðîãî Ì³ñòà íå çíàþòü, ùî 
â³äáóâàºòüñÿ ç ñàíàòîð³ºì.

— Ìè çâåðòàëèñÿ äî äåïóòà-
ò³â, äî ð³çíèõ ³íñòàíö³é. À íàì 
ñêàçàëè, ùî íàâ³òü íå çíàþòü, 
äå öåé ñàíàòîð³é! Íå ìîæíà æ 
òàê çíèùóâàòè öåé çàêëàä. Êðà-
ùå á éîãî çáåðåãëè äëÿ ä³òåé òèõ 
áàòüê³â, êîòð³ âîþþòü â ÀÒÎ, àáî 
äëÿ ðåàá³ë³òàö³¿ ñàìèõ âî¿í³â, ùî 
çàõèùàëè íà ïåðåäîâ³é íàñ, — 
ñêàçàâ ïàí Âàñèëü.

ЧИЙ САНАТОРІЙ. ßê ðîçïîâ³ëà 
áóõãàëòåð äèòÿ÷îãî òàáîðó-ñà-
íàòîð³þ Ë³ä³ÿ Ïðîñêóð³íà, çà-
êëàä íå çì³ã ðîçïî÷àòè ðîáîòó, 
áî ó íèõ áóâ ïîäàòêîâèé áîðã. 

ЩО БУДЕ НА СТАРОМУ МІСТІ 
ЗАМІСТЬ ДИТЯЧОГО САНАТОРІЮ
Усе дітям?  Розбиті будівлі, хащі 
та занедбання — в такому стані санаторій 
Коцюбинського вже п’ять років. Кабмін 
передав цю базу у власність Вінниці. 
Як розпорядиться майном та землями 
міськрада — буде приміський «Артек» 
чи котеджі для багатіїв?

Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî âîíè ñòàëè 
ç 2014 ðîêó äåðæàâíèì çàêëàäîì, 
äåðæàâà íå çìîãëà ï³äòðèìàòè ¿õ.

— Ôîíä äåðæìàéíà äîâãèé 
÷àñ íå áðàâ íàñ íà ñâ³é áàëàíñ. 
Â³äòàê, çåìëþ ìè çìóøåí³ áóëè 
îðåíäóâàòè ó ì³ñüêî¿ âëàäè 
ÿê ï³äïðèºìñòâî ïðîôñï³ëîê. 
À í³áèòî äåðæàâí³ ïðèì³ùåí-
íÿ îõîðîíÿºìî çà âëàñíèé ðà-
õóíîê, — ñêàçàëà ïàí³ Ë³ä³ÿ. — 
Ì³ñüêà âëàäà ïåðåäàº çåìë³ âæå 
â îðåíäó. Çà 403 òèñÿ÷³ ãðèâåíü 
íà ð³ê. Öèõ êîøò³â ìè íå çìîãëè 
ç³áðàòè, áî ïðèéìàëè ò³ëüêè 800–
1200 ä³òåé çà ë³òî. Áîðãè íàêîïè-
÷óâàëèñÿ, ³ íà ñåçîí â 2013 ðîö³ 
íàì ïðîñòî íå äàëè â³äêðèòèñÿ.

Ùîäî îïëàòè ïðàö³ ðîá³òíè-
êàì, òî, çà ñëîâàìè Ïðîñêóð³-
íî¿, ¿ì ïåðåñòàëè âèä³ëÿòè êî-
øòè ç àêö³îíåðíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Óêðïðîôîçäîðîâíèöÿ». Ñàìå 
öÿ êîìïàí³ÿ º êåðóþ÷îþ äëÿ 
óêðà¿íñüêèõ ñàíàòîð³¿â. Ò³ëüêè 
â³ííèöüêîìó áóäèíêó â³äïî÷èíêó 
âèííà á³ëüøå 260 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
ïî çàðïëàòàõ. Çàðàç äèòÿ÷èé çà-
êëàä â ï³äâ³øåíîìó ñòàí³.

— Ó ÷è¿é âëàñíîñò³ íèí³ ïåðå-
áóâàº ñàíàòîð³é — âàæêî ñêàçàòè. 
Áî â³ä «Óêðïðîôîçäîðîâíèö³» 
âæå í³áè â³ä³éøëè, à íà áàëàíñ 
ì³ñüêðàäè ùå íå ñòàëè. Ó âëàñ-
íîñò³ íàø³é — ò³ëüêè ë³æêà, êà-
ñòðóë³, âö³ë³ëå ìåäè÷íå îáëàä-
íàííÿ. Äóæå ñïîä³âàºìîñÿ, ùî 
ì³ñòî íå äàñòü çàãèíóòè íàøîìó 
çàêëàäó, — ñêàçàëà áóõãàëòåð ï³ä-
ïðèºìñòâà.

Ö³º¿ îñåí³ ìåð³ÿ 
çðîáèòü ñàíàòîð³é 
êîìóíàëüíèì. Àëå íà 
÷àñòèí³ çåìë³ áóäèíêó 
â³äïî÷èíêó âæå ñòîÿòü 
ïðèâàòí³ áóäèíêè

Розбита карусель на дитячому майданчику. Галявина, на 
якій раніше гралися діти, заросла бур`янами 

Побиті вікна в корпусах забивають дошками. Охоронці 
розповіли, що у адміністрації немає коштів на скляні вікна

Центральний вхід до санаторію закритий на ланцюг. 
Увійти можна тільки через хвіртку, що захована за деревами
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У листопаді 2004 року про зґвал-
тування та вбивство на Масло-
жирі гуділа Вінниця. Хтось ду-
мав, що в місті орудує маніяк. 
А в мікрорайоні говорили про 
групу бандитів, які познуща-
лися з дівчини й кинули її тіло 
в канаву на пустирі неподалік 
залізничних колій. Один із них, 
зі слів бабусі покійниці, був тоді 
нареченим дочки заступника на-
чальника міліції.
Кримінальна справа ходила 
по колу в судах роки. До того 
експертизи дослідили часточки 
шкіри під нігтями дівчини і інші 
біологічні зразки на речових 

доказах. Навіть знайшли, кому 
вони належать. Але ці люди 
були лишень свідками.
Звинуваченим став випадковий 
чоловік. У цій історії потерпілі, 
їхні адвокати і підсудний, були 
заодно. Хотіли покарання для 
справжніх убивць і виправдання 
для засудженого до 14 років не-
винуватого селянина.
Олександра Шнайдрука 4 черв-
ня 2014 року випустили на волю 
із зали суду. Його виправдала 
колегія суддів Вінницького місь-
кого суду в складі головуючо-
го Ковбаси і суддів Шлапака 
та Гайду.

Історія вінницької справи, яку зараз вивчає Євросуд

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Î ë å ê ñ à í ä ð 
Øíàéäðóê ñèä³â 
çà îñîáëèâî òÿæ-
êèé çëî÷èí. Ðå-

çîíàíñíèé ³ äîñ³ íåðîçêðèòèé. 
Öå óáèâñòâî 15-ð³÷íî¿ ä³â÷èíè 
Ëþñ³ Á³ëàí. ¯¿ ïîí³âå÷åíå ç´âàë-
òóâàííÿì ò³ëî çíàéøëè íà ïóñòèð³ 
á³ëÿ Ìàñëîæèðó â ëèñòîïàä³ 2004 
ðîêó. Ï³ä ñë³äñòâî, à ïîò³ì ó òþð-
ìó íåâèíóâàòèé ïîòðàïèâ, áî îïè-
íèâñÿ íå â òîìó ì³ñö³, íå ó òîé ÷àñ.

— Íà îäíîìó ç äîïèò³â îïå-
ðàòèâíèê ï³ä³éøîâ äî ìåíå, 
íàêèíóâ øíóðîê íà øèþ ³ ñïè-
òàâ: „Îòàê òè ¿¿ äóøèâ?” — ðîç-
êàçóâàâ Îëåêñàíäð æóðíàë³ñòó 
RIA/20minut.ua ï³ñëÿ çâ³ëüíåí-
íÿ. — Öå òîé øíóðîê ç óáèâñòâà 
âçÿëè. ß ïî÷àâ ðóêàìè â³äðèâàòè 
éîãî ³ âñå — çðîáèëè äîêàç…

À óáèòó Îëåêñàíäð Øíàéäðóê 
íå çíàâ. Óïåðøå ïîáà÷èâ ó ì³ë³-
ö³¿, íà çí³ìêàõ ³ç ì³ñöÿ çëî÷èíó. 
×îëîâ³ê ðîçïîâ³â, ÷îìó â³í òîä³ 
çëàìàâñÿ ³ ï³äïèñàâ ç³çíàííÿ. 
Êàæå, ñï³âðîá³òíèêè ïîãðîæó-
âàëè çðîáèòè ³ç éîãî äî÷êîþ òàêå 
æ, ÿê õòîñü ³ç Ëþñåþ…

ßê íå äèâíî, àëå âèïðàâäàííÿ 
çàñóäæåíîãî (Îëåêñàíäðó â ïåð-
ø³é ³íñòàíö³¿ ïðèñóäèëè 14 ðî-
ê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³) äîáèëàñÿ 
áàáóñÿ óáèòî¿ Ëþäìèëà Á³ëàí. 
Âîíà çíàº, ùî ç ¿¿ îíóêè æîðñòî-

êî ïîçíóùàëèñÿ ì³ñöåâ³ õëîïö³. 
Ä³â÷èíà-ï³äë³òîê âèìàãàëà, àáè ¿é 
ïîâåðíóëè ìîá³ëüíèé, ï³øëà ãî-
âîðèòè ïðî öå ç âèêðàäà÷åì, íà-
òîì³ñòü îòðèìàëà ñìåðòü ó ìóêàõ.

Ëþäìèëà Á³ëàí íàéíÿëà ê³ëü-
êîõ àäâîêàò³â é ò³ ïðàöþâàëè 
íàä âèïðàâäàííÿì Îëåêñàíäðà 
Øíàéäðóêà. Äîòè â³í äâà ðîêè 
ïðîâ³â ó êîëîí³¿ ³ ÷îòèðè â ³çî-
ëÿòîðàõ. Âèéøîâ ó 47-ð³÷íîìó 
â³ö³ ÿêðàç íàïåðåäîäí³ âåñ³ëëÿ 
ñâî¿ âæå äîðîñëî¿ äî÷êè. Êàçàâ 
òîä³, ùî çíàº, ÿê ïîâåðòàòèñÿ äî-
äîìó ç ãàíüáîþ «ìàí³ÿêà».

Ïðî òå, ÿê çâèíóâàòèëè ó â³-
ííèöüêîìó óáèâñòâ³ ìåøêàíöÿ 
Ëèïîâåöüêîãî ðàéîíó, à ïîò³ì 
âèïðàâäàëè, RIA/20minut.ua ïè-
ñàëè â ëèïí³ 2014 ðîêó (ñòàòòÿ 
«Ç íüîãî çðîáèëè ìàí³ÿêà, ùîá 
íå êàðàòè ³íøèõ» çà êîðîòêèì ïî-
ñèëàííÿì goo.gl/9r9OrH). Ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê 47-ð³÷íîãî Îëåêñàíäðà 
Øíàéäðóêà âèïóñòèëè íà âîëþ, 
ðåäàêö³ÿ äðóêóâàëà ñïèñîê ïðàâî-
îõîðîíö³â, ÿê «ï³äïèñàëè» íà çëî-
÷èí íåâèíóâàòîãî (ñòàòòþ «Íà-
ãàäàºìî ì³ë³ö³îíåðàì íà àòåñòàö³¿ 
¿õí³ ãàíåáí³ ñïðàâè…» çíàéäåòå 
çà ïîñèëàííÿì goo.gl/5YIwO3).

— Óñ³ ò³ ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿, 
çàì³ñòü òîãî, ùîá ïðèòÿãóâà-
òè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ âèííèõ, 
çðîáèëè âñå, ùîá â³äòÿãíóòè ÷àñ 
³ ùîá óáèâö³ çàëèøèëèñÿ íå ïî-
êàðàí³, — ñêàçàëà þðèñòêà ²ðèíà 
Äîöåíêî.

У СТРАСБУРЗІ ОСКАРЖУЄ ПОДАЧКУ 
УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСУДДЯ
Бо зганьбили  У Страсбурзі вирішують 
питання про грошову компенсацію 
Олександру Шнайдруку за шість 
років неволі. Стільки чоловік просидів 
за гратами із клеймом ґвалтівника 
та убивці. Його виправдали, а українські 
служителі Феміди прийняли скупе 
рішення: відшкодувати 50 тисяч гривень

Олександр Шнайдрук Олександр Шнайдрук 
вийшов на волю три вийшов на волю три 

роки тому. Казав роки тому. Казав 
тоді, що не знає, тоді, що не знає, 

як повертатися як повертатися 
додому з ганьбою додому з ганьбою 

«маніяка»«маніяка»

Çàðàç ñïðàâà âáèâñòâà Ëþñ³ Á³-
ëàí çíîâó ó ñë³äñòâ³. Íà âèìîãó 
ïîòåðï³ëèõ ïîë³ö³ÿ íàäàº äîâ³äêè 
ïðî ñòàí ðîçñë³äóâàííÿ, â ÿêèõ 
í³÷îãî êàðäèíàëüíî íå ì³íÿ-
ºòüñÿ. Çàêðèòè ïðîâàäæåííÿ 
íå ìîæóòü, áî òÿæê³ é îñîáëèâî 
òÿæê³ çëî÷èíè íå ìàþòü òåðì³í³â 
äàâíîñò³.

À âèïðàâäàíèé — ñóäèòüñÿ 
ç äåðæàâîþ çà ø³ñòü ðîê³â, ïðî-
âåäåíèõ çà ãðàòàìè.

— ß îô³ö³éíî ïðåäñòàâíèê 
ïîòåðï³ëî¿, àëå ôàêòè÷íî ìîÿ 
ðîáîòà ïîëÿãàëà â òîìó, ùîá 
âèïðàâäàòè çâèíóâà÷åíîãî. Òàêå 
áóëî çàìîâëåííÿ êë³ºíòà, — êàæå 
àäâîêàò Ñí³æàíà ×óáåíêî.

Âîíà ðîçïîâ³ëà, ùî óêðà¿íñüê³ 
ñóää³ ïîðàõóâàëè, ùî çà ø³ñòü ðî-
ê³â íåâîë³ ïîçèâà÷ó áóäå äîñèòü 
â³äøêîäóâàííÿ ó ðîçì³ð³ 50 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü.

— Óñüîãî ëèø 50 òèñÿ÷! — 
íàãîëîøóº Ñí³æàíà ×óáåíêî. — 
Ïî ö³é ñïðàâ³ ÷åêàºìî ð³øåííÿ 
ªâðîïåéñüêîãî ñóäó. Ïîçîâ ïðè-
éíÿëè ³ âæå ïî÷àëàñÿ ïåðåïèñêà. 
Ñïîä³âàºìîñÿ îòðèìàòè á³ëüø 
àäåêâàòíå â³äøêîäóâàííÿ.

Àäâîêàò òàêîæ ðîçïîâ³ëà, ùî 
ªâðîïåéñüêèé ñóä ïðèñóäæóº íà-
áàãàòî á³ëüøèé ðîçì³ð êîìïåíñà-
ö³¿, í³æ íàö³îíàëüí³ ñóäè. Îö³íþº 
ã³äí³ñòü ëþäèíè íà âèùîìó ð³âí³ 
òà ïðèéìàº ð³øåííÿ, ç óðàõóâàí-
íÿì íàö³îíàëüíèõ ìîæëèâîñòåé. 
Êð³ì òîãî, ïîñëóãè àäâîêàòà 
îö³íþº çà ºâðîïåéñüêèì çàêî-
íîäàâñòâîì, íàáàãàòî á³ëüøèìè 
ñóìàìè, í³æ âèçíà÷åí³ ó íàøîìó 
íàö³îíàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³.

ªâðîïåéñüêèé ñóä  
ïðèñóäæóº íàáàãàòî 
á³ëüøèé ðîçì³ð 
êîìïåíñàö³¿, í³æ 
íàö³îíàëüí³ ñóäè, —
êàæóòü àäâîêàòè

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674
 Ö³ëó æìåíþ ïðèêðàñ, ÿê³ êî-

øòóâàëè 18 òèñÿ÷ ãðèâåíü, âèäåð 
ó ïðîäàâùèö³ ìàãàçèíó íà Êè¿â-
ñüê³é 32-ð³÷íèé ïîêóïåöü. Éîãî 
ñï³éìàëè ³ ñóäèëè. Àëå ïîêàðàí-
íÿ çà ãðàá³æ äàëè ïîáëàæëèâå.

Ïîãðàáóâàííÿ ó þâåë³ðíîìó 
ìàãàçèí³ «Çîëîòî», ùî íà Êè-
¿âñüê³é, áóëî ñåðåä á³ëîãî äíÿ 
26 áåðåçíÿ ìèíóëîãî ðîêó. Òîä³ 
32-ð³÷íèé ãðàá³æíèê ïðèéøîâ 
ó ìàãàçèí ÿê ïîêóïåöü. Îáðàâ 
çîëîòèé áðàñëåò, ñåðåæêè ³ ïåð-
ñòåíü ³ç òîïàçàìè. Ïîò³ì ñîá³ 
íà øèþ â÷åïèâ ñð³áíèé ëàíöþ-

æîê. Ïîïðîñèâ, ùîá ïðîäàâ-
÷èíÿ âñå öå ïîðàõóâàëà. ² ïîêè 
òà îôîðìëÿëà ïîêóïêó, ãðàá³æíèê 
íàêèâàâ ï’ÿòàìè.

Åêñïåðòè îö³íèëè çáèòêè â³ä 
öüîãî çëî÷èíó ó ìàéæå 18 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. À ïîë³öåéñüê³ çíàéøëè 
âèíóâàòöÿ — ðàí³øå ñóäèìîãî 
çà êðàä³æêó ÷îëîâ³êà, çâ³ëüíå-
íîãî óìîâíî-äîñòðîêîâî. Äíÿìè 
éîìó âèíåñëè âèðîê çà ñêîºíèé 
â ìàãàçèí³ íà Êè¿âñüê³é ãðàá³æ — 
ïðèçíà÷èëè ³ñïèòîâèé òåðì³í.

– Âèðîêîì Â³ííèöüêîãî ì³ñü-
êîãî ñóäó ÷îëîâ³êà âèçíàëè âè-
ííèì ó ãðàáåæ³, ïðèçíà÷èëè ïî-

êàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåíí³ 
âîë³ ñòðîêîì íà ï’ÿòü ðîê³â òà íà-
äàëè «îñòàíí³é øàíñ» äëÿ âè-
ïðàâëåííÿ, — ãîâîðèòü ïðîêóðîð 
Â³ííèöüêî¿ ì³ñöåâî¿ ïðîêóðàòóðè 
Àíàòîë³é Õîìåí÷óê. — Ïðèçíà-
÷èëè ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèé 
òðèð³÷íèé ³ñïèòîâèé òåðì³í.

Öå îçíà÷àº, ùî â òþðìó ãðà-
á³æíèê íå ïîòðàïèòü, ÿêùî ïðî-
òÿãîì òðüîõ ðîê³â éîãî çíîâó 
íå ïîòÿãíå íà çëî÷èí. ×îìó ñóä 
áóâ òàêèé ïîáëàæëèâèé?

Çíàõîäèìî âèðîê ó Ðåºñòð³ 
ñóäîâèõ ð³øåíü. Ó íüîìó íàïè-
ñàíî, ùî ï³äñóäíèé ç³çíàâñÿ, ïî-

êàÿâñÿ ³ ïîÿñíèâ ñâ³é çëî÷èííèé 
âè÷èíîê ïðèáëèçíî òàê: áàæàííÿ 
íå ñï³âïàäàëè ç ìîæëèâîñòÿìè.

Öèòàòà ç âèðîêó: «â÷èíèâ âêà-
çàíèé çëî÷èí, â çâ’ÿçêó ç âàæêèì 
ìàòåð³àëüíèì ñòàíîâèùåì ³ áà-
æàííÿì ïîäàðóâàòè çîëîò³ ðå÷³ 
äðóæèí³ íà äåíü íàðîäæåííÿ».

Äðóæèíà ãðàá³æíèêà ñâ³ä÷èëà 
íà ñóä³. Ñêàçàëà, ùî ä³çíàëàñÿ 
ïðî çëî÷èí ÷îëîâ³êà â³ä ïðàö³â-
íèê³â ïîë³ö³¿. ×è ä³éñíî âîíà 
îòðèìàëà ó ïîäàðóíîê íà äåíü 
íàðîäæåííÿ íàá³ð çîëîòèõ ïðè-
êðàñ ç òîïàçàìè, çàëèøàºòüñÿ 
çäîãàäóâàòèñÿ. Çàì³ñòü þâåë³ðíèõ 

âèðîá³â ó ðå÷îâèõ äîêàçàõ áóëè 
ò³ëüêè áèðêè â³ä íèõ. Ïðèêðàñè 
ïîë³ö³ÿ íå çíàéøëà. Ó âèðîêó 
ñêàçàíî, ùî çëîä³é íèìè «ðîç-
ïîðÿäèâñÿ íà âëàñíèé ðîçñóä».

Çàì³ñòü ïîâåðíóòè çîëîòî, ãðà-
á³æíèê ÷àñòêîâî ðîçðàõóâàâñÿ 
ç âëàñíèöåþ ìàãàçèíó. Ó âèðîêó 
âêàçàëè: â³äøêîäóâàâ ïîòåðï³ë³é 
15 òèñÿ÷ ãðèâåíü. À îò ñð³áíèé 
ëàíöþæîê â³í ñàì íîñèâ. Éîãî 
ïîâåðíóòü ï³äïðèºìèö³. Ðåøòó 
ñóìè çáèòêó çàñóäæåíèé ïîâè-
íåí ïîãàñèòè ï³ä ÷àñ ³ñïèòîâîãî 
òåðì³íó, àáè íå ïîòðàïèòè çíîâó 
â ì³ñöÿ ïîçáàâëåííÿ âîë³.

Грабіж на Київський. Видер золото у  продавчині
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ПРЕС-СЛУЖБА 
ВП «ВІННИЦЯХЛІБ»

Íàéá³ëüøèé âèðîáíèê õë³áà â ðåã³îí³ 
«Â³ííèöÿõë³á» ðîçïî÷àâ ³íôîðìàö³é-
íó êàìïàí³þ ùîäî ïåðåâàã óïàêîâà-
íîãî õë³áà. Õë³áîâèðîáíèê ðîçì³ñòèâ 
íà ÷àñòèí³ ñâîãî óïàêóâàííÿ êîðîòê³ 
ðîç`ÿñíåííÿ ç öüîãî ïðèâîäó. Ó êîì-
ïàí³¿ ïîÿñíþþòü, ùî óïàêîâêà – öå 
ïåðø çà âñå ãàðàíò³ÿ ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿, 
áî òàêèì ÷èíîì êîæåí âèð³á îòðèìóº 
çàõèñò â³ä ï³äðîáîê òà ñòîðîííüîãî 
âïëèâó âïðîäîâæ óñüîãî ëàíöþæêà 
äîñòàâêè. 

«Äëÿ íàéóæèâàí³øîãî ïðîäóêòó õàð-
÷óâàííÿ – áåçïåêà ìàº áóòè ïåðø çà 
âñå, – ðîçïîâ³äàº êåð³âíèê óïðàâë³ííÿ 
ìàðêåòèíãó ÂÏ «Â³ííèöÿõë³á» ÏÀÒ 
«Êîíöåðí Õë³áïðîì» ²ãîð ßíèöüêèé, 
– ³ ïàêåòè çàõèùàþòü âèðîáè â³ä çî-
âí³øí³õ çàãðîç. Äî òîãî æ, ñüîãîäí³ 
ñàìå óïàêîâêà çàáåçïå÷óº ïðîñòåæó-

âàí³ñòü ïðîäóêòó òà ³íôîðìóº, ÿêèé 
âèðîáíèê â³äïîâ³äàëüíèé çà íüîãî».

Äëÿ ïîêóïö³â öå òàêîæ çðó÷í³ñòü – 
óëþáëåíèé õë³á ëåãøå çíàéòè íà ïîëèö³, 
íåñòè òà çáåð³ãàòè âäîìà. Ïðè öüîìó 
óïàêóâàííÿ äîçâîëÿº âèðîáàì äîâøå 
çàëèøàòèñü ñâ³æèìè. 

Ùî ñòîñóºòüñÿ óïàêîâêè «Â³ííèöÿõ-
ë³á», òî âîíà äëÿ ï³äïðèºìñòâà âèãîòîâ-
ëÿºòüñÿ ó Ïîëüù³ ³ ìàº âñ³ ñåðòèô³êàòè 
ÿêîñò³ ì³æíàðîäíîãî çðàçêà. Òîæ º áåç-
ïå÷íîþ òà äîçâîëÿº «äèõàòè» ïðîäóêòó, 
ùî ïîÿñíþºòüñÿ ñïåö³àëüíèì ñêëàäîì 
õàð÷îâî¿ ïë³âêè.

Çà ñëîâàìè ²ãîðÿ ßíèöüêîãî, öåé 
ïðîåêò ïîêëèêàíèé ïðèâåðíóòè óâàãó 
ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîáëåìè ï³äðîáîê 
òà çàõèñòèòè â³ä íèõ ñïîæèâà÷³â. À 
òàêîæ – íàãàäàòè, ùî ñàìå óïàêîâêà 
äîçâîëÿº îçíàéîìèòèñü ç³ ñêëàäîì 
ïðîäóêö³¿, àäæå ïðîäóêòè õàð÷ó-
âàííÿ  ïîâèíí³ áóòè áåçïå÷íèìè òà 
êîðèñíèìè. 

Для чого хлібу упаковка? 
Пояснює «Вінницяхліб»
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Про #що_тримає.
Тисяча ниточок від тих, хто поруч, і хто 
далеко. Телефонні дзвінки і смс-ки. 
Прості запитання — «як ви?». Обійми 
і поцілунки. Просто привітальні жести 
рукою і автомобільні класксони — коли 
зустрічаємось десь в дорозі. Посмішки….
Внутрішнє відчуття — все буде добре. 
Бо у світі стільки людей, які настільки 
симпатичні, що хочеться побажати їм 
гарного дня.
Отак, людоньки, натхнув мене сьогодні 
цей ранок. І кава.
І щоб вам день був добрим. А люди 
привітними. І новини…. Новини, 
щоб були нейтральними. Надійності 
та спокою, впевненості.
Допивайте свою каву — і, гайда — 
тішитись цим світом і знати — все буде 
добре. Бо ми гарні, сильні і дуже 
щасливі.  Цьомки-бомки

Лариса Полулях
волонтер   

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться

8
RIA, Ñåðåäà, 
24 òðàâíÿ 2017

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ЮЛИЯ ГРИГА, ГОЛОВА ГО «ФІЛОСОФІЯ СЕРЦЯ»
Проблема заробітчан для нас вже не проблема? Це вже не наші люди, 
так? Вони європейці... Про їхніх дітей останні роки теж ніхто не говорить. 
А явище «соціальні сироти» нікуди не поділося. Проте ми активно 
обговорюємо теми, які нам штучно нав'язані і створені... Жах.

398988
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Кримінальна справа про смерть 
Олени Прищепи після звільнен-
ня Анатолія стала кримінальним 
провадженням: її внесли в Єди-
ний реєстр досудових розсліду-
вань й тепер слідство ведеться 
за Кримінальним процесуальним 
кодексом 2012 року.
До цього моменту розслідуван-
ня керувалося кодексом редак-
ції 60-го року. У ньому ще був 
такий запобіжний захід, як під-
писка про невиїзд. Тепер не іс-
нує (альтернатива — особисте 
зобов’язання).
Що неможливо відмінити підпис-
ку про невиїзд, не передбачену 
чинним законодавством, гово-
рили журналісту в поліцейському 
слідстві та в прокуратурі.
Слідчий, який допитував Анато-
лія Семчишина за заново зареє-
строваним провадженям, дістає 
восьмий том справи, розказує 
подробиці, завершує песиміс-
тично.
– Якщо були грабіжники, то їх 

неможливо встановити через 
стільки років, — говорить слідчий 
Андрій Стебловський. — А коли 
Семчишину виносили звинува-
чення, то внесли в базу «Армор». 
Цієї інформації ми не можемо 
змінити. Хто може? Не знаю… 
Простіше було б, якби він визнав 
вину… Ми б подали на зміну за-
побіжного заходу… І йому б дали 
умовно…
– Це я образно кажу, — виправ-
ляється слідчий, коли кажемо 
йому, що такий варіант виходу 
з правової колізії для невину-
ватого, м’яко кажучи, непідхо-
дящий.
Далі звертаємося за роз’ясненням 
у прокуратуру. Коментував про-
блему Семчишина заступник ке-
рівника Вінницької місцевої про-
куратури Володимир Панченко:
– До нього застосовані обме-
ження по редакції Кримінально-
процесуального кодексу 60-го 
року. Справа зайшла в суд, коли 
діяв старий кодекс, і розгляда-

лася згідно вимог старого КПК. 
Всі обмеження, за перехідними 
положеннями діючого Кодек-
су, продовжуються до кінце-
вого рішення по справі. А таке 
ще не прийняте. До кінцевого 
рішення підписку про неви-
їзд і арешт можуть зняти лише 
за клопотанням зацікавлених 
осіб до суду. Семчишин зараз 
не має статусу ні підозрюва-
ного, ні свідка. Він вважається 
особою, якій пред’являлося об-
винувачення згідно з вимогами 
КПК 60-го року. Отакий у ньо-
го дивний статус. Це питання 
стосується особисто його, тому 
він або його захисник можуть 
звертатися до слідчого судді, 
щоб припинили дію підписки 
про невиїзд і зняли арешт з час-
тини будинку.
— Я вже це все пройшов, — від-
реагував на запропонований 
прокурором варіант виходу з си-
туації Анатолій Семчишин. — Суд 
не взяв до розгляду це питання.

Не можна відмінити те, чого не існує

АНДРІЙ БАБОШИН, 
АДВОКАТ:

— Людина від-
бувала пока-
рання за зло-
чин, який вона 
не вчиняла. Єди-

ною «провиною» Семчишина 
було те, що ця загибла дівчина 
була його подругою та фактично 
помирала в нього на руках. «Ти 
єдиний був поряд, значить ти 
винний», — казали йому і били, 
катували, довівши до того, що 
людина визнала тяжкий злочин. 
Згодом, завдяки справедливому 
судочинству, Семчишин вийшов 
на волю. Однак його страждан-
ня не припинилися. Він почав 
ходити по судах, прокуратурах, 

органах слідства із проханням 
знайти справжніх злочинців. Па-
ралельно постійно намагається 
покарати тих співробітників мі-
ліції, що його катували. А ще — 
скасувати застосовані до нього 
запобіжні заходи. Та куди б він 
не звертався із скаргами, всі 
відмовляються брати на себе 
відповідальність, бо за проти-
правні дії тих років хтось му-
сить понести покарання. Єдина 
його надія — на Європейський 
суд, для якого справді Людина 
— це найвища цінність. Однак 
ще пройде багато часу, доки 
Семчишин подасть позов про-
ти держави Україна. Наші суди 
будуть усіляко гальмувати та за-
тягувати цей процес.

«Будуть гальмувати та затягувати процес»

СНІЖАНА 
ЧУБЕНКО, 
АДВОКАТ:

— У переважній 
більшості от та-
ких от історій 
наша держа-

ва дає малу компенсацію або 
не надає її взагалі. Довести, що 
в людини відкрилася виразка 
на фоні нервів, як у Семчиши-
на, складно. Суди, як правило, 
говорять, що причинно-наслід-
кового зв’язку хвороби із пере-
буванням в місцях позбавлен-
ня волі немає, що, можливо, 
це вікові зміни… А якщо все ж 
присуджують компенсацію, 
то вона є абсолютно неадекват-
ною. Не можливо компенсува-
ти ганьбу, якої зазнала людина 
через незаконне притягнення 
до кримінальної відповідаль-
ності, через звинувачення 

у вбивстві, зґвалтуванні чи ін-
шому тяжкому злочині. У моїй 
практиці є рішення по компен-
сації. Наприклад, за позовом 
на 5 мільйонів задовольнили 
лишень 250 тисяч за 12 років 
судової тяганини і повністю 
втрачене здоров’я. Інший по-
зов: за 6 років тюрми відшко-
дувати 50 тисяч. По цій справі 
вже іде переписка з Євросудом. 
Очікуємо на позитивне рішен-
ня. Звичайно, Європейський суд 
присуджує значно більше, ніж 
національні суди. Він підходить 
до вирішення питання за євро-
пейським стандартам і з позиції 
гідності людини. Гідність оцінює 
на вищому рівні з урахуванням 
національних можливостей. 
Я бачила рішення, де призна-
чали до відшкодування суми 
в євро, еквівалентні 2–3 міль-
йонам гривень.

«Не можливо компенсувати ганьбу»

ÊÎÍÔË²ÊÒ

ВІД ПОЛІЦІЇ ХОЧЕ 
3,5 МІЛЬЙОНА
За чесне ім’я  Анатолія Семчишина 
судили за побиття коханої, яка померла 
в нього на руках. Він спростував 
звинувачення, вийшов на волю майже через 
шість років, і правоохоронці більше до нього 
претензій не мають. Натомість чоловік 
має питання до них: через суд вимагає 
відшкодувати йому моральні збитки

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
(067)7857674

Â ³ í í è ÷ à í è í 
Àíàòîë³é Ñåì÷è-
øèí ïëàíóº â³äñó-

äèòè ê³ëüêà ì³ëüéîí³â çà ìîðàëü-
í³ çáèòêè, çàâäàí³ éîìó ïðàâî-
îõîðîíöÿìè. Ùå â³í õî÷å ç³áðàòè 
ñï³ëêó ³ç ëþäåé, ùî ïîñòðàæäàëè, 
ÿê â³í. Çàðàç ïîçèâàºòüñÿ äî ïî-
ë³ö³¿ ³ ïðîêóðàòóðè. Âèìàãàº 3,5 
ì³ëüéîíà ãðèâåíü â³äøêîäóâàííÿ 
çà ïåðåæèòå â ì³ë³öåéñüêèõ ñò³íàõ 
òà îáìåæåííÿ, ÿê³ íå çí³ìàþòü.

Ïîòåðï³ëèì ñàìå â³ä ä³é ì³ë³ö³¿ 
â ïðèì³ùåííÿõ, ÿê³ òåïåð º ïîë³-
öåéñüêèìè, íàçèâàº ñåáå Àíàòîë³é 
Ñåì÷èøèí. ²ñòîð³þ éîãî ñóäè-
ìîñò³ RIA/20minut.ua ðîçïîâ³äàëà 
ìèíóëîãî ðîêó, íàïåðåäîäí³ ïåðå-
àòåñòàö³¿ êîëèøí³õ ì³ë³ö³îíåð³â 
íà ïîë³öåéñüêèõ. Ðåäàêö³ÿ òîä³ 
äðóêóâàëà ñïèñêè ïðàâîîõîðîí-
ö³â, ÿêèõ âàðòî áóëî á äîáðå ðîç-
ïèòàòè ïðî ¿õíþ ðîáîòó (ñïèñîê, 
ñêëàäåíèé Ñåì÷èøèíèì òà éîãî 
àäâîêàòîì, — goo.gl/CSVkSt).

Ùå ó 2007 ðîö³, ï³ä ÷àñ á³éêè 
â öåíòðàëüíîìó ïàðêó, îòðèìàëà 
òðàâìè êîõàíà Àíàòîë³ÿ Ñåì÷è-
øèíà Îëåíà Ïðèùåïà. Íà íå¿ 
íàïàëè ãðàá³æíèêè. Ìîëîä³é 
æ³íö³ ñòàëî çëå óäîìà â Àíàòî-
ë³ÿ. Øâèäêó âèêëèêàëè çàï³çíî. 
Âîíà ïîìåðëà â íüîãî íà ðóêàõ.

Àíàòîë³é îäðàçó ñòàâ ãîëîâíèì 
ï³äîçðþâàíèì. Êàæå, ç íüîãî âè-
áèëè ç³çíàííÿ. Ïåðø í³æ çâèíó-
âà÷åííÿ ðîçâàëèëîñÿ â ñóäîâèõ 
³íñòàíö³ÿõ, ïðîñèä³â çà ãðàòàìè 
ìàéæå ø³ñòü ðîê³â.

– Ìåíå çâ³ëüíèëè ³ç çàëè ñóäó, 
à ñïðàâó ïåðåäàëè íà äîðîçñë³-
äóâàííÿ, — êàæå â³í. — Íå âè-
ïðàâäàëè, áî òîä³ á äîâåëîñÿ äàòè 
êîìóñü ïî øàïö³. À òàê — óìèëè 
ðóêè…

Ïðî çíóùàííÿ â ì³ë³öåéñüêèõ 
êàá³íåòàõ â³ííè÷àíèí íåâäîâç³ 
çíîâó áóäå ðîçêàçóâàòè ó Â³-
ííèöüêîìó ì³ñüêîìó ñóä³ — âçÿ-
ëè äî ðîçãëÿäó äâà éîãî ïîçîâè 
äî êàçíà÷åéñòâà, îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ 
òà Â³ííèöüêî¿ ì³ñöåâî¿ ïðîêóðà-
òóðè. Ó íèõ Àíàòîë³é Ñåì÷èøèí 

âèìàãàº ñïëàòèòè éîìó 2 òà 1,5 
ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

– ß íå ñïîä³âàþñÿ, ùî ð³øåí-
íÿ áóäóòü íà ìîþ êîðèñòü, àëå 
äî ªâðîïåéñüêîãî ñóäó òðåáà 
ïðîéòè óñ³ ³íñòàíö³¿, — ãîâîðèòü 
÷îëîâ³ê. — ßêùî ñïðàâè áóäóòü 
çàòÿãóâàòè, òî ñóìè ïîçîâ³â 
áóäóòü çðîñòàòè. Âîíè âêðàëè 
â ìåíå äåñÿòü ðîê³â æèòòÿ, ³ çà-
ðàç òåæ íå äàþòü ñâîáîäè.

Àíàòîë³é Ñåì÷èøèí ï³ñëÿ çâ³ëü-
íåííÿ çàëèøàºòüñÿ íà ï³äïèñö³ 
ïðî íåâè¿çä, éîãî íåðóõîì³ñòü 

àðåøòîâàíà. ×îëîâ³ê íàìàãàºòü-
ñÿ çíÿòè ö³ îáìåæåííÿ, à éîìó 
³ â ïîë³ö³¿, ³ â ïðîêóðàòóð³ êà-
æóòü, ùî íå ìîæóòü í³÷îãî âä³ÿòè.

– Ìåíå ó ñïðàâ³, ÿêó ïîâåð-
íóëè íà äîðîçñë³äóâàííÿ, äîïè-
òàëè ÿê ñâ³äêà. Á³ëüøå ïðåòåíç³é 
äî ìåíå íå ìàþòü. Òåïåð ÿ ìàþ 
äî íèõ, — ãîâîðèòü Àíàòîë³é Ñåì-
÷èøèí. — ß îäðóæèâñÿ é íå ìîæó 
ïðîïèñàòè æ³íêó â ñâî¿é êâàðòèð³. 
Íå ìàþ ïðàâà âè¿õàòè íà çàðîá³ò-
êè çà êîðäîí, áî ÷èñëþñÿ â áàç³, 
ÿê òàêèé, ùî íà ï³äïèñö³. Ìåíå 
çàòðèìàþòü ÿê âò³êà÷à. ß âçàãàë³ 
íå ìîæó í³÷îãî. Ìåíå ïîçáàâè-
ëè âñüîãî. Æèâó, ÿê íà ÿäåðí³é 
áîìá³. Ó ïðîêóðàòóð³ ³ â ïîë³ö³¿ 
âñ³ â³äõðåùóþòüñÿ.

Анатолій Семчишин 
судиться з поліцією 
та прокуратурою: 
«Вони забрали 
у мене 10 років 
життя і зараз 
не дають жити»

Ñåì÷èøèí âèñòàâèâ 
äî ïîë³ö³¿ òà 
ïðîêóðàòóðè äëÿ 
ïî÷àòêó 2 òà 1,5 
ì³ëüéîíà. Äàë³, êàæå, 
ñóìè çðîñòàòèìóòü
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ЩЕРБАКІВСЬКУ З 
ТРІСКОМ ЗВІЛЬНИЛИ
Кадрові зміни  Чутки
про звільнення першого 
заступника голови 
облради ширилися 
ще на початку минулого 
тижня. Відповідальність 
за своє звільнення 
вона поклала 
на обладміністрацію. 
Опоблок каже: винні 
не кулуарні ігри 
депутатів, а зловживання 
Щербаківської посадою

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812

Ïèòàííÿ çíÿòòÿ 
ç ïîñàäè ïåðøîãî 
çàñòóïíèêà ãîëîâè 

îáëðàäè Ëþäìèëè Ùåðáàê³âñüêî¿ 
ðîçãëÿäàëè ïåðåäîñòàíí³ì íà 19 
ñåñ³¿ îáëðàäè 19 òðàâíÿ. Ïðèâî-
äîì ñòàëî çâåðíåííÿ â³ä äåïóòà-
ò³â ùîäî ¿¿ çâ³ëüíåííÿ. Äîêóìåíò 
îá’ºäíàâ ó ñîá³ ï³äïèñè «ðàäèêà-
ë³â», Îïîáëîêó òà ïðåäñòàâíèê³â 
«Ñîë³äàðíîñò³».

Ó íüîìó, çîêðåìà, ãîâîðèëîñü: 
«…çâàæàþ÷è íà ÷èñëåíí³ ôàê-
òè âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ 
êîøò³â òà êîìóíàëüíîãî ìàéíà 
â îñîáèñòèõ ö³ëÿõ òà íà êîðèñòü 
Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî îñåðåäêó 
ïàðò³¿ «Áàòüê³âùèíà»,… ëîá³þ-
âàííÿ ïèòàíü ùîäî ïðèçíà÷åííÿ 
íà êåð³âí³ ïîñàäè â ö³ çàêëàäè 
áëèçüêèõ äî ñåáå ëþäåé, … íàìà-
ãàííÿ çä³éñíèòè äåçîðãàí³çàö³þ 
ðîáîòè ìåäè÷íî¿ ãàëóç³ Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³».

Ïåðåä òàºìíèì äåïóòàòñüêèì 
ãîëîñóâàííÿì Ùåðáàê³âñüêà 
âèéøëà íà òðèáóíó ðîçïîâ³ñòè 
âëàñíå áà÷åííÿ ñèòóàö³¿:

— ß çíàþ, ùî ïåðåìîâèíè ïðî 
ìîº çâ³ëüíåííÿ éøëè âæå äóæå 
äàâíî, àëå âîíè íå çíàëè, ÿê ï³-
ä³éòè äî öüîãî ïðîöåñó. Çíàþ, 
ÿê ï³äñòóïíî ïðàöþâàâ íàä öèì 
ãîëîâà àäì³í³ñòðàö³¿ Âàëåð³é Êî-
ðîâ³é. Çíàþ, ÿê Àíäð³é Ãèæêî 
ïðàöþâàâ ç ãîëîâàìè ôðàêö³é, 
àáè ãîëîñóâàëè ïðîòè ìåíå.

Íà îáâèíóâà÷åííÿ, âèñóíóò³ ¿é 
ó çâåðíåíí³, Ùåðáàê³âñüêà â³ä-
ïîâ³ëà.

Ùîäî «êîìóíàëüíîãî ìàéíà 
â îñîáèñòèõ ö³ëÿõ».

— Í³êîëè íå âèòðà÷àëà êîøòè 
íà êîðèñòü ñåáå îñîáèñòî. ßêáè 
öå ä³éñíî áóëî òàê, âæå äàâ-
íî á ïåðåâ³ðèëè. Íàãàäàþ, ùî, 
êîëè ÿ áóëà ó â³äïóñòö³, ó ìåíå 
â êàá³íåò³ ïðàö³âíèêàìè àäì³í³-

ñòðàö³¿ áóëè âñòàíîâëåí³ êàìåðè: 
äóìàëè ìåíå ÷è ï³äñòàâèòè, ÷è 
ï³äñëóõîâóâàòè. ×îìó ö³ ä³¿ â³ä-
áóëèñÿ ïî â³äíîøåííþ äî ìåíå? 
Ïàì’ÿòàºòå, íà ñåñ³¿ îáëðàäè 
ÿ ãîâîðèëà, ùî ïîòð³áíî ïðîçî-
ðî ðîçïîä³ëÿòè áþäæåò. Âèäíî, 
íå âñ³õ öå âëàøòîâóº.

Ùîäî ðîäè÷³â ó «íà÷àëüíèêàõ».
— Îñòàíí³ì ÷àñîì âñ³ ÇÌ² ïè-

øóòü ïðî òå, ùî ìîãî çÿòÿ Áîãäà-
íà Êåñà ïðèçíà÷èëè íà êåð³âíó 
ïîñàäó, çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà 
Â³ííèöüêîãî áóäèíêó-³íòåðíàòó 
ãåð³àòðè÷íîãî ïðîô³ëþ. Ó ñåðåäó 
íà ïðåçèä³¿ ïî÷àëè ìåíå çâèíó-
âà÷óâàòè. ß òîä³ âçÿëà â³äïóñòêó 
ç ñ³ìåéíèõ îáñòàâèí, ³ öå ïèòàí-
íÿ âèð³øóâàëîñÿ áåç ìåíå. Ìîº-

ìó çÿòþ çàïðîïîíóâàëè ïîñàäó, 
áî â³í — ïðîôåñ³éíèé ôàõ³âåöü, 
³ â³í ïîãîäèâñÿ. Òàê ùî í³ÿêèõ 
çâèíóâà÷åíü ó öüîìó ïëàí³ áóòè 
íå ìîæå, — ñêàçàëà âîíà.

Ïðî íàìàãàííÿ çä³éñíèòè äå-
çîðãàí³çàö³þ â ìåäè÷í³é ãàëóç³.

— Íà ìèíóëèõ ñåñ³ÿõ ì³ñü-
êî¿ ðàäè äåïóòàòè ïðîïîíóâàëè 
ðîçðîáèòè ïîðÿäîê ïðèçíà÷åí-
íÿ ³ çâ³ëüíåííÿ êåð³âíèê³â êî-
ìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. Òîáòî 
â³äêðèòèé ³ ïðîçîðèé êîíêóðñ. 
Âè çíàºòå, ùî ÿ â öþ êîì³ñ³þ 
íå âõîäæó ³ íå ïðèéìàþ ð³øåííÿ. 
Àëå êîëè ìè ïðîâîäèëè îö³íêó 
ä³ÿëüíîñò³ êåð³âíèê³â, ÿ íà êî-
ì³ñ³¿ íàãîëîøóâàëà, ùî áóëî á 
ïðàâèëüíî êîæíîìó êåð³âíèêó 
ðîç³ðâàòè êîíòðàêò ³ ï³òè íà êîí-
êóðñ. Òàì âæå äîâåñòè, ùî â³í — 
ãàðíèé ñïåö³àë³ñò, ³ çàéíÿòè ñâîþ 

ïîñàäó çíîâ. Àëå çíîâó æ, âëàäí³ 
äîìîâëåíîñò³ ïðî ïðèçíà÷åííÿ 
ç³ãðàëè âèð³øàëüíó ðîëü ó ñüî-
ãîäí³øí³é ñèòóàö³¿ ³ ó ñïðîáàõ 
ìåíå çâ³ëüíèòè, — êàæå âîíà.

КОНТРАРГУМЕНТИ ОПОБЛОКУ. 
Äåïóòàò â³ä «Îïîçèö³éíîãî áëî-
êó» Þð³é ßðåì÷óê çàóâàæèâ, ùî 
«Áàòüê³âùèíà» çä³éñíèëà «çàõî-
ïëåííÿ êåð³âíèõ ïîñàä». Ñâî¿ 
ñëîâà ï³äêð³ïëþâàâ ñëàéäàìè 
ïðåçåíòàö³¿.

Íàãàäàâ ïðèñóòí³ì íå ò³ëüêè 
ïðî çÿòÿ Ëþäìèëè Ùåðáàê³â-
ñüêî¿, àëå é ïðî äîíüêó — Ä³àíó 
Êåñ, ôàõ³âöÿ áåç äîñâ³äó íà ïî-
ñàä³ çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëàñ-
íîãî â³ää³ëåííÿ Ôîíäó ñîö³àëü-
íîãî ñòðàõóâàííÿ ç òèì÷àñîâî¿ 
âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³. Äåïóòàò 
Îïîáëîêó Òåòÿíà Àíòîíåöü òåæ 
âçÿëà ñëîâî, ïðèãàäàâøè Ëþä-
ìèë³ Ùåðáàê³âñüê³é ñèòóàö³þ 
³ç âëàñíèì çâ³ëüíåííÿì ç ïî-
ñàäè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ äèòÿ÷î¿ 
îáëàñíî¿ ë³êàðí³.

— Õî÷ó ïîâòîðèòè ¿é ôðàçó. 
Âîíà ìåí³ òîä³ ñêàçàëà: «Âè ñàìî-
äîñòàòíÿ æ³íêà, ï³ä³òü êðàñèâî»». 
Õî÷ó ïîäàðóâàòè âàì ö³ êâ³òè 
ç òèìè æ ñëîâàìè, — ñêàçàëà âîíà 
³ ïîêëàëà áóêåò íà ñò³ë áåç ï’ÿòè 
õâèëèí êîëèøíüî¿ çàñòóïíèö³ ãî-
ëîâè îáëðàäè.

КОЛИ ЧЕКАТИ НОВОГО ЗАСТУП-
НИКА. Ãîëîñóâàííÿ òà ï³äðàõó-
íîê ãîëîñ³â òðèâàëè áëèçüêî 
ãîäèíè. Ç 72 çàðåºñòðîâàíèõ 
íà ñåñ³¿ íàðîäíèõ îáðàíö³â ãîëî-
ñóâàëè ò³ëüêè 57. Äëÿ ïðèéíÿòòÿ 
ð³øåííÿ áóëî íåîáõ³äíî 43 ãîëî-
ñè. «Çà» ïðîãîëîñóâàâ 51 äåïóòàò, 
à ïðîòè — 5, ³ 1 áþëåòåíü âèçíà-
ëè íåä³éñíèì.

— Ç 22 òðàâíÿ â äèñêóñ³ÿõ áó-
äåìî îêðåñëþâàòè êàíäèäàòóðè 
ïåðøîãî çàñòóïíèêà òà çàñòóïíè-
êà ãîëîâè îáëðàäè, — ñêàçàâ Àíà-
òîë³é Îë³éíèê, ãîëîâà îáëðàäè. 

Голова облради Анатолій Олійник відсилає 
депутатів на таємне голосування за долю свого 
першого заступника Людмили Щербаківської. 
А вона готується до завершального слова

Äåïóòàò Îïîáëîêó 
Òåòÿíà Àíòîíåöü 
ïîäàðóâàëà 
Ùåðáàê³âñüê³é êâ³òè 
òà «ïîâåðíóëà» ôðàçó 
äâîð³÷íî¿ äàâíèíè
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Машиніст товарних потягів стан-
ції Жмеринка, на правах анонім-
ності, уточнив деякі деталі тра-
гедії, а також застеріг від інших 
випадків, що можуть так само 
призвести до загибелі людини.
— Контактна мережа знаходить-
ся над вагоном на висоті два 
метри, — каже співрозмовник. — 
Напруга в ній від 27 тисяч вольт 
до 29 тисяч вольт. Відстань два 
метри — смертельна відстань. 
Безшабашні інколи дозволяють 
собі мочитися з мостового пере-

ходу над рейками. Це теж смер-
тельно небезпечно. Бо ж внизу 
контактна мережа під напругою. 
Навіть плюнути страшно.
— Коли виникає виробнича не-
обхідність забратися на дах, ви-
кликають енергетиків, — уточнює 
машиніст. — Спочатку відключа-
ють частину мережі, потім став-
лять штанги заземлення і тільки 
тоді приступають до роботи.
За словами залізничника, біда 
з їхнім малолітнім земляком 
сталася у парку прийому поїз-

дів. Колеги розповіли, що ма-
лий забрався на дах зерновоза. 
Зробити це не складно, бо кожен 
такий вагон має драбину.
— Дитина народилася не в одній, 
а в десяти сорочках, — говорить 
співрозмовник. — Його тільки за-
чепила «дуга», від удару скинуло 
на землю. Хлопок, а він завжди 
проявляється у такій ситуації, 
почув хтось із працівників за-
лізниці. Якби напруга «притяг-
нула» дитину, то не було б уже 
кого рятувати.

На контактний провід навіть плюнути небезпечно
ВАСИЛЬ НАГАЙЧУК, 
ДОКТОР МЕДИЧНИХ 
НАУК, ЗАВІДУВАЧ 
ОПІКОВОГО 
ВІДДІЛЕННЯ 
ОБЛАСНОЇ ЛІКАРНІ 
ІМЕНІ ПИРОГОВА:

— Дитина у вкрай важкому стані, 
опіки надкритичні, вони станов-
лять не менше 70 відсотків тіла. 
Частину з них закрили ксеношкі-
рою («ксено» з грецької — чужий, 
замінник шкіри, виготовлений 
за спеціальною технологією зі сви-

нячої шкіри — авт). Інша частина 
— під звичайними пов’язками. 
Щоб такого хворого витягнути, 
потрібно кількасот тисяч гривень. 
Це на повний курс лікування. Тіль-
ки інфузійні розчини внутрішньо-
венні обходяться матері дитини 
до 700 гривень в день. Лікарня 
дає те, що може дати.
Ми робимо все, щоб врятувати 
дитину. Пацієнт почав трохи роз-
мовляти, прийшов до тями після 
хірургічного втручання. Будь-які 
прогнози поки що передчасні.

Щоб витягнути такого хворого, потрібно сотні тисяч 

ÒÐÀÃÅÄ²ß

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091

Ó òîé  äåíü 
5-êëàñíèê Æìå-
ðèíñüêî¿ øêîëè 

¹ 4 Âëàäèñëàâ Õîõëîâ ÷åêàâ 
ïîâåðíåííÿ ìàìè. ̄ õí³é áóäèíîê 
íà îêîëèö³ ì³ñòà, ó ì³êðîðàéî-
í³, ùî ìàº íàçâó Âåëèêà Æìå-
ðèíêà. Óðîêè çàê³í÷èëèñÿ. Ðàçîì 
ç íèì áóâ ñóñ³ä Ñåðã³é, à òàêîæ 
îäíîêëàñíèê Ïàâëî, ÿêèé ïðî-
æèâàº ó öåíòð³, àëå çà êîìïàí³þ 
ïðîâ³â äðóãà äîäîìó. ²ðèíà, ìàòè 
ïîñòðàæäàëî¿ äèòèíè, ïðèïóñ-
êàº, ùî ñàìå ç Ïàâëîì Âëàä ï³-
øîâ íà çàë³çíè÷íó ñòàíö³þ.

НІКОГО НЕ ЗВИНУВАЧУЮ, БЛА-
ГАЮ, ЩОБ ВРЯТУВАЛИ ДИТИНУ. 
Ïåðåä òèì, ÿê ç ñèíîì ñòàëàñÿ 
á³äà, æ³íêà âñþ í³÷ ïðàöþâàëà. 
Âîíà ïðèáèðàëüíèöÿ. Îòðèìóº 
íåáàãàòî. Ï³äâåðíóëàñÿ ìîæëè-
â³ñòü çàðîáèòè äîäàòêîâó êîï³éêó, 
áåç ðîçäóì³â, ñêîðèñòàëàñÿ íåþ. 
Êàæå, â Óìàí³ çäàâàëè íîâèé 
ìàãàçèí. Òðåáà áóëî ïðèáðàòè 
ó ïðèì³ùåíí³ ï³ñëÿ áóä³âåëü-
íèê³â. Âîíà é ïî¿õàëà. Óñþ í³÷ 
ðàçîì ç ³íøèìè íàéìàíèìè ðî-
á³òíèêàìè «âèëèçóâàëè» ïðèì³-
ùåííÿ. Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ äîäîìó 
õîò³ëîñÿ â³äïî÷èòè. Ñèí ïîïðî-
ñèâñÿ ï³òè íà ïðîãóëÿíêó. Ç Ïàâ-
ëîì ìàìà éîãî íå â³äïóñòèëà. Â³ä-
ïðàâèëà ãîñòÿ äîäîìó ³ òîé ï³-
øîâ. Ñåðã³é çàëèøèâñÿ ç ìàìîþ. 
×åðåç äåÿêèé ÷àñ ïîïðîñèâñÿ 
äî ñóñ³äñüêîãî Ñåðã³ÿ. Ñêàçàâ, ùî 
âîíè áóäóòü íà ìàéäàí÷èêó á³ëÿ 
äîìó. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî Ïàâëî ÷å-

êàâ éîãî íà âóëèö³.
— ß í³êîãî íå çâèíóâà÷óþ 

â òîìó, ùî ñòàëîñÿ, — ðîçïîâ³ëà 
â ë³êàðí³ æóðíàë³ñòó ïàí³ ²ðè-
íà. — Ìåíå çàðàç õâèëþº ³íøå — 
áëàãàþ ë³êàð³â, ìîëþ Áîãà, ùîá 
âðÿòóâàëè äèòèíó.

Ó ë³êàðíþ ïðèõîäèëà ìàìà 
Ïàâëà, ïðîñèëà âèáà÷åííÿ, ïðè-
íåñëà ãðîø³ íà ë³êóâàííÿ. Ñàìå 
ï³ñëÿ öüîãî ²ðèíà çðîáèëà âè-
ñíîâîê, ùî ó òðàã³÷í³ õâèëèíè 
ïîðó÷ ç ñèíîì áóâ çãàäàíèé îä-
íîêëàñíèê. Êîëè ïðàö³âíèê çà-
ë³çíèö³ âèÿâèâ ñêàë³÷åíó äèòèíó, 
ÿêà íà çåìë³ êîð÷èëàñÿ â³ä áîëþ, 
ïîðó÷ íå áà÷èâ í³êîãî.

ОДЯГ ЗГОРІВ ДО НИТКИ. — Ïå-
ðåä òèì íàì áóâ çíàê, çàñòåðå-
æåííÿ â³ä òàêî¿ á³äè, — ðîçïî-
â³äàº ïàí³ ²ðèíà. — Ïî òåëå-
â³çîðó ïîêàçóâàëè, ÿê õëîïåöü 
âèë³ç íà âàãîí çðîáèòè ñåëô³ 
³ çàãèíóâ. Êîëè öå ïîêàçóâà-
ëè, Âëàäèê çíàõîäèâñÿ ó õàò³. 
ß éîìó êàæó: «Ñèíó, äèâèñÿ, 
÷èì öå çàê³í÷èëîñÿ. Íå äóìàé 
í³êîëè òàêîãî ðîáèòè». Â³í òîä³ 
â³äïîâ³â: «Ìàìî, òà õ³áà ÿ â òåáå 
äóðíèé, ùîá íà âàãîí ë³çòè, ÿ æ 
çíàþ, ùî òàì á’º òîêîì». ² òóò 
òàêå ñòàëîñÿ.

Ïðî á³äó ç ñèíîì ìàòåð³ ïî-

СЕЛФІ НА ВАГОНІ ПОЇЗДА: 
МАЛОГО ВДАРИЛО 27000 ВОЛЬТ
Потрібна допомога У «Пироговці» 
рятують 11-річного хлопчика із Жмеринки, 
у якого 70% опіків тіла. Він забрався 
на дах товарного вагона, а в контактній 
мережі напруга не менше 27000 вольт. 
Від удару малий злетів на землю. 
У якому стані дитина нині?

â³äîìèëà ïî òåëåôîíó êëàñíèé 
êåð³âíèê ¿õíüîãî 5-Â Òåòÿíà 
Àíàòîë³¿âíà. Ïàí³ ²ðèíà êàæå, ùî 
â÷èòåëüêà ä³çíàëàñÿ ïðî âñå â³ä 
äèðåêòîðà øêîëè. À ò³é ïîâ³äî-
ìèëè ç ë³êàðí³.

— Âëàä áóâ ïðè ñâ³äîìîñò³, 
êîëè éîãî ïîáà÷èâ çàë³çíè÷-
íèê, — ïðîäîâæóº ìàòè õëîï÷è-
êà. — Â³í ñêàçàâ, ç ÿêî¿ øêîëè. 
Çàë³çíè÷íèê âèêëèêàâ øâèäêó. 
Êàæóòü, áðèãàäà ïðè¿õàëà çà ë³÷å-
í³ õâèëèíè. Îäÿã çãîð³â äî íèòêè. 
Ò³ëüêè êàïö³ çàëèøèëèñÿ íà íî-
ãàõ. Äî òîãî æ, â³í ùå é âäàðèâñÿ 
ïðè ïàä³íí³ ç âàãîíà. Òàì ùåá³íü 
³ ðåéêè.

Ó Æìåðèíö³ ïàö³ºíòó íàäàëè 

ïåðøó äîïîìîãó ³ äîïðàâèëè 
äî îáëàñíî¿ ë³êàðí³ ³ìåí³ Ïèðî-
ãîâà â îï³êîâå â³ää³ëåííÿ.

15 ДОНОРІВ ЗДАВАЛИ КРОВ. 
— Âëàäèêó âæå çðîáèëè ïåðøó 
îïåðàö³þ ³ç çàì³íè øê³ðè, — êàæå 
éîãî ìàìà. — Ó íüîãî ïîñòðàæäàâ 
óâåñü ë³âèé á³ê. ×àñòèíó øê³ðè 
óæå çàì³íèëè. Ìàþòü ùå îïå-
ðóâàòè. Ó ñóáîòó ï³äâèùèëàñÿ 
òåìïåðàòóðà. Ë³êàð³ äóæå óâàæí³. 
Êîæíó õâèëèíó êîíòðîëþâàëè. 
Äî âå÷îðà òåìïåðàòóðà ñòàá³ë³-
çóâàëàñÿ. Àëå ë³êóâàííÿ äîðîãå. 
ß âæå âèòðàòèëà ïîíàä òðèäöÿòü 
òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ëþäè äîïîìàãà-
þòü. Êëàñíèé êåð³âíèê Òåòÿíà 

Àíàòîë³¿âíà îðãàí³çóâàëà çá³ð 
ãðîøåé. Çíàþ, ùî ³íø³ ëþäè 
çäàâàëè. Òðåáà áóëî äîíîð³â, 
òî ç Æìåðèíêè ïðè¿õàëè 15 ëþ-
äåé, ùîá çäàòè êðîâ. Ó Âëàäèêà 
ïåðøà ãðóïà êðîâ³, ïîçèòèâíèé 
ðåçóñ.

Ïàí³ ²ðèíà ïîñò³éíî ïåðåáóâàº 
á³ëÿ ñèíà. Êàæå, á³ëüø³ñòü ÷àñó 
â³í çíàõîäèòüñÿ ó íàï³âñîííî-
ìó ñòàí³. ²íêîëè ìàðèòü. Áóâàº, 
ìàõàº íîãàìè, í³áè õî÷å êóäèñü 
á³ãòè.

P. S. Ó êîãî º ìîæëèâ³ñòü äîïî-
ìîãòè ìàòåð³ ìàëîãî íåñëóõà, îñü 
íîìåð ðàõóíêó ¿¿ êàðòêè ó Ïðèâàò-
Áàíêó — 4149 4978 3238 4137 — 
Õîõëîâà ²ðèíà Âîëîäèìèð³âíà

«Благаю лікарів, молю Бога, щоб врятували дитину». 
Ірина Хохлова день і ніч не відходить від сина в «Пироговці»

Îäÿã çãîð³â äî 
íèòêè. Ò³ëüêè êàïö³ 
çàëèøèëèñÿ íà íîãàõ. 
Äî òîãî æ, â³í ùå é 
âäàðèâñÿ ïðè ïàä³íí³ 
ç âàãîíà
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ДЕНЬ ЄВРОПИ: ЦЕ БУЛО КРУТО!
НАТАЛЯ (34), ЕКОНОМІСТ
— День Європи, як завжди, добре проходить. Ми 
поки що встигли побувати в Центральному парку 
і зайшли сюди, на кавовий фестиваль. З вуличної 
їжі ще нічого не пробували. У мене дитина, тому ми 
зайшли в «Грузинські традиції» і ось сіли перекусити.

ЛАНА, СТУДЕНТКА (НА СВЯТІ ЖИВА СКУЛЬПТУРА)
— Стоїмо на Соборній з півп’ятої до сьомої. 
Я, взагалі-то, сьогодні Снігова королева. Але діти 
чомусь сприймають мене як Королеву лісів. Сто-
яти на постаменті неважко, лиш трішки холодно 
і дощить.

ЮЛЯ (24), ПОМІЧНИК НОТАРІУСА
— Живі скульптури, це неймовірна краса. Люди в кос-
тюмах — трудяжки. Я так розумію, що на подіумах живих 
скульптур не лише представники Вінниці, ми бачили 
з Івано-Франківська живу скульптуру, інших регіонів. 
Вони неймовірні, жара, грим, костюм, і посміхаються.

ЮЛІЯ (30), ПРАЦІВНИК IT-СФЕРИ І ПОЛІНА (3)
— Приємно здивувало, що на святі багато активнос-
тей: є що подивитися і дорослим, і дітям. Запам’ятався 
дитячий показ мод, запам’яталися живі скульптури: 
вони шикарні, як завжди. Думаю, погана погода не за-
вадить насолоджуватися святом.

СЕРГІЙ (27), БАЙКЕР
— Мені по духу підходить усе лицарське. Є рекон-
струкція боїв, гарно виконані обладунки. Медальйо-
ни, коловрати. Лицарські бої, це дуже видовищний 
вид спорту. Так, саме вид спорту. Українська збірна 
на турнірах нещодавно перемогла… Росію.

РОМАН (27), МЕНЕДЖЕР З ПОСТАЧАННЯ
— Багато цікавих та оригінальних локацій. На Со-
борній здивувало справжнє Консульство Молдови. 
Представники такої поважної установи можуть при-
їхати і бути просто так присутніми у нас на святі, ще й 
з такою гарною українською композицією.

Враження  Ані дощ, ані спека не заважали вінничанам святкувати День Європи. І не дивно, адже у 
місті було ну дуже багато цікавого. Це міфічні та історичні персонажі, концерти, лицарські бої, байкери, 
фестиваль вуличної їжі… Під час свята ми запитали вінничан, що їм найбільше сподобалося

Ніч Європи у Вінниці відкрив 
«Freedom-Jazz». Дівчата 
влаштували запальний карнавал

Фотографувалися з 
принцесами. Майже 
справжніми:)

Увагу 
привертали 
цікаві живі 

скульптури. 
Усього їх 

було 35

Лицарське містечко. Люди вдягали обладунки, куштували 
польову їжу та спостерігали за поєдинками на мечах

Найцікавіші місця Європи в 
інсталяціях на Соборній. Щоб 
сфоткатись, стояли черги

Аж закладало у вухах. У Євро-
пейському сквері наробили 
шуму хлопці, що били у дзвони

Дітям давали постріляти з 
лука по мішенях. За безпекою 
слідкували інструктори
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ËÀÉÔ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RІА, 
(095)3700574

Î 9-é ðàíêó 
ïî÷àëè çáèðàòèñÿ 
ïåðø³ ó÷àñíèêè 

íà «çàë³çíèõ êîíÿõ». Ñïî÷àòêó 
ëþäåé áóëî íå á³ëüøå äåñÿòè, àëå 
âæå ÷åðåç ï³âãîäèíè — ìàéæå 
ñîòíÿ. Îäèí ç îðãàí³çàòîð³â âåëî-
ïîä³¿ Â³òàë³é Êîïà÷ ðîçïîâ³â, ùî 
ìàðøðóò âåëîïðîá³ãó äîâæèíîþ 
ïðèáëèçíî 50 ê³ëîìåòð³â òà ïðî-
ëÿãàº íàâêîëî Â³ííèö³.

— Öå íàø òðàäèö³éíèé âåëî-
ïðîá³ã, ÿêèé ìè âëàøòîâóºìî âæå 
â 10-é ðàç. Íàéá³ëüøèì ó íàñ áóâ 
âåëîïðîá³ã, äå áðàëè ó÷àñòü á³ëü-
øå 350 çàðåºñòðîâàíèõ ó÷àñíèê³â. 
Öå áóëî â 2012 ðîö³, — ñêàçàâ äè-
ðåêòîð îáëàñíîãî öåíòðó ô³çè÷-
íîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ «Ñïîðò 
äëÿ âñ³õ» Â³òàë³é Êîïà÷.

Ï³ñëÿ ðîçìîâè ç îðãàí³çàòîðà-
ìè, æóðíàë³ñò ïîñï³ëêóâàâñÿ é 
ç âåëîñèïåäèñòàìè. Ïèòàºìî, ÷è 
âàæêî ïîäîëàòè 50 ê³ëîìåòð³â 
òà ùî ëþäè êàæóòü ïðî âåëîäî-
ð³æêè ó ì³ñò³.

— Äëÿ ìåíå öå íåâåëèêà â³ä-
ñòàíü. Ðàí³øå ïðî¿æäæàâ ³ 70–80 
ê³ëîìåòð³â. ¯çäèëè íà ã³ðñüêîìó 
áàéêó ó ë³ñ òà çà ì³ñòî. Ïî ì³ñòó 
êàòàþñü íå äóæå ÷àñòî, áî ñàìî-
ìó íóäíî. À òàê í³ ç êèì ¿çäè-
òè. Âåëîäîð³æêè â ö³ëîìó íîð-
ìàëüí³. Íå ïîäîáàºòüñÿ ò³ëüêè 
òå, ùî ïî íèõ õîäÿòü ï³øîõîäè. 
ß ïî òðîòóàðàõ, äå ëþäè õîäÿòü, 
íå êàòàþñü, — ðîçïîâ³â 12-ð³÷íèé 

õëîïåöü Ä³ìà Ò³òêî.
Ìîëîäà ïàðà Îëåñÿ òà Âàäèì 

íå ÷àñòî âè¿æäæàþòü íà òàê³ âå-
ëîïðîá³ãè. Ïðè÷èíà öüîìó — â³ä-
ñóòí³ñòü â³ëüíîãî ÷àñó.

— Íàì íå âàæêî ïðî¿õàòè öþ 
â³äñòàíü. Ìàéæå í³÷îãî ç ñîáîþ 
íå áðàëè, áî ïðî¿çä áóäå ïî îêî-
ëèö³ Â³ííèö³. ßêùî ùîñü òðà-
ïèòüñÿ, òî ìîæíà ñ³ñòè íà ìàðø-
ðóòêó òà äî¿õàòè äî Â³ííèö³, — 
ðîçïîâ³äàº â³ííè÷àíêà Îëåñÿ.

— À ÿê áè îö³íèëè äîð³æêè? 
Ïðîáëåìà — öå ï³øîõîäè, ùî 
õîäÿòü ïî äîð³æêàõ, áî òðîòóà-
ðè â æàõëèâîìó ñòàí³. Ìàòóñü 
ç êîëÿñêàìè ìîæíà çðîçóì³òè, 
áî âåëîäîð³æêà ð³âíà, ³ êîëÿñêà 
íå òðóñèòüñÿ. Òîìó âåëîäîð³æêè 
òðåáà ðîáèòè â êîìïëåêñ³, ðàçîì 
ç ðåìîíòîì òðîòóàð³â, — ñêàçàâ 
â³ííè÷àíèí Âàäèì.

Âåëîñèïåäèñòêà ç áàãàòîð³÷-
íèì ñòàæåì Àë³ñà ²âàíîâà òåæ 
êàæå, ùî 50 ê³ëîìåòð³â — ëåã-
êî íàâ³òü äëÿ íåï³äãîòîâëåííî¿ 
ëþäèíè.

— Ï’ÿòäåñÿò ê³ëîìåòð³â — 
öå íå áàãàòî. ß áà÷ó òóò ç ä³òüìè 
ïðè¿õàëè, à öå âçàãàë³ ìåíå íàäè-
õàº, — ðîçïîâ³äàº â³ííè÷àíêà. — 

Ðàí³øå áðàëà ó÷àñòü òà îðãàí³çî-
âóâàëè âëàñí³ ìàðøðóòè. Íàïðè-
êëàä, äâ³ äîáè êàòàëèñÿ íàâêîëî 
Âèøåíñüêîãî îçåðà. Ç íî÷³âëåþ 
ëþäè çàëèøàëèñÿ. À âåëîäîð³æ-
êè ó ì³ñò³ íåïîãàí³. Øêîäà ò³ëü-
êè, ùî ï³øîõîäè íèìè õîäÿòü.

Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â, 
ìàðøðóò âåëîñèïåäèñò³â ïðîëÿãàâ 
ç Ë³ñîïàðêó ÷åðåç Ëóêó-Ìåëåø-
ê³âñüêó, Åëåêòðîìåðåæó, äî ïàðêó 
Äðóæáè íàðîä³â. Ö³ 50 ê³ëîìåòð³â 
âîíè ïîäîëàëè òîãî æ äíÿ. Âîíè 
ïðî¿õàëè â ñóïðîâîä³ ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿ òà ìåäèê³â.

Íà ô³í³ø³ â ïàðêó Äðóæáè íà-
ðîä³â âåëîñèïåäèñòè áóëè âæå 
î 14-³é ãîäèí³ — íå âòîìëåí³, 
â ãàðíîìó íàñòðî¿ òà âèãóêóâàëè 
«Ñëàâà Óêðà¿í³!»

ßê ïèøóòü íà ñàéò³ Â³ííèöü-
êî¿ ÎÄÀ, ó÷àñíèê³â íàãîðîäèëè 
ãðàìîòàìè â³ä îáëàñíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ñïîðòó. À 35 ó÷àñíèê³â âå-
ëîïðîá³ãó îòðèìàëè ïîäàðóíêè 
â³ä öåíòðó «Ñïîðò äëÿ âñ³õ», ÿê³ 
áóëè ðîç³ãðàí³ â ëîòåðå¿. Ñåðåä 
ñ³ìåé — ó÷àñíèê³â âåëîïðîá³-
ãó áóâ ðîç³ãðàíèé ñåðòèô³êàò 
íà êîðèñòóâàííÿ òóðèñòè÷íèì 
³íâåíòàðåì (íàìåò, ñïàëüí³ ì³ø-
êè òà êàðåìàòè) â ñ³ìåéíîìó ïî-
õîä³ (goo.gl/QTI6YH).

ВЕЛИКОМ ЗА МІСТО. 
ПРОЇХАЛИ 50 КМ

Крутили педалі  
У неділю, 21 травня, 
понад сто 
вінничан колесили 
у масовому 
велопробігу навколо 
Вінниці. Журналіст 
поспілкувався 
з кількома 
велосипедистами 
та дізнався, що 
треба, щоб 
подолати 50 
і більше кілометрів. 
Також запитав 
про буденні 
проблеми учасників. 
Зокрема, про якість 
велодоріжок у місті

Ïðî¿õàòè 50 ê³ëîìåòð³â 
äëÿ ó÷àñíèê³â 
âåëîïðîá³ãó — ëåãêî. 
À êàòàòèñÿ ì³ñüêèìè 
âåëîäîð³æêàìè – 
âàæêî, ÷åðåç ï³øîõîä³â 

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

Наймолодшому велосипедисту в заїзді було 9 років. 
А найстаршій людині — 69 років
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— Мені одне не зрозуміло, 
як отримують транспорт інвалі-
ди, які у ще гіршому фізичному 
стані, ніж я? — запитує жінка. — 
Хіба вони можуть керувати? Ні, 
звичайно. За кермо сідають їхні 
діти, чи хто там, не знаю. Під-
возять їх до лікарні, на ринок. 
Ми так само могли б робити — 
у чоловіка є права на керування 
автомобілем…
У Лівобережному відділенні 
Департаменту соцзахисту Тетя-
ні Варенко пояснили, що вона 
має право скористатися іншою 
пільгою — компенсацією на тран-
спортні витрати. Сказали написа-
ти заяву. Про заяву згадала, коли 
читала відповідь пані Якубович: 
«У разі відсутності зареєстровано-
го за вами автомобіля, вам при-
значено компенсацію на тран-
спортні витрати за календарний 

рік (з 09.11.2016 по 31.12.2016) 
у сумі 46,82 гривні».
— Навіть цих грошей не запла-
тили, пояснили, що нема фі-
нансування, — говорить Тетяна 
Варенко.
За її словами, вони з чолові-
ком не тішили себе ілюзіями 
про отримання автомобіля від 
держави. Сподівалися на інше 
— придбати машину за кордо-
ном на пільгових умовах роз-
митнення.
— У чоловіка є родичі за кордо-
ном, — каже жінка. — Вони готові 
допомогти нам. Тим більше, що 
держава передбачила такий ме-
ханізм. По телевізору бачила, 
як спритно ним користуються 
ділки. Таких, як я, навіть в чергу 
не ставлять. Перебування на чер-
зі — обов’язкова умова для при-
дбання авто за кордоном.

Навіть 46 гривень не заплатили
ОЛЕКСАНДР 
САРАФАНЮК, 
АДВОКАТ:

— Інвалід Тетяна 
Варенко, про яку 
йде мова, на за-
конних підставах 

має право бути взятою на облік. 
На жаль, людину намагаються 
ввести в оману. Пункт 5 Поста-
нови КМУ № 999 від 19.07.2006 
року визначає перелік інвалідів, 
які беруться на облік і забезпе-
чуються автомобілем. У частині 
7 цього пункту зазначено, що 
не береться на облік інвалід, який 
має відповідні медичні показання 
для забезпечення автомобілем 
з ручним керуванням та протипо-
казання до керування автомобі-
лем, у разі відсутності члена сім'ї, 
який зареєстрований за місцем 
реєстрації інваліда і якому інвалід 

міг би передати право користу-
вання автомобілем.
Заступник міського голови Га-
лина Якубович, яка підписала 
листа про відмову в постанов-
ці на облік, мала б поцікавити-
ся, чи є у Варенко член сім'ї, який 
зареєстрований за місцем її ре-
єстрації, чи хоча б роз'яснити 
людині таку можливість. Тим 
більше, сама постанова визна-
чає перелік інвалідів, які забез-
печуються автомобілями із зви-
чайним керуванням на пільгових 
умовах з оплатою 7 відсотків їх 
вартості та передачею права ко-
ристування члену сім'ї інваліда, 
це є пункт 30 Постанови.
Як діяти у цьому випадку інва-
ліду? Необхідно повторно звер-
татися з клопотанням про взяття 
на облік, або йти до адміністра-
тивного суду з позовом.

Чиновники ввели інваліда в оману

ÊÎÍÔË²ÊÒ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091

— Ï³ñëÿ îïåðà-
ö³¿ ë³êàð³ çàïèòàëè 
ìåíå, ÷è º ó íàø³é 

ñ³ì’¿ àâòîìîá³ëü, — ðîçïîâ³ëà 
æ³íêà, çâåðíóâøèñü äî ðåäàêö³¿ 
RIA. — ß çäèâóâàëàñÿ. Äî ÷îãî 
òóò àâòî? Ë³êàð ïîÿñíèâ, ùî åí-
äîïðîòåçè, öå äîáðå, àëå äîâãî 
õîäèòè íå áàæàíî. ßêùî º àâòî-
ìîá³ëü, ïðîáëåìà ñïðîùóºòüñÿ.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, 
òîä³ æ, ó ë³êàðí³, ¿é ïîðàäèëè 
çâåðíóòèñÿ äî äåïàðòàìåíòó ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó. Òàêèõ, ÿê âîíà, 
ç ³íâàë³äí³ñòþ, ñòàâëÿòü íà ÷åðãó 
íà îòðèìàííÿ â³ä äåðæàâè àâòîìî-
á³ëÿ. Àáî êîìïåíñóþòü êîøòàìè.

— Òà ÿ í³êîëè çà êåðìîì 
íå ñèä³ëà ³ ïðàâ íà êåðóâàííÿ 
òðàíñïîðòîì ó ìåíå íåìà, òàê 
â³äïîâ³ëà æ³íêà ë³êàðþ.

— Öåé ìîìåíò òåæ âðàõîâà-
íî, — ïîÿñíèâ ¿é ñï³âðîçìîâ-
íèê. — Ïîö³êàâòåñÿ ó ëþäåé, õòî 
âæå ñêîðèñòàâñÿ òàêîþ ï³ëüãîþ. 
Ñïðàâä³, íå âñ³ ³íâàë³äè ìîæóòü 
ñàìîñò³éíî êåðóâàòè ìàøèíîþ. 
Àëå òðàíñïîðò îòðèìóþòü, ÿêùî 
â íèõ º êîìó íèì êåðóâàòè.

Ìàéæå ð³ê Òåòÿíà Âàðåíêî, ÿê³é 
âñòàíîâèëè äðóãó ãðóïó ³íâàë³ä-
íîñò³, ïðè÷îìó, äîâ³÷íî, íàìàãà-

ºòüñÿ ñòàòè íà ÷åðãó íà îòðèìàííÿ 
àâòîìîá³ëÿ. À íå ñòàâëÿòü. ×îìó?

СПОЧАТКУ ВІДПРАВИЛИ ДО ЛІКА-
РІВ І В… АРХІВ. Ïàí³ Òåòÿíà çâåðíó-
ëàñÿ äî Ë³âîáåðåæíîãî â³ää³ëåííÿ 
Äåïàðòàìåíòó ñîöçàõèñòó ì³ñüêðà-
äè. Ðîçïîâ³ëà ïðî ñâîþ ïðîáëåìó. 
Íàïèñàëà çàÿâó ïðî òå, ùî ìàº íà-
ì³ð ñòàòè íà ÷åðãó íà îòðèìàííÿ 
àâòîìîá³ëÿ. ¯é ïîÿñíèëè, ùî äëÿ 
öüîãî ìàº ïðîéòè îãëÿä íèçêè ë³-
êàð³â. Äàëè îãëÿäîâèé ëèñòîê.

— Ì³ñÿöü ÷àñó âèÿâèëîñÿ çà-
ìàëî, ùîá îá³éòè óñ³õ òèõ ë³êàð³â, 
ÿê³ áóëè çàïèñàí³ â îãëÿäîâîìó 
ëèñòêó, — ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — 
Îäèí ë³êàð — íà Âèøåíüö³, 
äðóãèé — íà Þùåíêà. Íàé-
áëèæ÷à ë³êàðíÿ äî ¿¿ áóäèíêó — 
íà Êè¿âñüê³é. Òàì òåæ ïðîõîäèëà 
îáñòåæåííÿ ³ çáèðàëà ï³äïèñè. 
² äî ñ³ìåéíîãî òðåáà áóëî éòè.

Êàæå, íàéá³ëüøå ¿¿ çäèâóâàëè 
â îäí³é ç ë³êàðåíü, êîëè íàïðàâè-
ëè éòè â… îáëàñíèé àðõ³â. Ïîÿñ-
íèëè, ùî çâ³äòè òåæ òðåáà âçÿòè 
äîâ³äêó. Ïîÿñíèëè, ÿêó ñàìå.

— Áóâàëî, òàê ñòîìëþâàëà-
ñÿ, ùî í³ã íå ÷óëà, — ç³çíàºòüñÿ 
æ³íêà. — Ï³ñëÿ îïåðàö³¿ ÿ ìîãëà 
õîäèòè ò³ëüêè ç ïàëèöÿìè â ðó-
êàõ. Öå òåïåð ÿ âæå ãåðîé. Êîëè 
éäó íà íåâåëèêó â³äñòàíü, ïàëèöþ 
ìîæó íå áðàòè, à òîä³…

ЖІНКУ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
«ПРОКАТАЛИ» ЧИНОВНИКИ
Обдурили?  Вінницькі лікарі підняли 
на ноги прикуту до ліжка жінку. Тетяна 
Варенко не могла ходити через хворі 
колінні суглоби. У другій міській лікарні їй 
встановили ендопротези на обох колінах. 
Вона знову може рухатися. Але тепер у неї 
проблеми з… чиновниками з соцзахисту

МОЖНА І… НЕ МОЖНА. Çàêëþ÷-
íèì åòàïîì ¿¿ õîä³íü ïî ìóêàõ 
ñòàâ îáëàñíèé Öåíòð ìåäèêî-
ñîö³àëüíî¿ åêñïåðòèçè (ÌÑÅÊ).

— Äåõòî êàçàâ ìåí³, ùî òóäè 
ç ïîðîæí³ìè ðóêàìè í³õòî íå õî-
äèòü, — ïðîäîâæóº æ³íêà. — 
Ó ìåíå âñå îäíî ãðîøåé íåìà. 
Åíäîïðîòåçè êóïóâàëà çà âëàñí³ 
êîøòè, à ñê³ëüêè ùå âèòðàòèëà 
íà ë³êóâàííÿ. Êîëè éøëà çà ãðó-
ïîþ ³íâàë³äíîñò³, òåæ ï³äêàçóâàëè 
áðàòè ãðîø³, íàâ³òü ñóìó íàçèâà-
ëè. ×åñíî ç³çíàþñÿ, íå ïëàòèëà 
æîäíî¿ êîï³éêè. Îäèí ÷îëîâ³ê 
íà öå âèñëîâèâ ñâîþ äóìêó. Ìîâ-
ëÿâ, ìåí³ ïîùàñòèëî, áî îòðèìó-
âàëà ãðóïó ï³ñëÿ íàøî¿ ðåâîëþö³¿.

Ïàí³ Òåòÿíà ïîêàçóº äîâ³ä-
êó, ùî ¿¿ âèäàëè ó ÌÑÅÊ.

— Äèâ³òüñÿ, ÿê òóò õèòðî íà-
ïèñàíî, — êàæå ñï³âðîçìîâíè-
öÿ. — Ó îäíîìó é òîìó æ ðå÷åíí³ 

ñïî÷àòêó ïèøóòü, ùî ìàþ ïðà-
âî íà àâòîìîá³ëü, à äàë³ — ùî 
íå ìàþ(?!)

Öèòóºìî äîñë³âíî: «Ð³øåííÿì 
ÌÑÅÊ âàì âñòàíîâëåí³ ìåäè÷í³ 
ïîêàçè íà çàáåçïå÷åííÿ àâòîìî-
á³ëåì… òà âèçíà÷åí³ ìåäè÷í³ ïðî-
òèïîêàçàííÿ äî êåðóâàííÿ, ïåðåä-
áà÷åí³ ïóíêòîì 24,25 Ïåðåë³êó 
çàõâîðþâàíü ³ âàä, ïðè ÿêèõ îñîáà 
íå ìîæå áóòè äîïóùåíà äî êå-
ðóâàííÿ òðàíñïîðòíèì çàñîáîì. 
Ïåðåë³ê çàõâîðþâàíü çàòâåðäæåíî 
ÌÎÇ Óêðà¿íè â³ä 24.12.1999 ð. 
¹ 299.» Ï³äïèñàâ äîâ³äêó (â³ä 
09.11.2016 ðîêó) çà êåð³âíèêà 
². Êîñòåíêî, ïîñàäà íå âêàçàíà.

Íà ï³äñòàâ³ âèñíîâêó ÌÑÅÊ 
³íâàë³äó Òåòÿí³ Âàðåíêî â³äìîâè-
ëè íàâ³òü ó ïîñòàíîâö³ íà ÷åðãó. 
Ëèñòà ïðî â³äìîâó ï³äïèñàëà çà-
ñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³ííèö³ 
Ãàëèíà ßêóáîâè÷.

На підставі висновку На підставі висновку 
МСЕК Тетяні Варенко МСЕК Тетяні Варенко 

відмовили навіть відмовили навіть 
у постановці на чергуу постановці на чергу

Новий 
авіарейс
 Ç 6 ÷åðâíÿ äî 24 æîâòíÿ 
2017 ðîêó â³äêðèâàºòüñÿ 
ðåéñ «Â³ííèöÿ — Äàëàìàí 
(Òóðå÷÷èíà)». Ïðî öå äè-
ðåêòîð àåðîïîðòó «Â³-
ííèöÿ» ßðîñëàâ Ìàçóðåöü 
ïîâ³äîìèâ íà ñâî¿é ñòîð³í-
ö³ ó Ôåéñáóö³ 20 òðàâíÿ. 
Íà ñàéò³ â³ííèöüêîãî àå-
ðîïîðòó ïîâ³äîìëÿþòü, ùî 
àâ³àðåéñ êóðñóâàòèìå ïî â³-
âòîðêàõ. Ç Äàëàìàíó ë³òàê 
ïðèáóâàòèìå ó Â³ííèöþ 
î 9.30. Ç Â³ííèö³ äî Äàëà-
ìàíó âèë³òàòèìå î 10.30. 
Ðåéñ çä³éñíþâàòèìå àâ³à-
êîìïàí³ÿ «Áðàâî».

Мами, 
змініть пошту
 ×åðåç çàáîðîíó «mail.
ru» áàòüêàì, ÿê³ ìàþòü 
òàêó åëåêòðîííó àäðåñó, 
ïîòð³áíî çì³íèòè ïîøòîâó 
ñêðèíüêó. Öå ïîòð³áíî, 
ùîá ñâîº÷àñíî îòðèìóâàòè 
³íôîðìàö³þ ïðî çì³íó ñòà-
òóñó çàÿâêè â ÷åðç³ äî äè-
òÿ÷îãî ñàäî÷êà.
— Áàòüêàì ïîòð³áíî 
ñòâîðèòè íîâó ïîøòî-
âó ñêðèíüêó ³ íàä³ñëàòè 
íà àäðåñó dnz@vmr.gov.ua, 
äîäàâøè íîìåð ñâ³äîöòâà 
ïðî íàðîäæåííÿ äèòèíè, 
ñòàðó òà íîâó åëåêòðî-
íí³ àäðåñè. Öå äîçâîëèòü 
ñâîº÷àñíî ³íôîðìóâàòè 
áàòüê³â ïðî çì³íó ñòàòóñó 
çàÿâêè, — ñêàçàëà äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòó îñâ³òè Îêñà-
íà ßöåíêî.

Подарували 
вишиванки
 ó Äåíü âèøèâàíêè, 
18 òðàâíÿ, íåìîâëÿò ç ïåð-
øîãî ïîëîãîâîãî îäÿãëè 
ó âèøèò³ ñîðî÷êè òà ñàðà-
ôàí÷èêè. ßñêðàâ³ âèøèò³ 
â³çåðóíêè íà êîæí³é ³ç íèõ 
øèëèñÿ âðó÷íó.
Áëàêèòí³ îðíàìåíòè ðó÷íî¿ 
ðîáîòè ïðèêðàñèëè êîæíó 
³ç 19 ìàëåíüêèõ á³ëèõ âè-
øèâàíî÷îê. Õëîï’ÿòàì ä³ñ-
òàëèñÿ ñîðî÷êè, ä³â÷àòêà æ 
îòðèìàëè ïî ñàðàôàíó.
Ç³í³ö³þâàâ àêö³þ Âàäèì 
Â³òîâñüêèé, ðåäàêòîð ãàçå-
òè «Â³ííèöüêèé êðàé», àëå 
ãîëîâíèìè îðãàí³çàòîðàìè 
º ãðîìàäñüêå îá'ºäíàííÿ 
«Âñåñâ³òí³é äåíü âèøèâà-
íîê».
Îðãàí³çàòîðè êàæóòü, 
ó íàñòóïíîìó ðîö³ ïðîäî-
âæàòü àêö³þ «Íàðîäæåí³ 
ó âèøèâàíêàõ» ³ç á³ëüøèì 
ðîçìàõîì.

КОРОТКОКОРОТКО
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Ìàð³ÿ Ñàâ÷èí-
ñüêà ç ñåëà Êëåì-
á³âêà ßìï³ëüñüêîãî 

ðàéîíó — âèøèâàëüíèöÿ ó ÷åò-
âåðòîìó ïîêîë³íí³. Ðàçîì ç íåþ 
óæå âèøèâàº äîíüêà ³ âíó÷êà, 
à öå ùå ïëþñ äâà ïîêîë³ííÿ ëþ-
äåé ç ãîëêîþ ³ íèòêîþ â ðóêàõ.

— ßê áóäåòå â³äçíà÷àòè Ì³æ-
íàðîäíèé äåíü âèøèâàíêè? — 
çàïèòóþ ó ïàí³ Ìàð³¿.

— Ó ðîáîò³, — êàæå âîíà. — ßê 
³ ùîäíÿ, ìàõàòèìó ãîëêîþ. Ìàþ 
çàìîâëåííÿ ç Êèºâà íà æ³íî÷å 
ïëàòòÿ.

— Õ³áà ãîëêîþ ìàõàþòü?
— Ãîëêîþ í³, ðóêîþ ìàõàþòü. 

Ïðè÷îìó, ñîòíþ ðàç³â çà äåíü, 
à ìîæå, é á³ëüøå. Êóäè ðóêà — 
òóäè é ãîëêà ç íèòêîþ.

Ïàí³ Ìàð³ÿ ìàº çâàííÿ «Çàñëó-
æåíèé ìàéñòåð íàðîäíî¿ òâîð÷îñ-
ò³». Îñâî¿ëà áàãàòî òåõí³ê âèøèâ-
êè. Ïðàöþº â îäí³é — âèøèâàº 
«íèççþ». Âèêîðèñòîâóº ò³ëüêè 
ëëÿíå ïîëîòíî.

— Ùî îçíà÷àº «íèççþ»? — ïå-
ðåïèòóº æ³íêà. — Öå êîëè âèøè-
âàºø íàâèâîð³ò, òîáòî ç òèëüíî¿ 
ñòîðîíè òêàíèíè, çíèçó, çâ³äñè é 
íàçâà. Ìè ç äî÷êîþ ºäèí³ ó íà-
øîìó ñåë³ Êëåìá³âêà, õòî ùå òàê 
âèøèâàº. ²íø³ âèêîðèñòîâóþòü 
òðàäèö³éíó ñõåìó — õðåñòèêîì. 
Íàøà òåõí³êà íàáàãàòî ñêëàäí³-
øà. Õðåñòèêîì ìîæíà é íà ìà-
øèí³, à «íèççþ» ìàøèíà íå âòíå.

НАРОДЖУЮТЬСЯ З ГОЛКОЮ. 
Ðàí³øå ïðî Êëåìá³âêó ãîâîðè-
ëè, ùî òóò ä³â÷àòêà íàðîäæó-
þòüñÿ ç ãîëêîþ â ðóêàõ. Âèøè-
âàëüíèö³ áóëè ìàéæå â êîæí³é 

õàò³. Ùå â äîðåâîëþö³éí³ ÷àñè 
òóò áóëà ôàáðèêà âèøèâêè «Æ³-
íî÷à ïðàöÿ». Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè 
ìàëà íàçâó «Â³ííè÷àíêà». Âèðî-
áè ìàéñòðèíü ðåàë³çóâàëè ó ð³ç-
íèõ ì³ñòàõ êîëèøíüîãî Ñîþçó 
³ çà êîðäîí. Ôàáðèêà íå ïðàöþº 
âæå áàãàòî ðîê³â.

— Òà é ìîëîäü íå äóæå õî÷å 
áðàòèñÿ çà ãîëêó ç íèòêîþ, — ðîç-
ïîâ³äàº ïàí³ Ìàð³ÿ. — Ñòàðø³ æ³-
íî÷êè ùå øèþòü äëÿ ñåáå, äëÿ 
ä³òåé, áóâàº, íà çàìîâëåííÿ.

Ïðî òå, ùî âèøèâàëüíèöü 
ó ñåë³ ùå ÷èìàëî, ìîæíà ïåðå-
êîíàòèñÿ íà òðàäèö³éíîìó ñâÿ-
ò³ «Ìàìèíó ñîðî÷êó ïðèãîðíó 
äî ñåðöÿ». Éîãî âæå áàãàòî ðîê³â 
ïîñï³ëü îðãàí³çîâóþòü íà Ñïà-
ñà ó ñ³ëüñüêîìó ïàðêó. Ó òàêèé 
äåíü ïàðê ðîçêâ³òàº òàêèìè áàð-
âèñòèìè êîëüîðàìè, ùî àæ î÷³ 
âáèðàþòü.

СОРОЧКИ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТІВ. 
Ìàð³ÿ Ñàâ÷èíñüêà ïîñò³éíèé 
ó÷àñíèê òàêîãî ñâÿòà. Ó 2009 ðîö³ 
Â³ííè÷÷èíà çâ³òóâàëà ó Êèºâ³ 
ó ïàëàö³ «Óêðà¿íà». Òîä³ ïàí³ Ìà-
ð³¿ ïðèâñåëþäíî íà ñöåí³ Â³êòîð 
Þùåíêî âðó÷èâ ïîñâ³ä÷åííÿ 
«Çàñëóæåíîãî ìàéñòðà íàðîäíî¿ 
òâîð÷îñò³». Êîëè îãëÿäàâ ¿õíþ 
âèñòàâêó, îòðèìàâ ó ïîäàðóíîê 
â³ä ïàí³ Ñàâ÷èíñüêî¿ âèøèâàíêó.

— Ïðè¿æäæàëè ç Êèºâà êóïè-
òè ñîðî÷êó ³ äëÿ òîãî ïðåçèäåí-
òà, ùî âò³ê, — êàæå ïàí³ Ìàð³ÿ. — 
Àëå ÿ éîãî í³êîëè íå áà÷èëà 
ó âèøèâàíö³. Àðñåí³é ßöåíþê 
ìàº ìîþ ñîðî÷êó. Äâ³ ïðèäáàâ 
ó ñâ³é ÷àñ Àíäð³é Øê³ëü, à ²ãîð 
Øâàéêà äóæå õîò³â ãîëóáîãî êî-
ëüîðó, òî âèãîòîâèëà ñàìå òàêó. 
×àñòî íàâ³äóºòüñÿ íàø çåìëÿê 
äåïóòàò Ãðèãîð³é Êàëåòí³ê… Óñ³õ 

÷èíîâíèê³â ³ íå çàïàì’ÿòàºø, õòî 
çàìîâëÿâ âèøèâàíêè.

БІЛИМ ПО БІЛОМУ. Ðàí³øå ïàí³ 
Ìàð³ÿ âèøèâàëà, ÿê âîíà êàæå, 
á³ëèì ïî á³ëîìó — á³ëèìè íèò-
êàìè íà á³ëîìó ïîëîòí³. Îñòàíí³ 
äâà ðîêè ç’ÿâèëîñÿ ëëÿíå ïîëîò-
íî ð³çíèõ êîëüîð³â. Çàìîâëÿº 
ìàòåð³àë ó Á³ëîðóñ³. Òîìó ñòàëè 
÷àñò³øå çàìîâëÿòè æ³íî÷³ ïëàòòÿ. 
Òà é ñîðî÷êè êîëüîðîâ³ — ÷åð-
âîí³, ñèí³, çåëåí³, ÷îðí³.

— Òåïåð ïîá³ëüøàëî çàìîâ-
ëåíü íà æ³íî÷³ ïëàòòÿ, — êàæå 
ìàéñòðèíÿ. — ² íà âåñ³ëüí³, 
³ íà áóäåíü…

У СКРИНЯХ — «ЗОЛОТО». Ó Äåíü 
âèøèâàíêè âîíà, ÿê ³ â ³íø³ äí³, 
íå ìåíøå âîñüìè ãîäèí ïðîâåäå 
ç ãîëêîþ ó ðóêàõ. Âèøèâàº ïëàòòÿ 
íà çàìîâëåííÿ îäí³º¿ ç ïîâàæíèõ 
ïàíÿíîê ç³ ñòîëèö³. Óçîðè âèêî-
ðèñòîâóº ç³ ñòàðèõ ñêðèíü. Íå ðàç 
îá³éøëà õàòè ë³òí³õ áàáóñü.

— Ó íèõ ó ñêðèíÿõ — êëåì-
á³âñüêå «çîëîòî», — óñì³õàºòüñÿ 
æ³íêà. — Ðóøíèêè, áëóçè, íà-
ï³ðíèêè, ñêàòåðòèíè, ñåðâåò-
êè — ðîáîòè ç òàêèìè óçîðàìè, 
ÿêèõ íå çíàéòè ó íàéìîäí³øèõ 
æóðíàëàõ ç âèøèâêè.

Ïëàòòÿ âèãîòîâëÿº ïðèáëèçíî 
ì³ñÿöü, áëóçó ÷è ñîðî÷êó — äâà-
òðè òèæí³. Áàãàòî çàëåæèòü â³ä 
óçîðó. Êîëè íåìà çàìîâëåíü, 
øèþòü, çà ¿¿ ñëîâàìè, «íà êóïó», 
íà çàïàñ. Òàê³ ðîáîòè ïðåäñòàâ-
ëÿþòü ïîò³ì íà âèñòàâêàõ.

— Äî ðå÷³, öüîãîð³÷íå ñâÿ-
òî «Ìàìèíó ñîðî÷êó ïðèãîðíó 
äî ñåðöÿ» ìàòèìå ñòàòóñ ì³æ-
íàðîäíîãî, — êàæå íà ïðîùàí-
íÿ ìàéñòðèíÿ. — Ïðè¿æäæàéòå. 
Íå ïîøêîäóºòå.

ШИЄ ВИШИВАНКИ 
ПРЕЗИДЕНТАМ

Золоті руки  
Вишиванку Віктору 
Ющенку Марія 
Савчинська подарувала 
у 2009-му у Києві, коли 
він надовго зупинився 
біля її виставки, 
бо не міг зрозуміти, що 
це за вишивка 
«навиворіт». Для 
того президента, що 
втік, теж купували 
вишиту сорочку, але 
вишивальниця ніколи 
не бачила його у своїй 
вишиванці

Марія Савчинська з дочкою Вікторією. Вони одні 
з небагатьох майстринь, які вишивають у техніці «низзю»

15 RIA, Ñåðåäà, 24 òðàâíÿ 2017
ËÀÉÔ
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Сергій Чорно-
окий є головою 
фракції «Опо-
зиційний блок» 
в обласній раді 
В і н н и ц ь к о ї 
області,  пре-

зидентом підприємства «Ліга 
Олімпійські резерви». На сай-

ті обласної ради вказана його 
службова адреса: Магістратська, 
43. Службового номера телефо-
ну на сайті немає. Також він ви-
ступає членом постійної комісії 
обласної ради з питань охорони 
навколишнього середовища, 
екологічної безпеки та вико-
ристання надр.

Хто такий Чорноокий?

СТАНІСЛАВ НИЖ-
НИК-ОСКОЛЬ-
СЬКИЙ, КООРДИ-
НАТОР КОАЛІЦІЇ ГО 
«НІКА»

— Статті 21 та 22 
Кодексу про ад-

мінпорушення нiхто не вiдмiняв. 
Але цікаво, думав суддя, 
звiльняючи пьяного водiя вiд 
вiдповiдальностi, про справед-
ливість та права порушника? Або 
просто взяв хабар? За 2016 рік 
випадків, коли суд передавав не-
тверезого водія на поруки трудо-
вим колективам, зареєстровано 
аж 720. Цей законопроект — 
це швидка реакцiя, щоб закрити 

шлях для уникнення покарання. 
Приємно, що i наш, винницький 
досвiд став каталiзатором для по-
чатку пiдготовки законопроекту. 
Чи досконалий вiн? Нi, але змiни 
в дiюче законодавство необхiдні, 
щоб закон був один для всiх.
Суперечливим моментом зали-
шається те, що справу зможуть 
розглянути без присутності по-
рушника у суді. Бо це не зовсім 
справедливо. Але ж багато 
справ спеціально затягують, щоб 
уникнути відповідальності. Та-
кож було б непогано повернути 
як покарання громадські роботи 
для незаможних мешканців сіл, 
але не за місцем проживання.

Реакція на погані закони

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879

Á³ëüøå òðüîõ ì³-
ñÿö³â òîìó, 16 ëþ-
òîãî, ïàòðóëüí³ 
çëîâèëè ï'ÿíèì 

çà êåðìîì ë³äåðà «Îïîáëîêó» 
Â³ííè÷÷èíè Ñåðã³ÿ ×îðíîîêîãî. 
Öå ñòàëîñÿ íà ïëîù³ Ïðèâîê-
çàëüí³é. Êîïè âèÿâèëè ó íüîãî 
îçíàêè àëêîãîëüíîãî ñï'ÿí³ííÿ: 
õèòêó õîäó òà ð³çêèé çàïàõ àë-
êîãîëþ ç ðîòà. Â³ä îñâ³äóâàííÿ 
×îðíîîêèé â³äìîâèâñÿ, çà ùî 
³ îòðèìàâ ïðîòîêîë ïðî íåòâå-
ðåçå êåðìóâàííÿ.

НЕ ЗАБРАЛИ «ПРАВА», БО МАЄ 
ДІТЕЙ. Íà ñóä³ ïîë³òèê âèíó âè-
çíàâ òà ïîïðîñèâ íå êàðàòè éîãî, 
áî ìàº äâîõ ìàëîë³òí³õ ä³òåé. 
Êëîïîòàâ ïðî ïåðåäà÷ó ìàòåð³-
àë³â íà ðîçãëÿä òðóäîâîãî êî-
ëåêòèâó ÒÎÂ «Ë³ãà «Îë³ìï³éñüê³ 
ðåçåðâè».

Ó Êîäåêñ³ ïðî àäì³íïîðóøåí-
íÿ º ö³êàâà ñòàòòÿ, ÿêà äîçâîëÿº 
ñóääÿì íå êàðàòè ï’ÿíèõ âîä³-
¿â — íå íàêëàäàòè íà íèõ øòðàô 
òà íå çàáèðàòè «ïðàâà». Çã³äíî 
ç³ ñòàòòåþ 21, îäíå ç íàéòÿæ÷èõ 
ïîðóøåíü Êîäåêñó — íåòâåðåçå 
êåðìóâàííÿ, ïåðåäàþòü íà ðîç-
ãëÿä òðóäîâèì êîëåêòèâàì. Ó Â³-
ííèö³ òàê³ ð³øåííÿ «ïîëþáëÿº» 
ïðèéìàòè ñóääÿ ²ãîð Âèøàð.

Ñòàíîì íà 31 áåðåçíÿ 2017 
ðîêó æóðíàë³ñòè RIA çíàéøëè 

â³ñ³ì òàêèõ ïîñòàíîâ, ÿê³ áóëè 
îïóáë³êîâàí³ ó ªäèíîìó ðåºñòð³ 
ñóäîâèõ ð³øåíü. Ø³ñòü ç íèõ 
áóëè âèíåñåí³ ñóääåþ ²ãîðåì 
Âèøàðîì, îäíà — Þð³ºì Êîâ-
áàñîþ, ùå îäíà — Ñåðã³ºì Êëà-
ïîóùàêîì.

Ð³øåííÿ ó ñïðàâ³ ×îðíîîêîãî 
òàêîæ ïðèéìàâ Âèøàð. Çâ³ëüíèòè 
ïîðóøíèêà â³ä àäì³í³ñòðàòèâíî¿ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà â÷èíåííÿ àä-
ì³í³ñòðàòèâíîãî ïðàâîïîðóøåí-
íÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 1 
ñòàòò³ 130 ÊÓïÀÏ, ç ïåðåäà÷åþ 

ìàòåð³àë³â íà ðîçãëÿä òðóäîâîãî 
êîëåêòèâó ÒÎÂ «Ë³ãà «Îë³ìï³é-
ñüê³ ðåçåðâè». Òàêå ð³øåííÿ (goo.
gl/gmhyNb) ïðèéíÿâ ñóääÿ.

Æóðíàë³ñò çàòåëåôîíóâàâ 
íà ï³äïðèºìñòâî, ùîá ä³çíàòèñÿ, 
ÿê ïðàö³âíèêè ïîêàðàëè ×îðíîî-
êîãî. Æ³íêà, ÿêà âçÿëà ñëóõàâêó, 
â³äïîâ³ëà, ùî ä³éñíî áóëè çáîðè, 
íà ÿêèõ âîíè çàñóäèëè Ñåðã³ÿ, 
à â³í äóæå ðîçêàþâàâñÿ.

ПОТРІБНО МІНЯТИ ЗАКОН. Íà-
ðîäíèé äåïóòàò-â³ííè÷àíèí Àí-
äð³é Òåòåðóê ç íàðäåïîì Ìóñ-

ХОЧУТЬ ЗМІНИТИ КОДЕКС ПРО 
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОРУШЕННЯ
Справедливо?  Очільник «Опоблоку» 
Вінницької області Сергій Чорноокий 
сів за кермо п’яним. Патрульні склали 
протокол. Суддя Вишар не покарав 
порушника, а передав справу 
трудовому колективу. Підлеглі Сергія 
«посварилися на нього пальчиком»

òàôîþ Íàéºìîì ïðîïîíóþòü 
ïàðëàìåíòó ïåðåãëÿíóòè Êîäåêñ 
Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïî-
ðóøåííÿ. Çîêðåìà, ó âèïàäêó âè-
ÿâëåííÿ ïîðóøåííÿ ç ìîæëèâèì 
íàêëàäåííÿì øòðàôó â ðîçì³ð³ 
â³ä 1700 ãðèâåíü (íàïðèêëàä, 
íåòâåðåçîãî âîä³ÿ çà êåðìîì), 
ïîðóøíèêà íå ìîæíà áóäå ïå-
ðåäàâàòè íà ïîðóêè (çã³äíî ç³ 
ñòàòòåþ 21 ÊÓïÀÏ).

² öå ùå íå âñ³ çì³íè, ÿê³ ïàðëà-
ìåíòàð³ õî÷óòü âíåñòè äî Êîäåê-
ñó. Òàêîæ ïðîïîíóþòü çá³ëüøèòè 
ðîçì³ð øòðàôó ó 10 ðàç³â, òîáòî 
ç 510 äî 5100 ãðèâåíü, çà âîä³ííÿ 
áåç «ïðàâ» äëÿ òèõ, ó êîãî âè-
ëó÷èëè âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ.

Ïðî öå éäåòüñÿ ó çàêîíîïðî-
åêò³ ¹ 6479 (goo.gl/2NFx2f). 
Éîãî çàðåºñòðóâàëè â ïàðëàìåíò³ 
19 òðàâíÿ.

Äåïóòàòè ó çàêîíîïðîåêò³ òà-
êîæ çàçíà÷àþòü, ùî ó âèïàäêó 
âèÿâëåííÿ ïîðóøåííÿ ç ìîæëè-
âèì íàêëàäåííÿì øòðàôó â ðîç-
ì³ð³ â³ä 1700 ãðèâåíü (íàïðèêëàä, 
íåòâåðåçîãî âîä³ÿ çà êåðìîì), ïî-
ðóøíèêà íå ìîæíà áóäå âèçíàòè 
ìàëîçíà÷íèì (çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 
22 ÊÓïÀÏ).

Òåðì³íè íàêëàäåííÿ øòðàôó 
ïðîïîíóþòü çá³ëüøèòè ç 3 äî 6 
ì³ñÿö³â ç äíÿ â÷èíåííÿ ïðàâî-
ïîðóøåííÿ. Çì³íè ïðî öå õî-
÷óòü âíåñòè äî ñòàòò³ 38 ÊÓïÀÏ. 

ЯК ЗАРАЗ ЗМІНИ, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ

Згідно з частиною 2 статті 21 Кодексу, 
нетверезих водіїв можна передати 

на поруки трудовим колективам

Цю норму закону хочуть змінити так, 
щоб п’яних за кермом трудові колективи 
«відмазувати» не могли

згідно зі статтею 22 Кодексу, 
суд може звільнити людину від 

відповідальності, якщо вирішить, що 
порушення є малозначним

Порушення, за які штраф більший 
за 1700 гривень не вважаються 
малозначними

згідно зі статтею 38 Кодексу, суд має 
покарати людину протягом 3 місяців 

з дня вчинення порушення

Термін розгляду справи 
подовжено до 6 місяців

згідно зі статтею 126 Кодексу, штраф для 
водія, у якого забрали «права», але він 

продовжує водити машину, 
складає 510 гривень

Штраф за таке порушення 
збільшено до 5100 гривень

згідно зі статтею 265–1 Кодексу, термін 
вилучення водійського посвідчення 

складає 3 місяці

Термін вилучення водійського посвідчення 
збільшений до 6 місяців

Зараз присутність обвинувачуваного у суді 
є обов’язковою

Судити порушника 
можна і без нього

Âîä³é, ó ÿêîãî çàáðàëè 
äîêóìåíòè, ìîæå 
çíîâó ñ³ñòè çà êåðìî. 
Áî â³ä÷óâàº ñåáå 
áåçêàðíèì ÷åðåç 
íèçüê³ øòðàôè

Ñòðîê âèëó÷åííÿ âîä³éñüêîãî ïî-
ñâ³ä÷åííÿ ìîæå áóòè çá³ëüøåíèì 
äî 6 ì³ñÿö³â. Ïðè öüîìó âîíî 
ïîâèííî áóòè ïîâåðíóòî, ÿêùî 
ñóä íå ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ïî-
çáàâëåííÿ âîä³ÿ ïðàâà êåðóâàííÿ 
àâòîìîá³ëåì.

Çàêîíîïðîåêò ïåðåäáà÷àº âè-
êëþ÷åííÿ íîðì ïðî îáîâ'ÿçêîâó 
ïðèñóòí³ñòü îáâèíóâà÷åíîãî ïðè 
ðîçãëÿä³ ñïðàâè ³ ïðî ìîæëèâ³ñòü 
éîãî ïðèìóñîâîãî ïðèâîäó ïî-
ë³ö³ºþ. Ïîë³öåéñüê³ çìîæóòü 
îñêàðæóâàòè â àïåëÿö³éíîìó ïî-
ðÿäêó ð³øåííÿ ñóäó. Óñ³ ö³ çì³íè 
ïðîïîíóþòü âíåñòè äî Êîäåêñó 
ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðó-
øåííÿ.

«ВІДЧУВАЮТЬ СЕБЕ БЕЗКАР-
НИМИ». Ó ìàòåð³àë³ «Ðåäâàí 
Óñå³íîâ ïðî çàñòàð³ë³ çàêîíè, 
ïðîáëåìè Ñîáîðíî¿ òà ðîáîòó 

«ïî-ñîâ³ñò³»» (goo.gl/dzBqC9) 
íà÷àëüíèê â³ííèöüêèõ ïàòðóëü-
íèõ ðîçïîâ³äàâ, ùî ÷åðåç íèçüê³ 
øòðàôè çà ¿çäó áåç «ïðàâ» âîä³¿ 
â³ä÷óâàþòü ñåáå áåçêàðíèìè. Çî-
êðåìà, ëþäèíà, ó ÿêî¿ çàáðàëè 
ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ çà íåòâåðåçå 
êåðìóâàííÿ, ìîæå ñ³äàòè çà êåð-
ìî çíîâó ³ çíîâó.

— Ìè êîæíîãî äíÿ ëîâèìî 
ó ñåðåäíüîìó ïî ÷îòèðè ï’ÿíèõ 
âîä³¿â. Öå äóæå áàãàòî. ª âîä³é, 
ÿêîãî ìè ñ³ì ðàç³â ëîâèëè çà äâà 
ì³ñÿö³, — êàçàâ Óñå³íîâ. — Ñïðà-
âà ó òîìó, ùî âîíè çíàþòü, ùî 
çà ïîðóøåííÿ ¿ì í³÷îãî íå áóäå. 
Çëîâèëè, çàáðàëè âîä³éñüêå ïî-
ñâ³ä÷åííÿ ³ ùî äàë³? Â³í ¿çäèòü 
ñîá³, îòðèìóº øòðàô çà òå, ùî 
íå ìàº «ïðàâ» ³ â³ä÷óâàº ñåáå áåç-
êàðíèì. Äî ðå÷³, àëêîãîëü çà êåð-
ìîì — òðåòÿ ïðè÷èíà, ÷åðåç ÿê³ 
ñòàþòüñÿ àâàð³¿ ç ïîòåðï³ëèìè.

ЯКІ ЗМІНИ ПРОПОНУЮТЬ ВНЕСТИ ДО КУПАП
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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß

397503

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

— Прищі, акне, або їх ще назива-
ють вугрі, це не лише проблема 
косметична, в першу чергу вони 
вказують на існуючі проблеми 
зі станом здоров’я. При перших 
проявах вугрового висипання, 
потрібно звернутися до лікаря, 
для того щоб диференціювати 
появу прищів. Адже причини 

можуть бути різними. Напри-
клад, ендокринологічна, а саме 
гіперандрогинія, підвищення 
рівня чоловічих гормонів у жінок. 
Дерматологічна - це не правиль-
ний або недостатній догляд 
за шкірою, а також частий до-
тик до шкіри брудними руками. 
Гастроентерологічна - це може 
бути порушення функції печінки, 
шлунково-кишкового трак-
ту, неправильне харчування, 
гельмінтоз. 
Також причиною виникнення 
прищів може бути  порушення 
ліпідного обміну в організмі.

Ëàðèñà 
Ïàâëèøåíà
åíäîêðèíîëîã
â³ííèöüêîãî 
ìåäè÷íîãî 

öåíòðó 
«Àëüòàìåäèêà»

Коментар експерта

383913

397267

397586

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067) 4333535

ßê áè íå çì³-
íþâàëèñü åòàëîíè 
êðàñè, íåçì³ííèì 

áóëî îäíå — ÷èñòîòà øê³ðè. 
Àäæå áóäü-ÿê³ ïðîöåñè, ùî â³ä-
áóâàþòüñÿ ó íàñ âñåðåäèí³, îä-
ðàçó âèëàçÿòü íà ïîâåðõíþ. Íàø 
îðãàí³çì òàêà ðîçóìíà øòóêà, â³í 
óñå ðîáèòü äëÿ òîãî, ùîá ³ñíóâàòè 
êîìôîðòíî.

Íàøà øê³ðà — íàéá³ëüøèé 
îðãàí, ³, êð³ì çàõèñíî¿ ôóíêö³¿, 
â³í âèêîíóº íå ìåíø âàæëèâó 
âèä³ëüíó ôóíêö³þ òà âêàç³âíó. 
Òîáòî íà âåñü íåïîòð³á, ÿêèé 
ìè çàêèäàºìî âñåðåäèíó, øê³ðà 
ðåàãóº òà ìàÿêóº. ² ìîâà íå ëèøå 
ïðî îáëè÷÷ÿ. Íàø³ ïëå÷³, ðóêè, 
íîãè ³ íàâ³òü ñ³äíèö³, ÿêùî ðàï-
òîì âêðèâàþòüñÿ ïëÿìàìè ÷è 
ïðèùàìè — öå íå ïðîñòî êîñ-
ìåòè÷íèé äåôåêò, à êðèê ïðî 
äîïîìîãó. Âèíèêíåííÿ ïðèù³â 
ìàº áåçë³÷ ïðè÷èí, àëå âñ³ âîíè 
ñâ³ä÷àòü ïðî íåáàæàíå. 

ПОРА РОЗДЯГАТИСЯ, 
А КУДИ СХОВАТИ ПРИЩИКИ?
Сором  Краса — поняття відносне, 
і чисто суб'єктивне, але стандарти 
краси є. І вони виражені не в розмірах 
чи пропорціях, а, насамперед, у здоров'ї, 
і його видно. Зокрема, на нашій шкірі

ЯКЩО ВКРИЛАСЯ 
ПРИЩАМИ СПИНА

Прищі на плечах 
та верхній частині 
свідчать про про-
блеми з травлен-
ням. Варто пити 

якнайбільше води, 
і не відкладайте візит 

до лікаря.

ЯКЩО ВКРИЛИСЯ 
ПРИЩАМИ ГРУДИ

Причиною може бути 
гормональний диз-

баланс. Тобто у жінок 
перевищені чоловічі 
гормони, у чоловіків 
навпаки. Консуль-
тація лікаря здатна 

владнати це питання.

ЯКЩО ВКРИЛИСЯ 
ПРИЩАМИ ЛІКТІ

Прищі на ліктях 
та руках можуть 

свідчити про гриб-
кове захворювання. 
З'ясуйте це в лікаря. 

Якщо все ок — 
зверніть увагу 

на гігієну.

ЯКЩО ВКРИЛИСЯ 
ПРИЩАМИ НОГИ

Це може бути 
від дефіциту 

вітамінів. 
Або варто 

звернути увагу 
на косметичний 
засіб, яким ви 
користуєтесь.

ЯКЩО ВКРИЛИСЯ 
ПРИЩАМИ СІДНИЦІ

Це говорить про те, що 
або у нас в організмі 

надто сильно працюють 
наднирники, або в нас 
надто тісна та неякісна 

білизна, або гігієна бажає 
бути кращою.

ЯКЩО ВКРИВСЯ 
ПРИЩАМИ ЖИВІТ

Це привід замислитись над 
своїм раціоном харчування. 

Причиною може бути надмірне 
вживання цукру. Спробуйте 

на кілька тижнів відмовитись 
від нього. Прищі не зникли — 

зверніться до лікаря.

ЯКЩО ВКРИЛИСЯ ПРИЩАМИ 
ШИЯ ТА ПІДБОРІДДЯ

Можливо, ви надто налягаєте 
на молочні продукти (або 
в вас алергія на них). Інша 

причина — можливо наднир-
ники надмірно виробляють 
кортизол — гормон стресу. 

Може, варто відпочити?
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Вийшли 
до фіналу
 Ôóòáîë³ñòè Â³ííèöüêî¿ 
øêîëè ¹ 35 âèéøëè äî ô³-
íàëüíîãî åòàïó Âñåóêðà-
¿íñüêèõ çìàãàíü ç ôóòáîëó 
«Øê³ðÿíèé ì’ÿ÷» ñåðåä 
þíàê³â 2006 ð. í. Â³ííè÷àíè 
ïåðåìîãëè êîìàíäó Æèòî-
ìèðà — 1:0 òà ç³ãðàëè ç ðà-
õóíêîì 0:0 ³ç Õìåëüíèöü-
êèì. Öåé ðåçóëüòàò âèâ³â 
â³ííè÷àí íà ïåðøó ïîçèö³þ.

Де найкращі 
стрільці
 Ô³í³øóâàâ ÷åìï³îíàò 
ç êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè ç ïíåâ-
ìàòè÷íî¿ çáðî¿ çà ïðîãðàìîþ 
îáëàñíî¿ Äèíàì³àäè. Äî êîæ-
íî¿ çá³ðíî¿ âõîäèëè ïî äâà 
÷îëîâ³êè ³ æ³íêè, ÿê³ âè-
êîíóâàëè âïðàâè ç ï³ñòîëåòà 
òà ãâèíò³âêè. Ó êîìàíäíîìó 
çàë³êó ïåðøå ì³ñöå âèáîðîëà 
êîìàíäà Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ íàöïîë³ö³¿ îáëàñò³. 
Äðóãå ì³ñöå ïîñ³ëà â³éñüêîâà 
÷àñòèíè ¹ 3008 Íàöãâàðä³¿ 
Óêðà¿íè. Òðåòº ì³ñöå çàéíÿëî 
Óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ îáëàñò³.

Перемоги 
у Жашкові
 Ó Æàøêîâ³ ×åðêàñüêî¿ 
îáëàñò³ â³äáóâñÿ äðóãèé â³ä-
êðèòèé òóðí³ð ç äçþäî ñåðåä 
þíàê³â òà ä³â÷àò 2007 ð. í. 
òà ìîëîäøèõ. Â³ííè÷÷èíó 
ïðåäñòàâëÿëè ³ëë³íåöüê³ 
áîðö³. ²ëëÿ Êðèøòàëü çäîáóâ 
çîëîòî, Þë³ÿ Áîíäàðåíêî 
³ ßðîñëàâ Âîéòêî — ñð³áëî, 
Àíäð³é Ðÿáèñüêî ³ Áîãäàí 
Âîëÿíñüêèé — áðîíçó.

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

ÑÏÎÐÒ

Безкоштовні заняття легкою 
атлетикою у Вінниці відбува-
ються на базі міської ДЮСШ 
№ 1 (Центральний парк куль-
тури і відпочинку, тел. 67–
55–76, 67–12–47) і профіль-
ної обласної СДЮШОР (вул. 
Г. Арабея, 3, 202 каб. тел. 52–
08–66, 67–44–16).

Де займатися?

Випуск №20 (989)
Мініатюрні двоходові задачі на кооперативний мат. У кожній з них за-
ключний удар чорному королю наносить біла тура. 

Задача №1975-1978
М. Пархоменко (Вінниця)
Друкується вперше

h≠2              2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №20 (1334) 17 травня 2017 року
Задача №1971
І. 1. Cf5! cb7:  2.Kpb6 b8Фx; II. 1.Kpa8! c7 2.Ta7 c8Фx;
Задача №1972
A). 1. Cg6! Kpf8  2.Ch7 hg7:x; B). 1. Cf7! h7  2.Cg8 hg8:Фx;
Задача №1973
I. 1. Cb3! Ce3  2. a4 Cc1x; II. 1. b3! Kpc4  2. b2 Cc5x;
Задача №1974
I. 1. Kph1! C:f5  2. Ch2 C:e4x;
II. 1.Kph3! Kp:g1  2. g3 C:f5x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459
 Êðàùèì ñïîðòñìåíîì êâ³òíÿ 

íà Â³ííè÷÷èí³ âèçíàëè äçþäî¿ñòà 
ç ²ëë³íö³â Ìàðàòà Êðèæàíñüêîãî. 
Â³í îòðèìàâ òðàäèö³éíèé ãðî-
øîâèé ñåðòèô³êàò îáëàñíîãî 
â³ää³ëåííÿ ÍÎÊÓ íà òðè òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü.

Ó êâ³òí³ Ìàðàò Êðèæàíñüêèé 
âèñòóïàâ ó Òåïë³öå (×åõ³ÿ) 
íà Êóáêó ªâðîïè ç áîðîòüáè 

äçþäî ñåðåä þíàê³â äî 18 ðîê³â. 
Âèõîâàíåöü Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ 
êîìïëåêñíî¿ ñïîðòøêîëè «Ñïàð-
òàê» áóâ ó ñêëàä³ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè. 
Â³í áîðîâñÿ ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 
äî 81 êã.

Ìàðàò Êðèæàíñüêèé âèãðàâ óñ³ 
ø³ñòü ñóòè÷îê ³ ñòàâ ïåðåìîæöåì 
Êóáêà. Â³í óñóíóâ ç³ ñâîãî øëÿõó 
ïðåäñòàâíèê³â Ìîëäîâè, Ñåðá³¿, 
Í³ìå÷÷èíè, Óãîðùèíè òà ²òàë³¿. 

Ïåðåâàæíî Ìàðàò ïåðåìàãàâ äî-
ñòðîêîâî. Çîêðåìà, ó ô³íàë³ â³í 
çäîëàâ ³òàë³éöÿ áîëüîâèì ïðè-
éîìîì.  

Ìàðàòó Êðèæàíñüêîìó 16 ðî-
ê³â, â³í — êàíäèäàò ó ìàéñòðè 
ñïîðòó, äâîðàçîâèé ÷åìï³îí 
Óêðà¿íè. Ï³äãîòóâàâ ñïîðòñìå-
íà òðåíåð Ñòàí³ñëàâ Ãåðàñèì÷óê. 
Ìàðàò ðàí³øå ïåðåìàãàâ íà ì³æ-
íàðîäíèõ òóðí³ðàõ, àëå íà îô³ö³é-

íèõ çìàãàííÿõ öå ïåðøèé éîãî 
ãó÷íèé óñï³õ.

– Ñïîä³âàºìîñÿ íà ïîäàëüøå 
çðîñòàííÿ Ìàðàòà Êðèæàíñüêî-
ãî. Çîêðåìà, ùî ç ÷àñîì â³í áóäå 
êðàùèì ó ñâî¿é âàç³ íå ëèøå ñå-
ðåä þíàê³â, àëå é ÷îëîâ³ê³â. ² ìà-
òèìå îë³ìï³éñüê³ ïåðñïåêòèâè, — 
ñêàçàâ ïðèçåð ÷åìï³îíàòó ñâ³òó 
ç äçþäî ñåðåä ìàéñòð³â Áîðèñ 
Ìàêñèì÷óê.

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Ó ðàìêàõ Äíÿ ªâðîïè ó íà-
øîìó ì³ñò³ ïðîâåëè áàãàòî 
ñïîðòèâíèõ çàõîä³â ³ çìàãàíü. 
Á³ëÿ ôîíòàíó «Ðîøåí» îðãàí³-
çóâàëè îðèã³íàëüíèé Âñåóêðà-
¿íñüêèé òóðí³ð «Äðàêîíè Â³-
ííèö³» — ïåðåãîíè íà 20-ì³ñ-
íèõ êàíîå, ÿê³ ïðèêðàøàëè 
ãîëîâè ³ õâîñòè êàçêîâèõ ïåð-
ñîíàæ³â. Òóò ãîñïîäàð³ âèñòó-
ïèëè äîâîë³ âäàëî — çäîáóëè 
çîëîòî ³ äâ³ áðîíçè íà ð³çíèõ 
äèñòàíö³ÿõ.

Ðåøòà ñïîðòèâíèõ øîó â³ä-
áóâàëèñÿ â Öåíòðàëüíîìó ïàð-
êó êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó. Ñâîº 
ìèñòåöòâî ïðîäåìîíñòðóâàëè 
ïðåäñòàâíèêè àìåðèêàíñüêîãî 
ôóòáîëó, ôëàã-ôóòáîëó, ÷åðë³äå-
ðè, àêðîáàòè, ã³ìíàñòêè, ñòð³ò-
âîðêàóòåðè (â ðàìêàõ ôåñòèâàëþ 
«Ñèëà ì³ñò-4»). 

Ïîðó÷ ïðîõîäèëà âèñòàâêà 
äîñÿãíåíü ì³ñüêèõ ñïîðòèâíèõ 
øê³ë «Îáåðè ñâ³é ñïîðò». Ìîæ-
íà áóëî ïîáà÷èòè «æèâ³ øàõè», 
ñïðîáóâàòè ï³äíÿòè øòàíãó, êè-
íóòè ì’ÿ÷ ó áàñêåòáîëüíå ê³ëüöå 
òîùî.

ЗАПОЧАТКУВАЛА УЧАСНИЦЯ 
ОЛІМПІАДИ. Àëå ðîäçèíêîþ 
öüîãîð³÷íî¿ ñïîðòèâíî¿ ïðî-
ãðàìè ñòàâ ïåðøèé Âñåóêðà¿í-
ñüêèé òóðí³ð ç áàð’ºðíîãî á³ãó 
«GoldenHurdles». Öå çìàãàííÿ 
îðãàí³çóâàëà â³ííèöüêà ó÷àñíèöÿ 
Îë³ìï³àäè-2016 Îëåíà ßíîâñüêà 
ðàçîì ç³ ñâî¿ì òðåíåðîì Ñåðã³ºì 
×åðíåíêîâèì, â³öå-ïðåçèäåíòîì 
ôåäåðàö³¿ ëåãêî¿ àòëåòèêè îáëàñò³.

Ïåðåãîíè òàêîãî ôîðìà-
òó âçàãàë³ ïðîõîäèëè âïåðøå 
â Óêðà¿í³ — åñòàôåòó 4×100 ì 
ç áàð’ºðàìè ïðîâîäÿòü â îñíî-
âíîìó â ÑØÀ. Òàêèé á³ã â³ä-
ð³çíÿºòüñÿ íàÿâí³ñòþ ïåðåøêîä 
ð³çíî¿ âèñîòè ó ïðåäñòàâíèê³â 
ð³çíî¿ ñòàò³. Âèñîòà ÷îëîâ³÷èõ 
áàð’ºð³â íà äèñòàíö³¿ 110 ìå-
òð³â — 106,7 ñì, ó æ³íîê íà äèñ-
òàíö³¿ 100 ìåòð³â — 84 ñì.

Ó òóðí³ð³ âçÿëè ó÷àñòü íàéñèëü-
í³ø³ ëåãêîàòëåòè êðà¿íè.

– Âäàëîñÿ çàëó÷èòè ïðàêòè÷-
íî âñ³õ íàéñèëüí³øèõ áàð’ºðèñò³â 
Óêðà¿íè, çà âèêëþ÷åííÿì îäè-
íèöü. Ïðèçîâèé ôîíä çìàãàíü 
ñêëàäàº 30 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ×åì-
ï³îíàì — ïî òðè òèñÿ÷³, ñð³á-
íèì ïðèçåðàì — ïî äâ³, áðîíçî-
âèì — ïî îäí³é. Ïëþñ ïî òèñÿ÷³ 
êîæíîìó ïåðåìîæöþ åñòàôåòè 
³ ïîëîâèíà ö³º¿ ñóìè — ÷ëåíàì 
äðóãî¿ êîìàíäè, — ðîçïîâ³ëà Îëå-
íà ßíîâñüêà.

ВІННИЦЯ ПРОТИ КИЄВА. Â³-
ííèöþ íà òóðí³ð³ ïðåäñòàâëÿëè 
ïî òðîº æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â. Íàø 
ôàâîðèò Îëåíà ßíîâñüêà ïîñ³ëà 
äðóãå ì³ñöå â ô³íàë³ á³ãó íà 100 
ìåòð³â ç áàð’ºðàìè. ×åìï³îíêîþ 
òóò ñòàëà Àííà Ïëîò³öèíà — êè-

Дзюдоїст з Іллінців cтав кращим 
спортсменом квітня на Вінниччині

У ТУРНІРІ БАР’ЄРИСТІВ 
ПЕРЕМОГЛИ ВІННИЧАНИ
Новинка  Всеукраїнські змагання 
«GoldenHurdles» зібрали у нашому 
місті вітчизняних зірок бар’єрного бігу, 
учасників Олімпіад. Тепер їх планують 
вивести на міжнародний рівень

ÿíêà, ÿêó òðåíóº â³ííèöüêèé òðå-
íåð Îëåêñàíäð Ïàëàìàð÷óê.

Ïåðåìîæöåì çàá³ãó íà 110 
ìåòð³â ç áàð’ºðàìè ñåðåä ÷îëî-
â³ê³â âèÿâèâñÿ Àðòåì Øàìàòð³í 
(Êè¿â), à ãîñïîäàð³ íå äîòÿãíóëè 
äî ï’ºäåñòàëó. Ö³êàâ³ñòü âèêëè-
êàëà åñòàôåòà, â ÿê³é â³ííè÷àíè 
ïåðåìîãëè Êè¿â. Ó êîìàíäàõ âè-
ñòóïàëè ïî äâà ÷îëîâ³êè ³ æ³íêè.

– Ðåçóëüòàòè á³ãóí³â º äîñòàòíüî 
âèñîêèìè. Îëåíà ßíîâñüêà ìîãëà 
âèñòóïèòè é êðàùå, àëå òóðáîòè 
ç îðãàí³çàö³¿ òóðí³ðó â³äíÿëè ó íå¿ 
áàãàòî ñèë òà åíåðã³¿. Ó ³íøîìó âè-
ïàäêó âîíà ìîãëà á ô³í³øóâàòè é 
ïåðøîþ, — ñêàçàâ ãîëîâíèé ñóääÿ 
Ñåðã³é ×åðíåíêîâ.

Çìàãàííÿ ç áàð’ºðíîãî á³ãó 
ó Â³ííèö³ ïëàíóþòü ïðîâîäèòè 
ùîð³÷íî. ßêùî îðãàí³çàòîðàì 
âäàñòüñÿ çàëó÷èòè ñïîíñîð³â 
³ îòðèìàòè ï³äòðèìêó ì³ñöåâî¿ 
âëàäè, âîíè çáèðàþòüñÿ ï³äâèùè-
òè ðàíã òóðí³ðó äî ì³æíàðîäíîãî.

Íà æàëü, ïðîâåäåííÿ çìàãàíü 
ç áàð’ºðíîãî á³ãó íà äîâã³ äèñ-
òàíö³¿ (íà ïîâíå êîëî) íà ñòàä³îí³ 
Öåíòðàëüíîãî ïàðêó äåùî âòðà-
÷àþòü ó âèäîâèùíîñò³. Ãëÿäà÷àì 
ó öüîìó âèïàäêó çàâàæàòèìå 

âíóòð³øíº âèñîêå îãîðîäæåííÿ 
õîêåéíî¿ àðåíè. Àëå, çà ñëîâàì 
Ñåðã³ÿ ×åðíåíêîâà, öå íå ìîæå 
ñòàòè íà çàâàä³ ïðîâåäåííþ ÷åì-
ï³îíàò³â Óêðà¿íè ç áàð’ºðíîãî 
á³ãó ó ì³ñò³ íàä Áóãîì.

ПОРОЛОНОВІ БАР’ЄРИ І ПЛАС-
ТИКОВІ СПИСИ. Íà öüîìó æ 
ñòàä³îí³ â³äáóâñÿ ïîêàçîâèé 
óðîê ëåãêî¿ àòëåòèêè. Â³í âõî-
äèâ äî ïðîãðàìè ðîçâèòêó Ì³æ-
íàðîäíî¿ Àñîö³àö³¿ ëåãêîàòëå-
òè÷íèõ ôåäåðàö³é (²AAF). Óðîê 
îðãàí³çóâàëè ³ ïðîâåëè ïðåäñòàâ-
íèêè ôåäåðàö³¿ ëåãêî¿ àòëåòèêè 
Óêðà¿íè çà ï³äòðèìêè îáëàñíîãî 
â³ää³ëåííÿ ÍÎÊÓ.

Íà ñòàðò âèéøëè 24 ó÷àñíèêè 
9–11 ðîê³â. Âîíè ïðåäñòàâëÿëè 
òðè â³ííèöüê³ êîìàíäè. Ñïîðòñ-
ìåíàì ñïîäîáàâñÿ äèòÿ÷èé ëåãêî-
àòëåòè÷íèé ³íâåíòàð — ìàëåíüê³ 
áàð’ºð÷èêè, ñïèñè ³ ì’ÿ÷èêè äëÿ 
êèäê³â, ô³øêè ³ ñò³éêè, ÿê³ òðåáà 
îáá³ãàòè. Óñå öå çðîáëåíî ç ïî-
ðîëîíó ³ ïëàñòèêó.

Äî ïðîãðàìè áàãàòîáîðñòâà 
âõîäèëè åñòàôåòè ³ íàâ³òü ïåðå-
ãîíè ç áàð’ºðàìè. Óñ³ ó÷àñíèêè 
îòðèìàëè ïîäàðóíêè.

Ліворуч — чемпіонка Анна Плотіцина, 
поруч з нею — срібна призерка Олена Яновська
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ВАЛЕРІЯ ПАРІПСА, 
МЕДСЕСТРА 
ШКОЛИ № 23

— Я була ще на 
пробних ЗНО 
в цій же шко-
лі.  А от щоб 

на основній сесії — то це пер-
ший раз. Зазвичай звертаються 
із пониженим чи, навпаки, під-
вищеним тиском. Усі необхідні 
медикаменти у нас є. Сьогодні 

за 20 хвилин до початку ЗНО 
до мене потрапили дівчина 
та хлопець. У дівчини тиск був 
понижений, а в хлопця — підви-
щений. Перехвилювалися, хоча 
й не зізнавалися у цьому. Але 
до ладу я їх привела, і на тес-
тування вони пішли вже у нор-
мальному стані. У разі екстрених 
випадків викликатиму швидку: 
вона до школи за 5–7 хвилин 
приїжджає.

Медичний супровід: усе під контролем

БОГДАН 
АДАМЧУК, 
ДІЛЬНИЧНИЙ 
ОФІЦЕР ПОЛІЦІЇ 
ВІННИЦЬКОГО 
ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ

— У мої повно-
важення входить забезпечен-
ня порядку на території пунк-

ту тестування. У приміщення 
школи я заходити не можу. 
Всередині для такого ж за-
вдання є працівник держслуж-
би охорони з металошукачем. 
У охороні пункту тестування 
беру участь вперше і поки, 
станом на 11.30, небезпечних 
ситуацій не виникало.

Копи пильнують

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 170121

Ïåðøèé òåñò ÇÍÎ ó 23 øêî-
ë³ ïðîéøîâ íàïðî÷óä ñïîê³éíî: 
ó÷í³ íå çîìë³âàëè â³ä õâèëþâàí-
íÿ, à ³íñòðóêòîðè ïðîâîäèëè óñ³ 
íåîáõ³äí³ äëÿ òåñòóâàííÿ ïðî-
öåäóðè ³ç òî÷í³ñòþ äî õâèëèíè.

Ùå ç äåñÿòî¿ ãîäèíè ïåðåä ïà-
ðàäíèì âõîäîì äî øêîëè çãóð-
òóâàëîñü â î÷³êóâàíí³ ïî÷àòêó 
³ç äâ³ñò³ ó÷í³â òà áàòüê³â. Äâåð³ 
ó ïðèì³ùåííÿ â³äêðèëèñÿ ð³âíî 
î 10.15, ³ õâèëÿ ìàéáóòí³õ àá³-
òóð³ºíò³â — à ïîêè ùå ó÷í³â — 
ðèíóëà âñåðåäèíó.

Íà â³êí³ âåñòèáþëÿ, ïðÿìî ïî-
ðÿä ³ç äâåðèìà, âèâ³øåí³ ñïèñ-
êè ïð³çâèù ó÷í³â òà àóäèòîð³é, 
ó ÿê³ ¿ì òðåáà áóäå â³äïðàâèòè-
ñÿ íà òåñòóâàííÿ. Íàòîâï ä³òåé 
ïîòðîõó «ðîçñìîêòóºòüñÿ»: âîíè 
á³æàòü ó íàïðÿìêó ñõîä³â, àáè 
ïîò³ì ð³âíîì³ðíî ðîçïîä³ëèòè-
ñÿ ïî äâàäöÿòü îäí³é àóäèòîð³¿.

Äî 10.50 íà ïóíêò òåñòóâàííÿ 
ïîâèíí³ ïðèáóòè 315 çàðåºñòðîâà-
íèõ äëÿ ïðîõîäæåííÿ ÇÍÎ ä³òåé. 
Ïðèéäè âîíè ï³çí³øå íà 5 õâèëèí, 
³ áóäóòü âæå íåäîïóùåí³ äî òåñò³â.

ТЕСТИ ПІД СИГНАЛІЗАЦІЄЮ. 
Ïîêè íàòîâï ó÷í³â â³ííèöüêèõ 
øê³ë ðîçá³ãàºòüñÿ ïî àóäèòîð³ÿõ, 
ïðåäñòàâíèê Â³ííèöüêîãî öåíòðó 
îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè Îëüãà 
Ðÿáîêîíü, äèðåêòîð øêîëè òà äå-
ê³ëüêà ñïîñòåð³ãà÷³â íàïðàâëÿ-
þòüñÿ äî îïëîìáîâàíèõ äâåðåé 
íà äðóãîìó ïîâåðñ³ çàêëàäó. Ñàìå 

òóò, çà äâåðèìà ï³ä ñèãíàë³çàö³ºþ, 
³ çíàõîäèòüñÿ êîíòåéíåð ³ç òåñ-
òàìè, òåæ îïëîìáîâàíèé.

— Øàíîâí³ ñïîñòåð³ãà÷³, ïðî-
øó âàñ ïåðåêîíàòèñÿ ó ö³ë³ñíîñ-
ò³ êîíòåéíåðà, — êàæå äèðåêòîð 
øêîëè Íàòàë³ÿ Áîãàð.

²ç êîíòåéíåðîì óñå ãàðàçä, 
³ ïîë³öåéñüêèé ç³ ñëóæáè îõî-
ðîíè òÿãíå éîãî äî àêòîâî¿ çàëè, 
äå ç³áðàëèñÿ óñ³ ³íñòðóêòîðè.

Ê³ëüêà çìàõ³â íîæèöÿìè, 
³ ïëîìáó çíÿòî.

— Çàðàç ìè ïåðåðàõóºìî, 
ñê³ëüêè òóò º ïàêåò³â. ß çàô³êñóþ 
÷àñ. À âè, ñòàðø³ ³íñòðóêòîðè, 
ïîäèâèòåñÿ ³ çàïèøåòå, ùî ö³ 
ïàêåòè íåóøêîäæåí³. Ö³ òåñòè 
ïî¿äóòü íà ïåðåâ³ðêó äî… Ëüâ³â-
ñüêîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ 
îñâ³òè, — êàæå Îëüãà Ðÿáîêîíü.

Î 10.43 óñ³ ³íñòðóêòîðè ðîç-
õîäÿòüñÿ ïî àóäèòîð³ÿõ.

Ó ä³òåé º ùå äåê³ëüêà â³ëüíèõ 
õâèëèí, ïåðø í³æ ïî÷íåòüñÿ òåñ-
òóâàííÿ. Ó êîðèäîð³ ³ç ïîäðóãàìè 
ðîçìîâëÿº Þëÿ Ïîë³ùóê ³ç 26 
øêîëè. Æóðíàë³ñòó RIA âîíà 
ðîçïîâ³ëà, ùî ãîòóâàëàñÿ äî ÇÍÎ 
áëèçüêî ðîêó.

— Îêð³ì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, çáè-
ðàþñÿ çäàâàòè ùå ãåîãðàô³þ òà ³ñ-
òîð³þ. ß ùå òî÷íî íå âèð³øèëà, 
êóäè áóäó ïîäàâàòè äîêóìåíòè: 
àáî â Äîíåöüêèé, àáî ó òîðãîâèé. 
Âèçíà÷èëàñü ò³ëüêè ³ç íàïðÿìîì: 
ñïåö³àëüí³ñòü ìàº áóòè ïîâ’ÿçàíà 
³ç åêîíîì³êîþ. Ïðîáíå òåñòóâàííÿ 
áóëî äîñèòü íåâàæêå. ßêùî òàê³ æ 
ïèòàííÿ áóäóòü ñüîãîäí³, íàáåðó 
áàë³â ³ç 180.

ОБШУКИ ТА НЕВИМКНЕНІ ТЕ-
ЛЕФОНИ. — Íå ëÿêàéòåñü, ìè 
ïðîñòî áóäåìî ñèä³òè ³ äèâèòèñÿ 
íà âàñ, — ïîñì³õàºòüñÿ ñòàðøèé 
³íñòðóêòîð Íàòàëÿ Ïîäîðîæíÿê 
äî ä³òåé. Ò³ íåðâîâî ïåðåãëÿäà-
þòüñÿ, ³ ïîñò³éíî ïåðåêëàäàþòü 
ì³ñöÿìè íîâåíüê³ ïëàñòèêîâ³ ID-
ïàñïîðòè ³ ñåðòèô³êàòè.

ЗНО У 23 ШКОЛІ: ОБШУКИ ТА ТЕСТИ 
ПІД СИГНАЛІЗАЦІЄЮ
Під наглядом  Телефони — повністю 
вимкнені, на столі — тільки паспорт 
і сертифікат учасника ЗНО, у туалет — 
у компанії чергового по поверху: так 
у 23 школі пройшло перше у цьому 
році тестування з мови та літератури. 
Контроль дався взнаки: форс-мажорів 
на пункті тестування не було

— Íàéãîëîâí³øå, ùîá ï³ä 
÷àñ òåõíîëîã³÷íî¿ ïåðåðâè ìå-
òàëîøóêà÷ íà âàñ íå ñïðàöþâàâ. 
² ùå îäíå: íå ïðîñòî ïîñòàâòå ñâî¿ 
òåëåôîíè íà â³áðîðåæèì, à âè-
ìêí³òü ¿õ, — íà öèõ ñëîâàõ ³íñòðóê-
òîðà äâîº ó÷í³â á³æàòü âèìèêàòè 
ñâî¿ ãàäæåòè äî ïàðòè ó êóòêó, 
äå â êóïó çâàëåí³ óñ³ ðþêçàêè 
òà ñóìêè. À Íàòàëÿ ïðîäîâæóº:

— Çîøèòè ³ç âèêîíàíèìè çà-
âäàííÿìè îòðèìàºòå äî òðåòüî¿ 
ãîäèíè äíÿ, íå ðàí³øå. ß âàì ¿õ 
ðîçäàì.

À ïîò³ì ãîäèííèê á’º îäèíàä-
öÿòó, ³ ä³òåé â³òàþòü ³ç ïî÷àòêîì 
òåñò³â. Ñòàðøèé ³íñòðóêòîð ä³ñòàº 
ïàêåò ³ç òåñòîâèìè çàâäàííÿìè. 
Â³í çàïëîìáîâàíèé, ³ îäèí ³ç ó÷í³â 
ï³äòâåðäæóº: ïàêåò ù³ëüíî çàêðè-
òèé, ðîçð³ç³â íà ïîâåðõí³ ïàêåòó 
íåìà. Óñåðåäèí³ 15 òåñòîâèõ çà-
âäàíü, ïî 15 áëàíê³â «À» òà «Â», 
³ ñòð³÷êà ç³ øòðèõ-êîäàìè íà ðîáî-
òó êîæíîãî ç ó÷í³â. Ï³ä ÷àñ ¿õ ðîç-
êëåþâàííÿ øòðèõ-êîäè ï³ä íîìå-
ðàìè 00 òà 04 íå ÷³ïàþòü: ä³òè, ÿê³ 

ïîâèíí³ áóëè ñèä³òè íà öèõ ì³ñöÿõ, 
íå ç’ÿâèëèñÿ íà òåñòóâàííÿ.

— Çàðàç ðîçäàì âàì çîøèòè, 
àëå ïîêè íå â³äêðèâàéòå ¿õ. Íî-
ìåð çîøèòà ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè 
íîìåðó ðîáî÷îãî ì³ñöÿ.

Îò-îò ïî÷íåòüñÿ òåñòóâàííÿ, 
³ æóðíàë³ñòó äîâîäèòüñÿ ïîêèíó-
òè àóäèòîð³þ: â³ä ïî÷àòêó òåñòó-
âàííÿ ñòîðîíí³ì ó àóäèòîð³¿ âæå 
íå ì³ñöå.

— Äî àóäèòîð³¿ ï³ä ÷àñ òåñ-
òóâàííÿ ìîæóòü çàéòè ò³ëüêè 
ó÷àñíèêè òåõíîëîã³÷íî¿ ïåðå-
ðâè: íà÷àëüíèê ïóíêòó òåñòó-
âàííÿ ïðîñòàâèòü øòàìïè âëàñíå 
íà ñåðòèô³êàòàõ, à ïðåäñòàâíèê 
ïîë³ö³¿ îõîðîíè îáøóêàº êîæíó 
äèòèíó ìåòàëîøóêà÷åì, — ðîçïî-
â³ëà æóðíàë³ñòó Îëüãà Ðÿáîêîíü.

Ñòàíîì íà òðåòþ ãîäèíó äíÿ 
òåñòóâàííÿ âæå ñê³í÷èëîñÿ. Òåïåð 
çàïëîìáîâàíèé êîíòåéíåð ³ç çà-
ïîâíåíèìè òåñòîâèìè áëàíêàìè 
ïðàö³âíèêè äåðæàâíî¿ ñëóæáè 
ñïåöçâ’ÿçêó ïîâèíí³ ÿêíàéøâèäøå 
äîñòàâèòè äî Ëüâ³âñüêîãî öåíòðó 
îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ äëÿ ïåðåâ³ðêè.

У руках інструктор Наталя Подорожняк тримає 
пронумеровані штрих-коди для кожного з 15 учасників 
тестування. Два з них — № 00 та 04 — залишаються на клейкій 
стрічці: учні, яким вони належать, у аудиторії так і не з’явилися

ДОВІДКА

Для тестування у школу № 23 
мало прибути 315 дітей, з них 
не з’явилося 16. За оперативною 
інформацією Вінницького центру 
оцінювання якості освіти, по облас-
ті 23 травня 2017 року у тестуванні 
взяло участь 8950 дітей із 9324 
зареєстрованих. А 374 людини 
на тестування не прийшли.

«Íàéãîëîâí³øå, ùîá 
ï³ä ÷àñ òåõíîëîã³÷íî¿ 
ïåðåðâè ìåòàëîøóêà÷ 
íà âàñ íå ñïðàöþâàâ. 
І ùå îäíå: âèìêí³òü 
òåëåôîíè»
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Ñòðèáêè ç ïàðàøóòîì, ðîóï-
äæàìï³íã, âèëàçêè â ïå÷åðè, 
ëèæ³, ñïëàâè Ï³âäåííèì Áóãîì, 
âåëîïîõ³ä ó Áàêîòó, àâòîñòîï — 
äàëåêî íå ïîâíèé ïåðåë³ê âèä³â 
àêòèâíîãî â³äïî÷èíêó, ÿê³ ñïðî-
áóâàâ íà ñîá³ Ñåðã³é. ßê êàæå, 
âñå öå òàêèé ñîá³ «ïîïñîâèé» 
åêñòð³ì. À îò ñïðàâæí³é âèêèä 
àäðåíàë³íó, âëàñíå òå âàæëèâå, 
÷èì çàéìàºòüñÿ Ñåðã³é Ïàðèñü-
êèé — öå ñêåëåëàç³ííÿ òà àëüï³-
í³çì. Íà æèòòÿ õëîïåöü çàðîáëÿº 
ïðîìèñëîâèì àëüï³í³çìîì. Ìîí-
òóº àáî äåìîíòóº 100-ê³ëîãðàìîâ³ 
âèâ³ñêè òîùî.

— Óçàãàë³, âñå ïî÷àëîñÿ òðè 
ðîêè òîìó, êîëè ìåí³ òðåáà áóëî 
ãîòóâàòèñÿ ïî ñêàëüí³é òåì³, ùîá 
çä³éñíèòè ñõîäæåííÿ íà Ìàòòåð-
õîðí (âåðøèíà â Ïåíí³íñüêèõ 
Àëüïàõ íà êîðäîí³ Øâåéöàð³¿, — 
ðåä.), — ðîçïîâ³äàº â³í. — ß ïî÷àâ 
õîäèòè çàéìàòèñÿ íà ñêåë³ Êàñ-
ïè÷à ó Â³ííèö³ ³ â ìíå âèíèêëà 
äóìêà: ÷îìó á íå ñòâîðèòè ãðó-
ïó â ñîöìåðåæ³. Ìîæëèâî, õòîñü 
ïðèºäíàºòüñÿ. ² äëÿ ìåíå áóäå 
á³ëüøèé ñòèìóë ãîòóâàòèñÿ.

Çàðàç â ñòâîðåí³é õëîïöåì 

íåêîìåðö³éí³é ãðóï³ «Ñêàëî-
ëàç: Àêòèâíûé îòäûõ Âèííèöà» 
â ñîöìåðåæ³ äîäàþòüñÿ âñ³ ò³, õòî 
õî÷å àêòèâíî â³äïî÷èòè, ïîëàçè-
òè ïî ñêåëÿõ íà Ñòàðîìó Ì³ñò³.

КРУТІ СКЕЛІ В ГЕЙКБАІРІ. Ëþ-
òèé ³ áåðåçåíü Ïàðèñüêèé ðàçîì 
³ç ùå äâîìà ñêàëîëàçàìè ç Â³ííè-
ö³ ïðîâ³â â îäíîìó ³ç íàéá³ëüøèõ 
ñêåëåëàçíèõ ðàéîí³â ó Òóðå÷÷èíí³ 
Ãåéêáà³ð³ (Geyikbayiri). Â³í ðîç-
òàøîâàíèé íåïîäàë³ê â³ä Àíòàë³¿. 
— Ó Ãåéêáà³ð³ äóæå êðóò³ ³ âèñîê³ 
ñêåë³ ³ ïðèáëèçíî 800 òðàñ. Äëÿ 
íàñ, ëþäåé, ÿê³ ïîáà÷èëè ò³ëüêè 
ãðàí³òí³ ñêåë³, íîâà ïîâåðõíÿ áóëà 
øîêîì. Ðåáðà, êîëîíåòè, ¿æà÷-
êè, 3d-ëàç³ííÿ ç³ ñò³íêàìè ç áîê³â 
³ çà ñïèíîþ, ñòåë³, âåëè÷åçí³ îòâî-
ðè ç çàêëàäàííÿì í³ã. Äî âñüîãî 
öüîãî ïîòð³áíî áóëî çâèêíóòè 
³ âäîñòàëü íàñîëîäèòèñÿ, — êàæå 
â³í. — ßêùî ïîð³âíþâàòè ç ð³â-
íèìè ñò³íàìè â Óêðà¿í³, òî â Òó-
ðå÷÷èí³ á³ëüøå ð³çíîìàí³òíîñò³ 
³ ìåíøå ì³çåðíèõ çà÷³ï³â äëÿ ðóê.

ЯК ВІДНОВЛЮВАЛИСЯ. Ëàçèòè 
êîæíèé äåíü íå ìîæíà: ñòè-
ðàþòüñÿ ïàëüö³. Äëÿ òîãî, ùîá 
âîíè â³äíîâèëèñÿ, òðåáà õî÷à á 

ПРО ЦЮ ПОЇЗДКУ РОЗКАЖУ ВНУКАМ
На межі  Альпініст Сергій 
Париський розповів, як відкривав 
для себе скелелазні сектори Гейкбаірі 
в Туреччині і дивом залишився живим 
після того, як на нього впав майже 
100-кілограмовий камінь

îäèí äåíü âçàãàë³ íå çàéìàòèñÿ 
ñêåëåëàç³ííÿì, à â³äïî÷èâàòè. 
Òîìó «ðîáî÷èõ» äí³â çàçâè÷àé 
áóëî äâà àáî òðè, à ïîò³ì â³äïî-
÷èíîê. Òîæ â ö³ äí³ Ñåðã³é ïî-
áóâàâ íà ôåñòèâàë³ õàéëàéíà: ëþ-
áèòåë³ âèñîòè õîäèëè ïî ìîòóçö³ 
íàä ïð³ðâîþ á³ëüøå 100 ìåòð³â. 
¯çäèâ ç õëîïöÿìè íà áàçàð â ñó-
ñ³äíº ñåëî Àêäàìëàð ³ â Àíòàë³þ. 
Íàâ÷èâñÿ æîíãëþâàòè, ñïóñêàâñÿ 
íà âåëîñèïåä³ ñåðïàíòèíîâèìè 
âóëè÷êàìè Ãåéêáà³ð³.

НА ГОРІ СІВРІ-ДАГ ЛЕДЬ НЕ ЗА-
ГИНУВ. Íàéåêñòð³ìàëüí³øèì 
ó Òóðå÷÷èí³ áóâ ïîõ³ä íà ãîðó 
Ñ³âð³ Äàã. Çà ñëîâàìè ïîäîðîæó-
âàëüíèêà, öå áóëî äîñèòü ñïîí-
òàííå ð³øåííÿ ³ äî ñõîäæåííÿ 
ïîñòàâèëèñÿ ÿê äî ïðîãóëÿíêè, 
òîìó ìîòóçêó ç ñîáîþ íå âçÿëè.

— Ìè íå çíàëè ìàðøðóòó 
³ í³õòî íå õîò³â áðàòè íà ñåáå 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðèéíÿòòÿ 
ð³øåíü, — ãîâîðèòü Ñåðã³é Ïà-
ðèñüêèé. — Ï³äí³ìàòèñÿ äîâî-
äèëîñÿ ÷àñòî áåç ñòåæêè, áóëî 
ò³ëüêè âèäíî, ùî ì³ñöå çëåãêà 
õîäæåíå. ² ò³ëüêè ïåðåä ñàìîþ 
âåðøèíîþ ìè ïîáà÷èëè ñòàíö³þ 
äëÿ ñïóñêó ïî ìîòóçö³, àëå äî íå¿ 
ï³äíÿòèñÿ áóëî ëåãøå í³æ ó áà-
ãàòüîõ ³íøèõ ä³ëÿíêàõ. Êð³ì ò³º¿ 
ñòàíö³¿, êð³ïèòè ìîòóçêó ïðîòÿ-
ãîì óñüîãî ï³äéîìó áóëî ïðîñòî 
í³êóäè, ïðàêòè÷íî ñêð³çü êàì³íü 
áóâ «æèâèé». Íà ö³é ãîð³ íà ìåíå 
âïàâ êàì³íü. Ê³ëîãðàì³â 100. Â³í 
ëåò³â ïîðó÷ ³ çáèâ ìåíå. ßêáè 
íå òðèìàâñÿ çà ÿêóñü òàì ã³ëêó, 
òî ïîëåò³â áè ðàçîì ç íèì âíèç. 
ß í³÷îãî íå çëàìàâ, àëå òàê ïî-
áèëî ì’ÿçè, ùî ìåí³ òîâàðèø 

ïåðåìîòàâ íîãó ³ ÿ éøîâ ÿê ç ïà-
ëèöåþ, à íå ç íîãîþ. À òðåáà 
áóëî ùå ñïóñêàòèñÿ ãîäèí ï’ÿòü. 
Óíèçó íà íàñ ÷åêàëè æàíäàðìè, 
ÿê³ äîâåçëè äî êåìï³íãó, â ÿêîìó 
ìè æèëè.

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ В ТУ-
РЕЧЧИНІ. — Òè ¿äåø â êðà¿íó, 
â ÿê³é â³ä òåáå í³÷îãî íå î÷³êó-
þòü. Òàì áóëà íîâà ðåàëüí³ñòü, 
êë³ìàò, ñîö³óì ³ íàâ³òü âðàæåííÿ 
³íàêø³, òîìó ùî òè áóâ ³íøîþ 
ëþäèíîþ, — ðîçïîâ³äàº Ñåðã³é. — 
Çíàºø, îò êîëè â ìåíå, âæå ñè-
âî÷îëîãî ä³äóñÿ, ðàïòîì çàïè-

òàþòü îíóêè, ÿê ÿ ïðîæèâ æèò-
òÿ, ÿ ðîçïîâ³ì ïðî öþ ïî¿çäêó. 
Êðà¿íà äóæå ñïîäîáàëàñü ³ ëþäè 
â í³é. Âîíè ÿê³ñü ïðîñò³ø³. ß ïî-
áà÷èâ, íà ìîþ äóìêó, ãîëîâíó 
ïðîáëåìó óêðà¿íö³â — çàçäð³ñòü. 
Ìè æèâåìî áëèçüêî äî ªâðîïè 
³ çàçäðèìî, ùî â ªâðîï³ âîíè 
ìàþòü âèùó çàðïëàòíþ, ìîæóòü 
ïî¿õàòè ïîäîðîæóâàòè òîùî. 
² ïîñò³éíî ïîð³âíþºìî. Òàì 
ìè ïðîæèâàëè ì³æ äâîìà ñåëà-
ìè ³, ïîâ³ðòå, çîâñ³ì íå áà÷èëè 
ÿêî¿ñü ðîçêîø³. Ëþäè æèâóòü 
òàê ñàìî ÿê ³ â íàñ. Àëå âîíè 
íå ïåðåéìàþòüñÿ ÷åðåç öå.

Сергій Париський у Туреччині здійснив сходження 
на гору Сіврі-Даг. Там він ледь не загинув
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кінотеатр 
ім. Коцюбинського Група MOZGI. 

Big show
Зверніть увагу! В силу 
форс-мажорних обставин 
вінницький концерт групи 
MOZGI переноситься 
на 15 червня! Всі квитки, 
придбані на 25 травня, 

будуть дійсними 15 червня!
Потап, Позитив, Дядя Вадя, DJ Bloodless, Едуард 
Каменєв і Руслан Сторожик чекають вінничан 
на концерті 15 червня о 19.00 у спортклубі «Нокаут»! 
Найбрутальніша група країни підірве цю літню ніч 
крутими хітами! «Атятя», «What?!», «Amor», «Верто-
лет», «Любовь», «Хит моего лета», «Бармен», «По-
лицаи», «Аябо», «Хлам», — будуть всі найкращі хіти 
MOZGI і чимало прем’єрних синглів з нового альбо-
му «На белом». 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». 
Додатковий концерт!
Цього року у Вінниці 
«Весна Смішна» буде по-
двійною: королі україн-
ського гумору «Дизель 
Шоу» дадуть не один, 
а два концерти! 26 травня 

у Будинку офіцерів окрім запланованого на 20.00 ви-
ступу, на який квитки вже майже продано, о 17.00 від-
будеться додатковий концерт! Будуть нові найсмішні-
ші жарти і дві години безперервного сміху! При-
ходьте на концерт всією родиною! У арсеналі Єгора 
Крутоголова, Марини Поплавської, Євгена Сморигіна, 
Вікторії Булітко, Яни Глущенко, Олександра Бережка, 
Євгена Гашенка і Олега Іваниці завжди багато прем’єр 
і яскравих номерів, якими вони й порадують вінничан 
26 травня. Квитки на додатковий концерт «Дизель 
Шоу» — 220–550 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру Садов-
ського, «Магігранду» і «Петроцентру». Безкоштовна 
доставка квитків: (0432)57–55–55, (098)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

КІНО

Чужий: Заповіт
Фантастичний трилер, 24.05, поч. о 10.00, 12.45, 
19.40, 22.00. Вартість квитків — від 60 грн. 
25.05–31.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Чужа молитва
Історична драма, 24.05, поч. о 18.05
Вартість квитків — 70 грн
25.05–31.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Пташиний ульот
Анімація, 24.05, поч. о 12.05, 18.00
Вартість квитків — від 60 грн
25.05–31.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Вартові галактики 2
24.05, поч. о 10.00, 15.10
Вартість квитків — від 65 грн
25.05–31.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Меч короля Артура
Пригоди, 24.05, 13.40, 15.55, 19.45, 22.00
Вартість квитків — від 65 грн
25.05–31.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Пірати Карибського моря: 
Помста Салазара
Фентезі, 25.05-31.05, час сеансів - за тел. 52-59-78

Де дракон
Анімація, 24.05–25.05, поч. о 10.00, 12.00
Вартість квитків — 20 грн

Ніч у Парижі
Комедія, 24.05–25.05, поч. о 16.00
Вартість квитків — 20 грн

Чарівні чудові
Мелодрама, 24.05–25.05, поч. о 18.00
Вартість квитків — 20 грн

Монстри півдня
Трилер, 26.05–1.06, поч. о 14.00, 18.00
Вартість квитків — 20 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Мисливець з Уолт-Стріт
Драма, 24.05, поч. о 15.20, 17.30, 19.40, 21.50
Вартість квитків — від 50 грн
25.05–31.05, довідка — за тел. (096)0035050

Кохання та пристрасть. Даліда
Мелодрама, 24.05, поч. о 10.00, 12.40
Вартість квитків — від 50 грн
25.05–31.05, довідка — за тел. (096)0035050

Пірати Карибського моря: 
Помста Салазара
Фентезі, 25.05-31.05, довідка — за тел. (096)0035050

Король Артур: Легенда меча 3D
Пригоди, 24.05, поч. о 9.00, 10.00, 11.40, 12.40, 
14.20, 15.20, 17.00, 18.00, 19.40, 20.40, 22.20
Вартість квитків — від 50 грн
25.05–31.05, довідка — за тел. (096)0035050

КІНОТЕАТР 

 РОДИНА

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

ТЕАТР 
театр ім. Садовського 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)

Прем'єра вистави 
«Річард ІІІ» 
за мотивами п'єси 
Уільяма Шекспіра
1 червня у Вінницькому 
музично-драматично-
му театрі грандіозна 
прем'єра вистави 
«Річард ІІІ» за мотивами 

однойменної п'єси Уільяма Шекспіра. Ця вистава 
— одна із тих п’єс, яка протягом багатьох століть 
не перестає захоплювати глядачів, режисерів, ак-
торів цілого світу. Головну роль короля Річарда III 
зіграв народний артист України — Богдан Бенюк.
«Річард III» є однією з найдовших п’єс Вільяма 
Шекспіра, тому й вистава триває понад три годи-
ни. Початок о 18.30, 1 червня. Довідки за телефо-
нами: 56–25–34, 67–09–07.

Народний Малахій
Трагіфарс, 24.05, поч. о 18.30

Попелюшка
Казковий мюзикл для дітей, 27.05, поч. о 12.00

Бог пообіцяв...
Мала сцена. Зворушлива комедія про просте, про 
вічне, 30.05, поч. о 19.00 

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 20 грн
Усі миші люблять сир
Мюзикл для дітей, 27.05, поч. об 11.00 та 13.00

Івасик-Телесик
Веснянка-фантазія, 28.05, поч. об 11.00 та 13.00

ВИСТАВКИ
Персональна виставка Анни Жолонко
До 28 травня в обласному краєзнавчому музеї 
експонується персональна виставка юної худож-
ниці, учениці 6-го класу відділення образотворчого 
мистецтва Вінницької дитячої школи мистецтв Анни 
Жолонко «Анімалістичні фантазії». До експозиції 
увійшли 19 робіт, створених протягом останніх двох 
років. Виставку можна відвідати щоденно, крім по-
неділка, з 11.00 до 17.00.

Коштовні сторінки історії Поділля
До 19 червня в краєзнавчому музеї працює ви-
ставка «Коштовні сторінки історії». На виставці 
можна побачити унікальні дорогоцінні ювелірні 
прикраси, предмети торевтики, парадну зброю 

та скарби з фондової збірки музею. Виставку 
можна відвідати щоденно, крім понеділка, з 11.00 
до 17.00. Вартість вхідних квитків для учнів та сту-
дентів — 10 грн, дорослих — 20 грн. Екскурсійне 
обслуговування — 100 грн (з групи). Довідки за те-
лефонами: (0432) 67–20–93, 67–28–12.

Музей української марки ім. Я. Балабана 
Минулого року у Вінниці відкрився Музей укра-
їнської марки. У експозиції  музею представлені 
одні з найцікавіших марок, деякі з них є лише в 
одному екземплярі. Музей можна відвідати щодня, 
окрім понеділка, з 10-ї до 18-ї години. Школярам 
та студентам вхід безкоштовний. Відвідати музей 
можна за адресою — вул. Соборна, 26. Телефон 
для довідок (099)5343020.

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 
програма «Нічні вартові Подільського Версалю» 
та нічний показ 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 враженнями! 
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, що працює у біблі-
отеці ім. Тімірязєва (вул. Соборна, 73). Фестиваль 
проходить за підтримки народного депутата України 
Миколи Кучера, голови Вінницької облдержадміні-
страції Валерія Коровія, Міністерства культури Укра-
їни та RIA. Меценат фестивалю — Юрій Косюк.

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.

Н2О
(проспект Космонавтів, 69, тел. 69–38–69)
«Exotic Party-2016»
Кожної п'ятниці нічний клуб «Н2О» запрошує 
на неймовірну вечірку «Exotic Party-2016». 
Ексклюзивний проект від PR group «ДЛЯ ЛЮДЕЙ», 
який об’єднує на одному танцювальному 

майданчику більш ніж 15 національностей — від 
Європи до Африки, від Африки до Китаю.
Початок о 22.00. Вхід до 23.00 всім вільний. Для 
дівчат — вхід вільний до 24.00. Після півночі 
з флаєром — вхід 25 гривень, без — 30 гривень.

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 ша-
лену 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!

The HARDKISS 
у Вінниці
The HARDKISS 
везуть у Вінницю свій 
нашумілий «Perfection 
Tour»! 3 червня 
о 19.00 у Будинку 
офіцерів, крім усіх 

найкращих хітів The HARDKISS: «Hurricane», 
«Helpless», «Stones», «Organ», «Tony, Talk!», «Make-
Up», «Perfection» та багато інших, група порадує 
прихильників свіженькими роботами: «Rain», 
«Closer» та «Антарктида». Світ The HARDKISS — це 
безодня найкращої музики, почуттів і адреналіну, 
куди варто потрапити хоча б раз! Не пропустіть 
грандіозну подію! Квитки — 200–600 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.

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

95» порадує своїх вінницьких шанувальників новою 
програмою 2017, яку гумористи з тріумфом пре-
зентували на гастролях в Америці, Австралії, Ізраїлі 
та багатьох інших країнах. Нові образи, свіжі жарти, 
актуальні пародії, яскраві пісні — все у одному непо-
вторному концерті лише для вас! Чекаємо вас, готує-
мося 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».
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ОВЕН 
У вівторок романтична 
зустріч може привести вас 
у захват. Однак не варто 
квапити події, чинячи тиск 
на кохану людину. Будьте 
терплячі і делікатні. 

ТЕЛЕЦЬ 
Холод у ваших стосунках 
поступово починає танути, 
звільняючи місце для більш 
конструктивних почуттів — 
взаєморозуміння і бажання 
спілкуватися. 

БЛИЗНЮКИ 
Пристрасті поступово влягли-
ся, і ви обоє зрозуміли, що 
дорогі одне одному. Зайня-
тість на роботі не дозволить 
вам приділити особистому 
життю стільки часу і уваги, 
скільки б вам хотілося. 

РАК 
При бажанні можете сміливо 
вирушати на пошук нових 
любовних пригод. Ви їх 
благополучно знайдете, 
як не дивно — досить при-
ємні і цікаві. 

ЛЕВ 
Початок тижня може бути 
досить спокійним і розміре-
ним, але часу на особисте 
життя практично не буде. 
Зате у вас з'явиться мож-
ливість компенсувати цю 
прогалину в вихідні дні.

ДІВА 
Наберіться терпіння і не на-
кидайтеся на кохану людину 
з претензіями. Відлига у сто-
сунках вже настала, важливо 
вчасно це помітити.

ТЕРЕЗИ 
Сильною стороною вашої 
натури буде здатність за-
інтригувати. Однак не варто 
напускати занадто багато 
туману навколо своєї осо-
бистості, ви в ньому ризику-
єте просто загубитися. 

СКОРПІОН 
Ваші стосунки з коханою лю-
диною обіцяють бути просто 
чудові. У вівторок не чіпляй-
теся через дрібниці і не ви-
магайте занадто багато.

СТРІЛЕЦЬ 
Не варто ідеалізувати того, 
кого любите. Нині ви будете 
схильні створювати собі куми-
ра, причому сам кумир цілком 
може цим скористатися. 

КОЗЕРІГ 
Ваші стосунки стають серйоз-
ними, постарайтеся це зро-
зуміти. У п'ятницю — може 
визначитися ваша доля, і ви 
приймете рішення, що впли-
не на ваше майбутнє. 

ВОДОЛІЙ 
Ви будете інстинктивно 
шукати небезпеки. Вам, 
можливо, такий стан речей 
і подобається, але ваш парт-
нер буде не в захваті. 

РИБИ 
Постарайтеся не дратуватися 
і не так бурхливо реагувати 
на незначні промахи коханої 
людини. З ким не буває, 
адже ви теж не ідеальні.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 24-30 ТРАВНЯ

397263

— Где бы вы ни были, где бы 
ни находились, помните — мно-
гое зависит от вашего состояния 

и настроения. Если у вас на лбу 
написано «не подходи — убьет», 
то это состояние будет отпуги-
вать людей от вас сильнее, чем 
тройной одеколон. Помните, 
люди в основном любят видеть 
в своей компании лёгких и «не-
напряжных» людей, с которыми 
приятно и комфортно. Если вы 
решили заняться поиском пар-
тнера, подойдите к зеркалу, 

посмотрите на себя и спросите: 
«Как я даю понять другим лю-
дям, что я в поиске?» Синяки 
под глазами и мятая одежда — 
это далеко не критерий. Может 
какая-то интересная одежда, 
может аксессуары, может осо-
бый запах. Далее, поведение. 
Что в вашем поведении дает 
понять, что вы заинтересованы 
в человеке, а не просто общае-

тесь на отвлеченные темы? Все 
эти вещи очень важны при зна-
комстве не менее, чем само ме-
сто, где это происходит. И самое 
главное: совершенно не имеет 
значения, умеете вы знакомить-
ся или нет. Если в какой-то мо-
мент вы сможете словить внутри 
себя вот это самое состояние «я 
в поиске» — всё остальное оно 
сделает за вас.

Комментарий эксперта

Âàëåðèé 
Àíäðîñîâ
ïñèõîëîã, 
òðåíåð ïî 

Ýðèêñîíîâñêîìó 
ãèïíîçó è ÍËÏ

ГДЕ ИСКАТЬ 
СВОЮ ПОЛОВИНУ?
Оглянитесь  Всем нам более-менее понятно, где 
искать партнера на ночь, например. Для этого есть 
немало специальных мест. Но где искать его для 
жизни? Не придет же он к тебе домой, не постучится 
в дверь и не скажет: «Вот наконец-то мы нашлись!» 
Поэтому стоит присмотреться к некоторым местам, 
в которых могут оказаться интересные вам люди

Ïðåæäå ÷åì ìû íà-
÷íåì… Âàæíî îáðàòèòü 
âíèìàíèå íà òî, ÷òî äëÿ 
ïîèñêà ñâîåãî ÷åëîâåêà 
âàæíî íå òîëüêî õîäèòü 
ïî ìåñòàì, êîòîðûå òóò 
îïèñàíû, íî è íàñòðîèòü 
òî, ÷òî íàçûâàåòñÿ «ôèëü-
òðàìè âíèìàíèÿ» — ýòî òà-
êîé îïðåäåëåííûé âçãëÿä, 
êîòîðûé ïîìîãàåò èñêàòü. 
Äëÿ ýòîãî íóæíî äâå âåùè: 
áîëåå-ìåíåå ïîíèìàòü, êòî 

âàì íóæåí è ìàêñèìàëüíî 
ðàññëàáèòüñÿ è ðàñøèðèòü 
çîíó ïîèñêà. Ìíîãèå ìåñ-
òà, â êîòîðûõ ëþäè íàõî-
äÿò äðóã äðóãà äëÿ îòíî-
øåíèé, ìîãóò ïîêàçàòüñÿ 
ñëèøêîì î÷åâèäíûìè. Òåì 
íå ìåíåå, ìíîãèå ëþäè èã-
íîðèðóþò ýòè ìåñòà è äàæå 
íå îáðàùàþò âíèìàíèÿ 
íà ëþäåé âîêðóã íèõ. Õîòÿ 
òàì ìîæåò áûòü ñàìîå èí-
òåðåñíîå…

РАБОТА. ДА!
Редко кто воспринимает работу как поле для поисков и знакомств. Не раз случались такие ситуации, когда, напри-
мер, молодой человек начинает проявлять знаки внимания коллеге по работе, а та их может в упор не видеть. Или 
наоборот. Однако работа — это не только коллеги. Это еще и партнеры, и клиенты, где тоже очень часто бывают 
свободные люди в поиске.
Обратите внимание: на людей, которые окружают вас большинство времени в день. Может кто-то из них уже 
давно подает знаки внимания, только не кричит.

КОМПАНИИ ДРУЗЕЙ
Тут все очень похоже на ситуацию с работой. Среди вашего окружения может годами быть тот самый человек, 
но из-за невнимательности вы можете просто его упускать. Либо другой вариант: мало у вас друзей. Тут рецептом 
будет постоянная активность в компаниях среди друзей, знакомых. Причем желательно не просто сидеть на ска-
мье запасных, а светить и сиять.
Обратите внимание: на то, сколько у вас друзей. Если компания маленькая, и состоит из одного-двух человек — 
это непорядок. В вашей телефонной книге должно быть как можно больше людей.

ТРЕНИНГИ И СЕМИНАРЫ
Очень многие люди игнорируют этот пункт, наивно считая, что обучающие мероприятия полезны только заведением 
деловых связей и знакомств, короче, тем, что в этой среде называется «нетворкингом». Однако не стоит забывать, 
что мы люди и всегда ими остаемся. Тем более, если для вас важно найти человека, который не сидит на месте, 
развивается и изучает что-то новое — эти места именно для вас. Ну и еще чему-нибудь научитесь заодно. Обратите 
внимание: на темы обучения. Вряд ли вы найдете свою вторую половину на съезде патологоанатомов (извините 
за каламбур). Узнайте, предусмотрено ли на мероприятии взаимодействие с участниками или какое-то знакомство.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
А почему нет? Знакомиться на улице не совсем прилично, а покупки в торговом центре — очень интересный повод 
для знакомства. Опять-таки, вы можете увидеть, что человеку нравится, что ему интересно. И завести разговор — 
проще простого. Обсуждая какой-то товар, или стойку, или стенд. А там и кафе недалеко расположено. Может для 
этого их так много в торговых центрах? Обратите внимание: на то, что покупает человек. Нет, мы не говорим про 
шпионаж. Просто легкий взгляд на покупки человека может уже немного сформировать его портет. Поиграйтесь 
в Шерлока Холмса, это может быть забавно.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Презентации новых продуктов, дегустации, выставки, фестивали — все это места, где собираются социально-
активные люди. И не стоит думать, что все они женаты или замужем. Статистику никто не отменял. Такие места 
помогают тем, что вы можете найти человека с похожими интересами, завести разговор, задавать вопросы, 
обмениваться мнениями. Однако не стоит переусердствовать. Если вы слишком много времени будете уделять 
этой общей теме, а не партнеру, вы его не заинтересуете, а станете просто другом, с которым можно обсудить эту 
тему. Обратите внимание: на людей вокруг. Может, вы кому-то понравились, а может кто-то вам. Не стоит сразу 
раскрывать все карты, можно просто пообщаться ни о чем.
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Вы будете постоянно ощу-
щать поддержку окружаю-
щих в своих начинаниях.

ТЕЛЕЦ 
Вам придется закреплять 
и отстаивать свои дости-
жения. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Неделя обещает быть удач-
ной. Вас ждут яркие события 
и приятные встречи.

РАК 
Желательно реалистично 
оценить свои силы и воз-
можности.

ЛЕВ 
Неделя может быть напря-
женной и эмоционально 
неуравновешенной. 

ДЕВА 
Не отступайте от намеченных 
планов, и тогда вы сможете 
успешно их реализовать.

ВЕСЫ 
Вам просто необходимо 
благоразумие, ошибки 
будут иметь не лучшие по-
следствия. 

СКОРПИОН 
Вы не должны упускать 
благоприятных шансов, 
которые подарит вам судь-
ба в ближайшие дни. 

СТРЕЛЕЦ 
Не останавливайтесь 
на достигнутом, смело 
перепрыгивайте через 
очередную планку.

КОЗЕРОГ 
Благоприятное время для 
продуктивной работы 
и деловых встреч. 

ВОДОЛЕЙ 
Не стесняйтесь проявить 
свои интеллектуальные 
способности.

РЫБЫ 
Сейчас не время менять 
работу или спутника 
жизни.

392007

397748

397509

397367

394794

395661

Анастасія, 17 років
Я людина, яка завжди прямує до своїх цілей. 
Захоплююсь моделінгом, саме ця сфера 
допомагає мені відкритися. Головне захоплення 
— писемницька діяльність, я створюю вірші. Я 
знаю, що талановита людина — талановита у 
всіх сферах, тому стараюсь не заганяти себе в 
рамки і розвиватися в різних напрямах.

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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прямує до своїх цілей. 

ом, саме ця сфера 
итися. Головне захопленняня 
ність, я створюю вірші. Я 
людина — талановита у 
аюсь не заганяти себе в 
різних напрямах.
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