
 На ремонт дворів, доріг 
та тротуарів Вишеньки 
дадуть понад 
67 мільйонів гривень

 За ці кошти можна 
ще раз відремонтувати 
Київський міст

 Що в планах у мерії на 
Вишеньку, і що турбує 
людей з району? Про це 
наша нова рубрика «Мій 
район». Згодом і про інші 
мікрорайони Вінниці

МІСТ ЗАКРИЛИ ДЛЯ 
ВСІХ НА 19 ДНІВ

OPERAFEST TULCHYN СТАНЕ ЩОРІЧНИМ! 
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СЕРЕДА
14 червня 2017

ПРИЇХАВ З АМЕРИКИ, 
ЩОБ ЗБИРАТИ ПЛЯШКИ с. 11 с. 2

20MINUT.UA

с. 6-7

с. 13
RIA в квартиру
за 20 грн на місяць

400415399779

ЯК ПАРК ВІДСВЯТКУВАВ 
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
 Вінницький міський парк 
гучно відсвяткував 127-річчя. 
Працювали 18 локацій, навіть 
літали на повітряній кулі. 
Щоправда, недовго

ВОДА ДОСІ СМЕРДИТЬ.  
ЩО КАЖУТЬ ЕКСПЕРТИ
 Майже два тижні у Вінниці 
з кранів тече смердюча вода. 
Останні кілька днів вона 
ніби почала очищуватись, як 
13 червня знову «запахло»с. 16 с. 6с. 9

На Келецькій  будують велодоріжку, а на 600-річчя — еко-парковку. 
На фото — будівельники з «Шляхбуду» розширюють дорогу на Космонавтів

ЯК ЗМІНИТЬСЯ ВИШЕНЬКА 
ДО КІНЦЯ ЦЬОГО РОКУ
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Про «дороги» 
Ï³ñëÿ ÷àñòèõ ïî¿çäîê 

ïî îáëàñò³, ÿ íàâ³òü íå áåðó 
äî óâàãè äîðîãè ÷åðåç ñ³ëü-
ñüêó ì³ñöåâ³ñòü, à ñàìå äî-
ðîãè îáëàñíîãî òà ì³æíà-
ðîäíîãî çíà÷åííÿ, ó ìåíå 
ïèòàííÿ, ÿêå õî÷ó óæå äàâ-
íèì-äàâíî îçâó÷èòè: Ïðî 
ÿêó áåçïåêó, ÷è çàõîäè áåç-
ïåêè ìè ãîâîðèìî, ÿêùî 
íàéá³ëüø íåáåçïå÷íà — öå 
áåçïåêà äîð³ã? 

ßê³ ìîæóòü áóòè ïðåâåí-
òèâí³ ä³¿, êîëè ïîòð³áåí äëÿ 
ïî÷àòêó âñüîãî îäèí ïðå-
âåíòèâ — öå çðîáèòè äîðîãè, 
ïðèäàòí³ äëÿ ïðî¿çäó?! ² ÿêùî 
äëÿ öüîãî ïîòð³áíî øòðàôó-
âàòè äåíü ³ í³÷ óñ³ àâòîäîðè, 
òî ÷îìó öå íå ðîáèòüñÿ?

² ò³ëüêè ï³ñëÿ òîãî, ÿê áóäå 
óñóíóòà òàêà íåáåçïåêà, ÿê 
ñòàí ñàìèõ «äîð³ã», ìîæíà 
íàâ³òü ðîáèòè êðóãë³ ñòîëè, 
îðãàí³çîâóâàòè çàõîäè äëÿ 
ï³äâèùåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñ-
ò³ âîä³¿â, ³ âñå òàêå ïîä³áíå. 
Íàðàç³ óñå öå âèãëÿäàº, ÿê 
çíóùàííÿ (ÿ íå ïðî â³äâåðò³ 
ïîðóøåííÿ âîä³¿â, íà êøòàëò 
130 ñò.) 

Ïðîïîíóþ óæå îðãàí³çî-
âóâàòè õî÷à á áåçêîøòîâí³ 
êóðñè åêñòðåìàëüíîãî âî-
ä³ííÿ ÷è ùî. Áî ôàíòàç³¿, 
ùî ³ùå ìîæíà çðîáèòè 
â òàê³é ñèòóàö³¿ — íå âè-
ñòà÷àº.

² çð³âíÿòè ÿê³ñòü äîð³ã òà 
çðîçóì³òè, ùî â ªâðîï³ òîìó 
êðàùå, ùî âîíè ðîáëÿòü äëÿ 
ñåáå, à ó íàñ ðîáëÿòü äëÿ 
÷åðãîâîãî êåð³âíèêà ÷åðãî-
âî¿ êîðóïö³éíî¿ äîðîæíüî¿ 
ñëóæáè. Íà ìîþ äóìêó, ïîêè 
íàø³ ëþäè áóäóòü ìîâ÷êè 
òåðï³òè öå çíóùàííÿ, ùî 
ó íàñ íàçèâàºòüñÿ «äîðîãà» ³ 
ðîçáèâàòè íàäàë³ àâòîìîá³ë³, 
òî äîðîãè òàê ³ çàëèøàòüñÿ 
òàêèìè, íà÷å ï³ñëÿ áîìáàð-
äóâàííÿ.

ДУМКА

ГОЛОВА АСОЦІАЦІЇ ОСББ 

Ельвіра Ельвіра 
МРЯСОВАМРЯСОВА

ОЛЕСЯ (22), 
ОПЕРАТОР CALL-ЦЕНТРУ:
— Загалом парк мені подо-
бається. Не вистачає лише 
газону, як біля міської ради, 
на якому можна посидіти 
на траві. Хочеться, щоб ад-
міністрація більше слідкувала 
за чистотою фонтану. 

ВАЛЕРІЙ (24), МЕНЕДЖЕР:
— Ми з дітьми сюди прихо-
димо рідко. Напевно все ж 
таки тут не вистачає гарних 
дитячих майданчиків. Ще 
потрібно відремонтувати 
жовті лавочки в центрі парку. 
Вони старі і давно попере-
кошувалися.

ЛАРИСА (50), АГРОНОМ:
— Біля дерев залишилося 
ще минулорічне опале лис-
тя. Було б краще, якби його 
прибирали. Хоча, можливо, 
на це не вистачає фінансуван-
ня. Крім цього, мені все по-
добається. Лавочки зручні і 
алеї прибрані.

МАКСИМ (43), ІНЖЕНЕР:
— Парк у нас зелений, гар-
ний. Було б непогано дода-
ти більш сучасніших атрак-
ціонів. Ще в парку є «пусті» 
місця, де раніше щось було, 
а потім зруйнували чи закри-
ли. Їх потрібно розчищати та 
відкривати щось нове.

ЛАРИСА (45), 
ДОМОГОСПОДАРКА:
— Не вистачає дитячого май-
данчика з гойдалками та 
гірками. Є місця, де потріб-
но поновити доріжки. Коли 
гуляєш з дітьми, хочеться, 
щоб були кращі лавочки для 
відпочинку.

СЕРГІЙ (68), ПЕНСІОНЕР:
— На мою думку, нічого мі-
няти не потрібно. Парк три-
мають у чистоті, тут є де по-
сидіти, погуляти з дітьми та 
відпочити. Нещодавно до дня 
народження парку його ще 
й оновили. Мені все подо-
бається.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Що потрібно змінити в Центральному парку?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ó÷îðà, 13 ÷åðâ-
íÿ, ï³ä ÷àñ áðè-
ô³íãó â ì³ñüê³é 

ðàä³, íà÷àëüíèê ì³ñüêîãî äåïàð-
òàìåíòó êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà 
²ãîð Êðàâåöü ðîçêàçàâ, ùî ì³ñò 
ïåðåêðèþòü 14 ÷åðâíÿ.

— Ì³ñò íà âóëèö³ ×îðíîâîëà 
çàêðèþòü íà 19 ä³á. Óâåñü ãðî-
ìàäñüêèé òà ïðèâàòíèé òðàí-
ñïîðò ï³äå ÷åðåç Öåíòðàëüíèé 
ì³ñò. Òàêîæ çàáëîêóºìî ïðî¿çä 
ïî ìîñòó é äëÿ åêñòðåíèõ ñëóæá. 
Òàê³ ðàäèêàëüí³ çì³íè ïîòð³áí³, 
ùîá ï³äðÿäíèê çì³ã ïðèøâèäøè-
òè ðåìîíò, — ðîçêàçàâ Êðàâåöü.

Íàâ³ùî ïîòð³áíî çàêðèâàòè 
ì³ñò ïîâí³ñòþ? Íà öå ïèòàííÿ 
â³äïîâ³äàâ âèêîíðîá êè¿âñüêî¿ 
êîìïàí³¿ «ÌÑÓ-2» Îëåã Ãîðåöü-
êèé. Ñàìå öÿ êîìïàí³ÿ ³ º ãåíå-

ðàëüíèì ï³äðÿäíèêîì ðåìîíòó 
ìîñòó íà ×îðíîâîëà.

— Çàðàç ìè îáëàøòóâàëè ï³ä-
õîäè íà ì³ñò ç ë³âîãî áîêó. Öå 
ïåðåõ³äí³ ïëèòè, ùîá çì³öíèòè 
ç’ºäíàííÿ ìîñòó ç äîðîãîþ. Ìè 
ðîçïî÷àëè óêð³ïëþâàëè îïîðí³ 
êîíñòðóêö³¿, äåìîíòóâàëè äâ³ 
áàëêè ìîñòó. Çàêëàñòè ïåðåõ³äí³ 
ïëèòè ïîòð³áíî é ç ïðàâîãî áîêó. 
ßêùî ìè íå çðîáèìî öüîãî çàðàç, 
òî óñå îäíî ì³ñò äîâåäåòüñÿ ïå-
ðåêðèâàòè, — ðîçêàçàâ âèêîíðîá 
Ãîðåöüêèé.

Äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà «Â³ííèöüêà òðàí-
ñïîðòíà êîìïàí³ÿ» Ìèõàéëî 
Ëóöåíêî ðîçïîâ³â, ÿê ñàìå îð-
ãàí³çóâàëè ðóõ òðàíñïîðòó áåç 
Êè¿âñüêîãî ìîñòó.

— Ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò 
áóäå ðóõàòèñÿ çã³äíî ç ³ñíóþ÷èì 
ãðàô³êîì. Ìè ðàí³øå áóäåìî âè-
ïóñêàòè òðîëåéáóñè ç äåïî, ùîá 
âîíè øâèäøå áóëè íà ê³íöåâèõ 

çóïèíêàõ ñâî¿õ ìàðøðóò³â. Äî-
äàòêîâî íà òðàìâàéí³ ìàðøðóòè 
¹ 1 òà ¹ 6 âèïóñòèìî ïî äâà 
òðàìâà¿. Òðîëåéáóñè, ùî áóäóòü 
¿õàòè ç «Âîäîêàíàëó» òà «ÂÏÇ» 
ðîçâåðòàòèìóòüñÿ íà Íàíñåíà, äëÿ 
òîãî, ùîá âè¿õàòè íà Öåíòðàëü-
íèé ì³ñò. Ìè ñë³äêóâàòèìåìî 
çà ïàñàæèðîïîòîêîì òà ïðî çì³íè 
â ìàðøðóòàõ áóäåìî ïîâ³äîìëÿòè 
çàçäàëåã³äü, — ñêàçàâ Ëóöåíêî.

Íà÷àëüíèê ñåêòîðó áåçïåêè äî-
ðîæíüîãî ðóõó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
Àíàòîë³é Ñàìóñü ðîçêàçàâ, ùî 
áóäóòü ðîáèòè êîïè, ùîá ì³ñòî 
íå ñòàëî â çàòîðàõ. Äàºìî ³íôîð-
ìàö³þ ïðî çì³íè â òåçàõ:

1. Ç’ÿâëÿòüñÿ ðåãóëþâàëüíèêè 
íà ïåðåõðåñò³ Íàíñåíà-Êîöþáèí-
ñüêîãî òà íà ïåðåõðåñò³ Òåàòðàëü-
íà-Ìàã³ñòðàòñüêà.

2. Ïåðåâàãà íà äîðîãàõ áóäå 
íàäàâàòèñÿ ãðîìàäñüêîìó òðàí-
ñïîðòó.

3. Âçäîâæ Ñîáîðíî¿ ïîá³ëüøàº 

ïîë³öåéñüêèõ ïàòðóë³â.
4. Éìîâ³ðíî, çàáîðîíÿòü çó-

ïèíêó ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó 
á³ëÿ «Ìàêäîíàëüäñà» (òðàìâàé) 
òà «Âàðøàâè» (òðîëåéáóñ) íà Ñî-
áîðí³é. Òàêîæ ìîæóòü çàáîðî-
íèòè ïàðêîâêó äëÿ àâòîìîá³ë³â 
ïî ïðàâîìó áîêó íà â³äð³çêó Êðî-
ïèâíèöüêîãî — Ìóðè.

5. Áóäå á³ëüøå êîï³â é íà âóëè-
ö³ Ìàã³ñòðàòñüê³é (â³ä Òåàòðàëü-
íî¿ äî Ñîáîðíî¿).

6. Çì³íþâàòè ðåæèì ðîáîòè 
ñâ³òëîôîð³â á³ëÿ Öåíòðàëüíîãî 
ìîñòó áóäóòü çãîäîì. Öå êîïè ðî-
áèòèìóòü ðàçîì ç â³äïîâ³äíèìè 
äåïàðòàìåíòàìè ì³ñüêî¿ âëàäè.

НА 19 ДІБ ПЕРЕКРИЛИ 
КИЇВСЬКИЙ МІСТ
Колапс?  Міст 
на вулиці Чорновола 
все-таки перекрили 
повністю. За словами 
міських чиновників 
та підрядника 
«МСУ-2», це треба, 
щоб пришвидшити 
ремонти Київського 
мосту. Як змінили 
маршрути 
громадського 
транспорту? І що 
роблять копи, щоб 
місто не «стало» 
в заторах?

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ФОТО 
НА 20MINUT.UA

Київський міст перекрили з 7-ої ранку. Це потрібно, щоб закласти 
перехідні плити, які укріплять з'єднання його з дорогою
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400094

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

Ïåðø³ â³ííè-
÷àíè ñêîðèñòà-
ëèñÿ áåçâ³çîâèì 

ðåæèìîì 12 ÷åðâíÿ, ó ãëóõó í³÷. 
Áëèçüêî îï³âíî÷³ ïàñàæèð³â öüî-
ãî ðåéñó çóñòð³÷àëè ôóðøåòîì 
ó Â³ííèöüêîìó àåðîïîðòó. Â³ä-
ë³ò áóâ çàïëàíîâàíèé íà 00.50.

— Ñïðîáóéòå øàìïàíñüêå: 
ãàðíå, ôðàíöóçüêå, — ïðèãîùàâ 
ãîñòåé äèðåêòîð àåðîïîðòó ßðîñ-
ëàâ Ìàçóðåöü. ² âæå æóðíàë³ñòàì:

— Á³ëüø³ñòü âñå æ ¿äå ç òðà-
äèö³éíèìè ïàñïîðòàìè, àëå º 
ê³ëüêà ïàñàæèð³â, ÿê³ ¿äóòü ç 
á³îìåòðè÷íèìè. ², ä³éñíî, ¿ì, 
îêð³ì ïàñïîðòà, ï³äòâåðäæåííÿ 
ìåòè ïåðåáóâàííÿ òà ô³íàíñîâî¿ 
ñïðîìîæíîñò³, í³÷îãî äîäàòêîâî 
çäàâàòè íå òðåáà. Öå âñå òà ñàìà 
³ñòîð³ÿ, ùî é ç â³çîþ, ïðîñòî 
íåìà íåîáõ³äíîñò³ äåêëàðóâàòè 
¿¿ â êîíñóëüñòâàõ òà ïîñîëüñòâàõ. 
Ïîêè ó íàñ, îêð³ì Ïîëüù³, Òåëü-
Àâ³â áåçâ³çîâèé òà Òóðå÷÷èíà, — 
ðîçïîâ³â â³í.

Ùîäî íîâèõ «áåçâ³çîâèõ» íà-
ïðÿìê³â äèðåêòîð àåðîïîðòó ìîâ-
÷èòü: êàæå, ùî âñå ùå íà ð³âí³ 
äîìîâëåíîñòåé, à òîìó ³ îçâó÷ó-
âàòè íîâ³ ìîæëèâîñò³ ïîêè íåìàº 
ñåíñó.

Ñ³ì’ÿ Áîäíàð÷óê³â — Ìèêîëà, 
Êàòåðèíà òà Ñàøêî — ó Ïîëüùó 
ç³áðàëèñÿ ó ãîñò³.

ПЕРШИЙ ПОЛІТ
У ПОЛЬЩУ БЕЗ ВІЗ
Без кордонів  
У перший день 
«безвізу» ним 
скористалися поки 
лиш троє людей, 
усі інші пасажири 
летіли з візами 
та «паперовими» 
закордонними 
паспортами

Сім’я Боднарчуків якихось знакових змін у день 
відкриття кордонів не відчуває. До Варшави, у гості 
до друзів, Микола з Катериною та Сашком їдуть із візами, 
а не з біометричними паспортами 

— ß á íå ñêàçàâ, ùî ³ç ââå-
äåííÿì á³îìåòðè÷íîãî ðåæèìó 
ùîñü çíà÷íî çì³íèëîñÿ. Â³çà 
ó íàñ íà äâà ðîêè, îôîðìëþâà-
ëè, ùîïðàâäà, ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ. 
¯äåìî äî ðîäè÷³â â³äïî÷èòè. Íà-
ïåâíî, ï³çí³øå â³çüìåìî á³îìå-
òðè÷í³ ïàñïîðòè. Àëå ïîêè ùî 
íå áà÷èìî ñåíñó, — êàæå áàòüêî 
ñ³ìåéñòâà Ìèêîëà.

Òèì ÷àñîì, ïðÿìî íà âõîä³ 
äî àåðîïîðòó, ñòî¿òü Ñàëòàí — 
ñëóæáîâèé «áåæåâèé» ëàáðàäîð 
³ç «øîêîëàäíèì» íîñîì. Éîãî õà-
çÿ¿í-ïðèêîðäîííèê êàæå: Ñàëòàí 
ïîêè ùî í³÷îãî «êðèì³íàëüíîãî» 
ó âàë³çàõ ïàñàæèð³â íå çíàéøîâ.

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó 
ïðèêîðäîííîãî êîíòðîëþ øòàáó 
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî ïðèêîð-
äîííîãî çàãîíó Àíäð³é Äåéíåêà 
ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòàì, ÿê ïðèêîð-
äîííèêè ãîòóâàëèñÿ äî áåçâ³çó.

— Êîíòðîëü ÿêèé áóâ «äî», 
òàêèé ³ çàðàç çä³éñíþºòüñÿ: ñïî-
÷àòêó ïðèêîðäîííèé, ïîò³ì — 

ìèòíèé. Òîìó ãðîìàäÿíè, ÿê³ 
¿äóòü çà êîðäîí ³ç á³îìåòðè÷íèìè 
ïàñïîðòàìè, ïðîõîäÿòü ò³ æ ñàì³ 
ïðîöåäóðè, ùî é ò³, ÿê³ ïî â³ç³ 
âè¿æäæàþòü. Ìè äî «áåçâ³çó» ï³ä-
ãîòóâàëèñÿ: çá³ëüøèëè ê³ëüê³ñòü 
ïðèêîðäîííèê³â íà ìèòíîìó 
êîíòðîë³ ç ÷îòèðüîõ äî âîñüìè. 
Òàêîæ ó ïëàíàõ ó íàñ ðîçäà÷à 
ëèñò³âîê ç äîäàòêîâîþ ³íôîðìà-
ö³ºþ, äå ó òîìó ÷èñë³ áóäå íàïè-
ñàíî ³ ïðî äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ 
äëÿ ïîäîðîæåé ó êðà¿íè áåçâ³çî-
âîãî ðåæèìó.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ïðè-
êîðäîííîãî çàãîíó, ê³ëüê³ñòü ëþ-
äåé, ÿê³ êîðèñòóâàòèìóòüñÿ ïî-
ñëóãàìè Â³ííèöüêîãî àåðîïîðòó, 
ìîæå çá³ëüøèòèñÿ íà 40%.

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Â³-
ííèöüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ 
Àíäð³é Ãèæêî ðîçïîâ³â, ùî ñòàðò 
áåçâ³çó — íîâèé åòàï íå ò³ëüêè 
äëÿ óêðà¿íö³â, àëå ³ äëÿ ïðåäñòàâ-
íèê³â á³çíåñó ç-çà êîðäîíó.

— Â³äì³íà â³ç íà êîðîòêîñòðî-
êîâ³ ïî¿çäêè çá³ëüøèòü ìîæëè-
âîñò³ äëÿ ñï³âïðàö³ ³ç çàêîðäîí-
íèìè á³çíåñìåíàìè. Öå ïåâíèé 
âèõ³ä íà ºâðîïåéñüêèé ðèíîê, 
ìîæëèâîñò³ äëÿ â³ííèöüêèõ 
á³çíåñ-ñòðóêòóð äëÿ ñï³âïðàö³ ç 
òèìè, õòî íàñ ðîçóì³º, ïðèíàé-
ìí³, ìåíòàëüíî. Êîëè ïðåäñòàâ-
íèêè ÎÄÀ áóëè ó Êåëüöå, äóæå 
áàãàòî á³çíåñìåí³â çàïèòóâàëè, 
÷è ìîæíà ïðèëåò³òè ó Â³ííèöþ 
ë³òàêîì.

Ç³ 120 ì³ñöü ë³òàêà «Óêðà¿í-
ñüêèõ àâ³àë³í³é», çàéíÿòå áóëî 
61 ì³ñöå. Ç óñ³õ ïàñàæèð³â ò³ëüêè 
òðîº îñ³á ïîëåò³ëè ç á³îìåòðè÷íè-
ìè ïàñïîðòàìè: äâîº æóðíàë³ñò³â 
òà ï³äïðèºìåöü ³ç Íåìèðîâà.

Пасажирів першого «безвізового» рейсу у Вінницькому 
аеропорту пригощали шампанським 
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Правоохоронці не відкрива-
ють провадження, бо довести 
факт обману у таких історіях, 
як у Олександра Тітаренка, 
неможливо. Поставив підпис 
на договорі — значить погодився 
на прописані умови.
— Варто із юристом радитися, з 
адвокатом, перш ніж щось під-
писувати, — говорить прокурор 
Вінницької місцевої прокурату-
ри Людмила Таранюк. — Сьо-
годні нескладно перевірити, чи 
зареєстрована така юридична 

особа, чим вона займається, 
чи функціонує, чи припинила 
існування. Реєстри доступні. 
А якщо договір не показують 
до підписання, то це вже має 
насторожити. Треба розуміти, 
що у суді потім дуже важко до-
вести невиконання обіцяного, 
якщо є добровільне підписання 
двох сторін. Кілька років тому 
у Вінниці було багато таких ви-
падків, коли люди купували 
інформаційні послуги. Зараз 
менше.

Читайте, що підписуєте 

ÊÐÈÌ²ÍÀË

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

— Ó íàñ òóò 
â Ñêàéïàðêó êðå-
äèòíèé öåíòð îð-

ãàí³çóâàâñÿ, — ïîäçâîíèâ æóð-
íàë³ñòó 47-ð³÷íèé Îëåêñàíäð 
Ò³òàðåíêî. — Çàïðîïîíóâàëè ìåí³ 
êðåäèò 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ñêàçàëè 
«àáî çíàéä³òü äâîõ ïîðó÷èòåë³â, 
àáî çàïëàò³òü 5 òèñÿ÷». Îá³öÿëè, 
ùî áóäóòü áðàòè ïëàòåæ³ ç öèõ 
ãðîøåé, ÿêùî çàõâîð³þ, íàïðè-
êëàä, ³ íå çìîæó çðîáèòè ïðîïëà-
òó ïî êðåäèòó. À 50 òèñÿ÷ ìàëè 
íà ðàõóíîê ñêèíóòè çà äâ³-òðè 
ãîäèíè. Öå áóëî â÷îðà, à ñüîãîäí³ 
ÿ âæå õîäèâ ó ïîë³ö³þ…

Îëåêñàíäð — ïðèâàòíèé ï³ä-
ïðèºìåöü. Ðåìîíòóº âçóòòÿ. 
Íåùîäàâíî, êàæå, â íüîãî íà-
ðîäèâñÿ îíóê, é â³í, ùîá äîïî-
ìàãàòè ä³òÿì, âèð³øèâ óçÿòè êðå-
äèò íà ïðèäáàííÿ àâòî. Ïëàíóâàâ 
ï³äðîáëÿòè òàêñèñòîì.

Àëå çàì³ñòü îòðèìàòè 50 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü, ÷îëîâ³ê â³ääàâ ñâî¿ ï’ÿòü. 
Òî÷í³øå, áàíê³âñüêèõ. Ùîá çà-
ïëàòèòè ãðîø³, ÿê³ çàòðåáóâàëè 
ó íüîãî çàì³ñòü äâîõ ïîðó÷èòåë³â, 
Îëåêñàíäð Ò³òàðåíêî ñêîðèñòàâñÿ 
êðåäèòíîþ êàðòêîþ é òåïåð ìàº 
ÿêíàéøâèäøå ïîãàñèòè âñþ ñóìó, 
ïîêè íå íàðàõóâàëè â³äñîòêè.

— Ïîòðàïèâ ó òàêó êàáàëó, — 
á³äêàºòüñÿ Îëåêñàíäð Ò³òàðåí-
êî. — Çàðàç ÿ øóêàþ òàêèõ ñàìèõ 
îáìàíóòèõ, ùîá çãóðòóâàòèñÿ. 
Ðàçîì áóäå ëåãøå âîþâàòè ç 
àôåðèñòàìè.

НАГОВОРИЛИ БАГАТО. Çíàéøîâ 
âçóòòºâèõ ñïðàâ ìàéñòåð êðå-
äèòíèé öåíòð, ÿêèé çíàõîäèòü-
ñÿ íà ï’ÿòîìó ïîâåðñ³ Îâîäîâà, 
51, çà îãîëîøåííÿì â ³íòåðíåò³. 
Íàçâè ô³ðìè, ùî ðåêëàìóâàëàñÿ, 
êàæå, â òîìó îãîëîøåíí³ íå áóëî.

— «Êðåäèò 365» áóëî íàïè-
ñàíî, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — ² 
íà äâåðÿõ òåæ ó íèõ íå áóëî ðîç-
ï³çíàâàëüíèõ òàáëè÷îê, ò³ëüêè 
«Êðåäèò».

Ó áóä³âë³ á³ëÿ Ñêàéïàðêó ÷îëî-
â³ê ï³äïèñàâ äîãîâ³ð. Òîä³, êàæå, 
íå â÷èòóâàâñÿ â äð³áí³ ë³òåðè 
íà ê³ëüêîõ ëèñòêàõ.

— Ïî÷àâ ÷èòàòè, î÷³ çàáîë³ëè, 
ç³ð ìàþ ïîãàíèé, — ãîâîðèòü 
ñï³âðîçìîâíèê. — Ïîò³ì ÿ íî-
ñèâ äîãîâ³ð äî þðèñòà ì³ñüêðàäè. 
Âîíà ìåí³ ñêàçàëà, ùî öå øâèä-
øå çà âñå àôåðèñòè, âñå ðîçìèòî, 
òîìó òðåáà éòè â ïîë³ö³þ.

Ïîë³öåéñüê³ íà Ïèðîãîâà, 
4 çâåðíåííÿ ÷îëîâ³êà ïðèéíÿ-
ëè. ×åðãîâèé ïîë³ñìåí ïîæàë³â 
éîãî, ÿê ïî÷óâ ñóòü ïðîáëåìè. 
Ìîâëÿâ, ÿê òàê, çíîâó íàøîãî 
áðàòà íàäóâàþòü. Ïîðóøèòè ïðî-
âàäæåííÿ ïðàâîîõîðîíö³ íå îá³-
öÿëè. Ñë³ä÷à íàçâàëà ñèòóàö³þ 
öèâ³ëüíî-ïðàâîâèìè ñòîñóíêàìè, 
à öå çíà÷èòü — éîìó òåïåð äî-
ðîãà â ñóä.

Òàê ñàìî ïðîêîìåíòóâàëè 
çâåðíåííÿ Îëåêñàíäðà Ò³òàðåí-
êà ó ñåêòîð³ êîìóí³êàö³é îáëàñ-
íî¿ ïîë³ö³¿. Ñêàçàëè, ùî çà ôàê-
òîì ïðîâîäÿòü äîñë³ä÷ó ïåðå-
â³ðêó òà ïðîâàäæåííÿ, øâèäøå 
çà âñå, íå ïîðóøóâàòèìóòü. 

ЗАМІСТЬ ДАТИ ПОЗИКУ, 
ЗАБРАЛИ ГРОШІ 
Вступив…  Узяти кредит на машину, 
щоб таксувати і допомагати грішми 
дітям, хотів Олександр Тітаренко. Для 
підтвердження своєї платоспроможності 
обнулив банківську кредитку, але фірма 
знов «попросила» контрольний платіж. 
Чоловік жалівся в поліцію на обман — 
там розвели руками

Òàêîæ ðåêîìåíäóþòü ñêàðæíè-
êó ïîçèâàòèñÿ äî ñòðóêòóðè, ùî 
íå âèäàëà êðåäèò, ó öèâ³ëüíîìó 
ïîðÿäêó.

МІНЯЮТЬСЯ ФІРМИ. Íå ðàç ðà-
í³øå RIA/20minut.ua ðîçïîâ³äà-
ëà, ùî â³ííè÷àíè çâåðòàþòüñÿ 
ïî êðåäèò áåç çàñòàâè ³ äîâ³äêè 
ïðî äîõîäè çà îãîëîøåííÿìè, 
à íàñïðàâä³ îòðèìóþòü ëèøåíü 
³íôîðìàö³éí³ ïîñëóãè. Ó íàøèõ 
ïóáë³êàö³ÿõ ô³ãóðóâàëè ð³çí³ 
àäðåñè îô³ñ³â ³ ð³çí³ íàçâè ñòðóê-
òóð. Îñòàíí³ ô³ðìè — «Áîíäñ» ³ 
«Åêîíîì Êîìôîðò». Ïðîäèâëÿº-
ìîñÿ ¿õí³ äîãîâîðè (ìàºìî â àð-
õ³â³ ôîòî äîêóìåíò³â, ïðèíåñåíèõ 
æóðíàë³ñòàì ñêàðæíèêàìè) ³ ïî-
ð³âíþºìî ñâ³æèé — óñ³ àíàëîã³÷-
í³. ² äîäàòêè äî äîãîâîð³â îäèí 
â îäèí. Ò³ëüêè ð³çí³ øòàìïè òà 
ï³äïèñè. Âîíè áóëè ïðîñòàâëå-
í³ íà áëàíêàõ, ÿê³ êîíñóëüòàíòè 
äàâàëè ëþäÿì íà ï³äïèñ.

Öüîãî ðàçó íà äîãîâîð³ ç êë³ºí-
òîì, ÿêèé ï³äïèñàâøè äîêóìåíò, 
ñòàâ ó÷àñíèêîì ïðîãðàìè «Í³ê 
Ô³íàíñ», áà÷èìî øòàìï ÒÎÂ 
«Í³ê³òîí» òà ï³äïèñ êåð³âíèêà 
«Ãàóçîâ ß. Â.». Òàêó íàçâó, ÿê 
ïîêàçàâ ïîøóê â ³íòåðíåò³, ìàº 
Êàëèí³âñüêà ô³ðìà ç ïðîäàæó 
îäÿãó. Òåëåôîíóºìî íà âêàçàí³ 
â äîâ³äêîâ³é ³íôîðìàö³¿ íîìå-
ðè — îáèäâà ìîá³ëüí³ â ðîóì³íãó.

— Îñü íîìåð òåëåôîíó êîí-
ñóëüòàíòêè Ñâ³òëàíè, à îñü — 
öåíòðàëüíîãî îô³ñó. Ìåí³ ñêàçà-
ëè òåëåôîíóâàòè ç ïèòàííÿ ò³ëüêè 
çà äðóãèì íîìåðîì, — ðîçêàçóº 
Îëåêñàíäð Ò³òàðåíêî. — ² ÑÌÑêó 
ïðèñëàëè ç ³íôîðìàö³ºþ, êóäè 
äçâîíèòè. Äçâîíèâ ÿ ¿ì, ³ âîíè 
ìåí³ ïåðåäçâîíþâàëè. Ñêàçàëè, 
ðàç ÿ í³äå íå ïîêàçóâàâ äîâ³äêó 
ïðî äîõîäè, òî ìóøó ùå ðàç ï³ä-
òâåðäèòè ñâîþ ïëàòîñïðîìîæ-
í³ñòü. ß â³äìîâèâñÿ, ñêàçàâ, ùî 
íå õî÷ó ç íèìè ä³ëà ìàòè. Òîä³ 
÷îëîâ³êè ñòàëè òåëåôîíóâàòè íà-
õàáí³. Îäèí ³ç íèõ íàâ³òü «ñòàâèâ 
íà ì³ñöå» ñë³ä÷ó ïîë³ö³¿. Íà âñ³ 
ïèòàííÿ — «áóäü çäîðîâ». Âîíà 
áóëà îøåëåøåíà â³ä íàãëîñò³. 
Ìåí³ æ êàçàâ, ÿêùî íå çàïëà÷ó 
ùå 3600, òî äîãîâ³ð àíóëþþòü…

ЗАКОНСУЛЬТУВАЛИ. Íàáèðà-
ºìî ñïåðøó Ñâ³òëàíó. Ïðàö³â-
íèöÿ êàæå, ùî Îëåêñàíäð ìîæå 
îòðèìàòè ñâî¿ 5 òèñÿ÷ íàçàä. 
Àëå çà ê³ëüêà õâèëèí ïåðåäçâî-
íþº ³íø³ æ³íêà. Ïðåäñòàâëÿòèñÿ 

â³äìîâëÿºòüñÿ, íàçèâàºòüñÿ êå-
ð³âíèêîì Ñâ³òëàíè.

— Êë³ºíò âèÿâèâñÿ íåïðà-
âèé, — êàæå âîíà. — Ïîë³ö³ÿ ïðè-
¿æäæàëà äî íàñ, ðîçáèðàëèñÿ, âñå 
íîðìàëüíî. ßêîñü êîìåíòóâàòè 
ñèòóàö³þ íå õî÷ó ³ íå áóäó, òîìó 
ùî ëþäèíà íåàäåêâàòíà. ßêùî 
íå âèêîíóº óìîâè, ÿê³ áóëè çà-
ïðîïîíîâàí³ ³ âèìàãàº íåìîæëè-
âîãî, òî ìè îñîáèñòî ðîçö³íþºìî 
öþ ëþäèíó, ÿê íåàäåêâàòíó.

Ïèòàºìî ó ñï³âðîçìîâíèö³, ÿê 
ìîæíà ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð ³ ïîâåð-
íóòè 5 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

— Ç íèì ðîçìîâëÿòè í³õòî 
íå áóäå, — çâó÷èòü ó â³äïîâ³äü. — 
Ïîë³ö³ÿ éîìó ïîÿñíèëà, ùî ðî-
áèòè. Ìè ç íèì ïðàöþâàòè äàë³ 
íå çáèðàºìîñÿ…

Ùå ðàç ïèòàºìî ïðî ïîâåðíåí-
íÿ ãðîøåé ³ ÷óºìî:

— Ëþäèíà íàì íå ñïëà÷óâàëà 
í³ÿê³ êîøòè, ùîá ìè ¿õ ïîâåð-
òàëè…

Ï³çí³øå æóðíàë³ñòó çíîâó äçâî-
íèòü Ñâ³òëàíà. Êàæå, ùî íå õî÷å, 
àáè ñòðóêòóðà, äå âîíà ïðàöþº, 
ô³ãóðóâàëà â ñòàòò³ íåãàòèâíî.

— ß îñîáèñòî ïðèéìàëà çàÿâêó, 
â³í ïðàöþº çâè÷àéíèì ñàïîæí³-
êîì, à ïðîñèòü êðåäèò â ðîçì³ð³ 
50 òèñÿ÷. Çâ³äêè â íüîãî äîõî-
äè? — êàæå Ñâ³òëàíà. — Îò éîìó 
³ çàïðîïîíóâàëè äîäàòêîâî ï³ä-
òâåðäèòè ïëàòîñïðîìîæí³ñòü. Â³í 
â³äìîâèâñÿ ³ ïîá³ã äî âàñ, ó ïî-
ë³ö³þ. Ëþäèíà, ìàáóòü, õî÷å ñòà-
òè çíàìåíèòèì. Éîìó ö³êàâî, ùî 
ïðî íüîãî áóäóòü ïèñàòè ãàçåòè…

Ñâ³òëàíó òåæ ïèòàºìî, ÿê ïî-
âåðíóòè ñïëà÷åí³ 5 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü. Âîíà êàæå, ùî ïðîöåäóðà 
âêàçàíà ó ñòàòò³ 12 äîãîâîðó. ×è-
òàºìî: êîøòè êë³ºíòàì, ç ÿêèìè 

ðîç³ðâàëè äîãîâîðè, ïî÷èíàþòü 
âèïëà÷óþòü ï³ñëÿ çàêðèòòÿ ïðî-
ãðàìè, ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ 
ê³íöåâîãî ïëàòåæó îñòàííüîãî 
ó÷àñíèêà.

ЮРИСТИ ДОПОМОЖУТЬ. Òå-
ïåð Îëåêñàíäð øóêàº ³íøèõ â³-
ííè÷àí, ùî âòðàïèëè â òàêó æ 
õàëåïó, ÿê â³í. Êàæå, ãóðòîì 
áóäå ëåãøå ñóäèòèñÿ. Â³í òàêîæ 
íàïèñàâ çâåðíåííÿ äî ìåðà òà 
â ÑÁÓ. Ùå — ïî÷àâ ïåðåïèñêó 
ç þðèäè÷íîþ ô³ðìîþ, ÿêà ñïå-
ö³àë³çóºòüñÿ íà ðîç³ðâàíí³ òàêèõ 
äîãîâîð³â.

Þðèñòè éîìó íàïèñàëè: «Â çà-
ãàëüíîìó, öÿ êîìïàí³ÿ äóæå ñõî-
æà íà áàãàòî ³íøèõ øàõðàéñüêèõ 
êîìïàí³é, ÿê³ âæå íàì â³äîì³, 
íàïðèêëàä, Åêîíîì Êîìôîðò, 
Ãëîáàë Àëüÿíñ ³ ò. ä. Ïî÷àëè âîíè 
(ÒÎÂ «Í³ê³òîí», — àâò.) ä³ÿëü-
í³ñòü ç áåðåçíÿ öüîãî ðîêó, òîìó 
íàì ïðî íèõ ùå íå áóëî â³äîìî. 
Â³äïðàâòå íàì êîï³þ äîãîâîðó, 
ìè ïðîàíàë³çóºìî òà çðîáèìî 
âèñíîâîê ïðî ïåðñïåêòèâí³ñòü 
ïîâåðíåííÿ êîøò³â».

Ðåäàêö³ÿ òàêîæ ïîøóêàëà ³í-
ôîðìàö³þ ïðî êåð³âíèêà, ÷èé 
ï³äïèñ áà÷èìî íà äîãîâîð³ 
Îëåêñàíäðà Ò³òàðåíêà. Ëþäèíà 
ç òàêèì ïð³çâèùåì ³ ³í³ö³àëàìè 
çíà÷èòüñÿ çàñíîâíèêîì, êåð³âíè-
êîì, áóõãàëòåðîì îäðàçó ê³ëüêîõ 
ï³äïðèºìñòâ ³ç ð³çíèìè âèäàìè 
ä³ÿëüíîñò³, çàðåºñòðîâàíèìè 
çà ð³çíèìè þðèäè÷íèìè àäðå-
ñàìè. Öå íàâîäèòü íà äóìêó, ùî 
«Ãàóçîâ ß. Â.» — ÿêèéñü óí³âåð-
ñàëüíèé ï³äïèñàíò àáî á³çíåñ-
ìåí ³ç ðîçðÿäó ôàíòàñòèêè. Òðåáà 
ìàòè íàäìîæëèâîñò³, àáè òÿãíóòè 
ñò³ëüêè ñïðàâ îäíî÷àñíî.

Олександр 
Тітаренко (47) 

звернувся в поліцію 
і до приватних 
юристів. Ще — 
написав у СБУ і 

мерію. Він шукає 
людей, яким не дали 

кредит, як йому. 
Контактний 

номер є 
в редакції 

Ïðåäñòàâíèöÿ 
òîâàðèñòâà, ç ÿêèì 
Îëåêñàíäð óêëàâ 
äîãîâ³ð, æóðíàë³ñòö³ 
ñêàçàëà: ãðîøåé íå 
ïîâåðíóòü, ³ êðàïêà
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МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879

Ãà ç å ò à  R IA 
ñï³ëüíî ç ïàðòíå-
ðàìè: êîíäèòåð-
ñüêîþ êîìïàí³ºþ 

«ÀÂÊ» òà ìàãàçèíîì «Ñêðºïêà» 
ïðîâîäèëè ñâÿòî äëÿ ä³òåé òà 
¿õí³õ áàòüê³â «Ñîëîäê³ çàáàâè». 
Âëàøòóâàëè áàãàòî ö³êàâèõ êîí-
êóðñ³â ³ â³êòîðèí, âåñåëîù³â, 
òàíö³â, åñòàôåò ³ ìàéñòåð-êëà-
ñ³â, çà ùî âñ³ ó÷àñíèêè îòðèìàëè 
ìàñó ÿñêðàâèõ åìîö³é òà áåçë³÷ 
ñîëîäêèõ ïîäàðóíê³â.

Êîíäèòåðñüêà êîìïàí³ÿ «ÀÂÊ» 
ïðåäñòàâëÿëà íà ñâÿò³ äâà ñâî¿ 
áðåíäè — æóâàëüí³ öóêåðêè «Æó-
â³ëåíä» òà íîâó êàâó «Áàð³ñò³». 
Óñ³õ ñîëîäîù³â áóëî òàê áàãàòî, 

ùî ìàéæå êîæíà äèòèíà éøëà 
ç³ ñâÿòà ç³ ñìà÷íèì ïàêóíî÷êîì. 
À íåïåðåâåðøåíîþ àðîìàòíîþ 
êàâîþ «Áàð³ñò³» ïðèãîùàëè óñ³õ 
ïðèñóòí³õ — äîðîñëèõ.

Ñïðàâæí³é àæ³îòàæ âèêëèêà-
ëè ìàéñòåð-êëàñè â³ä ìàãàçèíó 
êàíöòîâàð³â «Ñêðºïêà». Ä³òîê 
çàïðîøóâàëè ðîçìàëþâàòè á³ë³ 
ôóòáîëêè ñïåö³àëüíîþ ôàðáîþ 
äëÿ ðîçïèñó íà òêàíèí³. Ìàëþâà-
ëè öóêåðêè â³ä «ÀÂÊ», àíàíàñè, 
âåëèê³ ÷åðâîí³ ñåðöÿ, ñîíå÷êà, 
íàâ³òü ìàìó ç òàòîì. Óñ³ ä³òè 
îòðèìàëè ñâî¿ ôóòáîëêè ó ïîäà-
ðóíîê, à íàéêðàù³ áóëè íàãîðî-
äæåí³ ñîëîäêèìè ñìàêîëèêàìè.

Ñîíÿ÷íà ïîãîäà, ìîðå ñîëî-
äîù³â òà âåñåë³ âåäó÷³ ñïðèÿëè 
ãàðíîìó íàñòðîþ êîæíîãî ïðè-
ñóòíüîãî íà öüîìó çàõîä³.

НА ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ПАРКУ 
ВЛАШТУВАЛИ «СОЛОДКІ ЗАБАВИ» 
Веселощі  У суботу, 10 червня, 
вінницький міський парк святкував 
іменини — йому виповнилося 127 років. 
Газета RIA також не залишилася 
осторонь. Біля фонтану влаштували 
свято для діток «Солодкі забави»

Діткам дарували футболки, які вони власноруч 
розмалювали. Це конкурс від магазину «Скрєпка»

Жувальні цукерки «Жувіленд» отримали всі, як 
заохочення в інтерактивних забавах

Проводити конкурси допомагали фіксики: Нулик та Сімка. Діти охоче грали з ними

Мами із задоволенням пригадували назви 
цукерок від «АВК»

Подарунки від кави «Барісті» викликали 
масу емоцій у дорослих. Вони отримали 
набори різних видів кави

Кондитерська компанія «АВК» не 
втомлювалася дарувати солодощі дітям

У цьому конкурсі батькам потрібно було 
напхати повні штани повітряних кульок

Крім танців та забав малечі доводилося й 
думати. Наприклад, у конкурсі «Склади слова» 
потрібно було знайти якнайбільше захованих 
слів у фразі «Жувальні цукерки Жувіленд» 

Нулик веде малих за подарунками після 
перемоги у конкурсі. Попереду чергова 
партія солодких призів

ÑÂßÒÎ
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Áåçñóìí³âíî, 
ïðîñïåêò Êîñìî-

íàâò³â ñòàâ ïðèêðàñîþ Âèøåíü-
êè. Ñþäè ïðèõîäÿòü ïîãóëÿòè 
ìåøêàíö³ ïðèëåãëèõ ðàéîí³â, 
òàêèõ ÿê Ñëîâ’ÿíêà, êîëèøíüîãî 
ñåëà Ïèðîãîâà òà ç öåíòðó ì³ñòà. 
Òóò º ëàâêè, òðîòóàðè âêëàäåí³ 
ïëèòêîþ, çðîáëåíå îñâ³òëåííÿ, 
íîâ³ ïàðêîâêè, äâà ôîíòàíè òà 
áåçêîøòîâíèé ³íòåðíåò.

Îíîâëåííÿ Êîñìîíàâò³â ñòàëî 
é íàéá³ëüø êîøòîâíèì ïðîåê-
òîì — íà ïåðøó ÷åðãó, â³ä ë³òàêà 
äî Ïîðèêà, âèòðàòèëè 10,6 ì³ëü-
éîíà, òîä³ ÿê íà äðóãó ÷åðãó (Ïî-
ðèêà — Êåëåöüêà — àâò.) âèòðà-
òèëè âòðè÷³ á³ëüøå — 29 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü. Òîáòî, íà ö³ ðîáîòè 
âæå âèòðàòèëè ìàéæå 40 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü. Ñò³ëüêè æ (ïëþñ, 
ùå îäèí ì³ëüéîí ãðèâåíü — àâò.) 
ïëàíóþòü âêëàñòè â ðåêîíñòðóê-
ö³þ òðåòüî¿ ÷åðãè, ùî âæå ðîç-
ïî÷àëàñÿ.

МІЛЬЙОНИ КОСМОНАВТАМ. 
Òåíäåð íà ðåêîíñòðóêö³þ ïðî-
ñïåêòó â³ä Êåëåöüêî¿ äî Ïåðâî-

çâàííîãî âæå ïðîâåëè òà âèçíà-
÷èëè ï³äðÿäíèêà. Ïåðåìîæåöü 
òåíäåðó — â³ííèöüêà êîìïàí³ÿ, 
òîâàðèñòâî «Îëåð³ò», ùî âèêî-
íàº ðåêîíñòðóêö³þ òðåòüî¿ ÷åðãè 
çà 41 ì³ëüéîí 636 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Çàâäÿêè òîðãàì âäàëîñÿ çàîùàäè-
òè 3 ì³ëüéîíè 693 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. 
Äî ðå÷³, ñàìå öå ïðèâàòíå ï³ä-
ïðèºìñòâî ðîáèòü ïëîùó Ìîãèë-
êà, ùî íà ïî÷àòêó Êîñìîíàâò³â.

Á³ëüøó ÷àñòèíó ãðîøåé íà ïðî-
åêò îá³öÿº äàòè Äåðæôîíä ðåã³î-
íàëüíîãî ðîçâèòêó. À ñàìå 36 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü (goo.gl/VOO7K3). 
Éìîâ³ðíî, ùî ÷àñòêà ç Äåðæáþäæå-
òó çìåíøèòüñÿ, áî ô³íàíñóâàííÿ 
ðåìîíò³â ùå íå çàòâåðäèëè â óðÿä³.

Ïèòàºìî â î÷³ëüíèêà äåïàðòà-
ìåíòó êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà 
²ãîðÿ Êðàâöÿ, íàâ³ùî æ òàêà âå-
ëè÷åçíà ñóìà íà ðåìîíòè?

— Òàì áóäå àñôàëüòóâàííÿ òå-
ðèòîð³¿ óñ³º¿, ðîçøèðåííÿ ïðî-
¿æäæî¿ ÷àñòèíè, çàì³íà ÷àñòèíè 
òåïëîìåðåæ, êàíàë³çàö³¿. Íà ïå-
ðåõðåñò³ Êåëåöüêî¿-Êîñìîíàâò³â 
çðîáëÿòü ðåêîíñòðóêö³þ êîë³¿. 
Âêëàäóòü ïëèòè ÿê íà Ñîáîðí³é. 
ßê ðîçóì³ºòå, öå âñå äîðîãî êî-
øòóº, òîìó â ñóì³ âèéøëî ïîíàä 
40 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, — êîðîòêî 
ðîçêàçàâ Êðàâåöü.

ТОННИ АСФАЛЬТУ НА ДОРОГИ ТА ПОД
Благоустрій  Мікрорайон «Вишенька» 
має шанс стати найбільш облаштованним 
районом Вінниці. Тут є місця для 
прогулянки, кілька фонтанів, а у кожному 
подвір’ї — по дитмайданчику. «Родзинку» 
Вишеньки — проспект Космонавтів — цього 
року дотягнуть аж до Первозванного. 
Та це план міської влади. А що турбує 
мешканців цього району?

РОБОТИ РОЗПОЧАЛИСЯ. Ó òåõ-
í³÷íîìó çàâäàíí³ äî òåíäåðó 
ðîçïèñóþòü, ùî æ ìàº çðîáè-
òè ï³äðÿäíèê. Íà ì³ñö³ ê³îñ-
ê³â — â³äêðèòèé ìàéäàí÷èê ç 
äåêîðàòèâíîþ àðêîþ, ãàçîíîì, 
îñâ³òëåííÿì ³ âóëè÷íèìè ìå-
áëÿìè ó ôîðì³ «ç³ðîê». Àëåþ ç 
êóëüêîâèäíèõ êëåí³â ï³äðÿäíèê 
ìàâ ÷àñòêîâî çð³çàòè. À íà ¿õ ì³ñ-
öå ïîñàäèòè ñàêóðè. Ïðîòå â³-
ííè÷àíè çàõèñòèëè äåðåâà (goo.
gl/N9t0HC). Áóäå ðåêîíñòðóêö³ÿ 
òðàìâàéíî¿ êîë³¿ íà ïåðåõðåñò³ 
Êåëåöüêî¿-Êîñìîíàâò³â. Ðîçøè-
ðÿòü äîðîãó íà 1,5 ìåòðà ç îáîõ 
áîê³â ïðîñïåêòó. À ùå çðîáëÿòü 
âåëîäîð³æêó, äèòìàéäàí÷èê, 
îñâ³òëåííÿ òà áàãàòî ³íøîãî.

Òèì ÷àñîì ðåêîíñòðóêö³ÿ âæå 
ðîçïî÷àëàñÿ. Óæå çíÿëè àñôàëüò 
íà òðîòóàðàõ àëå¿ òà îáëàøòóâàëè 
ê³ëüêà âàãîí÷èê³â äëÿ áóä³âåëü-
íèê³â. Íà Êåëåöüê³é çíÿëè äâà 
æîâòèõ ê³îñêè òà ðîçáèðàþòü áà-
íåð. À â ïîíåä³ëîê, 12 ÷åðâíÿ, 
ðåìîíòíèêè ç òîâàðèñòâà «Àëü-
ôàìåòð³ê» âæå ïðîêëàäàëè êà-
áåëü æèâëåííÿ âçäîâæ ïðîñïåêòó. 
Äî öèõ äðîò³â çãîäîì ï³äêëþ÷àòü 
ë³õòàð³ òà â³äåîêàìåðè, ùî áóäóòü 
â³ä Êåëåöüêî¿ äî Ïåðâîçâàííîãî.

À ðîá³òíèêè ç òîâàðèñòâà 
«Øëÿõáóä» çàéìàëèñÿ ðîçøè-
ðåííÿì äîðîãè.

Âèêîíðîá ç òîâàðèñòâà «Îëå-
ð³ò», ùî ïðåäñòàâèâñÿ Â³êòîðîì, 
íå çì³ã ÷³òêî â³äïîâ³ñòè — êîëè 
ïî÷íóòü êëàñòè ïëèòêó òà çà-
éìóòüñÿ ³íøèìè ðåìîíòàìè.

— Çàðàç â Þòóá³ º â³äåî, ùî 
êèòàéö³ çà äâà äí³ çáóäóâàëè ç 
«íóëÿ» ì³ñò. Àëå äî öüîãî âîíè 
ð³ê âñå ïðîðàõîâóâàëè, ï³äïèñó-
âàëè êîíòðàêòè, çàãîòîâëþâàëè 
ìàòåð³àëè òà âèð³øóâàëè ³íø³ 
âèðîáíè÷³ ïèòàííÿ. Ìè æ öå 
ðîáèìî â êîìïëåêñ³ òà ïî ì³ð³ ô³-
íàíñóâàííÿ, — ñêàçàâ âèêîíðîá.

Такий вигляд буде мати третя черга Космонавтів. 
На візуалізації замість сакур все ж будуть клени

Олександр з товариства «Альфаметрікс» розтягує гофру 
для кабелю живлення. Тут буде кілька кілометрів дротів для 
освітлення, відеокамер та інших приладів

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334
 Íà Âèøåíüö³ çàéìàþòüñÿ íå 

ò³ëüêè ïðîñïåêòîì Êîñìîíàâò³â, 
àëå é ðîáëÿòü åêîëîã³÷í³ ïàð-
êîâêè ³ç òðàâ’ÿíèì ïîêðèòòÿì. 
Ñòàâëÿòü çóïèíêè, ùî äðóæí³ äî 
ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ ³ «òÿãíóòü» 

âåëîäîð³æêó àæ â³ä «Óðîæàþ» äî 
âóëèö³ Âàùóêà. Ñê³ëüêè öå êî-
øòóº òà õòî ðîáèòü ðåìîíòè?

Óæå ç öüîãî ì³ñÿöÿ íà âóëèö³ 
600-ð³÷÷ÿ, íà â³äð³çêó â³ä Êå-
ëåöüêî¿ äî Õìåëüíèöüêîãî øîñå, 
ïî÷íóòü îáëàøòîâóâàòè ø³ñòü 

åêî-ïàðêîâîê íà 35 ì³ñöü. Çà-
ãàëîì ¿õ ïëîùà ñêëàäàòèìå 738 
êâàäðàòíèõ ìåòð³â.

Ó Â³ííèö³ âæå º ïîä³áí³ ïàð-
êîâêè— îäíà ç íèõ âæå ê³ëüêà 
ðîê³â ä³º íàâïðîòè Ä³àãíîñòè÷íî-
ãî öåíòðó íà Êè¿âñüê³é, ïîáëèçó 
ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ ¹2.

Çà ñëîâàìè î÷³ëüíèêà äåïàð-
òàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà Âîëîäèìèðà Í³öåíêà, îñî-
áëèâ³ñòü òàêèõ ì³ñöü äëÿ ïàðêó-
âàííÿ â òîìó, ùî ó ñïåö³àëüí³é 
ïëèòö³ áóäóòü ëóíêè ç çåìëåþ, 
â ÿê³é ðîñòèìå òðàâà, ñò³éêà äî 
âèòîïòóâàííÿ (goo.gl/NAo4J8).

— Ñåðåä ïåðåâàã òàêèõ ïàð-
êîâîê íå ëèøå åêîëîã³÷í³ñòü 
òà åñòåòè÷í³ñòü, à é êðàùå ïî-
ãëèíàííÿ âîëîãè ï³ñëÿ îïàä³â, 
— êàæå Í³öåíêî.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ProZorro, íà 
åêî-ïàðêîâêó âèòðàòÿòü ïîíàä 
1,1 ì³ëüéîíà áþäæåòíèõ êîøò³â. 
Ï³äðÿäíèêîì ðîá³ò º ïðèâàòíå 
ï³äïðèºìñòâî «Âåëåñ+». Îð³ºí-
òîâíî, íîâà ïàðêîâêà íà 600-ð³÷-
÷ÿ ç’ÿâèòüñÿ äî ê³íöÿ ÷åðâíÿ 
(goo.gl/0flXNG).

À ùå íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå 
äîðåìîíòóâàòè çëèâîâó êàíàë³çà-
ö³þ. Çà ìåæó ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè 
ïåðåíåñëè 29 îáðåø³òîê-âîäî-
ïðèéìà÷³â (goo.gl/WOsH8n). 

— Öå áóäå çðó÷íî äëÿ âîä³¿â, 
ÿê³ íå ïîòðàïëÿòèìóòü êîëåñàìè 
íà ïåðåøêîäè,  ³ ïîëåãøèòü îá-
ñëóãîâóâàííÿ ìåðåæ³, – êàæå çà-
ñòóïíèê äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó 
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Þð³é 
Ïàâë³í÷óê.

Íà öå âèòðàòèëè 690 òèñÿ÷ ãðè-

âåíü ç ì³ñüêîãî áþäæåòó. ² çíîâó 
æ òàêè, òåíäåð îòðèìàëî ïðèâàò-
íå ï³äïðèºìñòâî «Âåëåñ+», ïðî 
ùî âêàçàíî â ñèñòåì³ ProZorro 
(goo.gl/RHpgvh).

À ùå ðåìîíòóâàëüíèêè âçÿëèñÿ 
³ çà çëèâîâó êàíàë³çàö³þ íà âó-
ëèö³ Êåëåöüê³é. Òóò âæå â³äðå-
ìîíòóâàëè òà ïåðåì³ñòèëè â³ä äî-
ðîãè 12 îáðåø³òîê. Öå êîøòóâàëî 
ì³ñòó 258 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ðîáîòó 
çíîâó âèêîíóâàëî «Âåëåñ+» (goo.
gl/VC6wEK).

Íà Êåëåöüê³é ðîáëÿòü ê³ëîìå-
òðîâó âåëîäîð³æêó òà íîâåíüêèé 
òðîòóàð. ¯¿ òÿãíóòü â³ä ïðîñïåê-
òó Þíîñò³ äî âóëèö³ 600-ð³÷-
÷ÿ. Ï³äðÿäíèêîì º òîâàðèñòâî 
«Â²ÍÄÎÐ», ùî îòðèìàº çà ðî-
áîòó á³ëüøå 5 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 
(goo.gl/aABEMY).

Еко-парковки та кілометр велодоріжки. 
Що відремонтують незабаром?

На Вишеньці збільшать й кількість 
оновлених зупинок, які будуть 
викладені тактильною плиткою. 
А саме — відремонтують сім зупи-
нок для громадського транспорту 
вздовж Келецької. За словами мера 
Вінниці Сергія Моргунова, зараз ро-
бітники будують спеціальні плат-
форми з тактильною плиткою на 
зупинках «Лялі Ратушної» та «Ми-

коли Ващука» (goo.gl/zUzU4U). 
Крім укладення плиткою, буді-
вельники зведуть нові павільйо-
ни, відгородять парканом дорогу 
від тротуарів. На це витратять 1 
мільйон 395 тисяч гривень, а ро-
боти виконає приватне підприєм-
ство «АКТИВ-СТРОЙ». За планом, 
вони мають закінчити роботу в 
кінці липня (goo.gl/DAhfZo).

На Келецькій буде сім нових зупинок
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Мешканці міста можуть впливати на вла-
ду, щоб їх ідеї з розвитку району втілили 
в життя. За останній час з’явилося кілька 
нових можливостей, як це зробити.
 Написати звернення на сайт електро-
нних петицій. Тут можна дати сигнал про 
проблему. Якщо вдасться набрати 350 го-
лосів, то вашу петицію розглянуть. Уплив 
громадськості є — приклад з кленами на 
Космонавтів, які городяни захистили від 
вирубування (goo.gl/uQaepU).
 Щоб заасфальтувати подвір’я чи інші 
ремонти у дворі — звернутися до депу-
тата, на «Цілодобову варту» (15-60, 59-
50-39, 60-15-60, 65-15-60), до міського 
департаменту ЖКГ (59-52-19)
 Інструкція, як отримати капітальний 
ремонт своєї багатоповерхівки (goo.gl/
GwL7bb). Тут треба буде вкласти й свої 
гроші — від 25 до 35% від вартості ремонтів 
та матеріалів. Усе інше — з міського бю-
джету. Детально про програму співфінан-
сування за посиланням (goo.gl/4WTgtq)
 Написати проект на «Бюджет громад-
ських ініціатив». На 2018 рік він складає 
7 мільйонів гривень. Тут треба не просто 
викласти ідею, а й довести, що це дійсно 
потрібно та скласти кошторис. Оскільки 
відбір проектів на 2018 рік закінчився, то, 
ймовірно, новий відбір проектів розпо-
чнуть восени. Уся інформація є на сайті 
міськради (goo.gl/XpgDSe)

Як втілити свої ідеї

Àëå ì³êðîðàéîí Âèøåíüêà íå çàê³í÷ó-
ºòüñÿ ò³ëüêè íà ïðîñïåêò³ Êîñìîíàâò³â. 
Ùî ùå âàðòî çì³íèòè òà âçàãàë³, ÿê³ ïðî-
áëåìè º ç áëàãîóñòðîºì ðàéîíó? Ïðî öå 
ìè çàïèòàëè â³ííè÷àí.

Â³ííè÷àíêà Íàòàë³ÿ Îìåëü÷åíêî ââàæàº, 
ùî áóëî á äîáðå çðîáèòè ñõîæèé íà Êîñ-
ìîíàâò³â é ïðîñïåêò Þíîñò³.

— Ó äâîðàõ íà äîðîãàõ ñóö³ëüí³ ÿìè. 
Ñòàðèé àñôàëüò, áàãàòî ñòàðèõ òà àâàð³é-
íèõ äåðåâ. Àëå â êîæíîìó äâîðèêó º äèòÿ÷³ 
ìàéäàí÷èêè. Ãóëÿºìî â íàøîìó ïîäâ³ð'¿, 
íà Êîñìîíàâò³â íå ÷àñòî õîäèìî. Áóëî á 
äîáðå, ùîá çàéíÿëèñÿ Âèøåíñüêèì îçå-
ðîì, áî òàì óçáåðåææÿ çàíåäáàíå. Âíèçó, 
ÿêùî ïðîéòè ïî ïðîñïåêòó Þíîñò³, áóâ 
ôîíòàí. Éîãî çàëèøêè çíàõîäÿòüñÿ á³ëÿ 
«ÀÒÁ». Îñü áóëî á ãàðíî, ùîá ³ ö³ºþ çî-
íîþ çàéíÿëèñÿ, — ñêàçàëà ïàí³ Íàòàë³ÿ.

À æèòåëÿ áóäèíêó íà Þíîñò³, ÿêèé 
ïðåäñòàâèâñÿ Ñåðã³ºì, áåíòåæèòü âåëèêà 
ê³ëüê³ñòü áðîäÿ÷èõ òâàðèí.

— Ì³ñüê³é âëàä³ òðåáà çâåðíóòè óâàãó 
íà âåëèêó ê³ëüê³ñòü áðîäÿ÷èõ ñîáàê òà ê³-
øîê. Ó ïîäâ³ð'¿ áàãàòî áåçõàòí³õ òâàðèí. 
Ö³êàâî, ÷è º ÿê³éñü ïðèòóëîê äëÿ íèõ? 
Ïðîáëåìè â ìî¿é áàãàòîïîâåðõ³âö³ — ãíè-
ë³ òðóáè ó ï³äâàë³, àëå õòî æ ¿õ çðîáèòü? 
Ìåøêàíö³ íå õî÷óòü áðàòèñÿ çà ðåìîí-
òè, — ñêàçàâ Ñåðã³é.

Ïåíñ³îíåðêà Íàä³ÿ Ïåòðóê æèâå íà ïðî-
ñïåêò³ Êîñìîíàâò³â. ² ¿é íå ïîäîáàºòüñÿ 

äîâãîáóä «Êåëüöå».
— ß ç 68-ãî ðîêó æèâó íà Âèøåíüö³, 

á³ëÿ ïðîñïåêòó Êîñìîíàâò³â. Ùå ë³òà÷îê 
ïîñòàâëÿòü ³ áóäå â íàñ íàéêðàùå ì³ñöå 
ó Â³ííèö³. Ò³ëüêè öÿ ñòðàøíà ðó¿íà, ÿêà 
ðàí³øå áóëà ðåñòîðàíîì «Êåëüöå», ñïî-
òâîðþº âèä ïðîñïåêòó. ̄ ¿ òðåáà òåðì³íîâî 
çíåñòè, ùîá çáóäóâàëè òàì ãàðíèé áóäè-
íîê. Ó Â³ííèö³ âñå á³ëüøå ëþäåé, ÿêèì 
òåæ ïîòð³áíî äåñü æèòè. ªäèíå, ùî íå ïî-
äîáàºòüñÿ íà ïðîñïåêò³ — áàãàòî ñì³òòÿ, 
çàáèò³ óðíè, — ñêàçàëà ïåíñ³îíåðêà Íàä³ÿ 
Ïåòðóê.

Â³ííè÷àíêà Îëüãà ðîçêàçàëà, ùî íà Âè-
øåíüö³ ïðîáëåì ç ïðîãóëÿíêîâèìè çîíà-
ìè íåìàº.

— Âè íå â òîé ðàéîí ïðè¿õàëè. ßêùî ³ º 
ïðîáëåìè ç áëàãîóñòðîºì, òî âîíè øâèäêî 
âèð³øóþòüñÿ. Â³êíà ì³íÿþòü, ïîäâ³ð'ÿ ðå-
ìîíòóþòü, ñòàâëÿòü äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè. Ç 
òîãî, ùî ìîæíà áóëî á çì³íèòè — çàíîâî 
ïåðåáóäóâàòè ïàðê Äðóæáè íàðîä³â. Çíåñòè 
òàì âñå òà çðîáèòè íàíîâî. Àëå öå äóæå 
áàãàòî òðåáà ãðîøåé, — ñêàçàëà â³ííè÷àíêà 
Îëüãà, ùî ìåøêàº íà ïðîñïåêò³ Þíîñò³.

Â³ííè÷àíêà Íàòàë³ÿ Áîëõîâñüêà ðîç-
êàçàëà, ùî º ïðîáëåìè â ïîäâ³ð’ÿõ íà-
â³òü ïîðÿä ç³ «ñâ³æåâ³äðåìîíòîâàíèì» 
ïðîñïåêòîì. À êëåíè âñå-òàêè çðóáàþòü 
íà Êîñìîíàâò³â.

— Êîëè áóëà çàáóäîâà ê³íîòåàòðó «Ìèð», 
òî âàíòàæ³âêè ¿çäèëè ÷åðåç ïîäâ³ð'ÿ áóäèí-

êó ¹ 42, ³ òàì òåïåð âåëè÷åçí³ ÿìè. Ïðà-
ö³âíèêè çàêèäàëè ö³ ÿìè àñôàëüòîì, àëå 
íàâåñí³ àñôàëüò «ç³éøîâ» ðàçîì ç³ ñí³ãîì. 
À ó ïîäâ³ð'¿ «Êèòàéñüêî¿ ñò³íè» áóâ ðàí³-
øå ôîíòàí, ÿêèé ÷îìóñü çààñôàëüòóâàëè. 
Ùå º ïðîáëåìà ç êëåíàìè íà ïðîñïåêò³ 
Êîñìîíàâò³â — á³ëÿ Êåëåöüêî¿ ¿õ âñå-òàêè 
çðóáàþòü. Ç 20 êëåí³â òàì 12–15 øòóê àâà-
ð³éí³. Äîáðå áóëî á, ùîá ïîñàäèëè ñàìå 
êëåíè, à íå ñàêóðè, — ñêàçàëà êåð³âíèöÿ 
ïðåñ-êëóáó Íàòàë³ÿ Áîëõîâñüêà, ùî ìåø-
êàº íà ïðîñïåêò³ Êîñìîíàâò³â.

Â³ííè÷àíèí Â³òàë³é Ìåëüíèê, ùî äî-
âãèé ÷àñ ïðîæèâ íà ïðîñïåêò³ Þíîñò³, 
ðîçêàçóº, ùî ïðîáëåìà Âèøåíüêè — 
íå ó â³äñóòíîñò³ ì³ñöü äëÿ ïðîãóëÿíîê. 
À â òîìó, ùî öå âñå çàñòàð³ëå.

— Çàâäÿêè òîìó, ùî ì³êðîðàéîí áó-
äóâàëè êîìïëåêñíî íà ïóñòîìó ïîë³, 
íà Âèøåíüö³ íåìàº äåô³öèòó ì³ñöü äëÿ 
â³äïî÷èíêó. Ïðîòå âîíî âæå âñå ñòàðå. 
Çãàäàéòå õî÷à á, ÿêèì «ïîáèòèì» áóâ 
ïðîñïåêò Êîñìîíàâò³â. Ãðîìàäñüê³ ïðî-
ñòîðè òðåáà îíîâëþâàòè. Ðàíî ÷è ï³çíî 
ä³éäóòü é äî ³íøèõ ì³ñöü â öüîìó ì³êðî-
ðàéîí³. ª é ïðîáëåìí³ ì³ñöÿ — íà âóëèö³ 
Ñòåëüìàõà, òàê çâàíèé «×îðíîáèëü». Òàì 
âçàãàë³ í³÷îãî íåìàº — ò³ëüêè ù³ëüíà çà-
áóäîâà, áàãàòîïîâåðõ³âêè. Ùå ïðîáëåìè 
ïî ðàéîíó — ñòàðèé àñôàëüò ó ïîäâ³ð'ÿõ 
òà â³äñóòí³ñòü äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ ì³ñöü 
äëÿ ïàðêîâîê, — ñêàçàâ Â³òàë³é.

ВІР’Я. ЯК ЗМІНИТЬСЯ ВИШЕНЬКА?

Де потрібні ремонти? Поради мешканців

РЕМОНТИ НА РАЙОНІ 
N ВУЛИЦЯ ВИД РЕМОНТУ ВАРТІСТЬ, 

ГРН ПІДРЯДНИК ТЕРМІН 
ВИКОНАННЯ

1 Юності (Пирогова — 
Первозванного) капремонт дороги 4,303 млн ТОВ «Шляхбуд» Роботи завер-

шені

2 Хмельницьке шосе, 79 благоустрій прибу-
динкової території 202 тис. ТОВ «ШЛЯХБУД» В поточному 

році

3 Хмельницьке шосе, 71 благоустрій прибу-
динкової території 306 тис. ТОВ «ШЛЯХБУД» В поточному 

році

4 Космонавтів, 74 асфальтування 
подвір'я 554 тис. ТОВ «ШЛЯХБУД» В поточному 

році

5 Порика, 39 асфальтування 
подвір'я 1,062 млн ТОВ «ВІНДОР» В поточному 

році

6 600-річчя, 76-80 благоустрій прибу-
динкової території 1,009 млн ТОВ «ВІНДОР» В поточному 

році

7 Первозванного, 2 благоустрій прибу-
динкової території 961 тис. ТОВ «ШЛЯХБУД» В поточному 

році

8 Хмельницьке шосе, 75 капремонт огорожі 117 тис. ТОВ «ЕНЕРГОА-
ГРОІМПЕКС»

В поточному 
році

9 Космонавтів, 41 капремонт контей-
нерного майданчика 286 тис. ФОП Іванішін М.Р. В поточному 

році

10 Стельмаха, 23; 
Ващука, 20а

асфальтування 
подвір'я 817 тис. ТОВ «ШЛЯХБУД» В поточному 

році

11 Юності, 26 асфальтування 
подвір'я 689 тис. ТОВ «ШЛЯХБУД» В поточному 

році

12 Келецька, 66 асфальтування 
подвір'я 850 тис. Підрядника не 

визначили
В поточному 
році

13 Порика, 21 асфальтування 
подвір'я 574 тис. Підрядника не 

визначили
В поточному 
році

14 Порика, 5 капремонт спортив-
ного майданчика 1,490 млн Підрядника не 

визначили
В поточному 
році

15 Келецька (Ратушна — 
600-річчя) Капремонт тротуарів 1,980 млн ФОП «Качано-

вецький П.С.» До 1 вересня

16 Келецька (600-річчя — 
Юності) Капремонт тротуарів 5,096 млн ТОВ «ВІНДОР» До 1 серпня

17 600-річчя (біля будинків 
№20, 28-32, 42) Капремонт парковок 1,133 млн ПП «Велес+» Червень

18 Хмельницьке шосе (в 
районі МКЛ №1) Капремонт парковок 1,860 млн ТОВ «ШЛЯХБУД» Червень-ли-

пень

19 ЗОШ №34, №35
Капремонт освіт-
лення пішохідних 
переходів

558 тис.
ТОВ «Подільський 
будівельний 
інжиніринг»

Протягом 
цього літа

Джерело: Інформаційний запит Вінницька міська рада
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Google I/O – ùîð³÷íà êîíôå-

ðåíö³ÿ, îð³ºíòîâàíà íà ðîçðîáíè-
ê³â, ùî ïðîâîäèòüñÿ êîìïàí³ºþ 
Google äëÿ îáãîâîðåííÿ ðîçâèòêó 
â³äêðèòèõ òåõíîëîã³é ³ ñåðâ³ñ³â 
Google. Íàçâà Google «IO» îçíà-
÷àº «Innovation in the Open» (â³ä-
êðèò³ ³ííîâàö³¿). Êð³ì òîãî, «I» ³ 
«O» íàãàäóþòü äâ³éêîâó ñèñòåìó: 
«1» ³ «0».

Êîíôåðåíö³ÿ Google I/O 2017 
ïðîõîäèëà ç 17 ïî 19 òðàâíÿ â 
Øîðëàéí Àìô³òåàòð³, íåäàëåêî 
â³ä ãîëîâíîãî îô³ñó Google â 
Ìàóíò³í–Â'þ.

– ß ñ³â íà êîëüîðîâèé ãóãë–
áàéê, ìèíóâ visitor centre ç ô³-
ãóðêàìè àäðî³ä³â, ïðî¿õàâ ðîç-
ñèï îô³ñíèõ êîðïóñ³â ³ ïðèáóâ 
äî Àìô³òåàòðó, äå ³ ïðîâîäèâñÿ 
Google I/O, – ðîçïîâiâ Îëåã. 
– Ìåí³ âàæêî îïèñàòè âñþ òå-
ðèòîð³þ ãóãë–êàìïóñà, àëå ÿ 
ìîæó ñêàçàòè, ùî öå íåðåàëüíèé 
ì³êñ ÿñêðàâèõ êîëüîð³â ³ ñòèëþ. 
Google – öå íàñò³ëüêè âåëèêà 
êîðïîðàö³ÿ, ùî êîëè ïî÷èíàºø 
äóìàòè ïðî ìàñøòàáè ¿õ âïëèâó 
íà ³íòåðíåò, ñòàº íå ïî ñîá³. Ñâ³ò, 
â ÿêîìó æèâåìî ìè ³ â ÿêîìó 
æèâóòü âîíè – öå äâà ð³çí³ ñâ³òè.

 
ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ ТА 
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ. Êîíôå-
ðåíö³þ ðîçïî÷àâ ãîëîâà Google, 
Ñóíäàð Ï³÷à¿. Çà éîãî ñëîâàìè, 
ñüîãîäí³ ñåðâ³ñàìè Google êîðèñ-
òóþòüñÿ á³ëüøå îäíîãî ì³ëüÿðäà 
êîðèñòóâà÷³â, à ïðèñòðîÿìè íà 
Android – ïîíàä äâà ì³ëüÿðäè. 
Ó Google Ôîòî ùîäíÿ çàâàí-
òàæóºòüñÿ á³ëüøå 1,2 ì³ëüÿðäà 
ôîòîãðàô³é. Àóäèòîð³ÿ Þòóá 

ЯКІ НОВИНКИ ГОТУЄ 
ДЛЯ НАС GOOGLE?
Цифровий 
світ  У травні 
цього року один 
з провідних 
розробників RIA.
com і тімлідер 
проекту AUTO.RIA 
– Олег Гаврилюк 
– став учасником 
щорічного з'їзду 
розробників, який 
організовує Google 
у Сан–Франциско. 
З перших вуст 
дізнався про 
новинки найбільшої 
IT-компанії свiту

ïåðåãëÿíóëà âæå ïîíàä ì³ëüÿðä 
ãîäèí â³äåî. 

²ç àíîíñîâàíèõ íîâèíîê âàðòî 
âèä³ëèòè òàê³:

– Ãîëîñîâèé ïîì³÷íèê Google 
Assistant ñòàâ äîñòóïíèé äëÿ çà-
âàíòàæåííÿ íà IOS. Ñóäÿ÷è ç 
ïåðøèõ òåñòóâàíü, â³í çäàòíèé 
ñêëàñòè ñåðéîçíó êîíêóðåíö³þ 
Siri â³ä Apple.

– Google îãîëîñèâ ïðî ï³ä-
òðèìêó íîâî¿ ìîâè ïðîãðàìó-
âàííÿ äëÿ Android – Kotlin. Çà 
ïðîãíîçàìè, âîíà ï³äâèùèòü ïðî-
äóêòèâí³ñòü ðîçðîáíèê³â.

– Òàêîæ Google àíîíñóâàâ 
«ïîëåãøåíó» âåðñ³þ ñèñòåìè – 
Android Go. ¯¿ ìîæíà áóäå âñòà-
íîâëþâàòè íà ïðèñòðî¿ ç ìåíø 
í³æ 1 ÃÁ îïåðàòèâíî¿ ïàì'ÿò³. 
Öå äîçâîëèòü îïòèì³çóâàòè ïðî-
äóêòèâí³ñòü, à òàêîæ çìåíøèòè 
ñïîæèâàííÿ òðàô³êó. Ïåðø³ ïðè-
ñòðî¿ â ðàìêàõ íîâî¿ ïðîãðàìè 
íàä³éäóòü ó ïðîäàæ â 2017 ðîö³.

 – Ñâîþ ïîðö³þ íîâèõ ôóíêö³é 
îòðèìàâ ïîïóëÿðíèé ôîòîñåðâ³ñ 
Google Ôîòî. Òåïåð ñèñòåìà çìî-
æå àâòîìàòè÷íî ðîçï³çíàâàòè ëþ-
äåé íà ôîòî. I ÿêùî õòî–íåáóäü 
ç íèõ ïðèñóòí³é ó âàø³é çàïèñí³é 
êíèæö³, ñåðâ³ñ çàïðîïîíóº ïîä³-
ëèòèñÿ çí³ìêîì ç íèìè.

Îñíîâí³ òðåíäè ²Ò ñôåðè, çà 
ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â òà ëåê-
òîð³â, – öå ìàøèííå íàâ÷àííÿ, 
ðîçâèòîê øòó÷íîãî ³íòåëåêòó, 
íåéðîìåðåæ³ òà äîïîâíåíà ðå-
àëüí³ñòü.

Google I/O º íåéìîâ³ðíî ö³-

êàâèì ³âåíòîì íå ëèøå äëÿ ðîç-
ðîáíèê³â, àëå é äëÿ ìàðêåòîëî-
ã³â, ìåíåäæåð³â òà äèçàéíåð³â. À 
Ñàí-Ôðàíöèñêî ïîêàçàâ ñåáå, ÿê 
ì³ñòî, äå ëþäè ç â³ëüíèìè ïîãëÿ-
äàìè â³ä÷óâàþòü ñåáå ìàêñèìàëü-
íî ùàñëèâèìè. Îëåã ñêàçàâ, ùî 
îáîâ'ÿçêîâî ïîâåðíåòüñÿ äî Àìå-
ðèêè, àëå â òîé æå ÷àñ ³ç âïåâ-
íåí³ñòþ êîíñòàòóº, ùî ùàñëèâèé 
æèòè â Óêðà¿í³. Ïðèíàéìí³ ¿æà 
òóò â ðàç³â ñòî ñìà÷í³øà).

– Êðóòî áà÷èòè, ùî Google 
çàéìàºòüñÿ ñåðéîçíèìè ðå÷àìè 
³ ï³äòðèìóº ¿õ âïðîâàäæåííÿ ó 
âñüîìó ñâ³ò³, – êàæå íà çàâåð-
øåííÿ Îëåã. – Òàêå ñêóï÷åííÿ 
³äåé, ³íñàéò³â, íîâèí, ÿê òóò – öå 
âåëèêà ð³äê³ñòü. À ùå ïèøàþñü 
òèì, ùî ìè â RIA.com ï³äòðèìó-
ºìî ö³ òåíäåíö³¿ ³ âïðîâàäæóºìî 
¿õ îäíèìè ³ç ïåðøèõ íà óêðà¿í-
ñüêîìó ²Ò-ðèíêó. ßê ³ çàâæäè, 
RIA.com – öå ë³äåð, öå ñèëüíèé 
ãðàâåöü. Ïðèºìíî áóëî â³äâ³äà-
òè òàêèé ìàñøòàáíèé ³âåíò, äå 
ç³áðàëèñü òàê³ æ ë³äåðè, ÿê ³ ìè, 
àëå ç ð³çíèõ êðà¿í. Õàðèçìàòè÷í³, 
àìá³òí³, ÿêi ïðàãíóòü äî íîâèõ 
òðåíä³â ³ âèñîò.

 
ЩЕ КІЛЬКА ЦІКАВИХ ФАКТІВ 
ПРО GOOGLE I/O-2017. Íà ç'¿çä 
Google I/O ç³áðàëîñÿ 7000 ó÷àñíè-
ê³â, ÿê³ çà 4 äí³ ìàëè ñàìîñò³éíî 
ñêëàñòè ïðîãðàìó ³ç ö³êàâèõ äî-
ïîâ³äåé. Öå áóëî íåïðîñòî – àäæå 
îáèðàòè ïîòð³áíî áóëî ïîì³æ 400 
(!) ñåñ³é. Ó öüîìó ðîö³ 25% â³ä-
â³äóâà÷³â – æ³íêè, ³ îðãàí³çàòîðè 
êàæóòü, ùî öå âåëèêèé ïðîãðåñ. 
Êîæåí ó÷àñíèê, îêð³ì çíàíü ³ 
ã³ãàáàéò³â ö³êàâî¿ ³íôîðìàö³¿, 
îòðèìàâ äîìàøíüîãî ïîì³÷íèêà 
Google Home – «ðîçóìíó» êîëîí-
êó, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ ìîæíà çà-
òåëåôîíóâàòè ³ çàêîíåêòèòè ¿¿ äî 
Smart TV. Îëåã âçÿâ ó÷àñòü â îä-
íîìó ³ç êâåñò³â, òîìó îòðèìàâ ùå 
é êîëåêö³éíó ìîäåëüêó Àíäðî¿äà.

Îñíîâí³ òðåíäè ІÒ 
ñôåðè – ìàøèííå 
íàâ÷àííÿ, ðîçâèòîê 
øòó÷íîãî ³íòåëåêòó 
òà äîïîâíåíà 
ðåàëüí³ñòü

Одна з лекцій на Google I/O
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ЮРІЙ 
ЗАГОРОДНЮК, 
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ 
ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
«ФОНД РОЗВИТКУ 
ВОДООЧИСНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ» 

— Я вам одразу скажу, ваш ди-
ректор Водоканалу бреше, ніхто 
нічого в Буг не кидав 
— вони просто там крадуть і 

в них не працюють коагулянти, 
от і все. Туди ж понабирали зо-
всім лівих людей. Василь Сиско 
(колишній керівник Водокана-
лу) пішов, старі спеціалісти теж 
ідуть. Туди понабирали нових і 
цікаво, коли вони останній раз 
проходили курси підвищення 
кваліфікації. Зараз усе зміню-
ється, технології, методика, 
а на Водоканалі все ще хлором 
«палять» воду.

«Водоканал бреше» 

ОЛЕКСАНДР 
ДЖИГА, АГРАРІЙ, 
ЗАСНОВНИК 
ФЕРМИ «SUNBERRY 
UKRAINE» 

— Скоріш за все 
якісь органічні 

сполуки скидаються в воду, 
тим паче саме так вони і пах-
нуть (дохлою рибою, трупами). 
Цю проблему можна вирішити, 
якщо робити аерацію в місцях 
забору води (принцип роботи 

пристроїв як в акваріумах, для 
насичення води киснем та її 
очищення). Їх ставлять на дно 
річки, вода «бурлить», насичу-
ється киснем, за рахунок цього 
мікроорганізми швидко розмно-
жуються, з’їдають амоній і він 
не попадає у воду. Такі пристрої 
не надто дорогі, але робота їх 
потужних моторів досить сильно 
витрачає електроенергію, крім 
того, потрібно вміти з цими при-
строями працювати.

Як вирішити проблему з поганою водою?

ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ïîíåä³ëîê. Ï’ÿòå 
÷åðâíÿ. Â³ííè-
÷àíè ïî÷àëè áèòè 
íà ñïîëîõ. Ç êðà-

í³â ïî÷àëà òåêòè âîäà, ÿêà ìàëà 
íåïðèºìíèé çàïàõ. Ó Âîäîêàíàë³ 
ðîçâîäèëè ðóêàìè. Åêîëîãè òåæ. 
Óæå âîñüìîãî ÷åðâíÿ ñåñ³ÿ îá-
ëðàäè ðîçïî÷àëàñÿ ç ãîëîâíèì 
ïèòàííÿì — ïðî ñòàí âîäè. ² 
ïî÷àëèñÿ â³äìîâêè.

Äèðåêòîð Âîäîêàíàëó Îëåê-
ñàíäð ×åðíÿòèíñüêèé äîïîâ³-
äàâ äåïóòàòàì, ùî âèíà ëåæèòü 
íà ôåðìåðàõ, ÿê³ âåäóòü ãîñïîäàð-
ñòâî íà ä³ëÿíö³ ì³æ Õì³ëüíèêîì 
³ Â³ííèöåþ. Ï³ñëÿ äîù³â, í³áèòî, 
ç ïîë³â ó Áóã ïîòðàïèëè äîáðèâà. 
Àëå ç ïåðøîãî ïî øîñòå ÷åðâíÿ 
äîù³â âçàãàë³ íå áóëî. Ùîá äî-
âåñòè, ùî âîäà áåçïå÷íà, íà÷àëü-
íèêó Âîäîêàíàëó çàïðîïîíóâàëè 
âèïèòè âîäó ç êðàíà — ùî â³í 
³ çðîáèâ. 

ЗНОВУ ВИКИД І ЗНОВУ СМОРІД. 
Ïðîòÿãîì 10–11 ÷åðâíÿ îáóðåííÿ 
ùîäî â³ííèöüêî¿ âîäè íà÷å ï³øëî 
íà ñïàä. ² òóò ó ìåðåæ³ ç’ÿâèëîñü 
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íîâèé âèêèä 
í³òðàòó àìîí³þ â ðàéîí³ ì³æ 
Õì³ëüíèêîì òà Êàëèí³âêîþ. 
Ïðèïóùåííÿ òàêå: Óëàí³âñüêèé 
ñïèðòçàâîä ñêèíóâ àìîí³éíó ñåë³-
òðó. Òîìó âîäà â êðàíàõ â³ííè÷àí 
çíîâó ïî÷àëà ñìåðä³òè.

Çà ñëîâàìè àãðàð³ÿ Îëåê-
ñàíäðà Äæèãè, í³òðàò àìîí³þ 
(àìîí³éíà ñåë³òðà) âèêîðèñ-
òîâóºòüñÿ íà ñïèðòçàâîäàõ, 

íà ì’ÿñîêîìá³íàòàõ, òàêîæ ÿê 
äîáðèâî íà ôåðìåðñüêèõ ãîñïî-
äàðñòâàõ.

— Àëå íàâðÿä ÷è ôåðìåðè 
ìîæóòü äîçâîëèòè ñîá³ òàêó âå-
ëè÷åçíó äîçó, — êàæå àãðàð³é. — 
Êîëè éäóòü ñèëüí³ äîù³, í³òðàò 
ìîæå çìèâàòèñÿ â ãðóíò òà âîäó, 
àëå â íàñ íå áóëî ñèëüíèõ îïàä³â.

Õòî ñàìå âèñëîâèâ âåðñ³þ ïðî 
âèêèä ñåë³òðè, íà÷àëüíèê îáëàñ-
íî¿ åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿ Þð³é 
Äóáîâèé íå êàæå. 

— Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ñàìà 
ð³÷êà íå ÷èñòèëàñÿ äóæå äàâíî, 
â íàìóë³ çîñåðåäæåíî âæå ñò³ëüêè 
åëåìåíò³â, â òîìó ÷èñë³ âîäîðîñò³, 
ÿê³ öâ³òóòü ³ ðîçìíîæóþòüñÿ, — 
ãîâîðèòü Þð³é Äóáîâèé.

Åêîëîãè â³äáèðàëè ïðîáè âîäè 
8 òà 9 ÷åðâíÿ â ðàéîí³ Ñòðèæàâ-
êè, âèùå ì³ñöÿ âîäîçàáîðó, âèùå 
ñêèäó, â ì³ñö³ ñêèäó, íèæ÷å ñêèäó 
òà â Áîõîíèêàõ — ïîïåðåäí³ ðå-
çóëüòàòè — âîäà â ìåæàõ íîðìè.

— 13 ÷åðâíÿ áåðåìî ïðîáè 
â ðàéîí³ Êàëèí³âêè, àäæå, ÿê 
êàæóòü íà Âîäîêàíàë³, òàì âîäà 
ã³ðøà, ùå â ðàéîí³ Óëàí³âñüêîãî 
ñïèðòîâîãî çàâîäó, — êàæå åêî-
ëîã. — Òàêîæ ïëàíóºìî â³äáèðàòè 
âîäó âçàãàë³ â³ä ìåæ³ îáëàñò³  — 
äî ì³ñöÿ âîäîçàáîðó.

×óòêàìè ïðî âèêèä ñåë³òðè íà-
çèâàº ãîëîâíèé ³íæåíåð Âîäîêà-
íàëó Îëåã Øâåäîâ. À ïðîáëåìó 
ç âîäîþ â³í áà÷èòü ó ñàì³é âîä³.

— Íàø Áóã — â³äñò³éíèê, ç 
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó âîäîþ í³õòî 
ïðàêòè÷íî íå çàéìàâñÿ, ðàí³øå 
â íàñ áóëè çåìñíàðÿäè, ÿê³ ÷èñ-
òèëè ðóñëî, çàðàç æîäíîãî, êð³ì 
òîãî, ùî íà Âîäîêàíàë³ á³ëÿ ì³ñöÿ 

ВОДА ДОСІ СМЕРДИТЬ. ЕКСПЕРТИ 
КАЖУТЬ: «ВОДОКАНАЛ БРЕШЕ» 
Хто винен  Майже два тижні у Вінниці 
з кранів тече смердюча вода, яка має 
хімічний запах. Екологи і Водоканал 
причину забруднення так і не знайшли. 
Лише одні припущення. Останні кілька 
днів вода ніби почала очищуватись, 
як 13 червня знову «запахло» і знову 
припущення… А що кажуть експерти RIA?

â³äáîðó, — êàæå Øâåäîâ. — Ð³÷êà 
íå ìàº ðóõó, ðîçìíîæóþòüñÿ ñè-
íüî-çåëåí³ âîäîðîñò³, ¿ì äîïîìà-
ãàþòü ôîñôàòè (ìèþ÷³ çàñîáè). 
Óñå öâ³òå, ãíèº, à â íàñ ñïîðóäè 
ðîçðàõîâàí³ íà î÷èùåííÿ ÷èñòî¿ 
âîäè — ð³÷êè äðóãî¿ êàòåãîð³¿, 
çàðàç Áóã — ÷åòâåðòî¿ êàòåãîð³¿.

Äî ðå÷³, ãîëîâíèé ³íæåíåð 
êàæå, ùî Âîäîêàíàë õî÷å îòðè-
ìàòè ãðîø³ ó âñåñâ³òíüîãî áàíêó, 
çà ðàõóíîê ÿêèõ ïðàãíå çðîáèòè 
ðåêîíñòðóêö³þ î÷èñíèõ ñïîðóä. À 
çàðàç âîäà Ï³âäåííîãî Áóãó î÷è-
ùàºòüñÿ êîàãóëÿíòàìè (ï³ñîê) òà 
õëîðîì…

ЩО МОГЛО СМЕРДІТИ? 
ТРИ ГІПОТЕЗИ

1. Ó âîäó ä³éñíî ïîòðàïèëè äî-
áðèâà. Æóðíàë³ñòè ïðîäçâîíèëè 
á³ëüøå10 ñ³ë ì³æ Õì³ëüíèêîì ³ 
Â³ííèöåþ, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ ïî-
áëèçó Ï³âäåííîãî Áóãó. Ðàç çà ðà-
çîì ó ñëóõàâö³ ëóíàëî: «Ó íàñ âñå 
äîáðå», «Âîäà íå âîíÿº», «Ðèáà 
íå ïîäîõëà». Àëå ìîæëèâî ëþäè 
ïðîñòî íå ïðèä³ëèëè öüîìó óâàãó 
³ ÿêåñü ï³äïðèºìñòâî àáî ôåð-
ìåðè ä³éñíî ñòàëè âèíóâàòöÿìè 
«ñìåðäþ÷î¿ ³ñòîð³¿». 

2. Íà Âîäîêàíàë³ ñòàëàñÿ æàõ-
ëèâà êàòàñòðîôà, àëå çà ñîâêîâè-
ìè çâè÷êàìè íàì í³÷îãî íå ðîç-
ïîâ³äàþòü?

Ãîëîâíèé ³íæåíåð Âîäîêàíà-
ëó Îëåã Øâåäîâ êàæå, ùî í³ÿêî¿ 
êàòàñòðîôè íå áóëî, õî÷à…

— Áóëà êàòàñòðîôà, êîëè åíåð-
ãåòèêè íà äâ³ ãîäèíè â³äêëþ÷èëè 
ñòàíö³¿ íà Ï’ÿòíè÷àíàõ òà íà Êè-
¿âñüê³é, öå íåíîðìàëüíî â òàêó 
æàðó äëÿ òàêîãî ì³ñòà, òîæ öå 
åíåðãåòèêè íàì çðîáèëè òàêèé 
ïîäàðóíîê, — ñêàçàâ Øâåäîâ.

Ïðàâäà, äèðåêòîð ì³ñüêèõ åëåê-
òðîìåðåæ Â³òàë³é Êîâàëü÷óê äàíó 
³íôîðìàö³þ ñïðîñòóâàâ.

— Ìè çàâæäè ïîïåðåäæàºìî, 
àëå íå â³äêëþ÷àºìî, õî÷ Âî-
äîêàíàë ³ ìàº áîðãè, áëèçüêî 
26 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, — êàæå 
Â³òàë³é Êîâàëü÷óê. — ßêáè íà-
â³òü àâàð³ÿ áóëà ÷è ïðîô³ëàêòèêà, 
çàâæäè ïåðåï³äæèâëþºìî îá’ºêò 
ïðîòÿãîì ãîäèíè.

3. Íà Âîäîêàíàë³ çëàìàëèñü 
î÷èñí³ ñïîðóäè.

Íà÷àëüíèê ëàáîðàòîð³¿ ï³äïðè-
ºìñòâà «Â³ííèöÿâîäîêàíàë» Àë³-
íà Êðàâ÷óê çàçíà÷èëà, ùî âîíè 
êîíòðîëþþòü ÿê³ñòü âîäè ùîäåí-
íî. Âîäó î÷èùàþòü êîàãóëÿíòàìè, 
àëå ç çàïàõîì íå ñïðàâëÿþòüñÿ.

— ª âàð³àíò ã³ïåðõëîðóâàííÿ, 
çàïàõ çíèêíå, àëå ó êðàíàõ áóäå 
âîäà ç äóæå âèñîêèì âì³ñòîì 
õëîðó ³ âñ³ìà ïîá³÷íèìè ïðî-
äóêòàìè õëîðóâàííÿ, — ñêàçàëà 
Àë³íà Êðàâ÷óê.

ПОТРАПИТИ НА ВОДОКАНАЛ — 
ЧЕРЕЗ СБУ? Ùîá ðîçñòàâèòè 
âñ³ êðàïêè íàä «³» æóðíàë³ñòè 
RIA/20minut õîò³ëè íàïðîñè-
òèñÿ íà åêñêóðñ³þ äî ï³äïðè-
ºìñòâà «Â³ííèöÿâîäîêàíàë».
— Ó íàñ — îá’ºêò ï³äâèùåíî¿ 
íåáåçïåêè, — ñêàçàâ äèðåêòîð 
ï³äïðèºìñòâà Îëåêñàíäð ×åð-
íÿòèíñüêèé æóðíàë³ñòó. — Òðå-
áà ñïî÷àòêó îòðèìàòè äîçâ³ë â³ä 
ÑÁÓ. 

Â³äïîâ³äü æóðíàë³ñò³â çäèâó-
âàëà. Ìè çâåðíóëèñÿ äî ÑÁÓ ç 
ïðîõàííÿì ïðîÿñíèòè ñèòóàö³þ 
ç äîçâîëàìè. Ó ïðåñ-ñëóæá³ ÑÁÓ 
çäèâóâàëèñÿ íå ìåíøå.

— Ìè íàäñèëàëè äî Âîäîêà-
íàëó ëèñò. Àëå â³í ëèøå ðåêî-
ìåíäàö³éíèé. Òàì éäåòüñÿ ïðî 
îáìåæåííÿ äîñòóïó ñòîðîíí³õ 
íà îá’ºêòè êðèòè÷íî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè, òîìó ùî ³ñíóþòü ðèçèêè — 
òåðîðèñòè÷íîãî, äèâåðñ³éíîãî 

õàðàêòåðó…  — êàæóòü â ïðåñ-
ñëóæá³. — Íà Âîäîêàíàë³ ìàº áóòè 
(ñêîð³ø çà âñå ³ º) ðîçðîáëåíå 
âëàñíå ïîëîæåííÿ ïðî äîñòóï 
ñòîðîíí³õ îñ³á íà òåðèòîð³þ.

СТВОРЮЮТЬ КОМІСІЮ. Æóðíà-
ë³ñòè RIA/20minut.ua çàòåëåôî-
íóâàëè äî ïðåñ-ñëóæáè îáëðàäè, 
ùîá îòðèìàòè êîìåíòàð â³ä ¿¿ ãî-
ëîâè Àíàòîë³ÿ Îë³éíèêà. Òàì ïî-
â³äîìèëè, ùî íàðàç³ ñòâîðþºòüñÿ 
ðîáî÷à ãðóïà ç ÷èñëà ôàõ³âö³â ³ 
íàóêîâö³â äëÿ âèâ÷åííÿ òà âè-
ð³øåííÿ ïðîáëåì ç â³ííèöüêîþ 
âîäîþ. Ñêëàä êîì³ñ³¿ áóäå çàòâåð-
äæåíèé ÷åðåç 10 äí³â ï³ñëÿ ñåñ³¿ 
(òîáòî 18 ÷åðâíÿ).

Óñ³ åêñïåðòè ³ ôàõ³âö³, ÿê³ ä³é-
ñíî ìîãëè ïðîëèòè ñâ³òëî ³ äî-
ñë³äèòè âîäó… ïîòðàïèëè äî ö³º¿ 
êîì³ñ³¿. ² äîêè íå áóäå ðåçóëüòàò³â 
ïåðåâ³ðêè, æîäíèõ êîìåíòàð³â 
âîíè íàäàâàòè íå ìîæóòü.

Òèì íå ìåíø, æóðíàë³ñòè 
RIA/20minut.ua íàä³ñëàëè çðàç-
êè âîäè äî Êè¿âñüêî¿ ëàáîðàòî-
ð³¿, ùîá ä³çíàòèñÿ, ÷è áåçïå÷íà 
âîíà. Î÷³êóºìî íà ðåçóëüòàòè, 
ïðî ÿê³ îáîâ’ÿçêîâî ä³çíàþòüñÿ 
â³ííè÷àíè.

Æóðíàë³ñòè 
ïðîäçâîíèëè óñ³ 
ñåëà ì³æ Õì³ëüíèêîì 
³ Â³ííèöåþ ïîáëèçó 
Áóãó. Í³äå âîäà 
íå ñìåðäèòü

Олександр Чернятинський. Директора Водоканалу 
на сесії облради примусили випити воду з-під крана
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ВІТАЛІЙ КОРПАЛО, 
АДВОКАТ, 
ЗАХИСНИК 
ПІДСУДНОГО 
СЕРГІЯ ШЕВЧУКА:

— Рішення суду 
законне. Суд пра-

вильно визнав докази сторони 
обвинувачення неналежними та 
недопустимими. Версія потерпіло-
го не знайшла свого підтвердження 
в показах свідків та матеріалах про-

вадження. При цьому докази під 
час досудового слідства збиралися 
поліцією однобічно, з обвинуваль-
ним нахилом, але й при цьому — із 
суттєвими порушеннями. У зв’язку 
з цим такі докази не могли бути 
прийняті судом. Сторона ж захис-
ту надала послідовні та узгоджені 
між собою докази, які підтвердили 
покази обвинуваченого. Це дало 
змогу суду встановити істину та 
виправдати невинну особу.

«Докази збирали з порушеннями»

ÊÐÈÌ²ÍÀË

399839

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

²ç ëàâè ï³äñóä-
íèõ ïðÿìî â îá³-
éìè äðóæèíè òà 

òåù³ âèéøîâ ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³, 
9 ÷åðâíÿ, Ñåðã³é Øåâ÷óê. Éîãî 
ï³âðîêó òðèìàëè çà ãðàòàìè ³ ñó-
äèëè çà çàìàõ íà óáèâñòâî. Çâè-
íóâà÷óâàëè ó òîìó, ùî ³ç âîãíå-
ïàëüíî¿ çáðî¿ âèñòð³ëÿâ îáîéìó 
â ìîãèë³â÷àíèíà Îëåêñàíäðà Êî-
ëîì³éöÿ. Íå óáèâ ò³ëüêè òîìó, 
ùî çàê³í÷èëèñÿ íàáî¿.

Âèïðàâäàëè îäðóæåíîãî 
íà ïàä÷åðö³ ìåðà Ìîãèë³â-Ïî-
ä³ëüñüêîãî á³çíåñìåíà ³ äåïóòàòà 
Ñåðã³ÿ Øåâ÷óêà, áî âèíè íå äî-
âåëè. ×åðåç ëÿïè ñë³äñòâà ðîç-
âàëèëîñÿ îáâèíóâà÷åííÿ Ñåðã³ÿ 

Øåâ÷óêà. Óìèñí³ ö³ ïîìèëêè é 
íåäîïðàöþâàííÿ ÷è âèïàäêîâ³, 
ëèøàºòüñÿ çäîãàäóâàòèñÿ.

— Ðîáèëîñÿ âñå ³ç ñàìîãî 
ïî÷àòêó, ùîá ðîçâàëèòè ñïðà-
âó, — ãîâîðèòü òåùà Îëåêñàí-
äðà Êîëîì³éöÿ, ÿêà ïèñàëà çà-
ÿâó â ïîë³ö³þ, øóêàëà ñâ³äê³â, 
ÿê³ á ï³äòâåðäèëè çëî÷èí çÿòÿ 
ìåðà, òà âèêëèêàëà â ðàéöåíòð 
òåëåáà÷åííÿ, àáè íàäàòè ³ñòîð³¿ 
ðîçãîëîñó. — Àëå ìè é ïîäóìàòè 
íå ìîãëè, ùî éîìó óçàãàë³ í³÷î-
ãî íå äàäóòü. ß íàâ³òü íå îäðàçó 
çðîçóì³ëà, ùî ñóä íå ïðèéìàº 
æîäíîãî äîêàçó…

À Ñåðã³é Øåâ÷óê çðîçóì³â. Â³í 
ïåðåõðåñòèâñÿ, ùîéíî ãîëîâóþ÷à 
Êóðáàòîâà (â êîëåã³¿ òàêîæ ïðà-
öþâàëè ñóää³ Àí ³ Ôåä÷èøèí) 
ïî÷àëà ÷èòàòè ïðî íåíàëåæí³ñòü 

ВІДПУСТИЛИ 
ДОДОМУ «ШЕФА» 
Вини не довели  Звинуваченням 
без доказів назвали справу 
могилів-подільського підприємця, 
депутата й «правої руки» тамтешнього 
мера Петра Бровка вінницькі служителі 
Феміди. Колегія суддів, якій напередодні 
прокурор заявляв відвід, розбила 
обвинувачення на друзки — і Сергій 
Шевчук після шести місяців за гратами 
щасливим поїхав додому. До апеляції

äîêàç³â. Äàë³ «Øåô» òðèìàâñÿ 
çà õðåñòèê, ÿêèé ìàâ ï³ä ôóò-
áîëêîþ «Àdidas», äîïîêè ïðîçâó-
÷àëî, ùî éîãî âèïðàâäîâóþòü ³ 
â³äïóñêàþòü ç-ï³ä âàðòè.

— ß äóìàëà, ùî áóäå ñòðîê, — 
ïðèçíàëàñÿ éîãî äðóæèíà Õðèñ-
òèíà. — Ãîòóâàëàñÿ äî ã³ðøîãî, 
à çàðàç — ùàñëèâà.

Îñêàðæóâàòè âèðîê âæå ãîòó-
þòüñÿ àäâîêàò ïîòåðï³ëîãî ³ ïðî-
êóðîð, ÿê³ ïðîñèëè äëÿ Ñåðã³ÿ 
Øåâ÷óêà 10 ðîê³â òþðìè. Ùîá 
ïîÿñíèòè, ÿê òàê ñòàëîñÿ, ùî îá-
âèíóâà÷åííÿ ðîçâàëèëîñÿ ó ñóä³, 
â÷îðà, 13 ÷åðâíÿ, â ïðîêóðàòóð³ 
îáëàñò³ ç³áðàëè áðèô³íã. íàçâàëè 
ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ 
óïåðåäæåíèì äî ñòîðîíè çâèíó-
âà÷åííÿ.

— ×îìóñü çà ê³ëüêà äí³â äî 
âèðîêó ³íòåíñèâí³ñòü ñóäîâîãî 
ðîçãëÿäó ñòàëà äóæå ïðèñêîðå-
íà, — ñêàçàâ íà÷àëüíèê â³ää³ëó 
ïðîêóðàòóðè îáëàñò³ Ñåðã³é Ãó-
ïÿê. — Çà äâà äí³ â³äáóëèñÿ äî-
ñë³äæåííÿ âñ³õ äîêàç³â, ïðîâåëè 
äåáàòè äóæå øâèäêî ³ øâèäêî 
âèíåñëè ð³øåííÿ… Ó êîëåã³¿ 
Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó áóëà 
ÿâíî óïåðåäæåíà ïîçèö³ÿ äî ñòî-
ðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Öå çðîçóì³â 
ïðîöåñóàëüíèé êåð³âíèê. Â³í áà-
ãàòî çàÿâëÿâ êëîïîòàíü, ÿê³ áóëè 
íàïðàâëåí³ íà óñóíåííÿ ñóìí³â-
íèõ ìîìåíò³â. À â ñóäó ñóìí³âè 
áóëè, ìè öå áà÷èìî â ñóäîâîìó 
ð³øåíí³. Ò³ëüêè âñ³ ö³ ñóìí³âè 
â³í ïîêëàâ ó îäíó ñòîðîíó.

Сергій Шевчук Сергій Шевчук 
в обіймах в обіймах 

дружини та дружини та 
тещі. Після суду тещі. Після суду 

звільнений звільнений 
сказав, що сказав, що 

звинувачення звинувачення 
у замаху на у замаху на 

вбивство було вбивство було 
наклепомнаклепом

ОЛЕНА ГРАБІК, 
АДВОКАТ, 
ПРЕДСТАВНИК 
ПОТЕРПІЛОГО 
ОЛЕКСАНДРА 
КОЛОМІЙЦЯ:

— Будемо пода-
вати апеляційну скаргу. Вважаємо 
вирок, м’яко кажучи, сумнівним. 
Дивно, коли суд визнає всі докази 
обвинувачення недопустимими, 
посилаючись на формальні підста-

ви. На стадії досудового слідства, 
коли розглядалося слідчим суддею 
питання обрання запобіжного за-
ходу Шевчуку, вказані докази були 
допустимі, а під час винесення ви-
року — вже не допустимі. Цей ви-
рок — приклад того, що не дарма 
судова гілка влади сьогодні викли-
кає у народу найбільшу недовіру. 
Судді на біле сказали чорне, пере-
крутили покази свідків і відпустили 
людину з кримінальним минулим.

«Не дарма люди суду не довіряють» 
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РОМАН МОЧАРНИЙ, 
КЕРІВНИК ГО «ФОНД 
ГРОМАДИ «БАРІ»:

— Приклад во-
лонтера з Амери-
ки засвідчує, що 
не обов’язково 

чекати, поки влада займеться 
проблемою роздільного зби-
рання побутових відходів. Можна 
цю справу починати самотужки 

активістам. Якщо подати проект 
на грант, тоді можна поширювати 
її за отримані кошти. Це краще, 
аніж висловлювати невдово-
лення. Ми теж мало вірили, що 
у нас щось вдасться. Але крига 
скресла. Долучилися підприємці. 
Сподіваюся, що так само зробить 
влада і забезпечить жителів ба-
гатоповерхових будинків та при-
ватного сектору контейнерами.

Не треба сподіватися на владу 

У переважній більшості райцен-
трів області у влади не доходять 
руки до роздільного збирання 
відходів. По це журналісту роз-
повіли жителі у Теплику, Тиврові, 
Літині, Липовці. У Теплику наго-
лошували, що хотіли б окремо 
відділяти хоча б пластик, але 
нема для цього контейнерів. 
У Липовці роздільно можна ви-
кинути відходи біля стадіону. По-
зитивний досвід мають в Іллін-
цях. Там з осені 2016-го сортують 

і пресують відходи із пластику. 
Кошти на спеціальний прес та 
30 контейнерів виділили з місь-
кого бюджету. Пластикові блоки 
комунальники продають спеціа-
лізованим підприємствам, а ви-
ручені кошти надходять у міський 
бюджет. На даний момент мерія 
Іллінців встановила кілька кон-
тейнерів для роздільного збору 
сміття також у навколишніх селах. 
Планують спорудити сміттєпере-
робне підприємство.

Де ще сортують відходи?

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ñëîâà «Öå òàê 
ëåãêî — âèêèíóòè 
ïëàñòèêîâó ïëÿø-

êó ó ñïåö³àëüíèé êîíòåéíåð!» 
25-ð³÷íèé âîëîíòåð ³ç ÑØÀ Äåéí 
Ñò³âñ îáðàâ äåâ³çîì ïðîåêòó.

— Áàãàòî ïëàñòèêó, öå ÷óäî-
âî! — ñêàçàâ ó ðîçìîâ³ ç æóðíà-
ë³ñòîì RIA Äåéí. — ßêùî ïëàñ-
òèê — ó êîíòåéíåð³.

Çâ³äêè â³í âçÿâñÿ, öåé «ì³ñòåð 
÷èñòîòè»? Òàê äåõòî íàçèâàº àìå-
ðèêàíöÿ ó ìàëåíüêîìó ì³ñòå÷êó. 
Äëÿ ÷îãî éîìó çà òèñÿ÷³ ê³ëîìå-
òð³â â³ä ð³äíîãî äîìó âèòðà÷àòè 
÷àñ íà òàêó äð³áíèöþ, ÷è ïàê, 
äóðíèöþ — çáèðàííÿ ïëÿøîê?! 
Õ³áà áåç íüîãî í³õòî öüîãî íå ðî-
áèâ ó Áàð³? À é ñïðàâä³ — íå ðî-
áèâ. Êîëè Äåéí ïðè¿õàâ ó ì³ñòî, 
îäðàçó çâåðíóâ íà öå óâàãó — 
ïëÿøêè é ïàêåòè ï³ä íîãàìè, 
ïàï³ð ïî âóëèöÿõ ðîçâ³âàº â³òåð. 
Òàêà ñèòóàö³ÿ íàøòîâõíóëà éîãî 
íà íàïèñàííÿ ïðîåêòó ³ç î÷èùåí-
íÿ ì³ñòà â³ä ïëàñòèêó ³ ïàïåðó.

— ßêáè íå Ðîìàí, ÿ á ñàì 
öüîãî íå çðîáèâ, — êàæå àìåðè-
êàíåöü. — Â³í ìåíå ï³äòðèìàâ ³ 
ïðîäîâæóº öå ðîáèòè.

Ðîìàí Ìî÷àðíèé, ÿêèé òðîõè 
ñòàðøèé çà ãîñòÿ ç-çà îêåàíó, äî-
áðå çíàíà ó ì³ñò³ ëþäèíà. Î÷îëþº 
ÃÎ «Ôîíä ãðîìàäè «Áàð³»: «ßêáè 
Äåéí íå âèâ÷èâ óêðà¿íñüêó, éîìó 
íàâ³òü ÿ á íå äîïîì³ã…» 

ДО СЕБЕ НЕ ЗАПРОШУЮ, БО 
В МЕНЕ БЕЗЛАД. Äåéí — âî-
ëîíòåð àìåðèêàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 
Êîðïóñ Ìèðó. Êàæå, êîëè ïî-
íàä ð³ê òîìó ïðèáóâ â Óêðà¿íó 
(ïåðøèé ðàç ó æèòò³), çíàâ ò³ëü-

êè ï’ÿòü ÷è ø³ñòü ñë³â: «Äÿêóþ» 
«Ïðîøó», «Äîáðîãî äíÿ», «Õî÷ó 
¿ñòè». Ïåðø³ òðè ì³ñÿö³ âîëîíòå-
ð³â íàâ÷àþòü ë³òåðàòóðíî¿ ìîâè 
íà ñïåö³àëüíèõ êóðñàõ. Òàêèé 
öåíòð çíàõîäèòüñÿ ó ×åðí³ã³â-
ñüê³é îáëàñò³. Àëå ïðîæèâàòè 
â öåé ÷àñ âîíè ìàþòü â óêðà¿í-
ñüêèõ ðîäèíàõ. Äåéíà ðîçì³ñòèëè 
â ñåë³ ó õàò³ îäèíîêî¿ ñòàðåíüêî¿ 
áàáóñ³.

— Î! — åìîö³éíî çãàäóº 
â³í. — Öå áóëà íàéêðàùà øêî-
ëà. Íå ò³ëüêè ÿ áàãàòî ÷îãî ä³-
çíàâñÿ, à é áàáöÿ âèâ÷èëà àí-
ãë³éñüê³ ñëîâå÷êà. Âèâ÷èòè íîâ³ 
ñëîâà äîïîìàãàëè ¿¿ ñóñ³äè. Ó âàñ 
áàãàòî ãàðíèõ ëþäåé, ÿê³ ãîòîâ³ 
äîïîìàãàòè. Âîíè ï³äêàçóâàëè, 
ðàäèëè, ÿ ñëóõàâ, çàïàì’ÿòîâóâàâ.

Äåéí íàäçâè÷àéíî ïîçèòèâíèé 
õëîïåöü. ×îðíå êó÷åðÿâå âîëîññÿ, 
íåâåëèê³ âóñèêè — éîãî ëåãêî 
ñïðèéìàºø çà òèïîâîãî óêðà¿í-
öÿ. Ùå á³ëüøå çäèâóâàâ çíàííÿì 
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Ðîçìîâëÿº íåþ 
áåç àêöåíòó.

— Äåéí íåâèáàãëèâà, ñêðîìíà 
ëþäèíà, — ãîâîðèòü ïðî àìåðè-
êàíöÿ Ðîìàí Ìî÷àðíèé. — 
Íå íàð³êàº íà ïîãàí³ äîðîãè ÷è 
íå äóæå êîìôîðòíèé òðàíñïîðò 
³ ò. ä. Á³ëüøå çâåðòàº óâàãó íà ïî-
çèòèâ. Éîìó ïîäîáàºòüñÿ äîáðî-
çè÷ëèâ³ñòü óêðà¿íö³â. Íàïðèêëàä, 
íà ðèíêó ç íèì çàâæäè îõî÷å 

«БАГАТО ПЛАСТИКУ — ЦЕ ЧУДОВО! 
ЯКЩО ВІН У КОНТЕЙНЕРІ» 
Помічник  Поки з Америки не приїхав 
«містер чистоти», у Барі не збирали 
пластикові пляшки. Як тільки волонтер 
організував цю справу, у нього з’явилися 
конкуренти. Він ще створює готель 
для собак. Чи можна без американців 
збирати пластик у містечках і селах?

Дейн Стівс сортує пляшки під музику. Інколи сам, інколи з активістами

ñï³ëêóþòüñÿ áàáóñ³-òîðãîâö³. 
Â³í òàì íàäîâãî çàâèñàº. Ìî-
ëîäü çàïðîøóº ó í³÷íèé êëóá. 
Ãðàº ó òåí³ñ. ¯æó çäåá³ëüøîãî 
ãîòóº ñàìîñò³éíî.

— Äî ñåáå íå çàïðîøóþ, âè-
áà÷àéòå, — êàæå Äåéí. — Áî 
ó ìåíå âäîìà áåçëàä. ßê³ ñòðàâè 
ñìàêóþòü? Î! Çâè÷àéíî áîðù ³ 
âàðåíèêè. ß âì³þ ãîòóâàòè.

ПЛЯШКИ СОРТУЮТЬ ПІД МУ-
ЗИКУ. Ïåðøèé êîíòåéíåð Ðîìàí 
Ìî÷àðíèé ïðèäáàâ çà âëàñí³ êî-
øòè. Çàïëàòèâ 2,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. 
Éîãî âñòàíîâèëè á³ëÿ ðèíêó. Ï³ñ-
ëÿ òîãî, ÿê ïðîåêò Äåéíà ñõâàëè-
ëè ó Êîðïóñ³ Ìèðó, íà âèä³ëåí³ 
ãðîø³ êóïèëè ùå äâà êîíòåéíåðè. 
Ñàìîòóæêè ôàðáóâàëè. Äåéí ïî-
êàçóº ðóêè, äå íà ïàëüöÿõ á³ëÿ 
í³ãò³â í³ÿê íå âäàºòüñÿ âèìèòè 
ôàðáó. Êîëè ó ì³ñò³ ä³çíàëèñÿ ïðî 
äîáðó ñïðàâó, ó Äåéíà é Ðîìàíà 
ç’ÿâèëèñÿ äîáðîâ³ëüí³ ïîì³÷íè-
êè. Õëîïö³ áåçêîøòîâíî äîïî-
ìîãëè çâàðèòè ç ìåòàëó ùå äâà 
êîíòåéíåðè. Âîíè ñòîÿòü á³ëÿ 
øê³ë, à íåâäîâç³ ùå îäèí áóäå 
íà àâòîâîêçàë³. Óæå äîìîâèëèñÿ 
ïðî öå ç äèðåêòîðîì ñòàíö³¿.

Ó øêîëàõ ç’ÿâèëèñÿ êàðòîíí³ 
êîðîáêè äëÿ ïàïåðó.

— ß õâèëþâàâñÿ, ùî ðåçóëüòà-
òó íå áóäå, — êàæå Äåéí. — Àëå 
ïîìèëèâñÿ. Êîíòåéíåðè çàïî-
âíþþòüñÿ. Ó ì³ñò³ ñòàº ÷èñò³øå. 
Âàæëèâî, ùîá ëþäè íå ñì³òèëè. 
Òàêîþ º ìåòà ïðîåêòó.

Ì³ñüêðàäà íàäàëà âîëîíòåðàì 
ïðèì³ùåííÿ ó òèì÷àñîâå êî-
ðèñòóâàííÿ, äå âîíè ñêëàäàþòü 
ç³áðàíèé ïëàñòèê. Òàì ïëÿøêè 
ñîðòóþòü çà êîëüîðîì. Êàæóòü, 
îäíîêîë³ðí³ ïðîäàþòüñÿ êðàùå 
³ ïëàòÿòü çà íèõ äîðîæ÷å. Äóìà-

Äåéí, êîëè ïðè¿õàâ 
â Óêðà¿íó, çíàâ 
óêðà¿íñüêîþ ëèøå 
ï'ÿòü ÷è ø³ñòü ñë³â. 
Çàðàç ðîçìîâëÿº 
áåç àêöåíòó

þòü, ÿê îðãàí³çóâàòè ìèòòÿ ïî-
ñóäó ç-ï³ä ìîëîêà, îë³¿. ²íêîëè 
¿ì òàêîæ äîïîìàãàþòü ó öüîìó 
âîëîíòåðè. Ï³ä ÷àñ ðîáîòè â³ä-
áóâàþòüñÿ åêñïðîìò-óðîêè ç âè-
â÷åííÿ ìîâè. Ðîìàí Ìî÷àðíèé é 
²ãîð Õàëàáóäà â³ëüíî ñï³ëêóþòüñÿ 
ç Äåéíîì àíãë³éñüêîþ, â³í ä³-
çíàºòüñÿ íîâ³ óêðà¿íñüê³ ñëîâà. 
Ó îäíîìó ç ñ³ë á³ëÿ Áàðó ãðîìà-
äà ìàº ïðåñ. Äîìîâëÿþòüñÿ, ùîá 
âèêîðèñòîâóâàòè éîãî äëÿ ïðå-
ñóâàííÿ ïëàñòèêó. Ãîòîâ³ áëîêè 
ïðîäàâàòèìóòü ï³äïðèºìñòâàì, 
ÿê³ çàéìàþòüñÿ çàãîò³âëåþ ïëàñ-
òèêó ó Â³ííèö³.

А ЦЕ КОНТЕЙНЕР НЕ НАШ. 
ßêèì æå áóëî çäèâóâàííÿ ó âî-
ëîíòåð³â, êîëè âîíè ïîáà÷èëè 
ó ì³ñò³ ÷óæèé êîíòåéíåð. Çãî-
äîì ç’ÿñóâàëè, ùî òàêîþ ñàìî 
ñïðàâîþ âèð³øèâ çàéìàòèñÿ 
îäèí ç ì³ñöåâèõ ï³äïðèºìö³â. 
Äåéí ò³ëüêè ðàä³º ç òîãî. Êàæå, 
¿ì êîíêóðåíö³¿ í³÷îãî áîÿòèñÿ, 
áî ó íèõ ïðîåêò ñîö³àëüíèé. 
Âåëèêèõ ãðîøåé íå çàðîáëÿòü. 
Ãîëîâíå — ó ì³ñò³ ñòàíå ÷èñò³øå.

Ó ïëàíàõ âîëîíòåð³â — âñòàíî-
âèòè êîíòåéíåðè á³ëÿ æèòëîâèõ 
áóäèíê³â. Àëå òîä³ äîâåäåòüñÿ çà-
ëó÷àòè íà äîïîìîãó ì³ñüêó âëà-
äó, áî òðàíñïîðòó äëÿ âèâåçåííÿ 
ïëàñòèêó ó âîëîíòåð³â íåìà.

ПЕРШИЙ ГОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК. 
Àìåðèêàíåöü äîëó÷èâñÿ äî ùå 
îäíîãî ïðîåêòó — ñòâîðåííÿ 
ãîòåëþ äëÿ ñîáàê. Ùîïðàâäà, 
äåê³ëüêà ðàç³â íàãîëîøóº, ùî 
öå íå éîãî îñîáèñòà ñïðàâà, 
à ñï³ëüíà.

— Äåéí íå ç òèõ, õòî ïðèïèñóº 
ñîá³ ÷óæ³ çàñëóãè, — êàæå Ðîìàí 
Ìî÷àðíèé. — Ñòâîðåííÿ ãîòåëþ, 
öå ³í³ö³àòèâà ì³ñüêðàäè ³ ì³ñöå-
âèõ âîëîíòåð³â. Ó ì³ñò³ â ëþäåé 
íåìàëî ñîáàê. Êîëè âèíèêàº 
íåîáõ³äí³ñòü âè¿õàòè íà äåÿêèé 
÷àñ, ïî÷èíàþòü øóêàòè, õòî á 
äîãëÿíóâ çà òâàðèíîþ. Ãîòåëü 
âèðó÷àòèìå òàêèõ.

Ïîêè ùî ðîçïî÷àëè ç ïðè-
òóëêó. Â³äðåìîíòóâàëè çàêèíóòå 
ïðèì³ùåííÿ ôåðìè çà ì³ñòîì. 
Îáëàäíàëè âîëüºðè. Âåòåðèíàðè 
ñòåðèë³çóþòü ñîáàê.
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За планом міністра культури, 
бібліотеки мають стати багато-
функціональними закладами. Які 
матимуть:
Громадський простір з вільним 
доступом у мережу. Тут можна 
буде спілкуватися з родичами 
по «скайпу», влаштовувати зу-
стрічі. Може заснувати бібліотеч-
ний «коворкінг».
Бібліотечні «дитсадки», в яких мож-
на буде залишити дитину на біблі-
отекаря. За словами Нищука, ді-

тей в бібліотеці будуть розважати 
не тільки книгами, але й гаджетами.
Освітній центр з широким вико-
ристанням новітніх технологій. 
Нове обладнання та ще раз га-
джети для розваг та освіти.
Нагадаємо, що раніше блогер 
Віктор Перлов пропонував пе-
ренести музей марки в будівлю 
колишньої пошти на вулиці Пет-
люри. Таким чином поєднавши 
історичну будівлю з унікальним 
музеєм (goo.gl/HfMzMY).

Культурні заклади мають змінитися

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ç ïî÷àòêó òðàâ-
íÿ òðèâàº êîí-

ôë³êò ùîäî ïåðåñåëåííÿ á³áë³-
îòåêè ³ìåí³ Ôðàíêà, ÿêà çíà-
õîäèòüñÿ íà âóëèö³ Ñîáîðí³é, 
26. Ï³ñëÿ 31 ëèïíÿ çàêëàä ìàº 
â³ääàòè ïîëîâèíó ñâî¿õ ïðèì³-
ùåíü. Çâ³ëüíåí³ 300 êâàäðàò³â 
â³ääàäóòü íà ðîçøèðåííÿ Ìóçåþ 
óêðà¿íñüêî¿ ìàðêè ³ìåí³ ßêîâà 
Áàëàáàíà, ÿêèé º ºäèíèì íà âñþ 
Óêðà¿íó (goo.gl/d0jieg).

ПОШУК ТРИВАЄ. Ó ñåðåäèí³ 
òðàâíÿ ç³áðàëè äåïóòàòñüêó êî-
ì³ñ³þ â îáëðàä³, ùîá îáãîâîðèòè 
äîëþ á³áë³îòåêè. Àëå íîâîãî ïðè-
ì³ùåííÿ äëÿ çàêëàäó ùå íå çíà-
éøëè. Æóðíàë³ñò ïîäçâîíèâ 
7 ÷åðâíÿ çàñòóïíèö³ íà÷àëüíèêà 
îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè òà 
ìèñòåöòâ Âàëåíòèí³ Òðîÿí, ùîá 
ä³çíàòèñÿ, ÷è º ïðîãðåñ â ïîøóêó 
ïðèì³ùåííÿ?

— Çàðàç á³áë³îòåêàð³ ïðàöþþòü 
ó øòàòíîìó ðåæèì³. Ó îáëàñíîìó 
óïðàâë³íí³ ñï³ëüíî¿ êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ ï³äøóêóþòü îïòè-
ìàëüíå ïðèì³ùåííÿ. ² öå òðè-

âàëèé ïðîöåñ, — ñêàçàëà Òðîÿí.
Óñå æ á³áë³îòåêàð³ ñïîä³âàþòü-

ñÿ, ùî ¿õ çàëèøàòü íà ñòàðîìó 
ì³ñö³.

— Ó â³äïîâ³ä³ ì³ñüêâèêîíêîì 
ùå ðàç íàïèñàâ — òàì áóäå ìóçåé 
ìàðêè ³ìåí³ Áàëàáàíà. Öå âîíè 
ïðèñëàëè íå ò³ëüêè íàì, àëå é 
îáëàñíîìó óïðàâë³ííþ êóëüòóðè 
òà ê³ëüêîì íàðäåïàì, ùî çâåðòà-
ëèñÿ, — ñêàçàëà çàñòóïíèöÿ äè-
ðåêòîðà äèòÿ÷î¿ á³áë³îòåêè ²ðèíà 
Ðóäêîâñüêà. — Æàõàº ùå é òå, ùî 
íàì äîñ³ íå êàæóòü — êóäè æ ïå-
ðå¿æäæàòè. ßê áè «íå çàñóíóëè» 
êóäèñü íà îêîëèöþ.

Ïèòàºìî, à ÷è ðåàëüíî ïåðå-
âåçòè ïîëîâèíó ôîíäó îáëàñíî¿ 
á³áë³îòåêè?

— Òåðì³í îðåíäè ñïëèâàº 
31 ëèïíÿ. Òîáòî çàëèøèëîñÿ 
ìåíøå äâîõ ì³ñÿö³â íà ïåðå¿çä. 
À ùîá ïåðåâåçòè òàêó ê³ëüê³ñòü 
êíèã, íàì òðåáà 4–5 ì³ñÿö³â. Òà 
ùå á³ëüøå ÷àñó òðåáà, ùîá ïåðå-
âåçòè âñþ á³áë³îòåêó! — â³äïî-
â³äàº Ðóäêîâñüêà.

НЕ ДАМО СКРИВДИТИ. Ï³ä ÷àñ 
ïðîâåäåííÿ îïåðíîãî ôåñòèâàëþ 
â Òóëü÷èí³ æóðíàë³ñò ïîñï³ëêó-
âàâñÿ ç ì³í³ñòðîì êóëüòóðè ªâ-
ãåíîì Íèùóêîì.

МІНКУЛЬТ ЗАХИЩАТИМЕ «ФРАНКА»
Не чіпайте  Дитячу бібліотеку імені 
Франка «виселяють» з Соборної. Мерія 
передає приміщення закладу Музею 
марки. Проти цього бібліотекарі, громада 
міста та міністр культури Євген Нищук, що 
дав коментар по цій історії

— Ìåí³ òðîõè ðîçïîâ³äàëè ïðî 
öþ ñèòóàö³þ. Íà æàëü, òàêèé âè-
ïàäîê íå º âèíÿòêîâèì. Íàïðè-
êëàä, ñõîæà ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ ç 
Á³ëîöåðê³âñüêèì òåàòðîì, ÿêèé 
õî÷óòü ïåðåäàòè «ç ðóê â ðóêè». 
Î÷åâèäíî, ìè ìàºìî âïëèíóòè 
íà öåé òà ³íø³ âèïàäêè, — ñêàçàâ 
ì³í³ñòð êóëüòóðè Íèùóê.

Çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà, çàðàç ê³ëü-
êà ïðîô³ëüíèõ â³ää³ë³â ãîòóþòü 
çì³íè äî çàêîíó ïðî êóëüòóðó. 
ßêùî êîðîòêî, òî çàâäÿêè öèì 
çì³íàì êóëüòóðí³ çàêëàäè îòðè-
ìàþòü çàõèñò â³ä äåðæàâè. Ì³ñü-
êà òà îáëàñíà âëàäà íå çìîæóòü 
òàê ïðîñòî ðîçïîðÿäæàòèñÿ öèìè 
îá’ºêòàìè.

— Çàðàç ³ñòîðè÷í³ ïàì'ÿòêè, 
îá'ºêòè êóëüòóðè çíàõîäÿòüñÿ 
â êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³. Öå º 
íàñë³äêîì äåöåíòðàë³çàö³¿, ³ ìè, 
ÿê öåíòðàëüíèé îðãàí, âòðàòèëè 
ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà æèòòÿ 
öèõ óñòàíîâ. Íàïðèêëàä, êîëè 
çíèêàº á³áë³îòåêà ³ â îáëàñò³ 
êàæóòü, ùî «öå ¿õ ñïðàâà», áî 
âîíè âèòðà÷àþòü íà çàêëàä ãðî-
ø³, — ðîçêàçóº Íèùóê. — Àëå öå 
ïèòàííÿ íå ò³ëüêè êåð³âíèêà îá-
ëàñò³ ÷è ì³ñòà. Öå º ïîðóøåííÿ, 
çðåøòîþ, çàêîíó ïðî êóëüòóðó. 
Êîæåí ïî÷íå ñòàâèòè íà ì³ñöÿ 
çàêëàä³â êóëüòóðè òå, ùî ïîäîáà-
ºòüñÿ, ³ öå ðóéíàö³ÿ êóëüòóðíîãî 
íàäáàííÿ. Ì³í³ñòåðñòâî ìàòèìå 
æîðñòê³øó ïîçèö³þ, í³æ çàðàç.

Бібліотека Франка та Музей марки поки що мирно 
уживаються в одній будівлі. Але до 31 липня бібліотекарі мають 
звільнити половину своєї площі та, ймовірно, заберуть вивіску

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ФОТО 
НА 20MINUT.UA
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ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, RIA, 
(096)3145155 

Çàïèòàííÿ, ÿêå 
íàéá³ëüøå ö³êàâèëî 

ïîíàä 15 òèñÿ÷ ãëÿäà÷³â, ùî 4-5 
÷åðâíÿ â³äâ³äàëè ïåðøèé â Óêðà¿-
í³ Ì³æíàðîäíèé îïåðíèé open air 
ôåñòèâàëü ó Òóëü÷èí³: «×è áóäå 
ïðîäîâæåííÿ?» — òåïåð îô³ö³é-
íî ï³äòâåðäæåíå. OPERAFEST 
TULCHYN-2018 áóäå! À ùîá íà-
ñòóïíèé îïåðíèé ôåñòèâàëü ïåðå-
âåðøèâ ïåðøèé, ðîáîòà íàä éîãî 
ï³äãîòîâêîþ âæå ðîçïî÷àëàñÿ.

ГРОШІ ВИДІЛИЛИ. РЕКОНСТРУК-
ЦІЮ РОЗПОЧАЛИ. Óñï³õ, ç ÿêèì 
ïðîéøîâ ïåðøèé OPERAFEST 
TULCHYN, âæå çàðàç ïî÷àâ äà-
âàòè ïëîäè. 

Óí³êàëüíà ôîðìóëà: ï³ä â³ä-
êðèòèì íåáîì ó ôàíòàñòè÷í³é 
ïàëàöîâ³é àòìîñôåð³ áåçêîøòîâ-
íî ïîêàçàòè øèðîêèì ìàñàì òå, 
ùî âîíè áà÷èëè çîâñ³ì ìàëî àáî 
íå áà÷èëè âçàãàë³ — îïåðó é ñó-
÷àñí³ ìþçèêëè — ñïðàöþâàëà 
ìèòòºâî. Óæå äî ïåðøîãî îïåð-
íîãî ôåñòèâàëþ, ÿêèé ÷èìàëî 
ñêåïòèê³â íàçèâàëè íå ³íàêøå, 
ÿê àâàíòþðîþ, çíàéøëèñÿ ìåöå-
íàòè. Êîìïàí³ÿ «Ìèðîí³âñüêèé 
õë³áîïðîäóêò», ¿¿ çàñíîâíèê Þð³é 
Êîñþê òà íàðîäíèé äåïóòàò 
Óêðà¿íè Ìèêîëà Êó÷åð âèä³ëèëè 
÷èìàëî êîøò³â, ÿê³ ï³øëè íà ðå-
àë³çàö³þ ðîçê³øíèõ â³çóàëüíèõ 
ïðîåêò³â òà øîó-ñïåöåôåêò³â, ùî 
ñòàëè óëþáëåíèìè «ðîäçèíêàìè» 
ãîñòåé ôåñòèâàëþ.

— À ÷îìó áóëî íå ï³äòðèìà-
òè?! — ãîâîðèòü Ìèêîëà Êó÷åð. — 
Òàê³ ïðîåêòè îáîâ’ÿçêîâî ïîòð³á-
íî ï³äòðèìóâàòè! Öå àáñîëþòíî 
ãåí³àëüíà ³äåÿ — ïîêàçàòè îïåðó 
ó Òóëü÷èí³ ç éîãî âåëè÷íîþ ³ñ-
òîð³ºþ ³ òðàäèö³ÿìè! Õòîñü ì³ã 

áè çàïåðå÷èòè: «Äå Òóëü÷èí, à äå 
îïåðà?» Àëå — í³, íà ôåñòèâàë³ 
âñ³ ïîáà÷èëè, ÿê ëþäè ñïðèé-
ìàëè êîæåí îïåðíèé êîíöåðò, 
ÿê, ñòîÿ÷è, àïëîäóâàëè. Öå ãîëî-
âíèé ïîêàçíèê! À äëÿ ìåíå ùå é 
íåàáèÿêà îñîáèñòà âò³õà: ÿ ñàì ç 
Òðîñòÿíöÿ, ìàòè ìîÿ ç Àíòîïî-
ëÿ, òîìó ó Òóëü÷èí³ ÿ áóâàâ äóæå 
÷àñòî. Ùèðî ðàä³þ, ùî çàðàç öå 
ì³ñòî ïåðåæèëî ³ñòîðè÷íó ìèñ-
òåöüêó ïîä³þ, ÿêà ìîæå çì³íèòè 
éîãî äîëþ. Òà ùå é ÿê ñèìâîë³÷-
íî — ó ð³ê â³äçíà÷åííÿ 140-ð³÷÷ÿ 
â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ àâòîðà «Ùå-
äðèêà» Ìèêîëè Ëåîíòîâè÷à!

— Äàë³ áóäå! — ò³øèòüñÿ é ãî-
ëîâà Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Âàëåð³é Êî-
ðîâ³é. — Íå âñ³ çíàëè, àëå íà ôåñ-
òèâàë³ áóëè ïîòåíö³éí³ ìåöåíàòè 
äëÿ íàñòóïíîãî OPERAFEST… 
Óñ³ õîäèëè ó ïîâíîìó çàõâàò³!

À ïîêè ìåöåíàòè ãîòóþòüñÿ 
äî ï³äòðèìêè ôåñòèâàëþ-2018, 
ç îáëàñíîãî áþäæåòó âæå âèä³ëåí³ 
êîøòè íà ïî÷àòîê îìð³ÿíî¿ äëÿ 
áàãàòüîõ ðåêîíñòðóêö³¿ Ïàëàöó 
Ïîòîöüêèõ. Çà 1 ì³ëüéîí 170 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü äî ê³íöÿ ðîêó ìàº 
áóòè â³äðåñòàâðîâàíèé òà ë³êâ³-
äîâàíèé àâàð³éíèé ñòàí ñõ³äíîãî 
ïîðòèêà ñõ³äíîãî ôë³ãåëÿ Ïàëàöó 
Ïîòîöüêèõ. À çà îêðåìî ï³äïè-
ñàíèì äîðó÷åííÿì ãóáåðíàòîðà 
äî íàñòóïíî¿ îïåðíî¿ ôåºð³¿ ùå 
é áóäå ïðèâåäåíà äî ëàäó òåðèòî-
ð³ÿ ïåðåä ïàëàöîì òà ðîçðîáëåí³ 
êðàñèâ³ ëàíäøàôòí³ çîíè.

«ПРИВИДИ» ПЕРЕДАЮТЬ ЕСТА-
ФЕТУ «ДОН ЖУАНУ». ßê³ñíèé 
êóëüòóðíèé ïðîäóêò, ïîºäíàíèé 
ç áàãàòüìà ñêëàäîâèìè — â³ä ö³-
êàâîãî â³äïî÷èíêó äî ïðîäóìà-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ³ ãîëîâíî¿ 
ìåòè — ðåêîíñòðóêö³¿ ïàëàöó — 
ñàìå ó öüîìó, ïåðåêîíàí³ îðãà-
í³çàòîðè, é áóëà çàïîðóêà óñï³õó 
OPERAFEST TULCHYN.

— Ìè çìîãëè ïîºäíàòè åë³òàð-
í³ñòü îïåðíîãî æàíðó ç ìàñîâèìè 
íàïðÿìêàìè ³ öå äîçâîëèëî ç³áðà-
òè òàê áàãàòî ïóáë³êè, — ðîçïîâ³-
äàº àðò-äèðåêòîð ôåñòèâàëþ, ðàä-
íèê ì³í³ñòðà êóëüòóðè Óêðà¿íè 
²ðèíà Ôðåíêåëü. — Ìåí³ ìàëî õòî 
ãîâîðèâ ó îáëè÷÷ÿ, àëå ñïèííèì 
ìîçêîì ÿ â³ä÷óâàëà íåâ³ðó áàãà-
òüîõ â óñï³õ öüîãî ïðîåêòó. Àëå 
êîëè çà ñïðàâó áåðóòüñÿ ïðîôå-
ñ³îíàëè, ÿê³ ÷³òêî óñâ³äîìëþþòü, 
ÿêîþ ïîâèííà áóòè ñòðóêòóðà 
ôåñòèâàëþ — âñå âäàºòüñÿ. Çíà-
ºòå, íàøà ïåðøà íàðàäà ó îáë-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ áóëà ïðèñâÿ-
÷åíà íå êóëüòóðíîìó ïðîäóêòó, 
à ïèòàííþ ³íôðàñòðóêòóðè, áî 
ñàìå âîíà — 85% óñï³øíîñò³ ôåñ-
òèâàëþ ³ ëèøå 15% — öå ÿê³ñí³ 
êîíöåðòí³ ïðîãðàìè. 

Òàêî¿ æ ôîðìóëè óñï³õó îðãà-
í³çàòîðè áóäóòü äîòðèìóâàòèñÿ 
íà OPERAFEST TULCHYN ³ íà-
ñòóïíîãî ðîêó. Áåðó÷è äî óâàãè 
ñïåêó íà â³äêðèòîìó ïîâ³òð³, ïðî-
äóìóþòü ò³íüîâ³ çîíè ç òåíòàìè. 
À îò ùîäî êîíöåðò³â — ïëàíóþòü 
ïîðó÷ ç³ ñâ³òîâèìè îïåðíèìè øå-
äåâðàìè îáîâ’ÿçêîâî ïîêàçóâàòè 
óêðà¿íñüêó îïåðó.

— Óæå çàðàç ìè âåäåìî ïå-
ðåãîâîðè ç áàãàòüìà îïåðíèìè 
òåàòðàìè é ñîë³ñòàìè, — êàæå 
²ðèíà Ôðåíêåëü. — À îñîáèñòî 
ÿ ìð³þ, ùîá íàñòóïíîãî ðîêó 
íà OPERAFEST TULCHYN áóâ 
ïðåäñòàâëåíèé æàíð îïåðåòè ³ 
ïðîçâó÷àâ «Äîí Æóàí» Ìîöàðòà.

OPERAFEST МАЄ ПЛАНИ 
НА «ДОН ЖУАНА»

Життя після 
фестивалю  Після 
грандіозного open 
air’у у Тульчині з 
обласного бюджету 
виділено кошти 
на реконструкцію 
Палацу Потоцьких, 
губернатор підписав 
розпорядження 
на розробку 
ландшафтної зони, 
а організатори вже 
обирають опери на 
наступний рік

«Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ êóëüòóðè 
íå áóëî æîäíî¿ ëþäèíè, 
ÿêà á íå ïðèâ³òàëà ³ 
íå ñêàçàëà, ùî íàø 
îïåðíèé ôåñòèâàëü — 
öå ä³éñíî óñï³õ!»

ДМ
ИТ

РО
 Д

АН
КЕ

ВИ
Ч

На наступний день після фестивалю був 
оприлюднений договір, про який мріяли ті, кому довгі 
роки болить доля Палацу Потоцьких – з обласного 
бюджету виділяють кошти на першу реконструкцію
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАЇСА ГАЙДА, АКТИВІСТКА
Що для мене безвіз: це коли хлопець, який втратив на 
війні ноги, зможе кожного дня виходити прогулятись 
хоча б у своєму дворі, бо у нього буде пандус і 
підйомник на третій поверх. Розумієте, про що я?

ПРЕС-СЛУЖБА КАФЕДРИ 
МПА ФКСА ВНТУ

Êàôåäðà ìåòðîëîã³¿ òà 
ïðîìèñëîâî¿ àâòîìàòèêè (ÌÏÀ) 

áóëà ñòâîðåíà ó òðàâí³ 1995 ðîêó. Ó òå-
ïåð³øí³é ÷àñ êàôåäðà âõîäèòü â ñòðóê-
òóðó ôàêóëüòåòó êîìï'þòåðíèõ ñèñòåì 
³ àâòîìàòèêè (ÔÊÑÀ) Â³ííèöüêîãî íà-
ö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ 
çàâæäè çàéìàº ïðîâ³äíå ì³ñöå ó çàãàëü-
íîóí³âåðñèòåòñüêîìó ðåéòèíãó, ìàº ì³öí³ 
íàâ÷àëüí³ òðàäèö³¿ òà áàãàòîð³÷íèé äîñâ³ä 
ó ï³äãîòîâö³ ôàõ³âö³â ç³ ñïåö³àëüíîñò³ 
152 — «Ìåòðîëîã³ÿ òà ³íôîðìàö³éíî-âè-
ì³ðþâàëüíà òåõí³êà», ÿêà â ñâî¿é ñòðóê-
òóð³ ìàº äâ³ ñïåö³àë³çàö³¿: «²íæåíåð³ÿ 
ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿» òà «Êîìï'þòåðèçîâàí³ 
³íôîðìàö³éíî-âèì³ðþâàëüí³ òåõíîëîã³¿».

Îñâ³òíÿ ïðîãðàìà «Êîìï'þòåðèçîâàí³ 
³íôîðìàö³éíî-âèì³ðþâàëüí³ òåõíîëîã³¿» 
ñïðÿìîâàíà íà ôîðìóâàííÿ âèñîêîêâàë³-
ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â, ÿê³ ìîæóòü ïðàöþ-
âàòè ç ñó÷àñíèìè ì³êðîïðîöåñîðíèìè 
çàñîáàìè âèì³ðþâàííÿ, çàñòîñîâóâàòè 
êîìï’þòåðèçîâàí³ ³íôîðìàö³éíî-âèì³-
ðþâàëüí³ òåõíîëîã³¿, âîëîä³òè ìàòåìàòè÷-
íèìè ìåòîäàìè îáðîáêè ðåçóëüòàò³â âè-
ì³ðþâàíü, ðîçðîáëÿòè ì³êðîïðîöåñîðí³ 
çàñîáè âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè, äîñÿãàòè 
íåîáõ³äíî¿ ÿêîñò³ âèì³ðþâàëüíèõ ïðî-
öåñ³â òà çä³éñíþâàòè ¿õ ìåòðîëîã³÷íå 
çàáåçïå÷åííÿ.

Îñíîâíîþ ìåòîþ îñâ³òíüî¿ ïðîãðàìè 
«²íæåíåð³ÿ ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿» º òåîðåòè÷-
íà òà ïðàêòè÷íà ï³äãîòîâêà âèñîêîêâà-
ë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â ç ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿, 
ó òîìó ÷èñë³ — ç ÿêîñò³ ïðîãðàìíîãî çà-
áåçïå÷åííÿ. Ðåàë³çàö³ÿ ö³º¿ ìåòè ïîëÿãàº 
ó âèõîâàíí³ ïðîôåñ³îíàë³â, ÿê³ ìàþòü 
ºâðîïåéñüê³ îð³ºíòèðè ùîäî íåîáõ³ä-
íîñò³ âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ ìåòîä³â 
óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ ïðîäóêö³¿ òà ïîñëóã, 
òåñòóâàííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ ïðî-
ãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ñèñòåì çàáåç-
ïå÷åííÿ ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿.

Íàâ÷àëüí³ çàíÿòòÿ íà êàôåäð³ ïðîâî-
äÿòüñÿ àêàäåì³êàìè ãàëóçåâèõ àêàäåì³é, 
ïðîôåñîðàìè, äîöåíòàìè ³ ùå, ùî äóæå 
âàæëèâî äëÿ íàøèõ ñòóäåíò³â, ïðåäñòàâ-
íèêàìè ïðîâ³äíèõ ô³ðì ³ êîìïàí³é, äå 
ïðàöþþòü íàø³ âèïóñêíèêè. Çðîçóì³ëî, 
ùî âîíè íàäàþòü íàøèì ñòóäåíòàì òàê³ 
çíàííÿ, ÿê³ âèìàãàº ñüîãîäåííÿ, ñó÷àñ-
íèé ðèíîê ïðàö³. Îñîáëèâà óâàãà ïðè-
ä³ëÿºòüñÿ çàñòîñóâàííþ ïðîãðàìîâàíèõ 
êîíòðîëåð³â, ì³êðîïðîöåñîðíèõ ñèñòåì 
òà êîìï’þòåð³â â ïðîöåñàõ êîíòðîëþ 
ÿêîñò³ ð³çíîìàí³òíî¿ ïðîäóêö³¿, àâòî-
ìàòèçàö³¿ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â.

Ïðàêòè÷íà ï³äãîòîâêà çä³éñíþºòüñÿ 

íà ñó÷àñíîìó îáëàäíàíí³, ÿêå ïîñòàâëÿ-
ºòüñÿ â³äîìèìè êîìïàí³ÿìè ÑÂ-Àëüòåðà, 
Åëåêîí Ëòä, ÿê³ º ë³äåðàìè íà ñó÷àñíîìó 
ðèíêó àâòîìàòèêè òà âèì³ðþâàëüíî¿ òåõ-
í³êè, à òàêîæ íà îáëàäíàíí³, ÿêå âïðî-
âàäæåíå â íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ çà ðåçóëü-
òàòàìè íàóêîâèõ äîñë³äæåíü êàôåäðè, 
â ÿêèõ ñòóäåíòè áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü.

Ïðè êàôåäð³ òàêîæ ôóíêö³îíóþòü áåç-
êîøòîâí³ êóðñè ïî âèâ÷åííþ ðîáîòè ç 
ïðîãðàìîâàíèìè ðîáîòàìè âñåñâ³òíüî 
â³äîìî¿ êîìïàí³¿ Lego. Ïðîâîäÿòüñÿ çà-
íÿòòÿ ïî âèâ÷åííþ ïðîãðàìîâàíèõ ëîã³÷-
íèõ êîíòðîëåð³â VIPA ó ì³æêàôåäðàëüí³é 
ñïåö³àë³çîâàí³é íàâ÷àëüí³é ëàáîðàòîð³¿ 
êîìïàí³¿ ÑÂ-Àëüòåðà.

Êàôåäðà ÌÏÀ ìàº ñâî¿ ô³ë³¿ ó ÄÏ 
«Â³ííèöÿñòàíäàðòìåòðîëîã³ÿ» òà Ìåä³à 
Êîðïîðàö³³ RIA. Íà áàç³ ô³ë³¿ êàôåäðè 
ó ÄÏ «Â³ííèöÿñòàíäàðòìåòðîëîã³ÿ» ñòó-
äåíòè ïðîõîäÿòü âèðîáíè÷ó ïðàêòèêó. 
Ñòðóêòóðà öüîãî ï³äïðèºìñòâà âêëþ-
÷àº ï’ÿòü öåíòð³â — ìåòðîëîã³÷íèé, 
ñåðòèô³êàö³éíèé, âèïðîáóâàëüíèé, íà-
óêîâî-ìåòîäè÷íèé òà òåõí³÷íèé öåíòð 
«Åòàëîí», ÿê³ íàäàþòü øèðîêèé ñïåêòð 
ïîñëóã ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ. Ñòó-
äåíòè êàôåäðè îòðèìóþòü òåîðåòè÷í³ òà 
ïðàêòè÷í³ çíàííÿ ó âèðîáíè÷èõ óìîâàõ. 
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ óí³âåðñèòåòó êðàù³ âè-
ïóñêíèêè êàôåäðè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü 
ïðàöåâëàøòóâàòèñü íà ðîáîòó ó ÄÏ «Â³-
ííèöÿñòàíäàðòìåòðîëîã³ÿ».

Íà áàç³ ô³ë³¿ êàôåäðè ÌÏÀ ó Ìåä³à 
Êîðïîðàö³¿ RIA ñòóäåíòè ïðîõîäÿòü âè-
ðîáíè÷ó ïðàêòèêó òà îòðèìóþòü ïðàê-
òè÷í³ íàâèêè òà çíàííÿ ç âåá-àíàë³òèêè, 
ðîáîòè ç âåëèêèìè ìàñèâàìè äàíèõ (Big 
Data), òåñòóâàííÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå-
÷åííÿ, áåðóòü ó÷àñòü ó ðåàëüíèõ ïðîåê-
òàõ. Íà îñíîâ³ ðåçóëüòàò³â ïðîõîäæåííÿ 
ïðàêòèêè êðàù³ âèïóñêíèêè êàôåäðè 
ïðàöåâëàøòîâóþòüñÿ íà ðîáîòó â îäèí 
ç ï³äðîçä³ë³â ìåä³à-êîðïîðàö³¿ RIA.

Ñë³ä â³äçíà÷èòè ïë³äíó ñï³âïðàöþ 
ÔÊÑÀ òà êàôåäðè ÌÏÀ ç Â³ííèöü-
êîþ IT-àêàäåì³ºþ. Çàâäÿêè ïðàêòè÷í³é 
ðåàë³çàö³¿ óêëàäåíèõ äîãîâîð³â ñòóäåí-
òè ôàêóëüòåòó ³ êàôåäðè ìàþòü ìîæ-
ëèâ³ñòü âèâ÷àòè äîäàòêîâ³ äèñöèïë³íè 
ó Â³ííèöüê³é IT-àêàäåì³¿, ÿêà ô³íàíñó-
ºòüñÿ ôîíäîì RIA, áðàòè ó÷àñòü ó ðàëü-
íèõ ïðîåêòàõ òà ïðîõîäèòè âèðîáíè÷ó 
ïðàêòèêó ç ïåðñïåêòèâîþ ïîäàëüøîãî 
ïðàöåâëàøòóâàííÿ ó RIA.

Â³ííèöüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷-
íèé óí³âåðñèòåò ñòâîðþº íîâ³ àêòó-
àëüí³ íàâ÷àëüí³ ïðîïîçèö³¿ çàâäÿêè 
àêòèâí³é ó÷àñò³ ó ïðîåêò³ MASTIS 
(Establishing Modern Master-level 
Studies in Information Systems) çà ºâ-

ðîïåéñüêîþ ïðîãðàìîþ ERASMUS+. 
Ñï³âðîá³òíèêè ÔÊÑÀ òà êàôåäðè ÌÏÀ 
áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó öüîìó ïðîåêò³, 
ï³äâèùóþòü ñâ³é ïðîôåñ³éíèé ð³âåíü 
çàâäÿêè ó÷àñò³ ó çàêîðäîííèõ ñåì³íàðàõ 
â ìåæàõ öüîãî ïðîåêòó. Çã³äíî ç ðîç-
ðîáëåíèì íàâ÷àëüíèì ïëàíîì ó ìåæàõ 
ïðîåêòó MASTIS, ÔÊÑÀ óïåðøå ðîçïî-
÷èíàº ï³äãîòîâêó ìàã³ñòð³â çà ñïåö³àë³çà-
ö³ºþ «²íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè ³ ²íòåðíåò 
ðå÷åé». Îñîáëèâ³ñòþ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ 
ïðîãðàìè º ¿¿ ïîâíà â³äïîâ³äí³ñòü ñó÷àñ-
íèì çàãàëüíîºâðîïåéñüêèì ñòàíäàðòàì 
ç ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì, ùî ä³éñíî çà-
áåçïå÷èòü ìîá³ëüí³ñòü ñòóäåíò³â çã³äíî ç 
ìåòîþ ïðîãðàìè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó 
ERASMUS+ òà ïðîåêòó MASTIS. ²íøà 
âàæëèâà â³äì³íí³ñòü åêñïåðèìåíòàëüíî¿ 
ïðîãðàìè, ÿêà áåçóìîâíî ñïðèÿòèìå 
ìîá³ëüíîñò³ ñòóäåíò³â, ïîëÿãàº ó ïàðà-
ëåëüíîìó âèêëàäàíí³ âñ³õ äèñöèïë³í 
àíãë³éñüêîþ òà óêðà¿íñüêîþ ìîâàìè. 
Ñòóäåíòè ìàã³ñòðàòóðè îòðèìàþòü óñ³ 
íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè äâîìà ìîâàìè, 
àëå ìîâó íà ³ñïèòàõ, çàë³êàõ òà ³íøèõ 
êîíòðîëüíèõ çàõîäàõ îáèðàòèìóòü çà áà-
æàííÿì. Âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñíîìó 
â³äáîð³ äëÿ çäîáóòòÿ ñòóïåíÿ ìàã³ñòðà 
çà ïðîãðàìîþ «²íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè 
³ ²íòåðíåò ðå÷åé» çã³äíî ç ÷èííèìè 
âèìîãàìè ÌÎÍ ìîæóòü óñ³ îñîáè, ùî 
ìàþòü ñòóïåíü áàêàëàâðà áåç îáìåæåííÿ 
ñïåö³àëüíîñò³.

Íà êàôåäð³ ÌÏÀ ïðàöþº 10 âèêëàäà-
÷³â, ç íèõ 3 äîêòîðà òåõí³÷íèõ íàóê òà 
5 êàíäèäàò³â òåõí³÷íèõ íàóê. Äî ñôåðè 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ôàõ³âö³â âèïóñ-
êîâî¿ êàôåäðè ÌÏÀ íàëåæàòü:
  ï³äïðèºìñòâà, êîíñòðóêòîðñüê³ 

áþðî, ô³ðìè, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ðîçðîáêîþ 
òà âèãîòîâëåííÿì çàñîá³â ³íôîðìàö³é-
íî-âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè, ì³êðîïðîöå-
ñîðíèõ çàñîá³â êîíòðîëþ òà òåõí³÷íî¿ 
ä³àãíîñòèêè, ðîçðîáêîþ ìàòåìàòè÷íîãî 
òà ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ;
 ìåòðîëîã³÷í³ ñëóæáè â íàóêîâî-äî-

ñë³äíèõ óñòàíîâàõ, íà ï³äïðèºìñòâàõ 
óñ³õ ãàëóçåé íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà òà 
â óñòàíîâàõ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ;
 íàóêîâ³ óñòàíîâè, ïðîìèñëîâ³ ï³ä-

ïðèºìñòâà, ñëóæáè çâ'ÿçêó òà òðàíñïîðò-
íîãî ñïîëó÷åííÿ, àâ³àö³ÿ, êîñìîíàâòèêà, 
çáðîéí³ ñèëè, äå îáñëóãîâóþòüñÿ âè-
ì³ðþâàëüí³ çàñîáè òà çàñòîñîâóþòüñÿ 
ñó÷àñí³ ³íôîðìàö³éíî-âèì³ðþâàëüí³ 
òåõíîëîã³¿;
 â³ää³ëè ñåðòèô³êàö³¿, ñòàíäàðòè-

çàö³¿, êîíòðîëþ òà óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ 
ïðîäóêö³¿.

Ñàìå òîìó íàø³ âèïóñêíèêè ãàðàí-
òîâàíî ïðàöåâëàøòîâóþòüñÿ ïðàêòè÷íî 

íà âñ³õ ï³äïðèºìñòâàõ ãàëóçåé íàðîäíî-
ãî ãîñïîäàðñòâà òà óñòàíîâ ñôåðè òåõ-
í³÷íîãî ðåãóëþâàííÿ (ñòàíäàðòèçàö³¿, 
ìåòðîëîã³¿, ñåðòèô³êàö³¿, îö³íêè (ï³ä-
òâåðäæåííÿ) â³äïîâ³äíîñò³, óïðàâë³ííÿ 
ÿê³ñòþ) ³ ìîæóòü îá³éìàòè ïîñàäè:
 äèðåêòîðà ç ÿêîñò³;
 ìåíåäæåðà-àäì³í³ñòðàòîðà ñèñòåì 

êåðóâàííÿ ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿ íà ï³äïðè-
ºìñòâàõ áóäü-ÿêî¿ ôîðìè âëàñíîñò³;
 ³íæåíåðà-ìåòðîëîãà;
 åêñïåðòà ç êîíòðîëþ ÿêîñò³ âèðîá³â;
 åêñïåðòà ³ç ñòàíäàðòèçàö³¿ òà ìå-

òðîëîã³¿;
 åêñïåðòà ñëóæáè äåðæàâíîãî íàãëÿäó 

(êîíòðîëþ);
 ìèòíîãî åêñïåðòà;
 íàóêîâîãî ñï³âðîá³òíèêà;
 âèêëàäà÷à â íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ 

òà ³í.
Âèïóñêíèêè êàôåäðè ÌÏÀ ìàþòü ÷ó-

äîâ³ ðåàëüí³ ïåðñïåêòèâè ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ. ² íå ëèøå â Óêðà¿í³ — ÷èìàëî 
âèïóñêíèê³â êàôåäðè ïðàöþþòü â ³íøèõ 
êðà¿íàõ ñâ³òó.

Äëÿ âñòóïó íà íàø³ ñïåö³àë³çàö³¿ ïîòð³áí³ 
ñåðòèô³êàòè ÇÍÎ:

1. Óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà (áàçî-
âèé ð³âåíü) — 0,2 (âàãîâèé êîåô³ö³ºíò);

2. Ìàòåìàòèêà (áàçîâèé ð³âåíü) — 0,4;
3. Ô³çèêà àáî ²íîçåìíà ìîâà — 0,25.
Ó íàñ ÿñêðàâå ñòóäåíòñüêå æèòòÿ: ïðî-

âîäÿòüñÿ ð³çíîìàí³òí³ êóëüòóðíî-ìàñîâ³, 
ïðîñâ³òíèöüê³, ñïîðòèâí³ çàõîäè, êîí-
êóðñè — öå ùå îäíà âåëèêà ÿñêðàâà 
ñòîð³íêà ñòóäåíòñüêîãî æèòòÿ, ÿêó âè 
ìîæåòå äëÿ ñåáå â³äêðèòè.

Óñ³ ³íîãîðîäí³ ñòóäåíòè çàáåçïå÷óþòü-
ñÿ êîìôîðòàáåëüíèì ãóðòîæèòêîì.

Ïðèõîäüòå äî íàñ. Ìè äîïîìîæåìî 
âàì ñòàòè êîíêóðåíòîñïðîìîæíèìè, êâà-
ë³ô³êîâàíèìè ôàõ³âöÿìè, ñïðàâæí³ìè 
ïðîôåñ³îíàëàìè ñâîº¿ ñïðàâè, óñï³ø-
íèìè ëþäüìè!

Á³ëüø äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ Âè ìîæåòå 
îòðèìàòè çà ïîñèëàííÿìè:

Êàôåäðà ÌÏÀ: mpa.vntu.edu.ua
Â³ííèöüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé 

óí³âåðñèòåò: vntu.edu.ua
Ôàêóëüòåò ÊÑÀ: inaeksu.vntu.edu.ua
Ô³ë³ÿ êàôåäðè ó ÄÏ «Â³ííèöÿñòàíäàðò-

ìåòðîëîã³ÿ»: mpa.vntu.edu.ua/filials/standart
Ô³ë³ÿ êàôåäðè ó Ìåä³à Êîðïîðàö³¿ RIA: 

analytics-ria.com
ÄÏ «Â³ííèöÿñòàíäàðòìåòðîëîã³ÿ»: 

www.sertifcentr.vinnica.ua
Ìåä³à Êîðïîðàö³ÿ RIA: www.ria.com
Â³ííèöüêà ²Ò-àêàäåì³ÿ: ita.in.ua
Ì³æíàðîäíèé ïðîåêò MASTIS: mastis.pro

Кафедра метрології та промислової автоматики факультету комп'ютерних 
систем і автоматики Вінницького національного технічного університету
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Кажуть, немає гіршого — як наздоганяти та чекати. Проте є виключення, подумалося мені.
До початку роботи ще зо дві години, а очікування приємне. Смачна їжа, повз проходять 
кияни та гості міста… спокій… Тут війни немає!!! — ця невідповідність, як хробак, потрохи 
згризає мій гарний настрій. Швидше б все завершити і додому — готуватися до війни…

Щодо землі. Є шляхи, якими ішли братні нам країни (наприклад, Польща та 
Ізраїль), де землі не продаються, але є довготривала оренда (від 29 років) 
та інші механізми. А от референдум — це вже політтехнологія, бо, на жаль, 
в Україні такі процедури виграють не ті, хто голосує, а ті, хто рахує :( 

Юлія Вотчер
волонтер   

Анатолій Банах
громадський діяч    

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ВИТАЛИЙ БЕЛОВ,  ТРЕНЕР, ПСИХОЛОГ 
Для воспитания ребенка в игре, учителя школ 
слишком серьезные дядьки и тетки. 
Учить в игре, не играя, могут только зануды 

ПРЕС-СЛУЖБА 
RIA-HUB

Â³ííèöüê³ ï³äïðèºìö³ ÷àñòî 
íå ìàþòü ó ñâîºìó øòàò³ ìàð-
êåòîëîã³â òà çàéìàþòüñÿ ñòðà-
òåã³ºþ ïðîñóâàííÿ âëàñíîãî 
á³çíåñó ñàìîñò³éíî. Ïðè öüîìó 
íå âîëîä³þòü ïîòð³áíèìè íàâè-
÷êàìè ³ íå ìîæóòü ïîñòàâèòè 
÷³òêèõ ö³ëåé. Ó ðåçóëüòàò³ âòðà-
÷àþòü ãðîø³, êë³ºíò³â òà ìîæ-
ëèâîñò³ äëÿ ðîñòó êîìïàí³¿.

Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð RIA 
Media Îëåã Ãîðîáåöü — ïðî 
òèïîâ³ ïðîáëåìè â ìàðêåòèíãó, 
óñóíóâøè ÿê³, êîìïàí³ÿ ïî÷íå 
çàðîáëÿòè á³ëüøå.

1. ПОГАНИЙ ДИЗАЙН
Äåôîðìîâàíèé åñòåòè÷íèé 

ñìàê ìàéæå ó âñüîìó — ïåð-
øå, ùî êèäàºòüñÿ ó â³÷³. Äè-
çàéíè âèâ³ñîê, ðåêëàìíèõ áà-

íåð³â, ëèñò³âîê, âõ³äíèõ ãðóï 
ìàãàçèí³â, ñàìèõ ìàãàçèí³â. 
Öå øêîäèòü âèãëÿäó ì³ñòà 
³ ôîðìóº íåñìàê ó ä³òåé. Âîíè 
ðîñòóòü â ñåðåäîâèù³ â³çóàëü-
íîãî ñì³òòÿ, à êîëè âèðîñòóòü, 
òî ñòàíóòü ï³äïðèºìöÿìè, ðå-
êëàì³ñòàìè òà äèçàéíåðàìè, ÿê³ 
ðîáèòèìóòü òå æ ñàìå.

2. НИЗЬКА КОНКУРЕНЦІЯ
Êîìïàí³¿ íå áîðþòüñÿ çà ñïî-

æèâà÷³â ñâî¿õ ïîñëóã ³ â ðåçóëüòà-
ò³ âòðà÷àþòü ïðèáóòîê. Ìè ìàºìî 
ñòàòèñòèêó, çà ÿêîþ 30% äçâ³íê³â 
â³ä êë³ºíò³â á³çíåñ ïðîïóñêàº. 

Îñîáëèâî çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëü-
ê³ñòü ïðîïóùåíèõ äçâ³íê³â â îá³-
äíþ ïåðåðâó òà ï³ñëÿ 19.00. 
Ïðîñòà ïîðàäà — áóäüòå ãîòîâ³ 
â³äïîâ³ñòè ó áóäü-ÿêèé ÷àñ. ß á 
ðàäèâ íàâ³òü îðãàí³çóâàòè 24-ãî-
äèííå îáñëóãîâóâàííÿ. ª òåõíî-
ëîã³¿, ÿê³ äîçâîëÿþòü öå çðîáèòè 
ìàéæå áåç äîäàòêîâèõ çàòðàò.

3. НЕ ЗНАЄТЕ ПРО 
ПРОБЛЕМИ СПОЖИВАЧА

Äàéòå ñîá³ â³äïîâ³ä³ íà âàæëè-
â³ çàïèòàííÿ: Õòî íàø êë³ºíò? 
ßêó éîãî ïðîáëåìó ìè âèð³øóº-
ìî? ßê ñàìå âèð³øóºìî? Çâ³äñè 
³ øòàìïè «Ó íàñ êóïóþòü âñ³», 
«ßê³ñòü âèùà çà ö³íó». Ïîòð³áíî 
ñôîðìóëþâàòè òó ñàìó ÓÒÏ — 
óí³êàëüíó òîðãîâó ïðîïîçèö³þ, 
äîìîâèòèñÿ ïðî öå âñåðåäèí³ 
êîìïàí³¿, à ïîò³ì — ãîâîðèòè 
ïðî öå êë³ºíòàì.

4. НЕ ЧУЄТЕ КЛІЄНТІВ 
ТА СПІВРОБІТНИКІВ

Ôîðìóéòå ïðàâèëüíó êóëüòóðó 
âçàºìîâ³äíîñèí ó òðèêóòíèêó: 
êåð³âíèê — ñï³âðîá³òíèê — êë³-
ºíò. ×àñòî íåìàº (àáî º ò³ëüêè 
íà ñëîâàõ) ïîâàãè îäíå äî îä-
íîãî, áàæàííÿ ÷óòè, äîâ³ðè. 
Öå ïðèçâîäèòü äî áàéäóæîñò³ 
òà ôîðìàë³çìó. Êîìïàí³¿ çàáó-
âàþòü ïðî êë³ºíòà. 

Çàñíîâíèê Âîëë-ìàðòó Ñåì 
Âîëòîí êàçàâ: «ª ëèøå îäèí 
áîñ — êë³ºíò. Â³í ìîæå çâ³ëü-
íèòè êîæíîãî â êîìïàí³¿ — â³ä 
ïðåçèäåíòà äî ðÿäîâîãî ñï³â-
ðîá³òíèêà, ïðîñòî âèòðàòèâøè 
ñâî¿ ãðîø³ â ³íøîìó ì³ñö³». 
² ùå áàãàòî íåãàòèâíèõ ðå÷åé 
ïðîÿâëÿþòüñÿ ÷åðåç òå, ùî 
ëþäè íå îáì³íþþòüñÿ â³ëüíî 
äóìêàìè, ïðîïîçèö³ÿìè, ïðî-
áëåìàìè.

5. ЗУПИНИЛИСЯ В НАВЧАННІ
Á³çíåñ — öå íå ïðîñò³øå 

çà ìåäèöèíó ÷è ïðîãðàìóâàí-
íÿ. Àëå ìàëî õòî â÷èâñÿ á³çíå-
ñó ñåðéîçíî. Ïîòð³áíà îñíîâà, 
ïîòð³áåí øèðîêèé êðóãîç³ð. 
Àáñîëþòíî íåîáõ³äíî âîëîä³-
òè îñíîâàìè îáë³êó òà ô³íàíñ³â, 
ìàðêåòèíãó, óïðàâë³ííÿ ïåðñî-
íàëîì, çíàííÿìè ì³êðî- òà ìà-
êðîåêîíîì³êè. Äëÿ âèâ÷åííÿ 
îñíîâ ìàðêåòèíãó âàðòî ïðî-

÷èòàòè êíèãó Êîòëåðà, ÿê ì³-
í³ìóì. ² ùå âàæëèâà äåòàëü — 
â÷èòèñÿ ïîòð³áíî ïîñò³éíî. 
ß ââàæàþ, ùî ðàç íà ì³ñÿöü 
ïîòð³áíî áðàòè ó÷àñòü ó íà-
â÷àëüíîìó çàõîä³ ïëþñ ÷èòàòè 
îäíó êíèæêó.

Ó Øêîë³ ìàðêåòèíãó â³ä RIA 
hub ñòàðòóâàâ íîâèé íàá³ð. Íà 
ñëóõà÷³â ÷åêàþòü  5 ìîäóë³â 
ç îñíîâ ìàðêåòèíãó â³ä òîï-
ìåíåäæåð³â  Ìåä³à Êîðïîðàö³¿ 
RIA.  Íà êóðñ³ ðîçãëÿäàòèìóòü, 
ÿê ïðàâèëüíî ïîçèö³îíóâàòè 
ñâîþ êîìïàí³þ íà ðèíêó òà íà-
ïèñàòè âëàñíèé ìàðêåòèíãîâèé 
ïðîåêò äëÿ á³çíåñó, ÿêèé îö³-
íþâàòèìóòü âèêëàäà÷³ øêîëè. 
Êóðñ øêîëè ðîçðàõîâàíèé íà 
ìàðêåòîëîã³â-ïðàêòèê³â òà ïî-
÷àòê³âö³â, äèðåêòîð³â òà âëàñ-
íèê³â á³çíåñó. 

Ñòàðò øêîëè: 6 ëèïíÿ. Äåòàë³: 
(063) 226 22 18.

Топ-5 маркетингових проблем 
вінницьких бізнесменів 
БЛОГ

400302400303
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А вы знаете, что у нас есть не только долина нарциссов или долина роз, но и долина ирисов? 
И находится она около села Долиняни. Мурованокуриловецкого района Винницкой обл. 
(рядом Снітків), там даже старый потертый указатель есть: "Долина ирисов. 600 м. Эти 
600 м вполне уезженная грунтовка вдоль горохового поля. И мы с энтузиазмом рванули 
созерцать наше Подольское чудо. Болотный ирис хотя и уступает размерами садовым сортам, 
но зато имеет чудесный канареечно-желтый радостный цвет. И те пару гектаров, на которых 
расположились без водоема по какой-то им одним известной причине болотные ирисы 
в долинке под лесом, должны были гореть солнцем от их цветения. Увы, в этом году из-за 
поздних холодов цветения не было (((. С десяток отдельных цветов — это все, что удалось 
увидеть. Но я не оставляю надежды поймать долину ирисов в цвету в следующем году!

Ирина Береза
писатель, медик    

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться

399897
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ПОВІТРЯНА КУЛЯ ТА «ХОЛІ»: ЯКИМ 
БУВ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ПАРКУ

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
МИКИТА ПАНАСЕНКО, (073) 0476879

Ñâÿòî â³äêðèëè îðêåñòðîì 
î 12.00 á³ëÿ àðêè, ùî íà ïëî-
ù³ Ãàãàð³íà. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
îô³ö³éíî¿ ÷àñòèíè êåð³âíèöòâî 
ïàðêó ïîñàäèëî ÷åðâîíèé äóá 
á³ëÿ øàõîâîãî êëóáó.

Äèðåêòîð ïàðêó ²ãîð Ëþáîâ-
ñüêèé êàæå, ùî öåé äóá áóäå 
ñëóæèòè ñèìâîëîì ïî÷àòêó íîâî¿ 
åïîõè äëÿ ïàðêó.

Íà Àëå¿ çàêîõàíèõ, ùî çíà-
õîäèòüñÿ á³ëÿ Öåíòðàëüíîãî 
ñòàä³îíó, ðîçòàøóâàëè ê³ëüêà 
âåñ³ëüíèõ ôîòîçîí. Òóò ìîæíà 
áóëî ñôîòîãðàôóâàòèñÿ áåçêî-
øòîâíî. Ëþäÿì äàâàëè âåñ³ëüí³ 
àêñåñóàðè — â³ä ìåòåëèêà òà êâ³-
ò³â äî ôàòè íàðå÷åíî¿.

Á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà Ãîðüêîìó 
ñòîÿâ ïëàíåð, ÿêèé ìàº ëàã³äíå 
³ì’ÿ «Áëàíèê». Á³ëÿ êåðìà ë³òàêà 
âèøóêóâàëàñÿ ÷åðãà ç ä³òåé. Îõî-
÷èõ ïîêåðóâàòè ë³òà÷êîì (íåõàé 
³ íà çåìë³) äóæå áàãàòî.

Ïîðÿä ç Ïëàíåòàð³ºì ðîçòà-
øóâàëîñÿ Ëèöàðñüêå ì³ñòå÷êî. 
Óñ³õ îõî÷èõ òóò â÷èëè, ÿê ñòð³-
ëÿòè ç ëóêà. Àáî áèëè ïàëèöåþ 
çà 20 ãðèâåíü.

Á³ëÿ âõîäó ç âóëèö³ Õë³áíî¿ 
ñòîÿëè ñòåíäè ç ôîòîãðàô³ÿìè. 

Òóò êîðîòêî ðîçïîâ³äàëè ïðî ³ñ-
òîð³þ ïàðêó çà 127 ðîê³â. Íåïî-
äàë³ê â³ä íèõ ñèä³ëè çà ñòîëàìè 
ìàéñòðèí³, ÿê³ â÷èëè ðîáèòè 
ëÿëüêè-ìîòàíêè, âèøèâàíêè, 
ðóøíè÷êè. Òóò æå ìîæíà áóëî 
é êóïèòè, àëå ö³íè «êóñþ÷³»: íàé-
äåøåâøà âèøèâàíêà êîøòóâàëà 
â³ä 800 ãðèâåíü.

Íà ïëîù³ ïîçàäó Ïëàíåòàð³þ 
ç³áðàëèñÿ ëþäè, ùîá ïîêèäàòè 
îäèí â îäíîãî æìåíüêàìè ñóõèõ 
ôàðá òà ïîòàíöþâàòè ï³ä ìóçèêó. 
Öå ôåñòèâàëü «Õîë³», ùî îðãàí³-
çóâàëè äî äíÿ íàðîäæåííÿ ïàðêó.

Áëèçüêî øîñòî¿ ãîäèíè âå÷î-
ðà òåõí³êè ç Öåíòðàëüíîãî ïàð-
êó Ãîðüêîãî ïî÷àëè ðîçáèðàòè 
ïîâ³òðÿíó êóëþ. Çà ï³âãîäèíè 
âîíè âæå ¿¿ «íàäóëè». Àëå ç òîãî 
÷àñó ïîâ³òðÿíó êóëþ íå ìîãëè 
ìàéæå äâ³ ãîäèíè ï³äíÿòè äî-
ãîðè. Îñê³ëüêè äóâ ñèëüíèé â³-
òåð, ïðè ÿêîìó íå ìîæíà ë³òà-
òè. Î 19.45 çëåò³ëè ïåðø³ ëþäè 
íà ïîâ³òðÿí³é êóë³.

ОЛЕКСІЙ ШАРАПОВ, (067)9846245 

Ó äåíü íàðîäæåííÿ RIA ìè 
ðîç³ãðàëè ìàéæå 300 ö³ííèõ 
ïðèç³â. 

Ïîêàòàòèñü íà êîâçàíàõ, ïå-
ðåâ³ðèòèñü ó ìåäöåíòð³, ïîãðàòè 
ó òåí³ñ, ï³äêà÷àòè ì’ÿçè ó ñïîðò-
çàë³, áåçêîøòîâíî ïî¿çäèòè ó òàê-
ñ³ ³ áàãàòî ³íøîãî. Ðåäàêö³ÿ RIA 
ïðèãîòóâàëà áàãàòî ïîäàðóíê³â 
äëÿ ïåðåäïëàòíèê³â ãàçåòè. ßêùî 
âè çàáóëè ïåðåâ³ðèòè ñâ³é ëî-
òåðåéíèé êâèòîê — çðîá³òü öå 
ïðÿìî çàðàç.

Òîæ ÿêùî âè âèãðàëè, ïðèõîäü-
òå äî íàñ ó ðåäàêö³þ ³ îòðèìàé-
òå ñâ³é ïðèç. Àáî æ êóð'ºðñüêà 
ñëóæáà RIA äîñòàâèòü ïîäàðóíêè 
ïåðåìîæöÿì ç íàñòóïíèì íîìåðîì 
ãàçåòè. 

Майже 300 призів чекають на передплатників RIA! 

Іменини  У суботу, 10 червня, Вінницький 
міський парк відзначав своє 127-річчя. 
Це було масштабне свято: працювали 
18 локацій, де вінничани слухали музику, 
змагалися у конкурсах і танцювали. Навіть 
літали на повітряній кулі. Щоправда, недовго

FITCURVES, 
СЕРТИФІКАТ НА 1 МІСЯЦЬ

000674
000796
000828

001152
001336
001740

003126
004508
005295

007492

БЛІЦ-ТАКСІ, СЕРТИФІКАТ
000184
000480
000910
001379
001609
001747
002033
002447

002954
003114
003264
003482
003848
004094
004366
004778

005129
005221
005288
005441
005505
005813
005874
005894

006068
006164
006413
006804
007268
007332FITCURVES,

СЕРТИФІКАТ НА 1 ТИЖДЕНЬ
000981
001657
002003
002158

002982
003015
003268
003604

003671
003722
004006
004606

004766
005717
007440

ВЕЛО ЛІГА, 
ПЛЯШКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА

000735
001580

004122
005582

007500

АКТИВНА КРАЇНА, 
СЕРТИФИКАТ НА 1 ДЕНЬ

000132
001185
001189
001251

002088
002126
002294
002667

003842
003901
004319
004743

005735
006285
006882

ІМПЕРІЯ ЧАСУ, 
ГОДИННИК НАРУЧНИЙ

000860
000872
001160

001588
001592
002762

004013
004545
004560

005430
005848
006353

ЛЬОДОВИЙ КЛУБ, 
СЕРТИФІКАТ НА 1 ВІДВІДУВАННЯ

000342
002359

003165
004149

004696

ТЕНІСНИЙ КЛУБ СМЕШ, 
СЕРТИФИКАТ 1 ВІДВІДУВАННЯ  

НА 2-Х
000037
000221
001009
001177
001299
001359
001654
001918

001995
002262
002917
003277
003528
003998
004030
004185

004363
004891
005076
005269
005480
005601
005845
005859

005902
006452
006752
006777
007166
007598

ТРЕНАЖЕРНИЙ ЗАЛ ПЛАНЕТА ФІТНЕС, 
СЕРТИФІКАТ НА 8 ВІДВІДУВАНЬ

001186
001187
002117
002417
002662

002698
003587
003624
003771
004593

005014
005614
005967
006036
006854

007288
007509
007525
007556

ОМРОН, ТЕРМОМЕТР
000358
000665

000788
000868

001584
005853

006268

ЦИРК, БІЛЕТИ
000476
000490
001079
001662
002428
002904
003023
003324

003439
003977
004201
004204
004684
004732
005006
005241

005467
005919
005926
006522
006665
006707
006744
006870

006907
006933
007340
007494
007570

ХІПХОП АРТ ФЬЮЖН, 
СЕРТИФІКАТ НА МІСЯЦЬ

000047
000898
000958
000990
001270
001625
001751
002254

002298
002378
003026
003237
003422
003461
003715
003945

004237
004420
004541
005143
005202
005414
005451
005587

005613
006015
007084
007255
007392
007472

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ФОТО 
НА 20MINUT.UA

Повітряну кулю через вітер довго не могли 
запустити. Але майже о 20.00 вона таки злетіла

WorkOut-шоу привернуло багато уваги 
вінничан. Кремезні хлопці піднімали один 
одного та виробляли різні захоплюючі трюки 

За 20 гривень можна було вийти на бій з 
лицарем. Замість мечів — м’які палиці

Це свято «Холі». Люди прийшли у парк, 
щоб покидатися сухою фарбою

На завершення організували fire-шоу. 
Перед глядачами літали вогняні кулі, а 
майстри дихали вогнем
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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42
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СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

— Формальдегід – це безбарвний газ з 
різким запахом, добре розчинний у воді. 
Отруєння ним викликає такі симптоми: 
алергію, постійний кашель, подразнен-
ня очей, носа, горла і шкіри, напади аст-
ми, порушення сну, психічне збудження, 
тремтіння, схуднення, головні болі, роз-
лад зору і координації, хронічну втому, 
сонливість, млявість, розлад потовиділення 
і регуляції температури тіла.
Перші ознаки гострого отруєння 

формальдегідом: сльозотеча, різь в очах, 
нежить, кашель, задишка, ядуха, голов-
ний біль, порушення координації рухів, 
судоми. При вдиханні його парів можливе 
виникнення алергічних реакцій шкіри (аж 
до екземи), у жінок порушується менстру-
альний цикл.
Я к  п р а в и л о ,  н а с л і д к и  о т р у є н н я 
формальдегідом проходять самі при 
усунення його джерела і не вимагають 
допомоги лікаря. Але, при вдиханні його 
в високих концентраціях розвивається 
гострий кон'юнктивіт, риніт, бронхіт, 
набряк в області легенів і гортані. 
Формальдегід внесений до списку 
канцерогенів, тому постійний кон-
такт з цією речовиною різко підвищує 
ймовірність захворювання на рак.

Âàëåð³ÿ 
Ïóñòîâàðåíêî
ë³êàð-äåðìàòîëîã 

â³ííèöüêîãî 
ìåäè÷íîãî 

öåíòðó «Àëüòàìåäèêà»

Коментар експерта

400296

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535 

Çà ñëîâàìè Ñòåïàíà Òîì³íà, çà-
â³äóâà÷à ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó, ïðè 
ïðîâåäåíí³ ëàáîðàòîðíèõ âèì³ð³â 
íà âñ³õ ïëÿæàõ âîäà íå â³äïîâ³äàëà 
íîðìàì.

— Çîêðåìà, ìîâà éäå ïðî ì³êðî-
á³îëîã³÷í³ ïîêàçíèêè, ïðî âì³ñò 
âîäíåâîãî ïîêàçíèêà (ðÍ) òà ôîð-
ìàëüäåã³äà, ÿêèé áóâ ó êîíöåí-
òðàö³ÿõ âèùèõ ðåãëàìåíòîâàíèõ 
íîðì, — ãîâîðèòü Ñòåïàí Òîì³í. — 
Ìè íàäàëè ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü 
Äåðæïðîäñïîæèâñëóæá³, ÿêà çâåð-
íóëàñÿ â äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî-

ãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî 
âñòàíîâëåííÿ îáìåæåíü â³äâ³äóâàí-
íÿ ïëÿæ³â ãðîìàäÿíàìè.

Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, ñèòóàö³ÿ íå êà-
òàñòðîô³÷íà, àëå ðåçóëüòàòè äîñë³-
äæåííÿ âêàçóþòü íà òå, ùî âîäà ìîæå 
íåñòè ïåâíó íåáåçïåêó. Öå íå îçíà-
÷àº, ùî ëþäèíà, ÿêà êóïàºòüñÿ, ïî-
ìðå, àëå º ïåâíèé ðèçèê äëÿ çäîðîâ’ÿ.

Ïîâòîðí³ â³äáîðè âîäè íà âñ³õ 
â³ííèöüêèõ ïëÿæàõ áóäóòü ðîáèòè 
àáî â ê³íö³ öüîãî òèæíÿ, àáî íà-
ñòóïíîãî. Ïîêè íà òåðèòîð³ÿõ âêà-
çàíèõ ïëÿæ³â âñòàíîâëåí³ òàáëè÷êè 
ç íàïèñîì «Êóïàòèñü çàáîðîíåíî», 
àëå â³ííè÷àíè âñå îäíî êóïàþòüñÿ.

399921

ФОРМАЛЬДЕГІД
У БУЗІ. «КУПАТИСЬ ЗАБОРОНЕНО» 
Рулетка  За результатами лабораторних 
досліджень «Вінницького обласного 
лабораторного центру МОЗ України», якість 
води біля вінницьких пляжів — «Гонти», «Хімік», 
«Центральний» та на Вишенському озері — 
не відповідає нормам. Купатися заборонено, але 
люди все одно у воді. Чим це може загрожувати?

Вінничан на пляжах не багато, але не через заборону купання. Кажуть, вода холодна
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Підвищилися 
в класі 
 Ó Â³ííèö³ ïðîéøîâ ÷åìï³-
îíàò ªâðîïè ç õîêåþ íà òðà-
â³ (ãðóïà «×åëëåíäæåð-1», 
òðåòÿ çà çíà÷åííÿì). Íàø 
«ÎÊÑ-ØÂÑÌ» ðîçãðîìèâ 
äàíö³â — 7:1, áîëãàð — 17:0 ³ 
ïåðåãðàâ ïîðòóãàëüö³â — 5:3. 
Ó ìàò÷³ çà ïðàâî âèñòóïàòè 
â ãðóï³ (äðóã³é çà çíà÷åí-
íÿì) â³ííè÷àíè ðîçãðîìèëè 
«Ïëüçåíü» (×åõ³ÿ) — 5:0.

Перемогли 
колишні профі 
 Ô³í³øóâàâ â³äêðèòèé 
÷åìï³îíàò ì³ñòà ç áàñêåòáîëó 
ñåðåä ÷îëîâ³÷èõ êîìàíä. Ïå-
ðåìîãëè «Â³ííèöüê³ çóáðè». 
Òàêîæ äî ïðèçîâî¿ òð³éêè 
óâ³éøëè «ÂÍÌÓ-Snakes» ³ 
ÁÊ «Êîçÿòèí».

Побороли всіх 
 Ó Õàðêîâ³ â³äáóâñÿ ÷åìï³-
îíàò Óêðà¿íè ç ñóìî. Â³ííè-
÷àíè çäîáóëè 25 íàãîðîä. 
Ñåðåä ÷îëîâ³ê³â ÷åìï³îíîì 
ñòàâ Âàæà Äà³àóð³ (âàãîâà 
êàòåãîð³ÿ 100 êã), ñåðåä 
æ³íîê — Âàëåð³ÿ Êîëåñíèê 
(55 êã), Ñâ³òëàíà Òðîñþê 
(65 êã) ³ Â³êòîð³ÿ Ðîãîâà 
(95 êã).

Анонс: змагання 
веслувальників 
 17–18 ÷åðâíÿ î 10.00 
íà áàç³ ñïîðòøêîëè ¹ 2, 
ùî íà Ñòàðîìó Ì³ñò³, â³ä-
áóäåòüñÿ â³äêðèòèé ÷åìï³-
îíàò Â³ííèö³ ç âåñëóâàííÿ 
íà áàéäàðêàõ ³ êàíîå.

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

ÑÏÎÐÒ

Тренування з гімнастики хаду 
проходять в СК «Сенсей» (вул. 
Замостянська, 50, тел. 063–
392–25–39, 097–688–34–66 — 
інструктор Тетяна Іванченко) і 
в Центрі медичної реабілітації, 
спортивної медицини і медико-
соціальної експертизи (вул. Бло-

ка, 30, 098–533–47–32 — інструк-
тор Олексій Краснокутський).
На тренування запрошують ві-
нничан від семи років. У Вінниці 
їх переважно відвідують жінки. 
Хоча хаду складається з комп-
лексу силових вправ, які ство-
рювали саме для чоловіків.

Де займатися?

Випуск №23 (992)
Мінімальні двоходові задачі на кооперативний мат. Зверніть увагу – в 
задачах такого класу у білих, крім короля, тільки одна бойова фігура, яка 
наносить заключні удари на другому ході чорному королю.
 
Задача №1985-1988
М. Пархоменко (Вінниця)
Друкується вперше

h 2                       2.1.1.1.                    I) Ta8>e8;
 
ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №23 (1337) 7 червня 2017 року
Задача №1981 
I. 1. bc5:!  c7  2.T:b8+ cb8:Фx;  II. 1. Ta5!  Kd7  2.Ta7 K:b6x;
Задача №1982
I. 1. Kf4!  Kg8  2. Kg6 Kf6x  II.1. Kf6! Kg6  2.Kg3  Kf8x;
Задача №1983
I. 1. d2!  Ta2+  2. Фb2 Ta1x;   II. 1. Фa2! T:c2+  2. Kpb1 Tc1x;
Задача №1984
I. 1. Kph3!  Kf3  2. g3 Cf5x; II. 1. Kph2!  Cg2 2. g3 Kf3x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Íà âèêîíêîì³ îáëàñíîãî â³ä-

ä³ëåííÿ ÍÎÊÓ âèçíà÷èëè êðàùî-
ãî ñïîðòñìåíà Â³ííè÷÷èíè ó òðàâ-
í³. Íèì ñòàâ 13-ð³÷íèé áîðåöü 
ãðåêî-ðèìñüêîãî ñòèëþ Â³òàë³é 
Æåçìåð. Â³í îòðèìàâ ñåðòèô³êàò 
íà ñóìó òðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Ó òðàâí³ Â³òàë³é Æåçìåð â³ä-
çíà÷èâñÿ íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè 
ñåðåä þíàê³â 2002–2003 ð. í., 
ÿêèé â³äáóâñÿ ó Áåëãðàä³ (Ñåð-

á³ÿ). Â³í çäîáóâ áðîíçîâó ìåäàëü 
ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 35 êã. Öå 
áóëà ïåðøà íàãîðîäà çá³ðíî¿ 
Óêðà¿íè, ÿêà â ï³äñóìêó ïîñ³ëà 
òðåòº çàãàëüíîêîìàíäíå ì³ñöå.

Ë³öåíç³þ íà ÷åìï³îíàò ªâðîïè 
Â³òàë³é âèáîðîâ ó Áåðåãîâî (Çà-
êàðïàòòÿ) íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè, 
äå ñòàâ â³öå-÷åìï³îíîì.

Þíàê — âèõîâàíåöü ì³ñüêî¿ 
êîìïëåêñíî¿ ÄÞÑØ «Â³ííèöÿ». 
Â³òàë³é ï’ÿòü ðîê³â çàéìàºòüñÿ 

ãðåêî-ðèìñüêîþ áîðîòüáîþ. Â³-
ííè÷àíèí íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè 
áóâ îäíèì ç òðüîõ íàéìîëîäøèõ 
ñïîðòñìåí³â ó ñêëàä³ çá³ðíî¿ Óêðà¿-
íè, àäæå â³í íàðîäèâñÿ ó 2004 ðîö³.

— Â³òàë³é ñïî÷àòêó ïåðå-
ì³ã ðóìóíà ³ åñòîíöÿ. Çà âèõ³ä 
äî ô³íàëó ïîñòóïèâñÿ ïàðòíåðó 
ïî êîìàíä³ ²ìåäó Õóäæàäçå (ïåð-
øîìó íîìåðó íàö³îíàëüíî¿ çá³ð-
íî¿, ì³é ó÷åíü — äðóãèé). Ó ïî-
ºäèíêó çà ºâðîïåéñüêó áðîíçó 

çäîëàâ ³ìåíèòîãî òóðêà, íåäàðìà 
òóðåöüêà øêîëà áîðîòüáè ââà-
æàºòüñÿ ïîòóæíîþ, — ðîçïîâ³â 
íàñòàâíèê þíîãî ñïîðòñìåíà 
Â’ÿ÷åñëàâ Îðëþê.

Òðåíåð ïëàíóº, ùî Â³òàë³é 
Æåçìåð íàñòóïíîãî ðîêó âæå âè-
ãðàº ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè. À ïîò³ì 
çíîâó áîðîòèìåòüñÿ çà ï’ºäåñòàë 
íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè. Àäæå ñå-
ðåä þíàê³â ìîëîäøîãî â³êó ñâ³òî-
â³ ïåðøîñò³ ùå íå ïðîâîäÿòüñÿ.  

Юний борець став кращим 
спортсменом Вінниччини у травні

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ñüîãîäí³, êîëè ð³çíîâèä³â ã³ì-
íàñòèêè ³ ñèñòåì ñõóäíåííÿ ³ñíóº 
áåçë³÷, âñå æ äåùî ïðèâåðòàº îñî-
áëèâó óâàãó. Óðîäæåíåöü Òá³ë³ñ³ 
(Ãðóç³ÿ) Çâ³àä Àðàáóë³ ðîçðîáèâ 
êîìïëåêñ îçäîðîâëåííÿ õàäó. Â³í 
áóäóºòüñÿ íà òåîð³¿ ïðî òå, ùî 
ó ëþäèíè òðè ãîëîâíèõ ñèñòå-
ìè: ê³ñòêîâî-ì'ÿçîâà, íåðâîâà ³ 
îáì³íó ðå÷îâèí. Ïðè÷îìó, ÿêùî 
ñòðàæäàº õðåáåò ³ ñóãëîáè, öå â³ä-
áèâàºòüñÿ ³ íà ³íøèõ äâîõ ñèñòå-
ìàõ. Òàêèì ÷èíîì, â³äíîâëþþ÷è 
çäîðîâ’ÿ ñïèíè, ã³ìíàñòèêà õàäó 
ñïðèÿº çàãàëüíîìó ïîë³ïøåííþ 
ñòàíó îðãàí³çìó.

45 ВПРАВ ЗА ТРЕНУВАННЯ. Çà 
ç³çíàííÿì Çâ³àäà Àðàáóë³, éîãî 
ñèñòåìà âêëþ÷àº â ñåáå ïðèõîâàí³ 
ðàäÿíñüê³ ðîçðîáêè, ïðèçíà÷åí³ 
äëÿ â³äíîâëåííÿ ï³ñëÿ òðàâì. 
À òàêîæ äëÿ òèõ, õòî îáìåæåíèé 
ó ìîæëèâîñòÿõ ðóõó — íàïðè-
êëàä, ÿê êîñìîíàâòè.

Êîðåñïîíäåíò RIA çàâ³òàâ 
íà òðåíóâàííÿ ³ç ã³ìíàñòèêè 
õàäó äî â³ííèöüêîãî ñïîðòèâíîãî 
êëóáó «Ñåíñåé». Éîãî ïðîâîäè-
ëà ³íñòðóêòîð Òåòÿíà ²âàí÷åíêî. 

Òðàäèö³éíî¿ äëÿ áàãàòüîõ ³íøèõ 
âèä³â ô³òíåñó ³ ðóõîìî¿ àêòèâíîñ-
ò³ ðîçìèíêè íå áóëî. Ïðîòÿãîì 
çàíÿòü æ³íêè âèêîíóâàëè ö³ëèé 
êîìïëåêñ ç 45 âïðàâ! Ïðè÷îìó 
¿õíÿ ñêëàäí³ñòü ïîñò³éíî çá³ëü-
øóâàëàñÿ.

— Âàæëèâî, ùîá óñ³ ðóõè âè-
êîíóâàòè ïîâ³ëüíî ³ â òîé æå ÷àñ 
ç íàéá³ëüøîþ íàïðóãîþ. Ïðè-
÷îìó — äî ìàêñèìàëüíî¿ âòîìè 
ì’ÿç³â. Ñàìå öå äàº ïîçèòèâíèé 
åôåêò, — êàæå Òåòÿíà ²âàí÷åíêî.

НАВЧИЛАСЯ САМОСТІЙНО. Ïàí³ 
²âàí÷åíêî — ìàéñòåð ñïîðòó ç 
àêðîáàòèêè. ×åðåç òðèâàë³ çàíÿò-
òÿ ïðîôåñ³éíèì ñïîðòîì ó íå¿ 
âèíèêëè ïðîáëåìè ç³ ñïèíîþ.

— Äâà ðîêè òîìó ÿ ä³çíàëàñÿ 
ïðî ³ñíóâàííÿ õàäó ³ ñàìîñò³éíî 
ïî÷àëà âèâ÷àòè öåé íàïðÿìîê. 
Óæå ï³ñëÿ òðåòüîãî òðåíóâàííÿ 
ìåí³ ñòàëî íàáàãàòî ëåãøå ç³ ñïè-
íîþ. Òîä³ âèð³øèëà âèêëàäàòè 
õàäó ³ òàêèì ÷èíîì äîïîìàãàòè 
â³ííè÷àíàì, — ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà 
²âàí÷åíêî.

ßê êàæå ³íñòðóêòîð, çà äîïî-
ìîãîþ ðåãóëÿðíèõ çàíÿòü ãðóçèí-
ñüêîþ ã³ìíàñòèêîþ ëþäè ïîçáàâ-
ëÿþòüñÿ ãðèæ, îñòåîõîíäðîç³â, 

ГРУЗИНСЬКА ГІМНАСТИКА 
ХАДУ ЛІКУЄ СПИНУ
Система оздоровлення  Хаду 
створювали для чоловіків, адже 
до неї входить комплекс силових вправ. 
Але тренування у Вінниці 
переважно відвідують жінки

Тетяна Іванченко демонструє вправи хаду своїм вихованкам 

îñòåîïîðîç³â, ñêîë³îç³â. 
— Çà äîïîìîãîþ õàäó îìî-

ëîäæóþòüñÿ ñóãëîáè — ë³êòåâ³, 
êîë³íí³, ïëå÷îâ³ òîùî. Òðåíóºìî 
âñ³ ãðóïè ì’ÿç³â, â òîìó ÷èñë³ ãëè-
áîê³, ÿê³ â ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ 
íå çàä³ÿí³. Àêòèâíî çàéìàºìîñÿ 
òåõí³êàìè äèõàííÿ. Íà òðåíóâàí-
í³ àêòèâ³çóºòüñÿ îáì³í ðå÷îâèí, 
íîðìàë³çóºòüñÿ ñòàí ñóãëîá³â ³ 
íåðâîâî¿ ñèñòåìè, — äîäàº íà-
ñòàâíèöÿ.

ВІДНОВЛЕННЯ У ДЕКРЕ ТІ . 
Ñïîðòñìåíêè âèçíàþòü, ùî çà-
ïèñàëèñÿ ç ìåòîþ ë³êóâàííÿ ³ â³ä-
íîâëåííÿ. Öå, ïðèì³ðîì, 32-ð³÷-
íà Ìàðèíà Í³êîëþê ³ 38-ð³÷íà 
Íàòàë³ÿ Äçþáà. Îáèäâ³ ïåðåáóâà-
þòü ó äåêðåòí³é â³äïóñòö³.

— Ó ìåíå ùåìèëî øèþ, ïî-
ñò³éíî ìàëà çá³ëüøåíèé òèñê. 
Ï³ñëÿ òðüîõ–÷îòèðüîõ òðåíóâàíü 
ñòàëî íàáàãàòî êðàùå, — êàæå 
Íàòàë³ÿ Äçþáà. — Ï³ñëÿ çàíÿòü ³ç 
õàäó â³ä÷óâàþ ëåãê³ñòü, êîìôîðò, 
ïðèëèâ ñèë. Ïðîäîâæó é íàäàë³ 
òðåíóâàòèñÿ, àäæå ï³ñëÿ ïîëîã³â 

íåîáõ³äíî çì³öíþâàòè îðãàí³çì.   
Ìàðèíà Í³êîëþê ðàí³øå çà-

õîïëþâàëàñÿ ïëàâàííÿì, ö³êà-
âèëàñÿ âåëîñïîðòîì, ô³òíåñîì. 
Ã³ìíàñòèêó õàäó îïàíîâóº â³ñ³ì 
ì³ñÿö³â.

— Ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ äâîõ ä³-
òåé ìîÿ ô³çè÷íà ôîðìà ïîã³ð-
øèëàñÿ, ñòàâ òóðáóâàòè ñêîë³îç. 
Ñïðîáóâàëà ê³íåçîòåðàï³þ, àëå 
âîíà íå äîïîìîãëà, — ðîçïîâ³äàº 
Ìàðèíà Í³êîëþê. — À îñü çà äî-
ïîìîãè õàäó ÿ â³äíîâèëàñÿ, âæå 
íå â³ä÷óâàþ áîëþ ó ñïèí³. Òàêîæ 
ïîçáàâèëàñÿ ñîëüîâèõ â³äêëàäåíü, 
ïîêðàùèëà îñàíêó, çá³ëüøèëà 
ì’ÿçîâó ìàñó.

«МОРЕ ЕНЕРГІЇ» ПІСЛЯ ТРЕНУ-
ВАННЯ. 56-ð³÷íà ï³äïðèºìåöü 
Òåòÿíà Ñòóäåíöîâà íà õàäó çà-
ïèñàëàñÿ òðè ì³ñÿö³ òîìó.  Ó íå¿ 
áóëè ïðîáëåìè ç³ ñïèíîþ ï³ñëÿ 
ïàä³ííÿ.

— Ï³ñëÿ ðåãóëÿðíèõ çàíÿòü â³ä-
÷óâàþ ñåáå çíà÷íî êðàùå. Òåïåð 
ÿ á³ëüø ãíó÷êà, ³ ìàþ «ìîðå åíåð-
ã³¿», — êàæå æ³íêà. 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТЕТЯНА МІХНОВЕЦЬ, ЕКСПЕРТ З ГЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ
Чиста питна вода, натуральна їжа, екологічне 
довкілля — стратегія нашого подальшого 
виживання. Усе решта — ілюзії...

ПРЕС-СЛУЖБА 
ОПОЗИЦІЙНОГО УРЯДУ

Ïðî öå ïðåì'ºð-ì³í³ñòð 
îïîçèö³éíîãî óðÿäó Áîðèñ 

Êîëåñí³êîâ çàÿâèâ ï³ä ÷àñ ðî-
áî÷î¿ ïî¿çäêè íà Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé 
ìàøèíîáóä³âíèé çàâîä (ÌÏÌÇ), ùî 
íà Â³ííè÷÷èí³.

Â³í çàçíà÷èâ, ùî äâ³ îñíîâí³ ïðî-
áëåìè, ç ÿêèìè ñòèêàþòüñÿ â³ò÷èçíÿí³ 
ï³äïðèºìñòâà — öå â³äñóòí³ñòü äîñòóï-
íèõ äîâãîñòðîêîâèõ êðåäèò³â ³ ìîëîäèõ, 
êâàë³ô³êîâàíèõ êàäð³â.

«Ïåðøà ïðîáëåìà — öå êðåäèòóâàííÿ 
ï³ä ðîçóìíèé â³äñîòîê. Ðàç ìè ï³äïè-
ñàëè Óãîäó ïðî àñîö³àö³þ ç ªâðîñî-
þçîì, òî ïîòð³áíî çàáåçïå÷èòè óìîâè 
ö³º¿ àñîö³àö³¿. ²íàêøå ñþäè ïðèéäóòü 
çàõ³äí³ êîìïàí³¿ ç³ ñâî¿ì òåõí³÷íèì ïî-
òåíö³àëîì ³ ç äåñÿòèð³÷íèìè êðåäèòàìè, 
ÿê³ â 8 ðàç³â äåøåâøå, í³æ ó íàñ, ³ çíè-
ùàòü â³ò÷èçíÿíó ìàøèíîáóä³âíó ãàëóçü. 

Äðóãà ïðîáëåìà — öå êàäðè. Ìîëîä³ 
ñòàº âñå ìåíøå, ñèñòåìà ïðîôòåõîñâ³òè 
çðóéíîâàíà. Áåçâ³ç â³äêðèº êîðäîíè ³ 
êâàë³ô³êîâàí³ êàäðè ïðîñòî çàëèøàòü 
Óêðà¿íó», — ï³äêðåñëèâ ïîë³òèê.

«Íàâ÷àííÿ íà âñ³õ ³íæåíåðíî-òåõ-

í³÷íèõ ñïåö³àëüíîñòÿõ äëÿ óêðà¿íñüêèõ 
ñòóäåíò³â ìàº áóòè áåçêîøòîâíèì — öå 
äîçâîëèòü âèð³øèòè ïðîáëåìó êàäðîâîãî 
äåô³öèòó ï³äïðèºìñòâ», — çàçíà÷èâ Áî-
ðèñ Êîëåñí³êîâ.

Íà äóìêó ïîë³òèêà, Óêðà¿í³ òàêîæ 

ïîòð³áåí ïîòóæíèé åêñïîðòíî-³ìïîðò-
íèé áàíê, ÿêèé äîçâîëèòü âèïóñêàòè 
ïðîäóêö³þ, à òàêîæ íàðîñòèòè åêñïîðò 
ïðîäóêö³¿.

«Åêñïîðòíî-³ìïîðòíèé áàíê ìàº íà-
äàâàòè ãðîø³ òàêèì ï³äïðèºìñòâàì ÿê 
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé ìàøçàâîä ï³ä 
íåâåëèêèé â³äñîòîê, äî 4%, ³ òàê³ êðåäèòè 
ìàþòü áóòè äîâãîñòðîêîâèìè. Çâ³ñíî, 
òàêèé áàíê ìàº íàïîâíþâàòè ðåñóðñàìè 
äåðæàâà, òîáòî êîíêðåòíî íàäàâàòè ï³ä-
òðèìêó â³ò÷èçíÿíîìó âèðîáíèêó. Êðå-
äèòè ó ªâðîï³ çíà÷íî äåøåâø³, çàáåç-
ïå÷åí³ ³ ðèíêè çáóòó ïðîäóêö³¿. Ïîòð³áíî 
óêðà¿íñüêå ïðîñóâàòè ïî âñüîìó ñâ³òó. 
Íàì ïîòð³áåí ïðàãìàòè÷íèé íàö³îíà-
ë³çì», — ï³äêðåñëèâ Áîðèñ Êîëåñí³êîâ.

Äî ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè Áîðèñà Êîëåñí³êî-
âà òàêîæ, ïðèºäíàâñÿ äåïóòàò Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñíî¿ ðàäè Ñåðã³é ×îðíîîêèé, ÿêèé 
íàãîëîñèâ íà àêòóàëüíîñò³ îáãîâîðåíèõ 
ïèòàíü äëÿ ïîäàëüøîãî åêîíîì³÷íîãî 
ðîçâèòêó Â³ííè÷÷èíè.

ПРЕС-СЛУЖБА 
ФК «НИВА-В»

Ï³äñóìêè ôóòáîëüíîãî ñåçî-
íó 2016/2017 ðîê³â ï³äáèâ â³-
öå-ïðåçèäåíò êëóáó Äðóãî¿ ë³ãè 
«Íèâà-Â» Âàäèì Êóä³ÿðîâ.

— Âàäèìå ²ãîðåâè÷ó, îö³í³òü 
ï³äñóìêè ñåçîíó.

— Â³äðîäæåíèé â³ííèöüêèé 
ôóòáîëüíèé êëóá «Íèâà-Â» 
ó ñâîºìó äåáþòíîìó ñåçî-
í³ ðîçä³ëèâ 6–7 ñõîäèíêè ç 
«²íãóëüöåì-2» ñåðåä 17 êî-
ìàíä Äðóãî¿ ë³ãè ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè. Öå çíà÷íå äîñÿãíåí-
íÿ, àäæå íàøà êîìàíäà ï³ñëÿ 
÷îòèðèð³÷íî¿ ïåðåðâè ó âè-
ñòóïàõ îäðàçó âèéøëà ó ãðóïó 
ë³äåð³â.

— Âî÷åâèäü, çà â³äâ³äóâàí³ñ-
òþ íàø êëóá òàêîæ «íå ïàñå 
çàäí³õ»…

— Çà ðåçóëüòàòàìè â³äâ³äóâà-
íîñò³ «Íèâà-Â» çàéìàº òðåòº 
ì³ñöå â ë³ç³. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî 
òå, ùî â³ííè÷àíè ïàì'ÿòàþòü 
ôóòáîëüí³ òðàäèö³¿ òà íàñïðàâ-
ä³ ÷åêàþòü Âåëèêîãî ôóòáîëó 
ó íàøîìó ì³ñò³.

Äî ðå÷³, â³ííèöüê³ óëüòðàñ çà-
éíÿëè äðóãå ì³ñöå â «Óëüòðàñ-
ë³ç³» (ñåðåä êîìàíä ïåðøî¿ òà 
äðóãî¿ ë³ã), ïîñòóïèâøèñü ëèøå 
ôàíàòàì çàïîð³çüêîãî «Ìåòà-
ëóðãà».

— Ó ñêëàä³ áàãàòî âèõîâàíö³â 
â³ííèöüêîãî ôóòáîëó?

— Ïîçèòèâíèì º òå, ùî 
ó «Íèâ³-Â» ãðàº äåñÿòü â³-
ííèöüêèõ ôóòáîë³ñò³â. Öå 
ñëóãóº ìîòèâàö³ºþ äëÿ òèñÿ÷ 
þíèõ ãðàâö³â ç óñ³º¿ îáëàñò³. 
Ó ïðîöåñ³ ñåëåêö³¿ ìè àêòèâíî 
ñï³âïðàöþºìî ç íàéêðàùèìè 
â³ííèöüêèìè äèòÿ÷î-þíàöü-
êèìè ôóòáîëüíèìè øêîëà-
ìè, ³ â ïåðøó ÷åðãó ç ÎÄ-
ÞÑØ Áëîõ³íà ³ Áºëàíîâà ³ 
«Ïðåì'ºð-Íèâîþ».

Íàñàìê³íåöü äÿêóþ ñïðàâæ-
íüîìó ïàòð³îòó Â³ííè÷÷èíè 
Âàñèëþ Âîâêó (ïî÷åñíîìó ïðå-
çèäåíòó «Íèâè-Â»), ÿêèé âçÿâ 
íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîç-
âèòîê ïðîôåñ³éíîãî ôóòáîëó ³ 
çðîáèâ ôàêòè÷íî íåìîæëèâå. 
Âçàãàë³ âäÿ÷íèé âñ³ì, õòî ïðè-
÷åòíèé äî íàøî¿ ñï³ëüíî¿ ñïðà-
âè. Äàë³ áóäå!

Борис Колесніков: Україні потрібен прагматичний націоналізм

Підсумки професійного 
футбольного сезону у Вінниці

БЛОГ

БЛОГ

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 170124

387094

400459



ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

ßê ñâ ³ä÷èòü 
ìåìîð³àëüíà äî-

øêà á³ëÿ âõîäó â ìóçåé — Ëå-
îíòîâè÷ æèâ ó ö³é êâàðòèð³ ç 
1908 ïî 1921 ð³ê. Åêñêóðñîâîä 
Ãàííà Ïîðîæíÿ ìîæå ãîäèíàìè 
ðîçïîâ³äàòè ïðî êîìïîçèòîðà 
Ìèêîëó Ëåîíòîâè÷à:

— Íàïåðåäîäí³ ðåâîëþö³¿ 
1905 ðîêó, Ëåîíòîâè÷ ³ç ñ³ì’ºþ 
æèâ íà Äîíáàñ³. Ó Ãðèøèíî 
(íèí³ Ïîêðîâñüê — àâò.) â³í 
âèêëàäàâ ìóçèêó â çàë³çíè÷í³é 
øêîë³, — ðîçêàçóº ïàí³ Àííà. — 
Íàçàä íà Ïîä³ëëÿ, â Òóëü÷èí, 
â³í ïåðå¿æäæàº â 1908 ðîö³ òà 
ïî÷àâ ïðàöþâàòè â æ³íî÷îìó 
ó÷èëèù³ ìóçèêè. Ïðî êîìïî-
çèòîðà ãîâîðèëà íà÷àëüíèöÿ 
ó÷èëèùà, ùî «öå íàéáëàãîðîä-
í³øà ëþäèíà, ÿêó ÿ çóñòð³÷àëà 
íà ñâîºìó øëÿõó». ² äàëà éîìó 
öþ êâàðòèðó, äå çàðàç çíàõî-
äèòüñÿ ìóçåé.

Êâàðòèðà ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ 
ìåìîð³àëüíèõ ê³ìíàò, äå º ðå÷³ 
ñ³ì’¿ Ìèêîëè Ëåîíòîâè÷à. Éäåìî 
â ðîáî÷èé êàá³íåò êîìïîçèòîðà. 
Â³í îáñòàâëåíèé â àñêåòè÷íîìó 
ñòèë³ — ðîáî÷èé ñò³ë, êàôåäðà, 
äîðîæíÿ âàë³çà, ç ÿêîþ Ëåîíòî-
âè÷ îá’¿çäèâ âñå Ïîä³ëëÿ. Á³ëÿ 
ñò³íè ñòî¿òü ôîðòåï³àíî, íà ÿêîìó 
ãðàâ êîìïîçèòîð.

«Çàêóòàº íîãè êîâäðîþ, õó-
êàº íà ïàëüö³ ³ ãðàº, ãðàº, íà÷å 
íå ïîì³÷àº æîðñòîêî¿ ä³éñíîñò³. 
Äëÿ íüîãî ³ñíóâàëà ò³ëüêè ìóçè-
êà. Ìàìà ñòâîðèëà ìàêñèìàëüí³ 
óìîâè äëÿ éîãî òâîð÷îãî ñïî-
êîþ ³ íàñòðîþ. Âîíà, î÷åâèäíî 

ДІМ, ДЕ НАРОДИВСЯ 
ВІДОМИЙ «ЩЕДРИК» 
Свідки історії  Якщо 
в Ліверпуль їдуть, щоб 
пройтися по місцях 
«Бітлз», то в Тульчин 
треба їхати за спогадами 
про композитора 
Миколу Леонтовича. 
Тут він прожив кілька 
років і написав більшість 
творів, які зробили 
його всесвітньо 
відомим. Зокрема, й 
«Щедрика». Про те, 
як жив Леонтович, 
можна дізнатися в його 
тульчинській квартирі, 
що нині музей

Автобуси з Вінниці до Тульчи-
на курсують з Центрального 
автовокзалу кожні 30 хвилин. 
Вартість квитка — 58 гривень. 
Музей знаходиться у Тульчи-
ні на провулку Леонтовича, 8. 
Вартість входу — три гривні. 
А з розповіддю екскурсовода — 

30 гривень з групи з 15 осіб. Але 
попередньо треба домовитися 
про екскурсію. Номер краєзнав-
чого музею: (04335)2–27–50. 
Номер наукового співробіт-
ника Тульчинського краєзнав-
чого музею Ганни Порожньої: 
(097)910–49–52.

Як доїхати до музею

Як розповідала екскурсовод Ганна Порожня, 
Леонтович був дуже сором’язливою людиною. Навіть 
коли талант композитора визнав весь світ, він казав, що 
це не його заслуга, а заслуга українського народу
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ðîçóì³ëà, êèì º ³ êèì çàëèøà-
ºòüñÿ Ëåîíòîâè÷ äëÿ Óêðà¿íè». 
Òàê åêñêóðñîâîä Ãàííà Ïîðîæíÿ 
ïåðåäàº ñëîâà äîíüêè Ëåîíòîâè-
÷à — Ãàëèíè.

Äàë³ æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî 
çà ñòîëîì â êàá³íåò³ Ëåîíòîâè÷ 
íàïèñàâ ìåëîä³þ «Ùåäðèêà», ùî 
íèí³ º ð³çäâÿíîþ ï³ñíåþ â áàãà-
òüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó.

— Äî ö³º¿ ï³ñí³ ïðî òàëàíò 
êîìïîçèòîðà í³õòî íå çíàâ! Ïîêè 
ó Êèºâ³ õîð ï³ä êåð³âíèöòâîì 
Êîùèöÿ íå âèêîíàâ «Ùåäðèêà» 
Ëåîíòîâè÷à. Ïîò³ì éîãî ç³ãðàëè 
â Àìåðèö³, Àíãë³¿, Óðóãâà¿, Àð-
ãåíòèí³ òà íàâ³òü íà Êóá³, òîä³ 
Ëåîíòîâè÷ ñòàâ â³äîìèì ó áàãà-
òüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó.

Éäåìî â îá³äíþ ê³ìíàòó. 
Ó öåíòð³ ê³ìíàòè — îá³äí³é ñò³ë 
ç á³ëîþ ñêàòåðòèíîþ, ãëèáîêèìè 
òàð³ëêàìè òà âèäåëêàìè íà ìåòà-
ëåâèõ ï³äñòàâêàõ. Ñàìå çà öèì 
ñòîëîì ÷ëåíè ðîäèíè ñâÿòêóâàëè 
ðåë³ã³éí³ òà ñ³ìåéí³ ñâÿòà, çóñòð³-
÷àëè ãîñòåé.

Ó ê³ìíàò³ º ãàðíèé êîìîä, ÿêèé 
áóâ âèð³çàíèé áàòüêîì Ëåîíòî-
âè÷à. À ùå ñåðâàíò ç ïîñóäîì. 
Íà êîìîä³ — ñâ³òëèíè ç äîíü-
êàìè òà äðóæèíîþ Ëåîíòîâè÷à. 
Àëå, íà æàëü, äîíüêè — Â³êòîð³ÿ 

òà Ãàëèíà, ä³òåé íå ìàëè. Òîìó 
ïðÿìèõ ñïàäêîºìö³â íåìàº.

— Ëåîíòîâè÷ áóâ äóæå 
ñîðîì'ÿçëèâîþ ëþäèíîþ. Í³-
êîëè íå ââàæàâ ñåáå êîìïî-
çèòîðîì. Ó ïàëàö³ Ïîòîöüêèõ 
õîðîâà êàïåëà ï³ä êåð³âíèöòâîì 
Ñòåöåíêà òà Òè÷èíè âèêîíàëà 
ê³ëüêà õîðîâèõ êîìïîçèö³é Ìè-
êîëè Ëåîíòîâè÷à, ÿê³ òóëü÷èíö³ 
çóñòð³ëè îâàö³ÿìè, — ðîçêàçóº 
åêñêóðñîâîä. — À Ìèêîëà ñòîÿâ 
òèõåíüêî çà ëàøòóíêàìè ³ òèõî 
â³ä ðàäîñò³ ïëàêàâ. Êîìïîçè-
òîðà çàïðîñèëè íà ñöåíó. Â³í 
íèçåíüêî âêëîíèâñÿ ³ ñêàçàâ — 
öå íå ìîÿ çàñëóãà, öå çàñëóãà 
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó!

Ó òðüîõ âèñòàâêîâèõ çàëàõ 
çáåð³ãàþòüñÿ ïðåäìåòè ç æèòòÿ 
Ëåîíòîâè÷à: éîãî äèðèãåíòñüêà 
ïàëè÷êà, êàìåðòîí, ñêðèïêà, àô³-
ø³ ç êîíöåðò³â òà áàãàòî ñâ³òëèí 
³ç çîáðàæåííÿì êîìïîçèòîðà.

Êð³ì ìóçåþ Ëåîíòîâè÷à â Òóëü-
÷èí³ âàðòî â³äâ³äàòè íàéñòàð³øèé 
â îáëàñò³ Êðàºçíàâ÷èé ìóçåé òà 
ìóçåé-àïòåêó, äå çáåð³ãàºòüñÿ ïî-
íàä 600 åêçåìïëÿð³â. Ùå ïî ì³ñòó 
ïðîâîäÿòü åêñêóðñ³¿, îñê³ëüêè òóò 
äåÿêèé ÷àñ ä³ÿâ îñåðåäîê äåêà-
áðèñò³â ï³ä êåð³âíèöòâîì Ïàâëà 
Ïåñòåëÿ.
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КІНО

Мумія
Фантастичний трилер, 14.06, поч. о 10.00, 12.30, 
14.50, 19.45, 21.55. Вартість квитків — 65 грн. 
8.06–15.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Диво-жінка
Фантастичні пригоди, 14.06, поч. о 10.00, 17.00, 
21.55. Вартість квитків — від 65 грн
15.06–21.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Рятувальники Малібу
Комедія, 14.06, поч. о 14.40, 19.35
Вартість квитків — від 65 грн
15.06–21.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Розваги дорослих дівчат
Комедія
15.06–21.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Тачки 3
Анімація
15.06–21.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Мисливець з Уолт-Стріт
Драма, 14.06–15.06, поч. о 16.00
Вартість квитків — 20 грн

Час хризантем
Драма, 14.06–15.06, поч. о 14.00, 18.00
Вартість квитків — 20 грн

Кілер мимоволі
Кримінальна комедія, 16.06–22.06, поч. о 14.00, 
16.00, 18.00. Вартість квитків — 20 грн

Oskar Shorts-2017
Збірка короткометражок, 16.06–21.06, поч. 
о 20.00. Вартість квитків — 20 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Підводна гра
Комедія, 14.06, поч. о 9.40, 11.40
Вартість квитків — від 50 грн
15.06–21.06, довідка — за тел. (096)0035050

Пірати Карибського моря: 
Помста Салазара 3D
Фентезі, 14.06, поч. о 10.00, 12.50, 15.40, 18.30, 
21.20. Вартість квитків — від 50 грн
15.06–21.06, довідка — за тел. (096)0035050

Рятувальники Малібу
Комедія, 14.06, поч. о 9.20, 11.50, 14.20, 16.50, 
19.20, 20.10, 21.50. Вартість квитків — від 50 грн
15.06–21.06, довідка — за тел. (096)0035050

Його собаче діло
Бойовик, 14.06, поч. о 13.40, 15.50, 18.00
Вартість квитків — від 50 грн
15.06–21.06, довідка — за тел. (096)0035050

Час скажених псів
Трилер, 14.06, поч. о 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00. Вартість квитків — від 50 грн
15.06–21.06, довідка — за тел. (096)0035050

КІНОТЕАТР 

 РОДИНА

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

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

Соломон у спідниці
19 червня презентувати-
меться родинна комедія 
«Соломон у спідниці» за 
п'єсою Людмили Уліцької. 
У ролях: Ада Роговцева, 
Валерія Чайковська, 
Олена Лавренюк, Паша 
Лі, Ярослав Попадюк. 

Початок вистави о 19.00. Вартість квитків: від 120 до 
350 грн. Довідки за телефоном 67-09-07.

Женихи
3 липня на вінничан та 
гостей міста чекає неза-
бутнє театральне свя-
то — інтригуюча комедія 
«Женихи», за п’єсою 
Миколи Гоголя «Одру-
ження». Головні ролі у ній 

гратимуть відомі українські актори Руслана Писанка 
та Володимир Горянський. А також Наталя Сізова, 
Іван Момот, Ігор Яковенко, Сергій Поздняков, 
Володимир Гончаров і Максим Дашевський.
«Одруження» — одна з найвеселіших п’єс Миколи 
Гоголя. Звичайний сюжет про те, як четверо 
пошарпаних життям наречених сватаються 
до купецької доньки Агафії Тихонівни, Гоголь пере-
творив на фантасмагоричну панораму тих часів. 
Квитки на виставу купуйте у касі театру. Вартість 
квитків — від 100 до 350 грн. Тел. 67–09–07.

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
Пастушка і Сажотрус
За мотивами казок Г. Х. Андерсена, 17.06, поч. 
об 11.00 та 13.00. Вартість квитків — від 25 грн

Теремок
Мюзикл для дітей, 18.06, поч. об 11.00 та 13.00
Вартість квитків — від 25 грн

ВИСТАВКИ

«Коштовні сторінки історії Поділля»
До 19 червня у Вінницькому обласному 
краєзнавчому музеї проходить виставка 
«Коштовні сторінки історії Поділля». Виставку 
можна відвідати щоденно, крім понеділка, з 
11.00 до 17.00.
На виставці можна побачити унікальні 
дорогоцінні ювелірні прикраси, предмети 
торевтики, парадну зброю та скарби з фондової 
збірки музею. Матеріали, що експонуються, 
належать до різних періодів історії нашого краю: 
від Трипілля до Нової доби.
Надзвичайно яскравою є колекція сарматського 
золота. На особливу увагу заслуговує комплекс 
прикрас, знайдених у похованні сарматського 
можновладця, який, на думку вчених, є відомим 
в історії сарматським «царем» Інесмеєм.
Крім прикрас на виставці демонструється меч та 
парадний шолом доби високого середньовіччя. 
Ці предмети були не тільки військовими атрибутами, 
але і ознаками високого статусу їх власників.
Вартість вхідних квитків для учнів та студентів — 
10 грн, дорослих — 20 грн. Екскурсійне 
обслуговування — 100 грн (з групи).
Довідки за телефонами: 
(0432)67–20–93, 67–28–12.

Музей української марки 
ім. Я. Балабана
Минулого року у Вінниці відкрився Музей україн-
ської марки. У експозиції музею представлені одні 
з найцікавіших марок, деякі з них є лише в одному 
екземплярі. Є марки вживані в Одесі, радянські 
марки та навіть ті, на яких згадано Голодомор. У по-
вній колекції пана Олександра є марки, датовані від 
1850 року, гашені в різних українських містах. 
Найстаріший конверт з поштовим штемпелем 
датований 1830 роком. До слова, є також марка з 
нині білоруського міста Гомель, погашена україн-
ським тризубом. Музей української марки ім. Якова 
Балабана можна відвідати щодня, окрім понеділка, з 
10-ї до 18-ї години. Школярам та студентам вхід без-
коштовний. Також у музеї можна придбати сувенірні 
марки та листівки.
Відвідати музей можна за адресою — вул. 
Соборна, 26. Телефон для довідок (099)5343020.

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі ТРЦ 
«SkyPark». Малюкам та дорослим тут пропонують 
побачити на власні очі та зрозуміти закони 
природи, поринути у світ популярної техніки та 
поекспериментувати самому. Територія музею 
складає більше 1000 квадратних метрів. 
Тут представлені понад 150 експонатів для 
виконання дослідів. «Музей науки» — цікаве місце 
для дітей, підлітків та дорослих! Тут також можна 
перекусити в тематичному кафе та придбати 
цікаві інтелектуальні розвиваючі іграшки і книги.
Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні дні.
— для дітей (старших 3 років) та студентів — 80 та 
100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн 
з людини. Працює «Музей науки» щодня з 
10.00 до 21.00, без вихідних.

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

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.

«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.

ÀÔ²ØÀ

Група MOZGI. 
Big show
Найбрутальніша група 
країни MOZGI зі своїм 
грандіозним танцю-
вально-музичним та 
світловим «Big show» 
у Вінниці! 15 червня  

о 19.00 у спортклубі «Нокаут» Потап, Позитив, Дядя 
Вадя, DJ Bloodless, Едуард Каменєв і Руслан Сторо-
жик поставлять Вінницю на вуха: презентують свою 
нову мегакруту концертну програму і влаштують 
незабутній відрив! Будуть всі найкращі хіти MOZGI 
і чимало прем’єрних синглів з нового альбому 
«На белом». Масштабне «Big show» в новому для 
групи форматі, наповнене унікальними технічними 
нововведеннями, професійним звуком і світловими 
елементами. Квитки у фан-зону — 300 гривень. Ку-
пуйте 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».

Вечір музики, кави 
та шоколаду
Кави, шоколаду та 
музики багато не буває. 
Отож, 23 червня у МПМ 
"Зоря" відбудеться уні-
кальний музичний вечір 
"Кава&Шоколад"!

Концепція заходу — від класики джазу 
до чиказького блюзу, від італійської естради 
до Елвіса Преслі, від терпкості рістретто 
до насиченності латте. У програмі вечора: 
вокал, тексти, музика, автор проекту — Ольга 
Акулова; ударні — Володимир Сироєжко; 
бас-гітара — Анатолій Дякон; гітара — Олег 
Прокопчук; клавішні — Олександр Заводовський; 
саксофон — Михайло Ямборчук; труба — 
Володимир Куліш, Євген Орлов; тромбон — 
Микола Даниленко.
Початок шоколадно-кавового частування о 17.30, 
початок концерту о 18.00. Вартість квитків — від 
80 до 120 грн. Замовлення квитків — за телефо-
ном (097)2679720.

«І все життя — 
театр» 
Закриття 
театрального 
сезону
15 червня театр ім. 
Садовського запро-
шує на закриття 83-го 

театрального сезону, яке відзначиться виставою-
концертом «І все життя — театр…». 
Де будуть показані уривки з відомих вистав та 
окремі музичні номери. У концерті йтиметься про 
акторську місію, про те, що за маскою посміш-
ки можуть ховатися сльози. Задіяний буде весь 
творчий склад театру. Початок вистави о 18.30, 
тел. 67–09–07.

«Epolets» з 
акустичним 
концертом
18 червня одна з кращих 
рок-груп України — 
Epolets дає акустичний 
концерт в ресторані 
"Панорама". На концерті 

звучатимуть акустичні версії улюблених пісень.
Нагадуємо, що цей рік для Epolets особливий, 
адже перший сингл з майбутнього альбому і 
кліп на нього «Я хочу бути з тобою» вривається 
в усі чарти і рейтинги та доводить, що сильніше 
за кохання в світі немає нічого. Початок 
концерту о 19.00. Вартість квитків 100 грн, тел.: 
(098)1010063, (093)1010063.

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ
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АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099)1781008 

Çàõ³ä ïðîéäå ï³ä ãàñëîì «Áóäü 
â òðåíä³. Æèâè ÅÊÎ». Ó éîãî 
îðãàí³çàö³¿ â³çüìóòü ó÷àñòü 
áëèçüêî 350 ëþäåé: ïðîôåñ³éí³ 
òðåíåðè-åêñïåðòè, ëåêòîðè, íà-
óêîâö³, ïåäàãîãè, ôåðìåðè, ìàé-
ñòðè ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â îáëàñò³ 
òà êðà¿íè. Âîíè ïðîâåäóòü äëÿ 
ì³ñòÿí 30 ëåêö³¿ òà 10 ìàéñòåð-
êëàñ³â íà åêîëîã³÷íó òåìàòèêó. 
Ïðèì³ðîì, Íàä³ÿ Ëóöêåâè÷ ïî-
êàæå, ÿê çðîáèòè ìåäîâ³ ñâ³÷-
êè, Òåòÿíà ßáëîíñüêà íàâ÷èòü 
ä³òîê åêî-ñàä³âíèöòâó: «Âè-
ðîùóºìî çåëåíü ñàìîñò³éíî!». 
Òåìè ëåêö³é ñòîñóâàòèìóòüñÿ 
àëüòåðíàòèâíî¿ åíåðã³¿ òà åêî-
íîì³¿ â ïîáóò³, åêî-áóä³âíèöòâà, 

ñèðî¿ä³ííÿ, ãåíåàëîã³¿ ñîðòóâàí-
íÿ ñì³òòÿ òîùî.

— Ãîëîâíà çàäà÷à ôåñòè-
âàëþ — ïîêàçàòè ëþäÿì, ùî 
ìîæíà æèòè á³ëüø çäîðîâî, 
â³äïî÷èâàòè á³ëüø çäîðîâî, 
ðîçâàæàòèñÿ á³ëüø çäîðîâî, — 
êàæå ãîëîâíèé îðãàí³çàòîð 
ôåñòèâàëþ Äàð’ÿ Ïàëàìàð-
÷óê. — Íà ôåñòèâàë³ ä³ÿòèìå 
ñóõèé çàêîí ³ çàáîðîíÿºòüñÿ 
ïàë³ííÿ. Áàãàòî çàõîä³â ïðî-
âåäóòü äëÿ ä³òîê: åêîëîã³÷í³ 
³ãðè, êâåñòè, êîíêóðñè. Äëÿ 
äîðîñëèõ â³äáóäóòüñÿ ïîêàçè 
îäÿãó ç íàòóðàëüíèõ òêàíèí òà 
ëåêòîð³¿, òåìè ÿêèõ ñòîñóâàòè-
ìóòüñÿ çäîðîâ’ÿ, çáåðåæåííÿ 
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òà 
³íø³ êîðèñí³ òåìàòèêè.

ХОЧУТЬ БУДИТИ ЕКО-СВІДОМІСТЬ 
Еко-подія  У вихідні, 17–18 червня, 
в сквері Козицького (площа Європейська) 
пройде Перший Всеукраїнський фестиваль 
еко-свідомості «DAR». Дизайнерські 
інсталяції, майстер-класи, хімічне шоу, 
фокуси, лекторії — все для того, щоб 
пробудити в людей екологічну свідомість

  Соціальний проект «Твереза Ві-
нниця» — тверезе життя — Артур 
Покорський 

  Екологічні альтернативи у догляді 
за шкірою, «Мінімалізм у житті» — Діа-
на Власенко — лікар-педіатр, кандидат 
медичних наук 

  Органічне фермерство, локал-фуд та 
ресторани — Тетяна Валуйська (Вінни-
ця) та Тетяна Яблонська (Київ) — Укра-
їнський органічний кластер, Центр 
сприяння розвитку малого бізнесу.

  «Натуральні засоби догляду своїми 
руками» — Дар’я Паламарчук — Інтер-
нет-магазин еко-подарунків ручної 
роботи «Дар» 

  «Альтернативна енергія та економія 
в побуті» — Людмила Сломінська та 
Олексій Козенюк 

  «Вибір ХХІ сторіччя: М'ясо в тарілці чи 
життя на планеті» — Павло Вишебаба — 
засновник першого в Україні веган-
ського кафе «One Planet» (Київ) 

  Вальдорфський веганський садочок 
«Віночок» — Наталя Курилова 

  «Родинна колисочка» — «Свідомі 
пологи як запорука щасливого життя 
дитини» — Тетяна Червяк та Вікторія 
Вітер 

  «Як не боятися камери?» — Юлія 
Андріянова — Медіа-школа Юлії 
Андріянової 

  «Свідомість жінки 3-го тисячоліття — 
заміж граючи» — Наталя Маат — Між-
народний інститут Свах (Київ) 

  «Екологія сімейних фінансів» — Во-
лодимир Чередніченко — страхова 
агенція Чередніченко 

  «Ментальні помилки сироїдіння» — 
Олексій Калякін (Київ).

  Клітинне харчування — Зоряна Ткачен-
ко — лідер компанії «Rain» 

  «Сталий розвиток: чи зможемо 
ми захистити інтереси майбутніх 
поколінь?» — Анна Вронська — екс-
заступник міністра екології та при-
родних ресурсів України, громадський 
діяч (Київ) 

  Астролог — Ірина Нечеталюк 
  Здорові сімейні традиції у харчуван-

ні — Наталя Демчук — автор Фестивалю 
психологічних практик «Живи!» 

  Пермакультура — Тетяна Чучко 
(м. Львів) 

  Проект «Україна без сміття» — Євгенія 
Саратовська та Ольга Філь (Київ) 

  «Екологія конфлікту» — Олексій Моти-
люк — конфліктолог 

  «Гармонійне виховання дітей, різниця 
в вихованні хлопців та дівчат. Най-
цінніша річ, яку батьки надають в ди-
тинстві» — Федір Мельник — Школа 
становлення чоловіків «АНКОР» 

  «Еко-будівництво» — Віталій Плясови-
ця — Будівельна майстерня Плясовиці 

  Еко-будівництво із соломи (презен-
тація модульного будинку) — Андрій 
Бевзюк 

  «В здоровом ТЕЛЕ здоровый ДУХ!!!» 
(дієтолог) — Галина Бурковська 

  «Досвід країн Вишеградської групи 
в сфері енергоефективності» — Андрій 
Чубик (Київ) 

  Презентація програми зеленої енер-
гетики — Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 8 Вінницької міської ради 

  Ресайклінг пластику — Євгеній Хлєб-
ніков (Київ) 

  Досвід родових поселень — Максим 
Залевський — родове поселення 
«Green Life» 

  Про генеалогію — Віктор Долецький — 
Центр вивчення генеалогії «Пращур» 

  «Сортування сміття» — «ЕкоВін» 

Виставка #organicmadeinukraine. Bebioshop 
та Хлібіо частують органічними смаколиками.

ПРОГРАМА ЛЕКЦІЙ

Вхід безкоштовний. Бажано зареєструватися на лекції 
та майстер-класи, щоб організатори знали, на яку 
кількість людей розраховувати. Офіційне відкриття 
17 червня об 11.00. А вже з 11.30 розпочнуться всі 
лінійки фестивалю: лекторії, дитячі заходи тощо, які 
будуть тривати до 17.30. Потім програма зміниться 
на більш динамічну: танцювальні виступи, флешмо-
би, спортивні змагання та інші активності. У перший 
день вони триватимуть до 20.00, на другий — до 21.00 
(концертна програма і покази дизайнерського одягу).
Реєстраційна форма на лекції: goo.gl/Fnhp6m 
Реєстраційна форма на фестиваль: goo.gl/Tiupso 
Сторінка у Фейсбук: goo.gl/Yi007M 

Коли все розпочинається 

ËÀÉÔ
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ОВЕН 
У вас загрожує зірватися по-
бачення, швидше за все, че-
рез купу невідкладних справ 
на роботі. Це може обурити 
вашу кохану людину, але ви 
зможете згладити кути. 

ТЕЛЕЦЬ 
У вівторок можлива цікава зу-
стріч, але стережіться — флірт 
може перерости у фатальну 
пристрасть. У суботу проявіть 
більше довіри, приділіть біль-
ше уваги коханій людині.

БЛИЗНЮКИ 
Вільних від сімейних уз 
близнюків може очікувати 
початок яскравих романтич-
них пригод. Але остерігайте-
ся втратити голову.

РАК 
Цього тижня вам підійде 
світський спосіб життя, 
не нехтуйте жодним отри-
маним запрошенням. Адже 
саме там можливе доле-
носне знайомство.

ЛЕВ 
Початок тижня ви проведете 
на самоті, але в п'ятницю 
ваше терпіння лусне, і ви 
опинитеся на гучній вечірці 
у друзів. У суботу не намагай-
теся обманом завоювати при-
хильність коханої людини.

ДІВА 
Зараз час побачень і нових 
знайомств. Стосунки з 
коханою людиною зміняться 
на краще, період нерозумін-
ня між вами і роздратування 
залишиться позаду.

ТЕРЕЗИ 
Понеділок і вівторок — вдалі 
дні для романтичних поба-
чень. Друга половина тиж-
ня — для зустрічей з більш 
насиченою програмою, ніж 
гуляння під місяцем.

СКОРПІОН 
Можете не сумніватися: вас 
люблять і цінують, на вас 
не шкодують сил і часу. Відпо-
відайте взаємністю, враховуй-
те думку коханої людини.

СТРІЛЕЦЬ 
Понеділок і четвер — спри-
ятливі дні для романтичної 
зустрічі. Підійшов час ви-
бору, потрібно вирішити, хто 
більш значущий у вашому 
житті.

КОЗЕРІГ 
Кохана людина розуміє ваші 
проблеми і готова допомог-
ти у їх вирішенні. Цінуйте її 
підтримку і увагу. 

ВОДОЛІЙ 
Бажано цього тижня погля-
нути об'єктивно на ваші вза-
ємини з коханою людиною. 
Те, що ви побачите, може 
вас не зовсім влаштувати, 
але така об'єктивна реаль-
ність і розвиток подальших 
стосунків залежить від вас. 

РИБИ 
Не будьте занадто вимогливі 
до коханої людини, поста-
райтеся пробачити допущені 
нею помилки. Ніхто не до-
сконалий. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 14-20 ЧЕРВНЯ

399531

ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Кризис — это слово надеж-
но и прочно засело в нашем 
лексиконе уже 10 лет. В эко-
номике — кризис, в полити-
ке — кризис, в работе — кри-
зис. Вот и до семьи добрался, 

такой вот он. Однако мало кто понимает, что 
кризис — это абсолютно нормальное и есте-
ственное явление в любой сфере жизни. Как 

день и ночь, как лето и зима. Кризис — это 
такое состояние, когда старые методы уже 
не работают, а новые еще не нашли. Вот жила 
себе семья и бед не знала. И тут, через год, 
два, пять, начались проблемы. Для многих 
эти проблемы такие же неожиданные как снег 
в августе, но на самом деле их стоило ожидать 
и к ним готовятся. Именно поэтому все кризисы 
делятся на нормативные и ненормативные.
Нормативные кризисы абсолютно естественны 
и бывают у каждой семьи: рождение детей, 

возрастные проблемы, сексуальные проблемы. 
К ненормативным кризисам относятся те, кото-
рые нельзя предсказать (смерть близких людей, 
травмы и инвалидность, серьезные потери). 
В отличие от последних, нормативные кризи-
сы очень легко проходить, если про них знать 
и предпринять меры. Некоторые пары настолько 
легко проходят многие семейные кризисы, что 
даже не замечают их и не знают, что они были. 
Именно поэтому тут работает золотое правило: 
предупрежден, значит вооружен.

Комментарий эксперта

СЕМЕЙНЫЕ КРИЗИСЫ: 
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ 
Переживем  Каждая семья проходит через то, что в психологии называется 
«кризисы». Каждый день обстановка дома, на работе и между собой может 
провоцировать создание новых проблем. Где могут таиться кризисы 
и что делать, если один из таких этапов постучался в ваши двери?

КРИЗИС ОБЯЗАННОСТЕЙ 
Редкая семья на ранних этапах договаривается о том, кто что будет делать в этой 
семье. Обычно это делается интуитивно и не всегда сбалансированно. В конечном 
итоге, кто-то может делать львиную долю всего, что нужно в доме, а кто-то просто 
жить в этом. И все-бы ничего, только если такое будет продолжаться долгое время, 
очень вероятно, что у кого-то могут накапливаться обиды за то, что один делает 
«все», другой «ничего». Может быть и другая ситуация. Например, жену пригласили 
на новую работу, где платят гораздо больше, но времени она требует тоже больше. 
Следовательно, успевать делать все по дому точно так же, как и раньше, она не будет.

КРИЗИС ПЕРЕИЗБЫТКА СОВМЕСТНОГО ВРЕМЕНИ 
Обычно возникает у молодых пар, которые на волне конфетно-букетного периода 
хотят все свободное время быть вместе. Увы, ничего хорошего их не ждет. У кого-то 
через год, у кого-то через два наступает такой момент, когда видеть они друг друга 
не могут. Интересный факт: что людям нравится друг в друге в самом начале знакомства, 
обычно раздражает больше всего в момент этого кризиса. Если партнер нравился своей 
общительностью, то он вдруг становится болтуном, скромный — тюфяком, смелый — 
безответственным и так далее.

СЕКСУАЛЬНЫЙ КРИЗИС 
Все в жизни приедается. Точно так же и сексуальная жизнь может попросту надоедать. 
Эта проблематика настолько актуальна и повсеместна, что встречается у девяти пар 
из десяти. Во многом это связано со старыми табу и запретами, которые остались у нас 
по наследству от «страны, в которой не было секса». Такое сковывание по рукам и ногам 
(и мы сейчас не про БДСМ) очень негативно сказывается на личной жизни каждой 
семейной пары, потому что то, что называется классическим, стандартным сексом, 
имеет тенденцию надоедать и становится обычным делом. А то, что становится обычным 
делом, уже не может привлекать, а остается только сухим супружеским долгом.

КРИЗИС РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
Дети — это цветы жизни. Тем не менее, те, кто прошел через этап рождения ребенка, 
не понаслышке знают слово кризис. Потому что там всплывает целый спектр проблем, 
которые надо кому-то решать. Во-первых, секс, который на какое-то время придется 
отложить. Во-вторых, мужчины, которые за многие годы внимания со стороны женщины, 
остаются без него, а все силы (которых, надо сказать, не так много) женщина вкладывает 
в ребенка. Мы уже молчим про бессонные ночи, крики, постоянный контроль того, 
все ли в порядке и так далее. Особенно остро тут могут всплывать те проблемы, которые 
упускались, или замалчивались.

ВОЗРАСТНОЙ КРИЗИС 
Увы, мы не молодеем. И в какой-то момент наступает тот день, когда здоровье 
дает понять, что тебе уже не 20 лет и ты не всемогущ. Тут целая вереница проблем. 
Как правило, на возраст 40–50 лет приходится много кризисов, и «вылет детей 
из гнезда», и внешность уже не та, и организм не дает позволить делать всё то, чего 
хочет душа. Климакс у женщин, проблемы с эрекцией у мужчин — это всегда морально 
некомфортно, как бы там ни было.

Что делать: передоговариваться. Для 
этого мы садимся за «круглый стол» 
и распределяем обязанности до тех 

пор, пока все не будут довольны. 
В процессе может быть тяжело, зато 

избавляет от возможных конфликтов 
на долгое время.

Что делать: сделайте так, чтобы 
у каждого из вас было время для 
самого себя. Личное время. Его 

можно провести по-разному: 
в компании друзей или подруг, 

поиграв в компьютерную игру, просто 
проторчав в интернете. Главное — для 

себя и с удовольствием.

Что делать: как давно вы делали 
то, что раньше не делали никогда? 

Кажется, самое время. Нет идей 
в голове? Интернет вам в помощь. 

Сексуальные игрушки, игровые 
сценарии, необычные места — список 

может быть длинный. И еще один 
небольшой совет: если вы ощущаете, 

что дошли до этого кризиса, 
не занимайтесь сексом через силу — 

это только усугубит ситуацию.

Что делать: быть рядом друг 
с другом. Под этим понимается то, что 
стоит даже в это время помнить друг 
про друга особенно сильно. Потому 

что в это время каждому в семье 
особенно сильно нужна поддержка 
и внимание. Не забывайте давать ее 

друг другу.

Что делать: подумайте о том, что 
может придать вашей жизни новый 
смысл? Кто-то уходит в кулинарию, 

и семья вместе готовит, кто-то 
начинает путешествовать, а кто-то 

занимается внуками.
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Призовите на помощь вашу 
работоспособность и вы 
будете обречены на успех.

ТЕЛЕЦ 
Удачно пройдут деловые 
встречи, необходимая 
информация своевременно 
придет к вам. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Отнеситесь со вниманием 
к своим обязанностям, не 
упускайте из виду мелочей. 

РАК 
Избегайте переутомления. 
Прислушайтесь к мнению 
оппонентов.

ЛЕВ 
Неделя будет способ-
ствовать успеху в личной 
жизни, а вот в работе 
возможны проблемы.

ДЕВА 
Ваша популярность и авто-
ритет повысятся. Вы сейчас 
нужны буквально всем.

ВЕСЫ 
Вы многое увидите с новой 
точки зрения, но не увле-
кайтесь анализом в ущерб 
активной деятельности. 

СКОРПИОН 
Вы можете подготовить 
себе прекрасную базу для 
будущих успехов.

СТРЕЛЕЦ 
Благодаря старым связям, 
у вас появится реальный 
шанс реализовать все планы. 

КОЗЕРОГ 
Постарайтесь не по-
ддаваться на уговоры 
рискнуть деньгами. 

ВОДОЛЕЙ 
Вы активны и деятельны, 
но постарайтесь сдерживать 
свою раздражительность.

РЫБЫ 
Самым неприятным 
событием могут оказаться 
нападки недоброжелателей.

392007
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Вікторія, 18 років
Яскрава та енергійна, люблю 
активний відпочинок з друзями, 
співаю та граю на фортепіано. 
Навчаюсь у Вінницькому 
відділені Київського фінансово-
економічного коледжу Національго 
Університету Державної Податкової 
служби України. Я впевнена та 
цілеспрямована, знаю, чого хочу. 
Дуже весела. Маю багато друзів! 
Дуже люблю фотографуватися.

398390

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»-2017 і 
безкоштовну професійну фотосесію від фотостудії 
«INDIGO» 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

397954

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»
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