
 Жителі Сабарова 
проти будівництва 
кладовища впритул 
до очисної станції 

 Люди радикально 
налаштовані — готові 
перекрити мости у 
Вінниці

 А місця на вінницьких 
кладовищах стає все 
менше. У Сабарові — 15, 
а на Луці — до 150 місць. 
Цього вистачить лише 
на один місяць

ЗНІМАЮТЬ ФІЛЬМ 
ПРО ПЕТЛЮРУ

ЯК ВОНО, ЗДАТИ ПІВЛІТРА КРОВІ ВПЕРШЕ
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ІЗ КИМ ДІЛЯТЬ МАЙНО 
СИЛОВИКИ ВІННИЦІ
 RIA проглянула свіжі декларації 
керівників силових структур 
міста та області, щоб побачити – 
кого вони вписали власниками 
нерухомості, землі, машин

ОНОВИЛИ ПАЛАЦ 
ГРОХОЛЬСЬКИХ
 Як удалося витягнути із скупих 
європейців великі гроші на 
ремонт палацу Грохольських-
Можайських. Чи можуть інші так 
само? Хто освоював кошти?с. 4 с. 6с. 11

Чиновниця Інна Вітенко переконувала людей, що цвинтар не буде заважати. 
Мешканці району, що були на зборах, їй відповіли: «Досить нам брехати» 

НЕ ДАЮТЬ БУДУВАТИ ЦВИНТАР
СКОРО НЕ БУДЕ ДЕ ХОРОНИТИ МЕРЦІВ
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ÍÎÂÈÍÈ

Время собирать 
цифры 

Âäóìàéòåñü.
Åæåäíåâíî íàñåëåíèå 

Óêðàèíû ñîêðàùàåòñÿ 
íà 425 ÷åëîâåê. Ìóæñêîãî 
íàñåëåíèÿ â ñòðàíå òðàäèöè-
îííî ìåíüøå, ÷åì æåíñêîãî. 
È ýòî 19,5 ìëí.

Ìèãðàöèîííûé ïðèðîñò 
íå ñ÷èòàåì. 70% íàñåëåíèÿ, 
ïðèìåðíî 42 ìëí, â âîçðàñ-
òå 15–65 ëåò, èç íèõ âñåãî 
46% — ìóæ÷èíû. ×àñòü ýòèõ 
ìóæ÷èí 15–18 íå ðåïðîäóê-
òèâíîãî èæäèâåí÷åñêîãî 
âîçðàñòà, ÷àñòü ñòàðøå 60 — 
ïåíñèîííîãî. Äîïóñòèì, 
îñòàåòñÿ 10 ìëí. 

1 0 0 0 0  óæ å  ï î ã è á -
ëî íà âîéíå. Åñëè ïðè-
íÿòü â ñðåäíåì 3 ðàíåíûõ 
è 1 óáèòîãî êàæäûé äåíü 
(ýòî ïî ñàìûì ñêðîìíûì), 
òî ïîëó÷àåì â ãîä: 1095 ðà-
íåíûõ, 365 óáèòûõ.  À òå-
ïåðü ïîäóìàéòå. «Ëèøü áû 
íå áûëî âîéíû?» À çà÷åì 
àãðåññîðó-Ðîññèè âîéíà, 
åñëè ïðè íàøåé ñòàðåþùåé 
è óáûâàþùåé äåìîãðàôèè 
îíà ëèøàåò íàñ ìóæñêî-
ãî íàñåëåíèÿ, à äåòè òàê 
áûñòðî íå ðàñòóò, ÷òîáû 
çàìåùàòü. Ïðîìåäëåíèå 
â ðåøåíèè ýòîãî âîïðîñà — 
âñå ýòè ìèíñêèå øóëåð-
ñêèå èãðû ïðîìîñêîâñêèõ 
ìåäâåä÷óêîâ-êó÷ì — â ïðÿ-
ìîì ñìûñëå ñìåðòè ïîäîáíî. 
Âîò ýòèìè èãðàìè Óêðàèíó 
ñäàþò áåçâîçâðàòíî è îêîí-
÷àòåëüíî. È ÿ íå âåðþ, ÷òî 
ïðåçèäåíò ýòîãî íå âèäèò.

Âòîðîé âîïðîñ: íàøå 
îáùåñòâî ãîòîâî ëè âûé-
òè ñ òðåáîâàíèåì ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèé îòíîñèòåëü-
íî âîéíû íà Âîñòîêå? Òàê 
÷òî íå íà âåäüì îõîòèòüñÿ 
íóæíî, à òðåáîâàòü ðàçðå-
øåíèÿ ñèòóàöèè. Èëè òèõî 
âûìèðàòü.

ДУМКА

ПИСАТЕЛЬНИЦА

Ирина Ирина 
БЕРЕЗАБЕРЕЗА

СЕРГІЙ (54), ПЕНСІОНЕР:
— Ці паради мають бути за-
критими. Тому що на це див-
ляться не тільки дорослі, але 
й діти. А паради — це про-
паганда певної сексуальної 
поведінки. Це заборонено, 
так само, як заборонено про-
пагувати горілку та таке інше.

ЕМІЛІЯ (24), АРТИСТКА 
ОРКЕСТРУ:
— Я однозначно негативно 
до цього ставлюся. Я б не хо-
тіла, щоб мої діти бачили такі 
події. А взагалі до геїв я ніяк 
не ставлюся. Серед моїх зна-
йомих таких немає. Та й не ці-
кавлюсь я цією темою взагалі.

ВАДИМ (47), СТАРШИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР:
— Я цього не розумію. Для 
мене дико, що є такі люди. 
Розумію, що щось на них 
вплинуло і вони змінили 
свою орієнтацію. Взагалі геї 
нічого поганого не роблять, 
але я зовсім не розумію їх.

ЄВГЕНІЙ (28), БУДІВЕЛЬНИК:
— Та нормально. Хай собі 
збираються. Нічого поганого 
в цьому немає. Хочуть заяв-
ляти про свої права чи про 
що вони там хочуть сказати 
таким чином — на здоров’я. 
Мені вони не заважають. І 
не дратують.

ЛАРИСА (51), АДМІНІСТРАТОР:
— Добре. Люди різні бува-
ють. Я ще в дитинстві знала 
про це. Вони росли поряд зі 
мною. Тому я точно знаю: 
вони дійсно такі, а не при-
думали щось собі в голові. 
І якщо вони хочуть вийти 
на парад — хай виходять. 

ОЛЕКСАНДР (24), ДИЗАЙНЕР:
— Я не проти таких парадів. 
Люди самі мають робити 
свій вибір. Так вони заявля-
ють про рівність людей. Це 
нормально. Серед моїх зна-
йомих багато бісексуалів, геїв 
і лесбіянок. Вони абсолютно 
нормальні люди.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви ставитесь до гей-парадів?

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Í å ç à á à ð î ì 
âñòàíîâëÿòü íîâ³ 
äîðîæí³ çíàêè òà 
«ëåæà÷èõ ïîë³öåé-

ñüêèõ» (á³ëÿ òðàìâàéíî¿ çóïèíêè 
«ïëîùà Ãàãàð³íà»).

²âàí Þð÷åíêî, äèðåêòîð ï³ä-
ïðèºìñòâà «ÑÌÅÄ ÎÄÐ», ÿêå 
çàéìàºòüñÿ îðãàí³çàö³ºþ äîðîæ-
íüîãî ðóõó ó Â³ííèö³, íàçâàâ òðè 
ïðè÷èíè, ÷åðåç ÿê³ áóäóòü òàê³ 
íîâîââåäåííÿ.

— Ïî-ïåðøå, ìè õî÷åìî äî-
ìîãòèñÿ, ùîá âîä³¿, ÿê³ ¿äóòü 
ïî Õìåëüíèöüêîìó øîñå â³ä 
«Êíèæêè», çìåíøóâàëè øâèä-
ê³ñòü ðóõó, — êàæå Þð÷åíêî. — 
×åðåç ïåðåâèùåííÿ øâèäêîñò³ 
íà ïëîù³ áóëî ê³ëüêà ñåðéîçíèõ 
àâàð³é. Ïî-äðóãå, ãðîìàäñüêîìó 
òðàíñïîðòó, ÿêèé ¿äå ç Ñîáîðíî¿ 
íà Ïèðîãîâà, áóäå ëåãøå ïî-
âåðòàòè. Ïî-òðåòº, áóäóòü á³ëüø 
ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ ïîâîðî-
òó ç Ïèðîãîâà íà Õìåëüíèöüêå 
øîñå.

Àâòîåêñïåðò Îëåêñàíäð Çºð-
ùèêîâ ââàæàº, ùî çì³íà ïð³î-
ðèòåòíîñò³ òàêîæ ðîçâàíòàæèòü 
Ñîáîðíó, ÿêà çàðàç ïåðåâàí-
òàæåíà.

— Ó çâ’ÿçêó ç çàêðèòòÿì Êè¿â-
ñüêîãî ìîñòó, ïî Ñîáîðí³é çàðàç 
ðóõàºòüñÿ âåëèêèé ïîò³ê òðàí-
ñïîðòó, — êàæå Çºðùèêîâ. — Âî-
ä³ÿì áóäå ëåãøå ïîâåðòàòè íà Ïè-
ðîãîâà. ªäèíå, ùî ïîêè ëþäè 
íå çâèêíóòü äî çì³í, íà ïëîù³ 
ìîæóòü òðàïëÿòèñÿ àâàð³¿.

Æóðíàë³ñò â³ííèöüêîãî «Äî-
ðîæíüîãî êîíòðîëþ» Äåíèñ 
Êëèìîâ êàæå, ùî âîä³¿ ìîæóòü 
äóìàòè, ùî íà Ãàãàð³íà º êðóãî-
âèé ðóõ.

— Òåîðåòè÷íî, çì³íà ïð³îðè-
òåò³â ìàº çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü 
àâàð³é, — ãîâîðèòü Êëèìîâ. — 
Àáî, çíàþ÷è, ùî â Óêðà¿í³ çà-
ãàëüíå ïðàâèëî ïðî ïåðåâàãó 
êðóãîâîãî ðóõó, âîä³¿ íå áóäóòü 
äèâèòèñÿ íà çíàêè. Õî÷à êðóãî-
âîãî ðóõó òàì íåìàº. Çìåíøèòü 
ê³ëüê³ñòü àâàð³é ï³äçåìíèé ÷è 
íàçåìíèé ïåðåõ³ä. Òà ïðàâèëüí³ 
ïð³îðèòåòè.

СОБОРНА СТАНЕ ГОЛОВНОЮ. 
НА ПЛОЩІ ЗМІНЮЮТЬ РУХ
По-новому  З четверга, 
22 червня, на площі Гагаріна змінять 
пріоритетність руху транспорту. 
Головною дорогою вважатимуть 
поворот Соборна-Пирогова. У мерії 
назвали причини нововведень. Чи 
зменшить це кількість аварій на площі?

Журналісти 20minut.ua писали 
про кілька аварій на площі Га-
гаріна. Зокрема, 16 березня там 
«ВАЗ» врізався у «Фольксваген». 
Двох людей забрала швидка 
(goo.gl/PNhCj5). 

А 25 травня водій BMW на чесь-
ких номерах збила мотоци-
кліста (goo.gl/DrBf9H). Двох 
водіїв забрали до лікарні че-
рез аварію, яка сталася 4 квітня 
(goo.gl/VEiAMQ).

Аварії на площі Гагаріна — не рідкість 

Подумали також про громадський транспорт. Тролейбусам 
та трамваям буде легше повертати на Пирогова з Соборної

Соборна стане головною . А для того, щоб водії 
не перевищували швидкість, Хмельницьке шосе зроблять 
другорядною дорогою
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТЕТЯНА ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕР 
Друзі, ловіть подяку від 59 бригада 11 бат. 
1 взвод, які вже отримали наш генератор! 
Дякую усім, хто допомагає нам вистояти.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ВИННИЦКОГО 

ЦЕНТРА РЕПРОДУКТИВНОЙ 
МЕДИЦИНЫ «НОВЕ ЖИТТЯ»

Òî, ÷òî ïðîèçîøëî 14 èþíÿ 
â Âèííèöå — ýòî äâîéíîå ÷óäî. 
×óäî ïðèðîäû è ÷óäî ñîâðåìåí-
íîé ìåäèöèíû. Êàçàëîñü áû, 
íè÷åãî íåîáû÷íîãî: ðîäèëñÿ 
ìàëü÷èê. Çäîðîâûé. Âåñ 4200, 
ðîñò 56. Íî òî, ÷òî ïðåäøåñòâîâà-
ëî ýòèì ðîäàì — ïî-íàñòîÿùåìó 
íåâåðîÿòíàÿ èñòîðèÿ.

Íà÷íåì ïî-ïîðÿäêó. Ïàïà 
è ìàìà ìàëü÷èêà — ïîëíîñòüþ 
áåñïëîäíû. Îáà. Òàê óæ ñëîæè-
ëîñü. Åìó — 42, åé — 37. Îíè 
î÷åíü ëþáÿò äðóã äðóãà è æäàëè 
ðåáåíêà óæå äàâíî. Ðåøèëè, ÷òî 
áðàòü èç äåòäîìà íå èõ âàðèàíò. 
Âåäü õî÷åòñÿ, ÷òîáû ñûí èëè 
äî÷êà áûëè ïîõîæè íà ìàìó 
ñ ïàïîé, à íå íà íåçíàêîìöåâ 
ñ ñîìíèòåëüíîé áèîãðàôèåé.

Òåïåðü âîïðîñ ðåøåí: ðåáåíîê 
âûðàñòåò è ÷åðòû åãî ëèöà áóäóò 
âïîëíå ñîîòâåòñòâîâàòü ôàìèëü-
íîé ëèíèè. Õîòÿ, ÷èñòî òåõíè-
÷åñêè, íè ïàïèíûõ, íè ìàìèíûõ 
ãåíîâ ó íåãî íå áóäåò. Çàðîäûø 
ïîÿâèëñÿ îò ñëèÿíèÿ äîíîðñêîé 
ÿéöåêëåòêè è äîíîðñêîé ñïåðìû, 
à ðîäèëà åãî ñóððîãàòíàÿ ìàìà. 
Âñå äåëî â ïîäáîðå ñàìèõ äî-
íîðîâ, êîòîðûé ïðîâåëè â âèí-
íèöêîì öåíòðå ðåïðîäóêòèâíîé 
ìåäèöèíû «ÍÎÂÅ ÆÈÒÒß».

Èìåííî ñþäà îáðàòèëàñü 
ñåìåéíàÿ ïàðà, ÷òîáû èì ïî-
ìîãëè ñ ðåáåíêîì. Êàê èõ çî-
âóò è êàêàÿ ó íèõ ôàìèëèÿ, ìû 
íèêîãäà íå óçíàåì — â öåíòðå 
ñîáëþäàåòñÿ ïîëíàÿ êîíôèäåí-
öèàëüíîñòü. Åäèíñòâåííîå, ÷òî 
èçâåñòíî — îíè æèâóò â Âèí-
íèöêîé îáëàñòè è â ïëàíå ôè-
íàíñîâ ÿâëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè ñðåäíåãî êëàññà.

ПОДБОР ДОНОРОВ 
СПЕРМЫ И ЯЙЦЕКЛЕТКИ 

Ïîäáîð ÿéöåêëåòêè è ñïåð-
ìû — ïåðâàÿ çàäà÷à, êîòîðàÿ 
â ýòîì äåëå ñòîÿëà ïåðåä ñîòðóä-
íèêàìè «ÍÎÂÎÃÎ ÆÈÒÒß». 
Çàâåäîâàëà ïðîöåññîì ðóêî-
âîäèòåëü âèííèöêîãî öåíòðà 
Èííà Äðîçäîâà, ïîìîãàëà åé 
ìåíåäæåð ïî ðàáîòå ñ êëèåí-
òàìè Èâàííà Ïåêíà.

Ñïåðâà ñïåöèàëèñòû â äåòàëÿõ 
ðàññìîòðåëè ðîäîñëîâíóþ áóäó-
ùèõ ïàïû è ìàìû, èçó÷èëè èõ 
âíåøíîñòü è ïðåäïî÷òåíèå. À ïî-
òîì óæå íà îñíîâå ýòîé èíôîð-
ìàöèè ñòàëè ïîäáèðàòü äîíîðîâ.

Ïðåèìóùåñòâî «ÍÎÂÎÃÎ 
ÆÈÒÒß» â òîì, ÷òî ôèëèàëû 
öåíòðà íàõîäÿòñÿ âî ìíîãèõ 
ãîðîäàõ Óêðàèíû è áàçà äîíî-
ðîâ îãðîìíà. Åñòü èç ÷åãî âû-
áðàòü. Â ïîäáîðå ó÷èòûâàåòñÿ 
íå òîëüêî ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ 

è âíåøíîñòü äîíîðà, íî è åãî 
õîááè è, äàæå, ïî æåëàíèþ, 
âåðîèñïîâåäàíèå. Âñå ýòè äàí-
íûå åñòü â àíêåòàõ, ê êàæäîé 
ïðèêðåïëåí íàáîð ôîòîãðàôèé, 
ñðåäè êîòîðûõ îáÿçàòåëüíî íàé-
äóòñÿ è äåòñêèå. Äîíîðîì êàê 
ñïåðìû, òàê è ÿéöåêëåòêè ìîãóò 
áûòü òîëüêî òå ëþäè, ÷òî óæå 
ñòàëè ðîäèòåëÿìè. Âíåøíîñòü 
èõ äåòåé òùàòåëüíî èçó÷àåòñÿ, 
÷òîáû ñïðîãíîçèðîâàòü, êàê áó-
äåò âûãëÿäåòü áóäóùèé ðåáåíîê.

Â êîíöå êîíöîâ îñòàíîâèëè 
ñâîé âûáîð íà 28-ëåòíåé ãåíå-
òè÷åñêîé ìàìå èç Âèííèöû, 
è íà 29-ëåòíåì ãåíåòè÷åñêîì 
ïàïå èç Áîðèñïîëÿ. Îíà — ðîñò 
166, ãëàçà êàðå-çåëåíûå, âîëîñû 
ñâåòëî-ðóñûå, îí — 186 ñàíòè-
ìåòðîâ, ÷åðíîâîëîñûé, êàðåãëà-
çûé. Îáà óêðàèíöà, ïðàâîñëàâ-
íûå, íåïüþùèå è íåêóðÿùèå. 
Çäîðîâûå ïî âñåì ïóíêòàì.

Êîãäà ñ äîíîðàìè îïðåäåëè-
ëèñü, íàñòóïèëà î÷åðåäü çà ñóð-
ðîãàòíîé ìàìîé. Ê åå ïîäáîðó 
ïîäõîäèëè íå ìåíåå òùàòåëüíî. 
À ïîñëå èñêóññòâåííîãî îïëî-
äîòâîðåíèÿ åùå 12 äíåé ïðî-
âîäèëè ïðîöåäóðó ñòèìóëÿöèè 
ÿè÷íèêîâ.

СУРРОГАТНАЯ МАМА 
Æåíùèíà, êîòîðîé ïîäñàäè-

ëè îïëîäîòâîðåííóþ îïûòíûìè 
ðåïðîäóêòîëîãàìè ÿéöåêëåòêó, 
æèâåò â Âèííèöå. Åé 32 ãîäà. 
Îíà íå òîëüêî âûíàøèâàëà ðå-
áåíêà äåâÿòü ìåñÿöåâ, íî è âñå 
ýòî âðåìÿ òåñíî îáùàëàñü ñ áó-
äóùèìè ìàìîé è ïàïîé. Îíè 
âìåñòå õîäèëè ïî âðà÷àì, ðàäî-
âàëèñü êàæäîìó òîë÷êó ðåáåíêà. 
Ïðîõîäèëè ÓÇÈ, íàáëþäàëè, 
êàê ðàñòåò äîëãîæäàííûé ñûíîê.

Ìåæäó ñóððîãàòíîé ìàìîé 
è ðîäèòåëÿìè óñòàíîâèëàñü î÷åíü 

òåñíàÿ ñâÿçü. Ñåìåéíàÿ ïàðà, 
îæèäàþùàÿ ðåáåíêà, ïîñòîÿííî 
ïåðåäàâàëà áåðåìåííîé ôðóêòû 
è ïðî÷èå ïîëåçíûå âêóñíîñòè. 
Îáùàëèñü ñ íåé, îáñóæäàëè òîí-
êîñòè âîñïèòàíèÿ áóäóùåãî ñûíà.

Ó ñàìîé ñóððîãàòíîé ìàòåðè 
åñòü ìóæ è äâîå äåòåé. Åå ìàëû-
øàì ñåìåéíàÿ ïàðà ïåðåäàâàëà 
êîíôåòû, îñòàâëÿÿ èõ â öåíòðå 
«ÍÎÂÅ ÆÈÒÒß». À ñ ìóæåì äàæå 
íåñêîëüêî ðàç âñòðå÷àëèñü. Îí 
ðàññêàçûâàë áóäóùèì ðîäèòåëÿì 
î òîì, êàê ïðåêðàñíî èìåòü ðåáåí-
êà, ÷òî çíà÷èò áûòü îòöîì è êàê 
âîñïèòàòü íàñòîÿùåãî ìóæ÷èíó.

РОДЫ И ВЫШИВАНКА 
Ðåáåíîê ïîÿâèëñÿ íà ñâåò â ðîä-

äîìå âèííèöêîé ïîëèêëèíèêè 
¹ 3. Áåç êàêèõ-ëèáî îñëîæíåíèé. 
Ïî-äðóãîìó è áûòü íå ìîãëî, âåäü 
íà ðîëü ñóððîãàòíîé ìàòåðè ïîä-
áèðàþò òîëüêî î÷åíü çäîðîâûõ 
æåíùèí. Íèêàêîãî êåñàðåâî, 
íèêàêèõ äîïîëíèòåëüíûõ ïðî-
öåäóð, âñå åñòåñòâåííî.

Êàê òîëüêî ìàëü÷èê ïîÿâèë-
ñÿ íà ñâåò, åãî ñðàçó óâåçëè. 
Íà ðóêè ðîæåíèöû ðåáåíêà 
íå äàâàëè — ýòî ÷àñòü êîí-
òðàêòà, êîòîðûé îíà ïîäïèñàëà: 
ìåæäó íåé è íîâîðîæäåííûì 
íå äîëæíî âîçíèêíóòü íèêàêîé 
ýìîöèîíàëüíîé ñâÿçè.

Çàòî ìàìà è ïàïà óâèäåëè ñâî-
åãî ñûíà ïî÷òè ñðàçó. Îíè áûëè 
áåç óìà îò ñ÷àñòüÿ — íàêîíåö-
òî ñòàëè ðîäèòåëÿìè. Äîìîé 
ìàëü÷èêà çàáðàëè èç ðîääîìà 
16 èþíÿ. Íà íåì áûëà íàäåòà 
êðîøå÷íàÿ óêðàèíñêàÿ âûøè-
âàíêà. Åå âûøèëà âî âðåìÿ áå-
ðåìåííîñòè ñóððîãàòíàÿ ìàìà. 
Ðîäèòåëè ïðèíÿëè îò íåå ýòîò 
ïîäàðîê ñ áîëüøîé áëàãîäàðíî-
ñòüþ. Íî áîëüøå î æåíùèíå, 
êîòîðàÿ âûíîñèëà èõ ñûíà, 

ñåìåéíîé ïàðå íè÷åãî íàïîìè-
íàòü íå áóäåò. Ìàìà è ïàïà — 
ýòî îíè. Òàê è çàïèñàíî â ñâè-
äåòåëüñòâå î ðîæäåíèè.

ЧЕМ ЕЩЕ МОГУТ ПОМОЧЬ 
Âîò òàêîå âîò ÷óäî. Åùå ëåò 

ïÿòü â Âèííèöå áû íè÷åãî ïî-
äîáíîãî ïðîèçîéòè íå ìîãëî. 
Íî òåïåðü â íàøåì ãîðîäå åñòü 
öåíòð «ÍÎÂÅ ÆÈÒÒß». Îí 
íàõîäèòñÿ íà óëèöå Ìàãèñòðàò-
ñêîé, 166 — ýòî ïðÿìî íàïðîòèâ 
«Êíèæêè». Îïèñàííûé âûøå 
ñëó÷àé — îäèí èç ñàìûõ èíòå-
ðåñíûõ çà âñå âðåìÿ ñóùåñòâî-
âàíèÿ öåíòðà â íàøåì ãîðîäå. 
Íî â öåëîì òóò ïðåäîñòàâëÿþò 
øèðîêèé ñïåêòð óñëóã. Ñþäà 
ìîãóò îáðàùàòüñÿ âñå, ó êîãî 
âîçíèêëè êàêèå-ëèáî ñëîæíîñòè 
ñ çà÷àòèåì è ðîæäåíèåì ðåáåí-
êà. Ñïåöèàëèñòû öåíòðà èìåþò 
øèðîêèé îïûò îêàçàíèÿ ïîìî-
ùè â òàêèõ ñëó÷àÿõ. Êðîìå ïîë-
íîãî ñîïðîâîæäåíèÿ â âîïðîñàõ 
ñóððîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà, òóò 
îðãàíèçóþò ìåäèöèíñêîå îá-
ñëåäîâàíèå ëþáîé ñëîæíîñòè, 
ïðîâåäóò ÄÍÊ-òåñòèðîâàíèå, 
íàéäóò îïûòíîãî ïñèõîëîãà, áó-
äóò îñóùåñòâëÿòü þðèäè÷åñêîå 
ñîïðîâîæäåíèå. ×òî òàêîå áåç-
íàäåæíûå ñëó÷àè, òóò íå çíàþò.

À åùå â öåíòðå âñåãäà ðàäû 
äîíîðàì ÿéöåêëåòîê, è ñïåðìû. 
Îïëàòà — âûøå, ÷åì ãäå-ëèáî 
ïî Óêðàèíå. Ðå÷ü èäåò î äåé-
ñòâèòåëüíî íåïëîõèõ ñóìàõ, 
íî åñòü âàæíîå óñëîâèå — ó äî-
íîðà óæå äîëæíû áûòü äåòè. 
Òî åñòü, ýòî, òàê ñêàçàòü, ðàáîòà 
íå äëÿ ñòóäåíòîâ.

×òî æå êàñàåòñÿ öåí íà óñ-
ëóãè äëÿ êëèåíòîâ — îíè îäíè 
èç ñàìûõ íèçêèõ ïî Óêðàèíå. 
Îáðàùàéòåñü. Òåëåôîí äëÿ 
âîïðîñîâ: +38(067)19-77777.

В Виннице у 100% бесплодной пары 
родился здоровый ребенок 
БЛОГ

Суррогатная мама родила здорового ребенка 

Центр репродуктивной медицины «НОВЕ ЖИТТЯ» 
находится напротив «Книжки»

Руководитель 
винницкого центра 
Инна Дроздова

401082
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ІЗ КИМ ДІЛЯТЬ МАЙНО СИЛОВИКИ 
ВІННИЦІ, ПОКАЗАЛИ ДЕКЛАРАЦІЇ
Майнове питання  Стереотип 
чи правда, що сильні світу цього 
записують своє майно і доходи 
на родичів, щоб зняти зайві 
питання? RIA проглянула свіжі 
декларації керівників силових 
структур міста та області, щоб 
побачити — кого вони уписали 
власниками нерухомості, землі, 
машин та грошових активів

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (067)7857674 

Ó êîãîñü ì³ëüéîíè àáî òèñÿ÷³ äî-
ëàð³â íà ðàõóíêàõ ÷è â øóõëÿäàõ, 
à ó äåêîãî í³ êîï³éêè çà äóøåþ 
íà ÷îðíèé äåíü. Ñòàòêè î÷³ëüíèê³â 
ïîë³ö³é ³ ïðîêóðàòóð ð³çí³. Õòîñü ïî-
êàçàâ ñëóæáîâó êâàðòèðó àáî æèòëî 
â îðåíä³, à õòîñü ìàº äåñÿòêè ãåêòàð³â 
çåìë³ òà ïî ê³ëüêà êâàðòèð.

Íå íîâèíà, ñêàæåòå. ² ïðàâäà. Â³ííè-
÷àíè çíàþòü, ùî õòî ìàº ³ äå íàñïðàâä³ 
æèâå. Òà öüîãî ðàçó æóðíàë³ñòè ïðîãëÿ-
íóëè äåêëàðàö³¿ íå äëÿ âèâ÷åííÿ îá’ºì³â 
ìàéíà ëþäåé, ÿêèì ïëàòèòü çàðïëàòó 
äåðæàâà ³ç íàøèõ ïîäàòê³â. Ìè õîò³-

ëè ä³çíàòèñÿ, ÷è ïðàâäà, ùî äåðæàâí³ 
ñëóæáîâö³ ìàþòü çâè÷êó îôîðìëÿòè 
ö³ííå ìàéíî ÷è ãðîøîâ³ àêòèâè íà ðî-
äè÷³â, àáè çíÿòè ³ç ñåáå ï³äîçðè? Äëÿ 
öüîãî ãðóïóºìî ³íôîðìàö³þ ç äåêëàðàö³¿ 
íà äâ³ êîëîíêè. Ó ïåðø³é ï³äáèâàºìî 
ìàéíî, ùî º âëàñí³ñòþ äåêëàðàíòà. 
Ó äðóã³é — òàêå ìàéíî, ÿêå íàëåæèòü 
éîãî äðóæèí³ àáî ³íøèì ÷ëåíàì ñ³ì’¿.

Òàê ìè ïðîäèâèëèñÿ äîñòóïí³ â ³í-
òåðíåò³ åëåêòðîíí³ çâ³òè ïðî äîõîäè 
³ ìàéíî êåð³âíèê³â ïîë³ö³é (¿õ ó íàñ 
÷îòèðè ð³çíîãî âèäó — íàö³îíàëüíà, 
ïàòðóëüíà, ìóí³öèïàëüíà ïîë³ö³¿ òà ïî-
äàòêîâà ì³ë³ö³ÿ) òà ïðîêóðàòóð (îáëàñ-
íî¿, ì³ñöåâî¿ ³ â³éñüêîâî¿). ² íà íàø³é 
³íôîãðàô³ö³, ñêëàäåí³é ³ç äåêëàðàö³é çà 

2016 ð³ê, âèäíî, êîìó íàëåæèòü çàäåêëà-
ðîâàíå êåð³âíèêàìè ñèëîâèõ ñòðóêòóð 
ìàéíî — ¿ì ÷è ÷ëåíàõ ¿õíüî¿ ðîäèíè.

Çàîäíî ìè ïîð³âíÿëè, ÷èÿ ðîáî-
òà íàéá³ëüø îïëà÷óâàíà äåðæàâîþ, 
à çà ðîáîòó íà ÿêèõ ïîñàäàõ ïëàòÿòü 
ó ðàçè ìåíø³ ãðîø³. Ö³ äàí³ äèâ³òü-
ñÿ íà îêðåì³é ä³àãðàì³ — «Ðåéòèíã 
çàðïëàò ñèëîâèê³â».

Òàê, âèéøîâ ðåéòèíã ñèëîâèê³â 
íåïîâíèé. Ó íüîìó íåìàº äàíèõ ³ç 
äåêëàðàö³¿ î÷³ëüíèêà ÑÁÓ îáëàñò³, 
ÿêîãî çì³íèëè ó òðàâí³ öüîãî ðîêó. Ìè 
âèð³øèëè, ùî àíàë³çóâàòè ñòàòêè íî-
âîïðèçíà÷åíî¿ ëþäèíè áóäåìî çà äå-
êëàðàö³ºþ 2017 ðîêó, äå ç’ÿâëÿþòüñÿ 
äîõîäè â³ä ðîáîòè â íàøîìó ì³ñò³.

НАЧАЛЬНИК ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ВІННИЦІ
РЕДВАН УСЕІНОВ
15 638 грн/місяць

ВІЙСЬКОВИЙ ПРОКУРОР 
ВІННИЦЬКОГО ГАРНІЗОНУ
ВОЛОДИМИР КЛЕПІКОВСЬКИЙ
20 816 грн/місяць

ПРОКУРОР ОБЛАСТІ
ВЯЧЕСЛАВ СОКОЛОВИЙ
28 275 грн/місяць

НАЧАЛЬНИК ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ
ВІКТОР СИРВАТКА
10 132 грн/місяць

НАЧАЛЬНИК ВІННИЦЬКОГО ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ
АНАТОЛІЙ ПРИСЯЖНЮК
10 832 грн/місяць

КЕРІВНИК ВІННИЦЬКОЇ МІСЦЕВОЇ ПРОКУРАТУРИ 
ОЛЕКСАНДР ГУЦОЛ
19 245 грн/місяць

власність декларанта власність сім’ї

405 756 
грн

229 925 
грн

210 м2 
(власність ІІІ особи) 0

0 0

0 0

власність декларанта власність сім’ї

330 959 грн 
+ 43 412 дол

143817 
грн

15 м2 (в оренді) 57 м2

КІА 
Спортедж 0

21400 м2 1200 м2

власність декларанта власність сім’ї

619308
грн

880667 
грн

0 452 м2

Тойота Ленд 
Крузер
(право користування)

0

0 52 770 м2

власність декларанта власність сім’ї

121595
грн

64322 
грн

136,6 м2 + 
114,6 м2 (оренда)

65,50 м2

Субару 
Оутбек 
(власність ІІІ особи) 

0

21 054 м2 21 548 м2

власність декларанта власність сім’ї

129 978
грн

79 025 
грн

82,7 м2 
(службова квартира і гараж)

100 м2 
(власність ІІІ особи)

0 Хюндай, 
Тойота Кемрі

2 500 м2 900 м2

власність декларанта власність сім’ї

582 639 грн
+ 5 000 дол 0

32 м2  + 88 м2 

(у праві 
користування)

0

0 КІА Cід

16 100 м2 0

НАЧАЛЬНИК МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
ВАСИЛЬ ГАЙОВИК
14 346 грн/місяць

власність декларанта власність сім’ї

3102103 грн
+ 50 000 дол

3754400 грн
+ 80000 дол    

155,7 м2

Фольксваген 
Тігуан 0

0 0

40% 60%

100%

100%

НАЧАЛЬНИК ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦПОЛІЦІЇ
ЮРІЙ ПЕДОС
28 387 грн/місяць

власність декларанта власність сім’ї

405 756 
грн

229 925 
грн

65,50 м2 170,8 м2

Фольксваген 
Туарег

(власність ІІІ особи) 
0

1 000 м2 2 500 м2

доходи, активи

нерухомість 

транспорт 

земля 

64% 36%

28% 72%

100%

29% 71%

41%

100%

59%

100%

100%

62%

45%

74%

38%

55%

100%

26%

100%

100%

100%

64%

100%

36%

91%

100%

95%

83%

65%

80%

100%

49%

35%

51%

9%

5%

20%17% 100%
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТЕТЯНА МІХНОВЕЦЬ, 
ЕКСПЕРТ З ГЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ
Хочеться побажати жінкам-депутаткам: 
ставайте видимими! Ставайте 
впливовими! Хай почує вас Україна!

Íåùîäàâíî â³äáóëèñÿ ïîä³¿, 
ÿê³ ðîáëÿòü íàñ ùå áëèæ÷èìè 
äî ªâðîïè. Ìè îòðèìàëè îìð³-
ÿíèé áåçâ³ç — ³ íàáëèçèëèñü 
äî ºâðîïåéñüêî¿ êóëüòóðè áåç 
àäì³í³ñòðàòèâíèõ áàð’ºð³â, òà 
ðàòèô³êóâàëè Óãîäó ïðî àñîö³-
àö³þ Óêðà¿íè ç ªâðîïåéñüêèì 
Ñîþçîì — ³ ïðèáðàëè îñòàíí³ 
ïåðåøêîäè äëÿ âñòóïó â ïîâíó 
ñèëó çîíè â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ì³æ íà-
øîþ òà ºâðîïåéñüêèìè êðà¿íàìè.

Ó ïîâíîìó îáñÿç³ àñîö³àö³ÿ ³ 
çîíà â³ëüíî¿ òîðã³âë³ Óêðà¿íè ç 
ªâðîñîþçîì íàáóäóòü ÷èííîñò³ 
1 âåðåñíÿ 2017 ðîêó, ³ áîíóñè, 
ÿê³ ìè îòðèìàºìî, ñóòòºâî ïåðå-
âàæàòü ò³ çóñèëëÿ é ñêëàäíîù³, ç 
ÿêèìè áóäóâàëîñÿ öå ³ñòîðè÷íå 
ïàðòíåðñòâî. Ïðè÷îìó, ó âè-
ãðàø³ áóäóòü ³ ïðîñò³ óêðà¿íö³, ³ 
åêîíîì³÷íî àêòèâíèé ïðîøàðîê 
íàñåëåííÿ — â³ò÷èçíÿíèé á³çíåñ.

ДЛЯ КРАЇНИ І ЛЮДЕЙ
Åêîíîì³ÿ. Ïî-ïåðøå, áóäóòü 

ñêàñîâàí³ ìèòà ³ êâîòè ó âçà-
ºìí³é òîðã³âë³, à öå ïðÿìèé 
øëÿõ äî çíèæåííÿ ñïîæèâ÷èõ 
ö³í íà òîâàðè ³ ïîñëóãè. Äëÿ 
óêðà¿íö³â â³ä÷óòíî ïîäåøåâøàº 
³ìïîðòíà õàð÷îâà ïðîäóêö³ÿ ç 
ªÑ, ïîáóòîâà òà îðãòåõí³êà, ³í-
íîâàö³¿ ïðèéäóòü äî íàñ øâèäøå 
³ çà ìåíøîþ ö³íîþ. Çàîùàäèòü 
³ á³çíåñ: óêðà¿íñüê³ åêñïîðòå-
ðè — äî 500 ìëí ºâðî ùîðîêó, 
ºâðîïåéñüê³ — äî 400 ìëí ºâðî.

²íâåñòèö³¿. Ïîãëèáëåíà ³ âñå-
îñÿæíà çîíà â³ëüíî¿ òîðã³âë³ ç 
ªÑ äàñòü íàø³é êðà¿í³ çíà÷íî 
á³ëüøå, àí³æ ïðîñòî ïðåôåðåí-
ö³éíèé ðåæèì òîðã³âë³. Çàðàç 
ìàëî õòî â³ðèòü ó öå, àëå Óãîäà 
ïðî àñîö³àö³þ Óêðà¿íè ç ªÑ 
ñòàíå òàêîæ «äðàéâåðîì» çàëó-
÷åííÿ ³íâåñòèö³é ó â³ò÷èçíÿíå 

âèðîáíèöòâî òà ³íôðàñòðóêòóðó. 
Àäæå ³íâåñòîðè ç êðà¿í ªâðîñî-
þçó ìàòèìóòü â ð³çíèõ ñåêòîðàõ 
åêîíîì³êè òàêå æ çàêîíîäàâ÷å 
ïîëå äëÿ ðîáîòè â Óêðà¿í³, ÿê ³ 
â ªÑ. Ç îäíîãî áîêó, öå çá³ëü-
øèòü ïðèò³ê ³íîçåìíèõ ³íâåñòè-
ö³é äî Óêðà¿íè, ç ³íøîãî — äî-
çâîëèòü áàãàòüîì óêðà¿íñüêèì 
êîìïàí³ÿì çðîñòè ç³ ñòàòóñó 
ì³ñöåâèõ äî ð³âíÿ ì³æíàðîäíèõ.

Ìîäåðí³çàö³ÿ. Óêðà¿íà ïðèéìå 
ïðàâèëà ðîáîòè âíóòð³øíüîãî 
ðèíêó ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, 
à îòæå — ³ íîâ³, á³ëüø âèñîêî-
òåõíîëîã³÷í³ ñòàíäàðòè ÿêîñò³, 
òåõí³÷í³ ðåãëàìåíòè, ñàí³òàðí³ 
é ô³òîñàí³òàðí³ ïðàâèëà, ìîæ-
ëèâîñò³ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü 
é äåðæçàìîâëåííÿ, ïåðåâàãè 
öèâ³ë³çîâàíî¿ êîíêóðåíö³¿, çà-
õèñòó áðåíä³â òà ³íòåëåêòóàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òîùî. Ìè ñòàíåìî 
êðà¿íîþ á³ëüø âèñîêî¿ ÿêîñò³ 
æèòòÿ.

ДЛЯ БІЗНЕСУ
ßê³ «òî÷êè çðîñòàííÿ» ìàòèìå 

íàø á³çíåñ óæå çàâòðà? Ìîæ-
ëèâ³ñòü íàäàâàòè ïîñëóãè ºâðî-
ïåéñüêèì ñïîæèâà÷àì. Äîñòóï 
äî äåðæçàêóï³âåëü ó çàìîæíèõ 
êðà¿íàõ ªÑ. ªäèí³ ç ªâðîïîþ 
ñòàíäàðòè âèðîáíèöòâà, ñïðî-
ùåíèé îá³ã êàï³òàëó ³ ïîëåãøåíó 
òîðã³âëþ áåç ìèò.

Âæå ï³äðàõîâàíî: óêðà¿íñüê³ 
âèðîáíèêè îòðèìàþòü áåçïåðå-
øêîäíèé äîñòóï äî íàéá³ëüøîãî 
ó ñâ³ò³ ðèíêó, ÿêèé íàë³÷óº ïî-
íàä 500 ì³ëüéîí³â ïîêóïö³â ç 
ð³÷íèì äîõîäîì 20–25 òèñ. ºâðî 
íà äóøó íàñåëåííÿ.

Óæå ñüîãîäí³ ìè áà÷èìî, ÿê 

çðîñòàº íàïîâíåííÿ «åêñïîðò-
íîãî êîøèêà» Óêðà¿íè: ñë³äîì 
çà â³ò÷èçíÿíèìè òîâàðàìè, ÿê³ 
ðàí³øå çäîáóëè ñèìïàò³¿ ïîêóï-
ö³â ³ ñòàá³ëüí³ ïîçèö³¿ íà ðèíêàõ 
êðà¿í ªÑ, òóäè ïî÷èíàþòü çàõî-
äèòè òîâàðè, ÿê³ ðàí³øå âçàãàë³ 
íå åêñïîðòóâàëèñÿ äî ªâðîñîþçó.

Îñîáëèâî âàæëèâî çàðàç äëÿ 
íàñ òå, ùî íà ðèíîê ªâðîñîþçó 
ïî÷èíàþòü âèõîäèòè êîìïàí³¿, 
ÿê³ òðàäèö³éíî åêñïîðòóâàëè 
äî Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Íàñàì-
ïåðåä — êîìïàí³¿-âèðîáíèêè ç 
àãðàðíîãî ñåêòîðó ³ õàð÷îïðîìó 
Óêðà¿íè. Çà ï³äñóìêàìè ïîïå-
ðåäíüîãî, 2016 ðîêó ¿õ ÷àñòêà 
ó çðîñòàíí³ åêñïîðòó Óêðà¿íè 
ïåðåâèùèëà 85% ³ ç íàäëèøêîì 
êîìïåíñóâàëà çáèòêè â³ä âòðàòè 
ðîñ³éñüêîãî ðèíêó. Ó ïîòî÷íîìó 
ï³âð³÷÷³ ìè ñïîñòåð³ãàºìî ïðî-
äîâæåííÿ öüîãî îïòèì³ñòè÷íîãî 
òðåíäó.

² çàãàëîì ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî 
ïðîòÿãîì öèõ òðüîõ ðîê³â, êîëè 
êðà¿íè ªÑ ïî ÷åðç³ ðàòèô³êóâà-
ëè Óãîäó ïðî àñîö³àö³þ Óêðà¿íè 
ç ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì äëÿ 
ö³ëîãî ðÿäó ãàëóçåé íàøî¿ åêî-
íîì³êè ªÑ âæå ñòàâ îñíîâíèì 
òîðãîâåëüíèì ïàðòíåðîì. Òàê, 
ó ëåãê³é ïðîìèñëîâîñò³ ñüîãîäí³ 
ïîíàä 80% âèðîáëåíî¿ ïðîäóêö³¿ 
óñï³øíî åêñïîðòóºòüñÿ äî ªÑ. 
Ïî ïåðåðîáí³é äåðåâèí³ òà ïà-
ïåðîâ³é ìàñ³ íàø åêñïîðò äî ªÑ 
òåæ ïåðåâèùèâ 50%. Òàê ñàìî 
ïîíàä 50% åêñïîðòóºìî ïðîäóê-
ö³¿ ÷óòëèâîãî äëÿ íàñ ìàøèíî-
áóäóâàííÿ.

Òîæ âñ³ ìîæëèâîñò³ ç íàðî-
ùåííÿ ñï³âïðàö³ ç ªâðîïîþ, 
íàñïðàâä³, «ó íàøèõ ðóêàõ». 

Ùî øâèäøå çìîæåìî ïðè-
âåñòè ó âçàºìíó â³äïîâ³äí³ñòü 
ñåðòèô³êàòè, ë³öåíç³¿, äîïóñêè 
òî á³ëüøå îòðèìàºìî ïðèðîñòó 
³ ïðèáóòêó.

À òàêîæ ñë³ä òðèìàòè ó ïîë³ 
çîðó, ùî ºâðîïåéñüê³ ë³öåíç³¿ òà 
ñåðòèô³êàòàìè â³äïîâ³äíîñò³ äëÿ 
á³çíåñó ïîëåãøàòü óêðà¿íñüêèì 
êîìïàí³ÿì ùå é äîñòóï òîâàð³â 
íà ðèíêè òðåò³õ êðà¿í. Â ªâðîï³, 
ÿê â³äîìî, óæå ä³þòü óãîäè ïðî 
â³ëüíó òîðã³âëþ ç 33 êðà¿íàìè — 
òîðãîâåëüíèìè ïàðòíåðàìè. 
Òàê³ æ óãîäè ùå ³ç 23 ïàðòíå-
ðàìè (ÑØÀ, Êàíàäà, ßïîí³ÿ) 
ïåðåáóâàþòü íà ñòàä³¿ óêëàäàííÿ. 
Òîìó íàøà àñîö³àö³ÿ ³ç ªÑ — öå 
ùå é «ñîö³àëüíèé ë³ôò» íà ïåð-
ñïåêòèâí³ ñâ³òîâ³ ðèíêè.

Çâ³ñíî, ùî äîñòóï äî ðèíêó 
ªÑ àâòîìàòè÷íî¿ ïðèñóòíîñò³ 
íà ðèíêàõ ³íøèõ êðà¿í íå ãàðàí-
òóº, àëå ÿêùî òâîº âèðîáíèöòâî ³ 
ÿê³ñòü òîâàð³â äîð³âíþº ºâðîïåé-
ñüêîìó, öå íåîäì³ííî ñïðîñòèòü 
òîá³ øëÿõ îòðèìàííÿ ñåðòèô³-
êàòó â³äïîâ³äíîñò³ ó áóäü-ÿê³é 
³íø³é êðà¿í³. Âæå çàðàç, íàïðè-
êëàä, ºâðîïåéñüêà ñåðòèô³êàö³ÿ 
ðÿäó íàøèõ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â 
äàëà ¿ì åôåêò «ëàíöþãîâîãî äî-
ñòóïó» äî ðèíêó ²çðà¿ëþ òà êðà¿í 
Áëèçüêîãî Ñõîäó.

Òîìó äëÿ ìåíå î÷åâèäíî é îä-
íîçíà÷íî: ïîâíîìàñøòàáíà çîíà 
â³ëüíî¿ òîðã³âë³ òà àñîö³àö³ÿ ç 
ªÑ º íå ëèøå ïðàêòè÷íèì ïðî-
äîâæåííÿì íàøî¿ ºâðî³íòåãðà-
ö³¿, à é â³äêðèâàº ïðèíöèïîâî 
íîâó ñòîð³íêó â ³ñòîð³¿ óêðà¿í-
ñüêîãî á³çíåñó — äàº âñ³ì íàì 
íîâ³ «òî÷êè» ïåðñïåêòèâíîãî 
çðîñòàííÿ.

Асоціація з Євросоюзом: нові «точки 
зростання» для українського бізнесу
БЛОГ

Валерій Боднарчук, засновник 
громадської організації «Вільна Громада»

400865

ДИРЕКЦІЯ МІСЬКОГО 
ПАЛАЦУ МИСТЕЦТВ

28 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó, äî 
Äíÿ Êîíñòèòóö³¿, â ì. Â³ííè-

öÿ ïëàíóºòüñÿ ïðîâåñòè 3-é ôåñòèâàëü 
ïîëüîâî¿ êóõí³ ïàì‘ÿò³ Òàðàñà Ñè÷à.

Â³í áóâ ïàöèô³ñòîì, ïðàöþâàâ êó-
õàðåì â áàòàëüéîí³ «Êè¿âñüêà Ðóñü»,  
äîïîìàãàâ â³éñüêîâèì, ïîðàíåíèì, 
ñàì áóâ ïðîòè íàñèëëÿ, â ðóêàõ çáðî¿ 
íå òðèìàâ.

Äî â³éíè òà ïîä³é íà Ìàéäàí³  Òàðàñ 
Ñòåïàíîâè÷ ïðàöþâàâ áóä³âåëüíèêîì, 
ó â³ëüíèé ÷àñ áåçêîøòîâíî ðåìîíòó-
âàâ ìîíàñòèð. Â³í çàâæäè íàìàãàâñÿ 
âíåñòè ñâîþ ìàëåíüêó äîïîìîãó äëÿ 
çàãàëüíîãî áëàãà.  

Â áàòàëüéîí  Òàðàñ Ñè÷ ï³øîâ  ç 
Ìàéäàíó.  Òàì â³í òàêîæ ãîäóâàâ ëþ-
äåé. Êîëè ôîðìóâàëè «Êè¿âñüêó Ðóñü» 
ç äîáðîâîëüö³â ç Ìàéäàíó, ïðè¿çäèâ 

ó â³éñüêêîìàò áðàòè íàïðàâëåííÿ íà 
ïåðåêâàë³ô³êàö³þ, áî áóâ ïðèêîðäîí-
íèêîì ïî ñïåö³àëüíîñò³.  

Òàðàñ Ñè÷ çàãèíóâ ï³ä ì³íîìåòíèì 
âîãíåì ó «Äåáàëüöåâñüêîìó êîòë³»  13 
ëþòîãî 2015 ðîêó íà 48 ðîö³ æèòòÿ, 
êîëè ñíàðÿä ðîçí³ñ êóõàðñüêó ïàëàòêó.

Ó ïàðêó ³ì. Ãîðüêîãî áóäå âëà-
øòîâàíî áëèçüêî äâàäöÿòè «òî÷îê» 
äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ñòðàâ. Ñòðàâè 
ãîòóâàòèìóòüñÿ â ÷îòèðüîõ ïîëüî-
âèõ êóõíÿõ òà íà âîãíèùàõ. Ñòðàâè 
áóäóòü ãîòóâàòè ðÿòóâàëüíèêè òà 
â³éñüêîâ³, ñïåö³àë³çîâàí³ íàâ÷àëüí³ 
çàêëàäè, ðåñòîðàíè, âî¿íè-«àôãàíö³», 
áàéêåðè. Ñâî¿ ô³ðìîâ³ ñòðàâè òàêîæ 
áóäóòü ãîòóâàòè ³ ïðåäñòàâíèêè ñåìè 
íàö³îíàëüíèõ ñï³ëüíîò. Ñòðàâàìè 
÷àñòóâàòèìóòü âñ³õ îõî÷èõ. À öå — 
äåê³ëüêà òèñÿ÷ ëþäåé.

Ïîðó÷ ðîçì³ñòèòüñÿ ì³í³-ìóçåé ÀÒÎ. 

À íà ³ìïðîâ³çîâàí³é ñöåí³, ÿêîþ 
ñëóãóâàòèìå â³éñüêîâà ìàøèíà, âè-
ñòóïàòèìóòü ð³çí³ êîëåêòèâè:
 îðêåñòð Ì³í³ñòåðñòâà ç íàäçâè÷àé-
íèõ ñèòóàö³é;
 îðêåñòð ÂÏÑ Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè;
 àíñàìáëü âî¿í³â-àôãàíö³â.
Ï³ä ÷àñ ôåñòèâàëþ áóäóòü çáèðàòè 
êîøòè òà ðå÷³ äëÿ â³éñüêîâèõ, ùî 
ñëóæàòü â çîí³ ÀÒÎ.

Îðãàí³çàòîðè:
 Âèêîíêîì Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;
 Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ òà ìîëî-
ä³æíî¿ ïîë³òèêè îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿;
 áëàãîä³éíèé ôîíä «Ïîä³ëüñüêà 
ãðîìàäà»
 Ì³ñüêèé Ïàëàö ìèñòåöòâ».
Çàõ³ä â³äáóâàºòüñÿ çà ï³äòðèìêè 

íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè Ñåðã³ÿ 
Êóäëàºíêà.

Фестиваль польової кухні 
пам’яті Тараса Сича
БЛОГМПМ

399897
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Ùå ó êâ³òí³ 
2016 ðîêó áóëî 
â³äîìî, ùî á³ëÿ 

Ñàáàð³âñüêî¿ î÷èñíî¿ ñòàíö³¿ 
âëàøòóþòü êëàäîâèùå. Òîä³ öå 
âèêëèêàëî îáóðåííÿ ìåøêàíö³â 
ìîëîäîãî ðàéîíó — Àêàäåì³÷-
íèé. Ëþäè ï³êåòóâàëè ìåð³þ, áî 
öâèíòàð çíàõîäèòüñÿ áëèçüêî äî 
ðàéîíó (goo.gl/FYuowg). Ó ðåçóëü-
òàò³, ¿ì âäàëîñÿ â³ääàëèòè êëà-
äîâèùå íà îäèí ê³ëîìåòð (goo.
gl/tXtMgT).

×åðåç ð³ê ïî÷àëè ïðîòåñòóâàòè 
æèòåë³ Ñàáàðîâà. Çðàíêó 19 ÷åðâ-
íÿ âîíè çàáëîêóâàëè áóä³âíèöòâî 
öâèíòàðÿ. ̄ õ çàñïîêîþâàëè ì³ñüê³ 
÷èíîâíèêè òà ï’ÿòü ïîë³öåéñüêèõ 
åê³ïàæ³â (goo.gl/V9Jckx). Òîãî æ 
äíÿ ðîçìîâëÿëè ÷èíîâíêè òà 
æèòåë³ ðàéîíó. Àëå âñå ìàðíî — 
ïðåäñòàâíèê³â âëàäè ïðîâåëè ï³ä 
âèãóêè «Ãàíüáà».

Ì³ñöÿ íà ä³þ÷èõ êëàäîâèùàõ 
çàëèøèëîñÿ äóæå ìàëî. ßê ðîçêà-
çóþòü â ìåð³¿, íà Ñàáàð³âñüêîìó 
öâèíòàð³ çàëèøèëîñÿ 15 ì³ñöü, 
à íà Ëóö³ — äî 150 ì³ñöü. Öüîãî 
âèñòà÷èòü ëèøå íà îäèí ì³ñÿöü.

ЖАХЛИВА ОЧИСНА СТАНЦІЯ. 
Êåð³âíèê ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó 
áëàãîóñòðîþ Âîëîäèìèð Í³öåí-
êî ïîÿñíþâàâ ëþäÿì íà çáîðàõ, 
19 ÷åðâíÿ, ÷îìó æ öâèíòàð ìàº 
áóòè òóò.

— Â³í áóâ çàïðîåêòîâàíèé 
â ãåíåðàëüíîìó ïëàí³ ùå â 90-õ 
ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Êëàäî-
âèùå áóäå â ñàí³òàðíî-çàõèñíèõ 
ñìóãàõ î÷èñíî¿ ñòàíö³¿, çà âèñî-
êèì ïàðêàíîì. Ïðîéøëè âñ³ â³ä-
ïîâ³äí³ ïîãîäæåííÿ, ïîáóäóºìî 
â äâ³ ÷åðãè, — êàçàâ Í³öåíêî. 
Àëå éîãî îäðàçó ïåðåáèâàþòü 
êðèêàìè.

— ßê öå áóäóâàòè? Äå æ äîçâ³ë 
ãðîìàäè? Ùî âè íàì áðåøåòå?! — 
ëþòóâàëè ìåøêàíö³ Ñàáàðîâà.

Ñèâèé ÷îëîâ³ê, ÿêîãî ëþäè 
íàçèâàëè «äÿäÿ Âàíÿ», ðîçêàçàâ 
÷èíîâíèêàì, ÷îìó öâèíòàðÿ òóò 
íå áóäå.

— Î÷èñíà â æàõëèâîìó ñòà-
í³. ×è õòîñü ç ì³ñüêâèêîíêîìó 
ïðè¿æäæàâ ñþäè, ùîá ïîö³êà-
âèòèñÿ, ùî ëþäè ï’þòü? À âè 
ùå òóò êëàäîâèùå íàì áàæàºòå 
ïîñòàâèòè. Öâèíòàð âèð³øèòü 
ïðîáëåìó ëèøå íà ï’ÿòü ðîê³â. 
×è íå êðàùå îäðàçó çáóäóâàòè 
êëàäîâèùå çà 15–20 ê³ëîìåòð³â 
â³ä Â³ííèö³? — ñêàçàâ ïåíñ³îíåð.

У САБАРОВІ ПРОТИ НОВОГО ЦВИНТАРЯ. 
МЕРЦІВ СКОРО НІДЕ БУДЕ ХОРОНИТИ
Кладовищний протест  Кілька 
десятків жителів Сабарова блокують 
будівництво цвинтаря біля очисної 
станції. Люди радикально налаштовані — 
готові протестувати під стінами мерії 
та перекрити мости у Вінниці. А місця 
на двох діючих кладовищах все менше і 
де хоронити мертвих людей?

Í³öåíêî íà öå â³äïîâ³â, ùî 
î÷èñíèìè ñïîðóäàìè âæå çà-
éìàþòüñÿ.

— Ãîòóºìî ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíó äîêóìåíòàö³þ, çðîáèëè 
çàÿâêó íà îòðèìàííÿ ãðîøåé ç 
Äåðæàâíîãî áþäæåòó, â ðîçì³ð³ 
20 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Áóäå ïî-
çèòèâíèé ðåçóëüòàò, — ñêàçàâ 
÷îëîâ³ê.

ПЕРЕКРИЄМО МОСТИ. Ãàëàñè 
â íàòîâï³ çì³øàëèñÿ. Õòîñü âè-
ãóêóâàâ, ùî «òîëêó â³ä ðîçìîâè 
íå áóäå». À äåñü ðàäèêàëüíî íà-
ëàøòîâàí³ ëþäè ïðîïîíóâàëè 
ïåðåêðèòè äîðîãè.

— Ìè ïåðåêðèºìî Ñòàðî-
ì³ñüêèé òà Öåíòðàëüíèé ìîñòè. 
Çàêðèºìî âñ³ äîðîãè. Ñòàíå âñÿ 
Â³ííèöÿ ³ âñå ÷åðåç âàñ! Íå äàìî 
íàñ îòðóþâàòè ùå é öâèíòà-
ðåì, — âîëàëè ëþäè.

Ïðåäñòàâíèêè ìåð³¿ ï³øëè â³ä 
ëþäåé «ç ïóñòèìè ðóêàìè». Àâòî 
ç Í³öåíêîì ì³òèíãàð³ íå âèïóñ-
êàëè. Àëå ÷åðåç ê³ëüêà õâèëèí 
êîïàì âäàëîñÿ â³äò³ñíèòè þðáó 
â³ä àâòî.

Íà íàñòóïíèé äåíü, 20 ÷åðâíÿ, 
ïðîäîâæèëè ñàáîòàæ áóä³âíèöòâà 
öâèíòàðÿ.

— Ñüîãîäí³ (20 ÷åðâíÿ — àâò.)
ðîç³ãíàëè âñ³õ ðîáî÷èõ. Çàíåñëè 
çâåðíåííÿ äî ì³ñüêî¿ ðàäè, çàÿâó 
äî ïðîêóðàòóðè. ² íàéíÿëè þðèñ-
òà, ùîá çàõèùàòè íàø³ ³íòåðåñè 
â ñóä³, — ñêàçàëà îäíà ç àêòèâ³ñ-
òîê, ùî ïðåäñòàâèëàñÿ ²ðèíîþ.

Ìåøêàíö³ Ñàáàðîâà ãîòóþòü-
ñÿ äî ï³êåòó òà ïëàíóþòü â öþ 
ï’ÿòíèöþ, 23 ÷åðâíÿ, ì³òèíãóâàòè 
ï³ä ñò³íàìè ìåð³¿. Íàãàäàºìî, ùî 
íà öåé äåíü çàïëàíîâàíà ñåñ³ÿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè.

Журналіст розпитав чиновників 
та виконавців робіт, чи можна 
якось пересунути цвинтар та чи 
безпечно його там будувати. Ар-
гумент, який наводили активіс-
ти — у Вінниці повно місця деінде 
побудувати цвинтар. Директор 
міського департаменту благо-
устрою Володимир Ніценко це 
спростовує.
— Іншого місця під кладовище 
просто немає. У 1999 році обра-
ли саме цю територію. Тоді було 
три варіанти: в Якушинцях, Бо-
хоники (частина Сабарова, що 
нині є територією міста — авт.) та 
поряд з лікарнею імені Ющенка. 
І залишився тільки Сабарів, бо 
інші території вже зайняті. Ми 
будемо ще пробувати розмов-
ляти з людьми, які протестують 
проти кладовища. І тільки якщо 
буде конструктивний діалог, — 

відповідав чоловік.
Директор товариства «Шлях-
буд», яке і є виконавцем ро-
біт по будівництву цвинтаря, 
Анатолій Шеремета розповів, 
що роботи призупинили, поки 
не вирішать спірні питання.
— Ми будемо виконувати тен-
дер, оскільки це інтереси міста: 
місця для захоронення майже 
не залишилося. Щодо землі, 
то ми її нікуди не вивозимо — 
складаємо поряд з полем. Якщо 
буде потреба, то землю вивезе 
«Зеленбуд» для благоустрою 
міста — на клумби та квітни-
ки. Кладовище розраховане 
на 25 років. Побудуємо за два 
роки. Цього року зробимо до-
рогу, п'ять секторів, які будуть 
поряд з очисною станцією, дім 
для охорони та паркан, — роз-
казав Шеремета.

Цвинтар буде на Сабарові, бо більше ніде

40,3
млн грн
загальна вартість 
проекту

17,5
млн грн
виділили з 
міського бюджету

Сабарівське шосе
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Мікрорайон 
Академічний

Очисна станція

Вхід буде 
з боку 

Сабарівського 
шосе (зупинка 
громадського 

транспорту 
«Гаражі»)

САБАРІВСЬКИЙ ЦВИНТАР. КОРОТКО

ВАРТІСТЬ

НА СКІЛЬКИ РОЗРАХОВАНО 

36,3 га
запланована площа

15069 
поховань — 
розраховано місць 

25 роки
термін дії 

РОЗМІРИ МІСЬКИХ КЛАДОВИЩ У ГЕКТАРАХ*

*два діючі цвинтарі. Залишилось місць під захоронення: 
Сабарів — 15 місць, Лука-Мелешківська — до 150 місць. Цього вистачить на один місяць 

Джерело: інформаційний запит у міськраду, тендерна документація (goo.gl/gqYBn4)

3,8

гектара «Старе місто» 

0,9

гектара «Сабарів» 

0,8

гектара «Київське» 

0,8

гектара «Тяжилів» 

38
гектарів «Лука-
Мелешківська» 

36,3
гектара нове 
кладовище 

20
гектарів «Підлісне» 

(Центральне 
кладовище) 

15,7

гектара 
«П’ятничанське» 

Чиновники спробували поговорити з обуреними 
мешканцями. Але їм не повірили — натовп скоро провів 
представників мерії під вигуки «Ганьба»
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Äâ³÷³ ïîðàíåíèé 
ê³áîðã Äîíåöüêîãî 
àåðîïîðòó Ìèêîëà 
Ëàâðèê, ïîëîíå-

íèé ï³ä ²ëîâàéñüêîì Îëåêñàíäð 
Ñàðàáóí, ÿêèé íà â³éí³ âòðàòèâ 
íîãó, â³éñüêîâèé ðîçâ³äíèê Ìàê-
ñèì Ãîðîäèíñüêèé, ùî ïðîéøîâ 
ïåêëî Äåáàëüöåâîãî, ìîëîäèé 
äîáðîâîëåöü Â³êòîð Àðíàòîâ-
ñüêèé — ¿õ ðàçîì îá’ºäíàâ â îäíó 
áðèãàäó êåð³âíèê ÃÎ «Êàòàðñ³ñ» 
Âîëîäèìèð ×óìàê. Îðãàí³çàö³ÿ 
ä³º ó Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó, 
çâ³äêè ðîäîì íàçâàí³ á³éö³. Äî ¿¿ 
ñêëàäó âõîäèòü ùå îäèí âîëîíòåð, 
òåçêà ×óìàêà, âîä³é Áó÷êîâñüêèé. 
×èì çàéìàºòüñÿ «Êàòàðñ³ñ»?

ПІД «ГРАДИ» — З ХВОРИМ СЕР-
ЦЕМ. Ïðî ñâîãî êåð³âíèêà — 
Âîëîäèìèðà ×óìàêà — õëîïö³ 
êàæóòü, ùî ÷îëîâ³ê â³í íåçâè-
÷àéíèé. Ìîâà íå ò³ëüêè ïðî ïà-
òð³îòèçì. Ó ïåðøó ÷åðãó — ïðî 
ñèëó äóõó. ×óìàêà íåñïðîñòà íà-
çèâàþòü «åëåêòðîâîëîíòåð». Éîãî 
îïåðóâàëè íà ñåðö³. Â³í ïîñò³éíî 
íîñèòü êàðä³îñòèìóëÿòîð. Ñàì 
Âîëîäèìèð ïðî öå íå îáìîâèâñÿ 
æîäíèì ñëîâîì.

— Çàïèòàéòå éîãî, ñê³ëüêè ðà-
ç³â â³í ç³ ñâî¿ì õâîðèì ñåðöåì 
áóâ ï³ä îáñòð³ëàìè, — êàæå Îëåê-
ñàíäð Ñàðàáóí. — ²íøèé íà éîãî 
ì³ñö³ ñèä³â áè äåñü ç âóäî÷êîþ 
íà áåðåç³ îçåðà ³ øàíóâàâ ñåáå. 
Ó Âîëîä³ ðåàëüíî íàä ãîëîâîþ 
ë³òàëè «ãðàäè».

«Êàòàðñ³ñ» ðåìîíòóº âîëîíòåð-
ñüêó òåõí³êó äëÿ ï³äðîçä³ë³â ÀÒÎ?

— Äëÿ äåðæàâè òàêà òåõí³êà 
íå ³ñíóº, — êàæå Âîëîäèìèð 
×óìàê. — Àëå öèâ³ëüí³ àâòî 
íà ôðîíò³ äóæå ïîòð³áí³. Âîíè 
â ï³äðîçä³ëàõ ò³ëüêè íà îáë³êó, 
íå íà áàëàíñ³. Íà ¿õ ðåìîíò 
íå âèä³ëÿþòü çàï÷àñòèí. Òà é 
á³éöÿì í³êîëè öèì çàéìàòèñÿ.

Ðåìîíò âîëîíòåðñüêî¿ òåõí³êè, 
öå ðåàëüíà ïðîáëåìà. Âîëîäèìèð 
×óìàê ïîáà÷èâ öå îñîáèñòî ï³ä 
÷àñ íåîäíîðàçîâîãî ïåðåáóâàííÿ 
â ì³ñöÿõ áîéîâèõ ä³é íà Äîíáàñ³. 
Ñàì â³í êîëèøí³é âîä³é, íà ìà-
øèíàõ çíàºòüñÿ. Çàïðîïîíóâàâ 
äåìîá³ë³çîâàíèì õëîïöÿì âçÿòèñÿ 

çà öþ ñïðàâó. Çà óìîâè äîáðî-
â³ëüíî¿ ðîáîòè. Ìàøèíè ðåìîí-
òóþòü ó â³ëüíèé ÷àñ ó áóäí³ àáî 
âèõ³äí³ äí³. Äâà áîêñè äëÿ ðîáîòè 
íàäàëè ó Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêî-
ìó Òîâàðèñòâ³ ñïðèÿííÿ îáîðî-
í³ Óêðà¿íè. Êåð³âíèê îðãàí³çàö³¿ 
Âàñèëü Ðîìàíþê êàæå, ùî êî-
øò³â í³ çà îðåíäó, í³ çà åëåêòðèêó 
íå áåðóòü ç âîëîíòåð³â. «Öå íàø 
âíåñîê ó ñïðàâó ï³äòðèìêè òèõ, 
õòî âîþº íà Äîíáàñ³», — êàæå 
÷îëîâ³ê.

АТОШНА СТО: РЕМОНТ З ГА-
РАНТІЄЮ. Áðèãàäà, òàê æàðòîìà 
õëîïö³ íàçèâàþòü ñâ³é êîëåêòèâ, 
çà íåïîâíèé ð³ê ðîáîòè ïîñòàâè-

ЧЕТВЕРО АТОВЦІВ І ВОЛОНТЕР 
ХОЧУТЬ НА… «ДОНБАС-АРЕНУ» 
Для перемоги  Бригаду фронтовиків 
створив у Могилеві-Подільському 
Володимир Чумак, якого називають 
«електроволонтер». Що за назва? 
Чому бригада попереджає «сепарів», 
що добереться на «Донбас-арену»

— Коли хлопці з батальйону 
«Донбас-Україна» повідомили 
нам, що служба військового пра-
вопорядку відібрала подаровану 
нами автівку «Мерседес», та ще 
й при цьому застосувала фізичну 
силу, я написав у ФБ: «Ви посяга-
єте не на труд волонтерів, ви по-
сягаєте на власність українського 
народу, бо люди по гривні зда-
ють на ремонт техніки, а її „від-
жимають“ військові чиновники».
Такі випадки, на жаль, непооди-
нокі. Хлопці кажуть, волонтерів 
почали особливо гнобити після 

перекриття поставок вугілля з 
окупованих територій.
— «Мерседес» ми не дали мож-
ливості «віджати», повернули її 
у підрозділ, — сказав у телефон-
ній розмові з журналістом комбат 
з позивним «Філін». — Але зага-
лом ситуацію це не вирішує. Чи-
новники мають намір запровади-
ти бюрократичну схему з постав-
кою машин волонтерами. Вона 
передбачає звернення у Мін-
соцполітики, звідти писатимуть 
у Міноборони листа із запитом, 
чи потрібна така машина у той 

чи інший підрозділ. І лише після 
того надаватимуть, чи не на-
даватимуть дозвіл на доставку 
техніки до нас. Зрозуміло, щоб 
не мати зайвого клопоту, забо-
ронятимуть. Легковий транспорт 
дуже потрібний. Не будеш гнати 
військову машину у разі потреби 
скористатися легковим. А таких 
ситуацій багато. Тому я виступаю 
проти такої схеми. Питання роз-
глядатиме високе керівництво. 
Мене також запросили на розмо-
ву. Після її завершення можемо 
продовжити спілкування 

Військові чиновники «віджимають» техніку волонтерів 

ëà íà íîãè ñ³ì àâòîìîá³ë³â. Ùå 
äâà íèí³ â ðåìîíò³. Áóëè ìà-
øèíè, ÿê³, çà ñëîâàìè ×óìàêà, 
ï³äíÿëè ç êîë³í. ¯õ óæå õîò³ëè 
çäàòè â ìåòàëîáðóõò, à âîíè ùå 
ñëóæàòü.

— Ó êîæíîãî àâòî ñâîÿ ³ñòî-
ð³ÿ, — êàæå êåð³âíèê «Êàòàðñ³-
ñà». — Íàïðèêëàä, çàðàç ãîòóºìî 
«ÃÀÇåëüêó». Êóïèëè ¿¿ çà êîøòè 
îðãàí³çàö³¿. Ìàøèíà áóëà âëàñ-
í³ñòþ îäíîãî ìîãèë³â÷àíèíà. 
Íà æàëü, â³í ïîìåð. Òðèâàëèé 
÷àñ í³õòî íåþ íå êîðèñòóâàâñÿ. 
Ìàéæå çàê³í÷èëè ðåìîíòóâàòè. 
Ïî¿äå âîíà â 93-þ áðèãàäó.

Ó «Êàòàðñ³ñà» ò³ñí³ êîíòàê-
òè ç êîìàíäèðàìè ï³äðîçä³ë³â 
íà ïåðåäîâ³é. Êîæíå çàìîâëåí-
íÿ íà ïðèäáàííÿ ÷è ðåìîíò, 
óçãîäæóþòü. Íàïðèêëàä, 56-é 
îêðåì³é ìîòîï³õîòí³é áðèãàä³ 
ïîòð³áåí áóâ «ÓÀÇ-452». Òàêó 

òåõí³êó âîëîíòåðàì äîïîì³ã 
â³äíàéòè ì³ñüêèé ãîëîâà Ìî-
ãèëåâà-Ïîä³ëüñüêîãî. Êàæóòü, 
íà àâòî áóâ íàïèñ «Àâàð³éíà 
âîäîêàíàëó». Ïðè÷îìó, ðîñ³é-
ñüêîþ ìîâîþ.

— Â³éñüêîâ³ ïðîñèëè íå çàôàð-
áîâóâàòè ³ íå ñòèðàòè, — ðîçïî-
â³äàº Âîëîäèìèð ×óìàê. — ̄ ì òàì 
âèäí³øå, ç ÿêîþ ìåòîþ ìàøèíó 
âèêîðèñòîâóâàòè. Ùîïðàâäà, íàø 
ïîäàðóíîê âæå âñòèã ïîáóâàòè 
ï³ä îáñòð³ëàìè. Çàáèðàëè òåõí³êó 
íà ðåìîíò ³ çíîâ ïåðåäàëè â³é-
ñüêîâèì.

Äæèï «Ì³öóá³ñ³» ïåðåäàëè äëÿ 
ôðîíòó óêðà¿íö³ ä³àñïîðè â ²ñ-
ïàí³¿. Íàâ³òü íàïèñ çðîáèëè «Â³ä 
áàíäåð³âö³â ²ñïàí³¿». Éîãî ðåìîí-
òóþòü îäíî÷àñíî ç «ÃÀÇÅëëþ».

Íàéá³ëüøå òåõí³êè ïåðåäàëè 
â áàòàëüéîí «Äîíáàñ-Óêðà¿íà», 
äå ñëóæèâ Îëåêñàíäð Ñàðàáóí. Ç 
îäí³ºþ ç àâò³âîê ñòàëàñÿ ïðèêðà 
ïðèãîäà. «Ìåðñåäåñ» ìàëè íà-
ì³ð «â³äæàòè» ïðåäñòàâíèêè Â³é-
ñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïîðÿäêó.

Ðåìîíòóþòü íà äîáðîâ³ëüí³ 
ïîæåðòâè ëþäåé. Ï³äïðèºìö³, 
ÿê³ äàþòü ãðîø³, ïðîñÿòü íå íà-
çèâàòè ¿õ.

— Ó íàø³é îðãàí³çàö³¿ º 18 âî-
ä³¿â, — êàæå Âîëîäèìèð ×óìàê. — 
Êîæåí ç íèõ äîáðîâ³ëüíî ùîì³-
ñÿöÿ ïåðåäàº ïî 20 äîëàð³â. ² òàê 
óæå ïîíàä äâà ðîêè. Íå øêîäóº 
âëàñíèõ êîøò³â ïåíñ³îíåðêà Òà-
ìàðà Ñòàñþê. Âîíà âæå ïåðåäàëà 
ïîíàä 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Æ³íêà 
çáèðàëà íà îïåðàö³þ. Êàæå, ç³-
áðàëà á³ëüøå, í³æ áóëî ïîòð³áíî. 
Âîíà ïðèõîäèòü äî íàñ ó ìàé-

ñòåðíþ. Äèâèòüñÿ, ÿê ïðàöþºìî 
³ ïëà÷å. Ó íå¿ çÿòü â Ìàð³óïîë³ 
ñëóæèòü îô³öåðîì ³ äîíüêà òàì 
òåæ ó â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³.

Ìàøèíè äîñòàâëÿþòü ó ÷àñ-
òèíè îñîáèñòî. Òóäè — â³äðå-
ìîíòîâàí³, çâ³äòè — íà ðåìîíò. 
Ñêëàäàþòü àêò, çàáîðîíÿþòü ïå-
ðåäàâàòè òåõí³êó ³íøèì áåç ïî-
ãîäæåííÿ ç âîëîíòåðàìè. Ïàëüíå 
íà êîæíó ïî¿çäêó äîïîìàãàº ïðè-
äáàòè ì³ñüêèé ãîëîâà.

ЗНОВ ПІДУ НА ОДНІЙ НОЗІ. 
Ôðîíòîâèêè ï³ä ÷àñ ðîçìîâè 
íå ìîãëè îá³éòè òåìó Äîíáà-
ñó. Îëåêñàíäð Ñàðàáóí âæå äâà 
ðàçè ñëóæèâ. Äðóãèé ðàç ïî-
ïðîñèâñÿ íà ïðîòåç³. Íàâ÷èâñÿ 
çàñòðèáóâàòè íà ÁÌÏ. Áîºöü 
ç³çíàâñÿ, ùî â íüîãî º ìð³ÿ — 
ïîáóâàòè íà «Äîíáàñ-àðåí³». ² 
íå ïðîñòî ïîáóâàòè, à ïðèâåçòè 
çâ³äòè äî ð³äíîãî ì³ñòà åìáëå-
ìó — ì’ÿ÷. Êàæå, òàêèé ñóâå-
í³ð âñòàíîâèëè á ó Ìîãèëåâ³ ³ 
íà íüîìó çàëèøàëè á ñâî¿ àâòî-
ãðàôè ìîëîäÿòà.

— ßê ò³ëüêè ïî÷íåòüñÿ íàñòóï 
íàøèõ, ÿ çíîâó áóäó ïðîñèòèñÿ 
íà ôðîíò, — êàæå Îëåêñàíäð. — 
Ìåíå â áàòàëüéîí³ çíàþòü. Äîñâ³ä 
ÿ ìàþ. Äóæå õî÷ó óâ³éòè â Äî-
íåöüê.

Áîéîâ³ äðóç³, ÿê³ ÷óþòü öþ 
ðîçìîâó, êàæóòü, ùî âîíè òåæ 
íå çàëèøàòüñÿ âäîìà.

— Ìè çíàºìî ïðî áàæàííÿ 
Îëåêñàíäðà ç ì’ÿ÷åì, â³í íàì 
óæå âóõà öèì ïðîäçâåí³â, ï³äåìî 
ðàçîì äî Àõìåòîâà, — ãîâîðèòü 
Ìàêñèì Ãîðîäèíñüêèé.

— ßêùî ïî÷íåòüñÿ 
íàñòóï íàøèõ 
íà Äîíáàñ³, ï³äó 
íà îäí³é íîç³, äóæå 
õî÷ó ïðèâåçòè ì’ÿ÷ 
ç «Äîíáàñ-àðåíè» 

Володимир Чумак (ліворуч) і Олександр Сарабун. Кажуть, у кожного авто — своя історія
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ВІТАЛІЙ КОРПАЛО, 
АДВОКАТ, 
ЗАХИСНИК 
ПІДСУДНОГО:

— Укотре су-
довий розгляд 
по справі Григо-

ряна перенесли. На даний час 
вже задоволено відводи чоти-
рьом суддям. А сьогодні проку-
рор змінив свої апеляційні ви-
моги, хапаючись за вигадану, 

документально непідтверджену 
причину, щоб хоч якось врятува-
ти обличчя прокуратури. Більше 
того, адвокат потерпілих вирішив 
тиснути на суд, одягнувши кос-
тюм прокурора з генеральськи-
ми зірками. Вважаю, що дана 
справа є показником на рівні 
держави дотримання права лю-
дини на оборону від насилля. Її 
кінцеве рішення буде очевидним 
критерієм змін у державі.

«Не підтверджена причина» 

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

399265

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ùî êðèì ³ -
íàëüíå ïðîâà-
äæåííÿ, ó ÿêîìó 

â ïåðø³é ³íñòàíö³¿ çàñóäèëè 
Äàâèäà Ãðèãîðÿíà äî òðüîõ ç 
ïîëîâèíîþ ðîê³â òþðìè, ìîæå 
çíîâó îïèíèòèñÿ ó Â³ííèöüêî-
ìó ì³ñüêîìó ñóä³, ñòàëî â³äîìî 
â ïîíåä³ëîê, 19 ÷åðâíÿ.  Òîä³ íà 
çàñ³äàííÿ àïåëÿö³éíîãî ñóäó ïðè-
éøëî á³ëüøå 60 ñëóõà÷³â.

Ï³äòðèìêà ïîòåðï³ëî¿ ñòî-
ðîíè — ñìåðòåëüíî ïîðàíåíèõ 
ó ñòð³ëÿíèí³ íà Áàðñüêîìó øîñå 
Ñåðã³ÿ Êðèëîâà òà ªâãåíà Ðî-
ìèãàéëà — áóëè ç ïëàêàòàìè. 
Íà íèõ — ôîòî óáèòèõ ³ íàïèñ 
«Âáèâöÿ ïîâèíåí ñèä³òè». À ñëó-
õà÷³, ùî ç³éøëèñÿ íà ï³äòðèìêó 
ï³äñóäíîãî, çí³ìàëè ñóä íà òåëå-
ôîíè ³ âãîëîñ îáóðþâàëèñÿ âè-
ãëÿäó ïðåäñòàâíèêà ïîòåðï³ëèõ.

— Îä³â ôîðìó ïðîêóðîðà, ùîá 
òèñíóòè íà ñóä? Öå ïîðóøåííÿ 
åòèêè àäâîêàòà! — íå âãàìîâóâàâ-
ñÿ íàéá³ëüø íåñòðèìíèé ðîäè÷ 
Äàâèäà Ãðèãîðÿíà, êîëè éîãî 
âèâîäèâ ³ç çàëè êîíâîé çà âêà-
ç³âêîþ ãîëîâóþ÷î¿ ñóää³.

Àäðåñóâàëàñÿ ðåïë³êà Þð³þ 
Êàðìàç³íó, ÿêèé áóâ íàðäåïîì, 
à òåïåð ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ ç³ çâàí-
íÿì ïî÷åñíîãî ïðàö³âíèêà ïðî-
êóðàòóðè. Â³í ó ïàð³ ç³ ùå îäíèì 
àäâîêàòîì â³äñòîþº ³íòåðåñè ïî-
òåðï³ëèõ òà õîäèòü íà çàñ³äàííÿ 
³ç îïåðàòîðîì, ÿêèé çí³ìàº éîãî 
âèñòóïè.

Ó Äàâèäà Ãðèãîðÿíà, ÿêîãî 
ïðîäîâæóþòü òðèìàòè ï³ä àðå-
øòîì, îäèí àäâîêàò. Ï³äñóäíîãî 
ïðèâîäÿòü íà ñóä ³ âèâîäÿòü ó íà-
ðó÷íèêàõ ³ç çàëàìàíèìè çà ñïè-
íîþ ðóêàìè. 

Â³í, íàãàäàºìî, ó ñóä³ ïåðøî¿ 
³íñòàíö³¿ ïîÿñíþâàâ, ùî íà Áàð-
ñüêîìó øîñå çàõèùàâñÿ â³ä íàïà-
äó îçáðîºíèõ ëþäåé, ñåðåä ÿêèõ 
áóëè Ñåðã³é Êðèëîâ òà ªâãåí Ðî-
ìèãàéëî. Çáðîþ, êàçàâ, âèõîïèâ 
ó îäíîãî ç íàïàäàþ÷èõ. ̄ ¿ íå çíà-
éøëè ³ ïîõîäæåííÿ íå âñòàíî-
âèëè. Ïîçèö³ÿ çàõèñòó: ñòð³ëÿâ 
ó ìåæàõ íåîáõ³äíî¿ îáîðîíè.

Òà ñóòè÷êà íà Áàðñüêîìó øîñå 
âèãëÿäàº íå ³íàêøå, ÿê «ðîçáîð-
êè» äâîõ óãðóïóâàíü. ̄ ¿ ïåðåä³ñòî-
ð³þ RIA ðîçïîâ³äàëà â ìàòåð³àëàõ 
ïðî ïåðåá³ã ñóäîâèõ ñëóõàíü (goo.
gl/TBD8Qm). Íàãàäàºìî íàñë³ä-
êè ò³º¿ ã³÷íî¿ ³ñòîð³¿: îäèí ïî-

ЩО НОВОГО В ІСТОРІЇ 
«БАРСЬКОГО» СТРІЛКА
Після вироку  
Справу торішньої 
стрілянини 
на Барському 
шосе, під час якої 
від вогнепальних 
поранень загинуло 
двоє вінничан, 
можуть повернути 
на новий розгляд. 
Прокуратура змінила 
апеляційні вимоги, 
бо дізналася про 
порушення таємниці 
нарадчої кімнати

Адвокати у справі стрілянини на Барському шосе. 
За першим столом — два представники потерпілих. 
Найбільш знаний із них, екс-нардеп Юрій Кармазін, 
прийшов у прокурорській формі 

ðàíåíèé ç òðàâìàòè÷íî¿ çáðî¿ 
(Äàâèä Ãðèãîðÿí) ³ äâîº óáèòèõ 
ç âîãíåïàëüíî¿. Ïðî ïîðàíåííÿ 
òðàâìàòîì º îêðåìå êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ, äå Ãðèãîðÿí çà-
ÿâèâ ïðî çàìàõ íà éîãî æèòòÿ. 
À ÿê ï³äñóäíîìó, éîìó äîâî-
äèëè íåâìèñíå óáèâñòâî, íåçà-
êîííå ïîâîäæåííÿ ç³ çáðîºþ òà 
âèìàãàííÿ, ïîêè ïðîêóðàòóðà 
íå çì³íèëà ãîëîâíó ñòàòòþ çâè-
íóâà÷åííÿ íà ïåðåâèùåííÿ ìåæ 
íåîáõ³äíî¿ îáîðîíè. Ñòàëîñÿ öå 
ïåðåä ñàìèì âèðîêîì. ² çà ö³ºþ 
ñòàòòåþ Ãðèãîðÿíà âèïðàâäàëè. 
Äàëè ò³ëüêè çà ñóïóòí³ çëî÷èíè.

² îñü, íà çàñ³äàíí³ àïåëÿö³é-
íîãî ñóäó çíîâó çì³íèëî ñâîþ 
ïîçèö³þ äåðæàâíå çâèíóâà÷åí-
íÿ. Ó÷àñíèêàì ïðîöåñó äàëè äëÿ 
îçíàéîìëåííÿ çì³íè äî àïåëÿö³é-
íî¿ ñêàðãè ïðîêóðîðà Êàðíàóõà. 

ßê ïîÿñíèâ ïîò³ì æóðíàë³ñòó 
éîãî êîëåãà, ùî áóâ íà ñëóõàíí³ 
(ó ñïðàâ³ ïðàöþº ãðóïà ïðîêó-
ðîð³â), òåïåð ïðîñÿòü ïîâåðíóòè 
ïðîâàäæåííÿ íà íîâèé ðîçãëÿä 
ó ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, áî ìàþòü 
äàí³ ïðî ïîðóøåííÿ òàºìíèö³ íà-
ðàä÷î¿ ê³ìíàòè.

Á³ëüøå ïðî öå ðîçêàçàëè æóð-
íàë³ñòó ³íø³ ó÷àñíèêè ïðîöåñó: 
ïðîêóðàòóðà çì³íèëà âèìîãè, ïî-
ñèëàþ÷èñü íà òå, ùî îäèí ³ç ñóä-
ä³â êîëåã³¿ Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî 
ñóäó ïðîâîäèâ ñëóõàííÿ ó ³íø³é 
ñïðàâ³ òîä³, êîëè Ãðèãîðÿíó ïè-
ñàëè âèðîê.

Ïðåäñòàâíèêè ïîòåðï³ëî¿ ñòî-
ðîíè áóëè ïðîòè öèõ çì³í. Âîíè 
êàçàëè, ùî ïðîêóðîðà Êàðíàóõà 
âæå óñóíóëè â³ä ðîçñë³äóâàííÿ 
çà ¿õí³ìè ñêàðãàìè â Ãåíïðîêó-
ðàòóðó. 

Àëå ñóä âèð³øèâ â³äêëàñòè çàñ³-
äàííÿ íà ê³ëüêà äí³â, áî çàõèñíèê 
Ãðèãîðÿíà ïðîñèâ ÷àñ íà ï³äãî-
òîâêó çàïåðå÷åíü äî íîâî¿ ñêàðãè.
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Рій бджіл завис на молоденькій 
липі поруч з балконом квартири 
Олексія Чернищука. Дехто з меш-
канців їхнього будинку вважає, 
що це бджоли з балконної пасіки. 
Чоловік переконує, що неправда.
— Тоді приїхала поліція, не зна-
ли, що з бджолами робити, — 
розповідає один з мешканців 

будинку на ім’я Валерій. — Пе-
рекрили вхід у магазин. Попро-
сили Олексія зняти бджоли. Він 
одягнув на голову сітку і зробив 
своє діло. Зібрав комах у відро.
Чернищук каже, що забрав ті 
бджоли у квартиру і випустив 
у вулик на балконі. За його сло-
вами, більшість з них загинула.

Під балконом з липи зняли рій бджіл 

ËÀÉÔ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ïðî íåçâè÷íó 
ïàñ³êó ïîâ³äîìèëè 
â ì³ñüêðàä³. Ñïåð-
øó íàâ³òü íå â³ðè-

ëîñÿ â òàêå. Ç’ÿñóâàëîñÿ — ïðàâ-
äà. Âóëèêè âèäíî ç òðîòóàðó âó-
ëèö³. Äâà ñòîÿòü îäèí íà îäíîìó, 
ùå äâà — ïîðó÷. Áóäèíî÷êè äëÿ 
áäæ³ë çîâñ³ì íåâåëèê³.

Äâåð³ ó êâàðòèðó ç ïàñ³êîþ 
âèÿâèëèñÿ â³ä÷èíåí³. 67-ð³÷íèé 
Îëåêñ³é ×åðíèùóê ïðîæèâàº 
îäèí. Êîëè çàïèòóþ ïðî áäæî-
ëè, äèâóºòüñÿ.

— Ñê³ëüêè òàì òèõ êîìàõ? — 
êàæå ïàí Îëåêñ³é ³ ä³ñòàº ç âó-
ëèêà ðàìêó, íà ÿê³é ïîâçàþòü 
êóñþ÷³ òðóä³âíèö³. — Òóò ÷îòèðè 
ðàìêè. Õ³áà öå âóëèê? Ó ñïðàâæ-
íüîìó âóëèêó ¿õ íàðàõîâóºòüñÿ 24.

— Âè ëþáèòå ìåä?
— Òà í³, ÿ éîãî íå ¿ì, — â³ä-

ïîâ³äàº ãîñïîäàð.
— Äëÿ ÷îãî òîä³ áäæîëè?
— Öå ÿ ïåðåâ³ç ¿õ ç Òóëü÷è-

íà â³ä ðîäè÷³â, — êàæå ñï³âðîç-
ìîâíèê. — Ó ìåíå íà Áàðñüêî-
ìó øîñå äà÷íà ä³ëÿíêà. Òàì º 
äåê³ëüêà âóëèê³â. Áóëî ø³ñòü, 
àëå ¿õ âñ³ âêðàëè, òî ÿ â³äíîâèâ 
÷îòèðè. À öå ç³áðàâ ó ñåë³ ð³é 
áäæ³ë, âèð³øèâ çàâåçòè íà äà÷ó. 
Ä³ä çàéìàâñÿ ïàñ³êîþ, áàòüêî áóâ 
ïàñ³÷íèêîì, ÿ òåæ òðîõè óïîäî-

áàâ öþ ñïðàâó. Àëå çàéìàþñÿ íåþ 
ç ïåðåì³ííèì óñï³õîì. Áóâ ÷àñ, 
êîëè ïðîæèâàâ çà êîðäîíîì, òîä³ 
íå ìàâ òàêî¿ ìîæëèâîñò³. Òåïåð 
íà ïåíñ³¿, ÷àñó âèñòà÷àº.

Íà ìîº çäèâóâàííÿ, ÷îìó æ âó-
ëèêè ó êâàðòèð³, ÷îëîâ³ê êàæå: 
«Áî ìàøèíà ïî¿õàëà äî Êèºâà, 
âîä³é íå ìàâ ÷àñó ùå íà Áàðñüêå 
çà¿æäæàòè. Çíàéäó òðàíñïîðò — 
â³äâåçó».

Ïîâåðõîì íèæ÷å ïðîæèâàº 
ñ³ì’ÿ Ïåòðîâèõ. Ó Æàííè Ãðè-
ãîð³âíè àëåðã³ÿ íà óêóñè áäæ³ë.

— Ó ìåíå áóâ âèïàäîê, êîëè 
ï³ñëÿ óêóñó áäæîëè øâèäêà äîïî-
ìîãà çàáðàëà, — êàæå ïàí³ Æàí-
íà. — Öå ñòàëîñÿ íå òåïåð. Àëå 
â ë³êàðí³ ñêàçàëè îñòåð³ãàòèñÿ. 
Â³äòîä³ áîþñÿ öèõ êîìàõ. Áà÷è-
ëè á âè, ÿê ÿ òîä³ âñÿ îïóõëà. Î÷³ 
ç òðóäîì â³äêðèâàëà. Òåìïåðàòó-
ðà ò³ëà ï³äâèùèëàñÿ äî ñîðîêà 
ãðàäóñ³â.

Íåäàâíî æ³íêà çâåðíóëà óâàãó, 
ùî ó êâàðòèðó çàëåò³ëà áäæîëà. 
Ðîçïîâ³ëà ïðî öå ÷îëîâ³êîâ³ Ìè-
õàéëó. Òîé ï³äíÿâñÿ äî ñóñ³äà, 
ïîïðîñèâ âèâåçòè áäæ³ë. Ïîÿñ-
íèâ, ÷îìó ¿õ óêóñ³â òàê áî¿òüñÿ 
äðóæèíà. Êàæå, ñóñ³ä ïîîá³öÿâ 
çàáðàòè âóëèêè.

— ßêîñü ï³ñëÿ äîùèêó íà áàë-
êîí³ ç³áðàëîñÿ òðîõè âîäè, — 
ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü Æàí-
íà. — Äèâëþñÿ, à òàì ïëàâàþòü 
áäæ³ëêè. ß òîä³ êàæó äî ñóñ³äà: 

«АЛЬОША, ЗАБЕРІТЬ 
БДЖОЛИ З БАЛКОНА!..» 
Пасіка на балконі  У середмісті Вінниці, 
на четвертому поверсі будинку на Соборній, 
що його в народі називають «Амстердам», 
чоловік тримає… вулики. Поверхом нижче 
проживає жінка, в якої алергія на укус 
бджіл. Чи можна мати мед на… балконі?

ДІАНА ГУЛБІАНІ, (098)4543812 
 Ó ðàìêàõ ðåêîíñòðóêö³¿ ïðî-
ñïåêòó Êîñìîíàâò³â ùå ì³ñÿöü 
òîìó ìåð³ÿ çàïëàíóâàëà âèêîð-
÷óâàòè êëåíîâó àëåþ, çàì³íèâ-
øè ¿¿ íà ñàêóðè. Ì³ñöåâ³ æèòåë³ 
âñòóïèëèñÿ çà êëåíè, ³ ìåð³ÿ í³áè 
ïîãîäèëàñÿ ¿õ çàëèøèòè. Àëå ¿õ 
âñå îäíî âèêîð÷îâóþòü. 

Âèðóáóâàòè êëåíîâó àëåþ 
íà ïðîñïåêò³ Êîñìîíàâò³â ïî÷à-
ëè ùå 19 ÷åðâíÿ. Òîä³ æ æèòåëüêà 
ïðîñïåêòó Êîñìîíàâò³â Íàòàë³ÿ 
Áîëõîâñüêà íàïèñàëà ó Ôåéñáó-
ö³, ùî ð³æóòü ³ ñòàð³, ³ ìîëîä³ 
äåðåâà. Â³ííè÷àíè ó êîìåíòàðÿõ 

ï³ä ïîñòîì îáóðèëèñÿ: ìîâëÿâ, 
ìåð æå îá³öÿâ, ùî êëåíè íà ïðî-
ñïåêò³ Êîñìîíàâò³â íå ÷³ïàòèìóòü. 
Äî ðå÷³, â³í ä³éñíî ïèñàâ ó Ôåé-
ñáóö³ ì³ñÿöåì ðàí³øå, ùî êëåíî-
âà àëåÿ çàëèøèòüñÿ êëåíîâîþ, 
à ÿïîíñüê³ ñàêóðè ïîñàäÿòü äå³íäå. 
Ó ïåðøèé äåíü âèðóáêè î òðåò³é 
ãîäèí³ äíÿ íà ì³ñö³ íå âäàëîñÿ çà-
ñòàòè ïðåäñòàâíèêà «Çåëåíáóäó» 
÷è ì³ñüêðàäè, àáè âîíè ðîçïîâ³ëè, 
÷îìó âñóïåðå÷ îá³öÿíêàì ÷èíîâíè-
ê³â àëåþ âèðóáóþòü. Àëåÿ, äî ñëî-
âà, çíà÷íî «ïîëèñ³ëà» âæå òîä³.

Ñåðã³é Íàóìîâ, ìàéñòåð çåëå-
íîãî áóä³âíèöòâà ç «Çåëåíáóäó», 

íàñòóïíîãî äíÿ ðîçïîâ³â êîðåñ-
ïîíäåíòó RIÀ/20minut, ùî óñüîãî 
íà Êîñìîíàâò³â ï³ä êîð³íü âè-
ð³æóòü 80 äåðåâ.

— Öå 59 êëåí³â, 6 ãîð³õ³â, 
6 ÿëèí, 5 òóé, ùå ïàðà êàøòàí³â, 
áåð³ç, ³ ÷åðåìóõà.

Óñå çàòâåðäæåíî äåïàðòàìåí-
òîì. Íå çíàþ òî÷íî, ñê³ëüêè äå-
ðåâ çàëèøèòüñÿ — íó, ò³, ÿêèõ 
íåìà ó ïëàí³, ò³ ³ çàëèøàòüñÿ. Ìè 
ò³ëüêè âèêîíàâö³, íàì ó «Çåëåí-
áóä³» çàìîâèëè çíåñåííÿ, — êàçàâ 
Íàóìîâ.

Íà ïèòàííÿ, çà ÿêèìè ïàðàìå-
òðàìè âèçíà÷àëèñÿ äåðåâà «ï³ä 

çíåñåííÿ», â³í ðîçïîâ³â, ùî ïðà-
ö³âíèêè «Çåëåíáóäó» ñïèëþþòü 
ò³, ÿê³ ïðîíóìåðîâàí³.

— À âçàãàë³ äèâ³òüñÿ, îí äåðå-
âî, ÿêå ëèøèëîñÿ — ÿê âè äóìà-
ºòå, õîðîøå ÷è ïîãàíå?

Íà âèãëÿä òå äåðåâî, íà ÿêå 
âêàçóº Ñåðã³é Íàóìîâ, ³ ä³éñíî 
äîæèâàº îñòàíí³ òèæí³. Ïðîòå 
âàðòî ãëÿíóòè âë³âî ³ ïîáà÷èòå, 
ÿê ó òðàêòîð çàâàíòàæóþòü òå, 
ùî 20 õâèëèí òîìó áóëî ïèøíîþ 
êëåíîâîþ êðîíîþ.

— Ñòàí äåðåâà íå ò³ëüêè 
ïî êðîí³ âèçíà÷àºòüñÿ: äåñü äó-
ïëî, äåñü ïðîãíèëà êîðà. Âè ïî-

äèâ³òüñÿ íà éîãî ïåíüîê, ùî òàì 
âñåðåäèí³ ä³ºòüñÿ.

Ñåðöåâèíà äåðåâà ³ ä³éñíî 
ãíèëà.

Ìèêîëà Çàëåöüêèé, çàñòóïíèê 
äèðåêòîðà «Çåëåíáóäó», ðîçïî-
â³â æóðíàë³ñòó RIA/20minut, ùî 
êëåíîâà àëåÿ êëåíîâîþ é çàëè-
øèòüñÿ.

— Íà Êîñìîíàâò³ çàì³ñòü ñòà-
ðèõ êëåí³â âèñàäèìî íîâ³. Ñàêóðè 
òàì ðîñòè íå áóäóòü. Ùå íå çíàþ, 
äå áóäåìî âèñàäæóâàòè ñàêóðè, 
ùå ïèòàííÿ òóò â³äêðèòå. Òà é 
âçàãàë³ ¿õ âèñàäêà ïëàíóºòüñÿ àæ 
íà îñ³íü.

На проспекті Космонавтів викорчовують клени. 
Що посадять замість них? Точно не сакури

«Àëüîøà, çàáåð³òü áäæîëè ç áàë-
êîíà!..» Àëå ÷àñ ìèíàº, à áäæîëè 
ë³òàþòü.

Ïåòðîâè çíàí³ ó ì³ñò³ ëþäè. 
Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷ — ëåãåíäà 
â³ííèöüêîãî ôóòáîëó: çàñëóæå-
íèé ìàéñòåð ñïîðòó, çàñëóæå-
íèé òðåíåð, ãðàâåöü ïåðøîãî 
ñêëàäó â³ííèöüêîãî «Ëîêîìî-
òèâà» (òàêó ïåðøó íàçâó ìàëà 
êîìàíäà).

— Îëåêñ³é õîðîøà ëþäèíà, ìè 
íå ìàºìî áàæàííÿ ç íèì ñâàðè-
òèñÿ, — êàæå Ìèõàéëî. — Äóìàþ, 
â³í ñàì ðîçóì³º, ÷îãî òàê õâè-
ëþºìîñÿ ç ïðèâîäó éîãî êîìàõ 
íà áàëêîí³.

Ñóñ³ä-ïàñ³÷íèê, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, 
òåæ óñâ³äîìëþº, ùî ñïðè÷èíÿº 
íåçðó÷íîñò³ ñóñ³äàì. Àëå ïåðå-
êîíóº, ùî éîãî áäæîëè ùå í³-
êîãî íå âêóñèëè, áî ¿õ çîâñ³ì 
íåáàãàòî. «Ì³øåëü Îáàìà, äðó-
æèíà êîëèøíüîãî ïðåçèäåíòà 
Àìåðèêè, çàâåëà ïàñ³êó ó Á³ëî-
ìó Äîì³, í³êîãî öå íå ëÿêàº ³ 
íå òðèâîæèòü, à òóò äåê³ëüêà ìóõ 
ë³òàº ³ ïàí³êó ï³äíÿëè», — êàæå 
ïàí Îëåêñ³é. Ìîæíà ïðèïóñòè-
òè, ùî ñàìå öåé ôàêò ñïîíóêàâ 
÷îëîâ³êà ñïðîáóâàòè óòðèìóâàòè 
áäæ³ë íà áàëêîí³.

Ñòàðøèé ïî áóäèíêó Îëåã Ë³-
òàâ÷óê â³äìîâèâñÿ êîìåíòóâàòè 
ñèòóàö³þ. Ò³ëüêè ñêàçàâ, ùî áóâ 
ó ïàíà Îëåêñ³ÿ, ïðîñèâ âèâåçòè 
áäæ³ë ç áóäèíêó. ×îìó òîé íå ðî-
áèòü öüîãî, íå çíàº.

– Ì³øåëü Îáàìà 
ðîçâåëà ïàñ³êó 
â Á³ëîìó Äîì³ ³ í³÷îãî, 
à òóò ïàðó áäæ³ë 
ë³òàº ³ ¿õ áîÿòüñÿ, – 
êàæå ïàñ³÷íèê 

Пасічник переконує, що його бджоли ще нікого не 
вкусили. Бо їх зовсім небагато

Олексій Чернищук має вулики з видом на Соборну. 
Каже, що мед не їсть
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— Існує три лінії слів: мазепин-
ці, петлюрівці та бандерівці — це 
фактично три спотворені долі 
людей, які безпосередньо мали 
стосунок до історії України. Але 
з точки зору Російської Федера-
ції чи СРСР, вони відіграли у ній 
негативну роль. Тобто це тавро, 
яким позначали неугодних по-
зиціям тієї влади, — розповідає 
очільник «Центру історії Вінни-

ці» Олександр Федоришен. — 
Не можу сказати, що Петлюра 
був суперечливою людиною, 
адже він один з найпотужніших 
персон Перших Визвольних зма-
гань. Та радянська влада повіси-
ла на нього клеймо погромщика. 
Себто до цих пір Петлюра асо-
ціюється зі словом — антисеміт. 
Так, під час подій Української ре-
волюції та Громадянської війни 

за отаманськими формуваннями 
справді водилися неприємні мо-
менти, але в більшій мірі регу-
лярні частини українського вій-
ська не брали участь у погромах. 
Навіть якщо згадати, де Петлюра 
квартирував у Вінниці? У садибі 
Боруха Львовича на Єрусалимці! 
Тобто він навпаки хотів показа-
ти, що влада УНР — не є владою 
антисемітів.

Ким був Петлюра 

ÊÓËÜÒÓÐÀ

399839

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671 

Ðåæèñóâàòè ñòð³÷êó âçÿâñÿ 
Âàëåð³é Øàëèãà, çà ïëå÷èìà 
ÿêîãî ðîáîòè íàä ê³íîêàðòèíà-
ìè «Ïîâåðíåííÿ Ìóõòàðà-3», 
«Ïîëþâàííÿ íà Âåðâîëüôà», 
«Çà çàêîíàìè â³éñüêîâîãî ÷àñó» 
òîùî. Ñþæåò ô³ëüìó âèñâ³òëþ-
âàòèìå æèòòÿ â³äîìîãî óêðà¿í-
ñüêîãî ä³ÿ÷à ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ 
Ñèìîíà Ïåòëþðè. Â³ííèöüê³ 

ëîêàö³¿ òàêîæ íå º âèïàäêîâ³ñ-
òþ, àäæå ïîä³¿, ÿê³ ìè çãîäîì 
ïîáà÷èìî íà åêðàíàõ, ìàþòü 
ì³ñöå íå ò³ëüêè ó ñöåíàð³¿, àëå 
é äîêóìåíòàëüíî çàñâ³ä÷åí³. Íà-
ïðèêëàä, âóëèöÿ íà ÷åñòü Ïåò-
ëþðè, íà ÿê³é 18 ÷åðâíÿ âåëèñÿ 
çéîìêè, º ì³ñöåì, äå ñïðàâä³ çó-
ïèíÿâñÿ íà æèâ â³éñüêîâèé ä³ÿ÷.

Ñòîñîâíî àêòîðñüêîãî ñêëà-
äó, òî áàãàòüîõ ïîäðîáèöü ê³íî-
øíèêè íå ðîçêðèâàþòü, ïðîòå 
â³äîìî, ùî ãîëîâíîãî ãåðîÿ ç³-

У ВІННИЦІ ЗНІМАЮТЬ 
ФІЛЬМ ПРО ПЕТЛЮРУ 
«Світло. Камера. Мотор»  З третього 
червня Вінниця стала місцем зйомок 
історичної драми з робочою назвою «Замах 
на Петлюру». Картина розповідатиме 
про життя військового та політичного 
діяча Симона Петлюри у Вінниці

ãðàº êèÿíèí, à ðîëü ïîëüñüêîãî 
â³éñüêîâîãî ä³ÿ÷à Éîçåôà Ï³ë-
ñóäñüêîãî âèêîíàº â³ííè÷àíèí, 
³ì'ÿ ÿêîãî, íàðàç³, òðèìàºòüñÿ 
â òàºìíèö³.

Çàñíîâíèê ïðîäàêøí ñòóä³¿, 
ÿêà çàéìàºòüñÿ çéîìêîþ ô³ëüìó, 
Â³òàë³é Ìàòâ³ºíêî, ðîçïîâ³â, ùî 
ñòð³÷êà ìàòèìå äâ³ ñþæåòí³ ë³í³¿: 
çàìàõ íà Ïåòëþðó òà ³ñòîð³ÿ êî-
õàííÿ íà îñíîâ³ ïîä³é òîãî ÷àñó.

— Ìè íàìàãàºìîñÿ ï³äí³ìàòè 
óêðà¿íñüêå ê³íî íà íîâèé ð³âåíü, 
ùîá äîâåñòè, ùî ó íàñ ìîæíà 
ðîáèòè ÿê³ñí³ ê³íîêàðòèíè, — ãî-
âîðèòü Â³òàë³é Ìàòâ³ºíêî. — ª 
âèñë³â, ùî àêòîðè ìîæóòü ï³äíÿ-
òè êóëüòóðó, òîìó ùî ÷åðåç âåëèê³ 
åêðàíè âîíè ìîæóòü çðîáèòè öå 
çíà÷íî øâèäøå, í³æ ³íø³. Ó íàñ 
º òåõí³êà, ôàõ³âö³, ëîêàö³¿, òàëà-
íîâèò³ ìîëîä³ àêòîðè, ïðîñòî ïî-
òð³áåí ÷àñ ³ ëþäè çðîçóì³þòü, ùî 
óêðà¿íñüêå ê³íî ìîæå ³ñíóâàòè.

Зйомки на вінницьких локаціях триватимуть 
до 23 червня. Відомо, що кульмінаційний замах 
на Петлюру буде знято саме у нашому місті

Актори в перервах між зйомками. Якраз знімають 
приїзд Симона Петлюри у Вінницю
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Координатор проектів ЄС в Укра-
їні Мирослава Дідух розповіла, 
що зарубіжні експерти тримали 
під постійним контролем витра-
чання коштів.
- Експертизи проводили від 
початку тендерних процедур, 
аналізу проектно-кошторисної 

документації, до виконання 
безпосередньо реставрації, - 
наголосила пані Мирослава у 
розмові з RIA. – Мені не відомо 
про зауваження експертів щодо 
нецільового чи нераціонального 
використання коштів. Їх надава-
ли частинами. Якби таке сталося, 

проект припинили б фінансувати. 
Зараз триває ще один аудит. Він 
не закінчений. Європейці дуже 
прискіпливо ставляться до ви-
трачання наданих інвестицій.
Загалом, за її словами, було 
проведено п’ять зарубіжних 
експертиз.

П'ять експертиз і аудит 

Журналіст RIA запитав у керів-
ника проекту Юрія Царука, як 
вдалося витягнути із скупих 
європейців чималі гроші. Спів-
розмовник повідомив, що для 
нього це вже п’ятий грантовий 
проект. Перший з них він напи-
сав ще у 2000 році, коли навіть 
не всі сільські голови розуміли 

значення слова «грант». Царук 
тоді очолював громаду села 
Майдан. Узяв участь у проекті з 
надання коштів для придбання… 
корівок для багатодітних родин. 
За ще одним проектом у Май-
дані отримали комп’ютери. Ще 
три проекти написав для інших 
громад свого району. Залучав 

кошти з фондів США, Німеччи-
ни, Євросоюзу.
— Американці і європейці про-
понують немало грантів, — про-
довжує пан Царук. — Не треба 
чекати, що вам подадуть їх 
на блюдці. Заходьте в Інтер-
нет, шукайте, пишіть і все у вас 
вдасться.

Як отримати грант? Не лінуйтесь «витрушувати» гроші з багатих 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067) 1079091 

Ãðîø³ íà ðåñ-
òàâðàö³þ ïàì’ÿòêè 
àðõ³òåêòóðè íàö³î-
íàëüíîãî çíà÷åí-

íÿ — Âîðîíîâèöüêîãî ïàëàöó 
Ãðîõîëüñüêèõ-Ìîæàéñüêèõ — 
îòðèìàëè çàâäÿêè ó÷àñò³ â ïðîåêò³ 
ªâðîñîþçó. Ìàòåð³àëè íà êîí-
êóðñ ïîäàâàëà Â³ííèöüêà ðàéîííà 
ðàäà. Íàéá³ëüøå çóñèëü äî íà-
ïèñàííÿ ïðîåêòó äîêëàâ Þð³é 
Öàðóê, êåð³âíèê ÃÎ «Öåíòð ðå-
ã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó». Â³í æå º 
êåð³âíèêîì ïðîåêòó. Íà êîíêóðñ 
ïîäàëè ó 2013 ðîö³. Äëÿ ïðîâå-
äåííÿ åêñïåðòèç ³ ðîçðîáêó ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòà-
ö³¿ çíàäîáèëîñÿ ùå ïîíàä äâà 
ðîêè. Ðîáîòè ðîçïî÷àëè ó ëèïí³ 
2016-ãî. ̄ õ âèêîíóâàëè áóä³âåëü-
íèêè â³ííèöüêîãî ï³äïðèºìñòâà 
«ÌÓÐ». Â³äêðèòòÿ ïàëàöó ï³ñëÿ 
ðåñòàâðàö³¿ ñòàëî ñâÿòîì äëÿ Âî-
ðîíîâèö³, ùîïðàâäà, íå âñ³ ïðè-
ñóòí³ ðîçä³ëèëè ñâÿòêîâèé íàñòð³é 
÷èíîâíèê³â. Äåõòî âèñëîâëþâàâ 
äóìêó, ùî êðàùå çàëó÷àòè ãðîø³ 
íà ïîë³ïøåííÿ æèòòÿ ëþäåé.

ЗАПЛУТАЛИСЯ У ГРОШАХ: 30 ЧИ 
9 МІЛЬЙОНІВ? Íàâ³òü ï³ä ÷àñ â³ä-
êðèòòÿ ïàëàöó ó êîìåíòàðÿõ ïî-
ñàäîâö³â íàçèâàëèñÿ ð³çí³ ñóìè 
âèòðà÷åíèõ ãðîøåé. Æóðíàë³ñò 
RIA óòî÷íèâ ó êåð³âíèêà ïðîåêòó 
Þð³ÿ Öàðóêà, ÷èì âèêëèêàíèé 
òàêèé ð³çíîá³é.

— Ïðîåêò â³äíîâëåííÿ ïàëàöó 
ïåðåäáà÷àº òðè åòàïè ðîá³ò, — 
êàæåº ñï³âðîçìîâíèê. — Çàãàëüíà 

ñóìà öèõ òðüîõ åòàï³â ñòàíîâèòü 
30 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Öå ïåðåä-
áà÷åíî ó ïðîåêòíî-êîøòîðèñí³é 
äîêóìåíòàö³¿, ðîçðîáëåí³é ôàõ³âöÿ-
ìè «ÌÓÐ» ³ çàòâåðäæåí³é ºâðîïåé-
öÿìè. Ïîêè ùî âèêîíàíî ðîáîòè 
ò³ëüêè ïåðøîãî åòàïó — ðåñòàâðà-
ö³ÿ çîâí³øíüîãî âèãëÿäó ïàëàöó.

•Íà ðåñòàâðàö³þ ôàñàäó âèòðà-
÷åíî äåâ’ÿòü ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

•90% â³ä íàçâàíî¿ ñóìè íàäàëè 
ñòðóêòóðè ªâðîñîþçó

•10% ðîçä³ëèëè ì³æ ñîáîþ îð-
ãàíè ì³ñöåâî¿ âëàäè: 450 òèñ. ãðí 
âèä³ëåíî ç îáëàñíîãî áþäæåòó, 
ïî 130 òèñ. ãðí — ðàéîííîãî ³ 
ñåëèùíî¿ ðàäè.

СТО ВІКОН: ПЛАСТИКОВІ ВИКИ-
НУЛИ, ДЕРЕВ’ЯНІ ВСТАНОВИЛИ. 
Çà ñëîâàìè Þð³ÿ Öàðóêà, ºâðî-
ïåéö³ äåñÿòêè ðàç³â ïðè¿æäæàëè 
ó Âîðîíîâèöþ. Ïðèºìíî âðàçèëè 
òèì, ùî ³ñòèíà äëÿ íèõ, ÿê ìî-
âèòüñÿ, äîðîæ÷à çà ãðîø³.

— Ïîêàçîâèì ó öüîìó ïëàí³ º 
âèïàäîê ³ç çàì³íîþ â³êîí, — ïðî-
äîâæóº Þð³é Öàðóê. — Çàãàëîì 
ó ïàëàö³ íàðàõîâóºòüñÿ 100 â³êîí. 
Ç íèõ 37 áóëî çàì³íåíî ðàí³øå 
íà ñó÷àñí³ ìåòàëîïëàñòèêîâ³. Ðî-
áèëîñÿ öå â ð³çí³ ïåð³îäè, â³äïî-
â³äíî â³êíà ìàëè ð³çíèé âèãëÿä. 
Ó ïðîåêò³ ïåðåäáà÷àëè çàì³íó 
ò³ëüêè 63 ñòàðèõ â³êîí.

Îäèí ç åêñïåðò³â âèñëîâèâ çäè-
âóâàííÿ òàêèì ï³äõîäîì äî ñïðà-
âè. Éîìó ïîÿñíèëè, ùî çðîáëåíî 
öå ç ìåòîþ åêîíîì³¿ êîøò³â.

— ªâðîïåºöü íàïîë³ã íà âíå-
ñåíí³ çì³í ó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó 
äîêóìåíòàö³þ, — ïðîäîâæóº Þð³é 
Öàðóê. — Óñ³ â³êíà âñòàíîâèëè 

НА ПАЛАЦ ПІШЛО 300 ТИС. ЄВРО 
Відновили  Як вдалося витягнути 
із скупих європейців великі гроші 
на ремонт пам’ятки архітектури — палац 
Грохольських-Можайських. Чи можуть 
інші так само? Хто освоював кошти, 
і що кажуть про палац місцеві?

Палац Грохольських почали буду-
вати у 1770 році, закінчили через 
сім років. Служив він шляхетній 
польській династії менше ста 
років. У 1863, після визвольно-
го повстання у Польщі, тодішній 
власник палацу виступав проти 
царського уряду Росії. Палац у 
Грохольських відібрали.
Будинок продали в Одесі на аукці-
оні за 74 тисячі російських рублів 
(документи дотепер зберігаються 
в Одеському архіві). Купив його 
Микола Можайський, брат Олек-
сандра Можайського, засновнка 
повітроплавання.
Після загибелі у Вороновиці бра-
та, Олександр приїхав у палац 
і тут розпочав свою роботу над 
створення літального апарату. 
Назвав він його просто - літунья. 

Випробовував на березі Південно-
го Бугу в урочищі неподалік села. 
Запрягав баских коней, вони роз-
ганяли апарат на колесах - і той 
злітав у повітря. У музеї є фото 
таких випробувань. У 1917 після 
жовтневого перевороту більшо-
виків приміщення дісталося різ-
ним структурам нової радянської 
влади. У роки Другої світової ві-
йни фашисти розмістили в ньому 
штаб школи німецької розвідки. 
Один з радянських офіцерів, який 
влаштувався простим робітником, 
планував підірвати будинок разом 
з фашистами. Його наміри вира-
хували, затриманого розстріляли 
на подвір’ї палацу. Після війни тут 
багато десятиліть знаходилася 
школа №1. Починаючи з 1971-го, 
діє музей авіації.

ДОВІДКА

Усі пластикові вікна в палаці познімали і встановили дерев’яні. 
Такої само форми, як вони були у час забудови палацу

äåðåâ’ÿí³, òàêî¿ ñàìî ôîðìè, ÿê 
âîíè áóëè ó ÷àñ çàáóäîâè ïàëàöó

СКАНДАЛ З ЛІПНИНОЮ. Íà 
òðåòüîìó ïîâåðñ³ ïàëàöó ìîæíà 
ïîáà÷èòè ÷àñòèíó çíÿòî¿ ç ôà-
ñàäó ë³ïíèíè. Öå çîáðàæåííÿ 
ãîë³â òâàðèí, º òàêîæ ãîëîâà 
ëþäèíè-ëåâà, äåÿê³ ³íø³ âèðîáè, 
ùî ñèìâîë³çóþòü õë³áîðîáñüêó 
ïðàöþ — Ãðîõîëüñüê³ çàéìàëèñÿ 
õë³áîðîáñòâîì.

— Ç ö³ºþ ë³ïíèíîþ âèíèê 
íåàáèÿêèé ñêàíäàë, — ðîçïîâ³-
äàº Þð³é Öàðóê. — Çðîçóì³ëî, ùî 
ðåñòàâðóâàòè íà âèñîò³ ìàéñòðè 
íå ìîãëè. Âèðîáè òðåáà áóëî 
çíÿòè. Îäíàê íå âñ³ âäàëîñÿ 
â³äíîâèòè. Ò³, ùî íå ï³ääàþòüñÿ 
ðåñòàâðàö³¿, ìè ïåðåäàìî ó ìó-
çåé íà çáåð³ãàííÿ. Áóä³âåëüíèê³â 
çâèíóâàòèëè, ùî çíèùóþòü óí³-
êàëüí³ ðåë³êâ³¿.

Ë³ïíèíà, öå òå, ùî íàéá³ëüøå 
çáåðåãëîñÿ â ïàëàö³. Îñîáëèâî 
ó äâîõ çàëàõ íà äðóãîìó ïîâåðñ³. 
Âèñîòà ñòåë³ â îäíîìó ³ç çàë³â — 
6 ìåòð³â, â ³íøîìó — 8 ìåòð³â. 
Ñòåëÿ ìàº êóïîëîïîä³áíó ôîðìó. 
Óñÿ âîíà — â óçîðàõ ë³ïíèíè.

Äèðåêòîð ìóçåþ Â³êòîð 
Äåì’ÿíåíêî ïîÿñíèâ, ùî óçî-
ðè ³ çîáðàæåííÿ ô³ãóð ëþäåé ³ 
òâàðèí íà ñòåë³ çáåðåãëèñÿ òîìó, 
ùî êîæíà ïåëþñòî÷êà êð³ïèëàñÿ 
îêðåìî.

НА УРОЦІ В ПАЛАЦІ МИ РОЗ-
ГЛЯДАЛИ ОГОЛЕНИХ ЖІНОК. 
Îäèí ç ó÷àñíèê³â ñâÿòà, ì³ñ-
öåâèé æèòåëü, ÿêèé íàâ÷àâñÿ 
ó ïðèì³ùåíí³ ïàëàöó, êîëè òóò 
áàãàòî äåñÿòèë³òü çíàõîäèëàñÿ 
Âîðîíîâèöüêà øêîëà ¹ 1, çãà-
äàâ ó ðîçìîâ³ ç æóðíàë³ñòîì ïðî 
ñâî¿ øê³ëüí³ ðîêè.

— Ó öüîìó çàë³, äå âèñîòà ñòåë³ 
8 ìåòð³â, áóâ êëàñ á³îëîã³¿, — ðîç-
ïîâ³äàº ÷îëîâ³ê. — Êîëè â÷èòåëü 
ïîâåðòàâñÿ îáëè÷÷ÿì äî äîøêè, 
ìè îäðàçó ï³äí³ìàëè ãîëîâó âãîðó. 
×îìó? Ùîá ðîçãëåä³òè îãîëåíèõ 
æ³íîê, ÿê³ çîáðàæåí³ íà ë³ïíèí³. 
Çíàþ, ùî òàê áóëî íå ò³ëüêè ç íà-
øèì êëàñîì. Ó÷èòåëü îãëÿäàâñÿ ³ 
áà÷èâ ó÷í³â ³ç çàäåðòèìè äî ñòåë³ 
ãîëîâàìè, ñàì ÷åðâîí³â. Öå áóëî 
â ðàäÿíñüê³ ÷àñè.

Äî íàøèõ äí³â çáåðåãëèñÿ òà-
êîæ äåðåâ’ÿí³ ñõîäè ç ïåðøîãî 
íà òðåò³é ïîâåðõ, ïåðèëà ³ äâåð³ 
íà äðóãîìó ïîâåðñ³.

Äâà íàñòóïí³ åòàïè ïåðåäáà÷à-
þòü ðåìîíò âñåðåäèí³ ïðèì³ùåí-
íÿ ³ áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿.

— Ïðîåêò íà ö³ ðîáîòè óæå 
íàïèñàíèé, àëå ÷è çíàéäå â³í 
ï³äòðèìêó, íà öå â³äïîâ³ñòè 
íå ìîæó, — êàæå Þð³é Öàðóê.
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Ó ïåðåääåíü ôåñòèâàëþ 
OPERAFEST TULCHYN Ìè-
ðîñëàâà Ñêîðèêà ìîæíà áóëî 
«ñï³éìàòè» ò³ëüêè íà ðåïåòèö³¿ 
ç òðåòüî¿ äî ï’ÿòî¿ ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñí³é ô³ëàðìîí³¿. Òàì â³í ç 
ñèìôîí³÷íèì îðêåñòðîì «Àðêà-
òà» òà õîðîì ðåïåòèðóâàâ îïåðó 
«Íà ðóñàë÷èí Âåëèêäåíü». Öå 
íåçàâåðøåíà îïåðà Ìèêîëè Ëå-
îíòîâè÷à, ÿêó Ìèðîñëàâ Ñêîðèê 
äîïèñàâ ð³âíî 40 ðîê³â òîìó.

Íà ðîçìîâó ³ç äèðèãåíòîì º 
ëèøå 15 õâèëèí: 5 — ïåðåä ïåð-
øîþ ðåïåòèö³ºþ, ³ 10 — ïåðåä 
äðóãîþ ³ îñòàííüîþ íà öåé äåíü. 
Â³í ïî-ïðîñòîìó ñèäèòü á³ëÿ âõî-
äó äî êîíöåðòíî¿ çàëè ô³ëàðìî-
í³¿ íà îäíîìó ç³ ñò³ëü÷èê³â äëÿ 
â³äâ³äóâà÷³â. À çà çàêðèòèìè 
äâåðèìà êîíöåðòíî¿ çàëè â öåé 
÷àñ ãðàþòü ñêðèïêè òà ñï³âàþòü 
ñîë³ñòè: éäå îñòàííÿ ï³äãîòîâêà 
äî ïåðåäîñòàííüî¿ ðåïåòèö³¿.

Äëÿ ìîëîä³ íà îïåðíîìó ôåñòè-
âàë³ çðîáèëè ñåëô³-çîíó ç ìàíåêå-
íàìè îïåðíèõ âèêîíàâö³â, ó òîìó 
÷èñë³ ³ Ñîëîì³¿ Êðóøåëüíèöüêî¿ — 

âàøî¿ äâîþð³äíî¿ áàáóñ³. ßê âàì 
òàê³ åêñïåðèìåíòè?

— Åêñïåðèìåíòè — âçàãàë³, ö³-
êàâà ð³÷. Õî÷à äî åêñïåðèìåíò³â, 
ïðèì³ðîì, ó ìóçèö³ ÿ ñòàâëþñü 
àêóðàòíî. Öå ðåæèñåðè ìîæóòü 
âèñëîâëþâàòè ñâîº áà÷åííÿ ³ 
òîìó ïîä³áíå: äîáðå, õî÷ ìóçè-
êó íå «÷³ïàþòü», ³ òî íå çàâæäè. 
Êîìïîçèòîð æå çàéìàºòüñÿ òâîð-
÷³ñòþ ó á³ëüø æîðñòêèõ ðàìêàõ.

ßê áè âè ïðèâàáëþâàëè ëþäåé 
äî ñëóõàííÿ òâîð³â, ÿêèì 300 ³ 
á³ëüøå ðîê³â?

— Çàðàç ï³àðîì ìîæíà çðîáèòè 
íàñò³ëüêè áàãàòî, ùî íàâ³òü ïî-
ñåðåäíÿ îïåðà, ïîäàíà ï³ä ïðà-
âèëüíèì ñîóñîì, áóäå âèãëÿäàòè 
ïðèñòîéíî. ª áàãàòî ñó÷àñíèõ 
îïåð, ÿê³ ìóçè÷íî, íà ìîþ äóì-
êó, ñëàáåíüê³, àëå òàê îôîðìëåí³, 
ùî çäàþòüñÿ ãàðíèìè âèòâîðàìè 
ìèñòåöòâà.

Âè êàçàëè, ùî ñòàâèòåñÿ äî åêñ-
ïåðèìåíò³â ó ìóçèö³ àêóðàòíî. À ÷è 
íàïèñàëè á ðåï-îïåðó?

— Îïåðó ç åëåìåíòàìè ðåïó? 
À ÷îìó á ³ í³? ß — ïðîôåñ³îíàë, 
ÿ ìîæó âñå, ùî çàâãîäíî íàïèñà-
òè. ßêùî á ìåí³ öå áóëî ö³êàâî, 

МИРОСЛАВ СКОРИК: «ОПЕРА З 
ЕЛЕМЕНТАМИ РЕПУ? ЧОМУ Б І НІ» 
Розмова з корифеєм  Відомий 
український композитор Мирослав Скорик 
ексклюзивно для RIA розказав про те, 
яку музику слухають його онуки та чи є 
європейське майбутнє в української музики

ÿêáè áóëî ÿêåñü ö³êàâå ë³áðåòî… 
Âðåøò³-ðåøò, äëÿ êîìïîçèòîðà 
ãîëîâíå — àáè éîãî ìóçèêà çâó-
÷àëà, àáè íåþ õòîñü çàö³êàâèâñÿ. 
À òàê, çâ³ñíî, âñå ìîæå áóòè.

×è ïîäîáàþòüñÿ âàì ÿê³ñü ³ç 
ñó÷àñíèõ ìóçè÷íèõ êîìïîçèö³é?

— Í³. Äóæå ìàëî âñåñâ³òíüî â³-
äîìèõ êîìïîçèòîð³â, òâîð÷³ñòü 
ÿêèõ áè ìåí³ ³ìïîíóâàëà. ß ìàþ 
äåÿêèõ íà ïðèì³ò³, àëå íå õî÷ó 
íàçèâàòè ïð³çâèùà.

Âàø³ îíóêè — ùî ñëóõàþòü 
âîíè?

— ß, ÷åñíî êàæó÷è, íå â êóðñ³.
Ó ñâî¿é òâîð÷îñò³ âè áåðåòå íà-

òõíåííÿ ç óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè, çî-
êðåìà, ç ãóöóëüñüêèõ ìîòèâ³â. ßê 
âîíè ñïðèéìàþòüñÿ çà êîðäîíîì?

— Íåùîäàâíî ó Ìþíõåí³ Â³ëü-
íèé óí³âåðñèòåò çðîáèâ øåñòè-
äåííèé ïðîåêò «Äóõ ãóöóë³â», äå 
áóëà ïðåäñòàâëåíà ³ óêðà¿íñüêà 
íàðîäíà ìóçèêà, ³ õîðåîãðàô³ÿ. 
Â³í ïîêàçàâ, ùî ìóçèêà ãóöóëü-
ñüêà, ³ âçàãàë³ óêðà¿íñüêà íàðîäíà 
ìóçèêà ó ªâðîï³ ñïðèéìàºòüñÿ ç 
ö³êàâ³ñòþ.

Ðîê³â çî ï’ÿòü òîìó âè êàçàëè, 
ùî ÷èíÿòü ïåðåøêîäè òîìó, àáè 
óêðà¿íñüêà ìóçèêà ïîøèðþâàëàñü 
íà çàêîðäîííèõ òåðåíàõ. Ùî çì³-
íèëîñü ç òèõ ï³ð?

— Ìàëî ùî: êîæíà êðà¿íà ö³-
êàâèòüñÿ, ó ïåðøó ÷åðãó, ñâîºþ 
ìóçèêîþ. Äðóãà ïðè÷èíà: ÿêùî 
íàøà ìóçèêà ïîäîáàºòüñÿ, òî çà-
êîðäîíí³ ñïîæèâà÷³ ìóñÿòü çà öå 
ïëàòèòè, àäæå àâòîðñüêå ïðàâî 
í³õòî íå â³äì³íÿâ. Àëå ïëàòÿòü 

íåîõî÷å: ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè 
ïðîñòî íàäçàö³êàâëåí³ ó òîìó, 
àáè ñëóõàòè íàøó ìóçèêó. Äëÿ 
òîãî, àáè ñèòóàö³ÿ çì³íèëàñü, 
ïîïóëÿðèçàö³ÿ ìóçèêè ïîâèííà 
ïðîâîäèòèñÿ íà ð³âí³ äåðæàâè.

Âèõîäèòü, òàëàíò áåç ï³àðó 
íå ïðîá’ºòüñÿ?

— Íó, ó âñÿêîìó ðàç³, òÿæêî áåç 
íüîãî. Åëåìåíòàðíèé ïðèêëàä: 
íàâðÿä ÷è ×àéêîâñüêèé áóâ áè 
ïîïóëÿðíèì ³ òàê áàãàòî ïèñàâ, 
ÿêùî á â³í íå ìàâ ñïîíñîðà. Ðî-
áîòà íà çàìîâëåííÿ — íîðìà äëÿ 
âñ³õ òâîð÷èõ ëþäåé. Í³, íó ìîæíà 
ïèñàòè íà çàìîâëåííÿ òà ÷åêàòè, 
äîêè âàñ â³äêðèþòü. Àëå òîä³ ðå-
çóëüòàò³â ñâîº¿ ïðàö³ âè ðèçèêóºòå 
íå ïîáà÷èòè çà æèòòÿ.

Òî ÷è ìîæíà óêðà¿íñüê³é ìóçèö³ 
÷åêàòè ïàä³ííÿ ìóçè÷íî¿ «çàâ³ñè» 
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì?

— Áóâ ïåð³îä, êîëè êëàñèêà 
í³êîãî íå ö³êàâèëà, ðîçóì³ºòå? 
Áåòõîâåí ââàæàâñÿ ñóõèì, íåö³-
êàâèì êîìïîçèòîðîì, ×àéêîâ-
ñüêèé — áóðæóàçíèì ñêèãë³ºì. 
À òåïåð ïîïóëÿðíà ïðèì³òèâíà 
ïîïñà. Öå, âëàñíå, äóæå ïðè-
êðî, áî âîíà âèõîäèòü ÿêàñü, 
íà ìîþ äóìêó, ñïðîùåíà ³ 
íåö³êàâà. Ç ³íøîãî áîêó, çà-
ðàç äóæå ïî÷èíàþòü ö³êàâèòèñÿ 
êëàñè÷íèìè êîìïîçèòîðàìè. 
Àëå, çàãàëîì, ìóçèêà ðóõàºòüñÿ 
çà ñâî¿ìè âëàñíèìè çàêîíàìè, 
³ ïðî ïåðñïåêòèâè äîñòåìåííî 
íå çíàº í³õòî.

Мирослав 
Скорик 
у перший 
день 
OPERAFEST 
TULCHYN. 
Щойно 
закінчив 
диригувати 
оперою 
«На русалчин 
Великдень»
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399546

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099)1781008 

Ïåðøèé Âñåóêðà¿íñüêèé ôåñ-
òèâàëü åêî-ñâ³äîìîñò³ «DAR» 
îðãàí³çóâàëè äëÿ òîãî, ùîá ïðî-
áóäèòè â ëþäåé åêîëîã³÷íó ñâ³-
äîì³ñòü. Çàõ³ä ïðîõîäèâ ï³ä ãàñ-
ëîì «Áóäü â òðåíä³. Æèâè ÅÊÎ». 
Ó éîãî îðãàí³çàö³¿ âçÿëè ó÷àñòü 
áëèçüêî 350 ëþäåé.

Ï³äõîäèìî äî ëàâêè «Äîìàøí³é 
êîøèê». Òóò ä³â÷àòà ìåòóøàòüñÿ ³ 
ãîòóþòü äëÿ ì³ñòÿí ìëèíö³. Âîíè 
çàéìàþòüñÿ äîñòàâêîþ äîìàøí³õ 
ïðîäóêò³â äîäîìó: ñèðè, çàìîðî-
æåí³ äîìàøí³ ïåëüìåí³, âàðåíè-
êè, ì’ÿñî.

— ßê³ñí³ ïðîäóêòè äîâîäèòüñÿ 
øóêàòè äîâãî ³ ðåòåëüíî, — ðîç-
ïîâ³äàº îäíà ç ïðîäàâ÷èíü. — ª 
ãîñïîäèíÿ, ç ÿêîþ ìè ïîñò³éíî 
ñï³âïðàöþºìî. Âîíà ñàìà ðîáèòü 
ñèð, ìîëîêî òà ìàñëî. Ïåðåä òèì, 
ÿê ïåðåäàòè òîâàð íàì, âîíà çäàº 
éîãî â ëàáîðàòîð³þ. Ïîðîñÿò âè-
ðîùóº ÷îëîâ³ê ç Êàëèí³âñüêî-
ãî ðàéîíó ñïåö³àëüíî ï³ä íàñ. 
Íà ñåðïåíü áóäóòü ùå áðîéëåðè, 
ÿêèõ òàêîæ ìîæíà çàìîâèòè âæå 
ó âèãëÿä³ òóøêè, ÿê ó ìàãàçèí³.

Îë³þ â³ííèöüêî¿ òîðãîâî¿ ìàð-
êè «Åcoliya», ÿê ðîçïîâ³ëà ïðåä-
ñòàâíèöÿ ïðîäóêòó, âèêîðèñòî-
âóâàòè ìîæíà ñêð³çü.

— Öå êë³òêîâèíà. ², âëàñíå, òå, 
ç ÷îãî ïîâèíåí ñêëàäàòèñÿ âàø 
ùîäåííèé ðàö³îí, — êàæå âîíà. 
Îë³¿, íàñ³ííÿ, îâî÷³. Ö³ îë³¿ äî-
äàþòüñÿ â ñàëàòè àáî ¿õ ìîæíà 
ïèòè ïî ÷àéí³é ëîæö³ íà äåíü.

Ñïðîáóâàòè ñîëîäîù³ ç ïðî-
ðîùåíèõ çëàê³â, ãîð³õ³â ³ íàñ³ííÿ 
çàïðîïîíóâàëè íà ÿðìàðêó îð-
ãàí³÷íî¿ ïðîäóêö³¿. Íà ïîëèö³ 
ïî äâà âèäè öóêåðîê, âàôåëü 
òà ïå÷èâà. Îñíîâíèé ¿õ êîìïî-
íåíò — ïðîðîùåíà ïøåíèöÿ. 
Ïðåçåíòóþòü ïðîäóêö³þ äâ³ ä³-

â÷èíè. Âîíè ñàì³ ¿¿ ïðîðîùóþòü, 
ïîäð³áíþþòü ³ âèãîòîâëÿþòü ùå 
é êàøó (äîäàòêîâèé ïðîäóêò).

— Öå ³äåàëüíèé ñí³äàíîê, — 
ãîâîðèòü Àë³íà. — ßêùî õî÷åø 
ùîñü äîáðå çðîáèòè, çðîáè ñàì.

Òàêèì íåâåëèêèì á³çíåñîì 
â³ííè÷àíêè çàéìàþòüñÿ âæå 
òðåò³é ð³ê.

Á³ëÿ ñòîë³â ³ç ñóøêàìè, áóáëè-
êàìè, êðåíäåëÿìè ñêóï÷óþòüñÿ, 
â îñíîâíîìó, áàòüêè ³ç ä³òêàìè: 
êóïóþòü ñâî¿é ìàëå÷³ óëþáëåí³ 
ñìàêîëèêè.

Ó ñóñ³äíüîìó ê³îñêó ïðåäñòàâ-
ëåíà íàòóðàëüíà ïàñòà ç ãîð³õ³â 
òà íàñ³ííÿ â³ííèöüêîãî âèðîá-
íèöòâà «Master bob». Ïàñòè ç 
àðàõ³ñó, íàñ³ííÿ ëüîíó, ãàðáóçà, 
êóíæóòó. Àðàõ³ñîâ³ òà ïàñòè ç êå-
øüþ, à òàêîæ íàòóðàëüíå ãîð³õîâå 
ïå÷èâî ³ ìàðøìåëëîó. Ìàëåíüê³ 
áàíî÷êè êîøòóþòü 45 ãðèâåíü. 
Á³ëüø³ — ïî 60. Íàéäîðîæ÷à 
ïàñòà ³ç êåøüþ — 120 ãðèâåíü.

— Ó íàñ º ñïåö³àëüíå îáëàä-
íàííÿ, ÿêå ïåðåòèðàº íàñ³ííÿ 
ó ïàñòó. Óñ³ ãîð³õè âèùî¿ ÿêîñ-
ò³. Àðàõ³ñ, ïðèì³ðîì çàêóïîâóº-
ìî â Àìåðèö³, à íå â Êèòà¿ ÷è 
²íä³¿, — ðîçïîâ³äàº ìåíåäæåð 
Â³êòîð³ÿ.

Õàðê³âñüêà ìåäîâà ïðîäóêö³ÿ 
«Ì¸ä øì¸ä» — öå ìåä ³ç ð³çíè-
ìè äîáàâêàìè: ÷åáðåöü, êîðèöÿ, 
ô³í³ê, öåäðà àïåëüñèíà òà ³íø³. 
Îêð³ì öüîãî, òîðãîâà ìàðêà âè-
ðîáëÿº âîñêîâ³ ñâ³÷êè ó âèãëÿä³ 

ñò³ëüíèê³â. Äî ðå÷³, òóò ìîæíà 
áóëî çàïèñàòèñÿ íà ìàéñòåð-êëà-
ñè ³ç âèãîòîâëåííÿ îðèã³íàëüíèõ 
ñâ³÷îê.

Òðîõè äàë³ â³ä Âîäîíàï³ðíî¿ 
âåæ³ ðîçì³ñòèëèñÿ ³íø³ ëîêà-
ö³¿: îäÿã ç íàòóðàëüíèõ òêàíèí, 
äèçàéíåðñüê³ ïðèêðàñè, ëÿëüêè 
ç êàïðîíîâèõ êîëãîòîê, ïëåòå-
í³ êîðçèíêè, êàðòèíè òà áàãà-
òî ³íøèõ ñàìîðîáíèõ ðå÷åé òà 
ïðåäìåò³â.

Äðóãèé äåíü Âñåóêðà¿íñüêîãî 
ôåñòèâàëþ åêîëîã³÷íî¿ ñâ³äîìîñ-
ò³ ïðîéøîâ íå ìåíø íàñè÷åíî. 
Ó íåä³ëþ, 18 ÷åðâíÿ, â³äáóëèñÿ 
ïîêàçè åêî-îäÿãó, ÿðìàðîê õåíä-
ìåéäåð³â òà íàðîäíèõ óì³ëüö³â. 
Ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè âèñòóïè 
õóäîæí³õ âèêîíàâö³â, ïîñëóõàòè 
æèâó ìóçèêó òà ñïðîáóâàòè çäî-
ðîâó êóõíþ.

Çà ï³äðàõóíêàìè îðãàí³çàòîð³â, 
ôåñò â³äâ³äàëè ïðèáëèçíî ï’ÿòü 
òèñÿ÷ ëþäåé ç 14 îáëàñòåé Óêðà-
¿íè. ßê êàæå ³äåéíèê çàõîäó òà 
ãîëîâíèé éîãî îðãàí³çàòîð Äàð’ÿ 
Ïàëàìàð÷óê, çà â³äãóêàìè, âñ³ì 
äóæå ñïîäîáàëîñÿ. Òîæ ó ìàé-
áóòíüîìó ïëàíóþòü ïðîâåñòè 
ùå îäèí ôåñòèâàëü, ÿêèé ñòàíå 
òðàäèö³éíèì.

— Äóæå áàãàòî â³ííè÷àí ïðè-
éøëè íà ÿðìàðîê åêî-¿æ³ òà õåíä-
ìåéäåð³â.

— Òàì áóëè ö³êàâ³ ìàéñòðè, âñå 
íàòóðàëüíå, îðãàí³÷íå ³ çðîáëåíå 
ñâî¿ìè ðóêàìè. Ä³òêè áóëè ó çà-
õâàò³ â³ä «Çóìáè» (òàíåöü, — ðåä.) 
Âîíè òàíöþâàëè ³ áóëè äóæå àê-
òèâíèìè. Òàê ñàìî ñïîäîáàâñÿ 
ìàëå÷³ âåëîäðèôò. Âîíè ïîò³ì ³ç 
çàõîïëåííÿì ðîçïîâ³äàëè: «Äà-
âàéòå ùå îäèí âåëîïðîá³ã çðî-
áèìî, áî îäíîãî çàìàëî». Òðîõè 
«ï³äêà÷àëà» ïîãîäà â ïåðøèé 
äåíü. Àëå öå íå çàâàäèëî ëþäÿì 
ïðèéòè ³ âçÿòè àêòèâíó ó÷àñòü.

ЧИМ ПРИГОЩАЛИ 
НА ЕКО-ФЕСТІ

«Живи ЕКО»  
На фестивалі 
еко-свідомості 
в перший день 
сквер Козицького 
заставили виробами 
натуральних 
продуктів і матеріалів. 
Усе можна було 
спробувати на смак, 
помацати, купити. 
На другий — 
влаштували покази 
еко-одягу, змагання 
та квестиЛавка «Домашній кошик». На еко-фестивалі ці дівчата 

готували для городян млинці із різними начинками 

Ôåñòèâàëü ïðîõîäèâ 
äâà äí³. ßê êàæóòü 
îðãàí³çàòîðè, éîãî 
â³äâ³äàëè ïðèáëèçíî 
ï’ÿòü òèñÿ÷ ëþäåé ç 
14 îáëàñòåé Óêðà¿íè
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ОЛЕГ ЛІТОВЧУК, 
СТАРШИЙ 
ПО БУДИНКУ 
СОБОРНА, 22

—  М е х а н і з м 
боротьби з не-
з а к і н ч е н и м и 

ремонтами дуже простий. І 
тут немає одкровень. Відпо-
відно до закону № 417 «Про 
особливості здійснення права 
власності в багатоквартирно-
му будинку» мешканці мали 
визначитися, хто буде керу-
вати їх будинком — ОСББ або 
керуюча компанія. Отже, має 

бути представник жителів бу-
динку. Ця особа має звертати-
ся до ЖЕКу чи іншої керуючої 
компанії, щоб з'ясувати — коли 
будуть закінчені ті чи інші ро-
боти. Інший момент — якщо ці 
розкопки були неузгоджені з 
мешканцями. Про це треба по-
відомляти на гарячу лінію «Ці-
лодобової варти» за номером 
15–60. Там можна з'ясувати, хто 
є підрядником робіт. Головна 
порада — не будьте пасивними. 
Якщо людям плювати на свою 
багатоповерхівку, то за них ніх-
то не буде нічого робити.

Як змусити ЖЕК виконувати ремонти?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (095)3700574

Ëþäè, ùî æè-
âóòü â áàãàòîïî-
âåðõ³âö³ íà Êîð³-

àòîâè÷³â (êîëèøíÿ Ñâåðäëîâà), 
104, ðîçïîâ³ëè, ùî îäíîãî äíÿ 
äî íèõ ïðè¿õàëè êîìóíàëüíèêè ç 
«Âîäîêàíàëó» òà âñå ïåðåêîïàëè.

— Òðåòüîãî ÷åðâíÿ ó íàñ 
íå ñòàëî âîäè. Íå áóëî íàïîðó 
ïî âñüîìó áóäèíêó. ×åðåç òðè äí³ 
ïðè¿õàëè ç «Âîäîêàíàëó», ðîçðè-
ëè òóò òðàíøåþ, çàì³íèëè òðóáó. 
Òàê îò, òðóáó ïîì³íÿëè, à òðàí-
øåþ öþ íå çàêîïàëè. Òðîõè çà-
ñèïàëè ï³ñêîì14 ÷åðâíÿ ³ âñå, — 
ðîçêàçóº ìåøêàíåöü áóäèíêó, ùî 
ïðåäñòàâèâñÿ Àíàòîë³ºì.

ПЕРЕКОПАНЕ НАЧЕ СНАРЯДА-
МИ. Ëþäè áîÿòüñÿ âèïóñêàòè 
íà âóëèöþ ä³òåé. Îñê³ëüêè, êà-
íàâà, ó ÿê³é äîñ³ ñòî¿òü âîäà, 
ãëèáèíîþ â ï³âòîðà ìåòðè. 
Ìåøêàíöÿì äîâîäèòüñÿ ïåðå-
ñòðèáóâàòè ¿¿, ùîá ïîòðàïèòè 

äîäîìó. Àëå ëþäåé îáóðþº ùå 
é ðîáîòà ïðàö³âíèê³â ÆÅÊó. ¯õ 
ä³ì îáñëóãîâóº ïðèâàòíå òîâà-
ðèñòâî «ÆÅÎ».

— Òðóáó, ùî ï³äõîäèòü äî áó-
äèíêó òà äàº õîëîäíó âîäó, âè-
âåëè ïî âåðõó. Öå íåïðàâèëü-
íî, âîíà æ âçèìêó çàìåðçíå. 
Ó ïåðøîìó ï³ä'¿çä³ âîäè âçàãàë³ 
íå áóäå, — ðîçïîâ³â æèòåëü áà-
ãàòîïîâåðõ³âêè Ïåòðî Ãàíäçþê.

ßê êàçàëè ìåøêàíö³ áóäèíêó, ç 
÷àñó, êîëè ïåðåêîïàëè ïîäâ³ð’ÿ òà 
çàì³íèëè òðóáó, ïðîéøëî ìàéæå 
äâà òèæí³. Ó ¿õ áóäèíêó âîäà º òà 
ïîäàºòüñÿ ï³ä òèñêîì. Äîñ³ íå çðî-
çóì³ëî — ÷îìó æ êàíàâó íå çàñè-
ïàëè, ÿêùî àâàð³þ óñóíóëè?

— «Íàøà ðîáîòà çðîáëåíà, 
çâåðòàéòåñü â ÆÅÎ», — òàê íàì 
êàçàëè âîäîêàíàëüùèêè. «Âî-
äîêàíàë» êàæå éä³òü â «ÆÅÎ», 
à â «ÆÅÎ» êàæóòü, ùî öå âñå 
ìàº çðîáèòè «Âîäîêàíàë». Òîä³ ÿê 
ïîäâ³ð'ÿ íàøå — íà÷å ïîëå ï³ñëÿ 
â³éíè íà Äîíáàñ³. Ò³ëüêè íå ñíà-
ðÿäàìè ïåðåêîïàíå, à òðàêòîðà-
ìè, — ñêàçàëà æèòåëüêà áóäèíêó 
Ãàëèíà Âëàäè÷óê.

ЗА ЯМУ ПОСЕРЕД ПОДВІР`Я ЛЮДИ 
БОРОЛИСЯ З КОМУНАЛЬНИКАМИ
Як боротися  Майже два тижні 
мешканці багатоповерхівки на Коріатовичів 
стрибали через канаву глибиною півтора 
метри. За їх словами, комунальники 
викопали рів, замінили труби і пішли. 
У «Водоканалі» та в товаристві «ЖЕО» 
пояснили, чому затягували 
з ремонтами. А як змусити комунальні 
служби робити ремонти вчасно?

ЖЕК ПРОСИВ НЕ ЗАСИПАТИ. Ó 
«Âîäîêàíàë³» ðîçïîâ³ëè, ÷îìó 
òàê çàòÿãóâàëè ç ë³êâ³äàö³ºþ 
òðàíøå¿.

— Ïðàö³âíèêàì «ÆÅÎ» ïîòð³á-
í³ áóëè ï³äõîäè äî êîìóí³êàö³é 
áóäèíêó, îñê³ëüêè âñ³ òðóáè, ùî 
º â çàãàëüíîäîñòóïíèõ ì³ñöÿõ 
áàãàòîïîâåðõ³âêè — íà áàëàíñ³ 
ÆÅÊó. À ¿ì òðåáà áóëî óñóíóòè 
âèò³ê é â ñàìîìó áóäèíêó. ÆÅÊ 
íàðåøò³ çðîáèâ ñâîþ ðîáîòó, ³ 
ñüîãîäí³ çàêðèâàºìî öþ ïðî-
áëåìó ö³ëêîì: çàñèïëåìî êàíàâó 
òà çààñôàëüòóºìî, — ñêàçàâ íà-
÷àëüíèê ðàéîíó ç åêñïëóàòàö³¿ 
âîäîïðîâ³äíèõ ìåðåæ Ðóñëàí 
Ñëþñàðåíêî.

Ãîëîâíèé ³íæåíåð òîâàðèñòâà 
«ÆÅÎ» Îëåêñàíäð Ìàéäàíîâ 
ïîÿñíèâ, ÷îìó ïîñòàâèëè òðóáó 
õîëîäíî¿ âîäè íå ï³ä çåìëåþ, 
à çâåðõó.

— Ï³ñëÿ ðîçêîïîê, ÿê³ ðî-
áèâ «Âîäîêàíàë», ç’ÿñóâàëè, 
ùî ïîðèâ òðóáîïðîâîäó êð³ì 
çîâí³øí³õ ìåðåæ, ñòàâñÿ ùå é 
ï³ä ï³äëîãàìè êâàðòèð ìåøêàí-
ö³â. Ï³äâàë³â ó áàãàòîïîâåðõ³â-
ö³ íåìàº, ùîá óñóíóòè âèò³ê, 
òðåáà áóëî á ç³ðâàòè ï³äëîãó 
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³. Àëå æè-
òåë³ ïåðøî¿ êâàðòèðè íå äàëè 
äîñòóïó äî ñâîãî ïðèì³ùåííÿ, 
òîìó ìè ïóñòèëè âîäó ïî âåð-
õó, áî ³íøîãî âàð³àíòó íå áóëî. 
Ùîá òðóáà «íå ìåðçëà» ìè óêëà-
äåìî òåïëî³çîëÿö³þ. À íàâêîëî 
òðóáè çðîáèìî öåãëÿíó êëàäêó. 
Çà ïëàíîì, çàê³í÷èìî ç ö³ºþ ðî-
áîòîþ äî ê³íöÿ ëèïíÿ, — ñêàçàâ 
Ìàéäàíîâ.

ПРОБЛЕМУ ВИРІШУЮТЬ. Ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê âòðóòèëèñÿ æóðíàë³ñòè 
RIA, êîìóíàëüí³ ñëóæáè ä³éñíî 
ñòàëè ïðàöþâàòè. ßê ðîçïîâ³ëà 
æèòåëüêà áóäèíêó, ùî ïðåäñòàâè-
ëàñÿ Ëþäìèëîþ, óâå÷åð³ 15 ÷åðâ-
íÿ, ïðè¿õàëè ç «Âîäîêàíàëó»… òà 
ïî÷àëè çàñèïàòè òðàíøåþ.

— Çàñèïàëè ùåáåíåì ïðè-
áëèçíî íà ïîëîâèíó, à â äåÿêèõ 
ì³ñöÿõ âæå çààñôàëüòóâàëè. Ñóäÿ-
÷è ç òîãî, ùî êîìóíàëüíèêè âæå 
çáèðàþòü ðå÷³, çàê³í÷àòü âîíè 
çàñèïàòè òðàíøåþ âæå çàâòðà. 
Çàðàç ïðèáëèçíî íà 40 â³äñîòê³â 
çàñèïàëè, ùîá ä³òè íå ïîïàäàëè 
ó âîäó, — ñêàçàëà æ³íêà.

Ó ïîíåä³ëîê, 19 ÷åðâíÿ, æóðíà-
ë³ñòè ïåðåñâ³ä÷èëèñÿ, ùî ïîäâ³ð’ÿ 
íà Êîð³àòîâè÷³â, 104 ä³éñíî ðå-
ìîíòóþòü. Êàíàâó çàñèïàëè ùå-
áåíåì ³ ÷àñòêîâî çààñôàëüòóâàëè. 

À á³ëÿ ïåðøîãî ï³ä’¿çäó ïðàöþþòü 
ðîá³òíèêè ç òîâàðèñòâà «ÆÅÎ» — 
ðîáèëè íîâ³ ðîçêîïêè.

— Ëþäè íå çàõîò³ëè, ùîá òðó-
áà õîëîäíî¿ âîäè áóëà çîâí³. Íà-
â³òü ïîïðè íàø³ ïîÿñíåííÿ, ùî 
ìè öþ òðóáó áóäåìî óòåïëþâàòè 
òà îáêëàäàòè öåãëîþ. Òîìó çàðàç 
ïðîâîäèòüñÿ îáñòåæåííÿ òà ïðîâå-
äåìî öþ òðóáó ï³ä çåìëåþ. Öèì æå 
ìåøêàíöÿì òóò æèòè. Öå ïèòàííÿ 
ìè âèð³øèìî âæå çà ê³ëüêà äí³â, — 
ñêàçàâ ãîëîâíèé ³íæåíåð òîâàðè-
ñòâà «ÆÅÎ» Îëåêñàíäð Ìàéäàíîâ.

Траншею засипали, а подвір’я — заасфальтували. 
Біля першого під’їзду працівники «ЖЕО» робили нові 
розкопки, щоб поміняти трубу

Канава поряд з багатоповерхівкою була 12 днів. Її розрили комунальники 
від початку до кінця подвір’я, поряд з входами в два під’їзди

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

ÊÎÍÔË²ÊÒ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ЛЮДМИЛКА СЛОМІНСЬКА, ЕКОАКТИВІСТКА
На 600-річчя зрізають старі тополі. 
Цікаво, чи посадять щось натомість.

ПРЕС-СЛУЖБА «ПРИВАТБАНКУ»

×è çì³íèëîñü ùîñü â ðîáîò³ Ïðèâàò-
Áàíêó, ÿê³ ï³äñóìêè ðîáîòè íà ñüîãîäí³-
ø³é äåíü ³ ïëàíè íà ìàéáóòíº? Îòðèìàòè 
â³äïîâ³ä³ íà ö³ ïèòàííÿ æóðíàë³ñòè â³-
ííèöüêèõ âèäàíü ìàëè çìîãó íà ïðåñ-
êîíôåðåíö³¿, ÿêà â³äáóëàñÿ íåùîäàâíî.

НОВІ СЕРВІСИ ТА ПОСЛУГИ 
«Áàíê ïðàöþº ñòàá³ëüíî, áàíê ðîçâè-

âàºòüñÿ, áàíê çàïðîâàäæóº íîâ³ ñåðâ³ñè é 
ïîñëóãè, — ðîçêàçàëà æóðíàë³ñòàì Àë³íà 
Ñëîáîäÿíþê, êåð³âíèê ïðåñ-ñëóæáè Â³-
ííèöüêîãî ðåã³îíó. — Çì³íà ôîðìè âëàñ-
íîñò³ ò³ëüêè íàäàëà áàíêó íîâ³ ñòèìóëè 
äëÿ ðîçâèòêó.

Áåçãîò³âêîâà ñèñòåìà îïëàòè çà äîïîìîãîþ 

QR-êîä³â íà áàç³ ôóíêö³îíàëó Ïðèâàò24 — 
òå, ùî àêòèâíî âïðîâàäæóºòüñÿ íà ñüîãîäí³.

Ïðè îïëàò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã — âæå 
âïðîâàäæóºòüñÿ â íàøîìó ðåã³îí³, â òàêèé 
ñïîñ³á ìîæíà ðîçðàõîâóâàòèñü çà åëåê-
òðîåíåðã³þ.

Îïëàòà ïðî¿çäó â ì³ñüêîìó òðàíñïîðò³ 
÷åðåç QR-êîäè ³ Ïðèâàò24 âæå óñï³øíî 
ôóíêö³îíóº â 11 ì³ñòàõ Óêðà¿íè ³ ñïîä³-
âàºìîñü, ùî íåçàáàðîì ö³ çðó÷íîñò³ áó-
äóòü äîñòóïí³ ³ äëÿ â³ííè÷àí, àäæå äàíó 
òåõíîëîã³þ ìîæíà âïðîâàäèòè çà 1–2 äí³.

Çàìîâëåííÿ ID-êàðòêè ãðîìàäÿíèíà 
Óêðà¿íè ÷åðåç Ïðèâàò24 — ùå îäíå ç 
íîâîââåäåíü ÏðèâàòÁàíêó, ùî âæå ïðà-
öþþòü â ³íøèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè, Â³ííè-
öÿ — íà ÷åðç³.

«Êàðòêà òóðèñòà» — öå ïåðøèé â ªâ-
ðîï³ íàö³îíàëüíèé öèôðîâèé ñåðâ³ñ äëÿ 
òóðèñò³â.

НАЙУСПІШНІШІ ПРОГРАМИ БАНКУ 
«ÊÓÁ» ô³íàíñóº ï³äïðèºìö³â ó ñôåð³ 

ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó, ñïðèÿº 
ñòâîðåííþ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü òà ïðî-
âîäèòü îñâ³òíþ ðîáîòó.

ÏðèâàòÁàíê âèäàâ 11 605 ïîçèê 
íà ñóìó 70 ì³ëüéîí³â. Íà Â³ííè÷÷èí³ 
çà ð³ê ãðîø³ äëÿ ðîçøèðåííÿ á³çíåñó 
îòðèìàëè ïîíàä 375 ï³äïðèºìñòâ, ç íèõ 
÷èìàëèé â³äñîòîê ïî ïðîãðàì³ «Àãðî-
ÊÓÁ» (öå ïðîãðàìà ç ô³íàíñóâàííÿ 
ðîçâèòêó ì³êðî-á³çíåñó òà ôåðìåðñüêèõ 
ãîñïîäàðñòâ).

«Òåïë³» êðåäèòè. Öå ³íñòðóìåíò óðÿäî-
âî¿ ïðîãðàìè ç åíåðãîåôåêòèâíîñò³. Ïðè-
äáàâøè ÷åðåç áàíê òîâàðè äëÿ óòåïëåííÿ 
æèòëà ô³çè÷í³ îñîáè ÷è ÎÑÁÁ, ÆÊÁ 
ìàþòü çìîãó îòðèìàòè êîìïåíñàö³þ â³ä 
äåðæàâè â³ä 20–35% ³ äî 70%.

Çà äâà ì³ñÿö³ ðîáîòè ïðîãðàìè ó Â³-

ííèöüê³é îáëàñò³ âæå âèäàíî áëèçüêî 
700 êðåäèò³â íà ñóìó 10,5 ìëí ãðí.

«Îïëàòà ÷àñòèíàìè». Äàíèé ñåðâ³ñ äî-
çâîëÿº îòðèìàòè êðåäèò ãîò³âêîþ àáî 
íà êàðòêó çà 30 ñåêóíä áåç êðåäèòíîãî 
åêñïåðòà ³ äîêóìåíò³â!

Âñüîãî ïî Â³ííèöüê³é îáëàñò³ äî ñåðâ³ñó 
Îïëàòà ÷àñòèíàìè ï³äêëþ÷åíî ïîðÿäêà 
1200 òîðãîâèõ òî÷îê.

Æèòëî â êðåäèò: Ç ÷åðâíÿ ÏðèâàòÁàí-
êîì â³äíîâëåíà ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàí-
íÿ æèòëà â êðåäèò. Â³äñîòêîâà ñòàâêà 
çíèæåíà — 17,9% íà íîâ³ êâàðòèðè ³ 
22,9% — íà âòîðèííèé ðèíîê.

Àâòî â êðåäèò: Òàêîæ â öüîìó ì³ñÿö³ 
ñòàðòóâàëà ïðîãðàìà ç ïðèäáàííÿ âæèâà-
íèõ àâòî ç çîâí³øíüîãî ðèíêó. Â³äñîòêîâà 
ñòàâêà — 28%.

ЛІЦЕНЗІЯ НБУ: № 22 ВІД 05.10.2011 Р.
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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
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ДИРЕКЦІЯ МІСЬКОГО 
ПАЛАЦУ МИСТЕЦТВ

Óæå ñòàëî äîáðîþ òðàäèö³ºþ â îñòàí-
íþ íåä³ëþ ÷åðâíÿ â Â³ííèö³ â³äçíà÷àòè 
Äåíü ìîëîä³. Îñü ³ öüîãî ðàçó îñåðåäêîì 
ñâÿòà ñòàíå ôîíòàííà ïëîùà Öåíòðàëü-
íîãî ïàðêó êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó. 

Îðãàí³çàòîðè ñâÿòà, à ñàìå Â³ííèöüêèé 
ì³ñüêâèêîíêîì, Äåïàðòàìåíò ìîëîä³æ-
íî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ÎÄÀ, ÌÏÌ 
«Çîðÿ» äåùî çì³íèëè ôîðìàò çàõîäó. 
Ä³éñòâî â³äáóâàòèìåòüñÿ ó ñòèë³ âèïóñ-

êíî¿ âå÷³ðêè, àäæå ñàìå â öåé ïåð³îä 
ó â³ííèöüêèõ øêîëàõ â³íøóþòü íàøèõ 
âèïóñêíèê³â ³ âðó÷àþòü ¿ì àòåñòàòè. 

Îòæå, º ÷óäîâà íàãîäà ùå ðàç ç³áðà-
òèñü ç îäíîêëàñíèêàìè ³ â³äñâÿòêóâàòè 
çàê³í÷åííÿ øêîëè, çãàäàòè ÷óäîâ³ ðîêè 
äèòèíñòâà, äîáðå ïîâåñåëèòèñÿ ³ îòðè-
ìàòè ïîäàðóíêè â³ä ïàðòíåð³â ñâÿòà. 
Áî ñàìå íà ö³é âå÷³ðö³ ìîæëèâî ñòàòè 
ùàñëèâèì âîëîäàðåì ïóò³âêè äî Òóðå÷-
÷èíè â³ä òóðîïåðàòîðà «Â³íòóðïëþñ», 
ïðèêðàñè â³ä þâåë³ðíî¿ ô³ðìè «Ä³àäå-

ìà», ÷óäîâî¿ âå÷³ðíüî¿ ñóêí³ â³ä ñàëîíó 
«Êíÿæíà», à òàêîæ áàãàòüîõ ³íøèõ ïðè-
ç³â ³ ïîäàðóíê³â, à ãîëîâíå — öå ùå ðàç 
çóñòð³òèñü, ïîñï³ëêóâàòèñü, â³ä³ðâàòèñü ³ 
ïîìð³ÿòè ïðî ìàéáóòíº ðàçîì ç³ ñâî¿ìè 
øê³ëüíèìè äðóçÿìè. 

Íà âàñ ÷åêàº òàêîæ ð³çíîìàí³òíà êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà òà äèñêîòåêà â³ä êðà-
ùèõ â³ííèöüêèõ ãóðò³â òà ä³äæå¿â. Îòæå, 
÷åêàºìî íà Âàñ 25 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó â 
ÖÏÊ³Â ³ì.Ãîðüêîãî. Ïî÷àòîê ñâÿòà ³ 
ðîç³ãðàø³â î 17:00 ãîä.

До Дня молоді – 
свято випускників

БЛОГ

МПМ 

399897
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Íà Äåíü äîíîðà äî îáëàñíî¿ 

ñòàíö³¿ ïåðåëèâàííÿ êðîâ³ íà 
Ïèðîãîâà ïðèõîäèëà ìîëîäü: êî-
ìàíäè ç àìåðèêàíñüêîãî ôóòáîëó 
«Â³ííèöüê³ âîâêè» ³ «Âîâ÷èö³» 
(ôëàã-ôóòáîë). À òàêîæ ïåðåõîæ³ 
ãîðîäÿíè, ÿê³ ä³çíàëèñÿ ó ñîöìå-
ðåæàõ ïðî Äåíü äîíîðà.

— Ïðèéøëè âñ³, õòî ÷óâ ³ 
áà÷èâ. Ïåðåõîæ³ áà÷èëè íàøó 
âèâ³ñêó íà ãîëîâíîìó âõîä³, 
— ãîâîðèòü çàâ³äóâà÷êà â³ää³-
ëó êîìïëåêòóâàííÿ äîíîðñüêèõ 
êàäð³â Â³êòîð³ÿ ²âàöüêî. —Ò³, õòî 
æèâå íåïîäàë³ê, áðàëè ïàñïîðò 
³ ïîâåðòàëèñÿ ñþäè. Íàïðèêëàä, 
ó÷îðà îäèí ÷îëîâ³ê ïðèéøîâ, áî 
ïîáà÷èâ âèâ³ñêó «Ç Äíåì äîíî-
ðà», êîëè ¿õàâ ó òðàìâà¿. Éîìó 
ïðîñòî çàõîò³ëîñÿ ïðèíåñòè ÿêóñü 
êîðèñòü.

Îðãàí³çàòîð äîíîðñòâà Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ñòàíö³¿ ïå-
ðåëèâàííÿ êðîâ³ Âàëåð³é Íå-
æèâåíêî ãîâîðèòü ïðî òå, ùî 
çà òèæäåíü â Îáëðàäó â³äíåñëè 
îñîáèñòî ëèñò, ³ç çàïðîøåííÿì 
äîëó÷èòèñÿ äî Äíÿ äîíîðà ³ çäàòè 

äåïóòàòàì êðîâ. Æîäåí ç íèõ íå 
ïðèéøîâ. 

— ² äîíîð³â, ³ ëþäåé ó ñâ³ò³ ç 
íåãàòèâíèì ðåçóñ-ôàêòîðîì äóæå 
ìàëî. Ñàìå òàêî¿ êðîâ³ íàì çàðàç 
áðàêóº — ç íåãàòèâíèì ðåçóñ-
ôàêòîðîì.

 
ВІД КАБІНЕТУ ДО КАБІНЕТУ. 
Æóðíàë³ñòêà íà ñîá³ ñïðîáóâà-
ëà, ÿê ó îáëàñí³é ñòàíö³¿ ïåðåëè-
âàííÿ íà Ïèðîãîâà çäàþòü êðîâ. 
Íàøà «äîáðà ñïðàâà» ïî÷èíàºòü-
ñÿ ³ç â³êíà ¹1 — ðåºñòðàö³¿ äî-
íîð³â. Òàì ìè îçíàéîìëþºìîñÿ 
ç àíêåòîþ, â³äïîâ³äàºìî íà ïè-
òàííÿ ë³êàðÿ, îòðèìóºìî êàðòêó. 
Ïîðÿä ìîëîäèé àòëåòè÷íèé õëî-
ïåöü, íà ³ì’ÿ Àðòåì, ÿêèé âæå 52 
ðàçè çäàâàâ êðîâ. 

—  Ïî÷óâàþñÿ íîðìàëüíî. 
Çäàþ êðîâ òîìó, ùî ïðîñòî ìîæó 
öå çðîáèòè ³ êîìóñü äîïîìîãòè, 
— êàæå â³í. — Öå òå, ùî âäàºòüñÿ 
çðîáèòè áåç îñîáëèâèõ çóñèëü.

Äàë³ — äî êàá³íåòó äîòåñòîâîãî 
êîíñóëüòóâàííÿ íà Â²Ë-³íôåêö³¿. 
Òàì âàñ áóäóòü çàïèòóâàòè ïðî äå-
ë³êàòí³, àëå âàæëèâ³ ðå÷³: ïðî õâî-
ðîáè, òðàâìè, ñòðóñè ìîçêó, ñòàòå-

ШЛЯХ ДОНОРА. ЯК ВОНО, 
ЗДАТИ ПІВЛІТРА КРОВІ ВПЕРШЕ 
Спробували на собі  У День 
донора, 14 червня, свою кров віддали 
50 волонтерів. Депутатів облради теж 
запрошували стати донорами, офіційно, 
листом. Але жоден не прийшов. Зате 
наші журналісти «на своїй шкурі» відчули 
усю процедуру і заодно дізнались, якої 
крові не вистачає та чому потрібно 
здавати кров тільки за пропискою

â³ êîíòàêòè ç Â²Ë-³íô³êîâàíèìè. 
Òà ùå çàïèòàþòü ÷è âæèâàºòå àë-
êîãîëü, íàðêîòèêè òîùî.

Ï³ñëÿ — ïðÿìóºìî äî êë³í³÷-
íî¿ ëàáîðàòîð³¿, äå áåðóòü êðîâ ç 
ïàëüöÿ, ùîá ä³çíàòèñÿ ïðî ãðó-
ïó êðîâ³ ³ ðåçóñ-ôàêòîð, à òàêîæ 
ð³âåíü ãåìîãëîá³íó. Íàñòóïíèé 
ë³êàð — òåðàïåâò, ùî  òàêîæ ñòà-
âèòü ê³ëüêà ïèòàíü, ùîá âèçíà-
÷èòè ñòàí çäîðîâ’ÿ òà ì³ðÿº òèñê.

Ïîò³ì íàñ ïðîâîäæàþòü äî 
áóôåòó. Ìàáóòü, öå îäèí ³ç íàé-
ïðèºìí³øèõ åòàï³â. Íà êðóãëîìó 
ñòîë³ æèâ³ êâ³òè, ÷àé òà ïå÷èâî 
— ï³äêð³ïëþºìîñÿ. Çàì³ñòü áàõ³ë 
äàþòü öåëîôàíîâ³ ïàêåòè òà êà-
æóòü éòè íà äðóãèé ïîâåðõ.

Çàõîäèìî â ïðîñòîðèé êàá³íåò 
³ç ÷åðâîíèìè ìåäè÷íèìè êóøåò-
êàìè ³ â³ääàºìî êàðòêó òà ïàñïîðò 
íà âõîä³. 

— Îáèðàéòå, êóäè ëÿãàòè, — 
êàæå ñï³âðîá³òíèê çàêëàäó ³ ïðè 
íàñ â³äêðèâàº ñòåðèëüíèé ãåìà-
êîí (êîíòåéíåð äëÿ êðîâ³ — àâò.). 

Ë³êàð øâèäêî ïåðåâ’ÿçóº ðóêó 
äæãóòîì. Ââîäèòü ãîëêó â âåíó. 
Ïåðåëèâàííÿ êðîâ³ ó ãåìàêîí 
òðèâàº 7-8 õâèëèí. Êîíòåéíåð 
øâèäêî çàïîâíþºòüñÿ êðîâ’þ. 
Ñïåö³àëüíèé àïàðàò, íà ÿêîìó 
ëåæèòü êîíòåéíåð, çâàæóº òà ïå-
ðåì³øóº êðîâ ³ç êîíñåðâàíòàìè, 
ùîá âîíà íå çãîðòàëàñÿ ³ áóëà 
ð³âíîì³ðíîþ. Òåðì³í çáåð³ãàí-
íÿ ö³º¿ «áàíêè» êðîâ³ — ì³ñÿöü, 
àëå, çàçâè÷àé, âèêîðèñòîâóþòü 
ðàí³øå. 

— Ùî, çàçâè÷àé, ðîáëÿòü ëþäè, 

êîëè ëåæàòü íà êóøåòö³? 
— Îäí³ ãðàþòüñÿ â òåëåôîí³, 

³íø³ ïðîñÿòü çàòåëåôîíóâàòè êî-
ìóñü, — êàæå ë³êàð. 

×åðåç ê³ëüêà õâèëèí ãîëêó 
âèòÿãëè ³ ù³ëüíî íàêëàäàþòü 
ïîâ’ÿçêó íà ðóêó, ÿêó íå ìîæíà 
çí³ìàòè âïðîäîâæ äâîõ ãîäèí. 450 
ì³ë³ë³òð³â êðîâ³ âæå çäàëè. 

Òðîõè ïàìîðî÷èòüñÿ ãîëîâà, 
âàæêî ï³äíÿòèñÿ. Ìåäèê ñóíå 
äî íîñà âàòêó ç íàøàòèðíèì 
ñïèðòîì. 

— À òè âæå ÷åðâîíåíüêà, — 
ïðîìîâëÿº ìåäèê. Òîæ ìîæíà 
âñòàâàòè ³ ñïóñêàòèñÿ çíîâ äî 
ðåºñòðàòóðè. Òàì íàì âèäàþòü 
äîâ³äêó ïðî çäà÷ó êðîâ³. Ï³äí³-
ìàºìîñÿ ïîâåðõîì âèùå â êàñó 
— çàáðàòè 36 ãðèâåíü 50 êîï³éîê 
íà îá³ä. Ë³êàð³ ðîçïîâ³äàþòü, ùî 
ðîçì³ð «ïëàòè» çà äîíîðñòâî íå 
ì³íÿëè 10 ðîê³â.

— Öå íå º òà ñóìà, ÿêà êîì-
ïåíñóº îá³ä. ¯¿ òðåáà çá³ëüøèòè 
äî 180 ãðèâåíü, — ñêàçàëà çà-
â³äóâà÷êà â³ää³ëó êîìïëåêòóâàí-
íÿ äîíîðñüêèõ êàäð³â Â³êòîð³ÿ 
²âàöüêî. —  Óæå 10 ðîê³â âîíà íå 
ì³íÿºòüñÿ — 36,50. Íà ö³ ãðîø³ 
íàâ³òü øîêîëàäêó íîðìàëüíó íå 
êóïèø.

 
ХТО МОЖЕ ЗДАТИ КРОВ. Çäàòè 
êðîâ ìîæå áóäü-ÿêèé ãðîìàäÿ-
íèí Óêðà¿íè, ÿêèé ìàº ïàñïîðò, 
ðåºñòðàö³þ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ. 
Ïðîòå áàæàíî, ùîá áóëà â³ííèöü-
êà ïðîïèñêà. ßê ïîÿñíþº Â³êòî-
ð³ÿ ²âàöüêî, ó íèõ º áàçè äàíèõ 

ò³ëüêè ìåøêàíö³â Â³ííè÷÷èíè, 
äå çàïèñàíî ïðî ìèíóë³ òåñòè 
òà õâîðîáè äîíîð³â. Òîìó, çàá³ð 
êðîâ³ ó ïåðåñåëåíö³â òà æèòåë³â 
³íøèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè, íå ïðî-
âîäÿòü.

— Íà äîíîðà âèòðà÷àºòüñÿ ïåâ-
íà ñóìà êîøò³â: ãåìàêîíè (ïëàñ-
òèêîâ³ êîíòåéíåðè äëÿ  êðîâ³), 
àíàë³çè. Ïðèì³ðîì, ëþäèíà ç 
³íøî¿ îáëàñò³ ìîæå áóòè â³ä-
ñòîðîíåíîþ, ïðèïóñòèìî, ÷åðåç 
ãåïàòèò, ñèô³ëèñ, ÑÍ²Ä. Ïðàö³â-
íèêè ïðîòåñòóâàëè ¿¿ êðîâ, à âîíà 
íå ï³ä³éøëà. Ìè êðîâ çïèñóº-
ìî, çíåçàðàæóºìî òà çíèùóºìî. 
À ÿêáè ³íôîðìàö³ÿ ïðî ëþäèíó 
áóëà â áàç³, ìè ïðî öå çíàëè á 
íàïåðåä ³ íå ïðîâîäèëè á àíàë³çè, 
— ïîÿñíþº ë³êàð.

ßê êàæóòü ôàõ³âö³ çàêëàäó, â³-
êîâèõ îáìåæåíü äëÿ äîíîðñòâà 
íåìàº.  Ïðîòå ï³ñëÿ 60 ðîê³â ëþ-
äèíà ìàº ñõèëüí³ñòü äî õðîí³÷íèõ 
çàõâîðþâàíü. Òîìó ¿¿ êðîâ ìîæå 
íå ï³ä³éòè. 

 
ПОЧЕСНІ ДОНОРИ МАЮТЬ ПІЛЬ-
ГИ. Óñüîãî â Äåíü äîíîðà çäà-
ëè êðîâ 50 ãîðîäÿí. Ïðèáëèçíà 
öèôðà ïî÷åñíèõ äîíîð³â Óêðà¿íè 
ïî îáëàñò³ — 1750. À ó Â³ííè-
ö³ — äåñü 300. Çã³äíî ç çàêîíîì 
Óêðà¿íè «Ïðî äîíîðñòâî êðîâ³ 
òà ¿¿ êîìïîíåíò³â», òàêèì ëþäÿì 
íàäàþòüñÿ ï³ëüãè. 

Ó Â³ííèö³ æèâå çàñëóæåíèé 
äîíîð Óêðà¿íè Êîñòÿíòèí Áà-
ëàêàíîâ, ÿêèé çäàâàâ êðîâ á³ëüøå 
100 ðàç³â. 

Артем: «Здаю кров тому, що просто можу це зробити 
і комусь допомогти».  Хлопець 52 рази був донором

Здавати кров трохи лячно. Але це недовго і майже безболісно
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СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

— Столбняк — смертельно опасное ин-
фекционное заболевание, которое не-
смотря на все достижения медицинской 
науки в 20–95% случаев (зависимо 
от возраста и сроков оказания помо-
щи) заканчивается трагически. Вакци-
нация — единственно возможный ме-
тод профилактики столбняка. С целью 
профилактики важно своевременно 
(согласно национального календаря) 
прививать детей и взрослых. Напомню, 

что вакцинация против столбняка в со-
ставе комплексных вакцин проводится 
в 2,4,6 мес., в 1,5 года, 6, 15 лет. И каж-
дые 10 лет жизни у взрослых. Кроме про-
филактической вакцинации (в условиях 
отсутствия столбнячного анатоксина), 
возможна экстренная профилактика 
столбняка (после травмы) любой вак-
циной, содержащей столбнячный компо-
нент. Экстренную иммунопрофилактику 
столбняка необходимо провести в пе-
риод до 20 дней с момента получения 
травмы..
Вакцины есть в медицинских учреждени-
ях первичного уровня (ЦПМСД), также 
можно вакцинироваться за свои средства 
в МЦ «Альтамедика плюс», а также, при-
обретая вакцину в аптеке.

Íàòàëüÿ 
Ñóõàíîâà

ãëàâíûé âðà÷, 
âðà÷-ïåäèàòð
âèííèöêîãî 

ìåäèöèíñêîãî öåíòðà 
«Àëüòàìåäèêà ïëþñ»

Комментарий эксперта

399580

399921

АЛЕНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ñåé÷àñ â òðàâì-
ïóíêòå ñåçîí ïîä 
êîäîâûì íàçâà-
íèåì «÷åðåøíÿ». 

Äàëåå, êàê ðàññêàçûâàåò çàâåäó-
þùèé òðàâìïóíêòîì Âèòàëèé 
Öèõîöêèé, ïðàêòè÷åñêè áåç 
ïåðåäûõà èäåò ñåçîí «âèøíÿ», 
«ÿáëîêî», «îðåõ». (Íàçâàíèå ñå-
çîíà îáîçíà÷àåò ïàäåíèå ñ ñî-
îòâåòñòâóþùåãî äåðåâà) 

Ïî ñóòè, âñå ëåòî âðà÷è ðà-

áîòàþò â àâðàëüíîì ðåæèìå, 
ïðèíèìàÿ ïî 70–80 ïàöèåíòîâ 
â äåíü. Åñòü â òðàâìïóíêòå ñâîé 
òîï òðàâì ïî «ïîïóëÿðíîñòè».

— Íà ïåðâîì ìåñòå ïåðåëîì 
ïðåäïëå÷üÿ, äàëåå èäåò ïåðåëîì 
ëîêòåâîãî ñóñòàâà, òðåòüå ìåñòî 
çàíèìàåò ïåðåëîì â îáëàñòè ïëå-
÷åâîãî ñóñòàâà è êëþ÷èöû, ÷åò-
âåðòîå ìåñòî ýòî êîìïðåññèîííûå 
ïåðåëîìû ïîçâîíî÷íèêà, — 
ðàññêàçûâàåò âðà÷. — È çàìûêàåò 
òîï ÷åðåïíî-ìîçãîâûå, êàê ïðà-
âèëî, ïîëèòðàâìû (êîãäà êðîìå 
òðàâì ãîëîâû åñòü åùå òðàâìû 

ССАДИНЫ ЛЕТОМ 
ОСОБЕННО ОПАСНЫ 
Травмо-статистика  За 16 дней 
июня в травмпункте детской областной 
больницы побывало больше 1000 детей. 
По словам заведующего Виталия 
Цихоцкого, 600 из них — это травмы 
конечностей, а 450 головы. И практически 
всегда есть ссадины, которые родители 
до сих пор не умеют обрабатывать

êîíå÷íîñòåé èëè ïîçâîíî÷íèêà).
Ïî ñëîâàì äîêòîðà, äåòè ïàäà-

þò ñ äåðåâüåâ (ýòî ÷àùå âñåãî), 
ïîòîì âåëîñèïåäû, ñêåéòû, ðîëè-
êè, à òàêæå ñ ãàðàæåé è çàáîðîâ.

— Â ýòîì ãîäó íà÷àëî ëåòà 
ïðîõëàäíûì âûäàëîñü, íî ñêîðî 
íà÷íåòñÿ ñåçîí êóïàíèÿ, è ìû 
îæèäàåì íàïëûâ ïàöèåíòîâ 
ñ ðåçàíûìè ðàíàìè: ñòåêëîì, 
ðàêóøêàìè, — ãîâîðèò äîêòîð. — 
Íó è êðþ÷êè ïîéäóò — âåäü 
êàæäûé íà÷èíàþùèé ðûáàê çàãî-
íÿåò êðþ÷îê íå ñåáå, òàê ñîñåäó.

ВС Е  Н А  Ф О Н Е  СС А Д И Н . 
— Ñåé÷àñ ìû èìååì äåëî ñ äåòü-
ìè, êîòîðûå â 80% ñëó÷àåâ 
íå ïðèâèòû, â ñâîå âðåìÿ áûë 
áóì îòêàçîâ îò ïðèâèâîê, â òîì 
÷èñëå îò ÀÊÄÑ, â êîòîðóþ âõî-
äèò ñòîëáíÿ÷íûé àíàòîêñèí, — 
ãîâîðèò Âèòàëèé Öèõîöêèé. — 
È åñëè òàêîé ðåáåíîê òðàâìèðî-
âàí, äîëæåí ïîëó÷èòü èíúåêöèè 
ñòîëáíÿ÷íîãî àíàòîêñèíà, à åãî 
â ñòðàíå íåò. Âîò ñ òàêèìè äåòü-
ìè ïðîáëåìû. 

Äîêòîð îòìå÷àåò, ÷òî çà÷àñòóþ 

ðîäèòåëè íå ñïåøàò â áîëüíè-
öó, íàäåÿñü íà «ñàìî ïðîéäåò», 
íî íå ïðîõîäèò.

— Ó íàñ âñåãî 40% äåòåé ïðè-
õîäÿò ñî ñâåæèìè òðàâìàìè, 
îñòàëüíûå íà âòîðîé-òðåòèé 
äåíü, êîãäà îòåê óâåëè÷èëñÿ, 
èëè òåìïåðàòóðà ïîøëà, ðå-
áåíîê êàïðèçíè÷àåò, — ãîâî-
ðèò âðà÷. — Ëó÷øå íå òÿíóòü.
Ññàäèíû áûâàþò ðàçíûìè, 

ïîýòîìó ðîäèòåëÿì ñòîèò ïîêà-
çàòü ðåá¸íêà âðà÷ó è ðàññêàçàòü 
àíàìíåç. Íî ïåðåä ýòèì ññàäè-
íó íóæíî ïðîìûòü ïðîòî÷íîé 
âîäîé, ëó÷øå ïðîõëàäíîé, òàê 
è ãðÿçü ñìîåòñÿ è îòåê óìåíü-
øèòñÿ. Ïîòîì ïðîìûòü ðàíó ïå-
ðåêèñüþ, êðàÿ ðàíû îáðàáîòàòü 
éîäîì, íàëîæèòü ïîâÿçêó è åõàòü 
â òðàâìïóíêò. È ñàìîå ãëàâíîå — 
íå ìàçàòü íèêàêèìè ìàçÿìè. 

более

1000
детей

450 600 50%

обобобобобоббрбррообррб атаатаататиатааттт лослососьь зь за ва ва времрремя
летлетлетлетлетлетлетллететлелл ниихихх какак никниккул ул 
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Володимир 
Горілий 
залишається 
 Ãîëîâíèé òðåíåð 
«Íèâè-Â» Âîëîäèìèð Ãîð³-
ëèé ïðîäîâæèâ ñï³âïðàöþ 
ç êëóáîì íà ð³ê. 51-ð³÷íèé 
ôàõ³âåöü, ÿêèé ãðàâ çà «Äè-
íàìî» â ÷àñè Âàëåð³ÿ Ëî-
áàíîâñüêîãî, î÷îëèâ íàøó 
êîìàíäó â áåðåçí³. Ï³ä 
éîãî êåð³âíèöòâîì íèâ³âö³ 
ïðîãðàëè âñüîãî äâà ìàò-
÷³ çà ñåìè ïåðåìîã ³ ï’ÿòè 
í³÷è¿õ. 

Переміг «Темп-
AUTO. RIA» 
 Ó âèù³é ë³ç³ Äèòÿ÷î-
þíàöüêî¿ ôóòáîëüíî¿ ë³ãè 
Â³ííè÷÷èíè ïåðåìîæöÿìè 
ó âñ³õ ÷îòèðüîõ êàòåãîð³ÿõ 
ñòàëè êîìàíäè ÂÎÄÞÑØ 
Áëîõ³íà-Áºëàíîâà. Ó ïåð-
ø³é ë³ç³ ïåðåìîãëè: ÄÞÑØ 
«Òåìï-AUTO. RIA» (Â³-
ííèöÿ, 2000–2001 ð. í) ³ 
ÄÞÑØ ßìïîëÿ (2002–
2003 ð. í.). Ó ÷åìï³îíàò³ 
îáëàñò³ ñåðåä þíàê³â 2005–
2006 ð. í. ïåðøîþ ñòàëà â³-
ííèöüêà «Ïðåì'ºð-Íèâà».

Чемпіони 
у рогейні 
 Íà Õàðê³âùèí³ ïðîéøîâ 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ðîãåé-
íó — åêñòðåìàëüíîãî ñïîð-
òèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ ïðî-
òÿãîì 12 ãîäèí. ×åìï³îíàìè 
ñòàëè â³ííè÷àíè Ñåðã³é 
Íàãîðíþê ³ Äìèòðî Êîçåë. 
Ó ðîçä³ë³ «ì³êñ-åë³òà» áðîíçó 
çäîáóëè Âîëîäèìèð Áåçä³-
òíèé ³ Îëåíà Ìèðîíåíêî.

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

ÑÏÎÐÒ

Випуск №24 (993)
Двоходові задачі-блоки на кооперативний мат. Також знайдіть 
ілюзорну гру.
 
Задача №1989-1992
М. Пархоменко (Вінниця)
Друкується вперше

h 2*  
 
ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №24 (1338) 14 червня 2017 року
Задача №1985 
А) 1. Cd8! Kpd6  2.Tb8 C:d7x; B) 1.Cb8! Kpb6  2.Td8 C:b7x – ідеальний мат
Задача №1986
I. 1. Kph6! Kpf6  2. Ch7 Cg5x; II. 1. Kph8! Kpf8  2.Ch7 Cf6x;
Задача №1987
I. 1. Tb2! Kpc3  2. Tb1 T:a3x; II. 1. Kc4! Tc3  2. Kb2 Tc1x;
Задача №1988
I. 1. Kg3+! Kpf3  2. Kh1 Tg2x; II. 1. Kf2+! Kpf3  2. Kph3 Th5x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Àííà Ïèñüìåíñüêà ñòàëà âîëî-
äàðêîþ çîëîòî¿ ìåäàë³ ÷åìï³îíàòó 
ªâðîïè ç³ ñòðèáê³â ó âîäó, ÿêèé 
ïðîõîäèâ 12–18 ÷åðâíÿ ó Êèºâ³. 
26-ð³÷íà ñïîðòñìåíêà ï³äíÿëàñÿ 
íà ïîä³óì â ³íäèâ³äóàëüíèõ ñòðèá-
êàõ ç òðèìåòðîâîãî òðàìïë³íó. Âîíà 
ç ðåçóëüòàòîì 303,30 áàëà âèïåðå-

äèëà ó ô³íàë³ øâåéöàðêó Ì³øåëü 
Õàéìáåðã (293,25) ³ ñâîþ ñï³ââ³ò÷èç-
íèöþ Àíàñòàñ³þ Íåäîá³ãó (291,65).

Àííà Ïèñüìåíñüêà á³ëüøå â³äî-
ìà ó ñèíõðîííèõ ñòðèáêàõ, ó ÿêèõ 
âîíà ðàçîì ç Îëåíîþ Ôåäîðîâîþ 
÷îòèðè ðàçè âèáîðþâàëà ìåäàë³ 
íà ºâðîïåéñüêèõ ïåðøîñòÿõ. Âîíà 
ìàº íåïîãàí³ îë³ìï³éñüê³ ïåð-

ñïåêòèâè. Àííà âæå áðàëà ó÷àñòü 
ó äâîõ Îë³ìï³àäàõ ³ ëèøå òðîõè 
íå äîòÿãóâàëà äî ìåäàë³.

Ä³â÷èíà íàðîäèëàñÿ 12 áåðåçíÿ 
1991 ðîêó ó Â³ííèö³. Çàéìàºòüñÿ 
ñïîðòîì (àêðîáàòèêîþ) ç ï’ÿòè 
ðîê³â, à ñàìå ñòðèáêàìè ó âîäó — 
ç äåñÿòè. Ïî÷èíàëà òðåíóâàòèñÿ 
ó íàñòàâíèêà Ä³àíè Êóëüáåð³ 

â ÑÊ «Àâàíãàðä». Ç 14 ðîê³â Àííà 
çàéìàºòüñÿ ñòðèáêàìè ïðîôåñ³é-
íî, áåðå ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíèõ 
çìàãàííÿõ. Îñòàíí³ì ÷àñîì Àííà 
Ïèñüìåíñüêà ïðåäñòàâëÿº íà çìà-
ãàííÿõ Ëóãàíùèíó, àëå â³ííèöüê³ 
ëþáèòåë³ ñïîðòó âñå îäíî ðàä³þòü 
óñï³õàì âèõîâàíêè øêîëè ñòðèá-
ê³â ó âîäó íàøîãî ì³ñòà.

Стрибунка Анна Письменська 
здобула золото чемпіонату Європи

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ðåêîðäñìåíîì çà ïåðåìîãàìè 
ó âèù³é ë³ç³ ÷åìï³îíàò³â Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³ ç ôóòáîëó º «Ïîä³-
ëëÿ» ç Òóëü÷èíñüêîãî ðàéîíó, ÿêå 
çäîáóâàëî òèòóë â³ñ³ì ðàç³â. Íèí³ 
öüîãî êîëåêòèâó âæå íå ³ñíóº. 
Äâ³÷³ ÷åìï³îíñòâî â íàø³é îá-
ëàñò³ çäîáóâàëè ôóòáîë³ñòè «Ê³-
ðîâöÿ» (Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé) 
³ «Àâàíãàðäó» ç Òèâð³âñüêîãî 
ðàéîíó.

ПЕРШИЙ «ЗОЛОТИЙ» МАТЧ. 
Öüîãî ñåçîíó ó îáëàñíèõ ôóò-
áîëüíèõ çìàãàííÿõ àìàòîð³â âçÿëà 
ó÷àñòü 21 êîìàíäà. Ó ïåðø³é ë³ç³ 
ñòàðòóâàëà äþæèíà êîëåêòèâ³â: 
ïåðåìîãó çäîáóâ ÔÊ «Îðë³âêà» 
(Òåïëèöüêèé ðàéîí), à ïðèçå-
ðàìè ñòàëè ÔÊ «Òîìàøï³ëü» ³ 
«Ïîä³ëëÿ» (Êðèæîï³ëü).

Ó âèù³é ë³ç³ çìàãàëèñÿ äåâ’ÿòü 
êîìàíä. Àìá³òíèé íîâà÷îê åë³ò-
íîãî äèâ³ç³îíó «ÅÌÑ-Ïîä³ëëÿ» 
(Â³ííèöÿ) çì³ã íàâ’ÿçàòè áîðîòü-
áó ÷åìï³îíàì îáëàñò³ îñòàíí³õ 
ðîê³â — «Ïàòð³îòó» (Êóêàâêà, 
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí) ³ 
«Ôàêåëó» (Ëèïîâåöü). Ó ðåçóëü-
òàò³ äâ³ êîìàíäè ô³í³øóâàëè ç 
îäíàêîâèì î÷êîâèì äîðîáêîì.

Çã³äíî ³ç ðåãëàìåíòîì, áóëî 
ïðèçíà÷åíî ïåðøèé â ³ñòîð³¿ 
ôóòáîëó Â³ííè÷÷èíè «çîëîòèé» 
ìàò÷ çà ÷åìï³îíñòâî. Â³í â³ä-
áóâñÿ 14 ÷åðâíÿ ó Êîçÿòèí³ — 

íà ñòàä³îí³ «Ëîêîìîòèâ», ÿêèé 
ðîçòàøîâàíèé íà îñòðîâ³. Êëóáó 
«ÅÌÑ-Ïîä³ëëÿ» ïðîòèñòîÿâ ÷èí-
íèé ÷åìï³îí îáëàñò³ «Ôàêåë».

ГРАЛИ Й КОЛИШНІ ПРОФІ. Ìàò÷ 
ïî÷àâñÿ ç ðîçâ³äêè. Öå íå äèâ-
íî, àäæå â ñêëàä³ îáîõ êîëåê-
òèâ³â áóëè âèêîíàâö³, ÿê³ ìàëè 
çà ïëå÷èìà äîñâ³ä âèñòóï³â ó ÷åì-
ï³îíàòàõ Óêðà¿íè ñåðåä àìàòîð³â 
³ íàâ³òü íà ïðîôåñ³éíîìó ð³âí³. 
Öå, ïðèì³ðîì, êîëèøí³ ãðàâö³ 
«Íèâè-Â» ªâãåí³é Ïàíüêîâåöü-
êèé («ÅÌÑ-Ïîä³ëëÿ») ³ Äìèòðî 
Ìàìîòåíêî («Ôàêåë»).

Ïîäîáàëàñÿ ïàëêà ï³äòðèìêà 
âáîë³âàëüíèê³â, ùî äîäàâàëî 
ãð³ àìàòîð³â «ïåðöþ» ³ «âîãíþ». 
Îñîáëèâî ôàí³â «ÅÌÑ-Ïîä³ëëÿ», 
ñïðàâæí³õ óëüòðàñ — ç ïðàïîðà-
ìè, áàðàáàíîì, äîáðå ï³äãîòîâ-
ëåíèìè ãàñëàìè ³ ï³ñíÿìè.

Íà ñòàðò³ ìàò÷ó Âëàäèñëàâ Âà-
ñàëàò³é ïîì³òèâ ïîìèëêó âîðî-
òàðÿ «Ôàêåëà» ²âàíà Êàðàá³íà, 
ÿêèé âèéøîâ äàëåêî ç âîð³ò. 
Â³í ñïðîáóâàâ çàêèíóòè éîìó 
ì’ÿ÷à «çà êîì³ðåöü», àëå ê³ïåð 
âñòèã ïîâåðíóòèñÿ ³ âðÿòóâàòè 
êîìàíäó. Íà 20-é õâèëèí³ øàíñ 
â³äêðèòè ðàõóíîê ìàâ ëåã³îíåð 
«Ôàêåëà» Ìàäó Îë³ñàåìåêî — 
âèéøîâ â³÷-íà-â³÷ ç ãîëê³ïåðîì. 
Àëå çàáàðèâñÿ ç óäàðîì, ³ çàõèñ-
íèêè íåéòðàë³çóâàëè íåáåçïåêó. 
Ïåðøèé òàéì   çàâåðøèâñÿ áåç 
çàáèòèõ ì’ÿ÷³â.

ПЕРШИЙ «ЗОЛОТИЙ МАТЧ» 
ВИГРАВ ДЕБЮТАНТ 
Новий чемпіон  Вінницький 
«ЕМС-Поділля» загасив липовецький 
«Факел». Минулорічний чемпіон 
втратив титул у додатковий час

ГОЛИ У ДОДАНИЙ ЧАС. Íà ïî-
÷àòêó äðóãî¿ ïîëîâèíè ãðè ïåâ-
íîþ ïåðåâàãîþ âîëîä³ëè ëèï³â-
÷àíè. Àëå ðàõóíîê ñïðîìîãëèñÿ 
â³äêðèòè ôóòáîë³ñòè Â³ííèö³. 
Ï³ñëÿ ñêèäêè Äàâèäà Ïîäêóéêà 
ïîòóæíèì óäàðîì ï³ä ïîïåðå÷èíó 
ç êðàþ êàðíîãî ìàéäàí÷èêà ãîë 
çàáèâ Âëàäèñëàâ Çàãðîáñüêèé. 1:0!

«Ôàêåë» â³ä÷àéäóøíî ïðîáóâàâ 
â³ä³ãðàòèñÿ, ³ öå âäàëîñÿ íà äî-
äàíèõ õâèëèíàõ. ªâãåí Âàëüêî, 
çàâåðøóþ÷è àòàêó ëèï³â÷àí, 
óâ³ðâàâñÿ â êàðíèé ìàéäàí÷èê ³ 
ðîçñòð³ëÿâ Îëåêñàíäðà Áóòëåð-
ñüêîãî. 1:1.

Áóëî ïðèçíà÷åíî äîäàòêîâèé 
÷àñ — äâà òàéìè ïî 15 õâèëèí. 
Íàïåâíî, á³ëüøå ñèë çáåðåãëè 
«ïîäîëÿíè», ÿê³ íà öüîìó â³ä-
ð³çêó âèãëÿäàëè ñâ³æ³øèìè ³ 

ãîñòð³øèìè çà ñóïåðíèêà. Öå 
ïðèçâåëî äî çàáèòîãî ì’ÿ÷à Àð-
òåìà Öèáóëüêà. Ï³ä óäàð éîìó 
â³ääàâàâ Âëàäèñëàâ Êîöþðóáà, 
ÿêèé âèéøîâ íà çàì³íó. 2:1!

Íà ô³í³ø³ ìàò÷ó òðåíåðè 
«ÅÌÑ-Ïîä³ëëÿ» çáèâàëè àòà-
êóâàëüíèé çàïàë ñóïåðíèêà çà-
ì³íàìè. Ñåðåä ³íøèõ, íà ïîëå 
âèéøëè ãðàþ÷³ ñï³âïðåçèäåíòè 
«ïîäîëÿí» Þð³é Êîðáóò ³ Ñåðã³é 
Ï³äâàëüíèé.

Îòæå, «ÅÌÑ-Ïîä³ëëÿ» ñïðî-
ìîãëîñÿ çáåðåãòè ñâîþ ïåðåâàãó 
³ âïåðøå â ³ñòîð³¿ âèãðàòè ÷åì-
ï³îíàò Â³ííè÷÷èíè ç ôóòáîëó. 
À «Ôàêåë» çíîâó ïðîãðàâ ìàò÷ 
çà òèòóë íà ñòàä³îí³ Êîçÿòèíà — 
ð³ê òîìó â³í ïîñòóïèâñÿ â ñóïåð-
êóáêó Â³ííè÷÷èíè «Ïàòð³îòó» ç 
Êóêàâêè.

М Команда  І В Н П З/П О 

1. «ЕМС-Поділля» 
(Вінниця)  16 12 2 2 45:7 38 

2. «Факел» 
(Липовець)  16 12 2 2 41:10 38 

3. «Патріот» 
(Кукавка) 16  9 2 5 30:1 29 

М Команда  І В Н П З/П О 

4. «Світанок» 
(Шляхова)  16  8 4 4 28:1 28 

5. «Моноліт» 
(Козятин)  16  7 2 7 25:3 23 

6. «Агро-Астра» 
(Кірове)  16  5 8 3 21:1 23 

М Команда  І В Н П З/П О 

7. «Юхимівка» 
(Юхимівка) 16  5 2 9 20:34 17 

8. «Поділля-Інтер» 
(Тульчин) 16  1 3 12 6:42 5 

9. «Авангард» 
(Ладижин) 16  0 1 15 8:45 1 

Підсумкова турнірна таблиця чемпіонату області з футболу (вища ліга) сезону 2016-2017 рр.

Уперше в історії «ЕМС-Поділля» виграли чемпіонат 
Вінниччини з футболу. Радості переможців не було меж
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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 170125

ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, RIA, 
(096)3145155 

Õî÷ MOZGI ââà-
æàþòüñÿ á³ëüøå ìî-

ëîä³æíîþ ãðóïîþ, íà êîíöåðò³ 
15 ÷åðâíÿ áóëî áàãàòî ³ ñòàðøîãî 
ïîêîë³ííÿ, ³ ìàëå÷³. Ñåðåä ä³òîê 
áóëà ³ þíà ñï³âà÷êà Òåòÿíà Îëåê-
ñ³ºíêî, ÿêà ï³ñëÿ ó÷àñò³ ó øîó 
«Ãîëîñ. Ä³òè-3» íå ïðîïóñêàº 
æîäåí êîíöåðò ñâîãî ç³ðêîâîãî 
íàñòàâíèêà ó ð³äí³é Â³ííèö³. Íà-
ãàäàºìî, ñàìå ó ñêëàä³ êîìàíäè 
Ïîòàïà Òàíþøà, ÿêà ùå íà åòàï³ 
ñë³ïèõ ïðîñëóõîâóâàíü ñêîðèëà 
âñþ Óêðà¿íó ñâî¿ì âèêîíàííÿì 
«Êóêóøêè» Â³êòîðà Öîÿ, ä³éøëà 
äî ñóïåðô³íàëó.

ФІНАЛІСТКА «ГОЛОСУ» — У ГРУ-
ПІ ПІДТРИМКИ. Ï³äòðèìàòè 
ç³ðêîâîãî òðåíåðà íà êîíöåðò 
MOZGI ïðèéøëà ùå îäíà â³-
ííèöüêà ãîðä³ñòü — ÷àð³âíà ³ 
íåïîâòîðíà ²íãðåò Êîñòåíêî, ÿêà 
ó êðàéíüîìó — ñüîìîìó ñåçîí³ 
äîðîñëîãî «Ãîëîñó» âèáîðîëà 
äðóãå ì³ñöå.

Ïîÿâà ²íãðåò ñòàëà ñþðïðèçîì 
äëÿ ïðèñóòí³õ, ÿê³ îäðàçó æ ïî÷à-
ëè ðîáèòè ñï³ëüí³ ñåëô³ ³ ç³çíàâà-
òèñÿ ó ñâî¿é ëþáîâ³ äî ñï³âà÷êè.

Ïðèì³òíî, ùî íàñòóïíîãî äíÿ 
ï³ñëÿ âèñòóïó MOZGI ²íãðåò 
Êîñòåíêî ç óñï³õîì ïðîâåëà âëàñ-
íèé ñîëüíèé êîíöåðò ó ðåñòîðàí³ 
«AURA». À ñï³ëêóþ÷èñü ç RIA, 
ñï³âà÷êà ç³çíàëàñÿ, ùî íàðåøò³ 
ãîòîâà äî ïåðå¿çäó äî ñòîëèö³, 
ÿêó íà 100% íàëàøòîâàíà áðàòè 
øòóðìîì.

— Ï³ñí³ ÿ ïèøó ñàìà. Îñî-
áëèâó óâàãó ïðèä³ëÿþ òåêñòàì. 
Çðàäæóâàòè ñîá³, ñâî¿é ìóçèö³ 
òà ïîãëÿäàì íå çáèðàþñÿ, ïðîòå 
ðîçóì³þ, ùî ìóçè÷íèé ïðîäóêò 
ïîòð³áíî ðîáèòè á³ëüø äîñòóï-
íèì äëÿ ìàñîâî¿ àóäèòîð³¿, — ðîç-
ïîâ³ëà ²íãðåò.

ДЕПУТАТИ І БІЗНЕСМЕНИ ТЕЖ 
ВІДРИВАЛИСЯ. Ñåðåä ãëÿäà÷³â 
êîíöåðòó MOZGI áóëî é ÷è-
ìàëî ³íøèõ â³äîìèõ â³ííè÷àí. 
Çîêðåìà, ìè ïîì³òèëè äåïóòàò-
êó-îïîçèö³îíåðêó Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè Ãàííó Äàâèäåíêî 
â³ä ÂÎ «Áàòüê³âùèíà», â³äîìî-
ãî â³ííèöüêîãî á³çíåñìåíà òà 
çàñíîâíèêà õîêåéíî¿ êîìàíäè 
«Ãàéäàìàêè» Âàëåð³ÿ Ëóê’ÿíöÿ, 
à òàêîæ ç³ðêîâó ðîäèíó Òåðåí-
÷óê³â ó ïîâíîìó ñêëàä³.

Çàâæäè ÷àð³âíà, äèçàéíåð Ñâ³ò-
ëàíà Òåðåí÷óê íà êîíöåðò ïðè-
éøëà ó ô³ðìîâ³é êåïö³ MOZGI, 
¿¿ ÷îëîâ³ê — ç³ðêà ñåð³àëó «Êðà¿íà 
Ó», êîìàíäè «Â³ííèöüê³» ó Ë³ç³ 

Ñì³õó òà ëåãåíäàðíî¿ ÊÂÍ-
êîìàíäè «Â³ííèöüê³ ïåðö³», àê-
òîð-ãóìîðèñò Îëåêñàíäð Òåðåí-
÷óê íà êîíöåðò³ âñòèãàâ íå ëèøå 
â³äðèâàòèñÿ, à é àêòèâíî ôîòî-
ãðàôóâàòèñÿ ç ïðèõèëüíèêàìè. 
À ¿õí³é ñèíî÷îê — þíèé õ³ï-õîï-
÷åìï³îí Òèìóð äîñõî÷ó òàíöþâàâ 
ï³ä óëþáëåí³ òðåêè ðàçîì ç ³íøè-
ìè ä³òêàìè ñâîº¿ ç³ðêîâî¿ ñòóä³¿ 
òàíöþ «Art Fusion», ÿêà íà ÷îë³ ç 
êåð³âíèêîì-õîðåîãðàôîì Îëåê-
ñàíäðîþ Àìàíîâîþ íà êîíöåðò 
çàâ³òàëà âåëèêîþ äåëåãàö³ºþ.

АРТИСТИ ЛЕДЬ ПРОРВАЛИ-
СЯ ЧЕРЕЗ ЗАТОР НА МОСТУ. 
Â³ííèöüêèé êîíöåðò MOZGI 
ðîçïî÷àâñÿ ³ç çàï³çíåííÿì íà ãî-
äèíó: ïî äîðîç³ íà êîíöåðòíèé 
ìàéäàí÷èê àðòèñòè ó ãîäèíó ï³ê 
«çàñòðÿãëè» ó äîâæåëåçíîìó çà-
òîð³ íà öåíòðàëüíîìó ìîñòó, ïðî 

ЯК ВІДОМІ ВІННИЧАНИ 
ВІДІРВАЛИСЯ З ГУРТОМ MOZGI 
Черга за автографом  Здавалося, 
пів-Вінниці зібралося у спортклубі «Нокаут» 
на «Big Show» групи MOZGI. Хто з відомих 
вінничан — бізнесменів, депутатів та 
зірок — прийшов за автографами та 
чим запам’ятався концерт? Усі деталі — 
у ексклюзивному репортажі RIA/20minut.ua

ùî îäðàçó ïîâ³äîìèëè, âèêëàâ-
øè â³äåî ç âèáà÷åííÿìè íà ñâî¿é 
ñòîð³íö³ ó Instagram.

À êîëè ïðèáóëè äî «Íîêàóòó», 
Ïîòàï, Ïîçèòèâ, Äÿäÿ Âàäÿ, dj 
Bloodless ³ òàíöþðèñòè Ðóñëàí 
Ñòîðîæèê òà Åä³ê Êàìåíºâ îäðà-
çó çàäàëè øàëåíîãî òåìïó, òàê ùî 
ïðèñòðàñò³ íà êîíöåðò³ âèðóâàëè 
íàéãàðÿ÷³ø³.

«Àòÿòÿ», «Amor», «Âåðòî-
ëåò», «Ëþáîâü», «Õèò ìîåãî 
ëåòà», «Áàðìåí», «Ïîëèöàè», 
«Àÿáî», «Õëàì», «Ìîùü/Ñèëà», 
«Âûëþáè», «Íîæîìïî», «Õî-
ëîñòîé», «Âèñèìâñå» — âñ³ íàé-
êðàù³ òðåêè MOZGI â³ííè÷àíè 
ñï³âàëè êðàñèâî, ãó÷íî ³ â³ä÷àé-
äóøíî. À çà ïðèêëàäîì àðòèñò³â, 
ÿê³, ñï³âàþ÷è íàæèâî, íå âòîì-
ëþâàëèñÿ âèòàíöüîâóâàòè ³ íàâ³òü 
ðàäóâàòè ôàí³â âèäîâèùíèìè 
àêðîáàòè÷íèìè ïà — ãëÿäà÷³ é 
ñîá³ ñèíõðîííî ñòðèáàëè ³ ùî-
ñèëè òàíöþâàëè.

Ñâîº íîâå êîíöåðòíå «Big 
Show» MOZGI íàçèâàþòü íîâèì 
äëÿ ãðóïè ôîðìàòîì ³ ïåðåä êîí-

öåðòîì ó Â³ííèö³ âæå âñòèãëè 
éîãî ç óñï³õîì ïîêàçàòè íà ãà-
ñòðîëÿõ ó ÑØÀ.

Âðàæàþ÷èé ñó÷àñíèé â³äæå¿íã, 
ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåíèé äëÿ êîæ-
íîãî òðåêó, íàäïîòóæíèé çâóê, 
ÿñêðàâå ñâ³òëîâå øîó ³ ÷èìàëî 
óí³êàëüíèõ òåõí³÷íèõ íîâîââå-
äåíü — ð³âåíü øîó ä³éñíî ãðàí-
ä³îçíèé.

Òðàäèö³éíî MOZGI ïðîâåëè 
êîíöåðò ó ³íòåðàêòèâíîìó ñòè-
ë³. Ùèðî ñï³ëêóâàëèñÿ ³ç çàëîþ, 
ïðîâîäèëè ôëåøìîáè ³ çàêèäàëè 
ãëÿäà÷³â áëèñê³òêàìè, âåëèêèìè 
ô³ðìîâèìè ì’ÿ÷àìè òà äîâãèìè 
ïîâ³òðÿíèìè êóëüêàìè. Âèñòóï 
çàâåðøèëè âèêîíàííÿì õ³òà «Ëþ-
áîâü», íà îñòàíí³õ àêîðäàõ ÿêîãî 
ñï³ëüíî ³ç çàëîþ âèêðèêóâàëè:

— MOZGI! Â³ííèöÿ! Ëþáîâ!
Òà íàâ³òü êîëè ãðóïà ïîêèíóëà 

ñöåíó ³ â çàë³ óâ³ìêíóëè ñâ³òëî, 
ïðèñóòí³ âñå îäíî íå ðîçõîäè-
ëèñÿ. Íàéâ³ääàí³øèì ôàíàì íà-
â³òü âäàëîñÿ äî÷åêàòèñÿ ñîë³ñò³â 
MOZGI ³ îòðèìàòè çàïîâ³òí³ àâ-
òîãðàôè òà ôîòî íà ïàì’ÿòü.

— Шалена енергія, драйв і навіть автограф від Потапа! 
Концерт MOZGI — це було круто! — поділилася враженнями 
відома вінницька дизайнер Світлана Теренчук

Ï³äòðèìàòè Ïîòàïà íà 
êîíöåðò³ ïðèéøëè éîãî 
â³ííèöüê³ ï³äîï³÷í³ ç 
øîó «Ãîëîñ êðà¿íè»: 
Іíãðåò Êîñòåíêî ³ 
Òåòÿíà Îëåêñ³ºíêî

Шукають 
«Почесного» 
 Ó Â³ííèö³ ðîçïî÷àëè 
ïðèéîì çàÿâîê íà çâàííÿ 
ïî÷åñíîãî ãðîìàäÿíèíà 
ì³ñòà. Ïðèéìàòè ïðîïî-
çèö³¿ êàíäèäàòóð áóäóòü 
äî 14 ëèïíÿ 2017-ãî ðîêó. 
ßê çàçíà÷àþòü ó êîì³ñ³¿ ç 
ðîçãëÿäó ìàòåð³àë³â ïðî 
ïðèñâîºííÿ çâàííÿ, ïîäàí-
íÿ ìîæóòü çðîáèòè òðóäîâ³ 
êîëåêòèâè, ï³äïðèºìñòâà, 
îðãàí³çàö³¿ (íåçàëåæíî â³ä 
ôîðì âëàñíîñò³), ãðîìàä-
ñüê³ îá'ºäíàííÿ, à òàêîæ 
ãðîìàäÿíè íà ï³äñòàâ³ çà-
ãàëüíèõ çáîð³â. Ïðîïîçèö³¿ 
íåîáõ³äíî íàäàâàòè ó ïàïå-
ðîâîìó âèãëÿä³, çà àäðåñîþ: 
21100, ì. Â³ííèöÿ, âóë. 
Ñîáîðíà, 59, Âèêîíàâ÷èé 
êîì³òåò, Êîì³ñ³ÿ ïî ðîç-
ãëÿäó ìàòåð³àë³â ïðî ïðè-
ñâîºííÿ çâàííÿ «Ïî÷åñíèé 
ãðîìàäÿíèí ì³ñòà Â³ííèö³». 

Заплатять 
за смітник 
 Ë³ñíèê òà éîãî òîâàðèø 
çðîáèëè ó ë³ñ³ ñì³òòºçâàëèùå. 
Çà öå âîíè çàïëàòÿòü øòðàô 
— Ó îäíîìó ç ë³ñîâèõ ìà-
ñèâ³â ì³ñòà 19 ÷åðâíÿ ïðà-
ö³âíèêè «Ìóí³öèïàëüíî¿ 
ïîë³ö³¿» âèÿâèëè ñòèõ³éíå 
ñì³òòºçâàëèùå. Ïðàâîïî-
ðóøíèêîì âèÿâèâñÿ ë³ñíèê 
òà éîãî ñóñ³ä, âîíè âèêî-
ïàëè ÿìó òà ñêèäàëè òóäè 
ñì³òòÿ, ç ìåòîþ åêîíîì³¿ 
êîøò³â íà âèâ³ç òâåðäîãî 
ïîáóòîâîãî ñì³òòÿ. Áóëî 
ñêëàäåíî ïðîòîêîë ïðî 
àäì³í³ñòðàòèâíå ïîðóøåí-
íÿ çà ñòàòòåþ 152 ÊÓïÀÏ 
òà íàäàíî ïðèïèñ ùîäî 
ë³êâ³äàö³¿ äàíîãî ñì³òòºç-
âàëèùà. Øòðàô çà òàêå 
ïðàâîïîðóøåííÿ ñêëàäàº — 
â³ä 1360 äî 1700 ãðèâåíü, — 
êàæå çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà 
«Ìóí³öèïàëüíî¿ ïîë³ö³¿» 
Â³òàë³é ×èãóð.
Çàãàëîì ïðîòÿãîì ïîòî÷íî-
ãî ðîêó íèìè áóëî âèÿâëå-
íî ó ë³ñîâèõ ìàñèâàõ ï'ÿòü 
ñòèõ³éíèõ ñì³òòºçâàëèù. 
Ïðî òàê³ âèïàäêè «Ìóí³-
öèïàëüíó ïîë³ö³þ» ìîæåòå 
ïîâ³äîìèòè ³ âè çà òåëåôî-
íîì +38 (050)-747–65–63, 
àáî íàä³ñëàëè ôîòî ³ êî-
ìåíòàð³ ÷åðåç Viber.

КОРОТКОКОРОТКО

ØÎÓ
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Óñüîãî ç Óêðà¿íè íà ïðîåêò ï³ä 
íàçâîþ «Think dance»  âèðóøèëè 
òðè ä³â÷èíè: Ìàðèíà ç Â³ííèö³, 
Ãàííà ç Äí³ïðà òà Þë³ÿ ç Õàð-
êîâà. Ïðîãðàìà ðîçïî÷àëàñÿ 17 
êâ³òíÿ ³ çàâåðøèëàñÿ 1 ÷åðâíÿ. 

Äîïîìàãàòè â ï³äãîòîâö³ äî 
Â³ñ³ìíàäöÿòîãî Ì³æíàðîä-
íîãî òàíöþâàëüíîãî ôåñòè-
âàëþ ó Áîäðóì³ (International 
BodrumDanceFestival) ïðè¿õàëî 
27 âîëîíòåð³â ç 12 êðà¿í ñâ³òó. 
Ç Â³ðìåí³¿, Óãîðùèíè, Ãðóç³¿, 
²ñïàí³¿, ²òàë³¿, Ëàòâ³¿, Ëèòâè, 
Ìàêåäîí³¿, Ìîëäîâè, Ðîñ³¿, 
Ñëîâà÷÷èíè. Âîíè  çàéìàëèñÿ  
õîðåîãðàô³ºþ, ïðàöþâàëè  íàä 
ìåä³à ïðîñóâàííÿì ö³º¿ ïîä³¿ òà 
ðåêëàìîþ. Ôåñòèâàëü ââàæàºòüñÿ 
îäíèì ³ç íàéá³ëüøèõ ó ªâðîï³, 
âõîäèòü äî ñïèñêó êóëüòóðíèõ 
ïîä³é ÞÍÅÑÊÎ. Îðãàí³çóâàëà 
çàõ³ä ó ì³ñò³ ìîëîäü ç êóëüòóðíî-
ãî öåíòðó Bodrum Dans Kulübü. 
Ïîäèâèòèñÿ, ÿê âèñòóïàþòü ïî-
íàä 40 òàíöþâàëüíèõ êîëåêòèâ³â, 
ìîæíà áóëî áåçêîøòîâíî.  

Âçàãàë³, òåìàòèêà ºâðîïåéñüêèõ 
îñâ³òí³õ ïðîãðàì â³ä “Erasmus+” 
àáñîëþòíî ð³çíà: åêîëîã³ÿ, íà-

óêà, ñïîðò òîùî. Ìàðèíà çàõî-
ïëþºòüñÿ òàíöÿìè, çàéìàºòüñÿ 
ñïîðòîì, òîìó ³ âèð³øèëà âçÿòè 
ó÷àñòü ñàìå â ö³é ïðîãðàì³. À çà-
ðàçîì ï³äòÿãíóòè àíãë³éñüêó òà 
ïîçíàéîìèòèñÿ áëèæ÷å ç êóëü-
òóðîþ ³íøî¿ êðà¿íè, êóäè ¿çäÿòü, 
çàçâè÷àé, çà òèì, ùîá ïîâàëÿòèñÿ 
íà óçáåðåææ³. 

Ä³â÷èíà íà ø³ñòü òèæí³â çà-
íóðèëàñÿ â àòìîñôåðó òðåí³íã³â, 
êóëüòóðíèõ âå÷îð³â, ðåïåòèö³é òà 
êóðîðòíîãî æèòòÿ òóðê³â.

— Ìåí³ çäàºòüñÿ, òóò ëþäè 
á³ëüø â³äêðèò³ äî ñï³ëêóâàííÿ ³ 
äîñèòü òîâàðèñüê³. Òîá³ ïîñì³õà-
þòüñÿ ³ âèãëÿäàþòü ùàñëèâèìè. 
Ìîæëèâî, öå ïîâ'ÿçàíî ç òèì, ùî 
ìîðå ïîðÿä — âñ³ â³äïî÷èâàþòü, 
— ðîçïîâ³äàº ä³â÷èíà. —  Äóæå 
áàãàòî òóðèñò³â. Ìàéæå êîæíîãî 
äíÿ ïðîõîäÿòü ð³çí³ ôåñòèâàë³: 
äëÿ ìîëîä³. Ó ì³ñò³ º âåëèêèé 
ïîðò, äå çíàõîäèòüñÿ  áàãàòî ãàð-
íèõ ÿõò. 

Íàñè÷åíèé äåíü âîëîíòåðà â 
³íø³é êðà¿í³ äëÿ Ìàðèíè Îë³í³-
øåâñüêî¿ ïðîõîäèâ çà îðãàí³çà-
ö³ºþ ì³æêóëüòóðíèõ  âå÷îð³â, çó-
ñòð³÷³ ³ç ìåðîì ì³ñòà, ïðåçåíòàö³¿ 
”Erasmus+” ó ì³ñöåâèõ øêîëàõ. À 
ó â³ëüíèé ÷àñ ó÷àñíèêè ïðîãðàìè 

ВОЛОНТЕРОМ ДО ТУРЕЧЧИНИ 
Інтегруємося  Вінничанка Марина 
Олінішевська одна з трьох українок, 
яка скористалася можливістю поїхати 
до Туреччини майже на два місяці. Освітня 
програма від «Ерасмус+» взяла усі витрати 
на себе. А дівчина — відповідальність 
за підготовку у проведенні міжнародного 
танцювального фестивалю

ïðîãóëþâàëèñÿ Áîäðóìîì ³ éîãî 
îêîëèöÿìè, òàíöþâàëè íà çà-
ïàëüíèõ ñàëüñà-âå÷³ðêàõ, ïëàâàëè 
ó ìîð³, ïîáóâàëè íà òðàäèö³éíîìó 
òóðåöüêîìó âåñ³ëë³,  çàéìàëèñü 
ï³øèì òóðèçìîì, à òàêîæ â³ä-
â³äàëè îñòð³â Êîñ ó Ãðåö³¿.

Äî ðå÷³, äî îñòðîâà Êîñ ç Áî-
äðóìà õîäèòü ïàðîì, êâèòîê íà 
ÿêèé â îáèäâà áîêè êîøòóº 21 
ºâðî. Çà ÷àñîì ïî¿çäêà çàéìàº 
ãîäèíó. ßê êàæå ä³â÷èíà, òàì 
ìîæíà çàëèøèòèñÿ íà ê³ëüêà 
äí³â, àëå êâèòîê ç â³ëüíîþ äàòîþ 
ïîâåðíåííÿ êîøòóº äîðîæ÷å (36 
ºâðî). Ç ÷åðâíÿ, êð³ì Êîñà, ìîæ-
íà â³äïðàâèòèñÿ íà ³íø³ ãðåöüê³ 
îñòðîâè. Íàïðèêëàä, îñòð³â Ðîäîñ 
àáî Ñàìîñ.

Ó Áîäðóì³ º äå ïîâåñåëèòèñÿ. 
Óçÿòè õî÷à á äèñêîòåêó «Ãàë³êàð-
íàñ»: âåëè÷åçíèé í³÷íèé êëóá, 
ñòèë³çîâàíèé ï³ä àíòè÷íèé àì-
ô³òåàòð. Ðîçðàõîâàíèé íà 5 òèñÿ÷ 
ëþäåé. 

 — Áàãàòî ð³çíîìàí³òíèõ ðîçâàã 
äëÿ ìîëîä³ òà êëóá³â. Öå íå â³-
ííèöüê³ êëóáè. Òóò íà äèñêîòåêàõ 
òàíöþþòü ïðîôåñ³éí³ òàíöþðèñ-
òè, — êàæå Ìàðèíà.

×óäîâ³ ã³ðñüê³ êðàºâèäè Áî-
äðóìó â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä á³ëüø 
ìîðñüêèõ ïåéçàæ³â Àíòàë³¿. Â³-
ííè÷àíêà ¿çäèëà òóäè íå ò³ëüêè 
ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ ó ïðîãðàì³, à é ðà-
í³øå, â 2011 ðîö³ ðàçîì  ³ç ñ³ì’ºþ. 

— Öå çîâñ³ì ð³çí³ âðàæåííÿ, 
êîëè òè â ö³é êðà¿í³ âîëîíòåð, ³ 
êîëè òóðèñò. Ó ïåð³îä ï³äãîòîâêè 
ôåñòèâàëþ ìè áàãàòî ñï³ëêóâàëè-
ñÿ ç ì³ñöåâèìè, â³äâ³äóâàëè ð³çí³ 
àðõ³òåêòóðí³ ïàì’ÿòêè, òîáòî çà 
1,5 ì³ñÿö³ ìîæíà áóëî â³ä÷óòè, 
÷èì æèâå ì³ñòî ³ ïîçáóòèñÿ ñòå-

Програма «Еразмус+» — це про-
грама Європейської комісії. Вона 
спрямована на освіту, професійне 
навчання, молодь і спорт. Про-
грама має на меті подолання 

ключових соціально-економіч-
них проблем, з якими стикаєть-
ся Європа: європейська політика 
зростання, робочі місця, справед-
ливість і соціальна інтеграція.

Програма для молоді 

Марина Олінішевська у Туреччині. 
Поїхала допомагати в підготовці до Вісімнадцятого 
міжнародного танцювального фестивалю в Бодрумі

400663 398169

ðåîòèï³â ïðî êðà¿íó.Òóðèñòîì 
òè äóìàºø ò³ëüêè ïðî òå, ÿê áè  
âñòèãíóòè â³äïî÷èòè, íàêóïàòèñÿ, 
áî ÷àñó îáìàëü. 

Ì³ñòî é ñïðàâä³ ö³êàâå ³ ñâîº-
ð³äíå. Ïðèâåðíóëè óâàãó ä³â÷èíè 
áóä³âë³ âèêëþ÷íî â á³ëî-ñèí³õ 
êîëüîðàõ, ÿê³ äîñèòü îðãàí³÷íî  
âèãëÿäàëè íà ôîí³ ïðèðîäè. ßê 
ïîÿñíþº Ìàðèíà, â³êíà ³ äâåð³ 
ôàðáóþòü â ñèí³é êîë³ð ÷åðåç òå, 
ùî ó ñïåêó çì³¿ ³ ñêîðï³îíè ïî-
âçëè â äîì³âêè ëþäåé.

— Ùîá ñêîðï³îíè íå çàëàçèëè 
â áóäèíêè, ëþäè ñòàëè ôàðáóâàòè 
äâåð³ è â³êíà ñàìå â ñèí³é, — 
ðîçïîâ³äàº Ìàðèíà. — À ñèí³é 
êîë³ð äëÿ íèõ — öå êîë³ð âîãíþ. 
Ìèíóëî áàãàòî ðîê³â, ³ ÷àñè ñêîð-

ï³îí³â çàê³í÷èëèñÿ, àëå òðàäèö³ÿ 
³ äîñ³ ³ñíóº. 

Ïðîãðàìà ïðîô³íàíñóâàëà ä³-
â÷èí³ óñ³ âèòðàòè: ïåðåë³ò (215 
ºâðî), ïðîæèâàííÿ â ãîòåë³, òðè-
ðàçîâå õàð÷óâàííÿ, êèøåíüêîâ³ 
âèòðàòè (144 ºâðî íà âåñü ïåð³îä: 
ïðî¿çä ïî ì³ñòó  ³ äð³áí³ ïîêóïêè). 
Òàêîæ çà ïðîãðàìîþ îïëà÷óþòü 
â³çó, àëå óêðà¿íö³ ìîæóòü äî 90 
äí³â ïåðåáóâàòè â Òóðå÷÷èí³ áåç 
íå¿. Âîëîíòåðàì íàäàþòü ªâðî-
ïåéñüêó ñòðàõîâêó, ÿêà ïîêðèâàº 
óñ³ âèòðàòè íà åêñòðåíå ë³êóâàí-
íÿ, â òîìó ÷èñë³  ñòîìàòîëîã³þ äî 
1000 ºâðî ³ îïòèêó äî 300 ºâðî. 
Ïëàòèòè äîâîäèëîñÿ ò³ëüêè çà 
åêñêóðñ³éí³ òóðè ³ øîï³íã. Àëå 
öå çà îñîáèñòèì áàæàííÿì.

Â³êíà ³ äâåð³ â ì³ñò³ 
Áîäðóì ôàðáóþòü 
â ñèí³é êîë³ð ÷åðåç 
òå, ùî ó ñïåêó çì³¿ ³ 
ñêîðï³îíè ïîâçëè â 
äîì³âêè ëþäåé
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КІНО

Трансформери: Останній лицар
Фентезі
22.06–29.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Мумія
Фантастичний трилер, 21.06, поч. о 10.00, 11.50, 
14.50, 21.55. Вартість квитків — 60 грн
22.06–29.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Диво-жінка
Фантастичні пригоди, 21.06, поч. о 15.40
Вартість квитків — 65 грн
22.06–29.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Розваги дорослих дівчат
Комедія, 21.06, поч. о 19.55, 21.55
Вартість квитків — 75 грн
22.06–29.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Тачки 3
Анімація, 21.06, поч. о 10.00, 12.20, 17.10, 19.40
Вартість квитків — від 60 грн
22.06–29.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Життя Кабачка
Анімація, 23.06–29.06, поч. о 16.00
Вартість квитків — 20 грн

Обладунки Бога-4
Пригоди, 23.06–29.06, поч. о 14.00, 18.00
Вартість квитків — 20 грн

Візьми мене штурмом
Комедія, 23.06–29.06, поч. о 20.00
Вартість квитків — 20 грн

Кілер мимоволі
Кримінальна комедія, 21.06–22.06, поч. о 14.00, 
16.00, 18.00. Вартість квитків — 20 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Чудо-жінка
Фантастика, 21.06, поч. о 10.00, 12.20, 18.00, 
20.50. Вартість квитків — від 50 грн
22.06–29.06, довідка — за тел. (096)0035050

Рятувальники Малібу
Комедія, 21.06, поч. о 10.00, 12.20, 15.40
Вартість квитків — від 50 грн
22.06–29.06, довідка — за тел. (096)0035050

Його собаче діло
Бойовик, 21.06, поч. о 10.00, 14.40, 16.50
Вартість квитків — від 50 грн
22.06–29.06, довідка — за тел. (096)0035050

Час скажених псів
Трилер, 21.06, поч. о 10.00, 12.00
Вартість квитків — від 50 грн
22.06–29.06, довідка — за тел. (096)0035050

Орбіта 9
Трилер, 21.06, поч. о 14.00, 16.10, 18.20, 20.30, 
22.40. Вартість квитків — від 50 грн
22.06–29.06, довідка — за тел. (096)0035050

КІНОТЕАТР 

 РОДИНА

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

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

Женихи
Третього липня на вінни-
чан та гостей міста чекає 
незабутнє театральне 
свято — інтригуюча 
комедія «Женихи», 
за п’єсою Миколи Гоголя 
«Одруження».
Головні ролі у ній грати-

муть відомі українські актори Руслана Писанка та 
Володимир Горянський. А також Наталя Сізова, Іван 
Момот, Ігор Яковенко, Сергій Поздняков, Володи-
мир Гончаров і Максим Дашевський. Постановка 
Володимира Стєклова та Незалежного театру.
«Одруження» — одна з найвеселіших п’єс Миколи 
Гоголя. Звичайний сюжет про те, як четверо по-
шарпаних життям наречених сватаються до ку-
пецької доньки Агафії Тихонівни, Гоголь перетворив 
на фантасмагоричну панораму тих часів. Головна 
героїня п'єси — купецька донька Агафія Тихонівна, 
якій сваха Текля Іванівна (її грає Руслана Писанка) 
підшукує нареченого… І ось, не без допомоги 
свахи, до нареченої сватаються надвірний радник 
Подколєсін, екзекутор Яїчниця, відставний піхотний 
офіцер Анучкін і бувалий моряк Жевакін…
Артисти обіцяють представити глядачеві класичну 
історію М. В. Гоголя в новому баченні.
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
Ведмежатко Рім-Тім-Ті
Пригодницька казка
24.06, поч. об 11.00 та 13.00
Вартість квитків — від 25 грн

Котик та півник
Українська казка
25.06, поч. об 11.00 та 13.00
Вартість квитків — від 25 грн

ВИСТАВКИ

Виставка «Привіт із Гани»
До 4 липня у галереї сучасного мистецтва «Арт-
Шик» проходить виставка живопису Джеймса 
Саймена «Привіт із Гани!». Джеймс Сайма 
народився 15 листопада 1993 в Гані, в сім'ї, де 
батько лікар, а мама — трейдер. У Джеймса є 
старші брат і сестра, вся його рідня проживає 
в Гані. Він переїхав в Україну в 2013 році 
спочатку в Донецьк, а потім — до Вінниці. 
Джеймс Сайма — студент 3 курсу Вінницького 
національного медичного університету 
ім. М. І. Пирогова.
Для нього мистецтво — це ліки, ліки які дарують 
людям щастя і мир у всьому світі. Джеймс радий, 
що приїхав в Україну, так як українці, на його 
думку, дуже доброзичливі і милі. Його мрія — 
побачити, як мистецтво створює симбіоз щастя і 
миру в Україні. Свої роботи ганійський художник 
малює акрилом та аквареллю, але найбільше 
йому подобається дізнаватися те, як люди 
розуміють ці роботи та які сенси у них бачать. 
Графік роботи виставки: будні з 10.00–20.00; 
субота з 11.00–19.00; неділя з 11.00–18.00. 
Вхід вільний.

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

Концерт композитора
25 червня у Вінницькій об-
ласній філармонії відбудеть-
ся концерт канадського 
композитора українського 
походження — Любомира 
Мельника. Він відомий 
як найшвидший піаніст 

на планеті і він вперше виступить у Вінниці. Ще на по-
чатку 80-х піаніст Любомир Мельник розробив власну 
нотацію і техніку гри надшвидких арпеджіо (звану 
«безперервною музикою»), написавши безліч творів з її 
використанням. Оскільки мало хто може виконати його 
твори, Любомир виступає сам, демонструючи неймо-
вірне і щоразу вражаюче володіння інструментом. Мае-
стро здатний грати 19,5 нот в секунду кожною рукою, 
чим він користується аж ніяк не для демонстрації своєї 
техніки. Його музика виводить звучання інструменту 
на абсолютно новий рівень. Мелодизм творів не в зміні 
нот, а в накладенні і взаємодії обертонів, які виникають 
з цілих лавин і шквалів нотних потоків. Це буде унікаль-
ний концерт! Не пропустіть! Початок о 19.00, вартість 
квитків 100–125 грн.

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 квит-
ків — за телефоном (097)2679720.

Авторський 
вечір Станіслава 
Городинського
Обласна філармонія 
запрошує на закриття 
80-го концертного се-
зону! 21 червня автор-
ський вечір заслужено-

го артиста України Станіслава Городинського 
у супроводі Академічного камерного оркестру 
«Арката». Цей концерт перенесено з 14 червня. 
Придбані раніше квитки та абонементи залиша-
ються дійсними. Тож чекаємо на вас 21 червня 
о 18.30 в залі філармонії. 
Довідки за телефонами: 66–13–50, 66–06–91, 
(093)0277570.

Рок-гурт «Larus» 
запрошує 
на концерт
24 червня віницький 
рок-гурт Larus 
запрошує до арт-
пабу «Beer&Blues» 
на вечір трибют-хітів 

легендарного російського гурту 80-х «Кіно». 
(Радянський рок-гурт, заснований у 1981 році 
Віктором Цоєм, один з найпопулярніших 
рок-гуртів 1980-х років.) Приходь до арт-пабу 
послухати найкращі композиції у виконанні 
вінницького кавер-гурту. Початок концерту 
о 21.00. Вхід 60 грн. Довідки за телефоном 
(067)4307540.

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ДІАНА ПОДОЛЯНЧУК, ТАНЦІВНИЦЯ
Чудеса трапляються тоді, коли ти 
найменше їх чекав, але завжди, в глибині 
душі, вірив.... Дякую Богу за все.

ПРЕС-СЛУЖБА 
WWFC

Ïåðøîãî ëèïíÿ ó â³-
ííèöüêîìó ÑÊ «Íîêàóò» 

íà ðèíã âèéäóòü íàéñèëü-
í³ø³ ïðåäñòàâíèêè çì³øàíèõ 

ºäèíîáîðñòâ ç ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè 
òà Ìîëäîâè. 

Öå áóäå ïåðøèé ó íàøîìó ì³ñò³ ïðî-
ôåñ³éíèé òóðí³ð «Road to WWFC». Éîãî 
îðãàí³çîâóþòü â ðàìêàõ Ì³æíàðîäíî¿ á³é-
ö³âñüêî¿ ë³ãè WWFC, êóäè âõîäÿòü íàéñèëü-
í³ø³ ñïîðòñìåíè ªâðîïè. Öÿ îðãàí³çàö³ÿ 
ðîç³ãðóº ÷åìï³îíñüê³ ïîÿñè çì³øàíèõ ºäè-
íîáîðñòâ, à äëÿ ¿¿ á³éö³â ñïîðò º ïðîôåñ³ºþ.

– Ó â³ííèöüêîìó òóðí³ð³ «Road to WWFC» 

áðàòèìóòü ó÷àñòü íàéñèëüí³ø³ á³éö³ Óêðà¿íè. 
Âîíè áîðîòèìóòüñÿ çà âõîäæåííÿ äî «øåð-
äîãó» (ì³æíàðîäíîãî ðåéòèíãó), – ðîçïîâ³â 
ïðåäñòàâíèê Ì³æíàðîäíî¿ ë³ãè WWFC ó 
Â³ííèöüê³é îáëàñò³ Âàäèì Êóä³ÿðîâ. 

Ó ðàìêàõ òóðí³ðó çàïëàíîâàíî 15 ïîº-
äèíê³â. Ó á³ëüøîñò³ ç íèõ â³çüìóòü ó÷àñòü 
â³ííè÷àíè, ìàéñòðè ñïîðòó ì³æíàðîäíî-

ãî êëàñó ³ Óêðà¿íè ç ð³çíèõ âèä³â ñïîðòó: 
áîéîâîãî ñàìáî, ãîäçþðþ êàðàòå-äî, ôð³-
ôàéòó, ÌÌÀ òîùî. 

Ïî÷àòîê áî¿â – î 20.00, âîíè òðèâà-
òèìóòü áëèçüêî òðüîõ ãîäèí. Àëå ïåðåä 
öèì, 30 ÷åðâíÿ, â ÒÐÖ «Ñêàé-ïàðê» ç 
18-¿ ãîäèíè ïðîõîäèòèìå óðî÷èñòà öå-
ðåìîí³ÿ çâàæóâàííÿ ó÷àñíèê³â.

У Вінниці вперше проведуть професійний турнір зі змішаних єдиноборств 
БЛОГ

í

387094
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ОВЕН 
Несподівано і негадано ви 
можете опинитися в любов-
ному трикутнику, причому 
навіть не в ролі третього 
персонажа. Зберігайте спо-
кій і дружелюбність. 

ТЕЛЕЦЬ 
Будьте щирі, що дозволить 
коханій людині, нарешті, 
зрозуміти вас. Створюється 
ситуація, коли гостро необ-
хідно обговорити питання 
спільного життя. 

БЛИЗНЮКИ 
Цього тижня всі любовні 
події, які стануться з вами, 
добре б зберегти в таємниці. 
У суботу в особистих стосун-
ках буде панувати гармонія 
і спокій.

РАК 
Постарайтеся знайти душевну 
рівновагу, не дозволяйте 
загостритися внутрішньому 
конфлікту між розумом і по-
чуттями, у вас буде можли-
вість знайти золоту середину. 

ЛЕВ 
Постарайтеся зберігати рів-
ність у стосунках, не прагніть 
тиснути на кохану людину 
і доводити, що ви голо-
вніший. Це може викликати 
непотрібні ускладнення.

ДІВА 
Постарайтеся зберігати 
душевну рівновагу, хоча по-
бачення з коханою людиною 
в понеділок і четвер можуть 
принести розчарування. 
Субота — хороший день для 
зустрічей.

ТЕРЕЗИ 
Зберіться, розправте плечі і 
викиньте з голови всякі дур-
ниці. Не ревнуйте! Не вар-
то давати волю фантазії 
в роздумах про те, як до вас 
ставиться ваш партнер. 

СКОРПІОН 
Побільше спілкуйтеся зі сво-
їм обранцем, намагайтеся 
вибудувати свої плани таким 
чином, щоб вони враховува-
ли бажання коханої людини. 

СТРІЛЕЦЬ 
Сприятливий час для роз-
мови по душах з коханою 
людиною. Однак будувати 
повітряні замки небажано. 
У п'ятницю вас може підсте-
регти розчарування. 

КОЗЕРІГ 
Вам доведеться вибирати 
між душевним комфортом 
і принципами. Вибирайте 
найперше, принципи цілком 
можуть і підлаштуватися під 
ваші потреби.

ВОДОЛІЙ 
Протягом усього тижня мож-
ливі емоційні перепади і віра-
жі. Постарайтеся не ображати 
кохану людину надміру.

РИБИ 
На початку тижня вам може 
доведеться сумувати від ви-
мушеної самотності, але це 
не надовго. Ви змінилися і це 
приємно здивувало кохану 
людину. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 21-27 ЧЕРВНЯ

399531

ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Отношение к сексу и пор-
но в нашей стране во мно-
гом продиктовано тем, как 
к нему относились наши ро-
дители. А у тех отношение 
пришло по наследству от их 

родителей. А у тех оно взялось от «страны, 
в которой секса не было». Довольно за-

бавно, что с одной стороны люди говорили 
«Фу-фу, неприличные фильмы», а с дру-
гой стороны, эти же люди могли до дыр 
пересматривать кассету с «Эммануэль» 
и «немецким импортным кино». Поэтому 
говорить о том, что в нашей стране прошла 
сексуальная революция, вряд ли можно. 
При этом всём, если человек или пара хо-
тят больше узнать про «взрослую жизнь», 
то порно — это хороший инструмент. Есть 

несколько простых рекомендаций при со-
вместном (вы и партнёр) просмотре порно-
фильмов. Смотрите только то, что нравится 
вам обоим. Не стоит себя насиловать. Для 
этого стоит посмотреть, что вообще есть 
«на сайте». Во время просмотра паре обыч-
но становится гораздо проще поговорить 
о том, что хотелось бы воплотить в жизнь, 
чего не хотелось бы и какие планы стоит 
реализовать в ближайшее время.

Комментарий эксперта

Ïðåæäå âñåãî, äàâàéòå ðàçáåðåì-
ñÿ, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîðíî 
è ÷åì îíî îòëè÷àåòñÿ îò ýðîòèêè. 
Âèêèïåäèÿ ïèøåò: «Ïîðíîãðàôèÿ — 
îòîáðàæåíèå ñåêñóàëüíîãî ïîâåäå-
íèÿ â ëèòåðàòóðå, èçîáðàæåíèÿõ, 
ñêóëüïòóðàõ, ôèëüìàõ è äð. ñ öåëüþ 
âûçâàòü ñåêñóàëüíîå âîçáóæäåíèå». 
Êëþ÷åâûõ ñëîâ òóò íåñêîëüêî. 
Âî-ïåðâûõ, â ôèëüìàõ ïðèñóòñòâóþò 
ñöåíû îòêðîâåííîãî ñåêñóàëüíîãî 
ïîâåäåíèÿ, íî íóæíû îíè íå ïðî-
ñòî ýñòåòè÷åñêè, à ñ öåëüþ âûçâàòü 
îïðåäåë¸ííîå ñîñòîÿíèå. Ïðîñòî 
ýðîòèêà òàêèõ öåëåé ïåðåä ñîáîé 
íå ñòàâèò. Ñàìó èñòîðèþ ïîðíî 
îòñëåäèòü íå òàê ïðîñòî. Èçâåñòíî 
òîëüêî òî, ÷òî, íà÷èíàÿ ñ XIX âåêà, 
ïîðíîãðàôèÿ ïîëó÷èëà íîâûé âè-
òîê, êîãäà èçîáðåëè ôîòîàïïàðàò, 
à ñ XX âåêà ïîðíîãðàôèÿ ïîëó÷è-
ëà íîâóþ æèçíü. Âîïðîñ îòäåëåíèÿ 
ïîðíî îò ýðîòèêè ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó 
ñòîèò ïî ñåé äåíü, ïîòîìó ÷òî êàêîé-
òî ÷¸òêîé è ÿâíîé ãðàíè ïðàêòè÷å-
ñêè íåò. Ïîðíî òîæå ìîæåò âûçû-
âàòü ýñòåòè÷åñêèå ÷óâñòâà, à ýðîòèêà 
âûçûâàòü ñåêñóàëüíîå âîçáóæäåíèå.

НА ВКУС И ЦВЕТ... Áåçóñëîâíî, 
æàíðû ïîðíî è åãî íàïîëíåíèå 
íåñêîëüêî îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà. 
Ïðè ýòîì ÷òî-òî ìîæåò íðàâèòüñÿ, 
à ÷òî-òî íåò. Èìåííî ïîýòîìó ïîð-
íî, êàê è äðóãèå ôèëüìû, äåëÿòñÿ 
íà æàíðû. Òîëüêî åñëè â êëàññè-
÷åñêîì êèíî îñíîâíûõ æàíðîâ íà-
ñ÷èòûâàåòñÿ íå áîëåå äåñÿòè (êîìå-
äèÿ, òðèëëåð, äåòåêòèâ, ôàíòàñòèêà), 
òî â ïîðíî òàêèõ æàíðîâ íàñ÷èòû-
âàåòñÿ îêîëî ñòà (!). Îáû÷íî ýòè 
æàíðû êàñàþòñÿ òîãî, ÷òî èìåííî 
ïîêàçûâàåòñÿ â ôèëüìå. Ïîýòîìó 
÷àñòî áûâàåò òàêîå, êîãäà ÷åëîâåê, 

ïîïàâ â èíòåðíåòå íà êàòåãîðèþ 
«hard porn» — æ¸ñòêîå ïîðíî, äå-
ëàåò âûâîä, ÷òî ýòî âñ¸ íå äëÿ íåãî. 
Íà ìíîãèõ ñàéòàõ åñòü îòäåëüíàÿ 
êàòåãîðèÿ «ïîðíî äëÿ äåâóøåê». Êàê 
ïðàâèëî, îíî îòëè÷àåòñÿ îñîáûìè 
ýðîòè÷åñêèìè ñöåíàìè è ãîðàçäî 
áîëüøå ïîõîæå íà ýðîòèêó.

СЕКС И ЗАКОН. Âî âñ¸ì ìèðå ê ïîð-
íî îòíîñÿòñÿ ïî-ðàçíîìó. Â íåêî-
òîðûõ ñòðàíàõ (Èçðàèëü, Èðàí, 
Ðîññèÿ) îíî çàïðåùåíî, â íåêî-
òîðûõ (ÑØÀ, Êàíàäà è áîëüøèí-
ñòâî ñòðàí Åâðîïû) ðàçðåøåíî, 
à â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ îòíîøå-
íèå íåîäíîçíà÷íîå. Íàïðèìåð, 
â Óêðàèíå èìïîðò ïîðíîãðàôèè 
è å¸ ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëíîñòüþ 
çàïðåùåíû, íî ïðè ýòîì ðàçðåøåíî 
èçãîòîâëåíèå, ïðèîáðåòåíèå è õðà-
íåíèå å¸ â ëè÷íûõ öåëÿõ. Íè äëÿ 
êîãî íå ñåêðåò, ÷òî ìíîãî íàøèõ 
äåâóøåê äëÿ ñú¸ìîê ïîðíî åäóò 
â Âåíãðèþ, ×åõèþ, ãäå ïðîèçâîä-
ñòâî «ôèëüìîâ äëÿ âçðîñëûõ» àá-
ñîëþòíî ëåãàëüíî. Õèòðûå æèòåëè 
ßïîíèè ïîñòóïèëè î÷åíü èíòåðåñ-
íûì îáðàçîì: â ßïîíèè ïîðíîãðà-
ôè÷åñêèì ôèëüìîì ÿâëÿåòñÿ ôèëüì 
ñåêñóàëüíîãî õàðàêòåðà, â êîòîðîì 
åñòü ñåêñ è åñòü ïîëîâûå îðãàíû. 
Ïîýòîìó ðåæèññ¸ðû ïîñòóïèëè òàê: 
îíè ñíèìàþò îáû÷íûå ïîðíîôèëü-
ìû, à âñå ïîëîâûå îðãàíû íà ýêðàíå 
«ðàçìûâàþò êâàäðàòèêàìè», êàê 
â êðèìèíàëüíûõ õðîíèêàõ ëèöà. 
Òàêîå ïîðíî â ßïîíèè àáñîëþò-
íî ëåãàëüíî. Åñòåñòâåííî, æàíðû 
ïîðíî áûâàþò ðàçíûå, è íåêîòîðûå 
èç íèõ çàïðåùåíû íà òåððèòîðèè 
âñåõ öèâèëèçîâàííûõ ñòðàí: äåòñêîå 
ïîðíî, èíöåñò, ñåêñ ñ æèâîòíûìè 
è ïðî÷èå îòêëîíåíèÿ.

ПОРНО: СМОТРЕТЬ 
ИЛИ НЕ СМОТРЕТЬ
«Такое» кино  Сложно сказать сразу: 
порно — это хорошо, или плохо. В любом 
случае, в нашей стране отношение к этому 
вопросу точно неоднозначное. Кто-то 
считает, что это отвратительное и грязное 
кино, кто-то считает его произведением 
искусства, а кто-то видит в нём хороший 
самоучитель. Что же есть порно на самом 
деле? Сегодня разберёмся

МИНУСЫ ПОРНО
Искажение реальности
Порно создает неправильные 
представления о сексе, особенно у 
кого еще не было отношений. Секс 
в порно показан как механический 
акт. Реальный же секс является 
эмоциональным процессом и 
физическим проявлением любви. 
 
Стеснение
Порноактеры выглядят намного 
привлекательней людей, с которыми 
мы сталкиваемся каждый день. 
Сравнивая себя с ними можно 
начать комплексовать по поводу 
своей внешности. 
 
Влияние на детей
Порнография оказывает губительное 
влияние на ребенка. Если ребенок 
направляет свое внимание не на 
общение с противоположным 
полом, а на порнографию, то он 
может нанести страшный вред 
самому себе. 
 
Ревность
Если у вас есть любимый человек, 
он не обрадуется, что вы регулярно 
занимаетесь мастурбацией, глядя 
порно. Может начать ревновать и 
обидеться за то, что вы уделяете 
больше времени не ему.

ПЛЮСЫ ПОРНО
Полезное пособие
Если вам нужно пособие по сексу, то 
ищите именно пособие. Любопытно, 
что и сами порноактеры снимаются 
в образовательных фильмах, где 
учат заниматься сексом совершенно 
не так, как мы привыкли видеть в 
порно.
 
Стимуляция
Совместный просмотр порно 
помогает разжечь страсть и 
привнести в отношения новые 
ощущения. 
Тут, конечно, каждому свое, может и 
пригодится.
 
Запретные фантазии
С помощью порно можно испытать 
то, чего нельзя испытать в реальной 
жизни. 
Есть ли прелесть в уходе от 
реального мира, в котором мы 
живем, в мир порнографических 
грез, решать вам.
 
Голод
Если у вас нет любимой девушки 
или просто не хватает секса, 
то порнография спасет вас от 
перевозбуждения и похода налево. 
Как знать?

ИНТЕРНЕТ СТАТИСТИКА УТВЕРЖДАЕТ, 
ЧТО КАЖДУЮ СЕКУНДУ:

3075,64
долара
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Не форсируйте события 
и не пытайтесь делать де-
сять дел одновременно.

ТЕЛЕЦ 
Подумайте о будущем, 
сейчас самое время завести 
семью. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Незначительные трудности 
прибавят вам внутренней 
уверенности в себе.

РАК 
Наступает благоприятный 
период во многих областях 
вашей жизни. 

ЛЕВ 
Вторник и суббота — хо-
рошие дни для общения 
с родственниками. 

ДЕВА 
В начале недели поста-
райтесь быть пунктуальны 
и не опаздывайте на работу. 

ВЕСЫ 
В понедельник занимайтесь 
делами, которые уже начаты 
и требуют продолжения. 

СКОРПИОН 
Работы будет много, 
но она будет интересная 
и высокооплачиваемая.

СТРЕЛЕЦ 
На этой неделе особый 
вес приобретут деловые 
контакты, связи и поездки. 

КОЗЕРОГ 
У вас появится шанс навер-
стать упущенные возмож-
ности на работе. 

ВОДОЛЕЙ 
Вам желательно последить 
за своими высказываниями, 
вы можете стать не в меру 
болтливы.

РЫБЫ 
Пора заняться обновлени-
ем имиджа, приведением 
себя в порядок. Внешность 
сейчас не менее важна, чем 
ваши деловые качества.

392007

399795

398748

399589

398827

399840

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.
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ОВЕН 
Не форсируйте со
и не пытайтесь дел
сять дел одноврем

ТЕЛЕЦ 
Подумайте о буду
сейчас самое врем
семью. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Незначительные т
прибавят вам внут
уверенности в себ

РАК 
Наступает благопр
период во многих 
вашей жизни. 

ЛЕВ 
Вторник и суббота
рошие дни для об
с родственниками

ДЕВА 
В начале недели по
райтесь быть пункт
и не опаздывайте н

ВЕСЫ 
В понедельник зан
делами, которые уж
и требуют продолж

СКОРПИОН 
Работы будет мно
но она будет интер
и высокооплачива

СТРЕЛЕЦ 
На этой неделе осо
вес приобретут де
контакты, связи и 

КОЗЕРОГ 
У вас появится ша
стать упущенные в
ности на работе. 

ВОДОЛЕЙ 
Вам желательно по
за своими высказы
вы можете стать не
болтливы.

РЫБЫ 
Пора заняться обн
ем имиджа, приве
себя в порядок. Вн
сейчас не менее ва
ваши деловые кач
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КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ 
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє  фото та  коротку 
розповідь  про себе на e-mail: 
miss@riamedia.com.ua.
р д рд р

Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2017 
і безкоштовну професійну фотосесію 
від фотостудії «INDIGO» отримають 
найвродливіші учасниці.

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

Анастасія, 
17 років
Навчаюсь у ВКЕП 
ТНЕУ на фінансиста. 
З дитинства 
займаюся спортом. 
Цілеспрямована, 
відповідальна, 
стресостійка, 
комунікабельна 
дівчина.

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
Просто зчитайте 
QR-код камерою 
Вашої мобілки та 
дивіться фото! 

(Має бути встанов-
лена програма QR 
Reader з Андроїд-

маркета 
або аналогічна)


