
 Багаж вінничанки Людмили Паламарчук, 
яка добиралася з Франції додому, 
поцупили на київському вокзалі  

 Виявилося, що обікрали жінку добре знані 
правоохоронцями вантажники

 Як можна вберегти багаж під час подорожі 
за кордон і додому. Та скільки коштує 
страхування подорожуючого від різних 
неприємностей. Поради від експертів

У ЛЕБЕДІВ –
ПОПОВНЕННЯ

ЧИ МОЖУТЬ ЗАБРАТИ КВАРТИРУ ЗА БОРГИ?
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НА ДОРОЗІ БІЛЯ 
УНІВЕРМАГУ ХАОС
 На площі Гагаріна змінили 
пріоритети руху. Зранку 
дорожники повісили нові знаки… 
а в обідню пору водії вже ледь 
уникали аварій

«ПИРІЖКОВИЙ» ЗАЇЗД
 Вінницькі велосипедисти 
у суботу вирушили 
у 200-кілометровий 
«Пиріжковий» заїзд. За 
13,5 години подолали більше 
двох сотень кілометрів

с. 9 с. 6с. 12

«ВОКЗАЛЬНА МАФІЯ» 
ВКРАЛА БАГАЖ
ЯК УБЕРЕГТИСЯ 

чук, 

знані 

орожі 
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Людмила 
Паламарчук (40): 
«Я була шокована, 
коли побачила, що 

у поліцейському 
відділенні на 

головному вокзалі 
країни немає екранів 
камер спостереження 

і користуються 
телефоном 

з кучерявим 
дротом»

с.10-11
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ÍÎÂÈÍÈ

Холодильник 
перемагає 
телевізор

Ïîâåðíóëàñü â³ä ìàìè ç 
ñåëà. Óñ³ ãîâîðÿòü, ùî ïðè 
ÿíåêó ³ äîëàð áóâ ïî 8, ³ 
â³éíè íå áóëî, ³ ïðîäóêòè 
êîøòóâàëè íàáàãàòî äåøåâ-
øå. Í³õòî óæå îñîáëèâî 
íå ïîð³âíþº ç ðàäÿíñüêèìè 
÷àñàìè, ïîð³âíþþòü äî â³éíè 
³ òåïåð. Â³ðí³øå íå òàê: ïðè 
ÿíåêó ³ çàðàç. Ç ñåëà ï³äâîçèâ 
òîâàðèø ÷îëîâ³êà, óñþ äî-
ðîãó ñëóõàëà, ùî çàâæäè 
ìàâ ó çàíà÷ö³ ÿêèõîñü ñòî 
äîëÿð³â, à çàðàç íå ìàº, áî 
íà ïðîäóêòè, êîìóíàëüí³ òà 
îäÿã âèòðà÷àþòü óñ³ ãðîø³. 
Àëå â îñíîâíîìó, íà ïðî-
äóêòè, òîìó á³ëüøå çà «íîâèõ 
ãîëîñóâàòè íå áóäå». Êàæå, 
ãðîø³ ÿêùî çàïðîïîíóþòü, 
â³çüìó, à ïðîãîëîñóþ òàê, ÿê 
äóìàþ. À ââå÷åð³ íà âóëèö³ 
íà ëàâî÷ö³ çóñòð³ëà ñóñ³äà 
ïåíñ³îíåðà, êàæå, âîíè ç äðó-
æèíîþ äàâíî íå ïðàöþþòü, 
òàê éîãî ì³í³ìàëüíî¿ ïåíñ³¿ 
íà òðè äí³ ñõîäèòè â ìàãàçèí, 
äîáðå, ùî ðîçïîðïàëè ãîðîä 
á³ëÿ Òÿæèë³âñüêîãî ñòàâêà, 
òî ³ º òàêà-ñÿêà ãîðîäèíà. 
Ïðî ö³íè ãîâîðÿòü ñêð³çü, 
ëþäè îáóðþþòüñÿ ³ áîÿòüñÿ, 
ùî áóäå äàë³. Ñòðàõ ç’ÿâèâñÿ 
çà çàâòðàøí³é äåíü. Ñòðàõ — 
ùî ïîêëàñòè â õîëîäèëü-
íèê çàâòðà ³ ÷èì ãîäóâàòè 
ñ³ì’þ. ² îñü ÿ ïîäóìàëà: ùî á 
íå ãîâîðèëà íàì íàøà íîâà 
âëàäà, õîëîäèëüíèê çàâæäè 
ïåðåìàãàòèìå òåëåâ³çîð. ² ãî-
ëîñóâàòèìóòü ëþäè çà òîãî, 
õòî ïîîá³öÿº íàïîâíèòè õî-
ëîäèëüíèê, ïîâåðíóòè äîëàð 
ïî 8 ³ çàê³í÷èòè â³éíó, íàâ³òü 
ÿêùî öÿ îá³öÿíêà òàê ³ çà-
ëèøèòüñÿ íåâèêîíàíîþ… 
Ò³ëüêè ùî áóäå ç êðà¿íîþ 
ï³ñëÿ îòèõ ÷åðãîâèõ ãîëîñó-
âàíü, íàâ³òü íå óÿâëÿþ.

ДУМКА

АКТИВІСТКА

Таїса Таїса 
ГАЙДАГАЙДА

ТАМІЛА (76), ПЕНСІОНЕРКА:
— Мені здається, що у Вінни-
ці для молоді є все. Їм є де 
розважитися, куди піти. Хоча, 
можливо, це нам в їхні роки 
потрібно було небагато: по-
гуляти в парку, піти у кіно. 
А нинішнє покоління зовсім 
інше, у них інші бажання.

ОЛЕГ (50), ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ:
— Коли живемо тут і не виїж-
джаємо — здається все нор-
мально. Нещодавно приїхав 
з-за кордону і жахнувся: все 
перекопано, будинки обдер-
ті, дороги вбиті. Хіба буде тут 
молодь триматись? Треба, 
щоб місто було гарним.

СВІТЛАНА (55), ЕКОНОМІСТ:
— Я трохи далека від цього 
питання. Моя дочка живе 
в Києві, тому я не знаю, що 
тут треба зробити для мо-
лоді. Бачу, що є проблема з 
роботою. Але це стосується 
не тільки молодих людей. З 
цим треба щось робити.

ОЛЯ (19), ДИЗАЙНЕР:
— У Вінниці не вистачає до-
ступного житла для молоді. Є 
проблема з веденням бізне-
су, оренда приміщень дуже 
дорога. Можливо, варто 
подумати над пільгами для 
молодих людей, які хочуть 
власну справу.

АНТОН (20), ТЕХНОЛОГ:
— Потрібно більше звертати 
уваги на проблеми людей з 
інвалідністю. Робити зручні 
під'їзди до будинків, пандуси 
до усіх закладів. І не тільки 
щоб вони були в наявності, 
а щоб вони були дійсно зруч-
ні. Ми ж прагнемо до Європи.

АНАСТАСІЯ (19), СТУДЕНТКА:
— Хочеться більше спортив-
них закладів, де молоді люди 
могли б займатися спортом. 
Також більше проводити тан-
цювальних флешмобів. Це 
весело, видовищно і люди з 
різних студій танцю могли б 
показати себе.-

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Що треба зробити у Вінниці для молоді?

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (073) 0476879

Íà ï³êåò ï³ä ñò³íè ìåð³¿ ãî-
òóâàâñÿ ïðèéòè âåñü Ñàáàð³â. 
Ïî ðàéîíó áóëè ðîçêëåºí³ îãîëî-
øåííÿ òà ðàí³øå ìåøêàíö³ íåî-
äíîðàçîâî êàçàëè, ùî ïðèéäóòü 
âñ³ºþ ãðîìàäîþ (goo.gl/uNJd8c) 
ïðîòåñòóâàòè ï³ä ì³ñüêó ðàäó. 
Àëå íà ï³êåò³ áóëè ê³ëüêà äåñÿò-
ê³â ëþäåé.

Âîíè ñòîÿëè ïåðåä âõîäîì 
äî ìåð³¿, òðèìàþ÷è ïëàêàòè ç 
íàïèñàìè «Áàæàºòå ìîãèëó â ëàé-
í³?», «Í³ åêîëîã³÷í³é êàòàñòðîô³», 
«Êðåìàòîð³þ í³!». Âîíè çàêëèêà-
ëè íå áóäóâàòè íîâèé öâèíòàð 
ó Ñàáàðîâ³.

— Ó íàñ é òàê º î÷èñí³ ñïîðóäè, 
êàð’ºð, «Àâ³ñ», òóíåëü, ïî ÿêîìó 
ñò³êàþòü íå÷èñòîòè. Ìè íå õî÷å-
ìî ìàòè ùå ïîðÿä ³ êëàäîâèùå. 
ß âæå äîæèâàþ ñâîãî â³êó, àëå é 
íå äóìàëà, ùî öÿ âëàäà íàñò³ëüêè 
òóïà, ùî õî÷å çáóäóâàòè öâèíòàð 

ïîðÿä ç àâàð³éíèìè î÷èñíèìè 
ñïîðóäàìè, — ðîçïîâ³ëà ó÷àñíèöÿ 
ì³òèíãó, ùî ïðåäñòàâèëàñÿ Ãàëè-
íîþ Âàñèë³âíîþ.

Ïðîòåñòóâàëüíèêè êàæóòü, 
ùî íîâîãî öâèíòàðÿ âèñòà÷èòü 
íà ê³ëüêà ðîê³â. À øêîäà â³ä êëà-
äîâèùà áóäå íå ò³ëüêè Ñàáàðîâó, 
à âñüîìó ì³ñòó.

— Òðóïíà îòðóòà áóäå éòè 
â ð³÷êó ³ ïîñòðàæäàº íå ò³ëüêè 
Â³ííèöÿ, à é Øêóðèíö³, Ñåëèùå, 
Ãí³âàíü òà ³íø³ ñåëà. Ä³ëÿíêà ïî-
âèííà ìàòè ñõèë ó ïðîòèëåæíèé 
á³ê â³ä íàñåëåíîãî ïóíêòó òà â³ä-
êðèòèõ âîäîéì. À ðåàëüíî, ð³÷êà 
çíèçó â³ä ìàéáóòíüîãî öâèíòàðÿ, 
êóäè é áóäå âñå ñò³êàòè, — êàçàëà 
ïðåäñòàâíèöÿ ãðîìàäè Ñàáàðîâà 
Îëüãà Ìàçóðêåâè÷. — Êëàäîâèùå 
ïîâèííå áóòè â ïðèì³ñüê³é çîí³, 
à Ñàáàð³â — öå Ëåí³íñüêèé ðà-
éîí ³ öå º ì³ñòî. Íàøà ãðîìàäà 
áóäå ïèñàòè çâåðíåííÿ äî ñóäó, 
ÿêùî íàì ñóä íå äîïîìîæå ³ 
áóäå íà áîö³ âëàäè, à íå ãðîìàäè, 

òî çâåðíåìîñÿ äî ªâðîïåéñüêîãî 
ñóäó.

Ï³ä ÷àñ ïðîòåñòó ëþäè íåî-
äíîðàçîâî êëèêàëè âèéòè ìåðà 
ì³ñòà Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà. Çàì³ñòü 
íüîãî äî ìåøêàíö³â ñïóñòèâñÿ 
çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Ñåðã³é 
Òèìîùóê. Çà éîãî ñëîâàìè, åêñ-
ïåðòè çàïåâíèëè, ùî áóäiâíèöòâo 
öâèíòàðÿ íà âêàçàí³é òeðèòoði¿ 
ö³ëêîì çàêîííå.

— Êoæeí eêñïeðò, ùo íàäàº 
íàì âèñíoâoê, â³äïîâ³äàº ïå-
ðåä çàêîíîì. Àäæe çà íàäàííÿ 
çàâiäoìî íe ïðàâäèâo¿ iíôoðìàöi¿ 
âií íeñòèìe êðèìiíàëüíó 
âiäïoâiäàëüíiñòü, — ñêàçàâ Ñeðãié 
Òèìoùóê. — Ïðoeêò ïðoéøoâ 
ïoãoäæeííÿ òà äeðæàâíó 
eêñïeðòèçó, òoáòo º âñ³ çàêîíí³ 
äîçâîëè íà áóä³âíèöòâî êëàäî-
âèùà íà ö³é çeìeëüíié äiëÿíöi.

×èíîâíèê ïðîïîíóâàâ ñòâî-
ðèòè ³í³ö³àòèâíó ãðóïó òà ïðî-
éòè â ïðèì³ùåííÿ ìåð³¿. À ëþäè 
íà åìîö³ÿõ éîìó â³äïîâ³äàëè, ùî 

«ìåð áî¿òüñÿ ëþäåé òà â³äïðàâ-
ëÿº çàñòóïíèê³â». ² ùå âèìàãàëè 
íåãàéíî «ñêàñóâàòè ð³øåííÿ ïðî 
áóä³âíèöòâî öâèíòàðÿ».

Óñå æ íàä³ñëàëè çâåðíåííÿ 
äî ì³ñüêîãî ãîëîâè. Ó íüîìó â³-
ííè÷àíè âèìàãàþòü ñêàñóâàòè 
ð³øåííÿ ïðî áóä³âíèöòâî öâèí-
òàðÿ â Ñàáàðîâ³ òà çíàéòè ³íøó 
ä³ëÿíêó ïîðÿä ç Â³ííèöåþ. Òèì 
÷àñîì, ÿê îçâó÷óþòü ïðåäñòàâ-
íèêè ì³ñüêî¿ âëàäè, â Ñàáàðîâ³ 
çàëèøèëîñÿ 15 ì³ñöü äëÿ ïî-
õîâàííÿ, òîä³ ÿê íà êëàäîâèù³ 
â Ëóö³-Ìåëåøê³âñüê³é — äî 150. 
Öüîãî âèñòà÷èòü ëèøå íà îäèí-
äâà ì³ñÿö³. À äàë³ íå áóäå êóäè 
õîâàòè íåá³æ÷èê³â.

«КЛАДОВИЩУ НЕ МІСЦЕ 
В САБАРОВІ БІЛЯ ОЧИСНИХ»
Живі проти мертвих  
Минулої п’ятниці, 
23 червня, близько 
сотні людей пікетували 
мерію. Це так мешканці 
Сабарова «воюють» 
з міською владою 
через новий цвинтар. 
Люди кажуть, що нове 
кладовище поряд з 
очисними спорудами 
призведе до екологічної 
катастрофи. А чиновники 
відповідають, що проект 
погодили фахівці

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

Мешканці мікрорайону кажуть, що на Сабарові й так вже є чотири цвинтарі. 
Ще один призведе до екологічної катастрофи
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ÐÅÇÎÍÀÍÑ

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812

Äíÿìè äî Â³-
ííèöüêî¿ ñì³òòº-
ñîðòóâàëüíî¿ ñòàí-

ö³¿ ç ³íòåðâàëîì â îäèí äåíü äâ³÷³ 
íàâ³äàâñÿ «24 êàíàë». Ïåðøèé 
â³çèò áóâ â³äêðèòèì: æóðíàë³ñòè 
ïðè¿õàëè äî ñì³òòºñîðòóâàëüíî¿ 
ñòàíö³¿, äå äåòàëüíó åêñêóðñ³þ 
ï³äïðèºìñòâîì ¿ì ïðîâåëè Âîëî-
äèìèð Í³öåíêî, äèðåêòîð äåïàð-
òàìåíòó áëàãîóñòðîþ, òà Ïåòðî 
Ãðèíåâè÷, âèêîíóþ÷èé îáîâ'ÿçêè 
äèðåêòîðà «ÅêîÂ³í». Íàñòóïíîãî 
äíÿ òåëåâ³ç³éíèêè âèð³øèëè ïî-
äèâèòèñÿ, ÿê ïðàöþº ñòàíö³ÿ áåç 
ïðèö³ë³â òåëåêàìåð. «Âîâ÷èìè 
ñòåæêàìè» ïðîéøîâøè äî ñòàíö³¿, 
âîíè âèÿâèëè, ùî ïðèì³ùåííÿ, äå 
â³äáóâàºòüñÿ ñîðòóâàííÿ, çàêðèòå 
³ «áåç îçíàê æèòòÿ», õî÷ äíåì ðà-
í³øå ïðàö³âíèêè-ñîðòóâàëüíèêè 
êàçàëè: ïðàöþþòü áåç âèõ³äíèõ.

«… ñîðòóâàëüíà ë³í³ÿ íà Â³ííèöü-
êîãî ñì³òòºâîìó ïîë³ãîí³ ïðàöþº 
ëèøå äëÿ æóðíàë³ñò³â ³ îô³ö³éíèõ 
äåëåãàö³é. Ó ³íø³ äí³ óñå çà÷èíÿ-
þòü, à ñì³òòÿ ñîðòóþòü íåâ³äîì³, ÿê³ 
ïåðåïðîäóþòü óñå ïåðåêóïíèêàì». 
Ïîâíó âåðñ³þ ìàòåð³àëó äèâ³òüñÿ 
çà ïîñèëàííÿì goo.gl/Rm3NLn. 

RIA/20minut âèð³øèëà ïîö³êà-
âèòèñÿ ó â³ííèöüêèõ ÷èíîâíè-
ê³â, çâ³äêè òàê³ ðîçá³æíîñò³ ó ¿õ 
ñëîâàõ òà ä³ÿõ. Àëå âèÿâèëîñÿ, 
ò³ ìàþòü ñâîþ âåðñ³þ ðîçâèòêó 
ïîä³é ùîäî ñêàíäàëó ç³ Ñòàä-
íèöüêèì ïîë³ãîíîì.

«ПРАЦІВНИКИ БУЛИ НА ОБІДІ». 
Íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ âèõîäó ñþ-
æåòó â åô³ð, 20 ÷åðâíÿ, ï³ä ÷àñ 
âè¿çäó êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè, â. î. 
îáîâ’ÿçêè äèðåêòîðà «ÅêîÂ³íó» 
Ïåòðî Ãðèíåâè÷ ñòâåðäæóâàâ, ùî 
ñîðòóâàëüíà ñòàíö³ÿ ä³éñíî ïðà-
öþº áåç âèõ³äíèõ.  À ôàêò â³äñóò-
íîñò³ ñîðòóâàëüíèê³â íà ï³äïðè-
ºìñòâ³ «áåç âèõ³äíèõ» â³í ïîÿñíèâ 
RIA/20minut òèì, ùî æóðíàë³ñòè 
«24 êàíàëó» çàéøëè íà òåðèòîð³þ 
ï³äïðèºìñòâà ó îá³äíþ ïåðåðâó.

— Öå áóëà ñóáîòà, æóðíàë³ñòè 
ïðè¿õàëè áëèçüêî 12 ãîäèíè äíÿ, 
êîëè íàø³ ïðàö³âíèêè áóëè íà îá³-
äí³é ïåðåðâ³. Îá³äàþòü ðîá³òíèêè 
ó ïðèì³ùåíí³, ÿêå ðîçòàøîâàíå 
íèæ÷å, á³ëÿ ãîëîâíîãî âõîäó 
íà ïîë³ãîí. Êîëè éäóòü íà îá³ä, 
òî ñì³òòºñîðòóâàëüíó ñòàíö³þ çà-
êðèâàþòü. Ìîæíà ïîäèâèòèñÿ òî÷-
íèé ÷àñ íàâ³òü ïî äçâ³íêàõ, êîëè 
ìåí³ äçâîíèëè çâ³äòè. À ñì³òòÿ 
ó ñþæåò³, ÿêå âèêèäàþòü ³ç Ç²Ëó 
í³áèòî «íåâ³äîì³», íàñïðàâä³ íà-
ëåæèòü ÔÎÏ «Êóëèê». Öåé ï³ä-
ïðèºìåöü º òàêèì æå âèêîíàâöåì 
ïîñëóã ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³ä-
õîä³â, ÿê ³ «ÅêîÂ³í». Àëå îáñëóãî-
âóº ùå ³ ïðèâàòíèé ñåêòîð.

ЧИ ДІЙСНО «БЕЗ ОЗНАК ЖИТТЯ»? 
Çà ñëîâàìè Ïåòðà Ãðèíåâè÷à, 
æóðíàë³ñòàì «24 êàíàëó» ï³ä ÷àñ 
ñâîãî äðóãîãî â³çèòó íà ï³äïðè-
ºìñòâî âñå æ âäàëîñÿ ç’ÿñóâàòè, 
ùî ïðàö³âíèêè áóëè íà îá³äí³é 
ïåðåðâ³, ³ ñòàíö³ÿ íå ïóñòóâàëà. 
Àëå ³ç ñþæåòó öüîãî íå âèäíî.

«СМІТТЄВИЙ» СКАНДАЛ: ЧИ ДІЙСНО 
ПОЛІГОН ПРАЦЮЄ БЕЗ ВИХІДНИХ?
Хто правий?  Журналісти «24 каналу» 
зробили сюжет про Стадницький полігон. 
З нього виходить, що полігон працює 
тільки тоді, коли приїжджають ЗМІ. 
Вінницькі чиновники кажуть: інформація 
у сюжеті викривлена. І наводять докази

— Ïî-ïåðøå, ÿêáè ñòàíö³ÿ 
íå ïðàöþâàëà, òî ³ ïðàö³âíèê³â 
áè íà òåðèòîð³¿ íå áóëî. Ó ñþ-
æåò³ æ âèäíî, ùî âîíè áóëè òóò. 
Äî òîãî æ, òðåáà ñêàçàòè, ùî 
æóðíàë³ñòè ïîòðàïèëè äî ïðèì³-
ùåííÿ, äå îá³äàëè íàø³ ñîðòóâàëü-
íèêè, çàïèòàëè ó íèõ, ùî âîíè 
òóò ðîáëÿòü, ò³ â³äïîâ³ëè: «¯ìî». 
Òîáòî, ó «24 êàíàëó» ïîâèíí³ áóòè 
â³äåîìàòåð³àëè, ÿê³ á ï³äòâåðäæó-
âàëè öåé ôàêò. Àëå ó ñþæåò³ ÿ ¿õ 
íå ïîáà÷èâ. Æóðíàë³ñòè íå íàìà-
ãàëèñü îòðèìàòè ç öüîãî ïðèâîäó 
ì³é êîìåíòàð ÷è äèðåêòîðà ñòàíö³¿.

À ïðîòå ³ ñàì Ïåòðî Ãðèíå-
âè÷ â³äìîâèâñÿ íàäàòè íîìåð 
òåëåôîíó êîãîñü ³ç ïðàö³âíèê³â 
ñîðòóâàëüíî¿ ë³í³¿, ÿê³ îá³äàëè 
ó ìèíóëó ñóáîòó ïðè æóðíàë³ñ-
òàõ. Ñêàçàâ, ùî éîãî ïðàö³âíèêè 
³ òàê âæå ñòîìèëèñÿ â³ä íàäì³ðíî¿ 
óâàãè ÇÌ².

ВІДПОВІДІ ВІД «24 КАНА-
ЛУ» ПОКИ НЕМАЄ. Æóðíàë³ñò 
RIA/20minut 22 ÷åðâíÿ íàìà-
ãàëàñü çâ’ÿçàòèñÿ ç ðåäàêö³ºþ 
«24 êàíàëó», àáè óòî÷íèòè ê³ëü-
êà ìîìåíò³â ó ñþæåò³. Çîêðåìà, 
ùîäî òîãî, ÷è ñïðàâä³ âîíè çíà-
éøëè «îá³äíº» ïðèì³ùåííÿ ³ç 
ïðàö³âíèêàìè ñîðòóâàëüíî¿ ñòàí-
ö³¿, ÿê ïðî öå êàæóòü â³ííèöüê³ 
÷èíîâíèêè. Ñïî÷àòêó âäàëîñÿ 
äîäçâîíèòèñÿ äî êîìåðö³éíîãî 
â³ää³ëó êàíàëó, ÿêèé ñïðÿìóâàâ 
íà êîíòàêòè âëàñíå ðåäàêö³¿. Àëå 
ïî ëüâ³âñüêîìó òà êè¿âñüêîìó ðå-
äàêö³éíèõ íîìåðàõ ³ç «24 êàíà-
ëîì» çâ’ÿçàòèñÿ ïîêè íå âèéøëî. 
Òîæ áóäåìî ðîçðàõîâóâàòè íà â³ä-
ïîâ³äü åëåêòðîííîþ ïîøòîþ.

«СКОРО ЗАБУДЕМО ПОНЯТ-
ТЯ СМІТТЄЗВАЛИЩА». Ñàìà 
ñòàíö³ÿ çàéìàº äâà ãåêòàðè ³ç 
çàãàëüíèõ 16, ùî â³äâåäåí³ ï³ä 

ñì³òòÿ ³ç Â³ííèö³ òà ðàéîíó. 
Ïðàöþº, äî ðå÷³, ç 2014 ðîêó. 
Ñàìå íà öüîìó êëàïòèêó çåìë³ 
21 ÷åðâíÿ ³ ç³áðàëàñÿ êîîðäèíà-
ö³éíà ðàäà ç ãîë³â ðàéîí³â, ÿê³ 
ïðè¿õàëè ïîäèâèòèñÿ, ÿê ñîðòó-
âàííÿ ñì³òòÿ ïðàöþº ó Â³ííèö³ ³ 
íà Â³ííèöþ. Îô³ö³éíèì ïðèâî-
äîì äëÿ öüîãî ñëóãóº òîé ôàêò, 
ùî ³ç ïî÷àòêó 2018 ðîêó â Óêðà-
¿í³ áóäå çàáîðîíåíî ñêëàäóâàòè 
íåñîðòîâàíå ñì³òòÿ. Ó á³ëüøîñ-
ò³ æ ðàéîí³â Â³ííèöüêî¿ îáëàñ-
ò³ ³ñíóº ïðîáëåìà íàêîïè÷åííÿ 
ñì³òòÿ, ùî âæå êàçàòè ïðî éîãî 
ñîðòóâàííÿ.

— Ó 18 ðîö³ ìè ïîâèíí³ áó-
äåìî çàáóòè òàêå ïîíÿòòÿ ÿê 
ñì³òòºçâàëèùà. Ó íàñ áóäóòü 
â³äïîâ³äí³ âïîðÿäêîâàí³ ïîë³-
ãîíè äëÿ ñêëàäóâàííÿ, à â ïåð-
ñïåêòèâ³ ìè ïîâèíí³ ïåðåéòè 
äî òî¿ ñèñòåìíîñò³, ÿêà äàñòü 
íàì çìîãó çðîáèòè ïîâíó ïåðå-
ðîáêó ñì³òòºâèõ â³äõîä³â, — êàæå 
Ïåòðî Ãðèíåâè÷, âèêîíóþ÷èé 
îáîâ’ÿçêè äèðåêòîðà «ÅêîÂ³-
íó» ó÷àñíèêàì êîîðäèíàö³éíî¿ 
ðàäè, ÿê³ îòî÷èëè éîãî íà âõîä³ 
äî ñòàíö³¿.  

ЯК ПРАЦЮЄ СТАДНИЦЬКИЙ 
ПОЛІГОН? Íà òåðèòîð³¿ ñòàíö³¿, 
äî ðå÷³, ìàéæå íåìà ñì³òòºâî-
ãî äóøêà. Çàòå âæå íà ñàìîìó 
âåðøå÷êó ñì³òòºâîãî ïàãîðáà 
íåïîäàë³ê ùå òå àìáðå ïîëîñêî÷å 
âàø³ í³çäð³. Àëå çàïàõ âñå îäíî 
òåðïèìèé. Òèì ïà÷å, ÷àñòî â³ä-
âîë³êàºøñÿ íà ñòàþ á³ëîñí³æíèõ 
÷àéîê òà ö³ëó ïîïóëÿö³þ ëåëåê, 
ùî îáëþáóâàëè 16 ãåêòàð³â ñì³ò-
òºâèõ ïàãîðá³â.  

 Ñèñòåìà ðîáîòè çâàëèùà òàêà: 
ñì³òòºâîç ³ç âîëîãèìè â³äõîäàìè 
¿äå íà ñïåöìàéäàí÷èê äëÿ çàõî-
ðîíåííÿ — êóäèñü ó äàëå÷³íü öèõ 
16 ãåêòàð³â.  

Ñì³òòºâîç ³ç ñóõèìè â³äõîäàìè 
³ç ì³ñòà ¿äå îäðàçó ñþäè, íà ñîð-
òóâàëüíó ñòàíö³þ. Òóò ñì³òòÿ çà-
âàíòàæóþòü íà êîíâåºðíó ñòð³÷-
êó, äå éîãî ñîðòóþòü ðîá³òíèêè. 
Çàðàç íà ñòàíö³¿ ïðàöþº ïîçì³ííî 
19 ëþäåé.  

— Òóäè (íàïðàâî — àâò.) êèäà-
ºòüñÿ êëåéîíêà, ïëÿøêè îêðåìî 
ñîðòóºìî, ñêëî. Íó, íà÷åáòî âñå. 
Íó, ñàì³ îò ïîäèâ³òüñÿ, — ðîçïî-
â³äàº æóðíàë³ñòó Îëÿ, ïðàö³âíèê 
ñîðòóâàëüíî¿ ñòàíö³¿.  

Ï³ñëÿ ñîðòóâàííÿ «ñóõ³» â³ä-
õîäè ñòèñêàþòü íà ïðåñ³ ó òþêè 
âàãîþ ïî 200 êã. Çâ³äòè ¿õ âå-
çóòü äî îáëàñòåé, äå ïðàöþþòü 
ñì³òòºïåðåðîáí³ çàâîäè. Íàé-
áëèæ÷³ — ó Òåðíîï³ëüñüê³é òà 
×åðêàñüê³é îáëàñòÿõ. À âçàãàë³ 
âåçóòü äî Õàðêîâà, Ôàñòîâà ÷è 
Äí³ïðà — çàëåæíî â³ä òîãî, õòî 
äîðîæ÷å çàêóïèòü ïðîäóêö³þ.  

ТАРИФ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СОРТУ-
ВАННЯ. Êîëè ëîêàö³ÿ çì³íþºòüñÿ 
ç ñòàíö³¿ ñîðòóâàííÿ íà òåðèòî-
ð³þ ñàìîãî ï³äïðèºìñòâà, â. î. 
äèðåêòîðà «ÅêîÂ³í» ðîçïîâ³äàº, 
íàùî ñîðòóâàòè ñì³òòÿ. Ðîçïî-
â³äàº íà ôîí³ ìàëþíê³â ó ïîâíèé 
çð³ñò, âèêëàäåíèõ øêîëÿðàìè ³ç 
ïëÿøêîâèõ êðèøå÷îê.

Çàðàç ñì³òòÿ ñîðòóº áëèçüêî 
70% â³ííè÷àí, êàæå â³í. Òðåáà 
çàçíà÷èòè, ÿê ³ 9 ì³ñÿö³â òîìó.

— Òàðèô íà ïîñëóãó ç âèâåçåí-
íÿ â³äõîä³â ó Â³ííèöüêîìó ðà-
éîí³ çàðàç çàíèæåíèé. Çàâäÿêè 
ñîðòóâàííþ ñì³òòÿ ó ï³äïðèºì-
ñòâà º ìîæëèâ³ñòü òðèìàòè éîãî 
íà ð³âí³ 2014 ðîêó, — êàæå Ïåòðî 
Ãðèíåâè÷.

Àëå ñîðòóâàííÿ äîðîãî îá³-
éäåòüñÿ ðàéîííèì áþäæåòàì. 
Òàê, îäèí áàê äëÿ ñîðòóâàííÿ êî-
øòóº 7 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Íå êàæó÷è 
âæå ïðî ö³íó ñîðòóâàëüíî¿ ë³í³¿.

Керівництво каже, що станція працює без вихідних (до слова, журналісти «24 каналу» 
у сюжеті стверджують — це не так). Зараз на лінії позмінно працює 19 сортувальників 

На території станції, до речі, 
майже нема сміттєвого душка. 
Зате вже на самому вершечку 
сміттєвого пагорба неподалік він 
добряче відчутний
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ñëîâ’ÿíêà îá-
ìåæåíà âóëèöÿ-
ìè 600-ð³÷÷ÿ — 

Äàíèëà Ãàëèöüêîãî òà â³ää³ëÿº 
Âèøåíüêó â³ä öåíòðó Â³ííèö³. 
Êåëåöüêà ðîçä³ëÿº ðàéîí íà Âåðõ-
íþ òà Íèæíþ Ñëîâ’ÿíêè. Õî÷à 
â³äì³ííîñòåé ì³æ «ñëîâ’ÿíêàìè» 
ìàéæå íåìàº. Òóò ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ 
îäíîïîâåðõîâ³ ñòàð³ õàòè, íîâ³ êî-
òåäæ³ òà äåâ’ÿòèïîâåðõ³âêè ðàäÿí-
ñüêîãî ïåð³îäó. À ùå íåìàº ñêâå-
ð³â òà ìàëî ì³ñöü äëÿ ïàðêîâêè.

Ï³ñëÿ ðîçìîâ ç æèòåëÿìè ä³-
çíàëèñÿ, ùî ãîëîâí³ ïðîáëåìè 
ðàéîíó — ñì³òòÿ, çàñòàð³ë³ çîíè 
â³äïî÷èíêó, â³äñóòí³ñòü ïàðêîâîê. 
Çà ¿õ ñëîâàìè, Ñëîâ’ÿíêó ðîç-
âèòîê òà áëàãîóñòð³é îìèíàþòü 
ñòîðîíîþ. «Ñêðîìí³ñòü» ïëàí³â 
ì³ñüêî¿ âëàäè íà ðîçâèòîê öüîãî 

ì³êðîðàéîíó, ³ º ï³äòâåðäæåííÿì 
ñë³â ìåøêàíö³â.

ЯК БУДУВАЛИ РАЙОН. Æóðíà-
ë³ñòè ïðîãóëÿëèñÿ ïî ê³ëüêîõ 
ïîäâ³ð’ÿõ ì³êðîðàéîíó. Ïåðøå, 
ùî êèäàëîñÿ ó â³÷³ — áàãàòî 
çåëåí³ òà äåðåâ. «Äèê³» ÷åðåø-
í³ òà âèøí³ çðîñòàþòü ïðîñòî 
â ïîäâ³ð’ÿõ, à ñòèãë³ ÿãîäè çâè-
ñàþòü ç äåðåâ. ª çààñôàëüòîâàí³ 
äîðîãè, õî÷à â ïîäâ³ð’ÿõ íà Âåðõ-
í³é Ñëîâ’ÿíö³ áàãàòî äîð³ã, ÿê³ 
íå çíàëè ðåìîíòó. ×îãîñü óí³-
êàëüíîãî, ÷îãî íåìàº í³äå á³ëüøå 
ó Â³ííèö³, íà Ñëîâ’ÿíö³ íåìàº. 
Çâè÷àéíèé ñïàëüíèé ðàéîí.

ßê ðîçïîâ³äàº 78-ð³÷íèé ïåí-
ñ³îíåð Îëåêñàíäð Øí³ïîð, òàê 
áóëî íå çàâæäè. Äî ïî÷àòêó Äðó-
ãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè Ñëîâ’ÿíêà áóëà 
«ñóö³ëüíèì ïîëåì».

— Ì³é ä³ì (íà âóëèö³ Ìè-
êîëàé÷óêà — àâò.) çáóäóâàëè 
â 1940 ðîö³. Ïîðÿä ùå áóëî äâà 

СЛОВ’ЯНКА. ЯК СПАЛЬНИЙ РАЙОН 
ЖИВЕ БЕЗ «ОБЛИЧЧЯ» І ПЛАНІВ
Немає місця  На відміну від 
Вишеньки, в цьому мікрорайоні 
немає широкої алеї, гарних дитячих 
майданчиків та місць для вечірніх 
прогулянок. Мешканці змушені ходити 
в сусідні райони, щоб погуляти з дітьми 
та якось розважитися. Які є ще проблеми 
та що планує змінити міська влада?

áóäèíêè ³ âñå — íàâêîëî ïîëÿ, — 
ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð Øí³ïîð. — 
Äîâãèé ÷àñ òóò í³÷îãî íå õîò³ëè 
áóäóâàòè. Íà «Óðîæàé» ðàí³øå 
çâîçèëè áî÷êè ç ôåêàë³ÿìè. Ñìî-
ð³ä ñòîÿâ òàêèé, ùî íå ïåðåäà-
òè ñëîâàìè! Ï³ñëÿ â³éíè (Äðóãà 
ñâ³òîâà — àâò.) ì³ñòî ñòàëè ðîç-
áóäîâóâàòè. Ó 1947–48 ðîêàõ ëþ-
äåé ïåðåñåëÿëè ç áàðàê³â òà ¿õ 
õàòèíîê ó íîâ³ áàãàòîïîâåðõ³âêè.

Ïèòàºìî, à ÿê³ ïðîáëåìè ç áëà-
ãîóñòðîºì íà Ñëîâ'ÿíö³?

— Äóæå áàãàòî ñì³òòÿ çàëèøà-
ºòüñÿ, áî ìàëî óðí, øâèäêî çà-
áèâàþòüñÿ. Äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè º 
ìàéæå â êîæíîìó ïîäâ³ð'¿. Ñâ³ò-
ëî º, òóò ïðîáëåì íåìàº, — êàæå 
Îëåêñàíäð. — Äîðîãè íåïîãàí³, 
àëå íå âèñòà÷àº ñâ³òëîôîð³â. Íà-
ïðèêëàä, íà ïåðåõðåñò³ Àìîñîâà 
òà Ìèêîëàé÷óêà ðóõ æâàâèé, 
îñîáëèâî çðàíêó. Ä³òåé âîäÿòü 
ó äèòñàäîê, à ìàøèíè «ëåòÿòü» 
ïî äîðîç³, íå ïðîïóñêàþòü.

Р Е А Л І Ї  « С Т О М Л Е Н О Ї » 
СЛОВ’ЯНКИ. Ïðîãóëÿëèñÿ é 
ïî ê³ëüêîõ ïîäâ³ð’ÿõ ì³êðî-
ðàéîíó. Ó ñóñ³äí³é Âèøåíüö³ 
äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè áóëè â êîæ-
íîìó ïîäâ³ð’¿. Á³ëüøå ïîëîâèíè 
ç íèõ — ð³çíîêîëüîðîâ³, ç ã³ð-
êàìè, ãîéäàëêàìè òà íåâåëèêèì 
ì³ñòå÷êîì. «Ðîøåí³âñüê³», ÿê 
êàæóòü ó íàðîä³. À â Ñëîâ’ÿíö³ 
ñèòóàö³ÿ àáñîëþòíà ïðîòèëåæ-
íà. Õî÷à ïîäâ³ð’ÿ ïðîñòîð³, àëå 
äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè — ³ðæàâ³ òà 
îáëóùåí³. Àáî ¿õ âçàãàë³ íåìàº.

— Ó íàñ ïîäâ³ð'ÿ âçàãàë³ íåî-
áëàøòîâàíå (âóëèöÿ Øåâ÷åíêà, 
5 à — àâò.). Ãîéäàëêè ïîáèò³, 
«âòîìëåí³». Òðîòóàðè íåïîãàí³, 
õî÷à áóëî á ãàðíî, ùîá ¿õ ÷àñò³-
øå ðåìîíòóâàëè. Ñì³òòºâ³ áàêè 
çâåçëè äî íàñ ç ê³ëüêîõ áóäèíê³â, 
ïîñò³éíî çàáèò³. Íå âèñòà÷àº óðí. 
Âë³òêó â³êíà íå â³ä÷èíÿºìî, äóæå 
ñìåðäèòü, — ðîçêàçóº 28-ð³÷íà 
äîìîãîñïîäàðêà Íàòàë³ÿ Áîíäàð.

À â íèæí³é Ñëîâ’ÿíö³ — ìàëî 
ì³ñöü äëÿ ïàðêîâîê òà í³äå ïî-
ãóëÿòè ìåøêàíöÿì.

— Ñëîâ'ÿíêà — öå ðàéîí íåäî-
áóäîâàíèé. Äóæå áàãàòî ïðèâàòíèõ 
áóäèíê³â, à îò ãðîìàäñüêèõ ïðî-
ñòîð³â — âçàãàë³ íåìàº. Íàïðè-
êëàä, ùîá êóäèñü ï³òè ïîá³ãàòè, 
ìåí³ ïîòð³áíî éòè â Ë³ñîïàðê 
àáî â Öåíòðàëüíèé ïàðê. Àáî àæ 
íà Âèøåíñüêå îçåðî. Ó ìîºìó 
ïîäâ³ð'¿ (íà Ëÿë³ Ðàòóøíî¿ — àâò.) 
º âåëèê³ ïðîáëåìè ç ì³ñöÿìè äëÿ 

Дитячий майданчик на вулиці Шевченка. 
Дівчинки-тезки Софійки розказали, що гойдалки 
на їх майданчику дуже старі та скриплять 

ВІТАЛІЙ МЕЛЬНИК, 
АДМІНІСТРАТОР 
МІСЬКОГО 
ЖУРНАЛУ 
«URBAN» 

— Слов'янці — 
не пощастило. 

Якщо Вишенька будувалася 
на місці поля і в архітекторів 
був чіткий план будівництва, 
то Слов'янку створювали вже 
на місці сформованого ще 
в 19 сторіччі приватного сектора. 

Там, де люди погоджувалися пе-
реселятися в багатоповерхівки, 
будували багатоповерхівки. За-
галом, у мікрорайоні багато при-
ватних забудов, через що не зали-
шилося місця для зон відпочинку. 
Можливо, вже не буде розвитку 
мікрорайону. Я не знаю, як можна 
було б там щось змінити. Можли-
во, якщо прийде щедрий забу-
довник, щоб викупити величезну 
земельну ділянку під громадський 
простір. Але це маловірогідно.

Немає місця для громадських просторів 

ТЕТЯНА КАРОЄВА, 
ДОКТОР 
ІСТОРИЧНИХ 
НАУК, ДОЦЕНТ 

— Про цей мі-
крорайон взага-
лі мало написа-

но. Слов’янка є доволі молодим 
районом Вінниці. У 1906 році 
міська управа вирішила назвати 
новий мікрорайон на захід від 
центру міста — «Слов’янською 
стороною» або «Слов’янкою». 
Ця назва виникла в турботі, 

в любові до братів-слов’ян. Цю 
гіпотезу підтверджують й назви 
вулиць на Слов’янці. Ось, на-
приклад, вулиця Амосова но-
сила назву Чеська (між 1906 і 
1910 роками) та Словацька 
(в 1941 році). А вулиця Мико-
лайчука була раніше Польською 
(1941 рік). Хибними є тверджен-
ня, що назва мікрорайону піш-
ла від сорту яблук. І цей район 
ніколи не був приміським се-
лом — це були міські землі, які 
в 20 сторіччі забудували.

Слов’янка ніколи не була селом

ВІТАЛІЙ 
ПЛЯСОВИЦЯ, 
ДИРЕКТОР 
АРХIТЕКТУРНОЇ 
МАЙСТЕРНI 
«ПЛЯСОВИЦI» 

—  С л о в ’ я н к а 
була околицею міста, де в 60–
70 роках почали розвивати про-
мислову зону — заводи «Термі-
нал», «Кристал», «Картографічна 
фабрика» та інші. З 70-х років 
ці підприємства зводили 9-по-
верхівки, які будували вздовж 
Келецької та Пирогова. Це була 
вибіркова забудова. Через такий 

план розбудови мікрорайону, тут 
немає зон відпочинку, широких 
прогулянкових зон, як на Ви-
шеньці. Проблема вибіркової 
забудови досі є «болючою» для 
розвитку Слов’янки. Наванта-
ження на мікрорайон швидко 
зростає, а місця все менше. Роз-
вивати мікрорайон потрібно бу-
дівлями соціального, суспільно-
го характеру, за рахунок індиві-
дуальної забудови. Наприклад, 
збудувати школу чи дитсадок. 
Місце для цього є на Келецькій, 
з правого боку — від вулиці Да-
нила Галицького до 600-річчя.

Розвивати район можна по Келецькій 

ïàðêîâîê. Óâå÷åð³, êîëè âñ³ ïðè-
¿æäæàþòü äîäîìó, ïðîñòî íåìàº äå 
ïðîéòè, — ðîçïîâ³äàº ²ãîð Îñîñêîâ.

ПЛАНИ, Є? ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, 
Ñëîâ’ÿíö³ äî ê³íöÿ ðîêó «íå çà-
ãðîæóþòü» ðåìîíòè ïîäâ³ð’ÿ. Ëèøå 
íà âóëèö³ Çàáîëîòíîãî, á³ëÿ áóäèí-
ê³â ï³ä íîìåðîì 9 òà 11, öüîãî ðîêó 
áóäå êàï³òàëüíèé ðåìîíò äîð³ã. Â³í 
êîøòóâàòèìå ì³ñüêîìó áþäæåòó 
445 òèñÿ÷ ãðèâåíü. À íà ò³é æå 
Âèøåíüö³ çàïëàíîâàíî ç äåñÿòîê 
äâîð³â, ÿê³ çààñôàëüòóþòü, åêî-
ïàðêîâêè, â³äðåìîíòóþòü òðîòóàðè 
òà íîâ³ çîíè â³äïî÷èíêó.

— Òàì âàæêî ùîñü ñòâîðèòè, 
áî äóæå ù³ëüíà ïðèâàòíà çàáó-
äîâà. À òàê íà öåé ð³ê ðîáèìî 
îíîâëåííÿ òðîòóàð³â íà âóëèö³ 
Êåëåöüê³é, â³ä 600-ð³÷÷ÿ äî Ëÿë³ 
Ðàòóøíî¿. Òàì, äî ðå÷³, áóäå ùå 
é âåëîäîð³æêà (âàðò³ñòü 1,9 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü, ï³äðÿäíèê ÔÎÏ 
«Êà÷àíîâåöüêèé Ï. Ñ.»). À ùå êà-
ï³òàëüíèé ðåìîíò òðîòóàðó íà âó-
ëèö³ Ïèðîãîâà, â³ä âóëèö³ Äàíèëà 

Ãàëèöüêîãî äî Åëåêòðîìåðåæ³ 
(âàðò³ñòü 2,2 ì³ëüéîíà ãðèâåíü, 
ï³äðÿäíèê ÒÎÂ «Øëÿõáóä»), — 
ñêàçàâ î÷³ëüíèê äåïàðòàìåíòó 
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Âî-
ëîäèìèð Í³öåíêî.

Ùå çà ïëàíîì îíîâëÿòü òåïëî-
ìåðåæó Ñëîâ’ÿíêè òà Âèøåíüêè. 
Íà ìèíóë³é ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòó 
òà åíåðãåòèêè Ñåðã³é Ëåâ÷åíêî 
ðîçêàçàâ, ùî ïåðåäáà÷åíî çàì³-
íó 13 ê³ëîìåòð³â òåïëîìåðåæ òà 
âñòàíîâëåííÿ 320 ³íäèâ³äóàëüíèõ 
òåïëîâèõ ïóíêò³â ó æèòëîâèõ áó-
äèíêàõ ó ì³êðîðàéîíàõ Âèøåíüêà 
³ Ñëîâ’ÿíêà.

Ó «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî» 
ïîÿñíèëè, ùî çàðàç ò³ëüêè ãîòó-
þòü òåíäåðíó äîêóìåíòàö³þ, à ðî-
áîòè ðîçïî÷íóòüñÿ â 2018 ðîö³.

×åðåç äâà òèæí³ ÷èòàéòå íà ñòî-
ð³íêàõ ãàçåòè RIA ïðî ïðîáëåìè 
òà ðîçâèòîê ³íøîãî ì³êðîðàéîíó. 
ßêèé ñàìå — çàëèøàéòå ïðîïî-
çèö³¿ â ãðóï³ Íîâèíè Â³ííè-
ö³ vn.20minut.ua (goo.gl/B1QfFR).

Ïðîáëåìè ðàéîíó — 
ñì³òòÿ, ñòàð³ 
ìàéäàí÷èêè, ïàðêîâêè. 
À ó ìåð³¿ º ïëàí 
ïî ðåìîíòó òðîòóàð³â 
òà òåïëîìåðåæ 



7 RIA, Ñåðåäà, 28 ÷åðâíÿ 2017
ÎÑÂ²ÒÀ

НАТАЛІЯ ПІСКУНІЧЕВА, (063)7386310 

Çàê³í÷èëàñü îñíîâíà ñåñ³ÿ 
ÇÍÎ. Ïîïåðåäó — äîäàòêîâà ñå-
ñ³ÿ äëÿ òèõ, õòî íå çì³ã ïðîéòè 
òåñòóâàííÿ ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí òà 
âñòóïíà êàìïàí³ÿ. ßê ïðîõîäèëî 
ÇÍÎ-2017 ðîêó ³ ïðî â³äì³ííîñò³ 
éîãî â³ä ïîïåðåäí³õ ðîê³â ðîçïî-
â³â äèðåêòîð Â³ííèöüêîãî öåíòðó 
îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè Ãåííà-
ä³é Êóçüìåíêî.

УЧАСНИКІВ МЕНШЕ. Öüîãîð³÷ 
áóëî çíà÷íî ìåíøå ó÷àñíèê³â 
ÇÍÎ. Íàïðèêëàä, íà òåñòóâàííÿ 
ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè 
çàðåºñòðóâàëîñÿ íà 2,5 òèñÿ÷³ ëþ-
äåé ìåíøå, ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì 
ðîêîì. Íà öå º ÷îòèðè îñíîâíèõ 
ïðè÷èíè:

Çìåíøèëàñü ê³ëüê³ñòü âèïóñ-
êíèê³â 11 êëàñ³â.

Ïðîäîâæèëè ä³þ ñåðòèô³êàò³â 
ìèíóëîãî ðîêó. Òàêèì ÷èíîì 
«â³äïàëè» àá³òóð³ºíòè, ÿê³ ìè-
íóëîãî ðîêó çäàâàëè ÇÍÎ, àëå 
íå ñêîðèñòàëèñü ñåðòèô³êàòàìè.

Çá³ëüøóºòüñÿ ÷àñòêà ä³òåé, ÿê³ 
¿äóòü íà íàâ÷àííÿ â Ïîëüùó.

Çìåíøóºòüñÿ â³äñîòîê ä³òåé, 
ÿê³ âñòóïàþòü äî âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè.

Îäèíàäöÿòü ðîê³â òîìó, êîëè 
ïî÷èíàëè çàïðîâàäæóâàòè ÇÍÎ, 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ éîãî ñêëà-
äàëî áëèçüêî 15 òèñÿ÷. Ç êîæ-
íèì ðîêîì ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â 
çìåíøóâàëàñü íà 500–600 ëþäåé.

ПОРІГ — 100 БАЛІВ. Àáè ìàòè ïðà-
âî âñòóïàòè äî âóçó, ðàí³øå ïîòð³á-
íî áóëî íàáðàòè ì³í³ìóì 124 áàëè. 
Íàñïðàâä³, öå áóâ óìîâíèé áàð’ºð 
³ ÷èñëî 124 ïðàêòè÷íî í³÷îãî 
íå îçíà÷àëî. Çàðàç ³ñíóº òàêå ïî-
íÿòòÿ, ÿê «ñêëàâ» «íå ñêëàâ» òåñ-
òóâàííÿ. Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ÇÍÎ 
ãðóïà åêñïåðò³â àíàë³çóº ñêëàä-
í³ñòü êîæíîãî òåñòîâîãî çàâäàííÿ 
òà íà ï³äñòàâ³ öüîãî âñòàíîâëþº 
ê³ëüê³ñòü òåñòîâèõ áàë³â, ùî âè-
çíà÷àþòü ïîðîãîâèé òåñòîâèé 

áàë. Òàêèì ÷èíîì âèòðèìóºòüñÿ 
ïðèíöèï «Ðåçóëüòàò íå çàëåæèòü 
â³ä ñêëàäíîñò³ çîøèòà». Òîáòî ÷èì 
ñêëàäí³øèé çîøèò ³ ÷èì ìåíøå 
ó÷àñíèê³â ç íèì âïîðàëèñü — òèì 
íèæ÷èé ïîðîãîâèé áàë.

Ó÷àñíèêè ÇÍÎ, ÿê³ íå ïîäî-
ëàëè âèçíà÷åíèé ïîðîãîâèé òåñ-
òîâèé áàë — òåñò «íå ñêëàëè», ³ 
íå ìàòèìóòü ìîæëèâîñò³ âñòóïàòè 
ó âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè. Òàêèì 
÷èíîì íàéìåíø ï³äãîòîâëåí³ 
ó÷àñíèêè â³äñ³êàþòüñÿ. ² äàë³ 
øêàëþâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ ñåðåä 
òèõ, õòî ñêëàâ òåñò. Òîìó áàëè «çà 
÷àñ³â 124» ³ áàëè îñòàíí³õ ðîê³â 
ïîð³âíþâàòè íå ìîæíà.

ПРО 200-БАЛЬНИКІВ. Ó çâ’ÿçêó 
ç òèì, ùî çì³íèëàñÿ ñèñòåìà 
øêàëþâàííÿ ³ âèçíà÷àºòüñÿ ïî-
ðîãîâèé áàë, «200-áàëüíèê³â» 
ñòàëî ìåíøå. Áóëè ðîêè, êîëè 
ïðè âèêîíàíí³ òåñòîâîãî çîøè-
òà ìîæíà áóëî äîïóñòèòè òðè-
÷îòèðè àáî íàâ³òü ïÿòü ïîìèëîê, 
àëå îòðèìàòè 200 áàë³â. Çàðàç, 
äëÿ òîãî ùîá îòðèìàòè 200 áà-
ë³â, òðåáà àáî ïîâíå âèêîíàííÿ 
âñ³õ çàâäàíü, àáî äîïóñêàºòüñÿ 
îäíà-äâ³ ïîìèëêè. Íîâà øêàëà 
ïîñòàâèëà á³ëüø æîðñò³ óìîâè.

Ðîáèòè àíàë³òèêó ò³ëüêè 
íà îñíîâ³ 200-áàëüíèê³â íå ïðà-
âèëüíî. Òîìó ùî ð³çíèöÿ ì³æ 
200 áàëàìè ³ 199 ÷è 198 áàëàìè 
äóæå íåçíà÷íà.

БОЯТЬСЯ МАТЕМАТИКУ І ФІ-
ЗИКУ. Ïî íàøîìó ðåã³îíó íàé-
á³ëüøà ïðîáëåìà ïî ÿêîñò³ çíàíü 
âèïóñêíèê³â ç ìàòåìàòèêè ³ ô³-
çèêè. ² òàêà ïðîáëåìà íå ò³ëüêè 
ó íàñ. Äâà îñòàíí³õ ðîêè ïîð³ã 
«ñêëàâ-íå ñêëàâ» ç ìàòåìàòèêè 
áóâ íèæ÷å éìîâ³ðíîñò³ âãàäóâàí-
íÿ. Ó öüîìó ðîö³ ñèòóàö³ÿ ïîêðà-
ùèëàñÿ. Íå íàáàãàòî, íà äåê³ëüêà 
áàë³â. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ð³âåíü 
ãîòîâíîñò³ ëþäåé, ÿê³ ðåºñòðóâà-
ëèñÿ íà ïðîõîäæåííÿ ìàòåìàòè-
êè, áóâ êðàùèé. Àëå ìîæíà öå 
ïðîàíàë³çóâàòè ç ³íøîãî áîêó. Ò³ 

«ЗАБУДЬТЕ ПРО 124 БАЛИ»
Про ЗНО  Чому 200-бальників стало 
менше, що продають аферисти під 
виглядом правильних відповідей ЗНО та 
як на пункті тестування металошукачем 
знайшли паперові шпаргалки

ä³òè, ÿê³ áóëè íå âïåâíåí³ â ñâî¿õ 
ñèëàõ ç ìàòåìàòèêè, íå ðèçèêíó-
ëè ðåºñòðóâàòèñÿ íà öåé ïðåäìåò 
³ îáðàëè ³ñòîð³þ. Ó íàñ çíà÷íî 
çìåíøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü çàðåºñòðî-
âàíèõ íà ìàòåìàòèêó ³ íà ô³çèêó. 
Ó÷í³ ïðîñòî áîÿòüñÿ òî÷íèõ íàóê.

ПРО ОСОБЛИВИХ АБІТУРІЄНТІВ. 
Ï³ä ÷àñ ðåºñòðàö³¿ ÷àñòèíà àá³òó-
ð³ºíò³â ïîçíà÷àëè, ùî ïîòðåáóþòü 
îñîáëèâèõ óìîâ, çàëåæíî â³ä ìå-
äè÷íèõ ïîêàçíèê³â. Áóëè ä³òè, ÿê³ 
ïðè¿æäæàëè íà ³íâàë³äíèõ â³çêàõ, 
áóëè ó÷àñíèêè ç ïîãàíèì çîðîì, 
áóëè ä³òè õâîð³ íà öóêðîâèé ä³à-
áåò. Äëÿ óñ³õ ñòâîðþâàëèñü íàëåæ-
í³ óìîâè: äîäàòêîâå îñâ³òëåííÿ, 
ï³äâèùåíèé êîíòðîëü ç áîêó ìå-
äè÷íèõ ïðàö³âíèê³â. ßêùî áóëà 
òàêà ïîòðåáà, äîäàâàëèñü 30 õâè-
ëèí äî îñíîâíîãî ÷àñó ïðîõî-
äæåííÿ òåñòóâàííÿ. Àëå öå áóëè 
îäèíè÷í³ âèïàäêè.

БЕЗ ОБШУКІВ. Áóëî áàãàòî øóìó 
ïðî òå, ùî ï³ä ÷àc îãëÿäó ìåòà-
ëîøóêà÷àìè ïîðóøóþòüñÿ ïðàâà 
ó÷àñíèê³â ÇÍÎ. Âèêîðèñòàííÿ 
ìåòàëîøóêà÷à, öå íå îáøóê, öå 
êîíòðîëü. Òóò íåìàº êîíòàêòó 
ïîë³ö³¿ îõîðîíè ç ó÷àñíèêîì, 
í³ ô³çè÷íîãî, í³ ìåòàëîøóêà-
÷åì. ßêùî ñïðàöþâàâ çâóêîâèé 
ñèãíàë — ó÷àñíèêó ïðîïîíóþòü 
ä³ñòàòè ç êèøåíü óñå, íà ùî ì³ã 
çðåàãóâàòè ïðèñòð³é. Í³ ïåäàãîãè, 
í³ îõîðîíö³ íå ðîáëÿòü îáøóê. Çà-
äà÷à ¹ 1 — òîëåðàíòíå ñòàâëåííÿ 
äî ó÷àñíèê³â. Âèïàäê³â, êîëè ïå-
ðåõîäèëè ìåæó — í³êîëè íå áóëî.

КУРЙОЗИ ЗІ ШПАРГАЛКАМИ. 
Çà äîïîìîãîþ ìåòàëîøóêà-
÷à çíàéøëè øïàðãàëêè ó äâîõ 
ó÷àñíèê³â. Çäàâàëîñü áè — íîí-
ñåíñ. Ìåòàëîøóêà÷ íå ñïðàöüî-
âóº íà ïàï³ð. Ó îäíîìó âèïàäêó 
øïàðãàëêè áóëè ñêð³ïëåí³ ìåòà-
ëåâîþ ñêð³ïêîþ. ² êîëè çàäçâåí³ëî 
³ ó÷àñíèêó çàïðîïîíóâàëè ä³ñòà-
òè óñ³ ìåòàëåâ³ ðå÷³, â³í ä³ñòàâ ç 
êèøåí³ øïàðãàëêó ç³ ñêð³ïêîþ. 
Ó ³íøîìó âèïàäêó ï³ñëÿ ñèãíàëó 

ìåòàëîøóêà÷à, àá³òóð³ºíò âèêëàâ 
êëþ÷³, çàïàëüíè÷êó, öèãàðêè ³ 
øïàðãàëêó. Ñàì ä³ñòàâ ³ ïîêëàâ 
íà ñò³ë. Âèõîäèòü, ùî ìåòàëîøó-
êà÷ øóêàº íå ò³ëüêè òåëåôîíè òà 
åëåêòðîíí³ íîñ³¿, àëå é ïàïåðîâ³ 
øïàðãàëêè:) 

ПРО ШАХРАЇВ. Êîæíîãî ðîêó 
çà ê³ëüêà òèæí³â äî òåñòóâàííÿ 
ç’ÿâëÿþòüñÿ, ÿê ÿ íàçèâàþ ¿õ, ëî-
õîòðîííèêè. Âîíè â ³íòåðíåò³ ïðî-
äàþòü í³áèòî ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³ 
íà ÇÍÎ. Ïîïåðåäí³ ðîêè ìè íà öå 
âåëèñü. ß ñàì îñîáèñòî ç ö³êàâîñò³ 
êóïóâàâ «ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³» ê³ëü-
êà ðàç³â. Ó îäíîìó âèïàäêó êóïèâ 
ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³ íà çàâäàííÿ 
òåñòîâîãî çîøèòà ïðîáíîãî òåñòó-
âàííÿ. Ò³ â³äïîâ³ä³, ÿê³ äàâàëè óñ³ì 
ó÷àñíèêàì ïðîáíîãî òåñòóâàííÿ 
ï³ñëÿ éîãî ïðîõîäæåííÿ. Äðóãîãî 
ðàçó ÿ êóïèâ ï³ñíþ ïðî ÇÍÎ. Àôå-
ðèñòè âèÿâèëèñÿ êðåàòèâí³ ³ ç ãó-
ìîðîì, ó ö³é ³ðîí³÷í³é ï³ñí³ ï³ä-
êðåñëèëè, ÿêèé ÿ äîâ³ðëèâèé.

Óêðà¿íñüêèé öåíòð îö³íþ-
âàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè ìàº ñëóæáó 
âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè ³ çàéìàºòüñÿ 
öèìè ïðîáëåìàìè. Ìè íàìàãà-
ºìîñÿ ìåíøå ïðî öå ãîâîðèòè, 
òîìó ùî, ñê³ëüêè á ìè ëþäÿì 
íå êàçàëè «íå ðîá³òü öüîãî» — 
âîíè ðîáëÿòü óñå íàâïàêè.

Çà âñ³ ðîêè ïðîâåäåííÿ ÇÍÎ 
ó íàñ íå áóëî æîäíîãî âèïàäêó 

âèòîêó ³íôîðìàö³¿. Ñàìà ñèñòåìà 
ôîðìóâàííÿ òåñòîâèõ çîøèò³â ³ 
¿õ äðóê íå äîïóñêàº òàêî¿ ìîæëè-
âîñò³. Òèïîãðàô³ÿ Óêðà¿íñüêîãî 
öåíòðó ïðàöþº áåç ëþäåé. Äðó-
êóþòüñÿ çîøèòè, ìàøèííî ïå-
ðåâ³ðÿºòüñÿ ÿê³ñòü äðóêó, ïîò³ì 
çîøèòè çàïàþþòüñÿ â ïîë³åòèëåí 
ïî 15 øòóê. Ëþäè íå ìàþòü ô³-
çè÷íî¿ çìîãè áà÷èòè, ùî ó öèõ 
çîøèòàõ. Íà ïóíêòàõ òåñòóâàííÿ 
³íñïåêòîðè ïåðåâ³ðÿþòü ö³ë³ñ-
í³ñòü óïàêîâêè. Òîáòî ïîáà÷èòè 
çì³ñò çîøèò³â íå ìîæå í³õòî.

ПРО ПОРУШЕННЯ. ßêùî ïî-
ð³âíþâàòè ç ïîïåðåäí³ìè ðîêà-
ìè, ê³ëüê³ñòü ïîðóøåíü çíà÷íî 
çìåíøèëàñÿ. Ìèíóëîãî ðîêó 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ áóëî çà-
ô³êñîâàíî 24 ïîðóøåííÿ. Öüîãî 
ðîêó — 16. Êîæíå ïîðóøåííÿ 
ìè ðîçö³íþºìî ÿê íåäîë³ê íà-
øî¿ ðîáîòè. Áî â íàø³ ôóíêö³¿ 
âõîäèòü ðîç’ÿñíóâàëüíà ðîáîòà.

Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ïîðóøåíü 
ïðèçâîäèòü äî êîíôë³êòíèõ ñèòó-
àö³é. Áàòüêè ïðèõîäÿòü, ïèòàþòü: 
«×îìó âè âèãíàëè ÷è íå äîïóñ-
òèëè? Â³í íå âñòèã ñêîðèñòàòèñü 
øïàðãàëêîþ ÷è ìîá³ëüíèì òå-
ëåôîíîì». Ìè ïîÿñíþºìî, ùî 
ìè ðîáèëè 5 çàñòåðåæåíü ³ ÿêùî 
ï³ñëÿ íèõ ëþäèíà âñå îäíî ïî-
ïàäàºòüñÿ — öå ¿¿ îñîáèñòà ñïðàâà 
³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

ПРЕДМЕТ ЗНО КІЛЬКІСТЬ 
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ

ВЗЯЛИ 
УЧАСТЬ

ЯВКА% 

Українська мова і література 9324 8950 96 
Іноземні мови 71 64 90,1 
Англійська мова 2799 2643 94,4 
Математика 4574 4315 94,3 
Історія України 6998 6665 95,2 
Російська мова 58 42 72,4 
Біологія 3631 3428 94,4 
Географія 3511 3269 93,1 
Фізика 1184 1085 91,6 
Хімія 1147 1030 89,8

Öüîãî ðîêó âïåðøå 
óêðà¿íñüêó ìîâó 
çäàâàëî ìåíøå 
10 òèñÿ÷. Öå äóæå 
ñóòòºâèé ñïàä. Ìè 
òàêîãî íå ÷åêàëè

ПРЕДМЕТ ЗНО КІЛЬКІСТЬ 
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ 

Українська мова 
і література

20 

Англійська мова 16 

Математика 14 

Історія України 18 

ПРЕДМЕТ ЗНО КІЛЬКІСТЬ 
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ 

Біологія 5 

Географія 12 

Фізика 2 

Хімія 1

ПРЕДМЕТ ЗНО КІЛЬКІСТЬ 
ПОРУШЕНЬ 

Українська мова 
і література 9 

Англійська мова 1 

Математика 4 

Історія України 1 

Хімія 1 

Фізика 16

КІЛЬКІСТЬ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ НА ДОДАТКОВУ СЕСІЮ ЗОВНІШНЬОГО 
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання 
буде проводитися з третього до 12 липня.

КІЛЬКІСТЬ ПОРУШЕНЬЯК У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗДАВАЛИ ЗНО

Геннадій 
Кузьменко:

– Як здали ЗНО 
по регіонах, ми 

поки що не знаємо. 
Аналітика за 

результатами буде 
у серпні
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У прес-службі патрульної поліції 
Вінниці сказали, що на площі Га-
гаріна аварій з четверга не було. 
У минулому номері RIA (№ 25) 
ми писали про те, що думають 
експерти про зміну пріоритетів 
на площі Гагаріна. Журналіст ві-

нницького «Дорожнього контро-
лю» Денис Климов та автоексперт 
Олександр Зєрщиков зійшлися 
у думці про те, що нововведення 
зменшать кількість аварій. Але 
має пройти трохи часу, поки водії 
звикнуть до нових правил.

Аварій має стати менше 

ËÀÉÔ

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (073)0476879

Ãîëîâíà äîðîãà òåïåð — ïî-
âîðîò ç Ñîáîðíî¿ íà Ïèðîãîâà. 
Õìåëüíèöüêå øîñå ñòàëî äðóãî-
ðÿäíîþ. Óñå äëÿ òîãî, ùîá ðîç-
âàíòàæèòè Ñîáîðíó òà çìåíøèòè 
ê³ëüê³ñòü àâàð³é íà ñàì³é ïëîù³ 
Ãàãàð³íà. Íà Õìåëüíèöüêîìó 
øîñå, òðîõè íå äî¿æäæàþ÷è ïëî-
ù³, ïîâ³ñèëè ÷åðâîíå îãîëîøåííÿ 
ïðî òå, ùî ïð³îðèòåòí³ñòü ðóõó 
çì³íèëè.

Íå âñ³ ùå çíàþòü ïðî íîâ³ 
ïðàâèëà, òîìó àâàð³éí³ ñèòóàö³¿ 
òðàïëÿþòüñÿ ÷è íå ùîõâèëèíè. 

Ìè ñòàëè ñâ³äêàìè ê³ëüêîõ äå-
ñÿòê³â ñèòóàö³é, êîëè âîä³¿ íå ðî-
çóì³ëè, õòî êîãî ìàº ïðîïóñêàòè. 
Íàé÷àñò³øå öå áóëî òàê: àâòî-
ìîá³ëþ, ÿêèé ðóõàâñÿ ç³ ñòîðîíè 
Õìåëüíèöüêîãî øîñå, äîâîäèëîñÿ 
ð³çêî ãàëüìóâàòè, ùîá ïðîïóñ-
òèòè âîä³ÿ ç Ïèðîãîâà. ×àñòî 
êåðìóâàëüíèêè òðîëåéáóñ³â ÷è 
òðàìâà¿â ç Ñîáîðíî¿ çóïèíÿëèñÿ 
òà ïðîïóñêàëè àâòîìîá³ë³, õî÷à 
ìîãëè öüîãî íå ðîáèòè.

Íà ïëîù³ òàêîæ ñòîÿâ ïàòðóëü-
íèé ïîë³öåéñüêèé «Ïð³óñ». Êîïè 
ðîçïîâ³ëè, ùî ¿õ ñþäè ïîñòàâè-
ëè ñïåö³àëüíî, ùîá ñë³äêóâàòè 
çà ïîðÿäêîì òà íå äîïóñòèòè 

АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099)1781008
 «Ñòîÿòü ìàøèíè, ÿ ïðîïóñêàþ, 

à â³í ñîá³ ëåòèòü», — êàæå âîä³é 
àâòî ÇÀÇ «Øàíñ», ó ÿêîãî â’¿õàâ 
âåëîñèïåäèñò íà ïëîù³ Ãàãàð³íà.

Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ 26 ÷åðâíÿ, 
ïðèáëèçíî î 15.00. Ïîë³öåéñüê³ 
ðîçêàçàëè îäíó ç âåðñ³é. Âåëî-
ñèïåäèñò, í³áèòî, ïðÿìóâàâ 
ïî Õìåëüíèöüêîìó øîñå ³ âëåò³â 
â àâòîìîá³ëü ìàðêè ÇÀÇ «Øàíñ», 
âîä³é ÿêîãî çàâåðòàâ íà âóëèöþ 
Ïèðîãîâà. Ðîâåðèñò íå çâåðíóâ 
óâàãè íà äîðîæí³ çíàêè, ÿê³ íåùî-
äàâíî ïîì³íÿëè. Óñå ÷åðåç òå, ùî 
òåïåð ãîëîâíà äîðîãà âèõîäèòü ç 
Ñîáîðíî¿ íà Ïèðîãîâà, à ðàí³øå 
áóëà íà Õìåëüíèöüêå øîñå.

— ß ñîá³ ïîìàëåíüêî ¿äó, 
à âåëîñèïåäèñò ëåòèòü çâåðõó ³ 
âë³òàº â ìåíå, — ðîçïîâ³äàº âî-
ä³é Â³òàë³é. — Â³í íå çóïèíèâ-
ñÿ, íå äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî âñ³ 
ìàøèíè ïðîïóñêàëè. ßê ¿õàòè 
³ç Õìåëüíèöüêîãî øîñå, ÷îòè-
ðè çíàêè âèñÿòü, âêëþ÷àþ÷è 
ïîïåðäæóþ÷èé. Ç ìîº¿ ñòîðîíè 
òàêîæ òðè çíàêè. ² âçàãàë³, ÷îìó 
â³í ¿õàâ òóò, à íå ïî âåëîäîð³æ-
ö³, ùî ïîðÿä. Ïðîñòî òóò äóæå 
áàãàòî àâàð³é, — äîäàº ÷îëîâ³ê, 
ÿêèé â³äìîâèâñÿ ïðåäñòàâëÿòè-
ñÿ. — Â³äêîëè çðîáèëè öþ äîðîãó, 
òóò àâàð³ÿ íà àâàð³¿. Òðåáà òóò 
ïîñòàâèòè ñâ³òëîôîð. Áî íà çíàêè 
í³õòî íå çâåðòàº óâàãè.

НОВІ ПРАВИЛА НА ГАГАРІНА. 
У ПЕРШИЙ ДЕНЬ — ХАОС
Безпечно?  З четверга, 22 червня, 
на площі Гагаріна змінили пріоритети 
руху: поворот Соборна-Пирогова став 
головним. Зранку дорожники повісили 
нові знаки… а в обід водії вже ледь 
уникали аварій. Ми подивилися, як їздили 
на Гагаріна у перший день нововведень

Біля Універмагу велосипедист в’їхав у ЗАЗ 

Після зіткнення. Велосипедиста забрала швидка, 
а у автомобіля було розбите лобове скло 

àâàð³é. Íàñòóïíîãî äíÿ ïîë³öåé-
ñüê³ çì³íèëè òàêòèêó — ïàòðóëüí³ 
ñòîÿëè á³ëÿ òðàìâàéíî¿ çóïèíêè 
«Ïëîùà Ãàãàð³íà» ³ êîæíîìó âî-
ä³þ, ÿêèé ïðî¿æäæàâ, âêàçóâàëè 
íà çíàê «Ïîñòóïèñÿ äîðîãîþ».

Ðîá³òíèêè òðàíñïîðòíî¿ êîìïà-
í³¿ çðàíêó ñïîñòåð³ãàëè çà ñèòóà-
ö³ºþ íà ïëîù³ Ãàãàð³íà. ² ãîëîñíî 
ðîáèëè çàóâàæåííÿ âîä³ÿì, ÿê³ 
ùå íå çâèêëè ðóõàòèñÿ çà íîâè-
ìè ïðàâèëàìè. «Êîðîííà» ôðàçà: 
«Òè ÷îãî òóò ñòàâ?» Ç³ ñòîðîíè 
âèãëÿäàëî öå êóìåäíî. Îñîáëèâó 
ïîðö³þ êðèê³â îòðèìóâàëè âîä³¿ 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, ÿê³ 
çà çâè÷êîþ ïðîïóñêàëè àâòîìîá³ë³.

— Óñ³ âîä³¿ ñüîãîäí³ çðàíêó 
ïðîéøëè ³íñòðóêòàæ ùîäî çì³í 

ó ðóñ³ íà ïëîù³ Ãàãàð³íà, — êàæå 
íà÷àëüíèê ñëóæáè áåçïåêè ðóõó 
ÂÒÊ Ìèêîëà Ôðàíêî. — Òàê ñàìî 
âñå ðîçêàæóòü âîä³ÿì ³ äðóãî¿, ³ 
òðåòüî¿ çì³í. Îñîáëèâó óâàãó ïðè-
ä³ëÿºìî âîä³ÿì òðàìâà¿â ìàðøðó-
ò³â ¹ 2, 4 òà 5. Áî âîíè ðàí³øå 
ðóõàëèñÿ ïî ãîëîâí³é, à òåïåð í³. 
Âè¿æäæàþ÷è íà ïëîùó, ìàþòü 
äàòè ïåðåâàãó âñ³ì, íàâ³òü âåëî-
ñèïåäèñòàì.

Про нову лінію 
в петиції 
 Â³ííè÷àíèí Äåíèñ 
ïðîïîíóº çáóäóâàòè íîâó 
òðîëåéáóñíó ë³í³þ, ÿêà 
ç'ºäíàº Â³ííèöüê³ Õóòîðè ç 
âóëèöåþ ×åõîâà.
«Â çâ'ÿçêó ç ðåêîíñòðóêö³-
ºþ çóïèíî÷í³ ïàâ³ëüéîíè 
âæå ³ñíóþòü ïî âñüîìó 
Íåìèð³âñüêîìó øîñå 
äî àâòîñàëîíó Mitsubishi, 
çàëèøèëîñü âñòàíîâèòè 
åëåêòðîîïîðè ³ ïðîòÿã-
íóòè êîíòàêòíó ìåðåæó. 
Íàñåëåííÿ öüîãî ì³êðî-
ðàéîíó áóäå äóæå çàäîâî-
ëåíå òèì, ùî ãðîìàäñüêèé 
òðàíñïîðò áóäå ¿çäèòè 
â ð³çí³ êðàéí³ òî÷êè 
ì³ñòà. Òîìó ùî îäíîãî 
19 àâòîáóñíîãî ìàðøðóòó 
çàìàëî», — éäåòüñÿ ó òåê-
ñò³ îäí³º¿ ³ç ïåòèö³é. Äàíå 
çâåðíåííÿ ïîäàâ â÷îðà, 
23 ÷åðâíÿ, Äåíèñ Çóá÷åâ-
ñüêèé.
Ç ïî÷àòêó çáîðó ï³äïè-
ñ³â, ïåòèö³þ ï³äïèñàëè 
42 îñîáè ç 350 íåîáõ³ä-
íèõ. Íà öå ùå º 9 äí³â. 
Äîëó÷èòèñÿ òà ï³äòðèìàòè 
ïðîïîçèö³þ âè ìîæåòå 
òóò: goo.gl/KQ5cR5 

Перекриють 
вулиці 
 Ó Â³ííèö³ òèì÷àñîâî îá-
ìåæàòü ðóõ íà â³äð³çêó â³ä 
áóäèíêó 63 íà âóëèö³ Êîí-
ñòàíòèíîâè÷à äî áóäèíêó 
28 íà âóëèö³ Ë. Ðàòóøíî¿. 
Îáìåæåííÿ ä³ÿòèìå ïðî-
òÿãîì ì³ñÿöÿ.
«Ó Â³ííèö³ ïðîõîäÿòü 
ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ 
òåïëîìåðåæ³ äî æèòëîâî-
ãî áóäèíêó 28 íà âóëèö³ 
Ë. Ðàòóøíî¿. Ó çâ’ÿçêó 
ç öèì áóäå òèì÷àñîâî, ç 
25 ÷åðâíÿ äî 24 ëèïíÿ, 
îáìåæåíî ðóõ òðàíñïîðòó 
íà â³äð³çêó â³ä áóäèíêó 
63 íà âóëèö³ Êîíñòàí-
òèíîâè÷à äî áóäèíêó 
28 íà âóëèö³ Ë. Ðàòóøíî¿. 
Ç 8 ãîäèíè 12 ëèïíÿ äî 6 
ãîäèíè 13 ëèïíÿ áóäå 
ïåðåêðèòî ðóõ òðàíñïîð-
òó ïî âóëèö³ Ë. Ðàòóø-
íî¿ íàïðîòè áóäèíêó 
28», — çàçíà÷àþòü íà ñàéò³ 
ì³ñüêðàäè. Íàãàäóº-
ìî, íà Ä. Íå÷àÿ á³ëüøå 
20 äí³â áóäå ïåðåêðè-
òà ÷àñòèíà äîðîãè. Òàì 
áóäóþòü ìåðåæó âîäî-
â³äâåäåííÿ. Òàêîæ ñõîæà 
ñèòóàö³ÿ áóäå íà îäí³é ³ç 
âóëèöü íà Ï'ÿòíè÷àíàõ. 
Òàì ïðîâîäèòèìóòü âîäó 
òà íà öåé ÷àñ, à öå ì³-
ñÿöü, îáìåæàòü ðóõ äëÿ 
òðàíñïîðòó âóëèöåþ Þë³¿ 
Ðÿá÷èíñüêî¿.

КОРОТКОКОРОТКО

Водії не розуміють, кому потрібно їхати, а кому — пропускати. Не всі дивляться на дорожні знаки

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA
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Ïî¿çäêè çà êîð-
äîí áåç ñòðàõîâêè 
íå áóâàº, — ãîâî-

ðÿòü ó òóðèñòè÷íèõ àãåíö³ÿõ. 
×è ñóòî òóðèñòè÷íà ïî¿çäêà, 

÷è íà çàðîá³òêè, â áóäü-ÿêîìó 
âèïàäêó ïîòð³áíå ìåäè÷íå ñòðà-
õóâàííÿ âè¿æäæàþ÷èõ çà êîð-
äîí.Îò ó êîìïëåêò³ äî öüîãî 
îáîâ’ÿçêîâîãî ñòðàõóâàííÿ é 
ìîæíà ïðèäáàòè ñòðàõóâàííÿ 
áàãàæó.

— Êîæíà êðà¿íà ìàº ñâ³é 
îáîâ’ÿçêîâèé ë³ì³ò ñòðàõóâàí-
íÿ, — ãîâîðèòü ïðàö³âíèê ñòðà-
õîâî¿ êîìïàí³¿ Â³êòîð. — ßêùî 
¿äåìî â ªâðîïó, òî ì³í³ìàëü-
íî ìàºìî áóòè çàñòðàõîâàí³ 
íà 30 òèñÿ÷ ºâðî ìåäè÷íèõ âòðàò. 
Âàðò³ñòü ñòðàõîâêè çàëåæèòü â³ä 
ôðàíøèçè (ïîðîãó, ÿêèé íå ïî-
êðèâàºòüñÿ). ×èì ôðàíøèçà á³ëü-
øà, òèì ìåíøà âàðò³ñòü ïîë³ñó.

Äëÿ ïî¿çäêè â ªâðîïó çàñòðàõó-
âàòèñÿ äåøåâøå, í³æ, íàïðèêëàä, 
ó Áîëãàð³þ. Òàì, ÿê íà ã³ðñüêî-
ëèæíèé êóðîðòàõ, ñòðàõîâèêè áà-
÷àòü á³ëüøèé ðèçèê òðàâìóâàííÿ 
³ áåðóòü á³ëüøå çà ñâîþ ãàðàíò³þ. 

Òàêîæ äîðîæ÷å ñòðàõóâàòè ä³-
òåé, ÿê³ ÷àñò³øå ïîòðàïëÿþòü 
ó íåïðèºìíîñò³, òà ïåíñ³îíåð³â, 

ЯК СТРАХУЮТЬ ТУРИСТІВ 
ПЕРЕД ВИЇЗДОМ ЗА КОРДОН 
Треба знати  Як зробити свою 
подорож якомога безпечнішою? Що 
можна купити тут, аби за кордоном мати 
якнайменше неприємностей? Працівники 
туристичних агенцій радять разом з 
обов’язковим медичним страхуванням 
купувати страхування багажу

ÿê ñëàáøèõ çäîðîâ’ÿì êë³ºíò³â.
— Áóâ âèïàäîê, êîëè â ë³òàêó 

ó êë³ºíòà ùîñü ç ñåðöåì ñòàëî-
ñÿ, — ðîçêàçóº Â³êòîð. — Çðîáèëè 
âèìóøåíó ïîñàäêó â Åì³ðàòàõ, 
ïðîâåëè îïåðàö³þ, ³ ñòðàõîâà 
ô³ðìà ïîêðèëà âèòðàòè.

Òðåáà çíàòè: ÿêùî òóðèñò çâåð-
òàºòüñÿ çà ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ, 
ïåðøèì ä³ëîì ðîáëÿòü àíàë³ç 
êðîâ³ íà âì³ñò àëêîãîëþ. ßêùî 
â³í ïîçèòèâíèé, ñòðàõîâêà íå ä³º.

À ÿê³ íåïðèºìíîñò³ ìàëè â³-
ííè÷àíè çà êîðäîíîì ³ç áàãàæåì? 
Õòî íå ïàêóâàâ ó àåðîïîðòó ÷å-
ìîäàí ïë³âêîþ, òî íå çíàõîäèâ 
ïîò³ì ó íüîìó îêðåìèõ ðå÷åé 
÷è íàâïàêè — âèòÿãàâ çàïõàíèé 
êèìîñü íåïîòð³á.

— Ð³äêî âòðà÷àþòü áàãàæ, êîëè 
ðåéñè ïðÿì³, — êàæå Â³êòîð. — 
×àñò³øå, ÿêùî ç ïåðåñàäêàìè.

СИСТЕМА КОМПЕНСАЦІЇ 
ЗА ВТРАТУ РЕЧЕЙ 
втрачені документи .................150 євро 

часткова втрата багажу ...........100 євро 

втрата від пожежі, вибуху ..... 500 євро 

авіакатастрофа ........................ 500 євро 

вина персоналу .......................400 євро 

ІРИНА ТРЕТЯК 
(31), ДИРЕКТОР 
ТУРИСТИЧНОЇ 
АГЕНЦІЇ «ВІНВІЗА» 

— Обов’язково 
треба запакува-
ти чемодан паку-

вальною плівкою власноруч або 
купити послугу пакування багажу 
в аеропорту. У Борисполі це ко-
штує 90 гривень. Можна ще взяти 
комплект пакування на зворотну 
дорогу за 70. За кордоном послу-

га пакування значно дорожче, від 
7 до 10 доларів.
Також раджу контролювати свій 
багаж. Слідкувати, як його заван-
тажили, вивантажили. А щоб запо-
бігти плутанині, яка часто стається 
через схожість запакованих в од-
ному аеропорту чемоданів, раджу 
чіпляти бирки на свої речі. Інколи 
люди позначають свої сумки ко-
льоровими стрічками, наклейка-
ми. Це допоможе впізнати своє се-
ред інших сумок, не вхопити чуже.

Три поради для безпеки багажу 

СТРАХУВАННЯ ТУРИСТА — РІЧ ОБОВ’ЯЗКОВА 
Ціна страховки залежить від країни призначення та мети подорожі. Про середні розцінки 
обов’язкового медичного страхування виїжджаючого за кордон розказали в туристичній 
агенції «ВінВіза». Ще — порадили: якщо часто подорожуєте, то краще оплатити страхування 
на рік, ніж щоразу платити перед кожною поїздкою

Європа 
(маєте бути 
застраховані 
на 30 тисяч євро) 
6 грн на добу 

Америка 
15 грн на добу 

Страховка 
«Весь світ» 
(покривається 
у різних країнах 
світу) 
15-16 грн 
на добу

Гірськолижні 
курорти, Болгарія 
(підвищений ри-
зик травмування) 
20–30 грн 
на добу 

Програма 
«Економ» 
(покриває лише 
один день 
стаціонарного 
лікування після 
екстреного звер-
нення до лікаря) 
від 2 грн на добу

Діти 
+ 50% 
(денний 
тариф треба 
множити 
на коефіцієнт 1,5) 

Старші 
65 років 
+ 100% 
(денний 
тариф треба 
множити 
на коефіцієнт 2) 

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ДІЄ 
 Якщо пацієнт не був напідпитку. Перше, що зроблять 
медики за кордоном, — аналіз крові на вміст алкоголю

СТРАХУВАННЯ 
БАГАЖУ ДІЄ  

Від моменту реєстрації 
на літак і до моменту отри-
мання речей біля стрічки. 
Вийшов за межі аеропорту 
і загубив вантаж — це вже 
не страховий випадок 

ВАРТІСТЬ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ НА ДОБУ

+ 3,5
грн на добу 

СТРАХУВАННЯ БАГАЖУ

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

У комплект медичного 
страхування виїжджаючого 
за кордон входить: 
  Медична страхування 

(обов’язкове) 
  Страхування від 

нещасного випадку 
(обов’язкове) 

  + страхування багажу 
(окремо не купується) 

  + страхування від 
невиїзду (окремо 
не купується) 

  + інші види страхування 
(усі купуються в комплекті 
з обов’язковими) 
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Ã î ñ ò þ â à ë à 
çà  êîðäîíîì, 
à ùîéíî ïîâåð-
íóëàñÿ äîäîìó — 

âòðàïèëà â êðèì³íàëüíó ³ñòîð³þ. 
Ïðî òå, ÿê âòðàòèëà ñóìêè ó Êè-
ºâ³ ³ øóêàëà ¿õ ïî âîêçàëó ðàçîì 
ç ïîë³ö³ºþ, ðîçêàçàëà â³ííè÷àíêà 
Ëþäìèëà Ïàëàìàð÷óê. Æ³íêà â³ä-
ìîâèëàñÿ â³ä êðèì³íàëüíîãî ïðî-
âàäæåííÿ, ùîá íå çàëèøàòè ñâî¿ 
ðå÷³ ÿê ðå÷îâ³ äîêàçè. Çàòå âîíà 
ñôîòîãðàôóâàëà êðàä³¿â. Õî÷å ïî-
êàçàòè ³íøèì, õòî ïðàöþº â ñòî-
ëèö³ ó ñõåì³ «âîêçàëüíî¿ ìàô³¿».

— Ñüîãîäí³ ÿ — çàâòðà õòîñü 
³íøèé. ßêùî öüîìó íå ïîñòàâèòè 
êðàïêó, òî òàêà ñõåìà íà êè¿â-
ñüêîìó âîêçàë³ áóäå ïðàöþâàòè 
ïîñò³éíî, — ãîâîðèòü Ëþäìèëà 
Ïàëàìàð÷óê.

Âîíà ¿õàëà â³ä Áîðèñïîëÿ äî Êè-
ºâà Ñêàéáàñîì. Ó äîðîç³ çàñíóëà, 
êîëè ïðîêèíóëàñÿ — ñâ³òëî ó ñà-
ëîí³ ãîð³ëî é ëþäåé óæå íå áóëî.

— ß êèíóëàñü äî âîä³ÿ çàáðà-
òè ñâ³é áàãàæ, à â³í: «Áàãàæ óæå 
âñ³ ïîçàáèðàëè…», — ðîçêàçóº 
â³ííè÷àíêà.

Æ³íêà íàãàäàëà âîä³þ, ÿê³ ðå÷³ 
ó íå¿ áóëè — âåëèêèé ÷åìîäàí ³ 
÷åðâîíà ñóìêà, çàïàêîâàí³ â àå-
ðîïîðòó. Â³í çãàäàâ, ùî òàê³ ðå÷³ 
ñòàâèâ ó áàãàæíå â³ää³ëåííÿ ï³ä 
÷àñ ïîñàäêè. ×îìó ¿õ òåïåð íåìàº, 
ò³ëüêè ðîçâ³â ðóêàìè.

— Ìîæå, õòîñü ïîìèëêîâî çà-
áðàâ, — ñêàçàâ âîä³é. — Âèáà÷òå, 
àëå ìåí³ òðåáà ¿õàòè. Ó ìåíå ðåéñ…

Òà â³ííè÷àíêà íå â³äïóñòèëà. 
Çàÿâèëà, ùî öå éîãî âèíà, ùî 
ñóìêè â³ääàâ ÷óæîìó, ³ çìóñèëà 
ðàçîì ç íåþ á³ãàòè ïî âîêçàëó 
ó ïîøóêàõ.

ЗАСВІТИВСЯ В БІЛОМУ. Õòîñü ³ç 
ëþäåé, ÿêèõ ïèòàëè ïðî âåëè-
êó ÷åðâîíó ñóìêó, ï³äêàçàâ, ùî 
áà÷èâ ³ç òàêîþ ÷îëîâ³êà ó á³ë³é 
êóðòö³. Äîá³ãëè äî ïîë³öåéñüêèõ, 
ÿê³ ïàòðóëþâàëè ó âîêçàë³. Ðîç-
êàçàëè, ùî ñòàëîñÿ. «Êîïè» ïå-
ðåäàëè ³íôîðìàö³þ ïî ðàö³¿ ³ ðîç-
îñåðåäèëèñÿ øóêàòè ïî òåðèòîð³¿.

— Ïîë³öåéñüê³ íå âçÿëè ìî¿õ 
äàíèõ, í³÷îãî. Âîä³é çíîâó ïî÷àâ 
êàçàòè, ùî ó íüîãî ðåéñ. ß éîãî 
ïîòÿãëà ó ïîë³öåéñüêå â³ää³ëåííÿ, 
ùî ó âîêçàë³, — ãîâîðèòü Ëþäìè-
ëà. — ß äóìàëà, òàì ïîäèâëÿòüñÿ 
êàìåðè ñïîñòåðåæåííÿ, ³ çíà-
éäóòü ðå÷³, ïîêè ¿õ ùå íå âèíåñëè 
çà òåðèòîð³þ. Àëå ñï³âðîá³òíèê 
ìåí³ çàì³ñòü ìîí³òîð³â ïîêàçàâ 
îáøàðïàíó ê³ìíàòêó, äå ñòî¿òü 
ò³ëüêè òåëåôîí ç êó÷åðÿâèì äðî-
òîì. ß øîêîâàíà áóëà, ùî â ïîë³-
öåéñüêîìó â³ää³ëåííÿ íà âîêçàë³ 
ñòîëèö³ Óêðà¿íè íåìàº êàìåð.

Ëþäìèëà çìóñèëà ïîë³öåé-
ñüêîãî âîðóøèòèñÿ, çàì³ñòü äî-
êóìåíòóâàòè çëî÷èí (â³í õîò³â 
¿¿ ïîñàäèòè ïèñàòè ïîÿñíåííÿ). 
Âèâåëà éîãî ç êàá³íåòó íà âîêçàë, 
ùîá øóêàâ êðàä³¿â. Â³í ò³ëüêè 
çàïèñàâ êîíòàêòè âîä³ÿ, áî éîãî 
â³äïóñòèëè ïðàöþâàòè äàë³ (âîä³é 
çãàäàâ, ùî ó ìåòóøí³ çàëèøèâ 
â³äêðèòèì àâòîáóñ).

— Êîëè ìè ç³ ñï³âðîá³òíèêîì 
õîäèëè ïî âîêçàëó, éîìó ïî ðàö³¿ 
ïåðåäàëè, ùî çíàéøëè ÿê³ñü ðå÷³. 
Ìè ï³øëè äèâèòèñÿ, ÷è ìî¿, — 
ãîâîðèòü â³ííè÷àíêà.

Íà êðàéí³é ïëàòôîðì³, íà ì³ñ-
ö³, ÿêå ïàñàæèðè îáëþáóâàëè ï³ä 
áåçêîøòîâíèé òóàëåò, Ëþäìèëà 
çíàéøëà ðîç³ðâàíèìè ÷åìîäàí 
³ ñóìêó.

— Ó ìåíå âñ³ ðå÷³ áóëè â ïà-
êåòèêàõ, òî ö³ ïàêåòèêè ïîðîç-
ðèâàëè ³ âñå âàëÿëîñÿ ó öüîìó 

ОБЧИСТИЛА «ВОКЗАЛЬНА МАФІЯ» 
áðóä³ é ñìîðîä³, — êðèâèòüñÿ, 
êîëè çãàäóº, æ³íêà. — ß ïåðå-
â³ðèëà îäðàçó ÷è äîêóìåíòè º. 
Ïîáà÷èëà, ùî âêðàëè ïàðôóìè, 
òåðàáàéòíèê äî êîìï’þòåðà, 
ôëåøêó ³ ïàêåò ç ïîäàðóíêàìè, 
ÿêèé ÿ âåçëè íà ïðîõàííÿ ïî-
äðóãè ¿¿ áàòüêîâ³. Äàë³ ìè ÷åêàëè 
ñë³ä÷î-îïåðàòèâíó ãðóïó.

Ó öåé ÷àñ ïîòÿã, íà ÿêèé Ëþä-
ìèëà ìàëà êóïëåí³ çàçäàëåã³äü 
êâèòêè, ïî¿õàâ. Çà ê³ëüêà õâèëèí 
äî öüîãî ïîë³öåéñüê³ ïèòàëè, ÷è 
íå õî÷å ïîòåðï³ëà âñå çàáðàòè ³ 
¿õàòè. Æ³íêà íàïîëÿãàëà, ùî 
ïèñàòèìå çàÿâó ïðî çëî÷èí, ³ 
âèìàãàëà çíàéòè ðåøòó ðå÷åé ³ 
ñàìèõ êðàä³¿â.

— Ïîò³ì ïî ðàö³¿ ñêàçàëè, ùî 
çíàéøëè ïàêåò â ³íòåðíåò-êàôå, — 
ãîâîðèòü â³ííè÷àíêà. — Çãîäîì 
ÿ ïåðåêîíàëàñÿ, ùî òî ïîäàðóíêè, 
ÿê³ ÿ ìàëà äîñòàâèòè. Òî÷í³øå òå, 
ùî â³ä íèõ çàëèøèëîñü. Ïîì’ÿò³ 
öóêåðêè, ñîêè òà ³íø³ ïðîäóêòè…

Ùå îäíå ïîâ³äîìëåííÿ — ³ 
æ³íêà çíàº, ùî ñï³éìàëè ¿¿ êðà-
ä³¿â ³ ùî íà âîêçàë³ ä³éñíî ïðà-
öþþòü êàìåðè ñïîñòåðåæåííÿ. 
Ïî êàìåðàõ ÷è òî ïàòðóëüí³, ÷è 
îõîðîíà âîêçàëó ïîáà÷èëè, õòî 
ñêî¿â çëî÷èí, êîëè ³ ÿê.

ПОКРИВАЮТЬ ОДИН ОДНОГО. 
— Âèÿâèëîñÿ, ùî öå çðîáèëè 
âàíòàæíèêè âîêçàëó, — ðîçêàçóº 
Ëþäìèëà. — Ò³, ùî ïðàöþþòü 
íåëåãàëüíî, çà 100 ãðèâåíü ï³ä-
íîñÿòü ëþäÿì áàãàæ³. ² òóò ìåí³ 
êàæóòü: «Âè çíàºòå, ö³ºþ ñïðàâîþ 
í³õòî çàéìàòèñÿ íå áóäå, öå ÿêùî 
âè «çàáàøëÿºòå» ñë³ä÷îìó, òî â³í 
ùîñü ðîáèòèìå… âçàãàë³, ÿêùî é 
â³äêðèþòü ïðîâàäæåííÿ, òî öèì 
âàíòàæíèêàì í³÷îãî íå áóäå… 
òî ìîæå, âè çàáåðåòå ðå÷³ ³ ïî¿äåòå?» 

— ßê òàê? Ó íàø³é êðà¿í³ í³÷î-
ãî íå áóäå òîìó, õòî êðàäå!? ß ïî-
÷àëà îáóðþâàòèñÿ, — ïðîäîâæóº 
Ëþäìèëà. — À ïîò³ì çðîçóì³ëà, 
ùî ó Êèºâ³ íà âîêçàë³ ä³º ñõåìà, 

Погана дорога  Людмилу Паламарчук, 
що поверталася з Франції додому, 
обікрали нелегальні вантажники 
київського вокзалу. Про цих людей, як 
каже жінка, знає адміністрація і поліція. 
Її переконали укласти мирову з крадіями, 
конфіскацією речей та словами 
«їм все одно нічого не буде»

âïðèòóë âèñòà÷èëî — çàïëàòèòè 
çà êàìåðó ñõîâó, çà îô³ö³éíîãî 
(!) âàíòàæíèêà ³ çà êâèòêè äîäî-
ìó, — ãîâîðèòü Ëþäìèëà. — ² ùå 
íà êàðòêó âîíè ìåí³ ìàëè êèíó-
òè 500 ãðèâåíü äî âîñüìè âå÷î-
ðà íàñòóïíîãî äíÿ. Ïîë³öåéñüê³ 
ñêàçàëè, ùîá ÿ äçâîíèëà, ÿêùî 
íå ñêèíóòü. Ïîîá³öÿëè ¿ì íå ïðè-
çíàòèñÿ, ùî ÿ íàïèñàëà â³äìîâó. 
Ãðîø³, çâ³ñíî, ÿ íå îòðèìàëà.

ЗБУЛИСЯ І ЗАБУЛИ. Ëþäìèëà 
ïðè æóðíàë³ñòö³ çàòåëåôîíóâàëà 
«êîïó», ÿêèé çàòðèìàâ êðàä³¿â. Â³í 
ïåðåàäðåñóâàâ â³ííè÷àíêó íà ïðà-
ö³âíèêà Íàöïîë³ö³¿, ÿêèé ïåðå-
êîíóâàâ æ³íêó óêëàñòè ìèðîâó.

— À, âè ó â³äïóñòö³ çàðàç… ² 
âæå íàâ³òü íå ïðàöþºòå íà âîê-
çàë³… — ãîâîðèòü ç «êîïîì» Ëþä-
ìèëà.

— Ìè — ïàòðóëüíà ïîë³ö³ÿ, ³ 
ìè âñå çðîáèëè, ùîá ðîçêðèòè 
çëî÷èí, à ùîäî êîìïåíñàö³¿, òî âè 
íå ç íàìè äîìîâëÿëèñÿ, — ãîâî-
ðèòü ïîë³öåéñüêèé æ³íö³. — ßêùî 
ÿ áóäó âèìàãàòè òåïåð ç êîãîñü, 
òî ìîæíà ïðèøèòè ìåí³ çëî÷èí… 
Ïî ìîæëèâîñò³, ÿêùî áóäó áà÷èòè 
òèõ îïåðàòèâíèê³â, ïåðåäàì âàøó 
³íôîðìàö³þ. Âèáà÷òå…

Äçâîíèìî òàêîæ âîä³þ Ñêàé-
áàñà. Â³í íå çàáóâ Ëþäìèëó é 
í³áèòî ðàäèé, ùî ¿¿ ðå÷³ çíàéøëè. 
×îëîâ³ê íå áà÷èâ ó îáëè÷÷ÿ êðà-
ä³¿â-âàíòàæíèê³â, áî ï³øîâ ðàí³-
øå, í³æ ¿õ ñï³éìàëè. Àëå ãîâîðèòü 
ïðî íèõ ç³ çíàííÿì ä³ëà:

— Òèõ äâîõ, ùî ðîáèëè âàí-
òàæíèêàìè, ÿ íå áà÷èâ. ²ç òîãî 
÷àñó í³ ðàçó ¿õ íå çóñòð³÷àâ…

— Òóò âèíà âîä³ÿ, — âïåâíå-
íà Ëþäìèëà Ïàëàìàð÷óê. — Â³í 
ïðèéìàº áàãàæ ³ ìàº ïåðåâ³ðÿòè, 
÷è âñ³ ïàñàæèðè âèéøëè, ïåðø 
í³æ âèäàâàòè ðå÷³. Äóìàþ, âîä³é 
áóâ ó çìîâ³ ç òèìè âàíòàæíèêà-
ìè. ß ñèä³ëà íà ñàìîìó îñòàí-
íüîìó ì³ñö³, âåðõíüîìó, ñâ³òëî 
ãîð³ëî, â³í íå ì³ã íå ïîáà÷èòè, 
ùî ÿ ñïëþ.Вантажники Борис і його молодий спільник. Вінничанка сфотографувала чоловіків, які розпотрошили її багаж

äå âñ³ ïðèêðèâàþòü îäèí îäíîãî. 
Òàêà ñîá³ âîêçàëüíà ìàô³ÿ. Ïðè 
ìåí³ â³äêðèòî ãîâîðèëè, ùî ö³ 
âàíòàæíèêè êðàäóòü ïîñò³éíî, 
³ íàìàãàëèñÿ ìåíå â³äãîâîðèòè 
ïèñàòè çàÿâó. ß äî îñòàííüîãî 
ïðó÷àëàñÿ, àëå ìåí³ ïîÿñíèëè, 
ùî âèëó÷àòü ìî¿ ðå÷³ ÿê ðå÷îâ³ 
äîêàçè. Öèì ìåíå ³ âçÿëè. ß õî-
ò³ëà ïîâåðíóòè ñâîº ³ ïîäàðóíêè, 
ÿê³ ìåíå ïðîñèëè ïåðåäàòè.

Ëþäìèëó ïðèâåëè ó â³ää³ëåííÿ 
çà òåðèòîð³ºþ âîêçàëó òà âèâåëè 
äî íå¿ íà âóëèöþ çàòðèìàíèõ êðà-
ä³¿â. Ñòàðøèé (òîé ñàìèé ÷îëîâ³ê 
ó á³ë³é êóðòö³) âèáà÷àâñÿ. «Íó, 
âèïèâ, ç êèì íå áóâàº, ïðàñò³òº». 
Æ³íêà çàòðåáóâàëà ó íüîãî, ùîá 
â³ääàâ òåðàáàéòíèê ³ ôëåøêó.

— «Çàðàç, ì³íóòî÷êó» ³ â³í çàá³ã 
çà âàãîí ³ âèí³ñ ôëåøêó. Ïåðåä 
öèì ïîë³ö³ÿ ìåí³ ñêàçàëà: «ìè 
éîãî îáøóêàëè, ïðè íüîìó í³-
÷îãî íåìàº», — ãîâîðèòü Ëþäìè-
ëà. — Òåðàáàéòíèê âîíè ñõîâàëè 
íà âîêçàë³. Òîáòî ðîçêèäàëè óñ³ 
ö³íí³ ðå÷³ ïî ð³çíèõ ì³ñöÿõ.

Àáè æ³íêà íå ïèñàëà çàÿâó ïðî 
çëî÷èí, äîìîâèëèñÿ: êðàä³¿ äàþòü 
¿é ãðîø³ íà íîâ³ êâèòêè äîäî-
ìó. Ó îäíîãî áóëî 200 ãðèâåíü, 
äðóãèé ïðèâ³â ÿêîãîñü ÷îëîâ³êà, 
³ òîé äîäàâ ùå 300.

— Ìåí³ öèõ ãðîøåé ÿêðàç 

Ëþäìèëà çðîáèëà 
ôîòî çàòðèìàíèõ çà 
êðàä³æêó íà âîêçàë³, 
ùîá ïîïåðåäèòè ³íøèõ 
ïðî íå÷èñòèõ íà ðóêó 
âàíòàæíèê³â

Людмила 
Паламарчук (40): 

«У аеропорту 
безпечніше, ніж 

на столичному 
вокзалі» 
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Олександр Царевський розповів, 
що саме це місце фінішу (мага-
зин «Апельсин» у Луці-Мелеш-
ківській — культове у велоспіль-
ноті Вінниці. Їхати туди від міста 
кілометрів 15. Тому коли хтось з 
велосипедистів каже: «Поїхали 

за пиріжками», це означає по-
чаток невеличкого тренування. 
П’ятнадцять кілометрів туди, там 
поїсти смачних пиріжків і дорога 
назад. Царевський каже, що вже 
давно хотіли організувати якийсь 
заїзд, пов’язаний з цим місцем.

Чому «Пиріжковий»?

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Ðåçóëüòàòè çà-
¿çäó ï³äóòü ó çà-
ë³ê ôðàíöóçüêîãî 
AUDAX CLUB 

PARISIEN. Öå îçíà÷àº, ùî ïð³ç-
âèùà ó÷àñíèê³â ìîæóòü ç’ÿâèòèñÿ 
ó ñïèñêó íàéâ³äâàæí³øèõ òà âè-
òðèâàëèõ âåëîñèïåäèñò³â ñâ³òó.

ЇХАТИ БУЛО ТЯЖКО. Ñòàðòîâèé 
âíåñîê ñêëàäàâ 150 ãðèâåíü. À ùå 
250 ãðèâåíü íà âèãîòîâëåííÿ ìå-
äàë³. Îðãàí³çàòîð áðåâåòó — Kyiv 
Bicycle Club.

Ïåðåä ïî÷àòêîì âåëîñèïåäèñò³â 
ïðèãîñòèëè ïå÷èâîì. Î 8.00 ñòàð-
òóâàëè â³ä Çàõ³äíîãî àâòîâîêçà-
ëó. Íà øëÿõó ìàðàôîíö³ çà¿õàòè 
ó ÷îòèðè êîíòðîëüíèõ ïóíêòè. 
Ó êîæíîìó îáîâ’ÿçêîâî ïîòð³áíî 
áóëî â³äì³òèòè ïå÷àòêîþ áðåâåò-
í³ êàðòêè (¿õ âèäàâàëè íà ñòàðò³). 
Òàêîæ íà ÊÏ ìîæíà áóëî ï³ä-
êð³ïèòèñü áàíàíàìè, ïèð³æêàìè 
òà ïîïîâíèòè çàïàñè âîäè.

Ìàðøðóò ïðîëÿãàâ ÷åðåç Ëóêó-
Áàðñüêó, Õì³ëüíèê òà Êàëèí³âêó. 
Çàãàëîì 207 ê³ëîìåòð³â. Í³õòî 

íå ñóïðîâîäæóâàâ ó÷àñíèê³â ïðî-
òÿãîì çà¿çäó. Ô³í³ø áóâ ó Ëóö³-
Ìåëåøê³âñüê³é.

«200 ê³ëîìåòð³â òðàñè, çóñèëü, 
ã³ðîê, ðàäîñò³, íåéìîâ³ðíî¿ êðà-
ñè, çíîâó ã³ðîê, ðîç÷àðóâàííÿ, 
áîëþ, çëèâè, â³òðó, õîëîäó, çíî-
âó ã³ðîê, ï³äòðèìêè, âîë³, íîâèõ 
äðóç³â, — ä³ëèòüñÿ âðàæåííÿìè 
íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Facebook Íà-
òàë³ÿ Ñèäåíêî. — ¯õàëîñÿ äóæå 
âàæêî. Íàïåâíî, âïåðøå íà ô³-
í³ø³ â³ä÷óëà, ùî òàêå ïîâíå âè-
ñíàæåííÿ: ³ ìîðàëüíå, ³ ô³çè÷íå. 
Àëå… ùàñëèâà, ùî ïðî¿õàëà! ² 
ðîçóì³þ, ùî ìîæó êðàùå».

НАЙШВИДШИЙ — ЗА СІМ ГО-
ДИН. Ïîïåðåäíüî çàðåºñòðóâàëîñÿ 
64 ëþäèíè. Ñòàðòóâàëî 55 âåëî-

ñèïåäèñò³â, à äî ô³í³øó äî¿õàëè 54.
— Îäèí ó÷àñíèê ç³éøîâ ç 

äèñòàíö³¿, àëå äî ô³í³øó òàêè 
äî¿õàâ. Íà ìàðøðóòö³, — êàæå 
Öàðåâñüêèé. — Ó íüîãî çëàìàâñÿ 
âåëîñèïåä. Óñ³ ³íø³, õòî âêëàâ-
ñÿ ó ÷àñ, º ïåðåìîæöÿìè. Íàé-
øâèäøå äî¿õàâ Ñåðã³é Ìàòèùóê. 
Çà ñ³ì ãîäèí.

Òåïåð ó÷àñíèêè çà¿çäó ìîæóòü 
áðàòè ó÷àñòü ó íàñòóïíèõ áðåâåò-
íèõ äèñòàíö³ÿõ: 300, 400 ê³ëîìå-
òð³â òà 600. Óñ³, õòî ïîäîëàþòü ö³ 
åòàïè, âèáîðþòü ïðàâî ïðî¿õàòè 
1200 ê³ëîìåòð³â.

Ïîêè ùî ó Â³ííèö³ íå ïëàíó-
þòü îðãàí³çóâàòè íàñòóïí³ åòàïè 
áðåâåòó. Òîìó áàæàþ÷èì ïîòð³á-
íî øóêàòè çà¿çäè ó ³íøèõ ì³ñòàõ, 
àáî íàâ³òü êðà¿íàõ.

«НАМОТАЛИ» НА ВЕЛОСИПЕДАХ 
200 КІЛОМЕТРІВ НАВКОЛО ВІННИЦІ 
Витривалість  Вінницькі велосипедисти у суботу вирушили 
у 200-кілометровий «Пиріжковий» заїзд. Мали за 13,5 години 
подолати більше двох сотень кілометрів. Найшвидшим 
виявився Сергій Матищук. Він доїхав за 7,5 години

Марафонці проїхали 207 кілометрів. У чотирьох пунктах 
велосипедистів годували печивом, бананами і пиріжками  

Зареєструвалися на заїзд 55 велосипедистів. А до фінішу 
доїхали 54 людини — один з учасників дістався на маршрутці
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АЛЛА МІЩЕНКО, ЮРИСТ 

— Відповідно до статті 96 Цивіль-
но-процесуального кодексу Укра-
їни, борги за житлово-комунальні 
послуги стягуються з урахуванням 
інфляційних втрат та три відсотки 
річних. Аналогічно статтею 625 Ци-

вільного кодексу України встановлено, що борж-
ник на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити 
суму боргу, з урахуванням встановленого індексу 
інфляції за весь час прострочення, а також три від-
сотки річних від простроченої суми. Наприклад, 

споживач за рік заборгував за комунальні послуги 
більше 6,6 тисячі гривень. Однак, через суд стягнули 
дев’ять тисяч, з яких інфляційні витрати (майже дві 
тисячі гривень), судовий збір за подачу заяви про 
видачу судового наказу (551 гривень), за позовну 
заяву (1600 гривень), 3% річних (300 гривень) і 
борг за комунальні послуги. Раджу громадянам 
своєчасно сплачувати житлово-комунальні по-
слуги, щоб у подальшому не виникало подібних 
ситуацій. У випадку ж неможливості своєчасного 
розрахунку, можна укласти договір реструктуризації 
заборгованості.

«Не дотягуйте справу до суду» 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó «Â³ííèöÿ-
ì³ñüêòåïëîåíåð-

ãî» (äàë³ — «ÂÌÒÅ» — àâò.) 
âêîòðå çàçíà÷àþòü — ëþäè 
ìàþòü ñïëàòèòè çà ñïîæèòå. 
Ñóìà çàãàëüíîãî áîðãó ïðîäî-
âæóº çðîñòàòè: íà 22 ÷åðâíÿ 
âîíà ñêëàäàëà âæå 34 ì³ëüéîíè 
242 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

ßê ðîçïîâ³äàëà ðå÷íèöÿ òåïëî-
âèê³â Þë³ÿ Ïåòðèøåíà, ç áîðæ-
íèêàìè íàìàãàþòüñÿ âèð³øèòè 
âñå ìèðíî. Ïðîòå þðèñòè ï³ä-
ïðèºìñòâà ïîäàþòü äî ñóäó ïîíàä 
100 çàÿâ ùîì³ñÿöÿ.

Òàê, çà 2016 ð³ê ñòÿãíóëè ÷åðåç 
ñóä ïîíàä òðè ì³ëüéîíè ãðèâåíü 
íà êîðèñòü «ÂÌÒÅ».

— Òðåáà ðîçóì³òè, ùî áîðæíè-
êè ï³äâîäÿòü ³ ñâî¿õ ñóñ³ä³â. ×åðåç 
¿õíþ çàáîðãîâàí³ñòü, íàøå ï³ä-
ïðèºìñòâî âòðà÷àº êîøòè íà ðîç-
âèòîê, ìîäåðí³çàö³þ òåïëîâèõ 
ìåðåæ òà ïîòî÷í³ ðåìîíòè. Öå 
â êóï³ ìîæå çàãðîæóâàòè, íàïðè-
êëàä, çðèâó îïàëþâàëüíîãî ñåçî-
íó âçèìêó, — ñêàçàëà ðå÷íèöÿ 
òåïëîâîãî ï³äïðèºìñòâà Þë³ÿ 
Ïåòðèøåíà.

×è ìîæóòü çàáðàòè æèòëî 
çà êîìóíàëüí³ áîðãè? Ïðî öå 

òà ³íøå æóðíàë³ñò ðîçïèòàâ íà-
÷àëüíèêà Çàìîñòÿíñüêîãî â³ää³-
ëó Äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè 
Ðîìàíà Ñîâèêà.

Êîëè ÄÂÑ ïî÷èíàº âèëó÷àòè 
ìàéíî?

— Äëÿ öüîãî ïîòð³áíå ð³øåííÿ 
ñóäó, ÿêå íàáóëî çàêîííî¿ ñèëè. 
Â³äïîâ³äíî äî íüîãî, ó áîðæíèêà 
ç ðàõóíê³â âèëó÷àþòü êîøòè. Çà-
êîíîì ïðîïèñàíî, ùî ç áîðæíè-
êà ìîæíà ñòÿãíóòè 20% ç îô³ö³é-
íîãî ïðèáóòêó. ² òàê º ùîì³ñÿöÿ. 

ßêùî îô³ö³éíèõ äîõîä³â íåìàº, 
òî âèëó÷àþòü ìàéíî.

À ùî ìîæóòü ñòÿãíóòè çà êîìó-
íàëüí³ áîðãè?

— Óñå ìàéíî áîðæíèêà, ÿêå 
íå º â ïåðåë³êó ðå÷åé, ÿê³ çà-
õèùåí³ â³ä ñòÿãíåííÿ. Òîáòî, 
íå ìîæíà âèëó÷èòè ðå÷³ äîìàø-
íüîãî âæèòêó: ñò³ë, ñò³ëåöü, õî-
ëîäèëüíèê, òåëåôîí, òåëåâ³çîð 
òîùî. Àëå ÿêùî º, íàïðèêëàä, 
äâà òåëåâ³çîðè, òî îäèí ç íèõ 

âèëó÷àòü, ùîá ïîãàñèòè ñóìó 
áîðãó.

À ìîæóòü âèëó÷èòè àâòî?
— Çàêîíîì íå âñòàíîâëåíî 

ðîçì³ð áîðãó, çà ÿêèì ìîæíà ÷è 
íå ìîæíà âèëó÷àòè òðàíñïîðòí³ 
çàñîáè áîðæíèê³â. Çíîâó æ òàêè, 
ÿêùî ó ëþäèíè íåìàº êîøò³â, 
ùîá ïîãàñèòè ñóìó áîðãó, ³ öÿ 
ëþäèíà ìàº ìàøèíó, òî âèêî-
íàâåöü íàêëàäå àðåøò íà àâòî, 
ÿêå ìîæóòü ïîò³ì ïðîäàòè ç 
àóêö³îíó.

Ìîæóòü êîíô³ñêóâàòè æèòëî?
— Òàê. Àëå º îáìåæåííÿ. 

Æèòëî íå âèëó÷àòü, ÿêùî ñóìà 
íå ïåðåâèùóº 20 ì³í³ìàëüíèõ 
çàðïëàò (64 òèñÿ÷³ ãðèâåíü — 
àâò.). Òàêîæ, íå âèëó÷àòü æèòëî 
çà êîìóíàëüí³ áîðãè, ÿêùî âîíî º 
ºäèíèì ïîìåøêàííÿì ó áîðæíè-
êà. Àëå íà íåðóõîì³ñòü íàêëàäà-
ºòüñÿ àðåøò: çàáîðîíà ïðîäàâàòè, 
äàðóâàòè, ì³íÿòè òîùî.

Ó êîãîñü âèëó÷àëè æèòëî çà áîð-
ãè ïî êîìóíàëüíèõ ïîñëóãàõ?

— Ó Â³ííèö³ í³. Âçàãàë³, 
ïî âñ³é Óêðà¿í³ ìåí³ â³äîìèé 
ºäèíèé âèïàäîê, êîëè ó Ëóöü-
êó çà êîìóíàëüí³ áîðãè ïðîäàëè 
êâàðòèðó. Àëå òàì äîâãèé ÷àñ 
âåëàñÿ ðîç’ÿñíþâàëüíà ðîáîòà, 
íàìàãàëèñÿ çíàéòè ä³àëîã ç áîðæ-
íèêîì, ÷îãî çðîáèòè íå âäàëîñÿ 
(goo.gl/XpBaWa) 

ЧИ ЗАБИРАЮТЬ ЖИТЛО 
ЗА КОМУНАЛЬНІ БОРГИ?

Треба платити 
 Вінничани 
боргують 
за опалення та 
гарячу воду понад 
34 мільйони 
гривень.Щоб 
«вибити» борги, 
тепловики подають 
у суд на своїх 
споживачів. 
А чи можуть 
конфіскувати житло 
за комунальні борги?

У людини 
накопичується борг 

за комуналку 

Постачальник 
надсилає повідомлення 

боржнику 

Споживач відмовляється 
платити. Постачальник 

подає до суду 

Ó ÄÂÑ Çàìîñòÿ 
íà îáë³êó á³ëüøå 
400 áîðæíèê³â. Ñóìè 
áîðã³â — â³ä ê³ëüêîõ 
ñîòåíü äî ñîòåíü 
òèñÿ÷ ãðèâåíü 

ЯК «ЗБИВАЮТЬ» БОРГИ

За рішенням суду, 
виконавча служба 

перевіряє по реєстрах 
майно та кошти боржника 

ДВС може конфіскувати 
рухоме та нерухоме майно. 

Його потім виставляють 
на аукціон (goo.gl/VfL62t) 

Вилучені кошти 
йдуть на погашення 

боргу 
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ІГОР ПАНАСЮК, 
КЕРІВНИК ТОВ 
«ПРОВІДНА 
ЮРИДИЧНА 
КОМПАНІЯ 
ГАРАНТ» 

— Право власнос-
ті на землю гарантується Консти-
туцією України, та набувається і 
здійснюється відповідно до ряду 
законів. У Михайлівці на спірну 
землю таке право уже закріпле-

но за громадянами на законних 
підставах. Дії селян призводять 
до того, що власники не мо-
жуть користуватися та розпо-
ряджатися своїми земельними 
ділянками. Це суперечить ст. 
90 Земельного Кодексу Украї-
ни. Порушені права підлягають 
відновленню у законодавчому 
порядку. Врегулювати ситуацію 
мирним шляхом не вдається. 
Треба звертатися до суду.

Або компроміс, або — суд 

— Наміри відвести у Михайлівці 
землю під пасовище були ще 
наприкінці 80-х, — уточнив на-
чальник відділу райуправління 
Держгеокадастру Анатолій Ко-
роль.- Але їх не втілили у жит-
тя. Документально пасовище 
у Михайлівці не оформлялося 
ні в ті роки, ні пізніше. Чому? 
Про це треба запитувати у тих, 
хто очолював громаду. Люди 
даремно шукають документи, 
їх не існує.

Офіційно стверджую, що і наша 
структура, і районна влада нео-
дноразово проводили наради з 
сільськими головами, наголо-
шували на необхідності офор-
мити документи на пасовища. 
Насправді тільки у декількох 
селах це зробили. У їх число 
Михайлівка не входить. Тому 
там нині проблема, як і в інших 
населених пунктах, де керівники 
не вважали за потрібне зайня-
тися вирішенням цього питання.

Землю під пасовища офіційно відвели у кількох селах 

ÊÎÍÔË²ÊÒ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

— Íà ö³é ä³ëÿí-
ö³ âèïàñàëè õóäîáó 
ùå íàø³ ä³äè ³ ïðà-

ä³äè, ¿¿ í³õòî í³êîëè íå îðàâ, — 
êàæå äåïóòàò ñ³ëüðàäè Ëþäìèëà 
ßí÷èíñüêà. — Çàáðàëè ó íàñ ïîçà 
î÷³, òî íåõàé òàê ñàìî ïîçà î÷³ 
ïîâåðíóòü.

²íøó òî÷êó çîðó ïîâ³äîìèâ 
ïðåäñòàâíèê íîâèõ âëàñíèê³â 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, þðèñò íà ³ì’ÿ 
Îëåêñàíäð. Êàæå, ëþäè, ÿêèì 
äåðæàâà íàäàëà öþ çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó, âæå òðè ðîêè ñïëà÷óþòü 
çà íå¿ ïîäàòîê ó ñ³ëüðàäó, à êî-
ðèñòóâàòèñÿ íå ìîæóòü — ñå-
ëÿíè ô³çè÷íî íå äîïóñêàþòü ¿õ 
íà ïîëå. ×îëîâ³ê ïîêàçóº êâèòàí-
ö³¿ íà ñïëàòó ïîäàòêó çà çåìëþ. 
Ïîò³ì ïîäàº ³íø³ äîêóìåíòè, ùî 
ï³äòâåðäæóþòü ïðàâî âîëîä³ííÿ 
çãàäàíîþ ä³ëÿíêîþ.

— Íàñ óæå ïåðåâ³ðÿëè äåñÿòêè 
êîì³ñ³é — ç ïðîêóðàòóðè, ïîë³-
ö³¿, ³íøèõ ñëóæá, — ïðîäîâæóº 
þðèñò. — Í³õòî íå âèÿâèâ ïî-
ðóøåííÿ. Îäíàê çàéòè íà ïîëå, 
ùîá ðîçïî÷àòè ðîáîòè, íå äàþòü 
ìîæëèâîñò³. Íàâ³òü çåìëåâïîðÿä-
íèê³â íå äîïóñêàþòü, ùîá âñòà-
íîâèëè ìåæ³.

Ïðîòèñòîÿííÿ ó Ìèõàéë³âö³ 
òðèâàº óæå ÷åòâåðòèé ð³ê ïîñï³ëü. 
Ïðè÷èíè çåìåëüíîãî êîíôë³êòó 
äîñë³äóâàâ æóðíàë³ñò RIA.

«ЙДІТЬ ЗВІДСИ, БО НА ВИЛАХ 
ВИНЕСЕМО...» Þðèñò íàãàäóº, ùî 
êîæåí ãðîìàäÿíèí íàøî¿ äåðæàâè 
ìàº ïðàâî îòðèìàòè çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó. Ñàìå öèì ïðàâîì ñêîðèñ-
òàëèñÿ â³ííè÷àíè, ÿêèì äåðæàâà 
íàäàëà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ïëîùåþ 
ìàéæå ïî äâà ãåêòàðè êîæíà. Çíà-
õîäÿòüñÿ âîíè çà ìåæàìè ñåëà 
Ìèõàéë³âêà. Íàëåæàëè äî çåìåëü 
çàïàñó äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³.

— Ñåëÿíè ñòâåðäæóþòü, ùî ó íèõ 
â³ä³áðàëè ïàñîâèùå, — ïðîäîâæóº 
þðèñò. — Öå íåïðàâäà. Çã³äíî ç äî-
êóìåíòàìè, íà öüîìó ì³ñö³ ïàñîâè-
ùå íå çíà÷èòüñÿ. ßêùî ä³ëÿíêà ìàº 
çîâñ³ì ³íøèé ñòàòóñ, òî öå çíà÷èòü, 
ùî ÷àñòèíà âëàñíèê³â êîð³â ñàìî-
â³ëüíî âèêîðèñòîâóþòü ¿¿. Ëîã³÷íî 
ïîñòàº ïèòàííÿ: «Íà ÿê³é ï³äñòàâ³ 
âîíè âèïàñàþòü òàì õóäîáó?» 

Ñï³âðîçìîâíèê íàâ³â íèçêó 
ïðèêëàä³â, êîëè ñåëÿíè ïåðå-
øêîäæàëè âè¿çäó íà ïîëå ïðåä-
ñòàâíèêàì çàêîííèõ âëàñíèê³â. 
Êàæå, ëþäè ëÿãàëè ï³ä òðàêòîðè. 
Êîëè âëàñíèêè ïðè¿õàëè ³ç ñëóæ-
áîþ îõîðîíè, îõîðîííèê³â òåæ 
â³äïðàâèëè ç ïîëÿ.

ПЕРЕКРИЮТЬ ТРАСУ НА УМАНЬ. 
ЩО ЗА СКАНДАЛ У МИХАЙЛІВЦІ?
Не поділили  
Сьогодні «стане» 
Немирівська траса — 
жителі Михайлівки, 
що під Вінницею, 
перекриють 28 червня 
рух транспорту, щоб 
повернути відібрані 
у них понад 20 га для 
випасу корів. Нові 
власники кажуть: 
«Землю отримали 
законно…» 
Як так сталося?

Ñåëÿíè ïîÿñíþþòü, ùî îäèí ç 
íèõ — Âîëîäèìèð Ìàðóíüêî — 
íèí³ î÷îëþº óïðàâë³ííÿ Äåðæ-
ñëóæáè îõîðîíè ïðàö³, à ðàí³øå 
áóâ çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà Â³-
ííèöüêî¿ ìèòíèö³.

Íà çàïèòàííÿ, ÷îìó íå çâåð-
òàþòüñÿ äî ñóäó, ïîÿñíþº, ùî 
â Äåðæãåîêàäàñòð³ íå ìîæóòü çíà-
éòè äîêóìåíò, ÿêèé áè ï³äòâåð-
äæóâàâ, ùî ä³ëÿíêà îôîðìëåíà 
ï³ä ãðîìàäñüêå ïàñîâèùå.

— Çíàºìî, ùî ùå íà ïî÷àòêó 
90-õ áóâ òàêèé äîêóìåíò, à òå-
ïåð éîãî íåìà, — ãîâîðèòü ïàí³ 
Ëþäìèëà. — Êàæå, çà òàêîþ ñàìî 
õèòðîþ ñõåìîþ â³ä³áðàëè ïàñî-
âèùà ó Ãàâðèø³âö³, Æàáåë³âö³.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, íèí³ ñèòóàö³ÿ 
ùå á³ëüøå çàãîñòðèëàñÿ. Ëþäè 
ïî ÷åðç³ äåíü ³ í³÷ ÷åðãóþòü 
íà ì³ñö³ âèïàñó õóäîáè. Áî äî íèõ 
ä³éøëà ³íôîðìàö³ÿ, ùî íîâ³ âëàñ-
íèêè ìàþòü íàì³ð ïîëèòè âèïàñ 
õ³ì³÷íèìè ðå÷îâèíàìè.

— Ó íàñ º ùå îäíå ïàñîâèùå, — 
ïðîäîâæóº äåïóòàò ñ³ëüðàäè. — 
Òî ìè ä³çíàëèñÿ, ùî òàì ï’ÿòü 
ãåêòàð³â çåìë³ ñ³ëüñüêèé ãîëîâà 
â³äâ³â ï³ä êëàäîâèùå. Ñåëî íèí³, 
ÿê ïîòðèâîæåíèé âóëèê.

Ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Ãóìåííîãî, 
äî ÿêîãî âõîäèòü Ìèõàéë³âêà, 

Îëåêñàíäð Õîìåíêî, ïîâ³äîìèâ, 
ùî â³í â³äñòîþº ïîçèö³þ ñâî¿õ 
çåìëÿê³â. Êàæå, áóäå ðàçîì ç 
ëþäüìè íà âñ³õ àêö³ÿõ. Ùîïðàâäà, 
ïðè öüîìó óòî÷íèâ, ùî âæå íàïè-
ñàâ çàÿâó íà çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè. 
Çðîáèâ öå 14 ÷åðâíÿ. «Äâà òèæí³ 
â³äïðàöþþ, à òîä³ çàëèøó ðîáî-
òó», — çàçíà÷èâ ñï³âðîçìîâíèê.

ПІДЕМО ПО ПЕРЕХОДУ. — Ìè 
íåîäíîðàçîâî ïîïåðåäæóâàëè 
âëàäó, ùîá ÷èíîâíèêè, ÿê³ äîïî-
ìîãëè âêðàñòè çåìëþ, ïîâåðíóëè 
¿¿ ëþäÿì, — êàæóòü ó Ìèõàéë³â-
ö³. — Íàñ íå ÷óþòü. Çàëèøàºìî 
çà ñîáîþ ïðàâî çàãîâîðèòè òàê, 
ùîá ïî÷óëè íàâ³òü ó Êèºâ³.

Ãîëîâà Â³ííèöüêî¿ ðàéîííî¿ 
ðàäè Ñåðã³é Ñ³òàðñüêèé ï³äòâåð-
äèâ ôàêò, ùî ñåëÿíè ç Ìèõàé-
ë³âêè îô³ö³éíî ïîïåðåäèëè ïðî 
ïðîâåäåííÿ àêö³¿ ïðîòåñòó ó Äåíü 
Êîíñòèòóö³¿.

— Øêîäà, ùî á³ëÿ íàñ íåìà 
ïåðåõîäó, — êàæå îäíà ç ìåøêà-
íîê Ìèõàéë³âêè, — à òî ÿ á ï³øëà 
ç³ ñâîºþ êîð³âêîþ.

Íàéáëèæ÷èé ïåðåõ³ä â³ä Ìè-
õàéë³âêè íà òðàñ³ Â³ííèöÿ-Íåìè-
ð³â ó ñåë³ Ïèñàð³âêà. Ñàìå òàì 
ïëàíóþòü ïðîòåñòóâàòè ìèõàé-
ë³â÷àíè.

— Ñåëÿíàì ïðîïîíóâàëè äå-
ê³ëüêà êîìïðîì³ñíèõ âàð³àíò³â 
âèð³øåííÿ ïèòàííÿ, âîíè æ âè-
ìàãàþòü îäíå — â³äìîâèòèñÿ â³ä 
îòðèìàíî¿ çåìë³, — íàãîëîøóº 
þðèñò. — Ïðîñèìî ¿õ çâåðíóòèñÿ 
äî ñóäó, íå ðîáëÿòü öüîãî. Çà-
ïèòóºìî, ÿêùî ìè çâåðíåìîñÿ 
³ âèãðàºìî ñïðàâó, òîä³ íàäàñòå 
ìîæëèâ³ñòü êîðèñòóâàòèñÿ çåì-
ëåþ? Ó â³äïîâ³äü ÷óºìî: «ßêùî 
íå ï³äåòå, íà âèëàõ âèíåñåìî».

Íîâ³ âëàñíèêè çâåðíóëèñÿ 
äî ïîë³ö³¿ ïðî ïåðåøêîäæàííÿ 
ó êîðèñòóâàíí³ âëàñí³ñòþ. Ó çàÿâ³ 
çàçíà÷èëè, ùî ðîáèòüñÿ öå ó ãðó-
á³é ôîðì³, ç ïîãðîçàìè. Äî öüî-
ãî äîëó÷àºòüñÿ ãîëîâà ñ³ëüðàäè. 
Õî÷à ïîäàòêè âèìàãàþòü ñïëà-
÷óâàòè ñïðàâíî.

— Ðîçìîâè ïðî çåìëþ äëÿ 
àòîâö³â, öå ñïåêóëÿö³ÿ, — çàçíà-
÷àº þðèñò. — Ä³ëÿíêà, ïðî ÿêó 
éäå ìîâà, íàäàíà ó âëàñí³ñòü ùå 
ó 2013 ðîö³, êîëè í³õòî é ãàäêè 
íå ìàâ, ùî â êðà¿í³ ïî÷íåòüñÿ 
òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ íèí³.

ЧИНОВНИКИ ОБДУРИЛИ ЛЮДЕЙ. 
— Õ³áà ò³, õòî íàäàâàâ íàøó çåì-
ëþ, íå çíàëè, ùî íà í³é ðîêàìè 
âèïàñàºòüñÿ õóäîáà? — çàïèòóº 
äåïóòàò ñ³ëüðàäè Ëþäìèëà ßí÷èí-
ñüêà. — Ñêîðèñòàëèñÿ íåîá³çíàí³ñ-
òþ ëþäåé ³ çðîáèëè íàñ äóðíÿìè.

Æ³íêà êàæå, ùî ñåðåä òèõ 
13 íîâèõ âëàñíèê³â — æîäíîãî 
ìåøêàíöÿ ç ¿õíüîãî ñåëà. Óñå â³-
ííè÷àíè. ×îòèðè ä³ëÿíêè îôîðì-
ëåí³ íà ïð³çâèùå Ìàðóíüêî. 

— Ìè íåîäíîðàçîâî 
ïîïåðåäæóâàëè âëàäó, 
ùîá ÷èíîâíèêè, ÿê³ 
äîïîìîãëè âêðàñòè 
çåìëþ, ïîâåðíóëè ¿¿ 
ëþäÿì, — êàæóòü ì³ñöåâ³

Власник землі кілька разів хотів обробити поле. Селяни не дають йому це зробити. Кажуть — «Земля наша!»
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР САРАФАНЮК, АДВОКАТ 
Друзi, тiльки вiд нас залежить майбутнє нашої Держави. Тiльки 
в шаленій боротьбi ми можемо його здобути. Тільки в боротьбі 
народжується нація. Терпiння всiм i Божого благословiння. 
Україна — понад усе! Борiтеся — поборете! Вам Бог помагає…

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.

ІННА ГРИЩУК, КЕРІВНИК 
АПАРАТУ ВІННИЦЬКОГО 

АДМІНІСТРАТИВНОГО 
АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ  
Øàíîâí³ â³ííè÷àíè, ÿ 

õî÷ó äîâåñòè äî âàøîãî â³äî-
ìà ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí ðåìîíòíî-ðåñ-
òàâðàö³éíèõ ðîá³ò ãîòåëþ «Ñàâîé», àäæå 
äî êîëà ìî¿õ áåçïîñåðåäí³õ îáîâ'ÿçê³â, 
ñåðåä ³íøîãî, âõîäèòü ³ êîîðäèíóâàííÿ 
ðîáîòè ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ ñóäó. 

Äîãîâ³ð îðåíäè âêàçàíîãî ïðèì³ùåí-
íÿ Â³ííèöüêèé àïåëÿö³éíèé àäì³í³ñòðà-
òèâíèé ñóäó óêëàâ 18.05.2011, ïðîòå ó 
2011 ðîö³ âëàñíå ðåìîíòí³ ðîáîòè ùå 
íå ðîçïî÷àëèñü. Ñïåðøó çä³éñíþâàëèñü 
´ðóíòîâí³ äîñë³äæåííÿ ñàìî¿ ïàì’ÿòêè ³ 
¿¿ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿, ðîçðîáëÿâñÿ ïëàí 
ðîá³ò òà ïðîåêòíà äîêóìåíòàö³ÿ.

Íà âèêîíàííÿ ðåìîíòíî-ðåñòàâðà-
ö³éíèõ ðîá³ò áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð ç 

ï³äðÿäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè.
Õî÷ó çâåðíóòè óâàãó, ùî ó òîé æå ÷àñ 

íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Â³ííèöüêîãî 
àïåëÿö³éíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó 
áóëî ñïåö³àëüíî ñòâîðåíî ðîçä³ë «Ñàâîé» 
– â³äíîâëþºìî ðàçîì» (goo.gl/VJMeb2), 
ùîá íåáàéäóæ³ â³ííè÷àíè ìîãëè äîëó-
÷èòèñü äî ïðîöåñó ðåñòàâðàö³¿. 

Çíà÷íîþ ì³ðîþ øâèäê³ñòü ïðîöåñ³â ðåñ-
òàâðàö³¿ çàëåæèòü ³ â³ä ô³íàíñóâàííÿ. Íàø 
ñóä º äåðæàâíîþ óñòàíîâîþ, ³ êîøòè íà 
ðåìîíòíî-ðåñòàâðàö³éí³ ðîáîòè îòðèìóº 
ò³ëüêè ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè. 

×îìó ñïî÷àòêó ïî÷àëèñü çîâí³øí³ ðî-
áîòè? Áóä³âëÿ êîëèøíüîãî ãîòåëþ «Ñà-
âîé» ðîçòàøîâàíà ó ñàìîìó öåíòð³ ì³ñòà, 
òîìó ðåñòàâðàö³éí³ ðîáîòè ðîçïî÷àëèñü ç 
â³äíîâëåííÿ ôàñàäó, åëåìåíò³â ïðèêðàñ òà 
áàëêîííèõ áëîê³â, ÿê³ áóëè â àâàð³éíîìó 
ñòàí³. Ïîò³ì áóëî â³äíîâëåíî ìàíñàðäíèé 
ïîâåðõ, à òàêîæ âñòàíîâëåíî äâîð³âíåâèé 
êóïîë ç³ øïèëåì, ÿêèé áóâ çðóéíîâàíèé 

ùå ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 
Çàóâàæó, ùî ó õîä³ âèêîíàííÿ ðîá³ò 

ïîñò³éíî äîîïðàöüîâóâàëàñü ïðîåêòíà 
äîêóìåíòàö³ÿ, ðîçðîáëÿëèñü òåõí³÷í³ 
óìîâè. 

Äàë³ ðîçïî÷àëèñü âæå âíóòð³øí³ ðî-
áîòè. Çîêðåìà, áóëî ïîâí³ñòþ îíîâëå-
íî ì³æïîâåðõîâ³ ïåðåêðèòòÿ, çàì³íåíî 
áàëêè, óêð³ïëåíî ìåòàëåâ³ êîíñòðóêö³¿, 
â³äáóëîñü óòåïëåííÿ ïîâåðõ³â. 

Óñ³ êîøòè, ÿê³ íàä³éøëè ç Äåðæàâ-
íîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íà âèêîíàííÿ 
ðåìîíòíî-ðåñòàâðàö³éíèõ ðîá³ò ïðèì³-
ùåííÿ ãîòåëþ «Ñàâîé», ñóä âèêîðèñ-
òàâ çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì. Âàðòî 
çàçíà÷èòè, ùî ãîëîâíèé ðîçïîðÿäíèê 
êîøò³â – Äåðæàâíà ñóäîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
Óêðà¿íè íàðàç³ çá³ëüøèëà âèäàòêè ô³-
íàíñóâàííÿ, òîìó ìàþ íàä³þ, ùî ïðîöåñ 
âèêîíàííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò íàáëèçèòüñÿ 
äî ñâîãî çàâåðøåííÿ äî ê³íöÿ 2017 ðîêó.

Âàðòî çàóâàæèòè, ùî Â³ííèöüêèé àïå-

ëÿö³éíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä, óñâ³äîì-
ëþþ÷è â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïîêëàäåíó íà 
íüîãî çà ïðîöåñ ðåñòàâðàö³¿ «Ñàâîþ», 
÷àñ â³ä ÷àñó çâ³òóâàâ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî 
ñòàí áóä³âë³ òà õ³ä ðåìîíòó, à òàêîæ íà-
äàâàâ ôîòîìàòåð³àëè. Äî ðå÷³, óñþ öþ 
³íôîðìàö³þ ìîæíà çíàéòè íà îô³ö³éíîìó 
âåá-ñàéò³ ñóäó vaas.gov.ua. 

Äóæå õî÷ó ³ ïðèêëàäàþ âñ³õ çóñèëü, àáè 
ðåìîíòíî-ðåñòàâðàö³éí³ ðîáîòè ïðèì³ùåí-
íÿ áóëè ó öüîìó ðîö³ çàâåðøåí³. Ïîêëàäàþ 
âåëèêó íàä³þ íà áóä³âåëüíó êîìïàí³þ, à 
òàêîæ ðîçðàõîâóþ íà âàøó ï³äòðèìêó, 
øàíîâí³ æèòåë³ íàøîãî ð³äíîãî ì³ñòà!

Òàêîæ ïðîøó æóðíàë³ñò³â áóòè 
îá'ºêòèâíèìè, àäæå íàøå ñï³ëüíå çàâäàí-
íÿ – ÿê³ñíî, øâèäêî òà â÷àñíî â³äðåñòàâ-
ðóâàòè ïàì'ÿòêó àðõ³òåêòóðè é ³ñòîð³¿, ÿêà 
º îêðàñîþ Â³ííèö³. Çðîáèìî öå ðàçîì! 

Ç 2011 ðîêó íà ðåìîíòè «Ñàâîþ» âè-
òðàòèëè òðè ì³ëüéîíè ãðèâåíü ç äåðæáþ-
äæåòó, àëå áóä³âëÿ ³ äîñ³ â ïîãàíîìó ñòàí³. 

Фестиваль польової кухні 
пам’яті Тараса Сича

Відновимо «Савой» разом!

БЛОГ

БЛОГ

МПМ

399897

387094
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Підписали 
угоду 
 Îïîëüñüêà Ïîë³òåõí³-
êà ñï³âïðàöþº ìàéæå ç³ 
100 ºâðîïåéñüêèìè âèøà-
ìè. Òåïåð äî öüîãî ñïèñêó 
ïðèºäíàºòüñÿ â³ííèöüêèé 
«ïîë³òåõ». Âîíè äíÿìè 
óêëàëè äîâãîòåðì³íîâó 
óãîäó ïðî ñï³âïðàöþ.
Ïðåäñòàâíèêè ÂÍÒÓ, ïåðå-
áóâàþ÷è ç â³çèòîì ó Ïîëü-
ù³, â³äâ³äàëè äâ³ ïîë³òåõ-
í³êè — Ñâºíòîêøèñüêó 
(ì³ñòî Êåëüöå) ³ Îïîëüñüêó 
(ì³ñòî Îïîëº).
«Îáãîâîðþâàëè ìîæëèâîñò³ 
óäîñêîíàëåííÿ ³ îíîâëåí-
íÿ ïðîãðàì ì³æíàðîäíîãî 
ñï³âðîá³òíèöòâà ç ìåòîþ 
ïîêðàùàííÿ ¿õ åôåêòèâ-
íîñò³. Ïðîðåêòîð ÂÍÒÓ 
Â³êòîð Ì³çåðíèé ç³ ñâî¿ì 
êîëåãîþ ç Îïîëüñüêî¿ Ïî-
ë³òåõí³êè âèçíà÷èâ ñï³ëüí³ 
íàïðÿìè ðîáîòè ñòîñîâíî 
ì³æíàðîäíî¿ ñï³âïðàö³. ßê 
ðåçóëüòàò ïåðåìîâèí — 
óêëàäåíî äîâãîòåðì³íîâó 
óãîäó ïðî ñï³âïðàöþ ÂÍÒÓ 
ç Îïîëüñüêîþ Ïîë³òåõí³-
êîþ», — çàçíà÷àþòü íà ñàé-
ò³ vntu.edu.ua. Óæå ö³º¿ 
îñåí³ äî Â³ííèö³ ç â³çèòîì 
äî ì³ñöåâîãî «ïîë³òåõó» çà-
â³òàº äåëåãàö³ÿ Îïîëüñüêî¿ 
Ïîë³òåõí³êè.

Підвищать 
пенсії 
 Ïåíñ³éíà ðåôîðìà 
â Óêðà¿í³ äîçâîëèòü ï³ä-
íÿòè ïåíñ³¿. Íà ï³äâè-
ùåííÿ ö³º¿ îñåí³ ìîæå 
î÷³êóâàòè 50% â³ííèöüêèõ 
ïåíñ³îíåð³â.
— Â îáëàñò³ ïîíàä 480 òè-
ñÿ÷ ïåíñ³îíåð³â, àëå ñþäè 
âõîäÿòü ³ â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³, ³ ñïåöïåíñ³îíåðè, 
ïåíñ³¿ ÿêèõ íå ïåðåãëÿäà-
þòüñÿ. Â³äòàê áóäå ïåðå-
ãëÿíóòî áëèçüêî 420 òèñÿ÷ 
ïåíñ³éíèõ ñïðàâ ³ ïîïåðå-
äíüî ìàéæå 50% îòðèìàþòü 
ï³äâèùåííÿ. Ï³äâèùåííÿ 
ìîæóòü áóòè ÿê íåâåëè÷ê³, 
òàê ³ ñóòòºâ³, çàëåæíî â³ä 
òîãî, ÿêó çàðïëàòó îòðè-
ìóâàëè, — êàæå çàñòóïíèê 
íà÷àëüíèêà ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ ïåíñ³éíîãî 
ôîíäó Óêðà¿íè â îáëàñò³ 
Ëàðèñà Äèêà.
— Çà ïðîãíîçíèìè ïîêàç-
íèêàìè, âíàñë³äîê îñó÷àñ-
íåííÿ, ïåíñ³¿ ï³äâèùàòüñÿ 
â³ä 200 äî 1 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. 
Ïåðåðàõóíîê ïåíñ³¿ æèòåëÿì 
Â³ííè÷÷èíè ïðîâåäóòü àâòî-
ìàòè÷íî, — êàæå íà÷àëü-
íèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
Ïåíñ³éíîãî ôîíäó â îáëàñò³ 
Ìàðèíà ªðîøåíêî.

КОРОТКОКОРОТКО

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067) 1079091 

Ó Ãàííè Ìåëü-
íèê ³ Ëåîí³äà Ãà-
âóðñüêîãî äîðîãè 
æèòòÿ âñòåëåí³ 

êîëþ÷èìè òåðíàìè. Ïòàõà ùàñ-
òÿ äåñü âèñîêî ë³òàëà íàä ¿õí³ìè 
ãîëîâàìè. Íà ñõèë³ ë³ò îáîº îïè-
íèëèñÿ ó Â³ííèöüêîìó áóäèíêó-
³íòåðíàò³. Ïàí³ Ãàííà — ³íâàë³ä ç 
äèòèíñòâà, Ëåîí³ä Ïàâëîâè÷ ïî-
íàä ÷îòèðè äåñÿòèë³òòÿ ïðàöþâàâ 
âîä³ºì. Â³ê äîæèâàòè çìóøåí³ 
â ³íòåðíàò³.

ßê íåçíàéîì³ ðàí³øå ëþäè â³ä-
÷óëè îäíå îäíîãî ³ ÷îìó âèð³øè-
ëè ïîºäíàòè äîë³, âîíè ðîçïîâ³ëè 
æóðíàë³ñòó RIA 

БЕЗ ГАННИ В КІНО НЕ ПІДУ. 
— Ãàííà çàâæäè âèõîäèëà ó äâ³ð 
áóäèíêó-³íòåðíàòó ïîñèä³òè 
íà ëàâî÷ö³, — êàæå ïàí Ëåîí³ä. — 
Áà÷èòå, ÿê òóò ãàðíî — áàãàòî çå-
ëåí³, ïòàøêè ñï³âàþòü. ß çâåðíóâ 
óâàãó, ùî æ³íêà âîíà ðîçñóäëèâà. 
Äóðíèöü â³ä íå¿ íå ÷óâ. Çíàþ, áî 
ï³äñ³äàâ íà ëàâî÷êó çà êîìïàí³þ.

Ñï³âðîçìîâíèê ðîçïîâ³äàº, ùî 
ïîðó÷ ç Ãàííîþ çàâæäè çíàõî-
äèâñÿ ùå îäèí ÷îëîâ³ê ç ³íòåð-
íàòó. Äîëÿ ðîçïîðÿäèëàñÿ òàê, 
ùî òðåòüîãî íå ñòàëî.

— Îäíîãî äíÿ ìè çâåðíóëè 
óâàãó, ùî íàø ïîñò³éíèé ñóñ³ä 
íå âèéøîâ ïîñèä³òè íà ëàâî÷-
ö³, — ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâ-
íèê. — Ïîäóìàëè, ìîæå, çàíå-
äóæàâ, àáî ùå ùîñü. Íà æàëü, 
ñòàëîñÿ ñòðàøí³øå. Ëþäè ñêà-
çàëè, ùî ïîìåð. Â³äòîä³ Ãàííà 
é Ëåîí³ä óäâîõ.

Ïðàö³âíèêè ³íòåðíàòó íàçèâà-
þòü ñâî¿õ ï³äîï³÷íèõ îäíàêîâèì 

ñëîâîì — «ìåøêàíö³». Óñ³ âîíè, 
ìåøêàíö³, ÿê íà äîëîí³.

— Ùî Ëåîí³ä Ïàâëîâè÷ ³ Ãàí-
íà Àíäð³¿âíà ñèìïàòèçóþòü îäíå 
îäíîìó, áóëî âèäíî, ÿê êàæóòü, 
íåîçáðîºíèì îêîì, — ðîçïîâ³äàº 
êóëüòîðãàí³çàòîð çàêëàäó Ëþáîâ 
Ñåìöîâà. — Äâà ðàçè íà òèæ-
äåíü ó íàñ â³äáóâàºòüñÿ ïîêàç 
ô³ëüì³â. Ñïî÷àòêó âîíè ñèä³ëè 
îäíå â³ä îäíîãî íà â³äñòàí³ ÷åðåç 
4–5 ñò³ëüö³â. Ïîò³ì öÿ â³äñòàíü 
ñòàëà ñêîðî÷óâàòèñÿ.

Ñïîñòåðåæëèâà êóëüòîðãàí³çà-
òîð ïîêàçàëà ó âåñòèáþë³ ëàâî÷-
êó, íà ÿê³é, çà ¿¿ ñëîâàìè, Ëåîí³ä 
Ïàâëîâè÷ çàâæäè ÷åêàâ ïàí³ Ãàí-
íó ïåðåä ïî÷àòêîì ñåàíñó.

— Îäíîãî ðàçó ô³ëüì ïî÷àâñÿ, 
à ÷îëîâ³ê äî çàëè íå çàõîäèòü, — 
ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâíèöÿ. — 
Çàïèòóþ: «Ùî ñòàëîñÿ?» Â³í 
â³äïîâ³äàº: «Ãàííà íå ïðèéøëà, 
à áåç íå¿ ìåí³ ê³íî íå ö³êàâå. Ñàì 
íå ï³äó». ² ïîâåðíóâñÿ ó ê³ìíàòó.

«ЯКБИ БУЛА ПОГАНА, Я Б НЕ ЖЕ-
НИВСЯ». — ß ð³ê ïðèäèâëÿâñÿ 
äî Ãàííè, — êàæå Ëåîí³ä Ãàâóð-
ñüêèé. — Ç ðîçìîâ ç íåþ çðîçóì³â, 
ùî âîíà â æèòò³ íåìàëî ñüîðáíó-
ëà ã³ðêîòè. Ó ìåíå áóëî íå êðàùå. 
Ò³ëüêè íà ñòàðîñò³ çóñòð³â ð³äíó 
äóøó. Áåç íå¿ âæå é äåíü íå äåíü, 
³ ¿ñòè ñàìîìó íå õî÷åòüñÿ, ³ ê³íî 
íå ö³êàâå.

«У МЕНЕ БУДЕ БІЛЕ ПЛАТТЯ?..» – 
ЗАПИТАЛА І ПРОСЛЬОЗИЛАСЯ
Під вінець — на схилі літ  Леонід 
Гавурський і Ганна Мельник хотіли 
одружитися «по-тихому». Йому — 75, вона 
молодша на чотири роки, які там гульки. 
А вийшло як на весіллі — з музикою, 
короваєм, рушниками. Хто організував 
свято для людей літнього віку?

Âèð³øèâ çàïðîïîíóâàòè ¿é 
îäðóæèòèñÿ.

— Äëÿ æ³íêè îäèíîê³ñòü ùå 
ñòðàøí³øà, í³æ äëÿ ÷îëîâ³êà, — 
êàæå ïàí³ Ãàííà. — Òîìó ÿ ïî-
ãîäèëàñÿ. Ð³äíå ïëå÷å íà ñòàðîñò³ 
ùå äîðîæ÷å, ÿê ó ìîëîäîñò³.

— ßêáè âîíà áóëà ïîãàíà æ³í-
êà, õ³áà á ÿ íà í³é îæåíèâñÿ, — 
êàæå ïàí Ëåîí³ä. — Òåïåð áóäåìî 
ðàçîì, ÿê ëþäè.

Îáîº ðîçóì³ëè, ùî îäðóæåí-
íÿ í³÷îãî íå çì³íèòü ó ¿õíüîìó 
æèòò³. Âîíè é íàäàë³ çàëèøàòüñÿ 
â ³íòåðíàò³. Óñå îäíî âèð³øèëè 
îô³ö³éíî ïîºäíàòè äîë³. Ëåîí³ä 
ïîïðîñèâ äèðåêòîðà, ùîá äîïî-
ì³ã çâ’ÿçàòèñÿ ç ïðàö³âíèêàìè 
ÐÀÖÑó, ÿê³ á îôîðìèëè ¿õí³é 
øëþá. Ç Ãàííîþ äîìîâèëèñÿ, ùî 
çðîáëÿòü âñå òèøêîì-íèøêîì. 
Òà íå òàê ñòàëîñÿ, ÿê ãàäàëîñÿ. 
Àäì³í³ñòðàö³ÿ ³íòåðíàòó ï³äãîòó-
âàëà ¿ì ñþðïðèç. Ùå é íå îäèí.

У 70 ТЕЖ КРИЧАТЬ «ГІРКО!» 
Ïîäèâèòèñÿ íà îáðÿä øëþáó 
ç³áðàâñÿ ïîâåí çàë. Íà ñâÿòêîâî 
ïðèáðàí³é ñöåí³ íà ðóøíèêàõ 
áóëè êîðîâà¿, áóêåòè êâ³ò³â. 
Ùå çàäîâãî äî ïî÷àòêó öåðå-
ìîí³¿ ó çàë³ ãðàâ äóõîâèé îð-
êåñòð. Ïîêè ñõîäèëèñÿ ãîñò³, 
«ìîëîäÿòà» ïåðåáóâàëè ó ñâî¿é 
íîâ³é ê³ìíàò³. Õâèëþâàëèñÿ. 
Óñå çàïèòóâàëè, êîëè âæå ¿õ 
ïîêëè÷óòü. Íàðåøò³ íàä³éøëî 
çàïðîøåííÿ éòè äî çàëè. Âîíè 
âèéøëè â êîðèäîð. Ëåîí³ä Ïàâ-
ëîâè÷ ï³äòðèìóâàâ ñóäæåíó ï³ä 
ðóêó. Ðàïòîì ïàí³ Ãàííà ñïî-
õâàòèëàñÿ: «ß æ ö³ïîê çàáóëà, 
ïî÷åêàé…» 

Ó çàë³ ¿õ çóñòð³ëè ñòîÿ÷è. Ò³, 
õòî íå áóâ íà ³íâàë³äíîìó â³ç-
êó, ñèä³ëè ïåðåä ñàìîþ ñöåíîþ. 
Ïðèñóòí³ äîâãî àïëîäóâàëè. 
Íà ñöåí³ ðîçñòåëèëè âåñ³ëü-
íèé ðóøíèê. Çàïðîñèëè ñòàòè 
íà íüîãî. Êîëè ïðàö³âíèöÿ ì³ñü-
êîãî ÐÀÖÑó çàïèòàëà ó íàðå÷å-
íîãî, ÷è çãîäåí â³í âçÿòè çà äðó-
æèíó Ãàííó Ìåëüíèê, òîé â³ä-
ïîâ³â: «Îáîâ’ÿçêîâî çãîäåí!» Ö³ 
ñëîâà çóñòð³ëè îïëåñêàìè. Ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê îäÿãëè îäíå îäíîìó êà-
áëó÷êè, ðîçïîðÿäíèê òîðæåñòâà 
çàïðîïîíóâàëà íàðå÷åíèì ïîö³-
ëóâàòè îäíå îäíîãî. Ó çàë³ êðè-
÷àëè «Ã³ðêî!» Íàðå÷åíèé, ñõî-
æå, ï³ñëÿ ïîö³ëóíêó íå íà æàðò 
ðîçõâèëþâàâñÿ. Ä³ñòàâ ç êèøåí³ 
íîñîâèê ³ âèòåð ãóáè. Ñóäæåíà 
ïîäèâèëàñÿ íà íüîãî ³ ñîá³ ïî-
âòîðèëà òå ñàìî.

Відтепер у них однакове прізвище — Гавурські, кажуть, 
рідне плече на старості ще дорожче, ніж у молодості 

— Кожна людина має право 
на щастя, — каже директор ін-
тернату Сергій Якубовський. — 
Не важливо, скільки людині ро-
ків. Ми порадилися у колективі 
і вирішили подарувати Леоніду 
Павловичу і Ганні Андріївні трохи 
радості.
«Молодятам» виділили окре-
му кімнату. У ній є телевізор, 
холодильник, шафа для одягу, 
на підлозі — килим. Одночасно 

готували… весілля. Майже з усіма 
атрибутами цього дійства. Ор-
ганізували все так, як робиться 
на весіллі.
— Коли сказали про це Ганні й 
Леоніду, вони від здивування 
не знали, що відповісти, — каже 
директор. — Пані Ганна запитала: 
«І що, в мене буде біле плаття? 
А в Льоні костюм? І коровай? 
І музики гратимуть?..» Вони 
не витрачалися ні на костюм, 

краватку, короваї, сукню. Наша 
мета — ставитися до мешкан-
ців, як ставимося до родичів чи 
хороших друзів. На це націлюю 
колектив і сам так роблю. Я б 
навіть з назви прибрав слово 
«інтернат». Бо це казенне слово 
навіває сумні думки. Ми зараз 
проводимо роботи із створення 
реабілітаційного центру. Коли за-
кінчимо, нас можна буде назвати 
оздоровчим закладом.

Не інтернат — оздоровчий заклад 

— Äëÿ æ³íêè îäèíîê³ñòü 
ùå ñòðàøí³øà, í³æ 
äëÿ ÷îëîâ³êà, — êàæå 
íàðå÷åíà ïàí³ Ãàííà. — 
Òîìó ÿ ïîãîäèëàñÿ 
âèéòè çà íüîãî çàì³æ
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— Хотя укусы клещей могут вызывать 
небольшой дискомфорт, основная 
опасность исходит не от самого кле-
ща, а от патогенных микроорганизмов 
(бактериальных и вирусных), которые 
переносит клещ. 
На территории Украины наиболее 
часто встречается Боррелиоз или бо-
лезнь Лайма. Это бактериальная ин-
фекция, проявляющаяся выраженной 
слабостью, лихорадкой, головной 

болью и кожной сыпью. Без лечения 
болезнь Лайма может распространить-
ся по всему телу, поражая сердце, су-
ставы и нервную систему. Вероятность 
заражения боррелиозом от клеща за-
висит от многих факторов, например, 
от возраста клеща и длительности при-
сасывания. 
К другим заболеваниям, передавае-
мым этим видом клещей, относятся 
клещевой энцефалит, анаплазмоз, 
эрлихиоз и бабезиоз (пироплазмоз), 
последний не опасен для человека — 
но смертельно опасен для собак. После 
укуса клеща необходимо внимательно 
следить за состоянием укушеного, ме-
стом укуса и рекомендована консуль-
тация врача.

Íàòàëüÿ 
Ñóõàíîâà

ãëàâíûé âðà÷, 
ïåäèàòð

âèííèöêîãî 
ìåäèöèíñêîãî öåíòðà 
«Àëüòàìåäèêà ïëþñ»

Комментарий эксперта

400296

399921

АЛЕНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ïî ñëîâàì çàâåäó-
þùåãî òðàâìïóíêòà 
Âèòàëèÿ Öèõîöêîãî, 
ïåðâåíñòâî, êîíå÷-

íî, çà êëåùàìè. Íî è ÷åòâåðîíîãèå 
äðóçüÿ íå óïóñêàþò âîçìîæíîñòè 
îñòàâèòü ñâîé ñëåä íà äåòÿõ.

— Ó íàñ, êàê ïðàâèëî, çà äåíü 
áûâàåò 15–20 ïàöèåíòîâ ñ êëåùà-
ìè, — ãîâîðèò âðà÷. — Ïðè÷åì èõ 
ìîæåò áûòü ïî òðè øòóêè íà îä-
íîì ðåáåíêå. Êëåùè ìàëåíüêèå, 
è ðîäèòåëè ïðîáóþò èõ ñàìîñòî-
ÿòåëüíî âûòàñêèâàòü, íî ïîòîì, 
êîãäà âñå ñðåäñòâà èç èíòåðíåòà 

íå ïîìîãàþò, âñå ðàâíî ïðèõîäÿò 
ê íàì. Ïîýòîìó áîëüøàÿ ïðîñüáà, 
íå òðàòüòå ïîïóñòó âðåìÿ è íåðâû, 
ëó÷øå ñðàçó ïðèåõàòü â òðàâì-
ïóíêò, ó íàñ åñòü ñïåöèàëüíûé 
ïðèáîð äëÿ ýòîãî, è âûòàùèòü 
êëåùà — ïàðó ìèíóò.

СОБАКИ И КОТЫ. Ïî ñëîâàì âðà-
÷à, î÷åíü ìíîãî îáðàùåíèé ê íèì 
ñâÿçàíû ñ óêóñàìè æèâîòíûõ. Äå-
òåé êóñàþò êîøêè, ñîáàêè, èëè 
ïðîñòî öàðàïàþò.

— Ñòîèò ïîìíèòü, ÷òî åñëè, 
íàïðèìåð, êîøêà çàáîëåëà, 
íå áåøåíñòâîì, ïðîñòî áîëååò 
æèâîòíîå, åñëè òû åå íà÷èíàåøü 
òðîãàòü — îíà òåáÿ óêóñèò, äàæå 

УКУСЫ И ЦАРАПИНЫ 
— ПОВОД СРАЗУ ИДТИ К ВРАЧУ 
Осторожнее летом  В травмпункте 
детской областной больницы бум 
не только травм и переломов, но и укусов. 
Помимо клещей, детей кусают кошки 
и собаки, и шутить с этим не стоит, даже 
если кусает домашний любимец

äîìàøíÿÿ ëþáèìèöà, — ãîâîðèò 
Âèòàëèé Öèõîöêèé. — À ÷åðåç äåíü 
îíà óìèðàåò. È ÷òî äåëàòü? Íàäî 
ðåáåíêà êîëîòü ïÿòü äíåé íà ïðî-
òÿæåíèÿ ìåñÿöà.

Çàâòðàâìïóíêòà ãîâîðèò, ÷òî 
åñëè êîøêà ïîöàðàïàëà èëè óêóñè-
ëà ðåáåíêà çà ïàëåö èëè ëèöî, åìó 
íàçíà÷àþò àíòèðàáè÷åñêèé èììó-
íîãëîáóëèí. Åãî ââîäÿò â ïåðâûå 
òðè äíÿ ïîñëå óêóñà èëè öàðàïèíû.

— Àíòèðàáè÷åñêèé èììóíîãëî-
áóëèí ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ïåðâûõ 
ïîêàçàíèé â ïðîôèëàêòèêå áåøåí-
ñòâà, — ãîâîðèò âðà÷. — Òî åñòü îí 
åùå áîëüøå ñòèìóëèðóåò èììóí-
íóþ ñèñòåìó ê îòâåòó.

ЧТО МЫ МОЖЕМ САМИ. Ïî ñëî-
âàì âðà÷à, åñëè ðåáåíêà óêóñèëà 
èëè ïîöàðàïàëà ñîáàêà èëè êîøêà, 
ïåðâûì äåëîì ýòî ìåñòî íóæíî õî-
ðîøî î÷èñòèòü îò ãðÿçè è ñëþíû. 
Äëÿ ýòîãî èñïîëüçóåòñÿ ïðîòî÷íàÿ 
âîäà è õîðîøèé ìûëüíûé ðàñòâîð. 
Ïîñëå ýòîãî óêóñ èëè öàðàïèíó 
íåîáõîäèìî õîðîøî ïðîìûòü ïåðå-
êèñüþ âîäîðîäà, íàëîæèòü ïîâÿçêó 
è ïðèåõàòü â áîëüíèöó.

  На прогулке пользо-
ваться специальным 
спреем. Одежду 
выбирать светлых 
тонов. Избегать 
кустарников (клещи 
обитают на расстоя-
нии 1,5 м от земли). 
После прогулки сразу 
осмотреть ребенка.

  Обезопасить 
ребенка от укуса 
собаки. Не трогать 
бродячих и просто 
чужих собак. 
С домашним 
питомцем 
играть только 
в присутствии 
взрослых.

  Обезопасить 
ребенка от укуса 
или царапины 
кошки. Главное 
правило — если 
кошка заболела — 
трогать ее нельзя, 
обязательно укусит. 
А вам потом уколы 
получать.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ РЕБЕНКА ОТ УКУСОВ

— Ïîòîìó ÷òî, åñëè ýòà ðàíà 
ïðîíèêàþùàÿ â ñëîè êîæè, â 50% 
ñëó÷àåâ âîñïàëÿåòñÿ, — ãîâîðèò 
âðà÷. — À âû íå çíàåòå, íàñêîëüêî 
ãëóáîêî ïðîíèêëè â êîæó êëûêè 
æèâîòíîãî. 

Êàê ãâîîðÿò ìåäèêè, öàðàïèíû 

íåëüçÿ îáåççàðàæèâàòü ñïèðòîì, 
ïîòîìó ÷òî îí ñðàçó ôèêñèðóåò 
êðîâü (à âìåñòå ñ íåé è ãðÿçü) 
íà êîæå è â ðàíå. Ïîýòîìó àë-
ãîðèòì — ñíà÷àëà âîäà ñ ìûëîì, 
ïîòîì ïåðåêèñü, ïîòîì éîä, à óæå 
ïîñëå âñåãî è ñïèðò.
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Виграли 
чемпіонат 
 Íà Ìèêîëà¿âùèí³ â³äáóâñÿ 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç âåñëó-
âàëüíîãî ñëàëîìó ñåðåä ìîëîä³ 
(äî 23 ðîê³â). Çá³ðíà êîìàíäè 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ïîñ³ëà 
ïåðøå ì³ñöå. Âèõîâàíö³ íàøî¿ 
ñïîðòøêîëè ¹ 2 çäîáóëè 
â îñîáèñòîìó çàë³êó 16 íà-
ãîðîä. Ùîïðàâäà, ñåðåä íèõ 
íåìàº æîäíî¿ çîëîòî¿. 

«Південна 
Пальміра» 
 Ó Îäåñ³ ïðîõîäèâ Âñåó-
êðà¿íñüêèé òóðí³ð «Ï³âäåííà 
Ïàëüì³ðà» ç òõåêâîíäî (ÂÒÔ) 
ñåðåä þíàê³â. Ñïîðòñìåíè Â³-
ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè ¹ 2 Àð-
òåì Ìåëüíèê (âàãîâà êàòåãîð³ÿ 
äî 24 êã), ßñí³íà ²ëü÷åíêî 
(äî 37 êã), Ìàêñèì Àôòóëÿê 
(äî 34 êã) çäîáóëè ñð³áí³ íà-
ãîðîäè. À Àíàñòàñ³ÿ Ìàçóð 
(äî 44 êã) ³ Ìàð'ÿíà Áîãîñëîâ-
ñüêà (27 êã) âèáîðîëè áðîíçó.

Добіг першим 
 Ó Êðîïèâíèöüêîìó ô³í³-
øóâàâ ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç 
ëåãêî¿ àòëåòèêè ñåðåä þíàê³â 
2000 ð. í. òà ìîëîäøèõ. Âè-
õîâàíåöü Â³ííèöüêî¿ ñïîð-
òøêîëè ¹ 1 Àíäð³é Êðàêî-
âåöüêèé ñòàâ ïåðåìîæöåì 
ó á³ãó íà òðè ê³ëîìåòðè.

Сімейний турнір 
 Ç äðóãîãî ïî øîñòå ëèïíÿ 
ó Â³ííèö³ â³äáóäåòüñÿ â³äêðè-
òèé ì³ñüêèé òóðí³ð ç âîëåé-
áîëó ñåðåä ñ³ìåéíèõ êîìàíä. 
Çìàãàòèìóòüñÿ íà ìàéäàí-
÷èêó â Öåíòðàëüíîìó ïàðêó. 
Ïî÷àòîê áàòàë³é — î 18.00.

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

ÑÏÎÐÒ

Тренування зі степ-аеробіки від-
буваються на базі СК «Термінал» 
(вул. 600-річчя, 17, тел. 098–578–
01–91 — тренер Ольга Бантюк), СК 
«СпортЛайф» (пр. Юності, 43 а, 
на території ТРЦ «Магігранд», 
тел. 50–42–22), СК «Planet 
Fitness» (вул. 600-річчя, 19, тел. 

093–259–59–99), СК «Fit-Life» 
(вул. Академіка Ющенка, 10, тел.
093–993–45–73, 098–543–
31–82), СК «Аквамарин» (вул. 
Острозького, 55, тел. 096–237–
10–00, 61–73–89) і СК «Нокаут» 
(вул. Батозька, 2, тел. 50–58–16, 
097–263–80–82).

Де займатися?

Через швидкий темп степ-
аеробіка має протипоказання. 
Бо на степ-платформі виникає іс-
тотне навантаження на серцевий 
м’яз. Тому цей вид заборонений 
людям із артеріальною гіпертен-
зією, аритмією, стенокардією та 
іншими серцево-судинними па-

тологіями. Також не можна за-
йматися степом при варикозному 
розширенні вен, захворюваннях 
поперекового відділу хребетно-
го стовпа, хронічних хворобах 
нирок і печінки. Перед початком 
занять необхідно проконсульту-
ватися з лікарем.

Існують протипоказання 

Випуск №25 (994)
Олександр Михайлович Овчар працює автослюсарем на автобазі 
Оболоні. У вільний час складає і розв'язує шахові композиції. 
До редакції надіслав скахографічну задачу (цифра «80»), яка 
присвячується 80-річчю Миколи Пархоменка, відомого вінницького 
проблеміста. Ювілейна дата наступає у наступний понеділок.
 
Задача №1993-1994. О. Овчар (Київ). Друкується вперше

(7+6)                         h 4                 h 2                          (6+6)  
 
ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №26 (1340) 28 червня 2017 року
Задача №1989 
1… Cb5  2.c5 Th7x; 1.Kpa6! Td5  2.Cb6 Cb7 (Cb5x?)x.
Задача №1990
1… Tf8  2. Kg7 Th8x; 1. Kph5! T:g6  2.Kph4 Th6x.
Задача №1991
1... bc3:+  2. Kpa1 Kc2x; 1. cb2:! Td3 2. c3 Td1x.
Задача №1992
1… Kф3 2. gf3: T:h3x; 1. Kph2! Tg1  2. g3 Kt3x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
  Íà êîíôåðåíö³¿ Ïðîôå-

ñ³éíî¿ ôóòáîëüíî¿ ë³ãè Óêðà¿-
íè áóëî ïîïåðåäíüî âèçíà÷åíî 
ôîðìóëó ïðîâåäåííÿ çìàãàíü 
ó ñåçîí³ 2017/2018 ðîê³â. Ïëà-
íóºòüñÿ, ùî â äðóã³é ë³ç³ ãðà-
òèìóòü 24 êîëåêòèâè, ðîçáèòèõ 
íà äâ³ ãðóïè (çà ãåîãðàô³÷íîþ 
îçíàêîþ). Âîíè ãðàòèìóòü ó òðè 
êîëà. Ïî äâ³ êðàùèõ êîìàíäè ç 

êîæíî¿ ãðóïè âèõîäÿòü äî ïåð-
øî¿ ë³ãè.

Ñóïåðíèêàìè â³ííèöüêî¿ 
«Íèâè-Â» ó ï³âí³÷íî-çàõ³äíî-
ìó äèâ³ç³îí³ áóäóòü: «Áóêîâèíà» 
(×åðí³âö³), «Ñêàëà» (Ñòðèé), 
ÔÊ «Òåðíîï³ëü», «Òåïëîâèê-
Ïðèêàðïàòòÿ» (²âàíî-Ôðàí-
ê³âñüê), «Àðñåíàë-Êè¿âùèíà» 
(Á³ëà Öåðêâà), «Àãðîá³çíåñ» 
(Âîëî÷èñüê), «Ïîë³ññÿ» (Æè-

òîìèð), ÔÊ «Ëüâ³â», «Íèâà» 
(Òåðíîï³ëü), «Ïîä³ëëÿ» (Õìåëü-
íèöüêèé) ³  «×åðêàñüêèé 
Äí³ïðî-2-Àêàäåì³ÿ».

ßê ïîâ³äîìèâ ãîëîâíèé òðåíåð 
«Íèâè-Â» Âîëîäèìèð Ãîð³ëèé, 
çàäà÷à íàøîãî êëóáó íà ñåçîí º 
íåçì³ííîþ. Öå — ï³äâèùåííÿ 
ó êëàñ³.

Íèâ³âö³  âæå ïðèñòóïè-
ëè äî òðåíóâàíü. 22 ÷åðâíÿ 

«Íèâà-Â» ïðîâåëà äâîñòîðîí-
íþ ãðó, â ÿê³é òðåíåðè ïî÷àëè 
ïåðåãëÿäàòè ïîòåíö³éíèõ íî-
âà÷ê³â. Êîìàíäà êàï³òàíà Íãà-
õè Êîë³íñà ³ âîðîòàðÿ Ìàêñèìà 
Áàá³é÷óêà ç ðàõóíêîì 3:0 ïåðå-
ãðàëà ñêëàä íà ÷îë³ ç ßðîñëà-
âîì Áðàñëàâñüêèì ³ âîðîòàðåì 
Àíäð³ºì Êë³ùóêîì. Â³äçíà÷èâñÿ 
ï³âçàõèñíèê Òàðàñ Îâ÷àð, ÿêèé 
çàáèâ ãîë ³ çàðîáèâ ïåíàëüò³.

З ким «Нива-В» гратиме у другій лізі

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ñòåï-àåðîá³êà — öå ³íòåíñèâíà 
ðèòì³÷íà ã³ìíàñòèêà ³ç âèêîðèñòàí-
íÿì ï³äñòàâêè (ñòåï-ïëàòôîðìè), 
ÿêà ³ì³òóº ñõîäèíêó. Ðóõè ó ñòåï-
àåðîá³ö³ äîñèòü ïðîñò³. Òîìó ¿õ 
ëåãêî âèêîíóâàòè ëþäÿì ð³çíîãî 
ð³âíÿ ï³äãîòîâêè ³ â³êó. ²ñíóº ïðè-
áëèçíî äâ³ñò³ ñïîñîá³â ï³äéîìó ³ 
ñõîäæåííÿ ç³ ñòåï-ïëàòôîðìè.

ВИВЧАЛИ БАЗОВІ РУХИ. Ó Â³ííèö³ 
ñòåï-àåðîá³êà îñòàíí³ìè ðîêàìè 
âñå á³ëüøå çàâîéîâóº ïîïóëÿð-
í³ñòü. Êîðåñïîíäåíò RIA çàâ³òàâ 
íà òðåíóâàííÿ äî ÑÊ «Òåðì³íàë». 
Çàíÿòòÿ ³ç æ³íêàìè ïðîâîäèëà êâà-
ë³ô³êîâàíèé òðåíåð Îëüãà Áàíòþê, 
ÿêà íàâ÷àëàñÿ ñòåïó ó êè¿âñüê³é 
Àêàäåì³¿ ô³òíåñó.

Âîíî ïî÷àëîñÿ ç ðîçìèíêè ³ 
ïîâòîðåííÿ áàçîâèõ êðîê³â: ìàõ³â 
ðóêàìè, çàõëüîñò³â, áåéñ³ê-ñòåïó 
òîùî. Íà ¿õí³é îñíîâ³ ñïîðòñìåíêè 
âèâ÷àëè íåâåëè÷êó çâ’ÿçêó. ̄ ¿ áàãà-
òîðàçîâî ïîâòîðþâàëè, óñêëàäíþ-
þ÷è íîâèìè åëåìåíòàìè — ïðè-
ì³ðîì, îáåðòàìè ³ ñòðèáêàìè. Íà-
ïðèê³íö³ ðîáîòè âèõîäèëà äîâîë³ 
ãàðíà ³ ñêëàäíà ïðîãðàìà.

Íà äåÿêèõ òðåíóâàííÿõ, ÿêùî 
ëèøàºòüñÿ ÷àñ, ñïîðòñìåíêè äîäàò-
êîâî çàéìàþòüñÿ ñèëîâîþ ï³äãî-
òîâêîþ: ïðèñ³äàííÿìè, âèïàäàìè, 
âïðàâàìè äëÿ ï³äêà÷êè ïðåñó ³ ðóê, 
ðîçòÿæêîþ. 

— Çàïðîøóºìî ä³â÷àò â³ä 15 ðî-

ê³â ³ æ³íîê, ÿêèì äîçâîëÿº ñòàí 
çäîðîâ’ÿ. Ó íàñ òðåíóâàëèñÿ é 
ñïîðòñìåíêè â³êîì çà 50 ðîê³â. 
Àëå âîíè âñå æèòòÿ çàéìàëèñÿ 
ñïîðòîì ³ òîìó ìàëè â³äïîâ³äíó 
ï³äãîòîâêó, — êàæå Îëüãà Áàíòþê.

СХУДЛА НА ДЕСЯТЬ КІЛО. Ó÷àñ-
íèö³ òðåíóâàííÿ çàëþáêè ðîçïî-
â³äàëè ïðî ñåáå. 29-ð³÷íà áóõãàëòåð 
Âàëåíòèíà Ãîðîáåöü çàéìàºòüñÿ 
ñòåïîì òðè ðîêè.

— Çà öåé ÷àñ ÿ ñõóäëà íà äåñÿòü 
êã. Íàâ÷èëàñÿ êðàùå ðóõàòèñÿ, 
â³ä÷óâàòè ðèòì. Ó ìåíå ç’ÿâèëàñÿ 
ãíó÷ê³ñòü, — êàæå Âàëåíòèíà Ãîðî-
áåöü. — Íàø âèä ô³òíåñó ïîäîáà-
ºòüñÿ òèì, ùî òóò º íå ëèøå ñèëîâ³ 
âïðàâè, àëå é òàíöþâàëüí³ ðóõè. 
À îñü çâè÷àéíà àåðîá³êà, íà ì³é 
ïîãëÿä, ìàëî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä 
øê³ëüíèõ óðîê³â ô³çêóëüòóðè.

32-ð³÷íà áóõãàëòåð Îëüãà Áîéöóí 
íà ñòåï õîäèòü ø³ñòü ðîê³â.

— Íåùîäàâíî ïîâåðíóëàñÿ 
íà òðåíóâàííÿ. Çà ï³âòîðà ì³ñÿö³ 
ñõóäëà íà äâà ê³ëî. Ó ìåíå ïî-
êðàùèëàñÿ ô³çè÷íà âèòðèâàë³ñòü. 
Äåÿê³ âïðàâè ñïî÷àòêó íå ìîãëà 
îïàíóâàòè, à çàðàç âèêîíóþ íà çà-
äîâ³ëüíîìó ð³âí³, — ðîçïîâ³äàº 
Îëüãà Áîéöóí.

Âàæëèâî, ùî çàíÿòòÿ ñòåïîì 
äîïîìàãàþòü ñõóäíóòè, ïîêðàùè-
òè ô³ãóðó ³ çàãàëîì ñàìîïî÷óòòÿ. 
Àëå öå âèéäå ëèøå â êîìïëåêñ³ ç 
ïðàâèëüíèì ³ ðàö³îíàëüíèì õàð-
÷óâàííÿì! 

СТЕП-АЕРОБІКА ДОПОМАГАЄ 
ПОЗБУТИСЯ ЗАЙВОЇ ВАГИ 
Фітнес  Оздоровчий комплекс включає 
біг, стрибки, ходьбу і вправи на гнучкість. 
Використовуються на степ-платформі 
висотою 15–30 сантиметрів

Ольга Бантюк демонструє вправи своїм вихованкам 

Степ — дерев’яна або пластмасова 
платформа. Найпростіша коштує 
700 гривень, фірмова — 1,5–2 ти-
сячі гривень. Для домашніх занять 
можна виготовити степ самотужки, 
збити з дощечок буквою «П». При 
цьому головним є не зовнішній ви-
гляд, а те, щоб було зручно заходи-

ти на платформу і спускатися, а та-
кож при цьому не травмуватися.
Чим більша висота степу — тим 
вищою буде інтенсивність тре-
нування. Висота для початківців 
має бути 15–20 сантиметрів, для 
підготовлених — 30. Ширина плат-
форми — близько 50 сантиметрів.

ДОВІДКА
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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 170126

Маршрут № 1 ................................................................. 10 хвилин 
Маршрут № 2 ..........................................................25–20 хвилин 
Маршрут № 3 .......................................................... 15–20 хвилин 
Маршрут № 4 ................................................. від 10 до 30 хвилин 

Приблизний час проходження трас 

У 2017 році активно відпочи-
ти в Мотузковому парку стало 
дорожче. Зробили градацію цін 
на вихідні та в будні дні. Але сис-
тема абонементів для дорослих 

і дітей залишилася незмінною. 
Через те, що ціна піднялася, 
людей поменшало. Минулого 
року парк відвідало приблизно 
300 тисяч людей.

Ціни зросли 

У Мотузковому парку збира-
ються зробити ланч-зону зараз, 
в якій можна буде сісти відпо-
чити після подолання маршрутів 
та перекусити.
— Хочемо розставити три вели-
ких крісла з з піддонів на кшталт 
тих, що біля Універмагу, — го-
ворить керуючий парком Олег 
Ніколенко. — На кожному може 
поміститися по три людини.

Планували зробити штучні скелі 
для альпіністів та додати Марш-
рут № 5. Але поки що модерні-
зацію парку призупинили. Як 
розповів Олег, в рамках проек-
ту «Активна країна» минулого 
року в Україні нараховувалося 
9 мотузкових парків. Зараз їх 14. 
Такі парки будують з нуля. Тому 
поки що розвиток саме в діючих 
парках призупинили.

Плани на майбутнє 

АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099)1781008 

Ó ïàðêó º ÷îòèðè òðàñè ð³çíîãî 
ð³âíÿ ñêëàäíîñò³, çàãàëüíà ïðîòÿæ-
í³ñòü ÿêèõ — 350 ìåòð³â. Ïåðø³ 
äâà ìàðøðóòè — äëÿ ä³òîê â³ä äâîõ 
ðîê³â. Âîíè íàä çåìëåþ ³ ïîçíà÷åí³ 
ñèí³ì òà çåëåíèì ñêîò÷åì. Áàòü-
êè ìîæóòü ñóïðîâîäæóâàòè ä³òåé. 
Âèùå çíàõîäÿòüñÿ òðåòÿ òà ÷åòâåðòà 
òðàñà. Âîíè òÿæ÷³ òà äîâø³. Íà íèõ 
çóñòð³÷àþòüñÿ ö³êàâ³ òà îðèã³íàëüí³ 
ïåðåøêîäè äëÿ äîðîñëèõ.

Ïåðåä òèì, ÿê ïðîéòè ìàðøðóò, 
â³äâ³äóâà÷³â ³íñòðóêòóþòü ñïåö³-
àë³ñòè. Íà îõî÷èõ åêñòðèìàë³â 
îäÿãàþòü ï³äâ³ñí³ ñèñòåìè, êàñ-
êè, áåçïåðåðâíó ñòðàõîâêó. Ëþ-
äèíà, ÿêà éäå ïî òðàñ³, ïîñò³éíî 
ïðèâ'ÿçàíà äî ìåòàëåâîãî òðîñó. 
Òðîñ íå ïåðåðèâàºòüñÿ: ïî÷è-
íàºòüñÿ íà âõîä³ ³ çàê³í÷óºòüñÿ 
íà âèõîä³. Òîáòî, êîëè ëþäèíà 
ñòàº íà ìàðøðóò, âîíà ïîñò³éíî 
òÿãíå çà ñîáîþ ñòðàõîâêó.

— Îõî÷èõ çäîëàòè ïåðåøêîäè 
íà âèñîò³, îáâ’ÿçóþòü ïî íîãàõ ³ 
ïî òàë³¿. Ó ìàëåíüêèõ ä³òîê äî-
äàòêîâî ñòðàõóþòü ùå é ïî ðó-
êàõ, ùîá íå âèïàëè. Íàâ³òü ÿêùî 
ëþäèíà âèñ³òèìå äîãîðè íîãàìè, 
âîíà íå âèñêîâçíå ç ï³äâ³ñíî¿ 
ñèñòåìè, — ðîçïîâ³äàº êåðóþ÷èé 
ïàðêó Îëåã Í³êîëåíêî.

×àñ ïðîõîäæåííÿ íå îáìåæåíèé. 
Àëå, ÿê êàæå Îëåã, ÿêùî óòâîðþ-
ºòüñÿ ÷åðãà, ³íñòðóêòîðè ï³äãàíÿ-
þòü. Ñòðàõîâêà áåçïåðåðâíà, òîìó, 
ÿêùî ëþäèíà çàõîäèòü, ïðèì³ðîì, 

äðóãîþ, òî âîíà äðóãîþ ïîâèííà ³ 
çë³çòè. Ïîì³íÿòè ì³ñöÿìè «âèñî-
òíèê³â» ìîæå ò³ëüêè ³íñòðóêòîð.

Äàøà òà Íàä³ÿ ïðèéøëè äî Ìî-
òóçêîâîãî ïàðêó âäðóãå — ïîäî-
áàºòüñÿ. Çäîëàëè òðåò³é òà ÷åòâåð-
òèé ìàðøðóòè ³ êàæóòü, ùî áóëî 
íå ñêëàäíî.

— Äóæå êðóòî. ªäèíà íåçðó÷-
í³ñòü: òðîõè áîëÿ÷å ðóêàì. Îñî-
áëèâî, ÿêùî ëþäèíà íå çâèêëà. 
Ìîæëèâî, êðàùå áóëî á äàâàòè 
ÿê³ñü ðóêàâè÷êè, ùîá íå ïîðà-
íèòèñÿ, — ãîâîðèòü Äàøà.

Ä³â÷àòàì º ç ÷èì ïîð³âíÿòè âðà-
æåííÿ òà ö³íè. Âîíè íàâ÷àþòüñÿ 
â Àâñòð³¿ ³ òàì º âåëè÷åçíèé òå-
ìàòè÷íèé ïàðê ç äèíîçàâðàìè, 
äå âîíè ïðîâîäÿòü â³ëüíèé ÷àñ.

— Ïðèíöèï îäèí ³ òîé ñàìèé. 
Ò³ æ êð³ïëåííÿ, ðîëèêè. Àëå âàð-
ò³ñòü îäíîãî ìàðøðóòó â Àâñòð³¿ 
äåñü 10 ºâðî, — êàæå Äàðèíà. — 
À òóò, ãðóáî êàæó÷è, 150 ãðèâåíü 
çà äâà ìàðøðóòè. Ó íàñ òàêèé 
âèä ðîçâàã äîñòóïí³øèé ïî ö³í³. 
² ÿêùî ÷åñíî, ö³êàâ³øå: âåëî-
ñèïåäè, ñêåéò, íà ÿêîìó ìîæíà 
ç’¿æäæàòè — öå êëàñíî.

ПРОЇХАТИСЯ НА ВЕЛОСИПЕДІ, 
СКЕЙТІ, САНЯХ ПО МОТУЗЦІ
Над землею  Минув рік, як на 
Вишенському озері відкрили Мотузковий 
парк. За цей час його відвідали тисячі 
людей. Що там зараз? Чи змінилися ціни 
та коли встановлять зону відпочинку, 
дізнавалися журналісти RIA

Даша та Надя вдруге приходять до Мотузкового 
парку. — У нас такий вид розваг доступніший по ціні. 
І якщо чесно, цікавіше: велосипеди, скейт, на якому 
можна з’їжджати — це класно, — каже Дарина 

ПОСЛУГА БУДНІ ВИХІДНІ УМОВИ

Маршрут №1 40 50 від 2,5 років

Маршрут №2 50 60 від 2,5 років

Маршрут №3 70 80 від 135 см самостійно

Маршрут №4 90 100 від 135 см самостійно

Акція 1 (3+4) 150 160 разом дешевше

Акція 2 (1+2) 80 90 разом дешевше

Активний день 300 300 без обмежень

Ó Ìîòóçêîâîìó ïàðêó 
õî÷óòü çðîáèòè ëàí÷-
çîíó. Òàì ìîæíà 
áóäå â³äïî÷èòè íà 
êð³ñëàõ ç ï³ääîí³â 
òà ïåðåêóñèòè  

СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ РОЗВАГИ В МОТУЗКОВОМУ ПАРКУ

Лікар відкриє 
музей 
 Â³ííèöüêèé îðòîïåä-
òðàâìàòîëîã Àíäð³é Êàðïî-
âè÷ ïëàíóº â³äêðèòè ó ì³ñò³ 
ìóçåé ³ñòîð³¿ ôîòîãðàô³¿. 
Ðîáîòè óæå â ðîçïàë³. Åêñ-
ïîçèö³þ ìóçåþ ñêëàäå éîãî 
îñîáèñòà êîëåêö³ÿ ðàðèòåò-
íèõ ôîòîàïàðàò³â ³ ñòàðî-
âèííèõ ôîòî.
Â³ííè÷àíèí êîëåêö³îíóâà-
òè òàê³ ðå÷³ ñòàâ áëèçüêî 
ï'ÿòü ðîê³â òîìó. Øóêàâ 
â³í ¿õ ñêð³çü: íà ðèíêàõ, 
â ²íòåðíåò³ òà îòðèìóâàâ 
ó ïîäàðóíîê. Çàãàëîì â³í 
íèí³ ìàº áëèçüêî òðüîõ 
ñîòåíü ð³çíèõ åêñïîíàò³â. 
Ðîçì³ñòèòüñÿ íîâèé ìóçåé 
ó áóä³âë³ á³ëÿ ê³íîòåàòðó 
³ìåí³ Êîöþáèíñüêîãî. 
Ïðèì³ùåííÿ çíàõîäèòüñÿ 
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ òà 
ìàº ïëîùó 130 êâàäðàòíèõ 
ìåòð³â.
“Êòî-òî óâèäèò ðàçâàëèíû, 
à ÿ âèæó âîïëîùåíèå 
ìå÷òû. Âïåðåäè òÿæ¸ëûé 
è äëèííûé ïóòü. Ìóçåþ 
áûòü”, — ï³äïèñàâ îäíå ³ç 
ôîòî ó Ôåéñáóêó Àíäð³é 
Êàðïîâè÷. Íà íüîìó çîáðà-
æåíå ïðèì³ùåííÿ, ó ÿêîìó 
³ áóäå ðîçòàøîâóâàòèñÿ 
ìóçåé. Äî ðå÷³, ùå íå â³äî-
ìî, ÷è áóäå ìóçåé ïëàòíèì. 
Ïîêè Êàðïîâè÷ ïðî öå 
íå äóìàâ.

Що буде на 
Івана Купала?
 Ùîðîêó ó Â³ííèö³ 
ì³ñòÿíè êîëåêòèâíî â³ä-
çíà÷àþòü ²âàíà Êóïàëà ía 
Âèøåíñüêoìó oçåð³. Öüîãî 
ðîêó ðoçïo÷íåòüñÿ óñå ³ç 
âoäÿíîãî áaòëó òà êoíêóðñó 
ía êðaùèé â³ío÷oê ç æèâèõ 
êâ³ò³â. Íà áåðåç³ îçåðà ïðî-
âîäèòèìóòü ìaéñòåð-êëañè 
òà ïðoäaâaòèìóòü ð³çí³ 
ðå÷³. Òàêîæ íà ãîñòåé ñâÿòà 
÷åêàº ôåñòèâaëü BestFest. 
Â³ííè÷àí ðîçâàæàòèìóòü 
òâoð÷³ êoëåêòèâè ì³ñòa, 
ñï³âa÷êa Oêñaía Êóëèê òa 
Dzidzio. Êîëè ñòåìí³º, ãîñ-
òåé ñâÿòà çàïðîøóþòü ïî-
ñòðèáàòè ÷åðåç êóïaëüñüêå 
âoãíèùå. Çàâåðøàòüñÿ 
ãóëÿííÿ âoãíÿíèì øoó. 
Â³äáóäåòüñÿ ñâÿòî ²âàíà 
Êóïàëà 7 ëèïíÿ. Ñòàðò o 
14 ãoäèí³. Âõ³ä â³ëüíèé.

КОРОТКОКОРОТКО

ÐÎÇÂÀÃÈ
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ßê ðîçïîâ³ëè ³íñòðóêòîðè òó-
ðèñòè÷íèõ êëóá³â, ÷àñòî ëþäè 
ïðèõîäÿòü çà íàìåòàìè, êîëè çáè-
ðàþòüñÿ â Êàðïàòè. Ïðîòå âë³òêó 
ñåçîí ñïëàâ³â, òîæ íàìåòè ñòàþòü 
ó íàãîä³, êîëè òðåáà òàáîðóâàòèñÿ. 
Ó  Â³ííèö³ òà îêîëèöÿõ ç íàìåòîì 
âèáèðàþòüñÿ ³ ïðîñòî â³äïî÷èòè 
âçäîâæ áåðåã³â Ï³âäåííîãî Áóãó. 
Îñü ñïèñîê òàêèõ ì³ñöü.

СКЕЛІ КАСПИЧА 
Çíàõîäÿòüñÿ íà Ñòàðîìó Ì³ñ-

ò³, ÿê ñïóñêàòèñÿ äî ðÿòóâàëüíî¿ 
ñòàíö³¿ “Äèíàìî”. Â³ä ñòàíö³¿ 
çâåðòàºìî íàë³âî ³ âèõîäèìî 
äî ñêåëü. Ñþäè íà ñêåë³ ïðè¿æ-

äæàþòü ëþáèòåë³ åêñòðèìó ç ð³ç-
íèõ ì³ñò Óêðà¿íè òðåíóâàòèñÿ, àáî 
ïðîñòî àêòèâíî ïðîâåñòè ÷àñ. Òîæ 
ìîæíà ³ ïîëàçèòè, ³ çàëèøèòèñÿ 
íà í³÷, ÿê ³ ðîáëÿòü òóðèñòè.

САБАРІВ — 7 КМ 
Äî ì³êðîðàéîíó, îñîáëèâî 

íà âèõ³äí³ ç’¿æäæàºòüñÿ áàãàòî 
â³äïî÷èâàëüíèê³â, áî òóò ñïðàâä³ 
ãàðíî: ñêåë³, ð³÷êà òà ë³ñ. Òðåáà 
ëèøå ñïóñòèòèñÿ óíèç â³ä ê³íöå-
âî¿ çóïèíêè ïî âóëèö³ ×åðíÿõ³â-
ñüêîãî òà ïåðåéòè ãðåáëþ ÃÅÑ. 
Íà ãàëÿâèí³ ïî ë³âó ñòîðîíó, êóäè 
ïðèáóâàþòü ïàðîïëàâè «Ì. ². 
Ïèðîãîâ» ³ «Ëÿëÿ Ðàòóøíà», 
çàçâè÷àé âëàøòîâóþòü ï³êí³êè, 
êóïàþòüñÿ, ñòðèáàþòü ç ìîòóç-

З НАМЕТОМ ЗА МІСТО. ТОП-6 
МІСЦЬ, ЩОБ ЗУСТРІТИ СВІТАНОК 
Під зірками  Іноді хочеться спробувати 
«дикий» відпочинок на природі та зустріти 
літній схід сонця. Недалеко від міста є 
мальовничі місця, куди можна вирушити з 
наметом. Куди саме податися за романтикою 
та скільки коштує орендувати палатку?

êîþ ç³ ñêåëü. Òàì æå ï³ä êðóòèì 
óðâèùåì ðîçáèâàþòü íàìåòè.

БОХОНИКИ — 10–12 КМ 
Â³ä ê³íöåâî¿ çóïèíêè àâòîáóñà 

òðåáà ñïóñêàòèñÿ óíèç äî Ï³â-
äåííîãî Áóãó. Òàì º ñïóñê, ÿêèé 
âåäå äî ï³øîõ³äíîãî ìîñòó, ÿêèé 
ïðèâåäå äî âåëèêèõ êîëèñü çàëèâ-
íèõ ëóê³â. Äàë³ âçäîâæ. Öå äîñèòü 
â³äîìå ì³ñöå äëÿ â³äïî÷èíêó ³ ðè-
áîëîâë³. Â³ä çóïèíêè íà «Óðîæà¿» 
õîäÿòü àâòîáóñè äî ñåëà Áîõîíèêè.

ЧЕРЕПАШИНЦІ — 43 КМ 
Ó ×åðåïàøèíöÿõ ó ë³ñ³ çíàõî-

äèòüñÿ çàòîïëåíèé êàîë³íîâèé 
êàð’ºð ³ç êðèøòàëåâî ÷èñòîþ áëà-
êèòíîþ âîäîþ. Îçåðî, ãëèáèíîþ 

ïðèáëèçíî 100 ìåòð³â, ïåðåòâî-
ðèëîñÿ ó ì³ñöå â³äïî÷èíêó. Íà-
âêðóãè íüîãî âë³òêó ðîçáèâàþòü 
íàìåòè ïðÿìî íà êðó÷àõ, ùî íà-
âèñëè íàä âîäîþ. Òàì â³äêðè-
âàºòüñÿ ìàëüîâíè÷à ïàíîðàìà 
³ ìîæíà çóñòð³òè íåéìîâ³ðíî 
ãàðíèé ñâ³òàíîê òà çàõ³ä ñîíöÿ.

КЛІЩІВ — 35 КМ 
Ó ñåë³, ÿêùî ïåðåéòè áð³ä ³ 

ñïóñòèòèñÿ âíèç äî ïîðîæèñòèõ 
áåðåã³â Ï³âäåííîãî Áóãó, º ÷óäîâå 
ì³ñöå äëÿ â³äïî÷èíêó. Çðàíêó âñÿ 
ð³÷êà, ¿¿ ïîðîãè, îñòð³âö³, äåðåâà 
âêðèò³ ãóñòèì òóìàíîì, ÿêèé ðîç-
ñ³þºòüñÿ, ÿê ò³ëüêè ç’ÿâëÿºòüñÿ 
ñîíöå íà ãîðèçîíò³. Òóò âåëîñè-
ïåäèñòè ëþáëÿòü âëàøòîâóâàòè 

«ìàòðàö» â ê³íö³ ïîêàòóõè: ðîçâî-
äÿòü áàãàòòÿ, ¿äÿòü, â³äïî÷èâàþòü. 
Ïðè¿æäæàþòü ñþäè ³ ïîðèáàëèòè.

ПЕЧЕРА — 67 КМ 
Öå çíàíå òóðèñòàìè ì³ñöå, ÷å-

ðåç ñâî¿ ïîðîãè òà âîëîä³ííÿ ðî-
äèíè Ïîòîöüêèõ. ² âîíî ³äåàëüíî 
ï³äõîäèòü äëÿ óñ³õ. Òóò º ð³÷êà, 
ïîðîãè, ñêåë³ òà ìàëüîâíè÷èé 
ïàðê. Óñÿ ð³÷êà âêðèòà âåëèêèì 
ãëàäêèì êàì³ííÿì, íà ÿêîìó 
÷àñòî çàñìàãàþòü â³äïî÷èâàëü-
íèêè. Óçäîâæ áåðåãà ðîçêèäàí³ 
ìàðìóðîâ³ ñêóëüïòóðè òà ñë³äè 
â³ä êóïàëåíü. Á³ëÿ âîäè òóðèñòè 
ñòàâëÿòü íàìåòè, ðîçâîäÿòü áà-
ãàòòÿ, ðèáàëÿòü, ñïëàâëÿþòüñÿ 
íà ðàôòàõ ÷è êàòàìàðàíàõ.

Скелі Каспича на Старому Місті. Тут збираються екстремали, 
щоб полазити по скелях, а деякі залишаються на ночівлю 

Орендувати намет коштує від 
20 до 75 гривень за добу. У Ві-
нниці дають в оренду туристичне 
агентство «Меркурій», «Академія 
активного відпочинку», «Велохаус». 

Зазвичай, ті, хто збирається на при-
роду із ночівлею, разом із наметом 
беруть ще спальники, каремати та 
місткі туристичні рюкзаки. Їх також 
можна орендувати або купити.

Скільки коштує орендувати намет 
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ім. Коцюбинського

КІНО

Тачки 3
Анімація, 28.06, поч. о 10.00, 12.00, 17.00
Вартість квитків — від 60 грн
29.06–5.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Диво-жінка
Фантастичні пригоди, 28.06, поч. о 15.40
Вартість квитків — 65 грн
29.06–5.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Розваги дорослих дівчат
Комедія, 28.06, поч. о 20.00, 21.55
Вартість квитків — 75 грн
29.06–5.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Трансформери: Останній лицар
Фентезі, 28.06, поч. о 10.00, 12.50, 14.00, 19.00, 
21.55. Вартість квитків — від 65 грн
29.06–5.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Нікчемний Я 3
Анімація, 29.06–5.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Життя Кабачка
Анімація, 28.06–29.06, поч. о 16.00
Вартість квитків — 20 грн

Обладунки Бога-4
Пригоди, 28.06–29.06, 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

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Пірати Карибського моря: 
Помста Салазара 3D
Фентезі, 28.06, поч. о 17.00
Вартість квитків — від 50 грн
29.06–5.07, довідка — за тел. (096)0035050

Чудо-жінка
Фантастика, 28.06, поч. о 10.00, 22.00
Вартість квитків — від 50 грн
29.06–5.07, довідка — за тел. (096)0035050

Рятувальники Малібу
Комедія, 28.06, поч. о 15.40
Вартість квитків — від 50 грн
29.06–5.07, довідка — за тел. (096)0035050

Мумія
Пригоди, 28.06, поч. о 10.00, 12.20, 14.40
Вартість квитків — від 50 грн
29.06–5.07, довідка — за тел. (096)0035050

Нікчемний Я 3
Анімація, 28.06, поч. о 10.00, 12.10, 14.20, 16.30, 
18.40, 19.50, 20.50. Вартість квитків — від 50 грн
29.06–5.07, довідка — за тел. (096)0035050

Орбіта 9
Трилер, 28.06, поч. о 10.00, 12.10, 14.20, 16.30, 
18.40, 20.50. Вартість квитків — від 50 грн
29.06–5.07, 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
Бука
Лялькове естрадно-циркове шоу
1.07, поч. об 11.00 та 13.00
Вартість квитків — від 25 грн

Кошеня на ім'я Гав
Пригодницька казка
2.07, 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

Олександр Онофрійчук з рок-концертом 
30 червня в арт-пабі «Beer&Blues» музичний гість, 
вінницький вокаліст, учасник телешоу «Голос 
Країни» — Олександр Онофрійчук. 
Вокаліст виконає світові хіти та авторські 
композиції, кавери рок-ідолів SCORPIONS, 
DEEP PURPLE, AC/DC, складні вокальні партії 
QUEEN. Олександр майстерно володіє голосом, 
міняючи його від тенора Фреді Меркьюрі 
до фальцету в композиції STAYIN ALI. Початок 
концерту о 21.00, вхід 60 грн.
Довідки за телефоном (067)4307540.

Концерт акустичного дуету 
Акустичний дует «Женя і Катя» виступатимуть 
на сцені арт-паб «Beer&Blues» 29 червня.
Це буде романтичний концерт при повному складі, 
з ударними та басом. Колектив виконує авторські 
україномовні пісні та кавери на відомих виконавців. 
Грають у різних жанрах, переважно поп, поп-рок, 
інді. Захоплюються творчістю таких виконавців: 
Ed Sheeran, One republic, Bastille, John Mayer, 
«Океан Ельзи», звідки й черпають натхнення. 
Початок концерту о 21.00. Вхід: 40 грн. Довідки 
за телефоном (067)4307540.

Макс Барських у Вінниці 
Наймодніший співак України — Макс Барських у Вінниці виступить 
30 червня і презентуватиме програму, під час якої ви не зможете всидіти 
на місці! Це буде найспекотніший і найтанцювальніший концерт літа. 
«Хочу танцевать!», «Подруга-ночь», «Отпусти», «Я болею тобой», «Теряю 
тебя», «Глаза-убийцы», «Агония», «Сердце бьётся», «Hero in», «Туманы». 
Макс Барських — єдиний серед всіх українських артистів власник 
відразу трьох престижних міжнародних нагород в області популярної 
музики: MTV Europe Music Awards, OE VMA і МУЗ ТВ. Музику і тексти, 
які виконує, Макс пише сам. Він один з небагатьох в Україні поп-зірок, 
хто створює якісну музику з ультрасучасним звучанням, а його кліпи 
відповідають світовим стандартам музичного відео. Стильний, сучасний 
і неординарний Макс Барських разом зі своєю креативною командою 
запалить Вінницю! Концерт відбудеться у ресторані «Mont Blanc», початок 
о 20.00. Довідки та замовлення квитків за телефоном (068)0558887.

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Ïòàøåíÿòà ñõî-
æ³ íà êðóãë³, ïóõ-
íàñò³ êëóáî÷êè. 

Ïîêè ùî âîíè ñ³ð³, à íå á³ë³, ÿê 
¿õí³ áàòüêè. Ñ³ìåéñòâî çáèðàº 
íàâêîëî ñåáå ÷èìàëî çàõîïëå-
íèõ ãîðîäÿí ³ òóðèñò³â. Äîðîñë³ 
ëåáåä³ äóæå îï³êóþòü ñâî¿õ ä³òåé 
òà íå ïóñêàþòü çàíàäòî áëèçüêî 
äî âîäè ³íøèõ ïòàõ³â.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà äè-
ðåêòîðà êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà «Â³ííèöÿçåëåíáóä» Ìè-
êîëè Çàëåöüêîãî, öå íå ïåðøå 
ïîïîâíåííÿ ó ðîäèí³ Ðóñëàíà 
òà Ëþäìèëè.

— À ä³òîê íå áóëî ëèøå â ìè-
íóëîìó ðîö³. Çàðàç ¿õ ï’ÿòåðî, — 
êàæå ÷èíîâíèê.

Íàãàäàºìî, ùî ëåáåä³ íà îçå-
ð³ á³ëÿ Öåíòðàëüíîãî ïàðêó 
ç’ÿâèëèñÿ ùå â 1996 ðîö³. Ïåð-
øîþ ïàðîþ, ùî òóò ïëàâàëà, 
áóëè ëåáåä³ Àäàì òà ªâà. Òîä³ 
¿õ ïðèâîçèëè ç Õìåëüíèöüêîãî 
(goo.gl/TLfRWd). À ÿê çàçíà÷àâ 
äèðåêòîð Öåíòðàëüíîãî ïàðêó 
Þð³é Ïðèéìàê, êîëè ïòàøåíÿòà 
ï³äðîñòàþòü, òî âèë³òàþòü ç áàòü-
ê³âñüêîãî îçåðà (goo.gl/s7xM1p).

Ùå îäíà ïðèºìíà íîâèíà î÷³-
êóº âåäìåä³â Ïîä³ëüñüêîãî çîî-
ïàðêó. Äëÿ òðüîõ ã³ìàëàéñüêèõ 
«êëèøîíîãèõ» äî ê³íöÿ öüîãî 
ðîêó ìàþòü çáóäóâàòè íîâèé 
âîëüºð, â ÿêîìó áóäå «îë ³íêëþ-

У ЛЕБЕДІВ ДІТКИ — 5 ПТАШЕНЯТ
Про звірів  Двоє лебедів, які живуть 
на озері біля Центрального парку, 
обзавелися дітками. Разом з Русланом 
та Людмилою плавають п’ятеро 
маленьких лебедят. Тоді як для ведмедів 
Подільського зоопарку збудують новий 
вольєр за 4,3 мільйона гривень

ç³â» äëÿ âåäìåä³â. À ñàìà êë³òêà 
áóäå ïðîçîðîþ: â³äâ³äóâà÷³â â³ä 
çâ³ð³â áóäå â³ää³ëÿòè ì³öíå ñêëî. 
ßê ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó RIA äè-
ðåêòîð çîîïàðêó ªâãåí Òêà÷èê, 
íîâà áàðëîãà áóäå ìàêñèìàëüíî 
â³äòâîðþâàòè ïðèðîäíå ñåðåä-
îâèùå âåäìåä³â.

— Íà öåé ð³ê çàïëàíîâàíèé 
ò³ëüêè îäèí, à çðîáèëè äîêó-
ìåíòàö³þ íà òðè âîëüºðè — äëÿ 
ã³ìàëàéñüêèõ, áóðèõ âåäìåä³â òà 
äëÿ ìîëîäíÿêà. Òîáòî, öüîãî ðîêó 
õî÷åìî çáóäóâàòè âîëüºð äëÿ ã³-
ìàëàéñüêèõ âåäìåä³â. Âåäìåæèé 
êóòî÷îê áóäå îáëàäíàíèé ã³ðêàìè, 
áàñåéíàìè é áàðëîãàìè. Ó íîâèõ 
âîëüºðàõ çâ³ð³â óòðèìóâàòèìóòü 
ï³ä â³äêðèòèì íåáîì, à â³ä ëþ-
äåé ¿õ â³ää³ëÿòèìå ì³öíå ñêëî 
çàââèøêè ÷îòèðè ç ïîëîâèíîþ 
ìåòðè. Ïåðåíåñåìî êàíàë³çàö³þ, 
åëåêòðîìåðåæ³… Êîðîòêî, öå áóäå 
íà÷å ì³ñòå÷êî äëÿ âåäìåä³â, ùî 
çàéìàòèìå 500 êâàäðàòíèõ ìå-
òð³â, — ðîçêàçàâ äèðåêòîð Ïîä³ëü-
ñüêîãî çîîïàðêó ªâãåí Òêà÷èê.

Ïèòàºìî, à â ÿêèõ óìîâàõ âåä-
ìåä³ çàðàç æèâóòü ó çîîïàðêó?

— Ö³ óìîâè â³äïîâ³äàþòü ñà-
í³òàðíèì íîðìàì òà ìàþòü ì³-
í³ìàëüíî íåîáõ³äíèé ðîçì³ð äëÿ 
âåäìåä³â. Àëå çâ³ð³ äèâëÿòüñÿ 

íà ñâ³ò ÷åðåç ðåø³òêó, ùî º äëÿ 
íèõ ïîãàíî. Òà ä³éñíî — ³ñíóþ-
÷èé âîëüºð º çàò³ñíèì, — â³äïî-
â³äàº ïàí ªâãåí.

Òåíäåð îãîëîñèëè â ProZorro 
20 ÷åðâíÿ, ³ çà âñþ ðîáîòó ìàéáóò-
í³é ï³äðÿäíèê îòðèìàº 4 ì³ëüéîíè 
343 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Çáóäóâàòè âî-
ëüºð òðåáà äî 15 ãðóäíÿ 2017 ðîêó. 
À ïîêè ùî ùå íå âèçíà÷èëèñÿ ç 
ï³äðÿäíèêîì ðîá³ò. Çàðàç ìîæíà 

ïîäàòè ïðîïîçèö³þ, òîä³ ÿê àóêö³-
îí ïî÷íåòüñÿ 7 ëèïíÿ. Ïîñèëàííÿ 
íà òåíäåð (goo.gl/YyMswT).

П’ятеро пташенят постійно пливуть поряд з батьками. 
Як тільки вони підростуть, то покинуть батьківське озеро

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



23 RIA, Ñåðåäà, 28 ÷åðâíÿ 2017
Â²Í ² ÂÎÍÀ

ОВЕН 
Ваше щастя в ваших руках. 
Доля посміхається вам, 
не пропустіть свій шанс, ді-
йте. Бережіть ваші стосунки 
від заздрості і пліток.

ТЕЛЕЦЬ 
Не плутайте кохання і дружні 
стосунки. Помилка досить 
поширена, але від того 
не менш дорога. Якщо сумні-
ваєтеся — краще перечекай-
те, перевірте свої почуття. 

БЛИЗНЮКИ 
Якщо у ваших стосунках з 
коханою людиною вас щось 
не влаштовує, то тепер саме 
час для того, щоб обгово-
рити назріле питання. Але 
не рубайте з плеча, бажано, 
перш ніж говорити, про-
думати кожне слово.

РАК 
У вівторок або в п'ятницю 
ймовірне цікаве знайомство 
або романтичне побачен-
ня. Вам давно пора вийти 
в світ — найбільше задо-
волення ви отримаєте від 
підготовки до цієї події.

ЛЕВ 
Четвер — прекрасний день 
для романтичної поїздки 
або початку подорожі. Од-
нак не втрачайте голови, 
вона вам ще знадобиться.

ДІВА 
Залиште свою принциповість 
у спокої, бо до середи при-
страсті можуть загостритися, 
і будь-яка дрібниця може 
стати приводом для скан-
далу. Та сварки тривають, 
на щастя, недовго. 

ТЕРЕЗИ 
Вівторок і четвер — вельми 
вдалі дні для зустрічі та ро-
мантичних побачень. Мак-
симально використовуйте 
моменти взаєморозуміння 
у ваших стосунках.

СКОРПІОН 
Вам щастить у справах 
і почуттях. Ви просто 
літаєте на крилах любові. 
П'ятниця — сприятливий 
день для зустрічей і поба-
чень на лоні природи. 

СТРІЛЕЦЬ 
Фортуна посміхається вам, 
не лінуйтеся і не проявляйте 
байдужість. У понеділок 
велика ймовірність бажаної 
зустрічі, про яку ви так давно 
мріяли. 

КОЗЕРІГ 
Щоб добитися бажаної 
мети, непогано б викорис-
товувати метод незначних 
компромісів. Постарайтеся 
не тиснути на кохану людину. 

ВОДОЛІЙ 
У вівторок основним вашим 
ворогом буде ваша власна 
впертість. У вихідні виби-
райтеся кудись разом.

РИБИ 
Ваші стосунки з коханою лю-
диною змінилися, причому 
в кращий бік. Шум, супер-
ечки, бурхливі з'ясування 
стосунків уже позаду. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 28 ЧЕРВНЯ – 4 ЛИПНЯ
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ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Не нужно жалеть манипуля-
тора, входить в его положе-
ние, ставить себя на его место. 
Рассуждайте логически. Одно 
дело жалеть детдомовских 
сироток, и совсем другое — 

взрослого человека, который завтра через вас 
спокойно переступит и пойдет по своим делам. 

Потому что личные интересы для него превы-
ше. А чтобы не ввязаться в такие отношения, 
нужно уметь быть самодостаточным. Уметь 
не привязываться. Не испытывать зависимости. 
Для этого важно понять, что самое ценное и до-
рогое, что у вас есть — это вы сами. Это един-
ственное, что гарантированно останется с вами 
до самого конца… Далее никакого самосожа-
ления. Оказывается, можно себя любить и при 
этом не испытывать к себе жалости. Как это 

может быть? Когда человек занимает активную 
жизненную позицию — на жалость к себе у него 
просто не остается мысленного пространства. 
И, наоборот, пассивная жертва всегда упива-
ется к себе жалостью. Тот, кто лелеет в себе это 
чувство, испытывает его ко всему: к себе лю-
бимому, к своему прошлому, к другим людям. 
Такой человек не может управлять ни собой, 
ни другими — он сам становится уязвимым 
и править им легко.

«Разговаривать, а не орать и поучать»

Ìàíèïóëÿòîðîì â îòíîøåíè-
ÿõ ìîæåò áûòü êàê ìóæ÷èíà, òàê 
è æåíùèíà. Ìàíèïóëÿöèè ìîãóò 
áûòü è îáîþäíûìè. Íî íà÷íåì 
ñ ìóæ÷èí. Èòàê, âû åãî ëþáèòå, 
à îí ýòèì ïîëüçóåòñÿ. Åñòü õî-
ðîøèå ìóæ÷èíû, ÷åãî ó æ òàì, 
êîòîðûå ïîíèìàþò — ñ äåâóø-
êîé èì íå ïî ïóòè, òàê íåçà÷åì 
è ãîëîâó ìîðî÷èòü. Åñòü òàêèå, 
êîòîðûå çà ñ÷åò êàæäîé íîâîé 
âëþáëåííîé äóðî÷êè ñàìîóòâåðæ-
äàþòñÿ. Íó ðîäèëñÿ òàêèì, ðî-
äèòåëè-îáùåñòâî òàêèì ñäåëàëè.

Ïî÷åìó æåíùèíû ñòàíîâÿòñÿ 
æåðòâàìè ìàíèïóëÿöèé? Ïî-
òîìó ÷òî îáëàäàþò êà÷åñòâàìè, 
êîòîðûå çà ðåäêèì èñêëþ÷åíè-
åì ñàìè ïî ñåáå ïîëîæèòåëüíûå, 
íî è äëÿ ìàíèïóëÿöèé ýòî ïðå-
êðàñíàÿ âîçìîæíîñòü.

КТО ТОЧНО СТАНЕТ ЖЕРТ-
ВОЙ МАНИПУЛЯТОРА? Åñëè 
âàì íå ÷óæäà ñîâåñòëèâîñòü, 
îòçûâ÷èâîñòü, èñêðåííîñòü, 
à åùå íèçêàÿ ñàìîîöåíêà, äî-
âåð÷èâîñòü, æåðòâåííîñòü, 
çàâèñèìîñòü (ìàòåðèàëüíàÿ, 
îò ìóæ÷èíû, îò ñòåðåîòèïîâ…), 
ïîçäðàâëÿåì, âû ïðåòåíäåíò 
íà æåðòâó ìàíèïóëÿöèé.

Íàïðèìåð, ìå÷òà ëþáîãî ìà-
íèïóëÿòîðà — ñîâåñòëèâàÿ æåí-
ùèíà. Ñ íåþ ìîæíî âûòâîðÿòü 
ïðàêòè÷åñêè âñå, ÷òî óãîäíî, 
à åñëè «âçáðûêíåò» — ñðàçó îáâè-
íÿòü â áåññîâåñòíîñòè, è ïî õîäó 
ïðèïîìíèòü, ÷òî äëÿ íåå ñäåëàëè.

Ñàìàÿ ëåãêàÿ ìàíèïóëÿöèÿ 
ïî îòíîøåíèþ ê æåíùèíå — 
âûçâàòü ó íåå ÷óâñòâî æàëîñòè 
(êàê ó íàñ â íàðîäíîì òâîð÷å-
ñòâå — ïîæàëåëà, óæå ïîëþáè-
ëà, äà). Òàê âîò, êîãäà èçáðàí-
íèê ðàññêàçûâàåò æàëîñòëèâûå 

èñòîðèè î ñâîåì äåòñòâå, þíîñ-
òè, âçðîñëîñòè. Åñëè ñâîèìè 
ðå÷àìè îí âûçûâàåò ê ñåáå æà-
ëîñòü — âïîëíå âîçìîæíî äëÿ 
òîãî, ÷òîáû çëîóïîòðåáèòü âàøåé 
îòçûâ÷èâîñòüþ.

МАНИПУЛИРОВАНИЕ ОЖИДА-
НИЕМ. Åùå îäèí ïðèåì — çàñòàâ-
ëÿòü ñåáÿ æäàòü. Ìàíèïóëÿòîðû 
îáîæàþò çàòÿãèâàòü îæèäàíèå 
íà íåîïðåäåëåííûå ñðîêè. Æåí-
ùèíà â ïðèíöèïå íå ìîæåò æèòü 
ñ íåèçâåñòíîñòüþ. Ýòî ñâÿçàíî 
ñ èíñòèíêòîì ìàòåðèíñòâà, æåí-
ùèíà äîëæíà áûòü óâåðåíà â áåç-
îïàñíîñòè. À íåèçâåñòíîñòü ýòî 
âñåãäà îïàñíîñòü.

È âîò ïðåäñòàâüòå ñåáå æåíùè-
íó, êîòîðàÿ îáùàåòñÿ ñ ëþáèìûì 
÷åëîâåêîì, à òîò â ïðîöåññå äè-
àëîãà âäðóã çàìîëêàåò. À åñëè 
ðàçãîâîð åùå è âàæíûé, à ïàó-
çà çàòÿíóëàñü, à åùå âçãëÿäîì 
ñîîòâåòñòâóþùèì ñäîáðåíà… 
Âîîáùå óæàñ. Ïîñòóïàÿ òàê, 
ìóæ÷èíà ïîíèìàåò, ÷òî âëþ-
áëåííàÿ æåíùèíà íå âûäåðæèò 
ïóñòîòû è îáÿçàòåëüíî âûñêàæåò 
êàêóþ-íèáóäü ïîñïåøíóþ è ãëó-
ïóþ ìûñëü. Ìîæåò, îíà íà÷íåò 
èçâèíÿòüñÿ èëè îïðàâäûâàòüñÿ, 
ìîæåò, âíåçàïíî óãîäëèâî ñîãëà-
ñèòñÿ ñ òåì, ñ ÷åì åé ñîãëàøàòüñÿ 
íå ñòîèëî — â ëþáîì ñëó÷àå îíà 
áóäåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü ïðîòèâ 
ñåáÿ æå. Öåëü òàêèõ ïàóç — 
ñìóòèòü, âûçâàòü áåñïîêîéñòâî 
è äóøåâíûé ðàçëàä. È óïðàâëÿòü.

И СНОВА ЗДРАСТЕ. Èëè âîò — 
âû îòëè÷íî ïðîâåëè âðåìÿ 
âäâîåì. Ïîòîì îí, ñîñëàâøèñü 
íà ñðî÷íûå äåëà, èñ÷åçàåò. 
Ïåðâûå ïàðó äíåé âû ñîõðàíÿå-
òå ñïîêîéñòâèå, ïîòîì íåðâíè-

КАК РАСПОЗНАТЬ 
МАНИПУЛЯТОРА?
Кто в овечьей шкуре?  Когда 
встречаются двое, между ними возникают 
чувства, по крайней мере, у одного 
точно. И вот как раз этот «счастливчик» 
становится объектом манипуляций. 
Потому что положение более зависимое. 
Как распознать манипуляции, 
а главное — как с ними бороться?

÷àåòå — îò ëþáèìîãî íè ñëóõà 
íè äóõà. Ïðîõîäèò åùå êàêîå-
òî âðåìÿ è âû ãîâîðèòå — ýòî 
êîíåö. À ïîòîì îí ïîÿâëÿåòñÿ 
ñ êàêîé-íèáóäü ïðàâäîïîäîáíîé 
ëåãåíäîé. È âîò óæå âû, èçìó÷åí-
íàÿ äîëãèì îæèäàíèåì, ñîãëàñíû 
ïîâåðèòü âî ÷òî óãîäíî, ëèøü áû 
ñíîâà íå îñòàòüñÿ â îäèíî÷åñòâå. 
Òóò âñå ïðîñòî. Åñëè áû ìóæ-
÷èíà âåðíóëñÿ ê âàì ñëèøêîì 
áûñòðî, ó âàñ áû åùå îñòàëèñü 
ñèëû íà òî, ÷òîáû åãî ïðîãíàòü. 
Íî, êîãäà âû óæå ïî÷òè ïîòåðÿëè 
íàäåæäó, è òóò òàêîé ñþðïðèç — 
åãî âîçâðàùåíèå ñòàíîâèòñÿ äëÿ 
âàñ ïðîñòî ïîäàðêîì ñóäüáû. 
Äðóãèìè ñëîâàìè, âàì äàëè 
âðåìÿ íà òî, ÷òîáû ïîíÿòü ïðî-
ñòóþ âåùü — âàì áåç íåãî ïëîõî, 
ïîýòîìó îòêàçàòüñÿ îò íåãî âû 
óæå íå ñìîæåòå.

МИЛЫЙ МАЛЬЧУГАН. Òàêæå 
óìåñòíî âñïîìíèòü î ìàíèïóëÿ-
òîðàõ, èãðàþùèõ ðîëü èíôàíòèëü-
íîãî ìàëü÷èêà, êîòîðûé íå â ñî-
ñòîÿíèè ñåáÿ êîíòðîëèðîâàòü (çàòî 
îòëè÷íî êîíòðîëèðóåò âàñ). Íàïà-
êîñòèò, à ïîòîì, èçîáðàæàÿ íåâè-

ííóþ óëûáêó, âèíîâàòî ðàçâîäèò 
ðóêàìè, ìîë, ÷òî ïîäåëàåøü — òà-
êîé óæ ÿ åñòü. Äîëãî îáèæàòüñÿ 
íà íåãî ïðîñòî íåâîçìîæíî, äà 
è áåñïîëåçíî. Æåíùèíû ìàòåðèí-
ñêîãî òèïà âëþáëÿþòñÿ â òàêèõ 
«ìàëü÷èêîâ» áåç ïàìÿòè.

ЕСЛИ ВЫ НЕСОВЕРШЕННЫ — 
ВАМ КАПЕЦ. Ìàíèïóëÿöèé ñó-
ùåñòâóåò âåëèêîå ìíîæåñòâî, èõ 
êîëè÷åñòâîì ìîæíî çàïîëíèòü 
óâåñèñòóþ êíèãó, à ïîòîìó ñàìîå 
âàæíîå, î ÷åì ñòîèò ïîìíèòü — 
åñëè âäðóã â îáùåíèè ñî ñâîèì 
ïàðòíåðîì âû ïî÷óâñòâîâàëè 
âèíó çà ñâîå íåñîâåðøåíñòâî. 
Îäíèì ñëîâîì, êîãäà âàì äàëè 
ïîíÿòü, ÷òî âû èñòåðè÷êà, ëîãèêà 
ó âàñ êóðèíàÿ, ñ ïîíÿòèÿìè ïðî-
áëåìà, ñ ýòèêîé òà æå áåäà… Êî-
ðî÷å, ïðèïèñàëè âñå âîçìîæíûå 
íåäîñòàòêè — âñå, âàì êàïóò.

Åñëè íåïîíÿòíî — êîãäà ó âàñ 
ðóøèòñÿ âàøà ñèñòåìà öåííîñ-
òåé, èç âàñ æå ìîæíî ëåïèòü âñå 
÷òî óãîäíî. Íî íå äëÿ âàñ, à äëÿ 
âàøåãî «ëþáèìîãî». Ýòî ïðèâî-
äèò ê âîçíèêíîâåíèþ èëëþçèé, 
ïîäìåíÿþòñÿ ïîíÿòèÿ. 

ВЫ ПОПАЛИ НА МАНИПУЛЯТОРА, ЕСЛИ

Вам абсолютно непонятно, в каких именно отношени-
ях с мужчиной вы состоите (кто вы ему – любовница, 
подруга, знакомая, любимая, невеста)

Если вы все-таки договорились о свидании, мани-
пулятор никогда не скажет, во сколько именно он 
появится («Загляну под вечер»)

Во время общения вы часто чувствуете себя вино-
ватой: это именно вы не уделяете ему должного 
внимания, не звоните, не пишите SMS, а он исчез 
лишь потому, что не чувствовал себя нужным

Вам никогда не удается обсудить ваши отношения 
толком, все ваши попытки поговорить манипуля-
тор сводит на нет: «Меня беспокоит, что мы стали 
слишком редко встречаться» – «Оу, на тебе новая 
сексуальная блузка?»

Если вы оказываетесь в компании, где есть другие 
женщины, вам постоянно приходится конкуриро-
вать с ними за его внимание, в некоторых случаях 
он может и вовсе «забыть» о том, что пришел на 
мероприятие с вами

Вы не знаете, когда увидитесь с мужчиной в следу-
ющий раз

Частые пропадания, когда вы не можете увидеть мужчи-
ну в течение нескольких дней и не знаете, где он
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399824

ГОРОСКОП
ОВЕН 
Постарайтесь решать 
посильные для вас задачи, не 
перенапрягайтесь на работе. 

ТЕЛЕЦ 
Будьте внимательны при 
общении с коллегами и при 
оформлении документов.

БЛИЗНЕЦЫ 
У вас появится шанс осуще-
ствить свою давнюю мечту. 

РАК 
Неделя неординарная 
и творческая. Возможны 
перспективные предложе-
ния и получение премии.

ЛЕВ 
Поищите возможность 
провести максимум 
времени в спокойной об-
становке, в кругу семьи. 

ДЕВА 
Хорошее время для по-
ддержания и укрепления 
собственных позиций. 

ВЕСЫ 
Вы можете рассчитывать 
на перспективные пред-
ложения.

СКОРПИОН 
Дела могут пойти не так, 
как вы ожидали, а даже 
лучше.

СТРЕЛЕЦ 
Для реализации планов 
по сотрудничеству и парт-
нерству вам придется 
изрядно потрудиться. 

КОЗЕРОГ 
Жизнь будет бить ключом, 
хотя многие свои планы 
придется пересмотреть. 

ВОДОЛЕЙ 
Вам хорошо будет удавать-
ся работа, а вот в семье 
возможен разлад. 

РЫБЫ 
Многое будет получаться 
без больших затрат. По-
старайтесь максимально 
использовать это время.

392007

399795

398748

399589

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.

398390

401493

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

Катерина, 19 років
Весела та цілеспрямована. 
Завжди досягаю поставлених цілей! 
Люблю читати книги і гуляти! 

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)

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»
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