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«ТЕПЛІ» КРЕДИТИ 
ОБІЦЯЮТЬ ВОСЕНИ
 Виділених на програму 
утеплення житла грошей з казни 
знову не вистачило. Додаткових 
300 мільонів від уряду треба 
буде почекати

ВИБИРАЄМО ПЛАТІЖНУ 
КАРТУ ДЛЯ ПОЇЗДКИ В ЄС 
 Щоб не переплачувати за 
покупки в Європі, варто вирішити 
— в якій валюті оформляти 
картку. Бо на конвертації 
можна багато втратити с. 13 с. 6с. 19

ПОВЕРНУЛИ ЧЕСНЕ ІМ'Я ГЕРОЮ АТО, 
БО НЕ ПОВІРИЛИ В САМОГУБСТВО

Ось як 
прокоментувала 
публікацію 
у Фейсбуці 
землячка ротного 
— Вікторія 
Яківець: Знала 
особисто Юрія 
Барашенка — це мій 
вчитель. З чистою 
совістю скажу, 
що це людина, 
яка любила 
життя, дітей і 
сім'ю! Порядна, 
чесна! Не може 
людина вкоротити 
вік 5 кулями в 
голову!!! Немає 
справедливості на 
цьому світі! Сили і 
перемоги доньці, 
щоб добилася 
правди за свого 
батька!

402521

 П'ять куль в різні частини голови 
і вердикт «самогубство» отримав 
загиблий майже рік тому на сході 
України капітан Юрій Барашенко 

 Родичі були шоковані такою 
звісткою, тому що напередодні 
повідомив — збираюся додому!

 Понад дві тисячі людей звернулися 
до генпрокурора з вимогою 
об’єктивно розслідувати справу

 Минулого тижня провели 
ексгумацію тіла. Експерти 
не відкидають варіант інсинуації 
самогубства. Теперь справу будуть 
розслідувати за статтею тероризм с.11
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ÍÎÂÈÍÈ

Наскільки 
доступний 
спорт у Вінниці 

Ó ë³òíþ ïîðó õî÷åòüñÿ 
ïîðóøèòè òåìó òðåíóâàíü 
íà â³äêðèòèõ ìàéäàí÷èêàõ. 
ß âèð³øèâ âñåðéîç âèâ÷èòè 
ïèòàííÿ ïðî òå, ÷è º ó â³-
ííèöüêî¿ ìîëîä³ äîñòóï 
äî ìîæëèâîñò³ òðèìàòè 
ñåáå ó ôîðì³. Ó Â³ííèöüêî-
ìó ì³ñüêîìó ñïîðòèâíîìó 
êîì³òåò³ ìåí³ ðîçïîâ³ëè, ùî 
³ñíóº ïðîãðàìà ùîäî ðîçâè-
òêó ³íôðàñòðóêòóðè â³äêðè-
òèõ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â. 
Ç 2007 ðîêó â³äêðèâàºòüñÿ 
ùîíàéìåíøå 5 ñïîðòèâíèõ 
ìàéäàí÷èê³â ó ð³ê. ² ä³éñíî, 
â öåíòðàëüíîìó ì³ñüêîìó 
ïàðêó, äå º òðåíàæåðíà çàëà 
ï³ä â³äêðèòèì íåáîì, ïîñò³é-
íî ëþäíî ³ ìàéæå âñ³ òðåíà-
æåðè â ðîáîò³. Òàêîæ ó öåí-
òðàëüíîìó ì³ñüêîìó ïàðêó º 
ñïåö³àë³çîâàíèé ñïîðòèâíèé 
ìàéäàí÷èê äëÿ street workout. 
² ó êîæíîìó ì³êðîðàéîí³ ì³ñ-
òà º áåçêîøòîâíèé ñïîðòèâ-
íèé ìàéäàí÷èê ïðîñòî íåáà. 

Ïîáóâàâøè ó áàãàòüîõ ºâ-
ðîïåéñüêèõ ì³ñòàõ, ñêàæó 
òàêå: â ïëàí³ òàêèõ ìàéäàí-
÷èê³â Â³ííèöÿ ìîæå áóòè 
ë³äåðîì ñåðåä öèõ ì³ñò. Àëå 
îò ÷îãî, íà ìîþ äóìêó, áðà-
êóº ì³ñòó, òàê öå â³äêðèòèõ 
³ãðîâèõ ìàéäàí÷èê³â ç³ øòó÷-
íèì ïîêðèòòÿì — ó ªâðîï³ 
¿õ ä³éñíî íàáàãàòî á³ëüøå. 

À îò êîëè ìè ç òîâàðèøåì 
âèð³øèëè ïîãðàòè ó ôóòáîë, 
òî âèÿâèëîñü, ùî ³ãðîâèõ 
ìàéäàí÷èê³â îáìàëü. Õîò³-
ëîñÿ, àáè ó Â³ííèö³ ¿õ ñòàëî 
á³ëüøå. Ï³äñóìîâóþ÷è, ìîæ-
íà ñêàçàòè, ùî äëÿ â³ííèöü-
êî¿ ìîëîä³ ñòâîðþþòüñÿ âñ³ 
óìîâè, àáè âîíà òðèìàëà ñåáå 
â õîðîø³é ñïîðòèâí³é ôîð-
ì³. Ãîëîâíå — ìàòè áàæàííÿ, 
à ìîæëèâîñò³ óæå ñòâîðåí³. 

ДУМКА

ІНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬНИЙ 
ЧЕМПІОН З БОКСУ

Роман Роман 
ГОЛОВАЩЕНКОГОЛОВАЩЕНКО

ВАЛЕНТИНА (47), СОЦІАЛЬНИЙ 
ПРАЦІВНИК:
— Я знаю, що багато людей 
відпочивають у Черепашин-
цях. Моя дочка їздила туди 
неодноразово. Каже, що 
на кар’єрі дуже гарно. Білий 
пісок, чудова місцевість. 
А я в парку відпочиваю.

ВАДИМ (22), МОНТАЖНИК 
РАДІОАПАРАТУРИ:
— Я мало відпочиваю. Постій-
но на роботі. Але буває, що 
їздимо в Хмільник на радо-
новий кар’єр. Вода прозора, 
тому там можна покупатися. 
Дуже класно. Так само, як і 
в Черепашинському кар’єрі.

АЛІНА (20), СТУДЕНТКА:
— Якщо не в Карпати і 
не на море, то у всім відоме 
місце — Черепашинці. Нічо-
го особливо там, в принци-
пі, немає, просто вода чиста і 
блакитного кольору. Хочеть-
ся, щоб там зробили якусь 
базу відпочинку.

ПАВЛО (42), АСТРОЛОГ:
— Я взагалі не відпочиваю, 
працюю. Для мене робота і 
відпочинок одне й те саме, 
тому що я займаюся астро-
логією.Взагалі я — лікар, але 
Важливі питання без цього 
вчення не вирішую. Куди 
хочу, туди і їду. 

ОЛЕКСАНДР (71), ПЕНСІОНЕР:
— От в американських чи ні-
мецьких пенсіонерів було б 
про що запитати, де вони 
відпочивають: на Канарах чи 
ще десь. А куди ми поїдемо? 
Відпочивати у Вінниці немає 
де, окрім Центрального парку 
і парку Дружби народів.

ГАННА (64), ПЕНСІОНЕРКА:
— Кожного дня ми прогулює-
мося в Центральному парку, 
сидимо на лавочці. Це все, 
що нам залишилося. Раніше 
до Криму щороку їздили. Ще 
й гроші залишалися, можна 
було до зарплати дожити. 
А зараз — усе.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Якщо не на море, то куди їздите відпочивати влітку по області? 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Òåíäåð íà ðå-
êîíñòðóêö³þ äâîõ 
òðàìâàéíèõ ïåðå-

¿çä³â íà Êåëåöüê³é îòðèìàº êîìó-
íàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Â³ííèöüêà 
òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ». Çà ðåêîí-
ñòðóêö³þ êîë³¿ äîâæèíîþ 388 ïî-
ãîííèõ ìåòð³â âîíè îòðèìàþòü 
9 ì³ëüéîí³â 798 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Êð³ì òîãî, áóäå â³äíîâëåííÿ 
ïåðå¿çäó é íà ïðîñïåêò³ Êîñìî-
íàâò³â, ÿêå âæå âõîäèòü ó âàð-
ò³ñòü ðåêîíñòðóêö³¿ éîãî òðåòüî¿ 
÷åðãè. Äèðåêòîð òðàíñïîðòíî¿ 
êîìïàí³¿ Ìèõàéëî Ëóöåíêî 
ïîÿñíèâ, ùî ïëàíóþòü çì³íèòè 
íà öèõ ä³ëÿíêàõ.

— Ïëèòè ï³ä êîë³ºþ áóäóòü 
ñõîæ³ íà ò³, ùî ëåæàòü íà Ñî-
áîðí³é. À ïåðåä íèìè áóäå ùå 
îäèí ðÿä ïëèò, ÿê³ áóäóòü çí³ìà-
òè íàâàíòàæåííÿ íà òðàìâàéíèé 
ïåðå¿çä. Òîáòî, ùîá àâòîìîá³ë³ 
«íå áèëèñÿ» â îñíîâí³ ïëèòè, 
à ïëàâíî íà¿æäæàëè. Òàê óíèê-

íåìî øâèäêîãî çíîñó ïëèò ï³ä 
òðàìâàéí³ êîë³¿. Öþ òåõíîëîã³þ 
ìè ùå íå âèêîðèñòîâóâàëè ó Â³-
ííèö³ òà âïðîâàäæóºìî â ðàìêàõ 
åêñïåðèìåíòó.

ßê âêàçàíî â äîêóìåíòàö³¿, 
ðóõ òðàìâà¿â íà ÷àñ ðåêîíñòðóê-
ö³¿ ïðèïèíÿºòüñÿ. Òàê ñàìî, ÿê 
³ ïðî¿çä ìàøèí ÷åðåç ïåðåõðåñòÿ 
Êåëåöüêà — 600-ð³÷÷ÿ, Êåëåöü-
êà — Þíîñò³ òà Êåëåöüêà — Êîñ-
ìîíàâò³â. Çàëèøèòüñÿ ïðî¿çä äëÿ 
ñïåöòðàíñïîðòó òà â³ëüíî õîäè-
òèìóòü ï³øîõîäè.

— Íà ì³ñÿöü ïðèïèíÿòü ðóõ 
òðàìâà¿â íà Âèøåíüêó. Íà çàì³íó 
öüîìó ìè äîäàìî òðîëåéáóñè òà 
àâòîáóñè. Òîáòî, òðàìâà¿ çà ìàðø-
ðóòàìè ¹ 2, ¹ 3, ¹ 6 ïðèïè-
íÿòü ñâ³é ðóõ. Òèì÷àñîâî çì³íÿòü 
ñâ³é ðóõ ìàðøðóòêè ¹ 13 À òà 
23 À, ÿê³ ðàí³øå ïðî¿æäæàëè 
ïî 600-ð³÷÷ÿ. Âîíè áóäóòü çàâåð-
òàòè íà äîðîãó, ùî âëàøòîâàíà 
ïîáëèçó «Ãðîøà», òà áóäóòü äàë³ 
ïðÿìóâàòè ïî 600-ð³÷÷ÿ. Íà ÷àñ 
ðåìîíòó òðàìâàéíèõ êîë³é áóäå 
çì³íåíèé ðóõ àâòîáóñíîãî ìàðø-
ðóòó ¹ 7. Â³í òèì÷àñîâî ïðîëÿæå 

НА ВИШЕНЬКУ ПЕРЕСТАНУТЬ 
ЇЗДИТИ ТРАМВАЇ
Знову незручності  
Реконструкція 
колії буде на трьох 
перехрестях з 
Келецькою — 
на 600-річчя, 
Космонавтів та Юності. 
І вже з 20 липня 
перекриють рух 
на двох перехрестях — 
з Космонавтів та 
600-річчя. Рух 
транспорту зміниться

ïî âóëèö³ Ïåðâîçâàííîãî (êîëèø-
íÿ Ñòàõóðñüêîãî — àâò.) â îáîõ 
íàïðÿìêàõ, — ñêàçàâ íà÷àëüíèê 
ñëóæáè åêñïëóàòàö³¿ òðàíñïîðòíî¿ 
êîìïàí³¿ Ìèêîëà Çàâåðþõà.

— Ïåðøî÷åðãîâî ç 20 ëèïíÿ 
ïåðåêðèºìî ïðî¿çäè íà 600-ð³÷÷ÿ 
òà Êîñìîíàâò³â. Ò³ ìàðøðóòêè, 
ùî ¿äóòü ïî ïðîñïåêòó Þíîñò³, 

ïðîäîâæàòü ñâ³é ðóõ ó çâè÷àéíîìó 
ðåæèì³. Êîëè ìè ïåðåêðè-
ºìî ³ öå ïåðåõðåñòÿ, òî ïðî 
çì³íè ðóõó îáîâ’ÿçêîâî ïî-
â³äîìèìî íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè 
(goo.gl/GgtrFK) òà íà íàøîìó 
ðåñóðñ³ (goo.gl/MLNxqK), — ðîç-
êàçàâ Ìèõàéëî Ëóöåíêî.

À êîëè ïëàíóþòü çàê³í÷èòè 
ðåêîíñòðóêö³þ âñ³õ ïåðåõðåñòü?

— Áàæàºìî ðîçïî÷àòè ðåìîí-
òè, êîëè âæå âñ³ ìàòåð³àëè áó-
äóòü íà ì³ñöÿõ. Òàêèì ÷èíîì, ìè 
çàáåçïå÷èìî âèñîêó øâèäê³ñòü 
ðîá³ò, áî ÷àñó äóæå ìàëî, àäæå 
äî 1 âåðåñíÿ âæå âñå ïîòð³áíî 
çàê³í÷èòè.

Íàãàäàºìî, ùî ðàí³øå äèðåêòîð 
òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿ êàçàâ, ùî 
öüîãî ðîêó áóäå ïëàíîâèé ðåìîíò 
êîë³é íà Ñòð³ëåöüê³é (êîëèøíÿ 
×åðâíîàðì³éñüêà — àâò.) òà ßí-
ãåëÿ (êîëèøíÿ Ôðóíçå — àâò.). 
À îò ç ðåêîíñòðóêö³ºþ êîë³¿ 
íà Ñîáîðí³é (íàâïðîòè «Ìàê-
Äîíàëüäñó» — àâò.) âèð³øèëè 
çà÷åêàòè, ÷åðåç ðåêîíñòðóêö³þ 
Êè¿âñüêîãî ìîñòó. Á³ëüøå ïðî 
öå ìîæíà ïðî÷èòàòè â ³íòåðâ’þ 
ç Ëóöåíêî çà ïîñèëàííÿì 
(goo.gl/MDWPg5).

Рух на трьох перехрестях на час ремонтів буде тільки для пішоходів 
та спецтранспорту. А трамваї № 2, 3, 6 не будуть їздити до 1 вересня

Íà ÷àñ ðåìîíòó 
êîë³é çì³íÿòü ðóõ 
àâòîáóñà ¹ 7. Â³í 
áóäå ¿õàòè âóëèöåþ 
Ïåðâîçâàííîãî â îáîõ 
íàïðÿìêàõ

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ФОТО 
НА 20MINUT.UA
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Кожен вечір на відрізку вулиці 
Пирогова — від ринку «Урожай» 
до трамвайної зупинки «Електро-
мережа» — ревуть мотори мото-
циклів. Зазвичай гонки тривають 
максимум до першої або другої 
ночі. Напередодні Дня Консти-
туції гонщики майже до п’ятої 

ранку не вгамовували своїх заліз-
них «коней». За повідомленнями 
читачів RIA, така само ситуація 
на деяких інших вулицях міста — 
Хмельницькому шосе, Келецькій, 
Коріатовичів, проспекті Коцю-
бинського (від Будинку офіцерів 
до залізничного вокзалу).

На яких вулицях влаштовують гонки 

Прес–секретар патрульної по-
ліції Вінниці Тетяна Фіщук по-
відомила, що поліцейські про-
водили зустрічі з гонщиками. З 
приводу інших питань, зокрема, 
скільки порушників на мотоци-
клах покарано, скільки вияв-
лено нелегальних мотоциклів, 
водіїв без документів, скільки 
аварій сталося за їхньої участі, 

а також, які пропозиції є у полі-
цейських, щоб дисциплінувати 
любителів шаленої швидкості, 
прес–секретар відповіла: «Над-
силайте запит, тоді можна буде 
підготувати детальну відповідь 
на нього». Запит відправили — 
чекаємо відповіді від керівни-
ка патрульної поліції Редвана 
Усеїнова.

Робіть запит у поліцію 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Æóðíàë³ñò RIA 
ñï³ëêóâàâñÿ ç îêðå-
ìèìè ãîíùèêàìè. 

Âèñëóõàâ äóìêó íèçêè äåïóòàò³â 
ì³ñüêðàäè, êåð³âíèêà ïðåñ–ñëóæ-
áè ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿, ãîðîäÿí. 
Âèñíîâîê ç ðîçìîâ äàº ï³äñòàâè 
ïðîãíîçóâàòè: ìàðíî ñïîä³âàòèñÿ 
íà çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ áàéêåð³â 
íà í³÷íèõ âóëèöÿõ. Óò³ì, äåÿê³ ç 
íèõ ³ âäåíü ðîçâèâàþòü øâèäê³ñòü 
çíà÷íî âèùó, í³æ öå ïåðåäáà÷åíî 
Ïðàâèëàìè äîðîæíüîãî ðóõó.

— Ë³òàëè ³ áóäåìî ë³òàòè! — çà-
ÿâèâ îäèí ç ãîíùèê³â.

Òàê âîíî é áóäå. Íå ñóìí³âàé-
òåñÿ. Ïî-ïåðøå, öÿ ïðîáëåìà 
«áîëèòü» ò³ëüêè òèì, õòî ïðî-
æèâàº ó áóäèíêàõ á³ëÿ ãîì³íêèõ 
âóëèöü. ×èíîâíèêè â³ä âëàäè 
ìàþòü ïîìåøêàííÿ ïåðåâàæíî 
çà ì³ñòîì, òîìó ¿õ ñîëîäêèé ñîí 
íå òðèâîæèòü ðåâ³ííÿ äâèãóí³â. 
Ïî-äðóãå, ïîë³öåéñüê³ íàð³êàþòü, 
ùî íå ìîæóòü ïåðåñë³äóâàòè ïî-
ðóøíèê³â íà ìîòîöèêëàõ, áî öå 
ìîæå ïðèçâåñòè äî àâàð³¿.

У ПАТРУЛЬНИХ НЕ ВИЙШЛО. 
Äîñâ³ä÷åíèé áàéêåð, ë³êàð ²ãîð 
Ìàðöåíþê (47 ðîê³â) ç³çíàºòüñÿ, 
ùî â ìîëîäîñò³ ëþáèâ í³÷íó ¿çäó 
íà ìîòîöèêë³. Ïàí ²ãîð î÷îëþº 
ÃÎ «Ìîòîôåñòèâàëü ÇÀÃÓË». 
Ò³ëüêè ï³ñëÿ îäðóæåííÿ ïåðåñòàâ 

âè¿æäæàòè âíî÷³. Ñòâåðäæóº, ùî 
òðåáà «ïåðåðîñòè», àáè óñâ³äîìè-
òè âñ³ «çà» ³ «ïðîòè» í³÷íèõ ãîíîê.

— ×îìó çà ì³ñòîì íå ãàíÿ-
þòü? — ïåðåïèòóº ñï³âðîçìîâ-
íèê. — À õòî ¿õ òàì ïî÷óº. Äëÿ 
íèõ âàæëèâå âèçíàííÿ. ×è ðî-
çóì³þòü, ùî ïîðóøóþòü ñïîê³é? 
Ñêîð³øå çà âñå, ïðî öå íå äóìà-
þòü. Äëÿ íèõ, ùî á³ëüøà øâèä-
ê³ñòü, ùî ãó÷í³øèé çâóê ìîòîðà, 
òî á³ëüøèé êàéô. Â³ä âèõîâàííÿ 
áàãàòî çàëåæèòü. Îäèí ç ìî¿õ çíà-
éîìèõ í³êîëè íå çàïóñòèòü äâè-
ãóí áàéêà ó äâîð³ ï³ä â³êíàìè 
áóäèíêó. «Âèâîäèòü» ìîòîöèêë 
íà âóëèöþ ³ òàì óñå öå ðîáèòü.

Ñï³âðîçìîâíèê ãîâîðèòü, ùî 
íîâà ïàòðóëüíà ïîë³ö³ÿ íà ïåð-
øèõ ïîðàõ íàìàãàëàñÿ âòèõîìè-
ðèòè í³÷íèõ ãîíùèê³â. Îäíàê, 
çà éîãî ñëîâàìè, ó íèõ í³÷îãî 
íå âèéøëî. Âèõ³ä ³ç ñèòóàö³¿ ïàí 
Ìàðöåíþê âáà÷àº ó âèçíà÷åíí³ 
ñïåö³àëüíîãî ì³ñöÿ äëÿ áàéêåð³â. 
Äî âèð³øåííÿ ïðîáëåìè ìàþòü 
çàëó÷èòè áàãàòî ñòðóêòóð. Çàáî-
ðîíà í³÷îãî íå äàñòü. Á³ëüøèé 
åôåêò ìàòèìå ðîç’ÿñíþâàëüíà 
ðîáîòà ³ ïîêàðàííÿ ãðèâíåþ.

ЩО РОБЛЯТЬ ДЕПУТАТИ. Ñòàð-
øèé ïî îäíîìó ç áóäèíê³â íà âó-
ëèö³ Ïèðîãîâà Ñåðã³é Öâåíü ðîç-
ïîâ³â, ùî äåê³ëüêà ðîê³â òîìó 
çâåðòàëèñÿ ç ëèñòîì äî ì³ñüêî¿ 
âëàäè. Ïðîñèëè, ùîá ïðàö³âíè-
êè ÄÀ² (íà òîé ÷àñ ùå íå áóëî 

НІЧНІ ГОНЩИКИ: «НЕ ДОЖЕНЕТЕ 
НАС, І НЕ СТАРАЙТЕСЯ!» 
Шукаємо вихід  Перед «безголовими» 
гонщиками на вулицях міста виявилися 
безсилими не тільки поліція, а й влада. 
Не дивно, що у соцмережах з’явилися 
заклики організовуватися проти 
«бєзпредєлу» мотоциклістів, які вночі 
не дають спати людям

ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿) õî÷à á ³íêîëè 
âíî÷³ âè¿æäæàëè íà ¿õíþ âóëèöþ.

— Íàì ïîâ³äîìèëè, ùî ëèñòà 
ïåðåäàëè â ì³ñüêó Äåðæàâòî³í-
ñïåêö³þ, — ïðîäîâæóº ñòàðøèé 
ïî áóäèíêó. — Çâ³äòè íàä³éøëà 
â³äïîâ³äü ïðèáëèçíî òàêîãî çì³ñ-
òó: ïðàö³âíèêàì ÄÀ² çàáîðîíåíî 
ïåðåñë³äóâàòè âò³êà÷³â íà ìîòî-
öèêëàõ. Âëàäà, ³ òîä³øí³ äà³øíè-
êè ï³äòâåðäèëè, ùî âîíè áåçñèë³ 
ïåðåä ãîíùèêàìè.

Äåïóòàòè, ç ÿêèìè ñï³ëêóâàâñÿ 
æóðíàë³ñò, âèçíàþòü, ùî øàëåí³ 
ãîíêè — öå äåñòàá³ë³çóþ÷èé ôàê-
òîð íà âóëèöÿõ ì³ñòà. Ñõîäÿòüñÿ 
íà äóìö³, ùî ó âèð³øåíí³ ïðî-
áëåìè íå äîïðàöüîâóº ïàòðóëüíà 
ïîë³ö³ÿ.

— Í³õòî íå çîáîâ’ÿçóº ïîë³öåé-
ñüêèõ ïåðåñë³äóâàòè ãîíùèê³â, — 
êàæå äåïóòàò Îëåêñàíäð Çåðùè-
êîâ. — Ç íèìè òðåáà ñï³ëêóâàòèñÿ 
çà ì³ñöåì, äå âîíè çáèðàþòüñÿ, 
éòè â êëóáè ÷è ãðîìàäñüê³ îðãà-
í³çàö³¿. Ïðîâîäèòè ðåéäè. ×àñò³-
øå ïåðåâ³ðÿòè äîêóìåíòè. Àäæå 
íà áàãàòüîõ ìîòîöèêëàõ â³äñóòí³ 
íàâ³òü íîìåðí³ çíàêè.

— ß çà òå, ùîá ìîòîöèêë³ñòè 
áóëè ð³âíîçíà÷íèìè ó÷àñíèêàìè 
äîðîæíüîãî ðóõó, — êàæå äåïóòàò 
ì³ñüêðàäè Ðîìàí Àíäðîí³é÷óê. — 
Öå áóäå ñïðàâåäëèâî. Áåçêàðí³ñòü 
çà ïîðóøåííÿ øâèäêîñò³, öå çà-
ãðîçà ³íøèì âîä³ÿì ³ ï³øîõîäàì.

Çà íîìåðîì òåëåôîíó äåïóòàòà 
Îëåãà Àëåêñè â³äïîâ³â éîãî ïî-
ì³÷íèê: «Îëåã Þð³éîâè÷ íà ë³-
êóâàíí³, — ñêàçàâ ÷îëîâ³ê. — Â³í 
îòðèìàâ òðàâìó íà çìàãàííÿõ 
íà ñïîðòèâíîìó ìîòîöèêë³». Îëåã 
Àëåêñà âõîäèòü â îáëàñíó ôåäå-
ðàö³þ ìîòîöèêëåòíîãî ñïîðòó. 
Ó òðàâí³ íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè 
âèáîðîâ òðåòº ì³ñöå ñåðåä âå-
òåðàí³â. Ï³ä ÷àñ çìàãàíü çàçíàâ 
òðàâìè. ßê ñòâåðäæóº éîãî ïî-
ì³÷íèê, äåïóòàò Àëåêñà íà ñåñ³¿ 
ì³ñüêðàäè ïîðóøóâàâ ïèòàííÿ 
ïðî âèð³øåííÿ ïðîáëåìè ãîí-
ùèê³â. Ãîâîðèâ, ùî ¿õíÿ çóõâà-
ëà ïîâåä³íêà ï³äðèâàº ðåïóòàö³þ 
ñïðàâæí³õ ñïîðòñìåí³â. Ï³ñëÿ 
òîãî âèñòóïó íà äåïóòàòà Àëåêñó 
îáðàçèëîñÿ êåð³âíèöòâî ïîë³ö³¿.

Ïðîáëåìà çàëèøèëàñÿ.

ЛЮДИ ОБУРЮЮТЬСЯ. Ó ñîö³àëü-
íèõ ìåðåæàõ àêòèâíî îáãîâîðþ-
þòü ïðîáëåìó í³÷íèõ ãîíùèê³â. 
Äåõòî çàêëèêàº îðãàí³çóâàòèñÿ àê-
òèâ³ñò³â ³ âèõîäèòè íà í³÷í³ âóëè-
ö³. ßêùî öüîãî íå ðîáèòü ïîë³ö³ÿ, 

Байкери з ГО «Мотофестиваль ЗАГУЛ» 
не заважають, а допомагають людям. 
Здійснили благодійну поїздку до дітей-сиріт 16 липня 

Ãîëîâà ÃÎ 
«Ìîòîôåñòèâàëü 
ÇÀÃÓË» ââàæàº, ùî 
òðåáà âèçíà÷èòè 
ñïåö³àëüíå ì³ñöå äëÿ 
í³÷íèõ áàéêåð³â

ëþäè ñàì³ ïîâèíí³ çàõèùàòèñÿ. 
«Äî ÿêîãî ÷àñó êóïêà ³ä³îò³â òåðî-
ðèçóâàòèìå ì³ñòî?» — çàïèòóº àâ-
òîðêà îäíîãî ç ïîâ³äîìëåíü. Îñü 
ôðàãìåíòè ïîâ³äîìëåíü ÷èòà÷³â 
íà ñàéò³ «20õâèëèí».

ªâãåí³é Âàñèëåâñüêèé:
«Êîãäà òû áóäåøü óêëàäûâàòü 

ñâîåãî ðåáåíêà ñïàòü, à ïîä 
îêíîì ïðîðåâåò ìîòûê òâîåãî 
«áðàòà», õî÷ó ñåáå ïðåäñòàâèòü 
òâîè ìûñëè è æåëàíèÿ. È íå çà-
õî÷åòñÿ ëè òåáå ñõâàòèòü ÷òî–òî 
ïîòÿæåëåå è çàïóñòèòü åìó â ãî-
ëîâó. À êîãäà èäåøü ïî ãîðîäó, 
è ìèìî ïðîåçæàþò íà êðîññîâûõ 
ìîòîöèêëàõ ñ òàêèì òðåñêîì, ÷òî 
óøè çàêëàäûâàåò è òåáå òâîÿ äî-
÷êà ãîâîðèò, ÷òî åé ñòðàøíî, 
òî, ðåàëüíî, áûë áû ïèñòîëåò, 
âûñòðåëèë áû, íå çàäóìûâàÿñü. 
Äîñòàëè óæå äî ïðåäåëà».

² ùå îäèí çàïèñ òîãî æ àâòîðà:
«Ñòîÿëè âû êàê-òî â ïàðêå, 

ÿ øåë ñî ñâîèì ñûíîì, òàê îäèí 
èç âàøèõ ðåøèë ïðîãðåòü ñâîþ 
åðóíäó äâóõêîëåñíóþ. Ãðîõîò! 
È ôèãíÿ, ÷òî ëþäè ðÿäîì ãóëÿþò, 
÷òî äåòè áåãàþò, ãëàâíîå — ïî-
êàçàòü, ñìîòðèòå: ó ìåíÿ ìîòî-
öèêë åñòü» 

Íàòàë³ÿ Ìàêàðîâà 
«Ãîâîðèòå, ãîíùèêè — íå áåäà? 

À ó êîãî ðàáîòà òðåáóåò ïðåäåëü-
íîé òî÷íîñòè — òåì áåäà, çíà-
åòå ëè! Ïîñòîÿííûé íåäîñûï ÿâíî 
ñêàçûâàåòñÿ íå òîëüêî íà íåðâíîì 
ñïîêîéñòâèè, íî è íà âíèìàíèè, 
ñêîðîñòè ðåàêöèè, íà ôèçè÷åñêîì 
ñîñòîÿíèè â èòîãå, êîãäà ýòà õðåíü 
äëèòñÿ íåäåëÿìè ïîäðÿä.

Òàê êàêîãî … ëþäè äîëæíû 
òåðïåòü äåñÿòîê áåçìîçãëûõ, 
êîòîðûå âåñü ãîðîä áóäîðàæàò?» 

Досвідчений 
байкер, лікар 

Ігор Марценюк 
вважає, що 

заборонними 
заходами 

диких гонщиків 
не зупинити 

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ФОТО 
НА 20MINUT.UA

ОЛЕКСАНДР 
РЕКУТА, 
ГОЛОВНИЙ 
АРХІТЕКТОР 
ВІННИЦІ

—  У  д е -
партаменті 

капітального будівництва 
розробили план комплек-
сної забудови цієї тери-
торії. Мало бути кілька 
житлових комплексів, 
дитсадок. Але далі пла-
нів не пішли, оскільки 
там були проблеми із фі-
нансуванням та інженер-
ного характеру. Грунтові 

води пролягають занад-
то близько до поверхні. 
Знаю, що там будувати-
муть багатоповерхівку для 
військових від Нацгвардії. 
І поки що це все. А планів 
на територію колишнього 
підшипникового заводу 
у нас зараз немає, бо він 
знаходиться в приват-
ній власності. У майбут-
ньому, цей район буде 
повністю забудований: 
спортивна зона, новий 
дитсадок, житлові масиви 
та об’єкти громадського 
простору.

Буде житло — буде й розвиток району
ТЕТЯНА 
КАРОЄВА, 
ДОКТОР 
ІСТОРИЧ-
НИХ НАУК, 
ДОЦЕНТ

—  І з  в і -
нницьких дослідників іс-
торією мікрорайону ДПЗ 
ніхто не займався. Тому 
інформація про мину-
ле цього району є лише 
в його жителів. Ймовірно, 
що він почав формуватися 
в 60-ті роки. А саме коли 
вулиця Обводна, що про-
лягає крізь цю місцину, 

стала зватися Тарногрод-
ського (нині вулиці Сер-
гія Зулінського — авт.). Із 
розповідей старожилів, 
територією підприємства 
вважалося велика міс-
цина — від Водоканалу 
до самого заводу. Її забу-
довували гуртожитками, 
житловими будинками 
для робітників. Крім того, 
на території цього мікро-
району колись стояв за-
пасний командний пункт 
ракетних військ, який при-
брали звідти в 50–60-х 
роках минулого століття.

Тільки місцеві знають історію ДПЗ
ВІТАЛІЙ 
МЕЛЬНИК, 
АДМІНІ-
СТРАТОР 
«URBAN. 
МІСЬКИЙ 
ЖУРНАЛ»

— Це класичний приклад, 
як з’явився типовий про-
летарський район завдяки 
великому заводу. Бачив 
по генплану міста, що ДПЗ 
мали б розвивати через 
приватну забудову та зво-
дити там багатоповерхівки. 
Тут є багато перспектив для 
розвитку — і як спальний, 

і як промисловий район. 
Там залишилися виробничі 
площі, тому можна роби-
ти акцент на відродження 
промисловості. А ще там 
є спортивний комплекс з 
двома стадіонами — в пога-
ному стані, але мільйонних 
видатків не треба, щоб його 
відродити. Навіть трибуни 
ще в задовільному стані. 
Серед переваг ДПЗ й те, 
що там дуже багато місця, є 
ліс, хоча й дуже засмічений. 
Вважаю, що оптимістичне 
майбутнє в цього району 
все ж має бути.

Оптимістичне майбутнє може бути

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (063)7758334

Äåðæàâíèé ï³äøèïíèêîâèé 
çàâîä áóâ ì³ñòîáóä³âíèì ï³ä-
ïðèºìñòâîì. Íàâêîëî íüîãî, 
íà âóëèö³ Òàðíîãðîäñüêîãî (íèí³ 
Çóë³íñüêîãî — àâò.) â 60-ò³ ðîêè 
ïî÷àëè áóäóâàòè ãóðòîæèòêè äëÿ 
ðîäèí ðîá³òíèê³â çàâîäó. Çàãà-
ëîì, ÄÏÇîâö³ çáóäóâàëè ¿õ ÿê 
íàâêîëî çàâîäó, òàê é íà âóëèö³ 
Ñòàí³ñëàâñüêîãî, á³ëÿ Âîäîêàíà-
ëó. ² ó ïëàíàõ ï³äïðèºìñòâà áóëî  
áóä³âíèöòâî ñïîðòêîìïëåêñó ³ç 
áàñåéíîì. Öüîãî òàê é íå ñòàëî-
ñÿ. Çàâîä çáàíêðóò³â òà çàêðèâñÿ 
â 2009 ðîö³.

Íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ ì³êðî-
ðàéîí³â ì³ñòà — òóò º äå «ðîç-
ãóëÿòèñÿ». Ïîäâ³ð’ÿ ïðîñòîð³, 
ì³ñöÿ áàãàòî. Õî÷à äåðåâ òà çåëåí³ 
çàìàëî. Á³ëüø³ñòü ëþäåé, ÿêèõ 
îïèòóâàëè æóðíàë³ñòè, ðîçêàçà-
ëè, ùî ¿õ ì³êðîðàéîí — òèõèé 
òà ñïîê³éíèé.

Ì³ñöåâà æèòåëüêà Ìàð³ÿ Àð-
íàóò ðîçêàçàëà, ùî á³ëüø³ñòü ç 
ê³ìíàò ó ãóðòîæèòêàõ ïåðåáóäó-
âàëè: êóïèëè â ñóñ³ä³â ê³ìíàòè, 
ñòâîðèëè âëàñíó êóõíþ òîùî.

— Ïî ñóò³, ñòàð³ ëþäè, ùî òóò 
æèâóòü — âñ³ ïðàöþâàëè íà ï³ä-
øèïíèêîâîìó. À êîëè ï³äïðè-
ºìñòâî çàêðèëîñÿ, òî á³ëüø³ñòü 
çâ³ëüíèëè ³ ëþäè íà çàðîá³òêè 
ïî¿õàëè, ÷è òóò çíàéøëè ðîáî-

òó. ª áàãàòî ìîëîäèõ, ìàéæå 
â êîæí³é ê³ìíàò³. À òàê, ñ³ìåéí³ 
ç ä³òüìè ãóëÿþòü âçäîâæ äîðîãè, 
òðàíñïîðòó íåáàãàòî ¿çäèòü.

СПОКІЙНИЙ РАЙОН. Êîëèøí³ 
¿äàëüí³ ïåðåáóäóâàëè íà êàôå. 
À îäíó ç áóä³âåëü, ùî ðàí³øå 
áóëà ðîçäÿãàëüíåþ — â ãîòåëü. 
Óäåíü ëþäåé íåáàãàòî, à ò³, ùî 
º, ãóëÿþòü ç ä³òüìè. Äëÿ íèõ º 
ê³ëüêà äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, ùî 
çíàõîäÿòüñÿ á³ëÿ áóäèíê³â.

— Ç áëàãîóñòðîºì âñå äîáðå, 
ðàéîí ñïîê³éíèé. Êîëèñü ÿ æèëà 
â ì³ñò³, íà Ïîðèêà, ³ ìåí³ òàì 
âçàãàë³ íå ïîäîáàºòüñÿ. Êîëè ä³òè 
ìàëåíüê³, òî òóò êðàùå, — ðîçïî-
â³äàº â³ííè÷àíêà Îëüãà Ñàâ÷óê. — 
Òðàíñïîðò äîâîçèòü äî öåíòðó 
ì³ñòà çà 20 õâèëèí. ×óëà, ùî 
íà íàñòóïíèé ð³ê áóäóâàòèìóòü 
ä³ì íåïîäàë³ê â³ä íàñ. Àëå äëÿ 
íîâèõ ìåøêàíö³â òóò íåìàº í³ 
ñàäî÷êà, í³ øêîëè.

Íà ï³âíî÷³ íåâåëè÷êîãî ì³êðî-
ðàéîíó çíàõîäèòüñÿ ñïîðòèâíå 
ÿäðî: ôóòáîëüíå ïîëå ³ç òðèáó-
íàìè, áàñêåòáîëüíèé ìàéäàí÷èê 
ç âèøêàìè äëÿ ë³õòàð³â. Îëåê-
ñàíäð Ìîðîçîâ æèâå â ãóðòî-
æèòêó íåïîäàë³ê â³ä öüîãî ì³ñöÿ. 
Ìîëîäèê ðîçêàçàâ, ùî ðàí³øå 
çà ïîëåì ñë³äêóâàëè.

— Ó ìèíóëîìó ðîö³ éîãî ïî-
ñò³éíî ñòðèãëè, ì³òêè ÿê³éñü 
ðîáèëè, ÿê³ñü ³íîçåìí³ õëîï-

«ТУТ КРАЩЕ, КОЛИ ДІТИ МАЛЕНЬКІ». 
ЯК ЖИВЕ ДПЗ БЕЗ ЗАВОДУ
Околиця  Мікрорайон на півночі 
Вінниці є типовим промисловим районом, 
де все будували навколо підшипникового 
заводу. У середині минулого століття для 
робітників тут зробили ціле містечко: 
гуртожитки, їдальні, спортивні комплекси. 
У наш час це все перебудували. Життя 
в районі через 8 років після закриття 
заводу кардинально змінилося

ö³ ïðè¿æäæàëè, ãðàëè. À öüîãî 
ðîêó âæå íå çàéìàþòüñÿ. À òàê 
íà ðàéîí³ íå âèñòà÷àº åëåìåí-
òàðíèõ ðå÷åé — ðåìîíò àñôàëüòó 
â ïîäâ³ð'ÿõ, òðîòóàð³â âçäîâæ äî-
ð³ã, íîâèõ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â. 
Çðîáèòè îçåëåíåííÿ, ãàçîíè òà 
ùîá çà öèì âñ³ì äèâèëèñÿ, — ðîç-
ïîâ³â Îëåêñàíäð.

ЧИ Є ПЕРСПЕКТИВИ. Áóäóòü ðîç-
âèâàòè «ïðîìèñëîâó» îêîëèöþ ÷è 
í³ — ç òàêèì ïèòàííÿì æóðíàë³ñ-
òè çâåðíóëèñÿ äî ê³ëüêîõ äåïàð-
òàìåíò³â ì³ñüêî¿ ðàäè. Äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà Âîëîäèìèð Í³öåíêî 
ðîçêàçàâ, ùî íà öåé ð³ê ïëàí³â 
ùîäî ðîçâèòêó ÄÏÇ íåìàº.

— Ïëàíóºìî äî 2020 ðîêó ðå-
êîíñòðóêö³þ äîðîãè íà âóëèö³ 
Çóë³íñüêîãî â³ä ê³ëüöÿ àæ äî âè-
¿çäó íà Äåñíó. Â³äíîâèìî äîðîãó, 
òðîòóàðè òà îáëàøòóºìî âåëîäî-
ð³æêè. Ïðîòå êîíêðåòíèõ íàì³ð³â 
òà ñàìîãî ïðîåêòó íåìàº, — â³ä-
ïîâ³â Í³öåíêî.

À îò òåìïè ëîêàëüíîãî ðîçâè-
òêó íà ÄÏÇ íå â³äð³çíÿþòü öåé 
ì³êðîðàéîí â³ä ³íøèõ ðàéîí³â. 
Çàñòóïíèê äèðåêòîðà äåïàðòà-
ìåíòó ÆÊÃ Ñåðã³é Ãðå÷àíþê 

ðîçêàçàâ, ùî çà 2016 ð³ê çðîáèëè 
êàï³òàëüí³ ðåìîíòè ìåðåæ õîëîä-
íî¿, ãàðÿ÷î¿ âîäè òà åëåêòðîïîñ-
òà÷àííÿ â 11 áóäèíêàõ. À öå ìàé-
æå ïîëîâèíà öüîãî íåâåëè÷êîãî 
ì³êðîðàéîíó.

— Ó ïëàíàõ êàï³òàëüíèé ðå-
ìîíò ë³ôò³â ó ê³ëüêîõ áóäèíêàõ, 
áëàãîóñòð³é ïðèáóäèíêîâî¿ òåðè-
òîð³¿ íà Çóë³íñüêîãî á³ëÿ áóäèíê³â 
2, 6, 8,7 à, 7 á, 10. Çàðàç òðèâàº 
êàïðåìîíò ïîäâ³ð’ÿ á³ëÿ áóäèí-
ê³â 34, 34 à. À íà Çóë³íñüêîãî, 
41, íà óìîâàõ ñï³âô³íàíñóâàííÿ 
(70% êîøò³â ç ì³ñüêîãî áþäæåòó, 
à 30% — æèòåë³ áóäèíêó — àâò.) 
çáóäóºìî ïàíäóñ äî âõîäó â áóäè-
íîê, — ðîçêàçàâ Ãðå÷àíþê.

Äåïóòàò â³ä öüîãî îêðóãó Âî-
ëîäèìèð ×îðíîâîë ðîçêàçàâ, ùî 
íàéá³ëüøå æèòåë³â ÄÏÇ õâèëþº 
ñòàí äîð³ã òà ìàéäàí÷èê³â á³ëÿ 
áóäèíê³â.

— Âàðòî â³äçíà÷èòè àêòèâí³ñòü 
ëþäåé ó ïðîãðàì³ ñï³âô³íàíñó-
âàííÿ. Òàê, ëþäè, ùî æèâóòü 
â áóäèíêàõ ¹ 23 òà ¹ 33 îòðè-
ìàëè íîâ³ âíóòð³øíüî áóäèíêîâ³ 
³íæåíåðí³ ìåðåæ³, à ìåøêàíö³ áó-
äèíêó íà Çóë³íñüêîãî, 48 á òåïåð 
ìàþòü íîâèé äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê. 
Ó ìàéáóòíüîìó ïëàíóºìî ðàçîì 

ç æèòåëÿìè ì³êðîðàéîíó îáëà-
øòóâàòè ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ 
ïîðÿä ç áóäèíêîì ¹ 37 íà Çó-
ë³íñüêîãî. Ìè âæå ïîäàâàëè öåé 
ïðîåêò íà Áþäæåò ãðîìàäñüêèõ 
³í³ö³àòèâ, àëå òîä³ íå âäàëîñÿ íà-
áðàòè äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ ãîëîñ³â 
(goo.gl/ez8AVD).

Î÷³ëüíèê äåïàðòàìåíòó ì³ñüêî-
ãî ãîñïîäàðñòâà Ãðèãîð³é Ïóðäèê 
ñêàçàâ, ùî öüîãî ðîêó ïîñòàâ-
ëÿòü ùå îäèí äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê 
íà Çóë³íñüêîãî, 10.

— À òàê â 2016 ðîö³ ìè âñòà-
íîâèëè äèòÿ÷èé òà ñïîðòèâíèé 
ìàéäàí÷èêè á³ëÿ áóäèíêó ¹ 31. 
Â³í º îäíèì ç íàéêðàùèõ ó Â³-
ííèö³ òà íå â êîæíîìó ðàéîí³ º.

À îò ïðî çì³íè íà Ï³äøèïíè-
êîâîìó çàâîä³ íàì íå çìîãëè â³ä-
ïîâ³ñòè ó ìåð³¿, îñê³ëüêè ÄÏÇ º 
ïðèâàòíîþ âëàñí³ñòþ. Òîìó ïðî 
³ñòîð³þ òà áóäåííå ÄÏÇ ÷èòàéòå 
â íàñòóïíîìó íîìåð³ RIA.

На відміну від інших районів міста тут є де «розгулятися». Більшість людей, яких 
опитували журналісти, розказали, що їх мікрорайон — тихий та спокійний
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ВАСИЛЬ НАГАЙЧУК, 
ЗАВІДУВАЧ 
ОПІКОВОГО 
ВІДДІЛЕННЯ 
ОБЛАСНОЇ ЛІКАРНІ 
ІМЕНІ ПИРОГОВА, 
ПРОФЕСОР:

— У пацієнта, про якого йде 
мова, встановлено 70% опіків 
тіла. На лікування потрібна чи-

мала сума грошей. Хоча, якщо 
порівняти її із лікуванням у за-
кордонних клініках, то вона буде 
незначною. Бо там у рази більше 
витрачають коштів на лікуван-
ня аналогічних опіків. Загалом 
сума, яку треба витратити на лі-
кування нашого малого пацієнта, 
може становити кількасот тисяч 
гривень.

На лікування опіків треба кількасот тисяч гривень 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Âëàäèñëàâ Õîõ-
ëîâ, ï’ÿòèêëàñíèê 
ç³ Æìåðèíêè, ï³ñ-
ëÿ ï³âòîðàì³ñÿ÷íî-

ãî ë³êóâàííÿ óïåðøå ï³äíÿâñÿ ç 
ë³æêà. Ïàö³ºíòà íà íîãè ïîñòà-
âèëè ë³êàð³ îï³êîâîãî â³ää³ëåííÿ 
îáëàñíî¿ ë³êàðí³ ³ìåí³ Ïèðîãîâà 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê õëîï÷èêà âäàðèëî 
ñòðóìîì ó 27 òèñÿ÷ âîëüò. Ìà-
ëèé ï³äíÿâñÿ íà âàãîí âàíòàæíî-
ãî ïî¿çäà çðîáèòè ñåëô³ ³ âìèòü 
îïèíèâñÿ íà çåìë³. Íà éîãî 
ùàñòÿ, øâèäêà ïðè¿õàëà îïåðà-
òèâíî. Ïåðøó äîïîìîãó íàäàëè 
ó Æìåðèíñüê³é ë³êàðí³ ³ îäðàçó 
äîïðàâèëè äî Â³ííèö³. Íàâ³òü äî-
ñâ³ä÷åí³ ë³êàð³ ìàëî â³ðèëè, ùî 
³ç 70% îï³ê³â ò³ëà äèòèíó ìîæíà 
áóäå âðÿòóâàòè. ̄ õí³ çóñèëëÿ äàëè 
ðåçóëüòàò. Ìàòè Âëàäèñëàâà çà-
òåëåôîíóâàëà â ðåäàêö³þ RIA ³ 
ïîâ³äîìèëà, ùî ñèí éäå íà ïî-
ïðàâêó.

— 6 ëèïíÿ ë³êàð³ îáåðåæíî ï³ä-
íÿëè éîãî ç ë³æå÷êà, — ðîçïîâ³-
ëà æ³íêà. — Ùîïðàâäà, õîäèòè 
ñèí ùå íå ìîæå. Àëå ìè â³ðèìî 
ó ïîäàëüøå ïîçèòèâíå ë³êóâàí-
íÿ. Íà öå ïîòð³áí³ ãðîø³. Ó íàñ 
õîò³ëè âêðàñòè íàâ³òü ò³, ùî ïå-
ðåêàçàëè íà êàðòêó ÷óæ³ ëþäè. 

Äîáðå, ùî âñå çàê³í÷èëîñÿ äîáðå.
Æ³íêà ðîçïîâ³ëà ³ñòîð³þ, ÿê 

îäíîãî ðàçó íåçíàéîì³ ëþäè çà-
òåëåôîíóâàëè íà ¿¿ íîìåð ³ ïî-
â³äîìèëè, ùî êåð³âíèê ¿õíüî¿ 
ô³ðìè ç Êèºâà ìàº íàì³ð ïåðå-
êàçàòè 3800 ãðèâåíü. Çðîáèòü öå 
íàïðèê³íö³ äíÿ. ² ñïðàâä³, çãîäîì 
ïàí³ ²ðèíà çíîâó ïî÷óëà ó òåëå-
ôîí³ òîé ñàìî ãîëîñ. Ò³ëüêè ¿¿ 
ïðîñèëè ï³ä³éòè äî áàíêîìàòó, 
áî ùîñü íå ïðîõîäèòü ïåðåêàç. 
Òîìó äîâåäåòüñÿ âèêîíàòè äåÿê³ 
îïåðàö³¿. ßê³ ñàìî, ¿é ñêàæóòü, 
êîëè áóäå á³ëÿ áàíêîìàòó.

Ïàí³ ²ðèíà âçÿëà êàðòêó ³ ï³ø-
ëà. Çàêëîïîòàíà á³äîþ, â³ä ïî-
ñò³éíèõ íåäîñèïàíü á³ëÿ ë³æêà 
äèòèíè, âîíà ìîãëà áóäü-ùî çðî-
áèòè, ò³ëüêè á îòðèìàòè îá³öÿíó 
äîïîìîãó.

— Ðàïòîì ïî äîðîç³ ó ìåíå 
ñòðåëüíóëà äóìêà, ÷îìó öå âîíè 
òåëåôîíóþòü ìåí³, à íå â áàíê, — 
ïðîäîâæóº ïàí³ ²ðèíà. — Ïîðó÷ 
ç «ïèðîãîâêîþ» º â³ää³ëåííÿ 
ÏðèâàòÁàíêó. Çàéøëà äî íèõ ³ 
ðîçïîâ³ëà ³ñòîð³þ. Ìåíå çàñòåðå-
ãëè íå ðîáèòè í³÷îãî. Ïåðåâ³ðèëè 
ðàõóíîê ³ âèÿâèëè ñïðîáó çíÿòè 
ãðîø³. Ùîá öüîãî íå ñòàëîñÿ, çà-
áëîêóâàëè êàðòêó. Òåïåð ó ìåíå 
íîâèé íîìåð. Ï³çí³øå áàíê ïî-
âåðíóâ ìåí³ êîøòè, ÿê³ ïåðåêà-
çàëè ëþäè. Íà òîé ÷àñ öå áóëî 

«АЛО, ПІДІЙДІТЬ ДО БАНКОМАТУ…» 
Немає совісті  Вінницькі лікарі 
врятували 11-річного хлопчика, якого 
вдарило струмом 27 тисяч вольт на вагоні 
поїзда. Тим часом шахраї намагалися 
зняти гроші, зібрані на лікування дитини

ïðèáëèçíî äåñÿòü òèñÿ÷ ãðèâåíü.
— Áåç äîïîìîãè ìè á íå âè-

òÿãíóëè äèòèíó ç òîãî ñâ³òó, — 
êàæå ìàòè õëîï÷èêà. Ïðîñèòü 
ïîäÿêóâàòè âñ³ì, õòî ï³äòðèìàâ 
¿¿ ó âàæêó õâèëèíó.

Ó Æìåðèíñüê³é øêîë³ ¹ 4, 
äå ó 5-Â íàâ÷àºòüñÿ ïîñòðàæäà-
ëèé Âëàäèñëàâ Õîõëîâ, îäíèìè 
ç ïåðøèõ â³äãóêíóëèñÿ íà á³äó 
îäíîêëàñíèêà. Êîøòè ìàòåð³ 
ïðèâåçëà êëàñíèé êåð³âíèê Òå-
òÿíà Àíàòîë³¿âíà. Ïðè¿æäæàëà 
ìàòè õëîï÷èêà Ñåðã³ÿ, ç ÿêèì ¿¿ 
ñèí ó òîé òðàã³÷íèé äåíü áóâ á³ëÿ 
âàãîíà ïî¿çäà. Ó æ³íêè ï’ÿòåðî 
ä³òåé, àëå âîíà ç³áðàëà ³ ïåðå-
äàëà òèñÿ÷ó ãðèâåíü. Öåðêîâíà 

ãðîìàäà ïðàâîñëàâíîãî õðàìó, 
ùî ó öåíòð³ Æìåðèíêè, à òà-
êîæ êàòîëèöüêîãî êîñòåëó òåæ 
äîïîìîãëè. Ì³ñüêà ðàäà âèä³ëèëà 
ï’ÿòü òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Æìåðèíêè Àíàòîë³é Êóøí³ð 
ðàçîì ç äðóæèíîþ ïðèâåçëè â³ä 
ñåáå 4 òèñÿ÷³ ãðèâåíü, à äåïóòàòè 
ç³áðàëè äåñÿòü òèñÿ÷ ãðèâåíü.

— Óñ³õ íå ïàì’ÿòàþ, — æó-
ðèòüñÿ ïàí³ ²ðèíà. — Àëå äÿêóþ 
êîæíîìó, õòî ï³êëóâàâñÿ ïðî 
Âëàäèñëàâà. Âðàæåíà óâàãîþ 
ïðàö³âíèê³â îï³êîâîãî â³ää³ëåííÿ 
ë³êàðí³ — â³ä ñàí³òàðîê äî ãîëîâ-
íîãî ë³êàðÿ. Âîíè ï³êëóþòüñÿ ïðî 
Âëàäèñëàâà, ÿê ïðî ñâîþ äèòèíó.

 — Ðàïòîì ïî äîðîç³ 
ó ìåíå ñòðåëüíóëà 
äóìêà, ÷îìó öå âîíè 
òåëåôîíóþòü ìåí³, à 
íå â áàíê? — çãàäóº 
ìàò³ð Âëàäèêà

БАЖАЄТЕ ДОПОМОГТИ? 
Ось новий номер рахунку картки у ПриватБанку —
5168 7573 2072 5916 — Хохлова Ірина Володимирівна, матір хлопця 

Ірина Хохлова, матір 
Владика, вірить, що син 
одужує. Вдячна всім, хто 

надає допомогу 

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674 
 Àôåðèñò³â áàãàòî, ³ âîíè 

âèãàäóþòü íîâ³ ñõåìè çà àêòó-
àëüí³ñòþ. Îñòàíí³ì ÷àñîì — 
ï³äêð³ïëþþòü ñâî¿ ïðîõàííÿ 
êèìîñü ³ìåíèòèì. Ïî÷àëè ç 
ïîë³öåéñüêèõ, ïîò³ì «çàä³ÿëè» 
ïîäàòêîâèõ ÷èí³â, à òåïåð îñü 
âçÿëèñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ³ì’ÿ 
ãîëîâè Îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿.

Ïðî òå, ÿê ó íüîãî õîò³ëè 
âèïðîñèòè ãðîø³ «çà äîðó-

÷åííÿì» ãóáåðíàòîðà Âàëåð³ÿ 
Êîðîâ³ÿ, íàïèñàâ ó Ôåéñáóêó 
(goo.gl/TGUjVr) â³ííè÷àíèí 
Îëåêñ³é Âàðòàíüÿí:

«Ùîéíî ïîäçâîíèëè ìåí³ 
ç â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ çà äîðó-
÷åííÿì Âàëåð³ÿ Â³êòîðîâè÷à 
Êîðîâ³ÿ ³ ïîïðîñèëè íàäàòè 
ô³íàíñîâó äîïîìîãó íà îçäî-
ðîâëåííÿ ä³òåé íàøî¿ îáëàñò³. 
Æ³íî÷êà ïðåäñòàâèëàñü Îëå-
íîþ Ãîðä³ºíêî ³ ñêàçàëà, ùî 
ä³º âîíà çà îñîáèñòèì ïðîõàí-

íÿì Âàëåð³ÿ Â³êòîðîâè÷à (òåë. 
093–855–89–29). Äóæå ïðîñèëà 
ïåðåðàõóâàòè êîøòè ñüîãîäí³ 
äî ê³íöÿ äíÿ, áî ä³òêàì âæå 
òðåáà â³ä'¿æäæàòè, àëå êîøò³â 
íå âèñòà÷àº».

Îëåêñ³é ðîçïîâ³â, ùî ï³ñëÿ 
ö³º¿ ðîçìîâè â³í îòðèìàâ ëèñò 
íà åëåêòðîííó ïîøòó. Ïåðåïè-
òóâàâ ó ñï³âðîçìîâíèö³, ÷îìó 
å-ìåéë íå ç ïîøòè ÎÄÀ, à â³ä 
áëàãîä³éíîãî ôîíäó.

«Âîíà íàâ³òü òð³øå÷êè îáó-

ðèëàñü — òîæ â³ä ÎÄÀ, öå áóäå 
êîðóïö³ÿ, òîìó â³ä áëàãîä³éíî¿ 
îðãàí³çàö³¿, àëå ëèñò ïîäÿêè 
áóäó îòðèìóâàòè ç îáëäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ çà ï³äïèñîì Êîðî-
â³ÿ! — ïåðåêàçóº â³ííè÷àíèí. — 
Ùîá äîâãî íå ãîâîðèòè, ñêàæó 
ëèøå îäíå: â ñåêðåòàð³àò³ Âàëå-
ð³ÿ Â³êòîðîâè÷à ìåí³ ñêàçàëè, 
ùî, çâè÷àéíî, í³õòî ö³ êîøòè 
íå çáèðàº, òàêèõ àôåðèñò³â çà-
ðàç äóæå áàãàòî… ¯õ òåëåôîíè 
â³äîì³, àëå âñ³ âîíè çíàõîäÿòüñÿ 
ó Ë-ÄÍÐ… Ìîæëèâî ó â³ííèöü-
ê³é ÎÄÀ âàðòî íà ñàéò³ ðîç-
ì³ñòèòè äàí³ óñ³õ øàõðà¿â, ÿê³ 
ïðàöþþòü â³ä ¿õ ³ìåí³? …» 

Ùîá ï³äïðèºìö³, â ÿêèõ òàê 
ñàìî ïðîñèòèìóòü ç ³ìåíåì ãó-
áåðíàòîðà, íå ïîâåëèñÿ íà øàõ-
ðàéñòâî, Îëåêñ³é Âàðòàíüÿí 
îïðèëþäíèâ îòðèìàíèé ëèñò-
ïðîõàííÿ ³ ðåêâ³çèòè «áëàãîä³é-
íîãî ôîíäó».

«Ëèñòà ìåí³ íàä³ñëàëè ç 
gromada.bo@ukr.net â³ä ³ìåí³ 

Áëàãîä³éíîãî Ôîíäó «Ãðîìàäà 
Óêðà¿íè», — ðîçêàçóº â³ííè÷à-
íèí. — Ìîæëèâî, ñàì ôîíä ³ 
íå çíàº, ùî ïðàöþþòü â³ä éîãî 
³ìåí³. Àëå ðåêâ³çèòè áàíêó ðåàëü-
í³, õî÷à ñàì áàíê «ÏÓÌÁ» ìåíå 
òåæ íàñòîðîæèâ».

Ðåäàêö³ÿ òåëåôîíóâàëà íà íî-
ìåð, ç ÿêîãî âåëè ïåðåãîâîðè ç 
Îëåêñ³ºì Âàðòàíüÿíîì. Çàì³ñòü 
ïîãîâîðèòè ç Îëåíîþ Ãîðä³ºíêî, 
÷óºìî: «àáîíåíò íå ìîæå ïðè-
éíÿòè äçâ³íîê».

Ðå÷íèöÿ Âàëåð³ÿ Êîðîâ³ÿ Ñâ³ò-
ëàíà Âàñèëþê îäðàçó çðîçóì³ëà, 
ïðî ùî ìîâà, êîëè æóðíàë³ñò RIA 
çàòåëåôîíóâàëà äî íå¿ ç ïèòàííÿì 
ïðî çá³ð ãðîøåé íà îçäîðîâëåííÿ 
ä³òåé.

— Í³ÿêèõ äîðó÷åíü í³êîìó 
ãîëîâà íå äàº. Öå ìîæóòü áóòè 
ò³ëüêè øàõðà¿, ³ öèìè ëþäüìè 
âæå çàéìàºòüñÿ ñëóæáà áåçïå-
êè, — ñêàçàëà âîíà. — Öå âñå ï³ä-
ñòàâà, ³ íåõàé íà òàê³ ðå÷³ í³õòî 
íå âåäåòüñÿ.

«Подайте, іменем губернатора прошу»

У обласній поліції сказали, що ма-
ють одне звернення від людини 
про прохання дати гроші на оздо-
ровлення дітей від імені губерна-
тора. Кримінального провадження 
не відкрили, тому що збитків від 
афери у заявника не було — лю-
дина не заплатила гроші.
— Ситуацію моніторили і можемо 

сказати, що такого роду дзвінки 
зазвичай надходять з місць по-
збавлення волі, які заходяться 
на не підконтрольній території, — 
говорить прес-офіцер обласної 
поліції Анна Олійник. — Це один 
із варіантів телефонного шахрай-
ства. Спочатку були дзвінки «ваш 
син в поліції», а тепер от «губер-

натор просить». Новий варіант. 
Дзвінки «за дорученням» можуть 
надходити від імені різних по-
садових осіб у різних структурах. 
Був період, коли телефонували, 
називаючи посадовців податко-
вої. Це все, як свідчить практи-
ка, роблять аферисти, які сидять 
у в’язниці.

«Це таке ж шахрайство, як дзвінки з поліції» 
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (067)7857674 

Ïðîäîâæóºìî âèâ÷àòè äåêëàðà-
ö³¿. Öüîãî ðàçó àíàë³çóºìî çâ³òè 
äåïóòàò³â Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè. 
² áà÷èìî, ùî ³ç 45-òè â³ííèöüêèõ 
íàðîäíèõ îáðàíö³â íå ïîäàëà çâ³òó 
ïðî ìàéíî ³ äîõîäè ò³ëüêè «ñâî-
áîä³âêà» Ëþäìèëà Êîíäðàòþê.

— Ìîÿ äåêëàðàö³ÿ íå ïîäàíà, 
òîìó ùî ñàéò äåêëàðàö³é ìåíå 
íå âïóñòèâ æîäíîãî ðàçó, — ïî-
ÿñíèëà âîíà æóðíàë³ñòó RIA 
ïî òåëåôîíó. — ß íåîäíîðàçîâî 
çâåðòàëàñÿ ³ â íàøó ïîäàòêîâó, 
³ â ÍÀÇÊ ïèñàëà çàÿâó. Ïîäàëà 
äåêëàðàö³þ ó ïàïåðîâîìó âèãëÿ-
ä³ òà ïðèêëàëà âñ³ ñêðèí-øîòè. 
Áóëî ïèòàííÿ çàâåäåííÿ êðèì³-
íàëüíîãî ä³ëà íà ìåíå (â³ä ðîêó 
äî ñåìè çàãðîæóº çà íåïîäàííÿ 
äåêëàðàö³¿ — àâò.), à ÿ â³äíåñëàñÿ 
äî öüîãî äóæå â³äïîâ³äàëüíî, ³ 
ïðèéíÿëè ð³øåííÿ, ùî ñêëàäó 
çëî÷èíó â ìî¿õ ä³ÿõ íåìàº. À ç 
ïðèâîäó ìàòåð³àëüíîãî äîñòàòêó 
ìîæåòå íàïèñàòè: æèâó ÷åñíî, 
íà çàðïëàòó ë³êàðÿ, â îäí³é ê³ì-

íàò³ â êîìóíàëö³ ³ ìàþ äâ³ ìà-
øèíè — øâåéíó ³ ïðàëüíó.

À ùî ìàþòü ðåøòà äåïóòàò³â 
Â³ííèö³, áà÷èìî ó ¿õí³õ äåêëàðà-
ö³ÿõ íà â³äêðèòîìó äëÿ ãðîìàä-
ñüêîñò³ ðåñóðñ³ º-äåêëàðóâàííÿ 
(goo.gl/mCu4Cq). Ï³äñóìîâóºìî 
óñ³ ÷èñëà ç ãðàôè «äîõîäè» ³ îòðè-
ìóºìî òðîõè á³ëüøå 67 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü. Ñò³ëüêè, âèõîäèòü, 
çàðîáèëè äåïóòàòñüê³ ðîäèíè 
çà ìèíóëèé ð³ê. Ïåðøà àíàëîã³ÿ, 
ÿêà âèíèêàº äî ö³º¿ ñóìè, — ðå-
êîíñòðóêö³ÿ Êè¿âñüêîãî ìîñòó. 
Òàêîþ îãîëîñèëè âàðò³ñòü ðåêîí-
ñòðóêö³¿ äî òåíäåðó, âèãðàíîãî 
ç ñóìîþ 56 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

Ùå îäíà ðåêîíñòðóêö³ÿ ñõî-
äèòüñÿ ³ç ñóìîþ ð³÷íèõ äîõîä³â 
â³ííèöüêèõ äåïóòàò³â: 67 ì³ëü-
éîí³â, ÿê ñêàçàëè â ìåð³¿, äàäóòü 
íà ðåìîíò óñ³õ äâîð³â, äîð³ã ³ òðî-
òóàð³â Âèøåíüêè. Ùå çà 67 ì³ëü-
éîí³â ìîæíà òðè÷³ â³äøêîäóâàòè 
ïîòðåáó â³ííè÷àí ïî ïðîãðàì³ 
«Äîñòóïí³ ë³êè». Öå òàêîæ ðîçì³ð 
áîðã³â çà ãàç ìåøêàíö³â Â³ííèö³, 
ÿê³ íå ìàþòü ñóáñèä³¿. Àáî æ — 
ïðèáëèçíà âàðò³ñòü ðåêîíñòðóêö³¿ 

ОБЛИЧЧЯ МІСЬКОЇ РАДИ. 
ДЕПУТАТСЬКЕ МАЙНО І СТАТКИ 
Добре життя  Грошей, задекларованих 
усіма депутатами міськради разом, 
могло б вистачити на погашення боргів 
за газ, які «накапали» вінничанам. 
За ці мільйони також можна було б 
тричі відшкодувати вартість медичних 
препаратів за програмою доступних ліків 
для вінничан або один раз відремонтувати 
всі дороги і тротуари на Вишеньці

 Олег Алекса, ВО «Батьківщина» — 
активів 0, дохід 36 748 (див. 
графу «фінансові зобов’язання) 

 Олександр Семененко, 
ВО «Свобода» — 
активів 0, дохід 48 282 

 Наталя Панчук, «Вінницька 
європейська стратегія» — 
активів 0, дохід 92 714 

 Володимир Васільєв, «Вінницька 
європейська стратегія» — 
активів 0, дохід 125 752 

 Віктор Кривіцький, Блок Петра 
Порошенка «Солідарність» — 
активів 0, дохід 128 035 

 Олександр Парвадов, «Вінницька 
європейська стратегія» — 
активів 0, дохід 145 157 

 Вадим Кудіяров — 
активів 0, 
дохід 439 600 

 Степан Бессолов, «Вінницька 
європейська стратегія» — 
активів 0, дохід 838 918 

 Олександр Ревунов, 
ВО «Батьківщина» — 
активів 0, дохід — 1 778 584 

Володимир Васильович 
Чоловіків 91%. 

Імена Володимир і Василь 
зустрічаються найчастіше. 

Інше розрахували без п’ятірок найбагатших 
по кожному показнику і вийшло:

депутат — із партії Європейська стратегія. 
Підприємець. Живе у квартирі —«двушці», 
має дві іномарки й трохи землі. Заробляє 

в місяць майже 40 тисяч. На рахунку в банку 
та на руках — без малого 2,5 мільйона. 
Якщо він візьме кредит, то не менший 

за 42 тисячі гривень.

Людмила Володимирівна 
Жінок серед депутатів лишень 9. 

Людмила Володимирівна — 
єдині повторювані ім’я і по-батькові.

Метушиться між «Батьківщиною» та 
«Вінницькою європейською стратегією». 
Живе в просторій квартирі або в будинку 

за містом на 42-х сотках землі. 
Їздить за кермом. 

Грошових активів має стільки, аби погасити 
солідні борги, але цього чомусь не робить. 

Дохід не набагато нижчий, ніж у колег-
чоловіків.

115 м2 

2 877 м2 

2 

475 749 

2 404 112 

42 234 

136 м2 

4 210 м2 

1 

434 374 

1 600 143 

1 505 999 

íàáåðåæíî¿ ðàçîì ç³ çâåäåííÿì 
ôîíòàíó «Ðîøåí».

²ç âíåñåíèõ äåïóòàòàìè äàíèõ 
â äåêëàðàö³¿ ìè â³äô³ëüòðóâà-
ëè ê³ëüêà ðåéòèíã³â. Â³ä³áðàëè 
ÒÎÏè òèõ äåïóòàò³â, ÿê³ â ãðà-
ôàõ äîõîä³â íàïèñàëè íàéá³ëüø³ 
ñóìè, ³ òèõ, ÿê³ ïîêàçàëè íàé-
á³ëüøó ê³ëüê³ñòü àêòèâ³â ÷è ô³-
íàíñîâèõ çîáîâ’ÿçàíü.

Òàêîæ ðåäàêö³ÿ çà äåêëàðàö³ÿìè 
ñêëàëà ñïèñîê íàðîäíèõ îáðàí-
ö³â, ÷è¿ ðîäèíè æèâóòü áåç çàîùà-
äæåíü. Öå ò³ äåïóòàòè, ÿê³ âïèñàëè 
«íóë³» â ãðàôó «ãðîøîâ³ àêòèâè». 
Òàêèõ äåâ’ÿòü, àëå ò³ëüêè øåñòåðî 
ç íèõ ïîêàçàëè ð³÷íèé äîõ³ä, íèæ-
÷èé çà 150 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ùå æóðíàë³ñòè çðîáèëè åêñ-
ïåðèìåíò — çàäàëè ó ñïåö³àëüíó 
ïðîãðàìó ôîòîãðàô³¿ óñ³õ â³ííèöü-
êèõ äåïóòàò³â, ³ ïðîãðàìà ïîêàçà-
ëà, ÿê áè ìàëè âèãëÿäàòè ñåðåä-
íüîñòàòèñòè÷í³ â³ííèöüê³ äåïóòàò 
òà äåïóòàòêà. Ìè òàêîæ âèðàõóâà-
ëè ñåðåäí³ ÷èñëà ç äåêëàðàö³éíèõ 
ãðàô äåïóòàò³â Â³ííèöüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè é òàê ïîáà÷èëè, ñê³ëüêè 
ìàº íàðîäíèé îáðàíåöü/îáðàíèöÿ 
íåðóõîìîñò³, òðàíñïîðòíèõ çàñî-
á³â, äîõîä³â ³ àêòèâ³â ó ñåðåäíüîìó. 
ßê òàê³ ïîñåðåäí³ äàí³ â³äð³çíÿ-
þòüñÿ â³ä ðåéòèíã³â íàéáàãàòøèõ 
òà íàéá³äí³øèõ — äèâ³òüñÿ ³ ïî-
ð³âíþéòå ó ³íôîãðàô³ö³.

 Андрій Андреєв, Блок Петра 
Порошенка «Солідарність» — 
32 361 320 

 Олександр Дан, «Вінницька 
європейська стратегія» — 
3 731 763 

 Олександр Третяк, Блок Петра 
Порошенка «Солідарність» — 
3 257 084 

 Микола Тихонюк, 
ВО «Батьківщина» — 
2 660 794 

 Ігор Ткачук, Блок Петра 
Порошенка «Солідарність» — 
2 344 742 

Разом 44 355 703 грн 
(66% усіх доходів депутатів) 

 Ігор Ткачук, Блок Петра 
Порошенка «Солідарність» — 
49 135 410 

 Борис Гройсман, «Вінницька 
європейська стратегія» — 
37 453 483 

 Ігор Скоромний, «Вінницька 
європейська стратегія» — 
35 299 870 

 Павло Яблонський, «Вінницька 
європейська стратегія» — 
22 595 807 

 Павло Задорожнюк, «Вінницька 
європейська стратегія» — 
20 632 577 

Разом 165 117 147 грн 
(56% від усіх активів депутатів) 

 Андрій Андреєв, Блок Петра 
Порошенка «Солідарність» — 
38 776 997 

 Людмила Ваколюк, 
ВО«Батьківщина» — 
12 028 426 

 Олег Алекса, 
ВО «Батьківщина» — 
7 648 431 

 Олександр Третяк, Блок Петра 
Порошенка «Солідарність» — 
2 437 370 

 В'ячеслав Заремба, Блок Петра 
Порошенка «Солідарність» — 
502 246 

Разом 61 393 470 грн 
(97% усіх кредитів депутатів) 

НУЛЬОВІ ГРОШОВІ АКТИВИ
(графа про рахунки і готівку не заповнена декларантом, 
тому система ставить «0») 

НАЙБІЛЬШІ ДОХОДИ
(в графу доходів вносяться усі дані 
про доходи сім’ї декларанта) 

НАЙБІЛЬШІ АКТИВИ
(дані з графи «Грошові активи», куди декларант 
вносить інформацію про кошти на рахунках та 
у готівці, що належать йому і членам своєї сім’ї) 

НАЙБІЛЬШІ ФІНАНСОВІ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
(кредити декларанта та членів його сім’ї) 

Дохід своїх сімей нижчий, ніж 100 тисяч, 
задекларували 10 депутатів

Ñóìà ð³÷íèõ äîõîä³â, 
çàäåêëàðîâàíèõ 
äåïóòàòàìè, äîð³âíþº 
âàðòîñò³ ðåìîíòó óñ³õ 
ïðî¿æäæèõ ÷àñòèí ³ 
òðîòóàð³â Âèøåíüêè

СЕРЕДНЬОСТАТИСТИЧНІ

ДЕПУТАТ ДЕПУТАТКА

НерухомістьНерухомість

Земельна ділянкаЗемельна ділянка

ТранспортТранспорт

ДоходиДоходи

Грошові активиГрошові активи

Фінансові зобов’язанняФінансові зобов’язання
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Невдовзі Ольга Маліновська 
заявила, що представники «До-
рожнього контролю — Вінниця» 
до нападу на Володимира Воло-
водюка не причетні.
— Але зараз є така вірогідність, що 
їх назначать винними. Виберуть 

трьох хлопців, схожих за опи-
сом, і посадять, — сказала Малі-
новська. — Потрібно закінчити ці 
безпорядки в місті та сісти за стіл 
переговорів. Нам разом з «До-
рожнім контролем» потрібно по-
думати, хто насправді це зробив.

Не підозрюють «Дорожній контроль» 

За фактом побиття Воловодю-
ка поліцейські відкрили про-
вадження за частиною 4 статті 
296 Кримінального кодексу 
(хуліганство з застосуванням 
зброї). Такий злочин карається 
ув’язненням терміном від трьох 
до семи років. Розслідування 
перебуває на контролі началь-

ника обласної поліції. Слідчі 
знайшли відеозапис, на якому 
видно, що підозрювані їхали 
на автомобілі марки «Ауді» 
темного кольору. Після скоєн-
ня злочину, о 22.08, іномарка 
проїхала перехрестя вулиць 
Артинова-Соборна та продо-
вжила рух по вулиці Артинова.

Що каже поліція 

ÊÐÈÌ²ÍÀË

402754

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073)0476879 

«Ïîìñòà çà ðî-
áîòó æóðíàë³ñò³â 
Âëàñíî: çàñíîâíè-

êà íàøîãî ìåä³à-öåíòðó Âîëîäè-
ìèðà Âîëîâîäþêà ùîéíî æîðñòî-
êî ïîáèëè â öåíòð³ ì³ñòà! Çðîáèëè 
öå ìîëîäèêè ç á³òàìè, ÿê³ íàïàëè 
íà íüîãî ³ ðîçáèëè ãîëîâó. Öå ñòà-
ëîñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê íà äèòÿ÷îìó 
ìàéäàí÷èêó á³ëÿ «Ïåòðîöåíòðó» 
â³äáóëèñÿ çéîìêè â³äåîðîçñë³-
äóâàííÿ íàøèõ æóðíàë³ñò³â ïðî 
äèòÿ÷³ áàòóòè, ÿê³ áåç äîêóìåíò³â 
ïðàöþþòü òà íå äàþòü æîäíèõ ãà-
ðàíò³é áåçïåêè íàøèì ä³òÿì», — 
íàïèñàëè â äîïèñ³ íà Ôåéñáóö³ 
íà ñòîð³íö³ «Âëàñíî.²íôî».

Ïîáèòòþ Âîëîâîäþêà ïåðåäó-
âàâ ³íöèäåíò á³ëÿ «Ïåòðîöåíòðó». 
Æóðíàë³ñò³â «ÄÊ-Â³ííèöÿ» (äàë³ 
ÄÊÂ — àâò.) çàö³êàâèëî òå, ùî 
ó ïàòðóëüíîìó àâòîìîá³ë³ çíàõî-
äèëàñÿ æóðíàë³ñòêà â³ä «Âëàñíî.
²íôî». Ñëîâî çà ñëîâî, ³ ñèòóà-
ö³ÿ ïåðåòâîðèëàñÿ íà êîíôë³êò. 
À íåâäîâç³ ï³ñëÿ öüîãî ó öåíòð³ 
ì³ñòà ïîáèëè Âîëîäèìèðà.

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ, ЯКОЇ 
НЕ БУЛО. Íà 13.00, 13 ëèïíÿ, ó â³-
ííèöüêîìó ïðåñ-êëóá³ áóëà çàïëà-
íîâàíà ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ ùîäî 
³íöèäåíòó. Ïðîòå çà ê³ëüêà õâèëèí 
äî ¿¿ ïî÷àòêó çàõ³ä â³äì³íèëè.

У ЦЕНТРІ ВІННИЦІ 
ПОБИЛИ АКТИВІСТА 
Скандал  
Увечері, 12 липня, 
невідомі напали 
на засновника медіа-
центру «Власно.
інфо» Володимира 
Воловодюка. Цей 
інцидент видання 
пов’язувало 
з «Дорожнім 
контролем». Потім 
передумали. Зараз 
цю справу розслідує 
поліція Побитий битами Володимир Воловодюк. 

Уже кілька днів він знаходиться у лікарні 

Ïðî öå ðîçïîâ³ëà äèðåêòîð Îëüãà 
Ìàë³íîâñüêà. Ñàìîãî Âîëîâî-
äþêà îõîðîíÿþòü ïîë³öåéñüê³ 
ó ë³êàðí³.

Äåïóòàò Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àí-
äð³é Àíòîíèùàê â³ä ÁÏÏ ïðè-
¿çäèâ äî Â³ííèö³ ó çâ’ÿçêó ç ðåçî-
íàíñíèì ïîáèòòÿì. Â³í â³äâ³äàâ 
ó ë³êàðí³ Âîëîâîäþêà, ïîãîâî-
ðèâ ç íà÷àëüíèêàìè îáëàñíîãî 
òà ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿. 
Òà íàìàãàâñÿ çàéòè íà ïðèéîì 
äî îáëàñíîãî ïðîêóðîðà.

Íà â³äì³íó â³ä ðîçìîâè ç î÷³ëü-
íèêîì ïîë³ö³¿ îáëàñò³ Þð³ºì Ïå-
äîñîì, çíàéîìñòâî ç êåð³âíèêîì 
ì³ñüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ Àíàòî-
ë³ºì Ïðèñÿæíþêîì íàðäåïó 
íå ñïîäîáàëîñÿ.

— Ïðî çðîùåííÿ òàê çâàíîãî 
«Äîðîæíüîãî êîíòðîëþ», ÿêèé, 
íà ìîþ äóìêó, º áàíäèòñüêèì 
óãðóïóâàííÿì, ç äåÿêèìè ÷ëå-
íàìè ïîë³ö³¿ Ïðèñÿæíþêó 
íåâ³äîìî. Éîìó íåâ³äîìî ïðî 
ôàêòè ïîáèòòÿ çâè÷àéíèõ â³-
ííè÷àí, éîìó íåâ³äîì³ ôàêòè 
ïðîâîêàö³é, — ñêàçàâ Àíòî-
íèùàê. — Ïî äåÿêèì ñïðàâàì 
ôàêòè âñòàíîâëþþòüñÿ á³ëüøå 
ðîêó. Ó ìåíå çàïèòàííÿ: ùî öÿ 
ëþäèíà ðîáèòü íà ì³ñö³ î÷³ëü-
íèêà ïîë³ö³¿ Â³ííèö³?

Òàêîæ Àíäð³é Àíòîíèùàê íà-
ìàãàâñÿ ïîòðàïèòè äî êåð³âíèêà 
ïðîêóðàòóðè îáëàñò³ Â’ÿ÷åñëàâà 
Ñîêîëîâîãî. Àëå ïåðåäóìàâ, áî 
ç äåïóòàòîì íå ïóñòèëè éîãî ïî-
ì³÷íèê³â.

Íà êîíôåðåíö³þ ïðèéøëè 
ïðåäñòàâíèêè â³ííèöüêîãî «Äî-
ðîæíüîãî êîíòðîëþ». Õîò³ëè ïî-
÷óòè, ÿê³ º ïðè÷èíè, ùîá ï³ä-
îçðþâàòè ¿õ ó íàïàä³.

Æóðíàë³ñòè ìåä³à-öåíòðó çðî-
áèëè çàÿâó ó Facebook ïðî òå, ùî 
ñòàëîñÿ. Êàæóòü, ùî Âîëîâîäþê 
îòðèìàâ ÷åðåïíî-ìîçêîâó òðàâ-
ìó, çëàìàí³ ðåáðà òà ðóêó.

Æóðíàë³ñòè òà àêòèâ³ñòè «ÄÊÂ» 
íà ÷îë³ ç Âîëîäèìèðîì Çàòàé-
äóõîì òà Äåíèñîì Êëèìîâèì 
ïðèéøëè äî «Âëàñíî.²íôî», ùîá 
çàïèòàòè, ÷îìó ò³ çâèíóâà÷óþòü 
ó ïîáèòò³ ñàìå «ÄÊÂ». Àëå äâåð³ 
¿ì íå â³ä÷èíèëè.

Äåíèñ Êëèìîâ, ó ñâîþ ÷åðãó, ïî-
â³äîìèâ, ùî º ³íôîðìàö³ÿ, ùî Âîëî-
äèìèð Âîëîâîäþê ìàº â³äíîøåííÿ 
äî íåçàêîííèõ ïóíêò³â ïðèéîìó 
âòîðèííî¿ ñèðîâèíè ó Â³ííèö³.

ПРИЇХАВ НАРДЕП. Â³ä 14 ëèïíÿ 
ðåäàêö³þ ìåä³à-öåíòðó «Âëàñ-
íî» îõîðîíÿþòü îçáðîºí³ ëþäè. 
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Маіс Сологуб має дві вищі осві-
ти — лікаря і юриста. Про нього 
говорять, як про людину, непо-
ступливу від істини. Простіше 
кажучи, з ним не можна домо-
витися навіть тоді, коли хтось 
із впливових хоче отримати 
потрібний для себе висновок 
експерта. Колегам теж не йде 
на поступки. Проти п’ятьох з 
них свідчив у суді. Усі ці справи 
закінчилися вироком стосовно 
лікарів. До нього кричали, мов-
ляв, носиш такий само білий ха-
лат, як і ми, свідчиш проти своїх. 
Після ексгумації тіла молодого 
хлопця, який загинув у Тростян-
ці, Сологуб довів фальсифіка-
цію висновків судмедексперта. 
Хлопець загинув від удару стру-
мом бетономішалки. Працював 

на будівництві у «поважної» 
особи. У висновку написали, що 
помер від вживання наркотиків. 
Загалом на рахунку Сологуба 
понад десять ексгумацій.
Ще з часів навчання в універ-
ситеті досліджував вогнепальні 
поранення. Зізнається, що на-
віть мав намір писати наукову 
роботу на цю тему. Зазначає, що 
у випадку із офіцером саме такі 
дослідження є найбільш акту-
альні. Стосовно колег, з якими 
працює над повторною експер-
тизою тіла загиблого офіцера, 
довіряє їм у повній мірі. Уточ-
нює, що чинне законодавство 
передбачає висловлення екс-
пертом окремої думки. У разі 
необхідності, може скористу-
ватися такою нормою.

Дослідив понад десять ексгумованих тіл 

Â²ÉÍÀ

Відключать 
воду 
 «Ó çâ'ÿçêó ç ïëàíîâèìè 
ðåìîíòíèìè ðîáîòàìè 
íà ìåðåæ³ âîäîãîíó ç 
22 ãîäèíè 25 ëèïíÿ 
ïî 23 ãîäèíó 26 ëèïíÿ 
2017 ð. áóäå ïðèïèíåíî 
ïîäà÷ó ïèòíî¿ 
âîäè», — ïîâ³äîìèëè 
â «Â³ííèöÿîáëâîäîêàíàë³». 
Äå íå áóäå âîäè: Öåíòð 
Â³ííèö³ — âóëèö³ 
Â. Ãîðîäåöüêîãî, Ãîãîëÿ, 
Ñîáîðíà, Õìåëüíèöüêå 
øîñå, Ìàã³ñòðàòñüêà, 
Ë. Óêðà¿íêè. 
Ì³êðîðàéîíè — Ïîä³ëëÿ, 
Âèøåíüêà, Êíÿç³â 
Êîðèàòîâè÷³â, Ñëîâ’ÿíêà, 
ìàñèâ Ì. Ëèòâèíåíêî-
Âîëüãåìóò, Ñàáàð³â. 
Ñåëà — Ñòðèæàâêà, 
Çàðâàíö³, Ïèðîãîâî òà 
Àãðîíîì³÷íå.

Мурали 
повертаються 
 Ñò³íè äåÿêèõ áóäèíê³â 
ðîçìàëþþòü âåëè÷åçíèìè 
êàðòèíàìè, ÿê çðîáèëè 
äî Äíÿ ì³ñòà ó 2015 òà 
ó 2016 ðîêàõ. Ç ñåðåäèíè 
ëèïíÿ ïî÷íå ðîáîòó 
ðåçèäåíö³ÿ õóäîæíèê³â 
«VIN-ART-CITY». ² öüîãî 
ðîêó ì³ñüêà âëàäà äàº ¿ì 
âåëè÷åçí³ «ïîëîòíà» — 
ñò³íè 9-ïîâåðõ³âîê. Ïåðøà 
ç íèõ — íà Êîð³àòîâè÷³â, 
155, ç íå¿ ³ ïî÷íóòü. Óñ³ 
ðîáîòè ìàþòü äîìàëþâàòè 
äî Äíÿ ì³ñòà. Ùå àäðåñè 
íà Âèøåíüö³ — Êåëåöüêà, 
138, Êåëåöüêà, 132 à, 
Àìîñîâà, 28 à.

У кондуктори 
за 4000 
 Â³ííèöüê³é òðàíñïîðò-
í³é êîìïàí³¿ áðàêóº 
130 êîíäóêòîð³â òà 90 âî-
ä³¿â. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ 
ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð 
ï³äïðèºìñòâà Ìèõàéëî 
Ëóöåíêî. Äåÿê³ àâòîáóñè 
³ òðîëåéáóñè âæå âè¿çäÿòü 
íà ìàðøðóòè áåç êîíäóê-
òîð³â. Íà äåÿêèõ âîä³é 
ñàì ïðîäàº òàëîíè âæå 
á³ëüøå ì³ñÿöÿ. Çà ñëîâà-
ìè Ëóöåíêà, â êîìïàí³¿ 
äî ê³íöÿ ë³òà ìîí³òîðè-
òèìóòü ñèòóàö³þ, ï³äðà-
õîâóâàòèìóòü, íàñê³ëüêè 
åêîíîì³÷íî âèã³äíî ¿çäèòè 
áåç êîíäóêòîð³â ³ ñê³ëü-
êè âòðà÷àº ï³äïðèºìñòâî 
â ãðîøàõ çà òàêèõ óìîâ. 
Ñåðåäíÿ çàðîá³òíà ïëàòà 
ó êîíäóêòîð³â íèí³ 4 òèñÿ-
÷³ ãðèâåíü.

КОРОТКОКОРОТКО

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ðåàá³ë ³òîâàíå 
÷åñíå ³ì’ÿ ìîá³ë³-
çîâàíîãî îô³öåðà, 

â÷èòåëÿ øêîëè ñåëà Êðàñíîñ³ëêà 
Áåðøàäñüêîãî ðàéîíó Þð³ÿ Áà-
ðàøåíêà. Ç íüîãî çíÿòå ãàíåáíå 
òàâðî ñàìîãóáöÿ. Çðîáëåíî öå çà-
âäÿêè íàïîëåãëèâîñò³ éîãî ðî-
äèíè, ÿêà íå ïîâ³ðèëà ó òå, ùî 
¿õí³é ä³äóñü, áàòüêî, ÷îëîâ³ê çà-
ñòðåëèâñÿ. Ñóìí³âàëèñÿ íåäàðìà.

ЗАСТРЕЛИВСЯ? П’ЯТЬ РАЗІВ? 
Îô³öåð çàãèíóâ 3 ñåðïíÿ 2016-ãî. 
Íàïåðåäîäí³ çàòåëåôîíóâàâ äîíü-
ö³ Â³êòîð³¿. Ïîâ³äîìèâ, ùî âè-
¿æäæàº äîäîìó, õî÷å âñòèãíóòè 
íà þâ³ëåé äðóæèíè. Îáãîâîðè-
ëè ïîäàðóíîê äëÿ ³ìåíèííèö³, 
6 ñåðïíÿ ìàëè â³äçíà÷èòè þâ³ëåé. 
À ï³ñëÿ öüîãî ç â³éñüêîâî¿ ÷àñ-
òèíè çàòåëåôîíóâàëè ³ ñêàçàëè, 
ùî Áàðàøåíêà çíàéøëè ìåðòâèì. 
Íàòÿêíóëè íà ñàìîãóáñòâî. Çãî-
äîì êîì³ñ³ÿ, ñòâîðåíà â ÷àñòèí³, 
îô³ö³éíî ï³äòâåðäèëà âèñëîâëåíå 
ïðèïóùåííÿ. Äî òàêîãî ñàìîãî 
âèñíîâêó ä³éøîâ åêñïåðò Áàõìóò-
ñüêîãî â³ää³ëåííÿ Äîíåöüêîãî îá-
ëàñíîãî áþðî ñóäìåäåêñïåðòèçè.

Ìàéæå ð³ê ð³äí³ äîáèâàëèñÿ 
ñïðàâåäëèâîñò³. Íàéá³ëüøèé 
ñóìí³â âèêëèêàëî òå, ùî ÷îëîâ³ê 
âèïóñòèâ ñîá³ â ãîëîâó àæ ï’ÿòü 

êóëü. Íà ñõåì³, â³äòâîðåí³é ñë³ä-
÷èì, âèäíî, ùî òðè êóë³ ïðîéøëè 
ãîðèçîíòàëüíî — ó ñêðîíþ ³ ëè-
öüîâó ÷àñòèíó, ïðè÷îìó íà â³ä-
ñòàí³ 6–7,5 ñì, à äâ³ — çíèçó 
âãîðó, âèïóùåí³ ç ï³äáîð³ääÿ.

Äîçâ³ë íà åêñãóìàö³þ íàäàëà 
Ãåíïðîêóðàòóðà.

СЛІДЧУ ВІДСТОРОНИЛИ. Í³ 
ó Êðàñíîñ³ëö³, äå â÷èòåëþâàâ 
Áàðàøåíêî, í³ ó Ìàíüê³âö³, äå 
ïðîæèâàâ (ñåëà çíàõîäÿòüñÿ íà-
âïðîòè íà áåðåãàõ Ï³âäåííîãî 
Áóãó — àâò.), íå â³ðÿòü, ùî â÷è-
òåëü ì³ã íàêëàñòè íà ñåáå ðóêè. 
Â³äáóëèñÿ ñõîäè, ç³áðàëîñÿ ïîíàä 
äâ³ òèñÿ÷³ ëþäåé. Â³ä ³ìåí³ ãðîìà-
äè çâåðíóëèñÿ äî ãåíïðîêóðîðà ç 
âèìîãîþ îá’ºêòèâíî ðîçñë³äóâàòè 
ñïðàâó. Òàê³ ñàìî çâåðíåííÿ ïðè-
éíÿëè äåïóòàòè íà ñåñ³ÿõ ñ³ëü-
ñüêèõ ðàä ó öèõ ñåëàõ. Êàæóòü, 
çðîáèëè öå ç ïîâàãè äî â÷èòåëÿ 
³ éîãî ðîäèíè.

Ðàçîì ç äîçâîëîì íà ïðîâå-
äåííÿ åêñãóìàö³¿ Áàðàøåíêè 
îòðèìàëè ëèñòà ç ïðîêóðàòóðè 
Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³. Ó íüîìó ñêà-
çàíî, ùî ñë³ä÷ó â³äñòîðîíèëè â³ä 
ðîçñë³äóâàííÿ. Ñïðàâó äîðó÷èëè 
³íøîìó ïðàâîîõîðîíöþ, òà ïåðå-
êâàë³ô³êóâàëè ³ç ñòàòò³ «ñàìîãóá-
ñòâî» íà «ñòâîðåííÿ òåðîðèñòè÷-
íî¿ îðãàí³çàö³¿ ÷è òåðîðèñòè÷íî¿ 
ãðóïè» (258–3 Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè).

ТРУП ЗАВЖДИ «ГОВОРИТЬ» 
ПРАВДУ. ХТО ВБИВ РОТНОГО 
Справедливість  Експерт припускає 
інсинуацію самогубства командира роти 
59-го батальйону капітана Юрія Барашенка. 
Родина загиблого офіцера добилася 
ексгумації тіла, яка вiдбулася минулого 
тижня. Проводиться повторна експертиза

Юрій Барашенко надзвичайно любив внука, вже тому 
не міг накласти на себе руки, стверджують родичі

НА КЛАДОВИЩІ. Åêñãóìàö³þ 
ðîçïî÷àëè î øîñò³é ðàíêó ìàé-
æå òèæäåíü òîìó. Íà êëàäîâèù³ 
ó ñåë³ Ìàíüê³âêà, äå ïîõîâàíèé 
Þð³é Áàðàøåíêî, áóëè ïðèñóòí³ 
ìàòè çàãèáëîãî, äðóæèíà, äîíüêà 
ç ÷îëîâ³êîì, äðóç³. Äðóæèíà çíå-
ïðèòîìí³ëà â³ä õâèëþâàííÿ. ¯é 
äîâåëîñÿ íàäàâàòè ìåäè÷íó äîïî-
ìîãó. Åêñïåðòè ç Â³ííèö³ ³ Áåðøà-
ä³ ïðàöþâàëè ó çàõèñíèõ ìàñêàõ. 
Êîëè òðóíó ï³äíÿëè íà ïîâåðõíþ 
³ â³äêðèëè, äî íå¿ ï³ä³éøëà äîíüêà 
Â³êòîð³ÿ. Âîíà ï³äòâåðäèëà ñë³ä-
÷èì, ùî â í³é ä³éñíî çíàõîäèòüñÿ 
ò³ëî ¿¿ áàòüêà Þð³ÿ Áàðàøåíêà, 
íàäàëà ³íôîðìàö³þ ñë³ä÷èì ïðî 
òå, ùî êëàëè ï³ä ÷àñ ïîõîâàííÿ. 
Ï³ñëÿ äîêóìåíòàëüíî¿ ô³êñàö³¿ 
ïðîöåäóðè, òðóíó â³äâåçëè äî Áåð-
øàäñüêîãî â³ää³ëó Â³ííèöüêîãî 
áþðî ñóäìåäåêñïåðòèçè.

МОГЛА БУТИ ІНСИНУАЦІЯ. ×î-
òèðè åêñïåðòè-êðèì³íàë³ñòè ïðî-
âîäÿòü ïîâòîðíó åêñïåðòèçó. Òðîº 
ç Â³ííèö³, îäèí ç Áåðøàä³. Ìà³ñ 
Ñîëîãóá, êåð³âíèê Áåðøàäñüêîãî 
â³ää³ëåííÿ îáëàñíîãî áþðî ñóä-
ìåäåêñïåðòèçè, íàéäîñâ³ä÷åí³-
øèé ñåðåä íèõ. Çà éîãî ñëîâàìè, 
ó ïåðøèé äåíü ïðàöþâàëè áåçïå-
ðåðâíî ïîíàä 5 ãîäèí ó Áåðøàä³. 
Ïîò³ì ÷àñòèíó îñòàíê³â ïåðåâåç-
ëè äî Â³ííèö³. Òàì ïðîäîâæàòü 
äîñë³äæåííÿ.

— Ïîäðîáèö³ îòðèìàíèõ ðå-
çóëüòàò³â íå ìîæó ïîâ³äîìèòè, 
áî ùå íå çàê³í÷åíà ðîáîòà, — ðîç-
ïîâ³â Ìà³ñ Ñîëîãóá æóðíàë³ñòó 

RIA. — Àëå ïåâí³ ïðèïóùåííÿ 
óæå º. Ñåðåä íàøèõ ôàõ³âö³â 
ïîáóòóº âèñë³â: «Òðóï çàâæäè 
ãîâîðèòü ïðàâäó». Òðåáà ò³ëüêè 
âì³òè «ç÷èòàòè» ³íôîðìàö³þ. Äå-
ÿêó ³íôîðìàö³þ ç÷èòàëè: íå ìî-
ãëà ëþäèíà âëàñíîðó÷ ç àâòîìàòà 
âèïóñòèòè ï’ÿòü êóëü ñîá³ â ãîëî-
âó, òèì á³ëüøå ó ð³çí³ ïëîùèíè 
ãîëîâè. Òîìó íå â³äêèäàþ âàð³àíò 
³íñèíóàö³¿ ñàìîãóáñòâà. Ìîãëî 
ñòàòèñÿ òàê, ùî ñïî÷àòêó îô³öåðà 
ïîçáàâèëè æèòòÿ ³íøèì ñïîñî-
áîì, à ïîò³ì… Ùîá âñòàíîâèòè 
ä³éñíó ïðè÷èíó çàãèáåë³, òðåáà 
âèêîíàòè ùå áàãàòî ðîáîòè.

ßê ñòâåðäæóº ñï³âðîçìîâíèê, 
ïåðåêâàë³ô³êàö³ÿ ñòàòò³ ó êðè-
ì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çí³-
ìàº îáâèíóâà÷åííÿ ³ç çàãèáëîãî 
ó ñàìîãóáñòâ³. ×è çìîæóòü ñë³ä-
÷³ âñòàíîâèòè âèííèõ, ñï³âðîç-
ìîâíèê íå âïåâíåíèé. Êàæå, öå 
òðåáà áóëî ðîáèòè ïî «ãàðÿ÷èõ» 
ñë³äàõ. Àëå â³í òî÷íî çíàº, ùî 
äèâåðñ³éí³ ãðóïè òàê íå ä³þòü. 
Ïîñòð³ëè ç àâòîìàòà îäðàçó âè-
êàçàëè á ¿õíº ì³ñöå çíàõîäæåííÿ.

— Ùî äàë³ ðîáèòè ð³äíèì 
Þð³ÿ Áàðàøåíêà? — çàïèòóþ 
ñï³âðîçìîâíèêà.

— Íàäàòè ïîñòàíîâó ïðî ïåðå-
êâàë³ô³êàö³þ ñòàòò³ êðèì³íàëüíî-
ãî ïðîâàäæåííÿ äî êîì³ñ³¿, ÿêà 
âèçíà÷àº ñòàòóñ çàãèáëîãî îô³öå-
ðà, — óòî÷íèâ Ñîëîãóá. — Êîì³ñ³ÿ 
çîáîâ’ÿçàíà îôîðìèòè äîêóìåí-
òè, ùîá ñ³ì’ÿ îô³öåðà îòðèìàëà 
óñ³ âèïëàòè, ÿê³ íàëåæàòü ¿é, ÿê 
ñ³ì’¿ çàãèáëîãî â ÀÒÎ.
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Êîëè 16 ëèïíÿ æóðíàë³ñò 
RIA ïðèáóâ íà ì³ñöå çëî÷èíó, 
òàì ïðàöþâàëè ñï³âðîá³òíèêè 
êàðíîãî ðîçøóêó, ïîë³öåéñüê³, 
ñïåöíàç. Ñòîÿëà êàðåòà øâèäêî¿ 
äîïîìîãè. À á³ëÿ ìàøèíè, ïðè-
êóò³ êàéäàíêàìè, ñèä³ëè çàòðè-
ìàí³ ãðàá³æíèêè. Î÷åâèäö³, ùî 
ç³áðàëèñÿ äîâêîëà, ãîâîðèëè, ùî 
çàòðèìàí³ ñòð³ëÿëè â îõîðîíöÿ 
ìàãàçèíó.

Íà ñàéò³ Íàöïîë³ö³¿ ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³ º ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî òå, ùî çëî÷èíö³ ïîðàíèëè 
îõîðîííèêà òà âèíåñëè çîëîò³ 
âèðîáè. Ï³ä ÷àñ ñïðîáè âòå-
÷³ íà àâòîìîá³ë³ ¿õ çàòðèìàëè. 
×ëåíè çëî÷èííî¿ ãðóïè ï³äîçðþ-
þòüñÿ ó â÷èíåíí³ ðîçá³éíèõ íà-
ïàä³â íà òåðèòîð³¿ Õåðñîíñüêî¿, 
×åðêàñüêî¿ òà Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ 
îáëàñòåé.

ЯК УСЕ ВІДБУВАЛОСЯ. Çëî÷èíö³ 
â ìåäè÷íèõ ìàñêàõ çàá³ãëè äî ïðè-
ì³ùåííÿ ìàãàçèíó òà, ïîãðîæóþ÷è 
çáðîºþ îõîðîííèêó, âèìàãàëè, àáè 
â³í ë³ã íà ï³äëîãó. Îäíàê ÷îëîâ³ê, 
ÿêèé ó ìèíóëîìó ïðàöþâàâ ó ì³ë³-
ö³¿, â÷èíèâ ¿ì àêòèâíèé îï³ð, ï³ñëÿ 
÷îãî íàïàäíèêè ïî÷àëè ñòð³ëÿòè 
ïî íüîìó. Îõîðîííèê îòðèìàâ 
ïîðàíåííÿ â æèâ³ò òà ñòåãíî. Òà-
êîæ ÷îëîâ³êó çàâäàëè óøêîäæåíü 
ïî ãîëîâ³ ìîëîòêîì.

Ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ïîòåðï³ëèì 
îõîðîíöåì æóðíàë³ñòîâ³ íå âäà-
ëîñÿ. Àëå ó â³äåîçàïèñó â³í ðîç-
ïîâ³â ïîë³ö³¿ ïîäðîáèö³:

— Çàá³ãàº ÷îëîâ³ê ³ ïî÷èíàº 
îäðàçó êðè÷àòè: «îãðàáëåíèå, ëÿ-
ãàé íà ï³äëîãó!» À çà íèì ùå äâà 
çàñêî÷èëè. Òîé âèñòðåëèâ ìåí³ 
â æèâ³ò. Îäèí ç íèõ ï³äá³ãàº ³ 
äâà ðàçè ìåí³ ìîëîòêîì ïî ãîëîâ³ 
á’º, äîáðå, ùî ÿ çì³ðêóâàâ ï³ä-
ñòàâèòè ðóêó.

ЯК ЗЛОЧИНЦІ ОБІКРАЛИ ЮВЕЛІРКУ 
І СТРІЛЯЛИ В ОХОРОНЦЯ 
Узяли на «гарячому»  На вулиці 
Магістратській, 84 приблизно о 13.00 
троє чоловіків скоїли розбійний напад 
на салон-магазин ювелірних виробів 
«Янтар». Вони стріляли в охоронця і 
винесли золоті прикраси. Коли злочинці 
намагалися втекти на автомобілі, їх 
майже на місці затримала поліція

Çëî÷èíö³ ðîçáèëè â³òðèíè òà 
çàáðàëè çîëîò³ âèðîáè. Ïðîäà-
âåöü ìàãàçèíó âñòèãëà íàòèñ-
íóòè òðèâîæíó êíîïêó. Òîæ 
êîëè íàïàäíèêè íàìàãàëèñÿ 
âòåêòè íà àâòîìîá³ë³, òî áóëè 
çàòðèìàí³ ñïåöï³äðîçä³ëîì ïî-
ë³ö³¿ íåïîäàë³ê ì³ñöÿ â÷èíåííÿ 
çëî÷èíó.

— ß ïî÷óëà á³é ñêëà òà âè-
éøëà ³ ïîò³ì íàòèñíóëà òðèâîæ-
íó êíîïêó. Âîíè áèëè ìîëîòêîì 
ïî â³òðèíàõ ³ çãð³áàëè ïëàíøåòêè. 
Âîíè ìåíå íàâ³òü íå áà÷èëè, — 
ðîçïîâ³ëà ïðîäàâåöü ìàãàçèíó 
ó â³äåî ïîë³ö³¿.

Ó ìàøèí³ çíàõîäèëèñÿ âèêðà-
äåí³ çîëîò³ ðå÷³. Ó çëî÷èíö³â âè-
ëó÷èëè òðè ï³ñòîëåòè, í³æ, ðàö³þ 
òà ³íø³ äîêàçè.

«Çóõâàë³ñòü çàøêàëþº. Îäèí ³ç 
çàòðèìàíèõ íàâ³òü æàðòóâàâ, ùîá 
éîìó çàëèøèëè íà ïàì'ÿòü ïðî 
Â³ííèöþ õî÷ îäíó ³ç âèêðàäåíèõ 
îáðó÷îê. Ìàãí³òèê íà õîëîäèëü-
íèê â³í òåæ çìîæå ïðèäáàòè ðî-
ê³â ÷åðåç … íàäöÿòü. Çà çáðîéíèé 
ðîçá³éíèé íàïàä ó ñêëàä³ çëî-
÷èííî¿ ãðóïè òðüîì íàïàäíèêàì, 
ÿê³ ïîðàíèëè îõîðîíöÿ, «ñâ³òèòü» 
äî 15 ðîê³â â'ÿçíèö³», — íàïèñàëà 
ó Ôåéñáóö³ ïðåñ-îô³öåð ïîë³ö³¿ 
Àííà Îë³éíèê.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ÃÓÍÏ 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ Þð³ÿ Ïåäî-
ñà, íàðàç³ òðîº âèõ³äö³â ç ³íøèõ 
îáëàñòåé â³êîì 27, 31 òà 35 ðîê³â 
çàòðèìàí³ çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ 
ðîçá³éíîãî íàïàäó. Îäèí ç íèõ 

â³äáóâàâ ïîêàðàííÿ çà â÷èíåííÿ 
óìèñíîãî âáèâñòâà, éîãî ïîä³ëü-
íèêè — çà ðîçá³é òà êðàä³æêó.

Ä³¿ çàòðèìàíèõ êâàë³ô³êóþòüñÿ 
çà îçíàêàìè ÷. 4 ñò. 187 (ðîçá³é). 
Òàêèé çëî÷èí êàðàºòüñÿ ïîçáàâ-
ëåííÿì âîë³ íà òåðì³í â³ä âîñüìè 
äî ï'ÿòíàäöÿòè ðîê³â ³ç êîíô³ñ-
êàö³ºþ ìàéíà.

Çàòðèìàíèõ ïåðåâ³ðÿþòü íà 
â÷èíåííÿ àíàëîã³÷íèõ çëî÷èí³â 

íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ îáëàñòåé.
Êîëè æóðíàë³ñòè ïðèéøëè 

â ìàãàçèí «ßíòàð» ó â³âòîðîê, 
10 ëèïíÿ, â ñàëîí³ ÿêðàç çíàõî-
äèëèñÿ éîãî âëàñíèêè: æ³íêà òà 
÷îëîâ³ê, ÿê³ â³äìîâèëèñÿ êîìåí-
òóâàòè ñèòóàö³þ.

— Æîäíèõ êîìåíòàð³â, — â³ä-
ïîâ³ëà æ³íêà. — Óñå ïðîêîìåí-
òóâàëè íà âñþ Óêðà¿íó. Íàñ ïî-
ãðàáóâàëè ³ âñå.

Обікрали ювелірку, що знаходиться навпроти парку. Троє 
злочинців намагалися втекти на автівці, але їх затримали на місці
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ДМИТРО 
НАУМЕНКО, 
СТАРШИЙ 
АНАЛІТИК ГО 
«УКРАЇНСЬКИЙ 
ЦЕНТР 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ПОЛІТИКИ» 

— Уряд мусить визначитися, які 
обсяги фінансової підтримки з 
Держбюджету будуть виділяти-
ся на стимулювання інвестицій 

у житловий сектор, і яких цілей 
влада хоче досягти. Визначити-
ся, скільки коштів і в які програми 
вона буде вкладати у довгостро-
ковій перспективі. Програму ж 
«теплих кредитів» слід змінити 
для кращого розповсюдження 
та оцінки отриманих результа-
тів. Перші кроки були зроблені 
у лютому. Так до банків-партнерів 
агентства приєднався ПриватБанк, 
до програми внесли зміни, які бу-

дуть вимагати від приватних по-
зичальників подання документів 
про здійснення енергоефективних 
заходів, а від ОСББ — наявності 
лічильників тепла. Далі необхід-
но створити повноцінний моніто-
ринг досягнутої економії з боку 
позичальників та систему збору 
інформації про рівень спожи-
вання енергії до початку та після 
завершення реалізації енергое-
фективних заходів.

Як треба змінити Програму енергоефективності 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334 

Íàø³  ÷èòà -
÷³  çâåðíóëèñÿ 

â ðåäàêö³þ RIA òà ïîïðîñèëè 
ðîç’ÿñíèòè, ÷îìó ïåðåñòàëè âè-
äàâàòè «òåïë³» êðåäèòè. Çà ö³ºþ 
ïðîãðàìîþ, ëþäè îòðèìóþòü êðå-
äèòè íà åíåðãîåôåêòèâí³ çàõîäè 
(óòåïëåííÿ, çàì³íà êîòë³â òîùî), 
äå äåðæàâà ÷àñòêîâî êîìïåíñóº 
âàðò³ñòü ðîá³ò òà ìàòåð³àë³â — â³ä 
20 äî 40%.

Íåùîäàâíî â Êàáì³í³ ïîãîäèëè 
âèä³ëèòè ùå 300 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü íà ô³íàíñóâàííÿ «òåïëèõ» 
êðåäèò³â. ßê ðîçêàçàâ ãîëîâà Äåð-
æåíåðãîåôåêòèâíîñò³ Ñåðã³é Ñàâ-
÷óê, ïðîãðàìè áóäóòü â³äíîâëåí³ 
íåçàáàðîì (goo.gl/wZ36uT) 

ПОЗИКИ ЩЕ НЕ ДАЮТЬ. Ó â³-
ííèöüêèõ â³ää³ëåííÿõ áàí-
ê³â-ïàðòíåð³â óðÿäîâî¿ ïðîãðà-
ìè êàæóòü, ùî íà êîìïåíñàö³þ 
êðåäèò³â â³ä äåðæàâè ùå íåìàº 
ãðîøåé.

— Ïðèçóïèíèëè âèäà÷ó «òå-
ïëèõ» êðåäèò³â, áî çàê³í÷èëèñÿ 
ãðîø³. Ò³ëüêè º íà êîìïåíñàö³þ 

âæå âèäàíèõ êðåäèò³â. Äèâ³òüñÿ 
çà íîâèíàìè íà íàøîìó ñàé-
ò³ (goo.gl/t3m3Ds), — ïîÿñíèëà 
êîíñóëüòàíò «Îùàäáàíêó».

— Êðåäèòè çà ïðîãðàìîþ 
«Òåïëà îñåëÿ» ùå íå âèäàºìî. 
Éìîâ³ðíî, ùî â³äíîâëÿòü ïðî-
ãðàìó çà 1–2 ì³ñÿö³, ÿê öå áóëî 
âæå, — ðîçêàçàëà êîíñóëüòàíò 
«Óêðãàçáàíêó».

Ó ëþòîìó öüîãî ðîêó äî óðÿäî-
âî¿ ïðîãðàìè ïðèºäíàâñÿ é Ïðè-
âàòÁàíê. Ó ÷åðâí³ òóò ùå ìîæíà 
áóëî îòðèìàòè «òåïëèé» êðåäèò. 
Àëå ÿê ïîÿñíèëà êåð³âíèöÿ ðåã³-
îíàëüíîãî ïðåñ-îô³ñó Àë³íà Ñëî-
áîäÿíþê, êîøòè íà êîìïåíñàö³þ 
çàê³í÷èëèñÿ ³ ó «Ïðèâàòó».

— Öÿ ïðîãðàìà âèÿâèëàñÿ îä-
í³ºþ ç íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèõ ñå-
ðåä êë³ºíò³â ÏðèâàòÁàíêó. Çà äå-
ê³ëüêà ì³ñÿö³â áóëî âè÷åðïàíî 
ãðîøîâèé ë³ì³ò íà êîìïåíñàö³¿ 
â³ä äåðæàâè — 99,4 ì³ëüéîíà ãðè-
âåíü. Êë³ºíòè çìîæóòü ³ íàäàë³ 
êîðèñòóâàòèñÿ «òåïëèì» êðåäè-
òîì ó ÏðèâàòÁàíêó, àëå êîì-
ïåíñàö³þ ³ç çàãàëüíîäåðæàâíî-
ãî áþäæåòó áóäå íàðàõîâàíî âæå 
ò³ëüêè ï³ñëÿ âèä³ëåííÿ íîâîãî 
òðàíøó, — ñêàçàëà Ñëîáîäÿíþê 
(goo.gl/fB2XEJ).

КРЕДИТИ ВІД ЄС. Êð³ì äåðæàâíî¿ 
«çíèæêè» íà åíåðãîåôåêòèâí³ñòü  
º ùå ïðîãðàìà â³ä ªâðîïåéñüêî-
ãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâè-
òêó — IQ Energy. Àëå º äåê³ëüêà 
â³äì³ííîñòåé:

Ìàêñèìàëüíèé ðîçì³ð êðå-
äèòó — 15 òèñÿ÷ ºâðî (ìàéæå 
450 òèñÿ÷ ãðèâåíü). À ðîçì³ð êîì-
ïåíñàö³¿ äî 3 òèñÿ÷ ºâðî (ìàéæå 
90 òèñÿ÷ ãðèâåíü) àáî 35% â³ä 
êðåäèòó.

Êîæåí ç òðüîõ áàíê³â-ïàðòíåð³â 
ñàìîñò³éíî âèçíà÷àº, ÿêèé ìàê-
ñèìàëüíèé ðîçì³ð «òåïëîãî» êðå-
äèòó ìîæóòü îòðèìàòè ïîçè÷àëü-
íèêè: OTP Áàíê íå äàº «íà ðóêè» 
á³ëüøå 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü (goo.
gl/cLzvuo); Óêðñ³ááàíê (goo.
gl/wnUKQK) ïðîïîíóº êðåäèòè 
äî 150 òèñÿ÷ ãðèâåíü; Ðàéôôàé-
çåí áàíê Àâàëü (goo.gl/JjBY91) 
äàº êðåäèòè çà ïðîãðàìîþ IQ-
energy âçàãàë³ äî 100 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü (äî 300 òèñÿ÷ ïðåì³óì-êë³-
ºíòàì).

Êð³ì òîãî, â êîæíîãî ç áàíê³â 
ñâî¿ óìîâè êðåäèòóâàííÿ, ùî â³ä-
ð³çíÿþòüñÿ ïðîöåíòíèìè ñòàâêà-
ìè, ïëàòåæàìè òîùî.

Ïðî ïðîãðàìó ìîæíà ïðî÷è-
òàòè òóò (goo.gl/gfzEgh).

«ТЕПЛІ» КРЕДИТИ 
ПОВЕРНУТЬСЯ
Знов не вистачило  
Уряд дає ще 
300 мільйонів гривень 
на програму підтримки 
енергоефективності. 
Але у банках цих 
грошей ще немає. 
Там кажуть, що 
почнуть давати 
позики на утеплення 
через 1–2 місяці. Як 
треба змінити «теплі» 
кредити, щоб грошей 
на компенсацію 
вистачило всім

ОЩАДБАНК УКРГАЗБАНК ПРИВАТБАНК

Сума кредиту

1 000-50 000
грн

1 000-50 000
грн

до 50 000
грн

Початковий внесок

від 10%
вартості товару

від 10%
вартості товару

індивідуальний

Cтрок

до 3 років до 3 років до 2 років

Процентна ставка

17,99%
річних

17,50%
річних

2,9%
щомісячна

Разова комісія

4,3%
від суми кредиту

4,3%
від суми кредиту

–

Джерело для інфографіки: Ощадбанк (goo.gl/1EbwYA), 
Укргазбанк (goo.gl/Pyk6i2), Приватбанк (goo.gl/boc8y4)

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

ËÀÉÔ

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879

Â³ä Â³ííèö³ 
äî Ìàð³óïîëÿ 
900 ê³ëîìåòð³â. 

À ëþäåé òàì — ïîíàä 500 òèñÿ÷. 
Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, ó íàøîìó ì³ñ-
ò³ æèâå òðîõè ìåíøå 400 òèñÿ÷. 
Çàðàç Ìàð³óïîëü á³ëüøå àñîö³-
þºòüñÿ ç â³éíîþ. Âò³ì, ñòàðøå 
ïîêîë³ííÿ ïðèãàäàº, ùî òàì 
çíàõîäÿòüñÿ ã³ãàíòè ìåòàëóð-
ã³¿ — «Êîìá³íàò ³ìåí³ ²ëë³÷à» òà 
«Àçîâñòàëü».

Òå, ùî ó Ìàð³óïîë³ º ìîðå, 
ñïàäàº íà äóìêó íå îäðàçó. ² 
äàðìà — ì³ñòî íå çâèêëî äî âå-
ëèêîãî ïîòîêó òóðèñò³â, à â³äòàê 
³ ö³íè íà â³äïî÷èíîê òàì çíà÷íî 
íèæ÷³. Íàïðèêëàä, çà 100 ãðèâåíü 
íà äîáó âàì çàïðîïîíóþòü ê³ì-
íàòó ç êîíäèö³îíåðîì òà ðåìîí-
òîì çà ê³ëüêà õâèëèí õîäüáè â³ä 
ìîðÿ. Íàéêðàùèé íîìåð íà äâîõ 
ó ãîòåë³ — 700 ãðèâåíü íà äîáó.

Ìàð³óïîëü — ïðèâ³òíèé òà ÷èñ-
òèé, à ëþäè — â³äêðèò³ ³ ïðèâ³òí³. 
Ç ðàä³ñòþ ðîçïîâ³äàþòü, ÿê ¿ì æè-
âåòüñÿ, ùî ó íèõ â³äáóâàºòüñÿ õî-
ðîøîãî àáî ÿê³ ìàþòü ïðîáëåìè.

Òå, ùî ì³ñòî º ïðèôðîíòîâèì, 
øâèäêî çàáóâàºòüñÿ ï³ä ñîíöåì 
íà ïëÿæ³. À òàêîæ, êîëè ä³çíà-
ºøñÿ, ÿêó ñèñòåìó âïðîâàäèëè 
ì³ñöåâ³ ïîë³öåéñüê³ çàäëÿ îõî-
ðîíè ïîðÿäêó.

«Òóò âàðòî æèòè» — öå îñíî-
âíà áðåíäèíãîâà ñòðàòåã³ÿ ì³ñ-

òà. Îñòàííº ñëîâî çàì³íþþòü 
íà ³íø³: «íàâ÷àòèñÿ», «áóäóâàòè 
á³çíåñ» òîùî. Òî òóò, òî òàì çó-
ñòð³÷àºø íà ì³ñüêèõ á³ãáîðäàõ 
ð³çí³ âàð³àö³¿ áðåíäó. Íàãàäàºìî, 
ùî ó Â³ííèö³ âëàñíîãî áðåíäó 
íåìà. Íàä éîãî ðîçðîáêîþ ïðà-
öþþòü âæå ìàéæå ð³ê.

РОЗУМНА БЕЗПЕКА. Ìàð³óïîëü 
ñòàâ ÷åòâåðòèì ì³ñòîì ó ñâ³ò³, 
äå âïðîâàäæåíà ðîçóìíà ñèñòå-
ìà ðåã³îíàëüíî¿ ñèñòåìè áåçïå-
êè. Óí³êàëüí³ñòü ¿¿ ó òîìó, ùî 
âîíà ïîáóäîâàíà íà òåõíîëîã³ÿõ 
«ñìàðò-ñ³ò³» òà äîïîìàãàº îïåðà-
òèâíî ðåàãóâàòè íà çëî÷èíè òà 
ïîðóøåííÿ. Îñîáëèâî öå êîðèñ-
íî òàì, äå âåäóòüñÿ áîéîâ³ ä³¿. 
Ñèñòåìà ñèíõðîí³çóº ðîáîòó ð³ç-
íèõ ñëóæá — ïîë³ö³¿, ðÿòóâàëüíè-
ê³â, ìåäèê³â, êîìóíàëüíèõ ñëóæá.

Ó ñàìîìó Ìàð³óïîë³ òà íà áëîê-
ïîñòàõ íàâêîëî íüîãî, ó ì³ñò³ 
Ïîêðîâñüê (êîëèøí³é Êðàñíî-
àðì³éñüê) âñòàíîâèëè ìàéæå ÷î-
òèðè äåñÿòêè äîðîãèõ òà ðîçóìíèõ 
êàìåð â³äåî-ñïîñòåðåæåííÿ.

— Âîíè çäàòí³ ðîçï³çíàâàòè 
íîìåð, ìîäåëü, ìàðêó áóäü-ÿêîãî 
àâòîìîá³ëÿ, âñòàíîâëþâàòè, ÷è 
ïåðåáóâàº â³í ó ðîçøóêó, — ðîç-
ïîâ³ëà íà÷àëüíèöÿ â³ää³ëó àíà-
ë³òè÷íîãî öåíòðó ÃÓÍÏ Äîíå÷-
÷èíè Îëüãà Ôàãàóë³íà. — Îêð³ì 
òîãî, ö³ òåõíîëîã³¿ ìîæóòü ðîç-
ï³çíàâàòè îáëè÷÷ÿ âîä³ÿ òà ïà-
ñàæèð³â àâò³âêè ³ ïåðåâ³ðÿòè, ÷è 
íå çíàõîäÿòüñÿ âîíè ó ðîçøóêó. 

ЧИМ СХОЖІ МИРНА ВІННИЦЯ 
ТА ПРИФРОНТОВИЙ МАРІУПОЛЬ
Порівняємо  Журналісти з Вінниці 
минулого тижня поїхали у чотириденний 
прес-тур до прифронтового Маріуполя. 
Очікували побачити сіре місто, на яке 
постійно падає тінь війни. А зустріли людей, 
які посміхаються, та привітний морський 
берег. Місто зараз швидко реформується

Êàìåðè âèÿâëÿþòü ñêóï÷åííÿ 
ëþäåé, îö³íþþòü ù³ëüí³ñòü òðàí-
ñïîðòíîãî ïîòîêó, íåòèïîâèé ðóõ 
òðàíñïîðòó ÷è ëþäèíè.

Óñå öå íà â³äñòàí³ 7–8 ìåòð³â. 
Ó ö³ëîìó êîìïëåêñ âèêîíóº 
áëèçüêî 700 ôóíêö³é.

— Êàìåðè ñòîÿòü íà âñ³õ 
áëîêïîñòàõ íàâêîëî Ìàð³óïî-
ëÿ, — ãîâîðèòü Îëüãà. — À êîëè 
ïîë³öåéñüêèé íà ì³ñö³ ïåðåâ³ðÿº 
äîêóìåíòè, éîãî ä³¿ ô³êñóþòüñÿ 
ñèñòåìîþ, ÿêà ùå ³ ïðîâîäèòü 
ìàøèíó ïî áàçàõ äàíèõ.

МИТТЄВИЙ ВИКЛИК. Êåð³âíèöÿ 
â³ää³ëó àíàë³òè÷íîãî öåíòðó çà-
ïåâíÿº, ùî îñîáëèâó óâàãó âîíè 
ïðèä³ëÿþòü äçâ³íêàì â³ä ä³òåé. 
Ç íèìè íàìàãàþòüñÿ ïðàöþâàòè 
çà ïðèíöèïîì «911» — íå ïðè-
ïèíÿþòü ðîçìîâó, ïîêè íå ïåðå-
êîíàþòüñÿ, ùî äèòèíà ó áåçïåö³.

Òàêîæ, äëÿ òîãî, ùîá ïðèâ÷è-
òè ìîëîäå ïîêîë³ííÿ íå áîÿòèñÿ 
ïîë³ö³¿, ó ÃÓÍÏ ðîçðîáèëè ìî-
á³ëüíèé äîäàòîê, çà äîïîìîãîþ 
ÿêîãî ìîæíà âèêëèêàòè åê³ïàæ, 
íàòèñíóâøè îäíó êíîïêó.

Ó â³ää³ëåíí³ îòðèìàþòü ñèãíàë, 
âèçíà÷àòü ì³ñöåçíàõîäæåííÿ òà 

øâèäêî ïðè¿äóòü íà âèêëèê. 
Êîæíîãî äíÿ ç äîäàòêó ïðàâî-
îõîðîíö³ îòðèìóþòü 2–3 âèêëè-
êè. Öå ïîêè ùî, áî ïðåçåíòàö³þ 
äîäàòêó ïðîâåëè íå ó âñ³õ øêîëàõ.

ЖИТТЯ ПІСЛЯ «ГРАДІВ». Îäíà 
õâèëèíà îáñòð³ëó ç «ãðàä³â» — 
öå òðè äåñÿòêè çàãèáëèõ ³ ïîíàä 
170 ïîðàíåíèõ. À ùå ïîøêîäæåíà 
øêîëà, äâà äèòñàäêè, ðèíîê, ïà-
ëàþ÷³ ìàøèíè. Â³ä ñíàðÿä³â ïî-
ñòðàæäàëè 374 áóäèíêè. Óñå öå 
áóëî â 2015 ðîö³.

Çàðàç íàñë³äêè òðàãåä³¿ ìàéæå 
ïîâí³ñòþ ë³êâ³äîâàí³. Ìàð³óïîëü-
ö³ ç òåïëîòîþ çãàäóþòü óêðà¿íñüê³ 
ì³ñòà, ÿê³ â³äïðàâëÿëè ñþäè ãóìà-
í³òàðíó äîïîìîãó ï³ñëÿ òåðàêòó. 
Ïàì’ÿòàþòü ³ Â³ííèöþ, ÿêà áóëà 
ó ÷èñë³ ïåðøèõ.

Ì³êðîðàéîí çíîâó îæèâ. Òà íà-
â÷åí³ ã³ðêèì äîñâ³äîì, ìàð³óïîëü-
ö³ òåïåð ãîòîâ³ äî âñüîãî — ó êîæ-
íîìó äâîð³ º ñõîâèùå íà âèïàäîê 
îáñòð³ë³â. Ï³ä íèõ ïåðåîáëàäíàëè 
ï³äâàëè áóäèíê³â. Òåïåð òàì çà-
âæäè º âîäà òà ¿æà íà ê³ëüêà äí³â. 
Ïðèì³ùåííÿ çàìêíåí³ ó ìèðíèé 
÷àñ. ̄ õ îäðàçó â³äêðèþòü ó âèïàäêó 
íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿. Ïðî ÿêó 

äóæå øâèäêî ïîâ³äîìèòü ñó÷àñíà 
ñèñòåìà ñïîâ³ùåííÿ.

ВЕЖА ТАМ ТЕЖ Є. Ó Ìàð³óïîë³ 
çàòâåðäèëè Ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó 
ìóí³öèïàëüíîãî òðàíñïîðòó. ßê 
³ ó Â³ííèö³ ê³ëüêà ðîê³â òîìó. 
Îñíîâíà ìåòà ðåôîðìè — íàäàòè 
ïð³îðèòåò ì³ñüêîìó òðàíñïîðòó, 
ïðèáðàâøè âåëèêó ê³ëüê³ñòü ïðè-
âàòíèõ ïåðåâ³çíèê³â. Çàðàç ì³ñüêà 
ðàäà íàìàãàºòüñÿ îíîâèòè ñêëàä 
òðîëåéáóñ³â òà àâòîáóñ³â çà ðà-
õóíîê áþäæåòó òà ì³æíàðîäíèõ 
³íâåñòèö³é. 

— Íàø ðóõîìèé ñêëàä áóâ çíî-
øåíèé íà 80%, — ñêàçàâ íà÷àëüíèê 
ìàð³óïîëüñüêîãî ÒÒÓ Â³òàë³é Äî-
íºâ. — Çà 2016–2017 ðîêè ìè ñèòó-
àö³þ ïîêðàùèëè, àëå äî ³äåàëüíîãî 
ñòàíó ùå ïîòð³áíî áóäå ïîïðàöþ-
âàòè. Äî 2021 ðîêó ìè ïëàíóºìî 
ïîâí³ñòþ îíîâèòè àâòîïàðê.

Çàðàç íà ë³í³¿ âèõîäèòü 36 òðî-
ëåéáóñ³â, à ìàº áóòè á³ëüøå ñî-
òí³. Íà òðàìâàéí³ ë³í³¿ âèõîäèòü 
50–55 âàãîí³â, ó ïëàíàõ ðîçâè-
òêó — á³ëüøå 60-òè. Â³ííèöþ, 
ÿêà ìåíøà çà Ìàð³óïîëü íà äî-
áðèõ 100 òèñÿ÷ ìåøêàíö³â, îáñëó-
ãîâóº 131 òðîëåéáóñ òà 74 òðàìâà¿.

Ìàð³óïîëü çàêóïèâ íîâ³ òðî-
ëåéáóñè ìàðêè «Äí³ïðî». Ùå ÷àñ-
òèíó çàì³íèëè í³ìåöüê³ «MAN». 
Âîíè áóëè ó âèêîðèñòàíí³, àëå 
ïðîéøëè êàï³òàëüíèé ðåìîíò.

Óò³ì, ³ ðåìîíò äîð³ã, öå ùå 
íå âñå, ùî îá’ºäíóº Â³ííèöþ ³ 
Ìàð³óïîëü. Ó öüîìó ì³ñò³ òàêîæ º 
âîäîíàï³ðíà âåæà, ÿêà íàâ³òü çîâí³ 
íàãàäóº â³ííèöüêó. Âîíà òåæ áóëà 
çáóäîâàíà íà ïî÷àòêó 20 ñòîð³÷÷ÿ. 
² òóò, òàê ñàìî ÿê ³ ó íàñ, ï³ñëÿ 
ðåìîíòó ïëàíóþòü â³äêðèòè òó-
ðèñòè÷íèé öåíòð äëÿ ãîñòåé ì³ñòà.

Морський берег цілодобово охороняють рятувальники. 
У них дуже швидкі катери з моторами від Honda

Фестиваль «MRPL City» зібрав за три дні понад 30 тисяч 
відвідувачів. Виступали O. Torvald, «Бумбокс», «Hardkiss» та інші

У місті працює надсучасна система безпеки. А біля 
Головного управління поліції стоїть навіть військова техніка
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простір для особистої думки

ИРИНА БЕРЁЗА, ПИСАТЕЛЬНИЦА
Европейскому автолюбителю никогда 
не понять фразу: «Давай на обочину, 
там дорога лучше».

ПРЕСС-СЛУЖБА 
«ЗОРИК»

Ñ âèäó ýòî ïîõîæå íà êîìïüþ-
òåðíóþ èãðó. Ìàëü÷èê ëåò âîñüìè 
ñèäèò ïåðåä ìîíèòîðîì, ó íåãî 
íà ãîëîâå øëåì âèðòóàëüíîé ðå-
àëüíîñòè, äâèãàÿ ãîëîâîé âïðà-
âî è âëåâî, ðåáåíîê çàáðàñûâàåò 
áàñêåòáîëüíûå ìÿ÷è â êîðçèíó. 
Åñëè îí ïîïàäàåò, íàñ÷èòûâàþò-
ñÿ áàëû. Ãëÿäÿ íà ýòî ñî ñòîðî-
íû, íèêîãäà è íå ïîäóìàåøü, ÷òî 
òàê ïðîõîäèò ëå÷åáíàÿ ïðîöåäó-
ðà. Ïðè÷¸ì ýôôåêòèâíàÿ.

Çàêîí÷èâ èãðó, ìàëü÷èê 
ñíèìàåò øëåì. Åìó ÿâíî ïî-
íðàâèëîñü — óëûáàåòñÿ, ãëàçà 
áëåñòÿò. Ìåäñåñòðà ïðîñèò åãî 
îòäîõíóòü ïÿòü ìèíóò, ïðåæäå 
÷åì ïðèñòóïèòü ê ïðîöåäóðå 
íà îäíîì èç äðóãèõ àïïàðàòîâ, 
óñòàíîâëåííûõ â ôèçèîòåðàïåâ-
òè÷åñêîì êàáèíåòå äåòñêîãî îò-
äåëåíèÿ «Ïîä³ëüñüêîãî öåíòðó 
çîðó» íà Çîä÷èõ, 7.

— Ýòîò âèðòóàëüíûé òðåíà-
æåð íàçûâàåòñÿ Vivid Vision, — 
îáúÿñíÿåò âðà÷-îôòàëüìîëîã 
Ñåðãåé Êðèâîâÿç. — Ïåðåâî-
äèòñÿ êàê «ßñíîå çðåíèå». Ñî-
âåðøåííî íîâàÿ ðàçðàáîòêà. 
Åãî èñïîëüçóþò äëÿ ëå÷åíèÿ 
êîñîãëàçèÿ, àìáëèîïèè è ïðè 
ðàññòðîéñòâå êîíâåðãåíöèè.

Ïåðå÷èñëåííûå áîëåçíè — 
ýòî íàðóøåíèÿ áèíîêóëÿðíîãî 
çðåíèÿ, òîãî ñàìîãî, áëàãîäàðÿ 
êîòîðîìó ÷åëîâåê âèäèò äâóìÿ 
ãëàçàìè, ôîðìèðóÿ ñòåðåîêàð-
òèíêó. ×òî òàêîå êîñîãëàçèå — 
âñåì èçâåñòíî. Àìáëèîïèÿ — 

÷àñòî åãî ñëåäñòâèå, õîòÿ ìîæåò 
ïðîÿâëÿòüñÿ è îòäåëüíî. Ïðè 
ýòîì çàáîëåâàíèè, êîòîðîå åùå 
íàçûâàþò «ëåíèâûé ãëàç», ìîçã 
ó÷èòûâàåò ëèøü òó êàðòèíêó, 
êîòîðàÿ ïîñòóïàåò ñî çäîðîâî-
ãî ãëàçà, òàê êàê âòîðîé âèäèò 
íàìíîãî õóæå. À ðàññòðîéñòâî 
êîíâåðãåíöèè — ýòî ïðîáëåìà 
ñ ôîêóñèðîâêîé íà áëèçêèõ 
ïðåäìåòàõ. Íàïðèìåð, ÷åëîâåê 
ñìîòðèò íà ìîíèòîð, à êàðòèíêà 
íà íåì ðàçäâàèâàåòñÿ.

Îò «ëåíèâîãî ãëàçà» ñòðà-
äàë è Äæåéìñ Áëàõà — îñíî-
âàòåëü àìåðèêàíñêîãî ñòàðòà-
ïà Vivid Vision. ×òîáû ðåøèòü 
ñâîè ïðîáëåìû, îí ñòàë ýêñïå-
ðèìåíòèðîâàòü ñ óñòðîéñòâàìè 
âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòè. Âû-
ëå÷èëñÿ ñàì è ðåøèë ïîìî÷ü 
äðóãèì. Ñåé÷àñ îáîðóäîâàíèå 
îò Vivid Vision èñïîëüçóþò îêîëî 
ñîòíè êëèíèê ïî âñåìó ìèðó. 
Îäíà èç íèõ — â Âèííèöå, ïåð-
âàÿ â Óêðàèíå.

— Çà ïÿòü-äåñÿòü çàíÿòèé 
íà âèðòóàëüíîì òðåíàæåðå ìû 
ïîëó÷àåì òàêîé æå ýôôåêò, êàê 
îò 20–30 çàíÿòèé íà òðàäèöèîí-
íûõ àïïàðàòàõ, — ãîâîðèò Ñåð-
ãåé Êðèâîâÿç. — È äåòè ìåíüøå, 
óñòàþò, ÷åì âî âðåìÿ äðóãèõ 
ïðîöåäóð. Èíîãäà èì è ìèíó-
òó òÿæåëî ïðîñèäåòü ñïîêîéíî, 
à âîò èãðà èõ óâëåêàåò è äåðæèò 
âíèìàíèå âñå íóæíîå âðåìÿ.

Ïðèíöèï äåéñòâèÿ Vivid Vision 
òàêîâ: îí ïî-ðàçíîìó çàäåéñòâó-
åò îáà ãëàçà, è, ÷òîáû ñôîðìè-
ðîâàëàñü öåëîñòíàÿ êàðòèíêà, 
ïàöèåíòó ïðèõîäèòñÿ âêëþ÷àòü 

è òðåíèðîâàòü îñëàáëåííûå ãëàç-
íûå ìûøöû. Â ïðîöåññå èãðû 
àññèñòåíò ìîæåò çàòóìàíèâàòü 
èçîáðàæåíèå, êîòîðîå âèäèò çäî-
ðîâûé ãëàç, ïîñòåïåííî óñèëèâàÿ 
íàãðóçêó íà ñëàáûé. Âî âðåìÿ 
ýòîãî êðîìå ãëàçîäâèãàòåëüíûõ 
ìûøö òðåíèðóåòñÿ òàêæå è çðè-
òåëüíàÿ êîðà ãîëîâíîãî ìîçãà, 
êîòîðàÿ ïðèíèìàåò è îáðàáàòû-
âàåò âèçóàëüíûé ñèãíàë.

Ñåé÷àñ íà Vivid Vision óñòà-
íîâëåíî ÷åòûðå èãðû. Ïåðâàÿ — 
áàñêåòáîë: îäèí ãëàç âèäèò êîð-
çèíó, äðóãîé — ìÿ÷, ÷òîáû ïî-
ïàñòü è çàðàáîòàòü î÷êè, íóæíî 
ñâåñòè ýòè äâå êàðòèíêè. Âòîðàÿ 
èãðà — êîñìè÷åñêèé êîðàáëü, 
ëåòÿùèé ñêâîçü ìåòåîðèòû. Òóò 
ïðèíöèï òàêîé æå, òîëüêî âìå-
ñòî êîðçèíû âûñòóïàþò êîëüöà, 
ñêâîçü êîòîðûå íóæíî ïðîëåòåòü 

êîñìîëåòó. Òðåòüÿ èãðà — òåí-
íèñ, îò èãðîêà òðåáóåòñÿ îðó-
äîâàòü ñðàçó äâóìÿ ðàêåòêà-
ìè-äæîéñòèêàìè è ðàçáèâàòü 
ìÿ÷èêîì âèðòóàëüíûå ïëèòû.

Ñàìàÿ íåîáû÷íàÿ èãðà — 
÷åòâåðòàÿ. Ñóòü ïðîñòà: ïåðåä 
âàìè íåñêîëüêî ìûëüíûõ ïó-
çûðåé è íóæíî ðóêîé ëîïíóòü 
òîò, êîòîðûé áëèæå. Â ïðÿìîì 
ñìûñëå ðóêîé: ïðîòÿãèâàåòå ïà-
ëåö è — õëîï. Áëàãîäàðÿ äàò÷è-
êó, óñòàíîâëåííîìó íà øëåìå, 
ñèñòåìà ïîëíîñòüþ ïåðåâîäèò 
âàøè ëàäîíè â âèðòóàëüíîå 
ïðîñòðàíñòâî. Ïîñòåïåííî óñ-
ëîâèÿ óñëîæíÿþòñÿ, ïóçûðåé 
ñòàíîâèòñÿ áîëüøå, äèñòàíöèÿ 
ìåíüøå. Îïðåäåëèòü, êàêîé ïó-
çûðü íàõîäèòñÿ áëèæå îñòàëü-
íûõ, ïàöèåíòó ñ íàðóøåíèåì 
áèíîêóëÿðíîãî çðåíèÿ âîâñå 

íåïðîñòî. Íî ïîñòåïåííî ãëàçà 
ïðèâûêàþò, çàäíèé è ïåðåäíèé 
ïëàí ñòàíîâÿòñÿ ðàçëè÷èìû.

— Â îñíîâíîì ìû ðàáîòàåì 
ñ äåòüìè. Íî ê íàì ïðèõîäÿò 
è âçðîñëûå. Óæå åñòü òðè ïàöè-
åíòà, êîòîðûå ñêàçàëè, ÷òî ïîñëå 
ïðîöåäóð èì ñòàëî ïðîùå âîäèòü 
ìàøèíó è ðàáîòàòü çà êîìïüþ-
òåðîì, — ãîâîðèò âðà÷.

Ñ ïîìîùüþ Vivid Vision è äðó-
ãèõ àïïàðàòîâ ìîæíî ïîëíîñòüþ 
è áåç îïåðàöèè óñòðàíèòü ëåã-
êîå êîñîãëàçèå. Åñëè æå ñëó-
÷àé ñëîæíûé, ñíà÷àëà òðåáóåòñÿ 
ïîìîùü õèðóðãà, à òîëüêî ïî-
òîì óæå «êàëèáðîâêà» çðåíèÿ. 
Â öåëîì ðàññòðîéñòâà áèíî-
êóëÿðíîãî çðåíèÿ íàäî ëå÷èòü 
äî 12–14 ëåò. Äàëüøå îíè ñëîæ-
íåå ïîääàþòñÿ êîððåêöèè.

Âèðòóàëüíûé òðåíàæåð ñòàë 
ãëàâíûì êîçûðåì äåòñêîãî 
îòäåëåíèÿ «Çîðèê», îòêðû-
òîãî òðè ìåñÿöà íàçàä ðÿäîì 
ñ «Ïîä³ëüñüêèì öåíòðîì çîðó». 
Íî è êðîìå íåãî òóò åñòü âñå, 
÷òî íåîáõîäèìî äëÿ çäîðîâüÿ 
äåòñêèõ ãëàç: ñàìàÿ ñîâðåìåí-
íàÿ äèàãíîñòè÷åñêàÿ è ëå÷åáíàÿ 
àïïàðàòóðà, ñàìûå ñîâðåìåííûå 
ìåòîäû ëå÷åíèÿ. À äèçàéí èí-
òåðüåðà â «Çîðèêå» ìåíüøå âñå-
ãî íàïîìèíàåò òðàäèöèîííóþ 
áîëüíèöó — âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû 
äåòÿì áûëî êîìôîðòíî.

Ïðèõîäèòå èëè çâîíèòå: Äåò-
ñêîå îòäåëåíèå «Çîðèê», ïðè 
«Ïîä³ëüñüêîìó öåíòð³ çîðó», 
Çîä÷èõ, 7.

Òåëåôîíû: (0432)65–51–51, 
(097)701–26–00.

ЮРІЙ ПРОКОПЕНКО, 
ВІННИЦЬКИЙ ПОЕТ, 

ПУБЛІЦИСТ, 
ЧЛЕН ГО «ГАРМОНІЯ»

Ó ðàìêàõ ïðîåêòó «×ÈÒÀÉ — 
Ì²ÑÒÎ» Öåíòðó êîíöåðòíèõ òà 
ôåñòèâàëüíèõ ïðîãðàì, íà ïëî-
ù³ á³ëÿ ÊÊÇ «Ðàéäóãà» 13 ëèïíÿ 
Â³ííèöüêà òâîð÷à ³í³ö³àòèâíà 
ãðóïà «Ïëàí Á» ïðîâåëà òðåòþ 
÷àñòèíó ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöüêî¿ 
çóñòð³÷³ «Ïîåòè÷íèé ìàðàôîí: 
Ãîâîðèòü Ðàéäóãà». Îðãàí³çàòîðè 
ïîåòè÷íîãî ìàðàôîíó — Ìàðèíà 
Ðåâåíêî òà Ëåîí³ä Áîðîçåíöåâ.

Íîâèé ïîåòè÷íèé ìàéäàí÷èê 
äàº ìîæëèâ³ñòü êîæíîìó ïîåòó ïî-
çíàéîìèòè çàö³êàâëåíèõ â³ííè÷àí 
ç³ ñâîºþ òâîð÷³ñòþ. Ñàìå íà òàêèõ 
ë³òåðàòóðíèõ ìàéäàí÷èêàõ ÿê «Ïî-
åòè÷íèé ìàðàôîí: Ãîâîðèòü Ðàé-
äóãà» îæèâàþòü íàïèñàí³ ðÿäêè.

Ñàìå òàì ïîåòè ìîæóòü 
íå ò³ëüêè ïî÷èòàòè óñ³ì ïðè-
ñóòí³ì ñâî¿ òâîðè, àëå é ïîçíà-
éîìèòèñÿ, ïîñï³ëêóâàòèñÿ, ïîä³-
ëèòèñÿ âðàæåííÿìè â³ä ïî÷óòî¿ 
ïîåç³¿, ìóçèêè ÷è ï³ñí³.

Âåäó÷èé òà ñï³âîðãàí³çàòîð 
ïîåòè÷íîãî ìàðàôîíó «Ãîâîðèòü 
Ðàéäóãà» Ëåîí³ä Áîðîçåíöåâ çà-
çäàëåã³äü çàïèñóº ïîåò³â, îõî÷èõ 
âèñòóïèòè.

Òàêîæ ï³ñëÿ âèñòóïó çàÿâëå-
íèõ ó÷àñíèê³â, á³ëÿ â³ëüíîãî 
ì³êðîôîíó ìàþòü ìîæëèâ³ñòü 
ïî÷èòàòè ñâî¿ ïîåç³¿ óñ³ îõî÷³.

Íåìàº í³ÿêî¿ ð³çíèö³ — òè ïî-
÷àòê³âåöü ÷è âæå âèçíàíèé ïîåò, 
ÿêùî ìàºø ùî ñêàçàòè ïîåòè÷-
íèì ñëîâîì, òî ì³êðîôîí òîá³ 
â ðóêè! Ñàìå íà òàêèõ ë³òåðàòóð-
íèõ ìàéäàí÷èêàõ ÿê «Ïîåòè÷-
íèé ìàðàôîí: Ãîâîðèòü Ðàéäóãà» 
ïîåò ìîæå íàâ÷èòèñÿ ïî÷óâàòèñÿ 

âïåâíåíî ïåðåä àóäèòîð³ºþ, ïî-
ïðàöþâàòè íàä ñâîºþ ïîäà÷åþ. 
Â³ä öüîãî çàëåæèòü, ÿê ëþäè 
ñïðèéìàòèìóòü éîãî ïîåç³þ.

Ïðîòÿãîì òðüîõ ÷àñòèí ïî-
åòè÷íîãî ìàðàôîíó íà ìàéäàí-
÷èêó âèñòóïàëè çàïðîøåí³ ãîñò³: 
àêàïåëüíèé àíñàìáëü óêðà¿íñüêî¿ 
ï³ñí³ «Áåðåãèíÿ», áàðä Òåòÿíà 
Ñêîìàðîâñüêà, ãðà íà áàíäóð³ — 
Þë³ÿ Ãðèãîðóê, ðåïåð Îëåêñ³é 
Ñêðèïà÷åíêî òà ³íø³.

Òàêîæ ïîñò³éíèì ³ àêòèâ-
íèì ó÷àñíèêîì «Ïîåòè÷íèé 
ìàðàôîí: Ãîâîðèòü Ðàéäóãà» 
º Â³ííèöüêèé Íàðîäíèé êëóá 
ôîòîìèñòåöòâà «Îáð³é».

Ïðèºìíî, ùî êåð³âíèöòâî ÊÊÇ 
«Ðàéäóãà» íå ò³ëüêè éäå íàçóñòð³÷ 
òâîð÷èì ëþäÿì, à ùå é óñ³ëÿêî 
ñïðèÿº âò³ëåííþ ïðîåêòó «×È-
ÒÀÉ — Ì²ÑÒÎ». Îòæå, 13 ëèïíÿ 
â³äáóëàñÿ III ÷àñòèíà ïîåòè÷íî-

ãî ìàðàôîíó. Ñåðåä àâòîð³â, ÿê³ 
÷èòàëè ñâî¿ òâîðè áóëè: Ïåòðî 
Ãîðäåé÷óê, Äàðèíà Ïàëàìàð÷óê, 
Ìàøà Øóëèìà, Ìàðèíà Êîðäî-
íåö, Âàëåíòèíà Êàïøóê, Äìèòðî 
Ëóíÿêà, ²ííà Âàðèâîäà, Íàòà-
ë³ÿ Ìàòâ³ºíêî, Ãàííà Ìàòâåºâà, 
Îëåêñ³é Ñêðèïà÷åíêî, ²âàí Øî-
ëîõîâ, Àðòåì Ïåòðåíêî, Îëüãà 
Áàñ³ñòà, Ìèêîëà ×îðíîáðèâåíêî, 

Ñâ³òëàíà Øàð÷óê, Òåòÿíà Øêó-
ðàê, Â³êòîð³ÿ ßðåìíþê, Ñåðã³é 
Ìîðîç, Â³ðà Âàãàíîâà, Äìèòðî 
Ãîëîâåíêî, Þð³é Ïðîêîïåíêî, 
Ëåîí³ä Áîðîçåíöåâ.

Çàïðîøóþ óñ³õ îõî÷èõ ï³äòðè-
ìàòè öþ ãàðíó ³í³ö³àòèâó. Ñë³ä-
êóéòå çà àíîíñàìè íà Ôåéñáóö³ 
â ãðóï³ «×ÈÒÀÉ — Ì²ÑÒÎ» òà 
«ÊÎÔÅ ÁÀÒË».

Проблемы со зрением у детей в Виннице 
лечат с помощью виртуальной реальности

«Поетичний марафон: Говорить Райдуга» 
в рамках проекту «ЧИТАЙ — МІСТО»

БЛОГ

БЛОГ
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ОЛЕКСАНДР БІЛОШКУРСЬКИЙ, 
ЕКСПЕРТ З ПРАВА:

— У державі сьогодні зе-
мельні питання неврегу-
льовані. Людей ставлять 
у такі умови, щоб не ціни-
ли землю, нехтували нею, 

не цікавилися. Законодавство заплутане, 
норми виписані не прозоро, складається 
враження, що це навмисно, щоб крутити 
різні махінації з ділянками. Зараз досить 
двох-трьох змін прав власності в електро-

нному реєстрі, щоб людину затягнути в до-
вгий і нелегкий судовий процес. Витрати 
на нього можуть бути більшими, ніж рента 
за ту земельну ділянку. На це махінатори 
і розраховують. І багато селян здаються, 
деякі і реально бояться земельної мафії. 
Не буде судитися бабця чи інша проста 
людина-спадкоємець.
Держава не забезпечила належного за-
хисту і гарантій права власності на зем-
лю, тому і виникають рейдерські сканда-
ли по всій країни. На державному ж рівні 

відбуваються більш крупні «деребани», 
серйозні махінації для отримання більшого 
«земельного банку».
Непоодинокі випадки, що спадкоємці 
не пишуть заяв на прийняття спадщини, 
відмовляються від неї або взагалі не зна-
ють, що у їхніх померлих родичів є таке 
майно. У такому випадку земля через суд 
переходить у власність територіальної 
громади. Надалі громада (депутати, го-
лова сільради, мер) розпоряджається 
нею. Для контролю і забезпечення прав 

власності людині залишається тільки як-
найчастіше відвідувати електронні реє-
стри, перевіряти реєстрацію своїх прав, 
наявність заборон та обтяжень. А спад-
коємцям раджу вчасно (до 6 місяців після 
смерті спадкодавця) звертатися із заявою 
про прийняття спадщини до будь-якого 
нотаріуса (органу місцевого самовряду-
вання) на території країни. Вчасно по-
дана заява на спадщину в подальшому 
полегшить захист прав і усуне наступні 
негативні наслідки.

Є всі можливості для махінацій з земельними ділянками 

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Êðèì³íàëüíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
äëÿ ïîñàäîâèõ îñ³á 
äâîõ ñ³ëüðàä ó Ëè-

ïîâåöüêîìó ðàéîí³ ìîæå îáåðíó-
òèñÿ ñóäîâà ðîçâ’ÿçêà öèâ³ëüíîãî 
êîíôë³êòó, ÿêèé äíÿìè âèð³øèâ 
àïåëÿö³éíèé ñóä Â³ííèöüêî¿ îá-
ëàñò³. Òóò ïðèéíÿëè ð³øåííÿ 
íà êîðèñòü â³ííè÷àíèíà Îëåê-
ñàíäðà Ãóêà, ÿêèé, îôîðìëÿþ÷è 
ñïàäùèíó áàòüêà, ä³çíàâñÿ ïðî 
çàïîâ³ò ç ï³äðîáëåíèì ï³äïèñîì.

×åðåç ï³âðîêó ï³ñëÿ ñìåð-
ò³ áàòüêà Îëåêñàíäð Ãóê õîò³â 
âñòóïèòè ó ñïàäùèíó. Ïðèéøîâ 
äî íîòàð³óñà ïîäàòè çàÿâó, àëå 
ç’ÿñóâàëîñÿ — éîãî ñïàäùèíà âæå 
îôîðìëåíà. Ó ðåºñòð³ çíàéøîâñÿ 
çàïîâ³ò áàòüêà, ÿêèì òîé ïåðåäàâ 
óñå ñâîº ìàéíî äâîþð³äí³é ñåñòð³.

— Ñåñòðà — ãîëîâà ñ³ëüñüêî¿ 
ðàäè ó òîìó ñåë³, äå áàòüêî ïðî-
æèâàâ, — ðîçïîâ³â Îëåêñàíäð. — 
Ó ñåáå ó Â³éò³âöÿõ âîíà íå ìàëà 
ïðàâà îôîðìèòè çàïîâ³ò, òîìó 
ïî¿õàëè â ñóñ³äíº ñåëî ³ òàì çà-
â³ðèëà. Í³áèòî çàâ³ðèëà…

ЧУЖИЙ АВТОГРАФ. Îëåêñàíäð 
âæèâàº ñëîâî «í³áèòî», áî âïåâ-
íåíèé, ùî éîãî áàòüêî íå ï³äïè-
ñóâàâ äîêóìåíò. Ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî 
ðîçáèðàííÿ â ïåðø³é ³íñòàíö³¿ 
(ñëóõàâ öèâ³ëüíèé ïîçîâ ïðî âè-
çíàííÿ çàïîâ³òó íå ä³éñíèì ñóä 
ó Ëèïîâö³ — àâò.) ïðîâåëè ïî-
÷åðêîçíàâ÷ó åêñïåðòèçó. Äî âè-
ñíîâêó åêñïåðò³â Îëåêñàíäð ïðè-
ïóñêàâ, à òåïåð ñòâåðäæóº: ï³äïèñ 
íà çàïîâ³ò³ íå áàòüê³âñüêèé.

— Áóëà ïîâòîðíà åêñïåðòèçà 
çà ¿õí³ì êëîïîòàííÿì, ³ âîíà òåæ 
ïîêàçàëà, ùî ï³äïèñ çðîáëåíèé 
³íøîþ ëþäèíîþ, — êàæå Îëåê-
ñàíäð Ãóê. — Ìè ç³áðàëè 20 çðàç-
ê³â ï³äïèñ³â çà ð³çí³ ðîêè. Ï³äïèñ 
íà çàïîâ³ò³ íå ñï³âïàäàº ç æîäíèì. 
Ìè òàêîæ íàäàâàëè ñóäó äîâ³äêó 
ïðî òå, ùî áàòüêî íå â³äëó÷àâñÿ ç 
ë³êàðí³, êîëè îôîðìëÿâñÿ çàïîâ³ò. 
À â ðåçóëüòàò³ — ÿ ïðîãðàâ ñïðàâó.

Ñóä ó Ëèïîâö³ ïðèéíÿâ ð³øåííÿ 
íà êîðèñòü ñ³ëüñüêî¿ ãîëîâè Ìàð³¿ 
Ïîãðåáíÿê. Çà ñëîâàìè Îëåêñàí-
äðà Ãóêà, éîìó ïî òåëåôîíó ðî-
äè÷êà ñêàçàëà, ùî «â Ëèïîâö³ çà-
ïëàòèëè ³ òóò âèð³øàòü ïèòàííÿ».

Ùîá ä³çíàòèñÿ, ÿê âèð³øèòüñÿ 
çåìåëüíà ñïðàâà ïðî ñïàäùèíó 
â³ííè÷àíèíà ó Â³ííèö³, æóðíà-
ë³ñò ï³øëà íà ñóäîâå çàñ³äàííÿ. 
Òàì ä³çíàëàñÿ, ùî Îëåêñàíäð — 
³íâàë³ä äèòèíñòâà, òîìó íà ÷âåðòü 
çàïîâ³òíî¿ çåìë³ ìàº ðîçðàõîâó-
âàòè ³ áåç çàïîâ³òó. Ñï³ð ì³æ íèì 
³ ãîëîâîþ ñ³ëüðàäè áóâ çà ðåøòó 
çåìåëüíîãî ïàþ — 3/4 â³ä áåç 
ìàëîãî ÷îòèðüîõ ãåêòàð³â çåìë³ 
íà òåðèòîð³¿ Â³éò³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè.

Âåðñ³þ â³äïîâ³äà÷êè òåæ çíà-
ºìî ç ïî÷óòîãî íà ñóä³. Âîíà îñü 
ÿêà — Ìàð³ÿ Ïîãðåáíÿê äîãëÿäà-
ëà çà áðàòîì-³íâàë³äîì, êîëè â³í 
ïåðå¿õàâ æèòè â ñåëî ç Â³ííèö³, 
à ÿê â³í çàõîò³â ñêëàñòè íà íå¿ 
çàïîâ³ò, íå â³äìîâèëà â îñòàíí³é 
âîë³ — çàáðàëà õâîðîãî ç ë³êàðí³ 
³ çàâåçëà ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì â ñó-
ñ³äíþ ñ³ëüðàäó ñêëàäàòè çàïîâ³ò.

СЛЬОЗИ ЗА ЗЕМЛЮ. Ãîëîâà 
ñ³ëüðàäè ïëàêàëà ïåðåä êîëåã³ºþ 
ñóää³â, ðîçêàçóþ÷è ïðî ò³ ïîä³¿. 
¯¿ çàïèòàëè, ÷îìó íå ïîïðîñèëè 

ВІДСУДИВ БАТЬКІВСЬКИЙ ПАЙ 
У ГОЛОВИ СІЛЬРАДИ 
Земельне питання  Тисячі пасивного 
прибутку приносить земельний пай. 
Такого не матиме більше голова сільради, 
яка оформила на себе три гектари землі 
після смерті родича. Син покійного 
відсудив землю і тепер доводить, 
що підпис на заповіті підроблений. 
Це «пахне» криміналом для зацікавленої

ãîëîâíîãî ë³êàðÿ çàâ³ðèòè çàïîâ³ò 
õâîðîãî — íå çìîãëà â³äïîâ³ñòè. 
² ùîéíî êîëåã³ÿ âèíåñëà ð³øåí-
íÿ íà êîðèñòü ïîçèâà÷à, Ìàð³ÿ 
Ïîãðåáíÿê çì³íèëà ïëàêñèâèé 
íàñòð³é íà íåïðèñòóïí³ñòü.

— Ïðè¿äüòå äî íàñ â ñåëî. Ñïè-
òàéòå ëþäåé ó ñåë³. ß õî÷ó, ùîá 
âè ïî÷óëè äóìêó ëþäåé, — ïî-
âòîðþâàëà âîíà îäíå ³ òå æ íà âñ³ 
ïèòàííÿ æóðíàë³ñòà.

— Ñóäèëèñÿ íå ç ëþäüìè, à ç 
âàìè, — ïîïðîñèëà ïîÿñíèòè 
æóðíàë³ñòêà, ÿê òàê ñòàëîñÿ, ùî 
âîíà äîãëÿäàëà çà áàòüêîì Îëåê-
ñàíäðà, ³ ÿê äîâãî öå áóëî?

— Âèãíàëè éîãî. Äåòàëåé 
íå ïàì’ÿòàþ. ß õî÷ó, ùîá âè ïî-
÷óëè, ùî ñêàæóòü ëþäè, — âòî-
ðèòü Ìàð³ÿ Ïîãðåáíÿê.

Íà ïèòàííÿ, ÷è ä³éñíî âîíà 
òåëåôîíóâàëà ñèíó áðàòà, ùîá 
ïîïåðåäèëè, ùî â³í íå äîá’ºòüñÿ 
ð³øåííÿ íà ñâîþ êîðèñòü, çâó-
÷èòü îñü òàêà â³äïîâ³äü:

— Öå â³í ìåí³ ñêàçàâ, ùî «òè 
ïðîñòî íå çíàºø, ç êèì òè çàéøëà» 
³ «òè íå çíàºø, äå ÿ ïðàöþþ ³ êèì».

— À äå â³í ïðàöþº? — äîïè-
òóºìîñü.

— ß íå çíàþ, — êàæå ãîëîâà 
ñ³ëüðàäè.

Êàæåìî ¿é, ùî Îëåêñàíäð — 
ïðàö³âíèê ÑÒÎ. ² âîíà ïî÷èíàº 
êëÿñòèñÿ, ùî ç ¿¿ áîêó ïîãðîç ÷è 
ïîïåðåäæåíü íå áóëî.

— Ìåí³ çåìë³ íå òðåáà, — êàæå 
ñ³ëüñüêà ãîëîâà. — Ó ìåíå º ïàé. 
Àëå òàêå áóëî éîãî âîëåâèÿâëåí-
íÿ. Õàé â³í ðîçâåäåíèé áóâ ç æ³í-
êîþ, àëå æ ä³òè, ÷îãî ç áàòüêîì 
çâ’ÿçêó íå ï³äòðèìóâàëè? ×îãî 
íå ïèòàëè, ÷èÿ öå çåìëÿ âçàãàë³? 
Öå çåìëÿ áàáóñ³, ÿêó ÿ ïîõîâà-
ëà. Âàì âñå ñåëî ñêàæå, ùî éîãî 
çà öåé ïàé ³ âèãíàëè…

Íà òàê³é íåçðîçóì³ë³é ëîã³ö³ 
Ìàð³ÿ Ïîãðåáíÿê ³äå ãåòü, ò³êà-

— У Липовці місцеві зв’язки спрацювали, і рішення прийняли 
таке, як було потрібно, — не сумнівається Олександр Гук 
(зліва) зі своїм адвокатом Віталієм Шиманським 

þ÷è â³ä ôîòîàïàðàòó. Ïî äîðîç³ 
êàæå, ùî áóäå äóìàòè, ÷è îñêàð-
æóâàòè ð³øåííÿ àïåëÿö³¿.

ЗАЯВА ПРО ЗЛОЧИН. À â³ííè-
÷àíèí, ùî âèãðàâ àïåëÿö³éíèé 
ñóä, ðîçïîâ³äàº, ùî íàñïðàâä³ 
ñïîíóêàëî éîãî áàòüêà ïî¿õàòè 
ç Â³ííèö³ ³ ÿê æèâ ó ñåë³, äîêè 
íå àìïóòóâàëè íîãó:

— Â³í ïî¿õàâ â³ä íàñ, êîëè çàê³í-
÷èëèñÿ íåðâè. Ïèâ ñèëüíî, áèâ-
ñÿ. Âîíà éîãî ïðèïèñàëà äî ñåáå, 
à íàñïðàâä³ â³í æèâ ó ò³òêè. Äîêè 
áóâ çäîðîâèé, äîïîìàãàâ îáðî-
áëÿòè ãîðîä. Ïîò³ì ñòàëî ç íîãà-
ìè ïîãàíî, ïîòðàïèâ äî ë³êàðí³. 
ß áóâ íà îïåðàö³¿, øóêàâ êðîâ, 
îïëà÷óâàâ âñå íåîáõ³äíå. Áåç íàøî¿ 
çãîäè âîíà éîãî ïîò³ì îôîðìèëà 
â Òèâð³â, â ãåð³àòðè÷íèé áóäèíîê. 
Íàïèñàëà â çàÿâ³ â³ä ñâîº¿ ðóêè 
«ïåðåáóâàííÿ ä³òåé íåâ³äîìå». 
Îò ò³ ï³äïèñè, ÿê³ íå ñõîäÿòüñÿ ç³ 
ñïðàâæí³ìè — âñ³ ïåð³îäó áóäèí-
êó ãåð³àòðè÷íîãî ïðîô³ëþ. À îö³ 
ñêàíäàëè ³ ñëüîçè — öå çâè÷íå 
ä³ëî. ß âñå öå âæå áà÷èâ.

Ñóä â ñëüîçè íå ïîâ³ðèâ, à äè-
âèâñÿ íà ôàêòè. ßêùî â ñóä³ ïåð-

øî¿ ³íñòàíö³¿ ïðî³ãíîðóâàëè åêñ-
ïåðòèçè, òî â àïåëÿö³¿ âðàõóâàëè 
óñ³ äîêàçè.

— Òàêå ð³øåííÿ ìàëî áè áóòè 
ïðèéíÿòå ùå â ïåðø³é ³íñòàíö³¿, 
âðàõîâóþ÷è îáñòàâèíè ñïðàâè, — 
êàæå àäâîêàò Â³òàë³é Øèìàí-
ñüêèé. — Ìàáóòü, òàì ì³ñöåâ³ 
çâ’ÿçêè ñïðàöþâàëè, ³ ð³øåííÿ 
ïðèéíÿëè òàêå, ÿê áóëî ïîòð³á-
íî. Íå äàðìà æ íà äåáàòàõ ïðåä-
ñòàâíèê â³äïîâ³äà÷êè ñêàçàâ, ùî 
ìîæëèâî, ÷åðåç çàäîâîëåííÿ àïå-
ëÿö³¿ ïîñòðàæäàº ñåêðåòàð. Çâè-
÷àéíî, ïîñòðàæäàº. ßêùî îñîáà 
íå ï³äïèñóâàëà, à âîíà ïîñâ³ä÷è-
ëà, òî öå âæå ñëóæáîâèé çëî÷èí.

Çàÿâó Îëåêñàíäðà Ãóêà ïðî 
ñôàëüñèô³êîâàíèé çàïîâ³ò, ïî-
äàíó â ïðîêóðàòóðó, ïåðåäàëè 
â ïîë³ö³þ. Â³í ðîçðàõîâóº íà ðîç-
ñë³äóâàííÿ ³ñòîð³¿ ç «ë³âèìè» 
ï³äïèñàìè ó ðàìêàõ êðèì³íàëü-
íîãî ïðîâàäæåííÿ. Ô³ãóðàíòîì 
ö³º¿ ñïðàâè ìàº ñòàòè ñåêðåòàð 
Ïîï³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè, ÿêà çâ³ðè-
ëà ñêàñîâàíèé ñóäîì çàïîâ³ò. ¯¿ 
â àïåëÿö³¿ íå áóëî. Íå ç’ÿâèëàñü 
áåç ïîâàæíî¿ ïðè÷èíè. Ïðèíàé-
ìí³, ñóäó ïðî òàêó íå ïîâ³äîìèëà.

×èíîâíèöÿ, ÿêà 
çàâ³ðèëà çàïîâ³ò, 
ñêëàäåíèé íà êîðèñòü 
ãîëîâè ñ³ëüðàäè, 
â àïåëÿö³éíèé ñóä 
ïðîñòî íå ç’ÿâèëàñÿ
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Ïî ñëîâàì Âèê-
òîðà  Ãîí÷àðó-
êà, çàâåäóþùåãî 
õèðóðãè÷åñêèì 

îòäåëåíèåì ¹ 2 äåòñêîé îá-
ëáîëüíèöû, â ãîä ïðîâîäèòñÿ 
â ñðåäíåì 850–900 ïëàíîâûõ 
îïåðàöèé.

— Ýòî ñîñòàâëÿåò 80–85%, 
îñòàëüíûå 15–20% — óðãåíöèÿ, 
êîãäà ðåáåíêà ïðèâîçÿò ïî ñêî-
ðîé, — ðàññêàçàë Ãîí÷àðóê. — 
Ïðè÷åì óðãåíöèÿ òÿæåëàÿ — ýòî 
òðàâìû, â òîì ÷èñëå ïîëó÷åííûå 
â ÄÒÏ, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþò-
ñÿ ðàçðûâàìè ñåëåçåíêè, ïå÷åíè, 
ïî÷åê.

ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ. Â 
õèðóðãèè ¹ 2 áîëüøàÿ ÷àñòü 
ïàöèåíòîâ — ìàëü÷èêè.

— Äåâî÷åê ïðèðîäà â ýòîì 
ïëàíå çàùèòèëà, — ãîâîðèò 
âðà÷. — Âçÿòü, íàïðèìåð, òàêóþ 
ïàòîëîãèþ êàê ãðûæà. Íà ÷åòâåðî 
ìàëü÷èêîâ îäèí áóäåò ñ ãðûæåé. 
Êðîìå òîãî, ó äåâî÷åê ìîæåò 
áûòü òîëüêî ãðûæà â ïàõîâîì 
êàíàëå, à ó ìàëü÷èêîâ è ãðûæà, 
è âîäÿíêà, è âàðèêîöåëå, è êðèï-
òîðõèçì.

Êñòàòè, ïðî êðèïòîðõèçì 
(ýòî êîãäà ìàëü÷èê ðîæäàåòñÿ, 
íî ó íåãî â ìîøîíêó íå îïóñêà-
åòñÿ îäíî èëè äâà ÿè÷êà — àâò.). 
Ïî ñëîâàì õèðóðãà, â íàøåé îá-
ëàñòè ýòà ïàòîëîãèÿ ñòàíîâèòñÿ 
âñå áîëåå ðàñïðîñòðàíåííîé.

— Ëåò 10 íàçàä, ó íàñ â ãîä 
áûëî 55–60 îïåðàöèé êðèïòîð-
õèçìà, ñåé÷àñ 270–300, — ãîâî-
ðèò çàâîòäåëåíèåì. — Ðàíüøå 
ñ÷èòàëîñü, ÷òî ýòî ãåíåòè÷åñêîå 
çàáîëåâàíèå, íî ÿ äóìàþ, ÷òî ýòî 
âñå-òàêè ýêîëîãèÿ ïëþñ íàøè 
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ. Íà êàæäîé 
ïà÷êå ëþáîãî ïðîäóêòà óêàçàíî, 
÷òî åñòü â íàëè÷èè Å — êðàñè-
òåëè, êîíñåðâàíòû, ñòàáèëèçàòî-
ðû. Îíè æå äîëæíû áûëè êàê-òî 
ïðîÿâèòüñÿ?

Ñêàçûâàåòñÿ ýòî âñå, ïî ìíå-
íèþ äîêòîðà, íà ìóæñêîì çäî-
ðîâüå. Íûíå ÷àñòûé ñëó÷àé -— 
ìîëîäàÿ ïàðà æåíèòñÿ, à äåòåé 
èìåòü íå ìîæåò. È â 80% — ýòî 
èç-çà ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ ìóæà.

— Íî è ìåäèöèíà íå ñòîèò 
íà ìåñòå, — ãîâîðèò âðà÷. — 
Åñëè ðàíüøå äåòè ïîñëå òàêèõ 
îïåðàöèé ëåæàëè â áîëüíèöå 
ïî 9 äíåé, è ìîãëè áûòü îòåêè, 
òåìïåðàòóðà, òî ñåãîäíÿ ýòî ïÿòü 
äíåé. È â êðàéíåì ñëó÷àå ìîæåò 
ïîäíÿòüñÿ àöåòîí èç-çà íàðêîçà.

ДЕТСКИЕ ПАТОЛОГИИ
СТАЛИ ОПЕРИРОВАТЬ ВСЕ ЧАЩЕ 
В чем дело  В хирургическом отделении 
№ 2 детской областной больницы 30 коек, 
и они никогда не пустуют. В день хирурги 
делают по 6–7 операций, в основном 
мальчикам. Специализация отделения — 
патологии пахового канала. Заведующий 
отделением Виктор Гончарук говорит, 
что количество подобных патологий 
увеличивается из года в год

с 0 до 3 лет
грыжа и крипторхизм 
(неопущение яичка) 

с 3 до 6 лет
водянка, фимоз 

(затрудненный вывод 
головки) 

с 13 до 14 лет
варикоцеле (расширение 
вен гроздьевидного спле-
тения семенного канати-
ка) и другие патологии 

ЧАЩЕ ВСЕГО ГРЫЖИ. Íàèáîëü-
øåå êîëè÷åñòâî ïëàíîâûõ îïåðà-
öèé ïðèõîäèòñÿ íà òàêóþ âðîæ-
äåííóþ ïàòîëîãèþ êàê ãðûæà.

— Ýòî òàê íàçûâàåìîå íåçà-
ðîùåíèå âëàãàëèøíîãî îòðîñòêà 
áðþøèíû, — ïðîäîëæèë ðàññêàç 
çàâîòäåëåíèåì. — Â íîðìå ÿè÷êî 
ó ðåáåíêà çàêëàäûâàåòñÿ âîçëå 
ïî÷åê. Êîãäà ðåáåíîê â óòðîáå 
ìàòåðè, ÿè÷êî ïðîõîäèò â ìî-
øîíêó è ïîäòÿãèâàåò çà ñîáîé 
áðþøèíó. Íî åñëè îíî õîòü 
íà ãðàìì íå äîøëî äî ñâîåãî 
ôèçèîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ, 
òî ýòîò êàíàë îñòàåòñÿ îòêðûòûì, 
÷òîáû æèäêîñòü ñ æèâîòèêà ïî-
ïàëà â ìîøîíêó, ñîãðåëà ÿè÷êî 
è ïèòàëà åãî áåëêîì. Òàê ïîÿâ-
ëÿþòñÿ ãðûæåâûå âîðîòà. Ó äåâî-
÷åê îíè âîçíèêàþò òàêæå — ïðè 
îïóùåíèè ïîëîâûõ æåëåç.

Äàëåå âðà÷ îáúÿñíÿåò, ÷òî 
êîãäà ðåáåíîê áåãàåò, ïðûãàåò, 
áîëååò è êàøëÿåò, òî áðþøíîå 
äàâëåíèå ïîâûøàåòñÿ. È ÷åðåç 
ãðûæåâûå âîðîòà ìîæåò âûéòè 
êèøêà, ñàëüíèêè — òàê ôîðìè-
ðóåòñÿ ãðûæà.

— Õîòü ìàëü÷èêè áîëåå ÷à-
ñòûå ïàöèåíòû, ó íèõ íå âñå 
òàê ñòðàøíî, åñëè ïðîèñõîäèò 
óùåìëåíèå ãðûæè, — ðàññêàçàë 
Ãîí÷àðóê. — Âîçíèêàåò áîëåâîé 
ñèíäðîì, è ðîäèòåëè åäóò ñðàçó 
ê íàì. À ó äåâî÷åê ïåðâîå, ÷òî 
òðàâìèðóåòñÿ, ýòî ìàòî÷íàÿ òðóáà 
è ÿè÷íèêè. Áóêâàëüíî â ïÿòíèöó 
ê íàì ïîñòóïèëà äåâî÷êà — ïîë-
òîðà ìåñÿöà ñ ãðûæåé è óùåìëå-
íèåì ÿè÷íèêà. À ó ÿè÷íèêà íà-
ñòóïàåò íåêðîç çà äâà ÷àñà. Ìû 
ïðîâåëè îïåðàöèþ, íî ðåáåíîê 
îñòàëñÿ ñ îäíèì ÿè÷íèêîì.

ВТОРАЯ ВОДЯНКА. Ýòî áëèçêàÿ 
ïàòîëîãèÿ ê ãðûæå, íî ÷åðåç íåçà-
ðîùåíûé âëàããàëèùíûé îòðîñòîê 
âûõîäèò íå ñàëüíèê è íå êèøêà, 
à æèäêîñòü. Ýòà æèäêîñòü çàïîë-

íÿåò ìîøîíêó ñäàâëèâàåò ÿè÷êè, 
è îáîëî÷êà, êîòîðàÿ îêðóæàåò 
ÿè÷êè, íà÷èíàåò äàëüøå ïðî-
äóöèðîâàòü æèäêîñòü. Òàê ñîç-
äàåòñÿ ãèäðàâëè÷åñêîå äàâëåíèå 
íà ÿè÷êî è ñåìåííîé êàíàòèê. 
È òàêèì îáðàçîì çàòðóäíÿåòñÿ 
ïèòàíèå ÿè÷êà êðîâüþ.

— Ïîýòîìó âîäÿíêó òîæå íóæ-
íî îïåðèðîâàòü, íî äî òðåõëåòíå-
ãî âîçðàñòà ìû ýòî íå äåëàåì. Ïî-
òîìó ÷òî ýòî îäíà èç ìåð çàùèòû 
îðãàíèçìà — ÷òîáû ÿè÷êî äîøëî 
äî ñâîåãî ôèçèîëîãè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ, — ñêàçàë âðà÷.

ОБРЕЗАНИЕ НЕ ДЛЯ НАШИХ ДЕ-
ТЕЙ. Åñòü åùå òàêàÿ ïàòîëîãèÿ 
êàê ôèìîç — ýòî êîãäà îòâåð-
ñòèå êðàéíåé ïëîòè î÷åíü óçêîå, 
è ãîëîâêà ÷ëåíà íå ìîæåò âû-
âîäèòüñÿ.

— Äî øåñòè ëåò ëó÷øå íè÷åãî 
íå äåëàòü, à ïîòîì ó ìàëü÷èêîâ 
ïîÿâëÿåòñÿ ýðåêöèÿ, è ãîëîâêà 

ñàìîñòîÿòåëüíî âûâîäèòñÿ, ýòî 
íàèáîëåå ôèçèîëîãè÷íî, — ðàñ-
ñêàçàë çàâîòäåëåíèåì. — Ðàíüøå, 
åñëè â òðè ãîäà ãîëîâêà íå âûâî-
äèëàñü, ðîäèòåëè øëè ê ïåäèà-
òðàì. Òå âûâîäèëè åå, è ÷àñòî ýòî 
ïðèâîäèëî ê òðåùèíàì êðàéíåé 
ïëîòè, à çàòåì è ê ðóáöó. Ñåé÷àñ, 
åñëè åñòü ïîêàçàíèÿ, ýòî äåëàþò 
òîëüêî õèðóðãè. Ìû ïî îáëàñòè 
ýòî îòñëåæèâàåì, çâîíèì è ïðî-
ñèì íå òðîãàòü. Ïîòîìó ÷òî åñëè 
áóäåò ðóáåö, òî ïîòîì — òîëüêî 
îáðåçàíèå.

Êñòàòè, îáðåçàíèå äîêòîð ñ÷è-
òàåò íå ôèçèîëîãè÷íûì äëÿ íà-
øèõ äåòåé.

— Õîòÿ ãîâîðÿò, ÷òî ñìåãìà, 
êîòîðàÿ ñêàïëèâàåòñÿ â êðàéíå 
ïëîòè, èìååò êàíöåðîãåííîå 
äåéñòâèå, à îáðåçàíèå âðîäå áû 
êàê ïðîôèëàêòèðóåò îíêîëî-
ãèþ, — ñêàçàë âðà÷. — Îòðèöàòü 
ýòî ñëîæíî, íî ÷òî ýòî äåéñòâè-
òåëüíî òàê, òîæå ñêàçàòü íåëüçÿ.

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ 
И КАКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ 
СЛУЧАЮТСЯ 
У МАЛЬЧИКОВ
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Зіграємо 
з «Таврією» 
 Ïðîéøëî æåðåáêóâàííÿ 
äðóãîãî ðàóíäó Êóáêà Óêðà-
¿íè ç ôóòáîëó. Â³ííèöüêó 
«Íèâó-Â» ïðèéìàòèìå 
êîìàíäà äðóãî¿ ë³ãè ïåðøèé 
÷åìï³îí Óêðà¿íè «Òàâð³ÿ» 
(Ñ³ìôåðîïîëü). Ïëàíóºòüñÿ, 
ùî ìàò÷ â³äáóäåòüñÿ 26 ëèïíÿ 
íà Õåðñîíùèí³.

Переміг 
гросмейстер 
 Ó Êîçÿòèí³ â³äáóâñÿ â³ä-
êðèòèé Êóáîê îáëàñò³ ç 
øàõ³â. Ïåðåìîæöåì ñòàâ 
ãðîñìåéñòåð Ëþáîìèð Ìèõà-
ëåöü (Õìåëüíèöüêèé). Ðàçîì 
ç íèì òð³éêó êðàùèõ ñêëàëè 
â³ííè÷àíè Îëåêñàíäð Øâàé-
ãåð ³ Ìèêîëà Áîäíàð.

Кращі у рогейні 
 Ó ×åðí³âöÿõ ô³í³øóâàâ 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ðî-
ãåéíó — ñïîðòèâíîãî îð³-
ºíòóâàííÿ ïðîòÿãîì òðüîõ 
ãîäèí. Âèõîâàíö³ Â³ííèöüêî¿ 
ñïîðòøêîëè ¹ 2 çäîáóëè 
ñ³ì íàãîðîä. Ó ð³çíèõ âèäàõ 
ïðîãðàìè çîëîòî âèáîðîëè 
Îëåíà Ìèðîíåíêî, Ïîë³íà 
Çàõàðîâà, Âîëîäèìèð Áåçä³-
òíèé ³ Àíàñòàñ³ÿ Áàñþê.

Анонс: 
залізна гра 
Ó ñóáîòó, 22 ëèïíÿ, 
â³äáóäåòüñÿ ÷åìï³îíàò 
îáëàñò³ ç âàæêî¿ àòëåòèêè 
ñåðåä ìîëîä³ (äî 23 ðîê³â). 
Çìàãàòèìóòüñÿ ó ÑÊ «Êîëîñ». 
Ïî÷àòîê — îá 11.00.

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

ÑÏÎÐÒ

Тренування з футзалу для дітей 
шкільного віку відбуваються 
на базі СК «Нокаут» (вул. Батозь-
ка, 2, тел. (063)8696589 — тренер 
Костянтин Прищепа) і Вінницько-
го палацу дітей та юнацтва імені 
Лялі Ратушної (Хмельницьке 
шосе, 22, тел. 673–338). Дівчатка 
займаються разом з хлопчиками 

до 12 років, після чого переходять 
до жіночих команд.
Дорослі футзалісти збираються 
у «Нокауті», а також СК «Тер-
мінал» (вул. 600-річчя, 17, тел. 
505–816) і СК «Колос» (вул. Ге-
нерала Арабея, 3, тел. 351–453). 
Кількість чоловічих команд у Ві-
нниці вже перевищує сотню.

Де займатися

Випуск №28 (997)
Мінімальні (у білих лише одна + бойова фігура) двоходові задачі блоку 
на кооперативній мат.

Задача №2003-2006
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2*

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №28 (1342) 12 липня 2017 року
Задача №1999
0....C:a7;  1. b6:a7!  с7-с6, с7-с5   2. Kb6x;
0....C7:b6; 1. K:b6x 0…с7-с6, с7-с5; 1. b7x
Задача №2000
1. gf7:x?; 1. gh7:х? 0....h7:g6; 1. Kc6. g5 2. Ke7x; 0....f7:g6; 1. f7x;
Задача №2001
0....Kpa1:a2; 1. a4! Kpa1 2. Ta3x;
Задача №2002
0....Th1:g1+; 1. C:g1+!  Kph1 2. Kf2x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Âèêîíêîì îáëàñíîãî â³ä-

ä³ëåííÿ ÍÎÊ Óêðà¿íè âèçíà-
÷èâ êðàùîãî ñïîðòñìåíà Â³-
ííè÷÷èíè ó ÷åðâí³. Öå 24-ð³÷íà 
ëåãêîàòëåòêà-áàð’ºðèñòêà Îëåíà 
Êîëåñí³÷åíêî. Âîíà îòðèìàëà 
òðàäèö³éíèé ñåðòèô³êàò íà òðè 
òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Óáîë³âàëüíèêè äîáðå çíàþòü 
Îëåíó ÿê ó÷àñíèöþ Îë³ìï³éñüêèõ 
³ãîð-2016, äå âîíà ä³éøëà äî ï³â-
ô³íàëó. Òàêîæ íàøà ëåãêîàòëåò-
êà áóëà áðîíçîâîþ ïðèçåðêîþ 
þíàöüêî¿ Îë³ìï³àäè.

À â ÷åðâí³ öüîãî ðîêó â³ííè-

÷àíêà âïåðøå ï³äíÿëàñÿ íà ºâ-
ðîïåéñüêèé ï’ºäåñòàë ñåðåä æ³-
íîê. Îëåíà Êîëåñí³÷åíêî ñòàëà 
áðîíçîâîþ ïðèçåðêîþ ó á³ãó 
íà 400 ìåòð³â ç áàð’ºðàìè íà êî-
ìàíäíîìó ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè 
ó Ë³ëë³ (Ôðàíö³ÿ). ¯¿ íåíàáàãàòî 
âèïåðåäèëè ëåãêîàòëåòêè ç Âå-
ëèêî¿ Áðèòàí³¿ òà ²òàë³¿.

— Ó ìîºìó çàá³ãó áóëî ëèøå 
11 ó÷àñíèöü. Ñïðàâà â òîìó, ùî 
êîìàíäíèé ÷åìï³îíàò ªâðîïè 
ðîçïîä³ëÿºòüñÿ íà ë³ãè. Ó êîæí³é 
ç íèõ — ïî äþæèí³ çá³ðíèõ. Çá³ð-
íà Óêðà¿íè âèñòóïàëà ó âèùîìó 
äèâ³ç³îí³, äå ç³áðàí³ âñ³ íàéñèëü-

í³ø³ ëåãêîàòëåòè êîíòèíåíòó. 
Ïîñ³ëà øîñòå êîìàíäíå ì³ñöå 
(11 îñîáèñòèõ íàãîðîä), — ðîç-
ïîâ³ëà Îëåíà Êîëåñí³÷åíêî.

Îëåíà — ìàéñòåð ñïîðòó ì³æ-
íàðîäíîãî êëàñó. Âîíà ïðàãíå 
íå ëèøå çäîáóòè ïåðåïóñòêó 
íà íàñòóïíó Îë³ìï³àäó, àëå é 
ïîáîðîòèñÿ òàì çà ïðèçîâ³ ì³ñ-
öÿ! Çà ñëîâàìè ñïîðòñìåíêè, 
ó Â³ííèö³ ñòâîðåí³ ãàðí³ óìîâè 
äëÿ ï³äãîòîâêè, ¿é âñå ïîäîáà-
ºòüñÿ. Âîäíî÷àñ ðàçîì ç òðåíå-
ðîì Ìèõàéëîì Êíèøîì (òàêîæ 
ó÷àñíèêîì Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð, 
àëå ç³ ñïðèíòó) âîíà ùîì³ñÿöÿ 

ïåðåáóâàº íà íàâ÷àëüíî-òðåíó-
âàëüíèõ çáîðàõ â ³íøèõ ðåã³î-
íàõ — Ëóöüêó, ×îðíîìîðñüêó, 
×åðêàñàõ òîùî.

Íàðàç³ Îëåíà Êîëåñí³÷åíêî º 
ë³äåðîì â Óêðà¿í³ ó ñâî¿é äèñ-
öèïë³í³. Âîíà ãîòóºòüñÿ äî ÷åì-
ï³îíàòó ñâ³òó ó Ëîíäîí³, ÿêèé 
â³äáóäåòüñÿ 4–12 ñåðïíÿ. Ïóò³â-
êó òóäè çäîáóëà íà êîìàíäíîìó 
÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè â Ëóöüêó, äå 
ñòàëà ÷åìï³îíêîþ. Îëåíà ïðî-
á³ãëà 400 ìåòð³â ç áàð’ºðàìè 
ç 55,50 ñåê., òîä³ ÿê íîðìàòèâ 
íà ñâ³òîâèé ÷åìï³îíàò ñêëàäàâ 
56,10 ñåê.

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ó ë³òíþ ñïåêó ãàíÿòè ïðîñòî 
íåáà íå âñ³ì ïîäîáàºòüñÿ. Ëþáè-
òåë³ øê³ðÿíîãî ì’ÿ÷à çíàõîäÿòü 
âèõ³ä — ãðàþòü ó ôóòçàë, òîáòî 
ó ôóòáîë â ïðèì³ùåíí³. Öå îêðå-
ìèé âèä ñïîðòó, ÿêèé ïîñò³éíî 
íàáèðàº ïîïóëÿðíîñò³ ó ì³ñò³.

ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНУВАННЯ. Êî-
ðåñïîíäåíò RIA çàâ³òàâ íà òðåíó-
âàííÿ äî ÑÊ «Íîêàóò», äå çàíÿòòÿ 
ç ôóòçàëó â³äáóâàþòüñÿ ö³ëèé ð³ê. 
Çàíÿòòÿ ïðîâîäèâ ìîëîäèé òðå-
íåð ÄÞÑØ «Òåìï» Êîñòÿíòèí 
Ïðèùåïà. Íà óðîö³ áóëè ôóòçà-
ë³ñòè 7–8 ðîê³â. Çà ñëîâàìè òðå-
íåðà, éîãî çàâäàííÿ — íàâ÷èòè 
ä³òåé îáðîáëÿòè ³ âåñòè ì’ÿ÷à 
(ð³çíèìè ÷àñòèíàìè ñòîïè) òà 
âèêîíóâàòè òåõí³÷í³ âïðàâè —º 

НАЙМЕНШИМ РАДЯТЬ 
ПОЧИНАТИ З ФУТЗАЛУ 
Нон-стоп  Коли 
на вулиці спека чи 
мороз, у приміщенні 
з кондиціонером 
приємна для 
тренувань 
температура. 
Дівчата до 12 років 
ганяють м’яча разом 
з хлопчиками

ШВИДКА РЕАКЦІЯ. Ôóòçàëüíèé 
ìàéäàí÷èê — îáìåæåíèé çà ðîç-
ì³ðàìè. Òîìó íåîáõ³äíî ìèòòºâî 
ïðèéìàòè ð³øåííÿ.

— ×åðåç óñå öå ä³òÿì ðîê³â 
äî äåñÿòè êðàùå âçàãàë³ çà-
éìàòèñÿ âèêëþ÷íî ôóòçàëîì. 
Ï³çí³øå âàðòî âèçíà÷àòèñÿ — 
ìàëåíüêå ÷è âåëèêå ïîëå, — ñêà-
çàâ òðåíåð.

Íà òðåíóâàííÿõ çàêëàäàþòü 
íàâè÷êè, ùî çãîäÿòüñÿ ³ äëÿ âå-
ëèêîãî ôóòáîëó.

Çà ñëîâàìè Ïðèùåïè, äëÿ 
íàéìåíøèõ ïðîâîäèëè ê³ëüêà 
â³ííèöüêèõ ôåñòèâàë³â (çà ï³ä-
òðèìêè Ôîíäó RIA ³ «AUTO 
RIA»). Ó÷àñíèêè îòðèìóâàëè 
ãðàìîòè ³ ìåäàë³ çà ïåðøå ì³ñöå.

— Ó þíîìó â³ö³ íàéãîëî-
âí³øå — ôîðìóâàííÿ ³íòåðåñó 
äî ãðè ³ îòðèìàííÿ ïðàêòèêè. 
À áîðîòüáó çà ìåäàë³ ìîæíà â³ä-
êëàñòè, — êàæå íàñòàâíèê.

РІВНЯННЯ НА БАТЬКА. Ñåìèð³÷-
íèé Â³òàë³ê Ñòîáåðñüêèé ðîçïî-
â³â, ùî éîãî áàòüêî — ôóòáîë³ñò, 
ãðàþ÷èé òðåíåð êîìàíäè «Ðî-

øåí». Õëîï÷èê õîäèòü íà éîãî 
ìàò÷³, âáîë³âàº.

— ß õî÷ó ãðàòè, ÿê òàòî. Ïðè-
÷îìó áóòè â éîãî êîìàíä³! ² ñàìî-
ìó âèõîäèòè íà ïîëå. Öå ö³êà-
â³øå, í³æ âáîë³âàòè, — ðîçïîâ³â 
Â³òàë³ê.

Áàáöÿ þíîãî ãðàâöÿ ðîçêàçà-
ëà, ùî îíóê ùå íå áðàâ ó÷àñò³ 
ó òóðí³ðàõ.

— Àëå çàâäÿêè çàíÿòòÿì ôóòçà-
ëîì â³í ñòàâ ô³çè÷íî ñèëüí³øèì 
³ âèòðèâàë³øèì. Öå â³ä÷óâàºòü-
ñÿ, çîêðåìà, íà øê³ëüíèõ óðîêàõ 
ô³çêóëüòóðè, — ðîçïîâ³ëà Îëüãà 
Ñòîáåðñüêà.

Äåâ’ÿòèð³÷íèé Êîñòèê Êîð-
øåöü — êîëèøí³é â³ííè÷àíèí, çà-
ðàç ìåøêàº ó Êèºâ³. Õëîïåöü îäíî-
÷àñíî âáîë³âàº çà êè¿âñüêå «Äèíàìî» 
³ â³ííèöüêó «Íèâó». Íà êàí³êóëàõ 
Êîñòÿ â³äïî÷èâàº ó áàáö³ ³ â³äâ³äóº 
íàøó ôóòçàëüíó ñåêö³þ.

— Ôóòçàë ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ 
ìîæëèâ³ñòþ çàáèâàòè áàãàòî ãî-
ë³â. Íàâè÷êè, îòðèìàí³ íà òðåíó-
âàííÿõ, äîïîìàãàþòü äîáðå ïðî-
òèñòîÿòè íà ïîë³ çíà÷íî ñòàðøèì 
õëîïöÿì, — ðîçïîâ³â Êîñòèê.

Наша легкоатлетка підкорятиме Лондон

Юні футболісти обводять фішки, здобувають ази Юні футболісти обводять фішки, здобувають ази 
дриблінгу під керівництвом тренера Костянтина Прищепидриблінгу під керівництвом тренера Костянтина Прищепи

îáõ³ä ô³øîê, íàïðèêëàä. Àäæå öå 
ïî÷àòîê ìàéáóòíüîãî äðèáë³íãó.

Íàïðèê³íö³ óðîêó íàñòàâíèêè 
äàþòü ä³òÿì ïîãðàòè, ùîá âîíè 
ìîãëè âèêîðèñòàòè îòðèìàí³ òå-
îðåòè÷í³ íàâè÷êè íà ïðàêòèö³.

— Îñòàíí³ì ÷àñîì ìè çàðà-
õîâóºìî ï³ä ÷àñ òðåíóâàëüíèõ 
ñïàðèíã³â ëèøå ì’ÿ÷³, ïðîâåäå-
í³ ï³ñëÿ êîìá³íàö³é. Ïðè öüîìó 
ôîðâàðäè ìàþòü îá³ãðàòè äâîõ 
çàõèñíèê³â, — ðîçïîâ³â Ïðèùåïà.

À îñü ãîëè ï³ñëÿ äàëüí³õ óäàð³â 
íå âðàõîâóþòüñÿ. Öå äëÿ òîãî, 
ùîá þí³ ôóòáîë³ñòè íàìàãàëèñÿ 
êîìá³íóâàòè.
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Вимоги для тих людей, які їдуть 
за біометричними паспортами, 
такі ж самі, як і до власників візи. 
Вони прописані в статті 6 і До-
датку І Шенгенського кодексу 
про кордони. Тому тим, хто пла-
нує найближчим часом подорож 
до ЄС, вони стануть у нагоді. Ось 
деякі витяги з нього.

ЯКІ СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ 
ЗНАДОБЛЯТЬСЯ ТУРИСТУ 
ПРИ ПЕРЕТИНІ КОРДОНУ 
Для подорожей з метою ту-
ризму або з особистих при-
чин. Супровідні документи 
щодо проживання:
 запрошення від приймаючої 
сторони, якщо ви зупинитеся 
в нього (неї) 
 супровідний документ, який 
би свідчив про наявність житла 
Супровідні документи щодо 
маршруту:
  підтвердження замовлення 
організованої подорожі або 
будь-якого іншого прийнятно-

го документа, що свідчить про 
наявність плану подорожі 
Супровідні документи щодо 
повернення:
 зворотний квиток, або квиток 
на круговий тур 

Для подорожей з метою участі 
в політичних, наукових, куль-
турних, спортивних чи релі-
гійних заходах або з іншою 
метою:
  Запрошення, вхідні квит-
ки, дані про реєстрацію або 
програми, в яких вказано на-
зву приймаючої організації і 
тривалість перебування. Або 
інший документ, що засвідчує 
мету візиту 
На кордоні достатньо пред'явити 
карту міжнародних платіжних 
систем. Прикордонник може 
попросити перевірити наявність 
коштів на них і зателефонува-
ти на гарячу лінію банку. Тому 
на ваших кредитках повинні 
бути кошти.

Документи для перетину кордону

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 ÀÔÀÍÀÑÜªÂÀ
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 170129

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (0984543812) 

Ïåðø í³æ ìàéíóòè çà áåçâ³-
çîâèé âèäíîêðàé, òðåáà âèçíà-
÷èòèñÿ ³ç êóïîþ îðãàí³çàö³éíèõ 
ïèòàíü. Òîáòî, ç³ ñòðàõóâàííÿì: 
ÿêùî ðàïòîì çàíåäóæàòè íà ÷ó-
æèí³, íå êîæåí óêðà¿íñüêèé 
ãàìàíåöü ïîòÿãíå çàêîðäîííå 
ë³êóâàííÿ. Àáî îò íþàíñè ³ç 
ïëàò³æíîþ êàðòêîþ: íàé÷àñò³-
øå òà, ùî ëåæèòü ó âàñ â ãà-
ìàíö³, ìîæå áóòè âèêîðèñòàíà 
³ ó ªâðîï³. Àëå íàéêðàùå áóäå, 
ÿêùî âàëþòà, ùî íà í³é çáåð³-
ãàòèìåòüñÿ, áóäå õîäîâîþ ó ò³é 
êðà¿í³, êóäè âè çáèðàºòåñÿ. Áî 
òîâàð, êóïëåíèé ç ãðèâíåâîþ 
êàðòêîþ, êîøòóâàòèìå ïîäåêóäè 
ó ðàçè äîðîæ÷å. Ïðî öå ðîçïîâ³â 
RIA Îëåêñàíäð Ö³ñàð.

— Êîëè ÿ âè¿æäæàâ äî Ïîëüù³ 
ç óêðà¿íñüêîþ íàêîïè÷óâàëüíîþ 
êàðòêîþ, çàéøîâ äî ìàãàçèíó 
êóïèòè éîãóðò. Â³í òàì êîøòóº 
îäèí çëîòèé ³ 30 ãðîø³â, àëå ìåí³ 
îá³éøîâñÿ çíà÷íî äîðîæ÷å. Áî 
òàì áóëè âñòàíîâëåí³ òåðì³íàëè 

â³ä ïîëüñüêîãî «Êðåäîáàíêó», 
à ó ìåíå — ÏðèâàòÁàíê. Òîæ 
çà ïåðåêàç îêðåìî çíÿëèñÿ êî-
øòè, — ðîçïîâ³â â³í.

ЧОМУ ПЕРЕПЛАТИВ? Îëåêñàíäð 
ïåðåïëàòèâ ÷åðåç òàê çâàíó ïî-
äâ³éíó êîíâåðòàö³þ. Ïîÿñíèìî 
íà ïðèêëàä³, ÿê öå â³äáóâàºòüñÿ. 
Ïðèïóñòèìî, âè êóïóºòå ïåðñè-
êîâèé éîãóðò ó Ïîëüù³ çà ãðèâ-
íåâîþ êàðòêîþ. Äëÿ òîãî, ùîá 
îïëàòà ïðîéøëà ïðàâèëüíî, çëîò³ 
ï³ä ÷àñ îïåðàö³¿ êîíâåðòóþòü-
ñÿ ñïî÷àòêó ó äîëàð (öå ïåðøà 
êîíâåðòàö³ÿ). Ó äîëàðîâ³é âàëþ-
ò³ âàðò³ñòü éîãóðòó ³ íàäõîäèòü 
ó â³ää³ëåííÿ âàøîãî óêðà¿íñüêîãî 
áàíêó. Òóò äîëàð ïåðåðàõîâóºòüñÿ 
ó ãðèâíþ — ³ öå äðóãà êîíâåð-
òàö³ÿ. Àëå ì³æ äîçâîëîì íà âè-
êîíàííÿ îïëàòè òà ñàìèì ñïè-
ñàííÿì êîøò³â çà éîãóðò ìîæå 
ïðîéòè ê³ëüêà äí³â. ² îò ó ÷îìó 
ï³äñòóï: äîçâ³ë íà âèêîíàííÿ 
îïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ â³äïîâ³ä-
íî äî òîãî êóðñó çëîòîãî, äîëàðà 
òà ãðèâí³, ÿêèé áóâ ó äåíü çä³é-
ñíåííÿ îïåðàö³¿. À ñïèñóâàòèìóòü 

ЯКУ ПЛАТІЖНУ КАРТКУ ОБРАТИ 
ДЛЯ ПОДОРОЖІ У ЄВРОПУ 
Безвіз  Аби не влетіти у копійчину та 
не витрачати зайвих коштів за кордоном, 
краще визначитися перед подорожжю, 
якою платіжною карткою користуватися. 
На прикладі персикового йогурту пояснимо, 
чому треба розраховуватися в країнах 
Європи валютою, яка там у ходу

êîøòè ç êàðòêè çà òèì êóðñîì, 
ÿêèé áóâ íà äåíü ñïèñàííÿ. Çà ö³ 
äåê³ëüêà äí³â êóðñè ìîæóòü ïî-
ì³íÿòèñÿ. ² â ðåçóëüòàò³ âèõî-
äèòü òàê: âè êóïèëè ïîëüñüêèé 
éîãóðò çà 1 çëîòèé ³ 30 ãðîøåé. 
À ñïèñàíî ç âàøîãî ðàõóíêó óñ³ 
äâà çëîòèõ, à òî é á³ëüøå. ² ùå: 
çà ñàì ïðîöåñ êîíâåðòàö³¿ çëîòèõ 
ó äîëàðè, à äîëàð³â ó ãðèâí³ òåæ 
çí³ìàþòüñÿ êîøòè.

ДРУГА ПОЇЗДКА БУДЕ ПРОДУ-
МАНІШОЮ. Òåïåð õëîïåöü çáè-
ðàºòüñÿ äî Áóäàïåøòà. Äî ö³º¿ ïî-
¿çäêè Îëåêñàíäð ãîòóºòüñÿ á³ëüø 
ðåòåëüíî: çî äâà ì³ñÿö³ òîìó â³í 
çâåðíóâñÿ äî áàíêó ³ îôîðìèâ 
ñîá³ çà 50 ãðèâåíü óí³âåðñàëüíó 
êàðòó ³ç ÷³ïîì, ÿêó ïëàíóº âè-
êîðèñòîâóâàòè çà êîðäîíîì.

— Îò çàõîäæó äî «Ïðèâàò24», 
ó âêëàäö³ «îáì³í âàëþò» — «êó-
ïèòè» îáèðàþ âàëþòó òà ïîòð³áíó 
êàðòó. ² âñå ïðàöþº.

Êåð³âíèê ïðåñ-öåíòðó Ïðèâàò-
Áàíêó ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ Àë³íà 
Ñëîáîäÿíþê óòî÷íèëà òåðì³íè, 
çà ÿê³ êîæåí áàæàþ÷èé îòðèìóº 
êàðòêó:

— Êàðòêè îôîðìëþþòüñÿ òà 
âèäàþòüñÿ ó â³ää³ëåíí³ çà 15 õâè-
ëèí, çà âèíÿòêîì ³ìåííèõ ç ôîòî, 
³ìåííèõ ç ôîòî Gold, ç ³íäèâ³-
äóàëüíèì äèçàéíîì. Òåðì³í ¿õ 
âèïóñêó 3–7 áàíê³âñüêèõ äí³â.

Çà öüîãîð³÷íèì ðåéòèíãîì 
áàíê³â â³ä Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàí-
ñ³â ÏðèâàòÁàíê äâàíàäöÿòèé ç 
òðèäöÿòè. Ïðîïîçèö³¿ æ ùîäî 
ïëàò³æíèõ êàðò òîïîâî¿ ï’ÿò³ðêè 
áàíê³â äèâ³òüñÿ â ³íôîãðàô³ö³.

Олександр розповідає, що туристу краще користуватися 
тою валютою, яка у країні в ходу. У гривнях же будете 
переплачувати навіть за усілякі дрібниці 

СТАНДАРТНІ ПЛАТІЖНІ КАРТИ ВІД 5 НАЙБІЛЬШ НАДІЙНИХ БАНКІВ 
(за версією Міністерства фінансів) 

РАФФАЙЗЕН БАНК 
АВАЛЬ КРЕДИ АГРИКОЛЬ УКРСИББАНК КРЕДОБАНК ОЩАДБАНК

Вартість картки
безкоштовно 100 грн, 50 на кожен рік безкоштовно 50 гривень за іменну 120 гривень

Стандартни термін видачі

10 днів 7 днів — магнітна, 
8 днів — чіп 10 днів від дня звернення 10 робочих днів 10 робочих днів

Термінове оформлення: скільки днів

 4 години  з магнітною смугою — 
1-2 дні, з чипом — 3-4 дні 3 дні немає немає

Термінове оформлення - вартість
250 грн 200 грн 120 грн немає немає

Конвертація

1 % від суми 1 % від суми В залежності від курсу 
Укрсиббанку(є на сайті) 1 % від суми 1 % від суми

Термін дії
4 роки 2 роки 3 роки 3 роки 3 роки

Це друга публікація з циклу статей від RIA «Європа поруч». У наступних публікаціях 
читайте, як бронювати готель та що застрахувати перед подорожжю у першу чергу. 

ªÂÐÎÏÀ ÏÎÐÓ×
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ПО МІСТАХ ЄВРОПИ 
ЗА 6 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
Безвіз  Декілька економ-пропозицій для тих, хто хоче 
провести короткий час за межами країни. Відправлення 
з Вінниці або з Києва автобусом. До бюджету включено 
витрати на нічліг, їжу та міський транспорт на одну людину

АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099)1781008 

Ìè ðîçðàõóâàëè áþäæåò êîæ-
íî¿ ïî¿çäêè íà îñíîâ³ äàíèõ ïðî 
ö³íè íà îíëàéí-ðåñóðñ³ numbeo. 
À òàêîæ âèêîðèñòàëè ³íôîð-

ìàö³þ òóðèñòè÷íîãî ñåðâ³ñó 
TripMyDream, ñèñòåìè áåçêî-
øòîâíîãî áðîíþâàííÿ àâòîáóñ-
íèõ êâèòê³â Busfor.ua òà áðîíþ-
âàííÿ ãîòåë³â Booking.com.

Îòæå, öåé îãëÿä äëÿ òèõ, õòî 

õî÷å ó çàêîðäîííó ðîçâ³äêó,  àëå 
íå ìàº äîñâ³äó ïî¿çäîê ïî ñâ³òó. 
Ö³íè óçÿëè ñåðåäí³, ïðîñòî, ùîá 
çîð³ºíòóâàòè. Ñóìà çà ÷îòèðè 
êâèòêè íà ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò 
ñêëàëà ñåðåäíþ âàðò³ñòü ïðî¿çäó.

401850

6 ПРОПОЗИЦІЙ НЕТРИВАЛОГО ВІДПОЧИНКУ 
В 6 ТУРИСТИЧНИХ МІСТАХ ЄС
У загальну вартість не входить проїзд автобусом

ЧЕХІЯ (ПРАГА)
2950 грн + квиток на автобус 

 чотири квитки на громадський транспорт 
коштуватимуть 104 грн 

 дві ночі в хостелі в центрі міста — 
2476 грн 

 Поїсти в недорогому ресторані — 148 грн
McMeal у McDonalds (або еквівалентне 
комбіноване харчування) — 148 грн 
Чашка капучіно — 78 грн

 До Праги курсують прямі рейси з Вінниці 
з Центрального автовокзалу. Прибуваєте 
на автостанцію Флоренс. 
Вартість квитка — 1188 грн

ЛИТВА (ВІЛЬНЮС)
2190 грн + квиток на автобус 

 чотири квитки на громадський транспорт 
коштуватимуть 120 грн 

 дві ночі в хостелі 
в центрі міста – 1650 грн 

 Поїсти в недорогому ресторані — 208 грн 
McMeal у McDonalds (або еквівалентне 
комбіноване харчування) — 150 грн 
Чашка капучіно — 60 грн

 З пересадкою у Варшаві (8 годин) 
можна відправитися у Вільнюс. Автобуси 
ходять з Центрального автовокзалу. 
Ціна квитка — 983 грн

ЛАТВІЯ (РИГА)
3290 грн + квиток на автобус 

 чотири квитки на громадський транспорт 
коштуватимуть 142 грн 

 дві ночі в хостелі в центрі міста — 
2750 грн 

 Поїсти в недорогому ресторані — 178 грн 
McMeal у McDonalds (або еквівалентне 
комбіноване харчування) — 150 грн 
Чашка капучіно — 68 грн 

 Автобус до Риги відправляється з 
Центрального автовокзалу. У Варшаві 
буде 13-годинна пересадка. 
Вартість квитка 1417 грн

ПОЛЬЩА (КРАКІВ)
2780 грн + квиток на автобус 

 чотири квитки на громадський транспорт 
коштуватимуть 106 грн 

 дві ночі в хостелі в центрі міста — 
2355 грн 

 Поїсти в недорогому 
ресторані — 140 грн 
McMeal у McDonalds (або еквівалентне 
комбіноване харчування) — 125 грн 
Чашка капучіно — 52 грн

 До Кракова можна доїхати 
на автобусі з Центрального автовокзалу, 
що на вулиці Київська, 8. 
Квиток коштує 600 грн

УГОРЩИНА (БУДАПЕШТ)
2900 грн + квиток на автобус 

 чотири квитки на громадський транспорт 
коштуватимуть 178 грн 

 дві ночі в хостелі в центрі міста — 
2400 грн 

 Поїсти в недорогому 
ресторані — 146 грн 
McMeal у McDonalds (або еквівалентне 
комбіноване харчування) — 146 грн 
Чашка капучіно — 37 грн

 У Будапешт автобуси їздять з Києва 
(Автостанція «Дачна», проспект Перемоги, 
142) по четвергах та суботах. Квиток 
на прямий рейс обійдиться в 1500 грн

РУМУНІЯ (БУХАРЕСТ)
2000 грн + квиток на автобус 

 чотири квитки на громадський транспорт 
коштуватимуть 40 грн 

 дві ночі в хостелі 
в центрі міста – 1660 грн 

 Поїсти в недорогому ресторані — 163 грн 
McMeal у McDonalds (або еквівалентне 
комбіноване харчування) — 118 грн 
Чашка капучіно — 52 грн

 Із Києва (Залізничний вокзал 
«Південний», вулиця Георгія Кирпи) 
в четвер відправляється автобус у Бухарест 
через Одесу. Там буде 4-годинна 
пересадка. Квиток — 988-1000 грн

Проїзд Проживання Харчування Як доїхати
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КІНО

Дюнкерк
Драма, 20.07–26.07, час сеансів — за тел. 
52–59–78

Трансформери: Останній лицар
Фентезі, 19.07, поч. о 16.30
Вартість квитків — 70 грн
20.07–26.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Людина-павук. Повернення додому
Фантастичні пригоди, 19.07, поч. об 11.50, 14.10, 
19.20, 21.50. Вартість квитків — від 65 грн
20.07–26.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Війна за планету мавп
Фантастика, 19.07, поч. о 10.00, 14.30, 19.10, 
21.55. Вартість квитків — від 65 грн
20.07–26.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Нікчемний Я 3
Анімація, 19.07, поч. о 10.00, 17.20. 
Вартість квитків — від 60 грн
20.07–26.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

2:22
Трилер, 19.07–20.07, поч. о 14.00, 16.00, 20.00
21.07–27.07, поч. о 18.00. Вартість квитків — 20 грн

Орбіта 9
Фантастика, 19.07–20.07, поч. о 18.00
Вартість квитків — 20 грн

Жив був кіт
Анімація, 21.07–27.07, поч. о 10.00, 12.00, 14.00
Вартість квитків — 20 грн

Експеримент «Офіс»
Трилер, 21.07–27.07, поч. о 16.00, 18.00
Вартість квитків — 20 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Тачки 3
Анімація, 19.07, поч. о 9.50, 10.50, 12.10, 13.10, 
15.30. Вартість квитків — від 50 грн
20.07–26.07, довідка — за тел. (096)0035050

Операція «Казино»
Комедія, 19.07, поч. о 10.00, 12.50, 14.30, 15.40, 
17.30, 18.30, 20.20, 21.20
Вартість квитків — від 50 грн
20.07–26.07, довідка — за тел. (096)0035050

Людина-павук. Повернення додому
Фантастика, 19.07, поч. о 10.00, 12.50, 14.30, 
15.40, 17.30, 18.30, 20.20, 21.20
Вартість квитків — від 50 грн
20.07–26.07, довідка — за тел. (096)0035050

Постріл у безодню
Трилер, 19.07, поч. о 9.50, 11.40, 18.00
Вартість квитків — від 50 грн
20.07–26.07, довідка — за тел. (096)0035050

Овердрайв
Трилер, вартість квитків — від 50 грн
20.07–26.07, довідка — за тел. (096)0035050

КІНОТЕАТР 

 РОДИНА

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

ВИСТАВКИ

Картини з дерева
До кінця липня в обласному центрі народної 
творчості проходитиме ювілейна виставка 
відомого майстра різьбярства Петра Пипи! 
Самобутній майстер Петро Пипа перетворює 
звичайнісіньке дерево на неповторні картини 
з сюжетами козацької доби. Утілює минуле і 
сьогодення у дереві. Майстер Петро Пипа родом 
з Вінницької області, Погребищенського району, 
села Андрушівка. 
За роки своєї діяльності різьбяр уже мав близько 
20 персональних виставок і близько тисячі виробів 
з різьбленого дерева на різні тематики. Цю 
виставку варто побачити!
Чекаємо вас за адресою: вул. Арх. Артинова, 33.

Виставка творів мистецтва
До 16 липня у залі Вінницького обласного 
експоцентру відкривається ювілейна 21-ша 
виставка творів мистецтва — 2017.
Тематика виставки: живопис, графіка, скульптура, 
декоративно-прикладне мистецтво.
Довідки за телефонами: (0432)52–59–52, 
(067)9143233 (з питань участі).

Музей української марки 
ім. Я. Балабана
Минулого року у Вінниці відкрився Музей 
української 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 повній 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 українським 
тризубом. 
Музей української марки ім. Якова Балабана 
можна відвідати щодня, окрім понеділка, з 10-ї 
до 18-ї години. Школярам та студентам вхід 
безкоштовний. 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. 
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.

SKYROOM
(вул. Пирогова, 47 а, тел. (093)8869393)
Ladies night
Кожної п'ятниці у лаунж-клубі Skyroom 
традиційна вечірка для справжніх леді.
Вхід для дівчат — вільний, для чоловіків — 
40 грн. Спеціальна пропозиція вечора: всім 
дівчатам — 30% на всі коктейлі та вільний вхід 
усю ніч. Довідки та замовлення — 
за телефоном (093)8869393.

Драйвова вечірка 
«Mexican party» 
Готельно-ресторанний комплекс «Казка» 
запрошує на шалену вечірку у мексиканському 
стилі «Mexican party»!
У програмі:
 страви мексиканської кухні від шеф-кухаря;
 освіжаючі напої на основі текіли;
 майстер-класи по сальсі;
 колоритна драйвова музика;
 спокусливі та запальні танці 
та ще багато цікавого.
Завітайте у готельно-ресторанний комплекс 
«Казка», Вінницька область, Стрижавка, 
Урочище «Дубовий Гай», 1. 
Чекаємо 21 липня о 18.00.
Телефони для довідок: (096)6960402, 
(067)6610833.

ÀÔ²ØÀ

PianoExtremist 
у Вінниці
Уперше у нашому 
місті музичний про-
ект PianoExtremist! Це 
концерт композитора 
та виконавця, який грав 
на Майдані під час ре-

волюції гідності. Концерт відбудеться 14 жовтня 
у Вінницькій обласній філармонії під гаслом: 
У кожного своя зброя — дій.
Майже три роки, з подій на Майдані, 
композитор та виконавець, якого назвали 
#PIANOEXTREMIST, грає у жанрі «історична 
неокласика» по містах України та на Сході, 
в зоні бойових дій (загалом за 2 роки більше 
150 концертів). 
Краще за слова говорить його музика, яку він 
грає на своєму піаніно, подарованому другом 
для виступів у АТО.
Початок концерту о 18.30, вартість квитків 
80–260 грн.

Концерт на воді
29 липня у Вінниці 
(площа героїв 
Чорнобиля) відбудеться 
ексклюзивний концерт 
класичної музики на воді, 
де на свіжому повітрі 
виступить київський 

струнний квартет Ars Longa.
Квартет Ars Longa — це струнний квартет з 
випускників Вінницького училища культури 
і мистецтв. Вони грають усе, починаючи з 
творів найвідомішого композитора-класика 
Моцарта, його Церковних Сонат, Маленької 
Нічної Серенади та інших творів, закінчуючи 
відомими і пізнаваними, мабуть, кожному, навіть 
не пов’язаному з музикою, слухачеві творами, 
як от танго «Аромат жінки» К. Гарделя. Початок 
концерту о 19.00
Кількість квитків обмежена, всього — 60 шт. 
Вартість — 250 грн.
Замовити можна за телефоном (093)6311576.

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

Олександр 
Онофрійчук 
запрошує 
на концерт
21 липня Олександр 
Онофрійчук запрошує 
своїх шанувальників 
на концерт 
до «Beer&Blues»!

Олександр Онофрйчук — молодий український 
співак, автор пісень та виконавець каверів! Його 
авторські пісні уже встигли полюбитись публіці. 
На концерті вокаліст виконає свої нові композиції, 
а також ви почуєте кавер-версії на відомі рок-хіти. 
Початок концерту о 21.00, вартість квитків — 
60 грн, тел. (067)4307540.

«Larus» з концертом
22 липня віницький рок-
гурт «Larus» запрошує 
до арт-пабу «Beer&Blues» 
на вечір трибют-
хітів легендарного 
російського гурту 80-х 
«Кіно»! (Радянський 
рок-гурт, заснований 

у 1981 році Віктором Цоєм, один з найпопулярніших 
рок-гуртів 1980-х років).
Приходь до арт-пабу «Beer&Blues» послухати 
найкращі композиції у виконанні вінницького кавер-
гурту!
Початок концерту о 21.00, вхід — 60 грн. Довідки 
за телефоном (067)4307540.
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Ó ñ³ëüñüêîìó 
ìóçå¿ ²ëüê³âêè, 
ùî çà 20 ê³ëîìå-

òð³â â³ä Â³ííèö³, â³äáóâàëàñÿ 
âèñòàâêà íàðîäíîãî ìèñòåöòâà 
ïðîñòî íåáà. Ñåðåä ðîçïèñàíèõ 
ïåòðèê³âêîþ òàð³ëîê òà ëîæîê 
íåçâè÷íî ðàïòîì ïîáà÷èòè íà-
ìàëüîâàíèõ íà æ³íî÷³é ñóìî÷ö³ 
æàð-ïòèöü. Êîëè, çäàâàëîñÿ á, 
¿ì ì³ñöå íà ëüíÿíîìó ïîëîòí³ ÷è 
äåðåâ’ÿí³é äåêîðàòèâí³é òàðåë³. 
Àëå æ ³ ãàðíèé âèéøîâ ïðèíò — 
÷åðåç êîíòðàñò ³ç ÷îðíîþ øê³ðîþ 
ñóìêè, á³ëèé òà çîëîòàâèé êîëüî-
ðè í³áè ï³äñâ³÷óþòüñÿ çñåðåäè-

íè. Öå óñå — ðîáîòè â³ííè÷àíêè 
Ñâ³òëàíè Íåäîð³çàíþê.

— ß öèì æèâó, ìàëþþ êîæåí 
äåíü. Öå â ìåíå â³ä ìàìè. Âîíà 
ìàëþº ³ ïîðòðåòè, ³ âîëîä³º òåõí³-
êîþ ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó. Àëå 
âîíà íå ïóáë³÷íà ëþäèíà. Âîíà 
ïðîñòî ìîÿ ìàìà, — ðîçïîâ³ëà 
Ñâ³òëàíà Íåäîð³çàíþê. 

Ðàí³øå — ñòîð³íêà Âêîíòàêò³, à 
òåïåð îò óâåñü ²íñòàãðàì Ñâ³òëàíè 
ðÿñí³º «çàêâ³ò÷àíèìè» ïåòðèê³âêîþ 
÷îõëàìè äëÿ òåëåôîí³â, áðàñëåòàìè 
òà êëàò÷àìè. ª é á³ëüø çâè÷í³ îêó 
äåðåâ’ÿí³ òàð³ëêè òà ëîæêè.

— Ðàí³øå öå áóëî õîá³, — êàæå 
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Òåïåð ÿ ïðè-
éøëà äî òîãî, ùîá çàéìàòèñÿ 
ò³ëüêè ðîçïèñîì. Çíàºòå, ðàí³øå 

ФАРБАМИ ОНОВЛЮЄ СТАРІ РЕЧІ 
Є ще майстри  Малюнки, які 
раніше можна було побачити на старій 
бабусиній декоративній тарілці, або на 
картинах, перекочували на жіночі сумки 
та біжутерію. Старі речі отримають нове 
життя із допомогою лиш пензля, 
фарби та вправних рук майстрині

ðîçïèñóâàëè õàòè, àáî ïðåäìåòè 
ïîáóòîâ³ äëÿ äåêîðó. Çàðàç óâåñü 
öåé ðîçïèñ òðåáà ïåðåì³ñòèòè ó 
ñó÷àñí³ñòü. Ìè æ ìàºìî ïîòðåáè 
íîñèòè ïðèêðàñè, ùîäíÿ êîðèñòó-
ºìîñÿ òàêèìè ðå÷àìè. ß æ ïðîñòî 
áåðó çâè÷àéíó ð³÷ ³ ðîçìàëüîâóþ 
¿¿. Ó ìåíå º ö³ë³ êîëåêö³¿ òàêèõ 
ö³êàâèõ øòó÷îê.

Ðàí³øå Ñâ³òëàíà âèêëàäà-
ëà ìèñòåöòâî ó øêîë³. À çàðàç 
âîëîíòåðèòü òà çàéìàºòüñÿ ãðî-
ìàäñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Âîíà íå 
âëàøòîâóº ìàéñòåð-êëàñ³â, ïðî-
ñòî ïðàöþº çàäëÿ çàäîâîëåííÿ, 
ðîçìàëüîâóþ÷è óñ³ëÿê³ äð³áíè÷êè 
äëÿ äðóç³â òà ðîäè÷³â.

 — ª ó âàñ, íàïðèêëàä, óëþ-
áëåíà ñóìêà, ÿêà ³ç ÷àñîì âèòåð-
ëàñÿ, — ðîçïîâ³ëà Ñâ³òëàíà. — ß 
ïðîïîíóþ ðåêîíñòðóêö³þ, òîáòî 
óäîñêîíàëþþ ¿¿, íàäàþ ¿é äðóãå 
æèòòÿ. Ðîçïèñóþ ñïåö³àëüíèìè 
í³ìåöüêèìè ôàðáàìè, ùå äåÿê³ 
ïðèâåçëà ç Áîëãàð³¿. Ìàëþíîê âî-
äîñò³éêèé, àëå, çâ³ñíî, òðåáà âðà-
õîâóâàòè, ùî øê³ðó, íà ÿê³é â³í 
âèêîíàíèé, ìîæíà ïîäðÿïàòè. 

Ç³ ñë³â ìàéñòðèí³, ç ¿¿ ìàëþíêà-
ìè í³÷îãî íå ñòàíåòüñÿ, òðè ðîêè 
ãàðàíò³¿. ²ç òàêèìè ñóìêàìè âæå 
õîäÿòü ¿¿ ïîäðóãè. 

— Íàâ³òü íà ìîäí³ ïîêàçè 
çàïðîøóþòü: àáè ¿õ îäÿã ïðè-
êðàøàëè ìî¿ ïðèêðàñè òà ñóì-
êè, — äîäàº Ñâ³òëàíà. — Àëå 
äî òàêîãî ó ìåíå ïîêè äóøà íå 
ëåæèòü. Ïðîñòî ìàþ íà ìåò³ ïî-

êàçàòè, íàñê³ëüêè âæå â³ä ðîç-
ïèñó äåðåâ’ÿíèõ äîùå÷îê ìè 
ìîæåìî ïåðåéòè äî òîãî, ùîá 
ïîêàçàòè ÷åðåç óêðà¿íñüêèé íà-
ðîäíèé æèâîïèñ ñâîþ ³íäèâ³-
äóàëüí³ñòü.

Художниця Світлана Недорізанюк на виставці 
своїх робіт. Позаду майстрині — її роботи: розмальовані 
технікою  петриківського розпису сумки та браслети
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ОВЕН 
Від коханої людини цього 
тижня ви отримаєте великий 
заряд позитивних емоцій. 
Узагалі все, що стосується 
любові і любовних пригод, 
у вас буде чудово.

ТЕЛЕЦЬ 
Усвідомленість у стосунках 
дозволить наблизитися 
майже до повного взаєморо-
зуміння з коханою людиною. 
Тільки не перестарайтеся з 
порадами, як їй краще вчи-
нити в ситуації, що склалася.

БЛИЗНЮКИ 
Ви можете раптово відчути 
себе абсолютно вільним. Мож-
ливо, ви й справді не зв'язані 
ніякими зобов'язаннями, од-
нак, це також може означати, 
що ви заплуталися. 

РАК 
Ваші стосунки зазнали зна-
чних змін, причому в кращу 
сторону. Варто замислитися 
над тим, щоб жити разом 
або навіть піти до шлюбу. 
Але не дуже поспішаєте з 
реалізацією вашого рішення.

ЛЕВ 
Приплив життєвих сил, 
енергійність, бездоганна 
елегантність — це ті якості, 
які сприяють вашому успіху 
у протилежної статі. 

ДІВА 
Ви користуєтеся популярніс-
тю, проте не варто фліртувати 
з усіма підряд. У середу у вас 
буде можливість закрутити 
голову не одному представ-
нику протилежної статі.

ТЕРЕЗИ 
Чим менше ви просите, тим 
більший шанс отримати. 
Остерігайтеся пред'являти 
претензії коханому — реак-
ція може бути абсолютно 
неадекватною. 

СКОРПІОН 
Розберіться в своїх почуттях 
і думках, намагайтеся збері-
гати спокій і рівновагу, які б 
події не відбувалися навколо. 
У неділю проявіть максимум 
уваги до свого обранця.

СТРІЛЕЦЬ 
Ви цілком можете бути 
щасливі і кохані, ваші поба-
чення буде супроводжувати 
успіх. Тиждень подарує нові 
враження. 

КОЗЕРІГ 
У особистому житті вас 
чекають серйозні зміни. Від 
вашого настрою залежить 
те, в який бік розвивати-
муться ваші стосунки.

ВОДОЛІЙ 
Ваша особиста ініціатива 
дозволить реалізувати мрії 
і фантазії. Можлива цікава 
зустріч в середині тижня, але 
не квапте події, вона пови-
нна відбутися випадково. 

РИБИ 
Ваша ексцентричність вель-
ми пікантна, але знайте міру 
в кількості прянощів. Легкий 
перебір — і ореол привабли-
вості розвіється.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 19-25 ЛИПНЯ

401608

ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Очень часто многие аб-
страктные советы и рекомен-
дации воспринимаются бук-
вально. Это может приводить 
к не очень корректному пове-
дению. Яркий пример – это 

пословицы и поговорки. На каждую из них 
есть своя «антипословица»: «семь раз отмерь 
– один раз отрежь» и «кто не рискует – тот не 

пьёт шампанское», «без труда не выловишь 
и рыбки из пруда» и «работа не волк – в лес 
не убежит». Везде важен контекст. Точно так 
же и популярная психологическая литература 
имеет вес только в контексте. «Полюби себя», 
«отпусти ситуацию», «мысли позитивно» - это 
неполный список тех высказываний, который 
вы можете встретить практически в любой по-
пулярной книге. В данном смысле важно и 
нужно адекватно оценивать себя, других и мир 
в целом. Что такое мыслить адекватно? Име-

ется в виду — «адекватно реальности». Если 
человек без работы, в разводе, без друзей, 
будет проговаривать про себя «всё хорошо», 
то вряд ли это можно счесть здравым смыслом. 
Есть один хороший фильм, называется «Всегда 
говори: «Да!». Как только главный герой вос-
принял совет буквально и начал соглашаться 
вообще со всем, что ему предлагали, у него 
начались проблемы. Именно поэтому в любом 
изменении, в том числе себя, важно соблюдать 
принцип здравого смысла.

Комментарий эксперта

Ñêîëüêî ðàç âû çàìå÷àëè, 
÷òî îêðóæàþùèå âàñ ëþäè åäÿò 
äðÿíü, åæåäíåâíî âûïèâàþò, 
ïðîñèæèâàþò äíè è íî÷è íà-
ïðîëåò ëèáî íà ðàáîòå, ëèáî 
çà êîìïüþòåðîì. Íó è êëàññè-
êà — æèâóò è âñòðå÷àþòñÿ ñ òåìè, 
êîìó íå íóæíû. Ïðî ñâîé èìèäæ, 
æèëüå è ïðî÷èå æèçíåííûå öåí-
íîñòè ïåðåñòàþò äóìàòü.

È ê êàêîìó æå âûâîäó âû ïðè-
õîäèòå, íàáëþäàÿ ýòó êàðòèíó? 
Îíè ñåáÿ íå ëþáÿò! Êîðåíü 
ïðîáëåìû òóò æå íàõîäèòñÿ. 
Â äåòñòâå, åñòåñòâåííî. Ìîë, 
íå íàó÷èëè, íå âêëþ÷èëè â êà-
ëåíäàðü ïðèâèâîê ñàìóþ âàæ-
íóþ — ëþáîâü ê ñåáå. È òåïåðü 
îíè âñþ æèçíü ïîëîæèëè íà àë-
òàðü ñëóæåíèÿ äðóãèì, à ýòîãî 
íèêòî íå öåíèò. À ïðî ñåáÿ 
çàáûëè. Ïîðà, ïîðà âñïîìèíàòü, 
èíà÷å ïðîïàäåøü…

В ЛЮБВИ ЛИ ДЕЛО. Ïî÷åìó ëþäè 
íå óäåëÿþò ñåáå âíèìàíèå? Âîò 
ïàðà ïðèìåðîâ èç æèçíè.

Æèâåò ìóæ÷èíà, åìó çà òðèä-
öàòü, åñòü æåíà, äåòè, ëèøíèé 
âåñ, àëêîãîëüíàÿ çàâèñèìîñòü 
è íà ðàáîòå ïðîáëåìû. È âñå 
ó íåãî ïëîõî — æåíà ïèëèò, äåòè 
íå ñëóøàþòñÿ, íà÷àëüíèê îðåò. 
Ìóæèê òåðïèò, ìîë÷èò. À äðó-
çüÿ åìó ãîâîðÿò: «çîëîòîé äóøè 
òû ÷åëîâåê, òîëüêî íå ëþáèøü 
ñåáÿ». Íî âîò ïàðàäîêñ — êàæäûé 
âå÷åð ýòîò ìóæ÷èíà îáúåäàåòñÿ 
ìàêàðîøêàìè ñ êîòëåòàìè, äà 
ïîä ïèâî. Îí ýòî äåëàåò â çàáîòå 
î áëèçêèõ? Ðàáîòàåò äåòåé ðàäè?

Èëè äðóãàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ 
èñòîðèÿ — æåíùèíà, òîæå çà 30. 
Ó íåå ñåìüÿ. Íåò, íå òàê — Ñå-
ìüÿ. È íà àëòàðü ýòîé ñåìüè 
íàøà æåíùèíà êëàäåò âíåøíèé 

âèä, ðàáîòó, óâëå÷åíèÿ… Îíà áó-
äåò çàíèìàòüñÿ õîçÿéñòâîì, ãî-
òîâèòü òðè áëþäà íà óæèí. À ñî-
áîé íå çàíèìàåòñÿ, ïîòîìó ÷òî 
ëþáèò ñâîèõ áëèçêèõ? Èç àëü-
òðóèçìà âñå, äà? À ìîæåò áûòü 
îíà ðàññ÷èòûâàåò, ÷òî çà ïþðå 
ñ îòáèâíûìè åé ïîòîì âîçäàñò-
ñÿ? Íå íà íåáåñàõ, íåò. Îò äå-
òåé è îò ìóæà. Çà÷åì åé ðàáîòà 
íàä ñîáîé, ðàáîòà â ïðèíöèïå, 
åñëè ìîæíî ñïðîñèòü ñ ñàìûõ 
áëèçêèõ. Ìîë, äàâàéòå, îïåêàé-
òå ìåíÿ, ïëþøêè ìíå íîñèòå, 
ÿ âåäü æèçíü íà âàñ ïîòðàòèëà.

Åäèíñòâåííàÿ ïðè÷èíà, ïî êî-
òîðîé ëþäè î ñåáå íå çàáîòÿò-
ñÿ, ñîñòîèò íå â òîì, ÷òî ëþäè 
íå ëþáÿò ñåáÿ. À ïîòîìó ÷òî 
îæèäàþò çàáîòû èçâíå, îò äðó-
ãèõ ëþäåé, ìàòóøêè ïðèðîäû, 
ñ÷àñòëèâîãî ñëó÷àÿ, Áîãà.

ОТВЕТСТВЕННОСТИ БЫ. Ïîä ëþ-
áîâüþ ê ñåáå ìû â áîëüøèíñòâå 
ñâîåì ïîíèìàåì ÷òî? Ïàññèâíûé 
êàéô, áîäèïîçèòèâ, áåçîòâåò-
ñòâåííîñòü. Ñëîâà íå î÷åíü, 
íî ðàçâå ÷àñòî êòî-òî ìå÷òàåò 
âçÿòü ñåáÿ â ðóêè è íà÷àòü äåé-
ñòâîâàòü — çàáîòèòüñÿ î çäîðî-
âüå, ðàáîòàòü íàä ôèíàíñîâîé 
íåçàâèñèìîñòüþ. Íî õî÷åòñÿ îä-
îáðåíèÿ è óòåøåíèÿ ñî ñòîðîíû. 
Óñëîâíî ãîâîðÿ, ê ìàìå íà ðó÷êè.

Âíóøàþò ñåáå è îêðóæàþ-

ЛЮБОВЬ К СЕБЕ — 
МИКСТУРА ОТ ОДИНОЧЕСТВА?
Ищем ответ  Если ты себя не любишь, 
как могут тебя полюбить другие? 
Этот вопрос тревожит как мужчин, 
так и женщин. Каждый понимает 
под этим что-то свое. И фанатичное 
культивирование любви к себе часто 
приводит к развитию эгоизма

ùèì — «ÿ íå óìåþ ñåáÿ ëþáèòü», 
«ÿ ñëèøêîì äîáðûé», «âñå äëÿ 
ëþäåé», «íå óìåþ î ñåáå çàáî-
òèòüñÿ» è òàê äàëåå.

Íî ðàçâå ìîæíî åùå áîëüøå 
ñåáÿ ëþáèòü? Âåäü ïëåâàòü, ÷òî 
äåòè õîòÿò èãðàòü è îáùàòüñÿ, 
êîãäà ïèâî ñ äðóçüÿìè òàêîå 
õîëîäíîå è ïåííîå. À íà ðàáî-
òó ìîæíî îïîçäàòü, ñêàçàâøèñü 
áîëüíûì, òåì áîëåå, íîâûé ñåçîí 
«Èãðû ïðåñòîëîâ» âûøåë. Êàêàÿ 
ðàçíèöà, ÷òî ïîäáîðîäîê ïëàâíî 
ïåðåõîäèò â æèâîò, ÷òî íå î÷åíü 
ýñòåòè÷íî, íî çàòî âêóñíî-òî 
êàê? Âñå ýòî äîâîëüíî äàëåêî 
îò àëüòðóèçìà.

УПРАВЛЯТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ. 
Ëþáîâü ê ñåáå — ýòî, ïðåæäå 
âñåãî, îòâåòñòâåííîñòü è òðåç-
âàÿ îöåíêà ñèòóàöèè. Òû íó-
æåí òîëüêî ñåáå è ñâîåé ìàìå. 
Ðàññ÷èòûâàòü íà ÷òî-òî îò äðó-
ãèõ, ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî òû 
åñòü — ãëóïî è îïàñíî.

Çäîðîâîå ñîñòîÿíèå ÷åëîâå-
êà — êîãäà îí ïðèíèìàåò ñåáÿ 
êàêèì åñòü, íî çíàåò, ê ÷åìó íóæ-
íî ñòðåìèòüñÿ. Ó ëþáÿùåãî ñåáÿ 
÷åëîâåêà åñòü ïëàíêà ïðèòÿçàíèé 
(âî âñåì, íà÷èíàÿ îò âíåøíåãî 
âèäà — äî ñîöèàëüíîãî è ìàòåðè-
àëüíîãî ïîëîæåíèÿ) è îí ê íåé 
ñòðåìèòñÿ.

  Попробуй прощать себя и 
окружающих.

  Держись подальше 
от людей, общение с 
которыми вызывает у 
тебя только негативные 
эмоции.

  Питайся только свежими 
и полезными продуктами.

  Делай хоть раз в неделю 
добрый поступок 
(бабушку через дорогу 
переведи).

  Откажись от привычки 
жаловаться на жизнь и 
жалеть себя.

  Занимайся активным 
видом деятельности хотя 
бы 20-30 минут 5-6 раз в 
неделю. 

  Избавься от вредных 
привычек.

  Сдерживай обещания. 
Особенно данные себе.

  Займись уборкой дома.

  Научись классно готовить.

Íå ÷àñòî êòî-òî èç 
íàñ ìå÷òàåò íà÷àòü 
äåéñòâîâàòü — 
çàíÿòüñÿ çäîðîâüåì 
èëè ôèíàíñîâîé 
íåçàâèñèìîñòüþ

КАК 
ПОЛЮБИТЬ 
СЕБЯ
(советы психологов)
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Активность на работе 
должна быть направлена 
в конструктивное русло. 

ТЕЛЕЦ 
Важно планировать 
свои действия хотя бы 
на несколько шагов вперед. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Полезно будет уловить 
важную идею в середине 
недели, которая, расширит 
ваши возможности.

РАК 
Поиски работы могут увен-
чаться успехом. Готовьтесь 
проявить свои лучшие 
качества. 

ЛЕВ 
Постарайтесь справиться 
с накопившимися мелкими 
проблемами.

ДЕВА 
Возможны личные успехи, 
причем без посторонней 
помощи.

ВЕСЫ 
Постарайтесь избе-
гать любых ситуаций, 
которые кажутся вам 
сомнительными.

СКОРПИОН 
Начальство оценит 
нестандартный подход 
и трудолюбие. 

СТРЕЛЕЦ 
Не переступите границ, 
иначе ваш авторитет может 
пошатнуться.

КОЗЕРОГ 
Сосредоточьтесь на глав-
ном, не гоняйтесь сразу 
за несколькими зайцами.

ВОДОЛЕЙ 
Не сомневайтесь в своих 
возможностях. Не забывайте 
о своих обещаниях.

РЫБЫ 
Чтобы добиться желаемого 
результата, вам необходи-
мо проявлять инициативу. 

392007

402215

383216

401841

398827

399840

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ  
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє  фото та  коротку 
розповідь  про себе на e-mail: 
miss@riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу 
«Міс RIA»-2017 і безкоштовну 
професійну фотосесію від 
фотостудії «INDIGO» 
отримають найвродливіші 
учасниці.

Альона, 18 років
Ніжна, тендітна і творча особистість. Найбільша 
цінність — це моя сім'я, мої сестрички. З дитинства маю 
два захоплення: спорт та творчість. Закінчила на відмінно 
художню школу. Призер обласних змагань з важкої 
атлетики. Навчаюсь у ВНТУ. Нещодавно захопилася 
красивим жіночим видом спорту — Pole Dance!

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)

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»
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АНКА МОЖЕ  
КОНКУРСІ

фото та  коротку 
бе на e-mail: 
ia.com.ua.
нкурсу 

езкоштовну 
есію від 
O» 
одливіші 

 18 років
ворча особистість. Найбільша 
сім'я, мої сестрички. З дитинства маю ю
порт та творчість. Закінчила на відмінно 
Призер обласних змагань з важкої 
сь у ВНТУ. Нещодавно захопилася 
м видом спорту — Pole Dance!

MISS.MOEMISTO.UAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Просто зчитайте 
QR-код камерою 
Вашої мобілки та 
дивіться фото! 

(Має бути встанов-
лена програма QR 
(

Reader з Андроїд-
маркета 

або аналогічна)
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