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НОВЕ ЖИТТЯ ТЯЖИЛОВА 
«ШТРАССЕ», ЧИСТЕ ОЗЕРО І...
 Мікрорайон на сході 
Вінниці за свої роки існування 
змінився кардинально. 
Село, промислова зона, 
а нині — спальний район, 
де багато дітей 

 Тут роблять нові дороги, 
облаштовують озера та 
прищеплюють родинні 
цінності

 А місцеві жителі кажуть, 
що «гоп-стоп» слава 
Тяжилова — це видумки

с.4
Це кований паркан біля Родинного озера неподалік від вулиці Лугової. 
На Тяжилові біля автостанції «Східна» є ще одне озеро, яке нещодавно почистили і зарибили
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ÍÎÂÈÍÈ

Проблема, 
якої не існує?

Ïåðåõðåñòÿ âóëèöü Ëåñ³ 
Óêðà¿íêè òà Ñàëòèêîâà-Ùå-
äð³íà. Ó ãîäèíè-ï³ê íåìîæ-
ëèâî âè¿õàòè ïðèâàòíîìó òà 
ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðòó ç 
ïåðåõðåñòÿ ó íàïðÿìêó ì³ñòà. 
Óæå º êóïà çâåðíåíü ì³ñöå-
âèõ ìåøêàíö³â òà äåïóòàò-
ñüê³ çâåðíåííÿ ç ïðîõàííÿì 
îáëàøòóâàòè íà ðîç³ õî÷à á 
ñâ³òëîôîð.

Òàêîæ ìàºìî ðåãóëÿðí³ 
àâàð³¿ íà ïåðåõðåñò³, ÷åðåç 
âèñîêó øâèäê³ñòü òðàíñïîðò-
íîãî ïîòîêó íà Ëåñ³ Óêðà-
¿íêè. Àâòîáóñè «Â³ííèöü-
êî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» 
áåçãëóçäî ïðîñòîþþòü ÷àñ 
ïåðåä çíàêîì «äàé äîðîãó», 
àëå, íà äóìêó äåïàðòàìåíòó 
òðàíñïîðòó ì³ñüêî¿ ðàäè, âñå 
äîáðå (ÿê ³ â óñ³õ ³íøèõ âè-
ïàäêàõ).

Ìè ìàºìî íàðåøò³ óñâ³-
äîìèòè, ùî ÿê áè àêòèâíî 
Â³ííèöÿ íå çàëó÷àëà ³íâåñ-
òèö³¿, áåç ñó÷àñíèõ ï³äõîä³â 
ó ñèñòåì³ òðàíñïîðòó ³ áåç-
ïåêè ðóõó ì³ñòó í³ÿê íå âè-
æèòè. Íîâ³ âèðîáíèöòâà òà 
ï³äïðèºìñòâà áóäóòü ñêî-
ð³øå ïðîáëåìîþ äëÿ òðàí-
ñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
ó ñüîãîäí³øíüîìó ¿¿ ñòàí³, 
í³æ ìîæëèâ³ñòþ äëÿ ðîçâè-
òêó ì³ñòà.

Óí³âåðñàëüíèé ï³äõ³ä äå-
ïàðòàìåíòó òðàíñïîðòó Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «ðîç-
øèðèìî äîðîãó íà ùå îäíó 
ñìóãó ³ âñå ïî¿äå» íå ïðàöþº, 
à ëèøå ñïðèÿº ï³äâèùåííþ 
àâàð³éíîñò³ òà õàîñó íà äî-
ðîãàõ. ² öå âåäå ì³ñòî ò³ëüêè 
ó ãëóõèé êóò.

Äî ðå÷³, öå äîðîãà, ÿêà 
âåäå ïðîñòî äî Óïðàâë³ííÿ 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèö³. 
Òîìó ö³êàâî, ÷è ïîäàâà-
ëè âîíè ñâî¿ ðåêîìåíäàö³¿ 
ïî ö³é ä³ëÿíö³?

ДУМКА

БЛОГЕР, ГРОМАДСЬКИЙ АКТИВІСТ

Віктор Віктор 
ПЕРЛОВПЕРЛОВ

ОЛЬГА (19), СТУДЕНТКА:
— Навчаюсь у Польщі, тому 
стикаюсь з ними рідко. З 
коментарів батьків або дру-
зів, теж нічого позитивного 
не чула. Загалом, нічого не змі-
нилось. У поліції з'явилась кра-
сива форма. Зовні виглядають 
гарно, а так — показуха.

РОМАН (25), ФРІЛАНСЕР:
— На собі не відчув ніяких змін. 
З поліцією зустрічаюсь не часто. 
Якихось особливих результатів 
від їхньої роботи я не побачив. 
Катаються по місту, фотогра-
фуються, ось і все. Нехай все 
буде добре, хай підтримують 
порядок у місті.

МАРИНА (52), СЕКРЕТАР:
— Слава Богу, я ніяк не сти-
калась за ці два роки з ро-
ботою поліції. Мені якось це 
все без різниці, аби тільки був 
порядок на дорогах і водії 
не страждали від свавілля 
інших водіїв та патрульної 
поліції.

ОЛЕКСАНДР (37), 
ПРАВООХОРОНЕЦЬ:
— За два роки нічого не змі-
нилось. З плюсів лише те, що 
підняли зарплату. Реформу 
потрібно було проводити по-
іншому. Не треба було всіх 
«рубати з плеча». Молодь 
потрібно навчати.

ТЕТЯНА (50), ЕКОНОМІСТ:
— Поліцейські працюють 
на відсотків 20. Немає такого 
оновлення, як ми очікували. 
Зараз дуже висока злочин-
ність, не працює так як треба 
кримінальна поліція, досвід-
чені кадри викинули, а мо-
лодь не встигла навчитися.

ЮРІЙ (64), ХУДОЖНИК:
— Я безпосередньо мав спра-
ву з поліцією. Щодо мене 
було відкрита кримінальна 
справа. Зараз її закрили. Мі-
ліція відкрила, поліція закри-
ла. До поліції в мене більш 
позитивне ставлення. Але 
вона нероздільна з владою.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи змінилася поліція на краще після реформи?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334 

Ó àåðîïîðòó Äà-
ëàìàíó ðåäàêö³¿ 
RIA ðîçêàçàëè, 

ùî çà íåâ³äîìèìè ïðè÷èíàìè 
ñêàñóâàëè ÷àðòåðí³ ðåéñè ç Â³-
ííèö³. ßê êàæå íàøå äæåðåëî, 
ïðèçóïèíåííÿ íàïðÿìêó áóëî ç 
áîêó óêðà¿íñüêèõ êîìïàí³é.

Äèðåêòîð â³ííèöüêîãî ëåòîâè-
ùà ßðîñëàâ Ìàçóðåöü ï³äòâåðäèâ, 
ùî ä³éñíî ç Â³ííèö³ òåïåð íåìàº 
ðåéñ³â ó Äàëàìàí. 

— Ó ê³íö³ ìèíóëîãî òèæíÿ 
àâ³àêîìïàí³ÿ Bravo Airways ïî-
ïåðåäèëà ïðî â³äì³íó ðåéñ³â 
äî Äàëàìàíó. Ñêàñóâàëè ïåðå-
ëüîòè áåç æîäíèõ ïîÿñíåíü ç³ âñ³õ 
ðåã³îí³â, ó òîìó ÷èñë³ é ç Â³ííèö³. 
Öå áóëî ð³øåííÿ òóðîïåðàòîðà 
Travel Professional Group (äàë³ — 
TPG), ùî êîðèñòóâàâñÿ ïîñëóãà-
ìè öüîãî ïåðåâ³çíèêà, — ñêàçàâ 
äèðåêòîð â³ííèöüêîãî ëåòîâèùà 
ßðîñëàâ Ìàçóðåöü.

Ùîá ä³çíàòèñÿ, â ÷îìó æ ïðè-
÷èíà, æóðíàë³ñò çâåðíóâñÿ äî òó-
ðîïåðàòîðà TPG. Àëå ñïî÷àòêó 
â³äïîâ³ä³ ìè íå îòðèìàëè. 

— Ìè íå ïðàöþºìî ç³ çâè-
÷àéíèìè ïàñàæèðàìè, à ò³ëüêè 
ç òóðàãåíòñòâàìè, — â³äïîâ³ëà 
êîíñóëüòàíò â öåíòðàëüíîìó 
îô³ñ³ TPG ó Êèºâ³. — ×îìó ïðè-
çóïèíèëè íàïðÿìîê — ó ìåíå 

íåìàº òàêî¿ ³íôîðìàö³¿.
Òàêîæ æóðíàë³ñò ïîäçâîíèâ 

ó öåíòðàëüíèé îô³ñ àâ³àêîìïàí³¿ 
«Áðàâî», àëå òàì âçàãàë³ íå ï³ä-
íÿëè ñëóõàâêó. Íà íàñòóïíèé 
äåíü ïðåäñòàâíèêè àâ³àêîìïàí³¿ 
â³äïîâ³ëè, ùî ñêàñóâàëè ïåðåëüî-
òè, áî áóâ íèçüêèé ïîïèò ñåðåä 
òóðèñò³â.

— Ïðèçóïèíèëè ÷åðåç ìàëèé 
ïîïèò. Ó Äàëàìàí ìîæíà ïîëå-
ò³òè ç Êèºâà, Ëüâîâà, Õàðêîâà, — 
â³äïîâ³ëè ó àâ³àêîìïàí³¿.

Çãîäîì òàêó ïðè÷èíó ï³äòâåð-
äèâ é òóðîïåðàòîð TPG.

— Òàê, ïåðåëüîòè â òóðåöüêå 
ì³ñòî Äàëàìàí ñêàñóâàëè. Ãîëî-
âíà ïðè÷èíà — çìåíøåííÿ ïî-
ïèòó. ßêùî â ëèïí³ áóëà íåïî-
ãàíà çàâàíòàæåí³ñòü òóðèñòàìè, 
òî â ñåðïí³ ëåäâå íàáèðàëè ïî-
ëîâèíó ë³òàêà. Öþ ïîëüîòíó 
ïðîãðàìó â³äì³íèëè íå ò³ëüêè ç 
Â³ííèö³, àëå é ç Õåðñîíó, ×åð-
í³âö³â. Àëå â Äàëàìàí ìîæíà 
ïîëåò³òè ç³ Ëüâîâà, Õàðêîâà, 
Êèºâà òà ³íøèõ âåëèêèõ ì³ñò. 
Çàãàëîì, ïëàíóºìî çä³éñíþâàòè 
âèëüîòè â Òóðå÷÷èíó ç Â³ííèö³ 
íàñòóïíîãî ðîêó. ßêùî, çâ³ñíî, 
áóäå ïîïèò, — â³äïîâ³ëè ó â³ä-
ä³ë³ ïî ðîáîò³ ç àãåíòñòâàìè 
òóðîïåðàòîðà Travel Professional 
Group.

Êð³ì òîãî, ÿê ðîçêàçàëè â êîì-
ïàí³¿, öüîãî ðîêó çàâåðøåíî ïðî-
ãðàìó ÷àðòåðíèõ ðåéñ³â â Àíòàë³þ 
(Òóðå÷÷èíà).

У ДАЛАМАН ТЕПЕР 
НЕ ПОЛЕТІТИ З ВІННИЦІ 
Без причини  Минулого тижня 
скасували перельоти в Туреччину. 
Відтепер з вінницького летовища 
не можна дістатися до Даламану. 
Туроператор TPG завершив і перельоти 
в Анталію. Як кажуть в адміністрації 
аеропортів Вінниці та Даламану — 
ТPG не дав жодних пояснень

Як йдеться на офіційному сайті 
вінницького летовища, зараз 
залишилися регулярні рейси 
у Варшаву (Польща) та Тель-
Авів (Ізраїль) (goo.gl/DQ91pA).
У Варшаву можна полетіти з на-
шого міста двічі на тиждень — 
у понеділок та п’ятницю. Виліт 
о 1-й годині ночі. Тривалість 
перельоту — півтори години. 
Квиток в один бік коштує від 

1 535 гривень.
А у Тель-Авів — у понеділок та 
четвер. Виліт о 03.30. Тривалість 
польоту — 3 години 30 хвилин. 
Найдешевший квиток еко-
ном-класу коштує 5 232 грив-
ні в один бік. Ціни дивилися 
на вересень. Джерело інфор-
мації — офіційний сайт компанії 
«Міжнародні авіалінії України» 
(goo.gl/RhjVGw).

Куди можна полетіти з Вінниці?

У Даламан з Вінниці були чартерні рейси. 
У компанії TPG кажуть, що хочуть наступного літа 
продовжити перельоти з Вінниці в Туреччину
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Авторка посібника «Історія 
міста Вінниця» Клавдія Ма-
ліцька пише, що Тяжилів 
у давні часи був селом, яке 
населяли поляки.
«Село, яке заселяли осадники з 
Польщі після 1569 року. З часом 
їх національні особливості були 
втрачені, і Тяжилів став звичай-
ним мікрорайоном Вінниці. З 

18 століття слобода Тяжилів ві-
дома як невеличке село, де діяли 
лише корчма і винокурня. Тоді ж 
його вилучили у старости і пере-
дали міському магістратові. Там 
є невеличка річка — Тяжилівка. 
Що було першим: район чи річ-
ка? З Тяжиловим — це питання 
дискусійне», — пише Маліцька 
(goo.gl/diKVE2).

Тяжилів був селом 

На Тяжилові багато дітей та 
молоді, які спокійно гуляють, 
не озираючись навколо. А ще 
більше матусь з колясками, які 
«заполонили» вулиці Тяжило-
ва. Не очікуєш побачити таке 
у «кримінальному Тяжику». 
Місцева жителька Людмила 
Перевезій розказує, що «гоп-
стоп Тяжилів» — це видуманий 
стереотип.
— Це неправда, що Тяжилів 
кримінальний. Нам тут дуже 
спокійно живеться. Гуляють 
матусі з колясками, багато ді-

тей. Ну який же Тяжилів кримі-
нальний?
Так, за картою злочиннос-
ті на порталі відкритих даних 
CityScale на Тяжилові за 2016 рік 
сталося 69 крадіжок, вісім 
наркозлочинів. І п’ять авто-
мобілів викрали зловмисни-
ки. А на «спокійній» Вишеньці 
за той же час сталося 378 кра-
діжок, 19 наркозлочинів, сім 
авто викрали злочинці. А ще 
в 2016 році в районі вулиці 
600-річчя сталося одне вбивство 
(goo.gl/TWafMz).

Гоп-район чи ні?

ВІТАЛІЙ МЕЛЬНИК, 
АДМІНІСТРАТОР 
«URBAN. МІСЬКИЙ 
ЖУРНАЛ» 

— Зараз це цілком 
життєздатний ра-
йон із непоганою 

інфраструктурою і транспортним 
сполученням. А в майбутньому, 
коли побудують естакаду від Ян-
геля на Ватутіна, Тяжилів стане ще 
ближче. Тут є рекреаційні зони, 
які можливо розвивати. Поруч 
стадіон «Інтеграл» з великою зе-
леною зоною навколо, де мож-
на розмістити парк. Крім того, 
будівництво житлових комп-

лексів, яке зараз відбувається 
на Тяжилові, вказує на інтерес з 
боку ринку нерухомості. Варто 
згадати і про виробничі площі, 
яких тут маса, і коли в Україні 
все буде в порядку, вони можуть 
отримати нове життя. У додаток, 
потужний імпульс для розвитку 
Тяжилова може дати індрустрі-
альний парк та проектований 
мікрорайон Східний. Якщо буде 
відповідальний бізнес, а над 
розвитком району працювати-
муть відповідальні і компетент-
ні чиновники, проектувальники, 
то цей мікрорайон стане місцем, 
де цілком комфортно жити.

У району є багато перспектив 

Ì²É ÐÀÉÎÍ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334 

Òÿæèë³â ðîçâè-
âàºòüñÿ — áàãàòî  
äèòÿ÷èõ ìàéäàí-

÷èê³â, äâà îáëàøòîâàíèõ îçåðà, 
çààñôàëüòîâàí³ äîðîãè. Ìåøêàí-
ö³ êàçàëè, ùî çàäîâîëåí³ çì³íàìè 
ðàéîíó. Õî÷à âáà÷àþòü, ùî òóò 
ùå áàãàòî ðîáîòè — íå âèñòà÷àº 
äèòñàäî÷ê³â, ãóðòê³â òà ì³ñöü äëÿ 
âå÷³ðí³õ ïðîãóëÿíîê. À ì³ñüêà 
âëàäà çàïåâíÿº, ç ÷àñîì âñå áóäå.

ОЗЕРА ТА ГОЙДАЛКИ. Æóðíà-
ë³ñòè âèáðàëèñÿ íà ñõ³ä Â³ííèö³, 
ùîá ïîçíàéîìèòèñÿ áëèæ÷å ³ç 
Òÿæèëîâîì. Âèõîäèìî á³ëÿ àâòî-
ñòàíö³¿ «Ñõ³äíà». Òóò ÿêðàç îáëà-
øòîâóþòü çîíó â³äïî÷èíêó — Òÿ-
æèë³âñüêå îçåðî, ïðî ÿêå íåîäíî-
ðàçîâî ïèñàëè â RIA. Ðîáîòè ùå 
íå çàê³í÷èëè, à á³ëÿ îçåðà ïîâíî 
íàðîäó — çàñìàãàþòü, êóïàþòüñÿ 
òà ñòðèáàþòü ç äàìáè.

— Òðåáà, ùîá äëÿ ä³òåé áóëî 
á³ëüøå ðîçâàã. Çàñèïàëè íîð-
ìàëüíèé ïëÿæ, ì³ñòîê. À íàì-òî, 
äîðîñëèì, ïîñòàâòå ëàâîê ê³ëüêà. 
Ùîá çà ìàëèìè ñë³äêóâàòè, — 
ðàäèâ ì³ñöåâèé æèòåëü Ìàêñèì 
(goo.gl/jByGvN).

Çàõîäèìî â ïîäâ³ð’ÿ ïîðÿä ç 
îçåðîì, íà Âàòóò³íà. Íåçâàæàþ÷è 
íà ë³òíþ ñïåêó, íà ãîéäàëêàõ òà 
ã³ðêàõ áàãàòî ä³òåé. ̄ õ áàòüêè êà-

çàëè, ùî ââå÷åð³ òóò óòâîðþºòüñÿ 
÷åðãà äî ðîçâàã.

— ×îãî íå âèñòà÷àº? Äèòÿ÷èõ 
ñàäî÷ê³â. Äâà äåðæàâíèõ, îäèí 
ïðèâàòíèé ñàäî÷îê, àëå ä³òåé 
çàïèñàòè âàæêî. Ìàëî ÿêèõîñü 
ãóðòê³â äëÿ ðîçâèòêó ä³òåé, — 
ñêàçàëà ì³ñöåâà æèòåëüêà Îëüãà 
²âàíîâà.

Ïàí³ Îëüãà ïîðàäèëà ñõî-
äèòè íà îäèí ç íàéíîâ³øèõ 
äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â Òÿæèëî-
âà — ó ïîäâ³ð’¿ ì³æ âóëèöÿìè 
Ìîñêàëåíêà òà Âàòóò³íà. Òàì 
îáëàøòóâàëè ö³ëå ì³ñòå÷êî äëÿ 
ä³òåé: äåðåâ’ÿíèé çàìîê, ãîéäàë-
êè, âóëè÷í³ òðåíàæåðè.

Ïîðÿä ³ç öèì ïîäâ³ð’ÿì øêîëà 
¹ 27, ó÷í³ òà áàòüêè ç ÿêî¿ ïè-
ñàëè áàãàòî ïðîåêò³â íà «Áþäæåò 
ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ». Çàâäÿêè 
öüîìó â øêîë³ º îäíà ç íàéêðà-
ùèõ â ì³ñò³ ñèñòåì â³äåîíàãëÿäó, 
ðåìîíòóþòü õàð÷îáëîê. À ùå ïî-
ðÿä ç³ øêîëîþ â³äêðèëè îíîâëå-
íèé ñòàä³îí. Êð³ì òîãî, çà êîøòè 
«Áþäæåòó ³í³ö³àòèâ» çðîáëÿòü 
ñèñòåìó î÷èùåííÿ âîäè äëÿ 
äâîõ òÿæèë³âñüêèõ äèòñàäê³â — 
¹ 10 òà ¹ 14 (goo.gl/1DBH86).

Ïðÿìóºìî íàçàä íà ãîëîâíó 
âóëèöþ ðàéîíó — Âàòóò³íà. 
Ïî òðîòóàðó ÿêðàç á³ëÿ äîðîãè, 
ùî áóëà îáëàøòîâàíà â ìèíó-
ëîìó ðîö³, ïðîãóëþþòüñÿ ìàòóñ³ 
ç êîëÿñêàìè. Ì³ñöåâà æèòåëüêà 
Ñâ³òëàíà Øòàëüìàõ ñêàçàëà, ùî 
ãóëÿþòü âçäîâæ äîð³ã, áî çàìàëî 

ТЯЖИЛІВ БЕЗ СТЕРЕОТИПІВ: 
ЯКИМ СТАНЕ МІКРОРАЙОН
Добре живеться  Мікрорайон 
на сході Вінниці за свої роки існування 
змінився кардинально. Село, промислова 
зона, а нині — спальний район, де 
багато дітей. Тут роблять нові дороги, 
облаштовують озера та прищеплюють 
родинні цінності. І яким може бути 
Тяжилів у найближчому майбутньому?

äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â òà ì³ñöü äëÿ 
â³äïî÷èíêó.

— Ùîäî äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷è-
ê³â, òî òàêèõ ÿê íà Ìîñêàëåíêà 
º íåáàãàòî. À îò ò³, ùî ïîñòàâèëè 
ê³ëüêà ðîê³â òîìó — í³õòî íå ðå-
ìîíòóº. Õîò³ëîñÿ á ùå, ùîá îá-
ëàøòóâàëè ì³ñöÿ äëÿ â³äïî÷èíêó 
â íàøèõ ïîñàäêàõ. Íàïðèêëàä, 
â ïàðêó «²íòåãðàë» ïîñòàâèëè á 
ê³ëüêà ëàâî÷îê òà ïðîêëàëè á 
òðîòóàðè ç îñâ³òëåííÿì.

« Ш Т Р А С Е »  Д О Т Я Г Н У Т Ь 
ДО ОБ’ЇЗНОЇ. Äî ðå÷³, äîðîãó 
íà âóëèö³ Âàòóò³íà, ÿêó ðåìîí-
òóþòü ç ìèíóëîãî ðîêó, ïëàíóþòü 
â³äðåìîíòóâàòè àæ äî îá’¿çíî¿ — 
Æèòîìèðñüêîãî øîñå. Çà ÿê³ñòü 
ïîêðèòòÿ ì³ñöåâ³ æèòåë³ âæå 
íàçâàëè ¿¿ «øòðàññå», ñòàâëÿ÷è 
äîðîãó â îäèí ðÿä ç í³ìåöüêèìè 
àâòîáàíàìè.

Îêð³ì ðåìîíòó àñôàëüòó, òóò 
îáëàøòóþòü íîâ³ òðîòóàðè òà 
âåëîäîð³æêè, à òàêîæ ïîñòàâ-
ëÿòü 109 ñâ³òèëüíèê³â. Óñå öå 
êîøòóâàòèìå ì³ñòó 32,2 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü (goo.gl/YZL5ZE). 
Çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè Ñåð-
ã³ÿ Ìîðãóíîâà, â íàñòóïíîìó ðîö³ 
â ïëàí ïîñòàâëÿòü êàïðåìîíò ÷àñ-
òèíè âóëèö³ Ãîíòè òà Ï³âí³÷íî¿ 
(goo.gl/ve1QJy).

Ùîäî ðåìîíòó äâîð³â áàãàòî-
ïîâåðõ³âîê, òî òóò ïëàí³â â ìåð³¿ 
íà öåé ð³ê íåìàº.

— Ìè çààñôàëüòóâàëè âåëèêó 
ê³ëüê³ñòü äâîð³â òà â³äðåìîí-
òóâàëè ïðî¿çäè íà Òÿæèëîâ³, 
êîëè áóëî áóä³âíèöòâî êîòåëüí³ 
íà Áàæåíîâà. Íà öåé ð³ê ïëàí³â 
ïî ðåìîíòó íåìàº, — â³äïîâ³â çà-
ñòóïíèê äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó 
ÆÊÃ Ñåðã³é Ãðå÷àíþê.

À á³ëüø ìàñøòàáí³ ïðîåêòè äëÿ 
Òÿæèëîâà âñå æ º.

— Äî ê³íöÿ îñåí³ îáëàøòóºìî 
äîðîãó â³ä Ëóãîâî¿ äî îá’¿çíî¿. Òà 
ìàºìî çàê³í÷èòè îáëàøòóâàííÿ 
Ïàíòåëåéìîí³âñüêîãî îçåðà, — 
ðîçêàçàâ î÷³ëüíèê äåïàðòàìåí-
òó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà 
Âîëîäèìèð Í³öåíêî.

Íà îáëàøòóâàííÿ ï³ðñà, âå-
ëîäîð³æêè, ïëÿæó, äèòÿ÷îãî 
ìàéäàí÷èêà òà ³íøèõ ðå÷åé 
á³ëÿ Òÿæèë³âñüêîãî (Ïàíòåëåé-
ìîí³âñüêîãî) îçåðà âèòðàòÿòü 
1 ì³ëüéîí 44 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Ï³ä-
ðÿäíèê — òîâàðèñòâî «Ïîä³ëü-
ñüêèé áóä³âåëüíèé ³íæèí³ðèíã» 
ìàº çàê³í÷èòè äî ê³íöÿ ñåðïíÿ 
(goo.gl/jByGvN). Ùå â öüîìó ðà-

Як розказали жителі, район не є «бандитським». 
Тим, хто тут живе — дуже спокійно та комфортно 

Äî ê³íöÿ ë³òà 
íà Òÿæèëîâ³ äîðîáëÿòü 
ùå îäíå îçåðî. 
À äîðîãó íà Âàòóò³íà 
â³äðåìîíòóþòü 
äî îá’¿çíî¿

éîí³ º «Ðîäèííå îçåðî», áëàãî-
óñòð³é ÿêîãî êîøòóâàâ ì³ñòó îð³-
ºíòîâíî îäèí ì³ëüéîí ãðèâåíü 
(goo.gl/WG1Hp8).

Æóðíàë³ñò ïîñï³ëêóâàâñÿ é ç 
ì³ñöåâèì äåïóòàòîì Âîëîäèìè-
ðîì Îíîôð³é÷óêîì, ÿêèé ðîç-
êàçàâ, ùî íàéá³ëüøå ö³êàâèòü 
ìåøêàíö³â ðàéîíó.

— Ñïî÷àòêó áóëî âàæêî, áî 
ëþäè ïðèõîäèëè íà ïðèéîì 
ò³ëüêè çà ìàòåð³àëüíîþ äîïî-
ìîãîþ. Àëå çàðàç ñòàº ³íàêøå — 
ëþäè çâåðòàþòüñÿ ³ç ïèòàííÿì 
ïðî çàì³íó äàõ³â, òðóá, áëàãî-

óñòðîþ òà ñàì³ ïðîïîíóþòü äî-
ïîìîãó. Íàøà ìåòà — çðîáèòè 
ç Òÿæèëîâà ñó÷àñíèé, çðó÷íèé 
äëÿ ìåøêàíö³â ì³êðîðàéîí, 
â ÿêîìó áóäå âñå íåîáõ³äíå äëÿ 
æèòòÿ.

Êð³ì òîãî, ïàí Âîëîäèìèð 
ðîçêàçàâ é ïðî íàéáëèæ÷³ ïëàíè 
íà öåé ðàéîí: ñòâîðèòè á³ëü-
øå äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, çîí 
äëÿ ïàðêîâîê, çðîáèòè øêîëó 
¹ 27 îäí³ºþ ç íàéêðàùèõ ó ì³ñ-
ò³. À ñòðàòåã³÷íà ìåòà — çðî-
áèòè, ùîá áóëî á³ëüøå ãóðòê³â 
äëÿ ä³òåé.
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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

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879

Ó ðåºñòð³ ñó-
äîâèõ ð ³øåíü 
ç’ÿâèëàñÿ óõâàëà 
Êðàìàòîðñüêîãî 

ì³ñüêîãî ñóäó, ó ÿê³é ñë³ä÷èé 
ïðîñèòü äàòè äîçâ³ë íà àðåøò 
ìàéíà, âèëó÷åíîãî ï³ä ÷àñ îáøó-
ê³â ó ÄîíÍÓ. Ó äîêóìåíò³ òàêîæ 
çàçíà÷åíà ñòàòòÿ, çà ÿêîþ ïðî-
õîäèòü ðîçñë³äóâàííÿ — öå ñòàòòÿ 
368 (÷àñòèíà 3) Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó «Ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçèö³¿, 
îá³öÿíêè àáî îäåðæàííÿ íåïðà-
âîì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâîþ îñî-
áîþ», òîáòî õàáàðíèöòâî.

РАПТОВИЙ ОБШУК. Ïðî òå, ùî 
ó ñò³íàõ Äîíåöüêîãî íàö³îíàëü-
íîãî óí³âåðñèòåòó, ùî ó Â³ííè-
ö³, à òàêîæ ó éîãî ô³ë³¿ ó Êîñ-
òÿíòèí³âö³, ïðîâîäèâñÿ îáøóê, 
íàïèñàëè íà facebook-ñòîð³íö³ 
Äåïàðòàìåíòó çàõèñòó åêîíîì³êè 
Íàöïîë³ö³¿.

«Â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðî-
âàäæåííÿ, â³äêðèòîãî ñë³ä÷èì 
óïðàâë³ííÿ îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ çà ñò. 
368 ÷. 3 ÊÊ Óêðà¿íè, ïðàâîîõî-
ðîíö³ âñòàíîâèëè îñ³á ïðè÷åòíèõ 

äî âèìàãàííÿ òà îäåðæàííÿ õàáà-
ð³â», — ïîâ³äîìëÿëè ïðàâîîõîðîíö³.

«Êåð³âíèê îäí³º¿ ç ô³ë³é òà çà-
â³äóâà÷ êàôåäðè Äîíåöüêîãî íàö³-
îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âèìàãàëè 
â³ä ñòóäåíò³â ãðîø³ çà çàõèñò äè-
ïëîìíèõ ðîá³ò òà ñêëàäàííÿ äåð-
æàâíèõ ³ñïèò³â, — íàïèñàëè ïî-
ë³öåéñüê³. — Òèñÿ÷ó äîëàð³â ÑØÀ 
âèìàãàëè ô³ãóðàíòè â³ä ñòóäåíò³â 
çà âèð³øåííÿ äàíîãî ïèòàííÿ».

«Ñüîãîäí³, 24 ëèïíÿ, îïåðàòèâ-
íèêè Óïðàâë³ííÿ çàõèñòó åêîíî-
ì³êè â Äîíåöüê³é îáëàñò³, ñë³ä÷³ 
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îáëàñíî¿ 
çà ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà 
ïðîêóðàòóðè îáëàñò³ çàòðèìà-
ëè êåð³âíèêà ô³ë³¿ óí³âåðñèòå-
òó â ñëóæáîâîìó êàá³íåò³, ÿêèé 
îäåðæàâ ÷àñòèíó îáóìîâëåíî¿ 
ñóìè», — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.

НЕ ТА СТАТТЯ? Íàñòóïíîãî äíÿ 
ÄîíÍÓ çðîáèâ çàÿâó ïðî òå, ùî 
ïîë³öåéñüê³ ðîçñë³äóþòü íàñïðàâ-
ä³ íå «õàáàðíèöòâî», à «çëîâæè-
âàííÿ âïëèâîì».

«… â³äïîâ³äíî äî Óõâàë ñë³ä-
÷îãî ñóää³ Êðàìàòîðñüêîãî ì³ñü-
êîãî ñóäó Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ â³ä 
19 ëèïíÿ 2017 ðîêó â ïðèì³ùåí-
íÿõ Äîíåöüêîãî íàö³îíàëüíîãî 

500 ДОЛАРІВ ЗА ДИПЛОМ: ПОЛІЦІЯ 
РОЗСЛІДУЄ ХАБАРНИЦТВО У ДОННУ
Плутанина  У Донецькому 
національному університеті провели 
обшук. Вилучили документи, комп’ютер, 
дипломи. За версією слідства, хабарі 
за дипломи відправляли на картку 
завідувача кафедри політології та 
державного управління ДонНУ. Хто він?

óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âàñèëÿ Ñòóñà 
áóëî ïðîâåäåíî ïåâí³ ñë³ä÷³ ä³¿. 
Âîíè ïðîâîäèëèñÿ â ìåæàõ äî-
ñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ç êðè-
ì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïîðó-
øåíîãî çà ÷. 3 ñò. 369–2 Êðèì³-
íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (Çëî-
âæèâàííÿ âïëèâîì)», — çàÿâèëè 
â óí³âåðñèòåò³. Òàêîæ äîäàëè, ùî:

«ôàêòè÷íî, îáøóêó (ó êëàñè÷-
íîìó éîãî ðîçóì³íí³) íå áóëî. 
Áóëî ïðîâåäåíî òèì÷àñîâå âè-
ëó÷åííÿ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, äå-
òàëüíå îôîðìëåííÿ ÿêèõ çàéíÿëî 
áàãàòî ÷àñó»;

«Íà äàíèé ÷àñ æîäåí ñï³âðîá³ò-
íèê óí³âåðñèòåòó íå çàòðèìàíèé, 
äî æîäíîãî ñï³âðîá³òíèêà íå çà-
ñòîñîâàíî çàïîá³æíèõ çàõîä³â, 
ïðî ï³äîçðè íå ïîâ³äîìëÿëîñÿ».

РОЗБІЖНОСТІ У ЗАЯВАХ. Áà÷è-
ìî, ùî ³íôîðìàö³ÿ â³ä ïîë³ö³¿ 
òà óí³âåðñèòåòó ð³çíèòüñÿ. Îäí³ 
êàæóòü, ùî ñï³âðîá³òíèêà íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó çàòðèìàëè — 
³íø³ öå çàïåðå÷óþòü. Òàêà ñàìà 
ñèòóàö³ºþ ç êâàë³ô³êàö³ºþ ðîç-
ñë³äóâàííÿ.

Äëÿ òîãî, ùîá ç’ÿñóâàòè ³ñòè-
íó, ìè âèð³øèëè çíàéòè ó ðåºñòð³ 
ñóäîâèõ ð³øåíü òó ñàìó óõâàëó, 
çà ÿêîþ ïðîâîäèâñÿ îáøóê. Àëå 
òàì âîíà áóëà â³äñóòíÿ.

Íàòîì³ñòü, ìè çíàéøëè ê³ëüêà 
³íøèõ ñóäîâèõ ð³øåíü, ÿê³ ñòî-
ñóþòüñÿ öüîãî æ êðèì³íàëüíîãî 
ïðîâàäæåííÿ. Öå óõâàëè ñóäó 
Êðàìàòîðñüêà ïðî íàäàííÿ äî-
ñòóïó äî áàíê³âñüêèõ äàíèõ îñ³á, 
ÿê³ ô³ãóðóþòü ó ðîçñë³äóâàíí³. 
Éäåòüñÿ ïðî â³ñ³ì ð³çíèõ íîìåð³â 
áàíê³âñüêèõ êàðòîê, ÿê³ íàëåæàòü 
ð³çíèì ëþäÿì.

Óñ³ ö³ ð³øåííÿ ïðèéíÿò³ â îäèí 
äåíü — 12 ëèïíÿ 2017 ðîêó. Ç 
íèõ ³ ä³çíàºìîñÿ ïåðø³ îáñòàâèíè 
ñïðàâè.

Òàê, ñòàòòÿ êâàë³ô³êàö³¿ çíà-
÷èòüñÿ òà, ïðî ÿêó êàçàëè â óí³-
âåðñèòåò³: «Çëîâæèâàííÿ âïëè-
âîì». Ïðîâàäæåííÿ â³äêðèëè ùå 
ó ñ³÷í³ 2017 ðîêó, òîáòî çà ï³â-
ðîêó äî îáøóêó. Ö³êàâî, ÷îìó 
ñë³ä÷³ âèð³øèëè çàéíÿòèñÿ öèì 
ñàìå ï³ä ÷àñ âñòóïíî¿ êàìïàí³¿, 
ïî÷åêàâøè ø³ñòü ì³ñÿö³â ç äíÿ 
íàäõîäæåííÿ çàÿâè?

Ç äîêóìåíòà ìè ä³çíàºìîñÿ, 
ùî 16 ñ³÷íÿ ëþäèíà çâåðíóëà-
ñÿ äî ïðàâîîõîðîíö³â ³ç çàÿâîþ 
ïðî òå, ùî êåð³âíèê ô³ë³¿ ÄîíÍÓ 
ó Êîñòÿíòèí³âö³ îäåðæàëà â³ä íå¿ 
õàáàð çà äèïëîìè òà óñï³øíå 

Обшук проводили у вінницькому ДонНУ 
та костянтинівській філії університету. 
Ймовірно, на фото — затримана директорка філії

На фото, які опублікували поліцейські, бачимо кілька 
тисяч гривень. Загалом за дипломи платили по 500 «баксів»

Ó ñòóäåíò³â âèìàãàëè 
ãðîø³ çà òå, ùîá 
«âèð³øèòè ïèòàííÿ» 
ç äèïëîìàìè. Íàâ³òü 
äàëè íîìåð êàðòêè, 
íà ÿêó ñêèíóëè ãðîø³

ñêëàäàííÿ äåðæàâíèõ ³ñïèò³â.
Ñë³äñòâî ââàæàº, ùî êåð³âíèê 

ô³ë³¿ ä³ÿâ ó çìîâ³ ç çàâ³äóâà÷åì 
êàôåäðè ïîë³òîëîã³¿ òà äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ÄîíÍÓ.

РІШЕННЯ СХОВАЛИ, ЩОБ НІХ-
ТО НЕ ВТІК. Ìè çàòåëåôîíóâàëè 
äî Äåïàðòàìåíòó çàõèñòó åêîíî-
ì³êè Íàöïîë³ö³¿, ùîá çàïèòàòè, 
÷îìó âîíè ó ïîâ³äîìëåíí³ çà-
çíà÷èëè, éìîâ³ðíî, íåïðàâèëü-
íó ñòàòòþ ðîçñë³äóâàííÿ. Ïðîòå 
òàì íàì ò³ëüêè ï³äòâåðäèëè, ùî 
êâàë³ô³êàö³ÿ º ïðàâèëüíîþ. ² ñêà-
çàëè, ùî çà ïîäðîáèö³ ïîòð³áíî 
ïèòàòè ó ñë³ä÷îìó óïðàâë³íí³ ïî-
ë³ö³¿ Äîíå÷÷èíè.

Ïðåñ-îô³öåð ïîë³ö³¿ Äîíå-
öüêî¿ îáëàñò³ ²âàííà ßùåíêî 
òàêîæ ðîçïîâ³ëà, ùî íà äàíèé 
÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ ïðîõîäèòü 
ñàìå ïî õàáàðíèöòâó (ñòàòòÿ 
368 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó). 
Îáøóê ó ÄîíÍÓ, çà ¿¿ ñëîâàìè, 
ïðîâîäèâñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè 
ñóäó.

— Öþ óõâàëó ñïåö³àëüíî íå âè-
ñòàâëÿëè íà çàãàëüíèé îãëÿä, ùîá 
ô³ãóðàíòè ðîçñë³äóâàííÿ íå ä³-
çíàëèñÿ ïðî îáøóê çàâ÷àñíî, — 
êàæå ²âàííà.

Òàêó æ â³äïîâ³äü ìè îòðèìàëè 
³ â³ä ì³ñüêîãî ñóäó Êðàìàòîðñüêà. 
Ìîâëÿâ, ó íèõ º ùå ö³ëèé ð³ê 
äëÿ òîãî, ùîá çðîáèòè äîêóìåíò 
çàãàëüíîäîñòóïíèì. Òàê, óõâàëó 
ìè íå áà÷èìî ó ðåºñòð³ äîñ³.

АРЕШТОВУЮТЬ МАЙНО. Ó ðåº-
ñòð³ ç’ÿâèëîñÿ ð³øåííÿ ïðî àðåøò 
ìàéíà, âèëó÷åíîãî ï³ä ÷àñ îá-
øóêó.

Òåïåð ìè ä³çíàëèñÿ, ùî ñë³ä-
ñòâî ïåðåêâàë³ô³êóâàëî ðîç-
ñë³äóâàííÿ. Òåïåð âîíî ä³éñíî 
ïðîâîäèòüñÿ çà ï³äîçðîþ ó îð-
ãàí³çîâàí³é õàáàðíèöüê³é ñõåì³.

Ïðàâîîõîðîíö³ âñòàíîâèëè, 
ùî ëþäè, ÿê³ íàïèñàëè çàÿâó 
ïðî õàáàð, íàâ÷àþòüñÿ íà «çà-
î÷ö³» ó Êîñòÿíòèí³âñüê³é ô³ë³¿ 
ÄîíÍÓ. Íà ³ñòîðè÷íîìó ôàêóëü-
òåò³, ñïåö³àëüí³ñòü ïîë³òîëîã³ÿ. 
Çà íàâ÷àííÿ íå ïëàòÿòü, áî çíà-
õîäÿòüñÿ íà «áþäæåò³».

Ó íèõ âèìàãàëè ãðîø³ çà òå, 
ùîá «âèð³øèòè ïèòàííÿ» ïðî 
äèïëîìí³ ðîáîòè, ÿê³ íàâ³òü 
íå äîâåäåòüñÿ ¿õàòè çàõèùàòè 
ó Â³ííèöþ. Íàâ³òü äàëè íîìåð 
êàðòêè, íà ÿêó ñêèíóëè ãðîø³.

Ó Êîñòÿíòèí³âö³ òà Â³ííèö³ 
ïðîâîäèëèñÿ îáøóêè. Çàáðàëè 
áàãàòî äîêóìåíò³â, äèïëîìí³ ðî-
áîòè ³ êîìï’þòåð LENOVO. Çíà-
éøëè òàêîæ áàíê³âñüêó êàðòêó, 
íà ÿêó, éìîâ³ðíî, íàäñèëàëè 
ãðîø³ çà äèïëîìè.

Äî ðå÷³, íàëåæèòü âîíà òàêîìó 
ñîá³ Ìèêîë³ Ïðèìóøó. Â³í — çà-
â³äóâà÷ êàôåäðè ïîë³òîëîã³¿ òà 
äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄîíÍÓ.

КОГО ЗАТРИМАЛИ? Ó Äåïàð-
òàìåíò³ çàõèñòó åêîíîì³êè ïî-
â³äîìëÿëè, ùî ï³ä ÷àñ îáøóêó 
çàòðèìàëè êåð³âíèêà ô³ë³¿ Äî-
íÍÓ ó Êîñòÿíòèí³âö³. Íà ôîòî 
áà÷èìî æ³íêó.

Íà ñàéò³ óí³âåðñèòåòó äèðåê-
òîðêîþ ô³ë³¿ çíà÷èòüñÿ Îëüãà 
Çàéöåâà. Ìîæëèâî, âîíà ³ º çà-
òðèìàíîþ.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ó ðåºñòð³ 
â³äñóòíÿ óõâàëà ñóäó ïðî îáðàííÿ 
ì³ðè çàïîá³æíîãî çàõîäó äëÿ çà-
òðèìàíî¿, ÿêùî òàêà ä³éñíî áóëà.
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Журналіст з’ясував у заступни-
ка директора департаменту со-
цполітики Наталії Паламарчук, 
що робити тим людям, які пізно 
дізналися, що у них забрали суб-
сидію за борги. Та що робити, 
якщо борг виявився «фіктив-
ним».
— Якщо людина по якимось 
причинам не звернулася вчас-
но, то комісія при виконкомі 
має право поновити субсидію 
з дати її призупинення. Субси-
дентам, що мають борги, які вже 
сплачені або мають довідки, що 
цих боргів немає, через рішення 
комісії ми призначаємо субси-
дії за попередній період. Але 
не більше ніж 6 місяців. Якщо 
боргу дійсно не було, про що є 
відповідні документи від компа-

ній-постачальників послуг, то з 
ними треба звернутися в Прозо-
рий офіс і людині зроблять авто-
матичний перерахунок субсидій.
У соцдепартаменті отримали 
цифри про субсидентів. Так, 
взимку отримували субсидію 
78 тисяч мешканців міста. Із цієї 
кількості не продовжили субси-
дії через борги 12 184 особам. 
Щоб повернути держдопомогу, 
до Прозорих офісів звернулися 
3876 людей, які дали квинтацію 
про сплату боргу або уклали до-
говір реструктуризації. З них:
2125 провели розрахунок суб-
сидій з травня 
158 — розрахунок з місяця звер-
нення 
1584 — ще триває процес при-
значення субсидій 

Дванадцать тисяч боржників були без субсидій 

До редакції надійшла інформа-
ція, що при перерахунку субси-
дій на зимовий період треба «за-
крити» всі борги по комуналці 
до 1 вересня. Детально перечи-
тавши зміни до постанови Каб-
міну № 848, журналіст не знай-
шов про це згадок. Хоча в цій по-
станові вказано, що інформацію 
про двомісячну заборгованність 
соцдепартамент отримує якраз 
перед перерахунком. За аналогі-
єю з минулим роком, перераху-
нок субсидії на зимовий період 
відбувається у вересні-жовтні.

За роз’ясненнями звернулися 
до начальника відділу контролю 
за правильністю призначення, 
перерахунку і виплати адресних 
держдопомог Вікторії Корсун.
— Ми ще займаємося перера-
хунком на літній період. Зміни 
до цієї постанови з’являються 
часто, тому не можу точно ска-
зати — чи будемо знову врахову-
вати двомісячний борг. А щодо 
того, що потрібно сплатити бор-
ги до 1 вересня, то ми не поши-
рювали цю інформацію, — від-
повіла Вікторія Корсун.

Взимку боржників залишать без субсидій?

Дмитро Тимчишин розказав, що таких обдурених 
отримувачів субсидій як він — сотні. Людей змушують 
сплачувати неіснуючі борги, бо можуть позбавити субсидій 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334 

Ó ê³íö³ êâ³òíÿ 
â ïîñòàíîâó Êàá³-

íó ¹ 848 âíåñëè çì³íè ùîäî ñóá-
ñèä³é. Ç òîãî ÷àñó äåðæäîïîìîãó 
ìîæóòü çàáðàòè é çà êîìóíàëü-
í³ áîðãè — çà ñâ³òëî, ãàç, òåïëî 
òîùî. ßêùî îòðèìóâà÷ ñóáñèä³¿ 
ìàº áîðã áiëüø íiæ çà äâà ìiñÿöi, 
ì³ñüêèé äåïàðòàìåíò ñîöïîë³-
òèêè ñóáñèä³þ ïðèïèíÿº ö³é 
ëþäèí³ òà íà íàñòóïíèé òåðì³í 
íå ïðèçíà÷àº. Ñóìà áîðãó íå ìàº 
çíà÷åííÿ — ëèøå òåðìií.

Îòæå, ÿêùî ëþäèíó âæå ïî-
çáàâèëè ñóáñèä³¿, òî íà ¿¿ ïîâåð-
íåííÿ º äâîì³ñÿ÷íèé ñòðîê — 
òðåáà ñïëàòèòè áîðã àáî ïîäàòè 
çàÿâó ïðî ðåñòðóêòóðèçàö³þ. 
Íå âñòèãíå — òîä³ òðåáà íàíîâî 
çàïîâíÿòè äåêëàðàö³þ òà çàÿâó. 
À äåðæäîïîìîãó äàäóòü ç äàòè ïî-
äàííÿ ö³º¿ çàÿâè. Òîä³ ÿê çà ìè-
íóë³ ì³ñÿö³ ñóáñèä³¿ íå áóäå.

Ïîêàçîâîþ º ñèòóàö³ÿ Äìèòðà 
Òèì÷èøèíà. Öüîìó ïåíñ³îíåðó 
ñêàñóâàëè ñóáñèä³þ çà áîðã ÆÅÊó 
â 21 ãðèâíþ. ßê â³í êàæå, áîðã 
øòó÷íî óòâîðèâ äåïàðòàìåíò 
ñîöïîë³òèêè, ùîá ñêîðîòèòè 

ê³ëüê³ñòü ñóáñèäåíò³â. Ó ìåð³¿  
öå ñïðîñòîâóþòü ³ ñêàçàëè, ùî 
÷îëîâ³ê ìàâ ïðèíåñòè äîâ³äêó, 
ùî â íüîãî íåìàº áîðãó, ³ éîìó 
â³äíîâèëè áè ñóáñèä³þ ç äàòè ¿¿ 
ïðèïèíåííÿ.

ПРО НЕІСНУЮЧИЙ БОРГ. Äìèòðî 
Òèì÷èøèí çâåðíóâñÿ äî ðåäàê-
ö³¿ RIA ç ïðîáëåìîþ, ùî éîìó 
ïîìèëêîâî ñêàñóâàëè ñóáñèä³þ.

— Ç 1 òðàâíÿ ìàëè çðîáèòè 
àâòîìàòè÷íèé ïåðåðàõóíîê, áî 
ó íàñ íå áóëî çì³í. Àëå ïðîé-
øîâ òðàâåíü, ÷åðâåíü ³ â ñåðåäèí³ 
ëèïíÿ ïðèñëàëè ïîâ³äîìëåííÿ, 
ùî ìåí³ ñêàñóâàëè ñóáñèä³þ, 
áî íà 1 áåðåçíÿ â ìåíå áóâ 
áîðã. À ñïðàâà â òîìó, ùî áîð-
ã³â çà êîìóíàëêó â ìåíå íåìàº!

Ùîá ç’ÿñóâàòè, çâ³äêè òà çà ùî 
áîðãè, Òèì÷èøèí ïðèéøîâ 
äî Ë³âîáåðåæíîãî Ïðîçîðîãî 
îô³ñó, äå éîìó äàëè äîâ³äêó. 
Ó ö³é «øïàðãàëö³» áåç ï³äïèñó 
÷îëîâ³êó ðîçïèñàëè, ùî â íüî-
ãî áîðã — 21 ãðèâíÿ 74 êîï³éêè 
çà ïîñëóãè ÆÅÊó.

— À ó ÆÅÊó ìåí³ äàþòü äî-
â³äêó, ùî çàáîðãîâàíîñò³ â ìåíå 
íåìàº. Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà 
Ïðîçîðîãî îô³ñó Îëåêñàíäð Øå-
ïàëî â³äïîâ³â, ùîá ÿ ïèñàâ çà-

ПЕНСІОНЕРУ СКАСУВАЛИ 
СУБСИДІЮ ЗА 21 ГРИВНЮ БОРГУ
Без допомоги  Тепер скасувати 
субсидію можуть за комунальний 
борг. У пенсіонера Дмитра Тимчишина 
забрали субсидію за 21 гривню боргу 
в ЖЕК. Проте чоловік запевняє, що цю 
заборгованість видумали в департаменті 
соцполітики. У цьому підрозділі мерії 
відповіли, що нічого не вигадували. 
І згодом відновили субсидію

ÿâó òà ìåí³ ïîâåðíóòü ñóáñèä³þ ç 
äàòè ïîäàííÿ çàÿâè. Òîáòî, ÷åðåç 
øòó÷íèé áîðã ìåíå ïîçáàâèëè 
ñóáñèä³¿ ³ â³äìîâëÿþòüñÿ âåðíóòè 
¿¿ çà îñòàíí³ äâà ì³ñÿö³.

Ó Öåíòð³ ìóí³öèïàëüíèõ ñèñ-
òåì óïðàâë³ííÿ (äàë³ — ÖÌÑÓ), 
äå çáèðàþòü äàí³ ïðî ñïëàòó êî-
ìóíàëêè, Äìèòðó Òèì÷èøèíó 
äàëè ³íôîðìàö³þ, ùî âñå æ çà-
áîðãîâàí³ñòü ó íüîãî áóëà.

Àëå ÷îëîâ³ê çàïåâíÿº, ùî äå-
ïàðòàìåíò ñîöïîë³òèêè íàä³ñëàâ 
â ÖÌÑÓ íåïðàâèëüíèé çàïèò, äå 
ïîïðîñèëè äàòè äàí³ ïî çàáîðãî-
âàíîñò³ áåç íàðàõóâàííÿ ñóáñèä³é 
òà ñïëàòè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.

«ПРОСТО ДАЙТЕ ДОВІДКУ». 
Öþ ñèòóàö³þ îáãîâîðèëè âæå ó 
öåíòðàëüíîìó Ïðîçîðîìó îô³ñ³.  
Íà ïðèéîì³ ïåíñ³îíåð çíîâó ðîç-
êàçàâ, ùî áîðãè â íüîãî «âèãà-
äàí³», à â Ïðîçîðîìó îô³ñ³ éîãî 
çìóøóâàëè ïèñàòè çàÿâó. Íà ùî 
îòðèìàëè â³äïîâ³äü — òðåáà áóëî 
ëèøå ïîäàòè äîâ³äêó ç ÆÅÊó. ² 
÷îëîâ³êó ïîâåðíóëè áè ñóáñèä³þ 
ç 1 òðàâíÿ.

— Àëå æ ³íôîðìàö³þ ïðî ñêà-
ñóâàííÿ ñóáñèä³¿ ÿ îòðèìàâ âæå 
÷åðåç äâà ì³ñÿö³ — 14 ëèïíÿ. 

Òîìó çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá-
ì³íó ìåí³ ïîâåðíóòü ñóáñèä³þ 
ò³ëüêè ç äàòè ïîäàííÿ çàÿâè. Òîá-
òî, çà äâà ì³ñÿö³ ÿ ìàþ ñïëàòèòè 
ïîâí³ñòþ çà êîìóíàëêó, íåçâà-
æàþ÷è íà òå, ùî õòîñü äîïóñòèâ 
ïîìèëêó, — ðîçêàçóâàâ ÷îëîâ³ê.

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà äåïàð-
òàìåíòó ñîöïîë³òèêè Íàòà-
ë³ÿ Ïàëàìàð÷óê ïîÿñíèëà, ùî 
íåñâîº÷àñíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
ñêàñóâàííÿ ñóáñèä³¿ ñòàëîñÿ ÷å-
ðåç â³äñóòí³ñòü äàíèõ ïðî äîõîäè 
â³ä ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè. Áåç íèõ 
âîíè ïî÷àëè ïåðåðàõóíîê ñóáñè-
ä³é íå â òðàâí³, à â ÷åðâí³. Òîìó 
â ïëàò³æêàõ ç’ÿâèëàñÿ ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî ñóáñèä³¿ ëèøå â ëèïí³.

— Ïåðåðàõóíîê ðîáèìî íà ï³ä-
ñòàâ³ òèõ äàíèõ, ÿê³ îòðèìóºìî 
â³ä Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè, 
Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè òà 
â³ä ³íøèõ îðãàí³çàö³é. Íå ïî íà-
ø³é âèí³, â³ä ÄÔÑ ìè îòðèìàëè 
ïåðøó ³íôîðìàö³þ ïðî äîõîäè 
ãðîìàäÿí ò³ëüêè ç 6 ÷åðâíÿ. Òîìó 
áåç äàíèõ ïðî äîõîäè ïåðåðàõó-
íîê â òðàâí³ íå ìîæíà áóëî ïðî-
âåñòè. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìè îòðè-
ìàëè ³íôîðìàö³þ, ìè â ÷åðâí³ 
çðîáèëè ïåðåðàõóíîê. ² ïðî ðå-
çóëüòàòè ïðèçíà÷åíèõ ñóáñèä³é, 

ÖÌÑÓ ðîçì³ñòèëî â ïëàò³æêàõ, 
ÿê³ ëþäè îòðèìóâàëè íà ïî÷àò-
êó ëèïíÿ, — ïîÿñíþº ïðè÷èíó 
íåñâîº÷àñíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
ñêàñóâàííÿ ñóáñèä³¿ Ïàëàìàð÷óê.

«ТАКИХ ЯК Я — СОТНІ». Äìèòðî 
Òèì÷èøèí ó ðîçìîâ³ çíîâó çãàäàâ 
ïðî ô³êòèâíèé áîðã òà çàïèòàâ, 
çà ÿêîþ ôîðìóëîþ ðîáèëè çàïèò 
â ÖÌÑÓ.

— Ó íàñ áóëè ò³ äàí³ ïî çàáîð-
ãîâàíîñò³, ùî íàäàëî íàì ÖÌÑÓ 
øîñòîãî ÷åðâíÿ. Äëÿ ïðîâåäåí-
íÿ ìîí³òîðèíãó ìè çâåðòàëèñÿ 
äî íèõ ê³ëüêà ðàç³â òà í³ÿêèé àë-
ãîðèòì íå âèãàäóâàëè — ïðîñèëè 
ëèøå íàäàòè ñóìè çàáîðãîâàíîñò³ 
ñóáñèäåíò³â ñòàíîì íà 1 áåðåçíÿ. 
Çà ÿêîþ ôîðìóëîþ ÖÌÑÓ îá-
ðàõîâóâàëî öþ çàáîðãîâàí³ñòü — 
ÿ íå ìîæó çàðàç ñêàçàòè, — â³ä-
ïîâ³ëà Ïàëàìàð÷óê.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ïðèéîìó 
Äìèòðî Òèì÷èøèí ðîçêàçàâ, ùî 

áóäå ñóäèòèñÿ ç äåïàðòàìåíòîì 
ñîöïîë³òèêè.

— Òàêèõ ÿê ÿ — ñîòí³ ëþäåé. 
Âîíè ñòîÿòü çë³ ïåðåä Ïðîçîðèìè 
îô³ñàìè, ç öèìè âèãàäàíèìè áîð-
ãàìè. Ñîá³ ñóáñèä³þ ÿ ïîíîâëþ, 
à îò ÿê áóòè ³íøèì? Öþ øòó÷íó 
çàáîðãîâàí³ñòü òðåáà ñêàñóâàòè 
ó âñ³õ ãîðîäÿí ÷åðåç ñóä, — â³ä-
ïîâ³â ïàí Äìèòðî.

ßê ï³çí³øå ðîçêàçàëà Íàòàë³ÿ 
Ïàëàìàð÷óê, ñóáñèä³þ Äìèòðó 
Òèì÷èøèíó âñå æ â³äíîâèëè.

— Íàì éîãî äîâ³äêà âæå íå ïî-
òð³áíà, ìè çðîáèëè çàïèò òà îòðè-
ìàëè òàêó æ äîâ³äêó ç ÆÅÊó. ² 
ïðîâåëè ðîçðàõóíîê ñóáñèä³¿ ç 
1 òðàâíÿ.

Æóðíàë³ñò íàä³ñëàâ çàïèò, ùîá 
ïåðåâ³ðèòè, ÷è ä³éñíî áóëà ïî-
ìèëêà â³ä Äåïàðòàìåíòó ñîöïî-
ë³òèêè. Íà ùî â³äïîâ³ëè, ùî «öå 
íå ñòîñóºòüñÿ ïóáë³÷íî¿ ³íôîð-
ìàö³¿» òà ïîîá³öÿëè â³äïîâ³ñòè 
â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í.

«Òèì÷èøèí ìàâ 
ïîäàòè äîâ³äêó ïðî 
â³äñóòí³ñòü áîðã³â, 
òà éîìó á ïîíîâèëè 
ñóáñèä³þ ç 1 òðàâíÿ», 
— Ïàëàìàð÷óê 
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Робочі руки на підприємстві 
«ДекоПлант» потрібні протягом 
року. Навесні відбувається по-
садка рослин, далі триває до-
гляд за ними. Найбільш складна 
справа — щеплення. Восени кущі 
викопують. Роблять це напівме-
ханізованим способом. Потім 
саджанці доставляють на ви-
робничу базу. Розміщують у хо-
лодильниках. Протягом зими 
корені обробляють, упаковують 
і навесні передають на реаліза-
цію. Є ще одна ділянка — ремонт 
контейнерів. На підприємстві 

вирощують також саджанці 
малини і деякі ягідні культури. 
Під час зміни сівозміни на місці 
саджанців висівають зернові.
— На кожній з цих ділянок по-
трібна робоча сила, — наголо-
шує Олександр Дусанюк. — А ще 
необхідно здійснювати облік 
продукції, її складування… При 
бажанні кожен охочий зможе 
знайти у нас роботу.

Тел. ТОВ «ДекоПлант»: 
0432–50–94–94, адреса офісу: 
пр. Юності, 18, кім. 501

Робота на різний вік і уподобання

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091

Ø³ñòäåñÿò (!) 
ñîðò³â òðîÿíä âè-
ðîùóþòü íà øåñ-
òè ãåêòàðàõ ïîëÿ 

ó ñåë³ Íåêðàñîâî Â³ííèöüêîãî 
ðàéîíó. Á³ëüøîãî çà ïëîùåþ 
òðîÿíäîâîãî ïîëÿ íåìà â Óêðà¿í³. 
Óêðà¿íî-ãîëëàíäñüêå ï³äïðèºì-
ñòâî «ÄåêîÏëàíò» ñïåö³àë³çóºòü-
ñÿ íà ñàäæàíöÿõ äåêîðàòèâíèõ 
êâ³ò³â. Ïîñòàâëÿþòü ¿õ ó âåëèê³ 
ìàðêåòè Óêðà¿íè. Â³äíåäàâíà 
ñàäæàíö³ ç Íåêðàñîâî ïî÷àëè 
ðåàë³çóâàòè çà ìåæ³ äåðæàâè. ¯õ 
êóïóþòü ïàðòíåðè ç Í³äåðëàíä³â 
³ ïðîäàþòü ºâðîïåéñüêèì ñïîæè-
âà÷àì. Êðàñèâå ïîëå, ðîçä³ëåíå 
íà ð³çíîáàðâí³ ñåêòîðè, ïîòðå-
áóº ïîñò³éíîãî äîãëÿäó. Ðîáîòè 
ç ñàäæàíöÿìè âèñòà÷àº óïðîäîâæ 
ðîêó.

— Õî÷ çàðàç ãîòîâ³ âçÿòè íà ðî-
áîòó íå ìåíøå äåñÿòè áàæàþ-
÷èõ ïðàöþâàòè íà òðîÿíäîâîìó 
ïîë³, — êàæå ãåíåðàëüíèé äè-
ðåêòîð ï³äïðèºìñòâà Îëåêñàíäð 
Äóñàíþê. — Çàãàëîì ïðàöþþ÷èõ 
òðåáà ùå á³ëüøå.

ßêó ðîáîòó âèêîíóþòü íèí³, ÷è 
â ³íø³ ïîðè ðîêó? Ñê³ëüêè ïëà-
òÿòü ³ äî êîãî çâåðòàòèñÿ îõî÷èì?

ЧИМ ЗАМІНИЛИ БЛАКИТНІ ПЕ-
ЛЮСТКИ? Òðîÿíäîâèé êèëèì 
âðàæàº íàâ³òü òåïåð, ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê ìèíóâ ï³ê öâ³ò³ííÿ. Íàéá³ëüø 
ïèøíî ïåëþñòêè êâ³òíóòü ó ñå-
ðåäèí³ ëèïíÿ. Ïîâòîðíèé «ñïà-
ëàõ» î÷³êóþòü íàïðèê³íö³ ë³òà. 
Ïîëå ðîçä³ëåíå íà ñåêòîðè. Êî-
æåí ìàº ñâ³é êîë³ð. Íàé÷àñò³øå 

çóòð³÷àþòüñÿ êâ³òè ÷åðâîíîãî 
çàáàðâëåííÿ. Íà äâîõ ä³ëÿíêàõ 
ïðèâåðòàþòü óâàãó ïîºäíàííÿ 
êîëüîð³â æîâòîãî ³ íàáëèæåíîãî 
äî áëàêèòíîãî. 

— ßê ñïðàâæí³ ïàòð³îòè äåð-
æàâè, âèð³øèëè äî Äíÿ Íåçà-
ëåæíîñò³ ï³äãîòóâàòè ñâîºð³äíèé 
ïîäàðóíîê, — ðîçïîâ³äàº àãðîíîì 
ï³äïðèºìñòâà Â³êòîð Äðîáîò. — 
Íà æàëü, áëàêèòíîãî êîëüîðó 
ñåðåä òðîÿíäîâîãî öàðñòâà íå ³ñ-
íóº. Òîìó äîâåëîñÿ çàì³íèòè 
éîãî ìàêñèìàëüíî íàáëèæåíè-
ìè äî íüîãî â³äò³íêàìè. Íà îäí³é 
ïîëîâèí³ ñåêòîðà âèñàäèëè êóù³ 
ç ÿñêðàâî-æîâòèìè ïåëþñòêàìè, 
íà ³íø³é ï³ä³áðàëè í³æíî-áóçêî-
âèé êîë³ð.

ßêùî ï³äïðèºìñòâî ñïåö³à-
ë³çóºòüñÿ íà ñàäæàíöÿõ, òî ùî 
ðîáëÿòü ç êâ³òàìè? Â³êòîð Äðî-
áîò ïîÿñíþº: «¯õ çð³çàþòü ³ çà-
ëèøàþòü íà ïîë³. Äëÿ ïðîäàæó 
âîíè íå ïðèäàòí³, áî íå ìàþòü 
òîâàðíîãî âèãëÿäó. Ï³ä ÷àñ öâ³-
ò³ííÿ ïðàö³âíèêè ìèëóþòüñÿ 
êðàñîòîþ. À ÿê³ ñòîÿòü àðîìàòè! 
Ó ïàðôóìåðíèõ ìàãàçèíàõ òàêèõ 
íå ïî÷óòè!»

Ñåðåä áóéñòâà ïåëþñòêîâèõ 
òðîÿíä ðîá³òíèö³ ñàïêàìè çíè-
ùóþòü áóð'ÿíè. Êàæóòü, ó ö³ 
ñïåêîòí³ äí³ ïðàöþþòü ò³ëüêè 
äî îá³äíüî¿ ïîðè. Íà ³íø³é ä³ëÿí-
ö³ ðîñòóòü çåëåí³ êóù³ øèïøèíè. 
¯õ âèñàäèëè íàâåñí³. Òàì ðîáîòà 
ñêëàäí³øà. ßê êàæóòü ðîá³òíèö³, 
þâåë³ðíà.

ПОНАД ДВІ ТИСЯЧІ ЩЕПЛЕНЬ 
У ДЕНЬ. Ùîá îòðèìàòè ÿê³ñíèé 
ñàäæàíåöü, òðåáà êóëüòóðíó òðî-
ÿíäó íàùåïèòè íà øèïøèí³. 

ЯКУ ТРОЯНДУ ВИРОЩУЮТЬ СІМ РОКІВ
Пахуча справа  Якщо у вас нема 
роботи і хочете працювати в оточенні 
неймовірної краси та витончених 
ароматів, тоді вам — у Некрасово. 
Це село неподалік від Вінниці. Там 
вирощують троянди. На такій роботі 
дізнаєтеся, яку троянду вирощують 
аж сім (!) років і багато іншої цікавої 
інформації про колючі квіти

Îëåêñàíäð Äóñàíþê ïîÿñíèâ, 
ùî øèïøèíà äóæå âèòðèâàëà 
ðîñëèíà. Ó íå¿ íàä³éíà êîðåíåâà 
ñèñòåìà, ¿¿ êîð³íü ñÿãàº â ãëèáèíó 
äî äâîõ ìåòð³â, òîìó íå áî¿òüñÿ 
âë³òêó çàñóõè, à âçèìêó — ìîðî-
ç³â. Âèðîùåíèé íà òàê³é îñíîâ³ 
ñàäæàíåöü òðîÿíäè äóæå ÿê³ñíèé, 
ñò³éêèé ïðîòè ñïåêè, ÷è õîëîäó.

— Þâåë³ðíîñò³ ðîáîòè âèìà-
ãàº ùåïëåííÿ ðîñëèí, — óòî÷íþº 
Îëåêñàíäð Äóñàíþê. — Ðîá³òíèö³ 
ïðàöþþòü ó ïàð³. Îäíà ç íèõ ðî-
áèòü íàäð³ç íà ï³äùåï³ ³ âñòàâëÿº 
â íüîãî â³÷êî, çð³çàíå ç ñàäæàíöÿ 
êóëüòóðíî¿ òðîÿíäè. Íàïàðíèöÿ 
ñë³äîì îáìîòóº ³ çàâ'ÿçóº ì³ñöå 
íàäð³çó ïë³âêîþ. Ì³æ äâîìà îïå-
ðàö³ÿìè íå ïîâèííî ïðîìèíóòè 
á³ëüøå ÿê ï³âõâèëèíè. ²íàêøå 
â³÷êî ìîæå íå ïðèæèòèñÿ.

Îñîáëèâ³ñòü îïåðàö³¿ ùå é 
â òîìó, ùî ì³ñöå íàäð³çó çàõè-
ùàþòü â³ä ïîòðàïëÿííÿ ãðóäî÷îê 
çåìë³ ÷è ï³ùèíîê. Éîãî íå ìîæ-
íà çìî÷óâàòè. Äî òîãî æ, òðåáà 
øâèäêî çàê³í÷èòè îáìîòóâàííÿ, 
ùîá ìåíøå ïîòðàïèëî ïîâ³òðÿ. 
Éîãî íàÿâí³ñòü òàêîæ íåãàòèâ-
íî ïîçíà÷àºòüñÿ íà ïîäàëüøîìó 
ïðèæèâàíí³.

— Öå ÿê îïåðàö³ÿ íà ò³ë³ ëþ-
äèíè, — ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâ-
íèê. — Òðåáà îäðàçó îáðîáèòè 
ì³ñöå ¿¿ âèêîíàííÿ íàëåæíèì 
÷èíîì, ùîá øâèäøå â³äáóâàâñÿ 
ïðîöåñ çàæèâëåííÿ.

Íàéá³ëüø äîñâ³ä÷åíà ñåðåä 
ðîá³òíèöü Ìàð³ÿ Øâåöü. Äåñÿòü 
ðîê³â æ³íêà ïðàöþº íà âèðîùó-
âàíí³ ñàäæàíö³â òðîÿíä.

— Ùåïëåííÿ äëÿ ìåíå çâè÷-
íà ðîáîòà, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ 
Ìàð³ÿ. — Âàæêî, áî ïðàöþâàòè 
äîâîäèòüñÿ ó ç³ãíóòîìó ïîëî-
æåíí³. Àëå æ öå äîáðà çàðÿäêà. 
Ó ïåðøèé ð³ê ðîáîòè íàâ÷èëà-
ñÿ íàäùåïëþâàòè çà äåíü îäíó 
òèñÿ÷ó êóù³â, íèí³ ðîáëþ ó äâà 
ðàçè á³ëüøå. ×åðåç òðè-÷îòèðè 
òèæí³ çíîâ òðåáà êëàíÿòèñÿ êó-
ùàì øèïøèíè. Ðîñëèíè ïðèæè-
âàþòüñÿ, ³ òîä³ çí³ìàþòü ïë³âêó. 
Ðîáîòà ïðîñòà, ¿¿ ìîæóòü âèêîíó-
âàòè íàâ³òü ä³òè. ßêùî º áàæàþ÷³ 

ï³äðîáèòè íà êàí³êóëàõ, òî íåõàé 
ïðèõîäÿòü.

Íàïàðíèöåþ ó ïàí³ Ìàð³¿ Âà-
ëåíòèíà Ìàçóð. Òðè ðîêè òîìó 
âîíà âëèëàñÿ ó êîëåêòèâ. Ç³çíà-
ºòüñÿ, ùî ñò³ëüêè ùåïëåíü, ÿê 
¿õ ðîáèòü ïàí³ Ìàð³ÿ, âîíà á 
íå çìîãëà âèêîíàòè. Îáâ’ÿçóâàòè 
ðîñëèíè ïðîñò³øå, àëå òàê ñàìî 
â³äïîâ³äàëüíî, áî òðåáà âñå ðî-
áèòè øâèäêî ³ çâ’ÿçóâàòè ì³öíî.

Ó æîâòí³ êóù³ âèêîïàþòü ³ 
äîñòàâëÿòü ó õîëîäèëüíèê. Òàì 
¿õ îáðîáëÿòèìóòü àæ äî âåñíè. 
Ó áåðåçí³ ï³äãîòîâëåí³ äî ïðî-
äàæó â³äïðàâëÿòü ó ìàãàçèíè.

— Íàøó ïðîäóêö³þ ìîæíà ïî-
áà÷èòè ó ìåðåæ³ òàêèõ âåëèêèõ 
ìàðêåò³â ÿê «Åï³öåíòð», «Ìåòðî» 
òà áàãàòüîõ ³íøèõ, — óòî÷íþº 
ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð. — Â ÿê³ 
êðà¿íè â³äïðàâëÿþòü ¿¿ ïàðòíåðè 
ç Í³äåðëàíä³â, íå çíàþ. Ìè ¿ì 
ïðîäàºìî, à äàë³, òî âæå ¿õí³é 
á³çíåñ.

РОЗБУДИТИ СПЛЯЧУ КРАСУНЮ. 
Íîâèíêà íà ï³äïðèºìñòâ³ — äå-
ðåâî-òðîÿíäà, éîãî ùå íàçèâàþòü 
òðîÿíäà íà øòàìá³. Öå êóù³ çà-
ââèøêè äî äâîõ ìåòð³â. Íåçâè÷íà 
äëÿ òàêèõ êâ³ò³â âèñîòà çì³íþº 
óÿâëåííÿ ïðî òðîÿíäó. Òîíêèé 
àðîìàò êâ³ò³â ìîæíà âäèõàòè 
ñòîÿ÷è, íå íàãèíàþ÷èñü íàä ïå-
ëþñòêàìè. Íà â³äì³íó â³ä íèçü-
êîðîñëèõ, òàê³ êóù³ âðàæàþòü 
ïèøíèì îá’ºìîì êâ³ò³â. Êîëè 
â³äöâ³òàþòü îäí³, íà ¿õíüîìó ì³ñö³ 
ç'ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ ñóöâ³òòÿ.

— Ïîêè ùî ìè íå îñâî¿ëè 
òåõíîëîã³þ âèðîùóâàííÿ òðî-
ÿíäîâîãî äåðåâà, — êàæå Îëåê-
ñàíäð Äóñàíþê. — Çàêóïîâóºìî 
ó ïàðòíåð³â. Äîñòàâëÿºìî êâ³òè 
ó ñïëÿ÷îìó ñòàí³. Çàëèøàºòüñÿ 
ðîçáóäèòè ¿õ, äàòè ìîæëèâ³ñòü 
ðîçêâ³òíóòè, ï³äãîòóâàòè äî ïðî-
äàæó ³ â³äïðàâèòè íà ðåàë³çàö³þ.

Ùîá âèðîñòèòè øòàìá äëÿ òðî-
ÿíäîâîãî äåðåâà ³ êâ³òó÷èé êóù, 
òðåáà çàòðàòèòè ñ³ì (!) ðîê³â. 
Óïðîäîâæ öüîãî ÷àñó ñàäæàíåöü 
òðè ðàçè âèêîïóþòü ³ ïåðåñàäæó-
þòü, àáè â³í ñÿãíóâ íåîáõ³äíî¿ 

âèñîòè ³ íàáðàâ íåîáõ³äíó òîâ-
ùèíó. Ùå ÷îòèðè ðàçè íà íüî-
ìó ðîáëÿòü ùåïëåííÿ. Ó òàêèé 
ñïîñ³á äîñÿãàþòü îêðóãëî¿ ôîðìè 
âåðõ³âêè. Äëÿ íàä³éíîñò³ éîãî ùå 
ï³äïèðàþòü ïàëèöåþ ç áàìáóêà. 
Âèêîðèñòîâóþòü ¿¿ äëÿ îçäîáëåí-
íÿ ïðèñàäèáíèõ ä³ëÿíîê.

— Íà ìîþ äóìêó, öå íàéá³ëüø 
âèòîí÷åíà òðîÿíäà, ùî º íèí³ 
ó ñâ³ò³, — êàæå Îëåêñàíäð Äóñà-
íþê. — Õî÷à öå íå ºäèíà íàøà 
ðîäçèíêà.

ТАКІ КВІТИ Є ТІЛЬКИ В НАС. Îäèí 
ç ãîëëàíäñüêèõ ïàðòíåð³â ï³äïðè-
ºìñòâà çàéìàºòüñÿ ñåëåêö³ºþ 
òðîÿíä. Íîâèíêè ïðîïîíóº äëÿ 
âèðîùóâàííÿ. Íàïðèêëàä, íèí³ 
íà ïëàíòàö³¿ «ÄåêîÏëàíòó» ðîñòå 
äâà åêñêëþçèâí³ ñîðòè.

— Òàêèõ òðîÿíä íå çíàéäåòå 
á³ëüøå í³äå, — êàæå ïàí Îëåê-
ñàíäð. — Ïðèíàéìí³ â Óêðà¿í³. 
Áî ò³ëüêè ç íàìè ñï³âïðàöþþòü 
ïàðòíåðè. Â³äïîâ³äíî, ò³ëüêè íàì 
ïîñòàâëÿþòü íîâ³ âèäè. Âîíè ùå 
é íàçâè íå ìàþòü. Âèðîùóºìî 
ó òåñòîâîìó ðåæèì³. Ãîëîâíà 
óìîâà äî êîæíîãî ñîðòó — ãàð-
íèé âèãëÿä, à òàêîæ ñò³éê³ñòü 
ïðîòè õâîðîá ³ òåìïåðàòóð. Íî-
âèíêè ñïîâíà â³äïîâ³äàþòü öèì 
êðèòåð³ÿì.

Îäíîìó ³ç ñîðò³â íà ï³äïðè-
ºìñòâ³ äàëè âëàñíó íàçâó «Ì³-
í³àòþðêà». ×åðåç òå, ùî êâ³òè 
ìàëåíüêèõ ðîçì³ð³â. Ó íèõ òåì-
íî-÷åðâîíèé êîë³ð. Ïðèíàéìí³ 
öå íàéòåìí³øèé ç â³äò³íê³â, ÿê³ 
íèí³ º íà ïëàíòàö³¿. Çà ñëîâàìè 
ñï³âðîçìîâíèêà, òàê³ êóù³ ðåêî-
ìåíäóþòü âèñàäæóâàòè óçäîâæ 
ïàðêàí³â, áîðäþð³â. Ðîáî÷à íà-
çâà äðóãîãî åêñïåðèìåíòàëüíîãî 
ñîðòó — «Ôåð³áóíäå». Ó íüîãî 
äâ³ îñîáëèâîñò³. Âèñîòà êóùà — 
îäèí ìåòð, à òàêîæ ð³äê³ñíèé ïî-
ìàðàí÷åâèé êîë³ð. ßê ïîÿñíèâ 
ïàí Îëåêñàíäð, òðîÿíäè òàêîãî 
êîëüîðó çóñòð³÷àþòüñÿ ð³äêî. 
Ñï³âðîçìîâíèê êàæå, ùî ìîæå 
ïðèãàäàòè ñîðò³â ï'ÿòü íå á³ëüøå, 
â ÿêèõ ïåëþñòêè ïàëàõêîòÿòü ïî-
ìàðàí÷åâèì â³äò³íêîì.

— Поки що ми не освоїли технологію вирощування трояндового дерева, — каже 
Олександр Дусанюк. — Закуповуємо у партнерів. Доставляємо квіти у сплячому стані

ËÀÉÔ
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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

Піднімають 
тарифи
 Óæå ç 18 ñåðïíÿ áóäóòü 
ä³ÿòè íîâ³ òàðèôè íà ïî-
ñëóãè ç âèâåçåííÿ ð³äêèõ 
ïîáóòîâèõ â³äõîä³â: äëÿ 
íàñåëåííÿ — 86,34 ãðí 
çà 1 ì êóá. ç óðàõóâàí-
íÿì ÏÄÂ; äëÿ áþäæåòíèõ 
óñòàíîâ — 94,97 ãðí çà 1 ì 
êóá. ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ; 
äëÿ ³íøèõ ñïîæèâà÷³â — 
94,97 ãðí çà 1 ì êóá. ç óðà-
õóâàííÿì ÏÄÂ.
Êð³ì òîãî, «Â³ííèöÿîá-
ëâîäîêàíàë» ðîçðîáèâ 
ïðîåêòè ðîçðàõóíê³â 
òàðèô³â íà öåíòðàë³çî-
âàíå âîäîïîñòà÷àííÿ òà 
âîäîâ³äâåäåííÿ, ïîñëóãè 
ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïî-
ñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè, 
âîäîâ³äâåäåííÿ (ç âèêî-
ðèñòàííÿì âíóòð³øíüîáó-
äèíêîâèõ ñèñòåì) íà 2018 
ð³ê ³ çàïðîøóº â³ííè÷àí 
äî îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â.
Îáãîâîðåííÿ çàïëàíîâàíå 
íà ï'ÿòíèöþ, 18 ñåðïíÿ, íà 
14.00 â àêòîâ³é çàë³ àäì³í³-
ñòðàòèâíîãî ïðèì³ùåííÿ 
«Â³ííèöÿîáëâîäîêàíàë», çà 
àäðåñîþ âóë. Êè¿âñüêà, 173. 
Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ 
ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 
êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåí-
òó îïóáë³êóâàííÿ äîêóìåí-
òà íà àäðåñè: 
äëÿ ïðîïîçèö³é òà çàóâà-
æåíü ñòîñîâíî âñòàíîâ-
ëåííÿ òàðèô³â íà 2018 ð³ê: 
pev@vinvk.com.ua. 
äëÿ ïðîïîçèö³é òà çàóâà-
æåíü ñòîñîâíî ñõâàëåííÿ 
³íâåñòèö³éíî¿ ïðîãðàìè 
íà 2018 ð³ê: shapoval@
vinvk.com.ua.

До Перемишля 
за 6 годин
 «Óêðçàë³çíèöÿ» çà-
ïóñêàº øâèäê³ñíèé ïî¿çä 
«Êè¿â–Ïåðåìèøëü». Ó äî-
ðîç³ â³í áóäå â³ñ³ì ãîäèí. 
Çóïèíÿòèìåòüñÿ â³í ³ ó Â³-
ííèö³. 
Ïî÷íå êóðñóâàòè ïî-
¿çä «Êè¿â–Ïåðåìèøëü» 
24 ñåðïíÿ. Çóïèíÿòèìåòüñÿ 
â³í ó Â³ííèö³, Õìåëüíèöü-
êîìó Òåðíîïîë³ òà Ëüâîâ³. 
Ç³ ñòàíö³¿ «Êè¿â-Ïàñàæèð-
ñüêèé» ïî¿çä â³äïðàâëÿòè-
ìåòüñÿ î 6.52. 
Äî Â³ííèö³ â³í ïðèáó-
âàòèìå î 9.09, î 10.45 — 
ó Õìåëüíèöüêîìó; 
î 12.12 — ó Òåðíîïîë³ òà 
î 13.42 — ó Ëüâîâ³. 
Äî Ïåðåìèøëÿ ïî¿çä ïðè-
áóäå î 15.05. 
Íàçàä â³äïðàâëÿòèìåòüñÿ 
î 13.07, à ïðèáóâàòèìå 
äî Êèºâà î 23.10.

КОРОТКОКОРОТКО

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879

Ó ê³íö³ òðàâíÿ 
ïðîêóðàòóðà îãî-
ëîñèëà ï³äîçðó 
(goo.gl/58nPbc) 

ëåéòåíàíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
Ñåðã³þ Æóëêåâè÷ó ó òîìó, ùî 
â³í, í³áèòî, âçÿâ 500 äîëàð³â õà-
áàðà çà íåñêëàäàííÿ ïðîòîêîëó 
íà âîä³ÿ çà êåðóâàííÿ àâòî «ï³ä 
êàéôîì». Öå áóëî 27 òðàâíÿ. 
30 òðàâíÿ ñóä âçÿâ éîãî ï³ä âàðòó 
íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ 
³ç çàñòàâîþ ó 116 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ó öüîìó æ ðîçñë³äóâàíí³ ï³ä-
îçðþâàíèì ïðîõîäèâ «ïîñåðåä-
íèê» ó õàáàðíèöüê³é ñõåì³. Éîãî 
çàòðèìàëè ó òîé æå äåíü, ùî ³ 
Æóëêåâè÷à. Òåïåð, ÷åðåç äâà 
ì³ñÿö³ ðîçñë³äóâàííÿ, ïîë³öåé-
ñüêîãî âèçíàëè âèííèì.

ЦІНА ПИТАННЯ — 500 ДОЛА-
РІВ. Ó ï’ÿòíèöþ, 26 òðàâíÿ, 
áëèçüêî 12.00, íà âóëèö³ Àíäð³ÿ 
Ïåðâîçâàííîãî åê³ïàæ ïàòðóëü-
íî¿ ïîë³ö³¿ çóïèíÿº àâòîìîá³ëü 
«ÂÀÇ». Äâîº ïàòðóëüíèõ, Ñåìåí 
Ïàâëåíêî òà éîãî íàïàðíèê çà-
ï³äîçðèëè âîä³ÿ ó òîìó, ùî â³í 
êåðóº àâòîìîá³ëåì «ï³ä êàéôîì». 
Ïîâåçëè éîãî äî íàðêîäèñïàí-
ñåðà. ×îëîâ³ê çäàâ àíàë³ç ³ òîä³, 
çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, ïàòðóëüí³ 
ïî÷àëè íàòÿêàòè, ùî ïèòàííÿ 
ìîæíà «âèð³øèòè».

² ÿêùî âîä³é íå õî÷å îòðèìà-
òè ïðîòîêîë çà ï’ÿíå âîä³ííÿ, 
òî ìàº «çíàéòè» 500 äîëàð³â. ×î-
ëîâ³êó äîâåëîñÿ ïîãîäèòèñÿ. Àëå 
â³í âèÿâèâñÿ íå òàêèì ïðîñòèì. 
Ïðî âèìàãàííÿ õàáàðà ïîâ³äîìèâ 
ó Íàöïîë³ö³þ.

ЗАТРИМАННЯ БІЛЯ «МЕГАМОЛ-
ЛУ». Íàñòóïíîãî äíÿ âîä³þ ïåðå-
òåëåôîíóâàëè. ×îëîâ³ê ñòâåðäæóº, 
ùî äçâîíèâ éîìó ïîë³öåéñüêèé 
ç äâîõ íîìåð³â. Äîìîâèëèñÿ ïðî 
çóñòð³÷ íà ïàðêîâö³ á³ëÿ «Ìåãà-
ìîëëó». Òàì ìàëè ïåðåäàòè ãðîø³ 
çà íåñêëàäàííÿ ïðîòîêîëó.

27 òðàâíÿ, áëèçüêî 12.30, 
íà ïàðêîâêó äî «Ìåãàìîëëó» 
ï³ä’¿æäæàº «Ssang Yong Korando». 
Ó ñàëîí³ çíàõîäèòüñÿ ïîñåðåä-
íèê ó êîðóïö³éí³é ñõåì³, ÿêèé, 
éìîâ³ðíî, ãðàº ðîëü ï³äñòàâíîãî 
íàðêîëîãà. Ó Facebook â³í ï³ä-
ïèñàíèé ÿê «Dmitriy Vitalievith».

Íà ïàðêîâö³ â³í áåðå ãðîø³ 

500 äîëàð³â ³ îäðàçó æ éîãî çàòðè-
ìóþòü ïðàö³âíèêè Äåïàðòàìåíòó 
âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè Íàöïîë³ö³¿. 
Íåâäîâç³ çàòðèìóþòü ³ Ñåðã³ÿ 
Æóëêåâè÷à. Îáîì îãîëîøóþòü 
ï³äîçðó ó õàáàðíèöòâ³.

Îäèí ç òåëåôîí³â, ç ÿêèõ äçâî-
íèëè âîä³þ, íàëåæèòü â³ííèöüêî-
ìó ïàòðóëüíîìó ç 1-¿ ðîòè Ñåðã³þ 
Æóëêåâè÷ó.

НА СУДІ «ПЕРЕВІВ СТРІЛКИ» 
НА КОЛЕГУ. 30 òðàâíÿ ïà-
òðóëüíîãî ïðèâåëè äî çàëè 
(goo.gl/NehcYc) ó ì³ñüêîìó ñóä³ 
ó êàéäàíêàõ òà ï³ä êîíâîºì.

— Õàáàð ÿ íå áðàâ, à âîä³ÿ, 
íà ÿêîãî õîò³ëè ñêëàñòè ïðîòî-
êîë, ÿ âçàãàë³ íå çíàþ, — ñêàçàâ 
Æóëêåâè÷. — Ó òîé äåíü ÿ çäàâ 
çì³íó òà âèéøîâ ç óïðàâë³ííÿ. 
Ì³é êîëåãà ßðîñëàâ Ñåìåíþê 
ïîïðîñèâ ó ìåíå ìîá³ëüíèé 
òåëåôîí. Ïîäçâîíèâ íàøîìó 
ñï³ëüíîìó çíàéîìîìó òà ïî-
âåðíóâ òåëåôîí ìåí³. Êîëè 
â³ääàâàâ, ïîïðîñèâ ïåðåäàòè 
çíàéîìîìó, ùî éîìó ñêîðî ïå-
ðåäçâîíÿòü. ß ïåðåäàâ. Íà òîìó 
âñå çàê³í÷èëîñÿ.

Àäâîêàò çàòðèìàíîãî ïðèí³ñ 
äî ñóäó õàðàêòåðèñòèêó ïàòðóëü-
íîãî ç ðîáîòè òà ùå ê³ëüêà äå-
ñÿòê³â éîãî äèïëîì³â òà íàãîðîä. 
Òàêèì ÷èíîì õîò³â äîâåñòè, ùî 
îáâèíóâà÷óâàíèé º «ñîö³àëüíî-
àêòèâíîþ» ëþäèíîþ ìîæå ï³ä 
÷àñ ñë³äñòâà ïîáóòè âäîìà ç ðîäè-
íîþ. Ïðîêóðîðè íàãîëîøóâàëè, 
ùî ó ñë³äñòâà º âñ³ äîêàçè ïðî-
âèíè Æóëêåâè÷à ³ ùî ïàòðóëü-
íèé, çàâäÿêè ñâîºìó ñëóæáîâî-
ìó ñòàíîâèùó, ìîæå òèñíóòè 
íà ñâ³äê³â. Òîìó, çà ñëîâàìè 
ïðîêóðîð³â, ïàòðóëüíîãî êðàùå 
çàëèøèòè ï³ä âàðòîþ.

Ïðîêóðîðè êàçàëè, ùî ñï³ëü-
íèê Æóëêåâè÷à «çäàâ» ïîë³öåé-
ñüêîãî. Ñóääÿ ²ãîð Âèøàð âè-
ð³øèâ ïîñàäèòè «êîïà» çà ãðàòè 
íà ÷àñ ñë³äñòâà. Ïðîòå â³í ì³ã 
âèéòè, ÿêùî çà íüîãî âíåñóòü 
çàñòàâó 116 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Òàêîæ 

«КОП» ВЗЯВ $500 ХАБАРА. 
ЯК ЦЕ РОЗСЛІДУВАЛИ 
Схема  Вінницького патрульного Сергія 
Жулкевича суд визнав винним у хабарництві. 
Поліцейський зізнався у злочині. Отримав 
два роки «умовно» із забороною 
працювати у поліції. Як проходило 
розслідування, і на кого ще чекає суд?

Ñåðã³ÿ Æóëêåâè÷à â³äñòîðîíè-
ëè â³ä ðîáîòè â óïðàâë³íí³ ïà-
òðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ òåðì³íîì íà äâà 
ì³ñÿö³.

ВИРОК ПОСЕРЕДНИКУ. Ïðî-
òÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â ïðîêóðîðè 
ïåðåâ³ðÿþòü ³íôîðìàö³þ çà äî-
ïîìîãîþ äàíèõ òåëåôîííèõ îïå-
ðàòîð³â. Àðåøòîâóþòü ìàéíî 
ï³äîçðþâàíèõ, íàâ³òü çåìåëüí³ 
ä³ëÿíêè òà êâàðòèðè. Òåëåôîíí³ 
ðîçìîâè — ÷è íå ãîëîâí³ äîêàçè 
ó ö³é ñïðàâ³.

7 ëèïíÿ ì³ñüêèé ñóä âèíîñèòü 
âèðîê ï³äñòàâíîìó íàðêîëîãó 
(goo.gl/XfXg4A). Âèÿâëÿºòüñÿ, â³í 
âèçíàâ ñâîþ ïðîâèíó ó ïèñüìîâ³é 
ôîðì³. Çàñóäèëè éîãî íà 5 ðîê³â 
â'ÿçíèö³, àëå ïðèçíà÷èëè 1 ð³ê 
«óìîâíî» (çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 
75 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó).

Ïîì'ÿêøóâàëüíîþ îáñòàâè-
íîþ çàçíà÷èëè òå, ùî ï³äñóä-
íèé «àêòèâíî ñïðèÿâ ðîçêðèòòþ 
çëî÷èíó».

ЗАТРИМАЛИ ДРУГОГО «КОПА». 
×åðåç 6 äí³â ï³ñëÿ öüîãî, ïðî-
êóðîðè çàòðèìàëè ³ îãîëîñèëè 
ï³äîçðó ó õàáàðíèöòâ³ äðóãîìó 
ïàòðóëüíîìó ßðîñëàâó Ñåìå-
íþêó. Ñàìå òîìó, íà êîãî êàçàâ 
Æóëêåâè÷.

15 ëèïíÿ ì³ñüêèé ñóä âçÿâ ï³ä 
âàðòó ïàòðóëüíîãî íà äâà ì³ñÿö³ 

òà â³äñòîðîíèâ éîãî â³ä ïîñàäè. 
² çàëèøèâ ìîæëèâ³ñòü âíåñòè çà-
ñòàâó 134 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

ДВА РОКИ «УМОВНО». Ó â³âòî-
ðîê, 8 ñåðïíÿ, ì³ñüêèé ñóä âèí³ñ 
âèðîê ó ñïðàâ³ Ñåðã³ÿ Æóëêåâè÷à. 
Âèÿâèëîñÿ, ùî ïàòðóëüíèé ç³çíà-
âñÿ ó çëî÷èí³. Â³í ï³äïèñàâ â³ä-
ïîâ³äíó óãîäó ç³ ñë³äñòâîì. Éîãî 
çàñóäèëè äî ï’ÿòè ðîê³â â’ÿçíèö³, 
àëå îäíî÷àñíî ç öèì ïîçáàâèëè 
â³ä â³äáóâàííÿ òàêîãî ïîêàðàííÿ, 
ïðèçíà÷èâøè äâà ðîêè «óìîâ-
íîãî» òåðì³íó. Ùå çàáîðîíèëè 
ïðàöþâàòè ó ïîë³ö³¿ ïðîòÿãîì 
öèõ äâîõ ðîê³â.

Ñåðã³é â³äìîâèâñÿ äàâàòè áóäü-
ÿê³ êîìåíòàð³ æóðíàë³ñòó.

Ó ñóäîâèõ óõâàëàõ áóâ âêàçà-
íèé íîìåð òåëåôîíó ïîòåðï³-
ëîãî ó ö³é ñïðàâ³ — âîä³ÿ «ï³ä 
êàéôîì». Êîëè ìè çàòåëåôîíó-
âàëè äî íüîãî, òî ëþäèíà, ÿêà 
âçÿëà ñëóõàâêó, ñêàçàëà, ùî ìè 
ïîìèëèëèñÿ íîìåðîì. Ðåäàêö³ÿ 
RIA/20minut.ua ïðîäîâæóº ñë³ä-
êóâàòè çà õîäîì ðîçñë³äóâàííÿ.

На фото суд від 30 травня. Сергія Жулкевича тільки-но 
затримали. А через два місяці визнали винним

Ïîñåðåäíèêà 
çàòðèìàëè «íà 
ãàðÿ÷îìó» ç ãðîøèìà 
ó ðóêàõ. Íåâäîâç³ 
àðåøòóâàëè ³ Ñåðã³ÿ 
Æóëêåâè÷à

ÐÅÇÎÍÀÍÑ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ЛЮДМИЛА СЛОМІНСЬКА, ЕКОАКТИВІСТ
Навіть прогресивній частині нашого суспільства 
ще дуже далеко до системи цінностей і 
способів мислення сучасного світу.

тва 

ПРЕСС-СЛУЖБА 
«ART FUSION»

Î òàíöàõ ñ Àëåêñàíäðîé 
Àìàíîâîé. Ñåãîäíÿ ìíîãî-
êðàòíàÿ ÷åìïèîíêà Óêðàèíû 
ïî õèï-õîïó äåëàåò ÷åìïèîíà-
ìè äðóãèõ. Î íîâûõ ïîáåäàõ 
âîñïèòàííèêîâ Âèííèöêîé 
ñòóäèè ñîâðåìåííîãî òàíöà 
«ART FUSION», î íåëåãêîì 
ïóòè ñïîðòñìåíà è ñïîñîáíîñ-
òè äîêàçàòü ñåáå, ÷òî òû ÷åãî-òî 
ñòîèøü…

Ìèíóâøèé ñåçîí ïðèíåñ 
ìíîãî ïîáåä òàíöîðàì ñòóäèè 
«ART FUSION»?

— Â ïðîøëîì ñåçîíå ìû 
ïðèâåçëè êîìàíäíîå çîëîòî 
è áðîíçó ×åìïèîíàòà ìèðà. 
Íàì ïîêîðèëàñü ñöåíà ñàìî-
ãî êðóïíîãî è ìàñøòàáíîãî 
ôåñòèâàëÿ ñòðàíû «LKS». Äâå 
èç òðåõ íàøèõ êîìàíä ñòàëè 
ñåðåáðÿíûìè è áðîíçîâûìè 
ïðèçåðàìè. Ïîáåä íà ðåñïóáëè-
êàíñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ òîæå î÷åíü ìíîãî. 
Â ýòîì ñåçîíå ó íàñ áûëî 8 òîï-
êîìàíä, êàæäàÿ èç êîòîðûõ 
èìåëà ñâîè öåëè è çàäà÷è. 
Âåñíîé ìû âïåðâûå îòêðûëè 
äëÿ ñåáÿ î÷åíü ïðåñòèæíûé 
ôåñòèâàëü â Õàðüêîâå. Â ýòîì 
ãîäó çîëîòî òóðíèðà îòïðàâè-
ëîñü â íàøó êîïèëêó.

Êàêîãî âîçðàñòà äåòåé âû ïðè-
íèìàåòå â ñòóäèþ?

— Â íàøåé ñòóäèè çàíèìà-
þòñÿ ðåáÿòèøêè ñ òðåõëåòíåãî 
âîçðàñòà è äî äâàäöàòè. Ìà-
ëåíüêèå äåòè î÷åíü áûñòðî 
óñâàèâàþò ìàòåðèàë, èõ ëåã÷å 
ïîãðóçèòü â îïðåäåëåííóþ ñðå-
äó. Èãðîâûå ìåòîäèêè, ñèñòåìà 
ïîîùðåíèé, ëþáèìàÿ ìóçûêà, 
àêðîáàòèêà — âñå ýòî ïðåâðà-
ùàåò ëþáóþ òðåíèðîâêó â íà-
ñòîÿùèé ïðàçäíèê.

Êàê çàíÿòèÿ â ñòóäèè âëèÿþò 
íà æèçíü äåòåé?

— Íåñìîòðÿ íà óïîðíûå 
è ÷àñòûå òðåíèðîâêè, ðåáåíîê 
íå ïåðåñòàåò áûòü ðåáåíêîì, 
îí èãðàåò, ðàçâèâàåòñÿ, íàõîäèò 
äðóçåé â òîé ñðåäå, â êîòîðóþ 
åãî ïîãðóçèëè. Ó íàøèõ äåòåé 
äåòñòâî — ýòî òàíöû, ñòóäèÿ 
è ñöåíà, ãäå åñòü âñå — äðó-
çüÿ, óâëå÷åíèÿ, ðàäîñòè. ×àñòî 
åçäèì êîìàíäîé íà ñîðåâíî-
âàíèÿ. Ýòî æå òàê çäîðîâî — 
óåõàòü âìåñòå ñ òðåíåðîì, áåç 
ìàìû è ïàïû! Ïî ñåáå çíàþ. 
Îíè î÷åíü ëþáÿò åçäèòü 
íà ñáîðû, ìàñòåð-êëàññû. Ýòî 
íàøà æèçíü.

Ñëàâà ðîäèòåëÿì, êîòîðûå 
ïûòàþòñÿ çàëîæèòü â ðåáåí-
êå íà ýòàïå åãî ïåðâûõ øàãîâ 
ëþáîâü ê òâîð÷åñòâó — áóäü 
òî ëåïêà, ðèñîâàíèå, ìóçûêà, 
õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà 
èëè òàíöû. Çà ýòî îíè ïîòîì 
áóäóò èì áëàãîäàðíû.

Íàâåðíÿêà íå ðàç âîçíèêàëà 
ñèòóàöèÿ, êîãäà âû ìîãëè óåõàòü 
èç Âèííèöû íàâñåãäà?

– Äà, ìåíÿ ÷àñòî ïðèãëàøàþò 
ðàáîòàòü â òàíöåâàëüíûõ ñòó-
äèÿõ Óêðàèíû. Íî ïîêà ìîå 
ìåñòî çäåñü, êòî-òî æå äîëæåí 
ïîäíèìàòü íàøèõ, îáû÷íûõ 
âèííèöêèõ ðåáÿò, ïàðíåé è 
äåâóøåê, â ÷üèõ ñåðäöàõ ãîðèò 
ìå÷òà âûñòóïèòü è ïîáåäèòü 
íà áîëüøîé ñöåíå ÷åìïèîíà-
òà Óêðàèíû, Åâðîïû èëè äàæå 
ìèðà.

×òî ó âàñ åñòü çäåñü?
— Çäåñü ó íàñ åñòü ïÿòü 

òàíöåâàëüíûõ çàëîâ ñòóäèè 
«ART FUSION» âî âñåõ ðàéî-
íàõ Âèííèöû. Ìû ïîñòîÿííî 
ðàçâèâàåìñÿ, îòêðûâàåì íîâûå 
çàëû, íîâûå ãðóïïû, îñâàèâàåì 
íîâûå ñòèëè. Ñåé÷àñ ìû ñî-
çäàåì ñâîþ èñòîðèþ, ñîçäàåì 
òðàäèöèè. Êîíå÷íî, ïðèÿòíî, 
êîãäà òåáå ñåãîäíÿ ãîâîðÿò: òû 

ìîëîäåö, âñåãî äîáèëàñü.
Ñåé÷àñ ÿ ìîãó ñêàçàòü ñâîèì 

ó÷åíèêàì àáñîëþòíî ÷åñòíî: 
ó âàñ åñòü ðîäèòåëüñêèé äîì, 
åñòü ñòóäèÿ — âòîðîé äîì, ãäå 
ìû ïðîâîäèì äîñòàòî÷íî áîëü-
øóþ ÷àñòü ñâîåé æèçíè, ãäå âàì 
âñåãäà ðàäû, ïîääåðæàò, ïîéìóò, 
ïîìîãóò, ãäå äóøåâíî è óþòíî.

×òî â ýòîì ñåçîíå æäåò âàøèõ 
âîñïèòàííèêîâ?

— Âïåðåäè  ã îðîäñêèå 
ïðîåêòû, Äåíü ãîðîäà, ó÷àñòèå 
â Êóáêå Óêðàèíû è Åâðîïû.

21 àâãóñòà ó íàñ ñòàðò íîâî-
ãî òàíöåâàëüíîãî ñåçîíà. Ìû 
æäåì âñåõ, áóäåì ó÷èòü è ïîìî-
æåì ðàñêðûòü òàëàíòû ó êàæ-
äîãî, êòî ê íàì ïðèäåò.

×òî áû âû ïîñîâåòîâàëè ëþ-
äÿì, êîòîðûå ñòåñíÿþòñÿ òàíöå-
âàòü, è èç-çà ýòîãî íå ðåøàþòñÿ 
çàïèñàòüñÿ â ñòóäèþ?

— Âñå áàíàëüíî! Íóæíî ðèñ-
êíóòü. Òàíöû íè÷åì íå îòëè-
÷àþòñÿ îò ëþáûõ äðóãèõ íà-
÷èíàíèé. Ïåðâûé ðàç âñåãäà 
ñòðàøíî è íåïîíÿòíî, íî êàê 
òîëüêî âû ïåðåøàãíåòå ýòîò ïî-

ðîã, ïåðåä âàìè ñðàçó îòêðîåòñÿ 
ìíîæåñòâî äâåðåé.

Âàøè ïîæåëàíèÿ íà÷èíàþùèì 
òàíöîðàì…

— Õî÷ó ñêàçàòü âñåì-âñåì! 
Íå áîéòåñü îòäàâàòü ñâîèõ 
äåòåé íà òàíöû, äàéòå èì 
âîçìîæíîñòü ðàñêðûòü â ñåáå 
òàëàíò! 

Живи танцуя. Александра Аманова –
девушка, которая изменила все!
БЛОГ

МЫ УЧИМ ТАНЦЕВАТЬ:
 HIP-HOP
 Break Dance
 Contemporary
 Jazz-Modern
 Child Dance

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ БЕСПЛАТНО
Записывайтесь на новый набор.
093 409 01 08
097 225 31 81

АДРЕСА ЗАЛОВ
ул. Дачная, 7
ул. Стельмаха, 43б
просп. Космонавтов, 58
ул. Данила Нечая, 77а
ул. Р. Скалецкого, 41

Александра Аманова — основатель, 
главный тренер и хореограф-
постановщик студии Art FUSION

AF LITTLE MONSTERS — самая титулованная детская команда 
студии,серебрянные призеры Всеукраинского фестиваля «LKS»

AF STAR KIDS — финалисты AF STAR KIDS — финалисты 
фестиваля «The Challenge»фестиваля «The Challenge»

AF FAM — яркие,стильные AF FAM — яркие,стильные 
и неповторимые, образец и неповторимые, образец 

для подражания, основной для подражания, основной 
состав студии, многократные состав студии, многократные 

чемпионы,призеры чемпионы,призеры 
фестивалей, конкурсов фестивалей, конкурсов 

и чемпионатови чемпионатов

AF ZEFIRKI CREW - Чемпионы мира WADF 
по хип-хопу среди детей

404613
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У 2010-му році Ковтун Іван Іва-
нович пройшов у списках від 
Партії регіонів в Оратівську ра-
йонну раду. У 2011-му році став 
навіть головою той самої РДА. 
У 2015 році знову пройшов де-
путатом у раду Оратівщини, але 
вже від Блоку Петра Порошенка.

«Корветом» володіють Анатолій 
Горох та Костянтин Молошний. 
Це київські бізнесмени. «Корвет» 
вони поділили по 48% акцій кож-
ному. Ще 4% за підприємством 
«Корвет+», засновником якого є 
Андрій Чорноіван, а директором 
— Костянтин Молошний.

Ковтун проти «Корвету»

Вадим Хитрич, учасник кон-
флікту, розповідав, що підпри-
ємство «віджали» після того, як 
зник статут фірми. І забрали 
його слідчі. Нам вдалося отри-
мати документ, з якого і почав-
ся конфлікт у 2014-му році. Це 
ухвала Оратівського суду, за 

якою слідчий забрав статут 
підприємства. Документ від 3 
лютого 2014 року. Загадковим 
чином 5 та 6 лютого, якраз після 
вилучення статуту, підприєм-
ство змінило власників. Її мож-
на подивитися за посиланням: 
goo.gl/dgufj1.

Знайшли ухвалу

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

ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073)0476879

Ä³éîâèìè îñîáà-
ìè çåìåëüíîãî êîí-
ôë³êòó ó Îðàò³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ñòà-

ëè ÀÒÎâö³, åêñ-ðåã³îíàë òà êè¿âñüê³ 
á³çíåñìåíè. Ó ñåë³ Îñè÷íà (Îðà-
ò³âñüêîãî ðàéîíó) íà ï³äïðèºìñòâ³ 
«Àâàíãàðä» çàãàäêîâèì ÷èíîì çì³-
íèâñÿ âëàñíèê. Åêñ-ï³äïðèºìåöü 
²âàí Êîâòóí, ó ìèíóëîìó äåïóòàò 
òà ãîëîâà Îðàò³âñüêî¿ ðàéðàäè, 
ç äðóæèíîþ Ãàííîþ çàÿâëÿþòü 
ïðî òå, ùî â³äáóëîñÿ ðåéäåðñüêå 
çàõîïëåííÿ. Íîâ³ âëàñíèêè Þð³é 
Ñêëÿðåíêî, Êîñòÿíòèí Ìîëîøíèé 
òà Àíàòîë³é Ãîðîõ (óñ³ âîíè á³ç-
íåñìåíè ç Êèºâà) ââàæàþòü, ùî 
Êîâòóí ïðîñòî ñèëîþ çàõîïèâ òå, 
ùî êîëèñü íàëåæàëî éîìó.

Äâà ì³ñÿö³ òîìó, 12 òðàâíÿ, ó 
ñåë³ Îñè÷íà ñòàëàñÿ ñóòè÷êà ì³æ 
öèìè ëþäüìè òà îïåðàòèâíîþ 
ãðóïîþ ïîë³öåéñüêèõ. ÀÒÎâö³â 
çàòðèìàëè, àëå ïîò³ì â³äïóñòèëè 
ï³ä äîìàøí³é àðåøò.

ЯК ПОЧИНАВСЯ КОНФЛІКТ? 
Çã³äíî ç äàíèìè ðåºñòðó þðèäè÷-
íèõ îñ³á òà YouControl, àãðîô³ð-
ìà «Àâàíãàðä» ³ñíóº ç 1995 ðîêó. 
Íåþ êåðóâàëà ðîäèíà Êîâòóí³â 
(ïî÷åðãîâî Ãàííà òà ²âàí) àæ äî 
ëþòîãî 2014 ðîêó. Òîä³ êîìïàí³ÿ 
ïåðåõîäèòü äî ³íøîãî âëàñíèêà — 
²âàíà Áîãóíà. Â³äïîâ³äí³ çì³íè ó 
ðåºñòðàö³éí³ äàí³ âí³ñ äåðæàâíèé 
ðåºñòðàòîð. Íà íüîãî Ãàííà ïî-
äàëà äî ñóäó. Âîíà õîò³ëà, ùîá 
ïåðåäà÷ó ¿¿ ï³äïðèºìñòâà íîâ³é 
ëþäèí³ ñóä âèçíàâ íåçàêîííîþ.

Ó ð³øåíí³ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàí-
ö³¿ (Â³ííèöüêèé îêðóæíèé àäì³-
í³ñòðàòèâíèé ñóä) íàïèñàíî, ùî 
äåðæàâíîìó ðåºñòðàòîðó Äàðþ-
ñó Ëàð³îíîâó íàäàëè, çîêðåìà, 
îðèã³íàë ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ, 

íà ÿêîìó áóëî âèð³øåíî ïèòàííÿ 
ïðî âèõ³ä ³ç ñêëàäó çàñíîâíèê³â 
«Àâàíãàðäó» Ãàííè Êîâòóí, ïðè-
éíÿòî äî ñêëàäó çàñíîâíèê³â ²âà-
íà Áîãóíà, ÿêîìó ³ ïåðåäàëè 100% 
ïðàâ âëàñíîñò³ ï³äïðèºìñòâà.

Ñóä âçÿâ äî óâàãè âèñíîâîê ñó-
äîâî-òåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè, ÿêà 
êàæå, ùî â³äòèñê ïå÷àòêè â³ä ³ìåí³ 
ÏÑÏ «Àâàíãàðä» º ôàëüøèâèì.

²íøà åêñïåðòèçà, âæå ïî÷åðêîç-
íàâ÷à, ïîêàçàëà, ùî ï³äïèñè ó ïðî-
òîêîë³ êîëèøí³é âëàñíèê íå ñòàâèâ, 
à â³äòàê âîíè òåæ º ôàëüøèâèìè.

Òå, ùî Ãàííà Êîâòóí íå ðîç-
ïèñóâàëàñÿ ó äîêóìåíòàõ, òà íå 
ïðîäàâàëà êîìïàí³þ, âîíà òàêîæ 
ï³äòâåðäèëà íà ñóä³. Îêðóæíèé 
ñóä, à òàêîæ àïåëÿö³éíèé ïîâ³-
ðèëè ¿é òà â³äì³íèëè ïåðåðåº-
ñòðàö³þ ï³äïðèºìñòâà. 

НОВІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ. 27 
æîâòíÿ 2015 ðîêó. Â³ííèöüêèé 
îêðóæíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä. 
Âèÿâëÿºòüñÿ, ç’ÿâèëèñÿ íîâ³ äî-
êàçè: ó Êè¿âñüêîìó íàóêîâî-äî-
ñë³äíîìó ³íñòèòóò³ ñóäîâèõ åêñ-
ïåðòèç âñòàíîâèëè, ùî ï³äïèñè ó 
äîêóìåíòàõ ïðî ïåðåäà÷ó ï³äïðè-
ºìñòâà «Àâàíãàðä» ñòàâèëà ñàìå 
Ãàííà Êîâòóí. Ïðîâåäåííÿ åêñ-
ïåðòèçè ³í³ö³þâàâ ñë³ä÷èé.

Òåïåð âæå ñóä ñòàâ íà ñòîðîíó 
íîâîãî âëàñíèêà êîìïàí³¿. ²âàí 
Áîãóí, ï³ñëÿ äîâãî¿ ñóäîâî¿ òÿãà-
íèíè òàêè îòðèìóº êîíòðîëü íàä 
ï³äïðèºìñòâîì. Öÿ ïîñòàíîâà ä³º 
³ íà öåé äåíü.

Éìîâ³ðíî, íå âèòðèìàâøè ñó-
äîâî¿ òÿãàíèíè, ²âàí Áîãóí âè-
ð³øèâ ïðîäàòè êîìïàí³þ. Íîâèì 
âëàñíèêîì ç 12 áåðåçíÿ 2017 ðîêó 
ñòàº Þð³é Ñêëÿðåíêî.

Äî öüîãî Áîãóí â³ääàâ «Àâàí-
ãàðä» â îðåíäó àãðîô³ðì³ «Êîð-
âåò». Òîìó «Êîðâåò» çàêîííî 
ìîæå êîðèñòóâàòèñÿ ÿê òèìè 
çåìëÿìè, ÿê³ ñàì âçÿâ ó îðåíäó ó 

ВІЙНА ЗА ЗЕМЛЮ: АТОВЦІ ПРОТИ 
БІЗНЕСМЕНІВ З КИЄВА
До крові  Майже три роки точаться 
земельні війни в Оратівському 
районі. Справа вже дійшла до Вищого 
адмінсуду України. А на місці конфлікту 
— до сутичок з поліцією. Під боком 
— справжнє рейдерське захоплення. 
Але кого назвати рейдерами?

ïàéîâèê³â Îñè÷íîãî, òàê ³ òèìè, 
ùî âçÿâ «Àâàíãàðä». Çàãàëîì öå 
ïîíàä 1000 ãåêòàð³â çåìë³.

Àëå, ïî÷èíàþ÷è ùå ç 2014 ðîêó, 
ïîêè éøëè ñóäîâ³ ïðîöåñè, ²âàí 
Êîâòóí (÷îëîâ³ê Ãàííè, ïîïåðåäíüî¿ 
âëàñíèö³ «Àâàíãàðäó») ñèëîþ çàõî-
ïèâ òåðèòîð³þ êîìïàí³¿ òà ãîñïî-
äàð÷ó òåõí³êó. Ôàêòè÷íî êîíòðîëþº 
ðîáîòó êîìïàí³¿ ³ äî ñüîãîäí³.

СИЛОВИЙ СПОСІБ. Êîâòóí íå çì³ã 
óçàêîíèòè ñâî¿ ä³¿, òîìó âèð³øèâ 
ïåðåéòè äî ³íøèõ ìåòîä³â âïëèâó. 
Ñèëîâèõ. Æóðíàë³ñò îòðèìàâ äå-
ê³ëüêà â³äåîçàïèñ³â, íà ÿêèõ ÷³òêî 
âèäíî, ÿê íåâ³äîì³ îñîáè íå äàþòü 
âëàñíèêó, ÿêèé çíà÷èòüñÿ ó äîêó-
ìåíòàõ, çàéìàòèñÿ ãîñïîäàðñòâîì. 
«Ñèëîâèêàìè» ó íüîãî âèñòóïàþòü 
ê³ëüêà äåñÿòê³â ìîëîäèê³â íà ÷îë³ 
ç â³äîìèì ó Â³ííèö³ àêòèâ³ñòîì 
³ êîëèøí³ì á³éöåì áàòàëüéîíó 
«Â³ííèöÿ» Âàäèìîì Õèòðè÷åì. 
Òàêîæ ó êîíôë³êò³ ô³ãóðóº éîãî 
áàòüêî. Ñâ³äêè ïîä³é êàæóòü, ùî 
ñàìå â³í íàïàäàâ íà ïîë³öåéñüêèõ.

— Õèòðè÷³ òà ¿õí³ ëþäè çàáîðî-
íèëè íàì, ï³ä ñòðàõîì âáèâñòâà 
ïðàö³âíèê³â òà çíèùåííÿ òåõí³êè 
êîìïàí³¿, ðîçïî÷àòè ïîëüîâ³ ðî-
áîòè, — ãîâîðèòü þðèñò êîìïàí³¿ 
«Êîðâåò» Âàñèëü Êðèöüêèé.

ЗАТРИМАННЯ АТОВЦІВ. Çîêðåìà, 
Âàäèìà Õèòðè÷à òà éîãî áàòüêà 
äîáðå âèäíî íà â³äåîçàïèñàõ. Ïðî 
¿õíþ ó÷àñòü ó êîíôë³êò³ òàêîæ 
ïèñàëà â³ííèöüêà ïðåñà. Òà ³ ñàì 
Âàäèì íå çàïåðå÷óº ñâîº¿ ïðè-
ñóòíîñò³ íà ì³ñö³ êîíôë³êòó.

Êîëè íà îäíó ³ç ÷èñëåííèõ 
çàÿâ ïðî çëî÷èíí³ ä³¿ Êîâòóíà 
òà Õèòðè÷à íàðåøò³ çðåàãóâàëà 
ïîë³ö³ÿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, á³éö³ 
ñïåöï³äðîçä³ëó çàòðèìàëè ãðóïó 
ç ê³ëüêîõ îñ³á. Ñåðåä çàòðèìàíèõ 
— áàòüêî òà ñèí Õèòðè÷³. Â³ä-
áóâñÿ ñóä. Õèòðè÷àì îáðàëè ì³ðó 
çàïîá³æíîãî çàõîäó — äîìàøí³é 

àðåøò íà 60 ä³á ç çàáîðîíîþ ïî-
êèäàòè æèòëî. Óìîâè àðåøòó 
Âàäèì Õèòðè÷ ïîðóøèâ. Ïðî öå 
êàæóòü âæå ³ â îáëàñí³é ïîë³ö³¿.

НА ХИТРИЧІВ ЧЕКАЄ СУД. Ïðåñ-
îô³öåð ÃÓÍÏ Àííà Îë³éíèê 
êàæå, ùî ëþäè ñïî÷àòêó ìàþòü 
âèð³øèòè, õòî º çàêîííèì âëàñ-
íèêîì êîìïàí³¿, à â³äòàê ³ çåìë³.

— Ç ê³íöÿ êâ³òíÿ öüîãî ðîêó 
ãðóïà ïðè¿æäæèõ îñ³á íåîäíîðà-
çîâî â÷èíÿëà ðÿä ïðîòèïðàâíèõ 
ä³é ç ìåòîþ ïåðåøêîäæàííÿ ïðî-
âåäåííþ âåñíÿíî-ïîëüîâèõ ðîá³ò 
àãðîô³ðìîþ, ÿêà íà çàêîííèõ 
ï³äñòàâàõ (ìàº óñ³ íåîáõ³äí³ äî-
êóìåíòè) îðåíäóº ó ñåëÿí âêàçàí³ 
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè. Ïðàâîïîðóøíè-
êè ïåðåøêîäæàëè îáðîá³òêó çå-
ìåëü. Â³äêðèòî ðÿä êðèì³íàëüíèõ 
ïðîâàäæåíü: çà ïðîòèä³þ çàêîíí³é 
ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ òà ñàìî-
â³ëüíå çàéíÿòòÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, — ãîâîðèòü Îë³éíèê. — Êð³ì 
òîãî, â òðàâí³ öüîãî ðîêó çà ôàê-
òîì ïåðåøêîäæàííÿ ïîë³öåéñüêèì 
òà ñïðîáó çàâîëîä³ííÿ òàáåëüíîþ 
âîãíåïàëüíîþ çáðîºþ áóëè â³ä-
êðèò³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ çà 
çàìàõ íà âèêðàäåííÿ âîãíåïàëüíî¿ 
çáðî¿ òà áîéîâèõ ïðèïàñ³â, ïåðå-
øêîäæàííþ ðîáîò³ ïîë³öåéñüêîãî.

ХИТРИЧ: «ЦЕ СТАНДАРТНА 
РЕЙДЕРСЬКА СХЕМА». Ìè ïî-
ïðîñèëè Âàäèìà Õèòðè÷à ïðîêî-
ìåíòóâàòè ñèòóàö³þ, ÿêà ñêëàëàñÿ 

íàâêîëî Îñè÷íîãî. Â³í ðîçïî-
â³â, ùî íàñïðàâä³ íîâ³ âëàñíèêè 
«Àâàíãàðäó» º ðåéäåðàìè. 

— Äàíèé ôåðìåð, ²âàí Êîâòóí, 
íåîäíîðàçîâî äîïîìàãàâ õëîï-
öÿì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â ÀÒÎ íà 
ñõîä³ Óêðà¿íè. Â³í ïåðåäàâàâ ëåã-
êîâ³ àâòîìîá³ë³, îäíó øâèäêó ³ 
êðàí íà ïåðåäîâó. Ó Îñè÷íîìó 
çàðàç â³äáóëîñÿ ðåéäåðñüêå çàõî-
ïëåííÿ. Ó 2014 ðîö³ ïðàö³âíèêè 
ïîë³ö³¿ âèëó÷èëè ñòàòóò ï³äïðè-
ºìñòâà «Àâàíãàðä». ² ï’ÿòîãî 
ëþòîãî êîìïàí³ÿ âæå áóëà çà-
ðåºñòðîâàíà íà îäíó îñîáó, à 
øîñòîãî — íà ³íøó. Çà ê³ëüêà 
äí³â ïðè¿õàëè íåâ³äîì³ îñîáè, 
ÿê³ çàáàðèêàäóâàëèñÿ ó êîíòîð³, 
³ ñêàçàëè, ùî ï³äïðèºìñòâî òåïåð 
¿õíº. Ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ âèñòóïè-
ëè íà íàø³é ñòîðîí³.

— Öå ñòàíäàðòíà ñèòóàö³ÿ, ÿêó 
çàðàç ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè ó ð³çíèõ 
êóòî÷êàõ Óêðà¿íè. Âèêðàäàþòü 
äîêóìåíòè, ï³äðîáëþþòü ï³äïèñ 
³ çàáèðàþòü êîìïàí³þ. Çà öèì 
ñòî¿òü îäíà é òà ñàìà ëþäèíà, 
ÿêà â Ì³çÿê³âñüêèõ Õóòîðàõ çà-
éìàºòüñÿ ðåéäåðñòâîì, à ùå ó 
Òåïëèöüêîìó ðàéîí³.

Скріншот з відео, знятого на місці конфлікту. 
Поліцейським погрожують та намагаються забрати зброю



12 RIA, Ñåðåäà, 9 ñåðïíÿ 2017

404111

ОЛЕГ ЮЩУК, НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ 
ЕКОЛОГІЇ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ТА 
АТМОСФЕРИ ПОВІТРЯ ДЕРЖАВНОЇ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНСПЕКЦІЇ У 
ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

— Звернень з приводу забруднен-
ня річки було небагато: за остан-
ній місяць — усього два. Судячи 
з того, що розміри плям на воді 
невеликі, це може бути навіть 
банально вкид відходів з асені-
заційної машини. Є також скарги, 
що забруднення води у межах 
Вінниці спричиняється скидами з 
фільтрувальної станції. Над цим 

питанням вже працює робоча 
група. Ми проводимо моніторинг 
якості води своїми силами, і за 
інформацією трьох водоканалів, 
які здійснюють щоденний контр-
оль якості води на водозаборі з 
річки. У рамках роботи зустріча-
лися з провідним мікробіологом, 
бо дуже багато питань виникає 
як до хімічного складу, так і до 
мікробіології води. Але можу ска-
зати от що: ми найдемо винних 
у якійсь конкретній ситуації, але 
змінити ситуацію в цілому можна 
тільки комплексним підходом.

Декілька версій щодо забруднення ріки

Ó ñóáîòó, 5 ñåðïíÿ, â³ííè÷àí-
êà Â³êòîð³ÿ Ùåãîëüêîâà çðîáèëà 
åìîö³éíèé äîïèñ ó Ôåéñáóö³ ïðî 
ñòàí Áóãó. Íà ôîòî, ðîçì³ùåíèõ 
æ³íêîþ, ð³÷êà îáì³ë³ëà, à íà 
ïîâåðõí³ âîäè — ÿêàñü á³ëÿñòà 
ïë³âêà. 

«Õòî çíàº, ùî öå ³ ÿêîãî... öå 
äîïóñòèëè?»

ЧОМУ БРУДНИЙ? Îäðàçó íå ñêà-
æåø. Æóðíàë³ñò RIA/20minut ó 
íåä³ëþ, 6 ñåðïíÿ, ïîäçâîíèëà äî 
íà÷àëüíèêà åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåê-
ö³¿ Â³ííè÷÷èíè Þð³ÿ Äóáîâîãî, 
àáè â³í ïðîêîìåíòóâàâ, ÷è º ó 
ãîðîäÿí ïðèâ³ä äëÿ õâèëþâàí-
íÿ. Íà ïðîïîçèö³þ ïðîäèâèòèñÿ 
ïîñò Ùåãîëüêîâî¿ ó Ôåéñáóö³, 
â³í ñêàçàâ, ùî òðåáà ïðîâîäèòè 
çàá³ð òà àíàë³ç âîäè, çà ôîòî æ 
í³÷îãî ñêàçàòè íå ìîæíà. 

— Çðîçóì³ëî, ùî âèñîêà òåìïå-
ðàòóðà í³÷îãî õîðîøîãî äëÿ âîäè 
íå íåñå. Àëå äî íàñ ³íôîðìàö³¿ ïðî 
ÿê³ñü àâàð³éí³ âèïàäêè, ÿê³ á ìîãëè 
ñïðè÷èíèòè òàêèé ñòàí âîäè, íå 
íàäõîäèëè. Ð³÷êîþ ïîòð³áíî çà-

éìàòèñÿ êîìïëåêñíî, à íå óñóâàòè 
ïî ÷åðç³ òî îäíó ïðîáëåìó, òî ³íøó. 

Îëåêñàíäð Ìóäðàê, çàâ³äóâà÷ 
êàôåäðè åêîëîã³¿, ïðèðîäíè÷èõ 
òà ìàòåìàòè÷íèõ íàóê «Â³ííèöü-
êî¿ àêàäåì³¿ íåïåðåðâíî¿ îñâ³òè», 
ïðèïóñòèâ, ùî ïëÿìè íà âîä³ — 
öå îðãàí³÷í³ çàáðóäíåííÿ. 

— ßêùî ó âîä³ âè ïîì³òèëè ùîñü 
ñõîæå íà ïëàñò³âö³, òî öå âæå ñâ³ä-
÷èòü ïðî òå, ùî ó ö³é ï³í³ áàãàòî 
ôîñôàò³â ³ îðãàí³êè. Öå âåëè÷åçíà 
ïðîáëåìà, ³ âèíèêàº âîíà çà ðà-
õóíîê òîãî, ùî î÷èùàþòüñÿ ïðî-
ìèñëîâ³ ³ êîìóíàëüí³ ñòîêè äóæå 
ìàëî. ßêùî îðãàí³÷í³ ñïîëóêè ó 
âåëèêèõ ê³ëüêîñòÿõ (îñîáëèâî ñïî-
ëóêè àçîòó òà ôîñôîðó) ïîòðàïëÿ-
þòü ó âîäó, çà ðàõóíîê íèõ çåëåí³ 
âîäîðîñò³ ïî÷èíàþòü ðîçâèâàòèñÿ 
ïðîñòî ìàñîâî. Íàñë³äêîì º çàìîð 
ðèáè, öâ³ò³ííÿ âîäîéì. Ìîæå ïî-
÷àòèñü ³ ïðîöåñ çàáîëî÷åííÿ.  

БУГ: ЗАГАЧЕНИЙ І ЗАГАДЖЕ-
НИЙ. ßêùî ïðîéòèñÿ áåðåãî-
âîþ ë³í³ºþ ïðîòè òå÷³¿ â³ä ïëÿæó 
Ãîíòè, òî ÷èì äàë³ ó õàù³, òèì 

БІЛЯСТІ ПЛЯМИ ВКРИЛИ БУГ. 
ЩО КАЖУТЬ ЕКСПЕРТИ?
Бруд на воді  Вінничани б’ють на сполох 
і пишуть, що річка захаращена вкрай. У 
екоінспекції опрацьовують декілька версій 
щодо причин забруднення. А екологи 
кажуть: якщо так піде далі, замість ріки 
вінничанам залишиться болото

á³ëüøå ïîáà÷èòå ñì³òòÿ, ÿêå 
æèòåë³ âóëèö³ Çàð³÷íî¿ ñêè-
äàþòü ïðÿìî çà ìåòð³â äåñÿòü 
â³ä áåðåãà. — ª çàêîí, çã³äíî 
ç ÿêèì áëèæ÷å 100 ìåòð³â äî 
ð³êè íå ìàº í³÷îãî çàáóäîâóâà-
òèñÿ. Òîáòî, áåðåãè ìàþòü áóòè 
÷èñòèìè ³ ô³ëüòðóâàòè ò³ ðå÷î-
âèíè, ÿê³ ñò³êàþòü ó ð³÷êó ï³ä 
÷àñ äîù³â. Ó íàñ öüîãî íåìàº. 
Ëþäè ñêèäàþòü âñå, ùî áà÷àòü 
ó Áóã, ïîáóòîâèõ ³ ïðîìèñëî-
âèõ ñòîê³â äóæå áàãàòî. ßêùî 
ì³ñöåâà âëàäà íå áóäå âæèâàòè 
æîðñòêèõ ì³ð, ó íàñ ñêîðî íå 
áóäå ïèòíî¿ âîäè, — ðîçïîâ³â 
åêîëîã Åäóàðä Êàâóí.

Ãðåáë³ — ùå îäíà ïðîáëåìà, 
êàæå åêîëîã, áî çìåíøóþòü íà-
ñè÷åííÿ âîäè êèñíåì. Òå÷³ÿ ð³êè 
óïîâ³ëüíþºòüñÿ, ³ öå âïëèâàº íà 
ÿê³ñòü ïèòíî¿ âîäè, ³ íà åêîñèñ-
òåìó â ö³ëîìó. 

«ВОДОК АНА Л» МОВЧИТЬ. 
Æóðíàë³ñò RIA/20minut íàìà-
ãàëàñü âçÿòè êîìåíòàð ó äèðåê-
òîðà «Âîäîêàíàëó» Îëåêñàíäðà 
×åðíÿòèíñüêîãî 7 ñåðïíÿ. Àëå 
éîãî íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ íå áóëî. 
Ñåêðåòàðêà Âàëåíòèíà Â³êòî-
ð³âíà ïåðåäàëà ÷åðåç îõîðîí-
íèêà, ùî ïðèéìàëüíèé äåíü ó 
äèðåêòîðà ó ñåðåäó, ³ ç æóðíà-
ë³ñòîì ñï³ëêóâàòèñÿ â³äìîâè-
ëàñÿ. Òðè äçâ³íêè íà ðîáî÷èé 
íîìåð ×åðíÿòèíñüêîãî íàñòóï-
íîãî äíÿ òàêîæ çàëèøèëèñÿ áåç 
â³äïîâ³ä³.

Наталія Поліщук зробила ці фото на пляжі біля Кумбар. 
Каже, що на фото зверху — фекальні маси

ÅÊÎËÎÃ²ß
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ÍÎÂÈÍÈ

403783

 Проспект Космонавтів, 36 ....................9.25–9.35 
  Вулиця Миколаївська, 

продуктовий магазин .......................... 9.50–9.55 
  Перехрестя Родіона Скалецького 

та Пирогова ....................................... 10.05–10.10 
  Князів Коріатовичів, 

кінцева зупинка тролейбуса .............10.25–10.30 

  Вулиця Зодчих, Фонтанна площа ..... 10.15–10.20 
  Вулиця Данила Нечая, 

біля амбулаторії № 6 ....................... 10.35–10.40 
  Вулиця Чумацька, 

біля храму Іоанна Богослова ........... 10.50–10.50 
  Комунальний заклад первинної 

медико-санітарної допомоги № 5 ...... 11.05–11.15 

Коли і де чекати машину від молочної кухні?

 Ще 26 травня вирішувалося пи-
тання щодо переїзду молочної 
кухні із Оводова, 7 на Хмель-
ницьке шосе, 96, приміщення 
харчоблоку лікарні, біля якого 
знаходиться гепатоцентр.
Потреба в молочній кухні на сьо-
годні значна: суміші від великих 
компаній коштують задорого. 
Існує і потреба в реконструкції 
приміщення 40-х років ХХ ст., де 
вона зараз дислокується. Тому 
молочну кухню хочуть оновити 
за рахунок інвестиційної угоди: 

інвестор реконструює примі-
щення за адресою Хмельниць-
ке шосе, 96. А взамін отримує 
будівлю на Оводова, 7. За таку 
пропозицію депутати голосували 
майже одностайно: 41 депутат з 
43 присутніх голосував «за».
Двомісячний же ремонт при-
міщення на Оводова, який не-
щодавно закінчили — це косме-
тичний ремонт, який у молочній 
кухні проводять щороку. Точна 
дата переїзду молочної кухні 
поки невідома. 

Поки що на Оводова

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

Ðåìîíò ìîëî÷íî¿ 
êóõí³ ðîçïî÷àâñÿ 
1 ÷åðâíÿ ³ ïîâè-
íåí áóâ çàâåðøè-

òèñÿ 1 ëèïíÿ, àëå â³äêðèëàñÿ âîíà 
÷åðåç ì³ñÿöü, íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ.

Â³ííè÷àíèí Âàäèì ìàâ çâè÷êó 
êóïóâàòè íà ìîëî÷í³é êóõí³ ñèð 
òà ìîëîêî äëÿ ñâîº¿ äèòèíè.

— Í³, íó ùî öå òàêå? Îá³öÿ-
ëè æ ùå ó ïåðøèõ ÷èñëàõ ëèïíÿ 
â³äêðèòèñÿ, — îáóðåíî ðîçïîâ³äàº 
÷îëîâ³ê.

Òèì ÷àñîì, äîñèòü øâèäêî 
çàêëàä âèéøîâ íà ñâî¿ çâè÷àéí³ 
ïîòóæíîñò³: 600 ïîðö³é íà äîáó.

Âîëîäèìèð Ïðèñÿæíþê, ãîëî-
âíèé ë³êàð ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ «Öåíòð 
ìàòåð³ òà äèòèíè», ðîçïîâ³â ïðî 
ïðè÷èíè çàòðèìêè ó ðîáîò³ êóõí³.

— Çà ïåð³îä çàêðèòòÿ ìîëî÷-
íî¿ êóõí³ áóëî çðîáëåíî ðåìîíò 
âíóòð³øíüî¿ ñèñòåìè êàíàë³çàö³¿ 
³ âîäîçàáåçïå÷åííÿ, çàì³íåí³ äâå-
ð³ òà ãàíîê ìîëî÷íî¿ êóõí³, àëå 
öå íå âïëèíóëî íà ÷àñ â³äêðèòòÿ 
ìîëî÷íî¿ êóõí³. Òå, ùî ìîëî÷íà 
êóõíÿ çàïðàöþâàëà íà ì³ñÿöü ï³ç-

í³øå, í³æ ïëàíóâàëàñÿ — 1 ñåðïíÿ 
çàì³ñòü 1 ëèïíÿ — ïîâ’ÿçàíî ³ç 
ïðîáëåìàìè çîâí³øí³õ ìåðåæ, ÿê³ 
éäóòü äî ìîëî÷íî¿ êóõí³. Ó òîé 
äåíü, êîëè êóõíÿ ìàëà â³äêðèòèñÿ, 
ïðàö³âíèêè «Âîäîêàíàëó» ÿêðàç 
ðåìîíòóâàëè ïðîðâàí³ òðóáè.

Ñâ³òëàíà Ñòåôàíêîâà, çàñòóï-
íèê äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñüêðàäè ðîçïîâ³-
ëà, ùî óñ³ ñàí³òàðí³ íîðìè çàðàç 
ó ïðèì³ùåíí³ êóõí³, íà Îâîäî-
âà, 7, äîòðèìàí³.

МОЛОЧНА КУХНЯ 
ВІДКРИЛАСЯ 
Дочекалися  Чому молочна 
кухня відкрилася на місяць пізніше 
запланованих термінів. Які зараз 
діють розцінки на продукцію та якими 
вулицями службова машина розвозить 
молочну продукцію для діток

— Ïåðåä â³äêðèòòÿì âèêëèêàëè 
ÑÅÑ äëÿ ïåðåâ³ðêè, áóëè çðîáëå-
í³ óñ³ íåîáõ³äí³ áàêòåð³îëîã³÷í³ 
äîñë³äæåííÿ òà áóâ ïðîâåäåíèé 
àíàë³ç âîäè, — ðîçïîâ³ëà Ñâ³ò-
ëàíà Ñòåôàíêîâà æóðíàë³ñòó 
RIA/20minut.

Íàãàäàºìî, âèäà÷à ìîëî÷-
íî¿ ïðîäóêö³¿ â³äáóâàºòüñÿ 
çà àäðåñîþ — âóëèöÿ Îâîäî-
âà, 7. Ìîëî÷íà êóõíÿ ïðàöþº ç 
9.00 äî 12.00. Òåëåôîí 67-02-55.

— Öå ïëàòíà ïîñëóãà çã³äíî 
ç ð³øåííÿì ì³ñüêî¿ ðàäè. Ñïî-
÷àòêó áàòüêè çâåðòàþòüñÿ çà íà-
ïðàâëåííÿì äî ñ³ìåéíîãî ë³êà-
ðÿ ó öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-
ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè çà ì³ñöåì 
ïðîæèâàííÿ. Äàë³ ìîæíà çâåð-
òàòèñÿ äî ìîëî÷íî¿ êóõí³ ³ òàì 
ðîáèòè çàìîâëåííÿ. Ëþäè, ùî 
êîðèñòóþòüñÿ ï³ëüãàìè, ìàþòü 
ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè íåîáõ³äíó 
ê³ëüê³ñòü ïîðö³é áåçêîøòîâíî.

Сир дитячий, 50 грамів

6,99 грн 
Молоко пастеризоване, 100 мл

1,86 грн 
Кефір «Біфівіт», 100 мл

1,93 грн 

Настій плодів шипшини, 100 мл

1,79 грн 
Каша рисова десятивідсоткова

2,53 грн 
Каша гречана, 100 мл

2,58 грн 
Каша вівсяна, 100 мл

2,57 грн 

ЯКЕ МЕНЮ?

р
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ÃÐÎØ²

ОКСАНА ПУСТОВІТ, 
RIA, (067)7992206 

«²êîíà ñòèëþ» 
àáî æ «Ïðèíöåñà 
îáëðàäè» ìîæíà íà-

çâàòè Ëàðèñó Á³ëîç³ð (Áëîê Ïåòðà 
Ïîðîøåíêà «Ñîë³äàðí³ñòü»). Áî 
äëÿ «ìàæîðêè» çàíàäòî ÷àñòî áó-
âàº ó â³ííèöüêèõ ñåëàõ òà âèñòóïàº 
íà ñåñ³ÿõ îáëðàäè. ² öå âîíà ùå 
â äåêðåòí³é â³äïóñòö³. ̄ ¿ áàòüêî — 
Ìèêîëà Êó÷åð ñüîãîäí³ íàðîäíèé 
äåïóòàò, à ùå ñ³ì ðîê³â òîìó, ÿê ³ 
äîíüêà, ïðåäñòàâëÿâ ³íòåðåñè âè-
áîðö³â â îáëðàä³. Ñâåêðóõà Ëàðèñè 
Á³ëîç³ð — íàðîäíà àðòèñòêà ³ íà-
ðîäíèé äåïóòàò — Îêñàíà Á³ëîç³ð. 
Äåïóòàòîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêðàäè 
ó 2014 ðîö³ ñòàâ ³ ÷îëîâ³ê Ëàðè-
ñè — Àíäð³é Á³ëîç³ð. Â³í ïðîéøîâ 
äî âëàäè â³ä ÓÄÀÐó.

— Êîëè çáèðàºòüñÿ ðîäèíà, 
çàâæäè ì³é òåñòü âñòàº ³ êàæå 
äî ìîº¿ ìàìè: «Êîëåãî! Áî ìè 
ºäèí³ òóò íå äåïóòàòè», — æàðòóº 
Ëàðèñà Á³ëîç³ð. ² äîäàº:

— ß ïîçèòèâíî ñòàâëþñü äî äå-
êëàðàö³é. Ì³é áàòüêî ïîêàçàâ ñâî¿ 
ïðèáóòêè, òîìó ùî çà ò³ ðîêè, 
ùî â³í íå áóâ äåïóòàòîì, ñïëàòèâ 
ïîäàòê³â 6 ìëí ãðèâåíü ³ç çàðïëà-
òè... Çàâæäè êàçàëà, ùî ÿ í³êîëè 
íå ï³äó â ïîë³òèêó… ² áàòüêî, ³ 
Îêñàíà Âîëîäèìèð³âíà (Á³ëîç³ð) 
êàçàëè, ùî öå ñêëàäíà ðîáîòà ³ 
ìåí³ íå ïîòð³áíà: «Ó òåáå º ä³òè, 
ïîäèâèñü íà íàñ — ñàì³ ñîá³ 
íå íàëåæèìî…» Àëå âîíè áóëè 
ìî¿ìè ïðèêëàäàìè… ×îëîâ³ê ì³é 
áóâ äåïóòàòîì, à òåïåð — í³. Âè-
ð³øèâ çàéíÿòèñÿ á³çíåñîì — êî-
ìóñü òðåáà çàðîáëÿòè ãðîø³…   

«ЗАДЕКЛАРОВАНА» РОДИ-
НА БІЛОЗІР-КУЧЕР. Ãîäèííèê 
Breguet çà 120 òèñ. ãðí çàäå-
êëàðóâàâ Àíäð³é Á³ëîç³ð. Òîð³ê 
ó Ëàðèñè Ìèêîëà¿âíè ç’ÿâèâñÿ 
íîâèé àâòîìîá³ëü Lexus RX200t 
2016 ð. â. çà ï³âòîðà ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü. Ó äîõîäàõ çà ìèíó-
ëèé ð³ê â äåêëàðàö³¿ çíà÷èòüñÿ 
10 320 ãðí — äîïîìîãà ïðè íàðî-
äæåíí³ äèòèíè òà 141 666 ãðí — 
çàðïëàòà ÷îëîâ³êà. Ìàéæå 
3,5 ìëí ãðí ïîçè÷èëà Ëàðèñà 
Ìèêîëà¿âíà. Ãîò³âêîþ â ¿õí³é 
ñ³ì’¿ — 319 òèñ. äîë. òà 487 òèñ. 

ãðí. 355 êâ. ìåòð³â íåðóõîìîñò³ 
ó ñòîëèö³ çàäåêëàðóâàëà äåïó-
òàò îáëðàäè Ëàðèñà Á³ëîç³ð. ¯é 
ç ÷îëîâ³êîì ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ 
íàëåæèòü 23 544 êâ. ìåòð³â çåìë³.

— Âè îäíà ³ç íàéçàìîæí³øèõ 
äåïóòàò³â îáëðàäè, ïðèíàéìí³, ç 
íåðóõîìîñò³ — ÷îòèðè êâàðòèðè 
â Êèºâ³…

— Îäíó êâàðòèðó ìåí³ áàòüêè 
ïðèäáàëè, êîëè ùå â÷èëàñÿ â ³í-
ñòèòóò³. Ìè ïðîäàëè õàòó ó Â³-
ííèö³ ³ êóïèëè êâàðòèðó ó Êèºâ³. 
ßêùî íå ïîìèëÿþñü, òî 25 òèñÿ÷ 
äîëàð³â êîøòóâàëà, íà òîé ÷àñ 
íåäîðîãî. Òàì æèâ ì³é áðàò, áî 
ÿ æèëà ç³ ñâî¿ìè áàòüêàìè. Ïî-
ò³ì ìè êóïèëè êâàðòèðó 160 êâ. 
ìåòð³â, õî÷à çàäåêëàðîâàíî, ÿê 
äâ³. Êîëè îäðóæèëèñü, íàì áàòüêè 
äîïîìîãëè ïðèäáàòè êâàðòèðó. 
×åêàëè ìè ¿¿ 10 ðîê³â, áî æ çíà-
ºòå, ñê³ëüêè ëþäåé ïîñòðàæäàëî 
â³ä âñ³ëÿêèõ àôåð... À ïîò³ì âè-
ÿâèëîñü, ùî âîíà õîëîäíà ³ íàì 
áóëî ùå âèñîêî — 25 ïîâåðõ. 
Âèð³øèëè ïðîäàòè (â äåêëàðàö³¿ 
öå º) — çà 400 òèñÿ÷ äîëàð³â. ² 
çà ìåíø³ ãðîø³ êóïèëè ³íøó… ² 
ò³ëüêè â öüîìó ðîö³ ó íàñ ç ÷îëî-
â³êîì ôàêòè÷íî ç’ÿâèëîñü ñï³ëüíå 
æèòëî — 158 êâ. ìåòð³â. ß — õà-
çÿéêà:). Ó êîæíî¿ äèòèíè º ñâîÿ 
ê³ìíàòà, òðè ñàíâóçëè, ùå ç íàìè 
æèâå íÿíÿ, áî ³íàêøå ÿ íå çìî-
æó — ó ìåíå äîíüêàì äâà ðîêè ³ 
ñ³ì. Äíÿìè áóëè íà â³äïî÷èíêó. 
ß áóëà òàì òðè äí³, ä³òåé çàëèøè-
ëà, ùîá ïðè¿õàòè íà ñåñ³þ.

— ×è âàðòà òàêà ðîáîòà, ÿêà 
ïîçáàâëÿº âàñ ðîë³ ìàìè?

— Íàñàìïåðåä, ÿ õî÷ó, ùîá 
ìî¿ ä³òè æèëè â ãàðí³é êðà¿í³. 
² ùîá âîíè ìíîþ ãîðäèëèñü. ² 
êîëè Àííà-Ìàð³ÿ êàæå: «Ìîÿ 
ìàìà — äåïóòàò», òî âîíà öå 
êàæå ç ãîðä³ñòþ. ß áà÷ó, ùî ìîæó 
ðîáèòè çì³íè, ³ ó ìåíå öå âè-
õîäèòü. Íàïðèêëàä, ïðèâàòíèé 
á³çíåñ ó ìåíå íå âèõîäèòü, âñå 
ìàâ ñîö³àëüíå ñïðÿìóâàííÿ. Óæå 
10 ðîê³â î÷îëþþ Áëàãîä³éíèé 
ôîíä — ñîòí³ ä³òåé âèë³êóâàëè…

— Ïðî ãðîø³. Òîð³ê âàøà 
ñâåêðóõà Îêñàíà Á³ëîç³ð ïîïàëà 
â îá’ºêòèâè æóðíàë³ñò³â Âåðõî-
âíî¿ Ðàäè ³ç ñóìêîþ ôðàíöóçü-
êîãî áðåíäó Celine îð³ºíòîâíîþ 
âàðò³ñòþ $6 500.

ОБЛРАДА «БЕЗ ЛАБУТЕНІВ». ЩО 
ДЕПУТАТИ ВКАЗАЛИ У ДЕКЛАРАЦІЇ
Чужі гроші  14 мільйонів готівкою 
«на ножах» Зозулі, 19 тисяч щомісяця 
на владі заробляла Щербаківська, 
апартаменти у Болгарії у подружжя 
Редько та новосілля у Білозір — 
10 років після весілля. Друга частина 
«вилученої» інформації із депутатських 
декларацій вінничан

— Òàê… ² ïîò³ì íà âñ³õ ñàéòàõ 
ç’ÿâèëîñü. Öå áóëî çàìîâëåííÿ. 
Îêñàíà Âîëîäèìèð³âíà, âçàãàë³, 
íå ïðèä³ëÿº óâàãó áðåíäîâèì ðå-
÷àì. ß — ëþáëþ, âîíà — í³. Ó íå¿ 
êîñòþìè óêðà¿íñüêîãî «Êðîêóñó», 
êîñòþì³â Dolce&Gabbana — íåìà. 
Ó ¿¿ ãàðäåðîá³ ðå÷³, â îñíîâíî-
ìó, ëüâ³âñüêèõ äèçàéíåð³â. Óñ³ ö³ 
ñóìêè, ÿê³ íà ïîêàç âèêëàäàëèñü, 
öå ïîäàðîâàí³. Âîíà íàâ³òü óÿâ-
ëåííÿ íå ìàº, ñê³ëüêè âîíè êî-
øòóþòü. Çíàþ, ùî îäíó òàêó ïîäà-
ðóâàâ Ïàâëî Ç³áðîâ. ß í³êîëè ñîá³ 
íå êóïóþ áðåíäîâ³ ñóìêè. Ìåí³ ¿õ 
äàðóþòü. Íå ìîæó òàê âèòðàòèòè 
äâ³ òèñÿ÷³ ºâðî — êðàùå ö³ ãðîø³ 
âèêîðèñòàòè íà ùîñü êîðèñíå.

— Íà ïî÷àòêó âàøî¿ êàäåíö³¿ 
â ²íòåðíåò³ ç’ÿâèâñÿ ðîëèê çà âà-
øîþ ó÷àñòþ — âè ïåðåä ì³êðî-
ôîíîì ó ñåñ³éí³é çàë³ ï³ä ï³ñíþ 
ïðî ëàáóòåíè.

— Î, òàê! Öå áóëî ìîº áîéîâå 
äåïóòàòñüêå õðåùåííÿ. Ìåí³ öå 
áóëî íåïðèºìíî ÿê æ³íö³. Îä-
ðàçó ñêàæó: ó ìåíå ëàáóòåí³â 
íåìàº — öå äóæå äîðîãå âçóòòÿ. 
² íå çðó÷íå. Ïîò³ì ïàí³ Ðåäüêî 

(äåïóòàò â³ä «Áàòüê³âùèíè») íà-
ïèñàëà, ùî ó íå¿ º ëàáóòåíè, ³ íà-
ñòóïíîãî ðàçó ïðèéøëà â òóôëÿõ 
³ç ÷åðâîíîþ ï³äîøâîþ.

368 НОЖІВ У ГОЛОВНОГО УКРОПА 
ОБЛАСТІ. Ëàáóòåíè ó äåêëàðàö³¿ 
Òåòÿíè Ðåäüêî íå âêàçàí³:). Ïðîòå 
ó íå¿ òåæ º êâàðòèðà ó Êèºâ³ — 
109,6 êâ. ì, äâ³ ó Â³ííèö³ — 70,5 òà 
62,7 êâ. ì òà áóäèíîê 176 êâ. ì. ²ç 
2015 ðîêó âîíà ç ÷îëîâ³êîì º âëàñ-
íèêàìè àïàðòàìåíò³â ó Áîëãàð³¿ — 
87 êâ. ì. Çåìë³ ïîäðóææÿ Ðåäüêî 
ìàþòü ï³ä Â³ííèöåþ — 5280 êâ. ì 
(Êñàâåð³âêà, Ñåëèùå, Áåðåçèíî, 
Ì³çÿê³âñüê³ Õóòîðè). Îêð³ì òîãî, 
Òåòÿíà Âàñèë³âíà ìàº ùå 2,9 ãà 
íà ð³äí³é Õìåëüíè÷÷èí³.

×îëîâ³ê º âëàñíèêîì äâîõ àâòî 
2012 ð. â. — “Ôîëüêñâàãåí ÑÑ” òà 
ÁÌÂ Õ-5. Òåòÿíà Ðåäüêî â ìèíó-
ëîð³÷íèõ äîõîäàõ çàäåêëàðóâàëà 
ìàéæå 1,6 ìëí ãðí — çàðïëàòà, 
äèâ³äåíäè, ïðîöåíòè ïëþñ äîõ³ä 
çà îðåíäó.

Ñâî¿ çáåðåæåííÿ äåïóòàò çáå-
ð³ãàº ó òðüîõ áàíêàõ — 440 òèñ. 
ãðí, ãîò³âêè íà äâîõ ç ÷îëîâ³-
êîì — 430 òèñ. ãðí, 98 òèñ. äîë. 
òà 47 òèñ. ºâðî.

Çíà÷íî ñêðîìí³øà äåêëàðàö³ÿ 
ó ë³äåðêè â³ííèöüêî¿ «Áàòüê³â-
ùèíè» Ëþäìèëè Ùåðáàê³âñüêî¿. 
Ùå äîíåäàâíà âîíà îô³ö³éíî çà-

ðîáëÿëà íà âëàä³ — ÿê çàñòóïíèê 
ãîëîâè îáëðàäè — 228 òèñÿ÷ ãðí. 
Ó ñåðåäíüîìó âèõîäèòü 19 òèñ. 
ãðí ùîì³ñÿöÿ. Ó Ëþäìèëè Ìè-
õàéë³âíè º äâ³ êâàðòèðè — ó Â³-
ííèö³ (91 êâ. ì) òà â Îäåñ³ (46 êâ. 
ì). Ùå 843 êâ. ì çåìë³ ó Æìå-
ðèíö³. Ìàøèíè íåìàº, ãðîøåé 
ó áàíêó òåæ. Ãîò³âêîþ òðèìàº 
180 òèñ. ãðí òà 11 òèñ. äîë.

Ö³êàâî, ùî ë³äåð â³ííèöüêèõ 
ÓÊÐÎÏ³â Ãðèãîð³é Çîçóëÿ íå ìàº 
í³ âëàñíîãî æèòëà, í³ âëàñíîãî 
àâòîìîá³ëÿ, í³ ãðîøåé ó áàí-
êó… Çàòå ìàº êîëåêö³þ íîæ³â — 
368 øòóê. ¯çäèòü Ãðèãîð³é Ñòå-
ïàíîâè÷ íà ÷óæîìó “Ìåðñåäåñ 
Áåíö” Å êëàñó 2000 ð. â., à â³í, 
äî ðå÷³, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà 
³ç çàãàëüíîâèðîáíè÷èõ ïèòàíü 
«Àâòîáàçè îáëðàäè». ² çàðïëàòó 
òàì îòðèìàâ ó 2016 ðîö³ — ìàéæå 
57 òèñ. ãðí (4,7 òèñÿ÷³ ùîì³ñÿöÿ). 
À òåïåð — óâàãà! Ãîò³âêîþ ó Ãðè-
ãîð³ÿ Çîçóë³ — 246 òèñ. äîëàð³â, 
122 260 ºâðî òà 4 503 680 ãðí. 
Òîáòî â ãðèâíÿõ âñüîãî ìàéæå 
14,5 ìëí. ² ùå: â³í — ñòóäåíò. 
Íà ñàéò³ ÓÊÐÎÏ ó éîãî á³îãðà-
ô³¿ îñâ³òà çíà÷èòüñÿ ³ç 2015 ðîêó, 
òîáòî â÷èòèñÿ ï³øîâ ó 42 ðîêè. 
Àëå êóäè? Íàâ÷àâñÿ íà çàî÷íîìó 
â³ää³ëåíí³ þðèäè÷íîãî ôàêóëüòå-
òó Â³ííèöüêîãî êîëåäæó Óí³âåð-
ñèòåòó «Óêðà¿íà». ² çíîâó çá³ã — 
äèðåêòîðîì öüîãî óí³âåðñèòåòó 
º Ãàííà Äàâèäåíêî — äåïóòàò 
ì³ñüêðàäè â³ä «Áàòüê³âùèíè»…

Çäàºòüñÿ, öå â Çîçóë³ òðåáà ùå 
ïîâ÷èòèñÿ ãðîø³ çàðîáëÿòè. Õî÷à 
â íüîãî ñò³ëüêè íîæ³â…

ДВА НОВИХ ЗАСТУПНИКИ ІЗ 
ЗАРПЛАТОЮ ОДНІЄЇ ЩЕРБАКІВ-
СЬКОЇ. Íîâ³ çàñòóïíèêè ãîëîâè 
îáëðàäè — Ìèõàéëî Êðåìåíþê 

ç Íåìèðîâà (Ðàäèêàëüíà ïàðò³ÿ 
Ëÿøêà) òà ²ãîð Õì³ëü ç Òðîñòÿí-
öÿ («Ñàìîïîì³÷») ñâîãî âëàñíîãî 
æèòëà íà 100% íå ìàþòü. Æè-
âóòü ó ìàìè. Ðîäèíà Êðåìíþêà 
óï’ÿòüîõ ìåøêàº ó áóäèíêó 82 êâ. 
ì, ó äåêëàðàö³¿ ²ãîðÿ Õì³ëÿ ô³ãó-
ðóº äâ³ êâàðòèðè ïî 48 êâ. ì, ÿêè-
ìè â³í âîëîä³º ðàçîì ³ç ìàìîþ.

ßêùî ó Ìèõàéëà Êðåìåíþ-
êà áàòüêî ¿çäèòü íà Mitsubishi 
Galant 1991 ð. â., òî ìàòè ²ãîðÿ 
Õì³ëÿ — íà MERCEDES-BENZ 
GL 320 CDI 2008 ð. â.

Ìàòè òà ñèí Õì³ëÿ çàéìàþòüñÿ 
á³çíåñîì, íà íèõ çàðåºñòðîâàíî 
ê³ëüêà ô³ðì ó Êèºâ³ òà Òðîñòÿí-
ö³, º áëàãîä³éíèé ôîíä, çàðåº-
ñòðîâàíèé ó Ãàéñèí³. Ñàì ²ãîð 
Õì³ëü òîð³ê çàðîáèâ 127 òèñ. ãðí. 
Ó éîãî á³îãðàô³¿ íà ïàðò³éíîìó 
ñàéò³ âêàçàíî: «²ç 1994 ðîêó çà-
éìàºòüñÿ ï³äïðèºìíèöüêîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ. Çàñíîâíèê êîìïà-
í³é ç âèðîáíèöòâà òà ïðîäàæó 
åíåðãîçáåð³ãàþ÷î¿ ïðîäóêö³¿». 
Óò³ì, ó äåêëàðàö³¿ ãðîøîâ³ àê-
òèâ³ íå çíà÷àòüñÿ, ëèøå ìàòè 
ïîçè÷èëà 1,116 ìëí ãðí.

116 794 ãðí çàðîáèâ ó 2016 ðîö³ 
Ìèõàéëî Êðåìåíþê íà ïîñà-
ä³ çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Íåìèðîâà ïëþñ 1336 ãðí, ÿê 
êåð³âíèê ãóðòêà Íåìèð³âñüêî¿ 
ñïåöøêîëè-³íòåðíàòó. Ãîò³âêîþ 
çáåð³ãàº 10 òèñ. äîë., ìåíøå òè-
ñÿ÷³ äîëàð³â òà ìàéæå äâ³ òèñÿ-
÷³ ãðí ó áàíêó. Ñóäÿ÷è ³ç çàäå-
êëàðîâàíîãî, Êðåìíþê ³ Õì³ëü 
òîð³ê óäâîõ çàðîáèëè ìàéæå 
ñò³ëüêè, ÿê îäíà Ëþäìèëà Ùåð-
áàê³âñüêà íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà 
ãîëîâè îáëðàäè. Ïî÷èòàºìî, ÿê 
çì³íÿòüñÿ ¿õí³ çàðîá³òêè íà íî-
âèõ ïîñàäàõ.

Äàë³ áóäå.

Íîâ³ çàñòóïíèêè 
ãîëîâè îáëðàäè – 
Ìèõàéëî Êðåìåíþê òà 
Іãîð Õì³ëü âëàñíîãî 
æèòëà íå ìàþòü. 
Æèâóòü ó ìàìè

Депутат  Лариса Білозір. Одразу скажу: у мене лабутенів 
немає – це дуже дороге взуття
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Підполковник Собко з чер-
воним дипломом закінчив 
Одеський інституту Сухопут-
них військ. Здобув сертифі-
кати армій країн НАТО про 
опанування курсу з організа-
ції і тактики ведення бою, брав 
участь у миротворчій операції 
у Косово — це не повний пе-
релік багажу знань і досвіду 
33-річного підполковника. 
Служив у 30-й окремій меха-
нізованій бригаді, пройшов 
посади від командира взводу 
гранатометників до заступника 
комбрига. Крім Золотої Зірки 
Героя, офіцер удостоєний низ-
ки інших нагород і відзнак — 
нагрудним знаком «Воїн-ми-
ротворець», нагрудним знаком 
Учасник навчань «Перспектива 
2012» та медаллю НАТО «Non 
Article V» за участь у миротвор-
чій операції. 

 освіта та бойовий досвід

Â²ÉÍÀ

401837

404670

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091

Ôàêò ïðèçíà÷åííÿ Ñåðã³ÿ 
Ñîáêà íà ïîñàäó êîìàíäè-
ðà áðèãàäè ï³äòâåðäèâ æóð-
íàë³ñòó RIA éîãî áàòüêî, 

â÷èòåëü Ë³òèíñüêî¿ øêîëè ¹ 2 Ñòàí³ñ-
ëàâ Ñîáêî. Ïîíàä ð³ê îô³öåð íàâ÷àâñÿ 
çà ì³æíàðîäíîþ îñâ³òíüîþ â³éñüêîâîþ 
ïðîãðàìîþ ó Êîìàíäíî-øòàáíîìó êîëåäæ³ 
àðì³¿ ÑØÀ. Íàâ÷àëüíèé çàêëàä ãîòóº îô³-
öåð³â äëÿ ïîäàëüøî¿ ñëóæáè íà êåð³âíèõ 
ïîñàäàõ. «Çíàíü áàãàòî íå áóâàº», — ÷àñòî 
ïîâòîðþº îô³öåð.

У АТО — ІЗ ЗНАННЯМИ НАТО. Íà íàâ÷àí-
íÿ äî ÑØÀ ó ìèíóëîìó ðîö³ ï³äïîëêîâ-
íèê Ñîáêî â³äáóâ ç ïîñàäè çàñòóïíèêà 
êîìàíäèðà 30-¿ îêðåìî¿ ìåõàí³çîâàíî¿ 
áðèãàäè. Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ äåê³ëüêà äí³â 
ïîáóâ ó áàòüê³â â Ë³òèí³, çóñòð³÷àâñÿ ç 
äðóçÿìè, çíàéîìèìè. Íà íîâó ïîñàäó, 
çà ³íôîðìàö³ºþ áàòüêà, éîãî ïðèçíà÷èëè 
26 ëèïíÿ. Íîâîãî êîìàíäèðà ïðåäñòàâèëè 
ó áðèãàä³, øòàá äèñëîêóºòüñÿ â Ìóêà÷åâå 
íà Çàêàðïàòò³. Ï³ñëÿ òîãî Ñåðã³é â³äïðà-
âèâñÿ â ÀÒÎ, äå éîãî á³éö³ íåñóòü ñëóæáó. 
Ï³äïîëêîâíèê íå ïðèõîâóº, ùî äëÿ íüîãî 
âåëèêà ÷åñòü î÷îëèòè ï³äðîçä³ë, ÿêèé ï³ä 
êîìàíäóâàííÿì éîãî ïîïåðåäíèêà ïîë-
êîâíèêà Ñåðã³ÿ Øàïòàëè, áðàâ ó÷àñòü 
ó íàéçàïåêë³øèõ áîÿõ, ïðîÿâèâ ìóæí³ñòü 
³ ãåðî¿çì. Êàæå, â³ä÷óâàº êîëîñàëüíó â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü íå ò³ëüêè çà ï³äëåãëèõ, à é 
¿õí³õ ð³äíèõ.

Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç îô³öåðîì æóð-
íàë³ñò RIA çâåðíóâ óâàãó íà äåê³ëüêà ðèñ 
éîãî õàðàêòåðó. Ñêðîìíèé. Êîëè íàãî-
ðîäèëè Çîëîòîþ Ç³ðêîþ Ãåðîÿ Óêðà¿íè, 
íå ïîâ³äîìèâ ïðî öå íàâ³òü áàòüêàì. 

Íå ðàç çàïèòóâàâ, ÷îìó ö³êàâèìîñÿ ò³ëüêè 
íèì, à íå ï³äëåãëèìè. Íàãîëîøóâàâ, ùî 
öå íå éîãî îñîáèñòà íàãîðîäà. Öå ñï³ëü-
íà çàñëóãà î÷îëþâàíîãî íèì ï³äðîçä³-
ëó. Îá’ºêòèâíèé. Íå ïåðåáèðàº íà ñåáå 
÷óæ³ çàñëóãè. Ç ïðèâîäó äîêóìåíòàëüíîãî 
ô³ëüìó «Ðåéä» çðîáèâ óòî÷íåííÿ. Êàæå, 
ç 400 ê³ëîìåòð³â øëÿõó, ïðî ÿêèé éäåòü-
ñÿ ó ô³ëüì³, â³í ç ï³äðîçä³ëîì ïðîéøîâ 
÷àñòèíó.

— Ì³é ï³äðîçä³ë áðàâ ó÷àñòü ó ðåéä³ â³ä 
Ïåòð³âñüêîãî, ùî ïîáëèçó Ñàâóð-Ìîãè-
ëè, äî Ì³óñèíñüêà, — óòî÷íþº ï³äïîëêîâ-
íèê. — Öå íàáàãàòî ìåíøå. 400 ê³ëîìå-
òð³â — öå çàãàëüíèé ðåéä, ÿêèé ïðîâåëè 
àåðîìîá³ëüí³ ï³äðîçä³ëè ³ ð³çí³ áðèãàäè.

Çà ìóæí³ñòü ³ â³äâàãó, âì³ëå êåð³âíèöòâî 
ï³äðîçä³ëîì ï³ä ÷àñ ðåéäó ó òèëó âîðîãà 
íàø çåìëÿê óäîñòîºíèé çâàííÿ Ãåðîÿ 
Óêðà¿íè.

ТІЛЬКИ РАЗ СКАЗАВ «ПОГАНО, ТАТУ». 
— Íàøå ñï³ëêóâàííÿ ç ñèíîì ó òå òðè-
âîæíå äëÿ âñ³õ íàñ ë³òî 2014-ãî â³äáó-
âàëîñÿ íå òàê ÷àñòî, ÿê õîò³ëîñÿ, ³ áóëî 
äóæå êîðîòêèì, — ðîçïîâ³äàº áàòüêî Ãåðîÿ 
Ñòàí³ñëàâ Àíòîíîâè÷. — Íàì ç äðóæè-
íîþ äîñòàòíüî áóëî ïî÷óòè ãîëîñ ñèíà. 
Öå îçíà÷àëî, ùî â³í æèâèé ³ âæå äîáðå. 
Âåñü ÷àñ â³í â³äïîâ³äàâ ïî òåëåôîíó êî-
ðîòêî: «Ñïðàâè íîðìàëüíî. Ó âàñ ÿê?» ² 
ò³ëüêè îäíîãî ðàçó ÿ ïî÷óâ ³íøó â³äïî-
â³äü: «Ïîãàíî, òàòó…» Äÿêóâàòè äîë³, ñèí 
çàëèøèâñÿ æèâèé.

Çîëîòèé ìåäàë³ñò Ë³òèíñüêî¿ øêîëè 
¹ 2 Ñåðã³é Ñîáêî ì³ã îáðàòè áóäü-ÿêèé 
íàâ÷àëüíèé çàêëàä. Àëå â³í îáëþáóâàâ 
ïðîôåñ³þ â³éñüêîâîãî. Äî ðå÷³, â³éñüêî-
âèì ìð³ÿâ ñòàòè éîãî áàòüêî. Çðîáèòè 
éîìó öå íå âäàëîñÿ. Íàòîì³ñòü îô³öåðîì 
ñëóæèòü ñèí.

ГЕРОЙ УКРАЇНИ З ЛІТИНА СТАВ 
КОМБРИГОМ 128-Ї ГІРСЬКОПІХОТНОЇ
Пишаємося  Підполковник Сергій Собко, один 
з героїв фільму «Рейд», знятому за бойовими діями 
в АТО, призначений командиром 128-ї окремої 
гірськопіхотної бригади. Наш земляк повернувся 
з навчання в Америці – і знов відправився на війну

Фото Сергія Собка на обласній 
Дошці пошани у Вінниці
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МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671 

Â³ííè÷àíè âñå 
á³ëüøå ðîçì³ð-

êîâóþòü íàä ïèòàííÿì ïîõî-
âàííÿ, çîêðåìà çà äîïîìîãîþ 
êðåìàö³¿. Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü 
îïóáë³êîâàíà òðåòÿ çà ðàõóíêîì 
ïåòèö³ÿ äî ì³ñüêî¿ ðàäè (ïîñè-
ëàííÿ íà ïåòèö³þ: urlid.ru/b3wi), 
â ÿê³é àâòîð çàêëèêàº ï³äïèñà-
òèñÿ çà áóä³âíèöòâî êðåìàòî-
ð³þ. Ïðîõàííÿ ï³äïèñàëè âæå 
354 ëþäèíè ç 350 íåîáõ³äíèõ. 
²í³ö³àòèâà ñòâîðåíà ÷åðåç áðàê 
ì³ñöü äëÿ ïîõîâàííÿ íà ì³ñüêèõ 
êëàäîâèùàõ. Íà Ñòàðîì³ñüêîìó, 
Öåíòðàëüíîìó, Ï'ÿòíè÷àíàõ — 
ì³ñöü íåìàº. À íà Ëóö³ Ìåëåø-
ê³âñüê³é, çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà 
ì³ñüêîãî ãîëîâè Ìèêîëè Ôîð-
ìàíþêà, â³ëüíèìè çàëèøàþòüñÿ 
âñüîãî 50–60 îô³ö³éíèõ ì³ñöü.

СИТУАЦІЯ З КЛАДОВИЩАМИ. 
Çà äàíèìè Ãîëîâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ñòàòèñòèêè ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ â ïåð³îä ñ³÷åíü-òðà-
âåíü 2017 ðîêó ó ì³ñò³ ïîìåðëî 
1586 îñ³á. Òîáòî â ì³ñÿöü â ñå-
ðåäíüîìó ïîìèðàº 317 ëþäåé. 
Âèõîäèòü, ùî íàéáëèæ÷èì 
÷àñîì ïîìåðëèõ í³äå áóäå õî-
âàòè. Ó çâ'ÿçêó ³ç çàãîñòðåííÿì 
ñèòóàö³¿, âëàäà ì³ñòà ïî÷àëà 

áóä³âíèöòâî íîâîãî êëàäîâèùà 
á³ëÿ Ñàáàðîâà. Îäíàê íå âñ³ì 
öå äî äóø³. Äåÿê³ æèòåë³ ðàéî-
íó âèñòóïèëè ïðîòè ñóñ³äñòâà ç 
íåêðîïîëåì. Âîíè ââàæàþòü, ùî 
ðîçòàøóâàííÿ êëàäîâèùà ïîðó÷ 
ç ¿õí³ìè áóäèíêàìè íåïðèïóñ-
òèìå. Ïî-ïåðøå, æèòè ïîðó÷ ³ç 
öâèíòàðåì ç ïðèðîäíèõ ïðè÷èí 
íå äóæå ïðèºìíî. Ïî-äðóãå — 
ëþäè ïîáîþþòüñÿ òðóïíî¿ îòðó-
òè, ÿêà ìîæå îïèíèòèñÿ â ́ ðóíò³. 
Ç öüîãî ïðèâîäó çàñòóïíèê ìåðà 
ïàí Ôîðìàíþê âæå çàÿâëÿâ, ùî 
ó íèõ º âñ³ íåîáõ³äí³ äîçâîëè 
íà áóä³âíèöòâî ³ åêñïåðòèçà 
åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿. À çíà-
÷èòü — êëàäîâèùó áóòè. Îäíàê 
÷åðåç ïîñò³éí³ ïðîòåñòè ì³ñöå-
âèõ àêòèâíà ôàçà áóä³âíèöòâà 
äîñ³ íå ïî÷àëàñÿ. Ñèòóàö³þ, ùî 
ñêëàëàñÿ, íàçèâàþòü êðèòè÷íîþ.

— Íà ïîë³, äå ìàº áóòè êëà-
äîâèùå, ÷åðãóþòü ëþäè. Êîëè 
ï³ä'¿æäæàº òåõí³êà, âîíè ¿¿ áëî-
êóþòü. Íà îäíîìó ç ñàéò³â íà-
ïèñàëè ïðî òå, ùî ï³ä êîëåñà 
êèäàþòü òàê çâàíèõ «¿æàê³â», — 
ãîâîðèòü ïðåñ-ñåêðåòàð ì³ñüêâè-
êîíêîìó Àë³ñà Ìèñëîâñüêà. — 
Ñèòóàö³ÿ ä³éñíî êðèòè÷íà ³ 
ÿêùî ïðîòÿãîì öüîãî ì³ñÿöÿ 
íå ç'ÿâèòüñÿ íîâå êëàäîâèùå, 
òî í³äå áóäå õîâàòè. Êð³ì ÿê 
íà Ëóö³, í³äå á³ëüøå ïîõîâàííÿ 
íå â³äáóâàþòüñÿ, õ³áà ùî ñ³ìåé-
í³ — ìîãèëà â ìîãèëó. Äåÿê³ 

ЧОМУ У ВІННИЦІ НЕ МОЖУТЬ 
ПОБУДУВАТИ КРЕМАТОРІЙ
Затісно  У Вінниці немає де ховати 
людей, тому для містян стають 
доречними питання побудови не тільки 
нового кладовища, а й крематорію. 
Адже він економить і місце, і гроші. 
До того ж, спростовуються і релігійні 
міфи щодо заборони кремації

ðèòóàëüí³ êîìïàí³¿ âæå âîçÿòü 
â ðàéîíè, àëå öå ÿêùî º êóäè 
ïîâåçòè. À ÿêùî ëþäèíà âñå 
æèòòÿ ïðîæèëà â ì³ñò³, òî ¿¿ 
í³êóäè áóäå ïîä³òè.

КРЕМАТОРІЙ НЕ ПЕРЕДБА-
ЧЕНИЙ. Ïèòàííÿ áóä³âíèöòâà 
êðåìàòîð³þ ó Â³ííèö³ ï³äí³ìà-
ºòüñÿ ùå ç 90-õ ðîê³â, êîëè ç 
êëàäîâèùàìè ñêëàäàëàñÿ ïîä³-
áíà äî ñüîãîäí³øíüî¿ ñèòóàö³ÿ. 
Çàðàç öå íà ïîðÿäêó äåííîìó 
³ â ñîöìåðåæàõ. Íàïðèêëàä, 
â³ííè÷àíèí ²ãîð ×åïóãîâ çà-
ïðîïîíóâàâ ïîä³ëèòè êðåìà-
òîð³é íà äâ³ îáëàñò³ Óêðà¿íè, 
òîä³, çà éîãî ñëîâàìè, â³í áóäå 
îêóïëÿòèñÿ. Àëå ðåàë³çîâóâà-
òè öå íå ò³ëüêè íåïðîñòî, àëå 
é íåìîæëèâî, õî÷à á ç îãëÿäó 
íà çàêîíîäàâñòâî. Ðîç³áðàòèñÿ 
â ñèòóàö³¿ íàì äîïîìîãëà äåð-
æàâíà óïîâíîâàæåíà Àíòèìî-
íîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè 
Àã³ÿ Çàãðåáåëüñüêà.

— Íà ñüîãîäí³ íîðìè ÷èííîãî 
óêðà¿íñüêîãî çàêîíîäàâñòâà, ñàìå 
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîõîâàííÿ 
òà ïîõîðîííó ñïðàâó» íå ïåðåä-
áà÷àþòü ìîæëèâîñò³ ôóíêö³îíó-
âàííÿ êðåìàòîð³¿â ð³çíèõ ôîðì 
âëàñíîñò³. Òàê ñàìî íå ïåðåä-
áà÷åíî åôåêòèâíîãî ìåõàí³çìó 
âçàºìîä³¿ ³íâåñòîðà òà ì³ñöåâèõ 
îðãàí³â âëàäè â íàïðÿìêó ñï³ëü-
íîãî áóä³âíèöòâà êðåìàòîð³¿â, òà 
ïîäàëüøîãî çàõèñòó ïðàâ ³íâåñ-
òîðà, — ãîâîðèòü Àã³ÿ Çàãðåáåëü-
ñüêà. — Íà ïðàêòèö³ çàçíà÷åíå 
ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî êðåìàòî-
ð³¿ ìîæóòü áóäóâàòèñÿ âèíÿòêîâî 
íà çåìëÿõ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³. 
²íâåñòîðè â ñâîþ ÷åðãó, äëÿ ÿêèõ 
òàêèé âèä ä³ÿëüíîñò³ º ïðîô³ëü-
íèì òà ÿê³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü çáó-
äóâàòè â ì³ñò³ êðåìàòîð³¿ çà íîâ³ò-
í³ìè òåõíîëîã³ÿìè, ç äîòðèìàí-
íÿì íîðì åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè 
òîùî, íå çàö³êàâëåí³ âêëàäàòè 
÷èìàë³ êîøòè â öå, íå ìàþ÷è 
íàäàë³ ³íñòðóìåíò³â äëÿ çàõèñòó 
ñâîº¿ ³íâåñòèö³¿.

Çàâàíòàæåí³ñòü òðüîõ êðå-
ìàòîð³¿â, ùî ôóíêö³îíóþòü 
â Óêðà¿í³, ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî 
çàçíà÷åíèé âèä ïîõîâàííÿ êî-
ðèñòóºòüñÿ ïîïèòîì ÿê ñåðåä 
ìåøêàíö³â ì³ñòà, â ÿêîìó â³í 
ðîçòàøîâàíèé, òàê ³ ñåðåä íà-
ñåëåííÿ ñóñ³äí³õ ì³ñò òà îáëàñ-
òåé. Äëÿ ïðèêëàäó, äî Àíòèìî-
íîïîëüíîãî êîì³òåòó íàäõîäÿòü 
ñêàðãè íà â³äìîâó êðåìàòî-

ð³þ ó Õàðêîâ³ ïðèéíÿòè ò³ëî, 
ó çâ'ÿçêó ç éîãî çàâàíòàæåí-
íÿì, òà ïåðåíåñåííÿì òåðì³í³â 
íà äåíü-äâà.

Òàêîæ ïàí³ Çàãðåáåëüñüêà 
êàæå, ùî çà óìîâè ïîïóëÿðèçà-
ö³¿ òàêîãî âèäó ïîõîâàííÿ ç áîêó 
äåðæàâè òà çàáåçïå÷åííÿ îñòàí-
íüîþ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ 
áóä³âíèöòâà êðåìàòîð³¿â ïðè-
âàòíèìè ³íâåñòîðàìè, â³äñîòîê 
ïîõîâàíü øëÿõîì êðåìàö³¿ ìîæå 
áóòè çíà÷íî á³ëüøèì. Ó òîìó 
÷èñë³ çàâäÿêè òåðèòîð³àëüí³é 
äîñòóïíîñò³ äëÿ ìåøêàíö³â 
ì³ñòà êðåìàòîð³þ òà â³äñóòíîñò³ 
íåîáõ³äíîñò³ ïåðåâåçåííÿ ò³ëà, 
ùî íå ò³ëüêè çá³ëüøóº âàðò³ñòü 
ïîõîâàííÿ, à é çìóøóº ðîäè÷³â 
ïîìåðëîãî îòðèìóâàòè äîäàòêîâ³ 
äîêóìåíòè äëÿ ïåðåâåçåííÿ.

ЦЕРКВА НЕ ЗАБОРОНЯЄ. Ìîæ-
ëèâî ñë³ä ãîâîðèòè, ùî ïåðåõ³ä 
â³ä ïîõîâàííÿ øëÿõîì çàêîïó-
âàííÿ â ìîãèëó òðóíè äî ïîõî-
âàííÿ øëÿõîì êðåìàö³¿ ïðèíå-
ñå äåðæàâ³, à çíà÷èòü êîæíîìó 
îêðåìîìó ãðîìàäÿíèíó, íèçêó 
ïîçèòèâíèõ íàñë³äê³â, à ñàìå: 
ïîêðàùèòü åêîëîã³÷íó ñèòó-
àö³þ â êðà¿í³, âèð³øèòü ïðî-
áëåìó ç íåäîñòàòí³ñòþ ì³ñöü 
äëÿ ïîõîâàííÿ, çìåíøèòü âè-
òðàòè íà ïîõîâàííÿ òîùî? 

Äî òîãî æ, íà íåïîïóëÿðí³ñòü 
êðåìàö³¿ ó íàø³é êðà¿í³ âïëèâà-
þòü é ðåë³ã³éí³ ïîãëÿäè, çâè÷à¿ 
òà òðàäèö³¿.

— Íàøà öåðêâà íå íàêëàäàº 
ïåâíèõ çàáîðîí íà îñ³á, ÿê³ áóëè 
êðåìîâàí³, ÿêùî æ ¿õ ð³øåííÿ 
íå áóëî ïðîäèêòîâàíå çàïåðå-
÷åííÿì â³ðè â Áîãà ³ âîñêðåñ³í-
íÿ, — ãîâîðèòü ñâÿùåíèê ÓÏÖ 
Íàçàð³é Äàâèäîâñüêèé. — Âîíà 
òàê ñàìî ìîæå çâåðøóâàòè íàä 
íèìè ÷èí ïîãðåá³ííÿ. Àëå ðàçîì 
ç òèì Âîíà çàêëèêàº äî âèêî-
íàííÿ ïîõîâàíü â òðàäèö³éíîìó 
äóñ³, ÿê äàâíüî¿ áëàãî÷åñòèâî¿ 
òðàäèö³¿, ùî â ñâîºìó çì³ñò³ ìàº 
åñõàòîëîã³÷í³ ì³ðêóâàííÿ (ïðî 
çàãðîáíå æèòòÿ — àâò.) ² òàê 
ñàìî íàãîëîøóº íà øàíóâàíí³ 
êëàäîâèù, ÿê ñâÿòèõ ì³ñöü.

Íå ñåêðåò, ùî â ðîçâèíåíèõ 
êðà¿íàõ òðèâàëèé ÷àñ îñíîâíèì 
âèäîì ïîõîâàííÿ º ñàìå êðåìà-
ö³ÿ. Òàêîæ íàÿâí³ àëüòåðíàòèâí³ 
¿¿ ð³çíîâèäè, ÿê òî çåëåíå ïî-
õîâàííÿ, êðåìàö³ÿ-äåñîìàö³ÿ 
òîùî. Àíòèìîíîïîëüíèì êîì³-
òåòîì âæå áóëè ïîäàí³ ïðîïî-
çèö³¿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî Çà-
êîíó Óêðà¿íè «ïðî ïîõîâàííÿ òà 
ïîõîðîííó ñïðàâó» ÿê â ÊÌÓ, 
òàê ³ â Ì³íðåã³îí³â. Íà ñüîãîäí³ 
çì³íè íå âíåñåí³, òà â³äïîâ³äíèé 
çàêîíîïðîåêò íå ïîäàíèé.

Для кремації тіло померлого 
повинно бути поміщене в тру-
ну (контейнер) з горючого 
матеріалу. На домовину при-
бивають металеву табличку 
з вигравіруваним номером, 
труну опломбовують. Якщо 
вона прикрашена металеви-
ми, пластмасовими хрестами, 
ручками, їх знімають, щоб 
не забруднювати атмосферу 
шкідливими викидами.
З початком кремації темпе-
ратура всередині печі зростає 
до 872–1092 градусів Цельсія і 
під її впливом тіло руйнується 
на окремі, порівняно невеликі 
фрагменти. Усупереч пошире-
ній думці, в процесі кремації 
не утворюється «попіл». Залеж-

но від моделі печі для кремації 
тіла дорослої людини серед-
ньої комплекції потрібно від 
80 до 120 хвилин.
Після закінчення кремації разом 
з останками номерна табличка 
вилучається з праху і робиться 
звірка номерів, щоб виключи-
ти плутанину з видачею чужого 
праху (один із поширених стра-
хів — що видадуть чужі останки). 
До речі, в деяких крематоріях 
передбачена засклена пере-
глядова кімната для родичів і 
близьких, звідки можна спо-
стерігати, як труну відправля-
ють у піч. У печі може бути тільки 
одне тіло покійного, перед за-
вантаженням наступного вона 
ретельно чиститься.

Як відбувається кремація 

Çàâàíòàæåí³ñòü 
êðåìàòîð³¿â ñâ³ä÷èòü 
ïðî òå, ùî òàêèé 
âèä ïîõîâàííÿ 
êîðèñòóºòüñÿ ïîïèòîì 
ñåðåä ìåøêàíö³â

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ПОХОВАТИ ЛЮДИНУ
(середні ціни) 
Оформлення документів ............................ 14 грн 

Послуги катафалка 
до кладовища (по місту) ............................. від 350 грн 

Труна ........................................................... від 790 грн 

Викопування могили ................................... від 400 грн 

Надгробок ................................................... 6000 грн 

Усього  ............................................................. приблизно 7550 грн

СКІЛЬКИ КОШТУЄ 
ПЕРЕДАТИ ТІЛО КРЕМАЦІЇ
(середні ціни) 
Послуги катафалка до крематорію Києва ... від 4000 грн 

Труна ........................................................... 790 грн 

Спалення тіла .............................................. від 450 грн 

Оформлення документів ............................ 10 грн 

Усього .............................................................. приблизно 
5250 грн 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КРЕМАЦІЇ 
 Свідоцтво про смерть (оригінал) 

 Довідка про причини смерті (оригінал) 

  Дозвіл слідчих органів на проведення кремації 
(у разі насильницької смерті) 

 Сплачений рахунок за послуги 

 Паспорт замовника 
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Варианты ответов:
0 — ни одного раза
1 — несколько дней
2 — более половины дней
3 — почти каждый день

РЕЗУЛЬТАТ:
(Сумма от 8 баллов и более 
— наличие тревожного 
расстройства)

Варианты ответов:
0 — ни разу 
1 — один раз или дважды 
2 — от 3 до 5 раз 
3 — приблизительно раз в день 
4 — больше раза в день
 
РЕЗУЛЬТАТ:
(6 баллов и больше — 
есть когнитивное 
расстройство) 

АЛЕНА РЯБОКОНЬ, 
(067)4333535 

Ïî ñëîâàì âðà-
÷à-ïñèõîòåðàïåâòà 
ëå÷åáíîãî öåíòðà 
«Åâðîìåä» Íàòàëèè 

Äåíåñþê, âñå ÷àùå ê íåé íà ïðè-
åì ïðèõîäÿò äåòè, ó êîòîðûõ äè-
àãíîñòèðóåòñÿ çàòÿæíàÿ äåïðåñ-
ñèÿ (áîëüøå ãîäà). Îíè ó÷èëèñü 
â øêîëå, ãîòîâèëèñü ê òåñòàì, 
óñïåøíî èõ ñäàâàëè è ïîñòóïà-
ëè â âóç, à ïîòîì âñå… Ó÷åáà 
çàáðîøåíà, äðóçüÿ çàáûòû, èíòå-
ðåñà íè ê ÷åìó íåò. Ýòî áóäóùåå, 
êîòîðîå ìîæåò áûòü óãîòîâàíî 
ñåãîäíÿøíèì àáèòóðèåíòàì.

— Äåòè ïåðåãðóæåíû, ôè-

çè÷åñêè, ïñèõîëîãè÷åñêè, 
îãðîìíûé îáúåì èíôîðìàöèè 
íà ïðîòÿæåíèè ãîäà èõ ìîçã 
óñâàèâàë è îáðàáàòûâàë, òî åñòü 
ñòðåññîâûé ôàêòîð áîëüøîé, — 
ðàññêàçûâàåò Íàòàëüÿ Äåíå-
ñþê. — Îäíàêî ñåé÷àñ ó äåòåé 
(îñîáåííî óäà÷íî ïîñòóïèâøèõ) 
ýéôîðèÿ, îáëåã÷åíèå, à ÷àñòî 
è íå ïîíèìàíèå, ÷òî ñ íèìè ïðî-
èñõîäèò. Íî ïðîéäåò áóêâàëüíî 
ïàðó ìåñÿöåâ è ìîãóò íà÷àòüñÿ 
ïðîáëåìû. 

К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ ПАПАМ 
И МАМАМ. Äëÿ íà÷àëà ïñèõî-
òåðàïåâò îáðàùàåò âíèìàíèå 
íà òî, ÷òî äåïðåññèÿ — ýòî 
íå ðàññòðîéñòâî íàñòðîåíèÿ. 

вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß

404620

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

403698 400296

— Депрессия наиболее распро-
страненная болезнь современ-
ности. Первое, что нужно знать — 
депрессия лечится, это не приго-
вор. Лечение депрессии зависит 

от формы депрессивного рас-
стройства и от тяжести его про-
явления. Цель лечения, прежде 
всего, направлена   на то, чтобы 
снять подавленность, улучшить 
настроение. При возникновении 
депрессии нужно изменить свой 
пищевой рацион: неплохо пить 
утром кисломолочные продукты, 
обладающие способностью 
повышать жизненный тонус. 
Принимайте витамины группы 

В. Больше времени находитесь 
на свежем воздухе. Впустите 
в свою жизнь занятия спортом, 
хобби, активный отдых, обще-
ние со сверстниками, друзьями. 
Помните, что крепкие спиртные 
напитки не снимают выраженных 
депрессивных проявлений. При 
неэффективности — одним из ме-
тодов лечения является психоте-
рапия и медикаментозное лече-
ние, по назначению врача.

Âèòà Àãàôîíîâà
íåâðîïàòîëîã
âèííèöêîãî 

ìåäèöèíñêîãî 
öåíòðà 

«Àëüòàìåäèêà»

Комментарий эксперта

РЕБЕНОК ПОСТУПИЛ?
НЕ ВРЕМЯ РАССЛАБЛЯТЬСЯ 
Ожидаемо  ЗНО пройдено, дети 
поступили в университеты и радуются 
пройденным испытаниям. Но за эйфорией 
победы может прийти упадок сил, апатия 
и депрессия. Отличные результаты тестов 
не являются страховкой от разочарования 
и потери смысла, чего уж говорить о тех, 
кто провалил экзамен

Áîëåå òîãî, íàñòðîåíèå — ýòî 
òî, íà ÷òî ïàöèåíòû, ïî ñëîâàì 
âðà÷à, æàëóþòñÿ â ïîñëåäíþþ 
î÷åðåäü.

— Ñàìàÿ ÷àñòàÿ æàëîáà äåòåé 
íà ïðèåìå, ýòî ïðîáëåìà â ñî-
öèàëèçàöèè, — ðàññêàçûâàåò Íà-
òàëüÿ. — Òðóäíîñòè â àäàïòàöèè 
ê íîâîìó êîëëåêòèâó, óñëîâèÿì 
ïðîæèâàíèÿ. Ïðîáëåìà â òîì, 
÷òî ðîäèòåëÿì îá ýòîì ìîãóò 
è íå ãîâîðèòü, ïîýòîìó ñòîèò 
îáðàòèòü âíèìàíèå íà óñïåâàå-
ìîñòü, îñîáåííî åñëè â øêîëå 
âñå áûëî îòíîñèòåëüíî õîðîøî.

Ê à ê  ç à ì å ò è ë à  â ð à ÷ -
ïñèõîòåðàïåâò, â óíèâåðñèòåòå 
ìîëîäûå ëþäè ñòàëêèâàþòñÿ 
ñ äðóãîé ðåàëüíîñòüþ. Êîíå÷íî, 
åñòü òàêèå, ïðîäîëæàþò ñïðàâ-
ëÿòüñÿ ñ íàãðóçêàìè, íî â êîíöå 
êîíöîâ è îíè âûäûõàþòñÿ (çà ìå-
ñÿöà ÷åòûðå-ïÿòü).

— Ê íîâîãîäíåé ñåññèè ïîÿâè-
ëèñü ïðîáëåìû â óñïåâàåìîñòè? 
Ýòî ïîâîä îáðàòèòü âíèìàíèå 
íà ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿ-
íèå âàøåãî ñòóäåíòà, îñîáåííî 
îòëè÷íèêà, — ðàññêàçûâàåò Íà-
òàëüÿ. — Ê ýòîìó âðåìåíè ó äåòåé 
âîçìîæåí óæå ïðèíöèï «ñíåæíî-
ãî êîìà», êîãäà îäíà ìàëåíüêàÿ 
íåóäà÷à òÿíåò çà ñîáîé íåäîâîëü-
ñòâî, è òàê ïî íàðàñòàþùåé.

В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО 
МЕСЯЦА ВЫ 
1. Страдали 

от бессонницы 
2. Чувствовали печаль 
3. Ощущали, что все делаете 

через силы 
4. Чувствовали снижение 

энергии 
5. Испытывали чувство 

одиночества 

6. Воспринимали будущее 
безнадежным 

7. Не получали удовольствия 
от жизни 

8. Ощущали бессмысленность 
существования 

9. Чувствовали, что все радост-
ное исчезло из жизни 

10. Чувствовали себя по-
давленным, даже находясь 
с друзьями и семьей

Варианты ответов:
0 — совсем нет 
1 — в слабой степени 
2 — довольно сильно 
3 — очень сильно 

ИТОГ:
(Сумма 9 и более баллов 
соответствует состоянию 
депрессии)  

ЕСЛИ ВЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ПОСЛЕДНИХ 2 НЕДЕЛЬ 
1. Чувствовали тревогу, 

нервозность или ощущение 
«на грани срыва» 

2. Невозможность контр-
олировать или остановить 
тревогу 

3. Сильную обеспокоенность 
по разным поводам 

4. Сложность расслабиться 
5. Неусидчивость 
6. Раздражение, несдержанность 
7. Тревожное предчувствие 

ужасных (пугающих) 
событий 

КАК ЧАСТО НА 
ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ 
7 ДНЕЙ 
1. У вас были трудности 

с планированием дел 
(сложно определить, 
какие именно дела 
и в каком порядке 
выполнять) 

2. Было сложно сконцентриро-
ваться на том, что вы читаете 

3. Вы забывали, какое сегодня 
число, пока не проверили 

4. После разговора 
по телефону забывали, 
о чем говорили 

5. Вдруг замечали, что 
ни о чем не думаете 

ПРОЙДИ ТЕСТ НА ДЕПРЕССИЮ 
(Один из тестов, по которым психотерапевты определяют наличие и степень депрессии) 

ТЕСТ НА НАЯВНОСТЬ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО 
ТРЕВОЖНОГО РАССТРОЙСТВА 

ТЕСТ НА КОГНИТИВНЫЕ 
РАССТРОЙСТВА ПРИ ДЕПРЕССИИ 
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«Нива-В» 
приймає гостей
 Ó íåä³ëþ, 13 ñåðïíÿ, 
«Íèâà-Â» âäîìà ïðîâîäèòü 
ìàò÷ øîñòîãî òóðó ÷åìï³îíà-
òó Óêðà¿íè ç ôóòáîëó (äðóãà 
ë³ãà). Ãðà ç «Ïðèêàðïàòòÿì» 
(²âàíî-Ôðàíê³âñüê) ïðîéäå 
íà ÑÊ «Íèâà». Ïî÷àòîê – 
î 18.00.  
 

Кращі тенісисти
 Ó Â³ííèö³ ïðîõîäèëè â³äêðè-
ò³ çìàãàííÿ ç âåëèêîãî òåí³ñó 
ñåðåä þíàê³â. ¯õ ïðèéìàâ êëóá 
«Áîìîíä». Ó÷àñíèêè çìàãàëèñü 
ó äâîõ â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ – äî 
10 ³ äî 18 ðîê³â. Ïåðåìîæöåì ó 
ìîëîäø³é ãðóï³ ñòàâ Îëåêñàíäð 
Ãàðìàñàð, ó ñòàðø³é – Âñåâî-
ëîä Ñèìîíåíêî.
 

Вінниця 
заматувала всіх
 Ó Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó 
â³äáóâñÿ ô³íàë êîìàíäíîãî 
Êóáêà îáëàñò³ ç øàõ³â. Ó 
çìàãàíí³ âçÿëè ó÷àñòü 14 
êîìàíä. Ïåðåìîãëà çá³ðíà 
Â³ííèö³. Äàë³ – Õìåëüíèöü-
êèé ³ Æìåðèíêà.
 

«Стрімкі човни»
 Ó Êèºâ³ ô³í³øóâàâ ÷åìï³-
îíàò Óêðà¿íè ç âåñëóâàííÿ 
íà áàéäàðêàõ ³ êàíîå ñå-
ðåä çàêëàä³â ñïîðòó (ñåðåä 
þíàê³â òà ä³â÷àò) «Ñòð³ìê³ 
÷îâíè». Âèõîâàíö³ Â³-
ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè ¹ 2 
çäîáóëè òðè íàãîðîäè. Îëåã 
Ïåòðîâ – áðîíçó ³ ñð³áëî (íà 
äèñòàíö³ÿõ 500 ³ 1000 ìå-
òð³â). À Ìàð³ÿ Ñëîáîäÿíþê 
ñòàëà òðåòüîþ â ïåðåãîíàõ 
íà 200 ìåòð³â

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

ÑÏÎÐÒ

Випуск №31 (1000)
Газета RIA сьогодні друкує тисячний випуск шахової рубрики. 
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Задача №2015-2018
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Мат за 2 ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №31 (1345) 2 серпня 2017 року
Задача №2011
1… Td5+  2. Kpc6 Kb4x; 1. Kp:a6! Td7  2. b5  Ta7x
Задача №2012
1...Kf6  2.Kph6 Cf8x; 1. Kph6! Cg5+  2.Kph5 Kf6x;
Задача №2013
1... Tc3  2. Ka4 T:b3x; 1. Kd3! Tc5  2. Kb4 Ta5x;
Задача №2014
1... Te2  2. Kg3 Th2x; 1. g3! Kpf1  2. Kph2 Th4x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Çá³ðíà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ç³ 
ñïîðòèâíî¿ ðàä³îïåëåíãàö³¿ âæå 
ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü ïîñ³äàº îäíå 
ç ïðîâ³äíèõ ì³ñöü â êðà¿í³. Ó ñå-
çîí³, ÿêèé ï³äõîäèòü äî çàâåð-
øåííÿ, íàø³ çåìëÿêè ï³äòâåðäè-
ëè âèñîêèé ð³âåíü. Â³äçíà÷èëèñÿ 
âîíè é íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ç³ 
ñïîðòèâíîãî ðàä³îîð³ºíòóâàííÿ 
ñåðåä äîðîñëèõ, þí³îð³â òà þíà-
ê³â, ÿêèé â³äáóâñÿ ó Êîðîñòèøåâ³ 
(Æèòîìèðñüêà îáëàñòü).

ДОЩ І ПЕКУЧЕ СОНЦЕ. Âñåó-
êðà¿íñüê³ çìàãàííÿ ïðîõîäèëè 
íà áåðåãàõ ð³÷êè Òåòåð³â. Ó íèõ 
âçÿëè ó÷àñòü 120 ñïîðòñìåí³â ³ç 
13 îáëàñòåé òà Êèºâà. Áîðîòüáà 
ïðîõîäèëà ó ñêëàäíèõ ïîãîäíèõ 
óìîâàõ — äâà äí³ ï³ä ïðîëèâíèì 
äîùåì ç ãðîçîþ òà ùå äâà ï³ä 
ïåêó÷èì ñîíöåì. Îäíàê çàâäÿêè 
çëàãîäæåí³é ðîáîò³ ñóää³âñüêî¿ 
áðèãàäè, íà ÷îë³ ³ç çàñëóæåíèì 
òðåíåðîì Óêðà¿íè ñóääåþ íà-
ö³îíàëüíî¿ êàòåãîð³¿ Ìèêîëîþ 

Âåëèêàíîâèì (Êè¿â) ïðèìõè ïî-
ãîäè íå çàâàäèëè ñïîðòñìåíàì 
ïîêàçàòè âèñîê³ ðåçóëüòàòè.

Äî çá³ðíî¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñ-
ò³ âõîäèëè 20 «ïîëþâàëüíèê³â 
íà ëèñèöü». Âîíà, çà äîáðîþ òðà-
äèö³ºþ, âèñòóïèëà äóæå óñï³ø-
íî. Â³ííèöüêà êîìàíäà âèáîðîëà 
âèñîêå äðóãå çàãàëüíîêîìàíäíå 
ì³ñöå. Ïîïåðåäó âèÿâèëàñÿ ò³ëüêè 
çá³ðíà ñòîëèö³.

ЗЛИВА НАГОРОД. Çàãàëîì â³-
ííè÷àíè çàâîþâàëè 87 ³íäè-
â³äóàëüíèõ òà êîìàíäíèõ ìå-
äàëåé, ñåðåä ÿêèõ 27 çîëîòèõ, 
31 ñð³áíà ³ 29 áðîíçîâèõ. Â³òàº-
ìî ç öèì ñïîðòñìåí³â ³ òðåíåð³â 
Ñåðã³ÿ Çåëåíñüêîãî òà Åäóàðäà 
Çåëåíþêà.

×åìï³îíàìè â îñîáèñòîìó çà-
ë³êó ñòàëè: Ìèðîñëàâà Ñîëîíè-
íà (ä³àïàçîí 3,5 ÌÃö, êàòåãîð³ÿ 
Æ14, òîáòî äî 14 ðîê³â), Æàí-
íà Áàä³ê (ä³àïàçîí 144 ÌÃö, 
Æ16), Âîëîäèìèð Ëÿõîâè÷ 
(ñïðèíò, ×14), Ìàêñèì Äðåìëþãà 
(144 ÌÃö, ×16), Îëåêñàíäð Ìàð-

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 ×åìï³îíàò ªâðîïè ç³ ñòð³ëü-

áè ç ìàëîêàë³áåðíî¿ çáðî¿ â³äáóâ-
ñÿ ó Áàêó (Àçåðáàéäæàí). Íà íüî-
ìó íàøà çåìëÿ÷êà Ëåñÿ Ëåñüê³â 
çàéíÿëà ïåðøå êîìàíäíå ì³ñöå 
ó ñòð³ëüá³ ç ãâèíò³âêè íà 50 ìå-
òð³â (ðàçîì ç Íàòàë³ºþ Êàëüíèø 
ç Êèºâà ³ Äàð’ºþ Øàð³ïîâîþ ç 
×åðêàñ). À ó îë³ìï³éñüê³é âïðàâ³ 

ÌÃ-5 ñåðåä æ³íîê Ëåñÿ Ëåñüê³â 
ðàçîì ç òèìè æ ïàðòíåðêàìè ïî-
ñ³ëà äðóãå ì³ñöå.

Çà ö³ äîñÿãíåííÿ ¿¿ âèçíàíî 
êðàùîþ ñïîðòñìåíêîþ ëèïíÿ 
íà Â³ííè÷÷èí³. Ëåñÿ Ëåñüê³â 
îòðèìàº òðàäèö³éíèé ãðîøîâèé 
ñåðòèô³êàò íà òðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Âîíà — âèõîâàíêà Â³ííèöüêî¿ 
øêîëè âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàé-

ñòåðíîñò³, çàñëóæåíèé ìàéñòåð 
ñïîðòó Óêðà¿íè. Äîñâ³ä÷åíà 
ñïîðòñìåíêà íàðîäèëàñÿ ó Ðî-
ãàòèí³ (²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îá-
ëàñòü) ó 1963 ðîö³. Ó 1975 ðîö³ 
ïî÷àëà çàéìàòèñÿ ñòð³ëü-
áîþ, â 1978 ðîö³ — ïåðå¿õàëà 
äî Ëüâîâà, çà ÿêèé âèñòóïàëà 
äî 2017 ðîêó. Áóëà íåîäíîðà-
çîâîþ ÷åìï³îíêîþ ³ ïðèçåðêîþ 

÷åìï³îíàò³â ªâðîïè ³ ñâ³òó, ó÷àñ-
íèöåþ Îë³ìï³àä.

— Ç öüîãî ðîêó Ëåñÿ Ëåñüê³â 
âèñòóïàº çà Â³ííèöþ. Òóò ñòâî-
ðèëè ãàðí³ óìîâè äëÿ ï³äãîòîâ-
êè. Ó Ëåñ³ º øàíñè ïîòðàïèòè é 
íà íàñòóïí³ Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè, — 
ðîçêàçàâ ïðîâ³äíèé â³ííèöüêèé 
òðåíåð ç êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè Äåíèñ 
Ìóñòàôàºâ.

Кращою спортсменкою липня стала 
чемпіонка Європи Леся Леськів

НА БЕРЕГАХ ТЕТЕРЕВА 
«ВПОЛЮВАЛИ» СРІБЛО 
Знай наших!  Вінницька збірна 
зі спортивної радіопеленгації стала 
другою в країні. Її представники 
завоювали 87 медалей і здобули 
путівки на чемпіонат Європи

÷óê (3,5 ÌÃö, ×21), Îëåêñàíäð 
×îâãàí (144 ÌÃö ³ ðàä³îîð³ºíòó-
âàííÿ, ×40). Ñð³áíèìè ïðèçåðà-
ìè — Àë³íà Ñîëîíåíêî (144 ÌÃö 
³ ðàä³îîð³ºíòóâàííÿ, Æ14), Àíàñ-
òàñ³ÿ Çåëåíñüêà (ñïðèíò, Æ21), 
Âîëîäèìèð Ïàùåíêî (ä³àïàçîí 
144 ÌÃö, ×14), Ìàêñèì Äðåì-
ëþãà (ä³àïàçîí 3,5 ÌÃö ³ ðàä³î-
îð³ºíòóâàííÿ, ×16), Îëåêñàíäð 
Ìàð÷óê (ðàä³îîð³ºíòóâàííÿ, 
×21), Îëåêñàíäð ×îâãàí (ä³à-
ïàçîí 3,5 ÌÃö, ×40), Ãåííàä³é 
×óìàêîâ (ñïðèíò, ×50). Áðîíçó 
çäîáóëè Îëåêñàíäðà Ìîëî÷êî 
(144 ÌÃö, Æ14), Â³ðà Âëàä³ì³-
ðîâà (ðàä³îîð³ºíòóâàííÿ, Æ14), 
Âîëîäèìèð Ëÿõîâè÷ (ðàä³îîð³-
ºíòóâàííÿ, ×14), Áîãäàí Âîéöå-
õ³âñüêèé (ñïðèíò, ×19), Ãåííàä³é 
×óìàêîâ (ä³àïàçîíè 3,5 ³ 144 ÌÃö 
òà ðàä³îîð³ºíòóâàííÿ, ×50).

ПУТІВКИ НА ЧЕМПІОНАТ ЄВРО-
ПИ. Çà ï³äñóìêàìè ÷åìï³îíàòó 
íà Æèòîìèðùèí³ òà ç óðàõó-
âàííÿì ðåçóëüòàò³â ïîïåðåäí³õ 
çìàãàíü (â Óæãîðîä³, Ëüâîâ³ ³ 
Çíàì’ÿíö³) áóëî âèçíà÷åíî îñíî-
âíèé ñêëàä äîðîñëî¿ òà þí³îð-
ñüêî¿ çá³ðíèõ Óêðà¿íè. Âîíè çà-
õèùàòèìóòü íàö³îíàëüí³ êîëüîðè 
íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè, ùî â³ä-
áóäåòüñÿ â Ëèòâ³ ç ÷åòâåðòîãî 
ïî äåñÿòå âåðåñíÿ öüîãî ðîêó.

— Äî ñêëàäó çá³ðíî¿ êðà¿íè óâ³-
éøëè ïðåäñòàâíèêè Â³ííèö³. Öå 
çàñëóæåíèé ìàéñòåð ñïîðòó Óêðà-
¿íè Îëåêñàíäð Ìàð÷óê ³ ìàéñòåð 
ñïîðòó Óêðà¿íè ì³æíàðîäíîãî 
êëàñó Ñåðã³é Çåëåíñüêèé. Áàæàº-
ìî ¿ì âäàëî âèñòóïèòè íà ÷åìï³î-
íàò³ ªâðîïè, — ðîçïîâ³â ñòàðøèé 
òðåíåð çá³ðíî¿ êîìàíäè Óêðà¿íè 
â³ííè÷àíèí Âàñèëü Êîëîäÿæíèé.

Спортивна радіопеленгація, та-
кож відома як «полювання на ли-
сиць» — група дисциплін радіос-
порту. Це змагання між спортс-
менами у віці від 6 до 90 років 
(за віковими групами). Вони за до-
помогою карти місцевості, компа-
су і спеціального радіоприймача, 
оснащеного антеною спрямованої 
дії (радіопеленгатора), повинні 
знайти радіопередавачі («лисиці»), 
що працюють у діапазонах частот 
3,5 або 144 МГц і розташовані у лісі, 

на пересічній місцевості. Мета — 
знайти задане число «лисиць» (як 
правило, п'ять) за найменший час.
Спортивна радіопеленгація заро-
дилася в Данії і Англії відразу після 
Другої світової війни. Близький 
до неї вид — радіоорієнтування. 
У ньому на карті позначені раді-
озони, в яких «лисицю» (радіо-
передавач) чути. У «полюванні 
на лисиць» радіозони не позна-
чені, а радіопередавачі чути майже 
по всьому лісі (території змагань).

ДОВІДКА RIA

На дистанції — чемпіонка України Жанна Бадік
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Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè 
òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, çàáîðîíåí³ äî 
êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.

²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ 
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ âóë. 
Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÿê 
ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 12.08.2009 ð.

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à 
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»), 
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua

òåë. (0432): 5 5 5 - 1 1 1(áàãàòîêàíàëüíèé)

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

Ùîòèæíåâèê «RIA»
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåð³ÿ ÊÂ 
¹18211 - 7011 ÏÐ â³ä 04.10.2011 ð., âèäàíå 
Äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó – 
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032, 
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà 
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 
ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 29 000 

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.

Çàìîâë. ¹ 170132

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Â³äêðèò³ óëüòðàìàðàôîíñüê³ çà-
á³ãè ó ïàðêó Äðóæáè íàðîä³â âæå 
ñòàëè òðàäèö³éíèìè äëÿ Â³ííèö³. 
Ì³ñòÿí íå äèâóº, ùî âë³òêó á³ëÿ 
Âèøåíñüêîãî îçåðà åêñòðåìàëè 
ï³äòþïöåì íàìîòóþòü âåëèê³ 
êîëà ³ âäåíü, ³ âíî÷³.

Àëå öüîãî ðàçó óëüòðàìàðàôîí 
«Á³ã çàðàäè ãàðìîí³¿» âêëþ÷àâ 
äî ñåáå îäðàçó òðè âèäè ïåðåãîí³â. 
Íå ëèøå 24-ãîäèííèé ñòàðò òà 
äâîäîáîâèé çàá³ã, ÿêèé ìàâ ñòàòóñ 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. Àëå é á³ëüø 
ïðîñòèé 12-ãîäèííèé, ó ÿêîìó 
âçÿëà ó÷àñòü áàãàòî ìîëîä³. Çà-
ãàëîì ñòàðòóâàëè 58 ó÷àñíèê³â.

Ìåòà çàá³ã³â — ïîäîëàòè ÿêî-
ìîãà á³ëüøå ê³ë, ÿê³ ï³äðàõîâóþòü 
ñóää³, ïðîòÿãîì âèçíà÷åíîãî ÷àñó. 
Ïðè÷îìó ¿ñòè, ïèòè ³ â³äïî÷èâà-
òè (ó íàìåò³ ÷è ïðîñòî íà òðàñ³) 
ìîæíà, êîëè äóøà ïîáàæàº. Óñ³ 
ïåðåãîíè ñòàðòóâàëè ó ð³çíèé ÷àñ, 
àëå ô³í³ø ñòàâ çàãàëüíèì.

Äî Â³ííèö³ çàâ³òàëè óëüòðàìà-
ðàôîíö³ íå ëèøå Óêðà¿íè, à Í³-
ìå÷÷èíè, Ïîëüù³, Ñåðá³¿, Á³ëî-
ðóñ³. À îñü ðîñ³éñüêèõ á³ãóí³â, 

ÿê³ ðàí³øå ðåãóëÿðíî ïðè¿çäèëè, 
öüîãî ðàçó íåìàº.

— ²íîçåìö³â ïðèâàáëþº äâîäî-
áîâèé çàá³ã. Â³í º ð³äê³ñòþ íå ëèøå 
â ìàñøòàáàõ íàøî¿ êðà¿íè, àëå é 
âñüîãî êîíòèíåíòó. Êîëèñü íà äâ³ 
äîáè á³ãëè ó Ôðàíö³¿, à çàðàç òàì 
öüîãî íåìàº. Ó ªâðîï³ ñåðåä óëü-
òðàìàðàôîíö³â íàéá³ëüøîþ ïî-
ïóëÿðí³ñòþ êîðèñòóþòüñÿ çàá³ãè 
íà äîáó ³ íà ø³ñòü ä³á, — ðîçïîâ³â 
äèðåêòîð çìàãàíü ²ãîð Ìóäðèê.

Îðãàí³çàòîðè çàáåçïå÷èëè 
ñïîðòñìåí³â óñ³ì íåîáõ³äíèì. 
Äåÿê³ ó÷àñíèêè ñïàëüí³ íàìåòè 
ïðèâåçëè ç ñîáîþ, ³íøèì ¿õ íàäà-
ëè. Ç õàð÷óâàííÿì òàêîæ ïðîáëåì 
íå âèíèêàëî.

— Ìè ìàºìî áàãàòîð³÷íèé äî-
ñâ³ä ïðîâåäåííÿ óëüòðàìàðàôîí³â 
³ çíàºìî, ùî ïîòð³áíî á³ãóíàì. 
Ï³ä ÷àñ íèí³øíüî¿ ñïåêè, öå 
â ïåðøó ÷åðãó îâî÷³ òà ôðóêòè. 
ª ãàðÿ÷à ¿æà — ð³äåíüê³ ñóïè, 
áóëüéîíè. Ó íèõ äîäàºìî ïîá³ëü-
øå ñîë³, àäæå çàðàç îðãàí³çì ¿¿ 
øâèäêî âòðà÷àº. Õàð÷óâàííÿ — 
ïåðåâàæíî âåãåòàð³àíñüêå, áî ï³ä 
÷àñ ñïåêè ì'ÿñî º íåäîðå÷íèì, — 
ðîçïîâ³äàº ²ãîð Ìóäðèê.   

ПРОБІГЛИ МАЙЖЕ 
300 КМ ЗА ДВІ ДОБИ 
Екстрим  У Вінниці пройшли змагання 
з бігу на 12, 24 і 48 годин. Ультрамарафон 
зібрав екстремалів з п’яти країн

ЗАЛІЗНИЦЕЮ ВАЖЧЕ, НІЖ… ПІД-
ТЮПЦЕМ. Ñåðåä ó÷àñíèê³â — áà-
ãàòî ñïîðòñìåí³â âèñîêîãî ð³âíÿ. 
Ïðèì³ðîì, Ìèõàéëî Óêðà¿íñüêèé 
(Áåðäÿíñüê) áóâ ïåðåìîæöåì 
íàéäîâøèõ íà ïëàíåò³ çàá³ã³â 
íà 3100 ìèëü (4989 êì) ³ ïðî-
òÿãîì äåñÿòè ä³á.

73-ð³÷íà í³ìêåíÿ Åääà Áàóåð 
òàêîæ äåìîíñòðóº îäí³ ç íàéêðà-
ùèõ ðåçóëüòàò³â ó ñâ³ò³ (ó ñâî¿é 
â³êîâ³é êàòåãîð³¿). Âîíà ïî÷àëà 
çàéìàòèñÿ åêñòðåìàëüíèì á³ãîì 
ó 66 ðîê³â. Ç òîãî ÷àñó çà ïëå÷èìà 
Åääè — áëèçüêî 70 óëüòðàïðîá³-
ã³â ³ 25 ìàðàôîí³â.

— Ïîäîáàºòüñÿ á³ãàòè ó Â³-
ííèö³. Ó âàøîìó ïàðêó º ò³íü ³ 
òðîõè äìå â³òåð. Âîäíî÷àñ áóëî á 
íåïîãàíî, ÿêáè îðãàí³çàòîðè çà-
áåçïå÷èëè … á³ëüø ïðîõîëîäíó 
ïîãîäó, — æàðòóº Åääà Áàóåð.

Í³ìêåíÿ âïåðøå çàâ³òàëà 
äî Óêðà¿íè. Æ³íêà êàæå, ùî 
í³êîëè á íå ïðè¿õàëà äî íàøî¿ 
êðà¿íè, ÿêáè íå ó÷àñòü ó äâîäî-
áîâîìó çàá³ãó. Íàéá³ëüøå Åääó 
Áàóåð çäèâóâàâ ñòàí çàë³çíè÷íîãî 
ñïîëó÷åííÿ â Óêðà¿í³.

— Ó Í³ìå÷÷èí³ ó áóäü-ÿêèé 
÷àñ ïðèõîäèø íà âîêçàë, êóïóºø 
êâèòîê ³ îäðàçó ¿äåø. ß äóìàëà, 
ùî ³ ó âàñ áóäå òàê ñàìî. Àëå 
ìåí³ ñêàçàëè, ùî êâèòê³â äî Â³-
ííèö³ íåìàº, à íàñòóïíèé ïîòÿã 
áóäå ÷åðåç ñ³ì ãîäèí. Äîâåëîñÿ ç 
âàæêèìè ñóìêàìè, ó ñïåêó äîâãî 
÷åêàòè, — ñêàðæèòüñÿ ãîñòÿ íà-
øîãî ì³ñòà.

ПОБИТИ ВЛАСНИЙ РЕКОРД! 
66-ð³÷íèé Âîëîäèìèð Âàñþòèí 
(Åíåðãîäàð, Çàïîð³çüêà îáëàñòü) 
óòðèìóº ðåêîðä ïîäîëàííÿ â³-
ííèöüêî¿ òðàñè. Ïîñòàâèâ éîãî 
â 2010 ðîö³. Òîä³ åêñòðåìàë çà äâ³ 
äîáè ïðîá³ã 301 êì.

Ñ³ì ðîê³â Âîëîäèìèð íå çà-
éìàâñÿ óëüòðàìàðàôîíàìè, à çà-
ðàç çíîâó âèð³øèâ ñïðîáóâàòè 
ñâî¿ ñèëè. Õî÷å ïîáèòè âëàñíå 
äîñÿãíåííÿ.

— Çàâæäè ñòàâëþ ïåðåä ñîáîþ 
âèñîê³ ö³ë³, íåçâàæàþ÷è íà ñîë³ä-

íèé â³ê. Ó ìåíå áàãàòî ñèëüíèõ 
ìîëîäèõ ñóïåðíèê³â. Àëå ÿ áîðþ-
ñÿ íå ç íèìè, à ç ñîáîþ, — êàæå 
Âîëîäèìèð Âàñþòèí.

Ïàí Âàñþòèí ïëàíóâàâ íà-
çäîãíàòè ³ ïåðåãíàòè ìîëîäü… 
óíî÷³. Àäæå ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåí-
íÿ äèñòàíö³¿ â³í âçàãàë³ íå ñïèòü 
³ ð³äêî â³äïî÷èâàº. Õàð÷óºòüñÿ 
äóæå ìàëî — ñóïàìè, êàøàìè ç³ 
çëàê³â òîùî.

— ß ïðàãíó äîñÿãòè ìàêñè-
ìàëüíîãî ðåçóëüòàòó. Áóäó ðóõà-
òèñÿ ï³øêè, ïîâçòè, àëå ò³ëüêè 
âïåðåä! — êàæå ðåêîðäñìåí.

57-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí Âî-
ëîäèìèð Ñóõîñòàâñüêèé òîð³ê 
áóâ ïåðåìîæöåì äîìàøíüîãî 
óëüòðàôìàðàôîíó. Â³í â³ä÷óâàº 
ñåáå ô³çè÷íî ì³öíèì, íåìîâ 
20-ð³÷íèé. Ïðèì³ðîì, ìîæå ëåã-
êî ïðî¿õàòè íà âåëîñèïåä³ 50 êì 
àáî áåç çóïèíîê ïðîá³ãòè äåñÿòü 
ê³ëîìåòð³â.

— Ñëóãóþ ïðèêëàäîì ñâî¿ì 
îíóêàì ³ ä³òÿì, ÿêèõ òàêîæ çà-
ëó÷àþ äî ñïîðòó. Áåðó ó÷àñòü 
ó áàãàòîãîäèííèõ çàá³ãàõ íå ëèøå 
ó Â³ííèö³, àëå ³ â ³íøèõ ðåã³î-
íàõ — Êèºâ³, Îäåñ³ òîùî. Óæå 
ìàþ ïîíàä äåñÿòîê ìåäàëåé 
íà çìàãàííÿõ, — ðîçïîâ³äàº Âî-
ëîäèìèð Ñóõîñòàâñüêèé. — Â³ä 
á³ãó îòðèìóþ ðàä³ñòü ³ ùàñòÿ. Çà-
ðàç ó ìîä³ êîìï’þòåðè, óñ³ëÿê³ 
ãàäæåòè. Àëå çàá³ã íà ïðèðîä³, 
êîëè ïîðó÷ ñï³âàþòü ïòàøêè, 
íå ìîæíà àí³ ç ÷èì ïîð³âíÿòè.

АМАТОРИ ЧИ ПРОФІ? Â³ííè-
÷àíè çäîáóëè äâ³ íàãîðîäè. Ñåð-
ã³é Îñòàïîâåöü ñòàâ áðîíçîâèì 
ïðèçåðîì ó 12-ãîäèííîìó çàá³ãó, 
à Ñâ³òëàíà Êóìàð — â³öå-÷åìï³-
îíêîþ ó ïåðåãîíàõ íà äâ³ äîáè.

Ïåðåìîæöåì ïðåñòèæíèõ 
äâîäîáîâèõ ïåðåãîí³â âèÿâèâñÿ 
òèòóëîâàíèé Ìèõàéëî Óêðà¿í-
ñüêèé (Áåðäÿíñüê), ÿêèé íàìîòàâ 
283 êì. Òóò ÷åìï³îíêîþ ñåðåä 
æ³íîê ñòàëà õàðê³â’ÿíêà Þë³ÿ 
Ñòàðîñåëüñüêà — 212 êì.

Çìàãàííÿ, ÿê³ ïðîõîäèëè 
íà ñòàä³îí³, çàâæäè ìàëè ï³äòðèì-
êó ì³æíàðîäíî¿ ³ âñåóêðà¿íñüêî¿ 
ôåäåðàö³é ëåãêî¿ àòëåòèêè. À îñü 
÷åìï³îíàòè ïîçà ñïîðòèâíèõ àðåí 
ðàí³øå ââàæàëèñÿ àìàòîðñüêèìè. 
Ó òîé æå ÷àñ á³ëüø³ñòü ïðåñòèæ-
íèõ ñâ³òîâèõ ìàðàôîí³â (ó Íüþ-
Éîðêó, Áåðë³í³ òîùî) çáèðàº íà-
áàãàòî á³ëüøå ó÷àñíèê³â, í³æ ³íø³ 
âèäè ëåãêî¿ àòëåòèêè. Òîìó íàðàç³ 
ñèòóàö³ÿ ìàº çì³íþâàòèñÿ.

— Ïðè ôåäåðàö³¿ ëåãêî¿ àò-
ëåòèêè Óêðà¿íè âæå ñòâîðåíà 
êîì³ñ³ÿ ³ç á³ãó ïîçà ñòàä³îíàìè. 
Âîíà îï³êóâàòèìåòüñÿ çàá³ãàìè 
íà îäèí ê³ëîìåòð, ìàðàôîíàìè, 
óëüòðàìàðàôîíàìè òîùî, — ïî-
â³äîìèâ òåõí³÷íèé äåëåãàò Ôå-
äåðàö³¿ ëåãêî¿ àòëåòèêè Óêðà¿íè 
Âàëåíòèí ²îíîâ. Äî ðå÷³, óëüòðà-
ìàðàôîíöÿì âæå ïðèñâîþþòü 
ñïîðòèâí³ ðîçðÿäè. Àëå ëèøå 
ó çàá³ãó íà 24 ãîäèíè. Ñåðåä íèõ 
º ³ ìàéñòðè ñïîðòó Óêðà¿íè.

57-річний вінничанин Володимир Сухоставський 
радіє можливості бігати на природі

Ïåðåìîæöåì 
ïðåñòèæíèõ 
äâîäîáîâèõ ïåðåãîí³â 
âèÿâèâñÿ òèòóëîâàíèé 
Ìèõàéëî Óêðà¿íñüêèé, 
ÿêèé íàìîòàâ 283 êì

Едда Бауер приїхала на змагання з Німеччини
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ÌÀÍÄÐÈ

ВАДИМ ПАВЛОВ, 
RIA, (063)7383803 

Âèë³òàëè ç Áî-
ðèñïîëÿ. Ðåºñòðà-
ö³ÿ íà ðåéñ ïðî-

éøëà äîâîë³ øâèäêî. ×åðãà, 
ïðåä’ÿâëåííÿ ïàñïîðòà, çäà÷à áà-
ãàæó (íå âàæ÷å 21 êã) ³ îòðèìàí-
íÿ ïîñàäêîâîãî òàëîíó. Íà âñå 
ï³øëî õâèëèí 30.

Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîñàäêîâîãî 
òàëîíó ïðîõîäèìî ïàñïîðòíèé 
êîíòðîëü ³ ï³äõîäèìî äî ìèòíî-
ãî. Ïðîöåäóðà ç íåïðèºìíèõ. Ïî-
òð³áíî âèêëàñòè íîóòáóêè, ôîòî-
àïàðàòè, çíÿòè ðåì³íü ³ âèêëàñòè 
âñå ç êèøåíü íà ñòð³÷êó. Ïîò³ì… 
çíÿòè âçóòòÿ ³ çíîâó æ ïîêëàñòè 
éîãî íà ñòð³÷êó, îäÿãíóòè áàõ³ëè 
³ ïðîéòè ÷åðåç ðàìêó-ìåòàëîøó-
êà÷à. Òà, ÿê ñêàçàâ îäèí ç ïàñà-
æèð³â íà íåâäîâîëåííÿ îäíîãî 
ç ïîïóòíèê³â: «Êðàùå âòðàòèòè 
òóò íàñòð³é ïðè ïåðåâ³ðö³ í³æ 
îá³ñð*òèñü â ë³òàêó â³ä òåðîðèñòà».

Ï³ñëÿ öüîãî êîëà ïåêëà íà÷å 
ñê³í÷èëèñü ³ ïåðåä î÷èìà â³äêðè-
ëèñü óñ³ ïðèíàäè áåçìèòíîãî duty 
free. Äî ðå÷³, ç ñîáîþ ìîæíà âè-
âåçòè 200 ñèãàðåò, 50 ñèãàð, ë³òð 
êîíüÿêó, ãîð³ëêè ÷è â³ñêè, äâà 
ë³òðè âèíà ³ ï’ÿòü ë³òð³â ïèâà. 
Àëå íàâ³ùî âàì âîíî ó Òóðå÷÷è-
í³, ÿêùî ¿äåòå ïî all in?

Äî Äàëàìàíó ç Áîðèñïîëÿ âè-

ëåò³ëè ÷³òêî çà ãðàô³êîì. Çà 2 ãî-
äèíè 10 õâèëèí âæå áóëè â òó-
ðåöüêîìó àåðîïîðòó. Ìèòíèêè 
íà îáëè÷÷ÿ íàâ³òü íå äèâëÿòü-
ñÿ — øòàìï â ïàñïîðò ³ «Âåëêîì 
òó Òóðêåé!» Äâ³ õâèëèíè ³ óñ³ âæå 
ç ÷åìîäàíàìè.

ГОДИНА ПЕРЕЇЗДУ ДО ОЛЮДЕ-
НІЗУ. Â³ä àåðîïîðòó äî ãîòåëþ 
â Îëþäåí³ç³ ïðèáëèçíî 60 êì. 
Îäðàçó ïðèâåðíóëî óâàãó òå, ùî 
ìàéæå êîæåí áóäèíîê îñíàùå-
íèé ñîíÿ÷íèìè áàòàðåÿìè. Ã³ä 
Ìóñà êàæå:

— Çàâäÿêè öèì áàòàðåÿì òóð-
êè åêîíîìëÿòü íà ï³ä³ãð³â³ âîäè. 
Ñîíÿ÷í³ áàòàðå¿ ìîæíà êóïèòè 
íàâ³òü ó ïðîñòîìó ìàãàçèí³.

À ùå â Òóðå÷÷èí³ äóæå êëàñí³ 
äîðîãè, àëå çà äåÿê³ ç íèõ ïî-
òð³áíî ïëàòèòè 7 ë³ð — öå äâà 
äîëàðè. Ó ì³ñòàõ äóæå áàãàòî îá-
ì³ííèõ ïóíêò³â «change office». ² 
³íîä³ çäàºòüñÿ, ùî ¿õ òóò á³ëüøå 
í³æ ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â. 1 äî-
ëàð — 3,5 ë³ðè. ² ðîçðàõîâóâàòèñü 
òóò êðàùå ñàìå íèìè àáî äîëà-
ðàìè. ×îìó? Òóðêè ðàõóþòü ºâðî 
çà òèì ñàìèì êóðñîì, ùî ³ äîëàð.

Ïðîäóêòè ïåðåñ³÷í³ òóðêè êó-
ïóþòü â äåðæàâíèõ ìàãàçèíàõ, ÿê³ 
íàçèâàþòüñÿ «Sok», àáî ó âåëèêèõ 
ñóïåðìàðêåòàõ.

Âðàæàº òå, ç ÿêîþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòþ òóò ¿çäÿòü âîä³¿. Äîðîãè ÿê 

ТУРЕЧЧИНА: КРАБИ, ЛІКІЙСЬКІ 
ГРОБНИЦІ І STING В БАГНЮЦІ 
У гості до турків  На початку літа 
10 вінницьких журналістів відправилися 
в ознайомчий тур до Туреччини. Побували 
в кількох містах: Даламан, Фетхіє, 
Мармаріс. Сьогодні розкажемо, де можна 
поїсти смачнючих крабів, подивитись 
на велетенських черепах. І все це 
недалеко від гробниці лікійських царів

ñêëî… àëå í³õòî ç êåðìóâàëüíèê³â 
íå ïåðåâèùóº øâèäê³ñòü. Ó íàñå-
ëåíèõ ïóíêòàõ — 50 êì/ãîä., ïîçà 
ì³ñòàìè — 90 êì/ãîä. Êóëüòóðà.

Äî ðå÷³, øòðàôè òóò òåæ íåìà-
ëåíüê³, òàê ùî áóäüòå óâàæíè-
ìè, ÿêùî áåðåòå àâòî â îðåíäó. 
ßêùî ïðî¿õàëè íà ÷åðâîíå ñâ³ò-
ëî — çàïëàòèòå 154 ë³ðè ($43), 
çà ïåðåâèùåííÿ øâèäêîñò³ — 
â³ä 154 äî 319 ë³ð ($91). À ÿêùî 
íå ïðîïóñòèòå ï³øîõîäà — òî çà-
ïëàòèòå ò³ æ ñàì³ 319 ë³ð àáî $91. 
Îðåíäà àâòî êîøòóº â ñåðåäíüîìó 
â³ä $30 çà äåíü ïðîêàòó. Á³ëüø³ñòü 
ç àâòîìîá³ë³â íà äèçåë³, òàê ÿê 
áåíçèí â ö³é êðà¿í³ äîñèòü äî-
ðîãèé ($1,5 çà ë³òð).

БЕРЕГ ОЛЮДЕНІЗУ І МІСТО-ПРИ-
ВИД. Çà ì³ñòîì Ôåòõ³º çíàõîäèòü-
ñÿ ñåëèùå Îëþäåí³ç. Ñàìå òóäè 
ïðèâåçëè óñ³õ â³ííèöüêèõ æóð-
íàë³ñò³â. Ïîñåëèëè óñ³õ â ãîòåë³ 
Club Belcekiz Beach 5*. Îäðàçó 
ñêàæåìî — ðîñ³ÿí òóò íåìàº. 
Ìàéæå óñ³ â³äïî÷èâàþ÷³ — àí-
ãë³éö³. Íà êîæíîìó êðîö³ çðàíêó 
÷óòè «morniiiiiing». Âîíè â³òàþòü-
ñÿ ç óñ³ìà, êîãî áà÷àòü. 

Ïîðó÷ ç ãîòåëåì, ÿêèé ïðîñòî 
â ïðÿìîìó ñåíñ³ ïîòîíóâ ó êâ³òàõ, 
ñòî¿òü âåëèêà ãîðà Áàáàäàã, ç ³í-
øî¿ ñòîðîíè íàö³îíàëüíèé ïàðê 
Îëþäåí³çó, à ñïåðåäó — ïëÿæ, 
ï³ñîê, ãàëüêà ³ êðèñòàëüíî ÷èñòå 
á³ðþçîâå ìîðå… À íàä ãîëîâîþ 
ë³òàþòü ïàðàïëàíåðè ³ ñ³äàþòü 
íà ïëÿæ.

Çà 20 õâèëèí ¿çäè â³ä Îëþäåí³-
çó º ì³ñòî Êàÿêüîé. Ô³øêà öüîãî 
ì³ñòà â òîìó, ùî òóò âçàãàë³ í³õ-
òî íå æèâå âæå ìàéæå ñòîë³òòÿ. 
À ñàìå ì³ñòî, ÿêå êîëèñü ìàëî 
íàçâó Ëåâ³ññ³, òóò íàçèâàþòü ì³ñ-
òîì-ïðèâèäîì.

— Ìàéæå 600 ðîê³â äî 1920-ðî-
ê³â íà ì³ñö³ Òóðå÷÷èíè ³ñíóâàëà 
Îñìàíñüêà ³ìïåð³ÿ. Ó ì³ñò³ Ëå-
â³ññ³ æèëè ê³ëüêà òèñÿ÷ ãðåê³â, 
ÿê³ ïîáóäóâàëè òóò áóäèíêè ç 

êàìåíþ. Ì³ñòî ïðîöâ³òàëî. Àëå 
ó 1923 ðîö³ Òóðåöüêà ðåñïóáë³êà 
óêëàëà äîãîâ³ð ç Ãðåö³ºþ… ³ âñ³ 
ìåøêàíö³ öüîãî ì³ñòå÷êà áóëè 
âèìóøåí³ çàëèøèòè ñâî¿ äîì³â-
êè, — êàæå ã³ä. — Õî÷à á³ëüø³ñòü 
ç íèõ ïåðå¿õàëè ç öèõ çåìåëü ùå 
ï³ñëÿ ïîãðîì³â ó 1917 ðîö³, òîìó 
ùî òóðêè ââàæàëè ãðåê³â çðàä-
íèêàìè.

Òàê ³ ñòîÿëè ö³ áóäèíêè àæ 
äî 1957 ðîêó, ïîêè ¿õ ìàéæå îñòà-
òî÷íî íå çðóéíóâàâ çåìëåòðóñ. 
Óñ³ äàõè ïîïàäàëè. Çàëèøèëèñü 
ëèøå ñò³íè ç êàìåíþ. Í³õòî ³ í³-
êîëè âæå íå æèâ ó öèõ áóäèíêàõ.

ДАЛЬЯН І КРАБИ. Íà áåðåç³ ð³÷êè 
Äàëüÿí íàñ çàïðîñèëè äî íåâå-
ëè÷êîãî êàôå. Á³ëÿ âõîäó çóñòð³â 
âëàñíèê çàêëàäó. Ïî÷óâøè, ùî 
ìè ç Óêðà¿íè, îäðàçó ïî÷àâ äî-
áðîçè÷ëèâî ïîñì³õàòèñü, ùîñü 
êàçàòè îô³ö³àíòàì ³ êâàïèòè ¿õ. 
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê óñ³ ïðèñ³ëè, îô³-
ö³àíòè ðàçîì ç âëàñíèêîì ïî÷àëè 
ïîäàâàòè íàïî¿, ñìàæåíó ðèáó ³ 
ñàëàòè. Àëå ãîëîâíîþ ñòðàâîþ 
ñòàëè êðàáè, ÿêèõ ó ö³é ð³÷ö³ 
äóæå áàãàòî. Ï³âãîäèíè îá³äó ³ 
óñÿ ãðóïà â³äïðàâëÿºòüñÿ íà ÿõòó, 
ÿêà ìàº äîâåçòè äî îñòðîâà, äå 
æèâóòü âåëèê³ ÷åðåïàõè. Àëå ñïî-
÷àòêó ðîçïîâ³äü ïðî ãðîáíèö³.

ГРОБНИЦІ ЦАРІВ. Êîëèñü íà ì³ñ-
ö³ ïðîâ³íö³é Ìóãëà ³ Àíòàëüÿ, 
áóëà êðà¿íà ï³ä íàçâîþ Ë³ê³ÿ. ² 
ñàìå òóò, íà ì³ñö³, äå êîëèñü æèâ 
âåëè÷íèé íàðîä, ïðÿìî ó ñêåë³ 
ìè ïîáà÷èëè ãðîáíèö³. Ðóñòàì, 
ïîì³÷íèê ãåíäèðåêòîðà àåðî-
ïîðòó Äàëàìàí, ðîçïîâ³â, ùî öå 
ãðîáíèö³ ë³ê³éñüêèõ öàð³â, ÿê³ 
äàòóþòüñÿ IV ñòîë³òòÿì äî í. å. 
Âîíè ó ïðÿìîìó ñåíñ³ âèðóáàí³ 
ó ñêåëÿõ ó âèãëÿä³ ôðîíòîí³â àí-
òè÷íèõ õðàì³â. Òóò â³÷íèì ñíîì 
ñïëÿòü öàð³, ÿê³ ïðàâèëè äðåâí³ì 
ì³ñòîì Êàóíîñ.

Àëå ÷îìó ãðîáíèö³ òàê âèñî-

êî çáóäîâàí³? À âñå ÷åðåç òå, ùî 
ë³ê³éö³ â³ðèëè, ùî äóø³ ïîìåðëèõ 
ëþäåé ïåðåñåëÿþòüñÿ ç ãðîáíèöü 
³ ïåðåòâîðþþòüñÿ â êðèëàòèõ 
ñèðåíîïîä³áíèõ ³ñòîò. Äî ðå÷³, 
íà òåðèòîð³¿ Ë³ê³¿ àðõåîëîãè íà-
ðàõóâàëè ñîòí³ òàêèõ ãðîáíèöü.

БАГНЮКА І СТІНГ. Ï³ñëÿ îá³äó 
íà ÿõò³ ìè äîïëèâëè äî ì³ñöÿ, 
êóäè ç'¿æäæàþòüñÿ ñîòí³ òóðèñò³â, 
ùîá… îáìàñòèòèñü áàãíþêîþ. 
Íà ïðè÷àë³ âàñ çóñòð³íå ì³ñöåâèé 
«íà÷àëüíèê» áàãíþêè, à òàêîæ 
Sting ³ Äàñò³í Õîôôìàí. Ïðàâäà, 
âîíè çóñòð³÷àþòü òóðèñò³â ëèøå 
íà ôîòî. Àëå ïðèºìíî çíàòè, ùî 
òè áóäåø áîâòàòèñü ó áàãíþö³, 
ÿêîþ ìàçàëèñü òàê³ êðóò³ õëîïö³.

Ñëîâî çà ñëîâî ³ ã³ä ïîÿñ-
íþº, ùîá ïåðåâäÿãàëèñü. À äàë³ 
áàãíþêà-äóø-äæåðåëî. Çâ³ñíî, 
çàïàõ íå äóæå ðàäóº. Àëå ñïî÷àòêó 
çàõîäèø ó áàñåéí ç áàãíþêîþ. 
Â³í äóæå òåïëèé. Íàíîñèø öþ 
æåëåïîä³áíó ðå÷îâèíó íà øê³-
ðó, ïîò³ì âèõîäèø íà ñîíå÷êî ³ 
÷åêàºø õâèëèí 10. Êîëè øê³ðó 
ñòÿãíóëî — â äóø. Ïîò³ì 10 õâè-
ëèí ðåëàêñóºø ó äæåðåë³, ÿêå ìàº 
çàïàõ ñ³ðêè. Ï³ñëÿ öüîãî ïðèéìà-
òè äóø íå ïîòð³áíî. Àëå çàïàõ…

ШИКАРНИЙ БЕРЕГ І ЧЕРЕПАХИ. 
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê óñ³ ëåäâå â³äìè-
ëèñü â³ä áàãíþêè, íàø êàï³òàí 
ÿõòè ïîâ³ç íàñ äî îñòðîâà ÷åðå-
ïàõ. Ñàìå òóò, íà ï³ùàíîìó ïëÿæó 
â³äêëàäàþòü ÿéöÿ ÷åðåïàõè, ÿê³ 
ìàþòü âåëè÷åçí³ ðîçì³ðè. Òóðêè 
¿õ íàçèâàþòü «êàðåòà-êàðåòà».

Íà ï³ùàíîìó ïëÿæó æîäíî¿ ëþ-
äèíè ³ ñîòí³ ëåæàê³â. Ï³ñîê äóæå 
÷èñòèé. Íà ïëÿæ³ ðîçcòàâëåí³ ìå-
òàëåâ³ îãîðîæ³. Íà íèõ íàïèñàíî, 
ùî òóò «êàðåòà» â³äêëàëà ÿéöÿ 
³ ùîá îãîðîæó íå ÷³ïàëè. Àëå 
æîäíî¿ «êàðåòè» ìè íå ïîáà÷èëè. 
Ïðîòå âäèâëÿëèñü ó ð³÷êîâó ãëàäü 
³ òàêè ïîáà÷èëè ê³ëüêà ÷åðåïàõ, 
àëå íå äóæå âåëèêèõ.

Берег Олюденізу. На пляжі не тільки відпочивають туристи, 
але й приземляються парапланеристи

Гід Муса розповідає про місто-привид. 
З 1957 року тут ніхто не живе, тому що землетрус 
в прямому смислі «вигнав» звідси мешканців
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КІНО

Атомна блондинка
Пригоди, 9.08, поч. об 11.50, 19.45
Вартість квитків — від 65 грн
10.08–16.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Нікчемний Я 3
Анімація, 9.08, поч. о 14.05. Вартість квитків — 
65 грн. 10.08–16.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Війна за планету мавп
Фантастика, 9.08, поч. о 21.55. Вартість квитків — 
75 грн. 10.08–16.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Бігфут Молодший: Стань легендою
Анімація, 9.08, поч. об 10.00, 14.10, 18.05
Вартість квитків — від 60 грн
10.08–16.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Сек'юріті
Екшн, 9.08, поч. о 18.00. Вартість квитків — 75 грн. 
10.-8–16.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Валеріан і місто тисячі планет
Фантастичні пригоди
10.-8–16.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Анабель: Створення
Жахи, 10.08–16.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Мультфільм
9.08–10.08, поч. о 10.00, 12.00, 16.00
Вартість квитків — 20 грн

Матриця часу
Трилер, 9.08–10.08, поч. о 14.00, 18.00, 20.00
Вартість квитків — 20 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Овердрайв
Трилер, 9.08, поч. о 14.40, 16.50
Вартість квитків — від 50 грн
10.08–16.08, довідка — за тел. (096)0035050

Дюнкерк
Драма, 9.08, поч. о 10.00, 12.20
Вартість квитків — від 50 грн
10.08–16.08, довідка — за тел. (096)0035050

Темна вежа
Пригодницьке фентезі
9.08, 9.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.20, 14.00, 
14.40, 15.40, 16.20, 17.00, 18.00, 18.40, 19.00, 
19.20, 20.20, 21.00, 21.10, 21.20, 22.40
Вартість квитків — від 50 грн
10.08–16.08, довідка — за тел. (096)0035050

2 Рас: Легенда
Біографічна драма, 9.08, поч о 14.20, 17.00, 
19.40, 22.20. Вартість квитків — від 50 грн
10.08–16.08, довідка — за тел. (096)0035050

Валеріан та місто тисячі планет
Фантастичні пригоди
Вартість квитків — від 50 грн
10.08–16.08, довідка — за тел. (096)0035050

КІНОТЕАТР 

 РОДИНА

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

ВИСТАВКИ

«Під янгольським крилом»
До річниці Хрещення Київської Русі-України у Ві-
нницькому обласному краєзнавчому музеї працює 
виставка художньої дитячої студії вінницького 
храму Священомученика Володимира "Київська 
Русь" та школи церковного мистецтва «Асист», яка 
має назву «Під янгольським крилом». На виставці 
представлені твори образотворчого та декоратив-
ного мистецтва на релігійні теми, за іконописними 
взірцями, а також за мотивами декоративного 
мистецтва Давньої Русі. Окремий розділ експозиції 
складають твори викладачів — ікони, написані Рос-
тиславом Моцпаном та живопис Ольги Кравцової-
Моцпан. Виставка працює до кінця літа.

Персональна виставка 
Тараса Паращука «Лише мить…»
До 12 серпня в академічній залі Вінницького об-
ласного краєзнавчого музею працює персональна 
виставка Тараса Паращука «Лише мить…»
На виставці «Лише мить…» представлені твори 
у техніці графіки та олійного живопису. Це мальов-
ничі краєвидів Вінниччини і України, надзвичайно 
насичені та яскраві натюрморти, а також символічні 
композиції на тему любові та жертовності. 
Виставку можна побачити за адресою 
вул. Соборна, 19.

Персональна виставка картин
До 16 серпня у «Арт-Шику» проходить персональна 
виставка хмельницької художниці Вікторії Теслюк.
Художниця працює переважно олійними та 
акриловими фарбами у авторській техніці.
Вікторія багато експериментує в галузі композиції 
і кольору, в співвідношенні просторового серед-
овища і предмета. Роботи цієї художниці відзна-
чені яскравою індивідуальністю і тонким художнім 
смаком, конкретний пейзаж трансформується 
в узагальнений образ улюбленої батьківщини. Тут 
присутні і філософські роздуми про час, і барвисте 
експресивне сприйняття оточуючого світу.
У багатьох творах автора можна вловити високий 
лад почуттів і думок, земне, прозаїчне стає 
піднесено-духовним. Відвідати виставку можна 
за адресою — вул. Арх. Артинова, 12 а.

«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». Екс-
клюзивний 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. По-
чаток 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.

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.

ÀÔ²ØÀ

PianoExtremist 
у Вінниці
Уперше у нашому 
місті музичний проект 
PianoExtremist! Це концерт 
композитора та виконав-
ця, який грав на Майдані 
під час революції 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 біль-
ше 150 концертів). Краще за слова говорить його 
музика, яку він грає на своєму піаніно, подарованого 
йому другом для виступів у АТО.
Piano Extremist вперше зіграв на Хрещатику твір 
Ludovico Einaudi — Nuvole bianche у балаклаві 
та бронежилеті, набравши 500 000 переглядів 
на youtube за добу і став музичним символом 
Майдану.
Початок концерту о 18.30, вартість квитків 
80–260 грн.

День міста Вінниці
Його традиційно відзна-
чають восени, у другу або 
першу суботу вересня, за 
винятком окремих рішень 
на рівні міської ради. 
Цьогоріч святкову дату 
призначили на 2 вересня 

2017 року.  Відзначати своє головне міське свято 
вінничани починають на майдані Незалежності. 
Тут проходитимуть виставки, конкурси, виступи 
різних колективів, різноманітні майстер-класи, 
благодійні акції, дитячі розваги та  загалом буде 
насичена цікава концертна програма. Святкові 
заходи також проходять на багатьох локація: на 
площі Європейській, на Майдані Небесної сотні, на 
вулиці Соборній, на Площі Стуса та в Централь-
ному міському парку та ін. Завершальним етапом 
святкування Дня міста у Вінниці стає вечірній 
концерт, на який традиційно запрошують популяр-
них виконавців. Концерт розпочинається о 19.00. 
Хто буде гостями у День міста, до останнього 
тримають у секреті. Але це завжди видовищно, 
весело і цікаво. 

Міss Bikini 2017
12 серпня у заміському 
комплексі «Com@rovo» 
вперше у Вінниці пройде 
яскраве та запальне шоу 
за участі 15-ти найкра-
сивіших та сексуальних 
дівчат міста Вінниці — Міss 

Bikini 2017. Переможниця отримує ексклюзивну 
корону та подорож по Лазурному березі від компанії 
Bel Viaggio. А також ряд інших стильних і яскравих 
подарунків! У конкурсі можуть брати участь усі 
бажаючі дівчата від 18 років. Надсилайте свої фото 
в купальнику на пошту: gracemodels.info@gmail.com. 
Участь у конкурсі безкоштовна! Довідки — за теле-
фоном (097)5256885.
Для гостей шоу організатори готують: сюрпризи, 
подарунки; файер-шоу; танці на пілоні;
жива музика; неординарні, тематичні фотозони; за-
пальне after party; купання у басейні.
Мета організаторів — дати можливість гостям від-
воліктися від робочих буднів, отримати естетичне 
задоволення від жіночої краси, шоу та конкурсної 
програми.

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

Підпільний Cтендап в FREEDOM Event Hall
16 вересня неймовірне дійство, де кращі стендап 
коміки Києва, у яких за плечима сотні вечірок, розка-
жуть у Вінниці свій найсмішніший і сміливий матеріал. 
Це буде справжній подарунок для поціновувачів нової 
української комедії. Це прекрасний початок для тих, 
хто ще не знайомий зі стендапом. Так, це просто 
шикарний вечір, який продовжить твоє життя сміхом, 
і ти просто не можеш його пропустити!
Вистава відбудеться у філармонії, початок 
о 19.00, вартість входу — від 70 до 180 грн. Тел. 
(067)4557646.

Акустичний дует 
«Женя і Катя»
11 серпня дует 
виступатиме на сцені 
арт-паб «Beef Eater». Це 
буде романтичний концерт 
при повному складі, 
з ударними та басом! 

Колектив виконує авторські україномовні пісні та 
кавери на відомих виконавців. 
Грають у різних жанрах, переважно поп, 
поп-рок, інді.
Захоплюються творчістю таких виконавців: 
Ed Sheeran, One republic, Bastille, John Mayer, 
«Океан Ельзи», звідки й черпають натхнення. 
Початок концерту о 22.00. Вхід — 50 грн
Довідки за телефонами: (093)4059900; 
(096)4429900.

Патетична гульня 
«Амаркорд»
11 серпня у Вінниці 
на площі біля колишнього 
кінотеатру «Росія» (вул. 
Магістратська) відбудеться 
патетична гульня «Амар-
корд»! Організатор заходу: 

соціально-культурний волонтерський центр блокпост 
«Підкова». Музична гульня організована в рамках 
проекту «Музика на Бугом» за сприяння активних 
громадян Британської ради в Україні, Вінницької 
міської ради, громадської організації «Гармонія», ФГ 
«Подільська громада», КП «Інститут розвитку міст».
Патетична гульня «Амаркорд» відбудеться за участю 
таких вінницьких музичних колективів: Crossword, 
On My Jack, «Не лізь, Бо вб'є». 
Початок о 19.00. Вхід — 40 грн.
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Ñâ³òëàíà Áåâç é 
Ñåðã³é Áóðáåëî — 
êîëèøí³ «àéäàð³â-
ö³», îáîº íàóêîâö³ 

Â³ííèöüêîãî íàö³îíàëüíîãî òåõ-
í³÷íîãî óí³âåðñèòåòó. Âîíè ÷è 
íå íàéá³ëüøå ÷åêàëè çàâåðøåí-
íÿ çéîìîê. Í³÷îãî äèâíîãî, àäæå 
ñòð³÷êà ïðî ¿õíüîãî â³ðíîãî ÷î-
òèðèëàïîãî äðóãà. ×åðåç Áàä³ àâ-
òîð êàðòèíè, ìîëîäèé êè¿âñüêèé 
ðåæèñåð ßíà Ïîíîìàðåíêî, ïî-
êàçàëà á³éö³â «Àéäàðó» ó ïåðøèé 
íàéá³ëüø äðàìàòè÷íèé ð³ê â³éíè 
íà Äîíáàñ³. Ïðîòÿãîì 55 õâèëèí, 
ñàìå ñò³ëüêè òðèâàº ô³ëüì, ãëÿäà÷ 
ïîáà÷èòü, ÿê â³éíà ïîçíà÷èëàñÿ 
íà äîëÿõ ëþäåé ³… ñîáàêè.

«Õòî íå çíàº Áàä³, òîé íå «àé-
äàð³âåöü», — òàêèé âèñë³â ³ñ-
íóº ñåðåä á³éö³â áàòàëüéîíó 
2014 ðîêó. Ñàìå â öåé ð³ê ñëóæè-
ëà â³â÷àðêà. Ó êàðòèí³ ïîêàçàíî, 
ÿê âîíà òåïåð ñïðèéìàº çíàéîì³ 
ì³ñöÿ ³ ïîáðàòèì³â.

— Ô³ëüì íàì ñïîäîáàâñÿ, — 
ä³ëèòüñÿ äóìêàìè ïàí³ Ñâ³òëà-
íà. — Îäíå ðîç÷àðóâàëî — ïîçà 
ñþæåòîì çàëèøèëîñÿ áàãàòî â³ä-
çíÿòîãî ìàòåð³àëó.

ГЕРОЇНЕЮ МАЛА БУТИ ЗЕНІТНИ-
ЦЯ СВІТЛАНА. — Ó ìåíå áóâ çà-
äóì çíÿòè äîêóìåíòàëüíó ñòð³÷êó 
ïðî æ³íêó íà â³éí³, — ðîçïîâ³ëà 

ФІЛЬМ ПРО БАДІ 
ГОТОВИЙ!  
Зірка  Вівчарка 
Баді, яка служила 
в «Айдарі», стала 
героїнею фільму 
«Заміновані вірністю». 
Журналіст дізнався, 
що спершу фільм 
мали знімати 
про її нинішню 
господарку — Світлану 
Бевз. Чому автори 
змінили плани?

— Картину нам уже показали, 
вона готова, — розповідає Світ-
лана Бевз. — Разом з Сергієм 
їздили в Київ, там її дивилися. 
Чекаємо показу для широкого 
загалу. Коли він відбудеться, 
знають автори, продюсер. Під 
час спілкування згадували інших 
чотирилапих помічників бійців. 
Виходить, що майже всі вони, як 
Баді, німецькі вівчарки.
Пані Світлана навела декілька 
хвилюючих епізодів про стосун-
ки бійців із собаками. Згадала 
випадок, коли один з бійців за-
гинув, собаку забрав додому 

його батько. Згодом, коли вони 
приїхали з допомогою в АТО, зу-
стріли чоловіка на бойових по-
зиціях. З’ясувалося, він підписав 
контракт. Каже, пішов служити 
замість сина.
Схожа історія була у Світлани і 
Баді. Коли жінка прибула в «Ай-
дар», до того часу собака втрати-
ла трьох господарів. Чому вівчар-
ка прикипіла саме до вінничанки, 
пані Світлана не може пояснити. 
Забрала її у Вінницю, бо інакше 
не могла вчинити. Каже, якби так 
не зробила, зрадила б вірному 
другові.

Більшість помічників в «Айдарі» — вівчарки 

ОЛЕКСАНДР ДРІЗ, 
ПРОДЮСЕР ФІЛЬМУ 
ПРО БАДІ:

—  О б о в я з к о в о 
зробимо у Ві-
нниці презента-
цію фільму для 

широкого загалу. Коли саме це 
буде, поки що не відомо. Мож-
ливо, нинішньої осені. Справа 
в тому, що спершу маємо намір 

представити фільм на міжнарод-
них фестивалях. Для цього уже 
переклали на англійську мову. 
Організатори вимагають, щоб 
до того картину ніде не демон-
стрували. Є висока вірогідність, 
що картину візьмуть у прокат і її 
покажуть на екранах кінотеатрів. 
Працюємо також над тим, щоб 
її побачили телеглядачі одного 
з вітчизняних каналів.

У Вінниці буде презентація 

Баді з господарями Світланою Бевз й 
Сергієм Бурбело — колишніми «айдарівцями» 

æóðíàë³ñòó àâòîð ñöåíàð³þ ßíà 
Ïîíîìàðåíêî. — Êîëè ä³çíà-
ëàñÿ ïðî âàøó çåìëÿ÷êó Ñâ³ò-
ëàíó Áåâç, çðîçóì³ëà, ùî öå òà 
ëþäèíà, ïðî ÿêó áóäå êàðòèíà. 
Ïàí³ ßíó íåéìîâ³ðíî âðàçèëà 
ðîçïîâ³äü íàøî¿ çåìëÿ÷êè ïðî 
â³â÷àðêó Áàä³. Ùî á³ëüøå ä³çíà-
âàëàñÿ ïðî äîëþ ñîáàêè ³ ëþäåé, 
ÿê³ ¿¿ äîãëÿäàëè ³ ïðîäîâæóþòü 
öå ðîáèòè, òî á³ëüøå ïåðåêîíó-
âàëàñÿ — ô³ëüì ìàº áóòè íå ïðî 
¿¿ ãîñïîäàðêó, à ïðî â³ðíîãî ÷î-
òèðèëàïîãî äðóãà.

Çéîìêè êàðòèíè â³äáóâàëèñÿ 
ó Â³ííèö³, Êèºâ³, çîí³ ÀÒÎ.

Ó Â³ííèö³ â³äçíÿëè íåìàëî 
ìàòåð³àëó. Çéîìêè â³äáóâàëè-

ñÿ íà âóëèöÿõ ì³ñòà, ó òðàìâà¿. 
Â óí³âåðñèòåò³ ³ ê³ìíàò³ ãóðòî-
æèòêó, äå ïðîæèâàþòü Ñâ³òëàíà 
³ Ñåðã³é, òàêîæ º â³äçíÿò³ êàäðè.

У П ІЗ Н А Л А КОЛ И Ш Н Ь О Г О 
ГОСПОДАРЯ. Ó êâ³òí³ ¿çäèëè 
íà çéîìêè íà Äîíáàñ. Ïî÷àëè ç 
Êðàìàòîðñüêà. Òàì Áàä³ ïðîÿâèëà 
ñâîþ ïàì'ÿòü ³ ïðîäåìîíñòðóâàëà 
â³ðí³ñòü. Íà çéîìêè ïðèáóâ «àé-
äàð³âåöü» ç ïîçèâíèì Ôðàíöóç. 
Â³í îï³êóâàâñÿ ñîáàêîþ, êîëè 
çàãèíóâ ¿¿ ïåðøèé ãîñïîäàð Ðóñ-
òàì Õàìðàºâ. À ïîò³ì ïîòðàïèâ 
ó ïîëîí äî áîéîâèê³â. Ñì³ëèâèé, 
â³äâàæíèé áîºöü çóì³â óòåêòè ç 
ïîëîíó. Áàä³ óï³çíàëà êîëèøíüî-
ãî ãîñïîäàðÿ. Âèêàçàëà éîìó âñþ 
ñâîþ ëþáîâ ñîáà÷èìè çíàêàìè 
óâàãè. Ñòàðîá³ëüñüê, Ñòàíèöÿ 
Ëóãàíñüêà, Ùàñòÿ — çí³ìàëüíà 
ãðóïà íåñïðîñòà ïðî¿õàëà ïî öèõ 
ì³ñöÿõ. Öå øëÿõ ïåðøîãî ðîêó 
â³éíè áàòàëüéîíó «Àéäàð». Ñâîºþ 
ïîâåä³íêîþ Áàä³ äåìîíñòðóâàëà, 
ùî ¿é çíàéîì³ ö³ ì³ñöÿ.

Ðåæèñåð âèêîðèñòàëà òàêèé 
ïðèéîì: ïîêàçàëà äîë³ òèõ á³éö³â, 
ÿêèõ óï³çíàº Áàä³. ª â êàðòèí³ òà-
êîæ ³íø³ ïðèéîìè — íàêëàäåííÿ 
íà ïåâí³ ñöåíè äîêóìåíòàëüíî¿ 
õðîí³êè áî¿â.
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ОВЕН 
Цього тижня все, навіть 
найменша дрібниця, матиме 
величезне значення. Такий 
стан справ може бути ви-
користаний вами як собі 
на благо, так і на шкоду 
вашим стосункам.

ТЕЛЕЦЬ 
На початку тижня вас 
можуть очікувати проблеми 
на грунті ревнощів, причому 
ревнувати можете ви самі, 
а можуть і вас. Не піддавай-
теся на провокації.

БЛИЗНЮКИ 
Допоможіть і підтримайте 
кохану людину, вона багато 
працює і добре заробляє, 
цінуйте це. Змініть гнів 
на милість, будьте уважні-
шими і добрішим. 

РАК 
Якщо ви поставите конкрет-
ну мету в своєму особисто-
му житті і будете впевнені 
в своїх силах і можливостях, 
то вона неодмінно буде до-
сягнута. 

ЛЕВ 
На вашому любовному 
фронті затишшя, якщо, 
звичайно, ви самі не під-
ете в атаку. Постарайтеся 
не пред'являти дуже високі 
вимоги по відношенню 
до коханої людини.

ДІВА 
Пошуки нових любовних 
пригод тривають. Намагай-
теся зберегти розум, інакше 
емоції можуть повністю по-
глинути вас. Серце має бути 
в ладах з розумом.

ТЕРЕЗИ 
Вас може захлеснути заго-
стрення пристрастей, прояв-
ляйте розумну обережність. 
На початку тижня постарай-
теся не дражнити кохану 
людину, провокуючи тим 
самим на напади ревнощів.

СКОРПІОН 
Цього тижня кохана людина 
може вирішити випробувати 
ваші почуття на глибину і 
міцність, адже так важливо 
знати, що ваше серце на-
лежить тільки їй одній. 

СТРІЛЕЦЬ 
Романтичний настрій цих днів 
допоможе поліпшити вза-
ємини з коханою людиною, 
ви стаєте уважніші і добріші.

КОЗЕРІГ 
Ваш обранець охоче підтри-
має і підбадьорить вас, але 
йому непогано було б натяк-
нути, що вам це потрібно. 

ВОДОЛІЙ 
У понеділок слід проявити 
терпимість, навіть якщо ваші 
вимоги обгрунтовані, не по-
спішайте їх пред'являти. 
У середу ваші заповітні мрії 
можуть стати реальністю.

РИБИ 
Емоційні підйоми і спади, 
скачки вашого настрою 
можуть відбитися на ваших 
стосунках з коханою люди-
ною не кращим чином.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 9-15 СЕРПНЯ
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ВАЛЕРИЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Время — это 
понятие, кото-
рое заставляет 
любого челове-
ка начать заду-

мываться о жизни. После дли-
тельных отношений кажется, что 
прошло уже то детское время, 
когда можно было знакомить-

ся, встречаться, гулять. Многие 
в какой-то момент начинают 
играть в слишком взрослых и се-
рьезных. Ещё никому это не по-
могало. Для того, чтобы найти 
партнера, необходимо снова 
вспомнить ту самую легкость 
общения, непринужденное со-
стояние игры. Состояние, ког-
да ты понимаешь, что ошибок 
нет. Есть только процесс игры 
и не более того. Как только мы 

начинаем играть в серьезную 
жизнь, серьезные проблемы 
и серьезные подход к созданию 
серьезных отношений — могут 
начаться серьезные проблемы. 
Помните сказку про Золушку? 
Зачем Золушка поехала на бал? 
Искать принца? Нет. Она поехала 
гулять, развлекаться и получать 
удовольствие. И именно в таком 
состоянии легкости и радости ее-
то и заметил принц.

Комментарий эксперта

Äëÿ íà÷àëà, ñòîèò âñïîìíèòü, 
ïî÷åìó âîîáùå ëþäè ðàññòàþò-
ñÿ. Âðÿä ëè îò òîãî, ÷òî âìåñòå 
èì áûëî ëåãêî è ñ÷àñòëèâî. Íåò. 
Êàê ïðàâèëî, ýòî ðàçíûå ìíåíèÿ, 
ðàçíûå âêóñû, ðàçíîå âèäåíèå áó-
äóùåãî. È ëèáî ïàðòíåðû íàõîäÿò 
êîìïðîìèññ, ëèáî êîíôëèêò èíòå-
ðåñîâ íàñòîëüêî íåïðèìèðèì, ÷òî 
ëó÷øèì âàðèàíòîì äëÿ âñåõ ÿâëÿ-
åòñÿ ïîéòè ñâîåé äîðîãîé. Êîðî÷å 
ãîâîðÿ, èíîãäà íåêîòîðûì îòíî-
øåíèÿì ïðèõîäèò êîíåö. È ïîðîé 
ðàññòàâàíèå ïðîñòî íåîáõîäèìî, 
äëÿ òîãî ÷òîáû ïåðåñòàòü îòðàâ-
ëÿòü æèçíü äðóã äðóãó è ïîïðîáî-
âàòü æèòü ïî-äðóãîìó. ×òî çíà÷èò 
ïî-äðóãîìó? Êàê ìèíèìóì, ïîðà-
áîòàòü íàä ïðîøëûìè îøèáêàìè, 
âñòðåòèòü äðóãîãî ÷åëîâåêà, íåïî-
õîæåãî íà ïðåäûäóùåãî, è ñòðî-
èòü ñ íèì áîëåå êîìôîðòíûå 
è ïðèÿòíûå îòíîøåíèÿ. Ïîýòîìó 
â òîì ïðîìåæóòêå âðåìåíè, êîãäà 
ïðèõîäèòñÿ âðåìåííî îñòàâàòüñÿ 
îäíîìó, íå ñòîèò äóìàòü î òîì, 
÷òî ìîãëî áû áûòü ñ ýòèì ÷åëî-
âåêîì. Äóìàéòå î áóäóùåì. ×åì 
õî÷åòñÿ çàíèìàòüñÿ, ñ êåì õîòå-
ëîñü áû âñòðå÷àòüñÿ, ÷åãî õî÷åòñÿ 
îò æèçíè? Ýòî ïîçâîëèò íå çàöè-
êëèâàòüñÿ íà ïðîáëåìàõ, à ñîñðå-
äîòî÷èòüñÿ íà âîçìîæíîñòÿõ. Âñå 
ýòî ñëîæíî íàçâàòü êîíêðåòíûìè 
äåéñòâèÿìè è ðåêîìåíäàöèÿìè. 
Ñêîðåå ýòî òîëüêî ïîäãîòîâêà 
ê íèì.

СНОВА В СТРОЙ. ×òî äåëàòü, 
åñëè êó÷ó ëåò ó òåáÿ íå áûëî 
íè ñâèäàíèé, íè çíàêîìñòâ, 
íè ïðî÷èõ âåùåé, ñâÿçàííûõ 
ñ îòíîøåíèÿìè? Â êàêîì-
òî ñìûñëå íàâûê ïîòåðÿëñÿ. 
È ïîýòîìó ýòîò ñàìûé íàâûê 
áóäåò íåîáõîäèìî çàíîâî ðàç-
âèâàòü. ×òî äëÿ ýòîãî ñäåëàòü? 
Äëÿ íà÷àëà, íåìíîãî îòêàòèòü-
ñÿ â âîçðàñòå. Äåëî â òîì, ÷òî 
êàæäûé íàâûê îñâàèâàåòñÿ 

â îïðåäåëåííîì âîçðàñòå. Íà-
ïðèìåð, ðå÷ü — â äâà-òðè ãîäà, 
îñíîâû àðèôìåòèêè â 5–7, 
à ëþáîâü è îòíîøåíèÿ îñâàè-
âàþòñÿ ïðèáëèçèòåëüíî â ïî-
äðîñòêîâîì âîçðàñòå. Èìåííî 
äëÿ ýòîãî è íåîáõîäèìû òå 
ñàìûå ãîðìîíû, êîòîðûìè îð-
ãàíèçì â ýòîì âîçðàñòå ïðîñòî 
êèøèò. ×åìó ìîæíî ïîó÷èòüñÿ 
ó ïîäðîñòêîâ? Èõ ñòðåìëåíèþ 
ê æèçíè, ê ïîëó÷åíèþ ìíîãîãî, 
ê ýêñïåðèìåíòàì, ê ñïîñîáíîñòè 
îòêðûâàòü äóøó, ê ïîëó÷åíèþ 
óäîâîëüñòâèÿ è òÿãå ê ðàçâëå÷å-

ВЫ РАССТАЛИСЬ: 
УЧИМСЯ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ 
Начало  В нашем менталитете разрыв 
отношений или развод, как правило, 
ассоциируется с трагедией, после которой 
жизнь (пусть на время) теряет смысл. 
Хотя, это можно назвать если не обычным, 
то точно не трагическим событием, после 
которого можно спокойно двигаться 
дальше. Увы, привычка есть привычка 
и если кому-то у нас приходится 
разойтись, то вернуться в строй бывает 
не так просто. Как научиться жить заново 
и получать удовольствие?

íèÿì. Òîëüêî ýòî ïîçâîëèò ñíî-
âà «âêëþ÷èòüñÿ», âñïîìíèòü, ÷òî 
òàêîå ôëèðò, êîòîðûé ïî ñóòè 
ÿâëÿåòñÿ èãðîé. Ýòî ñîñòîÿíèå 
àçàðòà, ðèñêà, âîëíåíèÿ ïåðåä 
ñâèäàíèÿìè, ïðèÿòíûå ýìîöèè 
è ìíîãî ÷åãî åùå.

КО ГД А  Н И Ч Е Г О  Н Е  ХО -
Ч Е Т С Я .  Ï î ñ ë å  ò ÿ æ å ë û õ 
è èçíóðèòåëüíûõ îòíîøåíèé 
î÷åíü ÷àñòî íà äóøå ïîÿâëÿ-
åòñÿ òÿãó÷åå, äàâÿùåå ÷óâñòâî. 
Êòî-òî íàçûâàåò åãî àïàòèåé, 
êòî-òî ïðîñòî ãðóñòüþ, êòî-
òî äåïðåññèåé. Äëÿ íàñ âàæíî 
ïîíèìàòü, ÷òî òàêîå ñîñòîÿíèå 
äåéñòâèòåëüíî ìîæåò áûòü. 
È îíî íå íàñòîëüêî áåçâðåäíî, 
êàêèì ìîæåò ïîêàçàòüñÿ. Äåíü-
äâà ïîãðóñòèòü íå ïðåäñòàâëÿåò 
áîëüøîé ïðîáëåìû, íî, åñëè 
ó âàñ òàêîå ñîñòîÿíèå äëèòñÿ 
ìåñÿöàìè, à òî è ãîäàìè, ñòîèò 

îáðàòèòüñÿ ê ñïåöèàëèñòó, ïî-
òîìó ÷òî ýòî ìîæåò ïåðåðàñòè 
â òÿæåëóþ çàòÿæíóþ äåïðåññèþ. 
Åñòü íåñêîëüêî ïðîñòûõ ðåêî-
ìåíäàöèé, êàê âûéòè èç ýòîãî 
ñîñòîÿíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. 
Ïåðâîå. Âûòÿãèâàéòå ñåáÿ ñè-
ëîé ãóëÿòü. Ïðèíóäèòåëüíî. 
Êàê ÷åëîâåêó, êîòîðûé íå ìî-
æåò åñòü, ïðèíóäèòåëüíî äàþò 
åäó, èíà÷å îí íå âûæèâåò. Òóò 
òàêàÿ æå ñèòóàöèÿ. Âòîðîå. Çà-
éìèòåñü êàêèì-òî óâëå÷åíèåì. 
Õîááè, ñåêöèÿ, êóðñû — íåâàæ-
íî. Ãëàâíîå — ÷òî âû çàíÿòû 
äåëîì è íàõîäèòåñü â êðóãó 
ëþäåé.

ВМЕСТО НАПУТСТВИЯ. Ó êàæ-
äîãî â æèçíè áûâàþò ìîìåíòû, 
êîãäà êàæåòñÿ, ÷òî âåñü ìèð ïî-
ïðîñòó çàáûë ïðî òåáÿ, õî÷åòñÿ 
îïóñòèòü ðóêè, çàëåçòü â îäåÿëî 
è æðàòü ìîðîæåíîå. Òåì íå ìå-
íåå, åñëè âû æèâû, çíà÷èò ïîëó-
÷èëè íå âñå õîðîøèå ìîìåíòû 
â ýòîé æèçíè. Îäíàêî ïðîñòî òàê 
èõ äàâàòü íèêòî íå ñîáèðàåòñÿ. 
Âðÿä ëè ê âàì â äîì ïîñòó÷èòñÿ 
íåçíàêîìåö è ïåðåâåðíåò âñþ 
âàøó æèçíü. Ñêîðåå âñåãî, ïðè-
äåòñÿ ÷òî-òî äåëàòü. Êàê â ñòàðîì 
àíåêäîòå «Åñëè õîòèòå, ÷òîáû 
Áîã ïîìîã Àáðàìó, òî ïóñêàé 
Àáðàì õîòÿ áû êóïèò ëîòåðåéíûé 
áèëåò». Íå ñèëüíî îáðàùàé-
òå âíèìàíèå íà òî, ÷òî áûëî 
â ïðîøëîì. Äîñòàòî÷íî ñäåëàòü 
âûâîäû. Íàñòîÿùåå è áóäóùåå — 
âîò âàøà çàäà÷à.

  Обрубить все плохие связи 
с прошлым 

  Вытаскивать себя из апатии 

  Заняться каким-то занятием, 
ходить на кружки, курсы 

  Появляться на людях 

  Заново освоить навыки 
знакомств, свиданий 

  Помнить про внешний вид 
каждый день

×òî äåëàòü, åñëè 
êó÷ó ëåò ó òåáÿ íå 
áûëî íè ñâèäàíèé, íè 
çíàêîìñòâ, íè ïðî÷èõ 
âåùåé, ñâÿçàííûõ ñ 
îòíîøåíèÿìè? 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАЧАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ РАЗВОДА, СЛЕДУЕТ
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Эта неделя может оказать-
ся благоприятной для пере-
смотра системы ценностей.

ТЕЛЕЦ 
Наступает благоприятное 
время для позитивных из-
менений в личной жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Ваши надежды оправдаются 
в тот момент, когда вы уже 
устанете надеяться на чудо. 

РАК 
Наступает благоприятная 
неделя для творчества 
и изобретений. 

ЛЕВ 
К концу недели исчезнут 
многие проблемы, тяготив-
шие вас в прошлом.

ДЕВА 
Не стоит превращаться 
в отшельника, не стесняй-
тесь выходить в люди.

ВЕСЫ 
Вам придется ба-
лансировать между 
многочисленными делами 
и событиями. 

СКОРПИОН 
Вам будет важно уметь на-
лаживать контакты и вза-
имоотношения с людьми.

СТРЕЛЕЦ 
Постарайтесь умерить свои 
амбиции. Вы будете слиш-
ком эмоциональны, чтобы 
их восприняли всерьез. 

КОЗЕРОГ 
Неделя нелегкая, хотя 
никаких особых неприят-
ностей она и не сулит. 

ВОДОЛЕЙ 
Проявите заботу о близких 
людях, по возможности 
займитесь укреплением 
здоровья.

РЫБЫ 
Пора завершать накопив-
шиеся дела, подводить 
итоги и отдавать долги. 

403723

403712

383216

403552

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.

402612

401493

Інна, 21 рік
Моя майбутня професія — юрист. 
Люблю активний відпочинок: 
зима — лижі, літо — море, 
але найкращий відпочинок 
для мене — це шопінг. Участь 
у конкурсі беру для самореалізації. 
Бачу себе моделлю, це приносить 
мені велике задоволення.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

КУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2017» ГОР

ІННИЧАНКА МОЖЕ 
АСТЬ У КОНКУРСІ

те своє фото та  коротку 
про себе на e-mail: 

amedia.com.ua.
р

ня до конкурсу 
2017 і безкоштовну 
у фотосесію від 
«INDIGO» отримають 

ивіші учасниці.

 21 рік
утня професія — юрист. 
тивний відпочинок: 
жі, літо — море, 
ащий відпочинок 
— це шопінг. Участь 
беру для самореалізації.  
моделлю, це приносить 
ке задоволення.

УЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
RIA-2017» НА:

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

Найгарніші  
дівчата їздять 
з «Бліц таксі»

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

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

маркета 
або аналогічна)


