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RIA в квартиру
за 20 грн на місяць

 Одинадцятикласник зі Стрижавки Едуард 
Педоренко заробив авторитет у селищі 
прибиранням сміття

 Сам прибирає та інших надоумлює. Не боїться підійти 
із зауваженням і до старших. Для чого йому ці клопоти 
і чому «підкидає» відходи вчительці-сусідці?
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БЕРЕГИ БУГУБЕРЕГИ БУГУ
— Прибираю, — Прибираю, 
бо люблю свій бо люблю свій 
край, люблю край, люблю 
його природу, його природу, 
люблю Бога, люблю Бога, 
який, створив який, створив 
цей світ чистим, цей світ чистим, 
– каже Едуард– каже Едуард
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ÍÎÂÈÍÈ

Любіть свою 
неньку 

Ïðîéøëî ÷îòèðè ðîêè… 
Ì³é Øåô äîñ³ ïèòàº ìåíå, 
÷è ÿ ïðàöþþ íà ÇÑÓ. Áî 
â ïðîô³ë³ îäí³ ëèø â³éñüêî-
â³ ³ çâ³òè, çâ³òè, çâ³òè… Ðî-
çóì³º, êîëè ìåí³ ïîòð³áåí 
÷àñ: îïëàêàòè áëèçüêèõ ÷è 
÷àñ íà ïî¿çäêó â ÀÒÎ.

² âñå áóëî á í³÷îãî, ÿ âòÿã-
íóëàñü â ðèòì ïðàöþâàòè áà-
ãàòî, ñïàòè ìàëî. Ìè êîæåí 
çðîáèëè ñâ³é âèá³ð, ³ ÿ ïðî 
íüîãî í³êîëè íå æàëêóâàëà. 
ßêáè íå òå, ùî ìåí³ çäàºòüñÿ 
ìîÿ Êðà¿íà âñå á³ëüøå ³ á³ëü-
øå ñòî¿òü íà ïîðîç³ ðåàëüíî¿ 
ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè.

Ò³, õòî ïðàöþâàëè ïîðó÷ 
îäèí ç îäíèì, âñå ÷àñò³ø îá-
ëèâàþòü áðóäîì îïîíåíò³â. 
ß âñå á³ëüøå ÷èòàþ â êîìåí-
òàõ ôðàçè: «Ìè áóäåìî ñòîÿòè 
ïî ð³çí³ ñòîðîíè áàðèêàä…» 

Óñå ÷àñò³øå áà÷ó — ëþäè 
çàáóëè, ùî â êðà¿í³ â³éíà.

Óñå á³ëüøå ÿ ðîçóì³þ ôðà-
çó, ÿêó ìåí³ ñêàçàëà îäíà 
äóæå äîðîãà äëÿ ìåíå ëþäèíà 
íà ïðîìö³: «Îäí³ âìèðàþòü 
çà ðåâîëþö³þ, ³íø³ íà í³é 
çàðîáëÿþòü. Æèâó÷è â³ä ðå-
âîëþö³¿ äî ðåâîëþö³¿». Ð³âíî 
òàê ñàìî, ÿê ³ íà â³éí³.

ßê çíîâó îòðèìàòè êðèëà ³ 
â³ðó, ùî âñå íå äàðåìíî?! Ùî 
ëþäè çì³íÿòüñÿ. Ëþäè, áî ìè 
òàê ìîæåìî îáèðàòè ïðåçè-
äåíòà ³ ïàðëàìåíò, ïðîé-
øîâøè ùå 100 ðåâîëþö³é ³ 
ïîõîâàâøè ì³ëüéîíè íàøèõ. 
Àëå ÿêùî íå çì³íèìîñÿ ñàì³, 
òî ãð³ø íàì ö³íà. Ìè áóäåìî 
îáèðàòè òèõ ñàìèõ. Ïîñò³éíî 
òèõ ñàìèõ.

Íàïåâíî ÿ äóæå äàâíî 
íå áóëà íà ôðîíò³, ç òèìè, 
ó êîãî â î÷àõ íå ïîë³òèêà, 
à Ïðàâäà ³ Â³ðà.

Ëþá³òü Ñâîþ Íåíüêó, Âîíà 
ó âàñ ÿê ³ ó ìåíå Îäíà… Áóäü 
äå â ³íøîìó ì³ñö³ âè âæå 
íå áóäåòå âäîìà.

Ïî÷í³òü ëþáèòè ¿¿ ç ñåáå!

ДУМКА

ВОЛОНТЕРКА

Таня Таня 
ВЛАСЮКВЛАСЮК

НАТАЛЯ (53), ПЕНСІОНЕРКА:
— Я живу у селі і лікуюся у од-
нієї людини — свого дільнич-
ного лікаря. Вона і дітей моїх 
лікувала. Як треба буде під-
писувати договір, то немає 
сумніву — тільки з нею.

ДМИТРО (40), ПЕНСІОНЕР:
— Приблизно знаю, до кого 
буду звертатися. Наша діль-
нична вже похилого віку. Ми 
частіше звертаємося до педіа-
тра, зараз вона сімейний лікар. 
З нею і підпишемо договір.

ГАЛИНА (57), ПРИВАТНИЙ 
ПІДПРИЄМЕЦЬ:
— У мене є лікар, якому я до-
віряю. Але вона працює за-
ввідділення і викладає в уні-
верситеті. Здається, з нею 
не можна підписати договір.

МАКСИМ (17), СТУДЕНТ:
— Я тут живу, але навчаюся 
в іншому місті у медичному 
коледжі. Коли хворію — звер-
таюся до своїх викладачів, 
вони ж лікарі. А потім певно 
сам себе буду лікувати.

ЯНА (34), ЮРИСТ:
— Я не збираюся підписувати 
ніяких документів з лікарями. 
Тому що не хворіла, не хво-
рію і не збираюся звертатись 
до лікарів. Не думаю, що до-
говір якось мені допоможе.

МИХАЙЛО (85), ПЕНСІОНЕР:
— Ще не думав про це. Але 
коли хворію — звертаюся 
у військовий госпіталь. Там 
мені все звично, і рівень по-
слуг мене задовольняє. А як 
буде далі — не знаю.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви будете обирати сімейного лікаря?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
(063)7758334 

Ì³òèíã-ðåêâ³ºì 
ðîçïî÷àâñÿ î 17-é 

ãîäèí³. Àêö³þ àíîíñóâàëè ì³ñöå-
â³ ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè áåç âè-
êîðèñòàííÿ áóäü-ÿêî¿ ïàðò³éíî¿ 
ñèìâîë³êè ÷è ïîë³òè÷íèõ ãàñåë. 
Íà ìàéäàí³, ïîáëèçó òðàìâàéíî¿ 
çóïèíêè, äå âñòàíîâëåíà ñèìâî-
ë³÷íà «ÿëèíêà» ç ôîòîïîðòðåòàìè 
çàãèáëèõ ìàéäàí³âö³â, âñòàíîâè-
ëè ì³êðîôîí òà êîëîíêè.

Ïðèáëèçíî äî ñîòí³ â³ííè÷àí 
ïðèéøëè âøàíóâàòè Íåáåñíó ñî-
òíþ íà îäíîéìåíí³é ïëîù³ ó Â³-
ííèö³ (Òåàòðàëüíó — àâò.). Ëþäè 
âèñëîâëþâàëè ñêîðáîòó çà ïîëå-
ãëèìè ãåðîÿìè, ñï³âàëè ã³ìí òà 
ìîëèëèñÿ çà ìèð ³ ñïîê³é â Óêðà-
¿í³. À æèòåë³ ì³ñòà, ÿê³ ïðîõîäèëè 
ïîâç, çäèâîâàíî îãëÿäàëè íàòîâï.

Îðãàí³çàòîð àêö³¿, à â ÷àñè Ìàé-
äàíó — ñîòíèê â³ííèöüêî¿ ñîòí³ 
Àðòåì Ìèõàéëîâ — ðîçïîâ³â, ùî 
áóâ íà Ìàéäàí³ ìàéæå óâåñü ÷àñ, 
ç êîðîòêèìè â³äðÿäæåííÿìè äî-
äîìó â çâ’ÿçêó ç õâîðîáîþ ìàòåð³.

— ß ï³øîâ íà Ìàéäàí, êîëè 
ìåí³ áóëî äâàäöÿòü ðîê³â. ² äëÿ 
ìåíå ò³ êðèâàâ³ ïîä³¿, êîëè ðîç-
ñòð³ëþâàëè ìèðíó àêö³þ, º òðàãå-
ä³ºþ. Ïåâåí, ùî Íåáåñíó ñîòíþ 
òðåáà øàíóâàòè, áî ö³ ëþäè âèáî-
ðîëè êðàùó äîëþ äëÿ íàñòóïíèõ 
ïîêîë³íü óêðà¿íö³â.

Âîëîíòåð, ìåäèê Ëþäìèëà 
Áîáðîâñüêà ðîçêàçàëà ïðî ïîä³¿ 
ëþòîãî 2014 ðîêó.

— ß äóæå äîáðå ïàì’ÿòàþ, ÿê 
ïîðàíåíèõ õëîïö³â çàíîñèëè 

â ìîá³ëüíèé øïèòàëü; ÿê â íèõ 
ñòð³ëÿëè, çíóùàþ÷èñü, ñèëîâèêè. 
Ìåí³ äóæå áîëÿ÷å íàâ³òü çãàäó-
âàòè ïðî ò³ ïîä³¿. Àëå íàéá³ëü-
øå ìåíå íåïîêî¿òü òîé ôàêò, ùî 
äîñ³… äîñ³ í³êîãî íå ïîêàðàíî 
çà ðîçñòð³ëÿí³ äí³ íà Ìàéäàí³.

Ìàéäàí³âåöü, âåòåðàí ÀÒÎ 
Ìèêîëà Ðóäèê âèñëîâèâñÿ 
íà ï³äòðèìêó íå ò³ëüêè Íåáåñ-
íî¿ ñîòí³, à é ãåðî¿â, ÿê³ çàðàç 
âîþþòü íà Ñõîä³ Óêðà¿íè.

— Ðåâîëþö³ÿ Ã³äíîñò³ íå çàâåð-
øåíà äî ïåðåìîãè. Âîíà ïðîäî-
âæóºòüñÿ íà Ñõîä³ Óêðà¿íè, äå ìè 
çàðàç òàêîæ âòðà÷àºìî íàéêðà-
ùèõ ëþäåé. Ãåðî¿ íå âìèðàþòü 
³ ïîòð³áíî ïàì’ÿòàòè íå ò³ëüêè 
ìàéäàí³âö³â, à é çàõèñíèê³â Äî-
íåöüêîãî, Ëóãàíñüêîãî àåðîïîðòó; 
ãåðî¿â Äåáàëüöåâå, ²ëîâàéñüêà. ², 
ÿê íàì çàïîâ³â Âåëèêèé Êîáçàð 
Òàðàñ Ãðèãîðîâè÷ Øåâ÷åíêî, — 
óêðà¿íö³ ìàþòü ºäíàòèñÿ, ïîâàæà-
òè ñâî¿ òðàäèö³¿, ³ñòîð³þ. ² ùîá ìè 
áóëè çàâæäè ëþäüìè, øàíóâàëèñÿ.

Ùå Ðóäèê äîäàâ, ùî íà äíÿõ 
â³äêðèëè ïàì’ÿòíèê Íåáåñí³é ñî-
òí³ ó Ëüâîâ³. Òàì éîãî îáëàøòó-
âàëè íà Ëè÷àê³âñüêîìó öâèíòàð³, 
ÿêå º óí³êàëüíèì ì³ñöåì, äå ïî-
õîâàí³ ³ñòîðè÷í³ ïîñòàò³. ² çà éîãî 
ñëîâàìè, «ì³ñöÿ âèñòà÷èëî âñ³ì, 
ùî ïîòð³áíî âçÿòè ÿê ïðèêëàä 
â³ííèöüê³é âëàä³».

«ЧОМУ НЕ ПОКАРАНІ 
ВБИВЦІ НЕБЕСНОЇ СОТНІ?» 
Скорбота  До четвертих роковин 
розстрілу київського Майдану, 19 лютого, 
у нашому місті вшанували Небесну сотню. 
Люди молилися та згадували про полеглих 
героїв. Протягом заходу неодноразово 
називали імена загиблих майданівців

Узимку 2014 року, 18–22 люто-
го, в Україні була стерта межа 
між миром і війною. Її стерла 
влада, давши наказ силою ро-
зігнати Майдан, який повстав 
проти тиранії й самодурства, 
за демократію і цивілізаційний 
вибір України.

Тільки 18 лютого медслужба 
Майдану повідомила про 20 за-
гиблих майданівців і близько 
500 поранених. Потім були ще 
чотири кривавих дні, внаслідок 
яких загинули понад сто майда-
нівців. Усі вони стали Небесною 
сотнею.

Розстріл Майдану 

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

Близько сотні вінничан вшановували Героїв Небесної сотні. 
Люди тримали свічки в руках та молилися за спокій в Україні

Промовляли імена героїв Майдану. Серед них вінничанини: 
Максим Шимко, Валерій Брезденюк, Леонід Полянський
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Максим рідко з’являється у снах 
його рідних. Невдовзі після за-
гибелі приснився братові. Ніби 
зайшов на поріг. Зупинився. 
Стоїть дивиться. Раптом почувся 
стук, ніби щось впало. Павло за-
питав: «Що це було?» Максим 
відповів: «Упав один із наших».
— Ми зрозуміли, що загинув 
хтось з близьких знайомих, — 
говорить Зоя Семенівна. — Ба-
гато з 4-ї сотні Майдану пішли 
в АТО. Увечері того ж дня див-
люся запис у Фейсбуці. Мама 
Юри Поправка просить, щоб її 
сина долучили до Небесної со-

тні. Чим це можна пояснити? Зо-
всім незнайомі люди. Однаково 
думали. Добивалися одного й 
того самого — справедливості. 
Навіть однакові фрази гово-
рили. Устим Голоднюк казав, 
що повернеться на щиті. І наш 
Максим такі слова казав. Тільки 
Максиму було 33, коли загинув, 
а Устиму лише 19.
Ні тоді, ні тим більше тепер, 
не всі їх розуміли. На жаль. Бу-
вало, заходили у метро і чули 
услід «Фу-у, від них димом 
смердить!» Хлопці на таке від-
повідали: «Це запах свободи».

Свобода пахне димом 

ÐÅÂÎËÞÖ²ß

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067) 1079091 

— Ìàìî ,  òè 
êðåïêà, òè âñå âè-
òðèìàºø, ÿ çíàþ, — 
ÿê ÷àñòî íèí³ Çîÿ 

Ñåìåí³âíà, ìàòè Ìàêñèìà Øèì-
êà, çãàäóº ö³ ñëîâà ñèíà.

Ó çàë³ îáëàñíî¿ á³áë³îòåêè ³ìåí³ 
Ò³ì³ðÿçºâà äî íå¿ ï³ä³éøëà íåçíà-
éîìà æ³íêà. Áóëî öå îäðàçó ï³ñëÿ 
çóñòð³÷³ ìàìè Ãåðîÿ ç ìîëîääþ. 
Íåçíàéîìêà òåæ ñëóõàëà ðîç-
ìîâó. Ï³ä³éøîâøè, ïîïðîñèëà 
âèáà÷åííÿ. Òîä³ çàïèòàëà: «Çîº 
Ñåìåí³âíî, ÷îìó âè ïðîòè òîãî, 
ùîá íà ìàéäàí³ Íåáåñíî¿ Ñîòí³ 
áóëî äâà ïàì’ÿòíèêè? ×åðåç öå âàñ 
ëþäè ïåðåñòàëè ðîçóì³òè». 

«ВОНО ЇХ НЕ БОЛИТЬ, БО НЕ ЇХНЯ 
ДИТИНА ВПАЛА ВІД КУЛІ СНАЙ-
ПЕРА». Îáëè÷÷ÿ ìàòåð³ íà ÿêóñü 
ìèòü çì³íèëîñÿ. Çäàâàëîñÿ, âîíà 
íå ñòðèìàºòüñÿ ³ ìîâèòü ùîñü 
íà çðàçîê: «ßê æå âè ìåíå ä³ñ-
òàëè ç öèìè ïàì’ÿòíèêàìè!» Âîíà 
îïàíóâàëà ñåáå ³ ïî÷àëà ãîâîðèòè. 
Ïðî ùî? Â³äïîâ³äü ÷óëà íå ò³ëüêè 
íåçíàéîìà æ³íêà. Äî íèõ ï³ä³-
éøëè òðîº ä³â÷àò-ñòóäåíòîê, ÿê³ 
áðàëè ó÷àñòü ó çóñòð³÷³. Î÷åâèä-
öåì ñòàâ òàêîæ æóðíàë³ñò RIA.

— Í³êîãî íå çàñóäæóþ ç òèõ, õòî 
çâèíóâà÷óº ìåíå, — â³äïîâ³ëà Çîÿ 
Ñåìåí³âíà. — Õî÷à äóæå áîëÿ÷å, 
êîëè ïðèõîäÿòü, ãîâîðÿòü ó â³÷³ ÷è 
ïèøóòü ó ñîöìåðåæàõ âñ³ëÿêó ãè-
äîòó. Ñëóõàòè ÷è ÷èòàòè öå íà ôîí³ 
òàêî¿ âàæêî¿ âòðàòè — ñåðöå íàâï³ë 
ðîçðèâàºòüñÿ. Ìîæëèâî, âîíè ïî-
ñâîºìó ïðàâ³. ß æ íå çàïåðå÷óþ. 

Àëå â ìåíå º ñâîÿ ïîçèö³ÿ: íå ïðà-
âèëüíî ïîºäíóâàòè äâà ïàì’ÿòíèêè 
â îäíîìó. Íàâ³òü äàòè âøàíóâàííÿ 
Øåâ÷åíêà ³ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ ñî-
òí³ íå ñï³âïàäàþòü. ßê òàêå âøà-
íóâàííÿ â³äáóâàòèìåòüñÿ? Òà é 
ïàì’ÿòíèê ïîåòó âæå º ó Â³ííèö³.

Ñêëàäàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî 
íåçíàéîìêà íå äóæå õîò³ëà ñëó-
õàòè. Âîíà íàïîëåãëèâî òâåðäè-
ëà ñâîº. Õîò³ëà ïåðåêîíàòè ìàìó 
Ãåðîÿ, ùîá òà ïîãîäèëàñÿ, áî, 
çà ¿¿ ñëîâàìè, ëþäè òåëåôîíóþòü 
çâ³äóñ³ëü ³ íå ðîçóì³þòü, ùî òóò 
ðîáèòüñÿ. Çîÿ Ñåìåí³âíà íàìàãà-
ëàñÿ ãîâîðèòè ñïîê³éíî. Íàâ³òü 
íàéñòðàøí³ø³ äëÿ íå¿ ñëîâà âèìî-
âèëà, íå ï³äâèùóþ÷è ïðè öüîìó 
ãîëîñ: «Âîíè ãîâîðÿòü ³íàêøå, í³æ 
ÿ, áî ¿õ íå áî-ëè-òü, ÿê ìåíå. Òî æ 
ìîÿ äèòèíà âïàëà â³ä êóë³ ñíàé-
ïåðà, à íå ¿õíÿ. Îñü ³ âñÿ ð³çíèöÿ 
ì³æ ìíîþ ³ íèìè». Ìàòè âèìîâè-
ëà ùå îäíó ôðàçó. Óòî÷íèëà, ùî 
âîíà, öÿ ôðàçà, êëþ÷îâà ó ¿õí³é 
ðîçìîâ³: «Õëîïö³ éøëè íà ñìåðòü 
çà Óêðà¿íó! ßêáè íå Íåáåñíà ñî-
òíÿ, íåâ³äîìî, ÷è áóëà á ñüîãîäí³ 
äåðæàâà íåçàëåæíîþ». 

ПРОВОКАЦІЇ У СЛОВ’ЯНСЬКУ, 
У ХАРКОВІ. — Ò³, õòî ìåí³ äîð³êàº, 
íàâ³òü óÿâèòè íå ìîæóòü, ÿêå ìîðå 
ñë³ç ÿ âæå âèïëàêàëà çà ñèíîì, — 
ïðîäîâæóº ìàìà Ìàêñèìà Øèì-
êà. — Ëþäè ìóäðî êàæóòü: ñëüîçà-
ìè ãîðþ íå äîïîìîæåø. Òîìó ìè, 
ÿ, ÷îëîâ³ê Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷, ñèí 
Ïàâëî, íå ñèäèìî, ñêëàâøè ðóêè. 
Éäåìî äî ëþäåé ³ ðîçïîâ³äàºìî 
ïðî òèõ, õòî çàãèíóâ íà Ìàéäàí³. 
Íå ò³ëüêè ïðî íàøîãî Ìàêñèìà. 
Çàãèáë³ Ãåðî¿ ñòàëè çà öåé ÷àñ òà-

«МЕНІ КАЖУТЬ, СИДИ 
ВДОМА, ОПЛАКУЙ СИНА…» 
Щоб пам'ятали  У Вінниці не вщухає 
скандал напередодні річниці розстрілів 
на Майдані. Ті, хто чотири роки тому, 
23 лютого, стояв на колінах перед труною 
Максима Шимка, хто просив вибачення 
за його смерть у матері, нині ранять її 
серце гіркими докорами. Жінка мимоволі 
опинилася в епіцентрі війни пам’ятників 
на майдані Небесної Сотні

êèìè ñàìî ð³äíèìè, ÿê ³ Ìàêñèì.
Çîÿ Ñåìåí³âíà áðàëà ó÷àñòü 

ìàéæå ó âñ³õ àã³òïî¿çäàõ ïîòÿãó 
ºäíàííÿ «Òðóõàí³âñüêà Ñ³÷». ̄ äóòü 
àáî ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì, ñèíîì, àáî 
÷åðãóþòüñÿ. Êàæå, äóæå õîò³ëîñÿ 
á, ùîá ïîá³ëüøå ìîëîä³ ïîáóâàëî 
ó òàêèõ ïî¿çäêàõ. «Ó ìåíå òåïåð 
äóæå áàãàòî çíàéîìèõ ó ð³çíèõ 
êóòî÷êàõ Óêðà¿íè, — êàæå ïàí³ 
Çîÿ. — Ïåðåâàæíî öå ìîëîäü. 
Ïàòð³îòè÷íà, îñâ³÷åíà, âèõîâà-
íà! ß ïèøàþñÿ òàêèìè ä³òüìè. 
Êîëè ñï³ëêóºøñÿ ç íèìè, õî÷åòü-
ñÿ æèòè. Âîíè ñì³ëèâ³, ó íèõ íåìà 
áàð’ºð³â ó ñï³ëêóâàíí³, íåçàëåæíî 
â³ä òîãî, õòî ïåðåä íèìè — ïðåçè-
äåíò, ÷è ïðîñòà ëþäèíà. Â³äâåðòî 
âèñëîâëþþòü äóìêè. Ñåðöåì óáî-
ë³âàþòü çà Óêðà¿íó, õî÷óòü ìàòè 
êâ³òó÷ó, êðàñèâó äåðæàâó».

Ïî¿çäêà ó Ñëîâ’ÿíñüê íà Äîíå÷-
÷èíó çàïàì’ÿòàëàñÿ êîíòðàñòàìè. 
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, ó òàì-
òåøíüîìó ô³ë³àë³ Äîíåöüêîãî óí³-
âåðñèòåòó ìîæíà ïî÷óòè, ÿê ñòó-
äåíòè ñï³âàþòü ïîâñòàíñüê³ ï³ñí³ 
ÓÏÀ, à ìîæíà ïîáà÷èòè çîâñ³ì 
³íøå ñòàâëåííÿ äî ïîä³é â Óêðà¿í³. 
Ùîá íå äàòè ìîæëèâîñò³ âèñòó-
ïèòè ó÷àñíèêàì «Òðóõàí³âñüêî¿ 

Ñ³÷³», ì³ñöåâ³ ãîòóâàëè ïî ï’ÿòü 
êîíöåðò³â ó äåíü. Ò³ëüêè á íå äî-
ïóñòèòè ïðè¿æäæèõ ïàòð³îò³â. 
Ïàâëî, áðàò çàãèáëîãî Ìàêñèìà, 
çãàäàâ, ÿê ó òîìó æ Ñëîâ’ÿíñüêó 
ì³ñöåâ³ çóñòð³ëè ãóëîì íåâäîâî-
ëåííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî 
â³í áðàò çàãèáëîãî ìàéäàí³âöÿ.

— Îäíîãî ðàçó äî íàñ ï³ä³-
ñëàëè ïðîâîêàòîðà, — ãîâîðèòü 
Ïàâëî. — ×îëîâ³ê áóâ íàï³äïèò-
êó, â³äâåðòî íàðèâàâñÿ íà á³éêó. 
Êîëè ÿ â³ä³éøîâ ó ñòîðîíó, çâåð-
íóâ óâàãó, ÿê ðîçìîâó ç íèì çí³-
ìàº íà êàìåðó ³íøèé ÷îëîâ³ê, ùî 
ñòîÿâ îñòîðîíü ç âåëîñèïåäîì.

— Ó Õàðêîâ³ â óí³âåðñèòåò³, äå 
íàâ÷àâñÿ ªâãåí Êîòëÿð, â³í çà-
ãèíóâ ó òîé ñàìèé äåíü, ùî é 
Ìàêñèì, îäíà ç âèêëàäà÷îê ñòàëà 
ãîâîðèòè ó÷àñíèêàì ïî¿çäêè, ùî 
«óùåìëÿþò ðóñê³é ÿçèê, íàì íàäî 
äâîÿçè÷³º, êàê â Êàíàäº», — çãàäóº 
Çîÿ Ñåìåí³âíà. — Îäíà ä³â÷èíêà 
ç ïî¿çäà ï³ä³éøëà ³ çàïèòàëà ¿¿: 
«Ñêàæ³òü, à º êàíàä³éñüêà ìîâà?» 
Îäí³ºþ ôðàçîþ, ÿê ìîâèòüñÿ, ðîç-
ñòàâèëà âñ³ êðàïêè íàä «³». Ó Õàð-
êîâ³ íàì íå íàäàëè òðàíñïîðòó. 
Ìè õîäèëè âåëèêèì ì³ñòîì ï³ø-
êè. Îäíàê ì³ñ³þ ñâîþ âèêîíàëè.

18 лютого 2014 року Максим Шим-
ко зробив запис на своїй сторінці 
у соцмережі: «За Україну!!!!! Всі, 
хто може, їдьте в Київ!» Мама 
каже, що не пускала сина. Але він 
вчинив по-своєму. Як підказува-
ло серце. 20 лютого у нього влучив 
снайпер. Сталося це в той момент, 
коли Шимко відтягував з лінії об-
стрілу пораненого побратима. Про-
щання із загиблим вінничанином 

відбувалося на колишній Театраль-
ній. Прийшло приблизно 10 тисяч 
людей. Церемонію транслювали 
по обласному телебаченню. Хто ж 
тоді знав, що саме ця площа, яку 
перейменують у майдан Небесної 
Сотні, стане яблуком розбрату. І що 
саме через свою позицію потерпа-
тиме нині мати Героя. Звання Героя 
України Максиму Шимку присвоє-
но у листопаді того ж 2014-го.

ДОВІДКА

Зоя Шимко зі студенками гуманітарно-педагогічного 
коледжу. Розповідає про тих, хто загинув на Майдані

Гарячу воду 
пофарбують 
 Íà ñàéò³ «Â³ííèöÿì³ñü-
êòåïëîåíåðãî» ïîâ³äîìèëè, 
ùî áóäóòü äîäàâàòè ó âîäî-
ïðîâ³ä òà ñèñòåìó îïàëåííÿ 
ôëóîðåñöå¿í íàòð³þ, ùî 
çàáàðâëþº âîäó çåëåíèì 
êîëüîðîì. 
Öå ñòîñóºòüñÿ ìåøêàíö³â 
áóäèíê³â íà âóëèöÿõ: Ìà-
òðîñà Ê³øêè, Ìàð³¿ Ëèòâå-
íåíêî-Âîëüãåìóò, Êíÿç³â 
Êîð³àòîâè÷³â, Ñêàëåöüêîãî, 
Ïîíºäºë³íà, Ïèðîãîâà. Òà 
îäèí äèòñàäîê — ¹ 25 
«Ô³àëêà».
— Ï³äôàðáóâàòè âîäó ïîòð³á-
íî, ùîá âèçíà÷èòè ì³ñöÿ âè-
òîêó ó ï³äâàëàõ òà â òðóáàõ, 
íà ì³ñöÿõ âõîäó â áóäèíîê. 
Öå äîçâîëèòü íàì øâèäøå 
ëîêàë³çóâàòè «ä³ðêè» â ìå-
ðåæ³, — ïîÿñíþº ðå÷íèöÿ 
«Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî» 
Þë³ÿ Ïåòðèøåíà. — À ôëó-
îðåñöå¿í íàòð³þ º àáñîëþòíî 
áåçïå÷íîþ ðå÷îâèíîþ äëÿ 
çäîðîâ’ÿ ëþäèíè. 
Òîìó, ³ç 20 ëþòîãî êîìó-
íàëüíèêè ïðîñÿòü â³ííè÷àí 
áóòè óâàæíèìè òà â³äì³÷àòè 
ì³ñöÿ âèòîê³â ó ï³äâàëàõ, 
ïðèëåãëèõ ïðèáóäèíêîâèõ 
òåðèòîð³ÿõ, êàëþæ³ çåëåíó-
âàòîãî êîëüîðó.
ßêùî ùîñü ç öüîãî çíà-
éøëè — îäðàçó äçâîí³òü 
â äèñïåò÷åðñüêó ñëóæáó 
«Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåð-
ãî»: (0432)43–34–95.

У ВНТУ  — 
рекорд України 
Ó Â³ííèöüêîìó íàö³îíàëü-
íîìó òåõí³÷íîìó óí³âåðñè-
òåò³ çàðåºñòðóâàëè ðåêîðä 
Óêðà¿íè â êàòåãîð³¿ «Îñâ³-
òà, óí³êàëüí³ òà ³íòåëåêòó-
àëüí³ äîñÿãíåííÿ óêðà¿í-
ö³â» çà íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü 
ïåðåìîã íà Ì³æíàðîäíèõ 
êîíêóðñàõ ç êîìï’þòåðíî¿ 
ãðàô³êè òà âåá-äèçàéíó.
Ó 2017 ðîö³ ñòóäåíòè ÂÍÒÓ 
íà òàêèõ êîíêóðñàõ âè-
áîðîëè 160 ïåðåìîã. Ç 
íèõ — 42 ó êðà¿íàõ äàëü-
íüîãî çàðóá³ææÿ: ó Ô³íëÿí-
ä³¿, ²ñïàí³¿, Í³äåðëàíäàõ, 
Ïîðòóãàë³¿, Ìàëüò³, Àâñòð³¿, 
Áîëãàð³¿, Âåëèêîáðèòàí³¿, 
Øâåö³¿, ×åõ³¿, Àíäîðð³, 
Åñòîí³¿, Õîðâàò³¿, Øâåéöà-
ð³¿, ²òàë³¿.
Íà ì³æíàðîäíîìó êîíêóðñ³ 
«Òâîð÷³ñòü áåç êîðäîí³â» 
â ì. Õàñêîâî (Áîëãàð³ÿ) âè-
õîâàíö³ ÂÍÒÓ ó 2017 ðîö³ 
âèáîðîëè â³äðàçó 14 ìåäà-
ëåé ó ð³çíèõ íîì³íàö³ÿõ, 
ïðè÷îìó íà êîíêóðñ áóëî 
ïîäàíî ïîíàä 1600 ðîá³ò ç 
ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó.

КОРОТКОКОРОТКО
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ЖИТТЯ ЗА ЗАКРИТИМИ ДВЕРИМА: 
ІНТЕРНАТ, ХОСПІС І КОЛОНІЯ
Потойбіччя  Поліцейське відділення, 
колонія суворого режиму, інтернат для 
немічних і хоспіс для невиліковних. У місця, 
де краще не бувати, заглянемо очима 
перевіряльників. Представники омбудсмена 
один день нишпорили в нашому регіоні 
в пошуках порушень прав людини

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Îô³ñ óïîâíîâà-
æåíî¿ Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè Óêðà¿íè ç 

ïðàâ ëþäèíè ðàçîì ç Ãðîìàä-
ñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ «Óêðà¿íà áåç 
òîðòóð» çà äåíü ïåðåâ³ðèâ ï’ÿòü 
óñòàíîâ ó íàøîìó ðåã³îí³. Òèâð³â-
ñüêó ïîë³ö³þ, Ëàäèæèíñüêó êîëî-
í³þ, Õîñï³ñ â³ííèöüêî¿ ë³êàðí³ 
¹ 3 òà Âîðîíîâèöüêèé ³íòåðíàò. 
À îò ó Òèâð³âñüêèé ñóä ìîí³òîð³â 
íå ïóñòèëè. Òàì ïåðåâ³ðÿëüíè-
êè çìîãëè ïîáà÷èòè ò³ëüêè îäíó 
ñóäîâó çàëó ç çàë³çíîþ êë³òêîþ 
(òðèìàííÿ ó ÿê³é â ªâðîïåéñüêî-

ìó ñóä³ ç ïðàâ ëþäèíè âèçíàþòü 
ïîðóøåííÿì ïðàâà íà ã³äí³ñòü) 
òà êîíâîéíó ê³ìíàòó, ùî ñòî¿òü 
çàõàðàùåíà.

— Ñåêðåòàð çàïðîøóº ëþäåé 
íà ñóä — ³ âîíè ë³çóòü ÷åðåç çà-
ãîðîæó, áî ÷åðãîâîãî ïîë³öåé-
ñüêîãî íåìàº íà ì³ñö³, — ðîç-
êàçóº ïðàâîçàõèñíèê Îëåêñ³é 
Ìèëîñòíèé. — Â³í ïîò³ì ðîç-
êàçàâ, ùî äâ³ ãîäèíè ÷åêàâ, êîëè 
ïðè¿äå êåð³âíèê ñóäó, ùîá â³ä-
êðèòè éîìó âîðîòà: «Çàìåðç, àëå 
ÿêáè íå â³äêðèâ âîðîòà, ìåíå á 
çâ³ëüíèëè…» 

Ãîâîðèëè ç ãîëîâîþ ñóäó ó÷àñ-
íèêè ìîí³òîðèíãó â äâåðÿõ ïðè-
ì³ùåííÿ, íàçâàíîãî ñëóæáîâèì. 

Çàô³êñóâàëè íà â³äåî, ÿê òîé ñêà-
çàâ «âèéä³òü çâ³äñè, ÿ íå áóäó ç 
âàìè ðîçìîâëÿòè».

— Òàêå âðàæåííÿ ñêëàëîñÿ, ùî 
â öüîìó ñóä³ º ùîñü òàêå êðè÷ó-
ùå, ðàç íå äîïóñòèëè, àáî êåð³â-
íèê ïðîñòî ââàæàº, ùî â³í òàì 
öàð ³ áîã, — êàæå ïðàâîçàõèñíèê.

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ë³ííÿ ñóäîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³ Îëåã Êèñëèöÿ 
ñêàçàâ, ùî éîìó «ñîðîìíî çà êî-
ëåã, ÿê³ íå çíàþòü íîðì çàêîíî-
äàâñòâà», ùî «ãîëîâà ñóäó íåïðà-
âèëüíî ñåáå ïîâ³â». Àëå âïëèâó 
íà ñóää³â óïðàâë³ííÿ íå ìàº, áî 
ëþäåé ó ìàíò³ÿõ ïðèçíà÷àþòü 
Âèùà êâàë³ô³êàö³éíà êîì³ñ³ÿ, 
Âèùà ðàäà ïðàâîñóääÿ, Ïðåçè-
äåíò, à ãîë³â îáèðàþòü ñàì³ æ 
ñóää³. Â³í ïîðàäèâ ìîí³òîðàì 
çâåðòàòèñÿ ç³ ñêàðãîþ íà ñóääþ 
ó â³äïîâ³äí³ ³íñòàíö³¿ (ïîäðî-
áèö³ íà ñàéò³ vn.20minut.ua — 
goo.gl/cV7Gu9).

À òåïåð ïðî ò³ ïåðåâ³ðêè, ùî 
â³äáóëèñü. Ìîí³òîðèíã ïðîâî-
äèëè ïðàö³âíèêè îô³ñó óïîâíî-
âàæåíî¿ òà ãðîìàäñüê³ ìîí³òîðè, 
ÿê³ ïðîéøëè ñïåöï³äãîòîâêó ³ 
îòðèìàëè äîðó÷åííÿ îìáóäñìåíà.

У Вороновицькій філії обласного пан-
сіонату для осіб з інвалідністю та по-
хилого віку представниця омбудсмена 
Олена Темченко побачила комфортні 
умови проживання. Вона розповіла, що 
тут печуть хліб по 3,70, але п’ють воду 
з крана, бо кулери порожні, та носять 
зношені речі, хоч на складах є новий 
одяг та взуття.
Порушення прав людини, за словами мо-
нітора, це те, що підопічних регулярно 
кладуть у психлікарню для продовжен-
ня індивідуальних програм реабілітації. 
Чому до цих людей не приїде комісія? Як 
сказала Ольга Задорожна з обласного де-
партаменту охорони здоров’я, направлен-
ня в лікарню на Ющенка видають медики 

інтернату, й це питання їх компетенції:
— Тут елементарний механізм. Пропи-
сується, що огляду цей пацієнт потре-
бує за місцем проживання. І все! Хіба це 
проблема? Не проблема! Просто лікар 
неправильно оформив посильний лист.
— І не повинно бути у документах «не по-
требує», «не потребує», «не потребує», — 
сказала представниця офісу омбудсме-
на. — Людина, після цієї комісії, як пустий 
листок. Нічого не потребує узагалі. Тільки 
лікування в психлікарні. Ми такого ні в од-
ній області не бачили.
Про роботу інтернату монітори прозві-
тують в Мінісоцполітики та ОДА. Що 
ще напишуть, читайте за посиланням 
goo.gl/BD6GUq.

Інтернат. Хліб по 3,70 і зношений одяг 

У Ладижинській колонії холодно, темно, 
туалет надворі, стіни у плісняві, брудні 
матраци. Про це розказали монітори і 
показали фото. На одному знімку був 
медичний сейф, який заміняє тумбочку. 
У ньому поруч зі своєю їжею та посу-
дом — використані шприци.
Про інші медичні проблеми в колонії 
учасник перевірки розказав так:
— Фельдшер не знає елементарного з 
невідкладної допомоги. З процедурного 
кабінету зробив собі «теплушку» і сидить 
з каміном в бушлаті. Про халат мови не-
має. Температура в стаціонарі +10. Одне 
діло туалет — вийшов на вулицю, зробив 
свою справу і прийшов назад. А в ста-
ціонарі люди повинні лежати постійно, 
а там темно і холодно.

Заступник начальника Центрально-Захід-
ного регіонального управління з питань 
виконання кримінального покарання та 
пробації Мін’юсту Іван Брошко сказав, 
що із санчастиною нічого не зроблять, бо 
почалась реформа системи медобслуго-
вування в установах виконання покарань:
— Усі медпрацівники попереджені й бук-
вально через місяць-два вони будуть 
скорочені. Медперсонал виводиться з 
підпорядкування керівників установ. 
Буде окрема структура в Міністерстві 
юстиції. Її керівництво і контролювати-
ме медслужбу… Ну, а технічні питання? 
Думаю, зробимо виїзд і додатково все 
опрацюємо…
Більше про перевірку на зоні — за по-
силанням goo.gl/wJspsq.

Колонія. Використані шприци біля їжі медиків У відділенні паліативної допомоги лікарні 
№ 3 монітори напували пацієнтів, бо ті, 
або не могли дістатися до пляшки, або 
води біля них не було. Вони розказали, 
що кнопки виклику біля ліжок не працю-
ють. Що персоналу мало. Від пацієнтів і їх 
родичів почули про щомісячні благодійні 
внески по 3, а то й 5 тисяч гривень.
Але люди самі купують перев’язувальні 
матеріали, шприци, медикаменти. І отри-
мують рецепти на знеболювальні, тоді 
як мали б колотися за державний кошт 
(більше тут - goo.gl/zTHrYH).
Директор департаменту охорони здоров’я 
міськради Олександр Шиш назвав ви-
сновки моніторів про порушення прав 
людини у хоспісі припущеннями, а за-
яви про тортури спрагою — суб'єктивною 
точкою зору:
— Це дійсно не елітний фітнес-клуб. 

Так, не все ідеально, але відділення має 
необхідний запас знеболюючих, питної 
води, а персонал обробляє пролеж-
ні. Саме зараз ми оновлюємо систему 
оповіщення  і сигнал від пацієнта буде 
надходити на черговий пост і електро-
нний браслет медсестри. Не секрет, що 
фінансування обмежене, тому державою 
і запроваджується реформа медичної 
галузі. Державної медичної субвенції 
вистачає на зарплати працівникам та 
10–30% на інші видатки (медикаменти, 
харчування, придбання товарів та послуг). 
За рахунок міського бюджету оплачуються 
енергоносії, капітальні видатки закладу 
(придбання обладнання, проведення 
капремонтів тощо), виконання міських 
програм для покращення надання мед-
допомоги населенню міста. Через це ми 
вимушені залучати благодійну допомогу.

Хоспіс. Це вам не елітний фітнес-клуб 

Порушення прав людини в Тиврівській 
поліції знайшли одразу на вході. Пандус 
із двох металевих рейок, приварених 
до сходів, і відсутність кнопок виклику. 
У середині — немає відеоспостереження. 
Але найсуттєвіше порушення стосується 
обліку людей, які заходять в поліцію.
— Людина зайшла о другій годині, а за-
тримана була о 9.40, — показав учасник 
моніторингу на екрані копію сторінки з по-
ліцейського журналу. — Нам сказали, що 
ця людина вийшла, а потім знову зайшла. 
Це не перший випадок, коли через кожні 
три години хтось заходить-виходить… Від-
повідальний за затримання не веде ніякої 

документації. Узагалі немає журналу реє-
страції надання медичної допомоги. 80% 
ліків, які ми знайшли, давно прострочені.
Відповідав на розказане представниками 
омбудсмена начальник Тиврівської по-
ліції Олександр Плем’яник:
— Є недоліки, але ми провели спільну на-
раду і вже ці недоліки почали усувати. 
Врахуйте те, що ремонт іде в будівлі. Але 
хочу запевнити, що до кінця місця рівень 
буде належний.
Звіт про поліцейську перевірку отримає 
керівництво Нацполіції для реагуван-
ня. Що там напишуть — за посиланням 
goo.gl/JDcjKy.

Поліція. Кому не зайти, а кому не вийти 

Працівники офісу омбудсмена. Озвучили результати 
перевірок на круглому столі, за який запросили чиновників
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Директор школи-гімназії Гали-
на Комарчук показує контейне-
ри — для паперу, для пластика, 
для скла, для батарейок. Вони є 
на кожному поверсі і на шкіль-
ному подвір’ї. Протягом тижня 
збираємо, тоді черговий клас 
забирає їх і переносить у примі-
щення для зберігання. Коли на-
копичується багато, викликаємо 
з Вінниці заготівельників. За один 
раз можемо заробити від двох 

до п’яти тисяч гривень. Кошти 
розподіляє оргкомітет проекту. 
У його складі вчителі, учні, бать-
ки. Половину витрачаємо на на-
городження учнів, які найбільше 
відзначилися, решту — на при-
дбання для школи. Купили два 
тенісні столи, м’ясорубку та по-
суд для їдальні, інструменти для 
шкільної майстерні. Бувало, всі 
кошти відправляли на допомогу 
бійцям АТО.

На кожному поверсі — контейнер і на подвір’ї теж 

ІГОР ГУСАК, 
ЗАСТУПНИК 
СЕЛИЩНОГО 
ГОЛОВИ 
СТРИЖАВКИ:

— Приємно, що 
є такі небайдужі 

діти. Ми вже познайомилися 
з Едуардом. Запропонували 

йому долучитися до органі-
зації 2-місячника з очищення 
селища, який буде навесні. Він 
погодився. На засіданні вико-
навчого комітету, 22 лютого, 
вирішимо питання про його 
нагородження — треба під-
тримати тих, хто старається 
заради громади.

Учень буде організовувати екологічний двомісячник 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Íåñïîä³âàíèì 
âèÿâîì  ó â à ãè 
äî ñèíà ÷è íå íàé-
á³ëüøå çäèâîâàíà 

éîãî ìàòè, ìåäñåñòðà ïàí³ Íàä³ÿ. 
Êàæå, â³í òàêèé çìàëêó. Ðàí³øå 
í³õòî íà öå íå çâåðòàâ óâàãó, à òå-
ïåð ðàïòîì çàãîâîðèëè. Æ³íêà 
ïðèãàäóº, ÿê ùå çîâñ³ì ìàëèì 
Åäèê ï³äãîâîðèâ õëîïö³â éòè 
íà áåðåã Ï³âäåííîãî Áóãó, ð³÷êà 
íåïîäàë³ê â³ä ¿õíüî¿ õàòè. ² âîíè 
ïðèáðàëè âñå, ÷èì áóëà çàñì³÷åíà 
íàáåðåæíà.

— Ïðèòÿãíóëè ïàêåòè íà 
ïîäâ³ð’ÿ, îäÿã ïðîïàõ, áî æ í³ñ 
íà ïëå÷àõ, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Íà-
ä³ÿ. — Â³äòîä³ ó íàñ ó õë³â³ «ìó-
ñîðêà». Äå ò³ëüêè áà÷èòü ïàêåò, 
ïîðîæíþ ïëÿøêó, ³íøå ñì³òòÿ, 
ï³äáèðàº ³ íåñå äîäîìó. Ðàí³øå 
öå «äîáðî» â³ääàâàëè êîìóíàëü-
íèêàì. ×åêàëè, êîëè ïðè¿äå ìà-
øèíà. Òåïåð Åäèê â³äíîñèòü äî… 
â÷èòåëüêè-ñóñ³äêè. Çàïèòàºòå 
â íüîãî, ÷îìó òàê ðîáèòü.

ВИСТАВИВ ТАБЛИЧКИ «ДЯКУЄ-
МО ЗА ЗАЛИШЕНУ ЧИСТОТУ!» 
— Ìèíóëî¿ âåñíè ïîâíèé ÊàìÀÇ 
íàçáèðàëè, — ïðîäîâæóº ïàí³ Íà-
ä³ÿ. — Òàì ñàìî, íà áåðåç³ ð³÷êè. 
Òåæ ç äðóçÿìè. Äå âçÿëè ìàøèíó? 
Åäèê ïîïðîñèâ íàøîãî äåïóòàòà 
³ òîé äîïîì³ã.

Äëÿ ìàòåð³ çâè÷íå ñòàâëåííÿ 
ñèíà äî íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâè-
ùà. Ñï³âðîçìîâíèöÿ çâåðòàº óâà-
ãó íà ùå îäíó îñîáëèâ³ñòü ñèíà. 
Êàæå, â³í âì³º çíàéòè ñï³ëüíó 
ìîâó ç óñ³ìà — ç ðîâåñíèêàìè, 
ìàëèìè ä³òüìè, ÷è ëþäüìè ñòàð-
øîãî â³êó. Òàêèì íàðîäèâñÿ. Îä-
íîãî ðàçó ìàòè ìèìîâîë³ ñòàëà 

î÷åâèäöåì, ÿê ñèí ñï³ëêóâàâñÿ ç 
÷îëîâ³êàìè. Ò³ ñèä³ëè ç âóäêàìè 
íà áåðåç³. Çâè÷íî íàêðèëè «ïî-
ëÿíó». Ùå íå çàê³í÷èëè òðàïåçó-
âàòè, ÿê óæå íàñì³òèëè äîâêîëà. 
Âèäíî áóëî ïîðîæíþ ïëÿøêó 
ç-ï³ä ãîð³ëêè, ïîë³åòèëåíîâèé 
ïàêåò ç ðåøòêàìè õàð÷³â.

— Õâèëþâàëàñÿ, ùîá ÷îëîâ³êè 
íàï³äïèòêó íå ïîáèëè ñèíà, — 
ãîâîðèòü ïàí³ Íàä³ÿ. — ×óëè á 
âè, ÿê â³í ç íèìè ðîçìîâëÿâ! 
Íå êðè÷àâ, íå ïîâ÷àâ, íå ìî-
ðàë³çóâàâ. Ùî â³í ¿ì ãîâîðèâ, 
íå çíàþ. Ðîçìîâà áóëà äîâãà. 
Çíàºòå, ÷èì çàê³í÷èëàñÿ. Îäèí 
ç ðèáàëîê ï³äíÿâñÿ, ï³ä³áðàâ ïî-
ðîæíþ ïëÿøêó, ïàêåò, â³ääàâ ¿õ 
Åäèêó, à òîé óæå ïîí³ñ ¿õ ó ñâîþ 
äîìàøíþ «ñõîâàíêó». Òàáëè÷êè 
íà áåðåç³ ð³÷êè ç íàïèñîì «Äÿêó-
ºìî çà çàëèøåíó ÷èñòîòó» — öå 
òåæ éîãî ðóê ñïðàâà.

×îìó ñèí òàêèé, ïîÿñíèòè 
íå ìîæå. Êàæå, òðåáà â íüîãî 
çàïèòóâàòè.

У ВЧИТЕЛЬКИ СВІЙ «СКЛАД» З 
ВІДХОДАМИ. Åäóàðä ñêðîìíèé, 
ðîçìîâëÿº ñïîê³éíî, ìèñëèòü 
ïî-äîðîñëîìó ðîçñóäëèâî. Áó-
âàº, éîìó ñêàðæàòüñÿ, ùî õòîñü 
âèêèíóâ ñì³òòÿ íå òàì, äå òðåáà. 
Ïðîñÿòü, ùîá çðîáèâ ùîñü.

— ßêùî ÿ öüîãî íå áà÷èâ, ÿê 
ÿ ìîæó ãîâîðèòè ëþäèí³, ùî öå 
âîíà çðîáèëà, — ïîÿñíþº Åäó-
àðä. — Òî âæå íà ¿¿ ñîâ³ñò³. ßêùî 
öå ïðè ìåí³ ñòàºòüñÿ, çâè÷àéíî, 
íå ìîâ÷ó. ßê ëþäè ðåàãóþòü? 
Ïåðåâàæíî ïîçèòèâíî: ï³äí³ìà-
þòü òå, ùî âèêèíóëè. ß æ ì³ã 
ñàì ï³ä³áðàòè, àëå æ òðåáà, ùîá 
ëþäèíà óñâ³äîìèëà. ª òàê³, ùî 
íå ò³ëüêè íå ðåàãóþòü…

Õëîïåöü ðîçïîâ³â, ùî ïðèáè-
ðàº íå êîæåí äåíü, áî æ º ùå 

ЕДУАРД – ВАРТОВИЙ 
ЧИСТОТИ У СТРИЖАВЦІ 
Прибирає всюди  Як 11-класник зі 
Стрижавки Едуард Педоренко заробив 
авторитет у селищі добровільним 
прибиранням сміття. Для чого йому ці 
клопоти? Як реагує на повідомлення про 
тих, хто засмічує вулиці чи берег річки? 
Чому «підкидає» відходи вчительці-
сусідці? Цікавий хлопець, правда?

óðîêè, òðåáà çàê³í÷èòè øêîëó 
ç ãàðíèìè îö³íêàìè. Ç³çíàâñÿ, 
ùî ìð³º éòè íàâ÷àòèñÿ íà åêî-
íîì³ñòà.

— Ç ïðèâîäó ïðèáèðàííÿ, ðî-
áèìî öå íå ò³ëüêè ó ñâîºìó ñå-
ëèù³, — êàæå Åäóàðä. — Òîð³ê ç 
äðóçÿìè ïî¿õàëè íà â³äïî÷èíîê 
ó Íåìèð³âñüêèé ðàéîí. Çàì³ñòü 
â³äïî÷èíêó äîâåëîñÿ äîáðÿ÷å 
ïîïðàöþâàòè. Ïëàñòèêó ç³áðàëè 
òàêó ãîðó, ùî íå âäàëîñÿ âåñü 
çàáðàòè ç ñîáîþ. Íå áóëî âàíòàæ-
íîãî àâòî. Çìóøåí³ áóëè ÷àñòèíó 
ñïàëèòè. Íå êðàùèé âèõ³ä, àëå…

Ïðî ïðèáèðàííÿ ó÷åíü ìîæå 
ðîçïîâ³äàòè áàãàòî, áî ðîáèòü öå 
íå ð³ê ³ íå äâà.

Íà áåçïîñåðåäíº çàïèòàííÿ, 
äëÿ ÷îãî Åäóàðäó ö³ êëîïîòè, õëî-
ïåöü òàê ñàìî ÷³òêî â³äïîâ³äàº. 
Ïî-ïåðøå, ëþáèòü ñâ³é êðàé, ëþ-
áèòü éîãî ïðèðîäó, ëþáèòü Áîãà, 
ÿêèé, çà éîãî ñëîâàìè, ñòâîðèâ 
öåé ñâ³ò ÷èñòèì. Ïåðåêîíàíèé, 
ÿêùî ä³òåé íàâ÷àòè â òàê³é ëþ-
áîâ³ çìàëêó, áóäå òîëê. Åäóàðä 
íàâ÷àºòüñÿ ó øêîë³-ã³ìíàç³¿ (ó ñå-
ëèù³ º ùå îäíà øêîëà). Ó íèõ 
óæå áàãàòî ðîê³â ïîñï³ëü ä³º åêî-
ëîã³÷íèé ïðîåêò. Ä³òåé íàâ÷àþòü 
ñîðòóâàòè â³äõîäè. Ïîò³ì ¿õ çäà-

þòü çàãîò³âåëüíèêàì ³ îòðèìóþòü 
çà öå êîøòè.

Íåïîäàë³ê â³ä õàòè Ïåäîðåíê³â 
áóäèíîê â÷èòåëüêè ³ñòîð³¿ Ëþä-
ìèëè Ìàçàé. Âîíà òåæ çáèðàº 
â³äõîäè. ßê ³ ¿¿ ó÷åíü Ïåäîðåíêî. 
Ó íå¿ íà ïàðêàí³ âèñÿòü âåëèê³ 
ì³øêè. Îäèí íà ïëàñòèê, äðó-
ãèé íà ïàï³ð, òðåò³é — íà ñêëÿí³ 
ïëÿøêè. Îñêîëêè ñêëà ñêëàäà-
þòü ïîðó÷. Ëþäè ïðèíîñÿòü óæå 
â³äñîðòîâàíå ñì³òòÿ. Íàïîâíåí³ 
ì³øêè çàáèðàº ó õë³â. Ïîò³ì ïðè-
¿æäæàº ìàøèíà, çàâàíòàæóº ³ â³ä-
âîçèòü äî øêîëè.

— Ìåí³ äî â÷èòåëüêè áëèæ÷å, 
í³æ äî øêîëè, — êàæå Åäóàðä. — 
Êîëè íåìà âæå ìîæëèâîñò³ âäî-
ìà ñêëàäàòè, íåñó äî Ëþäìèëè 
Ìèõàéë³âíè.

— Íå ìàþ â³ä öüîãî îñîáëèâîãî 
çàäîâîëåííÿ, àëå õòîñü æå ìàº öå 
ðîáèòè, — êàæå ïàí³ Ëþäìèëà. — 
Òóò ïîäâ³éíà êîðèñòü — äîâê³ëëÿ 
ñòàº ÷èñò³øèì ³ ä³òÿì âèíàãîðî-
äà. Íå ò³ëüêè ä³òÿì. Ç îòðèìà-
íèõ êîøò³â äîïîìàãàºìî á³éöÿì 
ÀÒÎ — ï³äòðèìóºìî ìîðñüêèõ 
ï³õîòèíö³â, îñòàíí³é ðàç äîïî-
ìîãëè 95-é áðèãàä³, ïåðåä òèì 
õëîïöÿì, ÿê³ ñòîÿòü íà ïîçèö³ÿõ 
á³ëÿ øàõòè Áóò³âêà.

Едуар прибирає не кожен день, бо ж є ще уроки. Зізнався, 
що мріє йти навчатися на економіста 

×ÈÑÒÅ Ì²ÑÒÎ

«Замінували» 
туалет в мерії 
 Ïðî ï³äîçð³ëó çíàõ³äêó, 
ÿêó çàëèøèëè â òóàëåò³ 
â³ííèöüêî¿ ìåð³¿, ïîë³ö³þ 
ïîâ³äîìèëè 20 ëþòîãî 
áëèçüêî 10.45.
«Íà ì³ñöå ïîä³é âè¿õàëè 
âèáóõîòåõí³êè òà ñëóæáè 
îïåðàòèâíîãî ðåàãóâàííÿ. 
Ç ïðèì³ùåííÿ óñòàíîâè 
åâàêóþâàëè áëèçüêî ñòà 
ëþäåé. Îáñòåæèâøè âì³ñò 
ïàêåòó, âèáóõîòåõí³êè 
ç’ÿñóâàëè, ùî çàãðîçè îòî-
÷óþ÷èì â³í íå íåñå. Òàì 
çíàõîäèëèñÿ òðè ïîáóòîâèõ 
òåðìîìåòðè», — ðîçïîâ³â 
íà÷àëüíèê Â³ííèöüêîãî 
ì³ñüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ 
Ñåðã³é Ñèíÿâñüêèé. Çà äå-
ñÿòü õâèëèí ãðîìàäÿíè 
ïîâåðíóëèñü íà ñâî¿ ðîáî÷³ 
ì³ñöÿ. 

Геометрична 
Олімпіада 
 Âñåóêðà¿íñüêà êîíôåðåí-
ö³ÿ-îë³ìï³àäà ãåîìåòðè÷íî¿ 
òâîð÷îñò³, çàïî÷àòêîâàíà 
íà ÷åñòü 60-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ 
íàðîäæåííÿ çàñëóæåíîãî 
â÷èòåëÿ Óêðà¿íè Â'ÿ÷åñëàâà 
ßñ³íñüêîãî, âïåðøå ïðî-
éøëà ó Â³ííèöüêîìó 
ïåäóí³âåðñèòåò³. Ó îë³ì-
ï³àä³ âçÿëè ó÷àñòü ìàéæå 
200 ä³òåé òà 25 ó÷èòåë³â ç 
âîñüìè ðåã³îí³â. Ó÷àñíèêè 
çìàãàëèñü ó ðîçâ'ÿçóâàíí³ 
ãåîìåòðè÷íèõ çàäà÷ òà 
áðàëè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ 
òâîð÷èõ ðîá³ò ³ç ãåîìåòð³¿. 
Ó æóð³ çàïðîñèëè 40 çíà-
íèõ â Óêðà¿í³ ïðàö³âíèê³â 
îñâ³òè. 

Лауреатка 
конкурсу
 Âèçíà÷èëè ëàóðåàò³â 
ë³òåðàòóðíîãî êîíêóðñó 
ñåðåä ïèñüìåííèê³â Óêðà-
¿íè «Óêðà¿íñüêà ðåâîëþö³ÿ 
1917–1921 ðîê³â». Ç-ïîì³æ 
äåñÿòè ëàóðåàò³â ïèñüìåí-
íèö³ ç Â³ííèö³ Íàòàëö³ 
Äîëÿê ïðèñóäæåíå äðóãå 
ì³ñöå ó íîì³íàö³¿ «Ïðîçà». 
Â³ííè÷àíêó â³äçíà÷èëè 
çà ¿¿ ðîìàí «Çàãóáëåíèé 
ì³æ â³éíàìè», îïóáë³êîâà-
íèé ó 2014 ðîö³.
Íàãàäàºìî, ùî ó 2016 ðîö³ 
Íàòàëÿ Äîëÿê ñòàëà ëàóðå-
àòêîþ Âñåóêðà¿íñüêî¿ ë³òå-
ðàòóðíî¿ ïðåì³¿ ³ìåí³ Âà-
ñèëÿ Ñèìîíåíêà çà  ðîìàí 
ïðî Þð³ÿ Ïîêîñà. Òàêîæ 
çà öåé ðîìàí ó 2017 ðîö³ 
Äîëÿê ñòàëà ïåðåìîæíè-
öåþ ë³òåðàòóðíî¿ ïðåì³¿ 
³ì. Ì. Êîöþáèíñüêîãî.

КОРОТКОКОРОТКО
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Äàðèíêà Æóð-
áåíêî ïðèì³ðÿëà 
êîðîíè «Ì³í³-ì³ñ 
Â³ííèö³», Óêðà¿íè 

³ íàðåøò³ ñòàëà êðàùîþ íà ñâ³-
òîâ³é ïåðøîñò³, ùî â³äáóâà-
ëàñÿ ó 2015 ðîö³ ó Òóðå÷÷èí³. 
Ïðî òå, ùî ôîòî, çðîáëåíå ï³ä 
÷àñ ïåðåìîãè ó Â³ííèö³, íèí³ 
àêòèâíî òèðàæóºòüñÿ ó Ðîñ³¿, 
áàòüêè ä³â÷èíêè ä³çíàëèñÿ â³ä 
Ë³ë³¿ Ïîë³ùóê, âîíà îðãàí³çîâó-
âàëà «Ì³í³-ì³ñ Â³ííèöÿ-2015». 
Ó ñâ³é ÷àñ ïàí³ Ë³ë³ÿ «â³äêðèëà» 
òàëàíòè Äàðèíêè, ïðàöþâàëà ³ 
ïðàöþº ç íåþ.

— Êîëè Ë³ë³ÿ Þð³¿âíà íàä³-
ñëàëà ìåí³ ôîòîãðàô³þ Äàø³, 

ñïî÷àòêó íå ìîãëà çðîçóì³òè, 
ïðî ùî éäåòüñÿ, — ðîçïîâ³äàº 
ìàòè ä³â÷èíêè Îëüãà Æóðáåí-
êî. — Àäæå ôîòî áóëî ç êîíêóðñó 
«Ì³í³-ì³ñ Â³ííèöÿ» 2015-ãî ðîêó. 
Ïîäóìàëà, ÷îìó öå ðàïòîì Ë³ë³ÿ 
Þð³¿âíà çãàäàëà ïðî òó ïåðåìîãó? 
Âèÿâëÿºòüñÿ, öå ðåêëàìíà ïðî-
äóêö³ÿ ðîñ³ÿí. Ôîòî Äàðèíêè âè-
êîðèñòàëè äëÿ ðåêëàìè äèòÿ÷îãî 
âñåðîñ³éñüêîãî êîíêóðñó êðàñè 
Fashion Kids.

— Íåâæå ó íèõ íåìà ãàðíèõ 
ôîòî ñâî¿õ ä³òåé? — êàæå áàòüêî 
Äàðèíêè ïàí Îëåã. — Íàïåâíå, 
íåìà, ÿêùî êðàäóòü ÷óæ³. Í³ 
â íàñ, í³ òèì á³ëüøå ó äèòèíè, 
í³õòî íå çàïèòóâàâ çãîäè íà âè-
êîðèñòàííÿ çí³ìêà. Ìàëî òîãî, 
âîíè ùå é «ïîïðàöþâàëè» íàä 
íèì. Íà ñòð³÷ö³ áóëî ñëîâî 

БАТЬКИ «МІНІ-МІС СВІТУ» 
ГОТУЮТЬ ДЛЯ РОСІЯН «БОМБУ» 
Скандал  Російське модельне агентство 
Fashion Kids вкрало фото вродливої 
вінничанки — «Міні-міс світу-2015» 
Даринки Журбенко. Його використовують 
«обличчям» всеросійського дитячого 
конкурсу краси. Що відповіли з Москви 
на запитання дівчинки? Яка реакція 
її батьків і що вони мають робити?

Нині Даринці Журбенко 10 ро-
ків. У конкурсах різного рівня 
вона перемагала 14 разів. Ще 
більше нагород дівчинка має 
за досягнення у спорті — з чо-
тирьох років займається ху-
дожньою гімнастикою. Гарно 
співає, бере уроки вокалу. Саме 
Даринка виконала пісню, що 
стала гімном першого конкурсу 
«Міні-міс Вінниця-2015».
— На всіх конкурсах журі оціню-
ють не тільки красу, а й талан-

ти, — каже Даринка. — Заняття 
художньою гімнастикою дуже 
допомагає мені. За це хочу по-
дякувати тренеру Ользі Окса-
митній. Так само дякую Лілії 
Поліщук. Батьки мене підтри-
мують у всьому. Без допомоги 
усіх цих людей не було б моїх 
перемог. З приводу фото, яке 
опинилося в Росії, то красти 
чуже погано. Дорослі вчать 
дітей не робити цього, а самі 
крадуть.

14 нагород за красу і таланти 

АЛІНА 
МАРЦИНКОВСЬКА, 
ЮРИСТ:

— Тут два пору-
шення чинного 
законодавства — 
фотографія отри-

мана незаконним шляхом і 
здійснено її коригування. Брати 
будь-яку творчу роботу, зокрема, 
фотографію, не можна, бо в неї є 
автор, і він захищений чинним за-
конодавством у сфері авторсько-
го права. Так само заборонено 
здійснювати коригування сюжету 
на фотографії, бо це результат 

творчості автора. У даному ви-
падку є два варіанти захисту своїх 
прав — позасудовий та судовий. 
Позасудовий частково уже ви-
користаний. Після звернення 
батьків і самої дівчинки фото з 
одного з сайтів видалили. Так 
само можна пред’являти пре-
тензії до інших ресурсів, де 
залишилися фото, і вимага-
ти компенсації. Якщо опонент 
погодиться, компенсує, якщо 
ні — залишається судовий шлях 
вирішення питання. Згідно із за-
коном України «Про міжнародне 
приватне право», суди України 

можуть розглядати спори, де сто-
роною є іноземний елемент. Але 
при цьому сторони мають уклас-
ти договір про визнання україн-
ської юрисдикції. Очевидно, що 
відповідач не погодиться на таке. 
Тоді можна звертатися до суду 
Російської Федерації, за місцем 
знаходження відповідача.
Треба розуміти, чого саме хочуть 
досягти батьки. Чи для них важ-
ливо не розповсюдження фото-
графії дитини, чи вони добива-
ються компенсації. Отримання 
компенсації вирішується тільки 
в судовому порядку.

Фотографію використовують незаконно 

«ìàëåíüêà». Âîíè éîãî ñòåðëè. 
À ó ñëîâ³ «ì³í³» óêðà¿íñüêó ë³òå-
ðó «í» çàì³íèëè íà àíãë³éñüêó. 
Òîáòî, çíàëè, ùî öå óêðà¿íñüêèé 
òåêñò, ùî ä³â÷èíêà ç Óêðà¿íè. 
Çíà÷èòü, ñâ³äîìî éøëè íà ïî-
ðóøåííÿ.

Äàðèíêà çàïèòàëà áàòüê³â, ÷è 
ìîæå íàïèñàòè îðãàí³çàòîðàì 
êîíêóðñó, ùîá ä³çíàòèñÿ, ÿê 
òàêå ìîãëî ñòàòèñÿ. Íà ðåêëà-
ì³ ç ¿¿ ôîòî çíà÷èëàñÿ àäðåñà. 
Äàøà ïî-äèòÿ÷îìó ïðîñòî çà-
ïèòàëà ðîñ³ÿí: «Ùî ðîáèòü ìîÿ 
ôîòîãðàô³ÿ íà ðåêëàì³ âàøîãî 
êîíêóðñó?» ̄ é â³äïîâ³ëè, ùî ôîòî 
îòðèìàëè ç ðåêëàìíîãî àãåíòñòâà 
Fashion Kids. Ïîðàäèëè çâåðíó-
òèñÿ äî íèõ. Íàâ³òü ñêèíóëè ïî-
ñèëàííÿ. Îäíàê çâ³äòè íà çàïèò 
äèòèíè — í³ ñëóõó, í³ äóõó.

— ß òåëåôîíóâàâ ó Ìîñêâó, — 
êàæå áàòüêî ä³â÷èíêè. — Íàáèðàâ 
íîìåð, ùî âêàçàíèé íà ðåêëàì³ 
äëÿ â³äáîðó íà êàñòèíã. Òàì ñêà-
çàëè òå ñàìî, ùî é Äàø³, — ôîòî 
îòðèìàëè â³ä ìîäåëüíî¿ àãåíö³¿ 
Fashion Kids. Ïîâ³äîìèëà â ðîç-
ìîâ³ ìåíåäæåð, ÿêà íàçâàëà ñåáå 
Þë³ºþ. Âîíà æ ï³äêàçàëà íîìåð 
òåëåôîíó êåð³âíèêà ìîäåëü-
íî¿ àãåíö³¿. Íàçâàëà ¿¿ ïð³çâè-
ùå — Êîâàëåíêî Þë³ÿ. Îäíàê 
çà âêàçàíèì íîìåðîì âìèêàºòüñÿ 
àâòîâ³äïîâ³äà÷. Çàëèøàâ ïîâ³äî-
ìëåííÿ. Äâà ðàçè. Ìàðíî. Í³õòî 
íå ïåðåäçâîíèâ ó â³äïîâ³äü. Õî÷à 
ðåàêö³ÿ âñå-òàêè ïîñë³äóâàëà — 
ï³ñëÿ íàøèõ çàïèò³â âèäàëèëè 
ôîòî ç ²íñòàãðàì.

 Íà çàïèòàííÿ, ÷è áóäóòü áàòü-
êè çâåðòàòèñÿ äî ñóäó, ïàí Îëåã 
â³äïîâ³â, ùî âîíè îáðàëè ³íøèé 
øëÿõ, ÿê â³äïîâ³ñòè ðîñ³ÿíàì. 
«Ìè ðàäèëèñÿ ç ðîäè÷àìè, äðó-
çÿìè, âèíèêëà ö³êàâà ³äåÿ, ÿêó 
ïîêè ùî íå ñòàíó ðîçãîëîøó-
âàòè, — êàæå ñï³âðîçìîâíèê. — 
Äóìàþ, ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìè öå 
çðîáèìî, ðîñ³ÿíè øâèäêî ïðè-
áåðóòü ôîòî Äàðèíêè íå ò³ëüêè ç 
²íòåðíåò-ðåñóðñ³â, à é ç ðåêëàì-
íî¿ ïðîäóêö³¿ êîíêóðñó. Áî äëÿ 
íèõ öå áóäå «áîìáà».

— На всіх конкурсах журі оцінюють не тільки красу, 
а й таланти, — каже Даринка

Скріншот з Інстаграм. Фото Даринки Журбенко використали 
для реклами дитячого всеросійського конкурсу краси Fashion Kids
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Êîëåêö³ÿ êâ³-
ò³â çíàõîäèòüñÿ 
â îðàíæåðå¿, ï³ä 
ÿêó Îëåíà Ëå-

áåöüêà âèêîðèñòàëà ïðèì³ùåí-
íÿ íà ÷îòèðè ê³ìíàòè ïîðó÷ ç 
áóäèíêîì. Êàæå, íàçâà «Îêåàí 
Åëüçè» íàïðîøóâàëàñÿ ñàìà 
ïî ñîá³. Êîë³ð ïåðåëèâàºòüñÿ, 
ÿê ìîðå, ÿê îêåàí.

— ×è çíàº ïðî òàêèé ñîðò Âà-
êàð÷óê? — ïåðåïèòóº æ³íêà. — 
Çâ³äêè éîìó çíàòè. ß ëþäèíà 
ñêðîìíà. Ïðî çðîáëåíå íà âåñü 
ñâ³ò íå êðè÷ó. Ëþáèòåë³ ô³àëîê 
çàãëÿíóòü ó êàòàëîã ³ ä³çíàþòüñÿ, 
à ³íø³…

БАТЬКОМ Є… ДАРТ ВЕЙДЕР. 
Ñï³âðîçìîâíèöÿ ç³çíàºòüñÿ, 
ùî âîíà ôàíàò ô³ëüì³â «Çîðÿ-
í³ â³éíè». Íåñïðîñòà îäíîìó 
³ç ñîðò³â äàëà íàçâó Äàðò Âåé-
äåð. Òîð³ê êâ³òêó âèçíàëè êðà-
ùîþ íà ì³æíàðîäí³é âèñòàâö³ 
ê³ìíàòíèõ ô³àëîê ó Ìîñêâ³. 
— Äàðò Âåéäåð º «áàòüêîì» ñîð-
òó Îêåàí Åëüçè, — óñì³õàºòüñÿ 
ñåëåêö³îíåð. — Éîãî ñ³ÿíö³ âè-
êîðèñòàí³ äëÿ âèâåäåííÿ «ï³ñåí-
íîãî» ñîðòó. Òàêó êâ³òêó ìîæíà 
ââàæàòè òèòóëîâàíîþ, åë³òíîþ.

Â³äêîëè òðèâàþòü ïîä³¿ íà Äîí-
áàñ³, ïàí³ Îëåíà íå ÷àñòî ¿çäèòü 
ó Ìîñêâó, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî 
á³ëüø³ñòü ì³æíàðîäíèõ âèñòàâîê 

ïðîâîäèòü Ìîñêîâñüêèé áóäèíîê 
ô³àëêè ³ âîíà º ÷ëåíîì æóð³. Ç³-
çíàºòüñÿ, ùî ó÷àñòü ó ì³æíàðîä-
íèõ êîíêóðñàõ äëÿ ñåëåêö³îíåðà 
êîðèñíà. Íà òàê³ ç³áðàííÿ çàïðî-
øóþòü ëåêòîð³â. ¯é ïîùàñòèëî 
ñëóõàòè ëåêö³¿ ñåëåêö³îíåð³â ç 
Àìåðèêè, äå íàéá³ëüøå ó ñâ³ò³ 
ïîøèðåí³ äîìàøí³ ô³àëêè. Âò³ì, 
íèí³ íå òîé ÷àñ, ùîá ¿õàòè. 

— Ó ìåíå çàëèøèëîñÿ äâà 
ìàðøðóòè íà âèñòàâêè — Êè¿â 
³ Ëüâ³â, — êàæå ïàí³ Îëåíà. — 
Ó âèñòàâêàõ ó öèõ ì³ñòàõ ÷àñòî 
áåðó ó÷àñòü.

НОВИНКУ ТРЕБА ЧЕКАТИ ВІД 
ДВОХ ДО П’ЯТИ РОКІВ. Ñåëåê-
ö³îíåð ïîêàçàëà, ÿê â³äáóâàºòüñÿ 
çàïèëåííÿ íîâîãî ñîðòó. Ðîáîòà 
ñêðóïóëüîçíà. ßê çàäóìóº íî-
âèíêè? Êàæå, âñå â³äáóâàºòüñÿ 
íà ³íòó¿òèâíîìó ð³âí³. ßê ó ñå-
ëåêö³¿, òàê ³ â íàçâàõ. «Áà÷ó ãàðíó 
êâ³òêó — õî÷åòüñÿ ïîë³ïøèòè ¿¿ ò³ 
÷è ³íø³ ÿêîñò³, íàïðèêëàä, êîë³ð, 
ðîçì³ð ïåëþñòîê, ðîçåòêó, — ðîç-
êàçóº ñåëåêö³îíåð. — Ïî÷èíàþ 
ïðàöþâàòè. Çàïèëþþ ³ ÷åêàþ ðå-
çóëüòàòó. Íà ñòâîðåííÿ íîâîãî 
ñîðòó çàòðà÷àþ â³ä äâîõ äî ï’ÿòè 
ðîê³â.

Íàçâè ïðèäóìóº òîä³, êîëè 
âæå áà÷èòü êâ³òêó «äîðîñëîþ». 
Áåðå äî óâàãè êîë³ð, çàãàëüíèé 
âèãëÿä, âåëè÷èíó ïåëþñòîê. Íà-
ïðèêëàä, ñîðò «Çáèò³ âåðøêè». 
Ó íüîìó î÷åâèäíà ñõîæ³ñòü ç ìî-
ëî÷íèì âèðîáîì. Íàìàãàºòüñÿ, 

ЯК ВІННИЧАНКА ВИВЕЛА 
СОРТ «ОКЕАН ЕЛЬЗИ» 
Розводить красу Новий сорт 
кімнатної фіалки — «Океан Ельзи» вивела 
у Вінниці єдиний у місті селекціонер 
сенполій Олена Лебецька. Загалом їй 
належить тисяча (!) нових сортів фіалок  
Її квіти є у США, Японії, Швейцарії, 
Польщі, Німеччині, Іспанії. Що радить 
селекціонер квітникарям?

Найчастіше фіалки вирощують з 
листочків. Олена каже, стрижень 
(черенок) обов’язково треба під-
різати тільки гострою бритовкою, 
щоб не травмувати живець. 
Краще класти у пластиковий 
стаканчик з ґрунтом, заглиблю-
вати не більше як на сантиметр. 
Можна і у воду. А ще селекціо-
нер кладе у той же стаканчик (з 
водою, чи грунтом), підпору для 
рослини. Вирізає з пластикової 
пляшки трикутничок. Гострим 
кінцем ставить до низу. Ширша 
сторона підтримує листочок. Для 
укорінення потрібно приблизно 
три тижні часу. Зберігається ста-

канчик на світлі. Потім рослинки 
розсаджують в окремі горщики. 
З листочка до цвітіння минає рік.
Щодо вартості, то нема фіксо-
ваної ціни. Колекційні сорти 
зазвичай не продаються, хоча… 
Пані Олена на одній з виставок 
бачила, як відвідувачу сподобався 
колекційний екземпляр. Власниця 
квітки назвала ціну тисячу гривень 
щоб відчепився. І покупець купив.
За словами пані Олени, найчасті-
ше купують листочки. Коштують 
вони до 30-ти гривень. Гарні ек-
земпляри у Вінниці на виставках 
коштують 70–150 гривень (у Києві 
це 250–400 грн).

Як виростити квітку і скільки коштує краса 
 ВАЛЕНТИНА 
ПРОКОПЧУК, 
ЗАВІДУВАЧКА 
КАФЕДРИ 
САДОВО-ПАР-
КОВОГО ГОСПО-
ДАРСТВА ВНАУ, 
КАНДИДАТ БІОЛО-
ГІЧНИХ НАУК:

— Я б назвала героїню розпо-
віді селекціонером-любителем. 
Незважаючи на те, що вона 
не має спеціальної освіти, на-
укових титулів, зате має кон-
кретний результат. Причому, 
вагомий результат. За її сло-
вами, це тисяча нових сортів 

кімнатних фіалок. Її роботу 
належно оцінили як любителі 
фіалок, так і фахівці на між-
народних виставках. За таку 
працю треба віддати належне 
вже тому, що селекція — над-
звичайно кропітка справа. Крім 
знань, потребує великого тер-
піння. Щоб побачити результат 
роботи, треба чекати роки. Ми 
в університеті не займаємося 
селекцією квітів. Але базові 
основи селекції однакові як 
для рослин, так і для квітів. 
Якщо пані Олені знадобиться 
консультація наших науковців, 
охоче надамо її.

Крім знань, селекція потребує терпіння 

— Для Вакарчука не шкода навіть колекційного 
екземпляра, — каже Олена Лебецька. — Коли приїде 
до Вінниці, отримає у подарунок 

àáè íàçâà áóëà ìèëîçâó÷íîþ. ª 
â íå¿ çîðÿíà ñåð³ÿ — Âåãà, Ñ³ð³óñ, 
Ì³ñÿ÷íà ìåëîä³ÿ; º ïîåòè÷í³ íà-
çâè, íàïðèêëàä, Òð³ñòàí é ²çîëü-
äà, Ïîö³ëóíîê àíãåëà; º ³ìåíà ç 
ì³ôîëîã³¿, ãåîãðàô³¿… Óñ³ òèñÿ÷à 
íàçâ íîâèõ ñîðò³â — ¿¿ âèãàäêà.

ЯК ПРОДОВЖИТИ ЖИТТЯ СЕН-
ПОЛІЙ ДО… 70 РОКІВ. — Ô³àëêè 
æèâóòü äîâãî çà îäí³º¿ óìîâè, 
ÿêùî çà íèìè äáàéëèâî äî-
ãëÿäàòè ³ ÿêùî âîíè âèñàäæåí³ 
ó ãàðíèé ´ðóíò, — êàæå ñï³âðîç-
ìîâíèöÿ ³ äàº äåê³ëüêà ïîðàä 
êâ³òíèêàðÿì. — ¥ðóíò ìàº áóòè 
ëåãêèì, ðèæóâàòîãî êîëüîðó. ßê 
ëþäèí³ êîìôîðòíî ïðè òåìïåðà-
òóð³ 18–20 ãðàäóñ³â, òàê ³ ô³àëö³. 
Âàæëèâîþ º òàêîæ âîëîã³ñòü. Ïðè 
âèù³é òåìïåðàòóð³, ´ðóíò ïåðå-
ñèõàº. Âèñîêà âîëîã³ñòü ñïðè-
ÿº ãðèáêîâèì çàõâîðþâàííÿì. 
Òðåòº — îñâ³òëåííÿ. Àáî áàãàòî 

â³êîí, àáî øòó÷íå ñâ³òëî. ßêùî 
éîãî ìàëî, òðåáà âêëþ÷àòè ëàì-
ïè äåííîãî ñâ³òëà. Âèñîòà íàä 
êâ³òàìè — 20–25 ñì. Ïðîòÿãîì 
12-òè ãîäèí íà äîáó íå âèìèêàòè.

Ïîëèâ. Ñï³âðîçìîâíèöÿ çàóâà-
æóº, ùî âñ³ í³áèòî çíàþòü, ùî 
íå ìîæíà äîïóñêàòè ïîòðàïëÿííÿ 
âîäè íà ëèñòî÷êè, ùî ïîëèâàòè 
òðåáà àêóðàòíî, íå ïåðåçâîëîæó-
þ÷è ́ ðóíò, àëå íà ä³ë³ òàê ðîáëÿòü 
íå âñ³. Ïàí³ Îëåíà ïðèñòîñóâàëà 
çâè÷àéí³ ïëàñòèêîâ³ ïëÿøêè äëÿ 
äîçîâàíîãî ïîëèâó. Ó êðèøå÷ö³ 
çðîáèëà îòâ³ð, âñòàâèëà òðóáêó 
ç êðàïåëüíèö³, âîäà ïîòðàïëÿº 
áåçïîñåðåäíüî ó ´ðóíò, ëèñ-
òî÷êè çàëèøàþòüñÿ ñóõ³. Êâ³òè 
îáîâ’ÿçêîâî íåîáõ³äíî ïåðåñà-
äæóâàòè îäèí ðàç ó ð³ê, à êðà-
ùå — äâà ðàçè.

Â Àìåðèö³ º ô³àëêà, ùî êâ³òíå 
70 (!) ðîê³â. Òàêó ³íôîðìàö³þ ïî-
â³äàëà ïàí³ Îëåíà.

Зимовий 
«Міфогенез»
 Òðèíàäöÿòèé Ì³æíà-
ðîäíèé çèìîâèé ôåñòè-
âàëü ìèñòåöòâà äîâê³ëëÿ 
«Ì³ôîãåíåç» ïðîéäå 
íà Â³ííè÷÷èí³. Â³í òðè-
âàòèìå ç 23 ïî 25 ëþòîãî. 
Éîãî ó÷àñíèêè ñòâîðÿòü 
îá`ºêòè land-art íà Íåìè-
ð³âñüêîìó ñê³ôñüêîìó 
ãîðîäèù³. Ö³ ðîáîòè ñôî-
òîãðàôóþòü ³ ïðåäñòàâëÿ-
òèìóòü íà âèñòàâö³ ïðî-
òÿãîì 2018 ðîêó â ì³ñòàõ 
Óêðà¿íè òà çà êîðäîíîì. 
Äî ó÷àñò³ â ïðîåêò³ â³ä³-
áðàíî á³ëüøå 40 õóäîæ-
íèê³â ç Êèºâà, Õàðêî-
âà, Ëüâîâà, Ñóì, Â³ííèö³ 
òà Ïîëüù³.

«Яблуневий 
шлях» 
 Ó Áàðñüê³é òà Ñåâåðèí³â-
ñüê³é îá’ºäíàíèõ òåðèòîð³-
àëüíèõ ãðîìàäàõ ðåàë³çóþòü 
ïðîåêò ðîçâèòêó ñàä³âíè-
öòâà «ßáëóíåâèé øëÿõ». 
Ô³íàíñîâî éîãî ï³äòðèìàº 
ªÑ 500 òèñÿ÷àìè ºâðî. 
Ó éîãî ðàìêàõ ðîçâèâàòè-
ìóòü âèðîùóâàííÿ ÿáëóê òà 
âèãîòîâëåííÿ ïðîäóêö³¿ ç 
íèõ íà Â³ííè÷÷èí³. 
«Òàêîæ ó ðàìêàõ ïðîåê-
òó ïëàíóºòüñÿ ñòâîðåííÿ 
òóðèñòè÷íîãî ÿáëóíåâîãî 
ìàðøðóòó, ùî ïîñïðèÿº 
ðîçâèòêó ì³ñöåâèõ ãðîìàä 
òà ï³äâèùèòü åêîíîì³÷-
í³ ïîêàçíèêè ðåã³îíó. 
Ïðåçåíòàö³ÿ ïðîåêòó 
â³äáóäåòüñÿ óæå íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì», — ïèøå 
SuperAgronom.

Про порушення 
– у Вайбер 
Â³äòåïåð ïðî ïðàâîïîðó-
øåííÿ æèòåë³ ì³ñòà ìîæóòü 
ïîâ³äîìëÿòè ïðàö³âíèêàì 
Ñèòóàö³éíîãî öåíòðó. Öå 
ìîæíà çðîáèòè çà òåëå-
ôîíîì 067–4-102–101, 
àáî íàïèñàòè ó Âàéáåð. 
Ïðàö³âíèêè îïåðàòèâíî 
ðåàãóâàòèìóòü íà ïîâ³äî-
ìëåííÿ, ïåðåãëÿäàþ÷è 
â³äåî íà êàìåðàõ ³ çà ïîòðå-
áè, ³íôîðìóþ÷è â³äïîâ³äí³ 
ñòðóêòóðè.
Ñèòóàö³éíèé öåíòð ÿâ-
ëÿº ñîáîþ äèñïåò÷åðñüêó, 
â ÿê³é âåäåòüñÿ ñïîñòåðå-
æåííÿ ñèòóàö³¿ ó ì³ñò³ ç 
äîïîìîãîþ â³äåîñïîñòåðå-
æåííÿ. Êàìåðè âñòàíîâëåí³ 
íà âè¿çäàõ òà â’¿çäàõ ó ì³ñ-
òî, ìàã³ñòðàëüíèõ âóëè-
öÿõ, ïåðåõðåñòÿõ, ïëîùàõ, 
âîêçàëàõ, çóïèíêàõ òîùî.

КОРОТКОКОРОТКО
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Ð³äíèé áðàò 
çíèêëî¿ æ³íêè, 
Ëåîí³ä Êóëà÷îê, 
çâåðíóâñÿ äî ðå-

äàêö³¿ ³ ðîçïîâ³â, ùî â³í ïåð-
øèé ïîá³ã äî ïîë³ö³¿, êîëè éîãî 
ñåñòðà çíèêëà. Ó öåé äåíü Ãàëèíà 
ìàëà ðîçëó÷àòèñÿ ç³ ñâî¿ì ÷îëî-
â³êîì ²ãîðåì, àëå íà çàñ³äàííÿ 
íå ç’ÿâèëàñÿ.

— Ñïî÷àòêó âîíè æèëè äîáðå, 
«íîãà â íîãó», ÿê òî êàæóòü. Àëå 
ñêîðî ÷îëîâ³ê ïî÷àâ ãóëÿòè òà 
áèòè ìîþ ñåñòðó. Êîëè âîíà 
çíèêëà, ²ãîð íàâ³òü íå çâåðíóâ-
ñÿ äî ïîë³ö³¿, — êàæå Êóëà÷îê. — 
Éîìó áóëî áàéäóæå, ìàáóòü. 
ß îäðàçó êèíóâñÿ ïèñàòè çàÿâó. 
Ñë³ä÷³ âñå â³äòÿãóâàëè ÷àñ, íå õî-
ò³ëè ïîðóøóâàòè ñïðàâó. Íàðåøò³ 
âèä³ëèëè äâîõ îïåðàòèâíèê³â, ç 
ÿêèìè ìè ïî÷àëè øóêàòè ò³ëî. 
Õîäèëè ë³ñàìè, ïîëÿìè, í³äå 
íå çíàéøëè.

БРАТ ПІДОЗРЮЄ ЗЯТЯ. Ñïðàâä³, 
õî÷à Ãàëèíà çíèêëà 25 ÷åðâíÿ, 
êðèì³íàëüíà ñïðàâà áóëà â³ä-
êðèòà àæ 1 ëèïíÿ, òîáòî ÷åðåç 
äâà òèæí³. Ëåîí³ä íå â³äêèäàº 
ìîæëèâîñò³, ùî ïîë³öåéñüê³ 
ñïåö³àëüíî çàòÿãóþòü ñïðàâó. 
Çà éîãî ñëîâàìè, âîíè íàâ³òü 
íå îïèòóâàëè ñóñ³ä³â ²ãîðÿ òà 

Ãàëèíè. À òåïåð, ÿê ðîçïîâ³äàº 
Êóëà÷îê, ñóñ³äè, ÿê³ ìîãëè ùîñü 
ðîçïîâ³ñòè, âæå ïîìåðëè.

— ß ï³äîçðþþ çÿòÿ. Íå áîþñÿ 
ïðî öå ãîâîðèòè. Îäèí ç ñóñ³ä³â 
ìåí³ ðîçïîâ³äàâ, ùî áà÷èâ, ÿê 
óâå÷åð³ ²ãîð Òðà÷óê äëÿ ÷îãîñü ñ³â 
ó ñâîþ ìàøèíó ³ ïî¿õàâ ó ñòîðîíó 
ë³ñó, — ãîâîðèòü Ëåîí³ä.

Òàêîæ â³í íàçèâàº ³íøó ïðè-
÷èíó, ÷åðåç ÿêó, çà éîãî ñëîâàìè, 
÷îëîâ³ê ì³ã âáèòè äðóæèíó.

— Ó íèõ áóëî 70 òèñÿ÷ äîëàð³â, 
ÿê³ âîíè çàðîáèëè, òÿæêî ïðà-
öþþ÷è — ìàëè ñâîº ãîñïîäàð-
ñòâî, — ðîçïîâ³äàº â³í. — Çáèðàëè 
íà êâàðòèðó ó Â³ííèö³. Óñ³ ö³ ãðî-
ø³ çàëèøèëèñÿ ó íüîãî. Çãîäîì 
²ãîð âçÿâ ö³ ãðîø³, êóïèâ æèòëî 
ó Òîìàøïîë³, çàâ³â êîõàíêó ³ 
æèâå ç íåþ òàì.

Ëåîí³ä ãîâîðèòü, ùî éîìó 
íå ïîòð³áí³ ãðîø³ â³ä ÷îëîâ³êà. 
Â³í õî÷å îäíîãî — ñïðàâåäëè-
âîãî ñóäó.

— Ïèñàâ ãåíåðàëüíîìó ïðî-
êóðîðó, ïðåçèäåíòó, ì³í³ñòðó 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ… Êîëè áóäå 
òðè ðîêè, ÿê çíèêëà ìîÿ ñåñòðà, 
çáåðóòüñÿ óñ³ íàø³ ðîäè÷³ ³ áóäå-
ìî ï³êåòóâàòè îáëàñíó ïîë³ö³þ. 
Ìîæå òàê óâàãó ïðèâåðíåìî, — 
êàæå Ëåîí³ä. — Âòðàòèâøè íàä³þ 
íà íàøèõ ñë³ä÷èõ, ìè õîäèëè ³ 
ïî áàáöÿõ-ÿñíîâèäèöÿõ. Óñ³ êà-
æóòü, ùî Ãàëèíè âæå íåìàº ñå-
ðåä æèâèõ. Ìè ùå õî÷åìî, ùîá 

ВІД ПОЛІЦІЇ ДО ЯСНОВИДЦІВ: 
КУДИ ЗНИКЛА ГАЛИНА ТРАЧУК 
Детектив  Уже майже три роки 
поліція шукає Галину Трачук, яка зникла 
влітку 2015-го на Шаргородщині. 
Родичі підозрюють її чоловіка і 
збираються мітингувати під обласною 
поліцією. А чоловік говорить, що дружина 
могла втекти з далекобійником

â³äïðàöüîâóâàòè öþ âåðñ³þ: ïî-
ë³öåéñüê³ çàòåëåôîíóâàëè Â³òà-
ë³þ. Â³í ñêàçàâ, ùî íå çíàº í³ÿêó 
Ãàëèíó Òðà÷óê.

Ç ñóäîâîãî ðåºñòðó ñòàº çðî-
çóì³ëî, ùî ïîë³öåéñüê³ íàìàãà-
þòüñÿ ðîçñë³äóâàòè ñïðàâó çà äî-
ïîìîãîþ ìîá³ëüíèõ îïåðàòîð³â. 
Ó á³ëüøîñò³ óõâàë âîíè ïðîñÿòü 
ñóä äîçâîëèòè îòðèìàòè ³íôîð-
ìàö³þ ïðî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ 
àáîíåíòà ÷åðåç éîãî ìîá³ëüíèé 
íîìåð.

Ó òîìó ÷èñë³ ñë³ä÷³ âñòàíîâè-
ëè, ùî òåëåôîííèé íîìåð, ÿêèì 
êîðèñòóâàëàñü æ³íêà, ïðàöþâàâ 
29 ÷åðâíÿ, à ùå ç 30 ÷åðâíÿ 
äî 7 ëèïíÿ 2015 ðîêó. Òîáòî 
ï³ñëÿ ¿¿ çíèêíåííÿ.

ДЛЯ ЗВИНУВАЧЕННЯ НЕМАЄ 
ПІДСТАВ 

Àííà Îë³éíèê, ïðåñ-îô³öåð 
îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿:

— Ãàëèíà ä³éñíî çíèêëà 

25 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó. Àëå çàÿâà 
äî ïîë³ö³¿ íàä³éøëà 1 ëèïíÿ. Îä-
ðàçó ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïîë³öåéñüê³ 
îòðèìàëè çàÿâó — â³äêðèëè ñïðà-
âó. Äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäî-
âèõ ðîçñë³äóâàíü âíåñëè â³äîìîñ-
ò³ çà ñòàòòåþ 115 Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó — «óìèñíå âáèâñòâî», 
àëå ç ïîçíà÷êîþ «çíèêëà áåçâ³-
ñòè». Òàêó êâàë³ô³êàö³þ îáðàëè 
äëÿ òîãî, ùîá ìàêñèìàëüíî çà-
ä³ÿòè óñ³ ìîæëèâîñò³ ç ðîçøóêó 
æ³íêè.

Îë³éíèê êàæå, ùî ðîçñë³äóâàí-
íÿ äî öüîãî ÷àñó ïðîâîäèòüñÿ, 
ëþäèíó øóêàþòü. Ñë³ä÷³ â³äïðà-
öüîâóþòü ð³çí³ âåðñ³¿, ó òîìó ÷èñ-
ë³ ïðî ïðè÷åòí³ñòü ¿¿ ÷îëîâ³êà.

— Öÿ âåðñ³ÿ ³ äîñ³ çàëèøà-
ºòüñÿ îäí³ºþ ç îñíîâíèõ. Éîãî 
òðè÷³ ïåðåâ³ðÿëè íà ïîë³ãðàô³. 
Àëå íà ñüîãîäí³ ó ïîë³ö³¿ íåìàº 
äîêàç³â ïðî éîãî ïðè÷åòí³ñòü 
äî çíèêíåííÿ æ³íêè, — ãîâîðèòü 
ïðåñ-îô³öåð.

Світлина з весілля Галини та Ігоря. 
Наречена — зникла жінка. Фотографію надав брат Галини

íàñ çàïðîñèëè íà ÿêåñü òîê-øîó 
íà òåëåáà÷åíí³. ² íåõàé ¿¿ ÷îëî-
â³ê âèéäå ³ ïåðåä óñ³ºþ êðà¿íîþ 
ñêàæå, ùî â³í íå âáèâàâ Ãàëèíó.

ЧОЛОВІК НЕ ВІРИТЬ У ВБИВСТВО. 
² äîñ³, çà äîêóìåíòàìè, ²ãîð Òðà-
÷óê º ÷îëîâ³êîì Ãàëèíè. Çàðàç 
â³í ñïðàâä³ ìåøêàº ó Òîìàøïîë³. 
Ïðî öå â³í ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó 
RIA ó êîðîòê³é ðîçìîâ³. Ó âáèâ-
ñòâî äðóæèíè â³í íå â³ðèòü.

— Íà ìîìåíò çíèêíåííÿ ìè 
ç íåþ ùå æèëè ó îäí³é õàò³, — 
êàæå ²ãîð. — Öå áóëà äåñü ñå-
ðåäèíà òèæíÿ. Âîíà âñòàëà 
ðàíî âðàíö³. Íà÷å ñêàçàëà, ùî 
éäå íà àâòîáóñ. Ï³øëà ç äîìó ³ 
á³ëüøå ¿¿ íå áà÷èëè.

×îëîâ³ê ñòâåðäæóº, ùî íàïèñàâ 
çàÿâó ïðî çíèêíåííÿ äðóæèíè 
÷åðåç ê³ëüêà äí³â. À ùå ï³ä-
òâåðäæóº, ùî éîãî äîïèòóâàëè 
íà ïîë³ãðàô³ òðè÷³.

— Òå, ùî áðàò Ãàëèíè äóìàº, 
ùî öå ÿ ¿¿ âáèâ, òî öå éîãî òàêà 
äóìêà. Ùî òóò ìîæíà ùå ñêà-
çàòè? — ãîâîðèòü ²ãîð. — ß ââà-
æàþ, ùî âîíà ïðîñòî âòåêëà ç 
êèìîñü. Òàê, ¿¿ ïîäðóãà íåçàäîâãî 
äî çíèêíåííÿ ðîçïîâ³äàëà ìåí³, 
ùî Ãàëèíà õîò³ëà ïî¿õàòè ç ¿¿ äðó-
ãîì-äàëåêîá³éíèêîì. Äóìàþ, ùî 
öå âîíà ³ çðîáèëà.

ДЕТАЛІ СПРАВИ. Ó ñóäîâîìó ðå-
ºñòð³ ìè çíàéøëè òà ïðî÷èòàëè 
óñ³ ìàòåð³àëè, ùî ñòîñóþòüñÿ 
ö³º¿ ñïðàâè. Çà íîìåðîì êðèì³-
íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çíàéøëè 
26 óõâàë. Çà 2015 ð³ê — ø³ñòü 
äîêóìåíò³â, çà 2016 — îäèí. 
À çà 2017–19. ×åðåç äâà ðîêè 
ï³ñëÿ çíèêíåííÿ âèÿâèëîñÿ, ùî 
ï³ä ÷àñ äîïèòó ÷îëîâ³ê çíèêëî¿ 
Ãàëèíè ðîçïîâ³â, í³áè éîãî äðó-
æèíà õîò³ëà âòåêòè â³ä íüîãî ðà-
çîì ç ¿¿ çíàéîìèì âîä³ºì-äàëåêî-
á³éíèêîì Â³òàë³ºì, ÿêèé ðîäîì ç 
Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³. Ïî÷àëè 

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674 
 Ó Â³ííèö³ çíîâó ïîçáèðàëè 
ãðîø³ â³êîíí³ àôåðèñòè. Îáìà-
íóëè ê³ëüêîõ ïåíñ³îíåð³â êàçêîþ 
ïðî ó÷àñòü ó ïðîãðàì³ åíåðãîç-
áåðåæåííÿ, ÿêà ïåðåäáà÷àº âñòà-
íîâëåííÿ ïëàñòèêîâèõ â³êîí 
çà ï³âö³íè. Ëþäè ïëàòèëè çà â³-
êíà êðåäèòíèìè ãð³øìè, à ñòà-
âèòè ¿õ — í³õòî íå ïðèõîäèòü.

— Ö³ «òèìóð³âö³» ïðåäñòàâëÿ-
þòüñÿ âèêîíàâöÿìè ïðîãðàìè 
âïðîâàäæåííÿ åíåðãîåôåêòèâíèõ 
òåõíîëîã³é ç óòåïëåííÿ ïîìåø-
êàíü ïåíñ³îíåð³â, ³íâàë³ä³â, ó÷àñ-
íèê³â áîéîâèõ ä³é òà ³íøèõ îñ³á, 
ÿêèì ãàðàíòîâàíà ñîöäîïîìîãà, 
³ ïðîïîíóþòü ó íàéêîðîòøèé 

òåðì³í, çà íàéíèæ÷èìè ö³íàìè 
òà ó ðîçñòðî÷êó âñòàíîâèòè ìå-
òàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, — ðîçïî-
â³â Þð³é Ñòóä³íîâ ç îáëàñíîãî 
óïðàâë³ííÿ Äåðæïðîäñïîæèâ-
ñëóæáè. — Ìàþòü äîãîâ³ð ç ìî-
êðèìè ïå÷àòêàìè, àëå îçíàéî-
ìèòèñÿ ç éîãî çì³ñòîì íå äàþòü. 
Áåçïåðåñòàíêó ðîçïîâ³äàþòü ïðî 
ïåðåâàãè ðîçñòðî÷êè, çíèæêè, é 
ùî çà òèæäåíü â³êíà áóäóòü. ² 
ëþäèíà âèòÿãàº ãðîø³, â³äêëàäåí³ 
íà ÷îðíèé äåíü…

ßêùî æ êàæå, ùî íåìàº çàîùà-
äæåíü, ¿é ï³äêàçóþòü: íà ïåíñ³é-
íó êàðòêó ìîæíà óçÿòè ìèòòºâèé 
áåçâ³äñîòêîâèé êðåäèò.

— Àëå ïðè öüîìó í³õòî íå íà-

ãàäóº, ùî òàêèé êðåäèò òðåáà ïî-
âåðíóòè ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ, ³íàêøå 
äîâåäåòüñÿ ñïëà÷óâàòè âåëèê³ â³ä-
ñîòêè, — êàæå Þð³é Ñòóä³òîâ.

Çà éîãî ñëîâàìè, â³ííèöüêèõ 
ïåíñ³îíåð³â «ðîçêðóòèëè» íà ïî-
çèêó â ðîçì³ð³ 8 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Ó ñê³ëüêè îá³éäóòüñÿ â³êíà, ÿê³ 
ëþäÿì íå âñòàíîâèëè, çàëåæèòü 
â³ä äàòè ïîâåðíåííÿ êðåäèòó.

— Ãîëîâí³ õèòðîù³ ö³º¿ àôåðè: 
íà ñëîâàõ çàïåâíèòè ñïîæèâà÷à 
ó òîìó, ùî â³í îòðèìàº â³êíà, 
à ïîò³ì áóäå ñïëà÷óâàòè ðîç-
ñòðî÷êó, òà ïåðåêîíàòè â íàäàíí³ 
ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè ó âèãëÿä³ âå-
ëèêî¿ çíèæêè, — ïîÿñíèâ Þð³é 
Ñòóä³òîâ. — Òàê øàõðà¿ äîáèâà-

þòüñÿ ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó, ÿêèé  
çàõèùàº ¿õ ñàìèõ, à íå äëÿ ñïî-
æèâà÷³â. Àäæå ó íüîìó ïðîïèñà-
íî, ùî âèêîíàâåöü ðîá³ò ïî÷èíàº 
âèãîòîâëåííÿ êîíñòðóêö³é ò³ëüêè 
ï³ñëÿ 100% îïëàòè, ùî òåðì³í 
âèêîíàííÿ íå òèæäåíü, à 60 äí³â 
ç ìîìåíòó ê³íöåâîãî ïëàòåæó, ³ 
ùî âèêîíàâåöü áåðå íà ñåáå ëèøå 
äîñòàâêó â³êîí (óìîâè ìîíòàæó 
í³ÿê íå ïðîïèñàí³). Çà òàêèõ óìîâ 
â³êîí ìîæíà ÷åêàòè ðîêàìè. Çà-
õèñòèòè ñïîæèâà÷³â, ÿê³ ï³äïè-
ñàëè óãîäó, âàæêî. Íàé÷àñò³øå 
ï³äïðèºìåöü, çàçíà÷åíèé ó äîãî-
âîð³, ÷åðåç ê³ëüêà ì³ñÿö³â çíèêàº, 
à íà éîãî ì³ñöå ïðèõîäèòü ³íøèé, 
êîòðèé íå ìàº í³ÿêîãî ñòîñóíêó 

äî ïîïåðåäíèêà.
À îñòàíí³é â³êîííèé àôåðèñò, 

ÿêèé çáèðàâ ãðîø³ ó Â³ííèö³, — 
öå «ï³äïðèºìåöü» ç îêóïîâàíî¿ 
òåðèòîð³¿. Ùîá çàòðèìàòè éîãî, 
òðåáà äî÷åêàòèñÿ ïðè¿çäó çíîâ…

À ïîêè öüîãî íå ñòàëîñÿ, 
â óïðàâë³íí³ çàõèñòó ïðàâ ñïî-
æèâà÷³â íàãàäóþòü: ñòåðåæ³òüñÿ 
íàâ’ÿçëèâèõ ïîñëóã ç ðîçäà÷à-
ìè â³çèòîê, ðåêëàìíèõ áóêëå-
ò³â, àêö³éíèõ ïðîïîçèö³é òà 
íåïðîõàíèìè â³çèòàìè äîäîìó. 
À ïîðàäèòèñÿ ç³ ñïåö³àë³ñòàìè ç 
óïðàâë³ííÿ çàõèñòó ñïîæèâà÷³â 
ìîæíà íà Ìàêñèìîâè÷à, 19. Òå-
ëåôîí ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ 
65–88–44.

Брехнею про вікна вінничан «розводять» на кредит
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МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879

Ñïåðøó òàê³ 
ãðóïè ìîëîäèê³â 
ç'ÿâèëèñÿ ó Êèºâ³. 
² âæå âñòèãëè íà-

ðîáèòè òàì ãàëàñó. Çàðàç õëîïö³â 
ìîæíà çóñòð³òè ó Äí³ïð³, Ëüâîâ³, 
Ëóöüêó, Êðåìåí÷óö³. Íåùîäàâ-
íî îñåðåäîê ðóõó ïî÷àâ ä³ÿòè ³ 
ó Â³ííèö³.

ЗВІДКИ «РОСТУТЬ НОГИ». Íà 
ðåéäè âîíè âèõîäÿòü, îðãàí³-
çîâóþ÷èñü ó ìåðåæ³ Telegram. 
Òàì æå âîíè ³ âèêëàäàþòü çâ³-
òè ïðî ïàòðóëþâàííÿ. Íåð³äêî 
ç'ÿâëÿþòüñÿ ³ â³äåîðîëèêè, çíÿò³ 
íà êàìåðè ñìàðòôîí³â. ßêùî â³ä-
ìîâèòåñÿ ï³äí³ìàòè íåäîïàëîê ÷è 
õîâàòè àëêîãîëü, áóäåòå ïîãðî-
æóâàòè ÷è «ïðîñòÿãàòè» ðóêè — 
âàñ âèêëè÷óòü íà «òóðí³ð». Òàê 
«ëèöàð³» íàçèâàþòü êîíôë³êòè 
³ç çàñòîñóâàííÿì ñèëè. Àëå, ÿê 
ñòâåðäæóþòü õëîïö³, áèòèñÿ âîíè 
í³êîëè íå ïî÷èíàþòü ïåðøèìè.

— Êîëè ÿêàñü êîìïàí³ÿ ðîçïè-
âàº î äðóã³é ãîäèí³ íî÷³ ñïèðòí³ 
íàïî¿, ¿ì âæå äîáðå ³ âîíè âæå 
âåñåë³. ² ÿêùî òè ï³äõîäèø 
äî íèõ, ³ êàæåø: áóäü ëàñêà, 
íå êèäàéòå ñì³òòÿ àáî ï³äí³-
ì³òü íåäîïàëîê, òî íåçðîçóì³ëî, 
ÿêîþ áóäå ðåàêö³ÿ, — ãîâîðèòü 
ó ³íòåðâ’þ îäíîìó êè¿âñüêîìó 
âèäàííþ ³äåîëîã ðóõó Àíäð³é 
Ìåäâåäüêî. — Îñîáëèâî, ÿêùî 
òàì ÿê³ñü «îêîëîñïîðòñìåíè», 
âîíè â³äðàçó ïî÷èíàþòü áèòèñÿ. 
² òóò íàì äóæå âàæëèâî ñòåæèòè 
çà ñâîºþ ïîâåä³íêîþ. Â³äåî, ÿê³ 
âè áà÷èëè ³ äå º êîíôë³êòè, öå — 
ñàìîîáîðîíà. Ìè íå äóðí³ ³ ðî-

çóì³ºìî, ùî ÿêùî áóäåìî ïðîñòî 
õîäèòè ïî âóëèöÿõ ³ áèòè ëþäåé, 
ÿê³ â÷èíèëè ÿêèéñü íåñâ³äîìèé 
â÷èíîê, êèíóâ áè÷îê, íàïðèêëàä, 
íàñ ïîñàäÿòü äî â'ÿçíèö³. À íàì 
öüîãî íå òðåáà. Òà é íå áà÷èìî 
ìè âèð³øåííÿ ïðîáëåìè òàêèì 
ñïîñîáîì: íàñ áóäóòü ùå á³ëüøå 
íåíàâèä³òè.

ЯК ПРОХОДЯТЬ РЕЙДИ. Õëîïö³ 
ñòàâëÿòü ïåðåä ñîáîþ çàâäàííÿ 
áîðîòèñÿ ç äåáîøèðàìè, àëêî-
ãîë³êàìè, íàðêîìàíàìè òîùî. 
Îäíèì ç îñíîâíèõ ïðèíöèï³â 
ðîáîòè ìîëîäèêè ââàæàþòü çà-
êîíí³ñòü.

ßêùî «ëèöàð³» ïîì³÷àþòü ëþ-
äåé, ÿê³ ðîçïèâàþòü àëêîãîëü àáî 
êèäàþòü íà çåìëþ íåäîïàëêè â³ä 
öèãàðîê, òî âèìàãàþòü ïðèïèíè-
òè áåçëàä. Ó âèïàäêàõ ç íåäîïàë-
êàìè ìîæóòü ïîïðîñèòè ï³äíÿòè, 
îêð³ì ñâîãî ùå ê³ëüêà. Êàæóòü, 
«ç âèõîâíîþ ìåòîþ».

Â³ä ñâî¿õ âèìîã íå â³äñòóïàþòü. 
Áóâàþòü íàâ³òü âèïàäêè, êîëè 
êîíôë³êò çàê³í÷óºòüñÿ çàñòîñó-
âàííÿì ñèëè òà âèêëèêîì ïîë³ö³¿.

Çîêðåìà, ó ìåðåæ³ º ðîëèê ç 

í³÷íîãî ðåéäó ó Â³ííèö³. Ïðî 
öå âîíè íàïèñàëè ó ñâî¿é òåëå-
ãðàì-ñï³ëüíîò³. Îñü ÿê îïèñàëè 
ñèòóàö³þ: «Âåñü âå÷³ð ëèöàð³ 
ì³ñòà Â³ííèöÿ ãóëÿëè ïî ïàðêó 
³ ðîáèëè çàóâàæåííÿ îäí³é ³ ò³é 
ñàì³é êîìïàí³¿.

«НЕ СМІТІТЬ, НЕ БУХАЙТЕ В ГРО-
МАДСЬКОМУ МІСЦІ, НЕ КРИ-
ЧІТЬ». Êîìïàí³ÿ ïîñò³éíî áðå-
õàëà, ùî íå áóäå. Ìè ïðèòÿãëè 
ïîë³öåéñüêèõ, ÿê³ áóëè ïîðÿä. 
Ïîë³öåéñüê³ çðîáèëè ¿ì çàóâà-
æåííÿ. Ìè ï³øëè, àëå êîëè ïî-
âåðíóëèñü ÷åðåç ãîäèíó — òà ñàìà 
êîìïàí³ÿ áóõàëà ³ ñì³òèëà ïðÿìî 
ïåðåä êàìåðàìè. À â ïðîöåñ³ ðîç-
ìîâè ùå ³ ïîãðîæóâàëà ô³çè÷íîþ 
ðîçïðàâîþ. Îäèí ç áèäëàí³â ïî-
÷àâ øòîâõàòèñü. Öå áóëà îñòàííÿ 
êðàïëÿ ïåðåä òóðí³ðîì»

Ó ìåðåæ³ º â³äåî, ÿê ïðîõîäèâ 
ñàì «òóðí³ð». Íà çàóâàæåííÿ «ëè-
öàð³â» ïîðóøíèê ðåàãóº çóõâàëî. 
Îòðèìóº ê³ëüêà ñòóñàí³â íîãîþ. 
Ó ê³íö³ áà÷èìî, ùî ÷îëîâ³ê òàêè 
ï³äí³ìàº íåäîïàëîê ç çåìë³.

Öåé ðåéä ïðîõîäèâ ó ñ³÷í³. 
Äî öüîãî, ó ê³íö³ ãðóäíÿ 2017-ãî, 
áóâ ùå îäèí. Â³í ïðîäîâæóâàâñÿ 
ç 20.00 äî 2.00. Çà öåé ÷àñ õëîï-
ö³ âñòèãëè çàáðàòè ïèâî ó äâîõ 
ï’ÿíèõ òà çìóñèëè ¿õ çáèðàòè 
íåäîïàëêè, ðîç³ãíàëè áåçõàò÷åí-
ê³â ç òðîëåéáóñíî¿ çóïèíêè, äî-
ïîìîãëè ïîë³öåéñüêèì ðîç³ãíàòè 
ï’ÿíèõ äåáîøèð³â…

Òàêîæ ó ñï³ëüíîò³ «ëèöàð³» ðà-
äÿòü êëå¿òè àðêóø³ «íà óëþáëå-
íèõ ì³ñöÿõ àëêàø³â òà äåáîøèð³â» 
ç òåêñòîì «Áóõàòè çàáîðîíåíî. 
Ïîðóøíèêàì ðîç³á’þòü îáëè÷÷ÿ».

418171

ÑÈÒÓÀÖ²ß
РЕКЛАМА

З’ЯВИЛИСЯ «ЛИЦАРІ 
МІСТА». ХТО ВОНИ?

Турніри?  У Вінниці почав діяти 
стихійний рух «Лицарі міста». Кинули 
недопалок, п'єте алкоголь на вулиці? 
Стережіться, бо до вас можуть підійти 
кілька хлопців та попросити припинити це. 
Будете конфліктувати — можете отримати 
кулаком в обличчя

— Розпивати на вулиці алкоголь, 
смітити, палити у громадських 
місцях — це адміністративні по-
рушення. Якщо ви бачите такі 
дії — викликайте патрульну по-
ліцію і винуватців притягнуть 
до відповідальності, — говорить 
прес-офіцер поліції області Ірина 
Добровольська. — Підійти до лю-
дини, зробити їй зауваження є 

цілком законно. Тільки бити її 
за це не можна. Таким чином, 
активісти, навіть через благород-
ні наміри, можуть самі понести 
кримінальну відповідальність. 
Найкращий спосіб уникнути кон-
фліктів — не порушувати поря-
док: не пити на вулиці алкогольні 
напої, не палити у громадських 
місцях.

Що про «лицарів» думає поліція

На фото київські активісти. Цей знімок вони зробили перед одним з рейдів  
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КОРОТКОКОРОТКО

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

Çàðàç áîìáîñ-
õîâèùà íàçèâà-
þòü «çàõèñíèìè 

ñïîðóäàìè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó 
íàñåëåííÿ». Ó Â³ííèö³ íàðàõî-
âóºòüñÿ 74 òàêèõ ñïîðóäè, ç íèõ 
ó ïðèäàòíîìó ñòàí³ — ç äåñÿòîê. 
Âîíè ðîçðàõîâàí³ âèíÿòêîâî 
íà ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ ³ 
ìîæóòü «ïðèõèñòèòè» íå á³ëüøå 
äåñÿòè òèñÿ÷ íàñåëåííÿ — öå 
çà íàéîïòèì³ñòè÷í³øèìè ðîç-
ðàõóíêàìè ì³ñüêðàäè. Ñõîâèùå 
«Â³ííèöÿîáëâîäîêàíàëó» — îäíå 
³ç òèõ, ùî ó ïðèäàòíîìó ñòàí³.

ЯК ПРАЦЮЄ СИСТЕМА ОПОВІ-
ЩЕННЯ. Íà òåõí³÷íîìó ïîâåðñ³ 
îäí³º¿ ³ç ñïîðóä «Â³ííèöÿîáëâî-
äîêàíàëó» çíàõîäèòüñÿ ñèðåíà, 
ÿêó âìèêàþòü ó âèïàäêó íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é. Ïðàöþº âîíà 
òàê ãîëîñíî, ùî, çà ñëîâàìè 
Ëåîí³äà Ãëóõàíþêà, ôàõ³âöÿ ç 
ïèòàíü öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ï³ä-
ïðèºìñòâà, òðÿñóòüñÿ» òðè ïî-
âåðõè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ï³ä ñèñ-
òåìîþ ñïîâ³ùåííÿ.  Äî òîãî æ, 
ïî ïåðèìåòðó óñüîãî «Â³ííèöÿ-
îáëâîäîêàíàëó» ðîçì³ùåí³ òðè 
êîëîíêè, ðàä³óñ ÷óòíîñò³ ÿêèõ — 
â³ä 150 äî 200 ìåòð³â. Ñàìå ÷åðåç 
íèõ ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà 
ó ðàç³ ÷îãî ïîâ³äîìëÿòèìóòü ïðî 
íåáåçïåêó. Êëþ÷³ â³ä ñõîâèùà 
çíàõîäÿòüñÿ ó äèñïåò÷åðà âîäî-

ïðîâ³äíî¿ ñòàíö³¿, à ñàìà ñïîðóäà 
çíàõîäèòüñÿ ì³æ áóä³âëåþ âîäî-
ïðîâ³äíî¿ ñòàíö³¿ 1936 ðîêó òà 
ìàãàçèí÷èêîì. Âîíî ìàº ïëîùó 
120 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, ïîêðèòå 
ìåòðîâèì øàðîì çàë³çîáåòîíó ³ 
âèòðèìàº íàâ³òü ïðÿìå âëó÷åííÿ 
âåëèêîãî ñíàðÿäó, ÿê êàæå Ãëó-
õàíþê.

НАЩО БОМБОСХОВИЩЕ. Íà 
øëÿõó äî óêðèòòÿ Ëåîí³ä Ãëó-
õàíþê ðîçïîâ³â, ùî óñ³ çàõèñí³ 
óêðèòòÿ áóäóâàëèñü ó 70-õ ðîêàõ 
ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ.

— ×îìó ñàìå «Âîäîêàíàë»? 
Áî öå îá'ºêò ñòðàòåã³÷íèé. Íàø³ 
ïðàö³âíèêè ïîäàþòü âîäó ó ì³ñ-
òî ÿê ó ìèðíèé ÷àñ, òàê ³ ó îñî-
áëèâèé ïåð³îä. Ï³ä îñîáëèâèì 
ïåð³îäîì ÿ ìàþ íà óâàç³ íå ò³ëüêè 
â³éíó, à é íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿, 
ÿê³ ïîâ'ÿçàí³ ç ïðèðîäíèìè êà-
òàêë³çìàìè ÷è, íàïðèêëàä, åï³-
äåì³ÿìè, — ðîçïîâ³â â³í äîðîãîþ.

Çîêðåìà, ïðàö³âíèêè «Âîäî-
êàíàëó» ïðàöþþòü ³ç õëîðîì, 
òîìó é ï³äòðèìóþòü ñõîâèùå 
â íàëåæíîìó ñòàí³ — ùîá ó ðàç³ 
÷îãî ïåðå÷åêàòè òàì íåáåçïå÷í³ 
äëÿ æèòòÿ ãîäèíè.

ЗАПАХ ЛЬОХУ І ГЕРМОДВЕРІ. 
Ççîâí³ öå çâè÷àéíå, ñõîæå íà ï³ä-
âàë, ãîñïîäàðñüêå ïðèì³ùåííÿ ³ç 
àñôàëüòîâàíèì äàõîì ³ òàáëè÷-
êîþ «Áîìáîñõîâèùå ¹ 0008» 
íà äâåðÿõ. Çðîçóì³òè, ùî ïåðåä 
âàìè — çàõèñíà ñïîðóäà, ìîæíà 

НАЩО «ВОДОКАНАЛУ» 
БОМБОСХОВИЩЕ

Олег Парфілов, начальник 
відділу з питань надзвичай-
них ситуацій, мобілізаційної і 
оборонної роботи та режиму 
секретності, розповів журналіс-
ту, що в укриттях, які закріплені 
за підприємствами, може укри-
тися близько 10 тисяч осіб:
— Але ті сховища тільки для 
працівників підприємств. І 
десять тисяч — це якщо взяти 
за основу, що у нас усі схо-
вища у ідеальному стані. Але 
реальний стан цих укриттів 
точно зменшить цю статистику 
наполовину. Що ж до осно-
вного населення міста, воно 
укриватиметься у найпрості-

ших укриттях: це усі підвальні, 
цокольні приміщення, а також 
підземні переходи. У нас із 
2015 року діє розпорядження 
міського голови, у якому про-
писано, що департамент житло-
вого господарства, а, крім того, 
і ЖЕКи, повинні утримувати усі 
підвальні приміщення у належ-
ному стані. Вони кожні півроку 
звітують щодо цього питання 
перед міським головою. Окрім 
того, у нас у міській раді є від-
діл контролю, який вибірково 
проводить перевірки цих під-
вальних приміщень. Деякі вже 
були покарані через неналеж-
ний стан таких укриттів.

Куди ховатися вінничанам

Леонтій Каракулько показує, як працюють фільтри повітря 
у бомбосховищі. На випадок, якщо будуть проблеми із 
електрикою, у фільтровентиляційної установки є ручний режим 

Старе, але робоче  Двоє металевих 
дверей вагою у сотні кіло дозволять 
пережити навіть пряме влучення снаряду. 
Проте сховатися у ньому, у разі чого, 
зможуть лиш працівники «Водоканалу». 
Куди ж діватися іншим вінничанам 
у випадку надзвичайних ситуацій?

ò³ëüêè çà òàêèì ñîá³ «êîçèðêîì», 
ùî ñòèð÷èòü íàä àñôàëüòîâèì 
äàõîì.  

Öå âåíòèëÿö³éíà øàõòà, ³ ¿¿ 
ïðèçíà÷åííÿ — «ïðîãíàòè» ïî-
â³òðÿ ÷åðåç ñïåö³àëüíó ô³ëüòðî-
âó óñòàíîâêó, çâ³äêè âîíî âæå 
î÷èùåíèì ïîäàºòüñÿ âñåðåäèíó 
óêðèòòÿ.

— Çà âñ³ ðîêè ³ñíóâàííÿ ñõîâè-
ùà íèì ïîêè íå äîâåëîñü ñêîðèñ-
òàòèñÿ, — ðîçïîâ³äàº Ëåîí³ä Ãëó-
õàíþê, ïîêè íà÷àëüíèê âîäîïðî-
â³äíî¿ ñòàíö³¿ Ëåîí³ä Êàðàêóëüêî 
â³äêðèâàº äâåð³ «áîìáîñõîâèùà».

 Ñïóñòèâøèñü äîíèçó ñõîäàìè, 
îäðàçó íàøòîâõóºøñÿ íà ãåðìå-
òè÷í³ äâåð³ ³ç âåíòèëåì (òàê³ 
äâåð³ ùå íàçèâàþòü ãåðìîçàòâî-
ðàìè). Âîíè ïîâí³ñòþ ìåòàëåâ³ 
³ òî÷íî âàæàòü ïàðó ñîòåíü ê³ëî. 
Çà íèìè — òàìáóð, ³ ùå îäèí 
ãåðìîçàòâîð.  

РЯДИ НАР І СОТНІ ПРОТИГАЗІВ.  
Ñõîâèùå ïî÷èíàºòüñÿ çà äðó-
ãèìè ãåðìîäâåðèìà. Íàâïðîòè 
âõîäó íà ëàâ³ ñòîÿòü äâà ÿùèêè 
ç³ ñòàðåíüêèìè, àëå ðîáî÷èìè 
ïðîòèãàçàìè. À âçàãàë³ ñïîðóäà 
ñêëàäàºòüñÿ ³ç äâîõ îñíîâíèõ 
ïðèì³ùåíü ³ç ðÿäàìè äâîïîâåð-
õîâèõ ëàâ, òàêîæ òóò º äâà òóàëåòè 
³ ê³ëüêà äîïîì³æíèõ ê³ìíàò.  

— Âåðõí³ íàðè — äëÿ òîãî, 
àáè ñïàòè, íèæí³ ì³ñöÿ — ñè-
äÿ÷³. Ìàòðàöè òóò «ïî æèçí³» 
íå ïåðåäáà÷åí³ — ïðèì³ùåííÿ 
ðîçðàõîâàíå ò³ëüêè íà òðè äîáè 
ïåðåáóâàííÿ. Òóò ïîâèííà ïåðå-
ñèä³òè ëèõî ðîáî÷à çì³íà, — êàæå 
Ãëóõàíþê, âêàçóþ÷è íà äâîïî-
âåðõîâ³ ëàâè, ïîôàðáîâàí³ ó çå-
ëåíèé êîë³ð.

 Ó öèõ ïðèì³ùåííÿõ çíàõîäÿòü-
ñÿ ³ äâà ðåçåðâóàðè ô³ëüòðîâà-

íî¿ âîäè íà 300 ë³òð³â: ïî îä-
íîìó íà ê³ìíàòó. Ïðèêð³ïëåíà 
äî ä³æêè ³ç âîäîþ ñêëÿíà êîëáà 
çà ïðèíöèïîì ñïîëó÷åíèõ ïîñó-
äèí ïîêàçóº, ñê³ëüêè çàëèøèëîñü 
âîäè ó ðåçåðâóàð³, ³ íàñê³ëüêè 
âîíà ÷èñòà: äî ä³æêè ï³äâåäåí³ 
òðóáè, ÿê³ ïåð³îäè÷íî ïðîâîäÿòü 
ïðîìèâêó ðåçåðâóàðó.

«СЕРЦЕ» І «ЛЕГЕНІ» БОМБОСХО-
ВИЩА. ×åðåç ïåðøó ê³ìíàòó ³ç 
ëàâàìè ìîæíà ïîòðàïèòè ó ô³ëü-
òðîâåíòèëÿö³éíå ïðèì³ùåííÿ. 
Òóò ðîçì³ùåíà óñòàíîâêà, ÿêà 
ïîòð³áíà äëÿ çàõèñòó ñõîâèùà â³ä 
îòðóéíèõ ðå÷îâèí. Âîíà î÷èùóº 
ïîâ³òðÿ, ðîçïîä³ëÿº éîãî ïî â³äñ³-
êàõ ³ ñòâîðþº ó ñõîâèù³ íàäëèø-
êîâèé òèñê, àáè çàðàæåíå ïîâ³òðÿ 
íå ìîãëî ïîòðàïèòè ó ïðèì³ùåí-
íÿ ñõîâèùà íàâ³òü ÷åðåç ì³êðî-
òð³ùèíè ó ïîêðèòò³. Óñòàíîâêà 
ïðàöþº íà åëåêòðèö³, àëå ìîæå 
³ ó ðó÷íîìó ðåæèì³ — ò³ëüêè 
ïîòð³áíî áóäå ïîñò³éíî êðóòèòè 
åëåêòðîðó÷íèé âåíòèëÿòîð.  

Ñåðöå ñõîâèùà — äèçåëüíà 
åëåêòðîñòàíö³ÿ, íà ìîìåíò åêñ-
êóðñ³¿ ¿¿ ó ïðèì³ùåíí³ íå áóëî, 
àëå âçàãàë³ íà ï³äïðèºìñòâ³ ¿õ 
ï’ÿòü, òîæ ïðîáëåì ³ç åëåêòðî-
åíåðã³ºþ ó âèïàäêó ÷îãî íå âè-
íèêíå.  ª òóò òàêîæ äâà òóàëå-
òè — «ñîâäåï³âñüê³», ÿê ¿õ ñêåï-
òè÷íî íàçèâàº Ëåîí³ä Ãëóõàíþê, 
ìåäè÷íèé êóòî÷îê ³ êîìîðà äëÿ 
ñóõèõ ïàéê³â. ª ³ ñòàö³îíàðíèé 
òåëåôîí — ùîá îòðèìóâàòè ³í-
ôîðìàö³þ, ùî êî¿òüñÿ íàçîâí³. 
²íøèé çâ’ÿçîê òóò íå ïðàöþº.

— Ñêëàäàºìî êîæåí ð³ê ïëàí 
ðåìîíòó áóä³âë³. Áî ñõîâèùå ïî-
âèííî áóòè ãîòîâèì ïðèéíÿòè 
ëþäåé ó áóäü-ÿêèé ÷àñ, - ðîçïîâ³â 
Ãëóõàíþê.

Дім для 
безпритульних 
 Ó ñåë³ Â³ííèöüê³ Õóòîðè 
ïðè îáëàñíîìó îá’ºäíàíí³ 
Öåðêâè õðèñòèÿí â³ðè 
ºâàíãåëüñüêî¿ â³äêðèëè Ä³ì 
ìèëîñåðäÿ «Â³ôåçäà» äëÿ 
áåçïðèòóëüíèõ. Áóäèíîê 
ñòâîðåíèé äëÿ îñ³á, ùî ïî-
òðàïèëè ó ñêëàäí³ æèòòºâ³ 
îáñòàâèíè. Íèí³ òóò ïåðå-
áóâàþòü êîëèøí³ â’ÿçí³, 
áåçïðèòóëüí³ òà ëþäè, ÿê³ 
ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê íà-
ñèëüñòâà ó ðîäèí³.
— Çàãàëîì ó Äîì³ ìèëîñåð-
äÿ ñòâîðåí³ âñ³ óìîâè äëÿ 
ïðîæèâàííÿ 40 îñ³á. Íàðàç³ 
òóò ïåðåáóâàº 27, ïðîòå 
ë³æêî-ì³ñöÿ, íà äàíèé ÷àñ, 
ïðèçíà÷åí³ ëèøå äëÿ îñ³á 
÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³. Îêð³ì ïðî-
æèâàííÿ ³ õàð÷óâàííÿ, â çà-
êëàä³ áåçïðèòóëüí³ ìîæóòü 
îòðèìàòè ùå ö³ëó íèçêó ïî-
ñëóã — äîïîìîãó ó â³äíîâ-
ëåíí³ äîêóìåíò³â, ñóïðîâ³ä 
äî ìåäè÷íèõ çàêëàä³â 
òîùî. Ïåðåäáà÷åí³ ì³ñöÿ 
é äëÿ ëþäåé ç îñîáëèâèìè 
ïîòðåáàìè, — çàçíà÷àþòü 
â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.
Çàêëàä ä³º íà áëàãîä³éíèõ 
çàñàäàõ çàâäÿêè äîïîìîç³ 
â³ðóþ÷èõ îá’ºäíàíî¿ Öåðêâè 
õðèñòèÿí â³ðè ºâàíãåëüñüêî¿.

Бібліотеки 
не переселять
 Óäåíü 16 ëþòîãî â³ä-
áóëàñÿ ïîçà÷åðãîâà ñåñ³ÿ 
îáëðàäè. Íà í³é ðîçãëÿíó-
ëè Ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî 
çì³íè â îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëü-
íîñò³ îáëàñíèõ á³áë³îòåê».
Íàãàäàºìî, ùî çà öèì 
ð³øåííÿì ïëàíóâàëîñÿ 
«îïòèì³çóâàòè» ðîáîòó 
òðüîõ á³áë³îòåê ó öåíòð³ Â³-
ííèö³. À ñàìå:
Íàóêîâî-ìåäè÷íà á³áë³îòå-
êà, ÿêà çíàõîäèòüñÿ ó áó-
äèíêó íà Ëüâà Òîëñòîãî,11, 
ïðèïèíÿº ³ñíóâàòè ÿê îêðå-
ìèé çàêëàä. ¯¿ ïåðåñåëÿþòü 
ó á³áë³îòåêó Ò³ì³ðÿçºâà, äå 
ñòâîðÿòü ç êíèæíîãî ôîíäó 
ìåäè÷íèé â³ää³ë.
Äèòÿ÷à á³áë³îòåêà Ôðàí-
êà ïåðå¿æäæàº ó áóä³âëþ 
íà Ëüâà Òîëñòîãî,11 òà 
îá’ºäíóºòüñÿ ç á³áë³îòå-
êîþ äëÿ þíàöòâà. Îñòàííÿ 
çíàõîäèòüñÿ íàâïðîòè — 
íà Ëüâà Òîëñòîãî, 22. 
Ñòâîðþºòüñÿ çàêëàä «Â³-
ííèöüêà îáëàñíà á³áë³îòåêà 
äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà».
Îáãîâîðèâøè âñ³ àñïåêòè, 
äåïóòàòè ïîâåðíóëè ïðî-
åêò ð³øåííÿ «Ïðî çì³íè 
â îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ 
îáëàñíèõ á³áë³îòåê» íà äî-
îïðàöþâàííÿ.

ÁÅÇÏÅÊÀ
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МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

Çàãàëîì ïîíàä 
ñòî ó÷àñíèê³â, ñå-

ðåä ÿêèõ òàíö³âíèö³ íà â³çêàõ ç³ 
ñòóä³¿, ÿêà ä³º ïðè Öåíòð³ ðåàá³-
ë³òàö³¿ «Ãàðìîí³ÿ», à òàêîæ ïðî-
ôåñ³éíèé êîëåêòèâ øêîëè òàíöþ 
«Áîëåðî» ðàçîì ç õîðîì øêîëè 
¹25 äîëó÷èëèñÿ äî ñòâîðåííÿ 
ïåðøîãî â Óêðà¿í³ ³íêëþçèâíîãî 
ñïåêòàêëþ «Ïîðè ðîêó àáî Yes, 
I can».

Â³ííè÷àíêè òàíöþâàëè âàëüñ, 
òàíãî, äèñêî, ñó÷àñíèé òàíåöü. 
Àëå íàéá³ëüø³ îâàö³¿ â³ä ïóáë³êè 
îòðèìóâàëè íîìåðè, ó ÿêèõ áðàëè 
ó÷àñòü æ³íêè íà ³íâàë³äíèõ â³ç-
êàõ. Ãëÿäà÷³ ³ç çàõâàòîì ñïîñòå-
ð³ãàëè, ÿê òàíö³âíèö³ êðóæëÿþòü 
ñöåíîþ ï³ä åíåðã³éíå òàíãî, ïî-
ñïðàâæíüîìó â³äðèâàþòüñÿ ï³ä 

çàïàëüíó ï³ñíþ Áð³òí³ Ñï³ðñ ÷è 
òî ïëàâíî ðóõàþòüñÿ ï³ä í³æíó 
êîìïîçèö³þ Þë³¿ Äóìàíñüêî¿ 
«Äâ³÷³ â îäíó ð³÷êó íå â³éäåø». 

— Äèâèñü, ëþáà, ÿê ò³òîíüêè 
ðóõàþòüñÿ. Òîá³ ïîäîáàºòüñÿ? — 
çâåðòàºòüñÿ æ³íêà, ÿêà ñèä³ëà 
á³ëÿ æóðíàë³ñòà, äî ñâîº¿ îíó-
êè. — Ó áåðåçí³ äî íàñ ïðè¿äå 
Ñîô³éêà, ¿¿ òàêîæ áóäåìî â÷èòè 
òàê ðóõàòèñÿ. Ïðàâäà?

Âî÷åâèäü, Ñîô³éêà, ïðî ÿêó 
âåëàñÿ ðîçìîâà, òàêîæ ìàº òðóä-
íîù³ ³ç ïåðåñóâàííÿì. Òîìó íà-
òõíåííà âèñòàâîþ áàáóñÿ õî÷å 
íàâ÷èòè ä³â÷èíêó íà â³çêó ïîä³-
áíèì ðóõàì. Àáî õî÷à á ñïðîáó-
âàòè öå çðîáèòè. 

— ß ùàñëèâà, ùî ìè âñ³ òóò 
ç³áðàëèñÿ. Íàéâàæëèâ³øå — öå 
áà÷èòè ³ ÷óòè îäèí îäíîãî, íà-
â³òü ÿêùî ìè ãîâîðèìî æåñòàìè. 
Ó öüîìó ñïåêòàêë³ ìè ç êîëåêòè-
âîì õîò³ëè ïîêàçàòè, ùî ìîæíà 

áà÷èòè ³ ÷óòè â áóäü-ÿêîìó ïðî-
ÿâ³, — ñêàçàëà íà ïðåì'ºð³ óïîâíî-
âàæåíà ç ïðàâ ëþäèíè ç ³íâàë³ä-
í³ñòþ Ðà¿ñà Ïàíàñþê. — Ñüîãîäí³ 
òóò ëóíàëè â³ðø³ Þð³ÿ Ïðîêîïåí-
êà, ÿêîìó âàæêî ãîâîðèòè, àëå â³í 
âèäàâ ñâîþ çá³ðêó â³ðø³â. Îëåíà 
Ïàâëîâà íàâìèñíî ¿õ ÷èòàëà ç-çà 
êóë³ñ, àáè âè ïîáà÷èëè, ÿê âîíè 
çâó÷àòü ìîâîþ æåñò³â. ß äÿêóþ 
àâòîðàì ³äå¿ ñïåêòàêëþ Òåòÿí³ 
×èñòÿêîâ³é òà ²ðèí³ Áîðçîâ³é. 
Ð³âíî ð³ê ä³â÷àòàì çíàäîáèëîñÿ, 
àáè éîãî ïîñòàâèòè. ß äÿêóþ 
óñ³ì, õòî äîëó÷èâñÿ äî ñòâîðåí-
íÿ ö³º¿ âèñòàâè. Â³ííèöÿ — öå òå 
ì³ñòî, äå ìîæíà ðîñòè ³ ðîçíîñèòè 
äîáðî ïî âñ³é Óêðà¿í³.

Çà ãðîø³ â³ä ïðîäàæó êâèòê³â 
ïðèäáàþòü ñïåö³àëüí³ â³çêè äëÿ 
òàíö³â. Ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é 
Ìîðãóíîâ ïîîá³öÿâ ñïðèÿòè êî-
ëåêòèâó ó ãàñòðîëÿõ, ÿêùî ó íèõ 
áóäå òàêå áàæàííÿ.

ТАКОГО СПЕКТАКЛЮ 
В УКРАЇНІ ЩЕ НЕ БУЛО

Прем’єра  Театр 
ім. Садовського 
став майданчиком, 
де вперше в 
нашій країні 
був показаний 
спектакль за 
участю людей 
з обмеженими 
можливостями. 
На прем’єру, 
яка відбулася 
18 лютого, 
зібралася повна 
зала глядачів

Сьогодні вони актриси. Їм стоячи аплодує 
зала, їм дарують квіти та кричать «Браво»

Без обмежень. Жінка на інвалідному візку запалює 
під акомпанемент маленьких танцюристів

Вихованиці школи танців «Болеро». 
Дівчатка співають про тепло і виконують 
весняний танець
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äæàçîâîé ìóçûêè è ðàçëè÷íûõ 
ôîëüêëîðíûõ íàèãðûøåé ïîçâîëÿ-
þò ìíå âñþ ýòó êðàñîòó ñîåäèíèòü 
âîåäèíî â ñâîåì òâîð÷åñòâå. Êîãäà 
áåðåøü ñàìîå ëó÷øåå, ïîëó÷àåòñÿ 
ÿðêîå ñîçâó÷èå, êîòîðîå î÷åíü âû-
ðàçèòåëüíî ñìîòðèòñÿ íà ñöåíå. 
È ñêîðî âèííè÷àíå â ýòîì ñìîãóò 
óáåäèòüñÿ. Âìåñòå ñ ìóëüòèèíñòðó-
ìåíòàëèñòîì Ìàêñèìîì Áåðåæ-
íþêîì, êîòîðûé èãðàåò áîëåå ÷åì 
íà 50 íàðîäíûõ äóõîâûõ èíñòðó-
ìåíòàõ, ìû ïðåäñòàâèì âàì ñèíòåç 
íàðîäíîãî ìåëîñà, ýëåêòðîíèêè, 
çàæèãàòåëüíûõ ðèòìîâ è äæàçî-
âûõ ãàðìîíèé. Ãîòîâèì ìíîãî 
ïðåìüåð, â ÷àñòíîñòè, áóäóò èñ-
ïîëüçîâàíû èíäèéñêèå ðàãè. 

Êàêèå íåîáû÷íûå èíñòðóìåíòû 
ïðèâåçåòå â Âèííèöó?

— Ìàêñèì Áåðåæíþê áóäåò 
èãðàòü íà äóäóêå, ñåìåéñòâå ñî-
ïèëîê, äåíöèâêå, äâîäåíöèâêå, 
äðûìáå, ôëîÿðå, òåëèíêå, ïàí 
ôëåéòå, îêàðèíå, äóäå è õóëóñå. 
À ÿ — íà ðîÿëå, äâóõ ñèíòåçàòîðàõ, 
êîëåñíîé ëèðå, òåëèíêå, çîçóëå, 
äðûìáå, äóäóêå, àêóñòè÷åñêèõ 
è ýëåêòðîííûõ «Íèòÿõ Øîðåíêî-
âà». Â íàøåì ïðîåêòå ñîáðàíî âñå 
ñàìîå ëó÷øåå èç Óêðàèíû è ìèðà. 

Â Åâðîïå òàêîé ôîðìàò íàçûâà-
åòñÿ êðîññîâåðîì. Ýòî íå ÷èñòàÿ 
êëàññèêà, ôîëüêëîð, äæàç èëè 
ýëåêòðîííàÿ ìóçûêà, ýòî âèðòóîç-
íàÿ ýêâèëèáðèñòèêà ñ íåîáû÷íû-
ìè ðåøåíèÿìè. Êàæäàÿ êîìïîçè-
öèÿ áóäåò êàëåéäîñêîïîì êðàñîê, 
êîòîðûé ïîäàðèò âñåì çðèòåëÿì 
î÷åíü ÿðêèå è äðàéâîâûå ýìîöèè. 
Ðàçðàáîòàííûå ìíîé àêóñòè÷åñêèå 
«Íèòè» áóäóò ïðèêðåïëåíû ê ðî-
ÿëþ, êîòîðûé íà ãëàçàõ çðèòåëåé 
çàçâó÷èò è çàèãðàåò íåîáû÷íûìè 
äëÿ ñåáÿ êðàñêàìè. À ýëåêòðîííûå 
«Íèòè Øîðåíêîâà» ïåðåíåñóò âñåõ 
â íîâûå íåâåäîìûå ìèðû, â êîòî-
ðûõ Âèííèöêàÿ ôèëàðìîíèÿ åùå 
íå áûâàëà.

Ðîâíî 20 ëåò íàçàä âû çàïà-
òåíòîâàëè ñîáñòâåííûé èííîâà-
öèîííûé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò 
«Íèòè Øîðåíêîâà». Êàêèå ñòðàíû 
óæå ñëûøàëè âàøè «Íèòè»?

— Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ôðàíöèÿ, 
Ãåðìàíèÿ, Ïîëüøà… Äà, ïðàêòè-
÷åñêè âåçäå â Åâðîïå âûñòóïàë! 
Óêðàèíà ìîæåò ãîðäèòüñÿ, ÷òî 
íàøà óêðàèíñêàÿ ðàçðàáîòêà ïðî-
èçâåëà íàñòîÿùèé ôóðîð â ñî-
âðåìåííîì ìóçûêàëüíîì ìèðå. 
«Íèòè» äîëãî ñîçðåâàëè, ÿ ïðî-
äóìûâàë âñå äî ìåëî÷åé, âêëþ-
÷àÿ êðåïåæè, êîòîðûå ñîçäàíû 

Максим Шоренков — знамени-
тейший украинский компози-
тор, музыкант-изобретатель, 
неугомонный экспериментатор, 
коллекционер, знаток фоль-
клора, джазовый импрови-
затор, виртуозный мульти-
инструменталист, пианист 

большинства телешоу страны, 
включая «Х-Фактор», «Го-
лос країни», «Евровидение», 
один из главных «помощни-
ков» популярных звезд, автор 
музыки театральных спектаклей, 
талантливый аранжировщик, 
педагог-новатор… 

Кто такой Максим Шоренков

²ÍÒÅÐÂ’Þ

ВАЛЕНТИНА КИРИЛЬЧУК, 
RIA, (096)3145155 

— ß áóäó ñ þìî-
ðîì îòâå÷àòü, õîðî-
øî? — ïåðâûì äå-

ëîì ãîâîðèò Ìàêñèì Øîðåíêîâ.
Â ïîçäíèé ïÿòíè÷íûé âå÷åð, 

êîãäà âñå îñòàëüíûå, óñòàâøèå 
è ïðåäâêóøàþùèå îòäûõ, äîáè-
ðàþòñÿ äîìîé, ãåíèé-êîìïîçè-
òîð â ñâîåé ñòóäèè ïðîäîëæàåò 
ñîçäàâàòü íîâûå øåäåâðû.

— Îáîæàþ áûòü â ïðîöåññå! 
Êîãäà çàíèìàåøüñÿ ÷åì-òî òîëüêî 
îäíèì, ýòî ïðåâðàùàåòñÿ â ðóòèíó. 
À êîãäà òâîÿ æèçíü — ýòî áåñ-
êîíå÷íûé òâîð÷åñêèé ïðîöåññ, 
â êîòîðîì ðàñïèñàíà êàæäàÿ ìè-
íóòà: çàíÿòèÿ ñ ó÷åíèêàìè, ðàáîòà 
íà ñòóäèè çâóêîçàïèñè, êîíöåðòû 
â Óêðàèíå è çà ãðàíèöåé, òåëå-
ñúåìêè, âñòðå÷è ñ òàêèìè èíòå-
ðåñíåéøèìè ëþäüìè, êàê, íàïðè-
ìåð, Äæàìàëà èëè Áàáêèí — ýòî 
îãðîìíîå ñ÷àñòüå! — ãîâîðèò 
Ìàêñèì Øîðåíêîâ. — Ëþäè 
âèäÿò òîëüêî âåðõóøêó àéñáåð-
ãà: 17 ìàðòà âèííè÷àíå ïðèäóò 
íà ôåñòèâàëü Contemporary Music 
Days in Vinnytsia è óâèäÿò, êàê 
êðàñèâî ìóçûêàíò ñûãðàåò ñâîé 
ïîëóòîðà÷àñîâîé êîíöåðò. À âåäü 
ìû ñ ëåòà åãî ãîòîâèì! Ïðèäóìû-
âàåì, ðåïåòèðóåì, ÷òî-òî îñòàâ-
ëÿåì, ÷òî-òî îòáðàñûâàåì… Âîò 
åñëè ÷åëîâåê ëþáèò èìåííî ýòîò 
ïðîöåññ — â íåì íàõîäèòüñÿ, âà-
ðèòüñÿ — òîãäà îí ñ÷àñòëèâ! À åñëè 
ýòîò ïðîöåññ íàãðóæàåò, òîãäà ýòî 
ïðîñòî íå åãî äåëî. Ìåíÿ ýòîò ïðî-
öåññ î÷åíü ðàäóåò. Ìíå íðàâèòñÿ 
òâîðèòü: êîãäà èç íè÷åãî ðîæäà-
åòñÿ ÷òî-òî. Êîãäà òû ïðîñòî ñè-
äèøü è ñâîå õîðîøåå íàñòðîåíèå 
àêêóìóëèðóåøü â íîòû. Ðîæäàåòñÿ 

íîâàÿ ìåëîäèÿ, êîòîðàÿ èñõîäèò 
èç òâîåãî ñåðäöà. Äðóãîé ÷åëîâåê 
ïîòîì ïîñëóøàåò — è ó íåãî òîæå 
íàñòðîåíèå óëó÷øèòñÿ. Ýòî ìàãèÿ! 
Íåò æå òàêèõ ëåêàðñòâ, êîòîðûå 
ïîâûøàþò íàñòðîåíèå, à ó ìåíÿ 
ïîëó÷àåòñÿ! Äîñòàòî÷íî ïðîñòî 
ñûãðàòü. Òàê ÷òî ñ÷èòàéòå: ðàáî-
òàþ âîëøåáíèêîì (óëûáàåòñÿ). 
È ïîýòîìó ñ÷àñòëèâ!

Ïðàâäà, ÷òî ñî÷èíÿòü ìóçûêó âû 
íà÷àëè åùå â ìóçûêàëüíîé øêîëå?

— Äà, â ìóçûêàëüíîé øêîëå 
ÿ óæå êîìïîçèòîðñêèå êîíêóð-
ñû âûèãðûâàë. Êàê ñåé÷àñ ïîì-
íþ îùóùåíèå, êîãäà ÿ âïåðâûå 
â æèçíè ïîáûâàë íà êîíöåðòå. 
Îõâàòèëè íàñòîëüêî ñèëüíûå ïåðå-
æèâàíèÿ è ýìîöèè, ÷òî àæ ãîëîâà 
çàêðóæèëàñü! (óëûáàåòñÿ) Âñå ìû 
ïðèõîäèì â ýòîò ìèð ñî ñâîåé 
ïðîãðàììîé, è ìîÿ äóøà, âèäèìî, 
íàñòîëüêî ïî÷óâñòâîâàëà, ÷òî ýòî 
åå, ÷òî òàêèì îáðàçîì ñðåàãèðî-
âàëà. Ñâîè ýêñïåðèìåíòû ñî çâó-
êîì ïîñëå øêîëû ÿ ïðîäîëæèë 
â Ñèìôåðîïîëüñêîì ìóçûêàëüíîì 
ó÷èëèùå, à çàòåì — â êèåâñêîé 
êîíñåðâàòîðèè è àñïèðàíòóðå. 
Åùå â Êðûìó ïîìèìî ôîðòåïèàí-
íîãî ôàêóëüòåòà, çàíèìàÿñü äæà-
çîì è êîìïîçèöèåé, ÿ íà÷àë åçäèòü 
è ñîáèðàòü ôîëüêëîð: êðûìñêî-òà-
òàðñêèé, àðìÿíñêèé, óêðàèíñêèé, 
ìîëäàâñêèé, áîëãàðñêèé. Âìåñòå 
ñ òàòàðàìè ìû äî íî÷è èãðàëè 
è ïåëè — ÷óäåñíîå áûëî âðåìÿ! 
(óëûáàåòñÿ) ß íàñòîëüêî âïèòàë 
â ñåáÿ ðàçëè÷íûå íàöèîíàëüíûå 
êîëîðèòû ïðåêðàñíîé ìóçûêè, 
êîòîðàÿ ôîðìèðîâàëàñü âåêàìè, 
÷òî âñêîðå èõ âñå âìåñòå íà÷àë ñó-
áëèìèðîâàòü ñ äæàçîâûìè ñîâðå-
ìåííûìè ãàðìîíèÿìè. Ãðåìó÷àÿ 
ñìåñü ôîðòåïèàííîãî ìàñòåðñòâà, 
êîìïîçèòîðñêèõ ñåêðåòîâ, çíàíèé 

«ВПЕРЕДИ — МУЗЫКАЛЬНАЯ 
МАТРИЦА И ШОУ ДЛЯ ВИННИЦЫ!»
Гений едет!  Его называют музыкальным 
волшебником. Изобретенный им 
музыкальный инструмент «Нити 
Шоренкова» стал прорывом в мировом 
современном искусстве. Уже 17 марта 
Максим Шоренков представит свой электро 
джаз-фолк проект в Виннице. Будет более 
20 уникальных музыкальных инструментов, 
виджеинг-шоу и множество премьер!

«Íèòè Øîðåíêîâà» 
ïåðåíåñóò âñåõ 
â íîâûå íåâåäîìûå 
ìèðû, â êîòîðûõ 
Âèííèöà åùå 
íå áûâàëà!» 

èç ñïåöèàëüíîãî ïðîáêîâîãî 
äåðåâà. Ñåãîäíÿ èçîáðåòåííûé 
ìíîþ ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò 
èìååò äâå âåðñèè — àêóñòè÷å-
ñêóþ è ýëåêòðîííóþ. À äëÿ òîãî, 
÷òîáû âèííè÷àíå è ãîñòè Âèí-
íèöû íàñëàäèëèñü ìàêñèìàëüíî, 
íà êîíöåðò 17 ìàðòà ÿ ïðèâåçó 
îáà èíñòðóìåíòà. Âû óâèäèòå, 
êàê ïî-ðàçíîìó ìîãóò çâó÷àòü 
«Íèòè»: ñåé÷àñ î÷åíü ýëåêòðîííî 
è ãðîçíî, à óæå ÷åðåç ìèíóòó — 
íåâåðîÿòíî ñâåòëî è íåæíî. Âñå 
çàâèñèò îò òîãî, êàê ïîäóøå÷êîé 
ïàëüöà ïðèêîñíóòüñÿ! (óëûáàåòñÿ) 

Â âàøåì ïðîåêòå òàêæå áóäåò 
î÷åíü èíòåðåñíàÿ âèçóàëèçàöèÿ! 

— Íàä âèäåîðåøåíèåì êàæäîé 
êîìïîçèöèè ðàáîòàåò âèäæåé 
Yarkus — çíàìåíèòûé ìåäèà-õó-
äîæíèê, êîòîðûé óæå áîëåå 10 ëåò 
çàíèìàåòñÿ âèäåîàðòîì è âèäæå-
èíãîì. Åãî çàâîðàæèâàþùèå âèäå-
îèíñòàëëÿöèè áûëè ïðåäñòàâëåíû 
íà çíàìåíèòûõ ôåñòèâàëÿõ ïî âñå-
ìó ìèðó — îò ßïîíèè äî Ìåê-
ñèêè: Sensimo, Svitlofest, LPM — 
Liveperformancemeeting, Circle of 
Light, Mexico Video Mapping, I: 
O — Art Residence, Art-Pole è ìíî-
ãèõ äðóãèõ.  Âìåñòå ñ vj Yarkus ìû 
âûèãðàëè ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
â Ïàðèæå, à ýòîé çèìîé íàøå 
òâîð÷åñòâî — ìîþ ìóçûêó è åãî 
âèäåîèíñòàëëÿöèþ — ñ óñïåõîì 
âñòðåòèëà ßïîíèÿ. Òàê ÷òî êîíöåðò 
«Íèòè Øîðåíêîâà» áóäåò íå ïðî-
ñòî ìóçûêîé âèðòóîçîâ-èñïîëíèòå-
ëåé, íî è î÷åíü èíòåðåñíûì øîó.

Âàø ïðîãíîç: ÷òî æäåò ñîâðå-
ìåííóþ ìóçûêó? Ê ÷åìó äâèæåìñÿ?

— Êîãäà ïîñëå ìóçûêàëüíîé 

øêîëû ÿ ïðèøåë â ó÷èëèùå, 
íàì ãîâîðèëè: «Çàáóäüòå âñå, ÷òî 
âû ó÷èëè! Òåïåðü âñå áóäåò ïî-
íîâîìó». Òå æå ñëîâà ñëûøàë 
â êîíñåðâàòîðèè è àñïèðàíòóðå. 
Ñòèëè, êîíå÷íî æå, ìåíÿþòñÿ, 
íî íåèçìåííûì îñòàåòñÿ ïîòðåá-
íîñòü äûõàíèÿ â ìóçûêå — ýòî 
ãëàâíîå, ÷åìó ÿ âñåãäà ó÷ó ñâîèõ 
ó÷åíèêîâ. Ìóçûêà äîëæíà öå-
ïëÿòü! È ýòî ïðîèñõîäèò òîëüêî 
òîãäà, êîãäà îíà âûõîäèò èç òâîåãî 
ñåðäöà. ×òî êàñàåòñÿ òåíäåíöèé, 
òî ôåñòèâàëü Contemporary Music 
Days In Vinnytsia î÷åíü ïðàâèëüíî 
îáîçíà÷èë, ÷òî ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò 
ìèêñ, ñëèÿíèå èñêóññòâ — èìåííî 
â ýòîì íàïðàâëåíèè âñå äâèæåòñÿ. 
Åñëè ðàíüøå ëþäÿì áûëî äîñòà-
òî÷íî ÷èòàòü êíèãó èëè ïðîñòî 
ïðèéòè â ôèëàðìîíèþ è ñëó-
øàòü ìóçûêó, òî ñåé÷àñ ýòîãî 
ìàëî. Â êèíîòåàòðàõ óæå íå ïðî-
ñòî 3D, à 4D-òåõíîëîãèè. Âìåñòå 
ñ òåõíîëîãèÿìè ìû äâèæåìñÿ 
â íàïðàâëåíèè ìèêñà âñåõ ÷óâñòâ 
è îùóùåíèé, òàê ÷òî â êîíå÷íîì 
èòîãå âñå çàêîí÷èòñÿ ìàòðèöåé. 
Ìû ñìîæåì áûòü íå ïðîñòî çðè-
òåëÿìè, à ó÷àñòíèêàìè øîó, êîí-
öåðòà èëè ñïåêòàêëÿ, êîòîðûé íàì 
ïîêàçûâàþò. Òàê ÷òî ìîé ïðîãíîç: 
Âèííèöà âïåðåäè ïëàíåòû âñåé! 
(ñìååòñÿ) Âû íà÷àëè ïðàâèëüíûé 
ôåñòèâàëü íà ñòûêå èñêóññòâ. Ìû 
èäåì â ñòîðîíó êðîññîâåðà è ìàê-
ñèìàëüíîãî ïîãðóæåíèÿ â ìàòå-
ðèàë. À áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî âû 
ñîçäàëè òàêóþ ïëàòôîðìó — ñòîëü 
àêòóàëüíûé ôåñòèâàëü — äó-
ìàþ, áóäåòå îäíèìè èç ïåðâûõ 
â Óêðàèíå âñå ýòî íàáëþäàòü.

На фестивале Contemporary Music Days In Vinnytsia 
17 марта Винница впервые услышит звучание всемирно 
известных светомузыкальных «Нитей Шоренкова» 
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— На проблеми з пам'яттю скаржаться 
майже всі. Одна справа, коли ви забули, 
де поклали пульт від телевізора. Інша — 
коли ви не можете відтворити в пам'яті 
дії, які відбувалися з вами вчора або про-
тягом дня. Перш за все, потрібно з'ясувати 
причину, що призводить до порушення 

пам'яті. Найчастіше до проблем з пам'яттю 
призводять такі захворювання: травми го-
лови, психічні порушення, атеросклероз 
судин мозку, цукровий діабет, хвороба 
Альцгеймера, захворювання щитоподібної 
залози, остеохондроз, депресія. Саме від 
причини, яка викликає порушення пам'яті, 
і залежить подальше лікування. Загалом, 
існує два шляхи вирішення проблеми. 
Перший — попередження розвитку за-
хворювань, що призводять до порушень. 
Другий — прийом медикаментозного 
лікування, відповідно, попередньо по-
радившись з лікарем.

Â³òà 
Àãàôîíîâà
íåâðîïàòîëîã 
Â³ííèöüêîãî 

ìåäè÷íîãî öåíòðó 
«Àëüòàìåäèêà»

Коментар експерта
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ЗАБУДЬКУВАТИХ 
Пригадай  Склероз або поважний вік не єдина 
причина, чому ми часом забуваємо важливі та 
дрібні речі. І в 20 можна час від часу завмирати 
з роззявленим ротом — бо забув, як те слово 
називається, чи куди мав їхати

ХАРЧУВАННЯ
Це найважливіший пункт, без 
адекватного харчування наше тіло 
слабне, а мозок взагалі померти може. 
Зверніть увагу на жирні кислоти Омега-3 
(пам'ятаєте риб’ячий жир, який нам 
давали в садочках). Налягайте на овочі, 
зелень і складні вуглеводи. Цим наш 
мозок буде харчуватись.

ФІЗКУЛЬТУРА
У здоровому тілі — здоровий мозок. 
Не помічали, як після тренування 
в голові купа ідей і багато сил на їх 
відтворення? Це тому, що кров під час 
навантажень активно «ганяє» кисень 
по всьому тілу і мозку. Чим більше 
рухаєтесь ви, тим більш рухливий 
мозок.

ВІДПОЧИНОК
Щоб гарно працювати, треба гарно 
відпочивати. Щоб втримати та 
обробити денну інформацію, треба 
гарно виспатись. Є навіть екстрена 
допомога сном, щоб мізки запрацювали. 
Потрібно гарно поспати, потім поснідати, 
погуляти на природі, прийти додому і 
знову поспати, потім знову погуляти. 
І так кілька днів. Спробуйте — очам 
не повірите.

НАПРУГА
Краще запам’ятовувати інформацію 
допомагає уява або асоціації. Зокрема, 
коли ви часом не можете згадати ім'я 
людини або великі числа чи уривки 
текстів, спробуйте робити асоціативні 
ланцюжки. Сашу чи Олену можна 
запам'ятати як «Македонського, або 
Троянську..» З числами допоможуть 
асоціації — одиниця — палець, двійка — 
лебідь, чотири — стілець. Кожне слово 
в тексті, або речення можна наділити 
якимось символом. Так ви і уяву 
розхитаєте, і пам'ять.

СТРЕСУ НІ
Від серйозного стресу людина може 
померти. Це не жарт. Менші за силою 
стреси руйнують клітини мозку. 
Побережіть себе, не допускайте, 
щоб стрес став вашим повноцінним 
партнером по життю. Інколи здоровий 
пофігізм здатен врятувати вам життя.

НАВЧАННЯ
Дуже корисно для мозку інколи вчити 
невеличкі вірші, спочатку зовсім прості, 
далі — складніші. Коли ви дивитесь який 
фільм або читаєте книгу, після всього 
можна занотувати найбільш яскраві 
моменти, діалоги, а також суть чи ваш 
власний висновок побаченого чи про-
читаного. Це допоможе запам'ятовувати 
сюжети, що в подальшому допоможе 
не забувати доповіді чи презентації.

ЗАПАХ
Дослідження вчених про дії запахів 
на наш мозок довели, що за їх допомо-
гою ми можемо потрібну нам інформацію 
«записувати». Наприклад, коли потрібно 
підготуватись до виступу чи екзамену, 
вивчаючи матеріал, запаліть аромалампу 
чи покладіть поряд флакон парфумів. По-
тім в час Х просто понюхайте цей аромат і 
мозок відтворить усе, що з ним пов'язано.

ПОВТОР
Потрібну інформацію для кращого 
засвоєння варто кілька раз повторити, 
два-три, не більше, інакше станеться 
зворотній ефект. Ще краще робити 
це протягом кількох днів. Перед сном 
раз-другий прочитайте необхідну вам ін-
формацію і все, переключайтесь на щось 
інше. Найкращий результат буде, коли 
паралельно вивчати іноземну мову.

ТВОРЧІСТЬ
Це може бути будь-що. Малювання, 
вишивання, гра на інструменті… Окрім 
того, що дрібна моторика рук стимулює 
мозкові процеси, коли ви займаєтесь 
творчістю, ви «вмикаєте» уяву, ство-
рюєте нові ланцюжки нейронів (адже 
діяльність зовсім нова). Тай коли треба 
струни перебирати, чи петлі необхідно 
рахувати, послідовність, тож пам'ять 
вмикається на повну.

СЕКС
Насичене особисте життя дає вам сто 
очок перед одинаками. Є дослідження, 
що люди, які до «сивих» років мають 
інтим і кохання, практично застраховані 
від старечого недоумства. Адже це і 
«фізкультура», і особливо емоції з нею 
пов'язані.

10 ПОРАД ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЗГАДАТИ І НЕ ЗАБУВАТИ
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«ß òî÷òî çàìêíóëà äâåð³ êâàðòèðè?», «À 
ïðàñêó âèìêíóëà», «Ç êèì ó ìåíå ìàëà 
áóòè çóñòð³÷?», «Õòî öå, õòî öå, ÿ æ ç íèì 
ó÷îðà ñï³ëêóâàâñÿ…, ïðî ùî, äî ðå÷³?» 

Ç öüîãî ïðèâîäó ìîæíà íàçáèðàòè êóïó 
ïðèêîë³â äëÿ ÷åðãîâî¿ çóñòð³÷³ äðóç³â, ãàð-
íî ïîñì³ÿòèñÿ ³ äàë³ ïåð³îäè÷íî ïîïî-
âíþâàòè «êàòàëîã». À ìîæíà òð³øêè íà-
ïðÿãòèñü ³ ïåðåóñòàíîâèòè âàøó ñèñòåìó.

Äëÿ êðàñè íàøîãî ò³ëà ïîòð³áíà ì'ÿçîâà 
íàïðóãà, êóëüòóðà õàð÷óâàííÿ ³ â³äïî÷èíîê. 
Çà íàøó ïàì'ÿòü â³äïîâ³äàº ìîçîê, éîãî òåæ 
ìîæíà òðåíóâàòè, óäîñêîíàëþâàòè. Ùå ç³ 
øê³ëüíî¿ ïðîãðàìè ìè çíàºìî ïðî êîðîò-

êîòðèâàëó òà äîâãîòðèâàëó ïàì'ÿòü. Ïåðøà 
ìàº íåâåëèêèé îá'ºì ³ ñëóæèòü íàì, òàê 
áè ìîâèòè, äëÿ ô³ëüòðóâàííÿ ³íôîðìàö³¿. 
Íàïðèêëàä, âèïàäêîâà çóñòð³÷ ç³ çíàéîìèì, 
âè ïðî ùîñü ãîâîðèòå, çîâñ³ì íåâàæëè-
âå, òèïó, ÿê êðàùå ãîòóâàòè êàâó. Ïðîéäå 
ê³ëüêà ãîäèí ³ âñå, ùî âè çãàäàºòå — ìè 
ãîâîðèëè ïðî êàâó. Óñå. Íþàíñè áåñ³äè 
áóëè íå âàæëèâ³, òîìó â³äïàëè. Ó äîâãî-
òðèâàë³é ïàì'ÿò³ âñå, ùî ìè êîëèñü ïî÷óëè 
÷è ïîáà÷èëè, çáåð³ãàºòüñÿ óñå æèòòÿ ³ ÷àñîì 
íà÷å âèðèíàº íà ïîâåðõíþ. Áóëî á äîáðå, 
àáè òàì çáåð³ãàëîñÿ âñå âàæëèâå, àëå í³. Öå 
ñõîâèùå âñüîãî, ùî ìè çàñâî¿ëè ï³ä ä³ºþ 
åìîö³é — ïîãàíèõ ÷è ãàðíèõ. Ñàìå öåé 
ôàêò äîïîìîæå íàì ó òðåíóâàíí³.

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535 
 Ò³ëüêè çà ìèíóëèé ð³ê ó Â³-

ííèö³ âèÿâèëè 105 õâîðèõ íà òó-
áåðêóëüîç, à ñê³ëüêè ïî ì³ñòó õî-
äèòü íåâèÿâëåíèõ, ìîæíà ò³ëüêè 
çäîãàäóâàòèñÿ. Ìåäèêè ãîâîðÿòü 
ïðî çíà÷íå ïîøèðåííÿ ëåãåíå-
âîãî òóáåðêóëüîçó. Àëå ïàòîëî-
ã³÷íèé ïðîöåñ íåð³äêî îõîïëþº 
³íø³ îðãàíè ³ ñèñòåìè, çîêðåìà, 
îïîðíî-ðóõîâèé àïàðàò.

Çà ñëîâàìè Þð³ÿ Øåâ÷óêà, 
ôòèç³îîðòîïåäà ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ 
ë³êàðí³ ¹ 1 ïðîòèòóáåðêóëüîç-
íîãî äèñïàíñåðíîãî â³ää³ëåííÿ, 
òóáåðêóëüîç ê³ñòîê ³ ñóãëîá³â çà-
éìàº ë³äèðóþ÷³ ïîçèö³¿ ñåðåä âñ³õ 
âèïàäê³â ïîçàëåãåíåâî¿ ëîêàë³çà-
ö³¿ õâîðîáè.

— Íà éîãî ÷àñòêó ïðèïàäàº 
íå ìåíøå 40% â ñòðóêòóð³ çà-
õâîðþâàíîñò³. Ïðè öüîìó íàé-
÷àñò³øå äîâîäèòüñÿ çóñòð³÷àòèñÿ 
ç óðàæåííÿì õðåáòà, òàçîñòåã-
íîâîãî ³ êîë³ííîãî ñóãëîá³â, — 

ðîçïîâ³äàº ë³êàð. — Êîæåí äåíü 
äî ìåíå çâåðòàþòüñÿ ç ³íøèõ 
ìåäè÷íèõ çàêëàä³â íà êîíñóëü-
òàö³þ ç ïðèâîäó ï³äòâåðäæåííÿ 
òàêîãî òóáåðêóëüîçó. Ãîëîâíà 
ïðîáëåìà — éîãî äóæå âàæêî 
ä³àãíîñòóâàòè.

ХВОРОБА РІВНИХ. Òóáåðêó-
ëüîç — ñïåöèô³÷íà ³íôåêö³ÿ, 
ÿêà âèêëèêàºòüñÿ ì³êîáàêòåð³ºþ 
àáî áàöèëîþ Êîõà. Ó îðãàí³çì 
ëþäèíè âîíà ïîòðàïëÿº ïîâ³òðÿ-
íî-êðàïåëüíèì øëÿõîì, ð³äøå — 
àë³ìåíòàðíèì (ç ¿æåþ).

— Òóáåðêóëüîç çà çâè÷êîþ 
íàçèâàþòü õâîðîáîþ á³äíèõ, — 
ðîçïîâ³äàº Þð³é Øåâ÷óê. — 
Àäæå â íåäàëåêîìó ìèíóëîìó 
çàõâîðþâàí³ñòü çàëåæàëà â³ä 
ïîêàçíèê³â ñîö³àëüíîãî ñåðåä-
îâèùà, â ÿêîìó æèâå ëþäèíà. 
Ñüîãîäí³ òóáåðêóëüîçîì õâîð³-
þòü ëþäè ð³çíèõ ñòàòê³â òà ñî-
ö³àëüíîãî ñòàòóñó.

НЕВИДИМІ ПРОЯВИ. Çà ñëîâàìè 
ôòèç³îîðòîïåäà, ï³ñëÿ ïîòðàïëÿí-
íÿ â îðãàí³çì ëþäèíè ì³êîáàê-
òåð³¿ òóáåðêóëüîçó, ðîçâèâàºòüñÿ 
ïåðâèííà ³ìóíîëîã³÷íà ðåàêö³ÿ 
îðãàí³çìó äî ³íôåêö³¿. ßêùî ³ìó-
í³òåò ñèëüíèé, òî ì³êîáàêòåð³¿ 
òóáåðêóëüîçó íå ïîøèðþþòüñÿ, 
à ëîêàë³çóþòüñÿ â ë³ìôîâóçëàõ. 
Òàì âîíè ìîæóòü ïåðåáóâàòè 
â íåàêòèâíîìó ñòàí³ äóæå òðèâà-
ëèé ÷àñ, íå âèêëèêàþ÷è æîäíèõ 
â³äõèëåíü â ñòàí³ çäîðîâ’ÿ.

Ïðîòå ñüîãîäí³ ÷àñòî âèÿâëÿ-
þòüñÿ õâîð³ íà òóáåðêóëüîç ê³ñ-
òîê òà ñóãëîá³â áåç ïåðâèííîãî 
âîãíèùà òóáåðêóëüîçó â ëåãåíÿõ 
àáî ïîºäíàííÿ àêòèâíîãî òóáåð-
êóëüîçó ëåãåíü òà òóáåðêóëüîçó 
ê³ñòîê òà ñóãëîá³â.

Ïðè óðàæåíí³ òóáåðêóëüîçîì 
îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó áó-
äóòü ïðèñóòí³ íå ò³ëüêè ëîêàëüí³ 
ñèìïòîìè, àëå ³ çàãàëüí³ ïðîÿâè 
³íòîêñèêàö³¿.

1. Ñëàáê³ñòü, âòîìà.
2. Íåçíà÷íå ï³äâèùåííÿ òåì-

ïåðàòóðà ò³ëà.
3. Ï³äâèùåíà ï³òëèâ³ñòü.
4. Çìåíøåííÿ àïåòèòó, çíè-

æåííÿ ìàñè ò³ëà.
5. Ïîãàíèé ñîí.
— ßê ïðàâèëî, òàê³ îçíàêè õà-

ðàêòåðí³ äëÿ ä³òåé, à ó äîðîñëèõ 
âèðàæåí³ äîñèòü ñëàáêî àáî çî-
âñ³ì â³äñóòí³, — ãîâîðèòü ë³êàð. — 
Ó îñíîâíîìó âîíè ç’ÿâëÿþòüñÿ 
íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ òóáåðêóëüîçó. 
Çàãàëüí³ ïðîÿâè õâîðîáè íåñïå-

öèô³÷í³, òîìó âèìàãàþòü äèôå-
ðåíö³éíî¿ ä³àãíîñòèêè ç ³íøîþ 
ïàòîëîã³ºþ.

Äîïîìîãà ïàö³ºíòàì ç ï³äîçðîþ 
àáî âèÿâëåíèì òóáåðêóëüîçîì 
ê³ñòîê òà ñóãëîá³â íàäàºòüñÿ âè-
íÿòêîâî â ïðîòèòóáåðêóëüîçíèõ 
çàêëàäàõ ë³êàðÿìè ôòèç³îîðòîïå-
äàìè. Ó Â³ííèö³ òàêà ñïåö³àë³çî-
âàíà äîïîìîãà íàäàºòüñÿ â Ì³ñü-
ê³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ¹ 1 ïðîòè-
òóáåðêóëüîçíèì äèñïàíñåðíèì 
â³ää³ëåííÿì, ÿêå ðîçòàøîâàíå 
íà âóë. Ì³÷óð³íà, 34.

Туберкульоз — хвороба, яка вражає непомітно

2015 рік ..................................129 людей, 42,5 на 100 тис. населення
2016 рік .................................. 177 людей, 58,3 на 100 тис. населення
2017 рік ...................................125 людей, 41,2 на 100 тис. населення

Позалегеневі форми
2016 рік ................................... 22 людини, 7,3 на 100 тис. населення
2017 рік ...................................... 11 людей, 3,6 на 100 тис. населення

Виявили хворих на туберкульоз у Вінниці
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Звитяги 
легкоатлетів 
 Ó Ñóìàõ íà ÷åìï³îíàò³ 
Óêðà¿íè ç ëåãêî¿ àòëåòèêè 
(ó ïðèì³ùåíí³) çá³ðíà îá-
ëàñò³ ïîñ³ëà äåñÿòå ì³ñöå, 
à â çìàãàííÿõ ç áàãàòîáîð-
ñòâà — òðåòº. Ðîìàí Êîêîø-
êî ñòàâ ÷åìï³îíîì ñåðåä ìî-
ëîä³ ³ áðîíçîâèì ìåäàë³ñòîì 
ñåðåä äîðîñëèõ ó øòîâõàíí³ 
ÿäðà. Îëåíà Æìóð âèãðà-
ëà ÷åìï³îíàò ñåðåä ìîëîä³ 
ó ñòðèáêàõ ó âèñîòó.
Ó åñòàôåò³ 4 íà 400 ì íàø³ 
çåìëÿ÷êè (Äæîéñ Êîáà, 
Ìàð³ÿ ×åðêàñ, Þë³ÿ ×åõ³â-
ñüêà, Îëåíà Êîëåñíè÷åíêî) 
ñòàëè â³öå-÷åìï³îíêàìè, 
à Îëåêñàíäð Âóéêî âèáî-
ðîâ ñð³áëî â á³ãó íà 3000 ì. 
Þë³ÿ ×åõ³âñüêà ïîñ³ëà òðåòº 
ì³ñöå ó á³ãó íà 800 ì, Äæîéñ 
Êîáà — íà 400 ì, à Àíäð³é 
Êðàêîâåöüêèé — íà 1500 ì 
(âèêîíàâ ìàéñòðà ñïîðòó).

Боксерки — 
призерки 
 Ó Ð³âíîìó ïðîéøîâ ÷åì-
ï³îíàò Óêðà¿íè ç áîêñó ñåðåä 
æ³íîê. Ñòàðøîêëàñíèöÿ Â³-
ííèöüêî¿ øêîëè ¹ 20 Äàð’ÿ 
Ëóáîöüêà çäîáóëà ñð³áíó 
íàãîðîäó, à Êàðèíà Ìóëüêî 
ç Òðîñòÿíåöüêîãî ðàéîíó 
ïîñ³ëà òðåòº ì³ñöå.

Чемпіон у бліці 
 Ó ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó 
ô³í³øóâàâ ÷åìï³îíàò Óêðà-
¿íè ç ì³æíàðîäíèõ øàøîê 
ñåðåä ÷îëîâ³ê³â. Â³ííè÷àíèí 
Âàñèëü Ï³ê³íÿð ñòàâ ÷åìï³-
îíîì ó çìàãàííÿõ ç áëèñêà-
âè÷íî¿ ãðè.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №8 (1027)
У кожній двоходовій задачі на кооперативний мат по два варіанти 
розв’язку. Розв’яжіть ці шахові задачі.

Задача №2121-2124
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2                                                                                      2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №7 (1373), 14 лютого 2018 року
Задача №2117
1… Cd6(A)+  2. Kpa8(B) Kb6(C)x;
Kpa8(B)! Kb6(C)  2. Kpb8 Cd6(A)x – чергування ходів АВС-ВСА
Задача №2118
1… Kf6  2. Ce8 Kh7x; 1. Ce8! T:g6  2. Kpf7 Tf6x; 
Задача №2119
1...Td3  2. Kpa1 T:a3x; 1. Ta1! Tc1  2. b1K! Tc2x – правильнi мати. 
Задача №2120
1…. Kpf3  2. g1C! Kg3x; Kpg1! Kd2  2. Th1 Kf3x – правильнi мати. 

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ï³ñëÿ ïåðåìîã ó íåùîäàâí³õ 

òîâàðèñüêèõ ìàò÷àõ íàä àìàòîð-
ñüêèìè ÔÊ «Âîëîäèìèð» (Òèâð³â) 
³ ÔÊ «Ìåæèã³ð’ÿ» (Êè¿âñüêà îá-
ëàñòü) â³ííèöüê³é «Íèâ³» äîâåëîñÿ 
ïîì³ðÿòèñÿ ñèëàìè ç äîíåöüêèì 
«Øàõòàðåì» U-19 (äî 19 ðîê³â). 
Ö³é êîìàíä³ íèâ³âö³ ìèíóëî¿ çèìè 
ïîñòóïèëèñÿ ³ç ðàõóíêîì 1:4. Ïðî 
ñèëó «ìîëîä³æêè» ã³ðíèê³â ñâ³ä-
÷èòü ³ òîé ôàêò, ùî «Øàõòàð» 
U-19 òîð³ê áðàâ ó÷àñòü ó þíàöüê³é 
Ë³ç³ ×åìï³îí³â ÓªÔÀ.

Íà ñòàðò³ ìàò÷ó â³ííè÷àíè 

á³ëüøå êîíòðîëþâàëè ì’ÿ÷à, íà-
ìàãàëèñÿ ïîñò³éíî àòàêóâàòè âî-
ðîòà ªâãåí³ÿ Êó÷åðåíêà. Íà 28-é 
õâèëèí³ êàï³òàí íàøî¿ êîìàíäè 
²ãîð Ìàëÿðåíêî ç ïðàâîãî ôëàíãó 
àêöåíòîâàíî ïðîáèâ, àëå âëó÷èâ 
ó äàëüíþ øòàíãó.

Äðóãà ïîëîâèíà òàéìó ïðîéøëà 
ï³ä çíàêîì ãîñòðèõ àòàê «Øàõòà-
ðÿ» ³ âïåâíåíèõ ä³é íàøîãî ãîë-
ê³ïåðà Ìàêñèìà Áàá³é÷óêà. Â³í 
âèêîíàâ ê³ëüêà åôåêòíèõ ñåéâ³â, 
à íà îñòàíí³õ õâèëèíàõ òàéìó 
íåéòðàë³çóâàâ âèõ³ä ñàì-íà-ñàì 
ôîðâàðäà Àíäð³ÿ Ñòð³æàíà.

Ï³ñëÿ ïåðåðâè íà óäàðíó ïî-
çèö³þ ïåðåä âîðîòàìè ãîñïîäà-
ð³â «âèêîòèâñÿ» ²ãîð Ìàëÿðåíêî, 
àëå â áîðîòüá³ ïðîáèâ íåñèëüíî, 
³ ì’ÿ÷ ñòàâ ëåãêîþ çäîáè÷÷þ ãîë-
ê³ïåðà. Íåçàáàðîì íà ì³ñö³ öåí-
òðôîðâàðäà îïèíèâñÿ çàõèñíèê 
Âàäèì Õîõëîâ — ªâãåí³é Êó÷å-
ðåíêî âïîðàâñÿ ç éîãî óäàðîì ³ç 
òðóäîì.

Â³ííè÷àíè âèéøëè âïåðåä 
íà 77-é õâèëèí³. Ãîñòðèé ïðî-
ñòð³ë Òèìîô³ÿ Áðèæ÷óêà ç 
áëèçüêî¿ â³äñòàí³ çàìêíóâ ²ãîð 
Ìàëÿðåíêî, ÿêèé âèïåðåäèâ 

çàõèñíèêà äîíå÷÷àí. Íàïðè-
ê³íö³ çóñòð³÷³ ïîäâî¿òè ðàõóíîê 
ì³ã ìîëîäèé íàïàäíèê Ìàêñèì 
ßñüêîâ — ãîëîâîþ ïðîáèâ òðîõè 
âèùå ïîïåðå÷èíè.

Ìîëîä³ «ã³ðíèêè» â³ä÷àéäóøíî 
áîðîëèñÿ ³ íàìàãàëèñÿ â³ä³ãðàòè-
ñÿ äî îñòàííüîãî. Ïðî öå ñâ³ä÷è-
ëè ¿õí³ æîðñòê³ ä³¿ ó ç³òêíåííÿõ 
íàâ³òü â öåíòð³ ïîëÿ. Ñóïåðíèêè 
«âèñ³ëè» íà âîðîòàõ Ìàêñèìà Áà-
á³é÷óêà äî ê³íöÿ îñíîâíîãî ÷àñó ³ 
ó äîäàí³ õâèëèíè. Àëå ï³äîï³÷íèì 
Äåíèñà Êîë÷³íà âäàëîñÿ çäîáóòè 
ïåðåìîãó.

«Нива» здолала молодіжку «Шахтаря»

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

×îëîâ³÷èé áàñêåòáîë íà ð³âí³ 
êîìàíä ìàéñòð³â — ñïðàâæíº 
çàõîïëþþ÷å âèäîâèùå. Ó öüî-
ìó ãëÿäà÷³ âêîòðå ïåðåêîíàëèñÿ 
ï³ä ÷àñ ïîºäèíê³â «Â³ííèöüêèõ 
çóáð³â» ³ ÁÊ «Ñòàðèé Ëóöüê». 
Âîíè â³äáóâàëèñÿ âèõ³äíèìè, 
17–18 ëþòîãî, â ñïîðòêîìïëåêñ³ 
íàøîãî ìåäóí³âåðñèòåòó.

«РОКІРОВКУ» ЗРОБИТИ НЕ ВДА-
ЛОСЯ. Ó ïîïåðåäíüîìó òóð³ «Çó-
áðè» â ãîñòÿõ ç ì³í³ìàëüíèì â³ä-
ðèâîì äâ³÷³ ïîñòóïèëèñÿ ë³äåðó 
ï³äãðóïè ÁÊ «Æèòîìèð». Ó ðàç³ 
äâîõ äîìàøí³õ ïåðåìîã íàä ÁÊ 
«Ñòàðèé Ëóöüê» âîíè ðîáèëè ç 
íèì «ðîê³ðîâêó», òîáòî ï³äí³ìà-
ëèñÿ ç òðåòüîãî ì³ñöÿ íà äðóãå.

Âò³ì, ñóïåðíèê íàøèõ áàñêåò-
áîë³ñò³â áóâ äóæå íåïðîñòèì. Ìè-
íóëîãî ñåçîíó êîìàíäà «Âîëèíü-
áàñêåò» ãðàëà ó ñóïåðë³ç³. Âîíà 
ë³êâ³äóâàëàñÿ ÷åðåç áðàê ô³íàíñó-
âàííÿ. Äî íîâîãî êëóáó óâ³éøëè 
ê³ëüêà äîñâ³ä÷åíèõ âèêîíàâö³â 
öüîãî ñóïåðë³ãîâîãî êîëåêòèâó. 
Îêð³ì òîãî, ÁÊ «Ñòàðèé Ëóöüê» 
ï³äñèëèâ Îëåã Ñàëòîâåöü, ÿêèé 
ðàí³øå âèñòóïàâ çà ÁÊ «Êè¿â» 
³ áóâ ó éîãî ñêëàä³ ÷åìï³îíîì 
Óêðà¿íè, ãðàâ çà íàö³îíàëüíó 
çá³ðíó.

Íà âè¿çä³ «Çóáðè» ç ëó÷àíàìè 
îáì³íÿëèñÿ ïåðåìîãàìè. Ó Â³-
ííèö³ âèéøëà òàêà æ ³ñòîð³ÿ.

БРУДНА ГРА І ВИДАЛЕННЯ. Ïåð-
øèé ïîºäèíîê ïðîéøîâ ó ïðè-
áëèçíî ð³âí³é áîðîòüá³. Óñå æ 
íàøèì áàñêåòáîë³ñòàì âäàëîñÿ 

ó çàâåðøàëüí³é ÷âåðò³ âèðâàòèñÿ 
óïåðåä ³ çàêð³ïèòè ñâîþ ïåðå-
âàãó — 79:62.

Äðóãà ãðà âèÿâèëàñÿ äóæå æîð-
ñòêîþ. Ñèëîâîþ áîðîòüáîþ îñî-
áëèâî çëîâæèâàëè ãîñò³. ×åðåç öå 
â äðóã³é ÷âåðò³ ñóää³ áóëè âèìó-
øåí³ âèäàëèòè äî ê³íöÿ ïîºäèíêó 
ðîç³ãðóþ÷îãî Åäóàðäà Ôåä÷óêà. 
Â³í âäàðèâ â³ííè÷àíèíà ï³ñëÿ 
çóïèíêè ãðè, ùî â áàñêåòáîë³ 
êàðàºòüñÿ ìàêñèìàëüíî.

Ãîñò³ ïîÿñíþâàëè áðóäíó ãðó 
ñóää³âñüêèì ôàêòîðîì. Ìîâëÿâ, 
ìàò÷ ñóäèëè â³ííèöüê³ àðá³òðè. ² 
¿õí³ ð³øåííÿ ïîñò³éíî âèêëèêàëè 
íàð³êàííÿ áàñêåòáîë³ñò³â Ëóöüêà.

— Ìåíå ãðóáî àòàêóâàâ ñó-
ïåðíèê — ³ç ðèçèêîì çàïîä³ÿòè 
ñåðéîçíó òðàâìó. À ñóääÿ âè-
çíà÷èâ öå, ÿê çâè÷àéíèé ôîë. 
Òîìó ÿ íà åìîö³ÿõ íå âòðèìàâ-
ñÿ, — êàæå Åäóàðä Ôåä÷óê. — Öå 
íåïîäîáñòâî, êîëè ìàò÷³ ñóäÿòü 
ì³ñöåâ³. Áî òîä³ êîìàíäè ïåðå-
áóâàþòü ó íåð³âíèõ óìîâàõ. 

ЗНОВУ СТАВ НАЙВЛУЧНІШИМ. 
Íà äèâî, ï³ñëÿ âèäàëåííÿ îäíîãî 
ç ë³äåð³â ëó÷àí, «Çóáðè» ïî÷àëè 
äîïóñêàòè áàãàòî íåâèìóøåíèõ 
ïîìèëîê — ïðèì³ðîì, íå ï³ø-
ëà ãðà ó îäíîãî ç ë³äåð³â êëóáó 
Àâãóñòèíà Êîçàí÷óêà. Òàêîæ â³-
ííè÷àíè ïîñò³éíî çëîâæèâàëè 
³íäèâ³äóàëüíèìè ïðîõîäàìè, ùî 
øêîäèëî êîìàíäí³é âçàºìîä³¿. 
Íå äèâíî, ùî ìàò÷ çàâåðøèâ-
ñÿ ç ðàõóíêîì 74:92 íà êîðèñòü 
«Ñòàðîãî Ëóöüêà».

Íàéâëó÷í³øèì ó òóð³ â ñêëà-
ä³ â³ííè÷àí ñòàâ äîñâ³ä÷åíèé 
Þð³é Øêîíäÿ, ÿêèé ìàº äîñâ³ä 

«ЗУБРИ» НЕ ПОСТУПИЛИСЯ 
ЖОРСТКИМ ВОЛИНЯНАМ 
Баскетбол  Наша відроджена 
команда веде боротьбу за медалі 
першої ліги чемпіонату України. 
Домашні матчі з конкурентами 
перетворилися у справжню рубку

âèñòóï³â ó ñóïåðë³ç³. Ó ïåðøîìó 
ìàò÷³ â³í íàáðàâ 26 î÷îê, ó äðó-
ãîìó — 23.

Óáîë³âàëüíèêè îòðèìàëè çà-
äîâîëåííÿ â³ä ³ãðîâî¿ íàïðóãè.

— Áîðîòüáà òðèâàëà íà êîæíî-
ìó êëàïòèêó ìàéäàí÷èêà. Ìàò÷ 
ö³êàâèé, õî÷à é äåùî áðóäíèé. 
Óñå æ õî÷åòüñÿ áà÷èòè ñïîðòèâ-
íó áîðîòüáó, à íå æîðñòîê³ñòü. 
Íåñïîðòèâíèé ôîë ðîç³ãðóþ÷îãî 
ç Ëóöüêà íå ìîæå áóòè í³÷èì âè-
ïðàâäàíèé, — êàæå âáîë³âàëüíèê 
ç³ ñòàæåì Ðîìàí Øàëàìàé.

БОРОТЬБА ЗА МЕДАЛІ. Ðåçóëü-
òàòè òóðó ³ ïîäàëüø³ ïåðñïåêòèâè 
«Â³ííèöüêèõ çóáð³â» îö³íèâ ãðà-
þ÷èé òðåíåð ³ êàï³òàí êîìàíäè, 
ìàéñòåð ñïîðòó Óêðà¿íè Ìèêîëà 
Çäèðêà.

— Ëó÷àíè ãðàëè æîðñòêî. Ñóää³ 
¿õ íàâ³òü òðîõè æàë³ëè. Ñóïåð-
íèêè áóëè ð³âíèìè. Ó ïåðøîìó 
ìàò÷³ ìè âèòðàòèëè çàáàãàòî ñèë, 
òîìó ¿õ íå âèñòà÷èëî ó äðóãî-
ìó, — êàæå òðåíåð. — Íàø³ ïëàíè 
íà ñåçîí — óâ³éòè äî ïëåé-îôô 
³ ïîáîðîòèñÿ çà ìåäàë³. Ç ÷àñîì 

çáèðàºìîñÿ ï³äñèëþâàòè êîëåê-
òèâ ìîëîäèìè âèõîâàíöÿìè íà-
øî¿ áàñêåòáîëüíî¿ øêîëè.

«Çóáðè» ïðàãíóòü ïîâåðíóòèñÿ 
äî âèùî¿ ë³ãè ÷åìï³îíàòó Óêðà-
¿íè, ÿêùî ìàòèìóòü äîñòàòíº 
ô³íàíñóâàííÿ. 

— Ïîêè «Çóáð³â» ïåðåâàæíî 
ô³íàíñóº ñàìå ì³ñüêèé ñïîðòêî-
ì³òåò. Â³äðîäæåííÿ êîìàíäè éäå 
÷óäîâî, âîíà äåìîíñòðóº ãàðíó 
ãðó. ßêùî êëóá çíàéäå ãåíåðàëü-
íîãî ñïîíñîðà, òî â íüîãî áóäå 
øàíñ ïîâåðíóòèñÿ äî âèùî¿ ë³ãè. 
Ì³ñüêèé áþäæåò íå ïîòÿãíå òà-
êîãî íàâàíòàæåííÿ, — êàæå çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ñïîðòêîì³òåòó 
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ðîìàí 
Ñåì÷óê.

Ïàí Ñåì÷óê ïîãîäæóºòüñÿ ç 
òèì, ùî ñóää³ íà ³ãðàõ ïåðøî¿ 
ë³ãè ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç áàñ-
êåòáîëó â ³äåàë³ ìàþòü áóòè íåé-
òðàëüíèìè.

— Àëå îïëàòà ðîáîòè ³íîãî-
ðîäí³õ ñóää³â êîøòóº íåäåøåâî. 
Äî òîãî æ â³ííèöüê³ àðá³òðè ñó-
äÿòü íåóïåðåäæåíî, — êàæå Ðî-
ìàí Ñåì÷óê.

Боротьба зі «Старим Луцьком» йшла на кожному 
клаптику ігрового майданчика
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МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Çîâñ³ì ñêîðî, 
24 ëþòîãî, ìè 
ä³çíàºìîñü, õòî 

ïðåäñòàâëÿòèìå íàøó êðà¿íó 
íà ï³ñåííîìó êîíêóðñ³ ªâðîáà-
÷åííÿ â Ïîðòóãàë³¿. Óæå â³äîìà 
ïåðøà òð³éêà ô³íàë³ñò³â: The 
Erised, LAUD ³ VILNA.

² ÿêùî ôðîíòâóìåí ãóðòó The 
Erised íàðîäèëàñÿ ó Õàðêîâ³, 
à LAUD â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó æèâ 
ó ñòîëèö³. Òî VILNA, âîíà æ ²ðè-
íà Âàñèëåíêî, íàðîäèëàñÿ ó Â³-
ííèö³, àëå á³ëüøó ÷àñòèíó æèòòÿ 
æèëà ó Ïîãðåáèù³.

Ç³ ñï³âàìè òè ³ç ïåëþøîê. Ðîç-
êàæè ïðî ñâîº äèòèíñòâî ³ ìóçèêó, 
ÿêà áóëà ó íüîìó ïðèñóòíÿ.

— Á³ëüø³ñòü ìî¿õ ïîçàøê³ëüíèõ 
çàíÿòü áóëè ïîâ’ÿçàíèìè ñàìå ç 
ìóçèêîþ òà ñï³âàìè: õîð, ìóçè÷íà 
øêîëà, ãðà íà áàíäóð³, ñï³âè íà-
ðîäíèõ ï³ñåíü â àíñàìáë³. Òîáòî 
íàâ³òü ó òàêîìó ìàëåíüêîìó ì³ñ-
òå÷êó ìîæíà áóëî çàáåçïå÷èòè 
âñåá³÷íèé ðîçâèòîê äèòèíè.

Ïîò³ì ó íàñ ç’ÿâèâñÿ âëàñíèé 
ãóðò — Â²À «Åíñ³íê». Íàçâó ìè 
çàïîçè÷èëè ó êíîïêè ç ñèíòåçà-
òîðà Yamaha (ñì³ºòüñÿ — àâò.) 
Òà ï³ñëÿ ïåðøîãî âèñòóïó íàì 
ñêàçàëè, ùî ç òàêîþ íàçâîþ ãóðò 
âæå ³ñíóº. Ïðè÷îìó âñåñâ³òíüî 
â³äîìèé — «N Sync.

Ñï³âè ìåíå øàëåíî çàõîïëþ-
âàëè. Ïîñò³éíî õîò³ëîñÿ äåñü âè-
ñòóïàòè òà ÿêîñü ïðîÿâëÿòè ñåáå. 
Òîìó ÿ áóëà ñêð³çü, ³ íåð³äêî ìåíå 
öå çàõîïëþâàëî á³ëüøå çà ñàìå 
íàâ÷àííÿ (õî÷à ÿ áóëà õîðî-
øèñòêîþ ³ â³äì³ííèöåþ). ×åðåç 
öå ìåíå ÷àñòî íå áóëî íà óðîêàõ. 
Áàãàòüîì âèêëàäà÷àì òàêå ñòàâ-
ëåííÿ äî íàâ÷àííÿ íå ïîäîáà-

ëîñÿ. Äåÿê³ ç íèõ ãîâîðèëè ïðî 
öå ïðÿìî. Ïåðåêîíóâàëè, ùî òàê 
íå ìàº áóòè. ²íîä³ çàíèæóâàëè 
îö³íêè.

Ï³ñëÿ øêîëè òè âñòóïèëà äî ñòî-
ëè÷íîãî âèøó. ßê ïðîõîäèëà òâîÿ 
àäàïòàö³ÿ ó ìåãàïîë³ñ³?

— Äóæå äèâíî. Òîìó ùî ìà-
ëåíüêå ì³ñòå÷êî — öå òîé âè-
ïàäîê, êîëè òè íå ìîæåø ïðî-
éòè â³ä òî÷êè «À» äî òî÷êè 
«Â», íå ïîáà÷èâøè çíàéîìèõ ³ 
íå ñêàçàâøè çî òðè äåñÿòêè ðà-
ç³â «Äîáðèé äåíü!» À Êè¿â áóâ 
âåëè÷åçíèì òà øâèäêèì. Öå çà-
õîïëþâàëî.

Ó ìåíå áóëà ìð³ÿ ïîäîðîæó-
âàòè, âèñòóïàòè, áà÷èòè ùîñü 
ö³êàâå íàâêîëî ñåáå. Õîò³ëà çà-
éìàòèñÿ ÷èìîñü òâîð÷èì. Àëå 
áàòüêè ïåðåêîíàëè ìåíå ó òîìó, 
ùî òâîð÷îþ ñïåö³àëüí³ñòþ áàãàòî 
íå çàðîáèø: «Îòî íà ã³òàð³ ñâî¿é 
ïî ï³äâîð³òòÿõ ³ áóäåø ãðàòè». À é 
ñïðàâä³, òàêèõ ïðèêëàä³â ìîæíà 
íàâåñòè ö³ëó êóïó.

ß ïðèéíÿëà òó æîðñòîêó ðåàëü-
í³ñòü ³ çà ñïðèÿííÿ áàòüê³â ï³ø-
ëà íà ìåíåäæìåíò ì³æíàðîäíîãî 
òóðèçìó. Äóìàëà, ùî òàì íå òàê 
âæå é ïîãàíî: áóäó âîçèòè ëþäåé 
ñâ³òîì, ñàìà áàãàòî ÷îãî ïîáà÷ó. 
Ïàðàëåëüíî çàéìàëàñÿ ìóçèêîþ, 
øóêàëà ñåáå, ïèñàëà òåêñòè.

Çà ôàõîì ïðîïðàöþâàëà äâà ÷è 
òðè ì³ñÿö³ ³ âèð³øèëà, ùî á³ëüøå 
í³êîëè íå áóäó öèì çàéìàòèñÿ. 
Ìî¿ óÿâëåííÿ ïðî òóðèñòè÷íèé 
á³çíåñ íå çá³ãàëèñÿ ç ðåàëüí³ñòþ 
íàâ³òü íà 10%. Ïðîñòî â ³íñòèòóò³ 
ó íàñ íå áóëî ïðàêòèêè. ²íàêøå á 
ÿ âæå äàâíî çì³íèëà íàïðÿìîê 
ñâîº¿ îñâ³òè.

Ó îäíîìó ç³ ñâî¿õ ³íòåðâ’þ òè êà-
çàëà, ùî íà «Õ-Ôàêòîð» ïðèéøëà 
äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñåáå ÿê âèêîíàâèö³. 
Òè çàéíÿëà øîñòå ì³ñöå. Öå äîïî-
ìîãëî òîá³ ó ìàéáóòíüîìó?

СПІВАЧКА VILNA: «ПІСНЮ 
ПИСАЛА НЕ ПІД ЄВРОБАЧЕННЯ»
Йде до Євробачення  Одним 
із фіналістів національного відбору 
на Євробачення став гурт VILNA. Солістка 
Ірина Василенко розказала про свій перший 
гурт із «піратською» назвою. Про дивну 
адаптацію до столиці, телешоу «Х-Фактор» 
і речі, які у ньому потрібно заслужити. 
Та, звичайно ж, про Вінницю, у якій вона 
народилася і яка для неї завжди тепла

— ßêùî ÷åñíî, ÿ âæå ³ 
íå ïàì’ÿòàþ, ÿêå ì³ñöå ÿ òàì çà-
éíÿëà. Àëå ïàì’ÿòàþ, ùî äóæå 
õîò³ëà ïðèéòè òóäè ç³ ñâî¿ì ãóð-
òîì Mysterya. Íå âèéøëî, áî òîãî 
ðîêó ãóðòè ùå íå ïðèéìàëè.

Ïðèêðî, ùî òàì ìåí³ æîäíîãî 
ðàçó íå äîçâîëèëè çàñï³âàòè àâ-
òîðñüêèõ ï³ñåíü. ß ïîñò³éíî ïðî 
öå ïðîñèëà. ² îòðèìóâàëà â³äïî-
â³äü, ùî öå òðåáà çàñëóæèòè. Íó, 
âî÷åâèäü, íå çàñëóæèëà.

Àëå «Õ-Ôàêòîð» âñå îäíî áà-
ãàòî â ÷îìó çì³íèâ ìîº æèòòÿ. 
Òî÷í³øå, éîãî ðèòì. Çàâäÿêè 
öüîìó ïðîåêòó ìåí³ â³äêðèëîñÿ 
áàãàòî äâåðåé.

Íå òàê äàâíî âè ïðåäñòàâèëè 
ñâ³é íîâèé ïðîåêò VILNA. Ó ãóðòó 
ò³ëüêè îäíà ï³ñíÿ «Forest song». 
Àëå ³ öüîãî âèñòà÷èëî, ùîá ïðî-
éòè ó ô³íàë íàö³îíàëüíîãî â³äáîðó 
íà ªâðîáà÷åííÿ. Ðîçêàæè ïðî öåé 
ïðîåêò?

— Çàäóì ïðîåêòó ç’ÿâèâñÿ ùå 
ó 2016-ìó. Àëå ðåàë³çîâàíî éîãî 
ò³ëüêè â æîâòí³ ìèíóëîãî ðîêó, 
êîëè ìè ïî÷àëè ðîáîòó íàä ö³ºþ 
ï³ñíåþ. Ñàóíä-ïðîäþñåðè ñêè-
íóëè ñâîþ ìóçèêó, à ÿ çàïðîïî-
íóâàëà òåêñò ³ âîêàëüíó ÷àñòèíó. 

Òîáòî òå, ÿê âîíî áóäå çâó÷àòè.
Ìè áàãàòî ãðàëèñÿ ç ï³ñíåþ: 

äîäàâàëè ùîñü, çàáèðàëè, çì³-
íþâàëè. Ó ï³äñóìêó âîíà âèéøëà 
íå äóæå ôîðìàòíîþ. Õî÷à âñ³ ÷î-
ãîñü ââàæàþòü, ùî öå ôîðìàò. 
ß âæå íå ðàç ÷óëà, ùî ï³ñíÿ íà-
ïèñàíà ñïåö³àëüíî äëÿ ªâðîáà-
÷åííÿ. Öå íå òàê. Ïðîñòî âëó÷íå 
ïîïàäàííÿ.

Âçàãàë³ ó íàñ íå áóëî íà ìåò³ 
ïîäàâàòèñÿ íà êîíêóðñ. Íàøèì 
ãîëîâíèì çàâäàííÿì áóëî çà-
ïóñòèòè ïðîåêò VILNA. ² «Forest 
song» âèéøëà áè ó áóäü-ÿêîìó 
ðàç³. Ïðîñòî ìîæëèâî öå ñòàëî-
ñÿ á òðîõè ï³çí³øå.

Íà ñòàä³¿ çàïèñó äåìî ïðîäþñåð 
çàïðîïîíóâàâ ïîäàòèñÿ íà ªâ-
ðîáà÷åííÿ. À ÿ õîäèëà òóäè òðè 
ðîêè ïîñï³ëü ³ êîæíîãî ðàçó ÷óëà 
«âè ìîëîäåöü, ï³ñíÿ ãàðíà, ÷å-
êàéòå äçâ³íêà». Àëå í³õòî íå òå-

ëåôîíóâàâ. Òà öüîãî ðàçó âñå 
âèéøëî ³íàêøå.

Ó ï³äñóìêó, âè îá³éøëè ê³ëüêîõ 
ïîòóæíèõ ó÷àñíèê³â. ßê òî Ñåðã³é 
Áàáê³í ÷è ãóðò The Âéî. Ó òåáå 
áóëà øàëåíà ãëÿäàöüêà ï³äòðèìêà. 
À ùå òâ³é îáðàç, â³í í³áè ³ç ÿêî¿ñü 
êàçêè.

— Òàê, öüîãî íå ìîæíà áóëî 
íå ïîì³òèòè. ² ÿ âäÿ÷íà òèì, õòî 
â íàñ â³ðèâ ³ ï³äòðèìóâàâ. Ìè 
ñïðàâä³ äóæå ãîòóâàëèñÿ äî êàñ-
òèíãó. Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³-
ëèëè êîñòþìó. ² äèçàéíåðêà, 
ÿêà éîãî ðîáèëà, ñêàçàëà, ùî 
ó íüîìó ÿ ñõîæà íà êàðïàòñüêó 
ìîëüôàðêó. Õî÷à ó íüîìó ïîºä-
íàíî ³ áàãàòî ÷îãî ³íøîãî, ÿê-òî 
ñèìâîë³â ÷è çíàê³â. Òîáòî ì³é îá-
ðàç — öå òå, ùî ÿ â³ä÷óâàþ. Ìåí³ 
òàê êîìôîðòíî. Ñïîä³âàþñÿ, ùî 
ó ô³íàë³ ìè çìîæåìî çàëèøèòè 
öþ êîíöåïö³þ.

À îò³ ÷îëîâ³êè, ÿê³ ãðàëè 
íà óäàðíèõ ïîçàäó ìåíå, ñèìâî-
ë³çóþòü äóõ³â çàõèñíèê³â ã³ð òà 
ë³ñó. Îò éäåø òè òàêèé ó ë³ñ³, 
ÿê ðàïòîì ïî÷èíàºø ÷óòè ñèëü-
íèé ãóë. Òî öå ñàìå âîíè òåáå 
ïîïåðåäæàþòü: «Íå ëàìàé ã³-
ëî÷êó! Íå ñòàâàé íà êîìàõó! Áî 
ìè íà òåáå äèâèìîñÿ. ² ÿêùî òè 
çàáëóêàºø, ìè äîïîìîæåìî òîá³ 
âèéòè». Âîíè í³áè í³÷í³ âàðòîâ³.

Ëþäè íàñ çðîçóì³ëè ³ VILNA 

ïðîéøëè ó ô³íàë. Òåïåð ìåí³ 
ïîòð³áíî çðîáèòè ìàêñèìóì 
çàëåæíå â³ä ñåáå, ùîá ïîêàçà-
òè ó ô³íàë³ ìàêñèìóì çàëåæíå 
â³ä ñåáå. Çâè÷àéíî, ùî º áàãàòî 
ôàêòîð³â, íà ÿê³ ÿ íå ìîæó âïëè-
íóòè. Àëå òàêîæ ÿ íå ìîæó ñîá³ 
íå äîçâîëèòè ìð³ÿòè ³ íå ðîçðà-
õîâóâàòè íà òå, ùî çìîæó ïðîéòè 
äàë³. Áî ÿêùî öå ñòàíåòüñÿ, ìè 
á³ëüøå íå çìîæåìî éòè íà ìàê-
ñèìóì. Ó íàñ êëàñíà êîìàíäà, ³ 
ìè âæå ïîêàçàëè íåéìîâ³ðíèé 
ðåçóëüòàò, ÿê äëÿ ëþäåé, ÿêèõ 
í³õòî íå çíàº.

Íå äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî âæå 
áàãàòî ðîê³â òè æèâåø ó ñòîëèö³, 
ÿ õî÷ó ïîãîâîðèòè ïðî Â³ííèöþ. 
ßê³ ñïîãàäè ëèøèëèñÿ ó òåáå ïðî 
öå ì³ñòî?

— Íàéãîëîâí³øå äëÿ ìåíå 
òå, ùî ñàìå òóò ÿ íàðîäèëà-
ñÿ. Ìàìà ðîçïîâ³äàëà, ùî òîä³ 
ÿêðàç ïî÷àâñÿ ñåçîí îïàëþâàííÿ, 
àëå íà âóëèö³ áóëî íåéìîâ³ðíî 
ñïåêîòíî. ×åðåç öå ÿ îáîæíþþ 
òåïëî ³ ìåðçíó ïðîòÿãîì óñ³º¿ 
çèìè. Òîìó Â³ííèöÿ àñîö³þºòüñÿ 
ó ìåíå ç òåïëîì. Òà é âèõîäèòü 
òàê, ùî ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â 
ÿ áóâàþ òóò ó òåïëó ïîðó ðîêó. 
Ëþäè õîäÿòü íàâêîëî ìåíå ³ êà-
æóòü: «Áîæå, ÿêà æàðà. Áîæå, ÿêà 
æàðà». À ìåí³ íîðìàëüíî, ÿ êàæó: 
«Áîæå, ÿê äîáðå. Áîæå, ÿê äîáðå».

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 180108

Співачка VILNA (Ірина Василенко). Дівчина вірить, 
що зможе перемогти у фіналі нацвідбору і представити 
Україну на Євробаченні 

«Õ-Ôàêòîð» áàãàòî 
â ÷îìó çì³íèâ ìîº 
æèòòÿ. Òî÷í³øå, éîãî 
ðèòì. Çàâäÿêè öüîìó 
ïðîåêòó ìåí³ â³äêðèëîñÿ 
áàãàòî äâåðåé
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ÌÀÍÄÐÈ

РЕКЛАМА

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334 

Â³òàë³é Ìåëüíèê — æóð-
íàë³ñò òà çàñíîâíèê â³-
ííèöüêîãî ðåñóðñó «Urban. 
Ïðî ì³ñòî». Ìèíóëîãî ë³òà 

â³í ðàçîì ç áëèçüêèìè ïî¿õàâ ó ï³âí³÷íó 
ºâðîïåéñüêó êðà¿íó — Äàí³þ. ² çâ³äòè ÷î-
ëîâ³ê ïðèâ³ç âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü âðàæåíü, 
ïðî ÿê³ ðîçêàçàâ æóðíàë³ñòó RIA. À ñàìå 
ïðî ëàêîí³÷íó àðõ³òåêòóðó; íåêâàïëèâ³ñòü 
äàíö³â, âóçüê³ äîðîãè òà ÷îìó äî ñêàíäè-
íàâñüêî¿ êðà¿íè âàðòî ¿õàòè ñàìå âë³òêó.

СТАРА ДОБРА ЄВРОПА. Â³òàë³é áóâ ó ìà-
òåðèêîâ³é ÷àñòèí³ Äàí³¿ íà ï³âîñòðîâ³ Þò-
ëàíä³ÿ.

— Öÿ êðà¿íà íå º òèì ì³ñöåì, ùîá «âè-
ïåíäðèòèñÿ»: öå íå Ïàðèæ ÷è Ë³ñàáîí, ÿê³ 
ñóïåðïîïóëÿðí³ ñåðåä òóðèñò³â. Íàâïàêè, 
äàíñüê³ ì³ñòà — öå ÷èñòåíüêà ºâðîïåéñüêà 
ïðîâ³íö³ÿ ³ç ãàðíîþ åêîëîã³ºþ, çåëåíîþ 
òðàâîþ òà êðóòèìè êðàºâèäàìè, — ñêàçàâ 
Ìåëüíèê. — Âîäà òóò âñþäè, êðà¿íó ìàéæå 
ç óñ³õ áîê³â îòî÷óþòü ìîðÿ, à òàêîæ çà-
òîêà, ùî «ïåðåð³çàº» ¿¿ óçäîâæ. À îò ð³÷îê 
çîâñ³ì íåáàãàòî ³ âîíè ìàë³. Äîâîäèëîñü 
áà÷èòè ëèøå ñõîæ³ íà íàøó Òÿæèë³âêó, 
ìîæëèâî, òðîõè á³ëüø³.

ßê ðàäèòü õëîïåöü, â ö³é êðà¿í³ ïîòð³á-
íî ïîñò³éíî ïåðå¿æäæàòè, ùîá ïîáà÷èòè 
ÿêîìîãà á³ëüøå.

— ª òàê³ ì³ñöÿ, äå ÷åðåç ñèëüí³ çàõ³äí³ 
â³òðè âçàãàë³ íå ðîñòóòü äåðåâà. À ÿêðàç 
ïîðÿä ç Ï³âí³÷íèì ìîðåì — ï³ñî÷í³ áàð-
õàíè, íà÷å â Ñàõàð³. ² âàðòî â³äâ³äàòè ì³ñòî 
Ñêàãåí. Íà ìèñ³ Ãðåíåí ìîæíà ïîáà÷èòè, 
ÿê çóñòð³÷àþòüñÿ äâà ìîðÿ — Áàëò³éñüêå òà 
Ï³âí³÷íå. Âèäîâèùå íåéìîâ³ðíå, áî âîäè 
òàì ïîì³òíî ð³çíîãî êîëüîðó, à õâèë³ äâîõ 
ìîð³â á’þòüñÿ îäíà îá îäíó.

НАСОЛОДА ВІД ЦЕГЛИ. Êð³ì â³äïî÷èíêó, 
â³ííèöüêèé æóðíàë³ñò õîò³â ïîáà÷èòè, ÿê 
äàíö³ îáëàøòîâóþòü ñâî¿ ì³ñòà: éîãî ö³-
êàâèëà àðõ³òåêòóðà, ³íôðàñòðóêòóðà òà ÿê 
âïîðÿäêîâóþòü òðàô³ê.

— Äàíö³ ïîëþáëÿþòü ÷åðâîíó öåãëó. Íà-
ïðèêëàä, ó ì³ñò³ Ñê³âå, ùî çà óêðà¿íñüêèìè 
ì³ðêàìè äîñèòü ìàëå, â³ä÷óâàºòüñÿ ºäèíèé 
ñòèëü ó ì³ñüêîìó ñåðåäîâèù³: ïðèáëèçíî 
80% áóäèíê³â çâåäåí³ ç ÷åðâîíî¿ öåãëè òà 
íèçüêà ïîâåðõîâ³ñòü — ó ì³ñò³ íàéâèù³ áó-
äèíêè — ï’ÿòè- ñåìèïîâåðõ³âêè, — ñêàçàâ 
Â³òàë³é. — Ïåðåä áóäèíêàìè íåìàº âèñîêèõ 
ïàðêàí³â. Çàì³ñòü íèõ — äåêîðàòèâíå îãî-
ðîäæåííÿ âèñîòîþ äî ï³âìåòðà àáî çåëåíà 
îãîðîæà. Ò³ëüêè óÿâ³òü: ÷åðâîí³ áóäèíêè, 
çåëåíà òðàâà — ìåí³ ö³ ì³ñüê³ ïåéçàæ³ ïðè-
íåñëè ñïðàâæíþ íàñîëîäó.

Ïîðÿäîê â³ä÷óâàºòüñÿ ó âñüîìó, ÿê çãàäóº 
Ìåëüíèê.

— Ëàêîí³÷í³ñòü òà ñêðîìí³ñòü — öå òå, 
ùî ïðèòàìàííî äàíñüêèì ì³ñòàì. Òóò 
äáàéëèâî ñòàâëÿòüñÿ äî ñòàðèõ áóäèíê³â: 
ðåêîíñòðóþþòü, à íå çíèùóþòü. À íîâ³ 
çâîäÿòü â ñòðèìàíîìó ñòèë³. Õî÷à, Äàí³ÿ — 
íå á³äíà êðà¿íà òà ìîæå äîçâîëèòè ñîá³ 
ðîçê³ø. Îñîáëèâî ìåí³ ñïîäîáàëèñÿ áàë-
êîíè â äàíñüêèõ áàãàòîïîâåðõ³âêàõ. Âîíè 
âçàãàë³ íå çàñêëåí³ òà íà÷å «áëèçíþêè»: 
çðîáëåí³ â îäí³é ôîðì³ òà êîëüîð³. Äóæå 
íåçâè÷íî öå ó ïîð³âíÿíí³ ç òèì «áàëêîí-
íèì õàîñîì», ÿêèé ìàºìî â Óêðà¿í³.

ПРО ДОРОЖНІЙ РУХ. Îñê³ëüêè Â³òàë³é 
¿çäèâ ì³æ ì³ñòàìè, òî ìàº ê³ëüêà âðàæåíü 
³ ïðî äîðîæí³é ðóõ â Äàí³¿.

— Äàí³ÿ — äóæå àâòîìîá³ëåçîâàíà êðà-
¿íà, àëå çàòîð³â òà çàïàðêîâàíèõ âóëèöü 
íå ïîáà÷èâ. Ó ïðîâóëêàõ º ñïåö³àëüí³ 
ïàðêóâàëüí³ çîíè. Íàòîì³ñòü, íà óçá³÷÷ÿõ 
ãîëîâíèõ âóëèöü ïàðêîâîê íåáàãàòî. Ïàð-
ê³íã òàì ïëàòíèé. Òðàô³ê âïîðÿäêîâàíèé 
çàâäÿêè ïðîäóìàí³é ³íôðàñòðóêòóð³: ÷àñòî 
ðîáëÿòü äîðîãè âóæ÷èìè, ùîá âîä³¿ íå ãà-
íÿëè íà øâèäêîñò³. Â'¿çäè ïåðåä ì³ñòàìè 
ðîáëÿòü çèãçàãîì — çíîâó æ òàêè, àáè 
âîä³¿ çíèæóâàëè øâèäê³ñòü. Òàì, äå íåìàº 
ïîòðåáè â øèðîêèõ äîðîãàõ — çìåíøó-
þòü ê³ëüê³ñòü ñìóã, çá³ëüøóþòü ïðîñò³ð 
äëÿ ïåðåõîæèõ. Íà ïåðåõðåñòÿõ — ðîç-
øèðÿþòü. Òà é ìàéæå âñ³ ï³øîõ³äí³ ïåðå-
õîäè — ï³äâèùåí³. Ïåðåâàãó ïðèä³ëÿþòü 
ñàìå ï³øîõîäàì, à íå àâòîâëàñíèêàì.

У ДАНІЮ ПОТРІБНО ЇХАТИ 
ЗА ПРИРОДОЮ І АРХІТЕКТУРОЮ
Подорож в Ютландію  Вінничанин Віталій 
Мельник відпочив у Данії та розказав, що сюди 
варто приїжджати за гарними краєвидами, чистим 
повітрям та «білими» ночами. І щоб подивитися, 
як живуть люди в містах без вулиць, забитих 
машинами, сміттям та жахливою рекламою

Віталій приїхав у Данію на автомобілі з 
друзями. Загалом поїздка на чотирьох обі-
йшлася приблизно в 10 тисяч гривень. Це 
дешевше, ніж на рейсовому автобусі (кви-
ток коштує 3600 гривень в один бік — авт.)
Можна дістатися й літаком. Для прикла-
ду, квиток на авіарейс «Київ-Копенгаген» 
коштуватиме 2134 гривні, якщо відправ-
лятися просто зараз.
Найнижча ціна у хостелі в Сківе — 677 гри-
вень за добу на одну людину. А в Копен-

гагені — від 808 гривень.
За цінами, Данія дуже дорога країна.
— Якщо в Україні буханка хліба коштує 
10 гривень, то в Данії вона коштуватиме 
10 крон. Але курс, звісно, не на користь 
українців. Тоді 1 крона коштувала 4 грив-
ні, — додав Віталій Мельник.
Добові для в’їзду в країну: 47 євро, але 
прикордонники зменшать вимоги за на-
явності сплаченого житла, гарантій при-
ймаючої сторони.

Як дістатися та ціни 

Віталій Мельник разом з дружиною Катериною у Віборгу. 
Хлопець розказав, що данська архітектура базується на лаконічності 
та скромності, хоча Данія — не бідна країна
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КІНО

50 відтінків свободи
Мелодрама, 21.02, поч. о 12.15, 15.00, 19.45, 
21.55. Вартість квитків — від 70 грн
22.02–28.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Зменшення
Пригоди, 21.02, поч. о 10.00, 15.40
Вартість квитків — від 65 грн
22.02–28.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ліно
Анімація, 21.02, поч. о 14.00, 18.00
Вартість квитків — від 70 грн
22.02–28.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Колесо чудес
Драма
22.02–28.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Секретне досьє
Історична драма
22.02–28.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Гноми вдома
Анімація
22.02–28.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)
50 відтінків свободи
Мелодрама, 21.02, поч. о 17.30
Вартість квитків — від 70 грн

Чорна пантера
Фантастика, 21.02, поч. о 10.00, 12.30, 15.00, 
19.30. Вартість квитків — від 70 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Брейвен
Бойовик, 21.02, поч. о 10.00, 20.40
Вартість квитків — від 50 грн
22.02–28.02, довідка — за тел. (096)0035050

Я, Тоня
Драма, 21.02, поч. о 9.00, 23.10
Вартість квитків — від 50 грн
22.02–28.02, довідка — за тел. (096)0035050

Сламбер: Лабіринти сновидінь
Жахи, 21.02, поч. о 9.10, 11.10
Вартість квитків — від 50 грн
22.02–28.02, довідка — за тел. (096)0035050

Чорна пантера
Фантастика, 21.02, поч. о 9.00, 10.00, 11.50, 
12.50, 14.40, 15.40, 17.10, 17.30, 18.30, 20.00, 
20.20, 21.20, 22.50
Вартість квитків — від 50 грн
22.02–28.02, довідка — за тел. (096)0035050

Грифко проти прибульців
Анімація, 21.02, поч. о 9.00, 14.20, 16.20
Вартість квитків — від 50 грн
22.02–28.02, довідка — за тел. (096)0035050

Ейфорія
Драма, 21.02, поч. о 13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 
21.50. Вартість квитків — від 50 грн
22.02–28.02, довідка — за тел. (096)0035050

Фестиваль 
Contemporary 
Music Days 
In Vinnytsia –2018
«Музика, яку ти 
бачиш!» — під таким 
девізом 17–18 берез-
ня у концертній залі 
Вінницької обласної 

філармонії пройде фестиваль сучасної музики 
Contemporary Music Days In Vinnytsia!
Протягом двох днів ви побачите чотири новатор-
ські та ексклюзивні музичні проекти, створені 
видатними митцями сучасності. Буде відкриття 
нових імен, знаних у Європі, незабутнє звучання 
незвичних музичних інструментів і приголомшли-
ве поєднання різних видів мистецтва: сучасних 
музичних стилів, танцю, театру та відеоарту!
17 БЕРЕЗНЯ, СУБОТА
18.00 — «Mariologia» — спільний проект вокаль-
ного ансамблю сучасної музики Alter Ratio (Київ) і 
чотирьох українських композиторів, що здобули 
славу та визнання у Європі. Ви почуєте першу 
в Україні сучасну музичну інтерпретацію давніх 
літургічних григоріанських піснеспівів.
20.00 — «Нити Шоренкова» — авторський 
світломузичний концерт-перформанс знамени-
того композитора, піаніста-віртуоза Максима 
Шоренкова. Під час дійства буде представлено 
інноваційний запатентований винахід «Нити Шо-
ренкова», що відкриває нові музичні світи!
18 БЕРЕЗНЯ, НЕДІЛЯ
18.00 — «Хвилина реклами» — ексклюзивний 
гумористично-авангардний проект ансамблю 
нової музики «Рикошет» (Київ), яким керує світило 
авангардної музики України Сергій Пілютіков. 
20.00 — «Історія солдата» — ексклюзивний по-
каз україномовної сценічної постановки всесвіт-
ньовідомої музичної драми Ігоря Стравінського. 
Вас чекає феєричний синтез музики, театру і 
танцю! Виконавці: львівські актори і танцюристи, 
інструментальний септет Львівської філармонії, 
диригент Сергій Хоровець (Україна-Польща).
Придбати квитки на фестиваль можна 
на сайті bilet.vn.ua і у касах Вінниці: в «Магігранді» 
(10.00–21.00), «Петроцентрі» (10.00–20.00), театрі 
імені Садовського (13.00–19.00), Вінницькій об-
ласній філармонії (13.00–18.30).
Довідки за тел.: (0432) 690–025. Інформаційний 
центр фестивалю працює без вихідних з 10.00 
до 19.00 у бібліотеці ім. Тімірязєва (вул. Соборна, 73).
Організатор — Благодійний фонд сприяння розвитку 
талантів Поділля.  Фестиваль проходить за підтримки 
Сергія Моргунова та Валерія Коровія, Вінницької 
міської ради та Вінницької облдержадміністрації.
Генеральний інформаційний партнер — RIA.

ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Лісова пісня
Міф з прадавніх часів, 21.02, поч. о 16.00

Летюча миша
Оперета, 22.02, поч. о 18.30

Аліса в країні чудес
Музично-фантастична подорож
23-24.02, поч. о 12.00

Політ над гніздом зозулі
П'єса, 23.02, поч. о 18.30

Шалений день, або Одруження Фігаро
Комедія, 27.02, поч. о 16.00

Маруся Чурай
Поема для театру, 28.02, поч. о 16.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
Таємничий гіпопотам
Веселі пригоди в джунглях
24.02, поч. об 11.00 та 13.00

Весела подорож
Вистава-гра, 25.02, поч. об 11.00 та 13.00

«Шалена 
лабораторія» або 
що замовити 
дитині на день 
народження?
Ваша дитина обожнює 
експерименти, любить 
все змішувати і кричить 

від захвату, коли все димить, тріщить і горить? 
Тоді вам до нас! Наукове шоу від «Шалена лабо-
раторія» точно її здивує!
Науково-розважальне шоу «Шалена лабораторія» — 
це хороша ідея для тих, хто шукає нових вражень. 
Команда хіміків міста Вінниці проведе фантастичне 
наукове шоу з використанням хімічних експеримен-
тів. Це вдалий подарунок собі та близьким на день 
народження, весілля або колегам на корпоративні 
вечірки. Магія перетворення веселих професорів 
хімії зацікавить як дітей, так і дорослих. Шоу-програ-
ма досить різноманітна та драйвова. Вона гарантує 
видовищні спеціальні ефекти: кільця з диму, полум’я 
в руці, азотні вибухи, пінні вулкани тощо. 
Замовлення послуг за телефоном (093) 093 29 17.
Наша адреса: м. Вінниця пр. Юності, 44.

«МАМАХОХОТАЛА» 
23 лютого у Вінниці!
23 лютого о 19.00 у Будин-
ку офіцерів буде дві години 
дуже смішних та сміливих 
жартів від гігантів моло-
діжного гумору! Актори 
студії «МАМАХОХОТАЛА» 
врятують вас від зимової 

депресії та зарядять енергією на цілий рік! На такому 
концерті ви ще не були! Нова програма, актуальний і 
правдивий гумор, спілкування та конкурси з глядача-
ми, «презентація» нових акторів студії, а також багато 
інших сюрпризів від «МАМАХОХОТАЛА»!
Тому відривайтесь від диванів та моніторів і приходьте 
на новий концерт студії «МАМАХОХОТАЛА» у Вінниці! 
Вас чекає non-stop мікс жартів, мініатюр і актуальних 
номерів, які ви побачите і почуєте вперше! Буде сміш-
но і незабутньо! Зухвало і злободенно! Безбашено… 
і майже завжди інтелігентно! А на десерт — актуальні 
жарти про наше місто! І, звичайно ж, після концерту 
кожен бажаючий зможе зробити фото з улюбленими 
акторами під час автограф- та фотосесії. Збирайте 
друзів і приходьте веселитися!
Квитки — 120–350 гривень. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, 
у касах театру ім. Садовського, Будинку офіцерів, 
«Магігранду» і «Петроцентру». Безкоштовна доставка 
квитків: (0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–
63. Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Ірина Білик. Тур «Без 
гриму. Найкраще. 
Про кохання»
Прима українського 
шоу-бізнесу Ірина Білик 
12 березня о 19.00 у Бу-
динку офіцерів з новою 
вражаючою концертною 
програмою «Без гриму. 

Найкраще. Про кохання»! Буде грандіозне шоу, 
найчуттєвіші пісні про кохання, ексклюзивні відео з 
життя та море безцінних незабутніх вражень!
12 березня вінничан чекає воістину незвичайна й 
особлива програма, адже для нового всеукраїн-
ського туру багато зроблено вперше і ексклюзивно! 
Родзинкою шоу стануть нові екзотичні музичні 
інструменти, які ще ніколи не використовувались 
у шоу співачки! Ще один сюрприз програми — екс-
клюзивні відео з життя Ірини Білик, які можна буде 
побачити лише на концерті! 
12 березня о 19.00 у Будинку офіцерів надзвичайне 
шоу, щирі одкровення, пісні про найсокровенніші 
емоції і найкрасивіша музика — для всіх, хто вірить 
у Кохання і Щастя! Квитки — 200–800 гривень. 
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах театру ім. 
Садовського, Будинку офіцерів, «Магігранду» і 
«Петроцентру». Безкоштовна доставка квитків: 
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

SMM LadyConf — 
Конференція 
для тих, хто 
хоче заробляти 
в соцмережах
24 лютого у Вінниці 
відбудеться конферен-
ція для тих, хто хоче 

заробляти в соцмережах — SMM LadyConf! 
Ключова мета цієї конференції — обмін реаль-
ним досвідом. Адже реальний досвід — це і є 
справжнє знання.
Чим конференція буде корисна для вас?
Експерти ринку і успішні блогери поділяться з 
вами своїм досвідом, успішними кейсами і роз-
кажуть про тренди на 2018 рік (це важливо).
Вартість участі в SMM LadyConf:
 600 грн при оплаті до 23.02.18
 650 грн — оплата в день заходу 24.02.2018
* Якщо ви плануєте купити 3 і більше квитки 
на SMM LadyConf, ви можете отримати спеці-
альні умови на участь, знижку в розмірі від 10% 
на кожен квиток.
Контакти: +38 098–772–12–49, e-mail: hello@
novation.club
Місце проведення: Коворкінг CHERDAK, Sky 
Park, 8 поверх, вул. Оводова, 24,
Час: 24 лютого з 11.00 до 18.00
Організатор заходу: Новація Жіночий Клуб
Не пропустіть 7 годин корисного контенту від 
5-ти спікерів з актуальними темами.

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

Вахтанг Кікабідзе. 
Ювілейний тур — 
80 років!
31 березня о 19.00 у Ві-
нницькому Будинку офіце-
рів артист-легенда, душа 
Грузії, Людина з великої 
букви — неперевершений 

Вахтанг Кікабідзе — з ювілейним туром — 80 років! 
Наживо у супроводі найкращих музикантів для вас 
прозвучать найвідоміші грузинські композиції та всі 
улюблені пісні золотого репертуару Вахтанга Кікабідзе: 
«Чито гврито», «Мои года — мое богатство», «Вино-
градная косточка», «Проводы любви», «Пожелание», 
«Я жизнь не тороплю», «Вот и весь разговор», «Песня 
о Тбилиси», «Я пьян от любви» та багато інших.
З концертами Вахтанг Кікабідзе об’їздив 5 конти-
нентів! Його обожнюють мільйони шанувальників 

декількох поколінь, а фільми за його участю: 
«Міміно», «Встреча в горах», «Не горюй!», «ТАСС 
уполномочен заявить» — стали класикою світового 
кінематографа. Вахтанг Кікабідзе — це соняч-
на посмішка і море чарівності! Це сива мудрість 
Кавказьких гір і відкрита душа джигіта! Це «Суліко», 
«Тбілісо», грузинське кіно, вино й «Міміно». Його 
роки як і раніше — його багатство!
Подаруйте собі та своїм коханим свято! Тільки 
живий звук, легендарні пісні, незабутня атмосфе-
ра, де панує драйв і колорит Грузії — чекають вас 
31 березня о 19.00 у Будинку офіцерів!
Квитки — 290–800 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру ім. Садовського, 
Будинку офіцерів, «Магігранду» і «Петроцентру». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ». 
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ОЛЕКСАНДР ЦАРЕВСЬКИЙ, ВЕЛОАКТИВІСТ 
Добре, що люди, які викидають 
презервативи з вікна, 
використовують презервативи.

ПРЕС-СЛУЖБА 
NOVATION.CLUB 

24 ëþòîãî ó Â³ííè-
ö³ â³äáóäåòüñÿ SMM 

LadyConf — êîíôåðåíö³ÿ 
äëÿ ä³â÷àò, êîòð³ õî÷óòü íàâ÷èòèñÿ 
åôåêòèâíî ïðàöþâàòè òà çàðîáëÿòè 
ï³ä ÷àñ ðîáîòè â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ.

Åêñïåðòè ðèíêó òà â³äîì³ áëîãå-
ðè ïîä³ëÿòüñÿ ç ó÷àñíèöÿìè ñâî¿ì 
äîñâ³äîì, óñï³øíèìè êåéñàìè òà 
ðîçêàæóòü ïðî òðåíäè 2018 ðîêó (³ 
öå âàæëèâî!).

×è íå ÷àñ çàê³í÷óâàòè â÷èòèñÿ 
íà ñâî¿õ ïîìèëêàõ?

7 ГОДИН КОРИСНОГО КОНТЕНТУ 
ВІД 5-ТИ СПІКЕРІВ:
 Ìàð³ÿ Ï³îí — ôåøí-áëîãåð 

(32 òèñ. ôîëëîâåð³â), ³ì³äæìåéêåð 
(Êè¿â)
  À í à ñ ò à ñ ³ ÿ  Ë å â è í -

ñüêà — CEO Levin’Art group 
(branding/marketing/pr), áðåíä-
ìåíåäæåð òà ìàðêåòèíã-äèðåêòîð 
Andre Tan (Êè¿â)
 ²ðèíà ²ñîâà — ÑÅÎ SMM-

àãåíö³¿ «Iris-Agency» (Â³ííèöÿ)
 Àíòîí³íà Ñ³ïë³â÷àê — îðãàí³-

çàòîð â³ííèöüêî¿ SMM-òóñîâêè 
«Íåä³â÷à÷èé SMM» (Â³ííèöÿ)
 Êð³ñò³íà Â³çåð — êåð³âíèê SMM 

êîìàíäè, â³äåîãðàô (Â³ííèöÿ)

НА SMM LADYCONF 
ГОВОРИТИМУТЬ ПРО:
 îñîáèñòèé áðåíä â ñîöìå-

ðåæàõ,
 PR òà êîíòåíò-ìàðêåòèíã,

 ÷àò-áîòè;
 â³äåîêîíòåíò òîùî.

Çàõ³ä â³äáóäåòüñÿ â ïðîñòîð³ 
CHERDAK (ì.Â³ííèöÿ, âóë.Îâîäî-
âà, 24, Sky Ðark, 8 ïîâåðõ) 24 ëþòîãî 
ç 11.00 äî 18.00.

Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî 
çàõ³ä íà ñàéò³ êîíôåðåíö³¿ ladyconf.
novation.club.

Îðãàí³çàòîð — îñâ³òíÿ ïëàòôîðìà 
äëÿ æ³íîê Novation.Club

Êâèòêè ïðèäáàòè â êàñàõ Àô³øà 
Â³ííèöÿ: ÒÖ Ìàã³ãðàíä (ïðîñïåêò 
Þíîñò³, 43 à, 2 ïîâåðõ), ÒÖ Ïå-
òðîöåíòð (ïð. Êîöþáèíñüêîãî, 70, 
1 ïîâåðõ), â êðåàòèâíîìó ïðîñòîð³ 
CHERDAK (âóë.Îâîäîâà, 24, ÒÖ 
Sky Park, 8 ïîâåðõ)

Äîâ³äêè çà òåë. (098)772-12-49

ОЛЬГА КЛИБАНСЬКА, ЛА-
УРЕАТ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО 

КОНКУРСУ 
«МОЛОДЕ ПЕРО 2016»
Ëåäü íå ùîäíÿ ìè ÷óºìî 

óæå çâè÷íó ôðàçó: «Óêðà¿íà — 
öå ªâðîïà». Çâ³ñíî, ìîæåìî âñòóïèòè 
äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, àëå ïîïðè âñ³ 
íàø³ áàæàííÿ, ºâðîïåéñüêîþ êðà¿íîþ 
ìè íå ñòàíåìî çàâäÿêè ï³äïèñàííþ «ÿêè-
õîñü» ïàïåð³â. ªâðîïà ìàº ïî÷èíàòèñü ç 

êîæíîãî ³ç íàñ. Óñ³ ìè ïîâèíí³ äîòðè-
ìóâàòèñü, ÿ óæå íå ãîâîðþ ºâðîïåéñüêèõ 
ñòàíäàðò³â, çâè÷àéíî¿ ëþäÿíîñò³: ïîâà-
æàòè ñåáå òà îòî÷óþ÷èõ, ïðàöþ ³íøèõ 
³ íå æèòè ëèøå äëÿ ñåáå. Òàê, äåðæàâà 
íàìàãàºòüñÿ ñòâîðèòè êîìôîðòí³ óìîâè 
äëÿ íàøîãî ïðîæèâàííÿ, àëå ÷è º â öüî-
ìó ñåíñ, ÿêùî ìàéæå ïîëîâèíà óêðà¿íö³â 
çíåâàæëèâî ñòàâèòüñÿ äî öüîãî.

Ðîçáèòè ë³õòàð, âèòîïòàòè êëóìáó, ðîç-
ôàðáóâàòè ìàðêåðîì ëàâî÷êó ïàðêó — öå 

çâè÷àéíà ðîçâàãà äëÿ á³ëüøîñò³. Õ³áà ïðè 
òàêîìó ãàíåáíîìó ñòàâëåíí³ äî ñòâîðåííÿ 
íàøèõ áëàã ìîæå áóòè «ªâðîïà»? Çâ³ñíî, 
ùî í³. Äîêè êîæåí ³ç íàñ íå ïðèïèíèòü 
çâèíóâà÷óâàòè âëàäó â ïðîáëåìàõ ïîãàíî-
ãî æèòòÿ ³ íå ïî÷íå çì³íþâàòèñü, â ïåð-
øó ÷åðãó, ñàì íà êðàùå, í³÷îãî íå áóäå. 
Íåâæå ëàìïî÷êó â âàøîìó ï³ä’¿çä³ âè-
êðóòèâ äåïóòàò, ÷è, ìîæëèâî, íåäîïàëîê 
â ë³ôò³ òàêîæ â³í âèêèíóâ? Î÷åâèäíî, 
ùî í³. Ïî÷èíàòè ñòâîðþâàòè ä³éñíî 

ºâðîïåéñüêó äåðæàâó ç ºâðîïåéñüêèìè 
ö³ííîñòÿìè ïîòð³áíî ç íàéïðîñò³øîãî. 
À ãîëîâíå, ïðàâèëüíî âèõîâóâàòè íàøèõ 
ä³òåé, àäæå ñàìå âîíè ³ º ìàéáóòíº íà-
øî¿ äåðæàâè. Òîìó ñàìå â íèõ ïîòð³áíî 
«âêëàäàòè» ìîðàëüí³ òà ëþäñüê³ ÿêîñò³, 
áåç ÿêèõ íå ³ñíóº ñïðàâæíüî¿ ëþäèíè. 
² ÿêùî ì³æ óêðà¿íöÿìè áóäå ïàíóâàòè 
âçàºìîðîçóì³ííÿ òà ñï³âïðàöÿ, íàâðÿä ÷è 
íàì áóäå ïîòð³áåí ñòàòóñ ºâðîïåéñüêî¿ 
äåðæàâè, ÿêèì òàê ìàðÿòü ó ñüîãîäåíí³.

Як навчитися заробляти у соціальних мережах

Ми — європейці!?

БЛОГ

БЛОГ

418515

418782
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Возможно, когда-нибудь нас будут лечить. Да, да. Всех нас, сидящих по фейсбукам. Всех, у кого 
постепенно атрофируется и желание вживую общаться, и развивается ощущение параллельной 
реальности. Мы напоминаем общество анонимных алкоголиков — рассказываем о своей 
жизни, считаем лайки, скрываемся за ширмой виртуальности. Интересно, что было бы, если бы 
внезапно исчезли социальные сети. День, когда Земля остановилась… Пора на волю.

Щоб побачити справжню красу, не потрібно їхати далеко. В околицях Вінниці теж є заповідні 
місцини, де у дібровах можна зустріти вікові дерева. Одна з таких ділянок — ботанічна пам'ятка 
природи місцевого значення «Кабачок». А зоологічна пам’ятка природи «Колонія сірих чапель» 
знаходиться на околиці міста Бар між селами Діброва та Борщі. Поєднання лісового масиву та 
плеса водно-болотних угідь створило тут умови для гніздування сірої чаплі.

Ирина Берёза
писательница, медик   

Людмилка Сломінська
екоактивістка    
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ОВЕН 
Не виключені якісь авантюри, 
які, втім, не таять в собі осо-
бливої   небезпеки. У середу 
виправте помилку, яку ви 
зробили недавно по відно-
шенню до коханої людини. 

ТЕЛЕЦЬ 
Якщо вам вдасться впоратися 
з ревнощами, тиждень буде 
непоганий. Якщо ви до цих 
пір ще не зустріли кохану 
людину, дивіться по сторонах 
в її пошуках.

БЛИЗНЮКИ 
Для коханої вами людини мо-
жуть наступити приємні часи. 
Але не думайте, що вона за-
знається і забуде про вас. 

РАК 
На початку тижня ви можете 
стати жертвою власних ревно-
щів. Не дозволяйте їм впли-
вати на ваші почуття, інакше 
не уникнути катаклізмів.

ЛЕВ 
Ви можете втратити голову, 
хоча цього тижня вона буде 
вам дуже корисна. Вас, 
можливо, обдурять, якщо ви 
не захочете знімати рожеві 
окуляри. 

ДІВА 
Захоплення новим знайо-
мим може далеко завести. 
Спочатку вам здалося, що ви 
відчуваєте сильне почуття, 
але прислухайтеся до серця, 
воно, схоже, мовчить. 

ТЕРЕЗИ 
При спілкуванні з коханою 
людиною, будьте завбачливі 
і спокійні. Стримуйте нега-
тивні емоції, адже вирвав-
шись назовні, вони можуть 
знищити всю довіру до вас. 

СКОРПІОН 
Кохана людина буде поруч з 
вами, та готова підтримати вас 
в будь-яку хвилину. Не дозво-
ляйте гордості взяти верх над 
простим людським бажанням 
покликати її на допомогу. 

СТРІЛЕЦЬ 
Цей тиждень знову поверне 
вас до складних не до кінця 
вирішених питань у стосун-
ках з коханою людиною. 
Запасіться терпінням, тактом і 
розумінням, щоб продовжи-
ти розвивати ваш роман.

КОЗЕРІГ 
Деяка заплутаність у власних 
почуттях може викликати 
у вас відчуття розгубленості. 
Однак це зовсім не тупик. 
Ваші ілюзорні уявлення, схо-
же, далекі від реальності. 

ВОДОЛІЙ 
Постарайтеся на початку 
тижня знайти час, щоб розі-
братися у власних почуттях і 
позбутися сумнівів. У середу 
одне необережне слово може 
вплинути на подальші вза-
ємини з коханою людиною.

РИБИ 
У першій половині тижня 
ймовірне деяке затишшя 
в справах, тому у вас з'явиться 
час, щоб привести в порядок 
свої думки і почуття. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 22-28 ЛЮТОГО

417484

Комментарий эксперта
ВИКТОРИЯ АНДРОСОВА, 
ПСИХОЛОГ

— На эту тему есть отличный 
пример, когда друзья спра-
шивают своего друга: «Ты 
вот женился уже третий раз, 
уже прошло много времени, 
расскажи, нам интересно, как 

тебе в браке-то живётся и есть ли какая-то 

разница между другими браками?» На что 
он друзьям отвечает: «Всё замечательно, 
знал бы я все это раньше. Может и не раз-
водился бы в первый раз». И действительно, 
люди часто, когда их что-то в отношениях 
не устраивает, просто закрываются и не ре-
шают проблемы. 
Самым простым вариантом многие считают 
просто идти дальше и менять партнеров. 

Для кого-то возможно и так. Только боль-
шая вероятность, что в следующих отноше-
ниях ситуация будет подобная. И человек 
так и будет бегать от партнера к партнеру, 
из одних отношений в другие, а причина 
будет догонять его. 
Для того чтобы устранить проблему в от-
ношениях, нужны как минимум двое. В ко-
манде всегда работать проще.

Äëÿ ïðèìåðà ìîæíî âñïîìíèòü 
ìíîæåñòâî ôèëüìîâ, ãäå â íà÷àëå 
ãåðîè äðóã äðóãà òåðïåòü íå ìîãóò, 
à ïîòîì ñ íèìè ïðîèñõîäèò êàêàÿ-òî 
ñèòóàöèÿ, ãäå îíè ïðèñìàòðèâàþòñÿ 
äðóã ê äðóãó è â ïîñëåäñòâèè âëþ-
áëÿþòñÿ. Ïîýòîìó ñòðàøíà âîâñå 
íå íåíàâèñòü, à áåçðàçëè÷èå.

Êîãäà ÷åëîâåê ëþáèò èëè íåíàâè-
äèò, îí â ëþáîì ñëó÷àå èñïûòûâàåò 
ýìîöèè è äîñòàòî÷íî ñèëüíûå, à âîò 
â áåçðàçëè÷èè ýìîöèé íåò. È êàê 
ðàç åãî íóæíî îïàñàòüñÿ.

È ÷òî æå äåëàòü, åñëè âäðóã 
êòî-òî èëè îáà ïàðòíåðà îùóòè-
ëè, ÷òî â îòíîøåíèÿõ íå õâàòàåò 

ýìîöèé. Åñëè ëþäÿì ýòè îòíîøåíèÿ 
íå âàæíû, ìîæíî îñòàâèòü âñå êàê 
åñòü è æèòü äàëüøå êàæäûé ñâîåé 
æèçíüþ. À åñëè äëÿ ëþäåé âàæíî ñî-
õðàíèòü îòíîøåíèÿ è ñåìüþ, íóæíî 
ñðî÷íî áèòü òðåâîãó.

Îáû÷íî áåçðàçëè÷èå ïîÿâëÿåòñÿ 
ïîñëå òîãî, êàê ïðîöåíò íåãàòèâíûõ 
ýìîöèé ïðåâûñèë ïðèÿòíûå ýìîöèè. 
È äëÿ òîãî, ÷òîáû âåðíóòü èñêðó 
â îòíîøåíèÿ, íóæíî ðàáîòàòü îò îá-
ðàòíîãî, è âíîñèòü â îòíîøåíèÿ 
áîëüøå ïîçèòèâíûõ ýìîöèé. Åñòü 
íåñêîëüêî îñîáåííîñòåé, êîòîðûå 
ïîìîãóò íàëàäèòü ýìîöèè â îòíî-
øåíèÿõ.

ПЕРЕСТАТЬ КРИТИКОВАТЬ 
Критика, это во многом опасная вещь для отношений. И тут сразу возникает вопрос: 
как сказать ей/ему, что меня что-то не устраивает, если это все будет звучать как 
критика. Не закрывать же на это глаза? Да, действительно, закрывать глаза на то, что 
не устраивает, не лучший вариант. Для этого самым лучшим и эффективным способом 
будет выделить время, чтобы было удобно обоим партнерам и сесть поговорить о том, 
что каждого из участников отношений не устраивает. Здесь очень важна конструктивная 
беседа. Максимально четко, желательно с примерами и без оскорблений рассказать 
человеку, что не устраивает. Цель этого общения — наладить отношения, а не просто 
вызвать негативные эмоции по отношению к друг другу. Самое главное — не делать это 
на романтическом свидании. Свидание отдельно, а конструктив отдельно.

ВЫЗЫВАТЬ ЭМОЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К СЕБЕ 
Любовь вся окутана эмоциями. И их там очень много и все они разные. Интерес, 
любопытство, симпатия, желание, влечение, восторг, уважение, доверие, 
влюбленность — все это и многое другое и формирует любовь. И каждый человек 
отлично умеет создавать эти эмоции, просто забывает об этом. 
Тут можно вспомнить конфетно-букетный период, когда хорошо вдвоем, когда 
каждый готов с неба звезду достать и к ногам весь мир положить. Чтобы вернуть 
эмоции в отношения, можно вновь заинтересовать партнёра, вызвать влечение 
по отношению к себе, показать, что он может довериться своему партнеру. 
И тогда результат не заставит себя долго ждать. И более того, отношения будут гораздо 
лучше, чем можно было себе представить.

ОТ ЛЮБВИ 
ДО БЕЗРАЗЛИЧИЯ…
Шагаем  Каждый наверное слышал 
фразу «от любви до ненависти — 
один шаг». И многие могут сделать 
вывод, что ни в коем случае нельзя, 
чтобы человек вас возненавидел. 
На самом деле фраза изначально 
должна звучать наоборот: 
«от ненависти до любви — один 
шаг» — и это движение прекрасно 

ГОВОРИТЬ КОМПЛИМЕНТЫ 
Это самое меньшее, с чего можно начать. В момент, когда 
люди только начинают встречаться, они друг к другу 
очень внимательны и замечают многие вещи, которые 
нравятся в партнере. И делают комплимент, подчеркивая 
то, что им нравится. Вот только со временем человек 
не просто привыкает к тому, что видит в другом человеке, 
он перестает на это обращать внимание и вскоре вовсе 
перестает подкреплять эту черту. Тут можно попробовать 
посмотреть на партнера с новой стороны и подмечать 
что-то, что искренне нравится. Подчеркнуть слово 
искренне! И в последствии и человек, и его партнер на-
чнут испытывать друг к другу совершенно новые эмоции.

ДЕЛАТЬ СЮРПРИЗЫ 
Этот вариант можно учитывать, при условии, что 
партнер любит сюрпризы. Хотя, кому не будет приятно, 
если ему подарят то, что так давно хотелось. Особенно 
приятно будет получать подарки просто так, без каких-
то особых проводов.
Но тут главное не сильно давить на себя. Потому что 
подарки, сделанные под давлением (внутреннее мало 
чем отличается от внешнего), вызывают досаду. А если 
еще и ожидаемой реакции не поступит, то вообще 
караул. Так что главное в этом вопросе умеренность 
и постепенность, не создавайте своими же руками 
критической массы.

ВОЗОБНОВИТЬ ИЛИ СОЗДАТЬ НОВОЕ 
Если в отношениях перестали дариться подарки 
на праздники, эту забытую традицию не лишним 
будет возобновить. Или придумать себе повод для 
праздника. 
К примеру, одна семейная пара сделала для 
отношений свою традицию. Они каждый месяц 9 числа 
вместе ходят на суши. Теперь они вдвоем ждут этого 
дня как праздника. И это замечательно!
Самое главное, показать каждому из партнеров, 
что эти отношения для человека важны, и что 
каждый готов за них бороться. И тогда дело останется 
за малым.
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Працюю журналістом на 
телебаченні. Творча та 
амбіційна, намагаюся взяти 
від життя все найкраще та 
побачити красу там, де вона 
нікому не помітна. 

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ  
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє  фото та  коротку 
розповідь  про себе на e-mail: 
miss@riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2018 
і безкоштовну професійну фотосесію 
від фотостудії «INDIGO» отримають 
найвродливіші учасниці.

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

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

маркета 
або аналогічна)

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

417660

417254

ОВЕН 
На этой неделе вам полезно 
будет заняться расширени-
ем круга общения.

ТЕЛЕЦ 
Не поддавайтесь эмоциям 
и первым впечатлени-
ям, они могут оказаться 
ошибочными. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Придется принимать 
ответственные решения 
в самых разных областях.

РАК 
Высокая работоспособ-
ность, хорошее самочув-
ствие и настроение станут 
гарантией успешности. 

ЛЕВ 
Постарайтесь даже на ра-
бочем месте оставаться 
общительным собеседником. 

ДЕВА 
Понедельник удачен для 
начала новых проектов. 

ВЕСЫ 
Пора услышать окружающих 
вас людей. Важно решить 
сложные вопросы взаимоот-
ношений с партнерами.

СКОРПИОН 
Лучше всего начать новую 
неделю не с «чистого 
листа», а с нового витка 
в карьерном росте. 

СТРЕЛЕЦ 
Звезды советуют повреме-
нить с дальними поездками 
до воскресенья.

КОЗЕРОГ 
Приложите все усилия 
к тому, чтобы ваши идеи за-
интересовали начальство.

ВОДОЛЕЙ 
Организуйте встречу старых 
друзей, от одного из них вы 
услышите полезный совет.

РЫБЫ 
Вы можете обнаружить 
у себя новые таланты, по-
старайтесь их проявить.

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

418195

418301

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA 2018» ГОРО

рина, 23 роки
рацюю журналістом на 

елебаченні. Творча та 
мбіційна, намагаюся взяти 
ід життя все найкраще та 
обачити красу там, де вонаа 
ікому не помітна. 

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»


