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«ВІН ІШОВ, МАЛЕНЬКИЙ, ІШОВ,
А ЗА НИМ НІХТО НЕ ВИБІГ...»
Хлопчик з ясельної
групи почимчикував
додому, поки інших
дітей одягали на
прогулянку
 Малого зупинила біля
дороги жінка, яка гуляла
з коляскою неподалік
 Вона була шокована
тим, що дитину ніхто
не кинувся шукати. А
в дошкільному закладі
історію розказали
по-своєму
с. 11


Час прогулянки дітей, але вхід в садочок відчинений навстіж. А журналіста, який це побачив,
через хвилину завідувачка переконувала: «Калітка зачинена постійно»
РЕКЛАМА

420645
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ДУМКА
Роман
МАКАР
СВЯЩЕНИК

Про святкування
Великодня
Çà öåðêîâíèì â÷åííÿì Âåëèêäåíü ñâÿòêóºòüñÿ 40 äí³â
— àæ äî Âîçíåñ³ííÿ. Àëå
ïåðøèé òèæäåíü â öåðêîâíîìó êàëåíäàð³ âèä³ëåíèé
÷åðâîíèì êîëüîðîì. Öåé
òèæäåíü íàçèâàºòüñÿ Ñâ³òëà ñåäìèöÿ ³ ââàæàºòüñÿ
çà îäèí äåíü — Âåëèêäåíü.
Òîáòî êîæåí ç öèõ äí³â ñâÿòêîâèé. Ñâÿòêóâàííÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç³ ñëóæ³ííÿ â õðàì³,
à äàë³ ìè ¿äåìî äî íàøèõ ðîäè÷³â, â³òàºìî îäíå îäíîãî.
Óâåñü öåé òèæäåíü ïðàâîñëàâíà ëþäèíà ìàº òîðæåñòâóâàòè.
Âèõîäÿ÷è ç ïðàêòèêè ñâÿùåííîñëóæ³ííÿ, ìîæó ñêàçàòè, ùî çàãàëîì ìè íå âì³ºìî
ïîñòèòèñÿ, íå âì³ºìî òðóäèòèñÿ â äóõîâíîìó ïëàí³
òà ÿê íàñë³äîê íå âì³ºìî
ñâÿòêóâàòè. Ìè íå âì³ºìî
õîäèòè â õðàì ï³ñëÿ ñëóæáè, íå âì³ºìî äîòðèìóâàòèñÿ
öåðêîâíèõ êàíîí³â, íå ëèøå
â ïëàí³ ò³ëåñíîãî, àëå â ïåðøó ÷åðãó äóõîâíîãî ïîñòó.
Öå ñòîñóºòüñÿ ³ Âåëèêîäíÿ.
Çàçâè÷àé ëþäè ñâÿòêóþòü
îäèí àáî òðè äí³. Äàë³ çàáóâàþòü ïðî ñâÿòî ³ éäóòü
ðîáèòè ñâîþ ðîáîòó.
Ëþäè 21 ñòîë³òòÿ ïîñò³éíî ïîñï³øàþòü ³ í³êóäè íå âñòèãàþòü. Öåðêîâíà
òðàäèö³ÿ íàâ÷àº íàñ, ùî ïîñï³øàòè í³êóäè íå ïîòð³áíî.
Òðåáà ãàðíî ï³äãîòóâàòèñÿ,
ïîïîñòèòèñÿ, ïîìîëèòèñÿ,
ïîòðóäèòèñÿ â äóõîâíîìó
ïëàí³, à ïîò³ì ãàðíî ñâÿòêóâàòè. Àëå íå â ïëàí³ çàñò³ëëÿ, òîìó ùî íàé÷àñò³øå
ñëîâî “ñâÿòêóâàííÿ” ó íàñ
ïîâ'ÿçàíå ñàìå ç çàñò³ëëÿì,
à íå ç³ ñâÿòêóâàííÿì â äóõîâíîìó ïëàí³. Çíàéä³òü ÷àñ,
ïðîâ³äàéòå ñâî¿õ ð³äíèõ, äðóç³â ³ íàâ³òü òèõ, ç êèì âè,
ìîæëèâî, ó íå äóæå äîáðèõ
ñòîñóíêàõ.

У ЦЕНТРІ ВІННИЦІ НА ТРЬОХ
ЛЮДЕЙ ВПАЛА СТІНА
Нещастя  У центрі Вінниці,
на Соборній, впала стіна і ледь
не поховала під собою трьох
будівельників. Вона завалилася між готелем
«Франція» та обласним управлінням
Нацбанку. Людей з-під завалів витягли,
їхнім життям нічого не загрожує
МИКИТА ПАНАСЕНКО, ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, (073)0476879

êîìåíòàð³â òà ðîç'ÿñíåíü ïðî
òå, ùî ñòàëîñÿ.

²íöèäåíò ñòàâñÿ ó â³âòîðîê,
10 êâ³òíÿ. Ïðî ïîä³þ ïîâ³äîìèëè ÷èòà÷³ ñàéòó 20minut.ua
òà íàä³ñëàëè ê³ëüêà ôîòîãðàô³é.
Íà ôîòî áóëî âèäíî, ùî ó âíóòð³øíüîìó äâîð³ ãîòåëþ «Ôðàíö³ÿ» ïðàöþþòü ðÿòóâàëüíèêè ³
âèòÿãàþòü ç-ï³ä çàâàë³â ëþäåé.
Îäðàçó ï³ñëÿ öüîãî ìè çàòåëåôîíóâàëè ó ðÿòóâàëüíó ñëóæáó
îáëàñò³, ùîá ï³äòâåðäèòè ³íôîðìàö³þ. Ïðåñ-ñåêðåòàð ñëóæáè
Îëåêñàíäð Êóòîâèé ðîçïîâ³â,
ùî ä³éñíî çàâàëèëàñÿ ñò³íà ì³æ
áóä³âëÿìè óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ó Â³ííèöüê³é
îáëàñò³ òà ãîòåëåì «Ôðàíö³ÿ».
— Ï³ä çàâàëîì îïèíèëîñÿ òðîº
ëþäåé, — ñêàçàâ Êóòîâèé. — ²
äâîõ âæå âèòÿãëè.
Öå áóëî î 15.50. Çà 20 õâèëèí
íàø æóðíàë³ñò áóâ íà ì³ñö³ ïîä³¿. Íà òîé ÷àñ óñ³õ ïîñòðàæäàëèõ
âèçâîëèëè ç-ï³ä çàâàë³â. Ïðîõ³ä
äî ì³ñöÿ îáâàëó îáìåæèëè ñòð³÷êîþ, çà íå¿ íå ïóñêàëè í³êîãî.
Æóðíàë³ñòè ÷åêàëè îô³ö³éíèõ

ДВОХ ЛЮДЕЙ ЗАБРАЛИ
ДО ЛІКАРНІ
Íåâäîâç³ äî ïðåñè âèéøîâ
íà÷àëüíèê â³ííèöüêîãî â³ää³ëó
ïîë³ö³¿ Ñåðã³é Ñèíÿâñüêèé. Â³í
ðîçïîâ³â, ùî òðîº ïîòåðï³ëèõ
÷îëîâ³ê³â — áóä³âåëüíèêè, ÿê³
ïðàöþâàëè òàì ó òîé ìîìåíò.
Äâîõ ç íèõ çàáðàëè äî ë³êàðí³,
àëå ¿õí³ì æèòòÿì í³÷îãî íå çàãðîæóº. Òðåò³é ïîñòðàæäàëèé â³ä
ãîñï³òàë³çàö³¿ â³äìîâèâñÿ, áî éîãî
ñòàí áóâ çàäîâ³ëüíèé.
Ñèíÿâñüêèé äîäàâ, ùî çà ôàêòîì îáâàëó ïðàâîîõîðîíö³ â³äêðèþòü êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ñòàòò³ 272 ÊÊÓ (Ïîðóøåííÿ ïðàâèë áåçïåêè ï³ä ÷àñ
âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ï³äâèùåíîþ
íåáåçïåêîþ).
Âëàñíèê ãîòåëþ «Ôðàíö³ÿ»,
á³çíåñìåí Ñåðã³é Êàïóñòà ïîêè
ùî íå êîìåíòóº ³íöèäåíò ç îáâàëîì.
— Íåõàé çàðàç ðîçáåðóòüñÿ
ôàõ³âö³. Ïîêè ùî íå êîìåíòóþ
ñèòóàö³þ. Òàê, ñò³íà îáâàëèëàñÿ

Будівельники зводили «Францію-2»
«Роботи проводилися з метою реконструкції адмінбудівлі для пристосування під готель». Так вказано
у паспорті об'єкта. Роботи розпочалися 22 лютого 2018-го року і
мали закінчитися у 2020-му році.
У спільноті «Готель Франція»

на Фейсбуку повідомляли, що
на цій ділянці почали будувати
другий корпус, 23 березня.
«Ми приступили до будівництва
нового корпусу готелю, SPA-центру
та оздоровчого комплексу», —
йшлося у дописі (goo.gl/eDY4xv).

ЛАРИСА (70), ПЕНСІОНЕРКА:

— Стояв у черзі, щоб здати
документи на закордонний
паспорт. Кілька разів заради
цього ходив на Пирогова,
витратив купу часу, а на Київській здав за півгодини.

— Та напевно є черги у магазинах в години пік. Я не місцева. Приїхала до внуків з
Луганська. Як їхала сюди,
стояла в черзі на блокпосту.
Не хочу про це говорити.

íà ò³é ä³ëÿíö³, äå áóäóâàëè äðóãèé êîðïóñ ãîòåëþ, — ñêàçàâ â³í.
ЧОМУ ЗАВАЛИЛАСЯ СТІНА?
Íà áóäìàéäàí÷èêó áóâ ïàñïîðò
íà äðóãèé êîðïóñ ãîòåëþ «Ôðàíö³ÿ», íà ÿêîìó âêàçàí³ òåëåôîíí³
íîìåðè ïðîåêòóâàëüíèêà òà çàìîâíèêà. Ñïðîáóâàëè çàòåëåôîíóâàòè äî ãîëîâíîãî àðõ³òåêòîðà
öüîãî îá'ºêòà Ìèêîëè Êóøí³ðà,
ùîá ä³çíàòèñÿ ïðî éìîâ³ðíó âåðñ³þ îáâàëó ñò³íè.
— Â³í ïðèéäå çàâòðà, — â³äïîâ³â ÷îëîâ³ê, ùî ïðåäñòàâèâñÿ
êîìåðö³éíèì äèðåêòîðîì. — Àëå
ìîæó ñêàçàòè, ùî çà ïðîåêòîì,
ÿêèé áóâ çðîáëåíèé ìèíóëîãî
ðîêó, íå áóâ ïåðåäáà÷åíèé îáâàë ñò³íè äëÿ çâåäåííÿ íîâîãî
îá'ºêòà. ×îìó òàê ñòàëîñÿ — ìàþòü ñêàçàòè ñàì³ áóä³âåëüíèêè.
Æóðíàë³ñòàì íå âäàëîñÿ öüîãî
ç'ÿñóâàòè ó áóä³âåëüíèê³â, îñê³ëüêè ¿õ íà òîé ÷àñ âæå íå áóëî
íà áóäìàéäàí÷èêó. Òåëåôîíóºìî
äî ³íñïåêòîðà òåõíàãëÿäó Ñåðã³ÿ Òàðàñþêà. Ìîæëèâî â³í çíàº
ïðè÷èíó ðóéíóâàííÿ.
— Ñèòóàö³ÿ âèõîäèòü òàêà,
ùî ÿ íå çä³éñíþâàâ òåõíàãëÿä

îá'ºêòà, îñê³ëüêè â ìåíå íå áóëî
äîãîâ³ðíèõ çîáîâ'ÿçàíü ³ç çàáóäîâíèêîì, — ðîçêàçàâ ³íñïåêòîð
òåõíàãëÿäó Ñåðã³é Òàðàñþê. —
Âíåñëè ìîº ïð³çâèùå â ïàñïîðò
îá'ºêòà, áî ÿ ãîòóâàâ äîãîâ³ð
íà òåõíàãëÿä äëÿ çàáóäîâíèêà.
Öå áóëî ùå â 2017 ðîö³. Ï³ñëÿ
òîãî í³ÿêèõ ïîâ³äîìëåíü â³ä çàáóäîâíèêà íå îòðèìóâàâ — õî÷à
ìàëè ìåíå ïîâ³äîìèòè ïðî ïî÷àòîê áóä³âíèöòâà. ß ïî òåëåôîíó
ä³çíàâñÿ, ùî ñò³íà îáâàëèëàñÿ.
Ðå÷íèê ðÿòóâàëüíèê³â îáëàñò³
Îëåêñàíäð Êóòîâèé ñêàçàâ, ùî,
éìîâ³ðíî, îáâàë ñòàâñÿ ÷åðåç çñóâ
ôóíäàìåíòó.
— Çà ïîïåðåäíüîþ âåðñ³ºþ,
ñò³íà áóäèíêó çàâàëèëàñÿ ÷åðåç
çñóâ ôóíäàìåíòó, íà ÿêîìó ñòîÿâ
ñòàðèé ä³ì. Ôóíäàìåíò çñóíóâñÿ ³
ç íüîãî âïàëà ñò³íà, ùî ïîòðàïèëà ó âèðèòèé êîòëîâàí, — ñêàçàâ
â³í. — Éìîâ³ðíî, âèíóâàòöÿìè
â îáâàë³ ñòàëè ðîá³òíèêè, ÿê³
ïðàöþâàëè íà áóäìàéäàí÷èêó.
Îáñòàâèíè ç'ÿñîâóþòü ñë³ä÷³.
Ùå áóëà ³íôîðìàö³ÿ, ùî ï³ä
çàâàëàìè îïèíèëèñÿ äâ³ ìàøèíè Íàöáàíêó. Àëå öå Êóòîâèé
íå ï³äòâåðäèâ.

Коли ви востаннє стояли в черзі і за чим?

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

ОЛЕКСІЙ (29), ФРІЛАНСЕР:

Деталі обвалу з’ясує слідство. Рятувальники допускають,
що винуватцями інциденту стали робітники

ВАДИМ (29),
ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ:

— Найчастіше черги бувають
там, де оформляють документи. Нещодавно довелось
брати довідки у районі, витратив на це кілька годин.

ЄВГЕНІЯ (28), РЕКЛАМІСТ:

ВАСИЛЬ (70), ПЕНСІОНЕР:

ІРИНА (35), ЮРИСТ:

— В АТБ у п’ятницю напередодні Великодня була величезна черга. Та й взагалі
о 19.00, коли після роботи
я заходжу у магазин, завжди
доводиться постояти до каси.

— Та ось був в універмазі, стояв у черзі до каси. Але то хіба
черга? Чотири людини. А так,
щоб справді витратив багато
часу, то вже й не пам’ятаю,
коли таке було.

— За довідкою на водійське
посвідчення. Але це була
невелика черга, бо у приватній клініці. Щоб не стояти у чергах, надаю перевагу
саме приватним закладам.

421739
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«ЗНАЙДЕШ ЗАМІНУ, ДАМО ГРОШІ».
РИЗИКИ НЕОФІЦІЙНОЇ РОБОТИ
Без гарантій  Працюєш неофіційно —
позбавлений гарантованих відпусток,
лікарняних та навіть заробітку. Така
історія сталася з нашими читачками, які
після звільнення не отримали зарплату.
Керівниця змушує «знайти та навчити
людей на заміну». Після обдурені дівчата
звернулися до правоохоронців
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Î ô ³ ö ³ é í î
â Óêðà¿í³ çàéíÿòî
8 ì³ëüéîí³â îñ³á. ²
áëèçüêî 4,3 ì³ëüéîíà ïðàöþº áåç
îôîðìëåííÿ òðóäîâèõ â³äíîñèí,
ââàæàº þðèñò ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ñîö³àëüíèé ðóõ» Â³òàë³é
Äóä³í (goo.gl/s2pMxX). Ì³í³ñòð
ñîöïîë³òèêè Àíäð³é Ðåâà íàçèâàº
ê³ëüê³ñòü íåîô³ö³éíî ïðàöþþ÷èõ
íà ð³âí³ ÷îòèðüîõ ì³ëüéîí³â (goo.
gl/XQuFke). À îò ñê³ëüêè ëþäåé
ïðàöþº íåëåãàëüíî ó Â³ííèö³ —
äîñòåìåííî íå çíàº í³õòî.
Ôàõ³âö³ Äåðæïðàö³ ðîçêàçóþòü,
ùî «ñ³ðà» ðîáîòà — öå â³äñóòí³ñòü
ñîöãàðàíò³é, ðåãóëÿðíèõ â³äïóñòîê, äîïîìîãè ïðè íåùàñíèõ âèïàäêàõ íà âèðîáíèöòâ³ òà ðèçèê
íå îòðèìàòè çàðîá³òíó ïëàòó (goo.
gl/bhaRxT).
ПРОКЛЬОНИ ЗА ЗВІЛЬНЕННЯ
Äî ðåäàêö³¿ çâåðíóëèñÿ òðè
ä³â÷èíè, ÿê³ ïðàöþâàëè â ó÷áîâîìó öåíòð³ «Future» íà âóëèö³
Êîð³àòîâè÷³â (êîëèøíÿ Ñâåðäëîâà — àâò.). Òàì â÷àòü ÿê ä³òåé,
òàê ³ äîðîñëèõ ³íîçåìíèì ìîâàì,
òàíöÿì, éîç³ òà ïðîâîäÿòü ³íø³
çàíÿòòÿ. Âîíè ðîçêàçàëè, ùî
¿õ âëàøòóâàëè òàì íåîô³ö³éíî.
À êîëè âèð³øèëè çâ³ëüíèòèñÿ —
êåð³âíèöÿ öåíòðó íå äàëà çàðï-

ëàòè ³ ñêàçàëà, ùî «øóêàéòå ñîá³
çàì³íó ³ îòðèìàºòå ãðîø³».
Îëåêñàíäðà Êîðí³é÷óê âèêëàäàëà ó öåíòð³ ôðàíöóçüêó. Âîíà
ðîçïîâ³ëà, ùî âèìàãàëà â³ä êåð³âíèöòâà öåíòðó îô³ö³éíîãî
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
— Íà ñï³âáåñ³ä³, êîëè ÿ ò³ëüêè
ïðèéøëà äî öüîãî öåíòðó, ìåí³
ðîçïîâ³ëè ïðî ãàðí³ óìîâè, îá³öÿëè ãàðíèé ïðîöåíò çà âèêëàäàííÿ: 35% â³ä ïëàòè çà îäíîãî
ó÷íÿ. ß çàõîò³ëà ïðàöåâëàøòóâàòèñÿ îô³ö³éíî, ïðèíåñëà ïàñïîðò — àëå äèðåêòîðêà Ëþäìèëà
Øåâ÷åíêî êóäèñü çíèêàëà.
Çãîäîì ïàí³ Êîðí³é÷óê íå âëàøòîâóâàâ òîé çàðîá³òîê, ùî âîíà
îòðèìóâàëà ó öåíòð³.
— ß ïðàöþâàëà ç ëèñòîïàäà 2017-ãî ïî áåðåçåíü 2018-ãî.
Çà íàâ÷àííÿ ÷îòèðüîõ ó÷í³â
ÿ îòðèìóâàëà 1200 ãðèâåíü ùîì³ñÿöÿ, à çà â³ñ³ì ó÷í³â — 1600 ãðèâåíü. ßê áà÷èòå, îêëàä íå çì³íþâàâñÿ. Âèð³øèëà çàáðàòè òå, ùî
çàðîáèëà é çâ³ëüíèëàñÿ. À ïîò³ì
ìåí³ äèðåêòîðêà ïî÷àëà íàäñèëàòè
ïîâ³äîìëåííÿ ó Viber â³äåî ïðî òå,
ÿê âîíà ëåæèòü ï³ä êðàïåëüíèöåþ
òà ïðîêëüîíè. ² öå âîíà íàäñèëàëà
âíî÷³, î 2-é ãîäèí³.
«НЕ ПРАЦЮВАЛА,
А НАВЧАЛАСЯ»
¯¿ ïîäðóãà «çà íåùàñòÿì», Ìàð³ÿ Êèòàé÷óê, âèêëàäàëà àíãë³éñüêó â öåíòð³ «Future».

Суд вирішить, хто каже правду
У поліцію, податкову та до Держпраці написали заяви тільки дві
з потерпілих дівчат — Анжеліка
Слижук та Марія Китайчук. У вінницькому управлінні захисту
економіки Нацполіції розказали,
що заяви від дівчат направили у
Держпраці, бо вони займаються
тими справами, де є склад кримінального злочину.
У Держпраці ці заяви отримали.
— Скарги дві є. Але коли ми
прийшли разом з податковою
на перевірку, учбовий центр
був закритий. Розгляд скарги
Анжеліки Слижук подовжили
до 16 квітня, яка була написана
пізніше, ніж скарга іншої дівчини.

За законом, термін розгляду не
більше одного місяця, — розказала завідувачка сектору звернення
громадян управління Держпраці
Альона Недозимована.
— Установити, хто каже правду,
вислухавши працівника і керівника — інспектор Держпраці
не може. Таке з’ясовує тільки
суд: якщо встановлено факт
трудових відносин, то звідси
«випливають» усі наслідки — у
тому числі виплата зарплати, без
урахування тих коштів, що були
нелегально виплачені, — сказав
заступник керівника вінницького управління Держпраці Юрій
Ковальчук.

— ß ïðàöþâàëà ç 29 ñ³÷íÿ
ïî 15 áåðåçíÿ. ² áóëà ñõîæà ³ñòîð³ÿ: ìåí³ ïîîá³öÿëè çàðïëàòó
1500 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü. Àëå
çà ôàêòîì, îòðèìóâàëà ìåíøå.
² êîëè çàõîò³ëà çâ³ëüíèòèñÿ,
òî ìåí³ Ëþäìèëà Îëåêñ³¿âíà ïîñòàâèëà óìîâó: ìè òîá³ íå âèïëàòèìî çàðïëàòó, ïîêè òè íå çíàéäåø ñîá³ çàì³íó òà íå íàâ÷èø
öþ ëþäèíó, ÿê ó íàñ ïðàöþâàòè, — ðîçêàçàëà ä³â÷èíà.
Ùå Ìàð³ÿ íàäàëà çàïèñ òåëåôîííî¿ ðîçìîâè ç êåð³âíèöåþ.
Ó íüîìó âîíà ñêàðæèòüñÿ íà óìîâè òà âèìàãàº íå âèïëà÷åíó ÷àñòèíó çàðïëàòè. Íà öå îòðèìàëà
â³äïîâ³äü:
«Ìàøî, òàê í³õòî íå ðîáèòü.
Òåáå âçÿëè ñòóäåíòêîþ ³ òè
ó íàñ ïðàêòèêóâàëàñÿ. Çà ùî
òîá³ ïëàòèòè? Ó òåáå íå áóëî
çàíÿòü äî 8-î¿ ãîäèíè. Òè ïîñò³éíî çàï³çíþâàëàñÿ é ïðîñèëà
çàì³íó», — â³äïîâ³ëà æ³íêà, ÿêà
ïðåäñòàâèëàñÿ Ëþäìèëîþ Îëåêñ³¿âíîþ.

Марія Китайчук
працювала
викладачем
англійської мови.
Коли захотіла
звільнитися,
то керівниця
їй відмовилася
платити гроші

«Ó êåð³âíèö³ íåìàº
ë³öåíç³¿ íà âèêëàäàöüêó
ä³ÿëüí³ñòü. Âîíà ò³ëüêè
çäàº ïðèì³ùåííÿ
â îðåíäó», — êàçàëè
ïîòåðï³ë³ ä³â÷àòà
Ïîò³ì ñëóõàâêó âçÿëà ìàòè Ìàð³¿, ÿêà ïîâ³äîìèëà ñï³âðîçìîâíèö³, ùî ðîçìîâà çàïèñóºòüñÿ ³
âîíè áóäóòü çâåðòàòèñÿ äî ïðàâîîõîðîíö³â.
«Áóäü ëàñêà, âàøà äîíüêà â ìåíå
íå ïðàöþâàëà. À ÿ ¿é ïðîïîíóâàëà îô³ö³éíî ïðàöåâëàøòóâàòèñÿ, ³
òîä³ âîíà ïðîñòî íå ïðèéøëà», —
â³äïîâ³ëà ïàí³ Ëþäìèëà.
ЗВЕРНУЛИСЯ ДО ОРГАНІВ
Ùå îäíà ä³â÷èíà, ÿêà ïîñòðàæäàëà â³ä íåîô³ö³éíî¿ ðîáîòè ó öüîìó öåíòð³ — Àíæåë³êà Ñëèæóê. Âîíà òàì ðîáèëà
àäì³í³ñòðàòîðîì. Çà ¿¿ ñëîâàìè,
â÷èòåë³â çìóøóâàëè ï³äïèñóâàòè óãîäè, ïðî çì³ñò ÿêèõ âîíè
íå çíàëè.
— Çíàþ, ùî ùå äâ³ ä³â÷èíè
çâ³ëüíèëèñÿ òà ¿ì íå çàïëàòèëè.
Â÷èòåë³ ïîñò³éíî çì³íþâàëèñÿ,
äåÿê³ ï³äïèñóâàëè ç êåð³âíèöòâîì øêîëè ÿê³ñü êîíòðàêòè,
äîãîâîðè. Ùî âîíè ï³äïèñóâàëè — íå çíàþòü ³ íå ìàþòü êîï³¿
óãîäè.
Âîíà ðîçïîâ³ëà, ùî â÷èòåë³â
çìóøóâàëè ïðèáèðàòè êîðèäîðè
òà êëàñè. ² ïðî òå, ùî ó öåíòð³
«Future» äóðÿòü áàòüê³â, ÿê³ ïðèâîäÿòü ñâî¿õ ä³òåé íà íàâ÷àííÿ.
— Ó íèõ º ïðàéñ íà ñàéò³, àëå
áàòüêàì êàæóòü çîâñ³ì ³íø³ ñóìè.
ß ÷óëà, ÿê âîíè îáãîâîðþâàëè
òå, ó ùî âäÿãíóò³ áàòüêè òà ¿õ

ìàøèíè ³ òàê âèð³øóâàëè, ñê³ëüêè êîøòóâàòèìóòü äëÿ ¿õ ä³òåé
çàíÿòòÿ. ² âîíè êàæóòü: ó íàñ
çì³íèëèñÿ ö³íè, ìè íå âñòèãëè
çì³íèòè ¿õ.
Íå çóì³âøè îòðèìàòè ñâ³é çàðîá³òîê, òðè ä³â÷èíè çâåðíóëèñÿ
äî ïîë³ö³¿, ïîäàòêîâî¿ òà óïðàâë³ííÿ Äåðæïðàö³. Àëå é òàì ¿õ
î÷³êóâàëî ðîç÷àðóâàííÿ — ïîäàòê³âö³ ñêàçàëè, ùî «í³÷îãî
íå çìîæóòü çðîáèòè».
— Íàì â³äïîâ³ëè, ùî ó äèðåêòîðêè öüîãî çàêëàäó íåìàº ë³öåíç³¿ íà âèêëàäàöüêó ä³ÿëüí³ñòü.
Òîáòî, âîíà çäàº ïðîñòî â îðåíäó
ïðèì³ùåííÿ äëÿ âèêëàäà÷³â, ÿê³,
í³áèòî, ïðàöþþòü íà ñåáå.
Я НЕ ЛЮДМИЛА
Æóðíàë³ñò â³äïðàâèâñÿ ó öåíòð
«Future», ùîá ä³çíàòèñÿ ïîçèö³þ ³íøî¿ ñòîðîíè ó ö³é ³ñòîð³¿.
Çà ñëîâàìè åêñ-ïðàö³âíèöü, ïîòð³áíî áóëî øóêàòè äèðåêòîðêó
öåíòðó «Future» — Ëþäìèëó
Øåâ÷åíêî.
Ïî¿õàëè íà Êîð³àòîâè÷³â, ³ òàì
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ æèòëîâîãî
áóäèíêó çíàõîäèòüñÿ ïðèì³ùåííÿ öåíòðó. Àëå í³êîãî íå áóëî ç
àäì³í³ñòðàö³¿ — â÷èòåëü öåíòðó
ï³äêàçàëà, ùî óñå êåð³âíèöòâî
ñèäèòü ó îô³ñ³ íà âóëèö³ Çîä÷èõ,
ùî íà Ïîä³ëë³.

Éäåìî âæå òóäè — ó ïîäâ³ð’¿
áóäèíêó ¹ 12, ì³æ ï³ä’¿çäîì òà
ï³äâàëîì çàõîâàâñÿ âõ³ä â ó÷áîâèé öåíòð. Íà äâåðÿõ íåìàº âèâ³ñêè. À îò äàë³ ³ñòîð³ÿ ñòàº ìàéæå
ãóìîðèñòè÷íîþ.
Ïðàö³âíèöÿ öåíòðó, ÿêà çóñòð³ëà æóðíàë³ñò³â ³ º ñõîæîþ
íà Ëþäìèëó Øåâ÷åíêî, ðîçïîâ³ëà, ùî «Ëþäìèëà Øåâ÷åíêî âæå
íå ïðàöþº ÿê äèðåêòîð öåíòðó»
Íà ê³íåöü ðîçìîâè âîíà ñêàçàëà, ùî êåð³âíèöòâî ç âàìè
çâ’ÿæåòüñÿ ï³ñëÿ ñâÿò.
Æóðíàë³ñòè çðîáèëè ôîòî ïðàö³âíèö³ öåíòðó «Future» òà ïîêàçàëè ñâ³òëèíó åêñ-â÷èòåëüêàì.
— Òàê öå âîíà. ² âîíà äîñ³
äèðåêòîð. Ëþäìèëà Îëåêñ³¿âíà
äçâîíèëà ìåí³ òà ä³â÷àòàì íà ìèíóëîìó òèæí³, ïðîñèëà çóñòð³òèñÿ
íàîäèíö³, — ñêàçàëà Îëåêñàíäðà
Êîðí³é÷óê.
Ó â³âòîðîê, 10 êâ³òíÿ, âäàëîñÿ
çâ’ÿçàòèñÿ ç êåð³âíèöòâîì öåíòðó
«Future», ùî âèñëîâèëè ñâîþ ïîçèö³þ ó ö³é ³ñòîð³¿.
— Öå íåïðàâäà. Øåâ÷åíêî
Ëþäìèëà ó íàñ âæå íå ïðàöþº,
³ öå âæå ³íøà ô³ðìà ç ³íøèì êåð³âíèêîì. Ö³ ä³â÷àòà ðîçêàçóþòü
êàçêè ³ âîíè ó íàñ íå ïðàöþâàëè.
Óñ³ íàø³ ðîá³òíèêè ïðàöåâëàøòîâàí³ îô³ö³éíî, — ðîçêàçàëà æ³íêà,
ÿêà íå çàõîò³ëà ïðåäñòàâëÿòèñÿ.
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ТАКСИСТА ВДАРИЛИ НОЖЕМ У ГРУДИ.
ЗБИРАЮТЬ ГРОШІ НА ЛІКУВАННЯ
Жорстоко  Біля вінницького клубу
«Курсаль» сталася масова бійка. Усе через
те, що пасажир не хотів розраховуватися
за таксі. Одного з таксистів вдарили
ножем в область серця. Тепер йому
збирають гроші на лікування
МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073)0476879

Ó ìàñîâ³é á³éö³, ï³ä ÷àñ ÿêî¿
íå îá³éøëîñÿ
áåç íîæ³â òà áåéñáîëüíèõ áèò, ïîñòðàæäàâ 20-ð³÷íèé òàêñèñò ñëóæáè «Âèìïåë»
íà ³ì’ÿ Â³òàë³é. Éîãî âäàðèëè íîæåì ó ãðóäè, ìàëî íå çà÷åïèâøè
ñåðöå. ²ì’ÿ äðóãîãî ïîòåðï³ëîãî
âîä³ÿ òàêñ³, ÿêîìó ïîðàíèëè íîæåì ðóêó, ïîêè íåâ³äîìå. Á³éêà
ñòàëàñÿ ó ñåðåäó, 4 êâ³òíÿ, áëèçüêî 5-¿ ãîäèíè ðàíêó.
НЕ ХОТІВ РОЗРАХОВУВАТИСЯ
Îäèí ç ïðàö³âíèê³â ñëóæáè
òàêñ³, ÿêèé ïîáàæàâ çàëèøèòèñÿ
íåíàçâàíèì, ðîçïîâ³â ïðî òå, ÿê
ñòàâñÿ êîíôë³êò.
— Óñå ïî÷àëîñÿ ç òîãî, ùî
îäèí ç ïàñàæèð³â íå çàõîò³â ðîçðàõîâóâàòèñÿ. Áóâ çðîáëåíèé çàãàëüíèé âèêëèê, ïðè¿õàëè ê³ëüêà
àâòî. Ç ïàñàæèðîì ðîç³áðàëèñÿ,
â³í ï³øîâ ó êëóá ãóëÿòè, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — Âîä³¿ â³ä³éøëè

ïîïèòè êàâó. Ï³ñëÿ öüîãî ç êëóáó
âèá³ãëè òðîº õëîïö³â, ÿê³ íàêèíóëèñÿ íà âîä³¿â. Ó íèõ áóëè íîæ³
òà áèòè.
Çà ñëîâàìè ÷îëîâ³êà, ñòàëàñÿ
äóæå ñåðéîçíà á³éêà. Òàêñèñòè
ðîçïîâ³äàëè, ùî íàïàäíèêè âçàãàë³ íå â³ä÷óâàëè óäàð³â, éìîâ³ðíî, çíàõîäèëèñÿ ï³ä ä³ºþ ÿêèõîñü
ðå÷îâèí.
— Ïîñòðàæäàëè äâîº íàøèõ
âîä³¿â. Òîé, ÿêîìó çáèðàþòü ãðîø³, îòðèìàâ ïîðàíåííÿ íîæåì
â îáëàñòü ñåðöÿ, àëå ñàìå ñåðöå
íå çà÷åïèëî. Ïîñòðàæäàëè ëåãåí³ òà ñåðäå÷íà ñóìêà, — ãîâîðÿòü
ó ñëóæá³ òàêñ³. — Äðóãèé âîä³é
îòðèìàâ ñåðéîçíå ïîðàíåííÿ
íîæåì ó á³öåïñ.
Ïîñòðàæäàëèì çðîáèëè îïåðàö³¿, ÿê³ ïðîéøëè óñï³øíî.
НАПАДНИКА ЗАТРИМАЛИ
— Ó ðîçâàæàëüíîìó çàêëàä³
â³äïî÷èâàëè òðîº ìîëîäèõ ëþäåé. Ó íèõ âèíèê êîíôë³êò ç òàêñèñòîì, ÿêèé ç ìàøèíîþ ñòîÿâ
íåïîäàë³ê, — êàæå ïðåñ-îô³öåð
ïîë³ö³¿ îáëàñò³ Àííà Îë³éíèê. —

×åðåç íåïîðîçóì³ííÿ ç ìîëîäèêàìè òàêñèñò îãîëîñèâ çàãàëüíèé âèêëèê ñâî¿õ êîëåã. Êîëè
ï³ä’¿õàëè ³íø³ òàêñèñòè, êîíôë³êò
ïîñòóïîâî ïåðåð³ñ ó á³éêó. Îäèí
ç õëîïö³â, ÿê³ âèéøëè ç êëóáó,
íîæåì âäàðèâ âîä³ÿ, ùî ïðè¿õàâ
íà çàõèñò êîëåãè.
Ó ïîë³ö³¿ ïîâ³äîìëÿþòü, ùî
òàêñèñò îòðèìàâ ñèëüí³ ïîðàíåííÿ ãðóäíî¿ êë³òèíè òà ïëå÷à.
— Á³éêà ñòàëàñÿ ïðèáëèçíî î 5-¿ ãîäèí³ ðàíêó, — êàæå
Îë³éíèê. — ×åðåç ê³ëüêà ãîäèí
çàòðèìàëè õëîïöÿ, ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó íàïàä³ íà òàêñèñòà.

Òàêñèñòè ðîçïîâ³äàëè,
ùî íàïàäíèêè, ÿê³
âèá³ãëè ç êëóáó,
íå â³ä÷óâàëè óäàð³â,
éìîâ³ðíî, áóëè ï³ä
ä³ºþ ÿêèõîñü ðå÷îâèí
Çàðàç â³äêðèòå ïðîâàäæåííÿ
çà ñòàòòåþ 121 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó (íàíåñåííÿ òÿæêèõ
ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü, — àâò.),
âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ ñïðàâè çà ñòàòòåþ 296
(õóë³ãàíñòâî, — àâò.). Â³ä çàêëàäó îòðèìàëè â³äåî ç êàìåð
ñïîñòåðåæåííÿ, âîíè ïðèºäíàí³
äî ñïðàâè.
Ç ïðèâîäó òîãî, ùî áóâ ³ äðóãèé ïîñòðàæäàëèé, Àííà Îë³éíèê
ñêàçàëà, ùî ïîë³ö³ºþ çàäîêóìåíòîâàíèé ò³ëüêè îäèí ïîòåðï³ëèé
òàêñèñò.

Ліворуч — водій таксі Віталій. Праворуч — один з нападників
(чи це саме той, який вдарив ножем таксиста, невідомо)
РЕАБІЛІТАЦІЯ ДО ШЕСТИ
МІСЯЦІВ
Ìè ñïðîáóâàëè çâ’ÿçàòèñÿ ç ñàìèì ïîñòðàæäàëèì òàêñèñòîì.
Çàòåëåôîíóâàëè éîìó ³ õëîïåöü
âçÿâ ñëóõàâêó. Îäðàçó áóëî ÷óòíî, ùî ãîâîðèòè Â³òàë³þ âàæêî,
òîìó íå íàäîêó÷àëè éîìó ³ç çàïèòàííÿìè. Ñïèòàëè ò³ëüêè, ÿê
â³í ñåáå ïî÷óâàº.
— Çàðàç ùå ó ë³êàðí³, — ãîâîðèòü õëîïåöü. — Òàê, ìåí³ ðîáèëè îïåðàö³¿, ë³êàð³ êàæóòü, ùî
íà÷å âñå áóäå äîáðå. Àëå í³÷îãî
êîíêðåòíîãî íå ïîâ³äîìëÿþòü.
Ñàìîïî÷óòòÿ ó ïîð³âíÿíí³ ç
ïåðøèì äíåì ï³ñëÿ á³éêè âæå
êðàùå.

Äðóã Â³òàë³ÿ ²ãîð Ãàéáóðà ñêàçàâ, ùî õëîïåöü ïîòðîõó îäóæóº.
Àëå ïîðàíåííÿ ó îáëàñòü ñåðöÿ
äóæå âàæêå. ßêùî âñå áóäå äîáðå,
òî çà òðè òèæí³ éîãî âæå ìîæóòü
âèïèñàòè, àëå ïåð³îä ðåàá³ë³òàö³¿ ìîæå çàòÿãíóòèñÿ äî øåñòè
ì³ñÿö³â.
Äëÿ ïîñòðàæäàëîãî òàêñèñòà
ïî÷àëè çáèðàòè ãðîø³ íà ë³êóâàííÿ. Âêàçàíèé íîìåð êàðòêè
(5168 7573 1581 2844) ²ãîðÿ Ãàéáóðè, ÿêèé º äðóãîì Â³òàë³ÿ. Çà ñëîâàìè Ãàéáóðè, ñòàíîì íà 9 êâ³òíÿ, âæå ç³áðàëè ïåâíó ñóìó, ÿêî¿
ïîêè âèñòà÷àº, àëå ñê³ëüêè ñàìå
êîøò³â ïåðåêàçàëè, â³í íå ïîâ³äîìèâ.

На смерть збив 23-річну дівчину на «зебрі».
Покарання: три роки «умовно»
МИКИТА ПАНАСЕНКО, (073) 0476879

 Ç'ÿâèâñÿ âèðîê ó ñïðàâ³ òðàã³÷íî¿ àâàð³¿ íà Ïèðîãîâà. Ä³â÷èíà ïåðåõîäèëà äîðîãó ïî «çåáð³»,
êîëè ¿¿ çáèâ «Hyundai» íà øâèäêîñò³ ïîíàä 100 êì/ãîä. Çà äîáó
ï³ñëÿ àâàð³¿ 23-ð³÷íà Â³êà ïîìåðëà ó ë³êàðí³.
Ï³çíî ââå÷åð³, 29 âåðåñíÿ
2017-ãî, íà âóëèö³ Ïèðîãîâà
ëåò³â «Hyundai Veracruz». Ñàìå
ëåò³â, áî øâèäê³ñòü éîãî àâòîìîá³ëÿ, êîëè â³í íàáëèæàâñÿ
äî ïåðåõðåñòÿ ç âóëèöåþ Âàñèëÿ
Ñòóñà, áóëà ìàéæå 104 ê³ëîìåòðè
íà ãîäèíó. Çà êåðìîì «Hyundai»
áóâ ÷îëîâ³ê, ÿêîãî çâóòü Ìàêñèì
Õîìåíêî.
Ó öåé ÷àñ äîðîãó ïî «çåáð³»
á³ëÿ öüîãî ïåðåõðåñòÿ ïî÷àëè
ïåðåõîäèòè äâîº ëþäåé. Çàãàëüìóâàòè âîä³é íå âñòèã.
Â³êòîð³þ Ñåìåí÷óê çàáðà-

ëè äî ë³êàðí³. Óæå òàì ñòàëî
â³äîìî, ùî ä³â÷èíà îòðèìàëà,
çîêðåìà, ñïîëó÷íó òðàâìó ò³ëà,
ÿêà óñêëàäíèëàñÿ íàáðÿêîì òà
íàáóõàííÿì ãîëîâíîãî ìîçêó.
Ïåðøîãî æîâòíÿ Â³êà ïîìåðëà
ó ë³êàðí³.
ЩО КАЗАЛИ У СУДІ?
Çã³äíî ç âèñíîâêîì àâòîòåõí³÷íî¿ òà òðàíñïîðòíî-òðàñîëîã³÷íî¿ åêñïåðòèç, «øâèäê³ñòü ðóõó
àâòîìîá³ëÿ «Hyundai Veracruz»,
íîìåðíèé çíàê ÀÂ 0050 AT,
ñêëàäàëà âåëè÷èíó áëèçüêî
103,6 êì/ãîä. […] âîä³é ìàâ òåõí³÷íó ìîæëèâ³ñòü çóïèíèòè êåðîâàíèé íèì àâòîìîá³ëü äî ñìóãè
ðóõó ï³øîõîäà øëÿõîì òåðì³íîâîãî ãàëüìóâàííÿ…». Òàêîæ âñòàíîâèëè, ùî ï’ÿíèì âîä³é íå áóâ.
Ìàêñèì Õîìåíêî ïðîâèíó âèçíàâ. Íà çàñ³äàíí³ â³í ðîçïîâ³â,

ùî ñïðàâä³ øâèäê³ñòü ïåðåâèùèâ. Ðàçîì ç íèì â àâòîìîá³ë³
¿õàëè éîãî äðóç³. Íà ïåðåõðåñò³
áóëî ïîãàíå îñâ³òëåííÿ, òîìó
â³í íå ïîáà÷èâ ä³â÷àò. Ïîì³òèâ
¿õ ò³ëüêè òîä³, êîëè äðóç³ ïî÷àëè éîìó êðè÷àòè. Íàìàãàþ÷èñü
óíèêíóòè àâàð³¿, â³í ñêåðóâàâ àâòîìîá³ëü âë³âî òà â'¿õàâ ó ïàðêàí,
îäíàê ïðàâîþ ñòîðîíîþ àâòî çà÷åïèâ Â³êòîð³þ.
Øêîäó ïîòåðï³ë³é ñòîðîí³
â³äøêîäóâàëè éîãî áàòüêè, â³í
ïðîñèâ ïðîáà÷åííÿ â ïîòåðï³ëî¿.
Ïðîñèâ ñóä ñóâîðî éîãî íå êàðàòè òà íå ïîçáàâëÿòè âîë³.
Ïîòåðï³ëîþ ñòîðîíîþ âèñòóïàëà Àëëà Ñåìåí÷óê, ìàòè çàãèáëî¿
ä³â÷èíè. Ó âèðîêó íàïèñàíî òàê:
«â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ çàçíà÷èëà,
ùî øêîäà ¿é â³äøêîäîâàíà â ïîâíîìó îáñÿç³. Ïðåòåíç³é ìàòåð³àëüíîãî òà ìîðàëüíîãî õàðàêòåðó

äî îáâèíóâà÷åíîãî íå ìàº. Ïðîñèòü ñóä ñóâîðî îáâèíóâà÷åíîãî
íå êàðàòè òà íå ïîçáàâëÿòè âîë³».

òîâîãî òåðì³íó, òîáòî «óìîâíîãî».
Ùå íà òðè ðîêè ó âîä³ÿ çàáðàëè
«ïðàâà».

ТРИ РОКИ «УМОВНО»
Ñóäèëè âîä³ÿ çà ÷àñòèíîþ
2 ñòàòò³ 286 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó. Ñàíêö³ÿ ö³º¿ ñòàòò³ ïåðåäáà÷àº ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä òðüîõ
äî âîñüìè ðîê³â ç âèëó÷åííÿì
âîä³éñüêîãî ïîñâ³ä÷åííÿ íà òåðì³í äî òðüîõ ðîê³â àáî áåç òàêîãî.
Ñóä âèçíàâ ïîì'ÿêøóâàëüíèìè
îáñòàâèíàìè òå, ùî Ìàêñèì Õîìåíêî ïîâí³ñòþ âèçíàâ ïðîâèíó,
ðîçêàÿâñÿ, à éîãî ðîäèíà äîáðîâ³ëüíî â³äøêîäóâàëà çáèòêè ðîäèí³ ïîòåðï³ëèõ.
Âðåøò³ ñóä âèçíàâ âèííèì
âîä³ÿ. Ïðèçíà÷èëè ÷îòèðè ðîêè
ïîçáàâëåííÿ âîë³. Öå ïîêàðàííÿ
ïîì’ÿêøèëè äî òðüîõ ðîê³â ³ñïè-

У СПРАВІ БУДЕ АПЕЛЯЦІЯ
Ó ïðåñ-ñëóæá³ Àïåëÿö³éíîãî
ñóäó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ñêàçàëè,
ùî ó äàí³é ñïðàâ³ áóäå àïåëÿö³éíèé ðîçãëÿä. Çàñ³äàííÿ çàïëàíîâàíå íà 8 òðàâíÿ.
Íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ ìàòåð³àëó ç ðåäàêö³ºþ
çâ’ÿçàëàñÿ ìàòè çàãèáëî¿ ä³â÷èíè
Àëëà Ñåìåí÷óê. Âîíà ðîçïîâ³ëà,
ùî ðîçãëÿä ñïðàâè áóäå ïðîäîâæåíî ó àïåëÿö³¿.
— ß ÿê ìàòè äóæå áîëÿ÷å ïåðåæèâàþ óñ³ ñóäè, — ñêàçàëà âîíà. —
Áóäó áèòèñÿ äî îñòàííüîãî, ùîá
âáèâöÿ òàêè ñ³â ó â’ÿçíèöþ.
Òàêîæ âîíà ñêàçàëà, ùî íà ìîìåíò àâàð³¿ Â³êòîð³ÿ íå áóëà îäðóæåíà, àëå âåñ³ëëÿ ïëàíóâàëîñÿ.
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ЧЕРГОВА РЕФОРМА. ЧИ ЩЕЗНУТЬ
У ВІННИЦІ МАРШРУТНІ ТАКСІ
Покращення  В уряді заявляють
про початок «автобусної» реформи.
На українських дорогах замість
застарілих маршруток з’являться великі
автобуси: екологічні та доступні для
людей з інвалідністю. Чого очікувати
перевізникам та пасажирам?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ó
ëþòîìó
2018-ãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôðàñòðóêòóðè àíîíñóâàëè ðåôîðìó ïàñàæèðñüêèõ
ïåðåâåçåíü. Âîíè ñòîñóþòüñÿ
ïîêðàùåííÿ áåçïåêè òà ÿêîñò³
ïåðåâåçåíü, ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ
óìîâ äëÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ.
À ùå çà î÷³êóâàííÿìè óðÿäîâö³â, ÷åðåç àâòîáóñíó ðåôîðìó ç
äîð³ã çíèêíóòü òàê çâàí³ æîâò³
«Áîãäàíè».
Îïèòóâàí³ â³ííè÷àíè íå ïðîòè,
ùîá çàì³íèëè ìàðøðóòêè íà íîâ³
áóñè. À îò ïåðåâ³çíèêè ñòàâëÿòüñÿ
äî òàêèõ çì³í ñêåïòè÷íî. Íà ¿õ
äóìêó, òàêà àâòîáóñíà ðåôîðìà
ïðèçâåäå äî çá³ëüøåííÿ ÄÒÏ òà
çðîñòàííÿ ö³í íà ïðî¿çä.
ЩО ЗМІНИТЬ РЕФОРМА
Äëÿ âñ³õ ïåðåâ³çíèê³â (êð³ì
ì³æíàðîäíèõ, ÿêèõ ðåôîðìà
íå òîðêíåòüñÿ — àâò.), ÿê³ õî÷óòü «îòðèìàòè ìàðøðóò», çáåð³ãàºòüñÿ êîíêóðñíèé ï³äõ³ä. Ïðîòå
çì³íþºòüñÿ ñèñòåìà íàðàõóâàííÿ
áàë³â: ÿêùî ðàí³øå ïðåòåíäåíòè
îòðèìóâàëè áàëè çà ê³ëüê³ñòü ïðàö³âíèê³â òà òðàíñïîðòó, òî íèí³
â ïð³îðèòåò³ áóäå åêîëîã³÷í³ñòü òà
äîñòóïí³ñòü àâòîáóñ³â äëÿ ëþäåé
ç ³íâàë³äí³ñòþ.
Äëÿ ì³æîáëàñíèõ ïåðåâ³çíèê³â
êîíêóðñ íà ìàðøðóò áóäå çà çàÿâíèöüêèì ïðèíöèïîì. Ïåðåâ³-

çíèê ïîäàº ïåðåë³ê äîêóìåíò³â òà
îòðèìóº äîçâ³ë íà ïåðåâåçåííÿ
ïàñàæèð³â ³ ïî÷èíàº ïðàöþâàòè. ßêùî º äåê³ëüêà ïåðåâ³çíèê³â íà îäèí ìàðøðóò ³ âîíè âñ³
â³äïîâ³äàþòü ì³í³ìàëüíèì âèìîãàì — âñ³ îòðèìóþòü ïðàâî
âèêîíóâàòè ïåðåâåçåííÿ.
Òðèâàë³ñòü óãîäè áóäå ï’ÿòü
ðîê³â òà ¿¿ ìîæíà ïîäîâæèòè ùå
íà ï’ÿòü, ÿêùî íå áóäå ïîðóøåíü
³ ïåðåâ³çíèê âêëàäàòèìå êîøòè
ó îíîâëåííÿ àâòîïàðêó.
Òðàíñïîðò ñòàíå á³ëüø äîñòóïíèì äëÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ. Ç 2019 ðîêó ïåðåâ³çíèê
áóäå çîáîâ'ÿçàíèé íà ïðèì³ñüêèõ ³ ì³ñüêèõ ìàðøðóòàõ ìàòè
â àâòîïàðêó íå ìåíøå 35% òàêèõ
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, à ï³ñëÿ
2020 ðîêó — 50%.
МАРШРУТКИ ДОБРІ,
АЛЕ АВТОБУСИ — КРАЩІ
Óñå öå âêóï³ ñïîíóêàòèìå
ïåðåâ³çíèê³â çàì³íþâàòè ñòàð³
ìàðøðóòêè íà êîìôîðòàáåëüí³
íåîïëàíè, ââàæàþòü óðÿäîâö³.
Òîä³ ÿê â³ííè÷àíè ïî ð³çíîìó
îö³íþþòü ìàðøðóòêè ó ì³ñò³.
Õî÷à é äîäàþòü, ùî íå ïðîòè
çàì³íèòè ¿õ íà ñåðåäí³ òà âåëèê³
àâòîáóñè.
— Îñê³ëüêè ÿ âèñîêèé, òî ìåí³
â ìàðøðóòêàõ íåêîìôîðòíî.
Ïðèõîäèòüñÿ ïðèãèíàòèñÿ äóæå.
Çâ³ñíî, õîò³ëîñÿ á, ùîá ¿õ çàì³íèëè íà á³ëüø³ àâòîáóñè, òàê³ ÿê
¿çäÿòü ç³ Ñòàðîãî ì³ñòà, — ñêàçàâ
ñòóäåíò-çàî÷íèê Äåíèñ.

— ß ïðàêòè÷íî íå ¿æäæó
ìàðøðóòêàìè, áî íàâ³ùî âîíî
ìåí³? Ìàþ ï³ëüãó òà êàòàþñü
íà òðàìâàÿõ, àâòîáóñàõ. À ÿêùî
ñêàñóþòü? Íó, ñïîä³âàþñü, ùî
öå ñòàíåòüñÿ ò³ëüêè ï³ñëÿ ìîº¿
ñìåðò³ (ñì³ºòüñÿ), — ñêàçàëà ïåíñ³îíåðêà Àíòîí³íà.
— Ìàðøðóòêè íå òàê³ âæå é
ïîãàí³. Ïðèíàéìí³, âîíè øâèäêî ¿çäÿòü. Ùîäíÿ êîðèñòóþñÿ
ìàðøðóòêàìè, áî íà òðîëåéáóñ³
äîâãî, à íà «Ñïðèíòåð³» ó áóäüÿêó òî÷êó ì³ñòà çà 20–30 õâèëèí
äî¿æäæàþ, — ñêàçàâ øêîëÿð Âëàäèñëàâ.
— Òàê, íå ïîäîáàºòüñÿ, ùî
ìàðøðóòêè ó ãîäèíó-ï³ê çàáèò³.
Àëå òðàíñïîðòó âèñòà÷àº, ìàðøðóòêè äîáðå ¿çäÿòü. Çàì³íèòè ¿õ
íà âåëèê³ ìóí³öèïàëüí³ àâòîáóñè

«Î÷³êóºìî íà òå, ÿê
âïëèíå ìîíåòèçàö³ÿ
ï³ëüã òà å-êâèòîê
íà òðàíñïîðò. Òîìó
íå ìîæó ñêàçàòè, êîëè
çíèêíóòü ìàðøðóòêè»
— ÿ ò³ëüêè çà. Ç ìîãî ðàéîíó,
Áó÷ìè, òàê³ ¿çäÿòü ³ ÿ íèìè òàêîæ
÷àñòî êîðèñòóþñÿ, — ðîçêàçàëà
êóõàð-êîíäèòåð Îëüãà.
КОЛИ ЗНИКНУТЬ МАРШРУТКИ
Ï³ñëÿ òðàíñïîðòíî¿ ðåôîðìè, ÿêà â³äáóëàñÿ ó Â³ííèö³
â 2012 ðîö³, ê³ëüê³ñòü ìàðøðóòîê ñêîðîòèëè íà ïîëîâèíó: ç
500 äî 241 ìàøèíè. Òîä³ ì³ñöåâà
âëàäà âèð³øèëà çðîáèòè àêöåíò
íà åëåêòðîòðàíñïîðò³ — òðàìâàÿõ ³
òðîëåéáóñàõ. Äî òîãî æ, ÿê òîä³ çàïåâíÿëè ó ìåð³¿, á³ëüø³ñòü ìàðøðóòîê ïîâòîðþâàëè ìàðøðóò åëåêòðîòðàíñïîðòó (goo.gl/tmy4WR)
ßê éäåòüñÿ ó Êîìïëåêñí³é
ïðîãðàì³ ðîçâèòêó òðàíñïîðòó
Â³ííèö³ äî 2023 ðîêó, ïåðåâàãà
íàäàâàòèìåòüñÿ òðîëåéáóñàì òà
òðàìâàÿì. Ïîñòóïîâî ê³ëüê³ñòü

Зміни потрібні, але не такі
ВАЛЕРІЙ ВЛАДИКА,
ПРЕДСТАВНИК ОБЛАСНОЇ
СПІЛКИ ПЕРЕВІЗНИКІВ

— Урядовці пропонують,
що на платформу можуть
стати до 5–6 автобусів і
пасажир сам вибере, чим
йому їхати. Як результат, перевізників зіштовхують лобами, змушують їх змагатися за пасажира та створювати загрозу
ДТП не тільки на дорозі, а й на самому
автовокзалі.
Ще у Міністерстві інфраструктури кажуть,
що залучать на український ринок іноземних перевізників. Ми вартість автобуса за 50 тисяч доларів «відбиваємо»
за 8–9 років. А іноземній компанії з авто-

бусами, що коштують 350 тисяч доларів
знадобиться до 20 років. Нашими дорогами, якщо проїздить такий автобус п'ять
років, то це вже буде добре.
Яку вартість проїзду їм (іноземним перевізникам — авт.) треба зробити, щоб
підвищити рентабельність перевезення?
У міністерській програмі — 83 євроценти
за кілометр. Так, для прикладу, поїздка
у Київ буде коштувати для пасажира
до 10 000 гривень в один бік. Хто буде
готовий платити такі гроші?
Чиновники кажуть нам оновлювати транспорт кожні п'ять років. Добре, я готовий
замінити всі свої 84 машини. Але не під
30% річних, а коштом кредиту під 2–2,5%
річних. Саме так працюють у ЄС.

У Кабінеті міністрів кажуть, що через три-п’ять років
маршруток на дорогах не буде. Їх місце мають зайняти
комфортабельні, великі автобуси
ìàðøðóòîê çìåíøóâàòèìóòü,
à íà ¿õ ì³ñöå ïîñòàâëÿòü ñåðåäí³
òà âåëèê³ àâòîáóñè (goo.gl/rj6uAc).
Çîêðåìà, íà öåé ð³ê çàïëàíóâàëè çðîáèòè äâà VinWay òà êàïðåìîíò ÷îòèðüîõ ìóí³öèïàëüíèõ
àâòîáóñ³â. À ÷è çíèêíóòü ìàðøðóòêè äî 2023 ðîêó?
— Ñêëàäíî ñêàçàòè. Çàì³íþâàòè ìàðøðóòêè íà ñåðåäí³ àáî
âåëèê³ àâòîáóñè ìîæóòü é ñàì³
ïåðåâ³çíèêè. ² ìè ìîæåìî âèïóñêàòè á³ëüøå ìàøèí íà ìàðøðóòè
òà äîäàâàòè íîâ³. Âàðòî î÷³êóâàòè,
ÿê âïëèíå íà ì³ñüêèé òðàíñïîðò
íîâà ñèñòåìà ìîíåòèçàö³¿ ï³ëüã òà
åëåêòðîííèé êâèòîê. Òîìó ÿ áè
íå õîò³â ðîáèòè ïîñï³øíèõ âèñíîâê³â, — ñêàçàâ î÷³ëüíèê «Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿»
Ìèõàéëî Ëóöåíêî.
Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó ñòðàòåã³÷íîãî ðîçâèòêó äîðîæíüîãî ðèíêó òà àâòîìîá³ëüíèõ

ïåðåâåçåíü Ì³í³íôðàñòðóêòóðè
Â³êòîðà Ñàñ³íà, ïðîöåñ çàì³íè
ìàðøðóòîê íà êîìôîðòí³ áóñè
áóäå òðèâàëèì.
— Òóò íåìà âåëèêèõ ³ëþç³é,
ùî çàâòðà ìàðøðóòêè çíèêíóòü.
Ìè çðîáèëè ïåðøèé êðîê, ùîá
òðîõè îíîâèòè ðóõîìèé ñêëàä
³ äàòè ìîæëèâ³ñòü ïàñàæèðó òà
ïåðåâ³çíèêó â³ä÷óòè, ùî ìè éäåìî äî îíîâëåííÿ. Ïåðø³ çì³íè
â Óêðà¿í³ çðîáèìî ïðîòÿãîì ðîêó,
à äàë³ òðåáà âíîñèòè çì³íè äî çàêîíó. Ó êðà¿íàõ ñõ³äíî¿ ªâðîïè
òàê³ ðåôîðìè òðèâàëè ø³ñòüâ³ñ³ì ðîê³â, — ñêàçàâ ó êîìåíòàð³ «ªâðîïåéñüê³é ïðàâä³» Ñàñ³í
(goo.gl/8NJqRU).
Íà ïèòàííÿ, êîëè ðåôîðìà
áóäå çàâåðøåíà, â³í â³äïîâ³â:
— ß îïòèì³ñò, ÿ áè ñêàçàâ —
÷åðåç òðè-ï'ÿòü ðîê³â. Öå ìîÿ
ñóá'ºêòèâíà äóìêà, àëå ïåðø³ çì³íè
ìè â³ä÷óºìî äî ê³íöÿ 2018 ðîêó.

Безкоштовного проїзду для всіх не буде
Незабаром у Вінниці мають зробити монетизацію пільг на проїзд: пільговикам
даватимуть гроші мінімум на 30 поїздок
з місцевого бюджету. У мерії розказали, що всіх пільговиків міський бюджет
«не потягне», бо це коштуватиме близько
200 мільйонів на рік. Хоча й пообіцяли,
що рішення прийматимуть «виважено».
Міський голова Сергій Моргунов спілкувався з мешканцями будинку на вулиці
Чайковського. Там одна з пенсіонерок
запитала його про те, якою буде монетизація пільг.
— Якщо говорити про пенсіонерів, то ситуація неоднозначна. Є пенсіонери, що
отримують 1400 гривень пенсії, є пенсіонер, що отримує 8000 гривень на місяць.

Чи буде справедливо давати людині, що
отримує 1400 гривень і тій, що отримує вісім тисяч, ті 90 гривень на проїзд щомісяця?
— Ну як мерія планує вийти з того? — питала пенсіонерка.
— У міському транспорті ви ще будете
їздити так, як їздили раніше. Тому рішення про монетизацію пільг будемо
приймати виважено, враховуючи всі
обставини. Якщо ми сьогодні порахуємо
всіх пільговиків, усіх пенсіонерів, то нам
потрібно буде перераховувати не менше
200 мільйонів гривень по цій монетизації.
У бюджеті Вінниці таких коштів немає. А з
держбюджету компенсації на проїзд пільговиків більше не буде, — сказав міський
голова.
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ЯК ДИТИНА ПІШЛА ДОДОМУ,
ВИХОВАТЕЛЬКА НЕ ПОМІТИЛА
Моторошна ситуація  Хлопчик з
ясельної групи почимчикував додому, поки
інших дітей одягали на прогулянку. Малого
зупинила біля дороги жінка, яка гуляла з
коляскою неподалік. Вона була шокована
тим, що дитину ніхто не кинувся шукати.
А в дошкільному закладі розказали історію,
яка обійшлася без наслідків, по-своєму
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Ñõâèëüîâàíà òà
îáóðåíà ïîäçâîíèëà â ðåäàêö³þ
28-ð³÷íà Îêñàíà.
Â³ííè÷àíêà ðîçïîâ³ëà, ÿê âîíà
ùîéíî íàçäîãíàëà ïåðåä äîðîãîþ ìàëåíüêîãî õëîï÷èêà òà
ïðèíåñëà â ñàäî÷îê ùå äî òîãî,
ÿê äèòèíè êèíóëèñü âèõîâàòåë³.
Ìàëèé âèéøîâ ÷åðåç íåçàìêíåí³
äâåð³ ãðóïè ³ â³ä÷èíåíó íàâñò³æ
õâ³ðòêó ñàäî÷êà òà ïî÷èì÷èêóâàâ
øóêàòè ìàìó.
Öå ñòàëîñÿ á³ëÿ äèòÿ÷îãî ñàäî÷êà ¹ 26, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ
ì³æ çóïèíêàìè «Ìåìîð³àë Âèçâîëåííÿ» òà «29-òà øêîëà» ìèíóëîãî ÷åòâåðãà, 5 êâ³òíÿ, áëèçüêî 10.30. ßê ðîçïîâ³äàº ðÿò³âíèöÿ ìàëîãî ìàíäð³âíèêà Îêñàíà, â öåé ÷àñ ìàëå÷ó âèâîäÿòü
íà ïðîãóëÿíêó. ¯¿ ñòàðøèé ñèí
òàêîæ õîäèòü ó öåé ñàäîê, òîìó
âîíà, ãóëÿþ÷è ç ìåíøèì àëåºþ
óçäîâæ Êè¿âñüêî¿, ïîäèâëÿºòüñÿ
â á³ê ³ãðîâîãî ìàéäàí÷èêà.
Òîãî äíÿ, ÿê çàâæäè, æ³íêà
õîò³ëà ïîñïîñòåð³ãàòè ñâîþ äèòèíó. Àëå ä³òåé ùå íå âèâåëè.
Òåðèòîð³ÿ áóëà àáñîëþòíî ïîðîæíüîþ, êîëè âîíà ïîáà÷èëà, ÿê
íåçíàéîìèé ¿é õëîï÷èê âèéøîâ ç
ãðóïè òà áåçïåðåøêîäíî ïîäàâñÿ

çà òåðèòîð³þ ñàäî÷êà, ó íàïðÿìêó
ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè.
— ß ïîáà÷èëà, ÿê ìàëåíüêèé
õëîï÷èê âèéøîâ ³ç ãðóïè, ïðîéøîâ ÷åðåç â³ä÷èíåíó íàâñò³æ
õâ³ðòêó ñàäî÷êà ³ ï³øîâ äàë³ é
äàë³, — ðîçêàçóº Îêñàíà. — Äèâèëàñÿ òî íà ñàäî÷îê, òî íà íüîãî. Äóìàëà, îò-îò õòîñü âèéäå
çà íèì, ÷è ìàìà, ÷è âèõîâàòåëüêà. Àëå í³êîãî íå áóëî, à äèòèíà
éøëà äî äîðîãè, äå ¿çäÿòü ìàøèíè.
Îêñàíà ïî¿õàëà ç êîëÿñêîþ
ïî àëå¿ íàïåðåð³ç äèòèí³. Êàæå,
âñå îãëÿäàëàñÿ, ÷è çà íèì í³õòî
íå âèá³ã ³ç ñàäêà.
— Íå áóëî í³êîãî, — ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — ß íàçäîãíàëà äèòèíó
³ ïèòàþ: «Êóäè òè ³äåø?» Â³í:
«Äî ìàìè». Ïîêàçàâ, ùî æèâå
â ò³é ñòîðîí³, êóäè ³øîâ. Â³í ùå
ïîãàíî ãîâîðèòü, ÿ íå çðîçóì³ëà, ÿê éîãî çâàòè. Âçÿëà íà ðóêè,
ñêàçàëà, ùî ï³äåìî øóêàòè ìàìó,
³ ïîíåñëà äî ñàäî÷êà. Â³í íå õîò³â òóäè, ïëàêàâ. À ÿ éîãî íåñó ³
êîëÿñêó âîëî÷ó…
Îêñàíà îäðàçó ïîïðÿìóâàëà
äî àäì³í³ñòðàòèâíîãî âõîäó ç ö³ëëþ çíàéòè çàâ³äóâà÷êó òà ðîçêàçàòè, ùî äèòèíà âòåêëà, à âèõîâàòåë³ íå ïîì³òèëè öüîãî. Àëå ó çàâ³äóâà÷êè áóëî çà÷èíåíî. Ó êàá³íåò³
çàñòóïíèêà — òåæ. Ñâîãî ñèíà, ùî
ñïàâ ó êîëÿñö³, æ³íêà çàëèøèëà

Час прогулянки — вхід в садочок відчинений навстіж.
Через хвилину в кабінеті завідувачки звучить: «Калітка зачинена постійно»
á³ëÿ ñõîä³â. Äîñòóêàëàñü, êàæå,
ó äâåð³ áóõãàëòåð³¿.
— Âèéøëà æ³íêà, à ÿ ¿é êàæó:
«Äèòèíà âàøà, çíàéøëà íà âóëèö³, äîäîìó ³øîâ». À âîíà:
«ßêà äèòèíà? Äå âè çíàéøëè?».
«Îñü, — êàæó, — äèòèíà âòåêëà,
à ¿¿ í³õòî íå øóêàº!» — ïåðåêàçóº
ðîçìîâó æ³íêà. — ² òà æ³íêà ï³øëà øóêàòè, ç ÿêî¿ ãðóïè äèòèíà
çíèêëà. À ÿ âèéøëà íà ñõîäè.
Ìåí³ áóëî âèäíî òåðèòîð³þ. Í³õòî íå á³ãàâ, í³êîãî íå áóëî çîâñ³ì.
Ï'ÿòü õâèëèí ñòîþ, 10 — í³êîãî.
Ëèøå êîëè ä³òè ìàñîâî ïî÷àëè
âèõîäèòè íà ïðîãóëÿíêó, ïðèá³ãëà âèõîâàòåëüêà: «Îé, Ëóêà! Äå
òè ïîä³âñÿ? ß òåáå øóêàëà!» Âîíà
õîò³ëà ó ìåíå äèòèíó çàáðàòè ³
éòè, àëå ÿ ñêàçàëà, ùî â³ääàì
ò³ëüêè áàòüêàì. Õëîï÷èê ñòîÿâ
á³ëÿ ìåíå, íå õîò³â ³òè äî âèõîâàòåëüêè.
Íîìåðà ìàòåð³ âò³êà÷à âèõîâàòåëüêà ÿñåëüíî¿ ãðóïè Îêñàí³

íå äàëà. Íàáðàëà ç³ ñâîãî òåëåôîíó. Ìàìà äèòèíè, ÿê ïî÷óëà, ùî
ñòàëîñÿ, ñêàçàëà, ùî ñêîðî áóäå.
Òîä³ Îêñàíà ïåðåäàëà çàïëàêàíîãî ìàëîãî âèõîâàòåëüö³, à ñàìà çàëèøèëàñÿ ñòîÿòè ó ñòîðîí³, ùîá
¿¿ ñòàðøèé ñèí, ïîáà÷èâøè ìàìó,
íå ïîïðîñèâñÿ äîäîìó.
— Áàòüêè òîãî õëîï÷èêà ïðè¿õàëè íà ìàøèí³ ³ çàáðàëè éîãî òà
ñòàðøåíüêîãî õëîï÷èêà. Ùî ¿ì âèõîâàòåëüêà ãîâîðèëà, íå çíàþ. Âèäíî çàñïîêî¿ëà, — ãîâîðèòü Îêñàíà. — ß ï³ä³éøëà äî íèõ ³ ñêàçàëà,
ùî öå ÿ äèòèíó çíàéøëà, ùî â³í
³øîâ, ìàëåíüêèé, ³øîâ, à çà íèì
í³õòî íå âèá³ã... Öÿ ìàìà ðîçïëàêàëàñÿ, ³ ÿ ðîçïëàêàëàñÿ. Âîíà ìåí³
ñêàçàëà, ùî ïåðåäçâîíèòü, êîëè
â³ä³éäå â³ä øîêó, àëå íå ïîäçâîíèëà. ß òàê çðîçóì³ëà, ùî ¿é ïåðåêðóòèëè ³íôîðìàö³þ. Íå ñêàçàëè,
ùî â³í äî äîðîãè ï³øîâ.
Æóðíàë³ñò ãîâîðèëà ç Îêñàíîþ
íà òîìó ì³ñö³, äå âîíà çóïèíè-

ëà äèòèíó. Ç íüîãî äîáðå âèäíî
òó õâ³ðòêó, ÷åðåç ÿêó ïðîéøîâ
óò³êà÷. Ìè çâåðíóëè óâàãó, ùî
âîíà çíîâ áóëà â³ä÷èíåíà íàâñò³æ.
Â³ä÷èíåíîþ çàëèøàëàñÿ é ï³ä
÷àñ òîãî, ÿê ä³òè âèéøëè ãðàòèñÿ íà ìàéäàí÷èêàõ. Âèõîâàòåë³
ñïîñòåð³ãàëè çà ä³òüìè îñòîðîíü,
íå çà÷èíÿëè âèõ³ä ç òåðèòîð³¿.
— ß òàêå ÷óëà, ùî òóò ³ ðàí³øå
ä³òè ò³êàëè, àëå ïðî öå áàòüêè
ìîâ÷àòü, áî íå çíàþòü, ÿê ðîçãîëîñ â³ä³á’ºòüñÿ íà ¿õí³é äèòèí³ ïîò³ì, — ãîâîðèòü Îêñàíà. —
ß òåæ ìîãëà ïðîìîâ÷àòè, àëå
òàêèé øîê ïåðåæèëà! Ïëàêàëà
ïîò³ì, í³áè öå ìîÿ äèòèíà ïðîïàëà. Îòàê ì³é ñèí ÷è áóäü-ÿêà
³íøà äèòèíà ìîæå âçÿòè ³ ï³òè.
×îãî âîíè í³ äâåð³ â ãðóïè, í³
âîðîòà íà òåðèòîð³þ íå çà÷èíÿþòü? ßê öå òàê? Ï³äå ÷åðåç
äîðîãó, ìàøèíà ç³á’º, ùî òîä³
ðîáèòè ³ õòî çà öå áóäå â³äïîâ³äàòè? ß íå ðîçóì³þ.

Адміністрація садочка: все відчинене — зачинено
На другий день після випадку з втечею
дитини, журналіст прийшла в адміністрацію садочка № 26. Запитала, які висновки
зробили після втечі малого. Чи будуть, наприклад, зачиняти надалі ту хвіртку, через
яку хлопчик пішов?
— Закрита калітка постійно, — переконує
завідувачка Юлія Короленко, хоча журналіст каже, що щойно бачила відкритою.
Керівник закладу розказала автору статті
те, що дізналася про інцидент від своїх працівників: що хлопчика шукали, що іншу
маму із ним застали під садочком, коли
вона тільки-но йшла повертати дитину.
Тобто за версією працівників, не ходила
Оксана по садочку в пошуку тих, хто дитину загубив, і в зачинені двері керівництва
не стукала.
— Справа в тому, що цей хлопчик постійно
кудись тікає. Його батьки про це знають і

одразу нас попередили, — говорить Юлія
Короленко. — Дівчата весь час за ним дивляться. Вони в нас чудові вихователі. Але
таке трапляється, на жаль, тому що дітей
дуже багато в групах. Ранній вік, кожну
дитину треба вдягнути, і поки вони одягають, то…
— То, можливо, двері групи варто зачиняти
на ключ? — питаю завідувачку, а вона каже
так само, як про хвіртку: «зачинені двері».
— Я вам чесно скажу, у цієї мами, — говорить про Оксану Юлія Короленко, — була
конфліктна ситуація з цією вихователькою,
коли її дитина в яслах була.
— Чекайте, мама ж не знала, з якої групи
дитина, коли ловила на вулиці? — дивуюся
такому поясненню.
— З того боку в нас тільки одна ясельна, —
звучить у відповідь.
— Думаєте, якби дитина була не ясельного

віку, то ця жінка б її не рятувала? — не розумію завідувачку.
— Ну, як рятувала… Вихователька вже бігала, шукала дитину. Кинулася в одну сторону, в другу і за ворітьми знайшла маму,
яка вела цього хлопчика, — говорить те,
що їй доповіли, Юлія Короленко.
Вона довіряє своїм працівникам більше, ніж мамі, яка поінформувала пресу про випадок. Каже, що в них немає
причини казати неправду. Насправді є.
Винуватість має тягнути за собою відповідальність.
Натомість завідувачка говорить про якийсь
давній конфлікт Оксани з вихователькою
ясельної групи. Питаємо Оксану, що ж
то був за конфлікт такий? Вона розказує:
не здала гроші на ремонт методкабінету і
про це не кається, бо вважає, що витрати
на службове приміщення не повинні ляга-

ти на плечі батьків. Інша справа — ремонт
групи.
— Конфлікту не було ніякого. Я просто сказала, що не буду здавати на цей кабінет
гроші і не здавала, — каже Оксана.
— Немає поваги сьогодні в батьків до професії педагога, — говорила журналісту про
своє завідувачка садочка та згадувала різні
випадки про непорядних батьків, наприклад, як один чоловік навмисне сховав
сина, щоб влаштувати скандал в садочку.
— Різні бувають ситуації. Можна говорити багато. А тут — вихователь вибачилася
перед батьками, теж отримала нервовий
стрес, тому що вона знає, за що відповідає. У посадових інструкціях прописано:
за життя та здоров’я дітей. Це неприємна
ситуація, і більше такого не повториться.
Батьки претензій не мають, вони поставилися з розумінням до ситуації.

418808

13

ËÀÉÔ

RIA, Ñåðåäà, 11 êâ³òíÿ 2018

ПОЛЯКИ ЗНАЮТЬ, ЯКІ БУЛИ
ПИСАНКИ 100 РОКІВ ТОМУ
Зберегли  Альбом старовинних
подільських писанок трьома мовами —
українською, польською, англійською
видали у Варшаві. Сто років тому одна з
панянок зібрала майже 200 писанок у селі
Попелюхи і зберегла їх узори. Її нинішні
нащадки відтворили це в альбомі
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067) 1079091

Àâòîðàìè ³ëþñòðîâàíîãî âèäàííÿ «Ïîä³ëüñüê³
ïèñàíêè» º ïîäðóææÿ ç Âàðøàâè
ªâà ³ Àíòîí³ Áåë³íà-Áæîçîâñüê³.
Âîíè — íàùàäêè ðîäó Áæîçîâñüêèõ-Ãðîõîëüñüêèõ, ÿê³ ìàëè
ìàºòêè íà òåðèòîð³¿ íàøîãî êðàþ.
×îìó âèð³øèëè äîêëàñòè çóñèëü ³
êîøò³â çàäëÿ òàêî¿ êðîï³òêî¿ ïðàö³?
АРХІВ ВИВЕЗЛИ, КОЛИ
БІЛЬШОВИКИ ПАЛИЛИ
МАЄТОК
Çóñòð³òèñÿ ç ªâîþ é Àíòîí³
âèïàëî ö³ëêîì âèïàäêîâî. Âîíè
îï³êóþòüñÿ ïðîåêòîì âëàøòóâàííÿ ìóçåþ â ìàºòêó ñâî¿õ êîëèøí³õ
íàùàäê³â ó ñåë³ Ñîêîë³âêà Êðèæîï³ëüñüêîãî ðàéîíó. Ïîçíàéîìèëèñÿ ç íèìè ï³ä ÷àñ îäíîãî ç
ïðè¿çä³â íà Â³ííè÷÷èíó. Ïîëÿêè
ìàëè ç ñîáîþ çãàäàíèé âèùå àëüáîì «Ïîä³ëüñüê³ ïèñàíêè». Ðîçïîâ³ëè ³ñòîð³þ éîãî ñòâîðåííÿ.
Äàëè ïîãîðòàòè ñòîð³íêè, ðîçäèâèòèñÿ çîáðàæåí³ íà íèõ ïèñàíêè, à òàêîæ íèçêó ôîòîãðàô³é
ïî÷àòêó ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Ïîâåðíóâ êíèãó íàçàä, à ïàí Àíòîí³
êàæå: «Öå âàì ó ïîäàðóíîê».
Îñü ÿê ðîçïîâ³äàºòüñÿ ó í³é, ç
÷îãî ïî÷èíàëàñÿ ³ñòîð³ÿ ïèñàíîê
ç Ïîïåëþõ. Ó îäèí ç Âåëèêîäí³õ
äí³â íà ïî÷àòêó 20 ñòîë³òòÿ ïà-

íÿíêà Ãåëåíà Ãðîõîëüñüêà-Áæîçîâñüê³ (1845–1922 ðð), ÿêà ïðîæèâàëè ó ñåë³ Ïîïåëþõè (íèí³
Ï³ùàíñüêèé ðàéîí), ïîïðîñèëà
ì³ñöåâèõ ñåëÿíîê ïîêàçàòè ñâî¿
ïèñàíêè. Ãîñïîäèí³ ïîäàðóâàëè
ïàí³ Ãåëåí³ 183 ðîçïèñàíèõ ÿéöÿ.
Ïàí³ çðîáèëà íåçâè÷àéíó ñïðàâó — çíÿëà óçîðè ç êîæíîãî ç
íèõ. Ìîæëèâî, ñôîòîãðàôóâàëà,
ìîæëèâî, çðîáèëà êîï³þ ìàëþíêà. Ó âèäàíí³ çãàäóºòüñÿ, ùî ¿õí³é äâ³ð ó Ïîïåëþõàõ ìàâ âåëèêó
êîëåêö³þ êíèã, êàðòèí, âèðîá³â ç
ïîðöåëÿíè. Ãåëåíà ³ ¿¿ ÷îëîâ³ê ßí
Áæîçîâñüê³ (1846–1908 ð.) áóëè
îñâ³÷åíèìè ëþäüìè, øàíóâàëè
ìèñòåöòâî. Áóâàþ÷è ó íàâêîëèøí³õ ñåëàõ, ö³êàâèëèñÿ òðàäèö³ÿìè,
çâè÷àÿìè óêðà¿íö³â. Ãåëåíà âåëà
ùîäåííèêîâ³ çàïèñè. Íå äèâíî,
ùî ç òàêîþ óâàãîþ ïîñòàâèëàñÿ
äî ïèñàíîê.
— Àðêóø³ ç óçîðàìè ïèñàíîê
ç Ïîïåëþõ çáåðåãëèñÿ äèâîì, —
êàæå ïàí Àíòîí³. — Öå îêðåìà
³ñòîð³ÿ. ¯õ âäàëîñÿ âðÿòóâàòè ï³ä
÷àñ ðåâîëþö³¿ ó 1917-ìó, êîëè
íàø³ íàùàäêè âòðàòèëè òóò âñå,
ùî ìàëè. ßê âèâåçëè àðõ³â íàøîãî ðîäó, êîëè á³ëüøîâèêè ïàëèëè ìàºòêè, öå çàãàäêà. Ïîò³ì
áóëè íåïðîñò³ ÷àñè ï³ä ÷àñ äâîõ
âîºí — Ïåðøî¿ ³ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿.
Òðèâàëèé ÷àñ â³í çíàõîäèâñÿ ó íàøèõ ðîäè÷³â. Ò³ëüêè ó 90-õ ðîêàõ
íàì ïåðåäàëè éîãî. Ñåðåä áàãàòüîõ äîêóìåíò³â âèÿâèëèñÿ óçîðè

«Сорок клинців» здійснюють бажання
ТЕТЯНА ПІРУС,
ЗАСЛУЖЕНИЙ
МАЙСТЕР НАРОДНОЇ
ТВОРЧОСТІ,
ПИСАНКАРКА:

— Подільські
писанки кінця
19-го — початку 20-го століття
були добре знані у світі. Їх демонстрували на виставках, купували
для своїх колекцій меценати. Навіть німецькі фашисти вивезли
всю колекцію писанок з нашого
обласного музею, коли відступали з Вінниці. А в ній нараховувалося понад тисяча писанок.
Для нашого народу, це оберіг. Подільська писанка відрізняється серед інших найбільшим

розмаїттям варіантів орнаменту.
Завжди раджу кожній господині
напередодні Великодня розписати свою писанку. Під час роботи
слід думати про рідних, близьких людей. Чистий четвер, це
останній день перед святом, коли
можна розписувати. Усі бажання можуть здійснитися у тих, хто
вміє створити писанку під назвою
«Сорок клинців». Її розписують
на честь сорока святих. Перед тим
яйце ділять на таку ж кількість
частин. Головне в писанці відтворити давні знаки. Їх треба знати.
Цьому навчають відомі вінницькі
майстрині під час майстер-класів,
які щороку організовують у місті
напередодні Великодня.

КОРОТКО
Возитимуть
на проводи
 Ó ïîìèíàëüíó íåä³ëþ,
15 êâ³òíÿ, äî êëàäîâèùà
â Ëóêó-Ìåëåøê³âñüêó áåçêîøòîâíî ï³äâîçèòèìóòü â³ííè÷àí. Àâòîáóñè ¿çäèòèìóòü
â³ä ïëîù³ Ïåðåìîãè äî êëàäîâèùà, à òàêîæ â³ä êëàäîâèùà äî çóïèíêè Íàíñåíà.
Âàðòî âçÿòè äî óâàãè, ùî
15 êâ³òíÿ áóäå îáìåæåíèé
ðóõ äëÿ ïðèâàòíèõ àâòîìîá³ë³â íà âóëèö³ Äàíèëà Íå÷àÿ.

Презентували
книгу

Антоні Бжозовські: «Які писанки були у Попелюхах
сто років тому бачив, які нині — не знаю, може колись
вдасться там побувати»

Священик цілував найкращих молодиць…
У книзі є згадки про Великдень,
записані відомим мандрівником, картографом, інженером
французом Бопланом. Це він
залишив нам у спадок найбільш точну карту українських
земель на час 1650 року. Коментар до карти читається цікаво,
як літературний твір. Бо в ньому багато «живої» інформації.
Боплан у деталях відтворив, що
бачив у тих місцях, де йому доводилося бувати. Автори «Подільських писанок» наводять
ïèñàíîê ç Ïîä³ëëÿ. Íåìà ó ñâ³ò³
³íøî¿ òàêî¿ êðà¿íè, ÿêà á ìàëà
òàêó âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü ïèñàíîê.
З ЧОГО БРАЛИ ФАРБИ
— Îñü òóò, ÷èòàéòå, àíàë³çóþòü
çíàêè, — êàæå ïàí Àíòîí³. — À öå
ôðàãìåíòè ç ïòàøèíèìè ìîòèâàìè. Òóò — êâ³òêîâ³ ìîòèâè ³ çîáðàæåííÿ äåðåâ. Ø³ñòü ïèñàíîê
ç îðíàìåíòàìè íèòîê ïàâóê³â. ª
îðíàìåíòè ç ïðåäìåòàìè ïîáóòó — ëþëüêà, ãîéäàëêà, ãðàáë³,
âåðåòåíà, ñåðï òîùî.
Ó àðõ³â³ ðîäèíè Áæîçîâñüêèõ
çáåð³ãàºòüñÿ çàïèñ ïðî òå, ÿê
ïàí³ Ãåëåí³ ñåëÿíêè ïîÿñíþâàëè
îðíàìåíòè é óçîðè, ùî ¿õ âîíè
íàíîñèëè íà ïèñàíêè. Â³äïîâ³äü
äóæå ïðîñòà ³ î÷³êóâàíà: «Òàê ðîáèëè íàø³ ìàìè é áàáóñ³, òàê ìè
ó íèõ íàâ÷èëèñÿ».
ª ðîçïîâ³äü ïðî òå, ç ÷îãî
ó ñòàðîâèíó áðàëè ôàðáè äëÿ
ðîçïèñó ïèñàíîê. Íàé÷àñò³øå ç
ëóøïèííÿ öèáóë³, äî ðå÷³, äîòåïåð âèêîðèñòîâóþòü òàêèé ñïîñ³á
ôàðáóâàííÿ ÿºöü. ×îðíèé êîë³ð

фрагмент опису Бопланом святкування Великодня: «За дві години священик зібрав до п’яти
тисяч яєць, — пише Боплан. —
При цьому він цілував найкрасивіших молодиць. А старшим
жінкам тільки подавав руку, щоб
цілували. Сам митрополит Київський так робив». Далі йдеться
про те, як українці обмінювалися писанками. «Протягом цілого
тижня, аж до провідної неділі,
всі цілуються при зустрічі і дарують одне одному писанки».
íàíîñèëè ç â³äâàðó êîðè äóáà,
ô³îëåòîâèé — ç â³ëüõè, ÷è ïåëþñòîê ìàëüâè, ñòåáëà ìàëèíè äàþòü
÷åðâîíèé êîë³ð… Ùîïðàâäà, ïåðåä Ïåðøîþ ñâ³òîâîþ ç’ÿâèëèñÿ
õ³ì³÷í³ áàðâíèêè. ¯õ çàâîçèëè
â ñåëà ºâðå¿. Äåõòî êóïóâàâ ³ âèêîðèñòîâóâàâ äëÿ ïèñàíêàðñòâà.
ª â êíèç³ ³ ïðî òðàäèö³¿ Âåëèêîäíÿ. Çîêðåìà, çãàäóºòüñÿ ïðî «îáëèâàíèé ïîíåä³ëîê». Ìîëîäü á³ëÿ
öåðêâè îáëèâàëàñÿ âîäîþ. Õëîïåöü
áðèçêàâ íà òó ä³â÷èíó, ÿêà éîìó
ïîäîáàëàñÿ. Ó ä³â÷àò áóâ ñâ³é âèÿâ
ñèìïàò³¿ — õòî ïðèïàâ äî ñåðöÿ,
îòðèìóâàâ ïèñàíêó. Âëàøòîâóâàëè
òàê çâàí³ «ãà¿âêè» ³ «áèòâè» ïèñàíêàìè. Ïåðåìîæöåì ââàæàâñÿ òîé,
÷èº ÿéöå çàëèøàºòüñÿ ö³ëèì.
Ãàðíó ñïðàâó çðîáèëè ïîëÿêè
ªâà é Àíòîí³ Áæîçîâñüê³. Ïîäàðóâàëè íàì ùå îäíó ñòîð³íêó ïèñàíêàðñòâà íà Ïîä³ëë³. Ïðèêðî,
ùî ìè íàëåæíî íå ïîö³íóâàëè
¿õíþ íåïðîñòó ðîáîòó. Ïðèíàéìí³
âîíè çàñëóãîâóþòü áîäàé íà ïîäÿêó â³ä íàøèõ ñòðóêòóð, ÿê³ îï³êóþòüñÿ íàðîäíèì ìèñòåöòâîì.

 Ó á³áë³îòåö³ ³ì. Ò³ì³ðÿçºâà
â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ êíèãè
íàðèñ³â Àíàòîë³ÿ Äàâèäþêà
«Ë³êàðñüêà ãåêàòîìáà. Ðåïðåñîâàíå ïîêîë³ííÿ». Ó ñâî¿é
ïðàö³ àâòîð ðîçïîâ³â ïðî
îäèí ³ç íàéá³ëüø òðàã³÷íèõ
ïåð³îä³â â ³ñòîð³¿ â³ò÷èçíÿíî¿
ìåäèöèíè, ÿêèé ïðèïàäàº
íà 30–40-³ ðð. ÕÕ ñò. — ÷àñ
æîðñòîêèõ ðåïðåñ³é. Êíèãà áóëà âèäàíà ó 2017 ð.
çà ñïðèÿííÿ Â³ííèöüêî¿
îáëðàäè òà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ êîøòîì îáëàñíîãî
áþäæåòó, ïåðåäáà÷åíèì
íà âèäàííÿ òâîð³â ì³ñöåâèõ
àâòîð³â.
Íàãàäàºìî, äî 16 êâ³òíÿ
Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ òà êîìóí³êàö³é ç
ãðîìàäñüê³ñòþ ÎÄÀ ïðèéìàº
òâîðè, ÿê³ áóäóòü âèäàí³
ó ïîòî÷íîìó ðîö³ ï³ñëÿ â³äáîðó åêñïåðòíîþ ðàäîþ.

Поспішав
освідчитися
 Æèòåëü ×å÷åëüíèöüêîãî
ðàéîíó ïîâ³äîìèâ ïîë³ö³þ,
ùî íåïîäàë³ê ñåëà Æàáîêðè÷êà â íüîãî âèêðàëè àâòî.
— Ñòàâøè ñâ³äêîì ÄÒÏ,
â³í çóïèíèâñÿ, ùîá äîïîìîãòè âîä³þ àâòîìîá³ëÿ
«ÂÀÇ 21011», ÿêèé ç³òêíóâñÿ
ç äåðåâîì. Ñêîðèñòàâøèñü
ñèòóàö³ºþ, ïîòåðï³ëèé âîä³é
«ÂÀÇó» çíåíàöüêà ñ³â ó àâòîìîá³ëü çàÿâíèêà òà ïî¿õàâ, —
êàæóòü ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿
ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
Ó ×å÷åëüíèêó çëîâìèñíèê
íå âïîðàâñÿ ç êåðóâàííÿì ³
íà âèêðàäåí³é ìàøèí³ çëåò³â
ó êþâåò, ï³ñëÿ ÷îãî íàìàãàâñÿ âòåêòè ç ì³ñöÿ ïîä³¿. Àëå
éîãî çàòðèìàëè. 41-ð³÷íèé
÷îëîâ³ê ç³çíàâñÿ, ùî âèêðàâ
àâòîìîá³ëü, áî äóæå ïîñï³øàâ äî Â³ííèö³, àáè îñâ³ä÷èòèñü ä³â÷èí³.
Çà íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ
òðàíñïîðòíèì çàñîáîì ïåðåäáà÷åíî äî 5 ðîê³â òþðìè.
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РЕКЛАМА

ЧОМУ У БЕРШАДІ ВСІ
«КОБЗАРІ» РОЗКУПИЛИ

Федір Шевчук приніс на виставку видання 1974 року.
Каже, це репринторна копія першого видання «Кобзаря»
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (057)1079091

— Ìè é ïîäóìàòè íå ìîãëè,
ùî ëþäè âèÿâëÿòü
òàêó àêòèâí³ñòü
â îðãàí³çàö³¿ âèñòàâêè «Êîáçàð³â», — ðîçïîâ³â äèðåêòîð Áåðøàäñüêî¿ øêîëè ¹ 1 Ãðèãîð³é
Ïîãîí÷èê. — Äóæå õâèëþâàëèñÿ,
ÿê ìîëîäü â³äãóêíåòüñÿ íà äåìîíñòðàö³þ ïàïåðîâèõ êíèã…
НАЙБІЛЬШЕ ПРИНІС
ДИРЕКТОР
²äåþ ç³áðàòè äëÿ âèñòàâêè
êíèãó ç îäíàêîâîþ íàçâîþ —
«Êîáçàð» çàïðîïîíóâàâ ó÷èòåëü
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè
Áîãäàí Ôåäèí÷óê. Êàæå, ï³ä
÷àñ Øåâ÷åíê³âñüêèõ äí³â ó íüîãî
íå ðàç âèíèêàëî áàæàííÿ çàïèòàòè íåçíàéîìèõ ëþäåé: «À âè
ìàºòå âäîìà «Êîáçàð»?
Ñïî÷àòêó ïëàíóâàëè äîëó÷èòè
äî îðãàí³çàö³¿ âèñòàâêè â÷èòåë³â é ó÷í³â øêîëè. Ïðî çàäóì
ä³çíàëèñÿ äîðîñë³ — áàòüêè ó÷í³â,
çíàéîì³ â÷èòåë³â. Òåæ çàõîò³ëè
ïîêàçàòè ñâî¿ «Êîáçàð³».
— Àáè çåìëÿêè íå îáðàæàëèñÿ,

ДОВІДКА
Найдавніший «Кобзар», представлений на виставці, 1949 року
видання. Таких книг було дві.
Найменша книга за розмірами
схожа на сірникову коробку —
4х5 сантиметрів. Найважча важила 1325 грамів. Найстаршим
учасником виставки став 92-річний колишній в’язень ГУЛАГу
Олексій Степовий, один з героїв
книги Солженіцина «Архіпелаг
ГУЛАГ».

ùî ¿õ íå çàïðîøóºìî, ïîâ³äîìèëè
ïðî âèñòàâêó â ðàéîíí³é ãàçåò³, —
ïðîäîâæóº Ãðèãîð³é Ïîãîí÷èê. —
Óæå òîä³ çðîçóì³ëè, ùî â îäíîìó
êëàñ³ âèñòàâèòè óñ³ ïðèì³ðíèêè
ì³ñöÿ íå âèñòà÷èòü. Âèð³øèëè
âëàøòóâàòè ó âåñòèáþë³ øêîëè.
Ñàì äèðåêòîð ïðèí³ñ 26 (!)
«Êîáçàð³â», ùî çáåð³ãàº ó äîìàøí³é á³áë³îòåö³.
ЧЕРГА ЗА КНИГОЮ
Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ïðèíîñèëè
äî øêîëè «Êîáçàð³». Íà êîæíîìó
ïðèì³ðíèêó îë³âöåì ðîáèëè íàïèñ, êîìó íàëåæèòü êíèãà.
— Ìåí³ ðîçïîâ³ëè, ùî â êíèãàðí³ ðîçêóïèëè âñüîãî Øåâ÷åíêà, — ðîçïîâ³äàº Ãðèãîð³é
Ïîãîí÷èê. — Êíèãè âèÿâèëèñÿ
íå ò³ëüêè ð³çíèõ ðîê³â âèäàííÿ —
Ôåä³ð Øåâ÷óê ïðèí³ñ íà âèñòàâêó âèäàííÿ 1974 ðîêó. Êàæå, öå
ðåïðèíòîðíà êîï³ÿ ïåðøîãî
âèäàííÿ «Êîáçàðÿ». Âîíî ïîáà÷èëî ñâ³ò ó 1840 ðîö³ ó Ïåòåðáóðç³. Íàðàõîâóâàëî â³ñ³ì ïîåç³é.
«Êóïèâ êíèãó ó Êèºâ³, — çãàäóº
ïàí Ôåä³ð. — Ó òîé ÷àñ íàâ÷àâñÿ
â óí³âåðñèòåò³ Øåâ÷åíêà. Áóëî
öå ó ð³ê 160-¿ ð³÷íèö³ ç äíÿ íàðîäæåííÿ ïîåòà. Íà Õðåùàòèêó

Книжковий
рекорд 
На виставку, яку
планували як
один із багатьох
заходів з нагоди
чергової річниці до
дня народження
Шевченка, зібрали
801 книгу з
однаковою назвою
«Кобзар». Це стало
рекордом України.
Як вдалось зібрати
таку кількість книг?
çíàõîäèëàñÿ êíèãàðíÿ «Ñÿéâî».
Íå ïîâ³ðèòå, çà ãîëîâíîþ êíèãîþ
Øåâ÷åíêà òîä³ ñòîÿâ ó ÷åðç³.
ДВІ НОЧІ ВИШИВАЛА ПОРТРЕТ
Âèñòàâêó «Êîáçàð³â» äîïîâíèëè âèøèâêàìè ³ ìàëþíêàìè
ïîðòðåò³â Øåâ÷åíêà àáî ñþæåò³â
íà éîãî òâîðè.
Ó÷èòåëüêà ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â
Ëþáîâ Âàêóëåíêî äåê³ëüêà íî÷åé íå ñïàëà, âèøèâàëà ïîðòðåò.
20 ÷ëåí³â ó÷èòåëüñüêîãî êîëåêòèâó ïðèéøëè ³ ç «Êîáçàðåì», ³ ç
êàðòèíàìè òà âèøèâêîþ. Ì³ñöåâà ïîåòåñà Ìàð³ÿ Öèìáàëþê ïðèíåñëà ñ³ìåéíó ðåë³êâ³þ — ñòàðîâèííèé ðóøíèê ðîäè÷³â ÷îëîâ³êà
ç íàïèñîì ó êóòêó «×åðêàñüêà
âèøèâêà»». Öå áóâ íàéñòàð³øèé
åêñïîíàò âèñòàâêè.
Äî ðå÷³, Áåðøàäñüêà øêîëà
¹ 1 ïðîòÿãîì îäèíàäöÿòè ðîê³â ïåðåìàãàëà ó âñåóêðà¿íñüêîìó êîíêóðñ³ ó÷í³âñüêî¿ òâîð÷îñò³ «Îá’ºäíàéìîñÿ æ, áðàòè ìî¿»
(íîì³íàö³ÿ «²ñòîð³ÿ»). Íàãîðîäæóâàëè ïåðåìîæö³â òðàäèö³éíî
íà ×åðíå÷³é ãîð³ ó Êàíåâ³. Îäèí
ç «Êîáçàð³â», âðó÷åíèé òàì ïåðåìîæöÿì, òàêîæ ìîæíà áóëî
ïîáà÷èòè íà âèñòàâö³ ó øêîë³.

Без збільшувального скла читати неможливо
Виставку у Бершаді міг би прикрасити ще один «Кобзар». Така
книга — єдина у своєму виконанні, її неможливо читати без
збільшувального скла навіть
людині з прекрасним зором.
Пенсіонер з Томашполя Петро
Брижук переписав вручну «Кобзар». Здавалося б, що в цьому
особливого?
575 сторінок друкованої книги,
розмістив на папері розміром

3,5х5,5 см. Такою є сірникова
коробка. Йому вдалося це завдяки тому, що писав літерами,
які менші за макові зерна.
Пан Петро сточив креслярське
перо до розміру волосини. Ним і
переписував книгу. Чоловік знає
про «Кобзарі» маленьких форматів. Але ж вони видані друкарським способом. Письмової
книги такого розміру в Інтернеті
не знайти.
422387
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ЧОМУ ОПАЛЕННЯ ДОРОГЕ
І ЯК ЗМЕНШИТИ ЙОГО ЦІНУ
Гаряче золото  Опалення нарешті
вимкнули — зітхнули з полегшенням
вінничани. Бо це вже третя зима, коли
існують багатотисячні рахунки за тепло.
Попри це тепловики знизують плечима
і кажуть, що не вони винні в тому, що
у городян такі «космічні» платіжки.
А чи можна якось вплинути на рахунок?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ì è í ó ë î ¿
ï’ÿòíèö³, 6 êâ³òíÿ, íàéá³ëüøèé âèðîáíèê òåïëà
äëÿ áàãàòîïîâåðõ³âîê — «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî» âèìêíóâ
îïàëåííÿ. À öå, ó ñâîþ ÷åðãó,
ñòàíå ñóòòºâèì ïîëåãøåííÿì äëÿ
ñ³ìåéíîãî áþäæåòó ãîðîäÿí, ç
ÿêîãî äîâîäèëîñÿ âèòðà÷àòè
òèñÿ÷³ ãðèâåíü íà òåïë³ áàòàðå¿
ùîì³ñÿöÿ.
Æóðíàë³ñò ïðîâ³â íåâåëèêå
îïèòóâàííÿ, àáè ä³çíàòèñÿ, ñê³ëüêè â³ííè÷àíè ïëàòèëè çà îïàëåííÿ ùîì³ñÿöÿ òà ÷è íå äóìàëè íàä
òèì, ÿê âëàñíîðó÷ ìîæíà âïëèíóòè íà òàðèô.
— Áàòàðå¿ ëåäâå òåïë³ áóëè,
à ïëàòèëè çà òåïëî — 1000 ãðèâåíü ùîì³ñÿöÿ. ² öå ó îäíîê³ìíàòí³é êâàðòèð³. Îñîáëèâî çàîùàäæóâàòè íå âäàëîñÿ, áî ùå
îá³ãð³âà÷ âìèêàëè, ùîá ç³ãð³òèñÿ: ó ìåíå äèòèíêà ìàëà. ² òàê
çà åëåêòðîåíåðã³þ ùå ñïëà÷óâàëè
äî 1000 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü, — ðîçêàçàëà äîìîãîñïîäàðêà Òåòÿíà.
— Íà ì³ñÿöü ó íàñ âèõîäèëî
1500 ãðèâåíü ò³ëüêè çà îïàëåííÿ.
Ñóáñèä³þ íàì íå äàþòü, áî ÿ òà
ì³é ÷îëîâ³ê ïðàöþºìî ùå, — ñêàçàëà ïåíñ³îíåðêà Îëåíà. — ×àñè
Ñîþçó çàê³í÷èëèñÿ — çà áóäü-ÿêó
ïðàöþ òà ïîñëóãó òðåáà ïëàòèòè.
À ðîçì³ð òàðèôó çàëåæèòü â³ä âëàäè, íà ÿêó âïëèâàòè íå ìîæåìî.

Öå æ íàø³, â³ííè÷àíè, çàðàç áàëîì çàïðàâëÿþòü.
— Ó íàéõîëîäí³øèé ì³ñÿöü ìè
ïëàòèëè äî 1000 ãðèâåíü çà îïàëåííÿ, à òàê âèõîäèëî çíà÷íî
ìåíøå: 400–500 ãðèâåíü. Îñê³ëüêè êâàðòèðà ó ìåíå íå êóòîâà,
à â ñåðåäèí³ áóäèíêó, òîìó é
íå â³ä÷óâàëè õîëîäó ç âóëèö³.
Îïàëåííÿ íå çàîùàäæóºìî, áî
íå çíàºìî, ÿê, — äîìîãîñïîäàðêà
Îëåíà.
ГАЗ — УСЬОМУ ГОЛОВА
Òåïëîâèê-ìîíîïîë³ñò ó Â³ííèö³ º ÊÏ «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî» (äàë³ — «ÂÌÒÅ»). Âîíè
ãð³þòü âîäó â 43 êîòåëüíÿõ, ÿêó
ïåðåäàþòü ìåðåæàìè äîâæèíîþ
áëèçüêî 200 ê³ëîìåòð³â äî 88 òèñÿ÷ äîìîãîñïîäàðñòâ ó íàøîìó
ì³ñò³. Çà îïàëþâàëüíèé ñåçîí
2017–2018 ðîê³â âîíè ïîäàëè ãîðîäÿíàì 605 òèñÿ÷ 163 ã³ãàêàëîð³¿.
Äî ðå÷³, öåé òàðèô íà îïàëåííÿ
ä³º ç 31 ãðóäíÿ 2017 ðîêó. ² â³í
ìåíøèé çà ìèíóëèé àæ íà äâ³
êîï³éêè. Ö³íà ã³ãàêàëîð³¿ òåïëà áóëà 1123,71 ãðèâí³, à íèí³
1123,69 ãðèâí³.
×îìó òàêå íåçíà÷íå çìåíøåííÿ
òàðèôó? Çà ùî âçàãàë³ ïëàòÿòü ãîðîäÿíè, ÿê³ îòðèìóþòü îïàëåííÿ
â³ä «ÂÌÒÅ»?
Íà÷àëüíèê ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íî¿ ñëóæáè òåïëîâèê³â Ñåðã³é
Êîð÷àêà ðîçêàçàâ, ùî íàéá³ëüøîþ ñêëàäîâîþ òàðèôó º ïðèðîäíèé ãàç — ïàëèâî, ÿêèì íàãð³âàþòü âîäó â êîòåëüíèõ.

— Òîìó ÿê áè ÿ íå óòèñêàâ
³íø³ ñêëàäîâ³ òàðèôó (çàðïëàòíèé ôîíä, ãðîø³ íà ðåìîíòè
òîùî) — ñóòòºâîãî çíèæåííÿ
ö³íè îïàëåííÿ çðîáèòè íå âäàñòüñÿ. Áî á³ëüøà ÷àñòèíà òàðèôó º
îïëàòà çà ñïîæèòèé ïðèðîäíèé
ãàç — 75%.
² â³ä êîëèâàíü òàðèôó íà ãàç
ñòðàæäàþòü íå ò³ëüêè çâè÷àéí³
ñïîæèâà÷³, à é âèðîáíèêè òåïëà.
— Íîâèé òàðèô ïî÷àëè ðîçðîáëÿòè â ëþòîìó 2018 ðîêó. Ìàþ
íàä³þ, ùî ðåãóëÿòîð óçãîäèòü
éîãî íå ï³çí³øå ãðóäíÿ 2018 ðîêó.
Òîä³ ÿê âàðò³ñòü ãàçó, ùî º îñíîâíîþ ñêëàäîâîþ òàðèôó, ìîæå
çì³íèòèñÿ âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì, — ñêàçàâ Êîð÷àêà. — ×åðåç
öå ìè íå ìîæåìî îïåðàòèâíî
ñêîðèãóâàòè òàðèô íà òåïëî òà
ãàðÿ÷ó âîäó, îñê³ëüêè çàêîíîäàâöÿìè ïðîïèñàíà äîâãà ïðîöåäóðà
óçãîäæåííÿ.
Ïèòàºìî, ÿêèì ÷èíîì ï³äïðèºìñòâî ìîæå çìåíøèòè âàðò³ñòü
îïàëåííÿ äëÿ ñïîæèâà÷³â?

«Ñóòòºâîãî çíèæåííÿ
ö³íè òåïëà çðîáèòè
íå âäàñòüñÿ. Áî 75%
òàðèôó, öå îïëàòà
çà ãàç, ö³íó ÿêîãî
âñòàíîâëþº Êàáì³í»

поділення тепла між споживачами робить кілька компаній.
Як це працює — на прикладі Литви.
У цій країні державна влада регулює лише максимальну ціну тепла
для кінцевого споживача. Оператор ринку (він же у більшості випадків є основним виробником
теплової енергії в місті/регіоні)
забезпечує проведення щомісячних аукціонів на закупівлю тепла
у прогнозних для наступного місяця обсягах. Перемагає та компанія, яка зможе запропонувати найнижчу ціну. Компанія-оператор
зобов’язана підключити до мереж

оплата
природного газу

— Éäó÷è øëÿõîì ìîäåðí³çàö³¿ îáëàäíàííÿ ìåðåæ. Çà ÷èííî¿ ìîäåë³ ðîáîòè — ÷èì ìåíøå
âòðàòè òåïëà òà ãàðÿ÷î¿ âîäè, òèì
ìåíøèì áóäå òàðèô äëÿ ê³íöåâîãî ñïîæèâà÷à. Ìåíø³ âòðàòè
ïîòð³áí³ é äëÿ ï³äïðèºìñòâà, ÿêå
çìîæå çàêóïîâóâàòè ìåíøå ãàçó
äëÿ âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿, — ïîÿñíèâ Ñåðã³é Êîð÷àêà. —
À çàîùàäæåí³ êîøòè — çíîâó æ
òàêè âêëàäàòè â ðåìîíòè, îáñëóãîâóâàííÿ îáëàäíàííÿ òà
çàðïëàòíèé ôîíä ïðàö³âíèêàì.
Öå âñå ðàçîì çìåíøèòü òàðèô
äëÿ ê³íöåâîãî ñïîæèâà÷à. Àëå
ñóòòºâîãî çíèæåííÿ íå áóäå.

всіх виробників теплової енергії.
У КП «Вінницяміськтеплоенерго»
роз'яснили, чому така система у
нас неможлива.
— Таке поняття як андбалдінг —
відсутнє в українському законодавстві. Але якщо у Вінниці
з'явиться компанія, яка буде
виробляти дешеве тепло, то ми
готові постачати це своїми мережами до споживачів, — розказала речниця «ВМТЕ» Юлія Петришена. — Проте 120 з 200 кілометрів тепломереж зараз зношені.
Та існують недобросовісні ЖЕКи,
які не виконують свою роботу.

ЩО ЗАКЛАДЕНО
У ТАРИФ
НА ТЕПЛО?

1,7%

12%
фонд
заробітної
плати
працівникам

на опалення,
одноставковий тариф

технічна
вода для
компенсування
втрат у мережах
опалення

8,7%
оплата електроенергії

1,3%

1,3%

поточні ремонти і обслуговування
мереж, обладнання

гроші на інвестиційну програму
для заміни обладнання та
капітальних ремонтів тепломереж

Опитування
Результати голосування на сайті 20minut.ua

Скільки платили за опалення щомісяця?
до 1000 гривень

20%

1000–1500 гривень

28,33%

1500–2000 гривень
2000–2500 гривень
понад 2500 гривень

На ринку тепла потрібна конкуренція
При існуючій моделі теплопостачання вінницький споживач
може зменшити платіжку, лише
утепливши свій дім. Бо іншого
виробника, який би запропонував меншу ціну, шукати ніде:
монополіст «Вінницяміськтеплоенерго» і виробляє, і постачає
тепло у місті.
За даними аналітиків ГО «Український центр європейської політики», в країнах ЄС на ринку централізованого теплопостачання
існує конкуренція та розділення
видів діяльності — андбалдінг —
вироблення, постачання та роз-

75%

30%
11,67%
10%

Çãàäàºìî ñêëàäîâ³ òàðèôó, ³ òàì
75% — öå ãàç.
УСЕ РОБІТЬ САМІ
Ðå÷íèöÿ «ÂÌÒÅ» Þë³ÿ Ïåòðèøåíà ðîçïîâ³äàº, ùî ìîäåðí³çàö³ÿ òåïëîìåðåæ íå ò³ëüêè
çìåíøóº âòðàòè ï³äïðèºìñòâà,
à é óòðèìóº ïëàò³æêè ñïîæèâà÷³â
íà òîìó ð³âí³, ÿêèé º çàðàç.
— Á³ëüøà ÷àñòèíà òåïëîìåðåæ íàì ä³ñòàëàñÿ ó ñïàäîê â³ä
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó é âîíà çàðàç íå ó êðàùîìó ñòàí³. Õî÷à
ìè çàì³íþºìî âñå ïîñòóïîâî:
ó 2017 ðîö³ áóëî çàì³íåíî áëèçüêî 8 ê³ëîìåòð³â ìåðåæ ó äâîòðóáíîìó âèêîíàíí³, — ñêàçàëà
Ïåòðèøåíà.
Äàë³ ïàí³ Þë³ÿ êàæå, ùî ïðèáëèçíî 120 ê³ëîìåòð³â òåïëîìåðåæ ùå òðåáà çàì³íèòè. Äëÿ
ïðèêëàäó, ÿêùî òåïëîâèêè ùîðîêó áóäóòü ì³íÿòè 8 ê³ëîìåòð³â
òðóá, òî ¿ì çíàäîáèòüñÿ 15 ðîê³â
íà ïîâíó çàì³íó ñòàðèõ ìåðåæ.
Àëå çà öåé ÷àñ çàñòàð³þòü âæå
ò³ òåïëîìåðåæ³, ÿê³ çàì³íèëè
ó 2017-ìó.
— Ñóòòºâî çìåíøèòè ïëàò³æêó
çà îïàëåííÿ ìîæóòü ò³ëüêè ñàì³
â³ííè÷àíè. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî
ï³äâèùèòè åíåðãîåôåêòèâí³ñòü
äîìó: óòåïëåííÿ ñò³í, ìåðåæ
ó ï³äâàë³, çàì³íà â³êîí íà ïëàñ-

òèêîâ³. Òàê³ áóäèíêè êðàùå
çáåð³ãàþòü òåïëî. À ñïîæèâà÷³
îòðèìóþòü ìåíø³ ðàõóíêè.
Ï³äòâåðäæóº ö³ ñëîâà é ãîëîâà
ÎÑÁÁ «Þì³ð» Îëåã Ïîá³ðñüêèé,
ÿêèé êåðóº áóäèíêîì íà Ó÷èòåëüñüê³é, 10. Ðàçîì ç ìåøêàíöÿìè
âîíè óòåïëèëè ïîâí³ñòþ ñâ³é ä³ì,
³ íèí³ ¿õ îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â íàçèâàþòü îäíèì ³ç çðàçêîâèõ
ó Â³ííèö³ (goo.gl/R7vhDq).
— Íàâêîëî íàñ ùå º ÷îòèðè áóäèíêè, ÿê³ ñõîæ³ íà íàø.
Êîëè ðîçïî÷àâñÿ îïàëþâàëüíèé
ñåçîí (ó 2016 ðîö³ — àâò.), ìî¿
ìåøêàíö³ îòðèìàëè â ïëàò³æêàõ
ïî 11 ãðèâåíü çà ìåòð, à â ³íøèõ
áóäèíêàõ — ïî 15–16 ãðèâåíü.
Çàðàç æå, êîëè íàðàõóâàëè ïîâíó âàðò³ñòü çà ì³ñÿöü, ó íàøîìó
áóäèíêó — 25 ãðèâåíü, òîä³ ÿê
â ³íøèõ — 30–34 ãðèâí³, — ðîçêàçàâ Ïîá³ðñüêèé.
Îëåã òàêîæ ïîä³ëèâñÿ ïëàíàìè
íà 2018 ð³ê: ñï³ââëàñíèêè õî÷óòü
îáëàäíàòè ñèñòåìîþ «Ðîçóìíèé
áóäèíîê» ñâîþ áàãàòîïîâåðõ³âêó.
— Äàò÷èêè ïîñòàâëÿòü íà êîæåí ñòîÿê â äîì³, ³ ÿ ç³ ñìàðòôîíó çìîæó ðåãóëþâàòè ïîäà÷ó
òåïëà. ßêùî âçèìêó íà äâîð³ áóäå
ïëþñîâà òåìïåðàòóðà, òî çìîæó
ïðèêðóòèòè îïàëåííÿ ç òåëåôîíó.
² íàâ³òü íå òðåáà á³ãàòè ó ï³äâàë,
äå ó íàñ ñòî¿òü ë³÷èëüíèê.

RIA, Ñåðåäà,
11 êâ³òíÿ 2018
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ДІАНА ПОДОЛЯНЧУК, ТАНЦІВНИЦЯ

Щастя — в дітях! Дякую за безмежну любов,
повагу, гарний настрій 24 години на добу.
Ви — наша мотивація, гордість та сила!

простір для особистої думки

Вінничани можуть купити квартиру
в Болгарії напряму від забудовника

БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА АН «ОЛІМП»

Õî÷åòå áåçêîøòîâíî ïîæèòè â ðîçê³øíèõ àïàðòàìåíòàõ íà áåðåç³ ×îðíîãî
ìîðÿ? Ò³ëüêè äëÿ â³ííè÷àí áîëãàðñüêèé
çàáóäîâíèê íåðóõîìîñò³ «Harmony Suites»
äàðóº áåçêîøòîâíèé â³êåíä á³ëÿ ìîðÿ. Çàðåºñòðóâàâøèñü äî 28 êâ³òíÿ, â³ííè÷àíè
çìîæóòü â³äïî÷èòè â Áîëãàð³¿ àáñîëþòíî
áåçêîøòîâíî âæå íà òðàâíåâ³ ñâÿòà.
Çà ñëîâàìè ïðåäñòàâíèê³â «Harmony
Suites» ó Â³ííèö³, áåçêîøòîâíà ïî¿çäêà íà â³êåíä — öå îäíà ç àêö³é, ÿêó
çàáóäîâíèê âæå òðàäèö³éíî ïðîïîíóº
â³ííè÷àíàì, ÿê³ ö³êàâëÿòüñÿ ïîêóïêîþ
áîëãàðñüêî¿ íåðóõîìîñò³. ßêùî ï³ä ÷àñ
â³äïî÷èíêó â àïàðòàìåíòàõ â³ííè÷àíè
âèð³øàòü ïðèäáàòè êâàðòèðó â êîìïëåêñ³, ãðîø³ çà ïðî¿çä òà ïðîæèâàííÿ
ïîâåðòàþòüñÿ.
Òðàâåíü — öå ïî÷àòîê êóðîðòíîãî ñåçîíó ³ íàéâèã³äí³øèé ïåð³îä äëÿ
ïðèäáàííÿ íåðóõîìîñò³ â Áîëãàð³¿. Â³ííè÷àíè, ÿê³ ïðè¿äóòü ñþäè íà â³êåíä
â òðàâí³, ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè é íà ³íø³
âèã³äí³ ³ ïðèºìí³ çíèæêè íà àïàðòàìåíòè â³ä çàáóäîâíèêà.
Â áîëãàðñüêó íåðóõîì³ñòü âèã³äíî
³íâåñòóâàòè. Öå ïîâñÿê÷àñ ñòàá³ëüíèé
³ áåçïå÷íèé ñïîñ³á îòðèìàííÿ ïðèáóòêó. Çà îö³íêàìè åêñïåðò³â, ó 2018 ðîö³
Áîëãàð³ÿ î÷³êóº çðîñòàííÿ òóðèñòè÷íîãî

ïîòîêó ïðèáëèçíî íà 30 â³äñîòê³â â ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðîêîì, à îòæå, òóò
ïîïèò íà îðåíäó êâàðòèðè çàâæäè äóæå
âèñîêèé. Âëàñíèê îñåë³ ìîæå â³äïî÷èâàòè â ö³é ñîíÿ÷í³é êðà¿í³ áóäü-êîëè ³
íà áóäü-ÿêèé òåðì³í, à ðåøòó ÷àñó çäàâàòè æèòëî â îðåíäó ³ çàðîáëÿòè íà öüîìó
çíà÷íó ñóìó êîøò³â.

Â³ííè÷àíè, ÿê³ âæå â öåé ë³òí³é ñåçîí
õî÷óòü â³äïî÷èâàòè ³ çàðîáëÿòè, ìîæóòü
íà òðàâíåâ³ ñâÿòà â³äâ³äàòè Áîëãàð³þ ç
îçíàéîì÷îþ ïî¿çäêîþ, ÿêó îðãàí³çîâóþòü ïðåäñòàâíèêè «Harmony Suites»
ó Â³ííèö³. Ó ïðåäñòàâíèöòâ³ áîëãàðñüêîãî çàáóäîâíèêà êàæóòü, ùî òàêà ïî¿çäêà — ÷óäîâà íàãîäà íå ò³ëüêè îãëÿíóòè

àïàðòàìåíòè ðîçê³øíîãî êîìïëåêñó òà
âèçíà÷èòèñÿ ç êâàðòèðîþ, à é ïîçíàéîìèòèñÿ ç êóëüòóðîþ òà òðàäèö³ÿìè
ö³º¿ ñîíÿ÷íî¿ êðà¿íè áëèæ÷å.
— Ìèíóëîãî ðîêó çà ïîðàäîþ äðóç³â ìè ç ðîäèíîþ ïî¿õàëè â³äïî÷èâàòè
â Ñîíÿ÷íèé áåðåã. Ç ïåðøîãî äíÿ öÿ
êðà¿íà çàêîõàëà â ñåáå äðóæåëþáí³ñòþ
ì³ñöåâèõ æèòåë³â, ñïðàâæí³ì äîìàøí³ì
çàòèøêîì ³ ðîçê³øíèìè êðàºâèäàìè.
Áîëãàðè äóæå ïðèâ³òí³ òà äîáðîçè÷ëèâ³,
òîæ ç³ ñï³ëêóâàííÿì íå âèíèêàº æîäíèõ ïðîáëåì. Òåïåð â Áîëãàð³¿ ìàºìî
äðóãèé ä³ì, àëå âæå íà áåðåç³ ìîðÿ.
Òóò ìè êóïèëè äâîê³ìíàòíó êâàðòèðó, —
êàæå â³ííè÷àíèí Ìèêîëà Êîâàëü÷óê. —
Çà ìèíóëîð³÷íèé ë³òí³é ñåçîí — ç
ëèïíÿ ïî âåðåñåíü, ìè îòðèìàëè ãàðíèé ïðèáóòîê â³ä îðåíäè. Öüîãî ðîêó
ðîçðàõîâóºìî íà ùå á³ëüøèé, òàê ÿê
ê³ëüê³ñòü òóðèñò³â çðîñòàº.
Âæå çàðàç òðèâàº çàïèñ íà îçíàéîì÷ó
ïî¿çäêó ç íåðóõîì³ñòþ «Harmony Suites»
â ïåðøèõ ÷èñëàõ òðàâíÿ. Ó ïðåäñòàâíèöòâ³ çàïåâíÿþòü, ùî ìîæëèâ³ ³íäèâ³äóàëüí³ ïî¿çäêè íà «çðó÷íó» äëÿ âàñ äàòó.
Îòðèìàòè êîíñóëüòàö³þ ùîäî áîëãàðñüêî¿ íåðóõîìîñò³, à òàêîæ çàïèñàòèñÿ
íà îçíàéîì÷ó ïî¿çäêó äî Áîëãàð³¿ ìîæíà çà òåëåôîíàìè: (067) 43–00–444;
(099) 90–00–990, à òàêîæ íà ñàéò³:
vozlemorya.com
422453

РЕКЛАМА

421179

18
КОРОТКО
Штрафують за
спалене листя
 Ó Â³ííèö³ ïðàöþº ø³ñòü
ìîá³ëüíèõ ãðóï, ÿê³ ñë³äêóþòü çà òèì, ùîá íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà íå ñïàëþâàëè â³äõîäè, ëèñòÿ òà ñóõó òðàâó.
Çà òèæäåíü âîíè ñêëàëè
íà ïàë³¿â ø³ñòü ïðîòîêîë³â.
«Ó ì³ñò³ ïðîâîäèòüñÿ
ðîç’ÿñíþâàëüíà ðîáîòà ç
ïðèâîäó òîãî, ùî ñïàëþâàòè ã³ëëÿ, ëèñòÿ ³ ð³çí³
â³äõîäè øê³äëèâî äëÿ
çäîðîâ’ÿ. Â³äïîâ³äíà çàáîðîíà ïåðåäáà÷åíà Ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîþ òà ñàí³òàðíîãî ñòàíó ì. Â³ííèö³.
Ïîðóøíèêàì çàãðîæóº
àäì³í ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³
øòðàôó â³ä 340 ãðèâåíü
äî 1360 ãðèâåíü», — çàçíà÷àþòü íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè.
Äî ðå÷³, â³ííè÷àíè ìîæóòü
ïîâ³äîìëÿòè ïðî âèïàäêè ñïàëþâàííÿ ëèñòÿ
äî Ñèòóàö³éíîãî öåíòðó
íà VIBER, WhatsApp àáî
Telegram — 067–4-102–
101 àáî æ íà «Ö³ëîäîáîâó
âàðòó» çà íîìåðîì «15–60».

Перекриють
міст на дві доби
 Ç 23.30 ï'ÿòíèö³, 13 êâ³òíÿ, äî 5.30 ïîíåä³ëêà,
16 êâ³òíÿ, ïîâí³ñòþ ïåðåêðèþòü ðóõ òðàíñïîðòó
â îáîõ íàïðÿìêàõ íà âóëèö³ ×îðíîâîëà. À ñàìå,
íà â³äð³çêó â³ä ïåðåõðåñòÿ ç
âóë. Ãðîìîâà äî ïåðåõðåñòÿ
ç âóë. ². Áîãóíà
Ó öåé ÷àñ ðóõ ì³ñüêîãî
ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó
áóäå îðãàí³çîâàíî âóëèöåþ
Ñîáîðíîþ òà ÷åðåç Öåíòðàëüíèé ì³ñò.
«Ï³ä ÷àñ ïåðåêðèòòÿ
íà ìîñòó áóäóòü ïðîõîäèòè ðîáîòè ç áåòîíóâàííÿ
àðêè, ùî çíàõîäèòüñÿ ï³ä
ïðî¿æäæîþ ÷àñòèíîþ», —
çàçíà÷èâ äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó êàï³òàëüíîãî
áóä³âíèöòâà ²ãîð Êðàâåöü.

Уточнення

 Ó ìèíóëîìó íîìåð³ RIA,
â ñòàòò³ íà ñüîì³é ñòîð³íö³
«×îìó âèêèíóëà äîíå÷êó, Îëåíî?», ïîìèëêîâî
âèêîðèñòàëè ôîòî, ÿêå íå
ìàº ñòîñóíêó äî ïóáë³êàö³¿. ²ëþñòðàö³þ âçÿëè ç³
ñòîð³íêè â ñîöìåðåæ³, äå
³ì’ÿ òà ïð³çâèùå ïîâí³ñòþ
ñï³âïàëè ç îòðèìàíèìè
æóðíàë³ñòîì äàíèìè ïðî
ãåðî¿íþ ñòàòò³. Ðåäàêö³ÿ òà
àâòîð ïóáë³êàö³¿ ïåðåïðîøóþòü ä³â÷èíó íà ôîòî çà
ïîìèëêó.

ÑÈÒÓÀÖ²ß
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СПРАВУ СМЕРТІ НА РОБОТІ
ЗРУШИЛА ПУБЛІКАЦІЯ
Батько за сина  Про загибель 28-річного
калинівчанина у Калуші та небажання
правоохоронців розслідувати інцидент RIA
писала в січні. А загинув Андрій Вознюк
на початку 2017-го року. За рік, за словами
його батька, прокурор і слідча не зробили
стільки, як за місяць після публікації про
боротьбу з приховуванням доказів
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

«¯ì çàëèøàºòüñÿ ìåíå óáèòè —
³ ê³íö³ ó âîäó», —
òàê ãîâîðèâ äâà ì³ñÿö³ òîìó
Âîëîäèìèð Âîçíþê ïðî êåð³âíèöòâî çàâîäó, äå çàãèíóâ éîãî
ñèí. Çà ñëîâàìè 68-ð³÷íîãî ïåíñ³îíåðà, ñòîëè÷íèé á³çíåñìåí ³
éîãî ïîïë³÷íèêè çðîáèëè âñå äëÿ
òîãî, ùîá çàãèáåëü íà âèðîáíèöòâ³ çàëèøèëàñÿ íåç’ÿñîâàíîþ
³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ
íå áóëî. Âò³ì, áàòüêî äîì³ãñÿ,
ùîá ïðîâàäæåííÿ â³äêðèëè.
Â³í ïîçíàõîäèâ ñâ³äê³â ³ äîâ³â,
ùî ñèí óïàâ ³ç âèñîòè íå íà çàêèíóò³é øàõò³, ÿê ñôàëüñèô³êóâàëè,
à ï³ä ÷àñ äåìîíòàæó ìåòàëîêîíñòðóêö³é Êàëóñüêîãî õ³ìçàâîäó.
Ïåíñ³îíåð áåç ê³íöÿ òîðìîøèâ
ïîë³ö³þ òà ïðîêóðàòóðó, àáè âåëè
ñë³äñòâî, ÿê ãîäèòüñÿ. Ïðî òå, ÿê
áàòüêî ðîçñë³äóº òå, ÷îãî ïðàâîîõîðîíö³ âïðèòóë íå áà÷àòü, RIA
íàïèñàëà ó ñ³÷í³ (goo.gl/PKJXuf).
² òîä³, çà ñëîâàìè Âîëîäèìèðà Âîçíþêà, ñïðàâà ñìåðò³ éîãî
ñèíà íà çàðîá³òêàõ çðóøèëà ç ì³ñöÿ. Äî òîãî áàòüêîâ³ íå íàäñèëàëè â³äïîâ³äåé íà éîãî ïèñüìîâ³
âèìîãè ïðîâåñòè íåîáõ³äí³ äëÿ
âñòàíîâëåííÿ ³ñòèíè ñë³ä÷³ ä³¿ òà
íàäàòè ìàòåð³àëè ðîçñë³äóâàííÿ
äëÿ îçíàéîìëåííÿ éîìó.
— Âèéøëà ñòàòòÿ — ³ ìèòòºâî ïî÷àëè äçâîíèòè ïðîêóðîðè,
ñë³ä÷à. Âîíè çðîáèëè çà ì³ñÿöü
á³ëüøå, í³æ çà ïîïåðåäí³ 11 ì³ñÿö³â, — ãîâîðèòü Âîëîäèìèð Âîçíþê. — Íàä³ñëàëè ìåí³ âñå òå, ùî
íå íàäñèëàëè. Ïðîòîêîëè äîïèò³â
áðèãàäèðà. Ïåðøèé, ô³êòèâíèé.
À îñü äðóãèé, ïîâòîðíèé, â ÿêîìó â³í âæå ïðèçíàºòüñÿ, ùî âñå
ñòàëîñÿ íà õ³ìçàâîä³. Ïðîêóðîð
ìåíå çàïåâíèëà, ùî ïðîöåñ çàðàç
³äå â ïðàâèëüíîìó ðóñë³…
ІСТОРІЯ ПИТАННЯ
Îô³ö³éíîþ âåðñ³ºþ îòðèìàííÿ ñìåðòåëüíèõ òðàâì 28-ð³÷íîãî
Àíäð³ÿ Âîçíþêà áóëî éîãî ïàä³ííÿ ç íåâåëèêî¿ âèñîòè íà çàêèíóò³é øàõò³. Ç³ ñë³â ñâ³äêà òðàãåä³¿:
áðèãàäèð çìóñèâ õëîïö³â ïåðåâåçòè Àíäð³ÿ ç òåðèòîð³¿ çàâîäó
íà øàõòó «Íîâîâîëèíü» ³ òàì ³íñ-

öåíóâàòè ïàä³ííÿ. Òàêèì ÷èíîì
íàìàãàëèñÿ ïðèõîâàòè íàñë³äêè
íåáåçïå÷íî¿ ðîáîòè ñîòåíü íåîôîðìëåíèõ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ðîçáèðàëè ìåòàëîêîíñòðóêö³¿ íåïðàöþþ÷îãî çàâîäó áåç äîòðèìàííÿ
òåõí³êè áåçïåêè. Êàëèí³â÷àíèí,
ÿêèé áóâ áåç ñòðàõîâêè ³ ðîçáèâñÿ, ïîìåð çãîäîì ó ë³êàðí³.
— Ðîçðàõóíîê áóâ ïðîñòèé, —
ïîÿñíþº áàòüêî. — Ïðè¿äå ä³ä
óáèòèé ãîðåì é í³÷îãî íå áóäå
ä³çíàâàòèñÿ. ² ä³éñíî, ïåðø³ ÷îòèðè äí³ ÿ íå ïàì’ÿòàâ, äå çíàõîäæóñü. Îòðèìàâ ³íñóëüò ³ í³÷îãî
íå óñâ³äîìëþâàâ. 18 äí³â íå áóëà
â³äêðèòà êðèì³íàëüíà ñïðàâà!
Â³äêðèëè ò³ëüêè ï³ñëÿ òîãî, ÿê
ÿ ï³øîâ â ïðîêóðàòóðó, íàïèñàâ
ñêàðãó, õîäèâ ó ïîë³ö³þ ³ ðîçêàçàâ, ùî íàñïðàâä³ ñòàëîñÿ…
Ïîêè áóâ ó ë³êàðí³ á³ëÿ ñèíà,
Âîëîäèìèð Âîçíþê ç³áðàâ ³íôîðìàö³þ ïðî ì³ñöå ðîáîòè Àíäð³ÿ.
Ï³çí³øå, ïîçíàõîäèâ ñâ³äê³â éîãî
ïàä³ííÿ. Ç³áðàâ êîíòàêòè â³äïîâ³äàëüíèõ çà ñìåðòü íà âèðîáíèöòâ³

— Îíóê ìàº îòðèìóâàòè
äåðæàâíó äîïîìîãó
÷åðåç çàãèáåëü áàòüêà
íà âèðîáíèöòâ³, —
ïîÿñíèâ ö³ëü ñâîº¿
áîðîòüáè ïåíñ³îíåð
ëþäåé. Ñë³ä÷èì, êàæå, òðåáà áóëî
îïèòàòè î÷åâèäö³â ³ ïðè÷åòíèõ
çà ãàðÿ÷èìè ñë³äàìè, àëå âîíè
öüîãî íå çðîáèëè.
Óæå ç äîìó, ï³ñëÿ ïîõîâàííÿ
ñèíà, áàòüêî ïî÷àâ ïèñàòè ëèñòè ó âñ³ ìîæëèâ³ ³íñòàíö³¿, ùîá
ðîçâîðóøèòè ñë³äñòâî. Ó ïîë³ö³þ
òà ïðîêóðàòóðó íàäñèëàâ ç³áðàí³
íèì äàí³, âèìàãàâ ïðîâåñòè åêñïåðòèçè, äîïèòè ñâ³äê³â, ÿêèõ ðîçøóêàâ. Çíàéøîâ â³äåî ç ðîáîòè
ñèíà. Ïåðåäàâ çíàéäåí³ â ë³êàðí³
ðå÷³ Àíäð³ÿ íà äîñë³äæåííÿ. À ÿê³
äàí³ çíàéøëè çàêàðïàòñüê³ ïðàâîîõîðîíö³ çà òîé ÷àñ? Ëèøåíü ç³áðàëè ôîðìàëüí³ ïîÿñíåííÿ ó òèõ
ëþäåé, ÿê³ é ïðèõîâóâàëè ïðàâäó.
ЗАРАДИ ОНУКА
² õî÷à çàðàç, ÿê ãîâîðèòü Âîëîäèìèð Âîçíþê, ùå áàãàòî òðåáà
äîâåñòè, òà â³í îòðèìàâ íàä³þ

Володимир Вознюк (68)
опускати руки не збирається:
«Прокурор мене запевняє,
що зараз усе для мене йде
позитивно. Але це слова, які
до справи не пришиєш»

íà îá’ºêòèâíå ðîçñë³äóâàííÿ.
ßêèì ìàº áóòè éîãî ëîã³÷íå
çàâåðøåííÿ? Áàòüêî çàãèáëîãî
ñïîä³âàºòüñÿ íà ïîêàðàííÿ äëÿ
âëàñíèêà çàâîäó (öå ìîæå áóòè
ì³ëüéîííèé øòðàô çà íåîôîðìëåíèõ ïðàö³âíèê³â) òà áðèãàäèðà,
ÿêèé äîïóñòèâ äî íåáåçïå÷íî¿
ðîáîòè ëþäåé áåç áóäü-ÿêèõ çàñîá³â çàõèñòó.
Àëå ãîëîâíà ìåòà ïåíñ³îíåðà ç
Êàëèí³âêè — ùîá éîãî ìàëåíüêèé îíóê, ÿêèé ñòàâ íàï³âñèðîòîþ, äî ïîâíîë³òòÿ îòðèìóâàâ
ãàðàíòîâàíó äåðæàâîþ äîïîìîãó ÷åðåç çàãèáåëü áàòüêà íà âèðîáíèöòâ³. Äîòè ñìåðòü Àíäð³ÿ
Âîçíþêà — ïðîñòî íåùàñíèé
âèïàäîê.
— Ïðîêóðîð ìåíå çàïåâíÿº, ùî
çàðàç óñå äëÿ ìåíå éäå ïîçèòèâíî. Àëå öå ñëîâà, ÿê³ äî ñïðàâè
íå ïðèøèºø, — íå îïóñêàº ðóê
Âîëîäèìèð Âîçíþê.
Â³í ïðîäîâæóº íàïîëÿãàòè
íà åêñïåðòèçàõ, ðåçóëüòàò³â ÿêèõ
éîìó ùå íå ïîêàçàëè. Òà ÷åêàº
íà äàí³ ìîá³ëüíîãî îïåðàòîðà, ÿê³
äâ³÷³ äîçâîëèâ ñë³äñòâó çàòðåáóâàòè ñóä, àëå êàëóñüê³ ïðàâîîõîðîíö³ öèì äîñ³ íå ñêîðèñòàëèñü.
— Ïðîöåñ ï³øîâ, àëå â³í ùå
ãàëüìóºòüñÿ, — êàæå Âîëîäèìèð
Âîçíþê. — Âîíè æ óçÿëè ãðîø³,
òîæ ìàþòü â³äïðàöþâàòè.
ПРО НЕВИПАДКОВЕ
Ïåíñ³îíåð óïåâíåíèé, ùî êåð³âíèöòâî çàâîäó, àáè íå áóòè
âèêðèòèì íà ñåðéîçíîìó ïîðóøåíí³, çàäîáðèëî, êîãî òðåáà.
Ñê³ëüêè ñàìå çàïëàòèëè, â³í âæå
íàâ³òü ïî÷óâ â³ä ïðåäñòàâíèêà
âëàñíèêà.
— Ïðè¿çäèâ äî ìåíå ÷îëîâ³ê,

ÿêèé ïðåäñòàâèâñÿ þðèñòîì ô³ðìè ³ õîò³â äîìîâèòèñÿ ïðî ìèðîâó, — ðîçêàçóº Âîëîäèìèð Âîçíþê. — Ïèòàâ, ùî ÿ õî÷ó. ß éîìó
ñêàçàâ êóïèòè îíóêó êâàðòèðó
ó íàñ, â Êàëèí³âö³. Áàòüêà æ âæå
íåìàº, à ÿ éîãî ñàì íå ï³äí³ìó.
«À ñê³ëüêè âîíà êîøòóº?» — ïèòàº. Êàæó, ùî äåñü 20 òèñÿ÷ äîëàð³â. Ïåðøèé ðàç âîíè äàâàëè
60 òèñÿ÷ ãðèâåíü (âëàñíèê çàâîäó
ðàí³øå ãîâîðèâ ç áàòüêîì çàãèáëîãî, — àâò.), à öåé äàâàâ 10 òèñÿ÷ «çåëåíèõ» òà ñêàçàâ, ùî âîíè
âæå âèòðàòèëè íà ìåíå 260 òèñÿ÷.
ß àæ îñòîâï³â…
— À ïîò³ì ä³éøëî, äå öèõ
260 òèñÿ÷, — ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâíèê. — Ùî, âèïàäêîâî ìåí³
ïèñàëè â³äïèñêè? ×îòèðè ñë³ä÷èõ çà òðè ì³ñÿö³ ïîì³íÿëè ïðîñòî òàê? Çâ³äêè âçàãàë³ óçÿëàñÿ
áðåõíÿ ó ñïðàâ³? Áî âñ³ êàï³òàíè
³ ñòàðø³ ëåéòåíàíòè ïèñàëè òå,
ùî áóëî ïîòð³áíî öèì ëþäÿì…
ß â³äìîâèâñÿ â³ä 10 òèñÿ÷ äîëàð³â, ³ íà öüîìó ðîçìîâó çàâåðøèëè.
Çàðàç Âîëîäèìèð Âîçíþê øóêàº â³ííèöüêîãî àäâîêàòà, ÿêèé
áè ì³ã ïðåäñòàâëÿòè éîãî ³íòåðåñè â ñóä³. Êàæå, ç êàëèí³âñüêèõ
çà çìàãàííÿ ³ç ïðàâîîõîðîíöÿìè ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³
òà ï³äïðèºìöåì ³ç Êèºâà í³õòî
íå áåðåòüñÿ. Â³í âæå çàïèñàâñÿ
íà ïðèéîì äî ê³ëüêîõ ïîñàäîâö³â
â ì³í³ñòåðñòâàõ. ² ïðîäîâæóº íàïîëåãëèâó ïåðåïèñêó ³ç êàëóñüêèì ñë³äñòâîì — ïîñò³éíî âèìàãàº â³ä÷èòóâàòèñÿ ïåðåä íèì,
ïîòåðï³ëèì â êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³, ïðî õ³ä ðîçñë³äóâàííÿ. Ï³äîçðó
â íüîìó ùå í³êîìó íå îãîëîñèëè.
Òÿãíåòüñÿ ïðîöåñ çáîðó äîêàç³â.
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ГАСТРОЛІ ТАНЦІВНИЦЬ НА ВІЗКАХ
Без обмежень  На фестивалі
«Antares-X-Fest the Best 2018», який
відбувся у Хмельницькому наприкінці
березня, вперше завітали вінницькі
танцівниці. Незвичайний виступ
танцювального колективу «ГармоніяБолеро» зірвав аплодисменти та отримав
дві почесні нагороди: Гран-прі, «Кубок
Чапкіса» та майстер-клас від маестро
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Ï³ñëÿ íåéìîâ³ðíî¿ ïðåì’ºðè
³íêëþçèâíî¿ âèñòàâè «Ïîðè ðîêó, àáî Yes, I
can», ÿêó ïðåçåíòóâàëè â³ííè÷àíàì òàíö³âíèö³ ñòóä³¿ «Ãàðìîí³ÿ—Áîëåðî», ä³â÷àòà âèðóøèëè
ó ñâî¿ ïåðø³ ãàñòðîë³. À ñàìå
äî ì³ñòà Õìåëüíèöüêèé íà êîíêóðñ-ôåñòèâàëü, äå çìàãàëèñü
òàëàíîâèò³ ëþäè ç óñ³º¿ Óêðà¿íè
â ñåìè ð³çíèõ íîì³íàö³ÿõ.

— Äóæå òåïëîþ áóëà ÿê ïîãîäà â Õìåëüíèöüêîìó, òàê ³
àòìîñôåðà â çàë³, — ä³ëÿòüñÿ
âðàæåííÿìè ó÷àñíèö³ òàíöþâàëüíîãî êîëåêòèâó. — Äëÿ íàøîãî âèñòóïó îðãàí³çàòîðè çìàãàíü çàêóïèëè ë³íîëåóì íà âñþ
ñöåíó òà ïîêðèëè ¿¿, ùîá ä³â÷àòà
ìîãëè ñòàíöþâàòè, áî íà ñòàð³é
ï³äëîç³ êîëÿñêà íå ìîãëà çîâñ³ì
ìàíåâðóâàòè, íàâ³òü ¿çäèòè.
Äàëè íàì ãðèìåðêó ÿê ñïðàâæí³ì àêòîðàì, ïîãîäóâàëè íàñ
ï³ñëÿ âèñòóïó, áóëè äóæå ùèð³
òà óâàæí³.

Òàíö³âíèö³ íà â³çêàõ ïîêàçàëè
ãëÿäà÷àì óðèâîê ç ³íêëþçèâíî¿
âèñòàâè «Ïîðè ðîêó, àáî Yes,
I can», ïðåì'ºðà ÿêî¿ â ëþòîìó
â³äáóëàñÿ ó Â³ííèö³. Âèêîíàëè
ñó÷àñíèé òàíåöü «Çàïàëüíè÷êà»,
òàíãî ³ âàëüñ.
— Ìè çíîâó îòðèìàëè ÷èìàëî åìîö³é, äðàéâó òà ïîçèòèâó. Ùîïðàâäà, Õìåëüíèöüêèé
ïîð³âíÿíî ³ç íàøîþ Â³ííèöåþ
âçàãàë³ íåäîñòóïíèé äëÿ ëþäåé
ç ³íâàë³äí³ñòþ, — ðîçïîâ³äàþòü
òàíö³âíèö³. — Ó ïðèì³ùåíí³, äå
ïðîõîäèâ ôåñòèâàëü, íå áóëî
ïðèñòîñîâàíîãî òóàëåòó, ùîá
ï³äíÿòèñÿ ó ãîòåëü, äå æèëè,
ïîòð³áíà áóëà âåñü ÷àñ ñòîðîííÿ
äîïîìîãà, ³ç êàâ'ÿðíÿìè òà êàôå
òåæ ïðîáëåìè ³ç äîñòóïí³ñòþ.
Àëå íàñ äóæå òåïëî çóñòð³ëè.
Ñïåö³àëüíî äëÿ òîãî, ùîá ìè
âèñòóïèëè, çà ãîäèíó äî êîíöåðòó ï³äãîòóâàëè ñöåíó.
Îðãàí³çàòîð çìàãàíü Îêñàíà
Îñòàøåâñüêà çàçíà÷èëà, ùî
ì³ñòî Õìåëüíèöüêèé ïîòðåáóº
á³ëüøî¿ äîñòóïíîñò³ äëÿ ëþäåé,
ÿê³ ìàþòü ³íâàë³äí³ñòü. Êð³ì
òîãî, âàðòî ñòâîðèòè òàêèé
òàíöþâàëüíèé êîëåêòèâ, àáè

Дівчата з «Гармонія-Болеро» у Хмельницькому
презентували уривок з вистави «Пори року, або Yes, I can»
ïîêàçàòè, ùî àëüòåðíàòèâà º
ó êîæíîãî.
— Òàêîæ ä³â÷àòà îòðèìàëè
ãðîøîâó âèíàãîðîäó, íà ÿêó
ïëàíóºìî çàêóïèòè ðåêâ³çèò
äëÿ íîâî¿ ïîñòàíîâêè, — ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà ×èñòÿêîâà, òðå-

íåð òà êåð³âíèê òàíöþâàëüíîãî
êîëåêòèâó «Ãàðìîí³ÿ-Áîëåðî».
Äî ðå÷³, ñòóä³ÿ òàíöþ «Áîëåðî», êåð³âíèêîì ÿêî¿ òåæ ÿâëÿºòüñÿ Òåòÿíà, òàêîæ áðàëà
ó÷àñòü ó ôåñòèâàë³ ³ îòðèìàëà
«Êóáîê ×àïê³ñà»

РЕКЛАМА
422439

ï³ä
2.
(9)
3.
4.
àëå é

406363
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КАК В ВИННИЦЕ ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ
Домашняя аптечка Материал о содержимом аптечки,
которая должна быть дома у каждого винничанина,
журналисты RIA делали в 2016 и 2017 годах. Мы обошли
популярные аптеки города и узнали стоимость этой аптечки.
Лекарства подорожали. А в 2018 году?
АЛЕНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Æóðíàëèñòû RIA ïîïðîñèëè
ìåäèêîâ îïðåäåëèòü ñòàíäàðòíûé íàáîð ìåäèêàìåíòîâ ïåðâîé
íåîáõîäèìîñòè. ×òîáû çàâèñèìî
îò âîçðàñòà ÷ëåíîâ ñåìüè, êàæ-

äûé ñìîã ïîäîáðàòü îïòèìàëüíûé âàðèàíò è àïòåêè, â êîòîðûõ
âûãîäíî ñäåëàòü ýòè ïîêóïêè.
Ñòàíäàðòíàÿ àïòå÷êà äîëæíà
âêëþ÷àòü â ñåáÿ àíòèñåïòèêè,
ïåðåâÿçî÷íûé ìàòåðèàë. Ñðåäñòâà, ïðèìåíÿåìûå ïðè ïèùåâûõ îòðàâëåíèÿõ, ïðîòèâî-

ìèêðîáíûå ïðåïàðàòû. Åùå —
ðàíîçàæèâëÿþùèå ñðåäñòâà,
ïðîòèâ àëëåðãèè, îò íàñìîðêà,
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå ïðåïàðàòû,
ñëàáèòåëüíûå, ñïàçìàëèòèêè,
îòõàðêèâàþùèå è ïðîòèâîðâîòíûå ñðåäñòâà.
Ïî ñëîâàì êëèíè÷åñêîãî ïðî-

âèçîðà Þëèè Êñåí÷óê, êðîìå
âûøåïåðå÷èñëåííûõ êàòåãîðèé,
äàæå ó ñàìûõ çäîðîâûõ ëþäåé
â äîìå äîëæíû áûòü òåðìîìåòð
è òîíîìåòð.
Îáÿçàòåëüíî ñòîèò óäåëèòü
âíèìàíèå, ïî ìíåíèþ ìåäèêà,
îáåçáîëèâàþùèì è æàðîïîíèæàþùèì ñðåäñòâàì. Òàêèì
êàê ïàðàöåòàìîë, èáóïðîôåí,
íèìåñóëèä, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ
ê íåñòåðîèäíûì ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì ñðåäñòâàì.

íà ñîëíöå, ëèáî òðàâìèðóþòñÿ
èíûìè ñïîñîáàìè. À çíà÷èò
ñïðîñ íà àíòèñåïòèêè è ðàíîçàæèâëÿþùèå ïðåïàðàòû.
— Õëîðãåêñèäèí è Ïàíòåíîë
(ñïðåé) äîëæíû ñòàòü âàøèìè
äðóçüÿìè äî êîíöà ëåòà, ïåðâûì ïðåïàðàòîì äåçèíôèöèðóåì, âòîðûì çàæèâëÿåì ðàíû
è îæîãè, — ãîâîðèò ìåäèê. —
Åñëè â äîìå åñòü ãèïåðòîíèê,
òî ïîìèìî åãî ëè÷íûõ ïðåïàðàòîâ â äîìå äîëæåí áûòü êàïòîïðèë. Ýòîò ïðåïàðàò ìîæíî
äàâàòü áîëüíîìó â ñëó÷àå ãèïåðòîíè÷åñêîãî êðèçà äî ïðèåçäà ñêîðîé ïîìîùè èëè êàïëè
ôàðìàäèïèí.

СКОРО — ВРЕМЯ ОЖОГОВ
И РАН
Âåñíîé è ëåòîì è âçðîñëûå,
è äåòè, êàê ïðàâèëî, ñãîðàþò

Цены на препараты в самых популярных аптеках нашего города
Курс иностранных валют, ценовая политика поставщиков и отдельных компаний-производителей
лекарств привело к тому, что цены на лекарства «качает». Поэтому стоимость, на первый взгляд, одного
и того же препарата в аптеках отличается — основная причина, разная цена закупки в разные периоды.
Авицена
Муниципальная аптека №3
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
1. ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Вата
7,79
7,82
8,59
2,6
2,60
9,50
2,85
Марлевые
6,88
6,60
4,8
8,50
3
5
салфетки
Бинт
3,27
3,14
2,97
4,10
4,10
3,5
2,75
Пластырь (моток)
6,47
7,7
8,5
9
Эластичный бинт
19,10
45,50
27,6
32,8
30,3
(2м)
20,4
25
(1 м)
Перчатки (1 пара
2
2,16
2,29
2,10
2
2,0
1,7
не стер.)
Джгут
17,79
22,4
68
23,9
15,6
ШПРИЦЫ:
2 мл (2 шт.)
1,87
1,87
2
1,8
2,10
0,7
5 мл (2шт.)
02,07
2,07
1,25
2
2,10
1,15
10 мл (2 шт.)
03,01
2,57
1,49
1,7
2,90
1,5
Спиртовые
0,30
0,30
0,36
0,45
0,40
0,4
салфетки
2. МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ
Тонометр (самый
341
343
346,46
20,3
76,80
306
15
дешевый)
Термометр
17,30
17,70
15,7
306
19,50
13,2
404
(ртутный)
3. ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ И ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ
Парацетамол
6,62
7,80
10,24
7,10
7,70
8,9
6
Ибупрофен
17,63
20,66
20,9
3,8
3,50
12,6
3
Нимесулид
12,65
13,20
15,6
5,4
13,75
11
4. СПАЗМАЛИТИКИ
6,80
Дротаверин
15,22
9,45
29,2
8,85
25,9 8 (10 шт)
(10 шт)
50,60
Но-шпа
58
62,8
45,95 (24
шт)
Риабал
82,93 43 (10шт) 84,74
46,75
48,55
96,5
76-24
Спазмалгон
43,63
45
55,39
25,3
57 (25)
26,6 19,90 (10)
5. АНТИСЕПТИКИ
Перекись водо2,45
3,17
3,10
3,39
2,5
2,20
4,5
рода
(100)
Хлоргекседин
07,08
07,10
7,43
7,4
7
6,05
6,
Мирамистин
80,90
60,62
40
83
30,95
80
6. РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИЕ
Пантенол (спрей)
30,91
31
46,81
49
76
136,95
37
Солкосерин (мазь) 107,83 120,73
157,14
98,9
100
122,95
97,50
7. НАБОР ОТ ПРОСТУДЫ
Фармацитрон
11,91
121 (10) 129,17
12,76
11,65
110,5
10
Терафлю
10,95
13,6
15,45
106,9
10
109,76
Фервекс
15,33
108
11,90
19,30
122,5
(8п)
Нокспрей (капли)
38,95
36,81
49,7
36,20
44,20
32
Отривин
57,63
59,40
58,44
69,1
76,50
49,95
53,85
Трахисан
102,89 117,58 134,39
60,6
64,85
111,5
46 (10)
Декатилен
141,91
150
175,6
38,18
39,55
89,5
40
Стрепсилс
47,22
51,75
56,11
37,95
28,65
20
Гивалекс
Тантум Верде
164,30
160
161,08
159,1
185
132,95
148
Гексаспрей
107,20
115
136,6
109,7
132,20 119,95
98
Препараты

Конекс
2017

2018

1,85 (25г)

6,5

Аптека низких цен
2016
2017
2018
11,9

4,60

-

12,3
-

3,35

2,41
9,7

4,6
1,50

4,80

5,9
2,6

17,60

12,12

23,6

34,45
(1,5м)

22,6

3

2,55

2,9

1,45

3,3

15,60

58

80
80
1,80

1,71
1,05
1,35

0,31

0,18

296

320

15

15,5

1,8
2
2,7

26,9
322

Даже в аптеках одной сети сегодня не всегда бывают одинаковые цены. На некоторые цены
приятно удивили, на некоторые — ожидаемо повысились.Стоит отметить, что спрашивая цены
на препараты, учитывались минимальные дозировки и стоимость.
Авицена
2016
2017
8. АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

2018

Эриус

253,14

205,3

275,4

218,10

220,65

219,9

Алерзин
Дексаметазон
(ампулы)
Супрастин
(ампулы)
9. СОРБЕНТЫ
Энтеросгель
Сорбекс

83,81

55 (7)

125,49

49,5

35

100,95 39,15 (7) 45,20 (7) 105,49

39,30

11,02

11,20

11,35

2,10

13

10,65

7

7,70

15,17

16,60

85,33

36,0

18,70

68,95

14,40

106,43
34,78

109
37

70,09
42,67

75
17,20

17,95

60 (18)

37,41

9,2

9,05

61,95
41,5
157,95
(10)

8,15

Атоксил

140,30

122,95

43,7

167

0,2

Гуталакс
60,68
60
11. АНТИДИАРЕЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

121,90

402

Имодиум

16

15,15

7,70
18,50
39,45

9,3
25,5
20,6

8,20

22,4

2,30

8,60 (10)

17,8

46,45

45,3

49,8

90,20
37,34

85,16
23,01

74
38

88 (20)
21,75

102
27

3

2,59

6,8

2,85

4,4

5,10
28,75

4,65
30,38

11,6
30,05

12,10
74,90

5,5
50,9

55

42,60
114,90

103,87
128,9

10,20

112,23
86,4

10,6
11

10,45
10,75

116
110

11,20

99,76

13,75

14,75

126

31,,80
54,05
102,50
39,45
47,50

38,33
51,7
104,56
81,74
40,8
138,6
101,87

28,75
62,9
90,60
73,5
49,15

33,45
66,90
105,80
134,40
55,55

144
94

141
103

42,3
54,9
111,8
92,3
52,9
138,9
115,9

Муниципальная аптека №3
2016
2017
2018

Аптека низких цен
2016
2017
2018
219,90
(10)
46,75 (7)

103,9

7,86

8

8,62

15,30

71,8

15

70,75

50
15 (10)

50,70
31,30

58,35
36,94

128
32,5

52
36

62,9
41,2

7

7,24

35,65

142,9

148 (10)

38,7

114,95

138,45

115,45

144,9

122,90

121,91

120

-

55,80

237,35
(500 мл)
52,45

-

51

53

104,3

35 (6)

53

40,30
(10)

43,10

92,12

41,6

47,45 (6)

51,21

75,9

185,9
№30

8 (1)

85,56
84

165,95

170

10. СРЕДСТВА ОТ ЗАПОРОВ
Дуфалак

Смекта

154,85

115,95

44,53 49,44 (6) 53,99
07,03

7,75 (1)

93,68

53,8
8

8,80

86,95

7,5

6,51

87,02

95,8

187 (100)

86,5

72,2

74,35

79,37

141,9

78,90
(30)

57,97

36,9

32,10

62,5

46,5

26,70

61,87

55

29 (10)

52,9

111,94

117,77

61,4

59,10

106,5

94,4

102,10

101,98

109,9

105,8

Мезим
50,04
Фестал
59,70
13. ДЛЯ РЕГИДРАЦИИ
Регидрон
11,45
14. ДЛЯ ГИПЕРТОНИКОВ

58,72
65,67

48,25
32,40

66
33,20

50,95
58,95

46,7
60,75

45,90
54,30

47,08
55,08

77,2
57,9

107,80
(10)
50,90
58

12,15

254,85

11,5

212,6

8,45

22,75

26,58

11,6

13,35

26,3

17,4 (20)

11,10

24,76

18

Фармадипин
15. УСПОКОИТЕЛЬНОЕ

24,50

29,72

25,6

33,50

29,5

18,5

21,60

27,07

Валериана

10,80
(50)

11,3

10,6

11

24,6

7,65

9,98

50,5

34,95
(50)

Хилак форте

82,80

Нифуроксазид

36,81

32,40
(10)

12. ДЛЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Креон

137,70
97,65

231,4

0,23

6,8
19
17,6

68
31,9

2018

1,7
1,9
2,6

8,43
23,5
16,5

64,53
93,61

Конекс
2017

1,80
2
2,70

5
17,70
10,50

26,20
103,8

2016

Препараты

Каптоприл

Глицисед

19,87

9,29
40,62

Долобене
17. ТРАВЫ
Ромашка
Календула
Шалфей
18. ОСТАЛЬНОЕ
Йод
Зеленка
Витамины Ревит
Детский крем

12,70
15,53
13,31
7,09
5,46
12,39
10,18

10,20

269

19,30

20,90
(25)
27,30

39,3

9,98

7,8

10

7,9

38,45

49,35

34

40,50

52,25

16,45

18.15
74.90
(20г)

18,16

15,95

-

46 (50)

60,32
-

8.40

17,3

12.95

17,27

84.60
(20г)

91,8

139 (50г)

82,5

74.85

75,7

10,70
14,70
15,80

11,64
16,8

14,10
16,60
11,70

18
17,40
15,60

19,1
-

16,15
11,30

18,50
11,90
9,85

13,12
15,2
10,3

11,30
14,6
12,31

6,48
3,83
9,8
14,64

7,8
4,3
9,6
9,3

6,3
2,8
7,5
-

15,22
6,35

6,12
2,55
7,6
9,68

6,2
6,9
7,8
10,45

16. ПРИ УШИБАХ
Бодяга (мазь)

8,9

230,98

52,9
57,9

13,60

27,5

88,9

7,5
8,8
7,5

21

ÇÄÎÐÎÂ’ß

RIA, Ñåðåäà, 11 êâ³òíÿ 2018
вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

НА ЛЕКАРСТВА
ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ
В ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКЕ
Ïåðåâÿçî÷íûé ìàòåðèàë
Âàòà, áèíò, ìàðëåâûå ñàëôåòêè, ïëàñòûðü, ýëàñòè÷íûé
áèíò, ïåð÷àòêè, æãóò. Òàêæå
íóæíî èìåòü äîìà ïàðó øïðèöåâ ðàçíîãî îáúåìà è ñïèðòîâûå
ñàëôåòêè.
Ìåäèöèíñêèå ïðèáîðû
Òåðìîìåòð (ëó÷øå ðòóòíûé)
è òîíîìåòð (ëó÷øå ìåõàíè÷åñêèé), îíè äîëæíû áûòü äàæå
ó ñàìûõ çäîðîâûõ ëþäåé.
Îáåçáîëèâàþùèå è æàðîïîíèæàþùèå ñðåäñòâà
Ïàðàöåòàìîë, èáóïðîôåí,
íèìåñóëèä îòíîñÿòñÿ ê íåñòåðîèäíûì ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì ñðåäñòâàì. Â àïòå÷êó íóæíî
ñëîæèòü âñå òðè ïðåïàðàòà. Îíè
îòëè÷àþòñÿ âðåìåíåì äåéñòâèÿ,
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîé àêòèâíîñòüþ. Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò,
÷òî åñëè òåìïåðàòóðà íå ïàäàåò
îò ïàðàöåòàìîëà, òî ïîìîãàåò
èáóïðîôåí; åñëè íå ñïðàâèëñÿ
èáóïðîôåí, ñïàñ¸ò íèìåñóëèä.
Â êà÷åñòâå ñðåäñòâ îò ãîëîâíîé
è çóáíîé áîëè ïðåïàðàòû ïîìîãàþò ïî-ðàçíîìó, çàâèñèìî
îò èíäèâèäóàëüíîé ïåðåíîñèìîñòè. Âàæíî íå óâëåêàòüñÿ

è íå óïîòðåáëÿòü âñå ëåêàðñòâà
ñ ïðîìåæóòêîì â ïîë÷àñà, à ñîáëþäàòü óêàçàíèÿ â èíñòðóêöèè
è äîçèðîâêó. Åñëè â ñåìüå åñòü
äåòè, òî èìåòü äåòñêèå ôîðìû
ïðåïàðàòîâ â âèäå ñèðîïîâ èëè
ðåêòàëüíûõ ñâå÷åé.
Ñïàçìîëèòèêè
Ðåçêèé ïðèñòóï íîþùåé áîëè
ìîæåò áûòü ñèìïòîìîì ñïàçìà
ãëàäêîé ìóñêóëàòóðû. Ñòðàäàþò
÷àùå âñåãî ãîëîâà (ïðè íàïðÿæåíèè ñîñóäîâ) è æèâîò (ïðè
ñïàçìå îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè). Îäèí èç ñàìûõ áåçîïàñíûõ
ïðåïàðàòîâ, ïîìîãàþùèõ â ýòîì
ñëó÷àå, — äðîòàâåðèí (íîø-ïà),
òàêæå ìîæíî èìåòü ðèàáàë èëè
ñïàçìàëãîí.
Àíòèñåïòèêè
Äëÿ îáðàáîòêè ðàí — ïåðåêèñü
âîäîðîäà, õëîðãåêñèäèí, ìèðàìèñòèí.
Ðàíîçàæèâëÿþùèå ïðåïàðàòû
Ïàíòåíîë äîëæåí äîìà áûòü
â ôîðìå ñïðåÿ îò îæîãîâ. Ïàíòåíîë èëè ñîëêîñåðèë, ñïàñàòåëü
â ôîðìå ìàçåé è ãåëåé ñïðàâÿòñÿ
ñ ìåëêèìè áûòîâûìè òðàâìàìè,
ïîðåçàìè, ññàäèíàìè. Åùå ëó÷øå, åñëè â ñîñòàâå ïàíòåíîë ñî÷åòàåòñÿ ñ àíòèñåïòèêîì, òåì æå
õëîðãåêñèäèíîì.

Как узнать качество лекарства
Основной документ, который подтверждает качество
лекарств — это сертификат
качества. Представляется
производителем и отмечает
соответствие данной серии
лекарственного средства установленным требованиям и заверенный печатью поставщика.
Копию этого документа, по требованию покупателя, аптечное
учреждение обязано предоставить в течение двух суток.
Некачественные лекарства,
в результате неправильного
хранения или изготовления,
можно отличить по изменен-

ной плотности, цвету, пятнам,
осадкам, которые невозможно
не заметить. Однако, «хороший» фальсификат отличить
от настоящих лекарств нелегко, это можно сделать только
в лабораторных условиях. Если
препарат выглядит по-другому
(производитель не информировал об изменении упаковки),
размыты или стерты номера серии, сроки годности, штрихкода, не указана страна-производитель, внутри вместо
аннотации вложено рекламное
письмо, то стоит воздержаться
от покупки.
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СПОНСОР РУБРИКИ
Íàáîð ëåêàðñòâ «îò ïðîñòóäû»
Ñèìïòîìàòè÷åñêèå ïðåïàðàòû
îò ñèìïòîìîâ ïðîñòóäû — ôàðìàöèòðîí, òåðàôëþ, ôåðâåêñ.
Ñîñóäîñóæèâàþùèå êàïëè â íîñ
ñ îêñèìåòàçîëèíîì (íîêñïðåé),
êñèëîìåòàçîëèíîì (îòðèâèí).
Ñðåäñòâà îò áîëè â ãîðëå ñ àíòèñåïòèêàìè: òðàõèñàí, äåêàòèëåí, ñòðåïñèëñ, â âèäå ñïðååâ
ãèâàëåêñ, òàíòóì âåðäå, ãåêñàñïðåé.
Àíòèãèñòàìèííûå ïðåïàðàòû
(ïðîòèâîàëëåðãè÷åñêèå)
Ïðåïàðàòû íà îñíîâå äåçëîðàòàäèíà (åðèóñ), ëåâîöèòåðåçèíà (àëåðçèí). Äåêñàìåòàçîí èëè ñóïðàñòèí â àìïóëàõ
íà ñëó÷àé àíàôèëàêòè÷åñêîãî
øîêà.
Ñîðáåíòû
Ýíòåðîñãåëü, ñîðáåêñ, àòîêñèë.
Ñðåäñòâà îò çàïîðà
Ñðåäñòâà íà îñíîâå ëàêòóëîçè
(äóôàëàê), ïèêîñóëüôàòà íàòðèÿ
(ãóòàëàêñ).
Àíòèäèàðåéíûå ïðåïàðàòû
Èìîäèóì, ñìåêòà, õèëàê ôîðòå, ïðè êèøå÷íûõ èíôåêöèÿõ —
íèôóðîêñàçèä.
Ñðåäñòâà äëÿ óëó÷øåíèÿ ïèùåâàðåíèÿ
Êðåîí, ìåçèì, ôåñòàë.
Ñðåäñòâà äëÿ ïåðîðàëüíîé ðåãèäðàòàöèè
Ðåãèäðîí, ïðè îòðàâëåíèÿõ,
ïîíîñå, ðâîòå èëè ïðè î÷åíü
âûñîêîé òåìïåðàòóðå îðãàíèçìó
òðåáóåòñÿ âîññòàíîâëåíèå âîäíîñîëåâîãî áàëàíñà.
Ëåêàðñòâà äëÿ ãèïåðòîíèêîâ
Êàïòîïðèë — ýòî ïðåïàðàò, êîòîðûé ìîæíî äàâàòü áîëüíîìó,
â ñëó÷àå ãèïåðòîíè÷åñêîãî êðèçà
äî ïðèåçäà ñêîðîé ïîìîùè èëè
êàïëè ôàðìàäèïèí.
Óñïîêîèòåëüíûå
Âàëåðèàíà, ãëèöèñåä.
Ìàçè ïðè óøèáàõ è ðàñòÿæåíèÿõ
Ñ ãåïàðèíîì (äîëîáåíå),
áîäÿãà.
16. Òðàâû
Ðîìàøêà, êàëåíäóëà, øàëôåé.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ЛЕКАРСТВАХ,
БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Поинтересуйтесь в аптеке, как
можно получить карточку на скидку.
Иметь карточку удобно, особенно если
приходится часто обращаться в аптеку.

Следите за акциями! Аптеки часто,
понимая ситуацию в стране, снижают
цену на сезонные и крайне необходимые
препараты, предлагают скидки 10–15%.

Если нет финансовой возможности
покупать дорогие лекарства, спросите
об аналогах с таким же действующим
веществом. Лекарства иностранного
производства, которые сейчас подорожали
из-за роста курса валют, значительно
дороже, чем украинские аналоги. Перед
покупкой проконсультируйтесь с врачом
или фармацевтом о возможности замены.

Выбирайте аптеки или аптечные
сети, в которых контролируют
процесс хранения и перевозки
лекарств, срок годности и, при
необходимости, предоставляют
сертификаты качества.
Выбирайте аптеку с широким
кругом доверия потребителей.

Комментарий эксперта
АЛЕКСАНДР
ФОМИН,
ГЛАВВРАЧ
БОЛЬНИЦЫ
СКОРОЙ
ПОМОЩИ № 2

— В домашней
аптечке винничан должны быть
препараты для оказания первой
помощи. Сюда входят перевязочные материалы, антисептики, кровоостанавливающие
препараты. Вот только не понимаю — для чего до сих пор
советуют пользоваться зеленкой, уж лучше спирт или йод.
Для семей с детьми естественно
должны быть еще и хорошие
жаропонижающие препараты,
лекарства от кишечных инфек-

ций. Для гипертоников — препараты от давления. Потому что
если у человека вдруг скачок
давления, а в доме ничего нет,
того же каптоприла положить
под язык, ожидая, пока приедет
скорая, то его могут не спасти.
Одним словом, для каждой отдельной семьи, с конкретными
болезнями аптечка должна быть
индивидуальная. Другое дело,
что цены на препараты такие,
что не каждый может себе это
позволить. Да и скупать все,
чтобы оно через полгода на мусорку ушло, смысла нет. Препараты первой необходимости
должны быть, все остальные
следует докупать по мере необходимости.

РЕКЛАМА
420315

421576
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У КОМАНДІ З БІЛОРУСІ
ГРАЮТЬ ЧЕТВЕРО ВІННИЧАН
Дожилися  Омолоджений
вінницький клуб не зміг відібрати очки
у білоруських команд. «ОКС-ШВСМ»
посів третє місце на домашньому турнірі
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Ìèíóëîãî òèæíÿ ó Â³ííèö³
ðîç³ãðàëè òðåò³é Êóáîê Ïîä³ëëÿ
ç õîêåþ íà òðàâ³ ñåðåä ÷îëîâ³÷èõ
êîìàíä. Öüîãî ðàçó íå ïðè¿õàâ
ìèíóëîð³÷íèé âîëîäàð òðîôåþ —
«Ãðþíâàëüä» (Ïîëüùà). Éîãî çàì³íèâ áðîíçîâèé ïðèçåð ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè «Ñòàðò» (Áåðäè÷³â,
Æèòîìèðñüêà îáëàñòü). Òðè ³íø³
ó÷àñíèêè ëèøèëèñÿ íåçì³ííèìè.
ПЕРЕДБАЧУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Åêñïåðòè ïåðåäáà÷àëè, ùî â³ííèöüêîìó êëóáó «Îë³ìï³ÿ-Êîëîñ-Ñåêâîÿ-Øêîëà âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³» («ÎÊÑØÂÑÌ»), ÷èííîìó ÷åìï³îíó
Óêðà¿íè, áóäå äîñèòü ñêëàäíî
áîðîòèñÿ çà ïåðø³ñòü ó Êóáêó
Ïîä³ëëÿ. Ñïðàâà â òîìó, ùî ÷åðåç îáìåæåíå ô³íàíñóâàííÿ íàéêðàù³ â³ííèöüê³ õîêå¿ñòè íà òðàâ³
ðåãóëÿðíî ïåðå¿çäÿòü çà êîðäîí
äî á³ëüø çàìîæíèõ êëóá³â. Ïðèì³ðîì, ëèøå â ñêëàä³ îäíîãî ç
ó÷àñíèê³â íèí³øíüîãî Êóáêà
ÕÊ «Ì³íñüê» âèñòóïàëè îäðàçó
÷åòâåðî åêñ-â³ííè÷àí: âîðîòàð
ßðîñëàâ Ãîðäåé, ïîëüîâ³ ãðàâö³
Áîãäàí Êîâàëåíêî, Äìèòðî Íîñåíêî ³ Äìèòðî Ëóïïà.
Êîëåêòèâ Ïàâëà Ìàçóðà ïîñòóïèâñÿ êîíêóðåíòàì ³ç íåâåëèêèì
ðîçðèâîì. «Ì³íñüêó» ïðîãðàâ ³ç
ðàõóíêîì 3:5. À «Áóä³âåëüíèêó»
(Áðåñò, Á³ëîðóñü) — 2:4.
Ó «Ñòàðòà» â³ííè÷àíè âèãðàëè
³ç ïåðåêîíëèâèì ðàõóíêîì 10:5,
ùî äàëî ¿ì ìîæëèâ³ñòü çäîáóòè
áðîíçîâ³ íàãîðîäè. Á³ëîðóñüê³ êîìàíäè íàáðàëè îäíàêîâó
ê³ëüê³ñòü î÷îê. Òîìó äîëþ ïåðøîãî ì³ñöÿ âèð³øóâàëà ð³çíèöÿ

×åðåç îáìåæåíå
ô³íàíñóâàííÿ
íàéêðàù³ â³ííèöüê³
õîêå¿ñòè íà òðàâ³
ïåðå¿çäÿòü çà êîðäîí
äî çàìîæíèõ êëóá³â
ä³ð Íîâ³ê, îäèí ³ç çàñíîâíèê³â
öüîãî âèäó ñïîðòó ó Â³ííèö³.
Áóëè âðó÷åí³ íå ëèøå êóáîê ³
ìåäàë³, àëå é ³íäèâ³äóàëüí³ ïðèçè. Êðàùèì íàïàäíèêîì Êóáêà
ñòàâ Âëàäèñëàâ Áºëîóñîâ (ÕÊ
«Ì³íñüê»), âîðîòàðåì — Ðîìàí
Â³òêî («Áóä³âåëüíèê»), ï³âçàõèñíèêîì — Àðòóð Ìàçóðêåâè÷
(«Ñòàðò»). À íàéêðàùèì çàõèñíèêîì òóðí³ðó âèçíàëè äîñâ³ä÷åíîãî êàï³òàíà «ÎÊÑ-ØÂÑÌ»
Îëåêñàíäðà Äÿ÷åíêà.
— Ìàò÷³ ç á³ëîðóñàìè áóëè
ïðèíöèïîâèìè. Ðàí³øå ìè çäîáóâàëè ÷èìàëî ïåðåìîã íàä íèìè.
É çàðàç ãðàëè íåïîãàíî. Àëå ó ÕÊ

Чемпіон Європи
з боксу
 Ó ì. Òèðãó-Æèó (Ðóìóí³ÿ)
ô³í³øóâàâ ÷åìï³îíàò ªâðîïè ç áîêñó ñåðåä ÷îëîâ³ê³â
äî 22 ðîê³â. Âèõîâàíåöü
Â³ííèöüêî¿ øêîëè âèùî¿
ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³,
ìàéñòåð ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî êëàñó Îëåêñ³é Òîêàð÷óê
âèáîðîâ çîëîòó ìåäàëü ó âàç³
äî 75 êã. 21-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí ïðîâ³â ï’ÿòü áî¿â ³ ó âñ³õ
ïåðåì³ã. Çäîëàâ ³ñïàíöÿ, óãîðöÿ, ðîñ³ÿíèíà, ó ï³âô³íàë³ —
í³ìöÿ, ó ô³íàë³ — ãðóçèíà.

çàáèòèõ ³ ïðîïóùåíèõ ì’ÿ÷³â. ÕÊ
«Ì³íñüê» ðîçãðîìèâ áåðäè÷³âö³â
³ç ðàõóíêîì 14:0, à «Áóä³âåëüíèê» — 8:0. ×åðåç öå âîëîäàðåì ãîëîâíîãî òðîôåþ òóðí³ðó
ñòàâ êëóá ç³ ñòîëèö³ Á³ëîðóñ³.
— Ìè âäðóãå áåðåìî ó÷àñòü
ó Êóáêó Ïîä³ëëÿ. Ââàæàºìî öå
ãàðíîþ ï³äãîòîâêîþ äî ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè, à òàêîæ äî ºâðîïåéñüêîãî Êóáêà «×åëëåíäæåð-3», —
ñêàçàâ ãîëîâíèé òðåíåð «Ñòàðòó»
Àíäð³é ×åðêàñ.
КРАЩИЙ ЗАХИСНИК ТУРНІРУ
Íàãîðîäæåííÿ ïðîâîäèâ ïåðøèé â³öå-ïðåçèäåíò Ôåäåðàö³¿
õîêåþ íà òðàâ³ Óêðà¿íè Ôå-

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

Виграли
«Atmost Cup»
«ОКС-ШВСМ» в завершальній грі Кубка Поділля дав бій
ХК «Мінськ», яка перемогла у цьому турнірі
«Ì³íñüê» ³ «Áóä³âåëüíèêó» ê³ñòÿê
çáåð³ãàºòüñÿ ïîíàä äåñÿòü ðîê³â.
Ó òîé æå ÷àñ ó íàø³é êîìàíä³
ïîíàä ïîëîâèíà ñêëàäó — «íåîáñòð³ëÿíà» ìîëîäü 16–17 ðîê³â.
Äëÿ áàãàòüîõ ç íèõ öå ïåðø³
çìàãàííÿ ì³æíàðîäíîãî ð³âíÿ.
Çâàæàþ÷è íà òå, ùî íåìàº ð³âíîö³ííî¿ ï³äì³íè, ë³äåðàì «ÎÊÑØÂÑÌ» äîâîäèëîñÿ âèêëàäàòèñÿ
âäâ³÷³ á³ëüøå, — êàæå Äÿ÷åíêî.
Îêð³ì òîãî, çà ñëîâàìè íàøîãî
êàï³òàíà, äàëîñÿ âçíàêè òå, ùî
â³ííèöüêèé êëóá ëèøå ïî÷èíàº
ãðàòè ó «çåëåíèé» õîêåé ï³ñëÿ
çèìîâî¿ ïåðåðâè. Òîìó ìîæíà
ñïîä³âàòèñÿ, ùî íåçàáàðîì ãðàâö³
«ÎÊÑ-ØÂÑÌ» ïîêðàùàòü ñâîþ
ôîðìó, à ç íåþ — ³ ðåçóëüòàòè.
СЕКРЕТ УСПІХУ БІЛОРУСІВ
Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî òðåíåðà
ÕÊ «Ì³íñüê» Ìèêîëè Äðîçäîâà, éîãî êîëåêòèâ ïðîâ³â ïåðåäñåçîííèé çá³ð â Ãîëëàíä³¿, ïðî
ùî íàøèì êëóáàì ãîä³ é ìð³ÿòè.
Íà â³äïîâ³äàëüíèõ ì³æíàðîäíèõ
ìàò÷àõ ì³í÷àí ïîñò³éíî ïðè-

ñóòí³é ïðåäñòàâíèê Ïðåçèäåíòà
Á³ëîðóñ³. Àëå íàéá³ëüø âðàæàº
³íøå: ñïîíñîðàìè ÕÊ «Ì³íñüê» º
îäðàçó 60 ì³ñöåâèõ ï³äïðèºìñòâ!
— Çàëó÷åííþ ñïîíñîð³â ñïðèÿº á³ëîðóñüêå çàêîíîäàâñòâî.
Ï³äïðèºìñòâà ÷àñòèíó ïîäàòêó
íà íåðóõîì³ñòü ñïðÿìîâóþòü
íà ï³äòðèìêó ñïîðòó. Òîáòî â ðåçóëüòàò³ âîíè í³÷îãî íå âòðà÷àþòü, — ïîÿñíèâ Ìèêîëà Äðîçäîâ.
Ó «Áóä³âåëüíèêà» íåìàº ñò³ëüêè
ïàðòíåð³â — ëèøå îäèí ïîòóæíèé ãåíåðàëüíèé ³ ê³ëüêà äð³áíèõ
ñïîíñîð³â. Ïðè÷îìó êîìàíäà îáõîäèòüñÿ áåç ëåã³îíåð³â.
— Óñ³ íàø³ ãðàâö³ — ç îäíîãî
ðàéîíó Áðåñòà, «Ñõîäó». Öüîãî
ðîêó ìè çàëó÷èëè äî êëóáó ñ³ì
íîâèõ ìîëîäèõ õîêå¿ñò³â, ÿê³
íàáóâàþòü ì³æíàðîäíîãî äîñâ³äó, — ðîçïîâ³â ãîëîâíèé òðåíåð
«Áóä³âåëüíèêà» Ëåîí³ä Îí³æóê.
À íà çàïèòàííÿ äî á³ëîðóñ³â,
õòî ó íèõ ïðåçèäåíò êëóáó, ïî÷óëè îðèã³íàëüíó â³äïîâ³äü:
«Â íàø³é êðà¿í³ ïðåçèäåíò ëèøå
îäèí — öå Áàòüêà».

 Ó Â³ííèö³, íà ÑÊ «Íèâà»,
ïðîõîäèâ ì³æíàðîäíèé òóðí³ð ç ôóòáîëó «Atmost Cup»
(ñåðåä þíàê³â äî äåâ’ÿòè
ðîê³â). Çìàãàëèñÿ 24 êîìàíäè, ÿê³ ïðåäñòàâëÿëè ðåã³îíè
Óêðà¿íè, Ñåðá³þ, Ìîëäîâó òà
Ðóìóí³þ. Â³ííèöüêà ÄÞÑØ
«Ïðåì’ºð-Íèâà» ï³ä êåð³âíèöòâîì òðåíåð³â Îëåêñàíäðà
Ãàéäàðæè ³ Àíäð³ÿ Ïàí÷óêà
âèãðàëà âñ³ â³ñ³ì ìàò÷³â.
Ó ô³íàë³ â³ííè÷àíè ïîäóæàëè ëóöüêó «Âîëèíü» — 3:1.
Áðîíçîâ³ íàãîðîäè — â àêòèâ³ ìîëäîâàí, ÿê³ ïåðåãðàëè
«Ìåòàë³ñò» (Õàðê³â) — 2:0.

Одеська
«бронза»
 Ó Îäåñ³ â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç â³ëüíî¿
áîðîòüáè ñåðåä þí³îð³â òà
þí³îðîê (1997–1999 ð. í.).
Âèõîâàíåöü Â³ííèöüêî¿
ÌÄÞÑØ ¹ 5 Âàæà Äà³àóð³
ñòàâ áðîíçîâèì ïðèçåðîì
ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 125 êã.
Випуск №15 (1034)
Переважна більшість двоходових задач на кооперативний мат
без білих і чорних пішаків. Це так звані задачі-”аристократи”. Для
підвищення своєї майстерності гри в шахи, розв'язуйте композиції на
діаграмі, не розставляючи шахи на шахівниці.
Задача №2143-2144. М Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Вінницька «Нива» перемогла тернопільську
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

 Íèâ³âñüêå ôóòáîëüíå äåðá³
ì³æ êîìàíäàìè Â³ííèö³ ³ Òåðíîïîëÿ ìàëî îñîáëèâå çíà÷åííÿ.
Àäæå ñóñ³äè ïî òóðí³ðí³é òàáëèö³
çà ï³äñóìêàìè ñåçîíó ïðàãíóòü
ïîñ³ñòè òðåòº ì³ñöå â ãðóï³ äðóãî¿
ë³ãè ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè.
Ó ãîñòåé äî ê³íöÿ ãðè çàëèøèëèñÿ â çàïàñ³ çàõèñíèêè«ïåðåñåëåíö³» ³ç â³ííèöüêî¿
«Íèâè» Ñåðã³é Àíäðººâ ³ Îëåêñàíäð Äóã³ºíêî. Íàòîì³ñòü åêñãðàâåöü òåðíîïîëÿí Àíòîí Ìóçè÷åíêî âèéøîâ îäðàçó â ñòàð-

òîâîìó ñêëàä³.
Ãîñïîäàð³ ìàéæå îäðàçó çàõîïèëè ³í³ö³àòèâó. Óæå íà ñüîì³é
õâèëèí³ âèõ³ä â³÷-íà-â³÷ íå âèêîðèñòàâ íîâèé íàïàäíèê â³ííè÷àí
Ïàâëî Ôåäîñîâ. Âîðîòàð òåðíîïîëÿí Ìàêñèì Ìåõàí³â ùå ê³ëüêà ðàç³â ðÿòóâàâ ñâîþ êîìàíäó,
à îäíîãî ðàçó éîìó äîïîìîãëà
øòàíãà. Âñå æ íà 27-é õâèëèí³
íàøèì õëîïöÿì âäàëîñÿ â³äêðèòè ðàõóíîê. Âîëîäèìèð Ñàâîøêî
ïîäàâ êóòîâèé, à êàï³òàí â³ííè÷àí ²ãîð Ìàëÿðåíêî ãîëîâîþ
ïîêëàâ ì’ÿ÷à òî÷íî ó ö³ëü. 1:0!

Ï³ñëÿ ïåðåðâè, çíîâó íåïîãàíî ãîëîâîþ âèêîíóâàâ óäàð
²ãîð Ìàëÿðåíêî — ê³ïåð çàáëîêóâàâ. Íà 58-é õâèëèí³ ñìà÷íî
ïðèêëàâñÿ äî ì’ÿ÷à â³ííèöüêèé
ìàéñòåð ñòàíäàðò³â Äìèòðî Îñàä÷èé, ÿêèé ïåðåáóâàâ á³ëÿ êàðíîãî
ìàéäàí÷èêà. Çäàâàëîñÿ, ùî êðóãëèé çàëåò³òü ó «äåâ’ÿòêó», àëå
â³í ïðîéøîâ ïîðó÷ ç³ øòàíãîþ.
Áëèæ÷å äî ñåðåäèíè òàéìó
â³ííè÷àíè âñå á³ëüøå ä³ÿëè
«çà ðåçóëüòàòîì». Àëå ïðè öüîìó
êîìàíäà Âàñèëÿ Âîâêà ³ Äåíèñà
Êîë÷³íà ïî÷àëà âñå á³ëüøå äîïóñ-

êàòè áðàêó ó ïåðåäà÷àõ. ² ³ãðîâà
³í³ö³àòèâà ïåðåéøëà äî ãîñòåé.
Àëå ìàéæå í³÷îãî íåáåçïå÷íîãî
âîíè íå ñòâîðèëè. Â³ííè÷àíè
òàêòè÷íî ãðàìîòíî çàõèùàëèñÿ
³ ãàñèëè íåáåçïåêó ïåðåä ñâî¿ì
êàðíèì ìàéäàí÷èêîì. Îòæå, ãîñïîäàð³ âòðèìàëè ì³í³ìàëüíó ïåðåâàãó. Çàâäÿêè öüîìó ðåçóëüòàòó
â³ííèöüêà «Íèâà» ï³äí³ìàºòüñÿ
íà ÷åòâåðòó ñõîäèíêó. Íàñòóïíó
ãðó íàø³ ôóòáîë³ñòè ïðîâåäóòü
ó Õìåëüíèöüêîìó 14 êâ³òíÿ. Ñóïåðíèêîì â³ííè÷àí áóäå ì³ñöåâå
«Ïîä³ëëÿ».

h2

2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №13 (1380), 11 квітня 2018 року
Задача №2143
I. 1. Kpс6! Th8 2. Kpb7 Cg8 3. Kpa8 Cd5x;
II. 1. Kpd6! Kpg4 2. Cd4 Tb6+ 3. Kpe5 Te6x
Задача №2144
I. 1. Ke2! Ke5 2. Kpf2 Kpc2 3. Kpe1 Kd3x;
II. 1. Kpg2! Kpc2 2. Tf2+! Kpd1 3. Kpf1 Ke3x.
М. Пархоменко
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«А МОЖЕ Я КНЯЗЬ?» ЯК ЦЕ МОЖНА
З’ЯСУВАТИ САМОСТІЙНО
Звідки ноги ростуть  Хто такі
генеалоги і чим вони займаються. Куди
звертатися, якщо потрібно дослідити
свій родовід. Скільки це буде коштувати і
в які терміни будуть виконані роботи. Як
самостійно дізнатися, хто були твої пращури
до десятого покоління. Поспілкувалися із
директором Вінницького центру визначення
генеалогії «Пращур» Віктором Долецьким
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

Ó ïåðåâàæí³é
á³ëüøîñò³ äî ïîñëóã ãåíåàëîã³â çâåðòàþòüñÿ ç
äâîõ ïðè÷èí: ï³äòâåðäæåííÿ íàö³îíàëüíîñò³ àáî äëÿ äîñë³äæåííÿ ðîäîâîäó. Â³êòîð Äîëåöüêèé
ðîçïîâ³äàº, ùî ÷àñòî êë³ºíòàì
ïîòð³áíî â³äíàéòè ï³äòâåðäæåííÿ
ñâîº¿ ïðèíàëåæíîñò³ äî ïîëÿê³â,
ùîá ïîò³ì îòðèìàòè Êàðòó ïîëÿêà, àáî äî ºâðå¿â, òîìó ùî
ëþäèíà õî÷å ðåïàòð³þâàòèñÿ
äî ²çðà¿ëþ.
— Äëÿ öüîãî íå ïîòð³áíî äîñë³äæóâàòè âåñü ðîäîâ³ä, ³ öå äîâîë³
ëåãêà ïðîöåäóðà. Ìè çíàõîäèìî äîêóìåíòè, ó ÿêèõ ì³ñòèòüñÿ
³íôîðìàö³ÿ ïðî íàö³îíàëüí³ñòü,
ïåðåâ³ðÿºìî ¿¿, ³ ÿêùî òàì ñïðàâä³ º òàê³ äàí³, òî áåðåìî â àðõ³â³
â³äïîâ³äíó äîâ³äêó.
²íø³ ïðàãíóòü ä³çíàòèñÿ âëàñ-

íèé ðîäîâ³ä äî ìàêñèìàëüíî¿
ãëèáèíè. Çàçâè÷àé öå 7–10 ïîêîë³íü. Ó òàêèõ âèïàäêàõ, ãåíåàëîãè ù³ëüíî çàñ³äàþòü çà ðîáîòîþ
â àðõ³âàõ.
Ñïî÷àòêó àíàë³çóþòü äîêóìåíòàëüíó áàçó. Òîáòî ä³çíàþòüñÿ,
ÿê³ äîêóìåíòè ³ñíóþòü â àðõ³âàõ
ïî òîìó ÷è ³íøîìó íàñåëåíîìó
ïóíêòó.
Îñíîâíèìè òèïàìè äîêóìåíò³â, ç ÿêèì âîíè ïðàöþþòü, º
ìàòðè÷í³ êíèãè (³íôîðìàö³ÿ ïðî
íàðîäæåííÿ, øëþá ³ ñìåðòü),
ñïîâ³äàëüí³ ðîçïèñè (ï³ä ÷àñ
ñïîâ³äåé ó öåðêâàõ ëþäåé ïåðåïèñóâàëè ïî ðîäèíàõ) ³ ðåâ³ç³éí³
êàçêè (äîêóìåíò Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ äëÿ îïîäàòêóâàííÿ).
— Ùå º àêòîâ³ êíèæêè ðàäÿíñüêîãî çðàçêà, öå àíàëîã
ìåòðè÷íèõ. Çà ¿õ äîïîìîãîþ ìè
ñêëàäàºìî ðîäîâó ñ³òêó. Òîáòî
îòðèìóºìî ³íôîðìàö³þ, õòî ç
ðîäè÷³â ³ äå íàðîäèâñÿ, â³ä ÷îãî
³ êîëè ïîìåð, ê³ëüê³ñòü øëþá³â,

ê³ëüê³ñòü ä³òåé òîùî. Òàêîæ áà÷èìî, ÷è âîíè áóëè ì³ñòÿíàìè,
ñåëÿíàìè, îäíîäâîðöÿìè, äâîðÿíàìè. Óñå öå íàçèâàºòüñÿ êëàñè÷íîþ ãåíåàëîã³ºþ — ³íôîðìàö³ÿ
ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå, äå æèëà ëþäèíà, à òàêîæ, õòî áóëè ¿¿ áàòüêè ³
ä³òè. Öåé íàïðÿìîê ñòàº äåäàë³
ïîïóëÿðí³øèì, àäæå çíàòè ñâîº
êîð³ííÿ ñüîãîäí³ â òðåíä³.
ГЕОГРАФІЯ ПОШУКІВ
Ä³ÿëüí³ñòü öåíòðó ñêîíöåíòðîâàíà íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. Àëå
ïðè âæå ðîçïî÷àòîìó âåëèêîìó
äîñë³äæåíí³, ìîæóòü ïðîäîâæèòè
ïîøóêè â Ïîëüù³, Á³ëîðóñ³ àáî
Ðîñ³¿. Ó âèïàäêó, êîëè ðîäîâ³ä
êë³ºíòà ïîâí³ñòþ çîñåðåäæåíèé,
íàïðèêëàä, ó Á³ëîðóñ³, â³ííèöüê³
ãåíåàëîãè íàìàãàþòüñÿ íå áðàòèñÿ çà çàìîâëåííÿ.
— Àäæå º á³ëîðóñüê³ äîñë³äíèêè, ÿê³ êðàùå îð³ºíòóºòüñÿ
â ò³é ì³ñöåâîñò³, — ãîâîðèòü Â³êòîð Äîëåöüêèé. — ßêîñü äî ìåíå
çâåðíóëàñÿ æ³íêà, ó ÿêî¿ îäíà ç
ã³ëîê ÿïîíñüêà. ß áè äóæå õîò³â
¿é äîïîìîãòè, àëå, ïî-ïåðøå,
ÿïîíñüêà ìîâà ìåí³ äóæå äàëåêà. Ïî-äðóãå — òàì çîâñ³ì ³íøà
ñòðóêòóðà äîêóìåíò³â.
ДЕДЛАЙН
ßê³ñíå äîñë³äæåííÿ òðèâàº
áëèçüêî ðîêó. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ
ñïðàâëÿþòüñÿ ³ çà ø³ñòü ì³ñÿö³â.
À áóâàþòü çàìîâíèêè, ÿê³ õî÷óòü
îòðèìàòè ãîòîâèé ðîäîâ³ä äî ê³íöÿ ïîòî÷íîãî ì³ñÿöÿ. Òàêèì ó ïîñëóãàõ â³äìîâëÿþòü.
— Íàéøâèäøèé ðîäîâ³ä ìè

Цікаві випадки
РІД БАРВІНКІВ
Найцікавішим родоводом, з
яким доводилося стикатися, Віктор називає родовід Барвінків.
До центру звернувся чоловік з
таким прізвищем і розповів про
легенду, за якою його пращури
походили зі знаних родів і він
хотів би це перевірити. Генеалог зі скепсисом поставився
до розповідей клієнта, але почавши дослідження був сильно
здивованим. У його родоводі зустрічаються урядовці УНР, представники духовенства, козацтва і
дворянства. А географія, де проживали його пращури, тягнеться
від Києва до Москви.

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
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

Цікавим тут також є той факт,
що один із знаних у 20-х роках
минулого століття архівістів і істориків Володимир Барвінок був
його родичем. Генеалоги знайшли
свідчення і того, що історик листувався із багатьма знаними на той
час науковцями. У Харкові на його
честь названа одна з вулиць.
— Ми перевірили, чи немає у нашого клієнта чогось спільного із
отаманом Війська Запорізького та
сподвижником Богдана Хмельницького Іваном Барвінком. І виявилося, що він і справді є прямим
пращуром нашого замовника.
Фактично, саме від Івана Барвінка
пішов весь рід нашого клієнта.

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 180115

Hàêëàä 29 000

«ІЗ КНЯЗІВ МИ»
— Цю легенду я прямо так і називаю — «Із князів ми». Бо люди
приходять і стверджують, що їх
родовід тягнеться від князів Меншикових, Родзивіллів чи Виговських. Питаю, з чого вони це взяли: «Так у нас же прізвище таке
саме». Але ж це взагалі нічого
не означає. Тому майже завжди
такі легенди спростовуються.
Хоча генеалог не приховує, що
іноді його скепсис не виправдовується, і замовники виявляються
прямими нащадками знаних раніше родів. Яскравий тому приклад — рід Барвінків, про який
йдеться вище.

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»),
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð:
Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
òåë. (0432):

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿

Генеалог Віктор Долецький. Чоловік починав із дослідження
власного родоводу, тепер це справа його життя
çðîáèëè âñüîãî çà òðè ì³ñÿö³.
Ïðîá³ãëèñÿ ïî îñíîâíèõ òèïàõ
äîêóìåíò³â ³ çìîãëè âèâåñòè ã³ëêó
â äåñÿòå ïîêîë³ííÿ. Çâè÷àéíî òàì
ùå çàëèøàëîñü áàãàòî ðîáîòè, àëå
ãîëîâíå, ùî ìè âêëàëèñÿ â äåäëàéí ³ çàäîâîëüíèëè êë³ºíò³â.
ДОСЛІДЖУВАТИ САМОТУЖКИ
Ó ³íòåðíåò³ ìîæíà çíàéòè áåçêîøòîâí³ â³äåîëåêö³¿ Äîëåöüêîãî ïðî òå, ç ÷îãî ñë³ä ïî÷èíàòè
äîñë³äæóâàòè ðîäîâ³ä ³ ÿêèì
÷èíîì öèì ìîæíà çàéìàòèñÿ
ñàìîñò³éíî. Ó ðîëèêàõ ôàõ³âåöü
ïîÿñíþº, ùî ºäèíà â³äì³íí³ñòü
âàñ â³ä ïðîôåñ³éíèõ ãåíåàëîã³â
ò³ëüêè â òîìó, ùî â òèõ á³ëüøå
äîñâ³äó ïîøóê³â ³ îïðàöþâàííÿ
äîêóìåíò³â.
Ïî÷èíàòè äîñë³äæåííÿ Â³êòîð
ðàäèòü ç³ çáîðó òà ñèñòåìàòèçàö³¿
³íôîðìàö³¿, ùî âæå º â ðîäèí³.
Òîáòî äàí³ ïðî áàòüê³â, ä³äóñ³â,
áàáóñü ÷è áóäü-ÿêèõ ³íøèõ ðîäè÷³â, ïðî ÿêèõ âè ùîñü ìîæåòå
çíàòè.
— Êëþ÷îâèìè ìîìåíòàìè,
íà ÿê³ âàðòî çâåðòàòè óâàãó, º
äàòè òà ì³ñöÿ ïîä³é. ßêùî â ðîäèí³ º ÿê³ñü äîêóìåíòè, ¿õ òàêîæ
òðåáà ñèñòåìàòèçóâàòè. Ï³ñëÿ
îïðàöþâàííÿ âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿,
äî ÿêî¿ âè çìîãëè äîòÿãíóòèñÿ,
ìîæíà éòè â àðõ³â. Â³ííè÷àíàì

ñë³ä îð³ºíòóâàòèñÿ íà Äåðæàâíèé
àðõ³â Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Ïðè
ïîøóêàõ äîêóìåíò³â çâåðòàéòå
óâàãó íà àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèé ïîä³ë Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. Àäæå á³ëüøà ÷àñòèíà íàøî¿
îáëàñò³ âõîäèëà äî Ïîä³ëüñüêî¿
ãóáåðí³¿ ç öåíòðîì ó Êàì’ÿíö³Ïîä³ëüñüêîìó. Òîìó ëåâîâà ÷àñòèíà äîêóìåíò³â ïî íàøèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ çáåð³ãàëàñÿ òàì.
Ó 2003 ðîö³ áóëà ïîæåæà, ï³ñëÿ
ÿêî¿ âñ³ ïàïåðè áóëè ïåðåâåçåí³
äî Õìåëüíèöüêîãî.
ВАРТІСТЬ ТА ГАРАНТІЇ
Äîñë³äæåííÿ ãëèáèíîþ
â 7–10 ïîêîë³íü âàðòóº â³ä 2 òèñÿ÷ äîëàð³â. Àëå îäðàçó âñþ ñóìó
ïëàòèòè íå ïîòð³áíî. Âîíè çä³éñíþºòüñÿ àâàíñàìè ó ðîçì³ð³ 200 ³
âèùå äîëàð³â çà ðàç. ßêùî ï³ñëÿ
ïåðøîãî âíåñêó äîñë³äíèêè çíàõîäÿòü ïåðø³ ôàêòè, òî çàìîâíèê
âíîñèòü íàñòóïíèé ïëàò³æ.
— Ìè ñêëàäàºìî äîãîâîðè,
à òàêîæ íàäàºìî êîï³¿ òèòóëüíèõ ñòîð³íîê óñ³õ äîêóìåíò³â ç
ÿêèìè ïðàöþâàëè. Íàâ³òü, ÿêùî
ìè íå çíàéøëè ïîòð³áíî¿ êë³ºíòó
³íôîðìàö³¿, ìè âñå îäíî íàäàºìî
éîìó ôîòî îïðàöüîâàíèõ äîêóìåíò³â, ùîá äîâåñòè, ùî ðîáîòè
³ ñïðàâä³ âåëèñÿ. Çàçâè÷àé öüîãî
äîñòàòíüî.

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.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ
Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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ПЯТЬ СТРАН АЗИИ — ЗА 21 ДЕНЬ
Дело тонкое  В Киргизии группу
украинских туристов чуть не обокрали
копы. В Таджикистане местные
постоянно предлагали бесплатный
ночлег. А в Афганистане, чтобы остаться
невредимым, нужно было постоянно
следить за обстановкой
ДИАНА ГУЛБИАНИ,
RIA, (098)4543812

Àëåêñàíäð Ëàøèí — ïóòåøåñòâåííèê, êîòîðûé åâðîïåéñêèì «ïîïñîâûì»
íàïðàâëåíèÿì ïðåäïî÷èòàåò
Àçèþ. Íà îäíîì èç çàñåäàíèé
âèííèöêîãî «Òðåâåë-êëàáà» îí
ðàññêàçàë î ñâîåé ïîåçäêå â Àôãàíèñòàí ÷åòûðåõëåòíåé äàâíîñòè.
Ìàðøðóò ïîåçäêè áûë òàêîâ:
Êèðãèçèÿ—Òàäæèêèñòàí—Óçáåêèñòàí—Àôãàíèñòàí—Óçáåêèñòàí—Êàçàõñòàí—Êèðãèçèÿ.
— Áþäæåò ó íàñ áûë îêîëî
òðåõ òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Âî âðåìÿ
ïóòåøåñòâèÿ ïåðåäâèãàëèñü, â îñ-

íîâíîì, àâòîñòîïîì, — óòî÷íèë
ïóòåøåñòâåííèê.
КИРГИЗИЯ
×òîáû ïîñìîòðåòü Êèðãèçèþ,
áûëî ïÿòü äíåé. Â öåëîì, ñèìïàòè÷íàÿ ñòðàíà, ãîâîðèò Àëåêñàíäð, íî ïåðâîå âïå÷àòëåíèå
îò íåå áûë ïîëíîñòüþ íåãàòèâíîå.
Â öåíòðå ãîðîäà ïðåäñòàâèòåëè
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ïîä
ïðåäëîãîì äîñìîòðà ïûòàëèñü çàâëàäåòü ÷àñòüþ åãî äåíåã. Íî ïîñëå òîãî, êàê Àëåêñàíäð ïðèãðîçèë, ÷òî îáðàòèòñÿ â ÑÌÈ, âåðíóëè óêðàäåííûå 300 äîëëàðîâ.
ТАДЖИКИСТАН
Ìåñòíûå æèòåëè ïîñòîÿííî

ïðèãëàøàëè íà íî÷ëåã. Çà âñå âðåìÿ ïîåçäêè ïóòåøåñòâåííèêàì äâà
ðàçà ïðåäëàãàëè ïðèíÿòü èñëàì.
Àëåêñàíäð ãîâîðèò, ÷òî âûðàáîòàë
óíèêàëüíóþ ôîðìóëó îòêàçà.
— Íåëüçÿ ãîâîðèòü, ÷òî òû —
àòåèñò èëè, íå äàé Áîã, ÿçû÷íèê — ýòî âîîáùå òàì ñìåðòè
ïîäîáíî. Òàê ÷òî ÿ èì ãîâîðèë:
«Ðåáÿòà, ñìîòðèòå, âû âåðèòå â Àëëàõà. Íî Áîã æå îäèí!
Íó òàê êàêàÿ ðàçíèöà?» Îáà ðàçà
ýòî ñðàáîòàëî — ñ àáñîëþòíî ðàçíûìè ëþäüìè.
УЗБЕКИСТАН
«Ñîâîê íåâåðîÿòíûé!» — ïåðâîå âïå÷àòëåíèå îò ñòðàíû. Ïî
äîðîãå äîìîé â ïîãðàíè÷íîì ãîðîäå Òåðìåç òàêñèñòû íàêîðìèëè
óêðàèíöåâ áëþäîì «ìàíòû».
— Ýòî áûëà ðîêîâàÿ îøèáêà.
Ïîåëè ìû, â îáùåì, ýòè ìàíòû,
ïîïëîõåëî ìíå, è ñ òåõ ïîð ÿ íå åë
íåäåëþ — òîëüêî âîäó ïèë.
АФГАНИСТАН
Êîãäà Àëåêñàíäð åçäèë â ýòî
ïóòåøåñòâèå â 2013 ãîäó, íà ñåâåðå Àôãàíèñòàíà ê òóðèñòàì îòíîñèëèñü íîðìàëüíî. À âîò íà þãå
ñòðàíû äàæå ðàçãîâàðèâàòü íèêòî

Не успев оказаться
на территории Афганистана,
сразу натыкаешься на обмен
валют. А за валютчика здесь —
мальчик лет десяти

íå áóäåò — çàñòðåëÿò è âñå.
Ïîòîì ñèòóàöèÿ ìåíÿëàñü.
— Òàê ÷òî ñëåäèòå çà ñèòóàöèåé
âî âðåìÿ ïîåçäêè, — ïðåäîñòåðåãàåò Àëåêñàíäð.
КАЗАХСТАН
Â Êàçàõñòàíå ñâîè òîíêîñòè.
— Êàê-òî ìû ñïðàøèâàëè, ãäå

áàíêîìàò, ó öåëîé îñòàíîâêè.
«Íå çíàåì, íàâåðíîå â öåíòðå», —
îòâåòèëè íàì. ×åðåç ïàðó äåñÿòêîâ
ìåòðîâ — àæ ïÿòü (!) áàíêîìàòîâ.
È âñÿ îñòàíîâêà ýòîãî íå çíàåò.
Àëåêñàíäð ñîâåòóåò ëþáèòåëÿì
Âîñòîêà ñìåëî åõàòü â Àçèþ. Òàì
äåøåâî, êðàñèâî, è î÷åíü äîáðîæåëàòåëüíûå ëþäè.

РЕКЛАМА
381701

418146

КІНО
ім.

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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КОНЦЕРТИ
Творчий вечір
Миколи Янченка

кінотеатр

Коцюбинського

Кролик Петрик

19 квітня у Будинку
офіцерів о 16.00 та
19.00 відбудеться два
концерти «Дорога
додому» народного
артиста України Миколи
Янченка за участю:
Ірини Федишин, Наталії Фаліон та гурту
«Лісапетний Батальйон», Івана Ганзери, Тетяни
Денисюк та інших.
Вартість квитків — від 120–280 грн, тел.
(097)2448024.

Сімейна комедія, 11.04, поч. о 16.25
Вартість квитків — від 75 грн
12.04–18.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Тихоокеанський рубіж: Повстання
Фантастичний екшн, 11.04, поч. о 10.00, 17.30
Вартість квитків — від 45 грн
12.04–18.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Тихе місце
Трилер, 11.04, поч. об 11.50, 15.40, 20.10
Вартість квитків — від 70 грн
12.04–18.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Секс-контроль
Комедія, 11.04, поч. о 10.00, 12.00, 18.10, 21.55
Вартість квитків — від 45 грн
12.04–18.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Небезпечний бізнес
Екшн, 11.04, поч. о 13.30, 19.40
Вартість квитків — від 75 грн
12.04–18.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Леонардо: Місія Мона Ліза
Анімація
12.04–18.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Концерт Любомира
Мельника
15 квітня в філармонії
пройде концерт
канадського композитора
українського походження
Любомира Мельника.
Ще на початку 80-х
піаніст Любомир Мельник розробив власну
нотацію і техніку гри надшвидких арпеджіо
(звану «безперервною музикою»), написавши
безліч творів з її використанням. Оскільки
мало хто може виконати його твори, Любомир
виступає сам, демонструючи неймовірне і
щоразу вражаюче володіння інструментом.
Маестро здатний грати 19,5 ноти в секунду
кожною рукою, чим він користується аж ніяк
не для демонстрації своєї техніки. Мелодизм
творів не в зміні нот, а в накладенні і взаємодії
обертонів, які виникають з цілих лавин і шквалів
нотних потоків.
Створюється безперервне полотно звуку,
в яке Любомир раз у раз вплітає різні нитки і
візерунки, роблячи це легко і невимушено, що
надає його музиці звучання, характерного для
цілком повільного ембієнту.
Початок о 19.00, вартість входу — 100–350 грн.
Тел. (067)3260737.

Джаз
Американських
Вулиць у Вінниці!
22 квітня в обласній
філармонії на вас чекає
ексклюзивна програма
від «джаз-мануш» колективу Urban Gypsy, який
поєднує музику західних
циган з джазовими ритмами 30–40-х років.
Насолодитися сповна м'якістю акустичного
звучання і в той же час драйвовістю свінгу —
усе це ви гарантовано зможете на концерті
Urban Gypsy. Кожен учасник групи відданий
музиці і щиро закоханий у джаз-мануш, але
кожен по-своєму. Цей вечір буде присвячений
геніальному композитору та режисеру Вуді Аллену та «першій леді» джазу Еллі Фіцджеральд.
Початок о 19.00.

Юлія Самоєнко та
Симфонічний оркестр філармонії
18 квітня відбудеться
заключний концерт
циклу фортепіанних
вечорів «STEINWAY &
К». Вінницькі глядачі
довго знаходилися під глибоким враженням від
попереднього концерту Антонія Баришевського,
який запропонував ексклюзивну, абсолютно
не виконувану досі у Вінниці програму. Не менш
яскраву програму готує молода вінницька
піаністка Юлія Самоєнко та Симфонічний оркестр
філармонії. На усіх поціновувачів вишуканого
музичного мистецтва чекає вечір сучасної
фортепіанної музики композиторів ХХ сторіччя.
Що цікаво, партитуру концерту відновлював
керівник Вінницького симфонічного оркестру,
Георгій Володимирович Курков, якому довелося
збирати окремі партії в архівах, бібліотеках різних
оркестрів, музеях в різних куточках України.
Початок о 18.30, вартість входу — 90 грн.

ТЕАТР

«ОбійМи». Прем’єра вистави
Українська прем’єра вистави, у якій кожний пізнає
себе! Пережити всю палітру почуттів, отримати
відповіді на найбільш хвилюючі життєві запитання і позбавитись «рамок» на шляху до власного
щастя — всі вінничани та гості міста зможуть вже
21 квітня о 18.00 у Вінницькій обласній філармонії.
12 красунь-чарівниць — талановитих акторок,
танцівниць, співачок, письменниць, поетес на чолі
з незрівнянною Юлією Свєтловою презентують
першу виставу свого театру «Коло Світла» — сучасного, концептуального та експериментального.
Не пропустіть 21 квітня о 18.00 у Вінницькій
обласній філармонії прем’єру вистави «ОбійМи»!
Квитки — 130–280 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».

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)

Шельменко-денщик
Водевіль, 11.04, поч. о 16.00

Ассоль
Історія однієї мрії, 12.04, поч. о 18.30

Аліса в країні чудес
Музично-фантастична подорож, 13.04, поч. об 11.00

Потрібен брехун
Комедія, 13.04, поч. о 18.30

КІНОПАЛАЦ "МИР"
KVITKA

(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)

Першому гравцю приготуватись

Пісня наяву і у снах, 14.04, поч. о 18.30

Цирк на воді
«Shekera»

Пригоди, 11.04, поч. о 14.05, 16.40

Тихоокеанський рубіж: Повстання
Фантастичний екшн, 11.04, поч. о 10.10

Секс-контроль
Комедія, 11.04, поч. о 19.15

Тихе місце
Трилер, 11.04, поч. о 21.15

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)

Дикі предки
Анімація, 11.04, поч. о 14.40, 16.30
12.04–18.04, довідка — за тел. (096)0035050

Першому гравцю приготуватись
Пригоди, 11.04, поч. о 9.00, 11.50, 14.40, 17.30,
18.30, 20.20
12.04–18.04, довідка — за тел. (096)0035050

З 13 по 22 квітня
у Вінниці з новою
програмою найкрутіший
цирк країни «SHEKERA»!
Тільки у новій програмі «Монстри та пірати» ви
зможете побачити, як пірати-батутисти захоплять
корабель та відправлять його у морські глибини.
Разом з екіпажем піратської шхуни ви
зустрінетеся з фокусниками та жонглерами,
побачите, як повітряні гімнасти перетворяться
на неонових рибок, поринете у чарівний світ
підводного царства.
На глядачів чекає справжня підводна феєрія,

ВИСТАВКИ
Виставка
«Квітучий сад»

Комедія, 11.04, поч. о 12.20, 20.30, 21.20
12.04–18.04, довідка — за тел. (096)0035050

Операція Ентеббе

Виставка «Sensitivity: Чутливість до світу»

Трилер, 11.04, поч. о 10.00, 12.20, 22.40
12.04–18.04, довідка — за тел. (096)0035050

21 квітня у вінницькому креативному просторі
#CHERDAK пройде виставка «Sensitivity: Чутливість

Фентезі, 11.04, поч. о 13.40, 15.40
12.04–18.04, довідка — за тел. (096)0035050

Кікбоксер: Реванш
Бойовик, 11.04, поч. о 18.00, 20.20, 22.40
12.04–18.04, довідка — за тел. (096)0035050

Небезпечний бізнес

Ідіот
Міражі з одним антрактом, 17.04, поч. о 18.30

Летюча миша
Оперета, 18.04, поч. 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн

Півтори жмені
Казка з полонини, 14.04, поч. об 11.00 та 13.00

FuckUp Nights
у Вінниці

З 11 по 14 квітня Експоцентр вінницької торгово-промислової палати
запрошує всіх дачників,
городників, професіоналів
та любителів на спеціалізовану виставку «Квітучий
сад»! На виставці будуть представлені: якісні
саджанці, насіння, декоративні рослини, засоби захисту рослин та боротьби зі шкідниками, міні-техніка, інвентар, та багато іншого. Відвідайте виставку
за адресою: вул. Соборна, 68. Вхід вільний!

Я вбиваю велетнів

фаер-шоу, неймовірні блискавки Мега Тесла-шоу
та неонове різнобарв’я. Стережіться, у програмі
«Монстри та пірати» ховається величезна медуза з
двометровими щупальцями-блискавками.
Графік вистав:
— 13 квітня, п'ятниця — початок о 18.00
— 14 квітня, субота — початок о 13.00 та о 17.00
— 15 квітня, неділя — початок о 16.00
— 20 квітня, п'ятниця — початок о 18.00
— 21–22 квітня — початок — о 13.00 та о 17.00
Вартість квитків: 120–320 грн
Придбати квитки можна у центральній касі цирку
в Центральному міському парку з 9.00 до 20.00.
Телефони для довідок: (066)700–70–55;
(068)700–70–55.

до світу». У програмі заходу представлення робіт
київського і канадського художників. Також пройде
лекція «Зрозуміти незрозуміле. Сучасне мистецтво»
та майстер-клас зі створення власного арт-об‘єкту.
Початок о 18.00, вхід — 100 грн. Тел. (067)3260737.

Музей української марки ім. Я. Балабана
У експозиції музею представлені одні з найцікавіших марок, деякі з них є лише в одному екземплярі. Є марки вживані в Одесі, радянські марки
та навіть ті, на яких згадано Голодомор. У повній
колекції пана Олександра є марки, датовані від
1850 року. Найстаріший конверт з поштовим
штемпелем датований 1830 роком. Музей української марки ім. Якова Балабана можна відвідати
щодня, окрім понеділка, з 10-ї до 18-ї години.
Школярам та студентам вхід безкоштовний. Відвідати музей можна за адресою — вул. Соборна, 26. Телефон для довідок (099)5343020.

FuckUp Nights в Вінниці
13 квітня о 19.00 на
CHERDAK‘у! Один з
найкрутіших світових
івентів! Тільки жорсткі
та правдиві FuckUp
Stories від українських селебретіс, відомих всій
Україні бізнесменів, топових ведучих та акторів,
впливових людей та ваших кумирів.
За правилами формату, спікери анонсуються
поступово та інтрига тримається до останнього.
Але вже відоме ім’я двох перших спікерів:
 Євген Клопотенко, переможець шоу
МастерШеф-5, власник найсмачнішого та трішки
липкого бізнесу — Confiture.
 Сергій Кузін — генеральний директор Русское
Радио — Україна. Неймовірно талановитий,
відомий безкомпромісними оцінками творчості
різних талантів, сильний та творчий!
Вартість квитків: 399 грн.
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СХОДІТЬ У ЗООПАРК.
ЗИМА ВЖЕ МИНУЛА
До тварин у гості  Настала весна,
тварини вийшли зі сплячки і зоопарк ожив,
запрошуючи відвідувачів помилуватися
поповненням у родинах його жителів.
Чого ще не вистачає в зоопарку, як він
змінився і що потрібно знати відвідувачам?
ВІКТОРІЯ ГРАБЕНКО, (068)5130204

Ó çîîïàðêó êèïèòü ðîáîòà, ïðàö³âíèêè ïðèáèðàþòü òåðèòîð³þ
³ âîëüºðè. Àëå ïîêè ùî â³äâ³äóâà÷³â â çîîïàðêó íåáàãàòî. Ìàìà
äâîõ ä³òîê Ãàëèíà êàæå, ùî ÷àñòî
ïðèõîäèòü ñþäè ïîãóëÿòè.
— Òóò çàâæäè ÷èñòî, ñó÷àñíèé
äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê, äîãëÿíóò³
òâàðèíè, — ãîâîðèòü æ³íêà.
Ìè çàïèòàëè ó ªâãåíà Òêà÷èêà,
äèðåêòîðà çîîïàðêó, ïðî ñàìîïî÷óòòÿ òâàðèí ï³ñëÿ çèì³âë³.
— Ìè ¿õ äîáðå ï³äãîòóâàëè

äî çèì³âë³, òîìó óñ³ òâàðèíè ãàðíî ïåðåíåñëè çèìó. Ò³, ùî ñïàëè,
âæå ïðîêèíóëèñÿ. Ïðàâäà, òðîõè âïëèíóëî íà ¿õ ñàìîïî÷óòòÿ
îñòàííº êîëèâàííÿ òåìïåðàòóðè,
äåÿê³ òâàðèíè òðîõè ïðèõâîð³ëè, àëå çàðàç âæå âñå íîðìàëüíî.
Äåÿê³ òâàðèíè ãîòóþòüñÿ íàðîäæóâàòè ä³òîê. Âæå âèïóñòèëè
íà âóëèöþ çåëåíèõ ìàâïî÷îê
³ ÷àñòèíó ïàâ³àí³â-ãàìàäðèë³â.
Çà çèìó ñàìå â ðîäèí³ ïàâ³àí³â
áóëî ïîïîâíåííÿ.
— ßê ïðèæèëèñÿ íîâ³ òâàðèíè,
ÿêèõ íåùîäàâíî ïðèâåçëè?

— Ñïî÷àòêó ç ìàâïàìè áóëè
ïðîáëåìè, àëå âñå øâèäêî ñòàá³ë³çóâàëîñü, à ëàìè ³ ñóðèêàòè
â³äðàçó çâèêëè äî íîâîãî ì³ñöÿ.
Çàðàç ìè äîìîâëÿºìîñÿ, ùîá
íà ïî÷àòêó ë³òà çàâåçòè ùå ìàâï,
³ õî÷åìî ïðèäáàòè ïàðó ëåìóð³â.
— ×èì â³äâ³äóâà÷àì ìîæíà
ãîäóâàòè òâàðèí?
— Ó íàñ çàáîðîíåíî ãîäóâàòè òâàðèí, àëå ìè íå ìîæåìî
âñòîÿòè ïåðåä áàæàííÿì ìàëå÷³
³ äîçâîëÿºìî öå ðîáèòè. ªäèíå,
ïðîñèìî íå êèäàòè ñîëîäîù³â ³
á³ëîãî õë³áà, à ìîðêâó, êàïóñòó,
ÿáëóêà,÷îðíèé õë³á äîçâîëÿºìî
äàâàòè.
— Â³ííè÷àíè êàæóòü, ùî âàæêî
çíàéòè çîîïàðê. ×è º ó âàñ â ïëàíàõ îáëàøòóâàòè ïðî¿çä ñþäè?
— Ìè õî÷åìî çðîáèòè êðàñèâèé âõ³ä äî çîîïàðêó, çðîáèòè âåëèêèé ðåêëàìíèé ùèò, ïîáóäóâàòè íîâ³ êàñè, ìàãàçèíè, òóàëåòè,
íàâ÷àëüíèé êëàñ, ê³ìíàòè ìàòåð³
³ äèòèíè íà òåðèòîð³¿ çîîïàðêó.

Птахам та тваринам не можна давати білого хліба та
солодощів. Щодо м’яса ніяких заборон немає

ДОВІДКА
«Подільський зоопарк» знаходиться у м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського (колишня Тарногродського), 9. Дістатись туди можна тролейбусами № 1, № 3, № 6 А, № 8 та
№ 9 або маршрутками № 16 А, 16 Б,
20 А. Від кінцевих зупинок «ВПЗ»
або «Меморіал визволення» потрібно пройти вулицею Сергія Зулінського ще 8–10 хвилин.
Зоопарк працює без вихідних
за таким графіком:

Літо (01.05–30.09) з 9 до 19 години.
Весна (01.04–30.04) з 9 до 18 години.
Осінь (01.10–31.10) з 9 до 18 години.
Зима (01.11–31.03) з 9 до 15.30.
Квитки можна придбати у касі
зоопарку за такими цінами:
 для дорослих — 40 гривень;
 для школярів і студентів (за наявності студентського квитка) —
20 гривень;
 для дітей від 3 до 6 років —
5 гривень.

РЕКЛАМА

418629

416206

422173
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ОРИЕНТИР НА «ПЫШКУ»
Девушки бывают разные  Так пелось
в одной песне 90-х годов. Действительно,
среди огромного количества различных
цветов волос, кожи и разреза глаз есть еще
один фактор, который уже многие годы
навязывается обществу: девушка должна
быть худой. Действительно ли это так
и насколько это влияет на половую жизнь?
Íåìíîãî èñòîðèè... Âïåðâûå
ìîäà íà ïîëíåíüêèõ ïîÿâèëàñü
â Äðåâíåé Ãðåöèè, åùå çàäîëãî
äî àíòèöåëëþëèòíûõ ìàññàæåé,
ñïà-ñàëîíîâ è òðåíàæåðíûõ çàëîâ. Ê ïðîñòèòóöèè îòíîñèëèñü
äîâîëüíî ëîÿëüíî è äåâóøêè
ñàìîé äðåâíåé ïðîôåññèè íàïîëíÿëè ïóáëè÷íûå äîìà. Óãàäàéòå ñ òð¸õ ðàç, êòî ïîëüçîâàëñÿ
áîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ?
Ñëåäóþùèì èíòåðåñíûì ïåðèîäîì ìîäû íà «ïûøåê» ñòàëà
èçâåñòíàÿ âñåì ýïîõà Ðåíåññàíñà, ãäå áëàãîäàðÿ òàêèì òâîðöàì
êàê Äà Âèí÷è, Ìèêåëàíäæåëî,
Ðàôàýëþ, êóëüòóðà íà÷àëà èíòåðåñîâàòüñÿ òåëîì æåíùèí ñ áîëüøèìè ôîðìàìè. Íî ýòî áûëî
íå ãëàâíîå. Êàêèå æåíñêèå ÷åðòû
òîãäà öåíèëèñü ìóæ÷èíàìè?
1. Âûñîêèé ëîá
2. Ðàñïóùåííûå âîëîñû
3. Ëåãêèé çàãàð
4. Ïîëíîòà è èçÿùíîñòü ôîðì
Îáëàäàÿ ýòèìè êà÷åñòâàìè,
ìîæíî áûëî ñìåëî ïîïàñòü
â ìèëîñòü ê êàêîìó-íèáóäü ãðàôó èëè ïðèíöó. Êàê ìèíèìóì,
âàñ ñðî÷íî çàõîòåë áû íàðèñîâàòü
ìåñòíûé õóäîæíèê.
ВОПРЕКИ СТЕРЕОТИПАМ
Åñëè ñïðîñèòü ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî ïàðíÿ, êàê âûãëÿäèò
èäåàëüíàÿ äåâóøêà, åãî îòâåò áóäåò ñîâñåì äàëåê îò ïîëíûõ ôèãóð è ïûøíûõ ôîðì. Êàçàëîñü
áû, ïîëíîòà äîëæíà íàïðÿìóþ
âëèÿòü íà ëè÷íóþ æèçíü äåâóøêè, îñîáåííî çíàÿ çàïðîñû
ñîâðåìåííûõ ïàðíåé… Àí íåò!
Îêàçûâàåòñÿ áîëüøèíñòâî ïàð,
â êîòîðûõ äåâóøêè èìåþò ïûøíûå ôîðìû, òàê æå ñ÷àñòëèâû
â îòíîøåíèÿõ, êàê è ïàðû, â êî-

òîðûõ äåâóøêà îáëàäàåò õóäûìè
ôîðìàìè. Âïðî÷åì, îíè òàê æå
íåñ÷àñòíû… Ñ÷àñòüå â îòíîøåíèÿõ îêàçàëîñü âîâñå íå â âåñå.
Ìóæ÷èíû óòâåðæäàþò, ÷òî ìîãóò
âëþáèòüñÿ â ñîâåðøåííî íåîæèäàííûé äëÿ ñåáÿ îáðàç. Âñå äåëî
â ïîäà÷å, åñëè õîòèòå, îáàÿíèè,
çàòåì âûäåëÿåòñÿ óõîæåííîñòü
íó è óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ.
À íàâåðíîå ñàìûé èçâåñòíûé
ñåêñ-ñèìâîë Àìåðèêè Ìåðèëèí
Ìîíðî âåñèëà 63 êã. Ïðè ðîñòå
166 ñì. Íó íå õóäûøêà, ïðÿìî
ñêàæåì.
ПОЛНЕНЬКИЕ ЛИДИРУЮТ
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïîëíûå ëþäè —
çàêîìïëåêñîâàíû â ñåáå, íåóâåðåííûå, íåñ÷àñòíûå, è î÷åíü
íåïåðåáîð÷èâû â ïîèñêå ìóæ÷èí.
È òÿíóòñÿ òàêèå ñòåðåîòèïû åùå
ñî øêîëû, êîãäà ïîëíåíüêèõ äåâóøåê âûñìåèâàëè è ïðåâðàùàëè
â ãåðîèíü êóíñòêàìåðû. Øêîëà çàêàí÷èâàåòñÿ, ãîäû èäóò…
È î÷åíü ÷àñòû òàêèå ñèòóàöèè,
êîãäà òå ñàìûå ïîëíåíüêèå äåâóøêè ãîðàçäî ðàíüøå ñâîèõ õóäûõ
ñâåðñòíèö âûõîäèëè çàìóæ (ïðè÷åì óäà÷íî) è äîáèâàëèñü óñïåõà.
Çà ñ÷åò ÷åãî? Îáàÿíèå, õàðèçìà,
ôëèðò? À ìîæåò óìåíèå óäèâèòü
åãî â ïîñòåëè? Ïîëó÷àåòñÿ, äåëî
âîâñå íå â êîìïëåêöèè è äàëåêî
íå â òîì, íàñêîëüêî ñòðîéíà òâîÿ
ôèãóðà, à ñêîðåå â òâîåé ñïîñîáíîñòè ïðèâëåêàòü è áûòü èíòåðåñíîé. È òóò ïîëíåíüêèå äåâóøêè
ñìåëî áåðóò ëèäåðñòâî!
ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ
ВЫБИРАЮТ ПОЛНЕНЬКИХ?
Ïîëíûå æåíùèíû ÷àùå ìîãóò áûòü ýìîöèîíàëüíåé è ÿð÷å
õóäûõ.
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СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП

МУЖСКИЕ ВКУСЫ ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ
(ТОП-10 по версии сайта pornhub)
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ОВЕН
Ви будете схильні надто ідеалізувати стосунки і предмет своїх почуттів. Не варто приймати
ніяких відповідальних рішень,
не знявши рожеві окуляри.

ТЕЛЕЦЬ
У першій половині тижня
вашому особистому життю
ніщо не загрожуватиме.
Починаючи з четверга, навколо вас може створитися
напружена ситуація.

Lisa Ann

6

Mia Khalifa

7

Kim Kardashian

8

Asa Akira

9

Riley Reid

10

Âèêòîðèÿ
Ðÿáîêîíü
còèëèñò,
èìèäæìåéêåð

— Вкус — дело тонкое и индивидуальное для каждого человека, особенно если мы говорим
о предпочтениях в сексе. Какие
женщины нравятся мужчинам?
Худые, спортивные, полные?
Существует пять основных типов

Цей тиждень ви напевно
проведете в дуже приємному
товаристві. Для цього потрібно мінімум зусиль — лише
посміхатися оточуючим.

РАК
Постарайтеся бути уважнішими і поблажливішими до коханої людини, не чіпляйтеся
через дрібниці, адже це
може стати приводом для
серйозних розбіжностей.

ЛЕВ
Alexis Texas

Madison Ivy

Sunny Leone

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïîëíûå äåâóøêè ãîðàçäî ëó÷øå çíàþò òîëê
â ïëîòñêèõ óäîâîëüñòâèÿõ.
Ïîëíåíüêèå — îòëè÷íûå õîçÿéêè.
Ïîëíûå æåíùèíû — æåíñòâåííåå è íå ïîõîæè íà ìàëü÷èøåê-ïîäðîñòêîâ.
Ó ïîëíûõ æåíùèí ìåíüøå
ïðîáëåì ñ ãèíåêîëîãèåé, òàê
êàê ó íèõ âûðàáàòûâàåòñÿ áîëüøå ýñòðîãåíîâ.
Ïîëíûå æåíùèíû áîëåå ïëàâíû â äâèæåíèÿõ, íåðåäêî äàæå
ïëàñòè÷íåå õóäûõ äàì.
КУРС НА РУБЕНСА
Óæå ñåé÷àñ ìîäà íà õóäûõ äåâóøåê óõîäèò æäàòü ñâîåãî íîâîãî
ðàññâåòà, ñïðîñîì íà÷èíàþò ïîëüçîâàòüñÿ äåâóøêè «â òåëå». Äëÿ òåõ,
êòî íå âåðèò â ýòî, ïîñìîòðèòå
ñïèñîê àìåðèêàíñêèõ ôèëüìîâ,
êîòîðûå âûõîäèëè ïîñëåäíèå ïîëãîäà? «Äåâóøêà áåç êîìïëåêñîâ»,
«Â àêòèâíîì ïîèñêå», «Õîëîñòÿ÷êè» — âîò íåïîëíûé ïåðå÷åíü
ôèëüìîâ ïðî æåíùèí, êîòîðûõ
ìàëî âîëíóåò èõ âåñ, è ïðè ýòîì

Brandi Love

Dillion Harper

îíè ìîãóò áûòü ñ÷àñòëèâû, ïîëüçîâàòüñÿ ñïðîñîì ó ìóæ÷èí è æèòü
â ñâîå óäîâîëüñòâèå!
— Äî ýòîãî ÿ âñòðå÷àëñÿ
ñî ìíîãèìè äåâóøêàìè, è ó âñåõ
ó íèõ áûëà ÷åðòà, êîòîðàÿ ìíå
íå íðàâèëàñü: îíè ñ÷èòàëè,
÷òî ÿ èì â ïîñòåëè ÷òî-òî äîëæåí, — ðàññêàçûâàåò âèííè÷àíèí
Îëåã. — Òî åñòü ÿ äîëæåí âîäèòü
åå â êàôå, ðåñòîðàíû, äàðèòü åé
äîðîãèå ïîäàðêè, è çà ýòî îíà ïîçâîëÿåò ìíå ïîëó÷èòü äîñòóï ê åå
òåëó, íàä êîòîðûì îïÿòü-òàêè ñòàðàëñÿ òîëüêî ñàì. ß íå ÷óâñòâîâàë
âçàèìíîñòè. Ñåé÷àñ âñòðå÷àþñü
ñ äåâóøêîé, êîòîðóþ ìîãóò ìíîãèå íàçâàòü ïîëíîé. Îäíàêî ýòîò
ôàêò íèñêîëüêî íå ìåøàåò ìíå
åå ëþáèòü. È ñàìîå ãëàâíîå —
åé ýòî ñîâñåì íå ìåøàåò ëþáèòü
ìåíÿ. Áîëåå òîãî, ÿ äàæå íå ïðåäñòàâëÿþ ñåáå òîãî, ÷òî îíà ìîãëà áû èçìåíèòüñÿ — òîãäà îíà
ïåðåñòàíåò áûòü ñîáîé. ß î÷åíü
öåíþ åå îòíîøåíèå ê ñåáå: îíà
ïîêàçàëà ìíå, ÷òî, åñëè ëþáèøü
ñåáÿ, òû íå ñìîæåøü ïîëþáèòü
êîãî-òî åù¸.

она среди мужчин пользуется активным успехом. Все дело в том,
что подобный тип обладает тонкой талией и округлыми формами бёдер. Такая фигура выглядит
обворожительно с любым весом.
И в постели такие девушки соблазняют своих мужчин невероятно красивыми изгибами.
Самая интересная фигура –это
«яблочко». Девушки с такой фигурой обладают шикарной формой груди и тонкими ножками,
и не важно — худенькие они или
полненькие.

Усе, що ви пов'язували з
романтичними стосунками
в своїх мріях, поступово
починає набувати реальних обрисів. Трохи уяви і
фантазії, — і ви впораєтеся з
будь-якою проблемою.

ДІВА
Тиждень досить гармонійний
для розвитку взаємин вашої
пари. Кохана людина буде
вас підтримувати і проявляти
увагу і турботу, тільки не вимагайте від неї більше, ніж
вона може вам дати.

ТЕРЕЗИ
Ви налаштовані рішуче. Так,
дійсно, це справжнє почуття,
зізнайтеся коханій людині і
розкажіть їй про свої плани
на майбутнє.

СКОРПІОН
У понеділок можлива відверта
розмова з коханою людиною.
Напруження в сердечних
справах імовірне в середині
тижня, можливі сцени ревнощів з боку вашого партнера.

СТРІЛЕЦЬ
На початку тижня вас будуть
балувати, ваші бажання і
капризи будуть негайно
виконуватися. Але вже до середи слід почати мінятися
ролями.

КОЗЕРІГ

Комментарий эксперта
фигур: песочные часы, прямоугольник, груша, перевёрнутый
треугольник и яблочко. Очень
часто склонность к полноте или
худобе связана с тем или другим
типом. Если девушка имеет фигуру песочные часы, она полнеет
и худеет до какого-то момента
практически незаметно и вес
её гармонично распределяется
по всему телу. В постели такие
девушки даже с весом за 60 кг
выглядят очень сексуально и привлекательно. То же можно сказать
про девушек с фигурой «груша»,

БЛИЗНЮКИ

Обладательницы фигур перевёрнутый треугольник и прямоугольник, довольно часто с глубоким
вздохом смотрят на девушек
с фигурой «песочные часы».
Стать другой фигура не может,
а приблизиться к желаемому
вполне возможно. Полненькие
девушки с такими типами уже подобны фигуре «песочные часы».
Чтобы подчеркнуть талию, можно добавить в постельные игры
привлекательное белье, которое
будет подчеркивать плавные изгибы тела.

Будьте обачні у стосунках.
Будь-яке необережно кинуте
слово може спровокувати
конфліктну ситуацію. Раптова
зустріч зі старим знайомим
вас потішить і підніме настрій.

ВОДОЛІЙ
Відлига у ваших стосунках з
коханою людиною порадує,
але забудьте, хоча б на час,
про свої наступальні маневри. Інакше ваш обранець
відчує, що за ним полюють.

РИБИ
Бажання справляти враження
на оточуючих стане гострішим, ви можете витратити
багато часу і сил в боротьбі
за власну надзвичайність.
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АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
ВІКТОР ВОЛОС (18),
ФОТОГРАФ

— Криза — це коли
грошей немає?
— Криза — це коли
гроші були.
А коли грошей
немає — це звичайне життя.

***

Сучасний живопис — це коли
купуєш картину, щоб закрити
нею діри в стіні, і приходиш
до висновку, що діра виглядає
набагато краще.

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО
О ФОТО «МІС RIA-2018»

ГОРОСКОП
ГО
ОВЕН

Марія, 19 років
Навчаюся на маркетолога, мрію стати
ати успішною в даній сфері,
весела, люблю спорт і музику, завжди
жди сповнена енергії.

Вам захочется получать
новые знания, но не будет
хватать времени.

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ ВЗЯТИ
ЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

ТЕЛЕЦ
Будьте особенно осторожны с информацией. Затевая
новое дело, выбирайте
надежных партнеров.

Надсилайте своє фото та коротку р
розповідь про себе на
e-mail: miss@riamedia.com.ua.
a. Запрошення до конкурсу
«Міс RIA»-2018 і безкоштовну професійну
ійну фотосесію від фотостудії
«INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы полны сил и энергии.
Время расширения горизонтов и возможностей.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2017» НА:

РАК

***

Якщо синоптики кажуть, що
завтра буде ясно, не тіштеся:
вони мають на увазі, що зараз їм
нічогісінько не зрозуміло, а ось
настане завтра і тоді стане ясно,
що за погода в цей день.

***

Заходиш в автобус. Вільних місць
тільки два — поруч з дівчиною і
поруч з бухим бомжем. Сідаєш
поруч з дівчиною. Дівчина
пересідає до бухого бомжа.
Бомж пересідає до тебе.

У вас появится шанс для
успешной самореализации
на работе.

Найгарніші дівчата
їздять з «Бліц таксі»

ЛЕВ
Неделя может оказаться
весьма напряженной,
но и многообещающей.

ФОТОСЕСІЯ ВІД
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»
тел: (093) 759 05 55,
(096) 179 71 31

ДЕВА
Старайтесь сохранять
спокойствие и не отступать
перед трудностями.

ВЕСЫ
В середине недели объем
работы может увеличиться,
наступает жаркая пора.

***

— У наших селах всі хлопці
по бабах бігають. Тому що дівчат
в селі вже немає.

***

Чоловік входить у кімнату і бачить
дружину в ліжку з другом. Дружина
закриває обличчя руками:
— Ой, ну знову почнуться докори,
підозри…

СКОРПИОН

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Настойчиво продвигайтесь
к цели, невзирая на трудности.

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

СТРЕЛЕЦ
Вас ожидает некая вершина, к которой вы шли
долгим и трудным путем.

КОЗЕРОГ
На работе понадобится все
ваше самообладание, чтобы не бояться перемен.

ВОДОЛЕЙ
Проявите активность, принимайте решения. Верьте
своим чувствам.

РЫБЫ
Придется разрываться
между профессиональными обязанностями и домашними проблемами.

422293

421606

420343

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
11.04

+22
+7

+22
+10

+21
+10

ЧЕТВЕР
12.04

+18
+11

+19
+13

+19
+12

П’ЯТНИЦЯ
13.04

+18
+10

+20
+11

+18
+11

СУБОТА
14.04

+16
+12

+19
+11

+16
+11

НЕДІЛЯ
15.04

+19
+10

+18
+11

+18
+9

ПОНЕДІЛОК
16.04

+18
+9

+16
+11

+16
+9

ВІВТОРОК
17.04

+19
+7

+17
+9

+17
+9

