за 20 грн на місяць
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ІСТОРИЧНИЙ «ДІСНЕЙЛЕНД»
ХОЧУТЬ ЗРОБИТИ НА СТАРОМУ МІСТІ
Близько 500 років тому,
на Старому Місті стояв замок
з п’ятьма вежами, брамою
та церквою
 Нині Замкової гори вже немає.
Але історики та архітектори
пропонують це виправити і
створити повномасштабну копію
з муром, підземним музеєм та
торговими рядами
 Крім того, є ідея відновити й
набережну, до якої також зможуть
прибувати човнами люди


с. 9

Так має виглядати Вінницький замок, який пропонують створити архітектори та історики. Пагорб,
на якому колись стояв замок, знесли за часів Радянського Союзу, щоб збудувати Староміський міст
РЕКЛАМА

421602

422489

421787
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ДУМКА
Виталий
БЕЛОВ
ТРЕНЕР НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ

О реформе
полиции
Ó íàñ ïîêà íå ïîëó÷àåòñÿ
ñäåëàòü ïîëèöèþ ãóìàííîé.
Ìû ñòàðàåìñÿ ñäåëàòü ïîëèöèþ ñåðâèñíîé, îáó÷àåì
ïðàâàì ÷åëîâåêà, ëèäåðñòâó. À â îòäåëåíèè ñèäÿò
êàìåííûå ïîëèöåéñêèå.
Ïîëèöèÿ íå ïðèâûêëà
áûòü âíèìàòåëüíîé. Â õîëëå âèííèöêîé ïîëèöèè äëÿ
ñâÿçè âèñèò êíîïî÷íûé òåëåôîí, â êîòîðîì ïðîâîä îòõîäèò. Äëÿ çâîíêà íóæíî äîëãî
âûáèðàòü ïîëîæåíèå, â êîòîðîì àïïàðàò ëîâèò ñèãíàë,
è íå äûøàòü ïðè ðàçãîâîðå.
Ïîëèöèÿ íå âèäèò ñìûñëà
÷èíèòü òåëåôîí. Íåò çàáîòû
î ïîñåòèòåëå, è íå áóäåò
çàáîòû î ñâîèõ ïîëèöåéñêèõ.
Â 2015 â òóàëåòàõ ìèëèöåéñêèõ âóçîâ, êèåâñêîãî ãëàâêà,
ïîëèöåéñêèõ îòäåëåíèé —
íå áûëî òóàëåòíîé áóìàãè.
Ìåëî÷ü, ïóñòü êàæäûé ðåøàåò ñâîè ïðîáëåìû. Íåëüçÿ òðåáîâàòü ÷åëîâå÷íîñòè,
îò æèâóùèõ â áåñ÷åëîâå÷íîñòè. Ãóìàíèçì íà÷èíàåòñÿ
ñ óâàæåíèÿ è çàáîòû î ñåáå.
Çàòåì ïðèõîäèò âíèìàíèå
è âîñïðèÿòèå äðóãîãî —
×åëîâåêîì. Êòî áû íè ñèäåë ïåðåä òîáîé: âèíîâíûé,
ïîñòðàäàâøèé, êîëëåãà.
Íå áóäåò íîâîé ïîëèöèè
áåç çàáîòû î äîñòîèíñòâå.
Ðåôîðìà ïîëèöèè, â òàêîì
ñëó÷àå, åùå íà÷àëàñü.
Îòëè÷àåòñÿ ïàòðóëüêà. Òóàëåò íîâîé ïîëèöåéñêîé àêàäåìèè ÷èùå ÷åì â Ìàêäîíàëüäñå. Äëÿ ðàéóïðàâëåíèé ïîëèöèè ïðîâîäÿòñÿ òðåíèíãè, ãäå
âîñïèòûâàþòñÿ äðóæåëþáèå
è âíèìàíèå ê ÷åëîâåêó. Èçìåíåíèé ñòàíîâèòñÿ áîëüøå.
Àìåðèêàíöû ãîâîðÿò:
«Ó ïîëèöèè íåò ïðè÷èí
íå óëûáàòüñÿ». Äàæå, åñëè
ðàáîòà ãðÿçíàÿ è ñëîæíàÿ,
îñòàâàòüñÿ ëþäüìè — æèçíåííî âàæíî.

КОСМОНАВТІВ-3: «ГАРНИЙ,
АЛЕ МАЛО ЗЕЛЕНІ»
Майже закінчили  Третя частина
проспекту, яку розпочали оновлювати
влітку 2017 року, майже готова. Її
виклали плиткою, зробили велодоріжку,
розставили лавки, вуличні меблі. А ще
висадили нові деревця на місці зрубаних
кленів. Як воно усе виглядає та чи усе
подобається вінничанам?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ðåêîíñòðóêö³þ
òðåòüî¿ ÷àñòèíè
ïðîñïåêòó — â³ä Êåëåöüêî¿
äî Ïåðâîçâàííîãî (êîëèøíÿ
Ñòàõóðñüêîãî — àâò.) ïî÷àëè
ðîáèòè ó ÷åðâí³ 2017 ðîêó. Òîä³
ïðàö³âíèêè òîâàðèñòâà «Îëåð³ò»
âèðèëè ÷èñëåíí³ êîòëîâàíè,
ïåðåêëàäàëè òðóáè òà àñôàëüò.
À ïîò³ì óñå âèêëàëè ïëèòêîþ. ²
çàðàçîì ç öèì, êîìóíàëüíèêè ³ç
«Â³ííèöÿçåëåíáóä» âñòàíîâèëè,
ùî á³ëüø³ñòü êëåí³â âæå äóæå
ñòàð³, òîìó âèð³øèëè íà ¿õ ì³ñöå
âèñàäèòè íîâ³.
Íà ïî÷àòêó 2018-ãî ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ ó ñâîºìó
Ôåéñáóêó ðîçïîâ³â, ùî Êîñìîíàâò³â-3 ãîòîâèé âæå íà 94%.
Çðîáèëè íåâåëèêå îïèòóâàííÿ
ñåðåä ïåðåõîæèõ. Ïèòàëè, ÷è ïîäîáàºòüñÿ ¿ì íîâèé ïðîñïåêò ³
÷îãî òóò íå âèñòà÷àº.
— Êîëèøí³é ïðîñïåêò áóâ æàõ-

ëèâèì. À çàðàç ãàðíî, — ðîçêàçàëà ïåíñ³îíåðêà Çîÿ.
— Íå âèñòà÷àº çåëåí³. Òðåáà,
ùîá ùå áóëè äåðåâà. Òèì ïà÷å,
º ì³ñöå, äå ¿õ ìîæíà ïîñàäèòè, —
ñêàçàâ Âàñèëü, âêàçóþ÷è íà â³ëüíó ä³ëÿíêó çåìë³ íà ïåðåõðåñò³
Êîñìîíàâò³â-Ïåðâîçâàííîãî.
— Ïðîñïåêò Êîñìîíàâò³â çì³íèâñÿ êàðäèíàëüíî, íàì äóæå
ïîäîáàºòüñÿ. Ìè òóò âæå äàâíî
æèâåìî ³ íàðåøò³ º äå ïîãóëÿòè
ç äèòèíîþ. ªäèíå, ÷îãî íå âèñòà÷àº íà ö³é ÷åðç³, — çåëåí³.
Íå áóäå âæå òàêîãî çàò³íêó, ÿêèé
äàâàëè êëåíè, — ñêàçàëà Ìàð³ÿ.
— Ìåí³ âñå ïîäîáàºòüñÿ, êð³ì
îòî¿ àðêè, ùî íà Êåëåöüê³é.
Íå çðîçóì³ëî, íàâ³ùî ¿¿ âçàãàë³
òóò ïîñòàâèëè é í³ÿê äîðîáèòè
íå ìîæóòü, — ñêàçàâ Îëåã.
Æóðíàë³ñò ïîêðîêóâàâ òðåòüîþ
÷àñòèíîþ öüîãî áóëüâàðó ç ïåðåõðåñòÿ Êåëåöüêî¿-Êîñìîíàâò³â.
Íà âõîä³ ñòî¿òü íåäîðîáëåíà
àðêà. Ìåòàëåâ³ êîíñòðóêö³¿ îáøèëè ïëàñòèêîì ³ íåçàáàðîì òóò
ìàþòü âñòàíîâèòè ï³äñâ³òêó òà ñî-

Коли завершать ремонт
Третя черга реконструкції проспекту Космонавтів коштує
41 мільйон 636 тисяч гривень.
Саме стільки виборов на тендері
у «Прозорро» генпідрядник ремонтів — товариство «Олеріт»
(goo.gl/YDTYnB)
Начальник департаменту ка-

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

пітального будівництва Ігор
Кравець поки що не каже про
орієнтовну дату завершення
реконструкції.
— Робітники працюють. Там залишилося небагато, тому маємо
встигнути у найближчі тижні усе
доробити, — розказав Кравець.

Вуличні меблі є фішкою третьої черги проспекту. Діти
люблять лазити на лавках-зірках та червоних лежанках
íÿ÷í³ ïàíåë³, ÿê³ âèðîáëÿòèìóòü
åíåðã³þ äëÿ ï³äñâ³òêè. Ïî ïðàâèé
á³ê (ÿêùî ñòîÿòè äî àðêè îáëè÷÷ÿì — àâò.) îáëàøòóâàëè ìåáë³«ç³ðêè». Ïî ë³âèé á³ê — ïî÷àòîê
600-ìåòðîâî¿ âåëîäîð³æêè, ÿêà
âæå çðîáëåíà.
Ïåðøå, ùî ïîòðàïëÿº ó î÷³ ï³ñëÿ âõîäó íà òðåòþ ÷åðãó, ìàëà
ê³ëüê³ñòü äåðåâ. Æóðíàë³ñò íàðàõóâàâ äî 40 ñòàðèõ äåðåâ, ÿê³
çàëèøèëè ï³ñëÿ âèðóáêè. Óñå
³íøå — çàñàäèëè ê³ëüêîìà äåñÿòêàìè êëåí³â.
Ðàçîì ç³ çâè÷àéíèìè ëàâêàìè,
íà ö³é ÷àñòèí³ áóëüâàðó ïîñòàâèëè ëàâêó-«ëèñòîê», íà ÿê³é ïîëþáëÿþòü ëàçèòè ä³òè. Íà ö³é
÷àñòèí³ ïðîñïåêòó îáëàäíàëè
ï³äâèùåíèé ïåðå¿çä, ùî ä³º òàê
ñàìî, ÿê ³ íà äðóã³é ÷åðç³: ìàøèíè çìåíøóþòü øâèäê³ñòü,
ùîá ïðî¿õàòè êð³çü ïðîñïåêò ³
öå ï³äâèùóº áåçïåêó ïåðåõîæèõ.
Ï³ñëÿ íå¿ — ÷åðãîâ³ âóëè÷í³
ìåáë³: «õâèëÿñò³» ëàâêè òà ÷åðâîí³

«ëåæàíêè» ç ïëàñòèêó.
Âçàãàë³, òðåòÿ ÷åðãà äóæå äîâãà. Òîìó óñ³ «ö³êàâèíêè» çíàõîäÿòüñÿ îäíà â³ä îäíî¿ íà â³äñòàí³
50–100 ìåòð³â.
Äâà ïåðåõîäè äëÿ ï³øîõîä³â
êð³çü ïðîñïåêò ïðèêðàñèëè áåòîííèìè õâèëÿìè. Ì³æ öèìè
êîíñòðóêö³ÿìè çðîáèëè äèòÿ÷ó
çîíó — ïîñòàâèëè ê³ëüêà äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â òà çàãîðîäèëè
¿õ ïàðêàíîì â³ä äîðîãè.
Ó ê³íö³ ïðîñïåêòó — ùå îäèí
âóëè÷íèé ïðîñò³ð. Â³í ùå íåäîðîáëåíèé, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü
÷åðâîí³ ñòð³÷êè íà ñò³ëüöÿõ. ²
íåïîäàë³ê ñòî¿òü âàãîí÷èê áóä³âåëüíèê³â.

ДИВІТЬСЯ ФОТО
НА 20MINUT.UA
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться фото! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)

Чи потрібно у Вінниці міняти маршрутки на великі автобуси?

ЛІЛІЯ (28), ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ:

ВАЛЕРІЙ (64), ПЕНСІОНЕР:

ТЕТЯНА (40), КАСИР:

ВІТАЛІЙ (22), ВЕТЕРИНАР:

АЛЬБІНА (68), ПЕНСІОНЕРКА:

ДМИТРО (47), ЕЛЕКТРИК:

— Великі автобуси — це гарна
ідея. Маршрутки постійно забиті людьми, не зручно проходити, особливо з дитиною.
Часто вони ще й неохайні
всередині.

— Маршрутки часто переповнені, тому автобуси — це
краще. Але великі автобуси
не скрізь зможуть проїхати, і
на деякі віддалені маршрути
їм буде не вигідно їздити.

— Не треба нічого міняти. Невідомо, скільки буде тих автобусів і з яким інтервалом вони
будуть їздити. Особливо у віддалені райони. А до маршруток ми вже звикли.

— Я рідко користуюся громадським транспортом. Вважаю,
що маршрутки досить зручний вид транспорту, можна
швидко дістатися у будь-який
район.

— Я живу у центрі і здебільшого користуюся трамваями
та тролейбусами. Але якщо
буде вигідно для усіх поміняти маршрутки на автобуси —
нехай міняють.

— Думаю, що так. З одного боку
на маршрутці можна швидше
дістатися до місця призначення, практично у будь-який
куток міста, з іншого — великі
автобуси значно зручніші.

422093
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БЕЗ ПРОТЕСТІВ І НАТОВПУ: ПЕРШІ
ПРОВОДИ НА ЦВИНТАРІ В САБАРОВІ
Місце мертвих  На новому кладовищі,
яке діє з листопада 2017-го, зробили
три сектори на сотні могил, проклали
шляхи, освітлення. І у поминальну неділю,
15 квітня, тут пройшли перші проводи.
Противників будівництва цвинтаря не було
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ,
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, (063)7758334

Ó íåä³ëþ, 15 êâ³òíÿ, òèñÿ÷³
â³ííè÷àíè ¿çäèëè íà ïðîâîäè
â Ëóêó-Ìåëåøê³âñüêó. Àëå íèí³
òàì íå çàëèøèëîñÿ ì³ñöü äëÿ íîâèõ ïîõîâàíü: çåìëÿ ï³ä ìîãèëè
âèêóïëåíà ðîäè÷àìè ïîìåðëèõ.
Òîìó âæå ï’ÿòü ì³ñÿö³â â³ííèöüêèõ ìåðö³â õîðîíÿòü ó Ñàáàðîâ³.
² òàì öüîãî ðîêó ïðîéøëà ïåðøà
ïîìèíàëüíà íåä³ëÿ — áåç êîíôë³êò³â ç ì³ñöåâèìè æèòåëÿìè
òà íàòîâïó ëþäåé.
ТИХО ЗІ ШТУЧНИМИ КВІТАМИ
Øëÿõè äî êëàäîâèùà ùå
íå âñòèãëè ïðîêëàñòè àñôàëüòîì.
Ìàøèíè ïðî¿æäæàëè ç îäíîãî
áîêó ïî øëÿõó ç ãðàâ³þ, à ç ³íøîãî — ïî ïîëþ.
Àêòèâ³ñò³â, ùî áëîêóâàëè ïðî¿çä íà öâèíòàð, íåìàº. Âîíè ìàëè

ñâ³é «áëîêïîñò» ïîáëèçó Ñàáàð³âñüêîãî øîñå òà ñòîÿëè íà âàðò³ ç
ë³òà 2017 ðîêó (goo.gl/QSZgn6).
Íèí³ âõ³ä íà êëàäîâèùå â³äêðèòèé. À ðàí³øå áóâ çà «ïðîïóñêàìè» (goo.gl/hYhhQf).
Ïðîõîäèìî çà âîðîòà ³ îäðàçó áà÷èìî äåñÿòêè ïîõîâàíü
ç õðåñòàìè. Ì³æ òðüîìà ñåêòîðàìè âèêëàäåí³ àñôàëüòîì äîðîãè òðîòóàðè. Ïîáëèçó äåÿêèõ
ìîãèë ìîëèëèñÿ ëþäè — âîíè
ïðèéøëè íà ìîãèëó ñâî¿õ ïîìåðëèõ ðîäè÷³â.
Îòåöü Ñåðã³é ïðîâîäèâ ïîìèíàëüíó ñëóæáó ç 9-î¿ ðàíêó.
Ï³ä ÷àñ íàøî¿ ðîçìîâè äî íüîãî
ï³äõîäÿòü ãîðîäÿíè, àáè çàïèòàòè
ïðî ïðàâèëà ïîìèíàëüíî¿ íåä³ë³, ïîïðîñèòè ïðî â³äñï³âóâàííÿ.
², çà éîãî ñëîâàìè, êîíôë³êò³â ç
ïðîòèâíèêàìè áóä³âíèöòâà öâèíòàðÿ ñüîãîäí³ íå áóëî.
— Äÿêóâàòè Áîãó, ñüîãîäí³ âñå

Вхід до Сабарівського кладовища відкритий. У поминальну неділю не було
ані охоронців з собаками, ані противників будівництва цвинтаря
ñïîê³éíî. Ëþäè, ÿê³ ïðèéøëè
ïîìîëèòèñÿ — ïî÷óëè ìîëèòâó.
Êîíôë³êò — öå íå ìîÿ ñïðàâà.
À öåðêâà º çàâæäè ç â³ðÿíàìè.
Êð³ì òîãî, îòåöü Ñåðã³é ç õðàìó
âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðã³ÿ Ïîá³äîíîñöÿ ÓÏÖ ÊÏ ðîçêàçàâ, ùî
ñàìå â³í é îñâÿ÷óâàâ õðåñò, ÿêèé
ïîñòàâèëè íà êëàäîâèù³ ó ëèñòîïàä³ 2017 ðîêó.

Цвинтар будуть розширювати
Очільник департаменту благоустрою та комунального господарства Володимир Ніценко
розповів, що першу чергу кладовища майже завершили. І воно
нині є діючим.
— Залишилося тільки огородження зробити. Кладовище
здано в експлуатацію. Товариство
«Шляхбуд» продовжує працювати
над будівництвом цвинтаря.
За тендером компанія-підрядник мала б завершити усі роботи в листопаді 2018 року. Проте,

за словами Ніценка, робітникам не вдасться завершити усе
в строк.
— Через дії активістів, будівельники не могли нормально
працювати близько півроку!
То паркан ламали, то техніку
блокували. Остаточна дата завершення будівництва залежить
від фінансування робіт.
Нагадаємо, що нове Сабарівське кладовище розраховане
на 37 841 поховання та може діяти
23 роки. Коли об’єкт завершать,

цвинтар займатиме 36,5 гектара.
Підрядником робіт є товариство
«Шляхбуд», яке на це отримає
40,3 мільйона гривень (goo.gl/
VFgYXZ).
Тоді як конфлікт живих за місце
з мертвими триває ще з весни
2016 року. Тоді протестували
проти «сусідства» із цвинтарем
мешканці мікрорайону «Академічний». Після протестів мешканців району, вдалося трохи
віддалити майбутній цвинтар
(goo.gl/E22dsG).

— Äî ðå÷³, äóæå çäèâóâàâñÿ,
êîëè ïîáà÷èâ öå íà â³äåî ó Þòóá³. Íå çðîçóì³â, äëÿ ÷îãî â³äåî
îïóáë³êóâàëè. Êëàäîâèùå ïðîäîâæóºòüñÿ. Çàñìó÷óº òå, ÿê øâèäêî
öåé öâèíòàð ðîçøèðÿºòüñÿ ³ ÿê
áàãàòî â³äõîäèòü ç öüîãî æèòòÿ
ìîëîäèõ ëþäåé.
Ùå îòåöü Ñåðã³é ñêàçàâ, ùî
íå ïîòð³áíî íåñòè íà ïîõîâàííÿ ïëàñòèêîâ³ êâ³òè. Öå º åêîëîã³÷íèì ãð³õîì òà øêîäîþ äëÿ
ïðèðîäè.
МАЙЖЕ ЧОТИРИСТА МОГИЛ
Ó æèòëîâîìó âàãîí÷èêó ñèä³â
é îäèí ç ïðàö³âíèê³â êëàäîâèùà. Ó íüîìó æóðíàë³ñòè âï³çíàëè
êîïà÷à ç Ëóêà-Ìåëåøê³âñüêîãî
öâèíòàðÿ — Âàëåð³ÿ Ëóøíèêîâà.
Ç íèì ãîâîðèëè ó ñåðïí³ 2017-ãî,
êîëè íà Ëóö³ ïåðåêðèâàëè äîðîãè é
íà íèõ ðèëè ìîãèëè (goo.gl/q4rXjn).
— ß âàñ òåæ âï³çíàâ! — ñêàçàâ,
óñì³õíóâøèñü, Âàëåð³é. — Ï³ñëÿ
âàøîãî â³çèòó äî ìåíå ùå äâ³÷³
ïðè¿æäæàëè òåëåâ³ç³éíèêè. Ïðîñèëè òåæ ðîçêàçàòè ïðî òå, ùî

íà öâèíòàð³ (ó Ëóö³ — àâò.) çàê³í÷óþòüñÿ ì³ñöÿ.
— ² ÿê òàì çàðàç, äî ðå÷³? —
ïèòàºìî.
— Çàëèøèëèñÿ ò³ëüêè ì³ñöÿ,
ÿê³ çàáðîíþâàëè. Äëÿ ïåðâ³ñíèõ
ïîõîâàíü ì³ñöÿ á³ëüøå íåìàº —
òåïåð âñ³õ, õòî ïîìèðàº ó Â³ííèö³, õîâàþòü íà Ñàáàðîâ³, — â³äïîâ³â Ëóøíèêîâ.
Ó éîãî áëîêíîò³ ÷³òêî çàïèñàíî, ùî íèí³ íà êëàäîâèù³ º
368 ìîãèë.
— Öâèíòàð ä³º ç 18 ëèñòîïàäà ìèíóëîãî ðîêó. Ó 2017 ðîö³
ïîõîâàíî 63 òà 305 çà öåé ð³ê.
Ðàçîì 368 ìîãèë âæå íà öüîìó
öâèíòàð³, — ðîçêàçàâ ÷åðãîâèé
ïî êëàäîâèùó. — Îö³ òðè ñåêòîðè, ÿê³ çðîáèëè áóä³âåëüíèêè,
ìàéæå âè÷åðïàí³: àáî âæå º ïîõîâàííÿ, àáî âèêóïëåí³ ì³ñöÿ.
Òîìó, ÿê áà÷èòå, öâèíòàð âæå
ðîçøèðÿºòüñÿ. À ïðîòåñò³â äàâíî
íå áóëî. ßê ïîêèíóëè àêòèâ³ñòè
ñâ³é áëîêïîñò (ïîáëèçó äîðîãè
Ñàáàð³âñüêå øîñå — àâò), òàê ³
ñòèõëî âñå.

У Лісопарку продовжать доріжки у бік церкви
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334

 Áóä³âíèöòâî ïðîãóëÿíêîâî¿
çîíè ç äîð³æêàìè, äèòÿ÷èì ìàéäàí÷èêîì òà âóëè÷íèìè ìåáëÿìè òðèâàº â Ë³ñîïàðêó ç âåñíè
2016 ðîêó. Ç òîãî ÷àñó çðîáèëè äâ³
÷åðãè ³ ó ïëàíàõ ÷åðãîâå ðîçøèðåííÿ çîíè â³äïî÷èíêó. Íà öåé
ðàç â á³ê öåðêâè áàïòèñò³â, ùî
íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå.
Íàâåñí³ 2016-ãî ó Ë³ñîïàðêó
ïî÷àëè âïîðÿäêîâóâàòè çîíó â³äïî÷èíêó. ßê êàçàëè òîä³ â ìåð³¿,

äèòÿ÷å ì³ñòå÷êî ç âëàøòóâàííÿì
êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîþ íàâêîëî íüîãî — ñòâîðåíå çà êîøòè
ìåöåíàòà.
Ç áþäæåòó âçÿëè ãðîø³ íà îáëàøòóâàííÿ ï³øîõ³äíî¿ äîð³æêè,
âåëîäîð³æêè, îñâ³òëåííÿ, wi-fi òà
â³äåîñïîñòåðåæåííÿ. Êð³ì òîãî,
«Â³ííèöÿë³ñ», ÿêîìó ï³äïîðÿäêîâàíèé Ë³ñîïàðê, âñòàíîâèëè øïàê³âí³, ñòåíäè, äåðåâ’ÿí³ ëàâî÷êè ³
àëüòàíêè (goo.gl/QJYyQJ).
Ï³ñëÿ öüîãî, ó 2017-ìó ðîö³

ïðîäîâæèëè ðîçøèðåííÿ ïðîãóëÿíêîâî¿ çîíè — âèêëàëè ùå
îäíó àëåþ ç ëàâêàìè, àëå âæå áåç
äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà. Äðóãà ÷åðãà ðåìîíòó êîøòóâàëà 2 ì³ëüéîíè
394 òèñÿ÷³ ãðèâåíü äëÿ áþäæåòó
Â³ííèö³. Ãîëîâíèì ï³äðÿäíèêîì
ñòàëî òîâàðèñòâî «Àëüôàìåòðèêñ»
(goo.gl/DUtHua).
Êð³ì òîãî, ðîáî÷³ çàëèøèëè
«ê³íö³» äîð³æîê â ãëèáèíó ë³ñó,
âá³ê öåðêâè áàïòèñò³â òà ó íàïðÿìêó òðàìâàéíî¿ çóïèíêè «Ë³-

ñîïàðê». ßê ïîÿñíþâàâ î÷³ëüíèê
äåïàðòàìåíòó áëàãîóñòðîþ òà
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Âîëîäèìèð Í³öåíêî, öå º ïî÷àòîê
äîð³æîê äëÿ ðîçøèðåííÿ çåëåíî¿
çîíè â ìàéáóòíüîìó. ² íåùîäàâíî íà «ProZorro» îïóáë³êóâàëè
òåíäåð íà ðîçðîáêó ïðîåêòó äëÿ
Ë³ñîïàðêó-3 (goo.gl/yh3QAy).
— ª ïëàí çðîáèòè ùå îäíó
àëåþ â á³ê öåðêâè áàïòèñò³â, ùî
çíàõîäèòüñÿ íà Õìåëüíèöüêîìó
øîñå. Ïîêè ùî ôàõ³âö³ äîðîáëÿ-

þòü ïðîåêò, òîìó äàòè ïî÷àòêó
ðåêîíñòðóêö³¿ ùå íå çíàþ. Ìîæó
ñêàçàòè ò³ëüêè òå, ùî ïëàíóºìî
òóäè ïðîòÿãíóòè ï³øîõ³äí³ òà âåëîäîð³æêè, — ñêàçàâ ïîñàäîâåöü.
Íàãàäàºìî, ùî ó Ë³ñîïàðêó
îá³öÿþòü ïîñòàâèòè ãðîìàäñüê³
âáèðàëüí³. Ó ìåð³¿ ðîçïîâ³ëè,
ùî öå áóäå ìîäóëüíà âáèðàëüíÿ, ïðèñòîñîâàíà äëÿ ëþäåé ç
³íâàë³äí³ñòþ. Âõ³ä äî íå¿ áóäå
ïëàòíèì — ïðî ö³íó ùå íå êàæóòü (goo.gl/5VB5CL).
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ПОЛІСМЕНИ МАЛИ ДАРМОВИЙ
ІНТИМ З ПРОСТИТУТКАМИ
Справа перевертнів  Трьох
вінницьких поліцейських, які заробляли
на підшефних проститутках, затримали
місяць тому. Маємо більше подробиць про
справу сутенерів у погонах. Відео-розповіді
повій, які працювали на правоохоронців,
оприлюднила Внутрішня безпека Нацполіції.
Жінки розказали, що клієнти платили
за їхні послуги від 800 до 2500 гривень
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Ìàéæå ì³ñÿöü
ìèíóâ â³äòîä³,
ÿê ó Â³ííèö³ çàòðèìàëè ñï³âðîá³òíèê³â óïðàâë³ííÿ áîðîòüáè ç³ çëî÷èíàìè,
ïîâ’ÿçàíèìè ç òîðã³âëåþ ëþäüìè,
òà îãîëîñèëè ¿ì ï³äîçðó. Àëå äíÿìè ó Äåïàðòàìåíò³ âíóòð³øíüî¿
áåçïåêè Íàöïîë³ö³¿ ïîâ³äîìèëè:
ï³äîçðþâàíèì 37-ð³÷íîìó êåð³âíèêó â³ää³ëó íàçâàíîãî óïðàâë³ííÿ, ÿêèé ìàº çâàííÿ ï³äïîëêîâíèêà, ³ äâîì éîãî ï³äëåãëèì
ïîë³öåéñüêèì ùå íå îáðàëè ì³ðó
çàïîá³æíîãî çàõîäó íà ÷àñ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà.
— Öèâ³ëüíèì óæå îáðàëè ì³ðó
çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³
äîìàøíüîãî àðåøòó, — ñêàçàëà
ðå÷íèöÿ Äåïàðòàìåíòó Íàöïîë³ö³¿, ÿêèé ñï³éìàâ â³ííèöüêèõ
ïîë³öåéñüêèõ íà çëî÷èí³, Îëåñÿ
Îðëîâà. — Òðèâàþòü çàõîäè ùîäî
îáðàííÿ ì³ðè çàïîá³æíîãî çàõîäó
³ ïîë³öåéñüêèì…
Íàãàäàºìî, ùî òðüîì ñï³âðîá³òíèêàì ï³äðîçä³ëó, ÿê³ ìàëè á
ïðèïèíÿòè ïðîñòèòóö³þ, ³íêðèì³íóþòü ñóòåíåðñòâî. Òàêèé çëî-

÷èí êàðàºòüñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³
íà ñòðîê â³ä 3-õ äî 7-ìè ðîê³â.
Îïåðàö³ÿ ³ç ö³ëîþ ñåð³ºþ îáøóê³â ð³çíèõ ïðèì³ùåíü, ó òîìó
÷èñë³ ðîáî÷èõ êàá³íåò³â ïðàâîîõîðîíö³â, çàâåðøèëàñÿ çàòðèìàííÿì îðãàí³çàòîð³â ñåêñ-á³çíåñó
â ïîãîíàõ 15 áåðåçíÿ. Ïðî öå
RIA ïèñàëà â ñòàòò³ «Ïðîêóðàòóðà «íàêðèëà» ïîë³ñìåí³â, ÿê³
êåðóâàëè ñåêñ-á³çíåñîì íå ò³ëüêè
ó Â³ííèö³» (êîðîòêå ïîñèëàííÿ — goo.gl/Z8Kh9F).
Ðàçîì ç ïðàâîîõîðîíöÿìè
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðèòÿãóþòü
³ àäì³í³ñòðàòîð³â ìàñàæíèõ ñàëîí³â, äå íàäàâàëè ³íòèì-ïîñëóãè.
Ñàìå ¿ì ïðèçíà÷èëè äîìàøí³é
àðåøò íà ÷àñ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà.
À ñàëîí³â áóëî ÷îòèðè. Ïî äâà
ó Â³ííèö³ òà ó Õìåëüíèöüêîìó.
— Ï³ä âèâ³ñêîþ ìàñàæíèõ
ñàëîí³â ó ì³ñò³ Â³ííèöÿ ä³ÿëè
ñïðàâæí³ áîðäåë³, — ðîçïîâ³ëà
ðå÷íèöÿ äåïàðòàìåíòó ïðî ðåçóëüòàò ðåàë³çàö³¿ îïåðàòèâíî¿
³íôîðìàö³¿, îòðèìàíî¿ ùå ìèíóëîãî ðîêó. — Êë³ºíòè ìîãëè çàìîâèòè íå ëèøå ñåàíñè åðîòè÷íîãî
ìàñàæó, à é ê³ëüêà ãîäèí ðîçâàã
ç ïîâ³ÿìè, çà ùî ïîâèíí³ áóëè
ñïëàòèòè â³ä 800 äî 2,5 òèñÿ÷³

ãðèâåíü. Êë³ºíò³â ï³äøóêóâàëè
àäì³í³ñòðàòîðè çàêëàä³â, à òàêîæ
ïîò³ì çáèðàëè ç ä³â÷àò êîøòè.
— Ñåðåä ÷îòèðüîõ ïðàö³âíèöü
³íòèìíîãî á³çíåñó, — ïðîäîâæóº Îëåñÿ Îðëîâà, — âèÿâèëè
³ 20-ð³÷íó ãðîìàäÿíêó Ðîñ³éñüêî¿
Ôåäåðàö³¿. Í³ âíóòð³øíüîãî, í³
çàêîðäîííîãî ïàñïîðòà ïðè ä³â÷èí³ íå áóëî. Âèêðèò³ ïðàö³âíèêè ïîë³ö³¿ â³ä³áðàëè äîêóìåíòè,
ùîá ïîâí³ñòþ ¿¿ êîíòðîëþâàòè,
ïîãðîæóâàëè ñòâîðåííÿì ïðîáëåì, à ïîò³ì ïðèòÿãíåííÿì
äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.

Ïðàöåâëàøòîâàí³
ïîë³öåéñüêèìè
ïîâ³¿ çà äåíü ìàëè
äî øåñòè êë³ºíò³â,
à îòðèìóâàëè 25%
â³ä çàðîáëåíî¿ ñóìè
Öþ ä³â÷èíó òà ùå îäíó ìàñàæèñòêó ïîë³öåéñüêîãî ñàëîíó
çàïèñàëè íà â³äåî, ïðèõîâàâøè
¿õí³ îáëè÷÷ÿ òà çì³íèâøè ãîëîñè. ² ä³â÷àòà ðîçïîâ³äàþòü, ùî
ìàëè äî øåñòè êë³ºíò³â ùîäíÿ.
Òàêîæ ãîâîðÿòü: ¿õí³ ðîáîòîäàâö³ïîë³öåéñüê³ ñàì³ ñèñòåìàòè÷íî
íàâ³äóâàëèñÿ äî íèõ íà ³íòèì.
Çâ³ñíî, éîãî ä³â÷àòà âëàøòîâóâàëè çàäàðìà.
— Ìåí³ 19 ðîê³â, ðîäîì ÿ ³ç
Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³, — ðîçêàçóº îäíà ïîâ³ÿ. — Ïðàö³âíèêè
ÓÁÇÏÒË (àáðåâ³àòóðà ï³äðîçä³ëó — àâò.) çìóñèëè ìåíå ïðàöþâàòè â ñàëîí³ åðîòè÷íîãî ìàñàæó.
ß òàì ðîáèëà åðîòè÷íèé ìàñàæ
³ íàäàâàëà ³íòèì-ïîñëóãè. Çàðîá³òíà ïëàòà ìîÿ ñêëàäàëà 25 â³äñîòê³â òà ïîâí³ñòþ çà ³íòèì-ïîñëóãè. Çà äîáó ÿ îáñëóãîâóâàëà
äî øåñòè êë³ºíò³â. Òàêîæ âñòó-

З оперативної зйомки. Крім працівників поліції у справі
сутенерства проходять адміністратори чотирьох масажних
салонів, що працювали у Вінниці та в Хмельницькому
ïàëà â ñåêñóàëüí³ çâ’ÿçêè ç ïðàö³âíèêàìè ÓÁÇÏÒË.
— Ìåí³ 20 ðîê³â, ÿ ãðîìàäÿíêà
Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, — ãîâîðèòü
äðóãà ïðîñòèòóòêà. — Ïðàö³âíèêè
ÓÁÇÏÒË çàáðàëè ó ìåíå çàêîðäîííèé ïàñïîðò ³ ïàñïîðò Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, çìóñèëè ìåíå
ïðàöþâàòè â åðîòè÷íîìó ñàëîí³,
äå ÿ íàäàâàëà ³íòèìí³ ïîñëóãè.
Çà äåíü ÿ îáñëóãîâóâàëà äî øåñòè
êë³ºíò³â, ³ç çàðîáëåíèõ ãðîøåé
ìàëà 25 â³äñîòê³â, ïëþñ áîíóñè
â³ä ³íòèìó.
Ðîçñë³äóº êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïðî ñóòåíåðñòâî òðüîõ
â³ííèöüêèõ ïîë³ñìåí³â ñë³äñòâî
ïðîêóðàòóðè. Ðàí³øå ïðåñ-ñëóæáà
ïðîêóðàòóðè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ïîâ³äîìëÿëà ïðî ðÿä îáøóê³â
ó ñïðàâ³ ïðàâîîõîðîíö³â, ï³ä
÷àñ ÿêèõ âèëó÷èëè äîêóìåíòàö³þ ïî äîõîäàõ, ãðîø³ ó ð³çíèõ
âàëþòàõ, ³íø³ ðå÷îâ³ äîêàçè òà
çáðîþ.

×åðåç ê³ëüêà äí³â ï³ñëÿ öüîãî
çàòðèìàííÿ òà ï³ñëÿ âèêðèòòÿ
îïåðàòèâíèê³â ç Ë³âîáåðåæíî¿
ïîë³ö³¿ íà ïðîäàæó ñëóæáîâî¿
³íôîðìàö³¿, ðåäàêö³ÿ íàä³ñëàëà
çàïèò â îáëàñíó ïîë³ö³þ. Ïðîñèëà
íàäàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ê³ëüê³ñòü
ñëóæáîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ôàêòàìè ïîðóøåíü ïîë³öåéñüêèõ. Íàì
â³äïîâ³ëè, ùî çàðàç ïðîâàäÿòü
ñëóæáîâ³ ðîçñë³äóâàííÿ çà 25-ìà
ôàêòàìè ïîðóøåíü ñï³âðîá³òíèê³â îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿. Á³ëüøå ïðî
öå — ó ñòàòò³ «ßêùî òîëêó íåìàº.
Êóäè æàë³òèñÿ íà ïîë³öåéñüêîãî
àáî õòî ïîïðàâèòü ïðîêóðîðà?»
(goo.gl/nE2Hjr).

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО
НА 20MINUT.UA
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться відео! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)

Щойно звільнений зек зґвалтував і
пограбував студентку біля Вічного вогню
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7957674

Затриманий гвалтівник.
За кілька днів до нападу
на студентку, він звільнився з
Вінницької колонії, де сидів
за крадіжки

 Êèíóâñÿ íà ä³â÷èíó íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ ³ çàòÿãíóâ ¿¿
çà Ìåìîð³àë Ñëàâè. Ðîçá³éíèé
íàïàä ç³ ç´âàëòóâàííÿì ñòàâñÿ
9 êâ³òíÿ, áëèçüêî 6.30. Çà äîáó
çëî÷èíöÿ, ÿêèé ïîãëóìèâñÿ íàä
ä³â÷èíîþ ó ñàìîìó öåíòð³ Â³ííèö³, ñï³éìàëè.
×åðåç íàïàä íà ªâðîïåéñüê³é
ïëîù³ íà 19-ð³÷íó â³ííè÷àíêó
ïîë³öåéñüê³ â³äêðèëè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà äâîìà
ñòàòòÿìè — ïðî ðîçá³é ³ ç´âàëòóâàííÿ — òà ïî÷àëè ïîøóêè
íàïàäíèêà.
Ïîñòðàæäàëà ä³â÷èíà — ñòó-

äåíòêà ì³ñöåâîãî âèøó, ðîäîì
ç Äîíå÷÷èíè. Âîíà éøëà ÷åðåç
ïëîùó, êîëè ´âàëò³âíèê êèíóâñÿ íà íå¿, çàâîë³ê çà Ìåìîð³àë
Ñëàâè ³ òàì ç´âàëòóâàâ. Îêð³ì
òîãî, çëî÷èíåöü ïîãðàáóâàâ ñâîþ
æåðòâó. Â³ä³áðàâ ãðîø³, ìîá³ëüíèé òåëåôîí, áàíê³âñüê³ êàðòêè.
Ïðî öå ïîòåðï³ëà îäðàçó ïîâ³äîìèëà ïðàâîîõîðîíöÿì. Ä³â÷èíà
òàêîæ ðîçïîâ³ëà, ùî íàïàäíèê
ïîãðîæóâàâ ¿é íîæåì ³ äî òîãî,
ÿê íàïàñòè, ¿¿ ïåðåñë³äóâàâ.
Ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é îáëàñíî¿
ïîë³ö³¿ RIA ðîçêàçàëè: ´âàëò³âíèêà, ÿêèé ïîãëóìèâñÿ íàä ñòóäåíòêîþ ó ñàìîìó öåíòð³ ì³ñòà,

çà äîáó çíàéøëè ³ çàòðèìàëè.
Éäåòüñÿ ïðî ðàí³øå ñóäèìîãî
29-ð³÷íîãî ÷îëîâ³êà, ÿêèé ùîéíî
çâ³ëüíèâñÿ ç Â³ííèöüêî¿ êîëîí³¿.
Â³í 4 êâ³òíÿ ò³ëüêè-íî âèéøîâ
ï³ñëÿ 5,6 ðîê³â â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ çà êðàä³æêè.
Òàêîæ ó ïîë³ö³¿ ðîçïîâ³ëè, ùî
ïîòåðï³ëà ä³â÷èíà äîáðå îïèñàëà
íàïàäíèêà, ³ îïåðàòèâíèêè çâ³ðèëè îòðèìàíó â³ä íå¿ ³íôîðìàö³þ
ç äàíèìè ïðî ðàí³øå ñóäèìèõ
îñ³á. Òàêèì ÷èíîì âèðàõóâàëè
çëî÷èíöÿ. Êð³ì òîãî, çíÿëè çàïèñè êàìåð â³äåî-ñïîñòåðåæåííÿ.
Ó ðåçóëüòàò³ îïåðàòèâíèõ çàõîä³â, ðîçøóê³âö³ çíàéøëè ï³äîçðþ-

âàíîãî çà éîãî ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, ó Íåìèð³âñüêîìó ðàéîí³.
ßê ñêàçàâ êåð³âíèê óïðàâë³ííÿ
êàðíîãî ðîçøóêó Àíäð³é Äàìç³í,
çàòðèìàíèé ðåöèäèâ³ñò ç³çíàâñÿ
ó íàïàä³ íà ä³â÷èíó ó Â³ííèö³.
Òàêîæ â³í ðîçêàçàâ, ùî â äåíü
ñâîãî çâ³ëüíåííÿ âêðàâ 500 äîëàð³â, ïðîíèêíóâøè ÷åðåç ðîçáèòå
â³êíî â êâàðòèð³ ó Áðàöëàâ³.
Íàäàë³ ñë³äñòâî ïðîâîäèòü óñ³
íåîáõ³äí³ çàõîäè, ùîá ïðèòÿãíóòè çëî÷èíöÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³.
Çàòðèìàíîìó îãîëîñèëè ïðî ï³äîçðó. Íàéá³ëüøà ñàíêö³ÿ çà ñêîºí³ íèì çëî÷èíè — äî 7 ðîê³â
ïîçáàâëåííÿ âîë³.
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ЧИ БУДЕ НА СТАРОМУ МІСТІ
ІСТОРИЧНИЙ «ДІСНЕЙЛЕНД»
Відродити втрачене  У давні
часи поблизу берега Бугу, де зараз
Староміський міст, стояв на горі замок.
Звідси в 16 сторіччі розпочалася розбудова
нової Вінниці, а замчище зберегти
не вдалося. Історики й архітектори
пропонують створити там повномасштабну
копію, яка б стала туристичною «Меккою»
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

²ñòîðèêè, àðõ³òåêòîðè òà ìóçåéíèêè ç ÃÎ «Â³ííèöüêå ³ñòîðè÷íå òîâàðèñòâî» ïðîïîíóþòü
çáóäóâàòè êîï³þ çàìêó, ÿêèé
ñòîÿâ íà Ñòàðîìó Ì³ñò³ áëèçüêî
500 ðîê³â òîìó. Âîíè ñôîðìóâàëè «÷åðíåòêó» êîíöåïö³¿, çà ÿêîþ
ó öüîãî îá’ºêòà áóäå ìóð, îáîðîíí³ áàøòè, òîðãîâ³ ðÿäè, ï³äçåìíèé
ìóçåé òîùî. Àâòîðè ³äå¿ íàãîëîøóþòü, ùî öå íå º îñòàòî÷íèì
ïðîåêòîì òà çàïèòóþòü äóìêó
ãîðîäÿí — ÷è òðåáà Â³ííèö³ òàêèé òóðèñòè÷íèé îá’ºêò, ÿêèé,
äëÿ ïðèêëàäó, ì³ã áè ñòàòè ïîïóëÿðí³øèì çà ôîíòàí «Ðîøåí»?
БУВ МІСЬКИЙ ЗАМОК
Íà Ñòàðîìó Ì³ñò³, íåïîäàë³ê
â³ä ìîñòó, ñòî¿òü íåâåëèêèé ïàãîðá ç ñèí³ì õðåñòîì íà âåðøèí³.
Íèí³ — çàõàðàùåíèé, îáìåæåíèé ïàðêàíàìè ïðèâàòíèõ áóäèíê³â. À ïðèáëèçíî 500 ðîê³â
òîìó íà ö³é ì³ñöèí³ áóâ çâåäåíèé
ñïðàâæí³é çàìîê.
Ôîðòåöÿ â öüîìó ì³ñö³ ñëóãóâàëà ïî÷àòêîì ðîçáóäîâè íîâîãî
ì³ñòà òà áóëà ïîòð³áíà, àáè îáîðîíÿòèñÿ â³ä íàá³ã³â êî÷³âíèê³â
ç Äèêîãî ïîëÿ.

— Çàìîê ìàâ ï’ÿòü âåæ, öåðêâó
Ïîêðîâè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³, à ùå áóâ îáìàùåíèé ãëèíîþ
ïî ïåðèìåòðó,— ðîçêàçóâàâ ³ñòîðèê
Îëåêñàíäð Ôåäîðèøåí. — Ñàìå
öüîãî ì³ñöÿ ñòîñóþòüñÿ íàéñòàðø³ àðõåîëîã³÷í³ çíàõ³äêè Â³ííèö³.
Ó 60-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ
òóò çíàéøëè çàëèøêè ïîñåëåííÿ
òðèï³ëüö³â, äàòîâàíå 3–4 ñòîë³òòÿì
äî íàøî¿ åðè. Íàâðÿä ÷è çâ³äñè âèíèêëà íîâà Â³ííèöÿ, àëå Çàìêîâà
ãîðà ìàëà êîëîñàëüíå çíà÷åííÿ,
áî òóò áóëî ñïîðóäæåíî ãîëîâíèé
ì³ñüêèé çàìîê.
Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè Çàìêîâó ãîðó
ïåðåòâîðèëè íà êàð’ºð. Çãîäîì,
¿¿ âèð³âíÿëè, ùîá ìîæíà áóëî
ç’ºäíàòè áåðåãè ð³÷êè Ï³âäåííèé Áóã íîâèì øëÿõîïðîâîäîì.
²ñòîðèêè òà àðõ³òåêòîðè êîíñòàòóþòü, ùî íèí³ Çàìêîâî¿ ãîðè
á³ëüøå íåìàº. Àëå ïðîïîíóþòü
öå âèïðàâèòè.
СУЧАСНА ТА ПРАВДИВА КОПІЯ
Ó 2017 ðîö³ â ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ «Â³ííèöüêå ³ñòîðè÷íå òîâàðèñòâî», ó ÿêó âõîäÿòü ³ñòîðèêè,
ìóçåéíèêè, àðõ³òåêòîðè, âèíèêëà
³äåÿ â³äðîäèòè Ñòàðîì³ñüêèé çàìîê òà íàäàòè éîìó íîâèõ çì³ñò³â — çîêðåìà ñòâîðèòè òóðèñòè÷íèé îá’ºêò. Òàêèé ñîá³, ³ñòîðèêîêóëüòóðíèé «Ä³ñíåéëåíä», ÿê êàçàâ
àðõ³òåêòîð ªâãåí Ñîâ³íñüêèé.

Не фонтаном єдиним
Під час дискусії, яка була після
лекції, люди запитували — а чи
пропонували ініціатори цю ідею
міській владі?
— Взагалі, це пропозиція виникла у середовищі «Центру історичного товариства». Нам цікаво, як відреагує громадськість
на створення вінницького замку.
Бо те, що ми зробили, комусь
може сподобатися, а хтось скаже, що це нотатки божевільного.
Після можна говорити й про діалог з владою, бізнесом тощо, —
відповів Федоришен.
— Скільки могло б коштувати
спорудження вінницького замку? — пролунало питання з зали.
— Потрібно глибше зануритися
в історію міста. У Вінниці немає

екскурсійних пам'яток 16–15–
14 століття. Є бренд — Григорій
Артинов та його споруди. У нас
немає рівноцінної заміни фонтану «Рошен». Про те, скільки б
могло коштувати зведення такого
історично-культурного комплексу на Старому Місті, можна казати вже тоді, коли буде проект,
кошторис, — сказав Федоришен.
— Упевнений, що ця сума обраховується мільйонами українських гривень. У мене таких грошей немає, — жартома відповів
Совінський. — А якщо серйозно,
то про вартість можна говорити вже тоді, коли буде не тільки
проект, а й домовленість з інвесторами, містом, державою
тощо про фінансування.

Íà ìàëþíêàõ êîíöåïö³¿, ÿêó
ïðîïîíóâàâ Ñîâ³íñüêèé, ïîêàçàíî, ùî íà Çàìêîâ³é ãîð³ ìîæíà
çâåñòè êîï³þ îáîðîííèõ ñïîðóä
òèõ ÷àñ³â: ïîáóäóâàòè ñò³íè ç³
ñòîðîæîâèìè âåæàìè, êóçíÿìè,
àìô³òåàòðîì, îãëÿäîâèìè ìàéäàí÷èêàìè, êîíôåðåíö-çàëîþ ³
òîðãîâèìè ðÿäàìè òà íàâ³òü ï³äçåìíèì ìóçåºì.
— Äóìàâ, ÿê çðîáèòè òàê, ùîá
êîìïëåêñ ä³ÿâ ö³ëèé ð³ê. Ïðèäóìàâ ñïîñ³á: çðîáèòè ôîéº, ÿêå
âåñòèìå íà òåðèòîð³þ çàìêó, òà
áóäå çíàõîäèòèñÿ íèæ÷å ð³âíÿ
ãîðè íà òðè ìåòðè. Òàêèì ÷èíîì, ìè âèãðàºìî â òîìó, ùî
íå òðåáà îïàëþâàòè óñþ ïëîùó
îá'ºêòà, à ëèøå éîãî ÷àñòèíó,
ÿêà ôóíêö³îíóâàòèìå ö³ëèé ð³ê.
Ó í³é ìîæå áóòè ï³äçåìíèé ìóçåé
ç âèñòàâêàìè òà ìàéñòåð-êëàñàìè.
Êð³ì òîãî, àðõ³òåêòîð ðîç’ÿñíèâ
é ïðî ôîðìó çàìêó.
— ßê áà÷èòå, ñò³íè âëàøòîâàí³
òàêèì ÷èíîì, ùî çà ôîðìîþ íàãàäóþòü êàðå, ï³âêîëî. Ó öüîìó º
ñâîÿ ìåòà: ñò³íè çàêðèâàþòü ïðèâàòíó çàáóäîâó, ÿêà íàäòî ñó÷àñíà
³ áóäå ïåðåáèâàòè âðàæåííÿ. Êð³ì
òîãî, º ³äåÿ â³äíîâèòè é íàáåðåæíó, äî ÿêî¿ òàêîæ çìîæóòü ïðèáóâàòè ÷îâíàìè ëþäè, — ñêàçàâ
Ñîâ³íñüêèé.

Малюнок Вінницького замку, який пропонують
створити архітектори. За планом, тут буде мур, торгові
ряди, музей та цілий рік проводимуть фестивалі

«Ó Â³ííèö³ íåìàº
åêñêóðñ³éíèõ ïàì'ÿòîê
16-15-14 ñòîë³òòÿ. Ó
íàñ íåìàº ð³âíîö³ííî¿
çàì³íè ôîíòàíó «Ðîøåí»
òà Âåæ³ Àðòèíîâà
Â³í ùå äîäàâ, ùî âàðò³ñòü òàêîãî
áóä³âíèöòâà áóäå äóæå êîøòîâíîþ, òîìó âàðòî çâîäèòè ñó÷àñíèé çàìîê â ê³ëüêà ÷åðã. Ó ïåðøó
÷åðãó — áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿, ÿêà
çàéìàº 1,5–2 ãåêòàðè òà çâåñòè áàøòó ç ãàëåðåºþ òà âõ³äíîþ ãðóïîþ.
ЧИМ ЖИТИМЕ ВІННИЦЬКИЙ
ЗАМОК?
Êîîðäèíàòîð ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Êðåàòèâíèé ïðîñò³ð»
Îëåêñ³é Öèãàíêîâ ñïîä³âàºòüñÿ,
ùî êîëèñü é çáóäóþòü çàì÷èùå
íà ãîð³. Òèì ïà÷å, ïðèêëàä³â
â Óêðà¿í³, çà éîãî ñëîâàìè, äîñòàòíüî.
— Ó ñåë³ Êîïà÷³â, Êè¿âñüêà
îáëàñòü, ï³äïðèºìö³ â³äòâîðèëè
Êè¿â, ÿêèì â³í áóâ ó 5–8 ñòîð³÷÷ÿ íàøî¿ åðè. Ó öüîìó ïàðêó
ìîæíà ïîáà÷èòè, ÿê æèëè ëþäè
çà ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. ² çðîáèëè öå ó ìàñøòàáàõ 1:1. Òàì
â³äòâîðèëè ñòàðîâèíí³ ñïîðóäè,
áàøòè, íàéíÿëè àí³ìàòîð³â, ÿê³
âëàøòîâóþòü òåàòðàë³çîâàí³ ïîñòàíîâêè. Öå ñïðàâæíÿ Ìåêêà
äëÿ ³ñòîðè÷íèõ ðåêîíñòðóêòîð³â, — ñêàçàâ Öèãàíêîâ.

Нині Замкова гора заросла хащами. У радянський час
частину пагорба знесли, щоб збудувати міст на Старе Місто

ДЕ ЗНАХОДИТЬСЯ
ЗАМКОВА ГОРА?

Староміський
міст
АЗС

Â³í òàêîæ ðîçïîâ³â ïðî ò³ ôåñòèâàë³ òà ïîä³¿, ÿê³ ìîæíà áóëî á
âëàøòîâóâàòè ó Â³ííèöüêîìó
çàìêó.
— Óñ³ ìè çíàºìî, ùî âë³òêó òà
âîñåíè ëþäè ïðè¿æäæàþòü ó Â³ííèöþ ïîäèâèòèñÿ íà ôîíòàí.
À Ñòàðå Ì³ñòî, ìàþ÷è â ñîá³
Ìèêîëà¿âñüêó öåðêâó, Çàìêîâó
ãîðó — çàëèøàºòüñÿ ïîçà óâàãîþ.

Òèì ïà÷å, ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèé çàìîê ì³ã áè ïðàöþâàòè ö³ëèé ð³ê.
Ó íàøîìó óÿâëåíí³ ì³ã áóòè ð³÷íèé
öèêë ôåñòèâàë³â: âåñíîþ — ãàñòðîôåñòè, åêîôåñòè; âë³òêó — àðòôîðòåöÿ, ôåñòèâàëü òåàòðàëüíîãî
ìèñòåöòâà; âîñåíè — Æîâòåíü-beer
ôåñò, ³ñòîðè÷í³ ðåêîíñòðóêö³¿;
âçèìêó — ð³çäâÿí³ âåðòåïè, ôåñòèâàëü ñí³ãîâèõ ñêóëüïòóð.

RIA, Ñåðåäà,
18 êâ³òíÿ 2018
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НАТАЛКА ДОЛЯК, ПИСЬМЕННИЦЯ

З початку квітня я отримала зо двадцять разів
питання «ти схудла?» від друзів, знайомих
і родичів. Ні, шановні, я зняла пуховик!

простір для особистої думки

Найвигідніші ціни від болгарського
забудовника тільки для вінничан
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА АН «ОЛІМП»

À âè âæå çàìèñëþâàëèñü íàä
ìîæëèâ³ñòþ ïðîæèâàííÿ â àïàðòàìåíòàõ
íà áåðåç³ ìîðÿ â áóäü-ÿêèé çðó÷íèé äëÿ
âàñ ÷àñ? Êâàðòèðà â Áîëãàð³¿ — øàíñ
çä³éñíèòè âàøó äàâíþ ìð³þ.
Ð³âåíü ö³í íà íåðóõîì³ñòü â ö³é êðà¿í³ — îäèí ç íàéíèæ÷èõ â ªâðîï³. Ñàìå
òîìó ó ðåéòèíãó äåðæàâ, íåðóõîì³ñòü
ÿêèõ êîðèñòóºòüñÿ îñîáëèâîþ ïîïóëÿðí³ñòþ ñåðåä óêðà¿íö³â, îäíå ç ïåðøèõ
ì³ñöü ïî ïðàâó íàëåæèòü Áîëãàð³¿.
Íàéá³ëüøèé çàáóäîâíèê áîëãàðñüêî¿
íåðóõîìîñò³ «Harmony Suites» ìàº äëÿ
â³ííè÷àí ãàðíó íîâèíó:
«Ìè ç ðàä³ñòþ ïîâ³äîìëÿºìî, ùî íàøà
êîìïàí³ÿ ðîçïî÷àëà ðîáîòó íàä ñâî¿ì
íàéá³ëüøèì ïðîåêòîì — áóä³âíèöòâîì
äâàíàäöÿòîãî çà ðàõóíêîì êîìïëåêñó
«Harmony Suites 12». Â³í áóäå ñêëàäàòèñü
ç 5 êîìïëåêñ³â, ðîçòàøîâàíèõ íàâêîëî
âåëèêîãî çåëåíîãî ïàðêó. Íåïîäàë³ê
ðîçòàøîâàí³ ñóïåðìàðêåò, àïòåêè, ïîë³êë³í³êà, îâî÷åâèé ðèíîê òà àâòîâîêçàë — öå ÷óäîâà ëîêàö³ÿ äëÿ ïîñò³éíîãî
ïðîæèâàííÿ», — êàæóòü ïðåäñòàâíèêè
áîëãàðñüêîãî çàáóäîâíèêà ó Â³ííèö³.
Í³ äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ùî íàéâèã³äí³øå êóïóâàòè æèòëî íà åòàï³ áóä³âíèöòâà. Ìàéáóòí³ êîìïëåêñè áîëãàðñüêîãî
çàáóäîâíèêà «Harmony Suites 12» íå º

âèêëþ÷åííÿì. Äî 11 òðàâíÿ â³ííè÷àíè ìîæóòü ïðèäáàòè â íüîìó êâàðòèðó
çà äóæå âèã³äíîþ ö³íîþ. Ðàäèìî ïîñï³øàòè, àäæå ï³ñëÿ îô³ö³éíîãî çàïóñêó
ïðîåêòó ö³íè íà àïàðòàìåíòè çðîñòóòü.
Äëÿ â³ííè÷àí, ÿê³ íå õî÷óòü ÷åêàòè
ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ íîâèõ êîìïëåêñ³â, ³ âæå â öåé ë³òí³é ñåçîí â³äïî÷èâàòè
ó âëàñí³é êâàðòèð³ íà áåðåç³ ×îðíîãî
ìîðÿ, áîëãàðñüêèé çàáóäîâíèê òåæ ï³äãîòóâàâ âèã³äí³ ïðîïîçèö³¿.
Îäí³ºþ ç òàêèõ àêö³é äëÿ îõî÷èõ ïðèäáàòè íåðóõîì³ñòü º áåçêîøòîâíà îãëÿäîâà ïî¿çäêà â Áîëãàð³þ íà â³êåíä. Îãëÿäîâ³
ïî¿çäêè â ñîíÿ÷íó Áîëãàð³þ ðåãóëÿðíî
îðãàí³çîâóþòü ïðåäñòàâíèêè çàáóäîâíèêà

«Harmony Suites» ó Â³ííèö³. Öå ãàðíà
íàãîäà çåêîíîìèòè ïðè ïîêóïö³ æèòëà.
Íàéáëèæ÷à ïî¿çäêà çàïëàíîâàíà íà òðàâíåâ³ ñâÿòà. Â³ííè÷àíè, ÿê³ ïðè¿äóòü ñþäè
íà â³êåíä â òðàâí³, ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè
íà áàãàòî ïðèºìíèõ çíèæîê â³ä çàáóäîâíèêà. Öå õîðîøà ìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñÿ
ç êîìïëåêñàìè ³ ïëàíóâàííÿìè êâàðòèð,
à òàêîæ ç êóëüòóðîþ òà òðàäèö³ÿìè ö³º¿
êðà¿íè. ² öå ÷óäîâà íàãîäà ñêîðèñòàòèñü
íàéêðàùèìè óìîâàìè ³ çðîáèòè äîâãîî÷³êóâàíó ïîêóïêó æèòëà ìàêñèìàëüíî âèã³äíî.
Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ «Harmony Suites»
ïðîïîíóº íå â³äêëàäàòè, à êóïèòè êâàðòèðó
ä³éñíî âèã³äíî ³ âæå çàðàç. Âè çìîæåòå
êóïèòè áîëãàðñüêå æèòëî çà ïðèéíÿòíîþ
ö³íîþ, ÿêó ö³ëêîì ìîæíà ïðèð³âíÿòè äî
âàðòîñò³ íåðóõîìîñò³ â á³ëüøîñò³ ðåã³îí³â
Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó çà ïîð³âíÿíî íåâèñîêó âàðò³ñòü, âè îòðèìàºòå ñòèëüí³ ³ çàòèøí³
àïàðòàìåíòè íà ÷àð³âíîìó óçáåðåææ³.
Óæå çàðàç òðèâàº çàïèñ íà îçíàéîì÷ó
ïî¿çäêó ç íåðóõîì³ñòþ «Harmony Suites»,
ÿêà â³äáóäåòüñÿ â ïåðøèõ ÷èñëàõ òðàâíÿ. Ïðåäñòàâíèêè çàáóäîâíèêà 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) 9000-990, à òàêîæ íà ñàéò³: vozlemorya.com

ІГОР П’ЯТНИЦЬКИЙ:
— Íàøà ðîäèíà ïðèäáàëà æèòëî
â Áîëãàð³¿, ùîá â ïåðøó ÷åðãó ä³òè ìàëè
ïîâíîö³ííèé â³äïî÷èíîê. Ìàëå÷à äóæå
çàäîâîëåíà. ² âàæëèâî, ùî â³äïî÷èâàòè
ìîæíà íå òèæäåíü, à ì³ñÿöü, äâà, òðè.
Òà êîëè çàâãîäíî ³ íàâ³òü âçèìêó. Àäæå,
ç Â³ííèö³ äî Áîëãàð³¿ àâòîìîá³ëåì ¿õàòè
ëèøå äåê³ëüêà ãîäèí. Â ³íøèé ÷àñ çäàºìî
êâàðòèðó â îðåíäó ³ ìàºìî íåïîãàíèé
ïðèáóòîê.
МАКСИМ СЛАВІНСЬКИЙ:
— Â Áîëãàð³¿ ïðèäáàâ æèòëî äëÿ
áàòüê³â. Òàì ÷óäîâèé êë³ìàò ³ äóæå
ãàðí³ êðàºâèäè. Áàòüêè ùàñëèâ³. Ìè
ç ñ³ì'ºþ ïðè¿æäæàºìî ïî ì³ð³ ìîæëèâîñò³, à ä³òåé çàëèøàºìî íà ë³òî â áàáóñ³ ç ä³äóñåì.
ОЛЕКСАНДР БЕДРАК:
— Êóïèëè êâàðòèðó â Áîëãàð³¿ é îñü
óæå äåê³ëüêà ðîê³â íàøà âåëèêà ðîäèíà
íå âèòðà÷àº êîøòè çà îðåíäîâàíå æèòëî
ï³ä ÷àñ â³äïî÷èíêó. Âñþ â³äïóñòêó ìè
â³äïî÷èâàºìî òàì. Â îñòàíí³ äâà ðîêè
â Áîëãàð³¿ â³äïî÷èâàº âåëèêà ê³ëüê³ñòü
òóðèñò³â. ¯äóòü ³ â³ííè÷àíè, òîæ òóò ïî÷óâàºøñÿ ÿê âäîìà. Ç ìèíóëîãî ðîêó
ïî÷àëè çäàâàòè ñâîþ êâàðòèðó â îðåíäó — âèÿâëÿºòüñÿ, öå ïðèáóòêîâî. Îñîáëèâî â «ãàðÿ÷èé ñåçîí».
422700

Пересадку костного мозга в Турции
делают качественно и успешно!
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА HEALTHPARTNER

Îíêîçàáîëåâàíèÿ — ýòî
íå ïðèãîâîð! Â ìèðå èõ óñïåøíî ëå÷èò
íåìàëîå êîëè÷åñòâî êëèíèê, ïðèìåíÿÿ
ïåðåäîâûå çíàíèÿ, îïûò ñâåòèë ìèðîâîé
ìåäèöèíû è íîâåéøèå òåõíîëîãèè. Íî êàêóþ êëèíèêó âûáðàòü, â êàêîé ñòðàíå?
Âåäü äëÿ îíêîáîëüíîãî öåííàÿ êàæäàÿ
ìèíóòà! È ñòîèìîñòü òàêèõ óñëóã íå êàæäîìó óêðàèíöó ïî êàðìàíó.
×òîáû ïîìî÷ü ñ âûáîðîì íàäåæíîé êëèíèêè, ðàáîòàåò êîìïàíèÿ
HealthPartner, ëèäåð ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé ìåäèöèíñêîãî òóðèçìà. HealthPartner
ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà îðãàíèçàöèè ýêîíîìíîé ìåäèöèíñêîé äèàãíîñòèêè è âûñîêîêà÷åñòâåííîãî ëå÷åíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ ïàöèåíòîâ â Òóðöèè. Êîìïàíèÿ
ïëàíèðóåò, ìîíèòîðèò ïðîöåññ ëå÷åíèÿ,
ïðåäëàãàåò âûáîð ëó÷øèõ ãîñóäàðñòâåííûõ, óíèâåðñèòåòñêèõ è ÷àñòíûõ áîëüíèö, èñõîäÿ èç ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé è ïîòðåáíîñòåé ïàöèåíòà.
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü êîìïàíèè â Óêðàèíå — âèííè÷àíêà Îëüãà Áåëîóñ. Ñåãîäíÿ ìû áåñåäóåì ñ íåé
î òðàíñïëàíòàöèè êîñòíîãî ìîçãà êàê
íåîáõîäèìîé ñîñòàâëÿþùåé â ïðîöåññå ëå÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ ôîðì ëåéêîçîâ,
ëèìôîìû è äðóãèõ ôîðì ðàêà.
— Ìåäèöèíñêèå öåíòðû, ñ êîòîðûìè
ìû ðàáîòàåì, èìåþò ìåæäóíàðîäíóþ àê-

êðåäèòàöèþ JCI è âõîäÿò â ÷èñëî âåäóùèõ òðàíñïëàíòàöèîííûõ öåíòðîâ ìèðà,
ðàñïîëîæåíû â Ñòàìáóëå, Àíêàðå è äðóãèõ êðóïíûõ ãîðîäàõ Òóðöèè. Îïåðàöèè
ïî ïåðåñàäêå îðãàíîâ ïðîâîäÿò âñåìèðíî
èçâåñòíûå ïðîôåññîðà, êîòîðûå äîáèëèñü
ïîòðÿñàþùèõ ðåçóëüòàòîâ ïî óñïåøíîñòè.
Ïðîöåíò óñïåøíûõ ïåðåñàäîê è êîëè÷åñòâî îñëîæíåíèé ïîñëå íèõ ñîîòâåòñòâóþò àíàëîãè÷íûì ïîêàçàòåëÿì âåäóùèõ
òðàíñïëàíòàöèîííûõ öåíòðîâ ÑØÀ, —
ðàññêàçûâàåò Îëüãà Âàñèëüåâíà.
— À êàê íàñ÷åò ñòîèìîñòè ïðîöåäóð
è ñîîòâåòñòâèÿ öåíà-êà÷åñòâî?
— Ñòîèìîñòü àíàëîãè÷íûõ ïî óðîâíþ
ïðîôåññèîíàëèçìà îïåðàöèé â Ãåðìàíèè,
Èçðàèëå, Ôðàíöèè, ÑØÀ â 2–3 ðàçà âûøå,
÷åì â Òóðöèè. À êà÷åñòâî, åùå ðàç ïîâòîðÿþñü, íå óñòóïàåò. Â ñòîèìîñòü âõîäÿò
âñå ìåäèêàìåíòû è ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû,
ïðèìåíÿåìûå â ñòàöèîíàðå, ïåðåâîä ìåäèöèíñêîé äîêóìåíòàöèè, âñòðå÷à â àýðîïîðòó è òðàíñôåð, ïîñòîÿííîå ðóññêîÿçû÷íîå
ñîïðîâîæäåíèå. Ïîñëå âûïèñêè ïàöèåíò
äîëæåí íàõîäèòüñÿ â Òóðöèè 1,5–2 ìåñÿöà
íà àìáóëàòîðíîì ðåæèìå è åæåíåäåëüíî
ïðîõîäèòü â êëèíèêå êîíòðîëüíûå îáñëåäîâàíèÿ. Ýòè îáñëåäîâàíèÿ è ïðîæèâàíèå
âêëþ÷åíû â ñòîèìîñòü.
— Êàê ïðîèñõîäèò ïîäáîð äîíîðà?
— Äîíîðîì ìîæåò áûòü ðîäñòâåííèê
(áðàò, ñåñòðà) èëè ñàì ïàöèåíò. Åñëè ýòî
íåâîçìîæíî, èùóò äîíîðà â Ìåæäóíà-

ðîäíîì áàíêå äîíîðîâ. Ïðàâäà, ýòî äîðîæå. Îáÿçàòåëüíî ïðîèñõîäèò îáñëåäîâàíèå, òåñòèðîâàíèå äîíîðà. Â òîì ÷èñëå
è íà ñîâìåñòèìîñòü äîíîðà è ïàöèåíòà.
È åùå ðàç õî÷ó ïîä÷åðêíóòü: â ïåðâóþ
î÷åðåäü âûáðàííàÿ ïàöèåíòîì êëèíèêà
äåëàåò äèàãíîñòèêó çàáîëåâàíèÿ! Ó íàñ
áûë ñëó÷àé, êîãäà íàøåìó êëèåíòó, ìîëîäîìó ïàðíþ, íàçíà÷èëè â Óêðàèíå òðàíñïëàíòàöèþ êîñòíîãî ìîçãà, à â Òóðöèè
íàçíà÷èëè ëå÷åíèå áåç ïåðåñàäêè.
— Ðàññêàæèòå íåïîñðåäñòâåííî î ïðîöåäóðå òðàíñïëàíòàöèè.
— Íåçàâèñèìî îò âèäà òðàíñïëàíòàöèè, çàìîðîæåííûé êîñòíûé ìîçã èëè
ïåðèôåðè÷åñêèå ñòâîëîâûå êëåòêè îò äîíîðà ðàçìîðàæèâàþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî
âî âðåìÿ ïðîöåäóðû è ââîäÿòñÿ ïàöèåíòó

âíóòðèâåííî ÷åðåç öåíòðàëüíûé êàòåòåð.
×åðåç 10–35 äíåé ïðèâèòûé êîñòíûé
ìîçã íà÷èíàåò ôóíêöèîíèðîâàòü, è ïðîèñõîäèò îáðàçîâàíèå ýëåìåíòîâ êðîâè.
— Âû ãîâîðèëè, ÷òî êëèíèêà âåäåò
äîëãîñðî÷íîå íàáëþäåíèå çà ïàöèåíòîì
ïîñëå îïåðàöèè…
— Äà, ýòî îáÿçàòåëüíî. Ïåðâûå ïðèçíàêè âûçäîðîâëåíèÿ ïîñëå ïðèæèâëåíèÿ
áóäóò âèäíû ïðèáëèçèòåëüíî ÷åðåç 2 ìåñÿöà. Ïàöèåíò äîëæåí æèòü ïîáëèçîñòè
îò áîëüíèöû, ÷òîáû ïðèåçæàòü äëÿ ðåãóëÿðíûõ àíàëèçîâ êðîâè. Î÷åíü âàæåí
âûáîð îïåêóíà, êîòîðûé áóäåò ïîìîãàòü
êîíòðîëèðîâàòü ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ ïàöèåíòà â ýòîì ïåðèîäå. Ñ âðà÷îì ìîæíî
áóäåò ñâÿçàòüñÿ ïî òåëåôîíó â ëþáîå âðåìÿ. Ïîñëå ïðèæèâëåíèÿ ïàöèåíò ïîëó÷èò ïîëíóþ îöåíêó ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ
è îò÷åò î õîäå ëå÷åíèÿ äëÿ íàáëþäåíèÿ
ëå÷àùèì âðà÷îì ó ñåáÿ íà ðîäèíå. Íà çàêëþ÷èòåëüíîé âñòðå÷å åãî èíôîðìèðóþò
î ñëó÷àÿõ, òðåáóþùèõ óâåäîìëåíèÿ, ïàðàìåòðàõ íàáëþäåíèÿ, îáðàçå æèçíè, äèåòå
è óïðàæíåíèÿõ. Êàê ìûòü ôðóêòû, êàê
÷àñòî ñòèðàòü, êîãäà ãóëÿòü è ïðèíèìàòü
ãîñòåé… Âñå ýòî î÷åíü âàæíî, è âðà÷è
íàøèõ êëèíèê íå òîëüêî îïåðèðóþò,
à äåëàþ âñå âîçìîæíîå äëÿ ñ÷àñòëèâîãî
è çäîðîâîãî áóäóùåãî ñâîåãî ïàöèåíòà!
Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàéòåñü 8096 9699845,
healthpartnerinturkey.com
422540
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КОЛИ І ЯК «СПРОБУВАТИ
ВІННИЦЮ НА СМАК»
Vinnytsia Food Fest  Уже цього
вікенду, 20–22 квітня, у Центральному
парку відбудеться черговий фест вуличної
їжі. Це захід, який претендує на звання
гастрономічної візитівки міста і збирає
навколо свого меню любителів поласувати
смачненьким з усієї країни. Розповідаємо,
що із себе представлятиме цей фестиваль
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Öüîãîð³÷íèé Vinnytsia Food
Fest — öå ïîíàä
ï³âñîòí³ ïðîôåñ³éíèõ êóõàð³â, çàêëàä³â, ùî ïðîïîíóþòü àâòîðñüê³
ñòðàâè, òà âèðîáíèê³â, ÿê³ ïðèãîùàòèìóòü ñìàêîëèêàìè, ÿê³, íàé³ìîâ³ðí³øå, âè ðàí³øå íå êóøòóâàëè. Òàê, íàïðèêëàä, íà ôåñò³ áóäå
ïðåäñòàâëåíà ïðîäóêö³ÿ ìîëåêóëÿðíî¿ êóõí³. Öå ÿêðàç òà ñèòóàö³ÿ,
êîëè çàì³ñòü êðåìó-áðþëå, ó âàø
âàôåëüíèé ð³æîê êëàñòèìóòü ð³çíîìàí³òí³, ³íîä³ äîâîë³ íåçâè÷íî
ñêîìá³íîâàí³ ³íãðåä³ºíòè, ³ «ïðèïðàâëÿòèìóòü» ¿õ ð³äêèì àçîòîì.
Àëå õâèëþâàòèñÿ íå âàðòî, áî öå
íå ò³ëüêè áåçïå÷íî, àëå é ñìà÷íî. Ùå áóäóòü êðàáè â åêëåðàõ,
æàá’ÿ÷³ ëàïêè, óñòðèö³, ðàâëèêè, êîðí-äîãè, ÷åáóðåêè ç ñèðîì
äîðáëþ, âàðåíèêè ç â³ííèöüêèìè
ÿáëóêàìè òà áàãàòî ³íøîãî.
Íà ëþáèòåë³â ì’ÿñà ÷åêàº âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü ì’ÿñíèõ ñòðàâ,
çîêðåìà, ñòåéê³â, êîï÷åíîãî òà
ïå÷åíîãî ì’ÿñà, êîâáàñîê ³ ñòðàâ
íàö³îíàëüíèõ êóõîíü ³íøèõ êðà¿í. Äëÿ âåãåòàð³àíö³â òà âåãàí³â
íà ôåñòèâàë³ ïåðåäáà÷åí³ ñòðàâè
áåç êîìïîíåíò³â òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ.

Vinnytsia Food Fest — öå
íå ò³ëüêè ¿æà. Öå òðè äí³, ïðîòÿãîì ÿêèõ ãîñò³ ôåñòèâàëþ çìîæóòü ðîçâàæàòèñÿ, áðàòè ó÷àñòü
ó ìàéñòåð-êëàñàõ òà ð³çíîìàí³òíèõ çàáàâàõ äëÿ ä³òåé. Òîìó öå ùå
é äîáðà íàãîäà â³äïî÷èòè âñ³ºþ
ðîäèíîþ.
Íà ôåñòèâàë³ ïåðåäáà÷åí³ äâ³
ìóçè÷í³ ñöåíè. Íà ïåðø³é, ùî
ðîçòàøóºòüñÿ á³ëÿ Ë³òíüîãî òåàòðó, çâó÷àòèìå åëåêòðîííà ìóçèêà. Íà äðóã³é, á³ëÿ Ôîíòàííî¿
ïëîù³, âèñòóïàòèìóòü çàïðîøåí³

Íà ôåñò³ ìîæíà áóäå
ñïðîáóâàòè íåçâè÷í³
äëÿ Â³ííèö³ ñòðàâè
ìîëåêóëÿðíî¿ êóõí³,
à ùå æàá'ÿ÷³ ëàïêè òà
³íø³ äåë³êàòåñè
ãóðòè òà õåäëàéíåð òðåòüîãî äíÿ
ôåñòèâàëþ, ãóðò ç³ Ñïîëó÷åíèõ
Øòàò³â Àìåðèêè.
Îêð³ì öüîãî, íà çàõîä³ áóäóòü ïðàöþâàòè ³íêëþçèâíèé
ìàéäàí÷èê â³ä ÃÎ «Ãàðìîí³ÿ»,
âóëè÷íèé ê³íîòåàòð, çîíà øâèäêèõ îäðóæåíü â³ä «VinSmart» òà
ëîêàö³ÿ â³ä ÁÔ «Ïîä³ëüñüêà ãðîìàäà» ç ïðîåêòîì «ÅÊÎ ì³ñòî».
Äëÿ òèõ, õòî õîò³â áè ñïðîáóâàòè

ДЕНЬ ПЕРШИЙ
15.00–18.00 .......Інклюзивний майданчик
ГО «Гармонія»
15.00–19.00 .......Fast married, одруження на один
день
15.00–19.00 .......Локація ГО «Подільська громада»
проект «ЕКО місто»

Перекриють
вулицю
 Íà âóëèö³ ²âàíà Áîéêà
âèêîíóâàòèìóòüñÿ ðîáîòè ç
áóä³âíèöòâà ìåðåæ³ âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ äî íîâîçáóäîâàíî¿
áóä³âë³. Ó çâ’ÿçêó ç öèì, ç
19 äî 22 êâ³òíÿ áóäå ïåðåêðèòèé ðóõ òðàíñïîðòó
íà âóëèö³ ²âàíà Áîéêà —
â³ä ïåðåõðåñòÿ ç âóëèöåþ
²âàíà Ìèêîëàé÷óêà äî ïåðåõðåñòÿ ³ç âóëèöåþ Äàíèëà Ãàëèöüêîãî.

Танцювальна
мозаїка
Ó ñåðåäó, 18 êâ³òíÿ, ó ì³ñüêîìó Ïàëàö³ ìèñòåöòâ
ïðîéäå ôåñòèâàëü «Òàíöþâàëüíà ìîçà¿êà». Çàõ³ä ðîçïî÷íåòüñÿ î 13.00. Âõ³ä —
â³ëüíèé.
Íà êîíöåðò³ áóäóòü ïðåäñòàâëåí³ ð³çíîìàí³òí³ ñòèë³
òàíöþ ó âèêîíàíí³ êðàùèõ
êîëåêòèâ³â ì³ñòà.

Цього року це буде вже другий Vinnytsia Food Fest.
Перший проходив під час новорічних та різдвяних свят
ñåáå ó ðîë³ àêòîðà, ïðîõîäèòèìå
âîðêøîï òåàòðó «Gvozdü». À ëþáèòåë³â ë³òåðàòóðè ÷åêàº ö³êàâà
áåñ³äà íà òåìó «Ë³òåðàòóðíèé
ãóðìàí Êîöþáèíñüêèé» ç êíèæêîâèì åêñïåðòîì Îëåêñàíäðîì
Âåøåëåí³.
Íà àêòèâíèõ ³ ñïîðòèâíèõ ãîñòåé ôåñòó, îêð³ì ìîæëèâîñò³ ï³äêð³ïèòèñÿ ÷èìîñü íàòóðàëüíèì
òà êîðèñíèì, ÷åêàþòü ëîêàö³¿ ³ç
çàíÿòòÿ ô³òíåñîì, íàñò³ëüíîãî òåí³ñó ³ õîêåþ, äàðòñó òà àðìðåñòë³íãó. Ìàëåíüê³ ëþáèòåë³ íàóêè
çìîæóòü âçÿòè ó÷àñòü ó ìàéñòåðêëàñ³ â³ä «Øàëåíî¿ ëàáîðàòîð³¿»,
à øàíóâàëüíèêè ê³íåìàòîãðàôà
ìàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü ïåðåãëÿíóòè
ê³íîñòð³÷êè ï³ä â³äêðèòèì íåáîì.

Ðîäçèíêîþ ôåñòèâàëþ ñòàíå ï³äéîì íà ïîâ³òðÿí³é êóë³, ÿêèé ðîç³ãðàþòü ñåðåä â³äâ³äóâà÷³â çàõîäó.
— Ó ì³ñòà ìàº áóòè ñâ³é ñìàê,
çàïàõ òà áðåíä. Íàøà êîìàíäà
ïðàöþº íàä òèì, ùîá êîæåí
óêðà¿íåöü ì³ã ñïðîáóâàòè Â³ííèöþ íà ñìàê. Òàêèìè çàõîäàìè
ìè ñòâîðþºìî íîâèé ôîðìàò
â³äïî÷èíêó òà ñïîæèâàííÿ ¿æ³, —
ãîâîðèòü îðãàí³çàòîðêà ôåñòèâàëþ Ñâ³òëàíà ßðîâà. — Íàøà
çàäà÷à ñòâîðèòè â ì³ñò³ ³íäóñòð³þ çàäîâîëåííÿ, ùîá â³ííè÷àíè òà ãîñò³ ì³ñòà îòðèìóâàëè
çàäîâîëåííÿ â³ä ¿æ³, ìóçèêè òà
ñï³ëêóâàííÿ. Çðîáèòè òàê, ùîá
êîæåí ì³ã çíàéòè íà ôåñòèâàë³
çàäîâîëåííÿ äëÿ ñåáå.

ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ
ПРОТЯГОМ ФЕСТИВАЛЮ ПРАЦЮВАТИМУТЬ
 дві музичні сцени
 півсотні закладів харчування
 вуличні музиканти
 дитяча зона
 квест-фест
 повітряна куля
 танцювальні батли

КОРОТКО

15.30–15.45 .......Локація «Fit Curves»
17.00–19.00 .......Воркшоп театру «Gvozdь»
19.00–22.00.......Локація SD Mafia «СД
платформа»
21.00–22.00.......Фаєр-шоу
ДЕНЬ ДРУГИЙ
12.00–14.00 .......Тренінг «Мистецтво комунікацій»
з Юлею Кулаковою
12.00–18.00 ....... Інклюзивний майданчик ГО
«Гармонія»
15.00–19.00 .......Локація ГО «Подільська громада»
проект «ЕКО місто»
15.30–15.45 .......Заняття фітнесом «Fit Curves»
15.30–18.00 .......Забіг в повзунках «VinSmart»
17.00–19.00 .......Воркшоп театру «Gvozdь»

ДЕНЬ ТРЕТІЙ
12.00–13.00 .......Велоджем, нагородження
учасників велозмагань
12.00–18.00 ....... Інклюзивний майданчик ГО
«Гармонія»
12.00–22.00.......Настільний теніс, хокей, дартс
14.00–15.00 .......Бесіда на тему «Літературний
гурман Коцюбинський»
Олександра Вешелені
5.00–19.00.........Локація ГО «Подільська громада»
проект «ЕКО місто»
15.00–17.00 .......Армреслінг
15.30–15.45 .......Локація «Fit Curves»
16.00–16.30 .......Майстер-клас «Шалена
лабораторія»
17.00–19.00 .......Перформанс театру «Gvozdь»
20.00–22.00 ......Розумне кіно, «СД платформа»

«Вінницька
гуморина»
 Ó Â³ííèöüê³é äèòÿ÷³é
øêîë³ ìèñòåöòâ ïðîéøîâ
12-é êîíêóðñ ñàòèðè òà
ãóìîðó «Â³ííèöüêà ãóìîðèíà» ³ì. À. Ãàðìàòþêà. Ä³òè
÷èòàëè ãóìîðåñêè À. Ãàðìàòþêà, Ï. Ãëàçîâîãî òà
ñó÷àñíèõ àâòîð³â.
Êîíêóðñàíòêè Àíàñòàñ³ÿ
Ðîãà òà Àíàñòàñ³ÿ Êèðïè÷åíêî çàéíÿëè ²² ì³ñöå.
Ïåðøå ì³ñöå ³ç æàðò³âëèâîþ ï³ñíåþ «Îðèñÿ» çäîáóâ
Âëàä Êàçüì³ðóê.

Змінили рух
автобусів
 Ó çâ’ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì
êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó âóëèö³ Øåâ÷åíêà ó Â³ííèöüêèõ
Õóòîðàõ, äî 23 êâ³òíÿ áóäå
ïåðåêðèòî ðóõ òðàíñïîðòó
íà çàçíà÷åí³é âóëèö³ íà ä³ëÿíö³ â³ä ïåðåõðåñòÿ ç âóë.
Ìåëüíèêà äî ïåðåõðåñòÿ ç
âóë. Õìåëüíèöüêîãî.
Ìàðøðóòêà ¹ 8 À «ÌÏÌ
«Çîðÿ» — ñ. Â³ííèöüê³ Õóòîðè (âóë. Çåëåíà)» ¿õàòèìå
â îá’¿çä âóëèöÿìè ×óìàöüêà òà Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî ó Â³ííèöüê³ Õóòîðè.
Àâòîáóñè ¹ 8 «Çàë³çíè÷íèé âîêçàë — âóë. Áó÷ìè
(ë³ñ)» òà ¹ 24 «Âèøåíüêà — âóë. Áó÷ìè (ë³ñ)»
ðóõàòèìóòüñÿ âóëèöåþ
Áó÷ìè äî çóïèíêè ìàãàçèí
«Ðîäèííèé».

418808
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НА СВОЄ 100-РІЧЧЯ БАБУСЯ
РАЯ СПЕКЛА ГОСТЯМ ТОРТ
Оце ювілей!  Вінничанка Раїса
Лопушанська, якій виповнилося сто років,
весь цей час жила звичним життям. Одна з
її порад — не пхати в себе пігулки. Що ще
каже тим, хто хотів би, як і вона, століття
милуватися сонечком і білим світом?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ðà¿ñà Ëîïóøàíñüêà ïåðåæèëà äâà
ñòðàøí³ ãîëîäîìîðè òà ëèõîë³òòÿ
â³éíè. Êîëè âèíîøóâàëà á³ëÿ
ñåðöÿ äèòèíó, îâäîâ³ëà. Òàê ³ çàëèøèëàñÿ óäâîõ ç íàðîäæåíîþ
äîíå÷êîþ. Ïðåòåíäåíò³â íà ðóêó
é ñåðöå âèñòà÷àëî. Ùîñü ñòðèìóâàëî ¿¿ ïîºäíàòè äîëþ ç ³íøèì.
«НЕ ПХАЙ У МЕНЕ ЦІ
ТАБЛЕТКИ…»
Öÿ æ³íêà ñâî¿ì æèòòÿì ñïðîñòóâàëà áàãàòî ïîðàä ìåäèê³â ïðî
òå, ÿê ñòàòè äîâãîæèòåëåì. Ïîîñîáëèâîìó õàð÷óâàëàñÿ? Áàãàòî
â³äïî÷èâàëà? Óíèêàëà ñòðåñîâèõ
ñèòóàö³é? Óñå íàâïàêè. À îñü
çìóñèòè ïàí³ Ðà¿ñó ïðèéíÿòè
ï³ãóëêó — öå áóëà íåàáèÿêà ïðîáëåìà. «Íå ïõàé ¿õ ó ìåíå!» — â³äïîâ³äàëà ó òàêèõ âèïàäêàõ äîíüö³.
Ó Ðà¿ñè Ëîïóøàíñüêî¿ æóðíàë³ñò ïîáóâàâ çà äåíü äî ¿¿ ñîòîãî þâ³ëåþ. ²ìåíèííèöÿ ïðîæèâàº íà Ñòàðîìó Ì³ñò³ ðàçîì ç
äîíüêîþ ³ ¿¿ ÷îëîâ³êîì. Äîðîãó
äî íåâåëèêîãî áóäèíêó ïîêàçàâ
âíóê ïàí Â³êòîð. Äâåð³ äî ãàíêó
áóëè â³ä÷èíåí³. Ùå ç âóëèö³ ïîáà÷èëè çà ñòîëîì æ³íêó.
— Î, áàáóñÿ çà ðîáîòîþ! —
êàæå Â³êòîð.
Ïàí³ Ðà¿ñà çáèâàëà êðåì
íà òîðò. Ïîáà÷èâøè âíóêà,
óñì³õíóëàñÿ, îá³éíÿëà, ïîö³ëóâàëà. Òðåáà áóëî áà÷èòè, ç ÿêîþ
ëþáîâ’þ ãîðíóëàñÿ äî ÷îëîâ³êà.
— Â³òÿ — îäèí-ºäèíèé âíóê, —
êàæå Ðà¿ñà Âàñèë³âíà. — ßê ìîæó
éîãî íå ëþáèòè! ² ïðàâíóê ó ìåíå
îäèí. Äèòèíà òåæ îäíà — äîíüêà.
Ëþäìèëà Ìèõàéë³âíà, äîíüêà
³ìåíèííèö³, ïîðàëàñÿ ó áóäèíêó.

Раїса Василівна може
без окулярів прочитати
підписи на фото

Õî÷ ðîäèíà íåâåëèêà, à ãîñò³ âñå
îäíî ïðèéäóòü.
— Ùå â ìèíóëîìó ðîö³ áàáóñÿ
ñàìà ðîáèëà ãåíåðàëüíå ïðèáèðàííÿ, — ãîâîðèòü Ëþäìèëà Ìèõàéë³âíà. — Âîñåíè ó íå¿ ñòàâñÿ
ì³êðî³íñóëüò. Â³äòîä³ ïî-íîâîìó
â÷èòüñÿ õîäèòè. Ñëóõ ïîã³ðøèâñÿ.
Àëå â ïàì’ÿò³ áàãàòî ÷îãî òðèìàº
ç ìèíóëîãî.
БІЛЬШЕ ЗАМІЖ НЕ ВИХОДИЛА
— Ìè ó Â³ííèö³ ç 1952 ðîêó, —
çãàäóº äîâãîæèòåëüêà. — Ñàìà ÿ ç
Ê³ðîâîãðàäùèíè. Íàðîäèëàñÿ
â Óëüÿí³âñüêîìó ðàéîí³. Äóæå õîò³ëà â÷èòèñÿ. Çàê³í÷èëà ïåäàãîã³÷í³

«Â³ä íå¿ íàâ³òü ïòàøêè
íå ò³êàþòü, â³ä÷óâàþòü
äîáðîòó. ßê áóâ
ìàëèì, áàáóñÿ áðàëà
ãîëóáà â ðóêè ³ äàâàëà
ìåí³, ùîá ïîãëàäèâ»
êóðñè. Ïðàöþâàëà ó Õàðêîâ³. Òàì
çóñòð³ëà ñâîãî Ìèõàéëà. Ïîáðàëèñÿ. Â³í áóâ â³éñüêîâèé. ×åêàëè
ïåðâ³ñòêà. À òóò — â³éíà. Ìåí³
ñêîðî íàðîäæóâàòè, à íà ì³ñòî
áîìáè ñêèäàþòü. Íå çíàþ, ÿê äîëÿ
çìèëîñòèâèëàñÿ, ùî ìåí³ âäàëîñÿ
äîáðàòèñÿ äîäîìó. ¯õàëà ç ³íøèìè
òîâàðíÿêîì. Êîëè â íåá³ ç’ÿâëÿëèñÿ
í³ìåöüê³ ë³òàêè, ò³êàëè ç âàãîí³â.
Ñâîþ ºäèíó äîíå÷êó ïàí³ Ðà¿ñà íàðîäèëà ÷åðåç ì³ñÿöü ï³ñëÿ
ïî÷àòêó â³éíè, ó ëèïí³ 1941-ãî.
Íà òîé ÷àñ âîíà äîáðàëàñÿ äî ð³äíîãî ñåëà. ×îëîâ³êà á³ëüøå í³êîëè íå áà÷èëà. Ïðîïàâ áåçâ³ñòè.
«ДИНАМО» ПРО МЕНЕ
ЗАБУЛО? Я ЩЕ ЖИВА»
Ó Â³ííèö³ ïðîæèâàâ õòîñü ç äàëåêèõ ðîäè÷³â ïàí³ Ðà¿ñè. Ïèñàâ

Відкриють
фонтан Roshen
 Âîñüìèé ñåçîí ôîíòàíó
«Ðîøåí» ìàâ ðîçïî÷àòèñÿ 15 êâ³òíÿ. Àëå çãîäîì
â³äêðèòòÿ ïåðåíåñëè íà 21
êâ³òíÿ. Öüîãîð³÷ ó ïåðøèé
äåíü ðîáîòè ôîíòàíó áóäóòü âèñòóïàòè óêðà¿íñüê³
ãóðòè «Àíòèò³ëà», «ÁåçÎáìåæåíü» òà «Hardkiss».
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà ðîçïî÷íåòüñÿ î 19.00.

Перевірятимуть
береги

Столітніх стало менше
На квітень 2018-го в області
нараховується 49 людей, яким
виповнилося сто років, з них
23 проживають у Вінниці. До кінця нинішнього року ще 14 вінничан мають відзначити таку само
поважну дату. Нехай доля дарує
кожному з них дочекатися такоó ëèñòàõ, ùî òóò äîáðå. Áàãàòî çåëåí³, ìîæíà ïðèäáàòè ïðîäóêòè.
— Ìåíå ïðèìàíèëî òå, ùî
âäîâàì â³éñüêîâèõ òóò äàâàëè
ðîáîòó, — çãàäóº Ðà¿ñà Âàñèë³âíà. — Îò ÿ é ïðè¿õàëà. Íàñïðàâä³
ç ðîáîòîþ áóëî íåïðîñòî, ÿê çàðàç. Íà Ñòàðîìó Ì³ñò³ ïðîæèâàëî áàãàòî ºâðåéñüêèõ ñ³ìåé.
Ïðîñèëàñÿ äî íèõ íà çàðîá³òêè.
Ïðèáèðàëà ó áóäèíêàõ, ïðàëà
îäÿã. À ïîò³ì ìåíå òàêè âçÿëè
â àðò³ëü Ïîêðèøê³íà.
Ïðè öüîìó áàáóñÿ ðàïòîì ïî÷èíàº ãîâîðèòè ïðî «Äèíàìî».
Íå ðîçóì³þ, ïðî ùî öå âîíà?
Íà óáîë³âàëüíèöþ â³äîìîãî êëóáó
íå ñõîæà. Ç’ÿñîâóºòüñÿ, ùî ìàº
íà óâàç³ ôàáðèêó «Äèíàìî». Ïðè
ïðèéîì³ íà ðîáîòó ïåðåâàãó íàäàâàëè âäîâàì â³éñüêîâèõ. Ñòàëà
ïðàöþâàòè â’ÿçàëüíèöåþ. Ïåðåâåçëà äîíüêó. Íàäàëè ä³ëÿíêó

го ювілею. П’ять років тому у нас
було 68 столітніх.
Загалом пенсію в області отримують 456.578 цивільних і
21.509 військових пенсіонерів.
Середній розмір пенсії на Вінниччині — 2056 гривень (станом на перше квітня 2018 року).
ï³ä çàáóäîâó. Äîáèëàñÿ êðåäèòó.
Ïî÷àëà áóäóâàòè õàòèíó. Ùîá
âèïëàòèòè ïîçè÷êó, ïðàöþâàëà
ó äâ³ çì³íè ïîñï³ëü.
— Êîëè âèéøëà íà ïåíñ³þ, ç
«Äèíàìî» ïðèõîäèëè äî ìåíå
ïîñò³éíî, — êàæå ïàí³ Ðà¿ñà. —
Ïðèíîñèëè ïîäàðóíêè, äàâàëè ïðåì³¿. Òàê áóëî ïðèºìíî,
ùî ïàì’ÿòàþòü. Äâà îñòàíí³
ðîêè í³êîãî íå áóëî. Âèäíî,
äóìàþòü, ùî ìåíå âæå íåìà.
À ìîæå, çàáóëè, õòîçíà… Ìåí³
íå òðåáà ïîäàðóíê³â — ïîãîâîðèòè õî÷åòüñÿ.
Âíóê äîâãîæèòåëüêè ïðèíîñèòü ñòàð³ ôîòîãðàô³¿. Íà îäí³é ç
íèõ âíèçó çíà÷èòüñÿ ï³äïèñ. Çàïèòóº áàáóñþ, ùî òàì íàïèñàíî.
Âîíà óâàæíî ïðèäèâëÿºòüñÿ, ³
êàæå: «Ðà¿ñà Ëîïóøàíñüêà». Çãàäóº, ùî öå ôîòî ç Äîøêè ïîøàíè
íà ôàáðèö³ «Äèíàìî».

Як харчується довгожителька?
— Що їмо ми, те їсть і мама, — каже дочка
довгожительки пані Людмила. — У нас сусідці
96 років. То їй готують спеціально їжу на пару,
перетирають у блендері, наша бабуся не завдає нам таких клопотів. Суп, каша, чай, какао. Сьогодні вранці з’їла три голубці з м’ясом.
Після 16 години вже не їсть нічого.
Пані Людмила за фахом медсестра. Працювала
у третій лікарні. Зізнається, що найбільший
клопіт з мамою, коли інколи доводиться їй
давати ліки. Бабуся категорично відмовляється

КОРОТКО

їх приймати. Якщо застуда, просить малину,
калину, інші природні засоби, тільки не ліки.
За своє життя дуже мало зверталася до лікарів.
На щастя, її жодного разу не оперували.
— Від неї навіть пташки не тікають, бо відчувають її доброту, — уточнює внук Віктор. —
Пригадую, коли був малим, бабуся підходила до голубів, брала птаха в руки і підносила
до мене, щоб погладив.
Рідні довгожительки пояснюють, що бабуся
у всьому знає міру, навіть в емоціях. Коли б

що не сталося, намагається заспокоїти людину.
Сама вона віруюча. Раніше ходила в церкву.
Тепер просить, щоб священик приходив до неї
додому. Коли їй кажуть, що хтось з сусідів помер, запитує, скільки було років. Яку б цифру
не назвали: 70, 80, чи й більше років, у неї
на це одна відповідь: «Молодий ще… Рано
пішов»
Сердечно вітаємо довгожительку Раїсу Лопушанську. Зичимо їй побити рекорди вінницьких довгожителів.

 Ó Â³ííèö³ ïðàöþâàòèìå
ðîáî÷à ãðóïà, ÿêà ïðîâîäèòèìå ïåðåâ³ðêè ð³÷îê
òà áåðåã³â íà çàáðóäíåííÿ.
Òàê³ ïåðåâ³ðêè òðèâàòèìóòü
äî 9 ëèñòîïàäà.
— ª â³ííè÷àíè, ÿê³ çàáðóäíþþòü ð³÷êè, âèâîäÿ÷è â
íèõ êàíàë³çàö³éí³ ñòîêè
ç ïðèâàòíèõ áóäèíê³â. À
òàêîæ — âëàøòîâóþòü íà
ïðèáåðåæíèõ çîíàõ ãíîÿðêè òà ñì³òòºçâàëèùà. ×åðåç
öå ÿê³ñòü âîäè ïîã³ðøóºòüñÿ, — ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê
ìóí³öèïàëüíî¿ ïîë³ö³¿
Âàñèëü Ãàéîâèê.
Íà òàêèõ ïîðóøíèê³â ñêëàäàòèìóòü àäì³í³ñòðàòèâí³
ïðîòîêîëè. Øòðàôè äëÿ
ãðîìàäÿí â³ä 340 äî 1360
ãðèâåíü, à äëÿ ïîñàäîâèõ
îñ³á — â³ä 850 äî 1700 ãðèâåíü. Ïðî ïîðóøåííÿ ìîæíà ïîâ³äîìëÿòè äî Ñèòóàö³éíîãî öåíòðó íà VIBER,
WhatsApp àáî Telegram çà
íîìåðîì: 067-4-102-101 àáî
æ íà «Ö³ëîäîáîâó âàðòó» çà
áàãàòîêàíàëüíèì íîìåðîì
«15-60».

Побільшало
вакансій
 Ïîð³âíÿíî ç â³äïîâ³äíèì
ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó
çá³ëüøèâñÿ ïîïèò ðîáîòîäàâö³â íà ïðàö³âíèê³â.
«Ïðîòÿãîì ïåðøîãî êâàðòàëó 2018 ðîêó äî öåíòð³â
çàéíÿòîñò³ îáëàñò³ â³ä ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é òà
óñòàíîâ íàä³éøëè 12,3 òèñ.
âàêàíñ³é. Öå íà 2,2% á³ëüøå, í³æ ó öüîìó æ ïåð³îä³
2017 ðîêó, — ïîâ³äîìèëà
äèðåêòîð îáëàñíîãî öåíòðó
çàéíÿòîñò³ Ãàëèíà Ñêîêîâñüêà.
Ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â
äî îáëàñíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ çà ïîøóêîì ðîáîòè
çâåðíóëèñÿ 13,4 òèñ. îñ³á.
Ñåðåäí³é ðîçì³ð çàðïëàòè íà 1 âàêàíñ³þ çð³ñ ç
3706 ãðí. äî 4429 ãðí.
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РЕКЛАМА

НАПІВМАРАФОН
НА ОДНІЙ НОЗІ

Свій перший напівмарафон на протезі Тетяна
Воротіліна пробігла місяць тому. Дівчина вважає,
що бігати легко - потрібно просто переставляти ноги
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (097)8788788

Ñâî¿ ïîñòè ó Ôåéñáóö³ 25-ð³÷íà Òåòÿíà Âîðîò³ë³íà ï³äïèñóº
õåøòåãîì «ê³áîðã». Çàðàç âîíà
æèâå â Îäåñ³, ïðàöþº òðåíåðîì
òà ðåàá³ë³òîëîãîì. Ùå ê³ëüêà
ðîê³â òîìó çàéìàëàñü òåí³ñîì
ó Òà¿ëàíä³ òà Êàìáîäæ³. Æèòòÿ
çì³íèëîñü ï³ñëÿ àâòîêàòàñòðîôè ó 2015 ðîö³. Ïðî íå¿ Òåòÿíà
ðîçïîâ³äàº ç ëåãê³ñòþ. Çäàºòüñÿ,
ùî âñå öå ëèøå ÷àñòèíà ÿêîãîñü
ñòðàøíîãî ô³ëüìó.
НАЙЖАХЛИВІШИЙ ЗВУК —
ТРІСК ШКІРИ
— Ìè ¿õàëè íà áàéêó, êîëè
íà íàøó ñìóãó âèñêî÷èëà âàíòàæ³âêà, — ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà Âîðîò³ë³íà. — Øèïè ¿¿ ïåðåäíüîãî
êîëåñà çà÷åïèëè øê³ðó íà ìî¿é
íîç³ ³ ðîç³ðâàëè ¿¿. Íàéã³ðøå â ö³é
³ñòîð³¿ — öå òð³ñê øê³ðè, ÿêà ðîçðèâàºòüñÿ. Â³í äóæå äçâ³íêèé ³
îãèäíèé. Çãîäîì öåé çâóê äîâãî
ìó÷èâ ìåíå ó êîøìàðàõ.
Äàë³ áóëè ë³êàðí³, á³ëüøå 40 çàãàëüíèõ íàðêîç³â, ï³âòîðà ì³ñÿö³
ï³ä ìîðô³ºì, ð³ê íà ìèëèöÿõ òà
ïîøóêè õ³ðóðã³â, ÿê³ çìîæóòü
ÿê³ñíî â³äð³çàòè ÷àñòèíó íîãè.
Òàê³ çíàéøëèñÿ ó Í³ìå÷÷èí³.
— Ë³êàð³ çáåðåãëè ìåí³ êîë³íî, — ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà. — Ïîò³ì áóëè ùå îïåðàö³¿ ç ïåðåñàäêè øê³ðè. Ó ãðóäí³ 2016 ðîêó

Сила волі  Колишня
тенісистка, яка через
нещасний випадок
втратила ногу, не
лише продовжила
займатись спортом, але
й бере участь у забігах.
Поки що дівчина
бігає на звичайному
протезі, але вже
збирає гроші на
спортивний. Цьогоріч
вона зареєструвалась
на участь у AUTO.RIA
Вінниця Напівмарафон

âïåðøå ñòàëà íà ïðîòåç.
×åðåç ê³ëüêà ì³ñÿö³â ï³ñëÿ àâàð³¿ Òåòÿíà îïóáë³êóâàëà ó ñåáå
íà Ôåéñáóö³ ïîñò ï³ä íàçâîþ
«Ïî÷àòîê».
ЛЮДИ ДИВЛЯТЬСЯ З
ВІДКРИТИМ РОТОМ
Çà ñëîâàìè Òåòÿíè, ºâðîïåéö³
íà ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ ðåàãóþòü
íàáàãàòî ñïîê³éí³øå ³ òîëåðàíòí³øå çà óêðà¿íö³â.
— Äâ³÷³ òàêñèñòè â³äìîâëÿëèñü
ìåíå âåçòè, — ðîçïîâ³äàº ä³â÷èíà. — Â Îäåñ³ âàæêî çëîâèòè
ìàøèíó, ÿêùî òè íà ìèëèöÿõ.
Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ñõîâàòè ¿õ
çà äåðåâî, äîìîâèòèñü ç òàêñèñòîì, øâèäêî âçÿòè ìèëèö³ ³ ñ³ñòè.
Äî ïðîòåçó íîãè Òåòÿíà ñòàâèòüñÿ ïðîñòî ³ íàâ³òü æàðòóº
ïðî öå.
— Êîëè éäóòü äîù³ ³ âñå ì³ñòî
ó âåëè÷åçíèõ êàëþæàõ, ìîÿ ë³âà
íîãà äóæå çàçäðèòü ïðàâ³é, —
êàæå Òåòÿíà. — Çàðàç, êîëè á³ãàþ,
ëþäè ÷àñòî äèâëÿòüñÿ íà ìåíå
ç â³äêðèòèì ðîòîì. Õî÷à ÿ âæå
çâèêëà äî öüîãî.
БІГАТИ ПРОСТО — ПОТРІБНО
ЛИШЕ ПЕРЕСТАВЛЯТИ НОГИ
Ñïîðòîì Òåòÿíà çàéìàëàñü âñå
ñâîº æèòòÿ ³, êîëè ìàëà äâ³ íîãè,
ïðîá³ãòè 20 ê³ëîìåòð³â ¿é áóëî
íå ñêëàäíî.
— Á³ãàòè ïðîñòî,— êàæå ä³â÷èíà.

— Ó òåí³ñ ãðàòè íàáàãàòî âàæ÷å.
Íà æàëü, çàðàç ÿ íå ìîæó ïðîôåñ³éíî íèì çàéìàòèñü. Ãðàþ ëèøå
ç äðóçÿìè òà ³íîä³ òðåíóþ ä³òåé.
Ñâ³é ïåðøèé çàá³ã íà äîâãó
äèñòàíö³þ Òåòÿíà ïðîá³ãëà öüîãî ðîêó â Îäåñ³. Ç 21 ê³ëîìåòðîì
âïîðàëàñü çà òðè ãîäèíè. Íà â³ííèöüêîìó íàï³âìàðàôîí³ ïëàíóº âêëàñòèñü ó äâ³ ç ïîëîâèíîþ
ãîäèíè.
— Ó ³íñòðóêö³¿ äî ìîãî ïðîòåçó íàïèñàíî, ùî â³í ðîçðàõîâàíèé íà øâèäê³ñòü 5,5 ê³ëîìåòðà
íà ãîäèíó, — êàæå Òåòÿíà. —
Â Îäåñ³ á³ãëà ç ñåðåäíüîþ øâèäê³ñòþ 6,9 ê³ëîìåòðà. Ïîòð³áíî
ïîñò³éíî äèâèòèñü, êóäè ñòàâèø
ïðîòåç. Â³í íå àìîðòèçóº ³ áóëî
â³ä÷óòòÿ, ùî â íîãó áèëè ìîëîòêîì. Íà îñòàíí³õ ê³ëîìåòðàõ
çàëèøêè ïðàâî¿ íîãè ïîâí³ñòþ
îí³ì³ëè.
Ó ïîäàëüøîìó ä³â÷èíà ïëàíóº
çì³íèòè ïðîòåç, ÿêèé äîçâîëèòü
¿é ïîâíîö³ííî çàéìàòèñü ñïîðòîì. Òàêèé ïðîòåç êîøòóº â³ä
10 äî 12 òèñÿ÷ äîëàð³â.
— Äëÿ ìåíå öå âåëèê³ ãðîø³
³ ÿ ïðàöþþ íàä òèì, ùîá ¿õ çàðîáèòè, — êàæå Òåòÿíà.
Íàãàäàºìî, AUTO. RIA Â³ííèöÿ Íàï³âìàðàôîí â³äáóäåòüñÿ
28 êâ³òíÿ. Çàðåºñòðóâàòèñÿ ìîæíà íà ñàéò³ run.vn.ua. Ïîïåðåäíÿ
ðåºñòðàö³ÿ íåîáõ³äíà äëÿ çàá³ã³â
íà 21 òà 10 ê³ëîìåòð³â.
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ЩО ЗА ДВЕРИМА ГОТЕЛЮ,
ЯКОМУ ПОНАД 100 РОКІВ?
Перлина Вінниці  Останні сім років
готель «Савой», зведений за проектом
Григорія Артинова ще в 1912 році,
закритий на реставрацію. Ремонт може
завершитися цього року й орендар
будівлі, апеляційний суд, переїде сюди
незабаром. Загалом на відновлення
пам’ятки витратили близько 80 мільйонів
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

«Ñàâîé» ðîçñèïàºòüñÿ». Ó íîâèí³
ç òàêèì çàãîëîâêîì ó ì³ñöåâîìó
âèäàíí³ ðîçïîâ³äàþòü ïðî òå,
ùî ôàñàä êîëèøíüîãî ãîòåëþ
îáñèïàºòüñÿ (goo.gl/kPdTWY).
Ñóää³ Â³ííèöüêîãî àïåëÿö³éíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó (äàë³
ÂÀÀÑ — àâò.) áîë³ñíî â³äðåàãóâàëè íà òàêó êðèòèêó ³ çàïðîñèëè
æóðíàë³ñò³â ïîäèâèòèñÿ, ÿê íèí³
âèãëÿäàº «Ñàâîé».
ßêðàç ÂÀÀÑ ³ º îðåíäàðåì ³ñòîðè÷íîãî ãîòåëþ. Êð³ì òîãî,
âîíè ðîçïîâ³ëè, ùî çàãàëîì
íà ðåñòàâðàö³þ ãîòåëþ ìàþòü
âèòðàòèòè áëèçüêî 80 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü ç Äåðæáþäæåòó. ² íàðåøò³ ñòàëî â³äîìî, êîëè æ çàâåðøàòüñÿ ðåìîíòè.
ЯК НОВИЙ
Ççîâí³ âèäíî, ùî åëåìåíòè
øòóêàòóðêè, ñòàðîâèíí³ áàðåëüºôè îáñèïàþòüñÿ. Óâ³éòè âñåðåäèíó íåìîæëèâî — äâåð³ çàêðèò³ äëÿ
â³äâ³äóâà÷³â. Àëå ³íêîëè ÷óòíî, ùî
ãó÷íî øóìèòü ³íñòðóìåíò — ïðàöþþòü ðîá³òíèêè êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà «Ðåìáóäãàçìîíòàæ»
³ç Õîòèíà, ×åðí³âåöüêà îáëàñòü.
Ñàìå öÿ êîìïàí³ÿ ³ º íèí³ ãåíåðàëüíèì ï³äðÿäíèêîì.
Óñåðåäèí³ ïðèì³ùåííÿ ïðîãðåñ
ðåìîíòó äîáðå âèäíî, ÿêùî ïîð³âíþâàòè ç òèì, ùî áóëî íà ê³íåöü 2016 ðîêó. Ñò³íè â á³ëüøîñò³ êàá³íåò³â — ïîôàðáîâàí³ òà
ãîòîâ³ äî ô³í³øíîãî îçäîáëåí-

íÿ. Ïðîêëàäåí³ êîìóí³êàö³¿ òà
âñòàíîâëåí³ â³êíà. Â³äêðèò³ äëÿ
îãëÿäó âñ³ ï’ÿòü ïîâåðõ³â ðàçîì ç
ãîðèùåì. À â ìèíóëèé ðàç, êîëè
ñóää³ ïîêàçóâàëè ñâ³é ìàéáóòí³é «ä³ì», ìîæíà áóëî ïðîéòè
íå âèùå òðåòüîãî ïîâåðõó — äàë³
áóëè â³äñóòí³ ï³äëîãà òà çëàìàí³
ñõîäè (goo.gl/dD8NZS).
Êåð³âíèê àïàðàòó ÂÀÀÑ ²ííà
Ãðèùóê ðîçïîâ³ëà, ùî, ôàêòè÷íî, ðåñòàâðàö³ÿ â³äáóâàëàñÿ òîä³,
êîëè âèä³ëÿëè êîøòè ç äåðæáþäæåòó.
— ²ç 2012 ïî 2014 ðîêè áóëî
âèä³ëåíî ç äåðæáþäæåòó ëèøå
÷îòèðè ì³ëüéîíè ãðèâåíü.
Ó 2015 ðîö³ âçàãàë³ íå âèä³ëÿëèñÿ êîøòè, — ñêàçàëà Ãðèùóê. —
Ïî ñóò³, íàëåæíå ô³íàíñóâàííÿ
äëÿ ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñó ðåñòàâðàö³éíèõ ðîá³ò áóëî ò³ëüêè ç
ê³íöÿ 2016 ðîêó. Ìèíóëîãî ðîêó
íà ðåñòàâðàö³þ «Ñàâîþ» âèä³ëèëè íàéá³ëüøå ãðîøåé — áëèçüêî
18 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
80 МІЛЬЙОНІВ
НА РЕКОНСТРУКЦІЮ
Ïåðø³ äâà ïîâåðõè «Ñàâîþ»
çàéìàòèìóòü ñóäîâ³ çàëè. Êð³ì
òîãî, ïðàö³âíèêè ñóäó îá³öÿþòü,
ùî íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ç’ÿâèòüñÿ
ìóçåé.
— Åêñêóðñ³¿ ó íàñ áóäóòü
íà ïîñò³éí³é îñíîâ³. Ñòîñîâíî
ìóçåþ — â³í çàïëàíîâàíèé. Çîêðåìà, áóäå åêñïîçèö³ÿ ç åòàïàìè
â³äíîâëåííÿ «Ñàâîþ» òà âèñòàâêà
ç³ ñâ³òëèíàìè ïðî ñòàíîâëåííÿ
àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäî÷èíñòâà.
Íàø ïð³îðèòåò — áóòè â³äêðèòèìè äëÿ ãðîìàäÿí, — ñêàçàëà

«Савой» спроектував Артинов
Готель почали будувати
в 1912 році коштом та на землі вінницького купця Беріша Лехтмана. Архітектором був Григорій
Артинов. У грудні 1914 Лехтман
вже сплатив за готель перший
податок. Крім ресторану на другому поверсі, готель мав перукарню, кондитерську, квіткову
та інші крамниці на першому
поверсі. А на шостому — мансардному — за деякими даними,

був зимовий сад.
Цей будинок примітний тим, що
він в багатьох речах був першим
у Вінниці. Так він був першою
шестиповерховою будівлею
в нашому місті, сюди вперше
у Вінниці провели електрику, тут
вперше з'явився ліфт, а вінничани, також вперше, побачили
водопостачання і каналізацію.
А при вході до готелю постелили
перший у Вінниці… асфальт.

ХРОНІКА
РЕКОНСТРУКЦІЇ
«САВОЮ»
Відновлення історичного готелю триває сім років. Пригадали головні події з реконструкції, навколо якої було декілька серйозних скандалів.
2011 РІК
розпочалася реставрація «Савою» за кошти
державного бюджету. Будівельники з
компанії «МУР» поставили металопластикові
вікна, почали виконувати протиаварійні
роботи по фасаду. Планувалося, що ремонт
закінчать за рік, і в 2013 році апеляційний суд
переїде у центр міста. (goo.gl/aIV9zU).
ТРАВЕНЬ, 2012 РІК
пісочний колір, в який пофарбували фасад
«Савою», викликав бурхливу критику серед
вінничан. Почали з’являтися заяви, що це
«не ремонт, а руйнація» (goo.gl/PYR3yK).
ЖОВТЕНЬ, 2012 РІК
будівельники зняли риштування з будівлі.
Вінничани побачили не тільки відновлений
фасад, але й «тріщини та штукатурку, що
відшаровуюється», що викликало обурення
серед містян (goo.gl/nCqxdc).

Уже цього року «Савой» стане апеляційним судом.
На першому і другому поверхах будуть судові зали, а з
третього по п’ятий — робочі кабінети

СІЧЕНЬ, 2013 РІК
Вінницький Апеляційний суд обрав
замість «МУРу» комунальне підприємство
«Рембудгазмонтаж» із Хотина, Чернівецька
область. Вони мали зробити усі внутрішні
роботи, внутрішній дворик та надбудувати
мансардний поверх за майже 30 мільйонів
гривень (goo.gl/ApNrPD).
ЛИСТОПАД, 2013 РІК
«Савою» знесли дах та почали добудовувати
мансарду. Фахівці звертали увагу, що
треба було робити навпаки — спочатку
ремонт даху, а потім фасад. За ремонт
відповідальні два підприємства — підрядник,
чернівецька компанія «Рембудгазмонтаж»
та субпідрядник вінницька фірма «Сфера».
(goo.gl/1x9Oqs)
ЧЕРВЕНЬ, 2014 РІК
Вінницький Апеляційний адміністративний
суд (ВААС) відзвітував, скільки було
витрачено за три роки реконструкції:
близько трьох мільйонів (goo.gl/akiWeK).

У будинку проклали нові комунікації. Якщо витягнути всі
дроти, то ними можна з'єднати Вінницю з Житомиром
íà÷àëüíèê â³ää³ëó çàáåçïå÷åííÿ
ä³ÿëüíîñò³ ãîëîâè ñóäó òà éîãî çàñòóïíèêà ÂÀÀÑ Îëåíà Ì³ëåíêî.
²ç òðåòüîãî ïî ï’ÿòèé ïîâåðõ
áóäóòü êàá³íåòè äëÿ ïðàö³âíèê³â ñóäó. À íà øîñòîìó ïîâåðñ³ — ìàíñàðäíîìó — çðîáëÿòü
êîíôåðåíö-çàë. Íà äàíèé ìîìåíò
âæå íà 90% çàâåðøåíî âíóòð³øí³
ðîáîòè. Ïëàíóºòüñÿ, ùî âíóòð³øíº îôîðìëåííÿ áóäå ïîâí³ñòþ
âèêîíàíå äî ñåðåäèíè ÷åðâíÿ
öüîãî ðîêó. Óæå ï³ñëÿ öüîãî
ðîçïî÷íåòüñÿ ïîâíîìàñøòàáíå
â³äíîâëåííÿ ôàñàäó «Ñàâîþ».
— Ïðèì³ùåííÿ áóäóâàëîñÿ
10 ðîê³â. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê âîíî
áóëî çðóéíîâàíå (ó ÷àñè Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè) — éîãî â³äíîâëþâàëè 9 ðîê³â. Àêòèâíà ôàçà
ðåñòàâðàö³¿ òðèâàº äâà ðîêè ³ áà÷èòå, ùî ó íàñ º ãàðíèé ðåçóëüòàò, — ðîçïîâ³ëà Îëåíà Ì³ëåíêî.
Ïðàö³âíèêè ñóäó êàçàëè, ùî
äëÿ íîðìàëüíî¿ ðîáîòè ñóäó òóò
âæå ïðîêëàëè ð³çí³ âèäè êîìóí³êàö³é: åëåêòðî-, âîäî- ãàçîïîñòà÷àííÿ, âñòàíîâëåíî àâòîíîìí³
îïàëþâàëüí³ ïóíêòè, ñèñòåìè
âåíòèëÿö³¿ òà òåëåêîìóí³êàö³é.

ßêùî âñ³ äðîòè âèòÿãíóòè òà
âèêëàñòè îäèí çà îäíèì, òî äîâæèíè âèñòà÷èòü, ùîá ç’ºäíàòè
Â³ííèöþ ç Æèòîìèðîì.
Çà ñëîâàìè ïàí³ Îëåíè, ñóää³
çìîæóòü ïåðå¿õàòè ó íîâå ïðèì³ùåííÿ âæå ö³º¿ îñåí³.
— Ùîäî ôàñàäó ùå ðàç íàãîëîøóþ — ïîêè ùî âèêîíàí³ ò³ëüêè
ïðîòèàâàð³éí³ ðîáîòè. Çà âèñíîâêàìè ãåíï³äðÿäíèêà — ôàñàä
ïîòð³áíî ðåìîíòóâàòè ï³ñëÿ òîãî,
ÿê áóäóòü çàâåðøåí³ âíóòð³øí³
ðîáîòè. Íèí³ âèêîíàí³ ïðîòèàâàð³éí³, êîíñåðâàö³éí³ ðîáîòè, ùîá
ôàñàä íå ðîçñèïàâñÿ ïîâí³ñòþ.
Êð³ì òîãî, ²ííà Ãðèùóê ðîçïîâ³ëà, ùî íà 2018-é ð³ê, âæå
íà çàâåðøåííÿ óñ³õ ðîá³ò, ïåðåäáà÷åíî 48 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ç
äåðæáþäæåòó.
— ×àñòêîâî, ö³ êîøòè ï³äóòü
íà ðåñòàâðàö³þ. ²íøà ÷àñòèíà —
íà ïðèäáàííÿ ìåáë³â, óñòàòêóâàííÿ, îáëàäíàííÿ. ßêùî ïîðàõóâàòè âèäàòêè çà âñ³ ðîêè, òî áóäå
áëèçüêî 80 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
Òîìó ïðàöþºìî íàä òèì, ùîá
ñóä çì³ã ïåðå¿õàòè âæå â öüîìó
ðîö³, — ñêàçàëà Ãðèùóê.

ЖОВТЕНЬ, 2014 РІК
готелю повертають купол, що зробили
фахівці з «Рембудгазмонтажу». Купол разом
з мансардним поверхом був знищений під
час Другої світової війни (goo.gl/n8A7FU).
СЕРПЕНЬ, 2015 РІК
ВААС подав на будівельників у суд. З вимогою: усунути недоліки фасаду у місячний
термін (goo.gl/dRdFIu).
ВЕРЕСЕНЬ, 2016 РІК
в усному коментарі журналісту RIA керівник
апарату ВААС Інна Грищук відповіла, що
конфлікт з «МУРом» вдалося вирішити
мирно. Ця компанія обрана підрядником для
виконання внутрішніх робіт. Генеральний
директор «МУР» Ігор Козловський каже, що
фасад відновлять тоді, коли завершать усі
роботи (goo.gl/3TSDaQ).
ЧЕРВЕНЬ, 2017 РІК
на реконструкцію витратили 1,8 з 5 мільйонів
гривень, які виділили з державного
бюджету в 2017 році. За ці кошти зробили
демонтаж старої штукатурки, бетону, цегли,
перегородок; зробили нові перекриття між
поверхами, гідроізоляцію стін та багато
іншого (goo.gl/1XgZPv).
ГРУДЕНЬ, 2017 РІК
ВААС підбиває підсумки: на більшості
поверхів поштукатурені стіни; змонтована
мережа для відеонагляду, сигналізації;
підключено опалення, водопровід та
каналізація; змонтована система вентиляції,
встановили сантехніку; оновлені конструкції
ліфтових шахт (goo.gl/aWCKZj)
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Будьте уважні, водії... час
мототранспорту настав.

простір для особистої думки

БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА SHKET & FАЙНА

Â³ä ïåðøîãî ìàãàçèíó â³í â³äð³çíÿºòüñÿ
äèçàéíîì òà çðó÷í³ñòþ — òóò äîðîñë³ ³
ìàë³ ãîðîäÿíè çìîæóòü íå ò³ëüêè ùîñü
êóïèòè, à é â³äïî÷èòè.
Â³äâ³äóâà÷³ ðîçïîâ³ëè, ùî ö³íè
íà òîâàðè òóò íèçüê³, à ÿê³ñòü — äîáðà.
Êåð³âíèöòâî êàæå — ó ìàãàçèí³
ïîá³ëüøàëî óêðà¿íñüêèõ òîâàð³â.
Çðàíêó 24 áåðåçíÿ íà óñ³õ ïåðåõðåñòÿõ íàâêîëî «Ãðîøó» ìàéîðÿòü
ïðàïîðè ìàãàçèí³â Shket &Fàéíà.
À ïî ñóñ³äñòâó ³ç ñóïåðìàðêåòîì
«Ãðîø» â³äêðèâàþòü íîâèé âåëè÷åçíèé òîðãîâèé öåíòð, ÿêèé ïîºäíàâ
ó ñîá³ äâà ìàãàçèíè — «Faéíà», ìàãàçèí îäÿãó äëÿ ï³äë³òê³â òà äîðîñëèõ
òà «Shket» äëÿ ä³òåé äî òðèíàäöÿòè ðîê³â, äå ìîæíà êóïèòè øê³ëüíó
ôîðìó, îäÿã, ³ãðàøêè, êàíöåëÿð³þ,
à ç íåäàâí³õ ï³ð — íàâ³òü â³çî÷êè òà
ìàíåæ³ äëÿ ä³òåé.
Âõ³ä äî òîðãîâîãî öåíòðó Shket
&Fàéíà â³äêðèâàþòü î äåñÿò³é,
³ â³í â³äðàçó æ íàïîâíþºòüñÿ
â³äâ³äóâà÷àìè — í³áè ïðàöþº âæå
äàâíî. ×àñòêîâî òàê ³ º — â³ííè÷àíè
âæå çíàþòü ïðî ÿê³ñòü òîâàð³â çâ³äñè òà
ïîð³âíÿíî íèçüêó ¿õ ö³íó, áî ïåðøèé
ìàãàçèí Shket &Fàéíà â³äêðèâñÿ âë³òêó
íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó.
ФЛАГМАНСЬКИЙ МАГАЗИН ДЛЯ
«МОЛОДОГО» МІСТА
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ìåðåæ³
ìàãàçèí³â Shket &Fàéíà Îëåêñàíäð
Ëîñü ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó, ÷îìó
âèð³øèâ â³äêðèòè ó ì³ñò³ äðóãèé ìàãàçèí, ÿêèé íàçâàâ ôëàãìàíñüêèì.
— Â³ííèöÿ íàì äóæå ïîäîáàºòüñÿ:
öå ìîëîäå, äèíàì³÷íå ì³ñòî, ùî
ðîçâèâàºòüñÿ. Äèâèëèñü ³íø³ ì³ñòà,
³ ñêàæó, ùî òàì íå çàâæäè âñå òàê
ãàðíî. Ñàìå òóò ìè â³äêðèëè ôëàãìàíñüêèé ìàãàçèí íàøî¿ ìåðåæ³ — ³
çà äèçàéíîì, ³ çà íàïîâíåííÿì, — ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ëîñü.
Çîâí³øí³é âèãëÿä ìàãàçèíó,
ïîð³âíÿíî ³ç ïåðøèì, ³ ä³éñíî
çì³íèâñÿ: á³ëüøå ñâ³òëà, ïàñòåëüí³
êîëüîðè ³ äâ³ çîíè â³äïî÷èíêó: îäíà
îãîðîäæåíà êîëüîðîâèì ïàðêàí÷èêîì
òà íàïîâíåíà ³ãðàøêàìè — äëÿ ä³òåé,
³íøà — ³ç äèâàíîì, LED-åêðàíîì òà
USB äëÿ ï³äçàðÿäêè ãàäæåò³â — äëÿ
äîðîñëèõ.
БІЛЬШЕ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
НА ПОЛИЦЯХ
²âàí Ëóö³é, äèðåêòîð ³ç ìàðêåòèíãó
âñåóêðà¿íñüêî¿ ìåðåæ³ ìàãàçèí³â Shket
&Fàéíà, ðîçïîâ³â, ùî ì³ñòî ãàðíî ïðèéíÿëî ïåðøèé ìàãàçèí.
— ß ìîí³òîðèâ â³äãóêè ãîðîäÿí — âîíè ñõâàëüí³, à ó êîíêóðñ³
«Íàðîäíèé áðåíä» ìè ó ïåðøèé æå
ð³ê ðîáîòè ó Â³ííèö³ çàéíÿëè äðóãå
ì³ñöå ó êàòåãîð³¿ «Äèòÿ÷³ òîâàðè». Öå
ïîâ'ÿçàíî ³ç òèì, ùî ëþäè õâàëÿòü íàø
àñîðòèìåíò, ³ çâ³ñíî, õâàëÿòü ö³íè, —
êàæå ²âàí Ëóö³é.
Çì³íèëèñü ³ ïîñòà÷àëüíèêè ìàãàçèíó

— ÿêùî ðàí³øå öå áóëè ôàáðè÷íèé
Êèòàé òà Òóðå÷÷èíà ³ çîâñ³ì òðîõè
Óêðà¿íè, òî òåïåð ÷àñòêà óêðà¿íñüêèõ
òîâàð³â çðîñëà ìàéæå óäâ³÷³, ïîð³âíÿíî
³ç ìèíóëèì ðîêîì.
— Âåëèêèé ôîðìàò äîçâîëÿº ïðåäñòàâèòè ó íîâîìó ìàãàçèí³ ò³ ìîäåë³,
ÿêèõ ðàí³øå íå áóëî — ïðèì³ðîì,
êðóïíîãàáàðèòí³ òîâàðè íà êøòàëò
äèòÿ÷èõ â³çî÷ê³â ÷è ìàíåæ³â. Ó íàñ
ìîæíà ïîäèâèòèñü óñ³ íîâ³ ìîäåë³,
ÿê³ ò³ëüêè-íî âèéøëè. À äåøåâøå âè
íàâðÿä ÷è çíàéäåòå, — ðîçïîâ³â Ëóö³é.
ЩО КАЖУТЬ ВІДВІДУВАЧІ?
Ìàðèíà Êîçà÷åíêî, êåð³âíèê
â³ää³ëó æ³íî÷èõ ðå÷åé, ðîçïîâ³ëà, ùî
äî â³äêðèòòÿ ãîòóâàëèñü óñ³ì ìàãàçèíîì ³ç 1 ïî 15 áåðåçíÿ.
— ß ñïî÷àòêó ïðàöþâàëà ó Shket
&Fàéíà íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó, ïîò³ì
ïåðåéøëà ñþäè. Ï³äãîòîâêà ïðîõîäèëà äóæå øâèäêî ³ âåñåëî. Ãàðíèé
êîëåêòèâ, ñòèìóëþþ÷å êåð³âíèöòâî.
² çâ³ñíî — óñì³õíåí³ ïðîäàâö³. Ìè
çàâæäè ïðèâ³òí³ ³ç â³äâ³äóâà÷àìè, —
ðîçïîâ³äàº Ìàðèíà.
À îò Âàëåíòèíà êàæå — àñîðòèìåíòîì îäÿãó ïðèºìíî çäèâîâàíà. À ö³íè
ïîð³âíÿíî ³ç ³íøèìè ìàãàçèíàìè —
íèæ÷³.
— Ìè ç³ Çëàòîþ — öå ìîÿ äîíå÷êà — ñüîãîäí³ áåç áàòüêà ïðèéøëè. Àëå ÿ ïðèäèâèëàñü, ùî éîìó
òðåáà òàïêè òà áåéñáîëêà íà âåñíó.
Äèâèëàñü ùå äèòÿ÷³ òàïêè Çëàòö³
íà äèòñàäî÷îê, òî, ÿê íà ìåíå, ö³íà
àäåêâàòí³øà, í³æ íàâ³òü íà ðèíêàõ.
À ÿê³ñòü òàêà æ. Ìè âçàãàë³-òî ïðèéøëè äîíüö³ ðþêçà÷îê ïðèäèâèòèñü,
àëå îò áà÷èòå, óæå é ù³òêó äëÿ âîëîññÿ çàõîò³ëà, — ñì³ºòüñÿ Âàëåíòèíà,
äîêè Çëàòà ðîçäèâëÿºòüñÿ, ùî á ³ùå
òàêîãî ïîïðîñèòè êóïèòè.
РОЗІГРАШ ПРИЗІВ
Ïðÿìî ó äåíü â³äêðèòòÿ íîâîãî
ìàãàçèíó Shket &Fàéíà â³äâ³äóâà÷³
ìàëè çìîãó âçÿòè ó÷àñòü ó ðîç³ãðàø³
âåëîñèïåä³â â³ä ìàãàçèíó. Ùàñëèâ÷èê³â
îáðàëè ³ç äîïîìîãîþ on-line ïðîãðàìè ãåíåðàö³¿ âèïàäêîâèõ ÷èñåë
ramdompicker.com.
Òîæ íîâåíüê³ âåëèêè îòðèìàëè:
 Í³íà Â³êóïîâà. ¯é ä³ñòàâñÿ äèòÿ÷èé
âåëîñèïåä PROFI 16» Yellow,
 Îëüãà Îñòàïåíêî. Âîíà ñòàëà âëàñíèöåþ âåëîñèïåäà Avanti Premier 15»
black/green,
 Ãàííà Õ³ì³÷. Îòðèìàëà âåëîñèïåä
Avanti Crusier Lady 26» green.
ДЕ ЗНАЙТИ?
Ñóïåðìàðêåò Shket &Fàéíà çíàõîäÿòüñÿ á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó «Ãðîø». Ïðàöþþòü
áåç âèõ³äíèõ ç 9.00 äî 19.00.
Ó «Shket» ïðèõîäüòå ç ìàëå÷åþ
çà øê³ëüíîþ ôîðìîþ òà âçóòòÿì äëÿ
ä³òåé äî 14 ðîê³â, çà ³ãðàøêàìè äëÿ
ìàëå÷³ òà çà êàíöåëÿð³ºþ.
Ó «Fàéíó» ïðèõîäüòå çà êëàñíèì ³
íåäîðîãèì îäÿãîì, âçóòòÿì, ìîäíèìè
ñóìêàìè òà ñîíÿ÷íèìè îêóëÿðàìè.
417362

Діана Мороз
волонтерка
НАШЕ МІСТО – ВІННИЦЯ

Мережа одягу Shket &
Fайна відкрила у Вінниці
флагманський магазин

Уже другий рік поспіль у Вінниці я проводжу благодійні заходи, конкурси талантів серед
дітей, позбавлених батьківського піклування. Даний захід «Україна — це я» проводиться для
дітей — вихованців спеціальних шкіл-інтернатів та реабілітаційних центрів Вінницької області.
Головна тематика заходу: трансляція бачення дітей сучасної України, її історії, традицій та
культури через читання віршів, постановок, танців, народної сучасної пісні тощо. Запрошую
всіх 30 квітня, в понеділок, на 18.00 у Вінницьку обласну філармонію («Плеяда») прийти та
підтримати дітей! Вхід ВІЛЬНИЙ! Продовжуємо шукати спонсорів для подарунків та організації
поїздки діток-переможців до сонячних Карпат!

Нравится . Комментарий . Поделиться

Ирина Береза
писатель, медик
НАШЕ МІСТО – ВІННИЦЯ

RIA, Ñåðåäà,
18 êâ³òíÿ 2018

ВІТАЛІЙ ПАВЛОВСЬКИЙ,
ГОЛОВА ГО «РЕВІЗІЯ ВЛАДИ»

О природе кур. Этот вопрос возник у меня внезапно, как лежащий на поверхности,
но не тронутый ранее. Странность его состоит в простоте и загадочности одновременно. Куры
символизируют собой в народном эпосе глупость и давно стали персонажем нарицательным.
Много путешествуя самыми разными по значению дорогами и видя самых разных сбитых
машинами животных, я ни разу не встречала сбитых кур, хотя вдоль дорог и по ним их
множество. Возможно, маскируясь за безмозглостью, они проявляют недюженную смекалку
и благоразумие. Возможно, способности их не до конца нами изучены. Проще говоря,
интересно — они не попадают под колеса или их просто очень быстро подбирают…

Нравится . Комментарий . Поделиться
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ЕЛЬВІРА МРЯСОВА, ГОЛОВА АСОЦІАЦІЇ ОСББ

Ви вважаєте, що ви нікому не потрібні?
Не засмучуйтесь. Просто спробуйте
кілька місяців не сплатити комунальні.

простір для особистої думки

Уяви, що ти зможеш, вивчиш Ruby?
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
ВІННИЦЬКОЇ IT-АКАДЕМІЇ

НАШЕ МІСТО – ВІННИЦЯ

Ìàéæå êîæåí äðóãèé
õî÷å áóòè êëàñíèì ðîçðîáíèêîì, óñï³øíî çàðåêîìåíäóâàòè ñåáå â ñôåð³ ²Ò. Òîìó ùî öå êëàñíî:
ñòâîðþâàòè ùîñü íîâå, ùîñü îñîáëèâå
òà íåñõîæå í³ íà ùî ³íøå, òîáòî, áóòè
ðîçðîáíèêîì. Àëå øëÿõ öåé íåëåãêèé.
ßê æå æ çàíóðèòèñü ó ñâ³ò àéò³ áåç òðàâì òà
ðîç÷àðóâàíü? =) Ðîçïî÷àòè ìîæíà ç ìîâè,
ÿêà äîçâîëÿº ðîáèòè âñå øâèäêî òà ëåãêî ³ äàº ìîæëèâ³ñòü ñòàòè ïðîôåñ³îíàëîì
âåá-ðîçðîáêè. Öÿ ìîâà ìàº íàçâó Ruby.
Ó Â³ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿ âæå º êóðñè
ðîçðîáíèêà ìîâîþ Ruby. Âîíà âêëþ÷àº
â ñåáå âñå, ùî ïîòð³áíî äëÿ ñòâîðåííÿ
ôàíòàñòè÷íèõ ïðîãðàì, ³ âè ìîæåòå ä³çíàòèñÿ ïðî öå çà ï³äòðèìêè íàøî¿ âåëèêî¿,
äðóæíî¿ êîìïàí³¿. Óæå çà ð³ê íàâ÷àííÿ òà
ñòàæóâàííÿ â Àêàäåì³¿ âè çìîæåòå ïðîãðàìóâàòè ö³ºþ ìîâîþ íà ð³âí³ äæóíà!
Ðîçáåðåìîñü äåòàëüí³øå, ùî æ öå
çà ìîâà òàêà ³ ùî âîíà íàì îá³öÿº. Îñíîâíà ïåðåâàãà ìîâè Ruby ³ ôðåéìâîðêà
Ruby on Rails º øâèäê³ñòü ðîçðîáêè.
Àäæå ïðîåêòè íà RoR ðîçðîáëÿþòüñÿ ç³
øâèäê³ñòþ âèùå íà 30–40% â ïîð³âíÿíí³
ç áàãàòüìà ³íøèìè òåõíîëîã³ÿìè. Îòæå,

Ruby — ö³ëêîì äèíàì³÷íà âèñîêîð³âíåâà
ìîâà îá’ºêòíî-îð³ºíòîâàíîãî ïðîãðàìóâàííÿ. Äî ðå÷³, ïåðøà âåðñ³ÿ ç’ÿâèëàñÿ ùå
ó 1995 ðîö³. Äî ôóíêö³îíàëó ìîâè Ruby
ìîæíà â³äíåñòè ëàêîí³÷íèé ³ ïðîñòèé ñèíòàêñèñ, ÷àñòêîâî ðîçðîáëåíèé ï³ä âïëèâîì
Àäà, Eiffel ³ Python, âîíà ìîæå îáðîáëÿòè
âèêëþ÷åííÿ â ñòèë³ Java ³ Python. Íà Ruby
ïðîãðàì³ñò ìîæå ïèñàòè äóæå êîðîòêèé,
ïðè öüîìó íåéìîâ³ðíî ôóíêö³îíàëüíèé
êîä, ÿêèé ëåãêî ÷èòàºòüñÿ (íàâ³òü òèì,
õòî ðàí³øå íå áóâ çíàéîìèé ç ö³ºþ ìîâîþ
ïðîãðàìóâàííÿ). Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî
öå îá’ºòêíî-îð³ºíòîâàíà ìîâà ïðîãðàìóâàííÿ — º ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòîâóâàòè
ð³çí³ ï³äõîäè — ôóíêö³îíàëüíèé ÷è ïðîöåäóðíèé.
Ôðåéìâîðêè ó Ruby äóæå äîáðå ðîçâèíåí³. Íàéïîòóæí³øèì º Ruby On Rails,
ÿêèé ðåàë³çóº øàáëîí MVC. ßêùî Âè
ðîçáåðåòåñü ç íèì, òî çìîæåòå çà äåíü
íàïèñàòè òà çàïóñòèòè íåâåëèêèé áëîã,
âëàñíó ñòîð³íêó ÷è ³íø³ ïðîñò³ âåáïðîãðàìè. Ruby on Rails — öå ïðîãðàìíå
çàáåçïå÷åííÿ ç â³äêðèòèì âèõ³äíèì êîäîì, òîìó â³í íå ò³ëüêè â³ëüíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ, àëå òàêîæ êîæåí ìîæå äîïîìîãòè çðîáèòè éîãî ùå êðàùèì. Á³ëüøå
4500 ëþäåé çðîáèëè ñâ³é âíåñîê ó êîä
Rails. ² âè ìîæåòå ñòàòè îäíèìè ç íèõ!

À âè çíàëè, ùî íà Ruby áóâ ðîçðîáëåíèé Twitter? Âðàæàº! Ruby ìàº ïîòóæí³
êîçèð³ — ïðîñòîòó òà øâèäê³ñòü ðîçðîáêè
ïðîåêò³â çàâäÿêè ÷óäîâèì ôðåéìâîðêàì,
çðó÷í³, ÿê³ñí³ òà ãîòîâ³ á³áë³îòåêè, ëåãêèé
ñèíòàêñèñ òà ìîæëèâ³ñòü «àäàïòóâàòè»
ìîâó ï³ä ñåáå. Îòæå öÿ ìîâà º âàðòîþ
óâàãè òà âèä³ëåííÿ îêðåìîãî êóðñó äëÿ
íå¿. Íàø³ âèêëàäà÷³ — öå ïðåäñòàâíèêè
ð³çíèõ ²Ò-êîìïàí³é, ÿê³ áóäóòü ï³äòðèìóâàòè Âàñ íà êîæíîìó åòàï³ íàâ÷àííÿ.
Äóæå âàæëèâî ïðàêòèêóâàòèñü íà ðåàëüíèõ ïðîåêòàõ ³ âì³òè ïðàöþâàòè â êîìàíä³. Ñàìå öå çàáåçïå÷óº Â³ííèöüêà
²Ò-Àêàäåì³ÿ.

Нравится . Комментарий . Поделиться

ПОТРІБНІ ГРОШІ
НА ОПЕРАЦІЮ!
Лізі Насталенко 12 років
Її діагноз «Органічне ураження ЦНР,
паралітично-комбінований сколіоз IV ступеня»

(отримувач Насталенко Юрій
Олександрович)

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

422852

БЛОГ

Спостерігаю останнім часом зростаючу активність містян щодо збереження зелених зон.
Думаю, місцевій владі треба звернути на це увагу. Бо вперто забудовуючи зелені зони, вона
може таки добряче розгубити свій електорат.

№ 4149 4978 6710 6462

ÏÐÎÃÐÀÌÓÉ ÌÀÉÁÓÒÍª!
Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
òåë. 067–431–19–21
073–20–99–743

Що мають вінничани з
муніципальних програм?

Таїса Гайда
активістка

Реквізити:
ПриватБанк –

Ïðîéøîâøè äàíèé êóðñ âè çìîæåòå:
 àíàë³çóâàòè ïîñòàâëåí³ çàäà÷³, ÷³òêî
ñòàâèòè çàâäàííÿ ³ âèçíà÷àòè íåîáõ³äí³
çàñîáè äëÿ ¿õ ðîçâ'ÿçàííÿ;
 ïèñàòè åôåêòèâíèé ³ êîðåêòíî ïðàöþþ÷èé ïðîãðàìíèé êîä;
 ÿê³ñíî ñòâîðþâàòè ïîòóæí³ webïðîåêòè;
 òåñòóâàòè êîä;
 ïðîãðàìóâàòè øâèäêî ³ â çàäîâîëåííÿ.
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êóðñó, Âè îòðèìàºòå äèïëîì, ÿêèé ñâ³ä÷èòèìå ïðî Âàø
ð³âåíü ÿê web-ðîçðîáíèêà, à íå ïðî
òå, ùî Âè ïðîñòî «ïðîñëóõàëè» â³äïîâ³äíèé êóðñ. Â äèïëîì³ òàêîæ âêàçóºòüñÿ ð³âåíü âàøî¿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè,
ÿêó Âè çìîæåòå ïîêðàùèòè íà çàíÿòòÿõ
áîíóñíîãî êóðñó «Àíãë³éñüêà äëÿ ²Ò»
â Àêàäåì³¿.
Ñòâîðþéòå ùîñü íîâå, ùîñü îñîáëèâå òà íå ñõîæå í³ íà ùî ³íøå. Ñòàíüòå
ðîçðîáíèêîì! Ñòàíüòå ïðîãðàì³ñòîì!
Ðîçïî÷í³òü ñâ³é øëÿõ ó ñâ³ò ²Ò ñàìå ç
áëèñêîì Ruby òà ðàçîì ç ïðîôåñ³îíàëàìè
Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿.

— У Лізи хребет не просто викривлений, він ще й прокручений
по своїй осі, — каже батько Юрій Насталенко. — Лікарі нам
казали, що треба буде робити операцію, але не раніше 15 років.
Коли дитина перестає інтенсивно рости. Та хвороба почала
дуже швидко прогресувати і ми більше не можемо чекати.
На операцію потрібно 28 тисяч доларів. Батьки просять
усіх небайдужих відгукнутися і допомогти.

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 180116

Hàêëàä 29 000

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¿

ПРЕС-СЛУЖБА ГО
«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОЇ
АКТИВНОСТІ «РЕЗУЛЬТАТ»

Ïèòàííÿ ìóí³öèïàëüíèõ
ìåäè÷íèõ ïðîãðàì âèð³øèâ äîñë³äèòè Ãðîìàäñüêèé ðåâ³çîð. Íà ñàéò³ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â ðîçä³ë³ «Ãðîìàäÿíàì» îáèðàºìî «Ãàëóç³ ì³ñòà»,
ïåðåõîäèìî íà ³íôîðìàö³éíó ñòîð³íêó. Òóò òå, ùî íàì ïîòð³áíî. ªäèíà
àêòóàëüíà ïðîãðàìà íà ö³é ñòîð³íö³ — «²íôîðìàòèçàö³ÿ ãàëóç³ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Â³ííèö³ íà 2016–2020 ðîêè».
Öå, çâ³ñíî, íåîáõ³äíà ïðîãðàìà, àëå
ó â³ííè÷àí á³ëüøå íà ñëóõó «Çäîðîâ’ÿ
â³ííè÷àí». Ó 2017 ðîö³ ïî ö³é ïðîãðàì³:
 4,2 ìëí ãðí âèòðà÷åíî
íà 14 302 ëþäèíè, ùî îòðèìàëè ë³êè
çà ï³ëüãîâèìè ðåöåïòàìè ë³êàð³â;
 360 òèñ. ãðí áóëî âèä³ëåíî íà çàáåçïå÷åííÿ áåçêîøòîâíèìè ë³êàìè
õâîðèõ ïñèõ³÷íèìè ðîçëàäàìè;
 Ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó
2017 ðîêó ñëóõîâèìè ïðîòåçàìè çàáåçïå÷åíî 107 îñ³á íà ñóìó 215,5 òèñ. ãðí.
 Ó ì³ñüêîìó öåíòð³ ì³êðîõ³ðóðã³¿ îêà ÌÊË ¹ 3 çàïðîâàäæåíî òà
ïðîâîäèòüñÿ áåçêîøòîâíå çàáåçïå÷åííÿ ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí

øòó÷íèìè êðèøòàëèêàìè. Ñòàíîì
íà 01.10.2017 ðîêó áåçêîøòîâíî
êðèøòàëèêàìè çàáåçïå÷åíî 23 îñîáè, íà ùî âèòðà÷åíî — 72,1 òèñ. ãðí.
 Íà çàáåçïå÷åííÿ òåõí³÷íèìè çàñîáàìè äîãëÿäó (ïàìïåðñè, êàëî- òà
ñå÷îïðèéìà÷³) äîðîñëèõ òà ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ ñïðÿìîâàíî 920,3 òèñ. ãðí.
 Íà áåçîïëàòíå çóáîïðîòåçóâàííÿ
ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí âèä³ëåíî1 300,00 òèñ. ãðí. Íà 1.10.2017 ðîêó
çàïðîòåçîâàíî 433 îñîáè íà ñóìó
970,0 òèñ. ãðí.
 Ó 2017 ðîö³ â ì³ñüêîìó áþäæåò³ çàïëàíîâàíî òà çàêóïëåíî åíäîïðîòåçè íà ñóìó 377,00 òèñ. ãðí. Öå
äàëî çìîãó çàïðîòåçóâàòè 13 ïàö³ºíò³â
íà ñóìó — 326,2 òèñ. ãðí.
 Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñóïðîâîäó
ïðîöåäóðè ãåìîä³àë³çó ïåðåäáà÷åíî
ñóáâåíö³þ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó ì. Â³ííèö³ îáëàñíîìó áþäæåòó Â³ííèöüêî¿
îáëàñò³ â ñóì³ 736,8 òèñ. ãðí.
Ãðîìàäñüêèé ðåâ³çîð ñïîä³âàºòüñÿ,
ùî ãîðîäÿíè çíàþòü, ÿê ñêîðèñòàòèñÿ
çàçíà÷åíèìè ìîæëèâîñòÿìè ó ðàç³ ïîòðåáè. À äëÿ òèõ, õòî íå îð³ºíòóºòüñÿ
â ïðîãðàìàõ, ìè çàïðîñèëè ìåäè÷í³
ïðîãðàìè ³ ï³äãîòóºìî ìàòåð³àë, ùî
âèçíà÷èòü àëãîðèòì ä³é.

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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ЯК БОРОТИСЯ ЗІ ШКІДНИКАМИ ТА
ХВОРОБАМИ В САДАХ І ГОРОДАХ
Дачний сезон  Розпочинається період,
коли дачникам та городникам ніколи
голову підняти: усе потрібно вчасно
посадити, посіяти та доглянути. Але чи
буде врожай восени — залежить не тільки
від вкладеної праці, але й від правильного
захисту рослин від шкідників та хвороб.
Як це зробити, не нашкодивши ні собі,
ні майбутньому урожаю?

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН
Коротка класифікація хімічних і біологічних препаратів, що застосовуються для
підвищення імунітету рослин і захисту від пошкодження шкідників і хвороб

ІНСЕКТИЦИДИ
хімічні та біологічні засоби для боротьби зі шкідливими комахами.

БІОТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ
це кольорові і клейові пастки і статеві феромони (речовини, які
приваблюють самців шкідливих комах). Ці засоби використовують
для виявлення, відлову та знищення дорослих особин деяких видів
шкідливих комах.

АКАРИЦИДИ
хімічні засоби проти
кліщів. Інсектициди і акарициди не застосовують
в профілактичних цілях. Їх
використовують безпосередньо проти шкідливих
стадій комах і кліщів, що
заселили рослини.

ФУНГІЦИДИ
РОДЕНТИЦИДИ
препарати для боротьби
з гризунами.

ГЕРБІЦИДИ
засоби для боротьби з бур'янами.
Застосування гербіцидів вимагає особливої
обережності, так як при порушенні технології
можуть постраждати культурні рослини. Тому
частіше їх рекомендують використовувати
до посадки або після збирання культурних
рослин. У літній період використовувати
гербіциди необхідно вкрай обережно,
направлено по вегетуючих бур'янах.

препарати для боротьби
з хворобами рослин.
Деякі препарати цієї групи
ефективно використовувати
в профілактичних цілях проти
зимуючих стадій збудників
хвороб. Основна частина
фунгіцидів має контактну дію,
тобто захищає оброблену
рослину від зараженої
збудниками хвороб.
Заражені рослини фунгіциди
не лікують.
Тому важливо фунгіциди
застосовувати на самому початку
прояву хвороб.

РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ
хімічні та біологічні засоби,
що використовуються для
підвищення імунітету рослин і
регулювання їх зростання.

Не все можна «хімічити»
Треба врахувати, що на городі
багато культур забороняється
обробляти отрутохімікатами —
кріп, петрушку, пастернак, селеру
та інші зелені культури, а також
суницю і малину в період плодоношення. Покупцеві треба знати,
що торгова організація повинна
мати ліцензію на право торгівлі
пестицидами, а на упаковці препарату або інструкції, що дода-

ється, повинна бути відповідна
інформація: перелік культур,
дозволених до обробки, норми
витрати препарату по кожній
культурі, кратність застосування,
термін останньої обробки.
Препарати, що випускаються,
не мають універсальної дії, одні
можна використовувати проти
шкідників, інші проти хвороб садових і городніх культур.

ОЛЕКСІЙ ШАРАПОВ, (067)9846245

Äîñèòü ÷àñòî ìè ñòèêàºìîñÿ
ç íåïðàâèëüíèì çàñòîñóâàííÿì
õ³ì³÷íèõ çàñîá³â çàõèñòó ðîñëèí.
Íàïðèêëàä, äåÿê³ íàð³êàþòü, ùî
íå äîáèëèñÿ åôåêòó â áîðîòüá³
ç ïàðøåþ, îáðîáëÿþ÷è ÿáëóí³
êàðáîôîñîì, íàñòîÿìè ïåðöþ ³
ïîëèíó. ²íø³ ñêàðæàòüñÿ, ùî îáïðèñêóâàëè äåðåâà 10 ðàç³â ð³çíèìè ïðåïàðàòàìè, â ðåçóëüòàò³
ïëîäè îïàëè, ëèñòÿ çàñîõëî.
НЕ ШКОДУЙТЕ МІСЦЯ
Óæå ïðè çàêëàäö³ ä³ëÿíêè áàãàòî õòî ïðèïóñêàºòüñÿ ïîìèëîê,
ÿê³ çãîäîì º ïðè÷èíîþ ìàñîâîãî
ðîçìíîæåííÿ øê³äíèê³â ³ õâîðîá. Çðîçóì³ëå áàæàííÿ íà ÷îòèðüîõ àáî øåñòè ñîòêàõ ïîñàäèòè
ÿêîìîãà á³ëüøå ð³çíèõ êóëüòóð,
íå âðàõîâóþ÷è, ùî ðîñëèíàì
òàêîæ ïîòð³áåí æèòòºâèé ïðîñò³ð. Ïîêè íàñàäæåííÿ ïëîäîâèõ
äåðåâ ³ ÿã³äíèõ êóù³â â ñàäó ìîëîä³, öÿ ïîìèëêà íà÷åáòî íå ïîì³òíà. Àëå ïîò³ì ïî÷èíàþòüñÿ
ïðèêðîù³: äåðåâà ³ êóù³ çìèêàþòüñÿ, ÿã³äíèêè óòâîðþþòü çàðîñò³. Íà ä³ëÿíêó ïîòðàïëÿº ìàëî
ñâ³òëà, ïîðóøóºòüñÿ àåðàö³ÿ,

òà ³íøèõ êîðèñíèõ êîìàõ. Ïåðåä
ïî÷àòêîì ðîá³ò îáîâ'ÿçêîâî ñêîøóâàòè áóð'ÿíè. Îáðîáêè êðàùå ïðîâîäèòè â ðàíêîâ³ ãîäèíè,
â áåçâ³òðÿíó ïîãîäó. Íå ìîæíà
îáïðèñêóâàòè ïåðåä äîùåì àáî
â³äðàçó ï³ñëÿ íüîãî. Òðåáà ñóâîðî
äîòðèìóâàòèñÿ òåðì³í³â îñòàíí³õ
îáðîáîê (òåðì³í î÷³êóâàííÿ), òàê
ÿê õ³ì³÷í³ çàñîáè ìîæóòü íàêîïè÷óâàòèñÿ â ðîñëèí³, ³ ïîòð³áåí
÷àñ, ùîá ïðåïàðàò âñòèã ðîçêëàñòèñÿ äî çí³ìàííÿ ïëîä³â ³ îâî÷³â.
Ùîá íå çàáðóäíþâàòè íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ³ ïðîäóêö³þ çàëèøêîâèìè ê³ëüêîñòÿìè õ³ì³÷íèõ
çàñîá³â çàõèñòó ³ íå âèêëèêàòè
îï³êó ëèñòÿ, íåîáõ³äíî ñóâîðî
äîòðèìóâàòèñÿ íîðì âèòðàòè
ïðåïàðàò³â, êðàòí³ñòü çàñòîñóâàííÿ. Ðîç÷èíè ïîâèíí³ íàíîñèòèñÿ
íà ðîñëèíè ð³âíîì³ðíî, îñîáëèâî
ðåòåëüíî íà íèæíþ ñòîðîíó ëèñòÿ, äå íàé÷àñò³øå ïåðåáóâàþòü
øê³äíèêè ³ çáóäíèêè õâîðîá.
Ñïî÷àòêó îáïðèñêóþòü âåðõíþ,
ïîò³ì ñåðåäíþ ³, íàðåøò³, íèæíþ
÷àñòèíó êðîíè. Âèòðàòà ðîáî÷èõ

ð³äèí çàñîá³â çàõèñòó ðîñëèí çàëåæèòü â³ä ïëîù³ ëèñòÿ ðîñëèí.
Ïðè îáïðèñêóâàíí³ ìîëîäèõ
äåðåâ âèòðà÷àþòü äî äâîõ ë³òð³â
ðîç÷èí³â íà îäíó ðîñëèíó, ïëîäîíîñíèõ äåðåâ — â³ä 5 äî 10 ë³òð³â,
ñìîðîäèíè ³ à´ðóñó — äî 1,5 ë³òðà íà êóù, ìàëèíè — äî 2 ë³òð³â
íà 10 êóù³â, ñóíèö³ — äî 1,5 ë³òðà íà 10 êâ. ì ïîñàäîê, îâî÷³â ³
êàðòîïë³ — äî 1 ë³òðà íà 10 êâ. ì.
ГОЛОВНЕ — БЕЗПЕКА
Îñîáëèâó óâàãó òðåáà ïðèä³ëÿòè òåõí³ö³ áåçïåêè ïðè ðîáîò³ ç
îòðóòîõ³ì³êàòàìè. Ðîáî÷³ ðîç÷èíè
ãîòóþòü â ñïåö³àëüíèõ ºìíîñòÿõ,
ÿê³ íå ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè
äëÿ ³íøèõ ö³ëåé. Äëÿ ðîáîòè ç
îòðóòîõ³ì³êàòàìè ìàº áóòè âèä³ëåíèé ñïåö³àëüíèé îäÿã ³ âàòíîìàðëåâ³ ïîâ'ÿçêè. Ï³ä ÷àñ ðîáîòè
ç îòðóòîõ³ì³êàòàìè çàáîðîíÿºòüñÿ ¿ñòè, ïèòè, ïàëèòè. Ï³ñëÿ íå¿
îäÿã ïåðóòü. Ï³ñëÿ îáïðèñêóâàííÿ ïðîòÿãîì òðüîõ-÷îòèðüîõ ä³á
íå ìîæíà ïåðåáóâàòè íà îáðîáëåí³é ä³ëÿíö³.

РЕКЛАМА

Õ³ì³÷í³ çàñîáè
çàõèñòó ðîñëèí
ñë³ä çàñòîñîâóâàòè
ó êðàéíüîìó
âèïàäêó, êîëè ³íø³
íå äîïîìàãàþòü
´ðóíò ïîãàíî ïðîãð³âàºòüñÿ,
çíèæóºòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü êîðèñíèõ
´ðóíòîâèõ îðãàí³çì³â.
ПРОТИ ТЛІ І СЛИМАКІВ —
ПЕРЕЦЬ
Åôåêò â³ä çàñòîñóâàííÿ õ³ì³÷íèõ ³ á³îëîã³÷íèõ çàñîá³â çàõèñòó
ìîæå áóòè âèñîêèì, ÿêùî âîíè
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ñòðîãî çà ïðèçíà÷åííÿì, ç óðàõóâàííÿì ¿õ ä³¿
ïðîòè êîíêðåòíîãî øê³äëèâîãî îðãàí³çìó, ñòàä³¿ ðîçâèòêó.
Â³äâàðè ³ íàñòî¿ ïëîä³â ã³ðêèõ
ñîðò³â ïåðöþ ñòðó÷êîâîãî ðåêîìåíäóþòüñÿ äëÿ áîðîòüáè ç òëåþ,
ì³äÿíèöåþ, ñëèìàêàìè; â³äâàð
ïîëèíó ã³ðêîãî çãóáíî ä³º íà ãóñ³íü ÿáëóíåâî¿ ïëîäîæåðêè, ëè÷èíîê êîëîðàäñüêîãî æóêà. Îäíàê íà ðîçâèòîê ïàðø³ çàçíà÷åí³
íàñòî¿ ³ â³äâàðè íå âïëèâàþòü.
ЯК І КОЛИ ОБРОБЛЯТИ
РОСЛИНИ?
Îáðîáëÿòè ïîñàäêè çàñîáàìè
çàõèñòó ñë³ä â ïåâí³ ïåð³îäè, îñîáëèâî ñóâîðî òðåáà äîòðèìóâàòèñÿ òåðì³í³â îáðîáîê ó ïåð³îä âåãåòàö³¿. Íå ìîæíà îáïðèñêóâàòè
êóëüòóðè ï³ä ÷àñ öâ³ò³ííÿ — öå
ìîæå ïðèâåñòè äî çàãèáåë³ áäæ³ë
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БОЛЕЗНИ, КОТОРЫЕ НЕ НАДО ЛЕЧИТЬ
НЕМНОЖКО О ПРОМЫВКЕ НОСА
ПОЧЕМУ СОЛЕВЫЕ РАСТВОРЫ
 Отсутствие системного
действия, так как они
не всасываются

 Хорошая переносимость
большинством пациентов, низкий
процент побочных эффектов
и случаев непереносимости

 Облегчением субъективных
симптомов — улучшение
носового дыхания, облегчение
высмаркивания

КАКИЕ БЫВАЮТ
Солевые растворы представляют собой или морскую/океаническую воду, или же просто растворенный
NaCl (это в основном отечественные бренды). Зависимо от концентрации соли, они делятся на:

Опять сезон  Весна — пора солнышка,
зеленой травки… и простудных
заболеваний. То, что мы называем
простудой, врачи именуют чаще всего
острой вирусной инфекцией (реже —
обострением хронических бактериальных
инфекций). Как справляться с болезнью
с минимальным ущербом для организма
и кошелька, рассказывает врач
отоларинголог, сурдолог и медицинский
блогер Анатолий Власенко
АЛЕНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

ГИПОТОНИЧЕСКИЕ – МЕНЬШЕ
0,9% NACL (ОБЫЧНО 0,6%)
Эта концентрация ниже той, что есть в тканях и жидкостях человеческого организма, поэтому жидкость из раствора переходит в ткани, вызывая их увлажнение. Это
требуется только в одном случае — когда
есть пересыхание слизистой. В других
ситуациях, когда слизистые носа и так отекшие, это может ухудшать ситуацию. Поэтому эти растворы не применяются при
воспалительных заболеваниях (читайте:
при насморке). На рынке у нас известно
два гипотонических солевых спрея (капель) для носа — Салин и Носоль.

ИЗОТОНИЧЕСКИЕ — 0,9% NACL
Соответствует концентрации солей
тканей организма, поэтому на отек
слизистой такой раствор не влияет,
а попросту вымывает скопившиеся
выделения, не нарушая при этом
природное движение слизи (что
очень важно!). Такую концентрацию
содержат большинство растворов
на прилавках аптек: Аквамарис, Хьюмер
(синий, голубой), Маример, Атомер
и т. д., не имеющие приписок рядом
с названиями.

ГИПЕРТОНИЧЕСКИЕ — БОЛЬШЕ
0,9% NACL (ОБЫЧНО 2,5–3,0%)
Соли в таком растворе больше чем
в тканях, поэтому жидкость выходит
из тканей в просвет, соответственно
отек спадает, и становится легче
дышать. Так же гипертонический
раствор раздражает слизистую
и усиливается выделение слизи
на короткий промежуток времени,
выводя всю гадость, собравшуюся
в носу. Бренды — Аквамарис стронг,
Хьюмер гипертонический, Атомер
гипертонический, Квикс.

ПРИМЕЧАНИЕ ВРАЧА:
По наличию в составе прочих солей, кроме NaCl, каждый производитель имеет свой состав раствора, в зависимости
от водоема (моря, океана, крана), из которого он был набран. И каждый обещает чудесные эффекты от сопутствующих
примесей. Это чистой воды маркетинг, не советую вестись на чудодейственные минералы морей/океанов.
Но есть и солевые растворы с дополнительными действующими веществами: декспантенол, прополис, эфирные масла,
эктоин и т. д. Добавки зачастую взвинчивают цену, об их полезности — отдельный разговор. Здесь скажу только, что
если у вас склонность к аллергиям, как минимум избегайте добавок в виде эфирных масел.

ФОРМЫ ДОСТАВКИ

КАПЛИ
Используются для детей
до года, и являются для
грудничков наилучшим
выбором. Бренды: Аквамарис
капли, Хьюмер монодоза,
Маример капли.

ДОЗИРОВАННЫЙ
СПРЕЙ

БАЛЛОНЫ ПОД
ДАВЛЕНИЕМ

Жидкость в бутылочке без
давления. Одно нажатие
приводит к единократному
впрыску. Форма выбора для
маленьких детей 1–5 лет (так
как если этими спреями тяжелее навредить, а именно задуть в ухо через вентиляцию
открывающуюся в носу — евстахиеву трубу). Также может
использоваться у взрослых.

Актуальны для старших
детей и взрослых,
особенно на вязкую
слизь. По инструкции
могут применяться с года,
но я рекомендую их
использовать только тогда,
когда ребенок добровольно,
без слез соглашается на их
применение.

СОЛЬ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ ПРОМЫВКИ
(ЧАЙНИЧКИ, ДЕЛЬФИН)
Крайне популярны за рубежом,
позаимствованы якобы у индийских йогов. Очень неплохая
штука для подготовленных
людей, привыкших к процедуре. Надо быть осторожным при
процедуре, особенно после,
выдувая нос, так как собранную
в носу воду легко задуть в ухо.

НЕМНОЖКО О ДОМАШНЕМ «СОЛЕВАРЕНИИ»
Вряд ли у вас есть прибор, измеряющего концентрацию соли в растворе, так что к рецептам домашнего приготовления
стоит относиться скептически, ведь на концентрации соли все и завязано! А если все же очень хочется промывать
чем-то недорогим, то лучше взять банку аптечного 0,9% NaCl, и налить в бутылочку, способную распрыскивать.

Ïåðåìåíû ïîãîäû — ïîâûøåííûé
øàíñ ïåðåîõëàäèòü
îðãàíèçì è ïðèâåñòè èììóííóþ
ñèñòåìó â ñîñòîÿíèå ñòðåññà.
Â èòîãå, íàì òÿæåëåå ñïðàâëÿòüñÿ ñ îêðóæàþùèìè èíôåêöèÿìè
è ìû çàðàáàòûâàåì ñâîþ ñîáñòâåííóþ — ÎÐÂÈ. Èäåì â àïòåêó è çàòàðèâàåìñÿ êó÷åé ëåêàðñòâ,
â ëó÷øåì ñëó÷àå áåñïîëåçíûõ.
— Êàê áû ýòî íå áûëî òðóäíî
ïðèíÿòü, íî ëå÷åíèå ÎÐÂÈ ñîñòîèò èç òðåõ ìîìåíòîâ: äîìàøíèé ðåæèì (òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèè 17–19 ãðàäóñîâ, âëàæíîñòü âîçäóõà 70–85%), îáèëüíîå
òåïëîå ïèòüå, ñèìïòîìàòè÷åñêàÿ
òåðàïèÿ (ïî íåîáõîäèìîñòè).
Òîëüêî êàñàòåëüíî ïîñëåäíåãî
ïóíêòà ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ
ìåäèêàìåíòû è òî ñ ÷åòêèìè
îãðàíè÷åíèÿìè.
ПО ОЧЕРЕДИ
Ïî ñëîâàì âðà÷à ïðè ÎÐÂÈ,
íåçàâèñèìî îò âîçáóäèòåëÿ, ïåðâûì ìåñòîì âîñïàëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ
ñëèçèñòûå âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ
ïóòåé. È ïåðâîé ðåàêöèåé îðãàíèçìà — óâåëè÷åíèå ïðîäóêöèè
ñëèçè. Â íåé ñîäåðæàòñÿ î÷åíü
âàæíûå èíñòðóìåíòû çàùèòû,
ñåêðåòîðíûå èììóíîãëîáóëèí
À è ëèçîöèì. Åñëè â ïîìåùåíèè,
ãäå íàõîäèòñÿ çàáîëåâøèé, ñóõî
è æàðêî, òî ñëèçèñòûå ïåðåñûõàþò, âîçíèêàåò îòåê. Èçáåæàòü
ýòîãî ìîæíî, ïîíèçèâ òåìïåðàòóðó â êîìíàòå è óâëàæíèâ âîçäóõ.
— Íèêàêèå ìîêðûå òðÿïêè
è ðàññòàâëåííûå ïî êîìíàòå âåäðà íå ñïðàâÿòñÿ ñ çàäà÷åé. Áûòîâîé óâëàæíèòåëü âîçäóõà äîëæåí
áûòü â êàæäîì äîìå, — ãîâîðèò
Àíàòîëèé Âëàñåíêî. — Èç ñâîåãî
îïûòà äîáàâëþ, ÷òî òðåòü äëèòåëüíûõ ïðîáëåì ñ íîñîì, ðåøàþòñÿ âêëþ÷åíèåì óâëàæíèòåëÿ,
õîòÿ áû íà íî÷ü. À ÷òîáû óñïîêîèòü âîñïàëåííóþ ñëèçèñòóþ,
íóæíî ïèòü òåïëîå ïèòüå (÷àé,
êîìïîò, âîäà).
Ñèìïòîìàòè÷åñêàÿ òåðàïèÿ,
êàê ïîÿñíÿåò äîêòîð, ïîäðàçóìåâàåò îáëåã÷åíèå ñèìïòîìîâ, áåç

âëèÿíèÿ íà ïðè÷èíó áîëåçíè.
Òî åñòü, åñëè áîëèò ãîðëî, è ïèòüå âîïðîñ íå ðåøàåò, òî ìîæíî
âçÿòü ìåñòíîå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå, íàïðèìåð, áåíçèäàìèí.
Ïðèìåíåíèå òàáëåòîê äëÿ ðàññàñûâàíèÿ ñ ìåñòíûìè àíòèñåïòèêàìè, îáåçáîëèâàþùèìè
(àíåñòåòèêàìè) íå ðåêîìåíäóþòñÿ, òàê êàê ìåñòíûå àíåñòåòèêè
ïðèíîñÿò îáëåã÷åíèå íà ñðîê
äî 20 ìèíóò, è ýôôåêòèâíîñòü
èõ íå äîêàçàíà. Ãëàâíîå ïîìíèòü — óñèëåíèå áîëè â ãîðëå
(åñëè ýòî íå àíãèíà!) ñâÿçàíî
ñ ïåðåñûõàíèåì ñëèçèñòîé,
è ÷àñòî äîñòàòî÷íî ïðîñòî ïîïèòü èëè ðàññîñàòü îáû÷íûé
ëåäåíåö, ÷òîáû óâåëè÷èòü âûðàáîòêó ñëþíû, è ñíÿòü íåïðèÿòíûå îùóùåíèÿ.

Îò ñîñóäîñóæèâàþùèõ
êàïåëü ó âçðîñëûõ
ìîæåò ðàçâèâàòüñÿ
ìåäèêàìåíòîçíàÿ
çàâèñèìîñòü, êîòîðóþ
ïðèäåòñÿ ëå÷èòü
НОС МОЕМ
Äëÿ îáëåã÷åíèÿ ïðîÿâëåíèé
ñî ñòîðîíû íîñà ëó÷øèì âàðèàíòîì ÿâëÿåòñÿ ïðîìûâàíèå íîñà
ñîëåâûìè ðàñòâîðàìè (èçî- èëè
ãèïåðòîíè÷åñêèìè).
— Åñëè íîñîâîå äûõàíèå åñòü
(íå ïîëíîñòüþ çàëîæåí íîñ), ðàñòâîð äîëæåí áûòü èçîòîíè÷åñêèì
(0,9% ñîëè). Åñëè íîñ ñèëüíî
«çàáèò», ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ
ãèïåðòîíè÷åñêèé ðàñòâîð (ïîñëå
åãî çàáðûçãèâàíèÿ ñòîèò ïîäîæäàòü 30–60 ñåê., ïåðåä òåì êàê
âûäóâàòü íîñ). Ãèïåðòîíè÷åñêèìè ðàñòâîðàìè íå ñòîèò ïîëüçîâàòüñÿ áîëåå 10 äíåé ïîäðÿä, —
ãîâîðèò Âëàñåíêî. — Ðàñòâîðåíèå
ìîðñêîé ñîëè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
ðàñòâîðà â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ
(êàê ýòî äåëàþò ìíîãèå) íåäîïóñòèìî, òàê êàê íåèçâåñòíà
êîíöåíòðàöèÿ ñîëè â ïîëó÷åííîì ïðîäóêòå, à ýòî êðèòè÷åñêè
âàæíî.
Åñëè ðåáåíîê àãðåññèâíî îòíîñèòñÿ ê ïðîìûâàíèþ — ëó÷øå
îò ïðîöåäóðû îòêàçàòüñÿ!
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МЕДИКАМЕНТАМИ
Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà íîñîâîå
äûõàíèå ñèëüíî çàòðóäíåíî
(ó äåòåé êðèòåðèåì ÿâëÿåòñÿ
íàðóøåíèå ñíà, çàòðóäíåíèå
ïðèåìà ïèùè), ìîæíî ïðèáåãíóòü è ê ïðèìåíåíèþ ñîñóäîñóæèâàþùèõ ïðåïàðàòîâ.
Ãëàâíîå ïîìíèòü, ÷òî ñîñóäîñóæèâàþùèå êàïëè íå ëå÷àò.
Èõ ïðèìåíåíèå íåîáõîäèìî
ïðåêðàòèòü êàê ìîæíî ðàíüøå,
ïðè óìåíüøåíèè âûðàæåííîñòè
çàòðóäíåíèÿ íîñîâîãî äûõàíèÿ.
È â ëþáîì ñëó÷àå íå ïðèìåíÿòü
áîëåå 7 äíåé. Ïðè çëîóïîòðåáëåíèè êàïëÿìè ó äåòåé äî 10 ëåò
ìîæåò ðàçâèâàòüñÿ îòðàâëåíèå.
Ó âçðîñëûõ ìîæåò ðàçâèâàòüñÿ
ìåäèêàìåíòîçíàÿ çàâèñèìîñòü,
êîòîðàÿ íå ïðîõîäèò áåç ñïåöèôè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ.
КАК БОРОТЬСЯ
С СИМПТОМАМИ
Îáùèå ñèìïòîìû ÎÐÂÈ —
ýòî ãîëîâíàÿ áîëü, ñëàáîñòü,
ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû. Âñå
îíè ìîãóò ñíèìàòüñÿ íåñòåðîèäíûìè ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûìè
ñðåäñòâàìè (ÍÏÂÑ). Îñîáåííîñòüþ ÎÐÂÈ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî

òåìïåðàòóðà — ýòî çàùèòíûé
ôàêòîð îðãàíèçìà (â îòëè÷èå
îò áàêòåðèàëüíîé èíôåêöèè),
è æåëàòåëüíî åå íå ñáèâàòü
ïðè óðîâíå äî 38,5 Ñ (êðîìå
ñëó÷àåâ, êîãäà áûëè ñóäîðîãè
íà ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû,
èëè äðóãèå òÿæåëûå ðåàêöèè).
— Äëÿ äåòåé ðàçðåøåíî âñåãî
äâà ïðåïàðàòà: ïàðàöåòàìîë (Ýôôåðàëãàí, Ïàíàäîë) è èáóïðîôåí
(Èáóôåí, Íóðîôåí, Áðóôåí).
Î÷åíü âàæíî: ëþáîé ïðåïàðàò
â âèäå ñóñïåíçèè äîëæåí áûòü
âçáîëòàí, ïåðåä òåì êàê íàáèðàòü
â ìåðíóþ ëîæå÷êó (åìêîñòü), èëè
âû ðèñêóåòå íå íàáðàòü äåéñòâóþùåãî âåùåñòâà, è äàòü ðåáåíêó
òîëüêî íàïîëíèòåëü, — ãîâîðèò
Âëàñåíêî. — Äðóãèå ïðåïàðàòû
äëÿ ïðèìåíåíèÿ â äåòñêîì âîçðàñòå íåäîïóñòèìû. Åñëè òåìïåðàòóðà íå ñáèâàåòñÿ, ðåáåíîê
«ãîðèò», à êîæà õîëîäíàÿ — ýòî
òàê íàçûâàåìàÿ áëåäíàÿ çëîêà÷åñòâåííàÿ ãèïåðòåðìèÿ, è åñòü
ñìûñë îáðàòèòüñÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ.
Âçðîñëûì ËÎÐ ðåêîìåíäóåò
òå æå ïðåïàðàòû, ïëþñ Íèìåñóëèä, Äèêëîôåíàê è äð. Íî âñåã-

äà ñòîèò ïîìíèòü, ÷òî âñå îíè
â áîëüøåé èëè ìåíüøåé ñòåïåíè
ïîâðåæäàþò çàùèòó ñëèçèñòîé
æåëóäêà, òàê ÷òî èõ ñòîèò ïðèíèìàòü ïîñëå åäû. À åñëè åñòü
ãàñòðèò èëè ÿçâåííàÿ áîëåçíü,
òî îáÿçàòåëüíî íóæíî ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñ âðà÷îì.
— Ïðîòèâîâèðóñíûå ïðåïàðàòû ïðè ëå÷åíèè ÎÐÂÈ
íå ðåêîìåíäóþ, òàê êàê íåò
äàííûõ, ÷òî îíè â ñðàâíåíèè
ñ ïëàöåáî (ãðóáî ãîâîðÿ — ýòî
êóñîê ñàõàðà, êîòîðûé äàåòñÿ
ïîä âèäîì ëåêàðñòâà) óñêîðÿþò
âûçäîðîâëåíèå, — ðàññêàçûâàåò
âðà÷. — È çà÷àñòóþ ýòè ïðåïàðàòû ñòàíîâÿòñÿ óñïîêîèòåëÿìè ñîâåñòè ðîäèòåëåé, êîòîðûå
äåëàþò «âñå» äëÿ ñêîðåéøåãî
âûçäîðîâëåíèÿ ðåáåíêà.
Äàâàòü àíòèáèîòèêè ïðè
ÎÐÂÈ — åùå áîëåå áåññìûñëåííî. Áàêòåðèàëüíûå îñëîæíåíèÿ, êîòîðûå ëå÷àòñÿ àíòèáèîòèêàìè, ðàçâèâàþòñÿ íå ðàíåå
7–10 äíÿ çàáîëåâàíèÿ, íà âèðóñû îíè íèêàê íå âëèÿþò, à îðãàíèçì ïîëó÷àåò äîïîëíèòåëüíóþ
íàãðóçêó, ïëþñ óíè÷òîæàåòñÿ
÷àñòü íîðìàëüíîé ôëîðû.

6 ОШИБОК ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПРОСТУДЫ
Забываем о профилактике осложнений
Нужно:

1

мыть руки

3

полоскать горло

2

Принимать
жаропонижающие,
только когда
температура выше
38,5 градуса

повышать
имунитет

Переносим болезнь на ногах
Нужно:

4

Взять больничный и провести его с теплым питьем в
хорошо проветриваемой комнате

5

Сбиваем температуру
Нужно:

Принимаем противокашлевые препараты
Нужно:

При простуде достаточно теплого питья и леденцов

Пьем больше лекаств
Нужно:

Читать инструкции и не пить без надобности
антибиотики

6

Домашние средства считаем безвредными
Нужно:

Не ставить самостоятельно диагнозы, а через 2-3 дня без
наступления улучшения обратиться к врачу

вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42
422082

СПОНСОР РУБРИКИ

Родинки могут быть опасны летом

Ирина Кравцова, врач-дерматовенеролог
медицинского центра «Альтамедика»
ЕЛЕНА КАРМАЗИНА

Отступили холода и мы, обласканные
теплыми солнечными днями, начинаем готовиться к летним отпускам.
А в летнюю пору так хочется отдохнуть, пополнить запас витаминов и,
конечно же, приобрести золотистый
загар. Но если вы обладатель родинок, то может возникнуть вопрос,
а стоит ли загорать с родинками.
А, возможно, что вы уже заметили
некоторые изменения (в цвете, размерах, рельефе) ваших пигментных
пятнышек, появление покраснения,
зуда, боли, отека и т. д. Что делать?
С этим вопросом мы обратились
к врачу-дерматовенерологу МЦ
«Альтамедика» Кравцовой Ирине
Петровне.
— В первую очередь обратиться
к врачу. Важно получить профессиональную и своевременную консультацию у профильных специалистов,
которые проведут обследование
проблемных участков кожи, используя дерматоскопию.
Этот метод исследования не требует оперативного вмешательства,
безболезненный, с высокой степенью эффективности. С помощью
дерматоскопа врач-дерматолог
может во всех деталях рассмотреть микроструктуру образования. В нашем центре используется
высококлассный немецкий дерматоскоп «Delta 20 plus».
— Ирина Петровна, расскажите
о меланоме.
— Меланома (рак кожи) — это
одно из самых злокачественных
и агрессивных новообразований
кожи и слизистых оболочек. Она
отличается быстрым прорастанием
вглубь тканей и развитием метастазов. Может возникнуть на фоне
обычных невусов (родинок). Среди
факторов риска: повторные травмы,
высокие дозы ультрафиолетового
излучения (долгое пребывание
на открытом солнце), семейная
предрасположенность к меланоме,
ряд наследственных заболеваний.
Смертность от меланомы в 3–4 стадии по Украине составляла 95%.

Именно дерматоскопия позволяет
определить меланому на ранней
стадии, досконально изучить другие подозрительные новообразования на вашей коже. Также
врач-дерматолог проведет с вами
исчерпывающую консультацию,
а при необходимости, даст рекомендации по дальнейшему наблюдению
«подозрительной» родинки.
— А можно ли избавиться
от нежелательных родинок, папиллом, бородавок?
— Конечно! В медицинском центре
«Альтамедика» при необходимости хирургами будет подобран
и проведен наиболее подходящий
к данному случаю метод лечения.
Удалить новообразование у нас
можно хирургическим путем (иссечение в пределах здоровых тканей).
Также используются криодеструкция
и электрокоагуляция.
Криодеструкция — это метод местного воздействия низких температур с целью разрушения патологических тканей. Источником низкой
температуры является жидкий азот.
Электрокоагуляция (прижигание)
проводится специальными инструментами, которые преобразуют ток
высокой частоты в тепловую энергию
для нагревания проблемных тканей организма и их последующего разрушения. При подозрении
на злокачественный процесс обязательно назначается гистологическое исследование удаленного
материала.
Своевременная диагностика новообразований кожи поможет избежать
их перерождения и сохранить вашу
жизнь. Обращайтесь к нам, не сомневайтесь, медицинский центр
«Альтамедика» и его специалисты
(детский и взрослый) всегда готовы
прийти вам на помощь.

Медицинский центр
«Альтамедика»
Винница, ул. Пирогова, 45
0688403030
422082
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«НИВА» РОЗГРОМИЛА
«ПОДІЛЛЯ». ЯК ЦЕ БУЛО
Друга ліга  Вінницькі футболісти
продовжують боротьбу за призові місця.
Остання гра потішила і вболівальників,
і тренерів. Цієї суботи приймаємо
чернівецьку «Буковину»
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Ïîä³ëüñüê³ ôóòáîëüí³ äåðá³
òðàäèö³éíî º ñêëàäíèìè äëÿ
«Íèâè». Öüîãî ñåçîíó â ïåðøîìó òóð³ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè (äðóãà ë³ãà) íàøà êîìàíäà ç³ãðàëà ç
«Ïîä³ëëÿì» ó áåçãîëüîâó í³÷èþ.
À â 13-ó òóð³ íàñèëó ïåðåãðàëà
öåé êëóá ³ç ðàõóíêîì 1:0. Òîìó
ìàò÷ òðåòüîãî êîëà â Õìåëüíèöüêîìó âáîë³âàëüíèêè î÷³êóâàëè
³ç ïåâíèì ïîáîþâàííÿì çà ðåçóëüòàò. Äî òîãî æ, ÷åðåç ïåðåá³ð æîâòèõ êàðòîê ãðó ïðîïóñêàâ
êàï³òàí ²ãîð Ìàëÿðåíêî. .
УПЕВНЕНИЙ ПОЧАТОК
Ùîá ï³äòðèìàòè «Íèâó», äî
Õìåëüíèöüêîãî ïðèáóâ àâòîáóñ
³ç óáîë³âàëüíèêàìè. Óâåñü ìàò÷
íèâ³âñüê³ óëüòðàñ ñêàíäóâàëè ãàñëà ³ íàäèõàëè ãðàâö³â éòè âïåðåä.
Ïîä³¿ íà ïîë³ àæ í³ÿê ¿õ íå ðîç÷àðóâàëè.
Íà äðóã³é õâèëèí³ ïðàêòè÷íî
ñàì-íà-ñàì âèõîäèâ ôîðâàðä
«Íèâè» Ïàâëî Ôåäîñîâ, àëå ê³ïåð ãîñïîäàð³â Ñåðã³é Øåâ÷åíêî äèâîì âèòÿãíóâ ì’ÿ÷. Ï³ñëÿ
äåùî íóäíîãî â³äð³çêó, ÿêèé
ïðîéøîâ ó «ðîçâ³äö³» ³ íàìàöó-

âàíí³ ñëàáêèõ ì³ñöü, â³ííè÷àíè
íà 15-é õâèëèí³ â³äêðèëè ðàõóíîê ç ïåíàëüò³. Éîãî ñïðàâåäëèâî
ïðèçíà÷èëè çà òå, ùî îáîðîíåöü
ßí Ìîðãîâñüêèé çáèâ ó êàðíîìó
ìàéäàí÷èêó Àíäð³ÿ Ìàëÿðåíêà. Íàø âèêîíàâåöü ñòàíäàðò³â
Âîëîäèìèð Ñàâîøêî ÷³òêî ïåðåãðàâ Ñåðã³ÿ Øåâ÷åíêà. Óæå
÷åðåç ï’ÿòü õâèëèí â³ííè÷àíàì
âäàëîñÿ ïîäâî¿òè ðàõóíîê. Ó êóò
âîð³ò ïîö³ëèâ Àíòîí Ìóçè÷åíêî.
Äàë³ «Íèâà» äåùî çáàâèëà
îáåðòè. Öå äàëî ìîæëèâ³ñòü
ãîñïîäàðÿì ïðîâåñòè ê³ëüêà
íåáåçïå÷íèõ àòàê. Ïðèì³ðîì,
íà 30-é õâèëèí³ ßí Ìîðãîâñüêèé
ïðîáèâàâ ï³ä ïîïåðå÷èíó. Íàø
ãîëê³ïåð Ìàêñèì Áàá³é÷óê çì³ã
âèòÿãíóòè ñêëàäíèé ïîñòð³ë ³ ïåðåâåñòè íà êóòîâèé. Ï³ä ê³íåöü
òàéìó ãëÿäà÷³ ïîáà÷èëè æîðñòêó
ãðó ó âèêîíàíí³ îáîõ êîìàíä.
Ãðàâö³ íå õîò³ëè ïîñòóïàòèñÿ,
÷åðåç ùî âèíèêàëè ïàä³ííÿ, ³
íà ïîëå äîâåëîñÿ âèõîäèòè ë³êàðÿì.
ДУБЛЬ ВОЛОДИМИРА
САВОШКА
Ï³ñëÿ ïåðåðâè «Ïîä³ëëÿ» ï³øëî âïåðåä. Øàíñè ðîçìî÷èòè

Чекаємо реваншу
Наступний поєдинок 23-го туру
чемпіонату України наша команда проведе у Вінниці. У суботу,
21 квітня, суперником «Ниви» буде
чернівецька «Буковина». Початок

гри на Центральному міському
стадіоні (колишній «Локомотив») — о 16.00. Торік буковинці
вдома обіграли нас із рахунком
3:0, тож зараз чекаємо реваншу.

Нивівці радіють черговому забитому м’ячу
ðàõóíîê ìàëè Êèðèëî Áàáàê ³
ßí Ìîðãîâñüêèé. Ãîñïîäàðÿì
íå ôàðòèëî, òà é íàø ê³ïåð ãðàâ
äîñèòü íàä³éíî. Óñå æ íà 54-é
õâèëèí³ Êèðèëî Áàáàê ï³ñëÿ íàâ³ñó ç êóòîâîãî Àíäð³ÿ Ìóëÿðà
ñêîðîòèâ â³äðèâ.
«Ïîä³ëëÿ» íàìàãàëîñÿ âèð³âíÿòè ñòàíîâèùå, àëå äåùî ïîñëàáèëî òèëè, ÷èì íàøà «Íèâà»
³ ñêîðèñòàëàñÿ íà 64-é õâèëèí³.
Ï³ñëÿ ðîçê³øíî¿ êîìá³íàö³¿ ³
ñêèäêè íàçàä ï³ä óäàð Ðîìàíà
Ãóäàêà ãîëüîâèé äóáëü îôîðìèâ íåïðèêðèòèé Âîëîäèìèð
Ñàâîøêî.
Äî ô³í³øó «Íèâà» âïåâíåíî
êîíòðîëþâàëà ãðó. À íà 4-é äîäàí³é õâèëèí³ Âîëîäèìèð Êó÷åð,
ÿêèé âèéøîâ íà çàì³íó, ç ë³í³¿
êàðíîãî ìàéäàí÷èêà ïðîáèâ
ó ïðàâèé êóò. 1:4!
Â³ííèöüê³ âáîë³âàëüíèêè çàëèøèëàñÿ çàäîâîëåíèìè íå ëèøå
ðåçóëüòàòîì, àëå é ãðîþ.
— Ñòèëü íàøî¿ êîìàíäè ï³ä
÷àñ çèìîâî¿ ïåðåðâè äîêîð³ííèì

÷èíîì çì³íèâñÿ. Ãîëîâíèé òðåíåð Äåíèñ Êîë÷³í íåïîãàíî ïîñòàâèâ ãðó «Íèâè». Áà÷èìî ïðåñèíã, ÷³òêó ðîáîòó áåç ì’ÿ÷à, ãàðí³
àòàêóâàëüí³ ä³¿. Óñå öå — ïðîñòî
«öóêåðî÷êà». Çà ð³âíåì ôóòáîëó
íàøà êîìàíäà ö³ëêîì ìîæå ã³äíî
âèñòóïàòè â ïåðø³é ë³ç³, — ñêàçàâ
âáîë³âàëüíèê ³ç 50-ð³÷íèì ñòàæåì
Â³òàë³é Øêóðàê.
КОМЕНТАРІ ТРЕНЕРІВ
Ï³ñëÿ ìàò÷ó ãîëîâíèé òðåíåð
«Íèâè» Äåíèñ Êîë÷³í ñêàçàâ, ùî
éîãî ïîðàäóâàëè ÷îòèðè çàáèòèõ
ì’ÿ÷³, õî÷à â³í ïîáà÷èâ ïåâí³ ïðîãàëèíè â îáîðîí³, îñîáëèâî ï³ä
÷àñ ðîç³ãðàøó ñòàíäàðò³â. À îñü
â³äñóòí³ñòü ó äåðá³ ë³äåðà ²ãîðÿ
Ìàëÿðåíêà â³í íå ââàæàº îñîáëèâî ñóòòºâîþ, àäæå ó «Íèâ³»
çàðàç äâà ð³âíîö³ííèõ ñêëàäè.
Â. î. ãîëîâíîãî òðåíåðà «Ïîä³ëëÿ» Â³òàë³é Êîñòèøèí ââàæàº,
ùî â³ííè÷àíè áóëè êðàùèìè ³
ó áàæàíí³ ïåðåìîãòè, ³ ó øâèäê³ñí³é ãð³.

СПІЛЬНОТА
СПОРТ
Перемогли
«романтики»
 Ó Ë³òèí³ 14 êâ³òíÿ ïðîâåëè êîìàíäíèé ÷åìï³îíàò Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ç³ øâèäêèõ
øàõ³â ñåðåä þíàê³â. Íà ñòàðò
âèéøëà 12 êîìàíä — ç Â³ííèö³, Æìåðèíêè, Ìîãèëåâà-Ïîä³ëüñüêîãî, ãîñïîäàð³â
³ ñ. Äàøê³âö³ (Ë³òèíñüêèé
ðàéîí). Ïåðø³ñòü çäîáóëà
çá³ðíà â³ííèöüêîãî êëóáó «Ðîìàíòèê». Äî òð³éêè
òàêîæ óâ³éøëè êîëåêòèâè
«Âîâêè» ³ «Äðàêîíè» îáëàñíîãî öåíòðó.
Íàéêðàùèé âèñòóï íà òóðí³ð³ ïîêàçàëà «ðîìàíòè÷íà»
Â³êòîð³ÿ Øâåöü. Âîíà íàáðàëà 6,5 î÷êà ç 7 ìîæëèâèõ
³ çäîáóëà ïåðø³ñòü íà ä³â÷à÷³é äîøö³. ×³ëüíå ì³ñöå
íà ïåðø³é äîøö³ — ó ë³äåðà
«ðîìàíòèê³â» Áîãäàíà Ñòàí³ñëàâñüêîãî (6 ç 7). Äðóãå
ì³ñöå íà äðóã³é øàõ³âíèö³
ïîñ³â éîãî îäíîêëóáíèê
Âëàäèñëàâ Ïþðî (5,5 ç 7).

Подолали
«зіркових»
 Ïîíîâèëèñÿ çìàãàííÿ
ó Äèòÿ÷î-þíàöüê³é ôóòáîëüí³é ë³ç³ Óêðà¿íè (âèùà
ë³ãà). Â³ííèöüêà ñïîðòøêîëà
«Ïðåì’ºð-Íèâà» ãðàëà â ãîñòÿõ ïðîòè «Ç³ðêè» (Êè¿â).
Íàøà êîìàíäà 2004 ð. í.
âèãðàëà ³ç ðàõóíêîì 4:0.
À íèâ³âñüêà çá³ðíà 2002 ð. í.
ïåðåìîãëà «ç³ðêîâèõ» —
3:0. Òèì ÷àñîì íèâ³âö³
2001 ð. í. âäîìà, íà ÑÊ
«Íèâà», çäîëàëè ÄÞÑØ
×åðí³ãîâà ³ç ðàõóíêîì 2:0.
À «Ïðåì’ºð-Íèâà» 2003 ð. í.
ïåðåãðàëà ÷åðí³ã³âö³â –1:0.
Випуск №16 (1035)
Двоходові задачі-мініатюри, які складені без білого ферзя. Але і з
іншими білими фігурами достатньо скласти цікаві композиції. Попробуйте і ви так зробити!
Задача №2149-2152
М Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Здобули путівки на чемпіонати Європи та світу
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

 Â Óæãîðîä³ ïðîâåëè XVIII
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ãîäçþ-ðþ
êàðàòå ñåðåä äîðîñëèõ, þí³îð³â
òà þíàê³â. Âèõîâàíö³ ñïîðòøêîëè
«Òåìï» òà Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿
ôåäåðàö³¿ ðóêîïàøíîãî áîþ ³
ñõ³äíèõ âèä³â ºäèíîáîðñòâ âçÿëè
ó÷àñòü â ðîçä³ë³ ³ð³êóì³-ãî (ïîâíîêîíòàêòíèé ïîºäèíîê ç ì³í³ìàëüíèìè îáìåæåííÿìè). Âîíè
çäîáóëè íèçêó ìåäàëåé ð³çíîãî
´àòóíêó.
Ñåðåä þíàê³â 2009–2010 ð. í.
â íàøîìó àêòèâ³ îäðàçó òðè çîëîò³ íàãîðîäè. Êèðèëî Âåðáèöüêèé çäîáóâ ÷åìï³îíñòâî ó âàãîâ³é

êàòåãîð³¿ äî 25 êã. Ó âàç³ äî 32 êã
ïåðåìîæöÿìè îãîëîñèëè îäðàçó
äâîõ íàøèõ çåìëÿê³â — Íàçàðà
Ñêðèï÷åíêà ³ Áîãäàíà Êîçàêà,
ÿêèé ñòàâ âæå òðèðàçîâèì ÷åìï³îíîì Óêðà¿íè.
Ñåðåä ä³òåé 12–13 ðîê³â çîëîòî âèãðàëè Îëåêñàíäðà Êðàâ÷óê
(äî 37 êã) ³ Äàíèëî Îøîâñüêèé
(ïîíàä 47 êã). Ñåðåä ìîëîäøèõ
þí³îð³â (14–15 ðîê³â) â³öå-÷åìï³îíîì âèÿâèâñÿ Àðòåì Íèêèòþê
(äî 52 êã). À ñåðåä ñòàðøèõ þí³îð³â (16–17 ðîê³â) ìåäàëü òàêîãî æ
ãàòóíêó âèáîðîâ Âàäèì Ñåìåíþê.
Ó íàéïðåñòèæí³øîìó ðîçðÿä³ ñåðåä äîðîñëèõ (18 ðîê³â òà

ñòàðøå) ÷åìï³îíàìè ñòàëè Áîãäàí
Ïàëÿí÷óê (äî 57 êã) òà ²ãîð Ãóíüêî (ïîíàä 89 êã), ñð³áíèì ìåäàë³ñòîì — Îëåêñ³é Ëàï÷åâñüêèé
(äî 69 êã), áðîíçîâèì — Ñåðã³é
Çåëåíÿíñüêèé (äî 74 êã).
Íàø³ ñïîðòñìåíè òà ¿õ òðåíåðè âæå ðîçïî÷èíàþòü ï³äãîòîâêó
äî Êóáêà ñâ³òó ç ãîäçþ-ðþ êàðàòå ³ êîáóäî ñåðåä äîðîñëèõ òà
äî þíàöüêîãî ì³æíàðîäíîãî òóðí³ðó «Íàõà-òå» ç êàðàòå òà êîáóäî, ÿê³ ïðîéäóòü â Îäåñ³ ó ëèïí³.
Äàë³ â³ííè÷àíè â ñêëàä³ çá³ðíî¿
Óêðà¿íè â³çüìóòü ó÷àñòü ó 19-ìó
÷åìï³îíàò³ ªâðîïè ç ãîäçþ-ðþ
êàðàòå, ùî ïðîõîäèòèìå ó ì.

Ìàéÿ (Ïîðòóãàë³ÿ). Íà ñâ³òîâèõ
³ ºâðîïåéñüêèõ çìàãàííÿõ íàø
ðåã³îí ïðåäñòàâëÿòèìóòü ÷åìï³îíè ³ ñð³áí³ ìåäàë³ñòè ÷åìï³îíàòó êðà¿íè.

ДОВІДКА
Мат за два ходи

Змагання з годзю-рю карате проводяться у таких розділах: ката,
шобу куміте, ірікумі-дзю та ірікуміго. Останній розділ є найважчим,
оскільки являє собою двобій із найменшими обмеженнями. І завжди
привертає увагу суддів та глядачів
своєю безкомпромісністю.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №15 (1381), 11 квітня 2018 року
Задача №2145
I. 1. Cb8! Tc7 2. b4 Kb6x; II. 1. Kpb7! T:c7+ 2. Kpa6 Ta7x – правильні мати
Задача №2146
I. 1. Kpg6+! Kp g8 2. Cf6 Ce8x; II. 1. Cd6! Kph7 2. Ce7 Tf5x.
Задача №2147
I. 1. Kpb3! Ke4 2. Ta3 K:d2x; II.1. Tb2+! Kpa1 2. Tb3 Ta4x.
Задача №2148
I. 1. Th5! Kpf2 2. Tf5 Th4x - ідеальний мат
II. Th6! Tg3+ 2. Kph5 Tg5x - правильний мат
М. Пархоменко

КІНО
ім.

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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КОНЦЕРТИ
Концерт Ірини
Василенко

кінотеатр

Коцюбинського

28 квітня, о 21.00 в артпабі «BEEF EATER» відбудеться концерт учасниці фіналу нацвідбору
Євробачення, фіналістки Х-ФАКТОРу — Ірини
Василенко. Ведучим
заходу буде Роман Гах. Вхід: 100 грн.

Весняний Jazz
у Вінниці
Ремпейдж
Фантастичний екшн, 18.04, поч. о 10.10, 14.00,
19.40, 21.55. Вартість квитків — від 45 грн
19.04–25.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Першому гравцю приготуватись
Пригоди, 18.04, поч. о 16.00
Вартість квитків — від 75 грн
19.04–25.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Тихе місце
Трилер, 18.04, поч. о 12.25, 20.15
Вартість квитків — від 70 грн
19.04–25.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Небезпечний бізнес

24 квітня на сцені
Вінницької обласної
філармонії заключний
концерт проекту
«Jazz у моєму місті»
81-го концертного
сезону. На усіх жителів та гостей Вінниці чекає
нова програма відомого івано-франківського
джазового квартету Art Prestige у супроводі
Академічного камерного оркестру Harmonia
Nobile — «ВЕСНЯНИЙ JAZZ». Концертна
програма включає інтерпретовану колективами
музику американських джазменів Пета Метіні,
Джона Скофілда, Люїса Бонфа, а також авторські
твори учасників квартету Арсена Бучинського та
Романа Микитюка.
Початок концерту о 18.30, тел. (067)3260737.

Цирк на воді
«Shekera»
До 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,
фаер-шоу, неймовірні блискавки Мега Теслашоу та неонове різнобарв’я. Стережіться,
у програмі «Монстри та пірати» ховається
величезна медуза з двометровими щупальцямиблискавками.
Графік вистав:
 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.

Екшн, 18.04, поч. о 18.15. Вартість квитків —
80 грн. 19.04–25.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Легенда Карпат

ТЕАТР

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО

Історичні пригоди, 18,04, поч. о 16.15
Вартість квитків — від 75 грн
19.04–25.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)

Правда або дія

Bon appetit, або Гарнір по-французьки

Трилер
19.04–25.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Комедія, 19.04, поч. о 18.30

Летюча миша
Оперета, 18.04, поч. о 18.30

Міжнародний
open air фестиваль
OPERAFEST
TULCHYN
8–10 червня
у легендарному Палаці
Потоцьких у Тульчині
пройде II міжнародний
оперний фестиваль під відкритим небом.
OPERAFEST TULCHYN — грандіозний open
air, який змінить ваше уявлення про оперу,
порадує приголомшливими постановками
і захоплюючими нічними програмами,
яскравими селфі-зонами й арт-просторами,
вогняним і 3D-mapping show! До «подільського
Версалю» їдуть більше 500 зірок європейської,
американської та української оперних сцен,
які виступають на престижних оперних
сценах світу!
8 червня, п’ятниця
19.00 — концерт «Гала-Опера» (кращі оперні арії
з легендарних опер: «Севільський цирульник»,
«Лючія ді Ламмермур», «Макбет», «Казки
Гофмана», «Турандот» «Травіата» та багатьох
інших).
22.00 — масштабна історична опера на 2 дії
«Мазепа» П. Чайковського.
00.00–03.00 — вогняне шоу та рок-опера «Ісус
Христос — суперзірка» Е. Л. Веббера.
9 червня, субота
16.00 — дитяча опера «Коза-Дереза»
М. Лисенка.
18.00 — феєрична опера на 2 дії «Паяци»
Р. Леонкавалло.
21.00 — ексклюзивна прем’єра опери на 3 дії
«Дон Жуан» В. А. Моцарта. Буде містична
постановка у стилі Ван Хельсинг!
00.00–03.00 — 3D-mapping show та кінопоказ
фільму «Амадей» Мілоша Формана.

Замовляю любов
За подих від тебе

«ОбійМи». Прем’єра вистави

Наукова фантастика
19.04–25.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

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».

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)

Секс-контроль
Комедія, 18.04, поч. о 17.20

Правда або дія
Трилер, 18.04, поч. о 21.25

Леонардо: Місія Мона Ліза
Анімація, 18.04, поч. о 10.00, 13.40

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

Тихе місце
Трилер, 18.04, поч. о 10.00, 11.50, 18.00, 20.00,
19.04–25.04, довідка — за тел. (096)0035050

Комедія для дорослих
21.04, поч. о 18.00, 25.04, поч. о 17.00

Аліса в країні чудес
Музично-фантастична подорож, 24.04, поч. об 11.00

Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих, 24.04, поч. о 18.30

Ассоль
Історія однієї мрії, 25.04, поч. о 18.30

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

Вовк та троє поросят
Віршована комедія за мотивами англійської казки
21.04, поч. об 11.00 та 13.00

Івасик-Телесик

10 червня, неділя
18.00 — концерт «Гала-Вагнер» (арії з опер
«Трістан і Ізольда», «Перстень Нібелунгів»,
«Валькірія», «Зігфрід», «Смерть богів», «Золото
Рейну» та інших).
21.00 — ексклюзивна прем’єра в Україні!
Концертна версія найкращого мюзиклу
Бродвею «Чикаго» Д. Кандера.
Вхід на фестиваль — безкоштовний!
OPERAFEST TULCHYN — поїхали за враженнями!
Замовлення чартеру до місця події на сайті bilet.vn.ua.
Детальна інформація за тел.: (0432)690–025,
(068)49–74–644 та у інфо-центрах фестивалю,
що працюють у бібліотеці ім. Тімірязєва (вул.
Соборна, 73), Вінницькій Вежі і тур-клубі
«Бідняжка».
Фестиваль проходить за підтримки Валерія
Коровія, Миколи Кучера, Лариси Білозір,
агроіндустріального холдингу МХП.
Генеральний інформаційний партнер — RIA.

Веснянка-фантазія, 22.04, поч. об 11.00 та 13.00

Секс-контроль
Комедія, 18.04, поч. о 14.00, 16.10, 18.20, 20.30
19.04–25.04, довідка — за тел. (096)0035050

Неймовірна історія про велетенську
грушку
Анімація, 18.04, поч. о 9.20, 11.10, 13.00, 14.50
19.04–25.04, довідка — за тел. (096)0035050

Леонардо: Місія Мона Ліза
Анімація, 18.04, поч. о 10.40, 16.40, 18.40
19.04–25.04, довідка — за тел. (096)0035050

Незнайомці: Жорстокі ігри
Жахи, 18.04, поч. о 20.40, 22.40
19.04–25.04, довідка — за тел. (096)0035050

Син
Трилер, 18.04, поч. о 12.40
19.04–25.04, довідка — за тел. (096)0035050

ВИСТАВКИ
Виставка живопису
«Сорока Микола &
Химерні Екзоти»
До 27 квітня у Вінницькому обласному художньому музеї проходить
виставка живопису «Сорока Микола & Химерні
Екзоти». Експозицію
складають близько 30 творів живопису та інсталяції вінницького митця. Це експериментальні
дивовижні звуко-кольорові субстанції.
Виставка «Химерні екзоти» викличе інтерес
передусім своїми «химерами», стане предметом
дискусій, буде поживою для власних роздумів та
трактувань «екзотів», витворених розкутою уявою

Миколи Сороки. Виставку можна побачити з
9.00 до 18.00, за адресою — вул. Соборна, 21.

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.
422532

422683
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ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА

Дякую до неба Сергію Глобі та Лесі Глобі за 1000
грн на взуття для медиків добровольців! Дякую
вам, рідні, що ви вже четвертий рік поруч.

простір для особистої думки

Сім днів — сім незабутніх концертів!
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
ВІННИЦЬКОЇ
ФІЛАРМОНІЇ

Â³ä Àðãåíòèíè
äî Êèòàþ, â³ä Áåòõîâåíñüêèõ
ñîíàò äî «Classic in Jazz», â³ä
ôîðòåï³àííèõ âå÷îð³â äî áàëåòó — ÕV² Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ³ì. Ï. ². ×àéêîâñüêîãî
òà Í. Ô. ôîí Ìåêê îá'ºäíóº
ï³ä ñâî¿ìè ïðàïîðàìè â³äîìèõ
âèêîíàâö³â ç âîñüìè êðà¿í ñâ³òó, äîâãîî÷³êóâàí³ òà íåñïîä³âàí³ ïðîãðàìè ³, çâè÷àéíî, ñîòí³
ãëÿäà÷³â, ÿê³ òàêîæ ñòâîðþþòü
íåïîâòîðíó àòìîñôåðó öüîãî
ìàñøòàáíîãî ñâÿòà.
Ôåñò ïðîéäå 13–19 òðàâíÿ,
ùîäíÿ ïðîïîíóþ÷è â³ííè÷àíàì
íîâå íàïîâíåííÿ òðàäèö³éíî¿
ôîðìè.
Íå ïîðóøóþ÷è òðàäèö³é, ôåñòèâàëü áåðå ñâ³é ñòàðò 13 òðàâíÿ
â êîëèøí³é ñàäèá³ ôîí Ìåêê,
ñüîãîäí³ — ìóçå¿ ×àéêîâñüêîãî,
â Áðà¿ëîâ³. Ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â,
ãîñòåé ôåñòèâàëþ òà ïðåäñòàâíèê³â ÇÌ² ñâîºþ íîâîþ ïðîãðàìîþ äèâóâàòèìå Àêàäåì³÷íèé
êàìåðíèé îðêåñòð «Àðêàòà»,
ñîë³ñòè îðêåñòðó òà àðòèñòè ç
Ôðàíö³¿ ³ Êèòàþ.
Ìè ïèøàºìîñÿ òèì, ùî
äî 80-ð³÷÷ÿ ô³ëàðìîí³¿ íàøå
ì³ñòî íàðåøò³ ìàº âëàñíèé
ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð — ïîòóæíó òâîð÷ó áàçó äëÿ ðåàë³çàö³¿
íàéñì³ëèâ³øèõ çàäóì³â òà âèâåäåííÿ êëàñè÷íîãî ìóçè÷íîãî
ìèñòåöòâà ó Â³ííèö³ íà íîâèé
ð³âåíü. Íà ãîëîâíîìó ôåñòèâàëüíîìó ìàéäàí÷èêó — ó ô³ëàðìîí³éí³é çàë³ — 14 òðàâíÿ
ôåñòèâàëü â³äêðèâàº ñàìå ìîëîäèé ñèìôîí³÷íèé. Çà äèðèãåíòñüêèì ïóëüòîì — âæå çíàéîìèé
â³ííè÷àíàì òåìïåðàìåíòíèé
àðãåíòèíñüêèé äèðèãåíò Ðàì³ðî
Àð³ñòà. À ÿê ñîë³ñò âèñòóïèòü
áëèñêó÷èé ñêðèïàëü, êîíöåðòìåéñòåð îäíîãî ç ï'ÿòè êðàùèõ ºâðîïåéñüêèõ êàìåðíèõ
îðêåñòð³â, ó÷åíü ëåãåíäàðíîãî
ñêðèïàëÿ-ãðàíäà Ò³áîðà Âàð´è — Îëåêñàíäð Ãðèöàºíêî

(Ëîçàííà, Øâåéöàð³ÿ). Óïåðøå
ó Â³ííèö³ ïðîçâó÷èòü êîíöåðò
äëÿ ñêðèïêè ç îðêåñòðîì í³ìåöüêîãî êîìïîçèòîðà Ãåðìàíà Ãüîòöà ³, çâè÷àéíî, ìóçèêà
×àéêîâñüêîãî.
Íàñòóïíèé äåíü ôåñòèâàëþ
ïðèñâÿ÷åíî ôîðòåï³àíí³é ìóçèö³. Îëåã Ïîëÿíñüêèé — îäèí ³ç
óêðà¿íñüêèõ ï³àí³ñò³â — ëàóðåàò³â Ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó ³ìåí³
×àéêîâñüêîãî. 25 ðîê³â æèòòÿ ³
ðîáîòè â Í³ìå÷÷èí³ ñôîðìóâàëè
éîãî óí³êàëüíèé âèêîíàâñüêèé
ñòèëü, ³ ñüîãîäí³ â³í º îäíèì
³ç íàéçàòðåáóâàí³øèõ ï³àí³ñò³â
ñâ³òó, âèñòóïàþ÷è ÿê ñîë³ñò ç
îðêåñòðàìè òà ÿê êàìåðíèé âèêîíàâåöü. Äî íàñ Îëåã ëåòèòü
ï³ñëÿ ãàñòðîëåé ó Ñàí-Ä³ºãî.
Ïðîãðàìó âå÷îðà ìîæíà íàçâàòè
ðàô³íîâàíîþ ³ ìîíóìåíòàëüíîþ,
àäæå âîíà îá'ºäíàëà îäíîãî ³ç
Â³äåíñüêèõ êëàñèê³â — Áåòõîâåíà, ³ òðüîõ âåëèêèõ ðîìàí³ñò³â — Øóáåðòà, Øîïåíà ³ ×àéêîâñüêîãî.
Âå÷³ð êàìåðíî¿ ìóçèêè â ðàìêàõ ôåñòèâàëþ ïðåçåíòóº Êâàðòåò ã³òàðèñò³â «Êè¿â» — ëàóðåàò
ôåñòèâàëþ «Ã³òàðà ñâ³òó» (Ôðàíö³ÿ). Çà ÷åòâåðòü ñòîë³òòÿ ³ìåíèòèé êîëåêòèâ îá’¿çäèâ óâåñü
ñâ³ò, ïðåçåíòóþ÷è îðèã³íàëüíèé
ðåïåðòóàð, äî ÿêîãî âõîäèòü
³ êëàñèêà, ³ ñó÷àñíà ìóçèêà, ³,
çâè÷àéíî, îðèã³íàëüí³ òâîðè äëÿ
ã³òàðè. Âñåñâ³òíüî â³äîìèé àðãåíòèíñüêèé êîìïîçèòîð ³ ã³òàðèñò
Õîðõå Êàðäîñî áóâ âðàæåíèé âèñòóïîì àíñàìáëþ ³ ïîäàðóâàâ ¿ì
ê³ëüêà òâîð³â, ÿê³ âïåðøå â Óêðà¿í³ âèêîíàâ êâàðòåò.
Ïðîãðàìà ï’ÿòîãî äíÿ ñòàíå
îñîáëèâèì ñþðïðèçîì äëÿ
ãëÿäà÷³â ôåñòèâàëþ. Îäèí ³ç
òèòóëüíèõ êîëåêòèâ³â íàøî¿
äåðæàâè — Á³ã-áåíä Íàö³îíàëüíîãî ïðåçèäåíòñüêîãî îðêåñòðó — ðîçðèâàº øàáëîíè, âèêîíóþ÷è â³äîì³ óñ³ì êëàñè÷í³
òåìè â äæàçîâèõ àðàíæóâàííÿõ
â ïðîãðàì³ «Classic in Jazz», ÿêà
óæå âèêëèêàëà ôóðîð ó áàãàòüîõ
ì³ñòàõ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ âåëèêîãî
òóðíå îðêåñòðó. Òîæ âå÷³ð áóäå

ö³êàâèì ÿê äëÿ ïîö³íîâóâà÷³â
àêàäåì³÷íî¿ ìóçèêè, òàê ³ äëÿ
ëþáèòåë³â äæàçó.
Óðî÷èñòå çàêðèòòÿ ôåñòèâàëþ, ïðèóðî÷åíå äî Äíÿ ªâðîïè
ó Â³ííèö³, â³äáóäåòüñÿ 18 òðàâíÿ ó ÂÌÄÒ ³ì. Ì. Ñàäîâñüêîãî.
Íà îñîáèñòå çàïðîøåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âàëåð³ÿ
Êîðîâ³ÿ õåäëàéíåð ôåñòèâàëþ,
Îäåñüêèé Íàö³îíàëüíèé àêàäåì³÷íèé òåàòð îïåðè òà áàëåòó,
âïåðøå ó Â³ííèö³ ïðåçåíòóº áàëåò «Äîí Ê³õîò», ÿêèé º îäíèì
³ç íàéïîïóëÿðí³øèõ â ðåïåðòóàð³ áàëåòíèõ òðóï ñâ³òó. Ëþäâ³ã Ì³íêóñ òà Ìàð³óñ Ïåò³ïà
ñòâîðèëè ìàñøòàáíó âèñòàâó,
äå ïðîñòîòà ³ íà¿âí³ñòü ñþæåòó
ïîºäíóºòüñÿ ç ð³çíîæàíðîâîþ
ïàðòèòóðîþ ³ ÿñêðàâîþ õîðåîãðàô³ºþ, âèøóêàíèì ³ñïàíñüêèì
êîëîðèòîì, ðîçê³øíèìè êîñòþìàìè — ïîä³áíîãî ïàíîðàìíîãî áàëåòó â³ííèöüêà ñöåíà ùå
íå áà÷èëà.
Ó ñàì æå Äåíü ªâðîïè,
19 òðàâíÿ, â Õðàì³ Ä³âè Ìàð³¿
Àíãåëüñüêî¿ â³äáóäåòüñÿ êîíöåðò
îðãàííî¿ ìóçèêè ó âèêîíàíí³ íàðîäíî¿ àðòèñòêè Ìîëäîâè Àííè
Ñòðºçºâî¿, ïîñò³éíî¿ ó÷àñíèö³
Ì³æíàðîäíîãî ôåñòèâàëþ «Ìóçèêà â ìîíàñòèðñüêèõ ìóðàõ»,
â³äîìî¿ ñâî¿ìè áëèñêó÷èìè ³ìïðîâ³çàö³ÿìè.

Êîíöåðòè ôåñòèâàëþ òàêîæ
ïðîéäóòü ó ðàéîíàõ îáëàñò³
çà ìåöåíàòñüêî¿ ï³äòðèìêè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè òà
çà ñïðèÿííÿ ì³ñüêèõ òà ñåëèùíèõ ãîë³â.
Óæå ï'ÿòèé ð³ê ïîñï³ëü ôåñòèâàëü ïðîõîäèòü ï³ä ãàñëîì
«Ìèñòåöòâî çàðàäè ìèðó» —
÷àñòèíó êîøò³â, âèðó÷åíèõ â³ä
ðåàë³çàö³¿ êâèòê³â, áóäå ïåðåðàõîâàíî ó Ôîíä ï³äòðèìêè
ó÷àñíèê³â ÀÒÎ.
Êâèòêè âæå ó êàñàõ ì³ñòà, ô³ëàðìîí³¿ ³ òåàòðó, à òàêîæ â ³íòåðíåò-êàñ³ — afisha.vn.ua
Àêòóàëüíîþ º ïðîïîçèö³ÿ
ïðèäáàòè ìóëüòèêâèòîê íà ÷îòèðè ôåñòèâàëüí³ êîíöåðòè
çà âèã³äíîþ ö³íîþ.
ВАРТІСТЬ КВИТКІВ:
Êâèòîê íà êîíöåðòè ó ô³ëàðìîí³¿ (14, 15, 16, 17 òðàâíÿ) —
90,0 ãðí.
Ìóëüòèêâèòîê íà ÷îòèðè
êîíöåðòè (14–17 òðàâíÿ) —
240,0 ãðí.
Êâèòêè íà áàëåò «Äîí Ê³õîò»
(18 òðàâíÿ) — 150,0–250,0 ãðí.
Çàïðîøåííÿ íà îðãàííèé êîíöåðò (19 òðàâíÿ) — â êàíöåëÿð³¿
Õðàìó (Ñîáîðíà, 12)
Ôåñòèâàëü ïðîõîäèòü ï³ä ïàòðîíàòîì ãîëîâè îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Âàëåð³ÿ
Êîðîâ³ÿ, ãîëîâè îáëàñíî¿ ðàäè
Àíàòîë³ÿ Îë³éíèêà òà ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà.
БАЛЕТ «ДОН КІХОТ»
В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЮ!
Ñþæåò ðîìàíó Ì³´åëÿ äå Ñåðâàíòåñà Ñààâåäðà áàãàòîðàçîâî
ñòàâàâ ïðèâîäîì äëÿ ðîçðîáêè
ñöåíàðíèõ ïðîåêò³â áàëåòíèõ
âèñòàâ, ùî ñòâîðþâàëèñü áàëåòìåéñòåðàìè ºâðîïåéñüêèõ
òåàòð³â íà ð³çíó ìóçèêó.
Ñåðåä óñ³õ áàëåòíèõ âåðñ³é
«Äîí Ê³õîòà» íàáóâ ïîøèðåííÿ òâîð÷èé äîðîáîê âèäàòíîãî ðîñ³éñüêîãî áàëåòìåéñòåðà
ôðàíöóçüêîãî ïîõîäæåííÿ Ìàð³óñà Ïåò³ïà, ùî ó 1869 ðîö³
ó Áîëüøîìó òåàòð³ Ìîñêâè

ïðåäñòàâèâ âèñòàâó «Äîí Ê³õîò,
áàëåò ó 4 àêòàõ, 8 êàðòèíàõ ç
ïðîëîãîì».
Ìóçèêó äëÿ öüîãî áàëåòó íàïèñàâ Ëþäâ³ã Ì³íêóñ, òîãî ÷àñó
â³äîìèé àâñòð³éñüêèé êîìïîçèòîð, ñêðèïàëü ³ äèðèãåíò.
Ì³íêóñ íà çàìîâëåííÿ Ìàð³óñà
Ïåò³ïà ñòâîðèâ ÿñêðàâó ð³çíîæàíðîâó ïàðòèòóðó áàëåòó «Äîí
Ê³õîò», ùî ñòàëà ìåëîä³éíîþ,
òåìïî-ðèòì³÷íîþ îñíîâîþ äëÿ
ð³çíîìàí³òíèõ òàíöþâàëüíèõ
íîìåð³â ³ êîìïîçèö³é.
Ñöåíàðíèé ïðîåêò âèñòàâè
áóâ äóæå ïðîñòèì, íà¿âíèì,
àëå ÿñêðàâ³ñòü ³ áàãàòñòâî òåìàòè÷íèõ ³ ðèòì³÷íèõ ôàðá
ìóçèêè ³ õîðåîãðàô³¿ ñïðè÷èíèëè ãðàíä³îçíèé óñï³õ öüîãî
áàëåòó ³ éîãî æèòòºçäàòí³ñòü
äî ñüîãîäí³.
Õóäîæíÿ âåðñ³ÿ Ìàð³óñà Ïåò³ïà ïðèâåðòàëà òâîð÷ó óâàãó áàãàòüîõ ïîñòàíîâíèê³â, ³ íàéá³ëüø
âäàëèìè ðåäàêö³ÿìè ââàæàþòü
ïîñòàíîâêè áàëåòó íà ïî÷àòêó
ÕÕ ñòîë³òòÿ ó Ìîñêâ³ ³ Ïåòåðáóðç³ âèäàòíèì ðîñ³éñüêèì áàëåòìåéñòåðîì Îëåêñàíäðîì Ãîðñüêèì. Óñ³ ïîäàëüø³ ïîñòàíîâêè
çä³éñíþâàëèñü çíà÷íîþ ì³ðîþ
íà ï³äñòàâ³ õîðåîãðàô³¿ Ì. Ïåò³ïà ó ðåäàêö³¿ Î. Ãîðñüêîãî.
МУЗИКА ЛЮДВІГА МІНКУСА
Áàëåò íà 3 ä³¿
Ë³áðåòî Ìàð³óñà Ïåò³ïà,
çà ìîòèâàìè îäíîéìåííîãî
ðîìàíó Ì³ãåëÿ äå Ñåðâàíòåñà.
Õîðåîãðàô³ÿ Ìàð³óñà Ïåò³ïà
òà Îëåêñàíäðà Ãîðñüêîãî.
Íîâà õîðåîãðàô³÷íà ðåäàêö³ÿ
çàñëóæåíîãî àðòèñòà Ðîñ³¿ Þð³ÿ
Âàñþ÷åíêà.
Òðèâàë³ñòü âèñòàâè ç àíòðàêòàìè: 2 ãîäèíè 30 õâèëèí.
Äèðèãåíò-ïîñòàíîâíèê —
Îêñàíà Ëèí³â.
Õóäîæíèê-ïîñòàíîâíèê —
çàñëóæåíà õóäîæíèöÿ Óêðà¿íè
Íàòàëÿ Áåâçåíêî-Ç³íê³íà.
Ðåæèñåðè, ÿê³ âåäóòü ñïåêòàêëü, — çàñëóæåíà ïðàö³âíèöÿ
êóëüòóðè Óêðà¿íè Íàòàëÿ Ãðèãîð, Ñåðã³é Êðàñíèõ.

RIA, Ñåðåäà,
18 êâ³òíÿ 2018
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ЛАРИСА ПОЛУЛЯХ, ВОЛОНТЕРКА

Пам'ятаєте правило — якщо перед вами нестримні голі танці —
слідкуйте за кишенями. Так от, поки кричали про публічні
декларації громадських активістів — забули про одкровення тих,
хто на державному бюджеті. А дарма. Там набагато цікавіше.

простір для особистої думки

Виграй Грант на 25 000 грн від Фонду RIA
на навчання у Вінницькій ІТ-Академії
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
ВІННИЦЬКОЇ IT-АКАДЕМІЇ

Ñüîãîäí³ ñôåðà ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é — íàéïåðñïåêòèâí³øà íà ðèíêó ïðàö³. Ìè æèâåìî â åïîõó,
êîëè ÃÎËÎÂÍÈÌ ÄÂÈÃÓÍÎÌ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÑÂ²ÒÎÂÎ¯ ÅÊÎÍÎÌ²ÊÈ ª — IT.
Òåïåð³øí³ ãåðî¿ íàøî¿ åïîõè — öå
ñïåö³àë³ñòè ç ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é. Âîíè çíàõîäÿòüñÿ íà ïåðåäîâ³é çì³í.
Âîíè ïðèäóìàëè Windows, iOS, Android,
à òàêîæ ì³ëüéîíè äîäàòê³â äî íèõ. Âîíè
ñòâîðþþòü ñîö³àëüí³ ìåðåæ³, ñàéòè, áàçè
äàíèõ, ðîçâèâàþòü øòó÷íèé ³íòåëåêò
(Artificial Intelligence), ìàøèííå íàâ÷àííÿ (Machine Learning), îáðîáëÿþòü
âåëèê³ ìàñèâè äaííèõ (Big Data), â³äïðàâëÿþòü êîñì³÷í³ êîðàáë³ äî êîñìîñó,
ïëàíóþòü öèâ³ë³çàö³¿ íà Ìàðñ³ (SpaceX)
òà áàãàòî ³íøîãî ö³êàâîãî ³ íåîñÿæíîãî,
íà ïåðøèé ïîãëÿä, äëÿ ëþäñüêîãî ðîçóìó. Òàêèõ ñïåö³àë³ñò³â íà ðèíêó íå âèñòà÷àº! ²Ò-êîìïàí³¿ ñòâîðþþòü íàéêðàù³
óìîâè äëÿ ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â. Ó ñåðåäíüîìó â Óêðà¿í³ ãàðí³ ²Ò-øíèêè ñüîãîäí³
çàðîáëÿþòü 3–5 òèñ. äîëàð³â íà ì³ñÿöü.
Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ ãîòóº ñïðàâæí³õ ñïåö³àë³ñò³â òà ç êîæíèì âèïóñêîì
ïîïîâíþº ²Ò-ðèíîê íîâèìè ïðàö³âíè-

êàìè. Íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè çì³íþþòüñÿ
ùîêâàðòàëüíî, â³äïîâ³äíî äî íàéíîâ³øèõ
òåõíîëîã³é. Òàê ñàìî ìàéæå ùîï³âðîêó
²Ò-Àêàäåì³ÿ â³äêðèâàº íîâ³ ñïåö³àë³çàö³¿ ³ íàïðÿìêè ï³äãîòîâêè. Âèêëàäà÷³ —
ïðàêòèêè ïåðåäàþòü ñòóäåíòàì íå ëèøå
â³äì³ííó ïðàêòèêó òà çíàííÿ, à é ñâ³é
äîñâ³ä ðîáîòè â ²Ò-êîìïàí³ÿõ.
ßêùî òè ãîòîâèé äîñÿãàòè ñâî¿õ ìð³é,
æèòè íà ïîâíó, çàáåçïå÷èòè ìàéáóòíº
ñîá³ òà áëèçüêèì, ìàòè ä³éñíî ñâîáîäó
âèáîðó, ³íòåíñèâíî íàâ÷àòèñü òà ï³äêîðþâàòè íîâ³ âåðøèíè, ìè çàïðîøóºìî òåáå
âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ìè â³ðèìî, ùî
òâîº áàæàííÿ — öå âåëèêà ñèëà, ÷èì âîíî
ñèëüí³øå, òèì á³ëüøå øàíñ³â íà ïåðåìîãó!

Ôîíä RIA òà Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
îãîëîøóþòü êîíêóðñ íà îòðèìàííÿ
ñòèïåíä³¿ íà íàâ÷àííÿ ó Â³ííèöüê³é ²ÒÀêàäåì³¿ (ita.in.ua). Çà îäíèì ³ç íàéñó÷àñí³øèõ ³ íàéïåðñïåêòèâí³øèõ íà ñüîãîäí³
íàïðÿìê³â, ðîçðîáëåíèõ ôàõ³âöÿìè-ïðàêòèêàìè Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿:
Blockchain/Smart Contract Development
(Ðîçðîáêà áëîê÷åéí-òåõíîëîã³é ³ ðîçóìíèõ êîíòðàêò³â)
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ñòèïåíä³éíèõ ì³ñöü: 11
Ïî÷àòîê ïðèéîìó çàÿâîê: 30.03.2018
Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäà÷³ çàÿâîê:
25.05.2018
Çàãàëüíà ñóìà êîøò³â, âèä³ëåíèõ
íà îòðèìàííÿ ãðàíòó: 180 000 ãðí.
Àíêåòà äëÿ ïîäà÷³ çàÿâêè: goo.gl/
forms/GqC1BoGMMJOWdBr02
Âèìîãè äî êàíäèäàò³â:
 Ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ìîæóòü âçÿòè ÷îëîâ³êè òà æ³íêè â³êîì â³ä 17 ðîê³â.
 Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ çàïðîøóþòüñÿ
ïðåòåíäåíòè ç óñ³õ ì³ñò Óêðà¿íè. Íàâ÷àííÿ ïðîâîäèòüñÿ ñòàö³îíàðíî ó ì.
Â³ííèö³.
 Íåîáõ³äíèé ð³âåíü îñâ³òè/çíàíü: íåìàº
 Çíàííÿ ìîâ: óêðà¿íñüêà/àíãë³éñüêà
Â³äá³ð ñòóäåíò³â çà çàÿâêàìè àá³òóð³ºíò³â áóäå çä³éñíþâàòèñÿ ãðàíòîâèì

êîì³òåòîì ó ñêëàä³ ïðåäñòàâíèê³â Ôîíäó
òà ²Ò-Àêàäåì³¿. Ðåçóëüòàòè â³äáîðó áóäå
îãîëîøåíî 01.06.2018 íà ñàéò³ Ôîíäó
RIA (fond-ria.org).
Çà óìîâàìè ãðàíòîâîãî êîíêóðñó,
ïåðåìîæö³ îòðèìàþòü ñåðòèô³êàòè
íà â³äøêîäóâàííÿ Ôîíäîì RIA ÷àñòèíè âàðòîñò³ íàâ÷àííÿ. Ñóìà ãðàíòó
âèçíà÷àºòüñÿ êîì³ñ³ºþ ³íäèâ³äóàëüíî
äëÿ êîæíîãî ïåðåìîæöÿ ³ ñêëàäàº â³ä
10 000 äî 25 000 ãðí.
Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íåîáõ³äíî ïîäàòè
çàÿâêó ó âêàçàíèé òåðì³í, çàïîâíèâøè
óñ³ ïîëÿ, âêëþ÷àþ÷è ïîñèëàííÿ íà ìîòèâàö³éíå â³äåî «×îìó ñàìå ÿ õî÷ó ³ ìîæó
ñòàòè ðîçðîáíèêîì áëîê÷åéí-òåõíîëîã³é ³ ðîçóìíèõ êîíòðàêò³â ³ íàâ÷àòèñÿ
ó Â³ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿». Àïë³êàíòè
ìàþòü äîâåñòè, ÷îìó ñàìå âîíè âàðò³
îòðèìàòè ãðàíò!
Óñ³ àïë³êàíòè ìîæóòü áóòè çàïðîøåí³
äî ²Ò-Àêàäåì³¿ íà ïîïåðåäíþ ñï³âáåñ³äó.
Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî íàâ÷àííÿ
â Àêàäåì³¿, ïðîãðàìà, óìîâè ïîäàëüøîãî
ñòàæóâàííÿ òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ìîæëèâîñò³ äëÿ âèïóñêíèê³â òà ³íø³ äàí³
ðîçì³ùåí³ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ita.in.ua.
Êîíòàêòíà îñîáà: Òåòÿíà Àâðàìåíêî,
Ôîíä RIA, myriafund@gmail.com
422679

422439

422173
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БОЛЬШОЙ СПОРТ —
ВРАГ БУРНОГО СЕКСА?

421597

Все хорошо в меру  Вы качек
или начинающая бодибилдерша,
а значит много времени проводите
в тренировках. Секс в это время
отходит на второй план, потому
что нет сил. Как это совместить?
Âûíîñëèâîñòü è ôèçè÷åñêàÿ ñèëà î÷åíü âàæíà â ñåêñå.
Äëÿ «áóðàòèí» â ïîñòåëè — ýòî
íå ïðåäìåò ðàçãîâîðà. Îäíàêî
è ïðî «îðãàçì» îíè ìàëî ÷òî
ñëûøàëè. Âîò ÷òîáû îí ïîÿâèëñÿ
â âàøåé ñåêñóàëüíîé æèçíè, êàê
ðàç è íóæåí ñïîðò. Õîòÿ áû ïî ñàìîé ïðîñòîé ïðè÷èíå — âî âðåìÿ
çàíÿòèé ñïîðòîì óâåëè÷èâàåòñÿ
ïðèòîê êðîâè ê ïîëîâûì îðãàíàì. Ó ìóæ÷èí ýòî îáåñïå÷èâàåò
ýðåêöèþ, ó æåíùèí — íàáóõàíèå
è óâåëè÷åíèå â ðàçìåðàõ ïîëîâûõ
ãóá, ïîâûøåíèå ÷óâñòâèòåëüíîñòè. Òàê ÷òî áëàãîäàðÿ ñïîðòó âû
ñìîæåòå ïîëó÷èòü íå òîëüêî ñîâåðøåííîå òåëî, íî è ñîâåðøåííî íîâûé ñåêñ.
Åñëè ìû ïðîñòî õîäèì â êà÷àëêó òðè ðàçà â íåäåëþ, äëÿ
ïîääåðæêè òîíóñà — ýòî îäíî,
à âîò áîëüøèå íàãðóçêè, èëè ïîäãîòîâêà ê ñîðåâíîâàíèÿì — ýòî
ñîâåðøåííî äðóãîå. Êàê ïðàâèëî, òîãäà ñèëû îñòàþòñÿ òîëüêî
íà ïîåñòü è ïîñïàòü, à ñåêñîì
íå òî ÷òî çàíèìàòüñÿ, äóìàòü
íå õî÷åòñÿ.
Ïî÷åìó? Âñå ïðîñòî. Äåëî
â òîì, ÷òî óìåðåííàÿ íàãðóçêà ñïîñîáñòâóþò âûðàáîòêå
òåñòîñòåðîíà, êîòîðûé ïîçèòèâíî âëèÿåò íà ñåêñóàëüíîå æåëàíèå. Êîãäà æå ðå÷ü
èäåò î äëèòåëüíûõ òðåíèðîâêàõ, òåñòîñòåðîí óìåíüøàåòñÿ,
è ñåêñóàëüíîå æåëàíèå âìåñòå
ñ íèì. Æåíùèíàì äëèòåëüíûå
è èíòåíñèâíûå òðåíèðîâêè,
â ïðèíöèïå, íå íà ïîëüçó, òàê
êàê íà ôîíå èñòîùåíèÿ îðãà-

íèçìà (äà-äà èìåííî èñòîùåíèÿ)
î÷åíü ñèëüíî ñíèæàåòñÿ óðîâåíü
ýñòðîãåíà è ïðîãåñòåðîíà. Ýòè
ãîðìîíû îòâå÷àþò çà âëå÷åíèå
è óäîâëåòâîðåíèå.
Òàêèå ïðîáëåìû âîçíèêàþò íå ïðè âñåõ âèäàõ ñïîðòà.
Ê ïðèìåðó, ñèëîâûå òðåíèðîâêè èëè òðåíèðîâêè íà ìîùíîñòü
âûçûâàþò â íàøåì îðãàíèçìå
àêòèâíóþ âûðàáîòêó ãîðìîíîâ ðîñòà è äðóãèõ àíàáîëè÷åñêèõ ãîðìîíîâ. Òðåíèðîâêè
íà âûíîñëèâîñòü àêòèâèçèðóþò
âûðàáîòêó êîðòèçîëà è êàòàáîëè÷åñêèõ ãîðìîíîâ.

Áëàãîäàðÿ ñïîðòó,
âû ñìîæåòå
ïîëó÷èòü íå òîëüêî
ñîâåðøåííîå òåëî,
íî è ñîâåðøåííî
íîâûé ñåêñ
Çíà÷èò ëè âñå ýòî, ÷òî, åñëè
âû çàíèìàåòåñü âèäàìè ñïîðòà,
êîòîðûå òðåáóþò âûíîñëèâîñòè,
â ïåðèîä ïîäãîòîâêè ê ñîðåâíîâàíèÿì ìîæíî çàáûòü î ñåêñå?
Ýòî çàâèñèò îò âàøåé ôèçè÷åñêîé ôîðìû, ðåæèìà, ïîëíîöåííîãî ïèòàíèÿ. Ýòî àáñîëþòíî
íå êàñàåòñÿ òåõ, êòî ïðîñòî áåãàåò 3–4 ðàçà â íåäåëþ äëÿ ïîääåðæàíèÿ ôîðìû è óâåëè÷èâàåò
íàãðóçêó ïîñòåïåííî â ïðåäåëàõ
ðàçóìíîãî. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ýòî
ñòèìóëèðóåò âàøó ñåêñóàëüíóþ
æèçíü è äàæå ïîìîãàåò èçáàâèòüñÿ îò íåêîòîðûõ ïðîáëåì.

Что медицинский справочник говорит
Анаболизм — синтез новых
структур или веществ, этот процесс поддерживает обновление
и рост новых тканей организма,
в том числе мышц. Анаболические процессы протекают в покое и под влиянием анаболических гормонов: стероиды,
гормон роста, пептиды, инсулин, а также средств с анаболической активностью (анаболические стероиды, протеин,
аминокислоты и многое другое).
Катаболизм — разрушение
структур или веществ, это необходимо для образования
простых веществ (глюкозы,

аминокислот), которые могут быть использованы для
экстренных нужд. В бодибилдинге особое значение имеет
катаболизм белков (мышц),
при этом происходит разрушение мышечного протеина
до аминокислот. Катаболические реакции провоцируются
прежде всего стрессом, утомлением, физической нагрузкой,
голодом и другими ситуациями, которые сопровождаются
подъемом концентрации кортизола, адреналина и, в меньшей
степени, гормонами щитовидной железы.

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 19-25 КВІТНЯ

ОВЕН
Ви зараз, схоже, занадто
зосереджені на думках про
роботу і побут, і зовсім забули про справи сердечні. У суботу можливі цікаві зустрічі,
якщо ви вийдете з дому.

ТЕЛЕЦЬ
Не варто вам недооцінювати
силу власної привабливості,
ви можете використовувати
її як зброю і як засіб знайти нових шанувальників.
Четвер — хороший день для
романтичних побачень.

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ,
ЧТОБЫ И СЕКС БЫЛ ОТЛИЧНЫМ
ИНТЕНСИВНЕЕ,
А НЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЕЕ

 Правильно расставьте
приоритеты: замените некоторые
простые беговые тренировки
на более интенсивные
интервальные, но более короткие
по продолжительности. На самом
деле вам вполне хватит одной
длительной пробежки в неделю,
а все остальные могут быть менее
продолжительными, но более
интенсивными по нагрузкам.

ЕШЬТЕ БОЛЬШЕ ПРОДУКТОВ
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ
ПРАВИЛЬНОГО ЖИРА

 Добавьте в свою диету больше
продуктов, которые являются
природными источниками
холестерина и насыщенных жиров:
авокадо, оливки, кокосовое молоко,
рыбий жир, рыба и жирные куски
говядины. В этом случае именно
жиры являются гормональными
прекурсорами, которые помогают
заново запустить процесс выработки
«желания» в нашем организме.

ИЗБЕГАЙТЕ ПРОСТЫХ
САХАРОВ, ПОЛУФАБРИКАТОВ
И АЛКОГОЛЯ
 Эти три компонента могут привести
к истощению природных гормонов
и заменить их на синтетические, в результате этого может произойти сбой
в виде гормонального дисбаланса.

ИЗБЕГАЙТЕ СТРЕССОВЫХ
СИТУАЦИЙ

 Стресс никогда не был другом секса,
а в сочетании с большими физическими нагрузками негативный эффект
усиливается! Поэтому постарайтесь
не нервничать по пустякам на работе
и дома. Займитесь йогой, практикуйте
специальные дыхательные упражнения
и побольше гуляйте на свежем воздухе
в хорошей компании.

ЗАНИМАЙТЕСЬ СЕКСОМ ЧАЩЕ
 Секс — это отличная тренировка для
вашего состояния, бёдер и сердечнососудистой системы, которая также
делает много хорошего для вашего
мозга и стимулирует выработку правильных гормонов.

Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ
АНДРОСОВ,
ПСИХОЛОГ

— Очень здорово, когда
в жизни есть
ситуации, в
которых приятное можно совместить
с полезным. Существует очень
много трудов на тему того, как
секс влияет на физическое состояние и общее самочувствие.
Другое дело, как и в любом виде
деятельности, стоит помнить,
что «больше не значит лучше».
Очень сложно заниматься физической активностью, которая
тебе не нравится. Если вам не интересно прыгать со скакалкой,
или таскать тяжелые блины
в спортзале — вас никто не заставит. Особенно, если этим
придется заниматься несколько раз в неделю на протяжении
многих лет. В сексе та же самая
история. Стоит помнить, что
в сексе важен сам процесс, на-

сколько он интересен и приятен.
Разумеется, физическая форма
в этом деле играет немалый
плюс, но не такой большой,
как может показаться. Образ
массмедиа показывает, что
секс бывает только у стройных
и подтянутых, но это не так. Это
скорее бонус, но не основополагающий фактор. Есть множество
неспортивных женщин, пользующихся популярностью у мужского пола. У мужчин та же история.
Тем не менее, физическая форма
может дать бОльшую внешнюю
привлекательность, хорошее самочувствие и самооценку. Стоит
помнить, что если физическая
активность, спортзалы и прочие
прелести жизни вам чужды, стоит найти интересную альтернативу. Может, плавание, а может бег
по утрам. Важным условием тут
является именно удовольствие,
иначе вас надолго не хватит. Попробуйте каждый из вариантов
и посмотрите, на что откликнутся
душа и тело.

БЛИЗНЮКИ
Загострення пристрастей, що
вирували в вас, вщухло, всі
зітхнули з полегшенням. Кохана людина, відчувши, що
ви стали м'якшими, захоче
стати ближче.

РАК
Перш ніж щось говорити,
подумайте. Більше довіряйте одне одному. У другій
половині тижня ваші палкі
почуття нададуть пікантності
вашим стосункам.

ЛЕВ
У понеділок можливе розчарування, так що побачення краще не призначати.
У четвер ви можете зустріти
своє давнє кохання, і почуття
розгоряться з новою силою.

ДІВА
Вам може знадобитися час
для себе, для пошуку нового
стилю. Нове знайомство, яке
відбудеться цього тижня,
дуже вас зацікавить.

ТЕРЕЗИ
Вас чекає яскрава любовна
пригода. Можете розраховувати на успіх у справі
підкорення сердець. Тільки
не задирайте ніс занадто
високо.

СКОРПІОН
Несподівана зустріч в середу
може змінити хід подій
у вашому особистому житті.
А романтичне побачення,
влаштоване в неділю, обіцяє
бути особливо пристрасним.

СТРІЛЕЦЬ
У особистому житті настають
зміни в кращий бік. Суперечки і з'ясування стосунків
залишаться позаду, і ви
відчуєте, що знову потрібні
одне одному.

КОЗЕРІГ
Тиждень обіцяє досить
насичене особисте життя.
Усередині вас розгориться
боротьба пристрасті і раціоналізму.

ВОДОЛІЙ
Тиждень в особистому плані
складний і неоднозначний.
У вівторок імовірна конфліктна ситуація з коханою
людиною.

РИБИ
Ви поступово приходите
до висновку, що необхідні
деякі зміни у ваших стосунках. Вівторок сприятливий
для відвертої розмови
по душах.
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АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
АНДРІЙ РУДИК (29),
МУЗИКАНТ

Чим вище розріз
на платті у жінки,
тим легше бігти їй
від чоловіка, але
тим більш велике
бажання чоловіка бігти за нею.
Чим глибше розріз сукні
на грудях жінки, тим легше
дихати їй, але важче чоловікові.

***

— Чому 50% жінок симулюють
оргазм?
— Вони думають, що нас,
мужиків, це хвилює!

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО
ОТО «МІС RIA-2018»

ГГОРОСКОП
ОВЕН

Катя, 19 років

Вы можете добиться успеха
во всем, что можно отнести
к сфере бизнеса.

Весела, енергійна, доброзичлива, дуже люблю
читати книги. Насолоджуюсь життям та беру від
нього все по максимуму.

ТЕЛЕЦ
Если вы всё решили и продумали, то неделя благоприятна для смены работы.

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

БЛИЗНЕЦЫ
Стройте планы, вам
отлично удаются именно
продуманные действия.

РАК

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2017» НА:

Вам просто необходимо
проявить активность и показать свои таланты. Тогда
вас ждет успех.

***

Дружина поїхала у відрядження.
Чоловік будить дитину і веде
в садок.
Прийшли в один, а їм кажуть:
«Це не наша дитина!»
Прийшли в інший — та ж історія.
Сідають в автобус, їдуть.
Дитина каже:
— Тату, ще один садок, і
я спізнюся до школи…

ЛЕВ
Ваше благополучие будет
зависеть от разумного
упорства и компетентности.

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

ДЕВА
Тщательно проверяйте
важную информацию,
которая поступит к вам.

ВЕСЫ

***

Неделя будет достаточно
напряженной из-за увеличения объема работы.

Равлик може спати три роки.
Равлик — мій кумир.

***

СКОРПИОН

Білий ведмідь заходить у бар і
каже бармену:
— Налий мені віскі і… кока-колу.
— А чому така пауза? — питає
бармен.
— І це все, що вас дивує? — з
образою говорить ведмідь.

Возможен вариант командировки, и эта поездка
откроет новые горизонты.

СТРЕЛЕЦ
Решайте все дела без
суеты и спешки. Можете
рассчитывать на премию.

***

Ох… Коли я згадую про неї,
голову відвідують безглузді
думки, серце починає радісно
битися, на обличчі з`являється
якась надія і дурнувата посмішка,
а очі світяться щастям…
— Оооо, і хто ж вона???
— Пятниця!

***

Сволота ти! Все життя мені
зіпсував! Всю молодість на тебе
витратила!
— Доню, люба, досить
розмовляти з дипломом.

КОЗЕРОГ

Найгарніші дівчата
їздять з «Бліц таксі»

Вы окажетесь в центре
внимания и событий. Так
что решения придется принимать быстро.

ВОДОЛЕЙ

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Вам необходимо сосредоточиться на одном, очень
важном деле.

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

РЫБЫ
Благоприятный период
как для работы, так и для
отдыха.

421606

422293
422867

Фудзи Шприц
Состав: 20 г джема из алоэ,
15 мл саке, 150 мл сухого
яблочного сидра,лист лайма
для украшения.
Приготовление:
В охлаждённый бокал насыпаем лёд почти до краёв,
наливаем алоэ джем, саке и
сидр. Тщательно вымешиваем, чтоб алоэ джем растворился. И для завершающей
нотки свежести кидаем в
бокал пару листиков лайма.
Евгений (26)

