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RIA в квартиру
за 20 грн на місяць

 Замість безкоштовного проїзду пільговикам 
даватимуть гроші на квитки. Але кількість поїздок 
буде обмеженою — тільки 30 разів на місяць
 Чиновники визначили, що 31 тисяча людей 
у Вінниці отримуватимуть гроші на проїзд 

Тоді як у нашому місті тільки пенсіонерів — 
90 тисяч, які зараз не платять у громадському 
транспорті
 Хто гарантовано буде отримувати гроші на проїзд 
в громадському транспорті з бюджету міста? 
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ÍÎÂÈÍÈ

Чужих дітей 
не буває

Ìèíóëîãî òèæíÿ ç íåáàé-
äóæèìè ëþäüìè â³äâ³äàëè 
íàøèõ ï³äîï³÷íèõ ç Òóëü-
÷èíñüêîãî äèòÿ÷îãî áóäèíêó. 
Äèòÿ÷³ î÷³… Ãëèáîêèé îêåàí 
ñàìîòíîñò³. ßê æå âàæêî òà-
êèì ìàëåñåíüêèì ÿíãîëÿòêàì 
áóòè áåç ìàìèíèõ îá³éì³â, 
áåç áàòüê³âñüêîãî òåïëà.

Óñåðåäèí³ âñå îáðèâàºòüñÿ. 
Àëå òåïëî â íàøèõ äóøàõ ãð³-
ëè äèòÿ÷³ ñåðöÿ íàïåðåäîäí³ 
Ì³æíàðîäíîãî Äíÿ ìàòåð³. 
Âè íå óÿâëÿºòå, ÿê ðàä³º 
öÿ ãàëàñëèâà ìàëå÷à, êîëè 
äî íèõ ïðè¿æäæàþòü â ãîñò³!

Âàæêî çì³íèòè ö³ë³ æèòòÿ 
÷è äèòÿ÷³ äîë³, àëå ìîæíà çðî-
áèòè íàéìåíøå, ùî ìè ìîæå-
ìî — öå ïîäàðóâàòè ñâ³é ÷àñ, 
ëþáîâ òà ï³êëóâàííÿ öèì êðè-
õ³òêàì. ² ïîâ³ðòå, íå âàæëèâî, 
êîëè, ÿê ³ ÷åðåç êîãî âè áóäåòå 
äîïîìàãàòè, ãîëîâíå — ðîáèòè 
öå â³ä äóø³ ³ ùèðî!

Ùèðî ñïîä³âàþñÿ, ùî ö³ 
ä³òêè ñòàíóòü çäîðîâèìè, 
âèðîñòóòü ³ áóäóòü çãàäóâàòè 
ñâîº íåëåãêå äèòÿ÷å ìèíó-
ëå, õî÷ ç íåâåëèêîþ ÷àñòêîþ 
ðàäîñò³ â³ä òèõ ñïîãàä³â, ùî 
âîíè íå áóëè çàáóò³ ö³ëèì 
ñâ³òîì, ùî â íèõ áóëè äîðîñ-
ë³ äðóç³, ÿê³ ÷àñòî áóëè ïîðó÷!

Ùèðî äÿêóþ âñ³ì çà ç³áðà-
íó äîïîìîãó! Ïåðåäàíî äóæå 
áàãàòî íåîáõ³äíîãî äëÿ ä³òîê.

À ñàìå: íîâèé îäÿã òà 
âçóòòÿ, ï³äãóçêè, ë³êè, çàñî-
áè ã³ã³ºíè, ïîáóòîâà õ³ì³ÿ, 
³ãðàøêè, ôðóêòè, ïå÷èâî, 
ñîêè, öóêåðêè òà áàãàòî-áà-
ãàòî ³íøîãî!

Ùèðî âäÿ÷íà êîæí³é ëþ-
äèí³, ùî äîïîìîãëà: õòî 
ìàòåð³àëüíî, õòîñü ô³çè÷íî, 
à õòîñü äîáðèì ñëîâîì òà 
ï³äòðèìêîþ!

Äÿêóþ âàì àæ äî íåáà ³ 
áàæàþ êîæíîìó, ùîá éîãî 
ñåðöå çàâæäè áóëî ùàñëèâå 
òà íàïîâíåíå ëþáîâ’þ!

Òâîð³ìî äîáðî ðàçîì!

ДУМКА

ВОЛОНТЕРКА

Діана Діана 
МОРОЗМОРОЗ

СТАНІСЛАВ (69), МЕБЛЯР:
— У неділю, 20 травня, буде 
хода і я за те, щоб дорогу пе-
рекрили. Для того, щоб люди 
звернули увагу на  те безза-
коння, яке зараз твориться у 
нашій з вами країні.

ОЛЬГА (61), ПОЕТЕСА:
— Як людина, яка завжди 
поспішає, ставлюся до цьо-
го негативно, але як житель 
міста не можу не коритись 
владі. Вони так вирішують, 
значить все правильно.

ЯРОСЛАВ (65), ПЕНСІОНЕР:
— Чим більше свят, тим біль-
ше душа веселиться і радіє. 
Звичайно, не для всіх це зруч-
но. Можливо, хтось хворіє, 
або потрібно далеко добира-
тись, але в загальному я «за». 

АЛІНА (22), СТУДЕНТКА:
— Як на мене, перекриття 
не доставляє нікому дис-
комфорту. Якщо потрібно ку-
дись добратись — транспорт 
ходить в об'їзд. Для мене це 
не проблема.

РОМАН (26) МЕНЕДЖЕР:
— Мені здається, що від цього 
навіть краще. Людям потріб-
но десь гуляти і святкувати. 
Відкриття пішохідної зони 
дозволяє гостям краще роз-
гледіти місто.

ОЛЕКСАНДРА (21), ОПЕРАТОР:
— Живу біля Київського мосту 
і на свята туди дорогу ніко-
ли не перекривають. Щодо 
Соборної, то мені байдуже. 
Можливо, для жителів міста 
так навіть краще.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви ставитесь до перекриття доріг на свята?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Ïëîùà ïåðåä 
ñò³íàìè îáëðàäè 
âæå òðàäèö³éíî º 

ì³ñöåì äëÿ ïðîòåñò³â. Ñïî÷àòêó 
áóëà àêö³ÿ äëÿ ï³äòðèìêè âèáîð-
÷î¿ ðåôîðìè. Ïðåäñòàâíèêè ÃÎ 
«Öåíòð UA» êàçàëè, ùî ³ñíóþ÷à 
ñèñòåìà äîçâîëÿº ïðèõîäèòè äî 
âëàäè íå÷åñíèì ïîë³òèêàì.

À ï³ñëÿ — ïðèéøëè ï³ä ñò³íè 
ÎÄÀ â³ííèöüê³ ïåíñ³îíåðè. Çî-
êðåìà âèìàãàëè âåëèê³ ïåíñ³¿ òà 
â³äïðàâèòè ó â³äñòàâêó Êàáì³í.

ЗА ВИБОРИ ПО-НОВОМУ
Óæå ç 9-î¿ ðàíêó, 15 òðàâíÿ, 

ï³ä ÎÄÀ ñòîÿëè ëþäè ç ïðàïî-
ðàìè ê³ëüêîõ ïîë³òè÷íèõ ñèë, 
ñåðåä ÿêèõ áóëè «Ñàìîïîì³÷», 
«Áàòüê³âùèíà», «Ðóõ íîâèõ ñèë», 
«ªâðîïåéñüêà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè». 
Ç³ ñõîä³â âèñòóïàëè ïîë³òèêè òà 
ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè. Ñóòü âèñòó-
ï³â: ñòàðà âèáîð÷à ñèñòåìà, ÿêó 
ïðèéíÿëè ùå â 2011 ðîö³ çà ÷àñ³â 
Â³êòîðà ßíóêîâè÷à, ïðèâîäèòü 
äî âëàäè ò³ëüêè îë³ãàðõ³â. À ðå-
ôîðìàòîðè íå ìîæóòü ïîòðàïèòè 
ó ïàðëàìåíò.

Ïîë³òèê³â ñëóõàëè ëþäè, çî-
êðåìà, é ìîëîäü. Íàìàãàëèñÿ 
ïîãîâîðèòè ç ìîëîäèêîì, ÿêèé 
òðèìàâ ïàðò³éíó ñèìâîë³êó.

— À âè çà ùî òóò ñòî¿òå?
— Íó, ùîá çìåíøèòè ìàæîðè-

òàðêó! — óïåâíåíî êàæå õëîïåöü. 

— Àáè ì³ñöÿ ó Âåðõîâí³é Ðàä³ 
á³ëüøå íå êóïóâàëè.

Àêö³ÿ, ÿêà òðèâàëà òðîõè á³ëü-
øå ï³âãîäèíè, çàê³í÷èëàñÿ ãðó-
ïîâèì ôîòî ì³òèíãàð³â.

— Ñóòü àêö³¿ — â³äêðèòè ðåã³î-
íàëüí³ ñïèñêè, — êàçàëà êîîðäè-
íàòîðêà ÃÎ «Öåíòð UA» Îëåíà 
Äàí³ëîâà. — Çà íèí³øíüîþ ñèñ-
òåìîþ â ïàðëàìåíò ïðîõîäÿòü ò³ 
ïîë³òèêè, ÿêèõ âèñóâàº ïàðò³ÿ, 
à íå ãðîìàäÿíè. Ïîë³òè÷í³é ñèë³ 
äîñòàòíüî 5% ãîëîñ³â, àáè îòðè-
ìàòè êð³ñëà ó Âåðõîâí³é Ðàä³.

Ïèòàºìî, ÷îìó äëÿ àêö³¿ çà-
ëó÷àëè ñàìå ïîë³òè÷í³ ñèëè òà 
÷è íå º öå àã³òàö³ºþ äî âèáîð³â 
ó 2019-ìó?

— ß íå ââàæàþ öå àã³òàö³ºþ 
÷è ïîë³òè÷íîþ ðåêëàìîþ. Ìè 
àíîíñóâàëè â³äêðèòèé ìàéäàí-
÷èê, çàïðîøóâàëè óñ³õ. Áî ò³ëüêè 
á³ëüø³ñòþ ìè çìîæåìî âïëèíóòè 
íà âëàäó.

Òàêîæ âîíà ðîçêàçàëà, ùî 
17 òðàâíÿ çàïëàíîâàíà àêö³ÿ «Í³ 
âèáîðàì çà çàêîíîì ßíóêîâè÷à» 
ï³ä ñò³íàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè.

ЗА ВЕЛИКІ ПЕНСІЇ ТА ПІЛЬГИ
Óæå î 10-é ðàíêó öüîãî æ äíÿ, 

ï³ä ñò³íàìè ÎÄÀ ñòàëè çáèðàòèñÿ 
ïåíñ³îíåðè, ÿêèõ çàêëèêàâ ïðè-
éòè íà ì³òèíã î÷³ëüíèê ïàðò³¿ 
«Ãîëîñ íàðîäó» Â³êòîð Ìàë³-
íîâñüêèé. Ó åìîö³éíèõ âèñòóïàõ 
àêòèâ³ñòè òà â³äñòàâí³ â³éñüêîâ³ 
âèìàãàëè ïåíñ³é ÿê íà Çàõîä³ òà 
çâ³ëüíèòè óâåñü Êàáì³í, äî ÿêîãî 
âîíè âòðàòèëè äîâ³ðó.

ПІД ОДА ВИМАГАЛИ ВИБОРЧУ 
РЕФОРМУ ТА ВЕЛИКІ ПЕНСІЇ
День протестів  Одразу кілька пікетів, 
один за одним, пройшли під стінами 
Вінницької ОДА 15 травня. Представники 
політичних сил вимагали розпочати 
виборчу реформу, яка скасує закриті списки 
партій, прийняті ще за часів Януковича. 
Потім говорили пенсіонери, які казали, що 
«в Україні погано, потрібні зміни»

— Ó Âåðõîâí³é Ðàä³ çàðàç 
ðîçãëÿäàòèìóòü çàêîíîïðîåêò, 
çà ÿêèì ì³í³ìàëüíèé ïðîæèò-
êîâèé ð³âåíü ñòàíå òàêèì ñà-
ìèì, ÿê ³ ì³í³ìàëüíà çàðïëà-
òà — 3700 ãðèâåíü, — êàçàâ ç 
òðèáóíè Ìàë³íîâñüêèé. — Áóäåìî 
ñïîíóêàòè îáëàñíó ðàäó íà ïîçà-
÷åðãîâ³é ñåñ³¿, àáè òà çâåðíóëàñÿ 
äî íàðäåï³â, ùîá òàê³ çì³íè ï³ä-
òðèìàëè. Áî òàê ì³í³ìàëüíà ïåí-
ñ³ÿ ñòàíå íà ð³âí³ 3700 ãðèâåíü 
òà áóäå çðîñòàòè â çàëåæíîñò³ â³ä 
ì³í³ìàëêè.

Ñïðîáà ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ïåí-
ñ³îíåðàìè, àáè ðîç³áðàòèñÿ, ùî 
âîíè õî÷óòü, çàçíàëà íåâäà÷³.

— À ùî âè òóò âçàãàë³ ôî-
òîãðàôóºòå? Âè çà íàðîä ÷è 
çà êîãî?! — êàçàëà æóðíàë³ñòó 
æ³íêà ïîâàæíîãî â³êó.

Àêòèâ³ñò Ìèõàéëî Ñ³ðàí÷óê 
ïåðåä ëþäüìè ïðî÷èòàâ çâ³ò 
ïðî ñòàí ñïðàâ ó êðà¿í³, îäÿã-
íóâøè «ìàñêó Ãðîéñìàíà». Â³í 
ãîâîðèâ ïðî çá³ëüøåííÿ ó ê³ëüêà 
ðàç³â ö³í íà ïðîäóêòè òà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè, â³äò³ê óêðà¿íö³â 

çà êîðäîí, çìåíøåííÿ çàðïëàò 
òà ïåíñ³é. Çà ñëîâàìè ÷îëîâ³êà, 
â öüîìó áóëà ïåðñîíàëüíà âèíà 
ì³í³ñòð³â óðÿäó.

Íàäàë³ âèìîãè àêòèâ³ñò³â òà 
¿õ âèñòóïè áóëè íå÷³òêèìè òà 
íå çðîçóì³ëèìè. Ç³ ñõîä³â ëó-
íàëè çàêëèêè ïîâåðíóòè çåì-
ëþ Àãðîíîì³÷íîìó, ñêàñóâàòè 
³äåþ Êàáì³íó ùîäî ìîíåòèçà-
ö³¿ ï³ëüãîâîãî ïðî¿çäó. ² çãàäàëè, 
ùî ñüîãîäí³ — 10-òà, þâ³ëåéíà 
àêö³ÿ ïåíñ³îíåð³â ï³ä ñò³íàìè 
Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ.

— Ìè áóäåìî çáèðàòèñÿ 
íà Êè¿â! Çàáëîêóºìî ñòîëè÷íå 
ìåòðî, óñ³ ï³äõîäè äî Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè. Âèìàãàºìî, àáè ïîë³òèêè 
íàñ ïî÷óëè! — êàçàëè ëþäè ç³ 
ñõîä³â îáëàñíî¿ áóä³âë³.

Ó òîé æå ÷àñ, öå âñå ñëóõàëè äâà 
ìîâ÷àçíèõ ï³êåòóâàëüíèêè, ùî 
áóëè âäÿãíóò³ ó ðîáó óâ’ÿçíåíèõ. 
Âîíè òðèìàëè ïëàêàòè ç âèìîãîþ 
«ïîâåðíóòè âêðàäåíîãî Êîáçà-
ðÿ» íà ìàéäàí Íåáåñíî¿ Ñîòí³, 
äå íèí³ ðîçòàøîâàíå «Äåðåâî 
Ñâîáîäè».

Обидві акції продовжаться у Києві. Політики обіцяють 
мирну акцію громадського тиску, а пенсіонери готові взяти 
в облогу Верховну Раду
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Компанія, яка отримала контр-
акт на 6,5 мільйона євро, працює 
у Чехії з 1991 року. За словами 
комерційного директора Яна 
Сілара, нині «Мікроелектроні-
ка» працює по всьому світу: її 
транспортні системи представ-
лені у 45 країнах, 110 містах від 
Азії до Америки. Компанія пра-
цювала і в українських містах. Їх 
обладнання є у Тернополі, Харко-
ві, Житомирі та в Донецьку (там 
вони з’явилися у 2013 році — авт.).

Також на сайті «Мікроелектро-
ніки» представлена продукція: 
валідатори, бортові комп’ютери 
для водіїв, турнікети, системи 
обліку пасажирів, автомати для 
продажу квитків, програмне за-
безпечення. За інформацією, 
яка є на сайті, чеська компанія 
має 250 співробітників. А річ-
ний обіг коштів у 2017 році склав 
понад 500 мільйонів чеських 
крон (понад 605 млн грн) 
(goo.gl/nAuBm1).

Що за компанія «Mikroelektronika»

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334 

Ï³äðÿäíèê ç ×å-
õ³¿ âæå ðîçïî÷àâ 

ðîáîòó íàä âò³ëåííÿì ñèñòåìè 
åëåêòðîííîãî êâèòêà ó Â³ííèö³. 
Äëÿ öüîãî 10 òðàâíÿ êîìïàí³ÿ 
«Mikroelektronika» òà êîìóíàëüíå 
ï³äïðèºìñòâî «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» 
ï³äïèñàëè óãîäó.

Çà ¿¿ óìîâàìè, ÷åõè ìàòèìóòü 
÷àñ äî îñåí³ 2019-ãî ðîêó (16 ì³-
ñÿö³â — àâò.), ùîá çàïóñòèòè 
àâòîìàòè÷íó ñèñòåìó îïëàòè 
â óñüîìó ì³ñüêîìó òðàíñïîðò³. 
Òîáòî, ïëàòèòè çà ïðî¿çä áóäå-
ìî íå ãîò³âêîþ, à áàíê³âñüêèìè 
êàðòêàìè ³ ÷åðåç ñìàðòôîí.

Íà âïðîâàäæåííÿ ö³º¿ ñèñòåìè 
äàþòü àæ 6,5 ì³ëüéîíà ºâðî (á³ëü-
øå 200 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü — àâò.) 
Ùî ùå â³äîìî?

ЩО ЗМІНИТЬСЯ 
Êåð³âíèöÿ «Â³ííèöÿêàðòñåð-

â³ñ» Êàòåðèíà Áàá³íà ðîçêàçà-
ëà, ÿê áóäå ïðàöþâàòè ñèñòåìà 
àâòîìàòèçîâàíî¿ îïëàòè ïðî¿çäó 
â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³. Çà ¿¿ 
ñëîâàìè, â êîæíîìó ãðîìàäñüêî-
ìó òðàíñïîðò³ ïîñòàâëÿòü âàë³-
äàòîðè: ïî òðè — ó òðîëåéáóñè 
òà àâòîáóñè, ÷îòèðè — â òðàìâà¿. 
Äåÿê³ ç íèõ âèäàâàòèìóòü ïàïå-
ðîâ³ êâèòêè.

— Òàê, îñòàòî÷íî â³ä ïàïå-
ðó íå â³äìîâëÿºìîñÿ, îñê³ëüêè 
äåÿêèì ãîðîäÿíàì ïðèíöèïîâî 

ЗА 200 МЛН ГРИВЕНЬ ЗРОБЛЯТЬ 
Е-КВИТОК У МІСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ 

äðóãèé åòàï — âïðîâàäæåííÿ 
ó ìàðøðóòêàõ. Çàñòóïíèê ìåðà 
Âëàäèñëàâ Ñêàëüñüêèé ñêàçàâ, 
ùî íîâàö³ÿ íå âïëèíå íà âàð-
ò³ñòü ïðî¿çäó.

— Ö³íà êâèòêà ï³äâèùóºòüñÿ 
÷åðåç çðîñòàííÿ âàðòîñò³ ñêëà-
äîâèõ: åëåêòðîåíåðã³¿, ïàëüíîãî, 
êàïðåìîíòó òîùî. À åëåêòðî-
ííèé êâèòîê íå çá³ëüøèòü âàð-
ò³ñòü ïðî¿çäó. Íàâïàêè, å-êâèòîê 
ï³äâèùóº ïðèáóòêè òðàíñïîðòíî¿ 
êîìïàí³¿, áî çìåíøóºòüñÿ ëþä-
ñüêèé ôàêòîð, — ñêàçàâ çàñòóï-
íèê ìåðà.

Ìàéæå 400 òèñÿ÷ ïî¿çäîê â³äáó-
âàºòüñÿ ùîäíÿ ó Â³ííèö³. Íà öþ 
ìàñó ïàñàæèð³â ïîòð³áí³ êîíäóê-
òîðè, ÿêèõ çàðàç äåô³öèò. ßê ðîç-
ïîâ³ëè ó «Â³ííèöüê³é òðàíñïîðò-
í³é êîìïàí³¿», ¿ì óæå çàðàç íå âè-
ñòà÷àº áëèçüêî 200 êîíäóêòîð³â.

Ïðîòå íàâ³òü ç ïîÿâîþ àâòî-
ìàòèçîâàíî¿ îïëàòè êîíäóêòîðè 
áóäóòü ïðàöþâàòè ùå äîâãèé ÷àñ.

—Âîíè ñòàíóòü êîíñóëüòàíòà-
ìè, áóäóòü ïîÿñíþâàòè, ÿê êî-
ðèñòóâàòèñÿ âàë³äàòîðîì. ² áóäóòü 
êîíòðîëåðàìè. Òèì ïà÷å, íà êî-
ìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâàõ Â³ííè-
ö³ º áàãàòî âàêàíñ³é,  — ñêàçàâ 
Âëàäèñëàâ Ñêàëüñüêèé.

Çà âñþ ðîáîòó êîìïàí³¿ «Ì³-
êðîåëåêòðîí³êà» çàïëàòÿòü ïîíàä 
5,5 ì³ëüéîíà ºâðî (170 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü — àâò.) çà ðàõóíîê ïî-
çèêè ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðå-
êîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó, òà ùå 
1 ì³ëüéîí ºâðî, êîøòîì áþäæåòó 
Â³ííèö³ (31 ì³ëüéîí ãðèâåíü — 
àâò.). Óãîäó ç ÷åñüêîþ êîìïàí³ºþ 
ï³äïèñàëè íà 5 ðîê³â. Óâåñü öåé 
÷àñ ôàõ³âö³ êîíòðîëþâàòèìóòü 
âïðîâàäæåííÿ ïðîåêòó.

Реформа  Компанія «Мікроелектроніка» 
почала працювати над запуском 
електронного квитка у вінницькому 
транспорті. На це вони мають 16 місяців. 
А перші валідатори поставлять до кінця 
цього року. Як воно працюватиме, якою буде 
ціна проїзду та чи залишаться кондуктори?

Спочатку обладнають валідаторами електротранспорт та 
автобуси. Наступний етап — обладнання поставлять у маршрутки 

îòðèìóâàòè êâèòêè, — êàçàëà Êà-
òåðèíà Áàá³íà. — Íà ïåðåõ³äíîìó 
åòàï³ ìîæíà áóäå êóïèòè êâè-
òîê é çà ãîò³âêó. Àëå ìè éäåìî 
ïî øëÿõó, ùîá îïëàòà ïðî¿çäó 
áóëà ò³ëüêè áåçãîò³âêîâîþ.

Îïëàòó ïðî¿çäó áóäóòü çä³éñíþ-
âàòè «Ìóí³öèïàëüíîþ êàðòêîþ 
â³ííè÷àíèíà», ÿêó ïëàíóþòü âè-
äàâàòè âæå â öüîìó ðîö³. Êð³ì 
òîãî, ñïëàòèòè ïðî¿çä ìîæíà 
áóäå áàíê³âñüêîþ êàðòêîþ, ÷å-
ðåç ñìàðòôîí.

— Äëÿ âèäà÷³ òà ïîïîâíåííÿ 
ïëàñòèêîâèõ êàðòîê çðîáëÿòü ìå-
ðåæó àâòîìàò³â, ñõîæèõ íà «ibox». 
¯õ áóäå áëèçüêî 350 ïî âñüîìó 
ì³ñòó. Ï³ëüãîâèêè îòðèìàþòü 
êàðòêè â³ííè÷àíèíà áåçêîøòîâ-
íî, — ñêàçàëà Áàá³íà.

GPS ТА НОВІ ЗУПИНКИ 
Íà ïåðøîìó åòàï³ ïîñòàâëÿòü 

âàë³äàòîðè ó åëåêòðîòðàíñïîðò³ òà 
ìóí³öèïàëüíèõ àâòîáóñàõ. ßêèé 
ñàìå ìàðøðóò ïåðøèì îáëàäíà-
þòü — ùå íå êàæóòü.

— Çà íàñòóïí³ ÷îòèðè ì³ñÿö³ 
÷åñüêà êîìïàí³ÿ âèãîòîâèòü ïåð-
øó ïàðò³þ ïðèñòðî¿â. Ïðî ìàðø-
ðóò âèçíà÷èìîñÿ ï³ñëÿ äîäàòêî-
âèõ êîíñóëüòàö³é ç ôàõ³âöÿìè 
òà ïðåäñòàâíèêàìè «Â³ííèöüêî¿ 
òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿», — ñêà-
çàëà äèðåêòîðêà «Â³ííèöÿêàðò-
ñåðâ³ñ» Êàòåðèíà Áàá³íà.

Òðàíñïîðò îáëàäíàþòü GPS-
òðåêåðàìè. Öå ïîòð³áíî, àáè áóâ 
÷³òêèé îáë³ê íàÿâíîãî òðàíñïîðòó 
íà ìàðøðóòàõ, à ùå äëÿ çâ’ÿçêó ç 
«ðîçóìíèìè» çóïèíêàìè.

Íà íèõ áóäå òàáëî ç ãðàô³êîì, 
ÿêå ïîêàçóâàòèìå ÷àñ ïðèáóòòÿ 
òðàíñïîðòó â ðåàëüíîìó ÷àñ³.

ЦІНА ПРОЇЗДУ 
ТА ДОЛЯ КОНДУКТОРІВ 

Ï³ñëÿ çàïóñêó ñèñòåìè å-êâèòêà 
â åëåêòðîòðàíñïîðò³ òà ìóí³öè-
ïàëüíèõ àâòîáóñàõ, ïî÷íåòüñÿ 

ОЛЕКСІЙ ШАРАПОВ, (067)9846245
 Ïåðåäâèáîðí³ ïåðåãîíè ïî-

÷àëèñÿ. Äëÿ Ãðèöåíêà — ç Â³-
ííèö³. 10 òðàâíÿ â³í ðàçîì ç 
ë³äåðîì ïàðò³¿ «Àëüòåðíàòèâà» 
ªãîðîì Ô³ðñîâèì ãîâîðèëè ïðî 
îá’ºäíàííÿ ïàðò³é. Ùî îá³öÿþòü 
çðîáèòè? Ìè ç³áðàëè îñíîâí³ 
òåçè ç ïðåñ-êîíôåðåíö³¿.

Ïðî êîàë³ö³þ. Çà ñëîâàìè Àíà-
òîë³ÿ Ãðèöåíêà, íîâà êîàë³ö³ÿ 
ôîðìóºòüñÿ íå ëèøå íà ïðåçè-
äåíòñüê³ âèáîðè, à áóäå ïðàöþ-
âàòè ³ íàäàë³.

— Íàì âàæëèâî âèñóíóòè îä-

íîãî êàíäèäàòà, ÿêèé ïåðåìîæå ³ 
òîä³ â êðà¿íè ç’ÿâèòüñÿ ðåàëüíèé 
øàíñ, — êàæå Àíàòîë³é Ãðèöåí-
êî. — Ãàðàíòóþ, ùî äîäàì äî öüî-
ãî ìàêñèìóì çóñèëü ³ âæå áëèæ÷èì 
÷àñîì, â öüîìó ì³ñÿö³, âè ïîáà÷èòå 
ïðèºäíàííÿ íîâèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë 
äî íàøî¿ êîìàíäè.

Çà ñëîâàìè ïîë³òèêà, çàðàç 
âåäóòüñÿ ïåðåìîâèíè ç òàêèìè 
ïîë³òè÷íèìè ñèëàìè ÿê «Ñàìî-
ïîì³÷», «Íàðîäíèé êîíòðîëü», 
«ªâðîïåéñüêà ïàðò³ÿ», «Äåìîêðà-
òè÷íèé àëüÿíñ», «Ñèëà ëþäåé», 
«Ðóõ íîâèõ ñèë» òà ³íø³. Äî ðå÷³, 

çãàäàëè ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ 
³ ïðî Þë³þ Òèìîøåíêî. Êàæóòü, 
ùî âîíà âèð³øèëà éòè íà âèáîðè 
ñàìà.

Ùî æ îá³öÿº Ãðèöåíêî? Çà ñëî-
âàìè Ãðèöåíêà, ó äåðæàâ³ âàæ-
ëèâî ñòâîðèòè ìåõàí³çì â³äêëè-
êàííÿ òèõ, õòî íå ïðàöþº. Íà-
çèâàº ê³ëüêà ³í³ö³àòèâ, ÿê³ â³í 
ãàðàíòóâàòèìå ó ðàç³ îáðàííÿ 
â ïðåçèäåíòè:

1. Ñòâîðåííÿ ïðîöåäóðè ³ìï³÷-
ìåíòó ïðåçèäåíòà.

2. Çàêîíîïðîåêò ïðî â³äêëè-
êàííÿ äåïóòàòà, ÿêèé ïîðóøóº 

Êîíñòèòóö³þ àáî íå ïðàöþº.
3. Ñòâîðåííÿ àíòèêîðóïö³é-

íîãî ñóäó.
Ïðî øîóìåí³â. Ïîë³òèê çà-

êëèêàâ â³ää³ëÿòè ñîö³îëîã³÷í³ 
ðåéòèíãè â³ä ðåàëüíîãî âèáîðó 
ëþäåé. Çà ñëîâàìè Àíàòîë³ÿ Ãðè-
öåíêà, í³õòî ç øîóìåí³â ïîêè 
íå çàÿâëÿâ ïðî ó÷àñòü ó âèáîðàõ 
ïðåçèäåíòà, âêëþ÷àþ÷è Âîëîäè-
ìèðà Çåëåíñüêîãî òà Ñâÿòîñëàâà 
Âàêàð÷óêà. Ïðè÷èíîþ ðîçãëÿäó 
òàêèõ êàíäèäàòóð íàçâàâ ðîç÷à-
ðóâàííÿ, çíåâ³ðó òà íå âèêîíàííÿ 
îá³öÿíîê âëàäîþ.

Гриценко у Вінниці: про об’єднання 
партій та шоуменів на виборах

Якби вибори Президента 
України відбулися 
в середині квітня, українці 
проголосували б так:

Згідно з результатами опитування, 
проведеного Київським міжнародним 
інститутом соціології (КМІС) з 
5 по 19 квітня 2018 року

за Ю. Тимошенко 
                                                                8%
за А. Гриценка 
                                                   6,3%
за О. Ляшка 
                                                 6,1%
за П. Порошенка 
                                                6%
за В. Зеленського 
                                            5,4%
за С. Вакарчука 
                                       4,8%
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Âõ³ä ç ïëîù³ 
Ãàãàð³íà ó ïàðê 

Ãîðüêîãî çáèðàþòüñÿ ðåêîí-
ñòðóþâàòè. Á³ëÿ Àðêè ïîñòàâ-
ëÿòü ìóçè÷í³ ëàâêè, ïðèêðàñÿòü 
ñõîäè — âîíè áóäóòü ó âèãëÿä³ 
íîòíîãî ñòàíó, à ùå îíîâëÿòü 
îçåðî, ùî ïîðó÷. Âñòàíîâëÿòü 
ïàì’ÿòíèê «Ùåäðèêó», ñêóëüïòó-
ðó «Çàêîõàí³». Çàãàëîì òàêà ëî-
êàö³ÿ áóäå ïðèñâÿ÷åíà êîìïîçè-
òîðó Ëåîíòîâè÷ó. À âñå îö³íèëè 
ó 17,4 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Ïðî öå 
ìè äåòàëüíî ïèñàëè â ìàòåð³àë³ 
íà vn.20minut.ua (goo.gl/tgGxYM)

Ðàçîì ç òèì, âæå îáðàëè ï³ä-
ðÿäíèêà — òîâàðèñòâî «Îëåð³ò», 
ÿêå çðîáèòü ðåêîíñòðóêö³þ âõîäó 
çà 14,7 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Çîêðå-
ìà, öÿ êîìïàí³ÿ â³äîìà òèì, ùî 
çðîáèëà ðåêîíñòðóêö³þ ïëîù³ 
Ìîãèëêà òà òðåòþ ÷åðãó ïðî-
ñïåêòó Êîñìîíàâò³â.

Àëå ãðóïà â³ííèöüêèõ àðõ³-
òåêòîð³â ïðîïîíóº íå ÷³ïàòè 
âõ³ä ó ïàðê, îñê³ëüêè Àðêà º 
ïàì’ÿòêîþ ìîäåðí³çìó 60-õ ðîê³â. 
Ìîäåðí³ñòñüê³ îá’ºêòè, çà ñëîâà-
ìè ìèñòåöòâîçíàâö³â, ö³íóþòüñÿ 
ó ñâ³ò³. À ïðè â³äíîâëåíí³ â îðèã³-
íàëüíîìó âèãëÿä³ — ìîæóòü ñòàòè 
«ìàãí³òîì äëÿ òóðèñò³â».

БЕЗДУМНО ЗНОСЯТЬ 
МИСТЕЦТВО

Íåâåëèêà ãðóïà àðõ³òåêòîð³â, 
ÿê³ ïðàöþþòü ÿê ó Â³ííèö³, òàê 
³ ó Êèºâ³, ãîâîðèëà ïðî ðåêîí-
ñòðóêö³þ âõîäó â Öåíòðàëüíèé 

ïàðê. ² çàãàëîì, ïðî ñòàâëåííÿ 
äî àðõ³òåêòóðíèõ ïàì’ÿòîê ðàäÿí-
ñüêîãî ïåð³îäó.

— Í³áè ïàðê Ãîðüêîãî, Àðêà — 
ö³ííîñò³ çàô³êñîâàí³. Àëå âèõî-
äèòü, ùî äëÿ íàñòóïíîãî ïîêî-
ë³ííÿ öå çäàñòüñÿ ïîâíîþ ô³ã-
íåþ, ÿêó ìîæíà âçÿòè òà ïðîñòî 
çíåñòè, — ñêàçàâ êåð³âíèê «Àãåí-
ö³¿ ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó» Îëåê-
ñàíäð Êîðîòêèõ. — Îðãàí³÷í³ñòü 
ïîºäíàííÿ Àðêè Ìàðõåëÿ (Ðî-
ìàí Ìàðõåëü — àðõ³òåêòîð, àâòîð 
ïðîåêòó — àâò.) òà òåìè â³äîìîãî 
ìóçè÷íîãî òâîðó Ëåîíòîâè÷à — 
«Ùåäðèê» º íåàáèÿêèé âèêëèê. 

Íå õî÷ó ñòâîðþâàòè êîíôë³êò, 
àëå ìàþ äóìêó, ùî öüîãî ðîáèòè 
íå ìîæíà.

Êåð³âíèê ìèñòåöüêîãî íàïðÿì-
êó Óêðà¿íñüêîãî êðèçîâîãî ìåä³à-
öåíòðó Ëåîí³ä Ìàðóùàê ðîçêà-
çàâ, ùî Àðêà º ö³ííèì îá’ºêòîì, 
ÿêèé íàëåæèòü äî ñòèëþ ï³çíüîãî 
ìîäåðí³çìó. Çà éîãî ñëîâàìè, ïî-
ïðè íåâåëèêèé â³ê (äî 50 ðîê³â) 
ïàì’ÿòîê öüîãî ñòèëþ ç êîæíèì 
ðîêîì ñòàº óñå ìåíøå.

— ×àñòêîâî, öå ÷åðåç «êðèâó» 
ìåòîäèêó äåêîìóí³çàö³¿: ëþäè 
áåçäóìíî çíîñÿòü ìîçà¿êè, çà-
êðèâàþòü ñò³íè ïàíåëÿìè òà çà-
ôàðáîâóþòü ìàëþíêè ðàäÿíñüêîãî 

«ЩЕДРИК» З АРКОЮ НЕ МОЖНА 
ПОЄДНУВАТИ — АРХІТЕКТОРИ
Цінна річ  Головний вхід у Центральний 
парк хочуть капітально відремонтувати та 
змінити його концепцію. Замість пам’ятки 
космосу — пам’ятка мелодії Леонтовича. 
Архітектори закликають зберегти цю 
пам’ятку радянського модернізму 
та розповіли, чому небезпечно 
змінювати змісти цього об’єкта

На честь польоту першої людини в космос, 
Юрія Гагаріна, біля входу в Центральний 
парк спорудили пам’ятний знак — Арку та 
Шпиль. Це символізує Землю та ракету, 
яка здіймається в космос.
За не офіційною версією, архітектора 
Романа Мархеля на проект надихнула 
дерев’яна кицька. Чоловік довго обдуму-
вав проект, але все не міг знайти рішення. 
Ідею йому підказала фігурка кішки, яка 
вигинає спину.
— Знайшли в архіві «Личный листок члена 

Союза» архітектора Мархеля. Його проект 
входу в парк — був відібраний на відкри-
тому конкурсі! — сказав керівник «Агенції 
просторового розвитку» Олександр Корот-
ких. — Тобто, в 1965 році розуміли, що те, 
що створюється у публічному просторі — 
має обиратися з кількох варіантів. Тому 
маю думку, що міська влада також зробить 
відкритий конкурс. Тим паче, це  вже по-
казало свій результат під час «Студії ідей», 
де працювали  кілька груп архітекторів над 
концепцією проспекту Коцюбинського.

Арку Романа Мархеля обрали на конкурсі
Раніше головний архітектор Вінниці Олек-
сандр Рекута прокоментував ідею зміни 
концепції пам’ятки. Як він розказав, вхід 
у Центральний парк не є символом космо-
су. Тоді як ця тематика вже реалізована 
на проспекті Космонавтів.
— Якщо перейменувати парк Горького 
на парк імені Леонтовича, то проблеми 
взагалі ніякої. Якщо говорити про кон-
цепцію, то що, нам потрібно продовжу-
вати космічну тематику у Вінниці? Її вже 
реалізували на проспекті Космонавтів і 

повторювати цю тему через назву площі 
Гагаріна не бачу сенсу, — сказав Рекута. — 
Тим більше, при вході у парк не бачу 
якоїсь прив'язки до космосу. Можливо, 
шпиль біля Арки уособлює ракету, що 
злітає, а більше нічого особливого. Арка 
може символізувати будь-що. А в тому, 
що сьогодні є ідея, пов'язана з відро-
дженням у Вінниці імені нашого велико-
го земляка Миколи Леонтовича, не бачу 
нічого поганого і навпаки — підтримую 
(goo.gl/tgGxYM).

У Арці немає прив’язки до космосу

ïåð³îäó. À áóâàº òàêå, ùî íà íèõ 
çîáðàæåíî óêðà¿íñüê³ êðàºâèäè, 
æèòòÿ óêðà¿íö³â, à íå «ñîâîê». 
ªäèíèé âèõ³ä — ãîâîðèòè ç âëàñ-
íèêàìè òà äîâîäèòè, ùî öå º ö³í-
íîþ ïàì’ÿòêîþ, — êàçàâ Ìàðóùàê.

«ДЕ ГРИБОЧКИ?»
Çà ñëîâàìè Ëåîí³äà Ìàðóùà-

êà, Àðêà ïàðêó Ãîðüêîãî º òàêîæ 
ïàì’ÿòêîþ òîãî ïåð³îäó. Âîíà º 
àðõ³òåêòóðíèì àíñàìáëåì, ÿêèé 
ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ îá’ºêò³â: ñà-
ìî¿ Àðêè, Øïèëÿ òà áåòîííèõ 
ïàðàñîëüîê, ùî ñòîÿòü ïðàâîðó÷ 
â³ä Øïèëÿ.

— Ïîäèâèâñÿ â³çóàë³çàö³þ ïðî-
åêòó òà ïîáà÷èâ, ùî òàì íåìàº 
öèõ ïàðàñîëüîê. Ìåí³ íå çðîçó-
ì³ëî, ÷îìó ïðèáðàëè ö³ «ãðèáî÷-
êè». Áî áåç íèõ âòðà÷àºòüñÿ âñÿ 
êîíöåïö³ÿ ö³º¿ ìîíóìåíòàëüíî¿ 
ñïîðóäè.

Éîãî ðîçïîâ³äü ïðîäîâæèâ 
êè¿âñüêèé äîñë³äíèê ìîäåðí³çìó 
Îëåêñ³é Áèêîâ. Ðàçîì ç Ëåîí³äîì 
òà ùå ê³ëüêîìà ëþäüìè â³í ¿çäèòü 
Óêðà¿íîþ òà çí³ìàº àðõ³òåêòóðó, 
ùî áóëà çáóäîâàíà ïðîòÿãîì 
1955–1991 ðîê³â.

— Â³ííèöüêà Àðêà, äëÿ ìåíå, 
öå àðõ³òåêòóðíà ³ãðàøêà. Öå 
íå áóä³âëÿ, âîíà íå íåñå ÿêî-
¿ñü ïðàêòè÷íî¿ êîðèñò³. Òèì 
íå ìåíø, ñïîðóäà º ìàéæå êóëü-

òîâîþ äëÿ Â³ííèö³, — ñêàçàâ 
Îëåêñ³é. — Âîíà íå ³äåàëüíà ³ ç 
êîæíîãî ðàêóðñó Àðêà âèãëÿäàº 
ïî-ð³çíîìó. Òîä³ ÿê ó ìåíå âåëè-
êå ïèòàííÿ äî íèí³øí³õ ïðîåê-
òàíò³â, ÿê³ ÷îìóñü ïðèáðàëè ïàðà-
ñîëüêè. Öüîãî ðîáèòè íå ìîæíà, 
áî óñå òóò çàðàç íà ñâî¿õ ì³ñöÿõ: 
Àðêà òà ïàðàñîëüêè äâà ãîðè-
çîíòàëüí³ îá'ºêòè òà Øïèëü — 
âåðòèêàëü. Öå ºäèíèé àíñàìáëü.

Äîñë³äíèê íàçâàâ íàøó Àðêó 
îäíîþ ç ï’ÿòè îá’ºêò³â, ÿê³ ââà-
æàº íàéêðàùèìè ïàì’ÿòêàìè ìî-
äåðí³çìó â Óêðà¿í³. Êð³ì òîãî, 
â éîãî ïåðåë³êó: êðåìàòîð³é òà 
ãîòåëü «Ñàëþò» ó Êèºâ³.

НЕ ЧІПАЙТЕ АРКУ!
Êð³ì äâîõ ÷îëîâ³ê³â ó äèñêóñ³¿ 

ùå ìàëà áðàòè ó÷àñòü êè¿âñüêà 
àðõ³òåêòîðêà ªâãåí³ÿ Ãóáê³íà. Àëå 
äîñë³äíèöÿ íå çìîãëà ïðè¿õàòè, 
òîìó ïîïðîñèëà êîëåã çà÷èòàòè ¿¿ 
âèñòóï, ùî áóâ ñõîæèé íà â³äêðè-
òèé ëèñò äî ì³ñüêèõ ÷èíîâíèê³â:

«Àðõ³òåêòóðà 60-õ ðîê³â ââà-
æàºòüñÿ åêñïåðòàìè òà ãðîìàä-
ñüê³ñòþ ö³ííîþ â óñüîìó ñâ³ò³. 
Öåé îá'ºêò, ïðè íàëåæíîìó çà-
õèñò³, ó òîìó ÷èñë³ íàäàíí³ éîìó 
ïàì'ÿòêî-îõîðîííîãî ñòàòóñó òà 
êîíñåðâàö³éíèõ ðîá³ò, ìîæå ïî-
ñ³ñòè ì³ñöå ó ïëåÿä³ ñâ³òîâîãî ïî-
âîºííîãî ìîäåðí³çìó.

ß çàêëèêàþ â í³ÿêîìó ðàç³ 
íå ðîáèòè ðåêîíñòðóêö³þ îá'ºêòà, 
çáåðåãòè éîãî àâòåíòèêó òà ïðî-
âîäèòè ò³ëüêè êîíñåðâàö³éí³ çà-
õîäè. Îêð³ì òîãî, îáåðåæíî, ÿê 
äî ïàì'ÿòêè ïîñòàâèòèñÿ äî ñå-
ðåäîâèùà íàâêîëî íüîãî. Âîíî 
ïîâèííî áóòè ï³äïîðÿäêîâàíå 
öüîìó îá'ºêòó òà íå âòðó÷àòèñÿ 
ó ö³ë³ñí³ñòü éîãî ïðîñòîðîâî¿ 
îðãàí³çàö³¿.

Ïðîïîíóþ ðîçðîáèòè ì³æíà-
ðîäíèé â³äêðèòèé êîíêóðñ íà äè-
çàéí ïëîù³ ïåðåä îá'ºêòîì. Ìè 
ó ñâîþ ÷åðãó áóäåìî ïîïóëÿðèçó-
âàòè Àðêó Ìàðõåëÿ äëÿ àóäèòîð³¿ 
åêñïåðò³â, òóðèñò³â ÿê íàéêðà-
ùèé îá'ºêò ó Â³ííèö³ òà îäèí ç 
íàéêðàùèõ îá'ºêò³â ïîâîºííîãî 
ìîäåðí³çìó â Óêðà¿í³.

Çàêëèêàºìî íå ðîáèòè êðîê³â, 
ùî çàøêîäÿòü çáåðåæåííþ àâòåí-
òè÷íîñò³ îá'ºêòà ³ çðîáëÿòü éîãî 
îäíèì ³ç ç³ïñîâàíèõ ïàì'ÿòîê ìî-
äåðí³çìó â Óêðà¿í³», — éäåòüñÿ 
ó ¿¿ âèñòóï³.

— Òàê ùî ðîáèòè äàë³? — çà-
ïèòóâàëè íà ê³íåöü ó÷àñíèêè 
äèñêóñ³¿.

— Ðîáèòè â³äêðèòèé êîíêóðñ 
íà ïðîåêò. Ìàº áóòè ãðîìàäñüêå 
îáãîâîðåííÿ ïðî òå, ùî ðîáèòè 
ç ãîëîâíèì âõîäîì ó Öåíòðàëü-
íèé ïàðê, — â³äïîâ³â äîñë³äíèê 
ìîäåðí³çìó Îëåêñ³é Áèêîâ.

Ôàõ³âö³ ïðîñÿòü 
íå ì³íÿòè Àðêè, 
à â³äíîâèòè ¿¿ â 
îðèã³íàë³. Òàê âîíà 
ìîæå ñòàòè «ìàãí³òîì» 
äëÿ òóðèñò³â

Бетонні парасольки є частиною 
архітектурного ансамблю. 
Але на їх місці облаштують невеликий 
сквер з музичними лавками

За проектом, поблизу Арки поставлять 
пам’ятник «Щедрику». На сходах 
будуть ноти, поряд пандуси та оновлять 
лебедине озеро
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (067)7857674

Äåêëàðàö³¿ êåð³âíèê³â ìåäçà-
êëàä³â ÍÀÇÊ çàëèøàº íàîñòàíîê. 
Òàê çàïëàíóâàëè. ² çàðàç çâ³òè 
ïðî ìàéíî ³ äîõîäè ëþäåé ó á³ëèõ 
õàëàòàõ ÷èòàþòü ò³ëüêè ïàö³ºíòè. 
Ó ÷àñ ìåäðåôîðìè ùå á³ëüøå ö³-
êàâî, ÷è ÷åñí³ ó äåìîíñòðàö³¿ ñâî-
¿õ ñòàòê³â ë³êàð³. Òîæ ïî÷èíàºìî 
ñåð³þ ïóáë³êàö³é çà äåêëàðàö³ÿ-
ìè ãîëîâíèõ ë³êàð³â. Ñòàðòóºìî 
ç î÷³ëüíèê³â óñòàíîâ îáëàñíîãî 
ð³âíÿ. ¯õ º ó Â³ííèö³ äåñÿòü.

Ïîð³âíþºìî öèôðè ³ äàí³ é 
áà÷èìî: íàéá³ëüøó çàðïëàòíþ 
îòðèìóº êåð³âíèê òóáäèñïàíñåðó. 
Éîãî îïëàòà ïðàö³ âòðè÷³ á³ëü-
øà çà çàðïëàòó êåð³âíèêà äèòÿ÷î¿ 
îáëàñíî¿ ë³êàðí³, ÿêèé ó ñàìîìó 
âíèçó çàðïëàòíîãî ðåéòèíãó.

À çà çàãàëüíîþ ñóìîþ äîõîä³â 
íàéáàãàòøà äåêëàðàö³ÿ ó ãîëîâ-
íîãî ë³êàðÿ-îíêîëîãà îáëàñò³, 
ÿêèé íå õîâàº ñ³ìåéíîãî á³çíåñó. 
Ò³ëüêè âëàñíîãî äîõîäó Âîëîäè-
ìèð Øàìðàé çàäåêëàðóâàâ á³ëüøå 
4 ì³ëüéîí³â. Òî æ íå äèâíî, ùî 

ó éîãî âëàñíîñò³ íàéá³ëüøå êâà-
äðàòíèõ ìåòð³â, ãàðàæ³â ³ ìàøèíè 
åë³ò-êëàñó. Öÿ ëþäèíà - âëàñíèê 
«Â³òàìåäëàéôó» ³ âïèñàâ ó çâ³ò 
ãîäèííèêè Ulysse Nardin ïî 160 ³ 
180 òèñÿ÷. Ó ôîðìè çì³í âí³ñ ñâ³-
æ³ ïîêóïêè çîëîòèõ þâåë³ðíèõ 
âèðîá³â íà á³ëüøå 400 òèñÿ÷.

Ó ðåøòè ãîëîâíèõ ë³êàð³â, 
êð³ì äîõîäó íà ïîñàä³, ïðîïè-
ñàí³ çàðïëàòè çà ñóì³ñíèöòâîì. 
Ó áàãàòüîõ º ïðèáóòêè â³ä âè-
êëàäàííÿ òà ãîíîðàðè ç ÒÎÂ³â 
ìåäè÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ.

Óñå âèùå íàçâàíå áà÷èìî â äå-
êëàðàö³¿ ãîëîâíîãî ë³êàðÿ «ïèðî-
ãîâêè». Àëå á³ëüø³ñòü ñ³ìåéíîãî 
ìàéíà — íà äðóæèí³ Îëåêñàíäðà 
Æóïàíîâà. Ä³ì ï³ä 150 êâàäðàò-
íèõ ìåòð³â, äâà ãàðàæ³, çåìåëüí³ 
ä³ëÿíêè, äà÷à â Ïåòðèêó ³ Honda 
CR-V çà ìàéæå 400 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü. Æ³íêà Æóïàíîâà âåäå ï³ä-
ïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü, àëå íà-
çâè ¿¿ ô³ðìè â äåêëàðàö³¿ íåìàº.

ª íàçâà êîìïàí³¿, àëå íåìàº 
ðîçì³ð³â äîõîä³â äðóæèíè â çâ³ò³ 
ãîëîâíîãî ë³êàðÿ äèòÿ÷î¿ îáëàñ-
íî¿. Ùîéíî â³äêðèâàºø éîãî äå-

ЩО «ЗА ДУШЕЮ» ГОЛОВНИХ ЛІКАРІВ
Проба на статки  Лікарі теж декларують 
майно і доходи. RIA проглянула звіти 
керівників медзакладів обласного рівня, 
побачила найприбутковішу посаду і бізнес-
прибутки та порівняла, як мінялися статки 
людей в білих халатах за останні роки

êëàðàö³þ — ðåºñòð ïîêàçóº òåí-
äåðè êîìïàí³¿ «Àâòîåðà Íîâà» ç 
ïðèì³òíîþ «äåêëàðàíò ìàº â í³é 
êîðïîðàòèâí³ ïðàâà, ó÷àñòü ó ñòà-
òóòíîìó êàï³òàë³ àáî âêàçàâ ñåáå 
ê³íöåâèì áåíåô³ö³àðîì».

Öÿ ô³ðìà ç ïðîäàæó ìàñòèë ³ 
çàï÷àñòèí çà äâà ðîêè âèãðàëà 
18 òåíäåð³â íà ïîíàä 5 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü. Êåðóº íåþ äðóæèíà 
Âàñèëÿ Ïàíåíêà. ² â³í â äåêëà-
ðàö³¿ âêàçàâ êðåäèòè æ³íêè, àëå 
ïðî ïðèáóòêè íàïèñàâ: «÷ëåí 
ñ³ì’¿ íå íàäàâ ³íôîðìàö³¿». 
Íàãàäàºìî, ùî ãîëîâíèé ë³êàð 
äèòÿ÷î¿ îáëàñíî¿ ìàº äåïóòàò-
ñüêèé ìàíäàò ì³ñüêðàäè.

Íàïðèê³íö³ ðîêó ÿê çàñòóïíèê, 
à âæå â áåðåçí³ ÿê ãîëîâíèé ë³-
êàð, ïîäàëà äåêëàðàö³þ êåð³âíè-
öÿ ïñèõë³êàðí³ Ñîô³ÿ Êó÷åðóê 
³ çàðåºñòðóâàëà 8 òèñÿ÷ äîëàð³â 
«íà ðóêàõ» ³ 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
ó áàíêó. Âîíà ìàº äâ³ çåìåëüí³ 
ä³ëÿíêè ³ áóäèíîê ï³ä 200 «êâà-
äðàò³â» ó Â³ííèö³. ×îëîâ³ê — äâ³ 
êâàðòèðè, íàáóò³ â 2012-ìó ðîö³. 
Ïðè öüîìó ïîäðóææÿ æèâå âè-
íÿòêîâî íà çàðïëàòè ³ äîõîäè 
çà ñóì³ñíèöòâîì.

Ùå îäíà æ³íêà — ãîëîâíèé 
ë³êàð — Îêñàíà Áàíàõ ç³ ñòàíö³¿ 
ïåðåëèâàííÿ êðîâ³. Âîíà ìàº àâ-
òîìîá³ëü «Àóä³ À-6», ïðèäáàíèé 
â 2014-ìó ðîö³ çà 186 300 ãðèâåíü. 
×åðåç äâà ðîêè, ÷èòàºìî äàë³, 
ïðèäáàëà êâàðòèðó ³ ñàäîâèé 
áóäèíîê. ×îëîâ³ê Îêñàíè Áàíàõ 
òåæ ìåäèê, áî â äåêëàðàö³¿ º äàí³ 
ïðî îòðèìàííÿ íèì çàðïëàòí³ 

â öåíòð³ ìåäèöèíè êàòàñòðîô. 
Êîëè ðåäàêö³ÿ ãîòóâëà öåé 

ìàòåð³àë, â ðåºñòð³ ç’ÿâèëàñÿ ùå 
îäíà äåêëàðàö³ÿ ö³º¿ ãîëîâíî¿ 
ë³êàðêè, 14 òðàâíÿ. Ó í³é º íîâà 
ãðàôà ïðî îòðèìàíå «äîäàòêîâå 
áëàãî» â ñóì³ 27 òèñÿ÷ 832 ãðèâí³. 
Äæåðåëà áëàãà íå âêàçàí³.

ª ñåðåä ïåðåâ³ðåíèõ ãîëîâíèõ 
ë³êàð³â ùå îäíà ëþäèíà ç ì³ëü-
éîííèì âèãðàøåì â òåíäåð³ — êå-
ð³âíèê åíäîêðèíîëîã³÷íîãî äèñ-
ïàíñåðó. Ðåºñòð º-äåêëàðóâàííÿ 
ï³äòÿãíóâ ó éîãî çâ³ò äàí³ ïðî 
«Â³ííèöüêèé îë³éíîæèðîâèé 

êîìá³íàò», áî ñ³ì’ÿ Ïèëèïà 
Ïðóäèóñà âîëîä³º éîãî àêö³ÿìè. 
×èòàºìî á³ëüøå: îë³éíîæèðîâèé 
êîìá³íàò âèãðàâ òåíäåð ³ îòðèìàâ 
1,08 ì³ëüéîíà ãðèâåíü â³ä «Â³-
ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî» çà… 
ïîñòà÷àííÿ òåõí³÷íî¿ âîäè.

×è íå íàéìåíø³ ïðèáóòêè, 
íåñï³âì³ðí³ ç äîõîäàìè âèòðàòè 
áà÷èìî â íà÷àëüíèêà â³éñüêîâîãî 
ãîñï³òàëþ. Â³í íàïèñàâ, ùî éîãî 
äðóæèíà (ìåäèê òîãî æ ãîñï³òà-
ëþ) êóïèëà êâàðòèðó çà íåðåàëü-
íîþ ö³íîþ — çà 49 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Âêàçàâ íàéìåíøó ñóìó àêòèâ³â ç 

óñ³õ ãîëîâíèõ ë³êàð³â — 15 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Ó âëàñíîñò³ ïîäðóææÿ 
äâà àâòî ³ êâàðòèðà íà 215 «êâà-
äðàò³â». À â äîõîäàõ áà÷èìî ñàì³ 
çàðïëàòè ³ ïåíñ³¿.

À ãîëîâíèé ë³êàð òóáäèñïàí-
ñåðó çàäåêëàðóâàâ ì³ëüéîííèé 
äîõ³ä. Ó ñâ³é çâ³ò â³í âïèñàâ, 
êð³ì äðóæèíè, ùå é ìàò³ð ³ 
òåùó. ßêùî ãîâîðèòè ïðî ïðåä-
ìåòè ðîçêîø³, òî ó Îëåêñàíäðà 
Ñëóæèâîãî â õàðàêòåðí³é äëÿ 
òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ ãðàô³ âïèñàíà 
ïðîôåñ³éíà «öÿöüêà» — ñèñòåìà 
óëüòðàçâóêîâî¿ ä³àãíîñòèêè. Öå 
âëàñí³ñòü äðóæèíè-ï³äïðèºìè-
ö³, ÿêà çàðîáèëà çà ð³ê ëèøåíü 
45 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Á³ëüøó ÷àñòèíó 
äîõîäó ïðèí³ñ ïðîäàæ ìàéíà.

Äâà ðîêè íå äåêëàðóº àêòè-
â³â ãîëîâíèé ë³êàð «êîæâºíó». 
Â³í ìàº êâàðòèðó, à áóäèíîê ³ 
çåìëÿ — âëàñí³ñòü äðóæèíè, ùî 
ïðàöþº ç ÷îëîâ³êîì ï³ä îäíèì 
äàõîì. Äîõîäè öüîãî äåêëàðàí-
òà — çàðïëàòà, îïëàòà çà ñóì³ñíè-
öòâî, ãîíîðàðè ïðèâàòíèõ ô³ðì 
³ ç ìåäóí³âåðñèòåòó.

À íàéá³ëüø ïåäàíòè÷íîþ âè-
ãëÿäàº äåêëàðàö³ÿ êåð³âíèêà íàð-
êîäèñïàíñåðó. Â³í âïèñàâ ó òî-
ð³øí³é çâ³ò «çàíà÷êó» â 1 äîëàð òà 
46 ãðèâåíü, ÿê³ öüîãî ðîêó çì³íèâ 
íà 46 äîëàð³â, ³ 883 ºâðî. Íå-
ìàº í³ çåìåëü, í³ ìàøèí ó Ïàâëà 
Ñëîáîäÿíþêà. Çàòå íåðóõîìîñò³ 
â ðîäèí³ á³ëüøå, ÿê íà ï³âòîðà 
ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Öå äâ³ êâàð-
òèðè ³ áóäèíîê, ïðèäáàí³ â 2009, 
2012 òà 2013 ðîêàõ.

Бабійчук 
Валерій 

Вікторович
Обласний клінічний 
госпіталь ветеранів 

війни

Банах 
Оксана 

Іванівна
Обласна станція 

переливання крові

Жупанов 
Олександр 
Борисович

Лікарня ім. Пирогова

Кучерук 
Софія 

Олегівна
Обласна 

психоневрологічна 
лікарня ім. Ющенка

Паненко 
Василь 

Васильович
Обласна дитяча 

лікарня

Прудиус 
Пилип 

Григорович
Обласний клінічний 
ендокринологічний 

диспансер

Слободянюк 
Павло 

Михайлович
Обласний 

наркологічний 
диспансер 

«Соціотерапія»

Служивий 
Олександр 
Петрович

Обласне 
територіальне 

об’єднання 
«Фтизіатрія»

Трет'яков 
Максим 

Сергійович
Обласний 

клінічний шкірно-
венерологічний 

диспансер

Шамрай 
Володимир 

Анатолійович
Подільський 

регіональний центр 
онкології

238824 173865 195497 226187 105324 201745 161066 331413 138668 236035

411201 354942 577750 368525 225503 892156 388154 1082905 249459 7703095

15000 0 612988 274537 1394940 258547 30867 260315 0 4501098

521,2 122,7 333,9 272,7 117,7 282,9 336,9 227,2 226,3 286,8

1508 1748 492,8 1412 0 28093 0 20591 716 660

Toyota Venza (2013), 
Peugeot 3008 (2013), 

+ два причепи
Audi А-6 (2009) Honda CR-V (2014) 0

Toyota RAV4 (2012), 
Renault Megane 

(2007)
BMW Х5 (2010) 0 Toyota Camry (2005) Renault logan (2013), 

ЗАЗ Таврія (1998)

Volkswagen Jetta (2015), 
Toyota Land Cruiser 200 
(2017), Mercedes-Benz 

e200 (2015)

Система 
ультразвукова 

діагностична Philips 
HD 7

Годинник наручний 
Ulysse Nardin Marine 
Chronometer (купле-

ний у 2013), Годинник 
наручний Ulysse Nardin 

Maxi Marine Diver

Найбільше 
число

Найменше 
число

Зарплата за основним 
місцем роботи, грн

Загальний 
дохід, грн

Квартири, будинки 
та інша нерухомість, м2 АвтомобільЗемельні 

ділянки, м2
Загальні грошові 
активи, грн

Предмети 
розкоші

Ãîëîâí³ ë³êàð³, êð³ì 
ïîñàäîâèõ îêëàä³â, 
îòðèìóþòü çà ðîáîòó 
çà ñóì³ñíèöòâîì, 
âèêëàäàöüêó ä³ÿëüí³ñòü  
³ ïðèâàòíó ïðàêòèêó
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ÐÅÔÎÐÌÀ

МОНЕТИЗАЦІЯ ПІЛЬГ. ХТО ТА 
СКІЛЬКИ ОТРИМАЄ ГРОШЕЙ
Платимо за проїзд  Обласні 
чиновники доробили порядок монетизації 
пільг у транспорті. За ним у Вінниці будуть 
їздити безкоштовно 31 тисяча городян, 
тоді як близько 90 тисяч вінничан — 
пенсіонери. Але новий порядок ще 
не затвердили в міськраді, тому діятиме 
стара система проїзду

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Ìîíåòèçàö ³ÿ 
ï³ëüã çà÷åïèòü âñ³õ 

â³ííè÷àí, ÿê³ ìàþòü ïðàâî áåç-
êîøòîâíîãî ïðî¿çäó â òðàíñïîðò³ 
ÿê ì³ñüêîìó, òàê ³ ì³æì³ñüêîìó. 
Óðÿä âèçíà÷èâ, ùî çà ¿õ ïåðå-
âåçåííÿ ìàþòü ïëàòèòè ì³ñöåâ³ 
áþäæåòè. ×åðåç äâà ì³ñÿö³ ï³ñëÿ 
ïðèéíÿòòÿ óðÿäîâî¿ ïîñòàíîâè 
îáëàñí³ ÷èíîâíèêè äîðîáèëè 
ïîðÿäîê âèïëàò äëÿ 153 òèñÿ÷ 
ï³ëüãîâèê³â íà Â³ííè÷÷èí³.

Ç íèõ, 31 òèñÿ÷à ëþäåé ìàòè-
ìå áåçêîøòîâíèé ïðî¿çä ó òðàí-
ñïîðò³ Â³ííèö³. Çà íèõ ïëàòèòèìå 
ì³ñüêèé áþäæåò — 41 ì³ëüéîí 
838 òèñÿ÷ 939 ãðèâåíü íà ð³ê.

Õî÷à òàêó ñèñòåìó ùå íå çà-
òâåðäèëè ó ì³ñüêðàä³, ÷èíîâíèêè 
çàïåâíÿþòü, ùî âñ³ì ï³ëüãîâèé 
ïðî¿çä çðîáèòè íå âäàñòüñÿ.

МАЙЖЕ 100 ГРИВЕНЬ 
НА МІСЯЦЬ

Íà ñàéò³ Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ âè-
êëàëè äåòàëüíó íîâèíó ùîäî ìî-
íåòèçàö³¿ ï³ëüã íà ïðî¿çä. Çà íåþ 
÷èíîâíèêè âñòàíîâèëè ì³ñÿ÷íó 
íîðìó — 30 ïî¿çäîê, ç ÿêèõ 
22 ïî¿çäêè íà ì³ñüêîìó òðàí-
ñïîðò³ òà 8 — íà ïðèì³ñüêîìó.

Ïðè öüîìó, ÿêùî ëþäèíà, äëÿ 
ïðèêëàäó, ¿çäèëà íà òðàìâà¿ òðè 
ðàçè çàì³ñòü ñåìè, òî çìîæå ïðî¿-
õàòè ùå ÷îòèðè ðàçè ³íøèì âèäîì 
òðàíñïîðòó. Àëå â ìåæàõ âñòàíîâ-
ëåíî¿ íîðìè: çàãàëîì 30 ïî¿çäîê 
íà ì³ñÿöü (goo.gl/FHFifP).

Îáëàñí³ ÷èíîâíèêè âñòàíîâè-
ëè ñåðåäí³é ðîçì³ð ùîì³ñÿ÷íèõ 
âèïëàò. Ó 2018-ìó öåé ïîêàçíèê 
ñòàíîâèòü 96,9 ãðèâí³, ùî ñêëàäà-
ºòüñÿ ç ñåðåäíüî¿ âàðòîñò³ îäíîãî 
êâèòêà (3,23 ãðèâí³) ïîìíîæåíî¿ 
íà 30 ïî¿çäîê. ßêùî âàðò³ñòü ïðî-
¿çäó â òðàíñïîðò³ çì³íþºòüñÿ, òîä³ 
ðîçì³ð âèïëàò ïåðåãëÿäàºòüñÿ ç 
íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ.

ПІЛЬГИ НЕ ВСІМ
×èíîâíèêè âñòàíîâèëè, ùî 

153 òèñÿ÷³ ëþäåé íà Â³ííè÷-
÷èí³ çìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ 
áåçêîøòîâíèì òðàíñïîðòîì. 
Çâè÷àéíó âèïëàòó, ðîçì³ðîì 
96,9 ãðèâí³, îòðèìóâàòèìóòü 
79 683 ëþäåé. Çá³ëüøåíó íà 20% 
âèïëàòó (116,28 ãðèâåíü) ìàòè-
ìóòü 54 427 ëþäåé. Öå ëþäè, ÿê³ 
ìàþòü ïðàâî íà ï³ëüãîâèé ïðî¿çä 
â ì³æì³ñüêîìó òðàíñïîðò³.

Ïîäâ³éíó ï³ëüãó (193,8 ãðèâí³) 
ìàòèìóòü 18 626 ï³ëüãîâèê³â. Òà-
êèìè ó ïîðÿäêó âèçíà÷èëè ëþäåé 
ç êàòåãîð³é: îñîáè ç ³íâàë³äí³ñòþ 
1, 2-î¿ ãðóïè; ä³òè â³êîì â³ä øåñ-
òè ðîê³â ç ³íâàë³äí³ñòþ; ïîòåðï³-
ë³ 1-î¿ êàòåãîð³¿ íà ×ÀÅÑ; ä³òè, 
ÿêèì â³ä øåñòè ðîê³â, ùî ïîòåð-
ï³ëè âíàñë³äîê àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ; 
ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ 1-î¿ ãðóïè, 
îòðèìàíî¿ âíàñë³äîê â³éíè.

Ö³ ãðîø³ áóäóòü âèïëà÷óâàòè 
ç ì³ñöåâèõ áþäæåò³â. À çà ïî-
ñòàíîâîþ Êàáì³íó ãðîø³ ìàþòü 
äàâàòè ãîò³âêîþ ÷åðåç ïîøòîâ³ 
â³ää³ëåííÿ àáî íà ðàõóíîê ï³ëü-
ãîâèêà â áàíêó.

Ó îáëàñíîìó äåïàðòàìåíò³ ñî-
öïîë³òèêè ïîðàõóâàëè ê³ëüê³ñòü 

Обласні чиновники визначили кількість ка-
тегорій, які гарантовано матимуть щомісячні 
виплати. Тоді як в селах та містах цей перелік 
можуть доповнити й іншими пільговиками. 
Отже, хто матиме безкоштовний проїзд:
ЧОРНОБИЛЬЦІ. Люди, які постраждали вна-
слідок аварії на ЧАЕС; учасники ліквідації, діти 
віком від 6 років, які отримали інвалідність, 
пов’язану з ЧАЕС.
АТОВЦІ. Учасники бойових дій (ст. 12 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»), особи, які отримали ін-
валідність внаслідок війни (ст. 13 того ж закону).

РОДИНИ ВІЙСЬКОВИХ. Батьки військових, 
які загинули чи померли або пропали безві-
сти під час проходження служби, відповідно 
до статті 14 ЗУ «Про соціальний і правовий за-
хист військовослужбовців та членів їх сімей».
БАГАТОДІТНІ РОДИНИ. Діти з багатодітних 
сімей відповідно до статті 13 закону України 
«Про охорону дитинства».
СИЛОВИКИ. Ветерани військової служби, 
органів внутрішніх справ, Нацполіції, подат-
кової міліції, державної пожежної охорони, 
Державної кримінально-виконавчої служби, 
служби цивільного захисту, Держспецзв'язку 

відповідно до статті 30 ЗУ «Про статус ветера-
нів військової служби, ветеранів органів вну-
трішніх справ, ветеранів Національної поліції 
і деяких інших осіб та їх соціальний захист».
ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ. Діти, особи з 
інвалідністю та супроводжуючі відповідно 
до статті 38.1 ЗУ «Про основи соціальної за-
хищеності осіб з інвалідністю в Україні».
РЕАБІЛІТОВАНІ ОСОБИ, які отримали інва-
лідність внаслідок репресій або є пенсіоне-
рами, відповідно до статті 6 закону України 
«Про реабілітацію жертв політичних репресій 
на Україні».

Категорії пільговиків, яким даватимуть гроші на проїзд

ï³ëüãîâèê³â òà ñê³ëüêè ¿ì áóäóòü 
äàâàòè ãðîøåé íà òðàíñïîðò. Äëÿ 
íàøîãî ì³ñòà — öå 31 421 ï³ëüãî-
âèê, ÿêèì äàâàòèìóòü íà êâèòêè 
41 ì³ëüéîí 838 òèñÿ÷ 939 ãðèâåíü 
(!) ç áþäæåòó Â³ííèö³ ùîðîêó.

ПЕНСІОНЕРИ МАЮТЬ 
ПЛАТИТИ ЗА ПРОЇЗД?

Óñüîãî ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, 
çà äàíèìè îáëàñíîãî óïðàâë³í-
íÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó, ïðîæè-
âàº 457 òèñÿ÷ ïåíñ³îíåð³â (goo.
gl/gqie8b), ÿê³ ìîæóòü áåçêî-
øòîâíî ¿çäèòè ó òðàíñïîðò³. Ç 
íèõ — áëèçüêî 90 òèñÿ÷ ïåíñ³î-
íåð³â ïðîæèâàº ó Â³ííèö³ (goo.
gl/W6Jaed).

Ñòàíîì íà çàðàç, 15 òðàâíÿ, 
íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè íåìàº àí³ 
ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ, àí³ éîãî 
ïðîåêòó ùîäî ìîíåòèçàö³¿ ï³ëüã 
íà ïðî¿çä.

— Ð³øåííÿ ìàº ïðèéíÿòè ì³ñü-
êà âëàäà, ÷îãî ùå íå áóëî. Òîìó 
â ìóí³öèïàëüíîìó òðàíñïîðò³ âñ³ 
ëþäè, ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà áåç-
êîøòîâíèé ïðî¿çä, ¿çäÿòü áåç-
êîøòîâíî. Ó òîìó ÷èñë³ é ïåíñ³î-
íåðè, ÿêèõ ïðèáëèçíî 80% ç óñ³õ 

ï³ëüãîâèê³â. Ç íèõ ãðîø³ áðàòè 
íå áóäóòü, — ñêàçàâ äèðåêòîð «Â³-
ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» 
Ìèõàéëî Ëóöåíêî.

Ñõîæå òâåðäæåííÿ ñêàçàëà é 
î÷³ëüíèöÿ ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó 
ñîöïîë³òèêè Ëàðèñà Ïîïîâà.

— Ð³øåííÿ ïðî ìîíåòèçàö³þ 
ìàº ðîçðîáèòè íàø äåïàðòàìåíò 
òà âèíåñòè éîãî íà ðîçãëÿä ì³ñü-
êèõ äåïóòàò³â. Â³ä ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè íå áóëî äîðó÷åííÿ íà ï³ä-
ãîòîâêó öüîãî ð³øåííÿ äî ñåñ³¿ 
ì³ñüêðàäè, ÿêà â³äáóäåòüñÿ ó ê³íö³ 
ì³ñÿöÿ (26 òðàâíÿ — àâò). Òàêîæ 
ÿ íå ìîæó ñêàçàòè, ÷è áóäåìî äî-
äàâàòè ³íøèõ ï³ëüãîâèê³â ó ïåðå-
ë³ê îñ³á, ùî ìàòèìóòü ùîì³ñÿ÷í³ 
âèïëàòè íà ïðî¿çä. Îäíå â³äîìî 
òî÷íî: óñ³ ëþäè, ùî ìàþòü ï³ëüãè 
íà ïðî¿çä, ìîæóòü ïðîäîâæèòè 
¿çäèòè ÿê ³ ðàí³øå — áåçêîøòîâ-
íî, — ñêàçàëà Ïîïîâà.

Ïðîòå ùå â áåðåçí³ ì³ñüêèé 
ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ êàçàâ, 
ùî âñ³ì ï³ëüãîâèé ïðî¿çä çðîáèòè 
íå âäàñòüñÿ. Àäæå íà öå ïîòð³áíî 
áóäå áëèçüêî 200 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü ùîðîêó ç áþäæåòó Â³ííèö³ 
(goo.gl/a8EQwx).

КОРОТКО ПРО НОВУ СХЕМУ

96,9 грн
звичайна виплата 

пільговикам

116,28 грн
виплата людям, 
які мають пільги 
на міжміський 

транспорт

30
поїздок на місяць 

загалом

7
трамвай

8
автобус

7
тролейбус

8
приміський 
транспорт

Джерело: презентація департаменту соцполітики Вінницької ОДА (goo.gl/RbweS5)

31 421
людина у Вінниці 
матимуть пільгу

41,838,939 грн
компенсація на покриття проїзду 

з бюджету Вінниці щороку

ПРОГНОЗ:

Скільки дадуть грошей

193,8 грн
виплата людям з 

інвалідністю 1-ої та 
2-ої групи; дітям 

віком від 6 років з 
інвалідністю

Мамонта 
назвали Вінні 
 Ç ïî÷àòêó ìèíóëîãî ë³òà 
òðèâàëî ãîëîñóâàííÿ ç 
âèãàäóâàííÿ ³ìåí³ ñêåëåòó 
ìàìîíòà, ÿêèé çáåð³ãàºòü-
ñÿ ó Êðàºçíàâ÷îìó ìóçå¿. 
Ç-ïîì³æ 1600 âàð³àíò³â 
³ìåí, ùî ¿õ çàïðîïîíó-
âàëè â³ííè÷àíè, âèáðàëè 
ï’ÿò³ðêó: Ìåí³ — ãîëîâíèé 
ãåðîé ìóëüòô³ëüìó «Ëüîäî-
âèêîâèé ïåð³îä»; Ôàóíä — 
â ïåðåêëàä³ ç àíãë³éñüêî¿ 
faund — ïîøóê; Â³íí³ — â³-
ííèöüêèé; Ìàâ³í — ñêîðî-
÷åííÿ â³ä «ìàìîíò â³ííèöü-
êèé»; Òåí³ — ïåñòëèâà 
ôîðìà ñëîâà «ìàìîíò». 
14 òðàâíÿ ï³äðàõóâàëè 
ãîëîñè: Òåí³ — 78 ãîëîñ³â; 
Ôàóíä — 123; Ìàâ³í — 206; 
Ìåí³ — 279; Â³íí³ — 358.

Перекриють 
центр Вінниці 
 Ó Äåíü ªâðîïè öåí-
òðàëüíà ÷àñòèíà ì³ñòà ñòàíå 
ï³øîõ³äíîþ. 19 òðàâíÿ ç 
10.00 äî 20.30 îáìåæàòü ðóõ 
äëÿ ïðèâàòíîãî òðàíñïîðòó 
âóëèöåþ Ñîáîðíà: â³ä ïåðå-
õðåñòÿ âóëèöü Ñîáîðíà–Òå-
àòðàëüíà äî ïåðåõðåñòÿ 
âóëèöü Ñîáîðíà–Ìàã³ñòðàò-
ñüêà–Êíÿç³â Êîð³àòîâè÷³â. 
Öüîãî æ äíÿ íà Ñîáîðí³é 
ç 10.30 äî 20.00 îáìåæàòü 
ðóõ ãðîìàäñüêîãî òðàí-
ñïîðòó — â³ä ïåðåõðåñòÿ 
âóëèöü Ñîáîðíà–Òåàòðàëü-
íà äî ïåðåõðåñòÿ âóëèöü 
Ñîáîðíà–Ìèêîëè Îâîäîâà. 
Ç 8.30 äî 20.00 òðàíñïîðò 
íå êóðñóâàòèìå âóëèöåþ 
Àðõ³òåêòîðà Àðòèíîâà: â³ä 
âóëèö³ Ñîáîðíî¿ äî ïåðå-
õðåñòÿ ç âóëèöåþ Òåàòðàëü-
íà. Ðóõ òðàíñïîðòó îðãàí³-
çóþòü â îá’¿çä ïî Õìåëü-
íèöüêîìó øîñå, Ìàã³ñòðàò-
ñüê³é, Ãîãîëÿ, Ãîðîäåöüêî-
ãî, Êíÿç³â Êîð³àòîâè÷³â.

Відновлять 
спорткомплекс 
 Ó Â³ííèö³ â³äðåìîíòóþòü 
ïðèì³ùåííÿ ñïîðòêîìï-
ëåêñó «Çäîðîâ’ÿ» íà âóëèö³ 
ßêîâà Øåïåëÿ,23. Íà ñàéò³ 
Äåðæçàêóï³âë³ îïóáë³êîâàíî 
òåíäåð, ó ÿêîìó ãîâîðèòüñÿ 
ïðî ðåìîíò äàíîãî ïðèì³-
ùåííÿ. Ó ïðèì³ùåíí³, ïðî-
âåäóòü äåìîíòàæ òà ðåìîíò, 
òàêîæ ïëàíóþòü óòåïëåííÿ 
ïðèì³ùåííÿ, îíîâèòè 
åëåêòðèêó òà âåíòèëÿö³þ. 
Çà ìîæëèâîñò³ âñòàíîâëÿòü 
ë³ôò. Óñ³ ðîáîòè çã³äíî ç 
äîêóìåíòàö³ºþ ìàþòü áóòè 
çàê³í÷åí³ äî íîâîãî ðîêó.

КОРОТКОКОРОТКО
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ÑÂßÒÎ

МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

«Світові хіти» 

14.00–14.30
Урочисте відкриття свята 

15.00–16.00
Симфо-шоу у виконанні «PRIME ORCHESTRA» 

16.00–17.00
Танцювальне шоу «JAZZBALLETKIEV» 

17.00–18.00
Концерт Христини Соловій 

14.00–18.00
Фестиваль «VinBookFest»: книжкова ви-
ставка-ярмарок українських видавництв та 
книгарень, різні майстер-класи. Міні-музей 
«Історія книги», тематичні фотозони, просторо-
ві інсталяції, мистецький проект «Архітектурна 
мозаїка Європи», виставки та живі скульптури.

ВУЛИЦЯ СОБОРНА 

«Вулиця європейського мистецтва» 

14.30–19.00
Творчі локації «Класика», «Сучасне мисте-
цтво», «Джаз»: виступатимуть кращі колек-
тиви міста, області та Республіки Польща. 
Будуть розташовані фотозони, інсталяції в 3D 
форматі, квіткові композиції, «живі» фон-
тани. Проект «Графіті Life» — будуть створю-
вати графіті картину на спеціальних полотнах. 
А ще танцюватимуть «Віденський вальс по-
вінницьки». Проводитимуся майстер-класи 
та будуть облаштовані зони відпочинку.

ПЛОЩА ЄВРОПЕЙСЬКА 

VII Всеукраїнський фестиваль 
«Студентська весна» 

14.00-17.00
виставка студентських робіт 
«Європейська освіта»

14.30
офіційне відкриття VII Всеукраїнського 
фестивалю «Студентська весна», а після нього 
пройде флешмоб «Україна — це Європа»

15.00-18.00
гала-концерт за участі талановитої молоді

18.00
зіркові гості з проекту «Ліга Сміху» — 
команди «Загорецька Людмила Степанівна» 
та «Стояновка» (Молдова)

ПЛОЩА ЛІВЕРПУЛЬ 

«Liverpool Music» 

14.30–19.00 

•  проект «Жива поезія» 

•  виступи рок-гуртів міста 

•  тематичні фотоінсталяції 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК 
Майдан біля «Пікової дами» 

10.30
відкриття веломістечка. Під час його роботи 
буде презентовано роботу муніципальної 
велошколи

Майдан біля Літнього театру 

14.30-22.00
«Зірковий олімп». Співатимуть наші зем-
ляки — учасники різноманітних ТВ-шоу. Зо-
крема, Богдан Совик, Еліна Мбані, Олександр 
Подолян, Валентин Біленький, Олександр 
Онофрійчук та інші.

Стадіон парку 

12.00–15.00
Фестиваль «Сила міст-5». Родзинкою 
фестивалю стануть показові виступи 
відомих стронгменів та встановлення 
рекорду з перетягування пасажирського 
автобуса, в якому сидітимуть школярі. 
Також відбудуться всеукраїнські змагання з 
чирлідингу.

Майдан Водограй 

«SweetyСвіт» 

14.30-22.00

•  дитячий арт-простір «Європейський 
вернісаж» 

•  родинний арт-пікнік 

•  атракціони каруселі, фотозони та інсталяції 

20:00
концертна програма «Історія продовжується» 
від оркестр «ВінБенд» 

Алеї парку 
19–20 травня 

12.00–22.00
Фестиваль вуличної їжі «Vinnytsia Food Fest» 

ЩО ЧЕКАЄ НАС У ДЕНЬ ТА НІЧ ЄВРОПИ 
Погуляємо!  Уже одинадцятий рік поспіль Вінниця відзначатиме День Європи. 
Цьогоріч на вінничан та гостей чекає музика на будь-який смак: від народної до симфонічної та року. 
Виступи майстрів гумору, фестивалі, фотозони та навіть балет! Відомі стронгмени обіцяють 
протягнути автобус зі школярами, а вночі відкриють свої двері музеї міста

МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

21.00
Вистава-балет «Дон Кіхот» 

ВІННИЦЬКІ КАТАКОМБИ 

23.00
Екскурсійна програма від Центру історії 
Вінниці «Світло Темних Віків» з виставкою 
вітражів Адама Сталони-Добжанського 
у Вінницьких катакомбах (підземелля 
монастиря капуцинів).

МУЗЕЙ МОДЕЛЕЙ ТРАНСПОРТУ
вул. Соборна, 64

21.00–03.00
Відвідати музей з рекордною колекцією 
міні-техніки можна без попередньої 
реєстрації

ВІННИЦЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНО-
МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ 
МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
вул. Бевза, 15.

23.00, 00.00, 01.00

•  «Епоха гасових ламп». Нічна екскурсія 
без світла при каганцях.

•  Перфоманс театру тіней «Тіні 
європейської ночі».

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
вул. Соборна, 19.

21.00–02.00
Екскурсійна програма «Музейне безсоння». 
Виставки «Поділля у мистецьких традиціях», 
«З музейної скарбниці», «Українська ре-
волюція 1917–1921 рр. на теренах Поділля», 
вікторина «Музей Terra Incognita», майстер-
клас з виготовлення ляльки-мотанки.

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
вул. Соборна, 21.

22.00 –02.00
Проект «Звуки саксофону в стінах галереї». 
Нічна екскурсія «Світ живописного мистецтва». 
Знайомство з творами класиків живопису, се-
ред яких В. Ф. Коренєв, М. П. Глущенко, Д. Кле-
менс, під гру саксофоніста Сергія Головатюка.

ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ МАРІЇ 
АНГЕЛЬСЬКОЇ
вул. Соборна, 12.

23.30
Проект «Ніч органної музики» 

КІНОТЕАТР «РОДИНА» 

22.00, 00.00, 01.40
Проект «Ніч європейського кіно». 
(реєстрація за телефоном 
67–04–53) 

Для участі у нічних екскурсіях 
та концертах необхідно зареєструватися 
goo.gl/uVffVA. 
Кількість місць обмежена. 

Реєстрація учасників закінчиться 
17 травня (четвер) о 18.00.

ДЕНЬ ЄВРОПИ

НІЧ ЄВРОПИ З 19 НА 20 ТРАВНЯ 
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СЕРГІЙ 
ГЛУХЕНЬКИЙ, 
ГОЛОВА ОБЛАСНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ТЧХ:

— Основну робо-
ту з установлення 
даних полонено-

го і його сина виконала Служба 
розшуку ТЧХ, якщо точніше, голо-
вний спеціаліст Людмила Обухо-
ва, — розповідає пан Сергій. — Це 
вона спілкувалася з норвежцем, 

вона готувала листи в архіви. 
Удалося встановити, що Вирос-
тков прибув з Норвегії ешелоном 
№ 8 у 1945 році. Є документ штабу 
Московського військового округу 
від 30.07.1945 про те, що прибу-
лих зарахували до 33 запасної 
стрілецької дивізії, зведеної 
у 70-й запасний артполк. У цьому 
списку значиться прізвище Андрія 
Виросткова. Надалі відомостей 
про нього не вдається знайти.

Сліди загубилися у Москві 

Людмила Обухова повідомила, 
що інформація про долю Андрія 
Виросткова, 1920 р. н., після його 
повернення з полону в Норвегії 
в українських архівах відсутня. 
За її словами, чоловік був ро-
дом з Курської області. Звідти 
отримали інформацію, що теж 
нічим не втішила. Нема даних 
про такого військового.
— Чекаємо відповіді з Москви з 
Центрального архіву Міноборо-
ни, — каже пані Людмила.

За її словами, до Служби розшуку 
ТЧХ люди дотепер звертаються 
з проханням допомогти знайти 
відомості про учасників Другої 
світової. З часу створення Служби 
ТЧХ (1992 рік) розглянуто понад 
700 тисяч звернень. Десяткам 
тисяч людей фахівці допомогли 
у їхніх зверненнях. Підставою для 
розшуків є письмове звернення 
до Служби. У ній бажано зазначи-
ти всі відомості, якими володіє за-
явник про розшукувану людину.

«Чекаємо відповіді з архіву Міноборони Росії» 

ËÀÉÔ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ó 79-ð³÷íîãî 
Àíäð³ÿ Âèðîñòêî-
âà, ÿêèé ïðîæèâàº 

ó Õì³ëüíèêó, òàêå æ ³ì’ÿ, ÿê 
áóëî ó éîãî áàòüêà. Ïðî íüîãî 
â³í íå çíàâ í³÷îãî. Îäíå ëèøå 
ïîâ³äîìëåííÿ îòðèìàëà ï³ñëÿ 
â³éíè ìàòè — «Ïðîïàâ áåçâ³ñòè». 
Ïèñàëè ëèñòè, ùîá çíàéòè õî÷à á 
ìîãèëó. Óñå ìàðíî. Æîäíî¿ ïî-
çèòèâíî¿ â³äïîâ³ä³. ² ðàïòîì ëèñò 
ç Íîðâåã³¿. ² ïîñèëêà ç êàðòè-
íîþ, íà ÿê³é ó ë³âîìó êóòêó çíà-
÷èòüñÿ ï³äïèñ — «À. Âèðîñòêîâ, 
14.06.1943».

«ЗАБОЛІЛО СЕРЦЕ, 
КОЛИ ДІЗНАВСЯ, ЩО ВІН 
НЕ ДОБРАВСЯ ДО РОДИНИ» 

Ïàí Êíóò ïðîæèâàº ó íåâåëè-
êîìó ì³ñòå÷êó Ëüîä³íãåí. Òîð³ê 
â³í ïåðåáèðàâ äîìàøí³é àðõ³â. 
Íà ñêëàäåíîìó óäâîº àðêóø³ ïà-
ïåðó ïîáà÷èâ ìàëþíîê. Íà íüî-
ìó çîáðàæåí³ áóä³âë³, ÿêèõ â³í 
íå ïàì’ÿòàº. Àëå ì³ñöåâ³ñòü çíà-
éîìà — öå ¿õíº ì³ñòå÷êî. Êîëè 
çàïèòàâ ð³äíèõ, ò³ çâåðíóëè óâàãó 
íà ïîñòàòü æ³íêè. Âîíà ñòîÿëà 
íà ñõ³äöÿõ íåâåëèêîãî áóäèíêó. 
Öå áóëà éîãî ïðàáàáóñÿ Õåëüãà 
Ðîçåíôîðñ. Íåïîäàë³ê âèäí³ëè-
ñÿ áàðàêè. Êíóòó ïîÿñíèëè, ùî 
ï³ñëÿ îêóïàö³¿ Íîðâåã³¿ ã³òëåð³âö³ 
ïîñòàâèëè áàðàêè ³ óòðèìóâàëè 
ó íèõ ïîëîíåíèõ. Äåõòî ç ì³ñ-
öåâèõ ïðèíîñèâ â’ÿçíÿì õàð÷³. 
Ðèçèêóâàëè áóòè ïîêàðàíèìè. 
¯ì íàìàãàëèñÿ â³ääÿ÷èòè. Ñõîæå, 
êàðòèíà ³ç çîáðàæåííÿì Õåëüãè 
áóëà çíàêîì ïîäÿêè â³ä ïîëîíå-
íîãî.

«Äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿê ñàìå 
ìàëþíîê îïèíèâñÿ ó íàñ âäîìà, 
íà æàëü, ó ìåíå íåìà, — ïèøå 
ïàí Êíóò. — Ð³äí³ ââàæàþòü, ùî 
â³í ñòàâ ïîäÿêîþ ïðàáàáóñ³. ̄ ¿ áó-
äèíîê áóâ íåïîäàë³ê â³ä áàðàê³â».

Íîðâåæåöü ì³ã ùî çàâãîäíî 
çðîáèòè ç íåâåëèêèì àðêóøåì. 
Â³í âçÿâñÿ çà íàéñêëàäí³øå — 
ðîçøóêàòè ïîëîíåíîãî àáî õî÷à á 
éîãî ð³äíèõ. ² öå éîìó âäàëîñÿ! 
Ïàí Êíóò óæå ïåðåñëàâ ïîøòîþ 
êàðòèíó ñèíîâ³ ïîëîíåíîãî. 
Íà ïîøóêè âèòðàòèâ áàãàòî ÷àñó. 
Íàéá³ëüøå éîìó äîïîìîãëà â öüî-
ìó Ñëóæáà ðîçøóêó òîâàðèñòâà 
×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè (Ò×Õ). 

Âîíà æ ïåðøîþ îïðèëþäíèëà ³í-
ôîðìàö³þ ïðî äîëþ ùå îäíîãî 
ïîëîíåíîãî. Âò³ì, äîäîìó Àíäð³é 
Âèðîñòêîâ òàê ³ íå ïîâåðíóâñÿ. 
Éîãî âèçâîëèëè ç òàáîðó, ðàçîì 
ç ³íøèìè äîñòàâèëè â êîëèøí³é 
Ñîþç, à äàë³ ñë³ä çàãóáèâñÿ…

Æóðíàë³ñò RIA äîäàâ äî ëèñ-
òà íîðâåæöþ íèçêó ôîòîãðàô³é 
ñèíà ïîëîíåíîãî. Ç Àíäð³ºì Âè-
ðîñòêîâèì ³ éîãî äðóæèíîþ ïàí³ 
Í³íîþ çóñòð³÷àëèñÿ ó ¿õíüîìó 
äà÷íîìó áóäèíêó â îäíîìó ç ñ³ë 
Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó. Ðîçïîâ³â 
ïðî çóñòð³÷, ïåðåäàâ ñëîâà ïî-
äÿêè, ïîáàæàííÿ. Íàâ³òü óòî÷-
íèâ äåíü íàðîäæåííÿ. Ïàí Êíóò 
íå çàáàðèâñÿ ç â³äïîâ³ääþ.

ЗАВДЯКИ МАЛЮНКУ РОЗШУКАВ 
СИНА ПОЛОНЕНОГО ЧЕРЕЗ 75 РОКІВ
Неймовірна історія  Житель 
далекої Норвегії Курт Бленгслі написав 
у листі журналісту RIA, як йому вдалося 
розшукати сина полоненого вінничанина. 
Андрій Виростков перебував у таборі 
гітлерівців у їхньому містечку Льодінген. 
Допоміг у пошуку… малюнок

«Ó ìåíå ìàëî ñåðöå íå çó-
ïèíèëîñÿ, êîëè ä³çíàâñÿ, ùî 
âèçâîëåíèé ç ïîëîíó ñîëäàò 
íå ïîâåðíóâñÿ äîäîìó, — ïèøå 
ïàí Êíóò. — ßê? ×îìó? Â³í æå 
âèæèâ ó ïîëîí³. Éîãî äîñòàâèëè 
íà áàòüê³âùèíó…» 

МОЖЛИВО, ПРИЇДУ НА ДЕНЬ 
НАРОДЖЕННЯ 

«Âè çàïèòóºòå, ÷îìó ÿ âèð³øèâ 
ðîçøóêàòè ëþäèíó, ïð³çâèùå 
ÿêî¿ áóëî íà ìàëþíêó? — ïèøå 
ïàí Êíóò. — Çðîáèâ öå ç ëþä-
ñüêèõ ïî÷óòò³â. ß íå çíàâ, ÷è â³í 
ùå æèâèé. Òî÷í³øå, ìàëî â³ðèâ 
ó öå. Á³ëüøå ñïîä³âàâñÿ ðîçøó-
êàòè ð³äíèõ. Ïåðøà ïðîáëåìà 
âèíèêëà ç øðèôòîì — ÿ íå ÷è-
òàþ êèðèëèöåþ. Öå áóâ ïåðøèé 
êðîê — ðîçøóêàòè ëþäèíó, ÿêà 
ïðî÷èòàº ïð³çâèùå».

Äàë³ ïàí Êíóò çâåðíóâñÿ ó â³é-
ñüêîâèé ìóçåé ì³ñòà Íàðâ³ê. 
Òàì îòðèìàâ äåÿêó ³íôîðìàö³þ 
ïðî ïîëîíåíîãî Âèðîñòêîâà. 
Ó 1943 ðîö³ ó òàáîð³ íàðàõîâó-
âàëîñÿ 600 ïîëîíåíèõ. Öå áóëè 
ðîñ³ÿíè é óêðà¿íö³. Ç íèõ ïîìåðëè 
81 îñîáà. Ó ìóçå¿ ïàí Êíóò ä³-
çíàâñÿ, Âèðîñòêîâà â³äïðàâèëè 
íà áàòüê³âùèíó ðàçîì ç ³íøèìè 
ïîëîíåíèìè 21 ÷åðâíÿ 1945 ðîêó. 
Ç³áðàí³ äàí³ â³í íàä³ñëàâ äî Ñëóæ-
áè ðîçøóêó Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî 
Õðåñòà. Ñàìå çâ³äòè îòðèìàâ ëèñòà 
ç àäðåñîþ ñèíà ïîëîíåíîãî. Ïå-
ðåä òèì, ÿê â³äïðàâèòè ìàëþíîê, 
îáðàìèâ éîãî ó ðàìêó ï³ä ñêëîì.

«Ïðèºìíî ä³çíàòèñÿ ç âàøîãî 
ëèñòà, ùî ïàí Àíäð³é õîò³â áè îá³-
éíÿòè ìåíå, ùî çàïðîøóº ó ãîñ-
ò³, — ïèøå äàë³ íîðâåæåöü. — Äÿ-
êóþ, ùî íàçâàëè äåíü íàðîäæåííÿ. 
Ìîæëèâî, âäàñòüñÿ ñàìå â öåé 
äåíü ïîáóâàòè ó íèõ ó ãîñòÿõ».

Äî ñâîãî ëèñòà ïàí Êíóò äî-
äàâ ôîòîãðàô³þ ñâîº¿ ïðàáàáóñ³. 

Çàçíà÷èâ, ùî ó 1943 ¿é áóëî óæå 
63 ðîêè. Íå ñòàëî ¿¿ ó 1970, çà ð³ê 
äî òîãî, ÿê íàðîäèâñÿ ïàí Êíóò.

МАЛЮВАТИ ЗАБОРОНЯЛИ 
ТІЛЬКИ ЛЕНІНА Й СТАЛІНА 

— Ìàòè ðîçïîâ³äàëà ìåí³, ùî 
òàòî ïðàöþâàâ õóäîæíèêîì ó ê³-
íîòåàòðàõ Â³ííèö³, — êàæå Àí-
äð³é Âèðîñòêîâ. — Â³í ìàëþâàâ 
ðåêëàìè äî ô³ëüì³â. Ìàëþâàòè 
ìîæíà áóëî âñå ³ âñ³õ, êð³ì Ëåí³-
íà ³ Ñòàë³íà. Ö³ ñëîâà ìàìè äîòå-
ïåð ïàì’ÿòàþ. Â³í ³ ìåíå ìàëîãî 
íàìàëþâàâ, êîëè ìàìà òðèìàëà 
íà ðóêàõ. Éîãî çàáðàëè â àðì³þ 
ùå äî â³éíè, ó 1940-ìó, ìåí³ òîä³ 
ò³ëüêè ð³ê âèïîâíèâñÿ. Áàòüêî 
òðèìàâ ìåíå íà ðóêàõ, íå ñóì-
í³âàþñÿ â öüîìó. Àëå æ ÿ öüîãî 
íå ïàì’ÿòàþ. Çíàþ, ùî íà òîé 
÷àñ ìè ïðîæèâàëè ó ßêóøèíöÿõ.

Àíäð³é ï³ä ÷àñ ðîçìîâè íå âè-
ïóñêàº ç ðóê ìàëþíîê. Êàæå, 
äóæå äîðîãà ïàì'ÿòü äëÿ íüîãî. 
Éîãî òîðêàëèñÿ ðóêè áàòüêà. ×àñ 
â³ä ÷àñó ðîçãëÿäàº çîáðàæåííÿ. 
Çâåðòàº óâàãó íà ñêëàäêó ïîñå-
ðåäèí³ àðêóøà. Ïðèïóñêàº, ùî 
â³í çáåð³ãàâñÿ ñêëàäåíèé óäâîº. 
Ñõîæå, öå âæå Êíóò ðîçãîðíóâ, 

êîëè áðàâ ó ðàìêó. Çàãàäêîþ äëÿ 
÷îëîâ³êà çàëèøàºòüñÿ, ÷èì ñàìå 
ïèñàíèé ìàëþíîê. Äðóæèíà ïðî-
ïîíóº çíÿòè ñêëî, ùîá óâàæí³øå 
ðîçãëåä³òè ðîáîòó. Ïàí Àíäð³é 
êàòåãîðè÷íî çàïåðå÷óº. Áî¿òüñÿ, 
ùîá íå ïîøêîäèòè ðîáîòó. Äëÿ 
êàðòèíè âèçíà÷èëè ì³ñöå ó ñïàëü-
í³. Êîëè ¿õàëè ó äà÷íèé áóäèíîê, 
âçÿëè ç ñîáîþ. Òóò âîíà âèñèòü 
ó âåëèê³é ê³ìíàò³, â³òàëüí³.

Ïàí Àíäð³é áàãàòà ëþäèíà: 
ó íüîãî òðîº ä³òåé, ï’ÿòåðî âíóê³â 
³ âæå òðîº ïðàâíóê³â. Óñå æèòòÿ 
ïðàöþâàâ áóä³âåëüíèêîì. Äóæå 
õî÷å ä³çíàòèñÿ, ÷îìó áàòüêî íå ïî-
âåðíóâñÿ äîäîìó. Õî÷à á, äå éîãî 
ìîãèëà. Ñïîä³âàºòüñÿ, ïîäàëüø³ 
ïîøóêè Ñëóæáè ðîçøóêó Òîâà-
ðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà äàäóòü 
ïîçèòèâíèé äëÿ íüîãî ðåçóëüòàò. 
Ñï³âðîçìîâíèê ÷èòàâ ïðî ô³ëüòðà-
ö³éí³ òàáîðè, äî ÿêèõ â³äïðàâëÿëè 
ïîëîíåíèõ. Ïðèïóñêàº, ùî ñàìå 
òàì ìîãëî îá³ðâàòèñÿ æèòòÿ áàòü-
êà. Àäæå ùå íà ïî÷àòêó â³éíè â³í 
îïèíèâñÿ ó ïîëîí³ ó íàöèñò³â. ßê 
âäàëîñÿ âèðâàòèñÿ çâ³äòè, íå çà-
çíà÷àºòüñÿ. Öåé ôàêò ï³äòâåðäèëè 
ó Ñëóæá³ ðîçøóêó Ò×Õ. À ïîò³ì 
áóâ ïîëîí ó Íîðâåã³¿.

«ßê ñàìå ìàëþíîê 
îïèíèâñÿ ó íàñ âäîìà, 
íà æàëü, ÿ íå çíàþ, — 
ïèøå ïàí Êíóò. — Ð³äí³ 
ââàæàþòü, ùî â³í ñòàâ 
ïîäÿêîþ ïðàáàáóñ³»

Пан Андрій каже, що цей малюнок дуже дорога пам'ять 
для нього. Його торкалися руки батька 

–Перша проблема у пошуку 
виникла з шрифтом – я не 
міг прочитати прізвище, - 
каже Курт Бленгслі
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РЕКЛАМА

АННА КОВАЛЁВА, (063)5331064 

Ìàðèÿ óæå 5 ëåò æèâåò â Ïîëü-
øå âìåñòå ñ ïàðíåì. Íî óåçæàëè 
îíè èç Óêðàèíû ïî î÷åðåäè. Àí-
äðåé ïîñòóïèë â ïîëèòåõíè÷åñ-
êèé âóç Ëîäçè íà ãîä ðàíüøå, ÷åì 
Ìàøà ðåøèëà ïåðååõàòü ê íåìó. 
Ýòî çíà÷èò, ÷òî äåâóøêå ïîíàäî-
áèëîñü âñåãî 12 ìåñÿöåâ äëÿ òîãî, 
÷òîáû íà÷àòü ó÷èòü ÿçûê, îïðåä-
åëèòüñÿ ñî ñâîåé äåÿòåëüíîñòüþ 
â ÷óæîé ñòðàíå è ïîìåíÿòü æèçíü 
êàðäèíàëüíî.

×òî áûëî ñàìûì ñëîæíûì â 
ïåðååçäå â Ïîëüøó?

— Òðóäíåå âñåãî áûëî îñòàâèòü 
ñâîþ ñåìüþ è äðóçåé. Ðàäîâàëî 
òîëüêî òî, ÷òî ÿ óåõàëà íå ñàìà, 
à ñî ñâîèì ìîëîäûì ÷åëîâåêîì. 

Òû êîãäà-òî ïðåäñòàâëÿëà ñâîþ 
æèçíü â äðóãîé ñòðàíå?

— Íåò, ÿ äóìàëà, ÷òî âñå-òàêè 
Âèííèöà — ýòî íàâñåãäà. Ïðàâ-
äà, ÿ ó÷èëàñü åù¸ â Òåðíîïîëå, 
ïîýòîìó èíîãäà âîçíèêàëà ìûñëü 
ïîæèòü òàì. Íî êîãäà ÿ ïåðååõàëà 
â Ëîäçü, ïîíÿëà, ÷òî ìíå è òóò 

êîìôîðòíî. 
×òî òåáå áîëüøå âñåãî íå íðà-

âèòñÿ â ïîëüñêîé æèçíè?
— Çäåñü æóòêàÿ áþðîêðàòèÿ. 

Êàê è âåçäå, â Ïîëüøå òðåáóþò 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî äîêóìåíòîâ 
è áóìàã äëÿ îôîðìëåíèÿ íàäëå-
æàùèõ äîêóìåíòîâ. Äóìàþ, ÷òî 
òàêèå ïðîöåäóðû ìîæíî íåìíîãî 
óïðîñòèòü. Èíîãäà ìíå êàæåòñÿ, 
÷òî çäåñü â ýòîì íàïðàâëåíèè âñå 
íàìíîãî õóæå, ÷åì äîìà. Âîò, íà-
ïðèìåð, ìíå íóæíà áûëà êàðòà, 
ñ êîòîðîé ÿ ìîãëà áû çàïðîñòî 
ïåðåñåêàòü ãðàíèöó, ÷òîáû ïî-
åõàòü äîìîé — ÿ íå ìîãëà åå 
ñäåëàòü 1 ãîä è 7 ìåñÿöåâ. Êîã-
äà, íàïðèìåð, â Íèäåðëàíäàõ, 
ñ òåì æå êîëè÷åñòâîì áóìàã, åå 
ìîæíî îôîðìèòü âñåãî çà òðè 
äíÿ. Â îáùåì, áþðîêðàòîâ õâà-
òàåò ïî âñåìó ìèðó.

Êàê ïðîõîäèë òâîé ïåðèîä àäàï-
òàöèè?

— Ïåðâîå âðåìÿ áûëî ñëîæ-
íî. Îñîáåííî ãîâîðèòü. Ïå-
ðåä îòúåçäîì â Ïîëüøó õîäè-
ëà íà ÿçûêîâûå êóðñû, ïîòîì 
åùå 3 ìåñÿöà èíòåíñèâíî ó÷èëà 
ïîëüñêèé óæå â ñàìîì ãîðîäå. 
Íî ñòðàõ ãîâîðèòü î÷åíü ìåøàåò. 
Òû çíàåøü ñòàíäàðòíûå ôðàçû, 
à ðàçãîâîðíûå è ïðèíÿòûå çäåñü 
âåùè íå îñîáî, ïîýòîìó èíîãäà 
âîçíèêàëè ñëîæíîñòè è íåäîïî-
íèìàíèå.

Êàê-òî ïðèøëà â ìàãàçèí è ñêà-
çàëà, ÷òî ìíå íóæíî 700 ãðàììîâ 

ПЕРЕЕЗД В ПОЛЬШУ — ЗА ЗНАНИЯМИ 
ИЛИ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ?
На своем опыте  Винничанка Мария 
Данильцева рассказывает о польской 
бюрократии, о том, как получить 
образование в Польше и чем оно 
отличается от украинского. И стоит ли 
оставаться жить в этой стране

êðóïû, à îêàçûâàåòñÿ ïîëÿêè ãî-
âîðÿò, ÷òî íåîáõîäèìî 70 òåêà 
ýòîé êðóïû. Â îáùåì, äàëüøå 
ñòàíäàðòíàÿ ñèòóàöèÿ: «âîò ýòî 
ïîïðèåçæàþò è íå çíàþò, êàê 
ñêàçàòü». Ñåé÷àñ óæå âñå õîðî-
øî, ÿ íå îáðàùàþ âíèìàíèÿ äàæå 
åñëè ñêàæó ÷òî-òî íå òàê. Èëè 
ÿ ñðàçó ïðåäóïðåæäàþ, ÷òî ìîãó 
äîïóñòèòü îøèáêó, ïóñòü ïîíè-
ìàþò è åñëè íàäî èñïðàâëÿþò.

×åì ïîëüñêèå óíèâåðñèòåòû 
îòëè÷àþòñÿ îò óêðàèíñêèõ?

— Ïåðâîå è îñíîâíîå, ÷òî 
ìíå íðàâèòñÿ — çäåñü íå ïîä-
õîäÿò è íå íàçûâàþò öåíó îöåíêè 
ïî òîìó èëè äðóãîìó ïðåäìåòó. 
Â ìîåé óêðàèíñêîé ñòóäåí-
÷åñêîé æèçíè òàêèå ìîìåíòû 
áûëè ñïëîøü è ðÿäîì. Íàïðè-
ìåð, íà ïåðâîì êóðñå ÿ ïðè-
âåçëà ãîñòèíöû — óêðàèíñêèå 
êîíôåòû. Ýòî áûëî óæå ïîñëå 
ñåññèè, òî åñòü ÿ àáñîëþòíî áåç 
çàäíåé ìûñëè â êà÷åñòâå ñóâå-
íèðà ïðèíåñëà ïðåïîäàâàòåëÿì 
ñëàäîñòè. Îíè äàæå íå çíàëè, 
êàê ïîñòóïèòü, ïîòîìó ÷òî çäåñü 
òàê íå ïðèíÿòî. Êîãäà ÿ ó÷èëàñü 
â Óêðàèíå, òî ìû âñåé ãðóïïîé 
ñäàâàëè îïðåäåëåííûå ñóììû 
íà êàæäûé ïðåäìåò. Â îáùåì, 
ìíå ýòî ñèëüíî íàäîåëî è ÿ ïå-
ðåñòàëà ïëàòèòü. Ïðîñòî ó÷èëà 
è ïûòàëàñü ñäåëàòü òàê, ÷òîáû 
ìîé òðóä îöåíèëè ïî äîñòîèí-
ñòâó.

Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî Ïîëüøà 
â ýòîì ïëàíå ñîâñåì èäåàëüíà. 
ß ñëûøàëà îò çíàêîìûõ, ÷òî 
â íåêîòîðûõ óíèâåðñèòåòàõ âñå-
òàêè åñòü ïðîáëåìû ñî âçíîñà-
ìè. Íî ýòî åäèíè÷íûå ñëó÷àè, 
êîòîðûå íåñóò çà ñîáîé âûñîêèå 
øòðàôû è óâîëüíåíèÿ.

Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî â Ïîëüøó ñòîèò 
åõàòü òîëüêî èç-çà òîãî, ÷òî çäåñü 
íåò êîððóïöèè? Èëè óðîâåíü îá-
ðàçîâàíèÿ âñå-òàêè îòëè÷àåòñÿ?

— Ìíå êàæåòñÿ, çäåñü âñ¸ 
íàìíîãî ñîâåðøåííåé, äîñòóï-
íåé è äåòàëüíåå. ß ïîìíþ ñåáÿ 
â óêðàèíñêîì óíèâåðñèòåòå: 
îöåíêè çàíèæàþò è æåëàíèå 
ó÷èòüñÿ îòáèâàþò. À çäåñü ÿ äàæå 
ðåêòîðñêóþ ñòèïåíäèþ ïîëó÷àëà. 
Ýòî íàñêîëüêî óãíåòåííî ÿ ñåáÿ 
÷óâñòâîâàëà â Âèííèöå è Òåðíî-
ïîëå, ÷òî çäåñü òàê óäèâëÿëàñü 
ñâîèì ñïîñîáíîñòÿì.

È ÿ óâåðåíà, ÷òî ýòà íèçêàÿ 
ñàìîîöåíêà íà÷èíàåòñÿ åùå 
ñî øêîëû. Ó íàñ âñåãäà áûëè 
ëþáèì÷èêè, êîòîðûõ «òÿíóëè» 
è êîòîðûì ïîìîãàëè. À íà âñåõ 

îñòàëüíûõ áûëî âñå ðàâíî. 
Ïîýòîìó, åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, 
íóæíî åõàòü ó÷èòüñÿ çà ãðàíèöó. 
À ïîñëå ó÷åáû ìîæíî è äîìîé 
âåðíóòüñÿ.

×åì òû çàíèìàåøüñÿ ñåé÷àñ?
— ß ïîëó÷èëà ñòåïåíü áàêà-

ëàâðà ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøå-
íèé. Íî ïîíÿëà, ÷òî ýòî âñå-òàêè 
áîëüøå õîááè. À ðàáîòó íàøëà 
â êîìïàíèè, êîòîðàÿ çàíèìàåò-
ñÿ òðóäîóñòðîéñòâîì óêðàèíöåâ 
â Ïîëüøå. Òåïåðü è ÿ çàíè-
ìàþñü áþðîêðàòèåé: ãîòîâëþ 
äîêóìåíòû, ñ êîòîðûìè â ñâî¸ 
âðåìÿ è ó ìåíÿ áûëè ïðîáëåìû. 

СПРАВКА

По данным польской аналитики, 
в прошлом учебном году украин-
ских студентов стало больше — по-
чти 30,5 тыс. абитуриентов полу-
чили свои места в разных универ-
ситетах Польши.

Мария Данильцева со своим питомцем в Закопане
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Ïîíàä 70 ðîê³â 
âîíè ðàçîì — 
Ìèõàéëî ³ Íàä³ÿ 

Âîðîí³íè. Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ 
ç íèìè «çàðÿäèâñÿ» åíåðã³ºþ. 
Öå ùèðà ïðàâäà. Ó ïðèñóòíîñ-
ò³ ñèíà, äî÷êè, çÿòÿ ³ âíó÷êè 
ïîäðóææÿ âåòåðàí³â æàðòóâàëî. 
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî Ìèõàé-
ëî Ôåäîðîâè÷ íà ³íâàë³äíîìó 
â³çêó, íå ñêàðæèâñÿ í³ íà ùî. 
Ð³äí³ ñêàçàëè, ùî éîìó àìïó-
òóâàëè íîãó. Ïàí³ Íàä³ÿ õîäèòü 
ïîâ³ëüíî, ñïèðàþ÷èñü íà ö³ïîê. 
Ïîðó÷ ç íåþ íàé÷àñò³øå çíà-
õîäèëàñÿ âíó÷êà Àëüîíà. Ç³çíà-
ëàñÿ, ùî äóæå ëþáèòü áàáóñþ é 
ä³äóñÿ. Âåòåðàíàì í³ùî íå çà-
âàæàëî æàðòóâàòè, õî÷à ³ ñëóõ 
íå òîé, ùî ðàí³øå, ³ â ïàì’ÿò³ 
äåùî ñòåðëîñÿ. Ãîëîñ ó Ìèõàéëà 
Ôåäîðîâè÷à, ÿê ìîâèòüñÿ, êî-
ìàíäèðñüêèé. Í³÷îãî äèâíîãî, 
á³ëüø³ñòü æèòòÿ ñëóæèâ â àðì³¿. 
Ïîëêîâíèê ó â³äñòàâö³.

ЙОГО ФРОНТОВІ ДОРОГИ
— Ïåðåìîãà — öå æèòòÿ! — 

âëó÷íî âèñëîâèâñÿ âåòåðàí. — 
Íàéá³ëüøå, ÷îãî íàì õîò³ëîñÿ 
ï³ñëÿ â³éíè, â³äáóäóâàòè òå, ùî 
çðóéíóâàëè âîðîãè. ßê áäæîëè 
âñ³ ïðàöþâàëè. Ç âåëèêèì çà-
âçÿòòÿì ñòàâàëè äî ðîáîòè. Òà-
êî¿ äðóæáè ì³æ ëþäüìè, ÿê òîä³, 
íå çíàþ.

¯õíÿ êâàðòèðà íàãàäóº êàð-
òèííó ãàëåðåþ. Àâòîð óñ³õ öèõ 

ïîëîòåí — ïàí Ìèõàéëî. Êàæå, 
ùå çìàëêó éîìó ïîäîáàëîñÿ ìà-
ëþâàííÿ. Çàéìàâñÿ öèì ïðîòÿãîì 
óñüîãî æèòòÿ.

— Ñâ³é àâòîïîðòðåò ä³äóñü 
ïèñàâ ïåðåä äçåðêàëîì, — ðîç-
ïîâ³äàº âíó÷êà ïàí³ Àëüîíà. — 
Îäíó ç éîãî ðîá³ò ³ç çîáðàæåííÿì 
ñîëäàò³â-ïåðåìîæö³â ïîêàçóâàëè 
ó Ìîñêâ³ íà âèñòàâö³ ó÷àñíèê³â 
â³éíè.

Ó âåëèê³é ê³ìíàò³ âðàæàº â³-
äîìå ïîëîòíî «Áàõ÷èñàðàéñüêèé 
ôîíòàí». Âåòåðàí ïîÿñíþº, ùî öå 
êîï³ÿ êàðòèíè Áðþëëîâà. Éîìó 
âîíà äóæå ïîäîáàºòüñÿ, òîìó é 
âçÿâñÿ â³äòâîðèòè. À îñü ïåéçà-
æ³ — öå îñîáèñò³ ñïîñòåðåæåííÿ. 
Ìîëüáåðò äîòåïåð çáåð³ãàºòüñÿ 
ó êâàðòèð³. Âåòåðàí ïîêàçàâ, ÿê 
ïðàöþâàâ çà íèì ðàí³øå. Òåïåð 
óæå êàðòèíè ç-ï³ä éîãî ïåíçëÿ 
íå íàðîäæóþòüñÿ. Ðîêè íå ò³.

Â³í ì³ã ñòàòè õóäîæíèêîì, 
àðõ³òåêòîðîì. Íåñïðîñòà ï³ñ-
ëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè âñòóïèâ 
íà íàâ÷àííÿ äî àðõ³òåêòóðíîãî 
³íñòèòóòó. Â³éíà íå äàëà ìîæ-
ëèâîñò³ çàê³í÷èòè íàâ÷àëüíèé 
çàêëàä. Ó 1941 áóâ íà ÷åòâåðòî-
ìó êóðñ³ ³íñòèòóòó. Ï³ñëÿ íàïàäó 
ã³òëåð³âö³â ñòóäåíòà â³äïðàâèëè 
äî Ëåí³íãðàäà. Ï³ñëÿ êîðîòêîòåð-
ì³íîâèõ êóðñ³â îòðèìàâ çâàííÿ 
îô³öåðà ³ îäðàçó íà ôðîíò. Éîãî 
çàðàõóâàëè äî â³éñüêîâîãî ï³äðîç-
ä³ëó, ÿêèé â³äíîâëþâàâ çðóéíî-
âàí³ âîðîãîì àåðîäðîìè, ìîñòè. 
Ëîã³÷íî — â ³íñòèòóò³ íàáóâàâ 
ñïåö³àëüí³ñòü ïðîåêòàíòà áóä³-
âåëüíèõ îá’ºêò³â.

ОДРУЖИЛИСЯ У БЕРЛІНІ ПІСЛЯ 
ПЕРЕМОГИ І ДОТЕПЕР РАЗОМ 
Історія кохання  100 років 
буде 21 вересня Михайлу Вороніну. 
Його дружині пані Надії уже 95. 
Познайомилися у Берліні після капітуляції 
гітлерівців, там і одружилися. Відтоді вони 
разом. Тільки Надія Миколаївна не має 
статусу учасника війни. Чому?

— Êíèãó ìîæíà íàïèñàòè ïðî 
òå, ÿê ìè ïðàöþâàëè, — êàæå 
ôðîíòîâèê. — Öå áóëà ðîáîòà 
ï³ä ïîñò³éíèìè îáñòð³ëàìè. Òàê 
ìè ä³éøëè äî Áåðë³íà.

ЇЇ ФРОНТОВІ ДОРОГИ
Íàä³ÿ Êàùåíêî, òàêèì áóëî ä³-

âî÷å ïð³çâèùå ïàí³ Íàä³¿, çãàäóº 
ïðî ñâîþ Õàðê³âùèíó.

— Ì³øà ðîäîì ç Ðîñ³¿, à ÿ õîõ-
ëóøêà, — êàæå, óñì³õàþ÷èñü. — 
Ïî÷àëàñÿ â³éíà, ï³øëà ïðàöþâàòè 
íà ÷àâóíî-ëèâàðíèé çàâîä. Ðîáîòà 
íå äëÿ æ³íîê, òèì á³ëüøå òàêèõ 
ìîëîäåíüêèõ, ÿêîþ òîä³ áóëà. 
Ñïðàâà ÷îëîâ³÷à. Àëå æ ÷îëîâ³ê³â 
çàáðàëè íà ôðîíò. ¯õ çàì³íèëè 
æ³íêè é ä³â÷àòà. Ëèâàðíå âèðîá-
íèöòâî — öå ñïðàâæíº ïåêëî.

Ð³ê â³äïðàöþâàëà â÷îðàøíÿ 
øêîëÿðêà íà çàâîä³. Ó 1942-ìó 
¿¿ âèêëèêàëè ó â³éñüêêîìàò. Âðó-
÷èëè ïîâ³ñòêó íà ôðîíò.

— Ùî ÿ ìîãëà òàì ðîáèòè, 
óÿâè íå ìàëà, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ 
Íàä³ÿ. — Íàñ íàâ÷èëè íà êóð-

ñàõ ñòð³ëüö³â. Â÷èëè ñòð³ëÿòè. 
Ï³çí³øå çðîçóì³ëà, äëÿ ÷îãî. 
Â³äïðàâèëè îõîðîíÿòè ñêëàäè 
ç áîºïðèïàñàìè é àâ³àö³éíèìè 
áîìáàìè. Òàê ìè ñóïðîâîäæóâàëè 
íàø³ â³éñüêà.

Íàéñòðàøí³øå áóëî ï³ä Ñòà-
ë³íãðàäîì. Íå âñ³ì âäàâàëîñÿ 
ïîáîðîòè ñòðàõ. Ïàí³ Íàä³ÿ ç 
ñóìîì çãàäóº, ÿê îäíà ç ¿¿ ïî-
äðóã çàñòðåëèëàñÿ. Ñòàëîñÿ öå 
áåçïîñåðåäíüî íà ïîñòó. ¯õí³é 
ï³äðîçä³ë òàêîæ ä³éøîâ äî Áåð-
ë³íà. Ìèõàéëà ³ Íàä³þ äîëÿ âåëà 
ð³çíèìè äîðîãàìè äî ñòîëèö³ ôà-
øèñòñüêî¿ Í³ìå÷÷èíè. Ñàìå òàì 
¿ì ñóäèëîñÿ çóñòð³òèñÿ.

У ТЕАТРІ СИДІЛА ПОРУЧ З 
ФРАНЦУЗОМ

Äåíü Ïåðåìîãè îáîº çóñòð³ëè 
ó Áåðë³í³. ßê êàæå ïàí³ Íàä³ÿ, 
âñ³, õòî ñòàâ î÷åâèäöåì çàê³í÷åí-
íÿ â³éíè, íàìàãàëèñÿ äîáðàòèñÿ 
äî ðåéõñòàãó, äå, çà ¿¿ ñëîâàìè, 
ñèä³â òîé ãàä, Ã³òëåð. Ëþäåé áóëî 
ïîâñþäè, ÿê áäæ³ë ó âóëèêó. Çâó-
÷àëè ð³çí³ ìîâè — àíãë³éñüêà, 
ôðàíöóçüêà, í³ìåöüêà, ðîñ³éñüêà. 
Çðîçóì³ëèì äëÿ âñ³õ áóëî ñëîâî 
«ïåðåìîãà».

— Í³ìö³ ñïî÷àòêó ç ïåðåñòîðî-
ãîþ ñòàâèëèñÿ äî íàñ, — ðîçïî-
â³äàº ïàí³ Íàä³ÿ. — Öå ÿ êàæó òå, 
ùî ñàìà â³ä÷óëà íà ñîá³. ̄ ì âòîâ-
êìà÷èëè â ãîëîâè, ùî ìè ÿê³ñü 
íå òàê³ ëþäè, ç ðîãàìè íà ãîëîâ³. 
Êîëè òè äî íèõ ïî-ëþäñüêè, òî é 

âîíè â³äïîâ³äàëè òèì ñàìî.
Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç âåòåðàíàìè 

æóðíàë³ñò íå ïîðóøóâàâ òåìó 
çíóùàíü ðàäÿíñüêèõ ñîëäàò³â 
íàä ì³ñöåâèì í³ìåöüêèì íàñå-
ëåííÿì. Ïðî öå áàãàòî íàïèñàíî. 
Ö³êàâî áóëî á ïî÷óòè, ùî ¿ì â³äî-
ìî ç öüîãî ïðèâîäó. Íå õîò³ëîñÿ 
òóðáóâàòè ëþäåé ó òàêîìó â³ö³ 
íåïðîñòèì ïèòàííÿì. Ïàí³ Íà-
ä³ÿ ãîâîðèëà, ùî ìàëà í³ìåöüêó 
áëóçó, êîëè éøëà ðîçïèñóâàòèñÿ 
ç ìàéáóòí³ì ÷îëîâ³êîì. Îäÿãëà ¿¿ 
ï³ä ã³ìíàñòåðêó.

— À ïàì’ÿòàºø, ÿê³ â òåáå ãàð-
í³ áóëè ÷îá³òêè, — ïåðåïèòóâàâ 
äðóæèíó ÷îëîâ³ê.

Îäíîãî ðàçó âîíà ïî÷óëà, ùî 
â ì³ñò³ ïðàöþº òåàòð. Íà òîé ÷àñ 
ùå íå áóëà çíàéîìà ç Ìèõàéëîì. 
Ìîëîä³é ä³â÷èí³ çàõîò³ëîñÿ ïî-
êàçàòèñÿ íà ëþäè. Âîíà ï³øëà 
íà âèñòàâó. Óæå íå ïðèãàäóº, 
ùî ïîêàçóâàëè ó òîé äåíü. Çàòå 
çàïàì’ÿòàëèñÿ ãëÿäà÷³. ¯õ áóëî 
áàãàòî. Çâó÷àëà ð³çíà ìîâà.

— Ïîðó÷ ç³ ìíîþ ñèä³â ôðàí-
öóçüêèé ñîëäàò, — êàæå ïàí³ Íà-
ä³ÿ. — ×è íå ïðîïîíóâàâ ðóêó é 
ñåðöå? Í³, ìè æ ç íèì ïåðøèé 
ðàç áà÷èëèñÿ.

Çãîäîì âîíà ïîçíàéîìèëàñÿ ç³ 
ñòàðøèì ëåéòåíàíòîì Âîðîí³-
íèì. Íà òîé ÷àñ ïàí³ Íàä³¿ íà-
äàëè ðîáîòó â ¿äàëüí³ äëÿ îô³öå-
ð³â. Òàì ³ çâåðíóâ óâàãó íà íå¿ ¿¿ 
ìàéáóòí³é ñóäæåíèé. Ðîçïèñàëè 
¿õ ó â³éñüêîâ³é ÷àñòèí, äå ñëóæèâ 
Âîðîí³í. Êîìàíäèð ïðèâ³òàâ ¿õ, 
âðó÷èâ ñâ³äîöòâî ïðî îäðóæåí-
íÿ. Â³éñüêîâèì ï³äðîçä³ëàì òîä³ 
áóëî íàäàíî ïðàâî âèäàâàòè òàê³ 
äîêóìåíòè.

— ×è ñèëüíî ëþáèëè? — ïåðå-
ïèòóº ïàí³ Íàä³ÿ. — À òàê ñèëüíî, 
ùî ÷åðåç êîæí³ ï³âòîðà-äâà ðîêè 
íàðîäæóâàëàñÿ äèòèíà.

Їхнє свідоцтво про одруження — 
єдиний документ, що підтвер-
джує перебування Вороніних 
у Берліні у 1945-му. Документи 
пані Надії вкрали. Була серед них 
і медаль «За оборону Сталінгра-
да». У 1948 році вони поверну-
лися в тодішній Союз. Михайло 
продовжував службу. За ним з 
гарнізону в гарнізон переїжджала 
дружина. Про відновлення до-
кументів учасника війни якось 
не думалося. З часом цим питан-
ням перейнялася внучка Альона.
— Куди я тільки не зверталася, — 
каже вона. — Спочатку до війсь-

ккомату, з якого призивали ба-
бусю, там порадили написати 
в Центральний архів у Москву. 
Вимагають одне — вказати части-
ну, в якій служила бабуся. А вона 
не пам’ятає. Коли згадую про ме-
даль, просять номер. А де його 
взяти? Не розумію, чого не можна 
на підставі свідоцтва про одружен-
ня віднайти документи, що під-
тверджують її участь у війні? Мова 
не йде про пільги. Їх отримує ді-
дусь. Мова — про справедливість.
Внучка звертається з проханням 
до тих, хто займається розшуком 
колишніх фронтовиків. Запитує, 

чи не можуть вони дати пораду, 
як діяти у такій ситуації? Пані 
Альона надзвичайно пишається 
своїми дідусем і бабусею. Вони 
для неї — авторитет у всьому.
— Моя позиція така — діти мають 
бути поруч з батьками, — ділить-
ся думками співрозмовниця. — 
Можна і треба їхати на навчання, 
на службу, але потім обов’язково 
повертатися до батьків. Бути по-
руч з ними. Як це у нас. Думаю, 
що наші спільні радощі і турбо-
ти, наші щоденні взаємини, сто-
сунки — це те, що теж продовжує 
життя людини.

Пройшла війну, а не фронтовичка?

— ×è ñèëüíî 
ëþáèëè? — ïåðåïèòóº 
ïàí³ Íàä³ÿ. — À òàê 
ñèëüíî, ùî ÷åðåç 
êîæí³ ï³âòîðà-äâà ðîêè 
íàðîäæóâàëàñÿ äèòèíà

Подружжя разом вже більше 70 років. Пані Надія згадала, що мала німецьку блузу, 
коли йшла розписуватися з майбутнім чоловіком. Одягла її під гімнастерку
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Компанія «Міжнародні авіалінії 
України» 19 та 20 травня буде 
продавати квитки зі знижкою 
у 10% та без сервісного збору.
«Квитки за спеціальною пропо-
зицією можна буде придбати 
лише на стенді «Міжнародних 
Авіаліній України» під час святку-
вання Дня Європи, на сайті www.

flyuia.com та в агентствах Вінниці 
«КИЙ АВІА» і «Авіатур-Вінниця» з 
19 по 20 травня. Оплата на стенді 
МАУ буде здійснюватися карт-
кою. Знижка не розповсюджува-
тиметься на перельоти з Вінниці 
до Тель-Авіва та на тарифи в кла-
сах бронювання T, B, S та C», — 
зазначають на сайті міськради.

На День Європи від «МАУ» будуть знижки
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Ó  ³ í ò å ð â ’þ 
«Óêðà¿íñüê³é òó-

ðèñòè÷í³é ãàçåò³» êåð³âíèê êîì-
ïàí³¿-ëîóêîñòåðà Ìàéêë Î’Ë³ð³ 
ðîçêàçàâ, ùî Áîðèñï³ëü (Êè¿â) 
çàëèøàºòüñÿ ãîëîâíèì íàïðÿì-
êîì â Óêðà¿í³. Â³í ðîçïîâ³â, ùî 
âæå âåäóòüñÿ ïåðåìîâèíè ïðî â³ä-
êðèòòÿ ðåéñ³â âë³òêó 2019-ãî ðîêó 
ç ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè. Íåïðÿìî 
â³í ï³äòâåðäèâ, ùî ñåðåä öèõ ì³ñò 

º é Â³ííèöÿ (goo.gl/fX1o2r).
— Çàðàç ìè âåäåìî ïåðåãîâîðè 

ç³ ùå ï'ÿòüìà óêðà¿íñüêèìè ì³ñ-
òàìè — ìîæëèâî, âæå íàñòóïíîãî 
ë³òà ìè â³äêðèºìî òóäè ñâî¿ ïî-
ëüîòè, — ñêàçàâ Î’Ë³ð³.

— Óòî÷í³òü, áóäü ëàñêà, ùî 
öå çà óêðà¿íñüê³ ì³ñòà — Õàðê³â, 
Îäåñà, Äí³ïðî, Õåðñîí, Â³ííèöÿ?

— Òàê, ìè âåäåìî äèñêóñ³þ 
ïðàêòè÷íî ç óñ³ìà ì³ñòàìè, ÿê³ 
âè çãàäàëè. ² ÿ áóäó äóæå ðà-
äèé, ÿêùî íàñòóïíîãî ë³òà ìè 
çìîæåìî çàïðîïîíóâàòè íàøèì 
ïàñàæèðàì ðåéñè â òàêå ãàðíå 

RYANAIR БУДЕ У НАС В 2019 РОЦІ?
Дешеві перельоти  Ірландська 
авіакомпанія буде літати з Києва та Львова 
у 2018 році та на цьому Ryanair не планує 
зупинятися. Директор лоукостера Майкл 
О’Лірі заявив, що ведуться перемовини 
ще з п’ятьма аеропортами України про 
відкриття авіарейсів у 2019-му. Серед них, 
ймовірно, є летовище Вінниці

ì³ñòî ÿê Îäåñà. Àëå ïîêè ùî 
ðàíî ãîâîðèòè ïðî êîíêðåòèêó, 
íàøèì ³ óêðà¿íñüêèì ó÷àñíèêàì 
ïåðåãîâîð³â ùå íåîáõ³äíî áàãàòî 
ïîïðàöþâàòè äëÿ óñï³øíî¿ ðåàë³-
çàö³¿ äàíîãî ïðîåêòó, — â³äïîâ³â 
äèðåêòîð Ryanair.

Çàïèòàëè ó êåð³âíèêà â³ííèöü-
êîãî ëåòîâèùà ßðîñëàâà Ìàçóðöÿ 
ïðî òå, ÷è áóâ ïîä³áíèé ä³àëîã 
ç ïðåäñòàâíèêàìè ëîóêîñòåðà?

— Ïîêè ùî íå ãîòîâèé öå 
êîìåíòóâàòè. Ìîæëèâî, ÿêùî 
âîíè ïèøóòü, òî ùîñü çíàþòü, — 
óõèëüíî â³äïîâ³â Ìàçóðåöü.

Çàñòóïíèê ìåðà Âëàäèñëàâ 
Ñêàëüñüêèé ó ìåð³¿ îï³êóºòüñÿ 
íàïðÿìêîì åêîíîì³êè Â³ííè-

ö³. Çîêðåìà, éîìó â³äîìî é ïðî 
ñèòóàö³þ ç íàøèì àåðîïîðòîì. 
Æóðíàë³ñò ïîñòàâèâ éîìó òàêå æ 
ïèòàííÿ ÿê ³ ßðîñëàâó Ìàçóðöþ.

— Â³ííèöüêèé àåðîïîðò çàñëó-
ãîâóº òîãî, ùîá éîãî ðîçãëÿäàëà 
êîìïàí³ÿ Ryanair. Íàøå ëåòîâè-
ùå ìàº óí³êàëüíó çîíó îõîïëåí-
íÿ ïîòåíö³éíèõ ïàñàæèð³â. ² ïðè 
ãîòîâíîñò³ ³ðëàíäñüêîãî ëîóêîñ-
òåðà âèõîäèòè íà ïåðåãîâîðíèé 
ïðîöåñ, ìè ³ç çàäîâîëåííÿì â³-
çüìåìî â íüîìó ó÷àñòü. Çà íàøîþ 
³íôîðìàö³ºþ êîìïàí³ÿ Ryanair 
ó 2018 ðîö³ ì³ðêóº ïðî ðîçâèòîê 
ìàðøðóòíî¿ ìåðåæ³ íà 2020 ð³ê, 
íå ðàí³øå. Îñê³ëüêè öå çàíàäòî 
ñòðóêòóðîâàíà êîìïàí³ÿ ç³ ñêëàä-

íèì, òî÷íèì ïëàíóâàííÿì, àáè 
ìàòè íàéíèæ÷ó ö³íó íà ïåðåâ³ç 
ïàñàæèð³â íà ðèíêó.

Òèì ÷àñîì íà îô³ö³éíîìó ñàé-
ò³ Raynair ìîæíà âæå çàìîâèòè 
êâèòêè çà íàïðÿìêîì «Áîðèñ-
ï³ëü-Áåðë³í». Ïåðåë³ò â îäíó 
ñòîðîíó íà 3 âåðåñíÿ êîøòóº 
58 ºâðî (1811 ãðèâåíü — àâò.) 
(goo.gl/NiW3gw).

Уже цієї осені «Райанейр» почне літати зі Львова та Києва. 
І вже можна придбати квиток на рейс «Бориспіль-Берлін» за 58 євро в один бік

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

або аналогічна)
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Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

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

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 29 000 

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

Çàìîâë. ¹ 180120
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ОЛЕКСАНДР НІКІТЮК, ХУДОЖНИК
Діагноз: весняне передозування 
сонцем, вітром, дощем та скаженими 
запахами квітучих рослин…

ПРЕС-СЛУЖБА RIA HUB

Çàëó÷åííÿ íîâèõ êë³ºíò³â ³ óòðèìàííÿ 
óæå ³ñíóþ÷èõ — ãîëîâíà ìåòà áóäü-ÿêîãî 
á³çíåñó. ßêùî íåìàº ÷³òêî¿ ñòðàòåã³¿, ÿê 
öå ðîáèòè, ïî÷èíàºòüñÿ ³ìïðîâ³çàö³ÿ. 
À ðàçîì ç íåþ ïðîáëåìè, íåðâè, âòðàòà 
ãðîøåé ³ ÷àñó. Ó Â³ííèö³ ñòàðòóº ïîåòàïíà 
Øêîëà ìàðêåòèíãó, íà ÿê³é íàâ÷àòü, ÿê 
â ðàçè çá³ëüøèòå êë³ºíòñüêó áàçó — áåç 
íàäì³ðíèõ çóñèëü ³ çàéâèõ âèòðàò.

Îñíîâíèì âèêëàäà÷åì Øêîëè ìàð-
êåòèíãó áóäå Îëåã Ãîðîáåöü, ãåíåðàëü-
íèé äèðåêòîð RIA Media. Îëåã âèâ÷àâ 
ìàðêåòèíã ³ ìåíåäæåìåíò â óí³âåðñèòåò³ 
ó Ôðàíö³¿ òà îòðèìàâ òðè äèïëîìè â³ä 
Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ á³çíåñ-øêîëè. Àëå 
ãîëîâíå — öå ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä. Óæå 
â³ñ³ì ðîê³â Îëåã êåðóº íàéá³ëüøîþ ðå-
ã³îíàëüíîþ ïðàêòè÷íîþ ìåä³à-ãðóïîþ 
â Óêðà¿í³. Ùîðîêó éîãî ñï³âðîá³òíèêè 
îáñëóãîâóþòü á³ëüøå òèñÿ÷³ á³çíåñ-êë³-
ºíò³â, ñòâîðþþ÷è äëÿ íèõ åôåêòèâíó 
ðåêëàìó, ï³àð-ìàòåð³àëè òà ìàðêåòèíãîâ³ 
ñòðàòåã³¿.

Âëàñíå ñàìå öåé äîñâ³ä ðîáîòè ç ðå-
ã³îíàëüíèì á³çíåñîì ³ âèð³çíÿº Øêîëó 
ìàðêåòèíãó RIA â³ä ³íøèõ ïîä³áíèõ äèñ-
òàíö³éíèõ ³ î÷íèõ êóðñ³â. Óñå íàâ÷àí-
íÿ áóäå ïðî³ëþñòðîâàíî ïðèêëàäàìè 
âäàëèõ (³ äëÿ êîíòðàñòó — íåâäàëèõ) 
ðåêëàìíèõ òà ìàðêåòèíãîâèõ ð³øåíü, 
ÿê³ áóëè ðåàë³çîâàí³ ð³çíèìè ï³äïðè-
ºìöÿìè â òàêèõ îáëàñíèõ öåíòðàõ ÿê 
Â³ííèöÿ, Æèòîìèð, Õìåëüíèöüêèé ³ 
Òåðíîï³ëü. Ïîçáàâëåíà óñÿêî¿ âîäè òå-
îð³ÿ, ï³äêð³ïëåíà öèìè êåéñàìè, äîïî-
ìîæå ÷³òêî âèçíà÷èòèñü ç ïîêðîêîâèì 
ïëàíîì ðîçðîáêè òà ðåàë³çàö³¿ âëàñíî¿ 
ìàðêåòèíãîâî¿ ñòðàòåã³¿, ÿêà ïðèíåñå 
âàøîìó á³çíåñó êë³ºíò³â ³ ïðèáóòîê.

Äåòàëüíî ïðîïèñàíà ðåêëàìíà ñòðà-
òåã³ÿ áóäå ðåçóëüòàòîì ïðîõîäæåííÿ 
Øêîëè ìàðêåòèíãó. Öåé ïëàí, ðîçáè-
òèé íà çàäà÷³ ³ ï³äçàäà÷³, ïîçáàâèòü âàñ 
ãîëîâíîãî áîëþ òà ðîçãóáëåíîñò³, ÿê³ 

çíàéîì³ áóäü-ÿêîìó ï³äïðèºìöþ, ÿêèé 
ïî÷èíàº íîâèé á³çíåñ àáî ñòèêàºòüñÿ ç 
ïðîáëåìàìè ðîçâèòêó ³ ðîñòó.

Êóðñ Øêîëà ìàðêåòèíãó ñêëàäàºòüñÿ 
ç òðüîõ åòàï³â.

Ïåðøèé — öèêë ç øåñòè ïðàêòè÷-
íèõ ëåêö³é. Îäíå çàíÿòòÿ íà òèæäåíü, 
â ÷åòâåð óâå÷îð³. Òðèâàë³ñòü — äâ³ ãî-
äèíè. Âè ä³çíàºòåñü, ÿê âèçíà÷èòèñü 
ç ïîçèö³îíóâàííÿì âàøèõ òîâàð³â ÷è 
ïîñëóã. Âèçíà÷èòåñü ç òèì, õòî äëÿ 
âàñ º ãîëîâíèì êë³ºíòîì (³ ìîæëèâî 
òóò ÷åêàòèìóòü â³äêðèòòÿ). Íàâ÷èòåñü 
÷³òêî âèçíà÷àòè ö³ëüîâó àóäèòîð³þ âà-
øèõ ñïîæèâà÷³â. Íàâ÷èòåñü ñòâîðþâà-
òè åôåêòèâí³ ðåêëàìí³ ïîâ³äîìëåííÿ. 

Çðîçóì³ºòå, ÿê âèä³ëèòèñü ñåðåä êîí-
êóðåíò³â. ßê ñòâîðèòè óí³êàëüíó òîð-
ãîâó ïðîïîçèö³þ. Âèâ÷èòå ³íñòðóìåíòè 
çàëó÷åííÿ äâîõ ãîëîâíèõ ãðóï âàøèõ 
êë³ºíò³â — òèõ, ÿê³ óæå øóêàþòü ïî-
ñëóãè ÷è òîâàðè ñõîæ³ íà âàø³, òà òèõ, 
ÿê³ ëèøå ïîòåíö³éíî ìîæóòü íèìè çà-
ö³êàâèòèñü. Çðîçóì³ºòå, ÿê óòðèìóâàòè 
êë³ºíò³â.

Óðîêè íå áóäóòü íàãàäóâàòè íóäí³ óí³-
âåðñèòåòñüê³ ëåêö³¿. Çàíÿòòÿ ïîáóäîâà-
í³ òàê, ùîá êîæåí ç³ ñëóõà÷³â îòðèìàâ 
â³äïîâ³ä³ íà óñ³ ïèòàííÿ, ÿê³ ó íüîãî 
º. Ó õîä³ ëåêö³é äîñâ³ä âäàëèõ êåéñ³â 
áóäå ìàøòàáóâàòèñÿ íà á³çíåñè, ÿê³ ìàº 
àóäèòîð³ÿ.

Âè îòðèìàºòå øàáëîí äëÿ ðîçðîáêè 
âëàñíî¿ äåòàëüíî¿ ìàðêåòèíãîâî¿ ñòðà-
òåã³¿. Ïðîòÿãîì øåñòè ëåêö³é, âè áó-
äåòå îòðèìóâàòè äîìàøíº çàâäàííÿ. ² 
äî ê³íöÿ ïåðøîãî åòàïó êîæåí ó÷àñíèê 
çìîæå ðîçðîáèòè ðåêëàìíó ñòðàòåã³þ 
äëÿ ñâîãî á³çåíñó.

Äðóãèé åòàï øêîëè ìàðêåòèíãó — 
ïðàêòèêà. Ó çàêðèò³é ãðóï³ âè ïðå-
çåíòóºòå ñâîþ ðåêëàìíó ñòðàòåã³þ ³ 
îòðèìàºòå ô³äáåê â³ä ³íøèõ ñëóõà÷³â 
êóðñó. Íà öüîìó åòàï³ Îëåã äåòàëüíî 
áóäå âíèêàòè ó âàøó ñòðàòåã³þ, àíàë³çó-
âàòè, êîðåãóâàòè, äàâàòè òî÷í³ ïîðàäè ³ 
äîïîìîæå âàì äîâåñòè ñòðàòåã³þ äî âè-
ñîêîãî ïðàêòè÷íîãî ð³âíÿ. Çâè÷àéíî, 
óñå öå ïðîïèñóâàòèìåòüñÿ ç óðàõóâàííÿì 
ðåàëüíèõ áþäæåò³â, ÿê³ âè ãîòîâ³ âêëàñòè 
ó ïðîñóâàííÿ á³çíåñó.

Òàêîæ ï³ä ÷àñ äðóãîãî åòàïó Îëåã Ãî-
ðîáåöü êîíñóëüòóâàòèìå êîæíîãî ñëó-
õà÷à ïåðñîíàëüíî, çîêðåìà, ïî òåëåôî-
íó. ßê áîíóñ — RIA íàäàñòü ó÷àñíèêàì 
äèçàéíåðà ³ ñòóä³þ çâóêîçàïèñó, ùîá 
çðîáèòè ìàêåò àáî çàïèñàòè ðàä³î-ðîëèê.

Òðåò³é åòàï — Çàïóñê. Âè óæå ìàºòå 
óñ³ íåîáõ³äí³ çíàííÿ òà ãîòîâèé ïëàí 
ä³é. Òåïåð Îëåã Ãîðîáåöü çóñòð³íåòüñÿ 
ç âàøîþ êîìàíäîþ ïðàö³âíèê³â, ÿêà 
éîãî áóäå ðåàë³çîâóâàòè. Ïðîâåäå ðÿä 
çóñòð³÷åé, ùîá äîïîìîãòè âàì çàïóñòèòè 
öåé ïðîöåñ.

Îñòàíí³é åòàï — äâîãîäèííà çóñòð³÷ 
òåò-à-òåò ç Îëåãîì Ãîðîáöåì, íà ÿê³é âè 
çìîæåòå îáãîâîðèòè áóäü-ÿê³ ïèòàííÿ, 
ÿê óïðàâë³íåöü ç óïðàâë³íöåì.

Íàäàë³, ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ âàøîãî ïëà-
íó ä³é, Îëåã Ãîðîáåöü áóäå äîñòóïíèé 
äëÿ êîíñóëüòàö³é ïî òåëåôîíó.

Çàïèñàòèñü íà øêîëó ìîæíà çà íîìå-
ðîì — (063)799–99–74.

Ñàéò Øêîëè ìàðêåòèíãó — 
m.riamedia.com.ua.
Áåðåæ³òü âàø ÷àñ òà ïðèìíîæóéòå 
ïðèáóòêè!

ПРЕС-СЛУЖБА ГО «ЦЕНТР 
ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ 
«РЕЗУЛЬТАТ»

Íà ñåñ³¿ Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè áóëî çàòâåðäæå-

íî íèçêó ð³øåíü, ùî º íàäçâè÷àéíî 
âàæëèâèìè äëÿ ï³äâèùåííÿ â³äêðè-
òîñò³ òà äîñòóïíîñò³ ³íôîðìàö³¿ ïðî 
ä³ÿëüí³ñòü ì³ñüêî¿ âëàäè äëÿ ìåøêàíö³â 
ì³ñòà. Òàê, áóëè âíåñåí³ çì³íè òà äî-
ïîâíåííÿ äî «Ïðîãðàìè ï³äâèùåííÿ 

åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè êîìóíàëüíèõ 
ï³äïðèºìñòâ ì. Â³ííèö³ íà 2016–
2020 ðîêè» òà çàòâåðäæåíî «Ïîëîæåííÿ 
ïðî â³äêðèò³ äàí³ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè». Îñíîâíîþ íîâàö³ºþ â çì³íàõ 
äî Ïðîãðàìè ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñ-
ò³ ðîáîòè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ 
º çàïðîâàäæåííÿ êîðïîðàòèâíî¿ çâ³ò-
íîñò³ òà ºäèíî¿ îáë³êîâî¿ ïîë³òèêè 
äëÿ óñ³õ ÊÏ ì³ñòà äëÿ çàáåçïå÷åííÿ 
îäåðæàííÿ äîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî 
ìàéíîâèé òà ô³íàíñîâèé ñòàí ï³äïðè-

ºìñòâà, ðåçóëüòàòè éîãî ä³ÿëüíîñò³. Öå 
áóäå çàáåçïå÷åíî çàâäÿêè îïðèëþä-
íåííþ ðåçóëüòàò³â ïðîâåäåíèõ ïåðå-
â³ðîê ñòàíó áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó 
íà êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà, 
à òàêîæ çâ³ò³â ïðî âèêîíàííÿ íèìè 
çàõîä³â ùîäî âïðîâàäæåííÿ êîðïîðà-
òèâíèõ ñòàíäàðò³â òà êîðïîðàòèâíî¿ 
çâ³òíîñò³ â ìåðåæ³ ²íòåðíåò íà ñàéò³ 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà àáî, â ðàç³ 
â³äñóòíîñò³ âëàñíîãî ñàéòó, íà îô³ö³é-
íîìó âåá-ñàéò³ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

â ðîçä³ë³ «²íôîðìàö³ÿ ïðî ô³íàíñîâèé 
ñòàí» íà ñòîð³íö³ «Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü. 
Ðåºñòð áîðãîâèõ çîáîâ’ÿçàíü».

Íàðàç³ íà ªäèíîìó äåðæàâíîìó âåá-
ïîðòàë³ â³äêðèòèõ äàíèõ îïðèëþäíåíà 
³íôîðìàö³ÿ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â âëàäè 
òà ÷àñòèíè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ³ 
çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñòà. Òàêîþ 
³íôîðìàö³ºþ çìîæóòü ñêîðèñòàòèñü óñ³ 
çàö³êàâëåí³ îñîáè. À îò ÿê âñ³ ö³ ñòî-
ðîíè êîðèñòóâàòèìóòüñÿ öèìè äàíèìè, 
ïèòàííÿ º äî îáãîâîðåííÿ.

Наведіть лад у вашому маркетингу.
Курс генерального директора RIA

Вінниця стала ще на крок ближчою до прозорості

БЛОГ

БЛОГ
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ОЛЕКСІЙ ШАРАПОВ, (067)9846245

×è º ìîäà íà ÿê³ñü êîíêðåòí³ 
òðîÿíäè? Ïðî öå ìè çàïèòàëè 
Â³òàë³ÿ Ëåâèöüêîãî, ÿêèé òðèâà-
ëèé ÷àñ çàéìàºòüñÿ ðîçâåäåííÿì 
òðîÿíä.

— Òðîÿíäè çàâæäè â ìîä³. Êî-
ðèñòóþòüñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ òðîÿí-
äè ñïðåé. Öå íåâåëèê³ êóù³, ïî-
âí³ñòþ âêðèò³ êâ³òàìè, — êàæå Â³-
òàë³é. — Ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ äâî-
êîëüîðîâ³ òðîÿíäè. Íàïðèêëàä, 
÷åðâîíîãî êîëüîðó ç æîâòèìè ÷è 
á³ëèìè øòðèõàìè. Àáî æ êîëè 
â áóòîí³ êâ³òêà îäíîãî êîëüîðó, 
à êîëè ðîçêðèâàºòüñÿ — ³íøîãî. 
Ëþáëÿòü ïîêóïö³ ³ ôëîðèáóíäè. 
Âîíè íàéá³ëüø âèòðèâàë³, ñò³éê³ 
äî õâîðîá, äî øê³äíèê³â.

ДЕ КУПУВАТИ?
— Ïåðø³ ñâî¿ òðîÿíäè ÿ êóïó-

âàëà íà áàçàð³. Íà êîæíîìó êó-
ùèêó áóëà ôîòîãðàô³ÿ ³ æ³íî÷êà 
çàïåâíèëà, ùî ñàìå òàê³ áóäóòü 
êâ³òè. Òà é ö³íà äîñòóïíà — 
25–30 ãðèâåíü çà ñàäæàíåöü, — 
ðîçïîâ³äàº â³ííè÷àíêà Òåòÿíà 
Êëèìåíêî. — Àëå, ç 10 ÷åðâîíèõ 
òðîÿíä, ÿê³ ÿ êóïèëà, ñïðàâä³ ÷åð-
âîíèìè âèÿâèëèñÿ ò³ëüêè òðè.

Ï³ñëÿ íåâäàëîãî äîñâ³äó Òåòÿ-
íà ïî÷àëà øóêàòè òðîÿíäè â ³í-
òåðíåò-ìàãàçèíàõ. Êàæå, ùî öå 

çðó÷íî, áî ìîæíà ïåðåäèâèòèñÿ 
óñ³ òðîÿíäè, ÿê³ º, ïðî÷èòàòè ïðî 
íèõ ³ áåç ïîñï³õó âèáðàòè. Ùî-
ïðàâäà ö³íè ó ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ 
òðîõè âèù³ (â³ä 40 ãðèâåíü), àëå 
çàçâè÷àé óñ³ êâ³òè, ÿê³ êóïóâàëà, 
ïðèæèëèñÿ ³ ñîðòè â³äïîâ³äàëè 
çàÿâëåíèì. Êóïóâàëà ³ â ìàãàçè-
íàõ. Ö³íè ïðèáëèçíî òàê³ æ, ÿê 
³ â ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ.

ЯК ДОГЛЯДАТИ 
Âàæëèâî âèáðàòè ãàðíå ì³ñöå 

äëÿ ðîçàð³þ.
— Ó îñíîâíîìó, âñ³ òðîÿíäè 

ëþáëÿòü ñîíöå, õî÷à º ñîðòè, ÿê³ 
ãàðíî êâ³òíóòü ó íàï³âò³í³, — êàæå 
Â³òàë³é Ëåâèöüêèé. — Íàïðè-
êëàä, «àíãë³éêè» Äåâ³äà Îñò³íà. 
Öå äóæå ãàðí³, âåëèê³ ìàõðîâ³ 
êâ³òè, ÿê³ ÷óäîâî ïàõíóòü.

ßêùî âè êóïèëè êâ³òè â êîí-
òåéíåð³ (â ïëàñòèêîâèõ ãîðùè-
êàõ) — ¿õ ìîæíà ñàäèòè ó áóäü-
ÿêèé ÷àñ, íàâ³òü ó ë³òíþ ñïåêó. 
Ïîòð³áíî ïðîñòî ðîçð³çàòè êîí-
òåéíåð, àáî àêóðàòíî âèòÿãíóòè, 
ðàçîì ç ö³ºþ çåìëåþ, ïåðåñàäèòè. 

— ßêùî âè êóïóºòå êâ³òóþ÷èé 
êóù, º äâà âàð³íòè: àáî ÷åêàºòå, 
êîëè âîíà ïåðåöâ³òå, ïîò³ì ñàäè-
òå, àáî çð³çàºòå êâ³òè. Òîä³ òðî-
ÿíäà êðàùå ïðèéìåòüñÿ, — êàæå 
Â³òàë³é Ëåâèöüêèé.

Òðîÿíäè, ùî ïðîäàþòüñÿ áåç 

ЩОБ КВІТЛО І ПАХЛО. ЯК ОБРАТИ 
ТРОЯНДУ НА ДОВГІ РОКИ 
Плекаємо красу  Посадити троянду 
і забути про неї — не вийде. Це все-таки 
королева квітів і потребує ретельного 
догляду: підживлення, боротьба зі 
шкідниками та хворобами, а ще обрізка, 
укривання на зиму… Готові до цього? 
Тоді давайте розберемося, яку троянду 
обрати та що з нею робити

КУЩОВІ ТРОЯНДИ
Їх є багато видів: чайно-гібридні 
(висота куща 60–80 см, квітки великі 
і пахучі), флорибунди (кущі до 1 м, 
квіти середнього розміру, не пах-
нуть), патіо (компактні троянди 
висотою 50–60 см) 
Ціна: Троянди, вирощені з черенка 
20–35 гривень (вони дешевші, але 
набагато гірше переживають зиму, 
менш швидко розвиваються).
Щеплені троянди 35–100 гривень 

ПЛЕТИСТІ ТРОЯНДИ
мають гнучкі пагони завдовжки від 
1,5 до 6 м. Квіти 2–2,5 см в діаметрі, 
зібрані в пухкі суцвіття. Рослини 
ідеально підходять для оздоблення 
альтанок, створення живої загорожі 
(потребують підпори), декорування 
стін будівель, альтанок і пергол, 
їхні довгі пагони обплітають арки і 
огорожі. Для утворення трояндової 
арки знадобиться три роки.
Ціна від 90 гривень 

ШТАМБОВІ ТРОЯНДИ
Їх ще називають трояндовими 
деревами. Це сортові троянди, при-
щеплені на спеціальну шипшину, 
яка адаптована до холодних зим і 
формує сильну кореневу систему. 
Штамбові троянди зацвітають трохи 
раніше, ніж інші. Квітнуть довго і 
пишно та виглядають просто при-
голомшиво!
Ціна 150–500 гривень (залежить від 
віку та розміру рослини).

çåìë³, ç îáðîáëåíèì êîðåíåì, 
êðàùå ñàäèòè ðàííüîþ âåñíîþ 
àáî ï³çíî âîñåíè.

Ïðè ïîñàäö³ òðîÿíä, ãîëîâíå — 
ïðàâèëüíî ï³äãîòóâàòè çåìëþ.

— Òðîÿíäè íå áóäóòü ðîñ-
òè â ãëèí³, çåìë³ ç áóä³âåëüíèì 
ñì³òòÿì, — êàæå Â³òàë³é Ëåâèöü-
êèé. — Ãðóíò ìàº ì³ñòèòè ïåðå-
ãí³é.

НАПАСТЬ — ТЛЯ І ЧОРНІ 
ПЛЯМИ 

Íàéïîøèðåí³ø³ ïðîáëåìè òðî-
ÿíä, ç ÿêèìè ñòèêàþòüñÿ ëþäè, 
ùî âèðîùóþòü ö³ êâ³òè — òëÿ ³ 
÷îðí³ ïëÿìè íà ëèñòÿõ. Äëÿ çíè-
ùåííÿ òë³ ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòü 
íàðîäíèé ñïîñ³á: îáïðèñêóþòü 
ðîç÷èíîì ãîñïîäàðñüêîãî ìèëà.

— Öåé ìåòîä ä³ºâèé, — êàæå Â³-
òàë³é Ëåâèöüêèé. — Àëå ïðîñò³øå 
âèêîðèñòàòè ñïåö³àëüí³ ïðåïà-
ðàòè, ÿê³ ìîæíà êóïèòè ó áóäü-
ÿêîìó ñïåö³àë³çîâàíîìó ìàãàçè-
í³. Öå Àêòàðà, Àêòèë³ò, Åíäæèî. 
Çîêðåìà ïàêåòèê Àêòàðè êîøòóº 
10 ãðèâåíü. Éîãî ìîæíà ðîçâåñòè 
íà 10 ë³òð³â. Öüîãî âèñòà÷èòü äëÿ 
îáðîáêè 20–30 êóù³â. ×åðåç ï³â-
ãîäèíè óñÿ òëÿ îáïàäå.

Ó áîðîòüá³ ç ÷îðíîþ ïëÿìèñ-
ò³ñòþ äîïîìàãàº Êâàäð³ñ òà Ôóí-
äàçîë. Îáèäâà êîøòóþòü â ñåðåä-
íüîìó 30 ãðèâåíü. Ùîïðàâäà, 
ïåðøèé ïàêóþòü ïî 6 ãðàì³â, 
äðóãèé ïî 15 ãðàì³â. Àëå çáåð³-
ãàòè ö³ ïðåïàðàòè â³äêðèòèìè 
íå ìîæíà. ¯õ òðåáà âèêîðèñòàòè 
ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ äí³â.

Скільки коштує краса

Òðîÿíäè, ùåïëåí³ 
íà øèïøèí³, ìîæóòü 
ïóñêàòè ïàðîñòêè 
â³ä êîðåíÿ. ¯õ ëåãêî 
ïîì³òèòè, âîíè ³íøîãî 
êîëüîðó

- Щеплені троянди, на відміну від вирощених з черенків, 
краще приживаються, - каже Віталій Левицький
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Як в інших реформах, для започат-
кування опорних шкіл українські 
законодавці вивчали досвід інших 
країн. Аналітики ГО «Український 
центр європейської політики» роз-
казали, яким чином долали про-
блему «малих шкіл» у сільській 
місцевості за кордоном.
У Польщі закриття малих сіль-
ських шкіл зіткнулося з запеклим 
опором з боку суспільства. Кон-
флікт виникав буквально в кож-
ній громаді. Тому часто заоща-
джені від закриття шкіл бюджетні 
кошти залишали на місцях, вкла-
даючи їх у консолідовані школи.
Нині польська модель перед-
бачає децентралізацію зі збере-
женням сильної ролі місцевого 
самоврядування: саме громади 

в Польщі ліквідують та відкрива-
ють школи, а також визначають 
їхні бюджети. Школа не є само-
стійною юридичною особою, 
вона входить до складу кому-
нального господарства.
У другій половині 90-х у Британії 
уряд запровадив політику запо-
бігання закриттям сільських шкіл. 
Якщо до 1998 року щороку закри-
валось близько 30 шкіл, то після 
цього показник упав до приблиз-
но семи на рік. Десять років по-
тому 87,5% сільських домогос-
подарств жили на відстані двох 
кілометрів або менше до почат-
кової школи (що навіть краще, 
ніж в містах), 62,1% — за 4 км або 
менше від середньої школи.
Британський досвід показує, що 

якість освіти в таких установах 
може нічим не поступатися місь-
ким школам. Атмосфера малень-
ких класів сприяє розкриттю потен-
ціалу «тихих» учнів, яких зазвичай 
ігнорують у більших колективах.
У Швеції три громади — Доротеа, 
Вільгельміна й Оселе — започат-
кували в 2004 році проект «школа 
на 240 кілометрів». Школи чоти-
рьох маленьких сіл об’єдналися 
для спільного навчання за до-
помогою IT-технологій. Учителі 
проводили уроки в режимі ві-
деоконференцій. Сьогодні цей 
досвід переймають інші шведські 
школи, у Фінляндії та Норвегії 
також до нього проявляють ін-
терес насамперед у контексті по-
долання дефіциту освітніх кадрів.

Закордонний досвід оптимізації шкіл 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

×åðåç ãëîáàë³-
çàö³þ, íèçüêó íà-

ðîäæóâàí³ñòü íàðàç³ â ñåëàõ ä³º 
áàãàòî øê³ë ³ç ìàëîþ íàïîâíþ-
âàí³ñòþ, ÿê³ íå ìîæóòü çàáåçïå-
÷èòè íàëåæíî¿ ÿêîñò³ íàâ÷àííÿ. 
Çìóñèòè ëþäåé á³ëüøå íàðîäæó-
âàòè äåðæàâà íå ìîæå, òîìó ç 
2016 ðîêó ïî÷àëè ñòâîðþâàòè 
îïîðí³ øêîëè — îñâ³òí³ çàêëàäè, 
çàáåçïå÷åí³ ãàðíîþ òåõí³êîþ òà 
ôàõ³âöÿìè. Öå, íà äóìêó Ì³í³ñ-
òåðñòâà îñâ³òè, çàáåçïå÷óº ð³âíèé 
äîñòóï ä³òåé äî ÿê³ñíî¿ îñâ³òè 
(goo.gl/uWVdn5). ×è ñïðàâä³ öå 
òàê — ïîÿñíþºìî íà ïðèêëàä³ 
Îðàò³âñüêî¿ îïîðíî¿ øêîëè.

ДЕРЖАВА НАРЕШТІ 
ВЗЯЛАСЯ ЗА ШКОЛИ 

Îïîðíà øêîëà I–III ñòóïåí³â 
ó Îðàòîâ³ áóëà îäí³ºþ ç äâîõ   
çàêëàä³â, ÿê³ îáðàëè íà ó÷àñòü 
â åêñïåðèìåíòàëüí³é ïðîãðàì³ 
â³ä óðÿäó. Óñüîãî òàêèõ áóëî 24 
øêîëè ïî âñ³é Óêðà¿í³.

Ð³ê òîìó, çàêëàä â ÿêîìó â÷àòü-
ñÿ ïîíàä 500 ä³òåé, ìàëà ò³ ñàì³ 
ïðîáëåìè, ùî é ³íø³ ñ³ëüñüê³ 
øêîëè: ïîòðåáà â ðåìîíò³, ñó-
÷àñíîìó îáëàäíàíí³. Äèðåêòîðêà 
çàêëàäó Ëàðèñà Ãí³äóíåöü ðîç-

êàçóâàëà, ùî êîëè îòðèìàëè ñòà-
òóñ îïîðíî¿, ³ â÷èòåë³, ³ áàòüêè 
«íå äóæå ðîçóì³ëè, ùî äî ÷îãî».

— Ïðîõîäèëè íàâ÷àííÿ ó Êè-
ºâ³, òðåí³íãè. Ó÷èòåëÿì áóëî 
íå ïðîñòî ïîÿñíèòè, ùî ö³ çì³-
íè íà êðàùå, — ðîçêàçàëà Ãí³-
äóíåöü. — Áàòüêè íå ñâàðèëèñÿ, 
áî á³ëüø³ñòü ç 568 ó÷í³â æèâå 
â Îðàòîâ³ òà õîäèòü äî øêîëè 
ï³øêè. Ùå 189 ó÷í³â ùîäíÿ 
âîçÿòü íà íàâ÷àííÿ ó øê³ëüíèõ 
àâòîáóñàõ. ̄ õ ó íàñ, äî ðå÷³, ø³ñòü. 

Ïîäèâèëèñÿ ê³ëüêà íàâ÷àëüíèõ 
êëàñ³â. Çîêðåìà ò³, â ÿêèõ áóâ 
ðåìîíò. Êîøòè íà éîãî ïðîâå-
äåííÿ âèä³ëÿëè ç äåðæáþäæåòó 
òà â³ä ì³æíàðîäíèõ äîíîð³â, ùî 
áóëî ïåðåäáà÷åíî â ðàìêàõ ïåðå-
ôîðìàòóâàííÿ øêîëè.

Êîðèäîðè ñâ³òë³, ïðîñòîð³. 
Ìàéæå âñ³ â³êíà ó çàêëàä³ ñó÷àñí³, 
ìåòàëîïëàñòèêîâ³: íîâ³ â³êíà — 
79 ç 88 çàì³íèëè. À ó êîæíîìó 
êëàñ³ â÷èòåëü ìàº êîìï’þòåð, º 
³íòåðàêòèâí³ äîøêè, òåëåâ³çîðè.

Çàéøëè ó îäèí ç êàá³íåò³â ï³ä 
÷àñ óðîêó ãåîìåòð³¿.

— Äî íàñ ïðè¿õàëè æóðíàë³ñòè, 
¿ì ö³êàâî, à ÿê âè òåïåð íàâ÷à-
ºòåñÿ ó øêîë³ ï³ñëÿ ðåìîíòó? — 
çàïèòàëà ó ä³òåé ïàí³ Ëàðèñà. 

¯é ó â³äïîâ³äü ó÷í³ êàçàëè, ùî 
«âçèìêó ñòàëî òåïë³øå ó êëàñàõ», 
«âñå äîáðå, Ëàðèñà ²âàí³âíà!».

Íà ñòîë³ ó â÷èòåëüêè ìàòåìà-

ЧОМУ РОБЛЯТЬ ОПОРНІ ШКОЛИ 
ТА ЯКА ВІД НИХ КОРИСТЬ У СЕЛАХ
Освітні зміни  Запуск процесу 
оптимізації сільських шкіл в опорні 
заклади у нашій області розпочався 
ще в 2016 році. У рамках пілотного 
проекту охопили дві школи. Зараз уже є 
13 опорних шкіл, а до кінця 2018-го їх буде 
вже 33. Чому збільшився попит та яка 
користь від опорних закладів?

òèêè Íàòàë³¿ Ãåîðã³¿âíè íîóòáóê, 
äå â³äêðèò³ çàäà÷³. Ïèòàºìî, ÷è 
äîïîìàãàº ¿é öå â ðîáîò³?

— Àÿêæå, âñå íàî÷íî. ß òèñíó 
íà êîìï’þòåð³, çîáðàæåííÿ ïî-
òðàïëÿº íà òåëåâ³çîð, ó÷åíü öå 
áà÷èòü ³ ïî÷èíàº ðîçâ’ÿçóâàòè 
çàâäàííÿ. ²íîä³ ïîêàçóþ ïðåçåí-
òàö³¿. Ðîáëþ íàâ÷àííÿ ³íòåðàê-
òèâíèì, — ñêàçàëà ïàí³ Íàòàë³ÿ.

Éäåìî äàë³, ó êàá³íåò ô³çèêè. 
Òàì çàì³íèëè äåìîíñòðàö³éíèé 
ñò³ë, ïðèäáàëè ìóëüòèìåä³éíó äî-
øêó òà îáëàäíàííÿ äëÿ äîñë³ä³â.

— Öå ïåðøèé ð³ê, ÿê ó íàñ ñòà-
ëà îïîðíà øêîëà. Íàøà äåðæàâà 
âæå 26 ðîê³â íåçàëåæíà, à ò³ëüêè 
îò-îò âçÿëèñÿ çà øêîëè. Ñïîä³-
âàþñü, ùî öå ò³ëüêè ïî÷àòîê, — 
ñêàçàâ â÷èòåëü ô³çèêè Îëåêñ³é 
Ïàëàìàð÷óê.

Êîøòîì ì³æíàðîäíèõ äî-
íîð³â øêîëà îòðèìàëà íîâèé 
êîìï’þòåðíèé êëàñ (11 êîìï’þòåð³â 
— àâò.), ùå îäèí êîìï’þòåðíèé 
êëàñ ïîäàðóâàëè çà ãðîø³ Êèòàþ 
(15 êîìï’þòåð³â — àâò.).

ПРО ПЛАНИ 
Ó÷èòåëü ³íôîðìàòèêè Ðóñëàí 

Ìèõàéëîâè÷ ïðàöþâàâ ó çàêëàä³ 
ùå äî ðåôîðìè. ² çà éîãî ñëîâà-
ìè, êîìï’þòåðè ñòàëè êðàùèìè, 
í³æ áóëè. Õî÷à ïåâí³ íàð³êàííÿ º.

— Ïîòóæíîñò³ âèñòà÷àº, áî äëÿ 
íàâ÷àííÿ ó íàñ íå âåëèê³ âèìî-
ãè — ïðîõîäèìî îô³ñí³ ïðîãðàìè. 
Âèõ³ä â ³íòåðíåò º, àëå â³í ÷åðåç 
âíóòð³øíþ ìåðåæó. Âàé-ôàé 
â øêîë³ íåìàº, à íàøà ìåðåæà 

òðîøêè ï³äãëþ÷óº — ïàäàº, ÿê 
ïîãîäà, — ñêàçàâ â÷èòåëü.

Êð³ì òåõí³êè òà â³êîí, ó øêîë³ 
îáëàäíàëè íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, ïàí-
äóñè, â³äðåìîíòóâàëè âíóòð³øí³ 
òóàëåòè, çàêóïèëè íîâ³ ïàðòè òà 
ñò³ëüö³. Óñå áåç áàòüê³âñüêèõ âíå-
ñê³â. Àëå ïðàöþâàòè ùå º íàä 
÷èì, ñòâåðäæóº äèðåêòîð Îðà-
ò³âñüêî¿ îïîðíî¿ øêîëè Ëàðèñà 
Ãí³äóíåöü.

— Íàøà øêîëà íå íàäòî ñòà-
ðà — ¿¿ çàïóñòèëè ó 1974-ìó, 
à ó 94-ìó ðîö³ áóâ êàïðåìîíò. 
Àëå ìè ìàºìî òå, ùî àêòîâà çàëà 
òà ¿äàëüíÿ — öå îäíå ïðèì³ùåí-
íÿ, — ðîçêàçóº ïàí³ Ëàðèñà. — 
Ó íàñ íåìàº îêðåìîãî ïðèì³-
ùåííÿ ï³ä ñïîðòèâíèé çàë. Ã³ì-
íàñòè÷íà çàëà ç íèçüêîþ ñòåëåþ, 
çíàõîäèòüñÿ íà äðóãîìó ïîâåðñ³ 
â îñíîâí³é áóä³âë³. Ðîçóì³þ, ùî 
çáóäóâàòè ùå îäíå ïðèì³ùåííÿ 
íå âäàñòüñÿ, áî öå äóæå äîðîãî. 
Àëå º ïîòðåáà ó ðåêîíñòðóêö³¿ 
³ñíóþ÷èõ.

Ùå ó ïëàíàõ àäì³í³ñòðàö³¿ 
ïî÷àòè ðåêîíñòðóêö³þ ôàñàäó 
òà óòåïëåííÿ øêîëè, ñòâîðåííÿ 
ðåêðåàö³éíî¿ çîíè ïîáëèçó øêî-
ëè; çàì³íèòè øòó÷íå ïîêðèòòÿ 
íà ñïîðòèâíîìó ìàéäàí÷èêó.

МІЛЬЙОНИ НА ОСВІТУ 
Êåð³âíèê îáëàñíîãî äåïàðòà-

ìåíòó îñâ³òè Âîëîäèìèð Áóíÿê 
ðîçêàçóº, ùî ç òîãî ÷àñó, êîëè 
ò³ëüêè çàïóñêàëè ï³ëîòíó ïðî-
ãðàìó ïðî îïîðí³ øêîëè, áàãàòî 
çì³íèëîñÿ. Çîêðåìà, ¿õ ê³ëüê³ñòü.

— Äâà ðîêè òîìó â íàñ áóëî 
äâà òàêèõ çàêëàäè, íèí³ — 13, 
à äî ê³íöÿ 2018 ðîêó — áóäå 
ùå 20 îïîðíèõ øê³ë. ² öå âæå 
ïðèéíÿòå ð³øåííÿ â îá’ºäíàíèõ 
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàäàõ òà 

ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿõ, — ñêà-
çàâ Áóíÿê. — Òàê, íåäîë³êîì 
º òå, ùî ä³òåé ïîòð³áíî âîçè-
òè ê³ëüêà äåñÿòê³â ê³ëîìåòð³â 
ùîäíÿ äî øêîëè. Àëå ÿê³ñòü 
çíàíü ó ñ³ëüñüêèõ øêîëàõ, äå 
îäèí â÷èòåëü âèêëàäàº îäðàçó 
òðè-ï'ÿòü ïðåäìåò³â, íå ìîæå 
áóòè íîðìàëüíîþ. ² äåðæàâà 
çðîçóì³ëà öå òà çàïî÷àòêóâàëà 
îïîðí³ øêîëè: çàêëàäè, äå ñòâî-
ðþþòü âåëèê³ êëàñè (äî 30 ó÷í³â 
â êîæíîìó — àâò.), äå ïðàöþº 
á³ëüøà ê³ëüê³ñòü â÷èòåë³â, í³æ 
ó çâè÷àéí³é øêîë³, äå êðàùå 
ìàòåð³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ.

Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó îñâ³òè 
ðîçêàçàâ, ùî íà öåé ð³ê â áþäæå-
ò³ îáëàñò³ çàïëàíîâàíà ñóáâåí-
ö³ÿ íà îïîðí³ øêîëè â ðîçì³ð³ 
18,1 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

— Çà ö³ êîøòè ìè çàáåçïå÷èìî 
òåõí³êîþ ìàòåìàòè÷í³ êëàñè — 
³íñòðóìåíòè äëÿ â÷èòåëÿ, ùîá 
â³í, çíàõîäÿ÷èñü ó ñâî¿é øêîë³, 
çì³ã îòðèìàòè óðîêè â³ä êðàùèõ 
ïðàêòèê³â-â÷èòåë³â Â³ííè÷÷èíè 
(goo.gl/8RXmHV). ßêðàç öå òà 
ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè º ãî-
ëîâíîþ ðåêëàìîþ äëÿ ñòâîðåííÿ 
íîâèõ îïîðíèõ çàêëàä³â, — ðîç-
êàçàâ Âîëîäèìèð Áóíÿê.

Ïèòàºìî, ÿêùî ïîð³âíÿòè ì³æ 
ñîáîþ íàéêðàù³ ì³ñüê³ øêîëè òà 
îïîðí³ — äå êðàùå íàâ÷àþòü?

— Íå áà÷ó ñåíñó â òàêîìó ïî-
ð³âíÿíí³. Óñÿ ñóòü îïîðíî¿ øêîëè 
ïîëÿãàº â òîìó, ùîá äèòèíà îòðè-
ìóâàëà ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèé 
ð³âåíü çíàíü íà ÿê³ñíîìó ð³âí³. 
À íå â òîìó, ùîá íàçäîãíàòè òà 
ïåðåãíàòè ì³ñüê³ øêîëè. Ä³òè ìà-
þòü îòðèìóâàòè ÿê³ñíó ñåðåäíþ 
îñâ³òó â ñâîºìó ñåë³ ÷è ðàéîí³, — 
â³äïîâ³â î÷³ëüíèê äåïàðòàìåíòó 
îñâ³òè Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ.

Учні задоволені тим, що тепер їх школа опорна. 
«Просто супер!», «взимку стало тепліше у класах», 
«все добре», — казали школярі 

Ëèøå çà ð³ê â øêîë³ 
çàì³íèëè ìàéæå âñ³ 
â³êíà, îíîâèëè 
òåõí³êó òà çðîáèëè 
ðåìîíò. І âñå áåç 
áàòüê³âñüêèõ âíåñê³â 
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 Выделения из носа, сначала 
прозрачные, а через пару дней 
гнойные, вонючие и иногда 
с примесью крови (сукровица) 
 Выделения из одной половины 
(если счастливец запихал сразу 
в две ноздри, то будет из обеих, 

но это редкость) 
 Затруднение дыхания одной 
половиной носа (или двух, если 
в двух) 
 Симптомы не проходят ни са-
мостоятельно, ни при примене-
нии чудо-капель 

Симптомы постороннего тела в носу 

вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß

424568

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

РЕКЛАМА
424782

Реквізити: 
ПриватБанк – 

№ 5168 7573 6643 9125 
Овсійчук Леся Леонідівна 

(сестра)

Людмилі Овсійчук 21 рік
Менше місяця тому вона дізналася про рак крові
Уже пройшла перший курс хімії. Зараз вона на підтримуючій 
терапії, кожен день якої, це переливання тромбоцитів 
і майже дві тисячі гривень 

— Один день підтримуючої терапії коштує багато грошей, ми вдячні 
друзям, знайомим та незнайомим, які весь час підтримували нас, та 
продовжують підтримувати, — говорить сестра хворої.

Кожного дня на станції переливання крові рідні Людмили Овсійчук 
чекають усіх, хто може здати кров другої позитивної групи на тромбоцити. 
Що буде далі, рідні не загадують. Якщо хімія допоможе, потрібно буде 
робити пересадку кісткового мозку. Говорити про це поки що зарано.

ДОПОМОЖІТЬ 
ПОБОРОТИ РАК

АЛЕНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ïî ñëîâàì Àíà-
òîëèÿ Âëàñåíêî, 
âðà÷à îòîëàðèí-
ãîëîãà, ñóðäîëîãà 

è ìåäèöèíñêîãî áëîãåðà, êî âñå-
ìó ïðî÷åìó, òàêîå ÿâëåíèå êàê 
«èíîðîäíîå òåëî íîñà» âñòðå÷à-
åòñÿ î÷åíü ÷àñòî ó äåòåé ïåð-
âûõ ëåò æèçíè è åãî âûÿâëåíèå 
òðåáóåò îñîáîé âíèìàòåëüíîñòè 
êàê ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé, òàê 
è îò âðà÷åé.

— Åñëè ÷òî-òî çàïèõèâàåòñÿ 
â íîñ íà ãëàçàõ ó ðîäèòåëåé, òî, 
êàê ïðàâèëî, áåçîòëàãàòåëüíûé 
âèçèò ê ËÎÐ-âðà÷ó âñå ðåøà-
åò. Ïðåäìåò äîñòàåòñÿ, ïðîáëåì 
íîëü, — ðàññêàçûâàåò Àíàòîëèé 
Âëàñåíêî. — Ñîâñåì äðóãàÿ ñè-
òóàöèÿ, åñëè ðåáåíîê ïðîâåðíóë 
äåëî âòèõóþ. È áîÿñü ïðàâåäíî-

ПОИСКИ «СОКРОВИЩ» 
ИЗ ДЕТСКОГО НОСИКА 
Неожиданность  
Из любого носа 
порой текут 
сопли. Это может 
быть признаком 
аллергии, вирусной 
инфекции, 
простуды. И только 
у детского носа 
причина может 
быть еще одна — 
инородное тело. 
И самое страшное 
из них — батарейка ãî ãíåâà, íå ñîîáùèë ðîäèòåëÿì, 

à ïîòîì è âîâñå çàáûë. Òàêîå 
áûâàåò, äåòè ïðîñòî çàáûâàþò, 
âåäü àêòèâíîñòü ïðîöåññîâ â èõ 
ìàëåíüêèõ ãîëîâêàõ ïðîñòî ñó-
ìàñøåäøàÿ, èì íàäî èçó÷àòü ìèð. 
À âîò ïîëüçà â èçó÷åíèè ìèðà 
îò âîñïîìèíàíèÿ î ñïðÿòàííîì 
â íîñó ñîìíèòåëüíàÿ.

ТАЙНОЕ ВСЕГДА СТАНОВИТСЯ 
ЯВНЫМ 

Â èòîãå, â ñåìüå ðàñòåò ðåáåíîê 
ñ «ñîêðîâèùåì» â íîñó, ïðî êîòî-
ðîå íèêòî íå çíàåò. Íî âñå òàéíîå 
ñòàíîâèòñÿ ÿâíûì, òàê è çäåñü, 
íà÷èíàþò ïîÿâëÿòüñÿ ñèìïòîìû.

— Êîãäà ìû âèäèì ó ðåáåí-
êà çàòÿæíûå, çëîâîííûå ñîï-
ëè èç îäíîé ïîëîâèíû íîñà, 
òî äîëæíû ïîäîçðåâàòü «èíîðîä-
íîå òåëî» è íîñ äîëæåí áûòü âñå-
ñòîðîííå èçó÷åí ËÎÐîì, — ãîâî-
ðèò âðà÷. — ß çà ñâîþ ïðàêòèêó, 
÷òî òîëüêî îòòóäà íå äîñòàâàë. 
Íî ïåðâûå ïîçèöèè õèò-ïàðàäà: 
áóñèíêè, áóìàãà, âàòà, ÿãîäû. 

È ïîñëåäíåå, áîéòåñü áàòàðååê! 
Áàòàðåéêà çà ïàðó ÷àñîâ êîíòàêòà 
ñî ñëèçèñòîé íîñà ìîæåò ïðîæå÷ü 
íîñîâóþ ïåðåãîðîäêó. Åñëè åñòü 
ïîäîçðåíèå, ÷òî â íîñó áàòàðåé-
êà, íîãè â ðóêè è ê âðà÷ó.

РАЗ В МЕСЯЦ — ПАЦИЕНТ 
Òàêèå ïàöèåíòû â êàáèíåòå 

Àíàòîëèÿ Âëàñåíêî âñòðå÷àþò-
ñÿ ãäå-òî ðàç â ìåñÿö. Îáû÷íî 
èõ ëå÷àò, ïî íåñêîëüêî ìåñÿöåâ 
çàêàïûâàÿ â íîñ âñå, ÷òî òîëü-
êî íàéäåòñÿ â àïòåêå. ×àñòî òà-
êîé ðåáåíîê äî âèçèòà ïîëó÷àåò 
îäèí, à òî è äâà êóðñà àíòèáèî-

òèêîâ. Íî ïðîöåññ íå çàêîí÷èò-
ñÿ, ïîêà ïîñòîðîííèé ïðåäìåò 
ðàçäðàæàåò íîñ.

— Äàæå ËÎÐ-âðà÷ó òðóäíî 
ðàçãëÿäåòü ïðè îñìîòðå ïîñòî-
ðîííèé ïðåäìåò, òàê êàê îí 
îáû÷íî îêóòûâàåòñÿ êàïñóëîé 
ãíîÿ. Íî ïðèâåäåííûå ñèìïòî-
ìû äîëæíû íàñòîðîæèòü è ïðè-
âåñòè ê íóæíûì ìàíèïóëÿöè-
ÿì, — ãîâîðèò âðà÷. — Ïîýòîìó 
ïðîñüáà ðîäèòåëÿì, ïåäèàòðàì, 
ñåìåéíûì âðà÷àì: çàïîäîçðèëè 
ïî ïðèâåäåííûì ïðèçíàêàì íà-
ëè÷èå ïîñòîðîííåãî ïðåäìåòà 
â íîñó — îáðàòèòåñü ê ËÎÐó.

Як Вінниччина 
обирає лікарів 
 Çà ìèíóëèé òèæäåíü â³-
ííè÷àíè òà æèòåë³ îáëàñò³ 
óêëàëè á³ëüøå 58 òèñÿ÷ 
äåêëàðàö³é. Ïðîòÿãîì ì³ñÿ-
öÿ, à ñàìå ç äðóãîãî êâ³òíÿ 
äî ÷îòèðíàäöÿòîãî òðàâíÿ 
2018 ðîêó æèòåë³ Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³ ï³äïèñàëè 
302 òèñÿ÷³ 184 äåêëàðàö³¿. 
Òîìó îáëàñòü çàëèøàºòüñÿ 
ñåðåä ë³äåð³â ó ï³äïèñàíí³ 
äåêëàðàö³é. Ó öüîìó íà-
ïðÿìêó ãàðíî ñïðàöþâàëè 
ó Êàëèí³âñüêîìó, Æìå-
ðèíñüêîìó, Áåðøàäñüêîìó, 
Â³ííèöüêîìó, Áàðñüêîìó 
ðàéîíàõ. Òóò ï³äïèñàíî 
á³ëüø ÿê äâ³ òèñÿ÷³ äåêëà-
ðàö³é. Æèòåë³ ì³ñòà Â³ííè-
ö³ óêëàëè 16 òèñÿ÷ 79 äå-
êëàðàö³é.

Будуватимуть 
кардіоцентр 
 Ïðèì³ùåííÿ íîâîãî öåí-
òðó ïîáóäóþòü íà Õìåëü-
íèöüêîìó øîñå íà òåðè-
òîð³¿, äå çàðàç ðîçì³ùåí³ 
äåê³ëüêà ë³êóâàëüíèõ 
çàêëàä³â ì³ñòà. Òàì çðó÷íà 
òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà, òîæ 
ìåøêàíö³ ³íøèõ îáëàñòåé 
– Æèòîìèðñüêî¿, Õìåëü-
íèöüêî¿, Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
òàêîæ áóäóòü êîðèñòóâà-
òèñÿ ïîñëóãàìè Öåíòðó 
ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ïàòîëîã³¿. 
Ïëàíóºòüñÿ, ùî ó íîâî-
ìó êàðä³îöåíòð³, ïëîùåþ 
17 òèñÿ÷ êâ. ì, áóäå ïðà-
öþâàòè ïîíàä 400 îñ³á. Â³í 
ðîçðàõîâàíèé íà 138 ë³æîê 
òà 6 ë³æîê ðåàí³ìàö³¿.

КОРОТКОКОРОТКО

бусинки монетки горох шарики 
пенопласта

конструктор 
Лего

вата пуговицы скрепки косточки 
от ягод

кнопки 
от пульта

РЕЙТИНГ ПРЕДМЕТОВ ИЗ ДЕТСКОГО НОСА 
С МАМСКИХ ФОРУМОВ  
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Приймаємо 
«Прикарпаття» 
 Ó ñóáîòó, 19 òðàâíÿ, 
íà Öåíòðàëüíîìó ì³ñüêîìó 
«Íèâà» ïðèéìàº «Ïðèêàð-
ïàòòÿ» (²âàíî-Ôðàíê³âñüê). 
Ïî÷àòîê ãðè — 17.00. 
«Ïðèêàðïàòòÿ» ïîñ³äàº äðóãó 
ñõîäèíêó ãðóïè «À» äðóãî¿ 
ë³ãè ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. 
«Íèâà» — íà òðåò³é.

Найкращі 
снайпери 
 Äëÿ ðîçâàíòàæåííÿ ôóò-
áîë³ñòè «Íèâè» âçÿëè ó÷àñòü 
ó òóðí³ð³ ç áîóë³íãó. Íàé-
êðàùèìè ñíàéïåðàìè ñòàëè 
çàõèñíèêè Äìèòðî Ïîïîâ — 
138 î÷îê ³ Îëåêñàíäð Ìåí-
æåãà — 134, à òàêîæ íàïàä-
íèê ³ êàï³òàí êîìàíäè ²ãîð 
Ìàëÿðåíêî — 125. 

Срібло з 
Марракешу 
 Ó Ìàððàêåø³ (Ìàðîêêî) 
â³äáóëàñÿ Âñåñâ³òíÿ ã³ìíà-
ç³àäà ç áîêñó. Âèõîâàíåöü 
ñïîðòøêîëè «Â³ííèöÿ» 
Ãåííàä³é Ìàñëåíí³êîâ ñòàâ 
ñð³áíèì ïðèçåðîì ó âàãîâ³é 
êàòåãîð³¿ äî 62 êã. 

У дамках 
 Ó Â³ííèö³ â³äáóâñÿ ÷åì-
ï³îíàò îáëàñò³ ç øàøîê-100. 
Ñåðåä ÷îëîâ³ê³â êðàùèìè 
ñòàëè â³ííè÷àíè Â³òàë³é Ëó-
öåíêî ³ Îëåêñ³é Îïàíàñþê, 
à òàêîæ Äìèòðî Ñòàøêî ç 
Êîçÿòèíà. Ñåðåä æ³íîê – 
êàëèí³â÷àíêè Òåòÿíà ²âà-
íîâà ³ Àííà Áåçå òà Ëþáîâ 
Äåìèäîâà ç Â³ííèö³.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №20 (1039)
Дуже непросто заматувати чорного короля в двоходових задачах на 
кооперативний мат, незважаючи на те, що він допомагає супернику 
заматувати себе. Правильно розв’язавши шахові задачі, ви віднайде-
те цікаві шахові фінали.  

Задача №2164-2167
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №19 (1385), 9 травня 2018 року
Задача №2161
1… b7  2. Td8+ Kpf7  3. Kpd7 b8Kx; 1. Td5! b7  2. Tc5 bc8:Ф  3. Td7-d5 Фa8x.
Задача №2162
1… Kpc1  2. Kpd3 Kpd1  3. Kc4 Kf2x; 1. Td6! d4  2. Kpd5 Kpd3  3. Kc6 Kf4x.
Задача №2163
1… Kpd4  2. Ke4 2. Kpg3  3. Kg5 Kh5x; 1. f2! Ke3  2. Kpf3 Kg2  3. f4 Kh4x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ó ê³ëüêîõ ô³òíåñ-êëóáàõ Â³-

ííèö³ 11 òðàâíÿ ïî ÷åðç³ ïðîéøëè 
ïîêàçîâ³ âèñòóïè áîä³á³ëäåð³â ï³ä 
íàçâîþ «Â³ííèöÿ — æìè!». Òàêîæ 
óñ³ îõî÷³ ìîãëè ñïðîáóâàòè ñâî¿ 
ñèëè ó æèì³ ëåæà÷è ô³êñîâàíî¿ 
âàãè (55, 75, 100 àáî 200 êã) — 
íà á³ëüøó ê³ëüê³ñòü ïîâòîðåíü. 
Ñïîðòèâíå ñâÿòî îðãàí³çóâàëà 
îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ ñèëîâèõ âèä³â.

— Ìè ïðàãíåìî çàëó÷èòè ÿêî-
ìîãà á³ëüøå àêòèâíèõ ìîëîäèõ 
ëþäåé äî çäîðîâîãî ñïîñîáó æèò-

òÿ. Íàøà ôåäåðàö³ÿ îäíî÷àñíî 
ðîçâèâàº ê³ëüêà ñèëîâèõ íàïðÿì-
ê³â: êóëüòóðèçì (áîä³á³ëäèíã), 
ïàóåðë³ôòèíã, àðìðåñòë³íã ³ ãè-
ðüîâèé ñïîðò, — ðîçïîâ³â ãîëîâà 
îðãêîì³òåòó îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ 
ñèëîâèõ âèä³â ñïîðòó ²ãîð Òóç.

Òðåíåð ô³òíåñ-êëóáó ³ â³äîìèé 
áîä³á³ëäåð Ñåðã³é Ïîðõóí ñêà-
çàâ, ùî ïîêàçîâ³ âèñòóïè ³ ó÷àñòü 
â çìàãàííÿõ ñòèìóëþþòü ìîëîäü 
äî çàíÿòü ñïîðòîì, âäîñêîíàëåí-
íÿ ñâîãî ò³ëà òà ñàìîêîíòðîëþ.

— Ðåêîìåíäóþ ïî÷èíàòè çà-

éìàòèñÿ áîä³á³ëäèíãîì (êóëüòó-
ðèçìîì) ç 15–16 ðîê³â, ïðè÷î-
ìó íåçàëåæíî â³ä ñòàò³. Ä³â÷àòà 
³ æ³íêè íàáóäóòü ÷óäîâî¿ ôîð-
ìè çà ê³ëüêà ðîê³â. ¯õí³ ô³ãóðè 
ñòàíóòü òâåðäèìè, êðàñèâèìè ³ 
ï³äòÿãíóòèìè. ×îëîâ³êàì âàðòî 
ïîïðàöþâàòè á³ëüøå — çà ÷îòèðè 
ðîêè âàøå ò³ëî âèãëÿäàòèìå øè-
êàðíî, — ðîçïîâ³â Ñåðã³é Ïîðõóí.

Ñåðåä ó÷àñíèöü ïîêàçîâèõ 
âèñòóï³â áóëà 27-ð³÷íà Îëåíà 
Âàñèëåíêî. Ä³â÷èíà îáðàëà áî-
ä³á³ëäèíã, àäæå öåé âèä ñïîðòó 

äîïîìàãàº øâèäêî äîâåñòè ñâîº 
ò³ëî äî ³äåàëüíèõ êîíäèö³é.

— Äî ïîëîã³â ÿ äâà ðîêè çà-
éìàëàñÿ áîä³á³ëäèíãîì. Òåïåð 
ïîíîâèëà òðåíóâàííÿ. Ó çìà-
ãàííÿõ áðàòè ó÷àñòü íå ïëàíóþ, 
çàéìàþñÿ âèíÿòêîâî äëÿ ñåáå. 
Àëå ïðèïèíÿòè í³êîëè íå çáè-
ðàþñÿ! — êàæå Îëåíà Âàñèëåí-
êî. — Îêð³ì òðåíàæåðíîãî çàëó, 
òàêîæ äîòðèìóþñÿ çäîðîâîãî 
õàð÷óâàííÿ. Ñïîæèâàþ ¿æó ìà-
ëåíüêèìè ïîðö³ÿìè ï’ÿòü–ø³ñòü 
ðàç³â íà äåíü (êîæí³ äâ³ ãîäèíè).

Бодібілдери закликали: «Вінниця — жми!» 

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Â³ííè÷àíè â÷åðãîâå «âïîëþâà-
ëè» ö³ëó òîðáó ìåäàëåé íà ÷åì-
ï³îíàò³ Óêðà¿íè ç³ ñïîðòèâíî¿ 
ðàä³îïåëåíãàö³¿ íà ïîäîâæåíèõ 
äèñòàíö³ÿõ.

У СУМСЬКИХ ЛІСАХ 
Çìàãàííÿ â³äáóëèñÿ â Ñóìàõ. 

Ó íèõ çàãàëîì âçÿëè ó÷àñòü 
áëèçüêî 150 ñïîðòñìåí³â ³ç äå-
ñÿòè îáëàñòåé ³ Êèºâà.

«Ïîëþâàëè íà ëèñèöü» â ë³ñî-
âèõ ìàñèâàõ Ñóìùèíè, íà ñêëàä-
í³é, ïåðåñ³÷åí³é ãëèáîêèìè 
ÿðàìè òà âèñîêèìè ïàãîðáàìè, 
ì³ñöåâîñò³. Ñïîðòñìåíè áîðî-
ëèñÿ çà ìåäàë³ ó ÷îòèðüîõ äèñ-
öèïë³íàõ: ðàä³îîð³ºíòóâàíí³, 
ñïðèíò³, êëàñèö³ 3,5 ÌÃö ³ êëà-
ñèö³ 144 ÌÃö. Çá³ðíà Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³ ó êîìàíäíîìó çàë³êó 
çäîáóëà ñ³ì çîëîòèõ, ñ³ì ñð³áíèõ 
³ ø³ñòü áðîíçîâèõ íàãîðîä. Çà-
ãàëîì íàø³ çåìëÿêè âèáîðîëè 
41 ìåäàëü, ñåðåä ÿêèõ 14 çîëîòèõ, 
12 ñð³áíèõ òà 15 áðîíçîâèõ. Öå 
äîçâîëèëî ïîñ³ñòè òðåòº çàãàëü-
íîêîìàíäíå ì³ñöå. Ïîïåðåäó 

ëèøå êîìàíäè Êèºâà ³ «ãîñïî-
äàð³â ïîëÿ».

УВІЙШЛИ ДО ЗБІРНОЇ 
Çà ï³äñóìêàìè öüîãî ÷åìï³îíà-

òó òà ç óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàò³â 
ïîïåðåäí³õ çìàãàíü â Õåðñîí³ òà 
Ëóöüêó áóëî âèçíà÷åíî îñíîâíèé 
ñêëàä þíàöüêî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè.

— Âîíà çàõèùàòèìå íàö³îíàëü-
í³ êîëüîðè íà äðóãîìó ÷åìï³îíàò³ 
ñâ³òó ñåðåä þíàê³â, ÿêèé â³äáó-
äåòüñÿ ó ×åñüê³é Ðåñïóáë³ö³ íà ïî-
÷àòêó ëèïíÿ öüîãî ðîêó, — ñêàçàâ 
ïðåçèäåíò îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ ðà-
ä³îñïîðòó, ãîëîâíèé òðåíåð çá³ð-
íî¿ Óêðà¿íè ç³ ñïîðòèâíî¿ ðàä³î-
ïåëåíãàö³¿ Âàñèëü Êîëîäÿæíèé.

Ø³ñòü â³ííè÷àí óâ³éøëè 
äî ñêëàäó þíàöüêî¿ çá³ðíî¿ Óêðà-
¿íè â ð³çíèõ â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ. 
Öå Ìàêñèì Äðåìëþãà (×16), ªâ-
ãåí Áåçâåðõí³é (×16), Âîëîäèìèð 
Ëÿõîâè÷ (×14), Îëåêñàíäðà Ìî-
ëî÷êî (Æ16), Àë³íà Ñîëîíåíêî 
(Æ14) ³ Â³ðà Âëàä³ì³ðîâà (Æ14).

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ 
Óñï³õè ïðèéøëè çàâäÿêè 

ñï³ëüíèì çóñèëëÿì ³ íàïîëåãëè-

ЗДОБУЛИ ПУТІВКИ 
НА ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 
Рівень  Шість наших «полювальників на 
лисиць» змагатимуться в Чехії. На чемпіонаті 
України зі спортивної радіопеленгації 
збірна Вінниччини стала третьою

â³é ïðàö³ òðåíåðñüêîãî øòàáó, 
ñïîðòñìåí³â òà ¿õ áàòüê³â.

— Â³òàºìî íàøèõ ïðèçåð³â òà 
òðåíåð³â Ñåðã³ÿ Çåëåíñüêîãî ³ 
Åäóàðäà Çåëåíþêà ç óñï³øíèì 
âèñòóïîì êîìàíäè íà ÷åìï³î-
íàò³ Óêðà¿íè ³ áàæàºìî ïåðåìîã 
íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó, — êàæå Âà-
ñèëü Êîëîäÿæíèé.

ЩО ТАКЕ «ПОЛЮВАННЯ 
НА ЛИСИЦЬ» 

Ñïîðòèâíà ðàä³îïåëåíãàö³ÿ òà-
êîæ â³äîìà ÿê «ïîëþâàííÿ íà ëè-
ñèöü». ßâëÿº ñîáîþ çìàãàííÿ ì³æ 

ñïîðòñìåíàìè â³ä 6 äî 90 ðîê³â, 
ó ð³çíèõ â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ. Âîíè 
çà äîïîìîãîþ êàðòè ì³ñöåâîñò³ 
(ÿê ïðàâèëî, ìàñøòàá 1:15000), 
êîìïàñà ³ ðàä³îïðèéìà÷à ç íà-
ïðàâëåíîþ àíòåíîþ (3,5 ÌÃö ³ 
144 ÌÃö, â³í æå — «ïåëåíãàòîð») 
ïîâèíí³ çíàéòè ïåâíó ê³ëüê³ñòü 
ðàä³îïåðåäàâà÷³â â ë³ñ³. Ìåòà 
çìàãàííÿ — â³äøóêàòè çàäàíó 
ê³ëüê³ñòü «ëèñèöü» (ÿê ïðàâèëî, 
5) çà íàéìåíøèé ÷àñ. Ó÷àñòü 
ó òóðí³ðàõ âèìàãàº íå ò³ëüêè çíà-
÷íîãî ô³çè÷íîãî, à é ðîçóìîâîãî 
òðåíóâàííÿ.

Перші місця: Олександр Марчук 
(Ч21, радіоорієнтування), Сергій 
Гончарук (Ч40, радіоорієнтуван-
ня, класика 144 МГц, спринт), 
Максим Дремлюга (Ч16, класика 
3,5 МГц та 144 МГц), Володимир 
Ляхович (Ч14, 144 МГц).
Другі місця: Олександр Марчук 
(Ч21, класика 3,5 МГц), Максим 
Дремлюга (Ч16, радіоорієнтуван-
ня), Володимир Ляхович (Ч14, 
спринт), Аліна Солоненко (Ж14, 

класика 3,5 МГц та 144 МГц).
Треті місця: Олександр Мар-
чук (Ч21, класика 144 МГц), 
Сергій Гончарук (Ч40, класика 
3,5 МГц), Дмитро Губарь (Ч40, 
радіоорієнтування), Євген Без-
верхній (Ч16, РО та класика 
144 МГц), Максим Дремлюга 
(Ч16, спринт), Микита Гуменчук 
(Ч12, радіоорієнтування, класика 
3,5 МГц), Олександра Молочко 
(Ж16, класика 144 МГц).

Вінницькі призери чемпіонату в особистому заліку 
Тренування з радіоспорту у Ві-
нниці відбуваються на базі 
МДЮСШ № 2 і обласному цен-
трі технічної творчості учнівської 
молоді. Довідки за телефоном: 
097–356–05–69 (старший тре-
нер збірної Вінниччини з радіос-
порту, тренер-викладач МДЮСШ 
№ 2 Сергій Зеленський).
— На безкоштовні тренування 
приймаємо дітей 10–11 років. 
Для цього не потрібно особли-

вої підготовки чи здібностей. Це 
має проявитися під час занять. 
Тренуватися з нами можуть і до-
рослі спортсмени, — каже Сергій 
Зеленський.
Для занять радіоспортом не-
обхідно мати добре здоров’я і 
жодних патологій (приміром, 
хворе серце). Адже юнаки і ді-
вчата, залежно від віку, під час 
тренування пробігають від трьох 
до десяти кілометрів.

Де займатися?

Юний лисолов Артем Степанищев на старті разом 
із заслуженим майстром спорту України 
Олександром Марчуком 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР ЗЄРЩИКОВ, АВТОЕКСПЕРТ
Якби Україна була умовним 
селом зі ста людей, 12 з них 
працювали б за його межами.

ПРЕС-СЛУЖБА 
НАРОДНОГО ДЕПУТАТА 

УКРАЇНИ ГЕННАДІЯ ТКАЧУКА

Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â 
â Óêðà¿í³ â³äáóëîñÿ äóæå áàãà-
òî ÿê³ñíèõ òà ñèñòåìíèõ ïåðå-
òâîðåíü. Ó äåðæàâ³ ñòaðòóâaëè 
êëþ÷oâi ðeôoðìè, ðåçóëüòàòè 
ÿêèõ íå çìóñèëè íà ñåáå ÷åêàòè. 
Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü â êðà¿-
í³ ñòaáiëiçóâaëañÿ eêoíoìi÷ía 
ñèòóaöiÿ, ìiöíiøaþòü oá’ºäíaíi 
òeðèòoðiaëüíi ãðoìaäè, òðèâaº 
ìañøòaáíèé ðeìoíò äoðiã, 
çðoñòaº ðiâeíü çaðoáiòíèõ ïëàò 
òa ïeíñiéíoão çàáåçïå÷åííÿ.

Ïðî òå, ÷èì æèâå ñüîãîäí³ êðà-
¿íà, ïðî âèêëèêè ³ äîñÿãíåííÿ 
íà øëÿõó ðîçáóäîâè äåðæàâè òà 
ðåã³îíó, ðîçïîâ³â íàðîäíèé äå-
ïóòàò Óêðà¿íè Ãåííàä³é Òêà÷óê.

Òàëàíîâèòèé ïîë³òèê, àâòî-
ðèòåòíèé åêñïåðò, â³äîìèé ìå-
öåíàò òà áëàãîä³éíèê, àêòèâíèé 
ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ ³ ïðîñòî õà-
ðèçìàòè÷íà òà ùèðà ëþäèíà — 
òàêèì çíàþòü Ãåííàä³ÿ Òêà÷óêà 
íå ëèøå íà éîãî ð³äí³é Â³ííè÷-
÷èí³, àëå é äàëåêî çà ¿¿ ìåæàìè. 
Ïîïðè âñþ ñâîþ ñåðéîçí³ñòü òà 
ðîçñóäëèâ³ñòü Ãåííàä³é Òêà÷óê 
íàäçâè÷àéíî ïðîñòèé òà ïðèºì-
íèé ó ñï³ëêóâàíí³, òîìó ðîçìîâà 
ç íèì âèéøëà äóæå çì³ñòîâíîþ 
òà ö³êàâîþ.

Ãåííàä³þ Â³òàë³éîâè÷ó, ìè 
âñ³ ñïîñòåð³ãàºìî, ÿê çì³íþºòü-
ñÿ íàøà êðà¿íà. ßê âè îö³íþºòå 
ö³ çì³íè?

— Â Óêðà¿í³ îñòàíí³ìè ðîêà-
ìè çä³éñíåíî âåëèêèé ïðîðèâ 
ó áàãàòüîõ ñôåðàõ. Öüîãî âäàëî-
ñÿ äîñÿãòè çàâäÿêè ïðèíöèïîâ³é 
ïîçèö³¿ Ïðeì’ºð-ìiíiñòða Âî-
ëîäèìèðà Ãðîéñìàíà òà ÷³òê³é 
ðîáîò³ óðÿäó ï³ä éîãî êåð³âíè-
öòâîì. Ïðåì’ºð çóì³â íàëàãî-
äèòè åôåêòèâíó êîìóí³êàö³þ ç 
ïàðëàìåíòîì. Êoíñòðóêòèâía 
ñïiâïðaöÿ ïaðëaìeíòó òà óðÿ-
äó äoçâoëèëa çaïo÷aòêóâaòè 
â êðà¿í³ ñèñòeìíi çìiíè, ÿêi íe 
ðåàë³çîâóâàëèñü ðoêaìè.

Ðåçóëüòàòè, ÿêèõ âäàëîñÿ 
äîñÿãòè çà ïîð³âíÿíî íåâåëè-
êèé ïðîì³æîê ÷àñó — ä³éñíî 
âðaæaþòü! Óðÿä íà ÷îë³ ç Âî-
ëîäèìèðîì Ãðîéñìàíîì çàêëàâ 
ñòàá³ëüíó îñíîâó ðîçâèòêó äåð-
æàâè. Ó êðà¿í³ çóïèíèëîñü ïà-
ä³ííÿ åêîíîì³êè, ÿêå òðèâàëî 
ìàéæå ÷îòèðè ðîêè. Íàòîì³ñòü 
çàáåçïå÷åíî ñòàá³ëüíå åêîíî-
ì³÷íå çðîñòàííÿ.

Ó íàñ º ñòðàòåã³÷í³ ö³ë³ òà çà-
âäàííÿ, º ÷³òêå áà÷åííÿ ñòàëîãî 
òà åôåêòèâíîãî ðîçâèòêó äåð-
æàâè. À îòæå, êðà¿íà ðóõàºòüñÿ 
ó ïðàâèëüíîìó íàïðÿìêó.

Îêðåìî õîò³ëîñÿ á òîðêíóòèñÿ 
òåìè ìåäè÷íî¿ ðåôîðìè. ßê³ ïðî-
áëåìè â ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
º íàéá³ëüø âàãîìèìè?

— Ó ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ êàòà-
ñòðîô³÷íî íå âèñòà÷àº ñó÷àñíîãî 
îáëàäíàííÿ, à âàðò³ñòü ë³êàð-
ñüêèõ ïðåïàðàò³â º çàíàäòî äî-
ðîãîþ äëÿ á³ëüøîñò³ íàñåëåííÿ.

ßê³ñíå ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàí-
íÿ äëÿ âñ³õ óêðà¿íö³â — òàêó ìåòó 
ïîñòàâèâ ïåðåä ñîáîþ Ïðåì’ºð-
ì³í³ñòð. Ãëàâà óðÿäó òà éîãî 
êîìàíäà ðîáëÿòü âñå ìîæëèâå, 
àáè äàíà ãàëóçü â êðà¿í³ ñòàëà 
åôåêòèâíîþ. Óæå ð³ê ä³º óðÿäî-
âà ïðîãðàìà «Äîñòóïí³ ë³êè», çà-
âäÿêè ÿê³é ó ãðîìaäÿí ç’ÿâèëañÿ 
ìîæëèâiñòü áeçêîøòîâíî aáî ç 
íeçía÷íîþ äîïëaòîþ îòðèìaòè 
ëiêè âiä ñeðöeâî-ñóäèííèõ 
çaõâîðþâaíü, äiaáeòó II òèïó 
òa áðîíõiaëüíî¿ añòìè. Òàêîæ 
ðîçïî÷àòî êàìïàí³þ ç îáðàííÿ 
óêðà¿íöÿìè ñâîãî ë³êàðÿ.

Ç ìîº¿ òî÷êè çîðó, ï³äâèùåí-
íÿ çàðïëàò ë³êàðÿì, ÿê ³ âñ³ì 
³íøèì ãðîìàäÿíàì, º äóæå àêòó-
àëüíèì ïèòàííÿì. Óðÿä ðîçóì³º, 
ùî ï³äâèùóâàòè çàðïëàòè — öå 
íåîáõ³äí³ñòü, àäæå êðà¿íà ðèçè-
êóº çàëèøèòèñÿ áåç êâàë³ô³êî-
âàíèõ ôàõ³âö³â, ÿê³ âñå ÷àñò³øå 
âè¿æäæàþòü çà êîðäîí. Â Óêðà¿-
í³ ïîòð³áíî ñòâîðèòè óìîâ³, àáè 
ë³êàð³, îñâ³òÿíè, ³ âñ³ ³íø³ ïðà-
ö³âíèêè çàëèøàëèñÿ ïðàöþâàòè 
ó ñâî¿é êðà¿í³.

ßêà ñèòóàö³ÿ ³ç çàáåçïå÷åííÿì 
ìåäè÷íèõ çàêëàä³â îáëàäíàííÿì 
íà Â³ííè÷÷èí³? ßê â³äîìî, âè îñî-
áèñòî êëîïîòàëè ïðî âèä³ëåííÿ 
êîøò³â íà äàí³ ö³ë³?

— ßê ³ â áóäü-ÿêîìó ³íøîìó 
ðåã³îí³ Óêðà¿íè, íà Â³ííè÷÷èí³ 
òåæ º ïðîáëåìà îñíàùåííÿ ìå-
äçàêëàä³â. Öå ïèòàííÿ ïîòð³áíî 
áóëî âèð³øóâàòè, òîìó ÿ çâåð-

òàâñÿ äî óðÿäó ç ïðîõàííÿì âè-
ä³ëèòè íåîáõ³äí³ êîøòè.

Çà ìîãî ñïðèÿííÿ Â³ííèöüêèé 
îáëàñíèé êë³í³÷íèé îíêîëîã³÷íèé 
äèñïàíñåð îòðèìàâ ç äåðæàâíîãî 
áþäæåòó 5 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ñóá-
âåíö³¿ íà ïðèäáàííÿ ìåäè÷íîãî 
óñòàòêóâàííÿ. Òàêîæ ÿ äîì³ãñÿ 
âèä³ëåííÿ ñóáâåíö³¿, ó ðîçì³ð³ 
5 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, íà ðåêîí-
ñòðóêö³þ õ³ðóðã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ 
Â³ííèöüêî¿ ë³êàðí³ ¹ 1.

Çà ìîãî ñïðèÿííÿ çà ðàõóíîê 
áþäæåòíèõ êîøò³â áóëî ïðîâåäå-
íî êàï³òàëüíèé ðåìîíò äèòÿ÷îãî 
â³ää³ëåííÿ Æìåðèíñüêî¿ ë³êàðí³, 
à òàêîæ ðåêîíñòðóêö³ÿ ³íæåíåð-
íèõ ìåðåæ äèòÿ÷îãî òà õ³ðóðã³÷-
íîãî â³ää³ëåííÿ ö³º¿ ë³êàðí³.

Îêð³ì òîãî, ÿ íåîäíîðàçîâî 
âèä³ëÿâ ³ âëàñí³ êîøòè íà ï³ä-
òðèìêó ìåäçàêëàä³â. Íàðàç³ ï³äí³-
ìàºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî áóä³âíèöòâî 
íà áàç³ â³éñüêîâîãî øïèòàëþ 
íîâîãî ñó÷àñíîãî õ³ðóðã³÷íîãî 
êîðïóñó, âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà 
ñêëàäàº áëèçüêî 80 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü. ß îñîáèñòî ³í³ö³þâàâ 
çâåðíåííÿ â³ä äåïóòàò³â Â³ííè÷-
÷èíè ùîäî äàíîãî ïèòàííÿ.

Ãåííàä³þ Â³òàë³éîâè÷ó, ÿê 
âèíèêëà ³äåÿ áóä³âíèöòâà õ³ðóð-
ã³÷íîãî êîðïóñó äëÿ ïîðàíåíèõ 
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â?

— Ìè âñi â íeoöiíeííoìó 
áoðãó ïeðeä íàøèìè çàõèñíè-
êàìè. Â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó çáðîé-
íîãî ïðîòèñòîÿííÿ íà Ñõîä³, 
ÿ òà ìîÿ ðîäèíà äîëó÷àºìîñÿ 
äî ï³äòðèìêè íàøèõ á³éö³â. 
Çà íàøîãî ç áðàòîì ñïðèÿííÿ, 
íà ïåðåäîâó ïåð³îäè÷íî â³äïðàâ-
ëÿþòüñÿ ãóìàí³òàðí³ âàíòàæ³ ç 
íeoáõiäíèìè ðe÷àìè.

Êîëè äî ìåíå çâåðíóâñÿ êå-
ð³âíèê Âiéñüêoâo-ìeäè÷íoão 
êëiíi÷íoão öeíòðó Öeíòðaëüíoão 
ðeãioíó òà ðîçïîâ³â, ùî º ïî-
òðåáà ó íîâîìó õ³ðóðã³÷íîìó 
êîðïóñ³, ÿ íå ì³ã çàëèøèòèñü 
îñòîðîíü. Òîìó âèð³øèâ ³í³-
ö³þâàòè éîãî áóä³âíèöòâî. Ç 
öüîãî ïðèâîäó ÿ ìàâ ðîçìîâó ç 
Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì Âîëîäèìè-
ðîì Ãðîéñìàíîì òà íàðîäíèìè 
îáðàíöÿìè, ÿê³ ï³äòðèìàëè ïî-
ä³áíó ³äåþ.

Êð³ì ðîáîòè ó ñò³íàõ Âåðõî-
âíî¿ Ðàäè, çíà÷íó ÷àñòèíó ÷àñó âè 
ïðîâîäèòå íà âèáîð÷îìó îêðóç³. 
×èì çàéìàºòåñÿ? ßê³ ïèòàííÿ 
âèð³øóºòå?

— Äî ìîº¿ ïðèéìàëüí³ çâåð-
òàþòüñÿ ëþäè, ÿê³ì íåîáõ³äí³ 
êîøòè íà ë³êóâàííÿ, äîïîìîãà 
â ïîêðàùåíí³ æèòëîâèõ óìîâ, 
õòîñü ñêàðæèòüñÿ íà ñâàâ³ëëÿ 
÷èíîâíèê³â, êîìóñü ïîòð³áíà 
ïðîñòî þðèäè÷íà êîíñóëüòàö³ÿ.

Îêðåìèì íàïðÿìêîì ìîº¿ 
ä³ÿëüíîñò³ º äîïîìîãà õâîðèì 
ä³òÿì. Êð³ì âèä³ëåííÿ âëàñíèõ 
êîøò³â, ÿ äîëó÷àþñÿ äî ð³çíèõ 
áëàãîä³éíèõ àêö³é òà ïðîåêò³â, 
ÿê³ ìàþòü íà ìåò³ äîïîìîãòè 
ä³òÿì ç ë³êóâàííÿì òà ðåàá³ë³-
òàö³ºþ.

Âè òàêîæ ï³äòðèìóºòå ðîçâèòîê 
ñîö³àëüíî-êóëüòóðíî¿ ñôåðè îá-
ëàñò³. Ðîçêàæ³òü ïðî öå äîêëàä-
í³øå, áóäü ëàñêà.

— Ñïðàâä³, ðîçâèòîê äàíî¿ 
ñôåðè ìàº äëÿ ìåíå âàæëè-
âå çíà÷åííÿ, àäæå, ÿê òî êà-
æóòü, — «íå õë³áîì ºäèíèì». 
Òîìó ÿ âèä³ëÿþ êîøòè íà âè-
äàâíèöòâî êíèã, íà ï³äòðèìêó 
ð³çíèõ ïðîåêò³â.

Òàê, çà ìîãî ñïðèÿííÿ ïî-
áà÷èëà ñâ³ò êíèãà Oëeêñaíäða 
Äìèòðóêa ïiä íaçâoþ «Çeëo» òà 
íèçêà ³íøèõ âèäàíü. Äîïîìàãàâ 
òàêîæ ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîìó 
âîëîíòåðñüêîìó öåíòðó «Áëîê-
ïîñò Ï³äêîâà», ÿêèé º ñâîºð³ä-
íîþ ãðîìàäñüêîþ ïëàòôîðìîþ 
äëÿ ðåàë³çàö³¿ ð³çíèõ ñîö³àëüíî-
êóëüòóðíèõ ïðîåêò³â.

Ùå îäíèì íàïðÿìêîì ìîº¿ 
ä³ÿëüíîñò³ º ï³äòðèìêà îáäà-
ðîâàíî¿ ìîëîä³ òà ñïîðòñìåí³â. 
Êð³ì ó÷àñò³ ó ñïîíñîðñòâ³ ð³ç-
íèõ çàõîä³â äàíîãî ñïðÿìóâàííÿ, 
ÿ äîëó÷èâñÿ ô³íàíñîâîþ äîïî-
ìîãîþ äî ³í³ö³àòèâè ãðîìàäÿí 
âñòàíîâèòè äâà ñïîðòèâí³ ìàé-
äàí÷èêè ó ì³êðîðàéîí³ «Íîâ³ 
Ï’ÿòíè÷àíè».

Íàñê³ëüêè â³äîìî, ìåøêàíö³ 
ì³êðîðàéîíó «Ï’ÿòíè÷àíè» çâåð-
òàëèñÿ äî âàñ òàêîæ ç ïðîõàííÿì 
äîïîìîãòè ç ðåêîíñòðóêö³ºþ âî-
äîãîíó. ßê ïðîñóâàºòüñÿ ñïðàâà 
ó öüîìó íàïðÿìêó?

— Òàê, ä³éñíî áóëî òàêå çâåð-
íåííÿ. ß ïîäàâàâ êëîïîòàííÿ 
ïðî âèä³ëåííÿ êîøò³â ç äåð-

æàâíîãî áþäæåòó. Ìè çíàéøëè 
ïîðîçóì³ííÿ ñòîñîâíî äàíîãî 
ïèòàííÿ ç ì³í³ñòðîì ô³íàíñ³â. 
Òîìó íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïëàíó-
ºòüñÿ âèä³ëåííÿ ñóáâåíö³¿ íà ðå-
êîíñòðóêö³þ öüîãî âîäîãîíó.

Ãåííàä³þ Â³òàë³éîâè÷ó, õòî àáî 
ùî íàäèõàº âàñ íà íîâ³ çâåðøåí-
íÿ? Çâ³äêè ÷åðïàºòå åíåðã³þ?

— Îñíîâíèì äæåðåëîì íà-
òõíåííÿ, ñèë ³ íàñíàãè äëÿ 
ìåíå º ìîÿ ñ³ì’ÿ. Ðàçîì ç íèìè 
ÿ ìîæó ðîçä³ëèòè íå ëèøå ðà-
ä³ñòü òà äîñÿãíåííÿ, àëå é ñêëàä-
í³ ìîìåíòè â æèòò³.

Áåðåãèíåþ íàøî¿ ñ³ì’¿ º 
ìîÿ êîõàíà äðóæèíà. Çàâäÿêè 
¿é ó íàø³é ðîäèí³ çàâæäè ïà-
íóº çëàãîäà. Ìîÿ ðîäèíà äëÿ 
ìåíå — öå òàêîæ ³ ïðèâ³ä äëÿ 
ãîðäîñò³. ß ïèøàþñÿ ñâî¿ìè 
ð³äíèìè ëþäüìè, ùèðî ðàä³þ 
¿õí³ì óñï³õàì.

Òàêîæ ÿ ùèðî ðàä³þ óñï³õàì 
ìîãî ñòàðøîãî ñèíà Ñåðã³ÿ, 
ÿêèé º äåïóòàòîì Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñíî¿ ðàäè. Ì³é ìîëîäøèé 
ñèí ùå ñòóäåíò, àëå âæå ïðàöþº. 
Ôàêòè÷íî â³í êåðóº íàøîþ ñ³-
ìåéíîþ ô³ðìîþ.

Äàâàéòå ïîãîâîðèìî ïðî ð³äíå 
ì³ñòî. Â³ííèöÿ âæå ê³ëüêà ðîê³â 
ïîñï³ëü âèçíàíà íàéêîìôîðòí³-
øèì äëÿ æèòòÿ ì³ñòîì. ßê ââàæà-
ºòå, â ÷îìó ñåêðåò òàêîãî óñï³õó?

— Íàøà êîìàíäà íà ÷îë³ ç 
Âîëîäèìèðîì Ãðîéñìàíîì, 
ÿêèé êîëèñü îá³éìàâ ïîñàäó 
ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³ííèö³, çà-
ïî÷àòêóâàëà çì³íè, ÿê³ çíà÷íî 
ïîêðàùèëè æèòòÿ âñ³õ â³ííè÷àí. 
Â³ííèöÿ ñòàëà îäíèì ç ïåðøèõ 
ì³ñò â Óêðà¿í³, äå áóëî ñòâîðåíî 
áàãàòîôóíêö³îíàëüí³ òà çðó÷í³ 
«Ïðîçîð³ îô³ñè». Òåïåð ëþäÿì 
íå äîâîäèòüñÿ «îááèâàòè ïî-
ðîãè» áàãàòüîõ ³íñòàíö³é, âñ³ 
àäì³í³ñòðàòèâí³ ïîñëóãè ìîæíà 
îòðèìàòè â îäíîìó ì³ñö³.

Íèí³øí³é ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåð-
ã³é Ìîðãóíîâ ïðîäîâæóº êóðñ, 
ÿêèé ìè êîëèñü çàïî÷àòêóâàëè. 
Ó Â³ííèö³ ñòâîðåí³ ÷óäîâ³ óìîâè 
äëÿ âåäåííÿ á³çíåñó, âò³ëþþòüñÿ 
ð³çí³ ïðîãðàìè òà ïðîåêòè ç ðîç-
âèòêó ì³ñòà, ðîçâèâàºòüñÿ ³íôðà-
ñòðóêòóðà. Ó ì³ñò³ îíîâëþºòüñÿ 
ìóí³öèïàëüíèé ãðîìàäñüêèé 
òðàíñïîðò, áóäóþòüñÿ íîâ³ òðàí-
ñïîðòí³ ðîçâ'ÿçêè. Íàøå ì³ñòî º 
ä³éñíî ºâðîïåéñüêèì. ß ïèøàþ-
ñÿ ð³äíèì ì³ñòîì òà íàøîþ êðà-
¿íîþ. Ïðèêëàä Â³ííèö³ ÿñêðàâî 
äåìîíñòðóº, ùî ÿêùî çà ñïðà-
âó áåðåòüñÿ êîìàíäà ñïðàâæí³õ 
ïðîôåñ³îíàë³â, òî ìîæíà áóòè 
ñïîê³éíèìè ³ çà äîëþ êðà¿íè. 
Âïåâíåíèé, ùî Âîëîäèìèðó 
Ãðîéñìàíó òà âñ³ì íàì âäàñòüñÿ 
ïîäîëàòè âèêëèêè, ÿê³ ïîñòà-
þòü ñüîãîäí³ ïåðåä äåðæàâîþ, 
òà ïðèâåñòè êðà¿íó äî óñï³õó ³ 
ïðîöâ³òàííÿ.

Геннадій Ткачук: «Пишаюся рідною 
країною та рідним містом»
БЛОГ

424517

ПРЕС-СЛУЖБА 
НАРОДНОГО 

ДЕПУТАТА УКРАЇНИ 
ГЕННАДІЯ 
ТКАЧУКА
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

СВІТЛАНА ДУБИНА, ПРАВОЗАХИСНИЦЯ
А всі в курсі, що пісню, яка 
перемогла на Євробаченні, можна 
сміливо називати феміністична? 
Ні? Ну так знайте.

ПРЕСC-СЛУЖБА КОМПАНИИ 
ЕВРОЛАЙФ УКРАИНА

Äîáðûé äåíü, óâàæàå-
ìûå äðóçüÿ.
Ïîçäðàâëÿþ âñåõ âèí-

íè÷àí ñ ÷óäåñíûì ñîáûòèåì: 
îòêðûòèåì íîâîãî îôèñà êîìïàíèè 
Åâðîëàéô Óêðàèíà â ãîðîäå Âèííèöà!

Íåâîçìîæíî îñòàíîâèòü òå÷åíèå âðå-
ìåíè è ñåãîäíÿ áîëüøèíñòâî óêðàèíöåâ 
è âèííè÷àí îñîçíàþò íåîáõîäèìîñòü 

íàëè÷èÿ ìåäèöèíñêîãî ïîëèñà è òî, ÷òî 
íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïåíñèþ íîðìàëü-
íî íå ïðîæèâåøü. Ïîíèìàíèþ ýòîãî 
ñïîñîáñòâóåò ðÿä çàêîíîâ, ïðèíÿòûõ 
â Óêðàèíå, è ñàìà æèçíü. Âåäü íè äëÿ 
êîãî â Óêðàèíå íå ÿâëÿåòñÿ ñåêðåòîì, 
÷òî áîëüøèíñòâî ïåíñèîíåðîâ ïîëó÷à-
þò ãîñóäàðñòâåííóþ ïåíñèþ íà óðîâíå 
1500 ãðèâåí â ìåñÿö, à çà ìåäèöèíñêèå 
óñëóãè âñå ðàâíî ïðèäåòñÿ ïëàòèòü.

Ïîýòîìó â íîâûõ óñëîâèÿõ íåîáõîäè-
ìî ïðåäîñòàâèòü êëèåíòó ìàêñèìàëüíûé 
ñåðâèñ. Íîâûé îôèñ îòêðûò â ñàìîì 
ïðåñòèæíîì ìåñòå ãîðîäà, â îôèñíîì 
öåíòðå «ÑÊÀÉ ÏÀÐÊ» íà 5 ýòàæå öåí-
òðà, â êîòîðîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñåðâèñ 
íà áîëåå âûñîêîì óðîâíå.

Îòêðûòèå íîâîãî îôèñà ñèìâîëèçèðóåò 
íîâûé ýòàï ðàçâèòèÿ Àâñòðèéñêîãî êîí-
öåðíà EUROLIFE GROUP â Óêðàèíå.

Ìû ðàáîòàåì âî ìíîãèõ ñòðàíàõ Åâðî-
ïû è ÿâëÿåìñÿ ëèäåðàìè â ýòèõ ñòðàíàõ 
íà ðûíêå íåãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîí-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ è ìåäèöèíñêîãî ñòðà-
õîâàíèÿ. Ïðè÷èí ëèäèðóþùèõ ïîçèöèé 
íà ðûíêå ìíîãî, íî êîíå÷íî, ñàìàÿ 
ãëàâíàÿ — ýòî ïðîôåññèîíàëèçì íàøèõ 
êîíñóëüòàíòîâ, ïîýòîìó ìû ñîçäàåì ìàê-
ñèìàëüíî êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ðàáîòû 
íàøèõ ñîòðóäíèêîâ. Âåäü è îòêðûòèå 
ýòîãî îôèñà, è òå ðåçóëüòàòû, êîòîðûõ 

ìû äîñòèãëè, íåâîçìîæíû áûëè áû 
áåç ìíîãîëåòíåé, êðîïîòëèâîé ðàáîòû 
è íàøèõ êîíñóëüòàíòîâ, è, êîíå÷íî æå, 
äèðåêòîðîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íàøèìè 
ïàðòíåðàìè â ýòîì ðåãèîíå. Çà ÷òî èì 
õî÷åòñÿ ñêàçàòü îãðîìíîå ÑÏÀÑÈÁÎ!!!

Áåçóñëîâíî îòêðûòèå íîâîãî îôèñà 
äàåò íàì âîçìîæíîñòü ïðèãëàñèòü ê ñî-
òðóäíè÷åñòâó íîâûõ êîíñóëüòàíòîâ, êîòî-
ðûå ïîìîãóò áîëüøåìó êîëè÷åñòâó ãðàæ-
äàí Óêðàèíû áûñòðåå è êà÷åñòâåííåå 
ðåøèòü âîïðîñ çàùèòû ñåáÿ îò áåäíîñòè 
íà ñòàðîñòè ëåò è ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè 

â ñëîæíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ.
À äëÿ ñàìèõ êîíñóëüòàíòîâ — ýòî 

âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ äîõîäà è ïî-
ñòðîåíèÿ êà÷åñòâåííîãî åâðîïåéñêîãî 
áèçíåñà íà òåððèòîðèè Óêðàèíû ïðè 
ïàðòíåðñòâå è ïîääåðæêå ñòðàõîâûõ 
êîìïàíèé ñ ìèðîâûì èìåíåì è ìíîãî-
ëåòíèì îïûòîì ðàáîòû — àâñòðèéñêî-
ãî êîíöåðíà GRAWE (190 ëåò ðàáîòû) 
è êðóïíåéøåãî àìåðèêàíñêîãî êîíöåðíà 
METLIFE (150 ëåò ðàáîòû).

À ìû ñî ñâîåé ñòîðîíû ãàðàíòèðóåì 
ñòàáèëüíîñòü è êîìôîðò ýòîãî áèçíåñà!

Новый офис Евролайф — новые перспективы
БЛОГ

423744

Пустовар Ольга и Патрик Кольб 
в винницком новом офисе

Директора Евролайф Украина, работающие в Винницком регионе

424895
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КІНО

Дедпул 2
Фантастика, 
17.05–23.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Термінал
Трилер, 16.05, поч. о 20.05, 21.55. Вартість квитків — 
80 грн. 17.05–23.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Пташині пригоди
Анімація, 16.05, поч. о 10.30
Вартість квитків — від 45 грн
17.05–23.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Острів собак
Анімація, 16.05, поч. о 14.00, 18.05
Вартість квитків — від 70 грн
17.05–23.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Душа компанії
Комедія, 16.05, поч. о 12.00, 16.00, 19.45, 21.55
Вартість квитків — від 70 грн
17.05–23.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Одеський підкидько
17.05–23.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)
Месники: Війна нескінченності
Фантастичний екшн, 16.05, поч. о 15.45

Татко гусак
Анімація, 16.05, поч. о 10.20, 14.00

Анонім
Пригоди, 16.05, поч. о 12.05

Душа компанії
Комедія, 16.05, поч. о 21.15

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Месники: Війна нескінченності
Фентезі, 16.05, поч. о 10.00, 13.00, 14.40, 16.00, 
17.40, 19.00, 22.00
17.05–23.05, довідка — за тел. (096)0035050

Пташині пригоди
Анімація, 16.05, поч. о 9.10, 11.00, 12.50, 14.40, 
16.30. 17.05–23.05, довідка — за тел. (096)0035050

Статус: update
Комедія, 16.05, поч. о 9.10, 11.30, 23.10
17.05–23.05, довідка — за тел. (096)0035050

Острів собак
Пригоди, 16.05, поч. о 10.00, 12.10, 20.20, 22.30
17.05–23.05, довідка — за тел. (096)0035050

Анонім
Трилер, 16.05, поч. об 11.20, 13.30, 20.00
17.05–23.05, довідка — за тел. (096)0035050

Моє діамантове розлучення
Комедія, 16.05, поч. о 14.20, 16.20, 18.20
17.05–23.05, довідка — за тел. (096)0035050

Молода жінка
Драма, 16.05, поч. о 9.10, 15.40, 17.50, 22.10
17.05–23.05, довідка — за тел. (096)0035050

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.

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.

Концерт гурту 
«YURCASH» 
5 червня у Вінниці!
Скучили за якісною 
українською музикою? 
Тоді ловіть мегановину! 
Гаряче літо зустріне-
мо у компанії гарячих 
фолк-панк-рокерів!

Потужна музика, глибокі тексти, найкраще по-
чуття гумору і просто нереальна харизма!!!
У кожній пісні гурту окремої уваги заслуговують 
тексти — є і над чим посміятись, і над чим за-
думатись. Склад гурту YURCASH: Юрій-Yurcash 
Юрченко (соліст, гітара, іоніка); Юрій-Kondrat 
Кондратюк (гітара, бек-вокал); Юрій-Raff Захар-
чук (барабани); Артур-Archibald Макєєв (бас-
гітара, бек-вокал). 5 червня о 19.00 у Будинку 
офіцерів всіх глядачів чекає незабутня енергети-
ка і відрив! Рокерський! Український! І справжній!
Квитки на концерт уже у продажу. Вартість — 
180–550 гривень. Купуйте квитки в один клік 
на сайті bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, 
Вінницького театру імені Садовського, ТСК «Ма-
гігранд» (2 поверх), ТЦ «Петроцентр» та замов-
ляйте безкоштовну доставку квитків у будь-яку 
точку Вінниці за телефонами: (0432)57–55–55, 
(093)101–00–63 і (098)101–00–63.

Концерт Михайла 
Грицкана у Вінниці 
24 травня в Будинку 
офіцерів відбудеться 
концерт співака, актора 
кіно та музиканта, 
заслуженого артиста 
України. Приємний 

баритон Михайла Грицкана у поєднанні з над-
звичайною харизмою робить його виступи 
неповторними. У своїх піснях віддає себе сповна, 
тому швидко завойовує серця багатьох слухачів. 
Репертуар складає близько 90 пісень, до яких 
постійно додаються нові композиції. 
Початок концерту о 19.00. Вартість: 80-300 грн. 
Тел. (067)3260737.

Презентація 
нового альбому 
«Літаки»
26 травня в «CHERDAK» 
запрошуємо усіх 
на презентацію нового 
альбому «Літаки» від 
акустичного дуету 

«Женя і Катя». Це дует, до складу якого входять 
Євген Мартинюк та Катерина Титченко. У роботі 
над новим EP парі допомагав барабанщик Тіма 
Касаткін, а також Олексій Ляхович, який написав 
музику пісні «Зима» на слова чернівецької поетеси 
Ольги Кутиніної. Початок о 21.00, вартість квит-
ків — від 200 до 250 грн. Тел. (097)9028888.

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

ÀÔ²ØÀ

ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
KVITKA
Пісня наяву й у снах, 19.05, поч. о 18.30

Bon appetit, або Гарнір по-французьки
Комедія, 22.05, поч. о 18.30

Я б тобі небо прихилив...
Мала сцена. Драма
22.05, поч. о 19.00

Ассоль
Історія однієї мрії, 23.05, поч. о 18.30

Замовляю любов
Мала сцена. Комедія для дорослих
23.05, поч. о 19.00

ГАСТРОЛІ КІРОВОГРАДСЬКОГО 
ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ  
Севільські заручини
Музична комедія, 16.05, поч. о 18.30

Усі ми прагнемо любові
Велика театралізована шоу-програма
17.05, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, 
тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
Попелюшка
Стародавня казка, 19.05, поч. об 11.00 та 13.00

Котик та Півник
Українська казка, 20.05, поч. об 11.00 та 13.00

422532

ВИСТАВКИ
Виставка 
«Подільський 
ярмарок»
Експоцентр Вінницької 
торгово-промислової 
палати запрошує від-
відати з 23 по 25 травня 
виставку «Подільський 
ярмарок», що проходить 

за підтримки Вінницької міської ради в рамках 
акції «Купуй вінницьке!». На ярмароку ви зможете 
придбати високоякісні продукти харчування без-
посередньо від виробників та інші супутні товари. 
Час роботи виставки: 23 травня 11.00-18.30, 24 
травня 10.00-18.30, 25 травня 10.00-18.00. Виставка 
пройде за адресою вул. Соборна, 68, тел. 52-59-52.

Універсальна виставка-ярмарок 
«Відпочинок. Краса. Здоров'я-2018»
З 16 по 19 травня Експоцентр Вінницької торго-
во-промислової палати запрошує відвідати вистав-
ку. На виставці будуть представлені: косметика 
та парфумерія, одяг, взуття, трикотаж, білизна та 
інші якісні товари, що прикрасять ваш гардероб 
у новому сезоні. Час роботи виставки: 16 травня 
11.00–18.00, 17–18 травня 10.00–18.30, 19 травня 
10.00–16.00. Вхід вільний. Тел. 52–59–52.

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

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі ТРЦ 
«SkyPark». Малюкам та дорослим тут пропонують 
побачити на власні очі та зрозуміти закони при-
роди, поринути у світ популярної техніки та поек-
спериментувати самому. Територія музею складає 
більше 1000 квадратних метрів. Тут представлені 
понад 150 експонатів для виконання дослідів. 
«Музей науки» — цікаве місце для дітей, підлітків 
та дорослих! Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні дні.
— для дітей (старших 3 років) та студентів — 80 та 
100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн 
з людини. Працює «Музей науки» щодня з 
10.00 до 21.00, без вихідних.
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МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

«Ìè — íå ñåê-
òà, íå ïàðò³ÿ, ³ ìè 
í³÷îãî íå ïðîïà-

ãóºìî äàíèì çàõîäîì. Ìè — öå 
âñ³, õòî ââàæàº, ùî âåëîñèïåä — 
á³ëüøå, í³æ ïðîñòî âåëîñèïåä. 
Óñå öå — ò³ëüêè çàðàäè âëàñíî¿ 
ðîçâàãè òà ôàíó!», — òàê ïèøóòü 
ïðî ìàéáóòíº ä³éñòâî òà ïðî ñåáå 
îðãàí³çàòîðè þâ³ëåéíîãî, äåñÿòî-
ãî ùîð³÷íîãî ñâÿòà âåëîñèïåäèñ-
ò³â. Óæå çà äâà òèæí³, 26 òðàâíÿ, 
ó Â³ííèö³ â³äáóäåòüñÿ Âåëîäåíü.

— Ìè âèð³øèëè çðîáèòè ìàðø-
ðóò íå äîâãèì, à êîìôîðòíèì, 
ùîá ìîãëè áðàòè ó÷àñòü ðîäèíè, — 

ãîâîðèòü îäèí ç îðãàí³çàòîð³â 
Îëåêñàíäð Öàðåâñüêèé. — Ùîá 
ä³òè ìîãëè ïðî¿õàòè äèñòàíö³þ, 
ùîá ¿ì áóëî ö³êàâî. Íà âëàñíîìó 
ìàëåíüêîìó âåëîñèïåä³ ÷è íà âå-
ëîêð³ñë³ — çàëåæíî â³ä â³êó äè-
òèíè òà íà ðîçñóä áàòüê³â.

Ì³ñöå çáîðó çàëèøàºòüñÿ òðà-
äèö³éíèì — Ìàéäàí Íåçàëåæ-
íîñò³. Ïðè¿õàòè òóäè ïîòð³áíî 
î 10.30 — ïî÷íåòüñÿ ðåºñòðàö³ÿ. 
Çà ï³âãîäèíè, îá 11.00 — ñòàðò.

Âåëîñèïåäèñòè áóäóòü ðóõàòè-
ñÿ çà òàêèì ìàðøðóòîì: Ìàéäàí 
Íåçàëåæíîñò³ — âóëèöÿ Ñîáîð-
íà — âóëèöÿ Ïèðîãîâà — ðèíîê 
«Óðîæàé» — âóëèöÿ Êåëåöüêà — 
òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèé öåíòð 
«Plaza Park». Äîâæèíà ìàðøðó-

ПРО ВЕЛОДЕНЬ: ДЕ І КОЛИ?
Свято  Через два тижні центром 
міста проїдуть сотні велосипедистів. 
Запрошують до участі всіх — і малечу, і 
дорослих. Головне, щоб без політичної 
символіки. На фініші будуть проводити 
конкурси та розігрувати призи

òó — ïðèáëèçíî 5,5 ê³ëîìåòðà. 
Êîìó òàêî¿ â³äñòàí³ äëÿ ïðîá³ãó 
çäàºòüñÿ çàìàëî, ìîæóòü äîëó÷è-
òèñÿ äî ôîðìóâàííÿ ðàéîííèõ 
êîëîí. Î 9.00 íà âåëîñèïåäèñ-
ò³â áóäóòü ÷åêàòè êîîðäèíàòîðè 
íà òàêèõ ê³íöåâèõ çóïèíêàõ:
 Ëóãîâà (Òÿæèë³â);
 Ìåìîð³àë Âèçâîëåííÿ;
 Âèøåíüêà (âóë. Êåëåöüêà) 

á³ëÿ ÒÖ «Plaza Park».
Ñòàðò: 9.30 
«Âåëèêå ïðîõàííÿ ïðè¿õàòè çà-

â÷àñíî, ùîá îòðèìàòè ðåºñòðà-
ö³éíèé íîìåð, àäåêâàòíî ñôîð-
ìóâàòè êîëîíó ³ â÷àñíî äî¿õàòè 
äî ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³, äå áóäå 
ôîðìóâàòèñÿ çàãàëüíà êîëîíà», — 
ïèøóòü îðãàí³çàòîðè íà ñòîð³íö³ 
ïîä³¿ ó facebook (goo.gl/13bWzJ).

Äëÿ òîãî, ùîá îðãàí³çàòîðè 
ïðèáëèçíî ðîçóì³ëè, ÿêó ê³ëüê³ñòü 
ó÷àñíèê³â î÷³êóâàòè ÿê äëÿ çàãàëü-
íîãî çà¿çäó, òàê ³ ðóõó ðàéîííèõ 
êîëîí, â³äêðèòî ïîïåðåäíþ ðåº-
ñòðàö³þ çà ïîñèëàííÿì: cm.vn.ua.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ çà¿çäó íà ê³í-
öåâ³é òî÷ö³ ìàðøðóòó íà ó÷àñíè-
ê³â î÷³êóþòü:
 êîíêóðñè òà ïîêàçîâ³ âèñòóïè;
 êàâîôåñò;

 êóë³ø òà àòðàêö³¿;
 ôàíîâ³ ïåðåãîíè «Zai4ik Race»;
 ñòð³ëÿíèíà ç ëóê³â òà ãàðìàòè;
 ñëåêëàéí (õîä³ííÿ ïî íàòÿã-
íóò³é ñòðîï³);
 ãîíêà íà á³ãîâåëàõ «Íàçàä ó äè-
òèíñòâî».

Àêö³ÿ àïîë³òè÷íà. Çàáîðîíÿ-
ºòüñÿ ïðè¿æäæàòè íà çàõ³ä ³ç ïî-
ë³òè÷íîþ ñèìâîë³êîþ. Ïðàïîð 

Óêðà¿íè, âèøèâàíêà, ìàñêàðàä-
íèé êîñòþì — â³òàþòüñÿ! Íàâ³òü 
á³ëüøå — îðãàí³çàòîðè íàìàãà-
òèìóòüñÿ çàîõîòèòè ñì³ëèâö³â 
ïðèçàìè.

Îðãàí³çàòîðè íå íåñóòü â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ çà çäîðîâ’ÿ ó÷àñ-
íèê³â. Äëÿ âàøî¿ æ áåçïåêè ï³ä 
÷àñ çàõîäó íàäÿãí³òü, áóäü ëàñêà, 
øîëîì.

Минулорічний Велодень був наймасовішим — приїхали 
700 велосипедистів. Цього року очікують ще більше

Ф
О

ТО
: F

B/
ВА

ЛЕ
НТ

ИН
 В

ІН
НИ

ЦЬ
КИ

Й



27 RIA, Ñåðåäà, 16 òðàâíÿ 2018
Â²Í ² ÂÎÍÀ

ОВЕН 
Оновлення вашого іміджу 
викличе блискавичний пози-
тивний результат, з'являться 
всі шанси для початку бурх-
ливого роману. 

ТЕЛЕЦЬ 
Любовні інтриги цього тижня 
будуть розвиватися дуже 
успішно. Не ображайтеся, 
якщо намічена зустріч в се-
редині тижня не відбудеться, 
у вихідні ви відмінно відпо-
чинете удвох.

БЛИЗНЮКИ 
Взаємини з коханою 
людиною виходять на пер-
ший план. Спільні справи і 
поїздки принесуть вам обом 
величезне задоволення. 

РАК 
Цього тижня вам краще уни-
кати випадкових знайомств, 
спілкуйтеся краще з постій-
ним партнером. У стосунках 
з коханою людиною буде 
панувати повна гармонія і 
взаєморозуміння. 

ЛЕВ 
Зайнятість на роботі, невід-
кладні справи, поспіх і суєта 
майже не залишать часу для 
особистого життя. Це може 
викликати невдоволення 
коханої людини. 

ДІВА 
Подивіться на ситуацію, що 
склалася, з боку. Тільки так 
ви зрозумієте, в чому ви 
помилялися і як це можна 
буде виправити. У четвер 
постарайтеся не критикувати 
кохану людину. 

ТЕРЕЗИ 
Ви можете опинитися 
на роздоріжжі, ускладнюючи 
свій вибір між свободою і 
зручністю. Краще все обмір-
кувати і розібратися в своїх 
почуттях. Можливо, це і 
не кохання зовсім.

СКОРПІОН 
У особистому житті вам буде 
до лиця великодушність. 
І правда, просто смішно 
влаштовувати проблему з 
дрібниць.

СТРІЛЕЦЬ 
Ви повинні відчувати впев-
неність у своїх силах, тоді і 
тільки тоді ви будете здатні 
зачарувати або підкорити 
свого обранця. 

КОЗЕРІГ 
Ваша душа хоче оновлень 
почуттів. Ви підсвідомо мрі-
єте про сильні емоції. Тільки 
не перетворюйте своє особис-
те життя в ілюзорні фантазії.

ВОДОЛІЙ 
Ви маєте чудовий вигляд, і, 
зовсім цього не помічаючи, 
даєте привід для ревнощів 
коханій людині. Будьте з нею 
ніжніше, проведіть роман-
тичний вечір, і всі її підозри 
випаруються самі. 

РИБИ 
Постарайтеся не піддаватися 
емоціям, адже досить один 
раз зірватися, і ви можете 
втратити кохану людину.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 17-23 ТРАВНЯ

423599

ВИКТОРИЯ АНДРОСОВА, 
ПСИХОЛОГ
— Всегда считалось,  что 
женщин в мужчинах боль-
ше привлекает социальный 
статус и материальное по-
ложение, а мужчин в жен-
щинах наоборот, внешние 

данные. Однако ученые из Америки, ис-
следовавшие этот вопрос, опровергли это 

утверждение о законах привлекательно-
сти. Оказалось, что мужчин не меньше 
чем женщин интересует материальное 
положение, карьера и социальный статус 
женщины. А для женщин законы привле-
кательности вовсе не ставят внешность 
мужчин на последнее место. Интересно, 
что законы привлекательности ставят 
материальное положение и внешность 
на один уровень. То есть, если человек 

внешне очень красив, но неуспешен, он 
имеет так же мало шансов на взаимность 
в отношениях, как и кто-то менее краси-
вый. Ученые объясняют такое действие 
законов привлекательности тем, что люди 
на подсознательном уровне выбирают 
наилучшего партнера для рождения детей, 
а поскольку в этом вопросе немаловажную 
роль в наши дни играют деньги, люди так 
высоко стали ценить материальный статус.

Комментарий эксперта

Êàêèå ëþäè âàì íðàâÿòñÿ? Êà-
êèå ëþäè ïðèêîâûâàþò âçãëÿä? 
Ñ êåì õî÷åòñÿ îáùàòüñÿ, ñìåÿòüñÿ, 
áûòü ðÿäîì? Êòî ýòè ñâåðõ÷åëîâå-
êè, ÷òî ïðîñòî îò ñâîåãî ïðèñóò-
ñòâèÿ ó îêðóæàþùèõ íàñòðîåíèå 
ñòðåìèòåëüíî ïîâûøàåòñÿ, à ñ ëè-
áèäî òâîðèòñÿ ÷òî-òî íåâåðîÿòíîå. 
Âû âèäåëè òàêèõ, âû äàæå õîòåëè 
õîòü â ÷åì-òî íà íèõ ïîõîäèòü, 
ïðàâäà? ×òî â íèõ òàêîãî?

ВНЕШНОСТЬ
Как правило, такие имеют более-менее 
хорошую фигуру. 
Если не эталон совсем, тогда это компенсируется 
опрятной одеждой. 
Если же с виду такой человек ходячий треш, этот 
треш завязан на контрастах, потому что вряд ли вы 
восхитились бы неряхой с потными подмышками 
и засаленной ширинкой.

Чего делать: Короче, станьте перед зеркалом и честно 
признайтесь себе — не айс или вроде ничего так. Хотели бы 
вы с таким человеком познакомиться поближе (не говорим 
сейчас о душе, уме и прочей высокой материи). 
Вот такой вот в зеркале человек вызывает у вас желание 
приблизиться? Нет? Надо с этим что-то делать. 
И вы даже знаете, что. Причем это деланье на самом деле 
самое легкое.

ЛЕГКОСТЬ В ОБЩЕНИИ
Привлекательные люди тем и хороши, что они при-
влекают. Тут очень важно именно вслушаться в это 
слово — привлекать. Они не тянут на себя внимание, 
не липнут с ненужными шутками или услугами. Им 
ничего от вас не нужно. То есть ничего не хотят от вас 
получить абсолютно, но при этом общительны, внима-
тельны, любезны, веселы. Тем и привлекают. Странное 
сочетание, не так ли? Мы то привыкли, что ненужные 
нам люди практически нами не замечаются, а вот те, 
от которых что-то хочется поиметь, очень и очень.

Чего делать: Это проблема покруче будет. Тут надо 
не просто зад подкачать да костюм поменять. Тут надо 
настройки души править. И для начала понять, что никто 
и ничего вам не должен. И вы тоже никому и ничего 
не должны (ну разве что детям своим и родителям). 
Все, что хотите получать от другого человека, вы должны 
научиться обеспечивать себе сами. 
Да, это и эмоций касается тоже. Наверное, это в первую 
очередь касается эмоций, потому что вроде как деньги 
понятно, что ни у кого клянчить не стоит.

ЮМОР
Нет ничего хуже, чем человек, не понимающий 
шуток. Хотя нет, есть. Это человек, который шутит, 
не имея даже в зародыше чувства юмора. Такие 
просто ужасны. Уж лучше молчите — сойдете за за-
гадочного человека, который себе на уме, но хоть 
не шута огородного или того хуже — пошляка (деву-
шек это касается не меньше). А вообще-то чувство 
юмора, как и чувство прекрасного не мешало бы 
развивать.

Что делать: Чувство юмора можно как и тело прокачать. 
Для этого нужно хотя бы книги почитать, что ли, чтобы 
кругозор расширить. Ведь юмор — это, по большому 
счету, игра слов, игра абсурдов, парадокс. И чтобы 
красиво шутить, надо хотя бы словарный запас расширить. 
Любопытство тоже в этом плане хорошим подспорьем 
станет. Вопросы вот эти «почему солнце не падает?» (кстати, 
почему?) «Почему трава зеленая?» «А одуванчик называют 
не задуванчиком?» 

ЩЕДРОСТЬ
Казалось бы, при чем тут это? При всем. 
Особенно, если учесть, что речь не о жертвенной 
и невротической щедрости, когда, грубо говоря, 
отдаешь пару гривен в приют или на опохмелиться 
бомжу и чувствуешь себя при этом спасителем или 
поскромнее — человеком (но с большой буквы Ч, 
конечно). Щедрость — вообще не про это. А про 
то, как раз что от других вам ничего не надо, 
но сами вы готовы на многое — выслушать, помочь, 
поддержать… делом, а не головой и глазами.

Что делать. Самое сложное для человека — стать добрым 
и щедрым, а не казаться добреньким и щедреньким. Для этого 
надо что-то за душой иметь (не говоря уже о душе, собственно). 
Тут надо и финансово независимым быть (работа наше все) 
и социально адаптированным. С этим пунктом не початый край 
той самой работы. Но есть секрет, когда вы хотя бы начнете 
что-то в этом плане предпринимать, уже совершенно другим че-
ловеком станете по сравнению с собой бывшим. А со временем 
появится и изобилие (не про миллионы, конечно, речь), а про 
уверенность, что сегодня не жалко поделиться тем, что у тебя 
имеется. Потому что ты точно знаешь, как и где еще достать.

НЕПРОСТОЕ ЭТО 
ДЕЛО УМЕТЬ НРАВИТЬСЯ
Искусство  Познакомиться с кем-то вообще не проблема. 
Завязать отношения легко. Но, для тех, кто умеет не париться 
по любым поводам, не грузится и не грузит других. А еще 
умеет расположить к себе собеседника, потом перевести это 
расположение в романтическую плоскость, одним словом, 
флиртовать. Для многих — это проблема, постараемся ее решить
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Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки 

та дивіться фото!
(Має бути встановлена 
програма QR Reader з 

Андроїд-маркета 
або аналогічна)

Стелла
Весела, добра дівчина. Люблю читати 
та подорожувати, спілкуватися та 
проводити час зі своїми друзями. 

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

ОКСАНА ЛЮБЧАК (19), 
СТУДЕНТКА

Хтось іде по інституту та 
бачить групу балдіючих 
студентів:
— Чого балдієте?
— Декан з вікна випав!

І тут хтось помічає ридаючого студента:
— А ти чого плачеш?
— А я не бачив!

***
Моя дівчина сказала:
— Мені б хотілося, щоб ти був більше 
схожий на мого колишнього хлопця.
— Добре, — сказав я, і кинув її.

***
Було б добре, якби на іспиті були присутні 
продавці-консультанти. Сидиш такий, 
засмутився, а він як тут: «Вам щось 
підказати?»

***
Вона хотіла красиву фігуру, плоский 
животик, красиві сідниці, але душа 
бажала ковбаси.

***
«Худенькі» дівчата вважають себе 
повненькими. «Повненькі» — вважають 
себе жирними. А «Жирні» надягнуть 
леопардові лосини і — красуні.

***
Дівчина завжди повинна бути готова до 
будь-якого повороту долі. 
Саме тому в її сумочці завжди повинні 
бути: закордонний паспорт, купальник 
і… фата. 

***
Коли дівчата ображаються, вони кажуть: 
«Все нормально» з виразом обличчя: «Я 
тебе щойно прокляла чотири рази».

***
Дівчата діляться на два типи: господарські 
та романтичні.
Перші, побачивши запилену поверхню, 
протирають її вологою ганчіркою, а другі 
малюють на ній пальцем сердечко.

***
Ніч перед іспитом. У квартирі 
професора лунає телефонний дзвоник. 
Роздратований заспаний голос:
— Так!
— Що, спите?
—?!?!?!
— А ми вчимо!

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

Найгарніші дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

тел: (093) 759 05 55, 
(096) 179 71 31
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ОВЕН 
Постарайтесь быть одно-
временно вежливым 
и настойчивым.

ТЕЛЕЦ 
Задайте четкий ритм 
работы и неукоснительно 
придерживайтесь его. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Замечательное время 
для творческой работы 
и интересных знакомств. 

РАК 
Благоприятное время для 
важных карьерных начина-
ний. Но надеяться придется 
только на свои силы.

ЛЕВ 
Появится возможность упро-
чить свои позиции, вас могут 
повысить в должности.

ДЕВА 
Вы сейчас на страже спра-
ведливости и призываете 
виновных к ответу.

ВЕСЫ 
Не поддавайтесь эмоциям, 
чувства могут заставить вас 
пойти на риск.

СКОРПИОН 
Хорошая неделя для 
осуществления задуманных 
планов. 

СТРЕЛЕЦ 
В начале недели вы легко 
преодолеете все возможные 
разногласия с партнерами.

КОЗЕРОГ 
Наконец-то удастся благо-
получно решить старые 
проблемы и заняться чем-
то новым. 

ВОДОЛЕЙ 
Желательно не доводить 
споры до конфликтной 
ситуации.

РЫБЫ 
Желательно на этой неделе 
не заниматься самокопани-
ем и самокритикой. 
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