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RIA в квартиру
за 20 грн на місяць

 Про училища досі кажуть, що це 
«бурса, для тих, хто завалив ЗНО». Але 
правда така, що найбільше безробітних 
у Вінниці саме з вищою освітою
 Понад 5000 дітей зараз навчається у 
професійно-технічних училищах. Після 
випуску вони гарантовано отримують 
роботу за фахом
 Хоча є й недоліки: дев’ять училищ 
утримують з міського бюджету, але 
влада не має на них впливу. Таким 
чином, не вдається навчати тих 
фахівців, на які є в попит у місті

423623

Га
зе

та
 є

 ч
ле

но
м

 В
се

св
іт

нь
ої

 Г
аз

ет
но

ї А
со

ці
ац

ії

блок
1
500

грн

ЖИТЕЛІ ВОЮЮТЬ З
ГОЛОВОЮ ОСББ с. 14

с. 9

РЕКЛАМА

с. 6

«НУ ЯКА МИ БУРСА?» 
ЧОМУ ВАРТО ЙТИ У ПТУ

с. 17

424773

422489

425124

Оксана Оксана 
Корольова Корольова 

(ліворуч) (ліворуч) 
навчається на навчається на 

кравця в училищі кравця в училищі 
сфери послуг. сфери послуг. 
Дівчина хоче Дівчина хоче 

піти й у виш, щоб піти й у виш, щоб 
потім займатися потім займатися 

моделюванням моделюванням 
одягуодягу
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ÍÎÂÈÍÈ

Вінниці — 
якісну воду 

ßê³ñòü âîäè â êðàíàõ ì³ñ-
òà âðàæàº— çàïàõ íàñò³ëüêè 
íåñòåðïíèé, ùî íàâ³òü íå õî-
÷åòüñÿ êóøòóâàòè íà ñìàê.

Ì³ñòî âæå çðîáèëî ìà-
ëåíüêèé, àëå âàæëèâèé êðîê 
äî âèð³øåííÿ ïðîáëåìè — 
ïðèäáàëî çåìñíàðÿä ³ ðîçïî-
÷àëî ðîáîòè ïî ðîç÷èùåííþ 
ðóñëà òà ïðèòîê³â.

Ïðîòå ñêëàäàºòüñÿ âðà-
æåííÿ, ùî çàõîäè íå íîñÿòü 
ñèñòåìíèé õàðàêòåð — ïîïðè 
âàæëèâ³ñòü ïðîáëåìè, ó ìåæ-
àõ ì³ñòà ïðîäîâæóºòüñÿ çàáó-
äîâà ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ 
ñìóã (Êîð³àòîâè÷³â, Áîãóíà), 
à ñòàí âîäè ó Ï³âäåííîìó 
Áóç³ êîíòðîëþºòüñÿ ò³ëüêè 
òî÷êîâî.

Ñòðèáêîïîä³áíà çì³-
íà ÿêîñò³ âîäè íàøòîâõóº 
íà äóìêó, ùî ïðè÷èíîþ º 
çàáðóäíåííÿ ð³êè (ñêèäàí-
íÿ â³äõîä³â ïðîìèñëîâèõ 
òà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ 
ï³äïðèºìñòâ), îäíàê â³äïî-
â³äàëüí³ ñëóæáè íàñò³ëüêè 
íåïîâîðîòê³, ùî íå âñòè-
ãàþòü â÷àñíî â³äðåàãóâàòè 
³ ïîêàðàòè ïîðóøíèê³â, 
à ëèøå êîíñòàòóþòü ôàêò 
çàáðóäíåííÿ (³íîä³ ðåàãóþòü 
íàñò³ëüêè ï³çíî, ùî íàâ³òü 
íå âñòèãàþòü çàô³êñóâàòè 
ôàêò çàáðóäíåííÿ).

Îáëàñò³ íåîáõ³äíî ÿêíàé-
øâèäøå çàïðîâàäèòè ñèñòå-
ìó àâòîìàòèçîâàíîãî ìîí³-
òîðèíãó ñòàíó âîäè â ð³÷ö³ 
(ðîçðîáêà ÂÍÒÓ — Â³ííèöü-
êèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé 
óí³âåðñèòåò, Â³òàë³é Ìîê³í), 
ÿêà äàñòü çìîãó âèçíà÷à-
òè â ðåàëüíîìó ÷àñ³ òèï òà 
ðîçì³ùåííÿ äæåðåëà çàáðóä-
íåííÿ ç âèñîêîþ òî÷í³ñòþ òà 
îïåðàòèâíî ðåàãóâàòè ó ðàç³ 
ñêèäàííÿ äî ð³÷êè çàáðóä-
íþþ÷èõ ðå÷îâèí.

Íàéêîìôîðòí³øå ì³ñòî 
ïîâèííî ìàòè ÿê³ñíó âîäó, 
÷è íå òàê?

ДУМКА

БЛОГЕР

Віктор Віктор 
ПЕРЛОВПЕРЛОВ

МИКОЛА (80), ПЕНСІОНЕР:
— Дурниці це все. Люди-
на має жити зі своїм тілом. 
Краще б зменшили кількість 
машин на вулицях. Тоді б 
люди здоровіші були, бо за-
раз у місті дихати немає чим.

ЯНА (24), МАРКЕТОЛОГ:
— Цей закон давно вже було 
потрібно прийняти. Після 
смерті мені моє тіло вже 
не знадобиться. Але воно 
може врятувати чиєсь життя. 
Це здорово.  

ГАННА (63), ПЕНСІОНЕРКА:
— З одного боку, це добре, 
більше людей можна буде 
врятувати. І напевне, це буде 
дешевше. Але з іншого — хто 
знає, чи не будуть зловжива-
ти цим законом?

ОЛЕКСАНДР (40), 
ІНЖЕНЕР-ПРОГРАМІСТ:
— Нормально. Для  людей, які 
потребують пересадки орга-
нів, це надія на життя. Я б по-
годився підписати необхідні 
документи.

ЮЛІЯ (19), СММ-МЕНЕДЖЕР:
— Ставлюсь до цього ней-
трально. Якщо від мене 
може залежати чиєсь жит-
тя, то чого б не погодитися? 
Головне, щоб не змінювалася 
моя подоба.

АНДРІЙ (19), СТУДЕНТ:
— Вважаю, що правильний 
закон прийняли. Це ж можна 
врятувати комусь життя. За-
раз мені ще про смерть рано 
думати, а от колись, можли-
во, на це і погоджуся.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви ставитеся до прийняття закону про трансплантацію?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Íà òåðèòîð³¿ 
êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³, 

ùî íà Êè¿âñüê³é, 68, âæå äðóãèé 
ð³ê òðèâàº ìàñøòàáíå áóä³âíè-
öòâî, ÿêå ïîêè ùî íå âèäíî ç 
âóëèö³. Àëå òèì íå ìåíø, áó-
ä³âåëüíèêè âæå âñòèãëè çàëèòè 
ôóíäàìåíò, çàéìàþòüñÿ îáëàøòó-
âàííÿì ñò³í òà ðåêîíñòðóêö³ºþ 
äâîïîâåðõîâîãî ìåäáëîêó ë³êàðí³.

Ðàçîì ç íîâîþ ñïîðóäîþ çàêó-
ïëÿòü íîâó òåõí³êó òà ï³äãîòóþòü 
ôàõ³âö³â, ÿê³ çìîæóòü êîðèñòóâà-
òèñÿ ñó÷àñíîþ àïàðàòóðîþ äëÿ 
ä³àãíîñòèêè, ðåàí³ìàö³¿. Ìàñø-
òàáíå áóä³âíèöòâî õî÷óòü çàâåð-
øèòè äî ê³íöÿ 2019 ðîêó.

ШВИДКУ В ПРИМІЩЕННЯ
Ìàñøòàáíèé ïðîåêò, ÿêèé 

êîøòóº áëèçüêî 46 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü, âò³ëþþòü â ðàìêàõ ìå-
äè÷íî¿ ðåôîðìè. Çà íåþ, íàøå 
ì³ñòî ñòàíå öåíòðîì ï³âí³÷íîãî 
ãîñï³òàëüíîãî îêðóãó ç íàñåëåí-
íÿì 960 òèñÿ÷ ëþäåé. Äî Â³ííèö³ 
áóäóòü âåçòè íà ë³êóâàííÿ ç ðà-
éîí³â òà ñ³ë, äå íåìàº ë³êàðåíü 
òà ôàõ³âö³â äîñòàòíüîãî ð³âíÿ.

Òîìó íàðàç³ òðèâàº äîáóäîâà 
ãîëîâíîãî êîðïóñó ë³êàðí³, äå 
áóäóòü ïðèì³ùåííÿ ï³ä ÷îòèðè 
îïåðàö³éí³, â³ää³ëåííÿ ïðîòè-
øîêîâî¿ òà ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿, 
à òàêîæ ðåàí³ìàö³¿. Âîíè çàéìà-
òèìóòü òðè ïîâåðõè.

Ùå îäíà ö³êàâà îñîáëèâ³ñòü 
ö³º¿ ë³êàðí³, â ïîð³âíÿíí³ ç ³íøè-
ìè, — ìàøèíà øâèäêî¿ äîïîìîãè 
áóäå çà¿æäæàòè âñåðåäèíó áóä³âë³. 
Â³äòàê, ïàö³ºíòà áóäóòü âèòÿãàòè 
íà íîøàõ âæå â òåïëîìó, ÷èñòîìó 
ïðèì³ùåíí³. Çàðàç ëþäèíó çàâî-
çÿòü ó ïðèéìàëüíå â³ää³ëåííÿ òà 
ùå ê³ëüêà ìåòð³â íåñóòü çà áóäü-
ÿêî¿ ïîãîäè ÷åðåç ïîäâ³ð’ÿ.

ßê ðîçêàçóâàëè â ìåð³¿, öå º 
ñï³ëüíèé ïðîåêò ì³ñòà ç äåðæà-
âîþ, ìåòà ÿêîãî îäíà — âðÿòóâà-
òè ÿêîìîãà á³ëüøå æèòò³â.

ЩОДОБИ 30 ОПЕРАЦІЙ
Çàðàç ó ë³êàðí³ ïðàöþº 642 ïðà-

ö³âíèêè, ç íèõ ïîíàä 150 — ë³êà-
ð³. Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ 
êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ Îëåêñàíäðà Ôî-
ìèíà, ÷åðåç ¿õ ïàëàòè íà ð³ê ïðî-
õîäèòü áëèçüêî 50 òèñÿ÷ ëþäåé.

— ×èñòà ìàòåìàòèêà, ÿêùî 
ðîçïîä³ëèòè öþ öèôðó íà äí³, 
òî ó íàñ, â ñåðåäíüîìó, 150 ïàö³-
ºíò³â íà äîáó. Ëèøå îïåðàö³é — 
8,5 òèñÿ÷³ ùîðîêó àáî 30 îïåðàö³é 
íà äîáó. Ïîïðè öå, ó íàñ íå âèñòà-
÷àº ì³ñöü é òåõí³êè. Òîìó íîâ³ îïå-
ðàö³éí³, ïðîòèøîêîâ³ â³ää³ëåííÿ 
òà ðåàí³ìàö³¿ — öå äóæå íåîáõ³äíî.

×àñòèíó òåõí³êè, ç ÿêèõ ðåíòãå-
íîõ³ðóðã³÷íèé àïàðàò, åëåêòðîäå-
ô³áðèëÿòîð, àïàðàò äëÿ øòó÷íî¿ 
âåíòèëÿö³¿ ëåãåí³â, ÿê³ çàêóïèëè 
çà êîøòè ì³ñòà, âæå âïðîâàäè-
ëè ó ë³êóâàíí³ ïàö³ºíò³â. Ùîá 
¿¿ îïàíóâàòè, ë³êàð³ ïðîõîäèëè 
ñòàæóâàííÿ â ³òàë³éñüêèõ òà í³-
ìåöüêèõ êë³í³êàõ.

ЛІКАРНЮ №2 РОЗШИРЯЮТЬ
І БУДУЮТЬ НОВИЙ КОРПУС
Краще лікувати  До кінця року 
Вінниця стане центром госпітального 
округу, в якому буде 960 тисяч людей. 
Аби лікувати таку кількість людей, вже 
розпочали розвивати існуючі лікарні. 
Так, для клінічної лікарні № 2 зводять ще 
один корпус. А принципи роботи стануть 
такими ж, як і у європейських клініках

— Íàïðèêëàä, àïàðàò äëÿ âåíòè-
ëÿö³¿ ëåãåí³â, áåç ïåðåá³ëüøåííÿ, 
âðÿòóâàâ áàãàòî æèòò³â. Òåõí³êà âè-
çíà÷àº àâòîìàòè÷íî, ñê³ëüêè ïî-
òð³áíî ïàö³ºíòó êèñíþ, ï³äëàøòî-
âóºòüñÿ ï³ä ³íäèâ³äóàëüí³ ïîòðåáè. 
ßêùî º ÿê³ñü â³äõèëåííÿ çà ïîêàç-
íèêàìè, ç ÿêèì òåõí³êà íå ìîæå 
âïîðàòèñÿ, òî àïàðàò ïîäàº ñèãíàë 
äî ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó, — ñêàçàâ 
ãîëîâíèé ë³êàð Îëåêñàíäð Ôîì³í.

ЗАКІНЧАТЬ У 2019-МУ
Äîáóäîâà êîðïóñó äîçâîëèòü 

ðîçâàíòàæèòè ³íø³ â³ää³ëåííÿ 
ë³êàðí³ òà îïåðàö³éí³. Çàãàëîì, 
ó íîâ³é ñïîðóä³ áóäå 24 ë³æêà 
³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿. ² êîæíå ç 
íèõ ïîâíîö³ííî îñíàùåíå ë³-
êóâàëüíîþ àïàðàòóðîþ. Äàí³ ç 
ä³àãíîñòè÷íîãî â³ää³ëåííÿ áó-
äóòü àâòîìàòè÷íî ïåðåäàâàòèñÿ 
äî àïàðàòóðè, ùî â îïåðàö³éí³é.

Àëå öå çàïðàöþº ùå íåñêîðî. 
Ïîêè ùî ðîá³òíèêè ç òîâàðèñòâà 
«ÊÁÊ» ò³ëüêè çâîäÿòü ñò³íè ìàé-
áóòíüîãî êîðïóñó.

— Ó íàñ º äîñâ³ä ïîáóäîâè òàêèõ 

îá’ºêò³â, òîìó ðîáîòà òðèâàº áåç 
ïðîáëåì. Ïîñò³éíî íà áóä³âíèöòâ³ 
ïåðåáóâàº â³ä 10 äî 15 ëþäåé. 
À îñê³ëüêè ïîðÿä ïðàöþþ÷à ë³-
êàðíÿ, òîìó íàìàãàºìîñÿ íå çàâà-
æàòè â³äïî÷èíêó õâîðèõ. Ðîáèìî 
çðàíêó äî âîñüìî¿ âå÷îðà, — ñêàçàâ 
âèêîíðîá Âàëåíòèí Áàçèøèí.

Êîëè áóä³âëþ çàâåðøàòü, 
òî âîíà ìàòèìå òàêó ñòðóêòóðó: 
íóëüîâèé ïîâåðõ — öåíòðàëüíå 
ñòåðèë³çàö³éíå â³ää³ëåííÿ òà 
ïðàëüíÿ; 1-é ïîâåðõ — â³ää³ëåí-
íÿ åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 
ç ïðîòèøîêîâèì çàëîì íà ø³ñòü 
ðîáî÷èõ ì³ñöü ç ñîðòóâàëüíîþ, 
ëàáîðàòîðíî-ä³àãíîñòè÷íîþ çî-
íàìè; 2-é ïîâåðõ — ñó÷àñíå â³ä-
ä³ëåííÿ ðåàí³ìàö³¿ íà 18 ðîáî÷èõ 
ì³ñöü; 3-é ïîâåðõ — óðãåíòíèé 
îïåðáëîê íà ÷îòèðè îïåðàö³éí³ 
òà çàëà òåëåìåäèöèíè.

Çàâåðøåííÿ îñíîâíèõ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò â³äáóäåòüñÿ äî ê³íöÿ 
2018 ðîêó. ¯õíÿ âàðò³ñòü — ìàéæå 
46 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Îçäîáëåííÿ 
òà îñíàùåííÿ îáëàäíàííÿì ìàº 
áóòè çàâåðøåíå äî ê³íöÿ 2019 ðîêó.

У новому блоці буде 24 ліжка інтенсивної терапії. 
Кожне з них обладнають лікувальною технікою та наймуть 
додаткових медпрацівників
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Крім будинків під номерами 
50 та 101, запланована рестав-
рація фасадів за номерами 75, 
79, 81, 91, 97 на вулиці Соборній. 
Їх визначили у рамках Концепції 
реконструкції фасадів централь-
ної частини міста, яку розробили 
в департаменті архітектури.
Як і будинки за номерами 50 та 
101, наступні також відремонту-
ють за кошти бюджету.
Чому в мерії вирішили ремон-

тувати будинки в центрі за ко-
шти міської казни? Начальник 
департаменту міського госпо-
дарства Григорій Пурдик пояс-
нював це просто — фасади бу-
дівель на Соборній обшарпані, 
а це обличчя міста, яке бачать 
городяни та гості міста. І розка-
зав, що така реставрація фасадів 
є своєрідним стратегічним за-
вданням на роки вперед (goo.
gl/pCkKiH).

Які ще будинки відремонтують в центрі міста

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться фото! (Має бути 

встановлена програма 
QR Reader з Андроїд-

маркета або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ФОТО 
НА 20MINUT.UA

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ðåêîíñòðóêö³þ 
ôàñàäó áóäèíêó 

íàâïðîòè «Óí³âåðìàãó» ðîçïî-
÷àëè âîñåíè ìèíóëîãî ðîêó. 
Äî íàñòàííÿ ìîðîç³â êîìóíàëü-
íèêè ç «Àâàð³éíî-äèñïåò÷åðñüêî¿ 
ñëóæáè» âñòèãëè ïåðåêðèòè äàõ. 
À ùå â³äðåñòàâðóâàëè îðèãèíàëü-
íèé âèãëÿä ôàñàäó òà óòåïëèëè 
÷àñòèíó áóäèíêó.

Ö³º¿ âåñíè çíîâó ïîñòàâèëè ðè-
øòóâàííÿ. Íèí³ áóä³âåëüíèêè ïî-
÷àëè çí³ìàòè ñòàðó ôàðáó ç äîìó, 
çíîñèòè ñòàð³ áàëêîíè. Äî ðå÷³, 
ÿêðàç íàâêîëî áàëêîí³â ³ òðèâà-

ëà ñóïåðå÷êà ì³æ æèòåëÿìè òà 
ì³ñüêèìè ÷èíîâíèêàìè — ëþäè 
íå õîò³ëè â³äêðèò³ áàëêîíè, ÿê³ 
áóëè çà ïðîåêòîì. ² ó ðåçóëüòàò³ 
çíàéøëè êîìïðîì³ñíå ð³øåííÿ: 
ðîáèòèìóòü çàñêëåí³, àëå ó ºäè-
íîìó ñòèë³.

БУДЕ ГОТОВО ДО КІНЦЯ 
2018-ГО

Áóäèíîê ðîáëÿòü çà êîøòè ì³ñòà. 
Éîãî ðåìîíò êîøòóº 3,8 ì³ëüéî-
íà ãðèâåíü (goo.gl/QS43Kr). Ç ö³º¿ 
ñóìè 30% çàïëàòèëè ï³äïðèºìö³, 
ÿê³ ìàþòü ìàãàçèíè íà ïåðøîìó 
ïîâåðñ³. Òîä³ ÿê æèòåë³ îòðèìà-
þòü ðåìîíò ôàñàäó áåçêîøòîâíî. 
Àëå çàïëàòÿòü òðåòèíó â³ä âàðòîñò³ 
áàëêîíó — áëèçüêî 8000 ãðèâåíü.

ЗА ГРОШІ МІСТА РЕМОНТУЮТЬ ДІМ 
НАВПРОТИ «УНІВЕРМАГУ»
«Обличчя» міста  Цієї весни 
на Соборній, 101 продовжують ремонт 
фасаду. Його роблять майже повністю 
за бюджетні гроші. Надалі займуться 
колишнім готелем «Франсуа». А взагалі 
у планах — упорядкувати вигляд ще 
кількох будинків в центрі Вінниці

Балкони у домі на Соборній, 101 будуть типовими. Мешканці домовилася з мерією, 
що вони будуть заскленими, хоча за проектом — повинні були бути відкритими

— Ï³äðÿäíèê ìàâ çàâåðøè-
òè ðåêîíñòðóêö³þ ôàñàäó äîìó 
äî ê³íöÿ 2017-ãî. Àëå îñê³ëüêè 
áóëè äîâã³ ïåðåìîâèíè ç ìåø-
êàíöÿìè ùîäî áàëêîí³â, òî ñòàðò 
ðåìîíò³â â³äáóâñÿ íà 2,5 ì³ñÿö³ 
ï³çí³øå, í³æ áóëî çàïëàíîâàíî. 
Ó öüîìó ðîö³ áóäå çàâåðøåíî 
íà 100 â³äñîòê³â, — ñêàçàâ äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî 
ãîñïîäàðñòâà Ãðèãîð³é Ïóðäèê.

Íà ò³é ÷àñòèí³, äå çðîáèëè 
ôàñàä, ï³äïðèºìö³ çìîíòóâàëè 
ñòàð³ âèâ³ñêè. Âîíè ñóïåðå÷àòü 
ïîðÿäêó, ÿêèé çàòâåðäèëè ùå 
ó 2015 ðîö³ (goo.gl/k9cR5q).

— Âèâ³ñêè ìàþòü áóòè âïî-
ðÿäêîâàí³ çà ºäèíèì ñòàíäàð-
òîì òà â³äïîâ³äàòè êîíöåïö³¿ 
ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñîê íà âóëèö³ 
Ñîáîðí³é. Òàêå äîðó÷åííÿ íàø 
äåïàðòàìåíò îòðèìàâ â³ä ì³ñü-
êîãî ãîëîâè. Íàø³ ïðàö³âíèêè 
ï³äóòü äî ìàãàçèí³â â áóäèíêàõ 
íà Ñîáîðí³é, 101 òà Ñîáîðí³é, 

50, àáè ðîçêàçàòè ïðî íåîáõ³ä-
í³ñòü óçãîäæåííÿ âèãëÿäó âèâ³-
ñîê ç äåïàðòàìåíòîì àðõ³òåêòóðè 
àáî ¿õ çàì³íè, — ñêàçàâ Ãðèãîð³é 
Ïóðäèê.

ЕКС-ГОТЕЛЬ «ФРАНСУА» 
ЗА МІЛЬЙОН

Ïàðàëåëüíî ç ðåìîíòîì íà Ñî-
áîðí³é, 101, âæå öüîãî ðîêó çà-
éìóòüñÿ ðåìîíòîì ôàñàäó íà Ñî-
áîðí³é, 50. Öå êîëèøí³é ãîòåëü 
«Ôðàíñóà».

Çà ïðîåêòîì, òàì áóäå ðåñòàâ-
ðàö³ÿ ìóðóâàííÿ ñò³í, óòåïëåííÿ, 
ðåñòàâðàö³ÿ ë³ïíèíè. Ôàõ³âö³ ìà-
þòü çàì³íèòè âîäîñò³÷íó ñèñòåìó 
òà ïðèáðàòè ñòàð³ êîíäèö³îíå-
ðè. Óñþ ðîáîòó âèêîíàº ïðè-
âàòíà «Áóä³âåëüíà ô³ðìà Ðåìñ» 
çà 1,1 ì³ëüéîíà ãðèâåíü (goo.
gl/GMYBaW).

— Ùå íàø îá'ºêò íà öåé ð³ê — 
Ñîáîðíà, 50. Ó äîì³ âæå òðèâàþòü 
âíóòð³øí³ ðåìîíòè — ðîáëÿòü 

ðîçâîäêó òðóá äëÿ êîíäèö³îíåð³â, 
ÿê³ âèíîñÿòü íà ³íøó ñò³íó, ÿêó 
íå âèäíî ç öåíòðàëüíî¿ âóëèö³. 
Òîáòî, ëþäè êîëè ïðîõîäèòèìóòü 
ïî öåíòðó ì³ñòà, íå áóäóòü áà÷èòè 
íà ö³é ³ñòîðè÷í³é áóä³âë³ «ìîçà¿-
êó» ç êîíäèö³îíåð³â. Êð³ì òîãî, 
â³äíîâèìî îðèã³íàëüíèé âèãëÿä 
ë³ïíèíè òà áàëêîí³â, — ñêàçàâ 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî 
ãîñïîäàðñòâà Ãðèãîð³é Ïóðäèê.

Ðàí³øå â³í ðîçêàçóâàâ, ùî 
íà äàõó «Ôðàíñóà» îáëàäíàþòü 
ñèñòåìó ïðîòè áóðóëüîê, ÿê³ òàì 
óòâîðþâàëèñÿ êîæíî¿ çèìè òà íà-
ðàæàëè íà íåáåçïåêó ï³øîõîä³â 
(goo.gl/9hxwBj).

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334 
 Íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå, 

ïîáëèçó Ïàëàöó ä³òåé òà þíà-
öòâà, çâîäÿòü ôóòáîëüíå ïîëå. 
Ðàçîì ç ïîëåì òàì áóäóòü òðè-
áóíè, ðîçäÿãàëüí³ ç òóàëåòàìè òà 
àâòîñòîÿíêà. À êîëè éîãî äîáóäó-
þòü, òî ö³ºþ ñïîðòèâíîþ ïëîùåþ 
çìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ íå ò³ëüêè 
âèõîâàíö³ äèòÿ÷èõ ãóðòê³â, à é 
óñ³ ì³ñöåâ³ æèòåë³.

²ç áåðåçíÿ öüîãî ðîêó íà Õìåëü-
íèöüêîìó øîñå, 22 êèïèòü ðî-
áîòà. Ðîá³òíèêè â³ä êîìïàí³¿ 
«Á. Á.Â.-ÁÓÄ» âæå ï³äãîòóâàëè 
îñíîâó ï³ä ôóòáîëüíå ïîëå. Âîíî, 
äî ðå÷³, òóò áóäå ïîâíîðîçì³ð-
íèì — 100 íà 64 ìåòðè òà íàãà-
äóâàòè òå, ÿêå º íà Öåíòðàëüíîìó 

ì³ñüêîìó ñòàä³îí³, àëå ò³ëüêè ç³ 
øòó÷íèì ïîêðèòòÿì.

Òàêîæ çà ïðîåêòîì òóò çðîáëÿòü 
òðèáóíè íà 439 ì³ñöü, äå áóäóòü 
ì³ñöÿ é äëÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ. 
Ïîðÿä ç òðèáóíàìè îáëàøòóþòü 
ðîçäÿãàëüí³ ç òóàëåòàìè, ÿê³ áó-
äóòü äîñòóïí³ äëÿ ìàëîìîá³ëüíèõ 
ãðóï íàñåëåííÿ. Óñå ïîëå áóäóòü 
îñâ³òëþâàòè ê³ëüêà ïðîæåêòîð³â.

À íà ïåðåõðåñò³ âóëèöü Àðàáåÿ 
òà Íåâñüêîãî îáëàøòóþòü ïàðêó-
âàëüíó çîíó.

Ó ìàéáóòíüîìó, çà ñëîâàìè 
ì³ñüêèõ ÷èíîâíèê³â, òóò ìîæíà 
áóäå ïðîâîäèòè ñïîðòèâí³ çìà-
ãàííÿ ñåðåä ä³òåé.

— Ï³ä ïîëåì áàãàòî ìåðåæ Óê-
ðòåëåêîìó, Âîäîêàíàëó, ÿê³ ìè 

âæå ÷àñòêîâî âèíåñëè çà ìåæ³. 
Ïðèáëèçíî 20–30% ðîáîòè ç 
ïåðåíåñåííÿ êîìóí³êàö³é âæå 
âèêîíàíî, — ðîçêàçàâ äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòó êàï³òàëüíîãî áó-
ä³âíèöòâà ²ãîð Êðàâåöü. — À ùå 
ðîá³òíèêè çìîíòîâóþòü íîâó 
îãîðîæó íàâêîëî, âëàøòóâàëè 
ç ùåáåíþ îñíîâó ï³ä ôóòáîëüíå 
ïîëå.

Äèðåêòîðêà çàêëàäó Ñâ³òëàíà 
Ìîñ³é÷óê ðîçïîâ³ëà, ùî ï³ä ÷àñ 
çàñíóâàííÿ Ïàëàöó òóò âçàãàë³ 
íå áóëî ôóòáîëüíîãî ïîëÿ.

— Íàñê³ëüêè ÿ çíàþ, éîãî 
çðîáèëè ñâî¿ìè ðóêàìè ïðàö³â-
íèêè. Âèñàäèëè òðàâó, äåðåâà, 
ïî÷àëè âïîðÿäêîâóâàòè öþ çåëå-
íó çîíó, — ñêàçàëà ïàí³ Ñâ³òëà-

íà. — Íèí³ ó íàñ ä³þòü ñïîðòèâí³ 
ñåêö³¿ òà íàâ³òü º ñâîÿ ôóòáîëüíà 
êîìàíäà «Ìð³ÿ», ó ñêëàä³ ÿêî¿ 
90 ä³òåé. Äóìàþ, ùî ç íîâèì 
ôóòáîëüíèì ïîëåì íàøà êîìàíäà 
äîñÿãíå íîâèõ âèñîò.

À ì³æ ³íøèì Ìîñ³é÷óê ðîç-
êàçàëà, ùî îäèí ç âèõîâàíö³â 
âæå ãðàº ó ìîëîä³æí³é êîìàíä³ 
äîíåöüêîãî «Øàõòàðÿ».

Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç âèêîíàâöÿ-
ìè áóä³âíèöòâà ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ñåðã³é Ìîðãóíîâ ñêàçàâ, ùî ïî-
òð³áíî ïðîêëàñòè âåëîäîð³æêó 
íà âóëèö³ Ãåíåðàëà Àðàáåÿ, ÿêî¿ 
â ïðîåêò³ ùå íåìàº. Êð³ì òîãî, 
â³í âèñëîâèâñÿ é çà çáåðåæåííÿ 
³ñíóþ÷èõ äåðåâ.

— Âîíè æèâ³ òà äîáðå âè-

ãëÿäàþòü. Òîìó íå òðåáà ¿õ îá-
ð³çàòè, — ñêàçàâ ñâî¿ì êîëåãàì 
ì³ñüêèé ãîëîâà.

Íîâå ôóòáîëüíå ïîëå ìàëî êî-
øòóâàòè ì³ñòó àæ 35 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü. Àëå çàâäÿêè «ProZorro» 
âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà âäàëîñÿ 
çìåíøèòè àæ íà 16 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü.

Â³äòåïåð, ö³íà íîâîãî ïîëÿ 
19 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, ç ÿêèõ 
13 ì³ëüéîí³â äàº Ì³í³ñòåðñòâî 
ñïîðòó òà ìîëîä³ Óêðà¿íè, à âñå 
³íøå çà ðàõóíîê áþäæåòó Â³-
ííèö³.

Çà ïëàíîì, ðîáîòè ùîäî ôóò-
áîëüíîãî ïîëÿ ìàþòü çàâåðøèòè 
âîñåíè — îð³ºíòîâíî, âåðåñåíü 
2018 ðîêó.

За 19 мільйонів гривень зроблять футбольне поле
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ІРИНА 
ДОБРОВОЛЬСКА, 
ПРЕС-ОФІЦЕР 
ПОЛІЦІЇ 
ВІННИЦЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

—  У  р а м к а х 
розслідування робили декіль-
ка експертиз, щоб визначити 
обставини аварії у Павлів-
ці. Остання експертиза при-
йшла приблизно місяць тому. 
За усіма висновками — водій 

не мав змоги зупинити маши-
ну, оскільки дитина раптово 
вибігла на дорогу. Але слідчий 
хоче притягнути до відповідаль-
ності водія за те, що той збив 
дитину та не зупинився. «Зали-
шення у небезпеці», це стаття 
135 Кримінального кодексу. 
Зараз оголошення підозри про 
це на погодженні у прокуратурі. 
Максимальна санкція цієї стат-
ті — позбавлення волі на термін 
до восьми років.

Залишив дитину на дорозі 

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

×åðåç 21 ì³-
ñÿöü — ñàìå ñò³ëü-
êè òðèâàº ðîçñë³-

äóâàííÿ ñòðàøíî¿ àâàð³¿ ó Ïàâ-
ë³âö³ — ïîë³ö³ÿ òàê ³ íå çìîãëà 
âèçíà÷èòè øâèäê³ñòü, ç ÿêîþ ¿õàâ 
þíàê íà áàòüêîâîìó ñëóæáîâîìó 
Mitsubishi L 200. ßê ïîÿñíþþòü 
ïðàâîîõîðîíö³, óñ³ åêñïåðòè-
çè âêàçàëè, ùî õëîïåöü íå ì³ã 
â÷àñíî çóïèíèòèñÿ, íàâ³òü êîëè 
ïîì³òèâ ïîñåðåä äîðîãè ìàëåíüêó 
ä³â÷èíêó. Î÷åâèäö³ æ ãîâîðÿòü, 
ùî ñèí ì³ñöåâîãî ÷èíîâíèêà «ëå-
ò³â» íà øâèäêîñò³, çíà÷íî âèù³é 
â³ä äîçâîëåíî¿. Öå ï³äòâåðäæóº 
³ íåçàëåæíà åêñïåðòèçà, ÿêó çà-
ìîâèëà ðîäèíà ïîòåðï³ëèõ… ßê 
ïðîõîäèëî ðîçñë³äóâàííÿ òà ÷îìó 
öÿ ñïðàâà äîñ³ íå â ñóä³?

НА L-200 ВБИВ 4-РІЧНУ 
ДІВЧИНКУ 

Ïðî öåé âèïàäîê ïèñàâ íàø 
æóðíàë³ñò Â³êòîð Ñêðèïíèê 
ó ¹ 32 ãàçåòè RIA (2016 ð³ê), 
ó ìàòåð³àë³ «Ñèí ÷èíîâíèêà 
íà ñìåðòü çáèâ äèòèíó ³ âò³ê. 
×è â³äïîâ³ñòü?» Íàãàäàºìî, ùî 
òîä³ òðàïèëîñÿ. Áóëî 6 ñåðïíÿ 
2016 ðîêó. Ó ñåë³ Ïàâë³âêà, ùî 
ï³ä Êàëèí³âêîþ, áåç ê³ëüêîõ 
õâèëèí äåâ'ÿòà âå÷îðà, 19-ð³÷-
íèé þíàê çà êåðìîì ï³êàïà 
Mitsubishi L200 ì÷àâ ñ³ëüñüêîþ 
âóëèöåþ. ×åðåç äîðîãó íàâïðî-
òè áóäèíêó Êîâàë³â — ìàãàçèí. 
×îòèðèð³÷íà Òåòÿíêà Êîâàëü 
ðàçîì ç³ ñòàðøîþ ñåñòðè÷êîþ 
éøëè çà ïîêóïêàìè. Òðèìàëèñÿ 
çà ðóêè. Ñòàðøà Äàðèíêà, ¿é òîä³ 

áóëî ñ³ì ðîê³â, ïîáà÷èëà ñâ³òëî 
ôàð ³ íàìàãàëàñÿ çóïèíèòè ñå-
ñòðó. Àëå òà ïîá³ãëà ÷åðåç äîðîãó.

Æèòåë³ Ïàâë³âêè — Ìàêñèì 
Êîíí³êîâ ³ Îëåêñàíäð Âîðî-
íà — ïîáà÷èëè, ÿê íà ïðî¿æäæ³é 
÷àñòèí³ ëåæèòü äèòèíà, à çà ïî-
âîðîòîì â³ä’¿æäæàº àâòîìîá³ëü. 
Õëîïö³ ñ³ëè ó ñâîþ «Lada» ³ ïî-
÷àëè íàçäîãàíÿòè àâòîìîá³ëü.

Çà ê³ëüêà ñîòåíü ìåòð³â ïî-
áà÷èëè äâà àâòî. Öå áóâ òðàí-
ñïîðò Áðàí³öüêèõ. Çà ñëîâàìè 
Ìàêñèìà, á³ëÿ ³íîìàðîê ñòîÿëè 
Îëåã Áðàí³öüêèé, éîãî áàòüêî òà 
äÿäüêî.

Ìàêñèì íàïîë³ã, ùîá âîíè 
ïîâåðíóëèñÿ íà ì³ñöå òðàãåä³¿. 
Ó â³äïîâ³äü ïî÷óâ, ùî Îëåã áî-
¿òüñÿ, áî ëþäè ìîæóòü â÷èíèòè 
ñàìîñóä. Âñå-òàêè âîíè ïðè¿õàëè 
íà ì³ñöå ïîä³¿, àëå íå âèõîäèëè 
ç àâòîìîá³ëÿ.

ОНУК ЕКС-ГОЛОВИ РАЙРАДИ 
Ñóñ³äêà Êîâàë³â ïîêàçóâàëà 

æóðíàë³ñòó, äå ëåæàëà äèòèíà 
íà àñôàëüò³. Ïðèáëèçíî 25 êðîê³â 
çáèòà äèòèíà ëåò³ëà, àáî ¿¿ ïðî-
òÿãíóâ àâòîìîá³ëü. Ãàëüì³âíèé 
øëÿõ âçàãàë³ â³äñóòí³é íà àñôàëü-
ò³. Ï³ñëÿ ö³º¿ ÄÒÏ âîä³ÿ íå âçÿëè 
ï³ä âàðòó. Åêñïåðòèçà ïîêàçàëà, 
ùî íà ìîìåíò àâàð³¿ â³í áóâ òâå-
ðåçèé.

Áàòüêî Îëåãà — Þð³é Þð³-
éîâè÷ Áðàí³öüêèé. Ó 2016-ìó 
â³í áóâ íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà 
äåðæ³íñïåêö³¿ ñ³ëüñüêîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³. 
Äî ðå÷³, Mitsubishi L 200 íà ìî-
ìåíò àâàð³¿ íàëåæàëî ³íñïåêö³¿. 
×îìó çà êåðìîì àâòî áóâ ñèí 
äèðåêòîðà óñòàíîâè — íåâ³äîìî. 

ЯК РОЗСЛІДУВАЛИ ДТП, ДЕ 
ФІГУРУЮТЬ РОДИЧІ ЧИНОВНИКА 
Хто відповість?  Майже два роки 
минуло від трагічної аварії, яка забрала 
життя 4-річної Тетяни Коваль у Павлівці. 
Її збив син місцевого чиновника. 
У лютому інший член його родини 
протаранив авто швидкої допомоги. 
Жодна з цих справ досі не в суді. Чому?

Òàêîæ Þð³é Áðàí³öüêèé-ìîëîä-
øèé áóâ ïîì³÷íèêîì íàðîäíîãî 
äåïóòàòà â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â 6-ãî 
ñêëèêàííÿ Ãðèãîð³ÿ Êàëåòí³êà. 
Çàðàç ïðàöþº äèðåêòîðîì Óëà-
äîâî-Ëþëèíåöüêî¿ äîñë³äíî-ñå-
ëåêö³éíî¿ ñòàíö³¿.

À áàòüêî öüîãî ÷èíîâíèêà — 
Þð³é Îëåêñ³éîâè÷ — áóâ ãîëî-
âîþ Êàëèí³âñüêî¿ ðàéðàäè ïî-
ïåðåäíüîãî ñêëèêàííÿ.

ЯК РОЗСЛІДУВАЛИ ДТП 
У ПАВЛІВЦІ 

Ó ñóäîâîìó ðåºñòð³ ìè çíà-
éøëè ëèøå òðè óõâàëè, ó ÿêèõ 
ñë³ä÷èé ïðîñèâ ñóä äîçâîëèòè 
ïðîâîäèòè ïåâí³ ä³¿. Îñü, íà-
ïðèêëàä, 17 ñåðïíÿ, ëèøå ÷åðåç 
11 äí³â ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîë³öåéñüê³ 
âèð³øèëè àðåøòóâàòè àâòîìîá³ëü, 
íà ÿêîìó çáèëè äèòèíó. Äî ðå÷³, 
öåé Mitsubishi L 200 ç ðîçáèòîþ 
ôàðîþ äîñ³ ñòî¿òü íà òåðèòîð³¿ 
â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ ó Êàëèí³âö³.

Ìè ïðè¿õàëè ó Ïàâë³âêó, ùîá 
ïîãîâîðèòè ç Ñâ³òëàíîþ Êî-
âàëü — ìàò³ð’þ çàãèáëî¿ Òåòÿíè. 
Âîíà ñêàçàëà, ùî îñòàíí³é ðàç 
ñï³ëêóâàëàñÿ ç³ ñë³ä÷èì ïðè-
áëèçíî ï³âðîêó òîìó — ó ê³íö³ 
2017-ãî. Ñêàçàëà, ùî áóâ ñë³ä÷èé 

åêñïåðèìåíò, ï³ä ÷àñ ÿêîãî íà-
ìàãàëèñÿ âèçíà÷èòè øâèäê³ñòü 
ðóõó ï³êàïà ïåðåä ç³òêíåííÿì. 
Ùî ç òîãî âèéøëî — íå çíàº.

Êàæåìî æ³íö³, ùî ñë³äñòâî 
íå ìîæå âèçíà÷èòè øâèäê³ñòü 
ðóõó àâòî — òàêó â³äïîâ³äü â³ä 
ïîë³ö³¿ ìè îòðèìàëè íåçàäîâãî 
äî çóñòð³÷³ ç³ Ñâ³òëàíîþ.

— ß íå çäèâîâàíà, ùî òàê âñå 
ïîâåðòàºòüñÿ, — êàæå âîíà. — 
Íàì í³õòî í³÷îãî íå êàæå ïðî 
ðîçñë³äóâàííÿ, íå çíàºìî, ÷è 
ïðîõîäèòü âîíî ùå.

Æ³íêà òàêîæ ãîâîðèòü, ùî ïå-
ðåä íèìè í³õòî ç ðîäèíè Áðàí³öü-
êèõ íàâ³òü íå âèáà÷àâñÿ.

— Îäíå áóëî, ùî ìàòè öüîãî 
Îëåãà êàçàëà: «Âàøèìè ðóêàìè 
íàñ õî÷óòü ïðèáðàòè», — ðîçïî-
â³äàº Ñâ³òëàíà.

ЇХАВ 60 ЧИ 120 КІЛОМЕТРІВ 
НА ГОДИНУ?

Ìè ïèñàëè çàïèò äî ïîë³ö³¿ îá-
ëàñò³, ó â³äïîâ³ä³ íà ÿêèé, çîêðå-
ìà, ïîïðîñèëè âêàçàòè, ç ÿêîþ 
øâèäê³ñòþ ¿õàâ Îëåã Áðàí³öüêèé. 
Ïîë³öåéñüê³ â³äïîâ³ëè, ùî åêñ-
ïåðòèçà íå ìîæå âèçíà÷èòè òî÷íó 
øâèäê³ñòü. Àëå çà ñâ³ä÷åííÿìè 
âîä³ÿ, â³í ¿õàâ äåñü 60 êì/ãîä.

Ñâ³òëàíà Êîâàëü ïîêàçàëà íàì 
ö³êàâèé äîêóìåíò — äîñë³äæåííÿ 
Êè¿âñüêîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî 
³íñòèòóòó ñóäîâèõ åêñïåðòèç. 
Ñêàçàëà, ùî öå äîñë³äæåííÿ çà-
ìîâëÿëà àäâîêàò ðîäèíè, ³ çà öþ 
åêñïåðòèçó äîâåëîñÿ ïëàòèòè. 
Íà äîêóìåíò³ íàïèñàíî, ùî öå 
íåîô³ö³éíå òà íåçàëåæíå äîñë³-
äæåííÿ.

Åêñïåðòè íàìàãàëèñÿ âèçíà-
÷èòè øâèäê³ñòü, ç ÿêîþ ðóõàâñÿ 
Mitsubishi L 200 ïåðåä àâàð³ºþ. 
Ï³ñëÿ äîâãèõ ðîçðàõóíê³â åêñ-
ïåðòè ä³éøëè âèñíîâêó, ùî 
Îëåã Áðàí³öüêèé ¿õàâ ïðèáëèç-
íî 120 ê³ëîìåòð³â íà ãîäèíó. 
×èì ïîðóøèâ ÏÄÐ — ïåðåâè-
ùèâ øâèäê³ñòü ó äâà ðàçè â³ä 
äîçâîëåíî¿. Â³äðåàãóâàòè íà ïî-
ÿâó íà äîðîç³ ìàëåíüêî¿ Òåòÿí-
êè ó âîä³ÿ ìîæëèâîñò³ íå áóëî. 
Ïèòàííÿ ïðî òå, ÷è ïîðóøèëà 
ÏÄÐ 4-ð³÷íà ä³â÷èíêà, åêñïåðòè 
çàëèøèëè íà ðîçãëÿä ñë³ä÷îìó.

ПРОТАРАНИВ АВТО ШВИДКОЇ 
ДОПОМОГИ 

Ùå îäèí ÷ëåí ðîäèíè Áðà-
í³öüêèõ ñòàâ ó÷àñíèêîì àâàð³¿ 
ï³ä ñåëîì Ñîñîíêà 22 ëþòîãî 
2018 ðîêó. ÄÒÏ ñòàëàñÿ ïðè-
áëèçíî î 7.50 ðàíêó íà òðàñ³ ì³æ 
Â³ííèöåþ òà Êàëèí³âêîþ.

Íà âóëèö³ áóëà ñèëüíà îæå-
ëåäèöÿ. ßê íàïèñàíî ó ñóäîâ³é 
óõâàë³, ñïî÷àòêó âîä³é Renault 

Sandero âð³çàâñÿ ó ÂÀÇ 21099, 
ÿêèé âè¿æäæàâ ç äðóãîðÿäíî¿ 
äîðîãè.

Íà ì³ñöå âèêëèêàëè ë³êàð³â, 
áî âîä³þ ÂÀÇó ïîòð³áíà äîïî-
ìîãà. Êàðåòà øâèäêî¿ î 8.10 áóëà 
íà ì³ñö³. Ë³êàð³ ïðàöþâàëè ç ïî-
ñòðàæäàëèì.

Ó öåé ÷àñ ç áîêó Êàëèí³âêè 
¿õàâ Mercedes E 300. ßê ¿õàâ, òàê 
³ «âëåò³â» ó Citroen, àâòîìîá³ëü 
øâèäêî¿ äîïîìîãè, ùî ñòîÿëè, òà 
ëþäåé á³ëÿ íüîãî. Óñüîãî ó ö³é 
ìàñøòàáí³é ÄÒÏ áóëî 10 òðàâ-
ìîâàíèõ ëþäåé — ïðî öå ïîâ³äî-
ìëÿëà ïðîêóðàòóðà îáëàñò³.

СПРАВА ДОСІ НЕ ДІЙШЛА 
ДО СУДУ

Ó ïðåñ-ñëóæá³ ïîë³ö³¿ îáëàñò³ 
çàçíà÷èëè, ùî âîä³é «Ìåðñåäå-
ñà», ÿêèé ïðîòàðàíèâ øâèäêó 
³ ëþäåé á³ëÿ íå¿, áóâ òâåðåçèé. 
À ñïðàâó çáèðàþòüñÿ ñêåðîâóâàòè 
äî ñóäó. Òàêîæ ìè ä³çíàëèñÿ, ùî 
÷åðåç ì³ñÿöü ï³ñëÿ ÄÒÏ ó ë³êàðí³ 
ïîìåð âîä³é ÂÀÇó, ÿêîìó äî öüî-
ãî ³ âèêëèêàëè ë³êàð³â.

Âëàñíèê «Ìåðñåäåñà», ùî 
ïðîòàðàíèâ øâèäêó á³ëÿ Ñî-
ñîíêè — 28-ð³÷íèé Îëåêñàíäð 
Áðàí³öüêèé. Ïðî öå ñòàëî â³-
äîìî ç â³äïîâ³ä³ íà íàø çàïèò 
ðåã³îíàëüíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó 
îáëàñò³ òà âèòÿãó ç ªäèíîãî ðåº-
ñòðó ÌÂÑ. Îëåêñàíäð — äÿäüêî 
Îëåãà, ùî çáèâ Òåòÿíó Êîâàëü.

Ò³ëî çáèòî¿ Òåòÿíè 
Êîâàëü çíàõîäèëîñÿ 
íà â³äñòàí³ 20 ìåòð³â 
â³ä ì³ñöÿ ÄÒÏ. 
Ãàëüì³âíîãî øëÿõó 
âçàãàë³ íå áóëî

Зателефонували Юрію Браніць-
кому — батьку Олега. Попросили 
прокоментувати аварію майже 
дворічної давнини. Запитали, 
чи був він на місці ДТП.
— Я їхав в іншій машині, — каже 
Юрій. — Мій син їхав у межах 
дозволеної швидкості. З усіма 
питаннями краще звертатися 

до слідчого. Я так розумію, що 
стаття про це замовна, так?
Уточнили також у Юрія, ким 
йому приходиться Олександр — 
учасник ДТП під Сосонкою.
— Це мій рідний брат, — сказав 
він. — Але це не має ніякого відно-
шення до справи. Ніхто не застра-
хований від нещасних випадків.

«Стаття замовна?» 

Ліворуч — водій Mitsubishi L 200 Олег Браніцький, який 
збив Тетянку Коваль. Вона праворуч. Фото з соцмереж
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На кладовище - 
безкоштовно
 Ó íåä³ëþ, 27 òðàâ-
íÿ, íà êëàäîâèù³, ùî 
íà âóëèö³ Îëüãè Êîáè-
ëÿíñüêî¿, — ïîìèíàëüíà 
íåä³ëÿ. Òðàäèö³éíî áóäå 
îðãàí³çîâàíå áåçêîøòîâíå 
ïåðåâåçåííÿ â³ííè÷àí. 
Àâòîáóñè êóðñóâàòèìóòü 
â³ä ïëîù³ Ãàãàð³íà äî âó-
ëèö³ Î. Êîáèëÿíñüêî¿.  Ç 
7.00 äî 17.00 ïåðåâåçåííÿ 
çàáåçïå÷óâàòèìóòü 35 àâòî-
áóñ³â. Íà ÷àñ åêñïðåñíèõ 
ïåðåâåçåíü ðóõ ïðèâàòíîãî 
òðàíñïîðòó âóëèöåþ ²âàíà 
Áîãóíà áóäå îáìåæåíèé. 

Додатковий 
потяг в Одесу
 Ç 15 ÷åðâíÿ äî 2 âå-
ðåñíÿ 2018 ðîêó ïðèçíà-
÷èëè äoäàòêoâèé øâèä-
ê³ñíèé ïo¿çä ²íòåðñ³ò³+ 
¹ 761/762 ñïoëó÷åííÿì 
Êè¿â — Oäåñà — Êè¿â. Ç 
Êèºâà ïo¿çä â³äïðàâëÿòè-
ìåòüñÿ o 06.10 òà ïðèáó-
âàòèìå äo Oäåñè o 13.24. 
Íà Â³ííè÷÷èí³ «²íòåðñ³ò³» 
êóðñóâàòèìå çà íàñòóï-
íèì ãðàô³êîì: Êoçÿòèí 
(07.52–07.53), Â³ííèöÿ 
(08.31–08.33), Æìåðèíêà 
(09.07–09.09), Âàïíÿðêà 
(10.01–10.02) Ïoä³ëüñüê 
(11.17–11.18). Çâoðoòío ç 
Oäåñè ïo¿çä âèðóøàòèìå 
o 14.52 òà ïðèáóâàòèìå 
íà ñòàíö³þ Êè¿â-Ïàñàæèð-
ñüêèé o 21.54 ³ç çóïèíêàìè 
íà ñòàíö³ÿõ: Ïoä³ëüñüê 
(16.55–16.56), Âàïíÿðêà 
(18.12–18.13), Æìåðèíêà 
(19.03–19.05), Â³ííèöÿ 
(19.35–19.37), Êoçÿòèí 
(20.14–20.15).

Свято на площі 
Шевченка
 Ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â, 
ç 24 ïî 26 òðàâíÿ, íà Â³-
ííè÷÷èí³ ïðîõîäèòèìå 
ì³æíàðîäíå Øåâ÷åíê³âñüêå 
ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöüêå ñâÿ-
òî «Â ñ³ì’¿ âîëüí³é, íîâ³é».
Ðîçïî÷íóòüñÿ çàõîäè 
î 14.00 íà ïëîù³ Òàðàñà 
Øåâ÷åíêà á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà 
Âåëèêîìó Êîáçàðþ. Òóò 
ä³ÿòèìóòü ëîêàö³¿, íà ÿêèõ 
ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ ðàéî-
í³â ïðåäñòàâëÿòèìóòü òâîðè 
íàðîäíîãî ìèñòåöòâà. 
Òàêîæ òóò áóäå ëîêàö³ÿ â³ä 
ì³ñòà Â³ííèö³.
Ñåðåä ãîñòåé ñâÿòà î÷³êó-
þòüñÿ ïîåòè, ë³òåðàòîðè òà 
õóäîæíèêè ç Ïîëüù³, Áîë-
ãàð³¿, Ëàòâ³¿, ìèòö³ ð³çíèõ 
êðà¿í ªâðîïè òà Àç³¿.

КОРОТКОКОРОТКО

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879

Ó ì³ñò³ öå äðó-
ãèé ïåðåõ³ä, ÿêèé 
î á ë à ø ò î â à í î 

çà íîâîþ òåõíîëîã³ºþ äëÿ çíè-
æåííÿ øâèäêîñò³ àâòî òà ï³äâè-
ùåííÿ áåçïåêè ï³øîõîä³â. Ðàí³-
øå ñõîæèé çðîáèëè âèùå ïî ïðî-
ñïåêòó Êîñìîíàâò³â íà ïåðåõðåñò³ 
ç âóëèöåþ Ïîðèêà.

Ï³ä ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿ íà ïåðå-
õðåñò³ âóëèö³ Àíäð³ÿ Ïåðâîçâà-
íîãî òà ïðîñïåêòó Êîñìîíàâò³â 
çàì³íèëè êîìóí³êàö³¿, îáëàøòó-
âàëè íîâó çëèâîâó êàíàë³çàö³þ 
òà çðîáèëè ïåðåõ³ä.

ЕКСПЕРТ ПРО ПЕРЕХІД
Ïðî äîö³ëüí³ñòü îáëàøòóâàííÿ 

ï³äâèùåíèõ ïåðåõîä³â íàïèñàâ íà 
ñâî¿é ñòîð³íö³ ó facebook â³ííèöü-
êèé åêñïåðò ç îðãàí³çàö³¿ áåçïåêè 
äîðîæíüîãî ðóõó Â³êòîð Ïåðëîâ.

Â³êòîð çàçíà÷àº, ùî êîíñòðóê-
ö³ÿ ï³äâèùåíîãî ïåðåõîäó çíèæóº 
øâèäê³ñòü ðóõó àâòî. Öå, ó ñâîþ 
÷åðãó, çìåíøóº ãàëüì³âíèé øëÿõ 
³ äàº çìîãó âîä³ÿì â÷àñíî â³äðå-
àãóâàòè ó ðàç³ íåáåçïåêè.

Òàêèé æå åôåêò ìàþòü ³ îñò-
ð³âö³ áåçïåêè, áî çâóæåííÿ ïðî-
¿æäæî¿ ÷àñòèíè òàêîæ âïëèâàº 
íà âîä³¿â. Ùå âîíè ðîçä³ëÿþòü 
òðàíñïîðòí³ ïîòîêè ð³çíèõ íà-
ïðÿìê³â òà çìåíøóþòü ÷àñ ïåðå-
áóâàííÿ ï³øîõîäà íà ïðî¿æäæ³é 
÷àñòèí³, à îòæå â íåáåçïåö³.

«Ïåðåõ³ä óñóâàº ïåðåøêîäè äëÿ 
ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ 
³ º íàäçâè÷àéíî çðó÷íèì äëÿ 
ëþäåé íà â³çêó àáî ç â³çêîì», — 
ïèøå Ïåðëîâ. — Äî òîãî æ, â³í 
ñòâîðþº äðóæíº äëÿ ëþäèíè 
ñåðåäîâèùå íåïåðåðâíîãî ï³øî-
õ³äíîãî ïðîñòîðó. Òàêèé ïåðå-
õ³ä ñòâîðþº ïåâí³ çðó÷íîñò³ äëÿ 
âîä³¿â — íà â³äì³íó â³ä «ëåæà÷èõ 
ïîë³öåéñüêèõ» â³í çíà÷íî ì'ÿêøå 
ïåðå¿æäæàºòüñÿ».

Â³êòîð Ïåðëîâ òàêîæ íàçâàâ 
íåäîë³ê ï³äâèùåíî¿ «çåáðè». Öå 
â³äñóòí³ñòü íà ïåðåõîä³ âåëîäî-
ð³æêè.

«Âåëîñèïåäèñòè ñêîð³ø çà âñå 
ïåðå¿æäæàòèìóòü ïåðåõ³ä, âðà-
õîâóþ÷è íàÿâíó ç îáîõ áîê³â 
ïåðåõîäó âåëîäîð³æêó òà íèçüêó 
øâèäê³ñòü àâòî», — ïèøå â³í.

ПРОСЯТЬ ЗРОБИТИ 
ВЕЛОРОЗМІТКУ

Â³ííèöüê³ âåëîñèïåäèñòè 
ïðîñÿòü ì³ñüêó âëàäó ïîâåðíóòè 
íà ðåêîíñòðóéîâàíå ïåðåõðåñòÿ 
ðîçì³òêó, ÿêà äîçâîëÿº íå çë³çàòè 
ç âåëîñèïåäà, êîëè âåëîñèïåäèñò 
õî÷å îïèíèòèñÿ íà ³íøîìó áîö³ 
âóëèö³. Â³äïîâ³äíó ïåòèö³þ ïîäàâ 
Îëåêñàíäð Öàðåâñüêèé, âåëîàê-
òèâ³ñò, îðãàí³çàòîð ð³çíîìàí³òíèõ 
âåëî-³âåíò³â.

Öàðåâñüêèé ïèøå,  ùî 
ó 2011-ìó íà ïðîñïåêò³ Êîñìî-
íàâò³â áóëà ñòâîðåíà ïåðøà âåëî-
äîð³æêà. Íàñòóïíîãî ðîêó ïåðå-
õðåñòÿ ïðîñïåêòó Êîñìîíàâò³â òà 

МИКИТА ПАНАСЕНКО, (073) 0476879
 Ïðèãàäàéòå ³íöèäåíò ç âî-

ä³ºì á³ëîãî Renault, ÿêîãî ïà-
òðóëüí³ ïîêëàëè îáëè÷÷ÿì â àñ-
ôàëüò. Äîêëàäíèé ìàòåð³àë ïðî 
öå ìîæåòå ïðî÷èòàòè ó ¹18 RIA 
«Êîïè æîðñòêî çàòðèìàëè âîä³ÿ. 
Ùî ïîðóøèëè îáèäâ³ ñòîðîíè».

Êîðîòêî íàãàäàºìî ïðî òå, 
ùî ñòàëîñÿ: Äìèòðî Âîðîíîâè÷ 
áóâ çà êåðìîì á³ëîãî Renault 
Megane. Â³í ïîñèãíàëèâ ïà-
òðóëüíèì, ÿê³ íà ñëóæáîâîìó 
Toyota Prius çóïèíèëèñÿ, ùîá 
çàáðàòè íàïàðíèêà. Ñêàíäàë çà-
ê³í÷èâñÿ òèì, ùî âîä³é îòðèìàâ 
÷îòèðè øòðàôè: çà íåöåíçóðí³ 

âèñëîâëþâàííÿ, çà çë³ñíó íåïî-
êîðó ïîë³öåéñüêîìó, çà íåçó-
ïèíêó ³ çà òå, ùî íå áóâ ïðè-
ñòåáíóòèé ïàñêîì áåçïåêè.

Âîä³é æå ç³ ñâîãî áîêó íàïèñàâ 
çàÿâó ïðî ïåðåâèùåííÿ ïîâíî-
âàæåíü ïàòðóëüíèìè. Çàðàç â³ä-
êðèòå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ.

Ç ÷îòèðüîõ ïîñòàíîâ îäíà, 
à ñàìå çà íåöåíçóðí³ âèñëîâè, 
âæå îñêàðæåíà. Ïðî öå ïîâ³-
äîìèâ ë³äåð â³ííèöüêîãî «Äî-
ðîæíüîãî êîíòðîëþ» Âîëîäèìèð 
Çàòàéäóõ ó facebook.

«Ñüîãîäí³ (19 òðàâíÿ, — àâò.) 
â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ ïî 173 ñò. ² 
ùî âè äóìàºòå? Ïðîòîêîë ÑÊÀ-

ÑÎÂÀÍÎ!» — íàïèñàâ â³í.
Ùå îäíó ïîñòàíîâó, çà íåïî-

êîðó ïîë³öåéñüêîìó, âîä³þ Äìè-
òðó Âîðîíîâè÷ó îñêàðæèòè ïîêè 
íå âäàëîñÿ. Â³í íàìàãàâñÿ öå 
çðîáèòè ó ì³ñüêîìó ñóä³ 27 êâ³ò-
íÿ, ÷åðåç â³ñ³ì äí³â ï³ñëÿ ñàìîãî 
³íöèäåíòó. Àëå ñóääÿ ïîáà÷èëà 
ïîðóøåííÿ ó òîìó, ùî Äìèòðî 
íå âèõîäèâ ç àâòî, êîëè ïîë³-
öåéñüê³ íàïîëåãëèâî âèìàãàëè 
öüîãî, ëåäü íå âèáèâøè ñêëî 
àâòîìîá³ëÿ. Òîä³ ÷îëîâ³ê ñêàçàâ, 
ùî çíàéäå àäâîêàòà, ÿêèé äî-
ïîìîæå îñêàðæèòè øòðàô óæå 
â àïåëÿö³éíîìó ñóä³.

Ñïðàâä³, àïåëÿö³ÿ â³äáóäåòüñÿ 

31 òðàâíÿ, 11.30. Àäâîêàò — Âà-
ëåð³é Ïàë³é. Çàñ³äàííÿ âæå º 
ó ðîçêëàä³.

Ñàìå íà öåé äåíü â³ííèöü-
êèé «Äîðîæí³é êîíòðîëü» çà-
ïëàíóâàâ àêö³þ ïðîòè ñâàâ³ëëÿ 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿. Ïðî öå òà-
êîæ íàïèñàâ î÷³ëüíèê «ÄÊÂ» 
Âîëîäèìèð Çàòàéäóõ.

«Ïðîïîíóºìî ïðèºäíàòèñÿ 
äî íàøî¿ ìèðíî¿ àêö³¿ ïðîòåñ-
òó, ÿêà â³äáóäåòüñÿ 31 òðàâíÿ 
î 10.00 çà àäðåñîþ: ì. Â³ííèöÿ, 
âóë. Âèçâîëåííÿ, 12 (ïàðêîâêà 
àïåëÿö³éíîãî ñóäó). Íà ì³ñö³ âî-
ä³ÿ ìîæå áóòè êîæåí ç íàñ!» — 
ïèøå â³í.

Планують мітинг проти «свавілля поліції»

У ВІННИЦІ З’ЯВИЛАСЯ ЩЕ 
ОДНА ПІДВИЩЕНА «ЗЕБРА»
Оновлення  На розі вулиці Андрія 
Первозваного та проспекту Космонавтів 
облаштували підвищений пішохідний 
перехід. Ще там з'явилися острівці безпеки, 
оновили розмітку. От тільки забули зробити 
цей перехід зручним для велосипедистів

âóëèö³ Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàíîãî áóëî 
ïðîìàðêîâàíå ðîçì³òêîþ 1.15, ùî 
äîçâîëèëî âåëîñèïåäèñòàì áåç-
ïå÷íî ïåðå¿çæàòè ïåðåõðåñòÿ.

«Ñàìå òàê — íå ïåðåõîäèòè, âå-
äó÷è âåëîñèïåä â ðóêàõ, à ñàìå 
ïåðå¿æäæàòè. Çàâäÿêè ÷îìó öå 
ïåðåõðåñòÿ ç àêòèâíèì âåëî-
òðàô³êîì ñòàëî êîìôîðòíèì, 
à ãîëîâíå áåçïå÷íèì», — ïèøå 
Öàðåâñüêèé ó ïåòèö³¿. «Òîæ âè-
ìàãàºìî â³ä êåð³âíèöòâà ì³ñòà 

íàíåñåííÿ ðîçì³òêè 1.15 íà ïåðå-
õðåñò³ Êîñìîíàâò³â ³ Àíäð³ÿ Ïåð-
âîçâàíîãî (àáî íà ï³äâèùåíîìó 
ïåðåõîä³, àáî íà âàð³àíò³ îá¿çäó 
ÿê òî áóëî äî ðåêîíñòðóêö³¿) ³ç 
âñòàíâëåííÿì çíàêó 1.34: ä³ëÿíêà 
äîðîãè, íà ÿê³é ìîæëèâà ïîÿâà 
âåëîñèïåäèñò³â, àáî ì³ñöå ïåðå-
õðåùåííÿ ç âåëîñèïåäíîþ äî-
ð³æêîþ ïîçà ïåðåõðåñòÿì».

Ï³äïèñàòè ïåòèö³þ ìîæíà 
çà ïîñèëàííÿì: goo.gl/beoJHX

Ось так виглядає розмітка, якої бракує на новій «зебрі». Це 
фото з перехрестя вулиці Келецької з проспектом Космонавтів

Оновлений перехід став комфортнішим для пішоходів. 
Особливо для людей на візках чи з колясками
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТЕТЯНА ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕР
Хочу подякувати тим, хто провів свій вихідний поруч 
з нами! Друзі, нам дуже потрібні ваші руки і ваш час... 
Сітки на фронті справді дуже необхідні.

 
..

ПРЕС-СЛУЖБА ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 

«РОЗВИТОК.РОЗВИТОК»

Îðãàí³çàòîð ôåñòèâàëþ ²ðèíà Áîðçîâà, 
çà ï³äòðèìêè Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
òà ì³ñüêîãî ãîëîâè Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà, 
à òàêîæ Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ òà ìî-
ëîä³æíî¿ ïîë³òèêè ÎÄÀ. 

19 òðàâíÿ ó Äåíü ªâðîïè ïðîâåëè VII 
ôåñòèâàëü «Â³ííèöüêà ñòóäåíòñüêà âåñ-
íà», â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü 28 âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà.

Ïðîòÿãîì äíÿ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ïðåä-
ñòàâèëè ³íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè ùîäî 
âñòóïíî¿ êàìïàí³¿ äëÿ ìàéáóòí³õ àá³òóð³-

ºíò³â íà âèñòàâö³ «ªâðîïåéñüêà îñâ³òà». 
Ï³ñëÿ ïàðàäó ó÷àñíèê³â, Ã³ìíîì Óêðà¿íè 
îô³ö³éíî ôåñòèâàëü â³äêðèëà ³í³ö³àòîð 
òà îðãàí³çàòîðêà — ²ðèíà Áîðçîâà. Ïî-
ò³ì â³äáóâñÿ ôëåøìîá «Â³ííèöÿ — ºâðî-
ïåéñüêå ì³ñòî», ï³ä ÷àñ ÿêîãî äî ìîëîä³ 
çàâ³òàëè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ïåòðî Ïî-
ðîøåíêî òà Ïðåì`ºð-ì³í³ñòð Âîëîäèìèð 
Ãðîéñìàí.

Ó ðàìêàõ ôåñòèâàëþ ïðîâåëè ãàëà-
êîíöåðò çà ó÷àñò³ àêòèâíî¿, òâîð÷î¿, 
òàëàíîâèòî¿ ìîëîä³ Â³ííè÷÷èíè. Ç³ð-
êîâèìè ãîñòÿìè ôåñòèâàëþ ñòàëè êîìàí-
äè «Çàãîðåöüêà Ëþäìèëà Ñòåïàí³âíà» ³ 
«Ñòîÿíîâêà».

«Ãîëîâíîþ ìåòîþ ôåñòèâàëþ º ñòâî-
ðåííÿ ºäèíî¿ ïëàòôîðìè äëÿ êîíñîë³äàö³¿ 
ë³äåð³â ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
îá`ºäíàííÿ àêòèâíî¿, ³í³ö³àòèâíî¿, ìîëîä³ 
òà ïîïóëÿðèçàö³¿ ì³ñòà Â³ííèö³, ÿê ºâðî-
ïåéñüêîãî ì³ñòà, ùî âñ³ëÿêî ï³äòðèìóº 
ðîçâèòîê ìîëîä³. Çà ñ³ì ðîê³â îðãàí³çàö³¿, 
ÿ ìîæó ñêàçàòè âïåâíåíî, ùî ôåñòèâàëü 
òðàíñôîðìóºòüñÿ â ìîëîä³æíèé ðóõ. Ñàìå 
ìîëîäü ñâî¿ì ïðàãíåííÿì, ñïðàâàìè, 
³í³ö³àòèâàìè òà áàæàííÿì äîâîäèòü, Â³-
ííèöÿ — ªâðîïåéñüêå ì³ñòî, à Óêðà¿-
íà — ìîëîäà ºâðîïåéñüêà êðà¿íà», — ãî-
âîðèòü îðãàí³çàòîð ôåñòèâàëþ, ãîëîâà ÃÎ 
«ÂÎ Ðîçâèòîê.Ðîçâèòîê» ²ðèíà Áîðçîâà.

«Вінницька студвесна» зібрала тисячі вінничан! Такої 
кількості людей Європейська площа ще не бачила!
БЛОГ

423883

Ірина Борзова, 
організатор фестивалю

ПРЕС-СЛУЖБА ЦЕНТРУ 
ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ 
М. ВІННИЦІ

Ïðî óí³êàëüí³ ðåöåïòóðè 
òà ³ñòîð³¿ óñï³õó, âàæëèâ³ñòü 

ï³äáîðó ÿê³ñíîãî îáëàäíàííÿ òà ô³íàí-
ñîâó ³ åêñïîðòíó ï³äòðèìêó ðîçïîâ³äà-
ëè íà á³çíåñ-ôîðóì³ ç³ ñìà÷íîþ íàçâîþ 
«VinSALOfest»

18 òðàâíÿ ó ãîòåë³ «Ïîä³ëëÿ» âèðîá-
íèêè ì’ÿñíî¿ òà õë³áîïåêàðñüêî¿ ãàëóçåé 
³ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè ðîçïîâ³äàëè, 
áàçóþ÷èñü íà ñâîºìó äîñâ³ä³, ïîêðîêîâå 
ñòâîðåííÿ óñï³øíîãî á³çíåñó.

Òàê ñâî¿ìè ³ñòîð³ÿìè óñï³õó ïîä³ëè-
ëèñÿ: Ðîìàí Äçèãîâñüêèé (ì.Ëüâ³â) — 
ïàðòíåð òà äèðåêòîð ç ìàðêåòèíãó òà ðîç-
âèòêó ó ôåðì³ îðãàí³÷íèõ ñèðîâ'ÿëåíèõ 
êîâáàñ «Âàñèëü.êî», Îêñàíà ×åðåïàíè÷ 

(ì.Ëüâ³â) — êåð³âíèê ïðîåêòó «Ñîö³àëüíà 
ïåêàðíÿ â Ìîëîä³æíîìó öåíòð³ Áîñêî», 
Òàðàñ Ïàðàíä³é (ì.Êè¿â) — çàñíîâíèê 
áðåíäó «Äèìíå ì'ÿñî â³ä Òàðàñà», Ñåðã³é 
Êóëü÷èíñüêèé (ì.Ëóöüê) — ïðåäñòàâ-
íèê ÒÌ «Çàá³ÿêà» òà Þð³é ̄ æàê³âñüêèé 
(ì.Êè¿â) — êåð³âíèê äèñòðèá'þòîðñüêîãî 
êàíàëó ÒÌ «Áàùèíñüêèé», ÏÀÒ «Ìè-
ðîí³âñüêèé õë³áîïðîäóêò».

Ï³ñëÿ ö³êàâèõ äèñêóñ³é íà ó÷àñíèê³â 
÷åêàëè äåãóñòàö³¿ â³ä óêðà¿íñüêèõ âèðîá-
íèê³â. Òàêîæ íå âòðàòèëè ìîæëèâ³ñòü 
ïîñï³ëêóâàòèñÿ ³ç åêñïåðòàìè, àáè îòðè-
ìàòè ö³íí³ ïîðàäè.

Ó ïðîäîâæåííÿ ãîâîðèëè á³ëüø äåòàëü-
íî ³ ïðî òåõíîëîã³¿ òà îáëàäíàííÿ: Âàñèëü 
Ê³ò (ì.Ëüâ³â) — çàñíîâíèê òà ãîëîâíèé 
³äåîëîã ôåðìè îðãàí³÷íèõ ñèðîâ'ÿëåíèõ 
êîâáàñ «Âàñèëü.êî» ðîçïîâ³â ïðî óí³êàëü-
í³ ðåöåïòóðè êîâáàñ, ÿê³ ìàëè ïî÷àòîê 
ó ²ñïàí³¿; Àìàë³ÿ Ì³íàñÿí (ì.Êè¿â) — 
åêñïåðò «GEA», ïîä³ëèëàñü ïåðåäîâè-
ìè òåõíîëîã³ÿìè êîìïàí³¿ ó ïåðåðîáö³ 
ì’ÿñíèõ ïðîäóêò³â, à Îêñàíà ×åðåïàíè÷ 
(ì.Ëüâ³â) — òåõíîëîã, êåð³âíèê ïðîåêòó 
«Ñîö³àëüíà ïåêàðíÿ â Ìîëîä³æíîìó öåí-
òð³ Áîñêî» â³äêðèëà ñåêðåòè óñï³øíîãî 
çàïóñêó õë³áîïåêàðí³.

Ïðî ³íñòðóìåíòè ï³äòðèìêè á³çíåñó 
ðîçïîâ³ëè: Îëüãà ²âàí÷åíêî (ì.Êè¿â) — 
êîîðäèíàòîð ïðîåêò³â, ãðóïà ç ô³íàíñó-
âàííÿ òà ðîçâèòêó ÌÑÁ ªÁÐÐ â Óêðà¿í³, 
²ðèíà Îí³ê³ºíêî (ì.Êè¿â) — êåð³âíèê 
íàïðÿìêó á³çíåñ ìîæëèâîñòåé Îô³ñó 
ç ïðîñóâàííÿ åêñïîðòó, Àíäðå Ï³ëë³íã 

(Í³ìå÷÷èííà) — êåð³âíèê ïðîåêòó 
«Agritrade Ukraine», Îëåíà Ëóöåíêî 
(ì.Êè¿â) — åêñïåðò ïðîãðàìè GIZ «Fit 
for Partnership with Germany».

Ïî çàâåðøåííþ óñ³ ìîãëè ïðèäáàòè 
ñìà÷íèé óêðà¿íñüêèé õë³á, êîâáàñó ³ ñàëî 
íà âèñòàâö³-ÿðìàðêó, à òàêîæ äîëó÷èòèñÿ 
äî Ôåñòèâàëþ «VinSALOfest», äå áóëî 
ñòâîðåíî íàéá³ëüøèé áóòåðáðîä ³ç â³-
ííèöüêèì ñàëîì ó âèãëÿä³ â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³.

Íà äðóãèé äåíü á³çíåñ-ôîðóìó ï³äïðè-

ºìö³ ìàëè ìîæëèâ³ñòü â³äâ³äàòè ÏðÀÒ 
«Â³ííèöÿõë³á» òà ÒÎÂ «Òóëü÷èíì'ÿñî», 
äå îñîáèñòî îçíàéîìèëèñü ³ç îñîáëè-
âîñòÿìè ñòâîðåííÿ ñìà÷íî¿ ïðîäóêö³¿.

Á³çíåñ-ôîðóì áóâ îðãàí³çîâàíèé Öåí-
òðîì ï³äòðèìêè á³çíåñó ì.Â³ííèö³, îñíî-
âàíèì íà áàç³ Â³ííèöüêîãî êëóáó ä³ëîâèõ 
ëþäåé, çà ï³äòðèìêè ªâðîïåéñüêîãî áàíêó 
ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó â ðàìêàõ ³í³ö³-
àòèâè ªÑ EU4Business.

Äîëó÷àéòåñü ³ âè äî íàøèõ çàõîä³â, 
äåòàë³ íà ñàéò³ www.kdl.vn.ua.

VinSALOfest: смачно про бізнес по-українськи
БЛОГ

425339

ЦЕНТР 
ПІДТРИМКИ 

БІЗНЕСУ 
М. ВІННИЦІ
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За даними аналітиків ГО «Укра-
їнський центр європейської по-
літики», Міністерство освіти та 
науки планує запустити реформу 
профтехосвіти. Її концепція за-
раз знаходиться на внутрішньому 
обговоренні у міністерстві. Але 
відомо, що в Україні ПТУ будуть 
міняти за німецькою моделлю 
«дуальної» освіти.
У спрощеному вигляді, це вза-
ємодія освітньої сфери та бізнесу. 
Близько 70–80% від загального 
часу навчання проходить на ви-

робництві: 3–4 дні на тиждень 
учень навчається на підприємстві, 
і 1–2 дні у навчальному закладі.
Теорія відповідає практичним 
заняттям і регулюються відпо-
відним законодавством. При 
цьому наповнення навчальної 
програми є досить гнучким, і 
роботодавець має можливість 
вносити до неї зміни, адапту-
ючи її до потреб конкретної 
компанії.
Основні витрати несе підпри-
ємство, яке сплачує винагороду 

учню, компенсує витрати на вчи-
теля. Держава може стимулювати 
підготовку фахівців за пріоритет-
ними спеціальностями, сплачую-
чи за це підприємствам різні види 
державних субсидій.
Щоб уникнути маніпуляцій з боку 
навчальних закладів та підпри-
ємств, підсумковий контроль 
знань учнів здійснюється комі-
сіями торгово-промислових па-
лат. Завдяки цій системі 2/3 ви-
пускників німецьких шкіл йдуть 
вчитися саме в училища.

Професійно-технічна освіта в ЄС 

ÎÑÂ²ÒÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334 

²ñíóº ñòåðåîòèï, 
ùî ï³òè íàâ÷àòè-
ñÿ â ÏÒÓ — öå 

ãàíåáíî òà îçíàêà ñëàáêîãî ðî-
çóìó. Àëå, äëÿ ïðèêëàäó, ñòóäåíòè 
âèùîãî ïðîôåñ³éíîãî ó÷èëèùà 
ñôåðè ïîñëóã (åêñ-ó÷èëèùå 
¹19 — àâò.) ìàþòü ïðîïîçèö³¿ 
íà ïðàöåâëàøòóâàííÿ âæå ï³ñëÿ 
âèïóñêó.

Ïðè öüîìó, â öåíòð³ çàéíÿòîñò³ 
êàæóòü ïðî âåëèêå çíà÷åííÿ ó÷è-
ëèù. Ôàõ³âö³â ðîá³òíè÷èõ ïðî-
ôåñ³é ä³éñíî íå âèñòà÷àº, òîä³ ÿê 
áëèçüêî 80% â³ä óñ³õ çàðåºñòðîâà-
íèõ áåçðîá³òíèõ ó Â³ííèö³ ñàìå 
ç âèùîþ îñâ³òîþ.

Õî÷à º é ïåâí³ íåäîë³êè ïðî-
ôòåõîñâ³òè ó Â³ííèö³: ¿õ óòðè-
ìóþòü ç ì³ñüêîãî áþäæåòó, àëå 
âëàäà íå ìàº âïëèâó íà ó÷èëèùà, 
àäæå öå íå êîìóíàëüíà âëàñí³ñòü. 
Òàêèì ÷èíîì, íå âäàºòüñÿ íàâ÷à-
òè òèõ ôàõ³âö³â, íà ÿê³ º â ïîïèò 
ó ì³ñò³.

ОДРАЗУ НА РОБОТУ 
Íà òåðèòîð³¿ Â³ííèö³ ä³º 

äåâ’ÿòü ïðîôòåõó÷èëèù, â ÿêèõ 
çàðàç â÷àòüñÿ 5005 ñòóäåíò³â. 
Íàïðÿìêè ð³çíîìàí³òí³: êóõà-
ð³, êîíäèòåðè, ñëþñàð³, ìóëÿðè, 
øòóêàòóðè, þâåë³ðè, àâòîìåõàí³-
êè, òóðèñòè÷í³ àãåíòè, ôàõ³âö³ ç³ 
ñôåðè îáñëóãîâóâàííÿ òà ³íø³.

Æóðíàë³ñò ïîáóâàâ ó â³ííèöü-

êîìó âèùîìó ïðîôåñ³éíîìó ó÷è-
ëèù³ ñôåðè ïîñëóã. Ó àóäèòîð³¿, 
äå â÷àòü ïåðóêàð³â, äóæå ëþäíî òà 
øóìíî. Çàì³ñòü ïàðò òà äîøêè — 
ñò³ëüö³, ñòîëè ç äçåðêàëàìè òà ïî-
âíèé íàá³ð ïðèëàääÿ, ÿê ó ïåðó-
êàðí³. Ìàéñòåð âèðîáíè÷îãî íà-
â÷àííÿ Àë³íà Òàðàïàòà ðîçêàçàëà, 
ùî òàêèõ ó íèõ º òðè çàëè. 

— Ïåðøîêóðñíèêè îïàíîâóþòü 
áàçîâ³ íàâè÷êè ó ïðîôåñ³¿. Ïîò³ì 
ó íèõ áóäå ïðàêòèêà ó â³ííèöüêèõ 
ïåðóêàðíÿõ, — ñêàçàëà ïàí³ Àë³íà.

¯¿ ñòóäåíòêà Àëüîíà Îëåêñþê 
ï³øëà â ó÷èëèùå çà âëàñíèì áà-
æàííÿì.

— Õîò³ëà ñòàòè ïåðóêàðåì. 
Íà öüîìó ÿ çìîæó äîñÿãòè óñï³-
õó. Òèì ïà÷å, òóò äîáðå íàâ÷àþòü 
òà ñë³äêóþòü çà òðåíäàìè ìîäè.

Êð³ì òîãî, â öüîìó ó÷èëèù³ ä³º 
íàâ÷àëüíî-ïðàêòè÷íèé öåíòð, äå 
â÷àòü êðàâö³â-çàêð³éíèê³â. Âåëè-
êà àóäèòîð³ÿ îáëàäíàíà ìàøèíà-
ìè äëÿ øèòòÿ, ñòîëàìè äëÿ ïðà-
ñóâàííÿ òà ³íøèìè ïðèëàäàìè. 
Ìàéñòðèíÿ âèðîáíè÷îãî íàâ÷àí-
íÿ Îêñàíà Òîðãàºâà ñêàçàëà, ùî 
ö³é òåõí³ö³ òðîõè á³ëüøå ðîêó.

— Íà ïî÷àòêó 2017 ðîêó â íà-
øîìó ó÷èëèù³ â³äêðèëè öåíòð ï³ä-
ãîòîâêè êðàâö³â, íà ùî äåðæàâà 
âèä³ëèëà ãðîø³. Òàêà òåõí³êà, ìà-
áóòü, º íå ó êîæíîìó ï³äïðèºìñòâ³. 
Ç³ ñòóäåíòàìè ïîøèëè õàëàòè, 
øòàíè, áëóçè, ìàºìî ìàñîâ³ çà-
ìîâëåííÿ â³ä ãîðîäÿí. ̄ ¿ ñòóäåíòêà 
Îêñàíà Êîðîëüîâà íå æàë³º, ùî 
ï³øëà íàâ÷àòèñÿ â ÏÒÓ.

— Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ 

ПТУ НЕ БУРСА? ПЛЮСИ ТА МІНУСИ 
ПРОФТЕХОСВІТИ У ВІННИЦІ
Більше «не бурса»  Великі компанії 
відкривають у нас свої заводи та 
представництва. А робітників, яких 
готують в профтехучилищах, — на всіх 
не вистачає. При цьому, про училища, де 
готують цих працівників, досі кажуть, що 
це «бурса, для тих, хто завалив ЗНО». Але 
правда така, що найбільше безробітних 
у Вінниці саме з вищою освітою

â ó÷èëèù³, õî÷ó ï³òè ó âèø: çäî-
áóòè êðàùó êâàë³ô³êàö³þ â ö³é 
ñïðàâ³ òà ñòàòè äèçàéíåðîì îäÿ-
ãó, — ñêàçàëà ä³â÷èíà.

Ãîëîâà ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ Àðòåì ²âàí³ø³í ðîçêàçàâ, 
ùî íå âàðòî íàâ’ÿçóâàòè ¿õíüîìó 
ó÷èëèùó ñòåðåîòèï «áóðñà».

— Öå íå ïðî íàñ. Ó ìîºìó 
ó÷èëèù³ ãàðí³ ðåìîíòè, ïðèâ³òí³ 
âèêëàäà÷³, º ìîæëèâ³ñòü ïî¿õàòè 
íà ïðàêòèêó â Áîëãàð³þ, Ïîëüùó. 
Áàãàòî êîíòàêò³â ç ï³äïðèºìñòâà-
ìè Â³ííèö³. Õî÷à ÿ ùå íà äðóãî-
ìó êóðñ³, àëå ó â³ëüíèé â³ä íà-
â÷àííÿ ÷àñ ïðàöþþ òóðèñòè÷íèì 
àãåíòîì, — ðîçêàçàâ Àðòåì.

ДЕФІЦИТ РОБІТНИКІВ 
Î÷³ëüíèöÿ ïðîôåñ³éíîãî ó÷è-

ëèùà ñôåðè ïîñëóã Ëàðèñà Âî-
ðîíà íàâ³òü òðîõè îáðàæàºòüñÿ, 
êîëè ï³ä ÷àñ ðîçìîâè êàæåìî ïðî 
ñòåðåîòèï «ÏÒÓ º áóðñîþ».

— Øòàìï, ùî öå «áóðñà, äå 
íàâ÷àþòü íà òåõí³ö³ 40-õ ðîê³â», 
º çàñòàð³ëèì. Ñüîãîäí³ ïðîôòåõó-
÷èëèùà — öå ïðèñòîéí³ çàêëàäè 
ç ãàðíîþ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîþ 
áàçîþ, — ñêàçàëà ïàí³ Ëàðèñà.

Âîíà ðîçïîâ³ëà, ùî ó÷èëèùå 
ùîðîêó ìàº 902 ó÷í³, ÿê³ â÷àòüñÿ 
â³ä îäíîãî äî òðüîõ ðîê³â.

— Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ñòóäåíòè 
íå ò³ëüêè îïàíîâóþòü òåîð³þ.
Íàø çàêëàä ìàº äîìîâëåíîñò³ ç 
ï³äïðèºìñòâàìè ì³ñòà, ÿê³ çàáè-
ðàþòü ñòóäåíò³â íà ïðàêòèêó — 
â³ä íåâåëèêèõ êàôå äî ïîòóæíèõ 
çàâîä³â. Ðîáîòîäàâö³ çàáèðàþòü 
âèïóñêíèê³â òà êàæóòü, ùî ùå 
ïîòð³áí³, àäæå äåô³öèò êàäð³â!

Ñõîæ³ ðå÷³ êàæóòü ³ â Ïðàâî-
áåðåæíîìó öåíòð³ çàéíÿòîñò³.

— Ó Â³ííèö³ â³äêðèëè ïîòóæíå 
ï³äïðèºìñòâî «Åëåêòðè÷í³ ñèñòå-

ìè». Íåçàáàðîì ïî÷íå ïðàöþâàòè 
çàâîä ç âèðîáíèöòâà õîëîäèëü-
íîãî îáëàäíàííÿ «Green Cool». 
Ï³ä Íåìèðîâîì ä³º çàâîä «Ôó-
äæèêóðà». Ö³ ï³äïðèºìñòâà ìàþòü 
ïîòðåáó â ðîá³òíè÷èõ êàäðàõ, — 
ñêàçàëà äèðåêòîðêà öåíòðó çà-
éíÿòîñò³ Ñâ³òëàíà Êðèâåíêî. — 
Íå âèñòà÷àº ïðîäàâö³â, êóõàð³â, 
øâà÷îê, àâòîñëþñàð³â, åëåêòðè-
ê³â, çâàðíèê³â, òîêàð³â. Ñåðåä-
íÿ çàðîá³òíà ïëàòà çà ôàõ³âöÿìè 
ðîá³òíè÷èõ ïðîôåñ³é — 5200 ãðè-
âåíü ³ º òåíäåíö³ÿ äî çðîñòàííÿ. 
Òîä³ ÿê íà îáë³êó äî 80% â³ä çà-
ãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ëþäåé ìàþòü 
âèùó îñâ³òó, ÿê³ íå ìîæóòü çíà-
éòè ðîáîòó çà ôàõîì.

ПРО НЕДОЛІКИ 
Ïðî âåëèêå çíà÷åííÿ ÏÒÓ äëÿ 

Â³ííèö³ êàæóòü é ó äåïàðòàìåíò³ 
îñâ³òè ì³ñüêðàäè. Éîãî î÷³ëüíè-
öÿ Îêñàíà ßöåíêî ðîçêàçàëà, ùî 
ì³ñòó íàðàç³ ïîòð³áí³ êâàë³ô³êî-
âàí³ ðîá³òíèêè. 

Äëÿ ¿õ ï³äãîòîâêè óòâî-
ðþþòü íàâ÷àëüíî-ïðàêòè÷-
í³ öåíòðè, íà êøòàëò òîãî, 
ÿêèé ä³º â ó÷èëèù³ ¹ 19. 
Ì³ñöå, äå çà êîøòè äåðæàâè òà 
ï³äïðèºìö³â çàïóñêàþòü âèðîá-
íè÷³ ïîòóæíîñò³. Òàêèì ÷èíîì, 
ñòóäåíòè ìàþòü çìîãó íàâ÷à-
òèñÿ íà òåõí³ö³, ÿêà ñõîæà íà 
òó, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ íà ¿õ 
ìàéáóòíüîìó ðîáî÷îìó ì³ñö³. 
— Ó ïðîôòåõó÷èëèù³ ¹ 7 â³ä-
êðèëè íàâ÷àëüíî-ïðàêòè÷íèé 
áóä³âåëüíèé öåíòð «Ñíºæêà». 
Ó ó÷èëèù³ ¹ 5 ñòâîðåíî öåíòð 
ï³äãîòîâêè ðîá³òíèê³â ïðîôåñ³¿ 
«Ìîíòàæíèê ñàí³òàðíî-òåõí³÷íèõ 
ñèñòåì ³ óñòàòêóâàííÿ» êîøòîì 

äåðæàâíîãî áþäæåòó, í³ìåöüêîãî 
ôîíäó Åäâàðäà Ùîêà òà ì³ñüêî¿ 
ðàäè. Ó 2018 ðîö³ íà áàç³ ó÷èëèùà 
¹ 1 ïëàíóþòü â³äêðèòè íàâ÷àëü-
íî-ïðàêòè÷íèé öåíòð, íà ùî ³ç 
äåðæáþäæåòó âèä³ëåíî 2,5 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü, — êàçàëà ßöåíêî.

Êð³ì òîãî, âîíà ðîçêàçàëà é 
ùîäî íåäîë³ê³â ñó÷àñíî¿ ñèñòå-
ìè ÏÒÓ. Ì³ñüêà âëàäà ïëàòèòü çà 
óòðèìàííÿ ó÷èëèù, àëå íå ìîæå 
íà íèõ âïëèâàòè. Òàêèì ÷èíîì, 
ì³ñòî íå ìîæå â³äêðèâàòè ïîòð³á-
í³ äëÿ â³ííèöüêèõ ï³äïðèºìñòâ 
êóðñè ï³äãîòîâêè.

— Ó 2016 ðîö³ ì³ñòî äàëî 
99 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü íà ô³íàí-
ñóâàííÿ òåõó÷èëèù. Ó 2017 ì³ñ-
òî — 112,3 ì³ëüéîíà ãðèâåíü, 
ñóáâåíö³ÿ â³ä äåðæàâè — 13 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü. Íà 2018 ð³ê çà-
ïëàíîâàíî âèä³ëèòè ç ì³ñüêîãî 
áþäæåòó 130 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, 
à ç äåðæáþäæåòó — 15 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü. Ö³ êîøòè éäóòü íà çàðï-
ëàòó â÷èòåëÿì, õàð÷óâàííÿ ó÷í³â, 
ïîòî÷íå óòðèìàííÿ, êîìóíàëüí³ 
ïîñëóãè, ñòèïåíä³¿ ó÷íÿì.

Ïèòàºìî, ÷è îö³íþâàëè åôåê-
òèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ öèõ êî-
øò³â òà ÷è º çàãðîçà ñêîðî÷åííÿ 
â³ííèöüêèõ ó÷èëèù?

— Îñê³ëüêè ïðîôåñ³éíî-òåõ-
í³÷í³ ó÷èëèùà ì³ñòà ïåðåáó-
âàþòü ó äåðæàâí³é âëàñíîñò³, 
ì³ñüêà ðàäà íå ìîæå ïðèéìàòè 
æîäíèõ ð³øåíü ùîäî ¿õ ôóíêö³-
îíóâàííÿ. Ïðî ïåâíèé âïëèâ òà 
îö³íêó åôåêòèâíîñò³ ¿õ ä³ÿëüíîñò³ 
ìè çìîæåìî ãîâîðèòè òîä³, êîëè 
ó÷èëèùà ïåðåéäóòü ó êîìóíàëü-
íó âëàñí³ñòü ì³ñòà, — â³äïîâ³ëà 
äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó îñâ³òè 
Îêñàíà ßöåíêî.

«Íó ÿêà ìè 
áóðñà? Ñüîãîäí³ 
ïðîôòåõó÷èëèùà — öå 
ïðèñòîéí³ çàêëàäè ç 
ãàðíîþ ìàòåð³àëüíî-
òåõí³÷íîþ áàçîþ»

У профтехучилищі сфери послуг діє навчально-
практичний центр. Кравчинь навчають на сучасній техніці
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ó ÷åðâí³ ïî-
÷èíàºòüñÿ íîâèé 
ðîçãëÿä êðèì³-

íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äå ï³ä-
ñóäíèé — ñï³âðîá³òíèê êîíâîé-
íî¿ ñëóæáè, ÿêîãî ïîïðè çâèíóâà-
÷åííÿ â çëî÷èí³, íå â³äñòîðîíèëè 
â³ä ñëóæáè. Îëåêñàíäð Ëàíîâèé 
ïðîäîâæóº âîçèòè àðåøòîâàíèõ 
íà ¿õí³ ñëóõàííÿ ³ òðåò³é ð³ê õî-
äèòü íà ñóäè ó ñâî¿é êðèì³íàëü-
í³é ñïðàâ³.

Ñâîãî ÷àñó â³í âîçèâ íà çà-
ñ³äàííÿ ëþäèíó, ùî áóëà ï³ä 
ñë³äñòâîì çà çàìîâëåííÿ âáèâñòâà 
ë³êàðÿ çàâîäó «Nemiroff» Ñåðã³ÿ 
Âàêàðîâà. Ï³ñëÿ öüîãî êîíâî-
þâàííÿ, ÷åðåç áþðîêðàòè÷í³ 
íåäîðîáêè ïîñàäîâö³â, ï³äñë³ä-
íîãî Âîëîäèìèðà Êóëü÷èöüêîãî 
âèïóñòèëè íà âñ³ ÷îòèðè ñòîðîíè 
ç â³ää³ëåííÿ ïñèõë³êàðí³, äå â³í 
òèì÷àñîâî óòðèìóâàâñÿ.

Éîãî ìàëè á çàáðàòè â Ñ²ÇÎ, áî 
òåðì³í òðèìàííÿ â ë³êàðí³ ñïëèâ. 
Àëå ïàö³ºíòà-àðåøòàíòà ïðîñòî 
â³äïóñòèëè ç çàêðèòî¿ ìåäè÷íî¿ 
óñòàíîâè. ßê òàê ñòàëîñÿ, ùî Âî-
ëîäèìèð Êóëü÷èöüêèé çì³ã âè¿õà-
òè â Ðîñ³þ, áóäó÷è ï³äîçðþâàíèì 
ó ñïðàâ³ ãó÷íîãî âáèâñòâà, RIA 

ïèñàëà ó ñòàòò³ «Çàìîâíèê íåìè-
ð³âñüêîãî óáèâñòâà âò³ê ó Ðîñ³þ. 
Êàðàþòü êðàéíüîãî» íà ïî÷àòêó 
2015-ãî ðîêó (êîðîòêå ïîñèëàí-
íÿ — goo.gl/9kqU4K).

Íà òîé ìîìåíò ñë³äñòâî äîâå-
ëî, ùî Êóëü÷èöüêèé çà 1200 äî-
ëàð³â íàéíÿâ ê³ëåðà äëÿ ñâîãî 
çÿòÿ. Ìîòèâ çëî÷èíó áóâ ìàé-
íîâèé, õî÷à ðîçñòð³ë ë³êàðÿ, 
ÿêèé î÷îëþâàâ âèáîð÷èé øòàá 
Ïîðîøåíêà, îäðàçó ïîâ’ÿçóâàëè 
ç ïîë³òèêîþ (äîêëàäí³øå — 
goo.gl/ELEWrG).

Íàãàäàºìî, ùî Êóëü÷èöüêîìó 
îáðàëè ÿê çàïîá³æíèé çàõ³ä óòðè-
ìàííÿ â îáëàñí³é ïñèõ³àòðè÷í³é 
ë³êàðí³ ¹ 2. Â³í — ³íâàë³ä, ñòîÿâ 
íà îáë³êó â íåâðîëîãà ³ ë³êóâàâñÿ 
ðàí³øå â ë³êàðí³ ³ìåí³ Þùåíêà. 
À ïåðøå â³ää³ëåííÿ ïñèõë³êàðí³ 
ï³ä Â³ííèöåþ — çàêðèòå, òîìó 
ñóä ïîãîäèâñÿ ç êëîïîòàííÿì 
ñë³ä÷î¿, ùî ïåðåáóâàííÿ òàì 
óíåìîæëèâëþº ðèçèêè. Âïëèâ 
íà ñâ³äê³â, âòå÷ó òîùî.

Òèì íå ìåíøå, âòå÷à â³äáóëàñÿ. 
Í³áèòî ÷åðåç òå, ùî îäíà ñòðóê-
òóðà ³íø³é íå ïåðåäàëà â÷àñíî 
ñóäîâó óõâàëó. ßê ïîÿñíþâàâ ïî-
ò³ì æóðíàë³ñòó 20minut.ua àäâîêàò 
Êóëü÷èöüêîãî ²âàí Áåçä³òíèé, 
éîãî êë³ºíòó ïðîñòî â³äêðèëè 
äâåð³ ç ë³êàðí³ ³ â³äïðàâèëè íà âñ³ 

ЗА ВТЕЧУ АРЕШТАНТА СУДЯТЬ 
КРАЙНЬОГО — КОНВОЇРА 
По колу  Його вже раз судили як 
крайнього, але справа повернулася 
на новий розгляд. Конвоїра Олександра 
Ланового третій рік притягують 
до відповідальності за втечу замовника 
гучного вбивства. Виконавець злочину 
вже сидить, замовника розшукали, 
і його втеча вже так не виглядає…

÷îòèðè ñòîðîíè. Ìîâëÿâ, ëþäèí³ 
í³÷îãî íå ëèøàëîñÿ, ÿê ïî¿õàòè 
äî ðîäè÷³â, ó Ðîñ³þ.

— Â³í íå âò³ê. Éîãî ôàêòè÷íî 
âèãíàëè ç ë³êàðí³, ÿêà ìàº îáìå-
æåí³ âèìîãè äî ïåðåñóâàííÿ îñ³á. 
Öå òå ñàìå Ñ²ÇÎ. Â³äêðèëè äâåð³ 
³ ñêàçàëè: «²äè, áî çà òîáîþ í³õòî 
íå ïðè¿æäæàº». ² â³í ï³øîâ, — 
êîìåíòóâàâ ñèòóàö³þ çàõèñíèê 
Êóëü÷èöüêîãî ²âàí Áåçä³òíèé, 
êîëè òîé áóâ ó ì³æíàðîäíîìó 
ðîçøóêó.

Çãîäîì ï³äîçðþâàíîãî «âçÿëè», 
ÿê ò³ëüêè â³í ïîâåðíóâñÿ â Óêðà-
¿íó. Öå áóëî ð³âíî äâà ðîêè òîìó, 
â òðàâí³ 2016-ãî. Íà òîé ÷àñ âè-
êîíàâåöü çëî÷èíó âæå îòðèìàâ 
ñâî¿ 15 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ. 

Á³ëüøå ïðî öå ìîæíà ïðî÷èòà-
òè íà ñàéò³ 20minut.ua ó ñòàòò³ 
«Ñï³éìàëè çàìîâíèêà íåìèð³â-
ñüêîãî âáèâñòâà, ùî âò³ê ó Ðîñ³þ 
ç ïñèõë³êàðí³» (goo.gl/ov6Hht).

Çàðàç àäâîêàò, ÿêèé çàõèùàº 
êîíâî¿ðà, Â³òàë³é Êîðïàëî, ðîç-
êàçàâ: Êóëü÷èöüêèé áóâ íà ñëó-
õàííÿõ ó ñïðàâ³ éîãî êë³ºíòà. Ãî-
âîðèâ, ùî íå ðîçóì³º, ÷îìó ñàìå 
ñï³âðîá³òíèêà êîíâîéíî¿ ñëóæáè 
ñóäÿòü çà éîãî çâ³ëüíåííÿ ç ë³-
êàðí³. À Îëåêñàíäðó Ëàíîâîìó 
³íêðèì³íóþòü íå âèêîíàííÿ ñó-
äîâîãî ð³øåííÿ. Çà öå çàãðîæóº 
äî 8-ìè ðîê³â òþðìè.

Äâà ðîêè òîìó Â³òàë³é Êîðïàëî 
êàçàâ, ùî áóäå ó ñóä³ äîâîäèòè, 
ùî öå êåð³âíèêè éîãî ï³äçà-
õèñíîãî, ñóää³, ïðîêóðàòóðà òà 

ë³êàðíÿ «äîïîìîãëè» âòå÷³ çëî-
÷èíöÿ, à íå ïðàïîðùèê áåç ïðàâà 
íà ñàìîä³ÿëüí³ñòü:

— Íàìàãàþòüñÿ ïîêàðàòè 
íàéñëàáøó ëàíêó ëàíöþæêà — 
ëþäèíó, ÿêà âèêîíóâàëà ôóíê-
ö³þ êóð’ºðà, äîñòàâèòè ç òî÷êè 
À â òî÷êó Á, ³ í³ÿêèõ ð³øåíü ïðè-
éìàòè áóëà íå â çìîç³.

À ñàì Îëåêñàíäð Ëàíîâèé ãî-
âîðèâ òîä³ òàê: «Ìåíå çðîáè-
ëè êðàéí³ì, àëå ÿ çâ³ëüíÿòèñü 
íå áóäó. Ñïî÷àòêó â³äâîþþ, 
à ïîò³ì ïîäèâëþñÿ â î÷³ òèì ëþ-
äÿì, ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü çà ñâî¿ 
ñëîâà ³ ä³¿».

Ñüîãîäí³, çà ì³ñÿöü äî ïî÷àòêó 
íîâîãî ðîçãëÿäó ñïðàâè êîíâî-
¿ðà, Â³òàë³é Êîðïàëî êàæå, ùî 

ïðîñèâ âèíåñòè éîãî êë³ºíòó âè-
ïðàâäàëüíèé âèðîê, ³ äëÿ öüîãî 
áóëè âñ³ ï³äñòàâè. Àëå íåâ³äîìî 
äå ïîä³âñÿ äèñê ³ç ñóäó ïåðøî¿ 
³íñòàíö³¿.

— Ñóä íå çì³ã ïðèéíÿòè ê³íöå-
âå ð³øåííÿ, òîìó ùî áóëî âòðà÷å-
íî çàïèñè ê³ëüêîõ çàñ³äàíü. ×åðåç 
öå ìè ïîãîäèëèñÿ, ùî òðåáà ïî-
âåðíóòèñÿ íà íîâèé ðîçãëÿä, — 
ãîâîðèòü àäâîêàò êîíâî¿ðà Ëà-
íîâîãî Â³òàë³é Êîðïàëî. — Òàê³ 
ó íàñ âèìîãè çàêîíîäàâñòâà. 
Äîñèòü êîìóñü âèäàëèòè ÿêèéñü 
çàïèñ óìèñíî ÷è íåóìèñíî, ³ ðî-
áîòà äâîõ-òðüîõ ðîê³â çâîäèòüñÿ 
íàí³âåöü. Îòîæ, ïî÷èíàºìî ïî-
íîâ³é ñëóõàòè ñïðàâó, à öå — ùå 
ð³ê-ï³âòîðà ÷àñó.
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Конвоїр Олександр Лановий (38): «Мене зробили крайнім, 
але я звільнятися не буду. Спочатку відвоюю, а потім подивлюся 
в очі тим людям, які не відповідають за свої слова і дії» 

«Íàìàãàþòüñÿ 
ïîêàðàòè íàéñëàáøó 
ëàíêó ëàíöþãà — 
ëþäèíó, ÿêà í³ÿêèõ 
ð³øåíü ïðèéìàòè áóëà 
íå â çìîç³»

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674 
  Ó ðåàí³ìàö³¿ çàðàç 23-ð³÷-
íèé þíàê, ÿêîãî ïîáèëè âíî÷³ 
20 òðàâíÿ ï³ä êëóáîì «Ïëàíåòà 
Ìîäà-Áàð». Õëîïåöü ó êîì³. Éîãî 
ä³â÷èíà ðîçêàçàëà, ùî Þð³ â ïî-
íåä³ëîê ïîã³ðøàëî.

«Êðèì³íàëüíà í³÷ ªâðîïè: äâîº 
õóë³ãàí³â íàïàëè íà þíàêà á³ëÿ 
í³÷íîãî êëóáó» — íîâèíà «20 õâè-
ëèí» ïðî á³éêó ï³ä äèñêîòåêîþ 
(goo.gl/3pesjv). Ó êîìåíòàðÿõ ï³ä 
ñòàòòåþ ÷èòà÷³ íàïèñàëè, ùî çà-
âäàëè âàæêèõ òðàâì â³äâ³äóâà÷ó 
çàêëàäó í³áèòî îõîðîíö³ êëóáó.

Â³ä ïîë³öåéñüêèõ ³ç Ë³âîáåðåæ-
íî¿ ïîë³ö³¿ çíàºìî, ùî çàáðàëà 
øâèäêà ïîáèòîãî ç-ï³ä í³÷íî-

ãî çàêëàäó áëèçüêî 4-¿ ðàíêó 
20 òðàâíÿ. Ó íüîãî áóëè ÷èñëåíí³ 
òðàâìè, çàáî¿ ³ ãåìàòîìè. Ïðàâî-
îõîðîíö³ îïèòàëè ñâ³äê³â, ñåðåä 
ÿêèõ — äðóã ïîòåðï³ëîãî. Öåé 
õëîïåöü ðîçïîâ³â, ùî íàìàãàâñÿ 
ðîçáîðîíèòè á³éêó, ÿêà âèíèêëà ç 
ïîñò³éíèìè â³äâ³äóâà÷àìè êëóáó.

Ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é îáëàñíî¿ 
ïîë³ö³¿ ðîçêàçàëè, ùî  îïåðàòèâ-
íî çàòðèìàëè äâîõ þíàê³â 18 òà 
23 ðîê³â, ïðè÷åòíèõ äî ïîáèò-
òÿ ãîñï³òàë³çîâàíîãî ç âàæêèìè 
òðàâìàìè õëîïöÿ. Çà ôàêòîì â³ä-
êðèëè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåí-
íÿ ïðî óìèñíå òÿæêå ò³ëåñíå 
óøêîäæåííÿ, â÷èíåíå ãðóïîþ 
îñ³á.  Ñàíêö³ÿ ñòàòò³ — â³ä 7-ìè 

äî 10-òè ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.
×è ïðàâäèâà ³íôîðìàö³ÿ ÷èòà-

÷³â ïðî ïîáèòòÿ â³äâ³äóâà÷à ñàìå 
îõîðîíöÿìè êëóáó? Ïèòàºìî íà-
÷àëüíèêà Ë³âîáåðåæíî¿ ïîë³ö³¿ 
Ðîìàíà Àíäðóùàêà. Â³í êàæå, ùî 
îõîðîíà âèâåëà 23-ð³÷íîãî â³äâ³ä-
óâà÷à ³ç êëóáó, áî â³í ïåðåáðàâ 
àëêîãîëþ. Íà òîìó âñÿ ¿¿ ó÷àñòü 
â í³÷í³é ïîä³¿ çàê³í÷èëàñÿ.

— Îõîðîíà íå ìàº â³äíîøåííÿ 
äî ïîáèòòÿ. Áóâ êîíôë³êò ì³æ â³ä-
â³äóâà÷àìè, — ñêàçàâ Ðîìàí Àí-
äðóùàê æóðíàë³ñòó RIA/20minut.
ua. — ª ñâ³äêè á³éêè, çîêðåìà, 
äðóã ïîòåðï³ëîãî, ÿêèé íàìàãàâñÿ 
ðîçáîðîíÿòè…

Ðåäàêö³ÿ çíàéøëà ä³â÷èíó 

ïîáèòîãî õëîïöÿ. Âîíà ñïåðøó 
òåæ äóìàëà, ùî çàâäàëè êðèâäè ¿¿ 
õëîïöåâ³ îõîðîíö³ êëóáó. Çãîäîì, 
êàæå, ä³çíàëàñÿ ³íøå.

— Öå áóëè íå îõîðîíö³, à çî-
âñ³ì ³íø³ õëîïö³. Çíàéøëà ò³ëüêè 
äâîõ ïîë³ö³ÿ, à áèëè òðîº, — ðîç-
ïîâ³äàº ä³â÷èíà é êàæå, ùî ÿêðàç 
òðåò³é íàïàäíèê é çàâäàâ Þð³þ 
òÿæêèõ òðàâì. — Þðà âèéøîâ ç 
ìàëîçíàéîìèì õëîïöåì, ùîá ïî-
ãîâîðèòè ñàì íà ñàì, ³ ì³æ íèìè 
çàâ’ÿçàëàñÿ á³éêà. Ï³äá³ãëè äâà 
õëîïö³, ÿêèõ çàòðèìàëè çãîäîì, 
é ïî÷àëè éîãî ççàäó áèòè. Çàâà-
ëèëè, ³, ÿê êàçàâ äðóã Þðè, ùî 
áóâ òàì, âñå áóëî á äîáðå, ÿêáè 
íà òîìó çàâåðøèëîñÿ. Íó, ìàêñè-

ìóì, âîíè éîìó ùåëåïó çëàìàëè. 
Àëå ï³äá³ã òðåò³é õëîïåöü ³ ïî÷àâ 
áèòè â ãîëîâó íîãàìè… 

Çà ñëîâàìè ä³â÷èíè, äâîº çà-
òðèìàíèõ — ìåøêàíö³ Ìàëèõ 
Õóòîð³â òà ïîñò³éí³ â³äâ³äóâà÷³ 
êëóáó. Ïðî òðåòüîãî âîíà îñü ùî 
çíàº: âèãëÿäàâ ÿê çåê. Ä³â÷èíà 
êàæå, ùî â ïîë³ö³¿ º éîãî  îïèñ. 

Ïèòàºìî ä³â÷èíó ïðî ïðè÷è-
íó âèíèêíåííÿ êîíôë³êòó Þðè ç 
õóòîðÿíñüêèìè, ³ âîíà ðîçêàçóº:

— Þðó îõîðîíà íå âèâîäèëà, 
â³í ñàì âèéøîâ ç òèìè õëîïöÿìè, 
áî âîíè ïðèñòàëè. Íåùîäàâíî, 
5 ÷èñëà, â³í ïðèéøîâ ç àðì³¿, ³ 
âîíè çàõîò³ëè «íîâà÷êó» ïîêàçà-
òè, õòî òóò ãîëîâíèé.

Демобілізованого побили під «Планета Мода-Бар»
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ÌÈ ÏÅÐÅÂ²ÐÈËÈ

Маршрут моєї поїздки виглядав 
наступним чином: міська клінічна 
лікарня № 3 (Старе Місто) — Пло-
ща 8 Березня — Європейська пло-
ща — Центральний парк — Площа 
Василя Стуса. Це близько чоти-
рьох кілометрів, які я подолав 
за 40 хвилин.

Максимальна швидкість, що 
може розвинути гіроскутер — 
18 км/г. Максимальне наванта-
ження — 100 кг. Вага пристрою — 
16 кг. Час зарядки — 6 годин від 
звичайної розетки. Запас ходу — 
до 35 км. А вартість такого ди-
во-транспорту  9000 грн.

Підсумок подорожі

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671

²íñòðóêòàæó, ÿê 
òàêîãî, ÿ íå ïðî-

õîäèâ. Ñêàçàëè ò³ëüêè, ùî íàõèë 
âïåðåä – ¿äåø âïåðåä, ïîâåðòàòè 
êîë³íàìè, ãàëüìà – âèð³âíþºøñÿ 
àáî òðîõè â³äõèëÿºøñÿ íàçàä. À 
ùå ïîïåðåäèëè, ùî â³í ïðîòèâíî 
ïèùèòü, êîëè éîãî íàäòî øâèäêî 
ðîçãàíÿºø. 

Íàéñòðàøí³øå — âïåðøå 
íà íüîãî ñòàâàòè. Ç íåçâè÷êè ³ 
áåç â³ä÷óòòÿ êîîðäèíàö³¿ ñêëà-
äàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî íåîäì³ííî 
âïàäåø. Òà âæå çà ê³ëüêà õâèëèí, 
ó ìåíå âèéøëî ïðî¿õàòè ïåðøó 
â³äñòàíü ó ê³ëüêà ìåòð³â.

Îäðàçó æ âèíèêëà ³íøà ñêëàä-
í³ñòü — ïîâîðîòè. Ñïî÷àòêó 
äîâîë³ ñêëàäíî â³äìîâèòèñÿ â³ä 
òîãî, ùîá íå âåðò³òè êîðïóñîì, 
íå âèãèíàòè êîë³íà ³ íå íàìàãà-
òèñÿ ïîâåðòàòè, ïðèòðèìóþ÷èñü 
çà ñò³íè òà ïåðèëà.

НЮАНСИ В УПРАВЛІННІ
×åðåç 20 õâèëèí ÿ äîëàâ ïåðøó 

â³äñòàíü: Ë³ñîïàðê — «Êíèæêà». 
À öå 2,4 êì. ̄ õàâ ïî âåëîñìóç³, äå 
âåëîñèïåäèñòè íå áàæàëè ïîñòó-
ïàòèñÿ ìåí³ ì³ñöåì. Äîâîäèëîñÿ 
ò³ñíèòè ï³øîõîä³â.

Âïåðåä-íàçàä-ãàëüìà — îñâî¿â, 
à îò äåÿê³ ïîâîðîòè áóëè ñêëàä-
íèìè. ² òàê ïèùàâ öåé äåâàéñ 
íåñòåðïíî. Âò³ì, íå ñêàæó, ùî 
ÿ ïðÿìî-òàêè ñèëüíî ðîçãàíÿâñÿ.

Êîëè ç ïîâîðîòàìè âæå 
íà «Òè», ïîñòàº íîâèé ÷åëåíäæ — 
êðóò³ ñïóñêè, áîðäþðè, ÿìè. 
À îñê³ëüêè Â³ííèöÿ ó íàñ ãîðáèñ-
òà, áóëè ïåâí³ ñòðàõè: «À ÿêùî 
íå çà¿äå íàãîðó? À â³í òî÷íî áåç-
ïå÷íî ñïóñòèòüñÿ ç òîãî ãîðáà?» 
Êîëè ï³äíÿâñÿ ³ ñïóñòèâñÿ, çðîçó-
ì³â, ùî äàðìà ò³ëüêè õâèëþâàâñÿ. 

Öÿ ìàøèíà çíàº, äå ï³ääàòè, à äå 
ïðèãàëüìóâàòè.

Â³äêðèòòÿì äëÿ ìåíå ñòàëè 
çàíèæåí³ áîðäþðè. Âîíè ñòâî-
ðåí³ äëÿ çðó÷íîñò³ ëþäåé ç âà-
ë³çàìè, âåëîñèïåäèñò³â, ëþäåé 
íà ³íâàë³äíèõ â³çêàõ òîùî. Ðà-
í³øå ÿ íà öå í³êîëè íå çâåðòàâ 
óâàãè. À òóò âèÿâèëîñÿ, ùî âîíè 
ïîâñþäè. Öå äóæå ïîðàäóâàëî. 
À ãîëîâíå — öå çðó÷íî, àäæå 
íå äîâîäèòüñÿ çëàçèòè ç³ ñâîº¿ 
«ìàøèíè».

ЯК АЛЬТЕРНАТИВА 
МАРШРУТКАМ

Çäåá³ëüøîãî Â³ííèöåþ ïîäî-
ðîæóþ ãðîìàäñüêèì òðàíñïîð-
òîì. ×àñò³øå ìàðøðóòêàìè, ÿê³ 
ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè íà ðîáîòó çàâæäè 
âùåíò íàáèò³ ëþäüìè. Òîìó ðàí-
êîâà ïîäîðîæ ç³ Ñòàðîãî Ì³ñòà 
íà Õìåëüíèöüêå øîñå íà àëüòåð-
íàòèâíîìó òðàíñïîðò³, çäàëàñÿ 
ìåí³ íå òàêîþ é ïîãàíîþ ³äåºþ. 
Òèì á³ëüøå, ó ãîäèíó ï³ê ìîæíà 
çàñòðÿãòè â çàòîðàõ, à òàê ¿äåø 
ñîá³ ³ í³õòî íå çàâàæàº.

Ó ñåðåäíüîìó, ïî¿çäêà â³ä òðå-
òüî¿ ë³êàðí³ äî Ñîáîðíî¿ çàéìàº 
15 õâèëèí. Íà ã³ðîñêóòåð³ ÿ ä³ñ-
òàâñÿ çà 25. Ïðè ñèëüíèõ çàòîðàõ 
º â³ðîã³äí³ñòü, ùî ïðè¿äåø íàâ³òü 
ðàí³øå ìàðøðóòêè.

ТЕМНІ СТОРОНИ ГІРОСКУТЕРА
Íå ñïîäîáàëèñÿ òðè ðå÷³: êîëè 

ñèëüíî ðîçãàíÿºøñÿ (íó, öå äå-
âàéñó òàê çäàºòüñÿ), â³í ïî÷èíàº 
ïèùàòè ³ ï³äí³ìàº áîðä âãîðó, 
øâèäê³ñòü ïàäàº ³ ñòàº äóæå 
íåçðó÷íî (³ ñêëàäíî) íà íüî-
ìó âòðèìàòèñÿ. Ç³ ñòîðîíè, 
öå, íàïåâíî, âèãëÿäàº ñì³øíî, 
à òîá³ àæ í³ÿê. Íàìàãàâñÿ íàâ³òü 
ï³ä’ºäíàòèñÿ äî ã³ðîñêóòåðà ÷åðåç 
Bluetooth, õàêíóòè ³ ïðîêà÷àòè 
éîãî øâèäê³ñòü. Àëå ïîòð³áíî 
áóëî ââîäèòè ÿê³ñü ïàðîë³, ÿê³ 

ПРОЇХАЛИ НА ГІРОСКУТЕРІ 
ЧЕРЕЗ ПІВМІСТА. ЯК ВОНО?
На колесах  Тестуємо незвичні транспортні 
засоби на вінницьких дорогах, тротуарах 
і велодоріжках. Перевіряємо, наскільки 
наше місто пристосоване до моноколіс, 
електросамокатів, сігвеїв та інших 
альтернативних штук. Цього разу катаємося 
на гіроскутері і розповідаємо про враження

ÿ íå çíàâ, òîìó øâèäêî çðîçóì³â, 
ùî ³äåÿ áåçíàä³éíà.

Äðóãà ð³÷ — â³í íå òàêèé âæå é 
ëåãêèé. Òîáòî, äîâãî ç íèì íå ïî-
õîäèø. Òîìó ïîòð³áíî, ïî ìîæ-
ëèâîñò³, âíîñèòè â ïëàí ñâî¿õ 
ïåðåñóâàíü ì³ñòîì íîðìàëüí³ äî-
ðîãè ³ ñïðàâí³ ë³ôòè. Îñòàííÿ 
ð³÷, ÿêà ñòàëà äëÿ ìåíå íåñòåðï-
íîþ — áåçïåðåðâíå ³ ãîëîñíå 
âèòòÿ ïðè ðîçðÿäö³. Ðîçóì³þ, 
ùî â³í âèñíàæèâñÿ ³ çãîëîäí³â, 
àëå ìåí³ ïîòð³áíî áóëî ïðî¿õàòè 
âñüîãî í³÷îãî ³ öåé ïðîì³æîê ÷àñó 
áóâ áè êóäè ïðèºìí³øèì, ÿêáè 
â³í äåìîíñòðóâàâ ñâîº íåâäîâî-
ëåííÿ òðîõè òèõ³øå.

ЗА ПОКУПКАМИ
Õîò³â ïåðåâ³ðèòè, ÿê íà íèõ 

ðåàãóþòü ìàðøðóòíèêè. Çàéøîâ 
ó ñàëîí, îïëàòèâ ïðî¿çä, âîä³é ïî-
äèâèâñÿ íà ìåíå ³ ìîãî «êîíÿ», àëå 
í³÷îãî íå ñêàçàâ. ²íøèì ïàñàæè-
ðàì ã³ðîñêóòåð òàêîæ íå çàâàæèâ.

Ïàðó ðàç³â çà¿æäæàâ ó ñóïåð-
ìàðêåòè. Äóæå ñóïåðå÷ëèâ³ â³ä÷óò-
òÿ: ç îäíîãî áîêó êðóòî ¿çäèòè ç 
êîøèêîì ïî ìàãàçèíó, íàêëàäàòè 
âñå íåîáõ³äíå ³ ëîâèòè íà ñîá³ çà-
õîïëåí³ ïîãëÿäè ìîëîä³. Ç ³íøîãî, 
òðåáà áóòè íåéìîâ³ðíî óâàæíèì ³ 
ñêîíöåíòðîâàíèì. Áàãàòî ëþäåé 
ìîæóòü òåáå íå ïîáà÷èòè ³ ï³ä-
ë³çòè ï³ä êîëåñà, ³ äîáðå, ÿêùî 
òî áóäóòü äîðîñë³, à íå ìàëåíüê³ 
ä³òè, ÿêèõ òàì äóæå áàãàòî.

РЕАКЦІЯ ПЕРЕХОЖИХ
Ïðèáëèçíî ïîëîâèíà ïåðåõî-

æèõ íå çâåðòàëà íà ìåíå óâàãó. 
Âî÷åâèäü çâèêëè äî òàêîãî. Õî÷à, 

çà ìî¿ìè ñïîñòåðåæåííÿìè, åëåê-
òðîòðàíñïîðò ó Â³ííèö³ äàëåêî 
íå íà êîæíîìó êðîö³.

²íøà ïîëîâèíà îáåðòàëàñÿ, 
òèöÿëà ïàëüöÿìè, äåõòî ùîñü 
ïèòàâ. Íàïðèêëàä, ÷îëîâ³êó ç 
íåäîïèòîþ ïëÿøêîþ ïèâà ñòà-
ëî ö³êàâî, «à ñêîêà ñòîèò òàêàÿ 
øíÿãà?» Äâ³ ä³â÷èíêè á³ëÿ Öåí-
òðàëüíîãî ïàðêó ñïèòàëè, ÷è ïðà-
öþþòü àòðàêö³îíè?

— ß íå çíàþ, — êàæó ¿ì. 
À âîíè òàê çäèâóâàëèñü, òèïó, 
ÿê æå òàê, òè æ íà òàê³é äèâí³é 
øòóö³ êàòàºøñÿ, à åëåìåíòàðíèõ 
ðå÷åé íå çíàºø. Ùå áóâ ä³äóñü, 
ÿêèé åìîö³éíî ïðèâåðòàâ óâàãó 
ñâîº¿ áàáö³: «Äèâè, ÿêà õºðîòºíü 
¿äå». Òî â³í òàê ïðî ìåíå ÷è ïðî 
ì³é òðàíñïîðò — íå çíàþ.

ДЕВАЙС І ГОЛУБИ
×îìó á íà çàâåðøåííÿ òð³ïó 

íå íàãîäóâàòè ãîëóá³â? Êóïèâ 
íàñ³ííÿ, ïðèñ³â ³ ïîâ³ëüíî ïî-
¿õàâ àëåÿìè Öåíòðàëüíó ïàðêó. 
Ñïî÷àòêó ïåðíàò³ ¿ëè íà â³äñòàí³. 
Ïîò³ì çíàõàáí³ëè, ¿ì ñòàëî ìàëî 
³ âîíè ïî÷àëè êèäàòèñÿ ï³ä êî-
ëåñà. Çäàºòüñÿ ÿ îäíîãî íàâ³òü 
ïåðå¿õàâ.

Ï³ä ê³íåöü äî ìåíå ïðèºäíàâ-
ñÿ ìàëåíüêèé õëîï÷èê, ÿêèé 
áðàâ ìîº íàñ³ííÿ ³ â³ääàâàâ 
òèì ãîëóáàì ç ñó¿öèäàëüíèìè 
çàìàøêàìè. Ñïîä³âàþñÿ, âè-
ñòà÷èëî âñ³ì.

Çîâñ³ì çàáóâ. Óâå÷åð³ ã³ðîñ-
êóòåð äîáðå ï³äñâ³÷óºòüñÿ ñàì ³ 
äîáðå ï³äñâ³÷óº äîðîãó, ùî ïîïå-
ðåäó. Òîìó íå âàðòî ïåðåæèâàòè, 
ùî öå ñóòî äåííà ³ãðàøêà.

Навчитися їздити Навчитися їздити 
на гіроскутері на гіроскутері 
можна за лічені можна за лічені 
хвилини. Після хвилини. Після 
того він може того він може 
стати гарною стати гарною 
альтернативою альтернативою 
громадському громадському 
транспортутранспорту

Роблять зелені 
скульптури 
 Äíÿìè íà ïðîñïåêò³ 
Þíîñò³ âñòàíîâèëè 11 
«çåëåíèõ ñêóëüïòóð». Äëÿ 
öüîãî âèêîðèñòàëè áëèçü-
êî 30 òóé. Íåçàáàðîì íîâ³ 
åëåìåíòè ç’ÿâëÿòüñÿ ³ 
íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³.
— Ìèíóëîãî ðîêó ìè 
ñòâîðèëè îäíó òàêó ô³ãóðó 
íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ — 
ñëîíåíÿ. Âîíî ñïîäîáàëî-
ñÿ â³ííè÷àíàì. Ìè âè-
â÷èëè äîñâ³ä íàøèõ êîëåã 
ç Ïîëüù³, àëå äåùî éîãî 
âäîñêîíàëèëè. Ó ñïåö³àëü-
íî çðîáëåí³ ìåòàëåâ³ êîí-
ñòðóêö³¿ ó ôîðì³ òâàðèí òà 
ëþäåé âèñàäèëè òó¿. Ùî-
äíÿ ¿õ ïîëèâàþòü, à ÿêùî 
ÿêåñü ³ç äåðåâ çàõâîð³º, 
éîãî äîñèòü ëåãêî ìîæíà 
çàì³íèòè, — ðîçêàçàâ êå-
ð³âíèê ÊÏ «Ïîä³ëüñüêîãî 
³íôîðìàö³éíî-òóðèñòè÷-
íîãî öåíòðó» Âîëîäèìèð 
Õîäàöüêèé.

Згадали 
про СНІД 
 Íà Ôîíòàíí³é ïëîù³ 
ó Öåíòðàëüíîìó ïàðêó 
Öåíòð ïðîô³ëàêòèêè òà 
áîðîòüáè ç³ ÑÍ²Äîì òà Â³-
ííèöüêå â³ää³ëåííÿ áëàãî-
ä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Âñåó-
êðà¿íñüêà ìåðåæà ëþäåé, 
ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë/ÑÍ²Ä» 
ïðîâåëè àêö³þ «100% æèò-
òÿ –100% òîëåðàíòíîñò³» 
äî Äíÿ ïàì’ÿò³ ëþäåé, ÿê³ 
ïîìåðëè â³ä ÑÍ²Äó. Àêö³ÿ 
ðîçïî÷àëàñü ç êîíêóðñó 
äèòÿ÷îãî ìàëþíêà íà àñ-
ôàëüò³, óñ³ ó÷àñíèêè ÿêîãî 
îòðèìàëè ñîëîäê³ ïîäàðóí-
êè â³ä ñïîíñîð³â. Ïðîòÿãîì 
äíÿ â³ííè÷àíè, â ðàìêàõ 
àêö³¿, ìàëè çìîãó çðîáè-
òè øâèäêèé òåñò íà Â²Ë 
ó ïåðåñóâí³é ìåäè÷í³é 
ëàáîðàòîð³¿, â³äâ³äàòè êîí-
öåðò â³ííèöüêèõ êîëåêòè-
â³â. Âîëîíòåðè íà ïëîù³ 
ðîçäàâàëè ³íôîðìàö³éí³ 
ëèñò³âêè òà â³äïîâ³äàëè 
íà óñ³ ïèòàííÿ, ùî ñòî-
ñóþòüñÿ Â²Ë/ÑÍ²Ä. Çàõ³ä 
çàâåðøèâñÿ «ñâ³÷êîâîþ 
õîäîþ» ó ïàì'ÿòü ëþäåé, 
ùî ïîìåðëè â³ä ÑÍ²Äó.
Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî 
ë³êàðÿ Öåíòð ïðîô³ëàêòè-
êè òà áîðîòüáè ç³ ÑÍ²Äîì 
²ãîðÿ Ìàòêîâñüêîãî, ç 
ïî÷àòêó åï³äåì³¿ Â²Ë ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³ âèÿâëåíî 
5 191 Â²Ë-³íô³êîâàíèõ. 
Çàðàç ï³ä ìåäè÷íèì íàãëÿ-
äîì ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
çíàõîäèòüñÿ 2 841 Â²Ë-
³íô³êîâàíèé, ç ÿêèõ 1 218 ç 
ä³àãíîçîì ÑÍ²Ä.

КОРОТКОКОРОТКО
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334 

Äî ðåäàêö ³ ¿ 
çâåðíóëèñÿ ìåø-

êàíö³ äîìó íà Ïèðîãîâà, 59 À. 
Ó ö³é âåëè÷åçí³é áàãàòîïîâåðõ³âö³ 
íà 240 êâàðòèð ùå â 2009 ðîö³ 
ñòâîðèëè îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíè-
ê³â. Àëå ãëîáàëüíèõ çì³í, òàêèõ 
ÿê óòåïëåííÿ ôàñàäó, çàì³íà äàõó 
òà ðåìîíò òðóá — íåìàº. Ó öüîìó 
çâèíóâà÷óþòü ãîëîâó îá’ºäíàííÿ 
ñï³ââëàñíèê³â Ç³íà¿äó Äóøêî, 
ÿêà, çà ¿õ ñëîâàìè, íå õî÷å çâ³-
òóâàòè ïåðåä ìåøêàíöÿìè òà 
íå áàæàº ïîêèíóòè ñâîþ ïîñàäó.

Ó òîé æå ÷àñ ïàí³ Ç³íà¿äà ïî-
ÿñíèëà æóðíàë³ñòó, ùî íà ìàñø-
òàáí³ ïðîåêòè ïîòð³áíî çáèðàòè 
ãðîø³ ³ íà öå íå ïîãîäæóþòüñÿ 
ìåøêàíö³ âñ³õ êâàðòèð. Òîä³ ÿê, 
ùîá ï³äòðèìóâàòè áóäèíîê â íîð-
ìàëüíîìó ñòàí³, æ³íêà íàìàãà-
ºòüñÿ çàîùàäæóâàòè íà âñüîìó.

ЖЕК НЕ ВПОРАВСЯ З 
РОБОТОЮ 

ÎÑÁÁ «Âåëèêà ðîäèíà-240», 
ÿêå º íàéá³ëüøèì ó Â³ííèö³, áóëî 
ñòâîðåíå ìàéæå 10 ðîê³â òîìó. 
ßê çãàäóº æèòåëüêà áóäèíêó, ùî 
ïðåäñòàâèëàñÿ Ãàëèíîþ Ïàâë³â-
íîþ, ìåøêàíö³ áóëè íå çàäîâî-
ëåí³ ÿê³ñòþ ïîñëóã ÆÅÊó.

— Íà Ëÿë³ Ðàòóøí³é òîä³ çðî-
áèëè ïåðøå ÎÑÁÁ. Ìè òóäè 
ï³øëè é íàì äóæå ñïîäîáàëîñÿ. 
Íàì æèòåë³ ïîÿñíèëè, ùî êîëè 
êåðóºø áóäèíêîì ñàìîñò³éíî, 

òî âîíî êðàùå. Ó íàñ òàê ³ áóëî 
îäðàçó. Àëå çãîäîì, íà æàëü, ñòà-
âàëî ò³ëüêè ã³ðøå. Áóäèíîê ïî-
ñòóïîâî «ðîçñèïàºòüñÿ», áî íåìàº 
êàï³òàëüíèõ ðåìîíò³â.

Ïàí³ Ãàëèíà ïîâåëà ó ï³äâàë 
ï³ä ¿¿ ï³ä’¿çäîì. Ïîêàçàëà ÷èñëåí-
í³ ëàòêè íà òðóáàõ, ÿê³ íå óòåïëå-
í³. À ïîò³ì êàæå, ùî ãàðÿ÷î¿ âîäè 
â áóäèíêó íåìàº, áî ïðîðâàëî 
òðóáó ì³æ ï³ä’¿çäàìè. ² ùå ï³ä 
÷àñ îãëÿäèí, æèòåë³ ä³çíàëèñÿ, 
ùî â ¿õ ï³äâàë³ æèâå áåçõàòüêî.

— Í³÷îãî ñîá³! Ó íàñ ó ï³äâàë³ 
çàâåëèñÿ áîìæ³! Îí, íàâ³òü ðå÷³ 
âæå òóò âèñÿòü, — êàçàëà Ãàëèíà 
Ïàâë³âíà.

Ï³äí³ìàºìîñÿ íà ïîâåðõíþ, äå 
ðîçìîâëÿºìî ç ³íøèìè ìåøêàí-
öÿìè äîìó. Ðîäèíà Ìàðèíè Êðàâ-
÷óê êóïèëà òóò æèòëî, áî ââàæàëà, 
ùî «ïðè ÎÑÁÁ æèòè êðàùå» 

— Ãàäàëè, ùî òóò áóäå êðàùå, 
í³æ ïðè ÆÅÊîâ³. À â ðåçóëüòàò³, 
íå çíàºìî, ùî â íàøîìó áóäèíêó 
â³äáóâàºòüñÿ. Õî÷à âèäíî, ùî ãî-
ëîâà ÎÑÁÁ ïðàöþº. ßêùî ùîñü 
ïðîðâàëî — âîíà âèêëèêàº áðè-
ãàäó òà îïåðàòèâíî ðåìîíòóþòü. 
Àëå ãëîáàëüíèõ çì³í íåìàº. Í³ 
óòåïëåííÿ, í³ íîâèõ äîð³æîê, í³ 
ëàâîê — í³÷îãî.

КУДИ ВИТРАЧАЮТЬ ГРОШІ 
Äàë³ ïðîãóëþºìîñÿ ïîäâ³ð’ÿì, 

ÿêå çàáèòå ìàøèíàìè. Äëÿ ä³òåé 
òóò íåìàº æîäíèõ ðîçâàã, êð³ì 
ïîáèòèõ ãîéäàëîê. Öå, çà ñëî-
âàìè Ìàðèíè Êðàâ÷óê, òàêîæ º 
íåäîïðàöþâàííÿì ÷èííî¿ ãîëîâè 
îá’ºäíàííÿ.

ІСТОРІЯ «ВЕЛИКОЇ РОДИНИ-240»: 
ПРИ ОСББ СТАЛО ТІЛЬКИ ГІРШЕ 
Сусідські війни  Свіжі ремонти та 
цілковите розуміння, на що витрачають 
кошти — така мета у створенні об’єднання 
співвласників на заміну ЖЕКам. Але це 
не про ОСББ «Велика Родина-240», жителі 
якого вимагають капремонтів та скаржаться 
на голову об’єднання. Остання перекладає 
провину у відсутності глобальних 
ремонтів дому саме на його жителів

— Íåìàº íîðìàëüíèõ äèòÿ-
÷èõ ìàéäàí÷èê³â. Íåìàº óðí 
äëÿ ñì³òòÿ. À ùå äåðåâà, ÿê³ 
âñîõëè, í³êîëè íå çðóáóþòüñÿ. 
Ïðî òå, ùî ó ñåðåäèí³ áóäèí-
êó, ÿ âçàãàë³ ìîâ÷ó! Åëåìåíòàð-
íî çà ò³ ãðîø³, ÿê³ ìè çäàâàëè, 
ìîæíà áóëî á çðîáèòè ðåìîíò 
ó ï³ä'¿çäàõ. ß ñïëà÷óþ ùîì³ñÿöÿ 
200 ãðèâåíü çà óòðèìàííÿ áó-
äèíêó, à íà ùî ¿õ âèòðà÷àþòü, 
íå çíàþ.

Äàë³ ¿¿ ñóñ³äêà Îëåñÿ Ñëîáî-
äÿíþê ðîçêàçàëà, ùî ãîëîâà 
îá’ºäíàííÿ íå õî÷å çâ³òóâàòè 
ïåðåä æèòåëÿìè.

— ß òà ³íø³ ìåøêàíö³ âèìà-
ãàëè äàòè ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü, 
³íôîðìàö³þ ïðî òèõ, õòî ïðàöþº 
ó íàøîìó îá'ºäíàíí³, ñê³ëüêè 
îòðèìóº êîøò³â. Â³ä íå¿ ÷óëà 
ò³ëüêè â³äïîâ³äü: «Âè íå ìàºòå 
ïðàâà!» — ðîçêàçàëà Îëåñÿ. — 
ßê öå òàê? Ìè æ ñï³ââëàñíèêè 
áàãàòîïîâåðõ³âêè òà öå ìàéíî 
íàøå. À ùå âîíà íå õî÷å çáè-
ðàòè ëþäåé íà çáîðè. Âèð³-
øèëè çðîáèòè ¿õ ñàì³ ó êâ³òí³. 
Çàïðîøóâàëè ãîëîâó, à âîíà 
íå ç'ÿâèëàñÿ.

Æ³íêà ïîêàçàëà ïîáèò³ ñò³íè 
ï³ä’¿çäó. Ðîçêàçàëà ïðî ë³ôòè, 
ÿê³ ëàìàþòüñÿ ïî ê³ëüêà ðà-
ç³â íà äåíü. Òà ïðî ñòàð³ â³êíà 
ó ï³ä’¿çäàõ. Äåÿê³ ç íèõ çàêðèò³ 
ïë³âêîþ, à íå ñêëîì.

— Ðîçóì³ºòå, á³ëüøà ÷àñòèíà 
æèòåë³â óñüîãî äîìó íå çàäîâî-
ëåí³ ðîáîòîþ Ç³íà¿äè. Ìè õî÷å-
ìî ¿¿ çíÿòè òà ïðèçíà÷èòè ³íøó 
ëþäèíó, ÿêà çìîæå ïîêðàùèòè 
íàø ñï³ëüíèé ä³ì. Òîä³ ÿê Ç³íà-
¿äà íèí³ «ãîäóº» íàñ ïîðîæí³ìè 

îá³öÿíêàìè òà êàæå, ùî ùîñü 
çðîáèòü, àëå íå ñüîãîäí³, — êà-
çàëè Ìàðèíà Êðàâ÷óê òà Îëåñÿ 
Ñëîáîäÿíþê.

ПРОТИ МЕНЕ — ОДИНИЦІ 
Æóðíàë³ñò ïîñï³ëêóâàâñÿ é ç 

ãîëîâîþ îá’ºäíàííÿ Ç³íà¿äîþ 
Äóøêî, àáè ä³çíàòèñÿ â³äïîâ³ä³ 
íà ïèòàííÿ, ùî òàê õâèëþþòü 
æèòåë³â ÎÑÁÁ «Âåëèêà ðîäè-
íà-240».

— ß ãîëîâà îá'ºäíàííÿ ìàéæå 
ñ³ì ðîê³â. Äî öüîãî òàì áóëà ³íøà 
ãîëîâà, ÿêà â³äìîâèëèñÿ ïðàöþ-
âàòè ó 2011 ðîö³. Áàãàòî çðîáèëà, 
ùîá ï³äòðèìóâàòè áóäèíîê â íà-
ëåæíîìó ñòàí³, — ðîçêàçóº Ç³íà-
¿äà. — Çàì³íèëà òðóáè õîëîäíî¿ 
âîäè, çààñôàëüòóâàëà äîð³æêó, 
ÿêà ðàí³øå áóëà áîëîòîì. ßêùî 
â áóäèíêó òðàïëÿþòüñÿ ïîðèâè, 
òî ÿ ì³íÿþ òðóáè… Òà ùå áàãàòî 
³íøî¿ ðîáîòè áóëî!

Æ³íêà ðîçêàçàëà é ïðî âèïà-
äîê, êîëè ìåøêàíö³ âèìàãàëè 
ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü.

— Âäåðëèñÿ äî ìåíå ó êâàð-
òèðó. Âèìàãàëè ô³íàíñîâó çâ³ò-
í³ñòü, õîò³ëè ïîáà÷èòè, õòî ïðà-
öåâëàøòîâàíèé â îá'ºäíàíí³, 
à ÿ íå ìîæó ïîêàçàòè ö³ äîêó-
ìåíòè. Òàì êð³ì ïð³çâèù, º ïåð-
ñîíàëüí³ äàí³, ³äåíòèô³êàö³éí³ 
íîìåðè!

Ç³íà¿äà Äóøêî çàïåâíèëà, ùî 
ñàì³ æèòåë³ íå õî÷óòü óòåïëåííÿ 
âñüîãî äîìó.

— ß ðîçáèðàëàñÿ â ïðîãðàì³ 
«70 íà 30». Ñêàçàëè â ìåð³¿, ùî 
íà óòåïëåííÿ áóäèíêó ïîòð³á-
íî ùîíàéìåíøå ø³ñòü ì³ëüéî-
í³â, ç ÿêèõ ìè ìàºìî ñïëàòèòè 

30% — à öå 1,5 ì³ëüéîíà ãðè-
âåíü. Óñüîãî ç ö³ëîãî áóäèíêó 
íà öþ ïðîãðàìó ïîãîäèëèñÿ 
ò³ëüêè æèòåë³ 90 êâàðòèð, ï³ä-
ïèñ³â ÿêèõ íå äîñòàòíüî. Íàâ³òü 
îäèí ï³ä'¿çä íå âäàëîñÿ óòåïëèòè, 
àäæå áàãàòî ïðîòèâíèê³â öüîãî 
óòåïëåííÿ.

Êð³ì òîãî, ãîëîâà ÎÑÁÁ ïî-
ÿñíèëà, ùî é êàï³òàëüí³ ðåìîí-
òè â áóäèíêó âàæêî çðîáèòè, 
áî ìåøêàíö³ íå õî÷óòü ïëàòèòè 
çà öå.

— Ó íàñ íàéíèæ÷èé òàðèô 
ó áóäèíêó 3,04 ãðèâí³ çà êâà-
äðàòíèé ìåòð. Æèòåë³ íå õî÷óòü 
éîãî ï³äí³ìàòè. À òèõ ãðîøåé, 
ùî ìè çáèðàºìî — íå âèñòà÷àº 
íà âñ³ ò³ çì³íè ó áóäèíêó, ÿê³ 
õî÷óòü ìåøêàíö³. Äîâîäèòüñÿ 
çàîùàäæóâàòè íà âñüîìó. Ó íàñ 
º ðåçåðâíèé ôîíä, â ÿêîìó ç³-
áðàëè 60 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ßêùî 
éîãî ïóñòèòè íà ðåìîíò òðóá 
÷è íà äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè, 
òî íå áóäå íà ë³ôòè, ÿê³ öüîãî 
ðîêó ìàþòü êàï³òàëüíî ðåìîí-
òóâàòè.

Íà ê³íåöü ðîçìîâè Ç³íà¿äà 
Äóøêî âèñëîâèëàñÿ, ùî ¿¿ ðîáî-
òîþ íå çàäîâîëåí³ ëèøå îäèíèö³.

— Îöÿ ìîëîäü, ÿêà ñòâåðäæóº, 
ùî ÿ í³÷îãî íå ðîáëþ. Âîíè ç³-
áðàëè ñâî¿ çáîðè äåñü ì³ñÿöü 
òîìó, êóäè ìåíå íå çàïðîñèëè. 
Ó «âàéáåð³» ñòâîðèëè ïåðåïèñêó, 
äå îáëèâàëè ìåíå áðóäîì òà êà-
çàëè, ùî â ìåíå ðîäèíà ïðàöþº 
â ÎÑÁÁ. Í³õòî òóò ç ìî¿õ ðîäè÷³â 
íå ïðàöþº. Àëå ÿ ðîáëþ, áàãàòî 
ðîáîòè çðîáëåíî. ßêùî ìîëîäèé 
ñòàíå íà ìîþ ïîñàäó, òî â³í ïðî-
ñòî çàâàëèòü öþ ðîáîòó.

ОЛЕГ ПОБІРСЬКИЙ, 
ГОЛОВА ОСББ 
«ЮМІР» 

—  У с е ,  щ о 
т р а п л я є т ь с я 
в ОСББ — ви-
рішують його 

співвласники. Шукати допо-
моги у міській раді не потріб-
но. Якщо люди не задоволені 
роботою голови об’єднання, 
то вони мають її зняти на збо-
рах та призначити іншого ке-

руючого. До того ж, потрібно 
дивитися в статут об’єднання 
співвласників. Можливо, там є 
ще члени правління, які можуть 
переобрати голову. Ще один 
шлях — створити ініціативну гру-
пу серед мешканців, які за два 
тижні до зборів пройдуть поміж 
квартирами, розкажуть про си-
туацію, яка склалася у будинку та 
зберуть більшість жителів дому. 
Тільки цими способами можна 
переобрати голову.

Тільки на зборах можна переобрати голову 

Марина Кравчук та Олеся Слободянюк виступають проти чинної голови об'єднання. 
За їх словами, Зінаїда Душко не звітує перед мешканцями, хоча того вимагає закон

ÑÈÒÓÀÖ²ß
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Ï’ÿòíè÷àíñüêà. 
Áóäèíêè ñòîÿòü 
íà âóçüêèõ êëàï-

òèêàõ çåìë³, ìàéæå âïðèòóë îäèí 
äî îäíîãî. Õî÷ ò³ñíî, òà ïðèÿç-
íî — öå íå ïðî öåé âèïàäîê.
Ñåðã³é Ïóçºê³í ðîçïîâ³â ïðî ñâ³é 
êîíôë³êò ç á³çíåñìåíîì, ùî ïî-
áóäóâàâñÿ ïîðó÷. ×îëîâ³ê êàæå, 
ùî ñï³ð âèíèê ï³ñëÿ äåìîíòàæó 
éîãî ïàðêàíó ³ çâåäåííÿ íîâîãî 
íà ï³âìåòðà áëèæ÷å çà ìåæó.

Ïîë³ö³ÿ íå çìîãëà àáî æ íå ñõî-
ò³ëà äîïîìîãòè ðîçâ’ÿçàòè ñóñ³ä-
ñüêó ñóïåðå÷êó. ² ³ñòîð³ÿ ïàðêàíó 
ïåðåðîñëà ó âîðîæíå÷ó. Ó íàøîãî 
ñêàðæíèêà âíî÷³ ñïàëèëè ìàøè-
íó ï³ä â³êíàìè. À â ñóñ³ä³â, ìåø-
êàíö³â íîâîáóäîâ, ä³ðêè ó ñò³íàõ 
òà íî÷àìè âèïàäàº öåãëà ³ç çàãî-
ðîæ³. Ò³º¿ ñàìî¿, ùî ïî÷àëà ñï³ð.

КУДИ ПОСИЛАЮТЬ
Çà ñëîâàìè Ñåðã³ÿ Ïóçºê³íà, 

á³ëÿ áóäèíêó, äå â³í æèâå ³ç äðó-
æèíîþ é òðüîìà ä³òüìè, íåùî-
äàâíî ïîáóäóâàâñÿ ïðèâàòíèé 

ï³äïðèºìåöü Ëåîí³ä Êîëÿäåíêî, 
äèðåêòîð áóä³âåëüíî¿ ô³ðìè «Âå-
ëåñ+». Çâ³â äâà áóäèíêè íà ïðî-
äàæ. Çàãîðîæó, ùî â³äìåæîâóâàëà 
ñóñ³äí³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, áóä³-
âåëüíèêè çíÿëè ³ çâåëè íîâèé 
ïàðêàí. Öå íå ñïîäîáàëîñÿ Ñåð-
ã³þ Ïóçºê³íó. ×îëîâ³ê êàæå, ùî 
çàõîïèëè ï³âìåòðà éîãî òåðèòî-
ð³¿ é íàâ³òü íå ñïèòàëè äîçâîëó 
íà äåìîíòàæ ñòàðîãî ïàðêàíó.

Ïðî âêðàäåííÿ çàãîðîæ³ Ñåðã³é 
Ïóçºê³í òîð³ê çàÿâèâ ó ïîë³ö³þ, 
àëå òàì ÷îëîâ³êà ïîñëàëè âèð³øó-
âàòè ñï³ð ç ñóñ³äîì â öèâ³ëüíîìó 
ïîðÿäêó, ÷åðåç ñóä. Íàòîì³ñòü 
ñêàðæíèê ïîäàâ ïîçîâ íà ïîë³-
öåéñüêèõ. ² îòðèìàâ óõâàëó, ÿêà 
çìóñèëà ñë³ä÷èõ â³äêðèòè êðè-
ì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïðî êðà-
ä³æêó ïàðêàíó ÿê ö³ííîãî ìàéíà.

— Ñóä êàæå â³äêðèòè ïðîâà-
äæåííÿ, à ïîë³ö³ÿ — íåìàº ñêëàäó 
çëî÷èíó ³ çàêðèëà îäðàçó ñïðàâó. 
Í³÷îãî íå ðîáèòü ³ ïðîêóðàòóðà, 
áî ÿ é òóäè ïèñàâ. Ò³ëüêè äàþòü 
â³äïèñêè, — ïåðåáèðàº ïàïêó 
äîêóìåíò³â Ñåðã³é Ïóçºê³í. — 
ß òàêîæ çâåðòàâñÿ â àðõ³òåêòóðó 
ì³ñòà, ùîá ïåðåâ³ðèëè çàáóäî-

ВОРОЖЕ СУСІДСТВО: ЗА СПАЛЕНУ 
МАШИНУ ОБСТРІЛЯВ БУДИНОК
Поліція, SOS!  Притягнути 
до кримінальної відповідальності 
не зміг, тож вирішує питання власними 
методами. Мешканець П’ятничан каже, 
що йому машину спалили на замовлення 
підприємця, який побудувався поруч 
і без дозволу поміняв паркан. У спір 
за межу не надто втручається поліція, тому 
ворожнеча сусідів дійшла до умисного 
пошкодження майна зі стрільбою

âè Êîëÿäåíêà, óçàêîíåí³ ÷åðåç 
êîì³ñ³þ. Òàì òåæ â³äïîâ³ëè, ùî 
«ê³íà íå áóäå», à íå ïîäîáàºòüñÿ, 
òî ìàþ éòè â ñóä.

ДОПИСАВСЯ?
×åðåç ñêàðãè ³ çàÿâè, ÿê ãî-

âîðèòü ñï³âðîçìîâíèê, éîìó 
ïîãðîæóâàëè. À ï³âòîðà ì³ñÿö³ 
òîìó, î òðåò³é íî÷³, ï³ä â³êíàìè 
çàãîð³âñÿ éîãî «Îïåëü Îìåãà».

— Äàë³ ùî, áóäèíîê ñïà-
ëÿòü? — îáóðþºòüñÿ ÷îëîâ³ê. — 
Ïîë³ö³¿ âñå îäíî. Âîíè í³ÿêèõ 
ð³øåíü íå ïðèéìàþòü. À º â³äåî, 
ÿê ëþäèíà ï³äõîäèòü, áåíçèíîì 
îáëèâàº ³ ï³äïàëþº ñ³ðíèêàìè 
àâòîìîá³ëü. Ñëàâà Áîãó, ìè éîãî 
âñòèãëè ïîãàñèòè, íå âèáóõíóâ…

Ùî çàìîâíèêîì ï³äïàëó ì³ã 
áóòè ï³äïðèºìåöü, ç ÿêèì Ñåðã³é 
âîþº çà ïàðêàí, äóìàº ³ àäâîêàò 
Òàðàñ Ãðèöóëÿê. Çà éîãî ñëîâàìè, 
á³ëüøå êîíôë³êò³â éîãî êë³ºíò í³ 
ç êèì íå ìàâ.

Íàòîì³ñòü æ³íêà, ùî â³äíå-
äàâíà îñåëèëàñÿ â îäí³é ç äâîõ 
ñóñ³äí³õ íîâîáóäîâ çà òèì ñàìèì 
ïàðêàíîì, ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòó: 
êîíôë³êòè â Ñåðã³ÿ Ïóçºê³íà ç 
áàãàòüìà ëþäüìè, â³í íåùîäàâíî 
çâ³ëüíèâñÿ ç ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ 
âîë³, òîæ ìàº â ì³êðîðàéîí³ â³ä-
ïîâ³äíó ðåïóòàö³þ. Ùå ñï³âðîç-
ìîâíèöÿ ñêàçàëà, ùî ñóñ³ä ìàº 
çáðîþ ³ ðåãóëÿðíî ¿¿ çàñòîñîâóº.

СУСІДКА З ФІРМИ
Ñóñ³äêó Ñåðã³ÿ Ïóçºê³íà 

Ìàð’ÿíó Êóëèê æóðíàë³ñò çíà-
éøëà, êîëè òåëåôîíóâàëà íà «Âå-
ëåñ+», ùîá çâ’ÿçàòèñÿ ç Ëåîí³-
äîì Êîëÿäåíêîì. Íà ìîá³ëüíîìó 
ô³ðìè, âêàçàíîìó ÿê òåëåôîí 
êîíòàêòíî¿ îñîáè, ³ â³äïîâ³ëà öÿ 
æ³íêà. Âîíà çàïèòàëà, ç ÿêîãî ïè-
òàííÿ ïîòð³áåí äèðåêòîð, à êîëè 
ïî÷óëà ïðî çâåðíåííÿ â ðåäàê-
ö³þ ìåøêàíöÿ Ï’ÿòíè÷àí, îäðàçó 
çðîçóì³ëà, ïðî êîãî ìîâà.

— Î, ìåíå ñòîñóºòüñÿ öå ïè-
òàííÿ, òîìó ùî ÿ êóïèëà îäèí ³ç 
òèõ äâîõ áóäèíê³â, ÿê³ ïîáóäóâàâ 
íà Ï’ÿòíè÷àíñüê³é íàø äèðåê-
òîð, — ñêàçàëà æ³íêà. — Òîä³ ùå 
öüîãî Ïóçºê³íà òàì ³ áëèçüêî 
íå áóëî, ïîãîäæåííÿ áðàëè ó ïî-
ïåðåäí³õ ñóñ³ä³â. Öå íåïðàâäà, ùî 
â³í ñòàâèâ ïàðêàí. ² íåïðàâäà, ùî 
íîâà çàãîðîæà çàéøëà íà éîãî ä³-
ëÿíêó. Çàãîðîæà íà òîìó æ ì³ñö³.

Ä³éñíî, ÿêùî ïîð³âíÿòè çí³ì-
êè «äî» ³ «ï³ñëÿ», ð³çíèö³ ìåæ³ 
íå âèäíî. Æ³íêà òàêîæ íàãîëî-

øóº, ùî ðàí³øå áóëè «øòèð³ ³ 
àðìàòóðà», à òåïåð äîáðîòíà öå-
ãëÿíà çàãîðîæà, çà ÿêó ñóñ³äêà ç 
³íøîãî áîêó, íàïðèêëàä, íå íàä-
ÿêóºòüñÿ.

Êîëè ïèòàºìî Ìàð’ÿíó Êóëèê 
ïðî ï³äïàë ìàøèíè, çàïèñàíèé 
Ñåðã³ºì Ïóçºê³íèì íà ñîâ³ñòü 
äèðåêòîðà áóäô³ðìè, æ³íêà êàæå:

— Õòî éîìó ìàøèíó ñïàëèâ — 
íåâ³äîìî. Öå õàé â³í ñàì ïîäó-
ìàº, êîìó â³í âæå àæ òàê íàñî-
ëèâ. Öå äóæå êîíôë³êòíà ëþäèíà. 
Ó íàñ êàìåðè ïîñòð³ëÿí³, áóäèíîê 
ïîñòð³ëÿíèé, â³êíà ì³íÿëè. Ìè 
íå ðàç äî íüîãî âèêëèêàëè ïî-
ë³ö³þ.

Æ³íêà íàä³ñëàëà æóðíàë³ñòó 
âåðäèêòè ïîë³öåéñüêèõ, ÿê³ ³ 
â ¿¿ âèïàäêó íå â³äêðèâàëè êðè-
ì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü.

НІЧОГО КРИМІНАЛЬНОГО?
Ó íàéñâ³æ³ø³é ³ç â³äïîâ³äåé, 

äàòîâàíî¿ ïî÷àòêîì òðàâíÿ, ÷è-
òàºìî ïðè÷èíó â³äìîâè. Ó ä³ÿõ 
ñóñ³äà º îçíàêè êðèì³íàëüíîãî 
ïðàâîïîðóøåííÿ, àëå çàïîä³ÿíà 
øêîäà íå äîñÿãëà äî âèçíà÷åíèõ 
çàêîíîì 250-òè íåîïîäàòêîâó-
âàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìà-
äÿí. Äàë³ òåæ çàÿâíèêà (à öå áóâ 
äèðåêòîð «Âåëåñ+») â³äñèëàþòü 
ñóäèòèñÿ â öèâ³ëüíîìó ïîðÿäêó.

— Ïîë³ö³ÿ êàæå, ùî í³÷îãî 
íå ìîæå çðîáèòè, — ãîâîðèòü 
Ìàð’ÿíà Êóëèê. — À ó ìåíå äè-
òèíà áî¿òüñÿ âèéòè ç áóäèíêó. 
Ìè ò³ëüêè îäíîãî õî÷åìî, ùîá 
â³í íàñ íå ÷³ïàâ. À â³í òî ñòð³-
ëÿº, òî îáëèâàº ôàðáîþ áóäèíîê, 
òî ãóïàº ñåðåä íî÷³ ïî çàãîðîæ³, 
ùîá ðîç³áðàòè öåãëó…

Æ³íêà òàêîæ íàäàëà ôîòî ÷àñò-
êîâî ðîç³áðàíîãî íîâîãî ïàðêàíó. 

Íà â³äì³íó â³ä Ñåðã³ÿ Ïóçºê³íà, 
âîíà íå ãîâîðèëà ïðî ñâîº íåâäî-
âîëåííÿ ðîáîòîþ ïîë³ö³¿. Íàâïà-
êè, ñï³â÷óâàëà êîïàì, ÿêèì äîâå-
ëîñÿ âòèõîìèðþâàòè îçáðîºíîþ 
ñóñ³äà. Ó íüîãî áóëà ïíåâìàòèêà, 
òîáòî òàêà, ùî ó â³ëüíîìó ïðîäà-
æó çáðîÿ. Ó ïîë³öåéñüêèõ â³äïî-
â³äÿõ òàêîæ ÷èòàºìî: ç ÷îëîâ³êîì 
ïðîâåëè ðîç’ÿñíþâàëüíó áåñ³äó. ² 
ðîçóì³ºìî, ùî é ïî ñòð³ëüá³ ïðî-
âàäæåíü òàêîæ íåìàº.

— Öå ÿêàñü ìàÿ÷íÿ! — îñü 
òàê â³äðåàãóâàâ Ñåðã³ÿ Ïóçºê³í 
íà ðîçïîâ³äü íîâî¿ ñóñ³äêè ïðî 
ñòð³ëÿíèíó ïî íîâèõ áóäèíêàõ. — 
ß äî öüîãî íå ìàþ í³ÿêîãî ñòî-
ñóíêó, ³ ç³ ìíîþ ïîë³ö³ÿ í³ÿêèõ 
áåñ³ä íå ïðîâîäèëà!

Ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é îáëàñíî¿ 
ïîë³ö³¿ äàëè êîðîòêèé êîìåíòàð 
ïðî ºäèíèé, ùî ç’ÿâèâñÿ â ö³é 
³ñòîð³¿, «êðèì³íàë» — ïðî ï³äïàë 
ìàøèíè Ñåðã³ÿ Ïóçºê³íà.

— Ðîçñë³äóâàííÿ â ïðîâàäæåí-
í³ ïðî óìèñíå ïîøêîäæåííÿ 
ìàéíà øëÿõîì ï³äïàëó òðè-
âàº, — ñêàçàëà ïðåñ-îô³öåð Àííà 
Îë³éíèê. — Ó òàêèõ âèïàäêàõ 
ïðèçíà÷àþòüñÿ åêñïåðòèçè, ÿê³ 
äîñèòü òðèâàë³. Ó ñë³äñòâ³ äåòàë³ 
íå ïîÿñíþþòü, àëå ïîòåðï³ëèé 
ìîæå ö³êàâèòèñÿ, ùî ñàìå çàðàç 
ïðîâîäèòüñÿ, ³ éîìó çîáîâ’ÿçàí³ 
ïðîçâ³òóâàòè. Â³í ìîæå ñàì çâåð-
íóòèñÿ ç ïèòàííÿìè ïî ïðîâà-
äæåííþ àáî ÷åðåç àäâîêàòà.

ТАРАС ГРИЦЮЛЯК, 
АДВОКАТ:

— Перед Новим 
роком була по-
рушена кримі-
нальна справа з 
приводу крадіж-

ки загорожі, але поліція не дава-
ла їй ходу. І 31 січня Вінницький 
міський суд зобов’язав її заре-
єструвати матеріли, порушити 
провадження, провести слідчі дії 
і повідомити мого клієнта про ре-
зультати досудового слідства. Але 
слідчий нічого цього не зробив. 
Він закрив справу через 20 днів. 
Про проведені дії Пузєкіна не по-
відомляв, просто надав йому 
формальну відписку. Як бачимо, 
ухвала суду для них не указ. Ми 
подали скаргу до суду на поста-
нову слідчого про закриття прова-

дження, і я вважаю, що ця поста-
нова буде скасована, бо слідчий 
не зробив нічого по справі.
Після нашого звернення до полі-
ції, друга сторона почала писати 
заяви на Пузєкіна, але там нічого 
не підтвердилося. Уже не зна-
ючи, як впливати на мого клієн-
та, сусіди вдалися до таких дій. 
Також йому надходили погрози 
від різних людей стосовно цієї 
ситуації, і після цього спалили 
автомобіль, припаркований під 
будинком. Є кримінальне прова-
дження і проводиться досудове 
розслідування. Поки що особа 
не встановлена, але з іншими 
людьми в Пузєкіна конфліктів 
не було, нікому він більше до-
рогу не переходив, і більше ні-
яких проблем, окрім вкраденої 
загорожі, в нього немає.

«Ухвала суду для слідчих поліції не указ»

«Ðàí³øå áóëè øòèð³ 
³ àðìàòóðà, à òåïåð 
äîáðîòíèé öåãëÿíèé 
ïàðêàí, çà ÿêèé 
ñóñ³äêà ç ³íøîãî áîêó  
íå íàäÿêóºòüñÿ»

Сергій Пузєкін показує, де 
ставив машину: «Прямо під 
вікнами автомобіль підпалили. 
Слава Богу, ми його встигли 
погасити, і він не вибухнув»

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ФОТО 
НА 20MINUT.UA
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РЕКЛАМА

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

²ñòîðèê çà ôàõîì 
Îëüãà Ãðàáîâñüêà 
ïðàöþº â Îáëàñíî-

ìó êðàºçíàâ÷îìó ìóçå¿. Î÷îëþº 
â³ää³ë àðõåîëîã³¿. Óò³ì, ï³ä ÷àñ 
çóñòð³÷³ äî êàá³íåòó íå çàïðîñèëà.

— Òàì êîòèê ñïèòü, — êàæå 
âîíà. — Ïî÷íåìî ãîâîðèòè — 
ðîçáóäèìî. Øêîäà, ïðàâäà? 
Ìîæå, òóò, ó âåñòèáþë³, ïîñï³ë-
êóºìîñÿ?

² öå ãîâîðèòü æ³íêà, ÿêà á’ºòüñÿ 
íà ìå÷àõ òà àëåáàðä³! Âîëîäàð 
äâîõ íàãîðîä íà íàéá³ëüøîìó 
òóðí³ð³ «Áèòâà íàö³é». Öüîãî ðîêó 
â³í â³äáóâàâñÿ ó òðàâí³ â ²òàë³¿, â 
çàìêó Õ ñòîë³òòÿ Ñàíòà Ñåâåðà.

ВАГА «НАРЯДІВ» 
ДО 30-ТИ КІЛОГРАМІВ 

Îëÿ çàéìàºòüñÿ â êëóá³ ³ñòî-
ðè÷íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ «Àðêîíà». 
Âõîäèòü äî ñêëàäó çá³ðíî¿ Óêðà-
¿íè ç ñåðåäíüîâ³÷íîãî áîþ.

— Óñ³ çàïèòóþòü, ÿêà âàãà ìî¿õ 
«íàðÿä³â», — êàæå Îëÿ. — Ñêàæó 
îäðàçó: ïðèáëèçíî 30 ê³ëîãðàì³â. 
Çàëåæíî â³ä òîãî, ùî ñàìå îäÿ-
ãàþ. Ó ìåíå ¿õ äâà âèäè.

Ó Â³ííèö³ ¿õ íå âèãîòîâëÿþòü. 
Òàê³, â ÿêèõ ìîæíà âèõîäèòè 

íà çìàãàííÿõ ïåðøîñò³ ñâ³òó, 
ìîæíà çðîáèòè ó Êèºâ³. Ñàìå òàì 
Îëÿ «øèëà» ñâî¿ «íàðÿäè». Äåùî 
ðîáèëà ó Ñóìàõ. Çà âëàñí³ êîøòè. 
Êîøòóþòü òàê³ 15–20 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü. À îñü íàêèäêà ó êîëüîðàõ 
íàøîãî ïðàïîðà, ¿¿ íàçèâàþòü 
êîòò ä‘àðì, öå ïîäàðóíîê ñïîí-
ñîð³â çá³ðíî¿ Óêðà¿íè. 

АЛЕБАРДУ ПОЗИЧИЛА 
В ОДЕСИТІВ 

Çîëîòó ìåäàëü Ãðàáîâñüêà çäî-
áóëà ó áèòâ³ íà àëåáàðä³ (äåðæàê 
äî äâîõ ìåòð³â ç ïðèêð³ïëåíîþ 
íà ê³íö³ áîéîâîþ ÷àñòèíîþ, 
ñõîæîþ íà ñîêèðó), ³ ñð³áíó — 
íà ìå÷àõ (íîì³íàö³ÿ «Ïîëóòîð-
í³ ìå÷³»). Íåçâàæàþ÷è íà öå, 
âîíà êàæå, ãîòîâà á ïðîì³íÿòè 
¿õ íà áðîíçó â íîì³íàö³¿ «Òð³àò-
ëîí». Òàì âîíà çäîáóëà ÷åòâåðòå 
ì³ñöå. Ñï³âðîçìîâíèöÿ ïîÿñíþº, 
ùî íàçâàíà íîì³íàö³ÿ ïðåñòèæ-
í³øà ó ïîð³âíÿí³ ç òèìè, äå âîíà 
îòðèìàëè íàãîðîäè. Ó í³é çìà-
ãàþòüñÿ ô³íàë³ñòè ³íøèõ âèä³â 
çìàãàíü. Òð³àòëîí ñêëàäàºòüñÿ 
ç òðüîõ ðàóíä³â. Ñóïåðíèöåþ 
â Îëüãè áóëà ðîñ³ÿíêà Êñåí³ÿ 
Â’þíîâà. Ïåðøèé á³é íà äîâãèõ 
ìå÷àõ íàøà çåìëÿ÷êà âèãðàëà. 
Ó äâîõ íàñòóïíèõ ïîñòóïèëàñÿ.

¯¿ çîëîòà ìåäàëü ñòàëà ïåðøîþ 

ЖІНКА РИЦАР: «МАМА, МАЛО ОЧІ 
НЕ ВИДЕРЛА МОЄМУ СУПЕРНИКУ…» 
Залізне хобі  Дві медалі привезла з 
Риму вінничанка Оля Грабовська. Золото 
і срібло виборола на чемпіонаті світу 
із середньовічного бою «Битва націй». 
Звідки таке захоплення? Скільки важать 
«наряди», що їх одягає на себе перед 
боєм? Чому одного разу захищала свого 
суперника від… рідної матусі?

äëÿ íàøî¿ çá³ðíî¿. Ó ï³âô³íàë³ ¿¿ 
ñóïåðíèöåþ áóëà ïðåäñòàâíèöÿ 
Ðîñ³¿. Ï³ñëÿ ïåðåìîãè íàä íåþ 
ó ô³íàë³ Îëüãà ç³éøëàñÿ ó äâîáî¿ 
ç àìåðèêàíêîþ.

— Àëåáàðäó äëÿ öèõ äâîõ ïî-
ºäèíê³â ïîçè÷èëà â îäåñèò³â, — 
ðîçïîâ³äàº ñïîðòñìåíêà. — Âîíà 
äóæå çðó÷íà. Ïðèíàéìí³, êðàùà 
äâîõ ìî¿õ. 

РОСІЯНКА ВІДДАЛА СВОЮ 
НАГОРОДУ ВІННИЧАНЦІ 

Ïåðøèé ðàç íàøà çåìëÿ÷êà 
áðàëà ó÷àñòü ó «Áèòâ³ íàö³é» 
äâà ðîêè òîìó. Òîä³, ó 2016, 
ô³íàë ïðîõîäèâ ó Ïðàç³. Òóð-
í³ð çàïàì’ÿòàâñÿ äëÿ íå¿ äóæå 
íåçâè÷íîþ ñèòóàö³ºþ. 

— Ìåíå òàì äèñêâàë³ô³êóâàëè 
ï³ä ÷àñ ïîºäèíêó ç ðîñ³ÿíêîþ, — 
ãîâîðèòü Îëüãà. — Õî÷à ìîº¿ âèíè 
â òîìó åï³çîä³ íå áóëî. Ìàðèíà 
Ãîëîâ³íà, òàê çâàòè ñïîðòñìåí-
êó, âèïàäêîâî íàøòîâõíóëàñÿ 
íà ðóêîÿòü ìîãî ìå÷à. Ïîðàíèëà 
îáëè÷÷ÿ. Ñóää³ îäðàçó çóïèíèëè 
ïîºäèíîê, ïåðåìîãó ïðèñóäèëè 
ðîñ³ÿíö³.

Ï³ä ÷àñ íàãîðîäæåííÿ, êîëè 
Ãîëîâ³í³é âðó÷èëè áðîíçó, âîíà 
çíÿëà ìåäàëü, ï³ä³éøëà äî ìåíå 
³ ïî÷åïèëà íà øèþ. Ñêàçàëà, ùî 
â³ííè÷àíêà ñèëüí³øà. 

МЕДАЛЬ — У МАМИ, КУБОК — 
У МЕНЕ 

Çà ïåðåìîãó â ²òàë³¿ îòðèìàëà 
ìåäàë³ é êóáîê. Ìåäàëü îäðàçó 
çàáðàëà ìàìà. Ä³â÷èíà çãàäóº, 
ùî ìàìà íàìàãàëàñÿ â³äìîâèòè 
äîíüêó â³ä òàêîãî âèäó ñïîðòó. 

— Êîëè ÿ ò³ëüêè ïî÷èíàëà, 
ìàìà ïðèõîäèëà íà âèñòóïè ÷ëå-
í³â íàøîãî êëóáó, — ðîçïîâ³äàº 
ïàí³ Îëüãà. — ßêîñü ñóïåðíèê 
óäàðèâ ìåíå ïî øîëîìó ñîêèðîþ. 
Ìåí³ äîâåëîñÿ éîãî ðÿòóâàòè. 
Ìàìà ãîòîâà áóëà î÷³ âèäåðòè. 

Найпрестижніші нині змагання з 
історичного середньовічного бою 
починалися в Україні. Перший 
турнір пройшов у старовинній 
фортеці у Хотині, що на березі Дні-
стра. Приїхали на нього команди 
всього з декількох країн. Було це 
у 2010 році. Наступний рік місцем 
проведення стала Варшава. Далі 
були — Франція, Хорватія, Чехія, 
Іспанія, Італія. У замку Санта Севе-
ра змагалися рицарі і войовниці з 

таких далеких країн як Чилі, Японія, 
США, Австралія, Нової Зеландія. 
Прибули команди з 32-х країн світу. 
Загалом на ристалище (місце бою) 
виходили понад 800 учасників. 
Наша збірна виборола друге міс-
це. На першому — росіяни. Взяли 
реванш за поразку у Барселоні 
у 2017 році. До речі, перемога наших 
рицарів не залишилася поза увагою 
посольства України в Італії. Для них 
дипломати влаштували прийом.

«Битва націй» починалася в Хотині 

Історичний середньовічний бій — 
це незвичне заняття чи вид спор-
ту — стає все більш популярним 
серед молоді. Принаймні так 
стверджують його учасники з 
клубу «Аркона», з якими спілку-
вався журналіст. Знаходиться клуб 
на другому поверсі колишнього 
кінотеатру «Росія», нині це місце 

називають «Підкова». Охочі мо-
жуть долучитися до занять в інших 
клубах історичної реконструкції. 
Найдавніший з них — «Білий вовк». 
Саме з цього клубу починала Оль-
га Грабовська. Щоб потрапити 
до складу збірної України, треба 
стати переможцем турнірів, що 
проводяться у нашій державі.

Де навчають середньовічному бою?

— Усі запитують, — Усі запитують, 
яка вага моїх яка вага моїх 
«нарядів». «нарядів». Скажу Скажу 
одразу: приблизно одразу: приблизно 
30 кілограмів. 30 кілограмів. 
Залежно від того, Залежно від того, 
що саме одягаю. У що саме одягаю. У 
мене їх два види, мене їх два види, 
-  каже Ольга-  каже Ольга
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ЯК ВІННИЦЯ В ДЕСЯТИЙ РАЗ 
Післясмак  Живі скульптури, 
дивовижні фотолокації, вулична їжа, 
концерти та фестивалі. Десятий день 
Європи зібрав 19 травня на центральних 
вулицях міста натовп з місцевих жителів 
та гостей. Було тісно, але гарно і весело

ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (097)8788788 

Öüîãîð³÷ ïðîãðàìà ñâÿòêóâàííÿ 
òðîõè â³äð³çíÿëàñü â³ä ïîïåðåäí³õ 
ðîê³â, àëå çàãàëîì âñå ïðîõîäèëî 
çà çâè÷íèì ñöåíàð³ºì. Öåíòðàëü-
í³ âóëèö³ âæå òðàäèö³éíî ïåðå-
êðèâàëè äëÿ ðóõó òðàíñïîðòó ³ 
ïåðåòâîðþâàëè ó ï³øîõ³äíó çîíó. 
Ãóëÿëè äîï³çíà.

Íàéëþäí³øå âñå æ áóëî íà âó-
ëèö³ Ñîáîðí³é. Òóò áóëî îáëàä-
íàíî áàãàòî ôîòîëîêàö³é, êîí-
öåðòíèõ ìàéäàí÷èê³â òà ìåøêàëè 
æèâ³ ñêóëüïòóðè. Ó öåíòðàëüíîìó 
ïàðêó ïðîõîäèëè òåàòðàë³çîâàí³ 
âèñòàâè òà ð³çíîìàí³òí³ ôåñòè-

âàë³. Íà ïëîù³ ªâðîïåéñüê³é 
â³äáóâàëèñÿ ñïðàâæí³ ëèöàðñüê³ 
áî¿ òà âèñòóïàëè êîìàíäè «Ë³ãè 
ñì³õó» — «Çàãîðåöüêà Ëþäìèëà 
Ñòåïàí³âíà» òà «Ñòîÿí³âêà». Ïëî-
ùó Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ ïåðå-
òâîðèëè íà óêðà¿íñüêèé êóòî÷îê. 
Òóò ñâî¿ ðîáîòè âèñòàâëÿëè âè-
øèâàëüíèö³. Íà Ë³âåðïóë³ ãðàëè 
íà âîëèíêàõ òà äåêëàìóâàëè Øåê-
ñï³ðà. Ñåðåä çàïðîøåíèõ áóëè 
ïðåçèäåíò Ïåòðî Ïîðîøåíêî, 
ïðåì'ºð Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí, 
ïîñëè òà äåïóòàòè. Àëå àòìîñôåðó 
ñâÿòà ³ íà öåé ðàç ñòâîðèëè ëþäè, 
ÿê³ ñâî¿ìè åìîö³ÿìè ³ ïîñì³øêàìè 
çðîáèëè öåé äåíü íåïîâòîðíèì!

За словами вінничанина Юрія, фотоапарат вимагає 
творчо підходити до зйомок. На свято чоловік прийшов 
з друзями та дружиною, яка його фотографувала 

Прибиральниці Наталія та Галина 
розповідають, що цьогоріч вінничани смітили 
менше. Кажуть, що з кожним роком жителі та гості 
міста стають культурнішими 

Вінничани Ігор та Катерина сфотографувались на мотоциклі. Прийшли на свято після 
зустрічі в Костелі. Розповідають, що на Дні Європи вони не вперше і їм все подобається 

Артем Савченко (в центрі) готується до виступу на сцені 
у Центральному парку. До Вінниці приїхав з дитячим оркестром 
з міста Хмільника. На баритоні грає вже рік

Танцювальний клуб «Глорія Данс» з Бару 
танцював на Соборній вальс. На Дні Європи 
дівчата не вперше. Кажуть, що цогоріч все було 
організовано особливо гарно 

Багато хто на святі фотографувалися з мером 
міста Сергієм Моргуновим

ÐÅÏÎÐÒÀÆ
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СВЯТКУВАЛА ДЕНЬ ЄВРОПИ 

Працівник «Гепарду», 18-річний Владислав, 
на святі охороняв громадський порядок. 
На площу Героїв Небесної Сотні прийшов 
подивитись, як виступає сестра Мирослава

Євгеній Салюк приїхав на свято із Зарванців з дружиною 
та дочкою Настею. Дівчинці лише чотири з половиною місяці. 
У них зламалася коляска, тому доньку несли на руках 

Барбара та Агнєшка приїхали з польського 
міста Кельце у складі офіційної молодіжної 
делегації. Спілкуються англійською, кажуть, 
що у Вінниці це не проблема 

Вінничанин Іван з дружиною та сином 
Назаром прийшов на свято на милицях. 
Розповідає, що свято таке лише один раз в рік 
і він не хотів його пропустити 

Юрій прийшов на свято з дочками 
Діаною та Мирославою. Розповідає, що 
дружина також хотіла прийти, але вона 
у цей день працювала 

Живих скульптур на святі грали не лише вінничани. Багато акторів приїхали 
до нас з інших міст. Серед них скульптури ангелів з Одеси

Вінницький атлет Сергій Грачов протягнув майже 
18 метрів автобус, який важить 12 тонн. 
Його власна вага — 78 кілограмів

Дівчата з київської команди «Патріоти» перемогли 
у змаганнях груп підтримки. Наші вінницькі «Вовчиці» 
завоювали друге місце

ÐÅÏÎÐÒÀÆ
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ËÀÉÔ

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Íà ïî÷àòêó òðàâ-
íÿ íà ñöåí³ îá-
ëàñíî¿ ô³ëàðìîí³¿ 

â³äáóâñÿ ùîð³÷íèé áëàãîä³éíèé 
êîíêóðñ òàëàíò³â ñåðåä ä³òåé, 
âèõîâàíö³â Æìåðèíñüêîãî îá-
ëàñíîãî öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñè-
õîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé, Ñèò-
êîâåöüêî¿ òà Ñòàðîïðèëóöüêî¿ 
øê³ë-³íòåðíàò³â.

Ãîëîâíèì ïðèçîì êîíêóðñó 
"Óêðà¿íà, öå ÿ" ñåðåä ä³òåé, ïî-
çáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëó-
âàííÿ, áóëà ïîäîðîæ äî Êàðïàò. 
Ñïðàâæí³ì ñþðïðèçîì ñòàëà 
ìîæëèâ³ñòü ïî¿õàòè ó ïîäîðîæ 
îäðàçó äâîì ïåðåìîæöÿì çàõîäó, 
ä³òÿì Ñèòêîâåöüêî¿ òà Ñòàðîïðè-
ëóöüêî¿ øê³ë-³íòåðíàò³â.

Çà ñëîâàìè Ä³àíè Ìîðîç, îðãà-
í³çàòîðà êîíêóðñó, çàâäÿêè âñ³ì 
ñïîíñîðàì, ÿê³ ï³äòðèìàëè öåé 
çàõ³ä, çä³éñíèëàñÿ íåéìîâ³ðíà 
ìð³ÿ ä³òåé. Àäæå îêð³ì ÷èñëåííèõ 
ïîäàðóíê³â: ñåðòèô³êàò³â â àêâà-
ïàðêè, ê³íîòåàòðè, ²ãðîìàí³þ, 
ï³öåð³¿, êàâ'ÿðí³, ³íäèâ³äóàëüí³ 
ïîäàðóíêè, äèçàéíåðñüê³ ïëàòòÿ, 
¿õ îòðèìàëè âñ³ ó÷àñíèêè êîí-

êóðñó, ä³òè âïåðøå â³äïðàâèëèñü 
ó ñïðàâæíþ ïîäîðîæ.

— Ï³äë³òêè ç íå ïðîñòèìè äî-
ëÿìè âïåðøå â³äâ³äàëè ñîíÿ÷í³ 
Êàðïàòè, ñïîñòåð³ãàþ÷è çà íèìè, 
ÿê âîíè õâèëþâàëèñü, ÿê ðàä³-
ëè, ÿê ìèëóâàëèñü êðàñîþ ïðè-
ðîäè, íå ìîæëèâî áóëî ñòðèìàòè 
ñë³ç, — ðîçïîâ³äàº Ä³àíà.

Ìàë³ ìàíäð³âíèêè â³äâ³äàëè 
Áóêîâåëü, êàòàëèñü íà ï³äéîì-
íèêàõ, íàñîëîäæóâàëèñü êðàñîþ 
ã³ð: Äîâãà, Áóëü÷èíåõà, Áàáèé 
Ïîãàð, ×îðíà Êëåâà, ãóëÿëè á³ëÿ 
âîäîñïàäó Ïðîá³é, äîñë³äæóâàëè 
ñêåë³ Äîâáóøà, âèâ÷àëè ðèíêè 
ßðåì÷³, âëàøòîâóâàëè äèñêî-
òåêè… À â ê³íö³ ïî¿çäêè ä³òêè 
îòðèìàòè ïàì'ÿòíå ñèìâîë³÷íå 
³ìáèðíå ïå÷èâî.

— Õî÷åòüñÿ ùå ðàç ïîäÿêóâà-
òè âñ³ì, õòî ïðè÷åòíèé äî äàíî¿ 
áëàãîä³éíî¿ ïî¿çäêè: ñïîíñîðàì, 
ùî äîïîìîãëè êîøòàìè òà âîëîí-
òåðàì, ÿê³ ïðèä³ëèëè ñâ³é ÷àñ òà 
ïî¿õàëè ñóïðîâîäæóâàòè ä³òåé, — 
ãîâîðèòü Ä³àíà Ìîðîç. — ß äóæå 
õî÷ó, ùîá êîëè ö³ ä³òè ïîâèðîñòà-
þòü, îáîâ’ÿçêîâî äîñÿãíóòü ïåâíèõ 
âåðøèí ó ñâîºìó æèòò³, êîëèñü òàê 
ñàìî â³çüìóòü ä³òîê ç ³íòåðíàòó òà 
ïîâåçóòü ¿õ äî Êàðïàò.

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, RIA,  (095)1039671 
 Ïî âñ³é êðà¿í³ äî Äíÿ âè-

øèâàíêè ïðîõîäèòü àêö³ÿ «Íà-
ðîäæåí³ ó âèøèâàíö³». Ïðåä-
ñòàâíèêè âëàäè íàâ³äóþòüñÿ äî 
ïîëîãîâîãî áóäèíêó ³ äàðóþòü 
íåìîâëÿòàì íàö³îíàëüíå âáðàí-
íÿ. Ê³ëüêà âäÿãíåíèõ ó âèøè-
âàíêè ñëóæèòåë³â Ôåì³äè çàâ³-
òàëè äî Â³ííèöüêîãî ðàéîííîãî 
ïîëîãîâîãî áóäèíêó. Ç ñîáîþ 
ïðèíåñëè íàö³îíàëüíå âáðàííÿ 
äëÿ äâîõ íåìîâëÿò, ÿê³ ò³ëüêè-
íî ç'ÿâèëèñÿ íà öåé ñâ³ò. 

Ó ïåðø³é ïàëàò³, äî ÿêî¿ çà-
ïðîñèëè æóðíàë³ñò³â, íà íàñ 
÷åêàëà Îëåíà òà ¿¿ ê³ëüêàäåííà 
äîíå÷êà Ñîëîì³ÿ. Æ³íêà ïðè-
¿õàëà ³ç ñåëà Êîìàðîâî, ùî ó 
Â³ííèöüêîìó ðàéîí³. Íàðîäèëà 
13 òðàâíÿ. 

– Ó íàøî¿ ä³â÷èíêè áóëî òàêå 
ïîëîæåííÿ, ùî âîíà ñèä³ëà íà 
ñ³äíèöÿõ ³ íå õîò³ëà ïîâåðòàòèñÿ 
ãîëîâîþ äîíèçó. ×åðåç öå ìè 
ïåðåæèâàëè, ÿê ë³êàð³ ïðèéìóòü 
ïîëîãè. Àëå çàâäÿêè ïðàö³ ôà-
õ³âö³â âñå îá³éøëîñÿ, – ðîçïî-
â³äàº Îëåíà. – ×îìó Ñîëîì³ÿ? 
Òîìó ùî ïîäîáàþòüñÿ äàâí³ 
óêðà¿íñüê³ ³ìåíà. Âîíè â³äðî-
äæóþòü íàøó êóëüòóðó. 

Æ³íêà íàðîäæóâàëà âïåðøå. 
Âîíà ç³çíàºòüñÿ, ùî äî öèõ 
ï³ð òðîõè áî¿òüñÿ áðàòè äî ðóê 
íåìîâëÿ. Àëå ï³ä ïèëüíèì íà-
ãëÿäîì ³ íàñòàíîâàìè áàáóñ³, 
ÿêà çíàõîäèòüñÿ ïîðÿä ³ç íåþ, 
ðîáèòè öå âæå íå òàê ñòðàøíî.

Ó ñóñ³äí³é ïàëàò³ ðîçì³ñòèëàñÿ 
Àííà ³ç Çàðâàíö³â. Äâà äí³ òîìó, 
15 òðàâíÿ, ó íå¿ íàðîäèâñÿ ñèí 

²âàí. Æ³íêà íàðîäæóâàëà âäðóãå, 
òîìó ç³çíàºòüñÿ, ùî öüîãî ðàçó 
õâèëþâàëàñÿ íå òàê ñèëüíî. 

– Â³ñ³ì ðîê³â òîìó, êîëè ÿ 
íàðîäæóâàëà äîíüêó, ïîëîãè 
ïðîõîäèëè çîâñ³ì ³íàêøå. Çà-
ðàç öå ðîáèòüñÿ íàáàãàòî ïðî-
ñò³øå, – ãîâîðèòü Àííà. – Âàíÿ 
êðóïí³øèé çà äîíüêó, àëå ïî-
ëîãè ïðîéøëè øâèäøå, õî÷à é 
áóëè òðîõè ñêëàäí³øèìè. Òðè-
ìàòè äèòèíó çîâñ³ì íå ñòðàøíî. 
Ó ìåíå âæå º ïîä³áíèé äîñâ³ä, 
òîìó ç ïåðøèõ õâèëèí, ï³ñëÿ 
éîãî íàðîäæåííÿ, ÿ çíàþ, ÿê 
³ç íåþ ïîâîäèòèñÿ. 

Ó ö³é ïàëàò³ òàêîæ áóëà ïðè-
ñóòíÿ áàáóñÿ ìàëþêà. Ãîâîðèòü, 
ùî Âàíÿ äëÿ íå¿ âæå ÷åòâåðòèé 
îíóê. Àëå ðàä³º éîìó, íåìîâ 
ïåðøîìó.

ДІТИ З ДВОХ ІНТЕРНАТІВ ОТРИМАЛИ 
ПРИЗ — ПОДОРОЖ У КАРПАТИ 
Мандри дитинства  Уперше 
у своєму житті діти з інтернатів каталися 
на підйомниках, досліджували скелі 
Довбуша, вивчали ринки Яремчі та 
милувалися красою Карпатських гір. 
Усе завдяки перемозі на благодійному 
конкурсі талантів

У Вінниці немовлят одягли у вишиванки

Тетяна Шемета, суддя Вінницького обласного 
Апеляційного суду, яка вишила малюкам сорочечки. 
Вона попросила матерів, аби через рік надіслали фото 
немовлят у цих вишиванках 

Скелі Довбуша. Кам’яні велетні викликали дитячу цікавість та жагу дослідництва 
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— Ñïî÷àòêó âñå éøëî äîáðå, — 
ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — Íàñ ïîñå-
ëèëè â ãóðòîæèòêó ïðè çàâîä³. 
Ïëàòà áóëà íåâåëèêà. Äàâàëè 
ìîæëèâ³ñòü íà ðîáîò³ áðàòè õë³-
áîáóëî÷í³ âèðîáè, ÿê³ íå ïðîõî-
äèëè ñòàíäàðò. Çãîäîì ìè ïî÷óëè 
ðîçìîâè, ùî çàâîä çàêðèâàþòü. 
Ïî÷àëè øóêàòè ³íøó ðîáîòó.

Ïîêè øóêàëè, â³ííè÷àíêè âè-
òðà÷àëè çàðîáëåí³ êîøòè. Âëà-
øòóâàëè ¿õ íà êíèæêîâó ôàáðèêó. 
Òóò ñèòóàö³ÿ çîâñ³ì ³íøà, áî íåìà 
ïîñò³éíî¿ ðîáîòè. ßêùî îòðèìó-
þòü çàìîâëåííÿ, ïðàöþþòü.

— Ó òàê³ ïåð³îäè äîâîäèòüñÿ 
ñòîÿòè á³ëÿ êîíâåºðà ³ ïî 12 ãî-
äèí, — ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — Ò³ëü-
êè é ÷óºø â³ä áðèãàäèðà «Øèá÷å, 
øèá÷å…» êóäè æ øâèäøå, ÿê ³ 
òàê ãîëîâà éäå îáåðòîì.

Çàâäàííÿ æ³íîê — çí³ìàòè 
êíèæêè ç êîíâåºðà ³ óïàêîâó-
âàòè. Õî÷ ³ âàæêî, àëå ïëàòÿòü 
500–600 äîëàð³â. À ÿê ðîáîòè 
íåìà, ñèäÿòü âäîìà ³ ÷åêàþòü. 
Òîä³, çðîçóì³ëî, ïëàòí³ í³ÿêî¿.

26-ð³÷íèé Ñåðã³é îòðèìóâàâ 
ó Ïîëüù³ á³ëüøå — 700–800 äî-
ëàð³â çà ì³ñÿöü. Áóëà ìîæëèâ³ñòü 
çàðîáëÿòè á³ëüøå. Äëÿ öüîãî òðå-
áà áóëî âèõîäèòè ó âèõ³äí³. Â³í 

äîáðàâñÿ íà ñàì³ñ³íüêó ï³âí³÷ 
Ïîëüù³, ó ì³ñòî Ñëóïñüê. Çâ³ä-
òè 18 ê³ëîìåòð³â äî Áàëò³éñüêîãî 
ìîðÿ. Íà ðîáîòó âëàøòóâàâñÿ ÷å-
ðåç çíàéîìîãî. Òîé ðàí³øå âè¿õàâ 
â Ïîëüùó. Çàéìàºòüñÿ ðåìîíòîì 
àâòîìîá³ë³â, ìàº çíàéîìèõ íà ðå-
ìîíòíîìó çàâîä³ ó Ñëóïñüêó. Ï³ä-
ïðèºìñòâî íàä³ñëàëî â³ííè÷àíè-
íó âèêëèê íà ðîáîòó, îôîðìèëî 
òðóäîâèé äîãîâ³ð.

— Íàñ ïî¿õàëî ÷åòâåðî, à âæå 
÷åðåç ì³ñÿöü ÿ çàëèøèâñÿ îäèí, — 
ðîçïîâ³äàº Ñåðã³é. — Õëîïö³ 
íå âèòðèìàëè ðîáîòè.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
âîíè çàéìàëèñÿ ï³ñêîñòðóéíîþ 
î÷èñòêîþ ð³çíèõ ÷àñòèí ñóäåí. 
Â³ä ³ðæ³, ìàñåë ³ ò. ä. Ïðàöþâàòè 
äîâîäèëîñÿ ïîñò³éíî â ðåñï³ðàòî-
ðàõ. ²íêîëè, ñòîÿ÷è ó âîä³.

— Ñòàâëåííÿ ïîëÿê³â äî ìåíå 
íà çàâîä³ áóëî õîðîøèì, — êàæå 
ñï³âðîçìîâíèê. — Ïðîïîíóâàëè 
çàëèøàòèñÿ äàë³, ãîòîâ³ áóëè ïðî-
äîâæèòè äîêóìåíòè. Àëå ïðàöþ-
âàòè íà øêîäó çäîðîâ’þ ÿ íå ïî-
ãîäèâñÿ. Ïîâåðíóâñÿ äîäîìó. 
Çíîâ õî÷ó ïî¿õàòè çà êîðäîí. Áî 
òóò íåìà ùî ëîâèòè. Òàì õî÷ ³ 
âàæêî, àëå ùîñü ìîæíà çàðîáèòè. 
Ó íàñ ìîæóòü ò³ëüêè îá³öÿòè.

ÐÎÁÎÒÀ

424601

425400

424602

РЕКЛАМА

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ñï³âðîçìîâíèêè 
íå ïîãîäæóþòü-
ñÿ íàçèâàòè ïð³ç-

âèùà. Êîæåí ç íèõ ïîòðàïëÿâ 
ó íåïðîñò³ ñèòóàö³¿. Íå õîò³ëîñÿ 
á, ùîá òóò, âäîìà, çíàéîì³ çíàëè 
ïðî íèõ. Ãîâîðèëè íå ò³ëüêè ç 
ëþäüìè ô³çè÷íî¿ ïðàö³. Äî ðå÷³, 
ñàìå íà ðîáî÷³ ðóêè íàéá³ëüøèé 
ïîïèò. Âäàëîñÿ òàêîæ ïîñï³ëêó-
âàòèñÿ ç òèìè, õòî íå «âêàëóº» 
íà áóä³âíèöòâ³, çáèðàº ïîëóíèöþ 
÷è ÿáëóêà. Çà ó÷àñòü â ³íòåëåê-
òóàëüíèõ ïðîåêòàõ óêðà¿íöÿì 
ïëàòÿòü ìåíøå, í³æ ºâðîïåéöÿì. 

БРАТ ВИСИЛАВ З ВІННИЦІ 
ГРОШІ НА КВАРТИРУ

Ìèêîëà é Ãàëèíà çàê³í÷èëè 
àãðàðíèé óí³âåðñèòåò. Â³í — ³í-
æåíåð-ìåõàí³ê, âîíà — åêîíî-
ì³ñò. Æèòëà ñâîãî íå ìàëè. Âèíà-
éìàëè êâàðòèðè. Ïî÷àëè øóêàòè 
ìîæëèâîñò³ âè¿çäó çà êîðäîí. Ä³-
çíàëèñÿ, ùî íàéá³ëüø îõî÷å ñ³ì’¿ 
ïðèéìàº Êàíàäà. Íèí³ âîíè âæå 
òàì ïîíàä ð³ê. ßê ¿ì òàì æè-
âåòüñÿ æóðíàë³ñòó ðîçïîâ³â áðàò 
Ìèêîëè ïàí Ïåòðî.

— Òÿæêî ¿ì òàì, — íå ïðèõîâóº 
ñï³âðîçìîâíèê. — Äóæå òÿæêî. 
Îäíîãî ðàçó ìåí³ íàâ³òü äîâåëîñÿ 
ïîñèëàòè ãðîø³, áî íå ìàëè ÷èì 
çà êâàðòèðó çàïëàòèòè. 

Äîêóìåíòè íà âè¿çä ñ³ì’ÿ 
îôîðìëÿëà ÷åðåç îäíó ç êè¿â-
ñüêèõ êîìïàí³é. Îôîðìëÿëè 
çà òðóäîâèì äîãîâîðîì. Äîêóìåíò 
ïåðåäáà÷àâ ïåðåáóâàííÿ â êðà¿í³ 

ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â ç ìîæëèâ³ñ-
òþ ïðîäîâæèòè äîãîâ³ð íàäàë³. 
Ñàìå öå íàéá³ëüøå çàö³êàâè-
ëî. Áî ïëàíóâàëè ó ïåðñïåêòèâ³ 
îôîðìèòè äîêóìåíòè íà ïîñò³éíå 
ïðîæèâàííÿ â Êàíàä³. Ìèêîëà 
ïðàöþâàâ íà ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüê³é òåõí³ö³ â îäíîãî ç ôåðìåð³â. 
Ðîáîòîþ áóâ çàäîâîëåíèé. Ïëà-
òèëè òåæ íåïîãàíî — äâ³ òèñÿ÷³ 
äîëàð³â çà ì³ñÿöü. Ùîïðàâäà, 
ìàéæå ï³âòîðè òèñÿ÷³ äîâåëîñÿ 
â³ääàâàòè çà âèíàéì æèòëà.

— Âîíè íà ï³âíî÷³ Êàíàäè, — 
óòî÷íþº áðàò çàðîá³ò÷àíèíà. — 
Òàì ðàíî íàñòàº çèìà ³ äîâãî òðè-
âàº, à â çèìîâ³ ì³ñÿö³ çà ðîáîòó 
éîìó í³÷îãî íå ïëàòèëè. Ô³ðìà, 
÷åðåç ÿêó îôîðìëÿâñÿ, äîïîìîãëà 
çíàéòè ³íøîãî ôåðìåðà. Àëå òîé 
âæå ïëàòèâ ò³ëüêè òèñÿ÷ó äîëàð³â. 
Øóêàþòü ìîæëèâîñò³, ÿê ïåðå-
áðàòèñÿ ó ï³âäåíí³ ðàéîíè.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â, ïðè-
äáàííÿ á³ëåò³â ³ ïåðåë³ò — íà âñå 
öå éîãî áðàò çàòðàòèâ ìàéæå 
20 òèñÿ÷ äîëàð³â.

ШИБЧЕ, ШИБЧЕ…
Ó â³ííè÷àíêè ïàí³ Òàìàðè 

ñèí íàâ÷àºòüñÿ â óí³âåðñèòåò³ 
íà ïëàòíîìó â³ää³ëåíí³. Ùîá çà-
ðîáèòè ãðîøåé, ðàçîì ç ïîäðóãîþ 
ïî¿õàëè â Ïîëüùó. Ç³çíàºòüñÿ, ùî 
ñïî÷àòêó ó íèõ âçÿëè íà îäí³é 
ç ô³ðì êîøòè çà ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ. Àëå ÷àñ ìèíàâ, à ðåçóëü-
òàòó ïîçèòèâíîãî íå îòðèìàëè. 
Íà ùàñòÿ, ô³ðìà ãðîø³ ïîâåðíó-
ëà. ×åðåç çíàéîìèõ îôîðìèëèñÿ 
íà õë³áîïåêàðñüêèé çàâîä.

СПЛАТИВ $20 ТИСЯЧ, 
ЩОБ ВИВЕЗТИ СІМ’Ю В КАНАДУ 
Історії заробітчан  Нині, коли 
чимало вінничан намагається виїхати 
за кордон на заробітки, RIA зібрала низку 
історій про те, як їм живеться далеко від 
дому. Чи вдається поповнити бюджет? 
Можливо, ці розповіді стануть у нагоді 
тим, хто саме зараз сидить на чемоданах 
або шукає роботу в іншій країні

ІВАН БЕЗДІТНИЙ, 
ЮРИСТ:

— Великою по-
милкою є думка 
про те, що го-
ловне, аби ви-
братися за межі 

держави, а там уже робота зна-
йдеться. Такі люди найчастіше 
опиняються у складних ситуаціях. 
Фрази на зразок «земляки до-
поможуть» або «діаспора допо-
може» — не працюють. Там ніхто 

нікому нічого не зобов’язаний. 
Особливо зараз, коли українців 
можна зустріти у будь-якій краї-
ні світу. Найкращий спосіб мати 
документ на роботу. Уважно чи-
тайте всі його пункти.
Аби не бути ошуканим тією чи 
іншою агенцією з працевлашту-
вання, не соромтеся перевірити 
сертифікат. Гарний спосіб — ре-
комендація тієї чи іншої агенції 
знайомими, які вже скористали-
ся її послугами.

Фраза «земляки допоможуть» не працює 

Çàðîá³òêè çà êîðäîíîì 
âèù³, í³æ ó íàñ. Àëå 
ùîá íàêîïè÷èòè, 
íàïðèêëàä, íà 
êâàðòèðó, òðåáà äóæå 
äîâãî ïðàöþâàòè

КАРТА 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ 
ЗАРПЛАТ
Які зарплати отримують 
в країнах Європи

227
Туреччина

333
Болгарія

1946
Бельгія

3189
Люксембург

735
Естонія

504
Латвія

524
Литва

702
Чехія 745

Словаччина

135
Україна

181
Молдова

1000
Словенія

497
Угорщина

702
Хорватія

436
Сербія

395
Румунія

704
Греція

527
Росія

2321
Фінляндія

2268
Швеція

2101
Велико-
британія

3113
Данія

3527
Норвегія

1615
Іспанія

2449
Франція

1898
Італія

4049
Швейцарія

2012
Австрія

2054
Німеччина

750
Польща

353
Білорусь

3000
2000
1500
1000

700

300

100

2160
Ірландія

805
Португалія
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Представників названих компа-
ній учні школи зустріли хлібом-
сіллю. Ще більше вразила гостей 
пісня у виконанні школярів. У ній 
звучали слова подяки із згаду-
ванням назв компаній, що при-
несли в село ІТ-знання.
— У селі дуже вдячна аудиторія, — 
каже директор з розвитку корпо-
ративного партнерства «Астарти» 
Світлана Мозгова. — Зрозуміло, 
що у містах більше можливос-
тей опанувати комп’ютер. Але ж 

у селі теж це можна робити. Наш 
холдинг охоче взявся за таку 
справу. Відгукнулися на пропо-
зицію партнерів і вже бачимо, 
що це дуже вдалий соціальний 
проект. Він допоможе розширити 
можливості самореалізації селян, 
адже без комп’ютерних техно-
логій не обходиться нині жод-
на галузь. Без сумніву, знання 
сучасних технологій допомагає 
людям покращувати їхнє життя, 
добиватися нових успіхів.

Подарували комп’ютерникам пісню 

СВІТЛАНА 
МОРГУЛІС, 
МЕНЕДЖЕР 
МІЖНАРОДНОЇ 
КОМПАНІЇ 
«МІРАТЕХ»:

— За такою само 
програмою, як у цьому селі, 
навчають у таких мегаполісах 
як Нью-Йорк, Лондон чи Па-
риж. І це не перебільшення. 
До 2017 року ми працювали 
тільки у містах. Торік виникла 
ідея поширити проект на сіль-
ську місцевість. Звернулися 
до компанії «Астарта» стати 
партнером. Там одразу по-

годилися. Навчальні програ-
ми розробив та надав фонд 
BrainBasket, його фахівці та-
кож готують викладачів кур-
сів. Наша компанія відповідає 
за технічну підтримку проекту, 
зокрема, оперативний ремонт 
та мережевого обладнання, 
якщо воно виходить з ладу. 
До речі, сервісна мережа «Мі-
ротех» покриває 560 населених 
пунктів України. Такої розга-
луженої системи не має жодна 
інша ІТ-компанія, що працює 
в Україні. Можливо, наше парт-
нерство в освітньому проекті 
стане прикладом для інших.

Можливо, стане прикладом для інших 

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 180121

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ì ³ æ í à ð î ä í ³ 
êîìïàí³¿ ç íà-
â÷àííÿ ñåëÿí ²Ò-

òåõíîëîã³ÿì «ïðèâ³â» ó Â³éò³âö³ 
àãðîõîëäèíã, ÿêèé îðåíäóº ó ì³ñ-
öåâèõ æèòåë³â çåìåëüí³ ïà¿. ²Ò-
ïðîãðàìà, öå ñîö³àëüíèé âíåñîê 
â ¿õ îñâ³òí³é ðîçâèòîê. Ïðè÷îìó, 
íå ò³ëüêè ä³òåé. Ïðîãðàìà ðîç-
ðàõîâàíà íà äâ³ êàòåãîð³¿: ó÷í³â 
ìîëîäøèõ êëàñ³â ³ äîðîñëèõ, â³-
êîì 45 ðîê³â ³ á³ëüøå. Ðåàë³çàö³ÿ 
òàêî¿ ïðîãðàìè ñòàëà ìîæëèâîþ 
çàâäÿêè ñï³âïðàö³ àãðîõîëäèíãó 
«Àñòàðòà» ç Ôîíäîì BrainBasket 
òà êîìïàí³ºþ Miratech. Çà êî-
øòè õîëäèíãó çàêóïèëè íîóòáó-
êè, ³íøå íåîáõ³äíå îáëàäíàííÿ. 
Çàíÿòòÿ ïðîâîäèòü â÷èòåëüêà 
³íôîðìàòèêè Âàëåíòèíà Á³ëîóñ. 
Ïåðåä òèì âîíà ïðîéøëà êóðñ 
íàâ÷àííÿ. Îïàíîâóâàëà ïðîãðàìó 
÷åðåç Ñêàéï. Çàíÿòòÿ â³äáóâàþòü-

ñÿ îäèí ðàç íà òèæäåíü. Íàâ÷à-
þòüñÿ 40 îñ³á — 20 ä³òåé ³ ñò³ëü-
êè æ äîðîñëèõ. ßê â³äáóâàþòüñÿ 
çàíÿòòÿ, áà÷èâ æóðíàë³ñò RIA. 

ЦЕ МІЙ НАЙКРАЩИЙ УРОК 
— Ñüîãîäí³ ç äîïîìîãîþ íà-

â÷àëüíîãî ðîáîòà ñïðîáóºìî çà-
ïðîãðàìóâàòè éîãî ðóõ çà òèì 
ìàðøðóòîì, ÿêèé ìè éîìó çàäà-
ìî, — ïî÷èíàº çàíÿòòÿ äëÿ ä³òåé 
Âàëåíòèíà Á³ëîóñ. — Ó íàøîìó 
âèïàäêó, öå áóäå ðóõ ïî ÷îðí³é 
ë³í³¿.

Ó÷èòåëüêà ïîêàçóº àðêóø á³ëîãî 
ïàïåðó ç íàêðåñëåíèì íà í³é öèô-
ðîþ «8». Íàãàäóº þíèì ñëóõà÷àì, 
ùî ðîáîò ìàº êîìï’þòåð. Â³í òà-
êèé ñàìî, ÿê ¿õí³ íîóòáóêè, ò³ëüêè 
çíà÷íî ìåíøèé çà ðîçì³ðîì.

— Ïðîãðàìó áóäåìî ïèñàòè 
ó íàøèõ íîóòáóêàõ, — ïðîäîâæóº 
â÷èòåëüêà. — Äàë³ â³äïðàâèìî ¿¿ 
â êîìï’þòåð ðîáîòà. Áóäåìî ïðà-
öþâàòè ó ïðîãðàì³ Ì áëîê. Âîíà 
ñõîæà äî Ñêðåé÷.

«МІЙ КОМП’ЮТЕР ПОЇХАВ 
ПРАВИЛЬНО, А ТВІЙ — ЗАДКИ» 
По-новому  Американську програму 
ІТ-освіти опановують у селі Війтівці 
(колишня Жданівка) Хмільницького 
району. Учнів молодших класів навчають 
програмуванню в Scratch. Роблять це 
за такою само програмою, як у Нью-
Йорку, Лондоні чи Парижі. Розробили 
її в Массачусетському технологічному 
інституті. Як вона потрапила в українське 
село і чому саме у Війтівці?

Ä³òè ïðàöþþòü ãðóïàìè — ïî 
äâîº ÷è òðîº â îäí³é. Íà ñòîë³ ïå-
ðåä íèìè ìàëåíüê³ ðîáîòè-ìàøèí-
êè. Ó÷èòåëüêà íàãàäóº ïðî êíîïêó 
íà ðîáîòàõ. Ïðîñèòü íàòèñíóòè, 
àáè çàáëîêóâàòè ñàìîâ³ëüíèé ðóõ.

— Ï³äêëþ÷àºìî ðîáîòè äî íî-
óòáóêà, — ãîâîðèòü ïàí³ Âàëåí-
òèíà. – Òåïåð âìèêàºìî ðîáîòè. 
Âèáèðàºìî ïîðò…

Ïåðøèìè ñïðàâèëèñÿ ³ç çàâäàí-
íÿì äâîº ä³â÷àòîê. Âîíè âñòàþòü 
ç-çà ñòîëó, àáè âèïðîáóâàòè ðî-
áîòà. Àðêóø ïàïåðó ç öèôðîþ «8» 
ðîçñòåëÿþòü íà ï³äëîç³. Äàþòü êî-
ìàíäó ³ — óðà! Ðîáîò ñëóõíÿíî 
âèïèñóº ñêëàäí³ ðóõè. «Áà÷èòå, ÿê³ 
ìîëîäö³ ó íàñ ä³â÷àòêà, — ãîâîðèòü 
â÷èòåëüêà. — À ñê³ëüêè ðàç³â ÷óº-
ìî, ùî íàéêðàù³ àéò³øíèêè, öå 
õëîïö³». Ï³ñëÿ ä³â÷àò âèïðîáóâàëè 
ñâîþ ðîáîòó äâîº õëîï÷èê³â. ̄ õí³é 
ðîáîò ïî÷àâ äàâàòè çàäêè. «ßê ðàê 
ïîâçå íàçàä!» — âèãóêíóâ õòîñü 
³ç ïðèñóòí³õ. Õëîïöÿì äîâåëîñÿ 
âèïðàâëÿòè ïîìèëêó. Óñå-òàêè 
á³ëüø³ñòü óñï³øíî ñïðàâèëàñÿ 

³ç ñòâîðåííÿì ïðîãðàìè. Ï³ñëÿ 
çàíÿòòÿ óñ³ ïðèéøëè äî àêòîâî¿ 
çàëè ³ òàì äåìîíñòðóâàëè ðóõ ñâî¿õ 
«ðîçóìíèõ» ìàøèí.

— Îò áè ñòâîðèòè ïðîãðàìó äëÿ 
òàí÷èêà, ÿêèé íå ò³ëüêè ¿äå, à ùå 
é ñòð³ëÿº, — êàæå îäèí ç ó÷í³â. 
Éîãî ïðîïîçèö³ÿ çíàõîäèòü ñõâà-
ëåííÿ ³ ï³äòðèìêó â ³íøèõ.

Íà çàïèòàííÿ îäíîãî ç ó÷í³â, 
÷è ïîäîáàþòüñÿ òàê³ çàíÿòòÿ, â³í 
áåç ðîçäóì³â â³äïîâ³â: «Öå ì³é 
íàéêðàùèé óðîê. ×åêàþ ñóáîòè 
ç íåòåðï³ííÿì».

— Ä³òè çäåá³ëüøîãî âèêîðèñòî-
âóþòü êîìï’þòåðè äëÿ ³ãîð, äëÿ 
äîçâ³ëëÿ, à ìè äàºìî ¿ì àçè çíàíü 
ó ïðîãðàìóâàíí³, — êàæå Êèðèëî 
Ñàâ÷åíêî, êåð³âíèê ïðîåêòó ðîáî-
òè ç ä³òüìè ôîíäó BrainBasket. — 
Â³ä öüîãî êîðèñò³ ó ñòîêðàò á³ëü-
øå, í³æ â³ä ð³çíèõ «ñòð³ëÿëîê», 
â ÿê³ âîíè ãðàþòü íà êîìï’þòåðàõ.

ІНФОРМАЦІЮ ЗБЕРІГАЮ 
У «ХМАРЦІ» 

Ïåðøîþ ñåðåä äîðîñëèõ 
íà êóðñè çàïèñàëàñÿ ìàòè äâîõ 

ä³òåé Ñâ³òëàíà Ï³ðóñ. Æ³íêà ðîç-
ïîâ³ëà, ùî ïåðåáóâàº ó äåêðåòí³é 
â³äïóñòö³. Ïðî ²Ò-êóðñè ä³çíàëà-
ñÿ âèïàäêîâî. Îãîëîøåííÿ áóëî 
íàäðóêîâàíå â ãàçåò³ àãðîõîëäèí-
êó «Àãðàðíèé â³ñíèê».

— ×îëîâ³ê çâåðíóâ óâàãó 
íà îãîëîøåííÿ, — ðîçïîâ³äàº 
ïàí³ Ñâ³òëàíà. — Ìè ùå é íå ïî-
â³ðèëè îäðàçó. Áî æ õòî íèí³ íà-
â÷àº áåçêîøòîâíî? ß âèÿâèëàñÿ 
ïåðøîþ, õòî çâåðíóâñÿ äî îðãà-
í³çàòîð³â ç ïðîõàííÿì çàïèñàòè 
íà íàâ÷àííÿ. Äóæå çàäîâîëåíà.

Ñï³âðîçìîâíèöÿ ðîçïîâ³ëà, ùî 
âæå îñâî¿ëà àçè êîìï’þòåðíî¿ 
ãðàìîòíîñò³. Íàïðèêëàä, ìîæå 
ñòâîðèòè ³ â³äïðàâèòè åëåêòðî-
ííîãî ëèñòà, êîðèñòóâàòèñÿ 
Ôåéñáóêîì òà ³íøèìè ñîö³-
àëüíèìè ìåðåæàìè. ²ç çàäî-
âîëåííÿì ïîâ³äîìèëà, ùî âñþ 
³íôîðìàö³þ çáåð³ãàº ó «õìàðö³». 
Êàæå, öå òàêèé çðó÷íèé åëåê-
òðîííèé ñåðâ³ñ.

— Íîóòáóê ç ñîáîþ íå çàâæäè 
âäàºòüñÿ òÿãíóòè, ôëåøêó ìîæ-
íà çàãóáèòè, — ãîâîðèòü ïàí³ 
Ñâ³òëàíà. — Ïðè¿æäæàþ, íàïðè-
êëàä, äî äðóç³â, çàõîäæó ç ¿õíüîãî 
êîìï’þòåðà ³ ïîêàçóþ ôîòîãðàô³¿ 
ñâî¿õ ìàëþê³â. Âîíè äèâóþòüñÿ, 
ÿê òàêå ìîæëèâî. Êàæó, íàâ÷èëè 
íà êóðñàõ.

Îëåíà Ùåðáà ïðàöþº âèõîâà-
òåëüêîþ ãðóïè ïðîäîâæåíîãî äíÿ 
ó ñóñ³äíüîìó ñåë³. Æ³íêà ðîçïîâ³-
ëà, ùî òðîõè ìîæå êîðèñòóâàòèñÿ 
êîìï’þòåðîì. Âèð³øèëà íàâ÷è-
òèñÿ á³ëüøîãî. ßê íå ñêîðèñòà-
òèñÿ òàêîþ ìîæëèâ³ñòþ!

— Íàñòàâ òàêèé ÷àñ, ùî áåç 
êîìï’þòåðà í³ òóäè ³ í³ ñþäè, — 
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Îëåíà. — Äèâóþ-
ñÿ òèì ëþäÿì, ÿê³ â³äìàõóþòüñÿ 
â³ä òàêèõ çíàíü ³ ïîâòîðþþòü 
îäíå é òå ñàìå: «Íàùî âîíî 
ìåí³?» Çíàííÿ çà ïëå÷èìà íå íî-
ñèòè. Òèì á³ëüøå òàê³, ÿê³ äàþòü 
íàì íà çàíÿòòÿõ ç ²Ò-òåõíîëîã³é.

Íà çàïèòàííÿ, 
÷è ïîäîáàþòüñÿ 
òàê³ çàíÿòòÿ, îäèí 
ç ó÷í³â áåç ðîçäóì³â 
â³äïîâ³â: «Öå ì³é 
íàéêðàùèé óðîê!» 

– Від цього користі – Від цього користі 
у стократ більше, у стократ більше, 
ніж від різних ніж від різних 
«стрілялок», - «стрілялок», - 
каже Кирило каже Кирило 
Савченко, Савченко, 
керівник проекту керівник проекту 
роботи з дітьми роботи з дітьми 
фонду BrainBasket.фонду BrainBasket.

²ÍÍÎÂÀÖ²ß
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Ïåðøèì ³ íàéïîïóëÿðí³øèì 
ñóâåí³ðîì ³ç Â³ííèö³, ÿê íå äèâ-
íî, ñòàâ ìàãí³ò ³ç çîáðàæåííÿì 
ôîíòàíó ROSHEN.

— Êîëèñü ïðèâåçëà äîäîìó 
ìàãí³òè ç ôîíòàíó, áî á³ëüøå 
í³÷îãî ö³êàâîãî íå çíàéøëà, — 
ðîçïîâ³äàº ìåíåäæåð ç ïðîäàæó 
Àíàñòàñ³ÿ (ì³ñòî Äí³ïðî).

Ùî ñòîñóºòüñÿ ñìàêîëèê³â, 
òî â òîï³ öóêåðêè «Ñòð³ëà» òà 
ñàëî.

— Ìè êóïóºìî ñàëî. ×îìóñü 
áàãàòî õòî ââàæàº, ùî ó Â³ííèö³ 
âîíî íàéñìà÷í³øå. Íàâ³òü ñàì³ 
ïî÷àëè â öå â³ðèòè ³ òåïåð ïðè 
íàãîä³ çàâæäè ïðèâîçèìî øìàò 
ñàëà äî Êèºâà, — ãîâîðèòü àðõ³-
òåêòîð Âàäèì.

СУВЕНІРИ «TO GO» 
Ó òóðèñòè÷íîìó öåíòð³ ïðåä-

ñòàâëåíà âåëèêà ê³ëüê³ñòü íåçâè-
÷àéíî¿ ïðîäóêö³¿. Íàâ³òü ò³ ñàì³ 
ìàãí³òè ìîæóòü áóòè íå ò³ëüêè ³ç 
ôîòîçîáðàæåííÿì ôîíòàíó, à ³ 
ç êåðàì³÷íèìè âåæåþ, òåàòðîì 
³ ìóçåÿìè.

— Ñê³ëüêè á ìè íå ãîâîðèëè 
ïðî òå, ùî ìàãí³òè — öå áà-
íàëüíî, âîíè âñå îäíî êîðèñòó-
þòüñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ. Óñ³ õî÷óòü 
ïðèäáàòè íà çãàäêó ùîñü òàêå, 
ùî âì³ùàºòüñÿ ó êèøåíþ ³ çà-
çâè÷àé — öå ìàãí³ò, — ãîâîðèòü 
åêñêóðñîâîä òóðèñòè÷íîãî öåíòðó 
«Ïîä³ëüñüêèé» Îêñàíà Ðîçäî-
ðîæíþê. Ñàìå òîìó òóðèñòè÷í³ 
ìåíåäæåðè ì³ñòà íàìàãàþòüñÿ 
ñòâîðèòè øèðøèé àñîðòèìåíò 
ïðîäóêö³¿ «íà õîëîäèëüíèê», ÿêó 
÷àñ â³ä ÷àñó â³äïðàâëÿþòü íà çà-
ìîâëåííÿ ó êðà¿íè ªâðîïè.

Êð³ì òîãî, äîñòàòíüî ïîïóëÿð-
íîþ âèÿâèëàñü äðóêîâàíà ïðî-
äóêö³ÿ ³ç çîáðàæåííÿìè ì³ñòà: 
áëîêíîòè, ëèñò³âêè òà áðîøóðè.

— Ùî ñòîñóºòüñÿ ëèñò³âîê, 
òî ¿õ àñîðòèìåíò íåâåëèêèé ³ ìè 
íàä öèì ïðàöþºìî. Çàðàç íàéïî-
ïóëÿðí³ø³ çîáðàæåííÿ â³ä ìàé-
ñòð³â Ãàéñòðóê. Öå ðîäèíà, ÿêà 
³ëþñòðóº ëèñò³âêè òà áëîêíîòè. 
Êîøòóþòü âîíè íåäåøåâî, àäæå 
ìîâà éäå ïðî ðó÷íó ðîáîòó. Íà-
ïðèêëàä, ëèñò³âêó ìîæíà ïðè-
äáàòè çà 30 ãðèâåíü, à áëîêíîò 
çà 170 ãðí, — ðîçïîâ³äàº Îêñàíà. 

ЩО ВЕЗУТЬ ТУРИСТИ З ВІННИЦІ?
Для гостей  Сезон світло-музичного 
фонтану у розпалі, а отже і туристів у місті 
стало набагато більше. Ми поцікавились 
у вінничан та гостей міста, що вони везуть 
із Вінниці. А також про напопулярніші 
сувеніри розповіла експерт — туристичний 
менеджер Оксана Роздорожнюк

РЕКЛАМА

Ñüîãîäí³ ó ðîçðîáö³ ùå îäíà ñå-
ð³ÿ ëèñò³âîê, ó ÿêèõ áóäóòü çãà-
äàí³ äàâí³ ïîä³ëüñüê³ òðàäèö³¿. 
Òàêîæ òóðèñòàì ïðîïîíóþòü 
ñêîðèñòàòèñÿ «ëèñò³âêàìè ùàñ-
òÿ»: áàæàþ÷³ ìîæóòü ïðèäáàòè 
êàðòêó ³ ìîìåíòàëüíî â³äïðàâèòè 
¿¿ äîäîìó àáî äðóçÿì. Øèðîêèì 
ïîïèòîì äðóêîâàíà ñóâåí³ðíà 
ïðîäóêö³ÿ êîðèñòóºòüñÿ â ³íî-
çåìö³â, òîìó êàðòêè òà áðîøóðè 
³ç âèçíà÷íèìè ì³ñöÿìè Â³ííèö³ 
âæå äàâíî ïåðåêëàäåí³ àíãë³é-
ñüêîþ òà ïîëüñüêîþ ìîâàìè.

Ùî ñòîñóºòüñÿ îñîáëèâèõ ïî-
äàðóíê³â, òî äëÿ ä³òåé ÷àñòî êó-
ïóþòü 3D-ïàçëè. Äåðåâ'ÿíà âî-
äîíàï³ðíà áàøòà, ÿêó ïîòð³áíî 
ñêëàñòè ñâî¿ìè ðóêàìè — ö³êàâèé 
ïðîöåñ, ÿêèé çàïàì'ÿòîâóºòüñÿ. 
Ùå îäíèì ïîïóëÿðíèì ïðåçåí-
òîì  º âèøèâàíêà ç ïîä³ëüñüêèì 
îðíàìåíòîì: «Öå ïåðøå, ïðî ùî 
çàâæäè ïèòàþòü òóðèñòè ç ³íøèõ 
êðà¿í», — êàæå Îêñàíà.

СМАЧНА ВІННИЦЯ 
Ïðî â³ííèöüêå ñàëî òà õð³í 

ñïðàâä³ õîäÿòü ëåãåíäè. ̄ õ âåçóòü 
íàâ³òü ó ðàíêîâó ñòóä³þ «Ñí³äàí-
êó ç 1+1», à îò òóðèñòè íå çàâæäè 
çíàþòü ïðî ñìàê öèõ ïðîäóêò³â.

— Íàø öåíòð íå â³äïðàâèâ 
íà áàçàð ùå æîäíîãî òóðèñòà, — 
æàðòóº Îêñàíà. – Ïðîòå ò³, õòî 
õî÷ ðàç ñêóøòóâàâ â³ííèöüê³ ñìà-
êîëèêè — ïîâåðíåòüñÿ çà íèìè 
ùå íå îäèí ðàç.

Äóæå ïîïóëÿðíèìè ñìà÷íèìè 
ïîäàðóíêàìè ç Â³ííèö³ æèòåë³ 
ââàæàþòü ñîëîäîù³. 

— Îäèí ÷àñ ìè çàìîâëÿëè òå-
ìàòè÷í³ ³ìáèðí³ ïðÿíèêè ó ìàé-

ñòðèí³ Ëàðèñè Ãðèãîðóê. Â³äïðàâ-
ëÿëè ¿õ äî àåðîïîðòó â duty free. 
Ñüîãîäí³ âñå ÷àñò³øå ïèòàþòü 
ïðî çåô³ð â³ä «Ñîëîäêî¿ ìð³¿». 
Îñîáëèâî äîáðå ¿õ ïðîäóêö³þ 
çíàþòü êèÿíè, — ðîçïîâ³äàº òó-
ðèñòè÷íèé ìåíåäæåð. Ñîëîäê³ 
ïîäàðóíêè òàêîæ äóæå ïîïóëÿðí³ 
ñåðåä ³íîçåìö³â. À âñå ÷åðåç òå, 
ùî óêðà¿íñüêèé øîêîëàä äóæå 
â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä áóäü-ÿêîãî ³í-
øîãî. Òîìó í³ìö³ òà ïîëÿêè ³ç 
çàäîâîëåííÿì êóïóþòü öóêåðêè 
â³ä ROSHEN, à îò ìåøêàíö³ ²ç-
ðà¿ëþ øàëåí³þòü â³ä ïðîäóêö³¿ 
«Â³ííèöüêî¿ öóêåðêè». Çàâæäè 
êóïóþòü îïòîì ó ô³ðìîâèõ ìà-
ãàçèíàõ, à äåêîëè íàâ³òü âè¿æ-

äæàþòü íà ôàáðèêó.
— Äëÿ ïîâíî¿ êàðòèíè ì³ñöåâî-

ãî êîëîðèòó Â³ííèö³ íå âèñòà÷àº 
ãàðíîãî ðåñòîðàíó ³ç ïîä³ëüñüêîþ 
êóõíåþ, — ãîâîðèòü Îêñàíà. — 
Íà åêñêóðñ³ÿõ òóðèñòè ÷àñòî çà-
ïèòóþòü ïðî ð³çíèöþ ñìàêîâèõ 
òðàäèö³é, à ïðîäåìîíñòðóâàòè ¿õ 
îñîáëèâî í³äå. ßê ïðàâèëî, ðàäæó 
êàôå «Âúíî». Ó ìåíþ º ñìà÷íèé 
êîðîï, ïðèãîòîâàíèé çà ñòàðèìè 
ïîä³ëüñüêèìè òðàäèö³ÿìè. Ãîñò³, 
ÿê ïðàâèëî, çàâæäè çàäîâîëåí³ 
òàêèì îá³äîì.

Çà ñëîâàìè Îêñàíè Ðîçäî-
ðîæíþê, ì³ñòî õî÷ ³ ïîâ³ëüíî, 
àëå ðîçâèâàºòüñÿ ó ñóâåí³ðíîìó 
íàïðÿì³. 

– Хочу подарувати своїм близьким сувенір. Особливо, 
подобаються магніти ручної роботи, – говорить Анастасія

424899

ËÀÉÔ
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ОКСАНА 
ШЕВЧУК, ГОЛОВА 
ВІННИЦЬКОГО 
ОБЛАСНОГО 
ВІДДІЛЕННЯ 
БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
«МЕРЕЖА ЛЖВ» 

— З досвіду роботи з хворими 
на туберкульоз можемо ска-
зати, що флюорографія не до-
зволяє виявити туберкульоз 
на ранніх стадіях. Як метод 
скринінгу туберкульозу, вона 
залишилася нам у спадок з ра-

дянських часів і дуже дивно, що 
питання неефективності методу 
почали обговорюватися тільки 
зараз.
У економічно розвинених кра-
їнах сімейний лікар проводить 
анкетування пацієнта на вияв-
лення симптомів туберкульо-
зу. При наявності — хворого 
направляють на обстеження 
мокротиння і рентгенографію 
органів грудної порожнини. 
Метод є економічно вигідним, 
оскільки треба витратити кошти 
тільки на аркуш паперу.

Флюорографія не виявляє ранній туберкульоз 

Реквізити: 
Ощадбанк  – 

№ 4790 7010 0557 7316 
(отримувач – Раїнчук Тетяна 

Олександрівна, дружина Сергія)

Сергію потрібна термінова 
операція на серці
Сергій Раїнчук з Браїлова Жмеринського району ремонтує взуття. 
Дізнався про свою ваду серця в 17 років. Зараз йому 33. І лікарі 
призначили складну операцію. Щоб людина жила, терміново 
потрібно зібрати 130 тисяч гривень.

— Треба ставити протез аорти, міняти клапан і підшивати лівий 
шлуночок. Нам сказали, що це найскладніша операція, які роблять 
на серці, — говорить мати Сергія Євгенія. — Ми продаємо стару 
хату, але вона коштує не більше тисячі доларів, і в нас мало часу. 
На останньому огляді сказали, що аорта в такому розмірі, що може 
от-от розірватися. Просимо людей, хто не байдужий, допоможіть!

Телефон для зв’язку з Сергієм Раїнчуком: 096-96-71-797

ДОПОМОЖІТЬ 
НЕ ПОМЕРТИ

РЕКЛАМА

416206

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

— Òàê, âñ³ ðå-
ôîðìè íàïðàâëåí³ 
ñüîãîäí³ íà åêîíî-

ì³þ áþäæåòíèõ êîøò³â, àëå öå 
íå îçíà÷àº, ùî ìè ìàºìî ïîâí³ñòþ 
â³äìîâèòèñü â³ä äàíîãî îáñòåæåí-
íÿ. Ìàº áóòè ñåëåêòèâíèé â³äá³ð 
(ðåíòãåíîëîã³÷íèé ñêðèí³íã), òîá-
òî îáñòåæåííþ ìàþòü ï³äëÿãàòè 
ëþäè, ç ôàêòîðàìè ðèçèêó çàõâî-

ðþâàííÿ íà òóáåðêóëüîç, — ðîçïî-
â³äàº Ãàëèíà Ãóìåíþê, çàâ³äóâà÷êà 
ïðîòèòóáåðêóëüîçíîãî â³ää³ëåííÿ 
ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 1.

 Ïåðåë³ê öèõ ôàêòîð³â âêàçàíèé 
â ñêðèí³íãîâ³é àíêåò³, ÿêà çíàõî-
äèòüñÿ â êàá³íåò³ ñ³ìåéíîãî ë³êà-
ðÿ. Ïðè íàÿâíîñò³ òðüîõ ³ á³ëüøå 
ôàêòîð³â ó ïàö³ºíòà, ñ³ìåéíèé ë³-
êàð ìîæå çàï³äîçðèòè òóáåðêóëüîç 
³ íàïðàâèòè éîãî íà îáñòåæåííÿ. 
Íàñê³ëüêè âèïðàâäàíà òàêà åêî-
íîì³ÿ — ÷àñ ïîêàæå.

ЯК БЕЗ ФЛЮОРОГРАФІЇ БУДУТЬ 
ВИЗНАЧАТИ ТУБЕРКУЛЬОЗ 
За новими стандартами  Економія 
державних коштів, мета, з якою проводяться 
усі реформи і медичні — не виключення. 
Тому в. о. міністра охорони здоров'я Уляна 
Супрун пропонує переглянути обов'язкову 
флюорографію, як надто затратний метод 
визначення туберкульозу та пережиток 
радянських часів. Відслідковувати цю 
хворобу мають на первинній ланці, в кабінеті 
сімейного лікаря, як роблять у всьому світі 

ПРОГНОЗИ ПОГАНІ 
Îñòàíí³ äåê³ëüêà ðîê³â Óêðà¿íà 

ïîñ³äàº äðóãå ì³ñöå â ªâðîï³ ³ 
÷åòâåðòå ì³ñöå â ñâ³ò³ çà òÿãàðåì 
õ³ì³îðåçèñòåíòíîãî òóáåðêóëüîçó.

— Âåëèêîþ íåáåçïåêîþ ³ çà-
ãðîçîþ äëÿ ñóñï³ëüñòâà º çðîñ-
òàííÿ ê³ëüêîñò³ õâîðèõ íà õ³ì³-
îðåçèñòåíòí³ ôîðìè. Ðîçâèòîê 
ñò³éêîñò³ ì³êîáàêòåð³é òóáåðêó-
ëüîçó (ÌÁÒ) äî ïðîòèòóáåðêó-
ëüîçíèõ ïðåïàðàò³â (ÏÒÏ) — öå 
ðóêîòâîðíà ïðîáëåìà ³ ïîë³òè-
ê³â, ³ ìåäèê³â, — ãîâîðèòü Ãàëè-
íà Ãóìåíþê. — Âîíà ïîâ’ÿçàíà 
ç òèì, ùî äî 2000 ðîêó ïðîòè-
òóáåðêóëüîçí³ ïðåïàðàòè íå çà-
êóïîâóâàëèñü ³ õâîð³ ë³êóâàëèñü, 
íå äîòðèìóþ÷èñü ñõåì. Öå íàä-
çâè÷àéíî ïîãàíà ïðîãíîñòè÷íà 
îçíàêà.

ХВОРОБА ОБИРАЄ ВСЛІПУ 
Òóáåðêóëüîç âæå äàâíî íå îáè-

ðàº íàéá³äí³øèõ òà ìàðã³íàëüíèõ, 
ïðîòå äîñ³ ââàæàºòüñÿ ñîðîì³ò-
íîþ õâîðîáîþ. Òîìó, çà ñëîâà-
ìè ë³êàðÿ, êîëè ëþäè ä³çíàþòü-
ñÿ ä³àãíîç, íå â³ðÿòü ñïî÷àòêó, 
òðàïëÿþòüñÿ ³ñòåðèêè, ãðóáîù³. 
²íôîðìàö³ÿ ïðî òóáåðêóëüîç 
îêðåìîãî õâîðîãî êîíô³äåíö³é-
íà, òà êîëè ç'ÿâëÿºòüñÿ âîãíèùå 
(ñ³ì'ÿ ÷è îñåðåäîê, äå º õâîðèé) ç 
êîíòàêòíèìè îñîáàìè îêð³ì îá-
ñòåæåííÿ ìàþòü ïðîâåñòè ïðî-
ñâ³òíèöüêó ðîáîòó. Ó òàêèõ âè-
ïàäêàõ ôòèç³àòðè ïðîñÿòü ñ³ìåé-
íèõ ë³êàð³â ïëàíîâî îáñòåæóâàòè 
êîíòàêòè õâîðîãî. Öå ìîæóòü 
áóòè ñóñ³äè, ðîáî÷èé êîëåêòèâ, 
ó ÿêîìó º õâîðèé, øê³ëüíèé êëàñ 
÷è äèòÿ÷à ãðóïà â ñàäî÷êó (òàê³ 
êîíòàêòí³ îáñòåæóþòüñÿ îäíîðà-
çîâî). À îò ñ³ì’ÿ çíàõîäèòüñÿ ï³ä 
íàãëÿäîì ïðîòÿãîì âñüîãî ÷àñó 
ë³êóâàííÿ õâîðîãî. Ñàì õâîðèé 
ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ çíàõîäèòüñÿ ï³ä 
ïèëüíèì îêîì ôòèç³àòð³â ïðî-
òÿãîì òðüîõ ðîê³â.

ТУБЕРКУЛЬОЗ У ВІННИЦІ В ЦИФРАХ 
125

зареєстровано випадків 
активного туберкульозу 

(2017) 

147
зареєстровано випадків 
активного туберкульозу 

(2016) 

20%
з вперше виявлених 

хворих було переведено 
в четверту категорію 
(хіміорезістентний 

туберкульоз), який потребує 
довготривалого лікування 

(20 і більше місяців) 

32
нововиявлених хворих 

(2017) 

26
нововиявлених хворих 

(три місяці 2018) 

•  ВІЛ-інфіковані 

•  Особи, які контактують з хворими 
на туберкульоз (сімейні чи професійні 
контакти) 

•  Особи з захворюваннями, що 
призводять до послаблення імунітету 

•  Курці, особи, що зловживають 
алкоголем та вживають наркотики 

•  Мігранти та біженці з регіонів з високою 
захворюваністю на туберкульоз 

•  Особи, що перебувають за межею бідності 

•  Особи без визначеного місця 
проживання 

•  Пацієнти психіатричних закладів 

•  Затримані, заарештовані особи при 
відправленні їх до ізоляторів тимчасового 
тримання, особи, які утримуються або 
звільнились з установ пенітенціарної 
системи, а також особи, які перебувають 
на обліку в органах внутрішніх справ як 
раніше засуджені та піднаглядні 

•  Працівники пенітенціарних установ, 
психіатричних закладів та працівники 
закладів охорони здоров'я, які мають 
часті контакти з хворими на туберкульоз 
особами, проводять відповідні 
дослідження, аналізи 

ГРУПИ ПІДВИЩЕНОГО РИЗИКУ ЩОДО ЗАХВОРЮВАНОСТІ 
НА ТУБЕРКУЛЬОЗ (згідно з наказом МОЗ від 15.05.14.) 

 Чи є у вас кашель або покашлювання 
більше двох тижнів?

 Чи помітили ви останнім часом підвищену 
втомлюваність та слабкість?

 Чи є у вас підвищена пітливість, особливо 
вночі?

 Чи зменшувалась вага вашого тіла з 
невизначених причин?

 Чи є у вас протягом останнього часу 
підвищення температури тіла, має 
значення навіть незначне підвищення 
до 37–37,2 градуса 

 Чи є у вас задишка при незначному 
фізичному навантаженні?

 Чи турбує вас іноді біль у грудній клітині?
 Чи мали ви контакт з хворим на туберкульоз 

протягом останніх шести місяців?
 Чи маєте ви хронічне захворювання 

шлунково-кишкового тракту, цукровий 
діабет або інше захворювання, що 
призводить до зниження імунітету?

 Чи мали ви протягом останніх трьох 
місяців серйозний стрес (смерть близької 
людини, розлучення, втрата роботи тощо)?

 Чи приймаєте ви будь-які препарати, що 
можуть знижувати ваш імунітет (такі як 
преднізолон, хіміотерапія проти ракових 
захворювань тощо)?

СКРІНІНГОВА АНКЕТА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ЛЮДЕЙ, 
ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ОБСТЕЖЕННЯ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ 
Анкети, які мають заповнювати пацієнти Центрів первинної медико-санітарної 
допомоги перед відвідуванням сімейного лікаря 

Відповідь «так» на більше ніж три запитання та відповідь «так» на хоча б одне запитання 
з перших восьми, не означає, що ви маєте туберкульоз, але означає, що вам необхідно 
обстежитись на туберкульоз негайно.
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ВІТА АГАФОНОВА, ЛІКАР-НЕВРОЛОГ

Головний біль — одна з найпоширені-
ших скарг всіх пацієнтів світу. Близько 
половини населення планети страждає 
від мігрені. Біль може виникнути вна-
слідок звичайної втоми або пере-
напруги, а може служити сигналом 
про серйозні запальні або патологічні 
захворювання головного мозку.

Як визначити самостійно, яка з 
причин викликала біль? При пере-
напруженні головний біль давить і має 
тягнучий характер.
При мігрені — чіткий, іноді пульсуючий 
біль, що переміщається з одного боку 
черепа в іншу. Часто при мігрені ви-
никає підвищена світло- та звукочутли-
вість, тахікардія та нудота.
При пучковому болю виникають дуже 
гострі, практично нестерпні відчуття, 
схожі на печіння. Як правило, локалізу-
ється на одній стороні голови.
При проблемах з тиском виникає 
тиснучий або пульсуючий біль, який 
локалізується в потиличній зоні.
При інсульті біль з'являється раптово, 
має гострий характер, поступово по-
силюється. У деяких випадках супрово-
джується запамороченням, втратою 
свідомості, нудотою та блювотою.

Як зрозуміти, що причина достатньо 
серйозна й слід йти до лікаря? Якщо 
голова болить значно сильніше, ніж 
зазвичай — це сигнал. Якщо головний 
біль супроводжується:
  повною або частковою втратою зору;
 слабкістю;
 нудотою та блювотою;
 онімінням кінцівок;
 амнезією;
  втратою орієнтації в просторі та ін-

шими нетиповими симптомами, слід 
негайно звертатися до лікаря.

Що не можна робити при головно-
му болю:
 пити алкогольні напої;
 курити;
  прикладати до голови грілку 

з льодом;

 приймати другу таблетку знеболюю-
чого або анальгетика.

Як самостійно в домашніх умовах 
можна спробувати боротись з 
головним болем?
  Відкрийте вікно і провітріть кімнату
  Ляжте і розслабтеся, полежте з за-

критими очима.
  Зробіть легкий масаж голови.
  Випийте трав'яний чай.

Що ж робити, якщо ці поради 
не допомагають? Звертатися до лі-
каря. Щоб з'ясувати причину болю, 
в кабінеті головного болю вам можуть 
провести та запропонувати пройти:
  Електроенцефалографічне дослі-

дження.
  Дуплексне сканування судин голови 

та шиї.
  Лабораторні дослідження крові для 

виявлення інфекційних та запальних 
захворювань.

  Діагностика зору є однією з 
обов'язкових процедур, тому як змі-
ни очного дна в більшості випадків 
викликають головний біль.

  Рентгенологічне дослідження хребта, 
кісток черепа, придаткових пазух 
носа (за потреби).

  МРТ головного мозку і хребта.

Як впоратися з мігренню

424568

Медичний центр «Альтамедика» 
Вінниця, вул. М. Литвиненко-
Вольгемут, 40
0971929630, 0688403030

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535 

Ó ïåðåäîñòàíí³é òèæäåíü òðàâ-
íÿ ê³ëüê³ñòü õâîðèõ íà ê³ð ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³ çðîñëà íà 19% 
(öå â ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì 
òèæíåì). Ñòåïàí Òîì³í, çàâ³ä-
óâà÷ åï³äíàãëÿäó òà ïðîô³ëàêòèêè 
³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü äåð-
æàâíî¿ óñòàíîâè “Îáëàñíèé ëà-
áîðàòîðíèé öåíòð ÌÎÇ Óêðà¿íè” 
êàæå, ùî ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çðîñ-
òàííÿ çàõâîðþâàíîñò³ ÿê ñåðåä 
äèòÿ÷îãî, òàê ³ ñåðåä äîðîñëîãî 
íàñåëåííÿ îáëàñò³.

— Çà îïåðàòèâíèìè äàíèìè, 
â îáëàñò³ ìèíóëîãî òèæíÿ íà ê³ð 
çàõâîð³ëî 74 îñîáè, ³ç íèõ 24 äî-
ðîñëèõ òà 50 ä³òåé, — ðîçïîâ³äàº 
Ñòåïàí Òîì³í. — Ç ïî÷àòêó ðîêó 
çàðåºñòðîâàíî 312 òàêèõ õâîðèõ, 
à ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ ñêëàâ 
19,7 âèïàäêó íà 100 òèñ. íàñ. 
(ïî Óêðà¿í³ 33,0 âèï. íà 100 òèñ. 
íàñ.). Ñåðåä çàõâîð³ëèõ 193 äè-
òèíè, ùî ñòàíîâèòü 67 íà 100 òèñ. 
äèòÿ÷îãî íàñåëåííÿ. ²ç âñ³õ çà-
õâîð³ëèõ 58% íå áóëè ùåïëåí³ 
ïðîòè êîðó.

У ВІННИЦІ ВСЕ СТАБІЛЬНО 
Çà ñëîâàìè ²ðèíè Îäíîñòàëêî, 

íà÷àëüíèêà â³ää³ëó Äåðæàâíîãî 
íàãëÿäó çà äîòðèìàííÿì ñàí³-
òàðíîãî çàêîíîäàâñòâà ì³ñüêîãî 
óïðàâë³ííÿ Äåðæïðîäñïîæèâ-
ñëóæáè, ãîâîðèòè ïðî ÿêóñü ïðî-
áëåìó â³äíîñíî êîðó ó Â³ííèö³ 
íåìàº æîäíî¿ ï³äñòàâè.

— Çà ìèíóëèé òèæäåíü 
ïî ì³ñòó çàðåºñòðîâàíî 18 âè-
ïàäê³â êîðó, ç íèõ 8 äîðîñëèõ ³ 
10 ä³òåé, — ãîâîðèòü ²ðèíà Îä-
íîñòàëêî. — Óñüîãî ç ïî÷àòêó 
ðîêó ìàºìî 78 âèïàäê³â êîðó, ç 
íèõ 29 — äîðîñëèõ, 49 — ä³òè. 
Àëå öå ïîîäèíîê³ âèïàäêè, 
æîäíîãî îðãàí³çîâàíîãî ñïàëà-
õó ó íàñ íå ðåºñòðóâàëîñü àí³ 
â øêîëàõ, àí³ â ñàäî÷êàõ, ùî 
äóæå âàæëèâî, ïîîäèíîê³ âè-
ïàäêè íà åï³äñèòóàö³þ ïî ì³ñ-
òó íå âïëèâàþòü. Ó íàñ óñå ï³ä 
êîíòðîëåì, òèì ïà÷å ä³òè îñòàí-
í³é òèæäåíü çíàõîäÿòüñÿ â øêî-
ë³ â îðãàí³çîâàíèõ êîëåêòèâàõ, 
ïîò³ì óñ³ ðîç³éäóòüñÿ ïî äîìàõ, 
òîæ ñèòóàö³ÿ íå áóäå ïîã³ðøó-
âàòèñÿ.

ВИПАДКИ РЕЄСТРУЮТЬСЯ 
Âèïàäêè êîðó ðåºñòðóþòüñÿ 

â á³ëüøîñò³ àäì³í³ñòðàòèâíèõ 
òåðèòîð³é îáëàñò³ çà âèíÿòêîì 
Ëàäèæèíà, à òàêîæ Îðàò³âñüêî-
ãî, Ï³ùàíñüêîãî òà Òîìàøï³ëü-
ñüêîãî ðàéîí³â. Íàéá³ëüøå ëþäåé 
çàõâîð³ëè íà ê³ð ó Â³ííèö³ — 78, 
ó Êîçÿòèíñüêîìó ðàéîí³ — 56, 
Òèâð³âñüêîìó — 53, Òóëü÷èí-
ñüêîìó — 13, Øàðãîðîäñüêîìó òà 
Â³ííèöüêîìó ðàéîíàõ ïî 16 îñ³á.

Ë³êàð³ íàãàäóþòü, ùî ºäèíèì 
åôåêòèâíèì çàñîáîì ïðîô³ëàê-
òèêè êîðó º âàêöèíàö³ÿ. Áåçêî-
øòîâí³ ùåïëåííÿ ìîæíà ðîáèòè 
óñ³ì ä³òÿì â³êîì äî 18-òè ðîê³â, 
ÿê³ ï³äëÿãàþòü ùåïëåíþ çã³äíî 
ç Êàëåíäàðåì ùåïëåíü, àáî ÿê³ 
ðàí³øå íå âàêöèíóâàëèñÿ.

Íà äàíèé ÷àñ â óñ³õ ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàäàõ îáëàñò³, 
ÿê³ ïðîâîäÿòü ùåïëåííÿ, º â íà-
ÿâíîñò³ äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü êîì-
á³íîâàíî¿ âàêöèíè ïðîòè êîðó. Ç 
ïî÷àòêó ðîêó â îáëàñò³ ùåïëåíî 
ïðîòè êîðó 21803 äèòèíè ð³çíîãî 
â³êó, ùî ñêëàëî 43,5% â³ä óñ³õ 
ä³òåé, ÿê³ ïîòðåáóþòü ùåïëåíü.

У МІСТІ КІР ПІД 
КОНТРОЛЕМ
Спалах  Останній тиждень 
вісім областей потерпають 
від спалаху кору. Вінницька, 
на щастя, в цей список 
не потрапила, хоч і відчула 
підвищення захворюваності. 
У місті хвороба під 
контролем, колективних 
спалахів немає, а поодинокі 
випадки, на думку 
спеціалістів, на епідситуацію 
не впливають

ХВОРІ НА КІР 2018

15261
всього

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

2137
людей

1488649
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

2131
людина

1711420
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

1785
людей

1195590
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

1552
людини

786766
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

1081
людина

720361

6243 дорослі 

9018 діти
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Золото з 
Калинівки 
 Ó Êàëèí³âö³ ïðîéøîâ 
÷åìï³îíàò îáëàñò³ ç âîëåé-
áîëó ñåðåä ä³â÷àò 12 ðîê³â òà 
ìîëîäøèõ. Ïåðåìîãëà çá³ðíà 
ñïîðòøêîëè ¹3 ç Â³ííèö³.

Срібло зі Штатів 
 Ó Ëîñ-Àíäæåëåñ³ íà â³ä-
êðèòîìó ì³æíàðîäíîìó 
òóðí³ð³ ç ñóìî êëàñó «A» 
âèõîâàíö³ â³ííèöüêî¿ ñïîð-
òøêîëè ¹ 5 — Ñâÿòîñëàâ 
Ñåìèêðàñ òà Âàæà Äà³àóð³ 
ñòàëè ñð³áíèìè ïðèçåðàìè.

Бронза з 
боротьби 
 Ó Ìèêîëàºâ³ â³äáóâñÿ 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç â³ëüíî¿ 
áîðîòüáè ñåðåä þíàê³â òà ä³-
â÷àò 14-15 ðîê³â. Â³ííè÷àí-
êà ²ðèíà Ãðåáåí÷óê çäîáóëà 
áðîíçó ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 
66 êã.

Швидкі колеса 
 Ó Ñóìàõ ïðîâåëè ÷åìï³î-
íàò Óêðà¿íè ç ìàóíòåíáàé-
êó. Âèõîâàíö³ ñïîðòøêîëè 
¹3 Âîëîäèìèð Îáóõîâñüêèé 
³ Áîãäàí Ïàòëàíòþê ïîñ³ëè 
òðåòº ì³ñöå. 

Підтвердили 
клас 
 Íà ÷åìï³îíàò³ îáëàñò³ ç 
ãàíäáîëó ñåðåä õëîïö³â 12 
ðîê³â òà ìîëîäøèõ çá³ðíà 
Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè ¹3  
ïîñ³ëà ïåðøå ì³ñöå. Äàë³ — 
êîìàíäè Õì³ëüíèöüêîãî 
ðàéîíó ³ Òîìàøïîëÿ.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №21 (1040)
Мінімальні двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат. Білі – 
король і тура за допомогою чорних виконують умови завдання. 

Задача №2168-2171
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №20 (1386), 16 травня 2018 року
Задача №2164
I. 1. c4! T:c4  2. Kb5 Ta4x; II. 1. b5! Tc7  2. b6 T:a7x.
Задача №2165
I. 1. Cf7! Th6  2. Cg8 Cf6x;
II. 1. Tg7! Cf8  2. Tg8 Th6x  - чорні блокують поле «g8» – слоном і турою
Задача №2166
I. 1. Tb1! Ta4  2. Kpa1 Kc4x; II. 1. Ta2! Tb4+  2. Kpa4 Tb1x.
Задача №2167
I. 1. Th2! Tf2  2. Kg2 Tf1x; II. 1. Tg1! Te3  2. g2 Th3x.

М. Пархоменко

Тренування із хокею у Вінниці 
відбуваються на базі Льодового 
клубу, що в Центральному парку. 
Діти у хокейній ДЮСШ «Патріот» 
займаються щоденно — з поне-
ділка до п’ятниці. Субота і неді-
ля — ігрові дні.
Набір початківців проходить з 
понеділка по четвер з 15-ї до 16-ї 
години. Запрошуються новачки 
віком п’яти-семи років. Довідки 
за телефоном: 096–335–25–37 

(старший тренер вінницької 
хокейної ДЮСШ «Патріот» Во-
лодимир Сачко).
— Для початку необхідне лише 
бажання. Бо завдяки фінансуван-
ню з боку міської влади трену-
вання є безкоштовними. Видаємо 
новачкам ковзани (гідної якос-
ті — від 30 доларів) і шолом, але 
з часом необхідно буде придбати 
власну амуніцію, — каже Володи-
мир Сачко.

Де займатися?

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ó Â³ííèö³ âæå ê³ëüêà ðîê³â 
íåìàº êîìàíäè ìàéñòð³â ³ç ïî-
ïóëÿðíîãî õîêåþ ç øàéáîþ. Ïðî-
ôåñ³éí³ êëóáè «Ïàòð³îò» ³ «Ãàé-
äàìàêè» ïðî³ñíóâàëè íåäîâãî. 
Ïðîòå òàëàíîâèòèõ âèõîâàíö³â 
â³ííèöüêîãî õîêåþ, ÿê³ ìàþòü 
ñåðéîçí³ óñï³õè íà âñåóêðà¿í-
ñüêîìó ³ ì³æíàðîäíîìó ð³âíÿõ, 
íå áðàêóº. Íàéÿñêðàâ³øèé cåðåä 
íèõ — 18-ð³÷íèé Áîãäàí Ãðèöþê, 
ÿêèé íåùîäàâíî â ñêëàä³ çá³ðíî¿ 
Óêðà¿íè âèãðàâ ÷åìï³îíàò ñâ³òó 
ñåðåä þí³îð³â ó äèâ³ç³îí³ 1 Â ³ 
çäîáóâ ïóò³âêó äî ïðåñòèæíî¿ ãðó-
ïè 1 À. Öå äðóãà çà ñèëîþ ñâ³òîâà 
ë³ãà, à åë³òà ãðàº â ãðóï³ 1.

ПОЧИНАВ У «ПІРАНЬЯХ» 
Áîãäàí Ãðèöþê çàõîïèâñÿ õî-

êåºì ó â³ñ³ì ðîê³â. Çàéìàâñÿ ï³ä 
êåð³âíèöòâîì òðåíåðà Â³òàë³ÿ 
×èãèðÿ ó â³ííèöüê³é ñïîðòøêî-
ë³ ¹ 1. Òðåíóâàâñÿ ó Ëüîäîâîìó 
êëóá³, ùî ó Öåíòðàëüíîìó ïàðêó.

Õëîïåöü óñï³øíî ãðàâ ó êîìàí-
ä³ «Â³ííèöüê³ ï³ðàíü¿». Òðåíó-
âàâñÿ òàì äî çàêðèòòÿ õîêåéíîãî 
â³ää³ëåííÿ ó ïåðø³é ñïîðòøêî-

ë³. Ï³ñëÿ öüîãî â³í ïåðåáðàâñÿ 
äî þíàöüêîãî «Äí³ïðà» (Õåðñîí), 
äå â³ä³ãðàâ ñåçîí. Ùå äâà ïðî-
â³â çà þíàöüêèé «Áåðêóò» (Êè¿â). 
Ó éîãî ñêëàä³ ñòàâ ÷åìï³îíîì 
ó â³äêðèòîìó ÷åìï³îíàò³ Á³ëîðóñ³.

Òîð³ê «Áåðêóò» ðîçïàâñÿ, àëå 
íà îñíîâ³ êîìàíäè áóëà ñêëàäåíà 
þí³îðñüêà çá³ðíà Óêðà¿íè. Òàì 
âèñòóïàº ëèøå îäèí â³ííè÷à-
íèí — Áîãäàí Ãðèöþê.

СЕНСАЦІЙНІ ЗВИТЯГИ 
Íàãàäàºìî, íà ñâ³òîâîìó ÷åì-

ï³îíàò³ óêðà¿íö³ ïðîãðàëè ëèøå 
ñòàðòîâèé ïîºäèíîê — ó ßïîí³¿. 
Äàë³ íàø³ þíàêè âèãðàëè ðåøòó 
ìàò÷³â — ó çá³ðíèõ Óãîðùèíè, 
²òàë³¿, Àâñòð³¿. Ó îñòàíí³é ãð³ 
âîíè ðîçãðîìèëè ðóìóí³â — 6:0. 
² çàâäÿêè öüîìó ñåíñàö³éíî ï³ä-
âèùèëèñÿ â êëàñ³.

— Óêðà¿íà íå áóëà ôàâîðè-
òîì. Òîìó ¿¿ óñï³õ ìîæíà ââà-
æàòè íåñïîä³âàíêîþ, — ðîçêàçàâ 
áàòüêî þíîãî õîêå¿ñòà ²ãîð Ãðè-
öþê. – Í³õòî íå î÷³êóâàâ, ùî ìè 
çäîëàºìî òàê³ ñèëüí³ êîìàíäè. 

Ñòàðøèé òðåíåð â³ííèöüêî¿ 
õîêåéíî¿ ÄÞÑØ «Ïàòð³îò» 
Âîëîäèìèð Ñà÷êî ââàæàº, ùî 

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Â³ííèöüêà êîìàíäà äåáþòó-

âàëà íà ÷åìï³îíàò³ Âñåóêðà¿íñüêî¿ 
ôåäåðàö³¿ çì³øàíèõ áîéîâèõ ìèñ-
òåöòâ, ÿêèé ïðîõîäèâ ó Òÿ÷åâ³ 
(Çàêàðïàòòÿ). Çà ïåðø³ñòü áîðî-
ëèñÿ áëèçüêî 180 ñïîðòñìåí³â ³ç 
20 îáëàñòåé Óêðà¿íè. Íàøå ì³ñòî 
ïðåçåíòóâàëè ÷îòèðè á³éö³, ³ òðîº 
ç íèõ ñòàëè ìåäàë³ñòàìè! Ïðè÷î-
ìó âñ³ âèñòóïàëè ó íàéïðåñòèæ-

í³ø³é â³êîâ³é êàòåãîð³¿ — ñòàðøå 
18 ðîê³â.

Ó âàç³ äî 52 êã â³öå-÷åìï³îíêîþ 
âèÿâèëàñÿ Äàð’ÿ Ðîìàíîâà, ÿêà 
çìàãàºòüñÿ âèíÿòêîâî â ðàìêàõ 
ôåäåðàö³¿ çì³øàíèõ áîéîâèõ 
ìèñòåöòâ. Ó ô³íàë³ âîíà ã³äíî 
áîðîëàñÿ, àëå âñå æ ïîñòóïèëàñÿ 
äîñâ³ä÷åí³é Àíí³ Îâ÷èííèêîâ³é 
(Ð³âíå).

Ñð³áíèì ïðèçåðîì ó âàãîâ³é 

êàòåãîð³¿ äî 77,1 êã ñòàâ êàíäè-
äàò ó ìàéñòðè ñïîðòó ç ôð³-ôàéòó 
Ìèêèòà ß÷ìåíþê. Â³ííèöüêî-
ìó ñïîðòñìåíó çàáðàêëî äîñâ³äó 
ó ô³íàë³. Òàì â³í ïîñòóïèâñÿ 
êèÿíèíó, ÿêèé ïðîâ³â âäàëèé 
çàäóøëèâèé ïðèéîì.

Áðîíçîâèì ìåäàë³ñòîì ó âàç³ 
70,3 êã âèÿâèâñÿ ùå îäèí êàíäè-
äàò ó ìàéñòðè ñïîðòó ç ôð³-ôàéòó 
Ñåðã³é Íåñòåðóê, ÿêèé ó ï³âô³-

íàë³ ïîñòóïèâñÿ îäåñèòó.
— Ìè çàäîâîëåí³ âèñòóïîì 

íàøèõ á³éö³â. Àäæå ìàéæå âñ³ 
â³ííè÷àíè çäîáóëè ìåäàë³. Öå 
ñåðéîçíèé ðåçóëüòàò äëÿ íàøî-
ãî äåáþòíîãî ñòàðòó íà âñåóêðà-
¿íñüêîìó ð³âí³, — ñêàçàâ ãîëîâà 
îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ ôð³-ôàéòó 
³ î÷³ëüíèê îáëàñíîãî îñåðåäêó 
ôåäåðàö³¿ çì³øàíèõ áîéîâèõ ìèñ-
òåöòâ Âàäèì Êóä³ÿðîâ.

Дебютанти стали призерами України

Богдан Грицюк був захисником збірної України 
на домашньому юніорському світовому форумі 

ВІННИЦЬКИЙ ХОКЕЇСТ 
ПІДКОРИВ СВІТОВУ ВЕРШИНУ 
Рівень  Богдан Грицюк у складі збірної 
України виграв домашній юніорський 
чемпіонат світу. Також він був чемпіоном 
країни серед юніорів і бронзовим 
призером — серед чоловіків

çà íàÿâíèõ óìîâ ðîçâèòêó õî-
êåþ â Óêðà¿í³ âèõ³ä äî äèâ³ç³î-
íó 1 À — âåëè÷åçíå äîñÿãíåííÿ. 
Åêñïåðò êàæå, ùî â ãðóï³ 1 À ãðà-
þòü ðåéòèíãîâ³ êîìàíäè Íîðâåã³¿, 
Í³ìå÷÷èíè, Øâåéöàð³¿, Ôðàíö³¿, 
²ñïàí³¿. Òîìó óêðà¿íöÿì òàì áóäå 
äóæå ñêëàäíî.

— Ó íàçâàíèõ êðà¿íàõ º ÷óäîâà 
òðåíóâàëüíà áàçà. Íå ëèøå êîâ-
çàíêè, àëå é êèäêîâ³ öåíòðè. Öå 
êîëè øàéáó êèäàþòü ïî âîðîòàõ 
íå íà ëüîäó, ùî äîðîãî äëÿ òðå-
íóâàëüíîãî ïðîöåñó. Ñòâîðþþòü 
ñïåö³àëüí³ ïðèì³ùåííÿ ç³ øòó÷-
íèì ïîêðèòòÿì ³ âîðîòàìè, äå 
â³äïðàöüîâóþòü ð³çíîìàí³òí³ êèä-
êè, ïåðåäà÷³, âîðîòàðñüêó òåõí³êó. 
Â Óêðà¿í³ òàêîãî íàâ³òü ó ïëàíàõ 
íåìàº, — êàæå Âîëîäèìèð Ñà÷êî. 

ПОЄДНУЄ СПОРТ ІЗ 
НАВЧАННЯМ 

Áîãäàí Ãðèöþê äâà îñòàíí³ 
êëàñè ïðîâ³â ó Áðîâàðñüêîìó âè-
ùîìó ó÷èëèù³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè. 
Òåïåð òàì æå îòðèìóº ñåðåäíþ 
ñïåö³àëüíó îñâ³òó. Ãðàº çà ì³ñöå-
âèé ÷îëîâ³÷èé êëóá «Á³ëèé áàðñ».

— Â ó÷èëèù³ ³ç ðîçóì³ííÿì 
ñòàâëÿòüñÿ äî ìîº¿ ïðîôåñ³éíî¿ 
êàð’ºðè. Àäæå â «Á³ëîìó áàðñ³» 
âèñòóïàº ÷èìàëî âèõîâàíö³â íà-

øîãî ó÷èëèùà, à òàêîæ õîêå¿ñò³â 
ç Êèºâà, — êàæå Áîãäàí Ãðèöþê.

— Çíà÷íà ÷àñòèíà êîëèøí³õ 
ïàðòíåð³â Áîãäàíà ïî «Â³ííèöü-
êèõ ï³ðàíüÿõ» òàêîæ ïåðåáðàëèñÿ 
äî ³ìåíèòèõ êëóá³â ç ³íøèõ ðåã³î-
í³â — «Ãàëèöüêèõ ëåâ³â» (Ëüâ³â), 
«Âîâê³â» (Áîãóñëàâ) òîùî, — êàæå 
áàòüêî ñïîðòñìåíà.

МРІЄ ПРО ЗАОКЕАНСЬКУ 
КАР’ЄРУ 

Áîãäàí Ãðèöþê íà ÷åìï³îíà-
ò³ Óêðà¿íè ñåðåä ïðîô³ ñòàâàâ 
áðîíçîâèì ïðèçåðîì ó ñêëàä³ «Á³-
ëîãî áàðñà». À òàêîæ ÷åìï³îíîì 
â Þíàöüê³é õîêåéí³é ë³ç³ êðà¿-
íè. Áàòüêî ïðàãíå, ùîá éîãî ñèí 
ïðîäîâæóâàâ ïðîôåñ³éíó êàð’ºðó. 

— Íà æàëü, ó öüîìó ñåçîí³ 
ó äîðîñëîìó ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè 
çðîáèëè â³êîâèé öåíç — äîïóñêà-
ëè ãðàâö³â äî 25 ðîê³â. ² ïëàòÿòü 
¿ì íåâåëèêó çàðïëàòíþ, — ãîâî-
ðèòü Ãðèöþê-ñòàðøèé.

Áîãäàí Ãðèöþê íå âèêëþ÷àº 
ìîæëèâîñò³ ç ÷àñîì ïðîäîâæèòè 
âèñòóïè ó Â³ííèö³, ÿêùî ó íà-
øîìó ì³ñò³ ðåàí³ìóþòü ïðîôå-
ñ³éíèé êëóá. À âçàãàë³ â³í ìð³º 
ïðî êàð’ºðó çà îêåàíîì — ó  íàé-
ñèëüí³ø³é â ñâ³ò³ Íàö³îíàëüí³é 
õîêåéí³é ë³ç³ (ÍÕË).
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Òåàòð ³ì. Ñàäîâñüêîãî 20 òðàâíÿ áóâ 
íàïîâíåíèé êðàñîþ òà ïåðåæèâàííÿìè. 
Òóò îáèðàëè «Ì³ñ³ñ Â³ííèöÿ». Êîíêóðñ 
òàêîãî ðîäó ïðîõîäèâ ó ì³ñò³ âïåðøå, ïðî-
òå ìàñøòàáíî. 

Ðîçïî÷àëè êîíöåðò âåäó÷³ âå÷îðà ²ãîð 
Ëàñòî÷ê³í òà Äìèòðî Âîðîæêî. Êð³ì íèõ, 
ç³ðêîâèìè ãîñòÿìè ñòàëè ÷ëåíè æóð³: âåäó-
÷èé «Ùî? Äå? Êîëè?» Îëåêñàíäð Àíäðî-
ñîâ, ó÷àñíèêè êîìàíäè «V. I. P. Òåðíîï³ëü» 
Â³êòîð Ãåâêî ³ Òàðàñ Ñòàäíèöüêèé, òðåâåë-
âåäó÷èé Äìèòðî Êîìàðîâ, íàéñèëüí³øà 
ëþäèíà ªâðîïè Âàñèëü Â³ðàñòþê, ñ³ìåéíå 
ñï³âî÷å ïîäðóææÿ Òîíÿ Ìàòâ³ºíêî òà Àð-
ñåí Ì³ðçîÿí, íàðîäíèé Â³òàëüêà êðà¿íè 
Ãàð³ê Á³ð÷à, ñï³âçàñíîâíèê òà ïðîäþñåð 
Ukrainian Fashion Week Îëåêñàíäð Ñî-
êîëîâñüêèé òà Âîëîäèìèð Íå÷èïîðà.

Îô³ö³éíó ÷àñòèíó êîíêóðñó â³äêðèâàëà 
Òîíÿ Ìàòâ³ºíêî. Ñàìå ï³ä ¿¿ âèêîíàííÿ 
ï³ñí³ «Êâ³òêà äóøà» 15 ó÷àñíèöü âèõîäèëè 
â óêðà¿íñüêîìó âáðàíí³. Òåìàòè÷íèé îáðàç 
áåðåãèíü âäàëî ï³äêðåñëèâ çîâí³øí³ñòü ä³-
â÷àò, à äðóãèé âèõ³ä ³ç ä³òüìè äîäàâ ñåíñó 
³ ðîçêðèâ êîæíó ó÷àñíèöþ ÿê òóðáîòëèâó 
ìàìó. 

ЗНАЙОМИЛИ ЧЕРЕЗ ВІДЕО
Ïîêè âåäó÷³ íàìàãàëèñÿ ³ìïðîâ³çóâàòè, 

à æóð³ îö³íþâàëî âèõ³ä êîíêóðñàíòîê ó âè-
øèòèõ ñóêíÿõ, ãëÿäà÷³ ìàëè çìîãó ïîçíà-
éîìèòèñÿ ³ç êîæíîþ ó÷àñíèöåþ øëÿõîì 
â³äåî. Òàê ïðåçåíòóâàëè ñåáå 15 ô³íàë³ñòîê 
êîíêóðñó. Çäåá³ëüøîãî öå áóëè ðîçïîâ³ä³ 
ïðî ðîäèíó, ïîáóò, ðîáîòó òà ñïîðò.

— Ïðîõîäè â³ëüí³, — ñêàçàâ ²ãîð Ëàñ-
òî÷ê³í ³ çàïðîñèâ ó÷àñíèöü äî âèõîäó 
íà ñöåíó â ñóêíÿõ â³ä äèçàéíåðà Îëåê-
ñàíäðà Î÷åðåòíîãî. Ïðåçåíòóâàëè ñåáå ³ 
îäÿã ó÷àñíèö³ ï³ä æèâå âèêîíàííÿ Â³êòîð³¿ 
²ëü÷èøèíî¿ — ó÷àñíèö³ 8-ãî ñåçîíó øîó 
«Ãîëîñ êðà¿íè».

Äàë³ ç’ÿâèëèñü â³äåîïðèâ³òàííÿ â³ä 
«Ñòóä³¿ Êâàðòàë 95», Îë³ Ïîëÿêîâî¿ òà 
²ðèíè Á³ëèê. Äî ðå÷³, îñòàííÿ çàïðîñèëà 
ìàéáóòíþ ïåðåìîæíèöþ êîíêóðñó íà ñâ³é 
êîíöåðò, ÿêèé ïëàíóºòüñÿ âæå ö³º¿ îñåí³ 
ó Â³ííèö³. Ñàìå íà íüîìó ²ðèíà Á³ëèê 
âðó÷èòü ñâ³é îñîáèñòèé ïîäàðóíîê äëÿ 
îáðàíî¿ «Ì³ñ³ñ Â³ííèöÿ».

Òèì ÷àñîì âåäó÷³ ïî÷èíàþòü îãîëî-
øóâàòè ñïîíñîð³â, ùî, äî ðå÷³, çàéíÿëî 
âåëèêó ÷àñòèíó âñüîãî çàõîäó. Ñåðåä ãëÿ-
äà÷³â ðîç³ãðàëè ïîäàðóíêîâ³ ñåðòèô³êàòè 
â³ä ð³çíèõ ïðåäñòàâíèê³â á³çíåñó ó Â³ííèö³. 
À äàë³ áóëî øîó. Íà ñöåíó âèéøîâ àêòîð 
Ãàð³ê Á³ð÷à ³ç êîì³÷íîþ ï³ñíåþ, ïðîòå 
çãîäîì çì³íèâ íàñòð³é ïóáë³êè íà á³ëüø 
ñåðéîçíèé, ïðî÷èòàâøè âëàñíîãî â³ðøà.

МІРЗОЯН ВИСТУПАВ 
У ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ

Äàë³ ãëÿäà÷³ íàñîëîäæóâàëèñü ë³ðèêîþ 
â³ä Îëåêñàíäðà Ëîçîâñüêîãî — ìîëîäî-
ãî âèêîíàâöÿ, ã³òàðèñòà òà êîìïîçèòîðà. 
Ïðîäîâæèëè êîíöåðòíó ÷àñòèíó çàõîäó 
Àðñåí Ì³ðçîÿí òà Çëàòà Îãíºâ³÷. Ì³æ 
³íøèì, ñàìå â öåé äåíü Àðñåí Ì³ðçîÿí 
ñâÿòêóâàâ ñâ³é 40-é äåíü íàðîäæåííÿ. ² 
ñï³âîðãàí³çàòîð êîíêóðñó Þð³é Òèðà ïî-
äàðóâàâ ñï³âàêó êàðòèíó.

— ß äóæå ðàäèé, ùî ó ìåíå º òàê³ 
äðóç³. ² ðàäèé, ùî ìè ìîæåìî äîïî-
ìàãàòè á³éöÿì ÀÒÎ òàêèì øëÿõîì. 
Äî ðå÷³, æîäíà êîï³éêà ç îðãàí³çàö³¿ 
çàõîäó íå ï³øëà íà ãîíîðàðè çàïðîøå-
íèì ç³ðêàì. Öå áàãàòî ïðî ùî ãîâîðèòü 
³ ÿ çà öå ¿ì äóæå âäÿ÷íèé. — ïðîìîâèâ 
ç³ ñöåíè Þð³é Òèðà.

Âèõ³ä ä³â÷àò ó âå÷³ðí³õ ñóêíÿõ âèêëèêàâ 
ñïðàâæí³é ôóðîð ó çàë³. Êîæíà ó÷àñíèöÿ 
îòðèìàëà ñâîþ îñîáèñòó êîðîíó çà òå, ùî 
âîíà âæå íîñèòü ñòàòóñ äðóæèíè òà ìàòåð³. 

НАГОРОДИЛИ УСІХ
Âàðòî â³äì³òèòè, ùî ñâî¿ êîðîíè îòðèìà-

òè íå ò³ëüêè ó÷àñíèö³ êîíêóðñó, à é Òîíÿ 
Ìàòâ³ºíêî òà äåïóòàò îáëàñíî¿ ðàäè Ëþä-
ìèëà Ñòàí³ñëàâåíêî. Ñï³âà÷êó íàãîðîäèëè 
çâàííÿì «Ì³ñ³ñ Óêðà¿íà», à ïðåäñòàâíèöÿ 
âëàäè ñòàëà «Ì³ñ³ñ Â³ííèöÿ Áëàãîä³éíèöÿ». 

Íàãîðîäæóâàëè ó÷àñíèöü òàêîæ ó ð³çíèõ 
ñïîíñîðñüêèõ íîì³íàö³ÿõ, ïðîòå îñíî-
âí³ íàãîðîäè îòðèìàëè 6 êîíêóðñàíòîê. 
Ó ïåðøó ÷åðãó, áëàãîä³éíèé ôîíä Ëþäìè-
ëè Ñòàí³ñëàâåíêî îáðàâ îäèí ñîö³àëüíèé 
ïðîåêò-ïåðåìîæåöü, ÿêèé áóäå âò³ëåíèé 
ó æèòòÿ ïðîòÿãîì öüîãî ðîêó. Àâòîðîì 
öüîãî ïðîåêòó ñòàëà Ìàð³ÿ Äåòèíþê. 

Â³öå-ì³ñ³ñ ñòàëè àæ 4 ó÷àñíèö³ — Ìà-
ðèíà Êíèæíèê, Ìàð³ÿ Äåòèíþê, Ãàëèíà 
Þðê³âñüêà òà Ìàðãàðèòà Öèïîòàí. Ñàìå 
âîíè îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü ïî¿õàòè íà ó³-
êåíä äî Êðàêîâà.

 À îò òèòóë «Ì³ñ³ñ Â³ííèöÿ 2018» ä³ñ-
òàâñÿ Ñâ³òëàí³ Ðåïÿõ. Äî ðå÷³, ñàìå öÿ 
ó÷àñíèöÿ îòðèìàëà çâàííÿ «Ì³ñ³ñ ãëÿ-
äàöüêèõ ñèìïàò³é». 

Îñü òàê çëàãîäæåíî ³ îäíîãîëîñíî æóð³ 
òà ãëÿäà÷³ âèçíà÷èëèñÿ ³ç ïåðøîþ Ì³ñ³ñ 
ó Â³ííèö³.

У ВІННИЦІ ОБРАЛИ ПЕРЕМОЖНИЦЮ 
КОНКУРСУ «МІСІС ВІННИЦЯ» 
Вибрали  Пройшов конкурс краси серед 
заміжніх жінок «Місіс Вінниця 2018». Організатори 
наголошують, що це перший подібний захід у місті. 
Жінки змагалися за право реалізувати власний 
соціальний проект та круїзну подорож на лайнері. 
Тим часом організатори зібрали кошти на автомобіль 
медичної допомоги для бійців АТО «Місіс Рятівниця»

Êîæíà ó÷àñíèöÿ îòðèìàëà 
ñâîþ îñîáèñòó êîðîíó çà òå, 
ùî âîíà âæå íîñèòü ñòàòóñ 
äðóæèíè òà ìàòåð³. Àëå 
êîðîíè âðó÷àëè íå ò³ëüêè 
êîíêóðñàíòêàì

Світлана Репях – перша володарка титулів «Місіс Вінниця» та «Місіс 
глядацьких симпатій». Цю учасницю найбільше підтримували в залі

РЕКЛАМА

ØÎÓ
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СВІТЛАНА ДУБИНА, ПРАВОЗАХИСНИЦЯ
Під час ходи за християнські 
сімейні цінності цитували Льва 
Толстого, а нічого, що він був 
відлучений від церкви?

424895

РЕКЛАМА

ПРЕС-СЛУЖБА ДЕПУТАТА 
ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ІГОРЯ ТКАЧУКА
Óïðîäîâæ îñòàíí³õ ðîê³â ì³ñüêèé ïðî-

ñò³ð Â³ííèö³ ñòð³ìêî çì³íþºòüñÿ — âïî-
ðÿäêîâóþòüñÿ ïðîñïåêòè, ðîçâèâàºòüñÿ 
³íôðàñòðóêòóðà òà òðàíñïîðòíà ñèñòåìà, 
ïîêðàùóºòüñÿ ð³âåíü íàäàííÿ àäì³í³ñòðà-
òèâíèõ òà ñîö³àëüíèõ ïîñëóã íàñåëåííþ. 
Çì³íèâñÿ òàêîæ ³ ³íâåñòèö³éíèé êë³ìàò — 
â³äêðèâàþòüñÿ íîâ³ âèðîáíèöòâà. Äåïó-
òàò Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ²ãîð Òêà÷óê, 
ÿêèé âõîäèòü äî ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ïðîìèñëîâîñò³, ï³äïðè-
ºìíèöòâà, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ñôåðè 
ïîñëóã ðîçïîâ³â ïðî òå, ÿêó ñàìå ðîëü 
ç³ãðàâ äåïóòàòñüêèé êîðïóñ ì³ñòà òà éîãî 
î÷³ëüíèêè äëÿ ðîçâèòêó Â³ííèö³.

Ñâîþ äîâ³ðó âèáîðö³ âèñëîâëþþòü 
²ãîðþ Â³òàë³éîâè÷ó âïðîäîâæ òðèâàëîãî 
÷àñó, â³í îáèðàâñÿ äåïóòàòîì ì³ñüêî¿ ðàäè 
âïðîäîâæ îñòàíí³õ ÷îòèðüîõ êàäåíö³é. 
Ì³ñòÿíè ãîâîðÿòü ïðî íüîãî, ÿê ñèëüíó 
òà â³äïîâ³äàëüíó ëþäèíó, ÿêà çðîáèòü óñå 
ìîæëèâå, àáè äîïîìîãòè. Çà ñïðèÿííÿ 
²ãîðÿ Òêà÷óêà âäàëîñü óïîðÿäêóâàòè ïðè-
áóäèíêîâ³ òåðèòîð³¿, ïðîâåñòè ðåìîíòè 

ó ï³ä’¿çäàõ áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â òà 
ïîëàãîäèòè äàõè áàãàòîïîâåðõ³âîê ó âè-
áîð÷îìó îêðóç³. Çà çâåðíåííÿì ì³ñòÿí 
íàðîäíèé îáðàíåöü ï³äãîòóâàâ íå îäíå 
äåïóòàòñüêå çâåðíåííÿ, à òàêîæ âèä³ëèâ 
êîøòè íà ë³êóâàííÿ âàæêîõâîðèõ ì³ñòÿí.

²ãîðå Â³òàë³éîâè÷ó, ùî íà âàøó äóìêó 
ñòàëî ïîøòîâõîì äî ðîçâèòêó ì³ñòà?

— Çà îñòàíí³ ðîêè íàøå ì³ñòî ñóòòº-
âî çì³íèëîñü. Çâè÷àéíî, äëÿ öüîãî áóëà 
íåîáõ³äíà ïîë³òè÷íà âîëÿ ì³ñüêîãî ãîëî-
âè òà ï³äòðèìêà éîãî ³äåé äåïóòàòñüêèì 
êîðïóñîì. Ïåðøèì êðîêîì íà øëÿõó ïî-

äîëàííÿ áþðîêðàòèçìó òà êîðóïö³¿ áóëî 
ñòâîðåííÿ ïðîçîðèõ îô³ñ³â ó ì³ñò³. Ïîä³-
áíà ïðàêòèêà íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ 
ïîñëóã áóëà çàïðîâàäæåíà ó Â³ííèö³ âïåð-
øå. ß ïèøàþñü, ùî ñàìå çàâäÿêè íàøîìó 
äåïóòàòñüêîìó êîðïóñó áóëî ñâîãî ÷àñó 
ïðèéíÿòå òàêå ð³øåííÿ. Ñüîãîäí³ öåíòðè 
íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã âæå ³ñ-
íóþòü ó áàãàòüîõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè. Ïðîòå 
ñàìå â³ííè÷àíè ïðîÿâèëè ïîë³òè÷íó âîëþ 
òà ï³äòðèìàëè òîä³øíüîãî ì³ñüêîãî ãîëîâó 
Âîëîäèìèðà Ãðîéñìàíà â éîãî ºâðîïåé-
ñüêîìó, öèâ³ë³çîâàíîìó âèáîð³.

Ó Â³ííèö³ ðåêîíñòðóéîâàíî íèí³ íå ëèøå 
öåíòðàëüí³ ïëîù³, àëå é âïîðÿäêîâàíî 
«ñïàëüí³» ðàéîíè. Ùî ó ïëàíàõ?

— Ñüîãîäí³ äåïêîðïóñ ïðîäîâæóº ïðà-
öþâàòè íàä ðîçâèòêîì íàøîãî ïðåêðàñíîãî 
ì³ñòà. Ó Â³ííèö³ ñòâîðåí³ óìîâè äëÿ âåäåí-
íÿ á³çíåñó, ðåàë³çóþòüñÿ ãàëóçåâ³ ïðîãðà-
ìè — ìåäè÷íà, áóä³âíèöòâà ìóí³öèïàëü-
íîãî æèòëà ³ òàê äàë³. Â³ííèöÿ ïðîäîâæóº 
ðîçáóäîâóâàòèñÿ. Ïîâí³ñòþ çì³íèâñÿ ïðî-
ñïåêò Êîñìîíàâò³â, âåäóòüñÿ ðîáîòè â ïàðêó 
Äðóæáè íàðîä³â. Íàðàç³ ðîçïî÷àëàñü ðåàë³-
çàö³ÿ íîâîãî ìàñøòàáíîãî ïðîåêòó — êîìï-
ëåêñíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ âóëèö³ Çaìîñòÿíñüêî¿. 

Ãîâîðÿ÷è ïðî á³ëüø â³ääàëåí³ ïëàíè, ìîæ-
íà â³äçíà÷èòè ð³øåííÿ ùîäî áóä³âíèöòâà 
ìîñòà, ÿêèé ç’ºäíàº ì³êðîðàéîí Òÿæèë³â ³ç 
Çàìîñòÿì. Ìè ïîñò³éíî ïðàöþºìî íàä òèì, 
àáè â³ííè÷àíè â³ä÷óâàëè ñåáå êîìôîðòíî ³ 
íàøå ì³ñòî áóëî ë³äåðîì íîâàö³é â Óêðà¿í³. 
ß ââàæàþ, ùî òå, ÿê ñüîãîäí³ âèãëÿäàº íàøå 
ì³ñòî — öå ðåçóëüòàò çëàãîäæåíî¿ ðîáîòè 
ì³ñòÿí òà êåð³âíèöòâà.

Îêð³ì ðîáîòè â äåïóòàòñüêîìó êîðïóñ³ âè 
ïðèä³ëÿºòå çíà÷íó óâàãó âèáîðöÿì, à ï³ñ-
ëÿ ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿ íà Ñõîä³ àêòèâíî çàéìàºòåñü ïðî-
áëåìàìè á³éö³â ÀÒÎ òà ïåðåñåëåíö³â. Ùî 
íàðàç³ º íàéá³ëüø àêòóàëüíèì?

— ß ñòàâëþñü äî äåïóòàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ÿê äî íàäçâè÷àéíî â³äïîâ³äàëüíî¿ ðîáîòè, 
àäæå âèáîðö³ âèñëîâëþþòü ìåí³ ñâîþ ï³ä-
òðèìêó íå îäèí ð³ê ïîñï³ëü. Ùîäî ïðî-
áëåìíèõ ïèòàíü, òî âîíè íàäçâè÷àéíî 
ð³çíîìàí³òí³ — þðèäè÷íîãî õàðàêòåðó, 
ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè. ßêùî ãîâîðèòè 
ïðî â³éñüêîâèõ, òî ç’ÿâèëàñÿ ïîòðåáà ó ¿õ-
í³é ïñèõîëîã³÷í³é ðåàá³ë³òàö³¿. Òå æ ñòî-
ñóºòüñÿ ³ ïåðåñåëåíö³â òà ÷ëåí³â ¿õ ðîäèí. 
Íàñïðàâä³ ïèòàíü áàãàòî, ïðîòå ÿ âïåâíå-
íèé, ùî íàì âäàñòüñÿ ¿õ âèð³øèòè.

Вінниця — європейське місто, яке займає 
лідируючі місця у національних рейтингах
БЛОГ
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ПРЕС-СЛУЖБА 
НАРОДНОГО 

ДЕПУТАТА УКРАЇНИ 
ГЕННАДІЯ 
ТКАЧУКА
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КІНО

Соло. Зоряні війни. Історія
Фентезі
24.05–30.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Термінал
Трилер, 23.05, поч. о 13.20, 21.55
Вартість квитків — від 70 грн
24.05–30.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Душа компанії
Комедія, 23.05, поч. об 11.05, 13.10, 19.50
Вартість квитків — від 45 грн
24.05–30.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Дедпул 2
23.05, поч. о 18.00, 20.15, 22.30
Вартість квитків — 80.00
24.05–30.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Одеський підкидько
23.05, поч. о 18.05
Вартість квитків — 80 грн
24.05–30.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Зачарований принц
Анімація
24.05–30.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)
Месники: Війна нескінченності
Фантастичний екшн, 23.05, поч. о 15.10

Татко гусак
Анімація, 23.05, поч. о 9.50, 13.30

Дедпул 2
Пригоди, 23.05, поч. о 17.55, 22.10

Душа компанії
Комедія, 23.05, поч. об 11.30, 20.10

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Месники: Війна нескінченності
Фентезі, 23.05, поч. о 9.00, 12.00, 15.00, 15.20
24.05–30.05, довідка — за тел. (096)0035050

Дедпул 2
Фантастика, 23.05, поч. о 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.50
24.05–30.05, довідка — за тел. (096)0035050

Пташині пригоди
Анімація, 23.05, поч. о 9.50, 11.40, 13.30
24.05–30.05, довідка — за тел. (096)0035050

Острів собак
Пригоди
23.05, поч. о 10.20, 12.30, 14.40, 16.50
24.05–30.05, довідка — за тел. (096)0035050

Моє діамантове розлучення
Комедія, 23.05, поч. о 16.00, 18.00
24.05–30.05, довідка — за тел. (096)0035050

Молода жінка
Драма, 23.05, поч. о 9.30, 11.40, 13.50, 16.00, 
18.10, 20.20, 22.30
24.05–30.05, 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.

КОНЦЕРТИ
Презентація 
нового альбому 
«Літаки»
26 травня в «CHERDAK» 
запрошуємо усіх на пре-
зентацію нового альбому 
«Літаки» від акустичного 
дуету «Женя і Катя». Це 

дует, до складу якого входять Євген Мартинюк та 
Катерина Титченко. Початок о 21.00, вартість квит-
ків — від 200 до 250 грн. Тел. (097)9028888.

Led Wind. Перше 
в Україні триб'ют-
шоу The Doors
25 травня в «CHERDAK» 
зустрічайте яскраву по-
дію в музичному житті. 
Лірика і рок-драйв у 
дусі легендарних The 

DOORS та вишукана атмосфера концертної зали 
філармонії. Led Wind — український рок-гурт. 
Виник у травні 2009 року в місті Вінниця. Виконує 
композиції у жанрах хард-року, альтернативи, 
металу, гранджу. Під час концерту відбудеться ро-
зіграш подарунків від фронт-мена Led Wind Андрія 
Поля. Початок концерту о 20.00, вартість квитків: 
40-90 грн. Тел. (067)3260737.

Концерт рок-гурту 
«Milkit»
2 червня святкує свій 
день народження 
вінницький рок-гурт 
«Milkit». Музиканти гра-
ють просту, але яскра-
ву, драйвову і дуже 

особисту музику, якою вони живуть. Це автентич-
ний і перспективний колектив, така собі вінницька 
Nirvana чи Green Day, чи Arctic Monkeys. Вони 
грають настільки емоційно і живо, що «чіпляють» 
із першої пісні і потім уже не відпускають!
Концерт відбудеться в Арт-пабі «Beefeater», 
початок о 22.00. Вартість входу 90 грн. Тел. 
(093)4059900, (096)4439900.

Концерт гурту 
«The Strangers»
25 травня в арт-
пабі «Beef Eater» 
відбудеться концерт 
гурту «The Strangers». 
Три відділення всім 
відомих хітів у якісному 

виконанні вінницького бенду. Драйвова програма. 
Море посмішок, танців і гарного настрою. 
Початок концерту о 21.30. Вартість входу — 
60 грн. Тел. (067)3260737.

ÀÔ²ØÀ

ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Ассоль
Історія однієї мрії, 23.05, поч. о 18.30

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

Ідіот 
Міражі з одним антрактом, 24.05, поч. о 18.30

Моя чарівна леді
Мюзикл, 25.05, поч. о 18.30

Bon appetit, або Гарнір по-французьки
Комедія, 29.05, поч. о 18.30

Я б тобі небо прихилив...
Мала сцена. Драма, 29.05, поч. о 19.00

Летюча миша
Оперета, 30.05, поч. о 18.30

KVITKA
Пісня наяву й у снах, 31.05, поч. о 18.30

Бог пообіцяв...
Мала сцена. Комедія, 31.05, поч. о 19.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, 
тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
Ти, я і... лялькар
Ліричка казка-гра
26.05, поч. об 11.00 та 13.00

Веселі ведмежата
Весела повчальна історія
27.05, поч. об 11.00 та 13.00

422532

ВИСТАВКИ
Відкриття 
Художнього музею 
в Буші
23 травня в історико-
культурному запо-
віднику Буша, окрім 
екскурсій Замковою ве-
жею, скельним храмом 

і старовинним козацьким цвинтарем, на гостей 
чекає новинка — відкриття Художнього музею. 
Усі бажаючі відвідати новий музей запрошуються 
у гості. Час роботи заповідника з 8.00 до 17.00. 
Тел. (0433)62–61–30, (097)296173.

«Українська революція 1917–1921
років на теренах Поділля»
У Вінниці розпочала свою роботу виставка 
«Українська революція 1917–1921 років на теренах 
Поділля». Поділля — один з найважливіших регіонів 
у подіях Української революції. Тут впродовж 1917–
1921 рр. неодноразово змінювалася влада, перебу-
вали урядові структури УНР, діяли регулярні війська 
та повстанці, гриміли криваві бої. У ці чи не найдра-
матичніші роки вітчизняної історії подоляни помітно 
відзначились у бойових діях, державотворенні та 
національно-культурному відродженні.
На виставці представлені оригінальні документи, 
часописи періоду визвольних змагань з фондів 
Вінницького обласного краєзнавчого музею та 
Державного архіву Вінницької області, світлини 
з колекції Музею історії Києва/Museum of Kyiv 
history, реконструкції одностроїв, амуніції та 
зброї Дієвої армії УНР з фондів Центру історії 
Вінниці, елементи одягу Легіону українських 
січових стрільців з колекції родини Царенків. 
Родзинкою виставки є стіл, за яким працював 
Головний отаман Симон Петлюра під час 
перебування уряду Директорії у м. Вінниці.
Виставка буде тривати до 2 вересня. Побачити 
її можна за адресою — вул. Собона, 19. Вхід 
вільний.

Музей української марки ім. Я. Балабана 
У експозиції музею представлені одні з най-
цікавіших марок, деякі з них є лише в одному 
екземплярі. Є марки вживані в Одесі, радянські 
марки та навіть ті, на яких згадано Голодомор. 
У повній колекції пана Олександра є марки, 
датовані від 1850 року, гашені в різних україн-
ських 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 безкоштов-
ний. Також у музеї можна придбати сувенірні 
марки та листівки.
Відвідати музей можна за адресою — вул. Собор-
на, 26. Телефон для довідок (099)5343020.
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Ó ï³äçåìåëë³ êà-
ïóöèíñüêîãî ìî-

íàñòèðÿ â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà ðå-
ïðîäóêö³¿ â³òðàæ³â — «Ñòâîðåííÿ 
ñâ³òëà». Îðèã³íàëè æ âìîíòîâàí³ 
â ñò³íè ïîëüñüêèõ õðàì³â, òîìó 
¿õ íåìîæëèâî åêñïîíóâàòè â ³í-
øèõ ì³ñöÿõ. À â³òðàæ³, ùî òåïåð 
çíàõîäÿòüñÿ ó Â³ííèö³, º òî÷íè-
ìè êîï³ÿìè ³ çàäëÿ ï³äñèëåííÿ 
åôåêòó ¿õ íàâ³òü ï³äñâ³÷óþòü ³ç 
çâîðîòíîãî áîêó.

Êîëåêö³ÿ ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ 
ïîâíó ³êîíîãðàô³þ õðèñòèÿí-

ñüêîãî ìèñòåöòâà, ùî ðîçïîâ³-
äàº ïðî êëþ÷îâ³ á³áë³éí³ ïîä³¿: 
æèòòÿ, ðîçï'ÿòòÿ òà âîñêðåñ³ííÿ 
²ñóñà Õðèñòà… Çàãàëîì ïîíàä 
220 çîáðàæåíü.

Àâòîð ðîá³ò — ïîëüñüêèé õó-
äîæíèê ç óêðà¿íñüêèì êîð³ííÿì 
Àäàì Ñòàëîíè-Äîáæàíñüêèé 
(1904–1985). Îêð³ì â³òðàæ³â, 
ìèòåöü ïðîñëàâèâñÿ ðîáîòà-
ìè äëÿ êàòîëèöüêèõ êîñòåë³â, 
ïðàâîñëàâíèõ öåðêîâ òà õðàì³â 
ºâàíãåë³ñò³â. Çîêðåìà, ôðåñêàìè 
òà ìîçà¿êàìè.

— Äëÿ Â³ííèö³ öÿ âèñòàâêà 
âàæëèâà, ïåðåäóñ³ì, ÿê ôîðìàò 
ï³äñèëåííÿ îá'ºêòó, ÿêèé ìè 
çíàºìî ³ íàçèâàºìî â³ííèöüêè-

У МОНАСТИРІ ВИСТАВИЛИ ВІТРАЖІ 
Храм світла  З 18 травня в катакомбах 
монастиря капуцинів працює виставка 
польського художника Адама Сталони-
Добжанського. Це понад 220 репродукцій 
вітражів із зображенням ікон. 
Розповідаємо, чому це важливо для 
Вінниці та як можна на них подивитися

ìè êàòàêîìáàìè, — ðîçïîâ³äàº 
êåð³âíèê «Öåíòðó ³ñòîð³¿ Â³ííè-
ö³» Îëåêñàíäð Ôåäîðèøåí, — 
Ìîæëèâî ï³ñëÿ öüîãî ï³äçåìåëëÿ 
ñòàíóòü ì³ñöåì, äå íà ïîñò³éí³é 
îñíîâ³ áóäóòü åêñïîíóâàòè ðîáîòè 
ð³çíèõ ìèòö³â. Òîáòî, öåé ïðî-
ñò³ð ìîæå áóòè ö³êàâèì íå ò³ëüêè 
äëÿ òåìàòè÷íèõ åêñêóðñ³é, àëå 
é äëÿ ìèñòåöüêèõ, åêñêóðñ³éíèõ 
òà ìóçåéíèõ åêñïåðèìåíò³â. Çâè-
÷àéíî, òàì áóäóòü ïåâí³ îáìå-
æåííÿ, àäæå ëîêàö³ÿ çíàõîäèòüñÿ 
íà òåðèòîð³¿ ä³þ÷îãî ìîíàñòèðÿ 
êàïóöèí³â.

Ê³ëüêà ðîê³â òîìó ðîáîòè 
ïîëüñüêîãî ìèòöÿ âæå åêñïî-
íóâàëèñÿ â íàøîìó ì³ñò³. Àëå, 
çà ñëîâàìè íàñòîÿòåëÿ õðàìó êà-
ïóöèí³â Êîñòÿíòèíà Ìîðîçîâà, 
òîä³ ¿õíÿ ê³ëüê³ñòü áóëà çíà÷íî 
ìåíøîþ. Òåïåð æå â îäíîìó 
ì³ñö³ ç³áðàí³ âñ³ êîï³¿ â³òðàæ³â 
Ñòàëîíè-Äîáæàíñüêîãî. Âèãëÿ-
äàþòü âîíè, ÿê 35 âåëèêèõ ïî-
ëîòåí, âèêîíàíèõ íà áàíåðí³é 
êîíñòðóêö³¿. Çàââèøêè ðîáîòè 
â 3,5 ìåòðà. Òàêîæ åêñïîíîâàíî 
³ 25 ìåíøèõ ïîëîòåí.

Äî íàøîãî ì³ñòà â³òðàæ³ âñòè-
ãëè ïîìàíäðóâàòè ê³ëüêîìà ì³ñ-

òàìè Óêðà¿íè, Ïîëüù³, Ñåðá³¿, 
Ôðàíö³¿ òà ³íøèìè ºïðîïåé-
ñüêèìè êóòî÷êàìè. Ó Â³ííèö³ 
âèñòàâêà òðèìàòèìå äî ê³íöÿ 
ë³òà. Ï³ñëÿ ÷îãî ¿¿ áóäóòü åêñ-

ïîíóâàòè â Ðóìóí³¿.
Çàïèñàòèñÿ íà åêñêóðñ³¿ òà äî-

êëàäí³øå ä³çíàòèñÿ ïðî â³òðàæ³ 
ìîæíà çà òåëåôîíàìè: (063)100–
33–25, (067)840–93–95.

Виставка вітражів польського митця Адама Сталони-
Добжанського триватиме у Вінниці до кінця літа
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ОВЕН 
У сердечних справах зараз 
краще взяти ініціативу в свої 
руки, інакше ви можете зали-
шитися без коханої людини. 
Ви задумаєтеся, чи корисна 
вам рада вашого обранця. 

ТЕЛЕЦЬ 
Вас супроводжує удача й 
успіх, але будьте обачні, ви 
можете потрапити в незруч-
ну ситуацію і дати привід для 
пліток. 

БЛИЗНЮКИ 
Ви досягли заповітної мети 
і підкорили серце коханої 
людини. У вівторок і середу 
вас можуть очікувати роман-
тичні вечори з незабутніми 
враженнями.

РАК 
Кохання може опанувати 
всіма вашими таємними по-
мислами, що дещо сплутає 
ваші плани. Зате особисте 
життя не буде доставляти 
нічого, крім задоволення. 

ЛЕВ 
Постарайтеся змінити в кра-
щий бік ваші стосунки до чет-
верга, інакше багато чого 
буде безповоротно втрачено. 
Будьте ніжніші та уважніші.

ДІВА 
Захоплення і захопленість 
для цього тижня не харак-
терні, дійсність зажадає від 
вас терпіння для подальшого 
розвитку ваших взаємин.

ТЕРЕЗИ 
Розберіться в своїх числен-
них любовних захопленнях 
і не женіться за трьома 
зайцями, зловити не зможе-
те жодного. Прислухайтеся 
до своєї інтуїції і виберіть 
найдостойнішого. 

СКОРПІОН 
Початок тижня досить без-
хмарний, тому постарайтеся 
провести більше часу поруч 
з коханою людиною. У чет-
вер порадуйте одне одного 
приємними подарунками. 

СТРІЛЕЦЬ 
Будьте щирі і доброзичливі. 
А якщо ви не в настрої, кра-
ще сховайтеся від усіх, по-
будьте на самоті і з'явитеся, 
коли ситуація покращиться. 

КОЗЕРІГ 
Відчуття самотності може 
внутрішньо пригнічувати і 
дратувати вас. Але в середу 
нове знайомство може 
змінити цю ситуацію. 

ВОДОЛІЙ 
Можливе розставання з 
коханою людиною, але роз-
луки можна уникнути, якщо 
ви ризикнете поїхати разом 
з нею. Зараз не час для по-
ходів наліво. 

РИБИ 
У вашої пари можливі 
бурхливі сварки і примирен-
ня протягом усього тижня, 
що зробить ваше особисте 
життя ще більш насиченим. 
Тільки не пропустіть ту межу 
пристойності, перед якою 
необхідно зупинитися.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 24-30 ТРАВНЯ
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ВИКТОРИЯ АНДРОСОВА, 
ПСИХОЛОГ
— В отношениях, основанных 
на страсти, удовлетворение 
своих желаний стоит на пер-
вом месте. В таком состоянии 
мы хотим испытывать яркие 
любовные эмоции, быть с дру-

гим, но не хотим привязываться. Эти две 

противоположные силы создают напряже-
ние, барьер, который не позволяет увидеть 
и принять другого. Если страсть заполняет 
все пространство отношений, это погубит их, 
и в конечном счете приведет к одиночеству. 
В погоне за страстями, мы не в состоянии при-
нять тепло и заботу другого. Сама по себе 
страсть — это прекрасно, но только когда она 
занимает лишь часть отношений. Любовь — 

более продолжительное чувство, чем страсть. 
В любовных отношениях высоко ценятся сча-
стье и желания другого, уважаются чувства 
другого. Такие отношения всегда длитель-
ны, и как любые отношения они неизбежно 
встречаются с кризисами. Однако, в случае 
взаимной любви, действия выбираются и рас-
сматриваются с осторожностью, с желанием 
договориться и найти общее решение.

Комментарий эксперта

Íà ñàìîì äåëå âîïðîñ ýòîò 
èç ðàçðÿäà: «âû ïðèíèìàåòå 
ïèùó» èëè «âû åäèòå». Ñóòü îäíà 
è òà æå, òîëüêî íàçûâàåòñÿ ïî-
ðàçíîìó. Ïîòîìó ÷òî çàíèìàòüñÿ 
ñåêñîì, íå èñïûòûâàÿ ê ïàðòíåðó 
íèêàêèõ ÷óâñòâ, õîòÿ áû ñòîéêîé 
ñèìïàòèè, ýòî âñå æå íå î÷åíü 
êàê ïî îòíîøåíèþ ê íåìó, òàê 
è ïî îòíîøåíèþ ê ñåáå.

Òåì íå ìåíåå èñêðåííÿÿ ñèì-
ïàòèÿ ê ÷åëîâåêó (ìîæíî ñêà-
çàòü ëþáîâü) íå âñåãäà ìîæåò 
ñòàòü çàëîãîì îòëè÷íîãî ñåêñà. 
Îòëè÷íûé ñåêñ íå âñåãäà ïðè-
âîäèò ê ëþáâè. Õîòÿ â ëþáîì 
èç âûøå íàçâàííûõ âàðèàíòîâ 
øàíñû âûñîêè.

ЛИБО ТАК, ЛИБО ЭДАК 
Ñóùåñòâóþò ïàðî÷êè (íàâåð-

íîå âû òàêèå âèäåëè, èëè ñàìè 
ïîáûâàëè), êîòîðûå âîçíèêàþò 
ñàìè ïî ñåáå ñ åäèíñòâåííîé öå-
ëüþ — ñåêñ. Ëþäè ïîíðàâèëèñü 
äðóã äðóãó ôèçè÷åñêè, çàõîòåëè 
ïðîâåðèòü, òàê ëè âñå êðàñèâî, 
êàê êàæåòñÿ. Îêàçàëèñü â ïî-
ñòåëè, ïîëó÷èëîñü îê. Ïðè ýòîì 
ýìîöèîíàëüíîé áëèçîñòè íå âîç-
íèêëî, ïîêà èëè âîîáùå — áó-
äóùåå ïîêàæåò. Íåêîòîðîå âðå-
ìÿ îíè èãðàþò â îòíîøåíèÿ, 
ïî áîëüøåé ÷àñòè ñâîáîäíûå, áåç 
îáÿçàòåëüñòâ. Âàðèàíòîâ ðàçâèòèÿ 
òàêîãî ñöåíàðèÿ íåñêîëüêî. Ëþ-
áîâü òàê è íå íàñòóïàåò è ñåêñ — 
âñòðå÷è ñõîäÿò íà íåò (ýòî ìîæåò 
çàíÿòü ìíîãî âðåìåíè, îñîáåííî 
åñëè íà ãîðèçîíòå êîãî ïîëó÷øå 
íå âñòðåòèòü). Îí è îíà âäðóã 
ïðèâÿçûâàþòñÿ äðóã ê äðóãó 
è âîçíèêàåò òðàäèöèîííàÿ ïàðà 
(ýòî õîðîøî). Îäèí âëþáëÿåòñÿ, 
äðóãîé îñòàåòñÿ âîëüíîé ïòèöåé, 
â ïàðå íà÷èíàþòñÿ ðàçíîãëàñèÿ 
èç-çà ðåâíîñòè è ÷óâñòâà îòâåð-

æåííîñòè ëþáÿùåãî ïàðòíåðà. 
Êàêîå-òî âðåìÿ ïàðòíåð ïûòàåòñÿ 
âëþáèòü â ñåáÿ äðóãîãî, íè÷åãî 
íå âûõîäèò — ïàðà ðàññòàåò-
ñÿ. Ýòî ñàìûé íåïðîñòîé ñöå-
íàðèé è, ê ñîæàëåíèþ, ñàìûé 
ðàñïðîñòðàíåííûé, ÷àùå âñå-
ãî ïàðòíåð, êîòîðûé îñòàåòñÿ 
â óáûòêå — äåâóøêà.

КАК НАЧНЕТСЯ, 
ТАК И КОНЧИТСЯ 

Ïðè÷èíà — ñëèøêîì ÷àñòî äå-
âóøêè (ïàðíè ðåæå) ñåêñóàëüíîå 
âëå÷åíèå êàê ñâîå, òàê è ïàðò-
íåðà ïðèíèìàþò çà ëþáîâü. 

Òî åñòü âûâîä íàïðàøèâàåòñÿ 
îäèí — ðàçëè÷èÿ ìåæäó ñòðàñòüþ 
è ëþáîâüþ âñå æå åñòü. Êîìó-
òî äàíî ðàñïîçíàòü åãî ñðàçó, 
à êòî-òî ñòî êîïèé ñëîìàåò, ïîêà 
äî íåãî äîéäåò.

Âîò êàê îïðåäåëèòü, åñëè 
âñïûõíóëî ÷óâñòâî, ëþäè ñðàçó 
ñåêñóàëüíî ñáëèçèëèñü — ýòî ïðî 
ëþáîâü èëè ïðî ñëàáóþ ñèëó ñî-
ïðîòèâëåíèÿ ñåêñóàëüíîé ñòèõèè? 
À åñëè îòíîøåíèÿ ïðîäîëæèòåëü-
íî ðàñêðó÷èâàþòñÿ ïî òðàäèöèîí-
íîé ñïèðàëè — îò äðóæåñêîãî îá-
ùåíèÿ ê ñòàáèëüíûì îòíîøåíè-
ÿì, ýòî ïðî òî, ÷òî ñòèõèÿ ñòðàñòè 
âîâñå ïðîøëà ìèìî, èëè ëþáîâü 
òàêàÿ ñïîêîéíàÿ? Ñëîæíûé ýòî 
âîïðîñ, ìîæåò áûòü ïóíêòû ñáîêó 
ïîìîãóò ðàçîáðàòüñÿ, ÷òî ó âàñ òàì 
ñ ñåêñîì è ëþáîâüþ.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТЕСЬ — 
ЛЮБОВЬЮ ИЛИ СЕКСОМ?
Как отличить  Любовь и страсть 
далеко не одно и то же. Теоретически все 
это понимают, практически разделить 
получается не всегда. Порой нам шепчут: 
«А не заняться ли нам сексом», а иногда 
говорят: «Давай займемся любовью», 
подразумевают при этом один и тот же 
«процесс». Но разница-то чувствуется

КОГДА ДОВЕРЯЕТЕ ДРУГ ДРУГУ 
Вы некоторое время вместе, испытываете 
взаимные чувства, для вас двоих это 
не приключение на одну ночь. А значит, 
есть время познавать друг друга, учиться 
радовать и доставлять удовольствие. Вы 
ведь так хорошо знаете друг друга.

КОГДА УДЕЛЯЕТЕ ВРЕМЯ 
ПРЕЛЮДИИ 
Самое пикантное и самое приятное 
в интимной близости, совсем не сам 
акт. А та атмосфера, которая концентри-
руется между двумя задолго до. Когда 
включаются эмоции, вибрирует воздух, 
меняются взгляды, поведение, прикос-
новения.

КОГДА ТАКТИЛЬНОЕ 
ЗАПУСКАЕТ ЧУВСТВЕННОЕ 
Это больше женщин касается, у них секс 
и любовь неразрывны, но и мужчина, 
только испытывая определенные эмоции, 
может полностью расслабиться и полу-
чить, подарить удовольствие.

КОГДА ХОТИТЕ ПОДАРИТЬ 
УДОВОЛЬСТВИЕ 
Считается, что когда двое занимаются сек-
сом, каждый из них хочет побольше взять 
(впечатлений, удовольствия) без оглядки 
на партнера. В занятиях любовью все 
наоборот. Твое удовольствие равно удо-
вольствие партнера, никакого эгоизма.

КОГДА ВКЛЮЧАЕТСЯ ХИМИЯ 
Эмоциональный фон, чувства, особенно 
сильные, в несколько раз усиливают 
сексуальное желание, и тела партнеров 
превращаются в единую эрогенную зону. 
В данном случае ни параметры, ни техни-
ка партнера вообще не важна.

КОГДА НЕВАЖНО, КТО ТАМ 
Чтобы образовалась пара, люди должны 
иметь точки соприкосновения. То есть 
противоположности, которые должны 
притягиваться, это скорее для «ого какая 
(ой)» а дальше «ну нет». В промежутке 
между этими двумя пунктами может 
случиться секс.

КОГДА НЕ СТРЕМИШЬСЯ 
УЗНАТЬ ПАРТНЕРА 
Секс — это крайняя степень близости. 
Ты впускаешь человека в свое интимное 
пространство. Но проходят эти 5–7 ми-
нут (у кого как) и вы снова вращаетесь 
на разных орбитах без всякого желания 
соприкоснуться.

КОГДА НЕ СПЕШИШЬ 
РАСКРЫТЬСЯ 
Партнер знает, что ты представляешь 
собой без одежды, как ты любишь 
целоваться, и в какой позиции быстрее 
кульминация. Больше в принципе знать 
и не надо, иначе идет сближение личнос-
тей, а не тел, как сейчас.

КОГДА НЕТ НИКАКИХ ПЛАНОВ 
Планы только портят удовольствие, 
которое стремится к высшей точке от по-
нимания, что есть только здесь и сейчас. 
Наслаждаемся. Удовлетворение вовсе 
не побуждает к мечтам о будущем. С этим 
партнером уж точно.

КОГДА НИЧЕГО, КРОМЕ СЕКСА 
Весь досуг вашей пары заключается 
в выяснении планов на ближайшее 
свободное время, чтобы заняться сексом. 
А чем же еще заниматься с сексуально 
привлекательным, но абсолютно чужим 
человеком?

Ðàçëè÷èå ìåæäó 
ñòðàñòüþ è ëþáîâüþ 
êîìó-òî äàíî ïîíÿòü, 
à êòî-òî ñòî êîïèé 
ñëîìàåò, ïîêà ýòî 
äî íåãî äîéäåò

Вы занимаетесь 
любовью

Вы занимаетесь 
сексом 
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БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки 

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

Андроїд-маркета 
або аналогічна)

ДАНИЛО КНЯЖЕВСЬКИЙ, 
19 РОКІВ, СТУДЕНТ

З огляду на дуже важку 
роботу, депутати 
змушені отримувати 
середньостатистичну 
зарплату кожні два дні.

***
— Які мої шанси, лікарю?
— Один шанс із тисячі.
— Так погано?
— Кожна тисяча додає один шанс.

***
Куме:
— Шо?
— А знаєте, яка різниця між пудрою і 
Верховною Радою?
— Яка?
— Пудра — то до лиця, а Рада — до ср*ки.

***
Помирає старий бандерівець. Навколо 
зібрались усі його родичі, слухають 
заповіт:
— Хлопці, бережіть Путіна!
—?!
— Ненависть до Путіна — це чи не єдине, 
що так добре об’єднує Україну!

***
— Ну чому чоловіків так тягне до блондинок?
— Закон фізиків. Розумієте, порожнеча 
засмоктує…

***
Приходить викладач у студентську 
аудиторію. Дістає різнокольорові олівці 
і починає писати ними на дошці. Пише-
пише, і тут з задніх парт лунає голос:
— Вибачте, але блакитним не видно!
Він незворушно обертається:
— А блакитні можуть пересісти на першу 
парту.

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

***
Однокласники вже по другому колу дітей 
народжують, по третьому набирають 
кредитів, хтось відсидів, а я до цього часу 
живу в своє задоволення. Мда, не дарма 
мене в класі недолюблювали.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

424520

424931

ОВЕН 
Ваши усилия будут 
вознаграждены, а идеи на-
чнут приносить плоды. 

ТЕЛЕЦ 
Выберете для себя что-то 
одно: спокойствие или борь-
бу за собственный авторитет. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы не упустите подвернув-
шийся шанс реализовать 
задуманное.

РАК 
Все хорошее придет к вам 
само, но излишней суетой 
вы можете спугнуть удачу. 

ЛЕВ 
Не распыляйтесь, поставь-
те себе конкретную цель. 
Вам придется отстаивать 
свою позицию. 

ДЕВА 
Наступает хорошее время 
для путешествий. Вторник 
окажется одним из самых 
удачных дней недели.

ВЕСЫ 
В четверг нежелатель-
но решать какие-либо 
финансовые вопросы.

СКОРПИОН 
Вы будете полны энергии 
и веры в себя, поэтому спра-
витесь с любой работой.

СТРЕЛЕЦ 
Не слишком-то рассла-
бляйтесь, судьба найдет 
способ вас удивить.

КОЗЕРОГ 
Прислушайтесь к близким 
людям, их критика — 
из лучших побуждений.

ВОДОЛЕЙ 
Вам придется ограничить 
круг общения, иначе вы 
устанете от людей. 

РЫБЫ 
Неделя может быть весьма 
успешной, если вы не буде-
те слишком настойчивы 
и торопливы. 

422867

423577
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ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки 

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

Андроїд-маркета 
або аналогічна)

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

Найгарніші дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

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.

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

Анжела, 29 років
Активна, комунікабельна та 
весела. Люблю подорожувати та 
відпочивати на природі. У вільний 
час захоплююсь hand-made.


