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 Якщо зараз вінничани їздять у 
цьому транспорті за чотири гривні, 
то вже з 1 липня заплановано 
підняти до шести 
 Перевізники вимагали 
здорожчання ще з початку 2018 
року. За старої ціни перевезення 
для них не вигідні
 А чи будуть піднімати вартість 
квитка у автобусах, 
тролейбусах та трамваях?

6 ГРИВЕНЬ ЗА ПРОЇЗД
АБО МАРШРУТОК БУДЕ МЕНШЕ

Перевізники хотіли Перевізники хотіли 
аж 8 гривень за одну аж 8 гривень за одну 
поїздку з пасажира. Бо поїздку з пасажира. Бо 
вартість запчастин та вартість запчастин та 
пального прив`язана пального прив`язана 
до курсу долара і до курсу долара і 
постійно збільшуєтьсяпостійно збільшується
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На повалену 
вербу кози 
скачуть

Ó ïðîöåñ³ àíàë³çó ä³é «Â³-
ííèöÿîáëãàçó» ïðèéøëè íà-
ñòóïí³ äóìêè. 

Ïðèïóñòèìî, ç'ÿâèòüñÿ 
ðèíîê ãàçó. Àëå æ ìåðåæ³ 
òàê ³ çàëèøàòüñÿ íà áàëàíñ³ 
îáëãàç³â. Òîáòî, ñïîæèâà÷³â 
òàê ³ áóäóòü ñìèêàòè ç îïëà-
òîþ ïîñëóã íà ¿õ óòðèìàííÿ. 
Òà ùå é äàâàòè ìîæëèâ³ñòü 
çàðîáèòè ð³çíîìàí³òíèì 
ïðèâàòíèì ñòðóêòóðàì, ÿê³ 
íàäàþòü ñóïóòí³ ïîñëóãè 
(ïðîåêòóâàííÿ, òåõí³÷íå çà-
áåçïå÷åííÿ òîùî). Óñå öå ðå-
ãóëþº äåðæàâà â îñîá³ ÍÊÐÅ. 

Òåïåð â³çüìåìî ³íøèé àñ-
ïåêò. 

Ñêàæ³ìî, ó 2019 ðîö³ ìè 
çíåíàöüêà âèïàäêîâî îòðè-
ìàºìî öåíòðàëüí³ îðãàíè 
âëàäè, ÿê³ ùèðî ïðàãíóòè-
ìóòü çàáåçïå÷èòè ðîçâèòîê 
êðà¿íè ³ ãðîìàäÿí. Ç ÷èì 
âîíè ñòèêíóòüñÿ? Ç ïðè-
âàòíîþ âëàñí³ñòþ íà îñíî-
âí³ íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè ³ ç 
íîðìàòèâíîþ äîêóìåíòàö³-
ºþ, ÿêà çàêð³ïëþº öå ïðà-
âî. Ïðè÷îìó ìîâà éäå ïðî 
ìîíîïîëüíå ïðàâî. À õòî æ 
ñòâîðèâ òàêó ñèòóàö³þ? Ìè. 
Öå ìè óïîâíîâàæèëè íàø³ 
îðãàíè âëàäè áåçêîíòðîëüíî 
êåðóâàòè íàøèì íàðîäíèì 
ìàéíîì. 

Öå ìè, áóäó÷è àáñîëþòíî 
ñîö³àëüíî íåêîìïåòåíòíèìè, 
äîïóñòèëè äåðèáàí íàøî¿ 
êðà¿íè. ² öå ìè âïðîäîâæ 
ìàéæå 30 ðîê³â º ñï³âó÷àñ-
íèêàìè öüîãî äåðèáàíó. ² 
öå ìè íå òå, ùî íå çíàºìî, 
à íå õî÷åìî àí³ çíàòè ñâî¿õ 
ïðàâ, àí³ äîáèâàòèñÿ ãóðòîì 
¿õ äîòðèìàííÿ. 

Òî æ ÷îìó ìè äèâóºìîñÿ 
³ ãàëàñóºìî ó ñîöìåðåæàõ? 
ßê êàæå íàøà íàðîäíà ìó-
äð³ñòü: «Íà ïîâàëåíó âåðáó 
êîçè ñêà÷óòü».

ДУМКА

ЮРИСТ

Євген Євген 
ЗІЛЬБЕРТЗІЛЬБЕРТ

АНДРІЙ (20), СТУДЕНТ:
— Чотири гривні — нормальна 
ціна. Якщо вони хочуть зро-
бити 6, то хай покращать 
умови в цих маршрутках. 
Кожен третій водій — хам, 
деякі ще й курять у салоні.

МАРІЯ (56), КАСИР:
— Не дивуюся цьому, бо 
ціни на все підвищуються і 
на проїзд теж. Не вважаю це 
нормальним, але від думки 
людей нічого не залежить. Це 
було заплановано вже давно.

ВОЛОДИМИР (32), ПІДПРИЄМЕЦЬ:
— Можливо, це виправда-
но. Запчастини дорожчають. 
Я десь читав, що транспорт-
на компанія працює у збиток. 
Ціни на проїзд не покривають 
їхні витрати. 

ТЕТЯНА (41), 
ДОМОГОСПОДАРКА:
— Не хотілося б, щоб підні-
мали ціну. Будь-яке підви-
щення на те, що користується 
масовим попитом, це не нор-
мально. 

ВАСИЛЬ (68), ПЕНСІОНЕР:
— Звісно, негативно. У мене 
сорок з лишнім років стажу. 
А пенсія 1600 гривень.  Ніхто 
нікому не потрібен. Усе ро-
биться для того, щоб старі 
повмирали, а молоді виїхали.

ВІРА (65), ПЕНСІОНЕРКА:
— Негативно. Пенсії малень-
кі, а ціни на все піднімають. 
Я в маршрутках навіть не їж-
джу, не можу дозволити собі 
таку розкіш. Користуюсь тро-
лейбусом і трамваєм.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви ставитесь до підвищення ціни на проїзд у маршрутних таксі?

ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (097)8788788 

Áëèçüêî 15.00 â áóäí³é äåíü-
íà ïëÿæ³ «Õ³ì³ê» äîñèòü ëþäíî. 
Â³ííè÷àíè ö³ëèìè ñ³ì’ÿìè òà 
êîìïàí³ÿìè çàñìàãàþòü íà ìàõ-
ðîâèõ ðóøíèêàõ ³ êóïàþòüñÿ. 
Íà áåðåç³ òà ó âîä³ áàãàòî ä³òåé. 
Äî êóïàëüíîãî ñåçîíó íà ïëÿ-
æ³ ïîôàðáóâàëè «ãðèáî÷êè» òà 
îäÿãíóëè ¿õ â ë³òí³, áðåçåíòîâ³ 
íàêèäêè â³ä ñîíöÿ. Íà ïëàñò-
ìàñîâîìó â³äá³éíèêó, äîðîãîþ 
äî ð³÷êè, âñòàíîâèëè çíàê «Êó-
ïàòèñü çàáîðîíåíî».

Çà ðåçóëüòàòàìè ëàáîðàòîðíèõ 
äîñë³äæåíü Â³ííèöüêîãî îáëàñ-
íîãî ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó ÌÎÇ 
Óêðà¿íè, â³ä 25 òðàâíÿ, íà öüî-
ìó ïëÿæ³ ³íäåêñ ëàêòîçîïîçè-
òèâíî¿ êèøêîâî¿ ïàëè÷êè ñêëà-
äàº 23000 â êóá. äì, ïðè íîðì³ 
íå á³ëüøå 5000 â êóá. äì. Òîáòî 
á³ëüøå í³æ â ÷îòèðè ç ïîëîâèíîþ 
ðàçè. Êð³ì òîãî, âì³ñò ôîðìàëü-

äåã³äó ó âîä³ òàêîæ ïåðåâèùóº 
íîðìó. Êóïàòèñÿ òóò òà íà âñ³õ 
³íøèõ ïëÿæàõ, äå ñèòóàö³ÿ ñõîæà, 
çàáîðîíèëè.

Ó áóäö³ ðÿòóâàëüíèê³â çà ïëàâ-
öÿìè ñïîñòåð³ãàþòü äâîº õëîï-
ö³â — Ñåðã³é òà Áîãäàí. Êàæóòü, 
ùî ìàëî õòî ç â³äâ³äóâà÷³â ïëÿæó 
ï³äõîäèòü, àáè çàïèòàòè, ÷îìó 
ñàìå âèñòàâèëè çíàê ïðî çàáîðîíó 
êóïàííÿ. Çàçâè÷àé éîãî ³ãíîðóþòü.

— Ìè ïîÿñíþºìî, ùî ïåðåä 
ïî÷àòêîì êóïàëüíîãî ñåçîíó ñàí-
ñòàíö³ÿ áåðå ïðîáè ³ äîçâîëÿº, 
àáî çàáîðîíÿº êóïàòèñÿ, — êàæå 
Áîãäàí. — Öüîãî ðîêó íà áåðåç³ 
çíàéøëè ÿéöÿ àñêàðèä, à ó âîä³ 
âèñîêèé âì³ñò êèøêîâî¿ ïàëè÷êè 
òà ³íø³ áàêòåð³¿. Íà ïî÷àòîê ñå-
çîíó ïðî âñå öå íàì ìàº ïðèéòè 
â³äïîâ³äíèé ïàï³ð.

Ðÿòóâàëüíèê òà âîäîëàç Ñåðã³é 
Ðóäèé ïðàöþº íà ïëÿæ³ âæå äðó-
ãèé ð³ê. Ðîçïîâ³äàº, ùî çà öåé ÷àñ 
ïàì’ÿòàº ëèøå äâà äí³, êîëè âîäà 

ВИВІСКА «КУПАТИСЬ 
ЗАБОРОНЕНО» НЕ ЗУПИНЯЄ 
Безпечність  З 1 червня в Україні 
офіційно розпочнеться купальний 
сезон. Але вже на кінець весни місцеві 
епідеміологи заборонили вінничанам 
купатись у Південному Бузі. Жителів 
міста такі застереження не зупиняють і 
люди все одно йдуть на пляжі

âë³òêó áóëà ÷èñòîþ ³ â³í êóïàâñÿ 
äëÿ âëàñíîãî çàäîâîëåííÿ.

 Ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â óë³òêó 
âåñü ÷àñ ³ñíóâàëà äîêóìåíòàëü-
íà çàáîðîíà êóïàòèñü ³ âèâ³ñêó 
íå çí³ìàëè.

— Íà ïëÿæ³ çàâæäè º ëþäè, 
êóïàþòüñÿ âçèìêó òà âë³òêó, — 
ðîçïîâ³äàº Ñåðã³é. — Çà òèìè, 
õòî ïëàâàº, ïîòð³áíî íàãëÿäàòè. 
Ìè íå ìîæåìî çàáîðîíÿòè ëþäÿì 
êóïàòèñÿ, ëèøå ïîïåðåäæóºìî 
ïðî çàáîðîíó. Ñüîãîäí³ çðàíêó 
ìè âæå âèòÿãóâàëè ç ð³÷êè îäíî-
ãî ÷îëîâ³êà íàï³äïèòêó. Â³í ãðàâ 
ç äðóãîì ó ì’ÿ÷à, íå ðîçðàõóâàâ 
ñèëè òà íàêîâòàâñÿ âîäè. Áàãàòüîõ 
ì³ñöåâèõ â³äïî÷èâàþ÷èõ çíàºìî 
â îáëè÷÷ÿ. ª òàê³, ùî äîáðå ïëà-
âàþòü ³ ìîæóòü áóòè ó âîä³ äîâãî.

Çà êóïàëüíèé ñåçîí ðÿòóâàëü-
íèêè âèâåëè íàâ³òü âëàñíó ñòà-
òèñòèêó. Êàæóòü, ùî âèâ³ñêà «Êó-

ïàòèñü çàáîðîíåíî» çóïèíÿº îä-
íîãî ç³ ñòà â³äïî÷èâàþ÷èõ. Ëèøå 
îäèí ç äâàäöÿòè ö³êàâèòüñÿ, ÷îìó 
ñàìå íà ïëÿæ³ âèñèòü òàêèé çíàê.

Â³ííè÷àíèí ªâãåí Àìàçàñòîâ 
ïðèéøîâ íà ïëÿæ êóïàòèñÿ ç 
äèòèíîþ.

— Ïåðåä òèì, ÿê êóïàòèñÿ, ìè 
ï³ä³éøëè äî ëþäåé ³ çàïèòàëè 
çàáîðîíåíî êóïàòèñü ÷è ïðîñòî 
íå ðåêîìåíäîâàíî, — ðîçïîâ³-
äàº ÷îëîâ³ê. — Íàì ñêàçàëè, ùî 
íå ðåêîìåíäîâàíî. ² ïîÿñíèëè, 
ùî â òàêó ïîãîäó ùîð³÷íî ó íàñ 
éäå ñïàëàõ áàêòåð³é. Ìè âðàõó-
âàëè âñ³ çàóâàæåííÿ òà ðèçèêè. 
Ó äèòèíè íåìàº ïîøêîäæåíü òà 
â³äêðèòèõ ðàí íà ò³ë³. Ìè âè-
ð³øèëè, ùî äëÿ íàñ òà äëÿ äè-
òèíè  íå áóäå íåáåçïå÷íî, ÿêùî 
ìè òðîõè ïîïëàâàºìî. Àëå ï³ñëÿ 
êóïàííÿ ìè îáîâ’ÿçêîâî ïðèéìå-
ìî äóø.

Цьогоріч у місті офіційно працює 
три пляжі: «Хімік», «Централь-
ний» та «Гонти». Та на жодному 
з них не можна заходити у воду. 
За інформацією Головного управ-
ління Держпродспоживслужби 
у Вінницькій області, на «Хіміку» 
індекс кишкової палички переви-
щений майже у 5 разів, на «Гон-
ти» у 6, а на «Центральному» 
у 19 разів. Крім того, на пляжі 
«Гонти» в місці купання виявлено 

стафілокок. Також встановлена 
невідповідність якості води по за-
паху на всіх зонах відпочинку, 
запах становив 4 бали при нормі 
не більше одного. На усіх пляжах 
вміст формальдегіду у воді пе-
ревищує норму. У воді та ґрунті 
на вказаних пляжах збудників 
паразитарних хвороб не вияв-
лено. Але відмічається мікробне 
забруднення ґрунту на пляжі 
«Гонти».

Купатись у Вінниці ніде 

Сергій Рудий працює рятувальником та водолазом 
на вінницьких пляжах другий рік. Розповідає, що люди 
часто не переймаються власною безпекою
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
(063)7758334 

Ö³íà êâèòêà ó ìàðø-
ðóòêàõ áóäå çðîñòàòè. Ïå-
ðåâ³çíèêè öüîãî âèìàãàëè 
ùå ç ïî÷àòêó 2018 ðîêó, àäæå 
âàðò³ñòü ïàëüíîãî òà çàï÷àñòèí 
ïðèâ`ÿçàíà äî êóðñó äîëàðà.

² õî÷à ö³íó êâèòê³â ó êîìó-
íàëüíîìó òðàíñïîðò³ íå çì³íè-
ëè, ïåðåäóìîâè äëÿ ï³äâèùåííÿ 
º ³ â àâòîáóñàõ, òðîëåéáóñàõ òà 
òðàìâàÿõ.

Ïðî ïëàíè íà íîâó ö³íó êâèò-
ê³â ó ìàðøðóòêàõ ñòàëî â³äîìî 
ï³ä ÷àñ îñòàííüî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè, 
25 òðàâíÿ. Çà ñëîâàìè î÷³ëüíèêà 
äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòó, åíåð-
ãåòèêè òà çâ’ÿçêó Ñåðã³ÿ Ëåâ÷åí-
êà, ïåðåâ³çíèêè âèìàãàëè ï³äâè-
ùåííÿ àæ äî 8 ãðèâåíü.

— Ï³äâèùåííÿ ïîòð³áíå, àäæå 
çäîðîæ÷àëî ïàëüíå, âàðò³ñòü 
ðåìîíò³â, ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà. 
Âèçíà÷èëèñÿ íà âàðòîñò³ 6 ãðè-
âåíü, — êàçàâ Ëåâ÷åíêî.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ÷èíîâíèê³â, 
íîâèé òàðèô âæå íà ñòàä³¿ çàòâåð-
äæåííÿ ³ íîâà âàðò³ñòü ïðî¿çäó 
áóäå ç 1 ëèïíÿ. Òîä³ ÿê ïðî¿çä 
â í³÷í³é ìàðøðóòö³ 25Í çá³ëü-
øèòüñÿ äî 8 ãðèâåíü. Àëå öå ïè-
òàííÿ ùå íå âèð³øåíå îñòàòî÷íî: 
éîãî ìàº çàòâåðäèòè âèêîíêîì 
ì³ñüêðàäè.

БУЛИ АЛЬТЕРНАТИВИ 
Äåïóòàò ì³ñüêðàäè Äìèòðî 

Óìàíåöü âèêëàâ íà ñâîþ ñòîð³í-
êó â Ôåéñáóêó äðóêîâàíó êîï³þ 
ð³øåííÿ âèêîíêîìó, â ÿêîìó 
éäåòüñÿ ïðî ï³äâèùåííÿ âàðòîñò³ 
ïðî¿çäó.

«Â ³ííèöå , 
çóñòð³÷àé! Ñêîðî 
áóäóòü íîâ³ òàðèôè 
íà ïðî¿çä! Îñíîâíà 
ïðè÷èíà, ÿê çàïåâíÿ-
þòü ÷èíîâíèêè, ï³äíÿòòÿ 
ì³í³ìàëêè!» — ïèñàâ Óìàíåöü.

Öþ æ êîï³þ æóðíàë³ñòó âäàëî-
ñÿ çíàéòè íà ðåñóðñ³ ì³ñüêðàäè. 
À ùå é äîêóìåíò ç ïîÿñíåííÿìè 
÷èíîâíèê³â, ÷îìó ïîòð³áíî ï³ä-
íÿòè ö³íó ïðî¿çäó â ìàðøðóòêàõ.

«²ñíóþ÷³ òàðèôè íå ïîêðè-
âàþòü âèòðàòè ïåðåâ³çíèê³â. 
Çíà÷íå çðîñòàííÿ ö³í íà ïàëè-
âî-ìàñòèëüí³ ìàòåð³àëè, øèíè, 
ï³äâèùåííÿ ðîçì³ðó ì³í³ìàëüíî¿ 
çàðîá³òíî¿ ïëàòè òîùî, ïðèçâå-
ëî äî ïîòðåáè ïåðåãëÿíóòè ä³þ÷³ 
òàðèôè», — éäåòüñÿ ó ïîÿñíåíí³.

Ó ìåð³¿ ðîçãëÿäàëè òðè âàð³-
àíòè, ùî ðîáèòè ç ïðî¿çäîì â 
ìàðøðóòêàõ: 

1. Çáåðåæåííÿ ä³þ÷èõ òàðèô³â. 
² òàê³ ïðîãíîçè: â³äìîâà ïåðåâ³-
çíèê³â âîçèòè ëþäåé, ñêîðî÷åí-
íÿ ìàðøðóòîê òà ïîã³ðøåííÿ ¿õ 
òåõí³÷íîãî ñòàíó, çìåíøåííÿ ïî-
äàòêîâèõ íàäõîäæåíü ó áþäæåò.

2. Ëþäè ïëàòÿòü ñòàðó ö³íó, 
à çáèòêè ïîêðèâàþòü ç ì³ñüêîãî 
áþäæåòó. Öå ñòàíå äîäàòêîâèì 

íàâàíòàæåííÿì 
íà áþäæåò ì³ñòà, 
à ÷àñòèíó âèäàòê³â 
íà ñîö³àëüíó ñôåðó 
(ìåäèöèíà, îñâ³òà òîùî) 
äîâåäåòüñÿ ñêîðîòèòè. Ïðè-
çâåäå äî ñîö³àëüíî¿ íàïðóãè.

3. Ï³äâèùåííÿ âàðòîñò³ 
ïðî¿çäó. Ïðèçâåäå äî çðîñòàí-
íÿ íåâäîâîëåíîñò³ â³ííè÷àí òà 
çá³ëüøèòü ¿õ âèòðàòè íà ïðî¿çä 
ó ìàðøðóòêàõ. Àëå â ïåðñïåêòèâ³ 
çàáåçïå÷èòü ÿê³ñí³ ïåðåâåçåííÿ, 
ï³äòðèìêó òðàíñïîðòó â íàëåæ-
íîìó ñòàí³.

РЕКЛАМА НЕ ПОКРИВАЄ 
ЗБИТКІВ 

ßê ðîçêàçàâ ãîëîâà ÃÎ «Ìàðø-
ðóò» Îëåêñàíäð Ãîòà, ïåðåâ³çíè-
êè ïîãîäæóþòüñÿ íà ø³ñòü ãðè-
âåíü. Îñê³ëüêè òàêèé âàð³àíò º 
«çàïëàíîâàíèì», òî ïèòàºìî, 
ùî áóäå, ÿêùî âàðò³ñòü ïðî¿çäó 
íå çì³íèòüñÿ?

— Áóäå ñêîðî÷åííÿ ìàðøðó-
òîê. Óæå º òàêå, ùî ïåðåâ³çíè-
êè ñêîðî÷óâàëè ê³ëüê³ñòü ìàøèí 
íà ìàðøðóòàõ. Íàïðèêëàä, òàê 
çìåíøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü òðàíñïîðòó 
íà «17À», áî öå íåâèã³äíèé òà 
äîâãèé ìàðøðóò, — êàçàâ Ãîòà.

ßê ïðèêëàä, ùå º âàð³àíò — 
çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü ðåêëàìè 
â ìàðøðóòêàõ. Éìîâ³ðíî, òàêèì 
÷èíîì ïåðåâ³çíèêè îòðèìàëè á 
á³ëüøå ãðîøåé, à ïàñàæèðè ¿çäè-
ëè á çà ñòàðîþ âàðò³ñòþ ïðî¿çäó.

Ã î ë î â à 
ñï³ëêè ï³ä-
ïðèºìö³â «Ñò³-
íà» Îëåêñàíäð 
Ïå÷àë³í ðàí³øå 
êàçàâ, ùî á³çíåñ 
ðàäî çóñòð³â áè òàêèé ðå-
êëàìíèé ìàéäàí÷èê.

— Òàì º æèâà àóäèòîð³ÿ. Êîëè 
ëþäèíà ¿äå, âîíà âñå îäíî äè-
âèòüñÿ íà òîé ðåêëàìíèé ìîí³òîð 
÷è ùîñü ³íøå, — êàçàâ ï³äïðè-
ºìåöü (goo.gl/PFDJZt).

Ïðîòå Îëåêñàíäð Ãîòà ñêàçàâ, 
ùî ðåêëàìà íå ïîêðèâàº çáèòê³â.

— Ðåêëàìà â òðàíñïîðò³ — äå-
øåâà òà íå êîìïåíñóº âñ³õ âèòðàò 
ïåðåâ³çíèê³â. Äóìàþ, ùî íå âè-
ð³øèòü öå ïèòàííÿ é çá³ëüøåííÿ 
ðåêëàìíèõ ìàéäàí÷èê³â. Ùå ðàç 
õî÷ó çàçíà÷èòè, ùî ï³äíÿòòÿ âàð-
òîñò³ ïðî¿çäó — öå ºäèíà ìîæ-
ëèâ³ñòü çáåðåãòè ³ñíóþ÷ó ìåðåæó 
ìàðøðóòîê òà ðîáî÷³ ì³ñöÿ. Àäæå 
ïåðåâ³çíèêè òåæ º ëþäüìè, ÿê³ 
òåæ æèâóòü òà âèòðà÷àþòü ãðîø³ 
ó Â³ííèö³.

Ціни вказані станом на 28.05.2018. 
Дані з відкритих джерел про всі обласні 

центри, крім тих, що знаходяться 
на тимчасово окупованій території 

України та АР Крим.

Нова ціна  Уже з 1 липня анонсують 
здорожчання проїзду в маршрутках: 
6 гривень у звичайній та 8 гривень 
у нічній. Перевізники не можуть возити 
за старої ціни, хоча в мерії розглядали інші 
варіанти. Чи буде нова вартість квитків 
у автобусах, трамваях і тролейбусах?

Востаннє вартість проїзду зрос-
тала два роки тому. Також 1 лип-
ня. Тоді маршрутники отримали 
ціну  4 гривні. А разом з тим, у 
2016 році підняли ціну квитка і в 
комунальному транспорті — до 
3 гривень.
Екс-голова транспортної ком-
панії Микола Форманюк казав, 
що цьому були передумови: 
на 200% подорожчали запчас-
тини, на 100% підвищилася 
ціна на паливо та світло  (goo.
gl/PFDJZt).
Зараз у транспортників такі ж 

причини для зростання ціни.
— На нас впливає  зростання ціни 
пального та електроенергії, за-
пчастин. Не доплачують за пе-
ревезення пільговиків, — казав 
директор «Вінницької транспорт-
ної компанії» Михайло Луценко.
За його словами, наразі роз-
рахунки всіх складових пере-
везень розглядає департамент 
економіки міської ради.
— Про нову ціну квитків поки що 
не готовий сказати. Але здорож-
чання точно не буде з 1 липня, — 
сказав Луценко.

Здорожчання буде і в комунальному транспорті 
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20081,25
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ЦІНА ПРОЇЗДУ 
В ОБЛАСНИХ 
ЦЕНТРАХ 
У тих містах, де проїзд 
в маршрутках коштує 4 гривні, 
заплановано підняття вартості 
на 1–2 гривні 

Дніпро 
 7 грн
Одеса 
 7 грн
Київ 
                                                           6 грн
Кривий Ріг 
                                                           6 грн
Івано-Франківськ 
                                                  5–6 грн
Житомир 
                                                  5 грн
Львів 
                                                  5 грн
Рівне 
                                                 5 грн
Запоріжжя 
                                                 5 грн
Тернопіль 
                                                 5 грн
Суми 
                                                 5 грн
Ужгород 
                                                 5 грн
Луцьк 
                                                 5 грн
Чернігів 
                                             4,5 грн
Харків 
                                        4–8 грн
Вінниця 
                                       4 грн
Хмельницький 
                                       4 грн
Херсон 
                                       4 грн
Кропивницький 
                                       4 грн
Миколаїв 
                                       4 грн
Полтава 
                                       4 грн
Черкаси 
                                       4 грн
Чернівці 
                                       4 грн

ЯК
МІНЯЛАСЬ 

ЦІНА 
КВИТКА 

У ВІННИЦІ

ДО 6 ГРИВЕНЬ ПОДОРОЖЧАЄ 
ПРОЇЗД У МАРШРУТКАХ 
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СЕРГІЙ 
РУЖИЦЬКИЙ, 
ЖУРНАЛІСТ, 
У 2005 РОЦІ БУВ 
ПРЕС-СЕКРЕТАРЕМ 
«НИВИ»:

—  Б р и д к о  ц e 
всe, алe вжe діти в школі зна-
ють, що договорняки були, 
є і  будуть. Бюджeти бага-

тьох бідних клубів впали щe 
більшe, тому заробити на цьо-
му тeорeтично вони нe проти. 
Що казати про нас, якщо в Єв-
ропі цe зло щe нe побороли. 
Дe бабло, там і зло. Думаю, цe 
той випадок, коли в усіх рильцe 
в пушку. І щe питання — чому 
за договорняки взялись зараз. 
Вони ж були завжди.

«Чому за договорняки взялися зараз?»

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Ïðî ìàñøòàá-
íó ñïåöîïåðàö³þ 
ó ñïðàâ³ ïðî ôóò-

áîëüíó êîðóïö³þ ðîçêàçàëà ìèíó-
ëîãî òèæíÿ Íàöïîë³ö³ÿ. Ïðîòÿãîì 
ðîêó, çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà ÌÂÑ 
Àðñåíà Àâàêîâà, äîêóìåíòóâàëè 
ïðè÷åòíèõ äî îðãàí³çàö³¿ «çàìîâ-
íèõ» ìàò÷³â. ² â ðåçóëüòàò³ ðîçñë³-
äóâàííÿ, ÿêå ùå ïðîäîâæóºòüñÿ, 
âñòàíîâèëè: â êîðóïö³éí³é ôóò-
áîëüí³é ñõåì³ ä³º 5 çëî÷èííèõ 
ãðóï òà ô³ãóðóþòü 35 ôóòáîëüíèõ 
êëóá³â.

— Äî ñêëàäó çëî÷èííèõ ãðóï 
óâ³éøëè ïðåçèäåíòè ôóòáîëüíèõ 
êëóá³â, êîëèøí³ òà ä³þ÷³ ãðàâö³, 
àðá³òðè, òðåíåðè, êîìåðö³éí³ 
ñòðóêòóðè òà ãðîìàäÿíè Óêðà¿-
íè, — ñêàçàâ Àâàêîâ. — Âñòàíî-
âèëè ïîíàä 320 îñ³á, ÿê³ áóëè 
çàä³ÿí³ â êîðóïö³éíèõ ñõåìàõ òà 

ïðè÷åòí³ äî â÷èíåííÿ çëî÷èí³â 
á³ëüøå í³æ ó 57 åï³çîäàõ.

Ó ðàìêàõ ô³êñàö³¿ äîêàç³â ïðî-
âåëè 40 îáøóê³â íà òåðèòîð³¿ 
10 îáëàñòåé. Ó äîêàçîâ³é áàç³ ìà-
þòü äàí³ ïðî 57 ïðîäàíèõ ìàò÷³â.

«Ôóòáîëüíèé á³çíåñ», ÿê ïîÿñ-
íèëè íà â³äîì÷îìó ñàéò³, ïðèíî-
ñèâ îðãàí³çàòîðàì «çàìîâíèõ» ìàò-
÷³â øàëåí³ ïðèáóòêè. Çíàþ÷è ðå-
çóëüòàò ³ãîð, îðãàí³çàòîðè îñîáèñòî 
àáî ÷åðåç äîâ³ðåíèõ îñ³á ðîáèëè 
ñòàâêè íà ðåñóðñàõ áóêìåêåðñüêèõ 
êîíòîð, çàðåºñòðîâàíèõ â êðà¿íàõ 
Àç³¿, ³ çàðîáëÿëè äî 5 ì³ëüéîí³â 
äîëàð³â ÑØÀ íà ð³ê.

Ùîá ìàò÷ çàê³í÷èâñÿ ç íåîáõ³ä-
íèì ðåçóëüòàòîì, ï³äêóïîâóâàëè 
ãðàâö³â, àðá³òð³â, âëàñíèê³â êëó-
á³â. Ñóìè «âèíàãîðîä» çà ïåðåìî-
ãó ó ìàò÷³ àáî «í³÷èþ» êîëèâàëèñÿ 
â³ä 30 äî 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Òà-
êîæ, ÿê ãîâîðÿòü ó ïîë³ö³¿, ìîãëè 
«äîìîâëÿòèñÿ» ïðî ðåçóëüòàò ãðè 
çàëÿêóâàííÿì ÷è ïîãðîçàìè.

ВІННИЦЬКА «НИВА» ОПИНИЛАСЯ 
В СПИСКУ ПРОДАЖНИХ
Ставка на спорт  Список з 35-ти 
футбольних клубів, викритих на продажу 
результатів матчів, оприлюднила 
поліція. У переліку є вінницька «Нива». 
Як відреагували президенти клубу 
на поліцейську заяву про причетність 
до футбольної корупції?

Íà îïðèëþäíåí³é ïîë³ö³ºþ 
êàðò³ ç ëîãîòèïàìè ôóòáîëüíèõ 
êëóá³â, ìàò÷³ çà ó÷àñòþ ÿêèõ í³-
áèòî ïðîäàâàëèñÿ, áà÷èìî ëîãî 
â³ííèöüêî¿ «Íèâè». Âèõîäèòü, ùî 
³ íàø êëóá ÷èñëèòüñÿ ó ïåðåë³êó 
«ïðîäàæíèõ».

Äîêàçîâó áàçó ïðîäîâæóþòü 
çáèðàòè â ðàìêàõ ðîçñë³äóâàííÿ 
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïî-
ðóøåíîãî çà ñòàòòÿìè «Ï³äêóï 
îñîáè, ÿêà íàäàº ïóáë³÷í³ ïî-
ñëóãè» òà «ïðîòèïðàâíèé âïëèâ 
íà ðåçóëüòàòè îô³ö³éíèõ ñïîð-
òèâíèõ çìàãàíü». Ïðî ï³äîçðè 
â íàçâàíèõ çëî÷èíàõ, ÿê ñêàçà-
ëè â ïîë³ö³¿ ìèíóëîãî òèæíÿ, ùå 
ìàþòü ïîâ³äîìèòè.

— Öå ïåðøèé âèïàäîê â Óêðà-
¿í³, êîëè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ áó-
äóòü ïðèòÿãíóò³ íå ò³ëüêè ãðàâö³ 

ôóòáîëüíèõ êëóá³â, àëå ³ îðãàí³-
çàòîðè, — ñêàçàëè â ïðåñ-ñëóæá³ 
ÌÂÑ. — Ïðàö³âíèêè Äåïàðòà-
ìåíòó çàõèñòó åêîíîì³êè Íàöïî-
ë³ö³¿ òà ñë³ä÷³ Ãîëîâíîãî ñë³ä÷îãî 
óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ çà ïðîöåñó-
àëüíîãî êåð³âíèöòâà Ãåíåðàëüíî¿ 
ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè òà çà ñïðè-
ÿííÿ Ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó Óêðà¿íè 
äîêëàëè ìàêñèìóìó çóñèëü, ùîá 
ïðè÷åòí³ äî «ôóòáîëüíîãî á³çíåñó» 
îñîáè ïîíåñëè ïîêàðàííÿ.

Â³öå-ïðåçèäåíò â³ííèöüêî¿ 
«Íèâè» Âàäèì Êóä³ÿðîâ ïðîêî-
ìåíòóâàâ ïîë³öåéñüêó çàÿâó ïðî 
ïðîäàæíèé ôóòáîë íà ñâî¿é ñòî-
ð³íö³ ó Ôåéñáóö³:

«²íôîðìàö³ÿ ùîäî ïðè÷åòíîñò³ 
ÔÊ «ÍÈÂÀ» äî äîãîâ³ðíèõ ìàò-
÷³â çàëèøàºòüñÿ ò³ëüêè ãó÷íèìè 
çàÿâàìè. Í³ÿêî¿ îô³ö³éíî¿ ï³ä-

Чия гра нечесна? На оприлюдненій поліцією карті з 
логотипами футбольних клубів, матчі за участю яких 
нібито продавалися, бачимо лого вінницької «Ниви»

îçðè íàøîìó êëóáó íåìàº ³ áóòè 
íå ìîæå! Çàãàëîì ìè ï³äòðèìóºìî 
ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè ó áîðîòüá³ 
ç êîðóïö³ºþ, ÿêà ðóéíóº ôóòáîë ç 
ñåðåäèíè. Ãîëîâíå, ùîá ö³ êðîêè 
íå áóëè ïóñòèìè ïåðåäâèáîð÷èìè 
ìàí³ïóëÿö³ÿìè».

Ùîá ä³çíàòèñÿ, ÿê â³äðåàãóâàâ 
íà çàÿâó Àâàêîâà ïî÷åñíèé ïðå-
çèäåíò ÑÔÊ «Íèâà-Â» Âàñèëü 
Âîâê, æóðíàë³ñò òåëåôîíóâàëà 
éîìó íà ìîá³ëüíèé — íå âçÿâ 
ñëóõàâêè. Íà ïîâ³äîìëåííÿ 
ó Ôåéñáóêó íå â³äïîâ³â. Àëå êî-
ìåíòàð³ ïî÷åñíîãî ïðåçèäåíòà 
ïðî éîãî êëóá ó ñïèñêó ô³ãóðàí-
ò³â ñïðàâè ïðîäàæó ðåçóëüòàò³â 
ìàò÷³â âæå ïðîçâó÷àëè â ïðÿìîìó 
åô³ð³ íà òåëåáà÷åíí³. Öèòóºìî 
ñëîâà Âàñèëÿ Âîâêà çâ³äòè:

«Â ïðåñ-ðåë³ç³ âêàçàíî ïðî 
35 êëóá³â, òîìó ÿ á õîò³â ïî÷åêàòè 
îãîëîøåííÿ 35 ï³äîçð. Ìåí³ í³÷îãî 
íå â³äîìî ïðî ó÷àñòü ó äîãîâ³ðíèõ 
ìàò÷àõ â³ííèöüêî¿ «Íèâè». Öå äðó-
ãà ë³ãà, à íà äðóãó ë³ãó ïðàêòè÷íî 
í³õòî íå ñòàâèòü, íàñê³ëüêè ÿ çíàþ. 
ßêùî ñòàâèòü, òî õàé äàþòü äî-
êàçè, õàé çàëó÷àþòü â ÿêîñò³ ï³ä-

îçðþâàíèõ ïðàö³âíèê³â êëóáó, 
ÿêùî ä³éñíî òàêå ìàëî ì³ñöå. Ìåí³ 
çäàºòüñÿ, ùî òóò «êîìïàí³éùèíà». 
Çàðàç âåëèêà çàÿâà — ïîêàçàòè, 
ùî ³äå áîðîòüáà ç êîðóïö³ºþ, à çà-
ê³í÷èòüñÿ âñå ïøèêîì».

«Â ñïèñêó êëóá³â íåìàº òèõ, 
õòî ä³éñíî çàéìàºòüñÿ àôåðàìè 
â ôóòáîë³, õòî ïîºäíóº ïîñàäè 
â Ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó òà â êëóáàõ ³ 
òàêèì ÷èíîì ïðèíîñèòü êîíôë³êò 
³íòåðåñ³â. Öèõ íåìàº êëóá³â. ª 
³íø³, ÿêèõ çàô³êñóâàëè, áî õòîñü 
äåñü ç êèìîñü ãîâîðèâ, êîìóñü 
äçâîíèâ, õòîñü êîìóñü ïèñàâ. 
Íà ïðîñëóõîâóâàíí³ âñå òåëå-
ôîí³â ³ íà â³äñë³äêîâóâàíí³ ðå-
ñóðñ³â. Òîìó öå íåñåðéîçíî. Àëå 
ïðîáëåìà öÿ º, ³ ïîòð³áíî â³òàòè 
íàâ³òü òàê³ êðîêè â áîðîòüá³ ç 
êîðóïö³ºþ â ôóòáîë³».

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

— «Íèâà» — öå äðóãà 
ë³ãà, à íà äðóãó 
ë³ãó ïðàêòè÷íî 
í³õòî íå ñòàâèòü, — 
ãîâîðèòü ïðåçèäåíò 
â³ííèöüêîãî êëóáó

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674 
 Ïî÷àëèñÿ ïîøóêè ôàëüøè-

âîê ³ç çàÿâè ìåøêàíöÿ Â³ííèö³, 
ÿêîìó âàëþòíèê ï³äñóíóâ ï³äðî-
áëåí³ ãðîø³. Ïðàâîîõîðîíö³ â³ä-
êðèëè ïðîâàäæåííÿ, ïðîâåëè ðÿä 
îáøóê³â òà âèëó÷èëè íåñïðàâæí³ 
³ äîëàðè, ³ ºâðî, ³ ãðèâí³. Ó ÿêîìó 
íîì³íàë³ ôàëüøèâîê çàðàç «õî-
äèòü» íàéá³ëüøå?

Ïðî ñåð³þ îáøóê³â, ÿê³ ìàþòü 
íà ìåò³ çíàéòè ôàëüøèâ³ ãðîø³, 
ðîçïîâ³ëè â ïðîêóðàòóð³ îáëàñ-
ò³. Îáøóêè ïðîâîäÿòü ó ðàìêàõ 
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðî 

çáóò ï³äðîáëåíî¿ ³íîçåìíî¿ âà-
ëþòè. Ô³ãóðóþòü ó öüîìó ïðîâà-
äæåíí³, ÿê ñêàçàëè â ïðåñ-ñëóæá³ 
ïðîêóðàòóðè, «îñîáè, ïðè÷åòí³ 
äî íåçàêîííèõ âàëþòíèé îïåðà-
ö³é», òîáòî âàëþòíèêè.

— Âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóê³â 
áàíêíîòè íàïðàâëåí³ íà åêñïåðòíå 
äîñë³äæåííÿ, — ãîâîðÿòü ó ïðî-
êóðàòóð³ òà ðàäÿòü ì³íÿòè ãðîø³ 
â áàíê³âñüêèõ îáì³ííèêàõ. — Çà-
êëèêàºìî ãðîìàäÿí áóòè îáà÷íè-
ìè òà íå çä³éñíþâàòè îáì³í ãðî-
øîâèõ êîøò³â ó íå ïåðåäáà÷åíèõ 
äëÿ öüîãî çàêîíîì ì³ñöÿõ.

Ó ñïðàâ³ âàëþòíèê³â ³ç ôàëü-
øèâêàìè ïðîêóðàòóðà ïðàöþº 
ñï³ëüíî ç ïîë³öåéñüêèì óïðàâë³í-
íÿì çàõèñòó åêîíîì³êè. Ðåäàêö³ÿ 
çàòåëåôîíóâàëà òóäè, ùîá ä³çíà-
òèñÿ, â ÿê³é âàëþò³ ï³äðîáëåíèõ 
ãðîøåé çàðàç «õîäèòü» ó Â³ííèö³ 
íàéá³ëüøå. ² íàì ðîçêàçàëè, ùî 
ï³äðîáêè âèëó÷àëè ³ â äîëàðàõ, ³ 
â ºâðî, ³ â ãðèâíÿõ.

— Áóëà çàÿâà ïðî ï³äðîáëå-
í³ âàëþòí³ êîøòè, ó çâ’ÿçêó ç 
öèì â³äêðèëè êðèì³íàëüíå ïðî-
âàäæåííÿ ³ ïðîâåëè çàõîäè — 
âèëó÷åííÿ êîøò³â, — ðîçïîâ³â 

Ãåííàä³é Íåïðèëþê ç îáëàñíî-
ãî óïðàâë³ííÿ çàõèñòó åêîíîì³êè 
Íàöïîë³ö³¿. — Ó ðàìêàõ öèõ çà-
õîä³â âèëó÷àëèñÿ äîëàðè, ºâðî ³ 
ãðèâíÿ. Ìàéæå ùîäíÿ ô³êñóºìî 
îá³ã ï³äðîáëåíèõ ãðèâåíü. Äóæå 
áàãàòî ï³äðîáîê ïî 100 ³ 500 ãðè-
âåíü.

Íà êîòðîìó ç â³ííèöüêèõ 
ðèíê³â ïðàöþº ñàìå òîé âàëþò-
íèê, ç ÿêîãî ïî÷àëîñÿ êðèì³-
íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïðî çáóò 
ï³äðîáëåíî¿ âàëþòè? Ó ïîë³ö³¿ 
öüîãî íå óòî÷íèëè, àäæå ï³ñëÿ 
çâåðíåííÿ çàÿâíèêà âèëó÷åííÿ 

ôàëüøèâîê ïðîâîäèëè â ð³çíèõ 
ì³ñöÿõ.

Íàãàäàºìî, ùî çà íåçàêîíí³ âà-
ëþòí³ îïåðàö³¿ êàðàþòü øòðàôîì 
³ç âèëó÷åííÿì âàëþòè. À îò ó âè-
ïàäêàõ òàêîãî îáì³íó ç ôàëü-
øèâêàìè — çàãðîæóº ðåàëüíèé 
òåðì³í ç êîíô³ñêàö³ºþ. Ñàíêö³ÿ 
ñòàòò³ 199 Êðèì³íàëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè, çà ÿêîþ ðîçïî÷àëè 
ïðîâàäæåííÿ ³ ïðîäîâæóþòü ïðî-
âîäèòè ñàíêö³îíîâàí³ îáøóêè, 
ïåðåäáà÷àº ïîêàðàííÿ ó âèãëÿ-
ä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ òåðì³íîì 
äî ñåìè ðîê³â.

Фальшиві гроші вилучають у валютників 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ДІАНА ПОДОЛЯНЧУК, ТАНЦІВНИЦЯ
Багато зустрічей, тренувань, 
підготовки до змагань) Почався 
режим — «встигнути все».

я 

ПРЕС-СЛУЖБА 
ДП «ЕЛЕКТРИЧНІ 
СИСТЕМИ»

Ñüîãîäí³ óêðà-
¿íñüêà âèøèâàíêà 

âñþäè: áåç íå¿ íå îá-
õîäèòüñÿ æîäíå íàö³îíàëüíå 
ñâÿòî, âîíà º íåâ³ä’ºìíèì åëå-
ìåíòîì ãàðäåðîáó á³çíåñ-ëþäåé, 
íåþ îçäîáëþþòü ³íòåð’ºð, áåç âè-
øèòîãî ðóøíèêà âàæêî óÿâèòè 
áóäèíîê ñïðàâæíüîãî óêðà¿íöÿ. 
17 òðàâíÿ, ó Ì³æíàðîäíèé äåíü 
âèøèâàíêè, öåé óêðà¿íñüêèé 
íàö³îíàëüíèé îäÿã ñòàâ îêðà-
ñîþ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè».

«Ó öå ñâÿòî ìè çàïðîïîíóâàëè 
ïðàö³âíèêàì ÿê ñâ³äîìèì ãðî-
ìàäÿíàì íàøî¿ êðà¿íè â÷èíèòè 
àáñîëþòíî ïðîñòî — îäÿãíóòè 
íà ðîáîòó âèøèâàíêó, — ãîâîðèòü 
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó 
ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì Àíæå-
ëà Øèì÷óê. — Óÿâ³òü ñîá³, ÿêå 
òî áóëî ÿñêðàâå âðàæåííÿ, êîëè 
ìè ïîáà÷èëè ñåðåä òèñÿ÷íîãî 
ïåðñîíàëó, ÿê áóÿþòü íà òêàíè-
í³ â³çåðóíêè. Òóò áóâ ñïðàâæí³é 
âèðîáíè÷èé ïîä³óì — ñòàðîâèíí³ 
âèøèâàíêè, âèøèò³ õðåñòèêîì òà 
ãëàääþ, á³ñåðîì, îçäîáëåí³ ðîñ-
ëèííèì òà ãåîìåòðè÷íèì îðíà-
ìåíòîì. Ìè îðãàí³çóâàëè äëÿ 
ïðàö³âíèê³â ôîòîçîíó ³ çàïðî-
ïîíóâàëè â³äçíà÷èòè öþ êðàñó 

ó ôîòîãðàô³ÿõ. Íà ñòîð³íö³ ÄÏ 
«Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè» ó Facebook 
îãîëîñèëè êîíêóðñ».

Ïðàö³âíèêè ï³äïðèºìñòâà ³ç çà-
äîâîëåííÿì ï³äòðèìàëè çàïî÷àò-
êîâàíó òðàäèö³þ. Çà ðåçóëüòàòàìè 
ãîëîñóâàíü ó Facebook, ïåðåìîæ-
öÿìè êîíêóðñó ñòàëè ïðàö³âíèêè: 
² ì³ñöå — ²ííà Êðèâäà, ²² ì³ñ-
öå — Ëþäìèëà Çâåíèãîðîäñüêà, 
²²² ì³ñöå — Îëåíà Àðòîóç. Îêðå-
ìîþ íîì³íàö³ºþ ñòàâ ïðèç ãëÿ-
äàöüêèé ñèìïàò³é. Óñì³õíåíèé, 
æèòòºðàä³ñíèé Îëåêñàíäð ôîòî-
ãðàôóâàâñÿ ç áàãàòüìà êîëåãàìè 
ó ñâî¿é ñòàðîâèíí³é âèøèâàí-
ö³, ùî ä³ñòàëàñü éîìó ó ñïàäîê 
â³ä ä³ä³â-ïðàä³ä³â. Êàæå, ùî ï³ä 
éîãî ðîçì³ð âèøèâàíêó ñòàðàí-
íî âøèâàëà äðóæèíà. Óñ³ ôîòî-

ãðàô³¿ ç Îëåêñàíäðîì îòðèìàëè 
÷èñëåííó ê³ëüê³ñòü ëàéê³â. «Ëþäè 
íà ðîáîò³ ìàþòü ºäíàòèñÿ, áî ìè 
í³áè îäíà ðîäèíà, — ñòâåðäæóº 
Îëåêñàíäð. — Ìàº áóòè âçàºìíà 
â³äâåðò³ñòü ì³æ êåð³âíèöòâîì òà 
ïðàö³âíèêàìè». Îëåêñàíäð ïåðå-
êîíàíèé, ùî ïîáóäóâàòè ìàéáóò-
íº ìîæíà ó ñåáå âäîìà, íå øóêà-
þ÷è ïðèíàä çàêîðäîííîãî ðàþ.

Ñâîþ âèøèâàíêó Ëþäìèëà Çâå-
íèãîðîäñüêà ïðèäáàëà, êîëè çáè-
ðàëàñü íà òðàäèö³éíå Êóïàëüñüêå 
ñâÿòî. Â³äòîä³ âîíà ñòàëà ¿¿ òàë³ñ-
ìàíîì, ÿêèé öüîãî ðàçó äîïîì³ã 
îòðèìàòè ïåðåìîãó. Áàãàòî ðîê³â 
ïàí³ Ëþäìèëà áóëà äîìîãîñïî-
äàðêîþ, çàðàç ïðàöþº íà «Åëåê-
òðè÷íèõ ñèñòåìàõ». Ñòâåðäæóº, 
ùî ïðàöþâàòè íåñêëàäíî, ÿêùî 

ðîáîòà çëàãîäæåíà. Íà ¿¿ äóì-
êó, ñòîñóíêè ìàþòü áóäóâàòèñÿ 
íà âçàºìí³é ïîâàç³.

Îëåíà Àðòîóç êîíêóðñîì ö³-
êàâèëàñü, ¿¿ àêòèâíî ï³äòðèìàëè 
êîëåãè ç áðèãàäè òà äðóç³. Ôîòî 
ñâîº çðîáèëà ó â³íî÷êó — ùî º 
áåççì³ííèì àòðèáóòîì óêðà¿í-
ñüêî¿ ä³â÷èíè, ñèìâîëîì äîáðî-
áóòó òà ùàñòÿ. Îëåíà — ó êî-
ëåêòèâ³ ë³äåð, äóøà êîìïàí³¿, 
ãóìîðèñòêà ³ íàòõíåííèöÿ.

Ïðî àâòîðèòåòí³ñòü â êîëåê-
òèâ³ ²ííè Êðèâäè, ùî ïîñ³ëà 
² ì³ñöå, ãîä³ é êàçàòè! Íà ñòî-
ð³íö³ ó Facebook êîëåãè ¿¿ òàê ³ 
íàçâàëè ñïðàâæíüîþ êîðîëåâîþ.

«Ëþäè — íàøå ãîëîâíå äóõîâíå 
ñïàäêîâå áàãàòñòâî, — ãîâîðèòü äè-
ðåêòîð ÄÏ «Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè» 

Îëåêñàíäð Ò³ùåíêî. — Ìè õî-
÷åìî, ùîá âîíè ïî÷óâàëèñÿ 
íà ðîáîò³ êîìôîðòíî. Òîìó 
íà ï³äïðèºìñòâ³ îðãàí³çóâàëè 
êîíöåðò äî Äíÿ ìàòåð³ òà çàïðî-
ñèëè âèõîâàíö³â é âèêëàäà÷³â Â³-
ííèöüêî¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè ¹ 2. 
Çàðàç îãîëîñèëè ïðî íàñòóïíèé 
êîíêóðñ — äèòÿ÷îãî ìàëþíêà ç 
íàãîäè Ì³æíàðîäíîãî äíÿ çàõèñòó 
ä³òåé. Íà ÷àñ³ âåëèêå ñâÿòî äëÿ 
óñ³õ — 12 ëèïíÿ äåíü íàðîäæåí-
íÿ êîìïàí³¿. Ìè ìàºìî ùå áåçë³÷ 
³äåé, õî÷åìî, ùîá ëþäè ïîêàçàëè 
ñâî¿ òàëàíòè â ð³çíèõ ñôåðàõ. À òå, 
ùî íàø³ ïðàö³âíèêè áàãàò³ íà òà-
ëàíòè, ÿ íàâ³òü æîäíèõ ñóìí³â³â 
íå ìàþ!»

Ñüîãîäí³ ó âåëèê³é ðîäèí³ ÄÏ 
«Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè» ïðàöþº 
á³ëüøå 1000 îñ³á, íàòîì³ñòü 
ï³äïðèºìñòâî íàðîùóº ïîòóæ-
íîñò³ òà ðîçïî÷èíàº àáñîëþòíî 
íîâèé ïðîåêò — âèðîáíèöòâî 
åëåêòðè÷íèõ äæãóò³â äëÿ àâòî-
ìîá³ë³â S-class, â ïåðñïåêòèâ³ 
êîëåêòèâ ïëàíóþòü çá³ëüøèòè 
äî 2500 òèñÿ÷ îñ³á.

Ïðèõîäüòå, ïèø³òü, ö³êàâòåñü: 
âóë. Ñòð³ëåöüêà, 57 Á (ïðî-
õ³äíà 45-ãî çàâîäó), òåë. (097) 
585 24 94, (063) 228 82 77 Àíêå-
òó ìîæíà çàïîâíèòè íà íàøîìó 
ñàéò³: www.dpes.com.ua. Íå âòðà-
÷àéòå ìîæëèâîñòåé, ïðèºäíóéòåñü 
äî êîìàíäè êðàùèõ!

ДП «Електричні системи» — колектив добрих традицій
БЛОГ
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ПРЕС-СЛУЖБА ФЕСТИВАЛЮ 
КРАСИ ТА ТВОРЧОСТІ «МІНІ МІС 

ТА МІНІ МОДЕЛЬ ВІННИЦЯ 2018»

Îñ³íü ó Â³ííèö³ ðîçïî÷íåòüñÿ êðàñè-
âî. 2 âåðåñíÿ â òåàòð³ ³ìåí³ Ñàäîâñüêîãî 
â³äáóäåòüñÿ ô³íàë VI ôåñòèâàëþ êðàñè 
òà òâîð÷îñò³ — «Ì³í³ Ì³ñ òà Ì³í³ Ìî-
äåëü Â³ííèöÿ 2018»! Öå ÿñêðàâå øîó, 
íà ÿêîìó ìàëåíüê³ â³ííè÷àíêè çìàãà-
òèìóòüñÿ çà ïî÷åñí³ òèòóëè ³ êîðîíè 
ó òðüîõ â³êîâèõ ãðóïàõ òà Ãðàí-ïð³ 
ôåñòèâàëþ. À ïåðåìîæíèö³ êîíêóðñó 
ÿê íàãîðîäó îòðèìàþòü íåçàáóòíþ ïîäî-
ðîæ äî ªâðîïè òà óí³êàëüíó ìîæëèâ³ñòü 
ïðåäñòàâëÿòè íàøå ì³ñòî íà íàéá³ëüø 
ìàñøòàáíèõ âñåóêðà¿íñüêèõ ³ ñâ³òîâèõ 
êîíêóðñàõ êðàñè.

Ïîêè òðèâàþòü îñòàíí³ äí³ ðåºñòðàö³¿, 
³ âæå 3 ÷åðâíÿ â³äáóäåòüñÿ â³äêðèòèé êàñ-
òèíã äëÿ òèõ, õòî ìð³º ñòàòè ô³íàë³ñòêîþ 
ôåñòèâàëþ. Óñ³ ä³â÷àòêà, ÿê³ ïîïåðåäíüî 
çàïîâíèëè àíêåòó äëÿ ó÷àñò³, ìàòèìóòü 
çìîãó íàæèâî ïðîäåìîíñòðóâàòè óñþ 
ñâîþ çàïàëüíó åíåðãåòèêó ïåðåä æóð³ 
êîíêóðñó. Êðàñóíÿì íåîáõ³äíî áóäå 
ïîêàçàòè ñâî¿ íàâè÷êè äåô³ëå, à òàêîæ 
òâîð÷èé íîìåð äî 2-õ õâ. (äëÿ ó÷àñíèöü 
Ì³í³ Ì³ñ) òà ïðåçåíòóâàòè ìîäåëüíå 
ïîðòôîë³î (äëÿ ó÷àñíèöü Ì³í³ Ìîäåëü). 
×åðåç ê³ëüêà äí³â ï³ñëÿ â³äêðèòîãî êàñ-
òèíãó áóäóòü îãîëîøåí³ ³ìåíà ô³íàë³ñòîê 

ôåñòèâàëþ, ÿê³ ç ñåðïíÿ ðîçïî÷íóòü ï³ä-
ãîòîâêó äî ãðàíä³îçíîãî øîó.

Ïðîòÿãîì òðüîõ òèæí³â ðåïåòèö³é 
ó÷àñíèö³ áóäóòü óäîñêîíàëþâàòè ñâî¿ 
ïðîôåñ³éí³ íàâè÷êè: â³äïðàöüîâóâàòè 
âì³ííÿ âïåâíåíî äåô³ëþâàòè íà ñöåí³, 
òðåíóâàòè ïëàñòèêó ò³ëà òà îáëè÷÷ÿ, â÷è-
òèñü ïðàöþâàòè â êîìàíä³.

Êð³ì òîãî, íàñè÷åíà ðîçâàæàëüíà 
ïðîãðàìà äàñòü çìîãó êîíêóðñàíòêàì 
â³äâîë³êòèñü â³ä çàíÿòü, àêòèâíî â³ä-
ïî÷èòè ³ çàïàì’ÿòàòè öåé ïðåêðàñíèé 
ïåð³îä ï³äãîòîâêè äî øîó íà âñå æèòòÿ. 
Ö³êàâ³ ìàéñòåð-êëàñè, åêñêóðñ³¿, ï³êí³êè 
òà òåìàòè÷í³ âå÷³ðêè — ëèøå íåâåëèêà 
÷àñòèíà òîãî, ùî ï³äãîòóâàëè äëÿ ìà-
ëåíüêèõ ç³ðîê îðãàí³çàòîðè.

Äî òîãî æ, âåñü ïðîöåñ ï³äãîòîâêè òà 
äåíü ô³íàëó ñóïðîâîäæóâàòèìóòü ñïåö³-
àëüí³ ôîòîãðàôè òà â³äåîãðàôè ôåñòè-
âàëþ, ³ êîæåí ó÷àñíèê çìîæå çáåðåãòè 
ïðåêðàñí³ ìîìåíòè ñâîº¿ ó÷àñò³ â êîí-
êóðñ³ ó âèãëÿä³ ïðîôåñ³éíèõ ôîòî, â³äåî, 
à òàêîæ ïàì’ÿòíèõ ïîäàðóíê³â. Àäæå âñ³ 
ä³â÷àòà áóäóòü íàãîðîäæåí³ ñòð³÷êàìè, 
þâåë³ðíèìè ïðèêðàñàìè, êîðîíàìè, 
ì’ÿêèìè ³ãðàøêàìè òà ñïåö³àëüíèìè 
ïðèçàìè â³ä ïàðòíåð³â çàõîäó.

Çàëèøèëîñü âñüîãî ê³ëüêà äí³â ðåº-
ñòðàö³¿ äëÿ òîãî, ùîá äîëó÷èòèñü äî öüî-
ãî íåéìîâ³ðíîãî ñâÿòà êðàñè, òàëàíò³â ³ 
òâîð÷îñò³! Ïîñï³øàéòå!

Маленьких красунь Вінниччини запрошують 
взяти участь у фестивалі краси та творчості
БЛОГ

425867

І місце — Інна Кривда
ІІ місце — Людмила 
Звенигородська ІІІ місце — Олена Артоуз
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Провідний фахівець профорієн-
тації відділу активної підтримки 
безробітних Правобережного 
центру зайнятості Ганна Доріф 
розказала, що для отримання 
гранту є кілька умов:
У програмі беруть участь безро-
бітні, які стали на облік у центрі 
зайнятості.
У першу чергу гроші дають АТОв-
цям. Отримати кошти на власний 
бізнес можуть ще і переселенці 
та люди з інвалідністю.
Людина не має бути підприємцем 
протягом останніх двох років.

Щоб отримати виплату — по-
трібно спочатку зареєструвати 
бізнес. Та працювати у власній 
справі мінімум півроку.
— Якщо протягом одного місяця від 
звернення людини ми не можемо 
підібрати гідну вакансію, то про-
понуємо відкрити власну справу 
за гроші з виплат по безробіттю, — 
казала Ганна Доріф. — Відправ-
ляємо на курси про організацію 
малого бізнесу. Після навчання, 
людина захищає свій бізнес-план 
в інституті та на комісії у центрі за-
йнятості. Орієнтовно, увесь цей 

процес триває один місяць.
За умови успішного захисту біз-
нес-плану, людині перераховують 
виплату по безробіттю, одноразо-
во для організації підприємства.
— Залишок від допомоги по без-
робіттю, який був за останній рік, 
виплачується єдиним платежем. 
Її розмір визначається індивіду-
ально. Контроль використання 
коштів також є. Ми дзвонимо 
нашим підприємцям після пів-
року, як вони запустили справу. 
Перевіряємо, чи сплачують вони 
податки, — казала Доріф.

Як отримати кошти на власну справу?

ÐÎÁÎÒÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó Ïðàâîáåðåæ-
íîìó öåíòð³ çà-

éíÿòîñò³ êàæóòü, ùî çà 2017 ð³ê 
íà îáë³ê ñòàëè 197 ÀÒÎâö³â, ç 
ÿêèõ çíàéøëè ðîáîòó 69 ëþäåé. 
Ó 2018-ìó, çà ïåð³îä ñ³÷åíü-
êâ³òåíü — 103 ñòàëè íà îáë³ê, 
à 27 ëþäåé ïðàöåâëàøòóâàëè. 
Êåð³âíèöÿ â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ 
ïðàöåâëàøòóâàííÿ íàñåëåííÿ 
Ëàðèñà Ëåîíåíêî ðîçêàçàëà, ÷îìó 
íå âñ³ îòðèìàëè ðîáîòó.

— Öüîìó º äåê³ëüêà ïðè÷èí: 
â³éñüêîâ³ ùå íå ïðîéøëè ðåàá³-
ë³òàö³þ, òîìó ¿ì ñêëàäíî âëèòèñÿ 
ó ìèðíå æèòòÿ; ÷îëîâ³ê³â íå âëà-
øòîâóº çàðïëàòà, ÿêó ïðîïîíó-
þòü: 4–5 òèñÿ÷ ãðèâåíü, òîä³ ÿê 
ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà â Óêðà¿í³ — 
3700 ãðèâåíü. Êð³ì òîãî, áàãàòî 
ÀÒÎâö³â ìàþòü âèùó îñâ³òó, 
à ðîáîòîäàâö³ ïðîïîíóþòü âà-
êàíñ³¿ íà ðîáî÷³ ñïåö³àëüíîñò³: 
ãàçîçâàðíèêè, âîä³¿, îõîðîíö³ 
òîùî, — êàçàëà Ëåîíåíêî.

Àáè çàäîâîëüíèòè ïîòðåáè áåç-
ðîá³òíèõ, ó öåíòð³ çàéíÿòîñò³ ä³º 
äåðæàâíà ïðîãðàìà — âèïëàòà îä-
íîðàçîâî¿ äîïîìîãè íà â³äêðèòòÿ 
âëàñíî¿ ñïðàâè. ßêùî êîðîòêî, 
òî ó÷àñíèê ïðîãðàìè ïðîõîäèòü 
íàâ÷àííÿ, ïîò³ì îòðèìóº ãðîø³ 
â³ä öåíòðó çàéíÿòîñò³ íà âëàñ-
íó ñïðàâó. Öå ò³ êîøòè, ÿê³ â³í 
îòðèìàâ áè â³ä äåðæàâè ÿê áåç-
ðîá³òíèé ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó.

Ç ïî÷àòêó 2017 äî êâ³òíÿ 
2018-ãî âæå 12 â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³â çàïî÷àòêóâàëè âëàñíó 
ñïðàâó, îòðèìàâøè îäíîðàçîâó 
âèïëàòó. Ïîãîâîðèëè ç ó÷àñíèêà-
ìè ïðîãðàìè, àáè ä³çíàòèñÿ ïðî 
ïåðåâàãè òà íåäîë³êè.

ЗАПУСТИЛИ СІМЕЙНИЙ 
БІЗНЕС 

Ìàéæå ð³ê òîìó ðîäèíà ßêîá-
÷óê³â çàïî÷àòêóâàëè êîìïàí³þ 
Top Rest, ÿêà ïðîäàº ïðîôåñ³é-
íèé ïîñóä äëÿ ðåñòîðàííèõ çà-
êëàä³â. À äî öüîãî â³äåîîïåðàòîð 
Òàðàñ ßêîá÷óê ïîáóâàâ â ÀÒÎ, 
äå ñëóæèâ ó ñêëàä³ áàòàëüéîíó 
ïîë³ö³¿ «Â³ííèöÿ».

— Ï³øîâ äîáðîâîëüöåì. 
Ó ñêëàä³ áàòàëüéîíó ñë³äêó-
âàâ çà ãðîìàäñüêèì ïîðÿäêîì 
ó ì³ñò³ Ïîïàñíà, ùî íà Ëóãàí-
ùèí³. Ìîÿ ñëóæáà íå áóëà äóæå 
äîâãîþ: ó êâ³òí³ 2015-ãî ïî¿õàâ 
â ÀÒÎ, à âîñåíè òîãî æ ðîêó 
ïîâåðíóâñÿ äîäîìó. Ïîò³ì ùå 
ïðàöþâàâ ó 2016 ðîö³ íà ì³ñü-
êîìó òåëåêàíàë³ «Â²ÒÀ», — ðîç-
êàçàâ Òàðàñ.

²í³ö³àòîðîì ðîçïî÷àòè á³çíåñ 
â ñôåð³ ïîñóäó áóëà äðóæèíà 
ÀÒÎâöÿ — Âàëåíòèíà. Æ³íêà 
âæå çàéìàëèñÿ ö³ºþ ñïðàâîþ òà 
ïîñòóïîâî «ïåðåòÿãóâàëà» ó á³ç-
íåñ Òàðàñà.

— Ðîáîòà çàáèðàëà âñ³ ìî¿ 
ñèëè òà ÷àñ. Òîìó çàëó÷àëà äëÿ 
äîïîìîãè Òàðàñà ³ âðåøò³-ðåøò 
çàáðàëà äî ñåáå. Ç ÷àñîì ïî÷àëè 
øóêàòè ïðèì³ùåííÿ äëÿ øîó-

АТОВЦЯМ ПОМОЖУТЬ ВІДКРИТИ 
БІЗНЕС ЗА ГРОШІ ДЛЯ БЕЗРОБІТНИХ 
Можливості  Учасники АТО 
після демобілізації стають на облік 
у центрах зайнятості. Там їм можуть 
запропонувати не тільки робоче місце, 
а й гроші на власну справу. Поки що 
цим користуються одиниці, але гарні 
приклади вже є. Учасники розказали про 
переваги та недоліки програми

ðóìó, ùîá âèñòàâèòè ñòåëàæ³ 
³ç çðàçêàìè ïîñóäó, äå êë³ºíòè 
ìîãëè á ïîáà÷èòè òîâàð. Øóêàëè 
íà öå ãðîø³, áî áàãàòèõ ðîäè÷³â 
íå ìàºìî. Äðóç³ ðîçïîâ³ëè, ùî 
ó öåíòð³ çàéíÿòîñò³ º ãðàíòîâà 
ïðîãðàìà, — êàçàëà Âàëåíòèíà 
ßêîá÷óê.

Òàðàñ çâ³ëüíèâñÿ ç òåëåêàíàëó 
òà ñòàâ íà îáë³ê ó öåíòð³ çàéíÿ-
òîñò³. Òàì â³í îäðàçó ñêàçàâ, ùî 
õî÷å îòðèìàòè âèïëàòó íà â³ä-
êðèòòÿ á³çíåñó.

— Ìåíå íàïðàâèëè íà íàâ÷àí-
íÿ ï³äïðèºìíèöüê³é ä³ÿëüíîñò³, 
çðîáèâ á³çíåñ-ïëàí, çàõèñòèâ — 
óñå öå çàéíÿëî â ìåíå äåñü ì³-
ñÿöü. Ùå ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ìåí³ 
ïåðåðàõóâàëè ãðîø³ íà êàðòêó. 

Äàëè 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü, íà ÿê³ 
ìè ïðèäáàëè ñòåëàæ³ ï³ä ïîñóä 
òà ìåáë³ äëÿ øîó-ðóìó. Çâ³ñíî, 
öå íåáàãàòî, àëå ³ òàêà ñóìà ñòàëà 
ãàðíîþ äîïîìîãîþ.

Ó ñåðïí³ 2017 ðîêó ðîäèíà 
ßêîá÷óê³â çàïóñòèëà âëàñíó 
ñïðàâó — êîìïàí³þ íàçâàëè 
«Top Rest».

— Ó íàø³é êîìàíä³ òðîº 
ëþäåé. Ùå ìè ñï³âïðàöþºìî 
ç øåô-êóõàðÿìè, áàðìåíàìè, 
ìàðêåòîëîãàìè òà êåðóþ÷èìè, 
ÿê³ ï³äêëþ÷àþòüñÿ, êîëè ïî÷è-
íàºìî ïðàöþâàòè íàä â³äêðèòòÿì 
çàêëàäó «ï³ä êëþ÷». Ï³äáèðàºìî 
ïðîôåñ³éíå îáëàäíàííÿ, ïîñóä 
òà ³íâåíòàð çã³äíî ç êîíöåïö³ºþ 
çàêëàäó òà ïîòðåáàìè çàìîâíè-
êà. Íàø³ êë³ºíòè — öå êàâ’ÿðí³, 
êàôå, áàðè òà ðåñòîðàíè Â³ííèö³ 
òà îáëàñò³. Òîáòî, ìè ïðîäàºìî 
ì³öíèé, çíîñîñò³éêèé ïîñóä, 
ÿêèì, ïðè îñîáëèâîìó áàæàíí³, 
ìîæíà çàáèâàòè öâÿõè, — ñêàçàëà 
Âàëåíòèíà.

МРІЯВ ПРО ОХОРОННУ ФІРМУ 
Îäíîðàçîâó âèïëàòó íà âëàñíó 

ñïðàâó âçÿëè é äâîº ÀÒÎâö³â — 
Àíäð³é Õóäÿê òà Âîëîäèìèð Äÿ-
÷åíêî. ×îëîâ³êè ï³ñëÿ äåìîá³ë³çà-
ö³¿ â³äêðèëè ó Â³ííèö³ îõîðîííó 
ô³ðìó, ÿêó íàçâàëè ïð³çâèùåì 
ñâîãî êîìàíäèðà — «ÃÐÎÌ ÀÂ». 
Õî÷à äî ñëóæáè â àðì³¿ ÷îëîâ³êè 
íàâ³òü íå áóëè çíàéîì³.

— Ñëóæèëè íà êîíòðàêò³, 
ó 24 ìåõàí³çîâàí³é áðèãàä³, ç 
2014 ïî 2017 ð³ê. Çà òðè ðîêè 
ïîáóâàëè óñþäè. ² ÿê ïîçíà-
éîìèëèñÿ â àðì³¿, òî óâåñü ÷àñ 
ðàçîì, — ðîçïîâ³â Àíäð³é.

— Äî àðì³¿ ïðàöþâàâ áàãàòî 
ðîê³â îõîðîíöåì ³ äàâíî ìð³ÿâ 
â³äêðèòè á³çíåñ â öüîìó íàïðÿì-
êó. Ïðî ùî ðîçïîâ³äàâ Àíäð³þ 
îñòàíí³ äâà ðîêè. Òà, ìàáóòü, 
íàáðèä âæå ç ö³ºþ îõîðîííîþ 
ô³ðìîþ, — êàçàâ Âîëîäèìèð.

Ï³ñëÿ äåìîá³ë³çàö³¿ ó 2017-ìó 
÷îëîâ³êè ñòàëè íà îáë³ê ó öåíòð³ 
çàéíÿòîñò³, äå ¿ì çàïðîïîíóâàëè 
ãðàíòîâó âèïëàòó íà â³äêðèòòÿ 
âëàñíî¿ ñïðàâè.

— Ó ìåíå áóâ âèá³ð — àáî àð-
ì³ÿ, àáî ùîñü ñâîº ðîáèòè. Ó àð-
ì³¿ ÿ âæå áóâ. Âàðòî ïîäóìàòè 
é ïðî òå, ÿêèì ÷èíîì ðîäèíó 
ó Â³ííèö³ çàáåçïå÷óâàòè, — êàçàâ 
Àíäð³é Õóäÿê. — Ïðîéøëè íà-
â÷àííÿ, çàõèñòèëè á³çíåñ-ïëàí. 
Äëÿ ìåíå öå íå áóëî ñêëàäíî, 
àäæå ÿ åêîíîì³êó äîáðå çíàþ. Ç 
öèì ïðîáëåì ó íàñ íå áóëî.

Íåïðèºìíà ñèòóàö³ÿ ç íèìè 
ñòàëàñÿ, êîëè õëîïö³ îòðèìóâàëè 
âèïëàòè äëÿ â³äêðèòòÿ á³çíåñó.

— Îäí³ºþ ç óìîâ áóëî ïðèíå-
ñòè âèïèñêó, ùî òè â³äêðèâ ï³ä-
ïðèºìñòâî òà ò³ëüêè òîä³ íàäñèëà-
þòü ãðîø³. Àëå ÿ ³ Âîëîäÿ â³äêðè-
ëè îäíå òîâàðèñòâî íà äâîõ, äå 
ÿ çíà÷èâñÿ äèðåêòîðîì, à â³í — 
ì³é çàñòóïíèê, — ðîçïîâ³äàâ 
Àíäð³é. — Ó öåíòð³ çàéíÿòîñò³ 
ñêàçàëè, ùî âèïëàòó îòðèìàþ 
ò³ëüêè ÿ, áî, í³áèòî Âîëîäèìèð 
«íå â³äêðèâ ñâîº ï³äïðèºìñòâî». 
Äîâåëîñÿ òðîõè ïîñêàíäàëèòè. 
Ïîò³ì ïðèíåñëè âèòÿã ç ºäèíîãî 
ðåºñòðó ï³äïðèºìñòâ òà þðîñ³á, äå 
áóëî âêàçàíî âëàñíèê³â — Àíäð³é 
Õóäÿê òà Âîëîäèìèð Äÿ÷åíêî, 
50% ÷àñòêè êîìïàí³¿ â êîæíîãî. ² 
íàðåøò³ íàì ïåðåðàõóâàëè íà äâ³ 
âèïëàòè ïî 30 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Îõîðîííà êîìïàí³ÿ «ÃÐÎÌ 
ÀÂ» ïðàöþº äðóãèé ì³ñÿöü. 
Çà ãðàíòîâ³ êîøòè õëîïö³ ïðè-
äáàëè ë³öåíç³¿ íà çáðîþ, íà îõî-
ðîííó ä³ÿëüí³ñòü, âèíàéíÿëè îô³ñ 
òà çàêóïèëè ôîðìó.

— Ïðè öüîìó ìè âæå ó ïëþ-
ñ³, — ðîçêàçàâ Âîëîäèìèð. — 
Íàøèì ïåðøèì çàìîâëåííÿì 
áóëî îõîðîíà ëþäèíè íà îäí³é 
ç êîíôåðåíö³é ó Êèºâ³. À òàê ìè 
íàäàºìî ïîñëóãè ç ô³çè÷íî¿ îõî-
ðîíè äëÿ ï³äïðèºìñòâ ó Â³ííèö³. 
Òîáòî, ïðàö³âíèê íàøî¿ êîìïàí³¿ 
îõîðîíÿº îá'ºêò áåçïîñåðåäíüî 
íà ì³ñö³.

Тарас та Валентина Якобчуки відкрили фірму, 
яка продає професійний посуд для кафе та ресторанів. 
У цьому їм допомогли гроші від центру зайнятості 

Êð³ì ÀÒÎâö³â ó 
öåíòð³ çàéíÿòîñò³ 
äàþòü ãðîø³ íà 
á³çíåñ âíóòð³øí³ì 
ïåðåñåëåíöÿì òà 
ëþäÿì ç ³íâàë³äí³ñòþ
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ÑÊÀÍÄÀË

— До нас звернувся із заявою 
батько хлопчика про те, що він 
не знає, де знаходиться дружина 
з малолітнім сином, — розповіла 
керівник служби у справах дітей 
Юлія Кучер. — Ми зателефонува-
ли мамі. Чоловік написав заяву, 
в якій вимагав повернути йому 
дитину. Аргументував це тим, 
що йому невідомо, що можуть 
вчинити з дитиною в кризовому 
центрі «Дім Мами». Була створена 
комісія. Оглянули умови прожи-
вання чоловіка. Умови нормальні. 
Згідно з Сімейним кодексом батьки 
мають однакове право на дитину. 
Створили ще одну комісію і разом 

з батьком хлопчика приїхали 
до кризового центру. Дитину за-
брав батько на законних підставах. 
На яких саме? Через побоювання, 
що з дитиною у центрі може щось 
статися.
За словами співрозмовниці, 
центр, згідно з реєстрацією, має 
право на надання благодійної до-
помоги. Перебування дітей і бать-
ків цілодобово не передбачене.
— Ми неодноразово звертали 
увагу засновника центру на те, 
щоб привела документи у відпо-
відність із законом, вона не ре-
агує, — продовжує пані Кучер. — 
Просили повідомляти, хто там 

знаходиться. Такої інформації 
теж не отримуємо.
— Центр створено за власні ко-
шти, — говорить керівник Ольга 
Череватова. — Утримується так 
само за кошти благодійників. 
За два роки тут знайшли захист 
від домашнього насильства або 
через скрутні умови 70 матерів з 
дітьми. Але для служби у справах 
дітей про це нецікаво знати. Вони 
не тільки нічим не допомагають. 
У даному випадку вони підтри-
мали кричущий факт насильства 
у сім'ї. Навіть не подумали про те, 
яку психічну травму завдали ма-
ленькому хлопчику і його матері.

«Ми дитину не відбирали» 
ОЛЕКСАНДР 
САРАФАНЮК, 
АДВОКАТ 

— Батьки мають 
однакові  пра-
ва на дитину, 
це передбачено 

чинним законодавством. З ким 
дитина залишається до їхнього 
розлучення, про це у Сімейно-
му кодексі чітко не зазначено, 
але… У ситуації, про яку мова, 
дитина малолітня, дошкільно-
го віку. Її мати характеризується 
позитивно. Материнських прав 
не позбавлена. І навпаки, батько 
вдається до насильства. Через 

це страждає і потерпає не тільки 
мама, а й дитина, травмується її 
психіка. За словами жінки, такі 
факти зафіксовано у заявах 
до поліції, а також у докумен-
тах медичної установи, де вона 
лікувалася після чергового по-
биття чоловіком. Це порушення 
і Сімейного кодексу, і Конвенції 
про права дитини. Тому одно-
значно дитина має залишатися 
з мамою.
Після розлучення батьки домов-
ляються, з ким з них прожива-
тиме дитина. Якщо домовитися 
не вдається, треба звертатися 
до суду.

Дитина має бути з мамою — це однозначно 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ñêàíäàëè ó ñ³ì’¿ 
Ìàðèíè ³ Â³òàë³ÿ 
ïî÷àëèñÿ ï³ñëÿ 

òîãî, ÿê ÷îëîâ³ê ïî÷àâ «ðîç-
ïóñêàòè ðóêè». Òàê ñòâåðäæóº 
ïàí³ Ìàðèíà ó ðîçìîâ³ ç æóð-
íàë³ñòîì RIA. Ï³ñëÿ ÷åðãîâîãî 
ïîáèòòÿ íå ñòåðï³ëà ³ â³äíåñëà 
çàÿâó â Ë³âîáåðåæíå â³ää³ëåííÿ 
ïîë³ö³¿. Òàêèõ çàÿâ, çà ¿¿ ñëîâàìè, 
òàì ç³áðàëîñÿ íå îäíà, íà æîä-
íó ç íèõ íå îòðèìàëà â³äïîâ³ä³. 
Ìàðèíà íàâ³äàëàñÿ ó â³ää³ëåííÿ 
äî ïîë³öåéñüêèõ. Çàïèòóâàëà, 
ÿêå ð³øåííÿ ïðèéíÿëè íà ¿¿ çà-
ÿâè. Êàæå, ¿é â³äïîâ³ëè êîðîòêî: 
«×åêàéòå, îòðèìàºòå ïèñüìîâó 
â³äïîâ³äü».

Ó áåðåçí³ ï³ñëÿ ÷åðãîâîãî ïî-
áèòòÿ Ìàðèíà ë³êóâàëàñÿ íà ñòà-
ö³îíàð³ â ë³êàðí³. Êàæå, ó ìåäè÷-
íèõ äîêóìåíòàõ çàïèñàíî ïðè-
÷èíè ñòðóñó ìîçêó — â³ä ïîáèòòÿ 
÷îëîâ³êîì. Çàÿâà ïðî öå òàêîæ º 
â ïîë³ö³¿. Ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ äî íüî-
ãî âîíà íå ïîâåðíóëàñÿ. 

«ВІН НАМ ПОСТІЙНО 
ПОГРОЖУЄ…» 

Ó îáîõ ç ïîäðóææÿ, öå äðóãà 
ñ³ì’ÿ. Ó íüîãî â³ä ïåðøîãî øëþáó 
ï³äðîñòàº äîíüêà, ó íå¿ — ñèí. ßê 
ïîÿñíèëà ïàí³ Ìàðèíà, äîíüêà 
æèëà ç íèìè äî øåñòèð³÷íîãî 
â³êó, ïîò³ì ¿¿ çàáðàëà ìàòè, ïåðøà 
äðóæèíà. Ó âèõ³äí³ áàòüêî çàáè-
ðàº ¿¿ äî ñåáå. Ñèí Ìàðèíè, ó÷åíü 
êîëåäæó, çàëèøèâñÿ ç Â³òàë³ºì 

íàâ³òü ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìàòè ï³øëà 
â³ä ÷îëîâ³êà. Òàêîæ ó ïîäðóææÿ 
º ñï³ëüíà äèòèíà. Õëîï÷èêó ï’ÿòü 
ðîê³â.

— Ï³ñëÿ âèõîäó ç ë³êàðí³ 
ÿ íå ïîâåðíóëàñÿ äî ÷îëîâ³êà, 
ä³òè çàëèøèëèñÿ ç áàòüêîì. — 
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Ìàðèíà. — Ï³øëà 
æèòè äî ñâî¿õ áàòüê³â, õî÷à ìàþ 
âëàñíó êâàðòèðó. Çàëèøàòèñÿ 
â í³é ñàìà áîÿëàñÿ. Â³í ó áàòü-
ê³âñüêîìó áóäèíêó ïîãðîæóâàâ, 
òî ùî êàçàòè, ÿêáè çàñòàâ ìåíå 
îäíó ó êâàðòèð³. ×àñ â³ä ÷àñó 
íàâ³äóâàâñÿ ³ âëàøòîâóâàâ òàê³ 
ôåºðâåðêè! Âèìàãàâ, ùîá ïî-
âåðíóëàñÿ.

Æ³íêà êàæå, ùî äóæå ñóìóâàëà 
çà ñèíîì. Â³í öèì ñêîðèñòàâñÿ. 
Ïðèâîçèâ éîãî äî áàòüê³âñüêî-
ãî äîìó Ìàðèíè. Ïîêàçóâàâ, ùî 
äèòèíà â ìàøèí³. Êîëè âçÿëà 
íà ðóêè äèòèíó — ãîòîâà áóëà 
íà âñå.

— Ó òàêèé ìîìåíò â³í óìîâèâ 
ìåíå çàáðàòè çàÿâó ç ïîë³ö³¿, — 
ïðîäîâæóº æ³íêà. — Çàÿâó ïðî 
ïîáèòòÿ, â³ä ÷îãî îòðèìàëà ñòðóñ 
ìîçêó, çàáðàëà. Íàòîì³ñòü íàïè-
ñàëà ³íøó. Ìîâëÿâ, óäàðèëàñÿ 
ãîëîâîþ ïðè ïàä³íí³.

Æ³íêà âèçíàº, ùî öå áóëà ¿¿ 
ïîìèëêà. Ñèíà âîíà çóì³ëà â³ä³-
áðàòè õèòðèì ñïîñîáîì. Áàòüêî 
ïðàöþº âäîìà, õëîï÷èêà íå â³ä-
ïóñêàâ ó äèòÿ÷èé ñàäîê. Îäíîãî 
ðàçó æ³íêà äîâ³äàëàñÿ, ùî äèòèíà 
ó äèòñàäêó. Âèõîâàòåëüêè çíàþòü 
ìàìó õëîï÷èêà, òîìó â³ääàëè ¿é 
äèòèíó. Öüîãî ðàçó âîíà äî áàòü-
ê³â íå ïî¿õàëà.

З ЦЕНТРУ «ДІМ МАМИ» БАТЬКО ЗІ 
СКАНДАЛОМ ВИКРАВ СВОГО СИНА 
Сімейна війна  Чоловік силою 
відібрав у дружини 5-річного сина. 
Відбувалося це у присутності працівників 
служби у справах дітей Вінницького 
району. Чому чиновники стали на захист 
батька, залишивши маму без дитини?

ПЕРЕХОВУВАЛИСЯ НЕ ДОВГО 
Ïàí³ Ìàðèíà çíàëà ïðî ³ñ-

íóâàííÿ êðèçîâîãî öåíòðó «Ä³ì 
Ìàìè». Ç ¿¿ çàñíîâíèöåþ Îëü-
ãîþ ×åðåâàòîâîþ çíàéîìà ùå ç 
øê³ëüíèõ ðîê³â, íàâ÷àëèñÿ â îä-
í³é øêîë³. Ó öåíòð³ ¿ì íàäàëè 
ê³ìíàòó. Òóò Ìàðèíà ñïîä³âà-
ëàñÿ äî÷åêàòèñÿ ð³øåííÿ ñóäó 
ïðî ðîçëó÷åííÿ. Îäíàê ¿¿ ì³ñöå 
ïåðåáóâàííÿ âèêàçàëè ÷îëîâ³êîâ³ 
ïðàö³âíèêè ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³-
òåé Â³ííèöüêîãî ðàéîíó.

— Âîíè ìåí³ çàòåëåôîíóâàëè 
³ çàïèòàëè, äå ÿ çíàõîäæóñÿ, — 
êàæå ïàí³ Ìàðèíà. — ß ñêàçàëà, 
ùî ó íàñ ç äèòèíîþ âñå äîáðå. 
Ïîïðîñèëà îäíå — íå ïîâ³äîìëÿ-
òè ÷îëîâ³êîâ³, äå ìè. Ìåí³ ïîîá³-
öÿëè, àëå çðîáèëè âñå íàâïàêè.

Ðîçïîâ³äàº êåð³âíèê öåíòðó 
«Ä³ì Ìàìè» Îëüãà ×åðåâàòîâà:

— Îäíîãî äíÿ äî íàñ íà òå-
ðèòîð³þ çàáðàâñÿ íåâ³äîìèé 
÷îëîâ³ê, ñòàâ ïîãðîæóâàòè, ùî 
ìè ïåðåõîâóºìî éîãî ñèíà. Éîìó 
ïîÿñíèëè, ùî öå ïðèâàòíà âëàñ-
í³ñòü. Âèêëèêàëè ïîë³ö³þ ³ ò³ 
éîãî âèïðîâàäèëè çà âîðîòà.

Óíî÷³ ó öåíòð³ í³õòî ç äîðîñëèõ 
ìàéæå íå ñïàâ. Êàæóòü, ÷îëîâ³ê 
ïîâîäèâñÿ àãðåñèâíî. Âèãóêóâàâ, 
ùî ï³äïàëèòü êîïèöþ ñ³íà, ÿêà 
çíàõîäèòüñÿ á³ëÿ âîð³ò. Îñíîâí³ 
ïîä³¿ â³äáóëèñÿ íàñòóïíîãî äíÿ. 
Äî öåíòðó íàâ³äàëàñÿ ö³ëà äåëåãà-
ö³ÿ. Àäì³í³ñòðàòîð öåíòðó, Ìàðè-
íà Õì³ëü, ðîçïîâ³ëà, ùî óï³çíàëà 
ñåðåä ëþäåé êåð³âíèêà ðàéîííî¿ 
ñëóæáè çàõèñòó ä³òåé Þë³þ Êó-
÷åð. Ðàçîì ç íèìè áóâ ÷îëîâ³ê, 
ÿêèé ïîãðîæóâàâ íàïåðåäîäí³.

— Ìè ïîÿñíþâàëè, ùî âîíè 

Марина Форостяна, це її чоловік увірвався в «Дім 
Мами» та забрав їхню дитину 

«Õëîï÷èê çàõîâàâñÿ 
ó êóòîê, à ìè ç íèì 
áèëèñÿ. ßê³ñü ëþäè 
â öåé ÷àñ ìîâ÷êè 
ñïîñòåð³ãàëè çà òèì, 
ùî â³äáóâàëîñÿ»

çàéøëè íà ïðèâàòíó òåðèòîð³þ ³ 
áåç äîçâîëó ãîñïîäàðÿ íå ìàþòü 
ïðàâà âðèâàòèñÿ ó ïðèì³ùåí-
íÿ, — ïðîäîâæóº àäì³í³ñòðàòîð. — 
Àëå ¿õ öå íå çóïèíÿëî. Ïîêè îäí³ 
ðîçìîâëÿëè ç³ ìíîþ ó êàá³íåò³, 
³íø³ ï³øëè ïî ïîâåðõàõ øóêàòè 
Ìàðèíó ç äèòèíîþ.

— Â³í óâ³ðâàâñÿ äî ê³ìíàòè, äå 
ìè áóëè ç ñèíîì ³ îäðàçó êèíóâ-
ñÿ çàáèðàòè äèòèíó, — çãàäóº òîé 
åï³çîä ïàí³ Ìàðèíà. — Äèòèíó 
ÿ íå â³ääàëà. Õëîï÷èê çàõîâàâ-
ñÿ ó êóòîê, à ìè ç íèì áèëèñÿ. 
ßê³ñü íåçíàéîì³ ëþäè â öåé ÷àñ 
ìîâ÷êè ñïîñòåð³ãàëè çà òèì, ùî 
â³äáóâàëîñÿ. Ïîò³ì õòîñü ç íèõ 
ñêàçàâ: «Çàáèðàé øâèäøå äèòèíó 
³ ò³êàé çâ³äñè». Â³í â³äøòîâõíóâ 
ìåíå, ÿê òîé çëîä³é, ñõîïèâ ñèíà 
³ ïîá³ã ç íèì íà âóëèöþ.

Ó÷îðà, 29 òðàâíÿ, ìàâ â³äáó-

òèñÿ ñóä çà çàÿâîþ Ìàðèíè ïðî 
ðîçëó÷åííÿ. Íà ñóä âîíà ïðè-
éøëà ç áàòüêîì. Íåäàëåêî â³ä 
ïðèì³ùåííÿ ñóäó ¿õ ïåðåñòð³â  
÷îëîâ³ê. Æ³íêà êàæå, â³í çíîâó 
ñïåêóëþâàâ äèòèíîþ. Êîëè âîíà 
íàìàãàëàñÿ âçÿòè äèòèíó íà ðóêè, 
â³í çàáèðàâ.

— ßê ëÿëüêîþ, ãðàºòüñÿ ñèíîì, 
³ âñå éîìó ñõîäèòü ç ðóê, — ãîâî-
ðèòü æ³íêà. — À éîìó ùå é ïî-
òóðàþòü ò³, ÿê³ ìåíå îáìàíóëè, 
âèêàçàâøè ì³ñöå, äå ÿ çíàõîäæó-
ñÿ ç ñèíîì.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ íå â³äáóëîñÿ, 
áî íå ç’ÿâèâñÿ ÷îëîâ³ê Ìàðèíè.

Ìè íàìàãàëèñÿ âèñëóõàòè äóì-
êó Â³òàë³ÿ, ÷îëîâ³êà Ìàðèíè. Îä-
íàê â³í íà äçâ³íêè íå â³äïîâ³äàâ. 
Òàê ñàìî ïðî³ãíîðóâàâ â³äïîâ³äü 
íà ñìñ-ïîâ³äîìëåííÿ ç ïðîõàí-
íÿì çàòåëåôîíóâàòè äî ðåäàêö³¿.
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Зловили 
«сталкерів» 
 Ïðèêîðäîííèêè Æèòî-
ìèðñüêîãî çàãîíó çàòðè-
ìàëè òðüîõ òóðèñò³â-åêñ-
òðåìàë³â, ùî íàìàãàëèñÿ 
ïîòðàïèòè äî ×îðíîáèëü-
ñüêî¿ çîíè ïîçà êîíòð-
îëüíèìè ïîñòàìè. Ïðî 
öå ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-öåíòð 
«Äåðæàâíà ïðèêîðäîííà 
ñëóæáà Óêðà¿íè». Ïî-
ðóøíèêàìè ðåæèìó çîíè 
×ÀÅÑ âèÿâèëèñü òðîº 
21-ð³÷íèõ æèòåë³â Â³ííèö³. 
Õëîïö³â ïðèòÿãíóòî äî â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîðóøåí-
íÿ âèìîã ðåæèìó ðàä³àö³é-
íî¿ áåçïåêè â ì³ñöåâîñò³, 
ùî çàçíàëà ðàä³îàêòèâíîãî 
çàáðóäíåííÿ.

Рятував жінку 
і сам втопився 
 Ó ñóáîòó, 26 òðàâíÿ, 
ó Ï³âäåííîìó Áóç³ â ñåë³ 
Ñëîá³äêà Êàëèí³âñüêîãî 
ðàéîíó âòîïèâñÿ 49-ð³÷íèé 
÷îëîâ³ê.
— Ì³ñöåâèé æèòåëü ðàçîì 
ç³ ñâîºþ 46-ð³÷íîþ äðóæè-
íîþ â³äïî÷èâàëè íà ïðè-
ðîä³. Áëèçüêî 17.30 æ³íêà 
ïî÷àëà ðàïòîâî òîíóòè. 
Ðÿòóâàòè ¿¿ ñòàâ 18-ð³÷íèé 
â³äïî÷èâàëüíèê, ÿêèé çíà-
õîäèâñÿ íåïîäàë³ê. Íà äî-
ïîìîãó õëîïöåâ³ òàêîæ êè-
íóâñÿ ÷îëîâ³ê ïîòîïàþ÷î¿, 
ÿêèé ó òîé ÷àñ çíàõîäèâñÿ 
íà áåðåç³, — ðîçêàçóþòü 
ðÿòóâàëüíèêè. Ó ðåçóëüòàò³, 
æ³íêó âäàëîñÿ âðÿòóâàòè. 
×îëîâ³ê âòîïèâñÿ. Ó íåä³-
ëþ âîäîëàçè ï³äíÿëè ò³ëî ç 
äíà ð³÷êè íà áåðåã.

Загинули 
на дорозі 
Ï³ä Â³ííèöåþ «Ëàäà» 
çëåò³ëà ç òðàñè òà â'¿õàëà 
ó äåðåâî. Çàãèíóëè äâîº 
ëþäåé. Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ 
íåïîäàë³ê ñåëà Êñàâåð³âêà, 
ùî ó Â³ííèöüêîìó ðàéîí³, 
25 òðàâíÿ. Çà ïîïåðåäíüîþ 
³íôîðìàö³ºþ â³ä ïðåñ-
ñëóæáè ïîë³ö³¿, âîä³é «ÂÀÇ 
21012» íå âïîðàâñÿ ç êåðó-
âàííÿì. Àâòîìîá³ëü çëåò³â 
ç òðàñè ³ â’¿õàâ ó äåðåâî. 
Âîä³é, ÿêîìó áóëî 50 ðîê³â, 
çàãèíóâ íà ì³ñö³. Òàêîæ çà-
ãèíóâ 57-ð³÷íèé ïàñàæèð, 
ÿêèé ñèä³â íà ïåðåäíüîìó 
ñèä³íí³. Ùå îäèí ïàñàæèð 
ó ë³êàðí³ ç òðàâìàìè. Éîìó 
37 ðîê³â. Ïîë³öåéñüê³ â³ä-
êðèëè êðèì³íàëüíå ïðî-
âàäæåííÿ çà ôàêòîì àâàð³¿. 
Ñë³ä÷³ áóäóòü ç’ÿñîâóâàòè 
óñ³ îáñòàâèíè ÄÒÏ. 

КОРОТКОКОРОТКО

ÊÎÍÔË²ÊÒ

Журналіст зателефонувала в Ге-
неральне консульство Респу-
бліки Польща у Вінниці, аби 
запитати про акцію протесту ві-
нничанина в їхньому приміщен-
ні та почути ставлення консула 
до планів Сергія Романовського 
позиватися на нього. На усний 
запит відповіді не дали, попро-
сили написати електронний 
лист через спеціальну форму 
на їхньому сайті. Електронний 
запит оформили в понеділок, 
21 травня, на нього ще немає 
відповіді.
Тим часом питаємо в місцевих 
адвокатів, чи може мати судову 
перспективу намір вінничанина 

судитися з представником іншої 
держави, наділеним диплома-
тичним імунітетом?
— Можу цій людині хіба що по-
бажати удачі, — сказав один 
правник.
Ще кілька вінницьких юристів 
теж не змогли сказати, чи суди-
тися з консулом, який має недо-
торканість, можливо.
Чи дійсно буде позиватися Сер-
гій Романовський до людини, 
яка має дипломатичну недо-
торканість? Чи допоможе йому 
хтось з вінницьких юристів, які 
раніше не стикалися зі спорами 
такого рівня? Редакція слідкува-
тиме за розвитком подій.

Адвокати не знають, як судитися з консулом

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Ñ³ì'ÿ Ñåðã³ÿ Ðî-
ìàíîâñüêîãî âæå 
ïðàöþº â Ïîëü-

ù³, à éîìó ðîáî÷î¿ â³çè íå äàëè. 
×îëîâ³ê äâ³÷³ ïîäàâàâ äîêóìåíòè 
÷åðåç ïðèâàòíó ô³ðìó é ÷îòèðè 
ðàçè ñàì çáèðàâ äîêóìåíòè — 
ùîðàçó îòðèìóâàâ ò³ëüêè çàáî-
ðîíí³ øòàìïè â ïàñïîðò³. Ï³ä ÷àñ 
îñòàííüî¿ â³äìîâè â³í âëàøòóâàâ 
àêö³þ ïðîòåñòó â êîíñóëüñòâ³.

— Ïîäàâ àïåëÿö³þ íà â³äìî-
âó, à ÷åðåç 14 äí³â ïðèéøîâ, ³ 
ïðàö³âíèöÿ êîíñóëüñòâà âðó÷èëà 
ìåí³ â³äìîâíèé ëèñò. ß âçÿâ ³ ïî-
ðâàâ éîãî â íå¿ íà î÷àõ. Ñêàçàâ, 
ùî öå ìîÿ äåìîíñòðàö³ÿ íåïîâàãè 
¿é òà îñîáèñòî êîíñóëó, — ãîâî-
ðèòü Ñåðã³é Ðîìàíîâñüêèé ïðî 
ïîä³þ 15 òðàâíÿ.

Òîä³ â ïðèì³ùåííÿ Ïîëüñüêîãî 
êîíñóëüñòâà äî íåâäîâîëåíîãî â³-
ííè÷àíèíà âèêëèêàëè ïîë³ö³þ. 
×îëîâ³êà õîò³ëè âèâåñòè. Àëå â³í 
çìóñèâ íàðÿä ïîë³ö³¿ ïî÷åêàòè, 
ïîêè ïîñòàâèòü ñâî¿ ïèòàííÿ 
êîíñóëó, à ïîò³ì ïîãîäèâñÿ ïðî-
¿õàòè ó â³ää³ëåííÿ íà Ïèðîãîâà, 
4, ùîá íàïèñàòè ïîÿñíåííÿ.

Ðåäàêö³ÿ ä³çíàâàëàñÿ â óïðàâë³í-
í³ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿, ÷è ñêëàëè 
àäì³íìàòåð³àëè íà Ñåðã³ÿ Ðîìàí-
ñüêîãî, íàïðèêëàä, ïðî ïîðóøåí-
íÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó àáî æ õó-
ë³ãàíñüêó ïîâåä³íêó â ïðèì³ùåíí³ 

êîíñóëüñòâà. Àëå, ÿê ñêàçàëà ïðåñ-
ñåêðåòàð ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Òåòÿ-
íà Ô³ùóê, áóäü-ÿêèõ ìàòåð³àë³â 
íà íàçâàíó ëþäèíó íå ñêëàäàëè, 
áî ïðî öå ó áàç³ íåìàº ³íôîðìàö³¿.

Ïèòàºìî â îáëàñíîìó óïðàâ-
ë³íí³ Íàöïîë³ö³¿ — é òàì òàêîæ 
êàæóòü, ùî íå îôîðìëÿëè äîêó-
ìåíò³â íà Ñåðã³ÿ Ðîìàíîâñüêî-
ãî. Íàòîì³ñòü ïðèéíÿëè çàÿâó 
â³ä íüîãî, ÿêà íàâðÿä ÷è ñòàíå 
êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì. 
×îëîâ³ê íàïèñàâ ñêàðãó íà ä³¿ 
êîíñóëüñòâà, ÿêå â³äìîâèëî éîìó 
ó âèäà÷³ ðîáî÷î¿ â³çè. Öþ ñêàð-
ãó, ÿê ä³çíàëàñÿ ðåäàêö³ÿ ÷åðåç 
â³ää³ë êîìóí³êàö³é îáëàñíîãî 
óïðàâë³ííÿ, ðîçãëÿäàþòü â ïî-
ðÿäêó çâåðíåíü ãðîìàäÿí.

Ïðî ïðè÷èíó â³äìîâ ó â³ç³ Ñåð-
ã³þ Ðîìàíñüêîìó â êîíñóëüñòâ³ 
ñêàçàëè â óñíîìó ïîðÿäêó. Â³í 
â ðåäàêö³¿ ïåðåêàçàâ: â³äìîâëÿþòü 
÷åðåç òå, ùî ïåðø³ äâà ðàçè ïî-
äàâàëèñÿ íåïðàâäèâ³ äàí³ â ïàêåò³ 
éîãî äîêóìåíò³â. «Ëèïîâ³» çàïðî-
øåííÿ â³ä ðîáîòîäàâöÿ, ç³ ñë³â ÷î-
ëîâ³êà, ïîäàâàëà ïðèâàòíà ô³ðìà 
ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ çà êîðäîíîì.

— Ï³ñëÿ òèõ â³äìîâ ÿ ïèòàâ 
ó êîíñóëüñòâ³, ùî ìåí³ òåïåð 
ðîáîòè. ² ìåí³ ñêàçàëè: íàäàéòå 
òàê³ äîêóìåíòè, ùîá êîíñóë âàì 
ïîâ³ðèâ, — ðîçêàçóº Ñåðã³é Ðîìà-
íîâñüêèé. — ß çðîáèâ á³îìåòðè÷-
íèé ïàñïîðò (áî ó çàêîðäîííîìó 
âæå áóëè øòàìïè ïðî â³äìîâè, é 
ìåíå á íå ïðîïóñòèëè íà êîðäî-

ДО НЬОГО ВИКЛИКАЛИ КОПІВ 
В ПОЛЬСЬКЕ КОНСУЛЬСТВО
Заради візи  Шість разів не дали робочої 
візи Сергію Романовському. Він хотів 
виїхати на роботу в Польщу, але дозволу 
не отримав. Ображений заробітчанин 
влаштував акцію протесту в консульстві, й 
до нього викликали поліцію. Тепер чоловік 
хоче судитися з представником сусідньої 
держави, який має дипломатичний імунітет

í³), ïî¿õàâ â Ïîëüùó ñàì ³ ïðèâ³ç 
çàïðîøåííÿ â³ä êåð³âíèêà çàâîäó, 
äå ïðàöþþòü æ³íêà ç ñèíîì. Àëå 
çíîâó ìåí³ áóëà â³äìîâà. Ïîäàâàâ 
àïåëÿö³þ, é çíîâ íå äàëè â³çè.

Çà ñëîâàìè â³ííè÷àíèíà, éîãî 
íîâèé ïàêåò äîêóìåíò³â âæå íà-
â³òü íå ïåðåâ³ðÿëè ÷åðåç ïîïåðå-
äí³ ïîäà÷³ íåïðàâäèâèõ äàíèõ.

— Êîëè ïîäàºø íà â³çó, 
òî ñïëà÷óºø 500 ãðèâåíü. Ö³ 
ãðîø³, ÿê ìåí³ ïîÿñíèëè, éäóòü 
íà ïåðåâ³ðêó äîêóìåíò³â. ßêùî 
ìî¿ íå ïåðåâ³ðÿëè, òî çà ùî ÿ ïëà-
òèâ? — îáóðþºòüñÿ ÷îëîâ³ê. — Òå-
ïåð ÿ îïèíèâñÿ â ñèòóàö³¿, êîëè 
â ìåíå äâà ïàñïîðòè ïðîøòàìïî-
âàí³ â³äìîâàìè. Ç òàêèìè íå ìàþ 
ïðàâà íà âè¿çä. Ó ìåíå áåçâè-
õ³äíèé ñòàí, ³ ÿ õî÷ó ñóäèòèñÿ ç 
Ïîëüñüêèì êîíñóëîì ó Â³ííèö³.

Àäâîêàò, ÿêèé äîïîìàãàâ Ñåð-
ã³þ Ðîìàíîâñüêîìó ãîòóâàòè 
ïðîöåñóàëüí³ äîêóìåíòè â ³í-
øèõ ñïðàâàõ, Îëåêñàíäð Ìàçóð 
íå ðàäèâ ñâîºìó äàâíüîìó êë³ºíòó 
îñêàðæóâàòè ä³¿ äèïëîìàòà.

— Çà âåëèêèì ðàõóíêîì ñüîãîä-
í³ ìîæå ïîäàòè íà ñóä áóäü-ÿêà 
ëþäèíà, ÿêà ââàæàº, ùî ¿¿ ïðàâà ³ 
ñâîáîäè êèìîñü ïîðóøåí³, íå âè-
çíàí³, îñïîðåí³. Ò³ëüêè ïîâèííà 
áóòè ï³äñòàâà, — êàæå Îëåêñàíäð 
Ìàçóð. — Àëå öå íå îçíà÷àº, ùî 
ïîçèâà÷ áóäå ìàòè ïîçèòèâíèé 
ðåçóëüòàò. Ó ö³é ñïðàâ³ áåçóìîâ-
íèõ ïåðåäóìîâ äëÿ ïîçîâó äî ñóäó 
ÿ íå áà÷ó. Òðåáà æ äîâåñòè íåïðà-
âîì³ðí³ñòü ä³é ç áîêó êîíñóëà 
ùîäî íåâèäà÷³ â³çè. Íàñê³ëüêè 
ÿ ðîçóì³þ, òóò á³ëüøå ï³äñòàâ äëÿ 
îñêàðæåííÿ ä³é òîãî ïðèâàòíîãî 
ï³äïðèºìñòâà, ÿêå ñïî÷àòêó äî-
ïîìàãàëî. Îòóò º ïðîáëåìà, ÿêà 

ñòîñóºòüñÿ íå òå, ùî ñîòåíü, à, 
íàïåâíî, òèñÿ÷ óêðà¿íö³â, ÿêèì 
â³äìîâëÿþòü ó âèäà÷³ òðóäîâî¿ 
â³çè. Áàãàòî º ï³äïðèºìñòâ-ïîñå-
ðåäíèê³â, ÿê³ áåðóñü ãðîø³ çà ñâî¿ 
ïîñëóãè, àëå «ï³äñîâóþòü» ï³äðî-
áëåí³ äîêóìåíòè. ß ðàäèâ Ðîìà-
íîâñüêîìó ïèñàòè çàÿâó â ïîë³ö³þ 
íà ô³ðìó, ÿêà, ñóäÿ÷è ç éîãî ñë³â, 
øàõðàþº. Íåïîãàíî, ÿêùî çíà-
éäåòüñÿ äåê³ëüêà ëþäåé-çàÿâíèê³â. 
Ðåêîìåíäóþ âñ³ì, õòî â ïðîöåñ³ 
ïðàöåâëàøòóâàííÿ çà êîðäîíîì 
ñï³âïðàöþº ç ïðèâàòíèì ïîñåðåä-
íèêàìè, çàâæäè ìàòè ñâ³é åêçåìï-
ëÿð äîêóìåíò³â, ÿê³ âîíè ãîòóþòü. 
Ö³ äîêóìåíòè áóäóòü äîêàçàìè 
ó âèïàäêó îáìàí³â ÷è îò òàêèõ, 
ÿê ó Ðîìàíîâñüêîãî, «ï³äñòàâ».

Çàÿâó â ïîë³ö³þ Ñåðã³é Ðîìà-
íîâñüêèé, ÿê ñêàçàíî âèùå, íàïè-
ñàâ, àëå â í³é ïîë³ö³ÿ íå çíàéøëà 
ïðåòåíç³¿ äî ô³ðìè-ïîñåðåäíèêà, 
ò³ëüêè ñêàðãó íà êîíñóëüñòâî. ×î-
ëîâ³ê ïîÿñíèâ, ùî äâ³÷³ âëàøòóâàâ 
ñêàíäàë â ïðèì³ùåíí³ â³çîâîãî 
öåíòðó íà Ïèðîãîâà, 23 á, ³ éîìó 
ïîâåðíóëè ñïëà÷åí³ çà ïîñëóãè 
400 äîëàð³â. Âèõîäèòü, çàòðàòè 
íà â³çó, ÿêî¿ íå äàëè ÷îëîâ³êó, 
êîìïåíñóâàëè. Ìàòåð³àëüíèõ 
çáèòê³â íåìàº, òîìó âñ³ ïðåòåíç³¿ 
çàðîá³ò÷àíèíà, ñêîìïðîìåòîâàíî-
ãî ïåðøèìè «ëèïîâèìè» äîêóìåí-
òàìè, ÿêèõ â³í íàâ³òü íå áà÷èâ, 
òåïåð îáåðíóëèñÿ äî êîíñóëüñòâà.

Сергій 
Романовський 
не отримав 
польської візи: 
«У мене два паспорти 
проштамповані 
відмовами. З такими 
не маю права 
на виїзд. У мене 
безвихідний стан, 
і я хочу судитися з 
польським консулом»

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA
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«Òðàã³÷íó íî-
âèíó îòðèìàëà. 
Þðà ïîìåð ñüî-

ãîäí³», — íàïèñàëà æóðíàë³ñòó 
â íåä³ëþ ââå÷åð³ îäíîãðóïíèöÿ 
éîãî ä³â÷èíè.

Ñòóäåíòè ç³áðàëè äîïîìîãó 
íà ïîõîâàííÿ, ùîá ïåðåäàòè ãðî-
ø³ ðîäèí³ ïîìåðëîãî þíàêà. Éîãî 
ïîõîðîíèëè â Êðèæàí³âö³ Õìåëü-
íèöüêî¿ îáëàñò³, çâ³äêè õëîïåöü 
ðîäîì. Ðåäàêö³ÿ ïèñàëà ðàí³øå, 
ùî 23-ð³÷íèé Þð³é íà ïî÷àòêó 
òðàâíÿ çâ³ëüíèâñÿ ç³ ñëóæáè â àð-
ì³¿ é îñåëèâñÿ ó Â³ííèö³ (êîðîòêå 
ïîñèëàííÿ — goo.gl/mHVQPe). 
Çí³ìàâ òóò êâàðòèðó òà çóñòð³÷àâ-
ñÿ ç ä³â÷èíîþ, ñòóäåíòêîþ òîðãî-
âåëüíî-åêîíîì³÷íîãî ³íñòèòóòó.

Ð³âíî òèæäåíü áîðîëèñÿ 
çà æèòòÿ þíàêà, ïîáèòîãî õëîï-
öÿìè ï³ä í³÷íèì êëóáîì «Ïëà-
íåòà Ìîäà-Áàð», ìåäèêè ë³êàðí³ 
øâèäêî¿ äîïîìîãè. Ä³â÷èíà Þð³ÿ 
ðîçïîâ³äàëà 20minut.ua, ùî êî-
æåí äåíü ë³êóâàííÿ îáõîäèâñÿ 
ðîäè÷àì ó ÷èìàë³ ñóìè — â³ä 6-òè 
äî 10-òè òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ïàö³ºíòà 
ó âêðàé âàæêîìó ñòàí³, â êîì³, 
òðèìàëè â ðåàí³ìàö³¿. Íà êàðòêî-
âèé ðàõóíîê ìàòåð³ Þð³ÿ íåáàé-

äóæ³ ëþäè ñêèäàëèñÿ ãð³øìè. Ç³-
áðàëè íåâåëèêó ñóìó, ³ ¿¿ çóì³ëè 
ïîöóïèòè øàõðà¿, âèïèòàâøè 
ó âëàñíèö³ êàðòêè ñåêðåòí³ äàí³.

Öå áóëî ê³ëüêà äí³â òîìó, êîëè 
ñòàí Þð³ÿ ïîã³ðøèâñÿ, òîæ çàÿâó 
â ïîë³ö³þ ïðî øàõðàéñüêå âèêðà-
äåííÿ êîøò³â ³ç êàðòêè ïèñàòè 
í³õòî íå ñòàâ. Áóëî íå äî öüîãî. 
Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî òèæíÿ, ÿê 
ðîçêàçóâàëà ä³â÷èíà ïîáèòîãî 
þíàêà, ìåäèêè íàçèâàëè ñòàí 
Þð³ÿ âàæêèì, àëå âæå ñòàá³ëüíèì.

Ó íåä³ëþ, 27 òðàâíÿ, éîãî ñåðöå 
çóïèíèëîñÿ. Íà ñò³íö³ Þð³ÿ â ñî-
ö³àëüíèõ ìåðåæàõ äðóç³ çàðàç ëè-
øàþòü ñâ³÷êè ïàì’ÿò³ òà ïèøóòü 
ñêîðáîòí³ â³ðø³. Éîãî ä³â÷èí³ 
íàäñèëàþòü ñëîâà ñï³â÷óòòÿ.

Á³éêà, â ÿê³é 23-ð³÷íîìó õëîï-
öåâ³ çàâäàëè âàæêèõ òðàâì, ùî 
ïðèçâåëè äî éîãî ñìåðò³, ñòàëàñÿ 
âíî÷³ 20 òðàâíÿ ï³ä í³÷íèì êëó-
áîì «Ïëàíåòà Ìîäà-Áàð». Ïðî-
òÿãîì äîáè, ÿê ïèñàëà â ìèíóëîìó 
íîìåð³ RIA, ñï³âðîá³òíèêè ïîë³ö³¿ 
çàòðèìàëè äâîõ ï³äîçðþâàíèõ, 
18-ð³÷íîãî ³ 23-ð³÷íîãî ìåøêàíö³â 
Ìàëèõ Õóòîð³â. Ïåðøà ³íôîðìà-
ö³ÿ, ÿêó îòðèìàëà ðåäàêö³ÿ ïðî 
öèõ ìîëîäèê³â, ãîâîðèëà: âîíè 
ïðàöþþòü â îõîðîí³ «Ïëàíåòà 
Ìîäà-Áàð». Óò³ì, îô³ö³éí³ äàí³, 
ç ïîë³ö³¿, ãîâîðÿòü ³íøå: çàòðè-

ЮРА ПОМЕР ЧЕРЕЗ ТИЖДЕНЬ ПІСЛЯ 
БІЙКИ ПІД «ПЛАНЕТА МОДА-БАР» 
Не вийшов з коми  Помер у лікарні 
23-річний Юрій Матвійчук. Хлопець, 
якого побили під клубом «Планета Мода-
Бар». Рівно тиждень минуло відтоді, як 
його госпіталізували у важкому стані після 
конфлікту під дискотекою. Що за цей 
тиждень помінялося в розслідуванні 
бійки, яка тепер має смертельні наслідки?

ìàí³ íå º îõîðîíöÿìè íàçâàíîãî 
çàêëàäó. Îõîðîíà í³áèòî ò³ëüêè 
âèâåëà ñï'ÿí³ëîãî Þð³ÿ ç êëóáó, 
³ äî á³éêè ï³ä çàêëàäîì íå ìàº 
í³ÿêîãî â³äíîøåííÿ.

Òàêó æ ³íôîðìàö³þ ðîçêàçó-
âàëà æóðíàë³ñòó é ä³â÷èíà âàæ-
êî òðàìîâàíîãî ï³ä äèñêîòåêîþ 
þíàêà. Âîíà ãîâîðèëà íàì, ùî 
ñâ³äêîì ïîáèòòÿ ¿¿ õëîïöÿ áóâ 
éîãî äðóã. Â³í íàìàãàâñÿ ðîç-
áîðîíèòè á³éêó, àëå íå çóì³â. 
À ïîêîíôë³êòóâàâ Þð³é ç äâîìà 
ïîñò³éíèìè â³äâ³äóâà÷àìè çàêëà-
äó ï³ä ÷àñ äèñêîòåêè â ñåðåäèí³ 
êëóáó. Âîíè â÷åïèëèñÿ äî äåìî-
á³ë³çîâàíîãî, ÿê äî íîâåíüêîãî, 
é õëîïåöü çàïðîïîíóâàâ âèéòè 
ïîãîâîðèòè.

² âñå áóëî á íå òàê ñòðàøíî, 
ÿêáè íàïðèê³íö³ á³éêè íà «íî-
âåíüêîãî» íå êèíóâñÿ ÿêèéñü òðå-
ò³é ÷îëîâ³ê. «Ñõîæèé íà çåêà», — 
îïèñàëè éîãî ñâ³äêè. ßêðàç öåé 
òðåò³é, ÿê ðîçêàçàëà ä³â÷èíà 
Þð³ÿ, çàâäàâ éîìó íàéá³ëüøå 
òðàâì. Áèâ íîãàìè ïî ãîëîâ³, 
êîëè òîé ëåæàâ íà àñôàëüò³.

Ïðî òðåòüîãî ó÷àñíèêà ïîáèòòÿ, 
ÿê ñêàçàëè ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é 
îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿, â ñë³äñòâ³ íå ãî-
âîðÿòü. Íàçèâàþòü äâîõ çàòðèìà-
íèõ çà ãàðÿ÷èìè ñë³äàìè þíàê³â 
îñíîâíèìè ô³ãóðàíòàìè. ² çàïåâ-
íÿþòü: ðåøòó ó÷àñíèê³â, à òàêîæ 
ñâ³äê³â òà î÷åâèäö³â, ïðàâîîõîðîí-
ö³ ïðîäîâæóþòü âñòàíîâëþâàòè.

— Îñíîâíèõ ï³äîçðþâàíèõ 
äâîº, — ãîâîðèòü ïðåñ-îô³öåð 

îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ Àííà Îë³é-
íèê. — Âîíè çíàõîäÿòüñÿ çàðàç 
ó ñë³ä÷îìó ³çîëÿòîð³. Íà ÷àñ ñë³ä-
ñòâà ¿ì îáðàëè çàïîá³æíèé çàõ³ä 
ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ 
áåç ïðàâà çàñòàâè.

Ùî â³äîìî ñòîðîí³ ïîòåðï³ëîãî 
ïðî àðåøòîâàíèõ õóòîðÿíñüêèõ 
õëîïö³â? Çà ñëîâàìè ä³â÷èíè 
Þð³ÿ, îäèí ³ç íèõ — ñïîðòñ-
ìåí, îáîº íåïðàöþþ÷³. Öå çâó-
÷àëî íà çàñ³äàíí³ ç îáðàííÿ ì³ðè 
çàïîá³æíîãî çàõîäó. Òàêîæ òàì 
ô³ãóðóâàëî â³äåî, íà ÿêîìó äâîº 
íàïàäíèê³â áóëè â á³ëèõ ñîðî÷êàõ 
ç áåéäæàìè. Òî áèëèñÿ, âèõîäèòü, 
ç Þð³ºì íåîô³ö³éíî íàéíÿò³ äëÿ 
îõîðîíè?

— Áóëè ¿õí³ áàòüêè íà ñóä³, àëå 
í³õòî íàâ³òü íå ï³ä³éøîâ äî ìàìè 

Þðè, ùîá ïîïðîñèòè ïðîáà÷åí-
íÿ, — êàæå ä³â÷èíà þíàêà, ÿêèé 
÷åðåç ê³ëüêà äí³â ï³ñëÿ ö³º¿ ðîç-
ìîâè, ïîìåð, òàê ³ íå âèéøîâ-
øè ç êîìè. — À ¿õí³ àäâîêàòè 
âñå ïåðåêðóòèëè òàê, í³áè Þðà 
ñàì âèííèé â òîìó, ùî ñòàëîñü…

Ï³äîçðþâàí³ âèð³øèëè êàòåãî-
ðè÷íî íå âèçíàâàòè ñâîº¿ âèíè. 
À ¿ì çàãðîæóº â³ä 7-ìè äî 10-òè 
ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³. Çëî÷èí 
ïðîòè Þð³ÿ Ìàòâ³é÷óêà êâàë³ô³-
êóâàëè çà 121-îþ ñòàòòåþ Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè — 
«óìèñíå òÿæêå ò³ëåñíå óøêî-
äæåííÿ». Äîñ³ â äðóã³é ÷àñòèí³ 
ö³º¿ ñòàòò³ ñòîñóâàëîñÿ íàçâàíîãî 
çëî÷èíó «â÷èíåíå ãðóïîþ îñ³á», 
à çàðàç ùå é «òàêå, ùî ñïðè÷è-
íèëî ñìåðòü ïîòåðï³ëîãî».

Ï³äîçðþâàí³ âèð³øèëè 
êàòåãîðè÷íî íå 
âèçíàâàòè ñâîº¿ âèíè. 
¯õ íà ÷àñ ñë³äñòâà 
àðåøòóâàëè áåç 
ïðàâà çàñòàâè

Знімок зі 
сторінки Юрія 
Матвійчука (23) 
в соцмережах. 
Хлопець 
на початку травня 
демобілізувався 
з армії 
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Пунктів оренди плавзасобів у міс-
ті небагато. Городянам і турис-
там пропонують покататися або 
на катамаранах, або на човнах.
У парку Дружби народів оренду-
вати катамарани та човни можна 
за однакову вартість: 20 гривень 
півгодини. Але у заставу треба 
залишити документи. Підійдуть 
студентський квиток, водійське 
посвідчення, паспорт. Залиша-
ють і гроші — 150 гривень.
На Набережній «Рошен» 30-хви-
линна прогулянка на катамарані 
коштує 35 гривень з людини. Ка-

тамаранів сім, вони розраховані 
на двох та на чотирьох людей. 
Також є один прогулянковий чо-
вен, на якому можна вирушити 
до Сабарова і назад за 100 гри-
вень з людини. Максимальна 
місткість — 10 людей.
Здійснити водну прогулянку 
Південним Бугом до Сабаро-
ва можна і на теплоходах, що 
стоять біля Центрального мосту 
на пристані «Вінниця». Квиток 
для дорослих — 60 гривень, сту-
денти — 50 гривень, діти, віком 
до 10 років — 40 гривень.

На чому можна ще поплавати?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Íàâðÿä ÷è î÷³-
êóºø çóñòð³òè 

ó Â³ííèö³ ãîíäîëó — âóçüêèé 
÷îâåí, íà ÿêîìó ïåðåñóâàþòü-
ñÿ âåíåö³àíö³ ïî ì³ñòó â ²òàë³¿. 
Àëå òàêà º ó íàñ. ×îâåí ùîäíÿ 
ïðîïëèâàº ï³ä òðüîìà ìîñòàìè, 
ï³äïëèâàº äî ôîíòàíó «Ðîøåí». 
Íåþ êåðóº ÷îëîâ³ê ó ñìóãàñò³é 
ñîðî÷ö³ ç ñîëîì’ÿíèì êàïåëþõîì 
íà ãîëîâ³.

Çíàéîìòåñü, öå Â³òàë³é Ãóìå-
íþê — ï³äïðèºìåöü, âëàñíèê 
«Â³ííèöüêî¿ ðåáåðí³», ÿêèé êàæå 
ïðî ñåáå — «ÿ ó ìàìè ãîíäîëüºð». 
Â³í ðîçêàçàâ, ùî ãîíäîëà ç ³ì’ÿì 
«Äæóëüºòòà», ç’ÿâèëàñÿ ó íüîãî 
â³ä ä³äà.

— Êîëèñü äàâíî ì³é ä³ä îñâ³ä-
÷èâñÿ áàáóñ³ òà äëÿ öüîãî çðîáèâ 
ãîíäîëó. Îò òàêèé â³í áóâ ðî-
ìàíòèê, ³ öåé ÷îâåí º ïîâí³ñòþ 
made in Ukraine. Ïîò³ì ó íèõ íà-
ðîäèëàñÿ äîíüêà, ìîÿ ìàòè. Ä³ä 
çàëèøèâ ¿é ó ñïàäîê öåé ÷îâåí, — 
ðîçïîâ³â Â³òàë³é. — Çãàäàâ ïðî 
öþ ³ñòîð³þ, ïðè¿õàâ äî ìàòåð³ òà 
çäèâóâàâñÿ — öå ðåàëüíî ãîíäîëà! 
Ó ìåíå îäðàçó âèíèêëà àñîö³àö³ÿ: 
Â³ííèöÿ… Âåíåö³ÿ… À ÿ ìîæó 
ñòàòè ãîíäîëüºðîì.

МАЙЖЕ ЯК ІТАЛІЙСЬКА
Â³ííèöüêèé ï³äïðèºìåöü ïåðå-

â³ç ãîíäîëó ç Äí³ïðà (êîëèøí³é 
Äí³ïðîïåòðîâñüê — àâò.) òà âè-

òðàòèâ êóïó ÷àñó é ãðîøåé, àáè 
ñïóñòèòè ÷îâåí íà âîäó Ï³âäåí-
íîãî Áóãó.

— Ðåìîíòóâàâ òà îçäîáëþâàâ 
ê³ëüêà ì³ñÿö³â. Êîøò³â âèòðàòèâ… 
Íó ÿ ïåðåñòàâ ðàõóâàòè ï³ñëÿ 
100 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Çðîáèâ ï³ä-
ñâ³òêó, ìóçè÷íó ñèñòåìó äëÿ ðî-
ìàíòè÷íîãî âå÷îðà. ² ìàëåíüêèé 
ñòîëèê, íà ÿêèé ìîæíà ïîñòàâèòè 
ïëÿøêó øàìïàíñüêîãî òà ñòðà-
âè. Êð³ì îçäîáëåííÿ âìîíòóâàâ 
åëåêòðîìîòîð, áî ïîñò³éíî ìàõà-
òè âåñëîì íå äóæå ëåãêî, — ðîç-
êàçàâ Ãóìåíþê.

Ãîíäîëà Â³òàë³ÿ íå º òî÷íîþ 
êîï³ºþ ³òàë³éñüêî¿. Ïàðàìåòðè 
éîãî ÷îâíà: 9,5 ìåòðà äîâæèíà, 
1,5 ìåòðà øèðèíà, 300 ê³ëîãðà-
ì³â âàãà. Âåíåö³àíñüêà — äî-
âøà íà ï³âòîðà ìåòðà, âàæ÷à 
íà 100 ê³ëîãðàì³â òà òðîõè âóæ÷à.

— Ïëàâàòè ëåãêî, êîëè íåìàº 
ñèëüíîãî â³òðó. Àäæå òîä³ ï³ä-
í³ìàþòüñÿ õâèë³ òà ãîíäîëó 
òðîõè òðÿñå. Ó ìåíå áóëè ð³çí³ 
ïàñàæèðè: º ïàðè, ÿê³ áàæàþòü 
ðîìàíòèêè, çàìîâëÿëè ëþäè äëÿ 
ôîòîñåñ³¿. ×àñòî êàòàþòüñÿ â³ä-
â³äóâà÷³ çàêëàäó, ÿê³ íàï³äïèòêó. 

ІСТОРІЯ ПІДПРИЄМЦЯ, ЯКИЙ 
РОБИТЬ ВЕНЕЦІЮ У ВІННИЦІ
Перший гондольєр  Нову 
туристичну родзинку втілює у життя 
Віталій Гуменюк. Власник закладу 
на річці Буг відновив венеціанську 
гондолу, яку колись зробив його дід, 
щоб освідчитися бабусі. Тепер він щодня 
возить людей під мостами та відтворює 
італійську романтику в нашому місті

Àëå â öüîìó íå áà÷ó í³÷îãî 
ñòðàøíîãî, àäæå êàï³òàíîì ñóäíà 
º ÿ. ² ÿêùî ëþäè ï'ÿí³ òà ïî-
âîäÿòüñÿ íåàäåêâàòíî, òî âîçèòè 
íà ãîíäîë³ íå áóäó.

Ïèòàºìî, à ÿê³ º çàõîäè áåç-
ïåêè?

— Ä³òÿì îáîâ'ÿçêîâî äàºìî 
ðÿòóâàëüí³ æèëåòè é äîðîñëèì 
çà áàæàííÿì. ª ðÿòóâàëüíå êîëî. 
Ùå íå áóëî âèïàäê³â, ùîá õòîñü 
âèïàâ çà áîðò. Öåé ÷îâåí íåïðî-
ñòî ïåðåâåðíóòè.

Íà äîêàç ñâî¿ì ñëîâàì Â³òàë³é 
Ãóìåíþê ñòàâ íà êðàé ïðàâîãî 
áîðòó. ×îâåí ñòð³ìêî íàõèëèâ-
ñÿ ³ çàëèøàâñÿ ó ïåðåêîøåíîìó 
ïîëîæåíí³, ïîêè ÷îëîâ³ê ñòî-
ÿâ íà êðàþ áîðòó. Àëå, ä³éñíî, 
íå ïåðåâåðíóâñÿ.

ПОВНА ГОНДОЛА РОМАНТИКИ
Â³òàë³é Ãóìåíþê ââàæàº, ùî 

öåé ïëàâçàñ³á ìàº ñòàòè íåçâè÷-
íîþ ðîäçèíêîþ ì³ñòà. Àäæå, 
íà éîãî äóìêó, á³ëüø ðîìàíòè÷-
íîãî ì³ñöÿ, í³æ ãîíäîëà, ó Â³ííè-

ö³ íåìàº. ßê ðîçêàçàâ ÷îëîâ³ê, 
â³í âæå «â÷èíèâ òàê ñàìî ÿê ³ 
ä³ä» òà îñâ³ä÷èâñÿ ñâî¿é êîõàí³é 
íà ãîíäîë³. Äî ÷îãî ³ çàêëèêàº 
³íø³ ïàðè ó íàøîìó ì³ñò³.

Ãîíäîëà â³äáóâàº â³ä ïðè÷àëó 
«Â³ííèöüêî¿ ðåáåðí³» òà êóðñóº 
êîæíîãî äíÿ çà òðüîìà ìàðøðó-
òàìè.

— Ïåðøèé ìàðøðóò ïðîõîäèòü 
ï³ä òðüîìà ìîñòàìè. ª òàêà òðà-
äèö³ÿ ó Âåíåö³¿, ïðîïëèâàþ÷è 
ï³ä ìîñòîì çàêîõàí³ ïîâèíí³ 
ïîö³ëóâàòèñÿ, — êàçàâ Â³òàë³é 
Ãóìåíþê. — Äðóãèé — äî ôîí-
òàíà «Ðîøåí», ÿêèé ïî-³íøîìó 
âèãëÿäàº, êîëè äèâèøñÿ íà íüîãî 
ç ð³÷êè. Òðåò³é ìàðøðóò — êóäè 
ïîêàæóòü. Ïëàòà 250 ãðèâåíü 
çà ï³âãîäèíè. ² öå çà ïðî¿çä ç 
óñ³º¿ êîìïàí³¿. Óñüîãî ìîæóòü 
ïîì³ñòèòèñÿ äî øåñòè ëþäåé.

Ó ïëàíàõ âëàñíèêà Â³òàë³ÿ 
â³äêðèòè øêîëó ãîíäîëüºð³â. 
À íà äàëåêó ïåðñïåêòèâó — ðîç-
øèðèòè ôëîòèë³þ ç «â³ííèö³àí-
ñüêèõ» ãîíäîë.

«Ä³òÿì îáîâ'ÿçêîâî 
äàºìî ðÿòóâàëüí³ 
æèëåòè é äîðîñëèì 
çà áàæàííÿì. Àëå ùå 
íå áóëî âèïàäê³â, ùîá 
õòîñü âèïàâ çà áîðò»

У човні є м’які крісла, музична система та 
маленький стіл під шампанське. На оздоблення 
підприємець витратив понад 100 тисяч гривень

Віталій возить людей на гондолі трьома 
маршрутами. Під мостами, до фонтану «Рошен» 
та за тим напрямком, куди хочуть пасажири

Нагородили 
трьох матерів 
 Íà ïî÷àòêó ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, 25 òðàâíÿ, Ëþáîâ 
Á³ëîóñ òà Îëåíà Êîâàëü-
÷óê, ÿê³ âèõîâàëè ïî ï’ÿòü 
ä³òåé òà Àëëà Ñòðåëü÷óê, 
ÿêà âèõîâàëà ø³ñòüîõ ä³òåé, 
îòðèìàëè ïðåçèäåíòñüê³ 
â³äçíàêè «Ìàòè-ãåðî¿íÿ» òà 
ïîñâ³ä÷åííÿ.
«Âèõîâàííÿ îäí³º¿ äèòèíè, 
öå äîñèòü ñåðéîçíà â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü ³ íå ïðîñòà 
ñïðàâà, à ÿêùî ìè ãîâî-
ðèìî ïðî ï’ÿòü ³ á³ëüøå 
ä³òåé, òî öå ïîòðåáóº 
ó ñò³ëüêè æ ðàç³â á³ëüøå 
òóðáîòè, çäîðîâ’ÿ. Ââà-
æàþ, ùî öå ñïðàâæí³é 
ïîäâèã. Ìè äÿêóºìî âàì 
çà â³ääàí³ñòü ìàòåðèíñòâà, 
âàæëèâî, ùî âè ñâî¿ì 
ïðèêëàäîì óòâåðäæóºòå 
ö³ííîñò³ ðîäèíè», — ñêàçàâ 
î÷³ëüíèê ì³ñüêðàäè Ñåðã³é 
Ìîðãóíîâ.

Благодійний 
забіг 
 Ó Â³ííèö³ ïðîéäå áëàãî-
ä³éíèé çàá³ã «×óæèõ ä³òåé 
íå áóâàº». Ï³ä ÷àñ çà-
õîäó çáèðàòèìóòü êîøòè 
íà îçäîðîâëåííÿ 80 ä³òåé 
ç Ëóãàíñüêî¿ òà Äîíåöüêî¿ 
îáëàñòåé.
— Ìè ïëàíóºìî ç³áðàòè 
êîøòè òà âëàøòóâàòè ä³òÿì 
â³äïî÷èíîê â òàáîð³ «Ïî-
ä³ëüñüêèé Àðòåê» ïðîòÿãîì 
24 äí³â. Êîæåí ç ó÷àñíèê³â 
çàá³ãó äîëó÷èòüñÿ äî áëà-
ãîä³éíî¿ àêö³¿, ïåðåäàâøè 
íà äîáðó ñïðàâó ñò³ëüêè 
êîøò³â, ñê³ëüêè çìîæå, 
ï³ñëÿ ÷îãî îòðèìàº íî-
ìåðîê, ç ÿêèì ³ á³ãòèìå. 
Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî çáåðåìî 
íåîáõ³äíó ñóìó êîøò³â, 
à öå — 430 òèñÿ÷ ãðèâåíü, 
òà çìîæåìî îçäîðîâè-
òè 80 ä³òîê, — ðîçïîâ³â 
ãîëîâà Âñåóêðà¿íñüêîãî 
îá’ºäíàííÿ ó÷àñíèê³â 
áîéîâèõ ä³é òà âîëîíòåð³â 
ÀÒÎ Àíàòîë³é Ñë³â³íñüêèé.
Äîëó÷èòèñÿ äî çàá³ãó ìîæ-
íà 2 ÷åðâíÿ, ïðèéøîâøè 
î 9.30 íà ïëîù³ Êîñòÿíòè-
íà Ìîãèëêà òà çàðåºñòðó-
âàòèñÿ. Ïî÷àòîê î 10.15. 
Á³ãòèìóòü Õìåëüíèöüêèì 
øîñå, ô³í³ø — ì³ñüêèé 
Öåíòðàëüíèé ïàðê. Ó Öåí-
òðàëüíîìó ì³ñüêîìó ïàðêó 
îðãàí³çàòîðè òà ñïîíñîðè 
áëàãîä³éíî¿ àêö³¿ «×óæèõ 
ä³òåé íå áóâàº» âëàøòóþòü 
ðîäèííå ñâÿòî äëÿ ä³òåé 
ó÷àñíèê³â ÀÒÎ ³ âîëîíòåð³â 
ç óñ³õ ðàéîí³â Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³. Ñâÿòêîâà ïðîãðàìà 
òóò ðîçïî÷íåòüñÿ î 10.00.

КОРОТКОКОРОТКО
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РЕКЛАМА

424899

ËÀÉÔ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Äåñÿòèé ðàç ïî-
ñï³ëü ó Â³ííèö³ 

â³äáóâñÿ «Âåëîäåíü», êîëè âåëî-
ñèïåäèñòè òà âåëîñèïåäèñòêè ç 
óñüîãî ì³ñòà çáèðàþòüñÿ â îäíó 
êîëîíó òà ¿äóòü ÷åðåç óñå ì³ñòî. 
Öèì, çâ³ñíî, íå çàäîâîëåí³ àâòî-
ìîá³ë³ñòè, ÿêèì êåðìàíè÷³ äâî-
êîë³ñíèõ ðàäÿòü ÷àñò³øå «êðóòèòè 
ïåäàë³».

Âåëîïîä³ÿ â³äáóëàñÿ ó ñóáîòó, 
26 òðàâíÿ. Á³ëÿ ì³ñüêðàäè ïî-
÷àëè çáèðàòèñÿ áëèçüêî äåñÿòî¿ 
ðàíêó ãîðîäÿíè íà âåëîñèïåäàõ. 
Íà äâîêîë³ñíèõ ïåðåñ³ëè ö³ëèìè 
ñ³ì’ÿìè. Òàê, íàïðèêëàä, ðîäèíà 
Ìóñ³é÷óê³â — Þð³é, Þë³ÿ òà ¿õíÿ 
äîíüêà Àð³íà — óæå íå ïåðøèé 
ð³ê â³äâ³äóþòü ìàñîâ³ âåëîïðî-
á³ãè.

— ¯çäèëà íà âåëîñèïåä³ é ï³ä 
÷àñ âàã³òíîñò³. À ç ìàëåíüêîþ 
ïî÷àëà êàòàòèñÿ, êîëè ¿é âèïî-
âíèëîñÿ 10 ì³ñÿö³â. Òàê ìè âæå 
íàêàòàëè 65 ê³ëîìåòð³â, — êàçàëà 
Þë³ÿ. — À òå, ùî âëàøòîâóþòü 

ìàñîâèé âåëîïðîá³ã, òî äóæå 
äîáðå. Òàê ìè ïîêàçóºìî, ùî 
âåëîñèïåäèñò³â áàãàòî, ìè òåæ 
º ó÷àñíèêàìè äîðîæíüîãî ðóõó 
òà áàæàºìî ¿çäèòè áåçïå÷íèìè 
â³ííèöüêèìè øëÿõàìè.

Óæå çà ï³âãîäèíè ê³ëüê³ñòü âå-
ëîñèïåäèñò³â íà Ìàéäàí³ Íåçà-
ëåæíîñò³ ñòàëà íàñò³ëüêè âåëè-
êîþ, ùî áóëî ñêëàäíî ïðîéòè 
íà äâîõ. Òîä³ ÿê «êîíòèíãåíò» 
ó÷àñíèê³â áóâ äóæå ð³çíèé.

Þíàê Ïàøà Ãîäîâàíåöü ïðè-
¿õàâ íà «Âåëîäåíü» ðàçîì ç äðó-
çÿìè. Â³í ïðîôåñ³éíî çàéìàºòüñÿ 
âåëîñïîðòîì â ÄÞÑØ «Êîëîñ».

— ß äåñü óòðåòº áåðó ó÷àñòü 
â òàêèõ ìàñîâèõ ïîä³ÿõ. À òàê 
÷àñòî ¿æäæó íà âåëîñèïåä³: 
çà îäíå òðåíóâàííÿ äî 70 ê³ëî-
ìåòð³â íà¿æäæàþ. Âåëîäîð³æêè 
íà Âèøåíüö³ ïîäîáàþòüñÿ, íà ³í-
øèõ ÿ íå ¿çäèâ, — ñêàçàâ Ïàâëî.

Âîëîäèìèð Êðàâ÷óê òàêîæ 
ïðè¿õàâ ðàçîì ç äðóçÿìè, ÿê³ âæå 
íå ïåðøèé äåñÿòîê ðîê³â «êðó-
òÿòü ïåäàë³».

— Ó öèõ ìàñîâèõ çàá³ãàõ ãî-
ëîâíà ìåòà — öå áåçïåêà ðóõó. 
Âåëîñèïåäèñòà-îäèíàêà âîä³¿ ìà-

ВЕЛОДЕНЬ ЗІБРАВ 1000 ЛЮДЕЙ
Ювілейнв покатушка  Із центру міста 
й до краю Вишеньки вінничани проїхали 
на велосипедах 26 травня. У події взяли 
участь молодь, люди поважного віку, 
родини з малюками та навіть з кицькою 
на плечах. Мета заїзду — показати, що 
велосипед є альтернативою автомобілям

øèí âçàãàë³ íå áà÷àòü íà äîðîç³. 
Ïî-õàìñüêè ¿çäÿòü ö³ «êåðîñèí-
êè», — ñêàçàâ Âîëîäèìèð. — Ïî-
ñò³éíî êîðèñòóþñÿ âåëîñèïåäîì. 
Ó 2002 ðîö³ ë³êàð³ ïîñòàâèëè ä³à-
ãíîç àðòðèò òà òàêèé ïðîãðåñ, ùî 
÷åðåç ïàðó ðîê³â íà ìèëèöÿõ áóäó 
õîäèòè. Çàâäÿêè âåëîñèïåäó, ìåí³ 
ñòàëî êðàùå.

Ïðè öüîìó ïðî¿õàëè â êîëîí³ 
íå ò³ëüêè íà âåëèêàõ. Ëþáîìèð 
Âåðøèí³í òà Îëåêñàíäðà Ãåíð³ 
ïåðåñóâàëèñÿ íà ðîëèêàõ.

— Óæå âøîñòå áåðó ó÷àñòü ó òà-
ê³é ïîä³¿, à öüîãî ðîêó ÿ âïåð-
øå íå îäèí íà ðîëèêàõ. ß ìîæó 
øâèäêî ¿çäèòè ÿê âåëîñèïåäèñòè, 
ìåí³ êîìôîðòíî íà êîëåñàõ. Àëå 
ïåðåâàãà ðîëèê³â — ¿õ çàïõíóâ 
ó ðþêçàê òà âñå, — êàçàâ õëîïåöü.

Ñåðåä ó÷àñíèê³â áóëè é ì³ñüê³ 
ïîñàäîâö³. Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî 
ãîëîâè Âëàäèñëàâ Ñêàëüñüêèé 
áóâ ðàçîì ç äîíüêîþ Ìàð³ºþ.

— Ôàêòè÷íî, ÿ â³äïðîñèâñÿ ç 
ðîáîòè íà ê³ëüêà ãîäèí, àáè âçÿòè 
ó÷àñòü ó âåëîïîä³¿. ²íø³ êîëåãè 
çàéíÿò³. Òàê³ ïîä³¿ ìîæíà âëà-
øòîâóâàòè é ÷àñò³øå. Àëå âàðòî 
ðàõóâàòèñÿ ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè 
äîðîæíüîãî ðóõó, áî çàðàç êîëîíà 
ïî¿äå, òà ìè ïåðåêðèºìî âóëèöþ 
äëÿ ìàøèí.

Ïèòàºìî ó ÷îëîâ³êà, ÷è ÷àñòî 
â³í âèêîðèñòîâóº âåëîñèïåä, ùîá 
ïðè¿õàòè íà ðîáîòó?

— ×àñò³øå ïðè¿æäæàþ íà ðî-
áîòó â ìàøèí³. Ïî ï’ÿòíèöÿõ — 
íàìàãàþñÿ ïðè¿æäæàòè íà âåëî-
ñèïåä³, ÿêùî ïîãîäà ãàðíà. Êîëè 
â ìåð³¿ áóäå äóøîâà òà âåëèêà 
âåëîïàðêîâêà, òî ðàíî ÷è ï³çíî, 
á³ëüø³ñòü ïîñàäîâö³â áóäå ¿çäè-

òè íà ðîáîòó íà âåëîñèïåä³. Òàê, 
âåëî³íôðàñòðóêòóðà ó Â³ííèö³ 
ïîêè ùî íå íàéêðàùà, ïðîáëå-
ìè º. Àëå ìè ïðàöþºìî íàä ¿õ 
âèð³øåííÿì, — â³äïîâ³â çàñòóï-
íèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Âëàäèñëàâ 
Ñêàëüñüêèé.

Îá 11-é îðãàí³çàòîð ïîä³¿ 
Îëåêñàíäð Öàðåâñüêèé îãîëîñèâ 
ñòàðò. Êîëîíà ðóøèëà ó ñóïðî-
âîä³ ïîë³öåéñüêèõ òà ìàðøàë³â 
(ö³ ëþäè îðãàí³çîâóâàëè ðóõ êî-
ëîíè — àâò.) ÃÎ «Â³ííèöÿ ìî-
á³ëüíà».

Âåëîñèïåäèñòè òà âåëîñèïå-
äèñòêè ïðî¿õàëè çà ìàðøðóòîì 
Ñîáîðíà — Ïèðîãîâà — Êåëåöü-
êà. À ô³í³øåì ñòàëà ïàðêîâêà 

òîðãîâîãî öåíòðó «Plaza Park», 
ùî çíàõîäèòüñÿ íà îêîëèöÿõ Âè-
øåíüêè. Ñþäè äî¿õàëè çà ãîäèíó.

— Ïðî¿õàëè äîáðå. Áà÷èâ, ùî 
ò³ëüêè îäèí âåëîñèïåäèñò íå âïî-
ðàâñÿ ç êåðóâàííÿì òà âïàâ, àëå 
øâèäêî ï³äâ³âñÿ. Ìàáóòü, íà ä³-
â÷àò çàäèâèâñÿ, — ñêàçàâ îäèí ç 
ìàðøàë³â çà¿çäó ßðîñëàâ Ïàø-
êåâè÷.

Á³ëÿ òîðãîâîãî öåíòðó íà ó÷àñ-
íèê³â ³ ó÷àñíèöü «Âåëîäíÿ» î÷³-
êóâàëà êàâîâà ëîêàö³ÿ òà òåíòè, 
äå ìîæíà áóëî ïåðåïî÷èòè, ç’¿ñòè 
ñìàêîëèê³â. Ïîò³ì äëÿ âåëîñè-
ïåäèñò³â âëàøòóâàëè êîíêóðñè, 
ñåðåä ÿêèõ áóëè ïåðåãîíè, êîí-
êóðñè êðàñè òîùî.

Родина Мусійчуків приїхали на «Велодень» 
з 11-місячною донькою. Юлія розповіла, що з дитиною вже 
накатали 65 кілометрів
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Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

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

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 29 000 

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

Çàìîâë. ¹ 180122

ÑÈÒÓÀÖ²ß

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Æîäíèì äîêó-
ìåíòîì íå ïåðåä-
áà÷åíå âñòàíîâëåí-
íÿ îðåíäíî¿ ïëàòè 

çà çåìëþ ó ðîçì³ð³ â³ñ³ì â³äñîòê³â 
â³ä íîðìàòèâíî-ãðîøîâî¿ îö³í-
êè çåìë³. Òàê ñòâåðäæóº ôåðìåð 
ïàí Ñèçîâ. Â³í îðåíäóº ó äåðæà-
âè 18,8 ãåêòàðà çåìë³ çà ìåæàìè 
ñåëà Õèæèíö³. Âèðîùóâàâ îâî÷³, 
öèáóëþ, êàðòîïëþ. Äîãîâ³ð ïðî 
îðåíäó óêëàäåíî ùå ó 2007 ðîö³. 
Òîä³ ñïëà÷óâàâ 1,5% êîøò³â. Ïî-
ò³ì öèôðó çá³ëüøèëè óäâîº. Òåïåð 
¿¿ ìàéæå ïîòðî¿ëè — 8% ìàº â³ä-
äàâàòè ó áþäæåò. Öå ïîíàä 32 òè-
ñÿ÷³ ãðèâåíü ó ð³ê. Íèí³ ïëàòèòü 
òðîõè á³ëüøå 12 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

ЦИФРУ «НАМАЛЮВАЛИ» 
У КИЄВІ 

— Íåìà òàêîãî çàêîíó, äå á 
çíà÷èëàñÿ öèôðà, ÿêó íàì 
íàâ’ÿçóº Äåðæãåîêàäàñòð, — ãî-
âîðèòü ôåðìåð. — Ó çàêîí³ ñêà-

çàíî òàê: îðåíäíà ïëàòà âñòà-
íîâëþºòüñÿ â³ä òðüîõ äî 12-òè 
â³äñîòê³â. Àëå àæ í³ÿê íå â³ñ³ì 
â³äñîòê³â.

Íà éîãî äóìêó, öèôðó 8% 
«íàìàëþâàëè» ó Êèºâ³, «ñïóñ-
òèëè» íà ì³ñöÿ, à òóò íàâ’ÿçóþòü 
ôåðìåðàì. Ñï³âðîçìîâíèê óòî÷-
íþº, ùî ôåðìåðè â³äð³çíÿþòüñÿ 
îäèí â³ä îäíîãî óæå òèì, ùî 
ìàþòü ð³çíó ê³ëüê³ñòü îðåíäî-
âàíî¿ çåìë³.  Ñàìå òîìó çàêî-
íîäàâåöü âñòàíîâèâ òàê çâàíó 
«âèëêó» â îðåíäí³é îïëàò³. Íàäàâ 
ïðàâî ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó 
äî îêðåìî âçÿòîãî ãîñïîäàðÿ. 
«Ïëàâàþ÷îþ» öèôðîþ íàäàâ 
ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè êîæíî-
ìó. Çàì³ñòü çàêîíó ÷èíîâíèêè 
êîðèñòóþòüñÿ âêàç³âêàìè ñâî-
ãî ñòîëè÷íîãî íà÷àëüñòâà. Àáè 
ï³äòâåðäèòè ö³ ñëîâà, ñï³âðîç-
ìîâíèê ïîêàçóº êîï³þ ëèñòà ç 
Äåðæãåîêàäàñòðó íà ì³ñöÿ. Äîêó-
ìåíò ìîæíà çíàéòè ó â³äêðèòîìó 
äîñòóï³ â ²íòåðíåò³. «Âñòàíîâèòè 
ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà çåìëþ 
íà ð³âí³ íå ìåíøå 8 â³äñîòê³â 

«У КИЄВІ «НАМАЛЮВАЛИ» 
МЕНІ ОРЕНДНУ ПЛАТУ» 
Не дають вижити У фермера з 
Хижинець Сергія Сизова семеро дітей 
і хвора на онкологію дружина. Він 
відмовляється платити за оренду землі 
втричі більше, ніж минулого року. 
Чиновники подали на нього до суду. 
Чим закінчилася справа?

â³ä íîðìàòèâíî-ãðîøîâî¿ îö³íêè 
çåìë³», — öå ôðàãìåíò ç íàçâàíî-
ãî ëèñòà. Ï³äïèñàâ éîãî Ìàêñèì 
Ìàðòèíþê.

— ß çàïèòóâàâ ó ãîëîâíîìó 
óïðàâë³íí³ Äåðæãåîêàäàñòðó 
íàøî¿ îáëàñò³, çâ³äêè âçÿëàñÿ 
òàêà öèôðà, — ðîçïîâ³äàº Ñåð-
ã³é Ñèçîâ. — Êîíêðåòíî¿ â³äïî-
â³ä³ íå ïî÷óâ. Ïîÿñíèëè, ùî öå 
ñåðåäíÿ öèôðà ïî Óêðà¿í³.

ПОДАЛИ ДО СУДУ, А ТОДІ 
ЗАПИТУЮТЬ: «ВИ ХТО?» 

Ñèçîâ îòðèìàâ ïîøòîþ ëèñòà 
ç Â³ííèöüêîãî Äåðæãåîêàäàñòðó. 
Ó íüîìó áóâ äîêóìåíò — äîäàòêî-
âà óãîäà äî äîãîâîðó ïðî îðåíäó 
çåìë³. Òàì çíà÷èëîñÿ çá³ëüøåííÿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè äî âîñüìè â³äñî-
òê³â. Â³ä îðåíäàðÿ âèìàãàëè ïî-
ñòàâèòè ï³äïèñ. Òèì ñàìî íàäà-
òè çãîäó íà ï³äâèùåííÿ îïëàòè. 
«Ó âèïàäêó íåçãîäè, áóäå ïîäàíî 
ïîçîâ äî ñóäó», — éäåòüñÿ ó äîêó-
ìåíò³. Ñèçîâ íå ñòàâ ï³äïèñóâàòè. 
Êàæå, íà òå ìàº ïîâàæí³ ïðè÷èíè. 
Ï³ñëÿ îïåðàö³¿ íà îíêîëîã³÷íå çà-
õâîðþâàííÿ äðóæèíà îòðèìàëà 
ãðóïó ³íâàë³äíîñò³. Íà âðÿòóâàííÿ 
æèòòÿ äîâåëîñÿ âèòðàòèòè ÷èìàë³ 
êîøòè. 

— Öåé äîêóìåíò — êðàõ äëÿ 
íàøî¿ ñ³ìåéíî¿ ôåðìè, — êàæå 
Ñèçîâ. — Ìè íå ïîòÿãíåìî òàêî¿ 
ñóìè. Òîìó ÿ íå ï³äïèñàâ éîãî. 

Ñàìå íà òàê³ âèïàäêè ðîçðàõî-
âàíà «âèëêà» ó çàêîí³.

Â³í ïî¿õàâ ç’ÿñîâóâàòè ñèòóàö³þ 
â óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó.

— Âè õòî? — çàïèòàëè éîãî.
— Ïîäàëè íà ìåíå äî ñóäó, 

à òåïåð çàïèòóºòå, õòî ÿ, — â³ä-
ïîâ³â â³í.

Êàæå, ðîçìîâà çàê³í÷èëà-
ñÿ í³÷èì. Íàäàëè ïèñüìîâå 
ðîç’ÿñíåííÿ çà ï³äïèñîì çàñòóï-
íèêà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ. Îä-
íàê, çà éîãî ñëîâàìè, ó íüîìó 
â³äñóòíº ïîñèëàííÿ íà çàêîí, äå 
éäåòüñÿ ïðî â³ñ³ì â³äñîòê³â. Òèì 
÷àñîì ÷èíîâíèêè ïðîñÿòü ñóä âè-
çíàòè ÷èííèì äîäàòîê äî óãîäè. 

— ßêùî çàÿâó ÷èíîâíèê³â 
çàäîâîëüíÿòü, áóäó àïåëþâàòè 
äî îáëàñíîãî, à ÿêùî òðåáà, 
äî Âåðõîâíîãî ³ íàâ³òü ªâðî-
ïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè, — 
êàæå ôåðìåð.  

— Ó Ñèçîâà ñïðàâä³ ñêëàäí³ 
óìîâè, — ðîçïîâ³ëà ãîëîâà Ñî-
êèðèíåöüêî¿ ÎÒÃ Ëàðèñà Ìåëü-
íè÷óê. — Â³í çâåðòàâñÿ äî íàñ. 
Ïîêè ùî çåìëåþ ðîçïîðÿäæà-
ºòüñÿ Äåðæãåîêàäàñòð. Íåâäîâç³ 
¿¿ ïåðåäàäóòü ãðîìàä³. ß ïðîïî-
íóâàëà íà ñåñ³¿, ùîá äëÿ éîãî 
ãîñïîäàðñòâà âñòàíîâèëè ðîçì³ð 
îðåíäíî¿ ïëàòè 5%. Â³í íå ïî-
ãîäèâñÿ. Ñòâîðèëè êîì³ñ³þ, ÿêà 
ðîçãëÿäàº ïèòàííÿ ³ éîãî âêëþ-
÷èìî ó ïîðÿäîê äåííèé íà ñåñ³þ.

Фермер Сергій Сизов: — Тільки за те, що не підписав 
документ, подали до суду. Це ноу-хау вінницьких чиновників

ІВАН БЕЗДІТНИЙ, 
ЮРИСТ 

— Зміна умов до-
говору здійсню-
ється за взаємною 
згодою сторін. 
Про це зазначе-

но у пункті 27 Договору оренди 
землі, що відповідає вимогам ст. 
30 Закону України «Про оренду 
землі». Примушування фермерів 
шляхом погроз до внесення необ-
ґрунтованих змін до діючого до-
говору фактично є перевищенням 
посадовими особами своїх служ-
бових повноважень. Будь-який 
державний орган зобов’язаний 
діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що пе-
редбачені Конституцією України 

та законами України.
Відповідно до п. 288.5 Подат-
кового кодексу України, сума 
платежу за рік оренди земель 
державної та комунальної влас-
ності встановлюється у межах 
від 3% до 12% їх нормативної 
грошової оцінки. Враховуючи 
те, що сума платежу визначе-
на для Сизова С. В. в Договорі 
оренди землі, відповідає вимо-
гам ст. 288 Податкового кодексу 
України, будь-які підстави (за-
конодавчі) для внесення необ-
ґрунтованих змін до діючого 
договору, відсутні.
Ефективним засобом протидії 
такому свавіллю окремих чинов-
ників є оскарження їхніх неза-
конних дій та/чи вимог у суді.

За рахунок фермерів «латають» дірки в бюджеті 

Діти підуть 
у чергові садки
 Ó Â³ííèö³ òðèâàº çá³ð 
çàÿâ â³ä áàòüê³â, ÿê³ áàæà-
þòü, ùîá ¿õ äèòèíà ó ëèï-
í³, êîëè á³ëüø³ñòü ñàäê³â 
çàêðèâàþòüñÿ íà ïðîâåäåí-
íÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò,  â³ä-
â³äóâàëà ÷åðãîâèé ñàäî÷îê. 
Ïðèéîì çàÿâîê òðèâàòèìå 
äî 1 ëèïíÿ.
Ó öüîìó ðîö³ ó ì³êðîðà-
éîíàõ Ïîä³ëëÿ òà Öåíòð 
ïðàöþâàòèìóòü ñàäî÷êè ¹ 
13 (âóë. Ìèêîëè Àìîñîâà, 
48-à), ¹15 (âóë. Òèìîô³-
¿âñüêà, 10) òà ¹25 (âóë. 
Êíÿç³â Êîð³àòîâè÷³â, 147).
Ó ì³êðîðàéîí³ Âèøåíüêà â 
ëèïí³ ä³òè çìîæóòü â³äâ³ä-
óâàòè ñàäî÷êè ¹ 11 (âóë. 
Â. Ïîðèêà,  5-à), ¹30 (âóë. 
600-ð³÷÷ÿ, 8), ¹45 (âóë. 
600-ð³÷÷ÿ, 56à). À òàêîæ 
¹59 (âóë. Âî¿í³â-³íòåð-
íàö³îíàë³ñò³â, 16) òà ¹73 
(ïðîñïåêò Êîñìîíàâò³â, 
64).
Íà Çàìîñò³ ïðàöþâàòèìóòü 
ñàäî÷êè ¹5 (âóë. Ñòð³-
ëåöüêà, 85-à), ¹29 (âóë. 
Íåêðàñîâà, 7), ¹50 (âóë. 
Îñòðîçüêîãî, 3) òà ¹51 
(âóë. À. ßíãåëÿ, 32). Íà Òÿ-
æèëîâ³ ïðàöþâàòèìå ñàäîê  
¹10 (âóë. Áàæåíîâà, 30 à) 
òà ¹43 (âóë. ×åõîâà, 12).

Притулок 
для жінок
 Çà ìèíóëèé ð³ê ìàéæå 8 
òèñÿ÷ ìåøêàíîê Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³ çàÿâèëè ïðî 
íàñèëüñòâî â ñ³ì’¿.
Ó áåðåçí³ 2017 ðîêó ïî÷àëè 
ðåîðãàí³çàö³þ öåíòðó ðå³í-
òåãðàö³¿ áåçäîìíèõ ãðîìà-
äÿí ó Âîðîíîâèö³ â êîìï-
ëåêñíèé öåíòð íàäàííÿ 
ñîö³àëüíèõ ïîñëóã. Ñàìå íà 
éîãî áàç³ ôóíêö³îíóâàòèìå 
íèí³ ïðèòóëîê äëÿ æåðòâ 
äîìàøíüîãî íàñèëëÿ.  
—  Äóìàþ, ùî ìè ï³ä-
åìî øëÿõîì ôîðìóâàííÿ 
ê³ëüêîõ òàêèõ ðåã³îíàëüíèõ 
ïðèòóëê³â, — ñêàçàâ ãîëîâà 
ÎÄÀ Âàëåð³é Êîðîâ³é. 
Ç æ³íêàìè ó ïðèòóëêó 
ïðàöþâàòèìóòü ïñèõîëîãè, 
ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè òà 
þðèñòè. Çàêëàä ðîçðàõîâà-
íèé äëÿ 20 æ³íîê ç ä³òüìè. 
Âîíè çìîæóòü æèòè òóò äî 
òðüîõ ì³ñÿö³â.

КОРОТКОКОРОТКО
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Ì³ñöå âèðîùóâàííÿ êîæíî¿ 
êóëüòóðè ïîòð³áíî îáîâ’ÿçêîâî 
ì³íÿòè. Öå, ÿê êàæå â³ííè÷àí-
êà Îëüãà Ãóìåíþê, ÿêà á³ëüøå 
20 ðîê³â çàéìàºòüñÿ ãîðîäíè-
öòâîì, çîëîòå ïðàâèëî ãîðî-
äíèêà. Ïðè öüîìó âàæëèâî ãðà-
ìîòíî âèáðàòè ïîïåðåäíèê³â. 
«Êðóãîîá³ã» íåîáõ³äíèé îâî÷åâèì 
êóëüòóðàì, ùîá íå íàêîïè÷óâàòè 
õâîðîáè ³ øê³äíèê³â, îïòèìàëüíî 
ðîçïîä³ëèòè ïîæèâí³ ðå÷îâèíè 
â ðîäþ÷îìó øàð³ ³ íå äàòè ãðóíòó 
âèñíàæèòèñÿ.

— Îã³ðêè ìîæíà ñ³ÿòè íà îä-
íîìó ì³ñö³ äî ÷îòèðüîõ ðîê³â. 
Àëå öå ìàêñèìàëüíèé òåðì³í. 
Êðàùå ïîì³íÿòè ä³ëÿíêó ï³ñëÿ 
äâîõ-òðüîõ ðîê³â, — êàæå ïàí³ 
Îëüãà. — ßê ïîêàçóº ïðàêòèêà, 
íàéêðàùå îã³ðêè âèðîñòàþòü 
íà ò³é çåìë³, äå ðàí³øå ïëîäî-
íîñèëè áóäü-ÿêèé âèä êàïóñòè, 
ãîðîõ àáî êâàñîëÿ, çåëåíü.

Àëå íå áàæàíî ñàäèòè îã³ðêè 
ï³ñëÿ ìîðêâè. À îò ï³ñëÿ îã³ðê³â 
äàþòü ãàðí³ âðîæà¿ öèáóëÿ, ðå-
äèñêà, ñåëåðà ³ áóðÿê. Äî ðå÷³, 
ùîäî áóðÿêà, òî öå, íàïåâíå, 

íàéëåãøà êóëüòóðà äëÿ âèðîùó-
âàííÿ. Â³í äîñèòü íåâèáàãëèâèé 
äî ãðóíòó ³ ÷àñòî ãàðíî ðîäèòü ³ 
íà âèñíàæåí³é ä³ëÿíö³. Òà íàé-
êðàù³ âðîæà¿ éîãî áóäóòü íà ì³ñ-
ö³, äå ðîñëè ïîì³äîðè, ïåðåöü.

Ï³ñëÿ áóðÿêà ãàðíî ïðèæèâà-
þòüñÿ öèáóëÿ, ÷àñíèê, ôåíõåëü, 
áóäü-ÿê³ áîáè.

Íà â³äì³íó â³ä áóðÿêà, ìîðêâà 
«ëþáèòü» ãàðíî ï³äãîòîâëåíèé, 
ðîçïóøåíèé ³ óäîáðåíèé ãðóíò. 
Ñàäèòè ìîðêâó ìîæíà ïðàêòè÷íî 
ï³ñëÿ áóäü-ÿêî¿ ðîñëèíè, ò³ëüêè 
íå ï³ñëÿ ñàìî¿ ìîðêâè. Ï³ñëÿ íå¿ 
äîáðå áóäóòü ïëîäîíîñèòè îâî-
÷³ ñ³ìåéñòâà áàøòàííèõ, ñàëàò ³ 
áóäü-ÿê³ ³íø³ ëèñòîâ³ îâî÷³, êà-
ïóñòà òà çåëåíü.

ТОМАТИ ВЕРЕДУЮТЬ 
— Ïîì³äîðà ðîñòè äå-íåáóäü 

íå áóäå. Òðåáà ïàì’ÿòàòè, ùî òî-
ìàòè ³ ðîäè÷³ çà êëàñèô³êàö³ºþ — 
áàøòàíí³ (êàâóí, ãàðáóç, äèíÿ) ³ 
ïàñëüîíîâ³ (êàðòîïëÿ, ïåðåöü, áà-
êëàæàíè, ô³çàë³ñ), íà æàëü, «õâî-
ð³þòü» îäíèìè ³ òèìè æ õâîðî-
áàìè, — êàæå Îëüãà Ãóìåíþê. — 
Ñàìå ç ö³º¿ ïðè÷èíè ïîì³äîðè 
íå ðåêîìåíäóºòüñÿ âèñàäæóâàòè 

ЩО ПІСЛЯ ЧОГО ЗАХОЧЕ РОСТИ 
Городні справи  Весна цього року 
вдалася посушлива і городники скаржаться, 
що хоч і поливали грядки, але насіння 
не посходило зовсім, або зійшло дуже 
погано. Але можливо справа не тільки 
в погоді, а у вибраному місці для тієї та іншої 
культури? І може варто пересіяти грядки 
і посадити розсаду у «правильному» місці?

â ãðóíò, äå ðàí³øå «æèëè» ð³äí³ 
éîìó îâî÷³, íå ìîæíà ñàäèòè ¿õ 
³ ïî-ñóñ³äñòâó.

Ãàðíèé âðîæàé ïîì³äîðè äà-
äóòü òàì, äå ðàí³øå ðîñëè áóðÿê, 
öèáóëÿ, çåëåíü. À ï³ñëÿ ïîì³äîð³â 
ãðóíò áóäå ïðèäàòíèé äëÿ íåâè-
áàãëèâèõ êóëüòóð: öèáóë³, áîá³â, 
çåëåí³.

Áàêëàæàíè çäàòí³ ïðåêðàñíî 
óæèâàòèñÿ ç áàãàòüìà êóëüòóðàìè. 
Âîíè ãàðíî ðîñòóòü ïî ñóñ³äñòâó 
ç ïàñëüîíîâèìè, àëå êàòåãîðè÷íî 
íå ðîñòóòü â ãðóíò³ ï³ñëÿ íèõ. Áà-
êëàæàíè íå âàðòî ñàäèòè â ãðóíò 
ï³ñëÿ ïåðöþ, òîìàò³â, êàðòîïë³, 
ìîðêâè, áóðÿê³â. Íàéêðàùå áà-
êëàæàíè ïðèæèâàþòüñÿ òàì, äå 
ðàí³øå ðîñëà êàïóñòà, çåëåíü, 
ñàëàò, áîáè.

Êàïóñòà ðîñòå ï³ñëÿ áóäü-ÿêèõ 
êîðåíåïëîä³â, áîá³â, áàøòàííèõ 
êóëüòóð. Ï³ñëÿ íå¿ ìîæíà âèñà-
äæóâàòè îã³ðêè, êàðòîïëþ, òîìà-
òè àáî öèáóëþ. Ñîëîäêèé ïåðåöü 
ïðèìõëèâèé äî «ïîïåðåäíèê³â», 
òîìó âàðòî âðàõóâàòè, ùî â³í çà-
õî÷å ðîñòè ï³ñëÿ öèáóë³, çåëåí³, 
áîá³â ³ êàïóñòè. À ï³ñëÿ ñîëîä-
êîãî ïåðöþ ìîæíà ç óïåâíåí³ñ-
òþ ñàäèòè â ãðóíò êîðåíåïëîäè, 
âîíè äàäóòü õîðîøèé ³ ÿê³ñíèé 
óðîæàé.

СУСІДИ, ЩО ЗАХИЩАЮТЬ 
Âàæëèâî íå ò³ëüêè, ÿêà ðîñëè-

íà ðîñëà íà ö³é ãðÿäö³ ìèíóëîãî 
ðîêó, à é ùî ðîñòå ïî ñóñ³äñòâó.

Áàêëàæàíè äîáðå ðîñòóòü ïî-
ðó÷ ç êâàñîëåþ, âîíà çàõèùàº â³ä 
êîëîðàäñüêîãî æóêà.

Êàïóñòà íå ñòðàæäàº â³ä çåì-
ëÿíî¿ áë³øêè, ÿêùî ïî ñóñ³ä-
ñòâó ñàäèòè ñåëåðó. Êð³ï ðÿòóº 
¿¿ â³ä ãóñåíèöü ³ òë³, à ðîìàøêà ³ 
ì'ÿòà — â³ä êàïóñòÿíîãî ìåòåëè-
êà. Êàðòîïëÿ äîáðå óæèâàºòüñÿ 
ç³ øïèíàòîì, êàïóñòîþ ³ ðåäèñ-
êîþ. Â³ä êîëîðàäñüêîãî æóêà ¿¿ 
çàõèùàþòü ÷îðíîáðèâö³ ³ êðàñî-
ëÿ, à â³ä ô³òîôòîðîçó — ÷àñíèê. 
À îñü ïîëóíèöÿ ëþáèòü êóùîâó 
êâàñîëþ, ÷àñíèê, ñàëàò, öèáóëþ 
ðåäèñ, ðåäüêó ³ áóðÿê. Öèáóëÿ, 
â ñâîþ ÷åðãó, ïîºäíóºòüñÿ ç 
ìîðêâîþ. Ö³ êóëüòóðè çàõèùàþòü 
îäíà îäíó â³ä øê³äíèê³â. Äîáðå 
ðîñòå öèáóëÿ ç áóðÿêîì, ñàëàòîì, 
îã³ðêàìè, øïèíàòîì, ðåäèñêîþ, 
êðåñ-ñàëàòîì. 

Öèáóëþ íå ìîæíà ñàäèòè 
á³ëüøå òðüîõ-÷îòèðüîõ ðîê³â 
ïîñï³ëü íà îäí³é ãðÿäö³. Êðà-
ù³ ïîïåðåäíèêè öèáóë³ îã³ðêè, 
êàáà÷îê ³ ãàðáóç, êàïóñòà, ïîì³-
äîðè, êàðòîïëÿ. Íà âàæêèõ ãëè-
íèñòèõ ´ðóíòàõ öèáóëÿ íå äàñòü 
äîáðîãî âðîæàþ. Âîíà ëþáèòü 
ëåãê³, ðîäþ÷³ ãðóíòè ³ õîðîøó 
îñâ³òëåí³ñòü.

— Висадка розсади на постій-
не місце — стрес для рослини. 
Тому я завжди намагаюся мак-
симально пом'якшити його, — 
каже дачниця з багаторічним 
стажем Олена Мельник. — Перш 
за все розсаду треба загартува-
ти. Рослини мають побути і під 
прямими сонячними променями 
і прохолоду ночей перенести. 

А кореневу систему перед по-
садкою занурюю в розчин сти-
мулятора коренеутворення: Ге-
тероауксин або Радіфарм. Після 
посадки обов'язково вкриваю 
розсаду нетканим матеріалом: 
він і від спеки збереже, і від 
шкідників сховає. Коли молоді 
рослини приживаються, неткан-
ку прибираю.

Рослини треба «загартувати» 

Улітку досвідчені городники го-
тують для городини поживні на-
стоянки. Наприклад, з кропиви. 
Для приготування «добрива» з 
кропиви, треба «озброїтись» 
рукавицями, нарвати бага-
то кропиви (але без насіння), 
щільно викласти її у ємність і 
залити водою. Бажано дощо-
вою або відстояною. Цю суміш 
треба залишити на сонці. Щодня 
помішуючи майбутнє добриво 
по кілька разів, настоювати кро-
пиву варто протягом 6–10 днів. 
Будьте готові до того, що на-

стій буде пінитися, бродити, 
збільшуватися в об'ємі, а тому 
краще відразу вибрати ємність 
трохи більшу. Також з'явиться 
не дуже приємний запах. Тому 
краще готувати і відстоювати 
настій подалі від будівель. Ви-
користовувати готовий настій 
потрібно після закінчення про-
цесу бродіння. Для поливу одну 
частину настою треба розвести 
в 9 частинах води. Поливати 
рослини варто під корінь. Якщо 
хочете обприскати — 1 частина 
настою на 19 частин води.

«Добриво» з кропиви

КАЛЕНДУЛА
відлякує попелиці, гусінь браж-
ника п'ятикрапкового — шкідни-
ка баклажана, перців і томатів. 
Не любить її і колорадський 
жук. Там, де вона росте, у ґрунті 
немає нематод і сам ґрунт 
знезаражується від хворобот-
ворних мікробів. Охороняє від 
кліщів і кореневої гнилі овочеві 
культури та суницю.

ЧОРНОБРИВЦІ
відлякують нематоду від 
картоплі і томатів, рятують 
від довгоносиків, 
відганяють капустянку 
білу і цибуляну муху.

ПИЖМО
відлякує мурах, зменшує 
ушкодження овочів 
земляними блішками. 
Рекомендується висаджувати 
поруч із селерою, кольрабі, 
білокачанною капустою й 
томатами.

Âèñàäêó ðîçñàäè 
êðàùå ïëàíóâàòè íà 
âå÷³ð àáî ïîõìóðèé 
äåíü. Òîä³ ðîñëèíè 
íå ïîñòðàæäàþòü â³ä 
ñîíÿ÷íèõ ïðîìåí³â

Квіти, які «доглядають» за врожаєм

НАСТУРЦІЯ
рятує від білянки і 
білокрилки.

ЧЕБРЕЦЬ
відлякує земляну блішку, 
капустяну совку. Саджати 
між культурами потрібно 
в невеликих кількостях.

ПЕТУНІЯ
захисниця бобових рослин 
практично від усіх їхніх 
шкідників і хвороб.



20 RIA, Ñåðåäà, 30 òðàâíÿ 2018
ÇÄÎÐÎÂ’ß

ЯРОСЛАВ 
МАРИНЮК, ЮРИСТ 
КОМПАНІЇ МБМ 
ГРУП 

— З правової точки 
зору, новий закон 
про транспланта-

цію більш повно формалізує всі 
відносини (на відміну від по-
переднього). Скоріше за все, 
цей закон просто списаний з 
такого ж самого, що діє в якісь 
іноземній країні. Зокрема, дуже 
гарна ідея про створення єдиної 
інформаційної системи пацієнтів 
та донорів, яка буде конфіденцій-

ною та захищеною. Досить чітко 
прописаний алгоритм стосовно 
згоди чи незгоди посмертного 
донорства. Без письмової згоди 
людини вилучати в нього органи 
після смерті ніхто не має права, 
або без згоди його близьких 
родичів. Тобто все залежить 
від волі людини, на яку ніхто 
не може впливати. Це прогре-
сивний закон і досить цікавий, 
правда, в теорії. Тож з лікарями, 
які скептично на нього дивляться, 
я згоден. Адже часто в нас теорія 
і практика розходяться шляхами. 
Окрема мова про страхи відносно 

чорної трансплантології, розпо-
всюдження якої може спричини-
ти цей закон. Але це і так присутнє 
в нашому житті, та завдяки цьому 
закону є можливість відстоювати 
свої права, якщо мова буде йти 
про їх порушення. У попере-
дньому законі про транспланта-
цію каралась торгівля органами, 
в новому законі не можна також 
рекламувати їх. Не знаю, як буде 
справа з соціальною рекламою, 
типу стати донорами почесно, але 
напевне на ОЛХ оголошення типу 
«продам нирку» підпадатиме під 
кримінальні відповідальність.

Прогресивний закон в теорії 

РЕКЛАМА

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ïå÷³íêà, íèðêà, 
ê³ñòêîâèé ìîçîê, 
ñåðöå, ëåãåí³, òîí-
êèé êèøå÷íèê… 

÷îãî ò³ëüêè íå ìîæíà ïåðåñàäè-
òè ëþäèí³, äëÿ òîãî, ùîá âîíà 
ìîãëà ïîâíîö³ííî æèòè. Ñàìå 
äëÿ ñòâîðåííÿ òàêî¿ ìîæëèâîñò³ 
ê³ëüêà äí³â òîìó Êàá³íåò ì³í³-
ñòð³â ïðîãîëîñóâàâ çà çàêîí «Ïðî 
çàñòîñóâàííÿ òðàíñïëàíòàö³¿ àíà-
òîì³÷íèõ ìàòåð³àë³â ëþäèí³».

Â³í âñòóïèòü â ä³þ ç 1 ñ³÷íÿ 
2019 ðîêó. Äî 1 æîâòíÿ áóäå ñòâî-
ðåíà ªäèíà äåðæàâíà ³íôîðìà-
ö³éíà ñèñòåìà òðàíñïëàíòàö³¿, äå 
áóäå çáèðàòèñü, ðåºñòðóâàòèñü 

òà îïðàöüîâóâàòèñü ³íôîðìàö³ÿ 
ùîäî äîíîð³â òà ðåö³ï³ºíò³â (ò³, 
ùî ïîòðåáóþòü òðàíñïëàíòàö³¿).

Ó á³ëüøîñò³ êðà¿í ñâ³òó ìîæëè-
â³ñòü òðàíñïëàíòàö³¿ îðãàí³â ³ñíóº 
áàãàòî ðîê³â, öåé ïðîöåñ íàëàãî-
äæåíèé, á³ëüø òîãî, º ñòàíäàðòîì 
ë³êóâàííÿ á³ëüøîñò³ õâîðîá. Ìîâà 
íàâ³òü íå ïðî ñòàòèñòèêó, ÿêà ñâ³ä-
÷èòü, ùî, íàïðèêëàä, â ìèíóëîìó 
ðîö³ ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ Àìåðè-
êè ïðîâåëè á³ëüøå 30 òèñÿ÷ òðàí-
ñïëàíòàö³é îðãàí³â. Äîñèòü ïðî-
ñòî ïîäèâèòèñü ñåð³àëè íà çðàçîê 
«Øâèäêà äîïîìîãà», ÷è «Äîêòîð 
Õàóñ», ùîá ìàòè óÿâëåííÿ ïðî öå. 
Äî ðå÷³, â íàø³é êðà¿í³ ìèíóëîãî 
ðîêó òàêèõ îïåðàö³é ïðîâåëè âñüî-
ãî 126, â îñíîâíîìó, öå òðàíñïëàí-
òàö³ÿ îðãàí³â â³ä äîíîðà-ðîäè÷à.
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Реквізити: 
ПриватБанк – 

№ 4149 4978 6710 6462 
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Олександрович) 

Лізі Насталенко 12 років
Її діагноз «Органічне ураження ЦНР, 
паралітично-комбінований сколіоз IV ступеня»

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

На операцію потрібно 28 тисяч доларів. Батьки просять 
усіх небайдужих відгукнутися і допомогти.

ПОТРІБНІ ГРОШІ 
НА ОПЕРАЦІЮ!

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ОРГАНІВ НАМ 
Не готові  Говорити з вінницькими 
лікарями про новий закон щодо 
трансплантації — важка справа. Усі 
погоджуються, що це дуже важливо 
та потрібно, але налагодити єдину 
систему донорів та пацієнтів, мережу 
транспортування та лікарів, здатних вилучати 
органи, буде досить проблематично

СТАТИСТИКА ОБЛАСТІ 
— Ó íàñ º ëèøå äàí³ ïðî ïà-

ö³ºíò³â, ÿê³ âæå ïåðåíåñëè ïîä³-
áí³ îïåðàö³¿ çà êîðäîíîì, àäæå 
âñþ ï³äòðèìóþ÷ó òåðàï³þ âîíè 
îòðèìóþòü çà ì³ñöåì ïðîæèâàí-
íÿ, — ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà Æîâí³ð, 
ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ë³êó-
âàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ äîïîìîãè 
äîðîñëîìó íàñåëåííþ îáëàñíîãî 
äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ. — 
ª 43 ïàö³ºíòè íà ³ìóíîñóïðåñî-
ðàõ, òîáòî ò³, ÿêèì ïåðåñàäèëè 
íèðêó, ³ âîíè îòðèìóþòü ë³êè. ª 
òàêîæ 351 ëþäèíà íà ãåìîä³àë³ç³, 
ç íèõ 54 ïîòðåáóþòü ïåðåñàäêè 
íèðêè.

Çà ñëîâàìè Òåòÿíè Æîâí³ð, 
îð³ºíòîâíî º ëþäè, ÿê³ ïåðåáóâà-
þòü íà îáë³êó ç ìåòîþ òðàíñïëàí-
òàö³¿ íèðêè, ¿õ çàðàç 4 ïàö³ºíòè, 
³ 3 ïàö³ºíòè ç ìåòîþ òðàíñïëàí-
òàö³¿ ê³ñòêîâîãî ìîçêó. Äî ðå÷³, 
ê³ñòêîâèé ìîçîê âæå ïåðåñàäèëè 
6 ïàö³ºíòàì, â îñíîâíîìó ä³òÿì. 
Çà òàêèìè îïåðàö³ÿìè ïàö³ºíòè 
¿äóòü äî ²òàë³¿, Òóðå÷÷èíè, Í³-
ìå÷÷èíè, Á³ëîðóñ³¿.

НЕМАЄ ЖОДНОЇ 
РЕГУЛЮЮЧОГО ДОКУМЕНТА 

Çàêîí ïðî òðàíñïëàíòàö³þ — 
äîáðà ñïðàâà, êàæóòü ë³êàð³ 
ì³ñòà, àëå öå ê³íöåâèé ïðîäóêò. 

  Кожна повнолітня і дієздатна особа може дати письмову згоду або незгоду на вилучення 
анатомічних матеріалів з її тіла для трансплантації та виготовлення біоімплантів після 
визначення її стану як незворотна смерть.

  Кожна повнолітня та дієздатна особа має право в будь-який час подати письмову заяву 
про відкликання своєї письмової згоди або незгоди на посмертне донорство. Та надати 
нову заяву про таку згоду чи незгоду. Кожна наступна заява скасовує попередню.

  Кожна повнолітня та дієздатна особа може призначити представника, який після 
її смерті надасть згоду на трансплантацію. Таким представником може бути лише 
повнолітня особа, яка надала згоду бути представником. Такого представника 
можна змінити або взагалі скасувати письмово. Кожна така наступна заява скасовує 
попередню.

  Якщо при житті людина не написала згоди чи незгоди про посмертне донорство, 
не визначила поважного представника, згода на трансплантації органів у такої особи 
після визначення її незворотної смерті запитується у другого з подружжя, або у одного 
з близьких родичів (діти, батьки, рідні брати, сестри), який є доступним для запитання 
такої згоди та письмовим засвідченням її надання.

  Якщо таких родичів немає, згода на посмертну трансплантацію запитується у людини, 
яка буде ховати померлого. Якщо померла людина до 18 років, згода на вилучення її 
органів запитується у батьків або інших законних представників цієї особи. Відомості 
про письмову згоду представників померлої особи вносяться до Єдиної державної 
системи трансплантації, а сама письмова згода до медичної документації померлої 
особи.

  Вилучати анатомічні матеріали для трансплантації можна лише після підписання акта 
констатації смерті головного мозку особи, або фіксації у медичній картці померлої 
особи факту про її біологічну смерть.

  Заборонено вилучати анатомічні матеріали для трансплантації якщо:
а) У Єдиній інформаційній системі трансплантації є письмова незгода людини 
на посмертне донорство.
б) Якщо немає осіб, котрі могли б надати письмову згоду на трансплантацію.
в) Є незгода другого з подружжя або близького родича, особи, яка поховає померлого, 
також незгода батьків, або інших представників — якщо померлому немає 18 років.
г) Якщо заклад охорони здоров'я отримав заборону на вилучення анатомічних 
матеріалів з тіла донора трупа відповідно до рішення суду, або правоохоронних 
органів. д) Якщо відсутня згода судово-медичного експерта на вилучення анатомічних 
матеріалів з тіла донора трупа за наявності визначених законом підстав для проведення 
судово-медичної експертизи.

  Заброняється вилучати анатомічні матеріали у померлих осіб таких категорій: діти-
сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, недієздатних осіб, невстановлених 
осіб, також тих, хто загинув внаслідок антитерористичної операції та інших бойових дій 
під час участі у здійснені заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.

  Трансплантацію органів можна задіювати лише у випадках, коли життя потенційного 
посмертного донора неможливо зберегти, або відновити здоров'я іншими методами 
лікування, що встановлює консиліум лікарів.

  Трансплантація здійснюється на принципах добровільності, гуманності, анонімності. 
Донорські органи потенційним реципієнтам за медичними показаннями надаються: 
безоплатно (крім гемопоетичних стовбурових клітин), в порядку черги (крім родинного 
та перехресного донорства). Та обов'язкового достойного ставлення до тіла людини 
у разі посмертного донорства.

КОРОТКО ПРО ЗАКОН ПРО ТРАНСПЛАНТАЦІЮ 
ДЛЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ДОНОРІВ
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Àáè éîãî îòðèìàòè, ïîòð³áíî 
äóæå áàãàòî ïîïåðåäí³õ êðîê³â.

— Ïîêè ùî íåìàº æîäíîãî 
äîêóìåíòà, ÿêèé áè ðåãóëþâàâ 
òðàíñïëàíòàö³þ, — ãîâîðèòü 
Òåòÿíà Æîâí³ð. — À äîòè íàø³ 
ïàö³ºíòè ¿çäÿòü íà ë³êóâàííÿ 
çà êîðäîí. Ðàí³øå, ùîá îòðè-
ìàòè òàêó ìîæëèâ³ñòü, õâîðîìó 
ïîòð³áíî áóëî ìàòè âèñíîâêè 
ïðîô³ëüíèõ ³íñòèòóò³â. Àëå ï³âðî-
êó òîìó âèéøîâ íîâèé íàêàç â³ä 
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ 
(ÌÎÇ). Çàâäÿêè ÷îìó õâîðèõ 
íà ë³êóâàííÿ çà êîðäîí â³äïðàâ-
ëÿþòü âèñíîâêîì ÌÎÇ³âñüêî¿ êî-

ì³ñ³¿, ÿêà ñàìà ìîæå âèð³øóâàòè 
ìîæëèâ³ñòü òà ïîòðåáó â³äïðàâèòè 
ïàö³ºíòà íà ë³êóâàííÿ.

— Äëÿ öüîãî ïîòð³áíà ïåâíà 
ê³ëüê³ñòü äîêóìåíò³â, ìè çáèðàº-
ìî ¿õ ³ â³äïðàâëÿºìî íà êîì³ñ³þ, 
à âîíè òàì ï³äøóêóþòü êë³í³êó, 
ÿêà ìîæå çðîáèòè îïåðàö³þ, — ãî-
âîðèòü Æîâí³ð. — Çâ³ñíî, ÿêùî 
äåðæàâà íàïðàâëÿº íà ë³êóâàííÿ, 
öå äëÿ ïàö³ºíòà áóäå áåçêîøòîâíî. 
Àëå äëÿ òîãî, ùîá îòðèìàòè äîïî-
ìîãó çà êîðäîíîì, ïîòð³áåí ÷àñ. 
Òèì ïà÷å, âñ³õ â³äïðàâèòè òóäè 
íå ìîæóòü, º ÷åðãà, äëÿ êîãîñü öÿ 
÷åðãà äîñèòü êðèòè÷íà. Òîìó ëþäè 

ñàì³ çáèðàþòü êîøòè íà îïåðàö³¿ 
òà ñàìîñò³éíî ¿äóòü ë³êóâàòèñÿ.

ЦЕ МОЖЕ СТАТИ БІЗНЕСОМ?
Ê³ëüêà ðîê³â òîìó, êîëè çà-

éøëà ìîâà ïðî òðàíñïëàíòàö³þ 
â Óêðà¿í³, áóëà õâèëÿ ïðîòåñò-
íèõ ìàòåð³àë³â ïðî òå, ùî íàñ 
õî÷óòü çðîáèòè ïîë³ãîíîì äëÿ 
âèðîùóâàííÿ îðãàí³â. Òîæ çíî-
âó î÷³êóºìî íà çàïèòàííÿ: ×è 
íå ïî÷íåòüñÿ òîðã³âëÿ îðãàíàìè? 
×è áîðîòèìóòüñÿ ë³êàð³ çà æèòòÿ 
ïàö³ºíòà äî îñòàííüîãî?

— Ó ìåíå çà êîðäîíîì º äðó-
ç³, ðîäèíà, ÿê³é ïîòð³áíà áóëà 

íîâà íèðêà, æ³íêà ñòîÿëà â ÷åðç³ 
íà òðàíñïëàíòàö³þ. Îäíîãî äíÿ 
¿é çàòåëåôîíóâàëè ³ ñêàçàëè, ùî 
ïðîòÿãîì ñåìè ãîäèí âîíà ìàº 
ïðè¿õàòè äî ë³êàðí³ íà îïåðàö³þ. 
ßêùî í³ — òî íèðêó îòðèìàº ³í-
øèé ïàö³ºíò, — ðîçïîâ³äàº Â³-
êòîð Îñòàïåíêî, ë³êàð ë³êàðí³ ³ì. 
Ïèðîãîâà. — Òîáòî íàñò³ëüêè íà-
ëàãîäæåíà âñÿ ñèñòåìà. Íàì æå 
ïîòð³áíî ïî÷èíàòè âñå ç íóëÿ. 
Íàïðèêëàä, ÿ ãîòîâèé, ùîá ï³ñ-
ëÿ ìîº¿ ñìåðò³ ìî¿ îðãàíè â³ä-
äàëè ëþäèí³, ÿêà öå ïîòðåáóº. 
Äëÿ öüîãî ìåí³ ïîòð³áíî ïðîéòè 
îáñòåæåííÿ, àëå, õòî öèì áóäå 

çàéìàòèñü, êóäè éòè? Ïîòð³áí³ 
ïðîòîêîëè ä³¿. Ïîòð³áåí ñïåö³-
àë³ñò, ÿêèé öèì ìàº çàéìàòèñü.

Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, íàéãîëîâí³-
øå, öå ñàìå òåõí³÷í³ ïèòàííÿ: 
ïðîöåäóðà âèëó÷åííÿ îðãàíó, çáå-
ð³ãàííÿ, òðàíñïîðòóâàííÿ. Àäæå 
öå íå ãâèíòèê, ÿêèé â³äêðóòèâ, 
ïðèêðóòèâ ³ âñå ïðàöþº. Çàðàç 
ãîñòðî ïîñòàíå ïèòàííÿ ïðî êâà-
ë³ô³êàö³¿, àäæå ÿêùî ³ º ë³êàð³ 
â Óêðà¿í³, ÿê³ ìîæóòü ðîáèòè òàê³ 
îïåðàö³¿, ¿õ äóæå ìàëî. Ó íàñ òàê³ 
îïåðàö³¿ íå ðîáèëè ³ íàâðÿä ÷è 
áóäóòü ðîáèòè, ïðèíàéìí³ íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì.

СВІТИТЬ НЕ СКОРО?
СТАТИСТИКА 

ЗА 2017 РІК 

24066
усього померло

17562
від захворювань 

систем кровообігу 

3088
новоутворень 

1266
зовнішніх причин смерті 

із них:
 189  від транспортних 

нещасних випадків

 98  випадкових 
утоплень 
та занурень у воду 

 108  випадкових отруєнь 
та дії алкоголю 

 349  навмисних 
самоушкоджень

 54  наслідків нападу, 
з метою вбивства 
чи нанесення 
ушкодження

 822  хвороб органів 
травлення 

 375  хвороб органів 
дихання

ОДНА ПОМЕРЛА ЛЮДИНА МОЖЕ ВРЯТУВАТИ 10 ХВОРИХ 
Рахуємо — серце, дві легені, дві нирки, печінка (яку теж можна поділити на двох реципієнтів), підшлункова залоза, кишківник, роговиця ока

За даними головного управління статистики у Вінницькій області

285 272 265 237 213 218 231 196 211 193

214 193 189 172 153 139 56 112 135 118

31 40 53 43 37 51 46 47 52 51

3181 3225 3036 3063 3032 3126 3147 3058 3131 3167

20470 19889 19275 19549 18710 18335 18568 18926 18832 17981

845 704 671 553 419 450 429 389 423 415

995 996 826 731 618 741 824 743 782 817

2369 2131 1740 1450 1418 1432 1417 1392 1389 1285

29428 28492 26873 26528 25376 25158 25453 25567 25523 24617

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Інфекційні та 
паразитарні 

хвороби

Туберкульоз

Хвороби, 
зумовлені 

вірусом 
імунодефі-

циту людини 
(ВІЛ)

Ново-
утворення

Хвороби 
системи 

кровообігу

Хвороби 
органів 

дихання

Хвороби 
органів 

травлення

Зовнішні 
причини

ВСЬОГО
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Увійшов до 
керівних органів 
 Âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð 
Ôåäåðàö³¿ áîêñó Óêðà¿íè 
Äîíàòàñ Ï³ñêóí óâ³éøîâ 
äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü 
ñïîðòñìåí³â òà ìîëîä³ Ì³æ-
íàðîäíî¿ áîêñåðñüêî¿ Àñîö³-
àö³¿ (AIBA). Î÷îëþº êîì³ñ³þ 
AIBA ç ïèòàíü ñïîðòñìåí³â 
òà ìîëîä³ ïðåçèäåíò Àç³àò-
ñüêî¿ êîíôåäåðàö³¿ áîêñó 
Ñåð³ê Êîíàêáàºâ.

Нові майстри 
акробатики 
 Ô³í³øóâàâ â³äêðèòèé 
÷åìï³îíàò îáëàñò³ ç³ ñïîð-
òèâíî¿ àêðîáàòèêè òà ñòðèá-
ê³â íà àêðîáàòè÷í³é äîð³æö³. 
Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü 
280 ñïîðòñìåí³â..
Ïîñâ³ä÷åííÿ ìàéñòð³â 
ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî êëàñó 
îòðèìàëè ²ííà Êàïëàíñüêà, 
²ðèíà Õèæíÿê ³ Îëåíà Âèõî-
âàíåöü. Òàêîæ áóëî âðó÷å-
íî ñ³ì «êîðî÷îê» ìàéñòð³â 
ñïîðòó Óêðà¿íè.

«Нива» приймає 
«Агробізнес» 
 Ïîïåðåäó ó íàøî¿ êîìàí-
äè — çàâåðøàëüíèé äîìàø-
í³é ìàò÷ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè 
(äðóãà ë³ãà). Äðóãîãî ÷åðâíÿ 
íà Öåíòðàëüíîìó ì³ñüêîìó 
ñòàä³îí³ «Íèâà» ïðèéìàº 
«Àãðîá³çíåñ» (Âîëî÷èñüê, 
Õìåëüíèöüêà îáëàñòü), äî-
ñòðîêîâîãî ïåðåìîæöÿ ãðóïè 
«À». Ïî÷àòîê — î 17.30. 
Ó öüîìó ñåçîí³ íèâ³âö³ äâ³÷³ 
ãðàëè ³ç âîëî÷èùàíàìè ³ ïî-
ñòóïàëèñÿ.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №22 (1041)
У задачах на кооперативний мат перший хід роблять чорні і допо-
магають білим поставити собі мат. Необхідно деякий час подумати, 
щоб при таких умовах віднайти правильне рішення. 

Задача №2172-2175
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №21 (1387), 23 травня 2018 року
Задача №2168
I. 1. Kpc8! Ta6  2. Kb7 Ta8x; 
II. 1. Kpa8! Kpa6  2. Tc8 T:c8x — правильний мат
Задача №2169
I. 1. Kph6! T:e5  2. Kph8 Th5x; II. 1. g5! Kpf6  2. g4 Th7x — правильний мат
Задача №2170
I. 1. d1K! Tc3  2. Kb2 Tc1x;
II. 1. Tb2! Kpc3  2. Tb1 Ta3x — перший хід білих фігур на поле «с3»
Задача №2171
I. 1. Th4! T:e3  2. Th2 Te1x; II. 1. g2! T:g4   2. g1T! Th4x — правильний мат

М. Пархоменко

Зайняття із альфа гравіті відбува-
ються у клубі «Сенсей», на май-
данчику у школі № 15 і в Лісопарку. 
Довідки- за телефоном 073–31–
54–184 (інструктор альфа гравіті 
Вадим Редько). Початківці трену-
ються два–три рази на тиждень.
— Обмежень за віком чи статтю 

для початківців немає. У нас на-
віть займалася пара віком близь-
ко 70 років. Можна приходити 
й молодшокласникам, із семи 
років. Для кожної вікової групи є 
спеціальні вправи, які допомага-
ють покращити здоров’я, — каже 
Вадим Редько.

Де займатися?

  Тим, у кого є проблеми зі 
здоров'ям, суглобами, хребтом 
 Хто стежить за вагою і фігурою 
 Хто веде малорухомий стиль 
життя 

 Хто хоче подружитися зі своїм 
тілом і розвивати силу 
Протипоказань для занять прак-
тично немає. Це можуть бути 
лише свіжі травми або переломи.

Альфа гравіті рекомендується

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ô³íàë ÷åìï³îíàòó îáëàñò³ ç 

ôóòáîëó ñåðåä ñòóäåíò³â ïðîâåëè 
íà ñòàä³îí³ òåõóí³âåðñèòåòó. Ãîñ-
ïîäàð³ ïîëÿ ïðèéìàëè ìàéáóòí³õ 
ïåäàãîã³â. Öå òðàäèö³éíà ïàðà äëÿ 
ñòóäåíòñüêîãî ôóòáîëüíîãî ô³íà-
ëó. ̄ ¿ ó÷àñíèêè çäîáóâàþòü çîëîòî 
îáëàñò³ ³ç ïåðåì³ííèì óñï³õîì.

«Òåõíàð³» â³äêðèëè ðàõóíîê 
ï³ñëÿ âäàëîãî ôëàíãîâîãî ïðî-

ñòð³ëó. Ó äðóãîìó òàéì³ êîìàíäà 
ÂÄÏÓ âîëîä³ëà ïåðåâàãîþ, ñòâî-
ðèëà ÷èìàëî ãîëüîâèõ ìîìåíò³â 
³ â³ä³ãðàëàñÿ íà ñàìîìó ô³í³ø³, 
ïðîøòîâõíóâøè ì’ÿ÷à ç áëèçüêî¿ 
â³äñòàí³ — 1:1. À â ñåð³¿ ïåíàëü-
ò³ âïåâíåíî ïåðåìîãëè ìàéáóòí³ 
ïåäàãîãè — 4:2.

Ó êîìàíä³ ÂÄÏÓ ãðàþòü ñòó-
äåíòè, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ çà ñïåö³-
àë³çàö³ºþ «ôóòáîë». Ñåðåä íèõ 

º äîñâ³ä÷åí³ ôóòáîë³ñòè, ÿê³ âè-
ñòóïàþòü çà êðàù³ àìàòîðñüê³ 
êîìàíäè ðåã³îíó.

Ãåðîé ô³íàëó Âîëîäèìèð Êè-
ðèëîâñüêèé íàâ÷àºòüñÿ íà ÷åò-
âåðòîìó êóðñ³. Êàæå, ùî ñåð³ÿ 
ïåíàëüò³ — öå çàäîâîëåííÿ äëÿ 
íüîãî.

— Ìåí³ ïðèñíèëîñÿ, ùî ìè âè-
ãðàºìî ó ñåð³¿ ïåíàëüò³, ïðè÷îìó 
ÿ â³çüìó äâà ³ç íèõ. Ö³ëèé äåíü 

ãîâîðèâ ïðî öå õëîïöÿì. Òàê ³ 
âèéøëî! — ðàä³º ñòóäåíò.

Êîìàíäà ÂÍÒÓ ³ç ïåðåì³ííèì 
óñï³õîì ãðàº ó ðåãóëÿðíîìó ÷åì-
ï³îíàò³ Â³ííèö³, ïðè÷îìó áåç ëå-
ã³îíåð³â.

— Íàø³ ôóòáîë³ñòè ïðîâîäÿòü 
ðåãóëÿðí³ òðåíóâàííÿ ³ ó âèø³ 
º Êóáîê ñåðåä ñåìè ôàêóëüòå-
ò³â, — ðîçïîâ³â ãîëîâà ñïîðòêëóáó 
ÂÍÒÓ Âîëîäèìèð Òèõîíîâ.

Воротарю чемпіонів наснилася перемога

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Òðåíàæåð ³ ñèñòåìó âïðàâ àëü-
ôà ãðàâ³ò³ ñòâîðèâ Âîëîäèìèð 
ªçåðñüêèé (Îäåñà). Çà îñòàíí³ 
ê³ëüêà ðîê³â ìåòîäèêà ñòàëà äóæå 
ïîïóëÿðíîþ â ñâ³ò³.

Ðîçðîáëåíà íà áàç³ äàâíüî-
ðóñüêîãî òðåíàæåðà ïðàâ³ëà. Öå 
ðîçòÿæíèé òóðí³ê, ÿêèé âèêîðèñ-
òîâóâàâñÿ äëÿ ï³äãîòîâêè êîçàê³â 
äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè.

— Ó ïðàâ³ë³, îêð³ì ñòàòè÷íî¿ 
ñèñòåìè, âèêîðèñòîâóâàëèñÿ 
âëàñíà âàãà ëþäèíè ³ äîäàòêî-
â³ âàíòàæ³, ÿê³ â³äòÿãóâàëè ¿¿. 
Çà îäíó-òðè õâèëèíè òàêîãî âè-
ñ³ííÿ ³ç äîäàòêîâîþ âàãîþ, ò³ëî 
ïî÷èíàëî «ãð³òèñÿ» ³ îòðèìó-
âàëî íåçâè÷í³ â³ä÷óòòÿ, — êàæå 
³íñòðóêòîð Âàäèì Ðåäüêî.

Íà äóìêó Âîëîäèìèðà ªçåð-
ñüêîãî, àëüôà ãðàâ³ò³ — ñèñòåìà, 
ÿêà ñïðèÿº åâîëþö³¿ ðóõó. Íà-
çâà âêëþ÷àº ñêëàäîâ³ — ïî÷àòîê 
(àëüôà) ³ ãðàâ³òàö³þ (ãðàâ³ò³). 
Ðîçðîáíèê â³äçíà÷àº, ùî íåìàº 
³íøî¿ òàêî¿ ñèñòåìè, ÿêà á äî-
çâîëèëà ðóõàòèñÿ ëþäèí³ â òðè-

ì³ðíîìó ïðîñòîð³ ³ ïðè öüîìó 
âèêîðèñòîâóâàòè íàâàíòàæåííÿ 
âëàñíîãî ò³ëà.

Çà ñëîâàìè âèíàõ³äíèêà, êîëè 
äèòèíà ïî÷èíàº õîäèòè, çíèæó-
ºòüñÿ ¿¿ ÿê³ñòü ô³çè÷íî¿ âçàºìîä³¿ 
ç³ ñâ³òîì. ², ÿê íàñë³äîê, çíèæó-
ºòüñÿ ï³çíàâàëüíà ä³ÿëüí³ñòü. 
ßêùî æ àêòèâ³çóâàòè ìîæëèâîñò³ 
îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó â ð³çíèõ 
àìïë³òóäàõ, òî âîäíî÷àñ àêòèâ³çó-
ºòüñÿ çíà÷íî á³ëüøèé ïîòåíö³àë 
íàøîãî ìîçêó.

УДОМА І ПРОСТО НЕБА 
Òðåíóâàííÿ ç àëüôà ãðàâ³ò³ 

ìîæíà ïðîâîäèòè âäîìà. Äëÿ 
öüîãî äî ñòåë³ êð³ïèòüñÿ ñèñ-
òåìà ï³äâ³ñ³â äëÿ ðóê ³ í³ã. Òàê³ 
òðåíàæåðè º ó â³ëüíîìó ïðîäàæ³.

Ï³ä ÷àñ çàíÿòü ïðîñòî íåáà ñèñ-
òåìó ìîæíà, ïðèì³ðîì, ÷³ïëÿòè 
äî ðóêîõîä³â íà âèñîò³ 2,5 ìå-
òðà. Ñïîðòñìåíè â³äïðàöüîâóþòü, 
çàëåæíî â³ä âïðàâ, âåðõíþ àáî 
íèæíþ ÷àñòèíó òóëóáà.

— Øëÿõîì ã³ìíàñòèêè àëüôà 
ãðàâ³ò³ ìîæíà øâèäêî ðîçñëàáè-
òèñÿ, çíÿòè áëîêè ³ ïðîïðàöþâà-

МАЙСТРИ АЛЬФА ГРАВІТІ 
ТРЕНУЮТЬСЯ У ПОВІТРІ
Система оздоровлення  Вінничанин 
Вадим Редько близько п’яти років 
займався йогою. Тепер став інструктором 
із повітряної гімнастики альфа гравіті. 
Каже, зрозумів, що ця система є 
більш ефективною щодо покращення 
загальнофізичного стану людини. 
За словами інструктора, це одночасно 
гімнастика, йога і силовий тренажер

òè âñ³ çâ’ÿçêè â îðãàí³çì³. Òàêîæ 
òóò åôåêòèâíî âèêîíóºòüñÿ ïîâíà 
ðîçòÿæêà. Íå ÷àñòêîâà, ÿê ó áî-
ä³á³ëäèíãó, äå â³äïðàöüîâóþòüñÿ 
ëèøå íåâåëèê³ êóòè, — êàæå Âà-
äèì Ðåäüêî. — Ó îðãàí³çì³ ëþ-
äèíè º ôàñåÿ. Öå òêàíèíà, ùî 
îáëÿãàº ³ ç’ºäíóº íàø³ îðãàíè, 
ì’ÿçè, ê³ñòêè ³ íàâ³òü íåâåëèê³ 
êë³òèíè. Ââàæàºòüñÿ, ùî ñèëà 
ëþäèíè çíàõîäèòüñÿ ñàìå ó ôà-
ñå¿. À ñàìå àëüôà ãðàâ³ò³ ñëóãóº 
òðåíàæåðîì äëÿ íå¿.

Çà ñëîâàìè Âàäèìà, íàéá³ëüø 
ïîì³òíèé åôåêò â³ä òðåíóâàíü — 
ïîêðàùåííÿ îñàíêè. Ëþäèíà ç³ 
çãîðáëåíî¿ ñòàº ñòðóíêîþ, âè-
ð³âíþºòüñÿ.

ЗАМІСТЬ МАСАЖУ 
²íñòðóêòîð ïîÿñíþº, ùî ó àëü-

ôà ãðàâ³ò³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ âè-
êëþ÷íî âëàñíà âàãà ëþäèíè. 

Òîìó òóò ñêëàäíî ñîá³ íàøêîäèòè 
(ÿêùî âñå âèêîíóºø çã³äíî ³ç ³í-
ñòðóêö³ºþ), ÿê öå ³íêîëè áóâàº 
â äåÿêèõ ³íøèõ âèäàõ ñïîðòó.

Çàíÿòòÿ ³ç àëüôà ãðàâ³ò³ òðèâàº 
ð³çíèé ÷àñ — çàëåæíî â³ä ð³âíÿ 
ï³äãîòîâêè. Ó ïî÷àòê³âö³â âîíè 
òðèâàë³ø³. Äëÿ íèõ á³ëüøó óâàãó 
ïðèä³ëÿþòü ìåäèòàö³¿, à âïðàâè 
ðîáëÿòü ì’ÿêèìè ³ ïîâ³ëüíèìè. 
Ìàéñòðè çàéìàþòüñÿ ìàêñèìóì 
30–45 õâèëèí.

— Çà öåé ÷àñ ÿê³ñíî â³äïðà-
öüîâóþòü âñå, ùî íåîáõ³äíî. 
×åðåç òðè ì³ñÿö³ çàíÿòü ìîæíà 
âèéòè íà âèñîêèé ð³âåíü, êîëè 
çà 15–20 õâèëèí íà äåíü (çàçâè-
÷àé çðàíêó) âèêîíóºø âñ³ íåîá-
õ³äí³ âïðàâè. Òîä³ ìàñàæèñò ÷è 
ìàíóàëüíèé òåðàïåâò áóäå íå ïî-
òð³áåí. Óñ³ áëîêè ³ ñïàçìè çí³-
ìåòå çàâäÿêè ðîáîò³ íà íàøîìó 
òðåíàæåð³, — êàæå Âàäèì Ðåäüêî.

Вадим Редько може виконувати вправи альфа гравіті 
на однойменному тренажері протягом 20 хвилин. 
Хороший показник для початківців — п’ять хвилин



23 RIA, Ñåðåäà, 30 òðàâíÿ 2018
ØÎÓ

ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, RIA, 
(096)3145155 

Áàæà º ò å  ï î -
íîâîìó ïîãëÿíóòè 

íà ³ñòîð³þ íàéâ³äîì³øîãî ëîâå-
ëàñà?

×è, ìîæå, âè ëþáèòå ñàãè ïðî 
âàìï³ð³â ³ â ð³çí³ ðîêè çàäèâëÿ-
ëèñÿ ê³íîõ³òàìè «Äðàêóëà», «Âàí 
Õåëüñèíã», «Â³ä çàõîäó ñîíöÿ 
äî ñâ³òàíêó»,«Ïîö³ëóíîê âàì-
ï³ðà», «Íîñôåðàòó», «Áëåéä», 
«²íøèé ñâ³ò», «Ñóò³íêè»?

Çà áóäü-ÿêî¿ ñõâàëüíî¿ â³äïî-
â³ä³ — íåîðäèíàðíà ïðåì’ºðà 
çíàìåíèòîãî «Äîí Æóàíà» 
íà OPERAFEST TULCHYN-2018 
âðàçèòü óñ³õ!

ВИДОВИЩНО, ЛАКОНІЧНО І 
МЕТАФОРИЧНО!

Òàêîþ, çà çàäóìîì ðåæèñå-
ðà Þë³¿ Æóðàâêîâî¿, 9 ÷åðâíÿ 
î 21.00 ï³ä â³äêðèòèì íåáîì «ïî-
ä³ëüñüêîãî Âåðñàëþ» — Ïàëàöó 
Ïîòîöüêèõ ó Òóëü÷èí³ — ïåðåä 
íàìè ïîñòàíå íàéâåëè÷í³øà ç 
êîëè-íåáóäü íàïèñàíèõ îïåð, 
ÿê íàçèâàëè ìîöàðò³âñüêîãî 
«Äîí Æóàíà» Äæîàêê³íî Ðîññ³í³, 
Øàðëü Ãóíî òà Ð³õàðä Âàãíåð.

Ç äíÿ ïðåì’ºðè ó Ïðàç³ 

ó 1787 ðîö³ ³ äî ñüîãîäí³ — «Äîí 
Æóàí» — áåççàïåðå÷íèé õ³ò ðå-
ïåðòóàð³â óñ³õ ñâ³òîâèõ îïåðíèõ 
òåàòð³â. Êð³ì ãåí³àëüíî¿ ìóçèêè 
³ çàõîïëþþ÷îãî ñþæåòó, ³íòåðåñ 
ïóáë³êè ï³ä³ãð³âàº ùå é ï³êàíò-
íà ëåãåíäà. Êàæóòü, ó Ïðàç³ ï³ä 
÷àñ ðîáîòè íàä îïåðîþ Ìîöàðò ³ 
ë³áðåòèñò Ëîðåíöî äà Ïîíòå çó-
ñòð³÷àëèñÿ ç ñàìèì Êàçàíîâîþ, 
³ òîé ñëóæèâ ¿ì êîíñóëüòàíòîì…

Ãîòóþ÷è ïðåì’ºðó äëÿ 
OPERAFEST TULCHYN-2018, 
ðåæèñåð Þë³ÿ Æóðàâêîâà âèð³-
øèëà â³ä³éòè â³ä êëàñè÷íî¿ ïîñòà-
íîâêè «Äîí Æóàíà». Ïîñòàíîâ-
íèöÿ ñòâîðèëà âëàñíó êîíöåïö³þ, 
âèÿâèâøè íîâèé æàíðîâèé âåê-
òîð âèñòàâè — ì³ñòè÷íó ëåãåíäó.

Íà ôåñòèâàë³ ãëÿäà÷³ âïåðøå 
ïîáà÷àòü ïðîåêö³þ ëåãåíäè ïðî 
Äîí Æóàíà íà ³íøèé ì³ôîëîã³÷-
íèé ïëàñò, ùî ñïîêîíâ³êó áåíòå-
æèòü ëþäñüêó óÿâó — ëåãåíäè ïðî 
âàìï³ð³â. Äîí Æóàí âèñòóïèòü 
ÿê ïîñòàòü, íàä³ëåíà ðèñàìè Âàí 
Õåëüñèíãà, ì³ñ³ÿ ÿêîãî ïîëÿãàº 
ó çíèùåíí³ âàìï³ð³â. Àëå æ ³ âîíè 
íå º äî íüîãî áàéäóæèìè…

— Êîíöåïö³ÿ âèñòàâè ïåðåä-
áà÷àº ³íòåðïðåòàö³þ îáðàçó Äîí 
Æóàíà — ÿê âò³ëåííÿ æèòòºâî¿ 
åíåðã³¿, à ñòîðîíó ìåñíèê³â — ÿê 
õîëîäíîêðîâíèõ âàìï³ð³â, ùî ïî-

«ДОН ЖУАН» У СТИЛІ ДРАКУЛИ! 
УПЕРШЕ ПОКАЖУТЬ НА OPERAFEST
Від Моцарта до вампірів  Уже скоро, 
8–10 червня, Вінниччина вдруге вражатиме 
гостей зі всієї України надзвичайним 
міжнародним фестивалем під відкритим 
небом OPERAFEST TULCHYN. Буде чимало 
прем’єр, які можна буде побачити тільки 
там. Зокрема, світові оперні зірки вперше 
презентують неординарну «містичну» 
постановку «Дон Жуана», що була створена 
спеціально до фестивалю

ëþþòü íà íå¿. ̄ õ çóñòð³÷³ ïðîãíî-
çîâàí³ ³ íåâ³äâîðîòí³, áî êîæíó 
ç³ ñòîð³í âàáèòü ³íøà, — â³äçíà-
÷àº Þë³ÿ Æóðàâêîâà. — Â³ä÷àé-
äóøíîãî Äîí Æóàíà äðàæíèòü 
òàºìíè÷èé ñâ³ò íåçâ³äàíîãî, 
à âàìï³ð³â ñïîêóøàº éîãî æèò-
òºâà åíåðã³ÿ, ÿêîþ â³í ùåäðî îá-
äàðîâóº îòî÷óþ÷èõ.

Õòî ñèëüí³øèé ó öüîìó ïðî-
òèñòîÿíí³ — Æèòòÿ ÷è Ñìåðòü? 
Íàä öèì ïèòàííÿì òâîðö³ ³ çà-
êëèêàþòü çàìèñëèòèñÿ ãëÿäà÷³â.

— Ñöåíîãðàô³÷íå ð³øåííÿ 
ïðîñòîðó âèñòàâè ïåðåäáà÷àº 
çàëó÷åííÿ äèíàì³÷íî¿ â³äåîïðî-
åêö³¿, ÿêó ìè ñïåö³àëüíî ðîçðî-
áèëè äëÿ ïîêàçó íà OPERAFEST 
TULCHYN. Öå áóäå íå ëèøå åêñ-
ïîçèö³ÿ ì³ñöÿ ä³¿, à é ³íñòðóìåíò 
äëÿ ðîçñòàâëåííÿ ñìèñëîâèõ àê-
öåíò³â, â³çóàë³çàö³¿ ìåòàôîð, âè-
ÿâëåííÿ ï³äòåêñò³â, ñòâîðåííÿ 
àòìîñôåðè åï³çîä³â âèñòàâè, — 
â³äêðèâàº òàºìíèö³ ïîñòàíîâíè-
öÿ, ÿêà ó âèñòàâ³ òàêîæ âèñòóïàº 

õóäîæíèêîì ç êîñòþì³â.
Çà ïëå÷èìà Þë³¿ Æóðàâêîâî¿ — 

Íàö³îíàëüíà ìóçè÷íà àêàäåì³ÿ 
Óêðà¿íè ³ìåí³ ×àéêîâñüêîãî, 
Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò ìóçèêè ³ìåí³ 
Ãë³ºðà, ñòàæóâàííÿ ó Ã²Ò²Ñ³, ÷èñ-
ëåíí³ ïåðåìîãè ó ì³æíàðîäíèõ 
êîíêóðñàõ äëÿ îïåðíèõ ðåæèñå-
ð³â, îñîáèñòèé ãðàíò â³ä Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè äëÿ ñòâîðåííÿ 
òà ðåàë³çàö³¿ òâîð÷îãî ïðîåêòó, 
à òàêîæ ÷èìàëî óñï³øíèõ îïåð-
íèõ ïîñòàíîâîê ó Íàö³îíàëüí³é 
îïåðåò³, Íàö³îíàëüí³é ô³ëàðìî-
í³¿ Óêðà¿íè òà íà áàãàòüîõ ³íøèõ 
ïðåñòèæíèõ ñöåíàõ.

— Íàøà âåðñ³ÿ «Äîí Æóàíà» 
ðîçðàõîâàíà íà ð³çí³ â³êîâ³ êàòå-
ãîð³¿ ãëÿäà÷³â, à «ì³ñòè÷íà» òåìà-
òèêà, íàïåâíî, îñîáëèâî ïðèïàäå 
äî äóø³ ìîëîäîìó ïîêîë³ííþ, — 
ïðîãíîçóº ðåæèñåð. — Ïðèõîâà-
í³ àëþç³¿ íà çíàìåíèò³ ô³ëüìè 
ïðî âàìï³ð³â ñòàíóòü ïðèºìíîþ 
íåñïîä³âàíêîþ äëÿ ãëÿäà÷à!

СОЛІСТИ — ЗІРКИ ВІДЕНСЬКОЇ 
ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ ОПЕР!

Ùå îäèí ñþðïðèç ïîñòàíîâ-
êè — âðàæàþ÷èé ñïèñîê àð-
òèñò³â! Ó ãîëîâíèõ ðîëÿõ îïåðè 
«Äîí Æóàí» ãëÿäà÷³ OPERAFEST 
TULCHYN ïîáà÷àòü 8 íàéêðà-
ùèõ ñîë³ñò³â Óêðà¿íè, ²òàë³¿, 
Àâñòð³¿ òà Í³ìå÷÷èíè, àðòèñò³â 
Äåðæàâíî¿ àêàäåì³÷íî¿ õîðîâî¿ 
êàïåëè «Äóäàðèê», Àêàäåì³÷íîãî 
ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó INSO-
Ëüâ³â òà íàéêðàùó æ³íêó-äèðè-
ãåíòà ñâ³òó Îêñàíó Ëèí³â. Óñ³ àð³¿ 
ïðîçâó÷àòü ìîâîþ îðèã³íàëó — 
³òàë³éñüêîþ!

Ðîëü Äîí Æóàíà ç³ãðàº ëàóðåàò 
ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñ³â, âîëîäàð 
ðîçê³øíîãî áàðèòîíó Iãîð Îíè-
ùåíêî, ÷èº ³ì’ÿ öüîãî ðîêó ïðî-
ãðèì³ëî íà âñþ ªâðîïó. Ñòàòíèé 
êðàñåíü-îäåñèò ç íåàáèÿêèì óñï³-

õîì äåáþòóâàâ ó Â³äåíñüê³é îïåð³, 
ñòàâøè íàéìîëîäøèì ñîë³ñòîì 
òåàòðó — çàêîíîäàâöÿ îïåðíîãî 
ìèñòåöòâà ó ñâ³ò³. Äî öüîãî â³í 
ñï³âïðàöþâàâ ç â³äîìèìè äèðè-
ãåíòàìè òà ñîë³ñòàìè, çîêðåìà, ç 
Ïëàñ³äî Äîì³íãî, Ð³êàðäî Ìóò³, 
Ìàðêî Àðì³ë³àòî, Äàí³åëåì Îðå-
íîì, Àäàìîì Ô³øåðîì.

Ó ðîë³ Äîííè Àííè ïîáà÷èìî 
ç³ðêó ³òàë³éñüêî¿ îïåðè, íåçð³â-
íÿííó Ñîô³þ Ñîëîâ³é (ñîïðàíî). 
Áóäó÷è ëàóðåàòîì 14 ì³æíàðîä-
íèõ êîíêóðñ³â ²òàë³¿, Ôðàíö³¿, Àâ-
ñòð³¿ òà Êàíàäè, âîíà âèñòóïàëà 
íà ñöåíàõ îïåðíèõ òåàòð³â Â³äíÿ, 
Àô³í, Âåíåö³¿, Í³ööè, Ìàäðèäó, 
Íåàïîëÿ, Ðèìó, Ñåóëó òà áàãàòüîõ 
³íøèõ. Íåîäíîðàçîâî ãàñòðîëþ-
âàëà Øâåéöàð³ºþ, ßïîí³ºþ, Ï³â-
äåííîþ Êîðåºþ, ×èë³, ÎÀÅ.

Ðîëü Êîìàíäîðà âèêîíàº ñî-
ë³ñò Íàö³îíàëüíî¿ îïåðè Óêðà¿íè 
Ñåðã³é Ìàãåðà (áàñ), ÿêèé áðàâ 
ó÷àñòü ó Ãàëà-êîíöåðò³ «Ãîëîñè 
Ìîíñåðàò Êàáàëüº» ó Áàðñåëî-
í³ (²ñïàí³ÿ) ³ ò³ñíî ñï³âïðàöþº 
ç Áàâàðñüêèì îïåðíèì òåàòðîì 
ó Ìþíõåí³ (Í³ìå÷÷èíà).

Îáðàç Öåðë³íè âò³ëèòü ÷àð³â-
íà Òåòÿíà Æóðàâåëü (ñîïðàíî), 
Äîíà Îòòàâ³î — Îëåã Çëàêîìàí 
(òåíîð), Ëåïîðåëëî — Â³êòîð 
Øåâ÷åíêî (áàñ), Äîííè Åëüâ³ðè 
— Þë³ÿ Òåðåùóê (ñîïðàíî), Ìà-
çåòòî — Þð³é Äóäàð (áàðèòîí). 

Íå ïðîïóñò³òü çóñòð³÷ ç³ ñâ³-
òîâèìè ç³ðêàìè ³ íåîðäèíàðíó 
ïðåì’ºðó ì³ñòè÷íî¿ âåðñ³¿ «Äîí 
Æóàíà» 9 ÷åðâíÿ íà OPERAFEST 
TULCHYN-2018!

Óñå ïðî ³íø³ ïðåì’ºðè, ðîáî-
òó íàìåòîâîãî ì³ñòå÷êà ³ òå, ÿê 
íàéçðó÷í³øå ó äí³ ôåñòèâàëþ äî-
¿õàòè äî Òóëü÷èíà, ä³çíàâàéòåñü 
ó ³íôî-öåíòð³: (0432)690–025, 
(068)49–74–644 òà íà ñàéò³ 
operafest-tulchyn.blogspot.com.

— Ім’я Дон Жуана знайоме кож-
ному. Його історія в багатьох лі-
тературних та сценічних втіленнях 
інтерпретується у широкому спек-
трі версій: від моралізаторсько-
повчальних чи розважальних, 
суто побутового рівня, до значно 

ширших, котрі лишають відкри-
тим питання про те, ким же він 
був насправді?
Разом з очевидним моральним 
конфліктом опери та мораліза-
торським ухилом меседжу, що 
декларується у фіналі, Дон Жуан 
містить у собі значно глибшу дум-
ку. Вагомішим є філософський 
аспект опери. Це не історія без-
принципного ловеласа та законо-
мірної і справедливої розплати 
за гріх розпусти. Насамперед, це 
зіткнення двох тотальних, осново-
положних начал — Життя і Смерті.
Чи існує єдино правильна відпо-
відь — хто в історії про севільсько-
го розпусника та месників є носієм 

Добра, а хто — Зла?
Кожен з глядачів нашої прем’єри 
«Дон Жуана» зможе сам зробити 
висновок і винести власний вер-
дикт «покараному розпуснику».
Безсумнівно одне — природа 
велелюбності Дон Жуана, його 
пристрасті жити, любити, воло-
діти, насолоджуватися — має силу 
стихії. Вона змітає все навколо, 
збиває з ніг, приголомшує, одур-
манює. І, певна річ, нікого не ли-
шає байдужим до постаті самого 
Дон Жуана. Як і саме життя, Дон 
Жуан бере в полон кожного, хто 
зустрічається на його шляху. І 
глядачі постановки на OPERAFEST 
TULCHYN не стануть винятком!

Слово режисеру — Юлії Журавковій 

9 червня у ролі Дон Жуана глядачі 
OPERAFEST TULCHYN-2018 побачать зірку 
Віденської опери Ігоря Онищенка 

Диригентом опери «Дон Жуан» буде 
неперевершена Оксана Линів, яка 
входить у ТОП-3 кращих диригентів світу!
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОКСАНА ШЕВЧУК, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ
Трансплантація життєво важливих 
органів, це велика цінність для тих, 
хто її потребує. Я за те, що дарує 
життя!
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РЕКЛАМА

ПРЕС-СЛУЖБА 
БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ 

ЛЮДМИЛИ СТАНІСЛАВЕНКО

Óñï³øí³ æ³íêè ç Óêðà¿íè òà ñâ³òó ç³áðà-
ëèñÿ â Îäåñ³ íà äâîäåííèé òðåí³íã, àáè 
ïîä³ëèòèñÿ ñâî¿ìè æèòòºâèìè ³ñòîð³ÿìè. 
Ó÷àñíèö³ VI Ì³æíàðîäíîãî æ³íî÷îãî 
á³çíåñ-ôîðóìó «EUROWOMAN 2018», 
îðãàí³çîâàíîãî Êëóáîì óñï³øíèõ æ³íîê 
«Æ³íêè Óêðà¿íè», îáãîâîðþâàëè ðîëü 
æ³íîöòâà ó ð³çíèõ íàïðÿìêàõ ðîçâèòêó 
äåðæàâè òà ñâ³òîâèõ ïðîöåñàõ. Öüîãî-
ð³÷ ñï³êåðè â³äìîâèëèñü â³ä ãëÿíöåâèõ 
³ñòîð³é óñï³õó é ïîä³ëèëèñÿ â³äâåðòè-
ìè ðîçïîâ³äÿìè ïðî íåâäà÷³ é øëÿõè 
¿õ ïîäîëàííÿ. Ñâî¿ìè âèñòóïàìè âîíè 
ïðîäåìîíñòðóâàëè, ùî äëÿ òîãî, àáè äî-
ñÿãíóòè ìåòè, ïîòð³áíî áàãàòî ïðàöþâàòè 
òà íå çäàâàòèñÿ íà øëÿõó äî ñâîº¿ ìð³¿.

Îäí³ºþ ç ó÷àñíèöü á³çíåñ-ôîðóìó ñòàëà 
áëàãîä³éíèöÿ òà äåïóòàòêà Â³ííèöüêî¿ îá-
ëðàäè Ëþäìèëà Ñàí³ñëàâåíêî. Çà ¿¿ ñëîâà-
ìè, ôîðóì äàâ çìîãó íå ëèøå ïåðåéíÿòè 
ïîçèòèâíèé äîñâ³ä, à é çíàéòè ïàðòíåð³â 
äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíèõ ïðîåêò³â.

— Óïðîäîâæ äâîõ äí³â íà íàñ ÷åêà-
ëà íàñè÷åíà ïðîãðàìà òà áàãàòî ö³êàâî¿ 
³íôîðìàö³¿. Ìîäåðàòîðè çàïðîñèëè ñï³-
êåð³â, ÿê³ ãîâîðèëè ïðî íîâàö³¿ â ãàëóç³ 
íåòâîðê³íãà òà ð³çíîìàí³òí³ òåõíîëîã³¿, 
ÿê³ ñüîãîäí³ àêòèâíî âò³ëþþòüñÿ â æèòòÿ. 

Ó÷àñíèö³ ôîðóìó — æ³íêè, ÿêèì âäàëîñü 
äîñÿãíóòè âåðøèí ó íàéá³ëüø çàòðåáóâà-
íèõ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³, âîíè íàäçâè÷àéíî 
ð³çí³, ïðîòå ¿õ îá’ºäíóº íàïîëåãëèâ³ñòü é 
áàæàííÿ äîïîìîãòè îòî÷óþ÷èì.

Ëþäìèëà Àíàòîë³¿âíà ðîçïîâ³ëà, ùî 
ó÷àñíèö³ ÊÓÆ àêòèâíî çàéìàþòüñÿ áëàãî-
ä³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ é ðåàë³çóþòü êðåàòèâí³ 
ïðîåêòè â ð³çíèõ êóòî÷êàõ íàøî¿ äåðæàâè.

— Çâè÷àéíî âïðîäîâæ ðîêó êîæíà ç 
íàñ îðãàí³çîâóº äåñÿòêè, à òî é ñîòí³ 
áëàãîä³éíèõ çàõîä³â. Íàïðèêëàä, íåùî-
äàâíî ìè ðàçîì ïðîâåëè àêö³þ, ÿêà ìàëà 
íà ìåò³ îá’ºäíàòè âñ³õ íàñ íàâêîëî ëþáî-
â³ äî íàøî¿ íåíüêè Óêðà¿íè. Âñåóêðà¿í-
ñüêà àêö³ÿ «Ïîäàðóíîê íîâîíàðîäæåíî-
ìó» áóëà ïðèóðî÷åíà äî Äíÿ âèøèâàíêè. 
Âèøèâàíêè äëÿ ñâî¿õ ìàëþê³â îòðèìàëè 
ìàìè ó Â³ííèö³, Ëüâîâ³, Îäåñ³, Êèºâ³, 
Êðàìàòîðñüêó òà ³íøèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè. 
Îêð³ì òîãî, ï³ä ÷àñ áëàãîä³éíîãî âå÷îðà, 
ÿêèé ïðîõîäèâ â ðàìêàõ á³çíåñ-ôîðóìó, 
â³äáóâñÿ áëàãîä³éíèé àóêö³îí.

Çàâåðøèâñÿ VI Ì³æíàðîäíèé á³çíåñ-
ôîðóì «EUROWOMAN 2018» öåðåìîí³ºþ 
íàãîðîäæåííÿ íàéêðàùèõ. Êîíêóðñíà êî-
ì³ñ³ÿ âïðîäîâæ ðîêó ñë³äêóâàëà çà ä³ÿëüí³ñ-
òþ ó÷àñíèöü Êëóáó óñï³øíèõ æ³íîê é âè-
çíà÷èëà ï’ÿò³ðêó, ÿêà áðàëà àêòèâíó ó÷àñòü 
ó ñóñï³ëüíîìó òà ïîë³òè÷íîìó æèòò³ êðà-
¿íè. Â³ííè÷àíêà Ëþäìèëà Ñòàí³ñëàâåíêî
ñòàëà îäí³ºþ ç ïåðåìîæíèöü ðåéòèíãó 

«EUROWOMAN 2018: Æ³íêà Ðîêó».
— Ùîäíÿ êîæíà ç íàñ äîëàº ïåðå-

ïîíè íà øëÿõó äî óñï³õó. ² ÿ ïåðåêîíàíà, 
ùî óñ³ ó÷àñíèö³ ã³äí³ ïåðåìîãè. Àäæå 
êëóá, ÿêèé íàñ îá’ºäíóº, ìàº íà ìåò³ 
ïîêàçàòè îòî÷óþ÷èì, ùî æ³íêè ìîæóòü 
ðåàë³çóâàòèñÿ íå ëèøå ÿê ãàðí³ ìàìè é 
ãîñïîäèí³, à é ÿê ë³äåðè âåëèêèõ êîð-
ïîðàö³é, ïîë³òè÷í³ ä³ÿ÷êè é ïðè öüîìó 

íå çàáóâàòè ïðî áëàãîä³éí³ñòü.
Îêð³ì Ëþäìèëè Ñòàí³ñëàâåíêî ïåðå-

ìîæöÿìè êîíêóðñó ñòàëè Íàä³ÿ Îêñèí-
÷óê — îñâ³òÿíêà, ÿêà îï³êóºòüñÿ íàâ÷àëü-
íèì ïðîöåñîì íà Äîíå÷÷èí³, óñï³øíà 
á³çíåñ-òðåíåðêà Ëþäìèëà Áîãóø-Äàí, 
äèðåêòîðêà «Cryoin Engineering Ltd» Ëà-
ðèñà Áîíäàðåíêî òà êîíñóë Ëèòîâñüêî¿ 
ðåñïóáë³êè â Îäåñ³ Îëåíà Äðóòèñ.

Людмила Станіславенко отримала Міжнародне визнання 
та стала переможницею «EUROWOMAN 2018: Жінка Року»
БЛОГ

425787
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КІНО

Термінал
Трилер, 30.05, поч. о 14.00
Вартість квитків — від 70 грн
31.05–6.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Душа компанії
Комедія, 30.05, поч. о 16.00
Вартість квитків — від 75 грн
31.05–6.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Зачарований принц
Анімація, 30.05, поч. о 10.00, 12.00, 14.00, 18.30
Вартість квитків — від 45 грн
31.05–6.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Моє діамантове розлучення
Комедія, 30.05, поч. о 18.00
Вартість квитків — 80 грн
31.05–6.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Бджілка Майя: Кубок меду
Анімація
31.05–6.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Красуня на всю голову
Комедія
31.05–6.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ "МИР"
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)
Соло: Зоряні війни. історія
Фантастичний екшн
30.05, поч. об 11.35, 15.35, 20.20

Зачарований принц
Анімація, 30.05, поч. о 10.00, 14.00

Дедпул 2
Пригоди, 30.05, поч. о 18.00

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Дедпул 2
Пригоди, 30.05, поч. о 18.00, 19.00, 20.00, 20.20, 
21.00, 22.20, 22.40
31.05–6.06, довідка — за тел. (096)0035050

Соло. Зоряні війни. Історія
Фантастика, 30.05, поч. о 9.00, 11.50, 13.00, 
14.40, 15.50, 17.30, 18.40, 20.20, 21.30, 23.10
31.05–6.06, довідка — за тел. (096)0035050

Зачарований принц
Анімація, 30.05, поч. о 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
31.05–6.06, довідка — за тел. (096)0035050

За бортом
Комедія, 30.05, поч. о 12.00, 16.40, 21.20, 23.20
31.05–6.06, довідка — за тел. (096)0035050

Від сім'ї не втечеш
Комедія, 30.05, поч. о 9.00, 11.20, 13.30, 16.00, 
18.20, 20.40, 23.00
31.05–6.06, довідка — за тел. (096)0035050

Ескобар
Кримінальна драма
31.05-6.06, 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
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 DZIDZIO у 
Вінниці
Мегапопулярний укра-
їнський гурт DZIDZIO 
запрошує вінничан 
на концертне шоу 
17 червня до Централь-
ного міського стадіону. 
Гурт презентуватмие 

нові хіти і виконає добре відомі старі композиції. Їх 
називають найвеселішим гуртом України і не дар-
ма! Жарти та монологи лідера гурту DZIDZIO вже 
давно стали крилатими, а жартівливі пісні та відео 
мають шанувальників навіть за кордоном!
Початок концерту о 19.00. Вартість квитків: 
190–490 грн. Дітям до 5 років вхід — вільний. Тел. 
(067)4557646.

DaKooka із 
новим альбомом 
у Вінниці
1 червня в ресторані 
AURA відбудеться соль-
ний концерт DaKooka 
з абсолютно свіжою 
програмою із новим тан-

цювальним звучанням та перевірені улюблені хіти! 
DaKooka — талановита вокалістка, автор і вико-
навець пісень, піаністка, діджей і навіть учасниця 
шоу «Голос Країни». Початок концерту о 19.00. 
Вхід — 150 грн — попередній продаж, 200 грн — 
в день концерту. Тел. (063)7332228.

ÀÔ²ØÀ

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

Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих, 1.06, поч. о 18.30

Я б тобі небо прихилив...
Мала сцена. Драма, 5.06, поч. о 19.00

Ассоль
Історія однієї мрії, 6.06, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
Ведмежатко Рім-Тім-Ті
Пригодницька казка, 2.06, поч. об 11.00 та 13.00

Пастушка і Сажотрус
Романтична притча-сповідь
3.06, поч. об 11.00 та 13.00

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. Соборна, 
19. Вхід вільний.

Музей української марки ім. Я. Балабана 
Минулого року у Вінниці відкрився Музей укра-
їнської марки. У експозиції музею представлені 
одні з найцікавіших марок, деякі з них є лише 
в одному екземплярі. Є марки, вживані в Одесі, 
радянські марки та навіть ті, на яких згадано 
Голодомор. У повній колекції пана Олександра 
є марки, датовані від 1850 року, гашені в різ-
них українських містах. Найстаріший конверт з 
поштовим штемпелем датований 1830 роком. 
До слова, є також марка з нині білоруського 
міста Гомель, погашена українським тризубом. 
Музей української марки ім. Якова Балабана 
можна відвідати щодня, окрім понеділка, з 10-ї 
до 18-ї години. Школярам та студентам вхід 
безкоштовний. Також у музеї можна придбати 
сувенірні марки та листівки.
Відвідати музей можна за адресою — вул. Со-
борна, 26. Телефон для довідок (099)5343020.

Міжнародна 
виставка котів 
Вінницький клуб 
любителів кішок КЕТ 
запрошує 9–10 червня 
на міжнародну виставку 
котів «Фантазії літа». 
Виставка розміститься 

в торгово-розважальному комплексі «Мегамолл» 
на 1-му поверсі, роликова арена, з 10–18.00. 
Виставка буде проводитися за чеською системою 
WCF, запрошені відомі експерти: суддя WCF 
за всіма породами Tomas Balchiunas (Прибалтика) 
і Наталія Юріївна Бєлова (Україна) — суддя WCF 
за всіма породами. 
Гості виставки зможуть побачити кішок найрізнома-
нітніших порід: персів, британських, шотландських, 
сфінксів, мейн кунів, сибірських, бенгалів, Регдолл, 

бобтейлов, девон рекс, манчкін, бурма. 
Під час проведення монопородних шоу ви зможете 
послухати розповіді експертів про різні породи, 
поспілкуватися з заводчиками і більше дізнатися, 
що вас цікавить. На виставці будуть проходити 
Вest in Show, шоу різних порід, а також цікаві 
конкурси як для діток і гостей виставки, так і для 
вихованців: конкурс костюмів, найдовший хвіст і 
інші. Безліч розіграшів, подарунків від спонсорів 
Royal Canin та інших.
На виставці буде стенд громадської організації 
«звичка оберігати», де можна буде зробити 
благодійну пожертву для бездомних тварин, 
залишити заявку на стерилізацію.
Вхід на виставку: дорослий квиток — 40 грн, 
дитячий — 25 грн, пенсіонери — 30 грн, 
організовані групи дітей — по 20 грн, діти до 6 років 
і учасники АТО — безкоштовно.
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«Îñòð³â ªâðî-
ïà»  — öå êóëüòóð-

íî-ïðîñâ³òíèöüêèé ïðîåêò, ùî 
ðàí³øå âæå áóâ ïðåäñòàâëåíèé 
ãðîìàäñüêîñò³ îêðåìèìè àêö³ÿìè 
íà ð³çíèõ ìèñòåöüêèõ çàõîäàõ. 

— Ìàëå ÷àñòî ñïðèéìàºòüñÿ 
â ñåíñ³ çàíèæåíî¿ âàðòîñò³. Òîìó 
ìè ìàºìî ïîêàçàòè, ùî ìàë³ ìîâè 
³ ìàë³ ë³òåðàòóðè íå º ìàëèìè 
çà ñâîºþ ñìèñëîâîþ âàãîþ â ë³-
òåðàòóðíîìó ïðîöåñ³ ñâ³òó, — ðîç-
ïîâ³äàº ñï³âçàñíîâíèöÿ ïðîåêòó 
Êàòåðèíà Êàëèòêî.

Íà ¿¿ äóìêó, Óêðà¿íà, ç ¿¿ âå-
ëè÷åçíîþ òåðèòîð³ºþ ³ ê³ëüê³ñòþ 

íîñ³¿â ìîâè, òàê ñàìî º ïðåäñòàâ-
íèêîì ìàëî¿ ë³òåðàòóðè. ×åðåç öå 
òâîðè óêðà¿íñüêèõ àâòîð³â ìóñÿòü 
ïðîáèâàòèñÿ â ñâ³ò ÷åðåç ïåðå-
êëàäè. À öå äîâãèé ³ ñêëàäíèé 
ïðîöåñ.

Íà ôåñòèâàë³ ìîæíà áóäå ä³çíà-
òèñÿ, ÿê ïðîêëàäàþòüñÿ êîðäîíè 
ìîâîþ ³ ë³òåðàòóðîþ, ÿê àâòîðà 
âèçíà÷àº ãåîãðàô³ÿ, ç ÿêî¿ â³í 
ïîõîäèòü, ùî òàêå «ë³òåðàòóð-
íèé áåçâ³ç» ³ ÷îìó ä³àëîã — öå 
îäíà ç íàéãîëîâí³øèõ ôóíêö³é 
ë³òåðàòóðè.

Ó ôåñò³ â³çüìóòü ó÷àñòü àâòîðè, 
ÿê³ çíàí³ äàëåêî çà ìåæàìè ñâî¿õ 
êðà¿í, àëå á³ëüø³ñòü ç íèõ äîñ³ 
íå âèäàí³ â Óêðà¿í³. Òîìó «î.ª» 
ñòàíå ìàéäàí÷èêîì, äå ìîæíà 
áóäå âïåðøå îñìèñëèòè òâîð÷³ñòü 

НА КЕМПІ БУДЕ ЛІТЕРАТУРНИЙ ФЕСТ
«Острів Європа»  З 15 по 17 червня 
у Вінниці пройде міжнародний open-air 
фестиваль, присвячений «камерним» 
літературам. Розповідаємо, що це 
за івент, навіщо він потрібен, кого там 
побачимо і як на нього потрапити

Àëüãåðäà Áàõàðåâ³÷à, Äàíè ¥ð³-
´îð÷åà, Äîðè Êàïðàëîâî¿ òîùî. 
² óêðà¿íñüêèõ àâòîð³â-ñó÷àñíèê³â 
ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ: Êóðêîâà, 
×åõà, Ö³ëèê...

— Ó÷àñíèêè áóäóòü ãîâîðè-
òè ³ äèñêóòóâàòè íà òåìè, ùî 
ïîâ’ÿçàí³ ³ç ñüîãîäåííÿì, ïî-
íÿòòÿìè îêóïàö³¿, âòå÷³ ³ çì³íè 
ìîâè, — ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð 
ôåñòèâàëþ Îëåêñàíäð Âåøåëå-
í³. — Íà ôåñòèâàë³ ìè ïîêàæåìî, 
ùî óêðà¿íö³ íå ïðîñÿòüñÿ äî ªâ-
ðîïè, à âæå äàâíî º ÷àñòèíîþ 
öüîãî êîíòèíåíòó.

Õåäëàéíåðîì óêðà¿íñüêî¿ ïðî-
ãðàìè ñòàíå Ñåðã³é Æàäàí, ÿêèé 
ïðåäñòàâèòü ñâîþ íîâó ïðîãðà-
ìó — «Ë³í³ÿ Ìàííåðãåéìà». Òà-
êîæ î÷³êóþòüñÿ ë³òåðàòóðí³ ïåð-
ôîðìàíñè â³ä Ìàð’ÿíè Ñàâêè, 
Îëåíè Ãóñåéíîâî¿ ³ Êàòåðèíè 
Êàëèòêî.

Ì³ñöåì ïðîâåäåííÿ «î. ª» 
ñòàíóòü 10 ëîêàö³é öåíòðàëüíî¿ 
÷àñòèíè ì³ñòà. Ãîëîâíèìè êðè-
òåð³ÿìè â³äáîðó êîæíî¿ áóëî 
ïîíÿòòÿ, òàê çâàíîãî, îñòð³âöÿ, 
ëàíäøàôòíîãî àáî óðáàí³ñòè÷íî-
ãî. Ñåðåä íèõ Ìàéäàí Íåçàëåæ-
íîñò³, ñõîäè íà «Êóìáàðàõ», ñàä 

Хедлайнером українаської програми стане письменник 
Сергій Жадан. Разом із колегами по цеху він представить 
нову музичну програму – «Лінія Маннергейма»

ìóçåþ Êîöþáèíñüêîãî òîùî. Àëå  
íàéî÷³êóâàí³øîþ ñòàëà ëîêàö³ÿ 
íà îñòðîâ³ Êåìïà.

— Ìè õî÷åìî, ùîá êóëüòóðíà 
ïóáë³êà ì³ñòà â³äêðèëà äëÿ ñåáå 
öåé ïðîñò³ð ïî-íîâîìó. Òîìó çà-
ïðîïîíóâàëè ïðîâîäèòè íà îñò-
ðîâ³ òèõ³ ë³òåðàòóðí³ ÷èòàííÿ. 

Âîíè çà÷³ïàòèìóòü ëèøå ìàëåíü-
êó ÷àñòèíó îñòðîâà ³ íå øêîäè-
òèìóòü éîãî åêîñèñòåì³, — ñêàçàâ 
Âåøåëåí³.

Ïîòðàïèòè íà îñòð³â ìîæíà 
áóäå çà ïîïåðåäíüîþ ðåºñòðàö³ºþ 
íà òðàíñôåð. Óñ³ çàõîäè «Îñòðîâà 
ªâðîïà» áóäóòü áåçêîøòîâíèìè.
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ОВЕН 
Цього тижня ви, можливо, 
відчуєте, наскільки до-
рогі одне одному. Звідси 
недалеко і до справжнього 
порозуміння. Важливо вміти 
чути одне одного.

ТЕЛЕЦЬ 
Пошук «вулканічних» 
почуттів не завжди дає про-
гнозовані результати. Так що 
вас може очікувати сюрприз. 
Втім, вам не звикати до екс-
травагантних ситуацій. 

БЛИЗНЮКИ 
Усі складності в романтич-
них стосунках залишаться 
позаду. Ви зможете заново 
закохатися одне в одного. 
Будьте відверті, не прихо-
вуйте своїх почуттів.

РАК 
Усе змінюється, так що не 
чіпляйтеся за минуле. Нове 
знайомство надасть вам 
можливість подивитися інак-
ше на своє особисте життя і 
світ навколо вас. 

ЛЕВ 
Настає тиждень, що дозво-
ляє розкрити ваш творчий 
потенціал. Часті зустрічі з 
коханою людиною будуть 
займати більшу частину 
вашого часу. 

ДІВА 
У вас може з'явитися таємна 
шанувальниця або шану-
вальник, яким судилося 
зіграти найближчим часом 
важливу роль у вашій долі. 

ТЕРЕЗИ 
Ваші переживання, сумніви 
і страхи підуть у минуле. Ви 
відчуєте, як ваша душа зна-
йшла рівновагу, і відкриєте 
своє серце щастю. 

СКОРПІОН 
Вас чекає успіх в особис-
тому житті, але для цього 
потрібен час і ваше бажання. 
Зірки обіцяють вашій парі 
романтичну подорож і ін-
тимне усамітнення у вихідні.

СТРІЛЕЦЬ 
Цього тижня особисте життя 
може заграти новими яскра-
вими фарбами. У четвер вам 
необхідно все продумати, 
щоб організувати ідеальне 
побачення. 

КОЗЕРІГ 
Особисте життя обіцяє бага-
то приємних моментів, але 
одночасно і схиляє до легко-
важності. Ви ризикуєте втра-
тити голову від пристрасті. 

ВОДОЛІЙ 
Ваше кохання найближчим 
часом можуть підстерігати 
підводні камені. Романтична 
захопленість раптом зникне, 
і ви відчуєте холод і розчару-
вання в колишніх стосунках.

РИБИ 
У близьких взаєминах важли-
ва відкритість. І як раз з нею 
у вас можуть бути проблеми. 
Або вам доведеться переси-
лювати себе, або ваша кохана 
людина зрозуміє, що ви від 
неї приховуєте щось важливе.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 31 ТРАВНЯ – 6 ЧЕРВНЯ

423599

ВИКТОРИЯ АНДРОСОВА, 
ПСИХОЛОГ
— Люди мечтают о любви, 
но прежде чем она нагрянет, 
стоит подумать об отноше-
ниях. Потому что отношения 
строить каждому по силам, 
а вот управлять своей любо-

вью никто обычно не умеет. Простой при-
мер, у вас есть дом, он красивый, чистый, 
на окнах шторы в рюшах, картины разве-
шаны, ковры постелены, все замечательно. 

Вот только, когда дом слегка не достроен, 
пол провален, в стенах дырки, картины 
и рюши (все красивое) никак не исправят 
впечатления. Очень многие пары живут 
продолжительное время, как этот самый 
дом. На себя забили, на партнера тоже, 
сидят и думают: надо добавить огонька, 
влюбиться, а то совсем тоскливо. О какой 
любви речь, когда отношения ремонтиро-
вать надо? Если он и она любят друг дру-
га, но общаются и ведут себя конфликтно, 
не умеют договариваться — они создают 

трудные отношения и ставят любовь под 
угрозу. С другой стороны, налаженные от-
ношения способствуют рождению любви. 
Если к этому живо и сексуальное влечение, 
то любовь вообще вопрос времени. Хоро-
шие отношения, забота друг о друге — осно-
ва любви. Но только — основа. Возникнет ли 
на этой основе любовь — вопрос другой. 
Действительно, бывают отношения отла-
женные, все хорошо, все ладно, а красо-
та — отсутствует, а радости — нет. Но все же 
шансов намного больше.

Комментарий эксперта

×åëîâåê — êóçíåö ñâîåãî 
ñ÷àñòüÿ. Çâó÷èò âäîõíîâëÿþùå. 
Îñîáåííî, åñëè ïîäõîäèòü ê ýòîé 
æèçíåííîé êîâêå ñ îãîíüêîì äà 
òâîð÷åñêè, âîêðóã ñåáÿ è ñ ñîáîé 
ìîæíî ñîòâîðèòü ïîòðÿñàþùèå 
âåùè. Êàæäûé ìîæåò âûêîâàòü 
òåëî, êîòîðîå îí õî÷åò (â ïðåä-
åëàõ ôèçè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé, 
êîíå÷íî), êàðüåðó ìîæåò ïîñòðî-
èòü (ïî ñïîñîáíîñòÿì), êðóã îá-
ùåíèÿ (ïî èíòåðåñàì), ñåìüþ… 
È âñå ýòî ñèëüíî ïîëþáèòü. Âåäü 
ëþáîâü — ýòî íå ýôåìåðíîå ïî-
íÿòèå. Ìû ëþáèì òî, ÷åì çàíè-
ìàåìñÿ, ÷åìó óäåëÿåì âíèìàíèå, 
êóäà âêëàäûâàåì ýíåðãèþ è ñâîé 
ñîáñòâåííûé èíòåðåñ.

×åãî æ ñ ëþáîâüþ òàê 
íå âûõîäèò?

Ìû î÷åíü õîòèì ëþáâè, íàì 
ýòà òåìà èíòåðåñíà, òóäà òå-
÷åò íàøå âíèìàíèå è ýíåðãèÿ. 
Íî ëèáî âîêðóã íàì âñå íå òå, 
ëèáî ìû âñåì âîêðóã íå î÷åíü. 
Ïîðî÷íûé êðóã? Äà, è åãî ìîæíî 
ðàçîðâàòü.

Åñëè âû îäèíîêè, íåñìîòðÿ 
íà ìíîãî÷èñëåííûå ïîïûòêè 
è ïîèñêè, ýòî íå ïîòîìó, ÷òî 
íà âàñ âåíåö áåçáðà÷èÿ. È íå ïî-
òîìó, ÷òî âû òàêàÿ óíèêàëüíàÿ 
ëè÷íîñòü. Íî ïî÷åìó æå èç âñåõ 
æèâóùèõ â âàøåì ãîðîäå è â âà-
øåì ñòîëåòèè ëþäåé íèêàê 
íå îòûùåòñÿ òîò/òà, êòî âàñ ïî-
ëþáèò è êîãî ïîëþáèòå âû? Ïðî-
ñòî ïîèñê âàø íàïðàâëåí íå òåì 
ìåñòîì è íå íà òåõ.

Â ìèðå 7 ìèëëèàðäîâ ëþäåé, 

ãäå-òî òðåòü (äåòåé íå ñ÷èòàåì) 
èç íèõ ïðîòèâîïîëîæíîãî âàì 
ïîëà. Î÷åíü ìíîãèå èç ýòèõ ìèë-
ëèàðäîâ ñõîæè ñ âàìè, ïðîñòî 
ïîòîìó, ÷òî æèâåì ìû îäíîì 
îáùåñòâåííîì ñòðîå (íå â îä-
íîì, òàê â ïîäîáíîì). Ñ÷èòàòü 
ñåáÿ êåì-òî óíèêàëüíûì, êàê 
â ïëàíå ñîâåðøåíñòâà, òàê è íè÷-
òîæåñòâà — ýòî îãðîìíàÿ çàÿâêà 
íà òðîí. Ñ ýòèì ðàçîáðàëèñü?

Åùå åñòü òàêàÿ ïðîáëåìà — 
âêóñ. Âîò íðàâèòñÿ ëþäÿì 
îïðåäåëåííûé òèïàæ ëþäåé, 
à íà äðóãîå íè÷åãî è íå øåâåëèòñÿ. 

È êàæåòñÿ, íó âîò õîðîøèé æå 
÷åëîâåê íàïðîòèâ, à êàê åãî ïî-
ëþáèòü, åñëè îí íå â ìîåì âêóñå. 
Âåäü âêóñ — ýòî æå âñòðîåííàÿ 
ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà, êîòîðàÿ óìðåò 
âìåñòå ñ íàìè. Õîòÿ ñàìè ýòè 
ïðèíöèïèàëüíûå “ãóðìàíû” ìî-
ãóò íàçâàòü êó÷ó ïðèìåðîâ èç ñâî-
åé äàæå æèçíè, êîãäà èõ âêóñ 
êàðäèíàëüíûì îáðàçîì ìåíÿëñÿ. 
Ìåíÿëàñü îêðóæàþùàÿ äåéñòâè-
òåëüíîñòü, ìåíÿëèñü è âêóñû. Òàê 
ìîæåò ñòîèò ïîäîéòè ê ïîèñêó 
ëþáâè ïîä äðóãèì óãëîì? Íó èëè 
õîòÿ áû ïîñòåïåííî, ïî ïóíêòàì.

СЕРДЦУ НЕ УКАЖЕШЬ. 
ПОПРОБУЕМ ДОГОВОРИТЬСЯ 
Влюбиться  Прошли те времена, когда 
актуальной была пословица «любовь 
зла — полюбишь и козла». Сегодня 
проблема просто влюбиться, хоть в того 
самого из первого предложения, причем 
это обоих полов касается. Случается, 
нагрянет вдруг, но быстро сходит 
на нет. И как быть, если сфера чувств 
столь ветреная дама, к которой нужно 
подъезжать на кривой козе 

АДЕКВАТНО 
ОЦЕНИТЬ СЕБЯ 
Если вам уже немного за 30, 
а вы мечтаете выйти замуж 
за принца (или принцессу), 
закатайте губу. И дело даже 
не в возрасте. 
Просто стоит на себя 
посмотреть, как 
на постороннего человека 
(а не себя любимого), 
увидеть все достоинства 
и недостатки. И понять, 
что на взаимную любовь 
вы можете рассчитывать 
с приблизительно таким же 
человеком. Имеется 
ввиду рост, вес, возраст, 
социальное положение, 
внешний вид…

НЕ ПОТОНУТЬ 
В ДЕПРЕССИИ 
Когда вы поняли, что 
ответный интерес вам может 
подарить явный некондишн, 
сделайте с собой что-то. Или 
смиритесь. 
Но лучше все-таки снизить 
планку притязаний. Это будет 
больно, но со временем 
пройдет. Тем более, что 
только сначала вот тот 
толстенький, лысый дядька 
или не очень молодая 
и красивая тетка совсем вам 
никак. 
В процессе общения 
люди соприкасаются 
не только внешностью, 
но и личностями. И как знать?

РАСШИРИТЬ КРУГ 
Если у вас нет любовных 
отношений, скорее всего вы 
либо совсем страшилище, либо 
у вас слишком маленький круг 
общения. Это всех касается — 
и молодых, и не очень. Хотя 
в юном возрасте на всю пашет 
гормональная система, имидж, 
меньше рефлексии и страха от-
ветственности. В более зрелом 
возрасте все это сильно мешает 
поиску, а потому хоть друзей 
себе найдите. Новых, со ста-
рыми вряд ли что-то сложится, 
долгие годы дружбы сводят 
на нет гендерные различия. Или 
просто новый круг общения 
по интересам. То есть понятно, 
что интерес надо тоже заиметь.

Как найти свою половинку

ПОМЕНЯТЬ 
ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
В любом круге общения мы ве-
дем себя соответственно этому 
кругу. То есть с родными мы 
милые рохли, с друзьями свои 
в доску парни, с сотрудниками 
педантичные зануды и так 
далее. Новая компания — воз-
можность написать для себя 
новую роль и сыграть ее как 
на премьере. Это классный 
опыт перевоплощения, это 
возможность расширить 
свои рамки. Попробуйте 
сыграть совершенно нового 
человека, такого, которыми 
вы всегда хотели стать. Без 
лишней серьезности, снимите 
о себе кино, посмотрите на себя 
глазами режиссера. Возможно, 
новое амплуа вам настолько 
понравится, что станет частью 
натуры. Главное — совсем уж 
в параллельный мир не улетать.

НЕ СТРОЙТЕ 
ИЛЛЮЗИЙ 
Это про то, что совсем 
нереальные перевоплоще-
ния строить не надо. Если 
вы скромный менеджер 
со средним достатком, во-
ображать себя владельцем 
яхт-клуба глупо. Так же 
учительнице младших клас-
сов позиционировать себя 
талантливым художником 
не стоит. Речь о поведен-
ческих и эмоциональных 
настройках идет. Можно 
быть не очень богатым 
и креативным, но чувство-
вать себя, вести себя с до-
стоинством и уверенностью 
в завтрашнем дне, это нико-
му не повредит. От таких 
людей веет спокойствием 
и смелостью. К ним хочется 
присмотреться, с ними 
хочется общаться.

КАЙФУЙТЕ ОТ СЕБЯ 
Вообще — это самое классное 
состояние. В состоянии рас-
слабленности и кайфа от себя 
даже ролей никаких играть 
не надо. Другие чувствуют по-
ток от человека и как бабочки 
слетаются на его свет. Если 
вы ведете себя красиво, вас 
от себя прет, переть будет 
и окружающих вас людей. 
Трудности данного состояния 
в том, что очень многие пута-
ют состояние потока от, как бы 
это правильно сформули-
ровать — состояния пьяного 
на вечеринке, когда ему море 
по колено, он смел и уверен 
в себя — а на утро стыдно. 
Потому что все улыбки вокруг, 
которые воспринимались как 
выражение симпатии, да что 
там восторга и удивления, 
на самом деле были смехом 
над шутом гороховым.

Ìû ëþáèì òî, ÷åì 
çàíèìàåìñÿ, ÷åìó 
óäåëÿåì âíèìàíèå, 
êóäà âêëàäûâàåì 
åíåðãèþ è èíòåðåñ. 
×òî ñ ëþáîâüþ íå òàê?
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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)

КАТЕРИНА МЕЛЬНИК (26), 
ВЧИТЕЛЬКА

Багатий українець 
вирішив придбати собі 
легковик «Ролс-Ройс». 
Зайшов у магазин і 
передав продавцеві чек 

на кілька сотень тисяч доларів.
— Дякую за покупку. Зараз вам приготують 
авто. А чим накажете видавати «здачу»?
— «Тавріями».

***
У школі на перерві:
— Толику, ти навіщо гризеш ручку?
— Погана звичка, але нічого не можу з 
собою вдіяти.
— Твоя звичка для школи — суцільні витрати!
Швидко відійди від дверей і сядь 
на місце!

***
З розмови двох одеситок:
— Розо, навіщо ти стільки цукерок купила?
— На чорний день…
— Ти нівроку таки фразу придумала 
замість «пожерти вночі»!

***
Зустрічаються два українці та й один 
другому каже:
— Куме, я позавчора зранку встаю, 
а на моєму ставку москаль рибу ловить. 
Ну, я його з гвинтівки ба-бах і вбив.
— Добре зробили, куме.
— А вчора я встаю, а там уже два москалі. 
Ну, я їх з автомата бах-бах та й убив.
— Ну добре зробили, куме.
— А сьогодні я встаю, а весь ставок 
москалі обсіли і всі мою рибу ловлять. Ну, 
я їх всіх з кулемета розстріляв.
— Та ви, куме, брешете.
— Та брешу, але як би гарно було.

***
Тільки в Україні на пачці чаю може 
бути написано: «Чайне листя зібрано 
в Індії, на Цейлоні та в Китаї. Упаковано 
в Україні. Насолоджуйтеся смаком 
справжнього англійського чаю!»

***
Сидить наркоман, жує насіння. І тут, 
у нього сємка падає на землю. Наркоман 
до неї: «Піднімись». Через 5 хвилин: 
«Піднімись, кажу», потім бере жменю 
сємок, кидає їх на землю, і каже: 
«Приведіть її».

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

424520

424581

ОВЕН 
Неделя принесет творчес-
кое вдохновение, а вот 
бытовые вопросы будут 
решаться с трудом. 

ТЕЛЕЦ 
На работе грядут перемены, 
представится возможность 
карьерного роста.

БЛИЗНЕЦЫ 
Эта неделя может вас мно-
гому научить. В делах вас 
ожидают успехи. 

РАК 
Главное — выбрать пра-
вильную стратегию и успех 
обязательно придет.

ЛЕВ 
Даже если вам очень этого 
захочется, не стоит менять 
работу на этой неделе. 

ДЕВА 
Не стоит путать работу и 
дружбу: можно остаться 
и без бизнеса, и без друзей.

ВЕСЫ 
У деловых партнеров могут 
измениться планы в благо-
приятную для вас сторону.

СКОРПИОН 
У вас может появиться 
возможность воплотить 
в реальность давние планы 
и замыслы. 

СТРЕЛЕЦ 
Наслаждайтесь, плывя 
по течению. Вы можете 
неожиданно для себя ока-
заться в элитарном кругу. 

КОЗЕРОГ 
Инициатива и актив-
ность могут оказаться 
несвоевременны. 

ВОДОЛЕЙ 
У вас появятся неплохие 
шансы по карьерной части. 

РЫБЫ 
Сейчас самое время 
отбросить надоевшие дела 
и отправиться на поиски 
новых впечатлений. 

425767

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

Тетяна, 34 роки
Життєрадісна, активна по життю. 
Фітнес-тренер. Бажаю, щоб усі були 
фізично і духовно здорові!

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.
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Найгарніші дівчата 
їздять з «Бліц таксі»


