за 20 грн на місяць
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ЯК ЗРОБИТИ
БІЗНЕС НА СОНЦІ
Отримати кіловати з
променів — цілком реально.
До 60 тисяч щороку можна
заробити, організувавши
вдома сонячну
електростанцію
 Але спочатку треба
витратити в 5 разів
більше та мати мережі з
належними технічними
характеристиками


– Буду робити автономну
систему, де вся енергія
від сонця йтиме на власне
споживання. Порахував,
що мені знадобиться ще
приблизно 1000 доларів
на це, — каже Андрій,
який вже встановив
одинадцять панелей на
даху своєї будівлі

А вже потім продавати
вироблену електроенергію
обленерго за «зеленим»
тарифом
 Наступні 10-20 років єдине,
що треба буде робити з
сонячними панелями — це
протирати їх від пилу. Та де
взяти кошти? Для цього є
державні програми, за якими
можна взяти кредит
с. 9


РЕКЛАМА
427675

427113
420487

425785
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ЧИСТЯТЬ ПІВДЕННИЙ БУГ
БІЛЯ «ВОДОКАНАЛУ»

ДУМКА
Анна
КАТРУК
ПСИХОЛОГ

Почему так
много злости?
Êàæäûé ðàç, âîçâðàùàÿñü
äîìîé èç äðóãèõ ñòðàí, çàìå÷àþ òîòàëüíóþ îáîçëåííîñòü.
Ñ îäíîé ñòîðîíû ýòî îáîñíîâàíî ôèçèîëîãè÷åñêè.
Ìû ïîëó÷àåì æèâîòíîå
óäîâîëüñòâèå îò ïðåâîñõîäñòâà, ìîùíûé ñèãíàë «òû
êðó÷å, ñèëüíåå, ïðàâåå».Íî
åñòü áîëåå äëèòåëüíûé ïóòü
ê óäîâîëüñòâèþ, ýòî îêðóæàòü ñåáÿ ëþäüìè, êîòîðûõ
èñêðåííå õî÷åòñÿ îáíÿòü.
Òîãäà è óäîâîëüñòâèå äëèòñÿ äîëüøå è çëîñòè ìåíüøå.
Òàêæå åñòü åù¸ îäíà ìîùíàÿ ïðè÷èíà òîòàëüíîé îáîçëåííîñòè — ýòî íåóäîâëåòâîð¸ííîñòü â æèçíè.
Ó íàñ åñòü âñåãî òðè âàðèàíòà ðåàêöèè. Ïåðâûé, ýòî
çëèòüñÿ íåêîíñòðóêòèâíî:
îáâèíÿòü äðóãèõ ëþäåé, îáñòîÿòåëüñòâà ëèáî æå ñàìîãî ñåáÿ. Òóò êàê ðàç ìíîãî
çëîñòè íà ìèð, âëàñòü, îêðóæàþùèõ, ñåìüþ è ò. ä. è ò. ï.
Âòîðîé âàðèàíò — ïîä÷èíèòüñÿ îáñòîÿòåëüñòâàì,
ñîãëàñèòüñÿ ñ òåì, ÷òî ïðîèçîøëî, ïðèíÿòü. Ñëàáîõàðàêòåðíûå ëþäè ÷àùå âñåãî
èìåííî åãî è âûáèðàþò,
ó íèõ ìàëî îòêðûòîé çëîñòè íà äðóãèõ, íî è ìàëî
äîñòèæåíèé. Îäíàêî íàì
âñåì ïîëåçåí ýòîò âàðèàíò
â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ñèòóàöèþ íåâîçìîæíî èçìåíèòü
(íàïðèìåð, ïîòåðÿ áëèçêèõ).
È òðåòèé âàðèàíò — äåéñòâîâàòü. Èñïîëüçîâàòü
çëîñòü êîíñòðóêòèâíî, íàïðàâëÿòü åå íà ðåàëüíûå èçìåíåíèÿ. Ýòîò âàðèàíò ïðåäïîëàãàåò âçÿòèå îòâåòñòâåííîñòè íà ñåáÿ è àêòèâíûå
äåéñòâèÿ ïî äîñòèæåíèþ æåëàåìûõ ðåçóëüòàòîâ. Òóò óæå
ïðîñòî íåò âðåìåíè íà îñóæäåíèÿ äðóãèõ. È ñî âðåìåíåì
ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå óäîâëåòâîðåíèÿ â æèçíè.

Екологія  Поблизу водозабору,
що знаходиться на території
«Вінницяоблводоканалу», очищають
дно Південного Бугу. Там працює два
земснаряди: один — водоканальників,
інший — придбаний містом за 3,2 мільйона
гривень. Як скоро вінничани відчують
покращення води? Комунальники дають
дуже обережні прогнози
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ç 7 ÷åðâíÿ â ðàéîí³ âîäîçàáîðó,
ùî çíàõîäèòüñÿ
íà òåðèòîð³¿ ï³äïðèºìñòâà «Â³ííèöÿîáëâîäîêàíàë», ïðàöþº íîâèé çåìñíàðÿä. Íåâåëèêà «øõóíà» îáëàäíàíà ã³ïðîðîçìèâîì òà
ôðåçåðíèì ðîçïóøóâà÷åì.
Ó ïàð³ ç íîâåíüêèì çåìñíàðÿäîì ïðàöþº ñòàðèé, «âîäîêàíàëüñüêèé».
— Òå, ùî ðîáèòü íîâèé çåìñíàðÿä çà îäèí äåíü, òî ñòàðèé
âèòðàòèòü íà öå 20 äí³â, — ñêàçàâ
íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Âîëîäèìèð Í³öåíêî. Òà äàë³ ðîçïîâ³â
ïðî ðåçóëüòàòè ðîáîòè íîâîãî
êîðàáëÿ äëÿ î÷èñòêè ð³÷êè.
— Öåé çåìñíàðÿä â³ò÷èçíÿ-

íîãî âèðîáíèöòâà ç Õåðñîíó.
Ìàðêà ÍÑÑ 400/20-Ô-ÃÐ. Ò³ëüêè
çà òåñòîâèé ïåð³îä ðîáîòè, êîëè
ïðîâîäèëàñÿ íàëàäêà ïðèñòðî¿â,
ìàøèíà âæå â³äêà÷àëà 640 êóáîìåòð³â íàìóëó ç äíà ð³÷êè. Íàäàë³
çá³ëüøèìî ïîòóæí³ñòü òà ïëàíóºìî âèéòè íà ïîêàçíèê 800 ì3
ïóëüïè (ç ÿêèõ 200 ì3 áóäå íàìóë,
à âñå ³íøå âîäà — àâò.) çà äîáó, —
ñêàçàâ Í³öåíêî.
Ïèòàºìî, êîëè ïî÷íóòü î÷èùàòè âîäó â Áóãó ³ íà ³íøèõ ä³ëÿíêàõ òà ÷îìó îáðàëè ñàìå ðàéîí
âîäîçàáîðó.
— Öþ ä³ëÿíêó îáðàëè, áî ìè
ïîñò³éíî ÷èñòèìî òóò äíî; ìàºìî
íåîáõ³äíó ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ, — ñêàçàâ äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà «Â³ííèöÿîáëâîäîêàíàë»
Îëåêñàíäð ×åðíÿòèíñüêèé.
— Íà ³íø³ ä³ëÿíêè ïîòð³áíî
âèãîòîâèòè ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ íà î÷èñòêó äíà ð³êè â ìåæàõ

Земснаряд придбали в Херсоні. Його потужності вистачає,
щоб витягнути з дна річища до 800 кубометрів пульпи на добу
Â³ííèö³, ùî çàïëàíîâàíî íà öåé
ð³ê. Î÷èùåííÿ ð³÷êè òà ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ âîäè — öå äîâãîòðèâàëèé ïðîöåñ, ÿêèé íå ðîáèòüñÿ çà îäèí-äâà äí³, — ñêàçàâ
ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ.
Íà ìàéáóòíº, ÿê ðîçêàçàëè
â ìåð³¿, ðîçïî÷àòè î÷èùåííÿ äíà
Áóãó â ³íøèõ ðàéîíàõ, çá³ëüøèòè
ê³ëüê³ñòü çåìñíàðÿä³â, àáè ïðèøâèäøèòè ðîáîòó.
Ó òîé æå ÷àñ ïîáëèçó Ñòðèæàâêè î÷èùàþòü ð³÷êó Äåñåíêó — ïðèòîêó Ï³âäåííîãî Áóãó.
Íèí³ ðîç÷èñòèëè âæå 250 ìåòð³â
äíà, âîñåíè ïëàíóþòü çàâåðøèòè
ðîáîòè.

Äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò çà êîøòè îáëàñò³ ïðèäáàëè çåìñíàðÿä,
òàêî¿ æ ìîäåë³, ùî é òîé, ùî
ïðàöþº íà «Âîäîêàíàë³». ² òàêîæ
çà 3,2 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.
Çà ïëàíîì, ðîá³òíèêè ìàþòü ðîç÷èñòèòè ð³÷êó â³ä ãèðëà
äî ìîñòó àâòîäîðîãè Â³ííèöÿÊàëèí³âêà, çàãàëüíîþ äîâæèíîþ
900 ìåòð³â.
— Áóäå ïðîäîâæåííÿ ðîá³ò íàâêîëî ì³ñòà Õì³ëüíèê, — ñêàçàâ
ãîëîâà Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ Âàëåð³é
Êîðîâ³é.
Ó ÎÄÀ çàçíà÷èëè, ùî õî÷óòü
çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü çåìñíàðÿä³â,
ùîá ïðèøâèäøèòè ðîáîòó.

Про очисні споруди та кредит від Світового банку
У коментарі журналісту начальник обласного
«Водоканалу» Олександр Чернятинський розказав, що підприємство має отримати від Світового банку кредит. Розмір позики — майже
40 мільйонів доларів (1 мільярд 44 мільйони
гривень — авт.). Про це ми писали ще минулого року, в новині: «Водоканалу» дадуть
1 мільярд гривень. На що їх витратять?
— Оформили перший транш на придбання
техніки та зараз проводимо тендер на по-

слуги консультантів. Ці люди допомагатимуть
нам підготувати технічні умови для реалізації
проекту. Запланована реконструкція водопровідних станцій №2 та №3, а також заміна
мереж водопостачання та водовідведення
по місту Вінниця, — відповів Чернятинський.
Питаємо, а що робитимуть з очисними спорудами на Сабарові?
— Роботи розпочалися минулого року. Зараз проводимо перший етап реконструкції

очисних споруд: робітники лагодять прийомну камеру, вентиляцію тощо. Це дасть
змогу зменшити на третину неприємні запахи від очисних споруд. Минулого року
на це отримали 30 мільйонів гривень від
Міністерства екології, які майже використали. І цього року дадуть ще 30 мільйонів
гривень. Думаю, до кінця року завершимо
перший етап реконструкції очисних споруд
на Сабарові.

Які найбільші проблеми у вашому районі?

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

ІГОР (58), ЕЛЕКТРИК:

ВАЛЕНТИНА (55), ВЧИТЕЛЬКА:

МИХАЙЛО (41), ВОДІЙ:

НАТАЛІЯ (21), СТУДЕНТКА:

АРТУР (16), ШКОЛЯР:

АНАСТАСІЯ (16), ШКОЛЯРКА:

— Немає роботи і погані дороги. Взагалі довго можна
розповідати, але всі і так знають усі наші проблеми. Вони
стосуються не лише двору чи
району, але й усієї країни.

— Молодь виїжджає у Польщу. Це основна проблема. Вінничани виїжджають цілими
сім’ями, шукаючи заробітків.
Як може бути краще тут, якщо
молодь не хоче залишатись?!

— На жаль, у нашому дворі
все прекрасно. З допомогою кредиту проводиться
утеплення, двір зачиняється,
загалом я задоволений своїм
домом та двором.

— Живу в центрі і особливих проблем не бачу. Хіба
що запах води з Південного
Бугу. Коли цвітуть водорості
дуже неприємний запах, але
не знаю, як з цим боротися.

— У нас на Старому Місті,
найбільша проблема, це
маленькі тротуари. Але її вирішити, очевидно, не можливо, бо в деяких місцях їх просто немає куди розширяти.

— У нас на П’ятничанах найбільша проблема з дорогами.
Можна ще сказати про багато
сміття у лісі і Південний Буг
брудний. З нас ніхто там
не купається.

426029
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МАМУ ДВОХ ДІТЕЙ ЗНАЙШЛИ.
ВОНА НІЧОГО НЕ ПАМ’ЯТАЄ
Нарешті!  Марію Кавецьку, маму
двох дітей, розшукали через два тижні.
Її упізнала подружня пара вінничан.
Жінка сиділа на трамвайній зупинці.
Вона була схожа на ту, кого розшукують
рідні і поліція. Тільки ім’я назвала інше.
Чому? Де була весь цей час?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ìàð³ÿ Êàâåöüêà, 26-ð³÷íà ìàìà
äâîõ ìàëîë³òí³õ
ä³òåé, âèéøëà ç äîìó 1 ÷åðâíÿ. Ïåðåä òèì ðàçîì ç ñèíîì ³
äîíüêîþ, à òàêîæ ñâîºþ ìàìîþ,
áóëè íà ñâÿò³ Äåíü çàõèñòó ä³òåé
ó Ë³òèí³. Ï³ñëÿ òîãî ïîâåðíóëèñÿ
ó Ñåëèùå. Ó öüîìó ñåë³ ïðîæèâàþòü — áàòüêè â îäíîìó áóäèíêó,
Ìàð³ÿ ç ÷îëîâ³êîì ³ ä³òüìè íåïîäàë³ê — ó ³íøîìó. ×îëîâ³ê ó òîé
÷àñ ïåðåáóâàâ ó Ïîëüù³. Òî÷í³øå,
óæå ïîâåðòàâñÿ äîäîìó.
НАЗВАЛА ІНШЕ ІМ’Я
Ï³ñëÿ ñâÿòà ðàçîì îá³äàëè. Ïîò³ì ìàòè Ìàð³¿ ï³øëà íà ãîðîä.

Êîëè ïîâåðíóëàñÿ, íà ïîäâ³ð’¿
áóëè ò³ëüêè ä³òè. Ñêàçàëè, ùî
ìàìà ï³øëà äî ñåáå äîäîìó. Îäíàê òàì ¿¿ íå çàñòàëè. Ñóñ³äè
ñêàçàëè ìàòåð³ Ìàð³¿, ùî áà÷èëè, ÿê âîíà ï³øëà ó íàïðÿìêó
Ë³òèíà. Áóëî öå ïðèáëèçíî î ï³â
íà âîñüìó âå÷îðà. Äîäîìó æ³íêà
íå ïîâåðíóëàñÿ í³ â òîé âå÷³ð, í³
íàñòóïíîãî äíÿ… Ðîçøóêàëè ¿¿
ò³ëüêè 14 ÷åðâíÿ. Ùî ñòàëîñÿ?
Çíèêëó æ³íêó ðîçøóêóâàëà ïîë³ö³ÿ, Äåðæñëóæáà ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, ð³äí³, äðóç³, îäíîñåëüö³. Äî ïîøóêó çàëó÷àëè ñëóæáîâèõ ñîáàê ç ïîë³ö³¿, ÄÑÍÑ, ç
â’ÿçíèö³. Òåëåôîí æ³íêà çàëèøèëà âäîìà. Áàíê³âñüêî¿ êàðòêè
òàêîæ íå âçÿëà ç ñîáîþ. ¯¿ ôîòî
ïîøèðèëè ó ñîöìåðåæàõ, à òàêîæ
ó ëþäíèõ ì³ñöÿõ. Íåçâàæàþ÷è

Дітей обійняла не одразу
Передбачення знахарок цього разу збулися. Як каже Євген, саме це додавало рідним
оптимізму. За його словами,
дуже страшно, коли не знаєш,
де знаходиться рідна людина.
Страшно, що не знаєш, що з
нею. Через це ні їсти, ні спати
не можеш. А ще страшніше у такий час, коли до тебе доходять
людські чутки. Хтось поширив
інформацію, що знайшли тіло
в озері. Інший — що потрапила
під поїзд.
— На щастя, Марія жива, — про-

довжує її чоловік Євген. — З усім
іншим ми справимося.
Чоловік і батьки розмірковували, як показати маму дітям.
Не знали, якою буде реакція
у Марії. Весь час діти знаходилися у батьків Євгена. Їм казали,
що мама на роботі. На другий
день після повернення додому
вони зустрілися. Син і донечка
так міцно стискали маму за шию!
Одне з-перед одного запитували: «Мамо, де ти так довго
була?» По обличчю у Марії в цей
час текли сльози.

íà öå, æîäíèõ ñë³ä³â ¿¿ çíèêíåííÿ
íå âäàâàëîñÿ çíàéòè. Áóëî äâà
äçâ³íêè ç Âåäìåæîãî Âóøêà. Îäíàê ëþäè îá³çíàëèñÿ. Êîëè ªâãåí, ÷îëîâ³ê çíèêëî¿, ïðè¿æäæàâ,
áà÷èâ ³íøó æ³íêó. ×èìîñü ñõîæó
íà Ìàð³þ, àëå òî áóëà íå âîíà.
Íàä³þ äàâàëè çíàõàðêè, äî ÿêèõ
çâåðòàëèñÿ ð³äí³. Óñ³ âîíè ñòâåðäæóâàëè, ùî æ³íêà æèâà.
— Ó ÷åòâåð, 14 ÷åðâíÿ, ìåí³
çíîâ çàòåëåôîíóâàëè íåçíàéîì³, — ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó RIA
ªâãåí. — Ñêàçàëè, ùî çóñòð³ëè
æ³íêó, òàêó, ÿê íà ôîòîãðàô³¿.
Âîíà íà òðàìâàéí³é çóïèíö³ íàâïðîòè Ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà.

Ìåäèêè îáñòåæèëè
æ³íêó. Êàæóòü,
ïðîâàëè ó ïàì’ÿò³
ìîæóòü áóòè âíàñë³äîê
ï³ñëÿïîëîãîâî¿
äåïðåñ³¿
×îëîâ³ê îäðàçó âè¿õàâ äî Â³ííèö³. Êàæå, íå äóæå ñïîä³âàâñÿ íà òå,
ùî ïîáà÷èòü äðóæèíó. ×îìó? Áî
ò³, õòî òåëåôîíóâàâ, íàçâàëè ³íøå
³ì’ÿ. Êîëè âîíè çàïèòàëè, ÿê ¿¿
çâàòè, â³äïîâ³ëà: «Êàòÿ». Âò³ì, íàñïðàâä³ ïîáà÷èâ Ìàð³þ.
ДИВИЛАСЯ — І
НЕ УПІЗНАВАЛА
Êîëè ªâãåí ïðè¿õàâ íà çóïèíêó, ãîäèííèê ïîêàçóâàâ ï³çí³é
÷àñ. Íà âóëèö³ ñòåìí³ëî. Ïîäóìàâ, ìîæëèâî, ñàìå ÷åðåç öå Ìàð³ÿ íå óï³çíàëà éîãî. Êàæå, âîíà
óâàæíî äèâèëàñÿ — ³ íå óï³çíàâàëà. Çíîâ ãîâîðèëà, ùî ¿¿ çâàòè
Êàòÿ.
— Ìàð³ÿ ñèä³ëà íà ëàâî÷ö³ ³ç
çìàðí³ëèì îáëè÷÷ÿì, ñõóäëà, —
ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê. — Á³ëüøå íàñòîðîæóâàëî ³íøå. ßêàñü áàéäóæ³ñòü â î÷àõ ³ â ïîâåä³íö³.
Ùå äî ïðè¿çäó ªâãåíà íà ðîçìîâó ïîäðóææÿ ç æ³íêîþ çâåðíóâ óâàãó ïàòðóëüíèé Ìèõàéëî

Фотографію Марії і її речі показували знахаркам.
Ті стверджували, що Марія жива
Âåëè÷êî. Çà ³íôîðìàö³ºþ â³ää³ëó êîìóí³êàö³¿ îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿, ó òîé ÷àñ â³í íå ïåðåáóâàâ
íà ñëóæá³. Éøîâ ó ñâî¿õ ñïðàâàõ.
Ïî÷óâ, ÿê ìîëîäà æ³íêà íå ìîæå
í³÷îãî çðîçóì³ëîãî ðîçïîâ³ñòè
ïðî ñåáå. Íàéïåðøå, ùî çðîáèâ
ïîë³³öåéñüêèé, ïåðåãëÿíóâ îð³ºíòóâàííÿ. ¯õ ìàº ïðè ñîá³ êîæåí
ïðàö³âíèê ïîë³ö³¿. Òàê â³í óï³çíàâ
ðîçøóêóâàíó æ³íêó ç Ñåëèùà.
— Ò³ëüêè çãîäîì, êîëè ó ïîë³ö³¿ îôîðìëÿëè äîêóìåíòè, ÿ ïîáà÷èâ, ùî îáëè÷÷ÿ äðóæèíè çì³íþºòüñÿ, — ðîçïîâ³äàº ªâãåí. —
²íêîëè íà íüîìó ç’ÿâëÿëàñÿ
óñì³øêà. Âîíà òàê ñàìî óâàæíî
äèâèëàñÿ íà ìåíå. Â³ä÷óâàëîñÿ,
ùî ñèëóºòüñÿ ùîñü ïðèãàäàòè.
Óñå îäíî áóëî çðîçóì³ëî, ùî ç
Ìàð³ºþ ùîñü íå òå.
Ìåäèêè îáñòåæèëè æ³íêó.
Çà ¿õíüî¿ ³íôîðìàö³ºþ, ïðîâàëè
ó ïàì’ÿò³ ìîæóòü áóòè ñïðè÷èíåí³
ïðîÿâîì ï³ñëÿïîëîãîâî¿ äåïðåñ³¿. Æ³íêà ïåðåáóâàº ó äåêðåòí³é
â³äïóñòö³. Ñòàðø³é äèòèí³ ï’ÿòü

ðîê³â, ìîëîäø³é — íåïîâíèõ òðè
ðîêè.
— Ìè ùå íå ïîâí³ñòþ ïðîéøëè îáñòåæåííÿ, — ðîçïîâ³äàº
ïàí ªâãåí. — Íà äåÿê³ ïðîöåäóðè òðåáà ÷åêàòè ÷åðãó. ß âåäó
ìîâó ïðî ÌÐÒ. Ë³êàð³ êàæóòü,
ùî ðåçóëüòàò öüîãî îáñòåæåííÿ
ìîæå äàòè â³äïîâ³äü íà îñíîâí³
ïèòàííÿ, ùî ñïîíóêàëî æ³íêó
äî íåàäåêâàòíî¿ ïîâåä³íêè.
Çà ÷àñ ï³ñëÿ òîãî, ÿê Ìàð³þ
ðîçøóêàëè, âîíà îäèí ðàç çàïèòàëà ÷îëîâ³êà, ùî âîíà òàêîãî
çðîáèëà? Ñï³âðîçìîâíèê êàæå, ùî
äðóæèíà íàâ³òü íå ïðèãàäóº, ÿê ç
ä³òüìè õîäèëè íà ñâÿòî â Ë³òèí. Ç
îêðåìèõ ôðàç ìîæíà çðîçóì³òè,
ùî ïåðåáóâàëà âîíà ó Â³ííèö³.
Äèâèëàñÿ óâå÷åð³ íà ôîíòàí. Íî÷óâàëà íà âîêçàë³ àáî íà âóëèö³
íà ëàâî÷ö³. Ïîÿñíèëà, ùî ìàëà ç
ñîáîþ òðîõè ãðîøåé. ²íêîëè êóïóâàëà õàð÷³. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ¿ñòè
íå çàâæäè õîò³ëîñÿ. Áóâàëè òàê³
ïåð³îäè, ùî âîíà íå çíàëà âçàãàë³
íå ò³ëüêè, äå âîíà, à é, õòî âîíà.

Шукають водія машини, що зіпсував газон
МИКИТА ПАНАСЕНКО, (073)0476879

Позашляховик розвернувся прямо на газоні.
На свіжій траві тепер сліди від шин. Це обурило вінничан

 Ó ìèíóë³ âèõ³äí³, íà îíîâëåíîìó ïðîñïåêò³ Êîñìîíàâò³â,
íà òðåò³é ÷åðç³, ÿêó â³äêðèëè
íåùîäàâíî, õòîñü ç âîä³¿â âèð³øèâ íå äî¿æäæàòè çî 200 ìåòð³â
äî ïåðå¿çäó, ùîá ïåðåòíóòè ï³øîõ³äíó çîíó, à ïðî¿õàâñÿ ïðîñòî
ïî ãàçîíó òà òðîòóàðó. Âèêîð÷óâàâ òðàâó, çàáðóäíèâ êîëåñàìè
òðîòóàð.
Ïîä³ÿ íåàáèÿê çáóðèëà â³ííè÷àí, ÿê³ âèìàãàëè çíàéòè ³ ïîêàðàòè âàíäàëà.
Îñü ÿê³ êîìåíòàð³ çàëèøàëè

÷èòà÷³ ï³ä íîâèíîþ ïðî ³íöèäåíò
íà ñàéò³ 20minut.ua:
«Òà í³÷îãî éîìó íå áóäå, øòðàô
³ âñå, àëå ÿêå íàì íîðìàëüíå æèòòÿ, ÿêùî ìè ñàì³ ñâèí³», — ïèøå
Îëåêñàíäð Îí³ùóê.
«À êàìåðè äå? Çíàéòè ³ ïîêàðàòè ïóáë³÷íî», — ââàæàº Ñåðã³é
Òîìëÿê.
«Âïàÿòü õîðîøèé øòðàô,
÷òîáû ïîòîì íå çàõîòåëîñü òàêîãî âûòâîðÿòü», — íàïèñàâ Îëåêñàíäð Äîìáðîâñüêèé..
Ñïî÷àòêó çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà

«Ìóí³öèïàëüíà ïîë³ö³ÿ» Â³òàë³é
×èãóð ó êîìåíòàð³ æóðíàë³ñòó
20minut.ua ñêàçàâ, ùî ó òîìó
ì³ñö³, äå òðàïèâñÿ íåïðèºìíèé
³íöèäåíò, êàìåðè ñïîñòåðåæåííÿ
íå ïðàöþâàëè.
Ïîò³ì óòî÷íèâ, ùî îð³ºíòóâàííÿ íà àâòî, íà ÿêîìó ðîçâåðòàëèñÿ ÷åðåç àëåþ, º. Öå ÷îðíèé
ïîçàøëÿõîâèê, ÿêèé íàãàäóº
Toyota Land Cruiser àáî Lexus.
Â³äåî ç êàìåð ñïîñòåðåæåííÿ
ä³ñòàòè âäàëîñÿ. Ïðî ðåçóëüòàò
ïîøóê³â ïîâ³äîìëÿòü òîä³, êîëè
áóäå ïðî ùî ïîâ³äîìëÿòè.
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КОРОТКО
Покарали
за дерева
 Äèñöèïë³íàðíå ñòÿãíåííÿ, à ñàìå äîãàíó, îãîëîñèëè êåð³âíèêó êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà «Â³ííèöÿçåëåíáóä» ²ãîðþ Ëþáîâñüêîìó çà òå, ùî íå â÷àñíî ïîëèâàþòüñÿ äåðåâà, êëóìáè
òà ãàçîíè, íåñâîº÷àñíî òà
íåïëàíîâî âèêîíóþòüñÿ
ðîáîòè ç âèäàëåííÿ àâàð³éíèõ, ñóõîñò³éíèõ äåðåâ
ïî ì³ñòó, à íà «åêîïàðêîâêàõ» íà âóëèö³ 600-ð³÷÷ÿ
íå çðîáèëè ï³äñ³â òðàâè.
Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ
7 ÷åðâíÿ ï³äïèñàâ ì³ñüêèé ãîëîâà Â³ííèö³ Ñåðã³é
Ìîðãóíîâ. Ï³äñòàâîþ äëÿ
äîãàíè ñòàëà äîïîâ³äíà
çàïèñêà äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà Âîëîäèìèðà
Í³öåíêà.

Фестиваль
польової кухні
 Ó ñåðåäó, 27 ÷åðâíÿ,
ïðèõîäüòå î 16.00 íà ïëîùó
á³ëÿ «Ðàéäóãè», ùî ó Öåíòðàëüíîìó ì³ñüêîìó ïàðêó.
Òàì öüîãîð³÷ ïëàíóþòü
ôåñòèâàëü ïîëüîâî¿ êóõí³
ïàì‘ÿò³ Òàðàñà Ñè÷à.
Ãîòóâàòèìóòü ð³çíîìàí³òí³ ñòðàâè íà â³äêðèòîìó
âîãí³, êîæíó ç ÿêèõ ïðîïîíóâàòèìóòü ïî 25 ãðèâåíü.
Óñ³ ç³áðàí³ êîøòè áóäóòü
íàïðàâëåí³ äëÿ íàøèõ
á³éö³â â çîí³ ÎÎÑ. Òàêîæ
â³äáóäåòüñÿ «áèòâà» ïîëüîâèõ êóõîíü, áóäóòü ïðåäñòàâëåí³ ô³ðìîâ³ ñòðàâè â³ä
êóë³íàðíîãî åêñïåðòà ²ãîðÿ
Ì³ñåâè÷à.

Туристи
потрапили в ДТП
 Ó â³âòîðîê, 12 ÷åðâíÿ,
àâòîáóñ “Íåîïëàí”, ÿêèé
â³ç òóðèñò³â ç åêñêóðñ³¿
ç Çàêàðïàòòÿ, ïîòðàïèâ
ó ÄÒÏ.
Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ â³ä ïàòðóëüíèõ Ëüâ³âùèíè, âîä³é íå äîòðèìàâñÿ áåçïå÷íî¿ øâèäêîñò³,
âòðàòèâ êåðóâàííÿ òà ç’¿õàâ
ó êþâåò.
— Öå òóðèñòè÷íèé àâòîáóñ. Òóðèñòè ç Â³ííèö³.
Ëþäè áóëè íà åêñêóðñ³¿
â Ìóêà÷åâîìó. Áóëî áàãàòî
ïàñàæèð³â, ñåðåä íèõ ³
ä³òè. Âíàñë³äîê ÄÒÏ í³õòî
íå ïîñòðàæäàâ, — ïîâ³äîìèëè ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿
ïîë³ö³¿ Ëüâ³âùèíè.
Ïàñàæèð³â ïåðåâåçëè íà ³íøîìó àâòîáóñ³.
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НАГОДУЮТЬ ТА ВИЛІКУЮТЬ.
ВІДКРИЛИ НОВИЙ ПРИТУЛОК
Забирайте в  На вулиці Гонти
запрацював притулок для безпритульних
тварин. У ньому є ветеринарна клініка,
вольєри на 300 собак. А в планах — буде
зооготель. Як діятиме прихисток та чи
будуть присипляти чотирилапих?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ìóí³öèïàëüíèé
ïðèòóëîê ïî÷àëè
áóäóâàòè ùå âë³òêó 2016 ðîêó. Çàêëàä äëÿ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí
ðîáèëè ç ìåòîþ çìåíøåííÿ ¿õ
ê³ëüêîñò³ íà âóëèöÿõ: ÷îòèðèëàïèõ áóäóòü ñòåðèë³çóâàòè, ïðèùåïëþâàòè â³ä õâîðîá.
² çàðàç ïðèõèñòîê, íà ÿêèé âèòðàòèëè 6,9 ì³ëüéîíà ãðèâåíü,
ïðàöþº â òåñòîâîìó ðåæèì³.
Ó íüîìó æèâóòü ê³ëüêà äåñÿòê³â
ñîáàê, äëÿ ÿêèõ º ¿æà, äàõ òà ñâîÿ
ë³êàðíÿ. À ùîá òâàðèí çàáðàëè
íîâ³ ãîñïîäàð³, ïðàö³âíèêè çàêëàäó áóäóòü ðåêëàìóâàòè âèõîâàíö³â
ó ñîöìåðåæàõ.
УЖЕ Є 68 СОБАК
ßê ïîÿñíèâ êåð³âíèê ïðèòóëêó ²âàí Ëåâ³íñüêèé, çàêëàä ïðàöþº â òåñòîâîìó ðåæèì³, àäæå
ùå òðèâàº îôîðìëåííÿ ë³öåíç³¿
íà âåòåðèíàðíó ïðàêòèêó òà çàâåðøóºòüñÿ ïðîöåñ ââåäåííÿ ïðèòóëêó â åêñïëóàòàö³þ.
— Ñüîãîäí³ â íàñ 68 òâàðèí
çíàõîäèòüñÿ ó âîëüºðàõ. Ìàêñèìàëüíà ïîòóæí³ñòü — 300 òâàðèí, — ñêàçàâ Ëåâ³íñüêèé. —
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê òâàðèíà ïîòðàïëÿº äî ïðèòóëêó, ¿¿ â³äâîäÿòü
äî êàðàíòèííîãî â³ää³ëåííÿ
íà òèæäåíü, ïîò³ì â³äáóâàºòüñÿ
ñòåðèë³çàö³ÿ òà 7–10 äí³â ïåðåòðèìêè. Äàë³ íåîáõ³äí³ ïðîöåäóðè âàêöèíàö³¿ òà äåãåëüì³íòèçàö³¿ — 14 äí³â, ï³ñëÿ ÷îãî ùå
ì³ñÿöü êàðàíòèíó.
Ó âîëüºðàõ çàðàç æèâóòü ð³çí³
ñîáàêè: º ïîðîäèñò³, º äâîðíÿæêè. Îäíó ç íèõ çëîâèëè âàã³òíîþ

òà âîíà íàðîäèëà äåâ’ÿòü öóöèê³â
âæå ó ïðèõèñòêó. Àáè â³äëîâëþâàòè áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí, ïðèäáàëè «Ñ³òðîºí», âñåðåäèí³ ÿêîãî
ñòî¿òü äâ³ êë³òêè.
— Îñü öèì ö³ïêîì ëîâèìî ñîáàêó. ª ðóêàâèö³, çàâäÿêè ÿêèì
óòðèìóºìî òâàðèíó. Âîíè ì³öí³,
íà÷å áðîíåæèëåò. Ùå â ìîºìó
ïðèëàää³ º òðóáêà, ÷åðåç ÿêó
ìîæíà âèñòð³ëèòè àìïóëîþ ç³
ñíîä³éíèì, — ðîçêàçóº îäèí ç
ïðàö³âíèê³â çàêëàäó.
Íà òåðèòîð³¿, êð³ì 110 âîëüºð³â,
º âåòåðèíàðíà êë³í³êà, ì³ñöÿ äëÿ
âèãóëó, ïàðêîâêà. Ìåäáëîê ìàº

Ó ìàéáóòíüîìó çðîáëÿòü
ãîòåëü äëÿ òâàðèí.
Ó íüîìó ãîñïîäàð³
çìîæóòü ëèøèòè ñâî¿õ
âèõîâàíö³â íà ÷àñ
â³äïóñòêè
ðåíòãåí-àïàðàò, ÓÇÄ, ïðèëàäè
äëÿ ãåìàòîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü.
БУДЕ ЕВТАНАЗІЯ?
Ãîòóþòü ¿æó äëÿ òâàðèí äâ³÷³
íà äåíü: êàøó ç ì’ÿñîì, ÿêèì
«çàáèòèé» õîëîäèëüíèê íà êóõí³.
Àëå ÿêùî òâàðèíàì íå çíàéäóòü
íîâèõ ãîñïîäàð³â, òî áóäóòü ïîâåðòàòè íàçàä, íà âóëèöþ.
— ×åðåç 57–60 äí³â òâàðèí
áóäóòü ïîâåðòàòè íà êîëèøíº
ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ. Òîáòî, ÿêùî
ñîáàêà æèëà íà âóëèö³, ¿¿ òóäè æ
³ ïîâåðòàþòü. Ïðîòå òâàðèíà áóäå
âæå ñòåðèë³çîâàíà, ïðèùåïëåíà.
Ó íå¿ âæèâëÿòèìóòü ÷³ï. Òà êð³ì
òîãî, çà ò³ 60 ä³á, ùî òâàðèíà
ïåðåáóâàòèìå â ïðèòóëêó, äëÿ íå¿
øóêàòèìóòü íîâèõ ãîñïîäàð³â.

У вольєрах зараз живуть різні собаки: є породисті, є
дворняжки. Одну з них зловили вагітною та вона народила
дев’ять цуциків вже у притулку
Ïðî ÷îòèðèëàïèõ ðîçïîâ³äàòèìóòü íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ çàêëàäó
òà â ñîöìåðåæàõ, — ðîçêàçàâ êåð³âíèê ïðèòóëêó ²âàí Ëåâ³íñüêèé.
Ìèíóëîãî ðîêó îáãîâîðþâàëè
íîðìó â ì³ñüê³é ïðîãðàì³ ñòåðèë³çàö³¿ òâàðèí, çà ÿêîþ ñîáàêó
÷åðåç 45 äí³â ïåðåáóâàííÿ â ïðèõèñòêó ïðèñèïëÿëè. Ïèòàºìî, ÷è
áóäå åâòàíàç³ÿ äëÿ òâàðèí â ìóí³öèïàëüíîìó ïðèòóëêó?
— Òàêî¿ íîðìè íåìàº. ß íå áà÷ó
ñåíñó ïðèñèïëÿòè ñîáàê, â³ä öüîãî
¿õíÿ ÷èñåëüí³ñòü íå çìåíøèòüñÿ.
Õî÷ó çàïåâíèòè, ùî åâòàíàç³ÿ
áóäå â íàñ ïðîâîäèòèñÿ ò³ëüêè
äî íåâèë³êîâíèõ òâàðèí òà â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, — â³äïîâ³â Ëåâ³íñüêèé.
ГОТЕЛЬ ДЛЯ ТВАРИН
Çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà, íà âóëèöÿõ
ì³ñòà çàðàç æèâóòü áëèçüêî äâîõ
òèñÿ÷ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí.

Òîìó âàæëèâî òå, ùî òâàðèí ñòåðèë³çóâàòèìóòü, ùîá íå çðîñòàëà
¿õ ê³ëüê³ñòü ïî ì³ñòó.
Íà ê³íåöü ðîçìîâè ²âàí Ëåâ³íñüêèé äîäàâ, ùî â íàéáëèæ÷èõ
ïëàíàõ ó ï³äïðèºìñòâà ñòâîðèòè
ãîòåëü äëÿ òâàðèí. Ó íüîìó ãîñïîäàð³ çìîæóòü çàëèøèòè ñâî¿õ
òâàðèí íà ÷àñ â³äïóñòêè, à ïîò³ì
çàáðàòè äîäîìó.
Çàäëÿ ñï³âðîá³òíèöòâà êåð³âíèöòâî çàêëàäó ñï³ëêóºòüñÿ ç
ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè,
ùî îï³êóþòüñÿ çàõèñòîì òâàðèí.
À ùå òóò õî÷óòü çðîáèòè êîìóíàëüíó âåòêë³í³êó, ÿêà áóäå íàäàâàòè ïëàòí³ ïîñëóãè.

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

Як живе притулок «Планета»
До появи комунального прихистку, ще з
2007 року діє притулок «Планета» у Сабарові.
Тоді в кількох дерев’яних «будках» зоозахисники поселили сорок собак. Їх прищеплювали,
стерилізували за кошти благодійників; землю
під притулок орендували (goo.gl/EmjhFh).
Нині на території притулку живуть понад
300 собак. Його розширили. А підприємці
придбали для потреб прихистку два холодильники. Місто підтримує «Планету»:
щомісяця виділяють гроші на стерилізацію
тварин і за останні вісім років перерахували

1,55 мільйона гривень з бюджету.
Але всі інші витрати волонтери покривають
з власних кишень.
— Іноді, раз на кілька місяців, отримуємо благодійні внески від підприємців. Усе інше — з
власної зарплати, позичаю в друзів та знайомих. А собаки хочуть їсти. До того ж, територія
неосвітлена. Щоб провести світло, потрібно
19 тисяч гривень тільки на матеріали. Колись
давно хотіли стати на баланс міста, але нам
відмовили. Ніценко тоді мені казав, що це
довга та складна процедура, — розказала ке-

рівниця притулку «Планета» Алла Шевченко.
Щомісяця 300 собак з’їдають одну тонну
м’яса. На їх щоденну їжу потрібно півтора
мішка крупи. Допомогти прогодувати чотирилапих може кожна людина. Волонтери
дали номер карти для благодійних внесків:
5168 7422 2331 4703 (ПриватБанк), отримувач — Світлана Миколаївна Пономар.
Крім того, в притулку «Планета» є багато як
дорослих собак, так і цуценят, які очікують
на своїх нових господарів. Прихисток знаходиться на Сабарівському шосе, 7.
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СВІТЛАНА ДУБИНА, ПРАВОЗАХИСНИЦЯ

Хтось має розтоплювати сніг своїм
теплом. Я знаю багатьох з цих
Хтосів. Пишаюся і шаную!

простір для особистої думки

Успешную пересадку печени
гарантируют турецкие клиники

БЛОГ

ИГОРЬ СТАРКОВ,
ЖУРНАЛИСТ, ЭКСПЕРТ

Ïå÷åíü — ýòî åäèíñòâåííûé
îðãàí òåëà, ñïîñîáíûé ê ðåãåíåðàöèè. Ê ñîæàëåíèþ, íå âñåãäà
çàáîëåâàíèÿ ïå÷åíè ïîääàþòñÿ
ëå÷åíèþ, à ïðè ñåðüåçíûõ ïàòîëîãèÿõ ñàìàÿ êðóïíàÿ æåëåçà
÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà ïåðåñòàåò ôóíêöèîíèðîâàòü. Òîãäà
åäèíñòâåííûì âûõîäîì îñòàåòñÿ
òðàíñïëàíòàöèÿ ïå÷åíè.
Óñïåõ îïåðàöèè çàâèñèò îò ìàñòåðñòâà è îïûòà õèðóðãîâ, òåõíè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ êëèíèêè,
êà÷åñòâà ïîñëåîïåðàöèîííîãî ëå÷åíèÿ ïàöèåíòà. Âñå ýòè ôàêòîðû
ïðèñóùè òðàíñïëàíòàöèîííûì
öåíòðàì Òóðöèè, êîòîðûå íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò ïîìîãàþò óêðàèíñêèì ïàöèåíòàì â âîïðîñàõ âûáîðà íóæíîé êëèíèêè
â Òóðöèè. Êâàëèôèöèðîâàííàÿ
êîìàíäà ïîääåðæèâàåò êëèåíòà
ñ ìîìåíòà ïîñòàíîâêè äèàãíîçà
è äî âûïèñêè. Íà âàæíûå âîïðîñû î ïåðåñàäêå ïå÷åíè îòâå÷àåò
ñïåöèàëèñò â îáëàñòè ìåäèöèíñêîãî òóðèçìà Îëüãà Áåëîóñ.
— Ñëîâîñî÷åòàíèåì «ìåäèöèíñêèé òóðèçì» ñåãîäíÿ óæå íèêîãî
íå óäèâèøü. Òàê ïî÷åìó æå óêðàèíöû èùóò ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü
èìåííî â òóðåöêèõ êëèíèêàõ?
— Âî-ïåðâûõ, òóðåöêèå êëèíèêè — ýòî êà÷åñòâî, êîòîðîå
ïðåâûøàåò öåíó! Ýòî ëó÷øèå
âåäóùèå òðàíñïëàíòàöèîííûå
öåíòðû ìèðà, èìåþùèå ìåæäó-

íàðîäíóþ àêêðåäèòàöèþ JCI,
ãäå ðàáîòàþò âñåìèðíî èçâåñòíûå ïðîôåññîðà-òðàíñïëàíòîëîãè. Ñåãîäíÿ ðåçóëüòàòû ïîäîáíûõ îïåðàöèé ïîðàæàþò ïðîöåíòîì óñïåøíîñòè, íå óñòóïàÿ
âåäóùèì òðàíñïëàíòàöèîííûì
öåíòðàì ìèðà!
Âî-âòîðûõ, äîñòóïíîñòü
â öåíå ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè.
Ñòîèìîñòü â Ãåðìàíèè, Èçðàèëå, Ôðàíöèè, ÑØÀ â 2–3 ðàçà
âûøå. Ïî êîëè÷åñòâó åæåãîäíî
ïðîâîäèìûõ ïåðåñàäîê ïå÷åíè
Òóðöèÿ íàõîäèòñÿ íà âòîðîì
ìåñòå ïîñëå ÑØÀ. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â Ãåðìàíèè â 2010 ãîäó
áûëî ïðîâåäåíî 1000 îïåðàöèé
ïî ïåðåñàäêå ïå÷åíè, à â Òóðöèè — áîëåå 2000.
— ×òî âõîäèò â ñòîèìîñòü óñëóã ïàêåòà òðàíñïëàíòàöèè?
— Ñïåöèàëüíîå îáñëåäîâàíèå

äîíîðà è ðåöèïèåíòà ïåðåä îïåðàöèåé (ïðè òÿæåëîì ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ìåäèêè âñòðå÷àþò
ïàöèåíòà â àýðîïîðòó, ó òðàïà
ñàìîëåòà); ïîäãîòîâêà ê ïåðåñàäêå; íàõîæäåíèå â ñòàöèîíàðå âî âðåìÿ ïðåäîïåðàöèîííîãî
îáñëåäîâàíèÿ, îïåðàöèè è ïîñëåîïåðàöèîííîãî íàáëþäåíèÿ.
Ïðåáûâàíèå ïàöèåíòà â îòäåëåíèè òðàíñïëàíòîëîãèè äëÿ
èììóíîñóïðåññèâíîé òåðàïèè,
íåîáõîäèìûå òåñòû è áèîïñèè,
êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ äëÿ êîíòðîëÿ ïðîöåññà ïðèæèâëåíèÿ
îðãàíà. Ðàçìåùåíèå ïàöèåíòà
è äîíîðà â îäíîìåñòíûõ ïàëàòàõ, âñå ìåäèêàìåíòû è ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû, ïåðåâîä
ìåäèöèíñêîé äîêóìåíòàöèè,
âñòðå÷à â àýðîïîðòó è òðàíñôåð,
ðóññêîÿçû÷íîå ñîïðîâîæäåíèå.
Â ñòîèìîñòü íå âõîäèò àâèàïåðåëåò è ïðîæèâàíèå â îòåëå.

— Êàêèå þðèäè÷åñêèå ìîìåíòû
ñ âûáîðîì äîíîðà?
— Ïî çàêîíàì Òóðöèè äîíîðîì ïå÷åíè ìîãóò áûòü ðîäñòâåííèêè äî 4-îé ñòåïåíè ðîäñòâà
âêëþ÷èòåëüíî (ìóæ è æåíà òàêæå ñ÷èòàþòñÿ ðîäñòâåííèêàìè).
Äîíîð äîëæåí áûòü ñîâåðøåííîëåòíèì. Íå ñóùåñòâóåò âîçðàñòíîãî ïðåäåëà äëÿ äîíîðñòâà, çíà÷èòåëüíî âàæíåå ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå ïå÷åíè ó äîíîðà,
à òàêæå ñîâìåñòèìîñòü äîíîðà
è ðåöèïèåíòà ïî ãðóïïå êðîâè.
— Ïåðåñàäêà ïå÷åíè îò æèâîãî
äîíîðà ñ÷èòàåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ
ñëîæíûõ îïåðàöèé â òðàíñïëàíòîëîãèè…
— Çàáîð ÷àñòè ïå÷åíè ó æèâîãî
äîíîðà ñëîæíûé, íî íå òðàâìàòè÷íûé ïðîöåññ. Õèðóðã íå ðåæåò ïî æèâîìó, ðàçäåëÿÿ ïå÷åíü
íà äâå ÷àñòè, ïîñêîëüêó àíàòîìè÷åñêè ïå÷åíü ñîñòîèò èç ñåãìåíòîâ. À ìèêðîõèðóðãè÷åñêàÿ
òåõíèêà èçáåãàåò êðîâîòå÷åíèÿ
è èñòå÷åíèÿ æåë÷è. Ïåðåñàäêó

ïðîâîäÿò äâå êîìàíäû òðàíñïëàíòîëîãîâ, êîòîðûå ñëàæåííûì
òàíäåìîì îäíîâðåìåííî îñóùåñòâëÿþò è çàáîð ÷àñòè äîíîðñêîé
ïå÷åíè, è çàìåùåíèå óäàëåííîé
ïå÷åíè ó ðåöèïèåíòà. Äîíîð óæå
÷åðåç íåäåëþ ïîñëå îïåðàöèè ìîæåò áûòü âûïèñàí èç êëèíèêè,
à åùå ÷åðåç äâå íåäåëè — âåðíóòüñÿ ê ïðèâû÷íîé æèçíè.
— Íå ìåíåå âàæåí è ïîñëåîïåðàöèîííûé ïåðèîä?
— Äà, êîíå÷íî. Ïîñëå îïåðàöèè ïàöèåíò ïîëó÷àåò âîññòàíîâèòåëüíîå ëå÷åíèå åùå
10–15 äíåé, ïîòîì âûïèñûâàåòñÿ èç êëèíèêè. Íî îí äîëæåí
íàõîäèòüñÿ â Òóðöèè åùå äâà
ìåñÿöà äëÿ ïîñëåîïåðàöèîííîãî êîíòðîëÿ, ïðîõîäèòü àìáóëàòîðíûå îáñëåäîâàíèÿ 1–2 ðàçà
â íåäåëþ äëÿ èíäèâèäóàëüíîé
êîððåêòèðîâêè ïðåïàðàòîâ,
ïðåïÿòñòâóþùèõ îòòîðæåíèå
ïå÷åíè (èììóíîñóïðåññèâíàÿ
òåðàïèÿ), òðîìáîîáðàçîâàíèå
è óëó÷øàþùèõ êðîâîñíàáæåíèå.

РЕКЛАМА

Консультація з організації
поїздки до Туреччини:

healthpartner.com.ua
facebook.com/healthpartnerinturkey
 +380 (96) 969 98 45
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Перший у Вінниці фестиваль
музики та відеоблогінгу

БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА
GRAND FESTIVAL

YouTube äàâíî ñòàâ äëÿ áàãàòüîõ ÷óäîâîþ çàì³íîþ òåëåáà÷åííþ òà ðàä³î — ³ íàâ³òü á³ëüøå,
í³æ ïðîñòî çàì³íîþ. Ñàìå òîìó
äóæå ñêîðî â³äáóäåòüñÿ íàéêðóò³øèé ôåñòèâàëü â³äåîáëîã³íãó òà
ìóçèêè — GRAND FESTIVAL.
Á³ëüø àêòóàëüíî¿ òåìàòèêè
äëÿ ôåñòó çàðàç ïðîñòî íå â³äíàéòè. Ïîíàä äâà äåñÿòêè êðóòèõ â³äåîáëîãåð³â òà ë³ðè÷íèõ
ðîê-ãóðò³â â îäíîìó ôëàêîí³ —
öå âñå GRAND FESTIVAL.
Ò³ëüêè óÿâ³òü ñîá³ öþ òåðèòîð³þ — äîâæèíîþ ó çë³òíó ñìóãó
ë³òàêà ³ øèðèíîþ ìàéæå â ï³âãàëàêòèêè.
Í³ÿêî¿ óðáàí³ñòèêè, ò³ëüêè
æèâà ïðèðîäà, íàìåòè, òè ³
ïðåêðàñíèé íàñòð³é, çàâäÿêè

íàéâåñåë³øèì ³ íàéíåïåðäáà÷óâàí³øèì áëîãåðàì Óêðà¿íè.
Äðóæå, ³ öå ò³ëüêè ïåðøà ïîëîâèíà äíÿ. Ó äðóã³é æå, áëèæ÷å
äî âå÷îðà, ç³ ñöåíè ñâîþ äóøó äëÿ
òåáå â³äêðèþòü íàø³ ìóçèêàíòè,
äî ï³çíüî¿ íî÷³ ìè ñëóõàòèìåìî
êàâåðè íà Ed Sheeran, ³ áàãàòî
÷îãî â öüîìó ñòèë³, îäíî÷àñíî
ìèëóþ÷èñü ç³ðêîâèì íåáîì, âîãíèùåì ³ âñ³ìà ÷óäåñàìè ÷åðâíÿ,
ùî çîâñ³ì ñêîðî íàñ ïîêèíå.
Ìè âïåâíåí³, ùî â³ä GRAND
FESTIVAL ó òåáå çàëèøàòüñÿ
íàéÿñêðàâ³ø³ ñïîãàäè íà âñå
æèòòÿ.
Òîìó âæå çàðàç ìîæíà ïðèäáàòè êâèòîê ÿê íà îäèí äåíü
ôåñòèâàëþ, òàê ³ íà âñ³ òðè.
Äî ðå÷³, âñ³ âèðó÷åí³ êîøòè
éòèìóòü íà ï³äòðèìêó ïðèòóëêó
äëÿ òâàðèí «Ïëàíåòà».
425867
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ЗАРОБЛЯТИ НА СОНЦІ — ДОРОГА
ІГРАШКА АБО ПЕРСПЕКТИВА?
Кіловати з променів  На сонці
можна не тільки засмагати, а й заробляти.
Змонтувавши сонячні батареї на даху
будинку, можна отримувати прибутку
до 60 тисяч гривень щороку. Щоправда,
на цю станцію потрібно витратити мінімум
300 тисяч гривень. Так чи варто воно того?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

ßê ðîçêàçóþòü
åíåðãåòèêè, âëàñíèêè 131 ïðèâàòíîãî áóäèíêó
ó îáëàñò³ çàðîáëÿþòü íà ñîíö³.
Âîíè ïîñòàâèëè ñîíÿ÷í³ áàòàðå¿, óêëàëè óãîäè ç îáëåíåðãî òà
ïðîäàþòü ñâ³òëî äåðæàâ³ çà «çåëåíèì» òàðèôîì — 5,8 ãðèâí³
çà îäíó ê³ëîâàò-ãîäèíó çãåíåðîâàíî¿ åíåðã³¿.
Ùîïðàâäà, Àíäð³þ ç Â³ííèö³
öå íå âäàëîñÿ: â³í çìîíòóâàâ ñîíÿ÷í³ ïàíåë³ íà ñâîºìó áóäèíêó,
à ïðîäàòè äåðæàâ³ ñâ³òëî íå ìîæå
÷åðåç ñëàáê³ ìåðåæ³. Â³í ðîçêàçàâ,
ùî äëÿ òîãî, ùîá îêóïèòè öåé
ïðîåêò, ïîòð³áíî âèòðàòèòè òèñÿ÷³ äîëàð³â. Ó òîé æå ÷àñ ï³äïðèºìö³, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ìîíòàæåì
ñîíÿ÷íèõ ñòàíö³é, êàæóòü ïðî
çá³ëüøåííÿ ïîïèòó â îáëàñò³ ÿê
íà ïðîìèñëîâ³ ñòàíö³¿ (ïîòóæí³ñòþ â³ä 1000 êÂò*ãîä — àâò.), òàê
³ íà äîìàøí³ ÑÅÑ (ïîòóæí³ñòþ
äî 30 êÂò — àâò.).
Òàê äå âçÿòè ñîòí³ òèñÿ÷ ãðèâåíü íà àëüòåðíàòèâíó åíåðãåòèêó
äëÿ äîìó? Äëÿ ïðèêëàäó, º êðåäèòè, äå îáëàñíà âëàäà êîìïåíñóº
÷àñòèíó âàðòîñò³.
ПРАЦЮЮТЬ П’ЯТЬ ГОДИН
НА ДОБУ
Â³ííè÷àíèí Àíäð³é æèâå
â ïðèâàòíîìó áóäèíêó ó Â³ííèö³. Ó 2017 ðîö³ â³í çìîíòóâàâ
11 ñîíÿ÷íèõ áàòàðåé, çàãàëüíîþ
ïîòóæí³ñòþ 2,2 ê³ëîâàò-ãîäèíè.

Êîæíà ïàíåëü îá³éøëàñÿ éîìó
â 200 äîëàð³â (5200 ãðí — àâò.)
— Âñòàíîâèâ ïàíåë³, áî êîìóíàëêà ñòàëà äîðîãîþ. Õîò³â îäðàçó çðîáèòè «çåëåíèé» òàðèô, àëå
íå âèéøëî — ìåðåæà âèòðèìóº
ò³ëüêè òðè ê³ëîâàòè ïîòóæíîñò³,
à ïîòð³áíî ì³í³ìóì ï'ÿòü. Àáè
ï³äâèùèòè ïîòóæí³ñòü, ïîòð³áíî
áóëî çàïëàòèòè çà êîæíèé äîäàòêîâèé ê³ëîâàò ïî 1000 ãðèâåíü.
Ùå îêðåìî ïîòð³áíî çàïëàòèòè,
ùîá ïåðåâåñòè ë³í³þ íà 380 âîëüò³â; ïðèäáàòè ï³äñòàíö³þ, ë³÷èëüíèê ï³ä «çåëåíèé» òàðèô, — ðîçêàçàâ Àíäð³é.
×îëîâ³ê çðîáèâ äëÿ ñåáå ê³ëüêà âèñíîâê³â: ñîíÿ÷í³ áàòàðå¿
ïðàöþþòü ò³ëüêè ï’ÿòü ãîäèí
íà äîáó; âçèìêó éîãî ñèñòåìà
íà 2,2 ê³ëîâàòà âèðîáëÿº ò³ëüêè 200 âàò³â, ÷îãî íå âèñòà÷àº
íàâ³òü íà êîìï’þòåð; àáè ïðîäàâàòè âèðîáëåíó â³ä ñîíÿ÷íèõ
ïàíåëåé åëåêòðèêó, ïîòð³áíî
ì³í³ìóì 40 áàòàðåé, ùîá áóâ
ÿêèéñü ïðèáóòîê â³ä ïðîäàæó
ñâ³òëà.
Çàðàç éîãî áàòàðå¿ íå ï³äêëþ÷åí³ äî åíåðãîñèñòåìè äîìó. Õî÷à
â³í óñå îäíî íå øêîäóº, ùî ¿õ
âñòàíîâèâ.
— Âîíî æ í³êóäè íå ä³íåòüñÿ.
Ðàç ÿ âæå âèòðàòèâñÿ, òî áóäó
äîðîáëÿòè ñèñòåìó. Êóïëþ àêóìóëÿòîðè, ³íâåðòîð, êîíòðîëåðè.
Áóäó ðîáèòè àâòîíîìíó ñèñòåìó,
äå âñÿ åíåðã³ÿ â³ä ñîíöÿ éòèìå
íà âëàñíå ñïîæèâàííÿ. Ïîðàõóâàâ, ùî ìåí³ çíàäîáèòüñÿ ïðèáëèçíî 1000 äîëàð³â íà öå, — ñêàçàâ Àíäð³é.

СОНЯЧНІ ПАНЕЛІ В ЦИФРАХ*
20 кВт

30 кВт

ПЛОЩА ПОВЕРХНІ ПІД ПАНЕЛІ

70 м2

140 м2

210 м2

ГЕНЕРАЦІЯ ЕНЕРГІЇ НА РІК

11 000 кВт/г

22 000 кВт/г

33 000 кВт/г

ТЕРМІН ОКУПНОСТІ

7 років

6 років

5 років

ВАРТІСТЬ СТАНЦІЇ

$11 000

$20 000

Ñîíÿ÷í³ ïàíåë³ º
ãàðíîþ ³íâåñòèö³ºþ.
Ðàç âêëàâ ãðîø³, é
íàñòóïí³ 10-20 ðîê³â
íå ïîòð³áíî âåëèêèõ
çàòðàò íà ï³äòðèìêó
â ñåðåäíüîìó äîìîãîñïîäàðñòâî
ñïîæèâàº äî 200 ê³ëîâàò-ãîäèí
íà ì³ñÿöü, òî çà ð³ê ñïîæèâàííÿ
áóäèíêó áóäå áëèçüêî 1200 ê³ëîâàò-ãîäèí. ßêùî îôîðìèòè çåëåíèé òàðèô, òî íàäëèøêè — à öå
9800 ê³ëîâàò³â, ìîæíà ïðîäàòè
äåðæàâ³. Ïðè ³ñíóþ÷îìó òàðèô³ â Óêðà¿í³ äåñÿòèê³ëîâàòíà
ñòàíö³ÿ ìîæå çàðîáèòè ïîíàä
58 òèñÿ÷ ãðèâåíü çà ð³ê, — ñêàçàâ Íèêîëàºíêî.
Ïèòàºìî, â ÷îìó æ âèãîäà,
ÿêùî ïîòð³áíî âèòðàòèòè ñîòí³
òèñÿ÷ ãðèâåíü íà ìîíòàæ ÑÅÑ?
— Áî òàêà ³íâåñòèö³ÿ íå ïîòðåáóº äîäàòêîâî¿ çàéíÿòîñò³.
Äå á ëþäèíà íå áóëà, ë³÷èëüíèê ðàõóº, ñê³ëüêè çãåíåðîâàíî
åëåêòðîåíåðã³¿, çà ÿêó âëàñíèê
ïîò³ì îòðèìàº ãðîø³. Òàêîæ º
ïðîãíîçîâàíèé çáóò: òàðèôè çàêð³ïëåí³ äî 2030 ðîêó òà ìîæíà
ïðîðàõóâàòè, ñê³ëüêè ìîæíà çàðîáèòè íà ñòàíö³¿.

На даху будинку вінничанина Андрія є
11 сонячних батарей. Але «зелений» тариф він
не отримав, бо в його будинку слабкі мережі
ПІД'ЄДНАТИСЯ ПРОСТО
Çà äàíèìè «Â³ííèöÿîáëåíåðãî», ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ º
131 äîìîãîñïîäàðñòâî, äå çàðîáëÿþòü íà åíåðã³¿ â³ä ñîíöÿ.
Ò³ëüêè ïî Â³ííèö³ º 24 ïðèâàòíèõ
áóäèíêè, âëàñíèêè ÿêèõ îôîðìèëè «çåëåíèé» òàðèô òà ïðîäàþòü
åëåêòðèêó äåðæàâ³.Ïðè öüîìó
åíåðãåòèêè ùîì³ñÿöÿ îòðèìóþòü
ïî 3–5 çâåðíåíü ùîäî ïðèºäíàííÿ áàòàðåé.
Ïèòàºìî, à ÿê ï³äïðèºìñòâî
ñòàâèòüñÿ äî òîãî, ùî ëþäè
íå êîðèñòóþòüñÿ ïîñëóãàìè îáëåíåðãî òà ùå é ïðîäàþòü åëåêòðèêó ñàìîìó ï³äïðèºìñòâó?
— Ïîçèòèâíî, àäæå ðîçâèâàòè
àëüòåðíàòèâíó «çåëåíó» åíåðãåòèêó — öå ³ åíåðãîåôåêòèâíî, ³ åêîëîã³÷íî áåçïå÷íî. Ïðàêòè÷íèé
äîñâ³ä Â³ííè÷÷èíè íà òë³ ³íøèõ
îáëàñòåé Óêðà¿íè äåìîíñòðóº
îñòàíí³ì ÷àñîì âèêëþ÷íî çðîñòàííÿ òåìï³â îñâîºííÿ îáñÿã³â
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿.
Òàê ìàº áóòè, ÿêùî ïðàãíåìî

áóòè åíåðãîíåçàëåæíîþ äåðæàâîþ, — â³äïîâ³â Ïîë³ùóê.
Çà éîãî ñëîâàìè, ïðèºäíàòèñÿ äî «çåëåíîãî» òàðèôó, ÿêùî
º òàêå áàæàííÿ ³ òåõí³÷í³ ìîæëèâîñò³, ïðîñòî.
— Ó âëàñíèêà, íàñàìïåðåä, ìàþòü áóòè ñàì³ ïàíåë³, â³äïîâ³äíèé ïåðåòâîðþâà÷ ³ ñïåö³àëüíèé
ë³÷èëüíèê, ùî îáë³êîâóº åëåêòðîåíåðã³þ ÿê â îäèí á³ê, òàê ³
â ³íøèé. Äàë³ ñïîæèâà÷ íàäàº
òåõí³÷í³ ïàñïîðòè ³ ñåðòèô³êàòè
íà çàçíà÷åííÿ åëåêòðîîáëàäíàííÿ, çâåðòàºòüñÿ äî íàñ ³ç çàÿâîþ
³ íàäàº îäíîë³í³éí³ ñõåìè ùîäî
ïðèºäíàííÿ ïàíåëåé òà âñþ â³äïîâ³äíó òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ
íà ë³÷èëüíèê. ßê ïðàâèëî, ïðîöåäóðà çàéìàº äåê³ëüêà äí³â. Âèïàäê³â, êîëè ìè êîìóñü â³äìîâèëè ÷è íå ðåêîìåíäóâàëè âñòàíîâëþâàòè ñîíÿ÷í³ ïàíåë³ ó äîìîãîñïîäàðñòâàõ, ùå íå áóëî, — ñêàçàâ
Àíäð³é Ïîë³ùóê.
Äåòàëüíî ïðî ï³äêëþ÷åííÿ «çåëåíîãî» òàðèôó (goo.gl/29BvLs).

Що робити, якщо не вистачає власних коштів

ПОТУЖНІСТЬ

10 кВт

ПАСИВНИЙ ДОХІД
Ïîïðè âèñîêó âàðò³ñòü ïàíåëåé íà Â³ííè÷÷èí³ çá³ëüøóºòüñÿ ïîïèò íà ñîíÿ÷í³
åëåêòðîñòàíö³¿. Äèðåêòîð òîâàðèñòâà «Âîëüòàæ ãðóï» Â³òàë³é Íèêîëàºíêî ðîçêàçàâ,
ùî ñòàëè îòðèìóâàòè á³ëüøå
çàìîâëåíü íà ïðîåêòóâàííÿ
òà ìîíòàæ ñèñòåì ÿê äëÿ ïðèâàòíèõ áóäèíê³â ïîòóæí³ñòþ
äî 30 êÂò/ãîäèí, òàê ³ äëÿ
ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà
â³ä 1000 êÂò/ãîäèí. Òà íàâ³â
ïðèáëèçí³ ðîçðàõóíêè, ÷îìó
âèðîáëÿòè åíåðã³þ ñîíöÿ äëÿ
ïðîäàæó âèã³äíî.
— Ñòàíö³ÿ ïðè ïîòóæíîñò³
10 êÂò/ãîäèí ìîæå çãåíåðóâàòè
11 òèñÿ÷ ê³ëîâàò³â çà ð³ê. ßêùî

$29 000

* усереднені розрахунки надані ТОВ «Вольтаж Груп»

За словами аналітика ГО «Український центр європейської
політики» Дмитра Науменка,
до 2017 року окремих програм
підтримки для альтернативної
енергетики не було, банки цей
бізнес не кредитували.
— Наразі ситуація змінилась. Потенційні власники СЕС у випадку браку певної частини коштів
можуть розраховувати на банківські кредити. «Укргазбанк» з
березня 2017 року пропонує позики для будівництва СЕС строком до п’яти років з мінімальним

внеском 15% від вартості проекту. І максимальною сумою кредиту в один мільйон гривень.
Інші банки видають кредити
домогосподарствам на загальних умовах, під 19–20% річних
у гривні, — сказав Науменко.
Крім того, існують партнерські
програми від продавців обладнання.
— Це так звані «внутрішні» позики, коли продавець фактично
кредитує свого клієнта. У такий
ситуації в плюсі й позичальник,
який отримає дешеву позику, і

продавець обладнання, що
збільшить продажі продукції.
Розмір компенсації залежить
від терміну кредитування і від
власного внеску.
Ще з травня 2018 року можна
взяти кредит в «Укргазбанку»
з компенсацією в розмірі 15%
від суми. Позику можна взяти
на станцію потужністю до 30 кВт,
а розмір компенсації — не більше
25 тисяч гривень за одним договором.
У бюджеті області на компенсації
заклали 500 тисяч гривень.
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ОРУДУВАВ МІЛЬЙОНАМИ,
А ОШТРАФУВАЛИ НА СМІШНУ СУМУ
Справа — пшик  Щойно почали
розслідування, то говорили — це
провадження про мільйонні збитки. Тому
й заставу головному фігуранту справи
«фінансової піраміди» призначили аж
у 25 мільйонів гривень. Він її не заплатив,
трохи посидів, але врешті відбувся
легким переляком. Чому гучна справа
перетворилася на просте шахрайство,
за яке дали символічний штраф?
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Â³í
¿çäèâ
íà «MercedesBenz C300» ³ êîðèñòóâàâñÿ àéôîíîì. Çí³ìàâ
îô³ñ ó Feride Plaza òà íîñèâ
ï³ñòîëåò. Îäåñèò, ÿêèé êåðóâàâ
îðãàí³çîâàíîþ ê³ëüêîìà ëþäüìè
³ çàðåºñòðîâàíîþ ó Â³ííèö³ ô³ðìîþ «Âåëàðì ²Ò», ï³ñëÿ âèðîêó
ñòàâ çâè÷àéíèì øàõðàºì, ÿêîãî îøòðàôóâàëè íà ñèìâîë³÷í³
1700 ãðèâåíü.
Éîìó ïîâåðíóëè âñ³ àðåøòîâàí³
îçíàêè ðîçêîø³ ³ äîñòóï äî ðàõóíêó. À ùå ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó
ïîë³ö³ÿ íàçèâàëà öþ ëþäèíó ãîëîâíèì ï³äîçðþâàíèì ó ñïðàâ³
ïðî ô³íàíñîâó ï³ðàì³äó ç ì³ëüéîííîþ ñóìîþ âêëàä³â.
Ïðî öå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ RIA ïèñàëà íàïðèê³íö³
ìèíóëîãî ðîêó â ñòàòò³ «Ì³ëüéîííà ñïðàâà àáî Íàâ³ùî «á³äíèé» îäåñèò çí³ìàâ îô³ñ ó Feride
Plaza» (êîðîòêå ïîñèëàííÿ goo.
gl/R9Cu7q). Òîä³ 23-ð³÷íîãî
îäåñèòà Ëåîí³äà Ãàíøàôòà, ùî
÷àñòî áóâàâ ó Â³ííèö³ ó ñïðàâàõ
ô³íàíñîâî¿ êîìïàí³¿, íà ÿêó æàë³ëèñÿ â ïîë³ö³þ ëþäè, àðåøòóâàëè çà ï³äîçðîþ ó ñêîºíí³ øàõðàéñòâà, ñêîºíîãî ãðóïîþ îñ³á

³ â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ.
Â³í ÿêðàç õîò³â âè¿õàòè çà êîðäîí íà ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, çàáîðãóâàâøè êë³ºíòàì ïðîöåíòè çà âíåñêè, àëå îïèíèâñÿ
ï³ä âàðòîþ. Â³ííèöüêå ñë³äñòâî
éîìó îãîëîñèëî ï³äîçðó, ³ ñóä
íà Ãðóøåâñüêîãî îáðàâ ñàíêö³þ
ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ
ç ïðàâîì çàñòàâè ó 25 ì³ëüéîí³â.
Îäðàçó çàñòàâè í³õòî íå çàïëàòèâ, à ñàì ï³äñë³äíèé â³äìîâëÿâñÿ â³ä áóäü-ÿêèõ ñâ³ä÷åíü ïðîòè
ñåáå.
НЕ ДУЖЕ ПІРАМІДА
Íàãàäàºìî, ÷îìó êîìïàí³þ, îáëè÷÷ÿì ÿêî¿ ôàêòè÷íî áóâ Ëåîí³ä
Ãàíøàôò, ïîë³ö³ÿ ââàæàëà ô³íàíñîâîþ ï³ðàì³äîþ.
Ñï³âðîá³òíèêè ïîë³öåéñüêîãî
óïðàâë³ííÿ çàõèñòó åêîíîì³êè
â ÷åðâí³ ìèíóëîãî ðîêó îòðèìàëè
îïåðàòèâí³ äàí³ ïðî ïîÿâó â íàøîìó ì³ñò³ ãðóïè ëþäåé íà ÷îë³ ç
ìåøêàíöåì Îäåñè ³ çàïóñê ñàéòó
ï³ä âèãëÿäîì îäíîéìåííî¿ ³ñïàíñüêî¿ ³íâåñòèö³éíî¿ êîìïàí³¿. Ïî÷àëè ïåðåâ³ðÿòè ðåñóðñ Velarm.
net, à íåâäîâç³ çíàéøëèñÿ é ïîòåðï³ë³ âêëàäíèêè. Ñïåðøó ¿õ
áóëî äâîº, ³ ïðàâîîõîðîíö³ ãîâîðèëè, ùî ðîçñë³äóâàííÿ ò³ëüêè çàêðóòèëîñÿ, òîìó ùå áóäóòü ³
áóäóòü äî íèõ ³òè îøóêàí³ âêëàä-

Він визнав вину і все повернув
Ось як переказана у вироку
розповідь підсудного Леоніда
Ганшафта, який все-таки визнав вину. Мабуть тільки тому,
що звинуватили його у дрібних
епізодах великого шахрайства.
«Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою
винуватість в інкримінованих
йому злочинах визнав повністю, щиро розкаявся та пояснив, що (…) за допомогою
проведення рекламних акцій
залучали до здійснення вкладу
грошових коштів (…) на електронні рахунки ТОВ «Веларм ІТ» під
виглядом інвестицій в розвиток

ІТ-технологій та в операції з
криптовалютами, обіцяючи щомісячний прибуток у розмірі 17%
від вкладеної суми. Так, на сайті
«Velarm.net» усім вкладникам
відкривали особисті електронні
кабінети, ввійшовши до якого
кожен з них міг бачити інформацію стосовно вкладеної ним
суми та нарахованих відсотків.
(…) отримавши можливість даними коштами розпоряджатись
він та інші обернули їх на свою
користь. (…) шкоду потерпілим
відшкодував в повному обсязі,
просив суд суворо його не карати».

íèêè «Âåëàðìó».
— Â³äêðèâàëè åëåêòðîíí³ ãàìàíö³ ëþäÿì, ÿê³ ñòàâèëè òóäè
êîøòè. Õòî 100 äîëàð³â, õòî
10 òèñÿ÷, — ðîçïîâ³äàâ òîä³ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ïîë³öåéñüêîãî óïðàâë³ííÿ çàõèñòó åêîíîì³êè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ²ëëÿ
Ãóëåâàòèé ïðî ä³ÿëüí³ñòü îäåñèòà
³ ùå ê³ëüêîõ (íå çàòðèìàíèõ í³
íà òîé ÷àñ, í³ âæå çàðàç) ìåøêàíö³â Â³ííèö³. — Ìàêñèìàëüíà â³äîìà íàì ñóìà âêëàäó — 20 òèñÿ÷
äîëàð³â ï³ä ìàéæå 20%. Ñüîãîäí³
íàâ³òü íàéóñï³øí³øå ï³äïðèºìñòâî íå ìîæå ìàòè ì³ñÿ÷íèé ïðèáóòîê ó 20%…
Ó âèðîêó ñóäó, ÿêèé äàòîâàíèé â Ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü
5 ÷åðâíÿ, ÷èòàºìî, ùî í³ ïðî ÿê³
äåñÿòêè òèñÿ÷ äîëàð³â â îáâèíóâàëüíîìó àêò³ íàâ³òü íå éøëîñÿ.
Áà÷èìî ³íôîðìàö³þ ò³ëüêè ïðî
äâîõ ïîòåðï³ëèõ, ÿê³ çðîáèëè
íå íàñò³ëüêè âåëèê³ ³íâåñòèö³¿.

Äâîì âêëàäíèêàì
ï³äñóäíèé ïîâåðíóâ
¿õí³ âêëàäè. Öå ìàéæå
10000 ãðèâåíü. Ïðî
ì³ëüéîíè ó âèðîêó
í³÷îãî íåìàº
Îäèí 2800, à äðóãèé — 8 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Öå ò³ ñàì³ ïåðø³ äâà
çàÿâíèêè, ç ÿêèõ ïî÷àëîñÿ ðîçñë³äóâàííÿ ñïðàâè, ùî îá³öÿëà
áóòè ãó÷íîþ.
ЯСКРАВИЙ КЕРІВНИК
Ðåäàêö³ÿ ç â³äêðèòèõ äæåðåë
ä³çíàëàñÿ, ùî àðåøòîâàíèé îäåñèò — 23-ð³÷íèé Ëåîí³ä Ãàíøàôò.
Ó ñîöìåðåæàõ â³í âèêëàäàâ ôîòî,
ÿê³ ïîêàçóâàëè ðîçê³øíå æèòòÿ
éîãî ³ îòî÷åííÿ. Òî â³í çàïîñòèâ
ñåëô³ ç àéôîíîì, òî âèêëàâ ôîòî
ç â³äïî÷èíêó â á³ëèõ õàëàòàõ
ó ïðåñòèæíîìó ãîòåë³ â êîìïàí³¿
Äìèòðà Íàãóòè — çâèíóâà÷åíîãî
â îðãàí³çàö³¿ ³íøî¿ «ô³íàíñîâî¿
ï³ðàì³äè», ³íâåñòèö³éíî¿ êîìïàí³¿
«Helix».
Êîëè ìîëîäîìó, íà âèãëÿä
óñï³øíîìó á³çíåñìåíó îãîëîñèëè ï³äîçðó, ÿê ãîëîâíîìó ô³ãóðàíòó ñïðàâè ïðî øàõðàéñòâî
â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ,
ñë³äñòâî àðåøòóâàëî éîãî ìàéíî.
Íå çíàéøëè ó âëàñíîñò³ Ëåîí³äà
Ãàíøàôòà íåðóõîìîñò³. Çàòå ï³äîçðþâàíèé ìàâ «Mercedes-Benz
C300», ê³ëüêà äîðîãèõ ãàäæåò³â ³
ðàõóíîê ç ñóìîþ, ïðî ÿêó íàâ³òü
äëÿ ïðåñè íå ãîâîðèëè.
Çàðàç ó ð³øåíí³ ñóäó, ÿêèì
îáëè÷÷ÿ «Âåëàðìó» çàñóäèëè
äî øòðàôó çà çëî÷èí, íàçâàíèé
âðåøò³ çâè÷àéíèì øàõðàéñòâîì,
÷èòàºìî ïðî ñêàñóâàííÿì àðåøò³â
íà àâòî, àéôîí, ï³ñòîëåò, àéïàä
³ ùå äåÿê³ ðå÷³. Òàêîæ òàì ïðî-

Обличчя «Веларму» Леонід Ганшафт. Отримав найлегше з
визначених за обман покарань — 1700 гривень штрафу
ïèñàíî, ùî ï³ñëÿ íàáðàííÿ âèðîêîì ÷èííîñò³ (ï³ñëÿ àïåëÿö³éíîãî
ðîçãëÿäó) çí³ìóòü ³ àðåøò ç éîãî
áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó. ßêùî òàì
³ áóëè êîøòè, òî âîíè âö³ë³þòü,
áî äâîº ïîòåðï³ëèõ âæå íå ìàþòü
ô³íàíñîâèõ ïðåòåíç³é äî Ëåîí³äà
Ãàíøàôòà.
ВКЛАДНИКИ СКАЗАЛИ
Îäèí ÷îëîâ³ê íàïèñàâ öå
â çàÿâ³, íàä³ñëàí³é ó ñóä, ùî
â³í «ïðåòåíç³é ìàòåð³àëüíîãî òà
ìîðàëüíîãî õàðàêòåðó äî îáâèíóâà÷åíîãî íå ìàº, ùîäî ì³ðè
ïîêàðàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî, ïîêëàäàºòüñÿ íà ðîçñóä ñóäó».
À äðóãèé ñâ³ä÷èâ ³ ðîçïîâ³äàâ,
ÿê êóïèâñÿ íà ó÷àñòü ó «Âåëàðì³» ÷åðåç ðåêëàìó â ³íòåðíåò³:
«ïîáà÷èâ â³äåî-ðåêëàìó çä³éñíåííÿ ³íâåñòèö³é â ðîçâèòîê
²Ò-òåõíîëîã³é òà â îïåðàö³¿ ç
êðèïòîâàëþòàìè, äå îá³öÿëè
ùîì³ñÿ÷íèé ïðèáóòîê ó ðîçì³ð³
17% â³ä âêëàäåíî¿ ñóìè. Íà ñàéò³
«Velarm.net» éîìó â³äêðèëè îñîáèñòèé åëåêòðîííèé êàá³íåò (…),
â³í ïåðåðàõóâàâ êîøòè íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê, â³äêðèòèé ó ÏðèâàòÁàíêó, îäíàê í³ ãðîøåé, í³
îá³öÿíèõ ïðîöåíò³â íå îòðèìàâ.
Òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî øêîäà éîìó

â³äøêîäîâàíà â ðîçì³ð³ 8000 ãðí,
îäíàê â³í õîò³â áè îòðèìàòè ùå
ïðîöåíòè, ÿê³ éîìó îá³öÿâ îáâèíóâà÷åíèé. Ùîäî ì³ðè ïîêàðàííÿ îáâèíóâà÷åíîãî, ïîêëàäàºòüñÿ
íà ðîçñóä ñóäó».
Ñóä âèçíàâ âèííèì îô³ö³éíî
íåïðàöþþ÷îãî ñï³âçàñíîâíèêà
ÒÎÂ «Âåëàðì ²Ò» ó â÷èíåíí³
øàõðàéñòâà, ñêîºíîãî ïîâòîðíî. Çà òàêå øàõðàéñòâî Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àº ÷îòèðè âèäè ïîêàðàííÿ:
â³ä 50 äî 100 íåîïîäàòêîâóâàíèõ
ì³í³ìóì³â øòðàôó (850–1700 ãðèâåíü), äî 2-õ ðîê³â âèïðàâíèõ
ðîá³ò, äî 5-òè ðîê³â îáìåæåííÿ
àáî äî 3-õ ðîê³â ïîçáàâëåííÿ
âîë³. Ëåîí³äó Ãàíøàôòó äàëè
íàéëåãøå ç âèçíà÷åíèõ ïîêàðàíü,
ïðèñóäèëè íå ïîçáàâëåííÿ âîë³,
à 1700 ãðèâåíü øòðàôó.
À îò ÷åòâåðòà ÷àñòèíà ñòàòò³
«øàõðàéñòâî», ïðî ÿêó éøëîñÿ
íà ïî÷àòêó ðîçñë³äóâàííÿ (â÷èíåíå â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ àáî îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ),
ìàº çíà÷íî ñóòòºâ³øó ñàíêö³þ:
â³ä 5-òè äî 12 ðîê³â òþðìè ç
êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Ó òàê³é
êâàë³ô³êàö³¿, ÿê áà÷èìî, äî ñóäó
ñïðàâà íàçâàíî¿ «ô³íàíñîâî¿ ï³ðàì³äè» íå ï³øëà.
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У СВІЙ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ RIA
ЗАПРОШУЄ ВІННИЧАН НА ПІКНІК
По-новому  Цього року газета RIA
святкує 25 років і запрошує своїх читачів
на природу. Під запашну каву, смачний
шашлик та солодку вату відбудеться
святковий концерт за участю вінницьких
зірок, рок-гурту «Мотор'Ролла» та
гумориста з Одеси Бориса Барського.
Головним призом святкової лотереї
стане поїздка на двох до Європи
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Ó ñïåêó õî÷åòüñÿ áëèæ÷å äî âîäè.
Òîìó RIA çì³íþº
ôîðìàò ñâÿòêóâàííÿ ñâîãî äíÿ íàðîäæåííÿ. ²
ïðîïîíóº çóñòð³òèñÿ 28 ÷åðâíÿ
íà îíîâëåí³é òåðèòîð³¿ ïàðêó
Äðóæáè íàðîä³â á³ëÿ Âèøåíñüêîãî îçåðà. Òàì ìè â³äñâÿòêóºìî
25-ð³÷÷ÿ ãàçåòè. Íà âñ³õ â³ííè÷àí
áóäü-ÿêîãî â³êó ÷åêàº áåçë³÷ ö³êàâèíîê. ² çâè÷àéíî æ, ïîäàðóíêè,
ÿê³ ³ìåíèííèê òðàäèö³éíî ðîç³ãðàº ñåðåä ñâî¿õ ÷èòà÷³â ï³ä ÷àñ
ñâÿòêóâàííÿ.
Ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü ñâÿòî
RIA îá'ºäíóâàëî â ñîá³ òðè ïîä³¿ ðàçîì: áåçïîñåðåäíüî äåíü
íàðîäæåííÿ ãàçåòè, «Ñâÿòî äèòèíñòâà» òà «Â³ííèöÿ á³æèòü».
Ó öüîìó ðîö³ ìè âèð³øèëè ðîçä³ëèòè ö³ ïîä³¿ ó ÷àñ³, òèì ñàìèì
ïðîäîâæèòè â³ä÷óòòÿ ñâÿò. Íàïðèê³íö³ òðàâíÿ Â³ííèöÿ ïðîá³ãëà
ïåðøèé â ³ñòîð³¿ ì³ñòà íàï³âìàðàôîí. Íà ïî÷àòêó ÷åðâíÿ â öåíòðàëüíîìó ïàðêó â³äáóëîñÿ «Ñâÿòî
äèòèíñòâà». Íà ÷åðç³ ãîëîâíà ïîä³ÿ
äëÿ âñ³õ ÷èòà÷³â ñàéòó 20minut.ua
òà ãàçåòè RIA — äåíü íàðîäæåííÿ

íàéïîïóëÿðí³øî¿ ãàçåòè ì³ñòà.
Âåëè÷åçíà òåðèòîð³ÿ ñâÿòà áóäå
âêëþ÷àòè ê³ëüêà ëîêàö³é. Íà ãîëîâí³é ñöåí³ ðîçâàæàòè ãîñòåé
áóäóòü òàíöþâàëüí³ òà ìóçè÷í³
êîëåêòèâè ì³ñòà. Ãàðíèì íàñòðîºì òà íåñàìîâèòèì ïî÷óòòÿì
ãóìîðó ïðèâ³òàº â³ííè÷àí ã³ñòü ç
Îäåñè — Áîðèñ Áàðñüêèé, ë³äåð
êîì³ê-òðóïè «Ìàñêè». Õåäëàéíåðîì ñâÿòêîâîãî êîíöåðòó ñòàíå
îäèí ç íàéêðàùèõ ðîê-ãóðò³â
Óêðà¿íè «Ìîòîð'Ðîëëà».
ДИТЯЧА ЗОНА
Ç ðàíêó äî âå÷îðà íà òåðèòîð³¿ ñâÿòà áóäå ïðàöþâàòè äèòÿ÷à
çîíà. Íàñêàêàòèñÿ äîñõî÷ó ìàëå÷à çìîæå â áàòóòíîìó ì³ñòå÷êó,
äå â ðåæèì³ íîí-ñòîï ïðàöþâàòèìå â³ñ³ì áàòóò³â. Ëÿëüêîâèé
òåàòð ïîêàæå íàéìîëîäøèì
÷èòà÷àì êàçêîâó âèñòàâó. Àí³ìàòîðè ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ãîäèí
áóäóòü âëàøòîâóâàòè ð³çíîìàí³òí³ çàáàâè, êîíêóðñè, ôëåøìîáè.
À ùå ãîòóéòåñü äî øîó ìèëüíèõ
áóëüáàøîê, ïàïåðîâîãî ïàò³, àêâà-ãðèìó, ìàéñòåð-êëàñó ç ï³ñî÷íî¿ àí³ìàö³¿ òà ðîçïèñó ìåäîâîãî
ïå÷èâà. ² âñå öå, íå ðàõóþ÷è êóïè
³ãðàøîê ³ ñîëîäîù³â, ÿê³ îòðèìàþòü âñ³ àêòèâí³ ó÷àñíèêè ñâÿòà.

ФУДЗОНА
×îãî íàéá³ëüøå õî÷åòüñÿ ñêóøòóâàòè íà ï³êí³êó? Çâè÷àéíî,
çàïàøíîãî øàøëèêó òà õîëîäíåíüêîãî ïèâà. Öå âñå áóäå ³
íå ò³ëüêè. Íà ï³êí³êó â³ä RIA âñ³
ãîñò³ çìîæóòü ñïðîáóâàòè ñïðàâæíþ ìåêñèêàíñüêó êóõíþ. Àìåðèêàíñüêà êóõíÿ áóäå ïðåäñòàâëåíà òðàäèö³éíèìè ãàìáóðãåðàìè ³
õîò-äîãàìè. Áåçóìîâíî âè çìîæåòå íàñîëîäèòèñü ñìà÷íèì ãðèëü
òà ìàíãàë-ìåíþ. Äëÿ ëàñóí³â áóäå

Ãàðíèì íàñòðîåì òà
íåâãàìîâíèì ïî÷óòòÿì
ãóìîðó ïðèâ³òàº
â³ííè÷àí ã³ñòü ç Îäåñè
Áîðèñ Áàðñüêèé ç
êîì³ê-òðóïè «Ìàñêè»
âåëè÷åçíèé âèá³ð ïå÷èâà, ò³ñòå÷îê, ñîëîäêî¿ âàòè ³ ìîðîçèâà,
ÿêå âàì íàâ³òü ï³äñìàæàòü. Íó ³
çâè÷àéíî æ, íåéìîâ³ðíà êàâà òà
ëàóíäæ çîíà êàëüÿíó. Íà ñâÿò³
ñâîþ ïðîäóêö³þ ïðåäñòàâëÿòü
êàôå, áàðè òà ðåñòîðàíè, ÿê³
ìàþòü äîñâ³ä ïðîâåäåííÿ ôåñò³â âóëè÷íî¿ ¿æ³ ³ ïîëþáèëèñÿ
â³ííè÷àíàì.
ПОДАРУНКИ
Íàéïðèºìí³øà ÷àñòèíà ñâÿòêóâàííÿ — ïîäàðóíêè ÷èòà÷àì,
ðîç³ãðàø ÿêèõ áóäå ïðîõîäèòè
íà ãîëîâí³é ñöåí³. Ãîëîâíèì
ïðèçîì öüîãîð³÷íîãî Äíÿ RIA
ñòàíå ïî¿çäêà íà äâîõ äî ªâðîïè
â³ä òóðèñòè÷íî¿ êîìïàí³¿ «ÌåðÊà-Áà».
Äåñÿòêè íå ìåíø ö³ííèõ òà
êîðèñíèõ ïðèç³â ðîç³ãðàþòü ï³ä
÷àñ ñâÿòêîâî¿ ëîòåðå¿. Òåõí³êà,
ãàäæåòè, ð³çíîìàí³òí³ ïðèñòðî¿,
ÿê³ ìè âèêîðèñòîâóºìî àáî ìð³ºìî âèêîðèñòîâóâàòè ó ïîâñÿê-

Рок-гурт «Мото'Ролла». Стане хедлайнером
святкового концету до дня народження RIA
äåííîìó æèòò³. Òàêîæ ñåðåä
ïîäàðóíê³â áóäóòü ñåðòèô³êàòè
íà â³äâ³äóâàííÿ ê³íîïîêàç³â,
ïîäîðîæåé äî â³ðòóàëüíî¿ ðåàëüíîñò³, òàíöþâàëüíèõ òà ñïîðòèâíèõ êëóá³â.
МОЖЛИВІСТЬ ВИГРАТИ
Äëÿ ó÷àñò³ â ñâÿòêîâ³é ëîòåðå¿ ïîòð³áí³ ëîòåðåéí³ êâèòêè.
Óñ³ì ïåðåäïëàòíèêàì ãàçåòè RIA
êóð'ºðè âæå, àáî ùå äîñòàâëÿòü ¿õ

äîäîìó ðàçîì ç³ ñâ³æèì âèïóñêîì
ãàçåòè. Êîæåí â³ííè÷àíèí, ÿêèé
ïåðåäïëàòèâ ãàçåòó íà ð³ê, îòðèìàº
12 ëîòåðåéíèõ êâèòê³â. Äî 28 ÷åðâíÿ ùå º ÷àñ ïåðåäïëàòèòè ãàçåòó
íà íàñòóïíèõ 12 ì³ñÿö³â ³ îòðèìàòè 12 êâèòê³â òà øàíñ íà âèãðàø.
Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî çàòåëåôîíóâàòè çà íîìåðîì 555–122. Àáî æ
ñêîðèñòàòèñü òàêîþ ìîæëèâ³ñòþ
áåçïîñåðåäíüî íà ñâÿò³, äå áóäå
îáëàøòîâàíà ïðîìî-çîíà.

ПАРТНЕРИ ДНЯ RIA
Ексклюзивний
партнер —
Житловий
комплекс
«GREEN’S» —
Життя в гармонії
з природою!

Офіційний партнер
Мер-Ка-Ба — мережа
агенцій мандрів!

Офіційний партнер —
Студия декора DEDEY
DESIGN — яскравий
акцент вашего свята!

РЕКЛАМА

426555
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ЯК АКТИВІСТИ БОРЮТЬСЯ
З КОРУПЦІЄЮ У ЗАКУПІВЛЯХ
Удвох на всю область  Чи ефективно
та економно витрачає держава наші
кошти? Відповідь знають громадські
активісти, які контролюють закупівлі
через «DoZorro». У нашій області цим
займаються аналітики Юлія Грига та
Олена Поліщук. Поговорили з жінками
про їх роботу, про корупційні схеми і чому
варто впливати на витрати органів влади
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ç
ïîÿâîþ
«ProZorro» êîæíà ëþäèíà ìîæå â³äêðèòè öåé
³íñòðóìåíò òà ä³çíàòèñÿ, ñê³ëüêè
âèòðàòèëè ãðîøåé, äëÿ ïðèêëàäó, íà ðåìîíò âóëèö³, çàêóï³âëþ ë³ê³â àáî íà ¿æó â øê³ëüí³é
¿äàëüí³ òîùî.
Óêóï³ ç öèì ïðèëàääÿì
ç’ÿâèâñÿ «DoZorro». Çàâäÿêè
öüîìó ìîæíà ïîäàòè ñêàðãó àáî
çàóâàæåííÿ íà ñóìí³âíèé òåíäåð,
ïîâ³äîìèòè ïðî êîðóïö³éíó ñõåìó òîùî. Òàêèé â³äãóê âæå ñòàíå
ñèãíàëîì äëÿ ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñò³â ïî âñ³é Óêðà¿í³.
Ó íàø³é îáëàñò³ âñ³ çàêóï³âë³
êîíòðîëþþòü àíàë³òèêè Þë³ÿ
Ãðèãà òà Îëåíà Ïîë³ùóê ç ÃÎ
«Ô³ëîñîô³ÿ Ñåðöÿ». Äâ³ òåíä³òí³
æ³íêè îïðàöüîâóþòü ñîòí³ â³äãóê³â íà ì³ñÿöü. Ï³ä ¿õ êîíòðîëåì çàêóï³âë³ íà çàãàëüíó ñóìó
201 ì³ëüéîí ãðèâåíü.
×îìó âîíè öèì çàéìàþòüñÿ,
ÿêèì ÷èíîì âèêðèâàþòü êîðóï-

ö³îíåð³â òà â ÷îìó ñêëàäíîù³ ¿õ
ðîáîòè?
ОНЛАЙН-КОНТРОЛЬ ВИТРАТ
ДЕРЖАВИ
Íåâåëèêèé îô³ñ, ñò³ë ç äâîìà íîóòáóêàìè, ê³ëüêà ñïèñàíèõ áëîêíîò³â. Òàêå îòî÷åííÿ
ó äâîõ ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñòîê.
Þë³ÿ Ãðèãà òà Îëåíà Ïîë³ùóê
ïðàöþþòü â «DoZorro» ç ÷åðâíÿ
2017 ðîêó, äå ä³çíàþòüñÿ, íà ùî
äåðæàâà âèòðà÷àº íàø³ ãðîø³.
— Óïåðøå ïî÷àëà çàéìàòèñÿ
àíàë³çîì ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü ùå
ç 2011 ðîêó. Òîä³ ùîñü äîâ³äàòèñÿ áóëî äóæå ñêëàäíî: íàäñèëàëè çàïèòè, ¿çäèëè íà çàñ³äàííÿ
òåíäåðíèõ êîì³òåò³â â îáëàñò³.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìè ïðèõîäèëè,
ôàëüñèô³êàö³é ñòàâàëî â ðàçè
ìåíøå, — ñêàçàëà Ãðèãà.
Íèí³ âñÿ ¿õ ðîáîòà ïðîõîäèòü
îíëàéí — âîíè ïåðåäèâëÿþòüñÿ
òåíäåðè â «ProZorro», ä³çíàþòüñÿ
ïðî ô³íàíñè ïðèâàòíèõ êîìïàí³é ÷åðåç Youcontrol, øóêàþòü
çìîâíèê³â â òåíäåðàõ ÷åðåç Clarity
Project, äèâëÿòüñÿ, ÿê âèòðà÷àþòü áþäæåòí³ ãðîø³ íà ïîðòàë³

Як контролювати витрати держави
Знайти сумнівні закупівлі через
«DoZorro» може не тільки фахівець, а й пересічний вінничанин. Як це зробити? Пояснюємо
на прикладі закупівель для закладу освіти. «Інститут аналітики
та адвокації» розробив для цього інструкцію (goo.gl/1KP8EM).
Заходьте на «DoZorro».org, де
натискаєте на кнопку «Подати
відгук».
Обираєте регіон «Вінницька область» та замовника послуг. У Вінниці, зазвичай, замовником
виступає сама школа. Тому
пишете назву закладу, в якому
вчиться ваша дитина. Для прикладу, «загальноосвітня школа
ІІ-ІІІ ступенів № 31 Вінницької
міської ради».
Перед вами буде список послуг
та товарів, які закупила школа
за час існування ProZorro. Відкривши одне з посилань ви ді-

знаєтесь: строк виконання роботи, хто є виконавцем та скільки
коштів за це отримає. А також
особу, відповідальну за якість
робіт.
Знайшли невідповідності між
документами та реальним станом речей? Залиште свій відгук
одразу під закупівлею.
На це реагує «DoZorro»спільнота, члени якої перевірять скаргу та подадуть заяви
в поліцію, прокуратуру, НАБУ,
Антимонопольний комітет.
Про результат перевірки зможете дізнатися під вашим відгуком
на порталі «DoZorro».
Аби не втрачати час, можете
звернутися самостійно до правоохороних та перевіряючих
органів. Про всі типові порушення та шаблони заяв є на порталі
«DoZorro» за цим посиланням:
«DoZorro».org/complaints

Олена Поліщук (зліва) та Юлія Грига працюють в «DoZorro» майже рік. Щодня вони
опрацьовують до 10 закупівель, завдяки чому перевірили витрати держави на понад 201 млн грн
E-data. Ùîì³ñÿöÿ â³ä «DoZorro»
îòðèìóþòü ïëàí ðîá³ò, à çà âèêîíàíå îòðèìóþòü ãîíîðàðè.
— Íàøå çàâäàííÿ — îïðàöüîâóâàòè â³äãóêè â³ä çàìîâíèê³â
àáî ó÷àñíèê³â òåíäåð³â ó ñèñòåì³ «DoZorro». ßêùî º ñêàðãè,
òî ñïî÷àòêó áåðåìî ðîç'ÿñíåííÿ
â çàìîâíèêà çàêóï³âåëü. Ïðè
âèÿâëåíí³ çëîâæèâàííÿ, ïîðóøåííÿ — íàäñèëàºìî çâåðíåííÿ
â àóäèòîðñüêó ñëóæáó, ïðîêóðàòóðó, äåïàðòàìåíò åêîíîì³êè
Íàöïîë³ö³¿, — ðîçêàçàëà Îëåíà
Ïîë³ùóê.
Âîíè ïåðåâ³ðèëè ó÷àñíèê³â òà
çàìîâíèê³â çàêóï³âåëü íà ñóìó
ïîíàä 201 ì³ëüéîí. Çà íåïîâíèé ð³ê ðîáîòè àíàë³òèêàì ïðèñëàëè ïîíàä 1700 çâåðíåíü, äå
âîíè çíàéøëè 820 çëîâæèâàíü.
Öå îäèí ç íàéá³ëüøèõ ïîêàçíèê³â ñåðåä ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é â «DoZorro»-ñï³ëüíîò³
(goo.gl/zYicgk).
ПРО ПОПУЛЯРНІ КОРУПЦІЙНІ
СХЕМИ
Çà ÷àñ ðîáîòè â «DoZorro»
Îëåíà Ïîë³ùóê òà Þë³ÿ Ãðèãà
íàâ÷èëèñÿ ðîçð³çíÿòè êîðóïö³éí³
ñõåìè, ÿêèìè êîðèñòóþòüñÿ çàìîâíèêè òà ó÷àñíèêè.
— Íàéá³ëüø ðîçïîâñþäæåíà
ñõåìà — óíèêíåííÿ ïðîöåäóðè
â³äêðèòèõ òîðã³â ÷åðåç ðîçä³ëåííÿ òåíäåðó íà ê³ëüêà ëîò³â.
Çàìîâíèê äðîáèòü âåëèê³ çàêóïêè íà äîïîðîãîâ³, àáè óêëàñòè
äîãîâ³ð ç êîíêðåòíèì ï³äðÿäíèêîì, áåç àóêö³îíó. ßñêðàâèé
ïðèêëàä: Ãàéñèíñüêà ì³ñüêà ðàäà,
ÿêà ïðîâåëà âèòðàòè çà íîâîð³÷í³
çàõîäè, ùî ïîäðîáèëè óñþ ñóìó
íà 199 òèñÿ÷ ³ óêëàëè óãîäè ç
îäíèì ÔÎÏîì. ² çà îäèí äåíü
âñ³ êîøòè áóëè ïåðåðàõîâàí³
íà ðàõóíîê ï³äïðèºìöÿ, — ñêàçàëà àíàë³òèê Îëåíà Ïîë³ùóê.
— Ùå îäíà ïîïóëÿðíà ñõåìà — äîäàòêîâ³ óãîäè. Çàìîâíèê

óêëàäàº äîãîâîðè íà ï³äâèùåííÿ
âàðòîñò³ òîâàðó/ïîñëóãè ç ïåðåìîæöåì òåíäåðó. Çà çàêîíîì,
çäîðîæ÷àííÿ ìàº áóòè íå á³ëüøå
10% â³ä ñóìè. À çàìîâíèêè ÷àñòî
óêëàäàþòü òàê³ óãîäè ê³ëüêà ðàç³â
íà òèæäåíü, ùî º äóæå ï³äîçð³ëèì. Òàêà ñèòóàö³ÿ ç êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì «ÅêîÂ³í»,
ÿêå çà îäèí òèæäåíü óêëàëî òðè
óãîäè ç âèêîíàâöåì òåíäåðó. Ç
öüîãî ïðèâîäó â³äêðèòå êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, — ñêàçàëà
àíàë³òèê, ãîëîâà ÃÎ «Ô³ëîñîô³ÿ
Ñåðöÿ» Þë³ÿ Ãðèãà.
Ìåíø ðîçïîâñþäæåíîþ ñõåìîþ, ÿê ðîçêàçàëè æ³íêè, º ñòâîðåííÿ òåíäåðó ï³ä ïåâíîãî ó÷àñíèêà. Òîáòî, çàìîâíèê ïèøå êîíêðåòí³ ïîêàçíèêè òîâàðó/ïîñëóãè

Ïîïóëÿðíà ñõåìà —
ðîçä³ëåííÿ òåíäåðó.
Çàìîâíèê äðîáèòü
çàêóïêè, àáè óêëàñòè
äîãîâ³ð ç êîíêðåòíèì
ï³äðÿäíèêîì
òà äîäàº, ùî àíàëîã³â íå ïîòð³áíî. ² öå º äèñêðèì³íàö³ºþ ³íøèõ
êîìïàí³é-ó÷àñíèê³â.
Ùå îäíà — àíòèêîíêóðåíòí³
óçãîäæåí³ ä³¿, êîëè íà àóêö³îí
éäóòü ò³ëüêè äâ³ êîìïàí³¿, ùî
ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ: ìàþòü îäíàêîâ³ þðèäè÷í³ àäðåñè, çàñíîâíèê³â òà íàâ³òü íîìåðè òåëåôîí³â.
Îäíà êîìïàí³ÿ ïðîïîíóº âèùó
ö³íó, à ³íøà — òðîõè ìåíøó. ²
òàêèì ÷èíîì, ïåðåìàãàº çàâæäè
êîíêðåòíà êîìïàí³ÿ çà òó ö³íó,
ÿêó âîíà áàæàº.
Çà çàêîíîì «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêóï³âë³» ÷èíîâíèêè íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ ïðîöåäóð â òåíäåðàõ. Ïîêàðàííÿ äëÿ
íèõ — â³ä øòðàôó (11,9–25 òèñÿ÷ ãðèâåíü-àâò.) äî òðüîõ ðîê³â
â'ÿçíèö³. Ïëþñ, çâ³ëüíåííÿ.

ЗБЕРЕГЛИ ГРОШІ НА ВІКНАХ
ДЛЯ КАЛИНІВКИ
Íàéá³ëüøèì çëîâæèâàííÿì,
ÿêå ðîçêðèëè â³ííèöüê³ àíàë³òèêè, ñòàëà çàêóï³âëÿ â³êîí äëÿ
áóäèíê³â, ùî ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê âèáóõó àðñåíàëó â Êàëèí³âö³. Þë³ÿ òà Îëåíà âáåðåãëè
â³ä ðîçòðàò ïîíàä 4 ì³ëüéîíè
áþäæåòíèõ ãðèâåíü.
— Âîñåíè 2017-ãî ï³ñëÿ âèáóõ³â íà àðñåíàë³ Êàáì³í âèä³ëèâ
áëèçüêî 100 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü
íà â³äíîâëåííÿ áóäèíê³â. Ìè
àíàë³çóâàëè, ÿê ö³ êîøòè âèêîðèñòîâóâàëè. Çíàéøëè, ùî â òåíäåð³ íà â³êíà áóëà çàâèùåíà ö³íà
ìàéæå â 1,5 ðàçè, — ðîçêàçàëà
Þë³ÿ Ãðèãà. — ßê öå ä³çíàëèñÿ?
Ïîáà÷èëè âåëè÷åçí³ ñóìè â çàêóï³âë³ òà ïîð³âíÿëè ç âàðò³ñòþ
â³êîí â óñ³õ â³ííèöüêèõ ô³ðìàõ.
Áî ÷èíîâíèêè õîò³ëè âèòðàòèòè
íà â³êíà 13,4 ì³ëüéîíà ãðèâåíü,
äå ìàëà áóòè âàðò³ñòü áëèçüêî
9 ì³ëüéîí³â. Àáè ö³ çëîâæèâàííÿ
âèïðàâèëè — íàïèñàëè çâåðíåííÿ â Êàëèí³âñüêó ÐÄÀ, ÍÀÁÓ,
â ïðîêóðàòóðó. Çãîäîì ïîáà÷èëè,
ùî ö³íó íà òåíäåð³ çìåíøèëè.
Ïèòàºìî, ÿê íà ¿õ çàÿâè ðåàãóþòü ñèëîâèêè?
— Äîñèòü ñêëàäíèé ä³àëîã ç
íèìè. Íàïðèêëàä, ïðîêóðàòóðà âèâ÷àº íàø³ çâåðíåííÿ, àëå
ó íèõ íåìàº ïîâíîâàæåíü ïî÷àòè ðîçñë³äóâàííÿ; ç óïðàâë³ííÿì
çàõèñòó åêîíîì³êè — íåìàº êîìóí³êàö³¿, áî ÷àñòî çì³íþþòüñÿ
êàäðè. Õî÷à çà íàøèìè çàÿâàìè
â³äêðèâàþòü êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ. Òîáòî, ðåçóëüòàò º, —
â³äïîâ³ëà Þë³ÿ Ãðèãà.
Àëå ç ³íøîãî áîêó â ðîáîò³
àíàë³òèê³â º é ïåâí³ ñêëàäíîù³.
— Íå âèñòà÷àº àíàë³òèê³â. Ùîá
óñå çðîçóì³òè, äîâîäèòüñÿ ïåðåäèâèòèñÿ äåñÿòêè ñòîð³íîê äîêóìåíòàö³¿, çàêîí³â, íîðì. Ñêëàäíî
ðîç³áðàòèñÿ â áóä³âåëüíèõ òà ìåäè÷íèõ íîðìàõ, — êàæóòü æ³íêè.
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«ПОВЕРТАЄМОСЯ ДО ВІННИЦІ
І ПОДАЄМО НА ВАС У СУД…»
Історії заробітчан  Двоє вінничан
уклали договір про роботу в Німеччині.
Заплатили фірмі по $1000. Але після
приїзду на місце їх ніхто не чекав. Чим
закінчився конфлікт? Що радять іншим?
íàíèé ï³ä ïàñàæèðñüêèé âàð³àíò, ó ìàøèí³ òðÿñå ã³ðøå, í³æ
íà âîç³. Ï³ñëÿ äîâãèõ ñóïåðå÷îê
óìîâèëè øîôåðà. Ñêèíóëèñÿ
ïî ñòî ãðèâåíü. Êð³ì òîãî, çàïëàòèëè çà íüîãî íî÷³âëþ â ãîòåë³.
Íà ðàíîê ñòàëè ÷åêàòè äçâ³íêà
ç ô³ðìè ç Â³ííèö³. Ï³ñëÿ îá³äó
ç ô³ðìè çàòåëåôîíóâàëè: «Òðåáà
ùå îäíó í³÷ ïåðåáóòè â Óêðà¿í³».
Âîä³é «áóñà» ³ ñëóõàòè íå ñòàâ:
«Àáî ¿äåìî äàë³, àáî ÿ ïîâåðòàþñÿ». Ïî¿õàëè.
Ç Â³ííèö³ äî Äîðòìóíäà äîáðàëèñÿ çà ï³âòîðè äîáè. Í³õòî
¿õ òàì íå ÷åêàâ. Çóïèíèëèñÿ
â ãîòåë³, á³ëÿ ÿêîãî ¿õ ìàâ çàáðàòè ïàðòíåð ô³ðìè, òàê éîãî
íàçâàëè â³ííèöüê³ êîìåðñàíòè, ³
â³äâåçòè áåçïîñåðåäíüî íà ì³ñöå
ðîáîòè. Ó ãîòåë³ âèÿâèâñÿ â³ëüíèé äåøåâèé íîìåð. Çàïëàòèëè
ïî 35 ºâðî çà í³÷.
— Ó õîë³ áóâ áåçêîøòîâíèé ²íòåðíåò, — ïðîäîâæóº ïàí Ìèêîëà. — Íà ðàíîê îäðàçó çâ’ÿçàëèñÿ
ç Â³ííèöåþ. Íàì çíîâ ñêàçàëè
÷åêàòè. Ìàëà ïðèéòè ëþäèíà.
Çà äðóãó í³÷ óæå äîâåëîñÿ ïëàòèòè ïî 60 ºâðî. Íà ðàíîê íàì
íàðåøò³ çàòåëåôîíóâàëè. ×îëîâ³÷èé ãîëîñ çàïèòàâ: «Äå âè?»
Ñêàçàâ, ùî ÷åðåç ãîäèíó âè¿æäæàº. Ïîò³ì òåëåôîíóâàëè ³íø³
ãîëîñè. «Îñü-îñü, ùå òðîõè — ³
ìè á³ëÿ âàñ», — ïðèáëèçíî òàê
«ùåáåòàëè» ó ñëóõàâêó. Íàñïðàâä³
äî ê³íöÿ äíÿ í³õòî íå ç’ÿâèâñÿ.
Òðåòÿ í³÷ îá³éøëàñÿ ùå äîðîæ÷å — ïî 65 ºâðî.

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

²ñòèííó ïðàâäó
ïðî ðîáîòó äåÿêèõ â³ííèöüêèõ
«êîíòîð» ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ
çà êîðäîíîì çíàº ò³ëüêè òîé,
õòî íà ñîá³ â³ä÷óâ ¿õí³ «ñîëîäê³»
îá³öÿíêè. Ñåðåä òàêèõ 32-ð³÷íèé
ªâãåí ³ 35-ð³÷íèé Ìèêîëà. Îñü
ùî ðîçïîâ³â ïàí Ìèêîëà æóðíàë³ñòó RIA.
ПІВТОРИ ДОБИ
У ВАНТАЖНОМУ «БУСІ»
ªâãåíó é Ìèêîë³ ãàðàíòóâàëè
ðîáîòó ïîì³÷íèêà ìóëÿðà. Ïåðåêîíëèâî ñòâåðäæóâàëè, ùî ÷îëîâ³ê³â òàì ÷åêàþòü ìàëî íå ç ðîçïðîñòåðòèìè îá³éìàìè. Ðîáî÷³
ðóêè âêðàé ïîòð³áí³. Çàðïëàòà
ïðèñòîéíà, íå òàêà, ÿê ó Ïîëüù³. Îá³öÿëè 1200–1300 ºâðî
â ì³ñÿöü. ßêùî ïðàöþâàòè ïîíàä
íîðìó, áóäå äîïëàòà. ×îëîâ³êè
ïîãîäèëèñÿ. Îôîðìèëè äîêóìåíòè ³ ïî¿õàëè. Ùå íå äîáðàëèñÿ
äî êîðäîíó, ÿê ¿ì çàòåëåôîíóâàëè ç ô³ðìè ³ ïîïðîñèëè äåíü
çà÷åêàòè, à âæå òîä³ ïåðåòèíàòè
êîðäîí. Ìîâëÿâ, ñèòóàö³ÿ çì³íèëàñÿ. Ðàäèëè çàíî÷óâàòè ó Ëüâîâ³,
à âæå íàñòóïíîãî äíÿ âèðóøàòè
äàë³. Òàê äåøåâøå.
— Âîä³é êàæå, à ìåí³, ÿêà âèãîäà? Çà ïðîñò³é, õòî áóäå ïëàòèòè? — ðîçïîâ³äàº ïàí Ìèêîëà. —
ßêùî ñêèíåòåñÿ, ìîæó ïî÷åêàòè,
à í³ — ïîâåðòàþñÿ íàçàä.
Çàðîá³ò÷àí ó «áóñ³» ¿õàëî ñåìåðî. Êîæåí çàïëàòèâ çà äîðîãó
äî Äîðòìóíäà ïî 90 ºâðî. «Áóñ»
âàíòàæíèé. Õî÷ ³ ïåðåîáëàä-

ДАЙТЕ ХОЧ ЯКУСЬ РОБОТУ
— Âèðó÷àâ Wi-Fi, — ïðîäîâæóº
ïàí Ìèêîëà. — Ìàëè ìîæëèâ³ñòü

áåçêîøòîâíî êîíòàêòóâàòè ç ô³ðìîþ ó Â³ííèö³. Ñòàëè ïðîñèòè
õî÷ ÿêó-íåáóäü ðîáîòó. Íàïèñàëè, ùî ãîòîâ³ â³äìîâèòèñÿ â³ä ðîáîòè, çàçíà÷åíî¿ ó äîãîâîð³. ×åðåç
äåê³ëüêà ãîäèí íàì ïîâ³äîìèëè,
ùîá äîáèðàëèñÿ äî íåâåëèêîãî
ì³ñòå÷êà. Äîâåëîñÿ «â³äðèâàòè»
â³ä ñåáå ùå ïî 25 ºâðî. Äîáðå,
ùî â ì³ñòå÷êó çíàéøîâñÿ õîñòåë.
Í³÷ îá³éøëàñÿ ïî äåâ’ÿòü ºâðî.
Íà ðàíîê ÷îëîâ³êè íàïðàâèëè
ó Â³ííèöþ ëèñòà òàêîãî çì³ñòó:
«Ïîâåðòàºìîñÿ äîäîìó ³ ïîäàºìî ô³ðìó äî ñóäó». Ó êîíòîð³
â³äïîâ³ëè, ùîá ¿õàëè ó ùå îäíå
ì³ñòå÷êî. Çàïåâíèëè, ùî òàì óæå
ñòî â³äñîòê³â ãàðàíò³¿ íà îòðèìàííÿ ðîáîòè.
— Ùî çàëèøàëîñÿ ðîáèòè,
ïî¿õàëè, — êàæå ïàí Ìèêîëà. —
Ïðàöþâàëè ñïî÷àòêó íà çàâîä-

«Ðîáîòà âàæêà. Í³ìö³ ¿¿
íå õî÷óòü âèêîíóâàòè.
Àëå ãðîø³ âèïëà÷óþòü,
ÿê ³ îá³öÿëè. Ïîêè ùî
íå äóðÿòü. Ïðèíàéìí³,
ó íàø³é ô³ðì³»
ñüêîìó êîíâåºð³. Òðåáà áóëî â³äáèðàòè ³ ïàêóâàòè äåòàë³ äî ãàçîâèõ ïðèëàä³â. Ï³çí³øå ïåðåâåëè
íà ³íøèé îá’ºêò. Î÷èñòêà òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ äåìîíòàæó îáëàäíàííÿ
íà îäíîìó ³ç çàâîä³â. Ïëàòèëè
ïî 5,5–6 ºâðî çà ãîäèíó. Ðîáîòà
âàæêà. Í³ìö³ ¿¿ íå õî÷óòü âèêîíóâàòè. Àëå êîøòè âèïëà÷óþòü,
ÿê ³ îá³öÿëè. Í³ìö³ ïîêè ùî íàøèõ íå îáäóðþþòü. Ïðèíàéìí³,
ó íàø³é ô³ðì³.
— Õî÷åø çàðîáèòè á³ëüøå, âèõîäü ï³ñëÿ çì³íè, — ïðîäîâæóº
ñï³âðîçìîâíèê. — Íàéá³ëüøå
äîïëà÷óþòü çà ðîáîòó ó ñâÿòêîâ³ äí³. Òðîõè ìåíøå ó âèõ³äí³.
Àëå âñå îäíî çà ïåðåðîá³òîê º
äîïëàòà. Âàðò³ñòü ïðîäóêò³â, ÿê ³
â íàñ. Ö³íè ïðèáëèçíî îäíàêîâ³.
Çà ì³ñöå ó ãóðòîæèòêó âèðàõîâóþòü ³ç çàðïëàòè 250 ºâðî.

16%
39% ДЕ ПРАЦЮЮТЬ
УКРАЇНЦІ ЗА
КОРДОНОМ
на будівництві

3%
інші види діяльності

у домогосподарствах
(бавлять дітей, доглядають
за літніми та хворими,
прибирають)

14%
11%

9%

сільське
господарство

у промисловості
у торгівлі

3%

5%

готельний бізнес

у сфері транспорту

6 300 000 4 000 000 2 700 000

людей виїхало з України і
не повернулося з 2001 року,
за даними Держприкордонслужби України. Близько
3 млн виїхали в Європу та
3,2 у Росію

Кількість українських
трудових мігрантів,
за різними даними.
Це близько 16% населення
працездатного віку

українців постійно перебувають за кордоном на роботі, за
даними Центру економічних
стратегій. Тобто більшість
трудових мігрантів проводять
частину свого часу в Україні

За даними Центру економічних стратегій

РЕКЛАМА
424601
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Найскладніше з документами
— Безвізовий режим не дає права
на працевлаштування, — наголошує пан Микола. — Сподіватися
на те, що можна якось вирішити
питання, не варто. Ніхто в Німеччині не піде на порушення закону.
Найпростіший варіант — оформлення польської робочої візи. У Інтернеті багато таких пропозицій.
На півроку пропонують візу, яка
коштує від 250 гривень і більше.
Співрозмовник радить не дуже
довіряти оголошенням з Інтернету.
За його словами, краще знайти
людину, яка вже оформляла такий
документ. Дізнатися, через кого

робила. Інакше можна «влипнути» в халепу. До речі, фірми з працевлаштування теж оформляють
робочі візи.
Є інші варіанти. Але про них чоловік відмовився розповідати. «Вам
про них краще не знати».
— Якщо вас за кордоном зустрічає
так званий партнер фірми, через
яку приїхали на роботу, і вимагає
додаткових грошей, знайте, що це
звичайний «розводняк», — розповідає пан Микола. — Хороші ми
люди, українці. Але є у декого з нас
у крові бажання обдурити такого, як сам. Бо робить це наш брат.

Наші контори з працевлаштування
не працюють напряму з німецькими роботодавцями. Робочі місця
підшукують посередники. Через
знайомих, хтось виїхав раніше і
вже знає обстановку. До таких
у руки потрапляють заробітчани.
Про випадки вимагання додаткових грошей співрозмовник
дізнався від інших заробітчан.
Бувало, вимагали з приїжджих
по 250 євро. Коли їм говорили:
«Показуй робоче місце — і ми
готові доплатити», так званий
партнер зникав у невідомому напрямку і більше не телефонував.

425400
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МІС «БЕРЕГИНЯ У ПОГОНАХ»
ЗА ХВИЛИНУ ВІДЖАЛАСЯ 43 РАЗИ
Перемога  Старший солдат Світлана Кривіцька
перемогла у конкурсі серед жінок військових медиків
«Берегиня у погонах-2018». Журналіст RIA дізнався, як
медсестра прийшла добровольцем у 2014, про службу
в АТО, про захоплення, яке може «посадити на місце».
Про що ще говорила Міс «Берегиня у погонах»?
ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, (067)1079091

Світлана каже, що відчула перемогу тоді, коли на голові з’явилася
корона. А зараз живе, як і раніше. Щодня після роботи – у тренажерний зал
РЕКЛАМА

Ô³íàë êîíêóðñó «Áåðåãèíÿ
ó ïîãîíàõ-2018» â³äáóâàâñÿ
ó â³éñüêîâîìó ñàíàòîð³¿
«Õì³ëüíèê». Çà êîðîíó ïåðåìîæíèö³ çìàãàëèñÿ 22 ó÷àñíèö³ — ë³êàð³, ìåäñåñòðè ç â³éñüêîâî-ìåäè÷íèõ óñòàíîâ òà ñëóæá Çáðîéíèõ ñèë. Õì³ëüíèê —
ð³äíå ì³ñòî Ñâ³òëàíè Êðèâ³öüêî¿. Òóò âîíà
íàâ÷àëàñÿ ó ì³ñüê³é øêîë³ ¹ 1. Çâ³äñè
ï³ñëÿ 11 êëàñó âñòóïèëà ó Áåðäè÷³âñüêå
ìåäè÷íå ó÷èëèùå. Ïîâåðíóëàñÿ äîäîìó
ïðàöþâàòè, ïîò³ì áóëà ðîáîòà ó Â³ííèö³,
à ó 2014 ðîö³, êîëè ïî÷àëàñÿ àãðåñ³ÿ, ïàí³
Ñâ³òëàíà ïðèéøëà ó â³éñüêêîìàò. ¯¿ çàïèòàëè, ÷è äîáðå âñå îáäóìàëà. Â³äïîâ³ëà
áåç âàãàíü. Òàê âîíà ñòàëà â³éñüêîâîþ.
Ñëóæèòü ó â³éñüêîâî-ìåäè÷íîìó êë³í³÷íîìó öåíòð³ ó Â³ííèö³. Ìàº â³éñüêîâå
çâàííÿ ñòàðøèé ñîëäàò, ìåäñåñòðà â³ää³ëåííÿ ë³êàðñüêî-ëüîòíî¿ åêñïåðòèçè
êë³í³êè àâ³àö³éíî¿ ìåäèöèíè.
ПЕРШИЙ ВІЙСЬКОВИЙ У РОДИНІ
— Ó âàñ ó ðîäèí³ º â³éñüêîâ³? — çàïèòóþ
ñï³âðîçìîâíèöþ.
— Í³, ò³ëüêè ÿ. Ùå ìîëîäøèé áðàò
íàâ÷àºòüñÿ ó Â³ííèö³ ó âèùîìó ïðîôåñ³éíîìó ó÷èëèù³ Ëüâ³ñüêîãî óí³âåðñèòåòó
áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³. Éòè ñëóæèòè,
öå áóâ ì³é îñîáèñòèé âèá³ð. ß ïåðøèé
â³éñüêîâèé ó íàø³é ðîäèí³.
Ó òàêèé íåïðîñòèé ÷àñ ïðîñèòèñÿ â àðì³þ?
— Ìåíå íå îäðàçó â³äðÿäèëè ó çîíó
ÀÒÎ. Ïåðåáóâàëà òàì ó 2017-ìó. Ñëóæèëà
ó 59 ìîá³ëüíîìó øïèòàë³, ó õ³ðóðã³÷íîìó
â³ää³ëåíí³. Íå çíàþ, ÿê ñïðàâëÿëèñÿ ìåäèêè ó 2014–2015, ÿêùî ïðè ìåí³, áóâàëî,
äîñòàâëÿëè ïðîòÿãîì äîáè ïî 40 ïîðàíåíèõ. ² ïëàêàëà, ³ õâèëþâàëàñÿ, âñüîãî áóëî,
í³äå ïðàâäè ä³òè, àëå ñïðàâèëàñÿ. Óñå-òàêè
öå íå ïåðåäîâà. Ïðîæèâàëè íå â íàìåòàõ,
à â ïðèì³ùåíí³.
Íèí³øíº ì³ñöå ñëóæáè — öå íå õ³ðóðã³ÿ.
— Ó íàñ ïîñò³éíî â³äáóâàºòüñÿ ðîòàö³ÿ.
ß îñîáèñòî ïðàöþâàëà ó ð³çíèõ â³ää³ëåííÿõ. Öå äîïîìàãàº âäîñêîíàëþâàòè ïðîôåñ³éí³ âì³ííÿ.

Ïðî íàâ÷àííÿ â ìåäóí³âåðñèòåò³ íå ìð³ºø?
— Õîò³ëîñÿ á, àëå æ çàî÷íî ó ìåäè÷íîìó íå â÷àòüñÿ. À çàëèøàòè ðîáîòó ³ éòè
íà ñòàö³îíàð… Òàê³ äóìêè çàêðàäàþòüñÿ,
àëå ÿê áóäå íàñïðàâä³, ïîêè íå çíàþ. Çàòå
äîáðå çíàþ, ùî ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ ìîÿ ðîáîòà, ïîäîáàºòüñÿ êîëåêòèâ, ó ÿêîìó ïðàöþþ. Ùå çìàëêó õîò³ëà ñòàòè ìåäèêîì.
Ë³êóâàòè ëÿëüîê áóëî óëþáëåíîþ ãðîþ.
ЗА ХВИЛИНУ ВІДЖАЛАСЯ 43 РАЗИ
Ó ÿêèõ íîì³íàö³ÿõ êîíêóðñó ñòàðøèé
ñîëäàò Êðèâ³öüêà ïåðåâåðøèëà ñóïåðíèöü?
— Ìàêñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü áàë³â îòðèìàëà â³ä òâîð÷îãî âèñòóïó. Ñïîâíà ñêîðèñòàëàñÿ òèì, ÷îãî â äèòèíñòâ³ íàâ÷èëà
ìàìà. À âîíà ìåíå íàâ÷èëà ³ ñï³âàòè, ³
òàíöþâàòè, ³ ìàëþâàòè. Çíàäîáèëîñÿ. Â³äåîïðåçåíòàö³þ äîïîì³ã ñòâîðèòè áðàò.
Âäÿ÷íà éîìó çà öå. Òàê ñàìî âñ³ì, õòî
äîïîìàãàâ, ï³äòðèìóâàâ ï³ä ÷àñ êîíêóðñó.
Ñïîðòèâí³ âïðàâè òåæ äîâåëîñÿ âèêîíóâàòè?
— Ñïîðòîì çàéìàþñÿ îõî÷å ³ ïîñò³éíî.
Òîìó ìåíå öå íå äóæå ëÿêàëî. Íàïðèêëàä,
âïðàâó «â³äæèìàííÿ» â³ä çåìë³ âèêîíàëà
íàéêðàùå. Çà îäíó õâèëèíó â³äæàëàñÿ
43 ðàçè. Æîäíà ³íøà ó÷àñíèöÿ íå ïîêàçàëà
òàêèé ðåçóëüòàò. Áóëè ñèëè ³ äàë³ ïðîäîâæóâàòè âïðàâó. Ò³ëüêè ÷àñ çàê³í÷èâñÿ.
ВИШИВАЄ І ВЧИТЬСЯ ГРАТИ НА ГІТАРІ
Êàæóòü, âäîìà ³ ñò³íè äîïîìàãàþòü. Â³ä÷óëà öå?
— Ï³äòðèìêó ñïðàâä³ â³ä÷óâàëà. Ïðèéøëà ìàìà, ð³äí³, çíàéîì³, êîëåãè ç ðîáîòè
ïðè¿õàëè. Ñòàðàëàñÿ! Ùî ïåðåìîãëà, â³ä÷óëà òîä³, êîëè íà ãîëîâ³ ç’ÿâèëàñÿ êîðîíà
³ ÿ â³ä÷óëà ¿¿.
Ùî çì³íèëîñÿ ó òâîºìó æèòòÿ ï³ñëÿ ïåðåìîãè?
— Óñå, ÿê ³ ðàí³øå. Ò³ ñàìî òðåíóâàííÿ
ï³ñëÿ ðîáîòè ó òðåíàæåðíîìó çàë³. Çóñòð³÷³
ç äðóçÿìè. Ïîñò³éíî ó ðóñ³. Íå ïîäîáàºòüñÿ ñèä³òè íà îäíîìó ì³ñö³. Õ³áà òîä³,
êîëè âèøèâàþ. Âèøèâàþ á³ñåðîì. Âèøèëà
ñîðî÷êó. Òåðï³ííÿ ïîòð³áíå òàêîæ, äëÿ
òîãî, àáè íàâ÷èòèñÿ ãðàòè íà ã³òàð³. Äóæå
õî÷ó íàâ÷èòèñÿ.

У перемогу повірили, коли побачили виступи всіх конкурсанток
Антоніна Бай, старша медсестра відділення, де працює Світлана Кривіцька, каже,
що усі дуже вболівали за колегу.
—Коли ми побачили виступи всіх конкурсанток, тоді зрозуміли, що Світлана
точно буде у призерах. Вона дуже активна.
І це теж належно оцінило журі. А ми таку
активність оцінюємо на роботі. Світлана
надійна, їй можна доручити будь-яке
425613

завдання. Виконає! Бо відповідальна. З
такими приємно працювати.
У Вінниці «короновану» медсестру колектив відділення і клініки зустрічав з квітами,
привітаннями.
— Приємно мати серед тих, з ким працюєш, людину, що має таланти, і зуміла
сповна розкрити їх на конкурсі - каже пані
Антоніна.
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ЛІКАРНЯМ ОБІЦЯЮТЬ
КУПУ ГРОШЕЙ, І ПРИВАТНИМ ТЕЖ

425830

СПОНСОР РУБРИКИ

Порахували  За практику сімейного
лікаря, який має 1800 пацієнтів,
Національна служба здоров'я України
платитиме один мільйон грн. Не залежно
від того — ходять пацієнти на прийом чи ні.
Центри первинної допомоги міста вже з
1 липня будуть фінансуватисть по новому,
а чи готові до цього приватні лікарі?
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535

Ïåðø³ 149 êîìóíàëüíèõ çàêëàä³â ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ç 21 îáëàñò³, ç ëèïíÿ
áóäóòü ô³íàíñóâàòèñÿ çà íîâîþ
ìîäåëëþ. À ñàìå áóäóòü îòðèìóâàòè ãðîø³ çà ïàö³ºíòà. Áàçîâèé òàðèô çà îäíó ëþäèíó, ùî
ï³äïèñàëà äåêëàðàö³þ ç ë³êàðåì,
ñòàíîâèòü 370 ãðí (êð³ì òîãî, áóäóòü ä³ÿòè â³êîâ³ êîåô³ö³ºíòè).
Äîäàòêîâî çàêëàäè áóäóòü îòðèìóâàòè ïî 240 ãðí çà ïàö³ºíò³â,
ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿
îáñëóãîâóâàííÿ çàêëàäó, àëå ùå

íå ï³äïèñàëè äåêëàðàö³þ ïðî âèá³ð ë³êàðÿ.
Ãðîø³ ìåäçàêëàäè áóäóòü îòðèìóâàòè ³ç çàãàëüíèõ ïîäàòê³â, ÿê³
Íàö³îíàëüíà ñëóæáà çäîðîâ'ÿ
Óêðà¿íè (ÍÑÇÓ) ùîì³ñÿöÿ áóäå
ñïðÿìîâóâàòè íà ¿õ ðàõóíêè.
Êð³ì òîãî, ï³äïèñàòè äîãîâîðè
ïðî ñï³âïðàöþ ìîæóòü ïðèâàòí³
çàêëàäè ³ ë³êàð³.
Òàêîæ 1 ëèïíÿ çàêëàäè ïåðâèííî¿ äîïîìîãè ïî÷íóòü ïðàöþâàòè çà íàêàçîì ÌÎÇ, ÿêèé
ðåãëàìåíòóº ïîðÿäîê íàäàííÿ
ïåðâèííî¿ äîïîìîãè òà ïàêåò
áåçêîøòîâíèõ ïîñëóã. Äî ÿêèõ

â³äíîñÿòüñÿ: ïðîô³ëàêòè÷í³ îãëÿäè äëÿ ïàö³ºíò³â ³ç ñåìè ãðóï
ðèçèêó, â³ñ³ì îñíîâíèõ àíàë³ç³â
³ äîñë³äæåíü, ïðîô³ëàêòè÷í³ ùåïëåííÿ, ä³àãíîñòèêà òà ë³êóâàííÿ
õâîðîá, òðàâì, îòðóºíü, ïàòîëîã³÷íèõ ñòàí³â, ñïîñòåðåæåííÿ
íåóñêëàäíåíî¿ âàã³òíîñò³ òà ñóïðîâ³ä õðîí³÷íèõ õâîðèõ, à òàêîæ
íàïðàâëåííÿ íà ä³àãíîñòèêó òà
ë³êóâàííÿ íà ³íø³ ð³âí³ ìåäè÷íî¿
äîïîìîãè ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³.
Çà ñëîâàìè ãîëîâè Íàö³îíàëüíî¿ ñëóæáè çäîðîâ'ÿ Îëåãà Ïåòðåíêà, çàêëàäè áóäü-ÿêî¿ ôîðìè
âëàñíîñò³ ìîæóòü ñï³âïðàöþâàòè
ç³ ñëóæáîþ, à òàêîæ íàäàâàòè ãàðàíòîâàíèé áåçêîøòîâíèé ïàêåò
ïîñëóã.
— Ìåäè÷íà ïðàêòèêà ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ç 1 800 ïàö³ºíòàìè, ÿêà ïðàöþº çà äîãîâîðîì ç
ÍÑÇÓ, áóäå îòðèìóâàòè áëèçüêî
1 000 000 ãðí äîõîäó çà îáñëóãîâóâàííÿ ïàö³ºíò³â, íåçàëåæíî â³ä
òîãî, íàñê³ëüêè ÷àñòî âîíè áóäóòü
çâåðòàòèñÿ äî ë³êàðÿ, — ðîçïîâ³äàº ãîëîâà ñëóæáè. — Òàêà ìîäåëü
ñòèìóëþº ë³êàðÿ ï³êëóâàòèñÿ ïðî
çäîðîâ’ÿ ñâîãî ïàö³ºíòà, ÿêèé
éîãî îáðàâ.

— Якщо брати до уваги пропозицію НСЗУ
та вказаний мільйон гривень
за 1800 пацієнтів, варто зазначити, що цей дохід розподіляється
на весь заклад. Тобто в цю суму
входить оренда приміщення, матеріальне забезпечення (а там ще

багато нюансів з програмним забезпеченням електронної системи
охорони здоров'я). Сюди ж входить зарплатня всім співробітникам: медсестрам, бухгалтеру і т. д.
Коли починаєш перераховувати,
то на зарплатню собі з ефемерного
мільйона залишиться не так вже
й багато. Окремо можна також
сказати про кількість звернень.
Мовляв, незалежно від того, будуть до тебе ходити пацієнти чи
ні, свій мільйон ти отримаєш, але.
Дійсно є люди, які за рік жодно-

ЦПМСД №1

ЦПМСД №2

8 314 641 грн

17 412 482 грн

вул. Миколи Зерова, 13

вул. Магістратська, 44

Людмила Фіщенко

Тамара Кривов'яз

44 344 людини

92 865 людей

ЦПМСД №3

ЦПМСД №4

адреса
головний лікар
кількість наявного
населення на території,
яку обслуговує заклад,
cтаном на 1.01.17 року
(остаточні цифри
нададуться до першої
оплати медичних послуг)

ЦПМСД №5

17 412 482 грн

13 290 225 грн

17 412 482 грн

Хмельницьке шосе, 96

вул. Замостянська, 18

вул. Замостянська, 49

Тетяна Малик

Наталія Семерук

Наталя Роман

92 865 людей

70 880 людей

92 865 людей

ТАРИФИ ТА КОРИГУВАЛЬНІ КОЕФІЦІЄНТИ ЗА МЕДИЧНІ
ПОСЛУГИ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

грн
го разу не прийдуть на прийом.
А є такі (і їх багато), які будуть
під дверима в тебе кожен день
с великим бажанням отримати
законний і чесно сплачений державою пакет послуг в необмеженій кількості і об’ємі.
Плюс, якщо я не помиляюсь, держава ні за кого ще нічого не оплатила, тобто питання, як саме це
буде проводитись, відкрите.
Я не знаю приватних лікарів, які
сьогодні готові складати угоду з
НСЗУ.

орієнтовна сума

ЦЕНТРИ ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВІННИЦІ
ПРОТЯГОМ 1.06.18–31.12.18

1480

Занадто багато «але»
АНАТОЛІЙ
ВЛАСЕНКО,
ОТОЛАРІНГОЛОГ
ПРИВАТНОГО
МЕДИЧНОГО
ЦЕНТРУ «ВСЛУХ»

СКІЛЬКИ ОТРИМАЮТЬ

370 грн
на рік

240 грн
на рік

за одного пацієнта,
включеного до зеленого
списку (той, що підписав
декларацію з сімейним
лікарем)

за одного пацієнта з
червоного списку
(який числиться
на дільниці, але ще
не обрав собі лікаря)

Коригувальні коефіцієнти будуть застосовуватись
лише для пацієнтів з зеленого списку:

814

740

грн

грн

370
грн

діти від
0 до 5 років
коефіцієнт 4

діти від
6 до 17 років
коефіцієнт 2,2

дорослі від
18 до 39 років
коефіцієнт 1

444
грн

дорослі від
40 до 64 років
коефіцієнт 1.2

дорослі від
65 років
коефіцієнт 2

РЕКЛАМА
425792

ДОПОМОЖІТЬ ДІВЧИНІ
ПОБОРОТИ РАК
21-річна Людмила Осійчук
захворіла на рак крові
У травні вона перенесла першу хіміотерапію та реабілітаційну
терапію. На прохання про допомогу молодій дівчині
відгукнулися дуже багато людей. Рідні Людмили відчули, що
вони не наодинці зі своєю бідою. З понеділка, 11 червня, їй
розпочали другий курс хіміотерапії. Боротьба продовжується.
Лікування довготривале і дороговартісне. Дівчина налаштована
позитивно і сподівається на підтримку небайдужих.
Реквізити для фінансової допомоги
ПриватБанк – № 4149 4978 7263 3468 (отримувач Овсійчук Людмила Леонідівна)
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КРАЩИЙ СПОРТСМЕН
ТРАВНЯ ГРАЄ БЕЗ ЗАМІН
Знай наших!  36-річний капітан
вінницьких хокеїстів Олександр
Дяченко в складі клубу виграв
європейське срібло. Пограв
за кордоном і більше не збирається
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Êðàùèì ñïîðòñìåíîì òðàâíÿ
íà Â³ííè÷÷èí³ âèçíàíèé õîêå¿ñò
Îëåêñàíäð Äÿ÷åíêî. Çà öå â³í
çà òðàäèö³ºþ îòðèìàâ ñåðòèô³êàò îáëàñíîãî â³ää³ëåííÿ ÍÎÊÓ
íà òðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
ЛІДЕР НА ПОЛІ
Ó ñåðåäèí³ òðàâíÿ ó Â³äí³ â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò ªâðîïè ç õîêåþ
íà òðàâ³ ñåðåä êëóáíèõ êîìàíä.
Öå áóëè çìàãàííÿ â ãðóï³ «Òðîô³», äðóã³é çà çíà÷åííÿì. Â³ííèöþ ïðåäñòàâëÿâ ÷åìï³îí Óêðà¿íè — «ÎÊÑ-ØÂÑÌ». Íàø³
çåìëÿêè çäîáóëè ñð³áëî.
Îäíèì ³ç ë³äåð³â «ÎÊÑØÂÑÌ» áóâ ¿¿ áàãàòîð³÷íèé
êàï³òàí, öåíòðàëüíèé çàõèñíèê
Îëåêñàíäð Äÿ÷åíêî. Â³í — âåòåðàí â³ííèöüêîãî êëóáó.
ГРАВ ЗА «ОЛІМПІК»
Îëåêñàíäð — âèõîâàíåöü êàëèí³âñüêîãî õîêåþ, çâ³äêè ðîäîì.
Äî öüîãî âèäó ñïîðòó éîãî çàëó÷èâ ñòàðøèé áðàò Ñåðã³é, ÿêèé

çãîäîì ïðèïèíèâ òðåíóâàòèñÿ.
— Äî Â³ííèö³ ïåðåáðàâñÿ â 1999 ðîö³, êîëè âñòóïèâ
äî àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó. Òîä³
Â³êòîð Êîñòþêåâè÷ (çàñíîâíèê
â³ííèöüêîãî õîêåþ íà òðàâ³ —
àâò.) çàáðàâ ìåíå äî ñâîãî êëóáó «Îë³ìï³ê». Ìè ç ïåðåì³ííèì
óñï³õîì çìàãàëèñÿ ç «Êîëîñîì»,
ÿêèé íèí³ ìàº íàçâó «ÎÊÑØÂÑÌ». Ö³ äåðá³ áóëè çàâæäè
çàïåêëèìè, — ðîçêàçóº Îëåêñàíäð Äÿ÷åíêî.
Ó «Êîëîñ³» ñïîðòñìåí îïèíèâñÿ ó 2011 ðîö³. Öå ñòàëîñÿ òîä³,
êîëè «Îë³ìï³ê» ïðàêòè÷íî ðîçïàâñÿ ó çâ’ÿçêó ç â³ä’¿çäîì îñíîâíèõ ãðàâö³â çà êîðäîí.
— ßê òàêî¿, êîìàíäè «îë³ìï³éö³â» íå ñòàëî. Òîä³ òðåíåð «êîëîñ³âö³â» Ïàâëî Ìàçóð çàïðîïîíóâàâ ìåí³ òà Îëåãó Ïîë³ùóêó
ïåðåéòè äî ñâîãî êëóáó, — êàæå
Îëåêñàíäð Äÿ÷åíêî.
БОЙОВИЙ ІТАЛІЙСЬКИЙ
ЧЕМПІОНАТ
Îëåêñàíäð Äÿ÷åíêî ðàí³øå
ìàâ äîñâ³ä âèñòóï³â çà êîðäîíîì.

ДОВІДКА
Олександр Дяченко — майстер
спорту України з хокею на траві. Двічі
був віце-чемпіоном клубного чемпіонату Європи в групі «Трофі», вигравав золото в групі «Челленджер».
У складі збірної України з індорхо-

кею в 2018 році вийшов у найсильніший дивізіон «А» (вперше в історії).
Хобі — збір грибів і риболовля
(разом із родиною). Це допомагає
відпочити і зняти стрес після напружених спортивних навантажень.

Даяна Мушинська
несподівано виграла
міський турнір, хоча вдома
грати її ніхто не вчив

 Áàòüêè Äàÿíè Ìóøèíñüêî¿
íàâ³òü íå çíàëè, ùî ¿õíÿ äî÷êà
âì³º ãðàòè â øàõè. À âîíà âçÿëà ³
âèãðàëà ÷åìï³îíàò Â³ííèö³ ç «êîðîë³âñüêî¿ ãðè» ñåðåä âèõîâàíö³â
äèòñàäê³â! Ïðè÷îìó Äàÿíà ïîêàçàëà ñòîâ³äñîòêîâèé ðåçóëüòàò,
áåç æîäíî¿ ïîðàçêè ÷è í³÷èº¿. Ä³â÷èíêà ïðåäñòàâëÿëà äîøê³ëüíèé
íàâ÷àëüíèé çàêëàä ¹ 28 «Íåçàáóäêà», ùî íà Çàìîñò³.
Áàòüêî ÷åìï³îíêè Îëåã Ìóøèíñüêèé — ïåðåñ³÷íèé ëþáèòåëü øàõ³â. Àëå Äàÿíó â÷èòè õîäàì ô³ãóð â³í ÷îìóñü íå ïîñï³øàâ.

Директор проти
вихованців
 Ô³í³øóâàâ â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò Â³ííèö³ ç øàõ³â ñåðåä
÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê.
×åìï³îíîì ñòàâ 16-ð³÷íèé
âèõîâàíåöü øîñòî¿ ñïîðòøêîëè Â³êòîð Ìàòâ³¿øåí.
Ñð³áëî — ó äèðåêòîðà öüîãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó Ìèêîëè Áîäíàðà, áðîíçà —
ó 15-ð³÷íîãî Äìèòðà Ùåðáèíè. ×åìï³îíêîþ ñåðåä
æ³íîê ñòàëà Ëåñÿ Êîñ³÷.

Олександр
Дяченко – ветеран
вінницького клубу.
Тренер Павло Мазур
каже, що він є
безумовним лідером
команди і за грою,
і за бійцівськими
якостями

«Літня феєрія»

 Ó Çàïîð³ææ³ ïðîâåëè ì³æíàðîäíèé òóðí³ð ç õóäîæíüî¿
ã³ìíàñòèêè «V ë³òíÿ ôåºð³ÿ». Âèõîâàíêè Â³ííèöüêî¿
ñïîðòøêîëè ¹ 1 âèáîðîëè
àæ 26 íàãîðîä.

Юнацьке
футбольне дербі
Ó ²òàë³¿ ãðàâ îäèí ñåçîí.
— ß âèñòóïàâ â åë³òíîìó ³òàë³éñüêîìó äèâ³ç³îí³ À1.
Òîä³ íàøà êîìàíäà âõîäèëà
äî ï’ÿò³ðêè êðàùèõ. Ïðè÷îìó
÷åìï³îíàò ²òàë³¿ áóâ äóæå ð³âíèì. Ø³ñòü-ñ³ì êîìàíä ìàëè
ïðèáëèçíî îäíàêîâèé ïîòåíö³àë.
Òîìó êîæíà ãðà áóëà ñïðàâæí³ì
áîºì, — êàæå Ñàøêî.
Ñïîðòñìåí ç Â³ííèö³ ïåðåáèðàòèñÿ í³êóäè íå ïëàíóº. Áî
«ïóñòèâ òóò «êîð³ííÿ».
— Êîëè ãðàâ â ²òàë³¿, ñèíó áóëî
ëèøå äâà ì³ñÿö³. Öå ÿêðàç áóâ
îäèí ³ç îñíîâíèõ ôàêòîð³â, ÷îìó
ÿ ïîâåðíóâñÿ ãðàòè äî Â³ííèö³, —
êàæå õîêå¿ñò.
— Äðóæèíà òà ä³òè ï³äòðèìóâàëè íàñ íà Êóáêó «Òðîô³». Óïåðøå â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî õîêåþ
÷àñòèíà ãðàâö³â ïî¿õàëà íà çàêîðäîííèé ÷åìï³îíàò ³ç ðîäèíàìè.

ВЕТЕРАНИ — БЕЗ ЗАМІН
Íåçâàæàþ÷è íà ñîë³äíèé äëÿ
ñïîðòñìåíà â³ê, Îëåêñàíäð Äÿ÷åíêî íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè â³ä³ãðàâ áåç çàì³í. Æîäíî¿ õâèëèíè
éîãî íå ï³äì³íÿëè.
– Êîëè âõîäèø ó àçàðò, íå ïîì³÷àºø âòîìè. Àäæå ðîçóì³ºø,
ùî íåîáõ³äíî âèãðàâàòè. Íàâ³òü í³÷èÿ ìîãëà ç³ãðàòè ç íàìè
çëèé æàðò, – êàæå Îëåêñàíäð
Äÿ÷åíêî.
Äî ðå÷³, â «ÎÊÑ-ØÂÑÌ» º
ãðàâåöü, ñòàðøèé çà êàï³òàíà.
Öå 39-ð³÷íèé Àðòåì Ïîïîâ÷åíêî, ÿêèé òàêîæ ãðàâ áåç çàì³í íà
ªâðî-2018.
Óçàãàë³ ó «êîëîñ³âö³â» âåòåðàíè
– â ïîøàí³. Áî òðåíåð êëóáó Ïàâëî Ìàçóð ââàæàº, ùî äî 40 ðîê³â
âîíè ìîæóòü ãðàòè íà âèñîêîìó
ð³âí³. Äî ðå÷³, ñàì «êîó÷» ³ãðîâó
êàð’ºðó çàâåðøèâ ó 37 ðîê³â.

Шестирічна чемпіонка
опанувала шахи в садочку
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

— Òå, ùî äî÷êà îïàíóâàëà øàõîâó ãðó, ä³çíàâñÿ âèïàäêîâî. Âîíà
íàâ÷èëàñÿ â ñàäî÷êó. Àçè îïàíóâàëà ï³ä êåð³âíèöòâîì øòàòíîãî
ïñèõîëîãà çà ï³äòðèìêè çàâ³äóâà÷êè çàêëàäó Òåòÿíè Ðóáëåâñüêî¿, —
ðîçïîâ³äàº Îëåã Ìóøèíñüêèé. —
Óïåðøå ÿ ç³ãðàâ ç Äàÿíîþ â øàõè
ïåðåä ï³âô³íàëîì ÷åìï³îíàòó Â³ííèö³. ² íåñïîä³âàíî âèÿâèâ, ùî
âîíà öå ðîáèòü äîâîë³ íåïîãàíî.
Ðîäèíà Ìóøèíñüêèõ — áàãàòîä³òíà. Òåïåð ó øàõè òóò âì³þòü ãðàòè âñ³: òàòî, ìàìà ²ííà,
17-ð³÷íà Àíàñòàñ³ÿ ³ ÷îòèðèð³÷íà
Ì³ëåíà. Ìîëîäøó äîíüêó íàâ÷è-

ëà ñåðåäíÿ, ÿêà º ñâîãî ðîäó ¿¿
íàñòàâíèêîì. Íåìàº ñóìí³â³â,
ùî é 9-ì³ñÿ÷íèé ßí íåçàáàðîì
â³äð³çíÿòèìå êîíÿ â³ä îô³öåðà,
à òóðó — â³ä êîðîëåâè.
— Ïîêè ùî Äàÿíó çàçâè÷àé
îá³ãðóþ â øàõè, ëèøå ³íîä³ ïîñòóïàþñÿ. Òàêîæ äî÷êà ñïàðèíãóº íà òåëåôîí³, íà ëåãêèõ ð³âíÿõ.
Øàõîâèõ çàäà÷ âîíà í³êîëè íå âèð³øóâàëà, áî íå õîäèëà íà ïðîôåñ³éí³ òðåíóâàííÿ. Òåïåð äóìàºìî
çàïèñàòè Äàÿíó â ñåêö³þ ó ñïîðòøêîëó. Õî÷åìî, ùîá âîíà ïðîäîâæóâàëà ïåðåìàãàòè ó çìàãàííÿõ, — êàæå Îëåã Ìóøèíñüêèé.

 Ó Â³ííèö³ çàâåðøèâñÿ
â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò ì³ñòà
ç ôóòáîëó ñåðåä þíàê³â.
Ïåðøå ì³ñöå ïîñ³ëà êîìàíäà
ñïîðòøêîëè Áëîõ³íà-Áºëàíîâà 2007 ð. í. Ðàçîì ³ç
íåþ òð³éêó êðàùèõ ñêëàëè
îäíîêëóáíèêè 2008 ð. í. ³
«Ïðåì'ºð-Íèâà» ö³º¿ æ â³êîâî¿ êàòåãîð³¿.

Спартакіада
вiйськових
 Â³äáóëàñÿ ñïàðòàê³àäà Â³ííèöüêîãî ãàðí³çîíó. Ó âîëåéáîë³ ³ àðìñïîðò³ êðàùîþ
ñòàëà çá³ðíà êîìàíäóâàííÿ
Ïîâ³òðÿíèõ ñèë.
Випуск №25 (1044)
Чотириваріантна задача на кооперативний мат за три ходи складена
на тему «Зірка» чорного короля, який в процесі рішення ходить строго
по діагоналях шахівниці. У іншій триходівці три варіанти розв’язку з
правильними матами.
Задача №2184. Є. Марінов (Вінниця). Ю Білокінь (Полтава)
Задача №2185. Ю Білокінь (Полтава)

h 3 (вверху — 4 розв’язки)

h 3 (внизу — три розв’язки)

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №24 (1390), 13 червня 2018 року
Задача №2180
I. 1. a5! ab8: T! 2. Kpa6 T: c8 3. b5 T: c6x;
II. 1. Kpa5! ab8: Ф! 2. b5 Ф: c8 3. Kpb6 Фd8x — правильні мати
Задача № 2181
I. 1. Kf5! Kpf7 2. Kh6+Kpg6 3. Kg8 Kf7x;
II. 1.Ke6! Kpe7 2. Kf8 Kpf7 3. Kh7 Kg6x — ідеальні мати
Задача № 2182
I. 1. Kp: c2! T: d2+ 2. Kpc1 Kpb3 3. Kpb1 Td1x;
II. 1. Kp: e2! Kpb3 2. Kpd1 Ta2 3. Kpc1 Ta1x: — правильні мати
Задача № 2183
I. 1. Kpe2! Kpg3 2. Te1 Kph2 3. Kpf1 Kg3x;
II. 1. Th1! Kpe3 2. Kpf1 Kpd2 3. Tg1 Ke3x — ідеальні мати
М. Пархоменко
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Гучна подія  Незважаючи на те, що
фестиваль проводився вперше, мав
експериментальний формат, а погода
постійно влаштовувала сюрпризи,
організаторам вдалося зробити справжнє
літературне свято, яке точно посяде своє
місце на фестивальній мапі України.
Пригадаємо, як це було

Ïðî ë³òôåñò, ùî ç 14 ïî
17 ÷åðâíÿ ïðîõîäèâ ó Â³ííèö³,
ïî÷àëè ãîâîðèòè ùå ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó. Òîä³ æ ñòàëî â³äîìî,
ùî ãîëîâíèé ëåéòìîòèâ ôåñòèâàëþ — êàìåðí³ òåêñòè òà ìàë³
ë³òåðàòóðè â êîíòåêñò³ çàãàëüíîºâðîïåéñüêî¿ ïàì‘ÿò³. Âèãëÿäàëî
öå íå òàê ãðàíä³îçíî, ÿê êàìåðíî òà âóçüêîïðîô³ëüíî. Òîìó é
í³õòî íå ì³ã î÷³êóâàòè â³ä ôåñòó
òðèäöÿòè ð³çíîìàí³òíèõ çàõîä³â,
ï‘ÿòäåñÿòè ïèñüìåííèê³â òà ³íòåëåêòóàë³â ç äåâ‘ÿòè êðà¿í ñâ³òó
³ äåñÿòè open-air ëîêàö³é.
Àëå ç ñàìîãî ïî÷àòêó «Îñòð³â
ªâðîïà» çäèâóâàâ ñâîºþ ìàñøòàáí³ñòþ òà íîâèçíîþ, õî÷à é âèêëèêàâ ïåâí³ ïîáîþâàííÿ. Ïî-ïåðøå,
á³ëüø³ñòü ì³æíàðîäíèõ ãîñòåé
íå ìàëè óêðà¿íñüêîãî ïåðåêëàäó
ñâî¿õ êíèæîê, òîìó íå áóëè â³äîì³ øèðîêîìó çàãàëó â³ò÷èçíÿíèõ ÷èòà÷³â. Ïî-äðóãå, ÷àñòèíó
óðáàí³ñòè÷íèõ ìàéäàí÷èê³â ùå
í³êîëè íå çàä³þâàëè äëÿ çàõîä³â
ïîä³áíîãî ôîðìàòó. Ïî-òðåòº, ñàìà
êîíöåïö³ÿ ôåñòèâàëþ º äîâîë³
íåçâè÷íîþ. Ðîáëÿ÷è òàê³ ñì³ëèâ³
åêñïåðèìåíòè, îðãàí³çàòîðè ÿâíî
éøëè íà ðèçèê, ïðîòå, ÿê âèÿâèëîñü çãîäîì, â³í áóâ âèïðàâäàíèé.

òð³àíòêè ç Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó
äî ²çðà¿ëþ. Îïîâ³äàííÿ ïîëüêè
Âåðîí³êè Ìóðåê ïðî òå, ÿê ëåãêî ìîæíà çàãóáèòè òîíêó ãðàíü
ì³æ ñíîì ³ ðåàëüí³ñòþ. Ðîìàí
âæå çãàäàíîãî æèâîãî êëàñèêà
á³ëîðóñüêî¿ ë³òåðàòóðè Àëüãåðäà
Áàõàðåâ³÷à ïðî åì³ãðàö³þ òà ì³ñöå
á³ëîðóñ³â ó ñâ³ò³.
Òåìè, ï³äíÿò³ ºâðîïåéñüêèìè
ìèòöÿìè ó ¿õí³õ òâîðàõ, ëåãêî
çíàéøëè â³äãóê ó ñåðöÿõ óêðà¿íñüêî¿ àóäèòîð³¿. Âäàëèé ï³äá³ð
àâòîð³â ³ òàëàíîâèòà ìîäåðàö³ÿ ¿õí³õ âèñòóï³â çðóéíóâàëè óñ³ ìîâí³
áàð‘ºðè ³ çðîáèëè ãàðíó ïðîìîö³þ ïèñüìåííèêàì. Äî òîãî æ, ÿê
ñòàëî â³äîìî, âæå âåäóòüñÿ ïåðåìîâèíè ùîäî âèäàííÿ ïåðåêëàäó
ïðåçåíòîâàíèõ êíèã.
Ë³òåðàòóðà ìîæå ºäíàòè
íå ò³ëüêè ð³çí³ êóëüòóðè, à é ð³çí³ ïîêîë³ííÿ. Îòîæ, íà «Îñòðîâ³
ªâðîïà» íå îá³éøëîñü ³ áåç ³ñòîðè÷íèõ çàõîä³â. Â³ííèöüêèé íàóêîâåöü Îëåêñàíäð Ôåäîðèøèí
³ á³ëîðóñüêèé ë³òåðàòîð Ñåðã³é
Øóïà ðîçìîâëÿëè ïðî ñï³ëüíèé
äåðæàâîòâîð÷èé äîñâ³ä äâîõ ñóñ³äí³õ êðà¿í ÓÍÐ ³ ÁÍÐ. Ïîëüñüêà ³ óêðà¿íñüêà ïèñüìåííèö³
Îëåíà Ãíàòþê òà Îëüãà Ñòÿæê³íà
äèñêóòóâàëè ïðî ðîëü æ³íêè ï³ä
÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.

ГОЛОС «ЧУЖИНЦІВ»
«ªâðîïà — öå äçåðêàëî», —
ñêàçàâ íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿
ïåðåä ïî÷àòêîì çàõîäó îäèí ç
õåäëàéíåð³â Àëüãåðä Áàõàðåâ³÷.
Öÿ ìåòàôîðà ëåãêî ìîãëà á ñòàòè
ñëîãàíîì äëÿ ôåñòèâàëþ. Àäæå
êîæåí ïðèñóòí³é ì³ã ïîáà÷èòè
â³äîáðàæåííÿ âëàñíèõ ïðîáëåì
³ ïåðåæèâàíü ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³é
êíèã ³ ïóáë³÷íèõ äèñêóñ³é çàêîðäîííèõ ïèñüìåííèê³â.
Íîâåëà ºâðåéñüêî¿ ïèñüìåííèö³
Áåëëè Øàºð ïðî íåïðèñòîñîâàí³ñòü äî æèòòÿ íà ÷óæèí³ ðåïà-

ПАРАЛЕЛІ З СУЧАСНІСТЮ
Íå áóâ çàáóòèé ³ Âàñèëü Ñòóñ,
ïðî ÷èé âåëèêèé ïåðåêëàäàöüêèé òàëàíò ãîâîðèëè íà îäí³é ç
ëåêö³é. Õî÷à öåíòðàëüíîþ ïîñòàòòþ ôåñòèâàëþ ñòàâ íå â³í,
à ³íøèé â³ííèöüêèé ìèòåöü —
²ãîð Êîñòåöüêèé. Ñàìå ç â³äêðèòòÿ âèñòàâêè, ïðèñâÿ÷åí³é öüîìó
ëåãåíäàðíîìó ïèñüìåííèêó, ðîçïî÷èíàâñÿ ôåñòèâàëü.
ßê ðîçïîâ³â îäèí ç êóðàòîð³â
âèñòàâêè, êàíàäñüêèé ë³òåðàòóðîçíàâåöü Ìàðêî Ðîáåðò Ñòåõ,
²ãîð Êîñòåöüêèé çðîáèâ âåëè-

ІВАН КИСЛОЩУК, (096)4792467

Ùîòèæíåâèê «RIA»

Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåð³ÿ ÊÂ
¹18211 - 7011 ÏÐ â³ä 04.10.2011 ð., âèäàíå
Äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè
Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.
Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».
Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó –
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032,
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 180125

Hàêëàä 29 000

÷åçíèé âíåñîê ó ïðåäñòàâëåíí³
óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè â ªâðîï³.
Îêð³ì òîãî, ïèñüìåííèê ââàæàâ,
ùî óêðà¿íö³ — ºäèíà íàö³ÿ, ùî
ñïðîìîæíà íåéòðàë³çóâàòè ðîñ³éñüêó çàãðîçó äëÿ ñâ³òó.
Àêòóàë³çóþ÷è ö³ ³ñòîðè÷í³
òåìè, îðãàí³çàòîðè íåìîâ ïðîâîäèëè ïàðàëåë³ ç ñó÷àñíîþ â³éíîþ íà Äîíáàñ³, ïðî ÿêó òàêîæ
ãîâîðèëè íà ôåñòèâàë³. Çîêðåìà,
Àíäð³é Êóðêîâ òà Îëåíà Ñòÿæê³íà ïðåçåíòóâàëè ñâî¿ êíèãè, äå
ï³äí³ìàºòüñÿ ïèòàííÿ æèòòÿ çâè÷àéíèõ ëþäåé ó çîí³ áîéîâèõ ä³é.
Íåéìîâ³ðíî çâîðóøèâ ïóáë³êó
ïåðôîðìàíñ ²ðèíè Ö³ëèê òà Àðòåìà ×åõà «Ïîâåðíåííÿ ç òî÷êè
íóëü». Ïèñüìåííèöüêå ïîäðóææÿ â³äâåðòî ä³ëèëîñÿ ïåðåæèòèì
âîºííèì äîñâ³äîì. Àðòåì ×åõ
ïðåçåíòóâàâ òåêñòè, íàïèñàí³
ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ íà ïåðåäîâ³é, à ²ðèíà Ö³ëèê ÷èòàëà â³ðø³
³ ðîçïîâ³äàëà, ÿê ÷åêàëà ÷îëîâ³êà
ç â³éíè, ³ ÿê ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ
âîíè ðàçîì áîðîëèñü ç ïîñòòðàâìàòè÷íèì ñèíäðîìîì.

Âàæêî ïðèãàäàòè,
êîëè âîñòàííº â
ìóçå¿ Êîöþáèíñüêîãî
áóëî ñò³ëüêè ëþäåé.
Ãëÿäà÷àì íå
âèñòà÷àëî ñò³ëüö³â
ПОЕТИЧНІ ПЕРФОРМАНСИ
Ðîçñëàáèëèñü ³ â³äïî÷èëè â³ä
³íòåëåêòóàëüíèõ äèñêóñ³é ïîö³íîâóâà÷³ ë³òåðàòóðè íà ïîåòè÷íèõ
÷èòàííÿõ. ¯õíüîþ îñîáëèâ³ñòþ
áóëà òåïëà ³ íåâèìóøåíà àòìîñôåðà, ÿêó ñòâîðþâàëî óí³êàëüíå
ì³ñöå ïðîâåäåííÿ — Ñõîäè
íà Êóìáàðàõ. Òóò ïóáë³êà ìàëà
ìîæëèâ³ñòü íàñîëîäèòèñü í³æíîþ æ³íî÷îþ ë³ðèêîþ Ìàð‘ÿíè
Ñàâêè òà Îëåíè Ëóöèøèíî¿,
à òàêîæ ïîðèíóòè â ÿñêðàâèé
ñâ³ò â³ðø³â Ñåðã³ÿ Òàò÷èíà ³
Àííè Õðîìîâî¿. À îò âèñòóï
îäíèõ ç íàéãîëîâí³øèõ ç³ðîê
ôåñòèâàëþ Îëåãà Êàäàíîâà òà
Ñåðã³ÿ Æàäàíà áóâ ïåðåíåñåíèé
íà Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³ ÷åðåç
ïîãîäí³ óìîâè.
Ùå îäí³ºþ ëîêàö³ºþ äëÿ ïîåòè÷íèõ ÷èòàíü ìàâ ñòàòè îñòð³â
Êåìïà. Ïðîòå ÷åðåç ñèëüíó çëèâó ïîä³ÿ â³äáóëàñü íà òåïëîõîä³
«Ëÿëÿ Ðàòóøíà». Âçàãàë³ äîù
ñòàâ ïîñò³éíèì ñóïóòíèêîì
ôåñòèâàëþ ³ éøîâ ëåäü íå ùî-

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

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿

АВТОР ФОТО ОЛЕНА ЗУБЛЕВИЧ

КАМЕРНЕ МОЖЕ БУТИ ВЕЛИКИМ:
ЯК ПРОЙШОВ «ОСТРІВ ЄВРОПА»

Гурт «Лінія Маннергейма» на чолі з Сергієм Жаданом.
Їхній виступ був однією з найочікуваніших подій фестивалю
äíÿ. Âàðòî â³ääàòè íàëåæíå îðãàí³çàòîðàì, ÿê³ çàâæäè â÷àñíî
ðåàãóâàëè íà çì³íè ïîãîäè, òîìó
ïðîâîäèëè ÷àñòèíó çàõîä³â ó çàêðèòèõ ïðèì³ùåííÿõ, à êîëè öå
íå âäàâàëîñü, òî ðîçäàâàëè ãîñòÿì ôåñòèâàëþ äîùîâèêè.
Ïðèºìíîþ ðîäçèíêîþ «Îñòðîâà ªâðîïè» ñòàëè âå÷³ðí³ ïîä³¿ ó Ìóçå¿ Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî, äå âîºäèíî çëèâàëèñÿ
ìóçèêà ³ ïîåç³ÿ. Ó ïåðøèé äåíü
â³äáóëàñü ïðåì‘ºðà ïåðôîðìàíñó
«Â ñàäó ç³çíàíü» Ìàð‘ÿíè Ñàâêè
òà ¿¿ ìóçèêàíò³â Ñåðã³ÿ Ãóð³íà òà
Þð³ÿ Ðîìàíîâà. Ïîåòåñà ïîºäíóâàëà ñâîþ ïðîíèêëèâó ïîåç³þ
ç ìåëàíõîë³éíèìè íàðîäíèìè
ï³ñíÿìè, òèõèìè êîëèñêîâèìè
³ çàïàëüíèìè äæàçîâèìè ìîòèâàìè. Ïðîäîâæèâñÿ øàëåíèé
îáì³í åíåðã³ºþ ì³æ ìèòöÿìè ³
ïóáë³êîþ ìàã³÷íèì ä³éñòâîì ï³ä
íàçâîþ «Äîêè íåìà ïàðîõîäà»
çà ìîòèâàìè êíèæêè Îëåíè Ãóñåéíîâî¿ «Ñóïåðãåðî¿».
СОЛД-АУД У МУЗЕЇ
КОЦЮБИНСЬКОГО
Íà äðóãèé äåíü â ñàäó ìóçåþ
ÿáëóêó íå áóëî äå âïàñòè, àäæå
íà ñöåí³ — íîâèé ìóçè÷íèé ïðîåêò Ñåðã³ÿ Æàäàíà «Ë³í³ÿ Ìàííåðãåéìà». Âàæêî ïðèãàäàòè,
êîëè âîñòàííº òåðèòîð³ÿ ìóçåþ
áà÷èëà ñò³ëüêè ëþäåé. Óñ³ ñèäÿ÷³
ì³ñöÿ áóëè çàéíÿò³ ùå çàäîâãî
äî ïî÷àòêó, òîæ ðåøò³ ãëÿäà÷³â

äîâåëîñÿ âëàøòîâóâàòèñÿ íà êàðåìàòàõ àáî íà íåâåëè÷êèõ ï³äñòèëêàõ ç³ ñï³íåíîãî ïëàñòèêó,
ùî ðîçäàâàëè âîëîíòåðè.
Íàéàêòèâí³ø³ æ ôàíàòè âëàøòóâàëè ³ìïðîâ³çîâàíó òàíöþâàëüíó
çîíó ïðÿìî ï³ä ñöåíîþ. ² â öüîìó
íåìàº í³÷îãî äèâíîãî. Àäæå Æàäàí
ç³ ñâî¿ìè ìóçèêàíòàìè äàðóâàëè
ïóáë³ö³ ÿê äðàéâîâ³, òàê ³ ë³ðè÷í³, àëå íåîäì³ííî ç ãëèáîêèìè ³
ñåðéîçíèìè ñåíñîì, ï³ñí³.
Çàâåðøèâñÿ ôåñòèâàëü âèñòóïîì â³ííèöüêî¿ ïîåòåñè Êàòåðèíè
Êàëèòêî ðàçîì ç ãóðòîì «Mashala
Doza», ÿêèé â³äáóâñÿ â ñâ³òëèö³
ìóçåþ. Ìóçèêà öüîãî êîëåêòèâó —
öå áóðõëèâèé êîêòåéëü ç òðàäèö³éíèõ áîëãàðñüêèõ, óãîðñüêèõ,
ðóìóíñüêèõ, êðèìñüêîòàòàðñüêèõ,
ìàêåäîíñüêèõ, óêðà¿íñüêèõ ôîëüêîâèõ ìîòèâ³â, ùî ãàðìîí³éíî
êîìá³íóâàëèñÿ ç ìåòàôîðè÷íîþ
ïîåç³ºþ àâòîðêè, äîïîâíþâàëè ¿¿
òà äîäàâàëè ïåâíîãî äðàìàòèçìó.
Òàêå íåçâè÷íå âèäîâèùå,
òî íàâ³þâàëî ãëÿäà÷àì ìåäèòàòèâíèé íàñòð³é, òî íàøòîâõóâàëî
íà ðîçäóìè, à ïîäåêóäè ³ âçàãàë³ — çìóøóâàëî òàíöþâàòè. Âò³ì,
íà æàëü, ôåñòèâàëüíîìó êîðàáëþ âæå ÷àñ â³äïðàâëÿòèñÿ â³ä
«Îñòðîâà ªâðîïà». Ìóçèêàíòè
äîãðàþòü îñòàíí³ àêîðäè, à ïîåòåñà çà÷èòóº çàâåðøàëüí³ ðÿäêè,
çàïèòóþ÷è: «ßê îïèíèëèñÿ ìè
íà öüîìó îñòðîâ³?» ² ä³éñíî, ÿê?
×è áóäå êîëèñü ïðîäîâæåííÿ?

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü.
Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè
òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, çàáîðîíåí³ äî
êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.
²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ âóë.
Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÿê
ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 12.08.2009 ð.

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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ОКСАНА ШЕВЧУК, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Марш рівності… це як жити в країні, де ти можеш бути собою,
незалежно від сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності.
І найголовніше, не боятись говорити про свою відмінність.
Це і називається — свобода!

простір для особистої думки

Поринь у віртуальну реальність разом
з Консольним Клубом — GAMER CLUB
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА GAMER CLUB

Óâàãà! Âíèìàíèå! Attention!
Äðóç³, ó Â³ííèö³ â³äêðèâñÿ Îàçèñ äëÿ ãåéìåð³â — êîíñîëüíèé êëóá GAMER CLUB
Òóò âè çìîæåòå â³äâîë³êòèñÿ â³ä ðóòèíè — çàíóðèâøèñü ó â³ðòóàëüíó ðåàëüí³ñòü! Êîíñîë³ íîâîãî ïîêîë³ííÿ
PlayStation 4 ³ PS Virtual Reality, à òàêîæ
çàòèøíà àòìîñôåðà, äîïîìîæóòü âàì
ïðèºìíî ïðîâåñòè ÷àñ)))
Íåéìîâ³ðíå ì³ñöå äëÿ âàøîãî â³äïî÷èíêó. Ãðàéòå â íàéÒîïîâ³ø³ òà íàéíîâ³ø³ ³ãðè ñàìå ó íàñ!! Çàáóäüòå ïðî çàñòàð³ë³ Xbox360. Ó íàñ âñ³ êîíñîë³ SONY
PlayStation 4 Slim òà PRO. Òàêîæ ó íàñ
âè ìîæåòå ñïðîáóâàòè â³ðòóàëüíó ðåàëüí³ñòü íà íàéíîâ³øèõ PlayStation VR.
×àñ íå ñòî¿òü íà ì³ñö³, òàê ñàìî ÿê
³ òåõíîëîã³¿ Ìàéáóòíº ÂÆÅ íàñòàëî.
Íå ïðîãàâ ìîæëèâ³ñòü ñïðîáóâàòè
íà ñîá³ — Sony PlayStation VR. Öå âàø
ïðîïóñê â íåéìîâ³ðíèé â³ðòóàëüíèé
³ãðîâèé ³ íàâ÷àëüíèé ñâ³ò! Â³ðòóàëüíèé øîëîì ñòâîðåíèé ìàêñèìàëüíî
êîìôîðòíèì ³ íå çàïîä³þº í³ÿêèõ
íåçðó÷íîñòåé ó âèêîðèñòàíí³. Ñóö³ëüíå
çàäîâîëåííÿ.
Ïîðèíü ó Â²ÐÒÓÀËÜÍÓ ÐÅÀËÜÍ²ÑÒÜ — ðàçîì ç ç Êîíñîëüíèì Êëóáîì — GAMER CLUB
ßêùî Òè ñïðàâæí³é ãåéìåð — Òîá³
äî íàñ!!!

ЗНАХОДЬ НАС:
 Адреса: Вінниця, Келецька, 39
(між зупинками «Ляля Ратушна»
та «Шевченка»)
 Тел: 067-731-00-11, 063-731-00-11

Facebook: Консольный
клуб Геймер
 Instagram: gamer_club_vin
 Наш сайт: gamerclub.com.ua


Лариса Полулях
волонтерка

Про забування
Мама чоловіка називає мене космонавтом. Але… Попри те, що люди схильні забувати,
витісняти, викреслювати сильно травмуючі події, переключатись на мі-мі-мі, формуючи собі
майже реальну уявність… Запишіть собі там, де ніколи не зітреться, там, де буде вічно перед
вашими очима, де побачать і запам'ятають ті, кого ви любите — У НАС ВІЙНА. Попіл Клааса має
до скону стукати в наших серцях. Бо будете до скону танцювати на граблях. І діти ваші. І онуки.

Нравится . Комментарий . Поделиться

НАШЕ МІСТО – ВІННИЦЯ

НАШЕ МІСТО – ВІННИЦЯ

427605

Діана Мороз
волонтерка

Бути людиною — це поважати старість, терпимо ставитися до її проявів, пам’ятаючи, що
ніхто в цьому житті не вічний, кожен колись буде стареньким та немічним. Тому на день
підтримки людей похилого віку ми поїхали в Браїлівський будинок престарілих з благодійною
допомогою! Старенькі, як діти… Вони так само потребують уваги та тепла.
Тому завжди при нагоді допомагайте іншим! Само собою надзвичайно дякую кожному, хто
приєднався та допоміг знедоленим! Нехай усе ваше добро повертається до вас сторицею!

Нравится . Комментарий . Поделиться

РЕКЛАМА

416206

426563

КІНО
ім.

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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кінотеатр

КОНЦЕРТИ
Підпільний Стендап/ Underground
Stand Up у Вінниці

Коцюбинського

8 подруг Оушена
Кримінальний бойовик, 20.06, поч. о 13.00,
21.50. Вартість квитків — від 70 грн
21.06–27.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Красуня на всю голову
Комедія, 20.06, поч. о 15.10
Вартість квитків — від 75 грн
21.06–27.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ескобар
Кримінальна драма, 20.06, поч. о 17.20
Вартість квитків — 80 грн
21.06–27.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

29 червня, в креативному просторі «Cherdak»
вінничан чекає неймовірне дійство від кращих
стендап коміків Києва. Це
буде справжній подарунок для поціновувачів нової
української комедії і тих, хто ще не знайомий зі
стендапом. Це нагода розслабитись та насміятись
досхочу. Початок о 20.00, вартість входу 200 грн.
Тел. (067)3260737.

Green Day.
Tribute Show
24 червня о 22.00 в пабі
«Beef Eater» відбудеться
треб'ют гурту «Green
Day». Ви почуєте енергійні і вибухові пісні, хіти,
душевні медляки і просто
пісні, які змушують рухатися!
Група гарантує вам повну самовіддачу на сцені і радувати вас більше двох годин піснями «Green Day».
Початок концерту о 22.00.
Вартість квитків — 60 грн. Тел.: (093)4059900,
(096)4429900.

Концерт гурту
«Gloria»
29 червня у арт-пабі
«Beer&Blues» виступить
професійний музичний
колектив «Gloria», що
виконують кавери
на рок-композиції. Гурт
переспіває відомі хіти Діани Арбеніної, групи
«Дрозди» і багато інших українських, російський
та зарубіжних виконавців.
Початок концерту о 22.00, вхід — 60 грн.
Тел.: (067)4307540.

Поліцейський пес
Комедія
21.06–27.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

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

Світ Юрського періоду 2
Пригоди, 20.06, поч. о 10.00, 14.35, 19.10

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

Подорож
маленької
зіроньки
Зоряно-музична казка
23.06, поч. об 11.00 та
13.00

30 червня, зовсім скоро
у Вінниці відбудеться
вечірка-концерт: «Закажи
LARUS'а». На вечір живої
музики запрошує арт-паб
«Beef Eater». Ви зможете насолодитись виступом вінницької популярної
команди «Larus». Це буде кавер-концерт, де гурт
виконає відомі рок-хіти легендарних виконавців.
Концерт почнеться о 21.00, вартість входу —
80 грн. Тел. (067)3260737.

Бука
Лялькове естрадноциркове шоу
24.06, поч. об 11.00 та
13.00

ВЕЧІРКИ
SKYROOM

(вул. Пирогова, 47 а, тел. (093)8869393)

Ladies night
Pink Floyd Tribute
від гурту Symbol
Sound

Анімація, 20.06, поч. о 10.00, 12.20, 17.10, 19.35
Вартість квитків — від 45 грн
21.06–27.06, час сеансів — за тел. 52–59–78
Драма, 21.06–27.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР

Концерт групи
«Larus»

Суперсімейка 2

У полоні стихії

ТЕАТР

22 червня у Арт-пабі
«Beef Eater» гурт
«Symbol Sound» з
Дніпропетровська
влаштує на сцені шоу
під веселу і енергійну музику групи «Pink Floyd».
Ви почуєте енергійні і вибухові пісні, хіти, душевні
медляки і просто пісні, які змушують рухатися.
Група гарантує вам повну самовіддачу на сцені
та радувати вас більше двох годин піснями «Pink
Floyd». Початок концерту о 22.00, вхід — 80 грн.
Тел.: (093)4059900, (096)4429900.

Рок-шоу Bakenbardy
На День Конституції в арт-пабі «Beef
Eater» виступить гурт
«Bakenbardy». На глядачів чекає шалене
рок-шоу, потужна духова
секція, позитивний коктейль зі ска, панк-року і міського акордеон-фольклору. За рік свого існування хлопці виступили
не тільки на локальних дніпровських майданчиках, а й на таких фестивалях як: «Мотобрат»,
«OctoberRockFest», «SpringRockFest», «DniproRick»,
«Вечер Пирса». Початок концерту о 22.00, вартість входу — 80 грн. Тел. (093)4059900.

Кожної п'ятниці у лаунж-клубі Skyroom традиційна
вечірка для справжніх леді.
Вхід для дівчат — вільний, для чоловіків — 40 грн.
Спеціальна пропозиція вечора: всім дівчатам —
30% на всі коктейлі та вільний вхід усю ніч. Довідки та замовлення — за телефоном (093)8869393.

«ПЛАНЕТА MODA-BAR»
(вул. Стеценка, 75 а, тел. 69–04–40)

Alco Trash
У нічному клубі «Планета Moda-Bar» щочетверга
вибухова вечірка «Alco Trash»!
Початок о 22.00. Горілка на барі до 00.00 —
по 5 грн!
Вхід для всіх вільний!

Суперсімейка 2
Анімація, 20.06, поч. о 12.20, 16.55

8 подруг Оушена
Кримінал, 20.06, поч. о 21.30

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

Світ Юрського періоду 2
Пригоди, 20.06, поч. о 9.00, 11.40, 14.20, 17.00,
19.40, 22.20
21.06–27.06, довідка — за тел. (096)0035050

Поліцейський пес
Комедія, 20.06, поч. о 9.30, 18.40, 20.40
21.06–27.06, довідка — за тел. (096)0035050

Красуня на всю голову
Комедія, 20.06, поч. о 14.00, 16.20
21.06–27.06, довідка — за тел. (096)0035050

Ескобар
Кримінальна драма, 20.06, поч. об 11.30, 22.40
21.06–27.06, довідка — за тел. (096)0035050

ВИСТАВКИ
Exhibition of Vinnitsa
Тільки один день,
30 червня, завітай
на першу виставку семи
молодих художників
Вінниці. Приходь, якщо ти
цікавишся мистецтвом.
Давно хотів побувати
на виставці такого типу? Хочеш прикрасити свій дім,
познайомитись з однодумцями? Боїшся проявити
себе, але бажаєш…
На виставці ти побачиш 40 різноманітних картин
семи майстрів і виступи вінницьких вокалістів.
Матимеш змогу виграти подарунки від партнерів
і зможеш придбати картину, яка стане пазликом
доповненості у твій дім.
Зустрічаємося 30 червня в «Галерея 21»,
вул. Архітектора Артинова, 12 а.
Вартість участі — 60 грн.
Додаткова інформація, партнерство: (093)4416013.

Музей української марки ім. Я. Балабана
Завзяті шахраї
Комедія, 20.06, поч. о 15.20, 20.40, 22.40
21.06–27.06, довідка — за тел. (096)0035050

Суперсімейка 2
Анімація, 20.06, поч. о 10.00, 11.00, 12.30, 13.00,
13.30, 15.00, 15.30, 16.00, 17.30, 18.00, 18.30,
20.00, 20.30, 21.00, 22.30
21.06–27.06, довідка — за тел. (096)0035050

Світ майбутнього
Фантастика, 20.06, поч. о 13.40, 17.20, 19.00
21.06–27.06, довідка — за тел. (096)0035050

Минулого року у Вінниці відкрився Музей української
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 різних 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. Соборна,
26. Телефон для довідок (099)5343020.

Виставка грузинського
художника Давіда Іванішвілі
До 23 червня у Вінницькому обласному художньому
музеї відбудеться персональна виставка живопису
грузинського художника — Давіда Іванішвілі
в рамках ІІ-го міжнародного мистецького пленеру
«Кращий художник».
Побачити твори художника можна за адресою —
вул. Соборна, 21, тел. (0432)562873.

VІ Вінницька бієнале
художнього текстилю
До 1 липня у великій виставковій залі Обласного
краєзнавчого музею проходить бієнале художнього
текстилю юних авторів «Світ у клаптику». У проекті
взяли участь 86 юних художники. Вік учасників —
від 7 до 17 років. Побачити виставку можна
за адресою — вул. Соборна, 19.

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі ТРЦ
«SkyPark». Малюкам та дорослим тут пропонують
побачити на власні очі та зрозуміти закони
природи, поринути у світ популярної техніки та
поекспериментувати самому.
Територія музею складає більше 1000 квадратних
метрів. Тут представлені понад 150 експонатів для
виконання дослідів. «Музей науки» — цікаве місце
для дітей, підлітків та дорослих! Тут також можна
перекусити в тематичному кафе та придбати цікаві
інтелектуальні розвиваючі іграшки і книги.

Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні дні.
— для дітей (старших 3 років) та студентів — 80 та
100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн
з людини. Працює «Музей науки» щодня з
10.00 до 21.00, без вихідних.

«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,
перебували урядові структури УНР, діяли регулярні
війська та повстанці, гриміли криваві бої. У ці
чи не найдраматичніші 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. Соброна, 19.
Вхід вільний.
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РОБЛЯТЬ АСФАЛЬТ БЕЗ ДИМУ
Перший такий Сто «рукавів» очистки
має асфальтозавод, що став до ладу
в Немирівському районі. Підприємство
працює без викидів у атмосферу
шкідливих речовин. Як позбулися
чорного диму над заводською трубою?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Íîâå ï³äïðèºìñòâî çíàõîäèòüñÿ
á³ëÿ ñåëà ×åðâîíå,
äå ïðîõîäèòü ì³æíàðîäíà àâòîòðàñà Ñòðèé -Òåðíîï³ëü —
Êðîïèâíèöüêèé — Çíàì’ÿíêà.
Àñôàëüò âèðîáëÿòèìóòü äëÿ ðåìîíòó ö³º¿ äîðîãè. Ï³äïðèºìñòâî
íåâåëèêå, ðîçòàøîâàíå íà ïëîù³ òðîõè á³ëüøå 500 êâàäðàòíèõ
ìåòð³â. Êîìïëåêñ çìîíòóâàëè
çà ï³âòîðà ì³ñÿö³. Ïðî éîãî
íàéâàæëèâ³ø³ ïåðåâàãè ðîçïîâ³â
æóðíàë³ñòó RIA êåð³âíèê óêðà¿íî-í³ìåöüêîãî ï³äïðèºìñòâà
«Àâòîñòðàäà» Àíàòîë³é Âàêàð.

Ñàìå öå ï³äïðèºìñòâî çìîíòóâàëî íîâèé çàâîäñüêèé êîìïëåêñ.
— Ïî-ïåðøå, äëÿ ðîáîòè âèêîðèñòîâóºìî äèçåëüíå ïàëèâî,
à íå ìàçóò, ÿê öå áóëî íà ñòàðèõ
çàâîäàõ, — óòî÷íþº Àíàòîë³é Âàêàð. — Äèçåëüíå ïàëèâî çãîðàº ïîâí³ñòþ. Ïî-äðóãå, òóò çàñòîñîâóºòüñÿ ñèñòåìà ô³ëüòð³â, ùî âêëþ÷àº
â ñåáå ïîíàä ñòî îäèíèöü åëåìåíò³â
î÷èñòêè. Ò³ëüêè ðóêàâ³â î÷èñòêè
íàðàõîâóºòüñÿ ïîíàä ñîòíþ.
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà,
àñôàëüò, âèðîáëåíèé íà òàêîìó
çàâîä³, âèñîêî¿ ÿêîñò³. Äåñÿòü
ðîê³â ãàðàíò³¿ äàþòü ôàõ³âö³
íà äîðîæíº ïîêðèòòÿ ç òàêîãî
àñôàëüòó. Öå äðóãà ïåðåâàãà íîâèíêè. Òàê³ êîìïëåêñè íîâîãî

ïîêîë³ííÿ ïî÷àëè âèãîòîâëÿòè
íà ÏðÀÒ «Êðåìåí÷óöüêèé çàâîä
äîðîæí³õ ìàøèí», ùî ó Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³.
— Íàì ä³ñòàâñÿ çàâîä ç ïåðøî¿ ïàðò³¿, — êàæå Àíàòîë³é
Âàêàð. — Éîãî ðîçðîáíèêàìè º
êîíñòðóêòîðè öüîãî æ ï³äïðèºìñòâà. Ïðåäñòàâíèêè çàâîäó
ïðè¿æäæàëè äî íàñ, êîëè â³äáóâàâñÿ ìîíòàæ îáëàäíàííÿ. Ùå
îäíà îñîáëèâ³ñòü — êîìïëåêñ
äóæå ìîá³ëüíèé.
Óñ³ òåõíîëîã³÷í³ ïðîöåñè àâòîìàòèçîâàíî. Çàâîä ìàº âëàñíó
ì³í³-åëåêòðîñòàíö³þ. Äî òîãî æ,
íà ï³äïðèºìñòâ³ ïðàöþþòü æèòåë³ ñåëà.

ДОВІДКА
На території області працює три
асфальтові заводи німецького
виробництва. Вони теж не забруднюють атмосферу шкідливими викидами. Завод у Немирівському районі — перший
такий, виготовлений в Україні.
Комплекс значно дешевший зарубіжних аналогів.
РЕКЛАМА

381701

Дим із заводської труби «прибрала» спеціальна
система фільтрів і новий вид палива

Трасу розширять до трьох смуг
Підприємство «Автострада» працює на ділянці траси М-12, що
проходить від Вінниці до Умані.
— Це насправді не ремонт, а будівництво нової дороги, — розповідає Анатолій Вакар. — Розширюємо проїжджу частину
на відстань до двох метрів з обох
сторін. Траса матиме три смуги.

Робітники названого СП уже
відремонтували частину названої дороги у Літинському районі
до кордону з Хмельницькою областю. М-12 є частиною міжнародного коридору Go Highway.
Поєднує порти Одеси і Миколаєва з польськими портами на Балтійському морі.

423414

23

Â²Í ² ÂÎÍÀ

RIA, Ñåðåäà, 20 ÷åðâíÿ 2018

«ТЫ УЖЕ ВСЁ?» ИЛИ
ТОП-5 НЕУДАЧНЫХ ФРАЗ
426716

Волнительный момент  К первому сексу девушки стараются подойти
максимально вовлечённо: надевают самое лучшее, подчёркивают
достоинства, пытаются произвести впечатление… Но порой может произойти
так, что одна фраза, или один поступок может испортить весь вечер
Чего не стоит делать, если вы хотите, чтобы приятный вечер повторился
5 МЕСТО: ПРЯМОТА
За что мужчины любят девушек? Во многом, за загадочность. Например, мужчина
почти никогда не знает, что из уст девушки означает слово «нет»: или же «Нет!», или
«Я подумаю…», или «Попробуй еще». Подобная загадочность есть и в моменте перед
сексом. Вроде бы как все про все знают, но в то же самое время, прямо ничего не говорится.
Тем не менее, находятся такие умелицы, которые вместо того, чтобы соблазнять мужчину
собой, начинают этот вопрос обсуждать: «Мы же сегодня займёмся сексом? А где мы это
будем делать? Тут? Или может вот там? А как будет лучше?» и так далее.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: вспомните танцы
и позвольте мужчине вести вас. Так
вы сможете и расслабиться сами,
и придать больше уверенности
вашему избраннику.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: хвалите и восхищайтесь тем, что вам реально нравится. Так вы и не будете врать, и мужчина останется с ощущением того,
что он молодец. Все дополнительные
просьбы и рекомендации можете обсудить отдельно от самого процесса.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: гораздо лучше
заострить внимание на своих
ощущениях и ощущениях вашего
партнера. Не прогадаете.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: уважительно
относитесь к своему партнёру. Даже
если вы его не любите в полном
смысле этого слова. Помните, вы
в постели оба для того, чтобы было
приятно и вам, и вашему партнёру.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:
говорите с вашим партнёром.
Делайте комплименты, говорите,
что нравится, а что нет. Будьте собой!

Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ,
ТРЕНЕР НЛП

— Первый секс практически никогда не бывает
идеальным, хотя может таким казаться за счёт сильных
эмоций, адреналина и прочих
«естественных энергетиков»
в крови. Неидеальным он становится за счёт
того, что люди ещё не знают друг друга.
Люди порой со своим-то телом разобраться не могут, а тут чужое, да ещё и на своё

никак не похожее. Естественно, для того,
чтобы первый секс не стал последним, нужно активное участие обоих. Под активным
участием мы понимаем взаимные интерес
и взаимное желание получить и доставить
удовольствие. Опять-таки, у инициативы
тоже есть предел. Например, есть такие
мужчины, которые во время секса будто
не слушают женщину и делают то, что хотят
сами. Практически добровольно-принудительно. Это безобразие. Такое поведение
может отбить у женщин не только желание

ТЕЛЕЦЬ
Допоможіть і підтримайте кохану людину. Будьте м'якше,
вона втомилася від ваших
вимог. Вам необхідно переглянути ваші погляди, якщо
ви не хочете втратити її.
Увага і такт з вашого боку допоможуть розтопити навіть
холодне серце, все в ваших
силах. Не зациклюйтеся
на дрібницях, за великим
рахунком у вас все добре.
Усе складається благополучно. З боку коханої людини ви
знайдете необхідну підтримку
і увагу. У суботу постарайтеся
знайти час для обговорення
спільних планів.

ЛЕВ
Несподівана зустріч може викликати спогади про колишнє кохання. Однак, на думку
зірок, бажання повернути
минуле загрожує привести
лише до розчарування.
Навколишні будуть захоплюватися вами. Кохана людина
змусить вас проявити свою
пристрасть, довіряйте собі
і своїм почуттям. П'ятницю
краще провести на самоті.

ТЕРЕЗИ

1 МЕСТО: МОЛЧАНИЕ
Воистину, самый страшных грех секса — это полное безразличие. Молчание. Только
представьте себе секс без эмоций. А такое бывает. И бывает нередко. «Дорогая, тебе
было хорошо?»- «…» — «Дорогая?» — «А, да, хорошо, хорошо…» И другие вариации
на тему. Невозможно понравиться партнёру, только, пардон, принеся своё тело для
совокупления. Эмоции — это очень важная вещь в сексе. Секс по сути — это и есть
одна большая эмоция. Это, во-первых. Во-вторых, не говоря партнёру ничего о том,
нравится вам, или нет, вы не даёте ему возможности постараться сделать хорошо
именно вам. Следовательно, секс будет серее.

Саме час реалізувати свою
мрію про романтичну поїздку
вдвох. Або на самоті, так
як раптова зустріч з новою
людиною може запалити
в вашій душі пристрасть.

ДІВА

2 МЕСТО: НЕ-ИГРОВАЯ ГРУБОСТЬ
«С*ка, больно! Куда ты пихаешь?» или «Быстрее, бл***ь!» — вот такие фантастические
диалоги порой можно услышать от девушек во время секса. Тут скорее даже дело
не в самих словах, а в тоне, с которым обращаются к мужчине. Плюс редкий мужчина
любит, чтобы с ним так обращались. Как и в предыдущих случаях, мужчина,
как правило, смолчит и ничего не скажет. Конечно, можно и хамить, никто же
не запрещает, только смысл?

ОВЕН

РАК

3 МЕСТО: СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТЬ
«Боже, это наш первый совместный секс… Не могу в это поверить … *плач*… я так
рада…». Ладно, согласны, мы немного утрировали. Тем не менее, когда попадаются
девушки с подобным поведением, они становятся полноценным головняком для
мужчины. Придавая особое значение этому вечеру, вы усиливаете и без того немалое
волнение, которое может только мешать. Опять-таки, возгласы про любовь и высокие
чувства — эта вещь очень опциональная и не каждому понравится. Особенно помните
то, что после секса у каждого мужчины есть заветные три минуты, во время которых он
приходит в себя. Ему не до высокого.

НА 21-27 ЧЕРВНЯ

БЛИЗНЮКИ

4 МЕСТО: СИМУЛЯЦИЯ
Просто. Поверьте. На слово. Это чувствуется. Сколько бы вы не прошли курсов актёрского
мастерства, сколько просмотренных порнофильмов у вас не было бы за плечами, сколько
раз вам бы не удавалось врать и притворяться в других сферах, знайте: симуляция в сексе
всегда чувствуется! Ненатуральные охи-ахи, неискренние комплименты: «Господи,
какой же он огромный», или финальное: «Это было просто божественно…». Без искренних
ощущений и эмоций вы не сможете передать мужчине то, что вы хотите. Скорее, таким
образом вы сделаете всё, чтобы в следующий раз он пошёл к другой.

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП

заниматься сексом с мужчиной, но и вообще вести половую жизнь. Как понять, что
хочется вашему партнёру? По его реакциям.
Несколько первых встреч очень напоминают старую детскую игру «холодно-горячо».
Таким образом, вы понимаете, что делать
стоит, а что нет. В сексе, как и в жизни, есть
неписанные правила, зная которые, можно гораздо более приятно провести время
и оставить после себя впечатление человека,
с которым действительно хочется встретиться ещё раз.

У понеділок і вівторок не варто призначати побачення, ви
будете дуже зайняті. У інші
дні частіше дивіться в очі
коханій людині і робіть компліменти і подарунки.

СКОРПІОН
Кохана людина думає і дбає
про вас. Ймовірно, вона
зробить вам приємний сюрприз. А ті, хто поки самотні,
можуть зустріти свою долю.
Проведіть вихідні з коханою
людиною на природі.

СТРІЛЕЦЬ
Вчіться йти хоч на компроміс,
щоб зберегти стосунки. Ваш
обранець любить і цінує вас,
але він не може весь час виконувати ваші примхи.

КОЗЕРІГ
На любовному фронті у вас
все добре. Романтичні зустрічі,
любовні зізнання закрутять
вам голову, тільки не особливо зазнавайтеся, адже фортуна буває вельми примхлива.

ВОДОЛІЙ
Ви будете інстинктивно
шукати небезпеки і ризику.
Можливо вам такий стан
речей і подобається, але ваш
партнер явно не в захваті.

РИБИ
Як добре, коли тебе цінують
і розуміють. Любов дорогої
людини дозволить вам підбадьоритися і відчути впевненість у власних силах.
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КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО
ТИЧНОГО ФОТО
О ««МІС
МІС R
RIA-2018»
IA-2018»

ГОРОСКОП

Наталя, 21 рікк

ОВЕН
Не стройте слишком
смелых планов. Важно продумать их реализацию.

Весела та творча дівчина.
на.
Люблю фотографувати.. Не
боюся труднощів і завжди
жди
намагаюся брати від життя
иття
найкраще.

ТЕЛЕЦ
Не паникуйте. Будете
готовы к внезапно изменившимся ситуациям.

БЛИЗНЕЦЫ
Начинается новый этап
в вашей жизни. Это
важный период для профессионального роста.

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

РАК
Вы станете более
благоразумны, и будете
решать многие проблемы
рациональными методами.

ЛЕВ
Подумайте о дополнительном заработке, эта мысль
удачна и своевременна.

ДЕВА
Не переживайте, все проблемы решаемы, если вы
проявите сосредоточенность.

ВЕСЫ
Не отмахивайтесь от
оригинальных идей,
которые посетят вас в среду.

СКОРПИОН
Ваши успехи будут
замечены и вознаграждены
начальством.

Найгарніші дівчата
їздять з «Бліц таксі»

СТРЕЛЕЦ
Неделя способствует
деловым успехам, благоприятна для получения прибыли.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
ЦЬ
Ь
«МІС RIA-2018» НА:

КОЗЕРОГ
Вам необходимо действовать совместно
с надежными партнерами.

426770

ВОДОЛЕЙ

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Благоприятное время для
личной жизни, а рабочее
рвение сейчас ни к чему.

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

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.

РЫБЫ
Не следует принимать
скоропалительных решений, лучше пустите всё
на самотек.

425767
424931

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

425962

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
20.06

+28
+19

+26
+18

+26
+19

ЧЕТВЕР
21.06

+28
+17

+27
+17

+27
+17

П’ЯТНИЦЯ
22.06

+20
+21

+24
+16

+24
+16

СУБОТА
23.06

+19
+13

+18
+12

+18
+12

НЕДІЛЯ
24.06

+19
+12

+20
+11

+20
+11

ПОНЕДІЛОК
25.06

+19
+12

+18
+10

+18
+10

ВІВТОРОК
26.06

+21
+11

+19
+12

+19
+12

