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 Побували там, звідки майже нікого не виписують. 
Де людей об'єднує те, що усі вони невиліковно 
хворі. Щодня там хтось помирає

 Але нам пощастило познайомитися з пацієнтом, 
який навчився ходити після інсульту 
і чекав сина, щоб поїхати з ним додому с. 13
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ЗА ДВЕРИМА ХОСПІСУ:
СМЕРТЬ, НАДІЯ І ЖИТТЯ
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ÍÎÂÈÍÈ

Дякую 
небайдужим 

Ó íåä³ëþ ìè â³äâ³äàëè 
ä³òîê, ÿêèì òàê ïîòð³áíà 
óâàãà ³ ïîçèòèâí³ åìîö³¿. 
ß äî öüîãî ÷àñó ï³ä ñèëüíè-
ìè âðàæåííÿìè!

ßêå âåëèêå ùàñòÿ áà÷è-
òè âåñåë³ óñì³øêè íà îá-
ëè÷÷ÿõ îíêîõâîðèõ ä³òîê ç 
Â³ííèöüêî¿ äèòÿ÷î¿ îáëàñíî¿ 
ë³êàðí³, äëÿ ÿêèõ ìè âëàøòó-
âàëè íåéìîâ³ðíå ñâÿòî!

Àäàïòóâàòèñü äî äèòÿ-
÷èõ ñë³ç ³ ñòðàæäàíü, ìåí³ 
çäàºòüñÿ, íå ìîæå í³õòî… 
Îñîáëèâî öå âàæêî äëÿ 
áàòüê³â îíêîõâîðèõ ä³òîê. 
Ëþäñüêà ï³äòðèìêà â òàêèõ 
âèïàäêàõ âêðàé íåîáõ³äíà. 
² íå ëèøå ìàòåð³àëüíà, à é 
ìîðàëüíà. Òîìó íàøå ñâÿòî 
ïîðàäóâàëî íå ëèøå õâîðèõ 
ä³òëàõ³â, àëå ³ ¿õ ìàì!

Ä³òêè îòðèìàëè ÷óäîâ³ 
³íäèâ³äóàëüí³ ïîäàðóíêè: ðîç-
ìàëüîâêè, îë³âö³, àíòèñòðåñè, 
ãåëåâ³ íàáîðè, ãåëåâ³ êóëüêè 
³ ñïåö³àëüíå ³ìáèðíå ïå÷èâî.

Òàêîæ ìè ïîäàðóâà-
ëè ô³ðìîâ³ ÿê³ñí³ ïîäà-
ðóíêè äëÿ äèòÿ÷î¿ ³ãðîâî¿ 
ê³ìíàòè â îíêîãåìàòîëîã³÷íå 
â³ää³ëåííÿ.

Äÿêóþ êîæíîìó, õòî 
ïðèºäíàâñÿ äî ö³º¿ ÷óäîâî¿ 
áëàãî÷èííî¿ àêö³¿!

Äóæå çâîðóøëèâî îòðèìà-
òè â³ä âàñ âåëèêó ìîðàëüíó 
ï³äòðèìêó òà äîïîìîãó!

Öå ÿê ìàëåíüê³ ïðîì³í÷èêè 
äîáðà äëÿ õâîðèõ ä³òîê, áî êî-
æåí, õòî âçÿâ ó÷àñòü ó ö³é àêö³¿, 
äîïîì³ã íå ëèøå ìàòåð³àëüíî, 
àëå é ïîáàæàâ òàêèì ÷èíîì 
çäîðîâ’ÿ öèì ä³òêàì, òà ïðî-
äåìîíñòðóâàâ ñâîþ ï³äòðèìêó! 
À öå òàê âàæëèâî!

Äàé Áîæå âàì òà âàøèì 
ð³äíèì çäîðîâ'ÿ!

Íåõàé âàøå çðîáëåíå äî-
áðî îá³ãð³º âàøå ñåðöå ÷åðåç 
ùàñëèâ³ äèòÿ÷³ óñì³øêè!

Òâîð³òü äîáðî ³ âîíî ïî-
âåðíåòüñÿ äî âàñ ñòîðèöåþ!

ДУМКА

ВОЛОНТЕРКА

Діана Діана 
МОРОЗМОРОЗ

ВАЛЕНТИНА (90), 
КОЛИШНІЙ ЕКОНОМІСТ:
— Багато йде на ліки та кому-
налку. Вважаю, що для того, 
щоб пенсії вистачало на все, 
потрібно отримувати хоча б 
три тисячі гривень.

СЕРГІЙ (77), КОЛИШНІЙ 
ПРАЦІВНИК ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ:
— У мене пенсія нормальна, 
але її вже не вистачає. До-
помагаємо трохи онукам. 
На одну людину потрібно 
не менше п’яти тисяч.

ЛЮДМИЛА (63), 
ПРАЦЮЮЧИЙ ПЕНСІОНЕР:
— Отримую пенсію 2900, 
а мені приходять рахунки 
на 2700. Думала, відпочину 
на пенсії, але не виходить, 
потрібно ще працювати.

НІНА (90), КОЛИШНІЙ 
ЕКОНОМІСТ:
— За квартиру влітку плачу 
більше тисячі гривень. Мені 
здається, що навіть п’яти ти-
сяч гривень буде мало. Мож-
ливо потрібно шість тисяч.

МИКОЛА (68), ХУДОЖНИК:
— У мене така професія, що 
на пенсію з неї не йдуть. 
Пенсії зараз вистачить лише 
на існування. На мою думку, 
пенсіонерам потрібно близь-
ко 500 доларів. 

ЛЮБОВ (71), 
КОЛИШНЯ МЕДСЕСТРА:
— Я отримую 1700 гривень 
пенсії і майже половина йде 
на оплату квартири. Молочні 
продукти я не можу собі до-
зволити, бо дорого.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Запитали пенсіонерів, яка має бути пенсія, щоб її вистачало?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Öüîãî ðîêó ðî-
á³òíèêè ç òîâàðè-
ñòâà «Øëÿõáóä» 

îíîâëþþòü ïåðøó ÷åðãó âóëèö³ 
Çàìîñòÿíñüêî¿ — â³ä ïðîñïåêòó 
Êîöþáèíñüêîãî äî âóëèö³ Ñòå-
öåíêà. Íàðàç³ òðèâàþòü ï³äãîòîâ-
÷³ ðîáîòè.

Çîêðåìà âæå äåìîíòóâàëè ñòàðå 
ïîêðèòòÿ íà áóëüâàð³, âèäàëè-
ëè ñòàð³ ëèïè, ïðèáðàëè ëàâêè 
òà óðíè. Ðîá³òíèêè çàì³íèëè 
500 ìåòð³â çëèâîâî¿ êàíàë³çàö³¿ 
òà 400 ìåòð³â âîäîãîíó âçäîâæ 
áóëüâàðó. Ó ìåð³¿ ðîçêàçàëè, ùî 
áóäóòü ðîáèòè äàë³, ÿê³ ïîñàäÿòü 
äåðåâà òà ÿêèì ÷èíîì çàì³íÿòü 
êîë³þ áåç çóïèíêè ðóõó òðàìâà¿â.

КОЛІЇ ТА РЕВЕРСНИЙ РУХ 
Óñÿ êîë³ÿ íà âóëèö³ Çàìîñòÿí-

ñüê³é áóäå îáëàøòîâàíà íà ïëè-
òàõ çà òåõíîëîã³ºþ «îêñàìèòîâèé 
øëÿõ» ÿê öå áóëî íà ïëîù³ Ãà-

ãàð³íà. Òðàìâà¿ áóäóòü ¿çäèòè ç 
ìåíøîþ â³áðàö³ºþ òà ñïðè÷èíÿòè 
ìåíøå øóìó.

Àáè çàì³íèòè ðåéêè òà øïà-
ëè, òðàíñïîðòíèêè çàïóñòÿòü 
ðåâåðñíèé ðóõ. Ó «Â³ííèöüê³é 
òðàíñïîðòí³é êîìïàí³¿» êàæóòü, 
ùî äîäàòêîâó êîë³þ äëÿ ðåâåðñó 
çàê³í÷àòü ïðîêëàäàòè ÷åðåç áóëü-
âàð äî 4 ëèïíÿ. Çà ïðîåêòîì, ö³ 
ðîáîòè çàéìàòèìóòü 130 äí³â, àëå 
òðàíñïîðòíèêè îá³öÿþòü ïðàöþ-
âàòè øâèäøå.

Ùîäî îçåëåíåííÿ. Çàïëàíîâà-
íî âèñàäèòè â äâà ðàçè á³ëüøå çå-
ëåí³, í³æ ðàí³øå áóëî íà áóëüâà-
ð³. Ó ìåð³¿ ïîðàõóâàëè, ùî íà àëå¿ 
áóëî 211 ñòàðèõ ëèï. À õî÷óòü ïî-
ñàäèòè 400 äåðåâ: ãðàáè, êëåíè òà 
³íø³ ëèñòÿí³ ïîðîäè. Â³ä ñàêóð 
â³äìîâèëèñÿ, àäæå âîíè äàþòü 
ìàëî çàò³íêó.

МЕНШЕ ДОРОГИ ДЛЯ АВТО 
Ó ì³ñöÿõ òðàìâàéíèõ çóïèíîê 

íà ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³ çáóäóþòü 
ï³äâèùåí³ ïåðåõîäè äîâæèíîþ 
31 ìåòð. Òîáòî, òðîòóàð òà äîðîãà 

НОВІ ДЕТАЛІ ОНОВЛЕННЯ 
ЗАМОСТЯНСЬКОЇ
Покращення за мільйони  Вулиця 
Замостянська (колишня 50-річчя) 
кардинально зміниться. Від Будинку офіцерів 
до стадіону «Локомотив» вже зняли старий 
асфальт, зрізали липи, а вже з 4 липня 
трамваї будуть їздити по-іншому. Чиновники 
прогнозують, що цей бульвар за два роки 
стане «золотим кілометром» Вінниці

Реконструкція Замостянської є найдорожчим 
об’єктом у Вінниці за останні кілька років. Ко-
шторисна вартість проекту — 183,8 мільйона 
гривень. І це фінансування розподілили таким 
чином:
 100 мільйонів гривень (54,4%) дає Держ-
фонд регіонального розвитку 
 83,8 мільйона гривень (45,6%) виділяють 

з бюджету Вінниці (goo.gl/duHEVa).
Але завдяки аукціону на «ProZorro» остаточ-
на вартість реконструкції може зменшитися.
Проект розділили на два роки:
у 2018 році хочуть зробити 1-у чергу Замос-
тянської: від Будинку офіцерів до вулиці Сте-
ценка. Завершення робіт за договором має 
бути до 26 жовтня 2018 року.

у 2019 році хочуть зробити 2-у чергу Замос-
тянської: від Стеценка до Стрілецької.
Першу чергу реконструюють за 74,7 мільйо-
на гривень. Генпідрядником є товариство 
«Шляхбуд». За проектом, вони мають за-
кінчити першу чергу до 26 жовтня (goo.gl/
VVPBuB). А оновлення всієї Замостянської 
мають закінчити в 2019 році.

Про ціну реконструкції 

Незабаром трамваї будуть їхати за реверсним рухом. 
За проектом, транспортники мінятимуть стару колію 130 днів, 
але обіцяють впоратися раніше

áóäóòü íà îäíîìó ð³âí³ ó ì³ñö³ 
çóïèíêè òðàìâàÿ. Öå ñòâîðèòü 
äîäàòêîâ³ çðó÷íîñò³ ëþäÿì ç ³í-
âàë³äí³ñòþ òà áàòüêàì ç â³çêàìè 
äëÿ ïîñàäêè â íèçüêîï³äëîãîâ³ 
òðàìâà¿.

Âåëîäîð³æêè õî÷óòü îáëà-
øòóâàòè íà äîðîç³, ïî îáèäâ³ 
ñòîðîíè. ¯õíÿ øèðèíà áóäå 
1,5 ìåòðà. Òðîòóàð ñòàíå øèð-
øèì äëÿ ï³øîõîä³â, ùî çà íà-
ì³ðàìè ÷èíîâíèê³â, çá³ëüøèòü 
ïîïóëÿðí³ñòü ö³º¿ âóëèö³ ñåðåä 
â³ííè÷àí. Äëÿ ðóõó ìàøèí çà-
ëèøèòüñÿ ò³ëüêè îäíà ñìóãà. 
Ïëàíóþòü ñòâîðèòè äåê³ëüêà 
«êèøåíü» äëÿ ïàðêóâàííÿ.

Êð³ì çìåíøåííÿ äîðîãè äëÿ 
ìàøèí, ùå é ñêîðî÷óþòü ê³ëü-
ê³ñòü ïåðå¿çä³â. Áóëüâàð íàñêð³çü 
ìàøèíè çàðàç ìîæóòü ïðî¿õàòè 
ó ñåìè ì³ñöÿõ. Çà ïðîåêòîì ê³ëü-
ê³ñòü ïåðå¿çä³â áóäå ñêîðî÷åíà. 
Çàëèøàòü ïðî¿çä äëÿ àâòî ò³ëüêè 
íà âóëèö³ ßíãåëÿ, Îñòðîçüêîãî òà 
Ñòð³ëåöüê³é.

Öå ñòâîðèòü äîäàòêîâó áåçïåêó 
äëÿ ãîðîäÿí, ùî áóäóòü ïðîãó-
ëþâàòèñÿ áóëüâàðîì. Ì³æ ÷àñòè-
íàìè áóëüâàðó áóäóòü ï³äâèùåí³ 
ïåðåõîäè, ÿê öå çðîáèëè íà ïðî-
ñïåêò³ Êîñìîíàâò³â òà íà âóëèö³ 
Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàííîãî (êîëèøíÿ 
Ñòàõóðñüêîãî — àâò.) 
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ËÀÉÔ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ìàðøðóòíèêè 
ïðîñèëè çá³ëü-

øåííÿ âàðòîñò³ ïðî¿çäó â ì³ñü-
êî¿ âëàäè íà ð³âí³ 7–8 ãðèâåíü 
ùå ç ïî÷àòêó 2018. Íà çàñ³äàíí³ 
âèêîíêîìó, 21 ÷åðâíÿ, óõâàëè-
ëè ï³äíÿòòÿ òàðèôó, àëå ò³ëü-
êè äî 5–6 ãðèâåíü. Íîâà ö³íà 
â ìàðøðóòêàõ áóäå ç 1 ëèïíÿ. 
Í³÷íà ìàðøðóòêà «25 Í» âîçè-
òèìå ãîðîäÿí çà 8 ãðèâåíü.

Ïðè öüîìó «Â³ííèöüêà òðàí-
ñïîðòíà êîìïàí³ÿ» òåæ õî÷å 
ïåðåãëÿíóòè òàðèô íà ïðî¿çä 
ó òðàìâàÿõ, òðîëåéáóñàõ ³ àâòî-
áóñàõ. Îñòàííº çäîðîæ÷àííÿ áóëî 
ò³ëüêè äâà ðîêè òîìó. ×îìó òàê 
øâèäêî ïåðåâ³çíèêàì ïîòð³áíà 
íîâà ö³íà ïðî¿çäó? ² êîëè ðàçîì 
ç ö³íîþ çðîñòå êîìôîðò ó ãðî-
ìàäñüêîìó òðàíñïîðò³?

МЕНШЕ ЇЗДИТИ, ХОДИТИ 
ПІШКИ 

Ãîðîäÿíè íå çðàä³ëè íîâèí³ 
ïðî íîâó ö³íó íà ïðî¿çä â ìàðø-
ðóòêàõ. Àäæå ò³ ëþäè, ÿêèõ îïè-
òàëè, êàçàëè, ùî ìàº «çðîñòè 
çàðïëàòà, à ïîò³ì òàðèôè» (goo.
gl/AA3TXx).

— ßêùî ì³í³ìàëêà áóäå 10 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü, òîä³ ÿ áóäó ðàäèé 

íîâ³é ö³í³ â ìàðøðóòêàõ. ßê³ñòü 
ïåðåâåçåíü íå âëàøòîâóº: ³ çà-
áèò³ ñàëîíè, ³ âîä³¿-êóðö³. Í³÷îãî 
íå çì³íèòüñÿ é ïðè íîâ³é ö³í³, — 
ñêàçàâ ñïîðòñìåí Îëåêñàíäð (39).

— Çäîðîæ÷àííÿ ïðèéìàþ ÿê 
íåìèíó÷³ñòü. Ñóìí³âàþñü, ùî 
ÿê³ñòü ïåðåâåçåíü ÿêîñü çì³íèòü-
ñÿ. ßêùî ïîòð³áíî êóäèñü ïî¿õà-
òè, òî ÷àñò³øå ¿æäæó íà òðàìâàÿõ, 
òðîëåéáóñàõ. Ìàðøðóòêà ï³ñëÿ 
òðàíñïîðòíî¿ ðåôîðìè ïåðåñòàëà 
áóòè çðó÷íîþ: ¿õ ñòàëî ìåíøå, — 
ñêàçàëà ë³êàðêà Ë³ä³ÿ (45).

СУВОРІ ПРАВИЛА 
Ï³ñëÿ òðàíñïîðòíî¿ ðåôîð-

ìè, ÿêà â³äáóëàñÿ ó Â³ííèö³ 
â 2012 ðîö³, ê³ëüê³ñòü ìàðøðó-
òîê ñêîðîòèëè íà ïîëîâèíó: ç 
500 äî 241 ìàøèíè. Âëàäà çðî-
áèëà àêöåíò íà åëåêòðîòðàíñïîð-
ò³ — òðàìâàÿõ ³ òðîëåéáóñàõ (goo.
gl/QuKb7D).

Ãîëîâà Àñîö³àö³¿ ïåðåâ³çíèê³â 
ÃÎ «Ìàðøðóò» Îëåêñàíäð Ãîòà 
êàçàâ, ùî ç òîãî ÷àñó ìàðøðóòíå 
òàêñ³ ñòàëî «äîäàòêîâèì» ãðîìàä-
ñüêèì òðàíñïîðòîì.

— Ó 2000-õ, ïðè 5–8 ãðèâåíü 
çà äîëàð, ìîãëè êóïóâàòè íîâ³ 
ìàøèíè ÷åðåç êîæí³ äâà ðîêè. 
Çàðàç ìàºìî ïåðåâàæíî «Ìåð-
ñåäåñè» òà «Áîãäàíè», ÿêèì â³ä 
8 äî 18 ðîê³â. Íà íîâó ìàøèíó 
ãðîøåé íåìàº.

ЧОМУ ЦІНА НА ПРОЇЗД 
В ТРАНСПОРТІ ПОСТІЙНО ЗРОСТАЄ 
Як неминучість  З першого липня 
проїзд в маршрутках стане дорожчим — 
піднімуть з 4 до 6 гривень. А останнє 
збільшення ціни було тільки два роки 
тому. З іншого боку, комунальний 
транспорт поки що возить за старою 
ціною. Так чому має зрости ціна проїзду і 
чи зміниться якість перевезень?

Ãîòà ðîçïîâ³â, ùî äëÿ ìàðø-
ðóòíèê³â ³ñíóº ñóâîðèé êîíòðîëü. 
Ùîäíÿ î 5-é ðàíêó âîä³¿ ïðî-
õîäÿòü ìåäîãëÿä. ¯õí³ ìàøèíè 
ðåòåëüíî îãëÿäàþòü ìåõàí³êè: 
øóêàþòü íåïîëàäêè ó ðóëüîâîìó 
ìåõàí³çì³, ãàëüìàõ, øàñ³. Êîæí³ 
ï³âðîêó âñ³ ìàðøðóòêè ïðîõîäÿòü 
ïîâí³ñòþ òåõîãëÿä çà ó÷àñòþ ôà-
õ³âö³â ì³ñüêî¿ ðàäè, Óêðòðàíñáåç-
ïåêè òà ïîë³ö³¿.

×àñòèì ÿâèùåì º ïåðåïîâíåí³ 
ìàðøðóòêè. Îñîáëèâî, â ãîäèíó-
ï³ê. Àëå, çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà 
Ãîòè, íàáàãàòî ÷àñò³øå ïàñàæèðè 
ñêàðæàòüñÿ íà òå, ùî ìàðøðóò-
íèêè «íå áåðóòü».

— Ïîë³ö³ÿ ïðîâîäèòü ðåéäè òà 
çàòðèìóº ïåðåïîâíåí³ ïàñàæè-
ðàìè ìàðøðóòêè. Í³õòî ç âîä³¿â 
íå õî÷å îòðèìóâàòè ïðîòîêîë â³ä 
ïîë³ö³¿, à êîæí³é ëþäèí³, ÿêà çà-
ë³çàº â çàáèòó ìàðøðóòêó, ïîÿñ-
íþâàòè öå ñêëàäíî.

ХОТІЛИ 8 ГРИВЕНЬ 
Ìèíóëî äâà ðîêè ç îñòàííüîãî 

çäîðîæ÷àííÿ ïðî¿çäó ³ ïåðåâ³çíè-
êè çàïðîñèëè ïðî¿çä 7–8 ãðèâåíü. 

— Ì³ëüéîíè íå çàðîáëÿºìî. 
Äëÿ ïðèêëàäó, íà 29 ìàðøðóò³ 
çàðîáëÿþòü îð³ºíòîâíî 13 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü «áðóäíèìè» íà ì³ñÿöü. 
À òåïåð â³äí³ìàºìî — çàì³íà 
ìàñëà òà ô³ëüòð³â — áëèçüêî 
2000 ãðèâåíü, ðîáîòà ìåõàí³ê³â — 
200. Ùå òðåáà â³äêëàñòè íà íîâ³ 
øèíè, çàïëàòèòè äèñïåò÷åðó, âî-
ä³þ, ïðèäáàòè ñòðàõîâêó… òàì 
600, òàì 1000. Ó êðàùîìó âèïàä-
êó äëÿ ïåðåâ³çíèêà çàëèøàºòüñÿ 
3–4 òèñÿ÷³ ãðèâåíü çàðîá³òêó.

Óñ³ ö³ ÷èííèêè âïëèâàþòü ³ 
íà ê³ëüê³ñòü âîä³¿â. Ïåðåâ³çíè-
êè êàæóòü, ùî êâàë³ô³êîâàíèõ 
êàäð³â ñòàº âñå ìåíøå — ëþäè 
âè¿æäæàþòü ïðàöþâàòè çà êîð-
äîí, äå á³ëüøà çàðïëàòà.

Ïîïðè ñâî¿ âèòðàòè ìàðø-
ðóòíèêè ïîãîäèëèñÿ íà òàðèô 
5–6 ãðèâåíü, ÿêèé ïðîïîíóâàëà 
ìåð³ÿ.

— Ñàì³ ðîçóì³ºìî, ëþäè áó-
äóòü øîêîâàí³ çðîñòàííÿì ç 
4 äî 8 ãðèâåíü. ×è äîñèòü íîâîãî 
òàðèôó äëÿ êóï³âë³ íîâèõ ìàøèí? 
Íàâðÿä ÷è. Áóäåìî é íàäàë³ ï³ä-
òðèìóâàòè òå, ùî ìàºìî. Ó öüîìó 
á³çíåñ³ çàëèøèëèñÿ ò³ëüêè ôàíà-
òèêè òà ñòàð³ ëþäè, ÿêèõ á³ëü-
øå í³êóäè íå â³çüìóòü, — ñêàçàâ 
ãîëîâà àñîö³àö³¿ ïåðåâ³çíèê³â 
Îëåêñàíäð Ãîòà.

«ОМОЛОДЖУЮТЬ» 
ТРАНСПОРТ 

Ó «Â³ííèöüê³é òðàíñïîðòí³é 
êîìïàí³¿» òàêîæ º ïðîáëåìè: 
çìåíøåííÿ êàäð³â, çàñòàð³ëèé 
ïàðê ìàøèí. Äëÿ ïðèêëàäó, 70% 
òðîëåéáóñ³â ìàþòü â³ê 30 ðîê³â. 
Òîìó çàì³ñòü ïðèäáàííÿ íîâèõ 
ìàøèí, ñòàð³ êàï³òàëüíî «îìî-
ëîäæóþòü» — ì³íÿþòü àãðåãàòè, 
ñàëîí, êóçîâ, íàíîâî ôàðáóþòü.

Íà ìàðøðóòè ùîäíÿ âèïóñêà-
þòü 131 òðîëåéáóñ, 74 òðàìâà¿ òà 
50 àâòîáóñ³â, áî á³ëüøå íå ìî-
æóòü — åëåêòðîìåðåæà íå âè-
òðèìàº íàâàíòàæåííÿ.

Îñòàíí³ì ÷àñîì ãîðîäÿíè 
ïîáà÷èëè, ùî ó ãðîìàäñüêîìó 
òðàíñïîðò³ íåìàº êîíäóêòîð³â, 
à ðîçðàõóíîê éäå ÷åðåç âîä³ÿ.

— Ó íàñ º 346 êîíäóêòîð³â, ³ 
ùå íå âèñòà÷àº 180 êîíäóêòîð³â. 
ª íåñòà÷à 120 âîä³¿â. Ëþäåé íà-

æàõàëî òå, ùî ç ïîÿâîþ åëåêòðî-
ííîãî êâèòêà â òðàíñïîðò³ ¿õí³ 
ïîñëóãè íå áóäóòü ïîòð³áí³. Àëå 
âîíè íàì áóäóòü ïîòð³áí³ ùå ì³-
í³ìóì 1,5 ðîêè ÿê êîíñóëüòàíòè, 
ùî áóäóòü íàâ÷àòè ãîðîäÿí, ÿê 
êîðèñòóâàòèñÿ å-êâèòêîì, — ñêà-
çàâ Ëóöåíêî.

Ùå ÷àñòî ñêàðæàòüñÿ, ùî ïàñà-
æèðè íå çíàþòü ïðî àâàð³¿ òðàí-
ñïîðòó íà ìàðøðóò³.

— Çíàéøëè ð³øåííÿ. Áóäåìî 
ðîáèòè ìàñîâó ðîçñèëêó ÷åðåç 
ñàéò sms-fly.ua, — ñêàçàâ Ëóöåí-
êî. — Öåíòðàëüíèé äèñïåò÷åð 
â³äïðàâëÿº êîðîòêó ÑÌÑ ç îïè-
ñîì ñèòóàö³¿ ãðóï³ êîðèñòóâà÷³â. 
Îïîâ³ùåííÿ îòðèìóâàòèìóòü âî-
ä³¿, ñëóæáîâ³ îñîáè òà ³íø³ ëþäè.

СТАРА ЦІНА НЕ ЛИШИТЬСЯ?
ª éìîâ³ðí³ñòü, ùî ñë³äîì 

çà ìàðøðóòíèêàìè çì³íÿòü ö³íó 
êâèòêà é ó êîìóíàëüíîìó òðàí-
ñïîðò³. Ìèõàéëî Ëóöåíêî êàçàâ, 
ùî ïåðåäóìîâè öüîìó º.

— Ï³ñëÿ çì³íè òàðèôó íà ïðî-
¿çä ó 2016 ðîö³ âàðò³ñòü åëåêòðî-
åíåðã³¿ çá³ëüøèëàñÿ ó 2,7 ðàçà, 
ïàëüíîãî — ó 2,5 ðàçà, ìàòåð³à-
ëè òà çàï÷àñòèíè — 1,5–1,7 ðàçà. 
Íàì íå â ïîâí³é ì³ð³ êîìïåí-
ñóþòü çà ï³ëüãîâ³ ïåðåâåçåííÿ 
îêðåìèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí ç 
äåðæàâíîãî áþäæåòó.

Ïèòàºìî, ÿê³ æ áóäóòü òàðèôè 
â êîìóíàëüíîìó òðàíñïîðò³?

— Ðîçðàõóíêè íà åêîíîì³÷íî 
îáãðóíòîâàíèé òàðèô çíàõîäÿòü-
ñÿ íà ïåðåâ³ðö³ ó äåïàðòàìåíò³ 
åêîíîì³êè. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ 
ö³º¿ ðîáîòè ìîæåìî ãîâîðèòè 
ïðî íîâèé òàðèô. Äóìàþ, òàêå 
ð³øåííÿ áóäå äî ê³íöÿ ë³òà — ïî-
÷àòêó îñåí³.

Аналітики ГО «Український центр 
європейської політики» навели 
кілька прикладів, яким чином 
працює громадський транспорт 
у Європі.
У Таллінні з 2013 року громад-
ський транспорт безкоштовний. 
Це призвело до збільшення над-
ходжень до міського бюдже-
ту: мешканці міста, які раніше 
не мали стимулу зареєструватись 
у місті офіційно, тепер зробили 
це, щоб не платити за проїзд. 
Бюджет поповнився приблизно 
на 20 мільйонів євро — цього 
достатньо для субсидування 
транспорту.
У Лондоні мережа головних до-
ріг, весь транспорт (наземний, 

річковий) контролюється устано-
вою Transport for London (TfL). 
Вона відокремлена від міської 
влади, але члени її правління 
призначаються лондонським 
мером. Її структурні підрозділи 
займаються взаємодією з нада-
вачами транспортних послуг: пу-
блічні підприємства (наприклад, 
лондонське метро), приватні 
користувачі (інший рейковий 
транспорт, трамваї та автобуси) 
і ліцензовані перевізники (таксі, 
річковий транспорт). Маршрути 
встановлює та адмініструє TfL, 
він же здійснює цілодобовий дис-
петчерський контроль. Від пере-
візників вимагається лише надати 
автобуси та водіїв і дотримуватись 

інструкцій TfL. Натомість дохід від 
продажу квитків належить TfL, 
а не перевізнику.
У Варшаві міська адміністрація пу-
блічного транспорту ZTM органі-
зує тендери та платить перевізни-
кам за кожен проїханий кілометр. 
У разі порушення останніми вимог 
контракту, ZTM може стягувати 
з них штрафи або й розривати 
угоди. Серед перевізників є як ко-
мунальні підприємства (автобус-
ний оператор, метро, електричка, 
трамваї), так і приватні (чотири 
автобусних оператори). Практич-
ної різниці між приватним і му-
ніципальним автобусом немає: 
послуги надаються за єдиним для 
всіх встановленим стандартом.

Як діє транспорт у ЄС 

У липні ціна на проїзд у маршрутках зросте 
до 5–6 гривень. А восени може змінитися вартість квитка і 
в трамваях, тролейбусах та автобусах 

Íà ñ³ì êîðîòêèõ 
ìàðøðóò³â 
âñòàíîâëÿòü ö³íó 
çà ïðî¿çä 5 ãðèâåíü. 
Öå 1À, 2À, 7À, 9À, 
11À, 14À, 21À
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СЕРЕД ГОЛОВНИХ ЛІКАРІВ ВІННИЦЬКИХ 

Грав СБУшника, поліцейського, лікаря, сина жертви

Огляд декларацій  Хто задекларував мільйонні активи, а 
хто склав враження одиноких бездомних, які ночують в машині 
або в лікарні? Майно і статки головних лікарів вінницьких 
закладів охорони здоров’я оцінюємо з поданих ними декларацій

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (067)7857674

Äâà ðîêè ïîñï³ëü çâ³òóþòü 
ïðî ìàéíî ³ äîõîäè ãîëîâí³ ë³-
êàð³. Ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ ðåäàêö³ÿ 
RIA/20 õâèëèí àíàë³çóâàëà äåêëà-
ðàö³¿ êåð³âíèê³â ìåäçàêëàä³â îá-

ëàñíîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ. Òåïåð 
âèâ÷èëà çâ³òè ãîëîâíèõ ó ì³ñü-
êèõ çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. 
Ç 16-òè — îäèí ì³ëüéîíåð.

Òðîõè ìåíøå äâîõ ì³ëüéîí³â 
àêòèâ³â âïèñàâ ó äåêëàðàö³þ ãî-
ëîâíèé ë³êàð ë³êàðí³ øâèäêî¿ äî-
ïîìîãè. Îëåêñàíäð Ôîì³í òàêîæ 

ïåðøèé â çàðïëàòíîìó ðåéòèí-
ãó — â³í îòðèìàâ çà ìèíóëèé ð³ê 
íà ñâî¿é ïîñàä³ ìàéæå 300 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Çâ³äêè æ óçÿâ ìàéæå äâà 
ì³ëüéîíè çàîùàäæåíü, ìîæåìî 
ò³ëüêè çäîãàäóâàòèñÿ. Ö³ ãðîø³ 
ñ³ì’ÿ Ôîì³íèõ çáåð³ãàº â áàíêó 
ó ð³çí³é âàëþò³. Âîëîä³º äâîìà 

Олександр Фомін
Лікарня швидкої 

допомоги

Анатолій Фесун
Пологовий будинок №2

Андрій Цибулюк
Медичний стоматологічний 

центр 

Віктор Коваленко
Пологовий будинок №1

Володимир Присяжнюк
Центр матері і дитини

Лариса Чорна
Лікарня №1

Людмила Фіщенко
Центр первинної 

медико-санітарної 
допомоги №1

Тамара Кривов'яз
Центр первинної 

медико-санітарної 
допомоги № 2

299 175 249 394 248 465 244 549 223 438 204 333 195 279 194 710

736 656 369 684 251 018 405 941 488 945 243 828 284 517 248 062

1 723 326 0 934 956 632 005 430 000 659 551 0 0

169,9 0 164,6 61,4 86,2 44,9 143,9 77,1

600 0 802 830 3000 400 0 900

Nissan Teana (2012) Mitsubishi Pajero Wagon 
(2014)

ВАЗ 21099 (2005), Toyota 
Camry (2013) Opel Vectra (2007) Mitsubishi Pajero Sport (2013) 0 Hundai Acsent (2008) 0

Найбільше 
число

Найменше 
число

Зарплата за основним 
місцем роботи, грн

Загальний 
дохід, грн

Квартири, будинки 
та інша нерухомість, м2 АвтомобільЗемельні 

ділянки, м2
Загальні грошові 
активи, грн

êâàðòèðàìè ³ çåìëåþ â Êðèìó. 
Ä³ëÿíêà íà 600 êâàäðàò³â ó ×îð-
íîìîðñüêîìó, ÿê íàïèñàâ äåêëà-
ðàíò, ïðèäáàíà íèì â 2007-ìó 
ðîö³.

Äðóãèé çà âåëè÷èíîþ çàðï-
ëàòè — êåð³âíèê äðóãîãî ïî-
ëîãîâîãî áóäèíêó. Â³í îòðèìàâ 
íà 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü ìåíøå â³ä 
ãîëîâíîãî ë³êàðí³ øâèäêî¿ äîïî-
ìîãè. Àëå, ÿê íàïèñàâ â äåêëà-
ðàö³¿, íå ðîçæèâñÿ í³ æèòëîì, í³ 
çåìëåþ, í³ õî÷ ÿêèìèñü çàîùà-
äæåííÿìè. Òàêå âðàæåííÿ, ùî 
Àíàòîë³é Ôåñóí æèâå â ìàøèí³. 
Ó éîãî çâ³ò³ ÷èòàºìî ïðî «Ì³öó-

á³ñ³ Ïàäæåðî Âàãîí» 2014 ðîêó, 
ÿê ºäèíå ìàéíî. À â òîð³øí³é 
äåêëàðàö³¿, êð³ì ìàøèíè áóëè 
çàäåêëàðîâàí³ 3,5 òèñÿ÷³ äîëàð³â 
íà ðàõóíêó.

Òðåò³é â çàðïëàòíîìó ðåéòèí-
ãó — ãîëîâíèé ë³êàð Ìåäè÷íîãî 
ñòîìàòîëîã³÷íîãî öåíòðó. Àíäð³é 
Öèáóëþê âêàçóº â äåêëàðàö³¿, ùî 
ìàº áåç ìàëîãî ì³ëüéîí çàîùà-
äæåíü, àëå äàíèõ ïðî ÷ëåí³â ñâîº¿ 
ñ³ì’¿ íå ïîêàçóº. À íà òðåòüîìó 
ì³ñö³ çà âåëè÷èíîþ ãðîøîâèõ 
àêòèâ³â ñ³ì’¿ îïèíèëàñÿ ãîëîâíà 
ë³êàðêà òðåòüî¿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³. 
Íàòàë³ÿ Øóòêåâè÷ çàäåêëàðóâàëà 

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674
 ßê îáìàíþâàâ ëþäåé ïî òå-
ëåôîíó. ßê áåçñîâ³ñíî ãðàâ 
íà åìîö³ÿõ. ßê ì³íÿâ ãîëîñè ³ 
äîìîâëÿâñÿ çà ãðîø³. Ïðî ðîáî-
òó çåêà-ëîõîòðîíùèêà ÷èòàºìî 
ó ÷åðâíåâîìó âèðîêó Â³ííèöü-
êîãî ì³ñüêîãî ñóäó.

Îáâèíóâà÷åíèé — òðè÷³ ñóäè-
ìèé ðàí³øå ³ â ÷àñ ñêîºííÿ òèõ 
åï³çîä³â, çà ÿê³ éîãî ñóäèëè öüî-
ãî ðàçó, çíàõîäèâñÿ ó Â³ííèöü-
ê³é êîëîí³¿. Òàì â³í ñïîê³éíî 
êîðèñòóâàâñÿ ìîá³ëüíèì ³ ïðî-
âåðíóâ íå îäèí åï³çîä øàõðàé-
ñòâà. Êëàñèêó âäîñêîíàëèâ òèì, 
ùî ì³íÿâ ãîëîñè. Ïðèêèäàâñÿ 
íà÷àëüíèêîì ïîë³ö³¿, ñï³âðîá³ò-
íèêîì ÑÁÓ, ïðàö³âíèêîì ñëóæáè 
áåçïåêè áàíêó, ë³êàðåì, ïîòåð-
ï³ëèì â ÄÒÏ òà ñèíîì æåðòâè.

Íà 8-ìè äîâåäåíèõ øàõðàþ åï³-
çîäàõ çàðîáèâ á³ëüøå 60 òèñÿ÷ 

ãðèâåíü. Âèäóðåí³ ãðîø³ çí³ìàâ 
í³áèòî íå ââåäåíèé â êóðñ çëî-
÷èííî¿ ñïðàâè òîâàðèø, âèòðà-
÷àâ, à ïîêóïêè ïðèíîñèâ íà çîíó.

ЕПІЗОД ПЕРШИЙ
Ãðóäåíü 2014 ðîêó, áëèçüêî 

9.35 ïîäçâîíèâ íåçíàéîì³é æ³íö³, 
âèäàâ ñåáå çà ë³êàðÿ òà ðîçïîâ³â 
ïðî ñêîºíå ¿¿ ñèíîì ÄÒÏ ç ïîòåð-
ï³ëîþ. Ùîá ìàòè ïîâ³ðèëà, çåê 
âäàâ, ùî ïåðåäàº ñëóõàâêó ÷îëîâ³-
êîâ³ ïîñòðàæäàëî¿, ³, «çì³íþþ÷è 
ãîëîñ, ïðîïîíóâàâ çà òå, ùî â³í 
íå áóäå ìàòè ïðåòåíç³é äî ¿¿ ñèíà, 
ïåðåäàòè êîøòè». Íà íàçâàíèé 
ðàõóíîê ïîòåðï³ëà ïåðåðàõóâàëà 
23000 ãðèâåíü.

ЕПІЗОД ДРУГИЙ
×åðâåíü 2015 ðîêó, áëèçüêî 

2.00 ó ðîçìîâ³ ç íåçíàéîìîþ æ³í-
êîþ âèäàâ ñåáå çà ì³ë³ö³îíåðà òà 

ñêàçàâ: ¿¿ ñèíà çàòðèìàëè ç íàð-
êîòèêàìè. Äàë³ æ³íêà ÷óëà ³íøèé 
ãîëîñ, ÿêèé ñïðèéíÿëà çà ñèí³â. 
Òî çåê ãîâîðèâ ïðî ãðîø³ «äëÿ 
çâ³ëüíåííÿ». Ìàòè ïåðåðàõóâàëà 
7240 ãðèâåíü íà íàçâàíèé íîìåð.

ЕПІЗОД ТРЕТІЙ
Ñ³÷åíü 2016, áëèçüêî 15.30 ïî-

äçâîíèâ íîâ³é æåðòâ³ ç ëåãåíäîþ 
ïðî ÄÒÏ. Ïî-íàêàòàí³é, «ïîâ³äî-
ìëÿâ, ùî ïåðåäàº ñëóõàâêó ñèíó 
òà, çì³íþþ÷è ãîëîñ, ãîâîðèâ, ùî 
ïîòð³áí³ ãðîø³ äëÿ çâ³ëüíåííÿ». 
Æ³íêà ïåðåðàõóâàëà íà ìîá³ëü-
íèé ðàõóíîê 2500 ãðèâåíü.

ЕПІЗОД ЧЕТВЕРТИЙ
Ñ³÷åíü 2016 ðîêó, áëèçüêî 9.00  

âèäàâ ñåáå çà ïîë³ñìåíà. ×åðãîâ³é 
â³ííè÷àíö³ ãîâîðèâ, ùî ¿¿ ñèí çà-
òðèìàíèé. Ìàòè ñêèíóëà íà ïðî-
äèêòîâàíèé íîìåð 1800 ãðèâåíü.

ЕПІЗОД П’ЯТИЙ
Ëþòèé 2016 ðîêó, î 10.45 ïî-

äçâîíèâ íàñòóïí³é æåðòâ³. Ëåãåí-
äó îçâó÷èâ òó ñàìó: ñèíà çàòðèìà-
ëè. Ñï³âðîçìîâíèöÿ òåæ îáìàíîì 
áóëà ïåðåêîíàíà, ùî ãîâîðèòü ç 
ñèíîì. Íà íåðâàõ æ³íêà ïåðå-
ðàõóâàëà íà òåëåôîí îáìàíùèêà 
4500 ãðèâåíü.

ЕПІЗОД ШОСТИЙ
×åðâåíü 2016 ðîêó, áëèçüêî 

12.00, íà äçâ³íîê çåêà â³äïîâ³â 
÷îëîâ³ê, ÿêîìó â³í âèäàâ ñåáå 
çà ÑÁÓøíèêà. Öüîãî ðàçó ëî-
õîòðîíùèê êàçàâ, ùî ç áàíê³â-
ñüêîãî ðàõóíêó ñï³âðîçìîâíèêà 
õî÷óòü çíÿòè ãðîø³, òîìó òðåáà 
òåðì³íîâî ïðîâåñòè äåÿê³ îïåðà-
ö³¿ ³ç òåðì³íàëîì. Òàêèì ÷èíîì 
çåê ïåðåâ³â ñîá³ íà òåëåôîí ç ðà-
õóíêó âëàñíèêà éîãî æ ðóêàìè 
8 òèñÿ÷.

ЕПІЗОД СЬОМИЙ
Íàñòóïíîãî äíÿ, çíàþ÷è, 

ùî ó â÷îðàøíüîãî îøóêàíîãî 
íà êàðòö³ ùå º 11 òèñÿ÷, çíîâ-
ïîäçâîíèâ. Ñêàçàâ, ùî îïåðàö³þ 
³ç çáåðåæåííÿ ãðîøåé íå äîâåëè 
äî ê³íöÿ, ³ òðåáà çðîáèòè ùå ðÿä 
ìàí³ïóëÿö³é ç êàðòêîþ. Çà äâà 
ðàçè çåê çíÿâ â îäíîãî 18 òèñÿ÷.

ЕПІЗОД ВОСЬМИЙ
Áåðåçåíü 2015 ðîêó, î 14.34 ïî-

äçâîíèâ íåâ³äîì³é æ³íö³, íàçâàâ-
ñÿ ïðàö³âíèêîì ñëóæáè áåçïåêè 
ÏðèâàòÁàíêó ³ ïîðàäèâ çàáëîêó-
âàòè êàðòêó. Ó ðîçìîâ³ âèïèòàâ 
ó æ³íêè ñåêðåòíèé êîä, äàë³ — 
êîä ç ÑÌÑ, ³ òàêèì ÷èíîì çíÿâ 
3135 ãðèâåíü ç ¿¿ ðàõóíêó.

Äàë³ — ùå áóäå, áî ÷îëîâ³êà, 
ÿêèé ç ëåãê³ñòþ ñêîþâàâ óñ³ âèùå 
íàçâàí³ åï³çîäè ç-çà ãðàò, ñóä çíî-
âó òóäè â³äïðàâèâ.
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МЕДЗАКЛАДІВ Є МІЛЬЙОНЕР

Наталія Семерук
Центр первинної медико-
санітарної допомоги №4

Тетяна Малик
Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 3

Володимир Гладких
Лікувально-діагностичний 

центр серцево-судинної 
патології

Наталія Коробчинська
Інформаційно-

аналітичний центр медичної 
статистики

Наталя Роман
Центр первинної 

медико-санітарної 
допомоги №5

Валентина Герасимчук
Стоматологічна 

поліклініка

Дмитро Фостаковський
Лікувально-діагностичний 

центр

Наталія Шуткевич
Лікарня №3

184 858 179 905 178 825 175 357 167 584 165 053 140 821 113 677

220 690 1 137 344 683 870 373 075 820 624 1 256 008 239 817 380 281

0 0 458 255 391 678 511 025 0 0 94 202

0 0 297 223,5 318,8 102 132 75

0 600 0 134778 40000 400 0 45942

0 0 Toyota Venza (2013) ВАЗ 21083 (2010), ЗАЗ TF696 
(2009) 0 0 ГАЗ-24-10 «Волга» (1994) Chevrolet Aveo (2004)

Найбільше 
число

Найменше 
число

Зарплата за основним 
місцем роботи, грн

Загальний 
дохід, грн

Квартири, будинки 
та інша нерухомість, м2 АвтомобільЗемельні 

ділянки, м2
Загальні грошові 
активи, грн

íàéíèæ÷ó çàðïëàòó ç óñ³õ ïðîàíà-
ë³çîâàíèõ íàìè öüîãî ðàçó ãîëî-
âíèõ ë³êàð³â. Íàïèñàëà, ùî çåìëþ 
çäàº â îðåíäó, êóïèëà ïîçàòîð³ê 
êâàðòèðó á³ëüøå í³æ çà 650 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. ̄ ¿ ñ³ì’ÿ ìàº êîðïîðàòèâí³ 
ïðàâà ÷îëîâ³êà â ÒÎÂ «Ïîä³ëü-
ñüêà åêñïåðòíà êîìïàí³ÿ» ³ îòðè-
ìóº êîï³éêè çà îñíîâíèì ì³ñöåì 
ðîáîòè — â îáëàâòîäîð³. Ö³êàâî, 
ùî â äåêëàðàö³¿, ïîäàí³é ìèíó-
ëîãî ðîêó, äîõîäè Øóòêåâè÷³â 
áóëè á³ëüø³ çà ì³ëüéîí ãðèâåíü 
÷åðåç ïðîäàæ íåíàçâàíîãî ìàéíà 
çà ìàéæå 900 òèñÿ÷.

Ïðî çàîùàäæåííÿ ³ ìàéíî, 

ÿêèì âîëîä³þòü ñ³ì’¿ ðåøòè ãî-
ëîâíèõ ë³êàð³â ì³ñüêèõ çàêëà-
ä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, äèâ³òüñÿ 
â òàáëèö³ çâåäåíèõ äàíèõ. Ó í³é 
ìè ñèñòåìàòèçóâàëè óñå âïèñàíå 
ë³êàðÿìè â äåêëàðàö³þ. Ó äåêîãî 
áà÷èëè íåïîâíó ³íôîðìàö³þ. ßê, 
íàïðèêëàä, ó Íàòàë³¿ Ñåìåðóê — 
ãîëîâíî¿ ë³êàðêè öåíòðó ïåðâèí-
íî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè 
¹ 4. Âîíà í³÷îãî, êð³ì çàðïëàòè 
³ ïåíñ³¿ íå ïðîïèñàëà. Íåìàº íà-
â³òü æèòëà. Í³áè æèâå â ë³êàðí³.

Ï³äîçð³ëîþ çäàºòüñÿ òàêîæ 
äåêëàðàö³ÿ êåð³âíèö³ öåíòðó 
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíîãî 

äîïîìîãè ¹ 3 Òåòÿíè Ìàëèê. 
Öÿ ãîëîâíà ë³êàðêà òåæ âèãëÿäàº 
áåçäîìíîþ, õî÷à çàäåêëàðóâàëà 
çàãàëüíèõ äîõ³ä ñ³ì’¿ ó ïîíàä 
ì³ëüéîí. ²íôîðìàö³¿ ïðî õî÷ 
ÿê³ñü ãðîø³ â àêòèâàõ íå íàäàëà.

À íàéâèùèé çàãàëüíèé äîõ³ä 
ñ³ì’¿ áà÷èìî â çâ³ò³ ãîëîâíî¿ ë³-
êàðêè ì³ñüêî¿ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ 
ïîë³êë³í³êè Âàëåíòèíè Ãåðàñèì-
÷óê. Âåëèêó ñóìó ¿é äîïëþñóâàëà 
äî äîõîä³â äî÷êà, âïèñàíà â äå-
êëàðàö³þ. Íåðóõîì³ñòü ³ ìàøè-
íà — òàêîæ äî÷÷èí³.

Ïîêàçàâ âñå ìàéíî, ÿê íå ñâîº, 
ãîëîâíèé ë³êàð ë³êóâàëüíî-ä³à-

ãíîñòè÷íîãî öåíòðó Äìèòðî Ôîñ-
òàêîâñüêèé. Ìàìèíó êâàðòèðó, 
áàòüêîâ³ ìàøèíè. Ðàçîì ç òèì 
äîõîä³â áàòüê³â íå íàçâàâ. Òàê 
ñàìî íàï³âïîðîæíüîþ â³í ïîäà-
âàâ äåêëàðàö³þ ìèíóëîãî ðîêó, 
ÿê ãîëîâíèé ë³êàð òðåòüî¿ ë³êàðí³.

Íàòîì³ñòü ë³äåðîì çà êâàäðàò-
íèìè ìåòðàìè ñòàëà ãîëîâíà ë³-
êàðêà öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-
ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 5 Íàòàë³ÿ 
Ðîìàí. Íåðóõîì³ñòü íàêðóòèëè 
ö³é êåð³âíèö³ äàí³ ïðî çäàâàíå 
â îðåíäó ¿¿ ÷îëîâ³êîì-ï³äïðèºì-
öåì òîðãîâå ïðèì³ùåííÿ. Òèì 
íå ìåíøå çà âåëè÷èíîþ àêòèâ³â 

÷è äîõîä³â ñ³ì’¿ öÿ êåð³âíèöÿ 
íå â ë³äåðàõ.

Ïî çåìë³ æ âïåâíåíó ïåðø³ñòü 
òðèìàº êåð³âíèöÿ ³íôîðìàö³é-
íî-àíàë³òè÷íîãî öåíòðó ìåäè÷íî¿ 
ñòàòèñòèêè. Äåêëàðàö³ÿ Íàòàë³¿ 
Êîðîá÷èíñüêî¿ ö³êàâà ùå é ïî-
âíîòîþ çàïîâíåííÿ. Äâà ðîêè 
ï³äðÿä öÿ ãîëîâíà ë³êàðêà çâ³òóº 
íàâ³òü ïðî ïîâåðíåííÿ ãðîøåé 
çà íåÿê³ñíèé òîâàð, ïîìèëêîâî 
ñïèñàíî¿ áàíêîì ñóìè, íàðàõîâà-
í³ áîíóñè. Ó ¿¿ äåêëàðàö³¿ ÷èòàºìî 
ïðî çíà÷í³ ñóìè, çáåðåæåí³ â ãî-
ò³âö³, ³ âçÿòó ïîçèêó íà 14 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü, ùî «âèñèòü» äâà ðîêè.

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674 
 Àôåðèñò³â áàãàòî, à ñõåìè 

ñòàð³, àëå áàãàòî ðîê³â ïîñï³ëü 
ä³þ÷³. Ðîçïëóòóþ÷è øàõðàé-
ñòâà, ïðàâîîõîðîíö³ äèâóþòüñÿ 
íå ñò³ëüêè âèãàäëèâîñò³ øàõðà¿â, 
ñê³ëüêè íà¿âíîñò³ æåðòâ. Íàé-
á³ëüø ðîçïîâñþäæåí³ ñõåìè îá-
ìàí³â — â öèòàòàõ ïðîêóðîðà Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñöåâî¿ ïðîêóðàòóðè.

— Ç ðîçâèòêîì òåõíîëîã³é çëî-
÷èíö³ çáàãà÷óþòü ñâ³é «àðñåíàë». 
Á³ëüøå òîãî, çàâäÿêè ¿ì ìàþòü 
çìîãó äîâãèé ÷àñ çàëèøàòèñÿ 
çà â³ðòóàëüíèìè ìàñêàìè òà 
óíèêàòè â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñâî¿ 
ïðîòèïðàâí³ ä³ÿííÿ, — êàæå 
ïðîêóðîð ßðîñëàâ Ïîñâàëþê. — 
Îñòàíí³ì ÷àñîì íàáóâàº ñóìíî¿ 
ïîïóëÿðíîñò³ êóï³âëÿ-ïðîäàæ òî-
âàð³â ÷åðåç ³íòåðíåò. Ïðîäàâö³, 
îòðèìàâøè 100-â³äñîòêîâó ïå-
ðåäîïëàòó çà íàâ³òü íå³ñíóþ÷èé 

òîâàð, çíèêàþòü, à îøóêàíèì ïî-
êóïöÿì íå çàëèøàºòüñÿ í³÷îãî 
³íøîãî, ÿê çâåðòàòèñÿ çà äîïî-
ìîãîþ äî ïðàâîîõîðîíö³â.

Ïðî òå, ùî íå âàðòî êóïóâàòè 
â ³íòåðíåò³, ñïëà÷óþ÷è íàïåðåä, 
ðåäàêö³ÿ ïèñàëà íå ðàç. Òèì 
íå ìåíøå, ëþäè ðèçèêóþòü çíîâ 
³ çíîâ. Ïîë³ö³ÿ ïîñò³éíî ðîçïî-
â³äàº ïðî íîâ³ âèïàäêè îáìàí³â, 
áî ïîñò³éíî îòðèìóº çàÿâè ïî-
òåðï³ëèõ â³ä øàõðàéñòâ ïîêóïö³â. 
Òî æ ÿê³ îáìàíè, êð³ì øàõðàéñòâ 
ó ñôåð³ êóï³âëÿ-ïðîäàæ, ïîøèðå-
í³ ñüîãîäí³? ßðîñëàâ Ïîñâàëþê 
íàçâàâ òðè ñõåìè, çà äîïîìîãîþ 
ÿêèõ çëî÷èíö³ ñèñòåìàòè÷íî íà-
æèâàþòüñÿ íà â³ííè÷àíàõ.

1. БРЕХНЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 
«Íàéðîçïîâñþäæåí³øèé âèä 

øàõðàéñòâà, íà ÿêèé ñüîãîäí³ 
«âåäóòüñÿ» ïåðåâàæíî ëþäè ïî-

õèëîãî â³êó òà æèòåë³ ñ³ëüñüêî¿ 
ì³ñöåâîñò³ — òåëåôîííèé. Øàõ-
ðà¿, ïðåäñòàâëÿþ÷èñü ñï³âðîá³ò-
íèêàìè ïîë³ö³¿ àáî ë³êàðÿìè, 
òåëåôîíóþòü ãðîìàäÿíàì ç ïðî-
ïîçèö³ÿìè ïåðåñëàòè ãðîø³ äëÿ 
ð³äíèõ, ÿê³ í³áèòî ñêî¿ëè ïðà-
âîïîðóøåííÿ àáî ðàïòîâî ïî-
òðàïèëè äî ë³êàðí³. Êð³ì òîãî, 
äåÿê³ çëî÷èíö³ «ñïåö³àë³çóþòüñÿ» 
íà ïðèäáàíí³ äîäàòêîâèõ çàñî-
á³â çâ’ÿçêó, âòèðàþ÷èñü ó äî-
â³ðó äî ëþäèíè òà ïðîõàþ÷è 
çàòåëåôîíóâàòè ç ¿¿ ìîá³ëüíîãî 
÷è ïîñëóõàòè ìóçèêó. Îñîáëèâî 
öåé âèä øàõðàéñòâà ïîøèðåíèé 
â ìîëîä³æíîìó ñåðåäîâèù³».

2. МУТНІ РУХИ З КАРТКОЮ 
«Äðóãèé çà ïîïóëÿðí³ñòþ 

ñïîñ³á øàõðàéñòâà, ïîâ'ÿçàíèé 
ç âèêîðèñòàííÿì êðåäèòíèõ 
êàðòîê ³ áàíêîìàò³â. Â³í ïîëÿ-

ãàº â òîìó, ùî âëàñíèêà êàðòè 
ïðîñÿòü ââåñòè êîä ó áàíêîìàò³. 
Ïðè÷èíè äëÿ öüîãî øàõðà¿ íàçè-
âàþòü, ùî ïåðåêàç íå ìîæå áóòè 
çàðàõîâàíèé íà êàðòó ÷åðåç òå, 
ùî ãðîø³ íà÷åáòî ïåðåêàçóþòü 
«ç êîðïîðàòèâíîãî ðàõóíêó», «ç 
äåïîçèòó» àáî ùå ÿêèì-íåáóäü 
«íåñòàíäàðòíèì» ñïîñîáîì, 
òîìó ïîòð³áíî «ï³äòâåðäèòè» 
éîãî îòðèìàííÿ â áàíêîìà-
ò³. Ïðè öüîìó øàõðà¿ ïðîñÿòü 
ïîòåðï³ëèõ ïîâ³äîìèòè, êîëè 
âîíè áóäóòü á³ëÿ áàíêîìàòà 
òà ïî òåëåôîíó «äîïîìîãòè» ç 
ïðîâåäåííÿì îïåðàö³¿. Ïîä³áíî¿ 
ïðîöåäóðè â óêðà¿íñüê³é áàíê³â-
ñüê³é ïðàêòèö³ íå ³ñíóº. Îäíàê 
æåðòâè íàé÷àñò³øå, íå ñóìí³âà-
þ÷èñü, ï³ääàþòüñÿ íà âìîâëÿííÿ 
øàõðà¿â, éäóòü äî áàíêîìàòà ³ 
ïðîâîäÿòü ïðîäèêòîâàí³ ïî òåëå-
ôîíó îïåðàö³¿, ï³ñëÿ ÿêèõ âèÿâ-

ëÿþòü íåñòà÷ó êîøò³â íà âëàñí³é 
êðåäèòí³é êàðòö³».

3. ТИСК НА ХВОРЕ МІСЦЕ 
«Òðåò³ì ðîçïîâñþäæåíèì âèäîì 

øàõðàéñòâà º çíÿòòÿ ïîð÷³, «â³íöÿ 
ñàìîòíîñò³», àëêîãîëüíî¿ çàëåæ-
íîñò³, ïîâåðíåííÿ ó ñ³ì’þ ÷îëî-
â³êà ÷è äðóæèíè, âèãîòîâëåííÿ òà 
ïðîäàæ ïðèâîðîòíîãî ç³ëëÿ òîùî. 
Ó ñâî¿é á³ä³, ñïðàâæí³é ÷è óÿâí³é, 
ëþäè ãîòîâ³ øóêàòè äîïîìîãó íà-
â³òü ó ñóìí³âíèé ñïîñ³á òà çàïëàòè-
òè çà äîñÿãíåííÿ ñâîº¿ ìð³¿ áóäü-
ÿê³ ãðîø³. «Ãàäàëêè», «øåïòóõè» 
òà «çíàõàðêè» ìàéñòåðíî ìàí³ïó-
ëþþòü ëþäñüêîþ ñâ³äîì³ñòþ, â³ä-
âîë³êàþ÷è óâàãó â îäíèõ âèïàäêàõ ³ 
êîíöåíòðóþ÷è ¿¿ íà ñîá³ â ïîòð³áí³ 
ìîìåíòè, «ãðàþòü» íà ïîòàºìíèõ 
áàæàííÿõ òà ïðàãíåííÿõ, çíîâó ³ 
çíîâó âèäóðþþ÷è þâåë³ðí³ ïðè-
êðàñè àáî ÷èìàë³ ãðîø³».

ТОП-3 афер. Про найпопулярніші схеми шахрайств
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

— Ñóä ùå íå çà-
ê³í÷èâñÿ, — êàæå 
Çîÿ Ñåìåí³âíà. — 
Ïîêè íåìà âèðîêó, 

íå ìîæåìî ãîâîðèòè, õòî ñòð³ëÿâ. 
Öå ñë³ä÷³ âñòàíîâèëè, ç ÷èéîãî 
àâòîìàòà âáèëè Ìàêñèìà. ßêðàç 
öåé ôàêò äîñë³äæóâàëè íà çàñ³-
äàíí³ 21 ÷åðâíÿ. Òîìó â³í îòðè-
ìàâ òàêèé ðåçîíàíñ. Àâòîìàò íà-
ëåæàâ Ç³í÷åíêó. À õòî ñòð³ëÿâ?.. 
ßêùî íå â³í, òî íåõàé ñêàæå, 
êîìó ïåðåäàâàâ àâòîìàò. Àëå æ 
â³í ìîâ÷èòü. Óñ³ ï’ÿòåðî ç íèõ, 
ÿêèõ ïðèâîçÿòü íà ñóä, ìîâ÷àòü. 
Ò³ëüêè àäâîêàòè ¿õí³ ãîâîðÿòü. 
Òðîº àäâîêàò³â çàõèùàþòü.

Äðóãèé ðàç ìàìà Ìàêñèìà áðà-
ëà ó÷àñòü ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, 
ùî òðèâàº óæå ÷åòâåðòèé ð³ê. 
Óïåðøå ïðè¿æäæàëà íà ïî÷àòêó 
ðîçãëÿäó ñïðàâè. Íà ñóä³ ïðè-
ñóòíÿ ÿê ïîòåðï³ëà.

— Äóæå âàæêî áóëî ³ öüîãî 
ðàçó, ³ òîä³, íà ïåðøîìó çàñ³äàí-
í³, — ãîâîðèòü æ³íêà. — Áà÷èòè 
â³äåîêàäðè ç Ìàéäàíó, ÿê³ òðàí-
ñëþþòü íà ñóä³, çíîâ âñå ïåðå-
æèâàòè… Ùî ÿ ãîâîðèëà? Ðîç-
ïîâ³äàëà ïðî ñèíà. Êàçàëà, ÷îìó 

ï³øîâ íà Ìàéäàí. Ó Êè¿â ïî¿õàâ 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ñòóäåíò³â ïîáèëè. 
Ìàêñèì êàçàâ, ùî ä³òåé áèòè 
íå ìîæíà, áî ä³òè — öå ñâÿòå.

Àäâîêàò «áåðêóò³âö³â» çàïè-
òóâàâ ïàí³ Çîþ, ÷è çíàº âîíà, 
ñê³ëüêè ïðàâîîõîðîíö³â çàãèíóëî. 
Âîíà â³äïîâ³ëà, ùî íà Ìàéäàí³ 
íå áóëà â òîé ÷àñ. Çà ïîä³ÿìè 

ñòåæèëà ïî òåëåâ³çîðó. Ï³ñëÿ 
ðîçñòð³ëó 18 ëþòîãî íà 20 áóëî 
îãîëîøåíî Äåíü æàëîáè. 
«Òî ñê³ëüêè ó òîé äåíü âáèëè? — 
çàïèòóâàëà æ³íêà. — 48 âïàëî â³ä 
êóëü. Íå «áåðêóò³â», à ïðîñòèõ 
áåççàõèñíèõ ëþäåé».

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, 
íà ñóä ïîñò³éíî ïðè¿çäÿòü ï³ä-
òðèìóâàòè ï³äîçðþâàíèõ. Áàòüêè, 
ð³äí³. Íà ïî÷àòêó «áåðêóò³âö³â» 
ïðèâîçèëè ö³ëèìè àâòîáóñàìè. 
Æ³íêà êàæå, í³õòî ç íèõ íå ï³ä-
õîäèâ äî íå¿, í³õòî íå âèñëîâèâ 

«ЯКЩО СТРІЛЯВ НЕ ВІН, ТО НЕХАЙ 
СКАЖЕ, КОМУ ПЕРЕДАВ АВТОМАТ» 
Чекаємо справедливості  
Святошинський суд Києва встановив, 
що Максима Шимка убили з автомата 
«беркутівця» Сергія Зінченка. У залі 
засідання була мама Героя Небесної 
Сотні Зоя Семенівна і брат Павло. Як вони 
сприйняли таке повідомлення?

Максим Шимко загинув 20 лю-
того 2014 року на вулиці Інсти-
тутській у Києві. На судовому 
засіданні 21 червня озвучено 
обставини, за яких це сталося. 
Куля потрапила у шию. З тіла ви-
лучено фрагменти кулі. До того 
вона пройшла через тверду пе-
решкоду і частково зруйнувала-

ся. Експерти ідентифікували, що 
випущена з вогнепальної зброї 
калібром 7,62 мм. Автомат, з 
якого стріляли, належав бій-
цю «Беркута» Сергію Зінченку. 
Експерти також встановили, що 
стріляли з того боку, де пере-
бувала так звана «чорна рота» 
спецпідрозділу «Беркут».

Стріляли з того боку, де стояла «чорна рота» 

— Дуже важко було і цього разу, і тоді, на першому 
засіданні, — говорить Зоя Семенівна. — Бачити відеокадри 
з Майдану, які транслюють на суді, знов все переживати…

ñï³â÷óòòÿ, íå îáìîâèâñÿ ñëîâîì. 
Ì³ñöå, äå çíàõîäÿòüñÿ ï³äîçðþ-
âàí³, íå â³äãîðîäæåíå â³ä çàëè 
ñêëîì. Ò³ëüêè ðåø³òêà â³ää³ëÿº.

— Âè äèâèëèñÿ â î÷³ Ç³í÷åí-
êó? — çàïèòóþ ìàìó Ìàêñèìà.

— Â³í ïîñò³éíî îïóñêàº ¿õ, àáî 
â³äâîäèòü óá³ê.

— Ùî á õîò³ëè éîìó ñêàçàòè?
— Ùîá ïîêàÿâñÿ. Àëå íå â³ðþ 

â öå. ×îìó? Áî áà÷ó ¿õíþ ïîâå-
ä³íêó. Ïî ëþäèí³ âèäíî, ïåðå-
æèâàº âîíà, ÷è í³. Âîíè ñèäÿòü 
áåçïå÷í³. Âèíè íå â³ä÷óâàþòü. 
Áîã ¿ì ñóääÿ. À â³ä ñóää³â âè-
ìàãàþ, ³ íå ò³ëüêè ÿ, óñ³ ð³äí³ 
çàãèáëèõ — ò³ëüêè ïðàâîñóääÿ: 
«Óáèâ — â³äïîâ³äàé, ÿê öå çà-
ïèñàíî â çàêîí³».

Ìàìà ìàéäàí³âöÿ 
êàæå, ùî í³õòî ç 
«áåðêóò³âö³â» íà ñóä³ 
íå ï³äõîäèâ äî íå¿, 
í³õòî íå âèñëîâèâ 
ñï³â÷óòòÿ

Експерти встановили, що 
автомат, з якого стріляли 
у Максима Шимка, 
належав бійцю «Беркута» 
Сергію Зінченку

ОЛЕНА ЗУБЛЕВИЧ, (096)1013904  
 Æèòåë³ áàãàòîïîâåðõ³âêè 

íà Ïîðèêà, 16 òà ïðàö³âíèêè 
êàôå «Ïåñòî» ñïåðå÷àþòüñÿ 
çà çåìëþ ïåðåä äîìîì. Ïðàö³â-
íèêè êàâ’ÿðí³ õîò³ëè ïîñòàâèòè 
ñòîëèêè òà ïàðàñîë³ íà ë³òíüîìó 
ìàéäàí÷èêó ïåðåä äîìîì. Ìåø-
êàíö³ çàâàäèëè, áî ââàæàþòü, ùî 
öå «¿õíÿ òåðèòîð³ÿ». Âîíè êàòåãî-
ðè÷íî ïðîòè âñòàíîâëåííÿ íà òå-
ðèòîð³¿ áóäèíêó ë³òíüî¿ òåðàñè 
êàôå, æàë³þ÷èñü íà ïîñò³éíèé 
øóì ³ ãàëàñ.

— Ñåðâ³òóò íà çåìëþ çàê³í÷èâ-
ñÿ â ëèñòîïàä³ 2017 ðîêó ³ ïî öåé 
÷àñ ùå íåìàº æîäíèõ äîêóìåí-
ò³â, íà ÿê³é ï³äñòàâ³ â³í òóò ìîæå 
âñòàíîâëþâàòè ñòîëèêè. Ìè ÷åð-
ãóºìî ó â³êíàõ, ùîá íå ñòàâèëè 
òåðàñó. Öåé ìàéäàí÷èê — öå ìó-
í³öèïàëüíà òåðèòîð³ÿ, àëå ìè ùå 

íå âñòèãëè ¿¿ ïðèâàòèçóâàòè. Áóëè 
çáîðè ÎÑÁÁ 13 ÷åðâíÿ, íà ÿêèõ 
áóëî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ãîòóâà-
òè ïðîòîêîë, ÿêèé áóäå ãîòîâèé 
âæå ó ÷åòâåð, — ðîçêàçàëà ãîëîâà 
ÎÑÁÁ ²ðèíà Ïðîêîïåíêî.

Îäèí ç âëàñíèê³â êàôå «Ïåñòî» 
Â³òàë³é Çàïîðîæöåâ ñêàçàâ, ùî 
áóäå ñóäèòèñÿ çà ë³òí³é ìàéäàí-
÷èê ç æèòåëÿìè áàãàòîïîâåðõ³â-
êè.

— Ìåíå çâèíóâà÷óþòü ó òîìó, 
ùî ÿ «ñêóïèâ óñþ Â³ííèöþ», ïî-
ãðîæóþ íîæàìè òà ï³ñòîëåòàìè 
é íå äàþ æèòè ìåøêàíöÿì. Öå 
ñ³ìåéíèé á³çíåñ, éîìó âæå 20 ðî-
ê³â. ß õî÷ó, ùîá â³í ïðèíîñèâ 
ïðèáóòîê, à áåç ë³òíüî¿ òåðàñè öå 
çðîáèòè ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî. 
Äîêóìåíòè íà âñòàíîâëåííÿ çíà-
õîäÿòüñÿ ó ì³ñüê³é ðàä³ òà ï³â-
ðîêó ðîçãëÿäàºòüñÿ ïðîäîâæåííÿ 

¿õ òåðì³íó. Ãîòóþòüñÿ äîêóìåíòè 
ó ñóä, ùîá ñèòóàö³þ ç’ÿñóâàòè òà 
çàêîííèì øëÿõîì âèçíà÷èòè — 
ìîæó ÿ ñòàâèòè ë³òí³é ìàéäàí÷èê 
÷è í³, — ñêàçàâ ñï³ââëàñíèê çà-
êëàäó Â³òàë³é Çàïîðîæöåâ.

Äëÿ âèð³øåííÿ êîíôë³êòó ãî-
ëîâà ÎÑÁÁ ²ðèíà Ïðîêîïåíêî 
âèêëèêàëà íàðÿä ïàòðóëüíèõ. Ò³ 
ïðè¿õàëè íà ì³ñöå, ñêëàëè ïðî-
òîêîë òà é óñå.

— Çàáîðîíè íà âñòàíîâëåííÿ 
ë³òíüîãî ìàéäàí÷èêà äëÿ êàôå 
íåìàº, ÿê ³ â³äñóòí³ äîêóìåíòè 
íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ö³ºþ 
ä³ëÿíêîþ â³ä ì³ñüêðàäè, òîìó 
çáèðàºìî ïîêàçàííÿ ó÷àñíèê³â 
ñóïåðå÷êè, ÿê³ çâèíóâà÷óþòü 
îäèí îäíîãî â íåçàêîííèõ ä³ÿõ òà 
ïîãðîçàõ. Æîäíèõ ïðîòèïðàâíèõ 
ä³é íèí³ íå â³äáóëîñÿ, — ñêàçàëè 
ïàòðóëüí³.

Чому на Порика жителі будинку воюють з кафе 

Мешканці категорично проти встановлення на території 
будинку літньої тераси кафе
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ðàí³øå ïîë³öåé-
ñüê³ ãîâîðèëè ïðî 
òå, ùî çìåíøóº 

â³ðîã³äí³ñòü ïðîíèêíåííÿ êâàð-
òèðíèêà â ïðèâàáëèâå äëÿ íüîãî 
ïîìåøêàííÿ äîðîãèé çàìîê âõ³ä-
íèõ äâåðåé. À ùå êðàùå — äâà 
çàìêè. Òåïåð êàæóòü: íàâ³òü ñó-
âàëüäí³ çàìêîâ³ ñèñòåìè (ò³, ùî 
ç êëþ÷àìè-ìåòåëèêàìè) ñïåöè 
íàâ÷èëèñÿ â³ä÷èíÿòè çà ê³ëüêà 
õâèëèí. Òî ùî æ ðîáèòè, ÿêùî âè 
íå ðîçæèëèñÿ ùå íà ñèãíàë³çàö³þ?

ßê âàð³àíò, ìîæåòå çðîáèòè 
òàê, àáè çëîä³é, ðàç âæå çàéøîâ, 
òî íå çóì³â øâèäêî çíàéòè âñå òå, 
ùî âè âäîìà ïîõîâàëè. Íå ðîá³òü 
«çàíà÷êè» ç ãð³øìè ³ ö³ííîñòÿìè 
â òèõ ì³ñöÿõ, äå õîâàëè ùå âàø³ 
áàòüêè. Âèãàäàéòå íîâó ñõîâàíêó. 
Òà òàêó, ùîá í³õòî íå çäîãàäàâ-
ñÿ. Õòî, ÿê íå âè, çíàº, äå ó âàñ 
â êâàðòèð³ º òàê³ ì³ñöÿ.

Òàêîæ ïðàâîîõîðîíö³ ðàäÿòü 
íå õîâàòè âñå ö³ííå â îäí³é ñõî-
âàíö³. Çðîá³òü ê³ëüêà «íè÷îê», 
ÿêùî íå ìîæåòå äîçâîëèòè ñîá³ 
íàìåðòâî âáóäîâàíèé ó ñò³íó 
ñåéô. Ò³ëüêè òàêèé ñåéô íå âè-
íåñå äîìóøíèê ç âàøî¿ êâàðòèðè 
ç óñ³ìà éîãî êîøòîâíèìè òåëü-
áóõàìè. ² ñòî â³äñîòê³â íå ñòàíå 
âèòðà÷àòè ÷àñ íà õèòðîìóäðèé 
ñåéôîâèé çàìîê íà ì³ñö³. Êðàùå 
âæå âèíåñå ïëàçìó, ÿêùî á³ëüøå 
í³÷îãî ö³ííîãî íå çíàéäå.

НИШПОРЯТЬ НАВІТЬ 
У ВАЗОНАХ 

Á³ëüøå äâîõñîò êâàðòèð îá³êðà-
ëè ó Â³ííèö³ ç ïî÷àòêó ðîêó. Âè-
íîñèëè ïåðåâàæíî çîëîòî ³ ãðîø³. 
Çâ³ñíî, ùî â íå êîæí³é êâàðòèð³ 
ö³ííîñò³ ëåæàëè íà âèäó. ̄ õ òðåáà 
áóëî ïîøóêàòè.

Ó ÿêèõ ñõîâàíêàõ çíàõîäèëè 
«çàíà÷êè» â³ííè÷àí êâàðòèðíè-
êè? Ïîë³öåéñüê³ ðîçêàçóþòü: ñó-
÷àñí³ çëîä³¿ ïîðïàþòüñÿ ó âàçîíàõ 
³ çàãëÿäàþòü äî âåíòèëÿö³¿. Âè-
ãàäàéòå ùîñü ñâîº, àáè íå ïîâòî-
ðÿòè ñõîâàíêè íà äîáðå â³äîìèõ 
äîìóøíèêàì ì³ñÿöÿõ (ïîïóëÿðí³ 
ì³ñöÿ äèâ³òüñÿ â ³íôîãðàô³ö³).

Áåç ñóìí³âó, âñ³ ö³ ñõîâàíêè, íà-
çâàí³ â ñîö³àëüíîìó äîñë³äæåí³, 
çíàþòü êâàðòèðíèêè. Âîíè æ òåæ 
÷èòàþòü ³íòåðíåò, êîëè ïî ñâî¿é 

çëî÷èíí³é ñïåö³àëüíîñò³ â³äïî÷è-
âàþòü, ñèäÿ÷³ çà ãðàòàìè. Ùîéíî 
âèéäóòü ç êîëîí³¿ — â³çüìóòüñÿ 
çà ñâîº.

КОЛИ ПРОФЕСІЯ «КВАРТИРНИК» 
Ïîä³ëèâñÿ ç ðåäàêö³ºþ ñòà-

òèñòêîþ ïðî ðåöèäèâè íà÷àëü-
íèê Ë³âîáåðåæíî¿ ïîë³ö³¿ Ðîìàí 
Àíäðóùàê: ñêàçàâ, ùî 80 â³äñî-
òê³â çëî÷èíö³â ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ 
éäóòü íà íîâ³ çëî÷èíè.

À ÷è äîáðå ðîçêðèâàþòüñÿ 
êâàðòèðí³ êðàä³æêè? Ç ïî÷àòêó 
ðîêó, çà äàíèìè â³ää³ëó êîìóí³-
êàö³é îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿, â îáëàñò³ 
ðîçêðèëè 75 êâàðòèðíèõ êðàä³æîê 
ç 230-òè. Öå ëèøåíü òðåòèíà.

Òîð³ê â öåé ñàìèé ïåð³îä 
(çà 5 ì³ñÿö³â 2017-ãî ðîêó) êâàð-
òèðíèõ êðàä³æîê áóëî ùå á³ëüøå. 
Ïðî ïîêðàùåííÿ êðèì³íîãåí-
íî¿ ñèòóàö³¿ â îáëàñò³ âçàãàë³ ³ 
ïî êðàä³æêàõ ç êâàòèð çîêðåìà 
ãîâîðèâ äíÿìè íà÷àëüíèê ïîë³ö³¿ 

îáëàñò³ Þð³é Ïåäîñ, êîëè çâ³òó-
âàâ â îáëðàä³. Çà éîãî ñëîâàìè, 
êðàä³æîê ç êâàðòèð ñòàëî ìåíøå 
íà 19,6% (çà ïîð³âíÿëüíèé ïåð³-
îä — 285 êðàä³æîê).

РЯТУЮТЬ ЛЮДЕЙ ВАХТЕРИ 
Ïðî òå, ùî ìîæíà çóïèíè-

òè «äîìóøíèêà» ùå íà âõîä³ 
äî êâàðòèðè, âæå äîáðå çíàþòü 
ìåøêàíö³ ê³ëüêîõ â³ííèöüêèõ 
áàãàòîïîâåðõ³âîê. Òèõ, äå ëþäè 
íàéìàþòü êîíñüºðæà, ñêèäàþ-
÷èñü éîìó íà çàðïëàòíþ.

— Ìè ïîñàäèëè âàõòåðà ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê îá³êðàëè ï’ÿòü êâàðòèð 
ï³äðÿä â íàøîìó ï³ä’¿çä³, — ðîç-
êàçóº ìåøêàíåöü Âèøåíüêè Â³-
êòîð. — Îäðàçó ïëàòèëè éîìó 
çà ðîáîòó ïî 50 ãðèâåíü ç êâàð-
òèðè íà ì³ñÿöü. Çàðàç ïëàòèìî 
ïî 100 ãðèâåíü. Í³êîãî ñòîðîí-
íüîãî âàõòåð íå ïðîïóñêàº, ³ òåëå-
ôîíóº âëàñíèêó êâàðòèðè, ÿêùî 
äî íüîãî õòîñü ïðîñèòüñÿ ÷óæèé.

ßêùî ï³ä’¿çä íà íåâåëèêó 

ВЛАШТУЙ КВАРТИРНИКУ КВЕСТ: 
НЕ ДАЙ ЗНАЙТИ ВСІ «ЗАНАЧКИ»  
Порадник  Саме за 10 хвилин 
професійний квартирний злодій знаходить 
усі схованки, які є в помешканні. Де вони 
можуть бути, він давно в курсі. Оглянеться 
по сторонах, перевірить кілька звичних 
місць — і все знайшов, на що розраховував. 
Як зламати звичну для квартирника систему?

ê³ëüê³ñòü ìåøêàíö³â, òîä³ æèâà 
îõîðîíà âèéäå äóæå äîðîãèì çà-
äîâîëåííÿì. Íå ìîæåòå íàéíÿòè 
ö³ëîäîáîâó «ñèä³ëêó», òîä³ ïðîñòî 
òðèìàéòå ÿçèê çà çóáàìè ïðî ñâî¿ 
ñòàòêè ³ ïî¿çäêè íà â³äïî÷èíîê.

МОЖУТЬ ДОПОМОГТИ СУСІДИ 
Óæå ê³ëüêà ðîê³â, çà äàíèìè 

ïîë³ö³¿, «íàâîäêè» íà êðàä³æêó 
çëîä³¿ áåðóòü ³ç ñîö³àëüíèé ìåðåæ. 
Íå ïèø³òü, êóäè ¿äåòå é íà ñê³ëü-
êè. Íå ïîñòüòå ôîòîãðàô³¿, ÿêùî 
íå âïåâíåí³, ùî âàøîþ â³äñóò-
í³ñòþ êðàä³é íå ñêîðèñòàºòüñÿ.

Àëå æ ÿê òàê, íå ïîõâàëèòèñÿ 
ïåðåä äðóçÿìè ñåëô³ ç ìîðñüêîãî 
óçáåðåææÿ? Ùî äàðìà ö³ëèé ð³ê 
íà «îë³íêëþç³â» êîïèâ? Âèõ³ä ³ 
òóò º. Òðåáà äðóæèòè ç³ ñâî¿ìè ñó-
ñ³äàìè íå ìåíøå, í³æ ç êîðèñòó-
âà÷àìè Ôåéñáóêó, àáè íå áîÿòèñÿ 
çàëèøèòè êâàðòèðó áåç íàãëÿäó 
íà ÷àñ â³ä’¿çäó.

— Õîðîøèé ñóñ³ä — ïèëüíèé 
ñóñ³ä, — êàæóòü â³ííèöüê³ ä³ëü-
íè÷í³ ³ ðàäÿòü ïîïåðåäæàòè ïðî 
â³äïóñòêó ñóñ³ä³â ïîâàæíîãî â³êó. — 
Ïîêè âàñ íå áóäå âäîìà, ñóñ³äè 
ìîæóòü ñë³äêóâàòè çà øóðõîòîì 
çà âàøèì äâåðèìà ³ ïîäçâîíèòè 
íà «102», ÿêùî ïîì³òÿòü ï³äîçð³-
ëîãî â ï³ä’¿çä³ ÷è ï³ä áóäèíêîì.

Де краще не ховати цінності?
Ускладни квартирнику його роботу, не ховай гроші в тих місцях, куди він полізе 

в першу чергу. Дані про популярність схованок, якими багато років користуються 
не надто вигадливі люди, взяли з соціального опитування 

Десь поміж 
одягом та 
білизною — 
найпопулярніші 
«нички». Там 
ховають гроші 
25% людей

В каструлях, 
духовці, іншій 
кухонній 
техніці 
ховають 6% 

Картини, 
дзеркала — 
теж ненадійні 
схованки. Вони 
на виду і там 
шукають в першу 
чергу. Тут ховають 
цінне 10% людей 

Ховати 
в техніці гроші, 
як роблять 
9% людей, 
безтолково. 
Техніку виносять 
квартирні крадії 
найчастіше 

Антресолі і 
карнизи — 
в них 
по-старинці 
роблять 
«заначки» 11% 
людей 

Унітаз, бачок, інша 
сантехніка — лише 

2% власників 
квартир роблять 

тут «ничку» 

Ховає купюри 
в меблях та музичних 
інструментах 
20% людей 

Просто під килимами 
ховають гроші 4% людей 

Під матрацом роблять 
схованку для грошей 

7% людей 

Під підлогою або 
в стінах за шалерами, у спеціально 
зроблених схованках, ховають 
гроші 6% людей 

Ідеальний варіант — вмурова-
ний у стіну сейф. Не знаєш код — 
не відкриєш. І не вирвеш, щоб 
забрати з собою.
Суперовий варіант — місце під 
підлогою чи плиткою. Злодії не бу-

дуть простукувати кожну плитку 
або паркетину в пошуках тайника.
Гарантований варіант — муляж 
вимикача світла. Квартирник 
не полізе туди з перевіркою, бо 
вимикачі завжди під напругою.

Куди ж ховати. Варіанти 

 У фітнесклуб чи басейн не бе-
ріть із собою ключів від квартири. 
Якщо двері зачиняються на два 
замки, тримайте ключі в різних 
місцях. Відчинити нехитру шафку 
схову і швидко зробити дублі-
кат — справа хвилини.
  Так само можуть поцупити 
ключ у дитини, тому інструктуйте 
своїх синів-дочок.
  Стежте, аби в під’їзді біля 
вашої квартири завжди горіло 
світло. Злодії мають звичку ви-
кручувати лампочки або міняти 
їх на непрацюючі, якщо готують-
ся до злочину вночі.
 Встановлюйте кілька дверних 
замків, зміцніть двері, вріжте 
дверні вічка.
 Не зберігайте ключі від квар-

тири разом із документами, 
не прикріплюйте до ключів 
брелоки з ім'ям і адресою. Якщо 
ключі загубили, відразу змініть 
замки.
 Не кладіть ключі під килимок 
біля дверей, в поштовій скринь-
ці, не лишайте їх в машині.
 Навчіть дітей не давати незна-
йомцям детальної інформації 
про себе по телефону чи в со-
цмережах.
  Не приводьте випадкових 
людей додому і не відчиняйте 
дверей незнайомцям, з якими б 
проханнями вони не зверталися.
 Якщо повернулися додому і за-
стали зламані або відкриті двері, 
не заходьте та нічого не торкай-
теся. Дзвоніть в поліцію.

Як перестрахуватися від злодія 

Á³ëüøå 200 êâàðòèð 
îá³êðàëè öüîãî ðîêó. 
Çëîä³¿ íèøïîðèëè 
íàâ³òü ó âåíòèëÿö³¿, 
òîìó íå õîâàéòå 
âñå â îäíîìó ì³ñö³

ÁÅÇÏÅÊÀ
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×è íå êîæíîãî 
äíÿ åêñïåðòè ç â³-
ííèöüêîãî ñåðâ³ñ-

íîãî öåíòðó çíàõîäÿòü ïðîáëåìè 
â àâò³âêàõ, ÿê³ ëþäè ïðèãàíÿþòü 
íà ðåºñòðàö³þ. Äåñü ïåðåáèòèé 
íîìåð êóçîâà ÷è äâèãóíà, äåñü 
éîãî âçàãàë³ íåìàº. Òàê ñòàëîñÿ ç 
ôóðãîíîì Â³êòîðà Êàáàðîâñüêîãî. 
Àâòîìîá³ëü ïîë³öåéñüê³ çàáðàëè, 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ â³äêðè-
ëè… ßê óíèêíóòè òàêèõ ïðîáëåì?

ЧОТИРИ МІСЯЦІ 
НА АРЕШТМАЙДАНЧИКУ 

— Êóïèâ àâòî ó ëþòîìó ÷åðåç 
ïðèâàòíó êîíòîðó, — êàæå Â³êòîð 
Êàáàðîâñüêèé. — Çà Mercedes 

Sprinter çàïëàòèâ 3000 äîëàð³â. 
Òàì âèïèñàëè äîãîâ³ð êóïë³-
ïðîäàæó, ç ÿêèì ÿ ïîò³ì ïðè-
¿õàâ ó ñåðâ³ñíèé öåíòð. Ï³ä ÷àñ 
ðåºñòðàö³¿ áóâ îãëÿä àâòî ³ åêñ-
ïåðòè ñêàçàëè, ùî íåìàº íîìåðà 
äâèãóíà. Â³í ñòåðòèé.

×îëîâ³ê êàæå, ùî áóâ óæå âå-
÷³ð, òîìó åêñïåðò ïîïðîñèâ ïðè-
¿õàòè íàñòóïíîãî äíÿ. Òàê Â³êòîð 
³ çðîáèâ. Ùå ïîðàäèëè çà¿õàòè 
â ÑÒÎ, ùîá çà÷èñòèòè äâèãóí.

Íàñòóïíîãî äíÿ ïðè¿õàëè ñë³ä÷³, 
ïîãîâîðèëè ç Â³êòîðîì ³ çàáðàëè 
àâòîìîá³ëü íà àðåøòìàéäàí÷èê. 
Çàáðàëè ³ äîêóìåíòè íà àâòî. Â³ä-
êðèëè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ.

Ìàøèíà ñòî¿òü íà ìàéäàí÷èêó 
íà Ãåíåðàëà Àðàáåÿ ³ äîñ³. Áóëà 
åêñïåðòèçà, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ íîìåð 
äâèãóíà íå çíàéøëè.

ЯК УНИКНУТИ ПРОБЛЕМ 
З ВЖИВАНИМ АВТОМОБІЛЕМ  
Не довіряй  Чоловік купив Mercedes 
Sprinter за 3000 доларів. Приїхав 
оформлювати авто — отримав проблеми 
через пошкоджений номер двигуна. 
Машину забрали, відкрили кримінальну 
справу. Як купити вживаний автомобіль 
і не мати проблеми з законом?

Ñïî÷àòêó ïîë³öåéñüê³ çâåðíó-
ëèñÿ äî ñóäó ç êëîïîòàííÿì ïðî 
àðåøò àâòîìîá³ëÿ — ñóääÿ Êîâ-
áàñà â³äìîâèâ. Àëå Mercedes Â³-
êòîðó íå ïîâåðíóëè. Ï³ñëÿ öüîãî 
÷îëîâ³ê íàïèñàâ ñêàðãó ñë³ä÷îìó 
ñóää³ ïðî áåçä³ÿëüí³ñòü ïðàâî-
îõîðîíö³â. 

Ñóääÿ ×åðíþê 18 ÷åðâíÿ ðîç-
ãëÿäàâ ñêàðãó ³ çíîâó æ çîáîâ’ÿçàâ 
ñë³ä÷èõ ïîâåðíóòè àâòî Â³êòîðó. 
Àëå ìàøèíó çíîâó íå â³ääàþòü. 

Óâå÷åð³ 25 ÷åðâíÿ Êàáàðîâñüêèé 
íàïèñàâ çàÿâó ïðî íåïðàâîì³ðí³ 
ä³¿ ïîë³öåéñüêèõ ó â³ää³ë âíóòð³ø-
íüî¿ áåçïåêè.

×îìó ìàøèíó íå â³ääàâàëè — 
ïèòàºìî ó ñë³ä÷î¿ ó ö³é ñïðàâ³.

АВТО ВІДДАЮТЬ, 
АЛЕ ЩЕ БУДЕ СУД 

Ñë³ä÷à Îëåñÿ Ôàñîâà îòðèìà-
ëà öþ ñïðàâó 1,5 ì³ñÿöÿ òîìó. 
Êàæå, âîíà ðîáèòü óñå, ùîá àðå-

øòóâàòè àâòî — ùå îäèí ñóä 
ïîïåðåäó. Àëå çàðàç, ñòàíîì 
íà 26 ÷åðâíÿ, àâòîìîá³ëü Â³êòîð 
ìîæå çàáðàòè.

— ß ìàþ ïðàâî ïîâåðíóòè àâ-
òîìîá³ëü, ò³ëüêè êîëè îòðèìàþ 
îðèã³íàëüíèé äîêóìåíò — óõâà-
ëó ñóäó, ÿêà çîáîâ’ÿçóº ìåíå öå 
çðîáèòè, — êàæå Îëåñÿ. — Ó÷î-
ðà ââå÷åð³ (25 ÷åðâíÿ, — àâò.) 
ÿ îòðèìàëà óõâàëó ÷åðåç êàíöå-
ëÿð³þ. Òîìó çàðàç ìàøèíó çà-
áðàòè ìîæíà. Àëå íåâäîâç³ áóäå 
íîâèé ñóä, ï³ñëÿ ÿêîãî, ìîæëè-
âî, àâòîìîá³ëü çíîâó àðåøòóþòü. 
Òåõí³÷íèé ïàñïîðò ïåðåáóâàº 
íà åêñïåðòèç³, éîãî ïîâåðíóòè 
ÿ íå ìîæó.

Ôàñîâà çàóâàæóº, ùî íîìåð 
äâèãóíà àâòîìîá³ëÿ íàìàãàëèñÿ 
çì³íèòè — öå ï³äòâåðäæóºòüñÿ 
âèñíîâêîì åêñïåðòà. Ðîçñë³äó-
âàííÿ òðèâàº.

НЕПООДИНОКІ ВИПАДКИ 
Òàêèì ÷èíîì, Â³êòîð îòðèìàâ 

ïðîáëåìíå àâòî òà âòðàòèâ ãðîø³. 
² â³í òàêèé íå îäèí. Çà ø³ñòü äí³â 
ó â³ííèöüêîìó ñåðâ³ñíîìó öåí-
òð³ âèÿâèëè ï’ÿòü àâòîìîá³ë³â ç 
ïðîáëåìíèìè íîìåðàìè êóçîâà. 
Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà 
ñòðóêòóðè ó facebook.

«… ó êîæíî¿ ç ÿêèõ ï³ä ÷àñ ïå-
ðåðåºñòðàö³¿ âèÿâëåíî çì³íè íî-
ìåð³â êóçîâà êóñòàðíèì ìåòîäîì. 
Óñ³ àâò³âêè äîñòàâëåí³ íà àðåø-
òìàéäàí÷èê äëÿ ïîäàëüøîãî 
ç‘ÿñóâàííÿ âñ³õ îáñòàâèí», — 
ïèøóòü ñëóæáîâö³.

Íàãàäàºìî, ùî çíèùåííÿ, ï³ä-
ðîáêó, çàì³íó ³äåíòèô³êàö³éíîãî 
íîìåðà, íîìåð³â äâèãóíà, øàñ³ 
àáî êóçîâà ïåðåäáà÷àº ñòàòòÿ 
290 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó. 
Ìàêñèìàëüíå ïîêàðàííÿ — îá-
ìåæåííÿ âîë³ äî òðüîõ ðîê³â.

Віктор Кабаровський на арештмайданчику, де його 
автомобіль стоїть вже четвертий місяць. Отримав 
проблеми через знищений номер двигуна 

ÑÈÒÓÀÖ²ß

ВОЛОДИМИР 
ЧЕРКАС, ГОЛОВА 
ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
«КОМІТЕТ БЕЗПЕКИ 
РУХУ» 

— На мою думку, 
купляючи уживаний автомобіль, 
люди мають переконатися у справ-
жності документів та номерів агре-
гатів авто. Як це зробити? Дуже 
просто — звернутися до сервісного 
центру. Там є спеціалісти, які мо-
жуть все це зробити. Тобто безпо-
середньо перед покупкою можна 

замовити комплексну експертизу, 
яка коштує до 200 гривень. Екс-
перт перевірить відсутність чи 
наявність ознак пошкодження, 
знищення, підробки або заміни 
номерів двигуна, шасі або кузова, 
заміни панелі з ідентифікаційним 
номером авто та підробки реєстра-
ційних документів.
У результаті перевірки власник 
машини отримує висновок.
— Ще одна порада: не купуйте ав-
томобілі за довіреністю чи техпас-
портом. Це можуть бути кредити, 
борги, перебиті номери агрегатів, 

підроблені документи. Нотаріус 
просто перепише дані з техпаспор-
та і все. Ніяких перевірок. Я завжди 
наводжу такий приклад: купуючи 
квартиру за 20 тисяч доларів, лю-
дина пройде по всіх сусідах, піде 
в ЖЕК, перевірить усі комунальні 
послуги, борги, прописку… А коли 
купують автомобіль — юридична 
чистота чомусь відходить на за-
дній план. А так не має бути.
— Потрібно повністю переоформ-
лювати автомобіль. Це не дорого-
вартісна процедура — до 600 гри-
вень загалом.

Як перевірити «чистоту» автомобіля?

Çà 6 äí³â 
ó â³ííèöüêîìó 
ñåðâ³ñíîìó öåíòð³ 
âèÿâèëè ï’ÿòü àâòî 
ç ïðîáëåìíèìè 
íîìåðàìè êóçîâà 

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334 
 Ó ìåð³¿ õî÷óòü îáëàøòóâàòè 

ãðîìàäñüêó âáèðàëüíþ ïîáëèçó 
äèòìàéäàí÷èíêà â Ë³ñîïàðêó. 
Çàïëàíîâàíî ïðîêëàñòè êîìóí³-
êàö³¿, çðîáèòè áëàãîóñòð³é òåðè-
òîð³¿ òà âñòàíîâèòè ãðîìàäñüêèé 
òóàëåò ç àâòîìàòè÷íîþ îïëàòîþ. 
Êîøòîðèñ ïðîåêòó â ProZorro — 
2 ì³ëüéîíè 147 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
×îìó òàê äîðîãî?

Ïðî öå çàïèòàëè â î÷³ëüíèêà 
äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà òà áëàãîóñòðîþ Âîëî-
äèìèðà Í³öåíêà.

— Çà ïðîåêòîì, òàì îáëàøòó-
þòü âñ³ êîìóí³êàö³¿: âîäîã³í, êà-
íàë³çàö³þ, åëåêòðîìåðåæó. Çàðàç 
öüîãî â ë³ñ³ íåìàº. Öÿ âáèðàëü-
íÿ ³ç çîíîþ áëàãîóñòðîþ áóäå 
ðîçòàøîâàíà ïîáëèçó äèòÿ÷îãî 
ìàéäàí÷èêà â Ë³ñîïàðêó. ² íàé-
áëèæ÷à òî÷êà ï³äêëþ÷åííÿ ìåðåæ 
çíàõîäèòüñÿ ïîáëèçó îíêîäèñ-
ïàíñåðà, — êàçàâ Í³öåíêî. — Îð³-
ºíòîâíî 60% êîøòîðèñó — öå îá-
ëàøòóâàííÿ íîâèõ êîìóí³êàö³é 
äëÿ âáèðàëüí³. Òîìó ³ ïðîðàõîâà-
íî, ùî óâåñü ïðîåêò, à íå ò³ëüêè 
âáèðàëüíÿ, êîøòóþòü ïîíàä äâà 

ì³ëüéîíè ãðèâåíü.
Ó òåíäåðí³é äîêóìåíòàö³¿ ðîç-

ïèñàëè òåõí³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè 
âáèðàëüí³. ¯¿ ðîçì³ðè: 2,5 ìå-
òðà — âèñîòà, 2,2 ìåòðà — øèðè-
íà, 4,2 ìåòðà — äîâæèíà. Íà á³÷-
íèõ ñò³íàõ ðîçòàøóþòü ðåêëàìó 
òèïó «ëàéòáîêñè».

Âáèðàëüíÿ ìàòèìå äâ³ «êàá³í-
êè» ç îêðåìèìè âõîäàìè — îäíå 
ïðèì³ùåííÿ äëÿ çàãàëüíîãî êî-
ðèñòóâàííÿ, à ³íøå ïðèñòîñî-
âàíå äëÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ. 
Óñåðåäèí³ áóäóòü äàò÷èêè ðóõó 
äëÿ ââ³ìêíåííÿ îñâ³òëåííÿ òà 

âåíòèëÿö³¿, ñóøàðêè, äçåðêàëî, 
ðàêîâèíè, óí³òàçè ç êîðîç³éíîñ-
ò³éêî¿ ñòàë³. Âõ³ä çàêðèâàòèìóòü 
àíòèâàíäàëüí³ äâåð³.

Êîðèñòóâàííÿ òóàëåòîì áóäå 
ïëàòíèì — îïëàòà ÷åðåç êóïþ-
ðîïðèéìà÷, áåç êàñèðà. Ñòàíîì 
íà çàðàç ö³íà çà ïîñëóãè ìàéáóò-
íüî¿ âáèðàëüí³ íåâ³äîìà.

Ó äîêóìåíòàö³¿ âêàçàíèé îð³ºí-
òîâíèé ãðàô³ê ðîá³ò: ç 23 ëèïíÿ 
äî ê³íöÿ ëèñòîïàäà 2018 ðîêó. 
Ðåøòó ðîá³ò âèêîíàþòü ç êâ³ò-
íÿ äî òðàâíÿ 2019 ðîêó. Íàðàç³ 
ùå øóêàþòü âèêîíàâöÿ ðîá³ò. 

Éìîâ³ðíî, çàâäÿêè àóêö³îíó 
íà ProZorro (äå ïåðåìàãàº íàé-
íèæ÷à ñòàâêà ó÷àñíèê³â — àâò.), 
âàðò³ñòü òóàëåòó â Ë³ñîïàðêó 
çìåíøèòüñÿ.

Çà ñëîâàìè Âîëîäèìèðà Í³öåí-
êà, ìîäóëüíà âáèðàëüíÿ â Ë³ñî-
ïàðêó íå áóäå ºäèíîþ òàêîþ 
â ì³ñò³. Óæå çàïëàíîâàíî ïîñòà-
âèòè ñõîæ³ ãðîìàäñüê³ òóàëåòè 
íà ïðîñïåêò³ Êîñìîíàâò³â (äðóãà 
÷åðãà, íàâïðîòè Ïðîçîðîãî îô³ñó 
«Âèøåíüêà») òà â Öåíòðàëüíîìó 
ïàðêó á³ëÿ øàõîâî-øàøêîâîãî 
êëóáó.

У Лісопарку хочуть поставити туалет за 2,1 мільйона



12 RIA, Ñåðåäà, 27 ÷åðâíÿ 2018

425145



13 RIA, Ñåðåäà, 27 ÷åðâíÿ 2018
ÐÅÏÎÐÒÀÆ

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Ó Â ³ííèöü-
ê³é îáëàñò³ ³ñíóº 

âñüîãî îäíå õîñï³ñíå â³ää³ëåííÿ. 
Âîíî ôóíêö³îíóº íà áàç³ ì³ñü-
êî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 3, ùî 
íà Ñòàðîìó Ì³ñò³. Îäíî÷àñíî 
òàì ìîæóòü íàäàâàòè ïàë³àòèâ-
íó äîïîìîãó 35 ïàö³ºíòàì. Öå 
îíêîõâîð³ ëþäè ³ ò³, ÿê³ ïåðåæèëè 
³íñóëüò. Çàçâè÷àé âîíè ïîõèëîãî 
â³êó. Àëå áóâàþòü ³ ìîëîä³. Õî÷à 
òàê³ âèïàäêè ïîîäèíîê³.

Äî õîñï³ñó, ùî çíàõîäèòüñÿ 
íà ÷åòâåðòîìó ïîâåðñ³, íàñ ïðîâî-
äèòü ãîëîâíà ë³êàðêà Íàòàëÿ Øóò-
êåâè÷, ÿêà ïî äîðîç³ ðîçêàçóº íàì 
ïðî ñòðóêòóðó çàêëàäó: «Äî â³ää³-
ëåííÿ ìîæíà ïîòðàïèòè íå ò³ëüêè 
ñõîäàìè. Ùå º äâà ë³ôòè. Àëå òèì, 
ùî ë³âîðó÷, çàçâè÷àé, êîðèñòóºìî-
ñÿ äëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ ïîìåðëèõ 
ó ï³äâàë. Òàì ó íàñ ìîðã».

Ïîì³òíî, ùî æ³íêà ô³çè÷íî 
âòîìëåíà â³ä îäíî÷àñíîãî ï³äéî-
ìó ñõîäàìè òà ðîçïîâ³ä³ ïðî áóä-
í³ â³ää³ëåííÿ. À ìîðàëüíî — â³ä 
÷àñòîãî ñïóñêó ë³ôòà. Ñàìå òîãî, 
ùî çíàõîäèòüñÿ ë³âîðó÷. Ö³º¿ íî÷³ 
â³í äîáðÿ÷å ïîïðàöþâàâ.

— Ó÷îðà ó â³ää³ëåíí³ ïåðåáóâà-
ëî 30 ïàö³ºíò³â, à íà ðàíîê çàëè-
øèëîñÿ 27. Óíî÷³ òðîº ïîìåðëè. 
Òóò öå íå ð³äê³ñòü.

Õîñï³ñ ñòâîðåíî äëÿ ïîëåã-
øåííÿ ñòàíó íåâèë³êîâíî õâî-
ðèõ ïàö³ºíò³â. Ó öüîìó â³ää³ëåíí³ 
çà íèìè äîãëÿäàþòü ³ çàáåçïå-
÷óþòü êîìôîðòí³ óìîâè æèòòÿ.

Îïèíÿºìîñÿ íà ÷åòâåðòîìó 
ïîâåðñ³. Ïåðåä íàìè âåëèêèìè 
ë³òåðàìè íàïèñàíî «Õîñï³ñ». 
Â³äêðèâàºìî äâåð³. Çàõîäèìî. 
Íàâïðîòè äâåðåé âèñèòü ê³ëüêà 
³êîí. Ó îáèäâà áîêè â³ä íèõ òÿã-
íåòüñÿ êîðèäîð. Â³í ïðîñòîðèé 
³ íàï³âòåìíèé. Éîãî ñò³íè çàâ³-
øàí³ ÿñêðàâèìè êàðòèíàìè, ùî 
¿õ êîëèñü äàðóâàëè âîëîíòåðè òà 
áëàãîä³éíèêè.

À ùå ÷óºìî çàïëàêàíèé ãîëîñ 
æ³íêè, ÿêà ñèäèòü íà ëàâö³ á³ëÿ 
âõ³äíèõ äâåðåé.

— Íó ÿê æå íåìàº? Òè ùî, çíó-
ùàºøñÿ? — ãîâîðèòü ç êèìîñü 
ïî òåëåôîíó æ³íêà. Íà ãîëîâ³ 
ó íå¿ ÷îðíà õóñòèíà. Íà êîë³íàõ 
ðîçêëàäåí³ äîêóìåíòè.

— Ùîá âè ðîçóì³ëè, öå áëèçü-
êà ëþäèíà îäíîãî ç ïîìåðëèõ, — 
ïîÿñíþº íàì ãîëîâíà ë³êàðêà. 
Àëå ìè âæå çäîãàäàëèñÿ. Ñåðåä 
³íøîãî, íà ¿¿ êîë³íàõ, ñâ³äîöòâî 
ïðî ñìåðòü.

ЇМ КРАЩЕ НА САМОТІ 
Äî íàñ ï³äõîäèòü ÷îëîâ³ê 

ó á³ëîìó õàëàò³. Â³í íåâèñîêîãî 
çðîñòó, íà ãîëîâ³ ó íüîãî çàëè-
ñèíà, à íà øè¿ ñð³áíèé õðåñòèê. 
Öå çàâ³äóâà÷ â³ää³ëåííÿ Ìèêîëà 
ßâîðîâåíêî. Â³òàºòüñÿ ³ æåñòîì 
çàïðîøóº äî ñâîãî êàá³íåòó.

Á³ë³ ñò³íè, øàôà, óìèâàëüíèê, 
âåíòèëÿòîð, ê³ëüêà ñò³ëüö³â, ñò³ë 
ç³ ñòàðåíüêèì íîóòáóêîì Lenovo 
òà ñòàö³îíàðíèé òåëåôîí. Îñü ³ 
âñÿ ðîçê³ø, ùî º ó ãîëîâíîãî ÿí-
ãîëà-îõîðîíöÿ â³ää³ëåííÿ.

— Â³ëüíèõ ì³ñöü ìàéæå í³êîëè 
íåìàº, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð. — Àëå 

КІНЕЦЬ ЖИТТЯ: ЗА ДВЕРИМА 
ВІННИЦЬКОГО ХОСПІСУ 
Остання пристань  Побували там, 
звідки майже нікого не виписують. 
Де людей об'єднує те, що усі вони 
невиліковно хворі. Там є ліфт, який 
щодня возить мертві тіла пацієнтів 
у морг. Але там ще можна почути людське 
серцебиття. Або вже ні…

ìè íàìàãàºìîñÿ ñïðèÿòè òîìó, 
ùîá ð³äí³ çàáèðàëè ëþäèíó äîäî-
ìó. Ïðè áàæàíí³ ìè íàâ÷àºìî, ÿê 
ïîòð³áíî çì³íèòè ï³äãóçîê, ÿê íà-
ãîäóâàòè, ïîìèòè, ïîâåðíóòè àáî 
ïîñàäèòè. Õî÷åìî äàòè ïàö³ºíòàì 
øàíñ ùå òðîõè ïîáóòè ç ðîäè-
íîþ, ó äîìàøíüîìó òåïë³. Àëå 
òàê³ âèïàäêè âåëèêà ð³äê³ñòü. Äëÿ 
á³ëüøîñò³ òóò îñòàííÿ çóïèíêà.

Çà ìèíóëèé ð³ê ÷åðåç â³ää³ëåí-
íÿ ïðîéøëî 520 õâîðèõ. Ç íèõ 
220 ïîìåðëè ó ñò³íàõ õîñï³ñó. 
×àñ ïåðåáóâàííÿ ïàö³ºíò³â òà-
êîæ íåìîæëèâî ïåðåäáà÷èòè. Áóâ 
âèïàäîê, êîëè ëþäèíà ïîìåðëà 
÷åðåç äåñÿòü õâèëèí, ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê ¿¿ äîñòàâèëè. À äåÿê³ çíàõî-
äÿòüñÿ òóò ì³ñÿöÿìè.

— ßê áè òàì íå áóëî, à æèòòÿ 
òðèâàº. Ëþäè ñòðàæäàþòü, àëå 
æèâóòü, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü 
Ìèêîëà ßâîðîâåíêî — Ó öüîìó 
â³ää³ëåíí³ ïàö³ºíòè íå õîäÿòü. 
Ìàéæå óñ³ ëåæà÷³. Á³ëüø³ñòü íà-
â³òü íå ðîçìîâëÿº. Òóò ó ëþäåé 
çîâñ³ì ³íøèé ñâ³òîãëÿä. ¯ì óæå 
í³õòî íå ïîòð³áíèé. Âîíè õî÷óòü 
ïðîñòî ïîáóòè íà ñàìîò³.

ПРОСИЛА ДАТИ ЇЙ ПОМЕРТИ 
Îäí³ºþ ç îñîáëèâîñòåé öüîãî 

â³ää³ëåííÿ º åìîö³éíå âèãîðàííÿ. 
Ïåðø çà âñå ë³êàð³â, ÿê³ õîäÿòü 
íà ðîáîòó ìàéæå ùîäíÿ. Ïîò³ì 
ìåäñåñòåð ³ ìîëîäøîãî ïåðñîíà-
ëó. Óñ³ âîíè ëþäè ³ ¿õíÿ ïñèõ³êà 
íå õî÷å ìèðèòèñÿ ç òèì, ùî ïî-
ñò³éíî äîâîäèòüñÿ ñòàâàòè ñâ³ä-
êàìè ñìåðò³.

— Ñüîãîäí³ ïîìåðëî òðîº. Öå 
ñòàëîñÿ ³ í³÷îãî âæå íå âèïðà-
âèø, — ãîâîðèòü Ìèêîëà ßâîðî-
âåíêî. — Àëå íàéâàæ÷å ñï³ëêóâà-
òèñÿ ç ð³äíèìè, ÿê³ ó íèõ çàëèøà-
þòüñÿ. Íåìîæëèâî çâèêíóòè äî ¿õ 
ñë³ç. Ìè íàìàãàºìîñÿ ðîçä³ëèòè 
¿õ á³ëü, àëå ï³ñëÿ ðîçìîâè òåáå 
«íåìàº» íà ö³ëèé äåíü. Öå íå çà-
ê³í÷óºòüñÿ äâåðèìà â³ää³ëåííÿ. 
Òè íåñåø öå äîäîìó.

— Çàêàðáóâàâñÿ ó ïàì’ÿò³ âè-
ïàäîê, êîëè áàòüêî… Íàä äî-
÷êîþ… Äî îñòàííüîãî… — ïðè-
ãàäóº çàìèñëåíèé ë³êàð. — Éîãî 
äîâãî ïðîñèëè â³ä³éòè ³ äàòè 
äèòèí³ ñïîê³éíî ïîìåðòè. Ñàìà 
äîíüêà áëàãàëà ïðèïèíèòè íàä 
íåþ åêñïåðèìåíòóâàòè. ¯é áóëî 
äóæå âàæêî. Í³÷îãî íå äîïîìà-
ãàëî. Âîíà ïîìèðàëà. Àëå áàòüêî 
íå ì³ã ç öèì çìèðèòèñÿ. Ó ìåíå 
äî öèõ ï³ð öå ïåðåä î÷èìà. ² 
êîæíîãî ðàçó, êîëè çãàäóþ, ñòàº 
áîëÿ÷å.

Ñàìå ÷åðåç òàê³ âèïàäêè ç â³ä-
ä³ëåííÿ éäóòü ïðàö³âíèêè. À ùå 
â íèõ ìàëåíüêà çàðïëàòíÿ. Í³ÿêèõ 
íàäáàâîê. Ò³ëüêè ñòðåñ. Íàâ³òü, 
ÿêùî íåìàº ïðÿìîãî êîíòàêòó ç 
õâîðèìè — óñå âèäíî íà â³äåî ç 
êàìåð, ùî âñòàíîâëåí³ ó êîæí³é 
ïàëàò³.

Ïåðøà êàìåðà ïîêàçóº íàì ìî-
ëîäó îíêîõâîðó æ³íêó. Âîíà ëåæèòü 
íåðóõîìî. Ïîðÿä — ¿¿ ñòàðøà ñå-
ñòðà, ÿêà çà íåþ äîãëÿäàº. Ñê³ëüêè 
ïàö³ºíòö³ çàëèøèëîñÿ ÷àñó, ë³êàð 
ñïðîãíîçóâàòè íå íàâàæóºòüñÿ, àëå 
ïîÿñíþº, ùî æ³íêà çãàñàº. 

Íà ³íø³é êàìåð³, ç äåñÿòî¿ ïàëà-
òè, âèäíî äîíüêó, ÿêà ñèäèòü á³ëÿ 
õâîðî¿ ìàòåð³. Òàêîæ îíêîëîã³ÿ. 
Âèðàæåíà ³íòîêñèêàö³ÿ. Ïîñò³éíà 
áëþâîòà, ñëàáê³ñòü. Ñê³ëüêè ¿é 
â³äâåäåíî ÷àñó — çàãàäêà.

Ùå îäíå çîáðàæåííÿ. Íà öåé 
ðàç ÷îëîâ³ê. Áåç ñâ³äîìîñò³. Ó÷î-
ðà éîãî ïðèâåçëè ç ë³êàðí³ ³ì. 
Þùåíêà. Ïîðÿä ç íèì êíîïêà 
åêñòðåíîãî âèêëèêó ë³êàð³â. Àëå 
íàâðÿä ÷è â³í êîëèñü çìîæå íåþ 
ñêîðèñòàòèñÿ.

ЖУРАВЕЛЬ РОЗПРАВИВ КРИЛА 
Ìè çíîâó éäåìî äîâãèì íà-

ï³âòåìíèì êîðèäîðîì õîñï³ñó. 
Ó òîé á³ê, äå çíàõîäèòüñÿ ë³ôò, ùî 
îïóñêàº áåçäèõàíí³ ò³ëà â³ííè÷àí 
äî ìîðãó. Ïî äîðîç³ çóñòð³÷àºìî 
ìåäñåñòåð, ë³êàð³â, ñàí³òàðîê, 
áëèçüêèõ ïàö³ºíò³â, àëå íå áà÷èìî 
æîäíîãî íàòÿêó íà õîðîøèé íà-
ñòð³é íà ¿õí³õ îáëè÷÷ÿõ.

Á³ëÿ ìåòàëåâîãî ïåðåâ³çíè-
êà íåá³æ÷èê³â ê³ëüêà ïàëàò. Ç 
â³äêðèòèìè äâåðèìà. Ó îäí³é ç 
íèõ ÷îëîâ³ê ñõèëèâñÿ íàä ñâîºþ 
ìàò³ð’þ.

— Ìàìà òóò òèæäåíü. ¯¿ ïðè-
âåçëè ï³ñëÿ ³íñóëüòó ³ âîíà âæå 
íå ðîçìîâëÿº, — ðîçïîâ³äàº ðîç-

ãóáëåíèé ñèí. — Ïðèõîäæó êîæ-
íîãî äíÿ ïî äâà ðàçè. Äî îá³äó ³ 
ï³ñëÿ. ß â íå¿ îäèí. ² âîíà â ìåíå 
îäíà. Ùî ðîáèòè äàë³ — íå çíàþ.

Ó äðóã³é ïàëàò³ äâîº ä³äóñ³â. 
Îäèí ³ç íèõ ìàðèòü. Ãîâîðèòü, 
àëå íåðîçá³ðëèâî. ²íøèé ñèäèòü. 
Äèâèòüñÿ íà íàñ. Óñì³õàºòüñÿ. 
Êëè÷å ñï³ëêóâàòèñÿ.

— Ñêàðã ó ìåíå íåìàº, — ãî-
âîðèòü ÷îëîâ³ê. — Øêîäà ò³ëü-
êè, ùî äî ë³êàð³â òàêå ïîãàíå 
ñòàâëåííÿ. Âîíè æ ñòàðàþòüñÿ, 
äîãëÿäàþòü çà íàìè.

Íåçàáàðîì çà íèì ìàº ïðè¿õàòè 
ñèí, ùîá çàáðàòè äîäîìó. ×îëî-
â³ê ïðè÷åñàâñÿ ³ âäÿãíóâ ÷èñòó 
ôóòáîëêó. Çäàºòüñÿ, ùî éîãî ðà-
äîñò³ íåìàº ìåæ.

— À ÿê âàñ çâàòè? — ïèòàºìî 
÷îëîâ³êà.

— Äâ³ «Ë», «²», òà «ß» — ²ëëÿ 
ÿ, — óñì³õàºòüñÿ ä³äóñü. — Áàòüêè 
íàçâàëè òàê, áî íàðîäèâñÿ íà öå 
ñâÿòî.

— À ïð³çâèùå ó âàñ ÿêå?
— Îïàíàñîâè÷.
— Í³, íå ïî áàòüêîâ³, à ïð³ç-

âèùå?
— Òîé ùî â íåá³ ë³òàº — Æó-

ðàâåëü ÿ, — çíîâó æàðòóº ÷îëîâ³ê 
³ îäí³ºþ ðóêîþ ³ì³òóº ïîë³ò.

Çàâ³äóâà÷ â³ää³ëåííÿ êàæå, ùî 
öå ºäèíèé ïàö³ºíò, ÿêèé íàâ÷èâñÿ 
õîäèòè ï³ñëÿ ³íñóëüòó. ² öå ÿêðàç 
òîé ð³äê³ñíèé âèïàäîê, êîëè ëþ-
äèí³ âèïàäàº øàíñ ùå òðîõè ïî-
áóòè ç áëèçüêèìè. Òðîõè ïîæèòè.

Ìè çàëèøàºìî éîãî. ² çàëèøà-
ºìî Â³ííèöüêèé õîñï³ñ ç äîâãè-
ìè íàï³âòåìíèìè êîðèäîðàìè, 
ë³ôòàìè, ÿíãîëàìè-îõîðîíöÿìè 
ó á³ëèõ õàëàòàõ, æ³íêîþ ç³ ñâ³äî-
öòâîì ïðî ñìåðòü òà ²ëëåþ Îïà-
íàñîâè÷åì Æóðàâëåì, ÿêèé çì³ã 
ðîçïðàâèòè êðèëà ³ âæå çà ìèòü 
ïîëåòèòü â³ä âëàñíî¿ ñìåðò³.

Ó÷îðà ó â³ää³ëåíí³ 
ïåðåáóâàëî 30 
ïàö³ºíò³â, à íà ðàíîê 
çàëèøèëîñÿ 27. Óíî÷³ 
òðîº ïîìåðëè. Òóò öå 
íå ð³äê³ñòü

— Ми не можемо відмовити 
пацієнтам у їхніх бажаннях, — 
говорить Микола Яворовенко, 
коли ми питаємо його, як прохо-
дять останні дні життя хворих. — 
Дивимося тільки на те, щоб це 
не було протипоказано.
Випадки, коли люди просять 
лікарів виконати їхню остан-
ню, або передостанню волю, 
тут не рідкість. Хтось просить 
поставити фотографію родини, 
щоб наостанок нею намилува-
тися. Комусь хочеться повішати 
рушник або підкласти подушку.

Була ситуація, коли хвору до-
ставили з кошеням, яке жило з 
нею в палаті. А ще була пацієнт-
ка, яка привезла з дому велике 
червоне крісло. Просто тому, 
що їй дуже подобалося у ньо-
му сидіти.
Ще тут перебував чоловік, який 
полюбляв пити пиво. І йому ніх-
то не наважився відмовити.
Іноді, якщо дуже хочеться, па-
цієнти можуть і закурити прямо 
в палаті.
Лікарі ставляться до цього з ро-
зумінням.

Останнє бажання пацієнта 

Ілля Журавель  —
єдиний пацієнт, 

з яким нам вдалося 
поговорити. 

Йому пощастило 
вийти з хоспісу живим
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ïðî á³äó ç ïòà-
õàìè ïîâ³äîìèëà 
ñï³âà÷êà ç Ë³òèíà 

Îêñàíà Êóëèê. ßñåí óïàâ íà îá³-
éñò³ ¿¿ áàáóñ³ ó ñåë³ Ë³òèíêà Ë³-
òèíñüêîãî ðàéîíó. Áàáóñ³ óæå 
íåìà ñåðåä æèâèõ. Ó õàò³ í³õòî 
íå ïðîæèâàº. Ïåðøîþ ïîáà÷è-
ëà ñóìíó êàðòèíó ñóñ³äêà Íàä³ÿ. 
Âîíà çàòåëåôîíóâàëà ìàòåð³ 
Îêñàíè — Íàòàë³¿ Êóëèê. 

ПТАХИ ПЛАКАЛИ І МИ 
НЕ СТРИМУВАЛИ СЛІЗ 

— Ëåëå÷åíÿòà áóëè áåççàõèñí³, 
ÿê ìàë³ ä³òè, — ðîçïîâ³äàº Íà-
òàë³ÿ Êóëèê. — Òóëèëèñÿ îäíå 
äî îäíîãî. Ìàéæå íå âîðóøè-

ëèñÿ. Íàéá³ëüøå çàáèëîñÿ íàé-
ìåíøå ïòàøåíÿ. Âîíî ùå äåíü 
ïîáëèìàëî î÷èìà, äóæå ñòàëî 
ñèí³òè ³ ï³ñëÿ òîãî âæå íå â³ä-
êðèâàëî ñâî¿õ î÷åíÿò.

Äîðîñëèõ ëåëåê í³äå íå áóëî 
âèäíî. Õòîñü ç îäíîñåëüö³â ñêà-
çàâ, í³áèòî âîíè ïîêèäàþòü ìà-
ëèõ, ÿêùî ò³ âèïàäàþòü ç ãí³ç-
äà. «À ÿ ÷óëà áàëà÷êó, ùî êîëè 
íàðîäæóºòüñÿ íåïàðíå ÷èñëî 
ïòàøåíÿò, òî îäíîãî ç íèõ âè-
êèäàþòü ç ãí³çäà, — ñêàçàëà îäíà 
ç æ³íîê. — À òóò òðîº ³ âæå òàê³ 
ãàðí³…» 

— Íàéïåðøå ìè íàãîäóâàëè 
ïòàøåíÿò, — ðîçïîâ³äàº Íàòà-
ë³ÿ Êóëèê. — Íàïî¿ëè ìîëîêîì. 
×åðåç øïðèö ââîäèëè â ¿õí³ äçüî-
áèêè. Äóæå ñòàðàëèñÿ âèõîäèòè 
íàéìåíøîãî ç ïòàõ³â. Íà æàëü, 

РЯТУЮТЬ ЛЕЛЕЧЕНЯТ, 
ЯКІ ВИПАЛИ З ГНІЗДА ПІД ЧАС БУРІ 
Небайдужі  Старого ясеня буревій 
повалив серед ночі. З деревом впало 
лелече гніздо. Вранці люди побачили 
на подвір’ї троє лелеченят. Одне з них ще 
день «блимало очима» і померло. У другого 
поранене крило. Як рятують птахів?

íå âäàëîñÿ. Ïòàøåíÿò³ ç ïåðå-
áèòèì êðèëîì îáðîáèëè ðàíó 
ïåðåêèñîì âîäíþ, çàáèíòóâàëè, 
àáè ìóõè íå ñ³äàëè íà ðàíó.

Ëåëå÷åíÿò ïîì³ñòèëè ó ÿùèê, 
íà äíî ÿêîãî ïîñòåëèëè ñ³íî. 
Íà ðàíîê âèéøëè ãîäóâàòè. Ïîáà-
÷èëè íà ñòîâï³ ñòàðèõ ëåëåê. Âîíè 
ïîâåðíóëèñÿ äî ñâî¿õ «ä³òåé».

— ×óëè á âè, ÿê âîíè òîðîõò³-
ëè äçüîáàìè! — ïðîäîâæóº ïàí³ 
Íàòàë³ÿ. — Íà ï³âñåëà ðîçë³òàâ-
ñÿ òîé òðèâîæíèé çâóê. À ùå 
ùîñü âèäàâëþâàëè ç ñåáå, í³áè 
ãîëîñèëè. Âîíè ïëàêàëè âãîð³, 
à ìè òóò, âíèçó, íå ñòðèìóâàëè 
ñë³ç. Äóìàþ, âîíè ðîçóì³ëè, ùî 
ëþäè ðÿòóþòü ¿õí³õ ïòàøåíÿò. Áî 
ùå òðîõè — ³ îïóñòèëèñÿ á³ëÿ 
íàñ. Ïîêè ìè ãîäóâàëè, ìîâ÷-
êè ñïîñòåð³ãàëè. Ïîò³ì «âîíà» 
çìàõíóëà êðèëüìè — ³ êóäèñü 
ïîëåò³ëà. À «â³í» çàëèøèâñÿ ÷à-
òóâàòè á³ëÿ ìàëèõ. ßê â³äð³çíÿþ, 
ùî òî «âîíà»? Áî òåíä³òí³øà. 
Íåâäîâç³ «ìàìà» ïîâåðíóëàñÿ ç 
õàð÷àìè ó äçüîá³. Ïî÷àëà é ñîá³ 
ãîäóâàòè ìàëèõ. 

ВЧИВ ЛІТАТИ «СИНІВ» 
— Îäíîãî ðàçó ñòàðèé ëåëåêà 

ïî÷àâ ÷àñòî çìàõóâàòè êðèëü-
ìè, — ãîâîðèòü ïàí³ Íàòàë³ÿ. — 

У Літинці це не єдине лелече 
гніздо. Є ще біля декількох бу-
динків. На обійсті Куликів птахи 
з’явилися чотири роки тому. 
Сталося це після того, коли не-
подалік господарі зрізали дуже 
високого ясеня. На ньому щороку 
гніздилися лелеки. Так само хо-
тіли зрізати ще одного ясена, що 
ріс на межі між будинком Куликів 
і пані Надії.
— Леся умовила сусідів не робити 

цього, — каже Наталія Кулик. — 
Леся, це моя молодша донька. 
Так просила, так просила, що 
вони дослухалися. Дуже хотіла, 
щоб лелеки прилетіли до нас. 
Вона з дитинства любить тварин, 
птахів. Не дивно, що хотіла ба-
чити лелек на подвір’ї бабусиної 
хати. І вони прилетіли. Вимостили 
гніздо. Але ясен уже тоді почав 
сохнути. Сухе дерево буря кинула 
на землю.

Історія старого ясена 
Ліля Романенко, ветлікар Вінниць-
кого зоопарку каже, що рану 
треба промивати фурациліном, 
краще робити це під тиском, зі 
шприца чи спринцівки. Робити 
це йодом чи перекисом не мож-
на. Після промивання присипати 
сухою присипкою з йодоформом 
або ксероформом. На гнійну рану 
бинт не накладають. На присип-
ку з йодоформом жодна муха 
не сяде. Можна капати антибіо-

тик тілозоміколь — 1 раз на добу 
3–4 краплі. Робити це протягом 
5–7 днів. Добре було б прокапати 
вітамін групи Д пробівіт (2–3 кра-
плі), а також глюконат кальцію 
(один кубик на 100 г води).
Якщо є перелом, кістку треба за-
фіксувати. Але не чіпати відкри-
ту рану. Кістковий мозоль утво-
рюється протягом 21 дня. Саме 
на стільки слід фіксувати перелом.
Чим годувати? Лелекам смакує 

грудка куряча. Перед згодову-
ванням обдати окропом. Порізати 
на невеликі шматочки до одного 
сантиметра. У Літині є ветлікарня 
і приватна ветеринарна клініка. 
Там можна проконсультуватися. 
Приблизно на півгодини лелеченя 
можна забрати з очей дорослих 
птахів. Якщо зробити це на трива-
ліший час, вони сприймають своє 
пташеня як чуже. Відмовляються 
від нього.

Рану промити, перелом закріпити 

Ìè ñïî÷àòêó äóìàëè, ìîæå, ùîñü 
ñïîëîõàëî ïòàõà. Ç’ÿñîâóºòüñÿ, öå 
â³í òàê íàâ÷àâ ëåëå÷åíÿò ë³òàòè. 
Áî îäðàçó ï³ñëÿ òîãî îäíå ç íèõ ³ 
ñîá³ ïîâòîðþâàëî ðóõè. Òàê ñàìî 
ñèëóâàëîñÿ öå çðîáèòè äðóãå. Îä-
íàê ïîêàë³÷åíå êðèëî íå äàâàëî 
òàêî¿ ìîæëèâîñò³.

— Ó íåä³ëþ çíîâ ïðè¿æäæàëà 

äî÷êà Îêñàíà, ïðèâåçëà ïðåïàðà-
òè, ùîá ë³êóâàòè ïòàøåíÿ, — ðîç-
ïîâ³äàº ïàí³ Íàòàë³ÿ. — ßê íàì 
äàë³ ç íèì áóòè?

Ì³ñöåâ³ íå ðàäÿòü çàáèðàòè 
ïòàõà äî âåòåðèíàðà. Ìîâëÿâ, 
êîëè ëåëåêè ïîáà÷àòü, ùî ìàëîãî 
çàáðàëè ëþäè, â³äìîâëÿòüñÿ â³ä 
ïòàøåíÿòè.

Лелеченята гарно їдять і підростають щодня. 
Подивитися на пташенят приходять і дорослі, і малі 
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Â ³ í í è ÷ à í è í 
çà ÷îòèðè ðîêè 
îòðèìàâ 24 ïðî-

òîêîëè çà íåòâåðåçå êåðóâàí-
íÿ. Îäèí îòðèìàâ íàâ³òü ó Áî-
ðèñïîë³. Âîä³é ïîñò³éíî ñ³äàº 
çà êåðìî «ï³ä êàéôîì». Çì³íèâ 
òðè àâòî, äâà ç íèõ — íà ºâðî-
íîìåðàõ. Øòðàô³â íàá³ãëî ìàéæå 
íà 700 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Öå ò³ëüêè 
òå, ùî âäàëîñÿ ïîðàõóâàòè.

²ñòîð³ÿ Îëåêñàíäðà Ñòàðî-
âîéòîâà ðîçïî÷àëàñÿ 19 êâ³ò-
íÿ 2015-ãî. Òîä³ â³í ïðàöþâàâ 
ó Â³ííèöüê³é ðàéîíí³é êë³í³÷-
í³é ë³êàðí³ ñàí³òàðîì, ¿çäèâ 
íà «Õîíä³». Ìàéæå î ïåðø³é 
íî÷³ äåñü íà òðàñ³ Æèòîìèð — 
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé ÷îëîâ³êà 
çóïèíèëè ÄÀ²âö³. Ïîì³òèëè, ùî 
âîä³é «ï³ä êàéôîì» — éîãî î÷³ 
íå ðåàãóâàëè íà ñâ³òëî. Ïðîõî-
äèòè îãëÿä Îëåêñàíäð íå ñõîò³â. 

Ñêëàëè ïðîòîêîë.
Ìåíøå, í³æ çà äîáó, ïðèáëèçíî 

î 22.00, âæå 20 êâ³òíÿ, Ñòàðîâîé-
òîâà çíîâó âï³éìàëè çà êåðìîì 
ï³ä íàðêîòèêàìè. Òåïåð íà âó-
ëèö³ Ïèðîãîâà ó Â³ííèö³. Çíîâó 
ïðîòîêîë.

Îáèäâà ñóäè âèçíàëè ÷îëîâ³êà 
âèííèì, àëå øòðàô³â íå íàêëà-
äàëè. Çàòå Îëåêñàíäð âòðàòèâ 
ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ íà äâà ðîêè. 
Àëå äâà ðîêè â³í íå âèòðèìàâ.

МІНЯВ АВТОМОБІЛІ, 
АЛЕ НЕ ЗВИЧКУ 

Íàñòóïíîãî ðàçó ÷îëîâ³ê ï³ä 
ä³ºþ íàðêîòèê³â ñ³â çà êåðìî 
30 æîâòíÿ 2016 ðîêó, òîáòî ïðè-
áëèçíî ÷åðåç 17 ì³ñÿö³â â³äòî-
ä³, ÿê ó íüîãî çàáðàëè «ïðàâà». 
Çàì³ñòü «Õîíäè» — Mercedes 
íà ºâðîíîìåðàõ. Îô³ö³éíî âæå 
íå ïðàöþº. Çàì³ñòü ÄÀ²âö³â òåïåð 
ïðîòîêîë ñêëàëè íîâ³ ïàòðóëüí³ 
ïîë³öåéñüê³. Ì³ñöå: âóëèöÿ Ãðó-
øåâñüêîãî, ÷àñ: 09.20 ðàíêó — òàê 

ЗА ЇЗДУ «ПІД КАЙФОМ» ОТРИМАВ 
24 ШТРАФИ НА 700 ТИСЯЧ 
Антирекорди  Чоловік за чотири 
роки отримав 24 протоколи за нетверезу 
їзду. Ситуації були різні. Засідання могли 
проходити з розривом у кілька днів. Було 
й таке, що у день суду водій примудрявся 
отримати вже новий адмінматеріал

íàïèñàíî ó ñóäîâ³é ïîñòàíîâ³. 
Â³äìîâà â³ä îãëÿäó, ïðîòîêîë…

×åðåç äâà òèæí³, 12 ëèñòîïàäà, 
éîãî çíîâó çëîâèëè ó ñòàí³ íàð-
êîòè÷íîãî ñï’ÿí³ííÿ çà êåðìîì 
BMW 525 íà ³íîçåìí³é ðåºñòðà-
ö³¿. Îï³âíî÷³ íà âóëèö³ Ïèðîãîâà 
Îëåêñàíäð Ñòàðîâîéòîâ îòðè-
ìàâ äðóãèé ó 2016-ìó ïðîòîêîë 
çà íåòâåðåçå êåðóâàííÿ.

À 22 ñ³÷íÿ éîãî ñï³òêàâ òðåò³é 
³ îñòàíí³é ó öüîìó ðîö³ ïðîòîêîë 
çà ¿çäó ï³ä íàðêîòèêàìè.

Óñ³ òðè ñóäè â³í ïðîãðàâ. 

Øòðàôè éîìó ïðèñóäèëè çà äâà 
åï³çîäè — ïî 10200 ãðèâåíü. 
Òðåò³é ÷îìóñü çàòÿãíóâñÿ â ñóä³ 
³ òåðì³íè äëÿ ïîêàðàííÿ âèéøëè. 
Àëå âèííèì Îëåêñàíäðà âñå îäíî 
âèçíàëè.

«ВЛЕТІВ» НА 320 ТИСЯЧ 
Ó 2017-ìó Îëåêñàíäð Ñòàðî-

âîéòîâ îòðèìàâ â³ñ³ì ïðîòîêîë³â 
çà êåðóâàííÿ àâòî «ï³ä êàéôîì». 
Óñ³ ñóäè ïðîãðàâ. Êîæíîãî ðàçó 
ñóääÿ ïðèçíà÷àâ øòðàô ó ðîçì³ð³ 
40 òèñÿ÷ 800 ãðèâåíü. Çàãàëîì 
âèéøëî íà 326 òèñÿ÷ 400 ãðèâåíü.

Ïåðøèé ðàç ó 2017-ìó â³í ïî-
ïàâñÿ 16 ëþòîãî, ìàéæå ÷åðåç äâà 
ì³ñÿö³ â³ä ìîìåíòó îñòàííüîãî 
åï³çîäó.

Ïîäåêóäè â Îëåêñàíäðà áóëè 
òàê³ ìîìåíòè, êîëè ñóäè ïðîõî-
äèëè ç ðîçðèâîì ó ê³ëüêà äí³â. 
Îñü, íàïðèêëàä, 26 ëèïíÿ ì³ñü-
êèé ñóä ðîçãëÿäàâ éîãî ñïðàâó 

ïðî íåòâåðåçó ¿çäó, à âæå çà òðè 
äí³, 29 ëèïíÿ — ³íøó. Íà çàñ³-
äàííÿ Îëåêñàíäð íå õîäèâ. Íà-
âïàêè, ó äåíü, êîëè ñóä ðîçãëÿäàâ 
îäíó éîãî ñïðàâó — â³í îòðèìó-
âàâ âæå íîâèé ïðîòîêîë.

Îäíîãî ðàçó Ñòàðîâîéòîâà 
âï³éìàëè íàâ³òü ó Áîðèñïîë³ ï³ä 
Êèºâîì.

Îñòàíí³é ïðîòîêîë ó 2017-ìó 
â³í îòðèìàâ ó âåðåñí³. Ñòàëîñÿ öå 
íà ïðîñïåêò³ Þíîñò³, ïðèáëèçíî 
î 12.15, 20 ÷èñëà. Áóâ çà êåðìîì 
Mercedes. Äî ðå÷³, ïðîòÿãîì ðîêó 
éîãî ëîâèëè òî íà öüîìó àâòî, 
òî íà BMW. Îáèäâà íà ³íîçåìí³é 
ðåºñòðàö³¿.

Б’Є РЕКОРДИ, ЗБИРАЄ 
ПРОБЛЕМИ 

ßêùî çà ö³ëèé 2017-é Îëåê-
ñàíäð Ñòàðîâîéòîâ îòðèìàâ 

â³ñ³ì ïðîòîêîë³â, òî çà ï³âðî-
êó 2018-ãî ¿õ âæå íàçáèðàëîñÿ 
äåñÿòü. Ñ³ì ç íèõ ðîçãëÿíóò³ 
ñóäîì, ïðîâèíó ñóää³ âèçíàëè, 
øòðàôè íàêëàëè. Òðè ùå áóäóòü 
ðîçãëÿäàòèñÿ.

Âàæëèâî, ùî ç 4 êâ³òíÿ ì³ñü-
êèé ñóä ðîçïî÷àâ ñëóõàòè êðèì³-
íàëüíó ñïðàâó Ñòàðîâîéòîâà — 
çà ñòàòòåþ 309 Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó («… âèðîáíèöòâî, âè-
ãîòîâëåííÿ, ïðèäáàííÿ, çáåð³ãàí-
íÿ, ïåðåâåçåííÿ ÷è ïåðåñèëàííÿ 
íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â…»).

Çàãàëîì Îëåêñàíäð âæå îòðè-
ìàâ øòðàô³â ò³ëüêè çà ¿çäó ï³ä 
ä³ºþ íàðêîòèê³â íà 673 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü. Öå íå âðàõîâóþ÷è àä-
ì³íìàòåð³àë³â çà ¿çäó áåç äîêó-
ìåíò³â, ñóäîâèõ çáîð³â… Ùå òðè 
ïðîòîêîëè ñêîðî ðîçãëÿíå ñóä, 
êîæåí ç íèõ ïî 40800 ãðèâåíü.

— Ми просто виконуємо свою 
роботу, — говорить речниця 
управління патрульної поліції 
у Вінницькій області Тетяна Фі-
щук. — Якщо людина обрала для 
себе такий шлях, то її свідомість 

ми змінити не можемо. Коли так 
стається, що патрульні виявляють 
людину за кермом у нетверезому 
стані, то їм нічого не залишаєть-
ся, як складати адмінматеріали 
та передавати їх в суд.

Що кажуть у поліції 

Олександр Старовойтов змінив три авто, два з них — 
на єврономерах. Цей автомобіль зараз на арештмайданчику

Çà ï³âðîêó 2018-ãî 
Ñòàðîâîéòîâ îòðèìàâ 
âæå äåñÿòü ïðîòîêîë³â. 
Ñ³ì ç íèõ ðîçãëÿíóò³ 
ñóäîì, ùå òðè áóäóòü 
ðîçãëÿäàòèñÿ

МИКИТА ПАНАСЕНКО, (073) 0476879 
 Äâ³ ï’ÿí³ ñïðàâè: ïðîòè ïî-

ë³öåéñüêîãî òà ÷èíîâíèêà ðîç-
ãëÿäàëè ñóäè íà Â³ííè÷÷èí³. 
Îäíîãî âèïðàâäàëè, ³íøîãî 
îøòðàôóâàëè.

Çàñ³äàííÿ, íà ÿêîìó ðîçãëÿäàëè 
ñïðàâó ïðî íåòâåðåçå êåðóâàí-
íÿ åêñ-íà÷àëüíèêà Êðèæîï³ëü-
ñüêîãî â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ Âàäèìà 
Ãðèíüîâà, â³äáóëîñÿ 14 ÷åðâíÿ 
ó Òðîñòÿíåöüêîìó ðàéîííîìó 
ñóä³. Çã³äíî ç ïðîòîêîëîì, ñêëà-
äåíèì ïàòðóëüíèìè, Ãðèíüîâ, 
áëèçüêî 00.55, 14 êâ³òíÿ, ¿õàâ 
íà ñâîºìó Mitsubishi Outlander, 
êîëè éîãî çóïèíèëè ïîë³öåéñüê³. 
Ó íüîãî ïîì³òèëè ð³çêèé çàïàõ 

àëêîãîëþ ç ðîòà, íåñò³éêó õîäó, 
íå÷³òêó ìîâó… Â³ä îãëÿäó íà ñòàí 
ñï'ÿí³ííÿ âîä³é â³äìîâèâñÿ.

Íà÷àëüíèêà ïîë³ö³¿ Êðèæîïî-
ëÿ çâ³ëüíèëè ÷åðåç òèæäåíü ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê íà íüîãî áóâ ñêëàäåíèé 
ïðîòîêîë. Ïðåñ-îô³öåð ïîë³ö³¿ 
îáëàñò³ Àííà Îë³éíèê ï³äòâåð-
äèëà öþ ³íôîðìàö³þ. Çàçíà÷èëà, 
ùî ïðàâîîõîðîíåöü çâ³ëüíåíèé 
çà ðåçóëüòàòàìè ñëóæáîâîãî ðîç-
ñë³äóâàííÿ.

Íà ñóä Ãðèíüîâ ïðèéøîâ. 
Ïðîâèíó çàïåðå÷èâ. Íà ðîç-
ãëÿä íå ïðè¿õàëè àí³ ïîë³öåé-
ñüê³, ùî ñêëàäàëè ïðîòîêîë, 
àí³ ñâ³äêè, çà ïðèñóòíîñò³ ÿêèõ 
Ãðèíüîâ â³äìîâèâñÿ â³ä îãëÿäó. 

Òàêîæ äî ñïðàâè íå äîëó÷èëè 
í³ÿêèõ äîêàç³â ïîðóøåííÿ åêñ-
íà÷àëüíèêà ïîë³ö³¿ Êðèæîïîëÿ. 
Òàêèì ÷èíîì, ñóä âèð³øèâ, ùî 
äîêàç³â ïðîâèíè Âàäèìà Ãðèíüî-
âà íåäîñòàòíüî. Ñïðàâó çàêðèëè.

À îò êåðóþ÷èé ñïðàâàìè âè-
êîíàâ÷îãî àïàðàòó Áàðñüêî¿ 
ðàéðàäè Þð³é Êîçëîâñüêèé áóâ 
çà êåðìîì ï'ÿíèé — òàê ïîñòà-
íîâèâ ñóä.

Êîðîòêî ïðî òå, ùî ñòàëîñÿ: 
25 òðàâíÿ ì³ñöåâ³ ïîë³öåéñüê³ 
çóïèíèëè êåðóþ÷îãî ñïðàâàìè 
âèêîíàâ÷îãî àïàðàòó Áàðñüêî¿ 
ðàéîííî¿ ðàäè Þð³ÿ Êîçëîâ-
ñüêîãî çà êåðìîì àâòîìîá³ëÿ òà 
çàï³äîçðèëè, ùî â³í íåòâåðåçèé. 

Ó ìåðåæ³ ç’ÿâèëîñÿ â³äåî, íà ÿêî-
ìó âèäíî, ùî ïîñàäîâåöü ìàòþ-
êàâñÿ, îáçèâàâ ïîë³öåéñüêèõ, ÿê³ 
çóïèíèëè éîãî. Ñâî¿ ä³¿ ÷èíîâíèê 
ïîÿñíèâ çàéâèìè åìîö³ÿìè.

Ñïðàâó ïðî íåòâåðåçå êåðóâàííÿ 
àâòîìîá³ëåì Áàðñüêèé ðàéîííèé 
ñóä ðîçãëÿäàâ 7 ÷åðâíÿ. Òåïåð ïî-
ñòàíîâà ç’ÿâèëàñÿ ó Ðåºñòð³ ñóäî-
âèõ ð³øåíü. Ç äîêóìåíòà ä³çíàºìî-
ñÿ, ùî Êîçëîâñüêèé íà çàñ³äàííÿ 
íå ïðèéøîâ. Ïîñàäîâöþ íàäñèëà-
ëè ïîâ³ñòêó ðåêîìåíäîâàíèì ëèñ-
òîì, àëå â³í ¿¿ íå îòðèìàâ. Òàêîæ 
â³äïðàâëÿëè ïîâ³ñòêó íà ðîáîòó, 
àëå ÷èíîâíèêà òàì íå áóëî. Ñåêðå-
òàð Áàðñüêî¿ ðàéðàäè â³äìîâèëàñÿ 
âçÿòè ïîâ³ñòêó, ùîá ïåðåäàòè ¿¿ 

ïîò³ì Êîçëîâñüêîìó.
Ïîë³öåéñüê³, ÿê³ ïðè¿õàëè 

íà çàñ³äàííÿ, ðîçïîâ³ëè, ùî çó-
ïèíèëè àâòî ïîñàäîâöÿ çà òå, ùî 
òîé íå óâ³ìêíóâ ïîêàçíèê ïîâî-
ðîòó. Ïîò³ì ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ 
ïîì³òèëè, ùî ó âîä³ÿ ïî÷åðâîí³ëå 
îáëè÷÷ÿ, íåñò³éêà õîäà, à ç ðîòà 
â³ä÷óâàºòüñÿ çàïàõ àëêîãîëþ. 
Ïðîòîêîë ñêëàëè çà â³äìîâó â³ä 
îãëÿäó íà ñòàí ñï’ÿí³ííÿ.

Ï³çí³øå ñóääÿ çàñëóõàëà ùå 
ñâ³äêà ïîä³¿ òà ïðèéíÿëà ð³-
øåííÿ âèçíàòè Þð³ÿ Êîçëîâ-
ñüêîãî âèííèì, ùî ñ³â çà êåðìî 
íåòâåðåçèì, ïðèçíà÷èòè øòðàô 
10200 ãðèâåíü òà çàáðàòè ïîñâ³ä-
÷åííÿ âîä³ÿ íà ð³ê.

Судили поліцейського та чиновника за п’яну їзду
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ДАРІЯ ВИШНЕВСЬКА, (067)9846245 

Ïðèõèëüí³ñòü äî ðåòðî-ðå÷åé Îëåêñ³é 
Ñòðåìá³öüêèé çáåð³ãàº ç ñàìîãî äèòèíñòâà 
³ äî ñüîãîäåííÿ. ×îëîâ³ê ìàº ãîëîâíèé 
äåâ³ç: «Ç ãóìîðîì ïî æèòòþ», ï³äêðåñëþº 
öå òèì, ùî íàðîäèâñÿ 1 êâ³òíÿ, à òàêó 
äàòó ñë³ä ï³äòâåðäæóâàòè ñòèëåì æèòòÿ.

Çóñòð³ëèñÿ ç äèðåêòîðîì ìóçåþ… çâ³ñ-
íî, ó ìóçå¿! Çà éîãî ðîáî÷èì ì³ñöåì, ùî 
òàêîæ îáëàøòîâàíå ñòàðîâèííèì ðîáî÷èì 
ïàòèôîíîì, êàñåòàìè òà ïëàò³âêàìè. Ïîêè 
ãîâîðèëè, íàâêîëî á³ãàëè ê³ëüêà äåñÿòê³â 
ä³òåé, ÿê³ ïðèéøëè ñþäè íà åêñêóðñ³þ. 

Êîëåêö³îíóþ÷è ðåòðî-ðå÷³ ç 1979 ðîêó, 
Îëåêñ³é Ñòðåìá³öüêèé çãàäóº, ùî ö³êàâ³ñòü 
äî ñòàðîâèííèõ ìàøèí â íüîãî ç'ÿâèëàñÿ 
ùå çìàëêó. Àäæå éîãî áàòüêî ïðàöþâàâ 
øîôåðîì, ¿çäèâ íà ÃÀÇ — ÀÀ (ïîëóòîðêà), 
âîçèâ ìîëîêî â á³äîíàõ.

— Áàòüêî ÷àñòî áðàâ ìåíå ìàëèì ç ñî-
áîþ íà ðîáîòó, íàïåâíå, ÷åðåç öå êëàñè÷íå 
áà÷åííÿ àâòîìîá³ëÿ â ìîºìó ðîçóì³íí³ 
ìàëî òàêèé îáðàç — êàïîò, ùî çâóæóºòüñÿ 
äî ïåðåäêà òà îò³ äâ³ âåëèê³ êðóãë³ ôàðè, — 
ïîñì³õàþ÷èñü, êàæå Îëåêñ³é. — Òîìó, êîëè 
ÿ ïîäîðîñë³øàâ ³ âæå ìàâ ñâî¿ ãðîø³, ïåð-
øó ìàøèíó ÿ îáèðàâ â³äïîâ³äíî äî öüîãî 
îáðàçó. Öå ñòàâ àâòîìîá³ëü ÃÀÇ-67 (â³é-
ñüêîâèé ïîçàøëÿõîâèê), êóïëåíèé íà âå-
ëèê³ â òîé ÷àñ ãðîø³, çà 900 êàðáîâàíö³â. 
Õî÷ ñïî÷àòêó, êîëè ÿ ïðèâ³ç äîäîìó öå 
àâòî, ç áîêó ðîäèíè áóâ øêâàë íåïîðî-
çóì³ííÿ, ìîâëÿâ, ùî öå çà øìàò ñòàðîãî 
çàë³çà, àëå ïîò³ì çìèðèëèñÿ.

Ï³ñëÿ ïåðøîãî àâòîìîá³ëÿ ñâîþ êîëåê-
ö³þ âëàñíèê âèð³øèâ çá³ëüøóâàòè. Êð³ì 
êóï³âë³ çàéìàâñÿ ³ ðåñòàâðàö³ºþ ñòàðèõ 
àâòî.

— Ç³ ñòàðîãî øìàòêà çàë³çà ðîáèâ öó-
êåðî÷êó. Ç äèòèíñòâà, ÿê ³ ³íø³ õëîïö³, 
ëþáèâ çáèðàòè ì³í³àòþðí³ ìîäåë³ ìàøèí, 
õî÷ ä³ñòàòè ¿õ â òîé ÷àñ áóëî âàæêî, õ³áà 
íà áàçàð³ ÷è ç-çà êîðäîíó. Íèí³ â ìóçå¿ 
ìè ìîæåìî áà÷èòè ³ êîëåêö³þ òàêèõ ì³-
í³àòþðíèõ ìîäåëåé ð³çíèõ âèä³â.

— Àëå öÿ êîëåêö³ÿ íå òàêà âåëèêà, â ïî-
ð³âíÿíí³ ç Îëåêñàíäðîì Âäîâè÷åíêîì, ùî 
ç³áðàâ ¿õ ïîíàä 5036 øòóê. Ó ìåíå æ òðîõè 
ñêðîìí³øå, àëå íå ìåíø ö³êàâà.

НАЙКРАЩЕ З КРАЩОГО 
Îäíèì ³ç íàéö³êàâ³øèõ åêñïîíàò³â Îëåê-

ñ³é Ñòðåìá³öüêèé ââàæàº àâòîìîá³ëü «Ìî-
ñêâè÷ — 401» ÎÐÓÄ ì³ë³ö³ÿ. Âèãîòîâëåíèé 
íà çàâîä³ ñïåö³àëüíî äëÿ ñëóæáè ì³ë³ö³¿. 
Íå ïåðåðîáëåíèé òà íåðåñòàâðîâàíèé, ìàº 
47 ê³íñüêèõ ñèë.²íøî¿ òàêî¿ îðèã³íàëüíî¿ 
ìîäåë³ â Óêðà¿í³ íåìàº.

Ùå îäí³ºþ «ðîäçèíêîþ» ìóçåþ º òðàê-

òîð óí³âåðñàë 1934 ðîêó âèïóñêó, ùî ïîïðè 
ñâ³é â³ê çíàõîäèòüñÿ â ãàðíîìó ðîáî÷îìó 
ñòàí³ òà íåîäíîðàçîâî âèòðèìóº íà ñîá³ 
çàö³êàâëåíó ìàëå÷ó. Àäæå â öüîìó ìóçå¿ 
êîæåí ìàº çìîãó äîòîðêíóòèñÿ äî åêñ-
ïîíàò³â òà ñ³ñòè çà êåðìî ìàøèíè ÷è 
ìîòîöèêëà.

— Íà æàëü, íå çàâæäè òðàïëÿþòüñÿ 
äîáðîñîâ³ñí³ â³äâ³äóâà÷³, ³íîä³ çàâäàþòü 
øêîäè åêñïîíàòàì, â³äðèâàþòü ðó÷êè 
íà äâåðÿõ òà ïñóþòü ñèä³ííÿ. Àëå ìóñè-
ìî òåðï³òè, ñàì³ æ ïåðåéíÿëè ìîæëèâ³ñòü 
«ïîìàöàòè âñå, ùî âèäíî» ç ºâðîïåéñüêèõ 
êðà¿í, — êàæå Îëåêñ³é.

Óñ³ ñòàðîâèíí³ ðå÷³ äèðåêòîð øóêàº 
çà äîïîìîãîþ òàê çâàíî¿ «öèãàíñüêî¿ ïî-
øòè» àáî «ç âóñò ó âóñòà». Ãîâîðèòü, ùî 
º êîíñåðâàòîðîì ³ íå äîâ³ðÿº ³íòåðíåòó, 
àäæå òàì çàâæäè õî÷óòü «êóïèòè äåøåâî, 
à ïðîäàòè äîðîãî». 

Ìóçåé ïðèéìàâ ³ çíàìåíèòèõ â³äâ³äóâà-
÷³â. Ïðè¿æäæàëà ïîëüñüêà äåëåãàö³ÿ, ùî 
÷åðåç äåÿêèé ÷àñ âðó÷èëà ìóçåþ äèïëîì, 
ÿê îäíîìó ç íàéêðàùèõ ìóçå¿â ªâðîïè.

ГРАЮТЬ НА РЕТРО-ІНСТРУМЕНТАХ 
Ìóçåé ìàº äî òîãî æ âëàñíèé ãóðò, ùî 

äåìîíñòðóº ãðó íà ðåòðî-³íñòðóìåíòàõ. 
Òîìó áóâ îãîëîøåíèé êîíêóðñ íà òå, õòî 
ç³ãðàº íà áàðàáàíàõ êðàùå, í³æ ìóçèêàíò 
ìóçåþ, áàðàáàíùèê-â³ðòóîç Ðóñëàí Îëü-
÷åäàé, ïåðåìîæåöü ì³ã îòðèìàòè â ïîäà-
ðóíîê îäíó ç ìàøèí ìóçåþ.

— Ãðàº ÿê Áîã ³ ïåðåêîíóº â³äâ³äóâà÷³â, 
ùî öå ñåðéîçíèé ³íñòðóìåíò, à íå äæåðåëî 
ï³äñèëåíîãî çâóêó, — êàæå Îëåêñ³é.

Õî÷ Ðóñëàí Îëü÷åäàé íà ïîõâàëó â³ä-
ðåàãóâàâ äîñèòü ñêðîìíî.

— Âè ìåí³ çâè÷àéíî äèô³ðàìáè ñï³âàº-
òå, ìè ïðîñòî äåìîíñòðóºìî ³íñòðóìåíòè 
80-õ ðîê³â, — àëå âëàñíèê íàãîëîñèâ, ùî 
äåÿê³ ó÷àñíèêè ï³ñëÿ òîãî, ÿê ÷óëè éîãî 
ãðó, â³äìîâèëèñü â³ä ïîäàëüøî¿ ó÷àñò³, 
ìîæëèâî òîìó, ùî íà êîíó ñòîÿëà ³ ¿õ 
âëàñíà ìàøèíà.

Äâåð³ ìóçåþ â³äêðèò³ ùîäíÿ ç 11 äî 19 
ãîäèíè. Âõ³ä êîøòóº 30 ãðí. Ä³òÿì äî 7 
ðîê³â áåçêîøòîâíî, à â ñêëàä³ ãðóïè äëÿ 
öüîãî â³êó 20 ãðí. Áåçêîøòîâíî äëÿ ä³òåé 
ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é.

ВІД МІНІАТЮРНИХ МОДЕЛЕЙ 
ДО ВЛАСНОГО РЕТРО-МУЗЕЮ 
Для всієї родини  «Авто-мото-вело-фото-теле-
радіо-музей» працює у Вінниці з 2013 року. За цей 
час кількість його експонатів збільшилася майже 
до 2000. З них, рідкісні речі з минулого та єдиний 
в Україні оригінал автомобіля «Москвич — 401» 
ОРУД міліція. Власник музею Олексій Стрембіцький 
розповів, з чого все почалося та звідки така любов 
до ретро-автомобілів 

РЕКЛАМА

Концентрація музеїв у центрі (Соборна та 
найближчі вулиці поряд), мабуть, найбіль-
ша серед інших місць у Вінниці.
Тут є:
 Ретро-музей Авто-мото-вело-фото-теле-
радіо «Володимир» (Соборна, 1) 
 Обласний Краєзнавчий музей (Собор-
на,1 9) 
 Обласний художній музей (Соборна, 21) 
 Музей Науки (ТЦ «Скайпарк») 
 Єдиний музей Української марки імені 

Якова Балабана (Соборна, 26) 
 Кав’ярня-музей «Monocle» (за кінотеа-
тром Коцюбинського) 
 Кав’ярня-музей «Пан Заваркін та син» 
(Соловйова, 3) 
 Музей пам’яті воїнів Вінниччини (у водо-
напірній Вежі, Європейська площа) 
 Музей моделей транспорту (на першому 
поверсі будинку на Соборній, 64)
 Музей грошей в приміщенні торговельно- 
економічного інституту (Соборна, 87)

Соборна — місце, де живуть музеї 

«Íà æàëü, íå çàâæäè 
òðàïëÿþòüñÿ äîáðîñîâ³ñí³ 
â³äâ³äóâà÷³, ³íîä³ çàâäàþòü 
øêîäè åêñïîíàòàì, 
â³äðèâàþòü ðó÷êè íà äâåðÿõ 
òà ïñóþòü ñèä³ííÿ» 

Олексій Стрембіцький каже, що «Москвич-401» унікальний автомобіль. 
Не перероблений та нереставрований, має 47 кінських сил
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Ïðèëàäè çãîð³ëè 
ïðèáëèçíî ó 30 áó-
äèíêàõ. Ñòàëîñÿ öå 
ùå 30 òðàâíÿ. ×îìó 

ò³ëüêè òåïåð ïîñòðàæäàë³ âèð³-
øèëè íàãàäàòè ïðî ñåáå — ëþäè 
ïåðåêðèëè ïðî¿çä àâòîìîá³ë³â 
íà ì³æíàðîäí³é òðàñ³ Ì-21, á³ëÿ 
ïîâîðîòó íà Æìåðèíêó. Ó÷àñíè-
êè àêö³¿ ïðîòåñòó áåçïåðåðâíî 
õîäèëè ïî ï³øîõ³äíîìó ïåðåõîäó.

ПОКИ НЕ ПЕРЕКРИЛИ ТРАСУ…
Çà ñëîâàìè îäíîãî ç ïîñòðàæ-

äàëèõ Â³êòîðà, öüîãî íå ñòàëîñÿ 
á, ÿêáè íà ¿õí³ ñêàðãè áóëà ðå-
àêö³ÿ.

— Óâåñü öåé ÷àñ ìè ñïîä³âàëè-
ñÿ, ùî ò³, äî êîãî çâåðíóëèñÿ ç 
ïèñüìîâèìè ñêàðãàìè, çðåàãóþòü 
íà íèõ, — êàæå îäèí ç ïîñòðàæ-
äàëèõ Â³êòîð. — Óæå íàñòóïíîãî 
äíÿ, òîáòî 31 òðàâíÿ, íàïèñàëè 
çàÿâè êåð³âíèêó ðàéîííèõ åëåê-
òðîìåðåæ Îëåãó Áàá³þ, «Â³ííè-
öÿîáëåíåðãî». Ïèñüìîâî çâåð-
íóëèñÿ äî ïîë³ö³¿, ïðîêóðàòóðè, 
ì³ñüêî¿ ðàäè. Â³äïîâ³äü íàä³éøëà 
ò³ëüêè ç ì³ñüêðàäè. Ïîâ³äîìè-
ëè, ùî âèð³øåííÿ òàêèõ ïèòàíü 
íå â ¿õí³é êîìïåòåíö³¿.

Êîëè ëþäè âèéøëè íà òðà-
ñó, òîä³ äî íèõ ïðè¿õàëè âñ³ ò³, 
â³ä êîãî âîíè ÷åêàëè äîïîìîãè. 
Ó îäèí ãîëîñ ïîâòîðþâàëè, ùî 
ïîñòðàæäàë³ ìàþòü çâåðòàòèñÿ 
äî ñóäó, à íå âèõîäèòè íà òðàñó.

— Ìè ðîçóì³ëè, ùî ñâî¿ìè 
ä³ÿìè ñòâîðþºìî ïðîáëåìè äëÿ 

³íøèõ, — ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâ-
íèê. — Àëå ùî ðîáèòè â ñèòóàö³¿, 
êîëè â³ä ÷èíîâíèê³â æîäíî¿ ðåàê-
ö³¿? Ïðîïóñêàëè ìàøèíè øâèäêî¿ 
äîïîìîãè, ìîëîêîâîçè, àâòîáóñè.

Ó ñï³âðîçìîâíèêà º êîï³¿ 23-õ 
àêò³â îáñòåæåííÿ çãîð³ëèõ ïðè-
ëàä³â. Çàãàëîì, çà éîãî ñëîâàìè, 
ïîñòðàæäàëè ïðèáëèçíî 30 ëþäåé. 
×îëîâ³ê êàæå, ùî àêòè, â ÿêèõ 
çàô³êñîâàíî ïîøêîäæåííÿ ïðè-
ëàä³â, öå ºäèíå, ÷îãî ¿ì âäàëîñÿ 
äîáèòèñÿ. Ó áóäèíêó ïàíà Â³êòî-
ðà êîì³ñ³ÿ çàô³êñóâàëà, ùî âè-
éøëè ç ëàäó õîëîäèëüíèê ìàðêè 
«Ñàìñóíã» (íà äâîº äâåðåé), ïëàòà 
êåðóâàííÿ ïàëèâíèì êîòëîì, äâà 
òþíåðè äî òåëåâ³çîðà, ï³äéîìíèê 
âîð³ò, ì³êðîõâèëüîâà ï³÷. Çà éîãî 
ñëîâàìè, àêòè ï³äïèñàëè ³íæåíå-
ðè-åíåðãåòèêè Àð³ñòîâ, Áàäþê, 
Çåëü. Çàãàëîì ó êîì³ñ³¿ áóëî øåñ-
òåðî îñ³á.

НІЧОГО ПЛАТИТИ НЕ БУДЕМО 
— Ó òîé äåíü, 30 òðàâíÿ, ñòîÿëà 

ñîíÿ÷íà ïîãîäà, — ïðîäîâæóº ðîç-
ïîâ³äü ïàí Â³êòîð. — Í³ ãðèì³ëî, 
í³ áëèñêàëî, í³ ïîðèâ³â â³òðó…

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
íà òðàíñôîðìàòîðí³é ï³äñòàíö³¿, 
ùî á³ëÿ øêîëè ¹ 1, ëþäè ÷óëè 
âèõëîï. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ òóäè 
ï³ä’¿õàëà áðèãàäà åíåðãåòèê³â. 
Ïðîâîäèëè ðîáîòè. Êîëè ïîâåð-
òàëèñÿ íàçàä, ìåøêàíö³ âóëèö³ 
ìàëè íàì³ð çàïèòàòè, ùî òàì ñòà-
ëîñÿ. Îäíàê ìàøèíà íà ¿õ ñèãíà-
ëè íå çóïèíèëàñÿ. Ïîñòðàæäàë³ 
ïðèïóñêàþòü, ùî ¿õí³ ïðîáëåìè 
º ïðè÷èíîþ àâàð³éíî¿ ñèòóàö³¿ 
íà òðàíñôîðìàòîðí³é ï³äñòàíö³¿.

ПЕРЕКРИВАЛИ ТРАСУ, 
БО ПОГОРІЛА УСЯ ТЕХНІКА

ВІКТОР СТЕПАНЕЦЬ, 
ТЕХНІЧНИЙ ДИРЕК-
ТОР ПАТ «ВІННИЦЯ-
ОБЛЕНЕРГО»:

—  П л а н у є т ь с я 
узагальнити ма-
теріали і провести 

ще одну зустріч із заявниками, 
щоб надати заключний висновок. 
Треба з’ясувати, що відбулося, і 
що робити далі. Встановити при-
чини і правильні шляхи вирішен-
ня ситуації. До розмови залучимо 
працівників місцевого самовря-
дування і Держенергонагляду.
Абоненти мають провести екс-
пертизу пошкоджених приладів, 

щоб встановити причину їх ви-
ходу з ладу. Це обов’язкова умо-
ва для подальшого з’ясування 
відносин між постачальником 
енергії і споживачем. Тільки так 
можна встановити, що прилад 
вийшов з ладу через нерегламен-
товану напругу в мережі. Поки 
що невідомо, що стало причиною 
нерегламентованої напруги.
Існують пристрої реле-контр-
олю, що обмежують надходжен-
ня нерегламентованої напруги. 
При їх наявності техніка не псу-
ється. Якщо таких приладів реле 
напруги не було, то вибачте, все 
можливо.

Треба з’ясувати, що відбулося 

Експертизу побутової техніки 
здійснюють у Вінниці у торго-
во-промисловій палаті (від-
діл експертизи та сертифікації 
товарів). На сайті зазначено 
такі телефони: 52–47–46 та 
61–10–81 Адреса: Вінниця, вул. 
Соборна, 67.
Таку само послугу можна замо-
вити у Києві в незалежному Ін-

ституті судових експертиз (НІСЕ) 
за адресою: вул. Маршала Тим-
ошенка, 21, (044) 581–30–90; 
067–5555–222; 059–360–16–82 
На сайті не зазначено розцінки 
таких видів послуг. За інформа-
цією одного з фахівців, експер-
тиза холодильника марки «Сам-
сунг» (2-дверного) коштуватиме 
приблизно три тисячі гривень.

Експертиза холодильника коштує 3 тисячі гривень

Шукають винних  30 актів про 
пошкодження побутової техніки склали 
у Жмеринці. Постраждалі вважають, що 
техніка вийшла з ладу через «стрибок» 
напруги в мережі. Як це довести? 
Що кажуть у «Вінницяобленерго»?

— Ìè íàïèñàëè êîëåêòèâíî-
ãî ëèñòà, à ïîò³ì ãóðòîì õîäè-
ëè äî êåð³âíèêà Æìåðèíñüêîãî 
ðàéîíó åëåêòðîìåðåæ Îëåãà Áà-
á³ÿ, — ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâ-
íèê. — Íà æàëü, ä³ëîâî¿ ðîçìîâè 
íå âèéøëî. ×èíîâíèê ïîâîäèâ-
ñÿ çâåðõíüî. Ãîâîðèâ, ùî ¿õíüî¿ 
âèíè â öüîìó íåìà. Äåê³ëüêà ðà-
ç³â ïîâòîðèâ, ùî í³õòî ¿ì í³÷îãî 
íå áóäå ïëàòèòè.

Êð³ì êîëåêòèâíèõ çàÿâ, âñ³ ïî-
ñòðàæäàë³ íàïèñàëè ³íäèâ³äóàëüí³ 
ñêàðãè. Âîíè ïðèïóñêàþòü, ùî 
ïðè÷èíîþ âèâåäåííÿ ç ëàäó ïðè-
ëàä³â º àâàð³ÿ íà òðàíñôîðìàòîð-
í³é ï³äñòàíö³¿.

— Íå äóìàþ, ùî åíåðãåòèêè íå 
çíàþòü ïðè÷èíè «ñòðèáêà» íàïðó-
ãè â ìåðåæ³, — êàæå ïàí Â³êòîð. — 
Ñïîä³âàþòüñÿ, ùî ç ÷àñîì âñå çà-
áóäåòüñÿ, ëþäè çà âëàñí³ êîøòè 
â³äðåìîíòóþòü ç³ïñîâàíó òåõí³êó…

ЩО ЗАПИСАНО В ЗАКОНІ 
Ó çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî åëåê-

òðîåíåðãåòèêó» (ñò. 24) âñòàíîâ-
ëåíî â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó òàêèõ ñè-
òóàö³ÿõ, ÿêà ñòàëàñÿ ó Æìåðèíö³.

«Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çáèòêè, 
çàâäàí³ âíàñë³äîê ïåðåäà÷³ òà 

ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, 
ïàðàìåòðè ÿêîñò³ ÿêî¿ âèõîäÿòü 
çà ìåæ³ ïîêàçíèê³â, âèçíà÷åíèõ 
ó äîãîâîð³ íà ïîñòà÷àííÿ åëåê-
òðè÷íî¿ åíåðã³¿ çã³äíî ç Äåð-
æàâíèìè ñòàíäàðòàìè Óêðà¿íè, 
íåñå ñóá’ºêò åëåêòðîåíåðãåòèêè, 
â ìåðåæàõ ÿêîãî ñòàëèñÿ ïîä³¿, 
ùî ïðèçâåëè äî òàêèõ çáèòê³â.

Ó ðàç³ â³äïóñêó åëåêòðè÷íî¿ 
åíåðã³¿, ïàðàìåòðè ÿêîñò³ ÿêî¿ 
âíàñë³äîê ä³é àáî áåçä³ÿëüíîñò³ 
åíåðãîïîñòà÷àëüíèêà âèõîäÿòü 
çà ìåæ³ ïîêàçíèê³â Äåðæñòàíäàð-
òó, åíåðãîïîñòà÷àëüíèê íåñå â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü ó âèãëÿä³ øòðàôó 
â ðîçì³ð³ äâàäöÿòè ï'ÿòè â³äñîòê³â 
âàðòîñò³ òàêî¿ åëåêòðîåíåðã³¿».

БЕЗ СУДУ НЕ ОБІЙТИСЯ 
Þðèñòè ðàäÿòü ïîñòðàæäà-

ëèì ç³ Æìåðèíêè çâåðòàòèñÿ 
äî ñóäó. Ò³ëüêè òîä³ ìîæíà äî-
áèòèñÿ â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â. 
Ùîïðàâäà, ïðîöåñ ñêëàäíèé ³ 
òðèâàëèé ó ÷àñ³. Ïî÷èíàòè òðåáà 
ç åêñïåðòèçè ïîøêîäæåíèõ ïðè-
ëàä³â. Àêò ïðî îáñòåæåííÿ ¿õíüî-
ãî ïîøêîäæåííÿ óæå º. Ùå îäèí 
äîêóìåíò — â³äìîâà åíåðãåòèê³â 
ïðî â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â.

Постраждалі перекривали проїзд автомобілів 
на міжнародній трасі біля повороту на Жмеринку

«Закатують» 
у асфальт 
 Ó Â³ííèöüêèõ äâîðàõ 
âèñîòîê ïðàö³âíèêè êî-
ìóíàëüíèõ ñëóæá ðåìîí-
òóþòü àñôàëüòîáåòîííå 
ïîêðèòòÿ. Óæå ïðîâåëè 
êàï³òàëüíèé ðåìîíò 
ó äâîðàõ áàãàòîïîâåðõ³âîê 
íà âóë. Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 
30, âóë. Àéâàçîâñüêîãî, 25, 
âóë. Êè¿âñüêà, 106, 108, 
126, 130, 132, 170.
— Íàðàç³ óæå âèêîíàíî 
60% ðîáîòè â³ä çàïëàíî-
âàíèõ íà öåé ð³ê îáñÿã³â. 
Òðèâàº êàï³òàëüíèé ðåìîíò 
àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðèò-
òÿ íà âóë. ×àéêîâñüêîãî, 
21, âóë. Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 5, 
5 À, 7, 21 òà âóë. Ãîíòè, 21, 
23, 25, — ðîçêàçóº äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòó æèòëîâîãî 
ãîñïîäàðñòâà ì³ñüêðàäè 
Ðîìàí Ôóðìàí.

Грають проти 
наркотиків 
 Ó Öåíòðàëüíîìó ïàðêó 
êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó 
ãðàëè ó ôóòáîë á³ëüøå 
70 ëþäåé, ÿê³ ïåðåìîãëè 
íàðêîçàëåæí³ñòü ³ õî÷óòü 
ïîêàçàòè ³íøèì, ùî öå 
ìîæëèâî.
25 ÷åðâíÿ, äî Ì³æíàðîäíî-
ãî äíÿ áîðîòüáè ³ç çëîâæè-
âàííÿì íàðêîòèê³â ³ ¿õí³ì 
íåçàêîííèì îá³ãîì, ó Â³-
ííèö³ ïðîéøëà ìîëîä³æíà 
ñîö³àëüíà àêö³ÿ «Ôóòáîë 
ïðîòè íàðêîòèê³â». Ó í³é 
âçÿëè ó÷àñòü êîëèøí³ 
çàëåæí³ â³ä íàðêîòè÷íèõ 
ðå÷îâèí.

Навчатимуть 
бджолярів 
 Ó ñóáîòó, 23 ÷åðâíÿ, 
ó Âîðîíîâèö³ Â³ííèöüêîãî 
ðàéîíó â³äêðèëè íàâ÷àëü-
íî-ïðàêòè÷íèé öåíòð ç 
ï³äãîòîâêè êâàë³ô³êîâàíèõ 
ðîá³òíèê³â çà ïðîôåñ³ºþ 
«Áäæîëÿð» íà áàç³ ïðîôå-
ñ³éíî-òåõí³÷íîãî ó÷èëèùà 
¹ 14. Öåíòð ñï³âïðàöþâà-
òèìå ç ï³äïðèºìñòâàìè, ùî 
ñï³âïðàöþþòü ç ì³æíàðîä-
íèìè ïàðòíåðàìè, à ñàìå: 
ÔÃ «Àï³ñ-Óêðà¿íà», ÒÎÂ 
«ÌåäÏîä³ëëÿ», ÔÃ «Àãðî-
òàë³ÿ». Êð³ì öüîãî, íà áàç³ 
ñï³âïðàö³ ÔÃ «Àï³ñ-Óêðà¿-
íà» ìàéáóòí³ áäæîëÿð³ ìà-
þòü ìîæëèâ³ñòü ïðîõîäèòè 
ïðàêòèêó. Çàãàëüíà âàðò³ñòü 
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè 
ç ï³äãîòîâêè âèñîêîêâà-
ë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â ç 
ïðîôåñ³¿ «Áäæîëÿð» ñòàíî-
âèòü 55,4 òèñ. ãðí.

КОРОТКОКОРОТКО



ИГОР СТАРКОВ, 
ЖУРНАЛІСТ, 
ЕКСПЕРТ
Ðîáîò â ìå-

äè÷íîìó õàëàò³ — 
öå íå êàäð ç ôàí-

òàñòè÷íîãî ô³ëüìó. Ñüîãîäí³ 
ïðîâåäåííÿ ö³ëîãî ðÿäó õ³ðóð-
ã³÷íèõ îïåðàö³é ñòàëî ìîæëè-
âî çà äîïîìîãîþ ðîáîòèçîâà-
íî¿ õ³ðóðã³¿ ñèñòåìè Äà Â³í÷³. 
«Ðîáîäîêòîð» îïåðóº øâèäêî, 
ç ìàëîþ ê³ëüê³ñòþ ðîçð³ç³â, òà 
é ðóêè ó íüîãî íå òðåìòÿòü…
Íà æàëü, óêðà¿íñüêà ìåäèöèíà 
ïîêè íå ìàº òàêèõ ìîæëèâîñ-
òåé, òîìó íàø³ ñï³ââ³ò÷èçíèêè 
âèáèðàþòü òóðåöüê³ êë³í³êè, äå 
ÿê³ñòü íà ð³âí³ ñâ³òîâî¿ ìåäè-
öèíè, à ö³íè íà ïîðÿäîê íèæ÷å.

ЯК ПРАЦЮЄ 4-РУКИЙ 
РОБОТ-ХІРУРГ

Ìîäåëü Äà Â³í÷³ ñêëàäàºòüñÿ 
ç òðüîõ îñíîâíèõ êîìïîíåíò³â: 
êîíñîëü òî÷íî ïåðåäàº ä³¿ õ³-
ðóðãà ³íòåðàêòèâíèì ðîáîòèçî-
âàíèì ìàí³ïóëÿòîðàì ³ óñóâàº 
íàâ³òü íåçíà÷íèé òðåìîð ðóê, 
áëîê ïàö³ºíòà ç 4 ³íòåðàêòèâ-
íèìè ìàí³ïóëÿòîðàìè, áëîê 
â³äåîêîíòðîëþ îïåðàö³éíî¿ 
ä³ëÿíêè. Êðèõ³òí³ ³ òî÷í³ ìà-
í³ïóëÿòîðè Äà Â³í÷³ íàäàþòü 
ìîæëèâ³ñòü õ³ðóðãó âèêîíóâà-
òè ä³àïàçîí ðóõ³â, ùî äàëåêî 
âèõîäèòü çà ìåæ³ ìîæëèâîñòåé 
ëþäñüêîãî çàï'ÿñòÿ, ðóõàþ÷èñü 

â ìåæàõ 540 ãðàäóñ³â (ëþäñüêà 
ðóêà — 180 ãðàäóñ³â).

Óëüòðàñó÷àñíèé ðîáîò-õ³ðóðã 
ìàº ÷îòèðè àâòîìàòèçîâàí³ 
ðóêè. Îäíà óïðàâëÿº êàìåðîþ, 
à ðåøòà âèêîíóþòü ôóíêö³¿ ðóê 
õ³ðóðãà òà àñèñòåíòà. Éìîâ³ð-
íî, ùî ç ðîçâèòêîì òåõíîëî-
ã³é â ìàéáóòíüîìó ìîæëèâèìè 
ñòàíóòü äèñòàíö³éí³ îïåðàö³¿ ç 
âèêîðèñòàííÿì ðîáîòà Äà Â³í-
÷³, êîëè ïàö³ºíò ³ ë³êàð çíàõî-
äÿòüñÿ â ð³çíèõ ì³ñòàõ, ³ íàâ³òü 
êðà¿íàõ!

ПЕРЕВАГИ РОБОТА-ХІРУРГА
Ðîáîòèçîâàíà  õ ³ðóðã ³ÿ 

Da Vinci íå âèìàãàº âåëèêèõ 
ðîçð³ç³â ³ çä³éñíþº õ³ðóðã³÷íå 
âòðó÷àííÿ ÷åðåç 3–4 íåâåëè-
êèõ îòâîðè â ÷åðåâí³é ïîðîæ-

íèí³. Öå çíèæóº êðîâîâòðàòè ³ 
íåîáõ³äí³ñòü ïåðåëèâàííÿ êðî-
â³, ñêîðî÷óº ðèçèê ³íô³êóâàí-
íÿ, ïàö³ºíòè íàáàãàòî ìåíøå 
ñòðàæäàþòü â³ä ï³ñëÿîïåðàö³é-
íèõ áîë³â, ³ â³äïîâ³äíî, ìåíøå 
âæèâàþòü áîëåçàñïîê³éëèâèõ 
çàñîá³â. Öÿ ïðîöåäóðà — ì³-
í³ìàëüíèé ñòðåñ äëÿ ïàö³ºíòà. 
² ùî îñîáëèâî âàæëèâî äëÿ 
ïðåäñòàâíèöü ïðåêðàñíî¿ ïî-
ëîâèíè — ìàéæå íå çàëèøàºòü-
ñÿ øðàì³â. À âèïèñêà ìîæëèâà 
âæå íà íàñòóïíèé äåíü ï³ñëÿ 
îïåðàö³¿!

Àëå ³ öå ùå íå âñå. Ðîáîòèçî-
âàí³ ³íñòðóìåíòè äîáèðàþòüñÿ 
äî òèõ ì³ñöü â îðãàí³çì³, äî ÿêèõ 
íåìîæëèâèé äîñòóï ïðè â³äêðè-
ò³é õ³ðóðã³¿. Ï³ä ÷àñ îïåðàö³¿ 
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äâ³ êàìåðè, 

çàáåçïå÷óþ÷è òðèâèì³ðíå çî-
áðàæåííÿ ç 10–12-êðàòíèì 
çá³ëüøåííÿì.

У ЯКИХ ВИПАДКАХ ОПЕРУЄ 
«ЗАЛІЗНИЙ ДОКТОР»

Ðîáîò Äà Â³í÷³ âèêîíóº øèðî-
êèé ñïåêòð âèñîêîòåõíîëîã³÷íèõ 
îïåðàö³é â óðîëîã³¿, òîðàêàëüí³é 
³ çàãàëüí³é õ³ðóðã³¿, îíêîëîã³¿ ³ ã³-
íåêîëîã³¿ — â³ä òîòàëüíî¿ ïðîñòà-
òåêòîì³¿, ã³ñòåðåêòîì³¿ (âèäàëåí-
íÿ ìàòêè), íåôðåêòîì³¿ (âèäàëåí-
íÿ íèðêè) äî îðãàíîçáåð³ãàþ÷èõ 
ïðîöåäóð ïî êîðåêö³¿ îïóùåííÿ 
òàçîâèõ îðãàí³â ³ ðåêîíñòðóêö³¿ 
ñå÷îâîãî ì³õóðà. Òðàäèö³éí³ ìå-
òîäè ë³êóâàííÿ ðàêó ïåðåäì³õóðî-
âî¿ çàëîçè ïåðåäáà÷àþòü ÷àñòêîâå 
àáî ïîâíå âèäàëåííÿ çàëîçè, ³ ÿê 

ðåçóëüòàò — ñåðéîçí³ ï³ñëÿîïå-
ðàö³éí³ ïîá³÷í³ åôåêòè: íåòðè-
ìàííÿ ñå÷³, ³ìïîòåíö³ÿ, çíà÷íà 
áîëþ÷³ñòü. Îïåðàö³¿ ç ðîáîòîì Äà 
Â³í÷³ ïðîâîäÿòü ïðîñòàòåêòîì³þ, 
çáåð³ãàþ÷è ñåêñóàëüíó ôóíêö³þ 
³ óòðèìàííÿ ñå÷³. Ðîáîò Äà Â³í÷³ 
â êë³í³êàõ Òóðå÷÷èíè — öå äî-
ñòóïíà çà âàðò³ñòþ àëüòåðíàòè-
âà àíàëîã³÷íîãî çà ÿê³ñòþ ë³êó-
âàííÿ â íàéêðàùèõ ìåäè÷íèõ 
öåíòðàõ Í³ìå÷÷èíè òà ²çðà¿ëþ. 
Òèñÿ÷³ îïåðàö³é çà äîïîìîãîþ 
ñèñòåìè Äà Â³í÷³ ïðîâîäÿòüñÿ 
â òóðåöüêèõ êë³í³êàõ ç 2007 ðîêó 
ç îäíèì ç íàéâèùèõ â ªâðîï³ 
ïîêàçíèêîì óñï³øíîñò³. Ïî-
ïåðåäí³ êîíñóëüòàö³¿ ïðîâ³äíèõ 
ôàõ³âö³â — ïðîôåñîð³â ³ äîöåí-
ò³â — áåçêîøòîâí³.

ПРЕС-СЛУЖБА 
А. ГРИЦЕНКА

Ñîö³îëîãè ïðîðîêóþòü ë³äåðó «Ãðî-
ìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿» âïåâíåíó ïåðåìîãó 
ó äðóãîìó òóð³ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â, 
à ïàðò³¿ — ïðîõîäæåííÿ äî ïàðëàìåíòó.

Îäðàçó ê³ëüêà àâòîðèòåòíèõ ñîö³îëî-
ã³÷íèõ ñëóæá — ÊÌ²Ñ, ÑÎÖ²Ñ, «Ðåé-
òèíã» çàô³êñóâàëè ÷åðãîâå çðîñòàííÿ 
ðåéòèíãó Àíàòîë³ÿ Ãðèöåíêà òà ïàðò³¿ 
«Ãðîìàäÿíñüêà ïîçèö³ÿ». Åêñ-ì³í³ñòð 
îáîðîíè, ÿêèé ìàº íàéá³ëüøó äîâ³ðó ç 
áîêó óêðà¿íö³â ç-ïîì³æ óñ³õ ïîë³òèê³â, 
òàêîæ îòðèìàâ çíà÷íó åëåêòîðàëüíó 
ï³äòðèìêó.

Òàê, çã³äíî ³ç îïèòóâàííÿìè, ÿêå äíÿ-
ìè îïðèëþäíèâ Êè¿âñüêèé ì³æíàðîäíèé 
³íñòèòóò ñîö³îëîã³¿ (ÊÌ²Ñ), ó ðåéòèíãó 
êàíäèäàò³â â 1 òóð³ Àíàòîë³é Ãðèöåíêî 
âæå äðóãèé. Çà íüîãî ãîòîâ³ â³ääàòè ãîëî-
ñè 6,3% óêðà¿íö³â, ùî ëèøå íà 1,7% ìåí-
øå, í³æ ó Òèìîøåíêî, ÿêà íàðàç³ î÷îëþº 
ðåéòèíã. ßêùî æ âçÿòè äî óâàãè ò³ëüêè 
ðåñïîíäåíò³â, ÿê³ ãàðàíòîâàíî ïëàíó-
þòü âçÿòè ó÷àñòü ó âèáîðàõ, òî â³äñîòîê 
ï³äòðèìêè Àíàòîë³ÿ Ãðèöåíêà — 12,7. 
Ó òîé æå ÷àñ, çà ðåçóëüòàòàìè ñîöäîñ-

ë³äæåíü, ó äðóãîìó òóð³ ó ö³é ïàð³ ïåðå-
ìîæå ñàìå Àíàòîë³é Ãðèöåíêî. Çã³äíî ³ç 
ðåçóëüòàòàìè îïèòóâàííÿ, ïðîâåäåíîãî 
ÊÌ²Ñ, ë³äåð «Ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿» 
âçàãàë³ ïåðåìàãàº áóäü-êîãî ³ç îïîíåíò³â.

Àíàòîë³é Ãðèöåíêî ïåðåìàãàº Ïå-
òðà Ïîðîøåíêà (27,5% — ó Ãðèöåíêà, 
11,3% — ó Ïîðîøåíêà), Þë³þ Òèì-
îøåíêî (22% — ó Ãðèöåíêà, 18,5% — 
ó Òèìîøåíêî), Ñâÿòîñëàâà Âàêàð÷óêà 
(22,5% — ó Ãðèöåíêà, 20,8% — ó Âàêàð-
÷óêà), Âîëîäèìèðà Çåëåíñüêîãî (24,2% — 
ó Ãðèöåíêà, 20,6% — ó Çåëåíñüêîãî).

Ó îïèòóâàííÿõ êîìïàí³¿ «Ñîö³ñ» ñåðåä 
òèõ, õòî ï³äå íà âèáîðè ³ âèçíà÷èâñÿ 
³ç êàíäèäàòîì, çà ïðåçèäåíòà Àíàòî-
ë³ÿ Ãðèöåíêà ãîòîâ³ â³ääàòè ñâî¿ ãîëî-
ñè 9% âèáîðö³â. À ñîö³îëîã³÷íà ãðóïà 
«Ðåéòèíã» â àíàëîã³÷íèõ çàì³ðàõ äàº 
ë³äåðó «Ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿» 10,9% 
ãîëîñ³â ³ ÷èñòå äðóãå ì³ñöå. Ïðè öüîìó 
îïèòóâàííÿ çàô³êñóâàëî ó Ãðèöåíêà 
íàéìåíøèé àíòèðåéòèíã ç-ïîì³æ óñ³õ 
êàíäèäàò³â — â³í, ïðèì³ðîì, âäåñÿòåðî 
ìåíøèé çà ÷èííîãî ïðåçèäåíòà.

Òàê ñàìî âèñîêîþ º é åëåêòîðàëüíà 
ï³äòðèìêà ó «Ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿», 
î÷îëþâàíî¿ Àíàòîë³ºì Ãðèöåíêîì.
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ВІКТОР ПЕРЛОВ, БЛОГЕР
Міська культура повільно просинається 
в місті — тепер у сквері біля «Книжки» можна 
побачити тренування йогів, а на газоні 
відпочиваючих від спеки містян...

Операції без розрізів і болю виконує робот Да Вінчі

Анатолій Гриценко може стати 
наступним Президентом України

БЛОГ

БЛОГ

«Містком», який з'єднує пацієнта 
з України з клінікою (доктором) 
в Туреччині, є компанія HealthPartner. 
Компанія допомагає підібрати 
відповідну державну або приватну 
клініку, вирішує всі організаційні 
питання і навіть разом з клієнтом 
шукає вихід з фінансовими питаннями. 
HealthPartner підтримує свого 

підопічного з моменту встановлення 
діагнозу і до одужання. Офіційний 
представник компанії HealthPartner 
в Україні — вінничанка Ольга Білоус, 
з якої можна обговорити будь-які 
моменти лікування. Зателефонуйте, 
і Ви зможете дізнатися набагато 
більше: 096 9699845.
Бережіть своє здоров'я!

HealthPartner — Ваш гід в системі охорони здоров'я Туреччини 

РЕКЛАМА

427152

Ðåéòèíã: ÊÌ²Ñ
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ÇÄÎÐÎÂ’ß

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535 

Çâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ. Ïðèõî-
äèø ó ñàäî÷îê çàáèðàòè äèòè-
íó, íà ìàéäàí÷èêó âñ³ á³ãàþòü, 
ãðàþòüñÿ ³ îáîâ'ÿçêîâî º ê³ëüêà 
ä³òåé ç çåëåíèìè ñîïëÿìè ï³ä 
íîñîì, àáî æ ç òàêèì êàøëåì, 

ùî äçâåíèòü ó âóõàõ.
— Ñàøêî, âèòðè íîñà, — ãîâî-

ðèòü âèõîâàòåëüêà ìàëþêó. À òîé 
çàäèðàº ôóòáîëêó ³ ïî÷èíàº ðîç-
òèðàòè çåëåíó ñóáñòàíö³þ ïî îá-
ëè÷÷þ. Âèõîâàòåëüêà ï³äõîäèòü, 
ä³ñòàº ñåðâåòêó ³ âèòèðàº äèòè-
íó. ×èñòèé í³ñ çà ê³ëüêà ñåêóíäó 

КОЛИ ЗАЛИШАТИ ДИТИНУ ВДОМА 
Вибір  Дитина не зовсім здорова, чимось 
її обсипало, вона чухається, або просто 
невеликий нежить. Чи варто відвідувати 
дитячі колективи, може краще залишитись 
удома. На думку лікарів, є перелік хвороб, 
які не заважають відвідувати садочок чи 
школу, а є такі, коли це вкрай необхідно

çíîâó âèïóñêàº ïîðö³þ ð³äèíè.
— À ÷îìó áàòüêè íå çàëèøèëè 

äèòèíó âäîìà ë³êóâàòèñÿ? — çà-
ïèòóþòü ³íø³ áàòüêè ó âèõîâà-
òåëüêè.

— Êîëè çðàíêó ìàìà ïðèâåëà 
ìàëþêà, òî ñêàçàëà, ùî â íüîãî 
âñå äîáðå, — â³äïîâ³äàº âèõîâà-
òåëüêà. — Àëå ìàìà çà ïîð³ã ñà-
äî÷êà, à äèòèíà — ï÷èõ ³ ïîòåêëî.

Äèòÿ÷³ ñîïë³, çâè÷àéíà ñïðà-
âà, ë³êóâàòè ¿õ íåìàº ïîòðåáè 
(â îêðåìèõ âèïàäêàõ), àëå ÷è 
âàðòî â³äâ³äóâàòè òàê³é äèòèí³ 
äèòÿ÷³ êîëåêòèâè? Ïåðøå îáó-
ðåííÿ â ³íøèõ áàòüê³â — ìîÿ 
äèòèíà òåæ ïî÷íå ñîïëèâèòè. 
Ïîò³ì âêëþ÷àºòüñÿ åñòåòèêà — 
ìîâëÿâ, íåâæå íå ÿñíî, ùî äè-
òèíà ç ñîïëÿìè ï³ä íîñîì, ÿêà á 
ìèëà íå áóëà, âèêëèêàº, ì'ÿêî 

êàæó÷è, îãèäó (ñâî¿, çâè÷àéíî, ³ 
ç âîøàìè ³ ç êîðîñòîþ íàéêðàù³).

Íà çàïèòàííÿ, êîëè âàðòî çà-
ëèøàòè äèòèíó âäîìà, à êîëè 
í³, â³äïîâ³äàº ë³êàð îòîëàíãîëîã 
Àíàòîë³é Âëàñåíêî.

— Íåìàº ³äåàëüíîãî ñâ³òó, äå 
ä³òè í³êîëè íå õâîð³þòü, çîêðå-
ìà, ïåðåõâîð³òè ÃÐÂ² 10–12 ðà-
ç³â çà ð³ê, öå íîðìà ³ êîæåí 
ðàç ñèìïòîìè ìîæóòü òðèâàòè 
òèæäåíü àáî äîâøå, — ãîâîðèòü 
ë³êàð. — Òàê ùî, ÿêùî âàì çäà-
ºòüñÿ, ùî âàøà äèòèíà ïîñò³é-
íî õâîð³º — öå ïðàâäà, àëå âè 
íå ñàìîòí³.

Òàêîæ, íà äóìêó ë³êàðÿ, íå ñà-
ìîòí³ ìè ïåðåä âèáîðîì ïóñòèòè 
¿¿ â ñàäî÷îê, øêîëó àáî çàëèøèòè 
âäîìà, àäæå º áàãàòî óìîâíîñòåé 
³ ê³ëüêà ñòîð³í, íà ÿê³ öåé âèá³ð 

ïîøèðþºòüñÿ. Çîêðåìà, ìè âñ³ 
õî÷åìî, ùîá íàø³ ä³òè â³ä÷óâàëè 
ñåáå äîáðå ³ âèäóæóâàëè øâèä-
øå ³ íå õî÷åìî, ùîá ¿õ çàðàæàëè 
³íø³ ä³òè.

— ª ÷óäîâà êíèãà àìåðèêàí-
ñüêîãî ïåä³àòðà ×åäà Õàºñà, 
ÿêà âèñâ³òëþº ñàìå öþ ïðîáëå-
ìó, — ðîçïîâ³äàº ËÎÐ. — À ñàìå, 
ùîá çðîáèòè ïðàâèëüíèé âè-
á³ð, âàðòî ïîäóìàòè, íàñê³ëüêè 
õâîðà âàøà äèòèíà. Òîáòî ìàòè 
íà óâàç³ ¿¿ çàãàëüíèé ñòàí. ×è 
ìîæå äèòèíà áðàòè ó÷àñòü ó íà-
â÷àëüíîìó ïðîöåñ³? ×è çìîæóòü 
âèõîâàòåë³ çàáåçïå÷èòè äîãëÿä 
çà âàøîþ äèòèíîþ? ×è ìîæå 
äèòèíà çàðàçèòè ³íøèõ ä³òåé? 
Õî÷à á³ëüø³ñòü äèòÿ÷èõ õâîðîá 
çàðàçí³, àëå öå íå îçíà÷àº, ùî 
âîíè íåáåçïå÷í³.

ЗАСТУДА
Зустрічається часто і протікає 
без ускладнень, у більшості 
випадків. Поширюється легко, 
але ми не можемо залишати 
дитину вдома кожен раз, коли 
з'являються соплі. Дитина 
має ходити в садочок, якщо 
тяжкість симптомів не заважає 
навчальному процесу.

ГРИП ТА ГРИПОПОДІБНІ 
ІНФЕКЦІЇ
Грип може мати тяжкий перебіг і 
легко поширюється. Дитину варто 
залишити вдома, в садочок мож-
на повернутися через 24 години 
після нормалізації температури. 
Вакцина проти грипу здатна за-
побігти розвитку більшості з цих 
хвороб, хоч і не всіх.

ГЕРПЕС НА ГУБІ
Діти з герпесом повинні 
відвідувати садочок. Це 
не означає, що вони не заразні, 
вони заразні завжди, навіть 
коли не видно герпесу. Щоб 
попередити його поширення, ви 
можете порекомендувати дитині 
не ділитися ні з ким напоями і 
не цілуватися, ніколи.

СВИНКА
Ця хвороба здатна змусити ваші 
щоки звисати, але також вона 
може ускладнюватися менінгітом, 
а також викликати безпліддя у чо-
ловіків. Ми теж вакцинуємо проти 
свинки — це як бонус до ще-
плення від кору. Дитина повинна 
залишатися вдома п'ять днів після 
початку набряку щік.

ВІТРЯНКА
Ще одна хвороба, проти якої 
є вакцина. Більшість дітей з 
вітрянкою мають висип, який 
свербить, але можуть розвиватися 
ускладнення, в тому числі смерть. 
Ті діти, яким не пощастило 
захворіти на вітрянку, можуть 
відвідувати садочок після того, як 
всі бляшки відпадуть.

КАШЛЮК
Виявляється кашлем, який 
триває тижнями. Для дітей 
молодшого віку може бути 
смертельно. У нас є вакцина 
для запобігання цьому. Кашлюк 
лікується антибіотиками (лікують 
всю сім'ю). Дитина може 
відвідувати садочок після 5 днів 
прийому антибіотика.

Підказка від лікаря, але на розсуд батьків

РАНИ, ІНФЕКЦІЇ ШКІРИ
Дитина може відвідувати садочок, якщо 
рану можна закрити. Діти з імпетиго 
(інфекційне гноячкове захворювання 
шкіри) можуть відвідувати садочок через 
24 години після початку лікування. При 
наявності контакту з MRSA (золотистий 
стафілокок) або абсцесів у минулому, 
дитину варто залишити вдома.

ІНФЕКЦІЙНА ЕРИТЕМА
Вірусна хвороба, характерна для дітей до-
шкільного віку, зазвичай супроводжується 
лихоманкою, висипом на щоках (сліди від 
ляпасів). У більшості дітей закінчується без 
проблем. Висип з'являється зазвичай, коли 
діти вже не заразні. Тож при висипанні дити-
ні можна ходити в садок, тому що всіх інших 
вона заразила, коли висипу ще не було.

ГЕПАТИТ А
Вірусна інфекція вражає печінку, іноді 
протікає важко. Передається фекально-
оральним шляхом. На щастя, у нас є 
щеплення від цієї хвороби. Якщо вашій 
дитині не пощастило зробити щеплення 
і вона захворіла, їй варто тиждень 
уникати колективів після початку 
симптомів.

КІР
Вірусна інфекція, яка викликає лихоманку 
і висип, а також змушує дитину відчува-
ти себе жахливо. Один на 1000 хворих 
на кір помре, у решти можуть залишитися 
постійні неврологічні ушкодження. Тому 
у нас є вакцина від кору. А дитина може 
йти в садочок через чотири дні після по-
чатку висипу.

НОГА АТЛЕТА (МІКОЗ СТОПИ)
Грибкова інфекція, вражає 
зазвичай проміжок між пальцями і 
викликає висипання, червоні 
і сверблячі, лікується протигрибковими 
засобами. Дитина може відвідувати 
садок, але уникати басейну, 
використовувати взуття 
в роздягальні і душі.

КІЛЬЦЕВА ЕРИТЕМА
З’являєтьсяна волосистій частині 
голови або на шкірі (ringworm- 
дослівно кільцевий хробак). 
Це грибок, і в садочок можна. 
Лікування, як правило, зводиться 
до протигрибкових мазей і проти-
грибкових препаратів всередину.

СТРЕПТОКОКОВА АНГІНА
Діти з підтвердженою стрептоко-
ковою інфекцією в горлі повинні 
залишатися вдома 24 години 
після початку прийому антибіо-
тиків. Лікування антибіотиками 
припиняє поширення і запобігає 
розвитку ускладнень.

ВУШНА ІНФЕКЦІЯ
Вушні інфекції, включаючи 
середній отит, не заразні, 
можуть лікуватися з або 
без антибіотика, але якщо 
дитина здатна брати участь 
у навчальному процесі, 
то їй слід ходити в садочок.

ХВОРОБА «РУКИ, НОГИ, РОТ»
При цьому захворюванні 
характерний висип і хворобливі 
виразки на слизовій 
порожнини рота. Дитину 
варто залишити вдома, поки є 
підвищення температури або 
неконтрольована слинотеча.

КОРОСТА
Висип, який викликає коростяний 
кліщ, що повзає під шкірою (тепер 
я чухаюся всюди). Діти з коростою 
повинні бути відправлені додому і 
можуть повернутися в садочок піс-
ля початку лікування (крем, який 
зазвичай призначається на ніч).

ВОШІ
Коли я пишу це, моя 
голова свербить, але це 
не невідкладний стан. Діти 
не повинні йди в колектив, якщо 
у них виявили вошей, і можуть 
туди повернутися відразу після 
початку лікування.
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ІРИНА ПЕТРІВНА СОРОКА,
ДИТЯЧИЙ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ

Гельмінтози на сьогоднішній 
день залишаються найбільш 
розповсюдженими паразитар-
ними хворобами людини та 
мають велике значення, осо-
бливо у дітей.
Частіше гельмінтози зустріча-
ються в дитячому віці. Цьому 
сприяють широка розповсю-
дженість репродуктивного 
матеріалу паразитів (яйця, цис-
ти, личинки) в навколишньому 
середовищі та недостатній роз-
виток у дітей гігієнічних нави-
ків, перебування в дошкільних 
та шкільних закладах та інші.
Серед всіх гельмінтних інва-
зій переважають ентеробіоз, 
аскаридоз та лямбліоз, рідше 
зустрічаються трихоцефальоз, 
токсокароз, опісторхоз та 
стронгілоідоз.
Запідозрити у дитини глистну 
інвазію можна за наявності 
періодичної нудоти, блюво-
ти, раптового зниження або 
вибірковості апетиту, чергу-
вання проносів та закрепів, 
нез’ясованої анемії, іноді 
психоемоційних порушень 
(хронічна втомлюваність, дра-
тівливість). У такому випадку 
краще звернутись до лікаря, 

який, оцінивши клінічні дані, 
можливо призначить обсте-
ження на гельмінти.
Гельмінтів, що паразитують 
у кишечнику, виявляють 
за допомогою дослідження 
калу: копрограма, аналіз калу 
на яйця гельмінтів та найпро-
стіші, зшкребок на ентеробіоз, 
де виявляють яйця, цисти, 
личинки паразитів.
Імунологічні аналізи крові 
дають можливість виявити на-
явність антитіл до гельмінтів.
Імуноферментний аналіз має 
високу чутливість та специ-
фічність, яка складає 90%, 
але можливо виявити тільки 
антитіла до паразитів (тоб-
то можливо гельмінтів вже 
немає, а антитіла залишились 
або гельмінти є, а антитіла ще 
не сформовані).
Лікування гельмінтозу не є 
загальним та легким, адже 
для окремого гельмінта дієві 
різні медикаментозні препа-
рати, а в деяких випадках курс 
лікування необхідно повторити 
через декілька тижнів. Тому 
приймати ліки самостійно 
не слід. Лікування призначає 
лікар.
Дуже важливо дотримуватись 
правил особистої гігієни — ре-
гулярно мити руки, особливо 
після повернення з вулиці, ре-
тельно мити руки перед їжею, 
дотримуватись гігієни нігтів 
та тіла. Потрібно ретельно об-
робляти та правильно готувати 
продукти харчування. Слід 
регулярно проводити дегель-
мінтизацію домашніх тварин.

Гельмінтози у дітей
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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.

ДОПОМОЖІТЬ ДІВЧИНІ 
ПОБОРОТИ РАК

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ïàòîëîã³ÿ ìîëî÷-
íî¿ çàëîçè ë³êóºòü-
ñÿ íà áàç³ õ³ðóðã³÷-

íîãî â³ää³ëåííÿ Ïîä³ëüñüêîãî 
ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó îíêîëîã³¿, 
à ç ñåðåäèíè 2018 ðîêó çàïðàöþº 
ìàìîëîã³÷íå â³ää³ëåííÿ.

— ßêùî â³ää³ëåííÿ âèêîíóº 
äåñü á³ëüøå 2200 îïåðàö³é íà ð³ê, 
òî ïîëîâèíà ç íèõ, öå ïàòîëîã³ÿ 
ìîëî÷íî¿ çàëîçè (1200 îïåðàö³é) 
³ â³äïîâ³äíî äåñü 500 âòðó÷àíü 
íà çëîÿê³ñí³ ïàòîëîã³¿, — ðîçïî-
â³äàº Îëåêñàíäð Ãóäçü, çàñòóïíèê 
ãîëîâíîãî ë³êàðÿ Ïîä³ëüñüêîãî 
ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó îíêîëîã³¿. — 
Çàðàç ó íàñ íîâà òåíäåíö³ÿ îïåðà-
òèâíèõ âòðó÷àíü — îðãàíîçáåð³-
ãàþ÷³ îïåðàö³¿. ßêùî ðàí³øå ïðè 
ðàêó ìîëî÷íî¿ çàëîçè áóäü-ÿêî¿ 
ñòàä³¿ îðãàí çàâæäè âèäàëÿëè, 
òî òåïåð ìîëî÷íà çàëîçà â îñíî-
âí³é ìàñ³ çáåð³ãàºòüñÿ, âèäàëÿºòü-
ñÿ ò³ëüêè ¿¿ ÷àñòèíà ç ïóõëèíîþ 
³ çàáèðàþòüñÿ ë³ìôàòè÷í³ âóçëè, 
ÿê³ º çîíîþ ë³ìôîòîêó.

РАК ГРУДЕЙ: 
ЯК УБЕРЕГТИСЯ?
Бережімося  
У області 42 тисячі 
онкохворих, з них 
6 тисяч хворіють 
на рак грудей. 
У Вінниці щороку 
оперують 500 таких 
жінок. Зараз наші 
лікарі намагаються 
зберегти груди 
на будь-якій 
стадії хвороби

Ç 1998 ðîêó â õ³ðóðã³÷íî-
ìó â³ää³ëåíí³ îíêîäèñïàíñåðó 
âïðîâàäæåíí³ ðåêîíñòðóêòèâí³ 
ïëàñòè÷í³ îïåðàòèâí³ âòðó÷àííÿ 
íà ìîëî÷í³é çàëîç³. Íàø³ ë³êàð³ 
îäíèìè ç ïåðøèõ â Óêðà¿í³ íà-
â÷èëèñÿ ìåòîäèö³ ðåêîíñòðóêö³¿ 
ìîëî÷íî¿ çàëîçè ï³ñëÿ ïîâíîãî 
¿¿ âèäàëåííÿ. Ç ÷àñîì õ³ðóðãè 
çìîæóòü ïðîâîäèòè ³ â³äñòðî÷åíó 
ðåêîíñòðóêö³þ ïàö³ºíòêàì, ÿê³ 
ïðîéøëè âñ³ åòàïè îíêîëîã³÷íî-
ãî ë³êóâàííÿ òà ó ÿêèõ áóëè â³ä-
ñóòí³ îçíàêè ðåöèäèâó õâîðîáè. 
Àáî ïàö³ºíòêàì, ÿê³ ë³êóâàëèñÿ 
â ³íøèõ çàêëàäàõ, àëå çâåðíóëèñÿ 
äî îíêîäèñïàíñåðó ç áàæàííÿì 
âèïðàâèòè äåôåêòè ï³ñëÿ ïîïå-
ðåäí³õ îïåðàö³é.

Ïðîô³ëàêòèêà ðàêó ãðóäåé âè-
ò³êàº ç éîãî ïðè÷èí. Òîáòî âåäè 

çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, íå çëî-
âæèâàé àëêîãîëåì, òþòþíîì, 
êîíòðàöåïòèâàìè òà ë³êàìè ³ áó-
äåø çäîðîâèì. Êð³ì òîãî, äî ïðî-
ô³ëàêòèêè ðàêó ë³êàð³ â³äíîñÿòü 
â³äñóòí³ñòü àáîðò³â, ñâîº÷àñí³ 
âàã³òí³ñòü ³ ïîëîãè, ³ ãðóäíå ãî-
äóâàííÿ.

— Ïðîô³ëàêòèêîþ ðàêó ãðó-
äåé º ñâîº÷àñíå îáñòåæåííÿ ³ 
ñàìîîáñòåæåííÿ, — ðîçïîâ³äàº 
Îëåêñàíäð Ãóäçü. — Êîæíà æ³í-
êà íà 7–14 äåíü ï³ñëÿ îñòàííüî-
ãî äíÿ ì³ñÿ÷íèõ ìîæå îáñòåæèòè 
ñâî¿ ãðóäè. ÓÇÄ ìîëî÷íî¿ çàëî-
çè ìîæíà ðîáèòè, ïî÷èíàþ÷è ç 
16 ðîê³â, à îò ìàìîãðàô³þ — ç 
39–40 ðîê³â. Ðàí³øå íà öþ îí-
êîïàòîëîã³þ ñòðàæäàëè æ³íêè 
ïîâàæíîãî â³êó, çàðàç õâîð³þòü 
ä³â÷àòà â³ä 18 ðîê³â.

ЯКИЙ РАК 
У П'ЯТІРЦІ 
НАЙПОШИРЕНІШИХ 
ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ 
У ЖІНОК:

1  рак молочної залози 

2   злоякісні 
новоутворення шкіри 

3  рак тіла матки 

4  рак шийки матки 

5  ободова кишка

СТАТИСТИКА ЗАХВОРЮВАННЯ НА РАК СЕРЕД ВІННИЧАН
Щороку онкологічне захворювання 

діагностують більш ніж у 5,5 тисячі вінничан

2017 2016 2015

5849 5778 5842

40%

жінок звертаються до 
лікаря занадто пізно

75%

раку діагностується 
на першій та другій 

стадії в Україні 

95%

раку діагностується 
на першій та другій 

стадії у Вінниці

550
вінничанок 
щороку дізнається 
про рак грудей

5937 вінничанок
перебувають на обліку з раком 

молочної залози. Це 14,1% — від 
усіх хворих, які знаходяться 
в обласному канцер-реєстрі
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Це Ксенія Варижук, Вероніка 
Примха, Тая Кухар, Юлія Кус-
това, Анна Прокопова, Катерина 
Бойван, Вікторія Губрій і Анто-

ніна Єгорова.
Тренер команди — Світлана 
Єгорова, хореограф — Антоні-
на Єгорова.

Вінницькі призерки чемпіонату світу 

Естетична гімнастика є націо-
нальним видом спорту у Фін-
ляндії та Естонії вже протягом 
сторіччя. З 1950-х років почалися 
змагання. Перший міжнародний 
турнір відбувся в Хельсінкі (Фін-
ляндія) в 1996 році. Через чоти-

ри роки там же провели перший 
чемпіонат світу.
Міжнародна федерація естетич-
ної гімнастики була створена 
в 2003 році. Нині цей вид спорту 
змінив назву на «естетична гру-
пова гімнастика».

З історії виду 

ÑÏÎÐÒ

Конкурс 
фотографії 
 Ðîçïî÷àâñÿ îáëàñíèé åòàï 
Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó 
ñïîðòèâíî¿ ôîòîãðàô³¿. Ïðè-
éîì ôîòîãðàô³é, ÿê³ ìàþòü 
áóòè çðîáëåíèìè ïðîòÿãîì 
2018 ðîêó, òðèâàº äî ïåð-
øîãî æîâòíÿ. ¯õ íåîáõ³äíî 
íàäñèëàòè â åëåêòðîííîìó 
âèãëÿä³, çà àäðåñîþ: mihailo.
barskiy@gmail.com.

Призери першої 
футбольної ліги 
 Âèçíà÷èëèñÿ ïðèçåðè 
ïåðøî¿ ë³ãè ÷åìï³îíàòó îá-
ëàñò³ ñåðåä àìàòîð³â. Ó ìàò-
÷³ çà çîëîòî «Ãîðèçîíò» 
(Õîíüê³âö³) ïðîãðàâ ÔÊ 
«Âîëîäèìèð» (Òèâð³â) — 
1:2. Ó ïîºäèíêó çà áðîíçó 
«Áàëêàíè» (Õì³ëüíèê) ïî-
ñòóïèâñÿ «Ïîä³ëëþ» (Êðè-
æîï³ëü) — 0:1.

Кубок «Шацьких 
озер» 
 Íà Âîëèí³ â³äáóâñÿ 
þíàöüêèé ì³æíàðîäíèé òóð-
í³ð ç áîðîòüáè äçþäî Êóáîê 
«Øàöüêèõ îçåð». Âèõîâàíö³ 
Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè 
¹ 5 âèáîðîëè äâ³ ìåäàë³. 
×åìï³îíîì ñòàâ Îëåã Êîáåí-
äà, áðîíçîâèì ïðèçåðîì — 
Ìàêñèì Ìàêñèì÷óê.

Побороли 
поляків 
 Ó Ïîëüù³ íà ì³æíàðîä-
íîìó ðåéòèíãîâîìó òóðí³ð³ 
êëàñó «À» ç ñóìî áîðö³ ñïîð-
òøêîëè ¹5 çäîáóëè ø³ñòü 
íàãîðîä, äâ³ ç ÿêèõ çîëîò³.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №26 (1045)
Двоваріантні двоходові задачі на кооперативний мат. 

Задача №2186-2189
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №25 (1391), 20 червня 2018 року
Задача №2184
I. 1. Kpd4! gf8:Ф  2. Kpc3 Ф:e7  3. Kpb2 Фa3x;
II. 1. Kpd6! gf8:Ф  2. Kpc7 Ф:e3  3. Kpb8 Ф:b7x
III. 1. Kpf4! gf8:Ф  2. Kpg3 Фg8+  3. Kph2 Фg2x;
IV. 1. Kpf6! gf8:T  2. Kpg7 T:f7+  3. Kph8 Th7x
Задача №2185
I. 1. b2! Kd4  2. Kpa1 Ce4  3. Ka2 Kb3x;
II. 1. Th1+! Kpf2  2. Tb1 Cf1  3. b2 Ce4x;
III. 1. Th2! Ke3  2. Kpa3 Cc6  3. Tc2 Ke4x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ïîíàä ñîòíÿ ³íâàë³ä³â ïðàö³ 
âèéøëà íà ñòàðò øîñòî¿ îáëàñíî¿ 
Ñïàðòàê³àäè «Ñèëà äóõó». Ñåðåä 
íèõ áóëè ìóæí³ ñïîðòñìåíè ³ç 
ð³çíèìè òðàâìàìè òà íàâ³òü áåç 
ê³íö³âîê.

Çìàãàííÿ ïðîõîäèëè ó ìàíåæ³ 
«Êîëîñ». Ìèõàéëî Ëîêîòåé (Ï³-
ùàíêà) çìàãàâñÿ ó äàðòñ³. ×îëî-
â³ê ðîçïîâ³â, ùî ðàí³øå çàéìàâñÿ 
ôóòáîëîì. Àëå ï³ñëÿ îòðèìàííÿ 
³íâàë³äíîñò³ îáèðàº íàéïðîñò³ø³ 
ñïîðòèâí³ ðîçâàãè. Ìîâëÿâ, ðóêè 
³ íîãè áîëÿòü, à ïîçìàãàòèñÿ ç 
³íøèìè õî÷åòüñÿ.

Ó êîìàíäíîìó çàë³êó ïåðå-
ìîãëà çá³ðíà Â³ííèö³. Ðàçîì ³ç 
íåþ òð³éêó êðàùèõ ñêëàëè çá³ðí³ 
Êîçÿòèíà ³ Êðèæîïîëÿ.

Ïðèçåð³â â îñîáèñòîìó çà-
ë³êó âèçíà÷àëè ó øåñòè âèäàõ 
ïðîãðàìè. Ó àðìñïîðò³ ó âàç³ 
äî 85 êã ïåðåì³ã Ìèêîëà Ðÿáî-
øàïêà (Íåìèð³â), ó âàç³ ïîíàä 
85 êã — äèðåêòîð øêîëè Âî-
ëîäèìèð Ñàâîëþê (Æìåðèíêà). 
Ó áîìáàñêåò³ (êèäêè ó êîðçèíó) 
íå áóëî ð³âíèõ â³ííè÷àíàì Âî-
ëîäèìèðó Êîâàëþ ³ Òåòÿí³ Êðà-
êîâåöüê³é. Ó ãèðüîâîìó ñïîðò³ 
÷åìï³îíîì ó âàç³ äî 85 êã ñòàâ 

Ìèêîëà Ñà¿í÷óê (Êðèæîï³ëü), 
ó âàç³ ïîíàä 85 êã — ²âàí Âà-
ñèëü÷óê (Êîçÿòèí). Ó äàðòñ³ 
çîëîòî âèãðàëè ñïîðòñìåí áåç 
íîãè Ðîìàí Áàéòàëþê (Øàðãî-
ðîä) ³ Ðèòà Ë³òîâêà (Õì³ëüíèê). 
Ó íàñò³ëüíîìó òåí³ñ³ — Âàñèëü 
Ôðàí÷óê (Êðèæîï³ëü) ³ â³ííè-
÷àíêà Îëåíà Êîñþê.

Ö³êàâèì âèÿâèâñÿ òóðí³ð ç øà-
õ³â, ÿêèé ç³áðàâ 17 ó÷àñíèê³â. 
Ãðàëè çà îë³ìï³éñüêîþ ñèñòå-
ìîþ, àëå äî äâîõ ïîðàçîê. Ïåðå-
ìîæöåì â÷åòâåðòå ñòàâ Ìèêîëà 
Ïåðåïåëèöÿ ³ç Ï³ùàíêè. Â³í âè-
ãðàâ óñ³ ø³ñòü ïàðò³é.

— Íà Âñåóêðà¿íñüêèõ çìà-
ãàííÿõ «Ñèëà äóõó» ÿ âõîäèâ 
äî ïåðøî¿ äåñÿòêè. Øàõàìè 
çàéìàþñÿ ç äèòèíñòâà. Ç òîãî 
÷àñó ³ç íèìè íå ðîçëó÷àþñÿ. 
Øàõîâà ãðà — öå ìîÿ óëþáëå-
íà ñòèõ³ÿ, ó ÿê³é ÿ â³ä÷óâàþ 
ñåáå âïåâíåíî. Îñòàíí³ì ÷àñîì 
ï³äâèùèâ ñâ³é ð³âåíü çàâäÿêè 
òîìó, ùî ïîñò³éíî ñïàðèíãóþ ³ç 
êîìï’þòåðîì, — êàæå Ìèêîëà 
Ïåðåïåëèöÿ.

×åìï³îíè îáëàñíî¿ ñïàðòàê³à-
äè çäîáóëè ïóò³âêè íà âñåóêðà-
¿íñüê³ çìàãàííÿ, ÿê³ ïðîéäóòü 
ó âåðåñí³ â Óæãîðîä³.

Змагалися спортсмени з інвалідністю

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Åñòåòè÷íà ãðóïîâà ã³ìíàñòè-
êà — íåîë³ìï³éñüêèé âèä ñïîð-
òó, ÿêèé îñòàíí³ìè ðîêàìè íà-
áèðàº ïîïóëÿðíîñò³ â Óêðà¿í³ òà 
ñâ³ò³. Â³í — «áëèçüêèé ðîäè÷» 
õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè. Öå çà-
âæäè êîìàíäíèé âèä, ó ÿêîìó 
ñèíõðîíí³ ðóõè ìàþòü âèêîíó-
âàòè ø³ñòü–äåñÿòü ñïîðòñìåíîê. 
Ïðè÷îìó âîíè ïðàöþþòü çàâæäè 
áåç ïðåäìåò³â. 

ПЕРШИЙ МЛИНЕЦЬ — 
НЕ ГЛЕВКИЙ!

Ó Â³ííèö³ òà îáëàñò³ «åñòåòè-
êó» ðîçâèâàþòü âèíÿòêîâî íà áàç³ 
ÄÞÑØ «Òåìï». Íåùîäàâíî âè-
õîâàíêè «Òåìïó» ñòàëè â³öå-÷åì-
ï³îíêàìè Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì 
âîíè çäîáóëè ïðàâî íà ó÷àñòü 
â ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó ç åñòåòè÷íî¿ 
ãðóïîâî¿ ã³ìíàñòèêè ó Áóäàïåøò³ 
(Óãîðùèíà).

Êîøò³â íà ïî¿çäêó áðàêóâàëî. 
¯õ çáèðàëè âñ³ºþ ãðîìàäîþ. Äî-
ïîìîãëè ì³ñöåâ³ ìåöåíàòè ³ ïå-
ðåñ³÷í³, íàâ³òü íåâ³äîì³ ñïîðòñ-
ìåíàì ëþäè, ÿê³ ñêèäàëè êîøòè 
íà êàðòêîâèé ðàõóíîê òðåíåðà.

Òàêèì ÷èíîì âîÿæ çà êîðäîí 
â³äáóâñÿ! Öå áóâ äåáþò íàøèõ 

åñòåòè÷íèõ ã³ìíàñòîê íà ñâ³òî-
âèõ òà ºâðîïåéñüêèõ ôîðóìàõ. 
Ó çìàãàíí³ áóëè ïðåäñòàâëåí³ 
êîìàíäè 37 êðà¿í.

Íàø³ ñïîðòñìåíêè çäîáóëè 
áðîíçîâ³ ìåäàë³ ñåðåä «ñåíéîðîê» 
(ñòàðøå 16 ðîê³â). 

«ГРАЮЧИЙ» ХОРЕОГРАФ 
Àíòîí³íà ªãîðîâà — ïðèçåðêà 

ñâ³òó ³ îäíî÷àñíî õîðåîãðàô â³-
ííèöüêî¿ êîìàíäè.

— Ìè ïî÷àëè ãîòóâàòè ïðî-
ãðàìó ìàéæå ð³ê òîìó. Ñòâîðèëè 
ÿñêðàâó êîìïîçèö³þ ó âåðåñí³. 
Óïåðøå ïîêàçàëè ¿¿ íà ÷åìï³îíà-
ò³ Óêðà¿íè, äå ñòàëè äðóãèìè, — 
ðîçïîâ³äàº Àíòîí³íà ªãîðîâà.

Àíòîí³íà ïîºäíóº ã³ìíàñòèêó ³ç 
ê³ëüêîìà âèäàìè ñó÷àñíîãî ìèñ-
òåöòâà òà çàíÿòòÿìè àêòîðñüêîþ 
ìàéñòåðí³ñòþ. Îòðèìàí³ çíàííÿ 
âîíà âèêîðèñòàëà ï³ä ÷àñ ï³äãî-
òîâêè êîìïîçèö³¿ äî ñâ³òîâîãî 
ôîðóìó. Áåçóìîâíî, öå äîïîìî-
ãëî ¿¿ âèõîâàíêàì (³ îäíî÷àñíî 
ïàðòíåðêàì!) âèéòè íà íàéâèùèé 
ì³æíàðîäíèé ð³âåíü.

ПЕРЕМОГЛИ ГОСПОДАРКИ 
КИЛИМА 

Ó êàòåãîð³¿, äå âèñòóïàëè â³-
ííè÷àíêè, áóëî â³ñ³ì êîìàíä. 

ВПЕРШЕ ПОЇХАЛИ НА 
ЧЕМПІОНАТ І СТАЛИ ТРЕТІМИ
Знай наших!  На планетарній першості з 
естетичної групової гімнастики у Будапешті 
вінницька команда здобула бронзу. Кошти 
на поїздку збирали всією громадою

Íàøèõ ä³â÷àò âèïåðåäèëè ëèøå 
«åñòåòêè» Óãîðùèíè òà Áîëãàð³¿.

— Ï³ñëÿ öüîãî óñï³õó äåÿê³ 
ä³â÷àòà ïëàêàëè. Àäæå ¿ì ëèøå 
ïî 16–17 ðîê³â. Ìåí³ — 27 ðîê³â, 
ó ñïîðò³ ÿ áà÷èëà ÷èìàëî. ² íå äó-
ìàëà, ùî áóäó â³ä÷óâàòè ñèëüíèé 
ïðèëèâ àäðåíàë³íó. Àëå êîëè íàì 
âðó÷àëè íàãîðîäè ³ çàãðàâ ã³ìí 
Óêðà¿íè, öå áóëî çâîðóøëèâî, — 
êàæå Àíòîí³íà ªãîðîâà.

ВЕРШИНА 15-РІЧНОЇ ПРАЦІ 
Òðåíåð-âèêëàäà÷ ñïîðòøêîëè 

«Òåìï» Ñâ³òëàíà ªãîðîâà, ãîëîâà 
îáëàñíîãî ï³äðîçä³ëó Ôåäåðàö³¿ 
åñòåòè÷íî¿ ãðóïîâî¿ ã³ìíàñòèêè 
Óêðà¿íè ðîçïîâ³ëà, ùî ¿¿ äîíüêà 
Àíòîí³íà íå ïëàíóâàëà âèñòóïàòè 
â Áóäàïåøò³. À çàì³íèëà îäíó ³ç 

ã³ìíàñòîê, ÿêà çëàìàëà ðóêó. 
— Ìåäàë³ ñòàëè ïðèºìíîþ 

íåñïîä³âàíêîþ. Ìè ïîòðàïèëè 
äî ô³íàëó íà òðåò³é ïîçèö³¿. Òàì 
ð³çíèöÿ ì³æ äðóãèì, òðåò³ì ³ ÷åò-
âåðòèì ì³ñöÿìè áóëà íåçíà÷íîþ. 
Çðîçóì³ëî, öå âèêëèêàëî ñåðéîçí³ 
õâèëþâàííÿ. Àëå âñå âèéøëî ÿê-
íàéêðàùå, — ðîçêàçóº Ñâ³òëàíà 
ªãîðîâà.

ªãîðîâà-ñòàðøà ÷âåðòü ñòîð³÷-
÷ÿ âèêëàäàº õóäîæíþ ã³ìíàñòè-
êó, à îñòàíí³ 15 ðîê³â — ùå é 
åñòåòè÷íó. 

 — Íàø³ ïðèçåðêè ñâ³òó — öå 
ó÷åíèö³ 9–11 êëàñ³â. Äåÿê³ ³ç íèõ 
ïëàíóþòü âñòóïàòè íå ó ì³ñöåâ³ 
âèø³. Òîìó çáåðåãòè öåé óñï³ø-
íèé ñêëàä áóäå íåïðîñòî, — êàæå 
Ñâ³òëàíà ªãîðîâà.

Наші призерки світу. На першому плані — Вероніка Примха 



23 RIA, Ñåðåäà, 27 ÷åðâíÿ 2018

Маршрут моєї поїздки виглядав 
наступним чином: Площа Васи-
ля Стуса — Центральний парк — 
вулиця Соборна — проспект 
Коцюбинського — Залізничний 
вокзал. Це близько чотирьох з 
половиною кілометрів, які я по-
долав за 40 хвилин.

Максимальна швидкість, що 
може розвинути гіроскутер — 
20 км/год. 
Максимальне навантажен-
ня — 120 кг. Вага пристрою — 
10 кг. Час зарядки — 2,5 годи-
ни від звичайної розетки. Запас 
ходу — до 30 км.

Підсумок подорожі 

ÌÈ ÏÅÐÅÂ²ÐÈËÈ

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

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

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

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 29 000 

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

Çàìîâë. ¹ 180126

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

ßêùî âè äóìà-
ºòå, ùî ìîíîêî-

ëåñî — öå âñòàâ ³ ïî¿õàâ — âè 
ãëèáîêî ïîìèëÿºòåñÿ. Õî÷à, 
ç³çíàþñÿ, ñïî÷àòêó ÿ ³ ñàì òàê 
äóìàâ. Àëå âàðòî áóëî âñòàòè 
íà öåé äåâàéñ (òîáòî ñòàðàííî 
íàìàãàòèñÿ öå çðîáèòè), ÿê îä-
ðàçó ç’ÿâèëîñÿ â³ä÷óòòÿ, ùî ì³é 
ìîçî÷îê êóäèñü çíèê. Êîîðäè-
íàö³¿ ³ ð³âíîâàãè íå áóëî âçàãàë³. 
Äîâîäèëîñÿ ïîñò³éíî çà ùîñü, 
àáî êîãîñü, òðèìàòèñÿ. Â³ä÷ó-
âàâ ñåáå ëþäèíîþ, ÿêà íàíîâî 
â÷èòüñÿ õîäèòè, ³ âèõîäèëî öå 
ïîãàíî.

БОЛЮЧІ ТРЕНУВАННЯ 
Âèÿâèëîñÿ, ùî îïàíîâóâàòè 

öåé ïðèñòð³é äîâîë³ áîëÿ÷å. Êîëè 
òè ñòàºø íà ï³äí³æêè äëÿ í³ã, 
ãîì³ëêè âïèðàþòüñÿ ó ïëàñòìà-
ñîâ³ ï³äêëàäêè, ùî ïî÷èíàþòü 
ñèëüíî òèñíóòè. ² ïåðø çà âñå, 
â ò³ ìîìåíòè ÿ ìð³ÿâ ïðî ùèòêè 
÷è áóäü-ÿêèé ³íøèé çàõèñò, ùî 
çäàòíèé çìåíøèòè á³ëü. Òàêîãî 
íå çíàéøëîñÿ, à òîìó íà ìî¿õ 
íîãàõ ç’ÿâèëèñÿ äâà çäîðîâåíí³ 
ñèíö³.

Äëÿ çáåðåæåííÿ ð³âíîâàãè ï³ä 
÷àñ òðåíóâàíü, ðîçðîáíèêè âè-
ãàäàëè ñïåö³àëüíèé ðåì³íåöü 

(ÿ âèêîðèñòîâóâàâ ðåì³íü â³ä 
îäÿãó), ÿêèé êð³ïèòüñÿ äî ìî-
íîêîëåñà. ßêùî ÷åñíî, íå äóæå 
â³í ³ äîïîìàãàâ òðèìàòè òó ð³â-
íîâàãó. Àëå â³í ñòàâ êîðèñíèì 
ó âèïàäêàõ, êîëè ìåíå õèëèëî 
â á³ê ³ äîâîäèëîñÿ ç³ñòðèáóâàòè 
ç äåâàéñó. Ïðè öüîìó ÿ ïðîäî-
âæóâàâ òðèìàòè ïàñîê ó ðóêàõ ³ 
òàêèì ÷èíîì êîíòðîëþâàòè, ùîá 
ìîíîêîëåñî í³êóäè íå âð³çàëîñÿ 
³ íå ïîøêîäèëîñÿ.

×åðåç ï³âãîäèíè ìî¿õ òðåíó-
âàíü, íàéá³ëüøèì äîñÿãíåííÿì 
áóëî ïîäîëàííÿ äèñòàíö³¿ ó ê³ëü-
êà ìåòð³â. Ï³ñëÿ ÿ çíîâó ìèìî-
âîë³ ç³ñòðèáóâàâ ³ êîæíîãî ðàçó 
ïðîêëèíàâ öþ ìàøèíó äëÿ çíó-
ùàíü. Íîãè âæå òàê áîë³ëè, ùî 
êîæíà íîâà ñïðîáà ñòàòè íà ìî-
íîêîëåñî áóëà ñïðàâæí³ì âèïðî-
áóâàííÿì. ×åðåç ãîäèíó ÿ ëåäâå 
ïðî¿æäæàâ äåñÿòü ìåòð³â, à ÷åðåç 
äâ³ — äâàäöÿòü. Ïðî ïîâîðîòè 
íàâ³òü ìîâè íå éøëî.

МЧИТЬ З ВІТЕРЦЕМ 
ß íàâìèñíî íå äèâèâñÿ í³ÿêèõ 

â³äåî-óðîê³â. Õîò³â ñïðîáóâàòè 
â³äøóêàòè âëàñí³ ëàéôõàêè ç êå-
ðóâàííÿ öüîãî òðàíñïîðòó. Âè-
ÿâèëîñÿ, ùî ãîëîâíîþ õèòð³ñòþ 
ñòàëà íàïîëåãëèâ³ñòü: ÷èì á³ëüøå 
òè ðîáèø ñïðîá, òèì ñêîð³øå òè 
íàâ÷èøñÿ ¿çäèòè. Äî ³íòåðíåò-
ïîðàä øòèáó: «Ðîá³òü òàê³-òî 
âïðàâè ³ ÷åðåç ñò³ëüêè-òî äí³â 

Вчитися їздити на моноколесі доведеться щонайменше 
кілька годин. Після того воно може стати гарною 
альтернативою громадському транспорту 

ПРОЇХАЛИ НА МОНОКОЛЕСІ 
З ЦЕНТРУ ДО ВОКЗАЛУ. ЯК ВОНО?
На колесах  Тестуємо незвичні 
транспортні засоби на вінницьких дорогах, 
тротуарах і велодоріжках. Перевіряємо, 
наскільки наше місто пристосоване 
до гіроскутерів, електросамокатів, сігвеїв 
та інших альтернативних штук. 
Цього разу катаємося на моноколесі 
і розповідаємо про враження

âè çìîæåòå ¿çäèòè» — ÿ íå âäà-
âàâñÿ. Ñóìàðíî, ÷åðåç 3–4 ãî-
äèíè òðåíóâàíü ÿ âæå êîëåñèâ 
Öåíòðàëüíèì ïàðêîì. Îá'¿æäæàâ 
ëþäåé ³ ò³ëüêè ³íêîëè âñòàâàâ ç 
äåâàéñó, ùîá ïðîïóñòèòè âåëèêó 
ãðóïó ïåðåõîæèõ, ç ÿêîþ áîÿâñÿ 
íå ðîçìèíóòèñÿ.

Ç ÷àñîì ìîíîêîëåñî ñòàº äîáðå 
â³ä÷óòíèì ³ òè ç ëåãê³ñòþ ìîæåø 
íèì ïîâåðòàòè, îìèíàòè ïåðå-
õîæèõ ³ íàâ³òü íà äåÿêèé ÷àñ çà-
âìèðàòè íà îäíîìó ì³ñö³. Íàïðè-
êëàä, íà «çåáð³». Êîëè, íàðåøò³, 
ìî¿ íàâè÷êè âèéøëè íà òàêèé 
ð³âåíü, ÿ ïî÷àâ ïåðåâ³ðÿòè äå-
âàéñ íà øâèäê³ñòü. Íà ð³âíîìó 
ïîêðèòò³ â³í ³ ñïðàâä³ ì÷èòü ç 
â³òåðöåì. ² íà â³äì³íó â³ä ã³ðîñ-
êóòåðà, ùî ïðè íàáîð³ øâèäêîñò³ 
ïðàãíå ñêèíóòè òåáå ç ñåáå, ìî-
íîêîëåñî çîâñ³ì òðîõè ï³äí³ìàº 
ñâ³é áîðä, ³ òàêèì ÷èíîì ïðîñèòü 
âîä³ÿ ïðèòðèìàòè êîíåé.

ЗРУЧНИЙ ДЕВАЙС 
Ùå îäíà ïðèâàáëèâà îñîáëè-

â³ñòü ìîíîêîëåñà â òîìó, ùî âîíî 
äîâîë³ êîìïàêòíå ³ íå äóæå âàæêå 
(çãàäàºìî ã³ðîñêóòåð, ùî âàæèâ 
16 êã). ßêùî éîãî òðåáà êóäèñü 
ïåðåíåñòè, òî äëÿ öüîãî º ñïåö³-
àëüíà ðó÷êà. Ó òðàíñïîðò³ ç íèì 
òàêîæ êîìôîðòíî, âîíî çàéìàº 
ìàëî ì³ñöÿ.

Çàðÿäêè âèñòà÷àº ïðèáëèçíî 
íà äâ³ ãîäèíè ¿çäè. Òîæ ÿ ç ëåã-
ê³ñòþ ïðî¿õàâ âêàçàíèé âèùå 
ìàðøðóò â îáèäâà áîêè. Ïðè 
öüîìó çàëèøèëàñÿ îäíà ç ÷îòè-
ðüîõ ïîä³ëîê àêóìóëÿòîðà.

ßêîñü ÿ ïåðå¿æäæàâ ïî çåáð³, 
«çåëåíèé» ìàéæå ñïëèíóâ, òîìó, 
íå âèìèêàþ÷è æèâëåííÿ, ÿ âñòàâ 
ç ìîíîêîëåñà, âçÿâ éîãî íà ðóêè ³ 
ïîí³ñ íà ïðîòèëåæíèé á³ê. Êîëè 
ÿ éîãî ïîñòàâèâ, âîíî ïî÷àëî 
áåçïåðåñòàíêó ïèùàòè. Ïåðå-
çàâàíòàæèâ, à äåâàéñ âñå ïðî-
äîâæóâàâ âèäàâàòè íåâäîâîëåí³ 
çâóêè. Ïðè öüîìó ùå é ïåðåñòàâ 
ïðàöþâàòè ã³ðîñêîï (öå òà øòóêà, 
ùî çáåð³ãàº íåçì³ííå ïîëîæåííÿ 
ïðèñòðîþ), òîìó í³ ïðî ÿêó ïî-
äàëüøó ïîäîðîæ ìîâè íå áóëî. 

Òàêèì ÿ éîãî äîí³ñ äîäîìó.
Íàéêðóò³øèì áóëî â³ä÷óòòÿ 

øâèäêîñò³. Êîëè ¿äåø, íàïðè-
êëàä, ãëàäåíüêèìè ä³ëÿíêàìè äî-
ðîãè, â îáëè÷÷ÿ äìå â³òåðåöü ³ òè 
ïîâí³ñòþ êîíòðîëþºø ðóõ ñâîãî 
äåâàéñó. À îò êóäè ìåíø ïðèâà-
áëèâèì º äîñâ³ä ¿çäè ÷åðåç ëèâ-
íèêè, ÿìè òà áîðäþðè. Äî ðå÷³, 
íà öüîìó ìàðøðóò³ º ê³ëüêà ì³ñöü 
áåç çàíèæåíèõ áîðäþð³â. Òàì 
àïàðàò äîâîäèòüñÿ ïåðåíîñèòè.

ІНОПЛАНЕТНИЙ ВИНАХІД 
Çäèâóâàëà ðåàêö³ÿ ïåðåõîæèõ. 

ßêùî íà ã³ðîñêóòåð ïîëîâèíà 
íå çâåðòàëà îñîáëèâî¿ óâàãè, 
òî ìîíîêîëåñî â î÷àõ ëþäåé áóëî 
÷èìîñü âêðàé ö³êàâèì. Äåÿê³, 
íå ïðèõîâóþ÷è ñâîãî çàõâàòó, 
òèöÿëè ïàëüöÿìè ³ êàçàëè, ùî 
ìàéáóòíº íàñòàëî. Ñåðåä íàé-
ïîøèðåí³øèõ ïèòàííÿ: ñê³ëüêè 
êîøòóº? ÿê òè íà íüîìó òðèìà-
ºøñÿ? ÿê äàëåêî ìîæíà ïî¿õàòè?

Ï³äõîäèâ ä³äóñü ç îíóêîþ. Óñå 
ö³êàâèâñÿ, äå öå ìîæíà òàêå êó-
ïèòè, ÿê íàâ÷èòèñÿ îòî òàê ¿ç-
äèòè, îòî âîíî, ìàáóòü, äîðîãå… 
Â³äïîâ³â íà âñ³ éîãî ïèòàííÿ. ², 
ñóäÿ÷è ³ç âèðàçó îáëè÷÷ÿ ïåí-

ñ³îíåðà, â³äïîâ³äü ôàõ³âöÿ ³ç 
äîñâ³äîì ó ê³ëüêà ãîäèí éîãî 
ö³ëêîì çàäîâîëüíèëà. Ùå, ÿê 
ìåí³ çäàëîñÿ, ÿ âèãëÿäàâ êèìîñü 
íà êøòàëò ñóïåðãåðîÿ â î÷àõ ä³-
òåé. Á³ëüø³ñòü ç íèõ äèâèëàñÿ 
íà ìåíå ³ç çàõîïëåíîþ óñì³øêîþ. 
Õî÷à, äóìàþ, ÿêùî á ìåí³ ó ï’ÿòü 
ðîê³â ïîêàçàëè òàêó øòóêó, ÿ áè 
³ ñàì ââàæàâ öå ôàíòàñòè÷íèì 
âèíàõîäîì.

×èì áëèæ÷å äî çàë³çíè÷íîãî 
âîêçàëó, òèì á³ëüøå íà ìåíå 
çâåðòàëè óâàãó. À êîëè ÿ ïðè-
¿õàâ íà ñàì âîêçàë, ëþäè âçà-
ãàë³ ïî÷àëè ââàæàòè ìåíå ³ñòî-
òîþ ³íøîïëàíåòíî¿ ðàñè. Ïî ¿õ 
ïîãëÿäàõ áóëî çðîçóì³ëî, ùî 
âîíè íå ò³ëüêè íå çíàþòü, ùî 
òî çà øìàò ïëàñòìàñè òàêèé — 
ó ¿õ ãîëîâàõ í³ÿê íå âêëàäàëîñÿ, 
ÿê â³í ùå é ðóõàòèñÿ ìîæå, òà 
ùå é òàê ïëàâíî. ² ÿêùî ìîëîäü 
äèâèëàñÿ ³ç ö³êàâ³ñòþ, á³ëüø äî-
ðîñëå ïîêîë³ííÿ — ç íàñòîðîãîþ. 
Îäí³ øàðàõàëèñÿ â³ä ìåíå, í³áè 
ÿ ïðîêàæåíèé, ³íø³ — áóö³ìòî, 
ÿ îò-îò ñïóùó ç ïðèâ'ÿç³ òîãî 
ðîáîòà-ñóðîãàòà ïðÿìî íà íèõ.

À çàãàëîì, Â³ííèöÿ ³ ìîíî-
êîëåñî íåïîãàíî ãàðìîí³þþòü.

Íàéêðóò³øèì áóëî 
â³ä÷óòòÿ øâèäêîñò³. 
Êîëè ¿äåø, â îáëè÷÷ÿ 
äìå â³òåðåöü ³ òè 
ïîâí³ñòþ êîíòðîëþºø 
ðóõ ñâîãî äåâàéñó 
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АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535 

Ìàññîâî äëÿ âñ³õ â³ííè÷àí äåíü 
íàðîäæåííÿ RIA ñâÿòêóº îñòàí-
í³ 15 ðîê³â. Çà öåé ÷àñ ç³ ñöåíè 
÷èòà÷³â ãàçåòè â³òàëè Ñàøêî 
Ïîëîæèíñüêèé, Îëÿ Ïîëÿêîâà, 
«Boney M», Êóçüìà Ñêðÿá³í, Ãà-
ð³ê Êðè÷åâñüêèé, «Òàáóëà Ðàñà», 
«Âåñåëûå ðåáÿòà», «Ñèíÿÿ ïòèöà», 
«×¸ðíûé êîôå», «Ëÿïèñ Òðóáåö-
êîé», Îëåêñàíäð Îíîôð³é÷óê òà 
îðêåñòð «Àðêàòà».

Öüîãîð³÷ þâ³ëåéíå ñâÿòêóâàí-
íÿ â³äáóäåòüñÿ çà ó÷àñò³ ë³äåðà 
êîì³ê-òðóïè «Ìàñêè» Áîðèñà 
Áàðñüêîãî. Ñêàæåíîþ åíåðãåòè-
êîþ ïîä³ëèòüñÿ æ³íî÷à êàâåð-
áàíäà «Angry Girls». Ö³êàâ³ åìî-
ö³¿ îá³öÿº íåñàìîâèòèé òverk â³ä 
ñòóä³¿ «Ïëàñòèë³í» òà õàðä-ðîê 
â³ä êàâåð-ãóðòó «Crossword». Ïðî-
òÿãîì äíÿ íà ñöåí³ ñâÿòà áóäóòü 
çàïàëüí³ òàíö³ â³ä ñòóä³é «New 
Stream» òà «Art Fusion». Õåäëàé-
íåðîì ñâÿòêîâîãî êîíöåðòó ñòàíå 

îäèí ç íàéêðàùèõ ðîê-ãóðò³â 
Óêðà¿íè «Ìîòîð'Ðîëëà».

Äëÿ ãîñòåé ï³êí³êà ðåäàêòîð 
RIA Âàäèì Ïàâëîâ ïðîâåäå â³êòî-
ðèíó ç ³ñòîð³¿ ãàçåòè, à æóðíàë³ñòè 
ïîä³ëÿòüñÿ ö³êàâèìè ôàêòàìè òà 
ïëàíàìè íà ìàéáóòíº. Äî ðå÷³, 
ïðî «ïèòàííÿ-â³äïîâ³äü», äåÿê³ 
ö³êàâ³ ôàêòè âè ìîæåòå â³äíàéòè 
ñàìå â ö³é ñòàòò³. Ïåðåìîæö³ ö³º¿ 
â³êòîðèíè îòðèìàþòü ñåðòèô³êàòè 
íà 500 ãðí â³ä ìåðåæ³ ìàãàçèí³â 
ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿ «ß — Ãîñïîäèíÿ» 

НА ПІКНІКУ RIA ВІДСВЯТКУЄ СВОЄ 
25-РІЧЧЯ ТА РОЗІГРАЄ ПРИЗИ 
Запрошуємо  Усі разом з RIA 28 червня, на оновленій території парку Дружби народів біля Вишенського 
озера, відсвяткуємо чверть століття газети. На вінничан будь-якого віку чекає безліч цікавинок, смакоти та 
зірок. І звичайно ж, подарунки, які іменинниця традиційно розіграє серед своїх читачів під час святкування

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!

Партнер 
авто школа 

«Лідер»

Партнер
база відпочинку 
«Кльове місце»

ФУДЗОНА ДЛЯ ВСІХ 
Пікнік, це відпочинок на природі. Та головним 
атрибутом цього відпочинку все ж таки є по-
глинання усілякого смачного та смаженого 
на вогнищі. Пікнік від RIA не стане порушувати 
традицій, а скоріше додасть їм гостроти. Зо-
крема, всі гості зможуть спробувати справжню 
мексиканську кухню. Ну і, звичайно ж, гам-
бургери, хот-доги, овочі гриль, шашлик. А ще 
солодка вата, морозиво, тістечка, кава та пиво. 
До речі, серед відвідувачів фуд-зони партнери 
свята розіграють кілька діжечок пива.

ПОДАРУНКИ 
Найприємніша частина святкування — по-
дарунки. Головним призом цьогорічного 
Дня RIA стане поїздка на двох до Європи 
від туристичної компанії «Мер-Ка-Ба». Де-
сятки не менш цінних та корисних призів 
також розіграють під час святкової лотереї. 
Дві путівки на двох до бази відпочинку «За-
чароване озеро». Сертифікати на рибалку 
в «Кльовому місці», на вейкбордінг, на сети 
суш від «Sushiwin» на відвідування кінопока-
зів, мотузкового містечка, танцювальних та 
спортивних клубів. А також техніка, гаджети, 
різноманітні пристрої від компані «Party Phone.

ДЛЯ ДІТЕЙ — РОЗВАГИ 
Починаючи з 10.00 і до 22.00 на території 
свята буде працювати дитяча зона. Най-
більш гамірним вочевидь стане батутне 
містечко з восьми батутів. Об 11.00 для 
наймолодших читачів RIA ляльковий 
театр покаже казкову виставу «Котик та 
Півник». З 14.00 розпочнеться «Дитяче 
свято» з аніматорами, конкурсами, флеш-
мобами. Після цього малеча порине у світ 
мильних бульбашок, паперового паті та 
пісочної анімації.

ЯКА ВАРТІСТЬ 
ГАЗЕТИ БУЛА 
У 90 РОКИ? 

березень 
1993 рік

обласний рекламно-
інформаційний 
щотижневик (виходить 
по суботах) 

31 грудня 
1993 року

500 крб.
(сім сторінок оголошень 
та реклами, 1 сторінка 
інформація) 

12 лютого 
1994 року 1000 крб.

19 березня 
1994 року 1500 крб.

16 квітня 
1994 року 2000 крб.

21 травня 
1994 року 2500 крб.

25 червня 
1994 року 3000 крб.

17 вересня 
1994 року 4000 крб.

8 жовтня 
1994 року 5000 крб.

5 листопада 
1994 року 10000 крб.

3 березня 
1995 року 12000 крб.

7 квітня 
1995 року 15000 крб.

16 червня 
1995 року 20000 крб.

5 жовтня 
1995 року 25000 крб.

грудень 
1995 року до 30000 крб.

листопад 
1996 року

виходить 
по четвергах 

11 липня 
1996 року 40000 крб.

22 вересня 
1996 року 40 коп.

1997–1998 50 коп

червень 
2000 року

60 коп.
в пунктах RIA, в інших 
точках 75 коп.

серпень 
2000 року 75 коп.

МОЖЛИВІСТЬ ВИГРАТИ 
Серед усіх без винятку гостей свята буде 
відбуватись розіграш призів. Для участі 
у якому потрібно мати лотерейні квитки. 
Передплатникам газети RIA кур'єри вже, 
або ще доставлять їх додому разом зі сві-
жим випуском газети. Якщо ви досі не маєте 
лотерейного квитка, отримати його та шанс 
стати власником цінного призу можна без-
посередньо на пікніку, там буде облашто-
вана промо-зона.
Після свята на сайті 20minut.ua пройде он-
лайн розіграш ще більше сотні призів серед 
передплатників газети RIA.

ТРОХИ ІСТОРІЇ 
ГАЗЕТИ RIA 
Скільки оголошень ви 
подали в RIA? Коли виходила 
щоденка «20 хвилин»? Ми 
вирішили нагадати вам цікаві 
факти про іменинницю

5000
подарунків
отримали вінничани 

під час розіграшів. 
Серед них 

6 автомобілів

15 
років
ми влаштовуємо 

для вінничан 
День RIA

6 250 000
оголошень за 25 років 

15 рроків
ми нагороджуємо кращі бренди, 

за які голосують вінничани 

1392
номери

1801
номер

ГАЗЕТА RIA
Перший вихід — 
березень 1993 року

ГАЗЕТА 
«20 ХВИЛИН»

2004–2012 

Період виходу планшет-версії 
грудень 2012 — січень 2016
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КІНО

Суперсімейка 2
Анімація, 27.06, поч. о 10.00, 14.50, 17.20, 19.40
Вартість квитків — від 45 грн
28.06–4.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Світ Юрського періоду 2
Пригоди, 27.06, поч. о 12.20, 15.40
Вартість квитків — від 70 грн
28.06–4.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

8 подруг Оушена
Кримінальний бойовик, 27.06, поч. о 10.00, 13.40, 
19.40, 21.55. Вартість квитків — від 45 грн
28.06–4.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

У полоні стихії
Драма, 27.06, поч. о 21.50
28.06–4.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Поліцейський пес
Комедія, 27.06, поч. о 12.00, 18.00
28.06–4.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ти квач!
Комедія, 28.06–4.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)
Суперсімейка 2
Анімація, 27.06, поч. о 10.30, 17.00

8 подруг Оушена
Кримінал, 27.06, поч. о 12.40, 19.10

Світ Юрського періоду 2
Пригоди. 27.06, поч. о 14.40

У полоні стихії
Драма, 27.06, поч. о 21.10

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Світ Юрського періоду 2
Пригоди. 27.06, поч. об 11.00, 13.40, 16.20, 19.00, 
21.40. 28.06–4.07, довідка — за тел. (096)0035050

Поліцейський пес
Комедія, 27.06, поч. о 16.20, 20.40
28.06–4.07, довідка — за тел. (096)0035050

Завзяті шахраї
Комедія, 27.06, поч. о 12.20, 14.20, 22.20
28.06–4.07, довідка — за тел. (096)0035050

8 подруг Оушена
Кримінал, 27.06, поч о 10.00, 12.20, 13.30, 14.40, 
15.50, 17.00, 18.10, 19.20, 21.40, 22.40
28.06–4.07, довідка — за тел. (096)0035050

Світ майбутнього
Фантастика, 27.06, поч. о 9.00, 10.40
28.06–4.07, довідка — за тел. (096)0035050

У полоні стихії
Драма, 27.06, поч. о 9.10, 11.20, 20.30
28.06–4.07, довідка — за тел. (096)0035050

Здичавіла
Жахи, 27.06, поч. о 16.20, 18.20, 20.20
28.06–4.07, довідка — за тел. (096)0035050

КОНЦЕРТИ
Підпільний Стен-
дап/ Underground 
Stand Up у Вінниці
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.

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.

Концерт групи 
«Larus»
30 червня, зовсім скоро 
у Вінниці відбудеться 
вечірка-концерт: «Закажи 
LARUS'а». На вечір живої 
музики запрошує арт-паб 
«Beef Eater». Ви зможе-

те 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.

Рок-шоу Bakenbardy
На День Конститу-
ції в арт-пабі «Beef 
Eater» виступить гурт 
«Bakenbardy». На гля-
дачів чекає шалене 
рок-шоу, потужна духова 
секція, позитивний кок-

тейль зі ска, панк-року і міського акордеон-фоль-
клору. За рік свого існування хлопці виступили 
не тільки на локальних дніпровських майдан-
чиках, а й на таких фестивалях як: «Мотобрат», 
«OctoberRockFest», «SpringRockFest», «DniproRick», 
«Вечер Пирса».  Початок концерту о 22.00, вар-
тість входу — 80 грн. Тел. (093)4059900.

ÀÔ²ØÀ

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
Минулого року у Вінниці відкрився Музей україн-
ської 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 штем-
пелем 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 сту-
дентам вхід безкоштовний. Також у музеї можна 
придбати сувенірні марки та листівки.
Відвідати музей можна за адресою — вул. 
Соборна, 26. Телефон для довідок (099)5343020.

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.

ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Закохані живуть трохи довше
1 липня у театрі ім. Садовського відбудеться по-
каз вистави «Закохані живуть трохи довше», від 
Київського театру сучасної п'єси. На сцені театру 
ми побачимо історію трьох жінок, які вже давно 
мешкають у Нью-Йорку. Уже багато років дружать 
не лише вони, але й їхні сім'ї. І, як не дивно, у цих 
стосунках немає ніяких інтриг і підлот, їм просто не 
залишається місця! Замість цього, зустрічаючись, 
вони створюють навколо себе дивовижний світ, по-
вний смішних ситуацій, які подібно до збільшуваль-
ного скла допомагають ближче розглянути кожного 
персонажа! Вони і самі переживуть, і вам подарують 
можливість пережити всі почуття, якими сповнене 
життя кожної людини: любов велика та не дуже, 
смуток і веселість, радість і туга. І все це дуже тонко 
прикрашене гідним гумором, добротою і щирістю. 
Початок о 19.00. Вартість квитків від 100 до 300 грн. 

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
Таємничий гіпопотам
Веселі пригоди в джунглях
30.06, поч. об 11.00 та 13.00

ВЕЧІРКИ 
SKYROOM
(вул. Пирогова, 47 а, тел. (093)8869393)
Ladies night
Кожної п'ятниці у лаунж-клубі Skyroom традиційна 
вечірка для справжніх леді. Вхід для дівчат — віль-
ний, для чоловіків — 40 грн. Спеціальна пропо-
зиція 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!

Цирк з новою 
шоу-програмою 
у Вінниці 
З 30 червня по 8 липня 
у Вінниці гастролювати-
ме Київський профе-
сійний цирк «Олімп» з 
новою шоу-програмою. 

Купол цирку розташований у Центральному місь-
кому парку, біля Вінницького планетарію!
У цирковій програмі на вас чекають:
 вражаючі польоти повітряних гімнастів під 
куполом без страховки;
 артисти з Африки, Америки та Європи;
 фантастичні ілюзіоністи;
 атракціон з протиканням та зникненням людей;
 яскраві номери за участю акробатів, спритних 
жонглерів, талановитих еквілібристів.
Вартість квитків — 100–300 грн. 30 червня 
всі квитки по 99 грн! Місця продажу квитків: 
Центральний парк, Будинок офіцерів, на сайті 
Розклад циркових вистав:
30 червня — субота — 15.00 та 18.00 
1 липня — неділя — 15.00 та 18.00 
4 липня — середа — 18.30 
5 липня — четвер — 18.30 
6 липня — п'ятниця — 18.30 
7 липня — субота — 15.00 та 18.00 
8 липня — неділя — 15.00 та 18.00 
Довідки за телефонами: 099 555 71 33, 097 555 71 33.

Відкриття 
VINNYTSIA 
JAZZFEST-2018 
Легендарний 
бродвейський мюзикл 
«Sugar, або В джазі 
тільки дівчата» — вперше 
на відкритті міжнародного 

джазового фестивалю VINNYTSIA JAZZFEST-2018! 
Більше 100 артистів на сцені! Культова історія, яку 
люблять мільйони! Запальні джазові ритми, танці і 
приголомшлива краса! Розкішні костюми, креативні 
режисерські рішення і геніальне виконання кращих 

солістів Національної оперети України!
Єдиний показ мюзиклу — 21 вересня о 19.00 у 
Вінницькому театрі імені Садовського!
Дотепний, динамічний, інтригуючий і запальний 
мюзикл — яскраве видовище, яке подарує всім 
вінничанам та гостям міста море незабутніх 
вражень і вкотре доведе: кожен має право змінити 
себе і світ навколо на краще!
Квитки — 300–800 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру ім. Садовського, 
Будинку офіцерів, «Магігранду» і «Петроцентру». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63.
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ç  ï î ÷ à ò ê ó 
÷åðâíÿ òðèâàëè 

ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ùîäî áó-
ä³âíèöòâà íà Òÿæèëîâ³ ñïîð-
òèâíî¿ àðåíè, íà ÿêó âèä³ëÿ-
þòü 90 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü (goo.
gl/6eWt8k). Ëþäè ìîãëè íàä³-
ñëàòè ñâî¿ çàóâàæåííÿ äî ìåð³¿, 
ÿê³ á âðàõóâàëè íà îáãîâîðåí-
íÿõ. Îñòàíí³ ïðîéøëè 25 ÷åðâ-
íÿ â ïðèì³ùåíí³ Ñîö³îõàáó 
íà Ïóøê³íà, 11.

Ó îáãîâîðåííÿõ âçÿëè ó÷àñòü 

53 â³ííè÷àíèíà. Ãîëîâíèé àðõ³-
òåêòîð ïðîåêòó Îëåêñàíäð Êî-
âàëü÷óê ðîçêàçàâ ïðî Àðåíó:
 Öå áóäå äâîïîâåðõîâà áóä³â-

ëÿ, ÿêó çâåäóòü íà ì³ñö³ ôóòáîëü-
íîãî ñòàä³îíó â ïàðêó  «²íòåãðàë».
 Çàãàëüíà ì³ñòê³ñòü íà 4000 

ì³ñöü. Àðåíó ìîæíà áóäå «ïåðå-
áóäóâàòè» ï³ä ïåâíèé çàõ³ä.
 Ó í³é áóäóòü ïðîâîäèòè çìà-

ãàííÿ ç áàñêåòáîëó, âîëåéáîëó, 
ãàíäáîëó, áîêñó òà êîíöåðòè.
 Ó â³ëüíèé ÷àñ â³ä ïîä³é — 

íà àðåí³ çìîæóòü çàéìàòèñÿ âñ³.
 Ïîðÿä ðîçòàøóþòü àâòîñòî-

ÿíêó íà 216 ì³ñöü. 
 Ó ñàìîìó ïàðêó «²íòåãðàë» 

Переважна більшість учасників обговорень — молодь. 
Вони проголосували за те, щоб перетворити парк «Інтеграл» 
на спортивну зону Тяжилова

Раніше писали, що через нову 
спортивну арену відкладається 
благоустрій парку «Інтеграл». 
Проект облаштування нових 
доріжок, освітлення та зон для 
відпочинку в цій місцині переміг 
на «Бюджеті громадських ініціа-
тив» у 2017 році. Вартість робіт — 
860 тисяч гривень.
Тепер же є всі передумови, щоб 

зробити благоустрій в 2018-му.
— Ми тільки почекаємо з візуа-
лізацією та деталізацією проек-
ту Арени, щоб спланувати, аби 
наш проект співпадав за стилем 
зі спортивною ареною, — сказав  
депутат Роман Андронійчук.
Ще в цьому році на Тяжилові пла-
нують відновити Літній театр за 
200 000 грн (goo.gl/E5w7m4).

Буде благоустрій «Інтегралу» 

ДАЛИ «ДОБРО» НА ПАЛАЦ СПОРТУ 
Одноголосно  Спортивну арену 
на 4000 місць почнуть будувати в Тяжилові 
вже цього року. Дозвіл від громади вже 
отриманий на обговореннях, які пройшли 
25 червня. Проектанти та чиновники 
розповіли нові деталі проекту. Зокрема, про 
те, що буде в цій арені, де її розмістять та чи 
знесуть всі дерева в «Інтегралі»

çðîáëÿòü â³äêðèò³ ìàéäàí÷èêè ç³ 
ñïîðòòðåíàæåðàìè.

Ëþäè çàïèòóâàëè, ùî áóäå ç 
äåðåâàìè íà òåðèòîð³¿ ïàðêó «²í-
òåãðàë»?

— ×àñòêîâî íàñàäæåííÿ äîâå-
äåòüñÿ çðóáàòè, àëå öå íå áóäå 
ìàñîâà âèðóáêà. Ïðîðîáëÿëè äå-
ê³ëüêà âàð³àíò³â ³ íàéêðàùå ì³ñ-
öå äëÿ ðîçì³ùåííÿ ìàéáóòíüîãî 
Ïàëàöó ñïîðòó — öå ôóòáîëüíèé 
ñòàä³îí â ïàðêó «²íòåãðàë», — â³ä-
ïîâ³â ïðîåêòóâàëüíèê Îëåêñàíäð 
Êîâàëü÷óê.

— ×è ìîæíà öåé ïàëàö êóäèñü 
ïåðåì³ñòèòè? ² ñê³ëüêè òðèâàòèìå 
áóä³âíèöòâî?

— Öå íàéêðàùå ì³ñöå ðîçòà-
øóâàííÿ, — çàïåâíèâ äèðåêòîð 
ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó ñïîðòó 
Ñåðã³é Êðàºâñüêèé. — Ó öüîìó 
ðîö³ ìàº ðîçïî÷àòèñÿ ðîáîòà. 
Éìîâ³ðíî, âñòèãíóòü çàëèòè ò³ëü-
êè ôóíäàìåíò ï³ä Ïàëàö ñïîðòó. 
Òîìó çàïëàíîâàíî âèòðàòèòè òðè 
ðîêè íà áóä³âíèöòâî.

Ï³ñëÿ 30 õâèëèí ó÷àñíèêè 
îáãîâîðåíü ïðîãîëîñóâàëè «çà» 
áóä³âíèöòâî Ïàëàöó ñïîðòó íà 
Âàòóò³íà, 18Á. Í³õòî íå âèñòó-
ïèâ ïðîòè. ² òàêîæ íå áóëî òèõ 
ëþäåé, ÿê³ á óòðèìàëèñü.
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ОВЕН 
Охолодження в любовних 
стосунках — це ще не при-
від панікувати. Не згущуйте 
фарби, поміняйте свою 
поведінку, виправте свої 
помилки. 

ТЕЛЕЦЬ 
Вам, можливо, доведеться 
вибирати між душевним 
комфортом і принципами. 
Але не поспішайте з остаточ-
ними висновками, все ще 
може змінитися. 

БЛИЗНЮКИ 
Ви чарівні, романтичні і при-
вабливі. Але не пред'являйте 
підвищені вимоги до коханої 
людини. І у вас є всі шанси 
стати ідеальною парою.

РАК 
Будьте обережні, не говоріть 
нічого зайвого, інакше вас 
можуть очікувати сварки. 
Якщо вам раптово стало 
сумно, не сидіть вдома, ви-
бирайтеся в гості або в кіно.

ЛЕВ 
Не дозволяйте емоціям взяти 
над вами верх. Якщо ревно-
щі і підозрілість не захопили 
вас в свої тенета, то четвер і 
п'ятниця будуть прекрасни-
ми днями для побачення. 

ДІВА 
Щастя в коханні посміхаєть-
ся вам. Але не переборщіть 
з легковажністю і фліртом, 
інакше пані Фортуна від-
вернеться від вас. Цініть те, 
що маєте. 

ТЕРЕЗИ 
Понеділок та неділя можуть 
стати щасливими днями цьо-
го тижня. Можливо, відбу-
деться зустріч, про яку ви так 
довго мріяли. Ваші стосунки 
з коханою людиною сповнені 
турботи і взаєморозуміння. 

СКОРПІОН 
Цього тижня найкращий мо-
мент для рішучих кроків на 
особистому фронті. Настає 
гармонійна пора в ваших 
любовних стосунках, тільки 
не вимагайте неможливого.

СТРІЛЕЦЬ 
Ваше серце трепетно чекає 
чогось незвичайного, а ось 
старі стосунки порядком на-
бридли. Готуйтеся до цікавої 
зустрічі, яка дозволить вам 
підбадьоритися.

КОЗЕРІГ 
Життя в черговий раз про-
демонструє свою смугасту 
сутність. Перш за все, це по-
значиться на вашому настрої, 
ймовірні різкі перепади. 

ВОДОЛІЙ 
Ваші стосунки з коханою 
людиною можуть зажадати 
додаткових зусиль. У середу 
в розмові зі своїм обранцем 
візьміть ініціативу в свої руки.

РИБИ 
Підіграйте своїй коханій лю-
дині: покажіть психологічну 
безпорадність при вирішенні 
складної ситуації, дайте 
партнеру зрозуміти, що він 
незамінний. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 28 ЧЕРВНЯ – 4 ЛИПНЯ

426716

Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ, 
ТРЕНЕР НЛП

— Мы получаем невербаль-
но 80% всей информации 
в общении. То есть, всего 
лишь 20% всей информации 
от человека мы получаем с по-
мощью речи. Всё остальное — 

это интонации, позы, тембр голоса. Фраза 
«Я тебя люблю», произнесенная разными 
способами, может нести совершенно разный 

смысл: это может быть действительно при-
знание в любви, а может быть и сарказм, это 
может быть благодарность за что-то, и мно-
гое другое. Именно поэтому очень важно 
следить не только за тем, что вам говорит че-
ловек, но и о том, как он это говорит. В случае 
со знакомством многие внешние признаки 
имеют значение. Люди, работа которых свя-
зана с общением, знают, что самое главное 
в общении — это наблюдательность. Спосо-
бность следить за мельчайшими реакциями 

собеседника позволяет вам понять, что ему 
нравится, с чем он не согласен. В знаком-
ствах же способность наблюдать за мелким 
поведением дает возможность не только луч-
ше узнать человека напротив вас, но и убе-
речь от некомфортных ситуаций и непони-
мания. Как? Да легко! Наблюдательные люди 
видят недовольство на лице своего собе-
седника еще до того, как тот понял, что его 
что-то не устраивает. Это позволяет очень 
быстро исправить или сгладить ситуацию.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ТЫ 
ЧЕЛОВЕКУ НРАВИШЬСЯ?
Загадка  Не важно, по какой причине ты не можешь понять — нравишься ты или 
нет. Спрашивать об этом как-то не принято. А неопределенность плодит кучу иллюзий. 
Развеять и иллюзии, и сомнения может тело. Наше тело не умеет врать и говорит порой 
слишком откровенно. Правда, у мужчин и женщин языки тела немного отличаются

Как женщины показывают симпатию Как мужчины показывают симпатию 
«СТРЕЛЯТЬ ГЛАЗАМИ» — это тот особый взгляд, который использует 
женщина, когда общения с мужчиной еще нет, но зрительный контакт 
установлен. Таким взглядом девушка как бы смотрит на мужчину 
украдкой, но немного дольше, чем подразумевает обычная вежли-
вость. Дольше одной минуты смотреть на понравившегося мужчину 
не стоит, особенно не мигая.
Странности начинаются: когда девушка пялится, да просто сверлит 
мужчину взглядом до того момента, пока он не подойдет и не спросит 
«Девушка, вам плохо?» 

«ДЛИТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД». Если девушки глазами стреляют, 
то мужчины, как правило, смотрят без остановки до тех пор, пока 
не увидят, что их заметили. Его можно принять за оценивающий,  
но оценивающий по «хорошему», с сексуальным подтекстом. И в то же 
время это довольно мягкий взгляд, возможно слегка прищуренный, 
может сочетаться с легкой улыбкой.
Остерегайтесь: если взгляд мужчины похож на взгляд маньяка. По-
верьте, вы его узнаете. Так голодный человек или животное смотрит 
на кусок мяса, плотоядно, но в то же время зло.

«ПРИКОСНОВЕНИЯ К СЕБЕ» — это такая, можно сказать, провокация. 
Девушки проделывают это практически непроизвольно. То есть когда 
мужчина нравится, руки девушки сами как бы тянутся где-то себя 
погладить. Не происходит это только тогда, когда знают, что за ними 
наблюдают. То, что девушка начала прикасаться к себе (к плечам, шее, 
декольте, губам) говорит о том, что она расслабилась, забыла о том, 
что за ней могут наблюдать. Значит, ей с мужчиной комфортно.
Странности начинаются: когда движения становятся чересчур резки-
ми, тут очевидна натужность и уходит красота.

«ЗАКАЗЫВАЕТ НАПИТКИ». В качестве комплимента очень часто 
может быть какой-нибудь коктейль, или приятный напиток. Хотя 
вообще-то желание напоить (не споить, тут важно) и накормить че-
ловека, показать и проявить заботу, это признак галантного кавалера 
и щедрого мужчины. В любом случае вы ему точно не неприятны, если 
это происходит по отношению к вам.
Остерегайтесь: слишком самоуверенных мужчин, которые при виде 
вас громогласно требуют официанта, 400 грамм водки и два бокала 
пива. По-хозяйски, так он уже и койко-место присмотрел.

«ИГРЫ С УКРАШЕНИЯМИ» — если волосы слишком короткие, или 
в прическе, девушка все равно должна чем-то занять руки, на помощь 
приходят аксессуары. Игра с серьгами, кольцами, кулоном, браслета-
ми, цепочками — это то же самое, что с волосами. Но чтобы не спутать 
это с банальным кокетством (или хвастовством, типа, глянь, что у меня 
есть и сколько стоит), мужчине стоит обратить внимание на то, куда 
смотрит девушка и на что реагирует — на какие слова, на какие темы.
Странности начинаются: когда девушку собственные украшения 
занимают больше, чем собеседник и предмет беседы. 

«НИЗКИЙ ГОЛОС». Один из самых приятных признаков — это пони-
жение голоса. Тогда голос становится грудным и с хрипотцой. Если вы 
слышите, что мужчина начал понижать тембр голоса, видимо он хочет 
рассказать вам что-то приятное. Или настроен на интимную беседу, 
возможно даже с продолжением. Вы ему нравитесь однозначно, 
по крайней мере как сексуальный объект.
Остерегайтесь: если вибрирующий и грудной голос звучит при зна-
комстве с мужчиной и при обычном общении, возможно перед вами 
опытный ловелас. Конечно, если мужчина просто не охрип.

«ЗАКУСЫВАНИЕ ГУБЫ» — один из самых распространенных при-
знаков того, что девушка симпатизирует мужчине. Используется 
всеми, кому не лень, мужчины об этом в курсе и, тем не менее, способ 
работает. Если это не игра на публику, непроизвольное закусывание 
губы может происходить во время общения, либо при затрагивании 
определенных тем. Психологи говорят, что таким образом человек 
сдерживает свои эмоции, которые просятся наружу, но пока рано.
Странности начинаются: когда девушка закусывает не нижнюю (что 
бывает мило), а верхнюю губу. Это даже выглядит стремно.

«УЛЫБКА». В отличие от девушек, мужчины улыбаются не так часто. 
На это стоит обратить внимание, когда вы общаетесь с мужчиной. 
Легкая улыбка может подсказать, что вы симпатичны. Особенно это 
показательно, когда возникает улыбка, если вы случайно где-то пере-
секлись, а до этого мужчина был серьезен. То есть очевидно, что вам 
рады и вы нравитесь.
Остерегайтесь: мужчин, которые при знакомстве заливаются гомери-
ческими приступами хохота. Без причины. Хотя может быть он просто 
весельчак. Нет все-таки это странно.

«ИГРА С ВОЛОСАМИ» — еще один признак того, что девушка в раз-
говоре расслабилась и делает то, что ей хочется делать, это признак 
хорошего контакта. Вот если вы видите, что девушка вдруг начала 
поправлять прическу, 100% рядом появился симпатичный ей молодой 
человек.
Странности начинаются: когда это не легкое поигрывание волосами, 
а практически массаж. Слишком сильные прикосновения к голо-
ве обеими руками воспринимаются не как игривость, а как борьба 
с мигренью.

«АКСЕССУАРЫ НА ВИДУ». У мужчин тоже есть аксессуары: кольца, 
часы, ручки, браслеты. Играть он с ними не может, а вот демонстри-
ровать очень даже. Что значит демонстрировать? Смотреть время 
на часах, расписываться ручкой за чек об оплате, и т. д. Не может же 
мужчина прямо сказать: «Смотри, как я богат!» За него это делают 
мужские игрушки: ключи от автомобиля, дорогой телефон, и т.д.
Остерегайтесь: мужчин, которые прямо говорят, кем и где они рабо-
тают, сколько зарабатывают, или вообще работают только лохи. А уж 
явная демонстрация своей «успешности», скорее всего обман.

«ПРИБЛИЖАЕТСЯ ТЕЛОМ» — если при общении девушка стала 
подсаживаться ближе, или ее корпус начал прогибаться в сторону 
собеседника — то скорее всего мужчина ей нравится. От неприятного 
человека, или безразличного всегда хочется отодвинуться на уровень 
вытянутой руки. А чем ближе тело девушки по отношению к телу 
мужчины, тем сильнее ее симпатия. 
Странности начинаются: когда вы разговариваете на расстоянии 
где-то полуметра и вдруг происходит очень резкий заход в личное 
пространство. Это практически агрессия. Никто этого не любит.

«КОМПЛИМЕНТЫ». Поверьте, мужчины просто так лишних комп-
лиментов не делают, это не от жадности, просто смысла не видят. 
Если же вы слышите комплимент в свой адрес, это говорит сразу 
о двух вещах. Первое: мужчина хочет сделать вам приятно. Второе: 
если мужчина говорит комплимент по делу, значит он внимателен, ин-
тересуется вами. Вы ему явно интересны и он не против продолжения.
Остерегайтесь: постоянных комплиментов, восхищения, восхвале-
ния. Особенно, если кроме этого, мужчина ничего не делает. Ну тут 
бабник, понятно же.
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ОВЕН 
Вам придется разделить 
деловые и личные отноше-
ния и усмирить свой пыл.

ТЕЛЕЦ 
Займитесь теми делами, 
которые уже давно начаты 
и требуют продолжения. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вас ждут новые знакомства 
и интересное общение 
с творческими людьми. 

РАК 
Не следует бороться за ли-
дерство на работе, лучше 
решать задачи в команде.

ЛЕВ 
Не отвергайте помощь дру-
зей, но не рассчитывайте 
на них, вы не застрахованы 
от их беспечности.

ДЕВА 
Сконцентрируйтесь на иде-
ях и планах, и вы сможете 
многого достичь.

ВЕСЫ 
Вас может ожидать твор-
ческий подъем и удачное 
решение старых проблем. 

СКОРПИОН 
Вам просто необходимо 
соблюдать четкую последо-
вательность в действиях. 

СТРЕЛЕЦ 
Сейчас время консерва-
тизма и традиционных 
ценностей. 

КОЗЕРОГ 
Придется решать серьез-
ные профессиональные 
проблемы. 

ВОДОЛЕЙ 
Судьба подарит вам некий 
шанс, может быть, это 
окажется новая работа или 
возможность поменять 
место жительства.

РЫБЫ 
Внимательнее присматри-
вайтесь к тому, с кем вам 
приходится иметь дело. 
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Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2018» НА:

ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ 

«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55, 

(096) 179 71 31

28 RIA, 
Ñåðåäà, 27 ÷åðâíÿ 2018

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

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
Просто зчитайте 
QR-код камерою 
Вашої мобілки та 
дивіться фото! 

(Має бути встанов-
лена програма QR 
Reader з Андроїд-

маркета 
або аналогічна)
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Юля, 25 років
Закінчила Вінницький 

педінститут, психолог. Мрію 
знятися в Playboy і щоб мені 

подарували «кубік» :)


