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 На автовокзалі розпитали людей, чи не страшно 
їм їздити в автобусах після гучних аварій. І вони 
сказали, що транспортом майже задоволені 

 Усе влаштовує, крім цін на квитки. А що 
розповіли водії про суцільний контроль на дорозі 
і кого вони називають нелегалами?
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ÍÎÂÈÍÈ

Парковка 
«самих хитрих» 

Äèâíî, ÷îìó í³õòî íå ïî-
ì³òèâ, ÿê ãðîìàäñüêèé ïðî-
ñò³ð — âõ³ä äî ïàðêó Äðóæáè 
³ Âèøåíñüêîãî îçåðà ïåðå-
òâîðèâñÿ íà õàîòè÷íó ïàð-
êîâêó… Òà ÷îìó çíåâàæëèâå 
«ìåí³ íàäà» ê³ëüêîõ äåñÿò-
ê³â âîä³¿â ìàëî ñòâîðþâàòè 
íåçðó÷íîñò³ òà íåáåçïåêó ñî-
òíÿì ³ òèñÿ÷àì â³äâ³äóâà÷³â 
ïàðêó/îçåðà.

Íàãàäàþ, íàðàç³ ïàðêóâàí-
íÿ äîçâîëåíå íà ïðîñïåêò³ 
Êîñìîíàâò³â òà À. Ïåðâî-
çâàííîãî, êð³ì òîãî, íàÿâ-
íà âåëè÷åçíà ïàðêîâêà á³ëÿ 
âõîäó â ïàðê ç âóë. À. Ïåðâî-
çâàííîãî (á³ëÿ ïîäàòêîâî¿).

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïå-
êè äîðîæíüîãî ðóõó, ãðó-
ïà òðàíñïîðò ³ ìîá³ëüí³ñòü 
ïî ðîçðîáö³ êîíöåïö³¿ ³í-
òåãðîâàíîãî ðîçâèòêó «Â³-
ííèöÿ-2030» ïðîïîíóâàòèìå 
ì³ñüê³é ðàä³ âïîðÿäêóâàòè 
âóë. À. Ïåðâîçâàííîãî (ùî 
çàðàç ìàº äâ³ ñìóãè ïî 4,5 ì) 
äîðîæíüîþ ðîçì³òêîþ — 
äî äâîõ ñìóã ðóõó ïî 3,0 ì 
òà ì³ñöÿ äëÿ ïàðêóâàííÿ ç³ 
ñòîðîíè îçåðà (íà âñ³é ä³-
ëÿíö³ â³ä ïðîñïåêòó Þíîñò³ 
äî 600-ð³÷÷ÿ).

ßê áîíóñ äî âïîðÿäêóâàí-
íÿ øèðèíè ñìóã äîäàòêîâî 
îòðèìàºìî áëèçüêî ñîòí³ 
ì³ñöü ïàðêóâàííÿ äëÿ â³ä-
â³äóâà÷³â ïàðêó/îçåðà…

P. S. Äÿêóþ äåïàðòàìåíòó 
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà 
³ áëàãîóñòðîþ çà ñïðîáó íà-
âåñòè ëàä ç ïàðêóâàííÿì 
øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ àí-
òèïàðêóâàëüíèõ ñòîâï÷èê³â.

P. P.S. ÊÏ ÑÌÅÄ ìàº ÿê-
íàéøâèäøå â³äíîâèòè äî-
ðîæí³é çíàê 5.33 «Ï³øîõ³äíà 
çîíà» (ÿêèé áóâ äî ïî÷àòêó 
ðåìîíòó ïåðåõîäó), ùîá ïà-
òðóëüíà ïîë³ö³ÿ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ ìîãëà øòðàôóâàòè 
«ñàìèõ õèòðèõ», ùî ïðîðè-
âàþòüñÿ ÷åðåç òðîòóàð.

ДУМКА

БЛОГЕР 

Віктор Віктор 
ПЕРЛОВПЕРЛОВ

МАКСИМ (20), СПОРТСМЕН:
— Якщо у Вінниці ціна під-
німеться до чотирьох гри-
вень — це не сильно відо-
бразиться на бюджетах гро-
мадян. Думаю, це прийнятна 
ціна. 

ЯРОСЛАВА (18), СТУДЕНТКА:
— Стан громадського тран-
спорту у нас  бажає кращо-
го. Для початку вони мали б 
покращити умови. Теперішня 
ціна на проїзд виправдана. 
Більше платити не треба.

ЛЕОНІД (62), ПЕНСІОНЕР:
— Кругом все дорожчає, по-
чинаючи від бензину і закін-
чуючи продуктами. Напевно 
все-таки це обґрунтовано, 
нікуди вже не дінемось. Усе 
взаємопов’язано.

РОЗАЛІЯ (66), ПЕНСІОНЕРКА:
— Загалом цим транспортом 
користуються малозабезпе-
чені люди. Їм кожна гривня, 
це навантаження на бюджет. 
Але все ж таки підняття вар-
тості проїзду обґрунтовано.

ОЛЕКСАНДР (38), ЛІКАР:
— Важко сказати. У світі все 
дорожчає. Важливо зробити 
монетизацію пільг для пенсі-
онерів. Їздять, куди хочеть-
ся і скільки хочеться, це ж 
не може так бути.

ОЛЕНА (53), КЕРІВНИК ГО:
— Для нас, звичайно, чим 
дешевше, тим краще. Я час-
то користуюсь транспортом. 
Проїзним не користуюсь, 
купую квиток. У місяць ви-
ходить десь гривень 40.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Якою має бути реальна ціна на проїзд у громадському транспорті?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Çà ð³øåííÿì 
âèêîíêîìó ì³ñü-

êðàäè ¹ 1578 â³ä 26 ëèïíÿ «Â³-
ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî» (ñêîðî-
÷åíî ÊÏ «ÂÌÒÅ» — àâò.) ñòàº 
íàäàâà÷åì ãàðÿ÷î¿ âîäè òà òåïëà 
äëÿ òèõ ñïîæèâà÷³â, ÿê³ ðàí³øå 
êîðèñòóâàëèñÿ ïîñëóãàìè òåïëî-
êîìóíåíåðãî «Ìàÿê».

Öå ñòîñóºòüñÿ ãîðîäÿí, ÿê³ 
ðàí³øå îòðèìóâàëè ïîñëóãè â³ä 
ÒÊÅ «Ìàÿê». À ñàìå æèòåë³â 
âóëèöü Ïåðâîçâàííîãî, Âàùó-
êà, Ñòåëüìàõà, Ïîðèêà, Âî¿í³â- 
²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, Êåëåöüêà òà 
Þíîñò³ (goo.gl/YC3i6z).

Êð³ì òîãî, äëÿ íèõ áóäóòü ä³-
ÿòè òàðèôè «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëî-
åíåðãî». Ãàðÿ÷à âîäà: 76,61 ãðèâí³ 
çà êóáîìåòð. À ÿêùî íåìàº ðóø-
íèêîñóøèëüíèê³â, òî ö³íà êóáà 
ñêëàäàòèìå 70,90 ãðèâí³.

²ç ïî÷àòêîì îïàëþâàëüíîãî ñå-

çîíó òåïëî äëÿ åêñ-ñïîæèâà÷³â 
«Ìàÿêà» âàðòóâàòèìå 28,8 ãðèâí³ 
çà 1 êâàäðàòíèé ìåòð îïàëþâàëü-
íî¿ ïëîù³. À âæå ç öüîãî ì³ñÿöÿ 
ïîâèíí³ áóäóòü ïëàòèòè àáîíåíò-
ñüêó ïëàòó (òàê³ óìîâè äâîñòàâêî-
âîãî òàðèôó — àâò.) — 2,08 ãðèâí³ 
ç êâàäðàòíîãî ìåòðà. Äëÿ ñïîæè-
âà÷³â, íà áàãàòîïîâåðõ³âêàõ ÿêèõ 
º çàãàëüíîáóäèíêîâ³ ë³÷èëüíèêè, 
âàðò³ñòü îäí³º¿ ã³ãàêàëîð³¿ ñêëàäàº 
1123,69 ãðèâí³.

Äî ïðåñ-ñëóæáè «Â³ííèöÿì³ñü-
êòåïëîåíåðãî» íàä³ñëàëè ïèòàí-
íÿ, ùî çì³íèòüñÿ äëÿ êîëèøí³õ 
ñïîæèâà÷³â «Ìàÿêà», òàê ³ äëÿ 
íèí³øí³õ êë³ºíò³â êîìóíàëüíî-
ãî ï³äïðèºìñòâà. ßêùî êîðîòêî, 
òî íà ï³äïðèºìñòâ³ êàæóòü, ùî 
ÿê³ñòü òåïëà íå ïîã³ðøèòüñÿ ÷åðåç 
çá³ëüøåííÿ ñïîæèâà÷³â. À íîâèì 
êë³ºíòàì ñêîðî äîâåäåòüñÿ óêëàñ-
òè äîãîâîðè ç «ÂÌÒÅ», ùîá çà-
ðàç ìàòè ãàðÿ÷ó âîäó òà îïàëåííÿ 
âçèìêó.

— Ùî êîíêðåòíî ïåðåäàº ì³ñü-
êà âëàäà äî ÊÏ «ÂÌÒÅ»?

«МАЯК» БІЛЬШЕ  НЕ БУДЕ 
ГРІТИ ЖИТЕЛІВ ВИШЕНЬКИ
Заміна  Тепловики «Маяка» більше 
не будуть надавати гарячу воду та 
тепло майже для 20 тисяч жителів 
Вишеньки. Таке рішення прийняла 
міська влада. З початку серпня 
це вже роблять комунальники з 
«Вінницяміськтеплоенерго». І колишнім 
споживачам «Маяка» потрібно 
оформити нові угоди

Ð³øåííÿì âèêîíêîìó âèçíà-
÷åíî «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî» 
âèêîíàâöåì ïîñëóã ç ãàðÿ÷îãî 
âîäîïîñòà÷àííÿ òà öåíòðàëüíîãî 
îïàëåííÿ íà âóëèöÿõ Ïåðâîçâàí-
íîãî, Âàùóêà, Ñòåëüìàõà, Ïî-
ðèêà, Âî¿í³â-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 
Êåëåöüêà òà ïðîñïåêòó Þíîñò³ ç 
1 ñåðïíÿ 2018 ðîêó.

— ×è îö³íþâàëè, â ÿêîìó ñòà-
í³ ö³ ìåðåæ³ òà ÿêèé ðåìîíò ¿ì 
ïîòð³áåí?

Ç ìîìåíòó ïåðåäà÷³ òåïëîâèõ 
ìåðåæ ðîáî÷à ãðóïà çä³éñíþâàòè-
ìå àíàë³ç òåõí³÷íîãî ñòàíó. Â³ä-
ïîâ³äíî äî ðåçóëüòàò³â ïåðåâ³ðêè 
áóäóòü ðîçðîáëåí³ çàõîäè.

— Ñê³ëüêè ñïîæèâà÷³â «Ìàÿ-
êà» òåïåð ñòàþòü ñïîæèâà÷àìè 
«Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî»? Ùî 
öèì ëþäÿì òðåáà ðîáèòè (óêëà-
äàòè íîâ³ äîãîâîðè, éòè äî îô³ñó 
ÂÌÒÅ òîùî)?

Óñ³ ñïîæèâà÷³ ÄÏ «Ìàÿê» 
ñòàëè ñïîæèâà÷àìè ÊÏ ÂÌÐ 
«ÂÌÒÅ», çàãàëîì öå 12 òèñÿ÷ 
îñîáîâèõ ðàõóíê³â, îð³ºíòîâíî — 
áëèçüêî 20 òèñÿ÷ ñïîæèâà÷³â. 
Òàê, êîæåí âëàñíèê îñîáîâîãî 
ðàõóíêó (êâàðòèðè, ïîìåøêàííÿ) 

ìàº óêëàñòè äîãîâ³ð ç òåïëîïîñ-
òà÷àëüíèì ï³äïðèºìñòâîì. Áóäå 
ðîçì³ùåíî òèïîâèé äîãîâ³ð ó ïå-
ð³îäè÷íîìó âèäàíí³ (Â³ííèöüêà 
ãàçåòà), ï³ñëÿ éîãî ïóáë³êàö³¿ 
âñòóïàº â ä³þ äîãîâ³ð ïóáë³÷íî¿ 
îôåðòè, ùî àâòîìàòè÷íî âñòà-
íîâëþº ì³æ ï³äïðèºìñòâîì òà 
ñïîæèâà÷åì äîãîâ³ðí³ â³äíîñèíè.

Íàðàç³ ôîðìóºòüñÿ ãðàô³ê, â³ä-
ïîâ³äíî äî ÿêîãî ïðåäñòàâíèêè 
ï³äïðèºìñòâà âèõîäèòèìóòü 
çà àäðåñàìè ïðèºäíàíèõ áóäèí-
ê³â, äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïëîìá òà 
óêëàäàííÿ äîãîâîð³â. Ìåøêàí-
ö³â áóäå çàâ÷àñíî ïîâ³äîìëåíî: 
ãðàô³ê ðîçì³ùåíî íà îô³ö³éíîìó 
âåá-ñàéò³, à íà ï³ä’¿çäàõ ðîçêëåºí³ 
îãîëîøåííÿ.

— ßê öå â³ä³á’ºòüñÿ íà ³íøèõ 
ñïîæèâà÷àõ ï³äïðèºìñòâà?

Âîñåíè 2017 ðîêó âæå ïîäàâàëè 
òåïëîíîñ³é äëÿ ñïîæèâà÷³â ÄÏ 
«Ìàÿê», ³ öå íå âïëèíóëî íà íà-
øèõ ñïîæèâà÷³â. Â³äòàê ³ çàðàç 
òåïëîïîñòà÷àëüíå ï³äïðèºìñòâî 
äîêëàäå ìàêñèìóì çóñèëü, àáè 
çàáåçïå÷åííÿ ÷àñòèíè ì³êðîðà-
éîíó Âèøåíüêè ïðîéøëî ïëàâíî 
òà áåçïåðåá³éíî (goo.gl/typBcm).

Головний офіс КП «Вінницяміськте-
плоенерго» знаходиться за адре-
сою: Вінниця, 600-річчя, 13. Працює 
за таким графіком:
Понеділок — четвер, з 8-ої ранку 
до 5-ої вечора.
П’ятниця — неділя: вихідні.

Контактні телефони: (0432) 
55 16 55 (приймальня), (0432) 
43 34 95 (диспетчер), (0432) 
46 03 45 (група по роботі з на-
селенням). Електронна пошта: 
office@vmte.vn.ua; офіційний сайт 
підприємства: vmte.vn.ua

ДОВІДКА

Тепловики оцінять мережі, якими раніше 
опікувався «Маяк». Відповідно до аналізу почнуть 
їх ремонт, якщо в цьому буде потреба
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ÃÐÎØ²

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ó  ñ å ð å äèí ³ 
ëèïíÿ «Â³ííèöÿ-

îáëâîäîêàíàë» âèêëàâ íà ñàéò³ 
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íàì³ð ï³äíÿ-
òè òàðèô íà õîëîäíó âîäó. Íîâà 
ö³íà âîäè ïîòð³áíà «Âîäîêàíà-
ëó», áî çðîñëà ö³íà íà åëåêòðî-
åíåðã³þ (íà 25%), íà ðåàãåíòè 
(íà 53%), çàðïëàòà íà ï³äïðè-
ºìñòâ³ (íà 65,7%).

Çàðàç ñóìàðíî âîäîïîñòà÷àí-
íÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ êîøòóº 
9,92 ãðèâí³ çà êóáîìåòð (áåç 
ÏÄÂ), à çà íîâèì òàðèôîì öÿ 
ïîñëóãà âàðòóâàòèìå 19,8 ãðèâ-
í³ çà êóáîìåòð (áåç ÏÄÂ). Ó ðå-
çóëüòàò³ õîëîäíà âîäà â 2019-ìó 
ñòàíå âäâ³÷³ äîðîæ÷îþ, í³æ çàðàç 
(goo.gl/JhFL3o).

Íå÷èñëåííèõ ó÷àñíèê³â ñëó-
õàíü ö³êàâèëî, ïåðø çà âñå, 
êîëè ï³äâèùèòüñÿ ÿê³ñòü âîäè. 
Àëå ÷àñòî ðîçìîâà â³äõîäèëà 
â³ä ñóò³. Äëÿ ïðèêëàäó, ïî÷àëè 
ç’ÿñîâóâàòè â êîìóíàëüíèê³â, 
÷îìó âîíè íå ìîæóòü êóïóâàòè 
äåøåâèé õëîð; ïðî çäîðîæ÷àííÿ 
ãàçó òà îïàëåííÿ; ïðî äåâàëüâà-
ö³þ ãðèâí³.

ЗРОСЛА ЦІНА НА ВСЕ
Íà ñëóõàííÿõ çàðåºñòðóâàëèñÿ 

15 ëþäåé ³ òàêà ìàëà ê³ëüê³ñòü 
ó÷àñíèê³â îáóðèëà ïðèñóòí³õ. 
Ëþäè âèìàãàëè, àáè îáãîâî-
ðåííÿ ïåðåíåñëè â öåíòð ì³ñ-
òà, áî «ïðèéøëè ñþäè ò³, õòî 
æèâå íà Êè¿âñüê³é». Íà öå âî-
äîêàíàëüíèêè â³äïîâ³ëè: ó íàñ 
ïðèì³ùåííÿ º ò³ëüêè òóò, ìè 
ä³ºìî â ðàìêàõ ïîñòàíîâè ÍÊÐÅ 
(Íàöêîì³ñ³ÿ, ùî çä³éñíþº äåð-
æàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ 
åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ 
ïîñëóã — àâò.).

Çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà «Âîäî-
êàíàëó» Ðà¿ñà Ï³âòîðàê êàçàëà, 
ùî â ñòðóêòóð³ ÷èííîãî òàðèôó 
íà õîëîäíó âîäó çàêëàäåí³ ö³íè 
2016 ðîêó, ç òîãî ÷àñó çðîñëî 
âñå — ïàëèâî, åëåêòðèêà, ³íôëÿ-
ö³ÿ òîùî. Òîìó ïîòð³áí³ á³ëüø³ 
òàðèôè.

Äåòàëüíî ïðî ö³íè ìàâ ðîçïîâ³-
ñòè ãîëîâíèé ô³íàíñèñò ï³äïðè-
ºìñòâà Äåíèñ Ïðèëèïåíêî. Â³í 
ìàâ äóæå òèõèé ãîëîñ, ÷åðåç ùî 
ëþäè íåîäíîðàçîâî çàêëèêàëè 
«ãîâîð³òü ãîëîñí³øå!». Ïàí Äåíèñ 
ñòàðàâñÿ ÿê ì³ã, àëå çàçíàâ íåâäà-
÷³. Ïðèñóòí³ íå ñòåðï³ëè, ñòàëè 
ãîâîðèòè ïðî òå, ùî ö³ ñëóõàííÿ 
«íåïðàâèëüíî ïðîâîäÿòüñÿ».

У 2019 РОЦІ ВОДА ПОДОРОЖЧАЄ. 
А КОЛИ ВОНА СТАНЕ ЯКІСНІШОЮ?
Це ще не кінець  На наступний рік 
обласний «Водоканал» хоче вдвічі більші 
тарифи. Для цього провели слухання, 
на які прийшли 15 людей. Городян 
бентежило, коли буде якісна вода, на що 
комунальники казали — коли будуть вищі 
тарифи. А в кінці слухань з’ясувалося, 
«Водоканалу» навіть і не потрібне було 
погодження нових тарифів

Ì³æ êîìóíàëüíèêàìè òà â³-
ííè÷àíàìè âèíèêëà ñóïåðå÷êà.

— ×îìó íå çàïðîñèëè ëþäåé 
íà ñëóõàííÿ?

— Äâà òèæí³ áóëè îãîëîøåííÿ 
â ÇÌ², ïðî ñëóõàííÿ áóëà ³íôîð-
ìàö³ÿ.

— Ñëóõàííÿ ïîòð³áíî áóëî 
ïðîâîäèòè â öåíòð³ ì³ñòà! ¯õ 
ìîæíà áóëî ïðîâåñòè â îáëðàä³, 
ÿêà º âëàñíèêîì ï³äïðèºìñòâà.

— Ö³ âèìîãè íåîáãðóíòîâàí³! 
Ìè ïîâèíí³ ïðîâîäèòè ñëóõàííÿ 
ó âëàñíèõ ïðèì³ùåííÿõ.

— Îòæå, çâ³ëüíÿéòåñÿ, íåìàº 
ï³äñòàâ äëÿ ï³äíÿòòÿ òàðèô³â!

«БЕРІТЬ ХЛОР В АМЕРИЦІ»
Äåÿêèé ÷àñ êîìóíàëüíèêè 

ñïåðå÷àëèñÿ ïðî ÿê³ñòü âîäè ç 
â³ííè÷àíàìè. Îñòàíí³ êàçàëè, ùî 
ïî òðóáàõ äî íèõ òå÷å «÷îðíà, 
áðóäíà âîäà, ÿêîþ íàâ³òü ìèòèñÿ 
ñòðàøíî». Íà ùî âîäîêàíàëü-
íèêè â³äïîâ³ëè — âîäà äîáðà, 
îðãàí³çìó íå øêîäèòü, ÿê³ñòü 
çà íîðìàìè.

Ó çàë³ ï³ä ÷àñ öèõ ñë³â áóëè 
ïîîäèíîê³ «ñì³øêè».

— Ó ìåíå á³ëüøå ïèòàíü 
äî ÿêîñò³ ïîñëóã. Öå íå ïèòíà 
âîäà, à òåõí³÷íà! Áåç ÿê³ñíèõ 
ïîñëóã ï³äíÿòòÿ òàðèô³â íåìîæ-
ëèâå, — êàçàâ îäèí ç ó÷àñíèê³â 
ñëóõàíü.

— Ï³äíÿòòÿ ÿêîñò³ áåç ï³äâè-
ùåííÿ òàðèôó íå áóäå! — êîðîò-
êî â³äïîâ³ëè âîäîêàíàëüíèêè.

Æ³íêà, ÿêà ñèä³ëà â ïåðøîìó 
ðÿäó, ãîâîðèëà, ùî âîäîïðîâ³äíó 
âîäó íå ìîæíà âæèâàòè âçàãàë³. 
Çàì³ñòü íå¿ âîíà êóïóº âîäó â áþ-
âåò³, íà ùî âèòðà÷àº 100 ãðèâåíü 
ùîì³ñÿöÿ.

— Ó ìåíå íåìàº ãðîøåé ïëà-
òèòè ïî ïîäâ³éíîìó òàðèôó, 
áóäó çâåðòàòèñÿ â ñóä ïî ïðà-
âàõ ëþäèíè, — åìîö³éíî êàçàëà 
æ³íêà. — Îò çàðàç êàæóòü, ùî 
õëîð çäîðîæ÷àº. Òàê ÷îìó ÿ ïî-
âèííà ðîçïëà÷óâàòèñÿ çà ïîìèë-
êè Ãðîéñìàíà òà Ïîðîøåíêà?! 
Íå òðåáà íà íàñ ïåðåêëàäàòè 
ð³øåííÿ ïîë³òèê³â.

Áëèçüêî ï³âãîäèíè çàéíÿëî 
îáãîâîðåííÿ ñèòóàö³¿ ç õëîðîì. 
Äëÿ î÷èùåííÿ âîäè êîìóíàëü-
íèêè êóïóâàëè éîãî â Ðóìóí³¿, 
äå â³í êîøòóº 36 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
çà òîííó (áåç òðàíñïîðòóâàííÿ). 
Òîä³ ÿê «Äí³ïðîàçîò» âæå ïðî-
äàº ¿ì õëîð çà ö³íîþ 48 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü çà òîííó (áåç òðàíñïîð-
òóâàííÿ — àâò.).

У заводу «Дніпроазот» вінниць-
кі водоканальники придбали 
140 тонн речовини для знеза-
раження води. На це вони ви-
тратять 6,6 мільйона гривень. 
І перша партія з цього замов-
лення вже доставлена на скла-
ди «Вінницяоблводоканал»: 
привезли 15 контейнерів рід-
кого хлору, загальною вагою 
13,5 тонни.
За словами гендиректора кому-
нального підприємства Олек-
сандра Чернятинського, цієї 
партії вистачить на два тижні. 
У часи хлорної кризи «Водо-
канал» купував хлор в Румунії. 
Але нині більше так не зможе.
— Румунія може постачати 
не більше двох машин хлору 

в Україну на тиждень. Цього 
недостатньо для нашого під-
приємства. Щоб закуповува-
ти хлор за кордоном, ми 1) 
маємо мати свої контейнери, 
яких немає. Сьогодні власник 
контейнерів, в яких завозять 
хлор — Аульська хлоропере-
ливна станція. 2) виходити 
на міжнародні торги. 3) з-за 
кордону хлор потрібно дово-
зити лише машинами «Євро-5». 
Це екологічний стандарт, який є 
обов’язковим для всіх вантаж-
них авто, які продають у ЕС з 
жовтня 2008 року. Тобто за-
куповувати хлор за кордоном 
не так просто, як декому здаєть-
ся, — Олександр Чернятинський 
(goo.gl/5kvzAW).

«Водоканал» закупив 140 тонн хлору

Òîìó ó÷àñíèêè ñëóõàíü ïðîïî-
íóâàëè êóïóâàòè éîãî â Ðóìóí³¿, 
àäæå òàì äåøåâøå.

— Àëå â íàñ íåìàº öèñòåðí äëÿ 
éîãî òðàíñïîðòóâàííÿ íà ïîñò³é-
í³é îñíîâ³! — â³äïîâ³ëà çàñòóï-
íèöÿ íà÷àëüíèêà ï³äïðèºìñòâà 
Ðà¿ñà Ï³âòîðàê.

— Òàê êóï³òü! À êðàùå â Àìå-
ðèö³ áåð³òü õëîð, òàì òî÷íî êðà-
ùèé! — íå çàñïîêîþâàëèñÿ ó÷àñ-
íèêè ñëóõàíü.

— Ïåðåêëàä³òü íà ðóìóíñüêó 
ìîâó ñâîþ ïðîïîçèö³þ, íàïè-
ø³òü, ùî ìè êðà¿íà á³äíà ³ íàì 
ïîòð³áåí õëîð, — êàçàëè æ³íêè 
â ïåðøèõ ðÿäàõ.

ПОГАНА ВОДА ЗА 20-МА 
ПОКАЗНИКАМИ

Ùå ÷åðåç ï³âãîäèíè íàðåøò³ 
ïîâåðíóëèñÿ äî òåìè — òàðèôó 
òà ÿêîñò³ âîäè.

— Áëèçüêî 20 ïîêàçíèê³â ÿêîñ-
ò³ âîäè ç 48 íà ð³âí³ ãðàíè÷íî 
äîïóñòèìèõ. ² öå ³íôîðìàö³ÿ ç 
âàøîãî ñàéòó. Çã³äíî ç íîðìà-
ìè äîïóñêàºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ 
òàêî¿ âîäè ç äîçâîëó ãîëîâíîãî 
ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ. Âè ïèòàëè 
öåé äîçâ³ë?

Ïèòàííÿ çàëèøèëîñÿ áåç â³ä-
ïîâ³ä³.

Ï³ñëÿ ï³âòîðè ãîäèíè ç ïî÷àòêó 
ñëóõàíü ô³íàíñèñò êîìóíàëüíè-
ê³â Äåíèñ Ïðèëèïåíêî íàðåøò³ 
çì³ã ðîçïîâ³ñòè ïðî íîâ³ òàðèôè. 
Óâåñü öåé ÷àñ â³í ñòîÿâ çà êà-
ôåäðîþ, ñëóõàþ÷è, ÿê ñâàðÿòüñÿ 
ëþäè.

À íà ê³íåöü ñëóõàíü, êîëè âæå 
ëþäè õîò³ëè ïðîãîëîñóâàòè «ïðî-
òè» ï³äâèùåííÿ òàðèô³â, ïðåä-
ñòàâíèêè «Âîäîêàíàëó» ñêàçàëè, 
ùî âçàãàë³-òî ¿ì íå òðåáà ãîëîñ³â 
â³ä ó÷àñíèê³â.

² öå º â³äêðèò³ ñëóõàííÿ — 
÷àñòèíà ïðîöåäóðè ïîãîäæåííÿ 
òàðèôó, ùî çàòâåðäèâ ÍÊÐÅ.

Ðîç÷àðîâàí³ â³ííè÷àíè êàçàëè, 
ùî «íåõàé çà íèõ ïëàòÿòü îë³-
ãàðõè» òà é òå, ùî öå «ãðîìàäà 
º ãîñïîäàðÿìè òà âëàñíèêàìè» 
Âîäîêàíàëó, áî º ïëàòíèêàìè 
ïîäàòê³â, íà ÿê³ óòðèìóºòüñÿ öå 
êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî. Òîìó 
âñå æ ïðîãîëîñóâàëè, ùîá ïðî-
âåñòè ãðîìàäñüê³ îáãîâîðåííÿ 
íîâîãî òàðèôó.

Êîìóíàëüíèêè ðîçïîâ³ëè, ùî 
âñ³ ¿õ çàóâàæåííÿ çàïèøóòü òà ïå-
ðåäàäóòü â ïðîòîêîë³ Íàöêîì³ñ³¿ 
ç ïèòàíü ðåãóëþâàííÿ êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã. Òàê ³ çàâåðøèëèñÿ 
â³äêðèò³ ñëóõàííÿ, ùî òðèâàëè 
ê³ëüêà ãîäèí.

Íà ãðîìàäñüêèõ 
ñëóõàííÿõ ðîç÷àðîâàí³ 
â³ííè÷àíè êàçàëè, 
ùî çà «áðóäíó 
âîäó» âäâ³÷³ á³ëüøå 
ïëàòèòè íå áóäóòü

Городяни вимагали підняти якість води. У «Водоканалі» 
відповіли, що зі старим тарифом це неможливо зробити
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Áóä³âëÿ ç êîëî-
íàìè íà Õìåëü-
íèöüêîìó øîñå, 
7. Òóò êîëèñü 

ïðàöþâàëî êåð³âíèöòâî ì³ñüêî¿ 
ì³ë³ö³¿, à ïîò³ì ïîë³ö³¿. Çàðàç — 
í³ÿêèõ òàáëè÷îê ççîâí³. Ò³ëüêè 
â ÷åðãîâ³é ÷àñòèí³ íà ñêë³ íàë³ïêà 
êàæå, õòî òóò òåïåð ìåøêàº.

Ëîãîòèï «ÊÎÐÄó» ³ ì³öíî¿ 
ñòàòóðè õëîïö³â áà÷èø îäðàçó, 
ÿê çàõîäèø ó õîë. Âîíè îäÿã-
íåí³ âð³çíîá³é. Áóä³âëÿ â ñòàí³ 
ðåìîíòó. ×åðãîâ³ ïîâ³äîìëÿþòü 
êåð³âíèêà, ùî äî íüîãî ïðèéøëè, 
à ïîò³ì âåäóòü äî íüîãî.

Ó òîìó ñàìîìó êàá³íåò³, äå ðàí³-
øå êåðóâàâ ïîë³ö³ºþ ì³ñòà Þð³é 
Êóöèé, äàâàâ ³íòåðâ’þ ãîëîâíèé 
ÊÎÐÄ³âåöü îáëàñò³ Âàëåð³é Áîí-
äàð. Êåð³âíèê íîâîñòâîðåíîãî 
ïîë³öåéñüêîãî ñïåöï³äðîçä³ëó 
íå çàõîò³â ôîòîãðàôóâàòèñÿ. 
Ñêàçàâ, «çí³ìàòè íå âàðòî». Â³í 
ðîçïîâ³â, ùî â ïðèì³ùåíí³, ÿêå 
äëÿ ÊÎÐÄó âèä³ëèâ ãåíåðàë, ùå 
òðåáà áàãàòî ùî ïåðåðîáèòè, çà-
êóïèòè ìåáë³, òåõí³êó, à ô³íàí-
ñóâàííÿ — íå äóæå.

— Ó íàñ òóò º ÷åðãîâà ÷àñòè-
íà, ñâîÿ «îðóæåéêà», ö³ëîäîáîâå 
÷åðãóâàííÿ, ñâ³é àâòîïàðê ç áðî-
íüîâàíîþ òåõí³êîþ, — ðîçêàçóº 

Âàëåð³é Áîíäàð. — Ñâ³é ñïîðòçàë, 
àêòîâèé çàë. Àëå âñå öå â ïðîöåñ³ 
ðåìîíòó. Ðîáèìî ñâ³é ê³ëåð-õàóñ. 
Öå òàêèé âîãíåâèé ìàéäàí÷èê, äå 
áóäåìî â³äïðàöüîâóâàòè òåõí³÷í³ 
ä³¿ ïî áîðîòüá³ ç òåðîðèçìîì ³ 
çëî÷èíí³ñòþ… Ìè â öåíòð³ ì³ñòà, 
³ öå ÷óäîâî. Ìîæåìî øâèäêî âè-
¿õàòè â áóäü-ÿêó òî÷êó ³ âèêîíàòè 
çàäà÷³.

ГОТОВІ НА ВИЇЗД 
Êîìàíäèð ÊÎÐÄó ï³ä ÷àñ 

ðîçìîâè ñòåæèòü çà òåëåôîíîì. 
Êàæå, ùî îòðèìàâ íàêàç ³ ÷åêàº 
äçâ³íêà ç êîìàíäîþ. Ïàðàëåëüíî 
ðîçïîâ³äàº: éîãî ï³äðîçä³ë ï³äïî-
ðÿäêîâóºòüñÿ Êèºâó, àëå ââ³ðåíèé 
ãåíåðàëó Ïåäîñó. Á³ëüøå í³õòî 
ç êåð³âíèê³â îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ 
íå âïðàâ³ äàâàòè ¿ì çàâäàííÿ.

— Íàø ï³äðîçä³ë ñòâîðèëè 
íà ôóíäàìåíò³ ïîë³öåéñüêèõ 
ñïåöï³äðîçä³ë³â, «Ñîêîëà», «Áåð-
êóòà» òà ³íøèõ, — ãîâîðèòü êå-
ð³âíèê. — Óñ³ íàø³ á³éö³ ìàþòü 
áîéîâèõ äîñâ³ä. Á³ëüø³ñòü ç íàñ 
äî â³äáîðó ñþäè ñëóæèëè ó â³ää³ë³ 
øâèäêîãî ðåàãóâàííÿ ÓÁÎÇó. Ìè 
ïðîéøëè ñåðéîçí³ âèïðîáîâóâàí-
íÿ ó Êèºâ³.

Âàëåð³é Áîíäàð ðîçêàçàâ ïðî 
êóðñ âèæèâàííÿ. Ùî ò³ëüêè êðà-
ù³ ç êðàùèõ ä³éøëè äî ê³íöÿ. 
Äî òîãî áóëè òåñòóâàííÿ, ïñèõî-
ëîã³÷íèé â³äá³ð. À ï³ñëÿ — ñï³â-

КЕРІВНИК КОРДУ: «Я НЕ ВМІЩАЮСЯ 
У МАЛЕНЬКІ МАШИНИ» 
Ексклюзив  Валерій Бондар сім років 
тому виграв міліцейський конкурс краси, 
а тепер керує відбірними поліцейськими 
бійцями. Новоствореному підрозділу 
віддали приміщення колишнього 
міського управління на Хмельницькому 
шосе. Як бійці КОРДу там влаштувались, 
чи є серед них колишні «беркутівці» 
і ким раніше був їхній командир?

áåñ³äà ç çàñòóïíèêîì ì³í³ñòðà. 
Êåðóâàëè ñòâîðåííÿì íîâîãî 
ñïåöï³äðîçä³ëó àìåðèêàíö³ òà 
ðàí³øå â³ä³áðàí³ íèìè óêðà¿í-
ñüê³ ³íñòðóêòîðè.   

— Ïñèõîëîã³÷íèé áóâ â³äá³ð, 
ïëþñ ïî ô³çè÷í³é ï³äãîòîâö³ ³ 
âîãíåâ³é. À ïîò³ì ï'ÿòèäåííèé 
êóðñ âèæèâàííÿ, äå äèâèëèñÿ 
íà ðîáîòó â êîëåêòèâ³, íà ³íäè-
â³äóàëüíó ï³äãîòîâêó ³ íà âè-
òðèâàë³ñòü á³éöÿ, — ðîçêàçóº 
Âàëåð³é Áîíäàð. — Áîºöü 
ìàâ ñïàòè íå á³ëüøå äâîõ 
ãîäèí íà äîáó. Íå òå, ùî 
ë³ã ³ ñïèòü, à ïî 10–15 õâè-
ëèí äàâàëè ïåðåäèõíóòè. 
Ðþêçàê ç³ ñïîðÿäæåííÿì 
âàæèâ 45 êã ³ ç íèì òðåáà 
áóëî âèêîíóâàòè âñ³ëÿê³ 
çàäà÷³. Òèõ, õòî ïðîéøîâ, 
âèòðèìàâ ö³ âèïðîáóâàííÿ, íà-
ïðàâëÿëè íà ñï³âáåñ³äó ç çàñòóï-
íèêîì ì³í³ñòðà â ïðèñóòíîñò³ 
³íñòðóêòîð³â. Âîíè ðîçêàçóâàëè 
ïî êîæíîìó á³éöþ, ãîäíèé ÷è 
íå ãîäíèé, ìîæå ÷è íå ìîæå, 
ïðîéøîâ ÷è íå ïðîéøîâ. À äàë³ 
áóëà äâîì³ñÿ÷íà ï³äãîòîâêà. Òà-
êèé â³äá³ð ³ íàâ÷àííÿ ïðîéøëè 
ïî ÷åðç³ âñ³ îáëàñò³. Íàøà ï³ä-
ãîòîâêà çàâåðøèëàñÿ â ê³íö³ êâ³ò-
íÿ. Ïðèçíà÷åí³ ìè íà ïîñàäàõ ç 
÷åðâíÿ.

РІЗНИЦЯ З «БЕРКУТОМ» 
Ñê³ëüêè êîëèøí³õ «áåðêóò³â-

ö³â» ñòàëè ÊÎÐÄ³âöÿìè, Âàëåð³é 
Áîíäàð íå ãîâîðèòü — ñëóæáîâà 
³íôîðìàö³ÿ. Àëå êàæå, ùî â³í ³ 
ñàì ÿêèéñü ÷àñ ñëóæèâ â ì³ë³öåé-
ñüêîìó ñïåöï³äðîçä³ë³, ñêîìïðî-
ìåòîâàíîìó ïîä³ÿìè íà Ìàéäàí³. 
Òåæ ñòîÿâ íà ²íñòèòóòñüê³é.

— Êîæíèé íàø ñï³âðîá³òíèê 
ïðîéøîâ ïîë³ãðàô íà ïðè÷åò-
í³ñòü äî ðîçñòð³ëó Íåáåñíî¿ ñî-
òí³. ² ñåðåä íàøèõ á³éö³â íåìàº 
ëþäåé, ùî ïåðåñòóïèëè Çàêîí. 
Óñå öå äóæå âèäíî íà ïîë³-
ãðàô³, õòî îáìàíþº, õòî ùîñü 
ïðèõîâóº. Òàê³ íå ïîòðàïëÿëè 

â ÊÎÐÄ. Êîæíèé íàø áîºöü ÷èñ-
òèé ïåðåä Ìàéäàíîì, — ãîâîðèòü 
Âàëåð³é Áîíäàð.

Ãîâîðèëè ³ ïðî ðîòó ïîë³ö³¿ 
îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ, ñòâî-
ðåíó ï³ñëÿ ë³êâ³äàö³¿ «Áåðêóòà». 
ÊÎÐÄ ìàº ïðîòèä³ÿòè òåðîðèçìó 
³ îñîáëèâî íåáåçïå÷í³é çëî÷èí-
íîñò³, à ðîòà — çàáåçïå÷óâàòè ïî-
ðÿäîê íà ìàñîâèõ çàõîäàõ. Òîáòî 
ð³çíèöÿ êàðäèíàëüíà.

— Çàðàç êàòåãîðè÷íî ñòàâëÿòü-
ñÿ äî áóäü-ÿêîãî ñïåöï³äðîçä³ëó. 
Äóìàþòü, ùî âñ³ äóáëþþòüñÿ. Àëå 
â íàñ îñîáëèâ³ çàäà÷³, — ãîâîðèòü 
ñï³âðîçìîâíèê. — Óñå ÷àñ ïîêà-
æå. Ìàºìî ñâîþ ñëàâó ùå çäî-
áóòè íà ä³ë³.

ßê ïðîâîäèëè íàâ÷àëüí³ îïå-
ðàö³¿ â³ííèöüê³ ÊÎÐÄ³âö³, ì³ñòî 
âæå áà÷èëî. ² ÿê íà âåðòîëüîòàõ 
ë³òàâ íàø ÊÎÐÄ (ùå äî îô³ö³é-
íîãî ïî÷àòêó ðîáîòè) âòèõîìè-
ðþâàòè îçáðîºíîãî ñåëÿíèíà, ùî 
çàáàðèêàäóâàâñÿ ç æ³íêîþ ó âëàñ-
í³é õàò³, òåæ ïîêàçàëè â íîâèíàõ.

Â î÷³êóâàíí³ íîâèõ çàâäàíü, ÿê 
êàæå êîìàíäèð, éîãî á³éö³ ïî-
ñò³éíî òðåíóþòüñÿ. Ïîêè ñâ³é 
ñïîðòçàë ðåìîíòóþòü, çàéìàþòü-
ñÿ â ïðèâàòíîìó êëóá³ «Ñïàðòà».

— Öèâ³ëüí³ õëîïö³ íàì äà-
þòü òàêòè÷íå ì³ñòå÷êî ³ ô³òíåñ-
ìàéäàí÷èê. Îò ìè òàì ïîñò³éíî 
çàéìàºìîñÿ, ïîêè ÷åêàºìî ô³-
íàíñóâàííÿ, — ãîâîðèòü Âàëåð³é 
Áîíäàð.

У ПОСТІЙНІЙ НАПРУЗІ 
— Ó íàñ º ïðîãðàìà ÊÎÐÄ-

îíëàéí, ³ ìè êîæí³ ÷îòèðè äí³ 
îòðèìóºìî íà òåëåôîíè çàâäàí-
íÿ, ÿê³ ïîâèíí³ âèð³øóâàòè. Òàê 
áóäå ïîñò³éíî, — ðîçïîâ³äàº ãîëî-
âíèé ÊÎÐÄ³âåöü, à íà ïèòàííÿ, 
÷è íå çàíàäòî öå, êàæå, ùî â³í 
ñüîãîäí³ âæå ïðîá³ã 10 ê³ëîìå-
òð³â: — ß æ êàæó, ìè íåïðîñòèé 
ï³äðîçä³ë. Ùî ô³çè÷íî, ùî ðî-
çóìîâî, ïîâèíí³ áóòè ï³äêîâàí³.

Çàðàç ó ÊÎÐÄ ïî÷àëè äðóãèé 
â³äá³ð — äîáèðàþòü øòàò. ², ÿê 
ñêàçàâ êîìàíäèð, øóêàþòü êàí-
äèäàò³â ç ð³çíèõ ïîë³öåéñüêèõ 
ï³äðîçä³ë³â. Îáìåæåííÿ çà â³êîì 
íåìàº. À ÿê³ íîðìàòèâè òðåáà 
çäàòè, êð³ì ïñèõîëîã³÷íîãî â³ä-
áîðó ³ òåñòóâàííÿ?

— Íå çâàæàþ÷è íà çâàííÿ ³ â³ê 
ìè ïîâèíí³ 18 ðàç³â, ÿê ì³í³ìóì, 
ï³äòÿãóâàòèñÿ íà ïåðåêëàäèí³ òà 
âèêîíóâàòè «òåñò Êóïåðà», — ðîç-
êàçóº Âàëåð³é Áîíäàð. — Öå àìå-
ðèêàíñüêèé òåñò íà âèòðèâàë³ñòü. 
10 â³äæèìàíü â³ä ï³äëîãè, 10 ðàç³â 
â óïîð³ ëåæà÷è íîãè äî ãðóäåé 
ï³äâåñòè, ïðåñ 10 ðàç³â ³ 30 ñòðèá-
ê³â ç õëîïêîì. Ö³ âïðàâè âèêî-
íóþòüñÿ â 4 êîëà áåç ïåðåðâè. 
Óñüîãî 160 ðàç³â òðåáà çðîáèòè 
âñå öå. À ïåðåä âïðàâàìè — ïðî-
á³ãòè 3 ê³ëîìåòðè çà 12 õâèëèí.

Çàðïëàòà ó á³éö³â ÊÎÐÄó âèùà 
â³ä ðåøòè ñïåöï³äðîçä³ë³â ïðè-
áëèçíî íà 5 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Валерій Бондар закінчив фізкуль-
турний факультет Вінницького 
педагогічного, а потім здобув ще 
три вищі освіти — фінансову і дві 
юридичних. Він працював тре-
нером дитячо-юнацької школи 
№ 5. У міліції був викладачем на-
вчального центру, інструктором 
в спецпідрозділах по спеціаль-
ній бойовій підготовці. На відбір 
у КОРД пішов, будучи заступни-
ком начальника в «Соколі».
— Я цим живу, я вмію, знаю і хочу 
передати свої знання іншим, — 
говорить про свою роботу Вале-
рій Бондар.
Він сім років тому, між іншим, ви-
грав конкурс на найкрасивішого 

міліціонера країни. Які параме-
три чоловічої краси має зараз?
— Зріст метр 90, а вага — 
130 кілограмів, — називає свої 
показники головний КОРДі-
вець і розказує, що під них і 
машину придбав, містку. — 
У мене Volkswagen Т-4. Бус. 
Він економний і габаритний, 
а я не вміщаюся в маленькі 
машини. Хороше сімейне авто. 
Можна на відпочинок поїхати. 
Але цього року відпустка відмі-
няється, бо почалася робота тут.
Дружина Валерія Бондара — ма-
йор поліції. Сім’я має двох дітей. 
Живе в отриманій кілька років 
тому в порядку черги однокім-

натній квартирі, переробленій 
на «двушку».
— Квартиру дали дружині, а я — 
біля дружини, — каже Валерій 
Бондар. — Сину нашому 10 ро-
ків, займається «Кудо». Не такі 
великі досягнення має, але третє 
місце на обласних змаганнях то-
рік зайняв. Дочка, мабуть, буде 
акробатикою займатися, бо бачу, 
що здібності є такі. Їй три роки.
А які спортивні звання у стар-
шого Бондара? Він заслужений 
майстер спорту з універсаль-
ного бою, майстер спорту між-
народного класу з рукопашного 
бою, майстер спорту з боротьби 
«Дзюдо».

«Я цим живу». Про особисте 

Валерій Бондар (40) службу в КОРДі називає 
своїм покликанням: «Знання переніс зі спорту 
в правоохоронну діяльність, бо хотів бути на стороні 
правди та допомогти іншим співробітникам справлятися 
з сильнішими від них злочинцями» 
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— Ìåíå ÷îòèðè 
ðàçè ïåðåâ³ðÿëè 
çà îñòàíí³ ê³ëüêà 
äí³â. ² ïîë³ö³ÿ, 

³ òðàíñïîðòíà ³íñïåêö³ÿ, — ãî-
âîðèòü âîä³é «Áîãäàíà» Ìèêî-
ëà, ÿêèé â³äïðàâëÿâñÿ ìèíóëî¿ 
ï’ÿòíèö³ ïî ñâîºìó ìàðøðóòó ç 
Çàõ³äíîãî àâòîâîêçàëó. — Äèâè-
ëèñÿ íà ðåçèíó, äîêóìåíòè. Óñå 
ãàðàçä. Çóïèíÿþòü âîä³¿â ìàðø-
ðóòíèõ àâòîáóñ³â íà àâòîäîðî-
ãàõ îáëàñò³ âæå á³ëüøå òèæíÿ, 
ç 23 ëèïíÿ. Ó ìèíóëîìó íîìå-
ð³ RIA ðîçïîâ³äàëà, ùî ïî÷àëè 
«øìîí» ï³ñëÿ äâîõ ÄÒÏ ç çàãè-
áëèìè ïàñàæèðàìè. Ó îäíîìó 
âèïàäêó âîä³é àâòîáóñà íå ìàâ 
êàòåãîð³¿ «Ä». Òîáòî íå âì³â âîçè-
òè ëþäåé. Îò ³ íå äîâ³ç æèâèìè.

×è íå ëÿ÷íî ñ³äàòè òåïåð â àâ-
òîáóñè, ìè çàïèòàëè íà Çàõ³äíîìó 
àâòîâîêçàë³. Ïàñàæèðè íå ãîâî-
ðèëè ïðî ñòðàõ ïåðåä ïî¿çäêîþ. 
Ñòàðø³ çãàäóâàëè, ùî ðàí³øå, 
ïðè Ñîþç³, äîáèðàòèñÿ áóëî 
ã³ðøå. Çàðàç ÷èñò³ø³ àâòîáóñè ³ 
÷àñòî õîäÿòü. À ìîëîäü òóðáóâàëà 
íå áåçïåêà, à êîìôîðò. ̄ ì íå âè-
ñòà÷àº êîíäèö³îíåð³â ó ñàëîíàõ.

— Áóâàº ñèäæó, ÷åêàþ ïðèáóòòÿ, 
áà÷ó — ¿äå ìàðøðóòêà, òàêà ïî-
ãàíà, òàêà ïîãàíà. Àëå, ñëàâà Áîãó, 
ìåí³ â íå¿ ñ³äàòè íå äîâåëîñÿ. Ò³, 

ÿêèìè ¿çäèëà, ìåíå âëàøòîâó-
þòü, — êàæå Âàëåíòèíà Ïîö³-
ëóéêî ç Ìóðîâàíîêóðèëîâåöüêî-
ãî ðàéîíó. — Ðàí³øå òðàïëÿëèñÿ 
ìàðøðóòêè, äå êîë³íà íå âë³çàëè. 
Çàðàç íåìàº òàêèõ. Óñå íîðìàëüíî.

— Òðåáà, ùîá êðàù³ áóëè 
òðàíñïîðòí³ çàñîáè, à ùå á³ëüøå 
òðåáà, ùîá äîðîãè áóëè â³äïî-
â³äí³, — ãîâîðèòü Àíäð³é Ìè-
êîëàé÷óê ç Áàðó. — Äîðîæ÷àº 
ïðî¿çä ïîñò³éíî ³ á³ëüøå í³÷îãî 
íå ì³íÿºòüñÿ. Ïëàòèìî, âèõîäèòü, 
ò³ëüêè çà ðåìîíò ðîçáèòèõ íà í³-
êóäèøí³õ äîðîãàõ ìàðøðóòîê.

— ×è â³ä÷óâàþ ÿ ñåáå â áåçïåö³ 
ó äîðîç³? Íå ìîæó ñêàçàòè, öå òàêå 
ïîíÿòòÿ «ðîçòÿæèìå». Ìàº æ çíà-
÷åííÿ íå ò³ëüêè, ÿêèé àâòîáóñ, à ³ 
ÿêèé øîôåð, — êàæå ìåøêàíêà ßë-
òóøîê Ç³íà¿äà Ì³ë³í÷àíó. — Äóìàþ, 
ïîâèíí³ áóòè á³ëüø³ àâòîáóñè, áî 
ñåëà äóæå çàãðóæàþòü ¿õ. Òîä³ á ³ 
á³ëåòè, ìîæå, íå òàê³ á äîðîã³ áóëè.

ЛЮДИ ПРО ВОДІЇВ 
Íàéá³ëüø ñòàðèì ³ç òèõ, ùî 

çàñòàëà æóðíàë³ñò íà àâòîâîêçà-
ë³, âèãëÿäàâ àâòîáóñ ìàðøðóòó 
«Æìåðèíêà-Â³ííèöÿ-Ë³ñîã³ðêà». 
Çàõîäæó â çàïîâíåíèé ñàëîí ³ 
ïèòàþ â ïàñàæèð³â äóìêó ïðî 
òðàíñïîðòíèé çàñ³á, ÿêèì âîíè 
çàðàç ïî¿äóòü. Æ³íêè îäíà ïîïå-
ðåä îäíó ðîçêàçóâàëè, ùî â íèõ 
íàéêðàùèé âîä³é ó ñâ³ò³, ³ â³í 
ðåãóëÿðíî ðåìîíòóº àâòîáóñ.

ХТО СТВОРЮЄ АВАРІЙНІ СИТУАЦІЇ? 
ПАСАЖИРИ ЗАХИЩАЮТЬ ВОДІЇВ 
Розмова про безпеку  На Західному 
автовокзалі розпитали пасажирів, 
чи не страшно їм їздити в автобусах 
після гучних аварій. І люди сказали, 
що нашими автобусами майже 
задоволені. Усе влаштовує, крім цін 
на квитки. А що розповіли водії про 
суцільний контроль на дорозі?

— Îí ïîäèâ³òüñÿ, ÿê³ «Áîã-
äàíè» ¿çäÿòü ïî Â³ííèö³ ðæàâ³. 
Âîíè ðîçñèïàþòüñÿ. Ñòðàøíî ¿õà-
òè, — êàæå ïàñàæèðêà, à íà ñëîâà 
æóðíàë³ñòà ïðî ³ðæó íà öüîìó àâ-
òîáóñ³ ñì³ºòüñÿ: — Äâåð³ íå âè-
ë³òàþòü, òàé íîðìàëüíî!

— Òàê³, ÿê ó íàñ äîðîãè, òî ùå 
ñëàâà Áîãó, ùî â³í ¿çäèòü âçà-
ãàë³, — ãîâîðèòü ³íøà æ³íêà. — 
Îöå á³äà — äîðîãè, à íå íàøà 
ìàðøðóòêà.

Âîä³é çàõîäèòü ïåðåâ³ðÿòè êâèò-
êè ³ îá³ëå÷óâàòè òèõ, ùî ìèíóâ 
êàñè àâòîâîêçàëó. Â³í ñïîê³éíî 
ðåàãóº íà ³íòåðâ’þ â éîãî àâòîáóñ³. 
Êàæå, ùî «õîò³â áè ¿çäèòè íà êðà-
ùîìó, àëå õòî æ éîãî äàñòü».

— Òðåáà, ùîá ç âàìè õîäèëè ò³ 
òðàíñïîðòíèêè, ÿê³ ðîáëÿòü ïå-
ðåâ³ðêè, ìè á ¿ì âñå âèêàçàëè, — 
ïðîäîâæóþòü ïàñàæèðè. — Ùî 
âîä³é â íàñ ä³éñíî õîðîøèé. Ó äî-
ðîç³ ïîëîìîê ó íüîãî íå áóâàº.

ЛЕГАЛИ І НЕЛЕГАЛИ 
— Óæå äâ³÷³ ïîïàäàâ íà ïåðå-

â³ðÿëüíèê³â â äîðîç³, — ðîçêàçóº 
âîä³é ³íøîãî àâòîáóñà Ðóñëàí 
Êîìàð. — Ïîë³ö³ÿ îáäèâëÿëàñÿ 
ìàøèíó, ðåçèíó, äîêóìåíòàö³þ. 
ó ìåíå âñå íîðìàëüíî. Ñòàðàþñÿ. 

² «Áîãäàí» ìàþ ñâ³æåíüêèé, 
2006-ãî ðîêó. Ïåðåâ³ðîê íåìà 
÷îãî áîÿòèñÿ, âîæó ëþäåé âæå 
18 ðîê³â. Êîëèñü ïðî ìåíå ïèñàëè 
â ãàçåòè: «íàéêðàùèé øîôåð»…

Çðàçêîâèé âîä³é ïî¿õàâ. Äàë³ 
³äó äî òèõ ìàðøðóòíèê³â, ùî ñòî-
ÿòü îñòîðîíü ïëàòôîðì, ÷åêàþòü 
ñâî¿õ ðåéñ³â ³ ìàþòü ÷àñ ðîçïî-
â³ñòè á³ëüøå.

— Ïî Æìåðèíö³ ñüîãîäí³ ñòîÿ-
ëà ïîë³ö³ÿ, ³ íà êîïàéãîðîäñüêî-
ìó ïîâîðîò³. Ñïèíÿëè, äèâèëèñÿ 
äîêóìåíòè ³ íà ìàøèíó. Àëå íàì 
ö³ ïåðåâ³ðêè íå ñòðàøí³. Ìè äè-
âèìîñÿ çà ìàøèíàìè. Óñ³ äèâ-
ëÿòüñÿ, õòî ëåãàëüíî ïðàöþº.

Òð³éöÿ ñï³âðîçìîâíèê³â — âî-
ä³¿ ç Ìóðîâàíîêóðèëîâåöüêîãî 
ÀÒÏ. Âîíè ðîçêàçàëè, ùî ó Â³ííè-
ö³ ïðàöþº òðè âåëèêèõ ïåðåâ³çíè-
êè, â êîæíîãî ïî ñîòí³ àâòîáóñ³â, 
ïåðåâàæíî «Áîãäàíè» ³ «Åòàëîíè». 
Òàêîæ º ñâî¿ ÀÒÏ â ðàéöåíòðàõ. 
Ó ¿õíüîìó — á³ëüøå 10 ìàøèí. 
«Ìåðñåäåñè Ñïðèíòåðè».

— «Ñïðèíòåðè» îäí³ ç êðà-
ùèõ ìàøèí, òóò íåìà ùî êàçà-
òè. Âîíè íàéá³ëüø íàä³éí³. Àëå 
ä³ëî íå â ìàðøðóòêàõ. Ä³ëî â òèõ 
øîôåðàõ, ÿê³ ¿çäÿòü áåç äîêóìåí-
ò³â, — êàæå îäèí âîä³é.

— Îö³ âñ³ àâòîáóñè, ùî âè 
áà÷èòå íà àâòîñòàíö³¿, öå âñå 
çàêîííî, — ïîÿñíþº äðóãèé. — 
Îô³ö³éí³, ç ÀÒÏ, ÿê³ ìàþòü áàçó. 
À ùå º íåîô³ö³éí³. Ó íèõ íåìàº 
ìàðøðóòà. Êóäè õî÷óòü, òóäè 
¿äóòü. Ïîñàäêà á³ëÿ «Ôóðøåòà». 
Îò ö³ ìàðøðóòêè ³ ñòâîðþþòü 
àâàð³éíó îáñòàíîâêó. Óñ³ ïðî íèõ 
çíàþòü, àëå í³÷îãî íå ðîáëÿòü. 
Êóäè òðåáà ïîñòóïàº ñèãíàë, ùî 
«öå íîðìàëüíîãî ïàöàíà ìàøè-
íà», ³ ¿õ íå ÷³ïàþòü. Êîíòðîëåðàì 
áàéäóæå, ùî òîé «íîðìàëüíèé 
ïàöàí» ïîñàäèâ çà êåðìî «ñâèò-
êà» ç êóïëåíèìè ïðàâàìè, ÿêèé 
æåíå 130, ãîâîðèòü ïî òåëåôîíó 
â äîðîç³ òà ëóñêàº ñîíÿøíèê…

ПРО ЧИНОВНИКІВ 
Âîä³¿ ðîçêàçàëè, ùî äíÿìè 

¿õí³ êîëåãè ïîâ³äîìëÿëè íîìå-
ðè íåëåãàëà â îáëäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³þ. Â óïðàâë³íí³ òðàíñïîðòó ¿õ 
çíàéøëè ó áàç³, ÿê ë³öåíçîâàí³ 
íà íåðåãóëÿðí³ ïåðåâåçåííÿ. 
Ùîá äîâåñòè ðåãóëÿðíó ðîáîòó 
â îáõ³ä àâòîñòàíö³é, òðåáà òàê³ 

ìàðøðóòêè ô³êñóâàòè â òîé ñà-
ìèé ÷àñ â òîìó æ ñàìîìó ì³ñö³ 
ê³ëüêà ðàç³â ï³äðÿä. Òàêîãî í³õòî 
íå ðîáèòü.

— ß çà òèæäåíü íå áà÷èâ, ùîá 
õî÷ îäíîãî íåëåãàëà çóïèíèëè 
äëÿ ïåðåâ³ðêè, — ïðîäîâæóþòü 
ðîçêàçóâàòè âîä³¿ ç ÀÒÏ.

— Í³õòî íå áà÷èâ, áî ¿õ íå çó-
ïèíÿþòü! Óñ³ì íåìàº ä³ëà, ùî 
í³ÿêèé äîêòîð òîãî âîä³ÿ íå ïå-
ðåâ³ðÿº ïåðåä äîðîãîþ, í³ÿêèé 
ìåõàí³ê íå îãëÿäàº éîãî ìàøè-
íó. Í³õòî íå êîíòðîëþº, ñê³ëüêè 
ðàç³â íà äåíü â³í ¿äå? Îöå òðåáà 
âèÿñíÿòè, à íå íàñ, ãðàô³êîâèõ, 
çóïèíÿòè. À â íàñ, â ÀÒÏ, ñïåö³-
àë³ñòè ïåðåâ³ðÿþòü, ï³äïèñóþòü, 
âèïóñêàþòü ³ â³äïîâ³äàþòü, — 
êàæå âîä³é «Ñïðèíòåðà».

— Êîðîòøå êàæó÷è, áàðäàê 
íà ïåðåâåçåííÿõ ïàñàæèð³â ïî-
âíèé, — ãîâîðèòü éîãî êîëåãà 
ïî ÀÒÏ.

— Ùî òðåáà çðîáèòè, ùîá âñå 
áóëî, ÿê íàëåæèòü? — ïèòàþ âîä³¿â.

— Ì³íÿòè íà÷àëüñòâî ïîâí³ñ-
òþ, — çâó÷èòü ó â³äïîâ³äü.

За тиждень перевірок автобусів і 
маршруток поліцейські виявили 
119 адмінпорушень, оглянувши 
355 автобусів. Тобто в кожно-
му третьому було не все гаразд. 
За даними управління превен-
тивної діяльності обласного 
управління Нацполіції, зафік-
сували такі порушення:
66 випадків перевезення паса-
жирів понад встановлену кіль-
кість, 
5 — відхилення від маршруту, 

5 — керування водіями автобусів 
без необхідних документів, 
10 — керування маршрутними 
транспортними засобами, які 
не пройшли обов’язковий тех-
контроль, 
29 порушень правил дорожньо-
го руху.
Крім того, поліцейські виявили 
9 технічно несправних авто-
бусів. Один з них був переоб-
ладнаний з порушенням норм 
та стандартів.

У поліції — свої дані про порушення 

ОЛЕКСІЙ 
СОКОЛОВСЬКИЙ, 
НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛІННЯ 
УКРТРАНСБЕЗПЕКИ 
У ВІННИЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ:

— Спільно з Нацполіцією ми 
склали 73 акти про порушення, 
починаючи з 23 липня. Відсут-
ність документів — 24 випадки. 
Але це не значить, що їх взагалі 
немає, просто під час перевірки 
у водія їх не було. Може, переві-
зник не дав. Відсутність докумен-
тів — це третина усіх виявлених 
порушень. Про технічний стан 
склали 4 акти. Інші порушення — 
одиничні. Заблокований ава-

рійних вихід, відсутня аптечка 
або інформація для пасажирів, 
недотримання режиму праці і 
відпочинку (водій працював без 
перезмінки). У нас відпрацюван-
ня серйозні. Навіть зараз пішла 
ротація: чотири наші інспекто-
ри поїхали в Черкаську область 
працювати, а їхні четверо до нас 
приїхали. У такому, посиленому 
режимі нас націлюють працюва-
ти два місяці.
Що стосується нерегулярних пе-
ревезень, звісно, бувають ви-
падки, що під їх виглядом їздять 
нелегальні перевізники. Та це 
питання окреме. Вони мають 
місце, але казати, що це носить 
масовий характер, не можна.

«Нелегали — це питання окреме» 

Зінаїда Мілінчану (56): — Якби автобуси були більші, тоді б 
білети коштували дешевше. Мій — 72 гривні. Це дорого 

Âîä³¿ ç³çíàëèñÿ, 
ùî õî÷óòü ¿çäèòè 
íà êðàùèõ àâòîáóñàõ. 
À ïàñàæèðè êàçàëè, ùî 
«äâåð³ íå âèâàëþþòüñÿ 
³ íîðìàëüíî»

ÐÅÇÎÍÀÍÑ
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На зворотному шляху до кабінету 
Любові, ми заново проходимо всі 
відділи. У секційній вже намилю-
ють тіло померлого і тепер там 
пахне дешевим милом. У перед-
секційній з’явилися нові баночки 
з закривавленими частинками 
органів. А у коридорах помічаємо 
нову деталь, малюнки на стінах: 
«Це робили діти працівників. Ми 
хотіли, щоби в бюро було хоч 
щось живе, людське».
Також лікарка розповідає, що бу-
вають дні, коли в секційну над-
ходить по сім тіл. А іноді не ро-

блять і жодного розтину. А ще 
ми з Любов’ю підрахували, що 
за 27 років стажу вона зробила 
приблизно 2,5 тисячі розтинів.
Дізнаюся і про те, що робочий 
день в цьому відділенні триває 
всього шість годин. Але через 
велике навантаження, більшість 
працівників тут на півтори ставки. 
Також, Любов говорить, що пата-
натомія відноситься до шкідли-
вих професій, тому кожного дня 
персонал отримує від держави 
півлітра молока.
Розмовляємо і про те, що близькі 

вже давно знають, чому Любов 
подовгу мовчить після роботи.
— Завдяки цій спеціальності я розу-
мію, що все, що коли-небудь наро-
дилося, рано чи пізно помре. Тому 
до кожного дня потрібно ставитися з 
великою повагою. Намагатися збе-
регти своє життя і радіти, що у тебе 
є цей рік, місяць і навіть день. Адже 
у когось його вже немає.
Ми тиснемо руки і розходимося. 
На одного з нас чекає черговий 
важкий день, ще один розтин 
і півлітра молока від держави. 
За шкідливість професії.

Чому Любов довго мовчить 

ËÀÉÔ

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

— Àëüî… Òàê-
òàê… Îäíîçíà÷íî 
öþ òåìó ïîòð³áíî 

âèñâ³òëþâàòè, — ãîâîðèòü æ³íî-
÷èé ãîëîñ ó ñëóõàâö³. — Çàâòðà 
ï³äõîäüòå íà äåñÿòó.

Âåëèêà ãîäèííèêîâà ñòð³ëêà 
íà ïîçíà÷ö³ «Õ». ß ñòîþ ïåðåä 
âõîäîì â îäíîïîâåðõîâó áó-
ä³âëþ. ×åðåç õâèëèíó äî ìåíå 
ï³äõîäèòü æ³íêà â ë³êàðíÿíîìó 
õàëàò³. ¯¿ çâàòè Ëþáîâ Õîëîä. 
Âîíà — ãîëîâíèé ïàòîëîãîàíà-
òîì îáëàñò³. À ìè, âëàñíå, ñòî¿ìî 
ó Â³ííèöüêîìó ïàòîëîãîàíàòî-
ì³÷íîìó áþðî. Ïðèéøîâ ä³çíà-
âàòèñÿ ïðî ðîáîòó â³ää³ëåííÿ, ÿêå 
ó á³ëüøîñò³ àñîö³þºòüñÿ âèíÿò-
êîâî ç³ ñìåðòþ. Àëå ñïðîáóºìî 
ðîçãëåä³ëè òóò ³ æèòòÿ.

НЕ ТІЛЬКИ РОЗТИНИ 
Îáëàñíå ïàòàíàòîì³÷íå áþðî 

áóëî çàñíîâàíå ó 1989 ðîö³ 
íà áàç³ ë³êàðí³ Ïèðîãîâà. Âîíî 
ñêëàäàºòüñÿ ç ÷îòèðüîõ â³ää³ëåíü 
ïî âñüîìó ì³ñòó, îáñëóãîâóº âñ³ 
â³ííèöüê³ ë³êàðí³, ïëþñ 15 ðà-
éîí³â îáëàñò³.

Ãîëîâíå â³ää³ëåííÿ çñåðå-
äèíè — öå äîâãèé êîðèäîð ç 
áåçë³÷÷þ ð³çíîìàí³òíèõ äâåðåé, 
ÿê³ âåäóòü â êàá³íåòè, îðäèíà-
òîðñüêó, ëàáîðàòîð³¿, ñåêö³éí³ òà 
³íø³ ê³ìíàòè.

Ìè îïèíÿºìîñÿ íà ïî÷àòêó 
öüîãî êîðèäîðó á³ëÿ äâåðåé ³ç 
íàïèñîì «Ðåºñòðàòóðà».

Çà ñòîëîì ç äâîìà òåëåôîíàìè 
ñèäèòü ðºñòðàòîðêà Ë³ë³ÿ. Æ³íêà 
çàïîâíþº æóðíàë, ó ÿêîìó ô³êñó-
þòüñÿ âñ³ ã³ñòîëîã³÷í³ äîñë³äæåí-
íÿ, ùî ïðîâîäÿòüñÿ â áþðî. 

— Ó 80% âèïàäê³â ïàòàíàòî-
ì³÷íà ñëóæáà ïðàöþº ç ìàòåð³à-
ëàìè æèâèõ ëþäåé. Òîìó õèáíî 
ââàæàòè, ùî ìè òóò ò³ëüêè ðîç-
òèíàìè çàéìàºìîñÿ, — ãîâîðèòü 
Ëþáîâ Õîëîä. — ×èì ñêîð³øå ìè 
äîñë³äèìî á³îïñ³éí³ ìàòåð³àëè ³ 
íàäàìî â³äïîâ³äü, òèì ñêîð³øå 
õâîðèé ä³çíàºòüñÿ ñâ³é ä³àãíîç ³ 
ïî÷íå ë³êóâàòèñÿ.

Âèãîòîâëåííÿ ïðåïàðàò³â 
ïðîõîäèòü ó ê³ëüêîõ ê³ìíàòàõ, 
äî ÿêèõ íàñ âåäå âñå òîé æå äî-
âãèé êîðèäîð.

— Çà ìèíóëèé ð³ê ìè äîñë³äè-
ëè ìàéæå 186 òèñÿ÷ á³îïñ³é â³ä 
53 625 õâîðèõ. Öå âåëè÷åçíà ê³ëü-
ê³ñòü äëÿ áþðî, ÿêîìó íå âèñòà-
÷àº ïåðñîíàëó. Ïðàêòè÷íî êîæåí 
ïðàö³âíèê âèêîíóº ðîáîòó îäèí 
çà äâîõ ç ïîëîâèíîþ. À º òàê³ 
ë³êàð³, ÿê³ ïðàöþþòü çà ø³ñòüîõ. 
² öå â ëàáîðàòîð³ÿõ ³ êàá³íåòàõ, äå 
êàòàñòðîô³÷íî íå âèñòà÷àº ì³ñ-
öÿ, — ðîçïîâ³äàº Ëþáîâ Õîëîä.

ПУХЛИНИ В БАНКАХ
Ïðè âõîä³ â ñåêö³éíèé áëîê 

ìè îïèíÿºìîñÿ â ìàë³é ñåêö³é-
í³é çàë³. Ó ö³é ê³ìíàò³ ïðîõîäèòü 
âèð³çêà äëÿ ïîäàëüøîãî äîñë³-

У ЯКИХ УМОВАХ ПРАЦЮЮТЬ І ПРО 
ЩО МОВЧАТЬ ПАТОЛОГОАНАТОМИ 
Тут краще не бувати  Навідалися 
до обласного патологоанатомічного 
бюро, щоб побачити, чим займаються 
патанатоми. У яких умовах працюють і 
про що мовчать. Побували на розтині 
і в «холодильнику». Дізналися, чому 
у більшості випадків вони рятують нас, 
живих, а не проводять розтини небіжчиків 
і за що їм безкоштовно дають молоко

äæåííÿ. Âëàñíå, çâ³äñè ³ ïî÷èíàº 
ïàõíóòè ôîðìàë³íîì, ÿêîãî òóò 
àæ íàïîëîâèíó ïîâíå â³äðî.

Âèð³çêà ïðîõîäèòü íà ãðàí³òíî-
ìó ñòîë³, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ ïîñå-
ðåäèí³ ê³ìíàòè. Ï³ñëÿ öüîãî, ìà-
òåð³àë ô³êñóþòü ó 10% ôîðìàë³í³. 
Ùîïðàâäà, ñïåö³àëüíèìè ºìíîñ-
òÿìè äëÿ ìàòåð³àë³â ìåäçàêëàäè 
îáìåæåí³. Çäåá³ëüøîãî ïåðñîíàë 
âèêðó÷óºòüñÿ âèêîðèñòàííÿì 
çâè÷àéíèõ ñêëÿíèõ áàíîê. 

Ùå òóò º ùîñü íà êøòàëò êîìî-
ðè ç ê³ëüêîìà ïîëè÷êàìè. Íà íèõ 
ñòîÿòü ºìíîñò³, ï³äïèñàí³ ïð³ç-
âèùàìè ë³êàð³â. Öå ñèðèé àðõ³â. 
Òîáòî ñâîºð³äíå ñõîâèùå ïóõëèí 
³ ñïåöèô³÷íèõ çàïàëåíü: òóáåð-
êóëüîç, ñèô³ë³ñ, ÑÍ²Ä òîùî, ÿê³ 
ïðè ïîòðåá³ ìîæíà äîñë³äèòè.

ОБЛИЧЧЯ САНІТАРІВ 
БЕЗ ЕМОЦІЙ 

Çàëà äëÿ äîñë³äæåííÿ òðóï³â 
çíàõîäèòüñÿ ïðÿìî çà ñò³íîþ. Ë³-
êàðêà ïåðøîþ çàõîäèòü â ñåêö³é-
íó ³ øâèäêî ç íå¿ ïîâåðòàºòüñÿ: 

«Ó íàñ òàì ðîçòèí çàê³í÷óºòüñÿ. 
Óæå çàøèâàþòü. Âè ÿê?» — ïèòàº 
Ëþáîâ, ÷è ìîæó ÿ íà öå ïîäèâè-
òèñÿ. Ñòâåðäíî êèâàþ ³ çàõîäæó 
â ñåðåäèíó.

Öå êâàäðàòíà ê³ìíàòà ç êàõåëü-
íèìè ñò³íàìè. Òóò ÿñêðàâå ñâ³ò-
ëî, ïðî÷èíåí³ ïëàñòèêîâ³ â³êíà, 
ñàí³òàð, ñàí³òàðêà ³ äâà ñåêö³éí³ 
ñòîëè. Íà îäíîìó ç íèõ òðóï 
÷îëîâ³êà. Éîãî ãîëîâà ëåæèòü 
íà áðóñêó-³çãîëîâíèêó, à ãðóäíîþ 
êë³òèíîþ ïîìåðëîãî òóäè-ñþäè 
«õîäèòü» õ³ðóðã³÷íà ãîëêà.

Îáëè÷÷ÿ ñàí³òàð³â íå âèäàþòü 
í³ÿêèõ åìîö³é. Äëÿ íèõ, öå çâè-
÷àéíà ðîáîòà. Âîíè íå ðåàãóþòü 
³ íà çì³øàí³ çàïàõè êðîâ³, ñå÷³ ³ 

êàëó, ÿêèìè íàïîâíåíå ïîâ³òðÿ.
— Áóâ ïðîâåäåíèé ðîçòèí. 

Òåïåð ìîëîäø³ ìåäè÷í³ ñåñòðè 
ìàþòü éîãî çàâåðøèòè. Òîáòî 
çðîáèòè òóàëåò òðóïà, — ïîÿñíþº 
Ëþáîâ Õîëîä. — Öå îçíà÷àº, ùî 
âîíè éîãî çàøèþòü, ïîìèþòü, 
ïîãîëÿòü, ïðè÷åøóòü, îäÿãíóòü 
â ðå÷³, ÿê³ äàäóòü ðîäè÷³, ïî-
êëàäóòü ò³ëî â òðóíó ³ âèäàäóòü 
áëèçüêèì.

Çàïèòóþ, â³ä ÷îãî ïîìåð ÷îëî-
â³ê? «Çëîâæèâàâ àëêîãîëåì, àëå 
öèðîçó íå áóëî», — ïîÿñíþº ñà-
í³òàð ³ ïðîäîâæóº âèìèâàòè ñò³ë. 
«Òîáòî — êàðä³îì³îïàò³ÿ — çó-
ïèíêà ñåðöÿ âíàñë³äîê çëîâæè-
âàííÿ àëêîãîëåì», — ï³äõîïëþº 
ë³êàðêà.

Íà îäíîìó ç³ ñòîëèê³â ëåæèòü 
æóðíàë ðåºñòðàö³¿ íàäõîäæåííÿ 
òðóï³â. Òóò íàïèñàíî, ùî öåé 
÷îëîâ³ê ïîñòóïèâ ç Ë³òèíà. Â³í 
ïåðøèé çà ñüîãîäí³. À çà îñòàíí³ 
ê³ëüêà äí³â ó ö³é ñåêö³éí³é ïðî-
âîäèëèñÿ ðîçòèíè ñåìè ëþäåé.

ЧЕРВОНО-БІЛІ ДИТЯЧІ ТРУНИ 
Îäðàçó çà äâåðèìà çíàõîäèòüñÿ 

ùå îäíå ïðèì³ùåííÿ. Âîíî ìà-
ëåíüêå, ïðîõîëîäíå òà ñ³ðå. Öå 
ïåðåäñåêö³éíà. Òóò íå â³äáóâàºòü-
ñÿ í³÷îãî âêðàé âàæëèâîãî. Ñàì³ 
ò³ëüêè ãîë³ ñò³íè ç îãîëîøåííÿìè:

«Ïàòîëîãîàíàòîì³÷í³ ðîçòèíè 
ç îôîðìëåííÿì ë³êàðñüêîãî ñâ³-
äîöòâà ïðî ñìåðòü, òóàëåòîì òà 
âèäà÷åþ ò³ëà ïîìåðëîãî ïðîâî-
äèòüñÿ áåçêîøòîâíî»…

«Ï³äãîòîâêà ò³ëà ïîê³éíî-
ãî äî ïîõîâàííÿ (1 ò³ëî) — 
77,83 ãðí»…

«Óòðèìàííÿ ò³ë ïîìåðëèõ 
â õîëîäèëüí³é êàìåð³ (1 äîáà) — 
21,23 ãðí»…

«×åðãîâ³ ñàí³òàðè ìîðãó ïðè-
éìàþòü ³ âèäàþòü ò³ëà ïîìåðëèõ 
ö³ëîäîáîâî»…

À ùå òóò ê³ëüêà ð³çíîâèä³â 
òðóí. Ó òîìó ÷èñë³ äèòÿ÷èõ. 
«Ðîçóì³ºòå, í³õòî íå î÷³êóº, ùî 
ç íèì ìîæå ùîñü ñòàòèñÿ. Óñ³ 
äóìàþòü, ùî âîíè âèë³êóþòüñÿ 
³ ï³äóòü äîäîìó. Àëå, íà æàëü, 
³íîä³ ñòàºòüñÿ òå, ùî ñòàºòüñÿ, 
³ ëþäè ñòèêàþòüñÿ ç òèì, ùî 
íåìàº â ÷îìó çàáèðàòè ò³ëî. 
Îñîáëèâî âíî÷³. Òîìó öå ïðè-
ì³ùåííÿ îðåíäóþòü ðèòóàëüí³ 
êîìïàí³¿ ³ âèñòàâëÿþòü òóò ñâî¿ 
òðóíè», — ïîÿñíþº ïàòîëîãîà-
íàòîì.

— Õî÷ó ïîêàçàòè âàì îäíó 
íàøó á³äó, — â³äêðèâàþ÷è ÿê³ñü 
äâåð³, ïîÿñíþº íà÷àëüíèöÿ 
áþðî. — Öå õîëîäèëüíà êàìåðà 
³ âîíà ó íàñ äóæå ñòàðà. Íà âñå 
ì³ñòî ¿õ âñüîãî ëèøå äâ³.

Ó ïðèì³ùåíí³ â ê³ëüêà ìåòð³â 
çàâäîâæêè ïðîõîëîäíî ³ ñòî¿òü 
òîé æå çàïàõ, ùî ³ â ñåêö³éí³é. 
Ùå òóò º ñòàðà ìåòàëåâà êàòàëêà, 
íà ÿê³é çáåð³ãàþòüñÿ ò³ëà ³ ê³ëü-
êàäåñÿò ÷îðíèõ ïàêåò³â. Ó íèõ 
îïåðàö³éí³ ìàòåð³àëè ïîìåðëèõ, 
ÿê³ ìàþòü óòèë³çóâàòè.

— Ðàí³øå ìè öå ñïàëþâà-
ëè â ³íñèíåðàòîðí³é ïå÷³, àëå 
ó áåðåçí³ âîíà çëàìàëàñÿ. Òîìó 
ìè áóëè âèìóøåí³ ïîâåðíóòèñÿ 
äî óòèë³çàö³¿ øëÿõîì ïîõîâàííÿ 
ìàòåð³àë³â ó òðóí³ íà ñïåö³àëüíî-
ìó ì³ñö³ íà êëàäîâèù³, — ãîâî-
ðèòü Ëþáîâ Õîëîä.

Ïðàêòè÷íî êîæåí 
ïðàö³âíèê âèêîíóº 
ðîáîòó îäèí çà äâîõ 
ç ïîëîâèíîþ. À º òàê³ 
ë³êàð³, ÿê³ ïðàöþþòü 
çà ø³ñòüîõ

Відділення зсередини – це довгий коридор з безліччю 
дверей, які ведуть в кабінети, лабораторії та інші кімнати
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Â î ë î í ò å ð ê à 
Îêñàíà Ìåëüíèê 

äîïîìîãàº âèõîâàíöÿì äèòáó-
äèíê³â ÷åðåç áëàãîä³éíèé ôîíä 
«Ðîäèííèé ä³ì». Æ³íêà ðîçïî-
â³ëà, ùî ä³çíàëàñÿ ïðî ïðîãåð³þ 
â ²ðèíêè Õèìè÷ ó Ôåéñáóêó.

— ×åðåç çíàéîìèõ òà äî-
ïèñè â Ôåéñáóêó ñïèñàëàñÿ ç 
ðîäèíîþ Õèìè÷³â. Íàïèñàëà, 
ùî â ìåíå õâîðà äèòèíà, ó âàñ 
äîíüêà õâîð³º, ìè ç âàìè â îäíî-
ìó ÷îâí³. ² ìîÿ ñòàðøà äèòèíà 
êëè÷å âàñ â ãîñò³. Ä³òè õîò³ëè 
ïîòîâàðèøóâàòè.

Çãîäîì äâ³ ðîäèíè çóñòð³ëèñÿ 
â ðîçâàæàëüíîìó öåíòð³ «Äèòÿ÷à 
ïëàíåòà» (ÒÖ Plaza Park — àâò.), 
òà ì³æ ðîäèíàìè çàâ’ÿçàëèñÿ 
äðóæí³ ñòîñóíêè.

²äåÿ ç³ñòðèãòè âîëîññÿ âèíèêëà 
ñïî÷àòêó â Îêñàíè. Âîíà ïîáà÷è-
ëà, ÿê íà 7-ð³÷íó ä³â÷èíêó ðåàãó-
þòü ³íø³ ä³òè òà äîðîñë³.

— Ó «Äèòÿ÷³é ïëàíåò³» ²ðó äî-
áðå çíàþòü òà çàâæäè â³òàþòü-
ñÿ ç íåþ. Àëå â ³íøèõ ì³ñöÿõ 
ñèòóàö³ÿ ³íàêøà. Ð³÷ ó ò³ì, ùî 
÷åðåç õâîðîáó â ²ðèíêè íå â³ä-
ðîñòàº âîëîññÿ, — êàçàëà Îêñà-
íà Ìåëüíèê. — Áóâàëî òàêå, ùî 
íà äèòÿ÷îìó ìàéäàí÷èêó áàòüêè 
çàáèðàëè ñâî¿õ ä³òåé â³ä ²ðè, áî 
áîÿëèñÿ, ùî öå ùîñü «çàðàçíå». 
Íà íå¿ ïîñò³éíî âèòð³ùàþòüñÿ 
³íø³ ëþäè. À íåäàâíî ¿¿ ³íøà 
äèòèíà ïèòàº: «À òè õëîï÷èê ÷è 
ä³â÷èíêà?» Öå çàñìó÷óº ²ðó. Òîìó 
îäíîãî äíÿ ÿ ¿é ñêàçàëà, ùî áóäó 
ñõîæà íà òåáå.

Îêñàíà âèêîíàëà ñâîþ îá³öÿí-
êó ²ðèíö³. 25 ÷åðâíÿ âîíà íà î÷àõ 
ìàëåíüêî¿ ä³â÷èíêè ï³äñòðèãëà-
ñÿ ìàéæå íàãîëî.À ïîò³ì òàêó æ 
çà÷³ñêó çàõîò³ëè äîíüêè, õî÷à ¿õ 
ìàòè öå íå ñïðèéíÿëà âñåðéîç. 

Ïðîòå ñòðèæêà ï³ä «íóëü» âñå-
òàêè â³äáóëàñÿ. Äîíüêè íàïîëÿ-
ãàëè íà öüîìó ï³ñëÿ ÷åðãîâèõ 
â³äâ³äèí ðîäèíè Õèìè÷³â.

— Ñòàðø³é äîíüö³ â³ñ³ì ðîê³â. ² 
òóò âîíà êàæå: ÿ õî÷ó ï³äñòðèãòè-

ПІДСТРИГЛА ДОНЬОК ПІД «НУЛЬ»
Сильний вчинок  Через рідкісну 
хворобу в семирічної Іри Химич 
не відростає волосся. Щоб показати 
дівчинці, що зовнішня краса не головне, 
волонтерка Оксана Мельник та дві 
її доньки зістригли волосся. Вони 
не закликають приєднатися до флешмобу, 
але Іринці потрібна наша з вами допомога

ñÿ çàðàäè ²ðè. ² ìîëîäøà òàêîæ. 
Ùå ê³ëüêà äí³â ÿ ³ãíîðóâàëà ¿õ 
ïðîõàííÿ.

Ìàòè ãîâîðèëà ¿ì, ùî íà íèõ 
áóäóòü âèòð³ùàòèñÿ òà òèöÿòè 
ïàëüöÿìè. À ä³òè â³äïîâ³ëè — íó ³ 
äîáðå, ñòðèæè. Ìàòè ñòðèãëà ¿õ 
âëàñíîðó÷.

— Ëþäè, çâ³ñíî, äèâóþòüñÿ. 
Ìàáóòü, äóìàþòü, ùî ìè õâîð³ 
÷èìîñü. ß ä³òÿì êàçàëà: «Íå õî-
÷åòå, ùîá íà âàñ âèòð³ùàëèñÿ, 
òî íå äèâ³òüñÿ íà ëþäåé». À êîëè 
ìè ðàçîì ç ²ðèíêîþ, òî ëþäè ðî-
çóì³þòü, íàâ³ùî ìè òàê³ çà÷³ñêè 
çðîáèëè. ß äóæå ïîâàæàþ ñâî¿õ 
ä³òåé çà ¿õ âèá³ð. Çà òå, ùî âîíè 
çàðàäè äðóæáè ç ²ðèíêîþ ï³ä-
ñòðèãëèñÿ íàëèñî.

ßê ïîÿñíèëà íà ê³íåöü ðîçìîâè 
Îêñàíà, âñÿ ñóòü ¿õ ðîäèííîãî 
ôëåøìîáó — ï³äòðèìàòè ²ðèíó 
Õèìè÷, áóòè ñõîæèìè íà íå¿.

— Çîâí³øíÿ êðàñà — öå íå ãî-
ëîâíå. ²ðèíêà äóæå çä³áíà ä³â÷èí-
êà, âîíà ë³ïèòü ç ïëàñòèë³íó òà 
ñêëàäàº LEGO òàê, ÿê ìî¿ äîíüêè 
íå âì³þòü.

— Õòîñü ç âàøèõ çíàéîìèõ òà 
³íøèõ ëþäåé âæå âçÿâ ó÷àñòü 
ó öüîìó ôëåøìîá³?

— Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ëþäè 
òàêîãî íå çðîáëÿòü. Çíàéîì³ 
ï³äòðèìóþòü ³ êàæóòü, ùî êîñè, 
òî íå ãîëîâíå. Íàø³ ëþäè äî öüî-
ãî ùå íå ãîòîâ³, òàê ñàìî ÿê ïðè-
éíÿòè öå. Áî â êîìåíòàðÿõ âæå 
ïèñàëè, ùî â ìåíå íå âèñòà÷èëî 
ðîçóìó, òîìó ÿ é ï³äñòðèãëàñü. 
Ó ìåíå âèñòà÷èëî ñèëè âîë³ 
äëÿ öüîãî ³ ÿ öå çðîáèëà íå äëÿ 
ôåéñáó÷íèõ êîìåíòàòîð³â, à äëÿ 
²ðèíêè.

Прогерія Хатчинсона-Гілфорда — 
це рідкісне генетичне захворю-
вання, одним з його симптомів 
медики називають зміни шкірно-
го покриву та внутрішніх органів, 
що обумовлено передчасним ста-
рінням організму. У світі зафіксо-
вано 350 випадків захворювання 
на прогерію, нині залишилось 

70 носіїв цієї рідкісної хвороби.
Необов’язково всім людям голити 
голови, щоб підтримати Іринку. 
На її лікування щодня потрібні 
чималі кошти, тож можна допо-
могти. Для цього можете пере-
казати гроші на картку матері ді-
вчинки: 4149 4978 6719 3940 Діа-
на Сергіївна Химич (ПриватБанк)

Як допомогти дівчинці

Меншій дочці Оксани чотири роки, старшій — вісім. Вони 
самі хотіли підстригтися налисо заради дружби з Іринкою
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Керівник підрядної організа-
ції «Сучасні будтехнології-12» 
Олександр Ігнатоля у розмові з 
журналістом стверджував, що 
роботи на об’єкті виконуються. 
І в грудні теж будівельники пра-
цювали. На конкретне запитан-
ня, чи зробили дах, співрозмов-
ник відповів, що на дві третини 
роботи виконано.
— Якщо стіни розвалилися, то не 
з даху треба починати роботи, — 
пояснює пан Ігнатоля. — Але 
у проектній документації багато 
чого не передбачено. Спочатку 
треба укріпити стіни, зробити пе-
рекриття, а вже тоді переходити 
до робіт з виготовлення даху.
— Як же тоді довідка від 
15 грудня минулого року про 

виконані роботи?
— Мені треба бачити документ, 
щоб щось говорити, — відповів 
керівник підрядної організації.
— Чому проектанти не враху-
вали такі очевидні речі?
— Я їх теж про це запитував, — 
каже пан Ігнатоля. — Відпові-
ли, що проект виготовляли ще 
в 2014 році. У той час стіни ще 
не розвалилися. Тепер по ходу 
робіт вносять корективи.
— Чи реально відновити руї-
ну, якою є Будинок культури?
— Саме цим ми займаємося.
— Чи працюють будівельники 
на об’єкті нині (розмова від-
бувалася у вівторок, 31.07)?
— Так, працюють, — відповів 
співрозмовник.

На дві третини дах готовий 

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 180131

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

«Ïîâ ³ äîìëÿþ 
ïðî öèí³÷íå ðîç-
êðàäàííÿ áþäæåò-

íèõ ãðîøåé…», — éäåòüñÿ ó çàÿâ³ 
íà ³ì’ÿ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà 
Òðîñòÿíåöüêîãî â³ää³ëåííÿ ïî-
ë³ö³¿ Âîëîäèìèðà Õðå¿êà.

Äî ïîë³ö³¿ çâåðíóâñÿ ãîëîâà 
ÃÎ «Ïîä³ëüñüêèé öåíòð ïðîòè-
ä³¿ êîðóïö³¿» Àíäð³é Áîíäàðåíêî. 
Çà éîãî çàÿâîþ ïîðóøèëè êðè-
ì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Ñë³ä÷³ 
ìàþòü ïåðåâ³ðèòè, ÿê ³ íà ùî 
âèòðà÷åíî êîøòè. Ó ðîçìîâ³ ç 
æóðíàë³ñòîì RIA ïàí Àíäð³é 
ðîçïîâ³â ïîäðîáèö³ ñèòóàö³¿.

«ПОВІДОМИВ ПОЛІЦІЮ, ЯК 
ЦИНІЧНО ВКРАЛИ МІЛЬЙОН…» 

— Â³ä êëóáó çàëèøèëèñÿ îäí³ 
ðó¿íè, — êàæå ñï³âðîçìîâíèê ³ 
ï³äòâåðäæóº ñëîâà çðîáëåíèìè 
çí³ìêàìè. — Òàì íåìà ùî ðåìîí-
òóâàòè. Ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ 
âèãîòîâèëè íà ðåìîíò. Êîøòî-
ðèñíà âàðò³ñòü ðîá³ò — ìàéæå 
ñ³ì ì³ëüéîí³â ãðèâåíü! ×àñòèíó 
ãðîøåé, 1,7 ì³ëüéîíà, óæå âè-
òðàòèëè. Ïðèíàéìí³ òàêà ñóìà 
çíà÷èòüñÿ ó äîâ³äö³ ïðî âèêîíà-
í³ ðîáîòè. Äîêóìåíò äàòîâàíèé 
15 ãðóäíÿ 2017 ðîêó. Ñêð³ïëåíèé 
ïå÷àòêàìè ñ³ëüðàäè ³ ï³äïèñîì 
ãîëîâè Ëàðèñè Äðàïàê (óæå êî-
ëèøíüî¿), à òàêîæ êåð³âíèêà 
ï³äðÿäíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ñó÷àñí³ 
áóäòåõíîëîã³¿-12» Îëåêñàíäðà 
²ãíàòîë³. Ó íüîìó òðè ãðàôè: 
áóä³âåëüí³ ðîáîòè — 979,4 òèñ. 

ãðí, ³íø³ âèòðàòè — 10,4 òèñ. ãðí, 
ÏÄÂ — 197,9 òèñ. ãðí. Çàãàëîì — 
1 ìëí 187,9 òèñ. ãðí. Äîãîâ³ð 
íà âèêîíàííÿ ðîá³ò ï³äïèñàíî 
íà ï’ÿòü äí³â ðàí³øå. Âèõîäèòü, 
íàïðèê³íö³ ðîêó áóä³âåëüíèêè 
ïðàöþâàëè ðåêîðäíèìè òåìïàìè?

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
ðó¿íè Áóäèíêó êóëüòóðè çíàõî-
äÿòüñÿ íàâïðîòè ñ³ëüñüêî¿ ðàäè.

— ßêáè áóä³âåëüíèêè ïðàöþ-
âàëè, ó ñåëÿí íå âèíèêàëî á ïè-
òàííÿ, äå ãðîø³, — êàæå Àíäð³é 
Áîíäàðåíêî. — Çí³ìêè ÿ ðîáèâ 
ó òðàâí³ âæå íèí³øíüîãî ðîêó. 
Ñë³ä³â ðîá³ò áóä³âåëüíèê³â ÿ òà-
êîæ íå ïîáà÷èâ. Íåáî íàä ãîëî-
âîþ áà÷èâ, àëå íå äàõ.

ЗАГОРОДИЛИСЯ ПАРКАНОМ 
Êåð³âíèê ÃÎ «Ïîä³ëüñüêèé 

öåíòð ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿» âñòà-
íîâèâ, ùî êîëèøí³é ñ³ëüñüêèé 
ãîëîâà ïàí³ Äðàïàê çàìîâëÿëà 
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåí-
òàö³þ íà ðåìîíò Áóäèíêó êóëüòó-
ðè. Âàðò³ñòü ðåìîíòó ïðîåêòàíòè 
îö³íèëè ó 6 ìëí 909 òèñ. 888 ãðí. 
×îëîâ³ê íå ïåðåñòàº äèâóâàòè-
ñÿ, ó ÷è¿é ãîëîâ³ îñåëèëàñÿ ³äåÿ 
âêëàäàòè ì³ëüéîíè äåðæàâíèõ 
ãðîøåé ó ðó¿íó? Ïðèïóñêàº, ùî 
ç á³ëüøî¿ ñóìè ìîæíà á³ëüøå 
âêðàñòè. Â³í ïðîàíàë³çóâàâ íèçêó 
äîêóìåíò³â, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî õ³ä 
ðîá³ò. Çàãàëîì âîíè âèêëàäåí³ 
íà 21 àðêóø³. Ïåðåäàâ ¿õ ó ïî-
ë³ö³þ. Êàæå, íà ïàïåð³ ðîáîòè 
º, à íà ä³ë³…

— Ó ïåðåäîñòàíí³é äåíü ëèï-
íÿ ÿ çíîâó ïîáóâàâ ó Ëåòê³â-
ö³, — ãîâîðèòü Àíäð³é Áîíäà-
ðåíêî. — Ùî çì³íèëîñÿ? Îá’ºêò 
îãîðîäèëè ïàðêàíîì. Äàõó íàä 
ïðèì³ùåííÿì Áóäèíêó êóëüòó-
ðè òàê ³ íå ïîáà÷èâ. Íå áà÷èâ ³ 
ñàìèõ áóä³âåëüíèê³â.

Íåìà òàêîæ íà ïîñàä³ ñ³ëüñüêî-
ãî ãîëîâè ïàí³ Äðàïàê. Äåïóòàòè 
âèÿâèëè ¿é íåäîâ³ðó ³ ïðîãîëî-
ñóâàëè çà çâ³ëüíåííÿ. Çîêðåìà, 
íà ñåñ³¿ çãàäóâàëè ³ ïðî ðó¿íè 
Áóäèíêó êóëüòóðè. Çàïèòóâàëè, 
íà ùî âèòðà÷åíî ìàéæå 70 òèñ. 
ãðí, ùî ¿õ âèä³ëèëà ñ³ëüðàäà 
íà ðåìîíò.

«НЕБО БАЧУ, А ДЕ ДАХ?..» 
Ремонт руїн  Понад мільйон гривень 
державних грошей списали на ремонт 
даху Будинку культури у селі Летківка 
Тростянецького району. Така сума 
значиться в довідці про виконані роботи. 
Тільки будівля як була без даху, такою 
залишається дотепер. А де ж гроші?..

ДОВІДКА 

У 2017 році на ремонт Будинку 
культури у селі Летківка виділено 
кошти:
 1 млн 100,0 тис. грн з державного 
бюджету;
 18 тис. грн з районного бюджету;
 69,9 тис. грн з бюджету сільської 
ради.
(За інформацією в. о. сільського 
голови Летківки Тетяни Твердоли).

Андрій Бондаренко: — На дах витратили понад мільйон, 
а де він? (Фото зроблене у травні 2018 року)

Сімейне свято 
 Ó ñóáîòó, 4 ñåðïíÿ, 
íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ 
âæå âøîñòå â³äáóäåòüñÿ 
àêö³ÿ íà ï³äòðèìêó ïðè-
ðîäíîãî ãðóäíîãî âèãî-
äîâóâàííÿ. Ñâÿòî ðîçïî-
÷íåòüñÿ î 16.00. Àêö³ÿ âæå 
òðàäèö³éíî ñêëàäàòèìåòüñÿ 
ç äâîõ ÷àñòèí: ³íôîðìàö³é-
íî¿ òà ðîçâàæàëüíî¿. Êð³ì 
ëåêö³é íà òåìó ãðóäíîãî 
âèãîäîâóâàííÿ íà ãîñòåé 
çàõîä³â òàêîæ ÷åêàº ôîòî-
âèñòàâêà «Ñìàê ëþáîâ³: 
ïåðøà çóñòð³÷ ç ìàìîþ», 
ïîêàçè äèòÿ÷îãî îäÿãó, çà-
ïóñê ïîâ³òðÿíèõ êóëüîê.

Фестиваль 
скульптур 
 Íà òåðèòîð³¿ ïëÿ-
æó «Õ³ì³ê» 4 ñåðïíÿ 
î 15.30 ðîçïî÷íåòüñÿ Ôåñ-
òèâàëü ï³ùàíèõ ñêóëüïòóð. 
Äî ó÷àñò³ çàïðîøóþòüñÿ 
âñ³ áàæàþ÷³. Ðåºñòðàö³ÿ 
ó÷àñíèê³â òðèâàòèìå ç 
15.00 äî 15.30. Ñêóëü-
ïòóðè âèãîòîâëÿòèìóòü ç 
15.30 äî 17.00. Ï³ñëÿ ÷îãî 
â³äáóäåòüñÿ íàãîðîäæåííÿ 
ïåðåìîæö³â.

Встановили 
велопарковку 
 Âïðèòóë äî øêîëè 
¹ 27 íà Òÿæèëîâ³ çðîáèëè 
íåâåëèêó âåëîïàðêîâêó 
çàêðèòîãî òèïó, òîæ âåëî-
ñèïåäèñòè ìîæóòü çàëèøà-
òè ñâî¿õ äâîêîë³ñíèõ òóò 
íàâ³òü ó íåïîãîäó. Ïðî öå 
éäåòüñÿ ó ñï³ëüíîò³ «Ì³é 
íîâèé Òÿæèë³â». «Öüîãî 
òèæíÿ á³ëÿ 27 øêîëè âñòà-
íîâèëè ñó÷àñíó âåëîïàð-
êîâêó íà 9 ì³ñöü. Ç äàõîì, 
çðó÷íèìè ïàðêîì³ñöÿìè 
òà ïðîòèóã³ííèìè ì³ñöÿìè 
êð³ïëåíü äâîêîë³ñíèõ. Òå-
ïåð øêîëÿð³ ç â³ääàëåíèõ 
êóòî÷ê³â Òÿæèëîâà ìî-
æóòü ñì³ëèâî ïðè¿æäæàòè 
íà âåëîñèïåäàõ â øêîëó ÷è 
íà òðåíóâàííÿ òà íå äóìà-
òè, äå á öå éîãî çàëèøè-
òè», — éäåòüñÿ â äîïèñ³.
Öþ ïàðêîâêó çðîáèëè 
â ðàìêàõ ïðîåêòó «Ðîçâè-
òîê âåëî³íôðàñòðóêòóðè 
ó Â³ííèö³», ÿêèé ô³íàíñóº 
Øâåéöàð³ÿ.

КОРОТКОКОРОТКО
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РЕКЛАМА

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Î äðóã³é ãîäè-
í³ íî÷³ 26 ëèïíÿ 
êîìïàí³ÿ ç ÷îòè-

ðüîõ õëîïö³â õîäèëà ñåðåäì³ñòÿì 
Â³ííèö³. Çóïèíèëèñÿ á³ëÿ øêîëè 
¹7, ùî íà Ãîðîäåöüêîãî (êîëèø-
íÿ ×åðâîíèõ Ïàðòèçàí³â — àâò.), 
àáè ïðîÿâèòè ñèëó: êóëàêàìè òà 
íîãàìè áèëè ïîìàðàí÷åâó ô³ãó-
ðó «øêîëÿðà», ÿêà ñòîÿëà ïîðó÷ 
ç ïåðåõîäîì. Àæ äîïîêè îäèí 
ç õëîïö³â íå âèëàìàâ «ãîëîâó» 
ô³ãóðè.

Ç â³äëàìàíîþ ãîëîâîþ õëîïö³ 
ïîçóâàëè íà â³äåî â Instagram: 
çàðàäè ñì³õó ïðèòóëÿëè ÷àñòè-
íó «øêîëÿðà» äî ñâî¿õ îáëè÷. 
Öå â³äåî çíàéøîâ àêòèâ³ñò «Äî-

ðîæíüîãî êîíòðîëþ Â³ííèöÿ» 
Âîëîäèìèð Çàòàéäóõ, ÿêå ïî-
øèðèëè ìàéæå 500 êîðèñòóâà÷³â 
Ôåéñáóêó.

«Øàíîâí³, äðóç³! Âñ³ âè áà-
÷èëè ïîìàðàí÷åâèõ ÷îëîâ³÷ê³â, 
ÿê³ âñòàíîâëåí³ á³ëÿ ï³øîõ³äíèõ 
ïåðåõîä³â? Äèâ³òüñÿ, ùî äîçâîëÿº 
ñîá³ íàøà ìîëîäü! Ìîæëèâî, âàì 
íå ïîäîáàºòüñÿ íàøà âëàäà ÷è ùå 
õòîñü, àëå öå çðîáëåíî äëÿ íàøî¿ 
ç âàìè áåçïåêè, òèì á³ëüøå äëÿ 
áåçïåêè íàøèõ ä³òåé! Íå ïåðå-
òâîðþéòåñÿ íà áèäëî», — ïèñàâ 
Çàòàéäóõ (goo.gl/wCJms6).

Ó òîé æå äåíü îäèí ç âàíäàë³â 
îïóáë³êóâàâ ó ñâîºìó ²íñòàãðàì³ 
â³äåî ç âèáà÷åííÿì çà ñêîºíå. Â³í 
êàçàâ, ùî íå º âèíóâàòöåì, õî÷à 
ñàìå â éîãî àêàóíò³ áóëî îïóáë³-
êîâàíî â³äåî (goo.gl/occsgg).

«Ìè çäèáàëè öèõ ëþäåé. Âîíè 

ХУЛІГАНИ РОЗБИЛИ «ШКОЛЯРА»
Неподобство  Минулого тижня 
четверо молодиків розтрощили фігурку 
помаранчевого «школяра». У фігури, 
яка стояла біля школи №7, відламали 
спочатку «голову», а потім частину тулуба. 
Завдяки соцмережам та відеокамерам 
вандалів вже знайшли і тепер молодики 
мають купити нову фігурку

áóëè íå ç Â³ííèö³, ï’ÿí³ òà íåñëè 
öþ ãîëîâó. ß áàãàòî äîïîìà-
ãàþ ì³ñòó, áðàâ ó÷àñòü ó ð³çíèõ 
ñï³ëêàõ. ² çàðàç âñ³ ïèøóòü, ùî 
ÿ âèíóâàòèé. Àëå ÿ íå âèíóâàòèé 
â ö³é ñèòóàö³¿», — êàçàâ ìîëîäèê, 
ÿêèé ïðåäñòàâèâñÿ Àíàòîë³ºì.

Àëå, ÿê âèÿâèëîñÿ, íå ò³ëüêè 
õëîïö³ çí³ìàëè íà ñìàðòôîí 
«ïîáèòòÿ» ô³ãóðêè, à é êàìåðè 
Ñèòóàö³éíîãî öåíòðó. Éîãî ñï³â-
ðîá³òíèêè ðàçîì ç «Ìóí³öèïàëü-
íîþ ïîë³ö³ºþ» çàô³êñóâàëè ÷àñ 
òà çìîãëè ðîçï³çíàòè õóë³ãàí³â. 

À ï³çí³øå é çàòðèìàòè.
Ó â³äåî, ÿêå íàäàëà ïðåñ-ñëóæáà 

ì³ñüêî¿ ðàäè, õëîïö³ ïðîñÿòü âè-
áà÷åííÿ ó â³ííè÷àí.

— Ìè ïîâí³ñòþ âèçíàºìî ñâîþ 
ïðîâèíó. Ìè ðîçóì³ºìî, ùî íàø³ 
â÷èíêè áóëè íåïðàâèëüíèìè. 
Ó ìàéáóòíüîìó á³ëüøå íå áóäåìî 
òàêîãî ðîáèòè. Æàëêóºìî ³ ãîòî-
â³ ïîíåñòè ïîêàðàííÿ, — êàçàëè 
õëîïö³ íà â³äåî âæå ïðàö³âíèêàì 
ïîë³ö³¿.

— Íà ïîðóøíèê³â ñêëàëè ïðî-
òîêîëè çà ñòàòòåþ 152 Àäì³íêî-

äåêñó. Íàðàç³ ñòî¿òü ïèòàííÿ 
ùîäî êîìïåíñàö³¿ çà ïîøêîäæåí-
íÿ ô³ãóðêè øêîëÿðà. Âàðò³ñòü íî-
âî¿ ô³ãóðêè — 9200 ãðèâåíü, — 
êàçàâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÊÏ 
«Ìóí³öèïàëüíà ïîë³ö³ÿ» Â³òàë³é 
×èãóð (goo.gl/XDetFK).

Ïîëàìàíó ô³ãóðêó ïðèáðàëè òà 
íåçàáàðîì íà ¿¿ ì³ñöå ïîñòàâëÿòü 
íîâó. Ó «Ìóí³öèïàëüí³é ïîë³ö³¿» 
ñòâåðäæóþòü, ùî öå âæå òðåò³é 
âèïàäîê âàíäàë³çìó ùîäî ïî-
ìàðàí÷åâèõ «÷îëîâ³÷ê³â», ÿêèé 
â³äáóâñÿ öüîãî ðîêó.

Молодики били руками та ногами 
по «школяру». У Муніципальній поліції 
кажуть, що це вже третій випадок вандалізму 
щодо фігур з початку 2018 року

З відламаною головою «школяра» хлопці 
позували на відео в Інстаграм

ÊÐÈÌ²ÍÀË
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091

Àêö³ÿ ç âèìîãîþ 
çâ³ëüíåííÿ ãîëîâ-
íîãî ë³êàðÿ Õì³ëü-

íèöüêî¿ öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ 
ë³êàðí³ Âàñèëÿ Çàëåöüêîãî â³ä-
áóëàñÿ á³ëÿ ïðèì³ùåííÿ ðàéäåð-
æàäì³í³ñòðàö³¿. Çà ³íôîðìàö³ºþ 
ãîëîâè ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òåòó 
ë³êàðí³ Ìèõàéëà Ãðåñüêà, ó÷àñòü 
ó í³é âçÿëè ïðèáëèçíî òèñÿ÷à 
ëþäåé — ïðàö³âíèêè, àêòèâ³ñ-
òè, ïàö³ºíòè, ÿê³ ìàþòü ïðåòåíç³¿ 
äî ìåäèê³â. Âèìàãàëè ïîÿñíè-
òè, ÷îìó ãîëîâë³êàð íå îáèðàâñÿ 
íà êîíêóðñí³é îñíîâ³, ÷îìó â³ä-
áóâàºòüñÿ ñêîðî÷åííÿ.

ßê ñòâåðäæóº êåð³âíèê ïðîô-
ñï³ëêè, æîäåí ç ïðåäñòàâíèê³â 
ðàéîííî¿ âëàäè íå âèéøîâ ³ 
íå ïîÿñíèâ ñèòóàö³þ. Õî÷à ë³-
êàðíÿ º êîìóíàëüíîþ óñòàíîâîþ, 
à ðîçïîðÿäíèêîì êîøò³â âèñòó-
ïàº ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ.

Ïðèñóòí³õ âðàçèâ âèñòóï ð³ä-
íèõ 68-ð³÷íîãî Âàëåð³ÿ Ëóïó, 
ÿê³é ïîìåð ó ðåàí³ìàö³éíîìó 
â³ää³ëåíí³ íà ïî÷àòêó ëèïíÿ. 
Æóðíàë³ñò ñï³ëêóâàâñÿ ç ²ãîðåì 
Ëóïó. Ä³çíàâñÿ äóìêó ³ ãîëîâíîãî 
ë³êàðÿ Âàñèëÿ Çàëåöüêîãî.

РОБИЛИ ВСЕ, ЩО МОГЛИ?
— Øëóíêîâó êðîâîòå÷ó ó áàòü-

êà âñòàíîâèëè ï³ñëÿ îáñòåæåí-
íÿ,  — êàæå ²ãîð Ëóïó. — Âîíè æ 
çíàëè, êîëè â³äêðèòà êðîâîòå÷à, 
òî ëþäèíà òóïî ïîìèðàº. Òåïåð 
³ ÿ öå ðîçóì³þ. À òîä³ ãîâîðèëè, 
ùî áóäóòü ë³êóâàòè êîíñåðâà-
òèâíî. Áóëî öå ç ñàìîãî ðàíêó 
4 ëèïíÿ.

Ï³ñëÿ ðîáîòè ïàí ²ãîð çíîâó 
ïðèéøîâ ó ë³êàðíþ. Áàòüêî ùå 
áóâ æèâèé.

— Ìè âàì òåëåôîíóâàëè, à âè 
íå â³äïîâ³äàëè, — ²ãîð Ëóïó ïå-
ðåäàº ñëîâà, ÿêèìè çóñòð³â éîãî 
ë³êàð. — ßê ÿ ì³ã íå â³äïîâ³ñòè, 
çíàþ÷è, ùî áàòüêî â ë³êàðí³? 
Äàë³ ë³êàð ñêàçàâ, ùî òåðì³íîâî 
ïîòð³áíà êðîâ. Áåç öüîãî áàòüêî 
ïîìðå. ̄ äüòå íåãàéíî ó Â³ííèöþ. 
Îñü âàì õîëîäèëüíèê…

Ç Â³ííèö³ ïàí ²ãîð ïîâåðíóâ-
ñÿ î 22-é ãîäèí³. Éîìó ñêàçàëè, 
ìîæå éòè â³äïî÷èâàòè. Áàòüêîâ³ 
ïî÷íóòü âëèâàòè êðîâ.

— Î ï³â íà äâàíàäöÿòó íî÷³ 
ìåí³ çàòåëåôîíóâàëè, — ïðîäî-
âæóº ñï³âðîçìîâíèê. — Ñêàçàëè: 
«Âàø áàòüêî ïîìåð. Ìè ðîáèëè 
âñå, ùî ìîãëè…»

Êàæå, áàòüêî, ïîïðè ë³òà, áóâ 
«æèâ÷èêîì». Ïðèéøîâ ç³ ñêàðãà-
ìè íà íóäîòó, íåçíà÷íó áëþâîòó. 
Éîãî ïîêëàëè ó òåðàï³þ. Øëóí-
êîâó êðîâîòå÷ó âèÿâèëè ï³ä ÷àñ 
îáñòåæåííÿ. Îäðàçó ïåðåâåëè 
â ðåàí³ìàö³éíå â³ää³ëåííÿ…

НЕ ПЕРШИЙ ВИПАДОК
— Ïðè÷èíà â³äñóòíîñò³ êðîâ³ 

â òîìó, ùî ó ë³êàðí³ ñêîðîòèëè 
ïðàö³âíèê³â â³ää³ëåííÿ ïåðåëè-
âàííÿ êðîâ³, — êàæå êåð³âíèê 
ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òåòó ìåäïðà-
ö³âíèê³â Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó 
Ìèõàéëî Ãðåñüêî. — Ó â³ää³ëåí-
í³ çàëèøèëè ò³ëüêè ë³êàðÿ, ÿêèé 
íå ìîæå áðàòè êðîâ ó äîíîð³â, ³ 
ïîñàäó ìåäñåñòðè íà ï³âñòàâêè. 
Àëå âîíà íå ñòàëà ïðàöþâàòè 
íà òàêó çàðïëàòó. Ï³ñëÿ ñìåðò³ 
ïàö³ºíòà, äëÿ ë³êóâàííÿ ÿêîãî 
íå áóëî êðîâ³, òåðì³íîâî âçÿëè 

«ЇДЬТЕ У ВІННИЦЮ І ТЕРМІНОВО 
ПРИВЕЗІТЬ КРОВ, БО ПОМРЕ…»
Не за Гіппократом  «Реформа» 
у районній лікарні Хмільника призвела 
до смерті пацієнта — так вважає син 
померлого чоловіка. Він написав заяву 
у поліцію, щоб розслідували, як лікували 
батька. Тим часом профспілка вимагає 
звільнення головлікаря. За що?

ЛЮДМИЛА 
ГРАБОВИЧ, 
КЕРІВНИК 
ДЕПАРТАМЕНТУ 
ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я:

— У колективі 
Хмільницької центральної ра-
йонної лікарні відбулася зміна 
керівника. Ситуація там непро-
ста. Останні події, які відбулися, 
не дають підстав стверджува-
ти, що колектив лікарні хоче 

нормально і чітко працювати 
у складі північного госпітального 
округу. Розпускають чутки про 
закриття закладу. Такі розмови 
абсолютно безпідставні. Ніхто 
не збирається закривати лікар-
ню у Хмільнику. Варто б більше 
зайнятися питаннями наванта-
ження лікарів усіх профілів, по-
ліпшенням якості надання послуг 
пацієнтам.
(Джерело: інтерв’ю сайту 
Хмільник-інфо).

Замість нормальної роботи — чутки і скандали

— Нас також хвилює ситуація 
у Хмільницькій ЦРЛ, — розпові-
ла журналісту заступник голови 
обласного комітету профспілки 
працівників охорони здоров’я 
Лілія Вергелес. — У Хмільнику 
завжди була сильна профспіл-
ка. З приходом нового головно-
го лікаря попередній керівник 
профспілки склала з себе повно-
важення. Я брала участь у вибо-
рах нового керівника. Молодий, 
активний. Однак нема спільної 
мови між ним і головлікарем. 

У нас також є інформація, що 
головлікар викликає до себе і 
пропонує виходити з профспіл-
ки. Такі дії неприпустимі. Ми 
намагалися залагодити непо-
розуміння, бо є питання до обох 
сторін, однак поки що зробити 
це не вдається.
На запитання, чи має право 
профспілка вимагати розірвання 
трудового договору з керівни-
ком, пані Лілія відповіла, що це 
передбачено ст. 45 Кодексу за-
конів про працю.

Питання є до обох сторінìåäñåñòðó ç ³íøîãî â³ää³ëåííÿ. 
Ò³ëüêè æ âîíà íå ñåðòèô³êîâàíà. 
Öå ïîðóøåííÿ.

Ñï³âðîçìîâíèê ïîÿñíþº, ùî 
öå íå ºäèíèé âèïàäîê, êîëè ðî-
äè÷³ ïàö³ºíò³â ñòèêàþòüñÿ ç ïðî-
áëåìîþ â³äñóòíîñò³ êðîâ³. Çà éîãî 
ñëîâàìè, íàïðèê³íö³ ÷åðâíÿ ïðè-
âåçëè ìîëîäîãî õëîïöÿ, ÿêèé ïî-
òðàïèâ ó àâàð³þ. Áàòüêî ïàö³ºíòà 
çíàéøîâ äîíîð³â. Ïðîòå âçÿòè 
ó íèõ êðîâ íå áóëî êîìó.

— Äî òàêî¿ ñèòóàö³¿ ïðèçâåëî 
áåçï³äñòàâíå ñêîðî÷åííÿ ïðàö³â-
íèê³â, â³ää³ëåíü, — êàæå Ìèõàé-
ëî Ãðåñü. — Ç âåðåñíÿ ìèíóëîãî 
ðîêó, â³äêîëè ó íàñ ïðàöþº ãîëî-
âë³êàðåì Âàñèëü Çàëåöüêèé, â³í 
ñêîðîòèâ 58 ïðàö³âíèê³â. Ñâî¿ 
ïîäàííÿ íà ñêîðî÷åííÿ îá´ðóí-
òîâóº ºäèíîþ ï³äñòàâîþ — ïîòðå-
áîþ óïîðÿäêóâàòè øòàòí³ ïîñàäè 

â³äïîâ³äíî äî âèä³ëåíèõ àñèãíó-
âàíü. Çâ³ëüíÿº íàâ³òü òîä³, êîëè 
ïðîôêîì íå íàäàº íà öå çãîäè.

ДО ЧОГО ТУТ ГОЛОВЛІКАР
Ïðîôñï³ëêîâèé êîì³òåò çâåð-

íóâñÿ äî ðàéîííî¿ ðàäè ç ïðîïî-
çèö³ºþ ðîç³ðâàòè òðóäîâèé äîãî-
â³ð ç ãîëîâë³êàðåì. Ãîëîâà ïðîô-
ñï³ëêè ïîÿñíèâ, ùî êåð³âíèêà 
ë³êàðí³ íå îáèðàëè íà êîíêóðñí³é 
îñíîâ³. Ó ïîäàíí³ çàçíà÷åíî, ùî 
«áåçï³äñòàâí³ ñêîðî÷åííÿ ïðàö³â-
íèê³â ïðèçâåëè äî âòðàòè äîâ³ðè 
êîëåêòèâó äî êåð³âíèêà, ñòâîðèëè 
íåñïðèÿòëèâ³ óìîâè ïðàö³». Ëèñò 
ïðîôñï³ëêè äî ðàéîííî¿ ðàäè äà-
òîâàíèé 17 òðàâíÿ 2018-ãî.

— Íàøå çâåðíåííÿ ïðî³ãíî-
ðóâàëè, — êàæå ïàí Ãðåñüêî. — 
Æîäíî¿ ðåàêö³¿ íå áóëî äîòè, 
äîêè ìè íå íàãàäàëè, ùî º çà-
êîíîäàâñòâî, ÿêå çîáîâ’ÿçóº íà-

äàâàòè â³äïîâ³ä³ íà ëèñòè. 
Ï³ñëÿ öüîãî ïðèéøëà êîì³ñ³ÿ. 

Àëå îô³ö³éíî¿ â³äïîâ³ä³ íà çâåð-
íåííÿ òàê ³ íå íàäàëè.

Ãîëîâà ðàéîííî¿ ðàäè Çîÿ Áîí-
ñåâè÷ ï³äòâåðäèëà, ùî ïðîôñï³ë-
êà ë³êàðí³ çâåðòàëàñÿ äî ðàéîííî¿ 
âëàäè. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ñòâîðåíî 
êîì³ñ³þ, ÿêà ðîçãëÿäàº âèìîãè, 
âèêëàäåí³ ó çâåðíåíí³. Ïîêè ùî 
ðåçóëüòàò³â íåìà. Íàãîëîñèëà, ùî 
òåðì³í ðîçãëÿäó çâåðíåííÿ ïðîô-
ñï³ëêè íå ïðîïóùåíî. Æóðíàë³ñò 
íàãàäàâ, ùî ëèñò äàòîâàíî òðàâ-
íåì. «Ó âàñ íåïðàâèëüíà ³íôîð-
ìàö³ÿ», — â³äïîâ³ëà ïîñàäîâåöü.

ßê ñòâåðäæóº ñï³âðîçìîâíèê, 
ïàí Çàëåöüêèé ä³º òèìè ñàìî 
ìåòîäàìè, ùî é íà ïîïåðåäíüî-
ìó ì³ñö³ ðîáîòè. Ðàí³øå â³í 
î÷îëþâàâ Áåðøàäñüêó ðàéîííó 
ë³êàðíþ.

— Äîñòàòíüî íàáðàòè â ²íòåð-
íåò³ öå ïð³çâèùå — ç’ÿâèòüñÿ 
ñò³ëüêè ìàòåð³àë³â! — êàæå â³í. — 
Òàì íåîäíîðàçîâî ì³òèíãóâàëè, 
ïîêè íå ï³øîâ ç ïîñàäè. Òåïåð 
öÿ ëþäèíà íàìè êåðóº, ä³ëèòü 
êîëåêòèâ íà óãîäíèõ ³ íåóãîäíèõ.

Õì³ëüíè÷àíè ìàþòü êîï³¿ ëèñ-
ò³â ç âèìîãîþ çâ³ëüíèòè Çàëåöü-
êîãî ç ïîñàäè ãîëîâë³êàðÿ Áåð-
øàäñüêî¿ ë³êàðí³. ª äîêóìåíòè, 
ùî ñâ³ä÷àòü ïðî ô³íàíñîâ³ ïî-
ðóøåííÿ çà ÷àñ éîãî êåð³âíèöòâà 
ë³êàðíåþ ó Áåðøàä³.

— Ç òàêèì ïîñëóæíèì ñïèñêîì 

êåð³âíèê ïðèéøîâ äî íàñ, — ãî-
âîðèòü ïàí Ãðåñüêî. — ßê â³í òóò 
îïèíèâñÿ? Ó äåïàðòàìåíò³ îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ ïîÿñíþþòü, ùî 
íå ïîãîäæóâàëè êàíäèäàòóðó Çà-
ëåöüêîãî íà ïîñàäó ãîëîâë³êàðÿ. 
Õî÷à ï³äòðèìóþòü äâîìà ðóêàìè. 
Íå õî÷óòü ÷óòè ïðî ïîðóøåííÿ 
íà ïîïåðåäíüîìó ì³ñö³ ðîáîòè. 

ЙДЕ СЛУЖБОВЕ 
РОЗСЛІДУВАННЯ

Âàñèëü Çàëåöüêèé, ãîëîâë³-
êàð Õì³ëüíèöüêî¿ ÖÐË, ó ðîç-
ìîâ³ ç æóðíàë³ñòîì çàóâàæèâ: 
«Áóäü-ÿêèé ë³êàðíÿíèé çàêëàä 
çîáîâ’ÿçàíèé çàáåçïå÷èòè óðãåíò-
íîãî ïàö³ºíòà ïîòðåáàìè êðîâ³. 
×îìó òàê ñòàëîñÿ, çàðàç ïðîâî-
äèìî ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ».

Ñï³âðîçìîâíèê óòî÷íèâ, ùî 
ïîòðåáè êðîâ³ óñ³õ ãðóï º ó ïîëî-
ãîâîìó â³ää³ëåíí³. Ïàí Çàëåöüêèé 
íå ï³äòâåðäèâ ³íôîðìàö³þ ïðî òå, 
ùî ó ¿õíüîìó çàêëàä³ íå ìîæóòü 
ïðèéìàòè êðîâ â³ä äîíîð³â. Êàæå, 
ó â³ää³ëåíí³ çàëèøèâñÿ ë³êàð, 
îïåðàö³éíà ìåäñåñòðà. Àëå âîíà 
íàïèñàëà çàÿâó íà çâ³ëüíåííÿ.

— Õòî ïðàöþº, òèõ íå ñêî-
ðî÷óºìî, — ïîÿñíþº ãîëîâë³-
êàð. — Ñêîðî÷óºìî ïîçàøòàòí³ 
ïîñàäè. À âñ³ ö³ ì³òèíãè ñâ³ä÷àòü 
ïðî òå, ùî íàáëèæàþòüñÿ âèáî-
ðè. À ÿ ïîïåðåäèâ, ùî ë³êàðíÿ 
íå áóäå ïåðåäâèáîð÷èì ïîë³ãî-
íîì. Êîìóñü öå íå ñïîäîáàëîñÿ.

— Якщо керівники району вважають, що сховаються від людей у своїх 
кабінетах, наступного разу прийдемо до них у гості, — сказав один 
з учасників зібрання біля райдержадміністрації

Ãîëîâà ïðîôêîì³òåòó 
ñòâåðäæóº, ùî 
ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ìîãëè 
áðàòè êðîâ ó äîíîð³â â 
ë³êàðí³, áåçï³äñòàâíî 
ñêîðîòèëè
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Êîìàíäà ï³ëîò³â 
òà àâ³àö³éíà òåõí³-
êà Ïîâ³òðÿíèõ ñèë 

Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè ïîâåðíó-
ëèñÿ ç ì³æíàðîäíîãî àâ³àö³éíîãî 
ïîêàçó «The Royal International 
Air Tattoo — 2018» 16 ëèïíÿ. 
Î÷îëþâàâ óêðà¿íñüêó äåëåãàö³þ 
êîìàíäóâà÷ Ïîâ³òðÿíèõ ñèë ãåíå-
ðàë-ïîëêîâíèê Ñåðã³é Äðîçäîâ. 
Éîãî ðå÷íèê Ðîìàí Þð÷èëî 
ðîçïîâ³â ðåäàêö³¿ ïðî òå, õòî áóâ 
êðàùèì íà àâ³àøîó òà äëÿ ÷îãî 
ïîòð³áíà ó÷àñòü íàøèõ â³éñüêî-
âèõ àâ³àòîð³â ó òàêèõ çàõîäàõ.

— Öüîãîð³÷íèé àâ³àö³éíèé ïî-
êàç áóâ ïðèñâÿ÷åíèé 100-ð³÷÷þ 
Êîðîë³âñüêèõ Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë 
Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿. Éîãî áà÷èëà 
ðåêîðäíà ê³ëüê³ñòü â³äâ³äóâà÷³â — 
185 òèñÿ÷ ëþäåé, — ðîçïîâ³â Ðî-
ìàí Þð÷èëî. — Çàãàëîì ó àâ³à-
øîó âçÿëè ó÷àñòü 302 ë³òàëüíèõ 
àïàðàòè 43-õ òèï³â, ùî ïðåäñòàâ-
ëÿëè 30 êðà¿í ñâ³òó. 121 ë³òàê âçÿâ 
ó÷àñòü ó äèíàì³÷íîìó ïîêàç³.

Çà éîãî ñëîâàìè, äëÿ ï³äòðèìàí-
íÿ ³ì³äæó Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè 
íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ óêðà¿íñüêà 
â³éñüêîâà àâ³àö³ÿ ïîêàçàëà ñâîþ 
òåõí³êó òà ï³ëîòíó ìàéñòåðí³ñòü. 
Âèíèùóâà÷ Ñó-27 ç³ ñêëàäó 831-¿ 

áðèãàäè òàêòè÷íî¿ àâ³àö³¿ ïîâ³-
òðÿíîãî êîìàíäóâàííÿ «Öåíòð» 
òà â³éñüêîâî-òðàíñïîðòíèé ²ë-76 
Ìåë³òîïîëüñüêî¿ áðèãàäè òðàí-
ñïîðòíî¿ àâ³àö³¿ äåìîíñòðóâàëè 
â Áðèòàí³¿. ²ç 36-òè â³äðÿäæåíèõ 
òóäè óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâèõ àâ³à-
òîð³â øåñòåðî áóëè ç Â³ííèö³.

— Äåìîíñòðóâàâ ìàéñòåð-
í³ñòü ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³ëîòàæó 
íà óêðà¿íñüêîìó Ñó-27 òà ïðåä-
ñòàâèâ íîâó ï³ëîòàæíó ïðîãðàìó 
ìèíóëîð³÷íèé ïåðåìîæåöü â íî-
ì³íàö³¿ «Êðàùèé ï³ëîòàæ ñåðåä 
êðà¿í-ïàðòíåð³â ÍÀÒÎ» ïîëêîâ-
íèê Îëåêñàíäð Îêñàí÷åíêî, — 

ВІЙСЬКОВІ ПІЛОТИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 
У МІЖНАРОДНОМУ АВІАПОКАЗІ
Наші відзначилися  Українські 
військові повернулися з міжнародного 
авіаційного показу «The Royal International 
Air Tattoo — 2018». Він проходив у Британії 
і був присвячений сторіччю тамтешніх 
Повітряних сил. Виступ українського 
пілота внесли до п’ятірки кращих серед 
трьох десятків країн-учасників

ãîâîðèòü Ðîìàí Þð÷èëî.
² óêðà¿íñüêèé âèñòóï â³äíåñëè 

äî ï’ÿòè ïðèêëàä³â íàéÿñêðàâ³-
øîãî âîëîä³ííÿ ë³òàêîì ó ïîâ³-
òð³. ²íøèìè ïîâ³òðÿíèìè àñàìè 
íàçâàëè US Air Force Heritage 
Flight, Êîðîë³âñüêèé Êàíàäñüêèé 
ÂÏÑ CF-188 Hornet, ôðàíöóçü-
êèé äóåò Aeronavale Rafale M òà 
³òàë³éñüêó êîìàíäó äèñïåò÷åð³â 
Frecce Tricolor.

— «Air Tattoo» â³äâ³äàëè áëèçü-
êî 79 â³éñüêîâèõ äåëåãàö³é, 
ó òîìó ÷èñë³ 64 â³éñüêîâèõ êåð³â-
íèê³â ç óñüîãî ñâ³òó, — ãîâîðèòü 
êåð³âíèê ïðåñ-öåíòðó Ïîâ³òðÿíèõ 
ñèë Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè. — 
Íàø êîìàíäóâà÷ ìàâ íèçêó ðî-
áî÷èõ çóñòð³÷åé ç ó÷àñíèêàìè 
çàõîäó òà ïðåäñòàâíèêàìè êîì-
ïàí³é â³éñüêîâî-ïðîìèñëîâîãî 
êîìïëåêñó. Ï³ä ÷àñ àâ³àö³éíîãî 
ïàðàäó-îãëÿäó åê³ïàæ ë³òàêà ²ë-76 
óêðà¿íñüêèõ Ïîâ³òðÿíèõ ñèë â³ä-
â³äàâ ïðèíö Ìàéêë Êåíòñüêèé. 
Â³í îãëÿíóâ ë³òàê ³ îçíàéîìèâñÿ 
ç éîãî ìîæëèâîñòÿìè òà çàõîäà-
ìè â³éñüêîâîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, 
â ÿêèõ åê³ïàæ³ é ë³òàêè áðèãàäè 
áåðóòü ó÷àñòü.

Українські Повітряні сили на авіапоказі демонстрували 
бойовий Су-27 та транспортний Іл-76. Останній 
роздивлявся британський принц Майкл Кентський, плануючи 
питання співробітництва

На авіаційному показі були різно-
типні зразки авіаційної техніки з 
30 країн Європи та світу. У біль-
шості — це літаки винищувальної 
та транспортної авіації із Австрій-
ської Республіки, Австралійського 
Союзу, Сполученого Королівства 
Великої Британії та Північної Ір-
ландії, США, Королівств Бельгія та 
Данія, Федеративної Республіки 
Німеччина, Французької Респу-
бліки, Королівства Нідерландів, 
Канади, Королівства Йорданії, 
Султанату Оман, Королівства Іс-
панії, Держави Ізраїль, Держа-

ви Катар, Італійської Республіки, 
Ісламської Республіки Пакистан, 
Швейцарської Конфедерації, 
Королівства Швеція, Турецької 
Республіки, Республіки Польща, 
Чеської Республіки, України та 
Японії. Глядачам авіашоу демон-
стрували пілотаж та демонстра-
ційні польоти як в складі пілотаж-
них груп, так і в одиночному ви-
конанні, на літаках F-22 «Raptor», 
F-35, F-15, F-18, F-16, Eurofighter 
Typhoon FGR4, JAS-39 «Gripen», 
Rafael, Leonardo T-346A, Su-27, 
L-159, A-400M, C-27J «Spartan».

Про масштаб авіашоу
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Íîðâåæöÿ çó-
ñòð³ëè â àåðîïîðòó 
Áîðèñï³ëü. Çðîáèâ 

öå çíàéîìèé Àíäð³ÿ Âèðîñòêî-
âà. Ìàøèíîþ ïðèâ³ç ó Õì³ëüíèê. 
Ñàìå òàì íèí³ ïðîæèâàº ñèí, 
÷èéîãî áàòüêà ðîçøóêàâ Êíóò 
Áëåíãñë³.

Ôàøèñòè óòðèìóâàëè ïîëî-
íåíîãî ñîëäàòà â êîíöòàáîð³ 
ó ì³ñòå÷êó Ëüîä³íãåí. Öå — ð³äíå 
ì³ñòî Êíóòà. Òàì â³í íàðîäèâñÿ 
³ ïðîæèâàº óæå 47 ðîê³â.

Æóðíàë³ñò RIA çóñòð³âñÿ ç íîð-
âåæöåì ³ ðîäèíîþ Âèðîñòêîâà. 
ßê âäàëîñÿ éîìó ðîçøóêàòè â³-
ííè÷àíèíà? ßêå âðàæåííÿ ñïðà-
âèâ íà ãîñòÿ íàø êðàé? Ïðî öå, 
àëå íå ò³ëüêè, ñï³ëêóâàëèñÿ ç 
ïðè¿æäæèì.

ПОСИЛКА З НОРВЕГІЇ 
Ó òðàâí³ íèí³øíüîãî ðîêó Àí-

äð³é Âèðîñòêîâ îòðèìàâ ëèñòà ³ 
ïîñèëêó ç Íîðâåã³¿. Çà âñå æèò-
òÿ, à íèí³ éîìó âæå 79 ðîê³â, 
íå ìàâ æîäíî¿ çâ³ñòêè ïðî áàòüêà. 
Ìàòè êàçàëà, ùî ó 1940-ìó éîãî 
ïðèçâàëè â àðì³þ. Ï³ñëÿ â³éíè 
îòðèìàëè çâ³ñòêó — «Ïðîïàâ 
áåçâ³ñòè». ² ðàïòîì — ïîñèëêà ç 
ìàëþíêîì, ç ï³äïèñîì ó íèæíüî-
ìó ïðàâîìó êóòêó «À. Âèðîñòêîâ. 
14.06.1943».

ßê ïîÿñíèâ Êíóò Áëåíãñë³, 
íà ìàëþíêó çîáðàæåíà éîãî 
ïðàáàáóñÿ — Õåëüãà Ðîçåíôîðñ. 
Ïîëîíåíèé çàô³êñóâàâ ¿¿ ïîñòàòü 
íà ñõ³äöÿõ áóäèíêó. Áàðàêè, äå 
ôàøèñòè óòðèìóâàëè â³éñüêîâèõ, 
çíàõîäèëèñÿ íåïîäàë³ê â³ä áóäèí-
êó ôðó Õåëüãè.

— Ïðàáàáóñ³ íà òîé ÷àñ áóëî 
63 ðîêè, — ðîçïîâ³äàº Êíóò.  — 
Âîíà ïðèíîñèëà ïîëîíåíèì 
õàð÷³. Ïðî öå ðîçïîâ³äàëà ìîÿ 
ìàìà. Ò³ íà çíàê ïîäÿêè äàðóâàëè 
ñàìîðîáêè. Âèðîñòêîâ çîáðàçèâ 
¿¿ íà ìàëþíêó. Õåëüãà ïîìåðëà 
ó 1970. Ï³ñëÿ òîãî ìàëþíîê çáå-
ð³ãàâñÿ ó ¿¿ äî÷êè. Ìåí³ â³í ä³ñ-
òàâñÿ ðàçîì ç ³íøèìè ñ³ìåéíèìè 
ôîòîãðàô³ÿìè â³ä ò³òêè. Ñòàëîñÿ 
öå äâà ðîêè òîìó.

Ñï³âðîçìîâíèê êàæå, ùî ñïåð-
øó íå çíàâ, ùî ç íèì ðîáèòè. 
Ïî¿õàâ ó ñóñ³äíº ì³ñòî Íàðâ³ê. 
Òàì º ìóçåé. Éîãî ïðàö³âíèêè 
äîïîìîãëè âñòàíîâèòè, ùî öå 
ìàëþíîê â³éñüêîâîïîëîíåíîãî 
ç Óêðà¿íè. Íàïèñàâ ëèñòà ó òîâà-
ðèñòâî ×åðâîíîãî Õðåñòà ó Êèºâ³. 
×åðåç ï³âòîðà ì³ñÿö³ îòðèìàâ â³ä-
ïîâ³äü ïðî òå, ùî Àíäð³ÿ Âèðîñ-
òêîâà ïðèçèâàëè íà ñëóæáó ç ñåëà 
ßêóøèíö³ Â³ííèöüêîãî ðàéîíó.

— ß ðîçóì³â, ùî íàâðÿä ÷è 
ïîëîíåíèé äîæèâ äî íèí³øí³õ 
äí³â, — ïðîäîâæóº ã³ñòü. — Âè-
ð³øèâ øóêàòè éîãî ð³äíèõ. Äóæå 
õîò³ëîñÿ ïåðåäàòè ¿ì ìàëþíîê. 

ТРИ ПОКОЛІННЯ НОРВЕЗЬКОЇ СІМ’Ї 
ЗБЕРІГАЛИ МАЛЮНОК ВІННИЧАНИНА 
Зв'язок часів  Житель Норвегії Кнут 
Бленгслі встановив ім’я вінничанина 
Андрія Виросткова, якого всі післявоєнні 
роки вважали зниклим безвісти. 
Розшукав його сина і навіть приїхав 
до нього у гості у Хмільник. Вчинок 
іноземця так вразив земляків Виросткова, 
що вони вирішили подати його 
кандидатуру на конкурс «Людина року»

— Нас вразив людяний вчинок 
норвежця Кнута Бенгслі, — каже 
Станіслав Найчук, керівник ГО 
«Самооборона Хмільника». — 
Він міг викинути той малюнок. 
У кращому разі залишити його 
поза увагою. Втім, перейнявся 
долею полоненого. Завдяки його 
небайдужості про батька дізна-
вся один з наших земляків.
Пан Станіслав каже, що після 
розмови з учасниками очолю-
ваної ним організації вирішили 
підготувати подання на Кнута 
Бенгслі на участь у конкурсі 
«Людина року Вінниччини 2018». 
На його думку, це стане подякою 

за проявлену увагу іноземцем 
до українців. Співрозмовник 
вважає, що найбільш підходить 
для цього номінація «Благодій-
ник року». За його словами, бла-
годійність вимірюється не тільки 
у грошовому вираженні. Це ще 
й моральна категорія.
— Не маю сумніву в тому, що 
нашу ініціативу підтримають 
інші ГО, такі як «Патріоти Хміль-
ника», «Народне Віче», «Спілка 
учасників АТО», — каже пан Ста-
ніслав. — На засіданні виконкому 
міськради, до складу якого вхо-
джу, буду клопотати, щоб під-
тримала ініціативу міська влада.

Іноземець заслуговує на пошану 

Çàãàëîì íàïèñàâ ï’ÿòü ëèñò³â â 
Óêðà¿íó. Çðåøòîþ, ìåí³ ïîâ³äî-
ìèëè, ùî æèâèé ñèí ïîëîíåíîãî 
³ íàäàëè àäðåñó.

ВІКІНГИ ТЕЖ ПЛАЧУТЬ 
Ñïî÷àòêó ïðî âñå öå íîðâåæåöü 

íàïèñàâ ó ëèñò³, ÿêèé âêëàâ ó ïî-
ñèëêó ðàçîì ç ìàëþíêîì. Âñòàâèâ 
éîãî â ðàìêó. Àíäð³é Âèðîñòêîâ 
ùèðî ç³çíàºòüñÿ, ùî ï³ñëÿ òàêî¿ 
çâ³ñòêè íå ì³ã ñïîê³éíî çàñíóòè. 
Õîäèâ ó ðîçäóìàõ. 

Íàïèñàâ íåçíàéîìîìó íîðâåæ-
öþ áàãàòî ñë³â ïîäÿêè. Äîäàâ, ùî 
õîò³â áè îáíÿòè éîãî, ÿê ñèíà. 
Àëå öå íåìîæëèâî — ïîâàæíèé 
â³ê ³ ìàë³ ãðîøîâ³ ñòàòêè íå äî-
çâîëÿþòü ïî¿õàòè äî Ëüîä³íãåíà. 
Êíóò ïðî÷èòàâ öå ³ âèð³øèâ ïðè-
¿õàòè äî Õì³ëüíèêà. Ïàíó Àíäð³þ 
³ éîãî äðóæèí³ Í³í³ äîâåëîñÿ ïî-
õâèëþâàòèñÿ. Ìîâè àíãë³éñüêî¿ 
íå çíàþòü. Çà ïåðåêëàäà÷à áóâ 
ùå îäèí ¿õí³é çåìëÿê — ñòóäåíò, 
ÿêèé íàâ÷àºòüñÿ ó Êèºâ³, Îëåê-
ñàíäð Ñåíèê.

Çóñòð³÷ áóëà òàêîþ, ïðî ÿêó 
ìð³ÿâ ñèí ïîëîíåíîãî. Àíäð³é 
Àíäð³éîâè÷ îá³éíÿâ ãîñòÿ. Òîé 
õîò³â ïîáà÷èòè ìàëþíîê. Éîìó 
ïîÿñíèëè, ùî âë³òêó á³ëüø³ñòü 

÷àñó ïðîâîäÿòü ó ñåë³. Òàì 
ó äà÷íîìó áóäèíî÷êó â³í ³ âè-
ñèòü íà ñò³í³. Íàñòóïíîãî äíÿ 
ïî¿õàëè íà äà÷ó. Ïåðåêëàäà÷ 
êàæå, ùî ãîñïîäàð³ áóëè âðàæå-
í³. Êíóò ïåðåñòóïèâ ïîð³ã ³, ÿê 
ò³ëüêè ïîáà÷èâ íà ñò³í³ ìàëþíîê, 
íå ñòðèìàâ ñë³ç.

Çà ñòîëîì íà ïîäâ³ð’¿ äà÷íîãî 
áóäèíêó ç³áðàëàñÿ ðîäèíà Âèðîñ-
òêîâèõ, ïðèéøëè äåõòî ç ì³ñöå-
âèõ. Çàñèä³ëèñÿ ìàéæå äî ï³âíî÷³. 
Çâè÷àéíî, óìîâèëè ñïðîáóâàòè ³ 
íàøî¿ ãîð³ëêè, ³ âèíà. Ò³ëüêè â³ä 
ïèâà â³äìîâèâñÿ.

ПОБАЧИВ «ВЕРВОЛЬФ» 
Ó Â³ííèö³ æóðíàë³ñò çóñòð³â 

ãîñòÿ íà Çàõ³äíîìó àâòîâîêçàë³. 
Âèñîêèé íà çð³ñò ÷îëîâ³ê, ÿê 
ò³ëüêè ñ³â â àâòî, îäðàçó ïðèñò³á-
íóâ ïàñîê áåçïåêè. Êàæå, â íèõ 
íàâ³òü â àâòîáóñàõ íà êîæíîìó 
ñèä³íí³ º òàê³ ïðèñòîñóâàííÿ. 
Âîä³é íå ðóøèòü ç ì³ñöÿ, ïîêè 
âñ³ ïàñàæèðè íå ïðèñòåáíóòüñÿ. 
Íà íàø³ «Åòàëîíè» ³ «Áîãäàíè» 
ïîãëÿäàâ ñêîñà. Çàóâàæèâ, ùî 
ó íèõ òðàíñïîðò êîìôîðòàáåëü-
íèé. Íà ïîãàíó ÿê³ñòü äîð³ã 
çâåðíóâ óâàãó, ÿê ò³ëüêè ïðèáóâ 
â Óêðà¿íó.

На селфі, яке зробив 
Кнут, — він (ліворуч), 
Андрій Виростков 
(праворуч) з 
дружиною Ніною 

¯äåìî íà ñòàâêó Ã³òëåðà «Âåð-
âîëüô». Öå òå, ùî ã³ñòü õîò³â íåî-
äì³ííî ïîáà÷èòè. Æîäíîãî ðàçó 
âèðàç îáëè÷÷ÿ «â³ê³íãà» íå âè-
ÿâèâ çàõîïëåííÿ â³ä ïîáà÷åíîãî 
ï³ä ÷àñ ïðî¿çäó ì³ñòîì. Çäèâóâàëà 
õ³áà ùî ðîçïîâ³äü ïðî ôîíòàí, 
ÿêèé çèìóº íà äí³ ð³÷êè. Ñåðã³ÿ 
Ãàðåíèêà, äèðåêòîðà ³ñòîðèêî-
ìåìîð³àëüíîãî êîìïëåêñó ïàì’ÿò³ 
æåðòâ íàöèçìó, íîðâåæåöü çàïè-
òàâ, ÷è ïðàâäà, ùî «Âåðâîëüô» 
ìàº ñ³ì ïîâåðõ³â ãëèáèíè ï³ä çåì-
ëåþ. Ïàí Ãàðåíèê ðîçïîâ³â, ùî 
âîñåíè ï³äçåìí³ ïóñòîòè áóäóòü 
ñêàíóâàòè ç äîïîìîãîþ ñó÷àñíèõ 
òåõíîëîã³é, íå ïðîâîäÿ÷è ðîçêî-
ïîê. Ã³ñòü áàãàòî ôîòîãðàôóâàâ. 
Ïîâ³äîìèâ, ùî ïîä³ëèòüñÿ âðà-
æåííÿìè â³ä ïîáà÷åíîãî â ñåáå 
âäîìà ó ì³ñöåâ³é ïðåñ³.

ЧИ ЗНАЄ ПРО ВІЙНУ 
В УКРАЇНІ?

Ñï³âðîçìîâíèê áåç ðîçäóì³â 
â³äïîâ³â, ùî çíàº ³ ïðî Äîíáàñ, 
³ ïðî Êðèì. Ï³ñëÿ «Âåðâîëüôó» 
ïîáóâàëè íà ìàéäàí³ Íåáåñíî¿ 
Ñîòí³. Êíóò âäèâëÿâñÿ â îáëè÷-
÷ÿ çàãèáëèõ ó çîí³ áîéîâèõ ä³é, 
÷èòàâ äàòè íàðîäæåííÿ ³ ñìåðò³.

— Ìîëîä³, — ïðîìîâèâ ï³ñëÿ 
òîãî ³ çàïèòàâ, ñê³ëüêè ëþäåé ç 
Â³ííè÷÷èíè íå ïîâåðíóëèñÿ.

Æóðíàë³ñò ïîäàðóâàâ íîðâåæ-
öþ âåëèêîôîðìàòíèé ôîòîàëü-
áîì îäíîãî ç â³éñüêîâèõ ôîòî-
êîðåñïîíäåíò³â, ÿêèé â³äçíÿâ 
òèñÿ÷³ ñþæåò³â. Ïðèáëèçíî ñòî 
ç íèõ óâ³éøëè äî àëüáîìó. Ã³ñòü 
ãîðòàâ ñòîð³íêè ³ç çîñåðåäæåíèì 
âèðàçîì îáëè÷÷ÿ.

Çîâñ³ì ³íøèì áóâ âèðàç éîãî 
îáëè÷÷ÿ, êîëè ðîçãëÿäàâ ôîòî-
àëüáîì «Â³ííè÷÷èíà». Îñîáëèâî 
âðàçèëè ïëàíòàö³¿ ðîçêâ³òëèõ ñî-
íÿøíèê³â, ÷åðâîíîáîê³ ÿáëóêà…

— Ó íàñ ÿáëóí³ íå ïëîäîíî-
ñÿòü, — êàæå ïàí Êíóò. — Ðîñòóòü 
õ³áà ùî äè÷êè. Ç ìàëåíüêèìè 

ïëîäàìè, òâåðäèìè, ÿê êàì³íö³. 
¯õ í³õòî íå ¿ñòü. Öå ó ï³âí³÷í³é 
÷àñòèí³ Íîðâåã³¿, äå ÿ ïðîæèâàþ. 

ТРИ УКРАЇНКИ ПО СУСІДСТВУ 
Ïðî Óêðà¿íó ó Ëüîä³íãåí³ òðîõè 

çíàþòü. Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâ-
íèêà, òàì ìåøêàº òðè íàøèõ 
ñï³ââ³ò÷èçíèö³. Âèéøëè çàì³æ 
çà íîðâåæö³â. Îäíó ç íèõ çâà-
òè Òåòÿíà. Âîíè çíàéîì³. Ïàí³ 
Òåòÿíà äîïîìàãàëà ñï³ëêóâàòèñÿ 
ïî òåëåôîíó ç Âèðîñòêîâèìè.

Óêðà¿íñüêèé áîðù, âàðåíè-
êè éîìó îñîáëèâî ñïîäîáàëè-
ñÿ. Ïðèéøîâñÿ äî ñìàêó ïëîâ. 
Çäèâóâàëî, ùî ìè ¿ìî îäðàçó 
äåê³ëüêà ñòðàâ — ïåðøå, äðóãå, 
ñàëàò, äåñåðò. Êàæå, ó íèõ îäíó ³ 
çíà÷íî ìåíøèìè ïîðö³ÿìè.

СЛІДИ ПОЛОНЕНОГО 
ШУКАЮТЬ ДАЛІ 

Ó ìóçå¿ ì³ñòà Íàðâ³ê Êíóòó 
Áåíãñë³ íàäàëè ³íôîðìàö³þ, ùî 
ïîëîíåíîãî Àíäð³ÿ Âèðîñòêîâà 
â³äïðàâèëè íà éîãî áàòüê³âùèíó 
21 ÷åðâíÿ 1945 ðîêó. Çà äàíèìè 
Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà, 
Âèðîñòêîâ ïðèáóâ ç Íîðâåã³¿ 
åøåëîíîì ¹ 8 ó 1945 ðîö³. 
ª äîêóìåíò øòàáó Ìîñêîâ-
ñüêîãî â³éñüêîâîãî îêðóãó â³ä 
30.07.1945 ïðî òå, ùî ïðèáóëèõ 
çàðàõóâàëè äî 33 çàïàñíî¿ ñòð³-
ëåöüêî¿ äèâ³ç³¿, çâåäåíî¿ ó 70-é 
çàïàñíèé àðòïîëê. Ó öüîìó 
ñïèñêó çíà÷èòüñÿ ïð³çâèùå 
Àíäð³ÿ Âèðîñòêîâà. Íàäàë³ â³-
äîìîñòåé ïðî íüîãî íå âäàëîñÿ 
çíàéòè. ×åðâîíèé Õðåñò ïðîäî-
âæóº ïîøóêè.

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ФОТО 
НА 20MINUT.UA

Íîðâåæåöü ðîçøóêàâ 
ó Õì³ëüíèêó íàùàäê³â 
â³éñüêîâîïîëîíåíîãî 
— àâòîðà ìàëþíêà, 
ÿêèé éîìó ä³ñòàâñÿ 
ó ñïàäîê



430056
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Çà ñëîâàìè ²ðèíè 
Îäíîñòàëêî, íà-
÷àëüíèêà â³ää³ëó 
äåðæàâíîãî íàãëÿ-

äó çà äîòðèìàííÿì ñàí³òàðíîãî 
çàêîíîäàâñòâà ì³ñüêî¿ Äåðæïðîä-
ñïîæèâñëóæáè, ãàñëî öüîãî 
äíÿ — «Ä³àãíîñòóâàòè ³ ë³êóâàòè 
ãåïàòèò». Òà ãîëîâíå, êîæåí ñàì 

ïîâèíåí äáàòè ïðî ñâîº çäîðîâ'ÿ.
— Çîêðåìà, ÿêùî âè â³ä÷óâà-

ºòå ñåáå íå íàäòî äîáðå, ïåðøå, 
ùî ïîâèíí³ çðîáèòè, çâåðíóòèñü 
äî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, — ãîâîðèòü 
²ðèíà Îäíîñòàëêî. — Ç îãëÿäó 
íà âàø ñòàí, âàñ íàïðàâëÿòü 
äî ³íôåêö³îí³ñòà çà äîäàòêî-
âèìè äîñë³äæåííÿìè. Çâè÷àé-
íèé àíàë³ç êðîâ³ ìîæå ïîêàçàòè 
íàÿâí³ñòü öüîãî â³ðóñó â îðãà-
í³çì³. Òàêîæ çàðàç º ñïåö³àëüí³ 

ПІДХОПИТИ ГЕПАТИТ У 100 РАЗІВ 
ЛЕГШЕ, НІЖ ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ
Обережно  Про гепатит весь світ 
говорив 28 липня, саме цей день Всесвітня 
організація охорони здоров'я оголосила 
днем боротьби з цим вірусом. У Вінниці 
жодних заходів не проводилось, проте лікарі 
кажуть про небезпеку та профілактику

ìàðêåðè íà ãåïàòèòè — åêñïðåñ 
òåñòè. Âîíè º â ëàáîðàòîðíèõ 
ìåðåæàõ, ñàìîñò³éíî ïàö³ºíò 
òàêèé àíàë³ç ñîá³ íå ïðîâåäå, 
àëå çàâäÿêè öüîìó òåñòó, ïðî 
ñòàí ñâîãî çäîðîâ'ÿ ëþäèíà áóäå 
çíàòè çà ê³ëüêà õâèëèí

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ 
ПРО ГЕПАТИТ

— ²ñíóº ï'ÿòü òèï³â â³ðóñ³â, ÿê³ 
âèêëèêàþòü öå çàõâîðþâàííÿ: A, 
B, C, D ³ E, — ãîâîðèòü ²ðèíà 
Îäíîñòàëêî. — Íàéíåáåçïå÷íè-
ìè ñåðåä íèõ º â³ðóñè ãåïàòèòó 
Â òà Ñ. Òîìó ùî ñàìå ïðè òàêèõ 
ãåïàòèòàõ, îñîáëèâî ÿêùî â÷àñíî 
ëþäèíà íå çâåðíóëàñü äî ë³êàðÿ, 
íå âèÿâèëà â³ðóñ òà íå ïî÷àëà 
ë³êóâàííÿ, õâîðîáà ïåðåõîäèòü 
ó õðîí³÷íó ôîðìó. Íàé÷àñò³øå 
öå çàê³í÷óºòüñÿ öèðîçîì ïå÷³í-
êè ³ ñìåðòþ õâîðîãî. Êð³ì òîãî, 

íå ï³äîçðþþ÷è ïðî õâîðîáó, òàê³ 
ëþäè ðîçïîâñþäæóþòü ³íôåêö³þ.

Ãåïàòèò À ïåðåäàºòüñÿ êîíòàê-
òíèì øëÿõîì ÷åðåç íåìèò³ ðóêè, 
çàðàæåí³ â³ðóñîì ïðåäìåòè àáî 
áðóäíó âîäó. Òîìó íàé÷àñò³øå 
ñïàëàõè ö³º¿ ³íôåêö³¿ áóâàþòü 
â äèòÿ÷èõ êîëåêòèâàõ ó òåïëó 
ïîðó ðîêó. Ïðîòå, ïðî ñïàëàõè 
ó Â³ííèö³ ²ðèíà Îäíîñòàëêî í³-
÷îãî íå ãîâîðèòü, ëèøå çàçíà-
÷àº, ùî òðàïëÿëèñÿ ïîîäèíîê³ 
âèïàäêè ö³º¿ õâîðîáè.

ХВОРІЄ КОЖЕН ТРЕТІЙ
Ñòàòèñòèêà ñâ³ä÷èòü, ùî á³ëü-

øå 2 ì³ëüÿðä³â ëþäåé ïî âñüîìó 
ñâ³ò³ çàðàæåí³ ãåïàòèòîì Â. Îäíà 
ï'ÿòà ç öèõ õâîðèõ ìàþòü õðîí³÷-
íó ôîðìó. Íåçâàæàþ÷è íà òàêå 
ïîøèðåííÿ â³ðóñó, ïðî ãåïàòèò 
ãîâîðÿòü íå òàê âæå é ÷àñòî, ÿê, 
íàïðèêëàä, ïðî Â²Ë-³íôåêö³¿. 

Äî ðå÷³, â³ðóñ ãåïàòèòó Â çàðàç-
í³øèé çà Â²Ë ó 100 ðàç³â.

Óæå äàâíî ïåðåñòàëà áóòè àê-
òóàëüíîþ òåìà, ùî ãåïàòèòàìè 
Â ³ Ñ õâîð³þòü íàðêîìàíè òà 
àëêîãîë³êè. Ï³äõîïèòè öþ ³í-
ôåêö³þ ìîæå áóäü-õòî ³ áóäü-äå: 
íà ìàí³êþð³, â ñòîìàòîëîã³÷íîìó 
êð³ñë³, ï³ä ÷àñ ïîëîã³â, ó ë³êàðí³.

ßêùî ãåïàòèò Ñ ìîæíà âè-
ë³êóâàòè ïîâí³ñòþ, ãåïàòèò 
Â — íå ï³ääàºòüñÿ ë³êóâàííþ. 
Õî÷à â³ä íüîãî ìîæíà âáåðåã-
òèñÿ, ÿêùî çðîáèòè ùåïëåííÿ. 
Çîêðåìà, â ïåðøèé äåíü æèòòÿ 
äèòèíà îòðèìóº ùåïëåííÿ â³ä ãå-
ïàòèòó Â. Òàêîæ ³ñíóº âàêöèíà ³ 
â³ä ãåïàòèòó À. Â³ä ³íøèõ â³ðóñ³â 
âàêöèíó ïîêè íå âèíàéøëè.

Ðàíí³ ñèìïòîìè âñ³õ öèõ â³-
ðóñ³â ìàéæå îäíàêîâ³: ñëàáê³ñòü, 
íóäîòà, áëþâîòà, á³ëü ó æèâîò³, 
æîâòóøí³ñòü øê³ðè.

ЯК ПЕРЕДАЄТЬСЯ ГЕПАТИТ В ЯК НЕ ЗАХВОРІТИ

ЯК ПЕРЕДАЄТЬСЯ ГЕПАТИТ С

при народженні 
від матері 
до дитини

через 
незахищені статеві 

контакти

через маніпуляції, 
пов'язані з контактом 
з кров'ю (татуювання, 

пірсинг тощо)

через використан-
ня нестерильного 

ін'єкційного інструмен-
тарію при вживанні 

наркотиків

 маніпуляції, 
пов'язані з контактом 
з кров'ю (татуювання, 

пірсинг)

використання не 
стерилізованих по-

бутових та професій-
них приладів після 

інфікованої людини 
(зубні щітки, манікюр-

ні ножиці, бритви)

використання несте-
рильного ін'єкційного 

інструментарію при 
вживанні наркотиків

при переливанні 
крові та її 

компонентів

Гепатит В є небезпечним і для працівників охорони здоров'я, які можуть мати травми від уколів голками при 
догляді за пацієнтами, інфікованими вірусним гепатитом В.
Вірус гепатиту В не передається через столові прибори, при годуванні груддю, через обійми, поцілунки, 
рукостискання, кашель, чхання, ви не можете заразитись гепатитом В у басейні чи у інших подібних місцях.

Можлива також передача інфекції під час незахищеного статевого контакту, але це відбувається набагато 
рідше. Крім того, гепатит С може передаватися від матері до дитини. 
Гепатит С не передається через грудне молоко, харчові продукти або воду, при побутових контактах, 
наприклад, обіймах, поцілунках і споживанні продуктів і напоїв спільно з інфікованою людиною

Гепатити В,С і Д передаються 
через кров, сперму та інші 
рідини організму

6 ШЛЯХІВ ЗАХИСТИТИ СЕБЕ

  Порадьтесь з лікарем щодо 
вакцинації проти гепатиту В

  Ніколи не діліться бритвами, 
зубними щітками чи голками

  Якщо ви вагітні, порадьтесь 
зі своїм лікарем про те, як 
запобігти передачі вірусу 
вашій дитині

  Використовуйте тільки 
стерилізовані інструменти для 
тату та пірсингу

  Використовуйте презервативи 
правильно і регулярно

  Якщо можливо, обирайте 
пероральні ліки замість 
ін'єкцій

  Ви отримали медичне або стоматологічне лікування 
за допомогою нестерильних інструментів

  Ви отримали переливання крові у країні, 
в якій не проводиться тестування на гепатит

  Ваша мати була інфікована гепатитом, коли ви народилися

  Ви коли-небудь вживали наркотики

  Ви живете з ВІЛ
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«ß óæå ïðîîïå-
ðîâàíèé ³ ÷åêàþ 
ïîâíîãî îäóæàí-

íÿ. ²ùå ðàç óñ³ì âåëèêå ñïàñèá³, 
³ õàé áåðåæå âàñ Ãîñïîäü Áîã», — 
ïðèáëèçíî ÷åðåç ì³ñÿöü ï³ñëÿ 
îïåðàö³¿ íà â³äêðèòîìó ñåðö³ 
îñü òàê íàïèñàâ ó íîâèíàõ â³ä 
÷èòà÷³â íà 20minut.ua 33-ð³÷íèé 
Ñåðã³é Ðà¿í÷óê.

Ïðî öüîãî ìåøêàíöÿ Áðà¿ëîâà, 
ÿêîìó ë³êàð³ ñêàçàëè, ùî ìîæå 
ïîìåðòè â áóäü-ÿêó ìèòü â³ä ðîç-
ðèâó àîðòè, ðåäàêö³ÿ ðîçïîâ³äàëà 
â êâ³òí³ öüîãî ðîêó. Òîä³ éîãî 
ìàòè ïðîñèëà äîïîìîãòè ç³áðàòè 
êîøòè íà òåðì³íîâó îïåðàö³þ.

— Òðåáà ñòàâèòè ïðîòåç àîð-
òè, ì³íÿòè êëàïàí ³ ï³äøèâàòè 
ë³âèé øëóíî÷îê. Íàì ñêàçàëè, 
ùî öå íàéñêëàäí³øà îïåðàö³ÿ, ÿê³ 
ðîáëÿòü íà ñåðö³, — ðîçêàçóâàëà 
ìàòè Ñåðã³ÿ ªâãåí³ÿ.

— ß âæå âäîìà, — ãîâîðèòü 
ñüîãîäí³ ç æóðíàë³ñòîì ñàì Ñåð-
ã³é. — Ïðîîïåðóâàëè 14 ÷åðâíÿ, 
à ïîò³ì ÿ áóâ íà ðåàá³ë³òàö³¿ 
òóò ó Â³ííèö³, â êàðä³îöåíòð³ 
íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå. Îïåðà-
ö³ÿ ïðîéøëà äîáðå. ², Ñëàâà Áîãó, 
âñå ïðèæèâàºòüñÿ. Â³ä÷óâàþ, ÿê 

ïðàöþº íîâèé êëàïàí. Ðåãóëÿðíî 
ñïîñòåð³ãàþñÿ, ïðèçíà÷èëè ë³êè 
äëÿ ðîçð³äæåííÿ êðîâ³. Òîáòî ðå-
àá³ë³òàö³ÿ ïðîäîâæóºòüñÿ. Àëå 
ñàìîïî÷óòòÿ — íàáàãàòî êðàùå.

Ñåðã³é ðîçêàçàâ, ùî ïóáë³êàö³ÿ 
éîãî ³ñòîð³¿ ç ïðîõàííÿì äîïî-
ìîãòè ãð³øìè íà æèòòºâî íåîá-
õ³äíó îïåðàö³þ, âèêëèêàëà ð³çí³ 
òåëåôîíí³ äçâ³íêè.

— Ê³ëüêà ðàç³â äçâîíèëè øàõ-
ðà¿, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — Êà-
çàëè, ùî õî÷óòü ïåðåêèíóòè 
15 òèñÿ÷, ò³ëüêè íàçâ³òü íîìåð 
òåëåôîíó, ïðèâ’ÿçàíèé äî êàðò-
êè, ñòðîê ¿¿ ä³¿, êîä… Ìè òå-
ëåôîíóâàòè â áàíê çàïèòàòè, 
ÿê ðåàãóâàòè íà òàê³ ïðîõàííÿ. 
Íàì ñêàçàëè, ùî äîäàòêîâ³ äàí³ 
ïî êàðòö³ ïèòàþòü ò³ëüêè çëî-
÷èíö³, ³ ìè âæå äàëåêî íå ïåðø³. 
Õòî õî÷å ïåðåñëàòè, òîé ñêèíå 
ïðîñòî çà íîìåðîì ðàõóíêó.

Ïî÷àëè ïðèõîäèòè êîøòè 
íà êàðòêó äðóæèíè õâîðîãî ó ïåð-
ø³ æ äí³ ï³ñëÿ ïîÿâè ñòàòò³ «Äî-
ïîìîæ³òü íå ïîìåðòè. Ñåðã³þ ç 
Áðà¿ëîâà ïîòð³áíà òåðì³íîâà îïå-
ðàö³ÿ íà ñåðö³» (goo.gl/NwGrMA). 
Íåçíàéîì³ Ðà¿í÷óêàì ëþäè ïå-
ðåðàõóâàëè çàãàëîì äî 20 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Á³ëüøó ÷àñòèíó âàðòîñò³ 
îïåðàö³¿ îïëàòèëè ç ãðîøåé, ÿê³ 
äàâàëè çíàéîì³ ³ áëèçüê³. Ïðî-

«ДЯКУЮ ВАМ, ЛЮДИ!» 
ЯК ЧИТАЧІ ВРЯТУВАЛИ ЖИТТЯ 
Хороша новина  Йому зробили 
складну операцію на серці в Києві і 
відпустили на реабілітацію до Вінниці. 
Сергій уже вдома. Він розповів, як 
все пройшло, і хто долучився до його 
порятунку. Про свою вдячність 
небайдужим людям він також написав 
у новинах від читачів на «20 хвилин»

Родина Сергія дізналася про ваду 
серця, коли йому було 17 років. 
Тоді медики вперше поставили 
хлопця на облік, щоб спостері-
гати. А в 33 роки, на черговому 
контрольному обстеженні, вже 
дорослому чоловіку сказали: чим 
швидше зроблять операцію, тим 
більше шансів у нього на життя.
— Ця допомога спасла мені жит-
тя, — каже Сергій Раїнчук. — Так 
і є! Я дуже щиро вдячний за це 
усім небайдужим людям. Ходжу 
в церкву, молюся за всіх людей, 

свічки ставлю за тих, які допо-
могли.
Сергій займається ремонтом 
взуття, але до роботи ще не по-
вертається. Йому ще треба спо-
стерігатися в лікарів та системно 
приймати підтримуючі препара-
ти. Як не дивно, але інваліднос-
ті за всі ці роки йому не дали. 
Чоловік каже, звертався, тільки 
перенаправляли у різні інстанції. 
«Поки гроші не заплатиш, то ні-
чого не дадуть», — пояснювала 
його мати.

Виправили ваду серця 

÷èòàâøè ñòàòòþ ïðî çá³ð êîøò³â, 
âîíè òåëåôîíóâàëè ³ ïåðåäàâàëè 
âåëèê³ ñóìè.

— Ó Êèºâ³ ó íàñ ï³øëî á³ëüøå 
ãðîøåé, í³æ êàçàëè ãîòóâàòè, — 
ãîâîðèòü Ñåðã³é. — Òî ïðîòåç 
àîðòè çàáóëè âïèñàòè â ñïèñîê 
äëÿ îïåðàö³¿, à öå 18 òèñÿ÷, òî ïå-
ðåáóâàííÿ â ðåàí³ìàö³¿, íàðêîç 
900 ãðèâåíü. Îòàê çäàºòüñÿ, ùî 
äð³áíèìè ñóìàìè, àëå íàçáèðàëî-
ñÿ 120 òèñÿ÷. Ìè ÿêðàç âïðèòóë 
âêëàëèñÿ. Ðåàá³ë³òàö³ÿ òóò, ó Â³-
ííèö³, êîøòóâàëà 340 ãðèâåíü 
ùîäíÿ, öå ò³ëüêè íà ïðåïàðàòè.

Íàéá³ëüøå Ñåðã³ºâ³ äîïîìîãëè 
ðîäè÷³ ïî ìàìèí³é ë³í³¿, ÿê³ æè-
âóòü â Ðîñ³¿. Õðåùåíèé áàòüêî, 
êàæå ÷îëîâ³ê, áàãàòî äàâ.

— Ð³äíèé áàòüêî äàâ 5 òè-
ñÿ÷, õî÷à êàçàâ, ùî ìåíå ëåãøå 
ïðèêîïàòè, í³æ ë³êóâàòè çà òàê³ 
ãðîø³, — í³÷îãî íå ïðèõîâóº 
ñï³âðîçìîâíèê. — Ùå ìè ó íàñ, 
â Áðà¿ëîâ³, êîðîáî÷êè ñòàâèëè 
äëÿ ïîæåðòâ. Ç íèõ òèñÿ÷à ãðè-
âåíü ëèø áóëà äîïîìîãè. Ïåðå-
âàæíî ç³áðàëè ÿêðàç çàâäÿêè îãî-
ëîøåííÿì ãàçåòè RIA ³ ïóáë³êàö³¿ 
íà ñàéò³ «20 õâèëèí».

— ² ìè äóæå âäÿ÷í³ êàðä³îõ³-
ðóðãàì ç ³íñòèòóòó Àìîñîâà Êðàâ-
÷åíêàì Â³òàë³þ ²âàíîâè÷ó ³ ²âàíó 
Ìèêîëàéîâè÷ó, — êàæå ªâãåí³ÿ 
Ðà¿í÷óê. — ² ùå äÿêóþ âñüîìó 
ìåäïåðñîíàëó Àìîñîâà, òîìó ùî 
äóæå ãàðíî ñòàâèëèñÿ âñ³. Îïå-
ðàö³ÿ áóëà äóæå ñêëàäíà ³ ÓÄÇ 
ïîêàçóº, ùî âîíà áóëà óñï³øíà.

«Îïåðàö³ÿ äóæå 
ñêëàäíà ³ ÓÄÇ 
ïîêàçóº, ùî âîíà áóëà 
óñï³øíà. Ñëàâà Áîãó, 
âñå ïðèæèâàºòüñÿ. 
Â³ä÷óâàþ íîâèé êëàïàí»

Сергій Раїнчук 
(33) з Браїлова. 
Усе життя жив 
з вадою серця, 
але інвалідності 
йому не дали 
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В Україні цей вид спорту від-
недавна, але з кожним днем 
охочих ним займатися дедалі 
більше. Маша говорить, що 
SUP хороший ще й тим, що ним 
можна займатися майже весь рік: 
«Одягнув гідрокостюм і виходь 
хоч у листопаді, хоч у березні».
А ще розповідає, що в майбут-
ньому у Вінниці планується від-
криття школи, у якій готуватимуть 
професійних «саперів».
До речі, в Україні вже існує власна 
федерація САПу, яка займається 
популяризацією цього виду спорту.

— Коли люди бачать дошку впер-
ше, вони як правило або бояться, 
або думають, що це для звичай-
ного серфінгу. А деякі вважають, 
що її дуже складно опанувати, — 
пояснює Маша. — Це не так. 
Я сама не так давно на дошці, але 
вже з’їздила в похід з Меджибіжа 
у Летичів, а це 20 км. І нічого, впо-
ралася та отримала задоволення.
Вартість години їзди на SUP-
серфі — 150 грн.
Послуги інструктора — 100 грн/
год.
Тел: (063)383–91–43 

Планується відкриття школи 

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Íîâèé äëÿ íà-
øî¿ êðà¿íè âèä 
âîäíîãî ñïîðòó 

íàçèâàºòüñÿ ñàïñåðô³íã (SUP-
ñåðô³íã). Ñåðôåð âèõîäèòü 
íà âîäó ³ çà äîïîìîãîþ âåñëà 
ïåðåì³ùàºòüñÿ âîäíîþ ãëàääþ.

Âåñëóâàòè ìîæíà ÿê ñòîÿ÷è, 
òàê ³ ñèäÿ÷è ³ íàâ³òü ëåæà÷è. Øè-
ðèíà äîøêè á³ëüøà çà çâè÷àéíó 
ñåðôåðñüêó, òîìó íà í³é ëåãøå 
óòðèìóâàòè ð³âíîâàãó. À âàãà âåñ-
ëà íàñò³ëüêè ìàëà, ùî ãðåáòè íèì 
áóäå íå âàæêî íàâ³òü äèòèí³.

Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü òàêèõ 
äîøîê ó Â³ííèö³ áëèçüêî äåñÿ-
òè. Àëå îðåíäóâàòè ìîæíà âñüîãî 
ï'ÿòü ç íèõ. ²íø³ àáî ïðèâàòí³, 
àáî ñòâîðåí³ äëÿ á³ëüø äîñâ³ä÷å-
íèõ ñåðôåð³â.

Â³äøóêàòè «ñàïåð³â» ìîæíà 
ëèøå ïîïåðåäíüî ç íèìè äî-
ìîâèâøèñü. Ìè çóñòð³ëèñÿ á³ëÿ 
«Àâàíãàðäó». Íà íàñ âæå ÷åêàëè 
äâà íàäóâí³ SUP-ñåðôè òà ³í-
ñòðóêòîðêà Ìàøà.

— Ñïðîáóâàòè îïàíóâàòè äî-
øêó ìîæå êîæåí. ² ç âåëèêîþ 
éìîâ³ðí³ñòþ â íüîãî öå âèéäå âæå 
çà ê³ëüêà õâèëèí, — ðîçïîâ³äàº 
ä³â÷èíà. — Ñàïñåðô³íã ñòâîðåíî 
äëÿ ëþäåé, ÿê³ øóêàþòü íîâèõ 
âðàæåíü, àêòèâíîãî â³äïî÷èíêó 
³ ïðè öüîìó íå õî÷óòü âèòðà÷àòè 
áàãàòî ÷àñó íà íàâ÷àííÿ. ßêùî âè 
òàêà ëþäèíà — âàðòî ñïðîáóâàòè.

Â÷èòèñÿ ïëàâàòè íà òàêîìó 
ñåðô³ ïðîñò³øå, êîëè âè íà ãëàä-
ê³é ïîâåðõí³ âîäè. Òîä³ êðàùå 
â³ä÷óâàºòüñÿ ð³âíîâàãà ³ øâèäêî 
çâèêàºø äî íîâîãî âèäó òðàí-
ñïîðòó.

À ïî÷èíàòè îïàíóâàííÿ ïî-
òð³áíî ç âèòÿãóâàííÿ ³ç êèøåíü 
ö³ííèõ ðå÷åé, ÿê³ ìîæóòü íàìî-
÷èòèñÿ ó ðàç³ ïàä³ííÿ ó âîäó.

Àëå, çà ñëîâàìè ³íñòðóêòîð³â, 
çà âåñü ÷àñ, ùî âîíè çäàþòü ñåð-
ôè, à öå áëèçüêî ì³ñÿöÿ, í³õòî 
ùå íå ïàäàâ.

ßêùî âè âñå-òàêè çàõî÷åòå 
ïðèõîïèòè ç ñîáîþ òåëåôîí àáî 
ôîòîàïàðàò, ìîæåòå ïîïðîñèòè 
³íñòðóêòîð³â íàäàòè âàì ã³äðî-

ì³øîê. Ó íüîìó ðå÷àì í³÷îãî 
íå çàãðîæóº.

SUP ВИХІДНОГО ДНЯ 
Ïåðåä òèì, ÿê âè ïî÷íåòå «ñà-

ïèòè», âàì ïðîâåäóòü ïðîñòåíü-
êèé ³íñòðóêòàæ, ÿê ïðàâèëüíî 
êåðóâàòè äîøêîþ. Íàïðèêëàä, 
ïî÷èíàòè âåñëóâàòè âàðòî ç ïîçè 
«íà êîë³íàõ», à êîëè âè òðîõè 
çâèêíåòå, ìîæíà îáåðåæíî âñòà-
âàòè íà íîãè.

Íà òå, ùîá íàâ÷èòèñÿ íîðìàëü-
íî âåñëóâàòè ñòîÿ÷è, ïîâåðòàòè, 
ãàëüìóâàòè ³ òðèìàòè ð³âíîâàãó, 
ó íàñ ï³øëî áëèçüêî 5–7 õâè-
ëèí. Ï³ñëÿ, ìè áåç ñòîðîííüî¿ 
äîïîìîãè áîðîçíèëè ïðîñòîðè 
Ï³âäåííîãî Áóãó.

À ÿêùî ïðîñòîãî ïëàâàííÿ ð³÷-
êîþ âàì áóäå çàìàëî, ³íñòðóêòî-
ðè ïðîïîíóþòü ùå ê³ëüêà ö³êàâèõ 
ñïîñîá³â âèêîðèñòàííÿ ö³º¿ äîøêè.

— Íà ñåðô³ êëàñíî ðîáèòè âè-
ëàçêè âèõ³äíîãî äíÿ, — ãîâîðèòü 
Ìàøà. — Íàïðèêëàä, ìîæíà çà-
òåëåôîíóâàòè íàì íàïåðåäîäí³ 
³ ñêàçàòè, ùî õî÷åòå çóñòð³òè 
ñâ³òàíîê ç êîõàíîþ ëþäèíîþ ³ 
ðàíêîâîþ êàâîþ. Ìè ïðèéäåìî 
ðàí³øå ³ âëàøòóºìî âàì òàêó 
ïðîãóëÿíêó. Àáî íàâïàêè, ïðî-
âåñòè çàõ³ä ñîíöÿ — ç ñàïñåðôó 
ñïîñòåð³ãàòè çà öèì âèäîâèùåì 
íàáàãàòî ö³êàâ³øå.

À ìîæíà çàéìàòèñÿ SUP-
éîãîþ, SUP-ï³ëàòåñîì àáî â³ä-
ïðàâèòèñÿ ó íåâåëèêó ïîäîðîæ 
Áóãîì. Íàïðèêëàä äî Ñàáàðîâà 
àáî ó á³ê Êè¿âñüêîãî ìîñòó. Àëå 
íîâà÷ê³â ó òàêèõ ïî¿çäêàõ ñóïðî-
âîäæóþòü ³íñòðóêòîðè.

Ìàêñèìóì, íà ùî ìîæíà ðîç-
ðàõîâóâàòè — öå âè¿çí³ òðåíóâàí-
íÿ íà ×åðåïàøèíñüêèé êàð’ºð. 
Àëå â òàêîìó âèïàäêó äîâåäåòüñÿ 
îïëà÷óâàòè äîðîãó ³ ïîñëóãè ³í-
ñòðóêòîð³â.

ЯК МИ ВПЕРШЕ КАТАЛИСЯ 
НА SUP-СЕРФІ 
#Нові_Враження  Не так давно 
на Південному Бузі з'явилися люди 
на чудернацьких дошках і з веслами 
в руках. Зі сторони може здатися, що це 
дошки для серфінгу. Але ж Буг ніколи 
не славився великими хвилями та й 
взагалі, з яких це пір серфери почали 
використовувати весла? Ми дізналися, 
що це таке і як воно у користуванні 

SUP-серф — це не тільки веслування, це ще й зустріч 
світанків і проведення заходів сонця. Також на ньому 
можна відправитися у водний похід 

Ìîæíà çàéìàòèñÿ SUP-
éîãîþ, SUP-ï³ëàòåñîì 
àáî â³äïðàâèòèñÿ 
ó íåâåëèêó ïîäîðîæ 
Áóãîì. Íàïðèêëàä, 
äî Ñàáàðîâà

«Мотопробіг 
єдності» 
 Çðàíêó 25 ëèïíÿ á³ëÿ Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çó-
ïèíÿëàñü êîëîíà áàéêåð³â. 
Â³ñ³ì ìîòîöèêë³â ç ïðàïî-
ðîì Óêðà¿íè òà êðèìñüêî-
òàòàðñüêèì ñòÿãîì ïðè-
ïàðêóâàëàñü íà Ìàéäàí³ 
Íåçàëåæíîñò³. Ìîòîïðîá³ã 
ªäíîñò³ ðîçïî÷àâñÿ òðè äí³ 
òîìó ç Óæãîðîäà. Çà öåé 
÷àñ ó÷àñíèêè âñòèãëè ïðî¿-
õàòè ÷åðåç Òåðíîï³ëü, Ëüâ³â 
òà Õìåëüíèöüêèé.
— Ïðèºìíî áà÷èòè, ùî â³-
ííè÷àíè òåïëî íàñ çóñòð³-
÷àþòü, — ðîçïîâ³äàº îäèí 
ç ó÷àñíèê³â ìîòîïðîá³ãó 
Ìèêîëà Ñïèðèäîíîâ. — 
Ëþäè â ñåëàõ âèõîäÿòü ³ 
ìàõàþòü íàì ðóêàìè. Õî÷à 
íà ìàðøðóò³ çóñòð³÷àëèñü 
òàê³ ì³ñòà, äå ëþäè ïðîñòî 
äèâèëèñü ó â³êíî ³ íå âè-
õîäèëè. 

Що буде у День 
Незалежності
 Ó Â³ííèöüê³é îáëàñ-
í³é ðàä³ îáãîâîðèëè ïëàí 
ñâÿòêóâàííÿ 27-¿ ð³÷íèö³ 
Äíÿ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. 
Ñåðåä îáîâ'ÿçêîâèõ çà-
õîä³â ñâÿòêóâàííÿ: ï³äíÿò-
òÿ Äåðæàâíîãî ïðàïîðà, 
ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî Ìå-
ìîð³àëó Ñëàâè, à òàêîæ 
äî ïàì'ÿòíèêà Ãåðîÿì 
Íåáåñíî¿ Ñîòí³ òà âî¿íàì 
ÀÒÎ. Êð³ì òîãî, öüîãî 
äíÿ ïðîéäå 11-é îáëàñíèé 
ôåñòèâàëü íàðîäíî¿ òâîð-
÷îñò³ «Ñêàðáè Ïîä³ëëÿ», äå 
â³çüìóòü ó÷àñòü âñ³ ðàéîíè 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Òàêîæ 
ó Â³ííèöþ çàâ³òàþòü ï’ÿòü 
³íîçåìíèõ äåëåãàö³é: ç 
Ïîëüù³, ×åõ³¿, Ðóìóí³¿ òà 
Ìîëäîâè.

Зоозахисники 
протестують
 «Â³ííèöÿ çà öèðê áåç 
òâàðèí» — ³ç òàêèì ãàñëîì 
âëàøòóþòü ïðîòåñòíó àêö³þ 
çîîçàõèñíèêè. Âîíè áóäóòü 
ï³êåòóâàòè 5 ñåðïíÿ á³ëÿ 
Plaza Park (ÒÖ «Øîê»), 
îá 11-é ãîäèí³ ðàíêó. Ñàìå 
òàì íèí³ ðîçòàøîâàíå çà-
êîðäîííå øàï³òî, â ÿêîìó 
óòðèìóþòü òâàðèí. «Àêòè-
â³ñòè çáåðóòüñÿ íà âóëèö³ 
Êåëåöüê³é, 117-á, àáè 
ïðèâåðíóòè óâàãó ì³ñöåâèõ 
ìåøêàíö³â äî æîðñòîêîñò³ 
öèðêó òà çàêëèêàòè âëàäó 
Â³ííèö³ çàáîðîíèòè øàï³òî 
ç òâàðèíàìè íà ëîêàëüíîìó 
ð³âí³», — éäåòüñÿ â ïîâ³äî-
ìëåíí³ äî ïîä³¿.

КОРОТКОКОРОТКО

ÏÅÐÅÂ²ÐÈËÈ ÍÀ ÑÎÁ²
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Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться відео! (Має бути 
встановлена програма  QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

ËÀÉÔ

РЕКЛАМА

430272

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Óâå÷åð³ 29 ëèï-
íÿ á³ëÿ áóä³âë³ 
ì³ñüêðàäè ç³áðà-

ëèñÿ íåçâè÷í³ âåëîñèïåäèñòè. 
Á³ëüø³ñòü ç âåëîñèïåäèñòîê ïðî-
ì³íÿëè ñâî¿ åëàñòè÷í³ ñïîðòèâ-
í³ êîñòþìè íà åëåãàíòí³ ñóêí³, 
à ÷îëîâ³êè — çàì³ñòü øîëîì³â 
ìàëè íà ãîëîâàõ ñòèëüí³ êàïå-
ëþõè. Àëå ÷îëîâ³êàì áóëî äåùî 
ëåãøå — âîíè íå êðóòèëè ïåäàë³ 
ó ï³äáîðàõ, ÿê öå ðîáèëè ä³â÷àòà.

Òàê ïî÷àâñÿ âåëîçàá³ã «Ëåä³ 
íà âåëîñèïåä³», ÿêèé ïðîõîäèòü 
âæå òðåò³é ð³ê ï³äðÿä. Öüîãîð³÷íà 
òåìàòèêà — äæàç òà ìîäà 1920-õ 
ðîê³â. Öå ÷àñ, êîëè æ³íêè â ÑØÀ 
â³äìîâèëèñÿ â³ä íåçðó÷íèõ êîðñå-
ò³â òà ïåðåéøëè íà ñóêí³ â³ëüíîãî 
êðîþ. À ÷îëîâ³êè íà çàì³íó íà-
êðîõìàëåíèì ñîðî÷êàì îäÿãíóëè 

ñïîðòèâíèé, ðîçñëàáëåíèé îäÿã, 
ùî íàãàäóº ñó÷àñíèé ä³ëîâèé êîñ-
òþì.

Õî÷à íàçâà çà¿çäó «Ëåä³ íà âåëî-
ñèïåä³», ñóòî æ³íî÷èì éîãî âàæêî 
áóëî íàçâàòè. Íà ïðîá³ã ïðè¿æäæà-
ëè ïîäðóæí³ ïàðè, áàòüêè ç ä³òüìè 
òà áàãàòî ìîëîä³. Àáè ï³äêðåñëè-
òè ñâ³é îáðàç, ÷îëîâ³êè «êóðèëè» 
ñèãàðè, à îäèí ç íèõ — ìàâ ïðè 
ñîá³ ï³ñòîëåò. Ùîïðàâäà, çáðîÿ 
âèÿâèëàñü ³ãðàøêîâîþ. Õî÷à é ïðî 
âñÿê âèïàäîê çàðÿäæåíà âîäîþ.

Àííà òà Àíòîí ïðè¿õàëè íà çà-
¿çä ðàçîì. Ðîçêàçàëè, ùî ¿ì 
íå ñêëàäíî áóëî ï³äãîòóâàòèñÿ 
äî òàêî¿ òåìàòèêè.

— ¯¿ ëåãêî âò³ëèòè, ÿêùî ìà-
ºòå õî÷à á òðîõè ôàíòàç³¿. Àáè 
çðîáèòè ñâî¿ îáðàçè, íàäèõàëèñÿ 
ô³ëüìîì «Ó äæàç³ ò³ëüêè ä³â÷à-
òà». Ñïî÷àòêó õîò³ëà âäÿãíóòèñÿ 
ï³ä Ìåðèë³í Ìîíðî, àëå îáðàëè 
ñòèëü àðò-äåêî, ùîá êëàñè÷íî âñå 
áóëî. Äæàç ³ â íàøîìó æèòò³ º. 

КРУТИЛИ ПЕДАЛІ В СУКНЯХ 
ТА ДІЛОВИХ КОСТЮМАХ
Вело бомонд  Дівчата в сукнях з 
яскравим макіяжем та пір’ями у волоссі взяли 
участь у третьому вінницькому велозаїзді 
«Леді на велосипеді». Сотня велосипедистів 
проїхала з Соборної на Вишеньку та 
фінішувала біля Вежі. Але у джазі були 
не тільки дівчата, а й немало «гангстерів»

Ñëóõàºìî êëàñè÷í³ êîìïîçèö³¿ 
â ñó÷àñí³é îáðîáö³, — êàçàëà â³-
ííè÷àíêà Àííà.

Þð³é òà Îëåñÿ áåðóòü ó÷àñòü 
ó òàêîìó âåëîçà¿çä³ âïåðøå.

— Çàïðîïîíóâàâ ïîäðóç³ ïî¿õà-
òè, òåìàòèêà ö³êàâà, îò ³ âèð³øè-
ëè âèðâàòèñÿ ó íåä³ëþ. Íà ìîþ 
äóìêó, òàê³ âåëîïðîá³ãè ó Â³ííèö³ 
â³äáóâàþòüñÿ íà âèñîêîìó ð³â-
í³ — äîáðà îðãàí³çàö³ÿ, º ñóïðî-
â³ä ïîë³ö³¿, âñå îðãàí³çîâàíî òà 
çàâæäè áàãàòî ó÷àñíèê³â, — ðîç-
êàçàâ Þð³é.

Ìàðèíà òà Àíäð³é ÷àñòî â³äâ³ä-
óþòü òàê³ çàõîäè. Âîíè êàçàëè, 
ùî ïîòð³áíî á³ëüøå òåìàòè÷íèõ 
âåëîïðîá³ã³â.

— Áóëè ³ íà ìèíóëîð³÷íîìó 
çà¿çä³ «Ëåä³ íà âåëîñèïåä³». Òîä³ 
ïîòð³áíî áóëî îäÿãàòèñÿ ï³ä 
êàçêîâèõ ïåðñîíàæ³â. À öüîãî 
ðîêó — äæàç, ñòèëü 20-õ ðîê³â, 
ãàíãñòåðè. ×óäîâî, íàì ïîäîáà-
ºòüñÿ, — ñêàçàëà Ìàðèíà.

— Áðàëè ó÷àñòü ³ â 50-ê³ëî-
ìåòðîâèõ çà¿çäàõ, ³ íà 100-÷êó. 
Íå âèñòà÷àº òàêèõ êîñòþìîâàíèõ 
çà¿çä³â. Äóìàþ, ùî ìîæíà áóëî á 
³ ÷àñò³øå ¿õ âëàøòîâóâàòè. Òèì 
ïà÷å, º ñ³ìåéí³ âåëîçà¿çäè, ³ Ä³äè 
Ìîðîçè âçèìêó, — ñêàçàâ Àíäð³é.

Ó÷àñíèêè çáèðàëèñÿ ìàéæå 
ãîäèíó íà ïëîù³. Îðãàí³çàòîðè 
ðåºñòðóâàëè ¿õ, à âæå î øîñò³é 
âå÷îðà îãîëîñèëè ñòàðò. Ê³ëüêà 
ìàðøàë³â (ðåãóëþâàëüíèê³â — 
àâò.) îðãàí³çóâàëè íàòîâï âåëî-

ñèïåäèñò³â ó ºäèíó êîëîíó òà ïî-
¿õàëè â ñóïðîâîä³ ïîë³öåéñüêèõ.

Ðàçîì âîíè ïîäîëàëè ìàðøðóò 
Ñîáîðíà — Ïèðîãîâà — Êåëåöü-
êà — Êîñìîíàâò³â — Õìåëü-
íèöüêå øîñå — Öåíòðàëüíèé 
ïàðê òà ô³í³øóâàëè á³ëÿ Âåæ³ 
íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³. Óñüîãî 
íà äîðîãó ¿ì çíàäîáèëàñÿ ãîäè-
íà. À òàì íà ó÷àñíèê³â î÷³êóâàëà 
òåìàòè÷íà øîó-ïðîãðàìà — äæà-
çîâ³ êîëåêòèâè é òàíö³. Íàâêî-
ëî áóëè ïàëàòêè ïîïóëÿðíèõ 

êàâ’ÿðåíü òà êàôå Â³ííèö³.
Íàãàäàºìî, öüîãî ðîêó â³äáóâ-

ñÿ þâ³ëåéíèé Âåëîäåíü, â ÿêîìó 
âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 1000 âåëî-
ñèïåäèñò³â (goo.gl/BbkoEy).

Марина та Андрій 
часто відвідують 
велозабіги. 
Цьогорічні «Леді 
на велосипеді» 
їм сподобалися і 
вони просять ще 
тематичних заходів
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Призери 
чемпіонату світу 
 Ó ì. Òàîñþíü (Êèòàé) 
ïðîéøîâ ÷åìï³îíàò ñâ³òó ³ç 
ñóìî. Çá³ðíà Óêðà¿íè ïî-
ñ³ëà òðåòº ì³ñöå. Ó ¿¿ ñêëàä³ 
áóëè â³ííè÷àíè. Îëåíà 
Í³ê³ò³íñüêà âèáîðîëà áðîí-
çó â êîìàíäíîìó òà çîëîòî 
â îñîáèñòîìó çàë³êó (ó êà-
òåãîð³¿ äî 75 êã). Ñâ³òëàíà 
Òðîñþê çäîáóëà áðîíçó 
(äî 65 êã). Ñâÿòîñëàâ Ñåìè-
êðàñ ñòàâ ÷åìï³îíîì ñâ³òó 
(äî 85 êã).

Зорієнтувалися 
в Малинівці 
 Ó ñ. Ìàëèí³âêà (Õàðê³â-
ùèíà) â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò 
Óêðà¿íè ç³ ñïîðòèâíîãî îð³-
ºíòóâàííÿ ñåðåä þíàê³â.
Âèõîâàíö³ Â³ííèöüêî¿ ñïîð-
òøêîëè ¹ 2 çäîáóëè â³ñ³ì 
íàãîðîä, ñåðåä ÿêèõ òðè çî-
ëîò³. ×åìï³îíàìè ñòàëè ªãîð 
Áàñþê (äî 14 ðîê³â), Àðòóð 
Êîâàëü÷óê (äî 13 ðîê³â) ³ 
Êàòåðèíà Äçåìà (æ³íêè).

Побив усіх 
 Ó Îäåñ³ ô³í³øóâàâ ÕÕ² 
ì³æíàðîäíèé òóðí³ð ç áîêñó 
êëàñó «À» ïàì’ÿò³ Ñåìåíà 
Òðåñò³íà. Â³ííè÷àíèí Àí-
äð³é ²ñàêîâ ñòàâ ÷åìï³îíîì 
ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 81 êã.

Шах і мат 
 Ó Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó 
ðîç³ãðàëè â³äêðèòèé Êó-
áîê îáëàñò³ ç øàõ³â «Äí³ñ-
òåð-2018». Ó çìàãàíí³ âçÿëè 
ó÷àñòü 18 êîìàíä ³ç ÷îòèðüîõ 
îáëàñòåé. Ïåðåìîãëà çá³ðíà 
Â³ííèö³.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №32 (1051)
Популярні триходові задачі на кооперативний мат. Кожна з них має по 
два варіанти розв’язку. 

Задача №2206-2209
В. Ластівка (Черкаси)
(Друкується вперше)

h 3 (2 рішення)

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №30 (1396) 25 липня 2018 року 
Задача №2202
I. 1. Kpa8! Ta4  2. Ф:c5+!K:c5x;
II. 1.Kpc8! Tb4  2. Фd7 T:b8x — правильні мати
Задача №2203
I. 1. Kph8! Th5  2. Tg8 Kf5x;  II. 1. Kpf8! Tg5  2. Tg8 T:g8x;
Задача №2204
I. 1. Kc1! Kpb1  2. K:b5 Ta2x; II. 1. T:b3! Tc5  2. Kb4 Ta5x; 
Задача №22015
I. 1. Tf4! Kpg1  2. Kpg3 Th3x; II. Kpe2! Kd3+  2. Kpf1 Tf2x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ìàò÷ «Íèâè» ç «×åðêàùèíà -

Àêàäåì³ºþ», ÿêà ìèíóëîãî ñåçîíó 
âèñòóïàëà ó ïåðø³é ë³ç³ ÷åìï³îíà-
òó Óêðà¿íè (ï³ä íàçâîþ «×åðêàñü-
êèé Äí³ïðî»), ïðîõîäèâ íà øòó÷-
íîìó ãàçîí³ ñåëà Á³ëîç³ð’ÿ. Óïåð-
øå íèâ³âö³ ãðàëè áåç ãëÿäà÷³â. 
Òàêå ïîêàðàííÿ íà òðè ìàò÷³ 
îòðèìàëè ÷åðêàùàíè çà íåâ³ä-
ïîâ³äíó ïîâåä³íêó ñâî¿õ ôàí³â 
ìèíóëîãî ñåçîíó.

Îáèäâ³ êîìàíäè ç³ãðàëè ñòàð-
òîâèé òóð âí³÷èþ, òîæ ïðàãíóëè 
çäîáóòè ïåðøó ïåðåìîãó â ñåçîí³. 

Ó ñêëàä³ «Íèâè» ÷åðåç òðàâìó çíîâó 
íå çì³ã âèéòè íà ïîëå êàï³òàí ²ãîð 

Ìàëÿðåíêî òà ùå äâîº ïðîâ³ä-
íèõ ãðàâö³â. Ïðîòå ïîâåðíóâñÿ 
ï³ñëÿ äèñêâàë³ô³êàö³¿ Îëåêñàíäð 
Äóäàðåíêî.

Ïåðøèé òàéì ïðîõîäèâ ïðàê-
òè÷íî áåç ãîëüîâèõ ìîìåíò³â. Áà-
ãàòî ãðè âåëîñÿ â ñåðåäèí³ ïîëÿ, 
íà ï³äñòóïàõ äî êàðíîãî ìàéäàí-
÷èêà. Íà 39-é õâèëèí³ ÷åðêàùàíè 
ï³ñëÿ ôîëó íàøîãî êàï³òàíà Âà-
äèìà Õîõëîâà îòðèìàëè ïðàâî 
íà íåáåçïå÷íèé øòðàôíèé óäàð. 
Â³ä÷àéäóøíèé êèäîê Àðòåìà Êó-

ë³í³÷à íå äîïîì³ã, àëå ì’ÿ÷ ï³ñëÿ 
ïîñòð³ëó Îëåêñàíäðà Ñàôîíîâà 
ïðîñâèñò³â á³ëÿ øòàíãè.

Ï³ñëÿ ïåðåðâè â³ííè÷àíè ïðî-
ïóñòèëè. Ó ñêëàä³ ãîñïîäàð³â â³ä-
çíà÷èâñÿ Àíäð³é Ñòîð÷îóñ — 1:0. 
×åðåç ê³ëüêà õâèëèí ó âîðîòàð-
ñüêîìó ìàéäàí÷èêó «Íèâè» âè-
íèêëà ÷åðãîâà «ïîæåæà». Íåáåç-
ïåêó çì³ã íåéòðàë³çóâàòè Âàäèì 
Õîõëîâ. Â³ííè÷àíè «îãðèçíóëè-
ñÿ» ïîñòð³ëîì Âîëîäèìèðà Ñà-
âîøêà — íà æàëü, âëó÷èâ ó ãîë-
ê³ïåðà. Äàë³ íåáåçïå÷í³ ìîìåí-
òè ïî÷àëè âèíèêàòè á³ëÿ âîð³ò 

«Íèâè». Íà 73-é õâèëèí³ âèõ³ä 
â³÷-íà-â³÷ ³ç Àðòåìîì Êóë³í³÷åì 
íå ðåàë³çóâàâ Ðîìàí Ëîêò³îíîâ. 
Íåçàáàðîì íàñ âðÿòóâàëà ïîïå-
ðå÷èíà.

Íàïðèê³íö³ ìàò÷ó â³ííèöüê³ 
ôóòáîë³ñòè àêòèâ³çóâàëèñÿ.

Àëå, íà æàëü, â³ä³ãðàòèñÿ 
íå ìîãëè. Íàøà êîìàíäà çàçíà-
ëà ïåðøî¿ ïîðàçêè ó ÷åìï³îíàò³.

Íàñòóïíó ãðó «Íèâà» ïðîâåäå 
ó Â³ííèö³. Ï’ÿòîãî ñåðïíÿ âîíà 
ïðèéìàº «Âåðåñ» (Ð³âíå) íà Öåí-
òðàëüíîìó ì³ñüêîìó ñòàä³îí³. Ïî-
÷àòîê ãðè — î 17.00.

«Нива» не встояла на Черкащині

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Äâà ìîëîäèõ âèõîâàíö³ â³-
ííèöüêîãî òåí³ñó òðåíóþòüñÿ ³ 
íåïîãàíî âèñòóïàþòü çà êîðäî-
íîì. Çîêðåìà, Â³òàë³é Ùåðáà — 
ó ×åõ¿¿, ªëèçàâåòà Ïëåòíüîâà — 
ó ÑØÀ.

Ó ÷åðâí³ ïðåäñòàâíèêè êëóáó 
«Ñìåø», ùî â Öåíòðàëüíîìó 
ïàðêó, âçÿëè ó÷àñòü ó ïåðøîìó 
âè¿çíîìó òóðí³ð³ ó ×åðí³âöÿõ. 
Òàì íàø³ ä³â÷àòà, õî÷à é íå ïîñ³-
ëè ïðèçîâèõ ì³ñöü, àëå îòðèìàëè 
â³äçíàêè «Çà âîëþ äî ïåðåìîãè».

Çà ï³äñóìêàìè òóðí³ðó â Õìåëü-
íèöüêîìó, þí³ â³ííè÷àíè óâ³-
éøëè äî ðåéòèíã-ëèñòà Ôåäåðàö³¿ 
òåí³ñó Óêðà¿íè. À îñü ó Æèòîìèð³ 
íàø³ çåìëÿêè âæå çäîáóëè ìåäà-
ë³. ×åìï³îíêîþ ó â³êîâ³é ãðóï³ 
äî äåñÿòè ðîê³â ñòàëà Àíàñòàñ³ÿ 
Òêà÷åíêî, ñð³áíîþ ïðèçåðêîþ — 
Ñîô³ÿ Êóë³ø, áðîíçîâèì ìåäà-
ë³ñòîì — Àíäð³é Ïàâëþê. Àííà 
Ïðàâåäíà ïîñ³ëà òðåòº ì³ñöå ñå-
ðåä ä³òåé äî 12 ðîê³â.

— Ó ñåðïí³ íàø³ òåí³ñèñòè 
ïëàíóþòü âçÿëè ó÷àñòü ó òóðí³-
ðàõ ó Æèòîìèð³, Ïîëòàâ³, Õìåëü-
íèöüêîìó ³ Êèºâ³, — êàæå òðåíåð 
êëóáó «Ñìåø» Îëüãà Ïðàâåäíà.

ßê ïîâ³äîìèëà íàñòàâíèöÿ, 
¿¿ âèõîâàíö³ òàêîæ çàéìàþòüñÿ 
ó òðåíåðà ç ëåãêî¿ àòëåòèêè. Âè-
êîíóþòü âïðàâè ç ô³øêàìè, ñêà-
êàëêàìè, á³ãàþòü êðîñè ³ ñïðèí-
òåðñüê³ äèñòàíö³¿ (íà øâèäê³ñòü), 
ñòðèáàþòü ³ îïàíîâóþòü ñèëîâó 
òåõí³êó. Óñå öå ïðèíîñèòü åôåêò 

íà  êîðò³. Çàçâè÷àé òðåíóâàííÿ 
àìàòîð³â òðèâàº ãîäèíó. Õî÷à äå-
ÿê³ òåí³ñèñòè çà âëàñíèì áàæàí-
íÿì ãàíÿþòü ì’ÿ÷èêà ï³âãîäèíè 
àáî ï³âòîðè. Þí³ â³ííèöüê³ ó÷àñ-
íèêè âè¿çíèõ òóðí³ð³â îòðèìó-
þòü íàéá³ëüø³ íàâàíòàæåííÿ — 
äî äâîõ ãîäèí.

Çà ñëîâàìè Îëüãè Ïðàâåäíî¿, 
êîëèñü òåí³ñîì ïî÷èíàëè çàéìà-
òèñÿ íå ðàí³øå ï’ÿòè ðîê³â. Íèí³, 
ÿêùî äèòèíà ãîòîâà ô³çè÷íî ³ ðî-
çóì³º ïîðàäè òðåíåðà, ¿¿ ìîæíà 
ïðèâîäèòè íà òðåíóâàííÿ âæå 
ó òðè ðîêè.

— Òàêèì ÷èíîì þíèé ñïîðòñ-
ìåí âèãðàº äâà íàâ÷àëüíèõ ðîêè 
ó ïîð³âíÿíí³ ç îäíîë³òêàìè ³ ìàº 
ïåðåä íèìè ñâîºð³äíèé ãàíäè-
êàï. Äîøê³ëüíÿòà áåðóòü ó÷àñòü 
ó çìàãàííÿõ, â òîìó ÷èñë³ é âñåó-
êðà¿íñüêîãî ð³âíÿ! — êàæå Îëüãà 
Ïðàâåäíà.

Òðåíóþòüñÿ ó Â³ííèö³ é òåí³-
ñèñòè-ïåíñ³îíåðè â³êîì çà 70 ðî-
ê³â.

— Æîäíèõ â³êîâèõ îáìåæåíü 
ó íàøîìó âèä³ ñïîðòó íåìàº. Ãî-
ëîâíå, ùîá íå áóëî ïðîòèïîêàç³â 
ó ïëàí³ çäîðîâ’ÿ. Âçàãàë³ òåí³ñ 
ìîæå ñëóãóâàòè äæåðåëîì äîâ-
ãîë³òòÿ. Áî íàø ñïîðò çàðÿäæàº 
æèòòºâîþ åíåðã³ºþ, áàäüîð³ñ-
òþ, — êàæå òðåíåð.

— Óæå ï³ñëÿ ðîêó òðåíóâàíü 
íàø³ òåí³ñèñòè ñòàþòü âèòðèâà-
ëèìè, ó íèõ ïîêðàùóþòüñÿ øâèä-
ê³ñí³ ÿêîñò³. Âîäíî÷àñ íàø âèä 
ñïîðòó äóæå äèñöèïë³íóº, — êàæå 
Îëüãà Ïðàâåäíà.

НА ТЕНІС ПРИЙМАЮТЬ 
ІЗ ТРЬОХ РОКІВ 
Спорт для всіх  Великий теніс — один 
з найбільш престижних та видовищних 
видів спорту. У Вінниці поки що немає 
своїх Роджерів Федерерів чи Елін 
Світоліних. Але юні тенісисти нашого 
міста почали пристойно виступати 
на всеукраїнських змаганнях

Тренування з великого тенісу у Ві-
нниці проходять на кортах клу-
бу «Смеш» Центрального парку 
(вул. Хлібна, 1, тел. 097–985–62–
30 — тренер Ольга Праведна), 
«Бомонд» (на П’ятничанах, вул. 
Мічуріна, 52-а, тел. 096–878–
44–44), кооперативного інсти-
туту (вул. Академіка Янгеля, 63, 
тел. 068–174–79–52), «Матч-
бол» (парк Дружби народів, тел. 
067–265–05–08), військового 

шпиталю (вул. кн. Коріатовичів, 
185, тел. 59–69–83, 53–22–11).
Узимку можна пограти у «Сет-
Геймі» (опалюється інфрачер-
воними лампами, Гніванське 
шосе, 7-й пров. Вишневий, 32, 
тел. 098–08–533–83), СК поліції 
(вул. Ботанічна, 27, тел. 067–298–
81–77), СК «Колос» (вул. Генера-
ла Арабея, тел. 098–53–83–650) 
і СК «Термінал» (вул. 600-річчя, 
17, тел. 067–27–58–605).

Де займатися?

На великий теніс запрошуються 
і діти, і дорослі. Година групо-
вих занять орієнтовно коштує 
70 гривень, індивідуальних — 
200 гривень. Вартість включає 
оренду тенісних ракеток (різної 
ваги) і м’ячиків. Хоча досвідчені 
тенісисти приходять зі своїми 
ракетками.
— Можна обрати час, який під-

ходить. До кожного учня, не-
залежно від віку, підходимо 
індивідуально. Новачків навча-
ємо правильній техніці, даємо 
відповідні навантаження. При 
цьому враховується фізична 
форма і підготовка спортсме-
на, адже деякі ветерани можуть 
дати фору молоді, — каже Ольга 
Праведна.

Індивідуальний підхід 

На подачі — 
призерка 
відкритих 
змагань 
у Житомирі Анна 
Праведна 
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Êàòÿ óæå âòîðîé ðàç â Ãðó-
çèè. Âïåðâûå ýòà ñòðàíà îòêðû-
ëàñü äëÿ íå¸ â 2015 ãîäó è ñ òåõ 
ïîð, ïî ñëîâàì íàøåé ãåðîèíè, 
â Ñàêàðòâåëî î÷åíü ìíîãîå èç-
ìåíèëîñü.

— Çà ýòè òðè ãîäà Ãðóçèÿ ïðå-
âðàòèëàñü â êàêîé-òî Ëàñ Âå-
ãàñ. Ðàíüøå îò öåíòðà Áàòóìè 
äî àýðîïîðòà áûëè ñòàðûå äîìà 
ãîäîâ 60-õ, ñåé÷àñ èõ âñå ñíåñëè 
è ñòðîÿò 30–40-ýòàæíûå äîìà. 
Òàêîå ÷óâñòâî, ÷òî ýòî ãäå-òî 
â Àìåðèêå, ÿ äàæå íå ìîãëà ïî-
íÿòü, ÷òî â Ãðóçèþ âåðíóëàñü, — 
ðàññêàçûâàåò Êàòÿ.

Ãðóçèÿ — ýòî ëþáîâü ñ ïåðâîãî 
âçãëÿäà?

— Ýòî äà. Âñå íà÷èíàåòñÿ åùå 
ñ ãðóçèíîâ, êîòîðûõ òû âèäèøü 
ãäå-òî òóò. Íàïðèìåð, êîíöåðò 
áàëåòà Ñóõèøâèëè. ß áûëà íà èõ 
âûñòóïëåíèè è èìåííî ïîñëå 
ýòîãî çàõîòåëà ïîåõàòü â Ãðóçèþ.

Òî, äëÿ ÷åãî ÿ òóäà âåðíóëàñü 
â ýòîò ðàç — ëþäè è àòìîñôåðà. 
Åñëè òû ïîïàäàåøü â êîìïàíèþ, 
ãäå ñèäÿò ãðóçèíû, âî-ïåðâûõ, 
òðåçâûì íå óéäåøü, áåç ïîäàð-
êîâ íå îòïóñòÿò è îáÿçàòåëüíî 
áóäóò ïðèãëàøàòü åùå. Ó íàñ òàê 
è ïîëó÷èëîñü. Â ýòîò ðàç ìû óæå 
åõàëè ê çíàêîìûì.

Êîíå÷íî, öåëü ýòîé ïîåçäêè — 
ãàñòðîòóð. Ïîýòîìó õèíêàëè, õà-
÷àïóðè, ñóï÷èêè è âèíî ñîñòàâ-
ëÿëè âåñü íàø 8-äíåâíûé îòïóñê.

Òâîå ëþáèìîå ãðóçèíñêîå áëþäî.
— Õà÷àïóðè ïî-àäæàðñêè. 

Áûòü â Áàòóìè è êóøàòü êàêîå-
òî ïî-èìåðåòèíñêè — ýòî ãðåõ, 
íàâåðíîå (Áàòóìè — ÷àñòü Àä-
æàðèè).

Â ýòîò ðàç òû áûëà òîëüêî â Áà-
òóìè?

— Äà, â ïðîøëîé ïîåçäêå åçäè-
ëè åùå â Ñâàíåòèþ. Åõàëè òóäà 
áîëüøå 10-òè ÷àñîâ ïî ñåðïàí-
òèííîé äîðîãå è íàñ ÷óòü íå ñìû-
ëî â îáðûâ íà àâòîáóñå. Ìû òàì 
ïðÿòàëèñü, âîäèòåëü ïðîñòî áûë 

â óæàñå, ýòî ïåðâûé ðàç çà âñþ 
åãî ïðàêòèêó, ÷òî òàêàÿ ñèòóàöèÿ. 
Íà÷àëñÿ ëèâåíü è ñ ãîð ïîñûïà-
ëèñü êàìíè. Ïîñëå ýòîãî ñëó÷àÿ 
ÿ ñêàçàëà, ÷òî íèêóäà åçäèòü 
íå áóäó, òîëüêî ïåðåëåòû.

Êàê âû äîáèðàëèñü, ñàìè îðãà-
íèçîâûâàëè ïîåçäêó?

— Âçÿëà áèëåòû èç Æóëÿí 
â Áàòóìè. Ðàíüøå îíè ñòîèëè 
ìàêñèìóì $100 â îäíó ñòîðîíó, 
â ýòîò ðàç íàì îáîøëîñü â òðè 
ñ ëèøíèì òûñÿ÷è ãðèâåí â îäíó 
ñòîðîíó. Òî åñòü óæå äîðîæå.

Êàê èñêàëà æèëüå?
— Áðàò ïîñîâåòîâàë ñåðâèñ 

Airbnb. Èìåííî òàì ÿ íàøëà 
êâàðòèðó. Â ñðåäíåì öåíà çà ñóò-
êè $30 — ýòî õîðîøàÿ êâàðòèðà 
ñ âèäîì íà ìîðå. Òàì åñòü òàêîé 
çàñòðîéùèê Orbi Group, êîòîðûé 
ó íàñ âåçäå ñåé÷àñ ðåêëàìèðóåòñÿ 
â Óêðàèíå. Âîò îíè ïîñòðîèëè 
ðàçíûå ìíîãîêâàðòèðíûå æèëûå 
êîìïëåêñû. Ìû âçÿëè êâàðòèðó 
íà 15 ýòàæå çà $40 â ñóòêè ñ âè-
äîì íà ìîðå. À âäîëü íàáåðåæíîé 
åñòü ìíîãî ðàçíûõ ðåñòîðàíîâ, 
îäèí èç íèõ â âèäå Áåëîãî ïåðå-
âåðíóòîãî äîìà, ðÿäîì «Êîëè-
çåé», åùå äàëüøå áàøíÿ «Êîøêè» 

×òî òû ñîâåòóåøü ïîñìîòðåòü 
è ñäåëàòü òåì, êòî âïåðâûå ëåòèò 
â Ãðóçèþ?

— Â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîéòè 
íà êîëåñî îáîçðåíèÿ. Îíî íà-
õîäèòñÿ â òàêîé òî÷êå, îòêóäà îò-
êðûâàåòñÿ âåñü Áàòóìè — è ãîðû, 
è ìîðå, è âåñü ãîðîä. Ðÿäîì åñòü 
áàøíÿ Àëôàâèò, îíà àáñîëþòíî 
ïóñòàÿ ñíèçó è òîëüêî ñâåðõó òàì 
ðåñòîðàí, îáçîðíàÿ ïëîùàäêà. 
Âõîä òóäà ñòîèò 10 ëàð — ýòî 
ïðèìåðíî 110 ãðèâåí. Îòñþäà 
âèäíî âîîáùå âñå, ïîòîìó êàê 
Àëôàâèò — îäíî èç ñàìûõ âûñî-
êèõ ñîîðóæåíèé â Áàòóìè. Ïîñëå 
ýòîãî îáÿçàòåëüíî íà êàíàòíóþ 
äîðîãó — Àðãî. Îíà íàõîäèòñÿ 
âîçëå ïîðòà. Ïî êàíàòíîé äîðî-
ãå ïîäíèìàåøüñÿ äàëåêî â ãîðû. 
Åñëè èäòè òóäà âå÷åðîì, ãäå-òî 
÷àñîâ â 9, íà÷èíàåòñÿ êîíöåðò-

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ: ЧТО НЕ СТОИТ 
ДЕЛАТЬ ТУРИСТУ В ГРУЗИИ
Впечатления  Винницкий фотограф, 
блогер и модель XL – Катя Дорфман 
рассказывает, как провести время в Грузии. 
А также, что посмотреть, где поесть 
и как правильно выбрать чурчхелу 

òîæå. Ãîâîðÿò, ÷òî ýòî íàñòîÿùåå 
âèíî èç ñåëà Õâàí÷êàðà, íî ïà-
ðåíü-ãðóçèí, ñ êîòîðûì ìû òàì 
îáùàëèñü, ðàññêàçàë ïðàâäó. Åãî 
äåäóøêà èç ýòîé äåðåâíè è îí 
ñêàçàë, ÷òî íå ñòîèò áðàòü ýòî 
âèíî íèãäå, ïîòîìó êàê åãî äå-
ëàþò âñåãî 200 ëèòðîâ â ãîä.

Ìû ïèëè, â îñíîâíîì, èëè 
«Òâèøè» èëè «Êèíäçìàðàóëè» — 
ñàìûå ðàñïðîñòðàíåííûå âèíà. 
Ïî öåíàì èíîãäà äîìàøíåå âèíî 
äîðîæå, ÷åì áóòèëèðîâàííîå. 
À âñå ïîòîìó, ÷òî äîìàøíåå 
áîëåå íàòóðàëüíîå. Íî îïÿòü æå 
íå âñåãäà çíàåøü, ãäå åãî âçÿòü. 
ß, ÷åñòíî ãîâîðÿ, äî ñèõ ïîð 
íå âûÿñíèëà. Çíàþ òî÷íî, ÷òî 
íà áàçàðå àëêîãîëü áðàòü òî÷íî 
íå ñòîèò. Îá ýòîì äàæå ìåñòíûå 
ãîâîðÿò.

À âîîáùå â Ãðóçèè áåç âèíà 
íèêóäà. Äàæå íà óëèöå ñèäÿò 
ïðîäàâöû ìàãàçèíîâ è âñåãäà 
ðÿäîì åñòü ñòîëèê, áåñåäêà, ãäå 
èãðàþò â øàõìàòû è ïðè ýòîì 
ó íèõ âñåãäà åñòü ÷òî âûïèòü.

Ìóæ÷èíû ïüþò âèíî â îñíîâ-
íîì. Ìû äàæå âèäåëè ãðóçèíñêîå 
çàñòîëüå, ÷åëîâåê 20 è âñå ïèëè 
òîëüêî âèíî. À åùå èç Ãðóçèè 
ïîñòîÿííî âåçóò ÷óð÷õåëó. Íàñ 
òîæå íàó÷èëè åå ïðàâèëüíî âû-
áèðàòü: òà, êîòîðàÿ â òîëñòîé êî-
æóðå, êîãäà òû íå âèäèøü, êàêîé 
îðåøåê âíóòðè è åãî ñòðóêòóðó — 
ýòî íåïðàâèëüíî.

Çàìåòèëà ëè òû êàêèå-òî ñòå-
ðåîòèïû ïî ïîâîäó îòíîøåíèÿ 
ê æåíùèíàì?

— Äà, æåíùèíû ñòàðøåãî ïî-
êîëåíèÿ åùå ïðèäåðæèâàþòñÿ 
òðàäèöèé. À åñòü äåâóøêè, êî-
òîðûå îòëè÷íî ÷óâñòâóþò ñåáÿ 

çà ðóëåì è ìíîãî ïîçâîëÿþò. 
Ê ñëîâó, ìîëîäîå ïîêîëåíèå 
óæå íå òàê õîðîøî çíàåò ðóññêèé 
ÿçûê. Ìíîãèå âîîáùå íå çíàþò. 
Ïîýòîìó åñëè õî÷åøü ÷òî-òî óç-
íàòü, íóæíî ïîäõîäèòü ê òåì, êòî 
ïîñòàðøå. Åñòü åùå ìîìåíò, ÷òî 
íåêîòîðûå ìîëîäûå ðåáÿòà, çíàÿ 
ðóññêèé ÿçûê, ïðèíöèïèàëüíî 
îòâå÷àòü íå áóäóò. Òàì î÷åíü 
íå ëþáÿò ðóññêèõ. È äàæå, êîãäà 
òû íà áàçàðå ÷òî-òî ïîêóïàåøü, 
òåáå ãîâîðÿò îäíó öåíó, à êîãäà 
ãîâîðèøü, ÷òî ïðèåõàë èç Óêðà-
èíû — äåëàþò ñóùåñòâåííóþ 
ñêèäêó. Òàê ïîëó÷àëîñü äàæå 
ñ òàêñèñòàìè.

Êàêàÿ ïåðâàÿ ðåàêöèÿ ìåñòíûõ, 
êîãäà òû ãîâîðèøü, ÷òî ïðèåõàë 
èç Óêðàèíû?

— Îíè âñåãäà ãîâîðÿò, ÷òî 
ëþáÿò Óêðàèíó. À ãðóçèíû, 
ñ êîòîðûìè ìû ðàçãîâàðèâàëè, 
â îñíîâíîì âñå ðàññêàçûâàþò 
î ñâîåì óêðàèíñêîì àðìåéñêîì 
ïðîøëîì. Ìû íå âñòðåòèëè 
íè îäíîãî ãðóçèíà, êîòîðûé áû 
ñëóæèë â Ðîññèè. È âñå ïîñòî-
ÿííî ñïðàøèâàþò: «Êàê òàì íàø 
Ñààêàøâèëè?» Ãîâîðÿò, ÷òî ïðè 
íåì èì æèëîñü ëó÷øå, ÷åì ñ òå-
ïåðåøíèì ïðåçèäåíòîì.

Â Ãðóçèþ ñòîèò åõàòü òîëüêî 
çà åäîé è àòìîñôåðîé? 

— Ìíå êàæåòñÿ, òóò êàæäûé 
ìîæåò íàéòè ñâîå. Ìû ïîçíàêî-
ìèëèñü ñ ðåáÿòàìè èç Áåëàðóñè 
è Ìîëäîâû, îíè õîäèëè ñóãóáî 
íà ìîðå. Äðóãèå åõàëè â ãîðíîå 
ñåëî è æèëè òàì, â ãîðîäå íå ãó-
ëÿëè. Ó íàñ ïîëó÷èëîñü îáúåäè-
íèòü âñå. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ïðèåçæàÿ 
â Ãðóçèþ, íóæíî ïðîáîâàòü çäåñü 
âñ¸ è ïî ìàêñèìóìó.

íàÿ ïðîãðàììà: òàíöû, ìàñòåð-
êëàññû âñÿêèå. Âõîä òóäà ñòîèò 
ïðèìåðíî 15 ëàð. Îòíîñèòåëüíî 
íåäîðîãî. Òàì åñòü êàôå, â êîòî-
ðîì ÿ íå ñîâåòóþ íè÷åãî áðàòü. 
Áîêàë âèíà «Êèíäçìàðàóëè» 
ñòîèò 20 ëàð, 200 ãðèâåí — ýòî 
î÷åíü ìíîãî. Òàê ÷òî â êàôå ëó÷-
øå íè÷åãî íå áðàòü, à ðàäè âèäà 
ñòîèò òóäà åõàòü.

Ìóçåè ÿ íå î÷åíü ëþáëþ, ìíå 
êàæåòñÿ ýòî ñêó÷íûì. Íî òàì 
åñòü ìóçåé Àäæàðèè è ìóçåé 
ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà. Âîò 
â ïåðâûé ÿ î÷åíü ñîâåòóþ ïîé-
òè, à ìóçåé ñîâðåìåííîãî èñêóñ-
ñòâà — ýòî áîëüøå äëÿ òåõ, êòî 
ëþáèò ïîñìîòðåòü íà ñòðàííûå 
êàðòèíû.

Ìíîãèõ òóðèñòîâ îòïðàâëÿþò 
â ïîïóëÿðíûå ñîáîðû, èõ òàì 
òðè. Êàê ïðàâèëî, òàì ìèíè-
ìàëèçì, íèêòî íè÷åãî íå ðå-
ñòàâðèðóåò. Äåëàòü òàì íå÷åãî, 
åñëè öåëåíàïðàâëåííî ïîñåùàòü, 
òî ÿ áû íå ñîâåòîâàëà.

Èç ðåñòîðàíîâ îáÿçàòåëüíî 
íóæíî ïîñåòèòü íîâîå çàâåäå-
íèå «Ãóðìàí», îíî íàõîäèòñÿ 
â ðàéîíå Íîâîãî áóëüâàðà. Êàê 
ïî ìíå, òàì ëó÷øèå õà÷àïóðè 
è õèíêàëè â ãîðîäå. Âîîáùå 
î÷åíü êëàññíàÿ àòìîñôåðà, õîòÿ 
èíòåðüåð ðåñòîðàíà âûïîëíåí 
â ñòèëå ëîôò è îòêðûò òîëüêî 
â ýòîì ãîäó, íî î÷åíü äîñòîéíî.

Ìíîãèå òóðèñòû íà÷èíàþò èñ-
êàòü õà÷àïóðíûå, êîòîðûå ñòàðûå, 
êîòîðûå ïîêàçûâàåò òîò æå «Îðåë 
è ðåøêà», íî ó ìåíÿ ñêëàäûâàåò-
ñÿ íå ñàìîå ëó÷øåå âïå÷àòëåíèå, 
êîãäà ÿ ïîïàäàþ â òàêèå ìåñòà. 
Òèïè÷íîå ãðóçèíñêîå êàôå — ýòî 
äåðåâî è áîëüøå íè÷åãî. Ìíå òàì 
î÷åíü íåêîìôîðòíî. Ïîýòîìó 
åùå â 15-ì ãîäó ìû íàøëè äëÿ 
ñåáÿ ðåñòîðàí «Òàâàäóðè», êîòî-
ðûé îäèí èç ïåðâûõ â ðåéòèí-
ãå foursquare. Íà òî âðåìÿ òàì 
áûëè îòëè÷íûå õèíêàëè. Åùå 
ó íèõ åñòü òàáëè÷êà îò íàøåãî 
«Ðåâèçîðà» è î÷åíü ìíîãî íàãðàä. 

Ìû îáùàëèñü ñî ìíîãèìè òó-
ðèñòàìè è íå ðàç ñëûøàëè î ñëó-
÷àÿõ îòðàâëåíèé, ïîýòîìó íàäî 
èäòè òîëüêî â ïðîâåðåííûå êàôå.

×òî êàñàåòñÿ âûïèâêè, â Ãðóçèè 
äåéñòâèòåëüíî òåêóò ðåêè àëêî-
ãîëÿ?

— Ýòî äà. Ñàìîå èíòåðåñ-
íîå, ÷òî íàì ðàññêàçàëè î âèíå 
«Õâàí÷êàðà» — ëþáèìîå âèíî 
Ñòàëèíà. Ó íàñ åãî ïðîäàþò 
çà áåøåííûå äåíüãè, â Ãðóçèè 

Грузия — это страна, в которую 
не стоит ехать в сопровождении 
туристического агентства. Путе-
шествие можно организовать 
самостоятельно, купив билеты 
на самолет и забронировав жи-
лье. Кстати, покупая билеты, на-

пример, за год до поездки мож-
но сэкономить 50%. А брони-
ровать жилье туристы советуют 
через сервис Airbnb или Booking. 
Но опять же — это стоит делать 
заранее, для того, чтобы изрядно 
сэкономить личные средства.

Билеты лучше заказывать заранее

Êîãäà íà áàçàðå ÷òî-
òî ïîêóïàåøü, òåáå 
ãîâîðÿò îäíó öåíó. À 
êîãäà ãîâîðèøü, ÷òî 
ïðèåõàë èç Óêðàèíû – 
äåëàþò ñêèäêó 

Катя и Максим на отдыхе. Грузия в этот раз открылась 
для ребят совсем с другой стороны
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БРЕТТ AND МЕНСОН: ТОП-5 КНИГ, 
ЯКІ ВАРТО ПРОЧИТАТИ В СЕРПНІ
Пожива для мізків  Наприкінці кожного місяця редакція 
RIA разом із літературознавцем та координатором подій у 
Книгарні «Є» Олександром Вешелені відбирає п’ять книжок, 
які, на нашу думку, варто прочитати. У цій добірці ми зібрали 
твори Олександра Зубченка, Анни-Марі Слотер, Жана-Мішеля 
Ґенассія, Регіни Бретт і Марка Менсона

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

 
Ó îñòàíí³é äî-

á³ðö³ ë³òà ìè 
àêöåíòóâàëèñÿ 

íà ìîòèâàö³éí³é ë³òåðàòóð³, ÿêà 
áóäå íàäèõàòè âàñ ïðîòÿãîì óñüî-
ãî ðîêó. Òàê, íàïðèêëàä, âè ä³-
çíàºòåñÿ ³ñòîð³þ äâîõ õëîïö³â, 
ÿê³ ïðèáóëè â äàëåê³ êðà¿ ³ îïè-

íèâøèñü ï³ä âïëèâîì òàìòåøí³õ 
æèòåë³â, ìîæóòü ïåðåòâîðèòèñÿ 
íà çàãàðáíèê³â ð³äíî¿ êðà¿íè. ª 
³ñòîð³ÿ ïðî òå, ÿê ïðåêðàñíèé Ïà-
ðèæ ñòàº øòàá-êâàðòèðîþ ñâîº-
ð³äíîãî êëóáó, ³ íà ó÷àñíèê³â ÿêî-
ãî ÷åêàþòü ÿê âåëè÷í³ ïåðåìîãè, 
òàê ³ æîðñòîê³ ðîç÷àðóâàííÿ. À 
ùå â äîá³ðö³ âè çìîæåòå çíàéòè 
³ñòîð³þ æ³íêè, ÿêà ïåðåæèëà äî-
ñâ³ä ñìåðòåëüíî¿ õâîðîáè.

Трилогія Олександра Зубченка про-
довжує тренд сучасної підліткової 
літератури в Україні подавати козацьке 
минуле у динамічному і цікавому 
планах.
У цій історії проступають дивовижно 
актуальні теми протистояння споку-
сам — адже головні герої — брати Іванко 
і Юрась — опиняються в чужих землях і 
мають усі шанси перетворитися на яни-
чарів і завойовників власної землі.
Однак вроджена лицарська честь і 
вірність родині та батьківщині ви-
водять їх на правдивий шлях боротьби 
і любові — і це не може не надихати 
в сучасних реаліях важкого відстою-
вання нашої самостійності.

Книжка на непросту тему — як по-
єднати роботу і сім'ю — прозвучала як 
своєрідна відповідь на заклики супер-
геройського прориву сучасних жінок, 
котрі все ще борються за право вести 
повноцінне соціальне і родинне життя.
Хоча насправді це книжка і про жінок, і 
про чоловіків.
Вона вчить приймати істину, що жодна 
стать не буває всесильною, і що часто 
поразки є результатом завищених очі-
кувань оточення, а не слабкості самої 
людини. Ставити на перше місце сім'ю, 
навіть будучи заклопотаними на ро-
боті, — усе це реально, але потребує 
серйозного самоаналізу і внутрішніх 
зусиль.

Атмосфера Парижа 1960-х років була 
неповторною, адже сюди стягувалися 
жертви тоталітарних режимів СРСР і 
соцтабору, особливо після криваво 
придушених повстань і революцій, 
а паралельно тривав культ Сартра-Ка-
мю, лівих ідей та протесту проти війни 
в Алжирі.
У романі лауреата Ґонкурівської премії 
ліцеїстів ці люди сформували довкола 
себе своєрідний клуб, який зблизив 
представників Сходу і Заходу.
Усе це ми бачимо очима підлітка 
Мішеля, через призму якого постають 
унікальні долі його старих і нових 
друзів, кохання і спорт, перемоги і роз-
чарування.

Книжка, яку вже і представляти 
не сильно треба, — настільки вона 
увійшла у повсякдення сотень тисяч 
людей в нашій країні. 
Журналістка, котра пережила досвід 
смертельної хвороби, зуміла описати 
це настільки живо і переконливо, що 
навіть скептики і агностики знаходять 
у її книжках сили і поживу для 
роздумів.
На відміну від багатьох мотиваційних 
книжок, ця не страждає солодкавістю 
і не є загорнутою в привабливу 
обкладинку пустушкою, 
а дозволяє поглянути на себе 
і людей довкола з уважністю і 
безкорисливою любов'ю.

Якщо ж жодна Регіна Бретт чи її послі-
довники вас не переконують у силі пози-
тивного мислення, то книжка Менсона 
може стати справжньою знахідкою.
Парадоксально, але в наш час людині 
доводиться задіювати дедалі більше 
сценаріїв «пофігізму», які можуть вря-
тувати від нервових зривів, халатності 
та фальшивості, але також вводять нас 
у стан постійного відторгнення та про-
крастинації.
Насправді ж здорова відстороненість 
може бути дійсно корисною для гармо-
нійного і насиченого емоціями життя, 
і Менсон у свій фірмовий спосіб б'є іс-
тиною по чолу та спонукає до продума-
них, але серйозно відфільтрованих дій.

«Перемагаючи долю» 
(Олександр Зубченко) 

«Між двох вогнів»
(Анна-Марі Слотер)

«Клуб невиправних 
оптимістів»
(Жан-Мішель Ґенассія)

«Бог ніколи не моргає»
(Регіна Бретт)

«Витончене мистецтво 
забивати на все»
(Марк Менсон)

П
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КІНО

Мачо на колесах
Комедія, 1.08, поч. о 20.00. Вартість квитків — 
80 грн. 2.08–8.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Монстри на канікулах 3
Анімація, 1.08, поч. о 10.20, 12.40, 17.20
Вартість квитків — від 45 грн
2.08–8.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Хмарочос
Бойовик, 1.08, поч. о 14.10
Вартість квитків — від 75 грн
2.08–8.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Клуб молодих мільярдерів
Драма, 1.08, поч. о 12.10, 16.00, 21.55
Вартість квитків — від 70 грн
2.08–8.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Брама
Містичний трилер, 1.08, поч. о 18.00
Вартість квитків — 80 грн
2.08–8.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Темні уми
Трилер, 2.08–8.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)
Клуб молодих мільярдерів
Драма, 1.08, поч. о 10.10

Монстри на канікулах 3
Анімація, 1.08, поч. о 12.00, 16.30

Місія неможлива: Фолаут
Пригоди, 1.08, поч. о 13.50, 18.20, 21.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Монстри на канікулах 3
Анімація, 1.08, поч. о 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
16.30, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30
2.08–8.08, довідка — за тел. (096)0035050

Хмарочос
Бойовик, 1.08, поч. о 17.40, 19.50
2.08–8.08, довідка — за тел. (096)0035050

Клуб молодих мільярдерів
Драма, 1.08, поч. о 10.00, 12.10, 14.20, 20.20, 
22.30. 2.08–8.08, довідка — за тел. (096)0035050

Мачо на колесах
Комедія, 1.08, поч. о 9.20, 11.40, 14.00
2.08–8.08, довідка — за тел. (096)0035050

Місія неможлива: Фолаут
Пригоди, 1.08, поч. о 9.00, 10.00, 11.50, 12.50, 
14.40, 15.40, 17.30, 18.30, 20.20, 21.20, 22.50
2.08–8.08, довідка — за тел. (096)0035050

Офісний розковбас
Жахи, 1.08, поч. о 16.20, 18.20, 22.00
2.08–8.08, довідка — за тел. (096)0035050

Таллі
Драма, 1.08, поч. о 13.00, 15.00
2.08–8.08, довідка — за тел. (096)0035050

Концерт колективу «ША.БОНО»
18 серпня у просторі «CHERDAK» виступить з кон-
цертом цікавий колектив «ША. БОНО». До їх складу 
увійшли члени театральної групи «Гвоздь». Дата 
створення колективу рахується від дня дебютного 
концерту у Вінниці у креативном просторі «Арти-
нов» 1 березня 2016 року. Склад гурту: Руслан 
Монзолевський — вокал, гітара; Анастасія Трем — 
вокал, фортепіано; Олександр Новицький — люди-
на-оркестр; Артем Бас — флейта. 
Початок концерту о 19.00, довідки за телефонами: 
(093)4059900, (096)4429900, (067) 2790224.

Музичний фестиваль 
електронної музики 
З 11 по 12 серпня у Вінниці пройде музичний 
фестиваль електронної музики «IN SOMNIA». 
Це унікальна подія в світі Electronic dance music 
в Україні. Це участь кращих діджеїв EDM і 
не тільки. А ще це два дні абсолютного драйву і 
чистого музичного кайфу.
Всеукраїнський фестиваль електронної 
танцювальної музики з цікавими концепціями, 
в форматі опен-ейр буде проходити на стадіоні 
«Інтеграл» (вул. Чехова, 4). 
Вхід — 600 грн.
На території фесту вас чекають виступи кращих 
DJ України і не тільки, розважальна програма, 
фуд-корт зона, фото зони.

Підпільний Cтендап  
29 серпня в ресторані «Aura» відбудеться вистава 
Підпільний Стендап/Underground Stand Up. Це  буде 
справжній подарунок для поціновувачів нової україн-
ської комедії. Це прекрасний початок для тих, хто ще 
не знайомий зі стендапом. Так, це просто шикарний 
вечір, який продовжить твоє життя сміхом, і ти про-
сто не можеш його пропустити. Чому варто піти на 
Підпільний Стендап/Underground Stand Up у Вінниці? 
Тому, що кращі коміки Києва, у яких за плечима сотні 
вечірок, розкажуть тобі тут свій найсмішніший і смі-
ливий матеріал. Тому, що це нагода розслабитися та 
насміятися досхочу для поціновувачів нової української 
комедії та якісного гумору. Тому, що це не так дорого, 
вартість квитків розпочинається з сотні, а максималь-
на вартість лише 200 грн. Початок концерту о 21.00.
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Музей моделей транспорту у Вінниці
Цієї весни, у самому центрі міста (вул. Соборна, 
64) відкрили унікальний музей, який налічує 
близько 5037 моделей транспорту. Аналогів 
музей не має ні в Україні, ні в Європі. Виставка 
унікальна і дуже дорога, розподіляється 
на декілька частин: вантажні, легкові, спеціальні 
автомобілі, автобуси, мотоцикли, військова 
техніка ручної роботи (зборки), моделі з 
пластину, а також потужна колекція живих 
двигунів автомобілів, вузлів і агрегатів. Власник 
колекції Музею моделей транспорту Олександр 
Вдовиченко.
Площа музею складає 180 квадратних метрів. 
Окрім експозиційної частини у музеї є ще й 
учбовий клас на 26 посадкових місць, потужна 
тематична фільмотека та бібліотека спеціальної 
літератури на 5 тисяч книг.
У музеї в межах програми виховання дітей та 
молоді будуть безкоштовні групові екскурсії 
для школярів, для решти відвідувачів вхід буде 
платним, але за доступними цінами — 
20 грн для дорослих, для пенсіонерів 
та студентів — 10 грн.

Музей української марки 
ім. Я. Балабана
Минулого року у Вінниці відкрився Музей 
української марки. У експозиції музею 
представлені одні з найцікавіших марок, деякі 
з них є лише в одному екземплярі. Є марки, 
вживані в Одесі, радянські марки та навіть ті, 
на яких згадано Голодомор. У повній колекції 
пана Олександра є марки, датовані від 1850 року, 
гашені в різних українських містах. Найстаріший 
конверт з поштовим штемпелем датований 
1830 роком. Музей української марки ім. 
Якова Балабана можна відвідати щодня, окрім 

понеділка, з 10-ї до 18-ї години. Школярам та 
студентам вхід безкоштовний. Також у музеї 
можна придбати сувенірні марки та листівки.
Відвідати музей можна за адресою — вул. 
Соборна, 26. Телефон для довідок (099)5343020.

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі ТРЦ 
«SkyPark». Малюкам та дорослим тут пропонують 
побачити на власні очі та зрозуміти закони 
природи, поринути у світ популярної техніки та 
поекспериментувати самому.
Територія музею складає більше 1000 квадратних 
метрів. Тут представлені понад 150 експонатів 
для виконання дослідів. «Музей науки» — цікаве 
місце для дітей, підлітків та дорослих! Тут 
також можна перекусити в тематичному кафе 
та придбати цікаві інтелектуальні розвиваючі 
іграшки і книги.
Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 
у вихідні дні.
— для дітей (старших 3 років) та студентів — 
80 та 100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн 
з людини. Працює «Музей науки» щодня з 
10.00 до 21.00, без вихідних.

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

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 ви-
бухова вечірка «Alco Trash»! Початок о 22.00. Горілка 
на барі до 00.00 — по 5 грн! Вхід для всіх вільний!

Мюзикл «Sugar, або В джазі тільки 
дівчата» у Вінниці!
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! Роз-
кішні 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 сайтах 
www.jazz.vn.ua та 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.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОКСАНА ШЕВЧУК, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА 
Щорічно у 6 тисяч українців діагностують гепатит. Але 
хвороба більше не вирок. Усі пацієнти з гепатитом С, які 
стоять у черзі на лікування, отримають високоякісні та 
сучасні ліки безоплатно, починаючи вже з цього року!

РЕКЛАМА
381701

ПРЕС-СЛУЖБА 
BELSHINA DRAGRACING PRO 

COMPETITIONS OF UKRAINE

Ô³íàë íàéïîòóæí³øèõ ïåðåãîí³â Óêðà-
¿íè — íîâî¿ Ïðîôåñ³éíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ 
äðåã-ðåéñèíã ñåð³¿ — â³äáóäåòüñÿ ó Â³ííèö³ 
4 ñåðïíÿ. Çàõ³ä ïðîõîäèòèìå çà ï³äòðèìêè 
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà íà âæå çâè÷íîìó 
äëÿ â³ííè÷àí òà ãëÿäà÷³â ç óñ³º¿ Óêðà¿íè 
ì³ñö³ — Êàëèí³âñüêîìó àåðîäðîì³.

Ó 2018 ðîö³ Â³ííèöüêà ôåäåðàö³ÿ äðåã-
ðåéñèíãó ³ äð³ôòó òà Àíäð³é Ãàëü÷èí-
ñüêèé ðîçïî÷àëà íîâó åðó Óêðà¿íñüêîãî 
äðåã-ðåéñèíãó òà çàñíóâàëà íîâó Ïðî-
ôåñ³éíó Óêðà¿íñüêó äðåã-ðåéñèíã ñå-
ð³þ PROUDRS (Professional Ukrainian 
Dragrasing Series), ùî òàêîæ îòðèìàëà 
êîìåðö³éíó íàçâó Belshina Dragracing Pro 
Competitions of Ukraine. Áóëî ïðèéíÿòå 
ð³øåííÿ ïðî òå, ùî ò³ëüêè íàäïîòóæí³ 
òà øâèäê³ àâòî, ÿê³ ïðîõîäÿòü äèñòàíö³þ 
402 ìåòðè íå á³ëüøå í³æ çà 13 ñåêóíä, 
áðàòèìóòü ó÷àñòü ó çìàãàíí³.

Ïåðøèé åòàï Ïðîôåñ³éíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ 
äðåã-ðåéñèíã ñåð³¿ PROUDRS â³äáóâñÿ 
â Îäåñ³ 26 òðàâíÿ òà îäðàçó ï³äíÿâ ïëàíêó 

îðãàí³çàö³¿ çìàãàíü íà ÿê³ñíî âèñîêèé 
íîâèé ð³âåíü. Öå â³ä÷óâàëîñü ó êîæí³é 
äåòàë³. Ïî÷èíàþ÷è ç êëàñ³â àâòîìîá³ë³â, 
ðåãëàìåíòó çìàãàíü, ðåêëàìè çìàãàíü, 
ïðîöåäóðè ðåºñòðàö³¿ ï³ëîò³â, ³íôðàñòðóê-
òóðè äëÿ ãëÿäà÷³â — äî ðåêîðäíîãî ïðèçî-
âîãî ôîíäó ó ðîçì³ð³ ïîíàä 30000 äîëàð³â.

Äðóãèé åòàï, ùî ïðîéøîâ ó Ëóöüêó 
24 ÷åðâíÿ, ³ çîâñ³ì ï³ä³ðâàâ ³ñíóþ÷å ðî-
çóì³ííÿ äðåã-ðåéñèíãó â Óêðà¿í³. Á³ëü-
øå 45 ïðîôåñ³éíèõ äðåãñòåð³â. Îêð³ì 
â³äîìèõ íàì ³ìåí óêðà¿íñüêèõ ãîíùèê³â: 

íàäïîòóæíîãî ï³ëîòà ºâðîïåéñüêîãî ð³â-
íÿ Àíäð³ÿ Êðàâ÷åíêà ÷è ²ãîðÿ Êîðÿêè, 
ïëàíêó äðåãðåéñèíãó íà ëóöüêîìó â³é-
ñüêîâîìó àåðîäðîì³ çàäàâàëè ÷åìï³îí 
Í³ìå÷÷èíè ³ Ïîëüù³, âîëîäàð òèòóëó 
King of Europe Ìàðò³í Áëàóò òà ÷åìï³îí 
Ìîëäîâè òà Ðóìóí³¿ ²ãîð Âðàá³º.

Äîñèòü ÿê³ñíèé ñêëàä ï³ëîò³â òà â³äìî-
âà â äîïóñêó äî çìàãàíü çâè÷àéíèì àâòî 
îäðàçó æ áóëè â³äì³÷åí³ ÿê ñïåö³àë³ñòàìè 
ç äðåã-ðåéñèíãó, òàê ³ çâè÷àéíèìè ãëÿäà-
÷àìè. ßê³ñíèé ï³äõ³ä äî îðãàí³çàö³¿ ñåð³¿ 
çàãàëîì, à ãîëîâíå — âèêîíàí³ îá³öÿíêè 
ïåðøèõ äâîõ åòàï³â ñïðèÿëè ñòâåðäæåí-
íþ ïîçèòèâíî¿ ðåïóòàö³¿ çìàãàíü ñåðåä 
ôàíàò³â àâòîñïîðòó.

Çà â³äãóêàìè ï³ëîò³â, â³äâ³äóâà÷³â 
òà çíàâö³â äðåã-ðåéñèíãó äðóãèé åòàï 
PROUDRS îòðèìàâ ñòàòóñ íàéÿñêðàâ³-
øîãî â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî ðåã-ðåéñèíãó, 
ïî÷èíàþ÷è ç 2012 ðîêó. Ùî æ äàë³?

Óæå 4 ñåðïíÿ ó Â³ííèö³ ãëÿäà÷³â î÷³êóº 
ãðàíä³îçíèé Ô²ÍÀË Ïðîôåñ³éíî¿ Óêðà-
¿íñüêî¿ äðåã-ðåéñèíã ñåð³¿ PROUDRS. 
Îðãàí³çàòîðè âæå ãîòóþòü ÷èìàëî ñþðï-
ðèç³â äëÿ ãëÿäà÷³â. Ìàºìî íàä³þ, ùî ²ãîð 
Êîðÿêà, ÿêèé çàìîâèâ â Àìåðèö³ äðåãñòåð 

êëàñó PRO MOD ïîòóæí³ñòþ äî 4000 òè-
ñÿ÷ ê³íñüêèõ ñèë, âñòèãíå âçÿòè ó÷àñòü 
ó çìàãàííÿõ. Íàðàç³ ï³ëîò çàïåâíÿº, ùî 
ðîáèòü äëÿ öüîãî âñå ìîæëèâå.

Ïîëüñüê³ ïðîôåñ³éí³ ï³ëîòè Ìàðò³í 
Áëàóò òà Ãæåãîø Ñòàøåâñüêèé îòðèìà-
ëè çàïðîøåííÿ òà ãîòóþòüñÿ äî ô³íàëó 
ó Â³ííèö³. ²ãîð Âðàá³º ðåìîíòóº ï³ñëÿ 
ïîëîìêè ñâîãî íàäïîòóæíîãî Godzilla 
òà ïëàíóº ñêëàñòè êîíêóðåíö³þ ïîêè 
ùî çàñåêðå÷åíîìó, àäå äóæå ïîòóæíî-
ìó ï³ëîòó. Âñ³ íàéêðàù³ ï³ëîòè ç Óêðà-
¿íè òà íå ò³ëüêè íàðàç³ ïîäàþòü çàÿâêè 
íà ó÷àñòü â ô³íàë³.

Ñïîä³âàºìîñü, ùî äîëÿ òà ïîãîäà áó-
äóòü äî íàñ ïðèõèëüíèìè. Àäæå ô³íàë 
PROUDRS 2018 îá³öÿº ïîäàðóâàòè ãëÿ-
äà÷àì íåéìîâ³ðí³ çà¿çäè òà íåçàáóòí³ âðà-
æåííÿ â³ä óêðà¿íñüêîãî äðåã-ðåéñèíãó.

Îòîæ, çàéìàéòå êðàù³ ì³ñö³ íà VIP-
òðèáóíàõ, ïëàíóéòå çàçäåëåã³òü äðåã-â³êåíä 
ó Â³ííèö³ òà ãîòóéòåñÿ íàñîëîäæóâàòèñÿ 
íàéïîòóæí³øèìè ïåðåãîíàìè Óêðà¿íè!

Ó çâ’ÿçêó ç íåî÷³êóâàíîþ ñìåðòþ â³öå-
ïðåçèäåíòà Â³ííèöüêî¿ ôåäåðàö³¿ äðåã-
ðåéñèíãó òà äð³ôòó, ô³íàë ñåð³¿ áóäå ïðè-
ñâÿ÷åíèé âøàíóâàííþ ïàì’ÿò³ Îëåãà Ò³òêà.

Гранд Фінал Нової Професійної 
Української дрег-рейсинг серії у Вінниці
БЛОГ
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Здійснив давнішню мрію: побував у храмі Преображення Господнього у селі Поличинці 
(Козятинський район на Вінниччині).
Церкву, що має статус пам'ятки національного значення, збудували в останній чверті XVIII 
століття (1760–1770) за кошти Франциска Хоєцького для місцевої греко-католицької громади, 
згодом парафія стала православною.
Храм унікальний: кам'яна споруда своєю типологією виразно нагадує тридільні дерев'яні 
церкви Поділля. Усередині масивних стін збереглись вузькі тунелі, пройшовши якими, 
потрапляєш до вівтарного куполу та хорів.
Щира подяка Назарію Давидовському за компанію, а настоятелю церкви, отцю Михайлу — 
за змістовну екскурсію.

Олександр Федоришен
історик     

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться
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ОВЕН 
Вам доведеться неабияк по-
трудитися над собою, щоб на-
братися сміливості і зізнатися 
в своїх почуттях. У той же час 
невдалим тиждень назвати 
не можна, ставитися до вас 
будуть з ніжністю. 

ТЕЛЕЦЬ 
Ви цілком здатні зробити 
своє життя і життя вашої 
коханої людини феєрверком, 
але чи потрібно це вам, і як 
до цього поставиться вона? 

БЛИЗНЮКИ 
Тиждень сприятливий як для 
розвитку романтичних сто-
сунків, що вже склалися, так і 
для початку нового бурхли-
вого і пристрасного роману. 

РАК 
Дбайливіше ставтеся 
до свого щастя, обійдіться 
без «корисних порад» сто-
ронніх людей. Свій гарний 
настрій і чарівність вико-
ристовуйте для підкорення 
коханої людини. 

ЛЕВ 
Нове романтичне захоплен-
ня ризикує закрутити вам 
голову. Вас може потягнути 
на пригоди — дерзайте, але 
не будьте занадто довірливі. 
У суботу будуть вдалі поба-
чення в людних місцях.

ДІВА 
У особистому житті все скла-
дається вдало. Так чому б 
не поїхати разом в роман-
тичну подорож? Вирішуйте, і 
ви не пошкодуєте та чудово 
проведете час.

ТЕРЕЗИ 
Тиждень не обіцяє роман-
тичних пригод. Втім, при 
бажанні ви зможете знайти 
їх, якщо будете весь вільний 
від роботи час проводити 
в гучних компаніях. 

СКОРПІОН 
Стосунки з коханою люди-
ною сповнені гармонії і розу-
міння. Лише іноді вони поді-
бні неврівноваженим вагам, 
але яка з чаш переважить, 
залежить від вас двох. 

СТРІЛЕЦЬ 
Схоже, ви ненадовго за-
лишилися на самоті, і це 
хороша можливість помір-
кувати про ваше майбутнє. 
Не лякайте кохану людину 
надмірно бурхливим про-
явом почуттів.

КОЗЕРІГ 
Середа — сприятливий день 
для зустрічей і прийняття 
серйозних рішень. А ось 
в четвер краще все скасува-
ти, інакше не уникнути рев-
нощів і з'ясування стосунків.

ВОДОЛІЙ 
Цей тиждень немов ідеально 
створений для побачень і 
романтичних прогулянок під 
місяцем. Його друга полови-
на стане просто незабутньою 
завдяки новому, вельми 
цікавому знайомству. 

РИБИ 
Цього тижня можливе більш 
ніж цікаве знайомство. 
Якщо у ваших планах немає 
раптової зміни постійного 
партнера, поки краще люд-
них місць уникати.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 2-8 СЕРПНЯ

ВАЛЕРИЙ 
АНДРОСОВ,  
ПСИХОЛОГ

— Игра в «секс» 
— это одна из 
с а м ы х  и н т е -
ресных игр. Тут 
и  интеллект, 

и способность чувствовать 
желание партнёра, и навыки 
соблазнения, т. е. как сделать 
так, чтобы партнер тоже хотел. 
Некоторые люди даже не счи-
тают зазорным использовать 
«чит-коды» в виде алкоголя 
или других веществ. Флирт 
вызывает в голове вопросы: 
«Будет что-то, или нет? Пони-
мает ли партнер, что я от него 
хочу?». То есть, даже если все 
про всё в курсе, остается вот 
этот момент предвосхище-
ния. В таких случаях обычно 
пользуются тем, что называ-
ется «двусмысленные фразы»: 
разные намеки, разговоры 
«про это», или «около этого». 
Дальше всё зависит от степени 
доверия и симпатии. Чем она 
выше, тем меньше нужно тра-
тить времени на различные 
реверансы и тем проще будет 

проходить процесс сближения. 
Конечно, можно всё упростить 
и спросить прямо, эффект нео-
жиданности никто не отменял. 
Только будьте уверены, что по-
тенциальному партнёру не нуж-
на «игра в прелюдию». Тогда 
можно и поиграть.
У таких игр есть ещё одна ин-
тересная функция. Это своего 
рода тест или проверка. Как для 
мужчины, так и для женщины. 
Понимает ли партнёр намёки, 
насколько он груб, или, наобо-
рот, медлителен, как партнёр 
будет себя вести, до конца 
не зная ответа. Там заложена 
целая куча проверок, которые 
можно пройти только одним 
способом. Во-первых, про-
демонстрировать свою адек-
ватность. Что-то из разряда: 
«Я понимаю, что происходит, 
ты понимаешь, что происхо-
дит, поэтому давай поиграем». 
Во-вторых, создать тот самый 
интерес и интригу, из-за кото-
рой флирт так интересен. Мало 
кому интересно скучное «спари-
вание». Даже у животных суще-
ствуют брачные игры, не говоря 
уже о людях.

Комментарий эксперта

НАПРОЛОМ ПОЙТИ 
Нельзя сказать, что этот метод 
универсален. Он больше мужской. 
Мужчинам, кстати, фора есть. Им 
активные действия к лицу, придают 
мужественности и мачизма (в хорошем 
смысле слова). 
Если вы мужчина, то переход 
отношений в интимную близость 
с помощью небольшого «давления», 
типа прижал, поцеловал, расстегнул, 
повалил — нормально воспринимается. 
При условии, конечно, что девушке 
вы нравитесь. Доминячить не стоит, 
хоть и считается фетишной штукой. 
В конечном счете, кроме раздражения 
это ничего не вызывает (есть барышни, 
которым это по вкусу, но вдруг вы 
не угадали).
А вот женщинам напролом идти, 
не то что не стоит, просто подумайте 
сначала, а не убегут ли от вас. Вот это 
удар по самооценке будет. Ведь по сути 
ситуация перевертыша получается, 
мужчина в данном случае выступает 
кисейной барышней, которую надо 
брать штурмом. А вы тогда кто? — это 
первый вопрос. А дальше то что? — это 
второй.

ШАГ ВПЕРЕД, ШАГ НАЗАД 
Этот метод хорош тем, что вы как бы 
прощупываете почву. Делаете шаг 
в определенном направлении. Приглаша-
ете, например, девушку или парня к себе 
домой, кино смотреть/вино пить, самая 
что ни есть располагающая обстановка. 
Приглашенный прекрасно осведомлен, что 
стоит за этим предложением, если нет — 
можно намекнуть. Если на той стороне 
не та реакция, которая вам нужна (не хочет 
в гости, пришел/ла фильм посмотрел/ла, 
все выпил/ла, ушел/ла), вы делаете шаг 
назад. То есть либо строите все общение 
в русле «до приглашения», или сокраща-
ете общение до минимума (как добрые 
знакомые, не друзья). И тогда время по-
кажет, есть ли шанс на большее. Залипать 
на ситуации не стоит, вы будете думать 
о человеке, анализировать свое и чужое 
поведение, обязательно найдете косяки, 
и попытаетесь их исправить. Не надо. Про-
сто займитесь своими делами, а ситуацию 
с неудачным сексом подвесьте. Если 
другому надо, он обязательно ответит 
на ваш шаг (так сказать, гештальт закрыть 
захочет). А если более близкие отноше-
ния, ну ладно, секс с вами для другого 
не в приоритетах, ну что ж, вы попытались.

КАК ПЕРЕВЕСТИ ОТНОШЕНИЯ 
В ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
Мастерство  Если отношения есть, 
то они либо развиваются и естественным 
образом все складывается, либо 
пара расстается. Цепочка: симпатия, 
знакомство, сближение, влюбленность, 
близость — вполне логична. 
Хотя порой бывает застревание 
на каком-то этапе и ни туда, ни сюда

Ïîãîâîðèì î ïåðåõîäå ñî ñáëè-
æåíèÿ äâóõ ÷åëîâåê â áëèçîñòü 
äâóõ òåë. Ýòîò ïðîìåæóòîê ìåæäó 
äâóìÿ ñîñòàâëÿþùèìè îòíîøå-
íèé ìîæåò äëèòüñÿ ñêîëüêî óãîä-
íî ïî âðåìåíè. Èíîãäà ëþäè ñòà-
íîâÿòñÿ áëèçêè âî âñåõ ñìûñëàõ 
â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ, èíîãäà 
íà ýòî íóæíû ãîäû (íî íå áóäåì 
î ãðóñòíîì).

Âî âñå âðåìåíà æåëàíèå ïî-
ñêîðåé ïåðåâåñòè îòíîøåíèÿ 
äâîèõ â èíòèìíóþ ïëîñêîñòü 
êàñàëîñü â îñíîâíîì ìóæ÷èí. 
Ìóæ÷èíû â êóðñå: åñëè æåíùèíà 
èäåò íà áëèçîñòü, ñ÷èòàé òû êðóò. 
Æåëàíèå ñåêñà è ïîáûñòðåé èì 
âñå òàêæå àêòóàëüíî, íî ñåãîä-
íÿ æåíùèíû òîæå ñòàëè àêòèâ-
íè÷àòü. Äëÿ äàì ýòî íå ñòîëüêî 
ìîìåíò ñàìîóòâåðæäåíèÿ, ñêîëü-
êî âîò ýòî âîò: òîëüêî â ñïàëüíå 
ìîæíî ïî íàñòîÿùåìó ïîíÿòü 

òâîé ÷åëîâåê èëè íåò. È çà÷åì 
òðàòèòü âðåìÿ ñâîå è ìóæ÷èíû, 
åñëè âû íå ñîâïàäàåòå â âàæíîì.

Âñå ýòî õîðîøî, ðàâíîïðà-
âèå è âñå òàêîå. Íî ãëàâíîå òóò 
íå ôîðñèðîâàòü ñîáûòèÿ, èíà÷å 
âìåñòî âûáîðà ñïóòíèêà æèçíè, 
âåñü ïðîöåññ ñòàíåò èìåíîâàòü-
ñÿ íåñêîëüêî ïî äðóãîìó. Ïëîõî 
áóäåò èìåíîâàòüñÿ.

È âñå æå, åñòü äâîå ñèìïàòè÷íûõ 
äðóã äðóãó ëþäåé. Îíè ïåðèîäè-
÷åñêè âñòðå÷àþòñÿ è ïðîâîäÿò 
âðåìÿ âìåñòå, êèíî, êàôå, ïàðê, 
ðå÷êà… È ÷óâñòâî çàðîæäàåòñÿ, 
è õî÷åòñÿ åãî êàêèì-òî îáðàçîì 
ðåàëèçîâàòü. Êîãäà ýòî æåëàíèå 
îáîþäíîå è ðàâíîçíà÷íîå — 
ïðîáëåì âîîáùå íå áûâàåò, âñå 
ïðîèñõîäèò ñïîíòàííî. À êîãäà 
îäíà ñòîðîíà èçíûâàåò, à äðóãàÿ 
òîðìîçèò, íàìåêîâ ÿêîáû íå ïî-
íèìàåò? Êàê ïîäòîëêíóòü?

СМОТРЕТЬ ВО ВСЕ ГЛАЗА 
Самая большая проблема двоих заклю-
чается в том, что когда люди влюбляются, 
они перестают видеть другого. Человек 
чувствует влечение, влюбленность, 
и ему кажется, что на той стороне или 
все то же самое, это когда любовь глаза 
застила. Или совсем противоположное, 
когда полная неуверенность в себе, как 
в привлекательном для кого-то объекте. 
И то, и другое очень вредно для отноше-
ний. В первом случае вы считаете другого 
своей половинкой, ведете себя соответ-
ственно этому статусу — неадекватно час-
то. Во втором — тупите на каждом шагу, 
и даже прямолинейные шаги восприни-
маете как нечто, что к вам не относится. 
А человек прост — если ему что-то хочется, 
он это как-то покажет или скажет. Ничего 
не надо придумывать и додумывать, 
просто смотреть, видеть и действовать 
в сложившихся обстоятельствах. Данное 
правило и мужчин, и женщин касается.

ЧЕСТНО И В ЛИЦО 
Хорошее качество — честность. 
Она обезоруживает, вызывает 
уважение, порой восхищение. Если 
вам она присуща, или вы хотите 
«потренироваться на кошках» можете 
попробовать ее действие в сексуальной 
сфере. Вот просто подойти к человеку 
и сказать так и так: «ты красавчик, 
я красавица, почему бы двум красивым 
людям не заняться красивым делом». 
Ничего, если первая реакция будет 
смех…, это значит вам рады. Хуже, когда 
недоумение. Если серьезно, чтобы 
предложение не выглядело шуткой или 
насмешкой, нужно говорить об этом 
особенно. Ну вы знаете, особый взгляд, 
особая интонация, особое напряжение 
между вами. Если же это прозвучит 
между делом и между прочим — 
вполне возможно, что свой шанс 
на секс вы упустили. Или отдалили его 
на неопределенное время.
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КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2018» ГОРОСКОП
ОВЕН 
В начале недели важно на-
ладить взаимопонимание 
с окружающими людьми.

ТЕЛЕЦ 
Сконцентрируйтесь для ре-
шения имеющихся проблем, 
не упустите открывающиеся 
возможности. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Ваша активность и пред-
приимчивость обещают 
удачу в личной и профес-
сиональной сферах. 

РАК 
Благоприятное время для 
воплощения в жизнь самых 
оригинальных идей. 

ЛЕВ 
Оградите себя 
от ненужных контактов, 
они не принесут ничего.

ДЕВА 
Если вас попросят о по-
мощи, постарайтесь 
не отказывать.

ВЕСЫ 
Вы сможете решить 
рекордное количество 
проблем.

СКОРПИОН 
Настал хороший момент для 
реализации нового проекта. 

СТРЕЛЕЦ 
Не исключено, что вы 
займетесь разработкой но-
вой стратегии для покоре-
ния очередной вершины. 

КОЗЕРОГ 
Ваше победоносное на-
ступление на карьерном 
поприще продолжится 
с утроенной силой. 

ВОДОЛЕЙ 
Нестандартный подход 
к решению проблем даст 
положительный результат. 

РЫБЫ 
Если есть возможность, 
возьмите отпуск и уезжайте 
на море. 

ПОГОДА У ВІННИЦІ
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28 RIA, 
Ñåðåäà, 1 ñåðïíÿ 2018

Джойс, 20 років
Займаюся професійно легкою атлетикою. 
Я побувала в різних куточках, побачила 15 
країн. Тому обожнюю рухливий стиль життя, 
люблю подорожувати, активно відпочивати.

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.

430621

430612

430608

430017

429946

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

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки 

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

Андроїд-маркета 
або аналогічна)
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