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 Скільки витратили на ремонт школи чи 
дитсадка, куди ходить ваша дитина? Це дуже 
просто дізнатися за допомогою онлайн-мапи, 
яку ми зробили разом з DOZORRO

 На мапі відображені закупівлі для ремонтів, 
товарів, різного інвентарю по кожній вінницькій 
школі та дитсадку. Не значиться тільки харчування 
та оплата комунальних послуг

ЩО ЗРОБИЛИ У ВАШІЙ ШКОЛІ?
ТЕПЕР ЦЕ ЛЕГКО ПЕРЕВІРИТИ

368149

с. 9

428361
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ÍÎÂÈÍÈ

Ветерани 
переможуть 

Ãîñòðî ïîñòàº ïèòàííÿ 
ïðàöåâëàøòóâàííÿ âåòå-
ðàí³â, ÿê³ ïîâåðíóëèñÿ ç 
â³éíè. ²ç öèì ïîâ’ÿçàíî áà-
ãàòî ëåãåíä òà í³ñåí³òíèöü, 
ïðî ÿê³ äóæå ÷àñòî ìîæíà 
ïðî÷èòàòè ÷è ïî÷óòè. Ñåðåä 
íèõ ³ ñêàíäàëüíà çàÿâà îä-
íîãî ç ïîñàäîâö³â ïðî 93% 
çàãðîçè. 

Àëå âæå òî÷íî ìîæíà ñêà-
çàòè, ùî ä³éñíî, ó íåâèñî-
êîãî â³äñîòêà âåòåðàí³â º 
äåÿê³ ïðîáëåìè, ç ÿêèìè 
ïîòð³áíî ïðàöþâàòè: ïðîõî-
äèòè ðåàá³ë³òàö³þ, îòðèìó-
âàòè êâàë³ô³êîâàíó ìåäè÷-
íó, ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó 
äîïîìîãó. Àëå á³ëüø³ñòü 
â³éñüêîâèõ äóæå óñï³ø-
íî àäàïòóâàëèñü ó ìèðíå 
æèòòÿ é ä³éñíî ïîòðåáóþòü 
äîïîìîãè ñàìå ó ïðàöåâëà-
øòóâàíí³. Áàãàòî õòî ç íèõ, 
ïîâåðíóâøèñü, çì³íèëè ñâî¿ 
ïð³îðèòåòè, ñâ³é ñâ³òîãëÿä. 
² òîìó íà ÷àñ³ ¿ì º íåàêòó-
àëüíî ïîâåðòàòèñü íà ïîïå-
ðåäíº ì³ñöå ðîáîòè. 

Ïîòð³áíî óñâ³äîìèòè, ùî 
öå ëþäè, ÿê³ ìàþòü äóæå 
âåëèêèé æèòòºâèé äîñâ³ä. 
Âîíè â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä 
íàñ ñâîºþ ìóäð³ñòþ, ñâîºþ 
ãëèáèíîþ ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ. 
Àëå öå ò³ æ ëþäè, ÿêèìè 
âîíè áóëè, êîëè éøëè íàñ 
çàõèùàòè. ²ç ñâî¿ìè ïîòðå-
áàìè, áàæàííÿìè, ö³ëÿìè. 
² îäí³ºþ ³ç òàêèõ ö³ëåé º 
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.

ßê êàæå ì³é êîëåãà, â³é-
ñüêîâèé ïñèõîëîã Àíäð³é 
Êîç³í÷óê, «ÿêùî âè áåðåòå 
âåòåðàíà íà ðîáîòó, âè ïðà-
âèëüíî ðîçñòàâèëè çàäà÷³, 
òî âàñ î÷³êóº ò³ëüêè óñï³õ. 
Âåòåðàíó äóæå âàæëèâî ïå-
ðåìîãòè. ² ÿêùî ìè (âåòå-
ðàíè) íå âñòèãëè íà ôðîíò³ 
öå çðîáèòè, áî ùå òðèâàº 
â³éíà, ìè öå çìîæåìî çðî-
áèòè â îô³ñ³».

ДУМКА

ВІЙСЬКОВИЙ ПСИХОЛОГ

МаринаМарина  
ПРИЩЕПАПРИЩЕПА

ТЕТЯНА (34), МАТИ 
ДРУГОКЛАСНИЦІ:
— Будемо купувати все 
на ринку. Інтернету я не до-
віряю, бо хочеться все  по-
щупати.  Плануємо вкластися 
десь у три тисячі гривень.

ВІКТОРІЯ (35), МАТИ 
ПЕРШОКЛАСНИКА:
— Потрібно придбати рюкзак 
та шкільну форму. Усе інше 
нам скажуть вже в самій шко-
лі. Думаю, що зможемо ску-
питися за п’ять тисяч гривень.

ОЛЬГА (30), МАТИ 
ТРЕТЬОКЛАСНИКА:
— Ми живемо у Туреччині. 
Там дитину всім необхідним 
забезпечує держава. Учень 
приходить в клас, і ні про що 
не турбується, крім навчання.

ЛЮДМИЛА (32), МАТИ 
ЧЕТВЕРТОКЛАСНИЦІ ТА 
ПЕРШОКЛАСНИКА:

— Рюкзака купили раніше, за-
лишилось шкільне приладдя 
та форма. Плануємо вклас-
тися в десять тисяч гривень. 

ІРИНА (35), МАТИ 
ТРЕТЬОКЛАСНИКА:
— По одягу вже купили май-
же все необхідне. Дитину 
в школу збирали в інтернеті. 
На сайтах купувати зручніше 
та дешевше. 

ТЕТЯНА (34), МАТИ 
П’ЯТИКЛАСНИКА:
— Плануємо вкластися десь 
у дві тисячі гривень. Потріб-
но буде купити рюкзак та 
форму, яку будемо міряти в 
магазині, а не через інтернет. 

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви збираєте дітей в школу та на яку суму розраховуєте?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,  
(063)7758334

Íà ßíãåëÿ , 
48 çíàõîäèòüñÿ 

ñóìíîçâ³ñíèé êîìïëåêñ ÑÊÀ. Ùå 
ó 2014 ðîö³ ïîëÿêè ç êîìïàí³¿ 
Eurosolid òàì ìàëè çðîáèòè êà-
ïðåìîíò áàñåéíó, ñîëÿð³é, SPA òà 
³íø³ âîäí³ ðîçâàãè. Ïîïåðåäí³é 
êîøòîðèñ — 150–200 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü (goo.gl/911m5o)

Ùîïðàâäà, ðîáîòè òàê ³ íå ðîç-
ïî÷àëè. Òîæ âæå ê³ëüêà ðîê³â 
äâîïîâåðõîâà áóä³âëÿ ç³ ñïîð-
òèâíèìè çàëàìè òà áàñåéíîì 
«íà çàìêó». Òîä³ ÿê ñòàí êîìï-
ëåêñó ç ðîêàìè ñòàâàâ ò³ëüêè ã³ð-
øèì — ïîøàðïàí³ ñò³íè, ïîáèò³ 
â³êíà, ðîçáèòà ïëèòêà áàñåéíó.

Ó 2017-ìó â ìåð³¿ ïóáë³÷íî çà-
ÿâèëè ïðî çàâåðøåííÿ ä³àëîãó 
ç ³íâåñòîðîì. Çàñòóïíèê ìåðà 
Âëàäèñëàâ Ñêàëüñüêèé êàçàâ, ùî 
«äîâãèé ÷àñ íàìàãàëèñÿ çíàéòè òó 
ôîðìóëó, ÿêà á âðàõóâàëà ³íòåð-
åñè ³íâåñòîðà, é ³íòåðåñè ãðîìà-
äè. Àëå â ðåçóëüòàò³ âèð³øèëè, 
ùî ïîëüñüêèé ïðîåêò çàêðèòî» 
(goo.gl/9TFSE6).

Äî öüîãî â³ííè÷àíè ïîäàâàëè 
ïåòèö³¿ (ç 2015 ïî 2018 ðîêè), 
çìóøóþ÷è âëàäó ðîçïî÷àòè ðå-
êîíñòðóêö³þ ÑÊÀ. Óñüîãî çðîáè-
ëè ÷îòèðè çâåðíåííÿ, íà ÿê³ îòðè-
ìóâàëè â³äïîâ³ä³ ç³ çì³ñòîì, ùî 
«çà÷åêàéòå, ðîçðîáëÿºòüñÿ ïðîåêò 
ðåêîíñòðóêö³¿» (goo.gl/Tv93Yt).

Òðîõè ÿñíîñò³ â ñèòóàö³þ ç 
ðåìîíòîì ñïîðòêîìïëåêñó âí³ñ 
ìåð Â³ííèö³ Ñåðã³é Ìîðãóíîâ. 
Ó ÷åðâí³, íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè â³í 
ñêàçàâ, ùî ç áþäæåòó ì³ñòà âèä³-
ëÿþòü ÷îòèðè ì³ëüéîíè ãðèâåíü 
íà ðåêîíñòðóêö³þ ÑÊÀ ³ ðîáî-
òè ïî÷íóòüñÿ âæå ç öüîãî ðîêó 
(goo.gl/nbspLW)

² ñõîæå, ùî öå ä³éñíî òàê. Àäæå 
äíÿìè ì³ñüêèé äåïàðòàìåíò êà-
ï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà îãîëîñèâ 
òåíäåð íà ðåêîíñòðóêö³þ êîìï-
ëåêñó íà âóëèö³ ßíãåëÿ, 48.

Ó äîêóìåíòàö³¿ äî òåíäåðó 
éäåòüñÿ, ùî ìàéáóòí³é ï³äðÿä-
íèê ìàº âèêîíàòè ïåðåë³ê ç 860 
(!) âèä³â ðîá³ò, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ÿê 
çîâí³øíüîãî, òàê ³ âíóòð³øíüî-
ãî ñòàíó êîìïëåêñó. Îñü äåÿê³ ç 
öèõ ðîá³ò: ñò³íè áóä³âë³ ìàþòü 
ï³äñèëèòè òà óòåïëèòè, òàê ñàìî 
é äàõ. 

Ïåðåêëàäóòü âñ³ êîìóí³êàö³¿: 
òðóáîïðîâîäè, åëåêòðîìåðåæó, 
òåïëîïîñòà÷àííÿ.Ï³äðÿäíèê ìàº 
â³äðåìîíòóâàòè âñ³ çàëè â ñïîðò-
êîìïëåêñ³. Òàêîæ ïîâí³ñòþ îíî-
âèòè áàñåéí.

Ìàêñèìàëüíà ñóìà çà ðîáîòè — 
44 ì³ëüéîíè 850 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Íèí³ çáèðàþòü çàÿâêè íà ó÷àñòü 
ó çàêóï³âë³.Àóêö³îí ïðîâåäóòü 
29 ñåðïíÿ.

Ðåìîíòè êîìïëåêñó, ÿê éäåòü-
ñÿ â äîêóìåíòàö³¿ íà ProZorro, 
ìàþòü òðèâàòè äî 1 âåðåñíÿ 
2019 ðîêó. Ïîñèëàííÿ íà òåíäåð: 
goo.gl/HcVohk.

МАЙЖЕ 45 МІЛЬЙОНІВ 
ДАЮТЬ НА РЕМОНТ СКА
Невже  Ще у 2014 році за спорткомплекс 
на Янгеля, 48 взявся польський інвестор, 
який обіцяв зробити там SPA і розширити 
басейн. Але так і не приступив до роботи. 
З тих пір городяни неодноразово 
зверталися в мерію, щоб відремонтувати 
СКА. І схоже, що чиновники дослухалися 
до бажань вінничан

Міська влада оголосила тендер на реконструкцію 
комплексу. Майбутньому підряднику обіцяють 44,8 мільйона 
гривень за виконання 860 видів робіт

Басейн та спортзали на Янгеля 
за радянських часів були потуж-
ною спортивною базою. Раніше 
цей комплекс площею 3,4 тисячі 
квадратних метрів належав вій-
ськовому госпіталю, а згодом — 
перейшов у підпорядкування 
Повітряних сил. Відвідувачами 
комплексу були не тільки вій-
ськовослужбовці, а й звичайні 
вінничани.
І вже тоді, десять років тому, 
СКА потребував капітальних 
ремонтів, що зголосилося зро-
бити місто. Але для цього місто 
мало прийняти комплекс в ко-
мунальну власність, про що го-
ворив тодішній міський голова 

Володимир Гройсман. Однак 
на рівні Міністерства оборони 
питання не зрушувало з місця. 
Учергове про це була розмова 
у 2013 році, коли у Вінниці із ро-
бочим візитом перебував Павло 
Лебедєв, який на той час обі-
ймав посаду міністра оборони. 
Він сказав, що «Міноборони СКА 
не потрібний» та готовий підпи-
сати передачу комплексу за умо-
ви забезпечення військовиків 
п'ятьма службовими квартира-
ми. Проходження усіх процедур 
(підписання угоди, затверджен-
ня Кабміном) зайняло близько 
одного року: з 2013 по 2014-ий 
(goo.gl/euJKz4).

Комплекс належав військовим, а зараз місту
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ÑÈÒÓÀÖ²ß

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Óñå, ïî÷èíàþ÷è 
â³ä ïàïåðó òà çà-

ê³í÷óþ÷è ïîòî÷íèìè ðåìîíòàìè 
äèòñàäêà ¹ 26 íà Êè¿âñüê³é, ðî-
áëÿòü áàòüêè.

À ç ³íøîãî áîêó çàâ³äóâà÷êà 
ñàäêà êàæå, ùî ì³ñòî âêëàäàºòüñÿ 
â ðîçâèòîê çàêëàäó. Ñê³ëüêè æ 
ãðîøåé âèòðàòèëè íà öåé çàêëàä?

«ДОБРОВІЛЬНІ» ВНЕСКИ 
— Ãðîø³ çäàºìî, à áëàãîóñòðîþ 

ñàäî÷êà — íóëü. ×îìó ìåð³ÿ 
íå çâåðòàº íà íàñ óâàãè? — ç òà-
êèìè ñëîâàìè ïî÷èíàº ðîçìîâó 
Îëåíà Ô³ë³ïîâà.¯¿ ñèí õîäèòü 
â äèòñàäîê ¹ 26. 

Çà ñëîâàìè ùå îäí³º¿ æ³íêè, 
äèòèíà ÿêî¿ õîäèòü ó äèòñàäîê, 
²ðèíè (³ì’ÿ çì³íåíå íà ïðîõàííÿ 
æ³íêè — àâò.), ó áàòüê³â óðâàâñÿ 
òåðïåöü.

— Ó ëèïí³, äî ïî÷àòêó íîâîãî 
ðîêó, ïîãëÿíóëè ÿê çàðàç ó ñàäî÷-
êó. Áàòüêè çàõîäèëè äî ñïàëüí³, 
äå áóäóòü ñïàòè 30 ä³òîê, à òàì — 
ñò³íà íàìîêàº, øïàêë³âêà ñè-
ïëåòüñÿ, à ç ³íøî¿ øïàëåðè â³ä-
âàëþþòüñÿ. Ìè øîêîâàí³, áî 
çàâ³äóâà÷êà òî÷íî áóëà â êóðñ³, 

ùî ç³ ñò³íàìè ùîñü íå òàê. Ïðè 
öüîìó êàçàëà íà çáîðàõ, ùî ïî-
òð³áíî ïåðåñòåëèòè ë³íîëåóì, 
íà ÿêèé ìè çäàëè ïî 500 ãðèâåíü, 
à ïðî ñïàëüíþ àí³ ñëîâà, — êà-
çàëà ²ðèíà.

Ùîá çðîáèòè ðåìîíò, áàòüêè 
â³äìîâèëèñÿ çäàâàòè ïî 50 ãðè-
âåíü íà ïîòðåáè ñàäî÷êà. Àëå 
ðåàêö³ÿ íà öå çàâ³äóâà÷êè, ÿê 
ñêàçàëà Îëåíà, áóëà íåãàòèâíîþ.

— Çà ö³ ï³âñîòí³ ìè îïëà÷óº-
ìî êàíöòîâàðè äëÿ àäì³í³ñòðàö³¿, 
çàðïëàòó ïðîãðàì³ñòà, ðåìîíòè 
êàá³íåò³â ìåòîäèñòà, çàâ³äóâà÷à, 
ðåìîíòè êóõí³, — êàæå Îëåíà. — 
Àëå äåòàëüíî¿ çâ³òíîñò³ ïî öèõ 
êîøòàõ íåìàº. ² çà ö³ âíåñêè 
ï³øëà â³éíà: ÿêùî ìè íå áóäåìî 
çäàâàòè, òî ÿê êàçàëà çàâ³äóâà÷-
êà, íàø³ ä³òè, êîëè çëàìàþòüñÿ 
ïëèòè, ¿ñòè íå áóäóòü. À áóäóòü 
÷åêàòè, ïîêè äåðæàâà â³äðåìîí-
òóº êóõîííå ïðèëàääÿ.

Çà ïðèáëèçíèìè ðîçðàõóíêàìè, 
íà ïîòðåáè ñàäî÷êà â ð³ê çáèðà-
þòü 600 ãðèâåíü ç îäí³º¿ ëþäèíè. 
Óñüîãî â ñàäî÷êó ïîíàä 500 ä³òåé, 
òîìó â ð³ê ç óñüîãî çàêëàäó âè-
õîäèòü ïîíàä 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

МІСТО ПРО НАС ЗАБУЛО?
Îëåíà Ô³ë³ïîâà ðîçïîâ³ëà, ùî 

ùå êóïóþòü áàòüêè: ïîáóòîâà 

БАТЬКАМ ДИТСАДКА №26 
НАБРИДЛО ПЛАТИТИ ЗА ВСЕ 
Скандал  У садочку «Веселка», що 
біля Водоканалу, виник скандал через 
батьківські внески. Батьки стверджують: 
вони втомилися утримувати садок. 
Адміністрація закладу, за їх словами, 
погрожує не годувати дітей, якщо 
не буде внесків у фонд садочка. 
Що каже на це завідувач та чи справді 
мерія забула про цей заклад?

õ³ì³ÿ — 1900 ãðèâåíü ùîðîêó ç 
ãðóïè; ê³ëüêà òèñÿ÷ íà êàíöòî-
âàðè äëÿ ðîçâàã ä³òåé (ïëàñòèë³í, 
êîëüîðîâèé ïàï³ð, ôàðáè òîùî). 
Íà ïî÷àòêó ðîêó íà áàòüê³âñüêèõ 
çáîðàõ âèð³øóþòü ïðî íàãàëüí³ 
ïðîáëåìè ñàäî÷êà.

² öå íå âëàøòîâóº íå ò³ëüêè íà-
øèõ ñï³âðîçìîâíèöü, à é, çà ¿õ 
ñëîâàìè, 90% áàòüê³â â ¿õ ãðóï³. 
Õî÷à, ÿê êàæå Îëåíà, â³äêðèòî 
ãîòîâ³ ãîâîðèòè ïðî öå ëèøå 20% 
â³ä óñ³õ ëþäåé.

— Âèõîäèòü òàê, ùî ìè ô³-
íàíñóºìî ðåìîíòè âñåðåäèí³ òà 
ççîâí³, äàºìî ãðîø³ íà ðîçâàãè 
ä³òÿì òà ¿õíº ãîäóâàííÿ. Êóïóºìî 
ïîñò³ëü, êàñòðóë³ òîùî. Çâ³ñíî, 
ìè ³ áóäåìî öå ðîáèòè, àäæå öå 
íàø³ ä³òè. Àëå çàâ³äóâà÷êà êàæå, 

ìåð³ÿ äàº àáî ìàëî ãðîøåé, àáî 
í³÷îãî. Òîæ òàê³ êàï³òàëüí³ ðå-
ìîíòè, ÿê ïîëàãîäèòè äàõ, ìè 
íå ìîæåìî, — êàæå ²ðèíà.

— Ñòàí ñàäêà ç ðîêàìè ò³ëüêè 
ïîã³ðøóºòüñÿ. ªäèíå, ùî çðîáëå-
íî — öåíòðàëüíèé âõ³ä òà ê³ëüêà 
êàá³íåò³â àäì³í³ñòðàö³¿. Ó íàñ ùî, 
îñîáëèâèé ñàäîê? Ïðî íàñ ì³ñòî 
çàáóëî? — çàïèòóº Îëåíà.

Àáè ä³çíàòèñÿ â³äïîâ³ä³ íà ö³ 
ïèòàííÿ òà çàâåðøèòè ñêàíäàë ç 
ïîáîðàìè, æ³íêè íàä³ñëàëè çâåð-
íåííÿ äî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ñåðã³ÿ 
Ìîðãóíîâà òà äî äåïàðòàìåíòó 
îñâ³òè. Àëå ïîêè ùî â³äïîâ³äü â³ä 
÷èíîâíèê³â íå îòðèìàëè.

«МИ ВСІ МОЖЕМО 
ПЕРЕКРУТИТИ» 

Ó ö³é ³ñòîð³¿ æóðíàë³ñò ç’ÿñóâàâ 
ïîçèö³þ é çàâ³äóâà÷êè äèòñàäêà 
¹ 26 Þë³¿ Êîðîëåíêî. Ðàçîì 
ç íåþ ïðîéøëè â ïðèì³ùåííÿ 
ãðóïè. Ïîäèâèëèñÿ íà ñïàëüíþ, 
äå ñòîÿòü 28 ë³æîê, íà íîâèé ë³-
íîëåóì òà ñâ³æèé ðåìîíò îäí³º¿ 
ç³ ñò³í. Ïëÿì íà í³é âæå íå áóëî.

— Ãðóïà áóëà ãîòîâà äî ïðè-
éîìó ä³òåé. Íà îäí³é ç³ ñò³í áóëà 
ïëÿìà, ÿêó óñóíóëè, — êàçàëà çà-
â³äóâà÷êà.

Ïèòàºìî ïðî âíåñêè «íà ïîòðå-
áè ñàäî÷êà». ×è ïðàâäà, ùî êî-
øòè ç íüîãî âèòðà÷àþòüñÿ íà ïî-
òðåáè àäì³í³ñòðàö³¿, à íå ä³òåé?

— Óñå, ùî ðîáèòüñÿ â äèòÿ÷îìó 
ñàäêó, öå ïåðø çà âñå, äëÿ ä³òåé 
òà â ¿õ ³íòåðåñàõ. Ñàäîê ï³äòðè-
ìóþòü íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ 
³ áàòüê³âñüêèé êîì³òåò äâà ðàçè 
íà ð³ê çâ³òóº íà çàãàëüíèõ áàòü-
ê³âñüêèõ çáîðàõ ñàäî÷êà, ùî-
ì³ñÿ÷íî âèñâ³òëþº ³íôîðìàö³þ 

íà ñàéò³ çàêëàäó, — â³äïîâ³ëà çà-
â³äóâà÷êà ñàäêà Þë³ÿ Êîðîëåíêî.

— À ÷è áóâ â³ä âàñ óëüòèìàòóì 
«ÿêùî íå çäàâàòèìåòå ãðîø³, òîä³ 
ä³òè íå áóäóòü ¿ñòè»? — çàïèòàâ 
æóðíàë³ñò.

— ßê öå ä³òè íå áóäóòü ¿ñòè? 
Ìè âñ³ ìîæåìî ïåðåêðóòèòè. 
Óëüòèìàòóìó ïðî «ä³òè íå áóäóòü 
¿ñòè» íå çâó÷àëî. Äèòèíà íå ìîæå 
áóòè óùåìëåíîþ â ÷îìóñü.

Òàêîæ Þë³ÿ Êîðîëåíêî ðîç-
ïîâ³ëà, ùî çà ì³ñüê³ êîøòè ïî-
ñòàâèëè íîâ³ ãîéäàëêè òà îãîðî-
æó. Õî÷à âíåñêè áàòüê³â òàêîæ º 
âàæëèâèìè:

— Íà æàëü, íà ïîáóòîâó õ³ì³þ, 
êàíöòîâàðè êîøòè íå âèä³ëÿþòü-
ñÿ. Áàòüêè òåæ íàäàþòü äîïîìîãó 
ñàäî÷êó ó çì³öíåíí³ ìàòåð³àëüíî-
òåõí³÷íî¿ áàçè íàøîãî çàêëàäó. 
Ìè âäÿ÷í³ áàòüêàì çà ðîçóì³ííÿ ³ 
ï³äòðèìêó, — ñêàçàëà çàâ³äóâà÷êà.

МАЙЖЕ 9 МІЛЬЙОНІВ 
НА САДОК 

ßê ñòàâèòüñÿ äî ö³º¿ ³ñòîð³¿ 
ìåð³ÿ, ç’ÿñóâàëè â äåïàðòàìåíò³ 
îñâ³òè ì³ñüêðàäè.

— Íà ñüîãîäí³ ñë³äè çàò³êàííÿ 
ë³êâ³äîâàí³. Òàì ãàðíèé ñàíâóçîë, 
áóôåò, ë³íîëåóì, ïðèì³ùåííÿ ãî-
òîâå äî â³äâ³äóâàííÿ ä³òüìè, — 

â³äïîâ³ëà íà÷àëüíèê â³ää³ëó äî-
øê³ëüíî¿ îñâ³òè òà îáë³êó ä³òåé 
Ëåñÿ Ãàðíèê.

Êåð³âíèöÿ äåïàðòàìåíòó îñâ³òè 
Îêñàíà ßöåíêî ðîçïîâ³ëà, íà ùî 
ì³ñòî âèä³ëèëî êîøòè. Çà ¿¿ ñëî-
âàìè, ó 2017 ðîö³ òóò çàì³íèëè 
÷àñòèíó ïàðêàíó íà 214 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. À ùå ïðèäáàëè ïðàëüíó 
ìàøèíó, 34 ãîéäàëêè òà êàðóñåë³, 
êîìï`þòåðíó òåõí³êó, ùî â ñóì³ 
ùå 538 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

— Çàãàëîì, íà óòðèìàííÿ ì³ñü-
êèõ äèòñàäê³â ó 2018 ðîö³ çàïëà-
íîâàíî 320,8 ì³ëüéîíà ãðèâåíü 
ç áþäæåòó. Íà ñàäîê ¹ 26 çà-
ïëàíóâàëè 8,8 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. 
Á³ëüøà ÷àñòèíà âèòðà÷àºòüñÿ 
íà çàðïëàòè ïåäàãîãàì, îïëàòó 
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, õàð÷óâàííÿ 
ä³òåé ÀÒÎâö³â. Ç íèõ íà ïîòî÷í³ 
ðåìîíòè — 260 òèñÿ÷ íà ïîäàëü-
øó çàì³íó ïàðêàíó, 252 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü íà ïàðîêîíâåêòîìàò 
ó õàð÷îáëîê, — â³äïîâ³ëà ßöåíêî.

Êð³ì ðåìîíò³â ó ì³ñò³ âèð³øèëè 
ï³äâèùèòè ïîæåæíó áåçïåêó íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â.

— Íà ðåìîíò ã³äðàíò³â, çàáåç-
ïå÷åííÿ âîãíåãàñíèêàìè âëàäà 
âèä³ëÿº 2,8 ì³ëüéîíà ãðèâåíü, ³ 
26-ìó ñàäî÷êó ìàéæå 16 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü, — ñêàçàëà ßöåíêî.

Раніше писали, що до кінця року 
термомодернізацію (утеплен-
ня — авт.) завершать в дитсадках 
№ 4 та № 17. А чому її виконують 
не у всіх закладах та як обирають 
об’єкти?
— За кошти міста неможливо 
зробити всі ремонти у закла-
дах освіти за один рік. У 17-му 
садочку протікав дах. На його 
ремонт знайшли кошти в місь-
кому бюджеті, частково виділила 
гроші шведська фундація «Нема 
проблем». Відремонтували дах, 
згодом — зробили утеплення. 
На наступний рік теж заплану-
ємо термомодернізацію інших 
дитсадків, і обиратимемо ті, де 
це дійсно нагальна потреба. А є 

такі садочки, які ще можуть поче-
кати, — сказала директор депар-
таменту освіти Оксана Яценко.
Питаємо, а чи є позабюджетні 
можливості, крім внесків, зро-
бити капремонти дитсадків?
— Це можуть бути гранти від 
іноземних та вітчизняних орга-
нізацій. У мережі є багато ре-
сурсів, в яких викладають по-
силання на актуальні конкурси. 
До того ж, ця інформація над-
силається департаментом осві-
ти всім керівникам навчальних 
закладів міста. Участь в них за-
лежить від волі та обізнаності 
керівників, а також від актив-
ності батьківських комітетів, — 
сказала Яценко.

Утеплюють ті заклади, які вкрай цього потребують 

Áàòüêè âèìàãàëè 
â³ä ìåð³¿ ðåàêö³þ íà 
ñêàíäàë â äèòñàäêó. 
Ó ìåð³¿ â³äïîâ³ëè, 
ùî ãðóïà ãîòîâà äî 
ïî÷àòêó íîâîãî ðîêó

Олена Філіпова каже, 
що батьки в дитсадку 
роблять усе. Її 
бентежить питання, 
чому місто оминуло 
увагою їх садок
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Ì î í ³ ò î ð è í ã 
òî÷îê ïðîäàæó 
øàóðìè ðîçïî-
÷àâñÿ ó Â³ííèö³ ç 

ï'ÿòíèö³ ìèíóëîãî òèæíÿ. Ñòàð-
òóâàëè ç íàéçàøàóðìîâàíî¿ ä³-
ëÿíêè ì³ñòà — ðèíêó «Óðîæàé». 
Âðàæåííÿ ñïåö³àë³ñò³â â³ä ìî-
í³òîðèíãó â îäíîìó ðå÷åíí³: 
«áðóä — òî íå òî ñëîâî».

Çà ê³ëüêà ãîäèí íà «Óðîæà¿» 
ïåðåâ³ðèëè â³ñ³ì òî÷îê (³íø³ çà-
÷èíèëèñÿ). Óñ³ áåç â³äïîâ³äíî¿ 
ðåºñòðàö³¿, ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ 
áåç ñóïðîâîäæóâàëüíèõ äîêóìåí-
ò³â, ì’ÿñî íåâ³äîìîãî ïîõîäæåí-
íÿ, æîäíîãî çàõèñòó â³ä áðóäó, 
êîìàõ ÷è ãðèçóí³â íåìàº. Ëèøå 
â äâîõ òî÷êàõ º óìèâàëüíèêè ç 
âîäîþ. Ó îñíîâíîìó æ, öå â³äðî 
íà ï³äëîç³, â ÿêîìó ì³íÿþòü âîäó, 
êîëè âîíà íàäòî æèðíà òà áðóä-
íà. Íà ê³ëüêà âëàñíèê³â ïîë³ö³ÿ 
ñêëàäàëà ïðîòîêîëè çà 159 ñòàò-
òåþ «ïîðóøåííÿ ïðàâèë òîðã³âë³ 
íà ðèíêó». Òðåòèíà ïðîäàâö³â 
ïðî âëàñíèê³â í³÷îãî íå çíàëà.

МОНІТОРИНГ 
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ 

Íà çàõ³äíîìó àâòîâîêçàë³ áàãà-
òî òî÷îê, äå òîðãóþòü øàóðìîþ, 
õîò-äîãàìè òà ³íøèìè ÷åáóðåêà-
ìè. ²íñïåêòîðè ç Äåðæïðîäñïî-
æèâñëóæáè äî ïðèõîäó æóðíà-
ë³ñòà âñòèãëè ïîáóâàòè â äâîõ ç 
íèõ. Ñëîâà, ÿê³ íàîñòàíîê áóëè 
ñêàçàí³ âëàñíèêó, çâó÷àëè òàê:

— Íó ÿê âè ìîæåòå çáåð³ãàòè 
öèáóëþ ç äèõëîôîñîì? À âîäà? 
Âîíà æ (ïðîäàâåöü) òàëÿïàºòüñÿ 
â îäí³é ìèñö³ ö³ëèé äåíü, ìèº 
òàì ³ ðóêè, ³ îâî÷³, ³ ³íâåíòàð.

² çàïåâíåííÿ âëàñíèêà — âè-
ïðàâèòèñü «â êðàò÷àéø³º ñðîê³».

— Íó ùî, éäåìî ïåðåâ³ðÿòè 
äàë³, — ïðîïîíóþ ñïåö³àë³ñòàì 
Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè. ² ÷óþ.

— Öå íå ïåðåâ³ðêè, à ìîí³òî-
ðèíãîâå îáñòåæåííÿ.

Ñïðàâà â òîìó, ùî ñïåö³àë³ñ-

òè ñëóæáè ìîæóòü çä³éñíþâàòè 
äâà âèäè ïåðåâ³ðîê. Ïëàíîâ³ (àëå 
âñ³ ö³ çàêëàäè íå çàðåºñòðîâàí³, 
ÿê ò³, ùî çàéìàþòüñÿ îá³ãîì òà 
ðåàë³çàö³ºþ õàð÷îâèõ ïðîäóê-
ò³â), òîæ ¿õ íå ìîãëè âêëþ÷èòè 
â ïëàí. Òà ïîçàïëàíîâ³, çà çâåð-
íåííÿì (âëàñíèê³â), àáî çà ñêàð-
ãàìè (ÿêáè áóëè ÿê³ñü âèïàäêè). 
Äî ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ çàêîííèõ 
ï³äñòàâ ïîäèâèòèñü, ùî â ò³é øà-
óðì³, íå áóëî. Àëå òåïåð º äîðó-
÷åííÿ ãîëîâè Äåðæïðîäñïîæèâ-
ñëóæáè ç³áðàòè âñþ ³íôîðìàö³þ 
ïðî âñ³ ö³ çàêëàäè. Â³äïîâ³äíî 
äî ÿêî¿, ¿õ áóäóòü ïåðåâ³ðÿòè.

ТОЖ ПРОДОВЖУЄМО
— À õòî òóò âëàñíèê? — çàïè-

òàëè ³íñïåêòîðè ó ÷îëîâ³êà, ÿêèé 
ñòîÿâ á³ëÿ ïðî÷èíåíèõ äâåðåé 
äî âàãîí÷èêà ç ôàñòôóäîì.

— Àé åì, — â³äïîâ³äàº òîé.
Ïðàö³âíèêè Äåðæïðîäñïîæèâ-

ñëóæáè ïðåäñòàâèëèñü, ïîêàçàëè 
äîêóìåíòè, íà ùî ïî÷óëè.

— Äóæå ïðèºìíî, äóæå.
Âëàñíèêà ôàñòôóäó çâàòè Àí-

äð³é. Çà éîãî ñëîâàìè (áî äî-
êóìåíò³â í³ÿêèõ íå ìàâ), â³í 
ïðàöþº íà âîêçàë³ çà äîãîâîðîì 
îðåíäè. Òèì ÷àñîâ âñåðåäèí³, 
äâîº — æ³íêà òà ä³â÷èíà ùîñü 
ðîçêëàäàëè. À âëàñíèê ðîçïîâ³-
äàâ, ÿê â³í ñòàðàºòüñÿ ç ì³í³ìóìà 
ìàêñèìóì âèæàòè. Íàïðèêëàä, 
êðàí ç óìèâàëüíèêîì âñòàíîâèâ 
(ä³éñíî íå áóâàëà ðîçê³ø äëÿ òà-
êèõ òî÷îê), õî÷ âîäà ç áàëîíà. 
Çàéøîâøè äî ìàëåíüêîãî ïðè-
ì³ùåííÿ íà êîëåñàõ, Âîëîäèìèð 
Â³òþê, ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³-
ëó äåðæíàãëÿäó çà äîòðèìàííÿì 
ñàí³òàðíîãî çàêîíîäàâñòâà ì³ñü-
êîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðîäñïî-
æèâñëóæáè ïåðåãëÿäàâ âì³ñò õî-
ëîäèëüíèêà, éîãî êîëåãà Ìàêñèì 
Ñèñîºâ çàïîâíþâàâ äîêóìåíòè, 
³ çàïèòàâ.

— ßê òàì ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷-
íèé ñòàí?

— Ó ïðîöåñ³, — â³äïîâ³â éîìó 
êîëåãà, äèâëÿ÷èñü íà òå, ÿê ä³â÷à-
òà õóòêî ïðèáèðàþòü óñå ç î÷åé.

ЯК У ВІННИЦІ ГОТУЮТЬ ШАУРМУ
Попередження  Близько 100 людей 
отруїлися через вживання шаурми в Києві. 
Заклади, де продають вуличну їжу, масово 
моніторять та перевіряють. У Вінниці безліч 
таких точок, вони не мають відповідних 
документів та уявлень про санітарно-
гігієнічні норми. Що з ними буде?

Ïðè÷îìó îáèäâ³ áóëè áåç ñïå-
öîäÿãó. Ç äåççàñîá³â â íèõ áóëà 
ëèøå ð³äèíà äëÿ ïðàííÿ òà àíòè-
ñåïòèê äëÿ ðóê. Íà ï³äëîç³, ïîêè 
âñ³ «ïðàöþþòü», ñòî¿òü ïàêóíîê ç 
ëàâàøåì, êóïëåíèé íà «Óðîæà¿». 
Îâî÷³ ç «Ìåòðî» (äîêóìåíò³â 
íåìàº). Ó õîëîäèëüíèêó çàìî-
ðîæåí³ ñèð ñóëóãóí³, ñîñèñêè, 
äèâíî¿ ôîðìè êîòëåòà, ôðèçåðíå 
ìîðîçèâî... Ïîò³ì ³íñïåêòîð ä³ñ-
òàº ç ìîðîçèëêè ïàêåò, â íüîìó 
øìàòî÷êè íå çðîçóì³ëî ÷îãî. Àëå 
òî êóðêà.

— Öå âè íàçèâàºòå êóðêîþ, 
ç ÿêîþ ìîæíà ãîòóâàòè ëàâàø? 
Âîíà âèãîòîâëåíà â ìèíóëîìó 
ðîö³?

— Íó, â÷îðà, — ÷è òî çàïèòóº, 
÷è òî ñòâåðäæóº âëàñíèê âàãîí-
÷èêà. ² îá³öÿº âñå âèïðàâèòè, 
àäæå â³í ïðîñòî íå çíàâ, ùî ñàìå, 
à òåïåð çíàº.

Àëå, ÿê çàçíà÷èëè ñïåö³àë³ñ-
òè, öÿ òî÷êà ïðîäàæó øàóðìè, 
ç îãëÿäó íà ³íøèõ, ìàº äîñèòü 
ïðèñòîéí³ óìîâè. Ó âñÿêîìó âè-
ïàäêó êðè÷óùîãî áðóäó íåìàº.

ФАСТФУД — АПОКАЛІПСИС 
Äîêè ñïåö³àë³ñòè Äåðæïðîä-

ñïîæèâñëóæáè ðîçìîâëÿëè ç 
ïàíîì Àíäð³ºì, ï'ÿòü òî÷îê âó-
ëè÷íî¿ ¿æ³ íà àâòîâîêçàë³ â³ä ãð³õà 
ïîäàë³ çàêðèëèñÿ.

Äåÿê³ ïðîäàâö³ îïóñòèëè çà-
ë³çí³ ðîëåòè, ³íø³ íà ïðîçîð³ 
â³êíà âñòàíîâèëè òàáëè÷êè «Çà-
÷èíåíî», ïîëèøèâøè ðîáî÷³ 
ïðîöåñè. Ñïåêà, ñîóñè áðîäÿòü, 
îâî÷³ íà ñòîë³ ï³äñèõàþòü, í³æ ëå-
æèòü á³ëÿ îñèðîò³ëèõ øìàòî÷ê³â 
ì'ÿñà, ëèøå çäèâîâàí³ ìóõè ñëó-
æàòü îçíàêàìè æèòòÿ — à ëþäè 
çíèêëè.

Ðîçóì³þ÷è, ùî á³ëüøå í³õòî 
íå õî÷å ñëóõàòè, ÿê ïðàâèëüíî 
ïîòð³áíî ïðàöþâàòè ç ïðîäóê-
òàìè õàð÷óâàííÿ, ³íñïåêòîðè ç 
æóðíàë³ñòîì âèð³øèëè ïîêèíóòè 
àâòîâîêçàë. Íà ï³âäîðîç³ äî íàñ 
ï³ä³éøîâ áîðîäàòèé ÷îëîâ³ê çà-

äëÿ êîíñóëüòàö³¿.
— Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, 

îò ÿ õî÷ó òîðãóâàòè øàóðìîþ, 
ùî ìåí³ ïîòð³áíî äëÿ öüîãî?

— Çà äâà òèæí³ äî â³äêðèòòÿ 
òî÷êè çàðåºñòðóâàòèñü…, — äå-
òàëüíî ïî÷àâ ðîçêàçóâàòè Âîëî-
äèìèð Â³òþê.

— Íº òî÷êà º, øî ðîáèòè? — 
íå âòðèìàâñÿ ÷îëîâ³ê. — Ó íàñ 
òàì âñå îê, òà ìîæå ÿê³ñü äîêó-
ìåíòè òðåáà, ïðî ÿê³ íå â êóðñ³.

Ìåòîäîì ïðîñòîãî «øëàíãó-
âàííÿ» ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ÷îëîâ³ê 
º âëàñíèêîì ñàìå òèõ òî÷îê, ç 
áåçòóðáîòíèìè ìóõàìè, çà÷èíå-
íèìè âñåðåäèí³. Ïðî ìóõ çâè-
÷àéíî í³õòî íå ÷óâ, à ïðîäàâåöü 
í³÷îãî íå ñõîâàëà ó õîëîäèëüíèê, 
áî ò³êàëà øâèäêî.

У ПАВІЛЬЙОНІ «ПАСАЖ»  
Ðèíîê íà Ë³ñîïàðêó ìè îáðàëè 

íàâìàííÿ. Ê³íåöü ðîáî÷îãî äíÿ, 
âðàæåíü ïî ñàì³ âóõà. Àëå íàîñòà-
íîê çàéøëè äî ìàëåíüêîãî çà-
äóøíîãî ïðèì³ùåííÿ. Á³ëÿ ñòîé-
êè ìîëîäèé õëîïåöü ¿â ñîñèñêó 
â ëàâàø³ (æóâàâ â³í ¿¿ âïðîäîâæ 
âñ³º¿ ðîçìîâè.) ²íñïåêòîðè ïðè-
â³òàëèñÿ òà ïðèâ³òíî çàïèòàëè.

— À øàóðìà ó âàñ º?
— Êàíºøíî º, — â³äïîâ³ëà âå-

ñåëî æ³íêà çà ïðèëàâêîì.
— Îò äîáðå, à ìè ç óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè, 
ïðèéøëè ïîñï³ëêóâàòèñü ç âàìè 
íà ðàõóíîê ã³ã³ºí³÷íèõ óìîâ, òà 
ÿê âè ãîòóºòå (ñëóæáîâö³ ïðåäñòà-
âèëèñü, ïîêàçàëè ïîñâ³ä÷åííÿ).

— Îé, ó âëàñíèö³ ñüîãîäí³ äåíü 
íàðîäæåííÿ, — ðîçãóáëåíî ïðî-
ìîâëÿº ïðîäàâåöü.

— Â³òàºìî, — ïðîìîâèëè ³í-
ñïåêòîðè.

— Íº òî íå â íå¿, â ¿¿ ìàìè, 
îò ñþðïðèç áóäå.

Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà çà-
êëàäó — æàõ. Âîäè, õî÷ ïåðåä-
áà÷åíà ³ öåíòðàë³çîâàíà, íåìàº. 
Íà ñò³í³ âèñèòü ñòàðèé âåíòèëÿ-
òîð, ÿêèé ãàíÿº ÷è òî ïèëþêó ÷è 
òî ïàâóòèííÿ. Áðóä íà ï³äëîç³ ³ 
íà ðîáî÷èõ ïîâåðõíÿõ. Íà ñòîë³ 
ñîóñè, âêðèò³ ñêîðèíêîþ. Íà-
âïðîòè òî÷êè º çàãàëüíèé òóàëåò, 
çâ³äòè ïðîäàâåöü áåðå âîäó, ùîá 
ïîìèòè îâî÷³, ïîñóä ³ ðóêè. Íî-
ñèòü ó òàçèêó âîäó ³ ìèº. À ïåðåä 
òèì â íüîìó êàïóñòó øèíêóâàëè. 
Ïîò³ì â  òàçèê ñèïëÿòü ñîäó ³ 
ìèþòü ðîáî÷³ ïîâåðõí³.

— À ùî ìåí³ õ³ì³ºþ êðàùå 
ìèòè, ñòàð³ ìåòîäè íàä³éí³ø³, — 
ãîâîðèòü ïðîäàâåöü, â æ³íêè âæå 
íå âèòðèìóþòü íåðâè. Àäæå ïå-
ðåä öèì ³íñïåêòóâàëè ¿¿ õîëî-
äèëüíèê, ³ äî íüîãî âèíèêëà ìàñà 
ïèòàíü. — Íó â ñåëàõ, ÿê ëþäè 
æèëè? ² æèëè ïî 100 ðîê³â.

— Ó ñåë³ ÷è âäîìà, ÿêùî ñåáå 
íå øêîäà, âñþ ïðîäóêö³þ õî÷ 
ñîêèðîþ ðóáàéòå, õî÷ ï³ñëÿ êî-
ãóòà, õî÷ ï³ñëÿ äðîâ, àëå êîëè 
âè çàéìàºòüñÿ òîðã³âëåþ òà âè-
ãîòîâëåííÿì ïðîäóêò³â, áóäü ëàñ-
êà, äîòðèìóéòåñü åëåìåíòàðíèõ 
ïðàâèë, — ãîâîðèòü ³íñïåêòîð.

— Òà öå åëåìåíòàðí³ ïðàâèëà, 
ñîäà, îöåò, ã³ð÷èöÿ âñ³ ì³êðîáè 
âáèâàþòü, — ãîâîðèòü ïðîäà-
âåöü. — ² âçàãàë³ ï³ä³òü ïîðîçãà-
íÿéòå òèõ, õòî ïèð³æêàìè òîðãóº, 
ÿê âîíè ðóêè ìèþòü.

Ó öåé ÷àñ ³íñïåêòîð áåðå 
äî ðóê øìàòîê ìèëà, ÿêèé âåñü 
âêðèòèé áðóäîì ³ øìàòî÷êàìè 
êàïóñòè. Âèñíîâîê çâè÷íèé, òà 
âæå áàãàòî ðàç ÷óòèé: çàêðèòè 
òî÷êó íà äåÿêèé ÷àñ, çàðåºñòðó-
âàòèñÿ â Äåðæïðîäñïîæèâñëóæá³, 
íàâåñòè ïîðÿäîê ó äîêóìåíòàõ, 
õîëîäèëüíèêó, íà ðîáî÷îìó ñòîë³, 
çàãàëîì â ïðèì³ùåíí³. Òà íàñàì-
ïåðåä â ãîëîâ³.

За словами Ірини Односталко, 
начальника відділу державного 
нагляду за дотриманням сані-
тарного законодавства міського 
управління Держпродспожив-
служби, зараз проходять мо-
ніторингові заходи. Відповідно 
до яких будуть складатися до-

відки на ім'я голови Держпрод-
споживслужби. Потім будуть ви-
писувати накази на позапланові 
перевірки точок, які спеціалісти 
вже промоніторили. З огляду 
на результати перевірок, будуть 
вживатися відповідні заходи 
щодо виявлених порушень.

Не буде змін — розмова стане іншою 

«Íó ÿê âè ìîæåòå 
çáåð³ãàòè öèáóëþ 
ïîðó÷ ç äèõëîôîñîì? 
À âîäà? Ïðîäàâ÷èíÿ 
æ òàëÿïàºòüñÿ â îäí³é 
ìèñö³ ö³ëèé äåíü...»

Моніторинг «вокзальної» шаурми. Доки Володимир Вітюк спілкувався з продавчинею, 
його колега Максим Сисоєв (ліворуч) розпитував власника фастфуду Андрія про документи
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ХАБАРІ ВЕЛИКІ ТА МАЛЕНЬКІ: 
ЩО РОБИТЬСЯ ЗІ СПРАВАМИ В СУДІ 
Кара за гроші  Від 2014-го 
року у Вінницькій області суди 
винесли вироки у 105 справах 
про хабарі. Вироки з 
найбільшими сумами, як 
от 1,6 мільйона гривень, 
здебільшого, в апеляціях 
скасовують. Але якщо сунув 
150 гривень поліцейському — 
покарання точно буде

МИКИТА ПАНАСЕНКО, (073)0476879 

Óñ³ äàí³, íàâåäåí³ â öüîìó ìàòåð³àë³, 
º ó â³äêðèòîìó äîñòóï³. Øóêàëè ìè ¿õ 
ó ºäèíîìó ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü òà 
íà ñàéò³ ñóäîâî¿ âëàäè Óêðà¿íè. ×åðåç òå, 
ùî ìàëè íà ìåò³ çíàéòè ñïðàâè ñàìå ïðî 
õàáàðíèöòâî — çðîáèëè âèá³ðêó çà â³ä-
ïîâ³äíèìè ñòàòòÿìè Êðèì³íàëüíîãî êî-
äåêñó ç ðîçä³ëó çëî÷èí³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç³ 
ñëóæáîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Öå çëîâæèâàííÿ 
âëàäîþ, âïëèâîì, ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçèö³¿ 
õàáàðà, íàäàííÿ õàáàðà.

Ó ñóäîâîìó ðåºñòð³ øóêàëè ò³ëüêè 
âèðîêè â ñïðàâàõ. Ïåð³îä: â³ä 1 ñ³÷íÿ 
2014 ðîêó é äîòåïåð.

Ïðîäèâèëèñÿ êîæíèé âèðîê, ÿêèé 

âèäàâ íàì ñóäîâèé ðåºñòð. Âèîêðåìèëè 
êîæíó êðèì³íàëüíó ñïðàâó ïî õàáàð-
íèöòâó. Øóêàëè, ÷èì âîíà çàê³í÷èëà-
ñÿ. Òàêèì ÷èíîì, ìàºìî 105 îêðåìèõ 
«õàáàðíèöüêèõ» ïðîâàäæåíü, çà ÿêèìè 
ñóäè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ âèíîñèëè âè-
ðîêè ó âêàçàíèé ïåð³îä.

Ç íèõ òðè äåñÿòêè âèðîê³â áóëè 
îñêàðæåí³ ÷è äîñ³ ðîçãëÿäàþòüñÿ. Òîá-
òî ô³ãóðàíòè íå îòðèìàëè ïîêàðàííÿ, 
ïðèíàéìí³, ñòàíîì íà ñåðåäèíó ñåðïíÿ 
2018 ðîêó.

Õàáàð³ â öèõ ñïðàâàõ òàê³: ãðèâí³ — â³ä 
500 (çà çàõèñò êóðñîâî¿) äî 1,6 ì³ëüéîíà 
(ïðîäàæ íå ñâî¿õ áóäèíê³â). Äîëàðè — â³ä 
100 êîæíîãî òèæíÿ (çà äîçâ³ë ðîçì³ùó-
âàòè â³äõîäè) äî 8000 (âïëèâ íà ñóääþ).

Ó äåÿêèõ ñïðàâàõ, äå îñòàòî÷í³ âè-
ðîêè òàêè áóëè âèíåñåí³, õàáàðíèêàì 
óñå îäíî âäàâàëîñÿ óíèêàòè ïîêàðàí-
íÿ — äî íèõ çàñòîñîâóâàëè àìí³ñò³þ, 
ñêàñîâàëè êîíô³ñêàö³þ… Çàòå, ÿêùî 
ëþäèíó âï³éìàëè íà ñïðîá³ õàáàðà 
â 150 ãðèâåíü — ïîêàðàííÿ òî÷íî áóäå. 
Õî÷à á ð³ê «óìîâíî».

Ùå ó ñïèñêó òðàïëÿëèñÿ ñóää³ ç ³í-
øèõ îáëàñòåé, áî òàì, äå âîíè ïðàöþ-
âàëè, ñïðàâè ðîçãëÿäàòè íå ìîæíà áóëî.

Òàêîæ ìè íàïðàâèëè çàïèò äî ïðî-
êóðàòóðè îáëàñò³ ç ïðîõàííÿì íàäàòè 
ñïèñîê õàáàðíèöüêèõ ñïðàâ, ÿê³ íàâ³òü 
íå ä³éøëè äî ñóäó. Êîëè â³äïîâ³äü ïðè-
éäå, ïîñòàðàºìîñÿ ðîçïîâ³ñòè ³ ïðî íèõ. 
Ö³êàâî, ÿê³ ñóìè òàì ô³ãóðóâàòèìóòü?

Вироки з хабарництва, винесені у Вінницькій області від 1 січня 2014 до середини серпня 2018 року
СУДИ ПО ХАБАРНИЦЬКИХ СПРАВАХ

НАЙБІЛЬШІ ХАБАРІ В ГРИВНЯХ НАЙБІЛЬШІ ХАБАРІ В ДОЛАРАХ НАЙМЕНШІ ХАБАРІ 

Хотів безкоштовний проїзд 
Справа №139/555/14-к.  Почали слухати в липні 2014-го 

Сума хабара: 

150 грн 
Обвинувачений: 
на сайті судової влади 
не вказане прізвище 

Суть справи. Чоловік знайшов протерміноване пенсійне посвідчення. 
Трохи його підкоригував і так катався безкоштовно на електричці. Коли його 
спіймали, то хотів підсунути поліцейському 150 гривень, щоб відчепилися. Але 
отримав ще проблем.

Покарання: рік іспитового терміну, тобто «умовно». 
(goo.gl/C8dkiC) 

Податківець на 56 тисяч  
Справа № 212/8492/2012. Почали слухати в січні 2013 року 

Сума хабара: 

$56 000 
Обвинувачений: Валерій Півторак, 
заступник начальника управління 
боротьби з відмиванням доходів — 
начальник відділу фінрозслідувань 
обласної податкової  

Суть справи. 16000 доларів мав передати начальнику управління боротьби з 
відмиванням доходів за закриття провадження. Ще 40000 доларів — розділити між 
начальником управління податкової міліції, слідчим, прокурором. Але виявилося, 
що всі ці гроші «посередник» хотів забрати собі, а не віддавати іншим.

Покарання: Спочатку було п’ять років в’язниці з конфіскацією. 
Після низки оскаржень усі покарання зняли 
(goo.gl/NyDjik) 

Продаж не своїх будинків 
Справа № 227/1167/12. Почали слухати: травень 2012 року 

Сума хабара: 

1,6 млн грн 
Обвинувачений: 
Василь Осипчук, голова обласної 
організації Товариства сприяння обо-
роні України  

Суть справи. Купівля будівлі та споруд на ділянці організації площею 6 гектарів

Покарання: Хмільницький суд визнав винним та призначив 
покарання штрафом 170 тисяч гривень із конфіскацією половини 
майна. Пізніше в апеляції вирок скасували (goo.gl/Lx8nH3) 

Гроші за проект 
Справа № 127/5345/16-к. Почали слухати в березні 2016 року 

Сума хабара: 

25,5 тис. грн
Обвинувачений: Василь Шумер, ад-
міністратор відділу надання адміністра-
тивних послуг Вінницької міськради

Суть справи. 
Гроші за затвердження проектів землеустрою нібито мали піти начальнику Держгео-
кадастру у Вінницькій області. Але виявилося, що «посередник» хотів забрати їх собі

Покарання: Вінницький міський суд призначив чотири роки 
позбавлення волі. Вирок оскаржують, справа вже дійшла 
до Верховного суду. Остаточного рішення поки немає. 
(goo.gl/xREhFR)

Швидка розв’язка 
Справа № 127/1693/16-к. Почали (і закінчили) слухати в лютому 2016-го 

Сума хабара: 

25 тис. грн
Обвинувачений: Олег Мазур, 
начальник відділу персоналу ГУ ДСНС 
України у Вінницькій області 

Суть справи. Мав посприяти призначенню на роботу людини, за яку проплатили.

Покарання: штраф 25500 гривень. Справу слухали менше міся-
ця, бо обвинувачений та прокуратура уклали угоду про визнання 
провини. (goo.gl/g9K6jU)

Узяв хабар технікою 
Справа № 127/16735/18. Почали слухати: липень 2018 року 

Сума хабара: 
опалювальний 
котел, вартістю

36,9 тис. грн 

Обвинувачений: 
Вадим Довбощук, начальник відділу 
Департаменту капбудівництва 
Вінницької міської ради

Суть справи. Хабар за підпис про прийняті роботи від будівельної компанії «Рослана»

Покарання: штраф 17 тисяч із позбавленням права займати 
керівні посади на три роки (goo.gl/MfmkgV)

200 гривень патрульному
Справа № 127/21157/16-к. 
Почали слухати в жовтні 2016-го 

Сума хабара: 

200 грн 
Обвинувачений: 
Володимир Позняк, працював інже-
нером ПАТ «Укртранснафт» 

Суть справи. Пропонував 200 гривень патрульному за те, щоб той не складав 
постанову за проїзд під забороняючий знак на іншого чоловіка. Ймовірно, 
знайомого підсудного.

Покарання: штраф 8500 гривень.
(goo.gl/nxfmnu)

Питання кваліфікації 
Справа № 133/3695/14-к. Почали слухати в грудні 2014 року 

Сума хабара: 

$6,5-30 тис. 
Обвинувачені: Анатолій Шелепа, суддя, голова Богунського 
районного суду міста Житомира. Юрій Козловець, заступник 
начальника відділу боротьби з корупцією Державної по-
даткової адміністрації Житомирської області; його підлеглий, 
старший оперуповноважений Анатолій Шамрай

Суть справи.
За винагороду мали перекваліфікувати справу в суді на більш м’яку статтю

Покарання:  першим вироком нікого ніяк не покарали, бо 
не знайшли доказів провини. Потім цей вирок скасували. 
Справу переглядають і дотепер.(goo.gl/yL3RLi)

26 тисяч «зелених» на трьох Володимирів 
Справа № 127/7376/14-к. Почали слухати у квітні 2014 року 

Сума хабара: 

$26 000
Обвинувачені: Володимир Кравчук, працював фінансовим 
директором у ТОВ «ТД Автоцентр Поділля»; Володимир 
Олійник, директор ТОВ «Віатерра». Досі працює. Володимир 
Николайчук, був начальником відділу Держземагенства 
в Томашпільському районі.

Суть справи. Гроші за позитивний висновок державної експертизи землевпорядної 
документації та за вплив на службових осіб Держземагентства України

Покарання:  Кравчук — штраф 25500 грн, іншим двом — 
штрафи по 17 тисяч. Але всіх трьох звільнили від покарання 
через закон «Про амністію у 2014 році». (goo.gl/TtXFAs)

Чесні немирівські копи 
Справа № 140/3188/14-к. Почали слухати в грудні 2014 року 

Сума хабара: 

400 грн 
Обвинувачений: 
Володимир Басистий, не працював 
на момент суду 

Суть справи. Хотів дати немирівським поліцейським грошей за нескладання 
на нього адміністративних штрафів та повернення авто. 

Покарання: «умовний» термін два роки 
(goo.gl/GcKCPt)

П’ять сотень за документи  
Справа № 126/1322/15-к. Почали слухати у квітні 2015-го 

Сума хабара: 

500 грн 
Обвинувачений: 
Валентина Василишина, 
не працювала на момент суду

Суть справи. Надала начальнику держреєстраційної служби Бершадського 
районного управління юстиції гроші за виготовлення витягів із державного реєстру 
речових прав на деякі земельні ділянки

Покарання: рік «умовно»
(goo.gl/cvjXUB)
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ЩО РЕМОНТУВАЛИ У ВАШІЙ ШКОЛІ?
Легко перевірити  Скільки витратили 
на ремонт школи чи дитсадка, куди 
ходить ваша дитина? Це дуже просто 
дізнатися за допомогою онлайн-мапи, 
яку зробили в DOZORRO. На карту 
нанесли закупівлі навчальних закладів, 
підпорядкованих Вінницькій міській раді

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073)0476879

Íà Google-ìàï³ 
â³äîáðàæåí³ çàêó-
ï³âë³ ðåìîíò³â, 

òîâàð³â, ð³çíîãî ³íâåíòàðÿ ïî 
êîæí³é â³ííèöüê³é øêîë³ òà 
äèòñàäêó. Íå çíà÷èòüñÿ ò³ëüêè 
õàð÷óâàííÿ òà îïëàòà êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã. Òàêîæ âêà-
çàíà çàãàëüíà ñóìà âèòðàò íà 
øêîëó. Óñå öå ìîæíà ïîäèâè-
òèñÿ çà êîðîòêèì ïîñèëàííÿì: 
goo.gl/VZq86R.

Çàãàëîì âêàçàí³ ïîíàä 100 íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â, àëå ³íôîðìà-
ö³ÿ ìîæå îíîâëþâàòèñÿ. Öå çâè-

÷àéí³ øêîëè, ìóçè÷í³ òà õóäîæí³, 
äèòÿ÷³ ñàäêè òà ã³ìíàç³¿. Âèêî-
ðèñòàí³ äàí³ ïî çàêóï³âëÿõ â³ä 
2016 ðîêó, â³äêîëè âèêîðèñòàííÿ 
ProZorro ñòàëî îáîâ’ÿçêîâèì â 
Óêðà¿í³.

Ðîçðîáíèê ìàïè Àðòåì Áàáàê 
ç DOZORRO êàæå, ùî âîíà 
ñòâîðþâàëàñÿ â ïåðøó ÷åðãó äëÿ 
áàòüê³â.

– Êåð³âíèöòâî òà â÷èòåë³ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â ÷àñòî ïðîñÿòü 
áàòüê³â çäàâàòè ãðîø³ íà ðåìîíò, 
ìèþ÷³ çàñîáè àáî ³íø³ ïîòðåáè. 
²íôîðìàö³ÿ ïðî çàêóï³âë³ äàº 
çìîãó çðîçóì³òè, ÷è öå âæå íå 
çàêóïîâóâàëà øêîëà. ßêùî íà 
ðåìîíò øêîëè ì³ñòî âèä³ëÿëî 

êîøòè íåùîäàâíî, òîä³ òðåáà 
ñòàâèòè ïèòàííÿ äèðåêòîðó ³ 
âèìàãàòè ïîÿñíåíü, — ãîâîðèòü 
Àðòåì. – ßêùî ðåìîíò óæå òðè-
âàº, òî íà ñòîð³íö³ òåíäåðó ìîæíà 
ïîäèâèòèñü ö³íè, ïåðåë³ê ðîá³ò, 
òåðì³íè. Òàê ìîæíà êîíòðîëþ-
âàòè ÿê³ñòü ðåìîíòó, âèìàãàþ÷è 
â³ä ï³äðÿäíèêà âèêîíàííÿ âçÿòèõ 
çîáîâ’ÿçàíü.

ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ
Ì³íÿþòü â³êíà, ðåêîíñòðóþ-

þòü äàõ, óòåïëþþòü ôàñàäè — 
ó Â³ííèö³ ïðîõîäèòü ãëîáàëüíà 
òåðìîìîäåðí³çàö³ÿ øê³ë. Ïðî 
ðîáîòè â òîìó ÷è ³íøîìó íà-
â÷àëüíîìó çàêëàä³ ðåãóëÿðíî ïî-
â³äîìëÿº ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é 
Ìîðãóíîâ.

Îñü ó ëèïí³ â³í ïèñàâ íà 
facebook, ùî ðîáîòè çà óòåïëåííÿ 
áóä³âåëü á³ëüøîñò³ øê³ë óæå äî-
á³ãàþòü ê³íöÿ.

«Íà 90 % âèêîíàí³ ðîáîòè ç 
óòåïëåííÿ ïîêð³âë³ 16-¿ øêîëè. 
Ì³íâàòîþ, íà ÿêó êëàäåòüñÿ ñïå-
ö³àëüíà ìåìáðàíà, óòåïëåíî äàõ 
øêîëè, áàñåéíó òà ãàëåðå¿, ùî 
ç’ºäíóº ö³ äâ³ áóä³âë³. Çàãàëüíà 
ïëîùà — ïîíàä 3 òèñÿ÷³ êâà-

äðàòíèõ ìåòð³â», — ïîâ³äîìëÿâ 
Ìîðãóíîâ.

Êð³ì 16-¿ øêîëè, ðîáîòè ïðî-
âîäèëè ³ â ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàäàõ. Ó 20-é çàì³íèëè 150 â³êîí 
íà ìåòàëîïëàñòèêîâ³, óòåïëèëè 
ôàñàä òà öîêîëü. Ó 33-é øêîë³ 
ðåêîíñòðóþþòü òà óòåïëþþòü 
ïîêð³âëþ.

Íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ òàêîæ ðîç-
ïî÷àëè òåðìîìîäåðí³çàö³þ âîñü-
ìî¿ øêîëè, ùî íà âóëèö³ Âèííè-

÷åíêà. Òàì íàâ÷àþòüñÿ áëèçüêî 
÷îòèðüîõñîò ä³òåé. Ïåðåêðèâàþòü 
äàõ ìåòàëî÷åðåïèöåþ. Â³äîìî, 
ùî ñàìå ÷åðåç äàõ âòðà÷àºòüñÿ 
áëèçüêî 25 % òåïëà. Òàêîæ çàì³-
íþþòü â³êíà íà åíåðãîçáåð³ãàþ÷³. 
Äàë³ óòåïëþâàòèìóòü ³ ôàñàä.

Çàâäÿêè ìàï³ DOZORRO, ìîæ-
íà øâèäêî ä³çíàòèñÿ, íà ùî çãà-
äàí³ øêîëè âèòðàòèëè çàãàëîì 
áëèçüêî 25 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü â³ä 
2016-ãî ðîêó.

Найбільший тендер на мапі 
отримала компанія «БМУ-3». 
Вона виконує роботи по будів-
ництву школи на Поділлі. В укла-
деному договорі написано, що 
термін закінчення будівництва 
— 2020-й рік.
Другий учасник, який отри-
мав найбільше грошей, понад 
26 мільйонів, фірма «Сфера». 
Вона фігурує в кримінальному 
провадженні про зловживання 
службовим становищем. Під 
слідством опинилася субпідряд-
на компанія «Резон-Інвест», яка 

будувала школу на 33 класи в То-
машполі. Роботи ці їм доручила 
«Сфера» на замовлення Управ-
ління капітального будівництва 
облдержадміністрації.
Про компанію «Олеріт», яка 
отримала, щонайменше, 13 
мільйонів, ми писали в матеріалі 
«Як департамент капітального 
будівництва закрив очі на пору-
шення в мільйонних тендерах» 
(goo.gl/fACRBW). Здалося див-
ним те, що інші учасники постій-
но поступаються переможним 
місцем «Олеріту».

Ризиковані закупівлі

ЗАКУПІВЛІ ВІННИЦЬКИХ ШКІЛ

3,61

2,160,55

3,61

12

1,42

1,89

1,3

1,41

1,3

2,4

1,05 0,29
15,1

0,4

5,92
1,28

1,65

1,11

2,92

6,99 2,02

3,69

0,75

0,99

7,12

0,83

0,18

13,1

0,64

0,5

Гімназія №1

Гімназія №2

Гімназія №17

Школа №27

Школа №29

Школа №3

Школа №5
Школа №6

Школа №8

Школа №9

Школа №4

Школа №10

Школа №18 Школа №25

Школа №16

Школа №12

Школа №14

Школа №31

Школа №32

Школа №15

Школа №23

Школа №33

Школа №34

Школа №35

Школа №36

Школа №21

Школа №26

Школа №19

Школа №22

Школа №13

Школа №11

Школа №20

Школа №7

2,15
0,63

На цій мапі, зробленій за інформацією з 
Prozorro, можете побачити, скільки грошей (млн 
грн) витратили на вінницькі школи, починаючи 
від 2016 року. Більш детально: goo.gl/VZq86R
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РЕКЛАМА

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
АННА КОВАЛЬОВА, RIA, (095)1039671 

«Îãîëîøóþ âàñ ÷îëîâ³êîì ³ äðó-
æèíîþ», — ñàìå ö³ ñëîâà âàì äî-
âîäèëîñÿ ÷óòè òà áà÷èòè äåñÿòêè 
ðàç ç åêðàí³â òåëåâ³çîð³â. Ó êðàé-
íüîìó âèïàäêó, îäèí-äâà ðàçè âè 
ñòàâàëè ñâ³äêàìè öüîãî íàæèâî. 
À ìîæëèâî, öå ãîâîðèëè ñàìå âàì 
³ âàø³é äðóã³é ïîëîâèíö³.

²íøà ³ñòîð³ÿ ó Ìàð³¿ Ñóðêîâî¿. 
Æ³íêà âæå ïðîòÿãîì 37 ðîê³â ïî-
ºäíóº äîë³ ëþäåé, ÿê³ óçàêîíþ-
þòü ñâî¿ ñòîñóíêè ó Â³ííèöüêîìó 
ÄÐÀÖÑ³. Ñïåö³àëüíî äëÿ RIA 
âîíà ïðèãàäàëà ê³ëüêà îñîáëèâî 
ö³êàâèõ ³ñòîð³é.

— Áóâ âèïàäîê, êîëè ïðÿìî ï³ä 
÷àñ öåðåìîí³¿ íàðå÷åíèé âèð³øèâ 
âèïðîáóâàòè íåðâîâó ñèñòåìó íà-
ðå÷åíî¿ òà ãîñòåé. Éîãî çàïèòàëè, 

÷è çãîäåí â³í îäðóæèòèñÿ ³ îòðè-
ìàëè â³äïîâ³äü — «Í³». ßê òîä³ 
íàðå÷åíà âòðèìàëàñÿ íà íîãàõ, 
íå çíàþ, àëå öÿ íàïðóãà òðèâàëà 
áëèçüêî õâèëèíè. Ïîò³ì â³í äî-
äàâ: «… Í³ — ÿ íå ìîæó ñêàçàòè, 
êîëè ìîº ñåðöå êàæå — Òàê».

À ùå âèÿâèëîñÿ, ùî ïîìïåçíå 
âåñ³ëëÿ çîâñ³ì íå îçíà÷àº, ùî ï³ñ-
ëÿ íüîãî ïîäðóææÿ æèòèìóòü äîâ-
ãî, ùàñëèâî ³ ðîçëó÷èòè ¿õ çìîæå 
ñàìà ò³ëüêè ñìåðòü. Íàñïðàâä³ ðîç-
ëó÷èòè ìîæå ³ íàñòóïíèé ðàíîê, 
êîëè íîâîñïå÷åíà äðóæèíà ïðèéäå 
äî ÄÐÀÖÑó ³ç ñèíöåì ï³ä îêîì ³ 
ïîïðîñèòü ñâ³äîöòâî ïðî øëþá.

— Ê³ëüêà ðîê³â òîìó âçàãàë³ 
íåïðèºìíèé êóðéîç òðàïèâñÿ. 
Ìîëîäÿòà ïîáðàëèñÿ, âñå â íèõ 
áóëî äîáðå, à ð³âíî çà òèæäåíü 
÷îëîâ³ê ïîìåð, — ðîçïîâ³äàº 
Ìàð³ÿ.

КОЛИ В РАЦСІ ЩОСЬ ПІШЛО НЕ ТАК 
Епічний шлюб  Від розлучення 
наступного ранку — до смерті через 
тиждень. Дізналися про кілька невдалих, 
кумедних і курйозних шлюбів, які 
укладали вінницькі молодята. А ще 
поцікавилися, чому дати на кшталт 
08.08.2018 та 18.08.18 спричиняють 
ажіотаж серед закоханих

Äî ðå÷³, ÄÐÀÖÑ — íå ºäèíå 
ì³ñöå â íàøîìó ì³ñò³, äå ìîæ-
íà îäðóæèòèñÿ. Ç ïî÷àòêó ëþ-
òîãî 2017-ãî ó Â³ííèöüê³é 
âåæ³ ç’ÿâèëàñÿ ïîñëóãà «Øëþá 
çà 24 ãîäèíè». Íåþ ñêîðèñòàëèñÿ 
âæå ïîíàä 250 â³ííèöüêèõ ïàð.

— Ó Â³ííèö³ îäðóæóþòüñÿ é 
ëþáèòåë³ ïîåêñïåðèìåíòóâà-
òè, — ðîçïîâ³äàº â³äïîâ³äàëüíà 
çà îðãàí³çàö³þ òåðì³íîâèõ øëþ-
á³â Îêñàíà Ðîçäîðîæíþê. — ß á 
í³êîëè íå ïîäóìàëà, ùî êîëèñü 
çàì³ñòü ñìîê³íãó íàðå÷åíèé 
îäÿãíå êîñòþì ï³ðàòà Äæåêà 
Ãîðîáöÿ, ñâ³äêè áóäóòü íåñòè 
÷îðíèé ïðàïîð, à áàòüêè ìîëî-
äÿò ïåðåòâîðÿòüñÿ íà ìîðñüêèõ 
ðîçá³éíèê³â.

Ùå Îêñàíà ïðèãàäóº âèïàäîê, 
ùî ñòàâñÿ íà Äåíü Âàëåíòèíà. 
Íåñïîä³âàíî äëÿ ñàìèõ ìîëî-
äÿò, ¿õ ïðèâ³â îäðóæóâàòèñÿ äðóã 
íà ³ì’ÿ Âàëåíòèí. À âçàãàë³, âè-
ïàäêè, êîëè äî â³âòàðÿ çàêîõàíèõ 
ïðèâîäÿòü äðóç³, íå ð³äê³ñòü.

— ßêîñü ïðè¿çäèëà ïàðà íà-
óêîâö³â ç Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ 
àêàäåì³¿. Îäðóæåííÿ ïðîõî-
äèëî â ïðèì³ùåíí³ á³áë³îòåêè 
³ì. Ò³ì³ðÿçºâà. ² íàâ³òü çëàìàíà 
íîãà íàðå÷åíî¿ íå ñòàëà íà çà-
âàä³ óêëàäàííþ ¿õíüîãî øëþáó. 
Öå áóâ ÿêðàç òîé âèïàäîê, êîëè 
íàðå÷åíèé, ÿê ³ ëè÷èòü ñïðàâæ-
íüîìó äæåíòëüìåíó, í³ñ íàðå÷åíó 
íà ðóêàõ.

Дати на кшталт 07.07.07, 11.11.11, 
завжди притягують прибічників 
незвичного. Не стала винятком і 
цьогорічна — 08. 08. 2018. День 
спричинив справжній весіль-
ний бум — у місті зареєстровано 
79 шлюбів.
— Цьогоріч на 8 серпня було 
подано 29  заяв. Це ті пари, які 
хотіли укласти шлюб саме у на-
шому відділі. Крім цього, 40 пар 
скористалися пілотним проектом 
«Шлюб за добу», — розповідає 
начальниця Вінницького ДРАЦСу 

Юлія Романенко.
Цього місяця очікуються ще дві 
«гарячі» дати — на 18 серпня 
у ДРАЦСі поки що зареєстровано 
15 пар. На 28.08 — подали заяви 
34 пари. Але, за словами Юлії, 
ці цифри стовідсотково збіль-
шаться.
Послугою «Шлюб за добу», вось-
мого серпня скористалося десять 
пар. Хтось вірить, що вісімки при-
носять щастя, а хтось обирає цю 
дату просто тому, що вона легко 
запам'ятовується.

Магічна сила вісімки 

Одна із щасливих пар. Молодята уклали шлюб за добу 
у місцевому туристичному центрі
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ЗДОБУТКИ ТА ВТРАТИ. ЩО 
ЗМІНИЛОСЯ У МІСТІ ЗА ПІВРОКУ

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334

Íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ îáëàñíå 
óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè îïóáë³êó-
âàëî ñâ³æ³ öèôðè ïðî Â³ííèöþ. ² 
ìèíóëîãî òèæíÿ âèêîíêîì ì³ñü-
êðàäè â³äçâ³òóâàâ ïðî ðåçóëüòàòè 
«Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî òà ñî-

ö³àëüíîãî ðîçâèòêó Â³ííèö³» çà 
ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ 2018-ãî.

Âçÿâøè äàí³ ç öèõ äæåðåë, ìè 
ñêëàëè ³íôîãðàô³êó, ÿêà ³ëþñòðóº 
ïîçèòèâí³ òà íåãàòèâí³ ïîêàçíè-
êè íàøîãî ì³ñòà â ïîð³âíÿíí³ çà 
ø³ñòü ì³ñÿö³â öüîãî òà ïîïåðå-
äíüîãî ðîê³â.

Місто розвивається  У статистичних даних зростає зарплата, 
кількість робітників, компанії відкривають у нас свої заводи. Тим не 
менш, втрати теж є — помирає більше людей, аніж народжується, 
зростає кількість безробітних та кримінальних злочинів

1 ПІВРІЧЧЯ 2017 1 ПІВРІЧЧЯ 2018

5776 грн
середня зарплата

7300 грн

94,9  тис. людей
кількість робітників, які працюють легально, без 

врахування малого бізнесу

100,8 тис. людей

$335,04 млн
обсяг зовнішньої торгівлі

$558,4 млн

798
однокімнатних квартир, площею 50 кв. м

974

32383235
злочинів

4
 умисних тяжких тілесних ушкоджень

13

1294
крадіжок 1040

2
згвалтування

4

296
шахрайств 223

36
випаадків хабарництва

43

78
грабежі

92

2,6 млн грн
невиплачена  зарплата

6 млн грн

372,1
населення Вінниці, тис. людей

371,1

46,2 грн
середня вартість борщового набору

65,09 грн

1250
робочих місць на 

ДП «Електричні системи»

1950

8

3
умисних вбивств та замахів на вбивство

1775
зареєстрованих  безробітних

1797

Найбільше заборгували своїм працівникам 
підприємства-банкрути, на які припадає 5,4 

млн грн (89,4% загальної суми). На економічно 
активних підприємствах сума боргу складає 0,6 

млн грн (10,6%).

У борщовий набор входить 500 г капусти, 200 
г буряка, 300 г картоплі, 200 г моркви, 150 г 

цибулі, 300 г помідорів, 400 г свинини, ребра, 
30 г олії рафінованої (goo.gl/c7LPcs).

70% з цієї суми припадає на 
експорт. Вінниця більше продає 

за кордон, аніж імпортуєбуде робочих 
місць до кінця 

2018 року

Дані: Соціально-економічне становище 
Вінниці (goo.gl/qZ89yY), 

Програма економічного і соціального 
розвитку Вінниці (goo.gl/4DDJ4G).

250
робочих місць на  заводі «UBC Group»

1000
нця 
у

УЧЕТВЕРТЕ ВИЗНАЛИ 
НАЙКОМФОРТНІШИМ 
СЕРЕД 24 МІСТ УКРАЇНИ
1 місце  ....................................Вінниця

2 місце ...................................... Луцьк

3 місце ..................................... Харків

13 місце ........................................Київ

24 місце .................................. Херсон

ЗДОБУТКИ ВТРАТИ
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АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064

Instagram — öå îäíà ç íàéïî-
ïóëÿðí³øèõ ñîö³àëüíèõ ìåðåæ, 
äå êîæåí ìîæå âåñòè ñâ³é áëîã, 
äàâàòè ïîðàäè òà íàâ³òü âåñòè á³ç-
íåñ. Ñàìå ïðî òå, ÿê ïðàâèëüíî 
âåñòè âëàñíèé ïðîô³ëü, ïðîòÿ-
ãîì øåñòè ãîäèí, áåç ïåðåðâ ³ 
ãîâîðèëè ñï³êåðè. Ñåðåä íèõ çíà-
í³ instaáëîãåðè Êàòÿ Íåéö, Ëåÿ 
Â³ííèöüêà, Â³êòîð³ÿ Êîíîíîâà, 
Êðèñòèíà Ìàé, Þë³ÿ Çåëåíüêî 
òà Â³êòîð³ÿ Øàðãîðîäñüêà. Òà-
êîæ áóëè ïðîôåñ³éí³ ôîòîãðàôè 
Âàëåíòèí Ïîðîõíÿê, Êàòåðèíà 
Äîðôìàí, Îëåêñ³é Øåâ÷óê, äè-
çàéíåð îäÿãó Ñâ³òëàíà Òåðåí÷óê 
òà ìîäåëü Àíàñòàñ³ÿ Àíòîíþê. 
Â³â âå÷³ð Ìàêñèì Íèêèòåíêî.

Êîæåí ñï³êåð ìàâ ñâîþ òåìó, 
ÿêó ðîçêðèâ ìàêñèìàëüíî. Íà-
ïðèêëàä, Êàòÿ Äîðôìàí ðîçïîâ³-
ëà ñåêðåòè ïðàâèëüíîãî ïîðòðåò-
íîãî ôîòî. Àäæå Instagram — öå, 
çäåá³ëüøîãî, ìåðåæà ìîá³ëüíèõ 
ôîòîãðàô³é ³ â³ä ðàêóðñó çàëå-
æèòü ÷è ñòàíå âàøå ôîòî ïî-
ïóëÿðíèì. Ïðîôåñ³éíà ìîäåëü 
Àíàñòàñ³ÿ Àíòîíþê ïîä³ëèëàñÿ 
çàãàëüíèìè ïðèíöèïàìè ïîçó-
âàííÿ. À Êàòÿ Íåéö â³äêðèëà ñå-
êðåòè ðåäàãóâàííÿ ôîòî. Çàãàëîì, 
ä³â÷àòà ïîä³ëèëèñÿ âàæëèâèìè 
ñåêðåòàìè ôîòîçéîìêè, ÿê³ ï³ä-
êðåñëþþòü ñèëüí³ ñòîðîíè ìîäåë³ 
³ ïðèõîâóþòü íåäîë³êè. À Âàëåí-
òèí Ïîðîõíÿê òà Îëåêñ³é Øåâ÷óê 
çîñåðåäèëèñü íà òåõí³÷í³é ñòîðî-
í³ ôîòî: ïðàâèëüíå ñâ³òëî, ïðî-
ïîðö³¿ òà êîìïîçèö³ÿ. Instablogger 
Êðèñòèíà Ìàé ïðîâåëà âîðêøîï 
ùå îäíîãî âàæëèâîãî ôîòî-æàí-
ðó — flatlay (çéîìêà ïðåäìåò³â 
çâåðõó).

Ïîáóäóâàòè ôîòî — öå îäíå, 
à îò ìàòè íà íüîìó êðàñèâèé âè-
ãëÿä — çîâñ³ì ³íøå. Òîìó Ñâ³òëà-
íà Òåðåí÷óê, Â³êòîð³ÿ Êîíîíîâà 
òà Þë³ÿ Çåëåíüêî ìàêñèìàëüíî 

çîñåðåäæóâàëèñÿ íà çîâí³øíüîìó 
âèãëÿä³ ó êàäð³, ïîºäíàíí³ êîëüî-
ð³â òà ìîäíèõ òåíäåíö³ÿõ.

Ëåÿ Â³ííèöüêà ðîçïîâ³äàëà 
ïðî âàæëèâ³ñòü ïðîâîêàòèâíèõ 
òåêñò³â ³ çàãîëîâê³â.

Â³êòîð³ÿ Øàðãîðîäñüêà ä³ëè-
ëàñü, ÿê çá³ëüøóâàòè ê³ëüê³ñòü 
ñâî¿õ ôîëîâåð³â

ПАРТНЕРИ:
Îëåêñ³é Òåïëîâ, çàñíîâíèê ™ 

Teploff — êîìïàí³ÿ çàéìàºòüñÿ 
âèðîáàìè ç³ øê³ðè ðó÷íî¿ ðîáîòè.

— Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ áðàòè 
ó÷àñòü â íîâèõ çàõîäàõ íàøîãî 
ì³ñòà. Òàêîæ ³íñòàãðàì çàéìàº 
á³ëüøó ÷àñòèíó æèòòÿ ñó÷àñíî¿ 
ìîëîä³. À ìîëîäü — öå íàøå 
ìàéáóòíº.

— ×îìó âèðîáíèöòâî ðîçòàøó-
âàëè ñàìå â Óêðà¿í³?

ß ââàæàþ, ùî â Óêðà¿í³ ìîæíà 
³ íàâ³òü ïîòð³áíî ðîáèòè ÿê³ñí³ 
ðå÷³. Àëå, òèì íå ìåíø, ðèíîê 
Óêðà¿íè çàñèïàíèé âèðîáàìè ç 
Êèòàþ. Öå áóâ ³ º âèêëèê äëÿ 
ìåíå. Âèãîòîâëÿòè ä³éñíî ÿê³ñí³ 
ðå÷³ ðó÷íî¿ ðîáîòè â ñâî¿é ð³äí³é 
êðà¿í³.

À îò ãîëîâíèé àäì³í³ñòðàòîð 
ô³òíåñ-êëóáó «Planet Fitness» Àë³-
íà Áàêàé çàïðîøóº âñ³õ ãëÿäà÷³â 
òà ó÷àñíèê³â ôåñòèâàëþ íà áåç-
êîøòîâíå òðåíóâàííÿ. ² ãîâîðèòü 
ïðî íåîáõ³äí³ñòü ï³äòðèìêè òàêèõ 
ïðîåêò³â:

—  Í à ñ  ä ó æ å  ç à ö ³ ê à -
âèâ InstaFestival, òîìó ùî öå 
ïåðøèé çàõ³ä ïîä³áíîãî ðîäó 
ó Â³ííèö³. Íàø êëóá çàâæäè â³ä-
êðèòèé äî ñï³âïðàö³ òà ÷îãîñü 
íîâîãî.

Îòæå, ò³, õòî îïèíèëèñÿ íà äàõó 
ðåñòîðàíó «Ïàíîðàìà» ìèíóëî¿ 
íåä³ë³, ñòàëè íà êðîê áëèæ÷èìè 
äî óñï³øíîãî òà êðàñèâîãî ïðî-
ô³ëþ â Instagram.

Óñ³ ôîòî ç ôåñòèâàëþ çà ïîñè-
ëàííÿì goo.gl/NMCKQ3.

ЯК ПРОЙШОВ INSTAFESTIVAL 
Подія  У Вінниці 12 серпня відбувся 
перший InstaFestival, де популярні 
блогери давали поради щодо 
правильного оформлення та ведення 
сторінок у соцмережі Instagram. 
Фестиваль зібрав більше 200 учасників

Кристина Май проводить 
воркшоп з флетлей зйомки

Катя Нейц навчає 
редагуванню фото

Спікер Вікторія Кононова 
з учасницею фесту

Лея Вінницька ділиться 
правилами написання 
текстів під фото

Катерина Дорфман навчає правилам хорошої 
портретної зйомки

Вікторія Шаргородська розповідає 
про просування своєї сторінки

Світлана Теренчук навчає 
поєднанню кольорів одягу

Олексій Шевчук пояснює 
правила композиції

Валентин Порохняк ділиться секретами 
позування перед камерою для дівчат

Євгеній Блищик 
розповідає про 
організацію InstaFestival та 
інші проекти RIA Media

Юлія Зеленько 
з гостем Фестивалю
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Òðîõè á³ëüøå 
ðîêó áóëî Ð³÷ó. 
Àíäð³é òà Òåòÿíà 

Ëóêàøóêè ä³òåé íå ìàþòü, òîìó 
çàâåëè ñîáàêó. Ðîñòèëè â³â÷àðêó 
ç ì³ñÿ÷íîãî öóöåíÿòè ³ ñïðèéìà-
þòü ¿¿ çàãèáåëü, ÿê òÿæêó âòðàòó. 
×îëîâ³ê çáåð³ãàº íà òåëåôîí³ â³-
äåî òà ôîòî Ð³÷à â îêðåì³é ïàïö³ 
òà çãàäóº, ÿê ãðàâñÿ ç íèì. Æ³í-
êà íå ìîæå ñòðèìàòè ñë³ç, êîëè 
äóìàº, ùî ¿õí³é ïåñ ïîìèðàâ 
ó ñòðàøíèõ ìóêàõ.

— Íå óÿâëÿºìî, ùî á áóëî, 
ÿêáè ìè áà÷èëè, ÿê Ð³÷ ìó÷èâ-
ñÿ, — ãîâîðÿòü Ëóêàøóêè.

Ïîäðóææÿ âïåâíåíå, ùî ¿õ-
íüîãî ñîáàêó îòðó¿ëè ñóñ³äè, ÿê³ 
æèâóòü íàâïðîòè. Â³ííè÷àíè 
ìåøêàþòü ó ïðèâàòíîìó ñåêòî-
ð³. Êàæóòü, ùî âáèâñòâó ¿õíüî¿ 
â³â÷àðêè ïåðåäóâàëà îñü òàêà ³ñ-
òîð³ÿ. Ð³÷ âèá³ã çà õâ³ðòêó, êîëè 
ãîñïîäàð³ â³ä÷èíèëè òîâàðèøó, 
³ ïîãíàâñÿ äî 7-ð³÷íîãî îíóêà 
ñóñ³ä³â. Õëîï÷èê òðèìàâ ó ðó-

êàõ ì’ÿ÷. Äî ì’ÿ÷à ìàâ ä³ëî ïåñ, 
à íå äî äèòèíè. Ïðèíàéìí³, òàê 
êàæóòü âëàñíèêè Ð³÷à ³ òîâàðèø 
Ñåðã³ÿ, ÿêèé áà÷èâ âèïàäîê.

— Ñîáàêà ïîá³ãëà çà ì’ÿ÷åì. 
Íå âêóñèëà, íå ãàâêàëà. Âîíà í³-
÷îãî íå çðîáèëà, — êàæå Àíäð³é.

— Ïàí³êó âëàøòóâàëà ñóñ³ä-
êà, áàáóñÿ äèòèíè, — ãîâîðèòü 
Òåòÿíà. — Âîíà âèá³ãëà ³ ïî÷àëà 
êðè÷àòè. Âîíà íàì â î÷³ ñêàçàëà: 
«ß îòðóþ âàøó ñîáàêó».

Ö³ ñëîâà ï³äòâåðäèâ Ñåðã³é, 
äðóã ðîäèíè. Ïèòàºìî éîãî, ÷è 
ä³éñíî Ð³÷ íå çà÷åïèâ õëîï÷è-
êà. ×îëîâ³ê ãîâîðèòü, ùî ïåñ 
äèòèíè íå òîðêíóâñÿ. À Àíäð³é 
³ Òåòÿíà õîäèëè äî ñóñ³ä³â âè-
áà÷àòèñÿ, ùîá çàãëàäèòè ñâîþ 
ïðîâèíó. Ìîâëÿâ, âèïóñòèëè 
ñîáàêó âèïàäêîâî, â³í äèòèí³ 
øêîäè íå çàâäàâ, àëå ïðîïîíó-
âàëè êîìïåíñàö³þ.

— ßêáè ñóñ³äêà õîò³ëà ïîêàðà-
òè íàñ, òî òðåáà áóëî âèêëèêàòè 
òîä³ ïîë³ö³þ. Õàé áè íàïèñàëà 
íà àäì³í³ñòðàòèâíó â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü, — êàæå Àíäð³é Ëóêàøóê. — 
Àëå âîíè òàê, ÿê áóëî ïðàâèëüíî, 

«НАШ РІЧ НЕ ЗАСЛУЖИВ ТАКОЇ 
СМЕРТІ. ПРОСТО ХОТІВ ГРАТИСЯ»
Коли сусіди «собачаться»  Річа 
отруїли на другий день після того, як 
він кинувся на м’яч в руках 7-річного 
хлопчика. Ветеринари сказали, що 
пес сконав від опіку і набряку органів 
дихання. Як можна було застосувати 
аерозоль до зачиненої собаки та хто це 
зробив, власники здогадуються. Вони 
заявили в поліцію, але чи дадуть хід 
такому криміналу, де жертва — пес?

íà Ìàêñèìîâè÷à, ìîæíà íàâ³òü 
äèõëîôîñîì áóëî îòðó¿òè. Ðîç-
òèí ïîêàçàâ, ùî ñîáàêà ïîìåð â³ä 
íàáðÿêó ëåãåí³â. Íå çì³ã ïðîñòî 
äèõàòè.

— Â³í äîõîäèâ, — ïëà÷å Òå-
òÿíà.

— Á³ãàâ, ó êîíâóëüñ³ÿõ áèâñÿ, 
äóæå ñòðàøíà ñìåðòü áóëà, — êàæå 
Àíäð³é. — Öå íå ïî-ëþäñüêè. ßê 
òàê ìîæíà áóëî çðîáèòè? Â³í æå 
ïðîñòî õîò³â ãðàòèñÿ. Äóæå ãðàé-
ëèâèé áóâ.

² çàâ³äóâà÷ ïàòîëîãîàíàòîì³÷-
íîãî â³ää³ëåííÿ âåòë³êàðí³ Ñåðã³é 
Ñóðìàê ðîçêàçàâ æóðíàë³ñòó, ùî 
Ð³÷ ïîìåð â³ä ÿêîãîñü ñïðåþ. Â³í 
ãîòóº ïðîòîêîë ðîçòèíó, ÿêèé Ëó-
êàøóêè çàìîâèëè. Ùî â íüîìó 
áóäå íàïèñàíî?

— Ó ñîáàêè áóëè ñïàëåí³ ëåãåí³ 
³ ãîðòàíü, — ãîâîðèòü Ñåðã³é Ñóð-
ìàê. — Öå îçíà÷àº, ùî îòðóºííÿ 
áóëî àåðîçîëüíèì ìåòîäîì. ßêîþ 
ñàìå ðå÷îâèíîþ, íå ìîæó ñêàçà-
òè, ìè íå çíàºìî. Íàøà ëàáîðà-
òîð³ÿ ³ êè¿âñüêà òàêîæ íå àêðåäè-
òîâàí³ íà àåðîçîëü.Ó ïðîòîêîë³ 
ðîçòèíó âêàæåìî ïðî çàãèáåëü 
òâàðèíè âíàñë³äîê îòðóºííÿ íåâ³-
äîìîþ ðå÷îâèíîþ. Ñîáàêà âæå 
óòèë³çîâàíà.

ТРАВА ПОВ’ЯЛА В ТОМУ МІСЦІ
×îìó Ëóêàøóêè âïåâíåí³, ùî 

îòðóºííÿ ¿õíüîãî Ð³÷à — öå ñïðà-
âà ðóê ëþäåé, ùî æèâóòü íàâïðî-
òè? Âîíè êàæóòü, çðîçóì³ëè öå ç 
ðåàêö³¿ ñóñ³ä³â.

— Ñóñ³äêà ïðîñòî íå î÷³êóâàëà, 

ùî ìè òàê ïîñòóïèìî, — êàæå 
Àíäð³é. — Êîëè ìè çà¿õàëè äî íå¿ 
íà ðîáîòó ç Ð³÷åì ó áàãàæíèêó, 
ïî äîðîç³ ó âåòåðèíàðíó êë³í³êó, 
³ ñêàçàëè «ï³ä³òü, ïîäèâ³òüñÿ, ùî 
âè ç íàøèì ñîáàêîþ çðîáèëè», 
âîíà çàïàí³êóâàëà. Î÷³ çàá³ãàëè. 
Íå çíàëà, äå ïîä³òèñÿ. À ¿¿ ÷î-
ëîâ³ê âçàãàë³ ïðÿìî ïîñèëàº íàñ 
íà òðè ë³òåðè.

— Öå âàì âîíà áîæèòüñÿ, ùî 
íå òðó¿ëà, à ç íàìè ãîâîðèòü ïî-
³íøîìó, — ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà 
Ëóêàøóê. — Ó íàñ íàâ³òü òðàâà 
ïîâ’ÿëà â îäíîìó ì³ñö³, äå âîíè 
ïðèñíóëè. Ìîæå, íå äóìàëè, ùî 
òàê âèéäå? Õîò³ëè ò³ëüêè ïîëÿêà-
òè? ×è äóìàëè, ùî ìè íå áóäåìî 
ïîë³ö³þ âèêëèêàòè? Íå çíàþ. Àëå 
òî÷íî á³ëüøå í³êîìó Ð³÷ íå çà-
âàæàâ ³ ò³ëüêè â³ä íèõ ìè ÷óëè 
ïîãðîçè.

Àíäð³é òà Òåòÿíà ìàþòü çí³ì-
êè ìåðòâîãî Ð³÷à, àëå ÷èòà÷àì, 
âèð³øèëè, êðàùå ïîêàçàòè éîãî 
æèâèì. Ëèñòàþ÷è ñîáà÷ó ïàïêó 
â ñìàðòôîí³, Àíäð³é êîìåíòóº:

— Äèâ³òüñÿ, ÿêå âîíî êðàñèâå 
áóëî. Áåçîá³äíå. Ïðîñòî ãðàòèñÿ 
õîò³ëî. Âîíî íå çàñëóæèëî òàêî¿ 
ñìåðò³. Éîìó áóëî ò³ëüêè ð³ê ³ 
òðè ì³ñÿö³.

Тетяна Мазур, бабуся переляка-
ного Річем хлопчика, клянеться 
в своїй непричетності до отруєн-
ня вівчарки. Плаче, що її зроби-
ли погану славу. Говорить, що 
дуже любить собак і підгодовує 
бездомних на роботі.
— Я їхньої собаки не трави-
ла! — дуже емоційно розказує 
жінка. — Він на онука кинувся і 
на мене потім. Але я така люди-
на, що зла не держу. Поговори-
ли, вони повибачалися, тай все 
на тому. Не було ніяких погроз 
про отруєння. Такого слова я на-
віть не вимовляла. Я сказала, 
не дай Бог ще раз, щоб потім 
не ображалися. Але за собаку 
в мене не було й мислі! Я два 
дні не могла після цього до тями 
дійти. До чоловіка швидку ви-
кликали. Це треба, щоб я зараз 
трусилася? Такого на мене в по-

ліцію понаписували! Що я нео-
днократно погрожувала. Я ніко-
ли нікому не лаю, але хай тому, 
хто під цю марку з собакою це 
зробив, віддячиться тим самим…
Тож зі слів Тетяни Мазур вихо-
дить, що після її сварки за соба-
ку з Лукашуками міг хтось інший 
із сусідів отруїти Річа.
— Це хтось узяв і зробив під цей 
інцидент, а я тепер маю доказу-
вати, що не я зробила. Вони ж 
на мене таку напасть наводять! 
Клянуся, щоб я з цього місця 
не зійшла!
— Хто це міг зробити, не знаю, 
хай вони розбираються, — про-
довжує жінка. — А якщо Андрій 
буде далі говорити на мене, я по-
ступлю по-другому. Тому що я і 
мій чоловік винні Богові душу. Ми 
ніколи в житті такого не зробимо. 
Собака ж невинувата, а хазяї.

«Ми з чоловіком Богу душу винні!»

íå ïîñòóïèëè… Íà äðóãèé äåíü 
ìè çíàéøëè ñîáàêó ìåðòâèì. ²ç 
ìîðäè ï³äòåêëà êðîâ…

ДОВЕСТИ ДО СУДУ 
МАЮТЬ САМІ

— Ìè æèâåìî ç ìàìîþ. Çà-
éøëè íà ï³äâ³ð’ÿ, à ñîáàêà íå âè-
á³ãëà, ÿê çàâæäè, íàñ çóñòð³÷àòè. 
Ïèòàºìî ìàìó, äå Ð³÷, à âîíà 
êàæå, ùî éîãî âæå íåìàº, — ãîâî-
ðèòü Àíäð³é. — Âîíà õâîðà â íàñ, 
íå âèõîäèòü ç äîìó. Òåëåôîíîì 
íå âì³º êîðèñòóâàòèñÿ. Ñîáàêà 
ïîìåðëà çðàíêó, à ìè ïîâåðíó-
ëèñÿ ââå÷åð³.

Ëóêàøóêè âèêëèêàëè ïîë³ö³þ ³ 
íàïèñàëè çàÿâó, äå âêàçàëè, êîãî 
ï³äîçðþþòü â îòðóºíí³ ñâîº¿ â³-
â÷àðêè. Ï³ñëÿ ïàòðóëüíèõ òàêîæ 
ïðè¿çäèëà ô³êñóâàòè ôàêò ñë³ä÷î-
îïåðàòèâíà ãðóïà. Ãîñïîäàð³ Ð³÷à 
ñïîä³âàëèñÿ, ùî ïðàâîîõîðîíö³ 
â³äêðèþòü êðèì³íàëüíå ïðî-
âàäæåííÿ. Âîíè çàâåçëè ò³ëî 
íà ðîçòèí ó âåòêë³í³êó ³ ÷åêà-
þòü âèñíîâê³â, ùîá ïåðåäàòè 
â ñë³äñòâî.

Àëå ÿê ä³çíàëàñÿ æóðíàë³ñò ÷å-
ðåç â³ää³ë êîìóí³êàö³é îáëàñíîãî 
óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿, êðèì³íà-
ëó â ö³é ³ñòîð³¿ íåìàº ³ íå áóäå. 
Íàâ³òü òîä³, êîëè åêñïåðò ñêàæå, 
ùî Ð³÷ ïîìåð â³ä ðóêè ëþäèíè. 
Íåìàº òàêî¿ ñòàòò³, ÿêîþ ìîæíà 
êâàë³ô³êóâàòè âáèâñòâî ñîáàêè. 
À ÿê æå, ñêàæåòå, ñòàòòÿ ïðî æîð-
ñòîêå ïîâîäæåííÿ ç òâàðèíàìè? 
Ó ïîë³ö³¿ íàì ñêàçàëè: äîêàç³â 
íåìàº, òîìó ³ñòîð³ÿ ìó÷åíèöüêî¿ 
ñìåðò³ ïñà ìîæå áóòè ò³ëüêè öè-
â³ëüíî-ïðàâîâèìè ñòîñóíêàìè.

Öå çíà÷èòü, ùî Àíäð³é ³ Òåòÿíà 
ìîæóòü õ³áà ò³ëüêè ñàì³ ïîçèâà-
òèñÿ äî ñóñ³ä³â ³ ñàìîòóæêè äîâî-
äèòè, ùî âîíè âèíí³ ¿ì ìîðàëüíó 
êîìïåíñàö³þ çà îòðóºííÿ ÷îòè-
ðèëàïîãî âèõîâàíöÿ. Òàì çíîâó æ 
òàêè òðåáà íàäàòè äîêàçè. À äå ¿õ 
âçÿòè, ÿêùî ñâîþ âèíó â ñìåðò³ 
ñîáàêè ñóñ³äè íàâïðîòè êàòåãî-
ðè÷íî çàïåðå÷óþòü? Ëóêàøóêàì 
äîâåäåòüñÿ äóìàòè, ÷èì äîâåñòè 
âèíóâàò³ñòü çîîíåíàâèñíèê³â.

ДОСИТЬ БУЛО ДИХЛОФОСУ
— Âîíè ðàíî-âðàíö³ ¿äóòü 

íà ðîáîòó, âèãàíÿþòü ìàøèíó ç 
ãàðàæà ³ ñòàâëÿòü ÿêðàç íàâïðîòè 
íàøèõ âîð³ò. À Ð³÷ ìàâ çâè÷êó 
ï³äñîâóâàòè íîñà ï³ä õâ³ðòêó, — 
ðîçïîâ³äàº Àíäð³é. — Îò âîíè ³ 
ïðèñíóëè éîìó â íîñà ÷èìîñü. ßê 
íàì ïîò³ì ñêàçàëè ó âåòë³êàðí³ 

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

Ó ïîë³ö³¿ êàæóòü, ùî 
êðèì³íàëó â ö³é ³ñòîð³¿ 
íåìàº ³ íå áóäå. Íàâ³òü 
òîä³, êîëè åêñïåðò 
ñêàæå, ùî Ð³÷ ïîìåð 
â³ä ðóêè ëþäèíè

Тетяна Лукашук з Річем: «Він був для нас як дитина»
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Кримінальне провадження порушене 
за фактом недостовірних даних у декла-
рації про доходи депутата Володимира 
Зарічанського. Про це він повідомив жур-
наліста. Каже, дізнався випадково, бо ніхто 
його не інформував з цього приводу.
Пан Зарічанський виділяє кошти на бла-
годійну діяльність. Підтримує дітей, оди-
ноких людей літнього віку. Фінансував 
спорудження спортивних майданчиків 
біля школи і власного магазину у Ві-
йтівці. Через майданчик біля магазину 
його оштрафували на 20 тисяч гривень. 

Пояснює це тим, що сільрада так само 
не надавала можливість обладнати його. 
Адмінпокарання мотивували порушен-
ням плану села. Хоча він не впевнений, 
що такий документ взагалі існує. Чоловік 
здогадується, чому він у немилості в сіль-
ської і районної влади. Перебиває хліб 
нині чинним депутатам Верховної Ради 
і тим, хто вже бачить себе під куполом 
у Києві. У обласній раді Зарічанський 
представляє «Свободу». На його думку, 
це ще одна причина встромляти палиці 
в колеса в його благодійних акціях.

З’ясовують, звідки у депутата гроші 

РЕКЛАМА

428930
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Íàâ³òü Âåëèêèé Êîáçàð 
íå ìîæå ïðèìèðèòè «ïðàâ-
íóê³â ïîãàíèõ». Ó Â³éò³âö³ 
í³ÿê íå âèçíà÷àòüñÿ ç ì³ñ-
öåì äëÿ ïàì’ÿòíèêà. Äî Äíÿ 

Íåçàëåæíîñò³ çàëèøèëîñÿ íå òàê âæå áà-
ãàòî ÷àñó. Íå âñòèãíóòü ä³éòè çãîäè. Îòîæ, 
ï³ä ÷àñ ñâÿòà Òàðàñ çàëèøàòèìåòüñÿ ó ãà-
ðàæ³, äå çàðàç çíàõîäèòüñÿ ñêóëüïòóðà.

НА ТЕ ВІН ГЕНІЙ, ЩОБ БУТИ В ЦЕНТРІ 
²í³ö³àòîðó ³ ìåöåíàòó ñêóëüïòóðè Âî-

ëîäèìèðó Çàð³÷àíñüêîìó ïðèêðî, ùî 
òàê ñòàëîñÿ. Êàæå, íå ìîæå ïîðóøóâàòè 
çàêîí ³ íà âëàñíèé ðîçñóä âñòàíîâèòè 
ïàì’ÿòíèê ó öåíòð³ ñåëà. Íà éîãî äóìêó, 
ñàìå òàì ìàº áóòè ñêóëüïòóðà íàøîìó 
ãåí³þ ³ ïðîðîêó. Ñàìå äî öüîãî ì³ñöÿ 
«ïðèâ’ÿçóâàâ» ïàì’ÿòíèê â³äîìèé ñêóëü-
ïòîð, íàðîäíèé õóäîæíèê Óêðà¿íè äîöåíò 
êàôåäðè ñêóëüïòóðè Õàðê³âñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àêàäåì³¿ äèçàéíó òà ìèñòåöòâ ñêóëüïòîð 
Ñåéôàëää³í Ãóðáàíîâ. Ñ³ëüñüêà ðàäà ìàº 
ç öüîãî ïðèâîäó ³íøó äóìêó. Ì³ñöå äëÿ 

ïàì’ÿòíèêà — ïîäâ³ð’ÿ ì³ñöåâî¿ øêîëè. 
Ïðî öå ïîâ³äîìèëà æóðíàë³ñòó ñ³ëüñüêèé 
ãîëîâà Â³éò³âêè Ìàð³ÿ Çàìêîâà.

— Íà òå â³í ³ ãåí³é, ùîá áóòè ó öåíòð³, — 
ãîâîðèòü Âîëîäèìèð Çàð³÷àíñüêèé, â³í 
º äåïóòàòîì îáëðàäè. — Ó öåíòð³ âñüî-
ãî — ïîä³é, íàøîãî æèòòÿ, ³ çðîçóì³ëî, 
ó öåíòð³ ñåëà. Ìåí³ ïîÿñíþþòü, ùî òàì 
âóçüê³ ñõîäè, áóäå òèñíÿâà, êîëè çáåðóòüñÿ 
ëþäè. ß ãîòîâèé ðåêîíñòðóþâàòè ïëîùó, 
çàì³íèòè ïëèòêó, ðîçøèðèòè ñõîäè. Çðî-
áèòè ¿õ òàêèìè, ÿê áóëè ðàí³øå.

Íà äóìêó Âîëîäèìèðà Çàð³÷àíñüêîãî, 
òàêå ïèòàííÿ ìàëî á âèð³øóâàòèñÿ íà ñõîä³ 
ñåëà. Çà éîãî ñëîâàìè, ó ñåë³ ïðîæèâàº 
4,5 òèñÿ÷³ ìåøêàíö³â, à ð³øåííÿ ïðèéíÿëè 
òðîõè á³ëüøå äåñÿòè äåïóòàò³â.

— Öå íåñïðàâåäëèâî, — ðîçïîâ³äàº ïàí 
Âîëîäèìèð. — Ò³ ç ëþäåé, ÿê³ äî ìåíå çâåð-
òàþòüñÿ, ïåðåêîíàí³, ùî Øåâ÷åíêî ìàº áóòè 
ó öåíòð³ ñåëà. Áóäåìî äîáèâàòèñÿ ãðîìàä-
ñüêîãî îáãîâîðåííÿ. Çíàþ äóìêè áàãàòüîõ 
îäíîñåëüö³â, òîìó óïåâíåíèé, ùî á³ëüø³ñòü 
ï³äòðèìàº ìîþ ïðîïîçèö³þ. Íà ñåñ³¿ ìåí³ 
ïîñò³éíî çàòóëÿëè ðîòà, íå äàëè ìîæëèâîñò³ 
âèñëîâèòè äî ê³íöÿ ñâî¿ äóìêè.

ТАРАС ЗАЛИШИТЬСЯ У… ГАРАЖІ 
Не можуть домовитися  Пам’ятник Тарасу 
Шевченку планували урочисто відкрити напередодні 
нинішнього свята Незалежності у селі Війтівка 
Бершадського району. Уже доставили з Харкова, 
де над ним працював відомий скульптор. Однак 
на свято скульптура залишатиметься в… гаражі. Чому?

ßê ïîÿñíèâ ñï³âðîçìîâíèê, â³í çâåð-
òàâñÿ ïèñüìîâî äî ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè ç 
ïðîõàííÿì âèä³ëèòè ì³ñöå äëÿ ïàì’ÿòíèêà 
Øåâ÷åíêó ó öåíòð³ ñåëà á³ëÿ Áóäèíêó 
êóëüòóðè. Íà éîãî äóìêó, äåïóòàòè ìàëè á 
îáãîâîðèòè ïèòàííÿ: íàäàòè, ÷è íå íàäàòè 
çàçíà÷åíå ó çàÿâ³ ì³ñöå. Âîíè â÷èíèëè 
³íàêøå.

НЕ МОЖНА СТАВИТИ НА МІСЦІ ІДОЛА 
— Ó îñòàíí³é äåíü ëèïíÿ ó íàñ â³äáóëàñÿ 

ñåñ³ÿ ñ³ëüðàäè ³ äåïóòàòè âèçíà÷èëèñÿ ç 
ì³ñöåì äëÿ Øåâ÷åíêà, — êàæå ïàí³ Çàì-
êîâà. — Íà í³é áóëî 18 ç 22-õ äåïóòàò³â. Ç 
íèõ 13 âèñëîâèëèñÿ çà òå, ùîá ïàì’ÿòíèê 
áóâ íà øê³ëüíîìó ïîäâ³ð’¿. Äåïóòàòàìè 
º çàâó÷ ³ äâîº â÷èòåë³â. Àëå âîíè áóëè 
ïðîòè. Íå çíàþ, ÷îìó. Ð³øåííÿ ïðè-
éíÿòî. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ï³äïðèºìöÿ 
Çàð³÷àíñüêîãî, ÿêèé ô³íàíñóâàâ âèãîòîâ-
ëåííÿ ïàì’ÿòíèêà. Íåõàé âñòàíîâëþº. ßê³ 
ïðîáëåìè?

Ñ³ëüñüêèé ãîëîâà äåê³ëüêà ðàç³â íàãîëî-
øóº, ùî ð³øåííÿ êîëåêòèâíå. Âîíà îñî-
áèñòî òàêîæ éîãî ï³äòðèìóº. Êàæå, ó íèõ 
âåëèêà øêîëà, íàâ÷àºòüñÿ 500 ó÷í³â. Ç 
÷àñîì áóäå ùå á³ëüøå. Ó Â³éò³âö³ ïåðåä-
áà÷åíî ñòâîðåííÿ îïîðíî¿ øêîëè. Ñêóëü-
ïòóðà ñòàëà á îêðàñîþ âåëèêîãî ïîäâ³ð’ÿ. 
Òóò ìîæíà á ïðîâîäèòè Øåâ÷åíê³âñüê³ 
÷èòàííÿ, ³íø³ çàõîäè.

— Çàð³÷àíñüêèé ïðîïîíóº öåíòð ñåëà, 
á³ëÿ Áóäèíêó êóëüòóðè, — ïðîäîâæóº 
ñ³ëüñüêèé ãîëîâà. — Òàì êðóò³ ñõîäè âó-
çåíüê³ çàëèøèëèñÿ ï³ñëÿ òîãî, êîëè çíÿ-
ëè ïàì’ÿòíèê Ëåí³íó. Òàì óêë³í ³ âóçüêà 
äîð³æêà. Äåõòî ç äåïóòàò³â ãîâîðèâ, ùî 
Øåâ÷åíêó íå ì³ñöå òàì, äå ñòîÿâ ³äîë, 
ìàºòüñÿ íà óâàç³ ïàì’ÿòíèê Ëåí³íó.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè, Çàð³÷àíñüêîãî çàïðî-
øóâàëè íà ñåñ³þ. Íàäàëè ñëîâî. Ùîïðàâ-
äà, ïîÿñíþº ñï³âðîçìîâíèöÿ, â³í ïðèéøîâ 
íå ñàì, à ç ëþäüìè. Âîíè âèãóêàìè íàìà-
ãàëèñÿ ç³ðâàòè ñåñ³þ. «Êðàùîãî ì³ñöÿ äëÿ 

— Íà òå â³í ³ ãåí³é, ùîá áóòè ó 
öåíòð³, — ãîâîðèòü Âîëîäèìèð 
Çàð³÷àíñüêèé. — Ó öåíòð³ 
âñüîãî — ïîä³é, íàøîãî æèòòÿ, 
ó öåíòð³ ñåëà. ß ãîòîâèé 
ðåêîíñòðóþâàòè ïëîùó 

ïàì’ÿòíèêà, í³æ øê³ëüíå ïîäâ³ð’ÿ, ó ñåë³ 
íåìà, — êàæå Ìàð³ÿ Çàìêîâà. — Éîãî 
áóëî á äîáðå âèäíî ç äîðîãè. Ïîñòàòü ïî-
åòà ñïðèÿëà á ïàòð³îòè÷íîìó âèõîâàííþ 
ó÷í³â. ß éîìó êàçàëà íà ñåñ³¿, Çàð³÷àí-
ñüêèé, ïîñòàâ ïàì’ÿòíèê á³ëÿ øêîëè ³ 
òåáå ÷åðåç ñòî ðîê³â çãàäóâàòèìóòü ëþäè.

— À âè îñîáèñòî ðîçìîâëÿëè ç íèì ç 
öüîãî ïðèâîäó? — çàïèòóþ ñ³ëüñüêîãî 
ãîëîâó.

— Ìè âæå äâà ðîêè ñï³ëêóºìîñÿ ò³ëüêè 
ëèñòàìè, — êàæå ïàí³ Çàìêîâà.

Володимир Зарічанський (ліворуч): 
«Скульптор Сейфалддін Гурбанов 
(праворуч) виготовив пам’ятник за 
два місяці»



16 RIA, Ñåðåäà, 15 ñåðïíÿ 2018
ÐÅÔÎÐÌÀ

ВАЛЕРІЙ 
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Ùå äî ïî÷àò-
êó äîáðîâ³ëüíîãî 

îá’ºäíàííÿ ãðîìàä (äàë³ — ÎÒÃ) 
òà ñàìî¿ äåöåíòðàë³çàö³¿ çàêîíî-
äàâö³ âïðîâàäèëè çàêîí «Ïðî 
ñï³âðîá³òíèöòâî òåðèòîð³àëüíèõ 
ãðîìàä». Öåé ìåõàí³çì äîçâîëÿº 
îá'ºäíóâàòè ìîæëèâîñò³ ê³ëüêîì 
ñåëàì äëÿ âèð³øåííÿ ñï³ëüíî¿ 
ïðîáëåìè.

Òàêèì øëÿõîì ï³øëè ó Íî-
âîì³ñüê³é ñ³ëüðàä³. ªäèíå êîìó-
íàëüíå ï³äïðèºìñòâî íå ìîæå 
âïîðàòèñÿ ç âèâîçîì ñì³òòÿ. ßê 
ðåçóëüòàò, óòâîðþþòüñÿ ñòèõ³é-
í³ ñì³òíèêè. ² òàêó æ ïðîáëåìó 
ìàþòü ìåøêàíö³ íàâêîëèøí³õ 
ñ³ë. Òîìó îäðàçó â³ñ³ì ãðîìàä 
íàëàãîäèëè ä³àëîã ³ âæå öüîãî 
ðîêó îòðèìàþòü ñì³òòºâ³ áàêè 
òà ñïåöòåõí³êó. ßê ¿ì öå âäàëîñÿ?

СМІТТЯ ЗАВАЖАЄ ЖИТИ 
Ñåëà Íîâå Ì³ñòî òà Êðàñíå 

ðîçòàøîâàí³ âïðèòóë îäíå äî îä-
íîãî. Íèìè òà ùå îäíèì ñåëîì — 
²ñêð³âêà — îï³êóºòüñÿ Íîâîì³ñü-
êà ñ³ëüðàäà. Çàãàëîì òóò ìåøêàº 
áëèçüêî 1800 ëþäåé.

Íàéáîëþ÷³øà ïðîáëåìà äëÿ 
ãðîìàäè — ñì³òòÿ. Êîìóíàëü-
íèêè íàìàãàþòüñÿ ç íèì âïîðà-
òèñÿ, àëå íå çäóæàëè, áî ìàþòü 
òåõí³êó, ðîäîì ç 70-õ. Òîä³ ÿê 
ñòîñè ïëàñòèêó, áëÿøàíîê òà ñêëà 
íåâïèííî çðîñòàþòü. À òå ñì³òòÿ, 
ÿêå ìîæå ãîð³òè, ñïàëþþòü ñàì³ 
æèòåë³. Óêóï³ öå íåãàòèâíî âïëè-
âàº íà åêîëîã³þ ðåã³îíó.

— Ó íàñ º êîìóíàëüíå ï³äïðè-
ºìñòâî «Ãàðàíò-ÊË», ÿêå çáèðàº 
ðàç íà ì³ñÿöü ñì³òòÿ ç æèòëîâèõ 
áóäèíê³â. Âîíè âîçÿòü âñå âàí-
òàæ³âêîþ ç â³äêðèòèì êóçîâîì 
äî íàéáëèæ÷îãî ñì³òòºçâàëè-
ùà, — ãîâîðèòü ñ³ëüñüêèé ãîëî-
âà Íîâîì³ñüêî¿ ñ³ëüðàäè Âîëî-
äèìèð Ìàêñèìåíêî. — Àëå öå 
á³ëüøå íàñ íå âëàøòîâóº, àäæå 
ïëàñòèê ìàº áóòè â³äñîðòîâàíèì. 
Äëÿ öüîãî ìàþòü áóòè áàêè òà 
ñïåö³àëüíèé ñì³òòºâîç, ÷îãî ìè 
íàðàç³ íå ìàºìî.

Äëÿ âèð³øåííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè, 
ùå â ìèíóëîìó ðîö³, ç³áðàëèñÿ 

ïðåäñòàâíèêè ç ñ³ë Áóøèíêà, 
Ãðèø³âö³, ²âàíê³âö³, Êðàñíÿíêà, 
Ðàõíè-Ïîëüîâ³, Ñòðî¿íö³, ×åðå-
ìîøíå, îáãîâîðèëè ïðîáëåìó ç³ 
ñì³òòÿì, ç’ÿñóâàëè, ùî öå òóðáóº 
âñ³õ. Îêðåñëèëè ïëàí ïðîåêòó ï³ä 
íàçâîþ «Ñì³òòºâà ðåâîëþö³ÿ ÿê 
ïðèêëàä óñï³øíîãî ñï³âðîá³òíè-
öòâà âîñüìè ãðîìàä».

Ðàçîì ç òèì îáãîâîðèëè ùå 
äâà ïðîåêòè — ïðî ïðèäáàííÿ 
òðàêòîðà é ñì³òòºâîçó.

ЗАЛУЧИЛИ МІСЦЕВИЙ БІЗНЕС 
— Îäíîìó ñåëó âïîðàòèñÿ âàæ-

êî, àäæå íå äîçâîëÿþòü ô³íàíñè. 
Îáðàëè ö³ ñåëà, àäæå âîíè çíà-
õîäÿòüñÿ â îäíîìó îêðóç³, íàâêî-
ëî Êðàñíîãî. Óòâîðþºòüñÿ òàêèé 
ñîá³ «êóù». Òàêîæ óñ³ ö³ ñ³ëüñüê³ 
ðàäè º ÷ëåíàìè Àñîö³àö³¿ îðãà-
í³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 

Òèâð³âñüêîãî ðàéîíó, à öå ïðÿ-
ìà äîðîãà äî ñï³âïðàö³, — ñêàçàâ 
ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Ñòðî¿íåöüêî¿ 
ñ³ëüðàäè Âàñèëü Ãîëîäþê.

Ãîëîäþê áóâ îäíèì ç ³í³ö³à-
òîð³â óãîäè ì³æ ãðîìàäàìè. ¯¿ 
îôîðìëþâàëè ãðîìàäñüê³ àê-
òèâ³ñòè ç ÃÎ «Êðàñíå — Íîâå 
Ì³ñòî», ÿê³ é íàïèñàëè ïðîåêò 
íà ó÷àñòü â 15-ìó îáëàñíîìó 
Êîíêóðñ³ ïðîåêò³â ðîçâèòêó òå-
ðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä.

— Áóëî íåïðîñòî. Àäæå ïðî-
åêò óãîäè óçãîäæóâàëè îäðàçó ç 
â³ñüìîìà ãîëîâàìè! Ùîñü íîâå 
âíîñèëà é îäðàçó äçâîíèëà ñ³ëü-
ñüêèì ãîëîâàì òà çàïèòóâàëà, ÷è 
ï³äòðèìóþòü öå. Òàêîæ ðîçïèñà-
ëè, õòî ÿêèé âíåñîê ìàº çðîáè-
òè ó ïðîåêòè — ÿê ô³íàíñîâèé, 
òàê ³ îðãàí³çàö³éíèé, — ðîçïî-
â³ëà ãîëîâà îðãàí³çàö³¿ Þë³ÿ 
Òêà÷óê. — Çàëó÷èëè ì³ñöåâèõ 
ï³äïðèºìö³â, ÿê³ òàêîæ âèä³ëèëè 
ãðîø³: öå êðàñíÿíñüêèé «Àãðî-
ìàø», òîâàðèñòâà «Êðàñíå-Àã-
ðî³íâåñò», «Åêî-Í³êà», «Îáð³é»,  

ВІСІМ СІЛ БУДУТЬ РОБИТИ 
«СМІТТЄВУ РЕВОЛЮЦІЮ» 
Об’єднали зусилля  Стихійні смітники, 
пластик та хащі на дорогах — це те, від чого 
потерпають села на Тиврівщині. А купити 
сміттєві баки, трактор та сміттєвоз через 
обмежені бюджети не можуть. Тож 
вирішили об’єднати ресурси та влаштувати 
«сміттєву революцію», аби зробити 
цивілізацію, як в містах

ï³äïðèºìñòâî «Ãàðàíò-ÊË», ÑÔÃ 
«Þí³ñòü», Òèâð³âñüêà ðàéîííà 
ðàäà òà ³íø³ ó÷àñíèêè.

Ïîðàõóâàâøè êîøòîðèñ òðüîõ 
ïðîåêò³â, ïîäàëè ¿õ íà îáëàñ-
íèé Êîíêóðñ ðîçâèòêó ãðîìàä.
Îòðèìàëè êîøòè ò³ëüêè íà äâà — 
íà çàêóï³âëþ ñì³òòºâèõ áàê³â äëÿ 
ãðîìàä (161 òèñÿ÷à ãðèâåíü) òà 
íà çàêóï³âëþ òðàêòîðà ç äîïî-
ì³æíèì îáëàäíàííÿì (350 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü). Ç³áðàâøè ãðîø³ ç ïàðò-
íåð³â — âíåñêè ç ñ³ëüñüêèõ áþ-
äæåò³â òà ï³äïðèºìñòâ — ãðîìàäè 
îòðèìàëè íà ðåàë³çàö³þ ïðîåêò³â 
1 ì³ëüéîí 237 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

— Ùå õîò³ëè îòðèìàòè êîøòè 
íà ñì³òòºâîç, àëå öüîãî ðîêó 
íå âäàëîñÿ. Äîìîâèëèñÿ ïðî ïî-
ñòà÷àííÿ â³äñîðòîâàíîãî ñì³òòÿ 
íà ñì³òòºñîðòóâàëüíó ë³í³þ â Ãí³-
âàí³. Áóäåìî íàìàãàòèñÿ îòðèìà-
òè ãðîø³  íà ìàøèíó â íàñòóï-
íîìó ðîö³, — êàçàâ Ìàêñèìåíêî.

УЖЕ Є ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ 
Ïîñàäîâö³ ðîçïîâ³ëè, ùî 

äî ê³íöÿ ðîêó ïî ñåëàõ íà ñïå-
ö³àëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ ðîçñòàâ-
ëÿòü êîíòåéíåðè äëÿ ðîçä³ëüíîãî 
çáîðó ñì³òòÿ. À íà äîïîìîãó ñòà-
ðåíüêîìó ÌÒÇ áóäå ïðàöþâàòè 
íîâèé òðàêòîð ç â³äâàëîì, ÿêèé 
çðîáèòü ÷èñòîòó íà âóëèöÿõ. ² 
ó ãðîìàä³ âæå ìàþòü ùå á³ëüø 
ìàñøòàáí³ ïëàíè íà ìàéáóòíº: 
â³äêðèòè âëàñíèé ÖÍÀÏ («ïðî-
çîðèé îô³ñ» — àâò.) òà çàïóñòèòè 
ìàðøðóòêó ì³æ ñåëàìè.

Ïîïðè ïîçèòèâí³ â³äãóêè ïðî 
ñï³âðîá³òíèöòâî, äî öüîãî ðîêó 
öåé ³íñòðóìåíò âçàãàë³ íå çàñòî-
ñîâóâàëè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³. 

Ïðî öå êàçàâ ïåðøèé çàñòóïíèê 
ãîëîâè ÎÄÀ Àíäð³é Ãèæêî.

— Íèí³ ïîïóëÿðí³ ïðîåêòè 
åêîëîã³÷íîãî ³ òóðèñòè÷íîãî íà-
ïðÿìêó. Àëå ¿õ íåáàãàòî, áî â ãðî-
ìàäàõ áîÿòüñÿ, ùî öå óòâîðåííÿ 
ÎÒÃ. Òîæ ìè íà âñ³õ ñåì³íàðàõ 
ðîçïîâ³äàºìî, ùî öå íå òàê ³ 
ñï³âðîá³òíèöòâî íå íåñå àäì³í³-
ñòðàòèâíèõ çì³í (ïåðåîáðàííÿ 
ñ³ëüñüêèõ ðàä, ñ³ëüñüêèõ ãîë³â, 
çì³íà ñòàòóñó ãðîìàäè òîùî — 
àâò.). Ùîá ô³íàíñîâî çàö³êàâèòè 
ëþäåé äî ó÷àñò³ — âíåñëè çì³íè 
â îáëàñíîìó Êîíêóðñ³ ïðîåêò³â 
ãðîìàä. ßêùî íà ïðîåêòè äëÿ îä-
í³º¿ ïðîãðàìè ìîæíà îòðèìàòè 
ô³íàíñóâàííÿ äî 200 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü, òî íà ñï³âðîá³òíèöòâî ê³ëü-
êîõ ãðîìàä — îáñÿã çá³ëüøåíèé 
äî 400 òèñÿ÷, — ñêàçàâ Ãèæêî.

Î÷³ëüíèöÿ Öåíòðó ïåðåï³äãî-
òîâêè êåðóþ÷èõ êàäð³â îáëàñò³ 
Òåòÿíà Ïàøèí³íà ñòâåðäæóº, ùî 
ñï³âðîá³òíèöòâî º é «ðåïåòèö³ºþ» 
äëÿ îá’ºäíàííÿ ãðîìàä.

— Ìàëåíüê³ ãðîìàäè íå ìà-
þòü øàíñó äëÿ ðîçâèòêó, à ê³ëü-
êà, îá'ºäíàâøè ðåñóðñè, ìîæóòü 
âèð³øèòè âåëèêó äëÿ ñåáå ïðî-
áëåìó. ßê ò³ëüêè âîíè ñï³ëüíî 
ïîïðàöþþòü, òî ìàòèìóòü ñòè-
ìóë äî îá’ºäíàííÿ â ÎÒÃ, — êàæå 
Ïàøèí³íà. — Ïîïóëÿðí³ñòü ³í-
ñòðóìåíòà çðîñòàº: ó 2017 ðîö³ 
ïî ìóí³öèïàëüíîìó ñï³âðîá³òíè-
öòâó â íàñ áóëî ò³ëüêè äâ³ óãîäè, 
à öüîãî ðîêó — âæå 24! ªäèíå, 
ùî íà ìîþ äóìêó ïîòðåáóº ïî-
êðàùåíü â ìåõàí³çì³, — öå çá³ëü-
øåííÿ îáñÿã³â ô³íàíñóâàííÿ. Öå 
äîçâîëèòü ãðîìàäàì âò³ëþâàòè 
ñï³ëüí³ ìàñøòàáí³ ïðîåêòè.
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Äî ê³íöÿ ðîêó ó ñåëàõ 
áóäóòü áàêè, à òðàêòîð 
÷èñòèòèìå âóëèö³. 
Ó ïëàíàõ — ñâ³é 
«ïðîçîðèé îô³ñ» òà 
ìàðøðóòêà ì³æ ñåëàìè

ЯК УКЛАСТИ ДОГОВІР З СУСІДАМИ
Процедура 
займає 
близько

60 днів

Одна з громад 
висуває пропозицію 
до інших учасників 
співробітництва

Складають проект 
угоди у вільній формі. 

Потрібно вказати 
мету, територію дії, 

очікувані результати та 
джерела фінансування

Угоду перевіряють ради на-
селених пунктів — учасників 
співробітництва та виносять 

на публічне обговорення гро-
мадам. Узгоджують остаточний 

зміст та укладають договір

Учасники виділяють кошти 
на реалізацію угоди і можуть 
подати заявку на обласний 
Конкурс проектів розвитку 
громад. Там можна отримати 
ще до 400 тисяч гривень

Ініціатор угоди 
надсилає 
в Мінрегіон звіти 
про виконання 
етапів 
співробітництва 

Фінансування може бути за рахунок 
місцевих бюджетів, держбюджету, 

меценатів, грантової допомоги

Мінімальна кількість сторін 
договору — від двох громад

Підуть у школу 
в суботу 
 Óðî÷èñò³ çàõîäè ç íàãîäè 
Äíÿ çíàíü ó Â³ííèö³ ïðî-
éäóòü â ñóáîòó, 1 âåðåñíÿ. 
Ïðî öå ïîâ³äîìëÿþòü ó â³-
ííèöüê³é ìåð³¿. Ó ð³çíèõ 
øêîëàõ çàõîäè â³äáóäóòüñÿ 
ó ð³çíèé ÷àñ. Øê³ëüí³ çà-
íÿòòÿ ðîçïî÷íóòüñÿ ç ïîíå-
ä³ëêà, 3 âåðåñíÿ.
Öüîãî ðîêó ê³ëüê³ñòü ó÷í³â, 
ÿê³ âïåðøå ï³äóòü äî øêî-
ëè, çá³ëüøèëàñü íà 536 ä³-
òåé. Ìèíóëîãî ðîêó ïåð-
øîêëàñíèê³â áóëî 4750, 
öüîãî ðîêó — 5286 ä³òåé. 

Обмежать рух 
транспорту 
 Ç 14 ïî 28 ñåðïíÿ áóäå 
îáìåæåíî ðóõ òðàíñïîðòó 
íà âóëèö³ Ä. Íå÷àÿ, â³ä 
áóäèíêó ¹ 166 äî áóäèíêó 
¹ 180. Òàì âèêîíóþòüñÿ 
ðîáîòè ç áóä³âíèöòâà ìåðå-
æ³ âîäîâ³äâåäåííÿ.
Ç 16 ñåðïíÿ äî 1 âåðåñíÿ 
ó çâ'ÿçêó ç ðåêîíñòðóêö³ºþ 
òåïëîìåðåæ íà âóëèöÿõ 
Ãîãîëÿ òà Õë³áí³é ÷àñò-
êîâî áóäå îáìåæåíèé ðóõ 
ïðèâàòíîãî òðàíñïîðòó 
íà âóëèö³ Õë³áí³é. À ñàìå 
íà â³äð³çêó â³ä âóëèö³ Ãîãî-
ëÿ äî áóäèíêó ¹ 20 íà âó-
ëèö³ Õë³áíà. 

Закриють міст 
на 10 днів 
 ²ç 15 ïî 24 ñåðïíÿ 
ïîâí³ñòþ çàêðèþòü ðóõ 
ïî ìîñòó íà âóëèö³ ×îðíî-
âîëà.
— Ï³ä ÷àñ ïåðåêðèòòÿ ðóõó 
íà ìîñòó âèêîíóâàòèìóòü-
ñÿ ðîáîòè ç ã³äðî³çîëÿö³¿ 
òà áóäåìî àñôàëüòóâàòè 
ïðî¿æäæó ÷àñòèíó, — ñêà-
çàâ äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó 
êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà 
ì³ñüêî¿ ðàäè ²ãîð Êðà-
âåöü. — Íà ïåð³îä ïðîâå-
äåííÿ ðîá³ò áóäå çì³íåíèé 
ðóõ ãðîìàäñüêîãî òðàí-
ñïîðòó. Ñòàðò ïåðåêðèò-
òÿ — 6.00 ðàíêó 15 ñåðïíÿ. 
Ì³ñò áóäå çàêðèòèé äî Äíÿ 
Íåçàëåæíîñò³, 24 ñåðïíÿ. 
Ðóõ ïåðåêðèþòü â³ä ïåðå-
õðåñòÿ ×îðíîâîëà-Ãðîìîâà 
äî ïåðåõðåñòÿ ×îðíîâî-
ëà-Áîãóíà. Ãðîìàäñüêèé 
òðàíñïîðò (òðîëåéáóñè 
¹ 3,9,15 òà ìàðøðóòêè 
8 Á, 16 À, 17 À, 23 À, 31 À) 
áóäå ¿çäèòè ïî Ñîáîðí³é, 
Ìàã³ñòðàòñüê³é òà ÷åðåç 
Öåíòðàëüíèé ì³ñò. Íàãàäà-
ºìî, ïðî¿çä â ãðîìàäñüêîìó 
òðàíñïîðò³ ñòàíå äîðîæ÷èì 
âæå ç 20 ñåðïíÿ.

КОРОТКОКОРОТКО
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Âàäèì Êó÷ìàí øåñòü ëåò íàçàä 
ïåðåáðàëñÿ èç Âèííèöû â Êèåâ, 
÷òîáû ðàñòè â ïðîôåññèè. Êàê 
è âñå ëþäè, ëþáèò ãäå-òî ïîãó-
ëÿòü, ÷òî-òî ïîñìîòðåòü è ïåðå-
êóñèòü. Ðàññêàçûâàåì ïðî åãî 
ëþáèìûå ìåñòà.

ГДЕ ПОГУЛЯТЬ?
Êàê àðõèòåêòîð, ñîâåòóþ îöå-

íèòü èñòîðè÷åñêèå ïàìÿòíè-
êè, êîòîðûõ â ãîðîäå ïîëíî. 
Íî êðîìå ïîïóëÿðíûõ, íàïðè-
ìåð, Êèåâî-Ïå÷åðñêîé ëàâðû 
èëè Àíäðååâñêîãî ñïóñêà, åñòü 
è ñåêðåòíûå ìåñòà, î êîòîðûõ 
ÿ óçíàë íà ýêñêóðñèè äëÿ ñâîèõ 
êëèåíòîâ èç-çà ðóáåæà.

Çíàåòå, ãäå â Êèåâå ñàìûé ìà-

ëåíüêèé ëèôò? Èëè êàêèå òàéíû 
õðàíèò Âîçäâèæåíêà? Ýòî ìåñòî 
íà Ïîäîëå, êñòàòè, òîæå íåâîç-
ìîæíî ïðîïóñòèòü!

Âñïëûâàåò â ïàìÿòè íàøó-
ìåâøèé òåàòð íà Àíäðååâñêîì 
ñïóñêå. Ìû ñ êîëëåãàìè è äðó-
çüÿìè êàæäûé ðàç ïðîõîäèì 
ìèìî è íå ïîíèìàåì, êîìó è ÷òî 
çäåñü íå ïîíðàâèëîñü. Íà ñàìîì 
äåëå, àðõèòåêòîð, ðóêîâîäèâøèé 
ñòðîèòåëüñòâîì òåàòðà, ïîñòà-
ðàëñÿ íà ñëàâó. Òàê ÷òî, ïðèéòè 
è ñôîðìóëèðîâàòü ñâî¸ ìíåíèå 
èëè äàæå ñõîäèòü íà ñïåêòàêëü, 
òîæå îäèí èç ìàñò âèçèòîâ 
ñòîëèöû.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
ß îáîæàþ õîäèòü íà ñïåêòàêëè 

«×¸ðíîãî êâàäðàòà». Äà è â öåëîì 

КАК ИНТЕРЕСНО И ВКУСНО 
ПРОВЕСТИ УИК-ЭНД В КИЕВЕ
#Винницкие_советуют  Вадим 
Кучман — основатель киевской 
архитектурной студии Archants начал 
путь к своей профессии в винницком 
строительном техникуме. Сегодня 
молодой специалист создает дизайн 
интерьеров квартир по всей Украине, 
а также за рубежом. И с удовольствием 
делится любимыми местами Киева, где 
можно прекрасно провести выходные 

ñîâðåìåííûå ïîñòàíîâêè ñ óêðà-
èíñêèìè àêòåðàìè. 

ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ?
Ýòà èíäóñòðèÿ ðàçâèâàåòñÿ 

íå ïî äíÿì, à ïî ñåêóíäàì. Âîò 
ñåðü¸çíî. Åñòü øóòêà, åñëè âû 
âî Ëüâîâå ÷èõíóëè, òî çà ýòî 
âðåìÿ òî÷íî îòêðûëñÿ íîâûé 
ðåñòîðàí. Ê ñòîëèöå ýòî òîæå 
ìîæíî îòíåñòè.

Îäèí èç ìîèõ ëþáèìûõ ðåñ-
òîðàíîâ ýòî «Êèòàéñêèé Ïðè-
âåò», â êîòîðîì êðóòî ïåðåäàíà 
àòìîñôåðà êèòàéñêîé óëèöû, 
íó à êóõíÿ — ïàëü÷èêè îáëè-
æåøü. Çàêàçûâàéòå æàðåíûå ëè-
÷èíêè è êóðèöó â êèñëî-ñëàäêîì 
ñîóñå, è íå çàáóäüòå ñêàçàòü ñïà-
ñèáî çà ðåêîìåíäàöèþ.

Åù¸ îäèí ðåñòîðàí íàõîäèò-
ñÿ â öåíòðå Êèåâà, íà Áåññà-
ðàáñêîé ïëîùàäè è íàçûâàåòñÿ 
«Áåññàðàá³ÿ». Êóõíÿ — åâðî-
ïåéñêàÿ, íî ñ óïîðîì íà ðûáó 
è ìîðåïðîäóêòû. Î÷åíü âêóñíî è, 
åñëè ÷åñòíî, íå òàê óæ è äîðîãî, 
êàê ìîæåò ïîêàçàòüñÿ íà ïåðâûé 
âçãëÿä. Àäåêâàòíûå öåíû çà ïî-
äîáíóþ ïîäà÷ó.

Íó è óïîìÿíó ðåñòîðàí 
«BeerÆà», êîòîðûé íàõîäèòñÿ 
íà Ëåâîì áåðåãó Êèåâà. Ñàìî 
íàçâàíèå ðåñòîðàíà îòðàæàåò åãî 
ñóòü – ìîæíî èãðàòü â «áèðæó» 
è ïðè ïîíèæåíèè àêöèé íà ïèâî 
áûñòðî çàêàçûâàòü åãî. Îñîáåííî 
çäîðîâî ïîäõîäèò äëÿ êîìïàíèé 
äðóçåé.

Èíòåðåñíàÿ êîíöåïöèÿ â áàðå 
«Ïàëàòà N6». Ñ ×åõîâûì îáùåå 
òîëüêî íàçâàíèå, à âîò ìåäè-
öèíñêóþ òåìàòèêà îíè ïåðåäàëè 
êðóòî. È ìåíÿ òàì ëå÷èëè, è âàñ 
òàì ïîëå÷àò.

À ñ äåòüìè ÿ î÷åíü ñîâåòóþ 
ïîéòè â ãîðîä ïðîôåññèé «Êèä-
ëàíäèþ»!

ВИННИЦА VS КИЕВ — 
ГДЕ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

Êèåâ — ýòî ãîðîä, â êîòîðîì 
æèçíåííî íåîáõîäèìî êðóòèòüñÿ 
è âñåãäà áûòü íà íóæíîé ñêîðîñ-

òè. Íà äàííûé ìîìåíò — èäåàëü-
íîå ìåñòî äëÿ ðàçâèòèÿ. Ñåé÷àñ, 
âîçâðàùàÿñü â Âèííèöó, ÿ ïîíè-
ìàþ, ÷òî ïî ìíîãèì ïóíêòàì îíà 
îò Êèåâà îòñòàåò íå íà îäèí ãîä. 
Êîìó-òî ýòî ìîæåò ïîêàçàòüñÿ 
îáèäíûì, íî ýòî ïðàâäà.

Òî, ÷òî ðàíüøå êàçàëîñü ìíå 
â Êèåâå ñòèõèéíûì õàîñîì — 
ñåé÷àñ ñòàëî íîðìîé. À âîò ðîä-
íîé ãîðîä ñëîâíî íåìíîãî çà-
ìåäëèëñÿ. Åñëè âû âèäèòå â ñåáå 
ïîòåíöèàë äëÿ ðîñòà è âàì ñòàíî-
âèòñÿ «ìåäëåííî» è «òåñíî» æèòü 
â ñâî¸ì ãîðîäå — Êèåâ æä¸ò.

В Киеве есть много интересных и тихих мест, о которых мало 
кто знает. Например, укромные уголки в ботаническом саду 
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Реквізити: 
ПриватБанк – 

№ 4149 4978 6710 6462 
(отримувач Насталенко Юрій 

Олександрович) 

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

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

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

ПОТРІБНІ ГРОШІ 
НА ОПЕРАЦІЮ!

МІФ №1. Якщо в будинку є собака, 
потрібно обов'язково всім членам 
сім'ї пити протиглистні препарати 
задля профілактики.
— У собаки і людини загальних паразитів, 
по суті, два: токсокар і ехінококи. Ехіноко-
козом можна заразитися тільки при контакті 
з бродячими собаками, які мають доступ 
до нутрощів забитих домашніх тварин. Що 
стосується токсокароза, то власники собак 
мають такі ж шанси захворіти, як і невлас-
ники, тому що зараження відбувається 
в основному через вуличний пил, що містить 
частинки тваринних екскрементів (а у дітей, 
як правило, під час гри в пісочниці). Так що, 
власникам собак потрібно просто прибирати 
за своїми вихованцями на вулиці, частіше їх 
купати і давати планово протиглистні пре-
парати — це і буде найкраща профілактика 
токсокароза. Люди її не потребують.

МІФ №2. Усім дітям потрібно 1–2 рази 
в рік проводити профілактику 
протигельмінтними ліками.
— Частково це правда, але вона як диявол 
завжди криється в деталях. Всесвітня орга-
нізація охорони здоров'я дійсно рекомен-
дує проводити профілактику гельмінтів 
препаратами у дітей, але це стосується 
лише ендемічних зон. Зокрема, раз на рік 
потрібно робити профілактику у разі, якщо 
поширеність переданих через грунт гель-
мінтних інфекцій перевищує 20%, і двічі 
на рік така профілактика потрібна у разі, 
якщо цей показник більше 50%. На щас-
тя, Україна, а також Казахстан, Білорусь і 
Росія не відносяться до таких ендемічних 
країн. Саме тому прийом протиглистових 
препаратів в цих країнах проводять тільки 
при наявності доведеної інфекції. Просто 
так задля «заспокоїтись» — не варто.

МІФ №3. Біологічно активні добавки 
(БАДи) можу вилікувати глисти 
не гірше стандартних ліків.
— БАДи, в принципі, від самого початку 
позиціонували себе як звичайні харчові 
добавки для поповнення вітамінів і міне-
ралів в організмі, але спритні маркетологи 
почали просувати їх як лікарські засоби від 
усіх хвороб. Наше законодавство дозволяє 
поставити на упаковці маркування БАД і 
це звільняє від необхідності проводити всі 
медичні дослідження, як це робиться зі 
справжніми ліками. Тому, якщо ви бачи-
те в інтернеті рекламу із закликом купити 
черговий супер засіб від глистів, знайте, що 
виробник цього дива сам не знає, як воно 
працює і чи працює взагалі. На сьогоднішній 
день жоден з БАДів офіційно не пройшов 
всі необхідні дослідження і не довів свою 
ефективність як антигельмінтний засіб.

МІФ №4. Маленька дитина їсть пісок 
і землю під час прогулянок, тому їй 
потрібно періодично «ганяти глистів».
— Нічого гарного в поїданні піску немає. Тим 
більше, що цей пісок для туалету могли ви-
користовувати дворові собаки (саме вони 
є переносниками токсокароза). На жаль, 
якщо дитина вже проковтнула яйця ток-
сокар, то просто «дати для профілактики» 
навіть реально працюючі ліки не вийде, 
адже дозування препарату занадто ма-
леньке для знищення гельмінтів, і принесе 
більше шкоди, ніж користі. Батькам просто 
потрібно ретельно спостерігати за своїми 
дітьми (намагатися уникати громадських 
пісочниць під час прогулянок з дитиною, 
уважно стежити за тим, щоб малюк не брав 
у рот предмети з землі) і вчасно звертатися 
за медичною допомогою при появі перших 
симптомів захворювання.

МІФ №5. Для лікування глистів 
обов'язково потрібно додавати 
сорбенти: активоване вугілля, Смекту, 
Атоксіл і т. д.
— Жоден із сучасних протоколів лікування 
гельмінтозів не містить таких рекоменда-
цій. Множинні дослідження показали, що 
практично в 100% випадків для лікування 
потрібно використовувати всього один 
препарат — антигельмінтний. Перелік цих 
препаратів відомий усім, зокрема мова йде 
про - альбендазол, мебендазол, пирантел, 
метронідазол, та інші. 
І більше нічого не потрібно. Усе, що ви бу-
дете приймати додатково зі своєї власної 
волі, чи за порадою «поважного спеціаліста» 
додасть хіба що тільки побічних ефектів.
Але ні в якому разі не допоможе в лікуванні. 
Тому навіщо навантажувати організм, якщо 
досить лише однієї таблетки. 

СКОРО ЙДЕМО В ШКОЛУ — ПОРА 
ДИТИНІ ТРАВИТИ ГЛИСТІВ?
Погнали  Тема глистів хвилює батьків 
не менше, ніж щеплення. Усе, від болю 
в животі до поганої поведінки дитини, 
пов'язують з глистами. Як неправильна 
діагностика призводить до такого ж 
лікування і чому в протистоянні людини 
і паразита завжди програють собаки, — 
розповідає Євген Щербіна, лікар-
інфекціоніст та медичний блогер

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
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Ï î - ï å ð ø å , 
çà ñëîâàìè ë³êà-
ðÿ, áàòüêè ìîæóòü 
ñïàòè ñïîê³éíî, 

ÿêùî âàøà äèòèíà ñêðåãî÷å âíî-
÷³ çóáàìè — öå íå ãëèñòè (õî÷à 
òî ìîæå áóòè ñòðåñ, àáî ïñèõî-
ëîã³÷í³ ïåðåâàíòàæåííÿ, òîæ, 
íàïåâíå, íå ñï³òü, à âèð³øóéòå 
ïðîáëåìó). Äðóãå, íà ùî çâåð-
òàº óâàãó ë³êàð, öå ä³àãíîñòèêà, 
çîêðåìà ï³äòâåðäèòè íàÿâí³ñòü 

ãëèñò³â â êèøê³âíèêó ìîæíà 
ëèøå çà àíàë³çîì êàëó.

— Êîìï'þòåðíà ä³àãíîñòèêà, 
ÿêó ïðîâîäÿòü ÷àñîì íåçðîçóì³ë³ 
ëþäè â íåçðîçóì³ëèõ êàá³íåòàõ, 
ïðîñòî ñì³õ, òà öå ëèøå â íàñ, 
çà êîðäîíîì çà òàêå ìîæóòü 
ïîêàðàòè, — ãîâîðèòü ªâãåí 
Ùåðáèíà. — Çàðàç òàêîæ ëþäè 
ëåãêî â³ðÿòü ó äîðîã³ ³ ðîçðå-
êëàìîâàí³ ñïîñîáè ä³àãíîñòèêè 
õâîðîá, â òîìó ÷èñë³ ³ ãëèñòîâèõ 
³íâàç³é. Íàïðèêëàä, çà äîïîìî-
ãîþ ìåòîäó ²ÔÀ (âèçíà÷åííÿ 
â îðãàí³çì³ íå ñàìèõ ïàðàçèò³â, 

à àíòèò³ë äî íèõ). Íà æàëü, öåé 
ìåòîä â äàíîìó âèïàäêó ìàº áà-
ãàòî íåäîë³ê³â: â³í íå ìîæå òî÷íî 
ñêàçàòè — õâîð³º ëþäèíà çàðàç 
àáî çàðàæåííÿ â³äáóëîñÿ ê³ëüêà 
ðîê³â òîìó. Ìàº ñëàáêó ÷óòëè-
â³ñòü ³ ñïåöèô³÷í³ñòü, òîáòî âèñî-
êà éìîâ³ðí³ñòü ÿê õèáíîïîçèòèâ-
íèõ, òàê ³ ïîìèëêîâî íåãàòèâíèõ 
ðåçóëüòàò³â. Òàêèé àíàë³ç êðîâ³ 
äîáðå ïîêàçóº òîêñîïëàçìîç, òîê-
ñîêàðîç, ôàñöèîëåç, åõ³íîêîêîç. 
Âèÿâëåííÿ âñ³õ ³íøèõ ïàðàçèò³â 
àíàë³çîì êðîâ³ íåäîñòîâ³ðíî, òàé 
íå äåøåâî.

ТОП-5 МІФІВ ПРО ГЛИСТИ

Реквізити для фінансової допомоги 
ПриватБанк – № 5168 7573 1789 2034 (на ім'я Дмитра Едуардовича Маркова)

Дмитру Маркову 21 рік, 
у минулому місяці йому 
поставили діагноз лімфома 
досить агресивної форми
Хлопцю потрібно пройти шість хіміотерапій, кожна з яких 
коштує 80 тисяч гривень. Друзі та близькі Дмитра власними 
силами зібрали гроші лише на одну хімію. Тому звертаюся до 
всіх небайдужих з проханням допомогти.

ДОПОМОЖІТЬ ХЛОПЦЮ 
ПОДОЛАТИ РАК
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СИМПТОМИ
Ознаки отруєння грибами можуть проявитися 
як через 30 хвилин після споживання, так 
і протягом декількох днів. Основними 
ознаками отруєння грибами є:

  нудота, блювання.
  різкий біль в животі.
  діарея 
  запаморочення 
  підвищення 

температури тіла 
  зниження пульсу 

  задуха 
  судоми 
  відтік крові від 

кінцівок (холодні 
руки та ноги) 

  поява галюцинацій 
та марення.

(Якщо у вас проявився хоча б один із цих 
симптомів — негайно викликайте лікаря.) 

ПЕРША ДОПОМОГА 
ПРИ ОТРУЄННІ 
ГРИБАМИ

  Найголовніше – терміново 
телефонуйте 103.

  Якщо є можливість, промийте шлунок 
простою водою чи прийміть сорбенти 
(найменша ефективна доза активованого 
вугілля — 0,5 г/кг маси тіла).

  До приїзду швидкої, пийте багато рідини — 
води, підсоленої води або прохолодного 
чаю. Це допоможе відновити водно-сольо-
вий баланс та вивести токсини.

  Не вживайте алкоголь, будь-яку їжу чи 
молочні та кисломолочні продукти — це 
може прискорити всмоктування токсинів.

Примітка: Залишки грибів або грибних страв 
обов’язково збережіть. Їх лабораторне дослідження 
допоможе встановити причину отруєння та призна-
чити правильне лікування.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

ÇÄÎÐÎÂ’ß
431476

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ
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Ñòàòèñòèêà ãðèáíèê³â òàêà: 
â 2015 ðîö³ — îòðó¿ëîñÿ 7 ëþ-
äåé. Ó 2016 ðîö³ — 25 îñ³á. 
Ó 2017 ðîö³ — 70 îñ³á (ñåðåä ÿêèõ 
12 ä³òåé). Íà ùàñòÿ, îá³éøëîñÿ 
áåç ñìåðòåëüíèõ âèïàäê³â. Àëå 
çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ íåâäàëîãî 
«ïîëþâàííÿ» íàÿâíå.

— Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü âæå 
º 40 îñ³á (ä³òåé íå áóëî), ÿê³ 
îòðó¿ëèñÿ ãðèáàìè, ëåòàëüíèõ 
âèïàäê³â íå ô³êñóâàëîñÿ, — ðîç-
ïîâ³äàº Ñòåïàí Òîì³í, çàâ³äóâà÷ 
â³ää³ëó åï³äåì³îëîã³÷íîãî íàãëÿäó 
(ñïîñòåðåæåííÿ) òà ïðîô³ëàêòèêè 
³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü «Ëàáî-
ðàòîðíîãî öåíòðó ÌÎÇ». — Âè-
ïàäêè îòðóºíü ãðèáàìè ðåºñòðó-
âàëèñÿ ìàéæå ïî âñ³õ ðàéîíàõ 
îáëàñò³, â òîìó ÷èñë³ â ì³ñò³ Â³-
ííèöÿ.

Çà ñëîâàìè ôàõ³âöÿ, ïðè ðå-
ºñòðàö³¿ îòðóºíü ãðèáàìè ïðî-
ñë³äêîâóºòüñÿ ÷³òêî âèðàæåíà 
ñåçîíí³ñòü, ïîâ’ÿçàíà ç ìàñî-
âèì çáîðîì äèêîðîñëèõ ãðèá³â. 
ßêùî â 2017 ðîö³ öå áóâ ïåð³îä 
÷åðâíÿ, òî â ïîòî÷íîìó ðîö³, 
öå ëèïåíü. Àëå áåðó÷è äî óâàãè 
ïîãîäí³ óìîâè, âåãåòàö³ÿ ãðèá³â 

â íàéáëèæ÷èé ÷àñ ñòàíå ùå á³ëüø 
³íòåíñèâíîþ, îòæå ìàñîâ³ ïîõîäè 
ïî ãðèáè áóäóòü ïðîäîâæóâàòèñÿ.

Äî ðå÷³, â Óêðà¿í³ íàðàõîâó-
ºòüñÿ áëèçüêî äâîõ òèñÿ÷ ãðè-
á³â, ç íèõ ¿ñò³âíèìè ââàæàþòüñÿ 
á³ëüøå 500 âèä³â. Ñåðåä öüîãî 
ðîçìà¿òòÿ ñèðî¿æîê, ìàñëþê³â, 
îïåíüîê, ëèñè÷îê.., ðîçãóáèòè-
ñÿ — ðàç ïëþíóòè. Òèì á³ëüøå 
îòðóéí³ ãðèáè ðîçìíîæóþòüñÿ 
á³ëüø ³íòåíñèâíî ³ ÷èìîñü ñõî-
æ³ ç ¿ñò³âíèìè. Êîëè òàêèé ãðèá 
ïîòðàïëÿº äî îðãàí³çìó ëþäèíè, 
â³í âèêëèêàº âàæê³ õàð÷îâ³ îòðó-
ºííÿ ³ íàâ³òü ñìåðòü. Äî òîãî æ, 
íå çâàæàþ÷è íà âñ³ ãàðí³ ÿêîñò³ òà 
ïîæèâí³ âëàñòèâîñò³, ãðèáè ïîãà-
íî ïåðåòðàâëþþòüñÿ. Òîìó ÿêùî 
ó âàñ º çàõâîðþâàííÿ ïå÷³íêè, 
øëóíêà, íèðîê, à ùå âàì á³ëüøå 
55 ³ ìåíøå 12 ðîê³â, êðàùå â³ä 
ãðèá³â óòðèìàòèñÿ.

Íàé÷àñò³øå ëþäè îòðóþþòüñÿ 
áë³äîþ ïîãàíêîþ, ÿêà ïîìèëêî-
âî ñïðèéìàºòüñÿ çà ïå÷åðèö³ ÷è 
ñèðî¿æêè. Òàêîæ ïðè÷èíàìè 
îòðóºííÿ ìîæå áóòè íåïðàâèëüíå 
ïðèãîòóâàííÿ ¿ñò³âíèõ ãðèá³â, 
âæèâàííÿ ñòàðèõ àáî ç³ïñîâàíèõ 
ãðèá³â, òèõ, ùî ìàþòü äâ³éíèê³â 
àáî çì³íèëèñÿ âíàñë³äîê ìóòàö³¿.

ОТРУЇЛИСЯ 40 ЛЮДЕЙ 
— СЕЗОН ГРИБІВ У РОЗПАЛІ 
Далі буде  Грибів цього року вродило. 
За словами фахівців, погода свідчить, 
що найближчим часом вегетація грибів 
стане ще більш інтенсивною. Тож «тихе 
полювання» набирає оберти, а разом з 
ним зростає кількість жертв

ЯК НЕ ОТРУЇТИСЯ ГРИБАМИ

ЩО ПОТРІБНО РОБИТИ 
ЗАДЛЯ БЕЗПЕКИ:
  Не споживайте дикорослі гриби. 

Замініть їх грибами, що вирощують 
штучно, підлягають контролю.

  Не купуйте гриби на стихійних ринках.
  Збирайте лише добре 

знайомі гриби. 
За найменшого сумніву 
одразу викиньте гриб, 
не залишаючи його поряд 
з іншими.

  Не беріть занадто молоді чи старі гриби. Їх легко 
переплутати з отруйними.

  Не збирайте гриби поблизу трас, підприємств, забруднених 
територій. Гриби вбирають в себе отруйні речовини, в тому 
числі важкі метали.

  Не збирайте гриби у посушливу погоду. Гриб пересихає, 
віддаючи воду і збільшуючи концентрацію токсинів 

  Ніколи не куштуйте сирі гриби.
  Удома ще раз ретельно перевірте гриби. Усі сумнівні слід 

викинути.
  Готуйте гриби протягом першої доби після збирання.
  Варіть гриби не менше трьох разів, в підсоленій воді 

не менше 30 хвилин.
  Зберігайте страви з грибами в холодильнику 

в емальованому посуді не більше доби.

КОМУ НЕ МОЖНА ЇСТИ ГРИБИ:
Навіть якщо ви впевнені у якості і безпеці 
грибів, їх не рекомендовано вживати:
  жінкам у період вагітності і грудного 

вигодовування.
  дітям до 12 років.
  людям літнього віку.
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 Îïåðàòèâí³ äàí³ â³ää³ëó åï³-

äåì³îëîã³÷íîãî íàãëÿäó (ñïîñòåðå-
æåííÿ) òà ïðîô³ëàêòèêè ³íôåêö³é-
íèõ çàõâîðþâàíü "Ëàáîðàòîðíîãî 
öåíòðó ÌÎÇ" ãîâîðÿòü ïðî òå, ùî 
çà îñòàíí³é òèæäåíü ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ íà ê³ð çàõâîð³ëè 52 ëþ-
äèíè, ç íèõ 42 äèòèíè. Ó ïîð³â-
íÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì òèæíåì, ð³âåíü 
çàõâîðþâàíîñò³ çíèçèâñÿ íà 2%.

Çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â, ç ïî÷àòêó 
ðîêó ó íàñ çàðåºñòðîâàí³ 1084 âè-
ïàäêè êîðó, ñåðåä ÿêèõ 695 — ä³òè. 
²ç âñ³õ çàõâîð³ëèõ 61% íå áóëè 
ùåïëåí³ ïðîòè êîðó.

— Âèïàäêè êîðó ðåºñòðóþòüñÿ 
â óñ³õ àäì³í³ñòðàòèâíèõ òåðèòîð³ÿõ 
îáëàñò³, — ðîçïîâ³äàþòü ôàõ³âö³ 
â³ää³ëó åï³äíàãëÿäó ëàáîðàòîðíîãî 

öåíòðó. — Íàéá³ëüøå — 305 ëþ-
äåé çàõâîð³ëè ó Â³ííèö³.

Ó Òèâð³âñüêîìó ðàéîí³ çàõâîð³-
ëî 138 ëþäåé, â Øàðãîðîäñüêîìó 
ðàéîí³ — 123, Êîçÿòèíñüêîìó — 
78, ×åðí³âåöüêîìó — 85, Â³ííèöü-
êîìó — 59 îñ³á, Áàðñüêîìó — 47.

Â³äíîñíî ñïàëàõ³â êîðó, òî çà 
îñòàí³é òèæäåíü ¿õ íå âèíèêàëî, 
³ ëåòàëüíèõ âèïàäê³â í³äå íå ðå-
ºñòðóâàëè.

Äàí³ Öåíòðó ãðîìàäñüêîãî 
çäîðîâ’ÿ ÌÎÇ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, 
ùî çà îñòàíí³é òèæäåíü óñüî-
ãî ïî Óêðà¿í³ íà ê³ð çàõâîð³ëà 
771 ëþäèíà, ç íèõ 444 äèòèíè. 
Ç ïî÷àòêó ðîêó öÿ öèôðà ñòàíî-
âèòü 28 889 âèïàäê³â êîðó. Ç ÿêèõ 
11 738 äîðîñë³ ³ 17 151 äèòèíà.

Íàéá³ëüøå ëþäåé çàõâîð³ëè 

ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ — 5 634 ëþ-
äèíè (1 773 äîðîñë³ ³ 3 861 äèòè-
íà), Çàêàðïàòñüê³é — 2 956 ëþ-
äåé (551 äîðîñëèé ³ 2 405 ä³òåé), 
²âàíî-Ôðàíê³âñüê³é — 2 702 ëþ-
äèíè (774 äîðîñëèõ ³ 1 928 ä³-
òåé), Îäåñüê³é — 2 284 ëþäèíè 
(1 150 äîðîñëèõ ³ 1 134 äèòèíè), 
ì³ñò³ Êèºâ³ — 1 986 ëþäåé 
(1 230 äîðîñëèõ ³ 756 ä³òåé) òà 
Òåðíîï³ëüñüê³é — 1 536 ëþäåé 
(598 äîðîñëèõ ³ 938 ä³òåé).

Çà 2018 ð³ê â³ä óñêëàäíåíü 
êîðó ïîìåðëî òðèíàäöÿòü ëþäåé: 
äåâ’ÿòåðî ä³òåé ³ ÷åòâåðî äîðîñëèõ.

Ôàõ³âö³ íàãàäóþòü, ùî ºäèíèì 
åôåêòèâíèì çàñîáîì ïðîô³ëàêòè-
êè êîðó º âàêöèíàö³ÿ. Íà äàíèé 
÷àñ â óñ³õ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàê-
òè÷íèõ çàêëàäàõ îáëàñò³, ÿê³ ïðî-

âîäÿòü ùåïëåííÿ, º â íàÿâíîñò³ 
äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü êîìá³íîâàíî¿ 
âàêöèíè ïðîòè êîðó.

Òàêîæ ìåäèêè ïðîñÿòü çâåðíó-
òè óâàãó áàòüê³â. À ñàìå, ÿêùî 
âàø³é äèòèí³ ñêîðî âèïîâíèòüñÿ 
1 ð³ê àáî 6 ðîê³â, ¿é íåîáõ³äíî 
çðîáèòè ùåïëåííÿ â³ä êîðó â³ä-
ïîâ³äíî äî êàëåíäàðÿ ùåïëåíü. 
ßêùî æ äèòèíà ïðîïóñòèëà ïåðøó 
÷è äðóãó äîçè âàêöèíè ÊÏÊ (ê³ð, 
ïàðîòèò, êðàñíóõà) çà ãðàô³êîì, 
àáî âè íå ïàì’ÿòàºòå, êîëè ³ ÿê³ 
ùåïëåííÿ âè ðîáèëè äèòèí³, 
çâåðí³òüñÿ äî ìåäè÷íîãî çàêëà-
äó, ùîá ÿêíàéøâèäøå îòðèìàòè 
áåçîïëàòíå ùåïëåííÿ.

Çðîáèòè áåçîïëàòíå ùåïëåííÿ 
ÊÏÊ òà íàäîëóæèòè ïðîïóùåí³ 
äîçè âàêöèíè ìîæíà óñ³ì ä³òÿì 

äî 18 ðîê³â. Òàêîæ ó Ì³í³ñòåðñòâ³ 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ çàòâåðäèëè íà-
êàç ïðî ïðîâåäåííÿ áåçîïëàòíî¿ 
³ìóí³çàö³¿ äîðîñëèõ, ÿê³ íàëåæàòü 
äî ãðóï ðèçèêó. Òàêå ð³øåííÿ 
ïðèéíÿòî ó çâ’ÿçêó ç³ çðîñòàí-
íÿì çàõâîðþâàíîñò³ íà ê³ð ñåðåä 
äîðîñëèõ. Â³äïîâ³äíî äî öüî-
ãî íàêàçó, âïðîäîâæ 2018 ðîêó 
ïðîô³ëàêòè÷í³ ùåïëåííÿ ïðî-
òè êîðó áåçêîøòîâíî ìîæóòü 
îòðèìàòè: ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè, 
ïðàö³âíèêè îñâ³òí³õ çàêëàä³â òà 
íåìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè çàêëàä³â 
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ïðåäñòàâíèêè 
óñ³õ ñèëîâèõ ñòðóêòóð, ñòóäåíòè 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â áåç îáìåæåí-
íÿ â³êó. Äëÿ ïðîâåäåííÿ ³ìóí³çàö³¿ 
öèõ ãðóï äîðîñëèõ â Óêðà¿í³ âàê-
öèíè º â íàÿâíîñò³ â óñ³õ ðåã³îíàõ.

У Вінниці захворюванність на кір йде на спад, 
а в Україні за останій тиждень захворіла 771 людина
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Не можна 
ловити раків
 Íà Â³ííè÷÷èí³ ïî÷àëà 
ä³ÿòè çàáîðîíà íà âèëîâ 
ðàê³â, ÿêà òðèâàòèìå ð³âíî 
ì³ñÿöü, äî 10 âåðåñíÿ. 
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ çàáî-
ðîíè îäí³é ëþäèí³ çà äîáó 
ìîæíà âï³éìàòè 30 ðàê³â 
íà â³äêðèòèõ âîäîéìàõ òà 
50 ðàê³â íà ïðèâàòíèõ ñòàâ-
êàõ. Çàáîðîíÿºòüñÿ âèëîâ 
öèõ ð³÷êîâèõ ìåøêàíö³â 
ï³çí³øå ãîäèíè â³ä çàõîäó 
ñîíöÿ òà ðàí³øå ãîäèíè 
äî éîãî ñõîäó. Çàáîðîíÿ-
ºòüñÿ âèëîâ ðàê³â ìåíøèõ, 
í³æ 10 ñì. Çà ïåðåâèùåííÿ 
äîáîâî¿ íîðìè âèëîâó ðàê³â 
ïåðåäáà÷åíèé øòðàô â³ä 
340 äî 680 ãðèâåíü.

Шкільні 
ярмарки 
 Ó öüîìó ðîö³ ÿðìàð-
êè ñòàðòóþòü 15 ñåðïíÿ. 
ßê çàçíà÷àþòü íà ñàéò³ 
ì³ñüêðàäè, ìàéäàí÷èêè ³ç 
øê³ëüíèì ïðèëàääÿì ðîç-
ãîðíóòüñÿ íà ïëîùàõ ïåðåä 
ðèíêàìè «Öåíòðàëüíèé», 
«Óðîæàé» òà «Ïðèâîêçàëü-
íèé».
«Òóò áóäå ïðåäñòàâëåíèé 
øèðîêèé àñîðòèìåíò ïðî-
ìèñëîâèõ òîâàð³â: øê³ëüíà 
ôîðìà, îäÿã, âçóòòÿ, êàí-
öåëÿðñüê³ òîâàðè òîùî», — 
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³. 
Òðèâàòèìóòü òàê³ ÿðìàðêè 
äî 9 âåðåñíÿ.

День 
Незалежності 
Íàïåðåäîäí³ ñâÿòà, 23 
ñåðïíÿ î 17.00 íà ïëîù³ 
ªâðîïåéñüê³é ðîçïî-
÷íåòüñÿ êîíöåðò «Ìîëîäü 
çà ìàéáóòíº Óêðà¿íè». 
Î 21.00 íà ö³é ïëîù³ â³äáó-
äåòüñÿ êîíöåðò Ñòàí³ñëàâà 
Ãîðîäèíñüêîãî. 24 ñåðïíÿ 
î 13.00 íà ãîëîâí³é ïëîù³ 
ì³ñòà ðîçïî÷íåòüñÿ VII 
Ôåñòèâàëü ñó÷àñíîãî 
óêðà¿íñüêîãî ìèñòåöòâà 
«Ïîä³ëüñüêà ïåêòîðàëü». 
Íà ìàéäàí³ ïðîõîäèòèìóòü 
âèñòàâêè øê³ë åñòåòè÷íî-
ãî ìèñòåöòâà, ïîêàæóòü 
êîëåêö³¿ îáëàñíîãî êðàºç-
íàâ÷îãî ìóçåþ, äåêîðàòèâ-
íî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà 
Òóëü÷èíñüêîãî ó÷èëèùà 
êóëüòóðè òà ìàéñòð³â ì³ñòà 
³ îáëàñò³.
Î 15.00 ðîçïî÷íåòüñÿ ñâÿò-
êîâèé êîíöåðò «Òàëàíòè 
ð³äíî¿ çåìë³, òîá³ äàðóºì, 
Óêðà¿íî!». Íà ñöåí³ âèñòó-
ïëÿòü êðàù³ êîëåêòèâè òà 
âèêîíàâö³ ì³ñòà òà îáëàñò³.

КОРОТКОКОРОТКО

ÃÐÎÌÀÄÀ

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091 

Âàëåð³é Êîðîâ³é, 
êåð³âíèê îáëàñ-
ò³, áóâ íåïðèºìíî 

çäèâîâàíèé ï³ä ÷àñ íåäàâíüî¿ 
ïî¿çäêè ó ð³äíèé Òðîñòÿíåöü. 
Íàâ³òü ó öåíòð³ ñåëèùà, äå éîãî 
çóñòð³÷àëè, âèñ³â çàäóøëèâèé çà-
ïàõ. «Ãàðíî çóñòð³÷àºòå», — î÷å-
âèäö³ ðîçïîâ³ëè, ùî ñàìå òàê 
âèñëîâèâñÿ ãóáåðíàòîð. Ðîáî÷à 
ãðóïà ç âèâ÷åííÿ ñèòóàö³¿ áóëà 
ñòâîðåíà ùå ó ÷åðâí³. ¯¿ ïðåä-
ñòàâíèêè âè¿æäæàëè, ïåðåâ³ðÿëè, 
íàäàëè ëþäÿì â³äïîâ³ä³.

— Â³äïîâ³äü ìè îòðèìàëè, — 
êàæå îäèí ç ì³ñöåâèõ. — Àëå ùî ç 
òîãî? ßê ñìåðä³ëî, òàê ³ ñìåðäèòü.

Ñåëèùíèé ãîëîâà Ëþäìèëà 
×åðâîíåöüêà ï³äòðèìàëà ³í³ö³àòè-
âó ó÷àñíèê³â ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü 
ïðî çàêðèòòÿ ï³äïðèºìñòâà. Çà ¿¿ 
ñëîâàìè, çäîðîâ’ÿ ëþäåé äîðîæ÷å 
çà áóäü-ÿê³ ãðîø³. ×è çóïèíÿòü 
ðîáîòó çàâîäó, ïèòàííÿ çàëèøà-
ºòüñÿ â³äêðèòèì.

ВІДПИСАЛИСЯ, А СМОРІД 
ЗАЛИШИВСЯ 

Ï³ñëÿ íåîäíîðàçîâèõ çâåðíåíü 
ÿê êîëåêòèâíèõ, òàê é ³íäèâ³äó-
àëüíèõ, äî îðãàí³â ðàéîííî¿, 
îáëàñíî¿ âëàäè, ì³ñöåâ³ çðîçóì³-
ëè, ùî ó òàêèé ñïîñ³á ïðîáëåìó 
íå âèð³øèòè. Ïåðåâ³ðêè ïîñàäîâ-

ö³â íå äàëè áàæàíîãî ðåçóëüòàòó. 
Íåïðèºìí³ çàïàõè ïðîäîâæóþòü 
«âèñ³òè» íàä ñåëèùåì. ¯õ â³ä÷ó-
âàþòü ³ â ñóñ³äí³õ ç ðàéöåíòðîì 
ñåëàõ Ëåòê³âêà òà Ñåâåðèí³âêà. 
Àêòèâ³ñòè ïðèéøëè äî ñåëèùíî-
ãî ãîëîâè Ëþäìèëè ×åðâîíåöüêî¿ 
ç ³íôîðìàö³ºþ, ùî ìàþòü íàì³ð 
ïðîâåñòè àêö³þ ïðîòåñòó. Íàð³-
êàëè íà òå, ùî ÷èíîâíèêè â³ä-
ïèñàëèñÿ íà ¿õí³ ëèñòè, à ñìîð³ä 
çàëèøèâñÿ.

— Ìåí³ øêîäà ëþäåé, ó ÿêèõ 
çàäóõà â³ä öüîãî ñïåöèô³÷íîãî 
çàïàõó, õòî ìàº ³íø³ ïðîáëåìè 
³ç çäîðîâ’ÿì, — êàæå ïàí³ Ëþä-
ìèëà. — Òà é êîæíîãî ç íàñ ä³ñ-
òàëà öÿ ñèòóàö³ÿ. Òîìó ÿ ãîòîâà 
ï³äòðèìàòè çåìëÿê³â. Ò³ëüêè ³í-
øèìè ìåòîäàìè. Çàïðîïîíóâàëà 
ïðîâåñòè ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ. 
Âíåñòè íà ðîçãëÿä ó÷àñíèê³â ïðî-
ïîçèö³þ ïðî ïðèçóïèíåííÿ ðîáî-
òè çàâîäó äî óñóíåííÿ íåäîë³ê³â.

Я ПЕРШИЙ ЛЯЖУ ПІД КОЛЕСА 
АВТОМОБІЛЯ 

Ïèòàííÿ íà îáãîâîðåííÿ 
çâó÷àëî òàê: «Çàãðîçà áåçïåö³ 
æèòòºä³ÿëüíîñò³ Òðîñòÿíåöü-
êî¿ ãðîìàäè âíàñë³äîê çàáðóä-
íåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ 
âèêèäàìè ÄÏ «Òðîñòÿíåöüêèé 
ñïèðòçàâîä». Ïîíàä 160 ìåø-
êàíö³â ðàéöåíòðó ç³áðàëèñÿ 
â çàë³ Áóäèíêó êóëüòóðè. Áóëè 
ïðåäñòàâíèêè îáëàñíî¿ åêîëîã³÷-

«ЗАБУЛИ, КОЛИ ДИХАЛИ 
ЧИСТИМ ПОВІТРЯМ»
Затуляйте носа  Різкий неприємний 
запах у селищі Тростянець відчувається 
уже третій місяць. Сморід доноситься 
з полів фільтрації місцевого 
спиртзаводу. Селищна рада вимагає 
закриття заводу. Що переможе у цій 
ситуації — економіка чи екологія?

íî¿ ³íñïåêö³¿, óïðàâë³ííÿ Äåð-
æïðîäñïîæèâñëóæáè, ðàéîííî¿ 
âëàäè. Êîëåêòèâ çàâîäó ïðåä-
ñòàâëÿâ éîãî äèðåêòîð ²ãîð Ìà-
ðèíÿêî. Çðîçóì³ëî, íàéá³ëüøå 
ïèòàíü àäðåñóâàëîñÿ ñàìå éîìó. 
Íà æàëü, êîíêðåòíèõ â³äïîâ³-
äåé â³ä êåð³âíèêà ï³äïðèºìñòâà 
ó÷àñíèêè ç³áðàííÿ íå ïî÷óëè.

— Àáî ïàí Ìàðèíÿêî äàëåêèé 
â³ä ãàëóç³ ñïèðòîâîãî âèðîáíè-
öòâà, àáî â³í ïðîñòî íå õîò³â â³ä-
ïîâ³äàòè, — ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó 
ãîëîâà ïðîôñï³ëêè «Òðóäÿù³» 
Àíäð³é Áîíäàðåíêî. — Çàïèòàâ 
ó äèðåêòîðà, êèì â³í ïðàöþâàâ 
ðàí³øå. Íå â³äïîâ³â. Òîìó ïðè-
ñóòí³ â÷èíèëè ïðàâèëüíî: ïðè-
éíÿëè ð³øåííÿ ïðî êëîïîòàííÿ 
ïåðåä åêîëîã³÷íîþ ³íñïåêö³-
ºþ çóïèíèòè çàâîä íà ïåð³îä 
âïðîâàäæåííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³ 
ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é, ùî ñòâî-
ðÿòü áåçïå÷í³ åêîëîã³÷í³ óìîâè 
æèòòºä³ÿëüíîñò³ Òðîñòÿíåöüêî¿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè. Ïðàâî 
äèõàòè ÷èñòèì ïîâ³òðÿì — öå 
ôóíäàìåíòàëüíå ïðàâî ëþäèíè. 
ßêùî ñèòóàö³ÿ íå çì³íèòüñÿ, çà-
áëîêóºìî âèâåçåííÿ ïðîäóêö³¿ ³ç 
çàâîäó. ß ïåðøèé ëÿæó ï³ä êîëåñà 
àâòîìîá³ëÿ…

ЩО КАЖУТЬ НА ЗАВОДІ?
Íåïðèºìíèé çàïàõ ç’ÿâèâñÿ 

ó ñåëèù³ íàïðèê³íö³ òðàâíÿ — 
ïî÷àòêó ÷åðâíÿ. Ï³äâèùèëàñÿ 
òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ — äàëè ïðî 
ñåáå çíàòè â³äõîäè âèðîáíèöòâà. 
ßê éîãî ìîæíà ïîçáóòèñÿ, ìàëè 
íàì³ð ç’ÿñóâàòè â äèðåêòîðà. Îä-

íàê ²ãîð Ìàðèíÿêî â³äìîâèâñÿ 
ñï³ëêóâàòèñÿ ç æóðíàë³ñòîì 
ïî òåëåôîíó. «Àáî ïðè¿æäæàé-
òå, àáî íàä³øë³òü ïèñüìîâèé 
çàïèò», — òàêîþ áóëà éîãî â³ä-
ïîâ³äü. Âò³ì, àêòèâ³ñòè íàäàëè 
ïèñüìîâó ³íôîðìàö³þ äèðåêòîðà 
íà ¿õí³ çâåðíåííÿ. Òðîñòÿíåöüêèé 
ñïèðòîâèé ïåðåðîáëÿº áóðÿêîâó 
ìåëÿñó. Ç íå¿ âèãîòîâëÿþòü á³î-
åòàíîë, öå ñïèðòîâì³ñíà äîáàâ-
êà äî áåíçèíó. Â³äõîäè ïî òðó-
áîïðîâîäàõ íàäõîäÿòü íà ïîëÿ 
ô³ëüòðàö³¿. Âíàñë³äîê ïðîöåñó 
áðîä³ííÿ óòâîðþºòüñÿ íåïðè-
ºìíèé çàïàõ. Îñîáëèâî â³ä÷óâà-
ºòüñÿ, êîëè â³òåð äìå ó ñòîðîíó 
ñåëèùà. Ô³ëüòðàö³éí³ ïîëÿ çíà-
õîäÿòüñÿ çà ìåæàìè Òðîñòÿíöÿ 
á³ëÿ òðàñè, ùî âåäå ó íàïðÿìêó 
Ëàäèæèíà. Ó ëèñò³ äèðåêòîðà 
çàçíà÷åíî, ùî ïîëÿ ô³ëüòðàö³¿, 
êóäè ñêèäàþòü â³äõîäè, çíàõî-
äÿòüñÿ íà â³äñòàí³ 700 ìåòð³â 
äî íàéáëèæ÷îãî áóäèíêó. Â³í 
ñòâåðäæóº, ùî ñàí³òàðíî-çàõèñ-
íà çîíà ìàº â³äñòàíü 300 ìåòð³â. 
Óòî÷íþº òàêîæ, ùî ï³äïðèºìñòâî 
ìàº äîçâ³ë íà øê³äëèâ³ âèêèäè 
â àòìîñôåðó. Ïðî ñìîð³ä ó ñå-
ëèù³ — æîäíîãî ñëîâà.

ДОВІДКА 

Під час виробництва на спиртзаводі 
протягом доби утворюється 500 ку-
бометрів рідких відходів (барди), 
що доставляється по трубах на поля 
фільтрації. Їх територія — понад 
40 гектарів.

Активісти хотіли провести акцію протесту, 
але погодилися на громадські слухання

ЮРІЙ ДУБОВИЙ, 
НАЧАЛЬНИК 
ДЕРЖАВНОЇ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ІНСПЕКЦІЇ 
У ВІННИЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

— Напередодні громадських слу-
хань я спілкувався з селищним 
головою і директором підприєм-
ства. Наявну проблему необхідно 
вирішувати, бо здоров’я людей, 
чисте довкілля є пріоритетним, 
зокрема, і над прибутками. Під-
приємство здійснювало виробни-
чу діяльність з липня по жовтень 
минулого року, не маючи дозволу 
на викиди забруднюючих речо-
вин. Це порушення закону «Про 
охорону атмосферного повітря». 

Завод не знаходиться на дер-
жавному обліку підприємств за-
бруднювачів повітря, що також 
є порушенням чинного законо-
давства. У дозволі не вказано, які 
шкідливі речовини викидаються 
в довкілля. На керівника накла-
дено штрафні санкції. Уникнути 
неприємних запахів можливо 
за рахунок переробки відходів, 
чи встановлення біогазової уста-
новки. Відходи не повинні збері-
гатися під відкритим небом.
Зобов’язали директора до кінця 
серпня розробити план заходів 
вирішення проблеми. Чи в ком-
петенції інспекції прийняття рі-
шення про припинення роботи 
заводу? Так. І такий варіант теж 
не виключається.

Не все так, як мовить директор 
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Кольоровий 
картон 16

11

Кольоровий 
папір

10
7

ÃÐÎØ²

ОДЯГ 
Øê³ëüíà ôîðìà — îäèí ³ç íàé-

äîðîæ÷èõ ïóíêò³â ñïèñêó. ßê ïðà-
âèëî, øêîëè ïðîïîíóþòü áàòüêàì 
ïîøèòè îäíàêîâ³ êîñòþìè äëÿ ä³-
òåé, ÿê³ â ñåðåäíüîìó êîøòóþòü 
700 ãðèâåíü. Ïðîòå äåÿê³ çàêëàäè 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè âçàãàë³ â³äì³íè-
ëè øê³ëüíó ôîðìó ³ç ââåäåííÿì 
íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ øêîëè. Õòîñü 
øóêàº øê³ëüíó ôîðìó â ìàãàçè-
íàõ, õòîñü â³äðàçó éäå íà ðå÷îâèé 
ðèíîê. Çàãàëîì ö³íè êîëèâàþòüñÿ 
â³ä 250 äî 1000 ãðèâåíü.

Ùå º òðåò³é âàð³àíò ïîøóêó 
ôîðìè — ³íòåðíåò.

— Ìè õîäèëè â äîøêîëÿðèê ³ 
âæå çíàëè, ÿêà áóäå ôîðìà. Òîìó 
ïðîòÿãîì ðîêó ï³äøóêóâàëè íåîá-
õ³äí³ ðå÷³ â ³íòåðíåò³. ß êóïóþ 
îäÿã ò³ëüêè íà ïåðåâ³ðåíèõ ñàé-
òàõ: LeBoutique i Kasta. Ó æîäíî-
ìó ðàç³ íå ÷åðåç ñîö³àëüí³ ìåðå-
æ³ Instagram ÷è Facebook. ßêùî 
÷åñíî, ÿ íàâ³òü íå ïàì’ÿòàþ, 
êîëè âîñòàííº õîäèëà ïî ìàãà-
çèíàõ ó ïîøóêàõ ðå÷åé. Îòæå, 

ìè êóïèëè ï³äæàê óêðà¿íñüêîãî 
âèðîáíèêà, òåìí³ äæèíñè áðåí-
äó H&M, áëóçî÷êó Zara kids. Öå 
õîðîø³ äèòÿ÷³ áðåíäè ³ ÿ çíàþ, 
ùî íîñÿòüñÿ âîíè øèêàðíî. ² êî-
øòóþòü íåäîðîãî, — êàæå ²ðèíà.

Äëÿ ìàëåíüêî¿ Äàø³ áàòüêè 
âæå ïðèäáàëè áëóçêó, ñï³äíè-
öþ, ñïîðòèâíó ôîðìó, çèìîâèé 
ñàðàôàí òà áàãàòî ³íøîãî. ² âñå 
÷åðåç ³íòåðíåò.

— ß íå äóìàþ, ùî ö³íè â ³í-
òåðíåò³ íàáàãàòî íèæ÷³ çà ö³íè 
â ìàãàçèí³. Àëå âèá³ð øèðøèé 
³ áðåíäè ïåðåâ³ðåí³, — ãîâîðèòü 
²ðà.

Ïèòàííÿ âçóòòÿ çàëèøàºòüñÿ 
â³äêðèòèì:

— Çà âçóòòÿì ÿ âñå æ òàêè ï³äó 
äî ìàãàçèíó, àáè âñå ïðèì³ðÿòè 
³ îáðàòè íàéêðàùèé âàð³àíò äëÿ 
ñâîº¿ äèòèíè, — ðîçêàçóº ïðî 
ïëàíè ²ðèíà.

КАНЦТОВАРИ 
Ó øêîëàõ º òàêå ïðàâèëî, ùî 

âñ³ì áàòüêàì ïåðøà÷ê³â âèäà-

þòü ñïèñîê ³ç êàíöòîâàðàìè, ÿê³ 
íåîáõ³äíî êóïèòè. Òîìó äî 1-ãî 
âåðåñíÿ ä³òêè çàçâè÷àé ìàþòü âñå 
êàíöåëÿðñüêå îáëàäíàííÿ.

— Ìè êóïóâàëè êàíöòîâàðè 
ùå â òðàâí³, òàê ÿê ñïèñîê áóâ 
íà ðóêàõ. Óñå îá³éøëîñÿ áëèçüêî 
600 ãðèâåíü. Íàéá³ëüøå êîøòó-
âàëè íàðóêàâíèêè òà ôàðòóøîê 
äëÿ ìàëþâàííÿ — 200 ãðèâåíü, — 
ðîçïîâ³äàº ²ðèíà.

×è çðîñëà ö³íà íà êàíöåëÿð-
ñüê³ òîâàðè ó 2018 ðîö³ ³ ÷è 
íàñïðàâä³ öå òàêå äîðîãå çàäî-
âîëåííÿ? Ìè ô³êñóâàëè ö³íè ó  
2016 ðîö³, òîìó ¿õ íåñêëàäíî 
ïîð³âíÿòè. 

Ó ñïèñêó êàíöòîâàð³â öüîãî 
ðîêó âè íå çíàéäåòå çîøèò³â 
ó êë³òèíêó, êîñó ë³í³þ òà ùîäåí-
íèê³â. Óñå ÷åðåç òå, ùî çà ïðà-
âèëàìè íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ øêî-
ëè çîøèòè áóäóòü äðóêîâàíèìè, 
à îö³íêè ä³òÿì ó ìîëîäø³é øêîë³ 
ñòàâèòè íå áóäóòü. Òîìó ïîð³âíþ-
ºìî ö³íè ëèøå íà òîâàðè ïåðøî¿ 
íåîáõ³äíîñò³.

Фарби гуаш

Фарби акварель

Підставка для книжок
Ручка 

кулькова

Ножиці

Простий 
олівецьЛінійка

15-30 см

Гумка

Дошка для 
пластиліну

Кольорові 
олівці, 12 шт.

Пластилін

Точилка

Рюкзак

600
300

17
10

33
22

Папка 
для зошитів

19
18

10
5

20
9

20
18

34
21

5
45

2,55

5
4

7
3

30
23

34
21

12
11

Пенал
90
30

Клей ПВА
(50 мл)

6
6

Пензлики, 
6 шт.

Альбом для малювання

Середня 
мінімальна ціна

2016 рік

2018 рік

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ЗІБРАТИ 
ПЕРШОКЛАСНИКА ДО ШКОЛИ
Готуємося  Зазвичай серпень для 
батьків школярів — це найстрашніший 
місяць літа. Придбати необхідні речі для 
школи, нічого не забути і не витратити 
всі гроші світу — основні завдання для 
батьків. Ми поцікавилися, як цього року 
мами з татами збирають дітей до школи 
і скільки грошей планують витратити 
на підготовку до навчального року

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 

Ñïèñîê êàíöòîâàð³â, øê³ëüíà 
òà ñïîðòèâíà ôîðìà, âçóòòÿ — 
çäàºòüñÿ, öå íå òàê áàãàòî. Àëå 
êîëè íàñòàº ÷àñ óñå êóïóâàòè, 
òî øê³ëüíèé øîï³íã ìîæå âëåò³òè 
â «êîï³éî÷êó». ßê çàîùàäæóþòü 
³ äå êóïóþòü øê³ëüíå ïðèëàääÿ, 
ç íàìè ïîä³ëèëàñÿ ìàìà ïåðøî-
êëàñíèö³ ²ðèíà:

— Ìîæëèâî, ÿ íåíîðìàëüíà 
ìàìà, àëå çáèðàòèñÿ äî øêîëè 
ìè ïî÷àëè ùå â ñ³÷í³. Ìè â³ä-
ïðàâëÿºìî ñâîþ ºäèíó äîíüêó 
â ïåðøèé êëàñ, òîìó âèð³øè-
ëè, ùî íå áóäåìî â³äòÿãóâàòè ³ 
ïî÷àëè êóïóâàòè ðå÷³ çàäîâãî 
äî 1-ãî âåðåñíÿ. Íàâ³ùî ñòî-
ÿòè â ÷åðãàõ, ÿêùî ìîæíà âñå 
ïðèäáàòè çàâ÷àñíî? — ðîçïî-
â³äàº ²ðà.

30
17 30

28

15
13

Обкладинка на 
зошит (10 шт.)

Обкладинка 
на підручник

25
22

ДОВІДКА: у серпні 2016 року потрібно було заплатити 25 гривень 
за $1, на сьогодні долар зріс до ціни 27,3 за одиницю.
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«Нива» приймає 
«Поділля» 
 Ó ñóáîòó, 18 ñåðïíÿ, â³-
ííèöüêà «Íèâà» ïðèéìàº 
õìåëüíèöüêå «Ïîä³ëëÿ». 
Ìàò÷ ï’ÿòîãî òóðó ÷åìï³îíà-
òó Óêðà¿íè ç ôóòáîëó (äðóãà 
ë³ãà) â³äáóäåòüñÿ íà Öåí-
òðàëüíîìó ì³ñüêîìó ñòàä³îí³. 
Ïî÷àòîê — î 17.00.

Найкращі 
слаломісти 
 Ó ñ. Ìèã³ÿ (Ìèêîëà¿âñüêà 
îáëàñòü) ô³í³øóâàâ ÷åìï³î-
íàò Óêðà¿íè ç âåñëóâàëüíî-
ãî ñëàëîìó ñåðåä þí³îð³â. 
Âèõîâàíö³ ñïîðòøêîëè 
¹ 2 âèáîðîëè äåñÿòü íà-
ãîðîä. ×åìï³îíàìè ñòàëè 
Ñïàðòàê Áîãîìîëîâ, Ìàêñèì 
×àïëèã³í, ßíà Îìåëü÷óê, 
Îëåêñàíäð Ôåäîðåíêî, Ñåð-
ã³é Ñîâêî ³ Äåíèñ Àðòþí³í.

Кубок із самбо 
 Ó ñóáîòó, 18 ñåðïíÿ, ó Â³-
ííèö³ ðîç³ãðàþòü Êóáîê 
îáëàñò³ ç áîðîòüáè ñàìáî 
ñåðåä þí³îð³â òà þí³îðîê, 
þíàê³â òà ä³â÷àò ñòàðøîãî 
â³êó. Çìàãàòèìóòüñÿ ó ÑÊ 
«Ðàò³áîð-Â». Ïî÷àòîê — 
îá 11.00.

Блискавичні 
шахи 
 Ó Â³ííèö³ ïðîéøîâ ÷åì-
ï³îíàò ì³ñòà ç áëèñêàâè÷íèõ 
øàõ³â. Ïåðåì³ã êàíäèäàò 
ó ìàéñòðè Äìèòðî Ùåðáè-
íà. Ïðèçåðàìè ñòàëè Â³êòîð 
Ãóäîê ³ Îëåã ßâîðñüêèé. 
Êðàùîþ ñåðåä æ³íîê âèÿâè-
ëàñÿ Êàð³íà Ñòåïàíþê.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №34 (1053)
Популярні двоходові задачі на кооперативний мат. Зверху – в двох 
задачах є по одному варіанту з використанням рокіровки чорного 
і внизу білого королів. 

Задача №2214-2217
Є. Марінов (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №32 (1398) 8 серпня 2018 року 
Задача №2010
I. 1. Ta6! Tb6  2. Kb7 T:a6x; II. Tc8! Tc7  2. Kb7T:c8x – правильні мати
Задача №2011
I. 1. Фh7! Tf6  2. Tg7 Tf8x; II. 1. Фg7! Kpd8  2. Kpf8 Te8x;
Задача №2012
I. 1. Kc3(Kb6, Kc5?)!Kp:c3  2. Tb1 Ta4x; II. 1. Kb2 (Tb1+?)! ?Tc3  2. Tb1 Ta3x; 
Задача №2013
I. 1. Tg1! Tf3  2. g2 Th3x; II. 1. e3! 1.(Th3?)  2. Th2Tf1x – правильні мати

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Âåëèêèé òåí³ñ — îäèí ³ç ïî-

ïóëÿðíèõ âèä³â ñïîðòó, äå ïî-
ïóëÿðí³ñòü æ³íî÷èõ çìàãàíü ³ ãî-
íîðàðè ïðåäñòàâíèöü ïðåêðàñíî¿ 
ñòàò³ íå ïîñòóïàþòüñÿ ÷îëîâ³÷èì. 
À ó Â³ííèö³ ï³øëè äàë³ — íàø³ 
ä³â÷àòà íà êîðò³ çìàãàþòüñÿ ðàçîì 
³ç þíàêàìè ³ «á’þòü» ¿õ.

Ìèíóëîãî òèæíÿ ó êëóá³ 
«Ñìåø», ùî â Öåíòðàëüíîìó 
ïàðêó, ïðîéøëè â³äêðèò³ ì³ñüê³ 
çìàãàííÿ. Ó íèõ âçÿëè ó÷àñòü, 

îêð³ì ãîñïîäàð³â ìàéäàí÷èêà, òå-
í³ñèñòè ÑÊ «Òåðì³íàë» ³ êëóáó 
â ïàðêó Äðóæáè íàðîä³â.

Ñòàðòóâàëè ïîíàä ï³âñîòí³ 
ó÷àñíèê³â. Âîíè çìàãàëèñÿ ó ÷î-
òèðüîõ ãðóïàõ, çàëåæíî â³ä â³êó ³ 
ð³âíÿ ï³äãîòîâëåíîñò³. Ñåðåä íàé-
ñòàðøèõ ñïîðòñìåí³â ÷åìï³îíîì 
ñòàâ 14-ð³÷íèé ßðîñëàâ Îâ÷àðóê. 
Þíàê âèãðàâ ÷îòèðè ïîºäèíêè 
³ âïåðøå â æèòò³ çäîáóâ çîëîòî.

— ß ïîêðàùèâ ñâî¿ ðåçóëüòàòè 
çà ðàõóíîê âàæêî¿ ïðàö³. Òðåíó-

þñÿ ùîäåííî. Âäîìà òàêîæ çà-
éìàþñÿ — á’þ ì’ÿ÷èêà îá ñò³íó 
ñàðàþ! — êàæå ÷åìï³îí ßðîñëàâ 
Îâ÷àðóê. — Òåïåð õî÷ó ïîêðàùè-
òè ñâ³é âñåóêðà¿íñüêèé ðåéòèíã 
íà âè¿çíèõ çìàãàííÿõ.

Íàéá³ëüøà êîíêóðåíö³ÿ âèíèêëà 
ñåðåä ñïîðòñìåí³â â³êîì äî äåñÿòè 
ðîê³â. Àäæå ñåðåä íèõ áóëè ó÷àñ-
íèêè ³ ïðèçåðè âñåóêðà¿íñüêèõ 
â³äêðèòèõ çìàãàíü. Äîì³íóâàëè 
ïðåäñòàâíèö³ ïðåêðàñíî¿ ñòàò³. 
×åìï³îíêîþ ñòàëà Àííà Ïðàâåäíà, 

ñð³áíîþ ïðèçåðêîþ — Àíàñòàñ³ÿ 
Òêà÷åíêî. ² ëèøå áðîíçó âèãðàâ 
õëîï÷èê — Ìèêèòà Êîìàõà (âñ³ — 
ç êëóáà «Ñìåø»).

— ß ïðîâåëà ï’ÿòü ìàò÷³â ³ âñ³ 
âèãðàëà. Ïåðåâàæíî ïåðåìàãàëà 
³ç íåâåëèêîþ ð³çíèöåþ â ðàõóí-
êó, áî ñóïåðíèêè áóëè ñèëüíèìè. 
Íàéñêëàäí³øèì âèÿâèâñÿ ô³íàë ç 
îäíîêëóáíèöåþ. Íà òðåíóâàííÿõ 
îá³ãðóþ é ñòàðøèõ çà ñåáå ñóïåð-
íèê³â, — êàæå äåñÿòèð³÷íà Àííà 
Ïðàâåäíà.

Дівчатка перемогли хлопців у тенісі 

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Äíÿìè âèêîíêîì îáëàñíî-
ãî â³ää³ëåííÿ Íàö³îíàëüíîãî 
îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó âèçíàâ 
êðàùèìè ñïîðòñìåíàìè ëèïíÿ 
íà Â³ííè÷÷èí³ äâîõ âåñëóâàëü-
íèê³â — 21-ð³÷íîãî Äìèòðà 
Êîñòèøåíà ³ 23-ð³÷íîãî Äåíèñà 
Ëàõìàíîâà. 

Âîíè ñòàëè áðîíçîâèìè ïðè-
çåðàìè ñåðåä ìîëîä³ (äî 23-õ 
ðîê³â) íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè 
ó ì. Àóðîíöî-ä³-Êàäîðå (²òàë³ÿ) 
³ ïîêàçàëè àíàëîã³÷íèé ðåçóëü-
òàò íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó ó Ïëîâ-
äèâ³ (Áîëãàð³ÿ). Îáèäâà ðàçè — 
ó ïåðåãîíàõ áàéäàðîê-«÷åòâ³ðîê» 
íà ïðåñòèæí³é îë³ìï³éñüê³é äèñ-
òàíö³¿ 500 ìåòð³â.

НЕСПОДІВАНИЙ УСПІХ 
Íà ºâðîïåéñüêîìó ÷åìï³îíàò³ 

â³ííè÷àíè âèñòóïàëè ó áàéäàðö³-
«÷åòâ³ðö³» ðàçîì ³ç äâîìà âåñ-
ëóâàëüíèêàìè ç ³íøèõ ðåã³îí³â 
Óêðà¿íè. Áî âîíè íà ì³æíàðîä-
íèõ çìàãàííÿõ ïðåäñòàâëÿëè çá³ð-
íó Óêðà¿íè.

— Ó öüîìó æ ñêëàä³ âîíè âè-
ãðàëè íàö³îíàëüíèé ÷åìï³îíàò. 
Ï³ä ÷àñ â³äáîðó íà ºâðîïåéñüêèé 
ôîðóì âðàõîâóâàëè âèñòóïè 
íå ëèøå ó «÷åòâ³ðêàõ», àëå é â ³í-
øèõ ÷îâíàõ. Çîêðåìà, íà ÷åìï³î-
íàò³ Óêðà¿íè â «îäèíî÷ö³» Äåíèñ 
Ëàõìàíîâ áóâ äðóãèì, à Äìèòðî 
Êîñòèøåí — òðåò³ì. À ó «äâ³éö³» 
Äìèòðî ñòàâ ÷åìï³îíîì ðàçîì ç 
³íøèì ñïîðòñìåíîì, — ïîÿñíèâ 
íàñòàâíèê íàøèõ ïðèçåð³â, ñòàð-
øèé òðåíåð îáëàñíî¿ ñïîðòøêîëè 
âåñëóâàííÿ ³ì. Þë³¿ Ðÿá÷èíñüêî¿ 
Ñåðã³é Áóòåíêî.

Íàøà ÷åòâ³ðêà áàéäàðî÷íè-
ê³â ñïî÷àòêó íå çíàëà âëàñíèõ 
ìîæëèâîñòåé ³ îñîáëèâî íå ñïî-
ä³âàëàñÿ íà âèñîêèé ðåçóëüòàò 
íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè. Àëå â³ä-
á³ðíèé ñòàðò ïðîéøîâ äîáðå: 
óêðà¿íö³ ³ç ÷åòâåðòèì ðåçóëüòàòîì 
âèéøëè äî ô³íàëüíîãî åòàïó.

— Òîä³ é âèð³øèëè ïîáîðîòè-
ñÿ ³ç ë³äåðàìè. Ç³ ñòàðòó ìàéæå 
«ïîëåò³ëè» — éøëè ïåðøèìè. 
Àëå äàë³ òðîõè çàáàðèëèñÿ ³ ô³-
í³øóâàëè òðåò³ìè. Ïîñòóïèëèñü 
âåñëóâàëüíèêàì ç³ Ñëîâà÷÷èíè ³ 
Á³ëîðóñ³, — êàæå Äåíèñ.

ПІДСИЛИЛИСЯ ЧЕМПІОНОМ 
СВІТУ 

Íà ÷åìï³îíàò³ ó Áîëãàð³¿ ç³áðà-
ëèñÿ âñ³ ñâ³òîâ³ ë³äåðè íà äèñòàí-
ö³¿ 500 ìåòð³â. Íàøó ÷åòâ³ðêó ï³ä-
ñèëèâ Îëåã Êóõàðèê (Ïîëòàâà). 
Â³í — ÷åìï³îí ñâ³òó íà áàéäàðö³-
«îäèíî÷ö³».

Óêðà¿íöÿì çíîâó âäàëîñÿ ï³ä-

УПЕРШЕ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ 
ОДРАЗУ І ЄВРОПИ, І СВІТУ 
Знай наших!  Веслувальники 
Дмитро Костишен і Дениса Лахманов 
завоювали бронзові медалі на чемпіонаті 
Європи в Італії та на чемпіонаті світу 
в Болгарії. Кращі спортсмени липня 
на Вінниччині виконали нормативи 
майстрів міжнародного класу і мріють 
про участь в Олімпіаді 

íÿòèñÿ íà ï’ºäåñòàë. Âîíè ñòàëè 
òðåò³ìè. 

— Ï³ñëÿ óñï³õó íà ÷åìï³îíà-
ò³ ªâðîïè ìè âæå ñïîä³âàëèñÿ 
íà ìåäàë³. Íà ïëàíåòàðíîìó 
÷åìï³îíàò³ ñóïåðíèêè º íàáàãàòî 
âàæ÷èìè, àëå é íàø ñêëàä áóëî 
ñóòòºâî ï³äñèëåíî, — êàæå Äåíèñ 
Ëàõìàíîâ.

Â³ííè÷àíè ó Áîëãàð³¿ âèêîíà-
ëè íîðìàòèâè ìàéñòð³â ñïîðòó 
ì³æíàðîäíîãî êëàñó. Çà ñëîâà-
ìè òðåíåðà, äëÿ öüîãî áóëî äî-
ñòàòíüî óâ³éòè äî ÷èñëà ïðèçåð³â 
íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó ñåðåä ìîëîä³. 

ШТАНГА І ТРЕНАЖЕРИ 
Äåíèñ ðîçïîâ³â, ùî âåñëóº ç 

äèòèíñòâà. Àëå á³ëüø ñåðéîçíî 
ïî÷àâ çàéìàòèñÿ ó 17 ðîê³â, êîëè 
çàïèñàâñÿ äî òðåíåðà Ñåðã³ÿ Áó-
òåíêà. 

— Ùîäíÿ ó ìåíå ïî äâà-òðè 
òðåíóâàííÿ. Íà âîä³ íàìàãàþñÿ 
ïîêàçàòè êðàùèé ÷àñ, à íå êîí-
êóðóþ ç êèìîñü. Õî÷à ñèëüí³ 
ñóïåðíèêè ó Â³ííèö³ ó ìåíå º, 
³ öå äîáðå. Ïðèì³ðîì, ïàðòíåð 
ïî «÷åòâ³ðö³» Äìèòðî Êîñòèøåí 

àáî Ïàâëî Æìóöüêèé, — ðîçïîâ³â 
Äåíèñ Ëàõìàíîâ.

Âåñëóâàëüíèê ìð³º ïî-
òðàïèòè íà Îë³ìï³àäó ³ çà-
éíÿòè òàì ïðèçîâ³ ì³ñöÿ. 
— Äåíèñ ³ Äìèòðî ìàþòü íåïî-
ãàí³ øàíñè çäîáóòè îë³ìï³éñüê³ 
ë³öåíç³¿ ó Òîê³î-2020, — êàæå 
Ñåðã³é Áóòåíêî. — Ó Â³ííèö³ º 
é ³íø³ ïåðñïåêòèâí³ âåñëóâàëü-
íèêè. Ïðèì³ðîì, Îëåã Ïåòðîâ, 
ÿêèé áóâ øîñòèì íà ÷åìï³îíàò³ 
ªâðîïè ñåðåä þí³îð³â ³ ñüîìèì — 
íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó.

НЕ ЛИШЕ СЕРЕД МОЛОДІ 
Ë³äåðè â³ííèöüêîãî âåñëóâàííÿ 

âæå óñï³øíî âèñòóïàþòü íå ëèøå 
ñåðåä ìîëîä³, àëå é ñåðåä äîðîñ-
ëèõ ñïîðòñìåí³â.

— Âîíè — ÷åìï³îíè Óêðà¿íè ñå-
ðåä ÷îëîâ³ê³â ó áàéäàðö³-«÷åòâ³ðö³». 
Äìèòðî Êîñòèøåí òàêîæ ñòàâ ïå-
ðåìîæöåì ó «äâ³éö³», à Äåíèñ — â³-
öå-÷åìï³îíîì ó öèõ æå ïåðåãîíàõ. 
Äåíèñ òîð³ê áóâ 12-ì íà ñâ³òî-
âîìó ôîðóì³ ñåðåä ÷îëîâ³ê³â, — 
êàæå òðåíåð. – Îáèäâà ãîòóþòüñÿ 
äî ÷åìï³îíàòó ñâ³òó ñåðåä ÷îëîâ³ê³â. 

Новачків на тренування з веслу-
вання на байдарках і каное на-
бирають у обласній спортшколі 
із веслування (тел. 67–29–41, 
098–554–21–97 — тренер Сер-
гій Бутенко) і міській спортшко-
лі № 2 (тел. 67–36–86).

Де займатися?

Денис Лахманов (ліворуч), тренер Сергій Бутенко 
і Дмитро Костишен



ПАВЛО 
ГОРБАНСЬКИЙ, 

ПОЛІТИЧНИЙ 
ОГЛЯДАЧ

Ïðè÷èíîþ ìîæëèâîãî çá³ëü-
øåííÿ âèòðàò â³ííèöüêèõ ñ³ìåé 
íà ãàç º âèìîãà ÌÂÔ âèð³âíÿòè 
ö³íó íà ãàç äëÿ âñ³õ êîðèñòóâà÷³â 
äî ðîçì³ðó òàðèô³â äëÿ ïðîìèñëî-
âîñò³. Â óðÿä³ øóêàþòü àëüòåðíà-
òèâó æîðñòê³é âèìîç³ ÌÂÔ. ×è 
çíàéäóòü — ïîêàæå íàéáëèæ÷å 
ìàéáóòíº.

À ïîêè ùî ñèòóàö³ÿ äëÿ â³-
ííèöüêèõ ðîäèí âèãëÿäàº òàê: 
ï³äíÿòòÿ ö³íè íà ãàç äëÿ íàñå-
ëåííÿ äî ð³âíÿ ïðîìèñëîâîñò³ 
(äî 11 òèñ. ãðí çà òèñ. êóá. ì) 
àâòîìàòè÷íî çá³ëüøèòü âàð-
ò³ñòü ñåðåäíüî¿ ïëàò³æêè êîæ-
íî¿ ðîäèíè ç Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ 
íà 1000–1500 ãðí. ² íàéá³ëüøå öå 
òîðêíåòüñÿ òèõ ðîäèí, äëÿ ÿêèõ 
ãàç º òðàäèö³éíèì äæåðåëîì îá-
³ãð³âó äîì³âîê ³ ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ï³ä ÷àñ 
ïåðåãîâîð³â ç ïðåäñòàâíèêàìè 
ÌÂÔ óïîâíîâàæåí³ óêðà¿íñüêîãî 
óðÿäó çàçíà÷àëè, ùî ð³çêå ï³äâè-
ùåííÿ ïðèçâåäå äî ðÿäó ñêëàäíèõ 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ íàñë³äê³â. 
Íàãîëîøóâàëîñÿ, ùî òàêå çá³ëü-
øåííÿ òàðèôó ïðèçâåäå äî êðèçè 
íåïëàòåæ³â, çá³ëüøèòü ê³ëüê³ñòü 
îòðèìóâà÷³â ñóáñèä³é, ìîæå 
ñïðè÷èíèòè ïîë³òè÷íó êðèçó.

Àëå ó ÌÂÔ íåïîõèòí³. Ì³æ-
íàðîäí³ êðåäèòîðè â³äêèíóëè 
âæå â³ñ³ì ð³çíèõ âàð³àíò³â êîìï-
ðîì³ñó ùîäî ï³äâèùåííÿ ö³íè 
íà ãàç äëÿ íàñåëåííÿ, ÿê³ óðÿä 
çàïðîïîíóâàâ çà îñòàíí³é ð³ê.

Àëå é â³äìîâèòèñÿ â³ä ì³æíà-
ðîäíîãî êðåäèòóâàííÿ Óêðà¿íà 
íå ìîæå, àäæå öå ñïðè÷èíèòü 
íèçêó ùå ã³ðøèõ íàñë³äê³â. 
Äåðæàâà ìîæå ïîðèíóòè ó ñòàí 
äåôîëòó, ÿê ó 1998 ðîö³. Öå ïðè-
çâåäå äî òîãî, ùî ãðèâíÿ ð³çêî 
äåâàëüâóº, äîëàð ñòðèáíå äî ïî-
çíà÷êè ùîíàéìåíøå 50 ãðí/$. 
Â³äáóäåòüñÿ ð³çêå ðîçêðó÷óâàííÿ 
³íôëÿö³¿, ñòð³ìêå çäîðîæ÷àííÿ 
âñ³õ òîâàð³â. Ö³ ïðè÷èíè âè-
êëè÷óòü çàìîðîæóâàííÿ çàðïëàò 
³ ïåíñ³é, çðîñòàííÿ áåçðîá³òòÿ.

Íàðàç³ óðÿä ïðîäîâæóº ïåðå-
ãîâîðè ç ÌÂÔ, àáè çíàéòè êîìï-
ðîì³ñíèé âàð³àíò. ßêèé æå âèõ³ä 
³ç ñèòóàö³¿ áà÷àòü ïîë³òèêè ³ åêñ-
ïåðòè? Á³ëüø³ñòü ç íèõ ââàæàº, 
ùî äåôîëò äëÿ Óêðà¿íè º çíà÷íî 
ã³ðøèì, í³æ ï³äíÿòòÿ ö³í íà ãàç.

²íâåñòáàíê³ð Ñåðã³é Ôóðñà 
ðîçïîâ³â ïðî ïðè÷èíè òàêî¿ 
ñèòóàö³¿

«Ðàí³øå áóâ äåøåâèé ãàç? Ò³ëü-
êè òîìó, ùî çà íüîãî äîïëà÷óâàëà 
äåðæàâà. Òîáòî âñå îäíî ïëàòíè-
êè ïîäàòê³â. Ð³çíèöÿ â òàðèôàõ 
ïðèâîäèëà äî âåëè÷åçíîãî äåô³öè-
òó áþäæåòó, äåô³öèò ïîêðèâàâ-

ñÿ áîðãîì. Áîðã ïðèçâ³â äî ð³çêî¿ 
äåâàëüâàö³¿, çà ÿêó âñ³ óêðà¿íö³ çà-
ïëàòèëè âèñîêîþ ³íôëÿö³ºþ îñòàí-
í³õ ðîê³â. Ñüîãîäí³ ó Ì³í³ñòåðñòâà 
ô³íàíñ³â íà ðàõóíêó á³ëüøå $1 ìëðä, 
à íà îáñëóãîâóâàííÿ çîâí³øíüîãî 
äåðæáîðãó äî ê³íöÿ 2019 ðîêó ïî-
òð³áíî $6 ìëðä. ßêùî ìè íå çàëó-
÷èìî êîøòè ÌÂÔ, ùîá ðîçðàõóâà-
òèñü ç³ ñòàðèìè áîðãàìè — íà íàñ 
÷åêàº äåôîëò. À äåôîëò — öå ³ 
äîëàð ïî 40, ³ çðîñòàííÿ ö³í, ³ 
ñêîðî÷åííÿ ñîöâèòðàò, ³ áåçðî-
á³òòÿ», — ââàæàº Ñåðã³é Ôóðñà.

Íàðîäíèé äåïóòàò, â³ííè÷àíèí, 
Ãåííàä³é Òêà÷óê ðîçïîâ³äàº ïðî 
ñêëàäíèé âèá³ð, ÿêèé ïîñòàâ ïå-
ðåä óêðà¿íñüêèì óðÿäîì:

«Ó íàñ º ò³ëüêè îäèí âèõ³ä — 

ïðîãðàìà êðåäèòóâàííÿ ÌÂÔ. Àëå 
ÌÂÔ âèìàãàº ðèíêîâî¿ ö³íè íà ãàç 
äëÿ íàñåëåííÿ. ×è ìîæå áóòè ïðè-
éíÿòíîþ äëÿ óêðà¿íñüêîãî ñïîæè-
âà÷à ö³íà, íà ÿê³é íàïîëÿãàº ÌÂÔ 
çàðàç, 10000 ãðí çà òèñÿ÷ó êóá³â? 
Äàâàéòå ïîäèâèìîñü ïî óìîâí³é 
ïëàò³æö³. ×è ãîòîâ³ óêðà¿íö³ ïëà-
òèòè íà 1000 ãðí íà ì³ñÿöü á³ëü-
øå? Ñóìí³âíî, ùî öå íå âèêëè÷å 
êðèçè íåïëàòåæ³â ³ ïîã³ðøåííÿ 
ñîö³àëüíî¿ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³. Àëå 
ö³íó äîâåäåòüñÿ ï³äâèùóâàòè, ³ 
ãîëîâíå ïèòàííÿ — íàñê³ëüêè».

Ïðèáëèçíî æ òàê³ äóì-
êè ³ ó ïîë³òîëîãà Âîëîäèìèðà 
Öèáóëüêà.

«×è çàäóìóâàâñÿ õòîñü, ùî âè-
êîíàâøè áåçóìîâíî âèìîãó ÌÂÔ 

³ çá³ëüøèâøè ö³íó íà ãàç ìàéæå 
íà 60%, àâòîìàòè÷íî çðîñòå ³ 
ê³ëüê³ñòü ñóáñèä³àíò³â ³ äåðæàâ-
í³ âèäàòêè íà íèõ? À öå òðåáà 
çá³ëüøèòè áþäæåò ç 70,9 ìëðä 
ãðí äî 113 ìëðä ãðí. 80% íàñåëåííÿ 
êðà¿íè ïîòðåáóâàòèìå ñóáñèä³é. 
Ïðè öüîìó ìàáóòü äîâåäåòüñÿ çà-
ìîðîçèòè âñ³ ñîö³àëüí³ ñòàíäàðòè. 
²íøèé âàð³àíò — çðèâ ïðîãðàìè ç 
ÌÂÔ, äåôîëò, êðèçà, ãàëîïóþ÷à 
³íôëÿö³ÿ ³ áåçðîá³òòÿ. ×è º òðå-
ò³é âàð³àíò? Éîãî íàðàç³ øóêàº 
Êàáì³í íà ïåðåãîâîðàõ ç ÌÂÔ, 
ïðîïîíóþ÷è ð³çí³ ôîðìóëè ö³íè 
íà ãàç, ÿê³ íåñóòòºâî ï³äâèùàòü 
âèòðàòè íàñåëåííÿ ïî «ïëàò³æ-
êàõ». Ñõîæå, öå ºäèíèé âàð³àíò 
âèõîäó ç ñèòóàö³¿ áåç êàòàñòðî-
ô³÷íèõ íàñë³äê³â äëÿ êðà¿íè».

² íàðåøò³, äóæå âàæëèâî ðîçó-
ì³òè ïðè÷èíó ïðîáëåìè — çâ³äêè 
âçÿëèñÿ ò³ âåëèê³ áîðãè, çà ÿêè-
ìè çàðàç ðîçðàõîâóºòüñÿ Óêðà¿íà. 
Âîíè íå âèíèêëè ó ïåð³îä ðåôîðì 
ï³ñëÿ 2014 ðîêó ³ íàâ³òü â³éíà 
íå ìàº äî íèõ ïðÿìîãî â³äíîøåí-
íÿ. Áîðãè íàêîïè÷åí³, â îñíîâíî-
ìó, ó ïåð³îä 2009–2013 — ÿêðàç 
ÿê âàð³àíò â³äêëàñòè íåçðó÷í³ äëÿ 
òîä³øí³õ åë³ò ðåôîðìè. Ðåôîðìó 
ãàçîâîãî ðèíêó (åëåìåíòîì ÿêî¿ 
º ï³äâèùåííÿ òàðèô³â), çåìåëüíó 
ðåôîðìó, äåðåãóëÿö³þ, ³ áàãàòî 
³íøèõ ðå÷åé, ÿê³ ìîæíà áóëî çðî-
áèòè ùå ï³ñëÿ êðèçè 2008 ðîêó.

ВАЛЕНТИНА 
ЦИБЕНКО, 

ФАХІВЕЦЬ З 
МОНІТОРИНГУ

Ïðèì³ùåííÿ çàêëàäó 
çâîäÿòü íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå, 
íà òåðèòîð³¿, äå âæå º ê³ëüêà ë³-
êóâàëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà. Öå 
çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, àäæå 
òóò º âñ³ òðàíñïîðòí³ ðîçâ’ÿçêè, 
³ ëþäÿì áóäå çðó÷íî ñþäè äî-
áèðàòèñÿ. Íà ì³ñö³ ìàéáóòíüî¿ 
áóä³âë³ âæå âèðèëè êîòëîâàí ï³ä 
ôóíäàìåíò, ïðàöþº òåõí³êà.

Ïîêè áóä³âëÿ íîâîãî êàðä³î-
öåíòðó íå çâåäåíà, çàêëàä ôóíê-
ö³îíóº ó ïðèì³ùåíí³ Öåíòðó 
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ 
äîïîìîãè. Ó ìèíóëîìó ðîö³ â 
öåíòð³ çðîáèëè íàéá³ëüøå ïî 
Óêðà¿í³ îïåðàö³é ñòåíòóâàííÿ 

êîðîíàðíèõ ñóäèí (837). Çàãàëîì 
ïðîòÿãîì 2017 ðîêó òóò çä³éñíèëè 
2478 îïåðàòèâíèõ âòðó÷àíü.

Ó 2018 ðîö³ â îáëàñò³ çá³ëüøå-
íî ê³ëüê³ñòü êâîò íà áåçêîøòîâí³ 
îïåðàö³¿ äëÿ õâîðèõ íà ñåðöåâî-
ñóäèííó ïàòîëîã³þ. Ïàö³ºíòè ç 
ïåðøî¿ ÷åðãè îáëàñíîãî ðåºñòðó 
ìîæóòü îòðèìàòè ïëàíîâó êîðî-
íàðîãðàô³þ òà ñòåíòóâàííÿ îäí³º¿ 
«êðèòè÷íî¿» ñóäèíè áåçêîøòîâ-
íî, òîä³ ÿê ñîá³âàðò³ñòü òàêèõ 
ïðîöåäóð âêëþ÷íî ç âèòðàòíèìè 
ìàòåð³àëàìè — ìàéæå 25 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. ²íôîðìàö³þ ïðî àëãî-
ðèòì îòðèìàííÿ òàêî¿ äîïîìîãè 
ó ìåæàõ ïðîåêòó íàäàþòü ñ³ìåéí³ 
ë³êàð³. ²ç 250 êâîò ç 1 ÷åðâíÿ 2018 
ðîêó óæå âèêîíàíî 120.

Ñóáïðîåêò ñï³ëüíîãî ïðîåêòó 
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 

Óêðà¿íè òà Ñâ³òîâîãî áàíêó 
«Ñêëàäîâà ðîçâèòêó ñèñòåìè 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Â³ííèöüêî¿ îá-
ëàñò³» áóâ ðîçïî÷àòèé ó 2015 ðîö³. 
Ïðîåêò º îäíèì ç íàéá³ëüøèõ 
â Óêðà¿í³, àäæå éîãî çàãàëüíà 
âàðò³ñòü ñòàíîâèòü á³ëüøå 32,5 
ì³ëüéîíà äîëàð³â. Â³í ïîêëèêà-
íèé çíèçèòè ñìåðòí³ñòü ³ ð³âåíü 
óñêëàäíåíü â³ä ñåðöåâèõ íåäóã. 
Ñêëàäàºòüñÿ ïðîåêò ç òðüîõ åòà-
ï³â. Ïåðøèé — íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè íà ïåðâèííîìó ð³âí³. 
Öåé åòàï ôàêòè÷íî âæå çàâåð-
øåíèé: çàêóïëåíî îáëàäíàííÿ 
äëÿ ïåðâèííîãî ð³âíÿ (ìàéæå íà 
ï³âòîðà ì³ëüéîíè äîëàð³â). Íà-
ðàç³ ìè çíàõîäèìîñü íà ïî÷àòêó 
äðóãîãî åòàïó — áóä³âíèöòâà 
íîâ³òíüîãî êàðä³îöåíòðó, ÿêèé 
â³äïîâ³äàº âñ³ì ñó÷àñíèì âèìî-

ãàì íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìî-
ãè. Òðåò³ì åòàïîì áóäå çàêóï³âëÿ 
îáëàäíàííÿ äëÿ äàíîãî öåíòðó.

Öåíòð ìàòèìå ñ³ì ïîâåðõ³â çà-
ãàëüíîþ ïëîùåþ 17 òèñÿ÷ êâ. ì. 
Ïðè íüîìó áóäóòü ôóíêö³îíóâàòè 
ï³äðîçä³ë ïî ä³àãíîñòèö³ ñåðöå-
âî-ñóäèííèõ çàõâîðþâàíü, ö³ëî-
äîáîâå ïðèéìàëüíå â³ää³ëåííÿ, 
îïåðàö³éí³, ëàáîðàòîð³ÿ òîùî. 
Çàêëàä áóäå ðîçðàõîâàíèé íà 
138 ë³æîê òà 6 ë³æîê ðåàí³ìàö³¿. 
Òàêîæ ðîáîòîþ ó öåíòð³ çìîæóòü 
çàáåçïå÷èòè ïîíàä 400 ëþäåé. 

Áóä³âíèöòâî ñó÷àñíîãî êàð-
ä³îöåíòðó ó Â³ííèö³ äîïîìîæå 
áàãàòüîì æèòåëÿì ì³ñòà òà îá-
ëàñò³ ïîêðàùèòè çäîðîâ'ÿ òà â÷àñ-
íî ïîïåðåäèòè ñåðöåâî-ñóäèíí³ 
õâîðîáè. ßê³ñíî íîâà òåõí³êà 
äîçâîëèòü ñâîº÷àñíî âèÿâëÿòè 

ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ'ÿì.
ÅÊÃ-àïàðàòè, ÿê³ çàêóïèëè íà 

ì³ñöÿ, äàþòü çìîãó ïåðåñèëàòè 
êàðä³îãðàìè ïàö³ºíò³â ç ðàéîí³â 
áåçïîñåðåäíüî ë³êàðÿì êàðä³î-
öåíòðó ó Â³ííèöþ. Ùîïðàâäà, 
ïîêè ïðàö³âíèêè ç³òêíóëèñü 
ç ïåâíèìè ïðîáëåìàìè. Íîâ³ 
ÅÊÃ- àïàðàòè ìîæóòü ïåðåäàâàòè 
äàí³ ÷åðåç ³íòåðåíåò, ìîá³ëüí³ òà 
ñòàö³îíàðí³ òåëåôîíè. Àëå ÷åðåç 
â³äñóòí³ñòü ñòàö³îíàðíèõ òåëåôî-
í³â òà ³íòåðíåòó äàí³ ïåðåäàþòü 
ìîá³ëüíèìè òåëåôîíàìè. À öå 
äîðîãî ³ âèíèêàº ïèòàííÿ îïëàòè 
ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó.

Ìåðåæà ËÆÂ ó Â³ííèöüê³é îá-
ëàñò³ ñï³ëüíî ç Êè¿âñüêîþ øêî-
ëîþ åêîíîì³êè ïðîâîäÿòü ìîí³-
òîðèíã âèêîíàííÿ ñóáïðîåêòó íà 
Â³ííè÷÷èí³ ç ëþòîãî 2018 ðîêó.

23
RIA, Ñåðåäà, 
15 ñåðïíÿ 2018

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ВІКТОР ПЕРЛОВ, БЛОГЕР
Ніколи, чуєте, ніколи не сідайте 
на велосипед напідпитку! 
Бережіть своє життя та здоров'я!

Півтори тисячі зверху? На скільки зросте ціна 
«комуналки», і чи знайдеться вихід із «газової кризи»?

У Вінниці почали будувати кардіоцентр

БЛОГ

БЛОГ

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 180133

431785
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Дмитро Горобець за фахом бу-
дівельник. Працював у Калинівці 
у будівельно-монтажному управ-
лінні. Був заступником, начальни-
ком управління. Після того, як за-
лишив роботу, зайнявся пасікою. 
Каже, у бджільництві і виногра-
дарстві є одна характерна деталь. 
Якщо хочеш мати мед сьогодні 
і зараз, то можеш забирати все, 
що принесли комахи у вулики. 
Тільки ж, що бджолам на зиму 
залишиться? Упроголодь не всі 

дотягнуть до весни. Доведеться 
купувати нові сім’ї.
— Так само і з лозою, — продовжує 
пан Дмитро. — Вродив кущ після 
першого чи другого року, можна 
не обрізати лозу. Але на наступ-
ний рік він уже не дасть такого 
самого врожаю. Бо вся сила ви-
трачена на ягоди. Якщо хочеш 
мати надалі гарний урожай, треба 
обрізати так, щоб мінімально за-
лишити плодоносні гілки — одну, 
максимум дві. Лоза набере силу і 

з часом віддячить сторицею.
Формувати кущі виноградар почав 
за новою технологією, називає її іта-
лійською. Має власний досвід під-
живлення і захисту від хвороб. Але 
не тільки виноград росте на його 
12 сотках біля будинку. 50 дерев 
нараховується у яблуневому саду. 
Більше 2–3 дерев одного сорту 
не висаджує. Як і винограду. Каже, 
хоче щоразу пробувати щось нове. 
Є в нього і незвичні сорти кущів. Але 
то вже тема іншої розмови.

Або бджоли, або мед!

ËÀÉÔ

416206
430297

РЕКЛАМА

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Óæå íà ïî÷àòêó 
ëèïíÿ âèíîãðàäàð 
ñìàêóâàâ ïåðøèì 
óðîæàºì òåïëè÷íèõ 

ÿã³ä. Íàéá³ëüøå éîãî çäèâóâàëî 
³íøå. Òå, ùî äîçð³þòü ðàí³øå, 
í³æ ó â³äêðèòîìó ´ðóíò³, íå âè-
êëèêàëî ñóìí³âó.

— Íå ïîâ³ðèòå, àëå æîäíîãî 
ðàçó íå îáïðèñêóâàâ ëîçó â³ä 
øê³äíèê³â, — êàæå ïàí Äìèòðî. — 
Âèõîäèòü, ó çàêðèòîìó ïðèì³-
ùåíí³ âèíîãðàä ìåíøå õâîð³º? 
Ùîá ñòâåðäæóâàòè öå ç ïåâí³ñòþ, 
ðåçóëüòàò³â îäí³º¿ çèì³âë³ çàìàëî. 
Òðåáà áóäå ñïîñòåð³ãàòè íàäàë³, 
õî÷à á äâ³-òðè çèìè.

×îìó âèíîãðàäàð âèð³øèâ åêñ-
ïåðèìåíòóâàòè ç âèðîùóâàííÿì 
ëîçè ó òåïëèö³? ×èì îïàëþº ³ 
ñê³ëüêè êîøò³â âèòðà÷àº íà îá-
³ãð³âàííÿ?

ЖОДНОЇ ГРИВНІ НА ОПАЛЕННЯ 
Òåïëèöÿ ó ïàíà Äìèòðà ìàº 

ðîçì³ð 6õ10 ìåòð³â. Âêðèòà 
ñêëîì. Âèðîùóº òóò ïîì³äîðè, 
ïîëóíèöþ. Äîäàòè âèíîãðàä âè-
ð³øèâ ï³ñëÿ òîãî, ÿê âèïàäêî-
âî ä³çíàâñÿ, ùî ö³ºþ ñïðàâîþ 
äåõòî çàéìàºòüñÿ ó òèõ ðàéîíàõ, 
äå çèìè õîëîäí³ø³, í³æ ó íàñ. 
Äëÿ ïðîáè âçÿâ 12, ÿê â³í êàæå, 
óëüòðà ðàíí³õ ñîðò³â. Á³ëüø³ñòü 
ñàäæàíö³ ïîêëàâ ó ́ ðóíò âîñåíè. 
Óäîáðèâ îðãàí³êîþ. Çà ð³ê êî-
ð³íü çàãëèáëþºòüñÿ â çåìëþ 
íà 1–1,5 ìåòðà. 

— Òåïëèöþ íå îïàëþþ, — êàæå 
ñï³âðîçìîâíèê. — Êóù³ óêðèâ 
òðîõè òåïëèì ìàòåð³àëîì. Îñü ³ 
âñ³ çàòðàòè. ßêáè âèêîðèñòîâóâàâ 
ãàç ÷è åëåêòðèêó, òî âèíîãðàä áóâ 
áè çîëîòèé.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ ï³ä ñêëîì 
íà 5–10 ãðàäóñ³â âèùà, í³æ 
íà âóëèö³. Ó áåðåçí³ ðîçêðèâ 

ВИНОГРАД З ТЕПЛИЦІ ВЖЕ З’ЇЛИ 
Експериментатор  Пробних 12 сортів 
винограду виростив у теплиці садівник-
любитель з Калинівки Дмитро Горобець. 
Грона доспіли на два-три тижні раніше, ніж 
на подвір’ї. Їх не зачепили хвороби. Які ще 
переваги вирощування ягід під склом?

êóù³, ï³äíÿâ ëîçó ³ ï³äâ’ÿçàâ 
íà øïàëåðè. Ï³äæèâèâ. Çãîäîì 
ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ áðóíüêè. Ëîçà 
íå îòðèìóº âîëîãè ç íåáà ï³ä ÷àñ 
âåñíÿíèõ äîù³â. Ïîëèâàòè äîâî-
äèòüñÿ ñàìîìó. Ïîäàëüøèé äîãëÿä 
òàêèé ñàìî, ÿê ³ íà âèíîãðàäíèêó 
ï³ä â³äêðèòèì íåáîì. Òåïëè÷íèé 
âèíîãðàä âñå-òàêè ìàº á³ëüøå ïå-
ðåâàã. Òàê ñòâåðäæóº âèíîãðàäàð.

ЯКІ ПЕРЕВАГИ У ЛОЗИ ПІД 
СКЛОМ 

Ó òåïëèö³ ëîçà éäå â ð³ñò 
øâèäøå, í³æ ó â³äêðèòîìó ́ ðóí-
ò³. Òîìó øâèäøå ç’ÿâëÿþòüñÿ 
áðóíüêè, öâ³ò, ÿãîäè. Äîçð³âàþòü 
íà 2–3 òèæí³ ðàí³øå, í³æ ó â³ä-
êðèòîìó ́ ðóíò³. Òåïëè÷íèé âèíî-
ãðàä ïîòðåáóº ìåíøå îáðîá³òêó, 
ìåíøå õâîð³º. Ïîëèâ çä³éñíþâàâ 
1–2 ðàçè â òèæäåíü.

«ЧОРНИЙ ДОКТОР»: ДО ТИСЯЧІ 
ДОЛАРІВ ЗА ПЛЯШКУ 

Âèíîãðàä ó Äìèòðà Ãîðîá-
öÿ ðîñòå óæå 15 ðîê³â. ×îëîâ³ê 
æàðòóº, ùî ò³ëüêè íåäàâíî âè-
â÷èâ «Áóêâàð» âèíîãðàäàðñòâà. 
Íàóêà âèðîùóâàòè ñîêîâèò³ 
ÿãîäè ñïðàâä³ íåïðîñòà. Äîñâ³-
äó íàáóâàâ ç âëàñíî¿ ïðàêòèêè. 
Çíàííÿ çàïîçè÷óâàâ ó äîñâ³ä÷å-
íèõ ìàéñòð³â âèíîãðàäíî¿ ëîçè. 
Ìàº äåê³ëüêà çíàéîìèõ, ÿê³ îõî÷å 
ä³ëÿòüñÿ ç íèì âëàñíèìè íàáóò-
êàìè. ² íå ò³ëüêè. Îäèí ç íèõ ç 

×åðí³âåöüêî¿ îáëàñò³.
— ßêùî ÿ ñêàæó, ùî òîð³ê 

ðîçæèâñÿ íà 50 ðîçê³øíèõ ñîð-
ò³â, ÿêèìè ìàëî õòî ìîæå ïî-
õâàëèòèñÿ, íå ïîâ³ðèòå, àëå öå 
ïðàâäà, — ãîâîðèòü ïàí Äìè-
òðî. — Ïðè÷îìó, ïðèäáàâ ¿õ 
çà ïîì³ðíîþ ö³íîþ. Ïî-ïåðøå, 
áðàâ îïòîì. Ïî-äðóãå, äàâíî ï³ä-
òðèìóþ êîíòàêòè ç âèíîãðàäàðåì 
³ç çãàäàíî¿ ×åðí³âåöüêî¿ îáëàñò³. 
Äðóæáà íå âèì³ðþºòüñÿ ãð³øìè.

Òðè ðîêè òîìó ïðèäáàâ â³-
äîìèé ñîðò «×îðíèé äîêòîð». 
Çà éîãî ñëîâàìè, ïëÿøêà êî-
ëåêö³éíîãî âèíà 0,75 ë ç òàêîãî 
ñîðòó âèíîãðàäó ìîæå êîøòóâàòè 
äî òèñÿ÷³ äîëàð³â.

Ñï³âðîçìîâíèê íàçèâàº äå-
ê³ëüêà ç òàêèõ ñîðò³â. Êîæåí ç 
íèõ ïî÷èíàºòüñÿ ç³ ñëîâà «÷îð-
íèé»: «×îðíèé ì³ñÿöü» (ïåðå-
êëàä ç ðîñ³éñüêî¿ ëóíà), «×îðíå 
ë³òî», «×îðíà êðàïëÿ», «×îðíèé 

êðèøòàëü», «Ñòð³ëà», «Âóëêàí»…
Âèíîãðàäíèêè ó ïàíà Ãîðîáöÿ 

ïî÷èíàþòüñÿ îäðàçó ï³ñëÿ õâ³ðòêè 
íà ïîäâ³ð’¿. Âîíè çóñ³á³÷ îáñòóïè-
ëè áóäèíîê, ðîñòóòü íà ä³ëÿíö³ 
á³ëÿ ïîìåøêàííÿ. Çàðàç ï³äãî-
òóâàâ øïàëåðè çà õë³âîì. Êàæå, 
ðîçì³ñòèòü òàì âèíí³ ñîðòè. 

Ïðî ëîçó ³ ÿãîäè ïàí Äìèòðî 
ìîæå ðîçïîâ³äàòè ãîäèíàìè. Ç ãî-
ëîâîþ ïîðèíóâ ó öþ çàõîïëþþ÷ó 
ñïðàâó. Íàïðèêëàä, ãðîíî ñîðò³â 
«Øåðõàí» òà «Ìàð³ÿ Ìàãäàëèíà» 
ìîæóòü ñÿãàòè äîâæèíè äî 0,5 ìå-
òðà, «Êîíñóëà» — äî 40 ñàíòèìå-
òð³â. Âàãà ãðîíè ñîðòó «Êàðìåí» 
âèðîñòàº äî 3,5 êã. ßãîäè ñîð-
òó «Ãðàô Ìîíòå Êð³ñòî» âàãîþ 
äî 2,5 êã íàçèâàº áîìáîþ çà ñìà-
êîâèìè ÿêîñòÿìè. Ç îäíîãî êóùà 
ñîðòó «Ëîðà» çáèðàº äî 30 êã ÿã³ä. 
«Ðàïñîä³þ» íàçèâàº ïðîçîðèì 
ñîðòîì. Ó ÿã³ä âèäíî âñåðåäèí³ 
çåðíÿòêà. 

Крім винограду Дмитро Горобець вирощує екзотичні 
ягоди. Каже, що все хоче спробувати.
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КІНО

Мег
Фантастичний трилер, 15.08, поч. о 12.40, 
19.30, 21.55. Вартість квитків — від 70 грн
16.08–22.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Монстри на канікулах 3
Анімація, 15.08, поч. о 15.00
Вартість квитків — 70 грн
16.08–22.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Крістофер Робін
Пригоди, 15.08, поч. о 10.10, 14.10, 18.00
Вартість квитків — від 45 грн
16.08–22.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Неймовірні пригоди факіра
Комедія, 15.08, поч. о 20.10
Вартість квитків — від 80 грн
16.08–22.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Мамма Міа
Комедія, 16.08–22.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Великий маленький герой
Анімація
16.08–22.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)
Крістофер Робін
Пригоди, 15.08, поч. о 13.40

Темні уми
Трилер, 15.08, поч. о 21.50

Місія неможлива: Фолаут
Пригоди, 15.08, поч. об 11.00

Мамма Міа
Комедія, 15.08, поч. о 15.35

Шпигун, який мене кинув
Комедія, 15.08, поч. о 17.40

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Місія неможлива: Фолаут
Пригоди, 15.08, поч. о 15.10, 18.00
16.08–22.08, довідка — за тел. (096)0035050

Крістофер Робін
15.08, поч. о 10.30, 12.50, 18.20, 20.50
16.08–22.08, довідка — за тел. (096)0035050

Неймовірні пригоди факіра
Комедія, 15.08, поч. о 10.30, 18.30, 20.30, 22.30
16.08–22.08, довідка — за тел. (096)0035050

Темні уми
Трилер, 15.08, поч. о 12.20, 14.20, 16.20, 20.50, 
22.50. 16.08–22.08, довідка — за тел. (096)0035050

Маленький великий герой
Анімація, 15.08, поч. о 9.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00. 16.08–22.08, довідка — за тел. (096)0035050

Шпигун, який мене кинув
Комедія, 15.08, поч.о 9.00, 11.20, 13.40, 16.00, 
18.20, 20.40, 23.00. 16.08–22.08, довідка — 
за тел. (096)0035050

ВІННИЦіЯнський 
кіно фестиваль
Українське кіно просто 
неба. 6 вересня, Майдан 
Незалежності
14.00 – дитячий се-
анс: мультик «Микита 
Кожум‘яка». Презентують 

Віктор Андрієнко та Валерій Чигляєв
18.30 – дорослий сеанс: «DZIDZIO Контрабас»
Презентує Михайло Хома («DZIDZIO»)

Концерт колективу 
«ША.БОНО»
18 серпня у просторі 
«CHERDAK» виступить 
з концертом цікавий ко-
лектив «ША.БОНО». До їх 
складу увійшли члени те-
атральної групи «Гвоздь». 

Склад гурту: Руслан Монзолевський — вокал, гітара; 
Анастасія Трем — вокал, фортепіано; Олександр Но-
вицький — людина-оркестр; Артем Бас — флейта. 
Початок концерту о 19.00, довідки за телефонами: 
(093)4059900, (096)4429900, (067) 2790224.

Підпільний Cтендап  
29 серпня в ресторані «Aura» відбудеться вистава 
Підпільний Стендап/Underground Stand Up. Це  
буде справжній подарунок для поціновувачів нової 
української комедії. Це прекрасний початок для тих, 
хто ще не знайомий зі стендапом. Так, це про-
сто шикарний вечір, який продовжить твоє життя 
сміхом, і ти просто 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 сміливий 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 максимальна вартість 
лише 200 грн. Початок концерту о 21.00.

Концерт київського 
кавер-бенду «LaGrange»
Концерт сучасного кавер-бенду «LaGrange» запла-
нований у арт-пабі «Beef Eater» на 18 серпня. Колек-
тив існує з 2011 року і складається з професіоналів, 
і користується повагою як у музичній тусовці, так і 
серед слухачів. Імена учасників групи говорять самі 
за себе. Тут і Женя Толочний, вокал якого був від-
значений ще на Фабриці, і віртуоз Ельвар Абдулаєв, 
і Ігор Одарюк, бас якого звучить в композиціях 
Jamala і O. Torvald, і, звичайно ж, міць барабанів 
Артема Махмудов з проекту Jim Jams. У арсеналі 
заслуг музикантів — виступ на вечірці з нагоди 
концерту Red Hot Chili Peppers, особливо відзначене 
шанувальниками останніх, а також триб'ют Майклу 
Джексону в рамках заходу до Дня пам'яті легенди.
Початок концерту о 22.00. Вартість — 70 грн.
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ВИСТАВКИ
Виставка Миколи 
Івановича
До 1030-ї річниці 
Хрещення Київської 
Русі-України в акаде-
мічній залі Вінницького 
обласного краєзнавчого 

музею працює виставка Миколи Івановича. У екс-
позиції представлено 17 творів самого майстра 
та найкращі роботи його учнів з Овруцької малої 
академії народного мистецтва та ремесел, у якій 
він викладає. Основна тема виставки — історія, 
духовність та традиції українського народу. Мико-
ла Іванович працює в авторській техніці «апліка-
ція з художньо обробленої соломки», створюючи 
об’ємно-панорамні орнаментальні композиції з 
квітами і птахами, а також багатофігурні багато-
планові сцени з історичної, етнографічної та 
духовної тематики. Побачити виставку можна 
до 19 серпня.

Порцеляновий ренесанс
До 2 вересня в галереї «Арт-Шик» працює ви-
ставка порцеляни. Серед українських митців є 
ті, хто обирає своїм «полотном» порцелянові ви-
роби. Олена Скицюк та Олена Кулик — донька та 
онука легендарної української художниці Марфи 
Тимченко, продовжують традиції вже всесвітньо 
відомого Петриківського розпису.
Одеська художниця Олена Жернова та львів-
ський майстер Олександр Опарій представляють 
вдалі спроби пост-традиційного переосмислення 
порцелянових розписів. Георгій Антоненко репре-
зентує напрямок авангардних пошуків у мистецтві 
порцеляни. У роботах художника можна знайти 
і традиційні розписи у стилістиці петриківки або 
художнього декору 1950-х, і твори у власній 
авторській стилістиці з абстрактними, безпред-
метними сюжетами.
Нарешті, своєрідною родзинкою виставки стали 
порцелянові… наперстки, це маленьке чудо з 
великою історією, у тому числі українською.
Побачити виставку можна за адресою — вул. 
Арх. Артинова, 12 а.

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.
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.

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

ЄВГЕН ЗІЛЬБЕРТ, ЮРИСТ
Якщо вас обманюють, а ви не вірите, 
значить вас розважають. 
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А чи знаєте ви, що бджоли однієї сім’ї за літо спроможні відвідати ледь не чверть 
мільярда квіток? Лише одна робоча бджола встигає облетіти за день до семи тисяч 
квіток, а за 30–35 днів свого життя вона відвідає 150–200 тисяч квіток.
В Україні традиційно вважають, що в поганих людей бджоли не водяться. Відомими 
є висловлювання про те, що бджільництво є «поезією сільського господарства», 
а робота на пасіці, то «поезія самого бджільництва».
Побувавши у друга на пасіці, я на власні очі побачив те, що бджільництво — це 
дуже кропітка справа, що потребує багато терпіння, натхнення і глибоких знань. Це 
витончене мистецтво вирощування одного із найдивніших створінь живої природи, 
яке дарує нам справжнє солодке диво — мед… Честь і хвала усім бджолярам, міцного 
вам здоров’я, творчої наснаги та Божих благословень!

Владислав Качур
вчитель     

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться

ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ IT-
АКАДЕМІЇ

Ë³òî ìèíàº 
øâèäêî, àëå ñïî-

ãàäè çàëèøàþòüñÿ íà-
çàâæäè ó ñåðöÿõ íàøèõ òàáî-
ð³âö³â… ² íå ïðîñòî ñïîãàäè, 
à âåñåë³ òà ùàñëèâ³ õâèëèíè. 
Ìåòà Øêîëè Õàêåð³â — ïðî-
ÿâèòè ³íäèâ³äóàëüí³ñòü êîæíî¿ 
äèòèíè, ïîºäíóþ÷è íàâ÷àííÿ 
òà ðîçâàãè. ² öå âäàëîñü íà ñëà-
âó! Îñê³ëüêè, òóò ä³òè çíàéøëè 
íîâèõ äðóç³â, ñòâîðèëè ñâ³é 
ïåðøèé ñàéò, ïîçíàéîìèëèñü 
ç ö³êàâèìè òà õàðèçìàòè÷íèìè 
âèêëàäà÷àìè, ñïðîáóâàëè ðîáîòó 
â êîìàíä³.

Ó îñâ³òíüîìó ²T-òàáîð³ â³ä 
Øêîëè Õàêåð³â ó÷í³ 9–17 ðîê³â 
ïðàöþâàëè ç âèñîêîêâàë³ô³êîâà-
íèìè âèêëàäà÷àìè-ïðàêòèêàìè, 
ÿê³ äîïîìîãëè ðîçâèíóòè òåõ-
í³÷í³ çä³áíîñò³, ³äå¿, ïîòåíö³-
àë ä³òåé òà ðåàë³çóâàòè âñå öå 
ó âëàñíîìó ñàéò³. Íà êîæíîìó 
çàíÿòò³ ä³òè ä³çíàâàëèñü ùîñü 
íîâå. Âîíè âèâ÷àëè ³íòåðíåò-
ïðîãðàìóâàííÿ, îñîáëèâîñò³ 
ñó÷àñíîãî äèçàéíó, ïîêðàùè-

ëè çíàííÿ ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè, 
ðîçâèíóëè ëîã³÷íå ìèñëåííÿ. 
Àëå ²Ò-òàá³ð — öå íå ëèøå íà-
â÷àííÿ, à òàêîæ ðîçâàãè, ñïîðò 
òà çäîðîâå õàð÷óâàííÿ. Ùîäíÿ 
ä³òè çàéìàëèñü ³ç ïðîôåñ³éíèì 
òðåíåðîì äëÿ òîãî, àáè ïîêðà-
ùèòè ñâîº çäîðîâ’ÿ, çì³öíèòè 
ì’ÿçè ³ óêð³ïèòè îïîðíî-ðóõîâèé 
àïàðàò. Íà êîæíîìó çàíÿòò³ ó÷í³ 
âèâ÷àëè ð³çí³ òåõí³êè ñàìîîáî-
ðîíè, äèõàëüí³ âïðàâè, à òàêîæ 
âïðàâè íà ñàìîìîòèâàö³þ. Óñ³ 
áàæàþ÷³ çìîãëè ïðåäñòàâèòè 
ñâ³é âèä ñïîðòó òà çàõîïëåííÿ, 
á³ëüøå ðîçïîâ³ñòè ïðî ñåáå. 
Ó ðîçâàæàëüí³ äí³ ó÷í³â ÷åêàëè 
ö³êàâ³ çàõîäè:
 Çíàéîìñòâî (³ãðè òà òâîð÷³ 

çàâäàííÿ);
 Capture the flag (êîìàíäí³ 

³ãðè íà ïðèðîä³);
 Êâåñò «Puzzle me»;
 Â³äâ³äóâàííÿ ²Ò êîìïàí³é;
 Ð³çí³ çàâäàííÿ äëÿ êîìàíä, 

òåìàòè÷í³ äí³ òà áàãàòî ³íøîãî.
Ä³òè íàâ÷èëèñü ï³äòðèìóâà-

òè òà äîïîìàãàòè îäèí îäíîìó. 
Çà ïåð³îä íàâ÷àííÿ â òàáîð³, 
âîíè âèãàäàëè íàçâó êîìàíäè, 
ðîçðîáèëè ëîãîòèï òà çäîáóâàëè 

áàëè. Óñ³ ä³òè çìîãëè ïðîÿâèòè 
ñåáå íà ð³çíèõ åòàïàõ íàâ÷àí-
íÿ òà ðîçâàã. Öå âæå íå ïðî-
ñòî ãðóïè ä³òåé — öå ñïðàâæí³ 
êîìàíäè!

Îñòàíí³é äåíü â òàáîð³ áóâ 
äóæå íàñè÷åíèì! Ä³òè ïðåçåí-
òóâàëè ñâî¿ âëàñí³ ñàéòè, äå áóëè 
âò³ëåí³ ¿õí³ ³äå¿ òà çàõîïëåííÿ. 
Êîæåí ó÷àñíèê áóâ íàãîðîäæå-
íèé ñåðòèô³êàòîì çà óñï³øíå 
ïðîõîäæåííÿ ²Ò-òàáîðó Øêîëè 
Õàêåð³â. Óñ³ êîìàíäè îòðèìàëè 
ö³íí³ ïðèçè â³ä ²Ò-Àêàäåì³¿. Äëÿ 
íàéàêòèâí³øèõ òà íàéá³ëüø êðå-
àòèâíèõ ó÷àñíèê³â áóâ ïðèãîòî-
âàíèé ùå îäèí ñþðïðèç — âîíè 
îòðèìàëè ãðîøîâ³ ñåðòèô³êàòè 
íà íàâ÷àííÿ â Øêîë³ Õàêåð³â.

Îöå òàê ë³òî ó íàøèõ òàáî-
ð³âö³â! ßêùî òè õî÷åø çðîáè-
òè ñâî¿ ïåðø³ âïåâíåí³ êðîêè 
ó ñâ³ò ²Ò — ç ðàä³ñòþ ÷åêàºìî 
òåáå ó Øêîë³ Õàêåð³â Â³ííèöü-
êî¿ ²Ò- Àêàäåì³¿. Ìè âèðîùóºìî 
òàëàíòè!

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ 
òåë. 067–431–19–21, 
073–209–97–43 
hack.intita.com 

ІТ-табір — це незабутні враження у серці кожної дитини
БЛОГ
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ОВЕН 
Учіться обходити підводні 
камені власної долі. У вівто-
рок можливе непорозумін-
ня, яке буде сприяти охоло-
дженню у ваших стосунках з 
близькою людиною. 

ТЕЛЕЦЬ 
У понеділок все буде без-
хмарно і романтично, але 
до середини тижня підступи 
заздрісників можуть змінити 
ситуацію не в кращий бік. 
Четвер — прекрасний день 
для романтичних побачень. 

БЛИЗНЮКИ 
Не будьте занадто вимогливі 
до коханої людини, цілком 
ймовірно, що причиною її 
дій є цілком об'єктивні об-
ставини. Поменше з'ясовуйте 
стосунки, а більше цілуйтеся.

РАК 
У вівторок не варто призна-
чати побачень. Є ймовірність 
не так зрозуміти одне одно-
го. Надолужити згаяне ви 
зможете в неділю — цей день 
сприяє задушевним бесідам.

ЛЕВ 
Не варто давати привід для 
пліток і пересудів, намагай-
теся оберігати своє особисте 
життя від сторонніх очей. 
У вівторок можливі сварки 
через дрібниці. 

ДІВА 
Ви будете популярні у люби-
телів легкого флірту, однак 
вам буде складно побуду-
вати надійні стосунки цього 
тижня. 

ТЕРЕЗИ 
У середу, ближче до вечора, 
можливе романтичне зна-
йомство, але не спокушай-
теся — воно може виявитися 
швидкоплинним і ні до чого 
не зобов'язуючим. 

СКОРПІОН 
Вас чекає приємний тиж-
день, повний романтики і 
любові. Ви розумієте одне 
одного без зайвих слів і 
радуєте сюрпризами та по-
дарунками. 

СТРІЛЕЦЬ 
Початок тижня може озна-
менуватися відстороненістю 
і холодністю у стосунках. 
Зараз не вдалий час для 
флірту, в особистому житті 
можливі проблеми. 

КОЗЕРІГ 
Тиждень сповнений пере-
мог на особистому фронті, 
можливий серйозний крок 
як з вашого боку, так і з боку 
коханої людини. У вихідні 
не гарячкуйте через дрібниці 
в присутності свого обранця.

ВОДОЛІЙ 
Успіх у протилежної статі 
може окрилити вас і тиж-
день невимушено потече 
в атмосфері флірту і розваг. 
Призначаючи побачення, 
не переплутайте чогось, 
інакше доведеться довго і 
нудно виправдовуватися.

РИБИ 
У вівторок ви будете на рід-
кість довірливі. Остерігайтеся 
хижаків, вас можуть просто 
з'їсти. Не піддавайтеся на об-
ман і лестощі, вас просто 
намагаються спокусити. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 16-22 СЕРПНЯ

ВАЛЕРИЙ 
АНДРОСОВ,  
ПСИХОЛОГ

— Как показы-
вает  практи-
ка, чем более 
сильно чело-

век во что-то вовлечён, тем 
больше каналов восприятия 
он подключает. Обратное тоже 
верно. Если вы хотите, чтобы 
секс принёс больше удоволь-
ствия, задействуйте больше 
каналов, с помощью которых 
это удовольствие можно по-
лучать! Бытует мнение о том, 
что в мире есть люди «визуа-
лы», «аудиалы» и «кинестеты». 
И что визуалы думают картин-

ками, аудиалы звуками и т. д. 
Это не совсем так. На самом 
деле, каждый из нас может 
переключаться от одного кана-
ла к другому, зависимо от не-
обходимости. То есть, если 
вы больше привыкли мыслить 
картинками, это не значит, что 
звуки или ощущения для вас 
не важны. Более того, исполь-
зуя всю палитру чувств, мож-
но начать обращать внимание 
на то, на что раньше не обра-
щали внимания. Например, 
для того чтобы больше осво-
ить ощущения, некоторые пары 
практикуют завязывание глаз. 
Экспериментов много, вам же 
остаётся только пользоваться 
и получать удовольствие!

Комментарий эксперта

Ïñèõèêà ìóæ÷èíû òàê óñòðî-
åíà, ÷òî â íåé âñå âðåìÿ ÷åðå-
äóþòñÿ àêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü 
èëè ïàññèâíîå íè÷åãîíåäåëà-
íèå. Àêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü 
ìóæ÷èíû äåìîíñòðèðóþò, 
êàê ïðàâèëî, íà ðàáîòå (êîãäà 
æåíùèíà íå âèäèò, äà), à ïàñ-
ñèâíóþ äîìà (æåñòü, êîíå÷-
íî). Æåíùèíà ïî ñâîåé ïðè-
ðîäå áîëåå ýìîöèîíàëüíà. Îíà 
â ýìîöèÿõ, äàæå êîãäà âûäîõëàñü, 
è ñî ñòîðîíû âûãëÿäèò ïîðîé, 
êàê áóäòî âå÷íî â èñòåðèêå.

ПРИ ЧЕМ ТУТ СЕКС 
Çà æåëàíèå ñåêñà ó ìóæ÷èí 

îòâå÷àåò ãîðìîí òåñòîñòåðîí, 
ó æåíùèí ýñòðîãåí. Ó ëþáî-
ãî íàâñêèäêó ìóæ÷èíû ñ óòðà 
íîðìàëüíûé óðîâåíü òåñòîñòå-
ðîíà, ïîðîé äàæå î÷åíü. Íî ðà-
áîòà, çàäà÷è, ñïîðû ñ êîëëåãàìè 
è òåñòîñòåðîí «óõîäèò». Âå÷åðîì 
ìóæ÷èíå äëÿ ïîëíîöåííîãî ñó-
ùåñòâîâàíèÿ è æåëàíèÿ «èãðèù» 
íåîáõîäèìî âåðíóòü åãî íàçàä — 
ñõîäèòü íà òðåíèðîâêó, ïðîñòî 
ïîòóïèòü â òåëåê. Íå ïîëó÷è-
ëîñü? Èìååì äîìà ðàçäðàæåííîãî 
èëè ïîäàâëåííîãî ìóæ÷èíó. Åãî 
ýíåðãèè õâàòèò òîëüêî íà ïàññèâ-
íîå ïîãëîùåíèå ïîðíî.

Ó æåíùèí âñå äðóãîå, îíà ñó-

ùåñòâóåò â ðåæèìå «âêë» âñåã-
äà. Îíà è ðàáîòàåò, è çà äåòüìè 
ñìîòðèò, è çà äîìîì, è çà ìóæ-
÷èíîé, è çà ñîáîé. Ýòî òàêîé 
âå÷íûé äâèãàòåëü â þáêå, êîòî-
ðîé, ÷òîáû îòäîõíóòü îò îäíîé 
ðàáîòû, íóæíî ïðîñòî çàíÿòüñÿ 
äðóãîé. Äåòè äîñòàëè? Íóæíî 
òðÿïêîé ïîëû ïðîòåðåòü, ëèáî 
ãðÿäêè ïðîïîëîòü, ëèáî äèññåð-
òàöèþ äîïèñàòü è òàê ïî êðóãó. 
Íó è ñåêñ äëÿ æåíùèíû — ýòî 

ñâîåãî ðîäà ïåðåêëþ÷åíèå. Ïî-
ðîé ýòà êíîïêà áàðàõëèò, ïîòîìó 
êàê ìû ñîöèàëüíûå æèâîòíûå 
è ÷àñòî ñâîå «íå ìîãó» ñïèñûâàåì 
íà âíåøíåå «îí äîñòàë õàíäðèòü».

×òîáû ñîíàñòðîèòüñÿ íà îäíó 
âîëíó, äîñòàòî÷íî âîñïîëüçî-
âàòüñÿ òåì, ÷òî íàì ïðåäîñòàâèëà 
ïðèðîäà. Ïðè âñåé êàæóùåéñÿ 
ïðîñòîòå, âàæíûì ìîìåíòîì 
âñå-òàêè åñòü îáîþäíîå æåëà-
íèå ÷èíèòü.

КАК ВКЛЮЧАТЬ 
ВЫКЛЮЧЕННЫЙ СЕКС 
Соприкасаемся  Мы очень разные, 
мужчины и женщины. Физиологические 
отличия сопровождаются разными 
взглядами на жизнь, на социализацию, 
да на все. По-разному мы реагируем 
и на затухший секс в отношениях. Причем 
эта разность часто становится камнем 
преткновения. А вот исправлять все 
будем похожими методами

×òîáû ñîíàñòðîèòüñÿ 
íà îäíó âîëíó, 
äîñòàòî÷íî 
âîñïîëüçîâàòüñÿ òåì, 
÷òî íàì ïðåäîñòàâèëà 
ïðèðîäà

ТОП-5 ВКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕКСА
ГЛАЗА 
Большинство из нас мыслит картинка-
ми, образами. Подумайте, что может 
улучшить картинку в вашем сексе? 
Не забывайте, что в первую очередь 
сексуальный интерес наступает именно 
от того, что мы видим. И только потом 
включаются все другие каналы.

УШИ 
То, что мы слышим до и во время секса, 
очень влияет на его качество. Ну вот 
представьте себе: вы в порыве страсти, 
а любимые соседи за стенкой решили пе-
реслушать все альбомы «Бутырки». Имен-
но поэтому звуками можно как испортить 
секс, так его и улучшить. Доказано, что 
человеческие биоритмы синхронизиру-
ются с той музыкой, которую они слышат. 
То есть с помощью музыки и звуков мож-
но настраивать себя и партнера.

КОЖА 
О том, как играть с ощущениями 
во время секса, написано много статей, 
трактатов и отснято кучу видео. Вот 
кинестетика — это один из самых 
сильных каналов ощущений. Им не стоит 
пренебрегать.

НОС 
Пусть человек различает запахи намного 
хуже животных, но запоминает очень даже 
хорошо. Вы можете услышать какой-то 
запах, а затем безошибочно угадать его, 
если найдете его еще раз. Возможно, вы 
слышали про то, что многие магазины 
с товарами питания привлекают своих по-
купателей именно с помощью запахов.

РОТ 
Вкусовая часть очень важна для боль-
шинства людей. Казалось бы, ну еда 
и еда, ну питье и питье. Ан нет, вкусы 
в этом деле могут играть очень важную 
роль. Сочетание сладкого с соленым, 
горького с кислым в различных комбина-
циях и вариациях — все это помогает по-
знать полноту ощущений и переживаний.

Что делать: Картинка в сексе очень важна, особенно для мужчин. Так они наслаж-
даются происходящим. Кстати, это и есть одна из причин, почему порно — скорее 
мужской удел, чем женский. Поэтому девушкам очень важно быть в форме. Муж-
чинам же рекомендуется вложиться средствами в наполнение этого образа: белье, 
постель, антураж. Разумеется, уход за собой тоже приветствуется.

Что делать: Хорошая музыка — верный помощник в сексе. Но не только музыка 
включает в себя слуховой канал восприятия. Туда также входит и голос, которым 
тоже можно управлять. Напоминаем: грудной голос всегда усиливает ощущения. 
Немного практики и у вас все получится.

Что делать: Самые чувствительные зоны у каждого человека разные. Именно 
поэтому единственной рекомендацией тут может быть изучение своего тела 
и тела партнера. Сходите на массаж хотя бы. Поглаживания и поцелуи, или игры 
с температурой — все это можно умело использовать и применять.

Что делать: При работе с запахами следует учитывать две вещи: необходимо максими-
зировать приятные запахи и минимизировать неприятные. Если вы знаете, что ваше тело 
склонно к неприятным запахам, учитывайте это. Это касается как женщин, так и муж-
чин. Вторым шагом станет использование спреев, духов, аромамасла. Почему нет?

Что делать: Не забывайте про ваши вкусовые ощущения. С ними тоже можно 
играть. Кстати, именно по этой причине продаются смазки с разными вкусами. 
Сливки, клубнику, бананы можно тоже отнести к этой категории. Или какой-нибудь 
интересный напиток, ликер или вермут.
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ОВЕН 
У вас появится возмож-
ность зарекомендовать 
себя с лучшей стороны. 

ТЕЛЕЦ 
Не спешите с решением про-
блем. Некоторые из них могут 
исчезнуть и самостоятельно.

БЛИЗНЕЦЫ 
Наступает благоприятный 
момент для конкретных дей-
ствий, ответственных шагов.

РАК 
Неделя может вскрыть 
тайную конкуренцию, зато 
позволит вам помериться 
силами с оппонентами. 

ЛЕВ 
Наступает период измене-
ния вашего мироощуще-
ния, вероятна переоценка 
ценностей.

ДЕВА 
Сейчас хорошее время для 
повышения вашего интел-
лектуального уровня. 

ВЕСЫ 
Будьте внимательны, 
не пропустите важной 
деловой информации.

СКОРПИОН 
Ваша добросовестная ра-
бота даст положительные 
результаты, а инициатива 
не останется незамеченной.

СТРЕЛЕЦ 
Много времени придется 
посвятить решению теку-
щих проблем.

КОЗЕРОГ 
Постарайтесь справиться 
с накопившимися мелкими 
проблемами. 

ВОДОЛЕЙ 
Замечательное время, когда 
вы можете повлиять на свое 
будущее силой мысли. 

РЫБЫ 
Хорошее время для ре-
шения вопросов, которые 
вызывали трудности. 

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA
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430412

28 RIA, 
Ñåðåäà, 15 ñåðïíÿ 2018

Марина, 18 років
Закінчила Вінницький технічний коледж 
з відзнакою. Займаюся легкою 
атлетикою та фітнесом. Граю на 
фортепіано. Модель, фотомодель. 
Обожнюю книги Стівена Кінга.

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

430608

430017

429946

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2018» НА:

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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