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 У Києві встановили індикатор вартості житла в 
Україні. Тепер оформити документи на купівлю-
продаж можна тільки за вказаною ціною 
 У які суми оцінили квадратні метри у Вінниці? 
Яким чином це позначиться на оформленні 
договорів купівлі-продажу квартир?

КУПИТИ КВАРТИРУ 
ДЕШЕВШЕ НЕ ВИЙДЕ
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2 RIA, Ñåðåäà, 22 ñåðïíÿ 2018
ÍÎÂÈÍÈ

Ми ж прагнемо, 
а не хочемо?

Íàðîä º âëàñíèêîì íàö³î-
íàëüíîãî áàãàòñòâà. Àëå íà-
ðîä íå º îñîáîþ, ³, çíà÷èòü, 
íå ìîæå íàáóâàòè ìàéíîâèõ 
ïðàâ.

Öå îçíà÷àº, ùî òàê³ ïðàâà 
º ó êîæíî¿ ëþäèíè (ô³çè÷-
íî¿ îñîáè), ÿê³é íàëåæèòü 
÷àñòî÷êà íàö³îíàëüíîãî áà-
ãàòñòâà. Àëå ðîçä³ëèòè öå 
áàãàòñòâî ó íàòóð³, äóìàþ, 
íåìîæëèâî. Çàì³ñòü öüî-
ãî ó êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà 
ïîâèííî áóòè ïðàâî áðàòè 
ó÷àñòü â óïðàâë³íí³ öèì íà-
ö³îíàëüíèì áàãàòñòâîì. 
 Ïðàâî ñòâîðþâàòè îð-

ãàíè óïðàâë³ííÿ êðà¿íîþ 
(òàêå ïðàâî ó íàñ º);
 Îòðèìóâàòè ³íôîðìàö³þ 

ùîäî åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñ-
òàííÿ íàö³îíàëüíîãî áàãàò-
ñòâà (òàêå íàøå ïðàâî ïðÿìî 
íå âèçíà÷åíå);
 Ïðîâîäèòè íåçàëåæíèé 

àóäèò ä³ÿëüíîñò³ ñòâîðåíèõ 
îðãàí³â óïðàâë³ííÿ êðà¿íîþ 
(òàêîãî ïðàâà ó íàñ ôàêòè÷íî 
íåìàº);
 Çà ÷³òêî âèçíà÷åíèõ ï³ä-

ñòàâ âèìàãàòè çì³íè îðãàí³â 
óïðàâë³ííÿ êðà¿íîþ ó áóäü-
ÿêèé ÷àñ (òàêîãî ó íàñ íåìàº);
 Ñõâàëþâàòè çíà÷í³ ïðà-

âî÷èíè (íàïðèêëàä, îòðèìàí-
íÿ êðåäèò³â íà çíà÷í³ ñóìè, 
ïåíñ³éíà òà ³íø³ ðåôîðìè) — 
äëÿ öüîãî ìàþòü ïðîâîäèòè-
ñÿ ðåôåðåíäóìè, ÿê³ ìîæóòü 
áóòè ³í³ö³éîâàí³ ãðîìàäÿíàìè 
(öüîãî ó íàñ íåìàº);
  Ñõâàëþâàòè îñíîâî-

ïîëîæíèé äîêóìåíò, ÿêèé 
ðåãëàìåíòóº â³äíîñèíè âñå-
ðåäèí³ êðà¿íè — äëÿ öüîãî 
ìàþòü ïðîâîäèòèñÿ ðåôåðåí-
äóìè, ÿê³ ìîæóòü áóòè ³í³ö³-
éîâàí³ ãðîìàäÿíàìè (öüîãî 
ó íàñ íåìàº).

² òàêå ³íøå. Çâ³ñíî, âñå öå, 
ÿêùî ìè ïðàãíåìî, à íå ïðî-
ñòî õî÷åìî óïðàâëÿòè ñâîºþ 
êðà¿íîþ. À í³ — òàê í³.

ДУМКА

ЮРИСТ

Євген Євген 
ЗІЛЬБЕРТЗІЛЬБЕРТ

МИКОЛА (68), ПЕНСІОНЕР:
— Я пенсіонер і мені всі ви-
хідні не суттєві. На міські за-
ходи мені не ходити, бо я з 
палицею. Краще подивлюсь 
це по телевізору, якщо буде 
щось цікаве.

АННА (33), В ДЕКРЕТНІЙ 
ВІДПУСТЦІ:
— Чоловік у мене працює вдо-
ма, тому для нас це буде зви-
чайний день. У мене всі дні 
вихідні, адже я в декреті. Це 
буде самий звичайний день.

МИКОЛА (19), ПРОДАВЕЦЬ:
— Буду працювати. У минулі 
роки проводив час з компа-
нією. Цього разу так не ви-
йде. Але ми вже запланували 
відпочити на наступний день, 
тому не страшно.

АННА (22), ЛІКАР-ІНТЕРН:
— Запланувала подорож 
до Херсону. Там живе мій 
хлопець. Взагалі мені подо-
бається це свято і дуже до-
бре, що в цей день дають 
вихідний.

СВЯТОСЛАВ (30), ПРОГРАМІСТ:
— Поки ніяк не планував 
його провести. У мене є ще 
будівництво, тому спершу, 
напевно, буду там, а вже 
потім подумаю про якийсь 
відпочинок. Будую собі дім.

ЛЮБОВ (52), ДВІРНИК:
— На це свято ми будемо 
на роботі чергувати. А вза-
галі, в парку, де я працюю, 
можна поєднувати відпочи-
нок та роботу. Адже тут про-
ходить багато заходів.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви святкуватимете День Незалежності?

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Ï ð î é ø î â 
101 äåíü ç ìîìåí-

òó, ÿê óêðà¿íñüêèé ðåæèñåð Îëåã 
Ñåíöîâ îãîëîñèâ áåçñòðîêîâå ãî-
ëîäóâàííÿ. Íàïåðåäîäí³ ñîòîãî 
äíÿ, ó Â³ííèö³, á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà 
Âàñèëþ Ñòóñó, ÷ëåíè ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Êóëüòóðíèé 
êàìïóñ» ïðîâåëè àêö³þ «99 ãðà-
äóñ³â çà Ñåíöîâèì».

— Íàøà àêö³ÿ º ë³òåðàòóðíîþ. 
Ìè ñâ³äîìî ì³í³ì³çóâàëè ïðî-
ìîâè. Íàòîì³ñòü ãîâîðèòèìóòü 
òåêñòè Âàñèëÿ Ñòóñà ³ Îëåãà 
Ñåíöîâà, ëþäåé, ÿê³ ³ 30 ðîê³â 
òîìó, ³ ñüîãîäí³ º ñèìâîëàìè áî-
ðîòüáè óêðà¿íö³â çà ñâî¿ ³äå¿ òà 
ïåðåêîíàííÿ, — ãîâîðèòü îäèí 
³ç îðãàí³çàòîð³â àêö³¿ Îëåêñàíäð 
Âåøåëåí³. — Ôàêòè÷íî, íàðàç³ 
Ñåíöîâ ìîâ÷èòü ³ íàøå çàâäàííÿ 
òð³øå÷êè íàáëèçèòè éîãî ãîëîñ 
çâ³äòè, çäàëåêó, çà äîïîìîãîþ 
òåêñò³â, ÿêèìè ìîæå ãîâîðèòè 
ëþäèíà òàêîãî ìàñøòàáó ³ òàêîãî 
âòðóòð³øíüîãî äóõó.

Ó àêö³¿ âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 
ñîòí³ íåáàéäóæèõ äî äîë³ áðàíö³â 
Êðåìëÿ â³ííè÷àí. Ñåðåä íèõ ÿê 
³ ë³òåðàòóðí³ ä³ÿ÷³, ïîåò Ñåðã³é 
Òàò÷èí, ïèñüìåííèöÿ Êàòåðèíà 
Êàëèòêî, ïîåò Àíäð³é Ñòåáåëºâ, 
òàê ³ ïåðåñ³÷í³ â³ííè÷àíè, ÿê³ õî-
ò³ëè ï³äòðèìàòè Îëåãà.

Îðãàí³çàòîðè ðîçïîâ³ëè, ùî 

àêö³ÿ íå áóëà ïðîòåñòíîþ. Óò³ì, 
áóëà ºäèíîþ çà ñâîºþ ô³ëîñîô³-
ºþ: «Çâ³ëüíåííÿ Ñåíöîâà òà ³í-
øèõ ïîò³â’ÿçí³â, ÿêèõ íåçàêîííî 
óòðèìóþòü ó íåâîë³».

— Óñ³ ö³ ïîâ³äîìëåííÿ â ìåä³à, 
ÿê³ ìè ÷óºìî — âîíè ñòðàøåííî 
ëÿêàþòü, âèêëèêàþòü âíóòð³øí³é 
ñòðàõ. Âî÷åâèäü, öå ô³ç³îëîã³÷íå 
â³ä÷óòòÿ, êîëè ðîçóì³ºø, ùî 
ëþäèíà ñòðàæäàº òà ïîñòóïîâî 
ïîìèðàº, ³ ôàêòè÷íî â íå¿ âæå 
íå çàëèøèëîñÿ â³ðè. Àëå öÿ â³ðà 
ùå ëèøèëàñÿ ó íàñ, — ãîâîðèòü 
Âåøåëåí³. — Õî÷åòüñÿ, ùîá ãåî-
ãðàô³÷íî áóëî îêðåñëåíî, ùî öÿ 
â³ðà, ÿêó ìàº â³ä÷óòè êîíêðåòíà 
ëþäèíà, ïîøèðþºòüñÿ íà äóæå 
âåëèê³é òåðèòîð³¿ ³ îõîïëþº âåñü 
ïðèòîìíèé ñâ³ò.

Ï³ä ÷àñ çàõîäó áóëè ïðî÷èòàí³ 
ç äåñÿòîê â³ðø³â Âàñèëÿ Ñòóñà ³ 
äâà ôðàãìåíòè ç àâòîá³îãðàô³÷-
íî¿ çá³ðêè Îëåãà Ñåíöîâà. Ó í³é 
ðîçïîâ³äàþòüñÿ ðåàëüí³ ³ñòîð³¿ 
ïðî æèòòÿ õëîï÷èêà ç ìàëåíüêî-
ãî êðèìñüêîãî ïîñåëåííÿ, ÿêîãî 
÷åðåç áàãàòî ðîê³â, ó òðàâí³ 2014, 
çàòðèìàþòü ðîñ³éñüê³ ñïåöñëóæ-
áè, ³ ÿêèé ñòàíå îäíèì ³ç ñèì-
âîë³â áîðîòüáè óêðà¿íñüêîãî 
íàðîäó ç ðîñ³éñüêîþ àãðåñ³ºþ 
â Óêðà¿í³.

Îñòàííþ àêö³þ íà ï³äòðèìêó 
Îëåãà Ñåíöîâà ó Â³ííèö³ áóëî 
ïðîâåäåíî íà ïî÷àòêó ÷åðâíÿ, 
êîëè ïî÷èíàâñÿ ×åìï³îíàò ñâ³òó 
ç ôóòáîëó. Àëå òîä³ ãîëîäóâàííÿ 
ðåæèñåðà òðèâàëî ì³ñÿöü ³ í³õ-

У ВІННИЦІ ПІДТРИМАЛИ 
ОЛЕГА СЕНЦОВА 
100 днів голодування  Підтримати 
українського режисера, якого незаконно 
утримують в російському полоні, 
прийшло близько сотні вінничан. У руках 
вони тримали таблички з портретами 
політв’язня та написом «#FreeSentsov». 
Під час акції читали вірші Василя Стуса 
та оповіді Олега Сенцова 

òî íå î÷³êóâàâ, ùî éîãî ïðîòåñò 
ïðîäîâæóâàòèìåòüñÿ òàê äîâãî.

Óò³ì, öå ñòàëîñÿ, ³ çà ñëîâà-
ìè îðãàí³çàòîð³â àêö³¿, ìè âñ³ 
ïðè÷åòí³ äî ö³º¿ ³ñòîð³¿ ³ ìè âñ³ 
ìîæåìî ³ ìóñèìî âèõîäèòè òà 
ãîâîðèòè ïðî öå. Âêðàé âàæëè-
âî, ùîá íåçàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ ³ 
ô³çè÷íî¿ ïðèñóòíîñò³, â³ííè÷àíè 
ìîðàëüíî ³ ìåíòàëüíî ï³äòðèìó-
âàëè Îëåãà Ñåíöîâà.

— Õî÷ó íàãàäàòè ïðîñòó ³ î÷å-
âèäíó ð³÷ ³ç ªâàíãåë³ÿ äî Èîàííà: 
«Íåìàº á³ëüøî¿ ëþáîâ³ ïîíàä òó, 
êîëè õòîñü éäå ç æèòòÿ çà áðàò³â 
ñâî¿õ». ² ìè, âëàñíå, çàðàç ñïîñòå-
ð³ãàºìî öå õðèñòèÿíñòâî â ïðÿ-
ìîìó åô³ð³. Òîìó ùî îñíîâíîþ 
âèìîãîþ Îëåãà Ñåíöîâà íå º 
ïðåôåðåíö³¿ äëÿ ñåáå. Â³í äîìà-
ãàºòüñÿ çâ³ëüíåííÿ óñ³õ áðàíö³â 

Êðåìëÿ, — ãîâîðèòü ïèñüìåííè-
öÿ Êàòåðèíà Êàëèòêî. — Òåïåð, 
÷åðåç ñò³ëüêè äí³â ãîëîäóâàííÿ, 
ìè íàâðÿä ÷è âðÿòóºìî Îëåãà. 
Õî÷à ìåí³ äî îñòàííüîãî õî÷åòüñÿ 
â³ðèòè, ùî âñå çàê³í÷èòüñÿ äî-
áðå. Óñå öå â³í ðîáèòü äëÿ íàñ. 
Äëÿ òîãî, ùîá ìè â÷åðãîâå ïåðå-
îñìèñëèëè òå, ùî ç íàìè â³äáó-
âàºòüñÿ. Ùîá ìè íå ïåðåñòàâàëè 
áóòè ñîë³äàðíèìè, ÿê áóëè ñî-
ë³äàðíèìè ï³ä ÷àñ Ìàéäàíó, ï³ä 
÷àñ ðîñ³éñüêî¿ àãðåñ³¿. Ãîâîð³ííÿ 
ïðî Îëåãà º ñèìâîëîì â³ðè.

Â³ííè÷àíè, ÿê³ ïðèéøëè íà àê-
ö³þ, â³ðÿòü, ùî ïîïðè òå, ùî 
òåìðÿâà ïîñò³éíî çãóùóºòüñÿ ³ 
òå, ùî íàâ³òü ñüîãîäí³ óêðà¿íö³ 
ïðîäîâæóþòü ãèíóòè â äàëåêèõ 
òàáîðàõ ï³âíî÷³, ðàíî ÷è ï³çíî, 
ñâ³òëî âñå îäíî íàñòàíå.

Близько сотні вінничан підтримали ув’язненного 
режисера. Серед присутніх були культурні діячі, 
батьки з дітьми та звичайні перехожі 
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ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (097)8788788 

Ç ïî÷àòêó ë³òà ñóäíî «Princess 
Victoria» ñòî¿òü íà ïðè÷àë³ ï³ä 
íàçâîþ «Áóæñüêà ãàâàíü», ÿêèé 
ðîçòàøîâàíèé íåïîäàë³ê ïëÿæó 
«Õ³ì³ê». Êîðàáåëü, ÿê ³ ñàì ïðè-
÷àë, íàëåæèòü äåïóòàòó â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè Ìèêîë³ Òèõîíþêó.

БЕЗ КАПІТАНА, 
АЛЕ З МАТРОСОМ 

Âëàñíèê ç³çíàºòüñÿ, ùî íà-
çâó «Princess Victoria» îòðèìàëà 
â ÷åñòü äî÷êè. Çà ñëîâàìè Òèõî-
íþêà, çàðàç ñóäíî çíàõîäèòüñÿ 
íà ñòàä³¿ äîðîáêè ³ âñ³ âèõîäè ç 
ïðè÷àëó íà âåëèêó âîäó íîñÿòü 
âèíÿòêîâî åêñïåðèìåíòàëüíèé 
õàðàêòåð.

— Äèâèìîñü, ÿê ñóäíî ñåáå 
âåäå íà âîä³, äîïðàöüîâóºìî ð³çí³ 
ìåõàí³çìè òà âèÿâëÿºìî íåäîë³-
êè, — ðîçïîâ³äàº Ìèêîëà Òèõî-
íþê. — Çàïðîñèëè ñïåö³àë³ñò³â 
³ç îäíîãî ç äî÷³ðí³õ ï³äïðèºìñòâ 
Îäåñüêîãî ñóäíîáóä³âíîãî çàâîäó, 
ùîá âîíè íàäàëè ñâî¿ ðåêîìåí-
äàö³¿. Êàï³òàí òà êîìàíäà, ÿê³ 
áóäóòü ïðàöþâàòè íà ñóäí³, çà-
ðàç íà íàâ÷àíí³.

Ïîêè êàï³òàí â÷èòüñÿ, éîãî 
ôóíêö³þ âèêîíóº ñàì âëàñíèê, 
ÿêèé ç³çíàºòüñÿ, ùî ìàº íàâèêè 
âîä³ííÿ âåëèêîãàáàðèòíèõ ñóäåí. 
Ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ º îäèí ìàòðîñ, 

ÿêèé çà ñóì³ñíèöòâîì ïðàöþº ³ 
çâóêîðåæèñåðîì.

СКЛАДЕНЕ З ПЛАСТИКУ ТА 
СКЛОПАКЕТІВ 

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê â ìåðåæ³ 
ç’ÿâèëèñÿ ïåðø³ ôîòî òà â³äåî 
êîðàáëÿ, âîíè îòðèìàëè áàãàòî 
íå äóæå ñõâàëüíèõ â³äãóê³â. ßê 
òî íàïðèêëàä «ïëàñòèêîâà ïî-
ñóäèíà». Íàñïðàâä³ êîðàáåëü 
âèãëÿäàº íåïîãàíî. Êîëè çàõî-
äèø íà ñóäíî, íàâ³òü çäàºòüñÿ, 
ùî ïîòðàïèâ íà â³äïî÷èíîê äåñü 
ï³ä Îäåñó.

«Princess Victoria» äâîïîâåð-
õîâà. Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ çíà-
õîäèòüñÿ êóõíÿ, äóøîâà êàá³íà 
òà ïàëóáà ç äèâàíîì, âêðèòèì 
ï³ðàòñüêèì ïðàïîðîì «Âåñåëèé 
Ðîäæåð». Íà äðóãîìó — êàï³òàí-
ñüêèé ì³ñòîê òà ñòîëèêè íà â³ä-
êðèò³é ïàëóá³. Ï³äëîãà âñòåëåíà 
âîãíåòðèâêèì êîâðîë³íîì.

Çà ñëîâàìè Ìèêîëè Òèõî-
íþêà, ñóäíî áàçóºòüñÿ íà äâîõ 
ïîíòîíàõ äîâæèíîþ 18 ìåòð³â òà 
90 ñàíòèìåòð³â ó ä³àìåòð³ ³ äëÿ 
òîãî, ùîá ¿õ çàòîïèòè, ïîòð³áíî 
22 òîííè âàãè. Çàðàç êîðàáåëü 
âàæèòü 12 òîíí.

— Òîáòî ó ìåíå º ùå 10 òîíí 
âàíòàæîï³äéîìíîñò³, ùî îçíà÷àº, 
ùî ìîæíà âçÿòè íà áîðò áëèçüêî 
20 ëþäåé, — êàæå Ìèêîëà Òèõî-
íþê. — Íà á³ëüøå ÿ ³ íå ðîçðà-

õîâóâàâ, öüîãî âèñòà÷èòü.
Ñóäíî îñíàùåíå äâîìà ìîòîðà-

ìè, ÿê³ äîçâîëÿþòü éîìó ðîçâèâàòè 
øâèäê³ñòü áëèçüêî 10 ê³ëîìåòð³â 
íà ãîäèíó. Òàêîæ âîíè äîçâîëÿþòü 
éîìó ðîçâåðòàòèñü ìàéæå íà ì³ñö³, 
ùî ðîáèòü éîãî ìàíåâðåíèì.

— Óñå áóäóâàëè ïðÿìî òóò, — 
ðîçïîâ³äàº ìàòðîñ Ìèêîëà Â³-
íèêîâñüêèé. — Ïîíòîíè âèãîòîâ-
ëÿëè ðàí³øå, à êîðàáåëü ïî÷àëè 
áóäóâàòè íà ïî÷àòêó ë³òà.

СХОЖИХ КОРАБЛІВ 
В ОБЛАСТІ НЕМАЄ 

Íà îäíó ç òåñòîâèõ ïî¿çäîê, 
îêð³ì îäåñüêèõ ñïåö³àë³ñò³â, 

âëàñíèê çàïðîñèâ ³ â³ííèöü-
êîãî ñïåö³àë³ñòà ç ð³÷êîâîãî 
òðàíñïîðòó Âîëîäèìèðà Êî-
âàëü÷óêà.

— Ïîïðîñèëè ïîäèâèòèñü 
³ ñêàçàòè ñâîþ äóìêó. ß éîãî 
îá³éøîâ, ïîäèâèâñÿ, çíàéøîâ 
áëèçüêî äåñÿòè íåäîë³ê³â, — 
ðîçïîâ³äàº Âîëîäèìèð Êî-
âàëü÷óê. — Ó ö³ëîìó çàäóìêà 
ãàðíà. Ñóäíî êàòàìàðàííîãî 
òèïó, àáñîëþòíî íîâèé ïðî-
åêò. Íà âîä³ ïîêàçàëî ñåáå ç 
êðàùî¿ ñòîðîíè.

Çà ñëîâàìè ñïåö³àë³ñòà, ïëàñòè-
êîâèé êîðïóñ ñóäíà, öå øâèäøå 
éîãî ïëþñ, à íå ì³íóñ. Â³í äî-
ðîãîâàðò³ñíèé, àëå íå ïîòðåáóº 
ùîð³÷íî¿ ïîêðàñêè, ÿê çàë³çí³ 
êîðàáë³.

— Ñïîäîáàëîñü, ùî âñå ïðî-
äóìàíî, — êàæå ñïåö³àë³ñò. — Íà-
ïðèêëàä, ïðÿìî â êàï³òàíñüê³é 
ðóáö³ º òóàëåò. Ç íåäîïðàöþ-
âàíü — çàáóëè âñòàíîâèòè ãðî-
ìîâ³äâ³ä. Íàñïðàâä³, öå äóæå 
âàæëèâî.

Çà ñëîâàìè Âîëîäèìèðà Êî-
âàëü÷óêà, áóäóâàòè òàê³ ñóäíà 
äîðîãîâàðò³ñíî.

— Áóäü-ÿêèé ñåðåäí³é ìîòîð 
êîøòóâàòèìå 18–20 òèñÿ÷ äîëà-
ð³â. Äîáðèé — âñ³ 30 òèñÿ÷. Ïðî 
êàòåð ìè íàâ³òü íå ãîâîðèìî, — 
êàæå ñïåö³àë³ñò.

КОМУ НАЛЕЖИТЬ КОРАБЕЛЬ 
«PRINCESS VICTORIA» 
Нелегально  Південним 
Бугом плаває нове судно 
«Princess Victoria». Городяни 
фотографують його і 
в соцмережах обзивають 
пластиковою посудиною. 
Журналісти побували 
на судні і з’ясували, що 
корабель ходить річкою 
без дозвільних документів і 
належить депутату

Для того, щоб законно ходи-
ти водами Південного Бугу 
«Princess Victoria» має отрима-
ти дозвіл від Укртрансбезпеки. 
Микола Тихонюк розповідає, що 
швидше за все цьогоріч цього 
робити не буде. Судно потрібно 
буде довести до ладу і лише по-
тім показувати інспекторам.
Начальник управління Укртран-
сбезпеки у Вінницькій області 
Олексій Соколовський каже, що 
про судно вже чув, але на власні 
очі не бачив.

— Управління може перевіряти 
судна, але лише на воді, — роз-
повідає інспектор Укртрансбез-
пеки Роман Васкевич. — Для того, 
щоб перевірити, чи має власник 
дозволи на плавання — він має 
плавати, а не стояти біля при-
стані. Прийти до нього додому 
не можемо, бо не уповноважені 
це робити.
За словами Романа Васкевича, 
для того, щоб отримати дозвіл 
на плавання, власник судна має 
зібрати цілу купу дозвільних 

документів.
— Потрібно мати реєстрові до-
кументи, акт про те, що судно 
можна спускати на воду, отри-
мати дозвіл на його викорис-
тання, подивимось, чи має 
право власник сам ходити, 
якщо ні, то чи є в нього хтось 
з водіїв, перевірити, який має 
бути мінімальний склад екіпа-
жу, — розповідає Роман Васке-
вич. — Також має бути свідоцтво 
про плавання під державним 
прапором.

Піймати можна лише на річці 

У жовтні 2015 році 
Микола Тихонюк 
обраний депута-
том Вінницької 
м і с ь к о ї  р а д и 
7 скликання від 
ВО «Батьківщи-

на». У мерії займає посаду 
заступника голови постійної 
комісії міської ради з питань 
містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охоро-
ни природи. Побудував на бе-
резі Південного Бугу будинок 
та приватний причал «Бужська 

гавань», на якій навіть є влас-
ний маяк.
У минулому році Микола Тихо-
нюк задекларував 3 катери, 11 зе-
мельних ділянок, 7 автомобілів. 
Тихонюк — власник приватного 
підприємства «Океан-1», осно-
вний вид діяльності якого — на-
дання майна в оренду. Не вказав 
у декларації жодного члена сім’ї.
У червні 2004 року міський де-
путат Микола Тихонюк насмерть 
збив водяним мотоциклом 
20-річну дівчину. У 2006 році 
потрапив під амністію.

Хто такий Микола Тихонюк 

«Princess Victoria» з початку літа стоїть на приватному причалі. 
Щоб законно ходити водами Південного Бугу, власник має отримати дозволи

П’яний водій 
тицяв хабара 
 Ìåøêàíö³ Êðèæîïîëÿ 
ïîâ³äîìèëè íà ë³í³þ «102», 
ùî íà îäí³é ç âóëèöü 
íà àâòîìîá³ë³ ÂÀÇ 2101 ¿ç-
äèòü ï’ÿíèé âîä³é.
— Ïðàö³âíèêè ñåêòîðó 
ðåàãóâàííÿ ïàòðóëüíî¿ ïî-
ë³ö³¿ çóïèíèëè âêàçàíèé 
àâòîìîá³ëü. Àáè óíèêíóòè 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó âèãëÿä³ 
øòðàôó, ïðàâîïîðóøíèê 
çàïðîïîíóâàâ íåïðàâî-
ì³ðíó ãðîøîâó âèíàãîðîäó. 
Ïîë³öåéñüê³ â³äìîâèëèñü 
â³ä ïðîïîçèö³¿ ³ îäðàçó 
âèêëèêàëè ñë³ä÷î-îïåðà-
òèâíó ãðóïó ïîë³ö³¿, ÿêà 
çàäîêóìåíòóâàëà ïðîòè-
ïðàâí³ ä³¿ ÷îëîâ³êà, — êà-
æóòü ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿ 
ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. 
Ñë³ä÷èì â³ää³ëåííÿì ïî-
ë³ö³¿ â³äêðèòî êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ çà ÷. 1 ñò. 
369 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè. Òåïåð ïðàâîïî-
ðóøíèêó äîâåäåòüñÿ íåñòè 
íå ëèøå àäì³í³ñòðàòèâíó, 
à é êðèì³íàëüíó â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü. Çà ïðîïîçèö³þ 
õàáàðà ÷îëîâ³êîâ³ çàãðîæóº 
äî ÷îòèðüîõ ðîê³â ïîçáàâ-
ëåííÿ âîë³.

Змінили 
терміни тарифів 
 Ìîá³ëüí³ îïåðàòî-
ðè lifecell, Êè¿âñòàð 
òà Vodafone ïåðåâåëè äåÿê³ 
òàðèôè íà ÷îòèðèòèæíåâèé 
òåðì³í (28 äí³â) íàäàííÿ 
ïîñëóã. Ðàí³øå æ àáîíåíò-
íà ïëàòà íàðàõîâóâàëàñÿ 
çà êàëåíäàðíèé ì³ñÿöü — 
30 äí³â àáî 31 äåíü (28 àáî 
29 äí³â ó ëþòîìó).
— Ç 22 ñåðïíÿ íà 28-äåííó 
òàðèô³êàö³þ ïåðåâîäÿòüñÿ 
òàðèôè «Ëàéôõàê», «Ëàéô-
õàê Ïëþñ», «Õàéï», «Äçâ³í-
êè âñ³ì 2017», «Äçâ³íêè 
âñ³ì». Ïî÷èíàþ÷è ç 5 âå-
ðåñíÿ – «3G Ñìàðò 69», 
«Ñìàðòôîí 2018» ³ «Àáñî-
ëþòíà ñâîáîäà», — çàçíà÷à-
þòü ó ïðåñ-ñëóæá³ îïåðàòî-
ðà lifecell.
Ó «Êè¿âñòàð» ïîâ³äîìèëè, 
ùî òåïåð óñ³ òàðèôè äëÿ 
àáîíåíò³â ïåðåäïëà÷åíîãî 
çâ'ÿçêó íàäàþòü ïîñëóãè 
òåðì³íîì íà ÷îòèðè òèæí³.
 Ïðåäñòàâíèêè Vodafone 
çàóâàæèëè, ùî òàêîæ ïåðå-
âåëè äåÿê³ òàðèôè íà òåð-
ì³í ó ÷îòèðè òèæí³. Öå 
ë³í³éêà òàðèô³â SuperNet ³ 
Unlim 3G. Âàðòî çàçíà÷èòè, 
çà 12 ì³ñÿö³â àáîíåíòàì òà-
ðèôíèõ ïëàí³â ç 28-äåííîþ 
òàðèô³êàö³ºþ äîâåäåòüñÿ 
îïëàòèòè çâ'ÿçîê 13 ðàç³â.

КОРОТКОКОРОТКО
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Де не можна 
купатися 
 Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ îïðèëþäíèëî íî-
âèé ñïèñîê âîäîéì, ó ÿêèõ 
íå ìîæíà êóïàòèñÿ. Íà Â³-
ííè÷÷èí³ òàêèõ 12 çîí.
«Ó âîä³ íà 164 óêðà¿íñüêèõ 
ïëÿæàõ çàô³êñîâàíå ïî-
íàäíîðìàòèâíå ì³êðîáíå 
çàáðóäíåííÿ. Öå — ð³÷êè, 
îçåðà, ñòàâêè òà âîäîéìè 
ìîðñüêîãî óçáåðåææÿ. Òàê³ 
äàí³ îïóáë³êóâàâ Öåíòð 
ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ'ÿ 
ÌÎÇ Óêðà¿íè, ãðóíòóþ÷èñü 
íà ðåçóëüòàòàõ äîñë³äæåííÿ 
âîäè 2–9 ñåðïíÿ», — çà-
çíà÷àþòü ó ïîâ³äîìëåíí³ 
ì³í³ñòåðñòâà.
Òàê, ó Â³ííèö³ íå ðåêîìåí-
äîâàíî êóïàòèñÿ íà ïëÿæàõ 
«Õ³ì³ê», «Ãîíòè», «Öåí-
òðàëüíèé», íà Âèøåíñüêî-
ìó îçåð³. 
Ó Áåðøàä³ íå ìîæíà êó-
ïàòèñü ó ð³÷êàõ Äîõíî òà 
Áåðëàäèíêà. 
Íà ð³÷ö³ Ñîá íå ðåêîìåí-
äóþòü êóïàòèñÿ â ²ëë³í-
öÿõ òà á³ëÿ ðåêðåàö³éíî¿ 
çîíè «Âàðåíèê» ó Ãàéñèí³. 
Íå âàðòî çàõîäèòè ó Ï³â-
äåííèé Áóã ó Õì³ëüíèêó 
â çîí³ ïàðêó â³äïî÷èíêó 
³ì. Ò. Øåâ÷åíêà òà á³ëÿ 
ðÿòóâàëüíîãî ïîñòó ÊÏ 
«Õì³ëüíèêêîìóíñåðâ³ñ».

Дають гроші 
за лисицю 
 Ó Òèâð³âñüêîìó ðàéîí³ 
âèð³øèëè ïëàòèòè ìèñëèâ-
öÿì, àáè ò³ â³äñòð³ëþâàëè 
ñêàæåíèõ çâ³ð³â.
«Òèâð³âñüêîþ ðàéîííîþ 
îðãàí³çàö³ºþ Óêðà¿íñüêîãî 
òîâàðèñòâà ìèñëèâö³â òà 
ðèáàëîê ïðèéíÿòî ð³-
øåííÿ ¹ 2 â³ä 21 ëèïíÿ 
2018 ðîêó, ÿêèì ïåðåäáà-
÷åíî âèä³ëåííÿ êîøò³â äëÿ 
ïðåì³þâàííÿ ìèñëèâö³â 
çà â³äñòð³ë ëèñà. Â³äïî-
â³äíî äî âèùåçàçíà÷åíîãî 
ð³øåííÿ, òà ó çâ’ÿçêó ³ç 
âèÿâëåííÿì âèïàäê³â ñêàçó 
íà òåðèòîð³¿ ðàéîíó, çáóä-
íèêîì ÿêîãî ââàæàºòüñÿ 
÷åðâîíà ëèñèöÿ, ìèñëèâö³ 
îòðèìóâàòèìóòü çà êîæíó 
ãîëîâó ëèñà ïî 100 ãðè-
âåíü», — éäåòüñÿ ó ïîâ³äî-
ìëåíí³ íà ñàéò³ ì³ñöåâî¿ 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.
Ùîá îòðèìàòè êîøòè, 
íåîáõ³äíî ïîäàâàòè ìàòå-
ð³àë ó Òèâð³âñüêó ðàéîííó 
äåðæàâíó ë³êàðíþ âåòåðè-
íàðíî¿ ìåäèöèíè. 
Ãðîø³ áóäóòü âèïëà÷óâà-
òèñü â³äïîâ³äíî äî âèñíî-
âêó, îòðèìàíîãî ç ëàáîðà-
òîð³¿.

КОРОТКОКОРОТКО
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Ó öåíòð³ Â³-
ííèö³ êâàäðàòíèé 
ìåòð æèòëà îö³-
íèëè ó 19,134 ãðí, 

ó ñåðåäèíí³é ÷àñòèí³ 14,611 ãðí, 
ó ïåðèôåð³éí³é çîí³ — 11,047 ãðí. 
Òàê³ ñóìè âñòàíîâèëè ôàõ³âö³ 
Ôîíäó äåðæìàéíà Óêðà¿íè. Äî-
òðèìóâàòèñÿ ¿õ çîáîâ’ÿçàí³ îö³-
íþâà÷³ ìàéíà, ³íàêøå…

— Åëåêòðîííà ñèñòåìà ªäè-
íî¿ áàçè çâ³ò³â ïðî îö³íêó ìàéíà 
íå äîçâîëèòü çàðåºñòðóâàòè îö³í-
êó ³ â ðåçóëüòàò³ íå ìîæíà áóäå 
îôîðìèòè äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðî-
äàæó, — ðîçïîâ³â RIA îö³íþâà÷ 
ìàéíà Îëåêñàíäð ßöóáà.

ßêèé âèõ³ä ³ç ñèòóàö³¿? Ùî 
ðîáèòè ïðîäàâöþ ³ ïîêóïöþ, 
ÿêùî âîíè äîìîâèëèñÿ çä³éñíè-
òè îïåðàö³þ çà ö³íîþ, ùî íèæ÷å 
çà ö³íó, âñòàíîâëåíó Êèºâîì?

ЗМУШЕНІ НА ПАПЕРІ 
ЗАВИЩУВАТИ ВАРТІСТЬ 

Íîâèé ïîðÿäîê ðåºñòðàö³¿ 
îö³íêè íàáðàâ ÷èííîñò³ ç 18 ëèï-
íÿ íèí³øíüîãî ðîêó. Îëåêñàíäð 
ßöóáà íàâ³â ïðèêëàä, ÿê öå ïî-
çíà÷èëîñÿ íà éîãî êë³ºíòàõ. 
Íåäàâíî â³í çä³éñíþâàâ îö³íêó 
3-ê³ìíàòíî¿ êâàðòèðè íà âó-
ëèö³ Ãîãîëÿ. Âóëèöÿ âõîäèòü 
äî öåíòðàëüíîãî ðàéîíó ì³ñòà. 
Ïðîäàâåöü ³ ïîêóïåöü ç³éøëèñÿ 
íà ðèíêîâ³é âàðòîñò³, ùî íèæ÷à 
â³ä ò³º¿, ÿêó ââàæàþòü ó Êèºâ³.

— Êîëè ïîäàâ çâ³ò äî ðåºñòðà-
ö³¿, åëåêòðîííà ñèñòåìà íå ïðî-
ïóñòèëà äîêóìåíò, — êàæå îö³-
íþâà÷ ìàéíà. — Çìóøåí³ áóëè 
âêàçàòè òó ñóìó, ùî âñòàíîâèëè 
ñòîëè÷í³ ôàõ³âö³. Ëþäè êàæóòü, 

ìè æ íå ïðîäàºìî çà òàêîþ ö³-
íîþ, íàâ³ùî íàñ çìóøóþòü ïî-
äàâàòè íåïðàâäèâ³ öèôðè.

Íà ïàïåð³ âàðò³ñòü «òðèê³ì-
íàòíî¿» äîâåëîñÿ çàâèùèòè 
íà 60 òèñ. ãðí. Ó ðåçóëüòàò³ 
ñïëàòèëè ïîäàòîê íà òó ÷àñòèíó 
ïðèáóòêó, ÿêó íå îòðèìóâàëè, 
áî ïðîäàëè êâàðòèðó äåøåâøå, 
í³æ çàçíà÷åíî â îö³íö³. Ñïëàòèëè 
«çàéâ³» 1200 ãðí â³ä ò³º¿ âàðòîñò³, 
çà ÿêó íàñïðàâä³ ïðîäàëè.

— À ÿê âèçíà÷àºòå çîíè ðîç-
òàøóâàííÿ êâàðòèð? Äå ìåæ³ 
öåíòðó, ñåðåäèíè ì³ñòà, ïåðèôå-
ð³¿? — çàïèòóþ ñï³âðîçìîâíèêà. 

— Íåìà òàêèõ äîêóìåíò³â, — 
êàæå ñï³âðîçìîâíèê. — Ìàºìî 
òàêîæ ïðîáëåìó ç äàòîþ çàáó-
äîâè áóäèíê³â, â ÿêèõ îö³íþºìî 
æèòëî. Ïðè ðåºñòðàö³¿ çâ³òó öåé 
ïàðàìåòð íåîáõ³äíî îáîâ’ÿçêîâî 
âêàçóâàòè. Ðàí³øå ïðî öå ìîæíà 
áóëî ä³çíàòèñÿ â ³íâåíòàðáþðî. 
Òåïåð äîâ³äêà ç ³íâåíòàðáþðî 
íå º îáîâ’ÿçêîâîþ ïðè êóï³âë³-
ïðîäàæó.

Öå ùå íå âñ³ ïàðàäîêñè íîâîãî 
ïîðÿäêó ðåºñòðàö³¿ îö³íêè ìàéíà.

ГРОШІ ЙДУТЬ ФІРМІ-
«ПРОКЛАДЦІ» 

Ðàí³øå çà ðåºñòðàö³þ îö³íêè 
äåðæàâà íå áðàëà ãðîøåé. Òåïåð, 
àáè çàðåºñòðóâàòè çâ³ò ïðî îö³-
íî÷íó âàðò³ñòü, îö³íþâà÷ çìóøå-
íèé ñïëà÷óâàòè 510 ãðèâåíü. Ïàí 
Îëåêñàíäð óòî÷íþº: «Ñïî÷àòêó 
áóëà ñóìà 390 ãðèâåíü. Çãîäîì 
¿¿ çðîáèëè äèôåðåíö³éîâàíîþ. 
ßêùî âàðò³ñòü îö³íþâàíîãî 
ìàéíà ìåíøå 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü, 
òî âàðò³ñòü ðåºñòðàö³¿ çâ³òó — 
17 ãðí; çà ìàéíî â³ä 20 òèñ. 
äî 50 òèñ. ãðí — 119 ãðí; â³ä 
50 òèñ. äî 200 òèñ. — 340 ãðí; 

МИ ЗА ТАКІ ГРОШІ 
КВАРТИРУ НЕ ПРОДАЄМО…
Парадокси  У Києві встановили 
індикатор вартості житла в Україні. Тепер 
оформити документи на купівлю-продаж 
можна тільки за вказаною ціною. У які суми 
оцінили квадратні метри у Вінниці? Яким 
чином це позначиться на оформленні 
договорів купівлі-продажу квартир?

ïîíàä 200 òèñ. — 510 ãðí. Æèò-
ëà íà ñóìó ìåíøå 200 òèñ. ãðí 
íåìà íà ðèíêó Â³ííèö³. Òîìó äî-
âåäåòüñÿ ñïëà÷óâàòè ïåðåâàæíî 
510 ãðèâåíü.

— Òàêó ñàìî ñóìó, ÿêó ñïëà-
÷óâàâ îö³íþâà÷ ïðè ðåºñòðàö³¿, 
âíîñèòü ³ íîòàð³óñ, ùîá óâ³éòè 
â áàçó äëÿ ïåðåâ³ðêè çâ³òó, — äî-
äàº ñï³âðîçìîâíèê. — Ïåðåä òèì, 
ÿê îôîðìèòè äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðî-
äàæó, â³í ìàº ïåðåâ³ðèòè îïåðà-
ö³þ îö³íþâà÷à.

Çðîçóì³ëî, ùî ñïëà÷óþòü 
íå îö³íþâà÷ ³ íå íîòàð³óñ. Äî-
äàòêîâ³ âèòðàòè «âèòÿãóþòü» ç 
êèøåíü ó÷àñíèê³â äîãîâîðó êó-
ï³âë³-ïðîäàæó.

Íà æàëü, êîøòè íàäõîäÿòü 
íå äåðæàâ³, à ô³ðì³-«ïðîêëàäö³», 
ñòâîðåí³é Ôîíäîì äåðæìàéíà.

ДО МІЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ 
МОЖЕ ОТРИМАТИ ЗА РІК 
БАГАТИЙ «БУРАТІНО» 

— Â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó àâòî-
ðèçàö³¿ åëåêòðîííèõ ìàéäàí÷è-
ê³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ôîí-
äó äåðæìàéíà òà Àäì³í³ñòðàö³¿ 
äåðæñëóæáè ñïåöçâ’ÿçêó, íàêà-
çóþ: àâòîðèçóâàòè åëåêòðîííèé 
ìàéäàí÷èê «ÎÖ²ÍÊÀ. înline», 
îïåðàòîðîì ÿêîãî º ïðèâàòíå ï³ä-
ïðèºìñòâî «Â² ÀÉ Ï² ÄÅÏÀÐ-
ÒÀÌÅÍÒ». Öå êîï³ÿ ç íàêàçó 
ÔÄÌÓ ïðî óçàêîíåííÿ ðîáîòè 
ïðèâàòíî¿ ñòðóêòóðè. Ïîêè ùî 
ºäèíî¿ íà ðèíêó ðåºñòðàö³¿ ìàé-
íà.

Ç â³äêðèòèõ äæåðåë ä³çíàºìîñÿ, 
ùî çàðåºñòðîâàíî ï³äïðèºìñòâî 
ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ Êèºâà. 
Îñíîâíèé âèä ä³ÿëüíîñò³ — îïå-
ðàö³¿ ç íåðóõîì³ñòþ. Ñòàòóòíèé 
âíåñîê — 4000 ãðèâåíü (100%). 
² ïð³çâèùå âëàñíèêà.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ÔÄÌÓ, ç 

18.07 ïî 14.08 â ªäèí³é áàç³ 
äàíèõ çâ³ò³â ïðî îö³íêó ìàéíà 
çàðåºñòðîâàíî 29524 îá’ºêòè. Ç 
íèõ ïåðåâ³ðåíî íîòàð³óñàìè — 
13142 îá’ºêòè. Íå ñêëàäíî ï³äðà-
õóâàòè, ñê³ëüêè êîøò³â íàä³éøëî 
íà ðàõóíîê ô³ðìè-«ïðîêëàäêè». 
Äëÿ öüîãî òðåáà ïîìíîæèòè äâ³ 
íàâåäåí³ öèôðè íà 510 ãðèâåíü. 
Ó ïîâ³äîìëåíí³ ÔÄÌÓ óòî÷íþ-
ºòüñÿ, ùî ðîçì³ð ñïëàòè ïîäàòê³â 
äî áþäæåòó ñêëàäàº 424,16 ìëí 
ãðí. Ç íèõ ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ 
(1%) — 56,55 ìëí ãðí, â³éñüêîâèé 
çá³ð (1,5%) — 84,83 ìëí ãðí, ïî-
äàòîê íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á 
(5%) — 282,77 ìëí ãðí. Ñê³ëüêè 
çàðîáèëà ô³ðìà, â ³íôîðìàö³¿ 
ñêðîìíî óìîâ÷óºòüñÿ.

À ÷îìó á òàê³ ïîñëóãè íå íà-
äàâàòè äåðæàâ³? Àäæå âîíà íàé-
á³ëüøå çàö³êàâëåíà ó íàïîâíå-
íí³ áþäæåòó. Ïîêè ùî ÔÄÌÓ 
íå íàäàâ â³äïîâ³ä³ íà öå òà ³íø³ 
ïèòàííÿ, îô³ö³éíî àäðåñîâàí³ 
àêòèâ³ñòàìè.

— Ëþäè ãîòîâ³ ïëàòèòè ïîäàò-
êè ç ò³º¿ ðåàëüíî¿ ñóìè, çà ÿêîþ 
âîíè ïðîäàþòü-êóïóþòü æèò-
ëî, — êàæå Îëåêñàíäð ßöóáà. — 
Âîíè ïðîòè ìàí³ïóëÿö³é ç ö³íîþ, 
äî ÷îãî ¿õ ñïîíóêàº… äåðæàâíà 
ñòðóêòóðà.

Під час оформлення правочину 
щодо купівлі-продажу об’єкта 
нерухомості сторони (фізичні 
особи) сплачують такі податки 
і збори.
Продавець: 5% — податок на до-
ходи фізичних осіб (за винят-
ком випадків, визначених 
у п. 172.1 статті 172 ПКУ, коли 
дохід не оподатковується);
1,5% — військовий збір (за ви-

нятком випадків, коли дохід 
не оподатковується) 
Покупець: 1% — пенсійний збір 
(сплачується у будь-якому ви-
падку).
Крім того, сторонами у будь-
якому випадку сплачується:
1% від суми правочину — дер-
жавне мито плюс послуги нота-
ріуса за оформлення та реєстра-
цію договору.

Які податки сплачують під час купівлі-продажу 
ДОВІДКА

Упродовж однієї доби в Україні ре-
єструється понад дві тисячі оцінок 
нерухомого майна. Від такої опе-
рації за новими правилами при-
ватна фірма-монополіст «ВІ АЙ 
ПІ ДОКУМЕНТ», що є оператором 
нового електронного майданчика, 
може отримувати дохід приблизно 
у 1,5 мільйона гривень. За рік сума 
може становити до одного млрд грн.

У СКІЛЬКИ КИЇВ ОЦІНИВ 
ЖИТЛОВУ НЕРУХОМІСТЬ 

У ВІННИЦІ

Такі суми встановили 
фахівці Фонду 

держмайна України 

19,134
грн/кв. м

14,611
грн/кв. м

11,047
грн/кв. м

4,419
грн/кв. м

центр Вінниці серединна частина периферійна зона райцентри
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ç 15 ñåðïíÿ Êè-
¿âñüêèé ì³ñò çíîâó 

çàêðèëè äëÿ ïðî¿çäó ìàøèíàì, ³ 
öå çíîâó ñòàëî ïðè÷èíîþ ïîÿâè 
çàòîð³â â ñåðåäì³ñò³. À ïîêè âîä³¿ 
òà ïàñàæèðè ñâàðèëèñÿ íà äîðî-
ãàõ, ðîá³òíèêè îäðàçó ç ê³ëüêîõ 
ï³äïðèºìñòâ ëàãîäèëè ìîñòîâó 
ïåðåïðàâó.

Ì³ñüêà âëàäà äàëà ¿ì ëèøå 
äåâ’ÿòü äí³â, àáè çààñôàëüòóâàòè 
äîðîãó ÿê ïî ìîñòó, òàê ³ â’¿çäè 
íà íüîãî. Òîæ ïðàöþâàëè òóò ³ 
âäåíü, ³ âíî÷³.

Ñâ³äêàìè ðåìîíò³â áóëè ï³øî-

õîäè òà âåëîñèïåäèñòè, ÿê³ çàëè-
øèëèñÿ ºäèíèìè êîðèñòóâà÷àìè 
Êè¿âñüêîãî ìîñòó.

НАЧЕ «МУРАШНИК» 
Ïîáà÷èëè, ÿê ëþäè ïðàöþâà-

ëè íà ìîñòó âíî÷³, 20 ñåðïíÿ. 
Íà â’¿çä³, ç áîêó âóëèö³ Áîãóíà, 
ðîá³òíèêè òîâàðèñòâà «Øëÿõáóä» 
çíÿëè àñôàëüò ç äîðîãè.

Ò³º¿ æ íî÷³, íà ñàìîìó ìîñòó 
ïðàöþâàëè ç äåñÿòîê ð³çíèõ òè-
ï³â òåõí³êè — â³ä êðèõ³òíèõ àñ-
ôàëüòîâèõ êîòê³â äî âåëè÷åçíèõ 
àñôàëüòîóêëàäà÷³â.

Âèñèïàëè ñâ³æèé á³òóì, ð³âíÿ-
ëè éîãî, âêàòóâàëè çî òðè äåñÿòêè 
áóä³âåëüíèê³â. Òî÷íî ïîðàõóâà-
òè ñêëàäíî, áî ëþäè íå ñèä³ëè 

КИЇВСЬКИЙ МІСТ ВІДКРИЮТЬ ДЛЯ 
ВСІХ, АЛЕ РЕМОНТ НЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ
Ще не кінець  З 24 серпня проїхати 
через міст на Чорновола можна буде 
по всіх чотирьох смугах, замість трьох, 
як це було раніше. Проте робітники свою 
справу ще не завершили: паралельно 
лагодять тротуари, огородження та інші 
дрібні речі. У цілому, роботи на фініші. 
Але в мерії побоюються казати про точну 
дату завершення ремонтів

Наприкінці листопада 2016 року 
міська влада провела тендер 
на реконструкцію мосту на вули-
ці Чорновола. Тоді кошторисна 
вартість оновлення переправи 
коштувала 67 мільйонів гривень. 
Завдяки реверсивному аукціо-
ну (аби перемогти, учасники 
зменшують свою пропозицію — 
авт.) на «ProZorro» ціна ремонтів 
стала 56,495 мільйона гривень. 
Тендер дістався київській ком-
панії «МСУ-2» (goo.gl/DEkixd) 
За ремонт спільно платять місто 
й держава. Цей проект отримав 

фінансування від Державного 
фонду регіонального розвитку. 
З держфонду — 37,4 мільйона 
гривень, а з міського бюджету — 
19 мільйонів гривень.
У кінці липня 2018-го депар-
тамент капітального будівни-
цтва уклав додаткову угоду 
з генеральним підрядником 
робіт «МСУ-2». На реконструк-
цію переправи спрямували 
ще 1,495 мільйона гривень 
(goo.gl/amebSw). Тому на-
разі загальна вартість зросла 
до 57,9 мільйона гривень.

Ремонт став «трохи» дорожчим 

íà ì³ñö³ é êîæåí ç ðîá³òíèê³â 
âèêîíóâàâ ñâîþ ÷àñòèíó ðåìîíòó. 

Ç ïðîòèëåæíîãî áîêó, íà â’¿çä³ 
ç áîêó âóëèö³ ×îðíîâîëà, âãðè-
çàëàñÿ â äîðîãó ê³ëüêàìåòðîâà 
ôðåçà. Íà ì³ñöå ãëèáîêèõ êàíàâ 
çàëèâàëè ñâ³æó ðå÷îâèíó, íà ÿêó 
âèêëàäóòü ùå ê³ëüêà øàð³â àñ-
ôàëüòó.

Ðîá³òíèêàì áóëî íå äî ðîçìîâ, 
òîæ ç’ÿñóâàòè âäàëîñÿ íåáàãàòî: 
ðåìîíòè òðèâàþòü ïî âñ³õ «ôðîí-
òàõ» — ³ òðîòóàðè, ³ äîðîãè, ³ íîâ³ 
ñâ³òèëüíèêè, ³ ìîíòàæ ðåø³òîê 
çëèâîâî¿ êàíàë³çàö³¿ òà áàãàòî 
³íøîãî. Óñå ðîáëÿòü, àáè âñòèã-
íóòè äî 24 ñåðïíÿ, êîëè çíîâó 
â³äêðèþòü ïðî¿çä.

РОБОТУ ТРЕБА ВИКОНАТИ 
Óäåíü 21 ñåðïíÿ ðîáîòè ïðî-

äîâæèëèñÿ. Õî÷à é íå òàê æâàâî, 
ÿê öå áóëî âíî÷³.

Ïðè÷èíîþ áóëà 30-ãðàäóñíà 
ñïåêà, ÿêà íå æàë³º àí³ òåõí³-
êó, àí³ ëþäåé. Íà â’¿çä³ ç âóëèö³ 
Áîãóíà ïðîäîâæóâàëè âêëàäàòè 
àñôàëüò íà òðîòóàðè òà ëàãîäèòè 
ë³õòàð³.

Ò³ àñôàëüòîóêëàäà÷³, ùî ïðà-
öþâàëè âíî÷³ — îá 11-é ðàíêó 
ñòîÿëè áåç ä³ëà. Õî÷à, ÿê êàçàâ 
îäèí ç îïåðàòîð³â âåëè÷åçíîãî 

àãðåãàòó — öå íåíàäîâãî.
— Òå, ùî âè áà÷èòå íà ìîñòó, 

º ã³äðî³çîëÿö³ºþ. Ðóáåðîéä. Â³í 
ïîòð³áåí, àáè áåòîí íå çàëèâàëî 
âîäîþ. Ìè ìàºìî ùå äâà øàðè 
àñôàëüòó ïîêëàñòè, — êàçàâ ÷î-
ëîâ³ê.

Êð³ì äîðîãè, âäåíü ðîá³òíèêè 
ïðîäîâæóâàëè çàéìàòèñÿ òðîòóà-
ðàìè. Ç ïðàâîãî áîêó (ÿêùî éòè ç 
öåíòðó — àâò.) òðîòóàð âæå ñôîð-
ìîâàíèé: éîãî ðîáèëè íàíîâî é 
çá³ëüøèëè íà îäèí ìåòð. Òàì 
ìîñòîáóä³âåëüíèêè ç «ÌÑÓ-2» 
ñòàâèëè íîâèé ìåòàëåâèé ïàðêàí.

Ç ³íøîãî áîêó ïðîäîâæóâàëè 
ðîáèòè òðîòóàð. Ïðè äîâæèí³ 
ìîñòó áëèçüêî 160 ìåòð³â, òðî-
òóàð ç ë³âîãî áîêó âæå ïîâí³ñòþ 
çðîáèëè ëèøå íà 30–40 ìåòðàõ. 
Äàë³, âçäîâæ ìîñòó, ùå ñòèð÷èòü 
àðìàòóðà, íà ÿêó ñòàâèòèìóòü 
îïàëóáêó ï³ä áåòîí.

— Ùî ìè òóò ðîáèìî? Öå ñå-
êðåò, — êàçàâ ïîñì³õàþ÷èñü îäèí 
ç ðîá³òíèê³â. — Ïðàöþºòüñÿ íîð-
ìàëüíî. Òå, ùî ì³ñò ïåðåêðèòèé, 
àáî íå ïåðåêðèòèé, íå ñèëüíî 
ì³íÿº îáñòàíîâêó. Ðîáîòó æ ïî-
òð³áíî âèêîíàòè.

«Ìóðàøíèê» ç ðîá³òíèê³â 
ïðîäîâæóâàâ «ãóä³òè» íàâêîëî 
øëÿõîïðîâîäó. ² ÿê êàçàëè áó-

ä³âåëüíèêè, íàðàç³ âñ³ ðîáîòè 
òðèâàþòü çâåðõó — îïîðè ìîñòó 
çàëèøèëîñÿ ò³ëüêè ïîøïàêëþ-
âàòè òà ïîôàðáóâàòè.

КОЛИ ЗАВЕРШАТЬ РЕМОНТ 
Íà öå ïèòàííÿ îäíîçíà÷íî¿ 

â³äïîâ³ä³ ä³çíàòèñÿ íå âäàëîñÿ. 
Âèêîíðîá ï³äïðèºìñòâà-ï³äðÿä-
íèêà ðîá³ò «ÌÑÓ-2» Îëåã Ãîðî-
äåöüêèé êàòåãîðè÷íî â³äìîâèâñÿ 
ãîâîðèòè ç æóðíàë³ñòîì.

Óâå÷åð³ 20 ñåðïíÿ çóñòð³ëè 
íà Êè¿âñüêîìó ìîñòó êåð³âíèêà 
ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó êàï³òàëü-
íîãî áóä³âíèöòâà ²ãîðÿ Êðàâöÿ. 
Ñàìå öåé äåïàðòàìåíò â³äïîâ³äàº 
çà ðåêîíñòðóêö³þ ìîñòà.

— Êè¿âñüêèé ì³ñò â³äêðèºìî 
24 ñåðïíÿ. Ïî âñ³ì ñìóãàõ áóäå 
ðóõàòèñÿ òðàíñïîðò. À ðîá³òíè-
êè ïðîäîâæàòü ðåìîíò òðîòóàð³â, 
ìîíòàæ îãîðîäæåííÿ òîùî, — 
ñêàçàâ Êðàâåöü. — Êîíêðåòíî¿ 
äàòè çàâåðøåííÿ ðîá³ò íå ñêàæó. 
Òèì á³ëüøå ùå áóäå åêñïåðòèçà 
ÿêîñò³ ðîá³ò. Êîëè îòðèìàºìî 
¿õ âèñíîâîê, ì³ñò áóäå îô³ö³éíî 
çäàíèé â åêñïëóàòàö³þ, ùî áóäå 
äî ê³íöÿ 2018 ðîêó.

Á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ ïðî â³äêðèò-
òÿ ìîñòó íå âäàëîñÿ ç’ÿñóâàòè ï³ä 
÷àñ ï³äãîòîâêè ìàòåð³àëó.

Робота кипить і вдень, і вночі. Кілька десятків працівників 
та важка техніка вкладали нову дорогу на мосту 

Чому здорожчав проїзд у громадському транспорті
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334 
  Ç ïîíåä³ëêà, 20 ñåðïíÿ, 

çá³ëüøèëè âàðò³ñòü ïðî¿çäó â ãðî-
ìàäñüêîìó òðàíñïîðò³. Ó òðîëåé-
áóñàõ òà òðàìâàÿõ êâèòîê êîøòóº 
÷îòèðè ãðèâí³, à ó àâòîáóñàõ — 
ï’ÿòü ãðèâåíü. Ïîÿñíþºìî 
â ê³ëüêîõ àáçàöàõ, ÷îìó ïðî¿çä 
ïîäîðîæ÷àâ.

Ïðîòÿãîì 2017–2018 ðîê³â 
óêðà¿íñüêèìè ì³ñòàìè ïðîêîòè-
ëàñÿ «õâèëÿ» çäîðîæ÷àííÿ ïðî-
¿çäó â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³: 

ö³íè íà ìàðøðóòêè, à çãîäîì é 
íà ìóí³öèïàëüíèé òðàíñïîðò ï³ä-
íÿëèñÿ ìàéæå â óñ³õ 22 îáëàñíèõ 
öåíòðàõ (êð³ì òèì÷àñîâî îêóïî-
âàíèõ òåðèòîð³é Äîíáàñó òà Êðè-
ìó — àâò.). Ó ñåðåäíüîìó, ïðî¿çä 
â êîìóíàëüíîìó òðàíñïîðò³ êî-
øòóº 4–5 ãðèâåíü, à ìàðøðóòêè 
ïîäîðîæ÷àëè íà 1–2 ãðèâí³ â³ä 
ñòàðî¿ ö³íè. «Ðåêîðäñìåíîì» ñå-
ðåä ì³ñò º Êè¿â, äå ïðî¿çä êîøòóº 
8 ãðèâåíü.

Â³ííèöüê³ ìàðøðóòíèêè õî-

ò³ëè íîâó ö³íó ùå íà ïî÷àòêó 
2018-ãî. Áî, çà ¿õ ñëîâàìè, ñòàðà 
ö³íà íå ïîêðèâàº çáèòê³â — çà-
ï÷àñòèíè òà ïàëüíå çäîðîæ÷àëè. 
Òàêîæ íîâó ö³íó çàõîò³ëè ìóí³-
öèïàëüí³ òðàíñïîðòíèêè.

— ßê ³ íà áóäü-ÿêó êîìïàí³þ, 
ùî çàéìàºòüñÿ ïàñàæèðñüêèìè 
ïåðåâåçåííÿìè, íà íàñ òàêîæ 
âïëèâàº çðîñòàííÿ ö³íè ïàëüíî-
ãî òà åëåêòðîåíåðã³¿, çàï÷àñòèí. 
Êð³ì òîãî, ùîðîêó íàì íå äî-
ïëà÷óþòü çà ïåðåâåçåííÿ ï³ëü-

ãîâèê³â. Íå ïðèõîâóþ, ïèòàííÿ 
ùîäî âàðòîñò³ ïðî¿çäó º, — êàçàâ 
ùå â ñ³÷í³ 2018-ãî ãåíäèðåêòîð 
Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîì-
ïàí³¿ Ìèõàéëî Ëóöåíêî (goo.
gl/6hvh2t).

¯ì ïîãîäèëè íîâó âàðò³ñòü ïðî-
¿çäó ìèíóëîãî òèæíÿ, 16 ñåðïíÿ, 
íà çàñ³äàíí³ ì³ñüêâèêîíêîìó. 
Òàì æå ðîçêàçàëè, ùî ðåàëü-
íèé òàðèô ìàº áóòè á³ëüøèì — 
íà ð³âí³ 5 ãðèâåíü â åëåêòðîòðàí-
ñïîðò³ òà 8 ãðèâåíü â àâòîáóñàõ. 

Àëå òðàíñïîðòíèêàì ïîãîäèëè 
òàðèô â³äïîâ³äíî äî «ì³í³ìàëü-
íî¿ ïîòðåáè» (goo.gl/Phm5kE).

² õî÷à òðàíñïîðòíèêè ðåìîíòó-
þòü ñâî¿ ìàøèíè, íå âàðòî î÷³êó-
âàòè, ùî êîìôîðò â³ä ïåðåâåçåíü 
îäðàçó çðîñòå — íàâ³òü á³ëüøèé 
òàðèô íà ïðî¿çä äîçâîëÿº ëèøå 
âèæèâàòè òðàíñïîðòíèì ï³ä-
ïðèºìñòâàì, à íå ðîçâèâàòèñÿ. 
Ïðî öå êàçàëè ïðåäñòàâíèêè ÿê 
ìàðøðóòíèê³â, òàê ³ êîìóíàëüíèõ 
ïåðåâ³çíèê³â (goo.gl/QysuL8).
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Пасічник дає декілька порад, 
як вибирати мед на ринку. 
На його думку, найкращі влас-
тивості для організму людини 
має мед акацієвий, липовий, 
гречаний. Коли мед перели-
вають з посудини в посудину, 
якщо він справжній — аж співає. 
Так колись говорив його бать-
ко. «Якщо прислухатися, справді 
можна чути тихенький звук, що 
нагадує скрекіт цвіркуна, — гово-
рить пан Олександр. — Ще одна 
ознака гарного меду — під час 
переливання він лягає, в’ється, 
як змія, пластами, а не тече, як 

вода». Каже, у липовому мож-
на відчути легкий запах липи, 
в акацієвому — акації.
У кожного меду свій період 
кристалізації. Мед із соняшника 
кристалізується приблизно че-
рез два тижні, з ріпаку — через 
10 днів. Акацієвий може зали-
шатися без кристалів тривалий 
час. За цим показником теж 
можна оцінювати те, що купуєте. 
«Найкраще купувати мед без-
посередньо у пасічника, — каже 
пан Олександр. — Тоді більше 
гарантії отримати натуральний 
продукт».

Як вибрати гарний мед?

ËÀÉÔ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

— Þëÿ, äî áäæ³ë 
òðåáà ùîðàçó ðà-
íåíüêî âñòàâàòè. 
À ÿêùî ïðîñïëþ, 

÷è íå áóäó âäîìà, õòî áäæ³ë âè-
ïóñòèòü ç âóëèêà?

Îëåêñàíäð íå çíàâ, ùî ùå 
ìîæíà âèãàäàòè, àáè ïåðåêîíà-
òè äðóæèíó, ùî íå çìîæå ñòàòè 
ïàñ³÷íèêîì.

— ß áóäó âñòàâàòè, áóäó â³ä-
÷èíÿòè â³êîíå÷êà ó âóëèêàõ, ïî-
êàæåø, ÿê öå ðîáèòè, íå ïðîñïëþ 
æîäíîãî ðàçó, — ïðîñèëà äðó-
æèíà. ¯¿ ñëîâà âèð³øèëè ñïðàâó 
íà êîðèñòü ïàñ³êè.

ВУЛИКИ ТРЕБА ВІДЧИНЯТИ 
КОЖНОГО РАНКУ?

Ó ð³çíèõ ñïðàâàõ ïðîáóâàâ ñåáå 
Îëåêñàíäð ßâíèé äî òîãî, ÿê ñòàâ 
ïàñ³÷íèêîì. Ç äèòèíñòâà äóæå õîò³â 
ñòîëÿðóâàòè. Ïîïðàöþâàâøè äå-
ê³ëüêà ðîê³â ó ñòîëÿðí³é ìàéñòåðí³, 
çðîçóì³â: öå íå äëÿ íüîãî. ¯çäèâ 
íà çàðîá³òêè. Àëå é öå íå ï³äõîäè-
ëî, áî âäîìà çàëèøàëàñÿ äðóæèíà 
³ ñåìåðî ä³òåé. Éîãî áàòüêî áóâ 
ïàñ³÷íèêîì. ² äÿäüêî, ìàìèí áðàò, 
òàêîæ äîãëÿäàâ áäæ³ë. Îëåêñàíäð 
äîïîìàãàâ ¿ì ó äèòèíñòâ³. Ñàìå 
òîìó äðóæèíà íàïîëÿãàëà, ùîá 
³ â³í ñòâîðèâ ïàñ³êó. Îëåêñàíäð 
çà õàðàêòåðîì åíåðã³éíèé. Íå áóâ 
ïåâíèé, ùî â íüîãî âèñòà÷èòü òåð-
ï³ííÿ «ïàñòè» áäæ³ë. Òåïåð ³íøî¿ 
ðîáîòè íå óÿâëÿº, íàñò³ëüêè çà-
õîïèëî éîãî áäæ³ëüíèöòâî.

Òðè ðîêè òîìó êóïèâ ïåðø³ 
ï’ÿòü áäæîëîñ³ìåé ³ ïî÷àâ çãà-
äóâàòè, ÿê äîïîìàãàâ ó äèòèíñòâ³ 
íà ïàñ³ö³ áàòüêîâ³, à ï³çí³øå — 
äÿäüêîâ³. ßêîñü ïðè¿õàâ ç äðó-
æèíîþ íà ïàñ³êó äî çíàéîìîãî. 
Òîé âèâ³ç âóëèêè â ïîëå. Þëÿ 
íåñïîä³âàíî çàïèòàëà: «À õòî æ 
ðàíêîì âóëèêè â³ä÷èíÿº, ÿêùî 
âîíè òàê äàëåêî â³ä õàòè?» Ïà-
ñ³÷íèê ìîâ÷êè óâàæíî ïîãëÿíóâ 
íà æ³íêó, à òîä³ ïèðñíóâ çî ñì³õó. 
Îëåêñàíäð ïðèçíàâñÿ äðóæèí³, 
ùî ðîç³ãðàâ ¿¿ ó ñâ³é ÷àñ. Í³õòî 
âóëèêè âðàíö³ íå â³ä÷èíÿº.

БДЖОЛА ПОМИРАЄ ПІСЛЯ 
УКУСУ, А ТРУТЕНЬ ПІСЛЯ 
«ПАРУВАННЯ» 

Íèí³ ó íüîãî ïîíàä ï³âñîòí³ âó-
ëèê³â, äåê³ëüêà ïîð³ä áäæ³ë. Ïðî 
êîæíó ç ïîð³ä ìîæå ðîçïîâ³äàòè 
äîâãî é ö³êàâî. Çà çîâí³øí³ì âèãëÿ-
äîì êðèëàòèõ êîìàõ âèçíà÷àº, ÿêî¿ 
âîíè ïîðîäè. À ùå — çà ïîâåä³í-
êîþ. Áäæîëè, ÿê ³ ëþäè, áóâàþòü 
ñïîê³éí³ é àãðåñèâí³. Óêðà¿íñüêà 
ñòåïîâà äóæå àãðåñèâíà. Ïàñ³÷íèê 
êàæå, ùî çáóâñÿ ¿õ. Á³ëüøå íåìàº 
â íüîãî òàêèõ êîìàõ. Ïîäîáàºòüñÿ 
ïðàöþâàòè ç ³òàë³éñüêîþ ïîðîäîþ 
êîðäîâàíà. Ìèðîëþáí³ êîìà-
õè, ùîïðàâäà, ìåä ñëàáî íîñÿòü. 
Ìàòêó ïîðîäè êàðí³êà í³ìåöüêî¿ 
ñåëåêö³¿ ïðèâ³ç ç Í³ìå÷÷èíè, êîëè 
¿çäèâ íà çàðîá³òêè. Ïîçíàéîìèâñÿ 
ç îäíèì ç ïàñ³÷íèê³â. Äîïîìàãàâ 
éîìó ðîçâàíòàæóâàòè âóëèêè, âè-
êà÷óâàòè ìåä. Êîëè ïîâåðòàâñÿ 
äîäîìó, ïîïðîñèâ ìàòêó. Ïðèâ³ç 
ó ñ³ðíèêîâ³é êîðîáö³. Êàæå, ìèðî-

БУВ ЗАРОБІТЧАНИНОМ, СТАВ 
ПАСІЧНИКОМ І ВИРОЩУЄ МАТОК
Медова робота  Альтернативу 
поїздкам на заробітки знайшов 
Олександр Явний з Вінницького району. 
За порадою дружини, створив пасіку. 
Працює, як бджілка, — семеро дітей 
на руках. Зате вдома, а не в далеких 
краях, як було раніше

ëþáí³øî¿ áäæîëè, í³æ êàðí³êà, â³í 
íå çíàº. Äî âóëèê³â, äå çíàõîäÿòüñÿ 
òàê³ êîìàõè, ï³äõîäèòü áåç ìàñêè 
³ â øîðòàõ.

— Ïðîòÿãîì äíÿ 15 óêóñ³â, öå 
íîðìàëüíî, à ÿêùî âæå â³ä 20-òè 
äî 30-òè, öå áäæîëè àãðåñèâíî¿ 
ïîðîäè, — ðîçïîâ³äàº ïàí Îëåê-
ñàíäð. — Òàêèõ ñòàðàþñÿ íå ðîç-
âîäèòè.

Éîìó âäàëîñÿ çàô³êñóâàòè 
íà â³äåî âèãóë ìàòêè ó ¿¿ ïåð-
øèé âèë³ò. Êàæå, êîëè ìàòêà âè-
ë³òàº, çà íåþ îäðàçó ïî÷èíàþòü 
ãàíÿòèñÿ òðóòí³. Äëÿ òîãî, ùîá 
çàïë³äíèòè. Ò³ëüêè æ ëþáîâ öÿ, 
ÿê ìîâèòüñÿ, ñìåðòåëüíà. Ï³ñëÿ 
ïàðóâàííÿ òðóòåíü ïîìèðàº. Ïà-
ñ³÷íèê ïîÿñíèâ, ùî ïàðóâàííÿ 
â³äáóâàºòüñÿ â ïîëüîò³. Ìàòêà 
âèë³òàº äëÿ öüîãî ç âóëèêà ïðî-
òÿãîì 5–6 äí³â. Õî÷à çàðàç âæå 
³ñíóº øòó÷íå çàïë³äíåííÿ ìàòêè.

«ТАТУ, ВІЗЬМИ НАС 
ДО БДЖІЛ…» 

Äâà ñèíè Îëåêñàíäðà, îäíîìó ç 
ÿêèõ â îñòàíí³é äåíü ñåðïíÿ âè-
ïîâíèòüñÿ 10, à äðóãîìó ó âåðåñ-
í³ — äåâ’ÿòü ðîê³â, óæå äîïîìàãà-
þòü áàòüêîâ³ íà ïàñ³ö³. Ïðîñÿòü, 
ùîá äàâ ¿ì ïî âóëèêó. Õî÷óòü 
ñàìîñò³éíî äîãëÿäàòè áäæ³ëîê.

Ó ñ³ì’¿ îäíà äîíå÷êà, ðåøòà 
øåñòåðî — õëîïö³. Áàòüêî óñ³ì 
ïîäàðóâàâ ìàñêè áäæîëÿðà. Äóæå 
ðàä³þòü, áî öå äàº ìîæëèâ³ñòü 
éòè ç íèì äî âóëèê³â.

— ßêùî ïðîäàâàòè ò³ëüêè ìåä, 
ïàñ³÷íèê íå çìîæå âèæèòè, — 
ðîçïîâ³äàº ïàí Îëåêñàíäð. — 
Íàâ÷èâñÿ ùå îäí³é íåïðîñò³é 
ñïðàâ³ — âèðîùóâàííþ ìàòîê. Í³ 
áàòüêî, í³ äÿäüêî íå ìîãëè îñâî-
¿òè öþ íàóêó. Êàæóòü, ùîá ïðî 

öå íå çãàäóâàâ, áî âîíè âñå îäíî 
íå ðîçóì³þòü, ÿê òàêå ìîæëèâî.

Íà ïåðåêîíàííÿ ïàñ³÷íè-
êà, ìàëî ïëàòÿòü çà ìåä çàêó-
ï³âåëüíèêè. Ó ëèïí³ ñêèíóëè 
ö³íó äî 28 ãðí/êã. Òîð³ê äàâàëè 
39 ãðèâåíü. Çàðàç íå á³ëüøå 32-õ 
ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì. Íà ðèíêó 
ìîæíà âèòîðãóâàòè äîðîæ÷å. 
×àñó â ÷îëîâ³êà íåìà, ùîá ñòî-
ÿòè ç òîâàðîì âåñü äåíü.

ПРИСЛУХАЙТЕСЯ: 
МЕД… СПІВАЄ 

Íà Ñïàñà Îëåêñàíäð ïðèâîçèâ 
ä³òåé ó Â³ííèöþ â ïàðê. Íà Ë³ñî-
ïàðêó çàéøîâ íà ðèíîê. Éîìó 

çàïðîïîíóâàëè ìåä. Êàçàëè, ùî 
òðàâíåâèé. «Äèâëþñÿ, à â³í á³-
ëèé, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — Ùî 
âåñíÿíèé, öå ïðàâäà. Ò³ëüêè 
íå «ìàéñüêèé», à âæå çì³øàíèé 
ç ð³ïàêîâèì». Ïîãîäí³ óìîâè 
íèí³øíüîãî ðîêó íå äàëè ìîæ-
ëèâ³ñòü ç³áðàòè áàãàòî ìåäó. Àêà-
ö³ºâîãî ïàñ³÷íèê ßâíèé ìàéæå 
íå âçÿâ. Íà òîé ÷àñ, êîëè öâ³ëà 
àêàö³ÿ, ðàïòîâî ïîõîëîäàëî. Çíà-
éîì³ ïàñ³÷íèêè âèâîçèëè âóëèêè 
íà ãðå÷êó — ï³øëè äîù³. Òåæ 
íå âäàëîñÿ. ßâíèé âèâîçèâ íà ñî-
íÿøíèê. Öâ³òîì ò³øèëèñÿ íåäîâ-
ãî. Êàæå, øâèäêî æîâò³ êîøèêè 
«ïîãàñëè».

– Ïðîòÿãîì äíÿ 15 
óêóñ³â, öå íîðìàëüíî, 
à ÿêùî âæå 20-30, 
öå áäæîëè àãðåñèâíî¿ 
ïîðîäè. Ñòàðàþñÿ 
òàêèõ íå ðîçâîäèòè

Раніше Олександр був певний, що в нього вистачить 
терпіння «пасти» бджіл. Тепер іншої роботи не уявляє

У сім’ї одна донечка, решта 
шестеро – хлопці. Батько 
усім подарував маски 
бджоляра
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Æèòåë³ íàâêî-
ëèøí³õ áóäèíê³â 

âæå êîðèñòóþòüñÿ ³ííîâàö³ÿìè. 
Àëå íå âñ³ ùå ðîçóì³þòü, ùî 
ïåðåä òèì, ÿê âèêèäàòè ñì³òòÿ, 
éîãî ïîòð³áíî ñîðòóâàòè ³ îáðàòè 
ïðàâèëüíèé êîíòåéíåð: äëÿ ñóõèõ 
àáî âîëîãèõ â³äõîä³â.

Ïåðåõîæ³ ì³ñòÿíè çóïèíÿþòü-
ñÿ, ùîá êðàùå ðîçäèâèòèñÿ öå 
íîó-õàó, òèñíóíü íà ïåäàë³, äèâ-
ëÿòüñÿ â ïîðîæíå÷ó. Ï³ñëÿ öüîãî, 
áàãàòüîõ ç íèõ ö³êàâèòü ïèòàííÿ, 
à ÿê æå öå ñì³òòÿ ïîò³ì çâ³äòè 
ä³ñòàþòü êîìóíàëüíèêè?

Çà ñëîâàìè î÷³ëüíèêà äåïàðòà-
ìåíòó áëàãîóñòðîþ òà êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà Âîëîäèìèðà 
Í³öåíêà, íà ïðàêòèö³ ³ñíóþòü äâà 
ïðèíöèïè çáîðó ñì³òòÿ: ºâðîïåé-
ñüêèé ³ òàêèé, ÿê ó íàñ.

Ó ïåðøîìó âèïàäêó â çåìë³ 
ðîáèòüñÿ áåòîííèé «ñòàêàí». 
Ó íüîãî çàíóðþþòüñÿ ñì³òòºâ³ 
êîíòåéíåðè, ÿê³ ïîò³ì íàêðè-
âàþòüñÿ êðèøêîþ. Ïðè çáîð³ 
ñì³òòÿ, äî «ñòàêàíó» ï³ä'¿æäæàº 
ñì³òòºâîç ç³ ñïåö³àëüíèì êðàíîì, 
çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ä³ñòàþòüñÿ 
êîíòåéíåðè ³ çàâàíòàæóþòüñÿ 
ó â³äïîâ³äíå â³ää³ëåííÿ ñïåöàâ-
òîìîá³ëÿ.

— Ó íàøîìó ðîçïîðÿäæåíí³ 
àâòîìîá³ë³â ç òàêèìè êðàíàìè 

У ВІННИЦІ ВСТАНОВИЛИ ПЕРШІ 
ПІДЗЕМНІ СМІТТЄВІ КОНТЕЙНЕРИ 
Сміттєве ноу-хау  Таке інноваційне 
рішення у сфері благоустрою запровадили 
на вулиці Льва Толстого. Усього встановили 
шість підземних баків: три для вологих і 
три для сухих відходів. Як це працює і коли 
подібне з’явиться на інших вулицях?

íåìàº, òîìó íàø âàð³àíò ïå-
ðåäáà÷àº ë³ôòîâèé ï³äéîì. — 
ðîçïîâ³äàº Âîëîäèìèð Í³öåí-
êî. — Çà äîïîìîãîþ íàòèñêàííÿ 
êíîïêè ï³äí³ìàºòüñÿ âñÿ êîì³ð-
êà ç ø³ñòüìà êîíòåéíåðàìè, ÿê³ 
ñòàþòü íà ð³âí³ ç äîðîæí³ì ïî-
êðèòòÿì.

Çà ñëîâàìè êîìóíàëüíèê³â, 
íà ðîáîòó «Åêîâ³íà» ïîä³áí³ ³í-
íîâàö³¿ íå âïëèâàòèìóòü.

Ñì³òòÿ áóäå âèâîçèòèñÿ çà çâè-
÷àéíèì ãðàô³êîì, êîæíîãî äíÿ.

Òàêîæ Í³öåíêî ðîçêàçàâ, ùî 
âæå ïðîåêòóþòüñÿ é ³íø³ ì³ñöÿ, 
ÿê³ ç íàñòóïíîãî ðîêó áóäóòü îá-
ëàäíàí³ àíàëîã³÷íîþ ñèñòåìîþ. 
Íàðàç³ ðîçãëÿäàþòüñÿ âàð³àíòè 
íà Çàìîñòÿíñüê³é, Îâîäîâà, Øåâ-
÷åíêà òîùî.

— Ïîêè ëþäè áóäóòü çâèêàòè 
äî öèõ òåõíîëîã³é, íà ì³ñöå áó-
äóòü íàâ³äóâàòèñü ïðàö³âíèêè ìó-
í³öèïàëüíî¿ ïîë³ö³¿ òà ñë³äêóâàòè 
çà òèì, ùîá ìåøêàíö³ íå çàõàðà-
ùóâàëè êîíòåéíåðè ãðîì³çäêèìè 
ðå÷àìè ³ íå øêîäèëè ñàì³ áàêè, — 
ðîçêàçàâ ÷èíîâíèê.

Êîðèñòóâàòèñÿ íîâèíêîþ äóæå 
ïðîñòî. Ïîòð³áíî ëèøå íàòèñ-
íóòè íà ñïåö³àëüíó ïåäàëü ³ çà-

êèíóòè ñâîº ñì³òòÿ âñåðåäèíó 
êîíòåéíåðà.

«Òàê³ áàêè ïîïóëÿðí³ ó âñüîìó 
ñâ³ò³, âîíè âèð³øóþòü ÷èìàëî ïðî-
áëåì äëÿ ì³ñòà. Íåìàº íåïðèºìíî-
ãî çàïàõó, ñì³òòÿ íå ðîçíîñèòüñÿ 

äîâêîëà. Öå â³ä÷óòí³ ïåðåâàãè, ïî-
ð³âíÿíî ³ç çâè÷àéíèìè áàêàìè ç 
ïîãëÿäó ïîêðàùåííÿ ñàí³òàðíèõ 
ñòàíäàðò³â òà åñòåòèêè ì³ñüêîãî 
ñåðåäîâèùà», — çàçíà÷àâ ðàí³øå 
î÷³ëüíèê ì³ñòà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ.

Багато місцевих жителів вже користуються новими 
контейнерами. Але не всі ще навчилися сортувати сміття
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ЧИМ ЗАКІНЧИЛИСЯ РЕЗОНАНСНІ 
ХАБАРНИЦЬКІ СПРАВИ В СУДАХ 
Дослідження  Чим вища посада — 
тим менше шансів, що фігурант 
розслідування отримає справжнє 
покарання в справі про хабар. Якщо 
постаратися, можна навіть змінити 
хабарницьку статтю на шахрайство, 
де покарання — штраф 850 гривень

ñòàëîñÿ â ñóä³ ç íàéá³ëüø ðåçî-
íàíñíèìè õàáàðíèöüêèìè ñïðà-
âàìè îñòàíí³õ ðîê³â. Ãàäàºìî, ùî 
ïðî ö³ çàòðèìàííÿ âè íåîäì³ííî 
÷óëè: òóò ³ ñóääÿ, ³ äåïóòàò îá-
ëàñíî¿ ðàäè, ³ ïîë³öåéñüê³…

Äëÿ òîãî, ùîá çíàéòè ñïðàâè 
äëÿ öüîãî ìàòåð³àëó, ìè ïðîäè-
âèëèñÿ á³ëüøå ñîòí³ ïóáë³êàö³é 
íà ñàéò³ 20minut.ua ³ç òåãîì «õà-
áàð». Âèîêðåìèëè ò³, ÿê³ íàáèðàëè 
íàéá³ëüøå ïåðåãëÿä³â òà êîìåíòà-
ð³â. Ó ñïèñêó çíàéäåòå ñïðàâè ÿê 
2014-ãî, òàê ³ 2017-ðîê³â.

Îêðåìî âèð³øèëè çãàäàòè òèõ, 
êîãî çàòðèìàëè ÷è ï³äîçðþþòü 
ó õàáàðíèöòâ³ ïðîòÿãîì 2018-ãî 
ðîêó.

Ñóääÿ Áàðñüêîãî ðàéîííîãî 
ñóäó Âîëîäèìèð Õèòðóê. Ìàº 
ïðîáëåìè âæå âäðóãå â³ä ïî-
÷àòêó ñâîº¿ ñóää³âñüêî¿ êàð’ºðè. 
7 ñåðïíÿ 2018 ðîêó éîìó îãîëîñè-

ëè ï³äîçðó çà òå, ùî â³í, í³áèòî, 
çà 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü ìàâ çàêðèòè 
ñïðàâó ïðî íåòâåðåçå êåðóâàííÿ, 
ÿêà äî íüîãî ïîòðàïèëà. Ñïî-
÷àòêó ÑÁÓ òà ÍÀÁÓ ïðîâîäèëè 
îáøóê ó éîãî êàá³íåò³, ³ íàâ³òü 
ïîâ³äîìèëè ïðî çàòðèìàííÿ ñóää³ 
òà àäâîêàòåñè-ïîñåðåäíèö³. Àëå 
ùîñü ï³øëî íå òàê, ³ ñóääÿ ñïî-
ê³éíî âèéøîâ íà ðîáîòó íàñòóï-
íîãî äíÿ. Çà ê³ëüêà äí³â ï³äîçðó 
òàêè îòðèìàâ. Òåïåð Õèòðóê ï³-
øîâ ó â³äïóñòêó.

Â³ííèöüêèé ñë³ä÷èé ïîäàòêîâî¿ 
Âàäèì Ìàçóðêåâè÷. Çà äàíèìè 
ñë³äñòâà, ï³äïîëêîâíèê ì³ë³ö³¿ 
âèìàãàâ â³ä äèðåêòîðà îäíîãî 
ç ï³äïðèºìñòâ îáëàñò³ ï’ÿòü òè-
ñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ çà ñïðèÿííÿ 
â îòðèìàíí³ ïîçèòèâíîãî âè-
ñíîâêó ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñ-
ïåðòèçè. Ùå ìàéæå â ï’ÿòäåñÿò 
òèñÿ÷ ãðèâåíü ïîäàòê³âåöü îö³íèâ 

«íåíàëåæíå» ðîçñë³äóâàííÿ íèì 
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.

Íà÷àëüíèêà ïîäàòêîâî¿ ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³ Ðóñëàíà Îñìî-
ëîâñüêîãî ï³äîçðþþòü ó ñòâîðåí-
í³ çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, óõèëåíí³ 
â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â òà çëîâæè-
âàíí³ âëàäîþ. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ 
ãåíïðîêóðîð Ëóöåíêî. Çà éîãî 
ñëîâàìè, ó 2014 ðîö³ ó Â³ííèö³ 
áóëà ñòâîðåíà çëî÷èííà îðãàí³çà-
ö³ÿ, äî ñêëàäó ÿêî¿, çà ³íôîðìàö³-
ºþ ñë³äñòâà, óâ³éøëè ÄÔÑíèêè. 
×ëåíè ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ çàáåçïå-
÷èëè ïðèçíà÷åííÿ íà íàéá³ëüø 
âàæëèâ³ ïîñàäè â îðãàíàõ ÄÔÑ 
Óêðà¿íè ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â. 
Ó ðàìêàõ ðîçñë³äóâàííÿ çàòðèìà-
ëè ÿêîãîñü âïëèâîâîãî ï³äïðèºì-
öÿ, ÿêèé, çà äàíèìè ñë³äñòâà, ä³ÿâ 
ðàçîì ³ç ïîäàòê³âöÿìè. Çà íüî-
ãî âèçíà÷èëè çàñòàâó â ðîçì³ð³ 
50 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

КОРОТКО ПРО СПРАВИ ХАБАРНИКІВ

Закриття наркосправи 
Рік: 2017 

Сума хабара: 

15 000 грн 
Обвинувачений: 
Сергій Малик, капітан поліції 

Суть справи. За 15 тисяч гривень капітан, який служив начальником чергової 
частини, сам напросився допомогти фігуранту провадження, пов’язаного зі 
зберіганням наркотиків, уникнути кримінальної відповідальності. Після перевірки 
цієї інформації управлінням внутрішньої безпеки, військова прокуратура 
Вінницького гарнізону розпочала кримінальне провадження відносно працівника 
поліції. Далі — оперативна розробка. Під час затримання в нього вилучили 
неправомірні гроші.

Покарання: Вироком Вінницького міського суду Малик 
отримав штраф 25500 гривень. (bit.ly/2nSjKbp)

10 тисяч до студентства 
Рік: 2014 

Сума хабара: 

10 000 грн 
Обвинувачений: 
Андрій Видмиш, 
заступник директора Інституту 
електроенергетики та 
електродинаміки з навчально-
методичної роботи ВНТУ

Суть справи. 
Андрій був членом приймальної комісії, а також головою фахової атестаційної 
комісії для проведення вступного іспиту за деякими спеціальностями. За версією 
слідства, викладач натякнув матері одного з абітурієнтів, що її син може стати 
студентом, якщо за нього заплатять.
У суді Видмиш вину не визнав, сказав, що не впливав на те, щоб хлопця зарахували. 
А мати, нібито, сама підсунула йому гроші, хоч викладач про це й не просив. Думав, 
що то подяка.

Покарання: 
Спочатку справу закрили у Вінницькому міському суді через 
брак доказів провини викладача. Прокуратура дійшла аж 
до Вищого суду, і там цей вирок скасували. Тепер справа роз-
глядається наново. (bit.ly/2vZu6un) 

Хабарництво в патрульці 
Рік: 2014 

Сума хабара: 

$500
Обвинувачені: 
Сергій Жулкевич та Ярослав 
Семенюк — патрульні. Дмитро 
Барановський — посередник 

Суть справи. У кінці травня 2017-го прокуратура оголосила підозру лейтенанту 
патрульної поліції Сергію Жулкевичу в тому, що він, нібито, узяв 500 доларів хабара 
за нескладання протоколу на водія за керування авто «під кайфом».
Суд вирішив взяти поліцейського під варту на час проведення розслідування із 
заставою в 116 тисяч гривень. Через два місяці його визнали винним — Жулкевич сам 
підписав угоду зі слідством.
Також затримали ще одного копа, який, нібито, теж був у схемі. Це був Ярослав 
Семенюк. На нього Жулкевич вказав на судовому засіданні, коли йому обирали 
запобіжний захід. Судові засідання по Семенюку, більше ніж через рік після всіх 
подій, досі слухаються в суді.

Покарання: 
Жулкевич — 2 роки «умовно», Барановський — 1 рік «умовно». 
(bit.ly/2L8HXDi)

Справа вінницького судді 
Рік: 2014 

Сума хабара: 

$6000
Обвинувачений: 
Анатолій Бар’як, суддя Вінницького 
міського суду 

Суть справи. Суддю взяли, начебто, під час передачі другої частини суми. Перша 
була в розмірі 2,5 тисячі доларів, друга — 3,5. Що стосується справи, за яку була 
проплата, то вона, за нашою інформацією, була цивільна. Сторони — банк і 
позичальник. Вирішувалася доля якогось кредиту.

Покарання: Понад три роки справа гуляє різними районними 
судами Хмельницької області. Була навіть уже й у Вищому суді. 
Ніяк не можуть вирішити, де відбуватиметься розгляд. Та хто 
судитиме суддю. (bit.ly/2MFU6ED) 

Хочеш в армію — плати 
Рік: 2014 

Сума хабара: 

$1200
Обвинувачені: Олег Предиткевич, 
командир військової частини в Бару; 
Олександр Дерев’янчук, військовий 
комісар Барсько-Мурованокурило-
вецького воєнкому

Суть справи. За версією слідства, полковник Предиткевич вирішив вимагати в громадян, 
які хочуть піти на службу до армії, гроші за це. Разом із районним воєнкомом організували 
«схему заробітку». За 600 доларів можна було ухилитися від медкомісії та спеціальної 
перевірки, яку проводять для новобранців. Розслідували два епізоди. Наразі справа розгля-
дається в суді. Наступне засідання призначене аж на 21 серпня у Вінницькому міському суді.

Покарання: 
Вироку ще не було (bit.ly/2BsPOMy) 

Заступник прокурора області 
Рік: 2014 

Сума хабара: 

$6000
Обвинувачені: 
Олександр Попеско, 
заступник прокурора області; 
Валерій Сувалов, адвокат; 
Вадим Кабішев, 
екс-заступник директора 
арештмайданчика 

Суть справи. 
Співробітники СБУ та НАБУ затримали заступника прокурора області 
Олександра Попеска. За інформацією НАБУ, заступник прокурора погодився 
допомогти в закритті кримінального провадження за винагороду особисто йому 
в розмірі 5 тисяч доларів. При цьому зазначені гроші необхідно було передати 
через адвоката, замаскувавши їх під винагороду за нібито надану правову 
допомогу юриста в цій справі.
«… скеровано до суду обвинувальний акт з угодами про визнання 
винуватості в кримінальному провадженні за підозрою заступника 
прокурора Вінницької області, адвоката та підприємця в одержанні 
неправомірної вигоди в розмірі 5000 доларів США…», — 
йдеться в повідомленні САП.

Покарання: 
Справа досі в суді. Розгляд постійно переносять (bit.
ly/2wcSsQF)

Неймовірне перетворення 
Рік: 2017 

Сума хабара: 

$3000
Обвинувачений: 
Володимир Крисько, голова 
постійної комісії облради з питань 
охорони навколишнього природного 
середовища, екологічної безпеки та 
раціонального використання надр 

Суть справи. У вересні 2017 року співробітники СБУ та прокуратури затримали депутата 
обласної ради, голову однієї з постійних комісій Володимира Криська. Підозрюють 
його в тому, що чиновник вимагав та отримав хабар за позитивні висновки комісії, яку 
він очолює. Також за підготовку проекту рішення ради про погодження Держслужбі 
геології та надр щодо продажу спеціального дозволу на користування надрами для 
розробки однієї з ділянок пісковиків у Ямпільському районі.
Також затримали ще одного копа, який, нібито, теж був у схемі. Це був Ярослав 
Семенюк. На нього Жулкевич вказав на судовому засіданні, коли йому обирали 
запобіжний захід. Судові засідання по Семенюку, більше ніж через рік після всіх 
подій, досі слухаються в суді.

Покарання: Справа ще в суді. Але вона пережила 
неймовірну трансформацію. Коли Криська тільки 
затримували, то провадження відкрили за частиною 
3 статті 368 Кримінального кодексу. Вона передбачає 
покарання від 5 до 10 років в’язниці. Зараз же, у міському 
суді Криська звинувачують… у шахрайстві — частині 1 статті 
190 ККУ. Максимальне покарання — штраф 850 гривень. 
(bit.ly/2PlXkvo) 

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073)0476879 

Ìèíóëîãî òèæ-
íÿ â ìàòåð³àë³ 
«Õàáàð³ âåëèê³ 

òà ìàëåíüê³: ùî â³äáóâàºòüñÿ ç³ 
ñïðàâàìè ó â³ííèöüêèõ ñóäàõ» 
(bit.ly/2nTDOu0) ìè ðîçïîâ³äà-
ëè ïðî õàáàðíèöüê³ ñïðàâè, ÿê³ 

ðîçãëÿäàëè ñóäè ïðîòÿãîì îñòàí-
í³õ ÷îòèðüîõ ðîê³â. Øóêàëè, ÷èì 
çàê³í÷èëèñÿ ðîçñë³äóâàííÿ òà 
ÿê ïîêàðàëè ô³ãóðàíò³â ñïðàâ ³ç 
íàéá³ëüøèìè òà íàéìåíøèìè 
õàáàðàìè. Îêðåìî â äîëàðàõ òà 
ãðèâíÿõ.

Çàðàç ìè ïóáë³êóºìî äðóãó 
÷àñòèíó öüîãî ìàòåð³àëó. Ó í³é 
âè çìîæåòå ä³çíàòèñÿ ïðî òå, ùî 
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334 

Ó ëèïí³ 2012 
ðîêó ïðèéíÿëè çà-

êîí «Ïðî åêñòðåíó ìåäè÷íó äîïî-
ìîãó», ç ÿêîãî ïî÷àëàñÿ ðåôîðìà 
ö³º¿ ãàëóç³ ìåäèöèíè. Ó íîâ³é ñèñ-
òåì³ «ì³çêè» åêñòðåíî¿ äîïîìîãè 
Â³ííè÷÷èíè çíàõîäÿòüñÿ ó äâî-
ïîâåðõîâ³é áóä³âë³ íà Ïèðîãî-
âà, 46 à. Äèñïåò÷åðè ö³ëîäîáîâî 
îòðèìóþòü âèêëèêè ç óñ³º¿ îáëàñ-
ò³, ïåðåäàþòü ³íôîðìàö³þ íà â³ñ³ì 
ñòàíö³é ³ íà áðèãàäè ìåäèê³â. Óñå 
øâèäêî òà çëàãîäæåíî.

À îò êîëèøíÿ ñèñòåìà òàêèì 
ïîõâàëèòèñÿ íå ìîãëà, êàçàâ ãî-
ëîâíèé ë³êàð îáëàñíîãî öåíòðó 
åêñòðåíî¿ äîïîìîãè òà ìåäèöèíè 
êàòàñòðîô Àíàòîë³é Ï³ðíèêîçà.

— Âèêëèêè íà «03» íàäõîäèëè 
íà ðàéîíí³ ë³êàðí³, ÿê³ ñïî÷àòêó 
â³äïðàâëÿëè ôåëüäøåðà äî ïàö³-
ºíòà. ßêùî â³í íå ñïðàâëÿâñÿ, 
òî âæå ¿õàëà ìàøèíà ç ðàéîííî¿ 
ë³êàðí³. Ó ñêëàäíèõ âèïàäêàõ, 
øâèäêà ïðèâîçèëà äî ë³êàðí³, 
çáèðàëè êîíñèë³óì ë³êàð³â. Çà ïî-
òðåáè òðàíñïîðòóâàëè ïàö³ºíòà 

äî Â³ííèö³. Òàêèì ÷èíîì, ÿêùî 
ïàö³ºíòà ç ï³äîçðîþ íà ³íñóëüò 
çàáðàëè, äëÿ ïðèêëàäó, ç Ï³-
ùàíêè, òî íà îãëÿä ë³êàðÿìè é 
òðàíñïîðòóâàííÿ ó Â³ííèöþ âè-
òðà÷àþòü 5–6 ãîäèí!

Íèí³ æ ä³àãíîñòèêà ïàö³ºíòà 
â³äáóâàºòüñÿ çà ë³÷åí³ õâèëèíè. 
Âèêëèê îòðèìóº îáëàñíèé öåíòð, 
ïî GPS çíàõîäèòü íàéáëèæ÷ó 
ìàøèíó «åêñòðåíêè» òà ïåðåäàº 
³íôîðìàö³þ íà ïëàíøåò ìåäèêàì.

— Áåðåìî òó æ ñèòóàö³þ: íàä³é-
øîâ âèêëèê â³ä ïàö³ºíòà, â ÿêîãî 
º ï³äîçðà íà ³íñóëüò. Ïîêè ôåëü-
äøåð îãëÿäàº ëþäèíó, éîãî ïî-
êàçíèêè íàäñèëàþòü ñþäè, íà îá-
ëàñíèé öåíòð åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè. Êîíñóëüòàíòè-ë³êàð³ 
áà÷àòü êàðä³îãðàìó òà ìîæóòü 
ñêàçàòè, ÷è òðåáà âåçòè ó Â³ííè-
öþ. Óâåñü ïðîöåñ (êð³ì òðàí-
ñïîðòóâàííÿ äî Â³ííèö³ — àâò.) 
â³äáóâàºòüñÿ çà ê³ëüêà õâèëèí, — 
ðîçêàçàâ Àíàòîë³é Ï³ðíèêîçà.

«80% ВИКЛИКІВ — НЕ НАШІ» 
Ðàçîì ç ï³äâèùåííÿì øâèä-

êîñò³ ðåàãóâàííÿ, çàâäàííÿ äëÿ 
ìåäèê³â ¹ 1 — öå ï³äâèùèòè 
øâèäê³ñòü äî¿çäó ìåäèê³â äî ì³ñ-

ПАРАМЕДИКИ ТА МЕНШЕ ВИКЛИКІВ. 
Буксуємо  Сьомий рік триває 
реформа швидкої допомоги, мета якої — 
розвантажити медиків від «несерйозних» 
викликів. Усі виклики обробляє обласний 
дата-центр, диспетчери якого скеровують 
на екстрену подію найближчий екіпаж. 
А серед медбригад «екстренки» 
з’являться парамедики, що поступово 
замінять лікарів. Чи вдалося в області 
та Вінниці впровадити ці всі зміни?

öÿ ïîä³¿. Íîðìàòèâ — 10 õâèëèí 
ïî ì³ñòó òà 20 õâèëèí ïî ñåëàõ. 
ßêùî ïî ì³ñòó íà 9 ç 10 âèêëèê³â 
øâèäêà ïðè¿æäæàº çà 10 õâèëèí, 
òî â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³ âæå 7 ç 
10 âè¿çä³â ïðèáóâàþòü íà ì³ñöå 
çà 20 õâèëèí.

Âèéòè íà «10 ç 10» íå âäàºòüñÿ 
÷åðåç ñòàí äîð³ã òà ìàøèí, íåñòà-
÷ó êâàë³ô³êîâàíèõ êàäð³â. Âïëèâàº 
é òå, ùî ó 80% âèêëèê³â ìåäèêè, 
ÿê³ ìàþòü ðÿòóâàòè ëþäñüê³ æèò-
òÿ, — ì³ðÿþòü òèñê àáî «çáèâàþòü» 
òåìïåðàòóðó ïàö³ºíòàì.

— Ó ïåð³îä ñïëåñêó çàõâîðþ-
âàíîñò³ îäíà áðèãàäà çà ÷åðãó-
âàííÿ ìîæå âè¿çäèòè íà 14 âè-
êëèê³â, â á³ëüø ñïîê³éíèé ÷àñ, öå 
7–8 âèêëèê³â, — êàæå íà÷àëüíèê 
îïåðàòèâíîãî äèñïåò÷åðñüêîãî 
óïðàâë³ííÿ Òåòÿíà Áîáðóê. — 
Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü âèêëèê³â, 
íà ÿê³ âè¿æäæàþòü áðèãàäè åêñ-
òðåíî¿ äîïîìîãè — íååêñòðåí³. 
Äóæå ÷àñòî ïðè¿çäèòü áðèãàäà 
íà âèêëèê, à òàì ïàö³ºíò ïðîñèòü 
òàáëåòî÷êó ïîäàòè. Ë³êàð³ êàæóòü: 
«Âè ðîçóì³ºòå, äîêè ìè òóò òà-
áëåòêó ïîäàºìî, õòîñü ó àâàð³þ 
ïîòðàïèâ ³ äî íüîãî íå âñòèãàº 
øâèäêà ïðè¿õàòè, ³ öå ìîæå áóòè 
íàâ³òü âàø ðîäè÷». Íå ä³º.

Âò³ì, äèñïåò÷åð ìàº íåîáõ³äí³ 
íîðìàòèâè ³ çà ïîñòàíîâîþ Êàá-
ì³íó ìîæå ðîçä³ëÿòè åêñòðåí³ òà 
íåâ³äêëàäí³ âèêëèêè: íà ïåðø³ 
âè¿æäæàº áðèãàäà åêñòðåíî¿ äî-
ïîìîãè, à íà ³íø³ — â³äïðàâëÿ-
þòü àáî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, àáî 
áðèãàäó íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè, 
ÿê³ çàêð³ïëåí³ çà Öåíòðîì ïåð-
âèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïî-
ìîãè (ÖÏÌÑÄ). ×è âçàãàë³ ìîæå 
ïðîêîíñóëüòóâàòè ïî òåëåôîíó, 
ÿê ìîæíà çíÿòè ñèìïòîìè õâî-
ðîáè, ÿê³ ë³êè ïðèéìàòè òà äå 
íàéáëèæ÷à ë³êàðíÿ.

Äîñâ³ä÷åí³ «õðîí³êè» ïðî öå 
çíàþòü, òîìó äçâîíÿòü íà «103» 
âíî÷³ (êîëè íå ïðàöþº «íåâ³ä-
êëàäêà» â³ä ÖÏÌÑÄ — àâò.) àáî 
íà âóëèö³ — íà òàê³ âèêëèêè ñòî-
â³äñîòêîâî ïðè¿æäæàº åêñòðåíà 
ìåäáðèãàäà.

НОВІ ФАХІВЦІ У БРИГАДАХ 
ШВИДКОЇ 

Ùå îäèí àñïåêò ìåäðåôîðìè — 
ïàðàìåäèêè, ÿê³ ìàþòü ç’ÿâèòèñÿ 
â áðèãàäàõ åêñòðåíî¿ äîïîìîãè 
íà çàì³íó ë³êàðÿì ç 2023 ðîêó. Öå 
òàê³ ñîá³ «óí³âåðñàëüí³ ñîëäàòè», 
ÿê³ çìîæóòü ä³àãíîñòóâàòè ñòàí 
çäîðîâ’ÿ ïàö³ºíòà, ñòàá³ë³çóâàòè 
ïîñòðàæäàëó ëþäèíó ³ äîïðàâèòè 
äî ë³êàðí³.

Òàêèõ ôàõ³âö³â íàâ÷àþòü çà òðè 
ðîêè ó Òåðíîïîë³ òà ×åðêàñàõ. 

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА 
(НА 2017 РІК) ЗАРПЛАТА 
СКЛАДАЄ:
лікарі ............................... 9022,30 грн 

середній медперсонал ..... 6971,26 грн 

водії ..................................4829,79 грн 

8626
викликів переадресовано службі 
ЦПМСД в рамках взаємодії з 
центрами первинної медико-
санітарної допомоги

1248
виїздів спеціалістів-консультантів 

СЕРЕДНЬОДОБОВЕ 
НАВАНТАЖЕННЯ 
НА БРИГАДУ:
загальнопрофільну ........ 7,4 
спеціалізовану ................ 8,6 
фельдшерську ............... 4,2 

ЗА СТРУКТУРОЮ БЮДЖЕТ 
ОСНОВНОГО КОШТОРИСУ СКЛАДАЄ:

90986 тис. грн
заробітна плата з нарахуваннями, або 81,7% 
до загального обсягу

3 485 тис. грн
медикаменти та перев'язувальні матеріали, або 3,1% 

10 809 тис. грн
паливно-мастильні матеріали та запчастини 
до транспортних засобів, або 9,7% 

6 138 тис. грн   інші видатки, або 5,5% 

ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ ТА 
МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ В ЦИФРАХ

1583272
населення обслуговує 
Вінницький обласний центр 
екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф

228
лікарів

649
інших 

працівників

784
молодших 

із медичною 
освітою

46
молодшого 
медичного 
персоналу

1707
людей працює в центрі

55,9% 
жінок

44,1%
чоловіків

13% з них 
пенсійного віку

СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

8
станцій екстреної 
медичної допомоги 

30
відділень екстреної 
медичної допомоги 

32
пункти базування бригад 
ЕМД, з них 18-постійного 
базування та 14 — 
тимчасового базування

190
автомобілів 
екстреної 
медичної 
допомоги 

44
лікарських 

1
спеціалізо-
вана 

69
фельдшер-
ських

114
бригад екстреної медичної допомоги, 
з них:

За 1 півріччя 2018 року 

275955
звернень громадян на лі-
нію 103 опрацьовано 

116563
виконано виїздів бригад

90,3%
термін доїзду 
по місту до 10 хв.

78,8% 
у сільській місцевості 
до 20 хв. ДЕНИС ГОРБАЧ, 

АНАЛІТИК ГО 
«УКРАЇНСЬКИЙ 
ЦЕНТР ЄВРОПЕЙ-
СЬКОЇ ПОЛІТИКИ» 

— Перехід до сис-
теми парамедиків 

у кожному разі не зможе вирішити 
проблему неефективного розподі-
лу ресурсів екстреної медицини, 
якими зловживають люди, що 
не перебувають при смерті. Викли-
ки швидкої з відносно дріб’язкових 
приводів — зустрічається повсюдно. 
Як вирішити цю проблему в Украї-
ні — наразі невідомо. Складно уяви-
ти собі домогосподарство, яке би 
в критичній ситуації стало звірятися 
зі списками «невідкладних станів» 
перед тим, як викликати лікаря. 
Особливо, якщо всі знають за-
гальнонаціональний телефонний 
номер, куди слід дзвонити в разі 
проблем зі здоров’ям.
Закликати громадян бути свідо-

мими в такій ситуації не має сенсу. 
Натомість можна зменшити три-
валість змін бригад парамедиків, 
щоб «зайвий» виклик не був таким 
сильним ударом по їхній працез-
датності. Можна координувати ро-
боту бригад, спираючись на ста-
тистику та моделювання частоти 
викликів у різних районах, вирів-
нюючи між ними навантаження.
Можна розширити доступ 
до звичайних лікарів, щоб 
швидка не була єдиною можли-
вістю побачитися з медиком — і 
тут ідеться не лише про специ-
фічну ситуацію зі страховою ме-
дициною в США, але й про черги 
в українських поліклініках, які 
багато хто намагається оминати, 
звертаючись одразу до швидкої.
Підвищення рівня довіри 
до «нормальної» системи охо-
рони здоров’я — оптимальний 
шлях до розвантаження екстре-
ної медицини.

Парамедики — не є панацеєю для «екстренки» 

Ó áðèãàäàõ øâèäêî¿ 
íèí³ ¿çäÿòü ë³êàð³ 
òà ôåëüäøåðè. 
Ç 2023 ð. äî íèõ 
ìàþòü ïðèºäíàòèñÿ 
ïàðàìåäèêè 
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Пожежа у тюрмі 
 Ó íåä³ëþ, 19 ñåðïíÿ, 
ó Â³ííèö³ ñòàëîñÿ çàãîðÿí-
íÿ íà òåðèòîð³¿ óñòàíîâè 
âèêîíàííÿ ïîêàðàíü ¹ 1. 
Çà ³íôîðìàö³ºþ ïðàâîîõî-
ðîíö³â, íà òåðèòîð³¿ óñòà-
íîâè ñòàëîñÿ çàäèìëåííÿ. 
Äëÿ òîãî, ùîá ñïåöìàøèíè 
ìîãëè áåçïåðåøêîäíî 
ä³ñòàòèñÿ äî ì³ñöÿ, áóëî 
÷àñòêîâî îáìåæåíî ðóõ 
íà ïðèëåãë³é òåðèòîð³¿.
— Ïîòåðï³ëèõ íåìàº. Åâà-
êóéîâàíî áëèçüêî 100 îñ³á. 
Ñèòóàö³ÿ êîíòðîëüîâàíà. 
Âñòàíîâëþþòüñÿ ïðè÷èíè 
çàãîðÿííÿ, — ïîâ³äîìèëà 
ïðåñ-îô³öåð â³ííèöüêî¿ 
îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ Àííà 
Îë³éíèê. Î 17.20 ïîæåæó 
çàãàñèëè.

«Вполював» 
товариша 
 Ïîëþâàííÿ çàê³í÷èëîñÿ 
ë³êàðíÿíèì ë³æêîì äëÿ 
ìèñëèâöÿ ³ç Êîçÿòèíùèíè. 
Éîãî ïîðàíèâ òîâàðèø-
ìèñëèâåöü. Ñòàâñÿ ³íöè-
äåíò 11 ñåðïíÿ ó ñåë³ Ìà-
õàðèíö³. Ó ïîë³ö³¿ êàæóòü, 
ùî ïîñòðàæäàâ 39-ð³÷íèé 
ìèñëèâåöü.
— Âíàñë³äîê íåîáåðåæ-
íîãî ïîâîäæåííÿ ç³ çáðî-
ºþ 48-ð³÷íèé ìèñëèâåöü 
òðàâìóâàâ òîâàðèøà, ç 
ÿêèì âîíè ðàçîì ïîëþâà-
ëè. Ïîòåðï³ëèé ïðîîïåðî-
âàíèé, çàãðîçè éîãî æèòòþ 
íåìàº, — êàæóòü ó â³ää³ë³ 
êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿ Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³. Çà öèì 
ôàêòîì ïðàâîîõîðîíö³ 
â³äêðèëè êðèì³íàëüíå ïðî-
âàäæåííÿ.

Розмальовують 
сільські зупинки 
 Ó îáëàñò³ ñòàðòóâàëà 
àêö³ÿ «Ðîçìàëþºìî çóïèí-
êó — ïðèêðàñèìî íàøå 
ñåëî». ¯¿ óæå ï³äõîïèëè 
æèòåë³ â ñåëàõ Øàðãîðîä-
ñüêîãî, Òîìàøï³ëüñüêîãî 
òà Òðîñòÿíåöüêîãî ðàéîí³â. 
Ì³ñöåâ³ ðåìîíòóþòü òà 
ðîçìàëüîâóþòü â óêðà¿í-
ñüêîìó ñòèë³ íå ïðèì³òí³ 
àâòîáóñí³ çóïèíêè. Àêö³þ 
ï³äòðèìóº ãðîìàäñüêà 
îðãàí³çàö³ÿ «Æèòòÿ òà ðîç-
âèòîê ãðîìàä», ÿêà ³ íàäàº 
áåçêîøòîâíî íåîáõ³äí³ äëÿ 
îíîâëåííÿ çóïèíîê ìàòå-
ð³àëè.
Çàãàëîì çàÿâêè íà ó÷àñòü 
ó êîíêóðñ³ âæå ïîäàëè 
8 ãðîìàä ç ð³çíèõ ðàéîí³â 
îáëàñò³. Àêö³ÿ íå ìàº òåð-
ì³í³â, òîìó äîëó÷èòèñÿ ùå 
ìîæå êîæåí.

КОРОТКОКОРОТКОЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ ШВИДКА

Çà êîíöåïö³ºþ ÌÎÇ, â ïàðàìå-
äèêè ìîæóòü ï³òè é íèí³øí³ ôåëü-
äøåðè, ÿê³ çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â ïðîõî-
äèòèìóòü ïåðåï³äãîòîâêó. Õî÷à, ÿê 
ðîçì³ðêîâóº ë³êàð îäí³º¿ ç ìîá³ëü-
íèõ áðèãàä Â³ííèöüêî¿ ñòàíö³¿ åêñ-
òðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè (ÅÌÄ) 
Ëàðèñà Êàáàíîâà, — ôåëüäøåðè 
ðîáèòè öüîãî íå áóäóòü.

— Íà ìîþ òî÷êó çîðó — áàãàòî 
íàìàãàþòüñÿ çðóéíóâàòè. Ïàðà-
ìåäèêè — öå äîáðå, àëå ïîêè ùî 
ó Â³ííèö³ ¿õ íå â÷àòü. Äî òîãî æ, 
ïàðàìåäèê — öå äóæå âóçüêà ñïå-
ö³àë³çàö³ÿ. ßêùî âîíè ï³äóòü ç 
åêñòðåíî¿ äîïîìîãè, òî ³íøî¿ 
ðîáîòè ¿ì øóêàòè í³äå. À íàì 
íå âèñòà÷àº âîä³¿â — ìàøèíè 
º, à ³íêîëè âîä³¿â âçàãàë³ íåìàº.

Ãîëîâíèé ë³êàð Â³ííèöüêî¿ 
ñòàíö³¿ ÅÌÄ Äìèòðî Á³ëîóñ ñêà-
çàâ, ùî, â ö³ëîìó, ðîáîòà ïàðà-
ìåäèê³â òåæ âàæëèâà.

— ² â³í ïîâèíåí áóòè íå ò³ëüêè 
â íàø³é ñòðóêòóð³, à é â ïîë³-
ö³¿, ñåðåä ðÿòóâàëüíèê³â. Ñàìå 
ö³ ñëóæáè ïðè¿æäæàþòü ïåðøè-
ìè. Ïîêè ìè ¿äåìî, ïàðàìåäèê 
â ñêëàä³ ïîë³öåéñüêèõ ÷è ðÿòó-

âàëüíèê³â ìîæå âðÿòóâàòè æèò-
òÿ ïîòåðï³ëèìþ. À áðèãàäà áóäå 
âåçòè äî íàéáëèæ÷î¿ ï³äõîäÿùî¿ 
ë³êàðí³. Øàíñ íà îäóæàííÿ áóäå 
çíà÷íî á³ëüøèé.

À ùî ïðîãàâèëà ðåôîðìà åêñ-
òðåíî¿ äîïîìîãè? Ò³ ìåäèêè, ç 
ÿêèìè ñï³ëêóâàëèñÿ, â îäèí ãîëîñ 
êàæóòü — çàðïëàòà é òðàíñïîðò.

Íà âñþ îáëàñòü º 190 ìàøèí, 
ç ÿêèõ ò³ëüêè 85 â³äïîâ³äàþòü 
ñòàíäàðòàì åêñòðåíî¿ ìåäè÷-
íî¿ äîïîìîãè. Íà çàêóï³âëþ 
ñïåöòðàíñïîðòó âëàäà âèä³ëèëà 
9 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Çà öþ ñóìó 
âäàñòüñÿ êóïèòè ò³ëüêè òðè ìà-
øèíè òèïó «Ñ» (goo.gl/BWq9sY). 
Õî÷à íîðìà äëÿ îáëàñò³ — 56 (çà-
ðàç º 13). À îò ïðî ï³äâèùåííÿ 
çàðïëàò íà äåðæàâíîìó ð³âí³ — 
ïîêè ùî ìîâà íå éäå. ² ÿêùî 
ñåðåäíÿ çàðïëàòà ë³êàðÿ åêñ-
òðåíêè — 9000 ãðèâåíü, òî âîä³é 
øâèäêî¿ îòðèìóº 4800 ãðèâåíü. 
Òîæ íå äèâíî, ùî ìåäèê³â öå 
çàñìó÷óº — îñîáëèâî íà ôîí³ 
íîâèí, ùî ñ³ìåéí³ ë³êàð³ ñòàëè 
îòðèìóâàòè äî 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
ùîì³ñÿöÿ (goo.gl/GQg4GA).

Від 1 січня 2013 року одночасно з законом про 
екстрену медицину вступила в дію постанова 
«Про норматив прибуття бригад екстреної 
(швидкої) медичної допомоги на місце події». 
У якій виклики швидкої поділяються на екстрені 
та неекстрені. 
На перший тип виклику швидка має приїхати 
за 10 хвилин, а на другий — протягом 1 години. 
І приїжджає сімейний лікар або вирішують за-
писати пацієнта на прийом в лікарню.

ЕКСТРЕНІ ВИПАДКИ, ЦЕ СТАНИ ПАЦІЄНТА,
які супроводжуються:
  знепритомленням, судомами, раптовим 
розладом дихання, раптовим болем у ділян-
ці серця, блювотою кров’ю, гострим болем у 
черевній порожнині, зовнішньою кровотечею, 
ознаками гострих інфекційних захворювань, 

гострими психічними розладами.
які зумовлені:
 усіма видами травм (поранення, переломи, 
вивихи, опіки, важкі забої, травми голови).
 ураженням електричним струмом, блискав-
кою, тепловими ударами, переохолодженням, 
асфіксією всіх видів (утоплення, потрапляння 
сторонніх предметів у дихальні шляхи).
 ушкодженнями різної етіології під час над-
звичайних ситуацій (дорожньо-транспортні 
пригоди, аварії на виробництві, стихійні лиха 
тощо) отруєннями, укусами тварин, змій, паву-
ків та комах, порушенням нормального перебігу 
вагітності (передчасні пологи, кровотеча тощо). 
 транспортування пацієнтів, які перебувають 
у стані, що потребує обов’язкового медичного 
супроводження та термінової госпіталізації до 
стаціонарних закладів охорони здоров’я.

ДО КАТЕГОРІЇ НЕЕКСТРЕНИХ НАЛЕЖАТЬ 
СТАНИ ПАЦІЄНТА,
що супроводжуються:
 раптовим підвищенням температури тіла з 
кашлем, нежиттю, болем у горлі
 головним болем, запамороченням, слабкістю, 
болем у попереку, суглобах (радикуліт, остео-
хондроз, артрит, артроз тощо) підвищенням 
артеріального тиску, больовим синдромом у 
онкологічних хворих, алкогольним, наркотич-
ним, токсичним абстинентним синдромом
які зумовлені:
 загостренням хронічних захворювань у пацієн-
тів, які перебувають під наглядом сімейного або 
дільничного лікаря з приводу гіпертонічної хворо-
би, виразки шлунка та дванадцятипалої кишки, 
хронічного запалення печінки, жовчного міхура, 
кишківника, хвороби нирок, суглобів тощо.

Про екстрені та неекстрені випадки

У кожної бригади є планшет, на який надходить 
повідомлення з лінії «103». За словами медиків, це 
допомагає їм вчасно реагувати на виклики пацієнтів

Диспетчер примає виклики на «103» з 
усієї області. Далі направляє інформацію  
про потерпілих на найближчу бригаду та 
слідкує на мапі, де знаходяться медики
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Íàïîâíþâàòè-
ñÿ ëþäüìè ïëÿæ 
á³ëÿ àâòîñàëîíó 

íà Êîð³àòîâè÷³â ó ñóáîòó ïî÷àâ 
ïðèáëèçíî î 15.00. Òóò ç³áðàëà-
ñÿ ìîëîäü, á³ëüø ñòàðø³ ëþäè, 
áàòüêè ³ç ä³òüìè, ñïîðòñìåíè òà 
âñ³ ò³, õòî õî÷å, ùîá âîäíà ÷àñ-
òèíà íàøîãî ì³ñòà áóëà òð³øå÷êè 
÷èñò³øîþ.

Çàãàëîì, áóëî ê³ëüêà äåñÿòê³â 
àêòèâíèõ â³ííè÷àí ç³ ñâî¿ìè 
ïëàâçàñîáàìè.

— Ôîðìàò àêö³¿ òàêèé, ùî ç³áðà-
ëèñÿ ð³çí³ ëþäè, ÿê³ õî÷óòü ùîñü 
çì³íèòè. Ìè á õîò³ëè ïîêàçàòè, ùî 
÷èñòî íå òàì, äå ìåòóòü, à òàì, äå 
íå ñì³òÿòü, ³ ïîêàçàòè ïîòî÷íèé 
ñòàí ñïðàâ, — ðîçïîâ³äàº ñï³âîð-
ãàí³çàòîð àêö³¿ «×èñò³ ð³÷êè. Â³-
ííèöÿ» Êîñòÿíòèí Ïðèëåïñüêèé.

²äåþ òàêî¿ àêö³¿ â³ííè÷àíè çà-
ïîçè÷èëè ó õàðê³â’ÿí, ÿê³ ðåàë³çó-
âàëè ïîä³áíå ïåðøèìè â êðà¿í³. 
Ï³ñëÿ êîíñóëüòàö³é òà îòðèìàí-
íÿ ïîðàä â³ä êîëåã, â³ííè÷àíè 
îðãàí³çóâàëè ïîä³þ ó Ôåéñáóö³ 
³ çàïðîñèëè âñ³õ îõî÷èõ äî íå¿ 
äîëó÷àòèñÿ.

Ó ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ â³äãóê-
íóëèñÿ ñïîðòñìåíè-âîäíèêè ³ òó-
ðèñòè-âîäíèêè. Àëå áóëè é òàê³, 
õòî íå ìàº ñòîñóíêó äî âîäíîãî 
äîçâ³ëëÿ, àëå áàæàº äîïîìîãòè.

— ß âçàãàë³ íå çàéìàþñÿ 
âîäíèì ñïîðòîì. Ïðîñòî âåäó 
àêòèâíèé ñïîñ³á æèòòÿ. Ó÷îðà 
ââå÷åð³ ìåí³ íàïèñàëà ïîäðóãà 
³ çàïðîïîíóâàëà ïðèºäíàòèñÿ 
äî àêö³¿. Ó ìåíå íå áóëî í³ÿêèõ 
íåâ³äêëàäíèõ ñïðàâ, òîìó ÿ îä-
ðàçó ïîãîäèëàñÿ, — ðîçïîâ³äàº 
Àííà. — Öå æ çîâñ³ì íå âàæêî, 
àëå êîðèñòü òî÷íî º. Ïî-ïåðøå, 
â³ä öüîãî ñåáå ìîðàëüíî ïî÷ó-
âàºø êðàùå. Ïî-äðóãå, Â³ííè-
öÿ — íàøå ð³äíå ì³ñòî. ² Áóã 
ó íàñ îäèí.

— ß ôîòîãðàô ³ íàéáëèæ÷èì 
÷àñîì ïëàíóþ çðîáèòè ñåð³þ ðî-
á³ò, ïðèñâÿ÷åíó æèòåëÿì ð³÷îê. 
Çîêðåìà, â í³é éòèìåòüñÿ ïðî 
ïðîáëåìè çàáðóäíåííÿ óêðà¿í-
ñüêèõ ð³÷îê. Äëÿ ìåíå öå áëèçüêà 
ïðîáëåìà, òîìó ÿê ìîæó, òàê ³ 
äîëó÷àþñÿ, ùîá õî÷ ùîñü âè-
ïðàâèòè, — ãîâîðèòü Êàðîë³íà.

Çà äåñÿòü õâèëèí ä³â÷àòà ç³-
áðàëè äâà âåëèêèõ ì³øêè ñì³ò-
òÿ. Çäåá³ëüøîãî ñåðåä çíàéäåíîãî 
ïëàñòèêîâ³ ïëÿøêè, îáãîðòêè òà 
óïàêîâêè â³ä ¿æ³.

Ñåðåä çíàõ³äîê òðàïëÿëèñÿ é 
óñò³ëêè, øìàòêè ïëàñòèêó íåçðî-
çóì³ëîãî ïîõîäæåííÿ, øòàíè, 
ñêëî, âàë³çà, ÷åðåâèêè ³ íàâ³òü 
÷àñòèíà óí³òàçó.

Ñõîæà ñèòóàö³ÿ ³ ó Þë³¿, ÿêà 
ïðèéøëà äîïîìàãàòè ç³ ñâî¿ìè 
ä³òüìè: äîíüêîþ Îëåñåþ òà ñè-
íî÷êîì Ëüîøåþ. Çà ï’ÿòíàäöÿòü 
õâèëèí, ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè, 

ОЧИСТИЛИ ПІВДЕННИЙ БУГ 
НА 114 МІШКІВ СМІТТЯ 
Не словом, а ділом  Поки одні 
вінничани прибирали берег Бугу, інші – 
на катамаранах, SUP-серфах та човнах 
– збирали непотріб з поверхні води. За 
кілька годин зібрали сотні кілограмів 
сміття і зупинятися на цьому не планують

ðîäèíà íàçáèðàëà âåëèêèé ïà-
êåò ñì³òòÿ.

— Çàâæäè õî÷åòüñÿ, ùîá íà-
âêîëî áóëî ÷èñòî. Àëå òàê äóìà-
þòü äàëåêî íå âñ³, — ðîçïîâ³äàº 
Þë³ÿ. — Ìè ïëàâàºìî íà SUP-
ñåðô³, àëå íå äóæå õî÷åòüñÿ öèì 
çàéìàòèñÿ ñåðåä ïëÿøîê, ÿê³ 
âêðèâàþòü ïîâåðõíþ âîäè. À ä³-
òåé âçÿëà, ùîá âîíè áà÷èëè, ÿê 
ìîæå áóòè ³ íå ñòàâèëè ïèòàíü, 
à ÷îìó íå ìîæíà âèêèäàòè ùîñü 
ñîá³ ï³ä íîãè.

Ïîêè îäí³ ðÿòóâàëè â³ä ìîòëîõó 
áåðåã, ³íø³ áîðîçíèëè ïðîñòîðà-
ìè Ï³âäåííîãî Áóãó íà êàòàìàðà-
íàõ, SUP-ñåðôàõ òà ÷îâíàõ ³ ä³ñ-
òàâàëè ç ïîâåðõí³ ñîòí³ ê³ëîãðàì³â 
êîëèñü âèêèíóòîãî ó âîäó ñì³òòÿ.

— Ìîæëèâî, á³ëüø äîðîñëå 
ïîêîë³ííÿ âæå íå ïåðåâ÷èø, ÿê 
ìîæíà, à ÿê íå ìîæíà ðîáèòè. 
À îò ó ä³òåé ùå âñå ïîïåðåäó, — 
êàæå ïðåçèäåíò òóðêëóáó «Ìåðêó-
ð³é» Ëàðèñà Ïàùåíêî. — Äèòèíà, 
ÿêà õî÷ ðàç ïðèéäå ³ ïðèáåðå çà êè-
ìîñü, ó ïîäàëüøîìó òðè ðàçè ïî-
äóìàº, ÷è âàðòî âèêèäàòè ïëÿøêó 
â íåïðèçíà÷åíîìó äëÿ òîãî ì³ñö³. 
Âîíà ïðîñòî íå çìîæå òàê â÷èíèòè.

Ï³ä ÷àñ àêö³¿ áóëè ç³áðàí³ 
114 ì³øê³â ç ñîòíÿìè ê³ëîãðàì³â 
ñì³òòÿ. Àëå öå êðèõ³òíà ÷àñòèíà 
â³ä òîãî, ùî âêðèâàº ïîâåðõíþ, 
äíî ³ áåðåãè Ï³âäåííîãî Áóãó.

Òîìó îðãàí³çàòîðè ïðîñÿòü óñ³õ 
íåáàéäóæèõ äîëó÷àòèñÿ äî íà-
ñòóïíèõ àêö³é, ìåòà ÿêèõ — çðî-
áèòè Â³ííèöþ òð³øêè ÷èñò³øîþ.

Ñåðåä çíàõ³äîê 
òðàïëÿëèñÿ é óñò³ëêè, 
øìàòêè ïëàñòèêó, 
øòàíè, ñêëî, âàë³çà, 
÷åðåâèêè ³ íàâ³òü 
÷àñòèíà óí³òàçó

Тренер одного з туристичних клубів долучив до акції 
вихованців. За півгодини діти зібрали кілька мішків сміття

Юлія з сином Льошею. Жінка вважає, що діти мають 
зрозуміти, чому не можна смітити на вулицях
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— Äàðåìíî âñòàíîâ-
ëþþòü ïàì’ÿòíèê, âñå 
îäíî äîâåäåòüñÿ éîãî 

äåìîíòóâàòè, — êàæå ìàòè Ëåîí³äà 
Ïîëÿíñüêîãî ïàí³ Ëþäìèëà. — Áó-
äåìî äîáèâàòèñÿ öüîãî äîòè, äîêè 
íå ïðèáåðóòü ñêóëüïòóðó.

Ð³äí³ Áðåçäåíþêà ³ Ïîëÿíñüêîãî 
íå ïîãîäæóþòüñÿ í³ ç ì³ñöåì äëÿ 
ïàì’ÿòíèêà, í³ ç³ ñêóëüïòóðíèì çî-
áðàæåííÿì. Êàæóòü, ì³ñüê³ ÷èíîâ-
íèêè ïîøèëè ¿õ â äóðí³. «Ñêàçàëè, 
ùî îáãîâîðÿòü íàøó ïðîïîçèö³þ, 
à ñàì³ òèì ÷àñîì âñòàíîâëþâàëè 
ïàì’ÿòíèê, — ïðîäîâæóº Ëþäìèëà 
Ïîëÿíñüêà. — Õ³áà ìîæíà òàê â³ä-
âåðòî áðåõàòè?»

— Íà â³äêðèòòÿ ïðèéäåìî, àëå ò³ëü-
êè äëÿ òîãî, ùîá âèñëîâèòè ïðîòåñò 
ì³ñüê³é âëàä³, — ðîçïîâ³äàº êîëèøíÿ 
äðóæèíà Âàëåð³ÿ Áðåçäåíþêà ïàí³ 
²ðèíà.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, ïàì’ÿòíèê óæå âñòà-
íîâèëè, íàêðèëè ðÿäíèíîþ. Â³äêðèò-
òÿ çàïëàíîâàíî íà 24 ñåðïíÿ. Îô³-
ö³éíî ïðî äåíü óðî÷èñòîñòåé ð³äíèì 
ùå íå ïîâ³äîìèëè. Ïðî äàòó âîíè 
ä³çíàëèñÿ â³ä çíàéîìèõ.

ПРО МІСЦЕ ВШАНУВАННЯ
Ó Æìåðèíö³ º ïëîùà Ãåðî¿â 

Íåáåñíî¿ Ñîòí³. Ñàìå òàì, ââàæàº 
ïàí³ ²ðèíà, ìàâ áè áóòè ïàì’ÿòíèê. 
Òàêî¿ ñàìî äóìêè ³ ð³äí³ Ïîëÿíñüêî-

ãî. ¯õ ï³äòðèìóþòü îêðåì³ äåïóòàòè 
ì³ñüêðàäè. Þð³é Çàìîðñüêèé îðãà-
í³çîâóâàâ çá³ð ï³äïèñ³â íà ï³äòðèìêó 
òàêî¿ ïðîïîçèö³¿. Äåïóòàò ì³ñüêðàäè 
Àíàòîë³é Îñàóëîâ òà äåïóòàò îáëðàäè 
Îëåêñàíäð Âàñèëü÷óê ïèñàëè ëèñòà 
äî Óêðà¿íñüêîãî ³íñòèòóòó íàö³îíàëü-
íî¿ ïàì’ÿò³ ç ïðîõàííÿì âèñëîâèòè 
äóìêó ñòîñîâíî ì³ñöÿ äëÿ âøàíóâàí-
íÿ ïîëåãëèõ íà Ìàéäàí³.

— Óêðà¿íñüêèé ³íñòèòóò íàö³î-
íàëüíî¿ ïàì’ÿò³ ââàæàº íåäîðå÷íèì 
ðîçòàøóâàííÿ ïàì’ÿòíèêà Ãåðîÿì 
Íåáåñíî¿ Ñîòí³ òà çàãèáëèì â ÀÒÎ 
ïîðó÷ ç áðàòñüêîþ ìîãèëîþ çàãèáëèì 
ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³. Ââàæàºìî çà 
äîö³ëüíå âñòàíîâèòè ïàì’ÿòíèê ó 
öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, äå íå áóäå 
ñóñ³äñòâà ç ðàäÿíñüêèì â³éñüêîâèì 
ìåìîð³àëîì.

Ñàìå ïðî öå ãîâîðèëà íà ñåñ³¿ ì³ñü-
êðàäè Ëþäìèëà Ïîëÿíñüêà. Äâ³÷³ 
âèñòóïàëà ïåðåä äåïóòàòàìè. Æ³íêà 
êàæå, ïðèõîäèëà áåç çàïðîøåííÿ. Ä³-
çíàâàëàñÿ, êîëè ìàþòü çáèðàòèñÿ, ³ 
ðàçîì ç íèìè çàõîäèëà äî çàëè.

— Ìåíå ñëóõàëè, àëå, çðåøòîþ, âñå 
çðîáèëè ïî-ñâîºìó, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ 
Ëþäìèëà. — Ì³ñöå âèçíà÷èëè òàì, 
äå áðàòñüêà ìîãèëà.

ПРО СКУЛЬПТУРУ
Ó òðàâí³ ð³äí³ Áðåçäåíþêà ³ Ïî-

ëÿíñüêîãî ä³çíàëèñÿ, ùî ïàì’ÿòíèê 
çàãèáëèì óæå ãîòîâèé. Ïàí³ ²ðè-
íà óòî÷íþº, ùî ïðî÷èòàëè ïðî öå 
â ãàçåò³.

СКАНДАЛ У ЖМЕРИНЦІ: «НЕ БУДЕ 
ЦЕЙ ПАМ’ЯТНИК ТУТ СТОЯТИ…»
Не згодні  Протестувати проти відкриття 
пам’ятника Героям Небесній Сотні планують 
рідні загиблих у Жмеринці. Що спричинило 
скандал навколо вшанування загиблих Валерія 
Брезденюка та Леоніда Полянського? 

Скульптурну композицію на честь жмерин-
ських Героїв Майдану виготовив вінницький 
скульптор Анатолій Бурдейний. Його знають, 
зокрема, за роботою пам’ятника Василю Стусу 
на площі біля «Книжки».
— Скульптуру замовляла міськрада Жмеринки, 
узгодження з рідними не передбачалося, тим 
більше, з практики знаю, що ніколи не можна 
задовольнити сповна всі вимоги, — каже пан 
Анатолій. — Працював за фотографіями  Брез-

денюка і Полянського. Замовник погодив ескіз 
наприкінці минулого року. Відкривати пам’ятник 
планували в травні. Я встиг з роботою. Ремонт 
площі не закінчили, тому відкриття перенесли. 
Коли воно відбудеться, мені не повідомляли.
Скульптор уточнює, що конкретними є тільки 
два Герої — Брезденюк і Полянський. За його 
словами, робітники, які встановлювали 
пам’ятник, упізнали їх. Всі інші персонажі 
в композиції — художні образи. 

Справжніми є два Герої, інші зображення — художній образ
ЮРІЙ СВІТЛАК, 
В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
ЖМЕРИНКИ:

— Проект пам’ятника 
і  місце для ньо-
го визначали ще 
при попередньо-

му міському голові, — каже пан 
Юрій. — На мою думку, ставити 
його в центрі міста недоцільно. 

Бо поруч нічний клуб. Незважаю-
чи на те, що фінансуються роботи 
за кошти міського бюджету, рідних 
Брезденюка і Полянського запро-
шували на засідання громадської 
ради, де обговорювали питання 
про пам’ятник. Я особисто знав 
обох Героїв Майдану. З одним 
навчався у школі. Гідно вшануємо 
пам'ять про них.

Скульптура біля нічного клубу?..

— Ïðèéøëè íà ïðèéîì äî íîâîãî 
êåð³âíèêà ì³ñòà ïàíà Ñâ³òëàêà, — ãî-
âîðèòü ïàí³ ²ðèíà. — Â³í âèêëèêàâ 
ïîì³÷íèê³â ³ äîðó÷èâ ¿ì âèâ÷èòè 
íàøå ïèòàííÿ ïðî âñòàíîâëåííÿ 
ïàì’ÿòíèêà íà Ìàéäàí³ Íåáåñíî¿ 
Ñîòí³. Íàñïðàâä³, ÿê ñòàëî çðîçóì³ëî 
ï³çí³øå, ð³øåííÿ âæå áóëî ïðèéíÿ-
òî — âñòàíîâèòè ñêóëüïòóðó â ³íøî-
ìó ì³ñö³.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, òîä³ æ, 
ó ãàçåò³, âîíè ïîáà÷èëè, ÿêèì ìàº 
áóòè ñêóëüïòóðà.

— Ç íàìè æîäíîãî ðàçó íå ðàäè-
ëèñÿ, ÿêèì ñàìå õîò³ëè á áà÷èòè 
ïàì’ÿòíèê, — ïðîäîâæóº æ³íêà. — ßê 
òàê ìîæíà? Öå æ íàø³ ð³äí³. Âîíè 
â³ääàëè íàéäîðîæ÷å. Â îáîõ ñèðîòà-
ìè çàëèøèëèñÿ ä³òè.

— Í³ ÿ, í³ ²ðèíà, í³õòî ç íàøèõ 
íå õîò³ëè á, ùî íà ïàì’ÿòíèêó áóëè 
â³äòâîðåí³ îáëè÷÷ÿ Ëüîí³ ³ Âàëåð³ÿ, — 
ãîâîðèòü Ëþäìèëà Ïîëÿíñüêà. — Íàì 
äóæå áîëÿ÷å áóäå äèâèòèñÿ íà íèõ, 
çàêàì’ÿí³ëèõ. Íåâæå òàê ñêëàäíî 
áóëî âðàõóâàòè õî÷à á öå ïðîõàííÿ?

Îáèäâ³ æ³íêè çâåðòàþòü óâàãó, 
ùî ñêóëüïòóðà äóæå ãðîì³çäêà, ïå-
ðåíàñè÷åíà çîáðàæåííÿìè ëþäåé. 
Íà ¿õíþ äóìêó, íàãàäóº ñîáîþ ìî-
íóìåíò ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â.

— Ìàºìî åñê³ç ïàì’ÿòíîãî çíàêà 
«Ñâ³÷êà ïàì’ÿò³», — êàæóòü æ³íêè. — 
Éîãî âèêîíàâ ïðîôåñ³éíèé ñêóëü-
ïòîð ç Êèºâà. Ãàðíî âïèñóºòüñÿ 
ó òåðèòîð³þ ïëîù³ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ 
Ñîòí³. Ïðèêðî ³ áîëÿ÷å, ùî äî íàñ 
íå äîñëóõàëèñÿ.

Íàïåðåäîäí³ â³äêðèòòÿ ïàì’ÿòíèêà 
ð³äí³ Áðåçäåíþêà ³ Ïîëÿíñüêîãî â³ä-
ïðàâèëè ëèñòè êåð³âíèêó îáëàñò³, 
Ïðåçèäåíòó òà Ãîëîâ³ ÂÐ, â ÿêèõ 
éäåòüñÿ ïðî òå, ùî âîíè ïðîòè âñòà-
íîâëåííÿ òàêîãî ïàì’ÿòíèêà âçàãàë³. 
² â ì³ñö³, âèçíà÷åíîìó Æìåðèíñüêîþ 
ì³ñüêðàäîþ, çîêðåìà. Âèìàãàþòü 
äåìîíòóâàòè ñêóëüïòóðó. Íàòîì³ñòü 
âñòàíîâèòè ïàì’ÿòíèé çíàê, ÿêèé 
õîò³ëè á áà÷èòè, íà ïëîù³ Ãåðî¿â 
Íåáåñíî¿ Ñîòí³.

Валерій Брезденюк загинув 18 люто-
го 2014 року біля Будинку профспілок 
на Майдані у Києві.Сталося це увечері 
між 19.30 і 22.00 годиною. Тіло пере-
везли на подвір'я Михайлівського 
монастиря. Його відспівували у храмі 
Олександра Невського у Жмеринці. По-
ховали на місцевому кладовищі. Йому 
було 49 років.

Леонід Полянський у день загибелі, 
20 лютого, мав бути на зміні. Напере-
додні помінявся з напарником. Казав, що 
ситуація дуже напружена і він має бути 
поруч з хлопцями на Майдані. Поховали 
у Жмеринці на римо-католицькому кла-
довищі. На той час йому було 38 років. 
Звання Героя України обом присвоєно 
в один день –21 листопада 2014-го.

ДОВІДКА

«Í³ ÿ, í³ Іðèíà íå õîò³ëè 
á, ùî íà ïàì’ÿòíèêó 
áóëè â³äòâîðåí³ îáëè÷÷ÿ 
Ëüîí³ ³ Âàëåð³ÿ. Íàì äóæå 
áîëÿ÷å áóäå äèâèòèñÿ 
íà íèõ, çàêàì’ÿí³ëèõ»

Родичі героїв кажуть, що скульптура дуже 
громіздка, перенасичена зображеннями людей 
і нагадує собою монумент радянських часів
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Ç 9 ñåðïíÿ ó íàøîìó ì³ñò³ ïî-
÷àëà ä³ÿòè ðåçèäåíö³ÿ «VIN ART 
CITY». Íàðàç³ çàéìàþòüñÿ ñò³íî-
ïèñîì íà Ñîáîðí³é, 53 — òðèïî-
âåðõîâ³é áóä³âë³ â öåíòð³ ì³ñòà, 
ïîáëèçó «ÌàêÄîíàëüäñà». Éîãî 
ìàëþþòü õóäîæíèêè Îëåêñàíäð 
Íèêèòþê  ³ Âîëîäèìèð Õîäàê.

— Ïðàöþâàòè âàæêî, äóæå 
ñïåêîòíî. Òåõí³êà íå âèòðèìóº, — 
ñêàçàâ Íèêèòþê. — À õòî íà Ñî-
áîðí³é çîáðàæåíèé? Òâîð÷³ ëþäè 
òà ãðîìàäñüê³ ä³ÿ÷³, ÿê³ æèëè 
ó Â³ííèö³ ì³æ 19 òà 20 ñòîë³ò-
òÿì, ó ÷àñè ìîäåðíó, — ðîçêàçàâ 
Íèêèòþê.

Çàðàç òóò º ïîñòàò³ äåâ’ÿòè âè-
äàòíèõ ëþäåé:

ХТО ЦІ ЛЮДИ НА НОВОМУ МУРАЛІ
Творчий «пантеон»  Цього року у 
Вінниці з’явиться чотири нових мурали. 
Перший з них почали малювати в центрі 
міста. На стінописі зображені постаті 
визначних людей у вінницькій історії

1. Õóäîæíèê-êóá³ñò Íàòàí 
Àëüòìàí. Áóâ îäíèì ç òèõ, õòî 
ñòâîðþâàâ ô³ëüì «ªâðåéñüêå 
ùàñòÿ» ó â³ííèöüê³é ªðóñàëèìö³ 
(goo.gl/XKmtks)

2. Àêòðèñà Òåòÿíà Ëåíòîâñüêà-
Åäâàðäñ. ²í³ö³àòîð áóä³âíèöòâà 
ó 1910 ðîö³ òà ðîçïîðÿäíèê Â³-
ííèöüêîãî ì³ñüêîãî òåàòðó — 
íèí³ öå Äðàìòåàòð ³ìåí³ Ñàäîâ-
ñüêîãî.

3. Ðîñ³éñüêèé ãåíåðàë Äìè-
òðî Ãåéäåí. Çà éîãî ³í³ö³àòèâè 
ó Â³ííèö³ â³äêðèâàëè á³áë³î-
òåêè, íàðîäí³ òåàòðè, ëåêòîð³¿ 
(goo.gl/SwR2Yw)

4. Ë³êàð-õ³ðóðã Ëþäâ³ã Ìàëè-
íîâñüêèé. Îäèí ³ç çàñíîâíèê³â 
îáëàñíî¿ ë³êàðí³ ³ìåí³ Ïèðîãîâà 
(goo.gl/YkZi4N)

5. Àäâîêàò Ñîôüÿ Çàéöåâà. Â³-
ííèöüêà ïàðòèçàíêà â ÷àñè Äðó-
ãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ï³ñëÿ â³éíè 
áàãàòî ðîê³â ïðàöþâàëà ó Â³-
ííèöüê³é êîëåã³¿ àäâîêàò³â (goo.
gl/WEzwYT)

6. Ôðîíòîâèê òà àäâîêàò Ñòåïàí 
Âàñþðà. Ï³ñëÿ â³éíè çäîáóâ âèùó 
þðèäè÷íó îñâ³òó, ïðàöþâàâ â îð-
ãàíàõ ïðîêóðàòóðè, áóâ ãîëîâîþ 
êîëåã³¿ àäâîêàò³â. Óäîñòîºíèé çâàí-
íÿ çàñëóæåíîãî þðèñòà Óêðà¿íè. 
(goo.gl/3dXczY).

7. Ïèñüìåííèöÿ Ëåòòà ßðî-
øèíñüêà. Ïèñàëà øâåäñüêîþ ³ 
ïîëüñüêîþ ìîâàìè, çàñíîâíèöÿ 
«Â³ò÷èçíè øê³ëüíî¿» íà Ïîä³ëë³.

8. Äèðèãåíò, êîìïîçèòîð Îëåê-
ñàíäð Êîøèöü. Çà ÷àñ³â ÓÍÐ 
(â 1917 ðîö³, êîëè Â³ííèöÿ áóëà 

òèì÷àñîâîþ ñòîëèöåþ ðåñïóáë³-
êè) ñòâîðèâ Óêðà¿íñüêó Ðåñïó-
áë³êàíñüêó Êàïåëó, ÿêà ãàñòðî-
ëþâàëà Çàõ³äíîþ ªâðîïîþ òà 
ÑØÀ. Öåé êîëåêòèâ ³íôîðìó-
âàâ ñâ³ò ïðî áîðîòüáó óêðà¿íö³â 
çà íåçàëåæí³ñòü (goo.gl/AyuJg6)

9. Ïåäàãîã òà ïèñüìåííèöÿ Ñî-
ô³ÿ Ðóñîâà. Ó 1917, â ÷àñè Óêðà-
¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè, 
æ³íêà êåðóâàëà äåïàðòàìåíòîì 
äîøê³ëüíî¿ òà ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³-
òè. Âëàøòîâóâàëà êóðñè óêðà¿-
íîçíàâñòâà, ïèñàëà ïåäàãîã³÷í³ 
òâîðè (goo.gl/efx4dF).

Íàãàäàºìî, õóäîæíèêè îá³öÿþòü 
çàâåðøèòè âñ³ ÷îòèðè ñò³íîïèñè 
äî Äíÿ ì³ñòà Â³ííèö³, 8 âåðåñíÿ. 
Äèâ³òüñÿ íà åñê³çè ìóðàë-àðò³â 
çà ïîñèëàííÿì (goo.gl/4fSnnb).

На початку тижня мурал-арт мав дев’ять постатей. 
Інформація про зображених людей під відповідною цифрою в цьому матеріалі

У понеділок, 20 серпня, над муралом працював 
художник Володимир Ходак. Він малював орнамент для 
ескізу, який створили учасниці резиденції «VIN ART CITY» 
Марина Карпенко та Ірина Прокопчук
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РЕКЛАМА

З Днем Незалежності, українці!З Днем Незалежності, українці!
Ваш Олег ЛяшкоВаш Олег Ляшко

Незалежність — Незалежність — 
це робота і зарплата для українців!це робота і зарплата для українців!

Двадцять сім років тому ми відновили Незалежність нашої України. Двадцять сім років тому ми відновили Незалежність нашої України. 
Що таке Незалежність для кожного з нас?Що таке Незалежність для кожного з нас?

Це можливість жити, працювати на своїй, батьківській землі. Це можливість жити, працювати на своїй, батьківській землі. 
А для цього мають бути високі зарплати, доступні кредити для А для цього мають бути високі зарплати, доступні кредити для 
молоді, щоб люди не їхали за кордон в пошуках кращої долі, молоді, щоб люди не їхали за кордон в пошуках кращої долі, 
а мали достойну роботу в рідній країні. Ми створимо умови, щоб а мали достойну роботу в рідній країні. Ми створимо умови, щоб 
мільйони заробітчан повернулися додому, до своїх родин, які мільйони заробітчан повернулися додому, до своїх родин, які 
на них чекають десятки років.на них чекають десятки років.

Це повага до старості. Пенсіонери, особливо в сільській місцевості, Це повага до старості. Пенсіонери, особливо в сільській місцевості, 
все життя важко пропрацювали за мішок дерті, а сьогодні все життя важко пропрацювали за мішок дерті, а сьогодні 
не можуть звести кінці з кінцями на мізерні виплати. Пенсії не можуть звести кінці з кінцями на мізерні виплати. Пенсії 
мають бути високими, а ціни на ліки — доступними. Щоб люди мають бути високими, а ціни на ліки — доступними. Щоб люди 
не виживали, а щасливо доживали свій вік — вони на це заслужили.не виживали, а щасливо доживали свій вік — вони на це заслужили.

Це гідне майбутнє для наших дітей і онуків. А найкраща інвестиція Це гідне майбутнє для наших дітей і онуків. А найкраща інвестиція 
в майбутнє — це знання і здоров’я, про яке треба дбати змолоду. Тому в майбутнє — це знання і здоров’я, про яке треба дбати змолоду. Тому 
ми добиваємося збільшення фінансування освіти і спорту, побудови ми добиваємося збільшення фінансування освіти і спорту, побудови 
шкіл, дитсадків, спортивної інфраструктури в містах і селищах.шкіл, дитсадків, спортивної інфраструктури в містах і селищах.

Це безпечні вулиці та мир на наших кордонах, що неможливо без Це безпечні вулиці та мир на наших кордонах, що неможливо без 
сильної армії. Військові мають бути нагодовані, озброєні, а їхні сильної армії. Військові мають бути нагодовані, озброєні, а їхні 
родини — соціально захищені.родини — соціально захищені.

Це безкрайні ліси та родючі землі, які годують українців і які ми Це безкрайні ліси та родючі землі, які годують українців і які ми 
нікому не дамо в нас забрати. Моя команда добилася заборони нікому не дамо в нас забрати. Моя команда добилася заборони 
на вивіз лісу, на продаж землі. на вивіз лісу, на продаж землі. 

Ми конституційно закріпимо землю навічно за українськими Ми конституційно закріпимо землю навічно за українськими 
фермерами і не дозволимо торгувати національними багатствами.фермерами і не дозволимо торгувати національними багатствами.

Це потужна промисловість і виробництво, відновлення стабільної Це потужна промисловість і виробництво, відновлення стабільної 
роботи заводів та фабрик. Держава повинна жорстко відстоювати роботи заводів та фабрик. Держава повинна жорстко відстоювати 
національні інтереси на зовнішніх ринках, створювати умови для національні інтереси на зовнішніх ринках, створювати умови для 
реалізації продукції на внутрішньому ринку, захищати власного реалізації продукції на внутрішньому ринку, захищати власного 
виробника, на що націлений наш законопроект «Купуй українське, виробника, на що націлений наш законопроект «Купуй українське, 
плати українцям». Щоб бути багатими, потрібно торгувати плати українцям». Щоб бути багатими, потрібно торгувати 
не сировиною, а продукцією. Вивозити не метал, а трактори і не сировиною, а продукцією. Вивозити не метал, а трактори і 
комбайни, які в нас не гірші за імпортні!комбайни, які в нас не гірші за імпортні!

Це багате село. А село неможливо уявити без корови. Саме вона Це багате село. А село неможливо уявити без корови. Саме вона 
є символом багатства кожної родини. Корова має стати нашою є символом багатства кожної родини. Корова має стати нашою 
національною ідеєю. Коли ми повернемо її в кожну хату, коли національною ідеєю. Коли ми повернемо її в кожну хату, коли 
наші діти будуть пити справжнє домашнє молоко, а не пальмову наші діти будуть пити справжнє домашнє молоко, а не пальмову 
олію — ми відродимо село. Для цього потрібні державні дотації олію — ми відродимо село. Для цього потрібні державні дотації 
на тваринництво, агропереробка в селі, пільговий режим на тваринництво, агропереробка в селі, пільговий режим 
оподаткування, дешеві кредити фермерам.оподаткування, дешеві кредити фермерам.

Це наведення порядку, припинення хаосу та анархії.Це наведення порядку, припинення хаосу та анархії.

Такою я бачу по-справжньому незалежну Україну і ми разом її Такою я бачу по-справжньому незалежну Україну і ми разом її 
збудуємо.збудуємо.
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АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ë³òî — íàéêðàùà 
ïîðà äëÿ áîòóë³ç-
ìó, ñàëüìîíåëüî-

çó, äèçåíòåð³¿, åøåðèõ³îçó. Óñ³ 
ö³ íåáåçïå÷í³ õâîðîáè ³ ñòàíè 
íàé÷àñò³øå òðàïëÿþòüñÿ ÷åðåç 
ç³ïñîâàí³ òà íåÿê³ñí³ õàð÷îâ³ 
ïðîäóêòè, çàðàæåíó âîäó, ï³ä 
÷àñ êóïàííÿ ó çàáðóäíåíèõ âîäî-
éìàõ, ÷åðåç áðóäí³ ðóêè ³ ïðåä-
ìåòè ïîáóòó.

Ó çâ’ÿçêó ç ìàñîâèìè âèïàä-
êàìè õàð÷îâèõ îòðóºíü ó Êèºâ³, 
ÿê³ áóëè ïîâ’ÿçàí³ ç âæèâàííÿì 
âóëè÷íî¿ ¿æ³, ãîëîâà Äåðæïðîä-
ñïîæèâñëóæáè äîðó÷èâ ïðîâåñòè 
â êîæíîìó ì³ñò³ ìîí³òîðèíã çà-
êëàä³â, ÿê³ öþ ¿æó âèãîòîâëÿþòü 
³ ïðîäàþòü.

Ïðîòÿãîì 10–14 ñåðïíÿ ôà-
õ³âö³ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, ñï³ëüíî 
ç ïîë³ö³ºþ òà ì³ãðàö³éíîþ ñëóæ-
áîþ îáñòåæèëè 12 ï³äïðèºìñòâ 
íà ðèíêó «Óðîæàé», ó ï³äçåìíî-
ìó ïåðåõîä³ á³ëÿ íüîãî, òåðèòîð³¿ 
ðèíêó «Ïàñàæ», àâòîâîêçàëó «Çà-
õ³äíèé» òà ïðèëåãë³é äî íüîãî 
òåðèòîð³¿. Àêöåíòóâàëàñü ïå-
ðåâ³ðêà ñàìå íà âèãîòîâëåíí³ 
øàóðìè.

Çà ñëîâàìè Ãðèãîð³ÿ Ñèäîðóêà, 
êåð³âíèêà îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ 
Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè, ó Â³-
ííèö³ ïðàöþº áëèçüêî 20 òî-
÷îê ïðîäàæó øàóðìè. À ñê³ëüêè 
ó ì³ñò³ çàêëàä³â âçàãàë³ âóëè÷íî¿ 
¿æ³, ïîêàæå ìîí³òîðèíã, ÿêèé 
ïðîäîâæèòüñÿ äî 28 ñåðïíÿ.

— Ñêëàäíî óÿâèòè íàÿâí³ñòü 
êàíàë³çàö³¿ ÷è ïðîòî÷íî¿ âîäè 

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535 
 Â³êòîð³ÿ — îäíà ç òð³éíÿò, 

ùî íàðîäèëèñÿ ó ðîäèí³ Ïàâë³-
ê³â. Ç áðàòîì òà ñåñòðè÷êîþ âñå 
äîáðå, à îò Â³êà áîðåòüñÿ îäðàçó 
ç ê³ëüêîìà âàæêèìè õâîðîáàìè. 
Â³êòîð³¿ ïîñòàâèëè ñòðàøíèé 
ä³àãíîç: äèòÿ÷èé öåðåáðàëüíèé 
ïàðàë³÷, ïîäâ³éíà ãåï³ïëèã³ÿ, êîã-

í³òèâíà íåäîñòàòí³ñòü, ñèìàòîìà-
òè÷íà åï³ëåïñ³ÿ, ñóáàðàõíî¿äàëü-
íà ê³ñòà ëîáíî-ò³ì’ÿíèõ ä³ëÿíîê 
îáîõ ï³âêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó, 
âíóòð³øíÿ êîìïåíñîâàíà ã³äðîöå-
ôàë³ÿ. Ä³â÷èíêà íå õîäèòü, ó íå¿ 
òðàïëÿþòüñÿ åï³ëåïòè÷í³ íàïàäè. 
Áàòüêè Â³êòîð³¿ çáèðàþòü êîøòè 
íà îïåðàö³þ â ²çðà¿ë³ — ïîòð³áíî 

100 òèñÿ÷ äîëàð³â. Íàðàç³ ç³áðàíà 
ëèøå íåâåëèêà ÷àñòèíà ö³º¿ ñóìè. 
Ïðîòå çàðàç äèòèí³ ïîã³ðøàëî ³ ¿é 
òåðì³íîâî ïîòð³áíà ðåàá³ë³òàö³ÿ 
â Òðóñêàâö³, ÿêà êîøòóº 50 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü.

— ¯é äóæå âàæêî, ùîäíÿ 
ñóäîìè. Ìóñèìî ¿õàòè íà ðå-
àá³ë³òàö³þ, ùîá õî÷ òðîõè ¿¿ 

ï³äòðèìàòè, — êàæå ìàìà ä³-
â÷èíêè Ëåñÿ Ïàâë³ê ³ áëàãàº 
ïðî äîïîìîãó.

ßêùî âàì íå áàéäóæà äîëÿ 
9-ð³÷íî¿ ä³â÷èíêè, ìîæåòå ïå-
ðåêàçàòè êîøòè íà ë³êóâàííÿ 
çà ðåêâ³çèòàìè: ÏðèâàòÁàíê 
5168 7427 1002 1423, ìàìà Ïàâë³ê 
Ëåñÿ Îëåêñ³¿âíà (097 873 16 63).

Вікторії Павлік 9 років, у неї щодня 
судоми і їй необхідна ваша допомога

 У всіх перевірених закладах відсутня дер-
жавна реєстрація операторів потужностей, 
яку вимагає стаття 25 Закону України «Про 
основні принципи та вимоги до безпечності 
та якості харчових продуктів».
 Відсутні супроводжувальні документи, 
що засвідчують якість та безпеку харчових 
продуктів.
  Усі приміщення утримуються в анти-
санітарному стані — підлога, стіни, стеля 
брудні, жирні, з дефектами оздоблення.
 Поверхні обладнання, що контактують 
з харчовими продуктами, утримуються 
у пошкодженому, забрудненому стані, 
або виготовлені з непридатних для миття 
і дезінфекції матеріалів. Мають випадки 

використання для подрібнення м’яса-гриль 
малярних шпателів.
 Не створені умови для миття інвентарю 
та тари. У кіосках миття розробного інвен-
тарю, харчових продуктів проводиться 
у брудних, не маркованих відрах водою 
з санвузлів ринку, автовокзалу.
 До роботи з продуктами харчування до-
пускаються особи без медичного огляду. 
Особові медичні книжки відсутні.
 Жоден заклад не забезпечений марко-
ваним інвентарем для прибирання, дезін-
фекційними засобами.
 Є випадки, коли відсутні або в недостат-
ній кількості холодильне обладнання, яке 
не забезпечене термометрами.

 Частина продуктів харчування зберіга-
ється не в холодильниках, а в приміщеннях 
кіосків при температурі +30°С.
 Соуси власного виробництва на основі 
курячих яєць та соняшникової олії, майо-
нез, твердий сир, кетчуп реалізуються з 
вітрин без холодильного обладнання.
  При зберіганні продуктів харчування 
не дотримується товарне сусідство, сира 
та готова продукція зберігаються разом.
  Поряд з продуктами харчування збе-
рігається брудне ганчір’я, інвентар для 
прибирання.
  Не створені умови для дотримання 
правил особистої гігієни. Відсутні окремі 
рукомийники, дезінфікуючий розчин для 

рук, мило, сушарки для рук, чисті рушники 
тощо.
14. Практично всі продавці не забезпечені 
санітарним одягом. Не відведено окремого 
місця для зберігання домашнього та сані-
тарного одягу.
15. Відра з відходами переповненні, без 
кришок, контактують з харчовими про-
дуктами, відповідні договори щодо їх 
утилізації (знищення) відсутні.
16. Немає відповідної системи та докумен-
тації, завдяки якій можна простежити ін-
формацію про зберігання продуктів (має 
зберігатися протягом 3-х місяців після за-
кінчення кінцевої дати продажу харчового 
продукту).

Виявлені порушення, які несуть серйозну загрозу здоров’ю та життю людей 

ПЕРЕВІРЯТИ ВІННИЦЬКУ ШАУРМУ 
БУДУТЬ ДО 28 СЕРПНЯ 
Далі буде  За кілька днів фахівці 
Держпродспоживслужби перевірили 
12 підприємств міста, які торгують вуличною 
їжею. Кількість правопорушень зашкалює, 
та їх об'єднали у 16 пунктів. Підприємцям 
дали час усунути недоліки, інакше почнуть 
діяти адміністративні санкції 

ó ê³îñêàõ ç ïðîäàæó øàóðìè, — 
ãîâîðèòü ÷èíîâíèê. — Òîæ ï³ä 
÷àñ ìîí³òîðèíãó ä³çíàºìîñü, ÷è 
ó âñ³õ º äîçâîëè íà ðîáîòó. ×è 
ìàþòü ïðîäàâö³ ñàí³òàðí³ êíèæ-
êè. Ó ðàç³ íåíàëåæíèõ ñàí³òàðíèõ 
óìîâ, çàêëàäè áóäóòü çàêðèâàòèñü. 
Àëãîðèòì ä³¿ ïðîñòèé: âèÿâèëè 
íåäîë³êè, çàô³êñóâàëè ¿õ ó àêòàõ, 
íàäàëè ðåêîìåíäàö³¿ ïî óñóíåí-
íþ, ïðîòÿãîì âèçíà÷åíîãî ÷àñó 
óñóíåíü íåìàº — íåìàº á³ëüøå 
ôàñòôóäà.

Äî ðå÷³, ó Êèºâ³ òà Îäåñ³ äåÿê³ 
ê³îñêè òàêî¿ ¿æ³ ïðèïèíèëè ñâîº 
³ñíóâàííÿ. Ïèòàííÿ ³ñíóâàííÿ 
òàêèõ òî÷îê ó ì³ñò³ àêòóàëüíå íà-
ñàìïåðåä ÷åðåç òå, ùî ñêîðî ä³òè 
ï³äóòü äî øêîëè, ñòóäåíòè â óí³-
âåðñèòåòè, ñàìå â òàêèé ïåð³îä 
àêòèâ³çóþòüñÿ çàêëàäè âóëè÷íî¿ 
òîðã³âë³.

СИРОВИНУ ЗНЯЛИ, ПРИПИСИ 
НАДІСЛАЛИ 

Çà ðåçóëüòàòàìè îáñòåæåíü 
ó Â³ííèö³, ïðàö³âíèêè Íàö³-
îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ïðèòÿãíóëè 
äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ òðüîõ ïðîäàâö³â çà ñòàòòåþ 
159 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³-
ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ.

— Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè çàêëàä³â, ç 
ðåàë³çàö³¿ çíÿëè 20 êã ñèðîâèíè, 
òîáòî, öå ïðîäóêòè, ÿê³ íå ìàëè 

äîêóìåíò³â, äå áóëà á çàñâ³ä÷å-
íà ¿õ ÿê³ñòü òà áåçïå÷í³ñòü, 10 êã 
âæå ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ (øàøëèê, 
â³äáèâí³), 10 ë³òð³â ñîóñó, ÿêèé 
áóâ âèãîòîâëåíèé íà îñíîâ³ ÿºöü 
òà îë³¿, — ðîçïîâ³äàº íà÷àëüíèê 
Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî óïðàâë³í-
íÿ ÃÓ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè 

ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ²ðèíà Îä-
íîñòàëêî. — Óñ³ì ï³äïðèºìöÿì 
íàä³ñëàí³ ïðèïèñè, ïîðóøåííÿ 
âîíè ìàþòü óñóíóòè ïðîäîâæ 
30 äí³â. Ò³ âëàñíèêè ê³îñê³â, ÿê³ 
ïðî³ãíîðóþòü âèìîãè Äåðæïðîä-
ñïîæèâñëóæáè, áóäóòü çìóøåí³ 
ïðèïèíèòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü.

Позапланова перевірка. Фахівець Держпродспоживслужби 
Максим Сисоєв перевіряє точки з шаурмою на ринку «Урожай»



19 RIA, Ñåðåäà, 22 ñåðïíÿ 2018

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

ÇÄÎÐÎÂ’ß
431476

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

РЕКЛАМА
430522 429096

АЛЕНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü íè îäíîãî ïà-
öèåíòà ñ ÂÈ× âû-
ëå÷èòü íå óäàëîñü. 

Íî ïðè ïîìîùè òåðàïèè âèðóñ 
èììóíîäåôèöèòà â îðãàíèçìå ÷å-
ëîâåêà ñíèæàåòñÿ è äàæå ïðåäîò-
âðàùàåò åãî ïåðåäà÷ó ïîëîâûì 
ïàðòíåðàì.

Ïî ñëîâàì ãëàâíîãî âðà÷à ÊÓ 
«Âèííèöêèé îáëàñòíîé êëèíè÷å-
ñêèé Öåíòð ïðîôèëàêòèêè è áîðü-
áû ñî ÑÏÈÄîì» Èãîðÿ Ìàòêîâ-
ñêîãî, ñ íà÷àëà ýïèäåìèè ÂÈ× 
â Âèííèöêîé îáëàñòè îáíàðóæå-
íî 5191 ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ. 
Èç íèõ — 2194 ïîñòàâèëè äèà-

ãíîç ÑÏÈÄ. Çà ýòî âðåìÿ óìåð-
ëî 1105 ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ 
(â òîì ÷èñëå îò ÑÏÈÄà –701 ÷å-
ëîâåê). Ñåé÷àñ ïîä êîíòðîëåì 
â îáëàñòè íàõîäèòñÿ 2841 ÂÈ×-
èíôèöèðîâàííûé, èç êîòîðûõ 
1218 ñ äèàãíîçîì ÑÏÈÄ.

— Çà âåñü ïåðèîä íàáëþäåíèÿ 
îò ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ ìàòåðåé 
ðîäèëîñü 897 äåòåé, — ðàññêàçûâàåò 
Ìàòêîâñêèé. — Íà ñåðîëîãè÷åñêîì 
êîíòðîëå íàõîäèòñÿ 115 äåòåé, ðîæ-
äåííûõ ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûìè 
ìàòåðÿìè, 661 ðåáåíîê ñíÿò 
ñ ó÷åòà (çäîðîâûå), 50 äåòåé 
ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûå (èç íèõ 
33 ñî ÑÏÈÄîì), 31 óìåð, 71 ðå-
áåíîê óåõàë â äðóãèå ðåãèîíû, 
è ïðèåõàëè èç äðóãèõ ðåãèîíîâ 
36 äåòåé.

КАК ЗАЩИТИТЬ 
СЕБЯ И РОДНЫХ ОТ СПИДА 
Жить можно  До середины 90-х люди 
с ВИЧ жили всего 11 лет, с момента, как им 
поставили диагноз. Начиная с 1997 года, 
все такие пациенты стали получать 
лечение, продолжительность их жизни 
увеличилась до 20 лет, а то и больше. 
А вот заболевают по старинке

Èãîðü Ìàòêîâñêèé ãîâîðèò, 
÷òî îñíîâíîé ïóòü ïåðåäà-
÷è ÂÈ× — ïîëîâîé (äî 85%), 
íî â íàøåé ñòðàíå îñòàþòñÿ 
êëþ÷åâûå ãðóïïû èíôèöèðîâà-
íèÿ ÂÈ× (ïîòðåáèòåëè èíúåêöè-
îííûõ íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ, 
ðàáîòíèêè ñåêñ-áèçíåñà, ìóæ÷è-
íû, èìåþùèå ñåêñ ñ ìóæ÷èíà-
ìè, ëèöà, íàõîäÿùèõñÿ â ìåñòàõ 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû), à öåïî÷êîé 
ïåðåäà÷è ÂÈ× ÿâëÿþòñÿ ëèöà, 
êîòîðûå èõ îêðóæàþò è èíôè-
öèðóþò ñâîèõ áëèçêèõ.

В УКРАИНЕ КОЛИЧЕСТВО 
ПАЦИЕНТОВ РАСТЕТ 

Ïî äàííûì íàó÷íî-ìåòîäîëî-
ãè÷åñêîãî öåíòðà ïî ïðîôèëàêòè-
êå è áîðüáå ñî ÑÏÈÄîì, êàæäûé 
ãîä â ñòðàíå âûÿâëÿåòñÿ 100 òû-

ñÿ÷ íîâûõ áîëüíûõ. Ñêîðåå âñåãî 
èõ áîëüøå, ïîòîìó ÷òî â ñòàòè-
ñòèêó íå ïîïàäàåò òå, êòî ïðî-
õîäèë îáñëåäîâàíèÿ àíîíèìíî.

Ïîñëåäíèå äàííûå ãîâîðÿò 
î òîì, ÷òî â Óêðàèíå ñåé÷àñ çà-
ðåãèñòðèðîâàíî 240 òûñÿ÷ ÂÈ×-
èíôèöèðîâàííûõ.

КАК ВЫЯВИТЬ БОЛЕЗНЬ?
Ïî ñëîâàì ñïåöèàëèñòîâ öåí-

òðà ïðîôèëàêòèêè è áîðüáû 
ñî ÑÏÈÄîì, ÷àùå âñåãî âû-
ÿâèòü èíôåêöèþ ìîæíî ïðè 
ïîìîùè àíàëèçà êðîâè íà àíòè-
òåëà ê ÂÈ×-èíôåêöèè. Îíè ïî-
ÿâëÿþòñÿ íà âòîðîé íåäåëå ïîñëå 
èíôèöèðîâàíèÿ. Ïðàâäà, ÷òîáû 
èõ îáíàðóæèòü íà òàêèõ ñðîêàõ, 

В Винницкой области уже девять 
лет существует и работает Благо-
творительная организация «Все-
украинская сеть людей, живущих 
с ВИЧ/СПИД» (ЛЖВ). 
В этом году они впервые полу-
чили помощь из областного бю-
джета в размере 129 000 999 грн 
на социальное сопровождение 
детей с ВИЧ и их ближайшего 
окружения. На первое июля в 
области было зафиксировано 
50 ВИЧ-инфицированных детей

Пройти тест на ВИЧ в Виннице 
  Винницкий областной кли-
нический центр профилактики 
и борьбы со СПИДом, тел. (0432) 
56–64–23;
 Кабинет «Доверия» при ГКБ 
№ 1 тел. (0432) 51–12–25;
 Винницкое областное отделе-
ние БУ «Сеть людей, живущих 
с ВИЧ/СПИД», тел. 067 175–64–21;
 Центр социальных служб для 
семьи, детей и молодежи, тел. 
(0432) 67–04–60.

Где сдать тест

Èç-çà òîãî, ÷òî 
òðåáîâàòü ñïðàâêó 
îá îáñëåäîâàíèè íà 
ÂÈ× ïðîòèâîçàêîííî, 
ìíîãèå ïðåíåáðåãàþò 
ýòèì àíàëèçîì

íåîáõîäèìà î÷åíü êðóòàÿ äèà-
ãíîñòèêà. Ñàìûå õîäîâûå òåñòû 
ìîãóò îáíàðóæèòü âèðóñ ÷åðåç 
ïîëãîäà ïîñëå çàðàæåíèÿ. È ïëî-
õî òî, ÷òî, êàê ïðàâèëî, àíàëèç 
íà ÂÈ× ïðîõîäÿò òîëüêî äîíîðû, 
ìåäðàáîòíèêè, âîåííîñëóæàùèå 
è áåðåìåííûå, ïðè ïîñòàíîâêå 
íà ó÷åò. Èç-çà òîãî, ÷òî òðåáî-

âàòü ñïðàâêó îá îáñëåäîâàíèè 
íà ÂÈ× ïðîòèâîçàêîííî, ìíî-
ãèå ïðåíåáðåãàþò ýòèì àíàëèçîì 
(äàæå àíîíèìíî), äàæå íàõîäÿñü 
â ãðóïïå ðèñêà.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ó÷åíûå 
ïðîáóþò èçîáðåñòè âàêöèíó ïðî-
òèâ ÂÈ×-èíôåêöèè, íî âñå îíè 
ïîêà íå ðàáîòàþò.

ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА 
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

1983 год
открыт вирус ВИЧ 

1987 год
официально зарегистрирован случай заболевания 
ВИЧ-инфекцией в СССР 

11,3 года
проходит с момента заражения до появления первых 
симптомов

1% людей
имеет генетическую устойчивость к ВИЧ и заболеть 
не может (возможно вакцина против СПИДА будет 

основываться на переносе генов) 

0,1%
риск передачи вируса при разовом половом контакте. 
Однако шанс инфицирования резко повышают 
заболевания мочеполовой системы 

0%
риск заражения при рукопожатии, при посещении 
бассейна, при укусе комаров и при поцелуях 
(за исключением случаев, когда у обоих целующихся 
есть кровоточащие ранки во рту) 
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íî. Ìû åëå âûòàùèëè âñå ýòî, 
íåñìîòðÿ íà ïàòîâûå ìîìåíòû. 
Ê ïðèìåðó, äâå íåäåëè âìåñòå 
ñ î÷åíü õîðîøèìè ðåæèññåðàìè 
óáèëè íà ïîñòàíîâêó «Ñìóãëÿí-
êè» ñ çàìå÷àòåëüíûì ìîíîëîãîì 
Áûêîâà, êîãäà îí ãîâîðèò «âîò 
çàêîí÷èòñÿ âîéíà è ÿ âåðíóñü 
ñþäà». Âûñëàëè âèäåî, à òåáå 
ãîâîðÿò: «Êàðî÷å, íåò. Äåëàé 
«Àõ, Àðëåêèíî» è ó òåáÿ íà ýòî 
òðè äíÿ». À ïðîñòî íóæíî, ÷òîáû 
âûøëà â ôèíàë îïðåäåëåííàÿ êî-
ìàíäà è ïîáåäèë îïðåäåëåííûé 
÷åëîâåê. Êñòàòè, Àðëåêèíî áûë 
è ýòî áûë ñàìûé áîëüøîé áðåä 
íà ïðîåêòå. «Ñìóãëÿíêó» òàê 
íèêòî è íå óâèäåë.

Åñëè ó òåáÿ ïîëó÷èëîñü 
âûðâàòüñÿ, ïî÷åìó òû âåðíóëñÿ 
îáðàòíî â ñâîþ âîñüìåðêó?

— ß ðàçî÷àðóþ âñåõ, ìåíÿ 
íå âûãíàëè. È íå äåïîðòèðîâà-
ëè. Âñå áûëî íå íàñòîëüêî ïëîõî. 
Ïðîñòî â îäèí ïðåêðàñíûé ìî-
ìåíò ÿ ïîíÿë, ÷òî õî÷ó âèäåòü, 
êàê ðàñòóò ìîè äåòè. ß õî÷ó áûòü 

ïàïîé ñåé÷àñ, à íå â 45–50 ëåò 
ïîíÿòü, ÷òî òû ïðîñ*àë ìîìåíò, 
êîãäà áûë íóæåí ñâîèì äåâî÷-
êàì. Ïðèõîäèòñÿ âûáèðàòü ìåæäó 
êàêèìè-òî ëè÷íûìè àìáèöèÿìè 
è ñåìüåé. Ïî âîçâðàùåíèþ íà ðî-
äèíó ïåðâûå ïîëãîäà ÿ âîîáùå 
íå çàíèìàëñÿ òàíöàìè. À ïîòîì 
ïîíÿë, ÷òî íà÷èíàþ ïîòèõîíå÷êó 
ñõîäèòü ñ óìà. È ïîäóìàë — ÷òî 
ÿ óìåþ äåëàòü?

— Ñòóäèÿ 3Z òðè ãîäà íàçàä 
ñ÷èòàëàñü òîïîâîé â Âèííèöå. Òû 
óåõàë è ñòóäèÿ çàòèõëà, ïîëó÷àåò-
ñÿ, ÷òî ðàáîòàë íå ñòîëüêî áðåíä 
ñòóäèè, ñêîëüêî ñàìîãî Jozzzà?

— Íå áóäåì âðàòü, áûëà ðà-
áîòà äâóõ áðåíäîâ è â ñèìáèîçå 
îíè äàâàëè õîðîøèå ðåçóëüòàòû. 
È ÷åñòíî, èçíà÷àëüíî íå òî, ÷òî 
ðóêè îïóñòèëèñü, à ÿ ïîñìîòðåë 
è ïîäóìàë, áëèí, êàê ìîæíî 
áûëî? Òàê ÷òî ñïàñèáî îãðîìíîå 
ëþäÿì, êîòîðûå ðàñòàùèëè ñòó-
äèþ â ðàçíûå ñòîðîíû. Íî ñïà-
ñèáî òåì, êòî åå ñîõðàíèë. Åñëè 
ðàíüøå â ãðóïïàõ áûëî ïî 25 ÷å-
ëîâåê, ïî ïðèåçäó è ãðóïï ñòà-

Иван Козак Jozzz — основатель 
танцевальной студии «3Z» и ав-
тор многочисленных проектов. 
Танцор и хореограф хип-хоп 
направления. Полуфиналист 
чемпионата мира, серебряный 
призер чемпионата Украины 
по хип-хопу, бронзовый призер 
страны в составе хип-хоп дуэта. 
Судья международного класса 
на чемпионатах мира по хип-
хопу «Hip Hop International». 

Хореограф второго сезона 
танцевального шоу «Май-
данс». Иван снимался в клипах 
Александра Пономарева, групп 
«Алиби» и «ТНМК», сотрудни-
чал с Benni Benassi и DJ Tiesto. 
Работал в Нью-Йорке в телеви-
зионной IP-компании «Кartina.
TV». Сейчас, кроме студии, ве-
дет несколько масштабных про-
ектов, о которых пока не гово-
рит — чтобы не сглазить.

Немного биографии 

ÏÅÐÑÎÍÀ

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 180134

АЛЕНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Íà ïðåäëîæåíèå 
îõàðàêòåðèçîâàòü 
ñåáÿ â íåñêîëüêèõ 

ñëîâàõ, òàê ÷òîáû ïðèÿòíî áûëî 
ñàìîìó ïî÷èòàòü, Èâàí Êîçàê 
Jozzz ñêàçàë, ÷òî îí ñëèøêîì 
ñàìîêðèòè÷åí. È âñå ìîìåíòû 
ñàìîëþáîâàíèÿ çàêàí÷èâàþòñÿ 
ó íåãî ïåðåä çåðêàëîì.

— Íî ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ÿ õîðî-
øèé îòåö, âåðîÿòíî õîðîøèé ïå-
äàãîã, íåïëîõîé õîðåîãðàô. Êîãäà 
â ñòàðîñòè ïîñìîòðþ íàçàä, ìíå 
íå áóäåò ñòûäíî. Õîòÿ óæå ñåé-
÷àñ ïîãëÿäûâàþ è ñòûäíîâàòî 
(ñìååòñÿ).

Ðàññêàæè, ÷òî ñòàëî ïðè÷èíîé 
ïîåçäêè â Àìåðèêó, ïîìèìî íîâîé 
ðàáîòû?

— Äî Àìåðèêè ÿ çàíèìàë-
ñÿ òàíöàìè 15 ëåò. Êòî áû êàê 
íå ðîìàíòèçèðîâàë òàíöû, ýòî 
ðàáîòà è ýòî ðóòèíà. Òû ïîïà-
äàåøü â «âîñüìåðêó» (ïåòëþ), 
êîãäà ÷åðåäóåòñÿ ñåìüÿ-ðàáîòà-
ñåìüÿ-ðàáîòà, ïûòàåøüñÿ îòîéòè 
â ñòîðîíó, ïîñìîòðåòü íà ñâîþ 
æèçíü è çàäàòü ñåáå âîïðîñ — 
ÿ ñìîãó ÷òî-òî íîâîå èëè íåò? 
È òû åäåøü òóäà, ïðîáóåøü, äå-
ëàåøü. Òû ïûòàåøüñÿ è ýòî ïîëó-
÷àåòñÿ. Ñ êàêîãî ðàçà — íåâàæíî. 
Êàæäàÿ ïîïûòêà ïðèáëèæàåò íàñ 

ëèáî ê óñïåõó, ëèáî ê ôèíàëó.
ßçûêîâîãî áàðüåðà íå âîçíèêà-

ëî, êóëüòóðíîãî?
— Áëàãîäàðÿ îáðàçîâàíèþ, êî-

òîðîå ÿ ïîëó÷èë â ïåäóíèâåðå, 
ñ ÿçûêîì áûëî âñå îê. Âûñîêèå 
ìàòåðèè îáñóäèòü — ëåãêî, òîëü-
êî ïîíà÷àëó ñ áûòîâûìè ìîìåí-
òàìè áûëè òðóäíîñòè. Íî âñå 
ðåøàåòñÿ çà ìåñÿö-äâà, îáùàÿñü 
â ñðåäå íîñèòåëåé ÿçûêà.

À íàñ÷åò êóëüòóðíîãî áàðüå-
ðà. Ìîãó ñêàçàòü îäíî — òû 
íèêîãäà òàì ñâîèì íå áóäåøü, 
íî è íèêîãäà íå óñëûøèøü, ÷òî 
ýìèãðàíò. Òåì áîëåå â Íüþ-
Éîðêå, ãäå âñå ýìèãðàíòû. Òàì 
òû âñåãî ëèøü âèíòèê â ñèñòåìå, 
íî õîðîøî ðàáîòàþùèé. Â Àìå-
ðèêå åñòü ñëîâî true âîîáùå-òî 
â ïåðåâîäå ñ àíãëèéñêîãî ýòî — 
ïðàâäà, íî òàì ýòî — íàñòîÿùèé. 
Ýòó íàñòîÿùåñòü î÷åíü öåíÿò, âñå 
åâðåè, íåêîãî îáìàíûâàòü è íåò 
âîçìîæíîñòè õèòðèòü.

Ñàìûé òÿæåëûé ìîìåíò ìîæåøü 
âñïîìíèòü?

— Åñëè ïðî ðàáîòó, òî ýòî 
Ìàéäàíñ è ýòî Óêðàèíà. Ïîïðî-
áóé ïîðàáîòàé, êîãäà ïîä òâîèì 
íà÷àëîì 500–1000 ÷åëîâåê. ×òî 
èíòåðåñíî, ó ëþäåé íà ïðîåêòå 
áûëà êàêàÿ-òî íåïîêîëåáèìàÿ 
óâåðåííîñòü, ÷òî òàêàÿ êó÷à ÷å-
ëîâåê ñìîæåò çà ïàðó ìåñÿöåâ 
òàíöåâàòü è äåëàòü ýòî ñèíõðîí-

Я РАЗОЧАРУЮ ВСЕХ — МЕНЯ 
НЕ ВЫГНАЛИ. И НЕ ДЕПОРТИРОВАЛИ 
Обо всем  Иван Козак Jozzz, 
хореограф и руководитель студии «3Z», 
еще прошлым летом работал на нью-
йоркском телевидении. Сегодня он снова 
работает с детьми и берет призовые 
места в хип-хоп чемпионатах. Успех это 
или провал — об этом и поговорили

ëî ìåíüøå, è ÷åëîâåê 10–15. 
ß ïîíÿë òàêóþ øòóêó, åñëè áû 
ÿ ïðèåõàë è âñå áûëî áû îòëè÷íî, 
ñäåëàë áû âûâîä — ÷òî íå íóæåí, 
òèïà, à ðàáîòàåò, íó îê. À òóò 
î÷åðåäíîé ÷åëëåíäæ, ñïðàâëþñü.

È ñïðàâèëñÿ?
— Íó åñëè áðàòü ïðîøëûé ãîä, 

ïîñëå ïåðèîäà òàêîãî ãëóáîêîãî 
ïðèçåìëåíèÿ ìû õîðîøî ïîðà-
áîòàëè. Ñëèëè îäèí ÷åìïèîíàò, 
âñå îñòàëüíûå — ïåðâûå ìåñ-
òà — íàøè. Ñåé÷àñ â èíòåðíå-
òå ïðîõîäÿò òàíöåâàëüíûå ÷åë-
ëåíäæè, äåòè ìíå ïîêàçûâàþò: 
«Ñìîòðèòå, òàêîå æå äâèæå-
íèå, êàê â íàøåé ïîñòàíîâ-
êå». ß ãîâîðþ: «Ïîñìîòðèòå 
äàòó ýòîé è íàøåé ïîñòàíîâêè, 
íàøà íà ïîëãîäà ðàíüøå». Ïðè 
òîì, ÷òî òàíöóþò àìåðèêàíöû. 
Âðÿä ëè îíè ïîñìîòðåëè «3Z» 
Âèííèöà è ñëèçàëè äâèæåíèå, 
(ñìååòñÿ) ïðîñòî ó ÷åëîâåêà 
äâå ðóêè, äâå íîãè è ñëîæíî 
áûòü àáñîëþòíî îðèãèíàëüíûì. 
Êñòàòè, êîñòþìû Èâàí äåëàåò 
ñîáñòâåííûìè ðóêàìè?

— Âìåñòå ñ Âàëèêîì, åùå îä-
íèì ìîèì òðåíåðîì. Íà êîñòþìû 

âáëèçè áåç ñëåç íå âçãëÿíåøü, 
íà ñöåíå îíè êðóòûå. Êîãäà 
íà íèõ ïîïàäàåò íåîí, òû ïî-
íèìàåøü, ÷òî òû î÷åíü ãðàìîòíî 
óêðàë (ñìååòñÿ). Â Ïèòåðå åñòü 
îäèí î÷åíü ãðàìîòíûé õóäîæíèê,  
Ïîêðàñ Ëàìïàñ. ß óâèäåë åãî ìî-
äåëè, êëàññ. ×åñòíî, èìåé ÿ ìíî-
ãî äåíåã, îäåâàëñÿ áû ó íåãî.

Ïîåçäêó â Àìåðèêó òû íå ñ÷èòà-
åøü áîëüøèì äîñòèæåíèåì?

— Íåò. Áûëè ïèêîâûå ìîìåíòû 
óñïåõà, ýòî âîîáùå âñå õîðî-
øåå, ÷òî ïðîèñõîäèò âïåðâûå. 
Äî÷ü ðîäèëàñü, ýòî ìîìåíò, 
êîãäà ìóæ÷èíó ìîæíî ëåãêî 
äîâåñòè äî ñëåç, êîãäà îíà ïî-
øëà ñàìîñòîÿòåëüíî, êîãäà ìîè 
ðåáÿòà òàíöåâàòü íà÷àëè, êîãäà 
âïåðâûå âûèãðàëè. Íî ñåé÷àñ 
ó ìåíÿ íàâåðíîå êàêàÿ-òî èí-
ôëÿöèÿ ëè÷íîñòíîãî ñ÷àñòüÿ. 
ß ïîáûâàë âî ìíîãèõ ñòðàíàõ, 
íà ìíîãèõ êîíöåðòàõ, ïîçíàêî-
ìèëñÿ ñî ìíîãèìè êëàññíûìè 
ðåáÿòàìè, çâåçäàìè è êàçàëîñü 
áû — óõ. Íî ìíå íå 15 ëåò è äàæå 
íå 25. ß ñëèøêîì ìíîãî èñïûòàë 
ýìîöèé, ÷òîáû ñëîâèòü ÷åãî-òî 
íîâîãî è êðóòîãî. 

«Êîãäà â ñòàðîñòè 
ïîñìîòðþ íàçàä, ìíå 
íå áóäåò ñòûäíî. 
Õîòÿ óæå ñåé÷àñ 
ïîãëÿäûâàþ è 
ñòûäíîâàòî»

Професси-
ональные 
танцы 
остались в 
прошлом. 
Теперь Иван 
Козак Jozzz 
учит двигаться 
других
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ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА 
Не забуваймо дякувати благодійникам, без 
них ми не змогли б нічого. Одна людина не 
може врятувати світ, а разом ми можемо ВСЕ!

ПРЕС-СЛУЖБА ФЕСТИВАЛЮ 
КРАСИ ТА ТВОРЧОСТІ 

«МІНІ МІС ТА МІНІ МОДЕЛЬ ВІННИЦЯ 2018»

Öüîãî òèæíÿ äëÿ 30-òè ìàëåíüêèõ êðà-
ñóíü, ÿê³ ñòàëè ô³íàë³ñòêàìè VI ôåñòè-
âàëþ êðàñè òà òâîð÷îñò³ «Ì³í³ Ì³ñ òà 
Ì³í³ Ìîäåëü Â³ííèöÿ 2018» ðîçïî÷à-
ëèñü íàñè÷åí³ äí³ ï³äãîòîâêè äî ô³íàëó. 
Ñòàðòóâàëà ïðîãðàìà ³ç âæå òðàäèö³éíî¿ 
«Âå÷³ðêè Äðóæáè», ÿêà ìàº íà ìåò³ ïî-
çíàéîìèòè ó÷àñíèöü îäíà ç îäíîþ, çãóð-
òóâàòè ¿õ òà íàëàøòóâàòè íà íàñè÷åíèé 
ãðàô³ê òðåíóâàíü.

— Ìè ââàæàºìî, ùî ñàìå òàêèìè 
âåñåëèìè, ÿñêðàâèìè òà ïîçèòèâíèìè 
çàõîäàìè ïîâèííà ðîçïî÷èíàòèñü êîæíà 
ï³äãîòîâêà äî âàæëèâèõ ïîä³é íà çðàçîê 
íàøî¿, àäæå äëÿ òîãî, ùîá íàäàë³ óâåñü 
ïðîöåñ ïðîõîäèâ çëàãîäæåíî, ñïîê³éíî 
òà äðóæåëþáíî, íåîáõ³äíî ïðàâèëüíî íà-
ëàøòóâàòè òà çàðÿäèòè ä³òåé ïîçèòèâíîþ 
åíåðãåòèêîþ, — ä³ëÿòüñÿ îðãàí³çàòîðè 
ôåñòèâàëþ.

«Âå÷³ðêà Äðóæáè» ðîçïî÷àëàñü ³ç 
ãðóïîâî¿ ôîòîñåñ³¿ ä³â÷àò íà ôîíòàíí³é 
íàáåðåæí³é, çâ³äêè ¿õ íà á³ëîñí³æíèõ 
ë³ìóçèíàõ ïðèâåçëè äî îñíîâíîãî ì³ñ-
öÿ çóñòð³÷³ — ë³òíüî¿ òåðàñè ðåñòîðàíó 
AURA. Ñàìå òàì ðîçïî÷àëàñü íàñè÷åíà 
ðîçâàæàëüíà ïðîãðàìà âå÷îðà. Ô³íà-
ë³ñòêè, íàñîëîäæóþ÷èñü ñîëîäêèìè òà 
ñìà÷íèìè äåñåðòàìè, ìàëè ìîæëèâ³ñòü 
ïðåäñòàâèòè ñåáå, ïîçíàéîìèòèñü îäíà ç 
îäíîþ, ïîòàíöþâàòè, ïîñï³âàòè â êàðàî-
êå òà çðîáèòè ïàì’ÿòí³ ôîòî íà ÿñêðàâ³é 
òåìàòè÷í³é ôîòîçîí³. Ó öåé ÷àñ ³ç áàòü-
êàìè ó÷àñíèöü ñï³ëêóâàâñÿ ñïåö³àëüíèé 
ïñèõîëîã ôåñòèâàëþ, ÿêèé â³äïîâ³äàâ 
íà âñ³ ¿õí³ çàïèòàííÿ òà äîïîìàãàâ âïî-
ðàòèñü ³ç õâèëþâàííÿì.

Âå÷³ðêà ïðîéøëà ó äóæå âåñåë³é, çà-
òèøí³é òà ïîçèòèâí³é àòìîñôåð³. Êîí-
êóðñàíòêè îòðèìàëè íà ïàì'ÿòü ïîäàðóí-
êè â³ä îðãàí³çàòîð³â òà ïàðòíåð³â ñâÿòà, 
à òàêîæ ô³ðìîâ³ ôóòáîëêè ôåñòèâàëþ. 
Êðàñóí³ íå ìîãëè ñòðèìàòè åìîö³é â³ä 

çàäîâîëåííÿ ³ âæå ãîòîâ³ ïî÷èíàòè òðå-
íóâàííÿ. Öüîãî òèæíÿ ¿õ òàêîæ î÷³êóº 
ïðîôåñ³éíà ôîòî- òà â³äåîçéîìêà íà äðó-
êîâàíó ïðîäóêö³þ òà â³çèòêó ôåñòèâàëþ. 
Ñë³äêóéòå çà íîâèíàìè.

Îðãàí³çàòîðè ôåñòèâàëþ äÿêóþòü ãåíå-

ðàëüíèì ïàðòíåðàì çàõîäó: ðåñòîðàíó-êà-
ðàîêå «AURA», òóðèñòè÷í³é àãåíö³¿ «Gou 
Travel», þâåë³ðíîìó äîìó «KIMBERLI» 
òà ãåíåðàëüíîìó ìåä³àïàðòíåðó — ñàéòó 
«20 õâèëèí» çà ñïðèÿííÿ òà äîïîìîãó 
â ïðîâåäåíí³ çàõîäó.

Підготовка до фестивалю краси 
та творчості розпочалася вечіркою дружби
БЛОГ
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Кубок 
Співдружності 
 Ç 14 ïî 16 ñåðïíÿ ó Ì³í-
ñüêó (Á³ëîðóñü) ïðîéøîâ 
çàâåðøàëüíèé òóð Êóáêà 
Ñï³âäðóæíîñò³ ç õîêåþ 
íà òðàâ³. Â³ííèöüêèé êëóá 
«ÎÊÑ» ³ç îäíàêîâèì ðà-
õóíêîì 3:2 çäîëàâ «Áóä³-
âåëüíèê» (Áðåñò, Á³ëîðóñü) 
³ «Äèíàìî-Åëåêòðîñòàëü» 
(Ðîñ³ÿ) òà ïîñòóïèâñÿ ÕÊ 
«Ì³íñüê» — 4:7.
Êóáîê çäîáóëè ì³í÷àíè — 
26 î÷îê. Äèíàì³âö³ îòðèìà-
ëè ñð³áëî — 17, â³ííè÷àíè 
òðåò³ — 13. Êðàùèì íà-
ïàäíèêîì òóðí³ðó ñòàâ íàø 
çåìëÿê Ìàêñèì Îíîôð³þê.

Майстер-клас 
 Íà êîðòàõ â³ííèöüêîãî 
êëóáó «Ñìåø» ïðîéøëî 
íåçâè÷íå òðåíóâàííÿ. 
Ìàéñòåð-êëàñ ïðîâåëà âè-
õîâàíêà â³ííèöüêîãî òåí³ñó 
ªëèçàâåòà Ïëåòíüîâà, ÿêà 
òðè ðîêè íàâ÷àºòüñÿ ³ òðå-
íóºòüñÿ ó Øòàòàõ. Âîíà — 
ìàéñòåð ñïîðòó, â ìèíóëî-
ìó — äâîðàçîâà ÷åìï³îíêà 
Óêðà¿íè ñåðåä ä³â÷àò, áóëà 
òðåòüîþ ðàêåòêîþ êðà¿íè.

Побили всіх 
 Ó Êðîïèâíèöüêîìó 
â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò Óêðà-
¿íè ç áîêñó ñåðåä þí³îð³â 
(2002–2003 ð. í.). Âèõîâàíö³ 
ñïîðòøêîëè «Â³ííèöÿ» çäî-
áóëè òðè íàãîðîäè. Âîëî-
äèìèð Êóøí³ð ñòàâ ÷åì-
ï³îíîì ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 
äî 75 êã. Ãåííàä³é Ìàñëº-
í³êîâ — ñð³áíèì ïðèçåðîì 
(57 êã), 
Âîëîäèìèð Ñàëåöüêèé — 
áðîíçîâèì (äî 66 êã).

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №35 (1054)
Переважна більшість варіантів розв’язку в двоходових задачах на коо-
перативний мат у фіналі з правильними матами. Віднайдіть ці рішення. 

Задача №2218-2221
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №33 (1399) 15 серпня 2018 року 
Задача №2014
I. 1. 0-0-0! Kpb6  2. Td7 Ta8x; II. 1. Td8! Tf7  2. Td7 Tf8x;
Задача №2015
I. 1. 0-0! f7+  2. Kph8 Cf6x; II. 1. Kpf8! Ch6+  2. Kpg8 f7x;
Задача №2016
I. 1. Kc4! 0-0-0  2. Kpc3 Td3x; II. Kpb2! Kpd2!   2. Cb3 Kd3x;
Задача №2017
I. 1. Kpg2! Kf3  2. Kph1 T:h2x; II. 1. h1T! Kf3  2. Tf1 Th2x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
  Çà òðàäèö³ºþ, îáëàñíèé 

ôóòáîëüíèé ñåçîí â³äêðèëè 
Ñóïåðêóáêîì. Éîãî ðîç³ãðàëè 
19 ñåðïíÿ ó Â³ííèö³, íà ñòàä³îí³ 
òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó.

Ïðåñòèæíèé òðîôåé âèáîðþâà-
ëè ÷èííèé ÷åìï³îí Â³ííè÷÷èíè 
«Ñâ³òàíîê Àãðîñâ³ò» (ñ. Øëÿõîâà, 
Áåðøàäñüêèé ðàéîí) ³ âîëîäàð 
îáëàñíîãî êóáêà «Àãðî-Àñòðà» 
(ñ. Ðà÷êè, Íåìèð³âñüêèé ðàéîí). 
Çà îáèäâ³ êîìàíäè ïåðåâàæíî 
ãðàëè êëàñí³ ôóòáîë³ñòè ì³ñòà íàä 

Áóãîì, â òîìó ÷èñë³ é ç äîñâ³äîì 
âèñòóï³â çà ïðîôåñ³éíèé êëóá.

Ó ïåðøîìó òàéì³ áåðøàäö³ 
çàáèëè ì’ÿ÷, àëå ñóääÿ çàô³ê-
ñóâàâ îôñàéä. Óçàãàë³ ãðà éøëà 
íà çóñòð³÷íèõ êóðñàõ, êîìàíäè 
îáì³íþâàëèñÿ ãîñòðèìè àòàêàìè.

Ó äðóãîìó òàéì³ î÷åâèäíîþ ïå-
ðåâàãîþ âîëîä³â «Ñâ³òàíîê Àãðî-
ñâ³ò». Ë³äåð éîãî àòàê ßðîñëàâ 
Áðàñëàâñüêèé, ÿêèé ð³ê òîìó 
âèñòóïàâ â îñíîâ³ «Íèâè», â³ä-
êðèâ ðàõóíîê äàëüí³ì óäàðîì. 
×åìï³îíè îáëàñò³ ïðîäîâæó-

âàëè òèñíóòè, çíîâó çàãíàëè 
ì’ÿ÷à â ñ³òêó. Öå çðîáèâ äîáðå 
çíàéîìèé â³ííèöüêîìó âáîë³-
âàëüíèêó Êîë³íñ Íãàõà, ÿêèé 
âèñòóïàâ çà íàøó «Íèâó» ³ ëó-
ãàíñüêó «Çîðþ». Íåùîäàâíî â³í 
çäîáóâ Êóáîê îáëàñò³ â ñêëàä³ 
«Àãðî-Àñòðè», à íèí³ º ãðàþ÷èì 
ãîëîâíèì òðåíåðîì «Ñâ³òàíêó Àã-
ðîñâ³òó». Àëå çíîâó ãîë íå áóâ 
çàðàõîâàíèé ÷åðåç îôñàéä.

Êîìàíäà ç Ðà÷ê³â ìàéæå 
íå äîõîäèëà äî ÷óæèõ âîð³ò. 
Àëå íà 90-é õâèëèí³ ñïðîìîãëà-

ñÿ ïðîâåñòè íåáåçïå÷íó àòàêó, ³ 
Ìèêîëà Ïàñòóøåíêî íåñïîä³âàíî 
äëÿ ãëÿäà÷³â çð³âíÿâ ðàõóíîê. 1:1.

Çã³äíî ³ç ðåãëàìåíòîì, áóëà 
ïðèçíà÷åíà ñåð³ÿ ïåíàëüò³. Á³ëüø 
âëó÷íèìè ó í³é áóëè ôóòáîë³ñòè 
Øëÿõîâî¿, ÿê³ ñõèáèëè ðàç. Âîíè 
é ïåðåìîãëè — 4:3!

— Íàøà êîìàíäà ï³äñèëèëà 
ñêëàä ó ì³æñåçîííÿ. Ïðàãíå-
ìî âèãðàâàòè â óñ³õ çìàãàííÿõ. 
Ó òîìó ðàç³ é ó Êóáêó Óêðà¿íè 
ñåðåä àìàòîð³â, — êàæå Êîë³íñ 
Íãàõà.

Переможця визначили у серії пенальті

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ï³ñëÿ âè¿çíî¿ ïåðåìîãè ó ïî-
ïåðåäíüîìó òóð³ ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè (äðóãà ë³ãà) íàä æèòî-
ìèðñüêèì «Ïîë³ññÿì» (2:0) â³-
ííèöüêà «Íèâà» ïðàãíóëà çäî-
áóòè òðè î÷êè é ó ãð³ ïðîòè íåïî-
ñòóïëèâîãî «Ïîä³ëëÿ».  

Íà ñòàðò³ òàéìó âæå âèçíà÷èëà-
ñÿ ñõåìà ãðè: «Íèâà» íàêî÷óâàëà 
ïîçèö³éí³ õâèë³ àòàê. Íàòîì³ñòü 
ïîäîëÿíè íàìàãàëèñÿ êîíòðàòà-
êóâàòè. Íà 20-é õâèëèí³ ô³ðìî-
âå çàá³ãàííÿ ó ÷óæèé øòðàôíèé 
çä³éñíèâ Ïàâëî Ôåäîñîâ. Â³í ì³ã 
âèéòè â³÷-íà-â³÷ ³ç ãîëê³ïåðîì, 
àëå çàáàðèâñÿ ³ âèïóñòèâ ì'ÿ÷à 
çà ë³í³þ ïîëÿ. Íåçàáàðîì Âîëî-
äèìèð Ñàâîøêî ïðîáèâ ìåòð³â 
ç 11-è òðîõè âèùå ïîïåðå÷èíè. 
Ó ñâîºìó ïðàãíåíí³ â³äêðèòè 
ðàõóíîê «Íèâà» òðîõè çàáóëà 

ïðî çàõèñò. Ï³ñëÿ ðîç³ãðàøó 
àóòó êîìàíäà Â³òàë³ÿ Êîñòèøè-
íà ïðîâåëà øâèäêèé òà ðàçþ÷èé 
êîíòðâèïàä. Àë³øåð ßêóáîâ â³ä-
äàâ ïåðåäà÷ó íà õ³ä ßíó Ìîðãîâ-
ñüêîìó. Òîé óâ³ðâàâñÿ ó êàðíèé 
ìàéäàí÷èê ³ âëó÷èâ ó äàëüí³é êóò 
«Íèâè». Õîëîäíèé äóø äëÿ Â³-
ííèö³ — 0:1.

Íà 50-é õâèëèí³ ï³ñëÿ ïàñó 
íà õ³ä Âîëîäèìèðà Ñàâîøêà Ïàâ-
ëî Ôåäîñîâ âèõîäèâ ñàì-íà-ñàì 
³ç ãîëê³ïåðîì. ² áóâ çáèòèé. Ðåôå-
ð³ ²ãîð Ñòàøóê ³ç ×åðí³ãîâà ïðè-
çíà÷èâ íå 11-ìåòðîâèé, à ïîêàçàâ 
«ã³ð÷è÷íèê» íàøîìó íàïàäíèêó.

Äî ðå÷³, ñàìå öåé ñëóæèòåëü 
ôóòáîëüíî¿ Ôåì³äè ñóäèâ ³ 
íèâ³âñüêå äåðá³ â ïåðøîìó òóð³. 
Ï³ñëÿ òîãî ìàò÷ó áóâ îáëèòèé 
â³ííèöüêèìè âáîë³âàëüíèêàìè 
êåô³ðîì — íà ¿õíþ äóìêó, çà óïå-
ðåäæåíå ñóää³âñòâî. «Ïðåñóâàâ» 

«НИВА» ВРЯТУВАЛАСЯ НА 
ФІНІШІ ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРБІ 
За крок від поразки  Арбітр, якого 
вінницькі ультрас обливали кефіром, 
не призначив пенальті у ворота гостей 
і видалив з поля нивівського тренера. 
У результаті — третя домашня нічия поспіль

²ãîð Ñòàøóê íàøèõ õëîïö³â ³ 
ó ïîä³ëüñüêîìó äåðá³. Íà öå áóðõ-
ëèâî ðåàãóâàëè íå ëèøå âáîë³-
âàëüíèêè, àëå é ãîëîâíèé òðåíåð 
«Íèâè» Äåíèñ Êîë÷³í. Çà öå â³í 
áóâ âèëó÷åíèé ç ïîëÿ ³ âèìóøå-
íèé äîäèâëÿòèñÿ ãðó ç òðèáóí.

Òèñê ãîñïîäàð³â ïðèí³ñ äèâ³-
äåíäè âæå íà 58-é õâèëèí³. Ïàâëî 
Ôåäîñîâ ñêîðèñòàâñÿ ïîìèëêîþ 
îáîðîíö³â, ïðîñòð³ëèâ íà Ìè-
õàéëà Øåñòàêîâà, ³ âèõîâàíåöü 
ëàäèæèíñüêîãî ôóòáîëó ïðÿìèì 
óäàðîì çð³âíÿâ ðàõóíîê. 1:1!

Îêðèëåí³ â³ííè÷àíè ïîá³ãëè 
«äîáèâàòè» ñóïåðíèêà ³ çíîâó 
«íàñòóïèëè íà ò³ æ ãðàáë³». Ïðî 
Àë³øåðà ßêóáîâà íàø³ îáîðîíö³ 
÷îìóñü «çàáóëè», ³ â³í ìåòð³â ç 

ñåìè ðîçñòð³ëÿâ Àðòåìà Êóë³í³÷à. 
Çíîâó, ÿê ³ ï³ä ÷àñ ïåðøîãî ãîëó, 
ó ãîëê³ïåðà «Íèâè» ïðàêòè÷íî 
íå çàëèøàëîñÿ øàíñ³â âðÿòóâàòè 
ñâîþ êîìàíäó. 1:2.

Àëå íàø³ õëîïö³ íå çäàâàëèñÿ. 
Íà ïåðåäîñòàíí³é õâèëèí³ Ìè-
õàéëî Øåñòàêîâ ç äâîõ ìåòð³â äî-
áèâ êðóãëîãî, ùî â³äñêî÷èâ â³ä 
ïîïåðå÷èíè, ó ñ³òêó. 2:2! Òàêèì 
÷èíîì â³í ³ç ÷îòèðìà ãîëàìè ï³ä-
íÿâñÿ íà ÷³ëüíå ì³ñöå â ïåðåãîíàõ 
êðàùèõ áîìáàðäèð³â äèâ³ç³îíó. 
Ñóääÿ äîäàâ ÷îòèðè õâèëèíè, 
àëå çäîáóòè ïåðåìîãó «Íèâ³» 
íå âäàëîñÿ. Îòæå, ç îäíîãî áîêó, 
â÷åðãîâå âòðàòèëè î÷êè âäîìà. Ç 
³íøîãî, ìàéæå õåï³-åíä, áî âðÿ-
òóâàëèñÿ íà ô³í³ø³.

Вінницьким вболівальникам 
не варто розслаблятися, бо коман-
ді потрібна підтримка вже цього 
тижня. У середу, 22 серпня, вдома 
проводимо матч другого раунду 
Кубка України проти першоліго-

вого ФК «Гірник-Спорт» (Горішні 
Плавні). А у неділю, 26 серпня, 
знову на Центральному міському 
стадіоні граємо матч чемпіонату 
проти «Буковини» (Чернівці). По-
чаток обох ігор — 17.00.

Ще два домашніх матчі 

М Команда I П Н П РМ О 

1 «Калуш» 5 3 1 1 5–3 10 

2 «Черкащина-Академія» 5 3 1 1 6–5 10 

3 «Минай» 5 3 0 2 9–6 9 

4 «Буковина» 5 2 1 2 7–7 7 

5 «Чайка» 5 1 3 1 4–2 6 

М Команда I П Н П РМ О 

6 «Нива» В 5 1 3 1 5–4 6 

7 «Поділля» 5 1 3 1 3–4 6 

8 «Полісся» 5 1 3 1 3–5 6 

9 «Нива» Т 5 1 2 2 4–6 5 

10 «Верес» 5 0 1 4 1–6 1 

«Мотор» вінницької команди Володимир 
Савошко. Черговий небезпечний фланговий прорив 
нашого провідного півзахисника

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З ФУТБОЛУ (ДРУГА ЛІГА). ГРУПА «А». СТАН НА 20 СЕРПНЯ
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Застрелили 
жінку 
 Íà âóëèö³ Ïðèâîêçàëü-
í³é á³ëÿ çàë³çíè÷íèõ êîë³é 
21 ñåðïíÿ ëþäè çíàéøëè 
ò³ëî æ³íêè.
— Áëèçüêî äåâ’ÿòî¿ ãîäèíè 
ðàíêó íà ë³í³þ «102» íàä³é-
øëî ïîâ³äîìëåííÿ. Çà ïî-
ïåðåäí³ìè äàíèìè, âèÿâè-
ëè ä³â÷èíó ç âîãíåïàëüíèì 
ïîðàíåííÿì. Íàðàç³ îñîáó 
çàãèáëî¿ âæå âñòàíîâèëè. 
Öå 32-ð³÷íà â³ííè÷àí-
êà, — ðîçêàçàâ ïðåñ-îô³öåð 
â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ 
Âàäèì Êîáçàð.
Çà ôàêòîì ñë³ä÷³ â³äêðèëè 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
çà ñòàòòåþ 115 ÊÊÓ. Ïî-
ë³ö³ÿ îïèòóº ëþäåé òà 
ç'ÿñîâóº îáñòàâèíè âáèâ-
ñòâà. Ïðàâîîõîðîíö³ 
çâåðòàþòüñÿ äî â³ííè÷àí, 
ÿê³ ìàþòü ³íôîðìàö³þ ïðî 
çëî÷èí àáî áóëè ñâ³äêîì 
âáèâñòâà, ïîâ³äîìëÿòè 
íà ë³í³þ «102».

Штрафують за 
спалене листя 
 Çà ñïàëþâàííÿ ñì³òòÿ 
òà ëèñòÿ âæå ñêëàëè ï'ÿòü 
ïðîòîêîë³â. Îñòàíí³é âè-
ïàäîê áóâ ó ñåë³ Ïèðîãîâî. 
Ìóí³öèïàëüíà ïîë³ö³ÿ 
íàãàäóº, ùî çà ñïàëþâàí-
íÿ â³äõîä³â ðîñëèííîãî òà 
ïðîìèñëîâîãî ïîõîäæåííÿ 
ïåðåäáà÷åíà â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü ó âèãëÿä³ íàêëàäåííÿ 
øòðàôó íà ãðîìàäÿí â ðîç-
ì³ð³ äî 1360 ãðèâåíü çã³äíî 
ç³ ñò. 152 ÊÓïÀÏ.

КОРОТКОКОРОТКО

РОБОТА 

100% легальне працевл. в 
Чехії для чол.та жін. Безкошт.
консультації. Оформл.віз 
Тел.:(067)369-82-33, 
(063)218-02-33 

Буд.організація запрошує 
на роб.в Польщу кваліфік.
монолітників, каменярів. Інфо. 
Тел.:(098) 942-33-78 

Ел.монтер, електромонтажник. 
Буд-во, рем., реконстр., пересон. 
ліній ел.передач 
Тел.:(068) 441-17-90 

Охоронник на вахту 21/10 
або 30/15. Денні зміни по 12 
год. Проживання, харч. 7000 
Тел.:(063) 219-06-30 

Склорізник, тесляр на постійну 
роботу. З/п від виробітку. 
Тел.:(068)023-57-77, 
(073)034-02-52 

Sort date: 21.08.2018, №34/2018

ОГОЛОШЕННЯÊÓËÜÒÓÐÀ

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

Ñêàðá çíàéøëè íà òåðèòî-
ð³¿ íàøî¿ îáëàñò³, ó Áàðñüêîìó 
ðàéîí³. Àëå, õòî éîãî çíàéøîâ, 
êîëè, òà ÷è âñÿ çíàõ³äêà ñêëàäà-
ëàñÿ ³ç öèõ 30 ðå÷åé, ä³çíàòèñÿ 
íåìîæëèâî. Àäæå éîãî ïðèäáàëè 
íà ³íòåðíåò-àóêö³îí³ ó íåâ³äîìî¿ 
îñîáè.

– Íà æàëü, ó íàø ÷àñ º áàãàòî 
÷îðíèõ àðõåîëîã³â, ÿêèì ³íîä³ 
âäàºòüñÿ çíàéòè óí³êàëüí³ ðå÷³, 
ùîá ïîò³ì ïðîäàòè íà ïîä³áíèõ 
àóêö³îíàõ, – ðîçïîâ³äàº íàóêîâèé 
ñï³âðîá³òíèê ìóçåþ Îëåêñàíäð 
Ô³ùóê. – Ö³ ðå÷³ óí³êàëüí³ íå 
ò³ëüêè òîìó, ùî âîíè âèãîòîâëåí³ 
ç³ ñð³áëà òà ïîçîëîòè, àëå é ÷åðåç 
ñâîþ ³ñòîðè÷íó ö³íí³ñòü. Âîíè 
äàòîâàí³ V ñòîë³òòÿì. À öå ÿêðàç 
ïåð³îä Âåëèêèõ ïåðåñåëåíü íà-
ðîä³â. Òîáòî òîé ÷àñ, êîëè ð³çí³ 
åòíîñè ïî÷àëè ïåðåñóâàòèñÿ íà-
øèìè çåìëÿìè.  

Íàóêîâö³ âèçíà÷èëè, ùî êîð³í-

íÿ çíàõ³äêè òÿãíåòüñÿ ç³ Ñêàí-
äèíàâ³¿. ² ï³äòâåðäæóº ì³ãðàö³þ 
íîðìàí³â íà íàøó òåðèòîð³þ òà 
¿õíº âòðó÷àííÿ ó òîä³øíþ ïîë³-
òè÷íó ñèòóàö³þ, ÿêà ìàëà ñâ³òîâå 
çíà÷åííÿ. 

Çà ñëîâàìè äîñë³äíèê³â, âåëè-
êèì ì³íóñîì ó ö³é ñïðàâ³ º òå, ùî 
÷àñòèíà êîëåêö³¿ ó âèãëÿä³ àíòðî-
ïîëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó, êåðàì³êè 
³ ïàëåîíòîëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó, 
áóëà âòðà÷åíà. 

– Öå þâåë³ðí³ âèðîáè ³ ïî-
ä³áíèõ íåìàº ó æîäíîìó ìóçå¿ 
Óêðà¿íè. Öå ïåðøà òàêà çíà-
õ³äêà, ÿêà õàðàêòåðíà, ñêîð³ø, 
äëÿ ï³âí³÷íî¿ ªâðîïè, àí³æ äëÿ 
íàñ, – ãîâîðèòü çàâ³äóâà÷ ñåêòî-
ðó îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè 
Óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ 
Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ Ìèõàéëî Ïî-
òóï÷èê. – Ìóçåéí³ ñòàíäàðòè 
îö³íêè ðå÷åé, öå ïîìíîæåííÿ 
âàãè äîðîãîö³ííîãî ìåòàëó íà 
äåñÿòü. Òîæ, îö³íþâàòè öþ êî-
ëåêö³þ ìîæíà ïî÷èíàòè â³ä 200 
òèñÿ÷ ãðèâåíü. 

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064
Óæå çîâñ³ì ñêîðî 24 ñåðïíÿ, à öå 

çíà÷èòü, ùî âñ³ óêðà¿íö³ áóäóòü 
ñâÿòêóâàòè 27 ð³÷íèöþ Íåçàëåæ-
íîñò³ Óêðà¿íè. Ìè çðîáèëè ï³ä-
á³ðêó çàõîä³â, ÿê³ â³äáóâàòèìóòüñÿ 
â ð³çíèõ ì³ñòàõ êðà¿íè, äëÿ òîãî, 
ùîá âè çìîãëè çàïëàíóâàòè ñâÿò-
êîâ³ âèõ³äí³ òà ãàðíî ïðîâåñòè ÷àñ. 
Îòæå, ðîçêàçóºìî, êóäè ñë³ä ïî-
¿õàòè òà êîãî ïîñëóõàòè 24 ñåðïíÿ.

КИЇВ 
Öüîãî ðîêó ó ñòîëèö³ çíîâó 

ëóíàòèìóòü â³äîì³ ï³ñí³ ãóðòó 
«Îêåàí Åëüçè». Ñâÿòîñëàâ Âà-
êàð÷óê ñòàâ ïåðøèì, õòî âèÿâèâ 
³í³ö³àòèâó ñâÿòêóâàòè Äåíü Íåçà-
ëåæíîñò³ â êîìïàí³¿ òèñÿ÷³ óêðà-
¿íö³â. Ñòàëîñÿ öå ùå ó 2014 ðîö³ 
íà «Ëüâ³â Àðåí³». Äàë³ áóëè Ìà-
ð³óïîëü, Êè¿â, Îäåñà, Äí³ïðî òà 
Õàðê³â. Öüîãî ðîêó çíîâó Êè¿â. 
Àíîíñóâàëè êîíöåðò ùå ð³ê òîìó 
³ âæå 24 ñåðïíÿ íà ÍÑÊ «Îë³ì-

ï³éñüêèé» îäíîãîëîñíî çâó÷àòè-
ìóòü óëþáëåí³ ï³ñí³ ì³ëüéîí³â. 
Êâèòêè ùå º ó ïðîäàæó.

Ö³íà: â³ä 550 äî 2500 ãðèâåíü 

УЖГОРОД 
Â Óæãîðîäñüêîìó çàìêó î÷³êó-

ºòüñÿ íå ìåíø ö³êàâà ³ îñîáëèâà 
ïîä³ÿ. Óêðà¿íñüê³ ãóðòè Vivienne 
Mort, 5'Nizza òà Hudaki Village 
âèñòóïëÿòü íà îäí³é ñöåí³. Öå 
ñïðàâæíÿ óêðà¿íñüêà ìóçèêà, 
ÿêà òî÷íî íå çàëèøèòü í³êîãî 
áàéäóæèì, àäæå êîæåí ³ç âèêî-
íàâö³â ìàº ñâ³é îñîáëèâèé ñòèëü. 
Vivienne Mort — ³íä³-ðîê ãóðò, 
ÿêèé ãîëîñíî çàÿâèâ ïðî ñåáå 
íà ìèíóëîð³÷íîìó íàöâ³äáîð³ 
íà ªâðîáà÷åííÿ. Ãîëîñ ñîë³ñò-
êè Äàí³åëè Çàþøê³íîþ òî÷íî 
íå ñïëóòàºø ³ç æîäíèì ³íøèì. 
Ãóðò 5'Nizza — öå âæå êëàñèêà. 
Õòî íå çíàº ï³ñíþ «ß ñîëäàò»? 
Ñåðã³é Áàáê³í òà Àíäð³é Çàïî-
ðîæåöü òî÷íî ï³äãîòóâàëè ùîñü 

îñîáëèâå, àáè â³äñâÿòêóâàòè öåé 
äåíü ÿñêðàâî. Ùî ñòîñóºòüñÿ 
Hudaki Village, òî òóò ïîâíà àâ-
òåíòè÷í³ñòü òà ôîëüêëîð. Ñàìå 
òå, ùî òî÷íî ïîâèíåí ïî÷óòè 
êîæåí óêðà¿íåöü 24-ãî ñåðïíÿ.

Ö³íà: 450 ãðèâåíü 

ОДЕСА 
Ì³ñòî á³ëÿ ×îðíîãî ìîðÿ öüîãî 

ðîêó íàéá³ëüø ðîäþ÷å íà êîí-
öåðòè — îáèðàé íà áóäü-ÿêèé 
ñìàê. Îòæå ó Ë³òíüîìó òåàòð³ 
íà Ìîðâîêçàë³ âèñòóïèòü ìîëîäà 
ïîïóëÿðíà óêðà¿íñüêà âèêîíàâè-
öÿ ²ðèíà Ôåäèøèí.

Ö³íà: â³ä 220 äî 1200 ãðèâåíü 
Êð³ì òîãî, ï³äòðèìóâàòè ÷îðíî-

ìîðñüêèé äðàéâ òà àäðåíàë³í áóäå 
ãóðò «Âðåìÿ è Ñòåêëî». Íåéìî-
â³ðíî ïîïóëÿðíèé äóåò Íàä³ Äî-
ðîôººâî¿ òà Ïîçèòèâà âèñòóïèòü 
íà ïëÿæ³ Àðêàä³ÿ â í³÷íîìó êëóá³ 
«²áèöÿ». Öüîãî äíÿ ìîæíà áóäå 
â³ä³ðâàòèñÿ íà ïîâíó ï³ä ðèòì³÷í³ 

çâóêè íàéïîïóëÿðí³øèõ ï³ñåíü.
Ö³íà: 350, 500 ãðèâåíü 
Ùå îäèí ïðîåêò â³ä Ìozgi 

Åntertainment — NK (Íàñòÿ Êà-
ìåíñüêèõ) òàêîæ çàïàëþâàòèìå 
ïî-ñóñ³äñòâó â³ä êîëåã «Âðåìÿ 
è Ñòåêëî». Ó í³÷íîìó êëóá³ «²òà-
êà» ïðîçâó÷àòü íîâ³ õ³òè ñï³âà÷êè, 
ÿê³ ìèòòºâî çàéìàþòü ïåðø³ ïî-
çèö³¿ ó â³ò÷èçíÿíèõ õ³ò-ïàðàäàõ.

Ö³íà: â³ä 200 äî 600 ãðèâåíü 

ЗАПОРІЖЖЯ 
Äåíü Íåçàëåæíîñò³ ³ç ïðèõèëü-

íèêàìè âèð³øèâ ñâÿòêóâàòè é 
ãóðò «Òàáóëà Ðàñà». Íåâìèðàþ÷³ 
õ³òè «Äîðîãà» òà «22» çâó÷àòèìóòü 
öüîãî äíÿ â ïàá³ «Áóëüáóëüäîã». 
Ïðîòå ãóðò îá³öÿº é íîâ³ ï³ñí³ ç 
îñòàííüîãî àëüáîìó. Òîìó êîí-
öåðò ñòàíå õîðîøîþ íàãîäîþ 
çì³íèòè çâè÷àéíå ñâÿòêóâàííÿ 
íà á³ëüø äðàéâîâå òà äóøåâíå 
ðàçîì ³ç ìóçèêàíòàìè ãóðòó.

Ö³íà: 250 ãðèâåíü 

Святкуємо разом: ТОП-6 концертів 
до Дня Незалежності

МУЗЕЮ ПОДАРУВАЛИ 
УНІКАЛЬНІ АРТЕФАКТИ
Скарб  У рамках проекту «Подаруй 
музею експонат», Вінницький краєзнавчий 
музей поповнили 30 нових, а головне 
унікальних речей. Цю невеличку колекцію, 
що складається з гарнітури кінської збруї 
та аксесуарів в нормандському стилі, 
передав київський колекціонер

Подібних ювелірних виробів немає в жодному музеї 
України. Такі речі характерні для північної Європи

– Ці речі унікальні не тільки тому, що вони виготовлені зі 
срібла і позолоти, - каже науковець Олександр Фіщук
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éîãî òèì, õòî íå áî¿òüñÿ êîíåé, àäæå òâà-
ðèíè ñèëüíî â³ä÷óâàþòü ëþäñüêèé ñòðàõ.

— Ó ìåíå áóëè âèïàäêè, êîëè ê³íü ïðî-
ñòî ñ³äàâ ³ í³êóäè íå ¿õàâ, ÿêùî íà íüîìó 
ñèäèòü ëþäèíà, ÿêà ñèëüíî íåðâóº. Òîìó 
êîíÿ ïîòð³áíî ï³äáèðàòè çà õàðàêòåðîì, 
³ çðîñòîì, — ðîçïîâ³äàº Äàð’ÿ.

Òèì ÷àñîì êîíÿ ãîòóþòü äî êàòàííÿ: 
ðîç÷³ñóþòü, ÷èñòÿòü ³ îáìîòóþòü íîãè åëàñ-
òè÷íèìè áèíòàìè äëÿ òîãî, ùîá íå òðàâ-
ìóâàòè çâ'ÿçêè. 

Äî òîãî ÿê ïîñàäèòè íîâà÷êà íà êîíÿ, 
âëàñíèöÿ îáêàòóº òâàðèíó. ² ò³ëüêè ïîò³ì 
ïðîâîäèòü ïîåòàïíèé ³íñòðóêòàæ.

Ïåðøå — çàëàçèòè íà êîíÿ ïîòð³áíî ç 
çåìë³ ³ ç ë³âîãî áîêó òâàðèíè. ßê âèÿâè-

ëîñÿ, öå íå òàê ëåãêî. Ñïåðøó ïîòð³áíî 
ïðàâèëüíî â÷åïèòèñÿ çà ãðèâó êîíÿ, àáè 
íå âïàñòè. Ïîò³ì îäíó íîãó ïîñòàâèòè 
â ñòðåìåíà ³ øâèäêî, ï³äñòðèáíóâøè, 
çàêèíóòè äðóãó. Íîâà÷êó çðîáèòè öå 
íå ïðîñòî.

ГОЛОВНЕ – ЗУМІТИ РОЗСЛАБИТИСЯ
Äàë³ Äàøà ³íñòðóêòóº ñòîñîâíî ïîñàäêè 

òà óïðàâë³ííÿ êîíåì. Ñïèíà ð³âíà ³ æîä-
íèõ íàõèë³â âïåðåä, êîë³íà ïðèòèñíóò³ 
äî ñ³äëà, ñòîïè ó ñòðåìåíàõ. Ò³ëî ìèòòºâî 
íàïðóæóºòüñÿ, êîë³íà òà âíóòð³øíÿ ÷àñòè-
íà ñòåãíà ïî÷èíàþòü áîë³òè ùå äî òîãî, 
ÿê ê³íü ïî÷àâ ðóõàòèñü. 

Ïðî¿õàâøè ê³ëüêà êðóã³â ïðîñòèì êðî-
êîì, Äàøà ïðîïîíóº íàâ÷èòèñÿ ¿çäèòè 
ðèññþ. Òóò ñë³ä ïàì'ÿòàòè ïðî ð³âíó îñàí-
êó, âñòàþ÷è ç ñ³äëà ïðàâèëüíî ðóõàòè òà-
çîì ³ ïëàâíî ïîâåðòàòèñÿ ó ñ³äëî. 

Ï³ä ÷àñ óðîêó êàòàííÿ âåðõè âèêîíó-
þòü âïðàâó íà ð³âíîâàãó: êîëè ³íñòðóêòîð 
ñêàçàëà ïåðåâåðíóòèñÿ â ñ³äë³ çàäîì íàïå-
ðåä — áóëè â³ä÷óòí³ ïåðø³ îçíàêè ïàí³êè. 

«Поні Клуб» — вул. Касіяна, 1, тел. 
0964526733. Ціна — 300 грн/год.
«Зачароване озеро» — смт Стрижавка, 
тел. 0935990052. Ціна — 300 грн/год.
«Maxikon» — с. Степанівка, тел. 
0960236464. Ціна — 250 грн/год.
«Altera Vita», «Вінниччина» — с. Яришів-
ка, тел. 0967370533. Ціна — 250 грн/год.

Де ще покататися у Вінниці 

ÏÅÐÅÂ²ÐÈËÈ ÍÀ ÑÎÁ²

РЕКЛАМА

432198

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 

Äëÿ òîãî, àáè âèïðîáóâàòè âëàñí³ ñèëè, 
ìè îáðàëè ì³ñöå, äå íå ïðîñòî êàòàþòü 
âåðõè, àëå é íàâ÷àþòü ê³ííîìó ñïîðòó. 
Óâàãó ïðèâåðíóëà áàçà â³äïî÷èíêó «Çà-
÷àðîâàíå îçåðî». 

Íà ì³ñö³ íàñ çóñòð³ëà âëàñíèöÿ ê³ííîãî 
êëóáó Äàøà. Äîðîãîþ äî ³ïîäðîìó ä³â÷èíà 
ðîçêàçàëà ïðî îñîáëèâîñò³ ê³ííîãî ñïîðòó:

— Öåé ñïîðò äîðîãèé. Îñîáëèâî, ÿêùî 
òðèìàòè âëàñíîãî êîíÿ, ãîäóâàòè ³ äîãëÿ-
äàòè éîãî. Äî òîãî æ, ïîòð³áíà àìóí³ö³ÿ: 
ñ³äëî, îäÿã, âçóòòÿ. ßêùî, íàïðèêëàä, êó-
ïóâàòè ñ³äëî á/ó, òî çà íüîãî òðåáà áóäå 
çàïëàòèòè áëèçüêî ï'ÿòè òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Íîâ³ ñ³äëà ìîæóòü êîøòóâàòè â³ä $1 òè-

ñÿ÷³. Êð³ì òîãî, ÿêùî âîíî ëàìàºòüñÿ, 
òî â Óêðà¿í³ íåìàº æîäíîãî ìàéñòðà, ÿêèé 
çìîæå éîãî â³äðåìîíòóâàòè, — ðîçïîâ³äàº 
Äàøà.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ГОСТИНЦІ
Äî òîãî, ÿê ïðè¿õàòè íà çàíÿòòÿ, ïî-

òð³áíî ïîäáàòè ïðî ñìàêîëèêè äëÿ êîíåé. 
Äàøà ðàäèòü áðàòè ³ç ñîáîþ ÿáëóêà òà 
ìîðêâó. Ìîðêâó òðåáà ïîìèòè ³ ïîð³çàòè, 
àáè áóëî çðó÷í³øå ãîäóâàòè êîíÿ. Êð³ì 
òîãî, äîçâîëÿºòüñÿ ïîáàëóâàòè òâàðèíó 
ðàô³íàäîì, àëå çîâñ³ì òðîõè.

Íà òåðèòîð³¿ ê³ííî-ñïîðòèâíîãî êëóáó 
æèâå 10 êîíåé: Àêòðèñà, Òàëàíò, Òðîÿ òà 
³íø³. Ïîêè ãîâîðèìî, Äàøà âèâîäèòü Òà-
ëàíòà. Çà ñëîâàìè âëàñíèö³ êëóáó, âîíà äàº 

ЯК МИ ВПЕРШЕ КАТАЛИСЯ 
ВЕРХИ НА КОНІ
#Нові враження  Місць, де у Вінниці можна 
покататися верхи, досить багато. Щоправда, 
закладів, де навчать правильно сидіти у сідлі та 
їздити верхи, трохи менше. Але про все по порядку. 
Спершу про нові враження від уроку катання на коні

Перше катання верхи закінчилося 
успішно. Жоден кінь і журналіст 
не постраждав 

430297

Íå ìîæíà ñòîÿòè ïîçàäó 
àáî ïîïåðåäó êîíÿ. Òîìó 
ùî òâàðèíà íå áà÷èòü ó öèõ 
íàïðÿìêàõ ³ ìîæå ïî÷àòè 
àêòèâíî çàõèùàòèñÿ, 
â³ä÷óâàþ÷è çàéâ³ ðóõè

Ïðîòå ôðàçà: «ùå í³õòî íå ïàäàâ», õî÷ 
òðîõè, àëå çàñïîêî¿ëà. Ïðè öüîìó ñòðåìåíà 
â³äñóòí³, òîáòî òè òðèìàºøñÿ â ñ³äë³ áåç 
æîäíî¿ ï³äòðèìêè. Ò³ëüêè êîë³íà ³ âëàñ-
íà ð³âíîâàãà. Äàë³ ïîòð³áíî ï³äíÿòè ðóêè 
ïàðàëåëüíî äî çåìë³ ³ ïîñòàðàòèñÿ âòðè-
ìàòèñÿ. Ó öåé ìîìåíò çäàºòüñÿ, ùî âæå 
ïðîá³ã ö³ëèé ìàðàôîí. Ïðîòå ³íñòðóêòîð 
³ äàë³ ãîâîðèòü, ùî âàðòî ïðîñòî ðîçñëà-
áèòèñÿ. Àëå ï³ä ÷àñ òàêî¿ âïðàâè âèíèêàº 
ëèøå îäíå áàæàííÿ — øâèäøå òîðêíóòèñÿ 
íîãàìè çåìë³.
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КІНО

Аксель
Фантастика. 22.08, поч. об 11.40, 17.40, 19.50
Вартість квитків — від 70 грн
23.08–29.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Монстри на канікулах 3
Анімація, 22.08, поч. о 14.20
Вартість квитків — 70 грн
23.08–29.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Темні уми
Трилер, 22.08, поч. о 16.00
Вартість квитків — від 75 грн
23.08–29.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Неймовірні пригоди факіра
Комедія, 22.08, поч. о 18.00
Вартість квитків — від 80 грн
23.08–29.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Великий маленький герой
Анімація, 22.08, поч. о 10.00, 13.40
Вартість квитків — від 45 грн
23.08–29.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

22 милі
Бойовик
23.08–29.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)
Крістофер Робін
Пригоди, 22.08, поч. о 10.00

Мамма Міа
Комедія, 22.08, поч. об 11.50

Аксель
Фантастика, 22.08, поч. о 13.50, 17.45, 21.40

Мег
Фантастичний трилер, 22.08, поч. о 15.40, 19.35

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Мамма Міа 2
Комедія, 22.08, поч. о 10.00, 12.20, 17.30, 18.00, 
19.50, 22.10
23.08–29.08, довідка — за тел. (096)0035050

Мег
Фантастичний трилер
22.08, поч. о 9.00, 10.00, 11.30, 12.30, 14.00, 
15.00, 16.30, 17.30, 19.00, 20.00, 21.30, 22.30
23.08–29.08, довідка — за тел. (096)0035050

Темні уми
Трилер, 22.08, поч. о 9.40, 14.00, 22.40
23.08–29.08, довідка — за тел. (096)0035050

Маленький великий герой
Анімація, 22.08, поч. о 9.30, 11.00, 12.30
23.08–29.08, довідка — за тел. (096)0035050

Готель «Артеміда»
Трилер, 23.08–29.08, 
довідка — за тел. (096)0035050

Слендермен
Жахи, 23.08–29.08, довідка — за тел. (096)0035050

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

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

Відкриття сезону
19 вересня Вінницька 
обласна філармонія 
запрошує на святковий 
концерт з нагоди від-
криття 81-го концертного 
сезону, де презентують 
музичну програму «Ода 

звитяжному коханню»! Свій дев'ятий десяток 
філармонія розпочинає концертом колективу, що 
є флагманом класичного музичного мистецтва 
на Вінниччині — Академічного камерного оркестру 
«Арката», очолюваного Георгієм Курковим. Назва 
вечора не випадково перегукується із твором Івана 
Тургєнєва, адже до нього увійшла музика представ-
ників найчуттєвішої епохи — Романтизму — Бруха, 
Аттенберга, Чайковського. Початок концерту 
о 18.30. Вартість квитка — 100 грн.

Вечір пам'яті 
Висоцького
15 вересня геніальний 
актор і музикант 
Олексій Горбунов 
виступить у Вінницькій 
обласній філармонії, де 
виконає безсмертні хіти 

не менш геніального Володимира Висоцького. 
«Висоцький — це як перша цигарка, перша 
платівка The Rolling Stones або The Beatles. 
Перше і те, що запам'ятається на все життя» 
(Олексій Горбунов). 
У День пам'яті Володимира Висоцького, 
15 вересня, Олексій Горбунов представить 
камерний концерт «Висоцький», присвячений 
генію. На цей раз винятковий актор, 
харизматична особистість, талановитий артист 
Олексій Горбунов та група «Грусть пилота» 
виконають наживо твори всенародного 
улюбленця. У перервах між виконанням 
пісень Олексій спілкується з публікою, читає 
вірші, розповідає цікаві невигадані історії з 
життя за лаштунками. Актор не прагне бути 
«Висоцьким». Імітацію і наслідування Горбунов 
називає гримасою і зневажає. 
У його виконанні «Коні вибагливі», «Банька 
по-білому», «На Великому Каретному» звучать 
інакше, ніж в оригіналі, але щиро, затишно і 
по-домашньому.
Початок о 18.30, вартість квитків 230–450 грн.

ÀÔ²ØÀ

ВИСТАВКИ
Порцеляновий 
ренесанс
До 2 вересня в галереї 
«Арт-Шик» працює ви-
ставка порцеляни. Серед 
українських митців є ті, 
хто обирає своїм «полот-

ном» порцелянові вироби. 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 львівський 
майстер Олександр Опарій представляють вдалі 
спроби пост-традиційного переосмислення порцеля-
нових розписів. Георгій Антоненко репрезентує на-
прямок авангардних пошуків у мистецтві порцеляни. 
Своєрідною родзинкою виставки стали порцеля-
нові… наперстки, це маленьке чудо з великою іс-
торією, 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 до-
рога, 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. У музеї в межах 
програми виховання дітей та молоді будуть без-
коштовні 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. 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.

ТЕАТР
Рок-опера 
«Біла ворона»
19 вересня на сцені 
драмтеатру вінничани 
можуть побачити 
один із експериментів 
режисера-постановника 

Тараса Мазура, над яким він зараз працює. 
Це одна з аншлагових постановок театральної 
компанії «Бенюк і Хостікоєв». Її головна тема — 
подвиг французької дівчини Жанни д’Арк, яка 
очолила свій народ у визвольній боротьбі проти 
англійського поневолення під час Столітньої 
війни… У постановці Мазура ця історія 
прозвучить по-новому і асоціюватиметься з 
українськими героями Революції Гідності. Текст 
рок-опери написав поет Юрій Рибчинський, 
а музику Геннадій Татарченко. Початок о 18.30, 
вартість квитків — 100–250 грн.

Вистава «Сім передостанніх побачень»
18 вересня на сцені Будинку офіцерів відбудеть-
ся довгоочікувана прем'єра від творців «Потяг 
«Одеса-Мама». Це, звичайно ж, не продовження 
«Потягу». Але стільки ж доброго гумору, стільки ж 
гомеричного реготу, стільки ж теплих і зворушливих 
емоцій! Історія ця гранично життєва. Самотні люди: 
він, прямо скажемо, не Річард Гір, а вона зовсім 
не Джулія Робертс. Але вони теж люди, і теж хочуть 
жити, і любити, і навіть іноді займатися сексом. 
Тим більше, що основна думка вистави — життя 
після п'ятдесяти тільки починається. Але для цього 
потрібно, як мінімум, зустрітися. А зустрінуться наші 
герої чи ні — питання. Як і в «Потязі «Одеса-Мама», 
дія відбувається і на сцені, і на екрані. На екрані, як 
завжди, суперзірки. А на сцені — вперше неспо-
діваний дует — як завжди приголомшливий Олег 
Філімонов, і, увага: сюрприз — зірка «Маски шоу» 
Наталя Бузько. Початок о 19.00, вартість квитків — 
100–380 грн. Довідки за тел. (068)2220722.

ВЕЧІРКИ 
«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!

ФЕСТИВАЛЬ
ХХІІ міжнародний фестиваль 
VINNYTSIA JAZZFEST-2018 
Скоро Вінниця знову стане джазо-
вою столицею України! Фестиваль 
буде вражати легендарними іменами, 

виступами найвідоміших джаз-бендів світу, ви-
ставкою польського джазового плакату, проектом 
«КіноДжаз» і величезною кількістю сюрпризів!
20 вересня, четвер 
20.00 — концерт-хол Моnt Blanc
Ексклюзивна джазова PRE-PARTY за участю 
зірки світового джазу, культового барабанщика 
Павєла Файта (Чехія).
21 вересня, п’ятниця 
19.00 — театр ім. Садовського 
Мюзикл «Sugar, або В джазі тільки дівчата!» 
У виконанні кращих артистів Київського 
національного академічного театру оперети.
22 вересня, субота 
концертна зала (вул. Театральна, 15) 
17.30 – 1 відділення — проект «Kusimanten» 
(Австрія, сучасний свінгл). 2 відділення — Дует 
Клер Парсонс (Люксембург — Ізраїль, world jazz) 
21.00 – 1 відділення — Квінтет Міхала Мартинюка 
(Польща-Нова Зеландія, європейський джаз) 
2 відділення — Квартет Адама Балдиха (Польща, 
мікс джазу, класики і польської народної музики).
23 вересня, неділя 
концертна зала (вул. Театральна, 15) 
17.30 – 1 відділення — проект «Литовські 
тромбони & Лорета Сунгайлене» (Литва, folk jazz) 
2 відділення — проект «HG FunkTronic» (Південна 
Корея, мікс джазу, електронної музики і хіп-хопу) 
21.00 — бенд «FRANKYJAZZ» (Україна, styles vocal jazz) 
З феєричною програмою «Tribute to Frank Sinatra»!
До 9 вересня — знижки на квитки до 33% на всі 
концерти фестивалю!
Придбати квитки можна на сайтах jazz.vn.ua, bilet.
vn.ua і у касах Вінниці: в «Магігранді» (10.00–
21.00), «Петроцентрі» (10.00–20.00), театрі імені 
Садовського (13.00–19.00).
Довідки за тел. (0432) 690–025. Інформаційний 
центр фестивалю працює у будні з 10.00 до 18.00 
у бібліотеці ім. Тімірязєва (вул. Соборна, 73).
Фестиваль проходить за підтримки Валерія 
Коровія та Сергія Моргунова.
Партнер фестивалю — Генеральне консульство 
республіки Польща у Вінниці.
Генеральний інформаційний партнер — RIA.

День 
Незалежності 
у садибі «Берізка» 
Запрошуємо 
відсвяткувати День 
Незалежності разом!
Перевагою відпочинку 
та святкування у нас 

є наявність комплексного відпочинку для всієї 
родини. Ми найближче усіх баз від Вінниці 
(с. Тютьки, біля Стрельбища). Усього 8 км їзди.
Садиба «Берізка» — прекрасне місце для того, 
щоб розслабитися, забути про буденну суєту, 
наповнитися енергією природи. Тут відпочинок 
поєднується з європейським комфортом!
У програмі святкування: конкурси, призи, пінна 
вечірка, аніматори, найкращі Dj Maboo, MC 
СухоFF. Вхід: 250 грн. Дітям до 4 безкоштовно, 
з 4 і до 10 років 125 грн. Деталі та бронювання 
за телефоном: +38 (067) 430 85 55 

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ДІАНА МОРОЗ, ВОЛОНТЕРКА
Той, хто знаходить повне задоволення в 
усамітненні, або дикий звір, або Бог....
Душі диких більш сильні та нестримні....
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Фильм, незаслуженно обойденный вниманием. «Последнее лицо», режиссер Шон 
Пенн. Один из участников Каннского фестиваля 2016. Рекомендую посмотреть всем, 
кроме детей до 14. Особенно рекомендую посмотреть его тем, кто считает, что он 
«вне политики» — ведь политика об этом не знает. Тем, кто верит в существование 
«гибридных войн» — это для вас она гибридная, пока вы далеко, пока вы ходите 
на фонтан «Рошен», едите попкорн и отдыхаете в Затоке. Война всегда одинаковая, 
это самая постоянная в мире вещь. Война всегда кого-то убивает и калечит — 
физически и морально. Всегда отбирает планы на жизнь и мечты. Всегда изменяет 
твой мир до неузнаваемости. Если войну не замечать, она подойдет так близко, 
что ты уже никуда не денешься. Во время войны все стороны и всегда уничтожали 
мирное население, госпитали, убивали детей. Посмотрите этот фильм.

Ирина Береза
медик, поэт     

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться

ПРЕС-СЛУЖБА 
ФЕСТИВАЛЮ 

РОЗВИВАЙЛИК ФЕСТ

Óæå äðóãèé ð³ê 
ïîñï³ëü ó Â³ííèö³ ïðîéäå 

Ðîçâèâàéëèê Ôåñò — ôåñòèâàëü 
ïîçàøê³ëëÿ, äèòÿ÷îãî îçäîðîâ-
ëåííÿ, ðîçâàã, ìîäè òà êðàñè.

1 òà 2 âåðåñíÿ ó ÒÐÖ «Ìå-
ãàìîëë» íà àðåí³ (ðîëëåðäðîì) 
çáåðóòüñÿ ïðîâ³äí³ öåíòðè ïîçà-
øê³ëüíîãî ðîçâèòêó ìàëå÷³. Ñå-
ðåä íèõ àðèôìåòè÷íå ì³ñòå÷êî 
Ñîðîáàí, â îñíîâ³ ÿêîãî ëåæèòü 
óí³êàëüíà ìåòîäèêà óñíîãî ðà-
õóíêó íà ÿïîíñüêèõ ðàõ³âíèöÿõ 
àáàê, ä³ÿòèìå ì³ñòå÷êî ðîáîò³â. 
Áóäóòü ïðåäñòàâëåí³ òàíöþâàëü-
í³ òà ìîâí³ øêîëè, ðîçâèâàþ÷³ 
öåíòðè äëÿ ìàëå÷³ 2–3 ðîê³â. 
Òàêîæ ïîãîâîðèìî ïðî äèäàê-
òè÷íó ìåòîäèêó íàâ÷àííÿ, ÿêà 
áóäå âïðîâàäæåíà â óñ³õ øêîëàõ 
Óêðà¿íè ç 1 âåðåñíÿ. Äåòàëüíó 
³íôîðìàö³þ ïðåçåíòóº êîìïàí³ÿ 
«Åäåëüâåéñ-Äèäàêòèêà».

Ïîðÿä ³ç ïîçàøê³ëëÿì íà Ðîç-
âèâàéëèêó áóäå îáëàøòîâàíà 
çîíà çäîðîâ’ÿ. Ëàáîðàòîð³ÿ «Ìå-
ä³ëàáñ» òà îôòàëüìîëîã³÷íèé 

öåíòð «Çîðèê» âïðîäîâæ äâîõ 
äí³â ïðèéìàòèìóòü ä³òåé. Ó ðàì-
êàõ ôåñòó ìàëå÷à çìîæå çðîáèòè 
áåçêîøòîâíå ÓÇÄ òà îãëÿíóòè 
ç³ð, îòðèìàòè êîíñóëüòàö³¿ ôà-
õ³âö³â, çîêðåìà ³ äèòÿ÷îãî ïñè-
õîëîãà. Ñòîìàòîëîã³÷í³ îñíîâè 
òà çàñîáè ã³ã³ºíè ïðåäñòàâèòü 

ÒÌ Dentissimo.
Íà Ðîçâèâàéëèêó þí³ â³ä-

â³äóâà÷³ çìîæóòü äîëó÷èòèñü ³ 
äî çîíè êðàñè: ïëåò³ííÿ êîñè-
÷îê, äèòÿ÷èé ìàí³êþð, àêâà-
ãðèì. Áóäå ïðåçåíòîâàíî íîâó 
êîëåêö³þ øê³ëüíî¿ ôîðìè â³ä 
ìàãàçèíó «Àíòîøêà», à òàêîæ 

ïðîéäå âèñòàâêà íàéñòèëüí³-
øèõ çîøèò³â â³ä ÒÌ «Ïîä³ëëÿ». 
Ó çîí³ ðîçâàã ïðîõîäèòèìóòü 
ìàéñòåð-êëàñè â³ä «Òâîð÷î¿ 
ñòóä³¿ Ìàã³ê», ëåãî-êëàñè, êîí-
êóðñè òà â³êòîðèíè â³ä ñòóä³¿ 
ñâÿò «Àëëàä³í». Äîïîêè ä³òè 
ðîçâàæàòèìóòüñÿ, áàòüêè çìî-
æóòü â³äïî÷èòè ó Lounge çîí³, 
äå ìîæíà áóäå ïðèäáàòè êàâó, 
ò³ñòå÷êà â³ä «Ìåãàìîø³».

Ðîçâèâàéëèê Ôåñò 2018 ïðî-
éäå ï³ä ïàòðîíàòîì Àíäð³ÿ Ïîë³-
ùóêà. Ô³øêà öüîãîð³÷íîãî Ôåñ-
òó — öå Òðàìâàé÷èê Ðîçâèâàé-
ëèêà, ùî êóðñóâàòèìå ì³ñòîì òà 
áåçêîøòîâíî âîçèòèìå ìàëå÷ó 
äî «Ìåãàìîëëó». Öå ïîäàðóíîê 
äëÿ øêîëÿð³â ì³ñòà ç íàãîäè Äíÿ 
çíàíü â³ä äåïóòàòà îáëàñíî¿ ðàäè 
òà î÷³ëüíèö³ áëàãîä³éíîãî ôîíäó 
Ëþäìèëè Ñòàí³ñëàâåíêî.

ГРАФІК РУХУ ТРАМВАЙЧИКА:
11.00 — â³äïðàâëåííÿ â³ä 

Ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³ (á³ëÿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè)

12.00 äî 13.00 — êóðñóâàòèìå 
â³ä ïðîñïåêòó Êîñìîíàâò³â (ïî-
ñàäêà á³ëÿ ë³òàêà)

13.00 äî 14.00 — êóðñóâàòè-
ìå â³ä ðèíêó «Þí³ñòü» (ïîñàäêà 
â ðàéîí³ ïàðêîâêè)

14.00 äî 15.00 — êóðñóâàòèìå 
â³ä øê³ë ¹ 34 òà ¹ 35

15.00 äî 16.00 — êóðñóâàòèìå 
â³ä Ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³ (á³ëÿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè)

Ê³íöåâà çóïèíêà — ÒÐÖ «Ìå-
ãàìîëë».

Ñë³äêóéòå çà íîâèíàìè «Ðîç-
âèâàéëèêà» ó Ôåéñáóö³ íà îñî-
áèñòèõ ñòîð³íêàõ îðãàí³çàòîð³â 
çàõîäó — Îëüãè Ñîëüâàð òà 
Àííè Ñòàí³ñëàâåíêî, î÷³ëüíè-
ö³ ÃÎ HARVED ðîçâèòîê îñî-
áèñòîñò³.

Ðîçâèâàéëèê Ôåñò ïðîõî-
äèòü ó Â³ííèö³ âæå äðóãèé 
ð³ê ïîñï³ëü. Ìèíóëî¿ îñåí³ 
çàõ³ä â³äâ³äàëè á³ëüøå 4 òè-
ñÿ÷ îñ³á. Ó÷àñòü âçÿëè ïîíàä 
20 øê³ë. Öüîãîð³÷ ôåñòèâàëü 
ïðîéäå ùå á³ëüø ìàñøòàáíî. 
Ìàéäàí÷èê Àðåíè «Ìåãàìîë-
ëó» ó 1750 ì êâ. äîçâîëèòü 
âì³ñòèòè á³ëüøå ó÷àñíèê³â òà 
â³äâ³äóâà÷³â.

Âõ³ä äëÿ óñ³õ áàæàþ÷èõ â³ëüíèé!

Розвивайлик Фест відкриває навчальний рік!
БЛОГ

432180

432180
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ОВЕН 
Тиждень може розпочатися з 
мажорної ноти. У понеділок 
або вівторок вас загрожує 
підстерегти стріла Амура. 
У середу краще віддати 
перевагу усамітненню, щоб 
уникнути непорозумінь. 

ТЕЛЕЦЬ 
Ваші стосунки із супутни-
ком життя можуть здатися 
ідеальними — настільки вони 
сповнені любові і взаєморозу-
міння. Саме зараз ви можете 
зважитися на рішучий крок. 

БЛИЗНЮКИ 
Саме час починати зміню-
вати свій імідж. Ви знайдете 
бажаний магнетизм і будете 
подобатися представникам 
протилежної статі. Забудьте 
хоча б ненадовго про ваші 
жорсткі принципи.  

РАК 
Навіть у згасаючих стосунках 
можливий новий виток. 
Можна скористатися цим 
часом, щоб згладити наявні 
суперечності. Менше гово-
ріть, більше слухайте. 

ЛЕВ 
Особисте життя спокійне і 
досить гармонійне. Ви дося-
гли визначеності у стосунках, 
але зараз не час зупинятися 
на досягнутому. Вам ще ба-
гато доведеться поліпшити. 

ДІВА 
Знайомство в компанії, 
романтичні залицяння по-
старайтеся не сприймати 
всерйоз. Як це не сумно, але 
велика ймовірність того, що 
це тимчасове явище.

ТЕРЕЗИ 
Вас чекає перемога в питан-
нях любові. Ваша чарівність 
зросте, що, з одного боку, 
зробить вас бажаним 
об'єктом для уваги проти-
лежної статі. 

СКОРПІОН 
Намагайтеся бути уважніши-
ми по відношенню до коха-
ної людини, ваша половинка 
буде дуже вразлива. Вдало 
пройдуть романтичні поба-
чення в п'ятницю і суботу.

СТРІЛЕЦЬ 
Від коханої людини ви 
отримаєте великий заряд 
позитивних емоцій. У вихідні 
бажано утриматися від спо-
куси пуститися в “усі тяжкі”.

КОЗЕРІГ 
Проявіть більше впевненості 
у власній привабливості, і у вас 
з'явиться можливість змінити 
ситуацію в особистому житті. 
Постарайтеся не сидіти вдома, 
спілкуйтеся, у вас є чудовий 
шанс зустріти свою долю.

ВОДОЛІЙ 
Фортуна знову посміхається 
вам. Ви, нарешті, встановили 
рівновагу у ваших стосунках. 
Конфлікти і непорозуміння 
залишилися позаду, і ви 
можете купатися в променях 
уваги вашого обранця. 

РИБИ 
Понеділок — гарний день, 
щоб подумати про спільні 
плани. У вівторок і середу 
краще не сперечатися з 
коханою людиною навіть 
на нейтральні теми.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 23-29 СЕРПНЯ

ВАЛЕРИЙ 
АНДРОСОВ,  
ПСИХОЛОГ

—  И з м е н е -
ния у каждого 
свои — кто ме-
няет прическу, 
кто гардероб, 

кто партнера. А у кого нет объ-
екта для счастья, тот как-то пы-
тается его найти или хотя бы 
придумать себе любовь, пото-
му что хочется и надо бы что-то 
поменять.
Хочется эмоций и вроде во-
круг людей много, которые 
тоже хотят чего-то нового, 
но что-то мешает внутри. С од-
ной стороны — человек готов 
меняться. С другой — сраба-
тывает внутренний тормоз 
в виде опыта прошлых свя-

зей: зачем начинать или ле-
чить отношения, если меня 
все равно бросят, комплексов 
тела — то я толстая, то худая, 
то грудь не там, то ягодицы 
не там, сексуальные комплек-
сы — бревно в постели или 
проблемы с потенцией, или 
секс, это плохо. Проблемы 
с общением — не умеет себя 
правильно и красиво подать, 
нормально вести беседу. Ког-
да разговариваю — говорю та-
кую чушь, что партнер просто 
убегает, хотя хотела или хотел 
сказать так, а получилось на-
оборот. И хорошо подумав, 
несмотря на желание любви, 
вывод напрашивается сам со-
бой — зачем что-то начинать, 
если все равно будет не так. 
И быстро закончится.

Комментарий эксперта

Ñàìîå íåïðèÿòíîå â ñèòóà-
öèè, êîãäà âû ðàçëþáèëè, ýòî 
òî, ÷òî âàø ïàðòíåð êàæåòñÿ 
âàì íåïðèâëåêàòåëüíûì. ×èñòî 
ñóáúåêòèâíî. Ïðî ýòî êàê ðàç 
àíåêäîò: èäåò ïî óëèöå äåâóø-
êà êðàñèâàÿ, âñëåä åé îáîðà÷è-
âàþòñÿ ìóæ÷èíû, îäèí èç íèõ 
ãîâîðèò: «Óõ, êàêàÿ», äðóãîé 
åìó: — «È êîìó-òî æå îíà òîæå 
ïîïåðåê ãîðëà».

Ñàìîå íåïðèÿòíîå â ñèòóàöèè, 
êîãäà ðàçëþáèëè âàñ — âû íà-
÷èíàåòå öåïëÿòüñÿ çà ïàðòíå-
ðà ïóùå ïðåæíåãî, ïîòîìó ÷òî 
ñðàáàòûâàåò ïðàâèëî îòîáðàí-
íîé èãðóøêè. Îíà âäðóã ñèëüíî 
âûðàñòàåò â öåíå.

È âîò ñóùåñòâóþò äâà ÷åëî-
âåêà, îäíîãî âîðîòèò îò âèäà 
äðóãîãî, à âòîðîé âìåñòî òîãî, 
÷òîáû îòîéòè è íå ïðîâîöèðî-
âàòü ðâîòíûé ðåôëåêñ, ëèïíåò 
è ìîçã âûíîñèò. Ïîíÿòíî, ÷òî 
ïðîùå âñåãî ðàçðóëèâàòü ñèòóà-
öèþ, êîãäà îñòûâàþò îáà. Åñëè 
èõ íè÷òî íå äåðæèò (äåòè, èïî-
òåêà), ñàìîå ëó÷øåå ðåøåíèå — 
ìèðíî ðàçîéòèñü. Ïîðîé äàæå 
åñëè äåðæèò — ëó÷øåå.

Íî ñåé÷àñ î ñëîæíîì. Êîã-
äà õîòÿ áû îäèí ïàðòíåð õî÷åò 
âûâåñòè îòíîøåíèÿ èç ïèêå, 
ìîæíî ðàáîòàòü. È íåâàæíî, 
ïî êàêóþ ñòîðîíó áàððèêàä íàõî-
äèòñÿ ýòîò ÷åëîâåê (ïðàâäà, åñëè 
îí âñå åùå ëþáÿùèé, äåëî ïðî-
ùå, òàê êàê íà ÷óâñòâà äðóãîãî 
÷åëîâåêà âëèÿòü ìû ìîæåì, à âîò 
íà ñâîè — ýòî óðîâåíü 80lvl).

Íó äîïóñòèì, âû ðåøèëè ñíè-
çèòü ñâîþ íåëþáîâü, èëè âåðíóòü 
ëþáîâü äðóãîãî — äëÿ ýòîãî 
íàäî ïîìåíÿòü ïîâåäåíèå (ñâîå, 
âàø æå çàïðîñ). Êîíå÷íî, çà ïàðó 
äíåé ýòîãî íå ïðîèçîéäåò, ïðî-
ñòî ïîòîìó, ÷òî ëþäè ñëèøêîì 
èíåðòíû, ÷òîáû êàðäèíàëüíî 
ìåíÿòüñÿ. Èíñòðóêöèÿ ñðàáîòàåò  
êîãäà ïåòóõ çà îäíî ìåñòî êëþíåò. 

ХОТИТЕ ВЕРНУТЬ ЧУВСТВА 
ЗА НЕДЕЛЮ? ПРОБУЙТЕ
Постепенно  Сходу получить можно 
только по голове, в плане чувств 
и отношений все по-другому. К примеру, 
у вас есть партнер, но в последнее 
время отношения эти совсем не радуют. 
Либо вы разлюбили, либо вас, такое 
бывает, с этим при желании можно 
работать. Хотя часто лучше завести 
новую лошадь, чем оживлять дохлую. 
Но мы попробуем

Îäíîãî ïàðòíåðà 
âîðîòèò îò âèäà 
äðóãîãî. È íåò áû 
îòîéòè, ðâîòó íå 
ïðîâîöèðîâàòü, òîò 
ëèïíåò è ìîçã âûíîñèò

НЕДЕЛЯ НОВОГО ПОВЕДЕНИЯ — А ВДРУГ ПОЛУЧИТСЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК — ЗАТКНИТЕСЬ 
Даже если вы считаете себя ангелом, даже если так думают все ваши 
знакомые, когда в отношениях начинается тухлятина (а вы их хотите 
продолжать), по-любому из вашего рта лезет всякая дрянь. Вы канючите, вы 
спрашиваете: «А ты меня любишь», хотя ясно видите, что нет. Вы пытаетесь 
развести человека на эмоции хоть какие-то, хоть самые отрицательные, 
пусть он/она орет и матерится в ваш адрес, но хоть заметили вас и это благо. Если разлюбили 
вы — тогда в отношении партнера появляется жестокость. Ничем необоснованная (хотя нелюбовь 
основание) — просто бесит человек, его хочется пнуть и посильнее. Обидеть в компании друзей, 
а наедине, так вообще убить, хоть словесно. Поэтому если вдруг каким-то чудом хочется 
сохранить пару — закройте свой рот просто сейчас.

ВТОРНИК — ПРОТРИТЕ ГЛАЗА 
Не выпячивать свою боль и ненависть через рот — это здорово. Но выражение 
вашего лица такая штука, что без слов будет все понятно о ваших чувствах. 
Поэтому второе, на что нужно обратить внимание: любящему партнеру 
нужно срочно убрать с лица глаза Хатико. А они есть, можете не сомневаться. 
Тренируйтесь перед зеркалом, что ли. И «подковку» под носом тоже сотрите, 
вам ведь не три года, мама в этом деле не поможет. Не любящему партнеру надо постараться 
стереть с лица выражение превосходства, и периодической брезгливости. Просто подумайте 
о том, что ситуация может перевернуться в любой момент и такое выражение лица будете 
вызывать вы. Побольше уважения к людям, они не насекомые, просто вы их не любите (пока).

СРЕДА — ДАЙТЕ ВОЗДУХА 
Если любите вы — дайте воздуха партнеру. Это не значит избавить его 
от своего присутствия, это значит займитесь чем-то, вы перестанете быть 
таким душным. Понятно, что когда в голове горит лампочка SOS, о каких 
отвлеченных занятиях можно думать. Но постарайтесь сделать это ради 
вашей пары (если ради себя не получается).
Если любят вас — дайте воздуха себе, без чувства вины, что вы делаете больно партнеру. Вам 
вообще не мешало бы избавиться от этой дряни (сейчас про вину), потому как именно она 
запускает цикл: вина-агрессия-вина-агрессия.

ЧЕТВЕРГ — ИДИТЕ В САД (ЗАЛ) 
Все самые работающие рецепты от простуды, чесотки и любовной лихорадки 
известны испокон веков и предельно просты. Наверное поэтому не вызывают 
доверия — нам всем сложности хочется. И тем не менее, если вас мучает своя 
собственная любовь, или любовь другого человека — сходите погуляйте. 
Побегайте на природе, птичек послушайте. Или потягайте железо в зале. 
Очень здорово силовые нагрузки прочищают мозги и сердце. Конечно, это тяжело и лень, 
и вообще депрессия — но если вы действительно решили работать над собой и над отношениями 
в паре — о чем отмазки. Или вам не надо?

ПЯТНИЦА — УБОРКА 
Бытие определяет сознание — слова, сказанные почти 200 лет назад Карлом 
Марксом, актуальны по сей день и наверное будут актуальны всегда. Это 
про то, в каком пространстве мы живем, с какими людьми общаемся, 
на какую работу ходим, что едим и с кем спим — все эти составляющие 
самая актуальная характеристика нас. Когда возникают проблемы, любые, 
но сердечные особенно, самое быстрое и простое, что вы можете сделать — убраться у себя 
в доме. Чистота благотворно влияет и на настроение, и на сон, и на партнера.
Даже если не любят вас, чистоту и уют, созданную вашими руками, оценят. Если любите вы — 
уборка поможет привести в порядок разобранные эмоции.

СУББОТА — ВОДА 
Как говорит поэтесса Вера Полозкова: «Надо жить у моря, мама, надо 
делать, что нравится, и по возможности ничего не усложнять; это ведь только 
вопрос выбора…» Про выбор вопросы вы будете решать, когда успокоятся 
эмоции и нервишки. А пока подумайте о море. Оно все смывает, ну хотя бы 
на речку или озеро сходите — можно вместе. Даже лучше вместе. Особенно 
если всю неделю вы старались не бесить друг друга, а даже немного радовать. В отношениях, 
которые разваливаются, порадовать другого очень непросто (не в коня корм). Но то, что вы 
отстали от человека, уже плюс. То, что вы не раздражались на партнера — засчитано в карму. 
Попробуйте посмотреть друг на друга спокойно, без ярлыков и оценок.

ВОСКРЕСЕНЬЕ — РАССТАНЬТЕСЬ 
Иногда этого не нужно делать, иногда это может переписать историю 
отношений. Дистанция поменяет в вашей голове образ человека 
кардинально. Вы вдруг поймете, что на самом деле не любили вовсе — это 
была привычка, страх одиночества. Или напротив, человек, который был 
рядом с вами, очень дорог вам, и терять его не хочется. Все может расставить 
по местам дистанция. Кстати, она — еще одно средство прочистки мозгов. 
Тогда и решите — бороться за отношения, менять их или оставить все, как есть.
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ВІТАЛІЙ ГАНДЗЮК (21), 
FOUNDER & CEO СТАРТАПУ 
«КУДИ ПІТИ У ВІННИЦІ?»

Дружина з чоловіком 
сидять в барі.
Тут дружина помічає 
якогось мужика 

біля барної стійки і показує на нього 
чоловікові:
— Дивись, ось із цим хлопцем 
я розлучилася сім років тому, і з тих пір 
він все п'є.
— Та ну, ніхто стільки не святкує!

***
Знайомиться араб з українцем:
— Алі Баба.
— Вася, мужик…

***
Приїхала блондинка на автозаправку. 
Зачинила машину і лише потім помітила, 
що забула на передньому сидінні ключі. 
Віконце у машині було трохи відчинене. 
Робітник заправки, побачивши це, 
порадив їй із дроту зробити гачка, 
просунути крізь отвір й так дістати ключі. 
Сам пішов у справах. Приходить, а його 
друг заходиться від сміху:
— Що трапилося?
— Та одна блондинка забула ключі 
у машині, а зараз дістає за допомогою 
гачка.
— То й що? Це я їй порадив.
— А її подруга сидить у машині та 
направляє той гачок.

***
Учора на роботі шукали справедливість. 
Сьогодні шукаємо роботу.

***
Мій психіатр сказав, що я не зможу 
захопити світ. Наївний раб.

***
— А який у тебе зріст?
— 145.
— Ти така маленька принцеса. А яку вагу 
маєш?
— А важу ще менше, 120.

***
Він хотів налагодити стосунки 
з тещею і вирішив замовити їй 
по Інтернету красиве модне плаття, 
але, як на зло, вона прокинулася якраз 
в той момент, коли він вимірював її 
рулеткою…

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
ОВЕН 
На этой неделе заканчи-
вается период трудностей 
и стрессов.

ТЕЛЕЦ 
Чувство неуверенности 
будет мешать вам сосредо-
точиться на работе. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вам будет всё удаваться, 
вы легко найдете едино-
мышленников.

РАК 
Вы сейчас хозяин положе-
ния. В настоящее время 
удача на вашей стороне. 

ЛЕВ 
Помогая окружающим ре-
шать проблемы, не забы-
вайте и о своих интересах.

ДЕВА 
Постарайтесь реально оце-
нить свои силы, и не взва-
ливайте на себя большой 
объем работы.

ВЕСЫ 
Неделя принесет удачу тем, 
кто привык работать четко 
и слаженно.

СКОРПИОН 
Вас ждут интересные 
проекты, увлекательные 
поездки и командировки.

СТРЕЛЕЦ 
Смело стройте планы 
на будущее. Многое осу-
ществится. 

КОЗЕРОГ 
На этой неделе полезно 
будет заняться расширени-
ем круга общения.

ВОДОЛЕЙ 
На работе вероятны пози-
тивные перемены, и у вас 
появиться шанс професси-
онального роста. 

РЫБЫ 
У вас появится шанс 
наконец-то взяться 
за осуществления давно 
задуманного. 
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Галина, 23 роки
Прямолінійна, специфічна, сильно 
вперта та цілеспрямована. Займаюся 
спортом , люблю активно відпочивати, 
ніколи не сиджу на місці!

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

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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