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 Вінницькі волонтери здійняли 
паніку в соцмережах: кажуть, що в 
муніципальному притулку на Гонти 
померло більше десятка цуценят від 
інфекцій і почали пропадати собаки
 «У вольєрах кров, брудно й мокро. 
Живодерня, а не місце порятунку!» — 
кажуть зоозахисники
 Що відбувається насправді у 
притулку і чому собакам не можуть 
надавати ветеринарну допомогу, 
хоча на території є клініка?

436967

Із червня до вересня цього року 
відловили 228 безпритульних 
тварин. Наразі у вольєрах 
знаходиться 82 собаки
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ÍÎÂÈÍÈ

Небезпека 
під ногами 

Âè ÷è âàøà äèòèíà ç 
íåîáåðåæíîñò³ âêîëîëèñÿ 
íåâ³äîìèì øïðèöîì. Ùî 
ðîáèòè â òàêèõ âèïàäêàõ? 
Ïî-ïåðøå, íåîáõ³äíî ì³ñöå 
êîíòàêòó ïðîìèòè âîäîþ ç 
ìèëîì, áàæàíî ï³ä ïðîòî÷-
íîþ âîäîþ ê³ëüêà õâèëèí. 
Çà óìîâè â³äñóòíîñò³ ïðîòî÷-
íî¿ âîäè, óøêîäæåíå ì³ñöå 
îáðîáëÿºòüñÿ äåç³íô³êóâàëü-
íèì ãåëåì àáî ðîç÷èíîì äëÿ 
ìèòòÿ ðóê.

Ïðè öüîìó íå ìîæíà ñòèñ-
êàòè ÷è òåðòè ïîøêîäæåíå 
ì³ñöå, âèäàâëþâàòè ÷è â³ä-
ñìîêòóâàòè êðîâ ç ðàíè, âè-
êîðèñòîâóâàòè äëÿ äåç³íôåê-
ö³¿ ðîç÷èí åòèëîâîãî ñïèðòó, 
éîäó, ïåðåêèñ âîäíþ.

Ïðîòÿãîì ïåðøèõ 72 ãî-
äèí, àëå áàæàíî ïðîòÿãîì 
ïåðøèõ 2 ãîäèí, ï³ñëÿ ðèçè-
êîâàíîãî âèïàäêó çâåðíóòèñÿ 
äî Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî 
êë³í³÷íîãî Öåíòðó ÑÍ²Äó. 
Àäðåñà çàêëàäó: Ìåäì³ñòå÷-
êî, 5 êì. Áàðñüêîãî øîñå. 
(Ìàðøðóòêà 16 à). Ìîæåòå 
çâåðòàòèñü çà òåëåôîíîì 
(067) 175 6421.

Øïðèö íå ñë³ä âèêèäàòè, 
òîìó ùî éîãî òåæ áóäóòü 
äîñë³äæóâàòè. Ðèçèê ³íô³-
êóâàííÿ Â²Ë ìàº îö³íþâà-
òèñÿ äîñâ³ä÷åíèì ôàõ³âöåì. 
Ó îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿäêó 
áóäå ïðîâåäåíî òåñòóâàííÿ 
íà Â²Ë îñîáè, ÿêà éìîâ³ðíî 
ìàëà êîíòàêò ç Â²Ë.

Ç ìåòîþ ïðîô³ëàêòèêè ë³-
êàð ïðèçíà÷àº ïðîô³ëàêòè÷-
íèé êóðñ ÂÀÀÐÒ. Öå ïîòð³á-
íî çðîáèòè ÿêîìîãà ðàí³øå.

Â²Ë-³íôåêö³ÿ ìàº «ïå-
ð³îä â³êíà», ï³ä ÷àñ ÿêîãî 
âàæêî âèçíà÷èòè, ÷è âñå-
òàêè â³äáóëîñü ³íô³êóâàííÿ 
íà Â²Ë. Òîìó ÷åðåç òðè òà 
÷åðåç ø³ñòü ì³ñÿö³â îñîáà, 
ÿêà ìàëà êîíòàêò ç Â²Ë, ìàº 
ïðîéòè ùå îäíå òåñòóâàííÿ 
íà Â²Ë.

ДУМКА

СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК 

Інга Інга 
ПАВЛЕНКОПАВЛЕНКО

ВАДИМ (20), СТУДЕНТ:
— Не орієнтуюся на моду, 
намагаюсь обирати те, що 
мені подобається. Купую 
одяг десь один раз у півтора 
року. У хімчистку жодного 
разу здавати не доводилось. 

ТЕТЯНА (32), ДОМОГОСПОДАРКА:
— Виходить так, що купуємо 
одяг і собі, і дітям щороку. 
Намагаємось обирати зруч-
ний, тому що для дитини це 
важливо, адже вона багато 
рухається. 

ІВАН (33), ПРАЦІВНИК БАНКУ:
— Враховуючи те, що по гара-
жах я вже не повзаю, то десь 
раз на три роки. Намагаюся 
ходити акуратно, вже не рос-
ту, тому купую в міру необ-
хідності. 

НАДІЯ (59), ПЕНСІОНЕРКА:
— Ми не настільки багаті, щоб 
купувати дешеві речі. Купую 
одяг раз в 10–15 років.  Гарні 
речі коштують дорого, тому 
не можу собі дозволити їх 
часто змінювати.

ПАВЛО (71), ПЕНСІОНЕР:
— Уже років з десять не купу-
вав верхній одяг. Я пенсіонер, 
не можу собі це дозволити. 
У мене не вистачає на це ко-
штів. Тому намагаюсь носити 
одяг дуже обережно.

КАТЕРИНА (31), АРХІТЕКТОР:
— Купую одяг сезонно, оби-
раю, виходячи з практичнос-
ті. Найчастіше виходить так, 
що змінюю його залежно від 
моди, або коли він мені на-
бридне. 

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як часто ви купуєте верхній одяг?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó â³äêðèòîìó 
ïðîñòîð³ «Ì³ñòî 

çì³ñò³â» 19 æîâòíÿ ïðåäñòàâè-
ëè êîíöåïö³þ «²íòåãðîâàíîãî 
ðîçâèòêó Â³ííèö³ — 2030». ×è-
íîâíèêè íà ïî÷àòêó ïðåçåíòàö³¿ 
íàãîëîñèëè, ùî öå íå îñòàòî÷-
íà ñòðàòåã³ÿ, à «÷åðíåòêà», ÿêó 
ùå áóäóòü âèïðàâëÿòè äî ê³íöÿ 
öüîãî ðîêó.

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Âëàäèñëàâ Ñêàëüñüêèé ïîÿñíèâ, 
ùî öåé äîêóìåíò ïîòð³áåí, ùîá 

ïîºäíàòè âñ³ íàÿâí³ ðåñóðñè ì³ñ-
òà äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíèõ 
ö³ëåé. Öå ³ ðîçâèòîê åêîíîì³êè, 
çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ, 
ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ îñâ³òè, ïî-
êðàùåííÿ òðàíñïîðòó òîùî.

Ñòðàòåã³þ ðîáëÿòü ðàçîì ç 
í³ìåöüêèìè òà øâåéöàðñüêèìè 
ôàõ³âöÿìè. Äèðåêòîð ïðîåêòó 
«²íòåãðîâàíîãî ðîçâèòêó Óêðà-
¿íè» GIZ Ìàò³àñ Áðàíäò êàçàâ, 
ùî íèí³ ïåðåä Â³ííèöåþ ñòîÿòü 
âèêëèêè: 1/5 íàñåëåííÿ ì³ñòà 
ìàº â³ê 60+ ðîê³â ³ öÿ ÷àñòêà 
çðîñòàº, Ï³âäåííèé Áóã çà-
áðóäíåíèé, íà çàâîäè ïîòð³áí³ 
ôàõ³âö³, ÿêèõ íå ãîòóþòü â ì³ñü-

ЯКОЮ МОЖЕ БУТИ 
ВІННИЦЯ В 2030 РОЦІ 
Наше майбутнє  
Чиновники показали 
концепцію стратегії 
«Інтегрованого 
розвитку міста» 
до 2030 року, що має 
зробити Вінницю 
містом, де хочеться 
залишитися. Концепція 
ще не остаточна, є 
у відкритому доступі 
і кожен вінничанин 
може внести свої 
пропозиції

êèõ çàêëàäàõ îñâ³òè. ², íà äóìêó 
Áðàíäòà, ñòðàòåã³ÿ ³íòåãðîâàíîãî 
ðîçâèòêó, ÿêó ðîçðîáëÿþòü âæå 
2,5 ðîêè, äîïîìîæå ïîäîëàòè 
ö³ âèêëèêè.

Íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè âèêëàëè 
êîíöåïö³þ ³íòåãðîâàíîãî ðîçâè-
òêó, ÿêà çàéìàº á³ëüøå 150 ñòî-
ð³íîê. Ó í³é îïèñóºòüñÿ ñó÷àñ-
íèé ñòàí âñ³õ ãàëóçåé ì³ñòà òà 
ïåðñïåêòèâí³ ïëàíè. Õî÷à âñ³ 
³äå¿, ùî º â ïðîãðàì³, ïðåäñòàâ-
ëåí³ ÿê íàì³ðè, à íå êîíêðåòí³ 
ïðîåêòè ç³ ñòðîêàìè ðåàë³çàö³¿ 
òà îáñÿãàìè ô³íàíñóâàííÿ.

Òàê, äëÿ ïðèêëàäó, â Àêà-
äåì³÷íîìó òà íà Ï’ÿòíè÷àíàõ 
ïðîïîíóþòü ïîáóäóâàòè øêî-
ëè. À ïî âñüîìó ì³ñòó ç’ÿâèòüñÿ 
á³ëüøå äèòñàäê³â òà êîìóíàëüíèõ 
öåíòð³â ðîçâèòêó äëÿ ä³òåé. Ì³ñ-
òî ñòàíå ñòîëèöåþ ôåñòèâàëü-
íîãî ðóõó. Ó êîëèøíüîìó ê³íî-
òåàòð³ «Ðîñ³ÿ» áóäå êîíöåðò-õîë.

Õ³ìçàâîä, ëàìïîâèé çàâîä òà 
ì’ÿñîêîìá³íàò ìîæóòü ïåðå-
òâîðèòè íà á³çíåñ-êâàðòàëè, 
ìèñòåöüê³ öåíòðè òîùî. Ï³ä 
ðåêîíñòðóêö³þ «ïîïàäóòü» âñ³ 

íàÿâí³ ïàðêè Â³ííèö³ òà çî-
âñ³ì çàõàðàùåí³ îá’ºêòè, òàê³ 
ÿê «Ïàíîðàìà», «Õ³ì³ê», àëåÿ 
íà Ñòð³ëåöüê³é, à íà òåðèòîð³¿ 
ïàðêó Äðóæáè íàðîä³â çðîáëÿòü 
àêâàïàðê.

Ó Â³ííèö³-2030 â³ääàþòü ïð³-
îðèòåò ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîð-
òó, à ñàìå åëåêòðîòðàíñïîðòó: 
òðàìâàÿì, òðîëåéáóñàì òà åëåê-
òðîìîá³ëÿì, ÿê³ çàêóïëÿòü äëÿ 
÷èíîâíèê³â. ² âåëîñèïåäàì, äëÿ 
ÿêèõ çáóäóþòü ìåðåæó äîâæè-
íîþ äî 150 ê³ëîìåòð³â. Ó ïëà-
íàõ — ðåìîíò âñ³õ àâòîáóñíèõ 
ñòàíö³é ó ì³ñò³, ïîâíà ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ ì³æíàðîäíîãî àåðîïîð-
òó «Â³ííèöÿ» òà çë³òíî¿ ñìóãè 
«ïîâ³òðÿíèõ âîð³ò» ì³ñòà. Äî íàñ 
áóäóòü ë³òàòè àâ³àêîìïàí³¿ ç 
íèçüêèìè ö³íàìè íà ïåðåëüîòè.

Ðóñëî ð³÷êè Ï³âäåííèé Áóã 
ïðîäîâæàòü ÷èñòèòè, àáè äî-
ñÿãòè ìåòè «ì³ñòî ç ÿê³ñíîþ 
ïèòíîþ âîäîþ». Î÷èñòêó îòðè-
ìàþòü ³ ðóñëà ð³÷îê Òÿæèë³âêà, 
Âèøåíüêà, ñòðóìê³â, ùî âïàäà-
þòü â Ï³âäåííèé Áóã. Äåðåâ òà 
çåëåí³ çàãàëîì ìàº ñòàòè á³ëüøå.

Усім вінничанам пропонують 
ознайомитися з концепцією 
стратегії Вінниця-2030. Вона 
доступна на сайті міськради, 
за цим коротким посиланням: 
goo.gl/7vY74w. 
Свої коментарі, зауваження та 
пропозиції можна залишити за те-

лефоном (0432)-59–51–76 або 
надіслати їх на електронну пошту 
за адресою: kirm2030@vmr.gov.ua 
Відкрите обговорення стратегії 
буде 24 листопада, на міському 
форумі. Остаточну версію мають 
погодити депутати на сесії місь-
кради у 2019 році.

Критикуйте та пропонуйте зміни до Вінниці-2030 

Хмарочоси замість «Росії» 
нафантазували київські 
архітектори з фірми AVG. 
У мерії бачать на місці 
кінотеатру концерт-хол, 
але проекту ще немає 
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ВАДИМ ПАВЛОВ, 
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, 
ВІКТОР СКРИПНИК, (067)1079091 

Ïðî çàãèáåëü äâîõ ëüîò÷èê³â 
ï³ä ÷àñ ì³æíàðîäíèõ íàâ÷àíü 
«×èñòå íåáî-2018» éøëîñÿ 
ó ñòàòò³ «Óïàâ â³éñüêîâèé ë³òàê. 
Äâà ëüîò÷èêè ðîçáèëèñÿ» (RIA, 
17.10.2018 ¹ 42). Ïð³çâèùà çàãè-
áëèõ ïðåñ-öåíòð Ïîâ³òðÿíèõ ñèë 
ïîâ³äîìèâ ï³ñëÿ âèõîäó ãàçåòè. 
17 æîâòíÿ, íàçâàëè óêðà¿íñüêîãî 
ï³ëîòà. Íàñòóïíîãî äíÿ ç’ÿâèëàñÿ 
³íôîðìàö³ÿ ïðî àìåðèêàíöÿ.

×îìó âîíè íå êàòàïóëüòóâàëè-
ñÿ? Öå ïèòàííÿ ö³êàâèëî êîæ-
íîãî, ç êèì ñï³ëêóâàëèñÿ æóð-
íàë³ñòè. «Â³äâîäèëè» ë³òàê â³ä 
íàñåëåíèõ ïóíêò³â. Òàê ââàæàþòü 
ì³ñöåâ³ æèòåë³. Ïðèáëèçíî ÷åðåç 
ï’ÿòü õâèëèí â íèçèí³, äå âïàâ 
ë³òàê, ç³áðàëîñÿ áàãàòî ëþäåé. 
Ùî âîíè ïîáà÷èëè?

ПАРАШУТИ БУЛИ МЕТРІВ 
ЗА 150–200 ВІД ВИРВИ 

Ïàí Â³òàë³é, ÷îëîâ³ê íå íàçè-
âàº ïð³çâèùå, ï³ñëÿ âèáóõó ñ³â 
íà àâòîìîá³ëü ³ îäðàçó ïî¿õàâ 
çà ñåëî. Êàæå, ïîäóìàâ, ìîæ-
ëèâî ëüîò÷èêàì ïîòð³áíà äîïî-
ìîãà. Éîãî áóäèíîê íå äàë³ ÿê 
çà ê³ëîìåòð â³ä òîãî ñòðàøíîãî 
ì³ñöÿ. Ë³òàê óïàâ ó íèçèí³ ì³æ 
ñåëàìè Óëàí³â ³ Ïàãóðö³. Ïàí 
Â³òàë³é ïðîæèâàº ó Ïàãóðöÿõ. 
Éîãî áóäèíîê êðàéí³é, ïîðó÷ 
ç òðàñîþ. Ùå êîëè ñïóñêàâñÿ ç 
ãîðáêà, ïîáà÷èâ, ùî ë³òàê ðîç-
ëåò³âñÿ íà äð³áí³ ÷àñòèíè.

— ß çíàõîäèâñÿ â áóäèíêó, 
êîëè ðàïòîì ïî÷óâ ñòðàøíèé 
ãóë ³ç ñâèñòîì, — ðîçïîâ³äàº 
÷îëîâ³ê. — Äåíü áóâ ñîíÿ÷íèé. 
Ïîäâ³ð’ÿ ³ õàòó, í³áè ÿêàñü ò³íü 

íàêðèëà êðèëîì. Ë³òàêà íå âñòèã 
ïîáà÷èòè. ×è â³í ïëàíóâàâ, 
÷è áîêîì ïàäàâ, íå ñêàæó, áî 
íå çíàþ. Ò³ëüêè ëèñòÿ íà äåðåâàõ 
âîðóøèëîñÿ, í³áè â³ä â³òðó, õî÷à 
â³òðó íå áóëî, ³ äðîòè åëåêòðè÷í³ 
õèòàëèñÿ. ×åðåç ÿêóñü õâèëèíó 
ïðîçâó÷àâ âèáóõ. Òàêèé ñèëüíèé, 
ùî íàâ³òü êîðîâà ç³ ñòðàõó ïðè-
ñ³ëà. Ï³äíÿâñÿ ÷îðíèé «ãðèá», ÿê 
îòî íàì ïîêàçóâàëè, êîëè âèáóõàº 
àòîìíà áîìáà. Íàä íèì ÷åðâî-
íà çàãðàâà. Âîíà çíèêëà øâèäêî, 
à äèì ñòîÿâ äîâãî.

Ïàí Â³òàë³é ãîâîðèòü, ùî êîëè 
ïðè¿õàâ, ëþäè âæå áóëè òàì. 
Õòîñü âèêëèêàâ øâèäêó, «åìå-
íåñíèê³â». Âîíè ïðè¿õàëè äóæå 
øâèäêî. 

— ×è ùîñü ãîð³ëî? — ïåðåïè-
òóº ÷îëîâ³ê. — Äå-íå-äå íåâåëèê³ 
êëàïòèêè äèì³ëè. À ãîð³òè — 
í³÷îãî íå ãîð³ëî.  Ìè õîäèëè ³ 
ðîçóì³ëè, ùî âðÿòóâàòèñÿ â òà-
ê³é ñèòóàö³¿ áóëî íåìîæëèâî. 
Ò³ë íå áà÷èëè. Ò³ëüêè ÷àñòèíè. 
ß îñîáèñòî áà÷èâ áåðö³ âåëèêîãî 
ðîçì³ðó, ïðèáëèçíî 4-ãî, ÷àñòèíó 
ëþäñüêî¿ ï’ÿòè, ÷åðåïà…

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
ïðèáëèçíî çà 150–200 ìåòð³â 
â³ä ì³ñöÿ, äå áóëà âèðâà, ëåæà-
ëè ïàðàøóòè. ×îëîâ³ê ïîÿñíþº, 
ùî öå ãàëüì³âí³ ïàðàøóòè, ÿê³ 
ñòèøóþòü õ³ä ë³òàêà ïðè ïîñàäö³.

«НОСОМ» ДОНИЗУ 
Êîëèøíÿ â÷èòåëüêà Ãàëèíà 

Ïàðàí³÷ ðàçîì ç³ ñâîºþ ñåñòðîþ, 
òåæ ïåäàãîãîì íà ïåíñ³¿, Òåòÿ-
íîþ Ñîðîêîþ, æàëè íà ãîðîä³ 
êóêóðóäçó. Âîíè ç ñóñ³äíüîãî 
ñåëà Âîðîí³âö³. ̄ õí³é íàñåëåíèé 
ïóíêò, òàê ñàìî, ÿê ³ Ïàãóðö³, 
çíàõîäèòüñÿ íåïîäàë³ê â³ä ì³ñöÿ 
ïàä³ííÿ ë³òàêà.

ЩО БАЧИЛИ І ЧУЛИ ОЧЕВИДЦІ 
КАТАСТРОФИ ЛІТАКА СУ-27
З місця події  Берці великих розмірів, 
п’ята ноги, людський череп… Що бачили 
і чули очевидці після катастрофи літака 
Су-27, який розбився 16 жовтня неподалік 
села Уланів Хмільницького району? 
Свідчення збирали журналісти RIA 
під час виїзду на місце трагедії

У четвер, 18 жовтня, у другій половині 
дня над місцем загибелі українського й 
американського льотчиків з’явилися лі-
таки. Місцеві, які розповіли про побаче-
не, спершу не зрозуміли, чим викликана 
їхня поява. Здогадалися після того, коли 
бойові машини здійснили коло пошани. 
Зробили це раз, потім вдруге. У яскра-
вих променях сонця було добре видно, 
як льотчики виконують вправи, що схожі 
на помах крил.

— Так віддавали шану своїм загиблим 
побратимам, — каже одна з жінок з села 
Воронівці. — До сліз довели цим польо-
том. Дуже шкода за загиблими льот-
чиками.
— Можливо, варто написати листи рід-
ним льотчиків, — говорить Микола До-
рош. — Від імені громади подякувати 
за мужність, героїзм, висловити слова 
подяки за те, що ціною власного життя 
врятували життя невідомих їм людей.

Коло пошани у небі 
Командиром екіпажу був полковник 
авіації, льотчик 1 класу 46-річний Іван 
Петренко. Мав 2000 годин нальоту. 
Служив у 831-й бригаді тактичної авіації 
у Миргороді Полтавської області. Су-27 
з бортовим номером 70 нинішнього літа 
став у стрій після капітального ремонту.
Другим у кабіні винищувача був підполков-
ник Сет «Джетро» Нерінг, американський 
пілот-винищувач 194-ї винищувальної ес-
кадрильї, що входить до складу 144-го ви-

нищувального крила Національної гвардії 
штату Каліфорнія, базується в Фресно.
Командування Повітряних сил України 
висловило щирі співчуття рідним заги-
блих льотчиків. «Ці люди пожертвували 
своїм життям заради миру і безпеки, — 
йдеться у співчутті, яке висловила від 
імені посольства США в Україні Посол 
Марі Йованович. — Ми шануватимемо 
їхню пам’ять через подальше партнерство 
з Україною».

Хто вони, загиблі пілоти?

За фактом загибелі льотчиків 
Військова прокуратура цен-
трального регіону порушила 
кримінальне провадження (ст. 
416 ККУ «Порушення правил по-
льотів або підготовки до них»). 
Розслідування проводять слідчі 
Вінницької Нацполіції.
Опрацьовують чотири версії 
трагедії: людський фактор при 
виконанні польоту; технічна не-
справність літака; заправка не-

якісним пальним; погодні умо-
ви. Про це повідомив Головний 
військовий прокурор Анатолій 
Матіос. За його словами, після 
модернізації літак провів у пові-
трі 20 годин. Ресурс його експлу-
атації продовжено на 12 років. 
«Літак йшов майже штопором, 
його носова частина заглибилася 
у землю під нахилом понад пів-
тора метра», — уточнив Матіос.
Розшукали чорний ящик.

Чотири версії катастрофи 

— Ó äåíü êàòàñòðîôè ìè òàê 
ñàìî ïîðàëèñÿ íà ãîðîä³, — ðîç-
ïîâ³äàº ïàí³ Ãàëèíà. — Ïðèáëèç-
íî çà äåñÿòü õâèëèí äî òîãî, ÿê 
ë³òàê ç’ÿâèâñÿ ó íàøîìó ïîë³ 
çîðó, ïî÷óëè äóæå ñèëüíèé çâóê. 
Ùîñü âèáóõíóëî â íåá³.

— ß íàâ³òü ïîäóìàëà, ùî öå 
Áîæåíüêà íàì çíàê ïîäàº, — 
êàæå Òåòÿíà Ñîðîêà. — Ãð³ì 
ñåðåä ÿñíîãî íåáà — õ³áà öå 
íå çíàê? À ïîò³ì ç’ÿâèâñÿ ë³òàê. 
Â³í ïðîëåò³â íàä ñåëîì. Á³ëüøå 
íàä ð³÷êîþ, ó íàñ ïðîò³êàº Ñíè-
âîäà. À ïîò³ì äóæå ñòð³ìêî ï³øîâ 
äîíèçó. Êàìåíåì ïî÷àâ ïàäàòè.

Æ³íêè ñòâåðäæóþòü, ùî âîãíþ 
íå áóëî âèäíî. Ò³ëüêè ãóë ³ ñâèñò. 
À ïîò³ì çåìëÿ çäðèãíóëàñÿ â³ä 
âèáóõó. ×îðíèé ãðèá áóëî âèäíî 
íàâ³òü ó ñåë³ çà äåñÿòü ê³ëîìåòð³â 
â³ä íèõ.  Ïðî öå ï³çí³øå ãîâîðè-
ëè ëþäè ç ñóñ³äí³õ ñ³ë.

БУЛА МОЖЛИВІСТЬ 
КАТАПУЛЬТУВАТИСЯ 

— Óêðà¿íñüêèé ³ àìåðèêàí-
ñüêèé ëüîò÷èêè çä³éñíèëè ãå-
ðî¿÷íèé â÷èíîê, — êàæå â÷èòåëü 
øêîëè ñåëà Âîðîí³âö³ Ìèêîëà 
Äîðîø. — Ó íèõ áóëà ìîæëè-
â³ñòü êàòàïóëüòóâàòèñÿ. Íàâ³òü 
òîä³, êîëè ïðîë³òàëè íàä Ñíè-
âîäîþ ÷è îçåðàìè, ÿêèõ ó íàñ 
áàãàòî. Ó òàêîìó âèïàäêó ë³òàê 
çàëèøèâñÿ á íåêåðîâàíèì, ì³ã áè 
âïàñòè íà ãîëîâè ëþäÿì. Íà ìîþ 
äóìêó, âîíè — Ãåðî¿.  Çàñëóãîâó-
þòü íà â³äçíàêó. Áóäó ³í³ö³þâàòè 
ïåðåä äåïóòàòàìè ñ³ëüðàäè, ùîá 
ïîðóøèëè ïèòàííÿ ïåðåä Êèº-
âîì ïðî íàãîðîäæåííÿ ëüîò÷èê³â. 
Íà ì³ñö³ çàãèáåë³ ìàºìî âñòà-
íîâèòè ïàì’ÿòíèé çíàê íà ¿õíþ 
÷åñòü. Ñïîä³âàþñÿ, ùî ìè çðî-
áèìî öå.

Ïàí Ìèêîëà ÷óâ äóæå ñèëüíèé, 
ÿê â³í êàæå, õëîïîê-âèáóõ ó íåá³, 
í³áè ë³òàêè äîëàþòü íàäçâóêîâó 
øâèäê³ñòü. Êàæå, â³í áóâ íåçâè÷-

«Ïðèáëèçíî çà äåñÿòü 
õâèëèí äî òîãî, ÿê 
ë³òàê ç’ÿâèâñÿ ó 
íàøîìó ïîë³ çîðó, 
ïî÷óëè äóæå ñèëüíèé 
çâóê. Ùîñü âèáóõíóëî»

íèé. Ïî-ïåðøå, ñòàâñÿ íà íèçü-
ê³é âèñîò³. Ïî-äðóãå, ï³ñëÿ òîãî, 
ùå ùîñü âèáóõíóëî. Ïî-òðåòº, 
ñâèñò, ùî ñóïðîâîäæóâàâ ïî-
ë³ò, ñâ³ä÷èâ ïðî òå, ùî äâèãóíè 
íå ïðàöþþòü.

МАРШРУТ ПАДАЮЧОГО 
ВИНИЩУВАЧА 

Íà ï³äñòàâ³ ðîçïîâ³äåé ì³ñöå-
âèõ ìåøêàíö³â âäàëîñÿ â³äòâî-
ðèòè ìàðøðóò âèíèùóâà÷à. Ïå-
ðåä ïàä³ííÿì ïîâ³òðÿíà ìàøèíà 
ïðîéøëà íàä ïîëÿìè ì³æ ñåëàìè 
×åðíÿòèíö³ òà Ïóñòîâ³éòè, äàë³ 
íàä âåëèêèì áåçëþäíèì óðî÷è-
ùåì Ãàëàâùèíà, ùî çíàõîäèòüñÿ 
íà çàõ³äíèõ ïîëÿõ ñåëà Âîðîí³âö³. 
Ïîò³ì Ïàãóðö³, íèçèíà ì³æ öèì 

ñåëîì ³ Óëàíîâèì, ùî ñòàëà ê³í-
öåâîþ òî÷êîþ.

Ì³ñöåâ³ ãîâîðèëè, ùî íàä óðî-
÷èùåì Ãàëàâùèíà ëüîò÷èê íà-
ìàãàâñÿ çàïóñòèòè äâèãóí. Çâ³äòè 
äî ì³ñöÿ ïàä³ííÿ — ïðèáëèçíî 
òðè ê³ëîìåòðè. Ùå óòî÷íþþòü, 
ùî ïðè ïåðåëüîò³ ÷åðåç Ñíèâî-
äó ë³òàê éøîâ íà äóæå íèçüê³é 
âèñîò³. Ìàøèíó «çàâàëþâàëî» 
ç áîêó íà á³ê. Âèõîäèòü, ùî 
ó ëüîò÷èê³â áóëà ìîæëèâ³ñòü êà-
òàïóëüòóâàòèñÿ ùå é òîä³, êîëè 
ïðîë³òàëè íàä áåçëþäíèì óðî-
÷èùåì, ÷è ïîëÿìè ì³æ ñåëàìè 
×åðíÿòèíö³ òà Ïóñòîâ³éòè. Ìîæ-
ëèâî, õîò³ëè âðÿòóâàòè ìàøèíó? 
Äî îñòàííüîãî ðîáèëè âñå, àáè 
ïðèçåìëèòè ë³òàê.

Полковник Іван Петренко 
(ліворуч) та американський 
військовий авіатор Сет 
«Джетро» Нерінг

ÒÐÀÃÅÄ²ß
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Â³ííèöüêèé ìóí³öèïàëüíèé 
ïðèòóëîê äëÿ áðîäÿ÷èõ ñî-
áàê îô³ö³éíî ïðåçåíòóâàëè ùå 
â ÷åðâí³. Â³äòîä³ çàêëàä óæå ï’ÿòü 
ì³ñÿö³â ïðàöþº â «òåñòîâîìó ðå-
æèì³». Íà òåðèòîð³¿ ïîáóäóâàëè 
âåòåðèíàðíó êë³í³êó, îáëàøòóâà-
ëè ¿¿ íåîáõ³äíèì îáëàäíàííÿì. 
Ñàìå òóò ìàëè ïðîâîäèòè âñ³ ìà-
í³ïóëÿö³¿ ³ç âàêöèíóâàííÿì, ñòå-
ðèë³çàö³ºþ òà êàñòðàö³ºþ òâàðèí.

Ó âåðåñí³ äèðåêòîð ïðèòóë-
êó ²âàí Ëåâ³íñüêèé ïîâ³äîìèâ 
æóðíàë³ñòó RIA/20 õâèëèí, ùî 
âæå â ê³íö³ ì³ñÿöÿ ïðèòóëîê çà-
ïðàöþº íà ïîâíó ïîòóæí³ñòü. 
Íà òîé ìîìåíò âåòåðèíàðíó 
ïðàêòèêó íà òåðèòîð³¿ çä³éñíþ-
âàòè íå ìîæíà áóëî ÷åðåç â³äñóò-
í³ñòü íåîáõ³äíî¿ ë³öåíç³¿. Ïðîòå, 
ñòàíîì íà ê³íåöü æîâòíÿ, ë³öåíç³¿ 
äîñ³ íåìàº. Â³äïîâ³äíî äîãëÿäàòè 
çà òâàðèíàìè íàëåæíèì ÷èíîì 
ñï³âðîá³òíèêè íå ìàþòü ïðàâà.

Âîëîíòåðè ïî÷àëè áèòè òðè-
âîãó òà çàÿâëÿòè, ùî â ïðèòóëêó 
â³äáóâàºòüñÿ ùîñü äèâíå — ïî-
ìåðëî á³ëüøå äåñÿòêà öóöåíÿò ³ 
ïî÷àëè ïðîïàäàòè ñîáàêè. Ùî 
ï³äîçðþþòü âîëîíòåðè òà ÿê ðå-
àãóº êåð³âíèöòâî ïðèòóëêó?

ЩО ГОВОРЯТЬ ВОЛОНТЕРИ 
Íåáàéäóæ³ äî áåçäîìíèõ òâàðèí 

â îäèí ãîëîñ çàÿâëÿþòü, ùî ñî-
áàêè ãîëîäí³ é ÷àñòî çíèêàþòü. 
Ìîâà éäå ïðî âåëèêèé âèâîäîê 
ùåíÿò, ÿêèé çàáðàëè ç âóëèö³ 

ðàçîì ³ç äîðîñëèìè ñîáàêàìè. 
Çà âèõ³äí³ ³ç 30-òè ùåíÿò çàëèøè-
ëîñÿ âñüîãî 14. Çàãèíóëè öóöèêè 
â³ä ñåçîííîãî â³ðóñó — åíòåðèòó.

— Ïðèòóëîê îô³ö³éíî íå ïðà-
öþº. Ñîáàê íå ãîäóþòü. Öóöåíÿ-
òà ïîìèðàþòü â³ä ³íôåêö³¿. Òâà-
ðèíè ñïëÿòü íà ìîêðîìó áåòîí³. 
Íà âñ³ ïèòàííÿ äèðåêòîð â³äïî-
â³äàº çàãîòîâëåíèìè ôðàçàìè é 
çàïåâíÿº, ùî âñå íåîáõ³äíå äëÿ 
òâàðèí êóïóº çà âëàñí³ êîøòè, — 
ðîçêàçóº âîëîíòåð Àííà Ðîçñî-
õà. — Ó âîëüºðàõ, òàêå â³ä÷óòòÿ, 
ùî ñîáàê êèäàþòü îá ñò³íè, áî 
ïîâñþäè êðîâ. Íàì ïîÿñíèëè, 
ùî öå íàñë³äêè åíòåðèòó.

Ìè çàòåëåôîíóâàëè äî ³íøî¿ 
âîëîíòåðêè, ÿêà òàê ñàìî â ñî-
ö³àëüíèõ ìåðåæàõ ïðîñèëà äîïî-
ìîãè äëÿ òâàðèí. ²ì’ÿ ïîïðîñèëà 
íå çàçíà÷àòè, ïðîòå ðîçïîâ³ëà, 
ùî áà÷èëà íà âëàñí³ î÷³:

— Ó ïðèòóëêó ³íôåêö³ÿ, à ç öèì 
í³õòî í³÷îãî íå ðîáèòü. Öóöåíÿò 
ïîòð³áíî ³çîëþâàòè òà âàêöèíóâà-
òè, ³íàêøå âñ³ çàãèíóòü. Íà òåðè-
òîð³¿ º øèêàðíà êë³í³êà, àëå âîíà 
íå ôóíêö³îíóº. ² âçàãàë³ ïðèòóëîê 
êëàñíèé, àëå í³÷îãî íå ïðàöþº 
íàëåæíèì ÷èíîì, — ðîçïîâ³äàº 
âîëîíòåðêà. — Ñï³âðîá³òíèêè ïî-
÷èíàþòü ïðèáèðàòè ëèøå òîä³, 
êîëè õòîñü ïðèõîäèòü. Ó âîëüºðàõ 
êðîâ, áðóäíî é ìîêðî. Ñîáàêè 
¿äÿòü ðîçâåäåíó âîäîþ êàøó, ïðî 
ì’ÿñî ìîâè íå éäå. Æèâîäåðíÿ, 
à íå ì³ñöå ïîðÿòóíêó!

Çà ñëîâàìè âîëîíòåð³â, ó ïðè-
òóëêó º êóðàòîðñüê³ ñîáàêè. Öå 

ПРИТУЛОК ДЛЯ ТВАРИН НА ГОНТИ: 
Резонанс  Вінницькі волонтери 
здійняли паніку в соцмережах: кажуть, 
що в муніципальному притулку гинуть 
песики від інфекцій та недбалого 
ставлення. Активісти проводили ревізії, 
купували медикаменти та їжу. Що 
насправді відбувається в притулку?

çíà÷èòü, ùî äî ïåñèê³â ïðè¿æäæà-
þòü âîëîíòåðè, ÿê³ ¿õ äîãëÿäàþòü, 
ïðèâîçÿòü ¿æó òà ë³êè. Ïðîòå ÷àñ-
òî òàê³ ñîáàêè çíèêàþòü. Íà ïè-
òàííÿ, êóäè âîíè ïîä³ëèñÿ, êåð³â-
íèöòâî ãîâîðèòü, ùî ïîâåðíóëè 
â ì³ñòî àáî ñîáàêè âòåêëè, ùî 
ôàêòè÷íî íåìîæëèâî. Òåðèòîð³ÿ 
îãîðîäæåíà âèñîêèì ïàðêàíîì ³ 
íå îäíèì.

— Äèðåêòîð ïîêàçóâàâ íàì 
õîëîäèëüíèêè é ùî òàì º. Àëå 
ñîáàê ÷îìóñü íå ãîäóþòü òèì. 
Í³õòî ç íàñ í³êîëè íå áà÷èâ, ùîá 
ñîáàêàì äàâàëè êîâáàñó, ì’ÿñî ÷è 
ñóõèé êîðì. ²âàí Ëåâ³íñüêèé æà-
ë³ºòüñÿ, ùî íåìàº êîøò³â, ïðîòå 
øòàò ïðàö³âíèê³â º, — ðîçêàçóº 
âîëîíòåð Ðóñëàíà Êðàâ÷åíêî.

ЯК ПРАЦЮЄ ПРИТУЛОК 
Ìè íàâ³äàëèñÿ äî ìóí³öèïàëü-

íîãî ïðèòóëêó äëÿ áåçäîìíèõ òâà-
ðèí íà âóëèö³ Ãîíòè, 26 Å. Ïîïå-
ðåäíüî ïðî â³çèò íå ïîïåðåäæàëè, 
àäæå âîëîíòåðè çàïåâíèëè, ùî 
êåð³âíèöòâî íà ïîä³áí³ ïðè¿çäè 
ðåàãóº îäðàçó — âîëüºðè ìèþòü-
ñÿ, ó ìèñêè íàëèâàþòü âîäó òà 
íàñèïàþòü ¿æó.

Òåðèòîð³ÿ ïðèòóëêó âåëè-
êà é ÷èñòà. Çà ïåð³îä ³ç ÷åðâíÿ 
äî âåðåñíÿ öüîãî ðîêó â³äëîâèëè 
228 áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí. Íàðàç³ 
ó âîëüºðàõ çíàõîäèòüñÿ 82 ñîáàêè, 
ùå 20 âèïóñòèëè öüîãî äíÿ äî ì³ñ-
òà. Öå çà ïðàâèëàìè ïðèòóëêó: ñòå-
ðèë³çîâàíèõ òà ùåïëåíèõ òâàðèí 
ïîâåðòàþòü íà ì³ñöå, äå ¿õ çëîâè-
ëè. Ïðîòå â öüîìó ïóíêò³ îäðàçó 
âèíèêàº ïèòàííÿ: ùåïëþþþòü òà 
ðîáëÿòü îïåðàö³¿ íåçàêîííî?

— Ùîá ë³êóâàòè òà îïåðóâàòè 
òâàðèí, ó íàñ ïîâèííà áóòè ë³-
öåíç³ÿ. Âîíà âæå îôîðìëåíà, àëå 
¿¿ ùå íå âèäàëè. Äëÿ îïåðàö³é-
íèõ âòðó÷àíü ó íàñ áóâ äîãîâ³ð ³ç 
êë³í³êîþ «Â³ï-õâ³ñò», à çàðàç íàì 
äîïîìàãàº êëóá «×îòèðè ëàïè», — 
ðîçêàçóº àäì³í³ñòðàòîð Íàä³ÿ.

Ä³â÷èíà ïðîâåëà åêñêóðñ³þ, ïî-
êàçàëà âîëüºðè òà ñîáàê. Íà çà-
ïèòàííÿ, ÷è ïîòð³áí³ ïðîäóêòè 
õàð÷óâàííÿ, àäì³í³ñòðàòîð â³ä-
ïîâ³ëà, ùî âñå âæå º.

— Ê³ñòêè òà ì’ÿñî íàì ïðè-
âåçëè âîëîíòåðè. Ì³ñòî âèä³ëÿº 
ëèøå êðóïó òà ñîáà÷ó êîâáàñó, 
à öüîãî íå âèñòà÷àº. Ìè âàðè-
ìî êàøó íà ê³ñòêàõ ³ç ì’ÿñîì. 
Íà îäí³é ñîáà÷³é êîâáàñ³ òâàðèíè 
õóäíóòü, — ãîâîðèòü Íàä³ÿ.

Іван Левінський переїхав до 
Вінниці з окупованого Доне-
цька у 2015 році. У березні 
того ж року відкрив вете-
ринарний кабінет на вулиці 
Космонавтів, а трохи згодом 

свою ветеринарну клініку «Ле-
опольд» на вулиці Келецькій, 
83. У серпні придбав авто-
мобіль — CITROEN C-ELYSEE 
2018 року випуску за 334 ти-
сячі гривень.

Що відомо про директора притулку?

Апарати у лабораторії клініки досі не розпаковані. Ще немає ветеринарної ліцензії
Директор притулку перевіряє готовність вечері для собак. 
Каже, пахне смачно

Ветеринар притулку  
робить ін’єкції собаці, 
яка належить одному із 
наглядачів притулку



5 RIA, Ñåðåäà, 24 æîâòíÿ 2018
ÐÅÏÎÐÒÀÆ

МІСЦЕ ПОРЯТУНКУ ЧИ СМЕРТІ?

ІНФЕКЦІЙНЕ ЗАРАЖЕННЯ 
Âîëüºðè ïîìèò³, ó êîæíîìó 

ñòî¿òü ìèñêà ç âîäîþ. Íà òåðèòî-
ð³¿ ïðàöþþòü âåòåðèíàðè êëóáó 
«×îòèðè ëàïè», ë³êàðíÿ çà÷èíå-
íà, à òåðèòîð³ºþ õîäÿòü ê³ëüêà 
â³äâ³äóâà÷³â. Ìè çâåðíóëè óâàãó 
íà âîëüºð ³ç äîðîñëîþ ñîáàêîþ òà 
áëèçüêî äåñÿòêà öóöåíÿò. Ñàìå ïðî 
öåé âèâîäîê ãîâîðèëè âîëîíòåðè.

— Ìè ãîäóºìî öóöåíÿò ï³ñíîþ 
êàøåþ òà ÷åêàºìî íà âàêöèíó â³ä 
âîëîíòåð³â, àáè âðÿòóâàòè ðåøòó 
â³ä åíòåðèòó, — ðîçïîâ³äàº àäì³-
í³ñòðàòîð.

Çàãàëîì â³ä ³íôåêö³¿ â ïðèòóëêó 
çàãèíóëî áëèçüêî 16-òè öóöåíÿò 
³ äâ³ äîðîñë³ ñîáàêè. Íà ïèòàí-
íÿ, êóäè ïîä³ëè ìåðòâèõ òâàðèí, 
àäì³í³ñòðàòîð ñêàçàëà, ùî ¿õ â³ä-
ïðàâèëè íà óòèë³çàö³þ äî Êèºâà 
é äîäàëà, ùî çà ïðàâèëàìè öó-
öåíÿò âçàãàë³ íå ïîâèíí³ áóëè 
áðàòè äî ïðèòóëêó.

РЕАКЦІЯ КЕРІВНИЦТВА 
×åðåç ê³ëüêà äí³â ìè çíîâó íà-

â³äàëèñÿ äî çàêëàäó, àëå âæå çà çà-
ïðîøåííÿì äèðåêòîðà ²âàíà Ëå-
â³íñüêîãî. Â³í îäðàçó ïîÿñíèâ, ùî 
ìåòà ïðèòóëêó â³äëîâëþâàòè äî-
ðîñëèõ áðîäÿ÷èõ ñîáàê ³, ùî óìîâ 
äëÿ óòðèìàííÿ öóöåíÿò íåìàº.

— Íàì ïîñò³éíî ï³äêèäàþòü 
ñîáàê. Òàê ñàìî ïðèâåçëè öóöå-
íÿò. ß ïîÿñíþâàâ, ùî ¿õ ñþäè 
âåçòè íå òðåáà, òîìó ùî âåëèêà 
ñêóï÷åí³ñòü ìàëåíüêèõ ñîáàê ïðè-
çâåäå äî åíòåðèòó, ùî â ïðèíöèï³ 
³ ñòàëîñÿ, — ãîâîðèòü äèðåêòîð.

Êåð³âíèê ñêàðæèòüñÿ, ùî ïðè-
òóëîê ê³ëüêà ì³ñÿö³â ïðàöþº 
â òåñòîâîìó ðåæèì³, à ñþäè âæå 
çâîçÿòü òâàðèí. Òåñòîâèé ðå-
æèì — öå â³äëîâ îäí³º¿ àáî äâîõ 
ñîáàê, ÿê³ ïðîÿâëÿþòü àãðåñ³þ, 

à íå ïîñò³éí³ ðåàêö³¿ íà âñ³ çà-
ÿâêè, ÿê³ çàëèøàþòü â³ííè÷àíè 
çà òåëåôîíîì ö³ëîäîáîâî¿ âàðòè.

— ß ñòîìèâñÿ âñ³ì ïîÿñíþâà-
òè, ùî ìè íå ïðàöþºìî ïîâíî-
ö³ííî. Ðîáîòà ðîçïî÷íåòüñÿ, êîëè 
ïðèòóëîê îòðèìàº âåòåðèíàðíó 
ë³öåíç³þ. ¯¿ âæå îïëàòèëè é îá³-
öÿþòü öüîãî òèæíÿ íàì íàä³ñëà-
òè. ß ÷åêàþ íà öåé äîêóìåíò óæå 
ð³ê, — ïîÿñíþº ²âàí Ëåâ³íñüêèé.

Ä³éñíî, öåé äîêóìåíò äóæå 
âàãîìèé, àäæå íàðàç³ ïðèòóëîê 
íå ìîæå âèêîíóâàòè âñ³ ôóíêö³¿. 
² â ðåçóëüòàò³ âñ³ îïåðàö³¿ òà ìà-
í³ïóëÿö³¿ ïðîâîäÿòüñÿ íåçàêîííî.

— Òâàðèíàì ïîòð³áíà äîïîìî-
ãà, òàêèì ÷èíîì ÿ ïîðóøóþ çà-
êîí, àäæå ìè ðîáèìî âàêöèíàö³þ 
â³ä ñêàçó, êîëèìî àíòèá³îòèêè 
òà ñòàâèìî êðàïåëüíèö³. Ë³êè 
ÿ ïðèâîæó ç³ ñâîº¿ âåòåðèíàðíî¿ 
êë³í³êè. ßêùî ùîñü çàëèøàºòü-
ñÿ â³ä ïàö³ºíò³â, òî âñå çàáèðàþ 
äî ïðèòóëêó. Ôàðìàöåâòèêà 
â ïðèòóëêó º, àëå êîðèñòóâàòèñÿ 
íåþ äî îòðèìàííÿ ë³öåíç³¿ ìè 
íå ìîæåìî, — ðîçêàçóº äèðåêòîð.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ñìåðòåëüíèõ 
âèïàäê³â ó ïðèòóëêó, êåð³âíèê 
ãîâîðèòü, ùî ñîáàêè âæå áóëè 
õâîð³ íà åíòåðèò. Áî ÿêáè çà-
õâîð³ëè òóò, òî 90 % òâàðèí òåæ 
áóëè ³íô³êîâàí³. Ïðî òå, êóäè 
ïîä³ëè ò³ëà ìåðòâèõ ñîáàê, ãî-
âîðèòü «íå äëÿ ïðîòîêîëó»: çà-

êîïàëè â ë³ñîïîñàäö³. À âñå ÷å-
ðåç òå, ùî íà òåðèòîð³¿ ïðèòóëêó 
íå çíàéøëè ì³ñöÿ, äå âñòàíîâèòè 
ïðèäáàíèé ðàí³øå êðåìàòîð³é.

ФІНАНСУВАННЯ ПРИТУЛКУ 
Çîîçàõèñíèêè, ÿê³ çãîëîñèëèñÿ 

äîïîìàãàòè òâàðèíàì, çáèðàþòü 
êîøòè íà ¿æó òà ìàòåð³àëè äëÿ 
óòåïëåííÿ. Õî÷à ìóí³öèïàëüíèé 
ïðèòóëîê ô³íàíñóºòüñÿ ì³ñüêðàäîþ. 
Çà äàíèìè ñàéòó Prozorro, òåíäåð 
íà çàêóïêó êîâáàñè çà ìàéæå 50 òèñ. 
ãðèâåíü ïðîéøîâ ùå â ñåðïí³ (bit.
ly/2z1g4Jg). À äî öüîãî áóëî ïðè-
äáàíî ñóõîãî êîðìó íà 87 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü (bit.ly/2SbY47Y). Á³ëüøå 
ïîä³áíèõ çàêóïîê ìè íå çíàéøëè. 
Òîìó íàä³ñëàëè ïèñüìîâèé çàïèò 
ó ì³ñüêó ðàäó òà «Â³ííèöÿçåëåíáóä». 
Ó â³äïîâ³äü îòðèìàëè òàêå: çà ïåð³îä 
³ç ÷åðâíÿ ïî âåðåñåíü öüîãî ðîêó, 
òîáòî ò³ëüêè çà ë³òî, ì³ñüêà ðàäà âè-
ä³ëèëà íà ïðèòóëîê 796 640 ãðèâåíü. 
Ó öþ ñóìó âõîäÿòü çàðîá³òí³ ïëàòè, 
ïðåäìåòè, îáëàäíàííÿ, ³íâåíòàð, 
ïîñëóãè (ÿê³ ñàìå, íå âêàçóºòüñÿ, 
óòî÷íþºòüñÿ, ùî êð³ì êîìóíàëü-
íèõ), ïîäàòêè òà çáîðè.

Äèðåêòîð ïðèòóëêó ãîâîðèòü, 
ùî ãðîøåé í³õòî íå âèä³ëÿº é 
ðîçïîâ³äàº, ÿê çà âëàñí³ êîøòè 
ïðîîïåðóâàâ ìàéæå 80 ñîáàê, êó-
ïóº ë³êè òà íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè.

— Íàì íå âèä³ëÿþòü ãðîø³. 
Öå ì³ñüêà ðàäà âèä³ëÿº íà «Â³-
ííèöÿçåëåíáóä». Ó ìî¿é êë³í³ö³ 
º êë³ºíòè, ÿê³ çãîëîñèëèñÿ äîïî-
ìîãòè. Çà õîðîøó ö³íó ÿ êóïèâ 
äâà êóáè îáð³çíî¿ äîøêè. Â³ääàâ 
çà íèõ ñâîþ òèñÿ÷ó ãðèâåíü. Ïî-
ò³ì âîëîíòåðè ïðèâåçëè ëàì³íàò-
íó äîøêó é ìè çðîáèëè ï³ääîíè 
â êîæåí âîëüºð. Ãðîøåé íà íèõ 
í³õòî íå âèä³ëÿâ, — ãîâîðèòü ²âàí 
Ëåâ³íñüêèé.

Íåáàéäóæ³ äî 
áåçäîìíèõ òâàðèí 
çàÿâëÿþòü, ùî ñîáàêè 
ãîëîäí³ é ÷àñòî 
çíèêàþòü. Äèðåêòîð 
ïðèòóëêó öå çàïåðå÷óº

Працівник притулку готує їжу для собак: кашу з 
ковбасою. Годують тварин двічі на день

Догляд за новонародженими. Маму з цуценятами 
тримають окремо від інших собак біля обігрівачів

Адміністратор Надія розповідає, що до 
притулку потрапляють і породисті собаки, 
яких викидають господарі
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ÊÎÌÓÍÀËÊÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Íà åêñòðåíîìó 
çàñ³äàíí³ Êàáì³íó 

â ï’ÿòíèöþ, 19 æîâòíÿ, ïðåì’ºð-
ì³í³ñòð Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí îãî-
ëîñèâ, ùî ö³íà íà ãàç çðîñòå âæå 
ó 2018-ìó. Ñòàðà ö³íà — 6,96 ãðèâ-
í³ çà êóáîìåòð ç ëèñòîïàäà çì³-
íèòüñÿ íà 8,55 ãðèâí³ çà êóá.

Òîãî æ äíÿ îãîëîñèëè é ïðî 
çì³íè â íàäàíí³ ñîöäîïîìîãè. 
ßêùî êîðîòêî, òî ñóáñèä³þ çìî-
æóòü îòðèìàòè ïåíñ³îíåðè, ùî 
æèâóòü ó âåëèêèõ áóäèíêàõ; áåç-
ðîá³òí³, çàðîá³ò÷àíè òà ò³ ðîäèíè, 
äå âàæêî ç ãðîøèìà, áî º îí-
êîõâîð³, íàðêî- ÷è àëêîçàëåæí³.

ЧОМУ ЗРОСЛА ЦІНА НА ГАЗ 
Àëå ÷èíîâíèêè íàâ³òü çá³ëü-

øåííÿ òàðèô³â íàìàãàëèñÿ âè-
äàòè çà ïåðåìîãó: àäæå çà ñëîâàìè 
Ãðîéñìàíà, ãàç ì³ã ïîäîðîæ÷àòè 
íå íà 23%, à íà 60, ÿê òîãî âèìà-
ãàâ Ì³æíàðîäíèé âàëþòíèé ôîíä. 
Êðåäèòîðè õî÷óòü, àáè íàñåëåííÿ 
ïëàòèëî çà ãàç ñò³ëüêè æ, ñê³ëüêè 
é ïðîìèñëîâ³ñòü. Àëå óðÿäîâö³ çà-
ïåâíÿëè ÌÂÔ, ùî ñòàòêè óêðà¿í-
ö³â ùå íå äîçâîëÿþòü ñïëà÷óâàòè 
ðèíêîâó ö³íó íà «áëàêèòíå ïàëè-
âî» (goo.gl/qhqP28).

— ß ðîçóì³þ, ùî äëÿ êîæíî¿ 
óêðà¿íñüêî¿ ðîäèíè öå âàæêî, àëå 
ìóøó çàçíà÷èòè, ùî ñïî÷àòêó 
ïëàíóâàëîñÿ çá³ëüøèòè íà 60%, 

àëå â ðåçóëüòàò³ âàæêèõ ïåðåìî-
âèí ìè äîìîâèëèñÿ ïðî êîìïðî-
ì³ñ, — ñêàçàâ ïðåì’ºð Ãðîéñìàí.

Ïðåñ-ñëóæáà Êàáì³íó áóëà 
á³ëüø åìîö³éíîþ: ó çá³ëüøåíí³ 
òàðèô³â çâèíóâàòèëè «ïîïåðå-
äíèê³â», à êðåäèò ÌÂÔ íàì ïî-
òð³áíèé, ùîá åêîíîì³êà Óêðà¿íè 
íå ïîâåðíóëàñÿ ó «áóðåìí³ 90-ò³».

«Ó 2006–2013 ðîêàõ áóëè âçÿò³ 
ì³ëüÿðäí³ äîëàðîâ³ êðåäèòè, ÿê³ 
íå áóëè òîä³øíüîþ âëàäîþ ñïðÿ-
ìîâàí³ íà ðîçâèòîê åêîíîì³êè, 
à áóëè ðîçòðèíüêàí³ ³ âèòðà÷åí³ 
íà «ïðî¿äàííÿ». Çà öåé ÷àñ áîðã 
Óêðà¿íè áóâ íàðîùåíèé á³ëüø 
í³æ íà 50 ìëðä äîëàð³â. Öå ð³÷-
íèé áþäæåò Óêðà¿íè!

Áåçâ³äïîâ³äàëüí³ñòü òîä³øí³õ 
÷èíîâíèê³â çðîáèëà ñüîãîäí³ çà-
ðó÷íèêàìè ïðîñòèõ óêðà¿íö³â. 
À òåïåð íàñòàâ ÷àñ ïîâåðòàòè ö³ 
áîðãè — ó íàñòóïí³ ï’ÿòü ðîê³â 
äåðæàâà Óêðà¿íà ìàº â³ääàòè ïî-
íàä 30 ì³ëüÿðä³â äîëàð³â.

Äëÿ öüîãî êðà¿í³ êîí÷å ïî-
òð³áíà ñï³âïðàöÿ ç Ì³æíàðîäíèì 
âàëþòíèì ôîíäîì. Áåç êðåäèòó 
ÌÂÔ êðà¿íà îïèíèëàñÿ á íà ìåæ³ 
áàíêðóòñòâà. Ó êðà¿í³ ïî÷àâñÿ á 
äîëàðîâèé õàîñ òà ñòð³ìêå çðîñ-
òàííÿ ö³í íà òîâàðè òà ïîñëó-
ãè. Äåðæàâà âèìóøåíà áóëà á 
ñêîðîòèòè ñîö³àëüí³ ïðîãðàìè 
òà «çàìîðîçèòè» çàðîá³òí³ ïëàòè 
òà ïåíñ³¿. Çàãðîçà ïîâåðíóòè-
ñÿ â 90-ò³ áóëà á ðåàëüíîþ!» — 
éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³ óðÿäó 
(goo.gl/drjBjX).

ГАЗ ПОДОРОЖЧАВ, А СУБСИДІЇ 
СТАЛИ ДОСТУПНІШИМИ 
Нагріємося?  У один день Кабмін 
прийняв дві постанови, дія яких відіб’ється 
на стані всіх українців. Субсидії стали 
доступними для тих, хто їх раніше не міг 
отримати. А ціна газу буде на 23% більшою 
вже цього року. Тобто, зростуть й цифри 
в платіжках, але важко сказати, коли саме

ЯКОЮ БУДЕ ЦІНА ТЕПЛА 
Öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ, òðà-

äèö³éíî, º íàéá³ëüøîþ ñòàòòåþ 
âèòðàò ó çèìîâèõ ïëàò³æêàõ. Ìè-
íóëî¿ çèìè ãîðîäÿíè çà îïàëåííÿ 
ïëàòèëè â³ä 500 äî ê³ëüêîõ òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Ó á³ëüø³é ì³ð³ òàê³ âå-
ëè÷åçí³ òàðèôè º íàñë³äêîì çäî-
ðîæ÷àííÿ ãàçó, ùî â³äáóëîñÿ ùå 
ó 2016 ðîö³. Òîä³ ãàç ïîäîðîæ÷àâ 
óäâ³÷³, äî 6,9 ãðèâí³ çà êóáîìåòð 
(goo.gl/jGafWE).

Êîëè òà íàñê³ëüêè ïîäîðîæ÷àº 
îïàëåííÿ äëÿ â³ííè÷àí? Ç òàêèì 
ïèòàííÿì çâåðíóëèñÿ äî ïðåñ-
ñëóæáè «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåð-
ãî», ùî º íàéá³ëüøèì òåïëîïîñ-
òà÷àëüíèêîì â ì³ñò³.

— Ïðî ïîäîðîæ÷àííÿ ãàçó çíà-
ºìî, àëå öå âñå ùå ïðîåêò ïîñòà-
íîâè Êàáì³íó. Êîìåíòóâàòè öþ 
ñèòóàö³þ áóäåìî ï³ñëÿ íàáóòòÿ 
÷èííîñò³ ö³º¿ ïîñòàíîâè. Òîáòî, 
ï³ñëÿ 1 ëèñòîïàäà, — ïîÿñíèëà 
ðå÷íèöÿ òåïëîâèê³â Ñí³æàíà 
Øï³ê³íà.

Ñïðîãíîçóâàòè, ÿêîþ áóäå ö³íà 
íà òåïëî, íåìîæëèâî. Õî÷à ãàç 
ñêëàäàº 75% ó ñêëàäîâèõ òàðè-
ôó, òà íàì íåâ³äîì³ ö³íè íà ³íø³ 
÷èííèêè, òàê³ ÿê ôîíä çàðîá³ò-
íî¿ ïëàòè, âîäà äëÿ òåïëîìåðåæ, 
îïëàòà åëåêòðîåíåðã³¿ òîùî.

Àëå òàðèôè íà òåïëî ìîæóòü 
áóòè âñòàíîâëåí³ âæå ÷åðåç ì³-
ñÿöü ï³ñëÿ ï³äâèùåííÿ Êàáì³-
íîì ö³í íà ãàç äëÿ íàñåëåííÿ. 
Ïðî öå êàçàëà ãîëîâà Íàöêîì³ñ³¿ 
äåðæðåãóëþâàííÿ åíåðãåòèêè é 
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã (ÍÊÐÅÊÏ) 
Îêñàíà Êðèâåíêî.

— ßê ò³ëüêè áóäå íîâà ö³íà ãàçó 

â³ä Êàáì³íó, ìè ³í³ö³þºìî ïðîöå-
äóðó ïåðåãëÿäó òàðèô³â íà òåïëî ³ 
òåïëîïîñòà÷àííÿ. Ç óðàõóâàííÿì 
â³äêðèòîãî îáãîâîðåííÿ, ÷åðåç 
ì³ñÿöü íîâ³ òàðèôè áóäóòü âñòà-
íîâëåí³, — ñêàçàëà Êðèâåíêî.

Òî÷íî â³äîìî, ùî íîâà ö³íà 
ãàçó ä³ÿòèìå ç 1 ëèñòîïàäà. 
Ó ãðóäí³ òðèâàòèìå îáãîâîðåííÿ 
íîâîãî òàðèôó íà òåïëî. Éìî-
â³ðíî, ùî íîâó ö³íó îïàëåííÿ 
ìàòèìåìî â ïëàò³æêàõ çà ñ³÷åíü 
2019 ðîêó (goo.gl/aJtUY3).

СУБСИДІЇ ВСІМ НУЖДЕННИМ 
Ó òîé æå äåíü, 19 æîâòíÿ, 

â óðÿä³ îãîëîñèëè íîâèíó, ùî 
ñîöäîïîìîãà íà êîìóíàëêó ñòàëà 
äîñòóïíîþ äëÿ òèõ, õòî ¿¿ ðàí³øå 
íå ì³ã îòðèìàòè. ² ö³ çì³íè âæå 
ä³þòü — ç 1 æîâòíÿ 2018 ðîêó.

Ñóáñèä³þ íàäàâàòèìóòü 
íå íà çàãàëüíó æèòëîâó ïëîùó, 
à íà îïàëþâàëüíó. Ðîçì³ð êâàð-
òèð äëÿ îòðèìàííÿ ñîöäîïîìîãè 
ìàº áóòè íå á³ëüøå 120 ì2, à ïðè-
âàòíèõ áóäèíê³â — íå á³ëüøå 
200 ì2.

À íà ïîíàäíîðìîâó ïëîùó, 
àëå íå á³ëüøå í³æ 30% â³ä íîð-
ìè, çìîæóòü îòðèìàòè ñóáñèä³þ 
ïåíñ³îíåðè çà â³êîì, çà âèñëó-
ãîþ ðîê³â, ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ 
ç äèòèíñòâà ³ ãðîìàäÿíè, ÿêèì 
ïðèçíà÷åíà ïåíñ³ÿ ó çâ’ÿçêó ç 
âòðàòîþ ãîäóâàëüíèêà.

Ñóáñèä³þ çìîæóòü îòðèìàòè 
é áåçðîá³òí³ â ñåëàõ òà ì³ñòàõ, 
áåç îáîâ’ÿçêîâî¿ ñïëàòè ºäèíî-

ãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó. Ðîäèíè 
çàðîá³ò÷àí, ÿê³ ïëàòÿòü ªÑÂ 
çà êîðäîíîì, çìîæóòü îòðèìàòè 
ñóáñèä³þ â Óêðà¿í³ íà çàãàëüíèõ 
óìîâàõ.

Ñóáñèä³þ, çà ð³øåííÿì êîì³ñ³¿ 
ç ïèòàíü ïðèçíà÷åííÿ æèòëîâèõ 
ñóáñèä³é, äàâàòèìóòü é òèì ðî-
äèíàì, äå º áåçðîá³òí³ çà ñòàíîì 
çäîðîâ’ÿ, ïðàöåçäàòí³ àëêî- ÷è 
íàðêîçàëåæí³, îíêîõâîð³. Äëÿ 
öüîãî ïîòð³áíî áóäå íàäàòè ìå-
äè÷íó äîâ³äêó.

Çì³íè òàêîæ ñòîñóþòüñÿ ñïëà-
òè îáîâ’ÿçêîâîãî ïëàòåæó. ßêùî 
âàðò³ñòü ôàêòè÷íî ñïîæèòî¿ ïî-
ñëóãè ìåíøà îáñÿãó îáîâ’ÿçêîâîãî 
ïëàòåæó, ñóáñèä³àíò ìàº ïðàâî 
ñïëà÷óâàòè ëèøå âàðò³ñòü ôàê-
òè÷íî ñïîæèòî¿ ïîñëóãè.

Äëÿ ïðèêëàäó, ÿêùî ðîçì³ð 
îáîâ’ÿçêîâîãî ïëàòåæó ñòàíî-
âèòü 200 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü, àëå 
ðåàëüíî áóëî ñïîæèòî ò³ëüêè 
íà 120 ãðèâåíü, ñïëàò³ ï³äëÿãàòè-
ìå ôàêòè÷íèé îáñÿã ñïîæèâàííÿ, 
òîáòî 120 ãðèâåíü.

Ïðè ðîçðàõóíêó æèòëîâî¿ ñóá-
ñèä³¿ ó äîõîäè á³ëüøå íå âðàõî-
âóþòüñÿ ñïëà÷åí³ àë³ìåíòè òà 
äîòàö³ÿ ç áþäæåòó çà âèðîùó-
âàííÿ õóäîáè â ôåðìåðñüêèõ 
ãîñïîäàðñòâàõ.

Óñ³ì, õòî âæå îòðèìàâ ñóá-
ñèä³þ íà îïàëþâàëüíèé ñåçîí 
2018/2019, ïîâòîðíî çâåðòàòèñÿ 
â «Ïðîçîð³ îô³ñè» íå òðåáà. Ñóá-
ñèä³þ ïåðåðàõóþòü àâòîìàòè÷íî 
(goo.gl/RnNQKs).

ВАЛЕНТИНА 
ВОЙТКОВА, 
ДИРЕКТОР 
МІСЬКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТУ 
СОЦПОЛІТИКИ 

— Ці зміни спро-
щують порядок надання житло-
вих субсидій на опалювальний 
період. Для прикладу, якщо 
єдиний соціальний внесок був 
не сплачений з вини роботодав-
ця, що підтверджується даними 
з фіскальної служби, то люди-
на має право на призначення 
субсидій на загальних умовах. 
Але особи, які мають заборго-
ваність по сплаті аліментів більш 

ніж три місяці, житлову субсидію 
не отримають.
Також міська комісія з питань 
призначення та надання населен-
ню житлових субсидій отримала 
більше повноважень. Відтепер 
можуть розглядатися справи 
щодо призначення cоціальної 
допомоги домогосподарствам, 
де є особи, які перебувають в міс-
цях позбавлення волі, алко- та 
наркозалежні, онкохворі. Ці 
родини можуть претендувати 
на державну допомогу, щоб бути 
соціально захищеними.
На даний час фахівці депар-
таменту соціальної політики 
міської ради займаються авто-

матичним перерахунком жит-
лових субсидій вінничанам. 
Близько 30 тисяч громадян взя-
ли талони попереднього запису 
на прийом щодо призначення 
зимових субсидій. Ми очікуємо 
дані з Пенсійного фонду України 
та Державної фіскальної служби 
України.
Хоча вже відомо, що кандидатів 
на автоматичний перерахунок 
станом на 23 жовтня є близько 
22 тисяч. Людям, які отримають 
житлову субсидію автоматично, 
надійде SMS-повідомлення або 
електронною поштою, звертати-
ся додатково в «Прозорі офіси» 
не потрібно.

Близько 22 тисяч родин отримають субсидії автоматично 

Подорожчання газу і як результат — здорожчання 
всіх тарифів, таке вже було у 2016 році. Тоді ціна газу 
збільшилася до 6,9 гривні за куб, а вартість опалення зросла 
майже в п’ять разів 

Ç 1 ëèñòîïàäà áóäå 
íîâà ö³íà ãàçó. 
Éìîâ³ðíî, íîâèé 
òàðèô çà îïàëåííÿ 
áóäå ó ïëàò³æêàõ çà 
ñ³÷åíü 2019 ðîêó
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МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Â Óêðà¿í³ ãðàëü-
íèé á³çíåñ îô³-
ö³éíî çàáîðîíå-

íèé. Öå îçíà÷àº, ùî íå ìîæíà 
âëàøòîâóâàòè àçàðòí³ ³ãðè, îð-
ãàí³çîâóâàòè ðîáîòó áóêìåêåð-
ñüêèõ êîíòîð, çàáîðîíåí³ ãðàëü-
í³ àâòîìàòè òà íàâ³òü â³ðòóàëüí³ 
êàçèíî. Ïðî âñå öå ãîâîðèòü 
Çàêîí «Ïðî çàáîðîíó ãðàëüíî-
ãî á³çíåñó â Óêðà¿í³». ² íàâ³òü 
ïåðåäáà÷åíå ïîêàðàííÿ çà éîãî 
ïîðóøåííÿ: ñòàòòÿ 203–2 Êðèì³-
íàëüíîãî êîäåêñó, øòðàô — â³ä 
170 äî 850 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ê³ëüêà ðîê³â òîìó ãðàëüíî-ëî-
òåðåéí³ çàëè â Óêðà¿í³ â³äêðèâà-
ëèñÿ ï³äï³ëüíî, ïðàöþâàëè îáå-
ðåæíî, óâàæíî ïðèäèâëÿþ÷èñü 
äî êîæíîãî ç â³äâ³äóâà÷³â.

Ó 2016-ìó ìè ïèñàëè ïðî òå, 
ùî â öåíòð³ ì³ñòà áåçïåðåøêîä-
íî ïðàöþâàëà çàëà, ÿêà õîâàëàñÿ 
çà ïîìàðàí÷åâîþ âèâ³ñêîþ «Ëî-
òî-ìàðêåò». Òàê³ ñàì³ çàêëàäè 
ïðàöþâàëè äåñÿòêàìè ó Â³ííèö³.

Íàçâè ïîñò³éíî çì³íþþòüñÿ, 
àëå ãðàëüí³ çàêëàäè íå çíèêàþòü. 
Òåïåð, ó 2018-ìó, ó ì³ñòàõ òà ì³ñ-
òå÷êàõ íîâ³ çàëè ç’ÿâëÿþòüñÿ ÿê 
ãðèáè ï³ñëÿ äîùó. ×àñòî ìîæíà 
ïîáà÷èòè âèâ³ñêè «Êîñìîëîò». 
Îäèí ³ç íèõ ïðàöþº íàâ³òü ó ïðè-
ì³ùåíí³ â³ííèöüêî¿ ñèíàãîãè.

АВТОМАТ У ПЕРЕХОДІ 
Ìè ïîì³òèëè, ùî â ï³äçåìíîìó 

ïåðåõîä³, ÿêèé á³ëÿ ðèíêó «Óðî-

æàé», ç’ÿâèâñÿ ïðèñòð³é, ñõîæèé 
íà ãðàëüíèé àâòîìàò. Ñóäÿ÷è ç 
éîãî âèãëÿäó, ïðèñòð³é ïðèéìàº 
ãðîø³ òà ïðîïîíóº îáðàòè îäíó ç 
³ãîð. Äàë³, çàëåæíî â³ä ðåçóëüòà-
òó ãðè, ëþäèíà âòðà÷àº êîøòè, 
àáî îòðèìóº äåÿêó ñóìó íàçàä. 
Íà àâòîìàò³ º íàïèñ «Êîñìîëîò».

Â óìîâàõ âèêîðèñòàííÿ âêàçà-
íî, ùî öåé àâòîìàò ôóíêö³îíóº 
çà ïðèíöèïîì ìèòòºâî¿ ëîòåðå¿.

Çàêîí «Ïðî äåðæàâí³ ëîòåðå¿ 
â Óêðà¿í³» ì³ñòèòü òåðì³í «ìèòòº-
âà ëîòåðåÿ». Çã³äíî ç äîêóìåíòîì, 
öå òàêà ëîòåðåÿ, êîëè çàçäàëåã³äü 
âèðîáëÿºòüñÿ ïåâíà ê³ëüê³ñòü ëî-
òåðåéíèõ á³ëåò³â. Ç ö³º¿ ê³ëüêîñò³ 
äåÿê³ º âèãðàøíèìè. Ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê óñ³ á³ëåòè ðîçïîâñþäèëè, ëþ-
äèíà ìîæå ïðèäáàòè îäèí ³ç íèõ 
òà â³äðàçó ä³çíàòèñÿ, ÷è º âèãðàø-
íèì ¿¿ á³ëåò. Íàïðèêëàä, ñòåðøè 
çàõèñíå ïîêðèòòÿ ç íîìåðà á³ëåòà.

ßêèì ÷èíîì öÿ ñèñòåìà ïðà-
öþº â àâòîìàò³ â ï³äçåìíîìó ïå-
ðåõîä³? Â óìîâàõ âèêîðèñòàííÿ 
íàïèñàíî, ùî ³ãðè, ÿê³ âèâîäÿòü-
ñÿ íà åêðàí — òî ïðîñòî «åëå-
ìåíòè â³çóàë³çàö³¿». À âñåðåäèí³ 
ïðèñòðîþ ñõîâàíà ñïåö³àëüíà 
«³ãðîâà êîìá³íàö³ÿ», ÿêà äîïî-
ìàãàº âèçíà÷àòè — âèãðàëà ëþ-
äèíà ÷è í³.

«СПОСІБ ОБІЙТИ ЗАБОРОНУ» 
Îëåêñ³é Áîëìàíåíêî, àäâîêàò.
— ß ââàæàþ, öåé ïðèñòð³é 

ó ï³äçåìíîìó ïåðåõîä³ ìîæíà 
ïðèð³âíÿòè äî ãðàëüíîãî àâòî-
ìàòà, áî â³í ïðèéìàº òà âèäàº 
êîøòè, áî â íüîìó ïðèñóòí³ ³ãðè 

АЗАРТНА ГРА ЧИ ЛОТЕРЕЯ? 
ЯК ПРАЦЮЄ БІЗНЕС НА МЕЖІ ЗАКОНУ 
Нажива  У підземному переході біля 
«Урожаю» з’явився пристрій, який бере 
гроші та пропонує примножити їх у грі. 
Або втратити. Раніше такі пристрої 
називали гральними автоматами. Тепер — 
миттєвими лотереями. Чому у Вінниці 
досі працюють «підпільні казино» 
та як і хто воює з азартним бізнесом?

íà âèá³ð. Ëîòåðåÿ ÿê òàêà ïåðåä-
áà÷àº ðîçïîâñþäæåííÿ á³ëåò³â, 
ÿê³ ïîò³ì ðîç³ãðóþòüñÿ. Òðàêòó-
âàííÿ ìèòòºâèõ ëîòåðåé, ÿêå âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ — öå ñïîñ³á îá³-
éòè çàáîðîíó ãðàëüíîãî á³çíåñó.

— Ç³ ñâîãî äîñâ³äó ÿ ìîæó 
ñêàçàòè, ùî â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
çà ôóíêö³îíóâàííÿ ãðàëüíîãî 
àâòîìàòà ÷è íàâ³òü ãðàëüíèõ çàë³â 
í³õòî íå ïîíåñå. Äîêóìåíòàëüíà 
áàçà òàì çðîáëåíà ãðàìîòíî. Õ³áà 
ùî òðîõè ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â, 
ÿêùî ïîë³ö³ÿ âèëó÷èòü äàíèé 
àïàðàò.

ОПЕРАТОР БУВ 
ПІД САНКЦІЯМИ 

Â óìîâàõ âèêîðèñòàííÿ àïàðà-
òó º äàí³ ïðî îïåðàòîðà ëîòåðå¿. 
Öå ïðèâàòíå àêö³îíåðíå òîâàðè-
ñòâî «Ïàòð³îò». Çà äàíèìè ðåº-
ñòðó Ì³í’þñòó, çàñíîâíèêîì ö³º¿ 
êîìïàí³¿ º ô³ðìà, çàðåºñòðîâàíà 
íà Ê³ïð³. Ñòàòóòíèé êàï³òàë «Ïà-
òð³îòà» — 120 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, 
çàéìàºòüñÿ îðãàí³çàö³ºþ àçàðò-
íèõ ³ãîð, îïòîâîþ òîðã³âëåþ, âè-
â÷åííÿì ðèíêó òà ãðîìàäñüêî¿ 
äóìêè. Äèðåêòîð — Âîëîäèìèð 
Çìàæåíêî.

Ç îñåí³ 2016-ãî ëîòåðåéíèé 
îïåðàòîð çíàõîäèâñÿ ï³ä ñàíê-
ö³ÿìè ÐÍÁÎ. Ï³äñòàâè: çàãðîçà 
íàö³îíàëüí³é áåçïåö³ òà åêîíîì³-
ö³. Ïåð³îä ä³¿ ñàíêö³é — îäèí ð³ê.

Íàâåñí³ 2017-ãî ä³þ ñàíêö³é 
ïðîäîâæèëè ùå íà îäèí ð³ê. 
Ó òðàâí³ öüîãî ðîêó îáìåæåííÿ 
ïåðåñòàëè ä³ÿòè.

Ó 2014-ìó ðîö³ «Ïàòð³îò» çãà-
äóºòüñÿ ÿê îïåðàòîð ëîòåðåéíî¿ 
ë³öåíç³¿, ï³ä ïðèêðèòòÿì ÿêî¿, 
çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, âëàøòóâàëè 
ãðàëüíèé çàêëàä.

НЕ ВИЙШЛИ НА ЗВ’ЯЗОК 
Ó ìàòåð³àë³ «Ïåðåõ³ä íà «Óðî-

æà¿» ñòàâ «ñìåðäþ÷îþ ÿìîþ». Ùî 
çàâàæàº ðåìîíòó?» äèðåêòîð äå-
ïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ìàéíà 
²ãîð Øóòàê ðîçïîâ³â, ùî ï³äçåì-
íèé ïåðåõ³ä áóâ ùå íà ïî÷àòêó 
2000-õ ðîê³â ïåðåäàíèé â îðåíäó 
òîðãîâî-âèðîáíè÷îìó òîâàðèñòâó 
«Ï³âäåííèé Áóã».

Êåð³âíèöåþ òîâàðèñòâà º 
²ííà Äåðÿá³íà. Ìè íàìàãàëèñÿ 
çâ’ÿçàòèñÿ ç íåþ, ùîá ïîñòàâèòè 
ê³ëüêà ïèòàíü ïðî ðîáîòó ãðàëü-
íîãî ïðèñòðîþ â ïåðåõîä³. Çà òå-
ëåôîíîì ï³äïðèºìñòâà â³äïîâ³ëà 
æ³íêà, ÿêà íå ïðåäñòàâèëàñÿ. Ç 
¿¿ ñë³â ìè ä³çíàëèñÿ, ùî ³ñíóº 

þðèäè÷íà îñîáà, ÿêà âñòàíîâèëà 
àâòîìàò ó ïåðåõîä³, à çà îðåíäó 
ì³ñöÿ ñïëà÷óº ãðîø³.

Òîìó íàñ ö³êàâèëî, çîêðåìà, 
òàêå ïèòàííÿ: ÷è ï³äòâåðäèâ 
îðåíäàð ÿêèìîñü ÷èíîì çàêîí-
í³ñòü ôóíêö³îíóâàííÿ ïðèëàäó?

Æ³íêà ñêàçàëà, ùî ïåðåäàñòü 
íàø³ ïèòàííÿ äèðåêòîðö³ òà çà-
ïèñàëà íîìåð òåëåôîíó æóðíà-
ë³ñòà. Ïðîéøëî òðè äí³ é í³õòî 
íå çàòåëåôîíóâàâ.

ПОЛІЦЕЙСЬКА ТА СУДОВА 
ПРАКТИКИ 

Ïðàâîîõîðîíö³ ÷àñ â³ä ÷àñó 
çâ³òóþòü ïðî òå, ùî ¿ì âäàºòüñÿ 
çàêðèâàòè ãðàëüí³ çàêëàäè. Îñü, 
íàïðèêëàä, ó ê³íö³ 2016-ãî â³-
ííèöüê³ ïîë³öåéñüê³ ïðîòÿãîì 
îäíîãî äíÿ ïðèéøëè ç îáøóêàìè 
àæ ó 14 òàêèõ çàêëàä³â.

Ï³ä ÷àñ îáøóê³â âèëó÷àþòü 
êîìï’þòåðíå îáëàäíàííÿ, «÷îðíó 
áóõãàëòåð³þ», ôëåø-êàðòè, ðîó-
òåðè òîùî. 

Ó ñóäîâîìó ðåºñòð³ ìè çíàéøëè 
âèðîê Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî 
ñóäó, â³ä ëèïíÿ öüîãî ðîêó. Ñó-
äèëè àäì³í³ñòðàòîðêó ãðàëüíîãî 
çàêëàäó, ùî íà ïðîñïåêò³ Êîöþ-
áèíñüêîãî, 21. Íà ñóä³ æ³íêà ðîç-
ïîâ³ëà, ùî âîñåíè 2016-ãî ðîêó ¿é 
çàïðîïîíóâàëè ðîáîòó â ³íòåðíåò 
ñàëîí³ «Ëîòî-ìàðêåò». Çàïåâíèëà, 
ùî âëàñíèêà öüîãî ñàëîíó âîíà 
íå çíàº. Æ³íêà îòðèìàëà øòðàô 
255 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

À îò ëþäèíó, ÿêà îðãàí³çóâàëà 
ðîáîòó çàêëàäó, ñë³äñòâî íå çíà-
éøëî. Ïðî íå¿ òàê ³ ïèøóòü ó äî-
êóìåíò³: «… íåâñòàíîâëåíà îñîáà, 
ó íåâñòàíîâëåíèé ÷àñ […] îðãà-

í³çóâàëà ä³ÿëüí³ñòü íåçàêîííîãî 
ãðàëüíîãî çàêëàäó…»

СИЛОВА ПРАКТИКА 
Ó Â³ííèö³ ÷àñ â³ä ÷àñó ñòàþòüñÿ 

ïîãðîìè ãðàëüíèõ çàêëàä³â. Ìî-
ëîäèêè â ñïîðòèâíèõ êîñòþìàõ, 
ó áàëàêëàâàõ, çàëèøàþòü ï³ñëÿ 
ñåáå ðîçáèò³ ìîí³òîðè, ðîçìà-
ëüîâàí³ çàêëèêàìè äî áîðîòüáè 
ç ãðàëüíèì á³çíåñîì ñò³íè, ïåðå-
êèíóòè òà ïîëàìàí³ ñòîëè.

Ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç îäíèì 
³ç õëîïö³â, ÿê³ â÷èíÿþòü íàá³ãè 
íà ãðàëüíî-ëîòåðåéí³ çàëè. Â³í 
ïîïðîñèâ íå íàçèâàòè â ìàòåð³àë³ 
éîãî ³ì’ÿ. Êàæå, ùî ïðåäñòàâëÿº 
îðãàí³çàö³þ «Íàðîäíà âîëÿ».

— Àçàðòí³ ³ãðè âèêëèêàþòü çà-
ëåæí³ñòü, â³ä ÿêî¿ ïîò³ì ñòðàæäà-
þòü ðîäèíè. Çàëåæí³ âèòÿãàþòü 
îñòàííº ç õàòè, ùîá ìàòè ìîæ-
ëèâ³ñòü ïîãðàòè. Íà íàøó äóìêó, 
çàëåæíèõ ëþäåé ïîòð³áíî ë³êóâà-
òè, à ãðàëüí³ çàêëàäè — çíèùóâà-
òè. ×åðåç òå, ùî ïðàâîîõîðîíí³ 
îðãàíè íå ìîæóòü âïîðàòèñÿ ç 
çàñèëëÿì Â³ííèö³ ãðàëüíèìè çà-
ëàìè — ºäèíèé âàð³àíò — òðîùè-
òè. Íàøà ìåòà — çíèùèòè ãðàëü-
íèé á³çíåñ ÿê òàêèé, — êàæå íàø 
ñï³âðîçìîâíèê. — Ïðî ãðàëüí³ 
àâòîìàòè â ïåðåõîäàõ ìè çíà-
ºìî. Ââàæàºìî, ùî öå íàõàáñòâî.

Ãîâîðèòü, ùî ï³ñëÿ ïîãðîì³â 
ïîë³ö³ÿ òà ïðîêóðàòóðà ïî÷èíà-
þòü ïðàöþâàòè ðåòåëüí³øå.

— Ìè çíàºìî, ùî ï³ñëÿ íà-
øèõ «â³çèò³â» îðåíäîäàâö³ á³ëü-
øå íå íàäàâàëè ïðèì³ùåííÿ ï³ä 
ãðàëüí³ çàëè. Àëå áóâàëî é òàêå, 
ùî çàêëàä â³äíîâëþâàëè, — êàæå 
õëîïåöü. 

Автомат із написом «Космолот» знаходиться 
в підземному переході. Місце обране не просто так — 
щодня тут проходять тисячі людей 

Ç îñåí³ 2016-ãî 
ëîòåðåéíèé îïåðàòîð 
çíàõîäèâñÿ ï³ä 
ñàíêö³ÿìè ÐÍÁÎ. 
Ï³äñòàâè: çàãðîçà 
íàö³îíàëüí³é áåçïåö³

АННА ОЛІЙНИК, 
ПРЕС-ОФІЦЕР 
ПОЛІЦІЇ ОБЛАСТІ

Поліція працює в 
рамках чинного 
законодавства: 
через суд бере-

мо дозвіл на обшук, вилучаємо 
обладнання, припиняємо робо-
ту закладу. Але, з огляду на те, 
що для функціонування такого 
протизаконного бізнесу потрібне 
недороге комп’ютерне обладнан-
ня, його власники дуже швидко 

закупляють нові системні блоки 
і відновлюють роботу. Прибутки 
такого бізнесу швидко покрива-
ють штрафні санкції, передбачені 
законодавством. Тому їм знову 
вигідно відновлювати протиза-
конну діяльність. А поліції до-
водиться в черговий раз її до-
кументувати і припиняти роботу.
Ставимося до таких акцій не-
гативно (каже прес-офіцер про 
погроми закладів активістами, 
— авт.). Потрібно діяти лише в 
правовому колі.

«Вигідно відновлювати протизаконну діяльність»
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Як вдалося уникнути жертв під 
час стрілянини? Начальник об-
ласного управління Юрій Педос 
пояснив це відповідною підго-
товкою патрульних.
— Як реагувати на бойовий піс-
толет і тим більше на стрільбу, 
у школах не вчать, — сказав ге-
нерал. — Усі патрульні проходять 
навчання і, слава Богу, ці навчан-
ня дуже знадобилися. Кожний 
наш співробітник, який вихо-
дить на службу, завжди готовий 
до подібного нападу. Працівник 
поліції завжди ризикує. Можу 
нагадати історію, як колись ви-
їжджав на затримання озбро-

єного злочинця. Біля Немирів-
ського посту кілька років тому 
застосували проти підозрювано-
го табельну зброю і тоді його за-
стрелили. Працівники ДАІ зупи-
няли автомобіль, не зупинився, 
почали наздоганяти. Потім, при 
перевірці документів злочинець 
дістав пістолет і почав стріляти 
по працівниках. Він одному влу-
чив у жетон, який знаходився 
в області серця. Працівник за-
лишився живий. Інший ДАІшник 
наніс зловмиснику смертельне 
поранення. Більше таких затри-
мань, щоб була реальна пере-
стрілка, я не пам’ятаю.

«Реагувати на зброю в школах не вчать» 

За словами начальника обласної 
поліції, в процесі розслідування 
злочинів затриманого з вогне-
пальною зброєю 51-річного кра-
дія перевіряють на причетність 
до інших, більше тяжких злочи-
нів. А на питання, чи здивова-
ний він, що дрібні злодії тепер 
ходять озброєні, генерал Педос 
ось як відповідає:
— Здивувати працівника полі-
ції важко, бо в нас було багато 
різних злочинів. Але, звичайно, 
це неприємно. Та дуже велика 

радість у мене за те, що ніхто 
не постраждав та саме про-
фесійні дії патрульних полі-
цейських привели до того, що 
злочинець затриманий.
— Справа у тому, що передба-
чити, хто може заїхати в місто, 
неможливо, — говорить Юрій 
Педос. — Кримінальний світ ве-
ликий. Багато залежить від того, 
як ми будемо реагувати і як ми 
маємо злочинця зустріти. Якщо 
до всього готові, то зустрінемо 
гідно — затримаємо.

Тепер всі крадії ходять з пістолетами?

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Çà ê³ëüêà ãîäèí 
ï³ñëÿ ïîä³¿ æóðíà-
ë³ñò³â ïîêëèêàëè 
â îáëàñíå óïðàâ-

ë³ííÿ ïîë³ö³¿. Íà÷àëüíèê ãëàâêó 
Þð³é Ïåäîñ ïðèâ³â íà çóñòð³÷ ç 
ïðåñîþ ÷îòèðüîõ ïîë³öåéñüêèõ 
íà ÷îë³ ç ¿õí³ì êåð³âíèêîì Ðåäâà-
íîì Óñå¿íîâèì. Ãåíåðàë ñêàçàâ, 
ùî ïîðó÷ ç íèì ñèäÿòü ãåðî¿, ÿê³ 
çàñëóãîâóþòü áóòè íàãîðîäæåíè-
ìè çà çðîáëåíå ê³ëüêà ãîäèí òîìó. 
Ïîêè Â³ííèöÿ ñïàëà, ïàòðóëüí³ 
Îëåêñàíäð Í³äçåëüñüêèé, Àðòóð 
Êàðïåíêî, Þð³é Îñàä÷óê, Îëåã 
Áîðæåìñüêèé ñï³éìàëè îçáðîº-
íîãî ï³ñòîëåòîì Ìàêàðîâà çëî-
ä³ÿ. Îá³éøëîñÿ áåç æåðòâ, õî÷à 
ñòð³ëÿâ ³ çëîä³é, ³ «êîïè».

— Öå áóëà ðåàëüíà ïåðåñòð³ë-
êà, — ñêàçàâ Þð³é Ïåäîñ ïðî 
í³÷íó ïîä³þ 18 æîâòíÿ. — Âîíà 
áóëà â ì³ñò³, êîëè ëþäè ñïàëè. 
² ïåðåìîæöåì â ö³é ïåðåñòð³ëö³ 
ñòàëà ïðàâîîõîðîííà ñèñòåìà.

ВХОПИВСЯ ЗА «СТВОЛ» 
Ïîë³öåéñüê³ ïðîâîäèëè â³ä-

ïðàöþâàííÿ ì³ñòà ðàçîì ç îïå-
ðàòèâíèìè ñëóæáàìè. Íåçàäîâãî 
äî öüîãî âèïàäêó ó Â³ííèö³ âçÿëè 
ãðóïó ãàñòðîëåð³â, ÿê³ îáêðàäàëè 
àâòîìîá³ë³. À ò³º¿ íî÷³, ï³ä ðàíîê 
18 æîâòíÿ, ïàòðóëüí³ âèïàäêîâî 

íàòðàïèëè ó äâîðàõ íà Âèøåíüö³ 
íà âåëîñèïåäèñòà, ùî âèÿâèâ-
ñÿ çåêîì ç 17-ð³÷íèì ñòàæåì ³ 
îçáðîºíèì.

×îëîâ³ê áóâ ó ðóêàâè÷êàõ, ùî 
âèäàëîñÿ äèâíèì äëÿ òåïëî¿ 
ïîðè. Ïåðåñóâàâñÿ ò³ëüêè äâîðà-
ìè, óíèêàþ÷è îñâ³òëåíèõ ì³ñöü. 
Îçèðàâñÿ ³ ïîãëÿäàâ íà ïðèïàð-
êîâàí³ íà âóëèö³ ìàøèíè.

— Ïàòðóëüí³ ï³ä³éøëè äî íüî-
ãî, ùîá ïîïðîñèòè äîêóìåíòè 
³ ïåðåâ³ðèòè éîãî îñîáó, — ðîç-
êàçóº Þð³é Ïåäîñ. — Âîíè éîãî 
ñïèòàëè, êóäè ¿äå. Ìîæå ñïîð-
òîì çàéìàºòüñÿ, ìîæå íà ðîáî-
òó äîáèðàºòüñÿ. ×îëîâ³ê ïî÷àâ 
íåðâóâàòè, ðîáèòè ð³çê³ ðóõè. Â³í 
ìàéæå îäðàçó ä³ñòàâ ç-çà ïîÿñà 
áîéîâèé ï³ñòîëåò Ìàêàðîâà ³ 
ïî÷àâ âåñòè ïðèö³ëüíèé âîãîíü 
â á³ê ïðàö³âíèê³â ïàòðóëüíî¿ ïî-
ë³ö³¿.

Îëåêñàíäð Í³äçåëüñüêèé, 
íà ÿêîãî íàïðàâèâ çëîä³é ï³ñòî-
ëåò, íàìàãàâñÿ âèäåðòè â íüîãî 
çáðîþ. Êàæå, âõîïèâñÿ â «ñòâîë» 
³ â³äâ³â ï³ñòîëåò â³ä ñåáå.

— Â³í íàìàãàâñÿ âèñòð³ëèòè 
â ìîãî íàïàðíèêà ç áëèçüêî¿ 
â³äñòàí³, àëå òàê ÿê çàòâîð áóâ 
òðîõè â³äñóíóòèé, íå çì³ã öüîãî 
çðîáèòè, — ðîçêàçóº ïîë³öåé-
ñüêèé. — Íå çíàþ, ïðî ùî ÿ òîä³ 
äóìàâ. Íàïåâíå, çà æèòòÿ ³ ïðî 
íàïàðíèêà. ×è çëÿêàâñÿ? Í³. Òðå-
áà áóëî øâèäêî ä³ÿòè.

ПЕРЕСТРІЛКА НА ВИШЕНЬЦІ: 
ЯК «КОПИ» БРАЛИ РЕЦИДИВІСТА 
Поки місто спало  Велосипедист 
відкрив стрільбу з пістолета Макарова 
по поліцейських, щойно ті запитали в нього 
документи. Щоб «копів» нагородили 
за затримання озброєного без жертв, тепер 
клопоче генерал перед міністром. Що 
за злодія такого небезпечного взяли та як 
все сталося? Подробиці нічної стрілянини 
в спальному районі міста

Íàïàðíèê Í³äçåëüñüêîãî îãî-
ëèâ ñâîþ òàáåëüíó çáðîþ ³ ÷îòè-
ðè ðàçè âèñòð³ëèâ. Àëå â³í áîÿâñÿ 
âëó÷èòè â êîëåãó, ÿêèé çìàãàâñÿ 
ç³ çëî÷èíöåì, òîìó íà âðàæåííÿ 
íå ñòð³ëÿâ. Âðåøò³, äâ³÷³ âèñòð³-
ëèâøè, âåëîñèïåäèñò âò³ê â³ä ïà-
òðóëüíèõ. Éîãî ñï³éìàâ ³íøèé 
ïàòðóëü, ÿêèé áóâ íàéáëèæ÷å 
äî ì³ñöÿ ïåðåñòð³ëêè ³ îòðèìàâ 
³íôîðìàö³þ ïðî ï³äìîãó íà ïî-
øóêè îçáðîºíîãî ÷îëîâ³êà, ùî 
ñòð³ëÿâ ïî «êîïàõ».

ПІД БАЛКОНОМ 
Ïî÷àëàñÿ ñòð³ëÿíèíà íà Êîñ-

ìîíàâò³â, à ñï³éìàëè ïàòðóëüí³ 
ñòð³ëêà ï³ä áàëêîíîì áóäèíêó 
íà âóëèö³ 600-ð³÷÷ÿ.

— Ìè îòðèìàëè ïî ðàä³îåô³-
ðó îð³ºíòóâàííÿ ³ ïîâ³äîìëåííÿ, 
êóäè ÷îëîâ³ê ïîá³ã ï³ñëÿ çàñòîñó-
âàííÿ çáðî¿, — ðîçïîâ³äàº Þð³é 
Îñàä÷óê. — Ïðèéíÿëè ð³øåííÿ 
ïåðåêðèòè âóëèöþ 600-ð³÷÷ÿ ³ 
â õîä³ îáñòåæåííÿ â ï³øîìó ïî-
ðÿäêó âèÿâèëè ï³äîçðþâàíîãî, 
ÿêèé ïî÷àâ çàõîäèòè çà áóäèíîê 
¹ 18. Â³í á³ã. Ïîáà÷èâøè íàñ, 
ïðèñêîðèâñÿ. Ìè éîìó íåîäíî-
ðàçîâî äàâàëè êîìàíäó çóïèíè-
òèñÿ, àëå â³í íå ðåàãóâàâ. Òîä³ 
ìè ïðèâåëè ñâîþ çáðîþ â áîéîâó 
ãîòîâí³ñòü ³ ïðîäîâæóâàëè éîãî 
ïåðåñë³äóâàòè.

— Ïåðåá³ãàþ÷è ïàðêàíè, â³í 
çóïèíèâñÿ á³ëÿ êðàþ áóäèíêó, 
ï³ä áàëêîíîì, — ïðîäîâæóº ïî-
ë³öåéñüêèé. — Íå ðàç éîìó ïîÿñ-
íþâàëè, ùî â íàñ îãîëåíà çáðîÿ, 
ùî ìè ìîæåìî ¿¿ çàñòîñóâàòè. 
Íà öå ÷îëîâ³ê â³äêèíóâ â á³ê 

ñâ³é ï³ñòîëåò, ³ ìè éîãî çàòðèìà-
ëè çà äîïîìîãîþ ô³çè÷íî¿ ñèëè. 
Íàäÿãíóëè êàéäàíêè ³ âèêëèêàëè 
ñë³ä÷î-îïåðàòèâíó ãðóïó.

Çëîä³é çäàâñÿ, ðîçóì³þ÷è, ùî 
ïîë³öåéñüê³ ìîæóòü çàñòðåëèòè 
éîãî. Â³í ìàâ ó ñâîºìó ï³ñòîëå-
ò³ ùå êóë³, àëå á³ëüøå ñòð³ëÿòè 
íå ñòàâ.

З СОЛІДНИМ СТАЖЕМ 
— Öå ÷îëîâ³ê 67-ãî ðîêó íà-

ðîäæåííÿ ç Õìåëüíèöüêîãî, 
ÿêèé ðàí³øå áëèçüêî 17 ðîê³â 
ïðîâ³â ó ì³ñöÿõ ïîçáàâëåííÿ 
âîë³ çà â÷èíåííÿ ð³çíîãî ðîäó 
ìàéíîâèõ çëî÷èí³â, — ðîçïîâ³äàº 
Þð³é Ïåäîñ. — Ó íüîãî âèëó÷èëè 
çáðîþ ³ ø³ñòü áîéîâèõ ïàòðîí³â. 
Êð³ì òîãî, íåïîäàë³ê òîãî ì³ñöÿ, 
äå â³í íàïàâ íà ïîë³öåéñüêèõ, áóâ 
àâòîìîá³ëü «Àóä³», íà ÿêîìó â³í 
ïåðåñóâàâñÿ ³ â ÿêîìó çíàõîäè-
ëèñÿ ðå÷îâ³ äîêàçè — ðàí³øå 

âèêðàäåí³ ðå÷³ ãðîìàäÿí. Òàêîæ 
âèÿâèëè «Ìåðñåäåñ», ç ÿêîãî â³í 
íàïåðåäîäí³ â÷èíèâ êðàä³æêó, òà 
³íø³ äîêàçè, ùî áåççàïåðå÷íî 
âêàçóþòü íà éîãî ïðîâèíó.

² âåëîñèïåä, íà ÿêîìó çàòðèìà-
íèé ïåðåñóâàâñÿ, â³í òàêîæ âêðàâ. 
Êð³ì öèõ åï³çîä³â (÷èñëî ñêîºíèõ 
çëî÷èí³â ðàõóºòüñÿ íå â îäèíè-
öÿõ), ñòð³ëêó ³íêðèì³íóâàòèìóòü 
çàìàõ íà óáèâñòâî ïðàö³âíèê³â 
ïîë³ö³¿. Çà öå çàãðîæóº çíà÷íî 
á³ëüøå, í³æ ÷îëîâ³ê ðàí³øå ñè-
ä³â — äîâ³÷íå ïîçáàâëåííÿ âîë³.

— ß áóäó îñîáèñòî êëîïîòàòè 
ïåðåä ì³í³ñòðîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ 
ïðî çàîõî÷åííÿ öèõ ïðàö³âíèê³â 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿, — ñêàçàâ ãå-
íåðàë ïðî Îëåêñàíäðà Í³äçåëü-
ñüêîãî, Àðòóðà Êàðïåíêà, Þð³ÿ 
Îñàä÷óêà ³ Îëåãà Áîðæåìñüêî-
ãî. — ² ç âåëèêîþ ÷åñòþ õîò³â 
áè ïðåäñòàâèòè öèõ ïðàö³âíèê³â 
ãðîìàäñüêîñò³.

Затриманий — 
рецидивіст з 
Хмельницького. 
Чоловік кинув 
пістолет, коли 
зрозумів, що 
його зараз 
розстріляють 
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простір для особистої думки

ОКСАНА ШЕВЧУК, ГРОМАДСЬКА АКТИВІСТКА
Рівень смертності людей, що постійно вживали 
клітковину, майже на чверть нижчий, ніж серед 
тих, які вживали мінімальну кількість або ж не 
вживали її взагалі. Піклуйтесь про своє здоров'я!

ПРЕС-СЛУЖБА ГРО-
МАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«РОЗВИТОК.РОЗВИТОК»

Â³ííèöüêà Ðåã³îíàëüíà Ë³ãà 
Ñì³õó — ÷åìï³îíàò ãóìîðó ñåðåä 
ìîëîä³æíèõ êîìàíä, ó ÿêîìó 
áåðóòü ó÷àñòü êîìàíäè ç³ âñ³-
º¿ Óêðà¿íè. Âîíè çìàãàþòüñÿ 
â ìàéñòåðíîñò³ ðîçñì³øèòè 
ïóáë³êó ³ æóð³ çà âñÿêó ö³íó. 
Ó ö³é áèòâ³ âñ³ çàñîáè õîðîø³, 
êð³ì íóäíèõ ³ íåñì³øíèõ: äî-
òåïí³ é àêòóàëüí³ æàðòè, çàáàâí³ 
ñêåò÷³, áóôîíàäà, ðîç³ãðàø³ òà 
ïàðîä³¿. Ñåçîí ãðè òðèâàº ïðî-
òÿãîì ðîêó íà âèáóâàííÿ, í³÷èÿ 
â ãð³ âèêëþ÷åíà, áóäü-ÿêèé ñï³ð 
äîçâîëÿº áàòë. 

Ïî÷èíàþòü ñåçîí 14 êîìàíä, 
ó ô³íàë³ çóñòð³÷àþòüñÿ äâ³. Ñóä-
ä³âñòâî çä³éñíþþòü ñ³ì ç³ðîê 
øîó-á³çíåñó. Âîíè æ âèêîíóþòü 
ðîëü òðåíåð³â. Òðåíåðè ñåçîíó 
Â³ííèöüêî¿ Ðåã³îíàëüíî¿ «Ë³ãè 
Ñì³õó» Â³êòîð Ðîçîâèé «Çàãî-
ðåöüêà Ëþäìèëà Ñòåïàí³âíà», 
²ðèíà Ñîïîíàðó «Â³ííèöüê³», 
Â³êòîð Ãåâêî «VIP Òåðíîï³ëü», 
Àíäð³é Ðèáàê «Îòäûõàåì âìåñ-
òå», Âàñèëü Áàéäàê «Âîðîáó-
øåê», Â³êòîð Áðîíþê «Ò²Ê», 
Äìèòðî Áàëþê «Â³ííèöüê³ 

ïåðö³» — ðîçïîâ³äàº îðãàí³çà-
òîð ìîëîä³æíîãî ïðîåêòó ²ðèíà 
Áîðçîâà!

Çàéìàþòüñÿ ç êîìàíäàìè 
ðåäàêòîðè — Äìèòðî Ãîëóáºâ, 
Ðóñòåì ªìåðñàë³ºâ

Âåäó÷èé ãðè — â³äîìèé øîó- 
ìåí, òåëåâ³ç³éíèé àêòîð Îëåê-
ñàíäð Òåðåí÷óê!

17 æîâòíÿ ó Áóäèíêó îô³-
öåð³â â³äáóëàñü ãðà 1\8 ô³íàëó 
Â³ííèöüêî¿ Ðåã³îíàëüíî¿ Ë³ãè 
Ñì³õó. Ç 14 êîìàíä øîó ïîêè-
íóëè êîìàíäà Â³êòîðà Ãåâêà — 
«Ëàíà Áàíàíà», Êè¿â òà êîìàíäà 
Äìèòðà Áàëþêà — «Äåíü âçÿòèÿ 
Áàñòèëèè», Õàðê³â.

Ïðîäîâæàòü ãðó ó 1\4 ô³íà-
ëó êîìàíäè: «Ðàäóæíèé ªíîò», 
Â³ííèöÿ; «Ì³í³ïàíêè», Êè¿â; 
«Òîðò», «Ðîä-Àéëåíä», Êè¿â; 
«Çåáðà», Â³ííèöÿ; «Ìîÿ ïðî-
â³íö³ÿ», Â³ííèöÿ; «Ñàìáî áå-
ëîãî ìîòèëüêà», Îäåñà; Ôðàí-
öóçè», Ïîëòàâà; «Ìèðñ Ïèðñ», 
Îäåñà; «Õàðë³ Êâ³í», ×åðí³-
ã³â; «Íåò Ïàðíÿ», Çàïîð³ææÿ; 
«Íàø ôîðìàò», Êàì’ÿíåöü-
Ïîä³ëüñüêèé

×åêàºìî âñ³õ 21 ëèñòîïàäà 
íà 1\4 ô³íàëó Â³ííèöüêî¿ ðåã³-
îíàëüíî¿ Ë³ãè Ñì³õó!

ПРЕС-СЛУЖБА 
ГО «ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОЇ 

АКТИВНОСТІ «РЕЗУЛЬТАТ»

Ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè, äå-
ïóòàòè òà æóðíàë³ñòè Â³ííèö³ 
ãîâîðèëè ïðî êîìóíàëüí³ ï³ä-
ïðèºìñòâà 19 æîâòíÿ â êðåà-
òèâíîìó ïðîñòîð³ «Àðòèíîâ». 
Îðãàí³çàòîðàìè çàõîäó áóëè äâ³ 
ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ — «Öåíòð 
ãðîìàäñüêî¿ àêòèâíîñò³ «Ðåçóëü-
òàò» òà «Ô³ëîñîô³ÿ Ñåðöÿ», ÿê³ 
á³ëüøå ðîêó çàéìàþòüñÿ ìîí³òî-
ðèíãîì ä³ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíèõ 
ï³äïðèºìñòâ Â³ííèö³ òà îáëàñ-
ò³. Ñàìå ðåçóëüòàòè ñï³ëüíîãî ç 
Öåíòðîì «Åéäîñ» ìîí³òîðèíãó 
áóëè ïðåäñòàâëåí³ íà ïðåçåí-
òàö³¿. Ïðîâåäåíèé åêñïåðòîì 
Öåíòðó «Åéäîñ», êàíäèäàòîì 
åêîíîì³÷íèõ íàóê Êàòåðèíîþ 
Áàãàöüêîþ àíàë³ç ô³íàíñîâèõ 
ðåçóëüòàò³â çà 2016–2017 ðð. 37 ç 
40 êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ Â³-
ííèö³ ïîêàçàâ, ùî ñóêóïíà ñóìà 
ìàéíîâèõ ³ ãðîøîâèõ ðåñóðñ³â, 
ùî çíàõîäÿòüñÿ ó ðîçïîðÿäæåí-
í³ ÊÏ Â³ííèö³, ñòàíîâèëà íà ê³-
íåöü 2016 ðîêó 4125,2 ìëí ãðí, 
à â 2017-ìó çðîñëà íà 25% — 
äî 5154 ìëí ãðí.

Çà òàêîãî ðîçì³ðó ìàéíà çà-
ãàëüíèé äîõ³ä, ùî áóâ îòðè-
ìàíèé óñ³ìà ÊÏ Â³ííèö³, 
â 2017 ðîö³ ñêëàâ 1383,3 ìëí 
ãðí, ùî íà 23% á³ëüøå, í³æ 
áóëî çàðîáëåíî â 2016 ðîö³ 
(1125,4 ìëí ãðí). Ïîð³âíþþ÷è 
àáñîëþòí³ çíà÷åííÿ ³ ïðèðîñòè 
ìàéíà ³ äîõîä³â, ìîæíà çðîáè-
òè âèñíîâîê, ùî õî÷à äîõîäè 
ï³äïðèºìñòâ çðîñòàþòü ìàéæå 
ïðîïîðö³éíî ðåñóðñàì, âêëàäå-
íèì äëÿ îòðèìàííÿ öèõ äîõîä³â, 
ÊÏ Â³ííèö³ ùå º êóäè íàðîùó-
âàòè ñâ³é ïîòåíö³àë, îñê³ëüêè 
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ åêîíîì³÷íîãî 
çðîñòàííÿ íåîáõ³äíî, ùîá òåìïè 
ïðèðîñòó äîõîä³â ï³äïðèºìñòâ 
ïåðåâèùóâàëè òåìïè ïðèðîñ-
òó éîãî ðåñóðñ³â. Íàéá³ëüøå 
äîõîä³â ó 2017 ðîö³ îòðèìàëè 
äâà ÊÏ: «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîå-
íåðãî» (626,8 ìëí ãðí, íà 16% 
á³ëüøå, í³æ ó 2016 ðîö³) ³ «Â³-
ííèöüêà òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ» 
(332,1 ìëí ãðí, íà 28% á³ëü-
øå, í³æ ó 2016 ðîö³). Äîõîäè 
ðåøòè ÊÏ º íàáàãàòî ìåíøè-
ìè ³ â îñíîâíîìó êîëèâàþòüñÿ 
â ìåæàõ 10–44 ìëí ãðí.

Çàãàëüíèé ô³íàíñîâèé ðåçóëü-

òàò ÊÏ Â³ííèö³ 2017 ðîêó — 
çáèòîê ó ðîçì³ð³ 117,6 ìëí 
ãðí, (íà 118% á³ëüøå çà çáèòîê 
2016 ðîêó), ïðè÷îìó íàéá³ëüø³ 
ñêëàäîâ³ öüîãî çáèòêó — ðåçóëü-
òàòè ä³ÿëüíîñò³ ÊÏ «Â³ííèöÿ-
ì³ñüêòåïëîåíåðãî» — 102,7 ìëí 
ãðí çáèòêó, òà ÊÏ «Â³ííèöü-
êà òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ» — 
15,5 ìëí ãðí çáèòêó. Ïðè÷èíîþ 
çáèòêîâîñò³ öèõ ï³äïðèºìñòâ º 
ñóòòºâå ïåðåâèùåííÿ ñîá³âàð-
òîñò³ íàä äîõîäàìè â³ä îñíî-
âíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ç îäíîãî 
áîêó ïîÿñíþºòüñÿ îáìåæåí³ñòþ 
ìîæëèâîñòåé âïëèâó íà äîõîäè 
(òàðèôè), ç ³íøîãî áîêó âèìàãàº 
êîíòðîëþ ³ ìîí³òîðèíãó çà ä³-
ÿëüí³ñòþ öèõ êîìïàí³é.

Ïðèáóòêîâ³ ï³äïðèºìñòâà Â³-
ííèö³ — 22 ï³äïðèºìñòâà, ïðè-
÷îìó 20 ç íèõ ïîêðàùèëè ñâî¿ 
ðåçóëüòàòè ³ ñòàëè ïðèáóòêîâè-
ìè. Íàéïðèáóòêîâ³øèì ÊÏ Â³-
ííèö³ ó àáñîëþòíîìó çíà÷åíí³ 
º ÊÏ «Â³ííèöÿì³ñüêë³ôò», ÿêå 
çàðîáèëî â 2017 ðîö³ 757 òèñ. 
ãðí ïðèáóòêó. Òàêîæ â³äçíà-
÷èìî ÊÏ «Â³ííèöüêèé ôîíä 
ìóí³öèïàëüíèõ ³íâåñòèö³é», 
ñóìà ïðèáóòêó ÿêîãî â 2017 ðîö³ 

ñêëàëà 537,6 òèñ. ãðí, òà ÊÏ «Â³-
ííèöüêå ÁÒ²», ñóìà ïðèáóòêó 
ÿêîãî ñêëàëà 314 òèñ. ãðí. Çà-
ãàëüíà ñóìà ïîçèòèâíîãî ô³íàí-
ñîâîãî ðåçóëüòàòó ÊÏ Â³ííèö³ 
â 2016 ðîö³ ñòàíîâèëà 4379 òèñ. 
ãðí, à â 2017 ðîö³ çìåíøèëàñü 
íà 44% ³ ñêëàëà 1909 òèñ. ãðí.

Çàãàëüíà ñåðåäíÿ ê³ëüê³ñòü 
ïðàö³âíèê³â ÊÏ Â³ííèö³ ñòàíî-
âèòü 5177 îñ³á, ñåðåäí³ âèòðàòè 
íà îïëàòó ïðàö³ íà îäíîãî ïðà-
öþþ÷îãî ñòàíîâëÿòü 75,5 òèñ. 
ãðí íà ð³ê. Íàéá³ëüø³ âèòðàòè 
íà îïëàòó ïðàö³ ìàº ÊÏ «Àå-
ðîïîðò Â³ííèöÿ» — 124,4 òèñ. 
ãðí íà 1 îñîáó, íàéìåíø³ — 
ÊÏ «Ìåðèä³àí» — 15,7 òèñ. ãðí 
íà 1 îñîáó.

Ïðîòå çàðîá³òíà ïëàòà äè-
ðåêòîð³â ÊÏ Â³ííèö³ ð³çíèòü-
ñÿ â³ä çàðïëàòè ïðàö³âíèê³â. 
Ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà çàðïëàòà äè-
ðåêòîð³â âèçíà÷àëàñü â³äïîâ³äíî 
äî äàíèõ, ùî çàçíà÷åí³ ó ¿õ äå-
êëàðàö³ÿõ çà 2017 òà 2016 ðîêè.

ßê çàçíà÷àº ãîëîâà ÃÎ «Ô³-
ëîñîô³ÿ Ñåðöÿ» Þë³ÿ Ãðèãà, 
âèñîêà çàðïëàòà íå º «ïîðî-
êîì», àäæå âèñîêîïðîôåñ³éí³ 
ìåíåäæåðè âåëèêèõ ïðèâàò-

íèõ êîìïàí³é òà êîðïîðàö³é 
îòðèìóþòü âåëèêó çàðïëàòó 
çà âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ 
ìåòîä³â ðîáîòè òà åôåêòèâíèé 
àíòèêðèçîâèé ìåíåäæìåíò 
â ñêëàäí³ äëÿ êîìïàí³¿ ÷àñè. 
À êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà — 
öå º á³çíåñ ãðîìàäè, òîìó ³ òóò 
ìåíåäæåðè òîï-êëàñó ìàþòü 
ìàòè â³äïîâ³äíó çàðïëàòó. Ïðîòå 
âèìîãè äî ¿õ ðîáîòè òà ñòðî-
êè âèâåäåííÿ íà áåççáèòêîâèé 
ð³âåíü ìàþòü áóòè â³äîáðàæåí³ 
â êîíòðàêò³. «Òèì á³ëüøå äèâíî 
áà÷èòè, êîëè ïîñëóãè îêðåìèõ 
ï³äïðèºìñòâ íå çàäîâîëüíÿþòü 
ïîòðåáè ñïîæèâà÷³â, ³ â òîé 
÷àñ äèðåêòîðè öèõ ï³äïðèºìñòâ 
îòðèìóþòü ïðåì³¿ çà ñâîþ ðî-
áîòó», — íàãîëîñèëà Îëåíà Ãó-
ìåííà, êåð³âíèöÿ ïðîåêò³â ÃÎ 
«Öåíòð ãðîìàäñüêî¿ àêòèâíîñò³ 
«Ðåçóëüòàò».

Îáãîâîðèëè ³ ïðîáëåìè ïðè 
ïðîâåäåíí³ çàêóï³âåëü êîìó-
íàëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè, ÿê³ 
áóëè âèÿâëåíí³ â õîä³ ìîí³òî-
ðèíãó. Äåòàëüí³øå çóïèíèëèñü 
íà çëîâæèâàííÿõ ï³ä ÷àñ çà-
êóï³âë³ ïàëèâà ÊÓÏ «ÅêîÂ³í» 
á³ëüø í³æ íà 2 ìëí ãðí.

«Найулюбленіший проект молоді 
тепер й у Вінниці!» — Ірина Борзова

Що ми знаємо про комунальні 
підприємства Вінниці

БЛОГ

БЛОГ

Організатор Ірина Борзова

437101
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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 180143

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 

Æàãà äî íîâèõ çíàíü çàçâè÷àé 
ïðèçâîäèòü äî îäíîãî ïèòàííÿ: 
äå ¿õ áðàòè? Íà ïðèêëàä³ âèâ÷åí-
íÿ ³íîçåìíèõ ìîâ, ìè ñïðîáóâàëè 
ðîç³áðàòèñÿ, ÿêèé ï³äõ³ä ó äîäàò-
êîâîìó íàâ÷àíí³ êðàùèé: ³íäè-
â³äóàëüíèé ÷è ãðóïîâèé.

Îòæå, ó Â³ííèö³ íà ñüîãîäí³ 
íàë³÷óºòüñÿ á³ëüøå 50-òè ð³çíèõ 
øê³ë òà êóðñ³â ³íîçåìíèõ ìîâ, ÿê³ 
ïðîïîíóþòü äî âèâ÷åííÿ íå ò³ëü-
êè àíãë³éñüêó, àëå é ïîëüñüêó, 
³ñïàíñüêó, ³òàë³éñüêó òà ³íø³ 
ìîâè. Ïðî ê³ëüê³ñòü ïðîïîçèö³é 

â³ä ðåïåòèòîð³â ãîä³ é ãîâîðèòè. 
Òà õòî æ íàâ÷èòü? Ìè ïîð³âíÿëè 
ìàñîâ³ êóðñè òà ³íäèâ³äóàëüí³ çà-
íÿòòÿ çà ê³ëüêîìà êðèòåð³ÿìè: 
åôåêòèâí³ñòü íàâ÷àííÿ, ï³ä-
õ³ä òà ö³íà. Îïèòàëè â³ííè÷àí 
òà ä³çíàëèñÿ åêñïåðòíó äóìêó 
²ðèíè Çàëþá³âñüêî¿ — â÷èòåëÿ 
àíãë³éñüêî¿ ìîâè ñïåö³àë³çîâàíî¿ 
øêîëè ¹ 25.

Ó ðåçóëüòàò³ îòðèìàëè äîâî-
ë³ ð³çí³ äóìêè. Ïðîòå âñ³ âîíè 
çâîäÿòüñÿ äî ³íäèâ³äóàëüíèõ îñî-
áëèâîñòåé ó÷íÿ. Òîæ ÷è º îäíî-
çíà÷íà â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ: ç 
êèì âèâ÷àòè ìîâó?

ГРИЗТИ ГРАНІТ НАУКИ: 
НА КУРСАХ ЧИ З РЕПЕТИТОРОМ
Вибір  Додаткові заняття з 
гуманітарних і точних наук стали 
нормою для дорослих і дітей. Крім того, 
багаточисельні майстер-класи з кулінарії, 
конструктора Лего та особистісного 
зростання теж не поступаються 
місцем. Проте всі ці напрями об'єднує 
одне: перед здобуттям нових знань 
постає питання, у кого навчатися? 
Що про це думають потенційні учні 
та діючі викладачі. І де навчать краще: 
у репетитора чи на масових курсах?

 ІРИНА ЗАЛЮБІВ-
СЬКА, ВЧИТЕЛЬ 
АНГЛІЙСЬКОЇ 
МОВИ У СПЕЦІА-
ЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ 
З ПОГЛИБЛЕНИМ 
ВИВЧЕННЯМ ІНО-
ЗЕМНИХ МОВ № 25 

— Взагалі так питання стояти 
не повинно. Бо вчити мову з 
репетитором чи на курсах — це 
індивідуальний вибір кожного. 
Усе залежить від мети, яку лю-
дина ставить при вивченні мови 
та її темпераменту. Якщо, на-
приклад, вчити мову в дорос-
лому віці, то за рік або два цьо-
го не зробиш. Курси не можуть 
бути основою у такому випадку. 
Репетитор, у свою чергу, бачить, 
що ти знаєш і може пропрацю-
вати «пробіли».

Але є важливий момент — ні 
репетитор, ні курси не навчать 
говорити. Цих кілька годин 
на тиждень дуже мало для 
того, щоб досконало оволоді-
ти мовою. Різноманітні курси 
та приватні вчителі необхідні 
до певного моменту, а далі ви-
вчення мови проводиться само-
стійно. Щоб вивчити іноземну 
мову, потрібно постійно диви-
тися фільми або знаходитися 
у середовищі, де нею говорять. 
У Вінниці влаштовують різні 
розмовні клуби, куди ходять 
різні люди і просто спілкують-
ся іноземною мовою. Новач-
ки спочатку просто слухають, 
а потім поступово долучаються 
до розмови.
Тому питання вибору між кур-
сами та репетитором — це дуже 
глобальне питання.

Головне – самоосвіта

ЕФЕКТИВНІСТЬ 
Як репетитори, так і школи іноземних мов 
пропонують своїм учням різні варіанти 
навчання, все залежить від мети. Одним 
потрібно здобути навички розмовної, 
іншим важливо засвоїти бізнес-лексику, 
а треті просто готуються до іспитів. Як та 
з ким досягати мети, залежить від учня. 
Адже, комусь складно зосередитися 
у групах, навіть якщо вони невеликі, або 
навпаки потрібно більше спілкування та 
мотивації. У питанні ефективності це грає 
вагому роль.

ПІДХІД 
Індивідуальний підхід у навчанні — це 
гарантія хороших знань, так багато хто 
думає. Проте у цьому питанні не час-
то враховують власне саму програму 
навчання. У школах іноземних мов про 
підхід до учнів можна прочитати, на-
приклад, у відгуках. А от заняття з репе-
титором навряд вдасться об'єктивно 
оцінити за цим принципом. Крім того, 
знову піднімається питання індиві-
дуальних особливостей людини, яка 
вивчає мову.

ЦІНА 
Звичайна програма вивчення мови у шко-
лі може коштувати від 770 грн/міс. (три 
уроки на тиждень по півтори години — 
18 годин). Одне заняття з досвідченим 
педагогом оцінюється від 100 грн/год. 
Тобто, зустрічаючись з репетитором 
тричі на тиждень, вам потрібно заплатити 
1200 грн/міс. (за 12 годин). Тому в питанні 
оплати курси перемогли. Звичайно, якщо 
мова не йде про інтенсивне вивчення 
мови або спеціальні поглиблені програми, 
у такому разі навчання коштує дорожче.

Анастасія 
Воронова (23), 
продавець-
консультант 
– Я почала 
вивчати од-
разу дві мови: 

англійську та італійську. Якщо 
першу мені просто потрібно на-
гадати, то другу вивчаю з нуля. 
Вирішила ходити на курси, бо 
у таких групах вища конкуренція 
і не пропадає мотивація вивчати 
мови. Поки що мені все подоба-
ється і ціна, і навчання.

Юрій 
Плахотнюк 
(24), юрист 
— Багато хто 
радить відвід-
увати курси. 
На таких занят-

тях більше мотивації та живого 
спілкування. Також добре про-
думана та пророблена програма 
навчання. Хоча все дуже інди-
відуально. Будь-які додаткові 
заняття повинні бути до душі та 
правильно підібрані за часом — 
це головне.

Владислав 
Загребельний 
(22), студент 
— Скажу так, 
на курсах є 
можливість 
поспілку-

ватися з великою кількістю 
людей, а не тільки з одним 
репетитором, який набридне 
вже за кілька місяців. Оточення, 
у цьому випадку, грає велику 
роль. Люди мотивують та на-
вчають. До того ж, курси дають 
багато «плюшок» у вигляді 
розмовних клубів, подорожей 
за кордон та спілкування з носі-
єм мови.

Анна Рак (21), 
студентка 
— Я вже два 
роки живу 
в Америці і 
до того, як 
сюди переїха-

ти, ходила до різних репетиторів і 
відвідувала курси. І маю сказати, 
що місяць навчання у школі іно-
земних мов був ефективнішим, 
ніж роки відвідування приватних 
уроків. До від'їзду у Штати я тричі 
на тиждень займалася англій-
ською по три години. Це було 
дуже круто, тим паче, що навчав 
нас іноземець, який мало розумів 
російську або українську мови.

Юлія 
Мельник 
(25), бізнес-
аналітик 
— Хороший 
репетитор буде 
коштувати до-

рожче, але буде набагато ефек-
тивнішим. Викладач все підла-
штовує під студента: темп, теми, 
бачить твої слабкі місця. Можна 
ставити питання, скільки захо-
чеш, краще пропрацюєш вимову 
і так далі. Я, наприклад, німецьку 
мову вчила з репетитором в Гьо-
те інституті в Києві. Пробувала і 
курси — це, звичайно весело, але 
результат значно гірший.

Вінничани 
довіряють більше 
репетиторам
За результатами опитування 
в Instagram, у якому взяли 
участь 65 повнолітніх 
людей, 55% проголосували 
за навчання з репетитором, 
а решта 45% віддає перевагу 
курсам. Про мету та враження 
від власного навчання 
розказують вінничани:

Критерії вибору помічника в навчанні 
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МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671

Ìè çíàõîäèìî-
ñÿ ó Äåíèñà âäîìà. 

Â³í ñîðîì’ÿçëèâî ñèäèòü íà äèâà-
í³ ³ ìîâ÷èòü. Éîãî ìàìà Ëþäìèëà 
ðîçïîâ³äàº, ùî ç ñàìèõ ïåëþøîê 
ïî÷àëè ðîáèòè äèòèí³ ð³çíîìà-
í³òí³ ìàñàæ³, âàííî÷êè, ³ íåõàé 
³ç çàï³çíåííÿì, àëå Äåíèñ ñ³â, 
ñòàâ, ³ íàâ³òü ï³øîâ. Ùîïðàâäà, 
õîäèâ íå íà ñòîïàõ, à íà ï'ÿòàõ. 
Ê³íö³âêè çàâæäè áóëè ó ïðèï³ä-
íÿòîìó ïîëîæåíí³, ùî ïàëüö³ í³ã 
ìîãëè òîðêàòèñÿ âåëèêî¿ ãîì³ë-
êîâî¿ ê³ñòêè.

Öå íàñòîðîæóâàëî. Òîìó Äå-
íèñà ïîâåçëè äî ñòîëèö³ íà îá-
ñòåæåííÿ. Ãåíåòèêè ä³àãíîñòó-
âàëè ñèíäðîì Åëåðñà-Äàíëîñà. 
Õâîðîáà âðàæàº ñóäèíè. Âîíè 
ñòàþòü ãíó÷êèìè, êðèõêèìè ³ 
ëåãêî ïîøêîäæóþòüñÿ.

— Ïîäèâ³òüñÿ, — êàæå Ëþä-
ìèëà ³ äåìîíñòðóº åëàñòè÷í³ñòü 
ïàëüö³â ñâîãî ñèíà. — ßêîñü ìè 
¿õàëè â òðîëåéáóñ³ ³ îäíà æ³íêà 
ïî÷àëà ðîçäèâëÿòèñÿ, ÿê â³í òðè-
ìàºòüñÿ. Ïîáà÷èëà, ùî â Äåíèñà 
âñ³ ì’ÿçè ïðîâàëþþòüñÿ, ùî âîíè 
íå ðîçâèíåí³ ³ çëÿêàëàñÿ, áî ïî-
äóìàëà, ùî äèòèíà íå ìàº ê³ñòîê.

Çà 16 ðîê³â ñâîãî æèòòÿ Äåíèñ 
ïåðåí³ñ ÷èìàëî îïåðàö³é. Ï³ñëÿ 
ñüîìî¿, ÿêó ïðîâîäèëè íà íîãàõ, 
éîìó ðàïòîâî ïî÷àëî âèêðó÷óâà-
òè ñïèíó. Õðåáö³ ïðîâàëþâàëèñÿ 
âñåðåäèíó, ëîïàòêè íàâïàêè, âè-
ïèðàëè. Çâåðíóëèñÿ äî ë³êàðí³, 
äå õëîïöþ âèïèñàëè ñïåö³àëüíèé 
êîðñåò. Äåíèñ íîñèâ éîãî ð³ê, 
àëå ñòàí ò³ëüêè ïîã³ðøóâàâñÿ. 
Äî òîãî æ, â³í øâèäêî âòðà÷àâ 
âàãó: ç 43 êã ñõóä äî 32 êã.

Äîâåëîñÿ çáèðàòè ãðîø³, ðîáè-
òè ãåíåòè÷í³ àíàë³çè ³ â³äïðàâëÿ-
òè ¿õ íà äîñë³äæåííÿ äî Í³ìå÷-
÷èíè. Òàì ä³àãíîñòóâàòè ñï³íàëü-
íó ì'ÿçîâó àòðîô³þ — ñïàäêîâó 
õâîðîáó, ïîâ’ÿçàíó ç ìóòàö³ºþ 
â ãåíàõ.

Êîëè áàòüêè îòðèìàëè ðåçóëü-
òàòè äîñë³äæåíü, õðåáåò Äåíèñà 
áóâ âèêðèâëåíèé íà 103 ãðàäóñè. 
×åðåç öå äåÿê³ éîãî îðãàíè áóëè 
ïåðåòèñíóò³. Àëå ãîëîâíîþ çà-
ãðîçîþ ñòàëà íåìèíó÷à â³äìîâà 
ëåãåíü. Íàðàç³ âîíè àòðîôîâà-
í³ íà 30% ³ õëîïöþ âæå âàæêî 
äèõàòè. ßêùî òàê òðèâàòèìå é 
íàäàë³, îäíîãî äíÿ Äåíèñ ïðîñòî 
çàäèõíåòüñÿ.

Âèõ³ä, õî÷ ³ äîðîãîâàðò³ñíèé, 
àëå âñå æ òàêè º. Äåíèñó ìîæóòü 
çðîáèòè îïåðàö³þ ïî âæèâëåííþ 
ñèñòåìè ³ìïëàíòàò³â äëÿ âèð³â-
íþâàííÿ íàáóòî¿ êðèâèçíè òà 
ô³êñàö³¿ õðåáòà. Öå ñïåö³àëüí³ 
ãà÷êè ³ ïëàñòèíêè, ÿê³ áóäóòü 
çíàõîäèòèñÿ íà õðåáöÿõ õëîïöÿ 
äî ê³íöÿ éîãî æèòòÿ.

ßêùî õðåáåò âäàñòüñÿ âèð³â-
íÿòè, õî÷à á íà 50%, öå áóäå 
ïåðåìîãîþ. Öå çâ³ëüíèòü ëåãåí³ 
³ Äåíèñ çìîæå íîðìàëüíî äèõàòè. 
Íàðàç³ â³í õîäèòü áîêîì ³ ò³ëüêè 
ïî êâàðòèð³. Éîìó íàâ³òü ñèä³òè 
âàæêî. Îäðàçó ïî÷èíàº áîë³òè 
ñïèíà.

Îïåðóâàòèìóòü ó ñòîëè÷íîìó 

«Îõìàòäèò³». Ëþäìèëà ãîâîðèòü, 
ùî çíàéøëè ïðîôåñîðà, ÿêèé áå-
ðåòüñÿ çà ä³òåé ç òàêèìè ä³àãíî-
çàìè. Ë³êàð í³÷îãî íå ãàðàíòóº. 
«ª íàâ³òü éìîâ³ðí³ñòü, ùî ï³ñëÿ 
îïåðàö³¿ ó Äåíèñà â³äìîâëÿòü 
ëåãåí³. Àëå ìè âñå îäíî éäåìî 
íà öåé ðèçèê, òîìó ùî íå ìàºìî 
³íøîãî âèõîäó».

Äåíèñ âñå óâàæíî ñëóõàº ³ 
âåñü ÷àñ ñîðîìèòüñÿ íåçíà-
éîìöÿ ç ôîòîàïàðàòîì. Íà-
ìàãàºòüñÿ óñì³õàòèñÿ. Àëå 
÷îìóñü íå õî÷å ðîçïîâ³äàòè, 
ùî â íüîãî íåìàº äðóç³â. Ùî 
ïðàêòè÷íî âåñü ñâ³é ÷àñ ïðî-
âîäèòü ó ê³ìíàò³, äå ìè çàðàç 
ç íèì çíàõîäèìîñÿ.

Ìîâ÷èòü ïðî òå, ùî íà âóëè-
öþ âèõîäèòü, ò³ëüêè êîëè òåïëî. 
²íàêøå ìîæå çàñòóäèòèñÿ, ïî÷íå 
êàøëÿòè ³ äèõàòè ñòàíå ùå âàæ-
÷å. Íå ç³çíàºòüñÿ, ÿê ïîëþáëÿº 
ðîçáèðàòè ³ãðàøêîâ³ ìîäåëüêè ³ 
ÿê éîìó âàæêî ¿õ ïîò³ì çáèðà-
òè. Íå ñêàðæèòüñÿ, ÿê ïðîòÿãîì 
âñ³º¿ íàøî¿ ðîçìîâè éîìó áîëÿ÷å 
ñèä³òè.

² í³ ñëîâà ïðî òå, ùî â³ä÷óâàº, 
ÿê â ëåãåíÿõ ç êîæíèì äíåì ìåí-
øàº ïîâ³òðÿ.

Äåíèñ çìîæå âäèõíóòè íà ïî-
âí³ ãðóäè, ÿêùî ìè äîïîìîæåìî 
éîãî ðîäèí³ ç³áðàòè 70 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü, ÿêèõ áðàêóº äëÿ ïðîâåäåííÿ 
îïåðàö³¿ ³ íà ïðèäáàííÿ ñóïóòí³õ 
ë³ê³â.

Êàðòêà ÏðèâàòÁàíêó: 
5168 7573 7778 5086
²çâºêîâà Âàëåíòèíà Äìèòð³âíà 
(áàáóñÿ)
Êàðòêà Îùàäáàíêó: 
4790 7000 0847 2087
²çâºêîâà Ëþäìèëà Ìèêîëà¿âíà 
(ìàìà)

ХВОРОБА СТИСКАЄ 
ДЕНИСОВІ ЛЕГЕНІ
Час спливає  Йому 
не можна хворіти, 
тому з квартири Денис 
виходить тільки за 
теплої погоди. Завжди 
у супроводі когось із 
рідних. При зустрічі 
Денис здається 
настільки худим, що 
складно повірити. Він 
такий, тому що все 
життя веде боротьбу 
з генетичними 
захворюваннями, які 
день за днем з’їдають 
його здоров’я

Хлопчик дуже худий. При зрості 173 см важить 38 кг. 
П'ять кілограмів набирали три роки

Êîëè áàòüêè 
îòðèìàëè ðåçóëüòàòè 
äîñë³äæåíü, 
õðåáåò Äåíèñà 
áóâ âèêðèâëåíèé 
íà 103 ãðàäóñè

ÁËÀÃÎÄ²ÉÍ²ÑÒÜ
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ï î ò å ð ï ³ ë è é 
ãðèìíóâ äâåðè-
ìà ñóäîâî¿ çàëè. 

Âèéøîâ, íå äîñëóõàâøè ð³øåííÿ 
äî ê³íöÿ. À çâèíóâà÷óâàíèé ðà-
ä³â âèð³øåííþ íà ñâîþ êîðèñòü. 
Ìîãèë³â-ïîä³ëüñüêîãî á³çíåñìåíà 
³ äåïóòàòà Ñåðã³ÿ Øåâ÷óêà, îäðó-
æåíîãî íà ïàä÷åðö³ òàìòåøíüîãî 
ìåðà, âèïðàâäàëè â àïåëÿö³éí³é 
³íñòàíö³¿ çà íåäîâåäåí³ñòþ âèíè. 
Òàêå ð³øåííÿ ðîç’ÿñíèâ íà ïåð-
øîìó â ³ñòîð³¿ ñóäó áðèô³íãó 
ñóääÿ-ñï³êåð Àíàòîë³é Êðèâî-
øåÿ, ÿêèé ïðàöþâàâ ó ñêëàä³ 
ñóää³âñüêî¿ êîëåã³¿ ³ ï³äïèñóâàâ 
âèïðàâäóâàëüíèé âèðîê.

— Ñüîãîäí³ âè áà÷èòå, ùî ðå-
çóëüòàòè ñóäîâî¿ ðåôîðìè âò³-
ëþþòüñÿ â æèòòÿ. Àïåëÿö³éíèì 
ñóäîì Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ âïåðøå 
çà ³ñòîð³þ éîãî ³ñíóâàííÿ ïðîâî-
äèòüñÿ áðèô³íã, ÿê ðåçóëüòàò â³ä-
êðèòîñò³ â íàø³é ðîáîò³, — ñêàçàâ 
Àíàòîë³é Êðèâîøåÿ.

Â³í ïîÿñíèâ, ùî ñòîðîíàì 
çâèíóâà÷åííÿ íå âäàëîñÿ çà-
ïðîòîðèëè çà ãðàòè çÿòÿ ìåðà 
ïðèêîðäîííîãî ðàéöåíòðó, áî 
áåçñóìí³âíèõ äîêàç³â ïðèñóòíîñ-
ò³ éîãî íà ì³ñö³ çëî÷èíó âîíè 
ñóäó íå íàäàëè.

Ñåðã³ÿ Øåâ÷óêà çâèíóâà÷óâàëè 

ó çàìàõó íà óáèâñòâî ìîãèë³â÷à-
íèíà Îëåêñàíäðà Êîëîì³éöÿ. 
Öåé ìîëîäèé ÷îëîâ³ê çàÿâèâ, ùî 
«Øåô» ñòð³ëÿâ ó íüîãî ï³ä æèòëî-
âèì áóäèíêîì 10 òðàâíÿ 2016-ãî 
ðîêó, âëó÷èâ ó ñòåãíî ³ ñ³äíèöþ, 
àëå íå âáèâ, áî êóë³ ñê³í÷èëèñü. 
RIA òîð³ê ðîçïîâ³äàëà, ÿê Â³-
ííèöüêèé ì³ñüêèé ñóä â³äïóñòèâ 
Ñåðã³ÿ Øåâ÷óêà ç-ï³ä âàðòè, íà-
çâàâøè äîêàçè éîãî âèíè íåíà-
ëåæíèìè. Òîä³ Êîëîì³ºöü ïîäàâ 
àïåëÿö³þ. Òàêîæ îñêàðæèëà âèðîê 
Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó ïðîêó-
ðàòóðà. ² îñü, íà ïî÷àòêó æîâòíÿ 
öüîãî ðîêó àïåëÿö³éíèé ñóä ï³ä-
òâåðäèâ íåäîâåäåí³ñòü âèíè çÿòÿ 
ìåðà. ×îìó ³ç íîâèìè äîêàçàìè òà 
ñâ³äêàìè òåæ âèïðàâäàëè Øåâ÷ó-
êà? Äàºìî ðîç’ÿñíåííÿ â öèòàòàõ 
ñóää³ Êðèâîøå¿.

ПРО ПРОЦЕС 
«Ìè, ñóää³, ñâî¿ìè ð³øåííÿìè 

íå ìàºìî äîâîäèòè ÷èþñü âèíó ³ 
êàðàòè çëî÷èíöÿ. Ìè çàáåçïå÷ó-
ºìî ð³âí³ñòü ñòîð³í â ìîæëèâîñò³ 
íàäàòè äîêàçè. Ìè çàäîâîëüíèëè 
âñ³ (!) êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâè-
íóâà÷åííÿ. Äîñë³äèëè ïîâòîðíî 
äîêàçè. Íàâ³òü äîïèòàëè äîäàòêî-
âèõ ñâ³äê³â ³ ïðèéíÿëè ò³ äîêàçè, 
ÿê³ íå ïîäàâàëèñÿ â ñóä³ ïåðøî¿ 
³íñòàíö³¿. Ðîçãëÿäàëè ñïðàâó ð³ê. 
Í³õòî íå ñêàçàâ, ùî ñïðàâåäëèâèé 
ðîçãëÿä ñïðàâè áóâ ïîðóøåíèé. 

СУДДЯ ПОЯСНИВ, ЧОМУ 
ВИПРАВДАЛИ «ШЕФА» 
Уперше у Вінниці  У апеляційній інстанції 
підтвердили виправдувальний вирок 
зятю мера Могилів-Подільського Сергію 
Шевчуку. Чому прийняли таке рішення, 
пояснив суддя-спікер Анатолій Кривошея. 
Таке вперше, коли суд дав роз’яснення 
по справі. Коментували гучне провадження, 
щоб зняти розставлені стороною 
звинувачення клейма і показати: втілюють 
результати судової реформи в життя

Í³õòî. Òîìó ùî â³í áóâ äîòðèìà-
íèé. ªäèíå, ùî íå ñïîäîáàëîñÿ 
ñòîðîí³ îáâèíóâà÷åííÿ — öå ïðè-
éíÿòå ñóäîì ð³øåííÿ».

ПРО ВИПРАВДАННЯ 
«Âñ³ äîêàçè ï³äòâåðäæóþòü îäíå-

ºäèíå. Ùî ïîòåðï³ëèé îòðèìàâ 
âîãíåïàëüí³ ïîðàíåííÿ. Öå äîâåëà 
ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ. Îäíàê, 
íå äîâåëà, ùî Øåâ÷óê ñòð³ëÿâ 
â Êîëîì³éöÿ. Ïèòàííÿ: ÷è áóâ 
íà ì³ñö³ ñêîºííÿ çëî÷èíó Øåâ÷óê? 
Â³í êàæå: «Ìåíå òàì íå áóëî». Ïî-
òåðï³ë³é êàçàâ: «Â³í òàì áóâ».

Êîëè éîãî ò³ëüêè ïîðàíèëè, 
òî Êîëîì³ºöü ãîâîðèâ: «ß íå çíàþ, 
õòî â ìåíå ñòð³ëÿâ, íåâ³äîìà îñî-
áà ìåíå ïîðàíèëà». Ïîò³ì, êîëè 
Øåâ÷óê ñòàâ çàïåðå÷óâàòè ñâîþ 
ïðè÷åòí³ñòü ³ íàäàâ ñâ³äê³â, ùî 
â öåé äåíü â³í äèòèíó çàáèðàâ ç 
ñàäêà, ïîò³ì êóõíþ ðåìîíòóâàâ, 
òî ïîòåðï³ëèé ïðèâ³â ñâî¿õ ñâ³äê³â. 
Âîíè ñêàçàëè: «À ìè áà÷èëè, ùî 
ñòð³ëÿâ Øåâ÷óê». Âñå. ²íøèõ äî-
êàç³â íåìàº. Áóâ ç îäí³º¿ ñòîðîíè 
Øåâ÷óê ç³ ñâî¿ìè òðüîìà ñâ³äêàìè. 
² ç äðóãî¿ ñòîðîíè — ïîòåðï³ëèé 
ç³ ñâî¿ìè òðüîìà ñâ³äêàìè. Çà öèõ 
îáñòàâèí ³ â³äñóòíîñò³ ³íøèõ äî-
êàç³â, ÿê ïîñòóïèëè á âè?»

ПРО СУМНІВИ СУДДІВ 
«Ïîòåðï³ëèé ïîÿñíèâ: êîíôë³êò 

âèíèê ç òèõ ï³äñòàâ, ùî îáâèíóâà-
÷åíèé ââàæàº ñåáå õàçÿ¿íîì, à â³í 
ââàæàº, ùî öå íå çîâñ³ì òàê. ² îò ç 
îäí³º¿ ñòîðîíè äðóç³ îáâèíóâà÷å-
íîãî, ç äðóãî¿ — äðóç³ ïîòåðï³ëî-
ãî. Îäíà êîìàíäà ñâ³ä÷àòü îäíå, 
à äðóãà äðóãå, òîìó âèíèêàº ñóìí³â: 
÷è ìîæíà òèì äðóçÿì (ùî ç îäí³º¿ 
ñòîðîíè, ùî ç äðóãî¿) â³ðèòè?

Àëå º ³íøå — ïðåçóìïö³ÿ íåâè-
íóâàòîñò³. Íå îáâèíóâà÷åíèé ìàº 
äîâîäèòè ñâîþ íåâèíóâàò³ñòü, 
à ñòîðîíà îáâèíóâà÷åííÿ ìàº äî-
âåñòè âèíó. Íå ïðîñòî äîâåñòè, 
à äîâåñòè ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³-
âîì. Ùî çíà÷èòü «ïîçà ðîçóìíèì 
ñóìí³âîì»? Ùî ìè, ïðèéìàþ÷è 
ð³øåííÿ, íå ñóìí³âàëèñÿ, íà-
ñê³ëüêè âèííèé Øåâ÷óê.

Ìè íå ìàºìî âèáðàòè ç äâîõ 
âåðñ³é íàéá³ëüø â³ðîã³äíó. Í³. 
Çà öèõ ï³äñòàâ ñóä ³ íå ââàæàâ, 
ùî òèõ òðüîõ ñâ³äê³â äîñòàòíüî, 
ÿêèõ ïðèâ³â ïîòåðï³ëèé, ùîá âè-
çíàòè Øåâ÷óêà âèííèì».

ПРО ПІСТОЛЕТ 
«Ïèòàííÿ â òîìó, ÷è áóâ â³í âçà-

ãàë³. Îáâèíóâà÷åíèé êàæå: «íå áóëî 
â ìåíå í³ÿêîãî ï³ñòîëåòà». Äîêàç³â 

òîãî, ùî áóâ ï³ñòîëåò — æîäíîãî. 
Ñàìîãî ï³ñòîëåòà íåìàº òàêîæ. 
Ñë³äñòâî æ ñòâåðäæóº «Øåâ÷óê 
ïðèäáàâ ï³ñòîëåò, ùîá ñêî¿òè 
âáèâñòâî», àëå íå íàäàº äîêàç³â, 
íà ÿêèõ áè ´ðóíòóâàëîñÿ öå òâåð-
äæåííÿ. Ïðîñòî òàê ïðèïóñòèëè.

Âèíèêàº òàêîæ çàïèòàííÿ: ùî 
öå çà ãîòóâàííÿ äî âáèâñòâà, ÿêùî 
ëþäèíà ñåðåä á³ëîãî äíÿ ïðè êóï³ 
ñâ³äê³â ãàíÿºòüñÿ ç ï³ñòîëåòîì 
ïî ì³ñòó ³ ñòð³ëÿº ç âåëè÷åçíî¿ 
â³äñòàí³? Çà ø³ñòü ìåòð³â â³í, ç 
ïîÿñíåííÿ ïîòåðï³ëîãî, ïî íüîìó 
ñòð³ëÿâ. Íåâæå íå ìîæíà áóëî 
ï³äãîòóâàòèñÿ, ÿêùî ïëàíóâàâ 
âáèâñòâî? Â ÿêèéñü òèõèé ÷àñ áåç 
ñâ³äê³â. Ï³ä³éòè áëèæ÷å, õî÷à á…

Òåïåð ïðî íàïðàâëåí³ñòü ïî-
ñòð³ë³â. Ïîòåðï³ëèé ñòâåðäæóº, ùî 
Øåâ÷óê ö³ëèâñÿ â ãðóäè. Êîëî-
ì³ºöü äîñèòü âèñîêèé, òîìó çâè-
íóâà÷åíèé ìàâ áè ñòð³ëÿòè çíèçó 
ââåðõ, ùîá âëó÷èòè â æèòòºâî 
âàæëèâ³ îðãàíè, à ïîïàâ ÷îìóñü 
â ñ³äíèöþ ³ â íîãó. Ó âîðîòÿõ çíà-
éøëè ä³ðêè, ÿê³ ñë³äñòâî ââàæàº 
ä³ðêàìè â³ä êóëü, õî÷à íå ñïðîìî-
ãëîñÿ ïðîâåñòè ç öüîãî ïðèâîäó 
åêñïåðòèçó. Ò³ ä³ðêè íà â³äñòàí³ 
ìåòð â³ä çåìë³, òî ñòð³ëÿëè íå çíè-
çó ââåðõ, à çâåðõó âíèç? Òîìó âè-
íèêàº ñóìí³â, ÿê æå òàê õîò³òè 
âáèòè, ö³ëÿ÷èñü ïî íîãàõ?

Îò âñ³ ö³ ñóìí³âè ³ ïðèçâåëè 
äî òîãî, ùî ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³í-
ñòàíö³¿ çàëèøèâ áåç çì³íè âèðîê 
ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðî íåäî-
âåäåí³ñòü âèíè».

ПРО РІШЕННЯ 
«Àíãë³éñüêèé þðèñò Â³ëüÿì 

Áëåêñòîí, ïîÿñíþþ÷è ñïðàâåä-
ëèâ³ñòü ñóäîâîãî ð³øåííÿ, ãîâîðèâ 
òàê: êðàùå íåõàé äåñÿòü âèííèõ 

óíèêíå ïîêàðàííÿ, í³æ ïîñòðàæ-
äàº îäèí íåâèííèé. Òîìó, ÿêùî 
ìè íàìàãàºìîñÿ æèòè â ïðàâî-
â³é äåðæàâ³, äå ñóä — íå îðãàí, 
ùî êàðàº, à ëèøå ³íñòàíö³ÿ, ÿêà 
íàäàº ìîæëèâ³ñòü ó÷àñíèêàì ïðî-
âàäæåííÿ äîâåñòè ñâîþ ïðàâîòó, 
òî ñóä àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ äî-
òðèìàâñÿ öèõ âèìîã Çàêîíó. ² ðàç 
íå âäàëîñÿ ñòîðîí³ çâèíóâà÷åííÿ 
äîâåñòè ³íøå, òî öå íà ïëå÷àõ, 
ìîæëèâî, ïðîôåñ³éíîñò³ ñòî-
ðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. À, ìîæëè-
âî, ä³éñíî Øåâ÷óê íå áðàâ ó÷àñòü 
ó íàïàä³. Ñóä ä³éøîâ äî òàêîãî 
âèñíîâêó ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî äî-
ñòàòí³õ äîêàç³â éîãî âèíè íàäàíî 
íå áóëî».

ПРО ЯКІСТЬ СЛІДСТВА 
«²ñíóº ïðèíöèï ñóäî÷èíñòâà 

äèñïîçèòèâí³ñòü, çã³äíî ç ÿêèì 
ä³ëî ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ, ÿê 
äîâîäèòè âèíó. ª ñë³ä÷èé, â íüî-
ãî º ïðîöåñóàëüíèé êåð³âíèê, ³ 
âîíè âèð³øèëè òàêèì ÷èíîì äî-
âåñòè. Â äîâåäåíí³ âèíè áðàëà 
ó÷àñòü íå ò³ëüêè ïðîêóðàòóðà, 
ñë³äñòâî, àëå ïîòåðï³ëèé ³ éîãî 
çàõèñíèê (äîñèòü àêòèâíî áðàâ 
ó÷àñòü, íàäàâàâ äîêàçè). Íå ìîæó 
ñêàçàòè, ùî á ÿ ðîáèâ ùå, ÷è 
íå ðîáèâ áè ùå, òîìó ùî öå ¿õ 
ä³ëî. Âîíè âèð³øèëè òàê ä³ÿòè, 
¿ì öå íå âäàëîñÿ. Íàñê³ëüêè ïðî-
ôåñ³éíî ñïðàöþâàëè? Öå äî êå-
ð³âíèöòâà ïðîêóðàòóðè ïèòàííÿ».

Потерпіла в могилів-подільській 
кримінальній історії сторона вже 
заявила, що буде оскаржувати 
рішення апеляційного суду. Пи-
таємо в судді-спікера Анатолія 
Кривошеї про ймовірність скасу-
вання підписаного ним рішення.
— Судді робили все, щоб цього 
не сталося, — говорить він. — 
20 сторінок друкованого тексту 
написали, мотивуючи кожен до-
каз, який надавався. Використо-
вували практику Європейського 
суду, навіть термінологію, яку 
використовує Європейський 
суд. Тому надіємося, що наше 

рішення залишиться в силі, бо 
якщо його скасують — це як не-
долік нашої роботи.
Та якщо Верховний суд все ж 
змінить рішення, винесене у Ві-
нниці? Яким воно може вийти 
в касації?
— Можуть направити на новий 
апеляційний розгляд, а мо-
жуть скасувати обидва рішення 
(апеляційної та місцевого су-
дів, — авт.) і спрямувати справу 
на новий розгляд, в суд першої 
інстанції, — назвав два варіанти, 
які може прийняти Верховний 
суд, суддя Кривошея.

Оскаржувати виправдувальний вирок будуть 

Ïîòåðï³ëà â ìîãèë³â-
ïîä³ëüñüê³é ³ñòîð³¿ 
ñòîðîíà çàÿâèëà, ùî 
íå çóïèíèòüñÿ ³ áóäå 
îñêàðæóâàòè ð³øåííÿ 
àïåëÿö³éíîãî ñóäó

Суддя Анатолій 
Кривошея цитував 
англійського юриста, 
пояснюючи це 
виправдання: «Краще 
нехай десять винних 
уникне покарання, 
ніж постраждає один 
невинний»

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

ÐÅÇÎÍÀÍÑ
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Âóëèöÿìè ì³ñòà 
â ð³çí³ ðîêè êóð-

ñóâàëè í³ìåöüê³, ÷åñüê³, êè¿âñüê³, 
à íèí³ — øâåéöàðñüê³ òðàìâà¿. 
Âîíè ïåðåâîçèëè íå ò³ëüêè ëþ-
äåé, à é âóã³ëëÿ, ìåòàë òà ³íø³ 
âåëèêîãàáàðèòí³ âàíòàæ³. À êîí-
äóêòîðè òà âîä³¿ òðàìâàÿ ïîâèíí³ 
áóëè ìàòè ñèëó, ùîá çà ïîòðåáè 
ïîñòàâèòè âàãîí íàçàä íà êîë³¿.

З ЧОГО ВСЕ ПОЧАЛОСЯ
Ðåãóëÿðíèé ðóõ òðàìâàÿ ïî-

÷àâñÿ 28 æîâòíÿ 1913 ðîêó 
î 6.40. Ìàðøðóò ìàâ äîâæèíó 
8,6 ê³ëîìåòðà. Âàãîíè âîçèëè 
ëþäåé Ìèêîëà¿âñüêèì ïðî-
ñïåêòîì (Ñîáîðíîþ) äâîìà çà-
ë³çíèìè ìîñòàìè ÷åðåç îñòð³â 
Êåìïó, à äàë³ Îëåêñàíäð³éñüêèì 
øëÿõîì (ïðîñïåêòîì Êîöþáèí-
ñüêîãî) äî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó.

Òîä³ íà ìàðøðóòè âèõîäèëè 
ñ³ì í³ìåöüêèõ âàãîí³â MAN, 
ÿê³ áóëè ðîçðàõîâàí³ íà 32 ì³ñ-
öÿ (18 ñèäÿ÷èõ, 14 ñòîÿ÷èõ), 
à ó êîíäóêòîðè òà âîä³¿ òðàìâàÿ 
áðàëè ò³ëüêè ÷îëîâ³ê³â.

— Ðåìîíòíèõ áðèãàä òîä³ 
íå áóëî. ² âàãîíîâîæàò³ ðîáèëè 

105 РОКІВ ВІННИЦЬКОМУ ТРАМВАЮ. 

Рейками історії  За свою понад 
сторічну історію трамвай у Вінниці 
докорінно змінився. Порівнюючи з 1913 
роком, коли вперше вулицями проїхав 
трамвай, маршрутна мережа зросла 
у 6,5 разу, а кількість вагонів — у 18 
разів. Якими були перші роки і яке буде 
майбутнє однієї з візитівок нашого міста?

òàêå, çà ùî çàðàç áè çâ³ëüíèëè. 
ßêùî îá³ðâàâñÿ äð³ò êîíòàêòíî¿ 
ìåðåæ³, òî âîä³é ÷è êîíäóêòîð 
ìàâ âèéòè ç âàãîíà, âçÿòè ÿêèéñü 
äåðåâ’ÿíèé ïàòè÷îê òà çàêîðîòè-
òè äð³ò îá ðåéêó. ² ÿêùî òðàìâàé 
ç³éøîâ ç ðåéîê, òî ïîñòàâèòè 
éîãî íàçàä ìàâ âîä³é òà êîí-
äóêòîð, — ðîçêàçàâ åêñêóðñîâîä 
Ìóçåþ òðàìâàÿ Îëåã Ìàòþõîâ.

Ó 1914 ðîö³ ìàðøðóòíà ìåðåæà 
ðîçøèðþºòüñÿ: ïðîêëàäàþòü êî-
ë³þ äî â³éñüêîâèõ êàçàðì íà Ìè-
êîëà¿âñüêîìó ïðîñïåêò³ (íèí³ 
Çàìîñòÿíñüêà), ì³ñüêà âëàäà çà-
êóïèëà ùå ÷îòèðè òðàìâà¿ MAN.

Ïëàòà çà ïðî¿çä ó òðàìâà¿ áóëà 
âèñîêîþ, òîìó íèì ÷àñò³øå 
êîðèñòóâàëèñÿ çàìîæí³ ëþäè. 
Á³ëüø äîñòóïíèì çàñîáîì ïå-
ðåñóâàííÿ òðàìâàé ñòàâ ï³ñëÿ 
çì³íè âëàäè 1917 ðîêó. Êâèòîê 
íà ïî÷àòêó 20-õ ðîê³â êîøòóâàâ: 
íà ãîëîâí³é âóëèö³ — 8 êîï³-
éîê; íà âóëèö³ Âîðîøèëîâà — 
2–4 êîï³éêè; ï³ëüãîâèé — 4 êî-
ï³éêè. Ïðàâî áåçêîøòîâíîãî 
ïðî¿çäó ìàëè ò³ëüêè ïîë³öåéñüê³.

КАТАСТРОФА № 13
Ìàðøðóòíà ìåðåæà òà ê³ëü-

ê³ñòü âàãîí³â íå çì³íþâàëàñÿ 

äî 1932 ðîêó, ïîêè íå ïðî-
êëàëè ë³í³þ â³ä ðèíêó Êàë³÷à 
(íèí³øíÿ ïëîùà Ãàãàð³íà — 
àâò.) äî «Óðîæàþ».

Â³ííèöÿ ïðèäáàëà ñïèñàí³ 
âàãîíè ç Îäåñè, Äí³ïðà, äå 
ðîçøèðÿëè âóçüêîêîë³éíó êî-
ë³þ. Äåÿê³ ç íèõ ïåðåðîáèëè 
íà âàíòàæíèé òðàíñïîðò, ùî 

âîçèâ öåãëó, âóã³ëëÿ, íàôòó òà 
³íø³ ìàòåð³àëè. Îäíà ç êîë³é 
âàíòàæíîãî òðàìâàÿ áóëà äî öå-
ãåëüíîãî çàâîäó ³ ïðîëÿãàëà ÷å-
ðåç Öåíòðàëüíèé ïàðê.

Ó 1938 ðîö³ â³äáóëàñÿ òðàã³÷íà 
ïîä³ÿ, ïðî ÿêó â ãàçåòàõ òîãî 
÷àñó ïèñàëè «Òðàìâàéíà êàòà-
ñòðîôà»: 8 òðàâíÿ, î 4-é ãîäèí³ 
äíÿ, òðàìâàé ¹ 13, ñïóñêàþ-
÷èñü âóëèöåþ Ëåí³íà (Ñîáîð-
íà — àâò.), ðîç³ãíàâñÿ á³ëüøå 
äîçâîëåíî¿ øâèäêîñò³ ³ çâàëèâ-

ñÿ ç ìîñòó äî Ï³âäåííîãî Áóãó 
(goo.gl/qPSnwQ).

— Ñë³äñòâî òîä³ âñòàíî-
âèëî, ùî òðàìâà¿ áóëè «ïî-
çëî÷èííèöüêè» â³äðåìîíòîâàí³: 
ðåìîíòíèêè êðàëè çàï÷àñòèíè ç 
ä³þ÷èõ âàãîí³â. À âàãîíîâîä — 
âèíóâàòåöü àâàð³¿ íå ìàâ ïðàâ 
êåðóâàííÿ òðàìâàºì. Ï³ä ñóä ïî-
òðàïèëè ÿê ðÿäîâ³ ïðàö³âíèêè, 
òàê ³ äèðåêòîð òðàíñïîðòíîãî 
óïðàâë³ííÿ, — ðîçêàçàâ åêñ-
êóðñîâîä Ìóçåþ òðàìâàÿ Îëåã 
Ìàòþõîâ.

Ï³ä ÷àñ îêóïàö³¿ í³ìöÿìè ðóõ 
òðàìâà¿â áóâ îáìåæåíèì îäíèì-
äâîìà âàãîíàìè. Ó 1944 ðîö³, 
êîëè ôàøèñòè â³äñòóïàëè, 
òî çðóéíóâàëè òðàìâàéíó ìåðåæó 
òà åëåêòðîïîñòà÷àííÿ Â³ííèö³. 
Òðè ê³ëîìåòðè êîë³¿ äî ë³êàðí³ 
Ïèðîãîâà òà îäèí âàãîí âäàëîñÿ 
â³äíîâèòè äî 1 òðàâíÿ 1945 ðîêó.

«СЕКОНД ХЕНД» ВАГОНИ
Óæå ï³ñëÿ â³éíè ìàðøðóò «Çà-

ë³çíè÷íèé âîêçàë — ë³êàðíÿ 
Ïèðîãîâà» ïðîäîâæèëè äî ë³-
êàðí³ ³ìåí³ Þùåíêà òà åëåêòðî-
ìåðåæ³. Ó òîé ÷àñ äî Â³ííèö³ 
ïðèáóâàþòü 20 «íîâèõ» òðàì-
âà¿â — ñïèñàí³ âàãîíè ç Êèºâà.

MAN
(1913-1955) 

Першими в Вінниці курсували німецькі вагони 
Нюрнберзького заводу. Вони вміщали 32 
пасажири, а кондуктор та водій керували 

трамваєм разом. Майже всі вагони пережили 
війну та вийшли на колії Вінниці.

СЕРІЯ С-900
(1951-1977) 

Вагони київського виробництва привезли 
до Вінниці, після того як їх списали зі 

столичних маршрутів. Вінничани назвали їх 
«коробочками» через громіздкий корпус. 

Було поставлено близько двадцяти машин на 
початку 50-х років.

GOTHA
(1955-1985) 

Нові вагони Gotha німецького виробництва 
надходили до Вінниці з другої половини 

50-х років до початку 70-х років ХХ століття. 
Пропрацювали на маршрутах міста до першої 

половини 80-х років.

Т4
(1971-2007) 

Перші трамваї з Чехословаччини Т4 були 
поставлені до Вінниці в 1971 році. За наступні 
вісім років привезли 42 вагони. Трамваї Т4 
з кінця 2007 року на маршрути не виходять. 
Деякі перероблені та досі діють як службові 

вагони.

Ñòîð³÷÷ÿ òîìó â 
òðàìâàÿõ ïðàöþâàëè 
ò³ëüêè ÷îëîâ³êè. 
Âàãîíîâîæàòèé ñàì 
ëàäèâ äâèãóí òà 
ñòàâèâ âàãîí íà ðåéêè
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— Öå áóëè òðàìâà¿ ñåð³¿ 
Ñ-900, çðîáëåí³ â Êèºâ³, íà çà-
âîä³ ³ìåí³ Äçåðæèíñüêîãî. 
Ó Â³ííèö³ îòðèìàëè íàðîäíó 
íàçâó — «êîðîáî÷êà», áî áóëè 
ãðîì³çäê³, íåçðó÷í³ òà çðîáëåí³ 
ç äåðåâà, — ðîçêàçàâ Ìàòþõîâ.

Ó 1955 ðîö³ áóäóþòü ë³í³þ 
äî íèí³øíüî¿ âóëèö³ Òðàìâàé-
íî¿ (êîëèøíÿ Ðåâîëþö³éíà — 
àâò.), à â 60-õ ðîêàõ êîë³þ äîâå-
ëè äî Òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, 
ÿêèé é â³äêðèâñÿ â ò³ ðîêè.

— Ó òèõ æå 1960-õ äî íàñ ïðè-
âîçÿòü í³ìåöüê³ âàãîíè ÃÎÒÀ 
ç Íþðíáåðãà, çîâñ³ì íîâ³. Öå 
áóëà âåëèêà ïàðò³ÿ, 40 «ïîòÿ-
ã³â». Òàêèì ÷èíîì, ìè âïåðøå 
çà ï³âñòîð³÷÷ÿ îòðèìàëè íîâåíü-
ê³ âàãîíè, — ðîçêàçàâ Ìàòþõîâ.

Ó 70-õ í³ìåöüê³ òà êè¿âñüê³ 
òðàìâà¿ ïîñòóïîâî ñïèñóâàëè, 
à ¿ì íà çàì³íó ñòàâàëè ÷åñüê³ 
òðàìâà¿ Òàòðà-Ò4. Ó ïîð³âíÿíí³ 
ç ³íøèìè â³ííèöüêèìè òðàìâà-
ÿìè, ÷åñüê³ áóëè á³ëüø ì³ñòê³ 
(35 ñèäÿ÷èõ ì³ñöü, 58 ñòîÿ÷èõ — 
àâò.), ìàëè ïî òðîº äâåðåé, 
â³äð³çíÿëèñÿ âèñîêèì ð³âíåì 
êîìôîðòó. Äëÿ íàøîãî ì³ñòà 
çàêóïèëè òàêèõ 45 âàãîí³â.

À â òîé æå ÷àñ â ê³íö³ 1970-õ 

ïðèáðàëè êîë³þ íà ïðîñïåêò³ Êî-
öþáèíñüêîãî. Íàòîì³ñòü ïðîêëà-
ëè ã³ëêó â³ä çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó 
âóëèöåþ Áàòîçüêîþ (êîëèøíÿ 
Ê³ðîâà — àâò.) äî Õ³ìçàâîäó.

— Òîä³ ãîòóâàëèñÿ äî Îë³ìï³-
àäè-80, ðîçøèðþâàëè ïðîñïåêò 
Êîöþáèíñüêîãî. À òðàìâàéíó êî-
ë³þ ïðèáðàëè äëÿ ãàðíî¿ êàðòèí-
êè: çàì³ñòü «çàñòàð³ëîãî» òðàìâàÿ, 
ÿê òîä³ ââàæàëè, ïðîñïåêòîì ìàâ 
¿çäèòè «ïðîãðåñèâíèé» òðîëåé-
áóñ. Â³ííèöþ õîò³ëè ïîêàçà-
òè ÿê óñï³øíèé, ïðîìèñëîâèé 
öåíòð, — ðîçêàçàâ åêñêóðñîâîä 
Ìóçåþ òðàìâàÿ Îëåã Ìàòþõîâ.

Ó 1980-õ ðîêàõ ïðèéøëà ÷åðãà 
ÊÒ-4 — äâîñåêö³éíèõ âàãîí³â ç 
«ãàðìîøêîþ», òàêîæ ÷åñüêîãî 
âèðîáíèöòâà. Äî 1990 ðîêó äëÿ 
ì³ñòà çàêóïèëè 81 òàêèé âàãîí.

À â 1992 ðîö³ ïðîäîâæèëè 
òðàìâàéíó ã³ëêó íà Âèøåíüêó, àæ 
äî ê³íöåâî¿ çóïèíêè òðîëåéáóñ³â. 
Òàê ïðîòÿæí³ñòü òðàìâàéíî¿ ìå-
ðåæ³ ñêëàëà 42,4 ê³ëîìåòðà. Çàðàç 
ïî ì³ñòó º 56,4 ê³ëîìåòðà êîë³é.

ШВЕЙЦАРІЯ У ВІННИЦІ
Íîâîþ â³õîþ â ³ñòîð³¿ â³-

ííèöüêîãî òðàìâàÿ ñòàëà ïîÿâà 
øâåéöàðñüêèõ âàãîí³â íà ì³ñü-

êèõ âóëèöÿõ. Ïðîòÿãîì 2007–
2011 ðîê³â ó Â³ííèöþ ïðèâåçëè 
116 âàãîí³â ç Öþð³õà. Íà çàì³íó 
÷åñüêèì «Òàòðàì» ñòàëè «Ì³ðà-
æ³» òà «Êàðïôåíè».

— Ö³ òðàìâà¿, ÿê³ ìè îòðèìó-
âàëè ç Öþð³õà, áóëè âèãîòîâëåí³ 
â 60–70-õ ðîêàõ. Àëå øâåéöàðö³ 
çðîáèëè ¿ì êàï³òàëüíî-â³äíîâ-
ëþâàëüíèé ðåìîíò, ùî êîøòóº 
80% â³ä ïåðâ³ñíî¿ âàðòîñò³ âà-
ãîíó. Òîáòî, ç çàâîäó âèéøîâ 
ìàéæå íîâèé âàãîí, — ðîçêàçàâ 
ãåíäèðåêòîð «Â³ííèöüêî¿ òðàí-
ñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» Ìèõàéëî 
Ëóöåíêî.

Øâåéöàðñüê³ âàãîíè íå â³÷í³. 
¯õ, ðàíî ÷è ï³çíî, òàêîæ äîâå-
äåòüñÿ ñïèñàòè. À ùî çàì³ñòü 
íèõ? «VinWay» ñòàâ îäíèì ç 
âàð³àíò³â âèð³øåííÿ ïèòàííÿ. 
Öå êîëèøí³ ÷åñüê³ ÊÒ-4, â³ä 
ÿêèõ çàëèøàºòüñÿ ò³ëüêè ðàìà. 
Óñå ³íøå çàì³íÿºòüñÿ òà ïåðå-
áèðàºòüñÿ.

Äî 105-ð³÷íèö³ íà ìàðøðó-
òè ì³ñòà âèéäå âæå äåñÿòèé 
«VinWay», ÿêèé ç³áðàëè ó äåïî 
òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿. Âàãîí 
ìàº äîâæèíó 31 ìåòð, íèçüêî-
ï³äëîãîâó âñòàâêó òà ìîæå âì³ñ-
òèòè äî 300 ïàñàæèð³â.

 ВІД «НІМЦІВ» ДО «ШВЕЙЦАРЦІВ»

Майбутній розвиток трамваїв 
у Вінниці пов'язаний з двома 
чинниками — це вагони та інфра-
структура. Вони взаємопов’язані, 
казав гендиректор транспортної 
компанії Михайло Луценко — 
кращі вагони потребують кращих 
трамвайних колій.
— У цьому напрямку вже зробле-
ні «оксамитові» колії на площі 
Гагаріна, на Замостянській, пе-
реїзди на Келецькій. Наразі ро-
бимо капремонт колії на Янгеля, 
частково на Стрілецькій. Наступ-
ного року плануємо взятися за 
облаштування нових шляхів на 
Соборній та Батозькій (колишня 
Кірова - авт.)
— Чи буде далі розширятися 
мережа трамваїв та в які райо-
ни міста?
— Серйозно зараз обговорюєть-
ся повернення колії на проспект 
Коцюбинського. Є й інші плани, 
але без конкретних проектів та 
кошторисів — про це немає сен-
су говорити, — відповів очільник 
транспортників.
Ще один аспект, що потребує по-

кращення у колійному господар-
стві — контактна мережа. Луцен-
ко казав, що їм потрібно усунути 
«слабкі місця»: ділянки мережі, 
де напруга не досягає необхідних 
для трамвая 600 вольт. 
— Наша мета на наступні роки 
— збільшення експлуатаційної 
швидкості. Є цілий комплекс 
чинників, що впливає на швид-
кість вагонів по місту. І для її 
підвищення потрібно зменши-
ти кількість непотрібних зупинок 
трамвая та переїздів, покращити 
стан усієї мережі. Зробити такий 
собі міський «Інтерсіті». А вже 
після зможемо отримати чергову 
партію вагонів зі Швейцарії, — 
сказав Луценко.
Про «нові» вживані вагоні з Цю-
ріха писали раніше: з 2021 року 
Вінниці планують передати трам-
ваї «Tram 2000». Модель збудо-
вана в 1976 році, має низькопід-
логову вставку, від 50 сидячих 
місць. Точна кількість вагонів ще 
невідома, оскільки угода про пе-
редачу трамваїв — досі на стадії 
обговорення (goo.gl/ETkAbm).

Майбутнє трамвая — це міський «Інтерсіті»

«ГАРМОШКИ» КТ-4
(1981-2008) 

Вагони КТ-4 надійшли до Вінниці в 1981 з Праги. 
У порівнянні з колишньою моделлю мали більше 
сидячих міст, великі вікна та комфортний салон. 
Більшість з них списали у 2008 році, одиниці досі 

працюють на маршрутах.

ВАГОНИ З ЦЮРІХА
(2007- ... )

У 2007 році муніципалітетом міста Цюріха (Швейцарія) були 
передані 13 поїздів серії «Карпфен», а в 2008 році кілька 

вагонів «Міраж». Зараз на вулицях міста курсує понад сотню 
таких вагонів, що складають «кістяк» рухомого складу 

трамвайного депо.

VINWAY
(2015 - ...)

Трамваї вінницького виробництва, які збирають 
в депо з 2015 року. Їх роблять на базі чеського трамвая 

КТ-4 у двох варіаціях: односекційні 16-метрові 
та трисекційні 31-метрові вагони. З того часу на колії 

випустили вже 10 «ВінВеїв».

Джерело: depo.vn.ua
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Óïðîäîâæ ñîðîêà 
ðîê³â âåäå ñïîñòåðå-
æåííÿ çà ëåëåêàìè 

Àíàòîë³é Êîñòîãðèç. Çàñëóæåíèé 
â÷èòåëü Óêðà¿íè, ÿêèé ïðàöþº 
ó øêîë³ ñåëà ßëòóøê³â Áàðñüêîãî 
ðàéîíó, ðàçîì ç³ ñâî¿ìè ó÷íÿìè 
çàê³ëüöþâàâ ïîíàä òèñÿ÷ó ëåëåê. 
Ùîïðàâäà, áóëî öå ðàí³øå. Òåïåð 
ñïîñòåðåæåííÿ çà ãðàö³éíèìè ïòà-
õàìè ïðîâîäÿòü ò³ëüêè â³çóàëüíî. 
Ðàõóþòü ãí³çäà, ê³ëüê³ñòü íàðîäæå-
íèõ ïòàøåíÿò. Ïðî ê³ëüöþâàííÿ 
çàëèøèëèñÿ ò³ëüêè ãàðí³ ñïîãàäè. 
Íàéá³ëüø ÿñêðàâèé ç íèõ — çàïèñ 
ïðî ëåëåêó, ÿêèé äîëåò³â ç ¿õíüîãî 
ñåëà àæ äî ï³âí³÷íî¿ Àôðèêè.

— Ïðè Ñîþç³ íàøà øêîëà 
ïîñò³éíî áðàëà ó÷àñòü ó ê³ëü-
öþâàíí³ ëåëåê, — ãîâîðèòü ïàí 
Àíàòîë³é. — Ê³ëüöÿ îòðèìóâàëè 
ç îáëàñíîãî Òîâàðèñòâà îõîðîíè 
ïðèðîäè. Äî Â³ííèö³ âîíè íàä-
õîäèëè ç Ìîñêâè. ²íêîëè íàì 
ïîâ³äîìëÿëè ïðî äîëþ çàê³ëüöüî-
âàíèõ íàìè ïòàõ³â. Íàøèõ ÷îðíî-
ãóç³â çíàõîäèëè â Ðóìóí³¿, Áîë-
ãàð³¿. Ðåêîðäñìåíîì ñòàâ ïòàõ, 
ùî äîëåò³â äî Ï³âí³÷íî¿ Àôðèêè.

ßêèì ÷èíîì öå âäàëîñÿ âñòà-
íîâèòè? ×îìó íèí³ ïðèïèíèëè 
âèâ÷åííÿ ì³ãðàö³¿ ïòàõ³â, ÿê³ º 
ñèìâîëàìè Óêðà¿íè?

ЗАЛИШИЛИСЯ СПОГАДИ І… 
ЗОШИТИ 

Ó÷èòåëü-ïðèðîäîëþá äîòåïåð 
çáåð³ãàº çâ³òè ïðî ê³ëüöþâàííÿ 

ëåëåê. Çàâäÿêè íèì ä³çíàâñÿ ïðî 
àôðèêàíñüêîãî ëåëåêó. Êàæå, ç 
Ìîñêâè íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ 
íà îáëàñòü ïðî öåé ôàêò. Â³í ïå-
ðåâ³ðèâ ñâî¿ çàïèñè. Î÷àì íå ïî-
â³ðèâ: íîìåð ê³ëüöÿ, çíàéäåíèé 
â Àôðèö³, ñï³âïàâ ç òèì, ùî çà-
ïèñàíèé ó çâ³ò³ Êîñòîãðèçà.

— Óæå íå ïðèãàäóþ, õòî ñàìå 
òîä³ ê³ëüöþâàâ ïòàõà, — ãîâîðèòü 
â÷èòåëü. — Áî æ ÷àñó ìèíóëî áà-
ãàòî. Îäíàê ³íôîðìàö³¿ ðàä³ëè 
âñ³. Øóêàëè íà êàðò³ òî÷êó, äå 
áóëî çíàéäåíî ê³ëüöå. Âèçíà÷à-
ëè â³äñòàíü… Äëÿ ó÷í³â öå áóâ 
äîäàòêîâèé ñòèìóë âèâ÷åííÿ 
ïðåäìåòó. Ìàþ íà óâàç³ íå ò³ëü-
êè íàâåäåíèé ôàêò. Ñàì ïðîöåñ 
ê³ëüöþâàííÿ. Ùîðàçó â³í âèêëè-
êàâ íåàáèÿêó ö³êàâ³ñòü.

Ñï³âðîçìîâíèê äåòàëüíî ðîç-
ïîâ³äàº, ÿê äîáèðàëèñÿ äî ãí³çä, 
ÿê ïðèêð³ïëÿëè òàáëè÷êè. Áóâ 
âèïàäîê, êîëè îäèí ç ó÷í³â ç³-
ðâàâñÿ ç äåðåâà. Íà ùàñòÿ, âñå 
îá³éøëîñÿ. Íà â÷èòåëÿ ïîêëà-
äàëàñÿ âåëèêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

— Ïðîöåñîì ê³ëüöþâàííÿ ìè 
îõîïèëè òîä³ íå ò³ëüêè íàøå 
ñåëî, — ïðîäîâæóº Àíàòîë³é 
Êîñòîãðèç. — Ó 15-òè íàñåëåíèõ 
ïóíêòàõ ðàéîíó âèêîíóâàëè öþ 
ðîáîòó. Ñ³äàëè íà âåëîñèïåäè ³ 
äðóæíî âèðóøàëè íà çàâäàííÿ. 
Íàâ³òü ñàìà ïî¿çäêà çäðóæóâàëà, 
çãóðòîâóâàëà ó÷í³â ì³æ ñîáîþ. 
Â³ä÷óâàâ, ùî é äî ìåíå çðîñòàëà 
ïîâàãà, äîâ³ðà.

Òðîº ä³òåé ïàíà Àíàòîë³ÿ, äâ³ 
äîíüêè ³ ñèí, òàêîæ ïðîéøëè 
øêîëó âèâ÷åííÿ ì³ãðàö³¿ ëåëåê 

ЛЕЛЕКА З ВІННИЦІ ДОЛЕТІВ 
ДО ПІВНІЧНОЇ АФРИКИ
Природолюби  Кільцювання лелек, 
червонокнижних птахів, перестали робити 
у нашій області. Раніше їх найбільше 
мітили у порівнянні з іншими областями 
держави. Чому природолюбів перестала 
цікавити важлива справа? Що робити, 
коли випадково знайдете кільце з написом 
про птаха? Куди повідомляти інформацію?

³ ¿õ ê³ëüöþâàííÿ. Äî ðå÷³, ñâîþ 
ïåðøó íàóêîâó ðîáîòó ñèí Ëåî-
í³ä ïðèñâÿòèâ ñàìå äîñë³äæåííþ 
öèõ ïòàõ³â. Çàê³í÷èâ àñï³ðàíòóðó, 
ïðàöþº ñòàðøèì íàóêîâèì ñï³â-
ðîá³òíèêîì â îäíîìó ç Íàóêî-
âî-äîñë³äíèõ ³íñòèòóò³â. Íåñïðîñ-
òà îáðàëà ôàõ á³îëîãà ³ äîíüêà 
Ìàð’ÿíà. Áàòüêî ïåðåêîíàíèé, 
ùî âñå ïî÷àëîñÿ ç âèâ÷åííÿ ïòà-
õ³â ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ó øêîë³.

— Ñàìå çà ðåçóëüòàòàìè ê³ëü-
öþâàííÿ ìåí³ âäàëîñÿ äîñë³äèòè, 
ùî îäèí ëåëåêà ïðèë³òàâ äî íà-
øîãî ñåëà ïðîòÿãîì 20-òè ðîê³â (!) 

БІЛОКРИЛИХ ТЕПЕР БІЛЬШЕ, 
НІЖ РАНІШЕ 

Íèí³ â÷èòåëü ³ éîãî ó÷í³ çä³é-
ñíþþòü ò³ëüêè ïåðåïèñ ïòàõ³â ³ 
îáë³êóþòü ãí³çäà. Ïðè÷îìó, ïå-
ðåâàæíî íà òåðèòîð³¿ ñâîãî ñåëà. 
Ê³ëüöþâàííÿ íå ïðîâîäÿòü, áî 
íåìà ê³ëåöü. Çà ñëîâàìè ñï³âðîç-
ìîâíèêà, öþ ñïðàâó ïðèïèíèëè 
íå ò³ëüêè ó íèõ. Íå ðîáëÿòü ¿¿ é 
â ³íøèõ ðàéîíàõ.

— Ó ñâ³é ÷àñ ìåí³ äîâîäèëî-
ñÿ áóòè íà îäíîìó ³ç ç³áðàíü 
îðí³òîëîã³â âñåóêðà¿íñüêîãî 
ð³âíÿ, — ðîçïîâ³äàº Àíàòîë³é 
Êîñòîãðèç. — ßê ïðèºìíî áóëî 
ä³çíàòèñÿ, ùî îðí³òîëîãè Â³-

ííèöüêî¿ îáëàñò³ çàê³ëüöþâàëè 
íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ëåëåê.

ßê ñòâåðäæóº â÷èòåëü, ëåëåê 
ñòàëî á³ëüøå, í³æ ¿õ áóëî ðàí³øå. 
Ïðè÷îìó, ç'ÿâèëèñÿ íàâ³òü ÷îðí³ 
ëåëåêè. Ðàí³øå ¿õ ìàéæå íå ìîæ-
íà áóëî ïîáà÷èòè ó íàøîìó ðåã³-
îí³. Ïðèðîäîëþáè ç’ÿñóâàëè, ùî 
âîíè êëàäóòü ãí³çäà ò³ëüêè á³ëÿ 
òèõ áóäèíê³â, â ÿêèõ ïðîæèâàþòü 
ëþäè. Ïîìèðàº ëþäèíà — âñå, 
ëåëåêà äî ãí³çäà íå ïîâåðòàºòü-
ñÿ, ïîòîìñòâî âèâîäèòü â ³íøîìó 
ì³ñö³. Äóæå äðóæí³ äî ëþäåé.

— Êàñÿ, Êàñþí÷èê, — òàê íà-
çâàëà íàøà îäíîñåëü÷àíêà ªâ-
ãåí³ÿ Äîöåíêî ëåëå÷åíÿ, ÿêå 
íå ìîãëî çëåò³òè, âèïàëî ç ãí³ç-
äà ³ ïîøêîäèëî êðèëî. Òðè ðîêè 
æèâ ëåëåêà ó æ³íêè. Ïîò³ì õòîñü 
éîãî çíèùèâ. ßê çà ëþäèíîþ, 
ïëàêàëà æ³íêà.

Çà ñëîâàìè â÷èòåëÿ-ïðèðîäî-
ëþáà, íèí³ ó÷í³ òàê ñàìî îõî÷å 
áðàëè á ó÷àñòü ó ê³ëüöþâàíí³. 
Êîëè ïàí Àíàòîë³é ðîçïîâ³äàº 
¿ì ïðî òå, ÿê öå ðîáèëè ¿õí³ ïî-
ïåðåäíèêè, ñëóõàþòü, çàòàìóâàâ-
øè ïîäèõ. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíà 
îðãàí³çàö³ÿ íà ð³âí³ õî÷à á îá-
ëàñò³. Ñàìîòóæêè øêîëà ç öèì 
íå ñïðàâèòüñÿ. Ïîòð³áí³ õî÷à á 
ê³ëüöÿ ³ íàëàãîäæåííÿ çâ³òíîñò³.

Анатолій Литвиненко, керівник 
обласної організації Українсько-
го товариства охорони природи, 
погоджується з думкою пана Кос-
тогриза. Каже, в області є ті, хто 
раніше займався справою кільцю-
вання. Називає декілька прізвищ. 
Зокрема, згадує Віталія Сича з Гай-
сина, Миколу Мазура з Тульчина, 

Валерія Бобрівського з Козятина.
— Вивчення міграції птахів мож-
ливе завдяки кільцюванню, — 
каже Анатолій Литвиненко. — 
Потрібні кошти. А їх у нас нема. 
Тому й не проводимо кільцюван-
ня. Кадри залишилися. Вони б 
навчили інших, як це робити, але 
поки що не вдається.

Нема коштів на кільцювання 

Центр кільцювання птахів в Укра-
їні створено у 1992 році. Через 
п’ять років після того організа-
цію прийняли до Європейсько-
го центру кільцювання птахів 
(EURONG). Починаючи з 1994-го, 
Центр самотужки став виготовля-
ти кільця, а вже наступного року 
стали отримувати їх з Польщі з 
написами «KIEV UKRAINE». Зараз 
маємо 21 серію кілець для мітки 
всіх перелітних птахів.
Якщо вам потрапило кільце, 
необхідно: переписати або 

сфотографувати всю інформа-
цію, якщо кольорове, зазначити, 
який це колір; вказати вид птаха 
або до якої групи належить (кач-
ка, гуска, хижий птах); зазначи-
ти місце знахідки і дату, а також 
було кільце прикріплене на пта-
хові (мертвий, поранений), чи 
просто знайшли на землі; пере-
дати інформацію по телефону 
або надіслати поштою в Центр 
кільцювання птахів: polud@izan.
kiev.ua або ring@izan.kiev.ua Те-
лефон (044) 235–01–12.

Що робити, коли знайшли кільце

Коли Анатолій Костогриз розповідає учням про те, як 
кільцювали птахів, ті слухають, затамувавши подих

Перемогла 
у конкурсі 
 Ñåðåä óêðà¿íñüêèõ ñòó-
äåíòîê 19 æîâòíÿ ó Êèºâ³ 
îáèðàëè íàéêðàñèâ³øó. 
Çâàííÿ «Studmiss Ukraine» 
îòðèìàëà â³ííè÷àíêà 
Áîãäàíà Ïëîòèöÿ. Ä³â÷èíà 
íàâ÷àºòüñÿ ó Â³ííèöüêîìó 
ìåäè÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ³ 
âæå íå âïåðøå áåðå ó÷àñòü 
ó êîíêóðñàõ êðàñè.
— Äî êîíêóðñó ÿ êàï³-
òàëüíî ãîòóâàëàñÿ ó ñïîð-
òèâíîìó çàë³, çí³ìàëà 
â³çèòêó. ×åñíî êàæó÷è, 
ï³ñëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ 
«Ì³ñ Â³ííèöÿ» íå õîò³-
ëà áðàòè ó÷àñòü ó öüîìó. 
Äóìàëà, ùî â³í â³äí³ìå 
áàãàòî ÷àñó, àëå â ðåçóëü-
òàò³ ÿ âñå æ òàêè ïîãîäè-
ëàñÿ ³ íå äàðìà, — ðîçïî-
â³äàº Áîãäàíà. — ß âçàãàë³ 
íå î÷³êóâàëà, ùî çäîáóäó 
ïåðåìîãó, òîìó ùî êîí-
êóðñ íå ìàº ñòàíäàðò³â, ÿê 
òàêèõ. Ó êîæíî¿ ó÷àñíè-
ö³ ñâîÿ ö³êàâèíêà, òîìó 
ó öüîìó ñåðåäîâèù³ â³ä÷ó-
âàºø ñåáå íå ºäèíîþ íàé-
êðàùîþ. Òåïåð Áîãäàíà 
ãîòóºòüñÿ äî 29-ãî âñåñâ³ò-
íüîãî êîíêóðñó World Miss 
University 2018, ÿêèé ïðî-
õîäèòåìå ç 3 ïî 20 ãðóäíÿ 
â Ï³âäåíí³é Êîðå¿.

Відкрили нове 
відділення 
 Íà áàç³ Ìîãèë³â-Ïî-
ä³ëüñüêî¿ îêðóæíî¿ ë³êàðí³ 
â³äíîâëþâàëüíîãî ë³êó-
âàííÿ â³äêðèëè ñàòåë³òíå 
â³ää³ëåííÿ àìáóëàòîðíîãî 
ãåìîä³àë³çó Öåíòðó íåôðî-
ëîã³¿ òà ä³àë³çó îáëàñíî¿ 
êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ³ì. Ì. ². 
Ïèðîãîâà. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìëÿº ïðåñ-ñëóæáà Â³ííèöü-
êî¿ ÎÄÀ. Çà ñëîâàìè ãîëî-
âè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ 
Âàëåð³ÿ Êîðîâ³ÿ, âàðò³ñòü 
ïðîåêòó ñÿãàº â³ñ³ì ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü. 
Â³ää³ëåííÿ çàáåçïå÷óâàòè-
ìå ïðîöåäóðó ãåìîä³àë³çó 
äâàäöÿòè ïàö³ºíòàì, ÿê³ 
äî öüîãî ¿çäèëè äî Â³-
ííèö³ òðè ðàçè â òèæäåíü 
«íà øòó÷íó íèðêó». Ï³ñëÿ 
Ìîãèëåâà-Ïîä³ëüñüêîãî 
ìîæëèâå â³äêðèòòÿ ùå äâîõ 
òàêèõ â³ää³ëåíü ó Ãàéñèí³, 
Òóëü÷èí³ àáî Õì³ëüíè-
êó. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî 
íà ñüîãîäí³ ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ 362 õâîðèõ æèâóòü 
çàâäÿêè íèðêîâîçàì³ñí³é 
òåðàï³¿, 276 ç íèõ — íà ãå-
ìîä³àë³ç³. Ó 2018 ðîö³ 
íà çàáåçïå÷åííÿ öèõ ïàö³-
ºíò³â ñïðÿìîâàíî 53 ìëí 
802,45 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

КОРОТКОКОРОТКО
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Ó Ñòðèæàâö³ 
éîãî íàçèâàþòü 
«÷èñòþëÿ». Ïî-
äîáðîìó, áåç íà-

ñì³øêè. Ùå ç äèòèíñòâà Åäóàðä 
Ïåäîðåíêî ëþáèòü ÷èñòîòó. Êîëè 
ï³äð³ñ, çäèâóâàâ áàòüê³â òèì, ùî 
ïî÷àâ çáèðàòè… ñì³òòÿ. Íà âóëè-
öÿõ ÷è áåðåç³ Ï³âäåííîãî Áóãó, äå 
íåïîäàë³ê ¿õí³é áóäèíîê, çáèðàâ 
ïëàñòèê, ñêëî, ïàï³ð. Óñå öå «äî-
áðî» ïðèíîñèâ äîäîìó, à ïîò³ì, 
êîëè ïðè¿çäèëà ìàøèíà, çäàâàâ 
êîìóíàëüíèêàì ñåëèùíî¿ ðàäè. 
Òîð³ê îäèí ç îäíîñåëü÷àí çà-
ô³êñóâàâ õëîïöÿ çà ðîáîòîþ ³ 

âèñòàâèâ ôîòî â ²íòåðíåò³. Òàê 
ïðî õëîïöÿ ä³çíàëèñÿ ó ñåëèùí³é 
ðàä³. Íà ñåñ³¿ âðó÷èëè ïîäàðó-
íîê — ìîá³ëüíèé òåëåôîí.

Âë³òêó íèí³øíüîãî ðîêó Åäó-
àðä ñòàâ ñòóäåíòîì — íàâ÷àºòüñÿ 
íà ïåðøîìó êóðñ³ Â³ííèöüêîãî 
ïåäóí³âåðñèòåòó. Æóðíàë³ñò RIA 
âèð³øèâ ç’ÿñóâàòè, ÷è âèñòà÷àº 
òåïåð ÷àñó íà «áðóäíó» ñïðàâó? 
Ä³çíàâñÿ íå ò³ëüêè ïðî öå.

МЛЯВИЙ ФЛЕШМОБ 
Íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáó-

ö³ Åäóàðä ðîçì³ñòèâ õåøòåã 
#trashchallengeua (ó ïåðåêëàä³ ç àí-
ãë³éñüêî¿ — ïðèáåðè ñì³òòÿ). Ñïî-
ä³âàâñÿ ó òàêèé ñïîñ³á ä³çíàòèñÿ, 
íàñê³ëüêè àêòèâí³ éîãî çåìëÿêè.

ЕНТУЗІАСТ-«ЧИСТЮЛЯ» 
РОЗЧАРОВАНИЙ: СМІТЯТЬ СКРІЗЬ!
«Брудна» справа  Студент зі Стрижавки 
Едуард Педоренко продовжує прибирати 
сміття у рідному селищі. Активіст вирішив 
з’ясувати, чи готові те само робити його 
земляки. Яким чином дізнається про це? 
Що говорять люди про його ініціативи?

— Ñóòü ôëåøìîáó ïðîñòà, — 
ãîâîðèòü Åäóàðä. — Òðåáà çðî-
áèòè âñüîãî òðè êðîêè. Ç³áðàòè 
ïàêåò ñì³òòÿ. Áóäü-äå. ×è çà ì³ñ-
öåì ïðîæèâàííÿ, ÷è íà áåðåç³ 
ð³÷êè, ó ë³ñîñìóç³ ³ ò. ä. Ñôî-
òîãðàôóâàòè, âèñòàâèòè ôîòî ³ 
ïåðåäàòè âèêëèê òðüîì ³íøèì 
îñîáàì.

Åäóàðä íå ïðèõîâóâàâ ðîç÷à-
ðóâàííÿ. Ïîêè ùî â³äãóêíóëè-
ñÿ ò³ëüêè ï’ÿòåðî ëþäåé. Êàæå, 
î÷³êóâàâ íà á³ëüøó àêòèâí³ñòü.  
«Çíàþ òî÷íî, ÿê ³ êîæåí ç íàñ, 
ùî âñ³ õî÷óòü æèòè ó ÷èñòîò³, — 
ðîçïîâ³äàº õëîïåöü. — Ó òîé æå 

÷àñ — ñì³òÿòü». Ñàì â³í ïðîäî-
âæóº õîäèòè ïî ñåëó ç ïàêåòàìè 
äëÿ ñì³òòÿ. Âë³òêó ðàçîì ç äðó-
çÿìè Åäóàðä ïðèáèðàâ ãàëÿâèíó 
íà áåðåç³ Áóãó á³ëÿ ñåëà Øêó-
ðèíö³. Ùå îäíó àêö³þ ïðîâåëè 
ó ë³ñ³ á³ëÿ ñåëà Òþòüêè. Õëîïåöü 
òàêîæ îðãàí³çóâàâ çá³ð äîïîìî-
ãè íà ë³êóâàííÿ ¿õíüîãî çåìëÿêà 
9-ð³÷íîãî ßðîñëàâà Ïèëèï÷óêà. 
Êàæå, çäàëè ïëàñòèêó, ñêëà ³ 
ïàïåðó íà 1100 ãðèâåíü. Ãðîø³ 
ïåðåêàçàëè íà áàíê³âñüêó êàðòêó 
áàòüê³â ßðîñëàâà. 

ЧИ ВАРТО ОРГАНІЗОВУВАТИ 
СУБОТНИКИ У СТРИЖАВЦІ?

Ïîáà÷èâøè, ùî íà ôëåøìîá 
â³äãóê³â íåáàãàòî, Åäóàðä âèð³øèâ 
ïðîâåñòè îïèòóâàííÿ. Çàïðîïî-
íóâàâ çåìëÿêàì â³äïîâ³ñòè íà ïè-
òàííÿ: «×è âàðòî îðãàí³çîâóâàòè 
ìàñîâ³ ïðèáèðàííÿ ó Ñòðèæàâö³». 

— На превеликий жаль, більшість 
людей проявляють пасивність і 
байдужість навіть тоді, коли орга-
нізовуємо загальне прибирання, — 
говорить заступник селищного го-
лови Ігор Гусак. — Ситуація з при-
биранням поліпшується завдяки 
крокам селищної ради. Придбали 
новий сміттєвоз на базі автомобі-
ля МАЗ. Тепер маємо дві одиниці 
техніки для вивезення відходів. 
Обладнали шість майданчиків для 
контейнерів побутових відходів. 
У житлових масивах встановили 
контейнери для роздільного зби-

рання сміття. Знов таки не всі сор-
тують. Визначили місця для обла-
штування ще чотирьох місць для 
контейнерів. Селищна рада стала 
переможцем конкурсу проектів 
територіальних громад. Завдяки 
цьому придбали прес для пресу-
вання пластику. Його встанови-
ли у комунальному підприємстві 
«Турбота». Також придбали урни 
для сміття. Вони з’явилися на зу-
пинках транспорту. Незважаючи 
на старання селищної ради, без 
участі мешканців селища зробити 
Стрижавку чистою не вдасться.

До прибирання ставлення байдуже 

Õëîïåöü äèâóºòüñÿ: 
á³ëüø³ñòü õî÷óòü 
æèòè ó ÷èñòîò³, àëå 
íå ïîñï³øàþòü áðàòè 
ó÷àñòü ó òèõ æå 
ñóáîòíèêàõ

Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç æóðíàë³ñòîì 
óòî÷íèâ, ùî éäåòüñÿ ïðî çàõîäè, 
ÿê³ íàçèâàþòü «ñóáîòíèêàìè». 
Â³äïîâ³äü áóëà î÷³êóâàíà: 90% 
â³äïîâ³ëè «òàê», ðåøòà — «í³». 

— ß òî÷íî çíàþ, ÿêáè òà ÷è 
³íøà ëþäèíà ñïðîáóâàëà õî÷à á 
ðàç ïðîéòèñÿ ç ïàêåòîì á³ëÿ ñâî-
ãî áóäèíêó ÷è äå³íäå, òî ó íå¿ âè-
ÿâèëîñÿ á áàæàííÿ çðîáèòè öå 
çíîâó. Ëþäèíà òàê âëàøòîâàíà, 
êîëè áà÷èòü ùîñü ïðåêðàñíå, 
òî òÿãíåòüñÿ äî íüîãî. ×èñòîòà — 
öå ³ º òå ïðåêðàñíå. Íà æàëü, 
á³ëüø³ñòü íå íàâàæóþòüñÿ çðî-
áèòè ïåðøèé êðîê. ª òàê³, ÿê³ 

ââàæàþòü, ùî öå ìàº ðîáèòè 
õòîñü ³íøèé, ò³ëüêè íå âîíè.

Çà âëàñíèìè ñïîñòåðåæåííÿ-
ìè Åäóàðäà, ê³ëüê³ñòü íåïîòðå-
áó íà òåðèòîð³¿ ñåëèùà âñå-òàêè 
çìåíøóºòüñÿ. Õî÷à íå ñêð³çü. 
Áî º ì³ñöÿ, äå ÿê ðàí³øå ñì³-
òèëè, òàê ³ òåïåð ïðîäîâæóþòü 
öå ðîáèòè. ×è ïëàíóº õëîïåöü 
îðãàí³çîâóâàòè åêîëîã³÷í³ àêö³¿ 
â óí³âåðñèòåò³? Ïîêè ùî äóæå 
îáìàëü ÷àñó. 

— Ìîæëèâî ç ÷àñîì ùîñü ïðè-
äóìàºìî, — ãîâîðèòü Åäóàðä. — 
Àëå íå ðàí³øå, ÿê íàñòóïíî¿ 
âåñíè. 

Поплатився штрафом один з меш-
канців Стрижавки за те, що засмі-
тив територію у місці проживання 
людей. Як розповіли у селищній 
раді, чоловік зробив це вночі. Спо-
дівався, що ніхто не побачить, чиїх 
рук ця справа. Виніс будівельне 
сміття, старі шини, уламки дощок, 
залишки штукатурки тощо.
Небайдужі повідомили про це 

в селищну раду. Спершу чоловік 
всіляко заперечував свою при-
четність до скоєного. Втім, до-
вести це виявилося не складно. 
На нього склали протокол. Пере-
дали на розгляд адмінстративної 
комісії. Винуватця оштрафували 
на 380 гривень. Крім того, мате-
ріали передали також в Держав-
ну екологічну інспекцію.

Оштрафували на 380 гривень 

Влітку Едуард разом з 
друзями провів кілька 
акцій з прибирання сміття
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— Ã³ðêà ïðàâ-
äà â òîìó, ùî 
ìè âñ³ ïîìðåìî, 

³íøîãî íå äàíî, à õðàì çàëè-
øèòüñÿ, — êàæå Ìàðò³í Àéðà-
ïåòÿí. — Ñïîä³âàþñÿ, óêðà¿íö³ 
ïàì’ÿòàòèìóòü, ùî éîãî çáóäó-
âàâ äëÿ íèõ â³ðìåíèí. ßê ÿ ì³ã 
áóäóâàòè â³ðìåíñüêó öåðêâó? 
Ó ìîºìó ñåë³ Ëó÷èí÷èê ïðè-
áëèçíî ñ³ìñîò ëþäåé, ìàéæå 
âñ³ óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíîñò³. 
Â³ðìåí³â ñåðåä íèõ ò³ëüêè ÿ ³ 
ìîÿ ñ³ì’ÿ. Âèéøëî á, ùî õðàì 
çáóäóâàâ äëÿ ñàìîãî ñåáå, äëÿ 
ñâîº¿ ðîäèíè. ß æèâó â Óêðà¿í³, 
ñåðåä óêðà¿íö³â, òîìó ñâÿòèíÿ 
ïîñòàëà äëÿ óêðà¿íö³â.

ßêîìó ïàòð³àðõàòó íàëåæàòè-
ìå íîâîçáóäîâàíèé õðàì? Ùî 
äóìàº áëàãîä³éíèê ïðî íàäàí-
íÿ Òîìîñó íà ñòâîðåííÿ ºäèíî¿ 
ïîì³ñíî¿ àâòîêåôàëüíî¿ óêðà-
¿íñüêî¿ öåðêâè? Õòî çâåðòàâñÿ 
äî íüîãî ç ïðîõàííÿì çáóäóâàòè 
öåðêâó?

МОЛЯТЬСЯ В БУДИНКУ 
КОЛИШНЬОГО КОМУНІСТА 

Ó Ëó÷èí÷èêó áóâ ñâ³é õðàì. 
Éîãî çðóéíóâàëè âîéîâíè÷³ 
àòå¿ñòè. Áóëî öå ùå äî â³éíè ç 
ã³òëåð³âöÿìè. Íà ïî÷àòêó 2000-õ 

ãðîìàäà âèêóïèëà ïóñòóþ÷èé 
áóäèíîê. Ìîëèòüñÿ â íüîìó. 
Ïàðàäîêñ ó òîìó, ùî ðàí³øå â³í 
íàëåæàâ îäíîìó ç ñ³ëüñüêèõ ïàð-
ò³éíèõ àêòèâ³ñò³â. Ïðî öå ðîçïî-
â³â ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Ëó÷èí÷èêà 
Â³êòîð Ìåäâ³äü.

— ßêáè òîé ÷îëîâ³ê çíàâ, 
òî â ìîãèë³, ìàáóòü, ïåðåâåðíóâ-
ñÿ á, — ãîâîðèòü ïàí Â³êòîð. — 
Íåñïðîñòà êàæóòü: øëÿõè Ãîñ-
ïîäí³ íåïåðåäáà÷óâàí³.

Ïðàâîñëàâí³ ³ êàòîëèêè — äâ³ 
ãðóïè â³ðóþ÷èõ ó Ëó÷èí÷èêó. 
À õðàìó — æîäíîãî. Õòî ñïî-
â³äóº êàòîëèöüêó â³ðó, õîäÿòü 
íà ñëóæáó ó ñóñ³äíº ñåëî Ëó-
÷èíåöü. Ïðàâîñëàâí³ ìîëÿòüñÿ 
ó ïðèñòîñîâàí³é öåðêâ³. Ñò³-
íè íîâî¿ ñâÿòèí³ óæå ïîñòàëè 
ó öåíòð³ ñåëà. Íèí³ ãðóïà õó-
äîæíèê³â ðîçïèñóº ïðèì³ùåííÿ.

Çíàíèé ìèòåöü çàñëóæåíèé 
õóäîæíèê Óêðà¿íè Ìèõàéëî Äî-
âãàíü ç Òóëü÷èíà âèêîíóº ³êîíî-
ïèñí³ ðîáîòè. Çàëó÷èâ ùå òðüîõ 
ìèòö³â, ñâî¿õ çåìëÿê³â — Âàñè-
ëÿ Ðèæîãî, Íàòàëþ Ëàâðåíþê ³ 
¿õíüîãî ñèíà Äìèòðà. Õëîïåöü 
íàâ÷àºòüñÿ ó Ëüâ³âñüê³é àêàäåì³¿ 
ìèñòåöòâ, éîãî áàòüêî é ìàòè — 
âèêëàäà÷³ Òóëü÷èíñüêîãî ó÷èëè-
ùà êóëüòóðè. Âîíè âèêîíóþòü 
ìîíóìåíòàëüíî-îðíàìåíòí³ 
ðîáîòè.

Ìàðò³í Àéðàïåòÿí çàõîäèòü 

ВІРМЕНИН ЗБУДУВАВ ДЛЯ 
УКРАЇНЦІВ ПРАВОСЛАВНУ ЦЕРКВУ
Справа Божа  Побудувати 
вірменську церкву в українському 
селі пропонували вірменину Мартіну 
Айрапетяну. У центрі Лучинчика, так 
називається населений пункт, де він 
проживає, постав православний храм. 
До якого патріархату належатиме?

ó õðàì ùîäíÿ. Êàæå, äàâíî 
çàäóìàâ, ùîá ðîçïèñ ñâÿòèí³ 
çä³éñíþâàëè ò³ëüêè ïðîôåñ³éí³ 
ìàéñòðè. Òàê ñàìî, äî ðå÷³, ÿê ³ 
ç áóä³âíèöòâîì. Äîâ³ðèâ ðîáîòó 
òèì, õòî âæå áóäóâàâ ñâÿòèí³, ³ 
õòî ìàº àâòîðèòåò ñåðåä ëþäåé.

СПОДОБАВСЯ ХРАМ 
У ВИСОКОМУ 

²äåÿ çáóäóâàòè ó Ëó÷èí÷èêó 
öåðêâó íàëåæèòü Àéðàïåòÿíó. 
Í³õòî ç îäíîñåëüö³â íå çâåðòàâ-
ñÿ äî íüîãî ç òàêîþ ïðîïîçè-
ö³ºþ. Â³í âèñëîâèâ ¿¿ íà ñõîä³ 
ñåëà. Ãðîìàäà íå áåç çäèâóâàí-
íÿ ñïðèéíÿëà ñëîâà êåð³âíèêà 
ãîñïîäàðñòâà. Àéðàïåòÿí êåðóº 
ñ³ëüãîñïòîâàðèñòâîì ç ïðîìî-
âèñòîþ íàçâîþ «Äðóæáà íà-
ðîä³â». Â³í ïîáóâàâ ó áàãàòüîõ 
ñåëàõ ñóñ³äí³õ ðàéîí³â. Îãëÿäàâ 
õðàìè. Ðàäèâñÿ ç ôàõ³âöÿìè.

— Ìåí³ ñïîäîáàëàñÿ öåðêâà 
ó ñåë³ Âèñîêå Òîìàøï³ëüñüêî-
ãî ðàéîíó, — ãîâîðèòü Àéðà-
ïåòÿí. — Òàì º ²âàí Ñïîðèø. 

Íèí³ â³í äåïóòàò Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè. Ðàí³øå êåðóâàâ ãîñïî-
äàðñòâîì. Çóñòð³âñÿ ç íèì. 
Ïîçíàéîìèëèñÿ. Ðîçïèòàâ ïðî 
áóä³âåëüíèê³â, ÿê³ ïðàöþâàëè 
ó Âèñîêîìó. ²âàí Äìèòðîâè÷ 
óòî÷íèâ, ùî âîíè ç³ Øïèêîâà. 
Ï³äêàçàâ êîíòàêòè. Çóñòð³âñÿ 
ç íèìè. Îáãîâîðèëè ìàéáóò-
í³é îá’ºêò. Âäàðèëè ïî ðóêàõ 
³ ïî÷àëàñÿ ðîáîòà. Çðîçóì³ëî, 
ñïî÷àòêó âèãîòîâèëè ïðîåêòíî-
êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ.

— Óñþ ñïðàâó ç áóä³âíèöòâîì 
Ìàðò³í çâàëèâ íà ñâî¿ ïëå-
÷³, — êàæå ñ³ëüñüêèé ãîëîâà. — 
Íå ïðèãàäóþ, ùîá îäíîñåëüö³ 
äîïîìàãàëè íà âèêîíàíí³ ðîá³ò. 
Óñå ô³íàíñóº î÷îëþâàíå íèì 
ãîñïîäàðñòâî. Ãðîìàäà âèçíà-
÷àëàñÿ ç ì³ñöåì. Îáðàëè öåíòð 
ñåëà. Òóò øêîëà, êëóá, ìàãàçèíè.

— Ãðîø³ â æèòò³ íå ãî-
ëîâíå, — êàæå ïàí Ìàðò³í. — 
ßê ñï³âàºòüñÿ ó â³äîì³é ï³ñí³: 
«Äîìîâèíà íå ìàº êèøåíü». 
Ãîëîâíå — ëþäè. Ãîëîâíå òå, 
ùî òè çðîáèâ äëÿ íèõ.

Ç ïî÷àòêó çàäóìó áóä³âíèöòâà 
³ äîòåïåð ìèíóëî ïîíàä ÷îòè-
ðè ðîêè. «Ñïîä³âàëèñÿ ïðîâåñòè 
ïåðøó ñëóæáó ó íîâîìó õðàì³ 
íà ñâÿòî Ìèõàéëà, àëå, ñõîæå, 
íå âñòèãíóòü çàê³í÷èòè âñ³ ðî-
áîòè, — êàæå Â³êòîð Ìåäâ³äü. — 
Ùå ïàðêàí ìàþòü ñòàâèòè. Òà 
é âñåðåäèí³ âèñòà÷àº».

— Пригадую Мартіна, ще коли 
він з лопатою в руках будував 
дороги у наших селах, — роз-
повідає Степан Нешик, голова 
обкому профспілки працівників 
АПК. — Тоді, на початку 90-х, 
бригада вірменів асфальтува-
ла дорожнє покриття. Відтоді він 
залишився у нас. Я з сусіднього 
села Плоске. Не раз спілкувався з 
ним, коли приїжджав до батьків. 
Справляв враження щирої лю-
дини. Таким залишився дотепер.
Айрапетян зізнається, що по-
дільське село стало для нього 
рідним. Перевіз сюди дружи-
ну, вона теж вірменка, перевіз 
маму, мають двох синів і четверо 
внуків.
— Сини одружилися на україн-
ках?

— Ні, — каже Мартін. — Вони теж 
вірменки. Там, у Вірменії, зали-
шилася рідня, їздимо в гості, 
вони приїжджають сюди. Мені 
подобається Україна, подоба-
ються люди, серед яких живу.
Сільський голова пояснив, що 
більшість односельців зда-
ли свої земельні паї в оренду 
у господарство «Дружба наро-
дів» Айрапетяна. Товариство 
допомагає школі, дитячому 
садку, ФАПу, підтримує людей 
у горі. «Щоб виорати город, 
за одну сотку треба заплати-
ти 32 гривні, — уточнює Віктор 
Медвідь. — Таку суму правлять 
заїжджі заробітчани. Айрапетян 
безкоштовно надає цю послугу 
тим, хто передав в оренду гос-
подарству пай».

Навіть матір перевіз з Вірменії 

З назвою храму довго не думали. 
За словами сільського голови, 
у Лучинчику храмове свято від-
бувається на Михайла. Відповід-
но й храм назвали іменем цього 
Святого.
— До якого патріархату належа-
тиме новозбудована церква?
Ось як відповіли на це питання 
сільський голова і благодійник.
— У нас в окрузі всі церкви Мос-
ковського патріархату, — каже 
Віктор Медвідь. — Священик 
здійснює службу на три села — 
Плоске, Лучинець і Лучинчик. 
Думаю, віруючі визначаться.
— Усі ми християни, — каже Мар-

тін Айрапетян. — Усі ми однакові 
перед Богом. Господь у нас один. 
Я буду молитися у цій право-
славній святині. Мої діти і внуки 
приходитимуть сюди. Стосовно 
Томосу, звичайно, Україна по-
винна мати свою церкву.
Новозбудована церква — три-
купольна. Її висота 19 метрів. 
Площа по зовнішніх стінах 
15Х10 метрів. Віруючі з нетер-
пінням чекають, коли над селом 
полинуть перші дзвони. Вони 
озвуться у серцях людей через 
багато десятків років після того, 
як безбожники зруйнували ко-
лишній храм.

На честь Архістратига Михаїла 

— Ãðîø³ â æèòò³ 
íå ãîëîâíå, — êàæå 
ïàí Ìàðò³í. — 
ßê ñï³âàºòüñÿ ó â³äîì³é 
ï³ñí³: «Äîìîâèíà 
íå ìàº êèøåíü»

Мартін Айрапетян (ліворуч) та заслужений художник 
Михайло Довгань, який виконує іконописні роботи
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— Ùèòîïîä³áíà 
çàëîçà ðîçòàøîâó-
ºòüñÿ íà ïåðåäí³é 
ïîâåðõí³ øè¿. Ôîð-

ìó ùèòîïîä³áíî¿ çàëîçè îïèñóþòü 
ïî-ð³çíîìó: ñõîæà íà ùèò (çâ³äñè 
íàçâà), íà ìåòåëèêà, íà áóêâó «Í» 
ç ðîçá³æíèìè ðîãàìè, — ðîçïîâ³-
äàº õ³ðóã-îíêîëîã “Ïîä³ëüñüêîãî 
ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó îíêîëîã³¿” 
Ñàâà Ìàãäåáóðà.

Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, ùèòîïîä³á-
íà çàëîçà âèðîáëÿº ãîðìîíè — 
òàê çâàí³ òèðåî¿äí³. Çíà÷íó ÷àñò-
êó â ñêëàä³ öèõ ãîðìîí³â çàéìàº 
éîä, íåñòà÷à éîãî â îðãàí³çì³ 
ïðèçâîäèòü äî çáî¿â. Óñ³ äîáðî-
ÿê³ñí³ çàõâîðþâàííÿ ö³º¿ çàëîçè 
ìîæíà ðîçä³ëèòè íà äâ³ ãðóïè: 
çàõâîðþâàííÿ, ùî ñóïðîâîäæó-
þòüñÿ ã³ïîòèðåîçîì (çíèæåíà 
ôóíêö³ÿ çàëîçè) ³ ã³ïåðòèðåîçîì 
(ï³äâèùåíà ôóíêö³ÿ çàëîçè).

ПРОЙДІТЬ ОБСТЕЖЕННЯ 
— Ïðè ã³ïåðòèðåîç³ ê³ëüê³ñòü 

ãîðìîí³â ï³äâèùåíà, íàâ³òü íà-
ñò³ëüêè, ùî ìàþòü ì³ñöå ñèìïòî-
ìè òîêñè÷íîãî óðàæåííÿ îðãàí³ç-
ìó — òèðåîòîêñèêîç, — ãîâîðèòü 
ë³êàð. — Íàé÷àñò³øå òèðåîòîê-
ñèêîç, öå ïðîÿâ äèôóçíîãî àáî 

âóçëîâîãî òîêñè÷íîãî çîáó. Ã³ïî-
òèðåîç âèçíà÷àºòüñÿ çíèæåííÿì 
ôóíêö³¿ ùèòîïîä³áíî¿ çàëîçè, 
÷åðåç ìåíøó ê³ëüê³ñòü ãîðìîí³â, 
îáì³í ðå÷îâèí ñïîâ³ëüíþºòüñÿ. 
Íàé÷àñò³øå ã³ïîòèðåîçîì ïðî-
ÿâëÿþòüñÿ åíäåì³÷íèé çîá, àó-
òî³ìóííèé òèðåî¿äèò, âðîäæåíèé 
òèðåî¿äèò (ìîæå áóòè ïîâ'ÿçàíèé 
ç íåäîðîçâèíåí³ñòþ çàëîçè).

Çà ñëîâàìè õ³ðóðãà, ïðè åíäå-
ì³÷íîìó çîá³ ñòàí ã³ïîòèðåîçó 
íàñòóïàº âíàñë³äîê áðàêó éîäó 
â ¿æ³. Ïðè àóòî³ìóííîìó òèðåî-
¿äèò³ â³äáóâàºòüñÿ ïîøêîäæåííÿ 
çàëîçè âëàñíèì ³ìóí³òåòîì, ÿêèé 
âíàñë³äîê ÿêîãîñü çáîþ ïî÷èíàº 
âèðîáëÿòè àíòèò³ëà äî âëàñíî¿ 
ùèòîïîä³áíî¿ çàëîçè.

— Öå çàõâîðþâàííÿ ðóéíóº 
òêàíèíè ùèòîïîä³áíî¿ çàëîçè 
³ ç ÷àñîì çì³íè ìîæóòü ñòàòè 
íåçâîðîòíèìè, — ãîâîðèòü ë³-
êàð. — Õâîðèé íà òîé ÷àñ ìîæå 
çîâñ³ì âòðàòèòè ³íòåðåñ äî æèòòÿ 
³ íàâ³òü ñòàòè ³íâàë³äîì, òàê ÿê 
áóäü-ÿêå çàõâîðþâàííÿ ùèòîïî-
ä³áíî¿ çàëîçè âåäå äî ïîðóøåííÿ 
ïðàêòè÷íî âñ³õ ôóíêö³é îðãàí³ç-
ìó, äî ïàä³ííÿ ³íòåëåêòó. Êð³ì 
òîãî, çàõâîðþâàííÿ ùèòîïîä³áíî¿ 
çàëîçè, îñîáëèâî ò³, ùî ñóïðî-
âîäæóþòüñÿ óòâîðåííÿì âóçë³â, 
çäàòí³ äî ïåðåðîäæåííÿ â ðàê 
ùèòîïîä³áíî¿ çàëîçè.

Якщо вам не байдужа доля дев’ятирічної дівчинки, можете переказати кошти на лікування за 
реквізитами: ПриватБанк 5168 7427 1002 1423, мама Павлік Леся Олексіївна (тел. (097)873-16-63).

Дівчинці дев’ять років, у неї страшний діагноз: дитячий 
церебральний параліч, подвійна гепіплигія, когнітивна 
недостатність, симптоматична епілепсія, субарахноїдальна 
кіста лобно-тім’яних ділянок обох півкуль головного 
мозку, внутрішня компенсована гідроцефалія. Вона не 
ходить, у неї трапляються епілептичні напади. На операцію 
в Ізраїлі потрібно 100 тисяч доларів. Наразі зібрана лише 
невелика частина цієї суми. Зараз дитині терміново потрібна 
реабілітація в Трускавці, яка коштує 50 тисяч гривень. 

ВІКТОРІЇ ПАВЛІК НЕОБХІДНА 
ВАША ДОПОМОГА

Звертаємо увагу  Щитоподібна 
залоза, одна із залоз внутрішньої секреції, 
що відповідає майже за весь організм. 
Тиреоїдні гормони, які вона виробляє, 
підтримують роботу головного мозку, 
серця, м'язів і кісток, репродуктивної 
системи, стимулюють обмін речовин. Чому 
хворіє щитовидка, та як цьому запобігти?

Симптоми:
  провали 

в памяті 
  депресія 
  перепаді 

настрою 
  втрата слуху 
  зайва вага 

  порушення сну 
  біль у суглобах 
  запор 
  пітливість 
  поколювання 

оніміння 
кінцівок 

Ознаки:
  набряки 

обличчя 
  зміна очного 

дна 
  виснаження 

мови 
  хрипота 
  прискорене 

серцебиття 

  набрякання 
щиколоток 

  суха шкіра 
  ламкість нігтів 
  випадіння 

волосся 
  підвищена 

збудливість 
  загальмованість 

Лікування: 
Найчастіше стан гіпотиреозу лікують 
за допомогою тиреотропних 
гормонів, дози яких підбираються 
суворо індивідуально і збільшуються 
поступово. Лікування може зайняти 
кілька місяців, а може стати 
довічним, все залежить від ступеня 
захворювання та індивідуальних 
реакцій пацієнта. При сильному 
збільшенні залози призначається 
операція.

Симптоми:
  витрішкуватість 
  підвищена 

збудливість 
  безсоння 
  сверблячка 

шкіри 

  слабкість 
  діарея 
  непереноси-

мість спеки 
  відсутність 

менструації 

Ознаки:
  випадіння 

волосся 
  задишка 
  фіксація 

погляду 
  волога шкіра 
  зоб 
  високий тиск 

  прискорене 
серцебиття 

  тремтіння 
в руках 

  втрата ваги 
  слабкість м'язів 
  розвиток грудей 

у чоловіків 

Лікування:
Існують ліки, що руйнують 
надлишкові гормони і сприяють 
нормалізації функцій залози. 
У крайньому випадку робиться 
операція з подальшою замісною 
гормональною терапією.

ХВОРІЄ ЩИТОВИДКА
— ЗНИЖУЄТЬСЯ ІНТЕЛЕКТ  

Причини захворювань щитоподібної залози 
можуть бути наступні:
  Дефіцит йоду 
  Порушення інших 

органів, які блокують 
засвоєння йоду 

  Несприятлива 
екологічна обстановка 

  Сильні стреси 
  Генетичні порушення 

ДІАГНОСТИКА РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
  Консультації онколога 
  Ультразвукове дослідження щитоподібної залози 

Простий і безпечний метод, що дозволяє з'ясувати, чи 
має вузол в щитоподібній залозі щільну структуру або 
заповнений рідиною (що характерно для кист). Також 
дозволяє виявити наявність поодиноких або множинних 
вузлів щитовидної залози.

  Ізотопне сканування.
Дозволяє встановити, чи мало місце поширення ракового 
процесу за межі щитоподібної залози. Таке сканування 
зазвичай виконують при підозрі на метастази в скелет.

  Аспіраційна біопсія вузла щитоподібної залози з 
наступним цитологічним дослідженням матеріалу.

ЛІКУВАННЯ РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
Відповідно до міжнародних стандартів залежно від 
виду включає: операцію, лікування радіоактивним 
йодом, гормональну терапію, зовнішнє опромінення і 
хіміотерапію. Як правило, застосовують два або більше 
методів, що дозволяє успішно лікувати хворих на рак 
щитоподібної залози.

СИМПТОМИ РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ:
  Ущільнення (пухлинне утворення) на шиї, причому 

іноді швидко зростаюче 
  Біль в області шиї, іноді розповсюджується 

на ділянку вуха 
  Захриплість 
  Порушення ковтання 
  Утруднене дихання 
  Кашель, не пов'язаний з інфекційним 

захворюванням 
Якщо з'явилися які-небудь із зазначених ознак або симптомів, 
необхідно терміново звернутися до лікаря. Симптоми раку 
щитоподібної залози можуть бути схожими на ознаки інших 
хвороб. Проте чим раніше буде встановлено правильний 
діагноз, тим швидше буде розпочато лікування і тим 
ефективніше воно може виявитися.

ПРОФІЛАКТИКА РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
Слід уникати дефіциту йоду (рекомендується вживання 
йодованої солі, морської капусти), уникати частого 
рентгенологічного опромінення області голови та шиї.
Основа профілактики — своєчасне лікування 
захворювань щитоподібної залози, своєчасне і 
систематичне проходження профілактичних оглядів, 
особливо якщо ви належите до групи ризику.

ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРОБЛЕМИ З ЩИТОВИДКОЮ

ГІПОТИРЕОЗ ГІПЕРТИРЕОЗ

Нормальна 
щитоподібна залоза
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ЛАРИСА ПОЛУЛЯХ, ВОЛОНТЕРКА
Про фільм «Донбас». Забудьте — сценарист, режисер, 
художник, камера, світло та іншу кіношну розумну 
шелупонь. Дивіться, що буде з вашим життям, містом, 
вашим світом, якщо ви його не втримаєте.

ПРЕС-СЛУЖБА «БЛАГОДІЙНОГО 
ФОНДУ ЛЮДМИЛИ СТАНІСЛАВЕНКО»

Ó Â³ííèö³ ñòàðòóâàâ ÷åëåíäæ äîáðèõ 
ñïðàâ «Çðîáè ì³ñòî êâ³òó÷èì». Éîãî çà-
ïî÷àòêóâàëà çàñòóïíèöÿ ãîëîâè ôðàê-
ö³¿ «ÁÏÏ» ó Â³ííèöüê³é îáëàñí³é Ðàä³, 
äåïóòàòêà òà áëàãîä³éíèöÿ Ëþäìèëà 
Ñòàí³ñëàâåíêî.

Á³ëÿ áóäèíêó íà âóëèö³ Ñòåëüìàõà, äå 
ïðîâåëà ñâîº äèòèíñòâî Ëþäìèëà Àíà-
òîë³¿âíà, âîíà ðàçîì ç â³ííè÷àíàìè âè-
ñàäèëà àëåþ òðîÿíä ð³çíèõ ñîðò³â òà òó¿.

«Ç æèòåëÿìè áóäèíêó, ùî íà âóëèö³ 
Ñòåëüìàõà, 19, âèñàäèëà àëåþ òðîÿíä òà 
òóé. Ñàìå â öüîìó áóäèíêó ïðîéøëî ìîº 
äèòèíñòâî, òóò çóñòð³ëà â³ðíèõ äðóç³â, 
ç ÿêèìè ìè ³ ñüîãîäí³ ïðàöþºìî íàä 
ïîêðàùåííÿì æèòòÿ ó íàøîìó ì³ñò³ òà 
îáëàñò³. Ïàì'ÿòàþ, ÿê âïåðøå ï³äíÿëàñü 
ç áàòüêîì ³ áðàòîì íà ñüîìèé ïîâåðõ, äå 
áóëà íàøà êâàðòèðà, ³ ò³ ïåðø³ â³ä÷óòòÿ 
âèñîòè ïîëüîòó. Ñàìå òóò ÿ áëèçüêî ïî-
çíàéîìèëàñü ç æèòòÿì ³ ïîáóòîì ëþäåé 
ç ³íâàë³äí³ñòþ (¿õ áóëî áàãàòî â íàøî-
ìó áóäèíêó ³ áóäèíêàõ íàâêðóãè), ñàìå 
çâ³äñè ÿ óâ³éøëà ó ñâîº äîðîñëå æèòòÿ, 
ñòâîðèâøè ì³öíó ðîäèíó, íà êøòàëò òèõ, 
â ÿê³é ðîñëè ìè ç áðàòîì, ³ ÿê³ ÿ áà÷èëà 
ïî ñóñ³äñòâó. Ùîá íàøà ð³äíà Â³ííèöÿ 
áóëà ùå êîìôîðòí³øîþ ³ ïðèâàáëèâ³-
øîþ, âèð³øèëà çàïî÷àòêóâàòè ÷åëåíäæ 
äîáðèõ ñïðàâ ó ì³ñö³, äå ìè çðîñòàëè», — 
ðîçïîâ³äàº Ëþäìèëà Ñòàí³ñëàâåíêî.

Çà òåïëîþ ðîçìîâîþ â³ííè÷àíè ùèðî 
ïîäÿêóâàëè äåïóòàòó òà îáãîâîðèëè é 
³íø³ ñîö³àëüí³ ïðîåêòè ùîäî ðîçâèòêó 
ì³ñòà òà îáëàñò³.

«Ìè äóæå âäÿ÷í³ Ëþäìèë³ Ñòàí³ñëà-
âåíêî çà òå, ùî ç ðàä³ñòþ íàì äîïîìàãàº 
òà ï³äòðèìóº. Öå ëþäèíà, íà ÿêó ìîæíà 
ïîêëàñòèñÿ ó áóäü-ÿêó õâèëèíó. Òåïåð ìè 

áóäåìî ìèëóâàòèñÿ êâ³òàìè òà çãàäóâàòè 
ïðî äîáðî, ÿêå íåñå ó ñâ³ò Ëþäìèëà. Òàê³ 
äîáð³ ñïðàâè ïîâèíí³ ñòàòè ïðèêëàäîì 
äëÿ ³íøèõ», — çàóâàæèâ óïîâíîâàæåíèé 
áóäèíêîì Ìèêîëà Îñàä÷óê.

Ñóòü ÷åëåíäæó äîáðèõ ñïðàâ ïîëÿãàº 
â òîìó, ùîá çðîáèòè äîáðó ñïðàâó â áó-
äèíêó àáî á³ëÿ íüîãî, òà ïåðåäàòè öþ 
åñòàôåòó äðóçÿì ³ çíàéîìèì, äåïóòàòàì, 
â³äîìèì â³ííè÷àíàì, ãðîìàäñüêèì ä³-
ÿ÷àì, âîëîíòåðàì ³ ïðîñòî íåáàéäóæèì 
ì³ñòÿíàì. Ãîëîâíå — ðåçóëüòàò.

«Áóäó áåçìåæíî ùàñëèâà, ÿêùî ì³é 
÷åëåíäæ äîáðèõ ñïðàâ ï³äòðèìàþòü 
íå ëèøå â³ííè÷àíè, à é ìåøêàíö³ ³íøèõ 
óêðà¿íñüêèõ ì³ñò. Áóëî á ÷óäîâî, ÿêáè 

öåé ñâîºð³äíèé ôëåøìîá ñòàâ Âñåóêðà¿í-
ñüêèì», — äîäàëà Ëþäìèëà Àíàòîë³¿âíà.

Â³ííè÷àíè æ àêòèâíî ï³äòðèìóþòü çà-
äóìêó áëàãîä³éíèö³. Àäæå ó ì³ñòà ìîæå 
ç’ÿâèòèñÿ íîâà â³çèò³âêà.

Ì³ñòî Â³ííèöÿ ïðîäîâæóº àêòèâíî 
ðîçâèâàòèñü. Öå º ðåçóëüòàòîì çëàãî-
äæåíî¿ ñï³âïðàö³ ì³ñüêî¿ âëàäè — ìåðà 
Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà, êîìóíàëüíèõ ñòðóêòóð 
³ æèòåë³â ì³ñòà.

Âñ³, õòî ïðè¿çäèòü äî Â³ííèö³ íà åêñêóð-
ñ³þ, çíàþòü, ùî òóò ìîæíà ïîìèëóâàòèñÿ 
äåñÿòêàìè íåéìîâ³ðíèõ ì³ñöü, ³ñòîðè÷íè-
ìè òà àðõ³òåêòóðíèìè ïàì’ÿòêàìè, ôîíòà-
íàìè. À çàâäÿêè îñü òàêîìó ÷åëåíäæó ÷åðåç 
ê³ëüêà ðîê³â ì³ñòî ñòàíå ùå êâ³òó÷³øèì.

У Вінниці започаткували челендж 
«Зроби місто квітучим»
БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ ІТ-АКАДЕМІЇ

Ìè æèâåìî â ñïðàâä³ 
êðóòèé ÷àñ! Ðóéíóºìî ñòå-

ðåîòèïè, â³äêðèâàºìî íîâ³ ï³äõî-
äè äî âèð³øåííÿ ñïðàâ, ñòâîðþºìî 
òàê³ ³ííîâàö³¿, ïðî ÿê³ íàø³ ïðàä³äè 
³ íå ìð³ÿëè. À íàéá³ëüøå âðàæàº òå, 
ùî çàðàç òè ñàì ãîñïîäàð ñâîº¿ äîë³ ³ 
ìîæåø ñòàòè êèì çàáàæàºø. Áóäü-ÿêà 
îñâ³òà, ðîáîòà, ³íôîðìàö³ÿ òà êîðèñ-
í³ çíàéîìñòâà äîñòóïí³ äëÿ êîæíîãî, 
ïðîñòî ïðèéäè ³ â³çüìè! Ñàìîðîçâè-
òîê — îñü ùî çàðàç ìîäíî. Ó ñïèñêó 
íàéáàãàòøèõ ëþäåé çà âåðñ³ºþ Ôîðáñ 
á³ëüø³ñòü ì³ëüÿðäåð³â — åíòóç³àñòè, ÿê³ 
ïî÷èíàëè ç íóëÿ, íå ìàþ÷è âëàñíèõ 
ô³íàíñ³â.

Ñó÷àñíà ìîëîäü çàðàç ñàìà íàâ÷èòü 
áóâàëèõ ï³äïðèºìö³â, ÿê ðîáèòè á³çíåñ. 
Íàéìîëîäøîìó ²Ò ï³äïðèºìöþ ç³ ñïèñ-
êó Ôîðáñ Åâàíó Øï³ãåëþ (çàñíîâíèêó 
Snapchat) 28 ðîê³â, õî÷à â òîï³ æóð-
íàëó â³í ç’ÿâèâñÿ ùå ó â³ö³ 25. Ìàðêó 
Öóêåðáåðãó áóëî 20, êîëè â³í çàñíó-
âàâ Facebook, à âæå ÷åðåç 4 ðîêè òàì 
çàðåºñòðóâàëîñü á³ëüøå 80 ì³ëüéîí³â 
êîðèñòóâà÷³â. Ñò³â Äæîáñ çàëèøèâ íà-
â÷àííÿ â óí³âåðñèòåò³ òà â ãàðàæ³ çìàé-
ñòðóâàâ ïåðøèé êîìï’þòåð-ïðîòîòèï 

Apple. Ö³ ³ñòîð³¿ äîâîäÿòü, ùî ÿêùî 
òè ìîëîäèé åíòóç³àñò, ó òåáå º ³äåÿ, 
á³çíåñ-ìîäåëü òà ìîòèâàö³ÿ — ïåðåä 
òîáîþ íåìàº í³ÿêèõ áåð’ºð³â. Íàâ³òü 
ô³íàíñîâèõ. Ö³ ìàéáóòí³ ³íôëþåíñåðè 
âèðîñëè â ïðîñòèõ ñ³ì’ÿõ, à â Ôîðáñ 
ó òîï 100 ï³äïðèºìö³â ó ³íôîðìàö³éíèõ 
òåõíîëîã³ÿõ ëèøå øåñòåðî îòðèìàëè 
ãðîø³ ó ñïàäîê.

Ó ÷îìó ñåêðåò òàêîãî óñï³õó? Âñ³õ 
òîïîâèõ á³çíåñìåí³â â ²Ò, ÿê³ âèçíà-
÷àþòü çàðàç íàøå ìàéáóòíº, îá’ºäíóº 
îäíå. Âîíè çíàþòü, ùî íàéêðàùà ³í-
âåñòèö³ÿ — öå ³íâåñòèö³ÿ â ñåáå. Âîíè 
ïåðåêîíàí³, ùî òàê³ ðåñóðñè, ÿê ÷àñ, 
çóñèëëÿ, êîøòè ïîòð³áíî âèòðà÷àòè 
íå íà ñóìí³âí³ ³íâåñòèö³¿ òà çàñòàð³ë³ 
á³çíåñ-³äå¿, à íà ñâ³é ñàìîðîçâèòîê. 
Ùîá ïîò³ì ñòâîðèòè ³ííîâàö³éíèé 
ïðîäóêò, ÿêèé ñòîâ³äñîòêîâî ñòàíå 
íå ëèøå ïðèáóòêîâèì, àëå é êîðèñíèì 
ëþäñòâó. Íåìàº ëþäèíè, ÿêà íå ÷óëà 
ñëîâî «ñòàðòàï» (êîìïàí³ÿ ÷è ïðî-
äóêò-íîâà÷îê, ÿê³ ïðîïîíóþòü íîâ³ò-
í³ ð³øåííÿ). Ñòàðòàïàìè ñâîãî ÷àñó 
áóëè Apple, Facebook, Google, SpaceX, 
Twitter, Instagram — óí³êàëüí³ ñåðâ³ñè, 
ÿê³ çì³íèëè íàøå æèòòÿ ðàç ³ íàçàâæäè. 
² íàðàç³ êîæåí ìîæå ñòâîðèòè âëàñíèé 
ñòàðòàï, ïðåçåíòóâàòè éîãî íà îäíîìó 
ç êîíêóðñ³â òà âèãðàòè ô³íàíñóâàííÿ 

äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ñâîãî á³ç-
íåñó. À ùî ðîáèòè, ÿêùî òè áàæàºø 
ñòàòè ñàìîñò³éíèì ï³äïðèºìöåì, ³íî-
âàòîðîì, òà ðîçâèâàòè ñâ³é ïðîäóêò 
â ²Ò, àëå íå ìîæåø çðîçóì³òè, ÿê öå 
çðîáèòè? Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ çä³é-
ñíèòü òâîþ ìð³þ!

Ïî÷íè ³íâåñòóâàòè â ñåáå âæå çà-
ðàç — ñòàíü ñòóäåíòîì ²Ò-Àêàäåì³¿ 
íà îäíîìó ç êóðñ³â — ïðîãðàìóâàííÿ, 
âåá-äèçàéí ÷è òåñòóâàííÿ. Õî÷åø ñòâî-
ðèòè ñâ³é ìîá³ëüíèé äîäàòîê — âè-
â÷àé Mobile Development äëÿ Android 
(Java) òà iOS (Swift). Ìð³ºø ïðî âëàñ-
íèé âåá-ñàéò — âèâ÷àé ³íòåðíåò-ïðî-
ãðàìóâàííÿ (âåðñòêà, JavaScript, PHP, 
Ruby). Áàæàºø ðîçâèâàòèñÿ â ñôåð³ 
E-Commerce — îïàíóé C#. À òàêîæ 
ï³çíàé áàçîâ³ ïðèíöèïè ïðîãðàìóâàííÿ 
òà àëãîðèòì³çàö³¿ çàâäÿêè åëåìåíòàð-
í³é, âèù³é òà äèñêðåòí³é ìàòåìàòèö³ 
³ âèâ÷åííþ C/C++. Ìð³ºø ñòâîðèòè 
êðóòèé äèçàéí äëÿ ñâîãî ïðîäóêòó — 
âèâ÷è UX/UI. Çðîáèòè ñâ³é ïðîäóêò 
³äåàëüíèì, áåç æîäíîãî íåäîë³êó — äëÿ 
òåáå òåñòóâàííÿ. Õî÷åø âèéòè ç³ ñòàð-
òàïîì íà ì³æíàðîäíèé ðèíîê — âèâ÷àé 
ç íàìè á³çíåñ-àíãë³éñüêó òà àíãë³éñüêó 
äëÿ IT.

Ï³ñëÿ âèïóñêó ç ²Ò-Àêàäåì³¿ òè îòðè-
ìàºø ïðàâèëüíå ðîçóì³ííÿ ñòâîðåí-

íÿ âëàñíîãî ïðîäóêòó. Öå ïðèíöèïè 
ðîçðîáêè, óí³êàëüí³ñòü ïðîäóêòó, ìå-
íåäæìåíò ïðîåêòó, åôåêòèâíà ðîáîòà 
â êîìàíä³ òà â³ðà â òå, ùî âñå ìîæëèâî.

À õî÷åø îòðèìàòè ïðåñòèæíó îñâ³òó 
â ²Ò-Àêàäåì³¿ òà ñòàòè áëèæ÷å äî câîº¿ 
ìð³¿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ? Íå ïðîãàâ ñâ³é 
øàíñ! Êîæåí, õòî çäàñòü åêçàìåí ç ìà-
òåìàòèêè òà ëîã³êè íà ìàêñèìóì ³ ïðî-
éäå òåñòóâàííÿ ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè, áóäå 
çàðàõîâàíèé íà áþäæåòíå íàâ÷àííÿ. 
Äîñòàòíüî êðóòî çíàòè øê³ëüíó ïðîãðà-
ìó, íå ë³íóâàòèñü ñèä³òè íàä çàäà÷àìè 
ç ï³äâèùåíîþ ñêëàäí³ñòþ òà ëþáèòè 
ìàòåìàòèêó. Êîíêóðñ áóäå ïðîõîäèòè 
â 2 åòàïè: ïèñüìîâå âèêîíàííÿ çà-
âäàííÿ òà çàõèñò ïèñüìîâî¿ ðîáîòè ³ 
ñï³âáåñ³äà ç âèêëàäà÷àìè.

Óÿâè, ùî âæå çà ð³ê-ï³âòîðà òè çáå-
ðåø åôåêòèâíó êîìàíäó, çàïóñòèø ñâ³é 
êðóòèé ñòàðòàï òà ñòàíåø âëàñíèêîì 
³ííîâàö³éíîãî ïðîäóêòó. À îäíîãî äíÿ 
òåáå íàçâóòü Äæîáñîì ÷è Áåçîñîì íîâî-
ãî ïîêîë³ííÿ! Õî÷åø ñòàòè ãîñïîäàðåì 
ñâîãî æèòòÿ? Ïî÷íè ç âäàëî¿ ³íâåñòèö³¿ 
â ñåáå âæå çàðàç.

Ïðîãðàìóé ñâîº ìàéáóòíº ðàçîì 
ç ²Ò-Àêàäåì³ºþ!
Ðåºñòðóéñÿ: https://ita.in.ua
Òåëåôîíóé: 067–431–19–21

Стань інвестором свого майбутнього!
БЛОГ

437006

437110
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ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, RIA, 
(096)3145155 

Àêòîðêà-ëåãåíäà, 
ç³ðêà óêðà¿íñüêîãî 

ãóìîðó, «ãîëîâíà òåùà êðà¿íè».
Ìàðèíà Ïîïëàâñüêà áóëà 

ñïðàâæíüîþ óëþáëåíèöåþ ïó-
áë³êè. ̄ é íàâ³òü íå ïîòð³áíî áóëî 
ùîñü ãîâîðèòè, ïðîñòî ñòóïèòè 
íà ñöåíó — ³ çàëà îäðàçó âèáóõàëà 
îïëåñêàìè.

Íåçâàæàþ÷è íà âñåíàðîäíó 
ëþáîâ ³ ñëàâó, 23 ðîêè ó ð³äíî-
ìó Æèòîìèð³ Ìàðèíà Ôðàíö³âíà 
ïðàöþâàëà â÷èòåëüêîþ óêðà¿í-
ñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè.

Âëàñíîþ ãîëîâíîþ íàñòàâíè-
öåþ ó æèòò³ íàçèâàëà ìîëîäøó 
ñåñòðó Ëþäìèëó, à îáðàç êîëî-
ðèòíî¿ òåù³, ÿêó ïîëþáèëè ì³ëü-
éîíè ãëÿäà÷³â «Äèçåëü Øîó», 
«ñïèñóâàëà» ³ç æèòåë³â ñ³ë ñâî¿õ 
áàòüê³â.

Â³ííèöþ ëåãåíäàðíà àêòîðêà 
íàçèâàëà ì³ñòîì äðóç³â. Ùîðîêó, 
ïðè¿æäæàþ÷è äî íàñ, ó ³íòåðâ’þ 
RIA òà 20minut.ua ðîçêàçóâàëà, ÿê 
ò³øèòüñÿ, ùî ì³ñòî ðîçâèâàºòüñÿ.

Â³ííè÷àíè ãîòóâàëèñÿ çóñòð³-
÷àòè Ìàðèíó Ïîïëàâñüêó òà 
«Äèçåëü Øîó» 13 ãðóäíÿ. Ï³ñëÿ 
ïðåçåíòàö³¿ íîâî¿ êîíöåðòíî¿ 
ïðîãðàìè ó Êèºâ³ íà Äåíü çà-
õèñíèêà — «Äèçåëü Øîó» ðîçïî-
÷àëè âåëèêèé âñåóêðà¿íñüêèé òóð. 
19 æîâòíÿ â³ä³ãðàëè àíøëàãîâèé 
êîíöåðò ó Ëüâîâ³ ³ âæå ó ñóáîòó 
ìàëè áóòè ó Êèºâ³. Òà â äîðîç³ 
ïîòðàïèëè ó àâàð³þ…

ЖИТТЯ ОБІРВАЛОСЯ О 5.55 
20 æîâòíÿ, î 5.55 ãîäèí³ 

íà 28 êì àâòîòðàñè Êè¿â-×îï 
á³ëÿ ñåëà Ìèëà ñòàëîñÿ ç³òêíåííÿ 
ãàñòðîëüíîãî àâòîáóñà êîìàíäè 
«Äèçåëü Øîó» «Íåîïëàí» òà âàí-
òàæ³âêè. Çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè, 
âîä³é àâòîáóñà «Íåîïëàí» íå âïî-
ðàâñÿ ç êåðóâàííÿì, â ðåçóëüòàò³ 
÷îãî ñòàëîñÿ ç³òêíåííÿ ç âàíòàæ-
íèì àâòîìîá³ëåì.

Ìàðèíà Ïîïëàâñüêà çàãèíóëà 
íà ì³ñö³…

Ç àêòîðñüêîãî ñêëàäó «Äèçåë³â» 
áåç çàãðîçè äëÿ æèòòÿ ãîñï³òà-
ë³çîâàí³ ßíà Ãëóùåíêî òà ªãîð 

Êðóòîãîëîâ. ²íø³ àêòîðè çàðàç 
äîñòàâëåí³ äî Êèºâà, ¿õíüîìó 
çäîðîâ’þ í³ùî íå çàãðîæóº.

Âîä³é àâòîáóñà çàòðèìàíèé 
ó ïîðÿäêó ñò. 208 ÊÏÊ Óêðà¿íè. 
Çà äàíèì ôàêòîì â³äêðèòî êðè-
ì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ÷. 2 ñò. 
286 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè. Òðèâàº ñë³äñòâî.

МРІЯЛА ПРО ДИВО 
Äëÿ Ìàðèíè Ïîïëàâñüêî¿ ñöå-

íà áóëà æèòòÿì. Íåäàðìà êàæóòü, 
ùî ëþäèíà ïåðåä òèì, ÿê â³ä³éòè 
íà òîé ñâ³ò, í³áè öå â³ä÷óâàº.

Çà ø³ñòü äí³â äî çàãèáåë³ ï³ñëÿ 
âåëèêîãî êîíöåðòó «Äèçåëü Øîó» 
ó Ïàëàö³ «Óêðà¿íà» Ìàðèíà Ïî-
ïëàâñüêà îïóáë³êóâàëà ïîñò, ÿêèé 
çàðàç ñïðèéìàºòüñÿ ãåòü ³íàêøå. 
ßê ïðîùàëüíèé.

Ç³ ùèðèì «Ñïàñèá³» âñ³ì, êîãî 
ëþáèëà ³ çàêëèêîì äî ëþäåé — 
íå áóòè áàéäóæèìè.

«Ïîñò âåëèêî¿ âäÿ÷íîñò³. Ó÷î-
ðà â³äáóâñÿ íàø ïåðøèé îñ³íí³é 
êîíöåðò. ß ñò³ëüêè ùå íå ðîáèëà 
ñåëô³ í³êîëè))) Âåëèêà àóäèòîð³ÿ, 
ïîâàæíå ïàíñòâî, ä³òêè. ² ï³ä³-
éøëî äî ìåíå ìîëîäå ïîäðóææÿ. 
Ìè, îá³éíÿâøèñü, ñòàºìî ôîòî-
ãðàôóâàòèñü, à ä³â÷èíà ìåí³ ³ 
êàæå: «Âû èçâèíèòå ìåíÿ, ÷òî 
ÿ äîëãî èùó ìåñòî, ãäå ñòàòü. 
ß ïðîñòî íå âèæó…» Ìåí³ çàáðà-
êëî ñë³â… Áîæå… Ãàðíå òåíä³òíå 
ä³â÷à, êðàñóíÿ. Âîíà íå áà÷èòü, 
àëå ïðèéøëà ÑËÓÕÀÒÈ (!!!!) 
«Äèçåëü Øîó». ² ÿ ì³öíî ¿¿ îá³-
éíÿëà…

Äÿêóþ òîá³, ìîº ïðåêðàñíå 
ñîíöå, çà ëþáîâ! ß ñüîãîäí³ 
çðàíêó çàãàäàëà íà Ïîêðîâó — 
âåëè÷åçíå ñâÿòî â Ïðàâîñëàâíî-
ìó ñâ³ò³: «Ãîñïîäè, çíàéäè ÷àñ ³ 
çðîáè ×ÓÄÎ, òè æ ìîæåø! Íåõàé 
âîíà áà÷èòèìå». Â³ðþ. Çàêëèêà-
òèìó âàñ óñ³õ: äîïîìàãàéòå òàêèì 
ëþäÿì! Ï³äêàçóéòå äîðîãó, äî-
ïîìàãàéòå âèéòè ç òðàíñïîðòó. 
Áîæå âàñ áîðîíè, áóòè áàéäó-
æèìè äî íèõ: ìè íå çíàºìî, ùî 
òàêå íå áà÷èòè ñâ³ò, ëþäè äî-
áð³!!!!! Óêë³ííî äÿêóþ çà òå, ùî 
ÂÈ äî íàñ õîäèòå, äîðîã³-ëþáèì³ 
ëþäè! Ìè òâîðèìî äëÿ âàñ!.. » 

Â³ííèöþ Ìàðèíà Ïîïëàâñüêà 
íàçèâàëà îäíèì ç óëþáëåíèõ 

«ЯК ЖЕ ВОНА ВМІЛА ДРУЖИТИ!» 
ВІННИЧАНИ — ПРО ПОПЛАВСЬКУ 
Шансів вижити не мала  Зірка 
«Дизель Шоу» у суботу трагічно загинула 
у аварії. Її колеги Яна Глущенко та Єгор 
Крутоголов госпіталізовані без загрози 
для життя. Вінничани, які любили та 
добре знали Марину Поплавську, 
розказали, якою улюблениця публіки 
була у житті. Любила вчителювати, мріяла 
про диво і закликала не бути байдужими 

ì³ñò. Òóò áóëî áàãàòî ïàì’ÿòíèõ 
¿¿ ñåðöþ ì³ñöü ³ ùå á³ëüøå — 
ñïðàâæí³õ äðóç³â, ùî ç’ÿâèëèñü 
ùå çà ÷àñ³â ÊÂÍó.

Àêòîðêà ç³çíàâàëàñÿ: íàéïåðøå 
ì³ñöå, êóäè éøëà, ïðè¿æäæàþ÷è 
ó Â³ííèöþ — ñàëîí êðàñè.

— Ñàëîí êðàñè «Lale», ÿêèì 
êåðóº ìîÿ ïîäðóãà Àëüîíà Ëè-
ñåíêî. Îáîæíþþ ¿¿ ³ âåñü ¿¿ êî-
ëåêòèâ îäíîäóìö³â. Êîëè áóâàþ 
ó Â³ííèö³, çàâæäè äî íèõ çàõî-
äæó. Ó Â³ííèö³ òàêîæ æèâå ìîÿ 
÷óäîâà ïîäðóãà Ìàðèíà Çàõàðîâà 
³ áàãàòî äðóç³â-÷îëîâ³ê³â, ç ÿêèìè 
ìè ïîçíàéîìèëèñÿ ùå çà ÊÂÍ³â-
ñüêèõ ÷àñ³â âë³òêó ó Êðèìó. Âå-
ñåëèõ çíàéîìèõ òóò ìîðå! ² ñàìà 
Â³ííèöÿ ìåí³ äóæå ïîäîáàºòüñÿ. 
Ì³ñòî øèêàðíî ðîçâèâàºòüñÿ!

ДБАЛА ПРО ДІТЕЙ І «ЯК ЖЕ 
ВМІЛА ДРУЖИТИ!» 

Ïðî òå, ÿêîþ àêòîðêà áóëà 
ó æèòò³, ÿê óì³ëà äðóæèòè, ðîçêà-
çàâ êîðèôåé â³ííèöüêîãî ÊÂÍó 
Îëåêñàíäð Øåìåò, ÿêèé çíàâ ¿¿ 
áàãàòî ðîê³â:

— Ñåðöå ö³º¿ æ³íêè çàâæäè 
íàëåæàëî ä³òÿì. Áàãàòî ðîê³â 
âîíà ïðàöþâàëà â÷èòåëüêîþ 
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà êëàñíèì 

êåð³âíèêîì â îäí³é ³ç øê³ë Æè-
òîìèðà. Âèçíàâàëàñü êðàùèì ïå-
äàãîãîì ì³ñòà. Ïàðàëåëüíî ãðàëà 
â ÊÂÍ. Âîíà ÷åìï³îíêà Óêðà¿íè, 
ïåðåìîæíèöÿ ê³ëüêîõ ïðåñòèæ-
íèõ ôåñòèâàë³â â Þðìàë³, ïîñò³é-
íèé ó÷àñíèê æóð³ âñåóêðà¿íñüêèõ 
ôåñòèâàë³â ó Çàòîö³. Ìàðèíà 
âîëîä³ëà ïðåêðàñíèì ãîëîñîì 
òà íåïåðåâåðøåíèì ïî÷óòòÿì 
ãóìîðó, çàâäÿêè ÷îìó ñòâîðèëà 
íà ñöåí³ òà ê³íî ö³ëó íèçêó ö³-
êàâèõ æ³íî÷èõ îáðàç³â. À ÿê âîíà 
âì³ëà äðóæèòè!.. ÊÂÍ³âñüêà ñ³ì'ÿ 
ïîíåñëà íåïîïðàâíó âòðàòó. Àëå 
ñâ³òëà ïàì'ÿòü ïðî Ìàðèíî÷êó, 
Ìàðèíó Ôðàíö³âíó Ïîïëàâñüêó 
çàâæäè áóäå ç³ãð³âàòè ñåðöÿ òèõ, 
õòî çíàâ ¿¿ îñîáèñòî, òà íàäèõàòè 
ìîëîäü íà íîâ³ çâåðøåííÿ â ìèñ-
òåöòâ³ ïîçèòèâíîãî ñòàâëåííÿ 
äî âèêëèê³â òàêîãî íåïåðåäáà-
÷óâàíîãî ñâ³òó. Ñâ³òëà ïàì'ÿòü òà 
Öàðñòâî Íåáåñíå!

ОБРАЗ ТЕЩІ «СПИСУВАЛА» 
З СІЛЬСЬКОГО ЖИТТЯ 

Ìàðèíà Ïîïëàâñüêà íàðîäè-
ëàñÿ 9 áåðåçíÿ 1970 ðîêó â ì³ñò³ 
Íîâîãðàäè Æèòîìèðñüêî¿ îá-
ëàñò³. Çàê³í÷èëà Æèòîìèðñüêèé 
äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ³ì. ². 

Ôðàíêà ³ îäðàçó ïî÷àëà âèêëà-
äàòè ó øêîë³.

Ïåðøó øèðîêó ñëàâó çäîáóëà, 
ñòàâøè ë³äåðîì êîìàíäè ÊÂÍ 
«Äåâ÷îíêè èç Æèòîìèðà».

À ñïðàâæíþ âñåíàðîäíó ëþ-
áîâ ¿é ïðèíåñëè íåçàáóòí³ ðîë³ 
ó «Äèçåëü Øîó» òà ñêåò÷êîì³ 
«Íà òðüîõ».

Óñ³ ïåðñîíàæ³, ÿêèõ ãðàëà Ìà-
ðèíà, áóëè îñîáëèâèìè — ÿñêðà-
âèìè é äóæå êîëîðèòíèìè. Ñòâî-
ðåíèé íåþ íåïîâòîðíèé îáðàç 
óêðà¿íñüêî¿ òåù³ òàê ïîëþáèâñÿ 
ãëÿäà÷àì, ùî çà Ìàðèíîþ Ïî-
ïëàâñüêîþ îäðàçó çàêð³ïèëîñÿ 
çâàííÿ «Ãîëîâíî¿ òåù³ êðà¿íè».

Êîëè áóëà ó Â³ííèö³, ó ³íòåðâ’þ 
àêòîðêà ðîçïîâ³ëà, ùî îáðàç 
âëàäíî¿ ³ ïî-ñïðàâæíüîìó õè-
òðîìóäðî¿ òåù³ — öå ¿¿ äèòÿ÷³ 
ñïîãàäè, ñïîñòåðåæåííÿ çà æè-
òåëÿìè ñ³ë áàòüê³â.

— Ó ñåëàõ ìî¿õ áàòüê³â — Ëåáå-
ä³âö³ òà ²âàøê³âö³ Íîâãîðîä-Âî-
ëèíñüêîãî ðàéîíó Æèòîìèðñüêî¿ 
îáëàñò³ — ÿ îáîæíþâàëà ñïîñòåð³-
ãàòè çà íåéìîâ³ðíèìè ñ³ëüñüêèìè 
ëþäüìè. Öå òàêèé êîëîðèò, öå 
òàêà íåéìîâ³ðíà êîíöåíòðàö³ÿ 
ð³çíèõ òèïàæ³â ³ õàðàêòåð³â ëþ-
äåé: îäèí ñïîê³éíèé, à äðóãèé íà-
âïàêè — íàäì³ðó ã³ïåðàêòèâíèé. 
Âåñü ÷àñ ÿê³ñü ñâî¿ îáãîâîðåííÿ, 
ïë³òêè, ñâàðêè çà ìåæó, çà ãîðîä, 
çà äåðåâî — òèïîâà Êàéäàøåâà 
ñ³ì’ÿ! Ïîñò³éíî ñïîñòåð³ãàëà 
çà öèì ³ âæå, íàïåâíî, òàê ç ãåíà-
ìè óâ³áðàëà, ùî ó ðåçóëüòàò³ ìîæó 
ç ëåãê³ñòþ ãðàòè íà ñöåí³ òàêèõ 
òðîõè õàáàëüíèõ ò³òîê. Ìåí³ öå 
ïîäîáàºòüñÿ! ß ëþáëþ ñò³áàòèñÿ, 
³ðîí³çóâàòè.

ГОЛОВНОЮ НАСТАВНИЦЕЮ 
ВВАЖАЛА МОЛОДШУ СЕСТРУ 

Óñþ ñåáå â³ääàþ÷è ñöåí³ òà 
ó÷íÿì, Ìàðèíà Ïîïëàâñüêà òàê ³ 
íå ñòâîðèëà ðîäèíè. Ä³òåé òà ÷î-
ëîâ³êà íå ìàëà. Óñþ ñâîþ ëþáîâ 
â³ääàâàëà áëèçüêèì, ïëåì³ííèêàì 
òà ìîëîäø³é ñåñòð³.

— Ãîëîâíèì ó÷èòåëåì ó æèòò³ 
ìîæó íàçâàòè ìîþ ñåñòðó Ëþäó. 
Õî÷ âîíà é ìîëîäøà çà ìåíå 
íà ø³ñòü ðîê³â, ïðîòå ÿ çàâæäè 
äî íå¿ ïðèñëóõàþñÿ. Âîíà äëÿ 
ìåíå ä³éñíî àâòîðèòåòíà ëþäèíà, 
ÿêà, òî÷íî çíàþ, ùî á íå òðàïè-
ëîñÿ, çàâæäè áóäå ïîðó÷ ç³ ìíîþ. 
Õî÷à ÿ äàâíî çðîçóì³ëà: íå âàðòî 
îáðàæàòèñÿ íà ëþäåé, ÿêùî õòîñü 
êîìóñü íå ïðèõîäèòü íà äîïî-
ìîãó. Ìè ïîâèíí³ ðîçóì³òè, ùî 
ó ³íøèõ ñâîº æèòòÿ ³ çà âåëèêèì 
ðàõóíêîì í³õòî í³êîìó í³÷îãî 
íå âèíåí. Ò³ëüêè ç íàøî¿ äîáðî¿ 
çãîäè ìîæíà äåñü ïîïðîñèòè äî-
ïîìîãè é ï³äòðèìêè. À âçàãàë³ 
ïîòð³áíî ðîçðàõîâóâàòè íà ñåáå.

Ïðîùàííÿ ç ãåí³àëüíîþ àêòîð-
êîþ â³äáóëîñÿ ó Êèºâ³ òà Æèòî-
ìèð³. Ó ïîíåä³ëîê, 22 æîâòíÿ, ¿¿ 
ïîõîâàëè ó Æèòîìèð³ íà Êîð-
áóò³âñüêîìó êëàäîâèù³ íà Öåí-
òðàëüí³é Àëå¿.

Ó ïàì'ÿòü ïðî Ìàðèíó Ïî-
ïëàâñüêó êîëåãè ç «Äèçåëü Øîó» 
ó ²íòåðíåò³ îïóáë³êóâàëè â³äåî 
ç öèòàòàìè ¿¿ îñòàíí³õ ³íòåðâ’þ. 
Íàïðèê³íö³ îñîáëèâî ïðèãîëî-
ìøóº áàãàòî ó ÷îìó ïðîðî÷à 
ôðàçà àêòîðêè:

— Ìîÿ îñîáèñòà ö³ëü — 15-ð³÷-
÷ÿ «Äèçåëü Øîó». Óñ³ çáèðàºìîñÿ 
ðàçîì. À ïîò³ì ÿ çáèðàþ âàë³çè… 
Éäó. À øîó ïðîäîâæóºòüñÿ.

Марина Поплавська зі своєю вінницькою 
подругою Альоною Лисенко 

«Ìîÿ îñîáèñòà 
ö³ëü — 15-ð³÷÷ÿ 
«Äèçåëü Øîó». 
À ïîò³ì ÿ çáèðàþ 
âàë³çè… Éäó. À øîó 
ïðîäîâæóºòüñÿ»
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Тренування з важкої атле-
тики у Вінниці відбуваються 
на базі спортшколи «Колос» 
на вул. Г. Арабея у кооператив-
ному інституті (тел. 093–002–
38–06 — тренер Майя Ліщенко) 

і залі спортшколи № 5 на Цен-
тральному міському стадіоні (тел. 
56–20–17, 56–21–88) 
— Приймаємо на тренування всіх 
охочих віком від дев’яти до 18 ро-
ків, — каже Майя Ліщенко.

Де займатися?

ÑÏÎÐÒ

Злива нагород 
 Ó Êèºâ³ ðîç³ãðàëè Êóáîê 
Óêðà¿íè ç ê³êáîêñèíãó. 
Â³ííèöüêà çá³ðíà ï³ä 
êåð³âíèöòâîì òðåíåðà 
Â’ÿ÷åñëàâà Îòåðàíñüêîãî 
âèáîðîëà 20 íàãîðîä ð³çíîãî 
´àòóíêó, ñåðåä ÿêèõ òðè 
çîëîò³.
Äâ³÷³ ÷åìï³îíêîþ ñåðåä 
ä³â÷àò 2007 ð. í. ñòàëà Àë³íà 
Ðàòóøíþê (â ê³êëàéò³ ³ 
ëàéò-êîíòàêò³). À Äåíèñ 
Öèñåëüñüêèé ñåðåä þíàê³â 
2005 ð. í. ñòàâ ÷åìï³îíîì 
ó ðîçä³ë³ «ëàéò-ëîóê³ê», 
ïîñ³â òðåò³ ì³ñöÿ ó «ñåìè-
êîíòàêò³» ³ «ëàéò-êîíòàêò³».

Чемпіонат 
із муей тай 
 Ó Øàðãîðîä³ áóâ 
ïðîâåäåíèé â³äêðèòèé 
÷åìï³îíàò îáëàñò³ ç 
òà¿ëàíäñüêîãî áîêñó 
«ìóåé òàé». Ó çìàãàííÿõ 
âçÿëè ó÷àñòü 52 á³éö³, ÿê³ 
ïðåäñòàâëÿëè ñ³ì êîìàíä. 
Ïåðøå ì³ñöå ïîñ³ëè Ðàõíè-
Ë³ñîâ³ (Øàðãîðîäñüêèé 
ðàéîí). Ðàçîì ³ç íèìè òð³éêó 
êðàùèõ ñêëàëè êîìàíäè 
Áåðäè÷åâà ³ Íåìèðîâà.

Освітян 
не наздогнали 
 Ó Ë³ñîïàðêó â³äáóëèñÿ 
çìàãàííÿ ç ëåãêîàòëåòè÷íîãî 
êðîñó. Íà ñòàðò âèéøëè 
178 ó÷àñíèê³â ç 13 êîìàíä 
ãàëóçåâèõ îáêîì³â òà 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. 
Ïåðøó òð³éêó ñêëàëè 
îáêîì îñâ³òè òà íàóêè, 
çàâîä òðàêòîðíèõ àãðåãàò³â, 
îáêîì áóä³âíèöòâà òà 
ïðîìáóäìàòåð³àë³â.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №44 (1066)
Двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат з цікавими 
варіантами рішення. 

Задача №2254-2258
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2     IV). Tb1>d1;

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №41 (1408) від 17 жовтня 2018 року 
Задача №2250
I. 1. Kpa7! Kpc6  2. Tb8 Ta3x; II. 1. Kpb8! Kpc6  2. Ta7 Td8x;
Задача №2251
I. 1. Kpg8! Tf6  2. Tg7 Tf8x; II. 1. Kph8! Kpf7  2. Th6! Te8x;
Задача №2252
А) 1. Kpa1! Kpb3  2. Tb1 Kc2x; В) 1. Kpc1! Kpc3  2. b1T Ka2x;
Задача №2253
А) 1. Kh3 (1.Kg4?)! Kpg3  2. Kg1 Kf2x; В) 1. Kf1 (1Ke2?)! Kpf2  2. Kh2 
Kg3x — білі матують чорного короля з поля, на якому стояв чорний кінь.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ó íîâ³òí³é ³ñòîð³¿ ïîºäèíê³â 

«Ïîä³ëëÿ» òà «Íèâè» êîìàíäà ³ç 
Õìåëüíèöüêîãî äî öüîãî æîäíîãî 
ðàçó íå ïåðåìàãàëà, ëèøå ñïðîìî-
ãëàñÿ çðîáèòè äâ³ í³÷è¿. Ó ïåðøîìó 
êîë³ ïîäîëÿíè ó Â³ííèö³ äâ³÷³ âåëè 
â ðàõóíêó, àëå íà ô³í³ø³ ãîñïîäàð³ 
âðÿòóâàëè ãðó — 2:2. Íà âè¿çä³ ïî-
âòîðèòè öå íå âäàëîñÿ.

Íåáåçïå÷íèé ìîìåíò âèíèê 
á³ëÿ âîð³ò «Íèâè» íà 34-é õâèëè-

í³. Êèðèëî Áàáàê âèõîäèâ â³÷-íà-
â³÷ ³ç Àðòåìîì Êóë³í³÷åì. Íàø 
âîðîòàð çì³ã ïàðèðóâàòè ñèëüíèé 
óäàð… ãîëîâîþ.

Ïî÷àòîê äðóãîãî òàéìó ì³ã ñòàòè 
÷óäîâèì äëÿ «Íèâè». Ï³ñëÿ ïåðåäà-
÷³ Äìèòðà Ãàðâàíêà íà ñàìîò³ ïåðåä 
âîðîòàìè îïèíèâñÿ Âîëîäèìèð Ñà-
âîøêî. Àëå â³í íå çì³ã ï³äëàøòóâà-
òèñÿ ï³ä óäàð ë³âîþ íîãîþ.

Íåçàáàðîì Äìèòðî Ãàðâàíêî 
áóâ ïåðøèì íà ì’ÿ÷³ ó âëàñíîìó 

êàðíîìó ìàéäàí÷èêó. Íåçãðàá-
íèì ðóõîì â³í ïîäàðóâàâ ³ãðîâèé 
ñíàðÿä ñóïåðíèêó, ÿêèé ìàâ âè-
õîäèòè â³÷-íà-â³÷. Òîä³ çàõèñíèê 
çà÷åïèâ îïîíåíòà, çà ùî ïðè-
çíà÷èëè ïåíàëüò³. Àðòåì Êóë³í³÷ 
âãàäàâ ïðàâèé êóò, êóäè ïðîáèâàâ 
11-ìåòðîâèé Îëåêñàíäð Ìóçè÷óê. 
Àëå äîòÿãíóòèñÿ íå çóì³â.

Ñóääÿ äîäàâ äî îñíîâíîãî ÷àñó 
÷îòèðè õâèëèíè. Ó öåé ïåð³îä 
çà äðóãó æîâòó êàðòêó ç ïîëÿ âè-

äàëèëè Äìèòðà Ãàðâàíêà, ÿêèé 
òðèìàâ ñóïåðíèêà ó öåíòð³ ïîëÿ. 
À ùå áóâ àâòîãîë ãîëîâîþ Îëåê-
ñàíäðà Ìåíæåãè, ÿêèé çàïèñàëè 
íà ïîäîëÿíèíà Ñåðã³ÿ Øâåöÿ. 2:0.

«Ïîä³ëëÿ» çäîáóëî òðåòþ ïî-
ñï³ëü ïåðåìîãó. À «Íèâà» âäðóãå 
ïðîãðàëà ó ïîòî÷íîìó ÷åìï³îíà-
ò³ Óêðà¿íè. Íàñòóïíó ãðó íàøà 
êîìàíäà çíîâó ïðîâåäå íà âè¿ç-
ä³ — â ×åðí³âöÿõ ïðîòè ì³ñöåâî¿ 
«Áóêîâèíè».

«Нива» поступилася в подільському дербі

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ï³âñîòí³ øòàíã³ñò³â ó çàë³ êîî-
ïåðàòèâíîãî ³íñòèòóòó áîðîëèñÿ 
çà Êóáîê ²âàíà Ëîçîâñüêîãî — 
âèäàòíîãî ñïîðòñìåíà, òðåíåðà, 
ñïîðòèâíîãî æóðíàë³ñòà ³ ïèñü-
ìåííèêà. Öüîãî ðàçó âïåðøå 
òóðí³ð ïðèñâÿòèëè ïàì’ÿò³ éîãî 
çàñíîâíèêà. Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü 
ñèëà÷³ Â³ííèö³, Òóðáîâà (Ëèïî-
âåöüêèé ðàéîí) ³ Ãîðîäê³âêè 
(Êðèæîï³ëüñüêèé ðàéîí).

ШКОЛЯРІ ПРОТИ МАЙСТРІВ 
Ìåäàë³ ðîç³ãðóâàëèñÿ ó äåñÿòè 

âàãîâèõ êàòåãîð³ÿõ, îêðåìî ñåðåä 
÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê. Øêîëÿð³ âè-
ñòóïàëè íàð³âí³ ³ç äîðîñëèìè, áåç 
îêðåìîãî çàë³êó.

Íàéìîëîäøèé ó÷àñíèê, 11-ð³÷-
íèé ªâãåí Áàá÷èíñüêèé, ïðè¿õàâ 
ç Òóðáîâà. Çàéìàºòüñÿ âàæêîþ 
àòëåòèêîþ áëèçüêî ðîêó, àëå âæå 
áðàâ ïðèçîâ³ ì³ñöÿ â çìàãàííÿõ.

— Ó ðèâêó ï³äí³ìàþ 25–30 êã, 
øòîâõàþ äî 42 êã. Çìàãàòèñÿ 
ïðîòè ÷îëîâ³ê³â íå áîþñÿ, àäæå 
áîðþñÿ â ïåðøó ÷åðãó ³ç çàÿâëå-
íîþ âàãîþ, — ñêàçàâ ªâãåí Áàá-
÷èíñüêèé. — Çàâäÿêè çàíÿòòÿì 
âàæêîþ àòëåòèêîþ ÿ ñòàâ îäíèì 
³ç êðàùèõ íà óðîêàõ ô³çêóëüòóðè. 
Ðàí³øå ì³ã ï³äòÿãíóòèñÿ 4–5 ðà-
ç³â, íèí³ — 11.

ПІДТРИМКА З НІМЕЧЧИНИ 
Íà Êóáîê ïðèáóâ çàñëóæåíèé 

òðåíåð Ðîñ³¿ ²âàí Êóë³æí³êîâ, 
ÿêèé âæå 15 ðîê³â òðåíóº øòàí-
ã³ñò³â ó Í³ìå÷÷èí³. Îï³êóºòüñÿ 
ñïîðòèâíèì êëóáîì «Ãàìáóðçüê³ 
âåäìåä³». 

— Ùîðîêó ïðè¿æäæàþ ç Í³-
ìå÷÷èíè íà òóðí³ð, ÿêèé çàïî-
÷àòêóâàâ ì³é äðóã ³ êîëåãà ²âàí 
Ëîçîâñüêèé. Ñïîðòèâíèé êëóá 
«Ãàìáóðçüê³ âåäìåä³» äîïîìàãàº 
ó éîãî ïðîâåäåíí³, íàäàº ô³íàí-
ñîâó ï³äòðèìêó, — ðîçïîâ³â ²âàí 
Êóë³æí³êîâ.

Íàãàäàºìî, ì³æ øòàíã³ñòàìè 
Â³ííèö³ ³ Ãàìáóðãó ïðîâåëè âæå 
ï’ÿòü çàî÷íèõ ìàò÷³â — ïî «ñêàé-
ïó».

— Ìè áóäåìî ïðîäîâæóâàòè 
îðãàí³çîâóâàòè òàê³ ìàò÷³. Âçàãàë³ 
ð³âåíü øòàíã³ñò³â ó Ãàìáóðç³ º 
äåùî âèùèì, í³æ ó âàøîìó ì³ñò³. 
Àëå öå âîäíî÷àñ ìàº ñòèìóëþâà-
òè â³ííèöüêèõ øòàíã³ñò³â, — êàæå 
²âàí Êóë³æí³êîâ.

Íàéêðàùèìè ñïîðòñìåíàìè 
çìàãàííÿ ñòàëè ìàéñòåð ñïîð-
òó Àíäð³é Ïàëàìàð, (ðèâîê — 
130 êã, ïîøòîâõ — 160 êã) òà ²ðè-
íà Ñëþñàðåíêî (60 êã — 75 êã). 
Âîíè îòðèìàëè êðàñèâ³ êóáêè.

ОРГАНІЗАТОРКА СТАЛА 
ЧЕМПІОНКОЮ 

Ãîëîâíèì îðãàí³çàòîðîì òóð-
í³ðó áóëà âèõîâàíêà ²âàíà Ëî-
çîâñüêîãî — Ìàéÿ Ë³ùåíêî. 
Âîíà — ìàéñòåð ñïîðòó Óêðà¿-
íè, ÷åìï³îíêà âñåóêðà¿íñüêîãî 

ЮНІ ШТАНГІСТИ БОРОЛИСЯ 
ПРОТИ ДОРОСЛИХ 
Залізна гра  Кубок Івана Лозовського 
став його меморіалом. Обласні 
змагання з важкої атлетики підтримали 
«Гамбурзькі ведмеді»

ñïîðòòîâàðèñòâà «Êîëîñ», ïðè-
çåðêà ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü.

Ìàéÿ ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ äè-
òèíè áëèçüêî òðüîõ ðîê³â íå âè-
ñòóïàëà ó çìàãàííÿõ. À çàðàç 
ïî÷èíàº â³äíîâëþâàòè ôîðìó. 
Íåùîäàâíî çàÿâèëàñÿ íà ÷åì-
ï³îíàò Óêðà¿íè ñåðåä æ³íîê ³ 
ïîñ³ëà ï’ÿòå ì³ñöå, à â ïåðøîñò³ 
êðà¿íè ñåðåä âåòåðàí³â ñòàëà ÷åì-
ï³îíêîþ. Ó íèí³øíüîìó Êóáêó 
Ìàéÿ òàêîæ çìàãàëàñÿ ³ ñòàëà 
ïåðøîþ ó âàç³ äî 81 êã. Â³äçíà-
÷èëèñÿ é ¿¿ âèõîâàíö³: ñòóäåíòè 
êîîïåðàòèâíîãî ³íñòèòóòó ïîñ³ëè 
ïî òðè ïåðøèõ ³ äðóãèõ ì³ñöÿ òà 
îäíå òðåòº.

ПЕРЕМАГАЄ ОДНОКЛАСНИКІВ 
У РУКОБОРСТВІ 

Ñåðåä ó÷àñíèöü áóëè é òåíä³ò-
í³ ä³â÷àòêà. Òåòÿíà Ïðàùåðóê, 
14 ðîê³â, ïðåäñòàâëÿëà Ãîðîä-
ê³âêó. Ä³â÷èíà òÿãàº çàë³çî âæå 
ï³âòîðà ðîêó. Íåîäíîðàçîâî áóëà 
÷åìï³îíêîþ îáëàñò³, ïåðåìàãàëà 
ä³â÷àò ç Â³ííèö³. Íà ìåìîð³àë³ 
²âàíà Ëîçîâñüêîãî Òåòÿíà Ïðà-

ùåðóê ñòàëà ÷åìï³îíêîþ ó âàãî-
â³é êàòåãîð³¿ äî 55 êã, â ñóì³ äâîõ 
âïðàâ ïîêàçàëà ðåçóëüòàò 65 êã.

— ß îáðàëà âàæêó àòëåòèêó, 
àáè äîêàçàòè, ùî öåé âèä ñïîð-
òó — íå ëèøå ÷îëîâ³÷à ñïðàâà. 
Øòàíã³ñòêè òàêîæ ìîæóòü áóòè 
æ³íî÷íèìè! Ì³é áàòüêî òàêîæ 
òðîõè çàéìàâñÿ âàæêîþ àòëå-
òèêîþ, ñàìå â³í çàîõîòèâ ìåíå 
äî ï³äíÿòòÿ âàãè, — êàæå Òåòÿ-
íà Ïðàùåðóê. — Ó íàøîìó ñåë³ 
äëÿ òðåíóâàíü ñòâîðåí³ âñ³ óìîâè. 
Ó çàë³ âàæêî¿ àòëåòèêè íåùîäàâ-
íî çðîáèëè ðåìîíò, ïðèäáàëè 
íîâ³ øòàíãè òà «áëèí÷èêè».

¯¿ çåìëÿ÷êà Ä³àíà Âóæåéêî, 
15 ðîê³â, ñòàëà ÷åìï³îíêîþ 
ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 49 êã. Ä³-
â÷èíà ïåðåéøëà ó «çàë³çíó ãðó» 
ð³ê òîìó — ï³ñëÿ çàíÿòü ëåãêîþ 
àòëåòèêîþ, áàñêåòáîëîì ³ âîëåé-
áîëîì.

— Âàæêà àòëåòèêà ïîäîáà-
ºòüñÿ íàéá³ëüøå, — êàæå Ä³àíà 
Âóæåéêî. — Ó ðóêîáîðñòâ³ ñåðåä 
15 îäíîêëàñíèê³â ïåðåìàãàþ âñ³õ, 
îêð³ì îäíîãî. 

Організатор Кубка, вихованка Івана Лозовського 
Майя Ліщенко водночас сама змагалася і стала 
чемпіонкою у вазі до 81 кг 
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Робота 

100% легальне працевл. 

в Чехії для чол.та жін. 

Безкошт.консультації. 

Оформл.віз Тел.:(067)369-

82-33, (063)218-02-33 

В офіс потрібен офіс-

менеджер. Розглянемо 

студента без досвіду роботи 

в цій сфері Тел.:(097)596-

30-04, (093)059-22-66 

ТОВ "Градобуд" запрошує 

на роботу мулярів 

(каменярів) і різноробочих. 

З/п висока Тел.:(096) 388-

09-88 

У прод.магазин 

прибиральниця на 

повний/непов. роб.день. 

Стабільна з/п 3600грн. 

Тел.:(097)596-30-04, 

(093)059-22-66 

У прод.магазин продавці 

на повний та непов. роб.

день. Стабільна та висока 

з/п. Тел.:(097)596-30-04, 

(093)059-22-66 

Чол., жін. і сім. пари на 

збирання та виготовлення 

іграшок. Тел.:(050) 026-33-89 

Загубив-
знайшов 

Втрачене тимчасове 

посвідчення Ф-3 №7988899, 

видане Нижник О.В. вважати 

недійсним Тел.:тел.не 
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ОГОЛОШЕННЯËÀÉÔ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Òðèñòà çàïðî-
øåíü íà äèñêîòåêó 
ó ñîö³àëüíî-êóëü-

òóðíèé âîëîíòåðñüêèé öåíòð 
«Ï³äêîâà» îòðèìàëè â³ä îðãàí³-
çàòîð³â ôåñòèâàëþ «Ñìàê äîìàø-
íüîãî òåïëà» íàéá³ëüø àêòèâí³ 
éîãî ó÷àñíèêè. Âîëîíòåðñüêèé 
öåíòð çíàõîäèòüñÿ ó êîëèøíüîìó 
ê³íîòåàòð³ «Ðîñ³ÿ». Ñþäè ç á³ëü-
øîñò³ øê³ë ì³ñòà ó÷í³ ³ â÷èòåë³ 
äîñòàâèëè ç³áðàíó äîïîìîãó äëÿ 
âî¿í³â. Îõî÷èõ ÷àñòóâàëè êàâîþ, 
÷àºì òà êóë³øåì, ïðèãîòîâëåíèì 
íà â³äêðèòîìó âîãí³. Çâó÷àëè ï³ñ-
í³ ó âèêîíàíí³ øêîëÿð³â. Äàë³ 
âîëîíòåðè ðîçñîðòóþòü, ðîçôà-
ñóþòü ç³áðàíå ³ äîñòàâëÿòü ó â³é-
ñüêîâ³ ï³äðîçä³ëè íà Äîíáàñ.

СОТНІ КІЛОМЕТРІВ УЗДОВЖ 
ЛІНІЇ ФРОНТУ 

— Ìè òóò ðàä³ºìî, ñï³âàºìî, 
à äåñü òàì, äàëåêî, ñòð³ëÿþòü, — 
êàæå îäèí ç þíàê³â ñâîºìó òî-
âàðèøåâ³. — Òè á ïî¿õàâ òóäè?

— Áóäå òðåáà — ïî¿äó, íå ñóì-
í³âàéñÿ. À òè? Ãåðîé íà ñëîâàõ?

— Òà ÿ ç òîáîþ… Ïîêëè÷åø, 
êîëè áóäåø çáèðàòèñÿ â äîðîãó.

Þíàêè æàðòóþòü. Àëå õòîçíà, 
ùî ÷åêàº íà íèõ ïîïåðåäó. Ùå 
òðîõè — ³ øêîëà çàëèøèòüñÿ 
ó ìèíóëîìó. À ùî äàë³? Ñê³ëüêè 
ùå òðèâàòèìå â³éíà? Íèí³ ðîñ³é-

ñüêèõ íàéìàíö³â ³ ñåïàðàòèñò³â 
ñòðèìóþòü îäí³, à çãîäîì ìîæóòü 
öå ðîáèòè îñü òàê³ þíàêè, ÿê³ 
ïîêè ùî ñèïëÿòü æàðòàìè ³ ðà-
ä³þòü ìèðíîìó ñîíÿ÷íîìó äíþ.

Ó äîðîãó íà Äîíáàñ çíîâó ãî-
òóºòüñÿ âîëîíòåð Àíäð³é Íå÷è-
ïîðóê ç³ ñâî¿ìè äðóçÿìè. Äÿêóº 
ó÷íÿì, ¿õí³ì áàòüêàì, ó÷èòåëÿì 
çà ï³äòðèìêó. Íà çàïèòàííÿ, 
êîìó ä³ñòàíåòüñÿ «Ñìàê äîìàø-
íüîãî òåïëà», Íå÷èïîðóê â³äïî-
â³äàº áåç ðîçäóì³â: «Ìè ïðî¿æ-
äæàºìî íå ìåíøå 400 ê³ëîìåòð³â 
óçäîâæ ë³í³¿ ðîçìåæóâàííÿ. Ïå-
ðåä òèì êîíòàêòóºìî ç õëîïöÿìè, 
ö³êàâèìîñÿ ïîòðåáàìè. Âåçåìî 
íå ò³ëüêè õàð÷³».

Ïåðøèé ðàç Íå÷èïîðóê âè-
ðóøèâ íà Ñõ³ä ó ðîë³ âîëîíòåðà 
ó 2014 ðîö³. RIA ðîçïîâ³äàëà ïðî 
éîãî òîä³øíþ ïî¿çäêó. Ðàçîì ç 
íèì áóëè äðóç³. Â³äòîä³ âîíè ïðî-
äîâæóþòü áëàãîðîäíó ì³ñ³þ.

— Æèòòÿ, ÿê ñèòî, — êàæå 
ïàí Àíäð³é. — ×åðåç íüîãî âñå 
ïðîñ³þºòüñÿ. ßêùî â³äâåðòî, çà-
ëèøèëèñÿ ò³, õòî ç ïåðøèõ äí³â 
¿çäèâ, áî â³ä÷óâàâ ïîòðåáó äóø³. 
Ç òàêèìè äîòåïåð òðèìàºìîñÿ ðà-
çîì. ²íø³ â³äñ³ÿëèñÿ. Íåñïðîñòà 
ÿ çãàäàâ ïðî ñèòî.

Ïîðó÷ ç íèì çíàõîäèâñÿ ÷îëî-
â³ê íà ³ì’ÿ Âîëîäèìèð Êóëåøîâ. 
Àíäð³é êàæå, ùî Âîëîäÿ çàâæäè 
ç íèì, â³í âîä³é.

— Íàì äîâîäèëîñÿ áóâàòè 
íà îïîðíèõ ïóíêòàõ, — êàæå Âî-

ЗА ПІДТРИМКУ ВОЇНІВ 
ПІДУТЬ НА ДИСКОТЕКУ 
Допомога армії  Неїстівний 
подарунок бійцям представили 
на фестивалі «Смак домашнього тепла» 
у Вінниці — Герб України. Волонтери 
одразу визначили, кому передадуть 
його. У який підрозділ доставлять роботу 
учнів? Що ще вінничани зібрали для 
допомоги тим, хто в окопах? Тим часом 
найбільш активним учасникам дісталося 
300 запрошень на дискотеку

ëîäèìèð. — Öå íàéá³ëüø êðàéí³ 
òî÷êè. Áà÷èëè á âè, â ÿêèõ óìîâàõ 
ñëóæàòü òàì õëîïö³. Öå ïîñò³éíà 
íàïðóãà. Öå ïîñò³éíèé äîçîð, ùîá 
íå ïðîãàâèòè âèëàçêó ñåïàð³â. ßê 
¿õ íå ï³äòðèìàòè? Òàêèì ó ïåðøó 
÷åðãó íàìàãàºìîñÿ äîñòàâèòè âñå 
òå, ùî âåçåìî ç äîìó.

ГЕРБ ПЕРЕДАМ НА ШАХТУ 
БУТІВКА 

Êð³ì ïàêóíê³â ç ãóìàí³òàðíîþ 
äîïîìîãîþ, ìîæíà áóëî ïîáà-

÷èòè ìàëþíêè, ëèñòè. Îêðåìî 
âèä³ëÿâñÿ Ãåðá íàøî¿ äåðæàâè, 
âèãîòîâëåíèé íà øìàòêó ï³íî-
ïëàñòó. Öå ðîáîòà ó÷í³â 6-À êëàñó 
øêîëè ¹ 8.

— Ó íàñ ó øêîë³ áóëà âèñòàâ-
êà, ïðèñâÿ÷åíà Äíþ çàõèñíèêà 
Óêðà¿íè, òà ñâÿòó êîçàöòâà, — 
ðîçïîâ³ëà â÷èòåëüêà Ë³ë³ÿ Ïî-
õâàëþê. — Ó÷í³ 6-À çðîáèëè Ãåðá. 
Êîëè ç³áðàëè äîïîìîãó á³éöÿì, 
òî ðàçîì ç íåþ âèð³øèëè ïåðå-
äàòè éîãî â çîíó áîéîâèõ ä³é. 
Íà òèëüí³é ñòîðîí³ äîäàëè ïèñü-
ìîâèõ ïîáàæàíü.

Òàì æå çàçíà÷åíèé îäèí ç 
íîìåð³â òåëåôîíó. «Ðàïòîì 
áîºöü, ÿêèé ïîáà÷èòü éîãî, 
çàõî÷å ïîäçâîíèòè?» — êàæå 
îäèí ç ó÷í³â.

— ß çíàþ, êîìó ïåðåäàì ðîáî-
òó øåñòèêëàñíèê³â, — ïîâ³äîìèâ 
æóðíàë³ñòó RIA Àíäð³é Íå÷èïî-
ðóê. — Õëîïöÿì íà øàõòó Áóò³â-
êà. Ïðàâäà, òàì óæå øàõòè íåìà. 
Òàì âñå ðîçáèòî-ðîçãðîìëåíî. 
Àëå á³éö³ ïðîäîâæóþòü òðèìàòè 
îáîðîíó. Äóìàþ, òàêèé ïîäàðó-
íîê ç äîìó â³ä â³ííèöüêèõ ä³òåé 
ç³ãð³âàòèìå ¿õí³ ñåðöÿ ñïîãàäàìè 
ïðî Â³ííèöþ.

Вінницький активіст Олександр 
Шемет, один з ініціаторів фес-
тивалю «Смак домашнього те-
пла», уточнив, що назва нале-
жить представниці департаменту 
освіти міськради Ірині Кравець. 
Уточнює, що у пані Ірини нині 
особливий період, вона при 
надії, очікує на народження не-
мовляти. «Маємо побажати їй 
здоров’я, подякувати за постій-
ну підтримку у проведенні фес-
тивалю, — говорить Олександр 
Шемет. — Департамент культури 

так само є одним з організаторів 
фестивалю».
За його словами, починалося 
все з ідеї організувати виставку 
чи конкурс на кращу домашню 
консервацію. «Ну, і що далі з 
ними робити, розмірковували 
ми тоді? — продовжує пан Олек-
сандр. — Навіть назву пропону-
вали «Консервативна Вінниця». 
Словом, зійшлися на іншому — 
фестивалі «Смак домашнього те-
пла». І вже четвертий рік поспіль 
організовуємо його. Спочатку він 

відбувався у музеї Коцюбинсько-
го. Торік і нині — біля колишнього 
кінотеатру «Росія». У 2017 зібрали 
9 тонн домашніх консервацій та 
інших харчів. Зрозуміло, що там 
хлопцям таких наїдків не дадуть 
в армійській їдальні».
Робота непроста. Перед тим, як 
продукти відправити в дорогу, їх 
мають розфасувати, посортува-
ти. У цьому волонтерам пообі-
цяли допомогти учні профтеху-
чилища, де директором Лариса 
Ворона.

Усе почалося з фестивалю… консервації 

Волонтер Андрій Нечипорук їздить у зону АТО з 2014 року 

Продукти школярі одразу завантажили в автомобіль
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MC LUKAS ïî÷àâ ñâ³é øëÿõ 
äî ïðîôåñ³¿ âåäó÷îãî ç í³÷íèõ 
êëóá³â, äå «â³äòî÷èâ» ñâî¿ ³ìï-
ðîâ³çàö³éí³ çä³áíîñò³. Ìè çóñòð³-
ëèñÿ ³ ïîãîâîðèëè ç Îëåãîì ïðî 
ñêëàäíîù³ ³ îñîáëèâîñò³ ðîáîòè 
âåäó÷îãî, à òàêîæ ïðî åìîö³éíó 
ñêëàäîâó âàæëèâèõ ñâÿò.

ПРО ПЕРШЕ ВЕСІЛЛЯ 
Ïåðøå âåñ³ëëÿ — öå áóëî æàõ-

ëèâî (ñì³ºòüñÿ). ß âçàãàë³ íå ïëà-
íóâàâ, ùî ìàþ âåñòè òàêèé çàõ³ä. 
Àëå ìåíå ïîïðîñèëè äðóç³ ïðî-
âåñòè, â³äìîâèòè íå ì³ã. Ñêàçàëè, 
ùî õî÷óòü âåñ³ëëÿ â ãàíãñòåðñüêî-
ìó ñòèë³ áåç æîäíèõ òðàäèö³é. 
ß ñèä³â òðè äîáè â ³íòåðíåò³ ³ 
øóêàâ, ùî òàêå òå ãàíãñòåðñüêå 
âåñ³ëëÿ. Äî ðå÷³, öå áóëî äóæå 
ìîäíî — ðîáèòè âåñ³ëëÿ ó ïåâí³é 
òåìàòèö³. Áîÿâñÿ, ùîá íå ç³ïñó-
âàòè âñå, áî âæå òîä³ â³ä÷óâàâ 
äóæå âåëèêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Àëå 
â òîé ìîìåíò ÿ íàâ³òü íå äóìàâ, 
ùî áóäó ïðàöþâàòè âåäó÷èì ³ ùî 
âåñ³ëü áóäå òàê áàãàòî ó ìîºìó 
æèòò³. Ïîò³ì áóëà äîâãà ïàóçà 
òðèâàë³ñòþ äâà ðîêè. ß íàâ³òü 
íå çàäóìóâàâñÿ, ùîá çíîâó ïðî-
âîäèòè âåñ³ëëÿ. À ïîò³ì ÿêîñü òàê 
òðàïèëîñü, íå ïàì'ÿòàþ, êîëè öå 
áóëî — çàïðîñèëè îäèí ðàç, ïî-
ò³ì ùå îäèí ³ çàïðîøóþòü äîñ³.

ПРО ВЕСІЛЬНІ КОНКУРСИ 
Äóæå áàãàòî ëþäåé çàðàç ïðè-

õîäÿòü ³ êàæóòü: «Ìè õî÷åìî, ùîá 
âñå áóëî êðóòî, àëå ò³ëüêè áåç äóð-
íèõ êîíêóðñ³â». ×îìó? Áî ëþäè 

çâèêëè æèòè ïåâíèìè ñòåðåîòèïà-
ìè — ïðî òå, ùî íà âåñ³ëë³ ìàþòü 
áóòè íåïðèñòîéíîñò³ òà âóëüãàð-
íîñò³. Òîìó ÿ âèð³øèâ çì³íèòè 
òðîõè íàïðÿìîê ³ ìîæó ïðîâåñòè 
âåñ³ëëÿ áåç æîäíîãî êîíêóðñó. 
Öå ò³ëüêè æèâà ³ìïðîâ³çàö³ÿ òà 
ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäüìè. Ã³ñòü ó òîé 
ìîìåíò íàâ³òü íå î÷³êóº, ùî ìîæå 
öå çðîáèòè. Çà 15–20 õâèëèí ïî-
êàçàòè, ùî ëþäèíà ñïðàâä³ òàëà-
íîâèòà — öå ìîæëèâî.

ЯК ПОБОРОТИ СКУТІСТЬ 
ГОСТЕЙ 

Êàæóòü, ùî íàéá³ëüøèé 
ñòðàõ — ñìåðòü, à íà äðóãîìó 
ì³ñö³ — ñòðàõ ñöåíè. Ñê³ëüêè âè-
õîäæó íà ñöåíó, ïåðåä êîæíèì 
âåñ³ëëÿì âñå îäíî õâèëþþñü ³ â³ä-
÷óâàþ ìàíäðàæ. À âñå òîìó, ùî 
ïåðåæèâàþ âñ³ åìîö³¿ ç ëþäüìè, 
â ÿêèõ ÿ ïðàöþþ. Ùî ñòîñóºòüñÿ 
ãîñòåé, òî ÿ ïðîñòî ïîÿñíþþ, ùî 
çàðàç ìè ãîâîðèìî òàê ñàìî ÿê 
³ ó çâè÷àéíîìó æèòò³. Îò ÿê ìè 
ç òîáîþ çàðàç. Ëþäè äóæå ÷àñòî 
çàêðèò³, ìàþòü áàãàòî êîìïëåê-
ñ³â, ÿê³ ñàì³ é ïðèäóìàëè. Óñ³ 
÷îìóñü äóìàþòü, ùî ÿê ò³ëüêè 
âîíè çàãîâîðÿòü, òî ç íèõ áóäóòü 
ñì³ÿòèñÿ. Íå âàðòî ñîðîìèòèñü. 
Ïðîñòî îçâó÷óéòå ñâî¿ äóìêè ÿê º 
³ ëþäè âàñ ñïðèéìàòèìóòü òàêè-
ìè, ÿêèìè âè º ³ íå òðåáà í³÷îãî 
âèäóìóâàòè.

ПРО ВЛАСНІ ЕМОЦІЇ 
Ïåðåä êîæíèì âåñ³ëëÿì ÿ íà-

ëàøòîâóþñÿ çàâäÿêè ï³äòðèìö³ 
ð³äíèõ òà áëèçüêèõ. Âîíè ìåí³ 
ïîñò³éíî ãîâîðÿòü, ùî ÿ âæå ä³ñ-

MC LUСAS ПРО ВЕСІЛЛЯ БЕЗ 
КОНКУРСІВ ТА КОНКУРЕНЦІЮ 
Не робота — свято!  Олег Лук’янов, 
у місті більш відомий як MC LUKAS, 
за фахом бухгалтер та вже протягом п'яти 
років його запрошують стати частиною 
найкращого дня для молодят. Він розказав 
про мандраж перед кожним весіллям та як 
з ним справляється, дружбу з молодятами 
та цінність подільських звичаїв

òàâ ç³ ñâî¿ìè íåðâóâàííÿìè, àäæå 
ïðîâ³â âåëèêó ê³ëüê³ñòü ñâÿò ³ ò³ 
ïåðåæèâàííÿ âæå ìàþòü çíèê-
íóòè. À ÿ ñåáå çàñïîêîþþ òèì, 
ùî ïðàöþþ ç âåëèêîþ êîìàí-
äîþ ëþäåé, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ï³ä-
ãîòîâêîþ çàõîäó. Òîìó àáñîëþòíî 
òèì íå ïåðåéìàþñü. Çíàþ, ùî 
âñå ãîòîâî äî ñâÿòà ³ êîëè ïðè-
¿æäæàþ íà ëîêàö³þ, òî ïðîñòî 
áåðó ì³êðîôîí ³ îäðàçó ïðàöþþ.

Ó ñåðåäíüîìó ÿ ïðîâîäæó 40–
45 âåñ³ëü çà ñåçîí. Çàãàëîì æå 
ïðîâ³â âæå áëèçüêî 200 ñâÿò. ² 
çà öåé ÷àñ ÿ çíàéøîâ îñîáèñòó 
ôîðìóëó óñï³õó — çàëèøèòèñÿ ç 
ìîëîäÿòàìè äðóçÿìè. Âîíè çà-
ïðîøóþòü ó ãîñò³, íà ðèáîëîâëþ, 
íå âàæëèâî, êóäè. ² öå äëÿ ìåíå 
º õîðîøèì ïîêàçíèêîì.

ПРО ПІДГОТОВКУ ВЕДУЧОГО 
Ãîòóâàòèñÿ äî âåñ³ëëÿ ïîòð³áíî 

òîä³, êîëè íå ñåçîí. Êîëè âåñ³ëëÿ 
êîæåí òèæäåíü, òî ó òåáå ïî ñóò³ 
íåìàº ÷àñó. Ó ìåíå ï'ÿòíèöÿ, ñó-
áîòà, íåä³ëÿ — öå âåñ³ëëÿ. Ó ïî-
íåä³ëîê ìàþ âèõ³äíèé. Ç ïîíå-
ä³ëêà ïî ÷åòâåð — òðåíóâàííÿ. ² 
â ö³ äí³ ÿ ïîñò³éíî ãîòóþñü. Ìè 
çóñòð³÷àºìîñÿ ç êîìàíäîþ, îá-
ãîâîðþºìî âñ³ ïèòàííÿ, ÿê³ íàì 
ïîòð³áíî âèð³øèòè íà öüîìó òèæ-
í³ äëÿ òîãî, ùîá ïðîâåñòè ñâÿòî.

Ïðîôåñ³éíèé âåäó÷èé ïîâè-
íåí çíàòè, ÿê çâàòè íàðå÷åíèõ 
³ ¿õ áàòüê³â. ² íà âåñ³ëë³ â æîä-
íîìó ðàç³ ¿õ íå ïåðåïëóòàòè. Âå-
äó÷èé ïîâèíåí çíàòè, ÷èì â³í 
çàéìàºòüñÿ ³ ÿêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
áåðå íà ñåáå, òîìó ùî òàêå ñâÿòî 
ó ëþäåé áóâàº ðàç â æèòò³ ³ âîíè 
õîò³ëè áè ö³ åìîö³¿ ïåðåæèòè íàé-
êðàùèì ÷èíîì.

ПРО КОМАНДУ 
Ïåðøà ëþäèíà ó ìî¿é êîìàí-

ä³ — çâóêîðåæèñåð. DJ Zayons — 

öå ëþäèíà, ÿêà ìåíå ñóïðîâîäæóº 
ïî æèòòþ. Ìè çàâæäè ðàçîì. Áà-
÷èìî îäèí îäíîãî ÷àñò³øå, í³æ 
ðîäèíó. Ùå º òåõí³÷íèé ïåðñî-
íàë — öå ëþäè, ÿê³ çàéìàþòüñÿ 
ñâ³òëîì ³ ìóçè÷íèì îáëàäíàííÿì. 
Ó íàñ íåìàº çàéâî¿ á³ãàíèíè, êî-
æåí çíàº, ùî â³í ðîáèòü ³ òîìó 
âñå ÷³òêî.

ПРО КОНКУРЕНЦІЮ 
Òóò õî÷ó ïîäÿêóâàòè âñ³ì, õòî 

ãîëîñóâàâ çà ìåíå íà êîíêóð-
ñ³ «Íàðîäíèé áðåíä». Çàâäÿêè 
ëþäÿì, ÿê³ ìåíå ï³äòðèìóâàëè, 
ÿ çàéíÿâ äðóãå ì³ñöå, ï³ñëÿ Ñàø-
êà Òåðåí÷óêà. Äëÿ ìåíå íåìàº 
êîíêóðåíò³â. Â³ííèöÿ — ì³ñòî, 
â ÿêîìó íà âèõ³äí³, çà ìî¿ìè ï³ä-
ðàõóíêàìè, ïðîõîäèòü áëèçüêî 
300 âåñ³ëü, âåäó÷èõ ó íàñ 100 â³ä 
ñèëè. Õòî âåäå ðåøòó? Òîìó 
íå âàðòî ãîâîðèòè ïðî êîíêó-
ðåíö³þ. Ó êîæíîãî ñâ³é ñòèëü, 
ñâîº áà÷åííÿ òà ³íäèâ³äóàëüí³ñòü.

ПРО ТЕНДЕНЦІЇ 
Ðàí³øå ñâÿòêóâàëè âåñ³ëëÿ äóæå 

øèðîêî: çàïðîøóâàëè áàãàòî 
ãîñòåé, ðîäè÷³â. Çàðàç íàðå÷åí³ 

õî÷óòü, ùîá áóëî â ñåðåäíüîìó 
70–80 çàïðîøåíèõ. Òàê³ âåñ³ëëÿ 
íàçèâàþòüñÿ êàìåðíèìè. Âåëè-
êèé â³äñîòîê ëþäåé áàæàº, ùîá 
íà âåñ³ëë³ áóëà îäíà ëîêàö³ÿ. Âå-
ñ³ëüíà öåðåìîí³ÿ ïðîõîäèëà ó ë³ñ³ 
÷è äåñü íà ïðèðîä³. ²íø³ áàæàþòü 
ðîçïèñ ó ðåñòîðàí³.

×àñòî ÿ íàìàãàþñü íàâåñòè 
ïàðè íà äóìêó ïðî âèêîðèñòàí-
íÿ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é. ßêîñü 
òàê ïîâåëîñü, ùî ñó÷àñí³ òåõíî-
ëîã³¿ éäóòü âïåðåä, à íà âåñ³ëëÿõ 
íå äóæå çàñòîñîâóþòüñÿ.Òîìó 
îäíà ç ìî¿õ ïðîïîçèö³é — åëåê-
òðîííå çàïðîøåííÿ íà âåñ³ëëÿ. 
Ïðîãðàì³ñòè ìàëþþòü ñàéò ç 
âåëèêîþ ôîòîãðàô³ºþ ìîëîäÿò 
³ çâîðîòí³ì â³äë³êîì äî âåñ³ë-
ëÿ. Äóæå áàãàòî ô³øîê º, òîìó 
ïàðè, ÿê³ çâåðòàþòüñÿ äî ìåíå, 
ìîæóòü îòðèìàòè áàãàòî îðèã³-
íàëüíèõ ïîðàä. Ñó÷àñí³ íàðå÷åí³ 
÷àñòî â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä ñóìíèõ 
òà íåàêòóàëüíèõ òðàäèö³é, òîìó 
ÿ äëÿ ñåáå îñîáèñòî â³ä³áðàâ òîï-
çâè÷à¿â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü íàøå 
êîð³ííÿ ³ çàðîäèëèñÿ ñàìå ó íàñ. 
Òîìó, ÿê ïðàâèëî, âñå âèãëÿäàº 
äóæå ãàðìîí³éíî.

Цієї осені у Вінниці пройшла важлива подія 
у світі весільних ведучих, організаторами 
якої стали Олег Лук’янов та Олександр 
Теренчук. «Академія ведучих» — захід, 
на який запросили зіркових спікерів та 
кращих у своїй справі. Першим у списку 
запрошених спікерів став Григорій Решет-
ник. Найелегантніший ведучий українського 
телебачення (шоу «Холостяк», «Неймовір-
на правда про зірок» та інші). Його голос 
українці впізнають серед тисячі інших. Гри-
горій розповів про те, яким повинен бути 
сучасний ведучий і як досягти популярності.

Для тих, хто цікавиться весільними це-
ремоніями Ольга Стрельцова розкрила 
25 секретів ідеального дійства. На рахунку 
дівчини вже більше 700 церемоній. Ольга 
має власні курси, які прагнуть відвідати 
церемоніймейстри з різних куточків світу.
Про специфіку проведення весіль на Захід-
ній Україні розповів Олександр Степаненко. 
Всі звикли бачити ведучого на сцені «Ліги 
сміху» у складі команди «Отдыхаем вместе» 
та серед акторів проекту «Ігри Приколів» 
на телеканалі 1+1. Проте восьмирічний до-
свід проведення західноукраїнських весіль 

точно та став у нагоді учасникам івенту.
Професії ведучого урочистих заходів 
не навчає жоден українських виш, тому 
дослухатися до порад досвідчених профі — 
хороша можливість уникнути помилок. Ор-
ганізатори «Академії ведучих» Олександр 
Теренчук та Олег Лук’янов теж поділилися 
власним досвідом із учасниками.
Робота ведучого — це не тільки проведення 
весіль та корпоративів, а ще й правиль-
на подача себе. Сьогодні реклама послуг 
відбувається здебільшого за допомогою 
соціальних мереж, тому Віктор Бебека та 

Ілля Гуменюк розказали як за 10 місяців 
отримати 20 тисяч нових підписників та 
створювати власний оригінальний контент.
І на завершення програми дуже важливі 
речі — акторська практика, сценічна мова 
та зовнішній вигляд. Ці речі повинні бути іде-
альними у кожного висококваліфікованого 
ведучого. Позбутися психологічних зажимів 
та навчитися правильно говорити допомогла 
режисер театру та кіно, актриса Анна Коман-
довська. А от про довершений зовнішній ви-
гляд і правильно підібраний образ розповіла 
дизайнер одягу Світлана Теренчук.

Про «Академію ведучих» 

 Іäåàëüíå  âåñ³ëëÿ 
– öå êîëè ëþäÿì ç³ 
ñòîðîíè íàðå÷åíî¿ ³ 
íàðå÷åíîãî êîìôîðòíî 
³ âîíè â³ä÷óâàþòü ñåáå 
ïîòð³áíèìè íà ñâÿò³

– У середньому я проводжу 40-45 весіль за сезон.
Загалом же провів вже близько 200 свят, – каже Олег

ÏÅÐÑÎÍÀ
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Позивний «Бандерас»
Екшн, 24.10, поч. о 16.00
Вартість квитків — від 75 грн
25.10–31.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Велика котяча втеча
Анімація, 24.10, поч. о 10.15
Вартість квитків — від 45 грн
25.10–31.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Метелик
Екшн, 24.10, поч. о 17.10
Вартість квитків — 80 грн
25.10–31.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Пригоди Квака
Анімація, 24.10, поч. об 11.50
Вартість квитків — від 70 грн
25.10–31.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Народження зірки
Мелодрама, 24.10, поч. о 13.30, 21.55
Вартість квитків — від 75 грн
25.10–31.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Кінопалац «Мир»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Скажене весілля
Комедія, 24.10, поч. о 18.15

Я все ще бачу тебе
Трилер, 24.10, поч. о 16.10

Луїс і прибульці
Анімація, 24.10, поч. о 10.00

Життя, як воно є
Мелодрама, 24.10, поч. о 14.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Донбас
Драма, 24.10, поч. о 12.30, 22.10
25.10–31.10 довідка — за тел. (096)003–50–50

Серце світу
Драма, 24.10, поч. о 9.30, 12.00, 14.30
25.10–31.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Погані часи у «Ель Рояль»
24.10, поч. об 11.40, 14.30, 19.10
25.10–31.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Небезпечна гра Слоун
Трилер, 24.10, поч. о 10.00, 14.40, 17.10, 19.40
25.10–31.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Перша людина
Драма, 24.10, поч. о 9.40, 12.30, 15.20, 18.10, 21.00. 
25.10–31.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Дні польського кіно в Україні 
Дні польського кіно в Україні – власний проект 
Польського інституту у Києві. Цьогоріч свято 
польського кіно відбудеться вже втринадцяте у 
п'яти містах України. Вінниця у списку міст.
Глядачі зможуть переглянути найкращі польські 
фільми, створені впродовж останніх двох років.  
Фільми демонструються мовою оригіналу з укра-
їнськими субтитрами. Початок сеансів о 19.00. 

Концерт Єгора 
Грушина
Третього листопада 
у Вінницькій обласній 
філармонії відбудеться 
презентація альбому Єго-
ра Грушина у супроводі 
струнного квартету.

Альбом «Ritorno» — це повернення композитора-
неокласика з новим досвідом та музикою, ініціація 
наступного етапу на музичному шляху та початок 
ще однієї подорожі у майбутнє. Після дворічної 
паузи (останній альбом записали у 2016-му році) 
відбулося чимало змін у житті композитора, що 
вплинули і на його творчість. І тепер, у 2018-му, 
Єгор Грушин готовий показати слухачам результат 
цих змін та своє бачення світу через музику.
Вартість квитків:150–350 грн. Початок о 19.30.

Гурт «KAZKA» 
у Вінниці
Музиканти, які з'явилися 
лише в минулому році з 
хітом «Свята», але вже 
зібрали практично всі 
музпремії в номінаціях 
«Прорив» і «Відкриття». 

Виконавці працюють в стилі experimental pop з еле-
ментами електро-фольку.  Гурт заснований в 2017 
році Олександрою Заріцькою та Нікітою Будашем. 
Уперше гурт приїде із сольним концертом до Вінниці.
Концерт відбудеться 9 листопада в «Feride Plaza». 
Початок о 19.00, вартість квитків: 300-500 грн.

MOZGI у Вінниці
31 жовтня о 19.00 у Бу-
динку офіцерів Потап, 
Позитив, Дядя Вадя, DJ 
Bloodless, Едуард Каме-
нєв і Руслан Сторожик 
поставлять Вінницю 
на вуха: презентують 

свою нову мегакруту концертну програму і влашту-
ють незабутній відрив. «Атятя», «What?!», «Amor», 
«Вертолет», «Любовь», «Хит моего лета», «Бармен», 
«Полицаи», «Аябо», «Хлам», «Свободен», «Вылюби», 
«Ножомпо», «Холостой», «Висимвсе» — будуть всі 
найкращі хіти MOZGI. Масштабне «BIG SHOW» 
в новому для групи форматі, наповнене унікаль-
ними технічними нововведеннями, професійним 
звуком і світловими елементами.
Початок о 19.00, вартість квитків — 
від 200 до 800 грн.

Балет пам’яті Майї 
Плісецької
Уперше у Вінниці! Унікаль-
ний балетний дивертис-
мент «Браво, Майя!» — 
грандіозний гала-концерт, 
присвячений великій 

балерині Майї Плісецькій, яка назавжди увійшла 
в золоту історію світового балету!
27 жовтня о 19.00 на сцені театру імені Садов-
ського ми побачимо легендарні балетні партії, 
що стали візитною карткою Майї Плісецької, 
у яких з особливою яскравістю втілилася 
неймовірна харизма, артистизм, індивідуальність 
балерини. На концерті у Вінниці кращі артисти 
балету виконають партії Майї з відомих постано-
вок: «Лебедине озеро», «Кармен», «Раймонда», 
«Лауренсія», «Дон Кіхот», «Помираючий лебідь» 
та багатьох інших!
Квитки — 300–600 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру ім. Садовського, 
Будинку офіцерів, Вінницької Вежі, «Магігранду» 
і «Універмагу». Безкоштовна доставка квитків: 
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Шоу Діми 
Коляденко у Вінниці
Там, де він… завжди 
свято! Леді & джентль-
мени, пані та панове — 
зустрічайте. Єдиного і 
неповторного Короля 
бурлеску, Володаря тан-

цю і Приборкувача мікрофона — Діму Коляденка.
Уперше у Вінниці 26 листопада о 19.00 у Будинку 
офіцерів — епатажне, незабутнє і феєричне Шоу 
Діми Коляденко. Буде цікаво всім, хто цінує пози-
тив, любить класну атмосферу і готовий до сюрп-
ризів. Харизматичний і безмежно талановитий 
Діма Коляденко разом зі своїм чудовим балетом 
повертається на велику сцену до своїх друзів з но-
вими думками, новими образами і новим життям. 
Його концерт — це шалена концентрація емоцій, 
вибухи щастя та посмішок і виняткова атмосфера 
тотальної імпровізації, яку варто бачити лише на-
живо. Квитки — 120–350 гривень. 
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах Вінницької 
Вежі, театру Садовського, Будинку офіцерів, 
«Універмагу» і «Магігранду». Безкоштовна до-
ставка квитків: (0432)57–55–55, (098)101–00–63, 
(093)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

ÀÔ²ØÀ

ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Анна Кареніна
Театральний роман, 24.10, поч. о 14.00

Лісова пісня
Міф з прадавніх часів, 25.10, поч. о 18.30

Ідіот
Міражі з одним антрактом, 26.10, поч. о 18.30

Квітка з чарівної рукавички
Казка-притча, 27.10, поч. о 12.00

Маруся Чурай
Поема для театру, 30.10, поч. о 18.30

Ассоль
Історія однієї мрії, 31.10, поч. о 16.00

«Незрівнянна» з На-
талією Сумською 
і Хостікоєвим
17 листопада о 19.00 
у театрі імені Садов-
ського нас чекає море 
виняткових емоцій і над-
звичайна музична комедія 

«Незрівнянна» з Наталією Сумською та  Анатолієм 
Хостікоєвим у головних ролях. Феєрична, легка 
і дуже весела постановка не залишає байдужим жод-
ного глядача! «Незрівнянна» — одна з найгучніших 
вистав Національного театру імені Франка. У центрі 
оповіді — реальна історія американської співачки 
Флоренс Фостер Дженкінс, яка, незважаючи на по-
вну відсутність музичного слуху і почуття ритму, стала 
дуже відомою, виступала у знаменитому «Карнегі-
Хол» і прожила надзвичайно цікаве насичене життя.
Квитки на виставу — 220–450 гривень. Купуйте 
на сайті bilet.vn.ua, у касах театру Садовського, 
Будинку офіцерів, «Універмагу», Вінницької Вежі 
і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків: 
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
Ще раз про Червону Шапочку
Цілком можлива історія, 27.10, поч. об 11.00 та 13.00

Весела подорож
Вистава-гра, 28.10, поч. об 11.00 та 13.00

ВЕЧІРКИ 
Halloween у MAFIA 
Запрошуємо вас відвіда-
ти нашу чарівну вечірку 
31 жовтня. Уявіть, ви 
приходите з дітками, за-
лишаєте їх у караоке, а 
для них ми підготували:

 магічний еліксир від нашої Чаклунки,
 подарунки від Дракули кожному, хто прийде у 
костюмі,
 фея покаже та проведе майстер-клас з при-
готування печива.
А найголовніше — це нереально-золотисто 
страхітлива паперова вечірка! Поринь у чарівну 
атмосферу! Вечірка відбудеться 30 та 31 жовтня з 
18.00-19.30. Вартість — 170 грн.

SKYROOM
(вул. Пирогова, 47 а, тел. (093)886–93–93)
#RnBпо четвергах
Кожний четвер RnB-вечірки від 
#THEREALKENNY. Найбільш хітова музика і най-
позитивніша атмосфера чекають вас. Початок 
о 23.00. Вхід: ч. — 50 грн, ж. — Free. Резерв 
столиків за номером (067)4317971.

Фестиваль 
саксофонної 
музики Vinnytsia 
Adolphe Sax 
Festival-2018 
Із французько-україн-
ським присмаком та 
найкращими виконавця-

ми! 10–11 листопада у Вінниці вже вп’яте пройде 
Міжнародний фестиваль саксофонної музики імені 
Адольфа Сакса Vinnytsia Adolphe Sax Festival-2018.
Протягом двох днів глядачів чекають ексклюзивні 
майстер-класи та незабутні концертні програми 
найпрогресивніших українських саксофоністів.
10 листопада о 18.30 у Вінницькій обласній фі-
лармонії героями концерту «Sax Recital» стануть 
одні з кращих саксофоністів України: Артем Голо-
днюк (Київ), Данило Довбиш (Київ) та Євген 
Попель (Вінниця).
Під акомпанемент чарівної піаністки Юлії Компані-
єць із Києва, усі разом, у дуетах та яскравих соло, 
вони заграють заворожливі композиції фран-
цузьких геніїв: Франсіса Пуленка, Габріеля Форе, 
Жоржа Бізе, Жюля Демерсмана та багатьох інших 
всесвітньовідомих композиторів.
Це буде незабутній вечір вишуканої музики, який 

покаже всю красу та розмаїття академічного зву-
чання саксофона!
11 листопада о 19.00 у театрі імені Садовського
з новою ексклюзивною програмою «Коло» ви-
ступить унікальний ансамбль 12 саксофоністів 
Ukrainian Saxophone Ensemble.
Глядачі отримають абсолютно виняткові вражен-
ня, адже подібних саксофонних колективів немає 
не лише в Україні, а й у багатьох інших країнах. 
Цього літа Ukrainian Saxophone Ensemble тріум-
фально презентували Україну на Всесвітньому 
конгресі саксофоністів у Загребі (Хорватія). 
Їхня авторська програма «Коло» приголомшила 
Європу і тепер зазвучить на Vinnytsia Adolphe Sax 
Festival-2018. Нас чекає фантастична музична 
подорож, у якій український фольклор, старовинні 
обрядові композиції, легендарний «Щедрик» та інші 
відомі мелодії отримують нове прочитання — без-
межно прекрасне, захоплююче та неповторне.
Квитки на концерти фестивалю — від 90 гривень. 
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах Вінницької Вежі, 
театру Садовського, Будинку офіцерів, «Універма-
гу» і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків: 
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63.
Інформаційний партнер фестивалю Vinnytsia 
Adolphe Sax Festival-2018 — RIA.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 
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(063)7758334 

Ó àêòîâ³é çàë³ 
Òåðèòîð³àëüíîãî 

öåíòðó âäåíü, 23 æîâòíÿ, áóëî 
äóæå ëþäíî, ó íåâåëèêîìó ïðè-
ì³ùåíí³ ç³áðàëèñÿ äåñÿòêè ëþäåé 
ïîâàæíîãî â³êó. Óñ³ âîíè õîäÿòü 
íà ãóðòêè â öåíòð³: ï³äòÿãó-
þòü çíàííÿ ç ìîâ, îïàíîâóþòü 
êîìï’þòåð, ïðèõîäÿòü çàéìàòèñÿ 
ñïîðòîì. Òîãî â³âòîðêà âëàøòó-
âàëè ïåðøèé òàíöþâàëüíèé áàòë 
ì³æ àêòèâíèìè ïåíñ³îíåðêàìè.

Ïåðåä ïî÷àòêîì çìàãàíü ïî-
ãîâîðèëè ç ó÷àñíèöÿìè áàòëó. 

— Öåé áàòë º ìîæëèâ³ñòþ 
ïîêàçàòè, õòî òà ùî âì³º. Íàñ 
22 ó÷àñíèö³. ×îëîâ³ê³â íåìàº, áî 
íå âèòðèìóþòü íàø òåìï (ñì³ºòü-
ñÿ). Âçàãàë³, ÿ ñþäè õîäæó ùîäíÿ. 
Òóò º ³ ñïîðòèâí³ ãóðòêè, ³ îñâ³òí³ 
êóðñè, ³ òàíö³ òà áàãàòî ³íøîãî. 
Äî ïåíñ³¿ ïðàöþâàëà åêîíîì³ñ-
òîì, ³ ïîâ³ðòå, òîä³ â ìåíå áóëî 
íàáàãàòî á³ëüøå â³ëüíîãî ÷àñó, 
í³æ çàðàç! — ñêàçàëà ïåíñ³îíåðêà 
Àëëà Áàðáåëêî.

Ó òàíöþâàëüíèõ êîíêóðñàõ 
âçÿëè ó÷àñòü æ³íêè â³êîì â³ä 
55 äî 80 ðîê³â. Ï³ä ÷àñ òàíöþ 
ó÷àñíèö³ áàòëó ïîñì³õàëèñÿ: âè-
äíî áóëî, ùî ¿ì ïîäîáàºòüñÿ òå, 
ùî âîíè ðîáëÿòü òà óâàãà ïóáë³êè.

ФІТНЕС-БАБУСІ СТРИБАЮТЬ ПІД DZIDZIO 
Вік — не вирок  У Територіальний 
центр ходять люди поважного віку, де 
займаються спортом, вчать нові мови та 
займаються мистецтвом. Аби показати свої 
здобутки, пенсіонерки, яким до 80 років, 
влаштували танцювальний батл. 
Це були не вальси, а драйвова полька, 
рухлива степ-аеробіка і навіть танго

— Äëÿ ìåíå öå ìîæëèâ³ñòü 
ïîêàçàòè, ùî â 60 ðîê³â ìîæ-
íà «âèðóëèòè» ³ æèòòÿ íå çà-
ê³í÷óºòüñÿ. Áî ïîïðè ñâ³é â³ê 
ÿ âñòèãàþ ³ íà ðîáîòó õîäèòè, ³ 
äîìàøí³ ñïðàâè ðîáèòè, ³ Áîãó 
ñëóæèòè. Ó Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð 
ÿ õîäæó ìàéæå äâà ðîêè, ³ çíà-
ºòå, ÿ âæå äàâíî íå çâåðòàëàñÿ 
äî ë³êàðÿ! — êàæå ïåíñ³îíåðêà 
Ëþäìèëà Äçþáà.

À ï³ñëÿ òàíöþâàëüíèõ íîìå-
ð³â âçÿëèñÿ çà ô³çè÷í³ âïðàâè: 
â³äæèìàííÿ, ðîçòÿæêà, ïðåñ, 
áåð³çêà, âïðàâè íà ãóìîâèõ êó-
ëÿõ. À ùå áóëà êóìåäíà õîäü-
áà íà ñ³äíèöÿõ. Îðãàí³çàòîðè 
êîíêóðñó çàïåâíÿëè, ùî öÿ 
âïðàâà º êîðèñíîþ äëÿ ñòåãîí. 
Óñå ðîáèëè ï³ä ìóçèêó, í³ÿêèõ 
Ðîçåíáàóì³â ç Óòüîñîâèì, à Dan 
Balan, Dzidzio òà ³íø³ ñó÷àñí³ 
âèêîíàâö³.

Çàâåðøóâàëè áàòë ãðóïîâèìè 
òàíöÿìè: çóìáîþ ç âèêîðèñòàí-
íÿì åëåìåíò³â ñòåï-àåðîá³êè, 
òàíöåì íà êóëÿõ òà ç ã³ìíàñòè÷-
íèìè ïàëèöÿìè.

Õî÷à òàíöþâàëüíèé áàòë áóâ 
çìàãàííÿì, àëå ïåðåìîãëà äðóæ-
áà. Óñ³ ó÷àñíèö³ îòðèìàëè ïî-
õâàëüí³ ãðàìîòè. 

— До нас потрапити нескладно. 
Для цього потрібно мати бажання 
і написати заяву на перебування 
у денному відділенні Терито-
ріального центру. Обов'язкова 
умова — надати довідку про до-
ходи та медичну довідку, що осо-
ба може знаходитися в колективі. 
Місця є у всіх гуртках. У нас багато 
напрямків: спорт, релігія, мови, 

комп'ютерна грамотність, право 
тощо, — розказала директор Тери-
торіального центру Галина Бачин-
ська. А ще додала, що 30 жовтня 
о 14.00 в них буде День відкритих 
дверей. Територіальний центр 
соцпослуг знаходиться за адре-
сою: вулиця Соборна, 50, 1 по-
верх. Контактний номер: (0432) 
67–05–97.

Як можна записатися в гуртки 

«У 60 років життя не закінчується», — 
каже пенсіонерка Людмила Дзюба

ËÀÉÔ
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ОВЕН 
Бережіть нерви, не вибухай-
те через дрібниці, лякаючи 
оточуючих і кохану людину. 
До середи напруга спаде, і 
ви перетворитесь на еталон 
досконалості, якщо захочете, 
зрозуміло. 

ТЕЛЕЦЬ 
Не намагайтеся змінити си-
туацію, що склалася, рапто-
вим рішенням. У особистому 
житті потрібен не натиск, 
а м'якість і розуміння. Будьте 
доброзичливі і постарайтеся 
не дратуватися. 

БЛИЗНЮКИ 
У вівторок ви, можливо, 
розійдетеся в думках з 
коханою людиною. Не біда, 
в деяких суперечках на-
роджується істина. І ваша 
якраз з таких. 

РАК 
Ваш погляд буде мати осо-
бливий магнетизм для про-
тилежної статі. Є ймовірність 
поновлення давніх стосунків. 
Але цей час не дуже підхо-
дить для прийняття якихось 
серйозних рішень.

ЛЕВ 
У середу ви зможете 
знайти довгоочікувану 
гармонію у ваших стосунках. 
У п'ятницю будьте поблаж-
ливі й терплячі, якщо не хо-
чете серйозно посваритися 
через дрібницю. 

ДІВА 
Озирніться назад і подумай-
те, можливо, варто приділити 
коханій людині трохи більше 
уваги, незважаючи на вашу 
глобальну зайнятість. 

ТЕРЕЗИ 
Події цього тижня обіцяють 
бути приємними і роман-
тичними. Четвер та субота 
обіцяють зміни в особистому 
житті: вірогідні цікаві зна-
йомства і легкий флірт.

СКОРПІОН 
Настає час, коли ви можете 
побути лише вдвох, обго-
ворити все, що вас хвилює, 
і порадувати одне одного 
милими жартами і приємни-
ми сюрпризами. 

СТРІЛЕЦЬ 
Не вірте, що почуття коханої 
людини охололи. Це вам 
здається всяке, а кохана 
людина просто дуже зайнята 
і не може приділити вам на-
лежної уваги. 

КОЗЕРІГ 
Особисті стосунки обіцяють 
трохи змінитися, але виключ-
но в кращий бік. Варто за-
думатися про рішучий крок, 
але поспішати з реалізацією 
вашого плану поки не слід. 

ВОДОЛІЙ 
Оновлення вашого іміджу ви-
кличе позитивний результат, 
з'являться всі шанси на лю-
бовний зв'язок. Причому 
стосунки обіцяють бути ро-
мантичними і зворушливими.

РИБИ 
Початок тижня може бути 
досить напруженим, часу для 
особистого життя практично 
не залишиться. Проте у вас 
з'явиться можливість компен-
сувати цю прогалину у вихідні.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 25-31 ЖОВТНЯ

ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ,  ПСИХОЛОГ

— Жизнь становится быстрее, 
д и н а м и ч н е е ,  а к т и в н е е . 
Секс перестает быть толь-
ко проявлением глубокой 
любви и привязанности, 
преобразовываясь в ещё один 
способ развлечения. Сложно 

говорить о том, хорошо это или плохо. Это 
можно воспринять как данность. Хотя далеко 
не все девушки готовы переспать с парнем 

без более тесного знакомства. И не просто 
так. Девушка должна чувствовать себя, как 
минимум, в безопасности. Бывают, конечно, 
исключения, но для такого стремительного 
действа нужен большой всплеск сильных 
эмоций. Кстати, для этого и существуют клубы 
с яркими софитами и громкой музыкой, 
различные вечеринки, езда на высокой 
скорости, и другие источники адреналина. 
Предсказать последствия такого знакомства 
очень сложно. В каких-то случаях люди рас-

стаются и никогда больше не встречаются. 
А иногда такая встреча является интересным 
поводом для второго свидания и начала отно-
шений. В завершение могу добавить то, что 
мир уже давно отошёл от стереотипов, что 
парня, который инициирует секс на первой 
встрече, называют бабником, а девушку лег-
кодоступной. Все взрослые люди. Самое глав-
ное — помнить про взаимность и уважение 
друг к другу. При наличии этих вещей многое 
становится проще.

Комментарий эксперта

Íà ñàìîì äåëå ìîæíî íà-
çâàòü âñåãî ëèøü äâå äåéñòâè-
òåëüíî âåñîìûå ïðè÷èíû, êîãäà 
ñ ñåêñîì ñòîèò ïîâðåìåíèòü, 
à òî è âîîáùå îòêàçàòüñÿ — êîã-
äà åãî íå õî÷åòñÿ è íåò ïðåçåð-
âàòèâà (ïîñòîÿííûõ ïàðòíåðîâ 
íå êàñàåòñÿ).

Âñå îñòàëüíîå êîñâåííîå 
è áîëüøå ñìàõèâàåò íà îòìàçû. 
Ê ïðèìåðó, îí èëè îíà 
íå ñâîáîäíû (òóò óæ äåëî êàæ-
äîãî, êàê áûòü). Íåò ìåñòà äëÿ 
óåäèíåíèÿ. Çà÷åì çàíèìàòüñÿ 
ñåêñîì ñ ìóæ÷èíîé, êîòîðûé 
íå ìîæåò ñíÿòü íîìåð â ãîñòè-
íèöå, îòäåëüíûé âîïðîñ, õîòÿ 
åñëè íàêðûëî ñåðüåçíî è ïîñðåäè 
ëþäíîé ïëîùàäè, òî äà.

ЭТОТ СТРАХ, КУДА ЕГО 
Ïðî ñåêñ ëþäè ìîãóò ãîâîðèòü 

ðàçíîå, íî ýòî íå îòìåíÿåò òîãî, 
÷òî 99% åãî ëþáÿò (èëè âîò-âîò 
íà÷íóò, ëèáî ëþáèëè êîãäà-òî). 
Ñóùåñòâóåò ìèô, ÷òî ìóæ÷è-
íàì ñåêñ íóæåí áîëüøå, è íàäî 
ïðèçíàòüñÿ, ÷òî ýòî èìååò ìåñ-
òî áûòü. Áûâàþò è äåâóøêè, 
òàê ñêàçàòü «ðàñòîðìîæåííûå», 
êîòîðûå ãîòîâû õîòü ãäå, õîòü 
ñ êåì (íî ýòî ÷òî-òî èç ðàçðÿäà 
áîëåçíè). Â öåëîì æå, ìóæ÷è-
íà ãîòîâ ê ñåêñó, åñëè äåâóøêà 
ñèìïàòè÷íà (íó èëè õî÷åòñÿ), 
à ïîòîì, êàê êàðòà ëÿæåò. Äåâóø-
êà æå äîëæíà íåìíîãî âëþáèòü-
ñÿ, ÷òîáû ïîçâîëèòü ñåáå èíòèì, 
õîòü ïåðèîä îò íóëÿ äî ëåãêîé 
âëþáëåííîñòè ìîæåò çàíÿòü ïàðó 
ìèíóò, òàê ÷òî òóò ðå÷ü íå î âðå-
ìåíè. Âñå çàâèñèò îò ÷åëîâåêà 
íàïðîòèâ. Êðîìå òîãî, ïîäõîäÿ 
ê èíòèìíûì âåùàì, äåâóøêó 

òîðìîçèò íåóâåðåííîñòü â òîì, 
÷òî ìóæ÷èíà íå ñäåëàåò áîëüíî, 
íå áóäåò ðàññêàçûâàòü îá ýòîì 
âñåì ñâîèì äðóçüÿì è çíàêîìûì 
(îíè âåäü åùå òàê ìàëî çíàþò 
äðóã äðóãà). Íî îêàçûâàåòñÿ, îïà-
ñåíèÿ åñòü è ó ìóæ÷èí.

МУЖЧИНЫ НЕ ВЕРЯТ 
Áûë òàêîé ïñèõîëîãè÷åñêèé 

ýêñïåðèìåíò íà òåìó, íàñêîëü-
êî ìóæ÷èíû ëþáÿò àêòèâíûõ 
äåâóøåê. Çàêëþ÷àëñÿ îí â òîì, 
÷òî îäíà äåâóøêà äîëæíà áûëà 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé 
è ïðåäëîæèòü ïðîäîëæèòü çíà-
êîìñòâî â áîëåå èíòèìíîé àò-
ìîñôåðå. Íåò, ïðÿìîëèíåéíî 
î ñåêñå çàÿâëåíî íå áûëî, íî îí 
íå èñêëþ÷àëñÿ â ñëó÷àå ñîâïà-
äåíèÿ âñåõ ñëó÷àéíûõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ. Òàê âîò, èç äåñÿòè òàêèõ 
èñïûòóåìûõ, òîëüêî äâîå áûëè 
íå ïðîòèâ, îñòàëüíûå îòêàçàëèñü 
íàîòðåç. Âîçìîæíî ïîòîìó, ÷òî 
ýòî áûë ðàçðûâ øàáëîíà — õîòü 
è âîïÿò âñå âîêðóã î ñåêñóàëü-
íîì ðàâíîïðàâèè, âîçìîæíî 
ïîòîìó, ÷òî êàêàÿ-òî íåïîíÿò-
íàÿ äåâóøêà è çà÷åì ýòî íàäî. 
Íåêîòîðûå äóìàëè, ÷òî ýòî 
êàêîé-òî ïðèêîë. Òî åñòü êàê 
ñ îäíîé, òàê è ñ äðóãîé ñòîðîíû 
ðàáîòàþò ñòåðåîòèïû? Èëè âñå-
òàêè ãåíäåð?

ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ 
Âîçüìåì æèâîòíûé ìèð (ìû 

òîæå ê íåìó îòíîñèìñÿ, ïðîñòî 
ðàçãîâàðèâàòü óìååì), òàì âñå 
î÷åíü ïðîñòî â îòíîøåíèÿõ ìåæ-
äó ñàìêîé è ñàìöîì. Îí äîãîíÿ-
åò, îíà óáåãàåò — ïîéìàë — îê, 
áóäåò ïîòîìñòâî. Íåò íè îäíîãî 

СКОЛЬКО ВСТРЕЧАТЬСЯ 
ДО ПЕРВОГО СЕКСА 
Уже можно?  Есть правило пяти 
свиданий, ну или трех, кто как считает, 
когда пожалуй можно дать себе и партнеру 
разрешение на интим. А до того 
боязнь прослыть легкодоступной или 
неразборчивым стопорит. Хотя если двое 
хотят секса, какая разница, сколько времени 
прошло с момента знакомства. Но…

ïðåäñòàâèòåëÿ æèâîòíîãî ìèðà 
(êðîìå îïÿòü-òàêè ÷åëîâåêà), 
ãäå áû ñàìêà áåãàëà çà ñàìöîì. 
Òî åñòü àêòèâíîñòü è äåéñòâèå — 
ýòî âñå îòíîñèòñÿ ê ìóæñêîìó 
ãåíäåðó, âûáîð è ïðèíÿòèå 
ê æåíñêîìó. Ñàìöû ïîòîìó 
è áîëåå ÿðêèå äà êðàñèâûå, ÷òî 
èì åùå ïîñòàðàòüñÿ íàäî, ÷òîá 
êàêàÿ-òî èç ñåðûõ äà íåêàçèñòûõ 
ñàìîê îäîáðèëà åãî íà ðîëü ñåê-
ñóàëüíîãî ïàðòíåðà.

È âîò êîãäà ñëîæèâøèéñÿ âå-
êàìè ýâîëþöèè òèï ìåæïîëîâîãî 
ïîâåäåíèÿ (íà ñàìîì äåëå, íó ÷åì 
ìû îòëè÷àåìñÿ îò ñîáà÷åê èëè 
óòî÷åê) ëîìàþò ÷åðåç êîëåíî, 
îïðàâäûâàÿ ýòî ñåêñóàëüíîé 
ðàñêðåïîùåííîñòüþ èëè åùå 

ñòðàøíåå ôåìèíèçìîì — ïîëó-
÷àåòñÿ, ÷òî ìóæ÷èíû ñòàíîâÿòñÿ 
îáúåêòàìè ñåêñóàëüíûõ ïðèòÿçà-
íèé, à æåíùèíû ñåêñóàëüíûìè 
ìàíüÿ÷êàìè. Õîòÿ äàâíî óæå 
äîêàçàíî êàê ìåäèêàìè, òàê 
è ó÷åíûìè, ÷òî æåíñêîå ëèáè-
äî âî ìíîãî ðàç ñëàáåå ìóæñêîãî 
è ñîîòâåòñòâåííî ñåêñà æåíùè-
íàì íàäî âî ìíîãî ðàç ìåíüøå 
(íó ðàçâå ÷òî â ïåðèîä îñòðîé 
âëþáëåííîñòè). Òàê ÷òî âîïðîñ: 
«êîãäà îò ôàçû ìû âñòðå÷àåì-
ñÿ, çíàêîìèìñÿ, ñáëèæàåìñÿ, 
ïåðåõîäèòü ê — ìû çàíèìàåìñÿ 
ñåêñîì», ñòîÿòü íå äîëæåí. Çà-
äàòü ñåáå ìîæíî äðóãîé: õî÷ó ëè 
ÿ ñ ýòèì ÷åëîâåêîì ñåêñóàëüíîé 
áëèçîñòè?

ДЛЯ ПАРНЕЙ 
 Способ самореализации 
Все еще считается, что способность 
соблазнить девушку является 
незаменимым атрибутом любого 
мужчины.

  Осознание своей 
привлекательности 

Вряд ли девушка согласится на интим 
с непривлекательным мужчиной. Даже 
на одну ночь.

  Признак того, что девушка вам 
доверяет 

Секс для девушки — это огромный 
признак доверия по отношению к парню. 
Поэтому мало «сорвать крышу» и делать 
что-то безумное. Нужно еще и вызывать 
ощущение безопасности.

ДЛЯ ДЕВУШЕК 
 Сразу понятно, кто перед тобой 
в постели 
В интернете есть сотни тестов «Как 
узнать, каков молодой человек 
в постели» с такой же «точностью», как 
гороскопы на день. А просто проверить 
порой является самым лучшим способом.

 Критерий привлекательности 
Практически то же самое, что и у парней. 
Ты привлекательна (или хочешь доказать 
себе это), конечно способ проверки 
сомнительный, но он есть.

  Возможность сделать что-то 
экстремальное 

Это из разряда (я же девочка) порой 
чувствовать в своих руках руль развития 
отношений — это круто.

СЕКСУАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 
ОТНОШЕНИЯМ НЕ ПОМЕХА
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КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2018» ГОРОСКОП
ОВЕН 
Сейчас ваше время. К кон-
цу недели вы поймете, что 
переделали уйму дел.

ТЕЛЕЦ 
На этой неделе не стоит 
спешить. Лучше найти спо-
соб обойти барьеры. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Постепенно снижайте на-
грузку и начинайте восста-
навливать свой потенциал.

РАК 
Вы долго трудились, те-
перь у вас может появиться 
возможность наслаждаться 
своими успехами. 

ЛЕВ 
Попробуйте остановиться 
на чем-то определенном 
и идите до конца. 

ДЕВА 
Важно создать для себя 
комфортную среду, позво-
ляющую оптимистически 
смотреть на мир.

ВЕСЫ 
Вы будете подсознатель-
но стремиться к участию 
в разнообразных авантюрах. 

СКОРПИОН 
У вас появится возможность 
избавиться от проблем, 
нужно лишь верить в себя.

СТРЕЛЕЦ 
Не бойтесь принимать 
решения, брать на себя 
ответственность. 

КОЗЕРОГ 
Вторая половина недели 
может оказаться подхо-
дящей для корректировки 
семейного бюджета.

ВОДОЛЕЙ 
Рабочие проблемы на этой 
неделе благополучно 
разрешатся. 

РЫБЫ 
Неделя будет насыщена 
контактами, поездками, 
встречами и общением.

28 RIA, 
Ñåðåäà, 24 æîâòíÿ 2018
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Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2018» НА:

ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ 

«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55, 

(096) 179 71 31

Марія, 20 років
Я — суміш екстриму, спокою, 
амбіцій і жартів в одному. Умію 
кардинально змінювати свої 
рішення, тому досягаю свого. 
Люблю своїх рідних, бо саме 
вони моя мотивація)

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

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

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

маркета 
або аналогічна)


