за 20 грн на місяць
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ТАЄМНИЦІ ТРОЛЕЙБУСА ВІННИЦІ

ЩО СПІЛЬНОГО У «РОГАТОГО» З КОСМОСОМ
Тролейбусний рух
55 років тому відкривали
секретно, бо партійне
керівництво не давало
дозволу
 За цей час довжина
маршрутів зросла з
4,5 до 86,5 кілометра.
А кількість електромашин
з п'яти до 165
 Зараз транспортники
роблять власний
тролейбус. Яким він буде —
«цілком таємно»
с. 11


ЗІУ-5 возив містян до 80-х. Його витіснив ЗІУ-9,
який і досі є найбільш поширеним тролейбусом у Вінниці
РЕКЛАМА

444265

444706

444204

2
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БОРГИ САНАТОРІЮ ХОЧУТЬ
ПЕРЕКЛАСТИ НА МІСТО

ДУМКА
Ирина
БЕРЕЗА
МЕДИК, ПОЭТ

Что наша
жизнь?
Òàê æe, êàê îáùàÿ áåçîïàñíîñòü â îáùeñòâå èçìeðÿeòñÿ
áeçîïàñíîñòüþ ñàìîãî ñëàáîãî, òàê è æèçíü ñòðàíû
îöåíèâàåòñÿ íå íàìè, æèâóùèìè â êðóïíûõ ãîðîäàõ
ñ÷àñòëèâ÷èêàìè, à òåìè, êòî
è êàê æèâåò â ñàìîé ãëóáèíêå. Òàì æèçíü, à ìû ïîëüçóåìñÿ ñëèâî÷íîé ïåíêîé
íà ïîâåðõíîñòè, êóäà íàñ
âûíåñëà ñóäüáà. È æèçíü
ãëóõîãî ñåëà ïàðàäîêñàëüíà
è íàïîìèíàåò ôóòóðèñòè÷åñêèå àíòèóòîïèè. Çäåñü íåò
äîðîãè, âåðíåå, åñëè åñòü
ïàíñêàÿ åùå áðóñ÷àòêà,
òî åñòü, à åñëè åå êðûëè àñôàëüòîì, òî, èçâèíèòå, òàì
äûðêà îò áóáëèêà. Êàæäîå
æèëüå èíäèâèäóàëüíî, êàæäûé æèâåò è âûæèâàåò, êàê
óìååò, äîì ïðèíèìàåò âñå
òÿãîòû è ìîðùèíû, âñå óäàðû è ïîäàðêè ñóäüáû. È ýòî
ïðåêðàñíî ïî äîìó âèäíî.
Âñÿ÷åñêèå ïîäðó÷íûå íîóõàó ñîñåäñòâóþò ñî ñïóòíèêîâûìè òàðåëêàìè, à âîçëå
ìåòàëëè÷åñêîãî ïàðàëëåëåïèïèäà ñ âûëèíÿâøåé
îò âðåìåíè âûâåñêîé «Ïðîäìàã» âïîëíå ìîæåò áûòü
ïðèïàðêîâàí BMW X5.
Çà ëåïÿùèìèñÿ äðóã ê äðóãó äîìàìè íåîæèäàííî ìîæåò âîçíèêíóòü ðàçðóøåííûé êîñòåë, à ñåëüðàäà ìîæåò ðàñïîëàãàòüñÿ âî äâîðöå
ïîìåùèêà. Îñòàòêè ëåïíèíû ñîñåäñòâóþò ñ âàãîíêîé,
ñòàðûå âîäÿíûå ìåëüíèöû
ñ ôîëê-ôåñòèâàëÿìè, íîâåíüêèå ïðèäîðîæíûå ðåñòîðàíû ñ îáëóïëåííûìè
áîëüíèöàìè.
Âîò, ÷òî åñòü íàøà æèçíü.
À íå ñàìûé áîëüøîé â Åâðîïå ñâåòîìóçûêàëüíûé
ôîíòàí «Ðîøåí». È ïðîãðàììû êàíäèäàòîâ â ïðåçèäåíòû òîæå íóæíî ïðèìåðÿòü âîò íà ýòó æèçíü.

База відпочинку  Через численні суди
та податкові борги, дитячий санаторій імені
Коцюбинського, що на Старому Місті, з
2012 року перестав працювати. Працівники
закладу не отримали зарплати, а впритул
до території санаторію будуються приватні
маєтки. Міська влада прийняла заклад
у комунальну власність, але не оголошує,
що буде далі зі здравницею
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Äî ñåñ³¿ ì³ñüêî¿
ðàäè, 22 ëþòîãî,
ï³äãîòóâàëè ïðîåêò ð³øåííÿ,
çà ÿêèì ñàíàòîð³é ³ìåí³ Êîöþáèíñüêîãî õî÷óòü âèçíàòè ñóñï³ëüíî âàæëèâèì äëÿ Â³ííèöüêî¿
îá’ºäíàíî¿ ãðîìàäè.
Ì³ñüêèì îáðàíöÿì çàïðîïîíóþòü ïðîãîëîñóâàòè çà ð³øåííÿ,
ùîá ïåðåâåñòè çàðïëàòí³ áîðãè
äåðæï³äïðèºìñòâà ïåðåä éîãî ïðàö³âíèêàìè íà ì³ñöåâèé áþäæåò.
Íà öå ùå ìàþòü çàêëàñòè âèäàòêè
ó áþäæåò³ â³ííèöüêî¿ îá’ºäíàíî¿
ãðîìàäè íà 2019 ð³ê. ² ùå äåïóòàòè ìîæóòü äîðó÷èòè þðèñòàì
ì³ñüêðàäè çâåðíóòèñÿ â îáëàñíèé
Ãîñïîäàðñüêèé ñóä, àáè òîé çàêðèâ
ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³ ïðî áàíêðóòñòâî ñàíàòîð³þ (goo.gl/XKwzNq).

Äèòÿ÷èé ñàíàòîð³é ³ìåí³ Êîöþáèíñüêîãî, áóä³âë³ ÿêîãî
çíàõîäÿòüñÿ íà âóëèö³ Ìàÿêîâñüêîãî, 243, íå ä³º ç 2012 ðîêó.
Çàêëàä íå çì³ã çàïðàöþâàòè,
îñê³ëüêè ìàâ ïîäàòêîâ³ áîðãè
òà íåâèçíà÷åíèé ñòàòóñ — ï³äïðèºìñòâî ïðîôñï³ëîê ìàëî ñòàòè äåðæàâíèì, àëå éîãî äîâãî
íå áðàâ íà ñâ³é áàëàíñ Ôîíä
äåðæìàéíà.
Òàê çà ê³ëüêà ðîê³â òåðèòîð³ÿ
çàêëàäó ïåðåòâîðèëàñÿ íà çàõàðàùåíó ïóñòêó: ïðîãóëÿíêîâ³ àëå¿
çàðîñëè ÷àãàðíèêàìè, ñêð³çü êóïè
ñì³òòÿ, çàìóëåí³ îçåðà, ïîòðîùåí³
ëàâêè òà êîðïóñè, äå ðàí³øå â³äïî÷èâàëè ä³òè.
Ïðàö³âíèêàì äèòÿ÷î¿ çäðàâíèö³ — âèõîâàòåëÿì, êóõàðÿì,
îõîðîíöÿì òà ³íøèì ëþäÿì —
íå âèïëàòèëè çàðïëàòè. Â³ä øòàòó, ÿêèé íàë³÷óâàâ 60–70 ðîá³òíèê³â, ó 2017 ðîö³ çàëèøèëîñÿ

Побудований на землі Грохольських
Колись на території будинку відпочинку була величезна садиба
дворян Грохольських. З 60-х років тут діяла база відпочинку, яку
назвали на честь письменника
Михайла Коцюбинського.
У підпорядкуванні санаторію
була зелена зона з хвойним лісом, багато корпусів для проживання дітей та персоналу,

декілька дитячих та спортивних
майданчиків, власне медичне
обладнання. За одну зміну заклад міг прийняти до 1400 дітей.
За інформацією товариства «Укрпрофоздоровниця», яке керувало оздоровчим закладом на Старому Місті, тут лікували хвороби
органів дихання та серцево-судинної системи (goo.gl/9WC2YV).

Здравниця справляє жахливе враження. Зруйновані корпуси
та купи сміття навколо — такі реалії закладу в 2019 році
ò³ëüêè ñåìåðî ëþäåé, ÿê³ áåçîïëàòíî áåðåãëè òå, ùî çàëèøèëîñÿ â³ä ñàíàòîð³þ (goo.gl/T4DnKd).
Àáè âðÿòóâàòè çàêëàä, óðÿä
â 2016 ðîö³ ïîãîäèâñÿ ïåðåäàòè
éîãî íà áàëàíñ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè. Êåð³âíèê äåïàðòàìåíòó
êîìóíàëüíîãî ìàéíà ²ãîð Øóòàê
ðîç’ÿñíèâ, ùî öå âæå çðîáèëè.
— Ö³ë³ñíèé ìàéíîâèé êîìïëåêñ áóâ ïåðåäàíèé óðÿäîì ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü ì³ñòà Â³ííèöÿ
ó 2017 ðîö³. ² ïðîöåñ ïåðåõîäó
âæå çàâåðøèëè. Öèì ïðîåêòîì
ð³øåííÿ, ùî âèíîñèòüñÿ íà ñåñ³þ
ì³ñüêî¿ ðàäè 22 ëþòîãî, õî÷åìî
äîïîìîãòè ïðàö³âíèêàì ï³äïðèºìñòâà îòðèìàòè íåâèïëà÷åí³
çàðïëàòè.
À ÿê ïîÿñíèëà êåð³âíèöÿ äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ì³ñüêðàäè
Îêñàíà ßöåíêî, áóä³âë³ ñàíàòîð³þ âæå ïåðåäàëè íà ¿õí³é áàëàíñ.
— Ìè ïðèéíÿëè ò³ëüêè áóä³âë³, ö³ë³ñíèé ìàéíîâèé êîìïëåêñ
áåç çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. Ùî áóäå
äàë³ ç ñàíàòîð³ºì — ìàº âèð³øèòè

ãðîìàäà òà ¿¿ ïðåäñòàâíèêè — äåïóòàòè ì³ñüêî¿ ðàäè. Òîáòî, òàêå
ïèòàííÿ ìàþòü âèíåñòè íà âèêîíêîì, à ï³ñëÿ — íà ãîëîñóâàííÿ íà ñåñ³þ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè, — ðîçêàçàëà ßöåíêî.
Ñòàíîì íà çàðàç, 19 ëþòîãî,
ïðîåêòó ð³øåííÿ ïðî ðîçâèòîê
³ ðîçáóäîâó äèòÿ÷îãî ñàíàòîð³þ
íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè íåìàº.
Ðàí³øå çàñòóïíèöÿ ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ãàëèíà ßêóáîâè÷ ðîçïîâ³äàëà, ùî ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ
ìàéíà ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü
íà áàç³ çàêëàäó ñòâîðÿòü êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî. — Êîëè
öå áóäå ì³ñüêèé çàêëàä, òî áóäåìî øóêàòè ð³øåííÿ ùîäî éîãî
ðîçâèòêó òà âèêîðèñòàííÿ äëÿ
â³ííè÷àí. Òî÷íî ìîæó ñêàçàòè,
ùî ñàíàòîð³é íå áóäóòü çíîñèòè
ï³ä ïðèâàòí³ ä³ëÿíêè. ª ÷³òê³
ìåæ³, ³ ìàéíîâèé êîìïëåêñ,
ùî áóâ ïåðåäàíèé Êàáì³íîì,
÷³òêî çàô³êñîâàíèé íà ïëîù³
4,6 ãåêòàðà, — ñêàçàëà Ãàëèíà
ßêóáîâè÷.

Як ви готуєтеся до весни?

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

ТЕТЯНА (28), ПРАЦЮЄ У БАНКУ:

РОМАН (33), ЛІКАР:

ОЛЬГА (30), ЛІКАР:

ІВАН (65), ПЕНСІОНЕР:

АНТОНІНА (72), ПЕНСІОНЕРКА:

ВІКТОР (24), ШЕФ-КУХАР:

– Зараз хворію, тому лікуюсь
і п'ю вітаміни. Систематично
ходжу до спортивної зали.
Знаходжу гармонію з собою
у таку прекрасну погоду і насолоджуюся свіжим повітрям.

– Я готуюся до весни разом із
коханою. Впливаю на її емоції і забезпечую гарний настрій, а вона вже займається
прибиранням, підбирає новий гардероб і посміхається.

– Я вже зробила прибирання. Перебрала всі речі у шафі,
дістала весняний гардероб і
приводжу свої почуття та
емоції до ладу. Налаштовую
себе на краще.

— А що мені готуватися до весни? Все так само
у житті, тільки хворію. Ноги
постійно болять, крутить суглоби. Весною одна дорога —
до аптеки.

– Ми вже готові до цієї прекрасної пори. Ось ходимо і
насолоджуємося сонечком,
чистим небом, деревами. Ми
всю зиму чекали на весну і з
задоволенням її приймаємо.

– Цієї весни ми з коханою
очікуємо на великі зміни. Збираємося їхати за кордон, аби
підзаробити трохи грошей. Думаємо, що так буде краще, а потім зможемо відпочити восени.
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ДЕСЯТЬ РОКІВ ОФОРМЛЯЛИ
ЗЕМЛЮ, А ОТРИМАЛИ… СМІТНИК
Махрова бюрократія  Вінничанин
В’ячеслав Ключковський, наслухавшись
обіцянок чиновників, що кожен
громадянин має право на отримання
землі, звернувся із заявою до Стрижавської
селищної ради. Було це у 2003 році.
Тільки через 10 років отримав
Державний акт на ділянку у 25 соток, але
користуватися нею не можуть дотепер
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ó çàÿâ³ äî Ñòðèæàâñüêî¿ ñåëèùíî¿
ðàäè Êëþ÷êîâñüê³
ïðîñèëè íàäàòè ¿ì ä³ëÿíêó äëÿ
ñïîðóäæåííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó,
à òàêîæ, ùîá ìàòè ìîæëèâ³ñòü
âèðîùóâàòè äëÿ ñåáå êàðòîïëþ,
îâî÷³, ïîñàäèòè ôðóêòîâ³ äåðåâà.
Çåìëÿ óæå ¿õíÿ. Ìàþòü â³äïîâ³äíèé äîêóìåíò. Òåïåð ó íèõ ³íøà
ïðîáëåìà. Ïîêè «âîþâàëè» çà ä³ëÿíêó, íà òîìó ì³ñö³ íåñïîä³âàíî
ç’ÿâèëîñÿ ñì³òòºçâàëèùå. Êëþ÷êîâñüê³ ï³äîçðþþòü, ùî ó òàêèé
ñïîñ³á ¿ì ïîìñòèëèñÿ çà òå, ùî
âîíè âñå-òàêè ç áîºì âèäåðëè
çåìåëüíó ä³ëÿíêó.
ЧИНОВНИК ПОРАДИВ ВСЕ
ВИРІШИТИ «ПОЛЮБОВНО»
Æ³íêà ñïîä³âàºòüñÿ, ùî òåïåð,
ïåðåä âèáîðàìè, çíàéäóòüñÿ ò³,
õòî â³çüìåòüñÿ äîïîìîãòè ¿õí³é
ñ³ì’¿ çàâåðøèòè òðèâàëó åïîïåþ.
— Ó ãðóäí³ áóëà ó ãîëîâè Â³ííèöüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
ïàíà Äåì÷åíêà. ×èíîâíèê ïîðàäèâ «ïîëþáîâíî» âèð³øèòè ïèòàííÿ ç ñåëèùíîþ ðàäîþ, – êàæå
æ³íêà.– Àëå æ äî ñåëèùíî¿ ðàäè
çâåðòàëèñÿ íåîäíîðàçîâî! Ðîáèëè öå óñíî ³ ïèñüìîâî. Ïðîñèëè, ùîá âêëþ÷èëè íàøå ïèòàííÿ
íà ðîçãëÿä ñåñ³¿. Ïèñàëà ëèñòè ³
â ÐÄÀ, çâåðòàëèñÿ â ñàíåï³äåìñòàíö³þ. Ñêð³çü äàþòü îäíàêîâó

â³äïîâ³äü — çåìëÿ âàøà, îòæå,
³ ñì³òíèê âàø, ñàì³ ðîçãð³áàéòå
éîãî. ² ÷óòè íå õî÷óòü ïðî òå, ùî
ñì³òíèê âèíèê òîä³, êîëè ä³ëÿíêà
ùå íå áóëà ó íàøîìó êîðèñòóâàíí³».
ЦЯ ДІЛЯНКА — В ОРЕНДІ
Íåàáèÿêèì çäèâóâàííÿì äëÿ
Êëþ÷êîâñüêèõ ñòàëî òå, íàñê³ëüêè ëåãêî Ñòðèæàâñüêà ñåëèùíà
ðàäà íàäàëà ¿ì äîçâ³ë íà îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â íà îòðèìàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. Áóëî öå
ó 2003 ðîö³. Áóäóâàòèñÿ ¿ì äîçâîëèëè íà òåðèòîð³¿ êîëèøíüîãî
ãîñïîäàðñüêîãî äâîðó. Ïðè¿õàëè ïîäèâèòèñÿ íà ì³ñöå. Æ³íêà
êàæå, ì³ñöå ï³äõîäÿùå. Ïðèáëèçíî òðèñòà ìåòð³â â³ä òðàñè, ùî
âåäå äî Êèºâà. Ì³ñöå îáæèòå,
ïîðó÷ áóäèíêè ³íøèõ ñåëü÷àí.
— Ó ð³øåíí³ ñåñ³¿ áóëî çàïèñàíî, ùî íàì íàäàþòü ïðàâî
íà îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â íà êîðèñòóâàííÿ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ
25 ñîòîê, ç íèõ 15 ñîòîê — ï³ä
æèòëîâèé áóäèíîê, ðåøòà — äëÿ
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá.
Äîêóìåíòè çáèðàòè äîâåëîñÿ
äîâãî. Êîëè íàðåøò³ ïðèíåñëè ¿õ
ó ðàéâ³ää³ë çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â,
ç³òêíóëèñÿ ç ïåðøîþ ïåðåïîíîþ.
— À öÿ çåìëÿ â îðåíä³, — òàêó
â³äïîâ³äü ïî÷óëè Êëþ÷êîâñüê³. —
Âèð³øóéòå ïèòàííÿ ç òèìè, õòî
âàì ¿¿ íàäàâàâ, ÷è ç îðåíäàðåì.
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³,
òðè ðîêè çíàäîáèëîñÿ, ùîá â³ä-

Це вже хоч якийсь крок назустріч
ІГОР ГУСАК,
ЗАСТУПНИК
СТРИЖАВСЬКОГО
СЕЛИЩНОГО
ГОЛОВИ:

— Знаємо проблему Ключковських.
Вони вважають, що прибрати
сміттєзвалище має селищна рада.
Але ж воно на їхній приватній ділянці! Навіть не огородженій.
Представники ради неодноразово
виїжджали на місце з різними комісіями. Робилося це за листами
Ключковських. Були комісії з СЕС,

з управління екології. Усі сходяться
на думці, що на приватній ділянці
за благоустрій відповідає власник.
Якщо по-людськи, то можна вирішити будь-яке питання. Кажете,
вони готові проплатити сто літрів
дизпалива? Це вже хоч якийсь
крок з їхнього боку до спільного
вирішення питання. У нас можна
замовити ці роботи в комунальному підприємстві селищної
ради. Вартість одного кубометра вивезеного сміття коштує
81,05 гривні. Нехай підрахують,
який з варіантів їм вигідніший.

ñóäèòè çåìëþ ó ïðèâàòíîãî ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâà «Àãðîô³ðìà
«Áàòüê³âùèíà». Ïðîòå ð³øåííÿ
ñóäó òàê ³ çàëèøèëîñÿ íå âèêîíàíèì.
— Âèêîíàâ÷à ñëóæáà íàêëàäàëà øòðàôè íà ñåëèùíó ðàäó, ¿õ
ñïðàâíî ñïëà÷óâàëè ³ ï³ñëÿ öüîãî
íàñ, âèáà÷òå, ïîñèëàëè äàëåêîäàëåêî, — êàæå ïàí³ Êëþ÷êîâñüêà. — Õîäèëè ìè ç òèì âèêîíàâöåì, õîäèëè, àæ ïîêè â³í
ïîâ³äîìèâ, ùî á³ëüøå øòðàô³â
íå ìàº ïðàâà âèïèñóâàòè. Âñåòàêè ç ÷àñîì äîáèëèñÿ ñâîãî —
ðÿò³âíèì äîêóìåíòîì ñòàëî
çãàäàíå ð³øåííÿ ñóäó íà íàøó
êîðèñòü.

Вінничанка Наталія
Ключковська:
— Коли принесли
документи у районний
відділ земельних
ресурсів, нам сказали,
що ця земля в оренді.
«Вирішуйте питання з
тими, хто вам її надавав,
чи з орендарем».
Довелося судитися

ВІДМОВУ ВІД ОРЕНДИ
ЗАСВІДЧИВ НОТАРІУС
Íà äóìêó Êëþ÷êîâñüêèõ, ÷è
íå íàéá³ëüøå ¿ì äîïîìîãëè

Æ³íêà ñïîä³âàºòüñÿ,
ùî ïèòàííÿ ë³êâ³äàö³¿
ñì³òòºçâàëèùà ïîðó÷ ç
æèòëîâèìè áóäèíêàìè
çðóøèòüñÿ ç ì³ñöÿ,
÷åðåç Êè¿â
ó â³äíîâëåíí³ ¿õíüîãî çàêîííîãî ïðàâà íà çåìëþ ïðàö³âíèêè
óïðàâë³ííÿ çàõèñòó åêîíîì³êè
Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ îáëàñò³ (òîä³
öå áóëà ì³ë³ö³ÿ). Æ³íêà íàäàëà
êîï³þ äîêóìåíòà, çàñâ³ä÷åíîãî
íîòàð³óñîì. Ó íüîìó éäåòüñÿ ïðî
òå, ùî (öèòóþ): «ÏÏ «Àãðîô³ðìà «Áàòüê³âùèíà» â³äìîâëÿºòüñÿ
â³ä îðåíäîâàíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ
0,25 ãà, íàäàíî¿ ó òèì÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ Ñòðèæàâñüêîþ ñåëèùíîþ ðàäîþ, äëÿ ïîäàëüøî¿
ïåðåäà÷³ ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü
Êëþ÷êîâñüêîìó Â’ÿ÷åñëàâó
Ñòàí³ñëàâîâè÷ó, ó çâ’ÿçêó ç ÷èì
ïðîñèòü âíåñòè çì³íè â äîãîâîðó
îðåíäè çåìë³».
— Íå çíàþ, ÿê ïîë³ö³ÿ ïðàöþâàëà ç ñåëèùíîþ ðàäîþ ³
ï³äïðèºìñòâîì «Áàòüê³âùèíà»,
âîíè íàñ íå ïîñâÿ÷óâàëè ó ö³

Прибрали з друзями
— Це не єдиний стихійний смітник на території селища, — розповів журналісту активіст з прибирання селища студент одного з вінницьких вишів Едуард
Педоренко. — Принаймні ще
у трьох місцях «красуються»
стихійні звалища сміття — біля
колишнього цегельного заводу,
біля лісу у сторону Мізяківських
ïîäðîáèö³, àëå íàì çàòåëåôîíóâàëè ç³ Ñòðèæàâêè ³ ñêàçàëè, ùî
ìîæåìî ïðîäîâæèòè îôîðìëÿòè äîêóìåíòè, — ïîÿñíèëà ïàí³
Êëþ÷êîâñüêà.
Ôàêò â³äìîâè â³ä îðåíäè
íîòàð³óñ çàñâ³ä÷èâ 24 áåðåçíÿ
2011 ðîêó. Â³äòîä³ ìèíóëî ùå
ìàéæå òðè ðîêè, ïîêè íàðåøò³
Êëþ÷êîâñüê³ îòðèìàëè Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.
Öåé äîêóìåíò äàòîâàíî 20 ãðóäíÿ
2013 ðîêó. ×îìó òàê äîâãî?

Хуторів, біля гранітного кар’єру.
Було таке звалище і на березі
Бугу недалеко від нашого будинку. Ми з друзями і батьками прибрали його. Встановили
таблички «Не смітити!» Подіяло.
Буває, що хтось викине відходи.
Але це поодинокі випадки. Чому
не приберуть інші сміттєзвалища, не знаю.
— Óæå íà îñòàííüîìó åòàï³ ðåºñòðàö³¿ íàø³ äîêóìåíòè íåñïîä³âàíî ïðîïàëè, — ãîâîðèòü æ³íêà. — Ïîíàä ð³ê íàñ â³äïðàâëÿëè
â³ä îäíîãî ÷èíîâíèêà äî ³íøîãî. Ó îäíèõ êàá³íåòàõ ãîâîðèëè,
ùî òàì íå ìîæíà áóäóâàòèñÿ,
â ³íøèõ ñï³âàëè ³íøèõ ï³ñåíü,
ñòâîðþâàëè êîì³ñ³¿. Ìåí³ ï³äêàçàëè çâåðíóòèñÿ íà óðÿäîâó ãàðÿ÷ó ë³í³þ. Íà äèâî, äîêóìåíòè
çíàéøëèñÿ ìèòòºâî. Óæå ÷åðåç
òèæäåíü ï³ñëÿ òîãî Êëþ÷êîâñüê³
îòðèìàëè Äåðæàâíèé àêò.

Прийшли подивитися, а там — звалище
Великий смітник побачили
Ключковські на місці земельної
ділянки, за яку «воювали» 16 (!)
років. За словами пані Наталії,
коли вони перший раз приходили подивитися, де їм дають землю, ніякого сміття там не було.
Жінка підозрює, що у такий спосіб їм помстилися за те, що відібрали землю з оренди.
— Хтось же завіз сюди купи будівельного сміття, — говорить
жінка. — Саме будівельного.
Причому вивантажували їх
не на одну купу, а по всьому

периметру площі. Видно, що
й люди зносять сюди побутові
відходи.
Селищна рада відповіла письмово Ключковським, що ділянка
у їхній власності, тому саме вони
мають утримувати її в належному стані. Такі вимоги чинного
законодавства. Мовляв, варто
було встановити огорожу. Жінка каже, про яку огорожу мова,
коли вони весь цей час не знали,
чи дістанеться їм ця ділянка, чи
ні. Аналогічну відповідь надала
санепідемстанція.

— Ми готові заплатити за пальне, наприклад, сто літрів солярки, щоб селищна рада допомогла вивезти сміття, — говорить
жінка. — Однак нам твердять,
що це наші клопоти, бо ділянка наша. А поки не була наша,
чому селищна рада закривала
очі на те, що на її території поруч
з житловими будинками «росте» стихійний смітник? Не тільки
ми, а й жителі сусідніх будинків
письмово зверталися до них з
цього приводу. На їхні звернення так само не зважають.
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ЛЮДИ З НОЧІ СТАЮТЬ В ЧЕРГУ
ЗА ПАЙОВИМИ ГРІШМИ
Земельний бізнес  Три з половиною
роки тому вони не пускали в село
нових керівників, що прийшли як
інвестори. Сьогодні мешканці Строїнець
Тиврівського району жаліються
на невиплату грошей за паї і кажуть,
що їх шантажем змушують переписати
землю на нове підприємство. Сотня
селян вирішили забрати свої ділянки
і організувати третє фермерство. З
директором, якого «посунули рейдери»?
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Ïðî
÷åðãè
çà ïàéîâèìè ãð³øìè, ÿê³ ìàëè á âèïëàòèòè ëþäÿì ùå
òîð³ê, ðîçïîâ³ëè ðåäàêö³¿ ìåøêàíö³ ñåëà Ñòðî¿íö³. Ñêàçàëè,
ùî â ¿õí³õ äîãîâîðàõ ïðîïèñàíî:
îðåíäàð ìàº ðîçðàõóâàòèñÿ ç ïàéîâèêàìè çà çåìëþ äî 25 ãðóäíÿ.
Àëå äî ñåðåäèíè ëþòîãî ãðîøåé
îòðèìàëè ò³ëüêè ÷àñòèíó é íå âñ³.
— Äâ³ íåä³ë³ ó íàñ â ñåë³ òàêå
òâîðèëîñÿ! Ëþäè íà ïàëèöÿõ, ï³ñëÿ ³íñóëüò³â, ïî 4–5 äí³â ÷åðãóâàëè
ï³ä êîíòîðîþ â³ä 2-¿ ãîäèíè íî÷³.
Ïî 70 îñ³á, ïî 50 ñòîÿëè ó ÷åðç³.
Çðàíêó 3–4 ëþäèíè îòðèìóâàëè
ãðîø³, à ïîò³ì «äºíºã íºò», ³ êàñà
çàêðèëàñÿ, — ðîçêàçóº 62-ð³÷íà
ïåíñ³îíåðêà Â³ðà Ì³ùèøèíà.
— À ÿêáè ó âàñ òóò õòîñü âìåð
ó ö³é ÷åðç³? — ïèòàëà âîíà íîâó
âëàñíèöþ ï³äïðèºìñòâà-îðåíäàðÿ.
Ó â³äïîâ³äü, êàæå ïåíñ³îíåðêà, òà
ñêàçàëà: «Íî íèêòî æå íå óìåð»…
Ê³ëüêà ñòðî¿í÷àí æàë³ëèñÿ
æóðíàë³ñòó íà íåâèïëà÷åí³ ïàéîâ³ ãðîø³. Ñêàçàëè, ùî ëþäÿì
äàëè ò³ëüêè ÷àñòèíó ïàéîâèõ —

ïî 2 òèñÿ÷³ 800 ãðèâåíü çàì³ñòü
îá³öÿíèõ 5-òè òèñÿ÷.
— Ö³ 2800, ÿê íàñì³øêà, —
ãîâîðèòü 59-ð³÷íà Ïîë³íà Ñàâåëüºâà. — Êèíóëè, ÿê ñîáàö³ ãîëó
ê³ñòêó. Ñêàçàëè, ùî ðåøòà áóäå
ï³çí³øå. Àëå äóìàþ, ùî í³÷îãî
íàì âæå íå áóäå…
Ïîë³íà Ñàâåëüºâà ðàí³øå ïðàöþâàëà íà ÑÒÎÂ «Ïîä³ëëÿ», ÿêîìó é çäàâàëà ïàé. Ïîçàòîð³ê ðîçðàõóâàëàñÿ íà ïåíñ³þ ç ï³äïðèºìñòâà, äå êî¿òüñÿ íåçðîçóì³ëå.
— Íàì íå êàæóòü âñ³º¿ ïðàâäè.
Ó êîæíîãî äèðåêòîðà âîíà áóëà
ñâîÿ. Àëå êîëè äî ëþäåé ñòàâëÿòüñÿ «íàïëþâàòåëüñüêè», íå õî÷åòüñÿ
ðîáèòè, — êàæå ïåíñ³îíåðêà. —
Ìåí³ ³ äîïîìîãó ïî âèõîäó íà ïåíñ³þ íå âèïëàòèëè. Ñêîðî äâà ðîêè,
ÿê ÿ ÷åêàþ ãðîøåé… Ïðîñòî ö³
ëþäè ïðèéøëè íà íàø³ ïà¿ íàæèòèñÿ, òà é âñå, ÿ òàê ðîçóì³þ.
ЗАЙШЛИ ЧЕРЕЗ БОРГ
ÑÒÎÂ «Ïîä³ëëÿ» — öå ãåêòàðè
ïàéîâî¿ çåìë³ ç ñàäàìè ³ çàâîäîì, íà ÿêîìó ÷àâèëè íàòóðàëüí³
ñîêè ³ç âëàñíî¿ ñèðîâèíè. Ñòðî¿í÷àíè íà ñâî¿õ ïàÿõ âèðîùóâàëè
ÿáëóêà, ïîëóíèö³, ³íø³ ÿãîäè.
Îäíîãî ðîêó ïîìåðçëè ÿáëóêà,

Під час силового захоплення «Поділля». У Строїнцях «наводили порядок»
лідер УНА-УНСО та поліцейське начальство
é «Ïîä³ëëÿ» íå çàðîáèëî çàïëàíîâàíîãî. Ç öüîãî âñå ïî÷àëîñÿ.
Ïðèáëèçíî òðè ç ïîëîâèíîþ
ðîêè òîìó íà «Ïîä³ëëÿ», ùî ìàëî
áîðã ïåðåä â³ííèöüêîþ ô³ðìîþ ç
ïðîäàæó ÿäîõ³ì³êàò³â, ïðèéøîâ ³íâåñòîð. Ïðî òå, ÿê â ÷åðâí³ 2015-ãî
çàõîäèëè íîâ³ ëþäè â ñòðóêòóðó
ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâà â Ñòðî¿íöÿõ, ïèñàëè â íîâèíàõ. Ò³ ïîä³¿
íå îá³éøëèñÿ áåç ó÷àñò³ ïðèâàòíî¿
îõîðîíè, ÓÍÀ-ÓÍÑÎ, Ïðàâîãî
ñåêòîðó. Óñ³ ñòîÿëè ïî ð³çí³ ñòîðîíè áàðèêàä, í³áèòî îõîðîíÿþ÷è
ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê. À ëþäè ÷èíèëè îï³ð íàéìàíèì îõîðîíöÿì,
ùî çàéøëè â êîíòîðó ¿õíüîãî ôåðìåðñòâà, áî ââàæàëè ðåéäåðñüêèì
çàõâàòîì çì³íó êåð³âíèöòâà.
Òîä³ ïîë³ö³ÿ â³äêðèëà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, àëå ñòîðîíè
í³áèòî ä³éøëè çãîäè. Ïîä³ëèëè
ìàéíî íà äâ³ ñòðóêòóðè. Ó íîâîñòâîðåíó ô³ðìó «Åêî Í³êà», ÿê
êàæóòü ëþäè, ïî÷àëè ïåðåìàíþâàòè ³ ïðàö³âíèê³â, ³ ïàéîâèê³â ç
«Ïîä³ëëÿ» á³ëüøèìè âèïëàòàìè.

А що каже інвестор
Телефонуємо інвесторці Олені
Гурієвській. Вона пояснює проблему з пайовиками в Строїнцях
із розповіді, як взяла підприємство-боржника і витягує його із
кредиторської заборгованості.
Колишній директор, каже підприємиця, їй заважає. То судиться, то підбурює людей.
— Пам’ятаєте нашу ситуація
2015-го року? Гучну дуже? — нагадує Олена Гурієвська про події,
названі рейдерським захлпленням. — Оце ця ситуація продовжується. Нас звідси в 2016-му
році вишвирнули, коли ми вичистили це підприємство. Врешті
ми поділилися. Багато людей передали нам паї. І в 2017-му році

нам віддали «Поділля». І якщо
тоді, коли його в нас забрали,
«кредиторка» була 4,900 мільйона, то віддали з кредиторкою
більше 29-ти мільйонів.
Через це не платять пайовикам?
Олена Гурієвська пояснює: не виплатила тільки 6-тьом із тих, що
надіслали їй листи про розірвання договорів оренди. Решта, за її
словами, отримали суму повністю.
— Так, ми видали по 2800
на руки і вчора розіслали листи
з роз’ясненням. У договорі оренди написано, що я зобов’язана
платити орендну плату не менше
3% від вартості землі. І 2800 — це
не 3%, а 7,2%, бо оцінна вартість
паїв 27 тисяч з копійками, — каже

Олена Гурієвська. — Тому ми
в листах написали, що шановні
панове, прочитайте, будь ласка,
договір. Я мала право заплатити
4%, 5% чи 25%. На свій розсуд.
Але не менше 3-х відсотків. Правильно?
Співрозмовниця сказала, що має
на столі листи пайовиків. Якраз
вивчає їх з адвокатом.
— Із цих заяв кілька написані одним почерком. Одні люди сказали, що вони не підписували
листів. Інші, що їм сказали написати, щоб отримувати більше
грошей. Це колишній директор
ніяк не заспокоїться і підбурює
людей, — говорить Олена Гурієвська. — Будемо судитися.

Çà ñëîâàìè êîëèøíüîãî êåð³âíèêà íàçâàíîãî ñ³ëüãîñïòîâàðèñòâà
Àíäð³ÿ Ñëîáîäÿíþêà, ïåðåõ³ä
â «÷èñòó» ô³ðìó ïîòð³áåí íîâèì
âëàñíèêàì äëÿ ¿¿ ïðîäàæó. ²
éäåòüñÿ ïðî çíà÷íî á³ëüø³ ãðîø³
â³ä òèõ, ÿê³ â³í êîëèñü çàáîðãóâàâ.
— Êîëè ÿ ä³çíàâñÿ, ùî âîíè
íå ïðàöþâàòè ïðèéøëè, òî â³äìîâèâñÿ ðîáèòè ç íèìè, — êàæå
Àíäð³é Ñëîáîäÿíþê. — Ìè ä³ëèëèñÿ, àëå âðåøò³ âñå îäíî ìåíå
âèæèëè, ùîá íå çàâàæàâ.
Òåïåð çàñíîâíèöÿ «Åêî Í³êè»
â³ííè÷àíêà Îëåíà Ãóð³ºâñüêà âîëîä³º é «Ïîä³ëëÿì». À êîëèøí³é
êåð³âíèê — ïîíîâèâ ïðîâàäæåííÿ ïðî ðåéäåðñüêå çàõîïëåííÿ òà
³í³ö³þâàâ ðîçñë³äóâàííÿ ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ä³þ÷î¿ äèðåêö³¿.
À ùî äëÿ ñåëÿí ïîì³íÿëîñÿ
çà ö³ ðîêè? Ëþäè êàæóòü ïðî
÷âàðè ³ ñâàðêè â Ñòðî¿íöÿõ. ²
ùî ñèòóàö³ÿ çàãîñòðèëàñÿ, êîëè
âèïëàòè çà ïà¿ ëþäÿì âð³çàëè.
«ПРЕСУЮТЬ ЛЮДЕЙ»
— Çàðàç ïðåñóþòü ëþäåé,
áî õî÷óòü ïîçáóòèñÿ ðâàíèíè
íà ïîë³, — ïîÿñíþº 57-ð³÷íà Ëþáîâ Âëàñåíêî, ùî áóëà çàâñêëàäó
«Ïîä³ëëÿ». — Íàø³ ïà¿ øàõîâîþ
äîøêîþ: êîòð³ñü çà íàøèì ï³äïðèºìñòâîì, à êîòð³ñü çà «Åêî
Í³êîþ». Ëþäÿì êàæóòü: «â³ääàñòå
ïàé â «Åêî Í³êó», òî çàïëàòèìî
âàì ãðîø³, à íå â³ääàñòå — íåìàº
ãðîøåé». Ìè òàê áà÷èìî, ùî
âîíè õî÷óòü ïðîäàòè öå ãîñïîäàðñòâî, à ò³ ëþäè, ÿê³ çàáèðàþòü
ïà¿, íå äàþòü ¿ì öüîãî çðîáèòè.
— Ó ìåíå 720 äåðåâ, ÿ òîð³ê
îòðèìàëà 5 òèñÿ÷ ïàþ. Ìîÿ
äâîþð³äíà ñåñòðà ìàº 200 äåðåâ
³ ïîëó÷èëà 8 òèñÿ÷. ßê öå ìîæå
áóòè? — íå ðîçóì³º íîâî¿ ìàòåìàòèêè Â³ðà Ì³ùèøèíà. — «Ïîòîìó ÷òî âû íå õîòèòå ïåðåéòè
â «Åêîí Í³êó!». Äîáðå, îò ÿ ïåðåéäó, àëå äå áóäó øóêàòè ñâî¿

ïà¿ ïîò³ì? Ó Òóðå÷÷èí³ ÷è ïîçà
Òóðå÷÷èíîþ? ß òóòåøíÿ ëþäèíà. Óñå æèòòÿ â Ñòðî¿íöÿõ çåìëÿ
ìîÿ. Ãîëîâè ìîæóòü ì³íÿòèñÿ õî÷
êîæíîãî òèæíÿ, à çåìëÿ ìàº ëèøàòèñÿ çà ëþäüìè ç ñåëà ³ íå áóòè
ïåðåïðîäàíà!
Ïàéîâèêè «Ïîä³ëëÿ» çàðàç
ïèøóòü çàÿâè ïðî ðîç³ðâàííÿ
äîãîâîð³â îðåíäè. Êàæóòü, ùî
ç³áðàëîñÿ 100 ëþäåé.
— Ìè êîëåêòèâíî íàïèñàëè ëèñòè, ùî õî÷åìî çàáðàòè ñâî¿ ïà¿, àëå
³äóòü ïîãðîçè, óëüòèìàòóìè, ùîá
íå â³ääàòè íàì çåìëþ. Íà ÿêèõ ï³äñòàâàõ? — ïèòàº Îêñàíà Ëºáºäºâà. — Ëþäè, ùî ïðàöþâàëè íà ï³äïðèºìñòâ³, ïîñòàâàëè íà á³ðæó,
áî íå çðîçóì³ëî, ÷è áóäå ðîáîòà,
êîëè ñåçîí ïî÷íåòüñÿ. Ç íàìè ùå
é çà ìèíóëèé ñåçîí ïî çàðïëàò³
íå ðîçðàõóâàëèñÿ, à æèòè òðåáà,
ä³òåé â÷èòè òðåáà. Ä³â÷àòà, îí, ìèíóëîãî òèæíÿ ³ ïîçàìèíóëîãî ïîâè¿æäæàëè íà ðîáîòó â Ïîëüùó…
Êàæå, ùî ðîçðàõóâàâñÿ ç ðîáîòè ÷åðåç íîâå êåð³âíèöòâî,
ïàñ³÷íèê Þð³é Òèìîô³¿â.
— ß íå çàõîò³â ç íèìè ïðàöþâàòè, áî îðãàí³çóâàëè ñâîþ ô³ðìó,
à íàøà, âèõîäèòü, îáðàæåíà. Âîíè
âñå ðîáëÿòü, ùîá íàøà ñòðóêòóðà
ìåíøå çàðîáëÿëà. ß ÿêðàç äîðîáèâ äî ïåíñ³¿ ³ ï³øîâ, áî áà÷ó, ùî
íåìàº òàì ç êèì ïðàöþâàòè, —
êàæå Þð³é Òèìîô³¿â. — Ó íàñ êîëèñü òàêå áàãàòå ñåëî áóëî. Çàðàç
ñïóñòèëèñÿ íà ñâàðêè. Õî÷åìî öå
âèïðàâèòè, ùîá âñå ïîâåðíóëîñÿ
íàçàä, áî ìè òóò òðóäèëèñÿ, öå
ãîñïîäàðñòâî ï³äí³ìàëè, à âîíî
ïîïàëî íå òèì ëþäÿì.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО
НА 20MINUT.UA
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться відео! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)
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«У політиці немає святих. І Гриценко — не святий.
Але вибираючи, маємо порівнювати»
ПРЕС-СЛУЖБА ШТАБУ КАНДИДАТА
В ПРЕЗИДЕНТИ АНАТОЛІЯ ГРИЦЕНКА

«Ïîëüîâèé êîìàíäèð» Òàðàñ Ñòåöüê³â
ó Â³ííèö³ íàçâàâ àðãóìåíòè ñâîãî âèáîðó
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.
Òàðàñà Ñòåöüê³âà ïàì’ÿòàþòü ÿê ïîëüîâîãî êîìàíäèðà «ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿», äåïóòàòà Âåðõîâíî¿ Ðàäè ïåðøèõ
÷îòèðüîõ ñêëèêàíü. Àëå óæå äðóãà ïðåçèäåíòñüêà êàìïàí³ÿ, äå â³í ó êîìàíä³
ë³äåðà «Ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿» — Àíàòîë³ÿ Ãðèöåíêà. Ñàì Òàðàñ Ñòåïàíîâè÷
êàæå, íà âèáîðàõ-2019 çì³íè º, ³ âîíè
ïîçèòèâí³. Ïðî öå 18 ëþòîãî ïîë³òèê ðîçïîâ³äàâ ó Â³ííèö³ íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿:
— ßêùî ãîâîðèòè ïðÿìî ³ â³äâåðòî,
òî Àíàòîë³é Ñòåïàíîâè÷ ïî÷àâ á³ëüøå
ñëóõàòè ³ íå çàâæäè êàçàòè, ùî â³í çàâæäè ïðàâèé. ² öå â³äêðèâàº äîðîãó äî êîìàíäíîñò³, äî âðàõóâàííÿ áàãàòüîõ ³íøèõ
äóìîê ³, íàñàìïåðåä, äî ä³àëîãó. À â³í
âêðàé âàæëèâèé ó ñèòóàö³¿ ðîçïîðîøåíîñò³ ³ ôðàãìåíòàö³¿ ñèòóàö³¿, ÿêà çàðàç
â Óêðà¿í³ º.
×îìó ÿ ï³äòðèìóþ Ãðèöåíêà? Áî â³í
ºäèíèé ìîæå ñïðàâèòèñÿ ³ç òèìè âèêëèêàìè, ÿê³ ïåðåä íàøîþ êðà¿íîþ ñòîÿòü…
Ïåðøå — çíàþ éîãî ïî «ïîìàðàí÷åâ³é
ðåâîëþö³¿» ³ ïî éîãî ïîâåä³íö³ íà Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³. Äðóãå — Ãðèöåíêî íå º
á³çíåñìåíîì. Îòæå, íåìàº á³çíåñîâî¿ ñïîêóñè. Òðåòº — Ãðèöåíêî, ÷è íå ºäèíèé
ðåéòèíãîâèé êàíäèäàò, ÿêèé íå çàëåæèòü
â³ä æîäíîãî ç îë³ãàðõ³â. ×åòâåðòå — â³í
º â³éñüêîâà ëþäèíà. À çíà÷èòü º ñâî¿,

444428

çíà÷íî ãîñòð³ø³ óÿâëåííÿ, ùî òàêå ÷åñòü,
ã³äí³ñòü ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ñàìå â³éñüêîâèé áóäå êðàùèì ãîëîâíîêîìàíäóâà÷åì
íàøî¿ êðà¿íè. Ìîæëèâî, íà íàñòóïí³ ïåð³îäè â³éñüêîâ³ â³ä³éäóòü íà çàäí³é ïëàí,
àëå ñüîãîäí³ ðîñ³éñüêà çàãðîçà íå ëèøå
íå çíèêàº, à é çá³ëüøóºòüñÿ. Ïîòð³áåí
Ïðåçèäåíò ³ç òâåðäèì õàðàêòåðîì, ëþäèíà
ñèëè. ² ï’ÿòå — Ãðèöåíêî ìàº íàéá³ëüø
ðåëüºôíå ³ òî÷íå áà÷åííÿ ïåðñïåêòèâè,
ÿêó Óêðà¿íó ìè õî÷åìî çáóäóâàòè.
Ùîäî ïðîãðàìíèõ çàñàä íàçâó ëèøå
÷îòèðè âèçíà÷àëüí³:
1. Ó Ãðèöåíêà º ÿñíå áà÷åííÿ ÿê ïðèñêîðåíèìè òåìïàìè íàðîñòèòè îáîðîíîçäàòí³ñòü íàøî¿ êðà¿íè, ñôîðìóâàâøè íå ò³ëüêè
ñó÷àñí³ Çáðîéí³ ñèëè, à é ìîäåðíîâèé â³éñüêîâî-ïðîìèñëîâèé êîìïëåêñ. Ïîãîäüòåñü,

ùî º âåëèêîþ ãàíüáîþ, ùî çà ï’ÿòü ðîê³â
â³éíè íå çàïóñòèëè â ñåð³éíå âèðîáíèöòâî
æîäíîãî íîâîãî âèäó îçáðîºííÿ ³ æîäíîãî íîâîãî âèäó áðîíåòàíêîâî¿ òåõí³êè.
Ï³äêðåñëþþ — â ñåð³éíå âèðîáíèöòâî!
Êîëè Ì³íîáðîíîïðîì çâ³òóº, ùî çà ï’ÿòü
ðîê³â â³éíè â³äðåìîíòóâàâ 100 òàíê³â
Ò-64, òî âèíèêàº çàïèòàííÿ: ùî ðîáèâ
ãîëîâíîêîìàíäóâà÷?.. Íà òîìó áîö³ ñòî¿òü
700 òàíê³â ñåïàðàòèñò³â…
2. Ó Ãðèöåíêà º ÷³òêèé ïëàí, ùî ðîáèòè
ç Äîíáàñîì. Øâèäêîãî ð³øåííÿ íå áóäå. ²
õòî ãîâîðèòü ïðî ìèð çà âñÿêó ö³íó — âîíè
ãîâîðÿòü ïðî êàï³òóëÿö³þ. ² ò³, õòî ãîâîðèòü
ïðî øâèäêó ðîçâ’ÿçêó, ÿê ãîâîðèâ ïîïåðåäí³é ïðåçèäåíò: «Ìèð çà äâà òèæí³», — öå
òàê ñàìî áðåõíÿ. Äîïîêè òåðèòîð³¿ îêóïîâàí³, ìè øóêàºìî øëÿõè âèçâîëåííÿ — ÷è
òî ïîë³òè÷íèì, ÷è òî äèïëîìàòè÷íèì, ÷è
òî â³éñüêîâèì øëÿõîì, à äëÿ öüîãî òðåáà
ìàòè ñèëüíó àðì³þ. Ïîâåðòàòè ö³ çåìë³
áóäåìî ëèøå íà óêðà¿íñüêèõ óìîâàõ. Ùî
öå îçíà÷àº? Äîíáàñ ïîâåðíåòüñÿ äî ñêëàäó Óêðà¿íè íå ç îñîáëèâèì ñòàòóñîì, à ÿê
çâè÷àéíà îáëàñòü.
3. Ïðîãðàìà áîðîòüáè ç êîðóïö³ºþ. Íàçèâàþòü ð³çí³ öèôðè: â³ä 250 äî 400 ì³ëüÿðä³â
ãðèâåíü ùîðîêó «âèìèâàºòüñÿ» ç äåðæáþäæåòó. Ùî òàêå 400 ì³ëüÿðä³â? Ñò³ëüêè ìè
ìàºìî â³ääàòè çîâí³øí³õ êðåäèò³â. Îöå
ð³âíÿºòüñÿ. Àáî 400 ì³ëüÿðä³â ìîæóòü
ï³òè íà ñîö³àëüí³ ïîòðåáè, à ñüîãîäí³ öå
ìèòíèöÿ, ïîäàòêîâ³ ñõåìè, îôøîðè… ª
ïðÿìèé çâ'ÿçîê ì³æ ïîäîëàííÿì êîðóïö³¿
â êðà¿í³ ³ çðîñòàííÿì ìàòåð³àëüíîãî ñòàíîâèùà íàøèõ ãðîìàäÿí.

4. Ë³êâ³äàö³ÿ îë³ãàðõ³÷íèõ ìîíîïîë³é. Ìè
íå çàáåçïå÷èìî âèñîêèé ð³âåíü æèòòÿ,
íå ïîâåðíåìî òðóäîâèõ ì³ãðàíò³â, ÿêùî
â êðà¿í³ çàëèøàòüñÿ îë³ãàðõ³÷í³ ìîíîïîë³¿. ßêùî â ðóêàõ îäí³º¿ êîìïàí³¿ ÄÒÅÊ
Àõìåòîâà 70% òåïëîâî¿ ãåíåðàö³¿ Óêðà¿íè,
òî çàâæäè ö³íó íà åëåêòðîåíåðã³þ ³ òåïëî
áóäå âñòàíîâëþâàòè â³í — ìîíîïîëüíî.
À òå, ùî â³í áåðå âóã³ëëÿ ç íåï³äêîíòðîëüíèõ òåðèòîð³é çà óêðà¿íñüêîþ ö³íîþ,
ïðîäàº éîãî çà ôîðìóëîþ Ðîòòåðäàì+ (õî÷à
ìè ç Ðîòòåðäàì+ âóã³ëëÿ íå áåðåìî) ï³çí³øå óòâîðþºòüñÿ òåïëîâà òà åëåêòðè÷íà
åíåðã³ÿ ç íàö³íêîþ, ÿêó âèçíà÷àº â³í… ²
äîêè òàêà ìîíîïîë³ÿ áóäå çáåð³ãàòèñÿ, ìè
çàâæäè áóäåìî ïëàòèòè çàâèùåí³ òàðèôè.
Òîìó ³äåÿ ë³êâ³äàö³ÿ îë³ãàðõ³÷íèõ ìîíîïîë³é
³ º ìåòàôîðè÷íîþ ë³êâ³äàö³þ îë³ãàðõ³â ÿê
êëàñó, íå â ðîçóì³íí³, ùî ìè áóäåìî ä³ÿòè
ÿê á³ëüøîâèêè, à â ðîçóì³íí³, ùî îë³ãàðõè
áóäóòü ââåäåí³ â ïðàâîâå ïîëå. Çàëèøàòüñÿ ÿê âåëèê³ á³çíåñìåíè, ÿê³ ïëàòèòèìóòü
ïîäàòêè. Àëå íå áóäå òàêî¿ ñèòóàö³¿, ùî
çà ðàõóíîê ðåíòè, ÿêó ç íàñ çäèðàþòü, âîíè
êóïóâàòèìóòü òåëåêàíàëè, ôóòáîëüí³ êîìàíäè, êóïóâàòèìóòü íàñ ç âàìè íà âèáîðàõ…
Çà ñëîâàìè Òàðàñà Ñòåïàíîâè÷à, ó ïîë³òèö³ íåìàº ñâÿòèõ. «² Àíàòîë³é Ãðèöåíêî — íå ñâÿòèé. Àëå çàâæäè, âèçíà÷àþ÷è
ñâ³é âèá³ð, ìàºìî âèõîäèòè ç ïîð³âíÿëüíèõ
õàðàêòåðèñòèê. Ó 2019 ðîö³ çäàòíèé íàéêðàùå é íàéá³ëüø â³äïîâ³äàëüíî âçÿòèñÿ
çà âèïðàâëåííÿ òèõ íåäîë³ê³â ³ ïåðåêîñ³â,
ÿê³ áóëè ñòâîðåí³ ó ïîïåðåäí³ ïåð³îäè íàøî¿ íîâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿, Ãðèöåíêî ñïðàâèòüñÿ
êðàùå, í³æ ³íø³ êàíäèäàòè».

7

RIA, Ñåðåäà, 20 ëþòîãî 2019

442118

8

ÌÀÉÄÀÍ

RIA, Ñåðåäà, 20 ëþòîãî 2019

«БЕРКУТІВЦІ СМІЮТЬСЯ З НАС»
Ще не кінець  Перев’язані жовтоблакитною стрічкою вила зберігає
на своєму робочому місці у музеї історії
Гайсина Сергій Васильченко. Привезли їх
з Майдану у 2014-му разом з побратимом
і земляком Віктором Недолею. Дуже
символічне знаряддя, з огляду на те,
що убивці Небесної сотні дотепер
не покарані. Про історію з вилами, про
три поранення і участь у суді проти
беркутівців, майданівець розповів RIA
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ñåðã³é Âàñèëü÷åíêî ðàçîì ç³ ñâî¿ìè çåìëÿêàìè âõîäèâ äî 27-¿ ñîòí³ Ìàéäàíó. Êàæå,
ñîòíèêîì ó íèõ áóâ ÷îëîâ³ê ç
Òåò³¿âñüêîãî ðàéîíó Êè¿âùèíè,
ÿêîãî íàçèâàëè äÿäÿ Êîëÿ. Íåìà
éîãî âæå ç íàìè. Íåâèë³êîâíà
õâîðîáà çâåëà â ìîãèëó.
— Ó 20-èõ ÷èñëàõ ñ³÷íÿ äî íàøî¿ ñîòí³ íàâ³äàâñÿ Îëåã Ëÿøêî, — ðîçïîâ³äàº Âàñèëü÷åíêî. —
Ïðèí³ñ âèëà. ¯õ õëîïö³ âìèòü ðîç³áðàëè. Ìåí³ òåæ ä³ñòàëèñÿ, àëå
íåâäîâç³ ¿õ õòîñü ïîöóïèâ. À îñü
Â³êòîð Íåäîëÿ ñâî¿ çáåð³ã. Ïðèâ³ç
äîäîìó. ×åðåç ï’ÿòü ðîê³â ï³ñëÿ
Ðåâîëþö³¿ ïðèí³ñ ¿õ äî ìóçåþ.
Ñåðã³é Âàñèëü÷åíêî êàæå, ùî
â³ðèòü ó êðàù³ äí³. Îäíàê, ëþäè
ìàþòü áóòè á³ëüø çãóðòîâàíèìè.

²íàêøå íå âäàñòüñÿ äîñÿãòè ò³º¿
ìåòè, çà ÿêó çàãèíóëè Ãåðî¿.
Íà âëàñíîìó ïðèêëàä³ ïàí Ñåðã³é çóì³â â³äñòîÿòè ñâîº ðîáî÷å
ì³ñöå. Ïàòð³îò, ÿêèé ïðîéøîâ
äâà Ìàéäàíè, ó 2004 ³ 2014 ðîêàõ,
ïîçáóâñÿ ðîáîòè ó ì³ñüêîìó ìóçå¿
Ãàéñèíà. Ì³ñöåâ³ ÷èíîâíèêè ââàæàëè, ùî â³í íåäîñòîéíèé ïðàöþâàòè â óñòàíîâ³. Ùîá íå ì³ã
â³äíîâèòèñÿ, ë³êâ³äóâàëè ó øòàòíîìó ðîçêëàä³ ïîñàäó êåð³âíèêà
î÷îëþâàíîãî íèì ñåêòîðó.
Îäèíàäöÿòü ì³ñÿö³â òðèâàëè
ñóäîâ³ òÿæáè. Íàïîëåãëèâèé ÷îëîâ³ê òàêè äîáèâñÿ ñïðàâåäëèâîñò³. Ð³øåííÿì ñóäó Âàñèëü÷åíêà
ïîíîâèëè íà ðîáîò³. Íèí³ â³í
íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê ç êðàºçíàâ÷î¿ ðîáîòè. À îñü ñóä ïðîòè
éîãî êðèâäíèê³â íà Ìàéäàí³ âèãðàòè íå ïðîñòî.
— Ìè òàê ñïîä³âàëèñÿ
íà ñïðàâåäëèâ³ñòü, — ãîâîðèòü

Âàñèëü÷åíêî. — Îñîáëèâî ìàéäàí³âö³ ñòàðøîãî â³êó. Óæå íà òîé
÷àñ ïîíàä 60 ðîê³â çà ïëå÷èìà
ìàëè ìî¿ çåìëÿêè Îëåêñàíäð
Ïàâëîâñüêèé, Âàñèëü Êèðè÷åíêî.
Â³ðèëè, ùî ï³ñëÿ ðåâîëþö³¿ óñ³õ
âáèâöü Íåáåñíî¿ ñîòí³ çàïðóòü
çà ´ðàòè. ßê ïðèêðî ³ áîëÿ÷å ä³çíàâàòèñÿ, ùî îäíèì áåðêóò³âöÿì
äàëè ìîæëèâ³ñòü âòåêòè ç êðà¿íè,
òèõ, êîãî âçÿëè ï³ä âàðòó, â³äïóñòèëè, à ÿêùî êîãîñü ³ çàëèøèëè,
âîíè ïî÷óâàþòüñÿ óïåâíåíî, áî
çíàþòü, ùî íå ïîíåñóòü íàëåæíîãî ïîêàðàííÿ.
Ïàí Ñåðã³é º ñâ³äêîì ó ñïðàâ³
çà çâèíóâà÷åííÿìè äâîõ áåðêóò³âö³â — Â³êòîðà Øàïîâàëîâà ç
Õàðêîâà ³ Ðîñòèñëàâà Ïàöåëÿêà
ç³ Ëüâîâà. Êàæå, çà âåñü ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè éîãî ò³ëüêè îäèí
ðàç âèêëèêàëè íà çàñ³äàííÿ.
Áà÷èâ, ÿê âïåâíåíî ïî÷óâàºòüñÿ
çà ´ðàòàìè Øàïîâàëîâ.
— Â³í â³äâåðòî íàñì³õàâñÿ íàä
íàìè, — ãîâîðèòü Âàñèëü÷åíêî. —
Êîëè ÿ ãîâîðèâ, Øàïîâàëîâ
ïëåñêàâ ó äîëîí³, ºõèäíî âèãóêóâàâ «Áðàâî». Ïàöåëÿêà âçàãàë³
â³äïóñòèëè ç-ï³ä âàðòè.
Ñï³âðîçìîâíèê ïðèïóñêàº, ùî
êîìóñü äóæå íå õî÷åòüñÿ, ùîá
âáèâö³ ìàéäàí³âö³â îïèíèëèñÿ
çà ´ðàòàìè. ²íàêøå çà ö³ ï’ÿòü
ðîê³â âæå á ïðèéíÿëè ð³øåííÿ.
Çà éîãî ñëîâàìè, ïðèñêîðèòè
ðîçãëÿä ñïðàâ ìîãëè á àêòèâ³ñòè.
— Îäíàê ó íàñ ùå íå äîñòàòíüî
çãóðòîâàíå ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî, — ââàæàº Ñåðã³é Âàñèëü÷åíêî. — ßêáè äðóæíî òèñíóëè
íà ïðàâîîõîðîíö³â, íà ¿õí³õ êåð³âíèê³â, òî ìàëè á ³íøèé ðåçóëüòàò, à òàê…
РЕКЛАМА

444546

Сергій Васильченко каже, що він оптиміст,
вірить у кращі дні. Рано чи пізно вони настануть

Реальне покарання дали тільки одному
За злочин проти Героїв Революції
Гідності відправили в тюрму тільки одного злочинця. Він — громадянин Азербайджану. Ще одного
відпустили на волю за «законом
Савченко».
Судами винесено понад 50 вироків, це переважно умовні покарання. 412 особам повідомлено
про підозру, обвинувальні акти
стосовно 258 осіб перебувають
у судах. Судові процеси тривають
стосовно п’яти обвинувачених

«беркутівців». Ще 19 осіб оголошено у розшук, деякі з них отримали російське громадянство.
Загиблі є, а винних у їхній смерті
не знаходять. Життя 107 учасників Революції Гідності обірвалося на Майдані, найбільше
протягом 18–21 лютого 2014-го.
Серед них — троє наших земляків:
Максим Шимко з Вінниці, і двоє
жмеринчан — Валерій Брезденюк
та Леонід Полянський. Пом'янімо
їх добрим словом!
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ПОБУДУЄ ДІМ, ЯКИЙ ЗМОЖЕ
ВИРОБЛЯТИ СВІТЛО І ТЕПЛО
Унікальна оселя  Вінничанин Віталій
Дужак хоче звести у Вінниці п’ятиповерхівку,
яка генеруватиме електроенергію,
опалення і гарячу воду через енергію сонця
і тепло землі. І хоча багатоповерхівка
буде під’єднана до міських комунікацій,
чоловік обіцяє, що витрати на комуналку
не будуть більшими за 500 гривень
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Îñòàíí³ ï³âòîðà
ðîêè ï³äïðèºìåöü
Â³òàë³é Äóæàê ïðàöþº ç ãðóïîþ
ôàõ³âö³â íàä ïðîåêòîì åíåðãîåôåêòèâíîãî áóäèíêó. ×îëîâ³ê
õî÷å ïîáóäóâàòè 100-êâàðòèðíèé
áóäèíîê, ÿêèé çìîæå ñàìîñò³éíî
âèðîáëÿòè åëåêòðîåíåðã³þ, îïàëåííÿ ³ ãàðÿ÷ó âîäó.
Ä³ì ìàòèìå íèçüêèé ð³âåíü
ñïîæèâàííÿ åíåðã³¿ òà ìàòèìå
ó ï’ÿòü ðàç³â ìåíøå âòðàò óñ³õ
âèä³â åíåðã³¿, í³æ ñó÷àñí³ íîâîáóäîâè. Àëå ïîâí³ñòþ àâòîíîìíîþ
åíåðãîåôåêòèâíà îñåëÿ íå ñòàíå:
¿¿ æèòåë³ ïðîäîâæàòü êîðèñòóâàòèñÿ ì³ñüêèé âîäîïðîâîäîì,
³ áóäóòü ï³äêëþ÷åí³ äî åëåêòðîìåðåæ³.
Ïðè òîìó ï³äïðèºìåöü ñêàçàâ,
ùî âàðò³ñòü åíåðãîåôåêòèâíîãî
äîìó áóäå ïðèáëèçíî íà òîìó æ
ð³âí³, ÿê ³ ö³íà íîâèõ æèòëîâèõ
êîìïëåêñ³â — áëèçüêî 800 äîëàð³â çà êâàäðàòíèé ìåòð. Ðîçïèòàëè á³çíåñìåíà, ÿê ä³ÿòèìå
åíåðãîåôåêòèâíà äîì³âêà.
ВЛАСНА СОНЯЧНА
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ
ßê âèíèêëà ³äåÿ ðîçðîáèòè åíåðãîåôåêòèâíèé ä³ì?
— Óñå ïî÷àëîñÿ ç òîãî, ùî
íå ì³ã äëÿ ñâîº¿ ðîäèíè êóïèòè
êâàðòèðó. Õî÷åòüñÿ, ùîá ó êâàðòèð³ áóëè åêîëîã³÷íî áåçïå÷í³
òà òåïë³ ñò³íè, ðîçóìíà ñèñòåìà

êåðóâàííÿ îïàëåííÿì. À òàêîãî
æèòëà íå çíàéøëè.
Òîä³ ÿê åíåðãîåôåêòèâí³ òåõíîëîã³¿, ùî ìîæóòü çáåð³ãàòè
òåïëî òà çìåíøóâàòè âòðàòè
åíåðã³¿, øèðîêî ïðåäñòàâëåí³
íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó. ¯õíÿ
ö³íà íå º «êîñì³÷íîþ». Òîìó
òàê ç’ÿâèëàñÿ ³äåÿ ïîáóäóâàòè
íå ïðîñòî ïðèâàòíèé áóäèíîê,
à áàãàòîêâàðòèðíèé ä³ì, â ÿêîìó á âèòðàòè íà êîìóíàëüí³
ïîñëóãè áóëè ì³í³ìàëüí³ ³ ïðè
öüîìó âîíè áóëè ÿê³ñí³. ² íàä
öèì ïðîåêòîì ìè âæå ïðàöþºìî
1,5 ðîêó.
Ùî áóäå â öüîìó áóäèíêó?
— Çà íàøèì ïðîåêòîì öå ìàº
áóòè ï'ÿòèïîâåðõ³âêà, íà ñòî
êâàðòèð. Ïîáóäîâà áàçóâàòèìåòüñÿ íà äâîõ ïðèíöèïàõ: ãåíåðàö³ÿ
åíåðã³¿ òà íèçüêå ñïîæèâàííÿ.
Ãåíåðóâàòè åíåðã³þ çìîæåìî çàâäÿêè ñîíÿ÷í³é åëåêòðîñòàíö³¿,
ñîíÿ÷íèì êîëåêòîðàì òà òåïëîâèì íàñîñàì, ÿê³ âèðîáëÿòèìóòü
ñâ³òëî, îïàëåííÿ ³ ãàðÿ÷ó âîäó.
À çíèçèòè ñïîæèâàííÿ ö³º¿ åíåðã³¿ ìîæíà çàâäÿêè âèêîðèñòàííþ åíåðãîîùàäíèõ ìàòåð³àë³â
äëÿ ñò³í, â³êîí, äâåðåé òîùî.
Ó ðåçóëüòàò³ îòðèìàºìî ä³ì,
ñõîæèé çà ïàðàìåòðàìè íà «ïàñèâíèé áóäèíîê» (äëÿ îïàëåííÿ
ïîòð³áíî ì³í³ìàëüíà ê³ëüê³ñòü
åíåðã³¿ — àâò.).
Òîáòî, îá’ºêò íå áóäå âèêîðèñòîâóâàòè ì³ñüê³ ìåðåæ³?
— Í³, áóäèíîê íå ñòàíå ïîâí³ñòþ àâòîíîìíèì. Áóäå ï³äêëþ÷åííÿ äî âîäîïîñòà÷àííÿ

òà êàíàë³çàö³¿. Âîäà ç-ï³ä êðàíà
áóäå ÷èñòîþ, àäæå çàïëàíóâàëè
ñïåö³àëüíó ñèñòåìó âîäîî÷èùåííÿ â áóäèíêó.
Îáëàøòîâàíà íà äàõó ñîíÿ÷íà
åëåêòðîñòàíö³ÿ (äàë³ — ÑÅÑ —
àâò.) çãåíåðîâàíó åëåêòðîåíåðã³þ áóäå â³ääàâàòè ó âëàñíó òà
ì³ñüêó åëåêòðîìåðåæó, äî ÿêî¿
òàêîæ áóäå ï³äêëþ÷åíèé îá’ºêò.
Öå ïîòð³áíî, àáè áðàòè åíåðã³þ
â ò³ ïåð³îäè ðîêó, êîëè ñîíÿ÷íîãî
ñâ³òëà áóäå ìàëî òà åíåðã³¿ â³ä
ÑÅÑ íå âèñòà÷àòèìå.
×è äîñèòü åíåðã³¿ ç ÑÅÑ
íà 100-êâàðòèðíèé áóäèíîê?
— Òàê. Ìè ðîçðàõóâàëè ê³ëüê³ñòü ñîíÿ÷íèõ ïàíåëåé ç çàïàñîì. ² îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â
çìîæóòü îôîðìèòè «çåëåíèé òàðèô» òà ïðîäàâàòè íàäëèøêè
åëåêòðîåíåðã³¿ îáëåíåðãî (çà ö³íîþ 11,6 ºâðîöåíòà çà ê³ëîâàò;
öå ïðèáëèçíî 4 ãðèâí³ — àâò.).

Íà äàõó ïîñòàâëÿòü
ñîíÿ÷í³ ïàíåë³. ¯õ
ïîòóæíîñò³ âèñòà÷èòü
íà âñå æèòëî, à
çàëèøîê ìîæíà áóäå
ïðîäàâàòè îáëåíåðãî
ГЕОТЕРМАЛЬНІ НАСОСИ ТА
ЛІФТ З ВУЛИЦІ
ßê áóäóòü îá³ãð³âàòè æèòëî?
— Äëÿ îá³ãð³âó áóäèíêó ïëàíóºòüñÿ âñòàíîâèòè ãåîòåðìàëüíèé
íàñîñ. Â³í áóäå çàêà÷óâàòè âîäó
â òðóáè, ÿê³ áóäóòü ï³ä çåìëåþ.
Òàêèì ÷èíîì, ó õîëîäíó ïîðó â³äáèðàòèìåìî òåïëî ó çåìë³, à âë³òêó íàêîïè÷óºìî çàéâó åíåðã³þ.
Êð³ì òåïëîâîãî íàñîñà ä³ÿòèìå
ñîíÿ÷íèé êîëåêòîð, äå áóäå ï³ä³ãð³â âîäè äëÿ ïîáóòîâèõ ïîòðåá.
À ùå çàïëàíóâàëè òâåðäîïàëèâíó êîòåëüíþ, ùî áóäå ðåçåðâíèì äæåðåëîì òåïëîïîñòà÷àííÿ ó âèïàäêó íåïåðåäáà÷óâàíèõ
îáñòàâèí. Óñ³ì öèì êåðóâàòèìå
êîìï’þòåð, ùî âèçíà÷àòèìå,
çâ³äêè áðàòè îïàëåííÿ ³ ãàðÿ÷ó
âîäó, â³äïîâ³äíî äî ïîòðåá æèòåë³â äîìó.

Як врятуватися від неякісного утеплення
ВЛАДИСЛАВ
АЛЕКСІЙЧЕНКО,
ЕНЕРГОАУДИТОР

— У кінці минулого року ми
здійснювали
обстеження тепловізором будинків, що були
утеплені у Вінниці. Побачили, що
містки холоду (погано ізольовані місця — авт.) залишаються,
погане прилягання утеплювача
до самого будинку, що є наслідками неправильного монтажу.

Виходить, що будинок модернізували, витратили кошти, але
позитивний ефект — не досягнутий. І, на жаль, таких випадків
по Вінниці вдосталь.
Програми з утеплення від муніципальної влади — це добре.
Але перед початком таких робіт потрібно проводити енергоаудит, а під час утеплення
будинку — замовляти супровід
компанії, яка аналізує якість виконання.
Для прикладу, в Києві при

участі в програмі «30/70» є
обов'язковий супровід кожного будинку за якістю утеплення.
Якщо якість дуже низька — голова ОСББ може зателефонувати
енергоаудитору, який виїжджає
на місце, складає акт, що зроблено неправильно, і що має
одразу усунути підрядник. Якщо
цього не зробить, то доведеться
переробляти модернізацію будинку в цілому. І вже за власні
кошти. І це допомагає підвищувати якість утеплення будинку.

Віталій Дужак
(34) хоче звести
100-квартирний
дім. За його
планом, оселя
матиме теплі
стіни, власну
сонячну станцію та
обігрів з-під землі

À äî ãàçó ä³ì áóäå ï³äêëþ÷åíèé?
— Ò³ëüêè äî åëåêòðîìåðåæ³,
õîëîäíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ ³
êàíàë³çàö³¿. Ãàç — íå íàéêðàùå
äæåðåëî åíåðã³¿. Ìè õî÷åìî, ùîá
æèòåë³ áóäèíêó íå çàëåæàëè â³ä
ïîäîðîæ÷àííÿ åíåðã³¿ òà ïðîæèâàëè â áåçïå÷íèõ óìîâàõ.
Íàòîì³ñòü ìè ïðîïîíóºìî æèòåëÿì äîìó äèõàòè ñâ³æèì ïîâ³òðÿì, ÿêå áóäå ïðîõîäèòè ÷åðåç
ñèñòåìó ðåêóïåðàö³¿ (âåíòèëÿö³ÿ
îñåë³ áåç âòðàò òåïëà — àâò.), ùî
çà ïîòðåáè áóäå îõîëîäæóâàòè ÷è
ï³ä³ãð³âàòè ïîâ³òðÿ ó êâàðòèð³.
ßê³ ùå «ðîäçèíêè» ìàòèìå áóäèíîê?
— Íà êîæåí ç òðüîõ ï³ä’¿çä³â
áóäå ³íêëþçèâíèé ë³ôò. Â³í
ìàòèìå äâåð³ â îáèäâ³ ñòîðîíè,
à çàõîäèòè ó íüîãî ìîæíà áóäå
ïðîñòî ç âóëèö³. Ùå ïðîäóìóºìî,
ÿê öå çðîáèòè, àáè íå âòðà÷àòè
òåïëî.
Êð³ì òîãî, îñåëÿ, çà áàæàííÿì
ìàéáóòí³õ ìåøêàíö³â, áóäå îáëàäíàíà òåõíîëîã³ºþ «ðîçóìíèé
ä³ì». Çà ãîëîñîâèìè êîìàíäàìè
÷è ÷åðåç ïóëüò ìîæíà áóäå ðåãóëþâàòè òåìïåðàòóðó â ïðèì³ùåíí³, îñâ³òëåííÿ òà áàãàòî ³íøîãî.
ßêùî ä³ì âèðîáëÿòèìå á³ëüø³ñòü
åíåðã³¿ ñàì, ÿêèé òîä³ áóäå ðîçì³ð
ïëàò³æêè çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè?
— Íà ïåð³îä ä³¿ «çåëåíîãî
òàðèôó» ä³ì áóäå ñàì ñåáå çàáåçïå÷óâàòèìå: ãðîø³ çà ïðîäàíó åëåêòðîåíåðã³þ ìîæíà áóäå
ðîçïîä³ëÿòè íà ðàõóíêè æèòåë³â çà êîìóíàëêó. À òàê âèòðàòè
íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè áóäóòü
ì³í³ìàëüíèìè: âîäà, âèâ³ç ñì³òòÿ, óòðèìàííÿ áóäèíêó òà îáñëóãîâóâàííÿ ³íæåíåðíèõ ñèñòåì

áóäèíêó. Çà íàøèìè ðîçðàõóíêàìè, êîìóíàëêà íà îäíó êâàðòèðó âèéäå â³ä 300 äî 500 ãðèâåíü
ùîì³ñÿöÿ.
ЦІНА МЕТРА
ª çàáóäîâíèê, ÿêèé â³çüìåòüñÿ
çà öåé ïðîåêò?
— Ïðîåêò ãîòîâèé, ³ º ïðåòåíäåíòè ñåðåä áóä³âåëüíèõ êîìïàí³é, ùî çâîäèòèìóòü öåé ä³ì. Ìè
ðîçãëÿäàºìî ùå âàð³àíò, àáè ñàìîñò³éíî êåðóâàòè áóä³âíèöòâîì,
ùîá êîíòðîëþâàòè ÿê³ñòü ìàéáóòíüîãî îá’ºêòà òà ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàòè çà ê³íöåâèé ðåçóëüòàò.
Ñê³ëüêè êîøòóâàòèìå æèòëî
â òàêîìó åêîáóäèíêó?
— ßêùî ó çâè÷àéíèõ êâàðòèðàõ êâàäðàòíèé ìåòð êîøòóº
500–700 äîëàð³â, òî ó íàøîìó
ö³íà ñêëàäàòèìå îð³ºíòîâíî
800 äîëàð³â (áëèçüêî 22 òèñÿ÷
ãðèâåíü — àâò.). Ìè õî÷åìî äîâåñòè, ùî ìîæíà çðîáèòè ÿê³ñíå
æèòëî çà îïòèìàëüíó ö³íó.
Äåÿê³ âèðîáíèêè åíåðãîåôåêòèâíîãî îáëàäíàííÿ, ä³çíàâøèñü,
ùî ìè ðîáèìî ïðîåêò òàêîãî áóäèíêó, çàïðîïîíóâàëè íàì ãàðíó çíèæêó íà ñâîþ ïðîäóêö³þ.
À íàòîì³ñòü âîíè îòðèìàþòü ñâîºð³äíèé ï³àð ñâîãî òîâàðó. ² öå
áóäå ãàðíèé ðåñóðñ äëÿ çíèæåííÿ
âàðòîñò³ æèòëà, íå çìåíøóþ÷è
ð³âíÿ ÿêîñò³ òà êîìôîðòó.
Îòæå, êîëè ðîçïî÷íåòüñÿ áóä³âíèöòâî?
— ª ùå íåâåëèêà ïðîáëåìà ³ç
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ï³ä áóä³âíèöòâî. Ñïîä³âàþñü, ìè îòðèìàºìî
ï³äòðèìêó ì³ñöåâî¿ âëàäè ³ â íàéáëèæ÷èé ÷àñ óñå âèð³øèòüñÿ. Áî
ïîïèò íà òàêå æèòëî âæå º.
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ПРИВІЗ ІЗ ЗАРОБІТКІВ ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ
Життя після  Про те, що Андрій з
Наталією стали дискордантною парою,
вони вперше дізнались шість років
тому у вінницькому центрі СНІДу.
Наталія зізнається, що в той час легше б
сприйняла рак. Як сім’я примирилась з
діагнозом і з чим бореться зараз
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (097)8788788

Äèñêîðäàíòíèìè íàçèâàþòüñÿ
ïàðè, ó ÿêèõ îäèí ç ïàðòíåð³â
õâîð³º íà Â²Ë. ßê ïðàâèëî, öå
äîðîñë³ ëþäè, ÿê³ ç³øòîâõíóëèñÿ
ç õâîðîáîþ. Æèòòÿ â òàêèõ ïàðàõ ä³ëèòüñÿ íà «äî» òà «ï³ñëÿ»
ä³àãíîçó.
— Ñê³ëüêè íå çãàäóâàëà —
í³ÿêîãî ïîã³ðøåííÿ ñàìîïî÷óòòÿ ó ÷îëîâ³êà â òîé ÷àñ
íå ïàì’ÿòàþ, — ðîçïîâ³äàº â³ííè÷àíêà Íàòàë³ÿ (àâò. — ³ìåíà
çì³íåíî íà ïðîõàííÿ ãåðî¿â). —
Êàæóòü, ùî ëþäèíà ìàº â³ä÷óâàòè
ÿêóñü ñëàáê³ñòü ÷è òåìïåðàòóðà

ìàº ï³ä³éìàòèñü. Â³í â ìåíå ô³çè÷íî çäîðîâèé, ðîáîòÿùèé. Í³êîëè íå ìîãëà á ïîäóìàòè, ùî
òàêå ñòàíåòüñÿ.
Íàòàë³¿ òà Àíäð³þ áëèçüêî
40 ðîê³â, äâàäöÿòü ç ÿêèõ âîíè
æèâóòü ðàçîì. Ø³ñòü ðîê³â òîìó
÷îëîâ³ê ¿çäèâ íà ï³äðîá³òîê ó Ðîñ³þ. Ïî¿õàâøè ÷åðãîâèé ðàç,
íå ïðîéøîâ ìåäîãëÿä.
Íàòàë³ÿ ðîçïîâ³äàº, ùî ÷îëîâ³ê
çàòåëåôîíóâàâ ÷åðåç òèæäåíü ³
ñêàçàâ, ùî ïîâåðòàºòüñÿ äîäîìó.
Í³÷îãî íå õîò³â ãîâîðèòè, ìîâëÿâ,
âñå ðîçïîâ³ñòü âäîìà.
— ß ðîçõâèëþâàëàñü, ïèòàþ:
«Ó òåáå ùîñü ³ç çäîðîâ’ÿì?», â³í

êàæå: «Òàê» ³ âñå, — ðîçïîâ³äàº
æ³íêà. — ß ïîäóìàëà, ùî â íüîãî
ðàê, áî â³í áóâ äóæå ïðèãí³÷åíèé.
Íàñòóïíîãî äíÿ Íàòàë³ÿ ÷åêàëà ÷îëîâ³êà íà âîêçàë³. Êîëè
ïîáà÷èëà, òî îäðàçó ³ íå âï³çíàëà.
Àíäð³é áóâ íåáðèòèé, çãîðáëåíèé
³ íà÷å òåìíèé.
— Ìè â³ä³éøëè â³ä âîêçàëó ³
â³í çàïëàêàâ. Êàæå, ùî ë³êàð³
ñêàçàëè, ùî ó íüîãî ÑÍ²Ä, — ðîçïîâ³äàº Íàòàë³ÿ. — ß äóìàëà âñå,
ùî çàâãîäíî, ïåðåáðàëà áóäü-ÿê³
õâîðîáè, àëå ïðî òàêå áëèçüêî
íå äóìàëà. Ìåí³ áóëî ëåãøå ïðèéíÿòè ðàê. Ïðî ÑÍ²Ä çíàëà ëèøå
òå, ùî ðàí³øå ÷óëà ïî òåëåâ³çîðó.
Àëå ÿ äóìàëà, ùî Â²Ë, öå õâîðîáà
íàðêîìàí³â òà ïðîñòèòóòîê.
Àíäð³é îäðàçó çàêðèâñÿ â ñîá³.
Í³êîãî äî ñåáå íå ï³äïóñêàâ, áîÿâñÿ íàâ³òü, ùîá éîãî íåíàðîêîì
òîðêàëèñÿ. Íàòàë³ÿ çãàäóº, ùî ¿õ
÷åêàëè òðè íàéâàæ÷³ ì³ñÿö³ ïîäðóæíüîãî æèòòÿ ³ äîâã³ ðîçìîâè.
— Ìè ïåðåáðàëè âñ³ ìîæëèâ³
âàð³àíòè, ãîâîðèëè ç íèì â³äâåðòî, — êàæå Íàòàë³ÿ. — Òàê
äóìàºìî, ùî çàðàçèâñÿ â³í ó Ðîñ³¿, á³ëüøå í³äå. Òàì ïðàöþâàëè

З ВІЛ можна жити повноцінним життям
ІНГА ПАВЛЕНКО,
СОЦІАЛЬНИЙ
ПРАЦІВНИК ВОВ БО
«ВСЕУКРАЇНСЬКА
МЕРЕЖА ЛЮДЕЙ,
ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ/
СНІД»

Діагноз ВІЛ — це не вирок.
На жаль, ми маємо специфічну спадщину в галузі культури і

ставлення до людей з діагнозом.
Колосальна кількість людей з ВІЛ
ставляться до свого діагнозу, як
до моральної оцінки. Нав’язаний
стереотип про те, що хвороба
може бути характеристикою — неправда, якій повірили 80% ЛЖВ.
На сьогодні через цей міф величезна кількість людей бояться знати правду про стан свого здоров’я.

І хоча поки що ВІЛ досі невиліковна хвороба, її можна і треба контролювати. Антиретровірусна терапія допоможе не тільки зберегти
життя людині, але й дозволить
жити повноцінним життям — працювати, займатися спортом, народжувати здорових дітей. Люди,
що приймають терапію, не можуть
інфікувати інших людей.
РЕКЛАМА

444546

СИТУАЦІЯ З ВІЛ/СНІД ПО ОБЛАСТІ

2825

пацієнтів
знаходяться
під медичним
наглядом
Вінницького
Центру СНІДу

34

дискордантні
пари
у Вінницькій
області

1921

пацієнт приймає
АРТ терапію, з
них 45 — діти

895

дітей
народились від
ВІЛ-інфікованих
матерів

17

нововиявлених
ВІЛ-інфікованих
з початку року

Інфографіка створена за даними Вінницького обласного Центру СНІДу на 1.02.2019 року

150–180 ÷îëîâ³ê³â, æèëè ó áàðàö³. Óæå ïîò³ì ÷îëîâ³ê çãàäóâàâ,
ùî áóëî ê³ëüêà òàêèõ ðàç³â, ùî
õëîïö³ ìîãëè âçÿòè éîãî áðèòâó.
Ìè ñîá³ òàê äóìàºìî, ùî öå ìîãëî áóòè ëèøå òàêèì øëÿõîì, áî
³íòèìó ó íüîãî, ÿê â³í êàæå, í³ ç
êèì íå áóëî.
Çà ñëîâàìè Íàòàë³¿, ÷îëîâ³ê
äî öüîãî ÷àñó íå áåðå áóêëåòè
ïðî õâîðîáó äî ðóê. Óñå, ùî
çíàº — ïî÷óâ ó ÑÍ²Ä-öåíòð³,
àáî â³ä äðóæèíè.
— Ìåí³ çäàºòüñÿ. ùî â³í íå ÷èòàº, áî áî¿òüñÿ, — êàæå æ³íêà. —
Õî÷à ÿ éîìó ïðèíîñèëà ñò³ëüêè
ñòàòåé, ùî ëþäè ç Â²Ë æèâóòü äîñèòü äîâãî. ×îëîâ³ê ñàì ï’º ë³êè,
àëå áóäèëüíèê ñòî¿òü íà ìîºìó
òåëåôîí³. Êîëè â³í äåñü ó äîðîç³, òî ÿ äçâîíþ ³ êàæó «äåâ’ÿòü
ãîäèí». Ìè ñîá³ òàê çàïëàíóâàëè, ùî òàáëåòêè ï’ºìî î äåâ’ÿò³é
ãîäèí³ âå÷îðà.
Ïðî òå, ùî Àíäð³é õâîð³º, á³ëüøå í³õòî ç ð³äíèõ òà áëèçüêèõ
íå çíàº.

Äî õâîðîáè ÷îëîâ³êà ïîäðóææÿ ïëàíóâàëî çàâåñòè ùå îäíó
äèòèíó. Àëå çàðàç Àíäð³é çîâñ³ì
íå ñïðèéìàº òàêèõ ðîçìîâ.
— Íàñ áàòüêè âèõîâóâàëè äîñèòü ñóâîðî. ß çóñòð³÷àëàñü ëèøå
ç îäíèì õëîïöåì, à ïîò³ì îäðàçó ïî÷àëà ³ç ñâî¿ì ÷îëîâ³êîì ³
âèéøëà çà íüîãî çàì³æ, — êàæå
Íàòàë³ÿ. — ß âçàãàë³ ðàí³øå äóìàëà, ùî ëþäè ñïëÿòü ðàçîì ëèøå
òîä³, êîëè õî÷óòü ä³òåé. ×îëîâ³ê
ó ìåíå òàêîæ ñåêñ íå ñòàâèòü
çà ãîëîâíå. Òàê ñòàëîñü, ùî ìè
â öüîìó ïëàí³ äóæå ñõîæ³. Òîìó
äåñü ì³ñÿö³ òðè ïðî ñòàòåâå æèòòÿ
ìè íàâ³òü íå ãîâîðèëè. ×îëîâ³ê
áîÿâñÿ ìåíå íàâ³òü ö³ëóâàòè.
Ïåðøèé ñåêñ ó íàñ áóâ ÷åðåç
ñëüîçè. ß ñèëîþ éîãî ö³ëóâàëà,
âìîâëÿëà. Êàçàëà, ùî âñå íîðìàëüíî, ùî ÿ íå áîþñÿ.
Ï³ñëÿ ä³àãíîçó Àíäð³é çàëèøèâñÿ ïðàöþâàòè âäîìà, çàéìàºòüñÿ òåõí³êîþ.
— Íà çàðîá³òêè òî÷íî á³ëüøå
í³êóäè íå ïî¿äå, — êàæå Íàòàë³ÿ.
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ЧОМУ ТРОЛЕЙБУС БУВ ТАЄМНИМ
І КУДИ ПОДІЛИСЯ «ГАРМОШКИ»
Іменинник  Тролейбус, якого в нас
не мало бути, проїздив у місті останні
півсторіччя. Порівнюючи з 1964 роком,
коли був старт тролейбусного руху,
маршрутна мережа зросла у 19 разів,
а кількість електромашин у 29 разів.
Якими були перші роки та яким буде
майбутнє синього тролейбуса?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Öüîãî òèæíÿ,
18 ëþòîãî, â³ííèöüêèé òðîëåéáóñ â³äçíà÷èâ
ñâîþ 55 ð³÷íèöþ. Ó ð³çíèé ÷àñ
âóëèöÿìè ì³ñòà ¿çäèëè îêðóãëåí³ òðîëåéáóñè, «ðîãàò³» ÷åðâîíîãî êîëüîðó, åëåêòðîìàøèíè«ãàðìîøêè», ÿê³ çáèðàëè íà ðàêåòíîìó çàâîä³. ² ïîêè ³íø³
ì³ñòà âèð³çàëè êîë³¿, ó Â³ííèö³
ïðîäîâæèâ ä³ÿòè ³ «çàñòàð³ëèé»
òðàìâàé, ³ «ïðîãðåñèâíèé» òðîëåéáóñ. Ç ÷îãî âñå ïî÷èíàëîñÿ
³ ÿêèìè áóäóòü íàñòóïí³ ðîêè
öüîãî åëåêòðîòðàíñïîðòó?
ПЕРШІ РОКИ
Ó 50-õ ðîêàõ â êîëèøíüîìó
ÑÐÑÐ òðîëåéáóñ ââàæàâñÿ ïðîãðåñèâíèì òðàíñïîðòîì, ÿêèé
çàïóñêàëè íàâ³òü òàì, äå âæå º
òðàìâàé ³ àâòîáóñ. Àëå ó Â³ííèö³ éîãî íå ìàëî áóòè: ïàðò³éíå
êåð³âíèöòâî ðàäÿíñüêî¿ Óêðà¿íè
íå äàâàëî äîçâîëó. Ìîâëÿâ, âàì ³
òðàìâàÿ äîñòàòíüî. Òîìó ðîáèëè
òðîëåéáóñ ó íàøîìó ì³ñò³ «íàï³âòàºìíî».
— Òðîëåéáóñ áóâ ïîòð³áåí, ùîá
çâ’ÿçàòè ïðîìèñëîâ³ çîíè ç öåíòðîì. Áî ïðîêëàäêà òðàìâàéíèõ
êîë³é — öå äîðîãî, àâòîáóñ³â ³

òàê íå âèñòà÷àëî, — ðîçïîâ³äàâ
åêñêóðñîâîä Ìóçåþ òðàíñïîðòó
Îëåã Ìàòþõîâ. — Íàä ïðîåêòîì
ìåðåæ³ ì³ñüêà âëàäà ³ òðàìâàéíå
óïðàâë³ííÿ ïðàöþâàëè ïðîòÿãîì
1963 ðîêó. Îñê³ëüêè äîçâîëó â³ä
ïàðò³¿ íà öå íå ìàëè, òî ïðîêëàäàëè ìåðåæó äëÿ òðîëåéáóñ³â ï³ä
âèãëÿäîì ïîêðàùåííÿ îñâ³òëåííÿ
íà âóëèö³ Îñòðîâñüêîãî (íèí³ —
Áðàöëàâñüêà).
Öÿ ðîáîòà ïîòðåáóâàëà â³äïîâ³äíî¿ êâàë³ô³êàö³¿, òîìó â³ííèöüê³ òðàìâàéíèêè ïåðåíàâ÷àëèñü
ó Æèòîìèð³, äå âæå ¿çäèëè òðîëåéáóñè.
Ï³ä ê³íåöü 1963 ðîêó, 30 ãðóäíÿ, ðóøèâ ïåðøèé òðîëåéáóñ
çà ìàðøðóòîì â³ä ïëîù³ Æîâòíåâî¿ (íèí³ — Ãåðî¿â ×îðíîáèëÿ)
äî âóëèö³ Êàðëà Ìàðêñà (íèí³ —
Ìàêñèìà Øèìêà). Óñüîãî áóëî
ï’ÿòü çóïèíîê. Ïåðø³ åëåêòðîìàøèíè ïðè¿õàëè äî íàñ âæèâàíèìè: òðè øòóêè ÌÒÁ-82 Ä ç
Êèøèíåâà ³ îäíà ßÒÁ-4 ç Îäåñè.
Àëå îô³ö³éíå â³äêðèòòÿ â³äáóëîñÿ ÷åðåç ï³âòîðà ì³ñÿö³ —
18 ëþòîãî 1964 ðîêó.
— Ïàðò³éí³ ÷èíîâíèêè âèìóøåíî âèçíàëè, ùî ó Â³ííèö³ ä³º
òðîëåéáóñ. Áî íå âèð³çàòè æ âæå
çðîáëåíó ë³í³þ? Òîìó ó ì³ñò³ çàëèøèâñÿ ³ òðàìâàé, ³ òðîëåéáóñ, ÿêèé
ç’ºäíàâ öåíòð ç ïðîìèñëîâèìè
çîíàìè, — ñêàçàâ Îëåã Ìàòþõîâ.

Будують новий тролейбус
Утім, рано чи пізно, але діючий
парк тролейбусів доведеться
замінити. І міська влада зараз
опрацьовує два варіанти. Один
з них — це закупівля електробусів, які їздять без «ріг». Зараз
вінницькі транспортники випробовують китайський електробус
«Skywell» із запасом ходу 300 кілометрів і може перевозити одночасно до 70 людей.
— Ми його взяли в лізинг (оренда з правом викупу — авт.). Уже
бачу перший плюс — економія
електроенергії. Заряду батареї
вистачає на повноцінний робочий день, а заряджаємо вночі;
за пільговим тарифом, — розказував гендиректор «Вінницької
транспортної компанії» Михайло

Луценко (goo.gl/GpqXYp).
Інший варіант — налагодити власне виробництво, як це зробили
з трамваями «VinWay». Раніше
міський голова Сергій Моргунов казав, що у 2019 році транспортники спробують зробити
тролейбус. Його робоча назва —
тролейбус «Вінниця» і на 2019 рік
запланували зробити таких чотири штуки (goo.gl/Jy3Vkw).
Подробиць, яким буде вінницький
тролейбус, досі не оголошують.
— Зараз ми відпрацьовуємо різні версії комплектування цього
тролейбуса. Шукаємо найкращу
схему виробництва як за якістю,
так і за ціною. Це поки що все,
що я можу розповісти, — сказав
Луценко.

Городян з 1960-х по 1980-ті роки возив ЗіУ-5. Раритетний тролейбус відновили
транспортники, і нині на ньому проводять екскурсії
ЗВ’ЯЗАВ УСЕ МІСТО
Çà ñâî¿ 55 ðîê³â íà âóëèöÿõ
ì³ñòà çì³íèëîñÿ 12 (!) ïîêîë³íü
òðîëåéáóñ³â. Äî âæèâàíîãî åëåêòðîòðàíñïîðòó ç Êèøèíåâà ³ Îäåñè ïðèâåçëè âæå «îô³ö³éí³» ï’ÿòü
ìàøèí «Êè¿â-5» òà äâ³ ìàøèíè
«Êè¿â-2» ó 1964 ðîö³. À ÷åðåç
ð³ê — ùå 21 ìàøèíó «Ç³Ó-5».
Ó ê³íö³ 1965 ðîêó òðîëåéáóñíèêàì çáóäóâàëè äåïî íà âóëèö³ Îñòðîâñüêîãî (íèí³ — Áðàöëàâñüêà),
áî ðàí³øå âîíè ðåìîíòóâàëè ìàøèíè íà ê³íöåâ³é çóïèíö³ íà âóëèö³ Êàðëà Ìàðêñà (íèí³ — Øèìêà)
÷è íà áàç³ òðàìâàéíîãî äåïî.
Ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîê³â äëÿ òðîëåéáóñ³â â³äêðèëè ÷îòèðè ìàðøðóòè, ùî çâ’ÿçàëè ÃÏÇ, Òÿæèë³â,
«Óðîæàé», Öåíòð ì³ñòà òà çàë³çíè÷íèé âîêçàë. Ç ðîçáóäîâîþ
íîâîãî ì³êðîðàéîíó â 1970-õ
ìàðøðóòè ïðîäîâæóþòü ³ íà Âèøåíüêó. Ê³ëüê³ñòü ìàøèí çðîñòàº ç ÷îòèðüîõ äî 68 òðîëåéáóñ³â
ó 1969 ðîö³. Íàéïîøèðåí³øîþ
ìîäåëëþ òîãî ÷àñó ñòàâ Ç³Ó-5:
äâîäâåðíèé, êîìôîðòàáåëüíèé
íà ò³ ÷àñè åëåêòðîòðàíñïîðò, äå
áóëî 35 ì³ñöü äëÿ ñèä³ííÿ.
ЕПОХА ЗІУ-9
Ó 70-ò³ çáóäóâàëè íîâå òðîëåéáóñíå äåïî íà Ïåðøîòðàâíåâ³é
(íèí³ — Ìàã³ñòðàòñüêà) òà äëÿ Â³ííèö³ ñòàëè çàêóïîâóâàòè Ç³Ó-9,
ÿê³ äîñ³ º äîì³íóþ÷èì òèïîì òðîëåéáóñà â íàøîìó ì³ñò³: òàêèõ
ó íàñ º 120, ïðè òîìó ùî çàãàëîì
òðîëåéáóñ³â ó Â³ííèö³ 165.
Äåÿêèì ç íèõ âèïîâíèëîñÿ âæå
28 ðîê³â. Àëå ìàøèíè áåðåæóòü
òà ðåãóëÿðíî ðåìîíòóþòü.
— Êîæåí òèæäåíü òðîëåéáóñè
ïðîõîäÿòü ðåâ³ç³éíèé ðåìîíò, äå
ïåðåäèâëÿþòüñÿ óñ³ âóçëè, îáëàä-

íàííÿ, êóçîâ. ×åðåç êîæí³ 80 òèñÿ÷
ê³ëîìåòð³â ïðîá³ãó — ñåðåäí³é ðåìîíò, ï³ä ÷àñ ÿêîãî ì³íÿºìî îáëàäíàííÿ òà ëèñòè êóçîâà. À ÷åðåç
êîæí³ 260 òèñÿ÷ ê³ëîìåòð³â — êàï³òàëüíî-â³äíîâëþâàëüíèé ðåìîíò.
Ï³ñëÿ íüîãî òðîëåéáóñ ìàéæå íîâèé, — êàçàâ íà÷àëüíèê òðîëåéáóñíîãî äåïî Îëåêñàíäð Ëþáèâèé.
Êîëè ìè áóëè â äåïî, òî îäðàçó
äåñÿòü ìàøèí ïðîõîäèëè ð³çí³
âèäè ðåìîíòó. Äåÿê³ ç íèõ áóëè
áåç êîë³ñ òà ÷àñòèíè êóçîâà. À íàâêîëî íèõ õîäÿòü ç ³íñòðóìåíòàìè ñëþñàð³, åëåêòðèêè, òîêàð³
òà ³íø³. Óñüîãî ó òðîëåéáóñíîìó
äåïî ïðàöþþòü 204 ðîá³òíèêè.
— Ó ìåíå ñòàæ 24 ðîêè ³ ÷åðåç
ìî¿ ðóêè ïðîéøëà âæå íå îäíà

Íàéá³ëüø ïîøèðåíèì
òðîëåéáóñîì ó Â³ííèö³
º Ç³Ó-9. Ìàøèíè, ÿê³
êóïóâàëè ó 80–90-õ
ðîêàõ, äîñ³ ïåðåâîçÿòü
òèñÿ÷³ ì³ñòÿí
òèñÿ÷à äðîò³â. Ðîáîòà íîðìàëüíà.
Õî÷à ³ ¿çäèâ êðóãîì, àëå äîäîìó
òÿãíå çàâæäè. Áî òðåáà ï³äíÿòè
âëàñíó êðà¿íó, ùîá ä³òè òà îíóêè
æèëè, ïðàöþâàëè òóò, à íå íà ÷óæèí³, — ðîçêàçàâ 62-ð³÷íèé åëåêòðèê Îëåêñàíäð Ìåëüíèê.
Á³ëüø³ñòü çàï÷àñòèí âèãîòîâëÿþòü íà áàç³ òðîëåéáóñíîãî äåïî.
Ìè ïîáà÷èëè ÿê åëåêòðîäâèãóíè,
òàê ³ ³íøå îáëàäíàííÿ äëÿ «ðîãàòîãî». Ùîì³ñÿöÿ, çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà äåïî, âîíè ðåìîíòóþòü
íå ìåíøå ÷îòèðüîõ òðîëåéáóñ³â.
À ç 2012 ïî 2016 ðîêè âèêîíàëè
120 êàï³òàëüíî-â³äíîâëþâàëüíèõ
ðåìîíò³â.

КОСМІЧНІ «ГАРМОШКИ»
À îò ç òðîëåéáóñàìè-«ãàðìîøêàìè» ó Â³ííèö³ íå ñêëàëîñÿ.
Äí³ïðîâñüêå ï³äïðèºìñòâî «Ï³âäåííèé ìàøèíîáóä³âíèé çàâîä»,
ÿêèé ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà âèðîáíèöòâ³ êîñì³÷íèõ ðàêåò, ïî÷àâ
ðîáèòè âëàñí³ òðîëåéáóñè. ² íàøå
ì³ñòî çàìîâèëî òðè îäèíèö³ ¿õíüîãî ïåðøîãî òðîëåéáóñà, ÿêèé
ìàâ ÷åòâåðî äâåðåé òà ïîâíó ïàñàæèðîì³ñòê³ñòü 170 ëþäåé.
— Ö³ ìàøèíè ïðè¿õàëè äî íàñ
â 1993 ðîö³, ÷àñò³øå ¿çäèëè
çà ìàðøðóòîì ¹ 5 «Âèøåíüêà —
Çàë³çíè÷íèé âîêçàë». Ïðîñëóãóâàëè ò³ëüêè äåñÿòü ðîê³â, — ðîçêàçàâ åêñêóðñîâîä Ìóçåþ òðàíñïîðòó Îëåã Ìàòþõîâ.
Òðàíñïîðòíèêàì íå âäàëîñÿ
¿õ â³äíîâèòè ÷åðåç ñêëàäíó êîíñòðóêö³þ òà äîðîãîâàðò³ñí³ çàï÷àñòèíè.
— Äåÿê³ äåòàë³ âçàãàë³ ç ðàêåòíî-êîñì³÷íî¿ ãàëóç³. ¯õ íåìîæëèâî áóëî ä³ñòàòè íà ðèíêó. Ïðè
òîìó, ùî äí³ïðîâñüêèé çàâîä çàï÷àñòèíè, íà òîé ÷àñ, íå ðîáèâ, —
êàçàâ íà÷àëüíèê äåïî Îëåêñàíäð Ëþáèâèé. — Äî òîãî æ,
òðîëåéáóñó-«ãàðìîøö³» íà â³ííèöüêèõ âóçüêèõ äîðîãàõ âàæêî
¿çäèòè. Äëÿ ïðèêëàäó, ÿêáè òàêèé
òðîëåéáóñ ïîâåðòàâ ç Ñîáîðíî¿
íà Òåàòðàëüíó, òî íà ÷àñ öüîãî
ìàíåâðó æîäíà ³íøà ìàøèíà á
íå çìîãëà âè¿õàòè. ² íàâ³ùî òàêèé
ìàòè, ÿêùî â³í ìîæå ¿çäèòè ò³ëüêè ïî îäíîìó-äâîõ ìàðøðóòàõ?
Òîìó òðîëåéáóñè ñïèñàëè ó 2003 ðîö³. À íà çàì³íó ¿ì
ó íàñòóïí³ äåñÿòü ðîê³â çàêóïèëè 5 ËÀÇ³â òà 40 «Áîãäàí³â», ÿê³
ðàçîì ç³ 120 Ç³Ó-9 äîñ³ çàáåçïå÷óþòü òðîëåéáóñíå ñïîëó÷åííÿ
ó ì³ñò³.
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КАНАДСЬКИЙ ЛАКРОС
ВІДНОВИЛИ У ВІННИЦІ
Новинка  На тренування запрошують
новачків віком від 16 років. Наша
команда вдома проведе стартовий тур
дебютного чемпіонату України
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098) 8591459

Ëàêðîñ — öå êîìàíäíà ãðà ³ç
òâåðäèì ãóìîâèì ì'ÿ÷åì, ÿêà
äóæå ïîïóëÿðíà ó ÑØÀ òà Êàíàä³. ²ãðîâèé ñíàðÿä ïåðåíîñÿòü
ïîëåì çà äîïîìîãîþ êðîñ³â —
ñ³òîê íà äîâã³é ðó÷ö³. Öå äóæå
âèäîâèùíèé âèä ñïîðòó. Çà ãàðíî¿ ãðè ì'ÿ÷ ñòð³ìêî ë³òàº ïîëåì,
ëåäü òîðêàþ÷èñü çåìë³. Íàçâà
ãðè ïîõîäèòü â³ä ôðàíöóçüêîãî
ñëîâà «crosse» («ïîñîõ»).
Ó öüîìó ðîö³ ëàêðîñ àêòèâíî
ïî÷àëè ðîçâèâàòè ó Â³ííèö³,
â³äíîâëåí³ òðåíóâàííÿ. Ïðî
öå ðîçïîâ³äàº çàñíîâíèê öüîãî
âèäó ñïîðòó ó ì³ñò³ ªâãåí Õîìèí. Ïðèõèëüíèêàì ñïîðòó â³í
â³äîìèé, ÿê â³öå-ïðåçèäåíò êëóáó ³ç àìåðèêàíñüêîãî ôóòáîëó
«Â³ííèöüê³ âîâêè».
«ВОВКИ» НА ЧОЛІ
Â³ííè÷àí ëàêðîñó íàâ÷àº ªâãåí Õîìèí òà ùå äâà ìîëîäèõ
òðåíåðè, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ çáîðàõ
çà ó÷àñò³ àìåðèêàíñüêèõ ôàõ³âö³â.
— «Â³ííèöüê³ âîâêè» ùå
ó 2014 ðîö³ çàïî÷àòêóâàëè ëàêðîñ ó ì³ñò³. Àëå ÷åðåç áðàê ÷àñó
ìè çàêîíñåðâóâàëè éîãî äî êðàùèõ ÷àñ³â ³ çàéìàëèñÿ âèíÿòêîâî àìåðèêàíñüêèì ôóòáîëîì.
Õî÷à åê³ï³ðóâàííÿ çàëèøèëîñÿ.
Ó çâ’ÿçêó ³ç ïîÿâîþ íîâèõ åíòóç³àñò³â âèð³øèëè â³ííèöüêèé
ëàêðîñ â³äíîâèòè, — êàæå ªâãåí
Õîìèí.
Â³ííèöüêèì îðãàí³çàòîðàì
àêòèâíî äîïîìàãàº Ôåäåðàö³ÿ
ëàêðîñó Óêðà¿íè, ÿêà áóëà ñòâîðåíà òîð³ê. Çîêðåìà, ³ç åê³ï³ðóâàííÿì.
Ö³êàâî, ùî ñàìå öüîãî ðîêó
â³äáóäåòüñÿ ïåðøèé ÷åìï³îíàò
êðà¿íè ç ëàêðîñó. Éîãî ïåðøèé
òóð ïðîéäå 30 áåðåçíÿ ó Â³ííèö³.

СХОЖИЙ НА ХОКЕЙ
Ïîëå ëàêðîñó ïðèáëèçíî òèõ
ñàìèõ ðîçì³ð³â, ùî é ôóòáîëüíå.
Íà ê³íöÿõ ðîçòàøîâàí³ âîðîòà çàâäîâæêè òà çàâøèðøêè
1,83 ì. Ìåòà ãðè — çàêèíóòè
ì'ÿ÷ äî âîð³ò ñóïåðíèêà. Ïðè
öüîìó çàðàõîâóþòüñÿ ëèøå ãîëè,
ïðîâåäåí³ ç-çà ìåæ êîëà, ÿêèì
îáâåäåí³ âîðîòà. Ì'ÿ÷à ìîæíà
ï³äõîïëþâàòè òà íåñòè íà êðîñ³, òðèìàþ÷è éîãî ïðàêòè÷íî
âåðòèêàëüíî é øâèäêî êðóòÿ÷è,
ùîá â³í çàëèøàâñÿ â ñ³òö³.
Ó êîìàíä³ ÷îëîâ³ê³â äåñÿòü
ãðàâö³â, ó æ³íî÷³é — 12. Ó ÷îëîâ³÷îìó ëàêðîñ³ äîçâîëåí³ ñèëîâ³
ïðèéîìè òà êîíòàêòíà áîðîòüáà,
òîìó ãðàâö³ îäÿãàþòü çàõèñíó

Лакрос в Україні
У 2010 році українців познайомили з лакросом. Наступного
року Європейська федерація
допомогла вітчизняним організаторам інвентарем. Тоді ж
зародилася перша доросла команда в Рівному.
У 2014 році розіграли перший
Кубок України за участю «Вінницьких вовків», київської та
рівненської команд (яка й здо-

була перемогу). У 2017-у була
зареєстрована Федерація лакросу України і вперше створена
збірна нашої країни.
— Лакрос в нашій країні ще не визнаний, як неолімпійський вид
спорту. У профільному міністерстві спочатку запропонували провести чемпіонат країни. Після цього обіцяли повернутися до цього
питання, — каже Євген Хомин.

Польська бронза
 Ó Ñîñíîâö³ (Ïîëüùà) ðîç³ãðàëè ì³æíàðîäíèé çèìîâèé
Êóáîê ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè. Âèõîâàíêà Â³ííèöüêî¿
ñïîðòøêîëè ¹ 1 Àíàñòàñ³ÿ
Áîíäàðåíêî çäîáóëà áðîíçîâó ìåäàëü.

Перемогли
білоцерківців

Ñêîð³øå çà âñå, íà õîêåéíîìó
ñòàä³îí³ Öåíòðàëüíîãî ïàðêó
êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó. Çàãàëîì
ïåðåäáà÷åíî ÷îòèðè òóðè — òðè
ãðóïîâèõ ³ ô³íàëüíèé.
ßê êàæå ïàí Õîìèí, íà ñüîãîäí³øí³é äåíü êîìàíäè ç ëàêðîñó ñòâîðåí³ ó Â³ííèö³, Ð³âíîìó ³ Êèºâ³. Òàêîæ öåé âèä
ñïîðòó ïî÷èíàþòü êóëüòèâóâàòè
ó Äí³ïð³, Êðåìåí÷óêó, ×åðí³âöÿõ, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó, Ìèêîëàºâ³ ³ ×åðí³ãîâ³.
— Äåÿê³ íàø³ «àìåðèêàíñüê³»
ôóòáîë³ñòè âèð³øèëè ñïðîáóâàòè ñåáå ó íîâ³é ãð³. ² öå íå ïîîäèíîêèé âèïàäîê. Íàïðèêëàä,
ó Äí³ïð³ îäí³ ³ ò³ æ îðãàí³çàòîðè
îäíî÷àñíî ðîçâèâàþòü ëàêðîñ,
áåéñáîë ³ àìåðèêàíñüêèé ôóòáîë, — ðîçêàçóº ªâãåí Õîìèí.

Åê³ï³ðóâàííÿ
íîâà÷êàì íàäàº êëóá.
Ñïîðòñìåí³â ÷åêàþòü
äðàéâîâ³ òðåíóâàííÿ,
ó÷àñòü ó ÷åìï³îíàò³
Óêðà¿íè

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

 Òðèâàº ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç áàñêåòáîëó ñåðåä
÷îëîâ³÷èõ êîìàíä ïåðøî¿
ë³ãè. «Â³ííèöüê³ çóáðè»
äâ³÷³ ïåðåìîãëè «Ðóõ ìîëîä³-Ñïîðòë³öåé» (Á³ëà Öåðêâà) — 89:70 ³ 82:54.

Поступилися
Тростянцю

Головна особливість лакросу — використання сіток
на довгій ручці, які нагадують сачки

З історії виду
Лакрос походить від багатавею — давньої гри в м'яч, у яку
індіанці Північної Америки грали сотні років тому. У нього змагалися, часом, по кілька днів, і
кожна команда забивала сотні
м'ячів у ворота суперника. Це
була жорстка силова гра, причому виконавці нерідко зазнаàìóí³ö³þ. Ó æ³íî÷îìó — ñèëîâà
áîðîòüáà çàáîðîíåíà.
— Öÿ ãðà á³ëüøå ñõîæà íà õîêåé íà ëüîäó, í³æ íà àìåðèêàíñüêèé ôóòáîë. Ñï³ëüíèì ³ç íèì
º òå, ùî öå çàîêåàíñüêèé âèä
ñïîðòó, êîíòàêòíèé, ³ç çàõèñíèì
åê³ï³ðóâàííÿì. Öå øîëîì, ìàñêà, çàõèñíèé êàðêàñ, ùèòêè, —
êàæå ªâãåí Õîìèí.
Çà ñëîâàìè òðåíåðà, ëàêðîñ º
ïðàùóðîì õîêåþ íà ëüîäó. Ïðàâèëà ñõîæ³ ç ö³ºþ ãðîþ. Òà æ
ñàìà ðîçì³òêà ïîëÿ, ëèøå ãðà
â³äáóâàºòüñÿ íà ãàçîí³.
— Êîëè ºâðîïåéö³ ïîáà÷èëè
ëàêðîñ â Àìåðèö³, âîíè «ïåðåñàäèëè» éîãî íà êîâçàíè. Ñïîðòñìåíàì, ÿê³ ìàþòü äîñâ³ä ó õîêåþ
íà ëüîäó àáî íà òðàâ³, îïàíóâàòè
öþ ãðó íàáàãàòî ïðîñò³øå, —
êàæå ªâãåí Õîìèí. — Ó ëàêðîñ
ãðàþòü íîí-ñòîï, ìàéæå áåç ïåðåðâ. Öå äóæå äèíàì³÷íèé âèä
ñïîðòó. Íà â³äì³íó â³ä àìåðèêàíñüêîãî ôóòáîëó, äå ìàò÷ ä³ëèòüñÿ íà ðîç³ãðàø³, ì³æ ÿêèìè
º ñóòòºâ³ ïàóçè.

вали серйозних травм і каліцтв.
Європейські поселенці в Канаді
запозичили цю гру, назвавши її
«la crosse». Лакрос вважається
національним канадським видом
спорту, проте останнім часом він
став популярним і в інших країнах — США, Великій Британії,
Австралії, Новій Зеландії, ПАР.
НАБІР ДО КОМАНДИ
Êëóá «Â³ííèöüê³ âîâêè» ïðîòÿãîì ëþòîãî ïðîâîäèòü íàá³ð äî êîìàíäè ç ëàêðîñó. Äî íå¿ çàïðîøóþòü ìîëîäèõ ëþäåé â³ä 16 ðîê³â —
àêòèâíèõ, øâèäêèõ òà áàæàþ÷èõ
ñïðîáóâàòè ùîñü íîâåíüêå.
— Ìè ïîêè ùî òðåíóºìîñÿ
â ñïîðòçàë³ øêîëè ¹ 34. Òàì
äå é íàøà ôóòáîëüíà êîìàíäà,
ò³ëüêè ó ð³çí³ äí³. Âåäåìî ïåðåìîâèíè ³ç äåÿêèìè êîëåäæàìè ³
ó÷èëèùàìè, äå ïðîõîäèòèìóòü
òðåíóâàííÿ ïðîñòî íåáà, — êàæå
ªâãåí Õîìèí. — Ì’ÿ÷èê ó ëàêðîñ³ ë³òàº. Â³í äîñèòü âàæêèé,
140 ãðàì³â. Òîìó àðåíè, äå â³ëüíî
ïåðåñóâàþòüñÿ ãëÿäà÷³, äëÿ íàøèõ òðåíóâàíü íå ï³äõîäÿòü. ² ìè
øóêàºìî çàêðèò³ ñòàä³îíè.
Âàæëèâî, ùî åê³ï³ðóâàííÿ íîâà÷êàì íàäàº êëóá. Ñïîðòñìåí³â ÷åêàþòü äðàéâîâ³ òðåíóâàííÿ, ó÷àñòü
ó ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè òà íàâ³òü º
øàíñ ïîòðàïèòè äî íàö³îíàëüíî¿
çá³ðíî¿. Äîâ³äêè çà òåëåôîíàìè:
(063)574–48–41, (098)524–38–98
(òðåíåð ªâãåí Õîìèí).

 Ó Òóëü÷èí³ â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò îáëàñò³ ç â³ëüíî¿ áîðîòüáè ñåðåä þíàê³â òà ä³â÷àò
2004–2006 ð. í. Ñòàðòóâàëè
ñ³ì êîìàíä. Ïåðøå ì³ñöå
ïîñ³ëà çá³ðíà Òðîñòÿíöÿ.
Ðàçîì ³ç íåþ òð³éêó êðàùèõ
ñêëàëè êîìàíäè Â³ííèöüêî¿
ñïîðòøêîëè ¹ 5 ³ ãîñïîäàð³
êèëèìà.

Змагатимуться
самбісти
21 ëþòîãî ðîç³ãðàþòü â³äêðèòèé Êóáîê Â³ííèö³ ç áîðîòüáè ñàìáî ñåðåä ÷îëîâ³ê³â
òà æ³íîê. Â³í ïðèñâÿ÷åíèé
ïàì'ÿò³ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ
ä³é, çàãèáëèõ â Àôãàí³ñòàí³
òà íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ. Ñóòè÷êè ïðîéäóòü â çàë³
áîðîòüáè Öåíòðàëüíîãî
ì³ñüêîãî ñòàä³îíó. Ïî÷àòîê — î 17.00.
Випуск №8 (1082)
Цікаві шахові двоходові задачі на кооперативний мат надіслав до нашої
газети одесит Володимир Чорноус -– шаховий проблеміст і літератор. У його
доробку майже тисяча надрукованих оригінальних композицій у багатьох
журналах світу з шахової композиції.
Задача №2322-2324. В. Чорноус (Одеса)
(Друкується вперше)

h2

2.1.1.1

ІІ.) ч Kg5;

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №7 (1425) від 13 лютого 2019 року
Задача №2317
А) 1. Kc8! Kpc7 2. Ka7 Tb8x; В) 1. Ka6! Kpb6 2. Kb8 Ta7x.
Задача №2318
I. 1. Ca4! Ce8 (Cc8 Cb5?)! 2. Cc6 Cf7x; II. 1. Cg4! Cc8(Ce8, Cf5?)! 2. Ce6 Cb7x.
Задача №2319
I. 1. Kph6! T:g7 2. Kph5 Th7x; II. 1. Kpg8! Kpg6 2. Kph8 Tf8x.
Задача №2320
I. 1. Kpb1! Tc4 2. Kpc1 Tc1x; II. 1. Kpb3! Tc4 2. Kpa3 Tc3x.
Задача №2321
А) 1. Kpg3! T:e3 2. Kph3 T:f3x; В) 1. Kpf1! Td4 2. f2 Td1x.
М. Пархоменко
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СКАНДАЛ З ПАМ’ЯТНИКОМ: «ЦЕ ЯК
КОЗАКА ОДЯГТИ У БУДЬОНІВКУ»
Декомунізація навиворіт 
Чекіста назвали сином народу і «одягли»
у сучасні однострої. Як у козацькому
селі Четвертинівка Тростянецького
району оскандалилися з пам’ятним
знаком колишньому чекісту. Чому так
сталося, пояснює керівник господарства,
визнаний «Людиною року на Вінниччині»
ВІКТОР СКРИПНИК,
(067)1079091

×ëåíè ³ñòîðè÷íîãî êëóáó «Ã³ïàí³ñ» íàä³ñëàëè
â ðåäàêö³þ RIA
ôîòî ïàì’ÿòíîãî çíàêà, âñòàíîâëåíîãî ó ñåë³ ×åòâåðòèí³âêà.
Êàæóòü, ó ñåë³ ç äàâí³ìè êîçàöüêèìè òðàäèö³ÿìè ó òàêèé ñïîñ³á
ïðîñëàâèëè ó÷àñíèêà «÷åðâîíîãî òåðîðó», ÿêèé íàñàäæóâàâ ðàäÿíñüêó âëàäó. Ìîâà ïðî ÷åê³ñòà
Ìàòâ³ÿ Çåëåíþêà. Àâòîðè ëèñòà çâåðòàþòü óâàãó íà ùå îäèí
ñóòòºâèé ôàêò — ôàëüñèô³êàö³þ
îäíîñòðîþ, â ÿêîìó çîáðàæåíèé
íà ïàì’ÿòíèêó ÷îëîâ³ê. Çà ¿õí³ìè
ñëîâàìè, â³éñüêîâà ôîðìà òàêîãî
çðàçêà ç’ÿâèëàñÿ ò³ëüêè ó ðîêè
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïîãîíè
òàêîæ íå íîñèëè â³éñüêîâ³ ó ò³
ðîêè.
«Ïðî òå, ùî íà ôîòî ÷åê³ñò,
ñâ³ä÷èòü íàãðóäíèé çíàê, — ïèøóòü ó÷àñíèêè êëóáó «Ã³ïàí³ñ». —
À íà ñòåë³ ïîðó÷ ç ôîòî íàïèñàíî, ùî â³í «Ñèí íàðîäó».
Äîñë³äíèêè ³ñòîð³¿ çàïèòóþòü:
«ßê òàê ìîãëî ñòàòèñÿ, ùî â ÷àñè
äåêîìóí³çàö³¿ ó êîçàöüêîìó ñåë³
âøàíóâàëè á³ëüøîâèöüêîãî òåðîðèñòà?»
ТРОХИ ПІДМАЛЮВАЛИ
ФОТОГРАФІЮ
Ñ³ëüñüêèé ãîëîâà ×åòâåðòèí³âêè Îëåêñàíäð Ìàêóõ òàê ïîÿñíèâ
ñèòóàö³þ. Êàæå, ïàì’ÿòíèé çíàê

äàâíèì-äàâíî çíàõîäèòüñÿ ó ñ³ëüñüêîìó ïàðêó. Ïîðó÷ áóëè ùå äâ³
ìîãèëè — ðàäÿíñüêèì ëüîò÷èêàì, ÿê³ çàãèíóëè â ðîêè â³éíè.
¯õ ðîçøóêàëè ð³äí³ ³ ïåðåâåçëè
îñòàíêè. Ïåðåïîõîâàëè çà ì³ñöåì, äå âîíè íàðîäèëèñÿ. Çàëèøèâñÿ ïàì’ÿòíèé çíàê Ìàòâ³þ
Çåëåíþêó.
— Áóëè ïðîïîçèö³¿ ïðî éîãî
ïåðåíåñåííÿ ç öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè ñåëà, — ãîâîðèòü êåð³âíèê ãðîìàäè. — Îáãîâîðþâàëè
íà ñåñ³¿ ñ³ëüðàäè. Ðàäèëèñÿ ç³
ñâÿùåíèêîì. Í³õòî íå ïîãîäèâñÿ
íà òàêó ïðîïîçèö³þ — ðîçêîïóâàòè ìîãèëó.

«ß áóâ ó øêîë³,
âèñòóïàâ ïåðåä
ó÷íÿìè. Í³õòî ç íèõ
íå çíàº, íà ÷èþ ÷åñòü
âñòàíîâëåíî öåé
ïàì’ÿòíèé çíàê»
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà,
íà ïàì’ÿòíîìó çíàêîâ³ çíà÷èëàñÿ
äàòà çàãèáåë³ Ìàòâ³ÿ Çåëåíþêà —
1922 ð³ê.
— Çðîçóì³ëî, â³äòîä³ íàäãðîáîê çðóéíóâàâñÿ, ìîæëèâî, éîãî
õòîñü ïîâàëèâ, — ïðîäîâæóº
ñ³ëüñüêèé ãîëîâà. — Êîëè ïî÷àëè â³äíîâëþâàòè ïàðê, êåð³âíèê
ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâà ³ìåí³ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî ïîãîäèâñÿ
âèä³ëèòè êîøòè íà â³äíîâëåííÿ
ïàì’ÿòíîãî çíàêà.

Активіст Володимир Сухопара: «Яку репутацію робить нашому селу
козацької слави пам’ятник чекісту?»
Ñ³ëüñüêèé ãîëîâà ñòâåðäæóº,
ùî íå çíàº, ó êîãî ãîëîâà òîâàðèñòâà Ñåðã³é Ðîâèøèí áðàâ ôîòîãðàô³þ ÷îëîâ³êà, ÷è¿ îñòàíêè ïîõîâàí³ ó ïàðêó. Íå â³äîìî éîìó,
äå ³ õòî âèãîòîâëÿâ ïàì’ÿòíèé
çíàê.
— Êîëè éîãî âñòàíîâèëè, ñòàëî
çðîçóì³ëî, ùî ôîòî òðîõè íå òàê
ï³äìàëþâàëè, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð Ìàêóõ. — ßê òàê âèéøëî,
íå ìîæó ïîÿñíèòè.
— Êàçàâ òîá³, Îíîôàòîâè÷ó,
áóäåø çàìîâëÿòè ðîáîòè, ïîðàäüñÿ, íå ïîñëóõàâ, òåïåð ìàºø
êëîï³ò, — òàê ãîâîðèòü íèí³ îäèí
ç ìåøêàíö³â ñåëà, ÿêèé âèÿâëÿâ
áàæàííÿ äîïîìîãòè êåð³âíèêó
ãîñïîäàðñòâà Ñåðã³þ Îíîôàòîâè÷ó Ðîâèøèíó ó ñïðàâ³ ñòâîðåííÿ
ïàì’ÿòíîãî çíàêà.
ШЛІФАНЕМО ОБЕЛІСК І ВСЕ
СТАНЕ НА МІСЦЕ
Ñåðã³é Ðîâèøèí, êåð³âíèê
ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâà, øàíîâàíà
ó ×åòâåðòèí³âö³ ëþäèíà. Óäîñòî-

Надгробки не підпадають під декомунізацію
МАКСИМ ЦАРЕНКО,
ІСТОРИК:

— У ситуації, що
склалася у селі
Четвертинівка,
керуватися треба
чинним законодавством. Законом про декомунізацію (скорочена назва)
документа, передбачено, що
не чіпатимуть місць поховання і
тоталітарної символіки на надгробках.
Стосовно однострою, зображеного на фотографії, то це, як мо-

виться, збірна солянка, даруйте
за таке порівняння. Поясню чому.
На грудях чітко видно знак «Почесний співробітник НКВС». Такі
відзнаки вручали до закінчення
Другої світової війни. Погонів
на той час ще не було, їх запровадили у 1943 році. Тому й військові
звання позначалися по-іншому,
а не так, як на фото. На погонах
зірка, що свідчить про звання
майора. Напис «Воїн Радянської
армії» теж не можна вважати
правильним. Бо у 20-і роки, коли
загинув працівник НКВС (його

приналежність до цієї структури
засвідчує нагрудний знак), армія
мала іншу назву.
На мою думку, у таких ситуаціях
розумно було б керуватися досвідом національного примирення в Іспанії. Приблизно за 70 км
від Мадрида іспанці створили
меморіальний комплекс «Долина пам’яті». Він присвячений
усім загиблим з обох сторін під
час громадянської війни 1936–
1939 років. 34 тисячі (!) полеглих.
Півтора тисячі гектарів території.
Данина пам’яті усім полеглим.

ºíèé çâàííÿ çàñëóæåíîãî ïðàö³âíèêà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà
Óêðà¿íè. Éîãî âèçíàëè «Ëþäèíîþ ðîêó-2018» íà Â³ííè÷÷èí³.
Ìàéæå 4,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü
âèòðàòèëî î÷îëþâàíå íèì ãîñïîäàðñòâî íà ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê ñåëà ³ áëàãîä³éí³ñòü. Ì³ñöåâ³
êàæóòü, âñå, ùî çáóäîâàíî ó ñåë³,
çà êîøòè ãîñïîäàðñòâà. Ïèøàþòüñÿ õðàìîì, áàí³ ÿêîãî ñÿþòü
ïîçîëîòîþ. Â³äíîâèëè Áóäèíîê
êóëüòóðè. Äîïîìàãàþòü ó ïðîâåäåíí³ ôåñòèâàëþ «Áàòîçüêà
áèòâà».
— Ãîñïîäàðñòâî ïåðåäàëî
â ÀÒÎ àâòîìîá³ëü, âñ³ì àòîâöÿì
íàäàëè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, — ãîâîðèòü ïàí Ðîâèøèí. — ßêùî õòîñü
ñêàæå, ùî ÿ íå ïàòð³îò, òî ìè ç
íèì ïîãîâîðèìî íà êîíêðåòíèõ
ôàêòàõ, ïîì³ðÿºìîñÿ, õòî ùî çðîáèâ, ³ ñò³ëüêè çðîáèâ, äóìàþ, ï³ñëÿ öüîãî ó ìîãî îïîíåíòà çíèêíå
áàæàííÿ çâèíóâà÷óâàòè ó â³äñóòíîñò³ ïàòð³îòèçìó.
Ñåðã³é Ðîâèøèí âèð³ñ ó ×åòâåðòèí³âö³. Êàæå, ó äèòèíñòâ³ õòîñü ïîÿñíþâàâ, ùî öå
ïàì’ÿòíèé çíàê ïåðøîìó ãîëîâ³
êîëãîñïó. Íàñïðàâä³, êîëãîñïîì
êåðóâàâ áðàò óáèòîãî íà ³ì’ÿ
Ìàêñèì.
— Çåëåíþêè òåæ ì³ñöåâ³, —
ïîÿñíþº ïàí Ñåðã³é. — Ìåí³
îñîáèñòî áóëî ö³êàâî ä³çíàòèñÿ,
ùî öå çà ðîäèíà. Òàê îñü, ó Çåëåíþê³â áóëà áàãàòîä³òíà ñ³ì’ÿ.
Íèí³ äàëåê³ ðîäè÷³ ïðîæèâàþòü
íà ×åðêàùèí³. ß ðîçøóêàâ ¿õ.
Ôîòîãðàô³þ âáèòîãî Ìàòâ³ÿ âîíè
ïåðåäàëè. Òàê âèéøëî, ùî òðîõè
çì³íèëè ¿¿. ×åðåç öå âæå é ãîëîâà ðàéîííî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðè¿æäæàâ, ³ ç ÑÁÓ òåëåôîíóâàëè.
Ïðî àêòèâ³ñò³â — ãîä³ ãîâîðèòè.

Ñê³ëüêè íàð³êàíü çà âñå æèòòÿ
íå äîâîäèëîñÿ ÷óòè.
Ïàí Ðîâèøèí ââàæàº, ùî
âèõ³ä ³ç ñèòóàö³¿ îäèí. Êàæå,
«øë³ôàíóòü ìàéñòðè ôîòî, çðîáëÿòü òàêèì, ÿê ìàº áóòè, àëå
ïàìÿòíèé çíàê ìàº çàëèøèòèñÿ íà òîìó ì³ñö³, äå ïîõîâàëè
âáèòîãî».
— Òàê òîä³ âèð³øèëà ãðîìàäà íàøîãî ñåëà, ìè íå ìàºìî
ìîðàëüíîãî ïðàâà âîðóøèòè
îñòàíêè, — ãîâîðèòü â³í. — ß áóâ
ó øêîë³, âèñòóïàâ ïåðåä ó÷íÿìè.
Í³õòî ç íèõ íå çíàº, íà ÷èþ ÷åñòü
âñòàíîâëåíî öåé ïàì’ÿòíèé çíàê.
Õî÷à â ïàðêó áóâàº áàãàòî ä³òåé.
À ÿê çàê³í÷èìî ðåêîíñòðóêö³þ,
òî ñþäè ñõîäèòèìóòüñÿ ³ äîðîñë³, ³ ìàë³. Áî ãàðíå ì³ñöå. ² âñå
ðîáèòüñÿ ãàðíî.
ХТО ВІН, МАТВІЙ ЗЕЛЕНЮК?
Íà ôîòîãðàô³¿ âèäíî, ùî
íà îäíîñòðî¿ Ìàòâ³ÿ Çåëåíþêà
ïðèêð³ïëåíî çíàê «Ïî÷åñíèé
ñï³âðîá³òíèê ÍÊÂÑ». Ïðî ³ñòîð³þ éîãî çàãèáåë³ çíàþòü ó ñåë³.
Ó 1922 ðîö³ 28-ð³÷íèé Çåëåíþê
ïðè¿õàâ íà ãîñòèíó äî áàòüê³â.
Ïðî öå äîâ³äàëèñÿ ó÷àñíèêè çàãîíó Îõð³ìà Ëåâ÷åíêà, ÿê³ áîðîëèñÿ ç á³ëüøîâèêàìè, â³äñòîþâàëè íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè. Âîíè
é çàñòðåëèëè ÷åê³ñòà. Ñòàëîñÿ öå
íà ïîäâ³ð’¿ áàòüê³â, êîëè Çåëåíþê âèéøîâ ç áóäèíêó. Ó âåðåñí³
òîãî æ ðîêó çàã³í Ëåâ÷åíêà ïðîâ³â ñâ³é îñòàíí³é á³é ç á³ëüøîâèêàìè. Ñèëè áóëè íåð³âí³. Ï³ñëÿ
öüîãî çàã³í ïðèïèíèâ ³ñíóâàííÿ.
Ïðî ö³ ïîä³¿ äåòàëüíî îïèñàíî
ó êðàºçíàâ÷èõ äîñë³äæåííÿõ â³ííèöüêîãî ³ñòîðèêà Êîñòÿíòèíà
Çàâàëüíþêà «Íàùàäêè Áàòîçüêî¿
ñëàâè».

RIA, Ñåðåäà,
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ВІКТОР ПЕРЛОВ, БЛОГЕР

Схоже, що патрульній поліції таки вдалося тимчасово
заборонити проїзд приватного транспорту Соборною згідно
з дорожніми знаками 3.2 «Проїзд механічних транспортних
засобів заборонено». Можуть же, коли захочуть))

Людина живе, доки її пам’ятають
БЛОГ

ЛІНА БУДНЯК,
ЖУРНАЛІСТ

Ñïîãàäè —
öå ïîáà÷åííÿ ç
ìèíóëèì. Çóñòð³÷
íàîäèíö³. ²íîä³ òåáå çàïðîøóþòü íà òàêó çóñòð³÷. ² òîá³ â³äêðèâàºòüñÿ íåéìîâ³ðíà ³ñòîð³ÿ
æèòòÿ ëþäåé, ÿêèõ âæå íåìàº
íà ñâ³ò³. Ñïîãàäàìè ïðî ñâîãî
áàòüêà Âàñèëÿ Òðåãóáà ä³ëÿòüñÿ ç
÷èòà÷àìè RIA éîãî ñèíè, Â³êòîð
òà Êîñòÿíòèí Òðåãóáè.
ЛЮДИ — ЯК КНИГИ
Îäí³ ó øê³ðÿí³é îáêëàäèíö³ ç
çîëîòèìè ë³òåðàìè. Çîâí³ ãàðíî.
À âñåðåäèí³ íåö³êàâî.
²íø³ — çàòåðò³, çà÷èòàí³
äî ä³ð. Â³äêðèºø — ³ âæå íå â³ä³ðâåøñÿ, òàê çàõîïëþº.
Áàòüêî äëÿ ìåíå — öå á³áë³îòåêà. Ïîâíå ç³áðàííÿ òâîð³â, ùî
óâ³áðàëè ö³ëó åïîõó ñòðàæäàíü,
ãåðî¿çìó, â³éí, âòðàò, ï³äíåñåííÿ. ² ïðàö³, íåâïèííî¿, íàïîëåãëèâî¿. ×åñíî¿.
Ó Ëàäèæèí³, ãàäàþ, é äîñ³ º
ëþäè, ÿê³ ïàì’ÿòàþòü íàøîãî
áàòüêà, Âàñèëÿ Òåðåíò³éîâè÷à
Òðåãóáà.
Æèòòÿ ì³ñòå÷êà ó 1960–
70 ðîêè êðóòèëîñÿ íàâêîëî
Ëàäèæèíñüêî¿ ÄÐÅÑ.
Çíàºòå, öå áóëî øâèäê³ñíå
áóä³âíèöòâî — íàéøâèäøå
ó ªâðîï³ íà ò³ ÷àñè. Ïåðø³ äâà
åíåðãîáëîêè çàïóñòèëè âæå ÷åðåç
44 ì³ñÿö³ çàì³ñòü 68 çà òîä³øí³ìè
íîðìàòèâàìè. Ïðàöþâàëè ó òðè
çì³íè, ïî 700 ëþäåé. Ðîáîòà
íå ïðèïèíÿëàñü í³ íà õâèëèíó.
Òîä³, ó 1970 ðîö³, áàòüêî é
ïðè¿õàâ ³ç ñ³ì’ºþ ç Äí³ïðà.
Ëàäèæèíñüê³é ÄÐÅÑ â³í â³ääàâ
îñòàííþ ÷àñòèíó ñâîãî æèòòÿ.
ЛЮДИ — ЯК РОСЛИНИ
Òîé â’ºòüñÿ ïëþùåì, ÷³ïëÿºòüñÿ çà âñå ïîñï³ëü, äåðåòüñÿ
âãîðó. ²íøèé òðåìòèòü âñå æèò-

òÿ, ìîâ îñèêà. À õòî é âçàãàë³
æèâå ó òåïëè÷íèõ óìîâàõ, ÿê
îðàíæåðåéíà êâ³òêà.
Áàòüêî áóâ ÿê òîïîëÿ. Íåâèáàãëèâà, òðèâêà, íåçëàìíà,
íåãíó÷êà ï³ä ñòåïîâèìè â³òðàìè.
Ó êðàÿõ çàïîð³çüêèõ êîçàê³â,
ó ñåë³ Òîïèëî â³í ³ íàðîäèâñÿ.
Éøîâ 29 ð³ê ÕÕ ñòîë³òòÿ.
Ä³ä Òåðåíò³é, áàòüê³â òàòî,
áóâ êîâàëü. Ìàâ êóçíþ. Òðîõè
ï³äíÿâñÿ çà ÷àñ³â ÍÅÏó. ² ëèøå
òîìó, ùî îäíèì ç ïåðøèõ çàïèñàâñÿ ó êîëãîñï, ðîäèíó éîãî
íå áóëî ðåïðåñîâàíî.
À ïîò³ì ïðèéøîâ Ãîëîäîìîð.
Ä³òåé áóëî âîñüìåðî. Çàëèøèëîñü ï’ÿòåðî.
Ìàëåíüêîìó Âàñèëüêîâ³ òîä³
ò³ëüêè-íî âèïîâíèëîñÿ ÷îòèðè ðî÷êè. ² â³í íà âñå æèòòÿ
çàïàì’ÿòàâ áóðÿ÷àíèêè — ÷îðí³
ÿê çåìëÿ, ç áóðÿê³â, êðàïë³ îë³¿
³ âèñ³âîê.
À áóëî òàê, ùî ïîðó÷ ç õàòîþ ñòîÿâ ÌÒÑ — ìàøèííîòðàêòîðíèé ñòàí. Ìàòåð³ äàâàëè
ÿê³ñü ïðîäóêòè, ùîá âîíà ãîòóâàëà äëÿ ìåõàí³çàòîð³â. Á³ëüøå
í³êîãî íå ãîäóâàëè. ² êîëè í³õòî
íå áà÷èâ, ìàòè íèøêîì êèäàëà
ä³òÿì òîãî áóðÿ÷àíèêà íà ï³÷.
Òàì âîíè éîãî ä³ëèëè ì³æ ñîáîþ. Òàê ³ âèæèëè.
Ïîò³ì áóëà â³éíà. Íàø³ â³äñòóïàëè. Ä³ä Òåðåíò³é — ó÷àñíèê Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ — ÿêîñü
íàâàæèâñÿ ñêàçàòè ÷åðâîíîìó
êîì³ñàðó: «Ùî æ öå âè íàñ êèäàºòå ï³ä í³ìö³â.. ìè ó 14-ìó ðîö³
í³ìö³â íà íàøó çåìëþ íå âïóñòèëè»
Òîé âèõîïèâ ï³ñòîëåòà.
² ïðèñòðåëèâ áè ä³äà «çà ïàí³êüîðñòâî», ÿêáè ç õàòè íå âèá³ãëè æ³íêà ³ ä³òè.
Ï³ñëÿ â³éíè çíîâ áóâ ãîëîä.
Ëþäè ìåðëè ïðîñòî íà âóëèöÿõ.
Ðÿòóâàëèñÿ, õòî ÿê ì³ã. ¯çäèëè
ó Çàõ³äíó Óêðà¿íó, ì³íÿëè îäÿã,
ðå÷³ íà çåðíî.

Áàòüêî âæå â÷èâñÿ â Çàïîð³ææ³, ó ã³äðîåíåðãåòè÷íîìó
òåõí³êóì³. Ç ¿õ ñåëà ò³ëüêè äâîº
ï³øëè äàë³ â÷èòèñÿ — â³í ³ ñèí
ãîëîâè êîëãîñïó.
Á³äóâàëè äóæå. Æèëè ó áàðàêàõ. Îäíîãî ðàíêó ïðîêèíóëèñÿ — à ¿õ äðóã ïîìåð, ïðîñòî
â³ä âèñíàæåííÿ. Äå â íèõ ñèëè
áðàëèñÿ? Áîã çíà…
Äàë³ ðîáîòà. Øòåð³âñüêà
ÄÐÅÑ, ùî íà Äîíå÷÷èí³. Ïîò³ì Ïðèäí³ïðîâñüêà. Ôàõ áàòüêî
ìàâ ð³äê³ñíèé íà òîé ÷àñ — àâòîìàòèêà ³ òåëåìåõàí³êà. Éîãî
ö³íóâàëè. Îäðàçó íàäàëè æèòëî
(âæå áóëà ñ³ì’ÿ), ³ ïîñàäó íà÷àëüíèêà öåõó òåïëîâî¿ àâòîìàòèêè ³ âèì³ð³â.
Äî ðå÷³, ùîá íå âèíèêàëî çàéâîãî òåðòÿ ñåðåä ï³äëåãëèõ, â³í
ó 38 ðîê³â çäîáóâ âèùó îñâ³òó.
Äëÿ íüîãî öå áóëî ïðèíöèïîâî.
Õî÷à ñïðàâó çíàâ äîñêîíàëî, àëå
ï³äòâåðäèâ ñâ³é ïðîôåñ³îíàë³çì
äèïëîìîì Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî
³íñòèòóòó ³íæåíåð³â òðàíñïîðòó.
Íó, à äàë³ âè âæå çíàºòå — áóâ
Ëàäèæèí.

ЛЮДИ — ЯК ПРИРОДНІ ЯВИЩА
Îäí³ ïëà÷óòü äîùàìè. ²íø³
ãðèìàþòü ãðîìîì, ñïàëàõóþòü
áëèñêàâêîþ.
Áàòüêî áóâ ÿê òåïëèé â³òåð.
Â³ëüíèé ó íåâïèííîìó ðóñ³. ²
òåïëèé.
Ó Ëàäèæèí³ â³í áóâ ñïî÷àòêó íà÷àëüíèêîì öåõó ÖÒÀ², ³ ç
1974 ðîêó — çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà ñòàíö³¿. Íàãîðîäæåíèé
Îðäåíîì Òðóäîâîãî ×åðâîíîãî
Ïðàïîðà. ß ëþáèâ ñèä³òè òèõåíüêî ó êóòî÷êó â éîãî êàá³íåò³.
Ó íüîãî çàâæäè áóëè ëþäè. Â³í
óñ³ì íàìàãàâñÿ äîïîìîãòè. ² ìåí³
êàçàâ: «Îò â ëþäèíè ìàëåíüêå
ïðîõàííÿ, àëå äëÿ íå¿ âîíî ìàº
âåëèêå çíà÷åííÿ. Òè äîïîìîæè
¿é, ³ öÿ ëþäèíà áóäå ùàñëèâà».
ß íà âñå æèòòÿ çàïàì’ÿòàâ
éîãî íàóêó — äîñÿãàòè âñüîãî
ñàìîòóæêè, íå áóòè æàä³áíèì,
íå ðîáèòè çëà ³ áðåõí³.
Â³í êàçàâ: «Ó ìåíå òàêà ïîñàäà, ùî íàøà ñ³ì’ÿ ìîãëà áè
æèòè ó äåñÿòü ðàç³â êðàùå. Òà
ÿ íå ìîæó çãàíüáèòèñÿ. ² íå çíàþ,
ÿê ç öèì ìîæíà æèòè äàë³».

Â³í íå ãíóâñÿ ïåðåä ïàðò³éíèìè áîñàìè. Íå ñòåëèâñÿ ï³ä
êåð³âíèöòâî. Íå â³âñÿ íà áóäüÿêó íåïðàâäó. Áóâ âèìîãëèâèé.
Áåçêîìïðîì³ñíèé. Âáîë³âàâ
çà ëþäåé.
Îäíîãî ðàçó ïðè ðîçïîä³ë³
æèòëà íàïîë³ã, ùîá äâîïîâåðõîâèé êîòåäæ ä³ñòàâñÿ áàãàòîä³òí³é ðîäèí³, à íå êîìóñü ç
÷èíîâíèöüêî¿ áðàò³¿.
Êîëè â íüîãî òðàïèâñÿ ³íôàðêò, â³í ùå òèæäåíü ¿çäèâ
íà ðîáîòó, äîêè íå çàê³í÷èâ óñ³
ñïðàâè. Íå ñëóõàâ í³êîãî — ÿêà
ë³êàðíÿ?
Íåïðàâèëüíî, çâ³ñíî. Öå éîìó
äóæå ñêîðîòèëî â³êó.
Áóëà â íüîãî äà÷à íà áåðåç³
Áóãó. Òà ÿêà òàì äà÷à — «êóðíèê» çà íèí³øí³ìè ì³ðêàìè.
90-ò³ ðîêè, çíàºòå, ïóñò³ ìàãàçèíè. Â³í òàì ðîçâ³â ãîðîäèíó, êóðè-ãóñè... äîïîìàãàâ
ñ³ì’¿, ÿê ì³ã.
Ïåðåæèâàâ çà äîëþ Óêðà¿íè, ¿¿
ñàìîñò³éí³ñòü, íàâ÷àâ íàñ ëþáîâ³ äî ³ñòîð³¿ ³ êóëüòóðè äåðæàâè.
Îñòàííÿ íàøà ç íèì çóñòð³÷
áóëà 29 ãðóäíÿ 1995 ðîêó. ß âæå
æèâ ó Â³ííèö³, çàéìàâñÿ á³çíåñîì. Áàòüêî óñå ïåðåæèâàâ —
ÿê òî, çàðîáëÿòè ãðîø³? Òà,
êàæó, óñå çàêîííî, ïðîçîðî,
ëåãàëüíî. Òîä³ â³í ìåí³ ñêàçàâ:
«Çàïàì’ÿòàé. Í³êîëè íå ìîæíà
òâîðèòè íåïðàâäó, æèòè áðåõíåþ. Ðàíî ÷è ï³çíî âñå âèïëèâå
íà ïîâåðõíþ. ² òîä³ óñ³ì áóäå
ïîãàíî».
Ñêàçàâ. ² ÿ ïî¿õàâ ó Â³ííèöþ.
×åðåç äåíü â³í ï³øîâ â³ä íàñ
íàçàâæäè. Áóëî éîìó ëèøå
66 ðîê³â.
24 ëþòîãî öüîãî ðîêó òàòîâ³
âèïîâíèëîñÿ á 90 ë³ò.
Ö³ ñïîãàäè ïðèñâÿ÷óþòüñÿ
ïàì’ÿò³ íàøîãî áàòüêà Âàñèëÿ
Òåðåíò³éîâè÷à Òðåãóáà. Ëþäèíè
íåïðîñòî¿ äîë³ ³ ñâ³òëî¿ äóø³.
Ëþäèíè ç âåëèêèì ñåðöåì.
445171

ПОТРІБНО 10 ТИСЯЧ ГРН
НА РЕАБІЛІТАЦІЮ
Юрію Самохіну 40 років,
він інвалід третьої групи,
і йому терміново потрібна операція
по заміні тазового суглоба.
Чоловіка можуть прооперувати за державні
кошти, але необхідно терміново зібрати
10 тис. грн на ліки та реабілітацію
Реквізити для фінансової допомоги
ПриватБанк – № 5168742717364107 (Самохін Юрій Олександрович)
445109
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ЛІКУВАТИ КІР МОЖНА
ВДОМА, ЯКЩО НЕМАЄ УСКЛАДНЕНЬ

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
СПОНСОР РУБРИКИ

Відповіді  Захворюваність на кір
серед вінничан продовжує тримати друге
місце по Україні. Незважаючи на масу
інформації щодо хвороби, її наслідків
та способів збереження, з’являються
нові питання, які хвилюють городян.
На них відповідає Ірина Незгода,
обласний дитячий інфекціоніст
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Ç ïî÷àòêó ïîòî÷íîãî
ðîêó
â îáëàñò³ çàðåºñòðîâàíî 1901 âèïàäîê êîðó,
ñåðåä ÿêèõ — 1075 ä³òè. ²ç âñ³õ
çàõâîð³ëèõ 66% íå áóëè ùåïëåí³
ïðîòè êîðó. Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ,
ç ïî÷àòêó òðàâíÿ ìèíóëîãî ðîêó
(ïî÷àòîê åï³äåì ïåð³îäó) ÷åðåç
ñòàö³îíàð îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ ³íôåêö³éíî¿ ë³êàðí³ ïðîéøëî ìàéæå 520 âèïàäê³â êîð³. Òàêîæ áóëî
äî âîñüìè âèïàäê³â ïíåâìîí³¿.
×åðåç óñêëàäíåííÿ êîðó ïîìåðëà
îäíà âîñüìèì³ñÿ÷íà äèòèíà òà
18-ð³÷íèé ñòóäåíò.
— Çàðàç ó ñòàö³îíàð³ ë³êóºòüñÿ 32 õâîðèõ íà ê³ð, — ãîâîðèòü
²ðèíà Íåçãîäà. — Êîæíîãî äíÿ
äî íàñ ïîñòóïàº â³ä 5 äî 8 õâîðèõ,
à ñåðåäí³é ë³æêî/äåíü ïî êîðó
ñêëàäàº â³ä 5 äî 7 äí³â.
Ë³êàð çàçíà÷àº, ùî ÿêùî ç âåðåñíÿ ïî ãðóäåíü á³ëüøå íà ê³ð
õâîð³ëè ä³òè, òî ç ïî÷àòêó ðîêó
ïåðåâàæàþòü äîðîñë³ õâîð³. Çîêðåìà, â äîðîñëîìó â³ää³ëåíí³ ³íôåêö³éíî¿ ë³êàðí³ çàðàç çíàõîäèòüñÿ
á³ëüøå 80 ïàö³ºíò³â. Ëèøå ó ìåäóí³âåðñèòåò³ çàõâîð³ëè 64 ñòóäåíòè.
Ä³òè õâîð³þòü âàæ÷å çà äîðîñëèõ?
— ßêùî ãîâîðèòè, íàïðèêëàä,
ïðî ä³òåé äî ðîêó æèòòÿ, âîíè

õâîð³þòü íå òàê âàæêî. Àäæå ìàþòü ìàòåðèíñüêèé ³ìóí³òåò. Îñîáëèâ³ñòü ïîëÿãàº â òîìó, ùî êîëè
âîíè ïåðåõâîð³ëè, ïîæèòòºâèé
³ìóí³òåò â³ä êîðó íå îòðèìóþòü.
Òîáòî çãîäîì çíîâó ìîæóòü çàõâîð³òè, ÿêùî íå çðîáèòè ùåïëåííÿ.
ßê ñàìå ïðîõîäèòü çàõâîðþâàííÿ íà ê³ð?
— Äëÿ êîðó õàðàêòåðíî ê³ëüêà
ïåð³îä³â. Êàòàðàëüíèé, ÿêèé òðèâàº 4 äí³. Ó öåé ÷àñ ï³äí³ìàºòüñÿ
òåìïåðàòóðà, º íåæèòü, êàøåëü,
ñâ³òëîáîÿçíü. Íà 5 äåíü òåìïåðàòóðà ïàäàº. Ïîò³ì ç'ÿâëÿºòüñÿ
âèñèïêà ³ çíîâó ï³äâèùóºòüñÿ
òåìïåðàòóðà. Òðèâàº öåé ïåð³îä
7–8 äí³â ³ ñàìå â öåé ÷àñ, êîëè
ç'ÿâëÿºòüñÿ âèñèïêà âàðòî íàéá³ëüøå áîÿòèñÿ óñêëàäíåíü. À òàêèìè óñêëàäíåííÿìè ìîæå ñòàòè:
ïíåâìîí³ÿ, ãåïàòèòè ³ óðàæåííÿ
öåíòðàëüíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè.
×è ìîæíà ë³êóâàòèñÿ â äîìàøí³õ
óìîâàõ?
— Ë³êóâàííÿ â ñòàö³îíàð³ ïîòðåáóþòü ëèøå ò³ ïàö³ºíòè, ÿê³
ìàþòü óñêëàäíåííÿ êîðó. Ó ³íøèõ âèïàäêàõ ìîæíà ë³êóâàòèñÿ âäîìà. Ë³êóâàííÿ ñèìïòîìàòè÷íå, òîáòî ïîòð³áíî çíèæóâàòè
òåìïåðàòóðó (ïàðàöåòàìîëîì,
íóðîôåíîì). Áàãàòî ïèòè. ²
îáîâ'ÿçêîâî òàêîãî ïàö³ºíòà ìàº
ñïîñòåð³ãàòè ë³êàð, ùîá íå ïðîïóñòèòè óñêëàäíåíü.
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НАЙБІЛЬШЕ
Хмільницький Козятинський людей
96
район
район
людей
ЛЮДЕЙ
ЗАХВОРІЛИ
58
НА КІР
Літинський
людей Калинівський
60
район
район
людей
612
людей
118
людей
Вінниця
112
людей
Вінницький
район

Барський
район

Шаргородський
район

73

Спалахи кору
за останній тиждень
були зареєстровані
у Вінницькому технічному
коледжі та с. Клекотина,
Шаргородського
району. Під час спалахів
захворіли 12 осіб, в тому
числі 10 дітей віком
до 17 років.
На даний час
в усіх лікувальнопрофілактичних закладах
області, які проводять
щеплення, є в наявності
достатня кількість
комбінованої вакцини
проти кору. Залишки
даного препарату
складають 23 200 доз
вакцини КПК.

людини

63
людини
ßê³ º ïðàâèëà äîãëÿäó çà õâîðèìè íà ê³ð âäîìà?
— Íåîáõ³äíà ³çîëÿö³ÿ. ßêùî
º ìîæëèâ³ñòü, õâîðîãî íà ê³ð
ïîòð³áíî ³çîëþâàòè â îêðåì³é
ê³ìíàò³, ³ îäíà ëþäèíà ìàº õîäèòè äî ö³º¿ ê³ìíàòè. Óäîìà, äå
º õâîðèé íà ê³ð, ìàº áóòè ìàñî÷íèé ðåæèì. Òàê ÿê â³ðóñ êîðó
íå ñò³éêèé â íàâêîëèøíüîìó
ñåðåäîâèù³, ê³ìíàòó, äå çíàõîäèòüñÿ õâîðèé, ïîòð³áíî ïîñò³éíî
ïðîâ³òðþâàòè.
Íà ÿêèé ïðîì³æîê ÷àñó ïîòð³áíî
³çîëþâàòè õâîðîãî?
— ²çîëÿö³ÿ ìàº òðèâàòè 4 äí³
êàòàðàëüíîãî ïåð³îäó òà 5 äí³â
âèñèïêè, çàãàëîì öå 10 äí³â.
Òîáòî ÿêùî â õâîðîãî íà ê³ð
íåìàº óñêëàäíåíü, òî ïðîòÿãîì
10 äí³â â äîì³âêó í³êîãî ïóñêàòè

Крижопільський
район

íå âàðòî. Òîìó ùî ñàìå â öåé
ïåð³îä â³ðóñ êîðó âèä³ëÿºòüñÿ
â çîâí³øíº ñåðåäîâèùå. ßêùî
º óñêëàäíåííÿ, âäîìà ë³êóâàòèñÿ
íå ïîòð³áíî.
×è ìîæå ëþäèíà, ÿêà äîãëÿäàº
çà õâîðèì íà ê³ð, ïåðåíîñèòè õâîðîáó?
— ×åðåç òðåòþ îñîáó ê³ð íå ïåðåäàºòüñÿ. Â³ðóñ ïåðåäàºòüñÿ
ëèøå â³ä õâîðîãî äî ëþäèíè,
ÿêà ìîæå çàõâîð³òè, à ñàìå, ÿêà
íå ìàº ³ìóí³òåòó. Òîáòî ÿêà ñâîãî
÷àñó íå îòðèìàëà ùåïëåííÿ, àáî
÷åðåç ÿê³ñü õâîðîáè ìàº çíèæåíèé ³ìóí³òåò.

×è º ñïåö³àëüí³ ë³êè â³ä êîðó?
— Ïðîòè êîðó íåìàº ñïåöèô³÷íî¿ òåðàï³¿, íåìàº ³ ïðîòèâ³ðóñíîãî ïðåïàðàòó. ßêùî â³ðóñ
êîðó ïîïàâ â îðãàí³çì, òî âæå
í³÷îãî çðîáèø. Ïîòð³áíî çí³ìàòè
ñèìïòîìè (áàãàòî ïèòè, çíèæóâàòè òåìïåðàòóðó, ïðèéìàòè ïåðø³
äâà äí³ â³òàì³í À) ³ ñë³äêóâàòè
çà ñòàíîì.
Ó âèïàäêó óñêëàäíåíü çâåðòàòèñü äî ë³êàðí³. Ïðè âàæêèõ ñèòóàö³ÿõ (ïíåâìîí³ÿõ, íàïðèêëàä)
ë³êàð³ çàñòîñîâóþòü àíòèá³îòèêè
òà ³ìóíîãëîáóë³íè (íàáîðè ãîòîâèõ àíòèò³ë).
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Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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Коцюбинського

ВИСТАВКИ

КОНЦЕРТИ
Подільська рапсодія
Цього року вінницькому
колективу «Поділля»
75 років! 21 лютого Академічний ансамбль пісні
і танцю «Поділля» презентує оновлену програму
«Подільська рапсодія»,
до якої увійшли як хрестоматійні, так і нові твори —
хорові обробки народних пісень, хореографічні
композиції та віртуозні інструментальні п'єси. Живий
звук, живі емоції, живе українське мистецтво.
Концерт відбудеться в обласній філармонії, початок
о 18.30. Вартість квитка — 100 грн. Тел.: 66–13–50,
66–06–91, (093)0277570.

ДИЗЕЛЬ ШОУ
6 березня у Вінниці

28 лютого в обласній
філармонії зустрічайте
«Вокальні універсалії» —
масштабний проект,
у якому беруть участь
провідні солісти та колективи філармонії: народна
артистка України Ірина Швець (сопрано), Наталія
Лановенко (сопрано), Володимир Полторацький
(тенор) та фіналіст телепроекту «Голос країни-2»
Олександр Онофрійчук. У програмі вечора — популярна класика, арії з опер та оперет, класичний
кроссовер, рок-хіти та відомі джазові композиції —
вибухова суміш жанрів та емоцій. Початок о 18.30.

Найкраще гумористичне
шоу України одразу
з двома концертами
у Вінниці напередодні
Жіночого свята.
6 березня о 17.00 та 20.00 у Будинку офіцерів
«ДИЗЕЛЬ ШОУ» презентують весняну програму
з новими номерами, гумористичними піснями й
веселими розіграшами. Більше двох годин нескінченної радості, ефектного шоу, яскравих дуетів та
актуального, дійсно смішного й доброго сімейного
гумору — для кожного глядача.
У новій програмі «ДИЗЕЛІ» постануть у нових
несподіваних амплуа. А ще — вперше на вінницькій сцені разом з Єгором Крутоголовим, Євгенієм
Сморігіним, Вікторією Булітко, Яною Глущенко,
Олександром Бережком, Євгенієм Гашенком і
ведучим Максимом Неліпою будуть грати зірки легендарної команди КВН «Уездный город» — Сергій
Писаренко і Євгеній Нікішин.
Поспішайте придбати квитки. Аншлаги на концертах «ДИЗЕЛЬ ШОУ» у Вінниці — це вже стала
традиція.
Вартість квитків — 250–750 гривень. Купуйте
на сайті bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру ім. Садовського, Вінницької Вежі, «Універмагу»
і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків:
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

КІНОПАЛАЦ «МИР»

ТЕАТР

Ассо та Піаф

(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО

Смертельний лабіринт

(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)

Аеліта: Бойовий ангел
Фантастика, 20.02, поч. о 10.00, 13.40, 17.35, 21.55.
21.02–27.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Вокальні універсалії
Зустріч однокласників
Комедія, 20.02, поч. о 15.50
21.02–27.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Почни спочатку
Комедія, 20.02, поч. о 16.10
21.02–27.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

100 речей і нічого зайвого
Комедія, 20.02, поч. об 11.40, 19.50
21.02–27.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Продюсер
Комедія, 20.02, поч. о 21.55
21.02–27.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

«Про що мовчать
чоловіки, або
Дикун FOREVER»

Трилер, 20.02, поч. о 17.25

Щасливий день смерті 2
Трилер, 20.02, поч. о 21.35

Крути 1918

До свята 8 Березня!
Усі секрети чоловіків
для прекрасних жінок —
9 березня о 19.00 у Вінницькому театрі імені
Садовського у найвеселішій комедії про кохання і стосунки «Про що
мовчать чоловіки, або Дикун FOREVER».
Кохання, ревнощі, право на владу у родині, ставлення до друзів і світу — теми, які піднімаються
у виставі, близькі всім без винятку.
Під час перегляду кожен глядач отримає море
задоволення. Більше того — чимало чоловіків
впізнають себе, а жінки — своїх суджених.
9 березня о 19.00 у театрі ім. Садовського насміємося досхочу і отримаємо найкращі, найпозитивніші емоції. Квитки — 300–380 гривень. Купуйте
на сайті bilet.vn.ua, у касах театру Садовського,
Будинку офіцерів, Вінницької Вежі, «Універмагу»
і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків:
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Історичний екшн, 20.02, поч. о 10.00, 11.50, 19.20
21.02–27.02 довідка — за тел. (096)003–50–50

Потрібен брехун

Крути 1918
Історичний екшн
20.02, поч. о 10.45

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Медовий місяць
Трилер, 20.02, поч. о 16.00

Це школа, бро
Комедія, 20.02–27.02, поч. о 14.00, 18.00

Усі знають
Трагікомедія, 20.02, поч. о 19.40

Вечори французького кіно
21.02–27.02, поч. о 20.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)

Комедія, 20.02, поч. о 16.00

Щасливий день смерті 2
Трилер
20.02, поч. о 10.00, 12.20, 14.00, 14.40, 16.20,
17.00, 18.40, 19.20, 21.00, 21.40, 23.30
21.02–27.02, довідка — за тел. (096)003–50–50

Біла ворона
Рок-опера, 21-22.02, поч. о 18.30

Селфі зі склерозом

Море спокуси

Мала сцена. Незвичайна комедія
22.02, 26.02, поч. о 19.00

Трилер, 20.02, поч. о 12.10, 14.20
21.02–27.02 довідка — за тел. (096)003–50–50

Ілюзії

LEGO фільм 2

Творчий вечір Оксани Бандури та Жанни Андрусишеної, 23.02, поч. о 18.30

Анімація, 20.02, поч. о 12.20, 14.40, 17.00
21.02–27.02 довідка — за тел. (096)003–50–50

Шельменко-денщик

Оперета, 28.02, поч. о 18.30

Комедія «Він —
моя сестра»
4 березня
о 19.00 у театрі імені
Садовського — одна
з найсильніших вистав
сучасності «Він — моя
сестра» з народними
артистами України Володимиром Горянським та
Анатолієм Хостікоєвим у головних ролях! Сміливі й
незвичні образи, яскравий грим й чудові декорації,
музика, танці і… надпотужний глибокий сюжет.
«Він — моя сестра» — суперкомедія не лише
тому, що дарує море радості, посмішок й позитиву
кожному глядачу. Ця вистава робить нас іншими.
Сповнює серця теплом та любов’ю, нагадуючи,
що головне — не обгортки, а — те, що всередині
людської душі…
Полюбити наше дивовижне й непередбачуване
життя, пізнати ціну щирої дружби, позбутися
стереотипів, навчитися довіряти своєму серцю
і вчасно розгледіти справжній зміст людських
стосунків. Ви будете сміятися й співпереживати
героям, а дві години пролетять — як одна мить.
Квитки — 220–450 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, Вінницької
Вежі, «Універмагу» і «Магігранду». Безкоштовна
доставка квитків: (0432)57–55–55, (098)101–00–
63, (093)101–00–63. Організатор — компанія
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)67-03-20)
Вартість квитків — 30 грн

Подорож маленької зірочки
Зоряно-музична казочка
23.02, поч. об 11.00 та 13.00

Наш веселий колобок
Ассоль
Історія однієї мрії, 27.02, поч. о 18.30

Музей української марки
ім. Я. Балабана
У Вінниці в експозиції Музею української марки
представлені одні з найцікавіших марок, деякі
з них є лише в одному екземплярі. Є марки,
вживані в Одесі, радянські марки та навіть ті,
на яких згадано Голодомор. У повній колекції
пана Олександра є марки, датовані від 1850 року,
гашені в різних українських містах. Найстаріший
конверт з поштовим штемпелем датований
1830 роком. До слова, є також марка з нині
білоруського міста Гомель, погашена українським
тризубом. Музей української марки ім. Якова
Балабана можна відвідати щодня, крім понеділка,
з 10-ї до 18-ї години. Школярам та студентам вхід
безкоштовний. Також у музеї можна придбати
сувенірні марки та листівки.
Відвідати музей можна за адресою: вул. Соборна,
26. Телефон для довідок (099)534–30–20.

Музей моделей
транспорту у Вінниці

Летюча миша

Водевіль, 26.02, поч.о 16.00
Драма, 20.02, поч. о 9.20, 18.00
21.02–27.02 довідка — за тел. (096)003–50–50

До 24 лютого ви можете
відвідати унікальну
виставку роботів
та трансформерів
з металу в повну
величину. На ній представлено більше 20 роботів
із металу. Оптимус Прайм — висота якого 3,5 м.
Бамблбі — вага якого більше тонни, справжня
машина трансформер та шоу танцюючих роботів.
Виставка працюватиме з 10.00 до 21.00.
Місце: ТЦ Plaza Park (вул. Келецька, 117 б).
Довідки за телефонами: (09)9057323,
(063)4221427, (099)3432657.

Мала сцена. Сторінка життя відомої співачки
27.02, поч. о 19.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР

Парк атракціонів

Виставка роботів
та трансформерів

Казка-комедія
24.02, поч. об 11.00 та 13.00

У самому центрі міста
(вул. Соборна, 64)
працює унікальний
музей, який налічує
близько 5037 моделей
транспорту. Аналогів музей не має ні в Україні,
ні в Європі. Виставка унікальна і дуже дорога,
розподіляється на кілька частин: вантажні, легкові, спеціальні автомобілі, автобуси, мотоцикли,
військова техніка ручної роботи (збірки), а також
потужна колекція живих двигунів автомобілів, вузлів і агрегатів. Власник колекції Музею моделей
транспорту — Олександр Вдовиченко.
Площа музею складає 180 квадратних метрів.
Окрім експозиційної частини у музеї є ще й
учбовий клас на 26 посадкових місць, потужна
тематична фільмотека та бібліотека спеціальної
літератури на п’ять тисяч книг.
У музеї в межах програми виховання дітей та
молоді діють безкоштовні групові екскурсії для
школярів, для решти відвідувачів вхід платний,
але за доступними цінами — 20 грн для дорослих,
для пенсіонерів і студентів — 10 грн.

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

RIA, Ñåðåäà,
20 ëþòîãî 2019
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СВІТЛАНА ДУБИНА, ПРАВОЗАХИСНИЦЯ

Знищення виставок як сигнал про те, що
активізуються любителі/ки тираній.
І нібито люди історію вивчають... Певно, не дуже
успішно. Це вже було і дуже паршиво все закінчилося.

простір для особистої думки

Дешевий газ: чи дочекаються українці
БЛОГ

ОГОЛОШЕННЯ

МАР’ЯНА НЕЧИПОРЕНКО,
ПОЛІТИЧНИЙ ОГЛЯДАЧ

Çà 5 ðîê³â ö³íà ïðèðîäíîãî ãàçó äëÿ íàñåëåííÿ ñòàëà
á³ëüøîþ ïðèáëèçíî ó 7 ðàç³â.
Ïðî öå ïèøóòü æóðíàë³ñòè ñàéòó
radiosvoboda.org. Ïðè öüîìó äåðæàâà ñòàëà
ó ñò³ëüêè æ ðàç³â á³ëüøå âèòðà÷àòè ãðîøåé
íà ñóáñèä³¿. Ïðîòå ÿêùî ðîç³áðàòèñÿ, ñóáñèä³¿ – öå íå äîïîìîãà óêðà¿íöÿì, öå – ñïîñ³á
çàðîá³òêó ãàçîâèõ êîìïàí³é íà äåðæàâ³ ï³ä íàçâîþ Óêðà¿íà. Òîáòî, íà íàñ ³ç âàìè ³ íàøèõ
ïîäàòêàõ.
ßê æå âèïðàâäîâóº âëàäà çë³ò ö³íè íà ãàç?
Íàéãîëîâí³øèé ¿¿ àðãóìåíò — âèìîãè
ÌÂÔ. Àëå ÿê ïîêàçàëà ñóáîòíÿ çóñòð³÷ ï³ä
÷àñ Óêðà¿íñüêîãî ëàí÷ó â Ìþíõåí³ Þë³¿
Òèìîøåíêî ³ç Äèðåêòîðîì-ðîçïîðÿäíèêîì
Ì³æíàðîäíîãî âàëþòíîãî ôîíäó Êð³ñò³í Ëàãàðä, öå äàëåêî íå òàê.
Ãîëîâíîþ òåìîþ çóñòð³÷³ áóëà ñîö³àëüíàåêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ â Óêðà¿í³. Îáãîâîðèëè
ïåðñïåêòèâè åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó íàøî¿
äåðæàâè òà ïèòàííÿ ñï³âðîá³òíèöòâà ì³æ
Óêðà¿íîþ òà ÌÂÔ. Îêðåìî éøëîñÿ ïðî
ïð³îðèòåòè òà âèêëèêè íà øëÿõó âïðîâàäæåííÿ ðåôîðì â Óêðà¿í³ ï³ñëÿ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â.
Äèðåêòîð-ðîçïîðÿäíèê Ôîíäó ãîâîðèëà
ïðî «íàãàëüíó íåîáõ³äí³ñòü» äëÿ Óêðà¿íè
ïðîäîâæóâàòè «á³ëüø ãëèáîê³ ñòðóêòóðí³
ðåôîðìè, íåîáõ³äí³ äëÿ äîñÿãíåííÿ á³ëüø
ñò³éêîãî åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ ³ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ æèòòÿ ëþäåé íà ïîñò³éí³é îñíîâ³»:
«Íàøà ðîçìîâà ñòîñóâàëàñÿ ïîòî÷íî¿ åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³ òà íåîáõ³äíîñò³
ïðîäîâæåííÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì ó ìåæàõ óãîäè Stand-by ç ÌÂÔ,
âêëþ÷àþ÷è áîðîòüáó ç êîðóïö³ºþ», — çàçíà÷èëà Êð³ñò³í Ëàãàðä íà îô³ö³éíîìó ñàéò³
ÌÂÔ.
Þë³ÿ Òèìîøåíêî æ â³äçíà÷èëà — ñï³âïðàöÿ âàæëèâà. Àëå òðåáà âðàõîâóâàòè ðåàëüíó
ñèòóàö³þ â åêîíîì³ö³ òà ñîö³àëüí³é ñôåð³,
ùîá ïèòàííÿ ìàêðîô³íàíñîâî¿ ñòàá³ëüíîñ-

Нерухомість: продам
або обміняю
, c.Зарванці, площа: 15 с, 15 с, біля
траси, комерція, будівн. Ціна:
дог., тел.: (067) 264-88-04

Робота
100% легальне працевл. в
Чехії для чол.та жін. Безкошт.
консультації. Оформл.віз
Тел.:(067)369-82-33, (063)21802-33
Sort date: 19.02.2019, №8/2019
ò³ òà ñîö³àëüíî¿ çãóðòîâàíîñò³, ð³âíÿ æèòòÿ
óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí áóëè çáàëàíñîâàí³,
à íå â êîíôë³êò³:
«ß âîäíî÷àñ íå äîçâîëþ í³êîìó áðàòè
ö³íè íà ãàç ìîíîïîëüí³, íåðèíêîâ³, ÿê³ çàòâåðäæåí³ íå ðèíêîì, à óðÿäîì, ÿê³ ìàþòü
300% ðåíòàáåëüíîñò³. Â òîé ÷àñ, êîëè óêðà¿íö³ ìàþòü ñüîãîäí³ ñåðåäíþ çàðîá³òíó ïëàòó
300 äîëàð³â íà ì³ñÿöü ³ ñåðåäíþ ïåíñ³þ äåñü
íà ð³âí³ 65 äîëàð³â íà ì³ñÿöü. ² òîìó âñå áóäå
çáàëàíñîâàíî, ãàëóçü ãàçîâà áóäå àáñîëþòíî
ïðèáóòêîâîþ, íàâ³òü â öüîìó íå ñóìí³âàéòåñÿ», — çàïåâíèëà êàíäèäàò ó Ïðåçèäåíòè.
Íàðîäíèé äåïóòàò ç ôðàêö³¿ «Áàòüê³âùèíà»
Îëåêñ³é Ðÿá÷èí ïåðåêîíàíèé: ÌÂÔ ãîòîâèé
îáãîâîðþâàòè íîâ³ óìîâè ñï³âðîá³òíèöòâà ç
Óêðà¿íîþ, ÿê³ ïåðåäáà÷àòèìóòü çíèæåííÿ
ö³íè íà ãàç äëÿ íàñåëåííÿ:
«Òå, ùî öÿ çóñòð³÷ â³äáóëàñÿ, — º äóæå ïîòóæíèì ñèãíàëîì, ùî ÌÂÔ ãîòîâèé âåñòè
ïåðåìîâèíè ³ ïðî çíèæåííÿ ö³íè íà ãàç, ³
ïðî ³íø³ óìîâè òðàíø³â».
À îò êåð³âíèê öåíòðó ïîë³òè÷íîãî àíàë³çó
Âîëîäèìèð Ôåñåíêî ó ñâîºìó áëîç³ íà ñàéò³
«Óêðà¿íñüêà ïðàâäà» ðåçóëüòàò çóñòð³÷³ îõà-

ðàêòåðèçóâàâ òàê: «â ÌÂÔ íå âèêëþ÷àþòü
ïåðåìîãè Òèìîøåíêî íà ïðåçèäåíòñüêèõ
âèáîðàõ ³ çàçäàëåã³äü ïî÷èíàþòü îáãîâîðåííÿ ñïåöèô³÷íî¿ ïîçèö³¿ Òèìîøåíêî ùîäî
äâîðàçîâîãî çíèæåííÿ ö³íè íà óêðà¿íñüêèé
ãàç», — ï³äêðåñëèâ â³í.
Þë³ÿ Òèìîøåíêî íàãîëîñèëà, ùî ñï³âïðàöÿ ³ç ÌÂÔ º äëÿ Óêðà¿íè íàäçâè÷àéíî
âàæëèâîþ. ¯¿ íåîáõ³äíî ïðîäîâæóâàòè, àëå
íà óìîâàõ, ÿê³ íå øêîäèòèìóòü ³íòåðåñàì
óêðà¿íö³â. Ñàìå òîìó Ãîëîâà ïàðò³¿ îáãîâîðèëà ìàéáóòíþ ñï³ëüíó ðîáîòó ³ç íàéá³ëüøèì
çàêîðäîííèì äîíîðîì Êèºâà ùå äî âèáîð³â,
àáè íå âòðà÷àòè íà öå ÷àñ ïî ¿õ çàâåðøåííþ.
Ë³äåð ïàðò³¿ «Áàòüê³âùèíà» çàçíà÷èëà,
ùî ¿¿ êîìàíäà ÷åðåç ï³âðîêó ï³ñëÿ ïåðåìîãè íà ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðàõ ïëàíóº âèãðàòè ³ ïàðëàìåíòñüê³. À òîìó âîíà í³êîëè á
íå ãàðàíòóâàëà äâîðàçîâå çíèæåííÿ òàðèô³â,
ÿêáè òî÷íî íå ìàëà ìåõàí³çìó, ÿê öå ìîæíà
çðîáèòè:
«Æîäíîãî çîáîâ’ÿçàííÿ, ÿêå ÿ íå çìîãëà
áè âèêîíàòè â ö³ ï³âðîêó, ó â³êíî ìîæëèâîñòåé, ÿ ÿê äîñâ³ä÷åíèé ïîë³òèê íà ñåáå áðàòè
íå áóäó», — ï³äñóìóâàëà Ãîëîâà ïàðò³¿.
445179

Поверніться до себе
БЛОГ
МАРИНА
ПРИЩЕПА,
ПСИХОЛОГ

Ñåðåäèíà ëþòîãî íåî÷³êóâàíî çðîáèëà íàì ÷óäîâèé ïîäàðóíîê.
Âîíà íàãàäàëà, ùî ñêîðî âåñíà.
À ðàçîì ³ç íåþ ³íîä³ ïðèõîäÿòü
íå äóæå ïðèºìí³ ðå÷³. Àâ³òàì³íîç, çàãîñòðåííÿ õðîí³÷íèõ
õâîðîá, ³ òå, ùî äóæå ÷àñòî íàçèâàþòü âåñíÿíîþ äåïðåñ³ºþ.
Íàñïðàâä³ ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â
ìè ïîìèëÿºìîñÿ, òîìó ùî äåïðåñ³ÿ — öå çàõâîðþâàííÿ, ÿêå
ïîòð³áíî ë³êóâàòè. À ïåðåïàäè
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
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

íàñòðîþ ìîæóòü áóòè ïðîÿâîì
õàíäðè. ²ç íåþ ìîæíà âïîðàòèñÿ
ñàìîñò³éíî. ² âñå, ùî ïîòð³áíî —
öå ïîâàãà äî ñåáå, âì³ííÿ ïî÷óòè
ñâîþ äóøó ³ âì³ííÿ ï³êëóâàòèñÿ
ïðî ñåáå é áëèçüêèõ. Íå òàê áàãàòî, àëå íå çàâæäè ïðîñòî.
ßêùî âè â³ä÷óâàºòå, ùî âàñ
íå ö³êàâëÿòü ðå÷³, ÿê³ ðàí³øå âèêëèêàëè ïîçèòèâ, íå ìàºòå áàæàííÿ ³ ñèë çàéìàòèñÿ ùîäåííèìè
ñïðàâàìè, ïî÷èíàºòå äðàòóâàòèñÿ
³ õî÷åòüñÿ êóäèñü âòåêòè â³ä öüîãî
ñâ³òó, òî ïðèéøîâ ÷àñ ïðèä³ëèòè
óâàãó ñîá³. Òå, ùî çàðàç ìîäíî
íàçèâàòè ëþáèòè ñåáå.
Íàìàãàéòåñÿ ÿêîìîãà òî÷-

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 190108

Hàêëàä 29 000

í³øå äîòðèìóâàòèñÿ ðåæèìó: ïðèéìàéòå ¿æó ïðèáëèçíî
â îäèí ÷àñ, ëÿãàéòå â³äïî÷èâàòè äî 22 ãîäèíè, ïèéòå á³ëüøå
÷èñòî¿ âîäè, ãóëÿéòå íà ñâ³æîìó
ïîâ³òð³. Ïðèñâÿò³òü â³ëüíèé ÷àñ
ñîá³ ³ áëèçüêèì.
Çðîá³òü çóñèëëÿ íàä ñîáîþ ³ â³ä³ðâ³òüñÿ â³ä ãàäæåò³â, ïîãëÿíüòå
íàâêðóãè: ÿêà êðàñà íàñ îòî÷óº!
Îäÿãàéòå êðîñ³âêè ³ — âïåðåä
ìèëóâàòèñÿ íàâêîëèøí³ì ñâ³òîì
³ äàðóâàòè ñåáå éîìó. ßêùî æ
íåìàº ñèë âèéòè íà âóëèöþ,
òî çàãîðí³òüñÿ â óëþáëåíèé
ïëåä, çðîá³òü çäîðîâåííó êðóæêó ÷àþ ³ âêëþ÷³òü äîáðèé, ñïî-

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»),
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð:
Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
òåë. (0432):

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿

ê³éíèé, ìîæëèâî, ìîòèâóþ÷èé
ô³ëüì àáî ñåð³àë. Â³çüì³òü ãàðíó
êíèãó — çàíóðòåñÿ â ³íøèé ñâ³ò,
æèòòÿ é ïåðåæèâàííÿ ãåðî¿â. ²
ïàì’ÿòàéòå: âè íå îäí³ â öüîìó
ñâ³ò³. Ó êîæíîãî áóâàþòü çëåòè
³ ïàä³ííÿ, ³ ÿêùî õòîñü çóì³â
ñïðàâèòèñÿ ç³ ñâî¿ìè ïàä³ííÿìè,
òî âè òàêîæ çìîæåòå. ² ïîãàíèé
íàñòð³é òåæ ìàº ñâî¿ ïåðåâàãè.
Öå çíàê òîãî, ùî ïîòð³áíî ïîâåðíóòèñÿ äî ñåáå. ßêùî Áîã ÷è
ïðèðîäà äàëà íàì ö³ â³ä÷óòòÿ,
òî âîíè òàêîæ íåîáõ³äí³, âîíè
íåñóòü ³íôîðìàö³þ. ² íàøå çàâäàííÿ — çðîçóì³òè, ùî ñàìå
õî÷å ñêàçàòè íàøà äóøà.

КОРОТКО
Мер під
арештом
 Ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî Ïåòðó
Áðîâêó 14 ëþòîãî â ñóä³
îáèðàëè çàïîá³æíèé çàõ³ä.
Ïðåñ-ñëóæáà Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó ïîâ³äîìëÿº, ùî ìåðó ïðèçíà÷èëè
äîìàøí³é àðåøò íà ÷àñ
ñë³äñòâà.
18 ëþòîãî ñóääÿ óõâàëèâ
â³äñòîðîíèòè Áðîâêà â³ä
çàéìàíî¿ ïîñàäè äî 8 êâ³òíÿ 2019 ðîêó.
Çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, ìåð
çìîâèâñÿ ³ç íà÷àëüíèêîì
çåìåëüíîãî â³ää³ëó ì³ñüêî¿
ðàäè äëÿ òîãî, ùîá âèìàãàòè õàáàð ç ïîòåíö³éíîãî çàáóäîâíèêà. ¯ì îáîì
îãîëîñèëè ï³äîçðè. ×èíîâíèê³â çâèíóâà÷óþòü ó òîìó,
ùî âîíè âñòèãëè îòðèìàòè
7500 äîëàð³â ³ç 15 000, ïðî
ÿê³ íà÷åáòî äîìîâèëèñÿ ³ç
çàáóäîâíèêîì. Ãðîø³ ïîòð³áí³ áóëè äëÿ òîãî, ùîá
âèä³ëèòè ä³ëÿíêó äëÿ áóä³âíèöòâà áàãàòîïîâåðõ³âêè.
1 ëþòîãî íà÷àëüíèêîâ³
â³ää³ëó ì³ñüêî¿ ðàäè ïîâ³äîìèëè ïðî ï³äîçðó òà
îáðàëè çàïîá³æíèé çàõ³ä ³ç çàñòàâîþ 228 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Ì³ñüêèé ãîëîâà
Áðîâêî îòðèìàâ ï³äîçðó 8
ëþòîãî.
Òðèâàº ðîçñë³äóâàííÿ.

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.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ
Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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ПОРІЗАВ ПОРТРЕТИ
ШЕВЧЕНКА В МЕТРО
Вандалізм 
Громадський
активіст Юрій
Хорт (Павленко)
знищив виставку
«Квантовий
стрибок Шевченка»
у Києві. Виставку,
яка зображує
поета в ролі різних
кіногероїв та
відомих постатей,
передчасно закрили
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ó ñòîëè÷íîìó
ìåòðî ãðîìàäñüêèé
àêòèâ³ñò ç Â³ííèö³
Þð³é Õîðò ðîçð³çàâ íîæåì ïîñòåðè âèñòàâêè «Êâàíòîâèé ñòðèáîê
Øåâ÷åíêà», ÿêèé ðîçì³ñòèâ îäíîéìåííèé Íàöìóçåé.
Ïàâëåíêà â³äçíÿëè íà â³äåî,
ÿêå çãîäîì ç’ÿâèëîñÿ ó êè¿âñüê³é
ñï³ëüíîò³ íà Ôåéñáóêó.
Íà íüîìó âèäíî, ùî ÷îëîâ³ê
øâèäêî ðîçð³çàâ ê³ëüêà ïîñòåð³â
âèñòàâêè íà ñòàíö³¿ ìåòðî. À ïîò³ì, ÿê ïîâ³äîìëÿëè î÷åâèäö³,
Þð³é Ïàâëåíêî ïðîñòî âèéøîâ
ç³ ñòàíö³¿.
«Íàñïðàâä³ ÿêùî Ãðåõîâ (àâòîð
ïîðòðåò³â — àâò.) áà÷èòü Øåâ÷åíêà
äåôîðìîâàíèì, òî ÿ ïðîñòî áà÷ó
òàê³ ìàëþíêè ïîð³çàíèìè. Ç ìîãî
áîêó, öå ìèñòåöüêà àêö³ÿ, íåçðîçóì³ëà îáìåæåíèì óìàì», — ïîÿñíèâ
Þð³é Õîðò ñâ³é â÷èíîê ó äîïèñ³
íà Ôåéñáóêó (goo.gl/48XKc8).
Çà ê³ëüêà äí³â äî ³íöèäåíòó
÷îëîâ³ê ïèñàâ, ùî «Êâàíòîâèé
ñòðèáîê» º «îô³ö³éíîþ íàðó-

Юрій Павленко розрізав ножем декілька портретів.
Зображення Кобзаря у образі казкових персонажів
від назвав «наругою над Шевченком»
ãîþ íàä Òàðàñîì Øåâ÷åíêîì»
(goo.gl/GaE7hm).
²ëþñòðàòîð Îëåêñàíäð Ãðåõîâ
íàìàëþâàâ Êîáçàðÿ â îáðàç³ ïîïóëÿðíèõ ê³íîãåðî¿â òà ³ñòîðè÷íèõ ïîñòàòåé, ñåðåä ÿêèõ Ëþäèíà Ïàâóê, ï³ðàò Äæåê Ãîðîáåöü,
Ãàðð³ Ïîòòåð, ìàã³ñòð Éîäà òà
³íø³. Ñâ³é çàäóì îðãàí³çàòîðè
âèñòàâêè îïèñóâàëè ÿê ñïðîáó
îñó÷àñíèòè ñòàðå òà àðõ³âóâàòè
êóëüòóðí³ îáðàçè (goo.gl/YD34rX).
Âèñòàâêà ìàëà òðèâàòè ç 10 ëþòîãî äî 10 áåðåçíÿ. Àëå àäì³í³ñòðàö³ÿ Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó
òà Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà âèð³øèëè çàêðèòè åêñïîçèö³þ ó ïîíåä³ëîê, 18 ëþòîãî.

«Ìè ïðîòè àãðåñ³¿ òà âàíäàë³çìó. Òîìó êîëåêòèâíî âèð³øèëè
äîñòðîêîâî çàêðèòè âèñòàâêó.
Áåçïåêà ïàñàæèð³â òà â³äâ³äóâà÷³â
âèñòàâêè âàæëèâ³øà çà ³äåîëîã³÷í³ ÷è õóäîæí³ àìá³ö³¿», — íàïèñàëè îðãàí³çàòîðè íà ñòîð³íö³
ìóçåþ (goo.gl/1fUH1M).
Ó êè¿âñüê³é ïîë³ö³¿ ïîâ³äîìèëè,
ùî çà ôàêòîì âàíäàë³çìó â³äêðèëè ïðîâàäæåííÿ.
«Ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ó ÇÌ²
âíåñåíî äàí³ ó ªäèíèé ðåºñòð
äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. ª â³äåî,
áóäåìî ³äåíòèô³êóâàòè öþ ëþäèíó, çàïðîøóâàòè â óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿», — ñêàçàëà ðå÷íèöÿ ïîë³ö³¿
Êèºâà Îêñàíà Áëèùèê.

Чим відомий Хорт

444380

Виставку закрили. Автори це
зробили, бо переживають за
безпеку пасажирів метро

Юрій Хорт (Павленко) — громадський активіст, під час Революції Гідності брав участь
у захопленні будівлі Вінницької
ОДА, був комендантом Вінницької народної ради. Чоловік вимагав звільнення «регіонала»
Сергія Татусяка з посади голови
Вінницької облради, а 6 грудня
2014 року — відставки голови Вінницької ОДА Анатолія Олійника. Під час штурму ОДА Хорт, під
вигуки «Це не мій президент!»,
розірвав портрет Петра Порошенка, який взяли з кабінету
губернатора.
Через два дні силовики затри-

мали Павленка, доправили у суд
за звинуваченням у хуліганстві
та умисному заподіянні восьми
правоохоронцям тілесних ушкоджень. Юрій запевняв, що його
судили за те, що він розірвав
фото президента і називав себе
«особистим в’язнем Порошенка».
Суди тривали майже два роки,
які Хорт відбував у слідчому ізоляторі. Шостого грудня
2016 року Юрія Павленка випустили на волю (goo.gl/Kk8ftv).
З 2017 року активіст переїхав
до Києва, де виступав за зниження цін на жетони в метрополітені
(goo.gl/DKUeaB).
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КАК СЛЕДИТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ
ОТНОШЕНИЙ. ТОП-10 СОВЕТОВ
Инвентаризация  Сейчас очень
многие ведут здоровый образ жизни,
следят за сном, питанием, трудом
и отдыхом. А как насчет отношений
между мужчиной и женщиной? Как
не допустить «болезни» пары, а если
уже подкосило, то чем лечить?

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 21-27 ЛЮТОГО

ОВЕН
Постарайтеся поменше розповідати про свої стосунки з
коханою людиною, у вашому
оточенні не всі можуть бути
раді вашому щастю.

ТЕЛЕЦЬ
Зараз ваше становище може
виявитися дуже крихким,
тому тиждень не надто
гарний для зізнань у коханні.
Залиште поки все так, як є.
Міняти нічого не варто.

БЛИЗНЮКИ
Цього тижня вас можуть
очікувати сюрпризи — найприємніші і романтичні. Ви
ще раз переконаєтеся, що
вас люблять і цінують.

РАК
Ïñèõè÷åñêè çäîðîâûõ ëþäåé
íà âñåé ïëàíåòå Çåìëÿ ïðîöåíòîâ ïÿòü, òàê ãîâîðÿò ïñèõîëîãè è ïñèõèàòðû. Âñå ìû èìååì
êàêèå-òî îòêëîíåíèÿ, ôîáèè,
íåâðîçû, ÷òî-òî ïîëó÷àåì â íàñëåäñòâî îò ðîäèòåëåé, ÷òî-òî
ñîáèðàåì, êàê ãðèáû, ïî õîäó
âçðîñëåíèÿ, è êîãäà êîøåëêà
ïîëíàÿ, âñòóïàåì â îòíîøåíèÿ.
Êàæäûé ñî ñâîèì óðîæàåì. Ïðè÷åì âñòðå÷àåìñÿ ïî ïðèíöèïó
äîïîëíåíèÿ. Òàê ïîëó÷àþòñÿ
íå çäîðîâûå, èëè ãîâîðÿ ÿçûêîì
ïñèõîëîãîâ, ñîçàâèñèìûå îòíîøåíèÿ ñ ðåâíîñòüþ, ñêàíäàëàìè,
ñëåæêîé, áåçîòâåòñòâåííîñòüþ,
è, â êîíöå êîíöîâ, áîëåçíåííûì
ðàçðûâîì.
СНАЧАЛА БЫЛА ЛЮБОВЬ
Â ýòî âðåìÿ âñå êèïèò, áóðëèò,
ìû ðàñòâîðÿåìñÿ â îòíîøåíèÿõ,
â äðóãîì ÷åëîâåêå, òåðÿåì ñåáÿ,
äà ÷òî òàì, ïîòåðÿòüñÿ ðàäû. Òàê
ïðîäîëæàåòñÿ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, à ïîòîì ãðàäóñ ýìîöèé,
ñòðàñòè è íîâèçíû ñíèæàåòñÿ.
Ïðîöåññ àáñîëþòíî íîðìàëüíûé,
íî âûçûâàåò æóòêóþ ïàíèêó,
â ðåçóëüòàòå êîòîðîé ìû íà÷èíàåì äîïîëíèòåëüíî ñòèìóëèðîâàòü îòíîøåíèÿ. Åñëè íè÷åãî
íå äåëàòü, äàæå ñàìûå ëó÷øèå
îòíîøåíèÿ ïîòåðÿþò àêòóàëüíîñòü è ïðîñòî èçæèâóò ñåáÿ.
Òàê ÷òî åñëè âû õîòèòå çäîðîâüÿ
â îòíîøåíèÿõ, íàä íèìè íóæíî
òðóäèòüñÿ — âìåñòå.
ДИСТАНЦИЯ И ЛИЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
Êîãäà ïîÿâëÿþòñÿ îòíîøåíèÿ,
ìóæ÷èíà è æåíùèíà ñíà÷àëà
ñáëèæàþòñÿ, ïîòîì ïðèòèðàþòñÿ,
óçíàþò äðóã äðóãà ëó÷øå, è êàæåòñÿ, ÷òî âñå èäåàëüíî, ïîêà…
íå íàäîåñò. Ñîãëàñèòåñü, òðóäíî

íà ïîñòîÿííîé îñíîâå âûíîñèòü
òåñíîå ïðèñóòñòâèå äðóãîãî ÷åëîâåêà, êàêèì áû ëþáèìûì îí
íè áûë. À ïîòîìó âàæíî ïîìíèòü, ÷òî çàëîã çäîðîâûõ îòíîøåíèé — ñâîáîäà. Áåñïðè÷èííàÿ ðåâíîñòü è ïîñÿãàòåëüñòâî
íà ëè÷íóþ òåððèòîðèþ óáèâàþò
äàæå ñàìûå êðåïêèå îòíîøåíèÿ.
Ïåðåñòóïàòü ÷åðåç ñâîè óáåæäåíèÿ è ïðèâû÷êè î÷åíü ñëîæíî,
íî ýòî íåîáõîäèìî. Ó÷èòåñü óäåðæèâàòü äèñòàíöèþ è ëþáèìîìó
÷åëîâåêó ïîçâîëüòå íåìíîãî ëè÷íîãî ïðîñòðàíñòâà.

Òðóäíî íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå âûíîñèòü
äðóãîãî ÷åëîâåêà,
äàæå ëþáèìîãî. Çàëîã
çäîðîâûõ îòíîøåíèé
— ýòî ñâîáîäà
ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ
И ПОДДЕРЖКА
Ó âñåõ åñòü ñâîè ñëàáîñòè. Êàçàëîñü áû, ñàìûå áëèçêèå ëþäè
äîëæíû ïîääåðæèâàòü äðóã äðóãà
è íå áèòü ïî áîëåâûì òî÷êàì.
Íî íà äåëå âûõîäèò ñîâñåì íàîáîðîò. Ñ ïîðàçèòåëüíûì óïîðñòâîì è íåñêðûâàåìûì óäîâîëüñòâèåì ìû êîâûðÿåìñÿ â ïðîñòóïêàõ äðóãèõ, à äëÿ ÷åãî? ×òîáû
èìåòü îñíîâàíèå äëÿ ñâîèõ òðåáîâàíèé? Âîçìîæíî, ìû äåëàåì
ýòî è â øóòêó, íî ïîñëåäñòâèÿ
áîëåå ÷åì ñåðüåçíû. Ïîýòîìó
íå ñòîèò. Ëó÷øå ïîçàáîòüòåñü
î áëèçêîì ÷åëîâåêå, íå âîñïðèíèìàÿ ýòî êàê îáÿçàííîñòü èëè
ïîâèííîñòü. Òîëüêî ïðîÿâèâ çàáîòó, ìîæíî ïîëó÷èòü åå â îòâåò.
МАНИПУЛИРОВАНИЕ
Ìàíèïóëèðîâàíèå — õóäøèé

ОТНОШЕНИЯ, ЭТО КОГДА ВЫ
 Дополняете друг друга. Если один
ненавидит мыть посуду, другой с радостью сделает это за него. Вы всегда
приходите на помощь друг другу. Один
дополняет другого. Ваша команда выигрывает игру.
 Спорите. Это свидетельствует о том,
что у каждого из вас есть личное мнение
и вы готовы отстаивать его. Это хорошо.
Если кто-то из двоих постоянно и во всем
соглашается с другим, это может свидетельствовать о том, что он скрывает свои
истинные чувства и эмоции.
 Не прячете свои недостатки. В здоровых отношениях люди открыты друг
другу и не боятся показывать партнеру
себя настоящего, ведь знают, его любят,
несмотря на недостатки.
 Уважаете личное пространство друг
друга. Это о том, чтобы не рыться в личных вещах партнера, читать его SMSсообщения или еще каким-либо образом
вторгаться в его личную жизнь.
 Не имеете табуированных тем. У любой пары всегда будут вопросы и темы,
которые сложно или не хочется обсуждать друг с другом. Если подобные темы
будут замалчиваться, откладываться, это
приведет в недопониманию и обидам.

èç ñïîñîáîâ äîáèòüñÿ æåëàåìîãî, âåäü ýòî âðàíüå. Êàê ìîæíî
ðàññ÷èòûâàòü íà ÷åñòíîñòü äðóãîãî, åñëè âû íå ñòðåìèòåñü áûòü
÷åñòíûìè ñ íèì? Íèêàê. Îòó÷èòå ñåáÿ èñïîëüçîâàòü øàíòàæ
è óëîâêè, ýòî íè ê ÷åìó õîðîøåìó íå ïðèâåäåò. Äà, äëÿ òîãî,
÷òîáû ïðÿìî âûñêàçàòü ñâîþ
ïðîñüáó, òðåáóåòñÿ ñìåëîñòü
è ãîòîâíîñòü ïðèíÿòü îòâåòíûå
îáÿçàòåëüñòâà, à ýòî íåïðîñòî.
Ó÷èòåñü äîãîâàðèâàòüñÿ è íàõî-

 Во всем поддерживаете друг друга.
Нет такого понятия, как неполный
рабочий день в отношениях. Вы либо
в отношениях, либо нет.
 Рядом с любимым человеком ощущаете себя личностью. Очень важно
поддерживать свою индивидуальность,
не потеряться в другом человеке, не подстроиться под него.
 Принимаете прошлое друг друга. Принять факт, что когда-то у вашей второй половинки был близкий и любимый человек
(и это не вы), неприятно, но необходимо.
В здоровых отношениях нет бессмысленной ревности, тем более к тому, что было.
 Поддерживаете друг друга во всех
начинаниях. Когда вы действительно
любите человека, вы о нем заботитесь
и хотите, чтобы он достиг успеха. Вы стоите рядом с человеком, а не на его пути,
когда он движется к цели.
 Продолжаете работать над отношениями. Даже после того, как завоевали
друг друга. В любых отношениях есть, так
сказать, вершина, неважно, как долго вы
на нее карабкались, упасть можно в любой момент. Если вы, достигнув цели,
успокоились и решили, что человек уже
никуда не денется, ваш союз обречен.

äèòü êîìïðîìèññ. ×åì áîëüøå
ïðÿìîòû è ïðîçðà÷íîñòè â âàøèõ
îòíîøåíèÿõ, òåì áîëüøå øàíñîâ
ñîõðàíèòü èõ. Ãëàâíàÿ îøèáêà,
êîòîðóþ ìîãóò ñîâåðøèòü äâîå —
íà÷àòü èãðàòü â ìîë÷àíêó. Ìû
íå óìååì ÷èòàòü ìûñëè, à çíà÷èò,
äîëæíû âûñêàçûâàòü èõ âñëóõ.
Êàê æåëàíèÿ, òàê è îáèäû íóæíî ïðîãîâàðèâàòü. Ïîìíèòå, ÷òî
òîëüêî ñîâìåñòíûå óñèëèÿ ïîìîãóò ñîõðàíèòü çäîðîâûå îòíîøåíèÿ.

— Как следить за состоянием
здоровья отношений? Это всё
равно, что ответить на вопрос
«Что нужно делать, если завял цветок?» На момент
смерти уже ничего. А вот, что
нужно было с ним делать: поливать, но не заливать водой. Ухаживать,

но не перебарщивать. Крайности в любом
деле не очень-то помогают. Если развить
аналогию с цветком, то лучше всего растение прорастает у тех хозяев, кто помнит
о нем, но заботится без фанатизма. И тогда получается, что растение растёт, как бы,
само собой. Если же придать этому цветку
высокую степень важности (прежде всего
в своей голове), то избыток внимания и ги-

ЛЕВ
Постарайтеся провести
більше часу в колі близьких
людей. Минулі конфлікти з
коханою людиною починають вщухати, постарайтеся
бути поблажливішими
по відношенню до неї.

ДІВА
Від коханої людини цього
тижня ви отримаєте великий
заряд позитивних емоцій.
Взагалі все, що стосується
любові і любовних пригод,
у вас буде чудово, якщо ви
самі все не зіпсуєте ревнощами і критикою.

ТЕРЕЗИ
Вас може почати безпідставно ревнувати кохана
людина. Не шукайте причин
такої поведінки в собі, це її
проблеми, не ваші. Але варто
спробувати в усьому розібратися, поговоривши по душах.

СКОРПІОН
Можливо, ваш колишній
партнер намагатиметься
повернутися. Подумайте,
як вам вчинити в цьому
випадку. Втім, незалежно
від вашого рішення, вам
сумувати не доведеться.

СТРІЛЕЦЬ
Непорозуміння, яке виникло
у вашій парі, ви зможете
швидко залагодити, якщо
не будете прислухатися
до чужої думки.

КОЗЕРІГ
Хтось із вашого минулого
може вирішити, що прийшла
пора відновити стосунки з
вами. Не поспішайте розрубати цей суперечливий
вузол. Вам потрібно спокійно
розібратися в своїх почуттях.

ВОДОЛІЙ

Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ:

На початку тижня мрійте і
будуйте романтичні плани,
вони здійсняться. Четвер
може подарувати вам нове
знайомство, яка змінить ваше
особисте життя на краще.

перопека сделают своё дело. Большинство
людей в отношениях знают: лучше всего начинаются и развиваются именно те романы,
в которых участники не относятся к ним, как
к отношениям всей их жизни. Это позволяет
быть лёгким и спокойным в общении, что
не даёт за них уж очень сильно переживать.
Парадокс. Чем меньше напрягаться — тем
лучше будет получаться.

Ваш старий роман може
розгорітися з новою силою,
особливо, якщо це не дуже
далеке минуле. Цього тижня
ви ризикуєте знову втратити
голову від пристрасті.

РИБИ
У ваших стосунках все так
безхмарно, що навіть злегка
нудно. Однак не варто шукати бурі. У вихідні імовірний приємний сюрприз від
коханої людини.
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За
Займитесь
реализацией
се
серьезных планов в проф
фессиональной сфере.

Я весела та товариська.
ька.
Захоплююсь танцями,
и, граю в теніс,
взимку катаюся на лижах,
ижах, а влітку
тку
люблю їздити на риболовлю.
боловлю.
ю.

ТЕЛЕЦ
Т

КОЖНА ВІННИЧАНКА
МОЖЕ
НКА М
ОЖЕ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
ОНКУ
УРСІ

Н
Неплохо
складывающиеся
д
деловые отношения могут
п
перейти в другую плоскость.

Надсилайте своє фото
ото та корот
коротку
тку
розповідь про себе на e-m
e-mail:
mail:

БЛИЗНЕЦЫ
Б

Запрошення до конкурсу
рсуу
«Міс RIA»-2019 і безкоштовну
ошт
ш оввнуу
професійну фотосесію
ю
від фотостудії «INDIGO»
O»
отримають
найвродливіші учасниці.
иці.

РАК
Р

В ждут приятные сюрпризы
Вас
и представится возможность
п
проявить себя на работе.

miss@riamedia.com.ua.
com.
m.ua
a.

В сможете проявить свои
Вы
та
таланты и заслужить похвалу начальства.

ЛЕВ
Л
В будете активны, но
Вы
н
нетерпеливы и торопливы.

ДЕВА
Д
Э неделя может обеспеЭта
ч
чить вам успех и прибыль,
то
только не хвастайтесь.

Найгарніші дівчатаа
їздять з «Бліц таксі»»

ВЕСЫ
В
П
Погружение
в работу
д
должно быть комфортным
и не приносить душевных
п
потрясений.

СКОРПИОН
С
Н работе вам могут предНа
л
ложить новый интересный
п
проект.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
НИЦЬ
«МІС RIA-2018» НА:

СТРЕЛЕЦ
С
Ес вы будете настойчивы
Если
и ответственны, то сможете
д
добиться успеха в карьере.

КОЗЕРОГ
К
Н этой неделе желательно
На
м
меньше времени тратить
н
на окружающих, а больше
п
посвятить себе.

ВОДОЛЕЙ
В

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.
MOEMISTO.UA

О
Одна
из главных целей
се
сейчас — укрепление вашего положения в профессии.

Просто зчитайте
QR-код камерою
Вашої мобілки та
дивіться фото!
(Має
( бути встановлена програма QR
Reader з Андроїдмаркета
або аналогічна)
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444624

РЫБЫ
Р
П
Постарайтесь
критически
а
анализировать поступ
пающие предложения
и информацию.
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443006
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