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 Три роки тому,  під запис камери 
спостереження, поліцейські у відділку 
побили хлопця з вадою серця.
Але за це ніхто не відповів
 Двох підозрюваних ще навіть 
не допитали, а поліцейський, 
який спостерігав за злочином, 
після закінчення службового 
розслідування, повернувся на 
роботу. Зараз він працює дільничним 
офіцером Вишенського відділення. 
І не отримав навіть догани

446282

РЕКЛАМА

СУБСИДІЇ ГРОШИМА. 
ХТО, ДЕ І ЯК ЇЇ ОТРИМАЄ 
 З березня субсидії 
даватимуть грошима 
на руки, а люди самостійно 
будуть розраховуватися 
за комуналку

ВОДА ПОДОРОЖЧАЛА. 
ЧИ ВПЛИНЕ ЦЕ НА ЯКІСТЬ?
 «Вінницяоблводоканал» 
підняв тарифи на холодну 
воду. Вони відрізняються від 
прийнятих у жовтні 2018-го, 
на 1-1,5 гривніс. 10 с. 6с. 8

с. 11

ПОБИЛИ В ПОЛІЦІЇ
ЧОМУ НІКОГО ЗА ЦЕ НЕ ПОКАРАЛИ?

с. 4
Ліворуч — кадри, як Василя Клебана б’ють у відділку поліції. 
Праворуч — хлопець три роки потому. Винних у побитті досі не покарано
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ÍÎÂÈÍÈ

Возможны 
сюрпризы

Ñåãîäíÿ ìû ÿâëÿåìñÿ 
ñâèäåòåëÿìè óíèêàëüíîé 
ïî ïðîçðà÷íîñòè íåïðåä-
ñêàçóåìîñòè ïðåäâûáîðíîé 
ãîíêè. Îøèáêà, ëèáî óäà÷-
íûå õîäû ëþáîé èç ñòîðîí 
ìîãóò ïðèâåñòè ê ñìåíå 
ýëåêòîðàëüíûõ ïðåäïî÷òå-
íèé äàæå 30 ìàðòà.

Èíòðèãà áóäåò äåðæàòüñÿ 
äî ïîñëåäíèõ äíåé ãîíêè. 
Ïîêà ñîõðàíÿþò øàíñû 
òðè îñíîâíûõ êàíäèäàòà, 
íî âîçìîæíû è ñþðïðèçû.

Íàïðèìåð, ïåðåõîä ïðî-
òåñòíîãî ýëåêòîðàòà ê Çå-
ëåíñêîìó èëè, ê ïðèìåðó, 
â ïîñëåäíèé ìîìåíò ïðå-
çèäåíòà ñìîæåò ïîääåðæàòü 
Âàêàð÷óê. Î÷åâèäíî, ÷òî 
îáúåäèíåíèå èçáèðàòåëåé 
Áîéêî è Âèëêóëà íà þãî-
âîñòîêå ìàëîâåðîÿòíî.

Çåëåíñêèé æå óñïåøíî 
êîïèðóåò èòàëüÿíñêóþ ìî-
äåëü êîìèêà Áåïïå Ãðèëëî 
(ïàðòèÿ «Äâèæåíèå ïÿòè 
çâåçä»), êîòîðàÿ ïîáåäè-
ëà íà ïîñëåäíèõ âûáîðàõ 
â Èòàëèè. Ïîêà åãî ðåéòèíã 
äåðæèòñÿ íà òîì, ÷òî îí 
ìîë÷èò (êàê ïîëèòèê), à ïî-
ýòîìó êàæäûé äîìûñëèâàåò 
çà íåãî òî, ÷òî åìó (èçáèðà-
òåëþ) íðàâèòñÿ. Ïðîáëåìà 
â òîì, ÷òî «ìîë÷àùèé» Çå-
ëåíñêèé áóäåò òåðÿòü áàëëû 
ïî îòíîøåíèþ ê «ãîâîðÿ-
ùåé» Òèìîøåíêî è «äåé-
ñòâóþùåìó» Ïîðîøåíêî. 
Ïîýòîìó îí äîëæåí çàãîâî-
ðèòü. Íó à òàì — äåëî ñëó-
÷àÿ. Ãðèöåíêî æå íà ôîíå 
«÷åñòíîãî», íî «ìîë÷àùå-
ãî» èä¸ò ê ïîðàæåíèþ óæå 
â n…-ûé ðàç.

Õîðîøèå øàíñû ïðè-
ðàñòèòü íà âûáîðàõ ãîëîñà 
ó îïïîçèöèîíåðîâ. ×òî æå 
êàñàåòñÿ Þëèè Òèìîøåíêî, 
òî îíà ïîêà äîñòèãëà ïðåäå-
ëà ñâîèõ ýëåêòîðàëüíûõ âîç-
ìîæíîñòåé.

ДУМКА

ЭКОНОМИСТ

Владислав Владислав 
СТАРИНЕЦСТАРИНЕЦ

ІРИНА (40), ЛІКАР:
— Для мене, це свято весни 
та традиційне жіноче свято. 
Воно в мене не асоціюється 
з боротьбою за жіночі права. 
Люблю отримувати та дару-
вати подарунки.

СЕРГІЙ (32), БЕЗРОБІТНИЙ:
— Це свято жінки, свято 
мами. Завжди вітаю цього 
дня своїх жінок. Відміняти 
його не можна, але якщо 
навіть відмінять — все одно 
святкуватиму.

ІРИНА (57), ПРАЦІВНИЦЯ БАНКУ:
— Для мене, це історія моїх 
батьків, бабусь. Можливо, 
є більш нові тенденції, але 
напевно це сила звички. Для 
мене це щось ностальгічне, 
тепле серцю.

ГЕННАДІЙ (55), ПЕНСІОНЕР:
— Це свято весни та жіноч-
ності. Завжди його святкував 
і буду святкувати. Мені все 
одно, що роблять та думають 
сучасні політики. Ніяк не за-
лежу від їх думки.

ОЛЬГА (26), ПРАЦІВНИК 
ТОРГІВЛІ:
— Вітаю всіх жінок, подруг, 
маму. Про день солідарнос-
ті жінок та права жінок у цей 
день не згадую. Для мене, це 
просто гарний день. 

МАКСИМ (32), ПРОМОУТЕР:
— Для мене, це звичайний 
вихідний, але не свято.  Я 
нікого не вітаю, бо немає 
кого. Я взагалі не дуже люблю 
святкові дні. Вони зазвичай 
проходять однаково. 

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Що для вас означає свято 8 Березня?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó ïðèì³ùåíí³ 
êîëèøíüîãî Íàö-

áàíêó íà Ñîáîðí³é, 36 ðîçòàøó-
âàëèñÿ ïðàö³âíèêè ÊÏ «Â³ííè-
öÿêàðòñåðâ³ñ». Ç â³âòîðêà, 5 áå-
ðåçíÿ, òóò ïî÷àëè îôîðìëþâàòè 
å-êâèòêè («Ìóí³öèïàëüí³ êàðòêè 
â³ííè÷àíèíà») ïåíñ³îíåðàì.

Ïðèíöèï ä³¿ öåíòðó îáñëóãî-
âóâàííÿ «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» 
àíàëîã³÷íèé «Ïðîçîðèì îô³ñàì»: 
ëþäè çàïèñóþòüñÿ â åëåêòðîííó 
÷åðãó, îòðèìóþòü òàëîí òà çà-
õîäÿòü, êîëè áóäå ¿õí³é íîìåð 
íà òàáëî.

Ïåíñ³îíåðàì ïîòð³áíî ìàòè 
ïðè ñîá³ ïàñïîðò, ³äåíòèô³êàö³é-
íèé êîä, ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ. 
¯õ äîêóìåíòè îïðàöüîâóþòü ø³ñòü 
ôàõ³âö³â.

— Ëþäèíó íà ì³ñö³ ôîòîãðàôó-

þòü, âíîñÿòü äàí³ â àíêåòó-çàÿâó 
íà êàðòêó. ×åðåç äâà ì³ñÿö³ ëþ-
äèí³ íà êîíòàêòíèé íîìåð òåëå-
ôîíó àáî åëåêòðîííîþ ïîøòîþ 
ïðèõîäèòü ïîâ³äîìëåííÿ, ùî 
ìóí³öèïàëüíà êàðòêà âæå ãîòî-
âà, ¿¿ ìîæíà çàáðàòè, — ðîçêàçàâ 
êåð³âíèê öåíòðó îáñëóãîâóâàííÿ 
Îëåã Äîðîø.

Äèðåêòîðêà ÊÏ «Â³ííèöÿêàðò-
ñåðâ³ñ» Êàòåðèíà Áàá³íà ðîçêà-
çàëà, ùî ïåíñ³îíåðè çìîæóòü ³ 
íàäàë³ ¿çäèòè çà ñâî¿ì ïåíñ³éíèì 
ïîñâ³ä÷åííÿì.

— Ïåíñ³îíåðàì íå âàðòî ïî-
ñï³øàòè: çà íîâîþ ñèñòåìîþ 
âîíè ïî÷íóòü ¿çäèòè ç 1 æîâòíÿ. 
À äî òîãî ÷àñó ä³ÿòèìóòü ³ ÿê òðà-
äèö³éí³ ïåíñ³éí³ ïîñâ³ä÷åííÿ, òàê 
³ «Ìóí³öèïàëüí³ êàðòêè â³ííè÷à-
íèíà», — ðîçêàçàëà Áàá³íà.

Âîíà äîäàëà, ùî ç êâ³òíÿ 
êàðòêè ïî÷íóòü îôîðìëþâàòè é 
ó ïðèì³ùåííÿõ óïðàâëÿþ÷èõ êîì-
ïàí³é (êîëèøí³õ ÆÅÊàõ — àâò.).

ПЕНСІОНЕРАМ ПОЧАЛИ 
ОФОРМЛЮВАТИ Е-КВИТКИ
Нові картки  З березня почали 
збирати документи на «Муніципальну 
картку вінничанина», якою можна буде 
платити за проїзд у міському транспорті. 
Нині її оформляють тільки пільговикам-
пенсіонерам. Які потрібні документи, куди 
звертатися та коли запрацює вся система?

— À âæå ç ïîíåä³ëêà, 11 áå-
ðåçíÿ, ìîæíà áóäå çàïèñàòèñÿ 
â ÷åðãó íà îô³ö³éíîìó ñàéò³: et.vn.
ua, äå ìîæíà îáðàòè äàòó ³ ÷àñ 
ïðèéîìó, — ðîçïîâ³ëà äèðåêòîð-
êà. — Ç òðàâíÿ ïî÷íåìî çáèðàòè 
çàÿâêè íà ïåðñîí³ô³êîâàí³ êàðòêè 
â³ä øêîëÿð³â, ñòóäåíò³â çà ì³ñöåì 
¿õ íàâ÷àííÿ. Òîä³ æ ïðèéìàòèìå-
ìî çàÿâêè ³ â³ä ³íøèõ â³ííè÷àí, 
ÿê³ íå ìàþòü ï³ëüãè, àëå õî÷óòü 
ìàòè ïåðñîí³ô³êîâàí³ êàðòêè.

Ïåðñîí³ô³êîâàíà êàðòêà ìàòè-
ìå ôîòî, äàí³ âëàñíèêà òà ïåðñî-
íàëüíèé åëåêòðîííèé ãàìàíåöü. 
¯¿ ïåðåâàãà ó òîìó, ùî âñ³ äàí³ 
òà ñóìó ãðîøåé ó ãàìàíö³ ìîæ-
íà áóäå â³äíîâèòè â ðàç³ âòðàòè 
êàðòêè.

Íåïåðñîí³ô³êîâàíó êàðòêó áåç 
äàíèõ âëàñíèêà, ìîæíà áóäå ïðè-
äáàòè ó 550 òî÷êàõ ïðîäàæó — 
ê³îñêàõ «Ïðåñà», â³ää³ëåííÿõ 
«Óêðïîøòè» òà ³íøèõ çàêëàäàõ 
ïîáëèçó çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó. Òàê³ êàðòêè ìàòèìóòü 
åëåêòðîííèé ãàìàíåöü. Ïîïîâíè-
òè éîãî ìîæíà ó ì³ñöÿõ ïðîäàæó 
êàðòîê, íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ï³ä-
ïðèºìñòâà (et.vn.ua) òà ó ìîá³ëü-
íîìó äîäàòêó (ùå ó ðîçðîáö³).

— Âëàñíèêè ìóí³öèïàëüíèõ 

êàðòîê ìàòèìóòü ïåðåâàãó: ï³ñ-
ëÿ ñïëàòè çà ïðî¿çä â òðàíñïîðò³ 
ìîæíà áóäå ïðîòÿãîì 30 õâè-
ëèí áåçêîøòîâíî ïåðåñ³ñòè 
â ³íøèé, — ñêàçàëà äèðåêòîðêà 
«Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» Êàòåðèíà 
Áàá³íà. — Äëÿ ïðèêëàäó, ÿêùî 
ïàñàæèð ç Êè¿âñüêî¿ ó öåíòð ïðî-
¿õàâ çà 15 õâèëèí, òî ëþäèíà ìà-
òèìå ùå 15 õâèëèí äëÿ ïî¿çäêè 
ó òðàìâà¿ ÷è ³íøîìó âèä³ òðàí-
ñïîðòó. Àëå öåé òàðèô íå ä³ÿòèìå 
íà ïî¿çäêè â ìàðøðóòêàõ.

Ìóí³öèïàëüíó êàðòêó ïðî-
äàâàòèìóòü çà ñîá³âàðò³ñòþ — 
60 ãðèâåíü. 

Ï³ëüãîâèêè îòðèìàþòü áåçêî-
øòîâíî. Àëå ÿêùî âòðàòÿòü ñâîþ 
ïåðøó êàðòêó, òî çà âèãîòîâëåí-
íÿ äóáë³êàòà ïëàòèòèìóòü ïîâíó 
âàðò³ñòü.

— За графіком розпочнемо тес-
тування системи з 15 квітня. Валі-
датори, бортові системи будуть 
встановлені на шести одиницях 
муніципального транспорту — 
трамваї, автобуси, тролейбуси. 
Тест триватиме до кінця трав-
ня, — сказала Катерина Бабіна.
Паралельно цьому процесу фа-
хівці будуть монтувати валіда-
тори на усьому міському тран-
спорті. У червні буде 100 оди-

ниць транспорту з приладами, 
у липні — 200 одиниць, протягом 
серпня-вересня — увесь громад-
ський транспорт та маршрутки 
мають бути обладнані валіда-
торами.
Повноцінний запуск систе-
ми запланований на жовтень 
2019 року. Але увесь наступний 
2020 рік буде тестовим, і у тран-
спорті можна буде надалі пла-
тити за проїзд готівкою.

Коли запрацює система 

Пенсіонери, що прописані у Вінниці, отримають 
картки першими. Для пільговиків це безкоштовно, 
а от всім іншим — доведеться платити 

ДОВІДКА 

Центр обслуговування КП «Вінниця-
картсервіс» знаходиться на Соборній, 
36 (колишнє приміщення Нацбанку).
Графік роботи: понеділок-п’ятниця, 
з 9.00 до 17.00, без перерви.
Телефон: 0–800–330–155 
Сайт: http://et.vn.ua
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ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè 
òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, çàáîðîíåí³ äî 
êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.

²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ 
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ âóë. 
Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÿê 
ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 12.08.2009 ð.

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à 
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»), 
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua

òåë. (0432): 5 5 5 - 1 1 1(áàãàòîêàíàëüíèé)

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

Ùîòèæíåâèê «RIA»
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåð³ÿ ÊÂ 
¹18211 - 7011 ÏÐ â³ä 04.10.2011 ð., âèäàíå 
Äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó – 
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032, 
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà 
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 
ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 29 000 

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.

Çàìîâë. ¹ 190110

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Ãðóäåíü 2015-ãî. 
Ïî÷àòîê ðåôîðìè 
ïðàâîîõîðîííèõ 

îðãàí³â — ì³ë³ö³îíåðè ñòàþòü 
ïîë³öåéñüêèìè. Ó Â³ííèö³ ùå 
íåìàº íîâèõ ïàòðóëüíèõ. Ëîâè-
òè âîä³¿â çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë 
äîðîæíüîãî ðóõó äîâ³ðèëè êî-
ëèøí³ì ÄÀ²øíèêàì. Ïðî äâîõ 
òàêèõ ä³ÿ÷³â ìè çãàäàºìî â öüîìó 
ìàòåð³àë³.

Ï³ä ê³íåöü ðîêó ì³ñòî ñêî-
ëèõíóâ ðåçîíàíñíèé âèïàäîê — 
íà òîé ìîìåíò óæå íå ì³ë³ö³î-
íåðè/ÄÀ²øíèêè, à ïîë³öåéñüê³ 
Îëåêñàíäð Ãîí÷àðóê òà Ñåðã³é 
Øâåöü, íå ñîðîìëÿ÷èñü, ï³ä 
çàïèñ êàìåðè ñïîñòåðåæåí-
íÿ, çíóùàëèñÿ ç õëîïöÿ, ÿêèé 
äî öüîãî ïåðåí³ñ âàæêó îïåðà-
ö³þ íà ñåðö³.

Âàñèëÿ Êëåáàíà «ïðàâîîõîðîí-
ö³» çâèíóâàòèëè, ùî â³í í³áèòî 
áóâ ï’ÿíèé çà êåðìîì. Ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê Âàñèëü â³äìîâèâñÿ äî-
ìîâëÿòèñÿ íà ì³ñö³, éîãî â³äâåç-
ëè ó â³ää³ëîê. Òàì õëîïöÿ áèëè 
â ãîëîâó òà äóøèëè.

Çà çíóùàííÿìè ñïîê³éíî ñïî-
ñòåð³ãàâ ÷åðãîâèé Îëåêñàíäð 
Âèõðèñò. Â³í çàïðîïîíóâàâ ïà-
òðóëüíèì ïåðåì³ñòèòèñÿ â ³íøó 
ê³ìíàòó, äå â³äåî íåìàº. Âèõðèñò 
äîñ³ ïðàöþº ïîë³öåéñüêèì ó Â³-
ííèö³. Àëå ïðî öå äàë³.

ШВЕЦЬ І ГОНЧАРУК 
Âàñèëþ Êëåáàíó íà ìîìåíò ïî-

áèòòÿ áóëî 20 ðîê³â. Ïàòðóëüí³ 
Øâåöü òà Ãîí÷àðóê çàòðèìàëè 
éîãî òà çâèíóâàòèëè â òîìó, ùî 
õëîïåöü í³áèòî ï’ÿíèì êåðóâàâ 
àâò³âêîþ. Êëåáàí ðîçïîâ³äàâ, ùî 
ñïî÷àòêó éîìó ïðîïîíóâàëè äîìî-
âèòèñÿ íà ì³ñö³, àëå Âàñèëü, ÿêèé 
ï³ñëÿ îïåðàö³¿ íà ñåðö³ âçàãàë³ 
íå âæèâàº àëêîãîëü, â³äìîâèâñÿ.

Ï³ñëÿ öüîãî õëîïöÿ ïîâåçëè 
ó â³ää³ëîê ïîë³ö³¿ íà Ïèðîãîâà, 4á. 
Êîëè éîãî çàâåëè â ïðèì³ùåííÿ 
ïîë³ö³¿, ÷åðãîâèé, çà ñëîâàìè Âà-
ñèëÿ, í³÷îãî íå çàïèñàâ ó æóðíàë.

— ß ãîâîðèâ, ùî â ìåíå ãðóïà 
³íâàë³äíîñò³. Âîíè öüîãî íå ÷óëè. 
Îäèí óäàðèâ êóëàêîì ó ãîëîâó. 
ß â³äñêî÷èâ â³ä íüîãî. Òîä³ â³í 
ñõîïèâ çà øèþ é ïî÷àâ äóøèòè. 
Äðóãèé ó öåé ìîìåíò ðîáèâ ççàäó 
ï³äñ³÷êè, ùîá ÿ âïàâ íà ï³äëî-
ãó, — ðîçïîâ³äàâ õëîïåöü. — ×åð-
ãîâèé íå çàõèñòèâ, ò³ëüêè ñêàçàâ 
¿ì, ùî ïðàöþº êàìåðà é çàïðîïî-
íóâàâ çàâåñòè ìåíå â ê³ìíàòó, äå 
íåìàº â³äåî. Òàì íà ìåíå îäÿãëè 
íàðó÷íèêè, ïîâàëèëè. ß ëåæàâ 
îáëè÷÷ÿì äî ï³äëîãè, ðóêè áóëè 
çà ñïèíîþ, à ìåíå áèëè íîãàìè.

Êàäðè, êîëè Ñåðã³é Øâåöü áèâ 
òà äóøèâ Âàñèëÿ, çàô³êñîâàí³ 
íà â³äåî. Îëåêñàíäð Ãîí÷àðóê 
ó öåé ÷àñ ï³äáèâàâ íîãè õëîïöþ 
òà íèøïîðèâ ó éîãî êèøåíÿõ. 
Â³äåî çàê³í÷óºòüñÿ, êîëè Êëåáàíà 
âèøòîâõàëè â ³íøó ê³ìíàòó.

ЗА ПОБИТТЯ ХЛОПЦЯ У ВІДДІЛКУ 
ПОЛІЦІЇ НІХТО НЕ ПОКАРАНИЙ
Резонанс  Три роки тому поліцейські 
просто у відділку побили хлопця з 
вадою серця. Але за це ніхто не відповів. 
Двох підозрюваних ще навіть 
не допитали, а поліцейський, який 
спостерігав за злочином, досі працює. 
Не отримав навіть догани

Âàñèëü êàæå, ùî ïðèïèíèëè 
áèòè, êîëè ïîáà÷èëè êðîâ íà îá-
ëè÷÷³. Âèâåëè ç â³ää³ëåííÿ, çíîâ 
ïîñàäèëè â ìàøèíó, îïóñòèëè 
áîêîâå ñêëî ³ ñòàëè ç â³òåðöåì 
âîçèòè ïî ì³ñòó, ùîá ïðèéøîâ 
äî òÿìè. Äàë³ ïîâåçëè â íàðêî-
ëîã³÷íèé äèñïàíñåð.

— Â³ä óäàð³â áîë³ëà ãîëîâà é 
ò³ëî, — ðîçïîâ³äàâ ïîòåðï³ëèé. — 
Ó íàðêîäèñïàíñåð³ çàïèñàëè, ùî 
ÿ â³äìîâèâñÿ â³ä îãëÿäó íà ñòàí 
ñï’ÿí³ííÿ. Ï³ñëÿ ë³êàðí³ çà¿õàëè 
ó â³ää³ëîê ïîë³ö³¿ çà äîêóìåíòà-
ìè, à äàë³ á³ëÿ ðèíêó «Óðîæàé» 
ñï³éìàëè äâîõ òàêñèñò³â, ÿêèõ 
çàïèñàëè ó ïðîòîêîë.

Ïðîòîêîë ïðî íåòâåðåçå êåðó-
âàííÿ ï³çí³øå ñêàñóâàëè â ñóä³.

ЗМІНЮВАЛИ СУДДЮ 
ТА ПРОКУРОРІВ 

Ï³äîçðþâàíèìè, à çãîäîì ³ îá-
âèíóâà÷åíèìè â êðèì³íàëüí³é 
ñïðàâ³ ïðî ïåðåâèùåííÿ ïîâíî-
âàæåíü ñòàëè äâîº ïîë³öåéñüêèõ: 
Îëåêñàíäð Ãîí÷àðóê òà Ñåðã³é 

Øâåöü. Öå ò³ äâîº, ÿê³ áèëè 
õëîïöÿ. ×åðãîâèé, ÿêèé ñïî-
ñòåð³ãàâ, ïåðåä ñóäîì íå ïîñòàâ.

Ïîêàðàííÿ, ÿêå ïåðåäáà-
÷àº ñòàòòÿ îáâèíóâà÷åííÿ — 
óâ’ÿçíåííÿ íà òåðì³í â³ä òðüîõ 
äî âîñüìè ðîê³â.

Ñïðàâó ó Â³ííèöüêîìó ì³ñüêî-
ìó ñóä³ ïî÷àëè ñëóõàòè 25 òðàâíÿ 
2016 ðîêó. Ñïî÷àòêó ñóääåþ áóëà 
Àëëà ×åçãàíîâà, ï³ñëÿ ïåðåðîçïî-
ä³ëó — Ëàðèñà Êîâàëü÷óê.

Ó îñòàíí³é îïðèëþäíåí³é óõâà-
ë³ ñóäó ç ö³º¿ ñïðàâè, ÿêà äàòî-
âàíà ëþòèì 2018-ãî, íàïèñàíî, 
ùî îáâèíóâà÷åíèé íå ïðèéøîâ. 
Çàðàç, ó ëþòîìó 2019-ãî, âèðîêó 
äîñ³ íåìàº.

Ìàòè Âàñèëÿ Íàòàë³ÿ Êëåáàí 
ñêàçàëà, ùî ñïðàâó çàòÿãíóëè â ñóä³.

— Ç ×åçãàíîâîþ ìè âæå ïî÷àëè 
äîñë³äæóâàòè äîêàçè. À ïîò³ì ïî-
÷àëîñÿ âñå ñïî÷àòêó. Çì³íþâàëè-
ñÿ ïðîêóðîðè. Àáî íå ïðèõîäèòü 
õòîñü ³ç ï³äîçðþâàíèõ, ³ ðîçãëÿä 
çíîâó ïåðåíîñÿòü. Ñëóõàííÿ ãðà-
ìîòíî çàòÿãóºòüñÿ, — ðîçïîâ³äàº 
Íàòàë³ÿ Êëåáàí.

Ліворуч — кадри, як Василя Клебана б’ють 
у відділку поліції. Праворуч — хлопець три роки 
потому. Винних у побитті досі не покарано 

ОЛЕКСАНДР 
БІЛОШКУРСЬКИЙ, 
АДВОКАТ 

— Діюче законо-
давство не ста-
вить чітких тер-
мінів, протягом 

яких в суді мають розглянути 
справу. Цим користуються сто-
рони, які зацікавлені у тому, 

щоб якомога довше справу 
розглядали. З часом навіть про 
резонансну подію суспільство 
забуде. А винні потім можуть 
взагалі уникнути покарання.
На мою думку, потрібно на за-
конодавчому рівні визначити 
терміни для розгляду справ. 
Зробити це залежно від тяжко-
сті статті обвинувачення.

Для чого затягувати справу 

Ó ñóä³ çàõèùàº ³íòåðåñè Âàñè-
ëÿ àäâîêàò Àíàòîë³é Ñòðàøîê. 
Â³í ãîâîðèòü, ùî çàðàç ñóäè 
äóæå çàâàíòàæåí³ ñïðàâàìè, 
òîìó é ðîçãëÿä â³äáóâàºòüñÿ 
ïîâ³ëüíî. Ï³äòâåðäèâ, ùî îá-
âèíóâà÷åí³ â³äìîâèëèñÿ â³ä ïî-
ÿñíåíü. À çàðàç ìàº â³äáóâàëèñÿ 
äîïèò ñâ³äê³â.

ЧЕРГОВИЙ-СПОСТЕРІГАЧ 
Îëåêñàíäð Âèõðèñò — öå ÷åð-

ãîâèé ïîë³öåéñüêèé, ÿêèé ñïî-
ñòåð³ãàâ çà òèì, ÿê éîãî êîëåãè 
á’þòü Âàñèëÿ Êëåáàíà. 

— ×åðãîâèé òðèìàâ ìî¿ íîãè, — 
ðîçïîâ³äàâ Êëåáàí æóðíàë³ñòó 
ïðîãðàìè «Ëþñòðàòîð». — Îäèí 
ïîë³öåéñüêèé ìåíå äóøèâ, ³í-
øèé — çàëàìóâàâ ðóêè.

Ïîò³ì ë³êàð³ íàïèøóòü âèñíî-
âîê, ùî Âàñèëü îòðèìàâ çàá³é 
íèðîê, ñòðóñ ìîçêó, ÷åðåïíî-
ìîçêîâó òðàâìó.

ÄÀ²âö³ Ãîí÷àðóê òà Øâåöü 
çâ³ëüíèëèñÿ ç ïðàâîîõîðîííèõ 
îðãàí³â çà âëàñíèì áàæàííÿì. 
Îëåêñàíäð Âèõðèñò çâ³ëüíÿòèñÿ 
íå ïîñï³øàâ. Ñëóæáîâå ðîçñë³-
äóâàííÿ ï³ñëÿ öüîãî ³íöèäåíòó 
ðåçóëüòàò³â íå äàëî — Âèõðèñòà 
íàâ³òü äîãàíîþ íå ïîêàðàëè çà òå, 
ùî íå âòðóòèâñÿ, êîëè áà÷èâ, ùî 
éîãî êîëåãè ÷èíÿòü çëî÷èí.

Ó êâ³òí³ 2016 ðîêó ²âàí Ãëîä-
íèé, ñë³ä÷èé ïðîêóðàòóðè, çàïåâ-
íÿâ æóðíàë³ñòà «Ëþñòðàòîðà», ùî 
âñ³ âèíí³ îòðèìàþòü ïîêàðàííÿ. 
Àëå Âèõðèñò îáâèíóâà÷åíèì 

íå ñòàâ. Ïðîâàäæåííÿ ïðîòè 
íüîãî çàêðèëè çà â³äñóòí³ñòþ 
ñêëàäó çëî÷èíó. 

Ó â³äïîâ³ä³ íà íàø çàïèò 
äî ïîë³ö³¿ îáëàñò³, ÿêèé ìè íà-
ïèñàëè ÷åðåç òðè ðîêè ï³ñëÿ âñ³õ 
öèõ ïîä³é, íàì ïîâ³äîìèëè, ùî 
ïîêàðàòè ïðàâîîõîðîíöÿ âñå-
ðåäèí³ ïîë³ö³¿ íå ìîãëè ÷åðåç 
çàêîíîäàâ÷ó êîë³ç³þ. Òîáòî òîä³ 
íå áóëî äîêóìåíòà, ÿêèé áè âè-
çíà÷àâ ïîðÿäîê ïîêàðàííÿ. Çà-
ðàç, ó 2019-ìó, Âèõðèñò ïðàöþº 
ä³ëüíè÷íèì îô³öåðîì.

Ïîë³öåéñüêèé íå îïèíèâñÿ ïå-
ðåä ñóäîì, íå ä³ñòàâ íàâ³òü äîãà-
íè. Ó ñïðàâ³ Øâåöÿ òà Ãîí÷àðóêà 
â³í ñâ³äîê.

Íàòàë³ÿ Êëåáàí ãîâîðèòü, 
ó ñóä³ Âèõðèñò ðîçïîâ³äàâ, ùî 
â ñóñ³äí³é ê³ìíàò³, äå êàìåðè 
íåìàº, õëîïöÿ í³õòî íå áèâ.

— Éîãî âèâåëè çâ³äòè ïîáèòî-
ãî ³ â êðîâ³, — ãîâîðèòü âîíà. — 
Âàñÿ ëåäâå äèõàâ. Îáâèíóâà÷åííÿ 
´ðóíòóºòüñÿ ò³ëüêè íà òîìó, ùî 
º íà â³äåî. Ó íèí³øí³é ï³äîçð³ 
í³÷îãî íå ñêàçàíî ïðî êàòóâàííÿ 
ó êàéäàíêàõ â îêðåì³é ê³ìíàò³. 
Òîìó Âèõðèñò-ñâ³äîê é ãîâîðèòü, 
ùî òàì Âàñþ íå áèëè. Â³í º êî-
çèðåì çàõèñòó.

Íàòàë³ÿ ïîêàçóº ôîòî, íà ÿêî-
ìó áà÷èìî ðàíó íà ãîëîâ³ Âàñèëÿ. 
Êàæå, ùî â³í îòðèìàâ ¿¿, êîëè áåç 
êàìåðè õëîïöÿ áèëè íîãàìè. Äî 
ðå÷³, ó êîìåíòàð³ «Ëþñòðàòîðó» 
Âèõðèñò êàçàâ, ùî õëîïöÿ áèëè 
ó ñóñ³äí³é ê³ìíàò³.

Âàñèëü ïåðåí³ñ 
îïåðàö³þ íà ñåðö³, 
à òîìó íå âæèâàº 
àëêîãîëü. Ïðîòå 
éîãî çâèíóâàòèëè ó 
íåòâåðåçîìó êåðóâàíí³
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР КЛЬОЦ, ПОЕТ, ВОЛОНТЕР
Життя складне й таке просте,
лиш вгору сміливо йди,
чим вище дерево зросте,
тим ближче до сонця плоди...

МАР’ЯНА 
НЕЧИПОРЕНКО, 

ПОЛІТИЧНИЙ 
ОГЛЯДАЧ

27% óêðà¿íö³â õî÷óòü 
åì³ãðóâàòè. Òàê³ øîêóþ÷³ ðåçóëü-
òàòè ñîö³îëîã³÷íîãî îïèòóâàííÿ 
ìèíóëîð³÷ îïðèëþäíèëà Ñîö³î-
ëîã³÷íà ãðóïà Ðåéòèíã. Íàéã³ð-
øå òå, ùî ïðî áàæàííÿ ïåðå-
¿çäó çà êîðäîí ÷àñò³øå ãîâîðèëè 
ìîëîä³ ðåñïîíäåíòè äî 35 ðîê³â.

Ñîö³îëîãè íàçèâàþòü áàãàòî 
ïðè÷èí òàêî¿ òåíäåíö³¿, òà íàé-
ïåðøà — íåìîæëèâ³ñòü ïðîãî-
äóâàòè ðîäèíó íà âëàñí³é áàòü-
ê³âùèí³.

Çà ì³ñÿöü ìè îáèðàòèìåìî 
íîâîãî ïðåçèäåíòà, ³ â³ä éîãî 
êðîê³â çàëåæèòü — ÷è çì³íèòü-
ñÿ ñèòóàö³ÿ. Òîæ öüîãî ðàçó 
ìè ïðîàíàë³çóâàëè — ùî çáè-
ðàþòüñÿ íàéðåéòèíãîâ³ø³ êàí-
äèäàòè çðîáèòè äëÿ òîãî, ùîá 
ìîëîäü íå ïðîñòî ïåðåñòàëà 
â³ä’¿æäæàòè, à é ïîâåðíóëàñÿ.

Ùå ä³þ÷èé ïðåçèäåíò Ïåòðî 
Ïîðîøåíêî ó ñâî¿é ïðîãðàì³ ïðî 
ìîëîäü çàáóâ âçàãàë³. Æîäíîãî 
çãàäóâàííÿ ïðî ìîëîäèõ óêðà¿í-
ö³â ìè íå çíàéøëè. Éìîâ³ðíî, 
â³í íå çáèðàºòüñÿ çì³íþâàòè 
ñâîþ ïîë³òèêó, áî ââàæàº âè-
¿çä íà çàðîá³òêè (à ÷àñòî ì³ãðó-
þòü óêðà¿íö³ ö³ëèìè ðîäèíàìè) 
çà êîðäîí íîðìàëüíèì.

Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé ó ïðî-

ãðàì³ ðîçïîâ³äàº ïðî «Óêðà¿íó 
ñâîº¿ ìð³¿. Äå â ìîëîäî¿ ñ³ì’¿ º 
îäèí êëîï³ò — îáðàòè êâàðòèðó 
â ì³ñò³ ÷è çàì³ñüêèé áóäèíîê». 
Îá³öÿº ìîëîä³ ÿê³ñíó îñâ³òó, 
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ïðîñò³ð äëÿ 
ñàìîðåàë³çàö³¿. À ùå — â³äíîâèòè 
ïðîãðàìè ìîëîä³æíîãî æèòëîâî-
ãî êðåäèòóâàííÿ. Ìîëîäèì ï³ä-
ïðèºìöÿì — äåðæàâíó ï³äòðèìêó 
³ ð³ê ï³ëüãîâîãî îïîäàòêóâàííÿ. 
Æîäíîãî ñëîâà ïðî òå, ÿê â³í îá³-
öÿíå âò³ëèòü ó æèòòÿ, ó ïðîãðàì³ 
íåìàº. Ìàáóòü, ðîçðàõîâóº íà òå, 
ùî óêðà¿íö³ çãëÿíóòüñÿ íà éîãî 
íåäîñâ³ä÷åí³ñòü. Àëå ùî æ áóäå 
ç êðà¿íîþ, ÿêùî íåäîñâ³ä÷åíèé 
ñòàíå ¿¿ êåðìàíè÷åì?

Íàéòî÷í³øå ìàéáóòíº ìîëî-
ä³ ð³äíî¿ êðà¿íè óÿâëÿº ó ñâî¿é 
ïðîãðàì³ Þë³ÿ Òèìîøåíêî — 

íàâ³òü âèä³ëèëà îêðåìî ïóíêò 
«Íîâà ìîëîä³æíà ïîë³òèêà». 
Íå äèâíî, àäæå âîíà — ºäèíà 
ç-ïîì³æ êàíäèäàò³â, õòî ç³áðàëà 
ìîëîäü ³ îáãîâîðèëà ¿¿ ìàéáóòíº.

Ïåðøå — Þë³ÿ Âîëîäèìèð³â-
íà îá³öÿº ñòâîðèòè íîâ³ ðîáî÷³ 
ì³ñöÿ ³ç ã³äíîþ çàðîá³òíîþ ïëà-
òîþ. Öå ìîæëèâî, ðåàë³çóâàâ-
øè Íîâó Åêîíîì³÷íó Ñòðàòåã³þ 
Óêðà¿íè, ÿêó âîíà ðàí³øå ðîç-
ðîáèëà ç êðàùèìè ôàõ³âöÿìè 
ãàëóç³ ³ çàáåçïå÷èâøè ñóòòºâ³ ïî-
äàòêîâ³ ï³ëüãè ðîáîòîäàâöÿì, ÿê³ 
ïðàöåâëàøòîâóþòü âèïóñêíèê³â 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.

Äðóãå — âîíà ç³ ñâîºþ êî-
ìàíäîþ õî÷å âò³ëèòè â æèòòÿ 
ïðîãðàìó äîâãîñòðîêîâîãî áàí-
ê³âñüêîãî ì³êðîêðåäèòóâàííÿ äëÿ 
ìîëîä³ òà ñåðåäíüîãî êëàñó äëÿ 

âñ³õ òèï³â á³çíåñó. Êîëè ïðè-
éìóòü ñïåö³àëüíèé çàêîí, êîæåí 
êîìåðö³éíèé áàíê Óêðà¿íè áóäå 
çîáîâ’ÿçàíèé îðãàí³çóâàòè äå-
ïàðòàìåíò ì³êðîêðåäèòóâàííÿ 
òà ñòâîðèòè áàíê äàíèõ ³ç äå-
ñÿòê³â òèñÿ÷ á³çíåñ-ïëàí³â, ÿê³ 
ïðîéøëè áàíê³âñüêó åêñïåðòèçó.

Âîíà ïðîðàõóâàëà êîæåí 
êðîê: ì³êðîêðåäèò — íå á³ëü-
øå åêâ³âàëåíòó 100 òèñ. äîëà-
ð³â. Íàäàºòüñÿ â³í áåç çàñòàâè, 
íà îñíîâ³ îáîâ’ÿçêîâîãî ñòðàõó-
âàííÿ ðèçèê³â òà ï³ä 3% ð³÷íèõ. 
Ô³íàíñóâàííÿ áóäå âèêëþ÷íî 
ö³ëüîâèìè ïåðåðàõóâàííÿìè 
çà ñêëàäîâèìè á³çíåñ-ïëàíó. 
À ïîâåðòàòèìóòü ì³êðîêðåäèò 
òà â³äñîòêè ç éîãî îáñëóãîâó-
âàííÿ ëèøå ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ 
ïðèáóòêîâî¿ ðîáîòè íîâîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà ï³ä êîíòðîëåì áàíêó. 
À ùîá çàáåçïå÷èòè êîìåðö³éí³ 
áàíêè ðåñóðñàìè äëÿ ì³êðîêðå-
äèòóâàííÿ, çàêîíîì ïåðåäáà÷àòü 
ñèñòåìó ðåô³íàíñóâàííÿ êîìåð-
ö³éíèõ áàíê³â â³ä ÍÁÓ.

Òðåòº, ùî ïëàíóº çðîáèòè 
Þë³ÿ Òèìîøåíêî äëÿ ìîëîä³ — 
çàáåçïå÷èòè äîñòóïíèì æèòëîì. 
Âîíà õî÷å ñòâîðèòè äåðæàâíèé 
ôîíä ñòðàõóâàííÿ ³ïîòå÷íèõ 
êðåäèò³â. Æèòëî ìîæíà áóäå 
ïðèäáàòè áåç ïåðøîãî âíåñêó 
³ áåç çàñòàâè — ï³ä ñïåö³àëüíå 
ñòðàõóâàííÿ ðèçèê³â. Ñïî÷àòêó 
âîíà ïëàíóº ñêîðåêòóâàòè ïî-

ë³òèêó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó 
Óêðà¿íè òà çóïèíèòè ³íôëÿ-
ö³þ. Òîä³ — ñòàâêà çà êðåäèòà-
ìè, â òîìó ÷èñë³ é ³ïîòå÷íè-
ìè, áóäå ñòàíîâèòè íå á³ëüøå 
3% ð³÷íèõ. ²ïîòå÷íèé êðåäèò 
áóäå âèäàâàòèñÿ íà ñòðîê â³ä 
10 äî 30 ðîê³â. Ùîì³ñÿ÷íèé 
âíåñîê íà ïîâåðíåííÿ ³ïîòå÷-
íîãî êðåäèòó íå îáòÿæóâàòèìå 
ðîäèíó ³ áóäå ïîñèëüíèì.

Âðàõóâàëà âîíà é ðèçèêè: 
ÿêùî ÷ëåíè ðîäèíè òèì÷àñîâî 
âòðàòèëè ðîáîòó, òî í³õòî íå çà-
áåðå êâàðòèðó îäðàçó. Áóäå ïåâ-
íèé ÷àñ íà ïîøóê íîâî¿ ðîáîòè, 
³ íà öåé ÷àñ ïðèçóïèíÿòèìåòüñÿ 
âèïëàòà ³ïîòå÷íîãî êðåäèòó.

×åòâåðòå — Þë³ÿ Òèìîøåíêî 
õî÷å ï³äòðèìàòè ðîäèíè, ÿê³ íà-
ðîäæóþòü ä³òåé. Âîíà ïëàíóº ïî-
âåðíóòè âèïëàòè íà íàðîäæåííÿ 
äèòèíè: 50 òèñ. ãðèâåíü — ïðè 
íàðîäæåíí³ ïåðøî¿ äèòèíè, 
100 òèñ. ãðèâåíü — ïðè íàðî-
äæåíí³ äðóãî¿ äèòèíè, 150 òèñ. 
ãðèâåíü — ïðè íàðîäæåíí³ òðå-
òüî¿ äèòèíè òà âñ³õ íàñòóïíèõ 
ä³òåé. Ö³ ãðîø³ ðîäèíà îòðèìàº 
îäíîðàçîâî — ó ïåðøèé òèæ-
äåíü ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ äèòèíè. 
Äëÿ áàãàòîä³òíèõ ðîäèí äåðæàâà 
çàïî÷àòêóº ñïåö³àëüí³ ïðîãðàìè 
ï³äòðèìêè.

Íàãàäàºìî, ïåðøèé òóð âè-
áîð³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè çà-
ïëàíîâàíî íà 31 áåðåçíÿ.

Молодь тікає з України: хто зможе це зупинити
БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ 

IT-АКАДЕМІЇ
ßê çðîáèòè òàê, ùîá 

âàøà äèòèíà õîò³ëà éòè 
íà çàíÿòòÿ, à íå øóêàëà ïðèâ³ä 

éîãî ïðîïóñòèòè? Ùîá íàâ÷àííÿ áóëî 
ö³êàâèì ³ ä³òè ëåò³ëè íà íüîãî. ² çàñìó-
÷óâàâ íå óðîê, à éîãî ïðîïóñê? Ñüîãîäí³ 
äëÿ îñâ³òè öå äóæå àêòóàëüíà ïðîáëå-
ìà. Ñó÷àñíèì ä³òÿì, íà æàëü, íàâ÷àòèñü 
íå çàâæäè ö³êàâî. Òîæ ÿê çàîõîòèòè ä³òåé 
äî íàâ÷àííÿ? Ó ö³é ñòàòò³ ìè ä³çíàºìîñü 
ïðî äåÿê³ ïîðàäè â³ä Øêîëè Õàêåð³â, 
ó ÿêó ó÷í³ éäóòü ³ç çàäîâîëåííÿì!

¹1 Áà÷ó ðåçóëüòàò — õî÷ó ùå! Ï³ä ÷àñ 
íàâ÷àííÿ ä³òè ìàþòü ðîáèòè íàáàãàòî 
á³ëüøå, í³æ ïðîñòî ñëóõàòè ³ ô³êñóâàòè 
ãîòîâ³ äóìêè âèêëàäà÷à. Âîíè ïîâèíí³ 
çàñòîñîâóâàòè íîâ³ çíàííÿ íà ïðàêòèö³. 
Íàâ÷àòèñÿ íà ïðàêòè÷íèõ çàâäàííÿõ ³ ðå-
àëüíèõ ïðîåêòàõ — ïð³îðèòåò ó Øêîë³ Õà-
êåð³â. Îñê³ëüêè ä³òè, ÿê³ áà÷àòü ðåçóëüòàò 
ñâîº¿ ðîáîòè, ìàþòü íàáàòî êðàù³ çíàííÿ 
³ íàâè÷êè, ÿêùî ïîð³âíþâàòè ¿õ íàâ³òü 
ç òèìè, ÿê³ çíàþòü äîñêîíàëî òåîð³þ.

¹ 2 Äîïîìàãàòè ó âñüîìó. Âèêëàäà÷ — 
öå íå ïðîñòî ëþäèíà, ÿêà ìîæå ïåðå-
êàçàòè ôàêòè ³ ïðàâèëà. Â³í ìàº äîïî-
ìàãàòè ä³òÿì çðîçóì³òè ³ ïðîàíàë³çóâàòè 
³íôîðìàö³þ, ÿêó âîíè âèâ÷àþòü. Êîæíà 
äèòèíà â Øêîë³ Õàêåð³â çàâæäè çíàéäå 
ó íàøèõ âèêëàäà÷àõ êðàùîãî äðóãà òà 

íàñòàâíèêà, çâåðíóâøèñü äî ÿêîãî, ìîæå 
ðîçðàõîâóâàòè íà òå, ùî ¿¿ âèñëóõàþòü, 
çðîçóì³þòü, ñïðèéìóòü âñ³ ¿¿ ïðîáëåìè 
òà íàäàäóòü ö³ííó ïîðàäó.

¹3 Íå á³éñÿ ïîìèëÿòèñü. Ñó÷àñí³ ä³òè 
äóæå ³ìïóëüñèâíî ðåàãóþòü íà íåâäà÷³, 
îñîáëèâî, êîëè ¿õ íåâäà÷³ ïîáà÷èëè 
îäíîë³òêè. Âèêëàäà÷³ Øêîëè Õàêåð³â 
äîïîìàãàþòü çðîçóì³òè, ùî ïîìèëêà — 
öå êðóòî. Ïîìèëêà çìóøóº äóìàòè ³ º 
íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ íàâ÷àííÿ. ßêùî 
òè âèïðàâèø ¿¿ ñàì, òî á³ëüøå í³êîëè 
íå ïîâòîðèø. Êð³ì òîãî, íà çàíÿòòÿõ 
ñòâîðþþòü çàõîïëþþ÷ó àòìîñôåðó. 
À êîëè ïðîöåñ çàõîïëþº, ñòðàõ ïåðåä 
ïîìèëêîþ çíèêàº, â³äêðèâàºòüñÿ á³ëüø 
øèðîêå óÿâëåííÿ ïðî ñâî¿ ìîæëèâîñò³.

¹4 Êîìàíäíà ðîáîòà. Ìîæíà ñêàçàòè, 
ùî öå çëèòòÿ â îäíå ö³ëå çíàíü, óì³íü, 
ïðàãíåíü, ìð³é òà ä³é. Ñüîãîäåííÿ âè-
ìàãàº âì³òè ïðàöþâàòè ³ äîñÿãàòè ðåçóëü-
òàò³â ó êîìàíä³. Öüîãî Øêîëà Õàêåð³â 
íàâ÷àº çàâäÿêè âèð³øåííþ ñï³ëüíèõ çà-
äà÷, ïîñò³éíèì êîìàíäíèì ïðîåêòàì, 
³ãðàì, õàêàòîíàì. Òîáòî, âèõîâóºòüñÿ 
êîìàíäíèé äóõ. Ä³òè, ÿê³ òâîðÿòü ³ âò³-
ëþþòü âëàñí³ ³äå¿, ìð³þ÷è ïðî ùîñü 
ñï³ëüíå ³ íàâ³òü ³íîä³ óòîï³÷íå — âæå 
êîìàíäà, â ÿê³é âîíè ïðîÿâëÿþòü ñâî¿ 
ë³äåðñüê³ ÿêîñò³!

¹5 Ð³çíîñòîðîíí³é ðîçâèòîê. Íåîáõ³äíî, 
ùîá âàøà äèòèíà ìàëà ð³çíîñòîðîíí³ çä³-
áíîñò³ òà ³íòåðåñè, àáè âèä³ëèòè íàéá³ëüø 
çíà÷óùèé ³ íàäàë³ — ðåàë³çóâàòè ñåáå 
ó íüîìó. Òîìó â Øêîë³ Õàêåð³â äîñòóïí³ 
ð³çí³ íàïðÿìêè íàâ÷àííÿ: ²íòåðíåò ïðî-
ãðàìóâàííÿ, Ïðîãðàìóâàííÿ íà Ñ/Ñ++ 
òà ³íøèõ ìîâàõ, Ëîã³êà, Âåá-äèçàéí, 
Àíãë³éñüêà ìîâà äëÿ ²Ò. Âñåá³÷íî ðîç-
âèíåí³ ä³òè àêòèâí³ ô³çè÷íî òà ðîçóìîâî, 
íåâèìóøåíî ïî÷óâàþòüñÿ â ñóñï³ëüñòâ³.

¹6 Ñó÷àñí³ñòü. Éòè â íîãó ç ÷àñîì — 
îñü, ùî çàâæäè ä³º. Êðóòî âèâ÷àòè âñå 
òå, ùî çàðàç º íà ï³êó ïîïóëÿðíîñò³. Ó÷í³ 
Øêîëè Õàêåð³â, ç óïåâíåí³ñòþ ìîæóòü 
ñêàçàòè, ùî âîíè â òðåíä³ ñó÷àñíèõ òåõ-
íîëîã³é. Àäæå âñ³ ïðåäìåòè, ÿê³ âèâ÷à-
þòüñÿ ó íàñ — º ä³éñíî àêòóàëüíèìè. 
Âì³ííÿ ñòâîðèòè ñâ³é ñàéò, ïðèäóìàòè 
ñó÷àñíèé ëîãîòèï òà â³äìàëþâàòè éîãî 

ó ãðàô³÷íîìó ðåäàêòîð³, çíàòè íîâ³ àé-
ò³øí³ ñëîâà, ï³äêîëîòè ëîã³÷íîþ çàäà÷åþ, 
âïîðàòèñü ³ç áóäü-ÿêîþ ãîëîâîëîìêîþ, 
ñòâîðèòè ãðó òà ¿¿ ïåðñîíàæ³â — âñå öå 
òà áàãàòî ³íøîãî ó Øêîë³ Õàêåð³â.

¹7 Ëåãêà òà äðóæíÿ àòìîñôåðà. Íà çà-
íÿòòÿõ çàâæäè ïàíóº äðóæíÿ àòìîñôåðà 
ðîáîòè, ÿêà íàäèõàº íà äîñë³äæåííÿ òà 
ïîøóê. Êîæåí ó÷àñíèê ìîæå ïðîÿâèòè 
ñåáå ÿê ó ñï³âïðàö³, òàê ³ ³íäèâ³äóàëü-
íî. Êì³òëèâ³, äîïèòëèâ³ ä³òè àêòèâíî 
ïðàöþþòü, òîìó ùî ïðàöþâàòè ëåãêî òà 
êîìôîðòíî. ßêùî äèòèíà ñòàâèòüñÿ ïî-
çèòèâíî äî íàâ÷àííÿ — ¿¿ ìîçîê ïðàöþº 
êðàùå ³ ñïðèéìàº çíà÷íî á³ëüøèé îáñÿã 
íîâîãî ìàòåð³àëó.

Óñ³ ö³ ô³øêè = áàæàííÿ éòè íà çàíÿòòÿ 
³ âèâ÷àòè ùîñü íîâå. Ó Øêîë³ Õàêåð³â 
Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ ïðîãðåñèâí³ ³ 
íåñòàíäàðòí³ ïîãëÿäè íà íàâ÷àííÿ. Ìè 
ðîçóì³ºìî, ùî åðà íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é 
äèêòóº âëàñí³ ïðàâèëà ñïðèéíÿòòÿ ìà-
òåð³àëó ä³òüìè. Òîìó ìè âðàõîâóºìî öå 
ó êîæíîìó íàøîìó çàíÿòò³.

Øêîëà Õàêåð³â — öå íåçàëåæíå ìèñëåí-
íÿ ç äæåðåëîì íîâèõ ³ êðåàòèâíèõ ð³øåíü. 
Íàá³ð âæå ðîçïî÷àòî! Íå âòðà÷àéòå øàíñ 
çðîáèòè ïåðø³ êðîêè íà øëÿõó äî ñàìîðå-
àë³çàö³¿ òà óñï³õó âàøî¿ äèòèíè óæå çàðàç!

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

7 фішок цікавого навчанням у Школі Хакерів
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З минулого року і мерія, і облдер-
жадміністрація взялися за очищен-
ня річок на Вінниччині. Для цього 
чиновники закупили два земсна-
ряди, якими чистили як головну 
річку області, так і її притоки.
У облдержадміністрації згодом 
відзвітували, що у 2018 році очис-
тили 900 метрів русла притоки 
Південного Бугу — річки Десна 
та рукав староріччя довжиною 
60 метрів. А також ще 300 ме-
трів русла річки Південний Буг 
у санітарній зоні КП «Вінницяво-
доканал». Там же річку чистив 
земснаряд, придбаний за кошти 
міського бюджету Вінниці.
На цей рік запланували придба-

ти ще два земснаряди. За кошти 
області вже взяли херсонський 
землесосний снаряд з баржою 
за 5,9 мільйона гривень (goo.gl/
xaBkyw). А от мерія Вінниці все 
ще проводить тендер — за зем-
снаряд марки НСС 800/40-ГР-Ф 
(або еквівалент) дають 6,3 міль-
йона гривень (goo.gl/sz4aGV).
Міська влада має масштабний 
план: розчистити 11 кілометрів ак-
ваторії Південного Бугу в межах 
Вінниці, що за попередніми оцін-
ками коштуватиме 120 мільйонів 
гривень. Утім, термін на вико-
нання цієї роботи — невідомий, 
бо досі немає проекту розчистки 
Бугу (goo.gl/rNnCxF).

Продовжать чистити Буг земснарядами 

444963

РЕКЛАМА

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Íà ñàéò³ êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðè-

ºìñòâà «Â³ííèöÿîáëâîäîêàíàë» 
âèêëàëè ³íôîðìàö³þ ïðî íîâ³ 
ö³íè çà âîäîïîñòà÷àííÿ òà âî-
äîâ³äâåäåííÿ. Òàðèôè âæå çà-
òâåðäæåí³ Íàöðåãóëÿòîðîì 
(ÍÊÐÅÊÏ) òà îïóáë³êîâàí³ 
ó ãàçåò³ äåðæàâíèõ îðãàí³â âëàäè 
«Óðÿäîâèé êóð’ºð». Òîæ ç 1 áå-
ðåçíÿ íà âîäó òåïåð òàê³ ö³íè:

Òàðèô äëÿ ïðèâàòíî¿ çàáóäîâè:
Öåíòðàë³çîâàíå âîäîïîñòà÷àí-

íÿ — 9,38 ãðèâí³ çà 1 ì3;
Öåíòðàë³çîâàíå âîäîâ³äâåäåí-

íÿ — 5,7 ãðèâí³ çà 1 ì3;
Çàãàëîì — 15,084 ãðèâí³ çà 1 ì3.
Òàðèô äëÿ áàãàòîïîâåðõ³âîê:
Öåíòðàë³çîâàíå âîäîïîñòà÷àí-

íÿ — 9,66 ãðèâí³ çà 1 ì3;
Öåíòðàë³çîâàíå âîäîâ³äâåäåí-

íÿ — 5,86 ãðèâí³ çà 1 ì3;
Çàãàëîì — 15,52 ãðèâí³ çà 1 ì3 

(goo.gl/1rZTZv).
ßê ïîÿñíþâàëè âîäîêàíàëü-

íèêè ùå âë³òêó 2018 ðîêó, íîâ³ 

òàðèôè ïîòð³áí³, àäæå çðîñëà 
ö³íà íà åëåêòðîåíåðã³þ (íà 25%), 
íà ðåàãåíòè (íà 53%), çàðïëà-
òà íà ï³äïðèºìñòâ³ (íà 65,7%), 
íà ïàëèâíî-ìàñòèëüí³ ìàòå-
ð³àëè (ó ñåðåäíüîìó íà 50%) 
(goo.gl/ux28XH).

Âîäíî÷àñ â³ííè÷àíè ñêàðæàòü-
ñÿ íà ïîãàíó ÿê³ñòü âîäè, ÿêó ïî-
ñòà÷àº «Â³ííèöÿîáëâîäîêàíàë» 
ì³ñüêèìè ìåðåæàìè. Ó îïèòóâàí-
í³ â ôåéñáóê-ñï³ëüíîò³ «Íîâèíè 
Â³ííèö³ íà 20õâèëèí» â³ííè÷àíè 
ïèñàëè, ùî âîäà ñìåðäèòü «äî-
õëîþ ðèáîþ» òà íå÷èñòîòàìè. 
Ëþäè çàëèøèëè 390 êîìåíòàð³â, ³ 
æîäíîãî ïîâ³äîìëåííÿ, ùî çàäî-
âîëåí³ ÿê³ñòþ âîäîïðîâ³äíî¿ âîäè.

«Âóëèöÿ ßíãåëÿ — æàõ, ÿê 
ñìåðäèòü. Â³ííèöüêèé âîäîêà-
íàë àæ çàäîâáàâ — êîæíå ë³òî 
âîäà ñìåðäèòü ÿêèìèñü çìèòè-
ìè ç ñ³ëüãîñïóã³äü äîáðèâàìè, 
êîæíî¿ çèìè òóõëîþ ðèáîþ. Í³ 
â îäíîìó ì³ñò³ Óêðà¿íè íåìàº 
òàêîãî æàõëèâîãî ñìîðîäó ÿê 
â Â³ííèö³», — ïèñàëà â³ííè÷àíêà 
Åêàòåðèíà Ïðîêîô’ºâà.

«Ïðîñïåêò Êîñìîíàâò³â, ðåàëü-
íî æàõ. ² òàê ùîðîêó. Äëÿ ãîòó-

ЗРОСЛА В ЦІНІ ХОЛОДНА ВОДА
Комуналка  З першого березня 
«Вінницяоблводоканал» підняв тарифи 
на холодну воду. Вони відрізняються від 
«старих», прийнятих у жовтні 2018-го, 
на 1–1,5 гривні. Водночас вінничани 
нарікають на погану воду, а чи зміниться 
її якість з новими цінами?

âàííÿ ¿æ³ ðÿòóº î÷èñíèé ô³ëüòð, 
à îò â³ä ùîäåííî¿ ã³ã³ºíè ó âàíí³é 
í³÷îãî äîáðîãî íå ñêàæåø», — 
ñêàðæèâñÿ Îëåêñ³é Êóç³í.

«Ñàáàð³â! Òóò âçàãàë³ ùîñü 
ñòðàøíå ç âîäîþ. Îñîáëèâî, êîëè 
íà î÷èñíèõ ïåðåêðèâàþòü, à ïî-
ò³ì ïîäàþòü âîäó. Ï³ñëÿ öüîãî 
âîäà ç-ï³ä êðàíó êîðè÷íåâà, ç 
ï³íîþ íåçðîçóì³ëîãî êîëüîðó», — 
çàïåâíÿëà ó êîìåíòàð³ Íàòàë³ÿ 
Ïàé÷óê.

«Öåíòð Â³ííèö³. Âîäà ìàº 
íåïðèºìíèé çàïàõ äîõëî¿ 
ðèáè. Íà ï³äñòàâ³ ÷îãî çá³ëü-
øóºòüñÿ ö³íà íà âîäîïîñòà-
÷àííÿ, ÿêùî ÿê³ñòü âîäè í³ÿ-
êà?!», — ïèñàëà Òåòÿíà ßâîðñüêà 
(goo.gl/kgEWm9).

Çàïèòàëè ó ïðåäñòàâíèê³â «Â³-
ííèöÿîáëâîäîêàíàëó», â ÷îìó 
ïðè÷èíà ñìîðîäó âîäè òà ÷è 
çì³íèòüñÿ ¿¿ ÿê³ñòü ç íîâèìè òà-
ðèôàìè?

Ïèòàííÿ ùîäî ïðè÷èíè 
íåïðèºìíîãî çàïàõó ïèòíî¿ âîäè 
ó ïðåñ-ñëóæá³ ï³äïðèºìñòâà íàì 
â³äìîâèëèñÿ êîìåíòóâàòè. Àëå 
â³äïîâ³ëè íà ïèòàííÿ ï³äâè-
ùåííÿ ÿêîñò³ âîäè ï³ñëÿ ïîäî-
ðîæ÷àííÿ:

— Íàì ïîãîäèëè çá³ëüøåííÿ 
òàðèôó çà ðàõóíîê åëåêòðîåíåð-
ã³¿ òà ðåàãåíò³â (õëîð), ÿê³ çðîñ-
ëè ó ö³í³. Çá³ëüøåííÿ êîøò³â 
íà çàì³íó òðóáîïðîâîä³â ó Â³-
ííèö³ â íîâîìó òàðèô³ íåìàº. 
Òàêîæ íå áóäóòü ï³äâèùóâàòè 
çàðïëàòó íà ï³äïðèºìñòâ³, àäæå 
íà öå íå çàêëàäåíî êîøò³â ó òà-
ðèô³, — ðîç’ÿñíèëà ðå÷íèöÿ 
«Â³ííèöÿîáëâîäîêàíàë» Þë³ÿ 
Êàëóöüêà.

«Вода погана за 20-ма показниками!» 
На обговоренні тарифу влітку 2018 року люди вимагали 
від комунальників підняти якість води, а вже потім ціну 

ÃÐÎØ²
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Ïðî òå, ùî 
ê³ëüê³ñòü óìèñ-
íèõ âáèâñòâ öüî-

ãî ðîêó çíà÷íî ìåíøà, í³æ áóëà 
òîð³ê â öåé ñàìèé ïåð³îä, ñêàçàâ 
ãåíåðàë ïîë³ö³¿ íà îñòàííüîìó 
áðèô³íãó. Çà éîãî ñëîâàìè, ñòà-
òèñòèêà âáèâñòâ êðàùà íà 62 â³ä-
ñîòêè. Òî ñê³ëüêè æ óñüîãî òàêèõ 
çëî÷èí³â ñòàëîñÿ íà òåðèòîð³¿ îá-
ëàñò³? ² ñê³ëüêîõ óáèâöü çíàéøëè?

Ç ïî÷àòêó ðîêó, ÿê ä³çíàëàñÿ 
ðåäàêö³ÿ RIA ÷åðåç â³ää³ë êîìó-
í³êàö³é ó «âáèâ÷îìó» â³ää³ë³, â³ä 
íàñèëüíèöüêî¿ ñìåðò³ çàãèíóëè 
ø³ñòü ëþäåé ³ ùå äâ³ ëþäèíè 
çìîãëè âèæèòè ï³ñëÿ íàì³ðó ¿õ 
âáèòè. Óñüîãî â³ñ³ì ïðîâàäæåíü 
ìàºìî çà 2019-èé ³ç êâàë³ô³êàö³-
ºþ çà ñòàòòåþ 115 Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó. Ïîêàçíèê ðîçêðèòòÿ — 
100%. Öå çíà÷èòü, ùî â êîæí³é 
ñïðàâ³ âáèâñòâà ìàþòü ï³äîçðþ-
âàíèõ, ¿õ çàòðèìàëè ³ ïðèòÿãóþòü 
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³.

ßê³ âáèâñòâà áóëè ó Â³ííèö³ òà 
îáëàñò³? Ó îáëàñíîìó öåíòð³ — 
æîäíîãî íå òðàïèëîñÿ öüîãîð³÷. 
Ïðî òå, çà ÿêèõ îáñòàâèí óáèâàëè 
ëþäåé â ðàéöåíòðàõ ³ ñåëàõ îá-
ëàñò³, çíàéäåòå íèæ÷å â ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî êîæåí ³ç öüîãîð³÷íèõ 
íàéñòðàøí³øèõ çëî÷èí³â.

À óñüîãî ïðîòÿãîì öüîãî ðîêó 
â íàøîìó ðåã³îí³ â³äêðèëè 2,5 òè-
ñÿ÷³ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü 
çà ð³çíèìè ñòàòòÿìè. Ðîçêðèëè 
ò³ëüêè êîæíå ÷åòâåðòå (ó 600 ïðî-
âàäæåííÿõ º ï³äîçðþâàí³). Íàé-
âèùèé â³äñîòîê ðîçêðèòòÿ (ÿêùî 
íå âðàõîâóâàòè 100% ïî âáèâñòâàõ) 
ïîë³öåéñüê³ îáëàñò³ ïîêàçàëè â ïðî-
âàäæåííÿõ ïðî ðîçá³éí³ íàïàäè — 
60%. Ùî òàêîãî âèäó çëî÷èí³â, ðîç-
áî¿â, ñòàëî ìåíøå íà 10%, ñòâåð-
äæóº íà÷àëüíèê îáëàñíîãî ãëàâêó 
íàöïîë³ö³¿ Þð³é Ïåäîñ.

À ïðî çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ 
óìèñíèõ âáèâñòâ â³í ãîâîðèòü, 
îïåðóþ÷è öèôðîþ 62%. Íà ñò³ëü-
êè, êàæå, á³ëüøå áóëî âáèâñòâ ó 
àíàëîã³÷íèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðîêó.

СМЕРТЬ БАБЦІ ВІД 
ҐВАЛТІВНИКА 

Âðàíö³ 24 ëþòîãî æ³íêà, ùî äî-
ãëÿäàëà çà 94-ð³÷íîþ ïåíñ³îíåð-
êîþ, ïðèéøëà äî íå¿ íàâ³äàòèñÿ 

³ çàñòàëà îãîëåíèé òðóï íà ï³ä-
ëîç³ ñåðåä õàòè. ² ç îáñòàíîâêè 
âîíà çðîçóì³ëà, ùî ñòàðåíüêà ïî-
ìåðëà íå ñâîºþ ñìåðòþ — ðå÷³ 
áóëè ðîçêèäàí³, ìàëè ì³ñöå ñë³äè 
çëàìó äâåðåé. Æ³íêà âèêëèêàëà 
ïîë³ö³þ.

Ó ñåë³ Ïàâë³âêà Êàëèí³âñüêîãî 
ðàéîíó îïåðãðóïà çàòðèìàëà ì³ñ-
öåâîãî ðîçá³éíèêà, ÿêèé ïîãðàáó-
âàâ áàáöþ, ç´âàëòóâàâ ¿¿, à ïîò³ì 
óáèâ òà ï³øîâ ïðîïèâàòè çäîáóò³ 
çëî÷èííèì øëÿõîì òðè òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü. Òàêà ïîïåðåäíÿ âåðñ³ÿ 
ñë³äñòâà. Çàòðèìàíèé 56-ð³÷íèé 
÷îëîâ³ê, ÿê ñêàçàëè çãîäîì ó ïî-
ë³ö³¿, ñòîÿâ íà îáë³êó â ïñèõ³àòðà. 
Éîãî «âçÿëè» íà âóëèö³ ñåëà, «çà-
êðèëè» íà ÷àñ ñë³äñòâà, ³ ïðè-
çíà÷èëè ðÿä åêñïåðòèç. Îäíà 
ç íèõ — íà ïðåäìåò îñóäíîñò³ 
êðèâäíèêà áàáóñ³, äðóãà — ÷è 
ä³éñíî ïîãëóìèâñÿ íàä íåþ íà-
ïàäíèê ïåðåä òèì, ÿê ïîçáàâèòè 
æèòòÿ.

ХОТІЛИ ЗАРІЗАТИ, 
АЛЕ НЕ ВИЙШЛО 

Ó ïîçàìèíóë³ âèõ³äí³ â ðåà-
í³ìàö³þ Øàðãîðîäñüêî¿ ë³êàðí³ 
ïîòðàïèâ 41-ð³÷íèé ìåøêàíåöü 
ñåëà Êàëèòèíêà ç ïðîíèêàþ÷èì 
ïîðàíåííÿì ãðóäåé. Ó ïàö³ºíòà 
òàêîæ ä³àãíîñòóâàëè ìíîæèíí³ 
êîëîòî-ð³çàí³ ðàíè íà ãðóäÿõ ³ 
íîãàõ, çàêðèòó ÷åðåïíî-ìîçêîâó 
òðàâìó, ñòðóñ ãîëîâíîãî ìîçêó. 
Ïîë³öåéñüê³ äîïèòàëè ïàö³ºíòà, 
é òîé âêàçàâ íà äâîõ ÷îëîâ³ê³â.

ßê ðîçïîâ³ëè â îáëàñíîìó ãëàâ-
êó ïîë³ö³¿, çà ï³äîçðîþ â íàçâà-
íîìó çàìàõó íà âáèâñòâî ðîç-
øóêàëè ³ çàòðèìàëè 42-ð³÷íîãî 
òà 27-ð³÷íîãî ìåøêàíö³â ñåëà 
Ñëîáîäà-Øàðãîðîäñüêà. Ó íèõ 
ïîòåðï³ëèé ÷îëîâ³ê áóâ ó ãîñòÿõ, 
ðàçîì ðîçïèâàëè ñïèðòíå ïåðåä 
òèì, ÿê êîòðèéñü ç äâîõ çàòðè-
ìàíèõ âõîïèâñÿ çà í³æ. Ñë³äñòâî 
êëîïîòàëî ïðî àðåøò îáîõ íà ÷àñ 
ðîçñë³äóâàííÿ.

ЗАКОПАНИЙ ЖИВЦЕМ 
СПІЛЬНИК 

Òåæ äâîõ ï³äîçðþâàíèõ ìàº 
ïðîâàäæåííÿ ïðî âáèâñòâî ó Ëè-
ïîâö³, äå 53-ð³÷íîãî ì³ñöåâîãî 
ìåøêàíöÿ ïîáèëè ³ çàêîïàëè, 
éìîâ³ðíî, æèâöåì. Ïðèíàéìí³, 
òàê ïðî öåé çëî÷èí ðîçïîâ³â íà-
÷àëüíèê îáëàñíîãî ãëàâêó: ñêà-

ШІСТЬ ЛЮДЕЙ УБИЛИ, 
ЩЕ ДВОЄ ЗМОГЛИ ВИЖИТИ 
Про найстрашніше  Завели вісім 
кримінальних проваджень про умисні 
вбивства з початку цього року. У це число 
входять також замахи на вбивства, які 
кваліфікуються тією ж статтею. Редакція 
зібрала інформацію про усі вбивства 
цього року і дізналася, чи розкриті вони

â³ää³ëó êîìóí³êàö³é îáëàñíî¿ ïî-
ë³ö³¿, ó â÷èíåíí³ óìèñíîãî âáèâ-
ñòâà. Â³í çàðàç ï³ä âàðòîþ.

НЕ ДІСТАВ НОЖЕМ ДО СЕРЦЯ 
Ùå îäíà ñïðîáà âáèâñòâà öüîãî 

ðîêó áóëà â Êîçÿòèí³ 30 ñ³÷íÿ. 
Ïîë³ö³ÿ ä³çíàëàñÿ ïðî íå¿ â³ä 
ìåäèê³â ðàéîííî¿ ë³êàðí³, êóäè 
äîñòàâèëè 35-ð³÷íîãî ÷îëîâ³êà ç 
ïðîíèêàþ÷èì íîæîâèì â îáëàñòü 
ñåðöÿ. Îïåðãðóïà ä³çíàëàñÿ, ùî 
ïîòåðï³ëèé îòðèìàâ ïîðàíåííÿ 
â áóäèíêó, ÿêèé âèíàéìàâ ðàçîì 
ç³ ùå îäíèì ÷îëîâ³êîì. Îñòàíí³é 
³ âäàðèâ ó ãðóäè íîæåì ñóñ³äà 
ï³ä ÷àñ ñóïåðå÷êè. Ï³ñëÿ öüîãî 
58-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê íàìàãàâñÿ çíè-
ùèòè çíàðÿääÿ çëî÷èíó. Êèíóâ 
í³æ ó ï³÷.

Òàêîæ ïðî ï³äîçðþâàíîãî â³äî-
ìî, ùî â³í áóâ ðàí³øå ñóäèìèé 
çà ìàéíîâ³ çëî÷èíè. Òåïåð áóäå 
â³äïîâ³äàòè çà çàìàõ íà âáèâñòâî. 
Òàêèé çëî÷èí êâàë³ô³êóþòü äâî-
ìà ñòàòòÿìè Êðèì³íàëüíîãî êî-
äåêñó: 15-îþ (çàìàõ íà çëî÷èí) òà 
115-îþ (óìèñíå âáèâñòâî).

УПАВ ПІД ЧАС БІЙКИ І ПОМЕР 
Ñèòóàòèâíèé êîíôë³êò ì³æ 

äâîìà îäíîñåëüöÿìè ïðèçâ³â 
äî çàãèáåë³ îäíîãî ç íèõ. Âîñü-
ìîãî ñ³÷íÿ æ³íêà çíàéøëà òðóï 
ñâîãî ÷îëîâ³êà á³ëÿ äîìó â ñåë³ 
Óäè÷ Òåïëèöüêîãî ðàéîíó. Ïðà-
âîîõîðîíö³ øâèäêî âñòàíîâèëè 
îáñòàâèíè çàãèáåë³ 41-ð³÷íîãî 

ïîòåðï³ëîãî òà çàòðèìàëè âáèâöþ.
Çà äàíèìè ñë³äñòâà, ñåëÿíèí 

âñòóïèâ ó êîíôë³êò ç 28-ð³÷íèì 
þíàêîì. Îñòàíí³é éøîâ ç ä³â÷è-
íîþ ³ ïîáà÷èâ, ÿê â ãóðòîæèò-
êó, äå íàïåðåäîäí³ áóëà ïîæåæà, 
ùîñü òë³º. Â³í çàéøîâ âñåðåäèíó 
ïîäèâèòèñÿ. Öå íå ñïîäîáàëîñÿ 
ñóñ³äîâ³ é â³í çðîáèâ õëîïöþ çà-
óâàæåííÿ. Íà öüîìó ãðóíò³ âè-
íèêëà ñâàðêà ³ á³éêà. Ñòàðøèé 
ñóïåðíèê âïàâ íà çåìëþ ³ ïîìåð. 
Ìîëîäøèé íàâ³òü íå ïîäóìàâ, ùî 
çàâäàâ ñìåðòåëüíîãî óäàðó. Ïðî-
ñòî ï³øîâ ç ä³â÷èíîþ äàë³. Òåïåð 
â³í ï³ä ñë³äñòâîì.

МАТЕРІ ОБУХОМ ПО ГОЛОВІ 
Ïåðøå âáèâñòâî, ïðî ÿêå ä³-

çíàëèñÿ öüîãî ðîêó — ñèí ïî-
çáàâèâ æèòòÿ ìàò³ð. ²ç îçíàêàìè 
íàñèëüíèöüêî¿ ñìåðò³ 3 ñ³÷íÿ 
ó âëàñíîìó áóäèíêó çíàéøëè 
55-ð³÷íó ìåøêàíêó ñåëà Ë³ñíè÷å 
Áåðøàäñüêîãî ðàéîíó.

Ïîë³öåéñüê³ ç’ÿñóâàëè, ùî 
ï³ä ÷àñ ñâàðêè îáóõîì ñîêèðè 
30-ð³÷íèé ñèí íàí³ñ óäàð ð³äí³é 
ëþäèí³, à ïîò³ì çà÷èíèâ áóäèíîê 
³ ï³øîâ ñâÿòêóâàòè Íîâèé ð³ê. 
Öå áóëî ââå÷åð³ 31 ãðóäíÿ, àëå 
çëî÷èí ïîòðàïëÿº â öüîãîð³÷íó 
ñòàòèñòèêó, áî âèÿâèëè éîãî 
ï³çí³øå. ×åðåç òðè äí³ ñèí ïî-
âåðíóâñÿ äîäîìó ³ ðîçêàçàâ ïðî 
ñìåðòü ìàòåð³ ñóñ³äàì. Òåïåð 
éîìó çàãðîæóº äî 15 ðîê³â ïî-
çáàâëåííÿ âîë³.
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çàâ, ùî ñë³äñòâî ìàº ï³äîçðè, ùî 
÷îëîâ³ê áóâ ùå æèâèé, êîëè éîãî 
ò³ëî õîâàëè ï³ä çåìëþ, ïåðåëà-
ìàâøè ïðè öüîìó îáèäâ³ íîãè 
íåùàñíîìó, áî â íàøâèäêîðó÷ 
âèêîïàíó ìîãèëó íå ïîì³ùàâñÿ.

Ï³äîçðþâàíèì — 20 òà 23 ðîêè. 
Ö³ þíàêè âæå ìàþòü ñóäèìîñ-
ò³ çà êðàä³æêè òà ãðàá³æ. Âîíè 
çíàëè ñâîþ æåðòâó ÿê ñï³ëüíèêà 
ïî çëî÷èíàõ, é íà öüîìó ãðóíò³ 
ïîñâàðèëèñÿ. Äâà äí³ óáèòîãî ÷î-
ëîâ³êà ðîçøóêóâàëè ÿê áåçâ³ñòè 
çíèêëîãî. Êîëè âèéøëè íà ï³ä-
îçðþâàíèõ, âîíè ñïî÷àòêó âñå 
çàïåðå÷óâàëè, âèãàäóâàëè àë³á³, 
àëå âðåøò³ ç³çíàëèñü ³ ïîêàçàëè 
ì³ñöå, äå ñõîâàëè ò³ëî.

СИН УБИВ БАТЬКА 
Çà òå, ùî çàáèâ äî ñìåðò³ âëàñ-

íîãî áàòüêà, ïîòðàïèâ ó Ñ²ÇÎ 
28-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê ç Ñîñîíêè Â³-
ííèöüêîãî ðàéîíó. Â³í â ï’ÿíîìó 
ñòàí³ íàí³ñ ÷èñëåíí³ óøêîäæåííÿ 
53-ð³÷íîìó áàòüêîâ³ 15 ëþòîãî. 

Òðàâìè çàâäàâ íåñóì³ñí³ ç æèò-
òÿì. Äàë³ ñèí íàìàãàâñÿ âèäàòè 
ñìåðòü áàòüêà çà ïðèðîäíó. Ïðî 
öå â³í ñêàçàâ, êîëè âðàíö³ íà-
ñòóïíîãî äíÿ ïîâ³äîìèâ ïîë³ö³þ 
ïðî í³áèòî íåî÷³êóâàíó äëÿ íüîãî 
ñìåðòü ãîäóâàëüíèêà.

Àëå îãëÿä ò³ëà åêñïåðòàìè 
ñïðîñòóâàâ ðàïòîâó ïåðåä÷àñíó 
ñìåðòü. Íà äîêàç óáèâñòâà ïîë³-
öåéñüê³ çíàéøëè ñõîâàí³ ñèíîì 
ðå÷³ ç³ ñë³äàìè êðîâ³. Çà äàíèìè 
ñë³äñòâà, ñèí òîâê áàòüêà ³ ðóêà-
ìè, ³ íîãàìè. Òîé íå ì³ã ÷èíèòè 
îï³ð, áî íå ìàâ îäí³º¿ ðóêè.

ГРАБІЖНИК УБИВ 
НЕНАРОКОМ 

Óáèâñòâî ñàìîòíüî¿ ïåíñ³îíåð-
êè â Êðèùèíöÿõ Òóëü÷èíñüêîãî 
ðàéîíó ðîçêðèâàëè íàéäîâøå — 
10 ä³á. Ò³ëî 85-ð³÷íî¿ áàáö³ çíà-
éøëà 18 ëþòîãî ó íå¿ âäîìà ñóñ³ä-
êà. Ïîë³öåéñüê³ âñòàíîâèëè, ùî 
ñìåðòü íàñòàëà â³ä òðàâìè ãîëî-
âè, ³ âçÿëèñÿ îïèòóâàòè ñåëÿí, 
õòî âîñòàííº áà÷èâ ïîòåðï³ëó. 
Ï³ä ï³äîçðó ïîòðàïèâ 20-ð³÷íèé 
õëîïåöü. Â³í íåùîäàâíî êóïóâàâ 
ó áàáö³ ãîð³õè òà çíàâ, ùî ó íå¿ 
º ãðîø³.

Çàòðèìàëè þíàêà 28 ëþòîãî 
â Òóëü÷èí³ â îðåíäîâàí³é êâàð-
òèð³. Â³í ç³çíàâñÿ. Ñêàçàâ, ùî 
íå ìàâ íàì³ðó ïîçáàâëÿòè æèòòÿ 
ñâîþ æåðòâó, éîãî ö³êàâèëè ëèøå 
¿¿ ãðîø³. Àëå õëîïöåâ³ îãîëîñèëè 
ï³äîçðó, ÿê çíàºìî ç ³íôîðìàö³¿ 

Поліцейські відкопують труп 53-річного липовчанина, 
ймовірно закопаного живцем. Його розшукували 
як безвісти зниклого, а виявилося — було вбивство

Äâîõ óáèëè íàéð³äí³ø³ 
ëþäè. Ïåðøå âáèâñòâî 
öüîãî ðîêó — ñèí 
ïîçáàâèâ æèòòÿ ìàò³ð. 
Ó ëþòîìó 28-ð³÷íèé 
÷îëîâ³ê çàáèâ áàòüêà
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ÊÎÌÓÍÀËÊÀ

За даними міського департамен-
ту соцполітики, близько 40 ти-
сячі домогосподарств у Вінниці 
отримають субсидію готівкою 
на загальну суму 55 мільйонів 
800 тисяч гривень.
З них майже 24,5 тисячі домо-
господарств отримають держ-
допомогу одночасно з виплатою 
пенсії та 13,3 тисячі сімей — через 

«Ощадбанк». За лютий буде пе-
рераховано на облікові записи 
824 домогосподарства субсидії 
на загальну суму 1,7 мільйона 
гривень (goo.gl/HzjU9P) 
Щодо реєстрації для відвідування 
відділення та механізму отриман-
ня виплат потрібно звертатись 
до Контакт-центру «Ощадбан-
ку», за телефоном 0 800 210 800.

Виплатять мільйони гривень 

444546

РЕКЛАМА

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ç öüîãî ðîêó 
çàïóñòèëè ìîíå-

òèçàö³þ ñóáñèä³é. Ñïî÷àòêó çà-
ïóñòèëè ïåðøó ìîäåëü ç 1 ñ³÷íÿ 
2019 ðîêó. Çà íåþ â³ííè÷àíè, ÿê³ 
âïåðøå çâåðíóëèñÿ çà ñóáñèä³ºþ 
öüîãî ðîêó, îòðèìóâàòèìóòü ãðî-
ø³ íà ðàõóíêè â «Îùàäáàíêó». 
Çí³ìàòè ñàìîñò³éíî êîøòè ëþäè 
íå çìîæóòü, à ðîçðàõîâóâàòèñÿ 
ñóáñèä³ºþ çà êîìóíàëêó áóäå ñàì 
áàíê (goo.gl/xsrokB).

Ó áåðåçí³ ñòàðòóº ùå îäíà 
ìîäåëü ìîíåòèçàö³¿. Çà íåþ â³-
ííè÷àíè, ÿêèì áóëî ïðèçíà÷åíî 
ñóáñèä³þ äî 31 ãðóäíÿ 2018 ðîêó, 
çìîæóòü îòðèìàòè ¿¿ ãîò³âêîþ, 
íà ðóêè.

Ãðîø³ áóäóòü ïðîõîäèòè, ÿê 
âèçíà÷èâ óðÿä, ÷åðåç «Îùàä-

áàíê». Ó ô³íàíñîâ³é óñòàíîâ³ 
ðîç’ÿñíèëè, ÿêèì áóäå ìåõàí³çì 
ïåðåðàõóíêó ñóáñèä³é.

Ïåíñ³îíåðè áóäóòü îòðèìóâàòè 
êîøòè ç ñóáñèä³¿ ðàçîì ç ïåíñ³-
ºþ — íà ïåíñ³éíó êàðòêó ñâîãî 
áàíêó. Òèì, ó êîãî íåìàº êàðòêè, 
ñóáñèä³þ ðàçîì ç ïåíñ³ºþ äîñòà-
âèòü «Óêðïîøòà».

ßê çàçíà÷èëè ó áàíêó, ïåíñ³-
îíåðàì íå ïîòð³áíî äîäàòêîâî 
ðåºñòðóâàòèñÿ äëÿ îòðèìàííÿ 
ñóáñèä³¿. Çà ïîðÿäêîì, ÿêèé 
âèçíà÷åíèé ó ïîñòàíîâ³ óðÿäó, 
ñóáñèä³þ áóäóòü äàâàòè íà ðóêè 
ðàçîì ç ïåíñ³ºþ. ßê ïîâ³äîìèëè 
ó îáëàñíîìó óïðàâë³íí³ Ïåíñ³é-
íîãî ôîíäó, òàê³ âèïëàòè áóäóòü 
âèäàâàòè â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà — 
ç 4 ïî 25 ÷èñëî êîæíîãî ì³ñÿöÿ.

Ëþäè, ÿê³ íå º ïåíñ³îíåðàìè, 
áóäóòü îòðèìóâàòè ãðîø³ ç ñóá-
ñèä³¿ â «Îùàäáàíêó». Ïåðåðàõó-
íîê áóäå ãðîøîâèì ïåðåêàçîì 

СУБСИДІЇ ГРОШИМА. 
ХТО, ДЕ І ЯК ОТРИМАЄ?
Перед виборами  З березня 
стартує монетизація субсидій. Гроші 
даватимуть на руки, а люди самостійно 
будуть розраховуватися за комуналку. 
Усі гроші перераховуватимуть через 
«Ощадбанк». У фінансовій установі 
роз’яснили, як будуть роздавати кошти 
з державного бюджету на комуналку

÷åðåç ñèñòåìó «Øâèäêà êîï³éêà» 
(ãðîø³ ìîæíà áóäå çàáðàòè ó â³ä-
ä³ëåíí³ áàíêó — àâò.) àáî íà ïî-
òî÷í³ ðàõóíêè, â³äêðèò³ â «Îùàä-
áàíêó» (ãðîø³ ìîæíà áóäå çíÿòè 
÷åðåç áàíêîìàò — àâò.). ßêùî 
ëþäèíà âæå ìàº ïîòî÷íèé ðà-
õóíîê â «Îùàäáàíêó», òî ñóáñè-
ä³þ àâòîìàòè÷íî çàðàõóþòü ñàìå 
íà öåé ðàõóíîê.

Áàíê ïîâ³äîìèòü ó SMS ïðî 
¿¿ íàäõîäæåííÿ (çà óìîâè àêòè-
âîâàíî¿ ïîñëóãè SMS-áàíê³íãó). 
ßêùî ó îòðèìóâà÷à ñóáñèä³é 
íåìàº ðàõóíêó â «Îùàäáàíêó», 
òîä³ Ì³í³ñòåðñòâî ñîöïîë³òèêè 
íàä³øëå ëèñò «Óêðïîøòîþ» ïðî 
ñóìó ïðèçíà÷åíî¿ ñóáñèä³¿ òà 
ìåõàí³çì ¿¿ âèïëàòè ÷åðåç áàíê.

Ïðè îòðèìàíí³ ïåðøî¿ ñóá-
ñèä³¿ â ãðîøîâ³é ôîðì³ ÷åðåç 
ñèñòåìó «Øâèäêà êîï³éêà» 
ñóáñèä³àíòó áóäå çàïðîïîíîâà-
íî â³äêðèòè ïîòî÷íèé ðàõóíîê. 
Òàê, ëþäèíà îòðèìóâàòèìå SMS 
ïðî ïîäàëüø³ ñóáñèä³¿, à ãðîø³ 
ç íå¿ ìîæíà áóäå çíÿòè ó áóäü-
ÿêîìó áàíêîìàò³. ² òàêîæ ïëà-
òèòè íèìè çà êîìóíàëêó ÷åðåç 
îíëàéí-áàíê³íã «Îùàä 24/7».

Äëÿ îòðèìàííÿ ãîò³âêè ç ñóá-
ñèä³¿ ó â³ää³ëåíí³ áàíêó ïîòð³áíî 
íàäàòè ëèøå ïàñïîðò òà ³äåíòè-
ô³êàö³éíèé êîä. Ïåðåðàõóíîê 
äëÿ îòðèìóâà÷³â ñóáñèä³é, ÿê³ 
íå º ïåíñ³îíåðàìè, ïî÷íåòüñÿ ç 
12 ÷èñëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ.

Á³ëüøå ðîç’ÿñíåííü ÷èòàéòå 
íà ñàéò³ áàíêó (goo.gl/HzjU9P).

Пенсіонери отримають готівку з субсидії 
разом з пенсією. А інші люди — у відділеннях 
«Ощадбанку» або на банківські картки
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Одному з місцевих телека-
налів ситуацію, що склалася 
навколо петиції, прокомен-
тував директор ТОВ «Шлях-
буд» Анатолій Шеремета.
«Проходила заміна кана-
лізації і у нас були побою-
вання, що виникнуть великі 
просадки у новому дорож-
ньому полотні. Ми його 
(покриття — авт) ущільню-
вали, проливали, але така 
загроза (просадки — авт)
залишилася. За зиму 
у кількох місцях по-
криття просіло — вже 
поправили. Навесні 
ми покладемо но-
вий верхній шар 

і він буде ідеально рів-
ним», — пояснив Шеремета.
Щодо зруйнованої тротуар-
ної плитки він говорить, що 
вона потріскалася, бо на неї 
почали виїжджати автівки.
На скаргу вінничанина 
щодо старих бордюрів Ше-
ремета відповів, що міняти 
їх  на нові дорого, і додав: 
«Вони доброї якості та про-
стоять ще тисячу років». 
Ми намагалися зв’язатися 
з департаментом кому-
нального господарства та 
благоустрою, але очільник 
був у відрядженні, а його 
заступник на наші дзвінки 
не відповів.

Бордюри простоять ще тисячу років

СКАРГА № 1. Замість красивих металевих решіток для накриття 
землі навколо дерев — звичайні бордюри 
Якщо говорити про саму алею, то дерева там висаджені в один ряд з 
кожного боку. Навколо них тільки земля, яка, за припущеннями ЛСМ, 
навесні буде «застелена» газоном або квітами. Претензій у інспектора немає.
Якщо ж автор петиції мав на увазі дерева, що знаходяться поза алеєю, 
вони справді огороджені звичайними бордюрами і на тлі оновленого 
простору мають неестетичний вигляд.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ №1. 
Не встановлено жодного смітника 
На новій алеї, довжиною кілька сотень метрів, 
досі немає жодного смітника. Аналогічна ситуація 
біля нових трамвайних зупинок. ЛСМ припускає, 
що смітники встановлять навесні, але поки що бачив 
купу недопалків та кілька обгорток від їжі.

СКАРГА № 2. Переходів між асфальтом і старою плиткою 
немає 
Вони є, але їх дуже мало. Один на сто-двісті метрів. Дивно, що 
переходи розташовані зовсім не там, де людям було би зручно 
переходити до трамвайних зупинок. Через це перехожі ходять 
по багнюці та калюжах. Про це свідчить купа відбитків взуття.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ № 2. Незакріплені 
спинки лавок 
ЛСМ вирішила перевірити і надійність встановлених 
лавочок. Майже всі з них міцно закріплені і питань 

виникати не мало б. Але на двох місцях для сидіння 
наш інспектор знайшов недоліки: дощечки на спинках 

не закручені належним чином, через що хитаються.

СКАРГА №3. На дорозі біля люків утворились вибоїни
Це дійсно так. На новому асфальті можна помітити принаймні одне 
просіле місце. Водії об’їжджають цю ділянку.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ №3. Незакріплена 
тротуарна плитка 
Вздовж всієї алеї виклали новесеньку плитку. 
Це гарно виглядає, по ній зручно ходити. 
Але з країв плитка нічим не закріплена, тому є 
нестійкою і має великі щілини.

СКАРГА №4. Плитка біля зупинок розколота навпіл і нестійка 
Не навпіл, але справді розколота. ЛСМ знайшла декілька плиток з 
тактильного покриття, які були розбитими або погано прикріпленими 
одна до одної.

СКАРГА №5. На місці досі старі бордюри 
Бордюри, що відносяться до алеї, замінені на нові. А бортові камені, 
що викладені вздовж вулиці, справді старі. Хоча з обох боків 
зношений бордюр оточують новий асфальт та новий тротуар.

СКАРГА №6. Лавочки з usb-зарядками є тільки на початку 
та в кінці алеї, а посередині стоять звичайні двомісні 
Майже так. Посередині справді є кілька лавочок без розеток, всі 
інші їх мають. Крім цього, наш інспектор помітив, що всі usb-
зарядки ще не підключені до мережі та вкрилися іржею. Підрядники 
не передбачили захисту від потрапляння опадів.

ÌÈ ÏÅÐÅÂ²ÐÈËÈ

ІРЖА ТА ВИБОЇНИ: СХОЖИЙ НА МЕРА 
«РЕВІЗОР» ПЕРЕВІРЯВ ЗАМОСТЯНСЬКУ 
Інспекція  У Вінниці 
обговорюють петицію, 
у якій вінничанин просить 
керівництво міста виправити 
недоліки у реконструкції 
Замостянської. Ми вирішили 
підтвердити або спростувати ці 
скарги і за допомогою схожої 
на нашого мера людини 
проінспектували це місце

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671 

Ìèíóëîãî ðîêó íàøå 
ì³ñòî â÷åòâåðòå áóëî âè-
çíàíî íàéêîìôîðòí³øèì 
â Óêðà¿í³. Îïèòóâàííÿ 

â³äáóâàëîñÿ ñåðåä ìåøêàíö³â âåëèêèõ 
ì³ñò ³ ÿêùî çàïèòàòè, ÷îìó ì³ñòÿíè òàê 
âèñîêî îö³íèëè Â³ííèöþ, ìîæíà íàâåñ-
òè áîäàé ê³ëüêà âò³ëåíèõ ó í³é ïðîåêò³â.

Ó íàñ çàïðàöþâàâ ñèòóàö³éíèé öåíòð 
ç ìàéæå ø³ñòüìà ñîòíÿìè â³äåîêàìåð 
ïî âñüîìó ì³ñòó. Ñâîþ ðîáîòó ðîçïî÷àëè 
ê³ëüêà çàâîä³â, çîêðåìà UBC Group òà 
«Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè», äå ñòâîðèëè íîâ³ 
ðîáî÷³ ì³ñöÿ.

Çàâåðøèëèñÿ äîâãîî÷³êóâàí³ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ Êè¿âñüêîãî ìîñòó òà ïðîñïåêòó 
Êîñìîíàâò³â. Çðîáëåí³ ê³ëîìåòðè äî-
ð³ã, â³äðåìîíòîâàí³ âóëèö³, â³äêðèòî 
ìóí³öèïàëüíèé âåëîïðîêàò Nextbike òà 
³íøå, ùî îäíîçíà÷íî âïëèâàº íà ì³ñöå 
ó ðåéòèíãó.

Óò³ì, íå âñå òàê ðàéäóæíî, ÿê ìîæå 
çäàòèñÿ íà ïåðøèé ïîãëÿä. Ó â³âòî-
ðîê, 26 ëþòîãî, íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç'ÿâèëàñÿ ïåòèö³ÿ â³ä Âîëîäèìèðà Ðîæ-
êîâà, ÿêèé ïðîñèòü óñóíóòè íåäîë³êè 
ó ðåêîíñòðóêö³¿ Çàìîñòÿíñüêî¿ — îäíîãî 
ç íàéäîðîæ÷èõ ïðîåêò³â ì³ñòà. Íà éîãî 
âò³ëåííÿ ç áþäæåòó âèòðà÷åíî âæå ïîíàä 
70 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

Ìè âèð³øèëè ïåðåâ³ðèòè, ÷è â³äïî-
â³äàþòü éîãî ñêàðãè ä³éñíîñò³, ³ ÿêùî 
â³äïîâ³äàþòü, òî ÷îìó ðîáîòè âèêîíàí³ 

íåÿê³ñíî. Ó ðîë³ íàøîãî ñóá’ºêòèâíîãî 
³íñïåêòîðà âèñòóïèâ ïåðåñ³÷íèé â³ííè-
÷àíèí, «ñõîæèé» íà êåðìàíè÷à ì³ñòà.

²íñïåêòîð íå íàñò³ëüêè êîìïåòåíòíèé, 
ùîá ïåðåâ³ðÿòè ÿê³ñòü íîâèõ òðàìâàéíèõ 
êîë³é ³ â³í íå âîëîä³º çíàííÿìè, ùîá 
îö³íþâàòè ïðàâèëüí³ñòü ìåõàí³çìó çà-
ì³íè àñôàëüòîâîãî ïîêðèòòÿ.

Êð³ì òîãî, â³í çàêðèâ î÷³ íà äðîòè, 
ùî ñòèð÷àòü çâ³äóñ³ëü ³ íà usb-çàðÿäêè, 
ùî äî öèõ ï³ð íå ïðàöþþòü. Ëþäèíà, 
ñõîæà íà ìåðà (äàë³ ËÑÌ) ïðèïóñêàº, 
ùî ö³ ðîáîòè â³äêëàäåí³ íà âåñíó ³ ùî 
âèñíîâêè ðîáèòè çàðàíî.

Àëå ËÑÌ íå ðîçóì³º, ÷îìó íà íîâî-
ìó îá’ºêò³ íåñò³éêà ïëèòêà, usb-ðîçåòêè 
âêðèëèñÿ ³ðæåþ, à ëþäè çàì³ñòü òðîòó-
àð³â âèìóøåí³ õîäèòè ïî áàãíþö³.
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Спортшкола 
проти федерації 
 ×åìï³îíàò îáëàñò³ ç òõåê-
âîíäî (ÂÒÔ) ïðîâåëè ó â³-
ííèöüêîìó ïåäóí³âåðñèòåò³. 
Çìàãàííÿ ñëóãóâàëè â³äáî-
ðîì íà ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè.
Ñòàðòóâàëè áëèçüêî 
200 ñïîðòñìåí³â âñ³õ 
â³êîâèõ êàòåãîð³é. Á³éö³ 
ïðåäñòàâëÿëè ø³ñòü êîìàíä. 
Íàéêðàù³ ðåçóëüòàòè 
ïîêàçàëè çá³ðíà Â³ííèöüêî¿ 
ñïîðòøêîëè ¹ 2 (16 ïåðøèõ 
ì³ñöü, 16 äðóãèõ ³ 13 òðåò³õ) 
³ ôåäåðàö³ÿ íàøîãî ì³ñòà 
(16 ïåðøèõ ì³ñöü, 13 äðóãèõ 
17 — òðåò³õ). Äàë³ — 
Òèâð³âñüêà ñïîðòøêîëà 
(4 ïåðøèõ ì³ñöÿ, 7 äðóãèõ, 
12 òðåò³õ).

Орієнтування 
на лижах 
 Çèìîâèé ÷åìï³îíàò Óêðà-
¿íè ç³ ñïîðòèâíîãî îð³ºíòó-
âàííÿ íà ëèæàõ ô³í³øóâàâ 
ó ñ. Ðåóòèíö³ (Ñóìñüêà 
îáëàñòü). Â³ííè÷àíè çäî-
áóëè ï’ÿòü íàãîðîä, òðè ç 
ÿêèõ — çîëîò³. Ñåðåä ä³â÷àò 
äî 12 ðîê³â ÷åìï³îíêîþ 
ñòàëà Ìàð³ÿ ²ëüþê, ñåðåä 
æ³íîê — Êàòåðèíà Äçåìà. 
Ó åñòàôåò³ òð³óìôóâàëè 
Ìàð³ÿ ²ëüþê, Þë³ÿ Äåíåñþê 
³ ªâà Ãëîàáå.

Успіх у Білорусі 
 Ó Ì³íñüêó (Á³ëîðóñü) 
ïðîéøîâ ì³æíàðîäíèé 
òóðí³ð ç ³íäîðõîêåþ ñåðåä 
þíàê³â. 
Çìàãàëèñÿ äåñÿòü êîìàíä 
³ç ÷îòèðüîõ êðà¿í. Çá³ðíà 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ïîñ³ëà 
òðåòº ì³ñöå, à êîìàíäà Áåð-
äè÷³âñüêîãî ðàéîíó Æèòî-
ìèðùèíè — øîñòå.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №10 (1084)
Двоваріантні двоходові задачі на кооперативний мат. 

Задача №2329-2332. М Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №9 (1427) від 27 лютого  2019 року 
Задача №2325
I. 1. Kb6! Td5  2. Cb7 Ta5x;
II. 1. Kc5! Tc8  2. Kb7 Tc6x - блокування поля «b7» різними чорними фігурами
Задача №2326
I. 1. Kd8! Kg6(Ke6?)!  2. Ke6 Ke2x; II. 1. Kh8! Ke6 (Kg6?)!  2. Kg6 Kg7x.
Задача №2327
I. 1. Ka1! Tc2+  2. Kpb1 Kd2x; II. 1. Kpa3! Kp:c2  2. Kpa2 Ta4x.
Задача №2328
I. 1. Cg3+! Kph3  2. C:e1 T:e1x - ідеальний мат II. 1. Cg1! Te3  2. Kph2 Th3x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098) 8591459 
 Ç øîñòîãî ïî äåñÿòå áåðåçíÿ 
ó Â³ííèö³ ïðîâîäÿòü ïåðøèé 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç øàõ³â ñå-
ðåä àìàòîð³â. Ãðàòèìóòü íà áàç³ 
ñïîðòøêîëè ¹ 6. Óðî÷èñòå â³ä-
êðèòòÿ — î 18.00.

— Îðãàí³çóâàòè öåé ÷åìï³îíàò 
áóëî íåëåãêî, àäæå â³í º äåáþò-
íèì. Áëèçüêî òðüîõ ì³ñÿö³â ìè 
áîðîëèñÿ çà ïðàâî éîãî ïðîâåäåí-
íÿ. ² âñå æ îòðèìàëè ïîãîäæåí-
íÿ ó ïðîô³ëüíîìó ì³í³ñòåðñòâ³, 
ÿêå ïîñòàâèëî çìàãàííÿ ó ñâ³é 
ïëàí. Òîáòî çà óñï³øí³ âèñòóïè 
íàðàõîâóþòüñÿ çàë³êîâ³ î÷êè, ÿê 

³ íà áóäü-ÿêèõ ³íøèõ îô³ö³éíèõ 
÷åìï³îíàòàõ. Ìè áåðåìî âñ³ ô³-
íàíñîâ³ âèòðàòè íà ñåáå, íà ùî 
ïîãîäèëèñÿ ó ì³í³ñòåðñòâ³, — êàæå 
âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð îáëàñíî¿ 
øàõîâî¿ ôåäåðàö³¿ Ãåîðã³é Ãàëè÷.

Ãîëîâíà ðîäçèíêà òóðí³ðó — 
ãàðàíòîâàíèé ðåêîðäíèé ïðèçî-
âèé ôîíä — 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Ïåðåìîæåöü îòðèìàº 15 ³ç íèõ. 
×åðåç öå çìàãàííÿ çáåðóòü áëèçü-
êî 180 ãðàâö³â ç ìàéæå óñ³õ ðåã³-
îí³â. Íå çàÿâèëèñÿ ëèøå ïðåä-
ñòàâíèêè Êðèìó ³ Ëóãàíùèíè.

— Øàõ³ñòè ãðàòèìóòü ó äâîõ 
ñó÷àñíèõ çàëàõ, ÿê³ íåùîäàâíî 

â³äðåìîíòóâàëè. Ìè òàêîæ çàáåç-
ïå÷óºìî âèñîêèé ð³âåíü ñóää³â-
ñòâà. Òîìó çàïðîøóºìî ãðàâö³â 
³ âáîë³âàëüíèê³â íà ÷åìï³îíàò 
Óêðà¿íè. Ðåºñòðàö³ÿ ïðîõîäèòè-
ìå äî ñàìîãî ïî÷àòêó òóðí³ðó, — 
ïðîäîâæóº Ãåîðã³é Ãàëè÷.

Ãîëîâíèì áóäå çàãàëüíèé çà-
ë³ê ñåðåä ïðèçåð³â, íåçàëåæíî â³ä 
â³êó, ñòàò³ ³ øàõîâîãî ðåéòèíãó. 
Îêðåìî âèçíà÷àòèìåìî êðàùèõ 
ñåðåä æ³íîê, ä³òåé (ó ð³çíèõ â³-
êîâèõ êàòåãîð³ÿõ), ãðàâö³â ³ç ð³ç-
íèìè ð³âíÿìè ðåéòèíãó. Íàãîðî-
äÿòü ³ êðàùèõ ñåðåä â³ííèöüêèõ 
øàõ³ñò³â (÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê).

Àìàòîðñüê³ çìàãàííÿ îñòàíí³ìè 
ðîêàìè íàáèðàþòü ïîïóëÿðíîñò³ 
ó ñâ³ò³. Ïðèì³ðîì, òîð³ê ó Ì³í-
ñüêó (Á³ëîðóñü) ïðîõîäèâ ëþáè-
òåëüñüêèé ÷åìï³îíàò ªâðîïè, äå 
áóëî îáìåæåííÿ çà ì³æíàðîäíèì 
ðåéòèíãîì.

— Ñåíñ â òîìó, ùî àìàòîðè 
ãðàþòü ³ç ð³âíèìè ñîá³ ³ ìàþòü 
øàíñè íà ïåðåìîãó. Íà â³äì³íó 
â³ä áàãàòüîõ ³íøèõ òóðí³ð³â. Ïðî-
ôåñ³éíèé ãðàâåöü — öå òîé, ÿêèé 
çàðîáëÿº íà æèòòÿ âèíÿòêîâî øà-
õàìè. ̄ õ ó ì³ñò³ íàä Áóãîì ìîæíà 
ïåðåðàõóâàòè íà ïàëüöÿõ îäí³º¿ 
ðóêè, — êàæå Ãåîðã³é Ãàëè÷.

Аматори розіграють рекордні призові

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098) 8591459 

Óïåðøå â ³ñòîð³¿ ì³ñöåâîãî 
ôóòçàëó àìàòîðñüêèé ÷åìï³îíàò 
Â³ííè÷÷èíè âèãðàëà êîìàíäà ÔÊ 
«Âîëîäèìèð» ³ç Òèâðîâà. Êîëåê-
òèâ íåóõèëüíî ïðîãðåñóº. Íåäàð-
ìà òîð³ê â³í äåáþòóâàâ ó âèù³é 
ë³ç³ îáëàñò³ ç âåëèêîãî ôóòáîëó, 
à òàêîæ çàÿâèâñÿ äî äðóãî¿ ë³ãè 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè.

ГОСПОДАРІ ЗДОБУЛИ БРОНЗУ 
×åìï³îíàò Â³ííè÷÷èíè ñåðåä 

àìàòîð³â ïðîõîäèâ ó ÷îòèðè 
åòàïè. Íà ïî÷àòêó ñòàðòóâàëè 
23 êîìàíäè. Äî ô³íàëüíîãî ðà-
óíäó ä³éøëè ø³ñòü. Ó ¿õ ñêëàä³ 
âèä³ëÿëèñÿ ãðàâö³, ÿê³ ðàí³øå âè-
ñòóïàëè çà «Íèâó» òà ³íø³ êîëåê-
òèâè: Àíäð³é Çàâîäÿí, Äìèòðî 
ªâñòàô³ºâ ³ Îëåêñàíäð Áîðÿ÷óê.

Ô³íàë³ñò³â ðîçáèëè íà ï³äãðóïè. 
Ó ïåðø³é âïåâíåíî âèãðàâ «Ïà-
òð³îò» (Òîìàøï³ëü), ÿêèé çäîáóâ 
äâ³ ïåðåìîãè ³ç îäíàêîâèì ðàõóí-
êîì 4:0. Ó äðóã³é êðàùèì âèÿ-
âèâñÿ ÔÊ «Âîëîäèìèð» (Òèâð³â), 
ÿêèé òàêîæ âèãðàâ îáèäâà ìàò÷³. 
Ó òîìó ÷èñë³ îá³ãðàâ ðåàëüíîãî 
êîíêóðåíòà íà âèõ³ä äî ô³íàëó 
«ßÑÊÎ-2» (Â³ííèöÿ) — 5:3.

Òàêèì ÷èíîì ºäèí³é íà òóðí³ð³ 
êîìàíä³ ç îáëàñíîãî öåíòðó çàëè-
øàëîñÿ áîðîòèñÿ ëèøå çà áðîí-
çîâ³ íàãîðîäè. Ó öüîìó ïîºäèíêó 
«ßÑÊÎ-2» ïåðåãðàâ «Äí³ñòåð» 
(ñ. Ñåðåáð³ÿ, Ìîãèë³â-Ïîä³ëü-
ñüêèé ðàéîí) — 4:1.

ІНТРИГА НА ФІНІШІ 
Ãëÿäà÷³, ùî çàâ³òàëè íà ô³íàë, 

÷åêàëè ïðèáëèçíî ð³âíî¿ ãðè. Àëå 
¿õí³ ñïîä³âàííÿ íå ñïðàâäèëèñÿ. 
Ïîºäèíîê, õî÷à ³ áóâ íàïðóæå-
íèì, àëå ïðîõîäèâ ï³ä äèêòîâêó 
îäí³º¿ êîìàíäè. Òèâð³â÷àíè çà-
áèëè òðè ãîëè ³ âïåâíåíî êîíòð-
îëþâàëè ïåðåá³ã ïîä³é ó ãð³.

«Ïàòð³îò» ó äðóãîìó òàéì³ éøîâ 
óïåðåä âåëèêèìè ñèëàìè. Ï³ä-
êëþ÷àþ÷è äî àòàê ³ âîðîòàðÿ, ùî 
çîâñ³ì íå çàáîðîíåíî ïðàâèëàìè. 
Ï³ä çàâ³ñó ãðè òîìàøï³ëüñüêèì 
ôóòáîë³ñòàì âäàëîñÿ ³ç ïåíàëüò³ 
ðîçìî÷èòè ðàõóíîê ³ â³äíîâèòè 
ïåâíó ³íòðèãó.

Àëå âæå â îäí³é ³ç íàñòóïíèõ 
êîíòðàòàê ÔÊ «Âîëîäèìèð» ïî-
ñòàâèâ îñòàòî÷íó êðàïêó â ãð³, 
çàãíàâøè êðóãëîãî â çàëèøåí³ 
ãîëê³ïåðîì âîðîòà. 4:1 — ðå-
çóëüòàò, ÿêèé ö³ëêîì â³äïîâ³äàâ 
ïåðåá³ãó ïîä³é íà ìàéäàí÷èêó.

Ó ÔÊ «Âîëîäèìèð» — ìîëîäèé 
ãðàþ÷èé ïðåçèäåíò. Àëå öüîãî 
ðàçó Äìèòðà Ìàëþòó ãëÿäà÷³ 
íà ìàéäàí÷èêó íå ïîáà÷èëè ÷å-
ðåç òðàâìó.

— Ìè ÷åòâåðòèé ð³ê ïîñï³ëü 
áåðåìî ó÷àñòü ó ÷åìï³îíàò³ îá-
ëàñò³ ç ôóòçàëó. Ñïî÷àòêó ä³éøëè 
äî íàï³âô³íàëüíî¿ ñòàä³¿, íàñòóï-
íîãî ðîêó çàéíÿëè òðåòº ì³ñöå. 
Òîð³ê — äðóãå ì³ñöå, à öüîãî ðàçó 
ñÿãíóëè âåðøèíè! — ðàä³º Äìè-
òðî Ìàëþòà.

ПЛАНИ НА КУБОК УКРАЇНИ 
ßê ïî³íôîðìóâàâ ïðåçèäåíò 

ÔÊ «Âîëîäèìèð», éîãî êîëåê-
òèâ ó öåé æå äåíü ïðîâîäèâ ìàò÷ 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç ôóòçàëó 
(äðóãà ë³ãà) ïðîòè ð³âíÿí. Òîìó 

ЕКОНОМИЛИ СИЛИ, 
АЛЕ СТАЛИ ЧЕМПІОНАМИ 
Футзал  Чемпіонат Вінниччини з 
четвертої спроби виграв ФК «Володимир». 
Тиврівський колектив у цей же день 
виступав і в чемпіонаті України, тому 
гравці викладалися не повністю

òèâð³âñüê³ ôóòçàë³ñòè äåùî åêî-
íîìèëè ñèëè.

— Ó ñâî¿é ãðóï³ äðóãî¿ ë³ãè 
ïîñ³äàºìî ïåðøå ì³ñöå ñåðåä 
ï’ÿòè êîìàíä. Ïîêè íå ìàºìî 
òàì æîäíî¿ ïîðàçêè. Ìåòà íà-
øî¿ êîìàíäè íà ñåçîí — ä³éòè 
õî÷à á äî 1/8 Êóáêà Óêðà¿íè ç 
ôóòçàëó. Ó âåëèêîìó ôóòáîë³ 
âõîäèìî äî òð³éêè êðàùèõ âè-
ùî¿ ë³ãè ÷åìï³îíàòó îáëàñò³, ³ 
ïðàãíåìî çáåðåãòè ö³ ïîçèö³¿. 
Àäæå ìè òîð³ê âïåðøå çàÿâèëèñÿ 
äî åë³òíîãî äèâ³ç³îíó, — ïðîäî-
âæóº Äìèòðî Ìàëþòà.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ïåðñïåêòèâ ÔÊ 
«Âîëîäèìèð» íà äðóãó ïðîôåñ³é-
íó ë³ãó ç âåëèêîãî ôóòáîëó, òî öå 
ïîêè ùî íå íà ÷àñ³. Áî, çà ñëîâà-
ìè Äìèòðà Ìàëþòè, êëóá í³êîëè 
íå ï³äòðèìóâàâ æîäåí ñïîíñîð. 
Ïðåçèäåíò óòðèìóº éîãî âëàñíèì 
êîøòîì.

ДИРЕКТОР І КАПІТАН 
Ó ñêëàä³ ÔÊ «Âîëîäèìèð» âè-

ä³ëÿâñÿ ìîëîäèé áîìáàðäèð Þð³é 
Îíèùóê, ÿêèé çàáèâ íàéá³ëüøå 

ãîë³â. À òàêîæ éîãî êàï³òàí, 
35-ð³÷íèé çàõèñíèê Àíäð³é Çàâî-
äÿí — ìàéæå ëåãåíäàðíà îñîáèñ-
ò³ñòü ó â³ííèöüêîìó ôóòáîë³. Â³í 
íå ëèøå â ñâ³é ÷àñ äîáðå ïðîÿâèâ 
ñåáå ó ïðîôåñ³éí³é «Íèâ³», àëå é 
ðåãóëÿðíî âèãðàâàâ îáëàñí³ àìà-
òîðñüê³ çìàãàííÿ ó ñêëàä³ ð³çíèõ 
êîìàíä: «Åíåðãåòèêà», «ßÑÊÎ», 
ÔÊ «Êèðíàñ³âêà».

— Íå ñêàæó, ùî ìàò÷³ öüîãî 
òóðí³ðó áóëè âàæêèìè. Íàì ïî-
ùàñòèëî, ùî çàâæäè ïåðøèìè 
â³äêðèâàëè ðàõóíîê. Ó ô³íàë³ 
áóëà øàëåíà íàïðóãà, àëå ìè çäî-
áóëè çîëîòî çàñëóæåíî, — êàæå 
Àíäð³é Çàâîäÿí.

Àíäð³é Çàâîäÿí — äèðåêòîð 
ÄÞÑØ Â³ííèöüêîãî ðàéîíó. 
Âîäíî÷àñ âèñòóïàº çà ê³ëüêà êî-
ìàíä, âêëþ÷àþ÷è ë³äåðà ÷åìï³î-
íàòó îáëàñò³ ç âåëèêîãî ôóòáîëó 
«Ñâ³òàíîê-Àãðîñâ³ò» (ñ. Øëÿõî-
âà, Áåðøàäñüêèé ðàéîí). Àíäð³é 
êàæå, ùî «çàâ’ÿçóâàòè» ç ãðîþ 
íà àìàòîðñüêîìó ð³âí³ íå çáèðà-
ºòüñÿ. Ìîâëÿâ, ìîæíà âèñòóïàòè 
é äî 50 ðîê³â!

Капітана переможців Андрія Заводяна вітають директор 
Обласної федерації футболу та організатор змагань  
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ðóñëàí Ãîðáèê 
ç ñåëà Ëó÷èíåöü 
Ìóðîâàíîêóðèëî-
âåöüêîãî ðàéîíó. 

Ñàìå òàì éîãî ïîõîâàëè ìèíó-
ëîãî ðîêó. Íà òîé ÷àñ éîìó áóëî 
ìàéæå 30.

Íèí³ ïðî Ãîðáèêà çíîâó çãàäà-
ëè. Ç’ÿâèëàñÿ ³íôîðìàö³ÿ, í³áèòî 
â³í âîþâàâ ó ñêëàä³ ðîñ³éñüêî¿ 
ïðèâàòíî¿ â³éñüêîâî¿ êîìïàí³¿ 
Âàãíåðà. Çàãèíóâ ó Ñèð³¿. Ñàìå 
öþ ³íôîðìàö³þ çàðàç ïåðåâ³ðÿ-
þòü ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè.

ЧИ БУЛИ В СЕЛІ НЕВІДОМІ?
— Ñëóæáà áåçïåêè Óêðà¿íè 

íå âîëîä³º ³íôîðìàö³ºþ í³ ïðî 
ó÷àñòü Ðóñëàíà Ãîðáèêà ó ðî-
ñ³éñüê³é â³éñüêîâ³é êîìïàí³¿ 
Âàãíåðà, í³ ïðî ôàêò éîãî çà-
ãèáåë³, — òàêó ³íôîðìàö³þ ïî-
øèðèëà ñïåöñëóæáà â ²íòåðíåò³, ç 
ïîñèëàííÿì íà êåð³âíèêà àïàðàòó 
ãîëîâè ñëóæáè ²ãîðÿ Ãóñüêîâà. 
Ó ïîâ³äîìëåíí³ òàêîæ éäåòüñÿ 
ïðî òå, ùî íå ìîæíà äîâ³ðÿòè 

÷óòêàì. Áóâàëè âèïàäêè, êîëè 
âàãíåð³âö³ çóìèñíå ³íôîðìóâàëè 
ïðî ñâîþ çàãèáåëü, à íàñïðàâä³ 
çàëèøàëèñÿ æèâ³.

— ² âè ïðî Ãîðáèêà, — íåâäî-
âîëåíî êàæå ñ³ëüñüêèé ãîëîâà 
Ëó÷èíöÿ Àíàòîë³é Êîâàëü. — Ïî-
ë³ö³ÿ âæå òÿãàëà, ïðîêóðàòóðà òÿ-
ãàëà, ÑÁÓ òÿãàëî… Íó, íàø â³í, 
ñ³ëüñüêèé. Çíàâ éîãî, ÿê ³ âñ³õ 
ëþäåé â ñåë³. Çíàâ äî àðì³¿. Äå 
áóâ ï³ñëÿ òîãî, íå ìîæó í³÷îãî 
ñêàçàòè. Òîð³ê ïðèâåçëè, ïîõîâà-
ëè, ùî ùå õî÷åòå ïî÷óòè?

Ïðî òå, ùî ï³ñëÿ Ðåâîëþö³¿ 
Ã³äíîñò³ Ãîðáèêà îãîëîñèëè 
ó ðîçøóê, ïîâ³äîìëÿëà Ãåíï-
ðîêóðàòóðà. Â³í âò³ê äî Ðîñ³¿. 
Çà ³íôîðìàö³ºþ ÃÏÓ, ó ñ³÷í³ 
2015-ãî Ãîðáèê îòðèìàâ ðîñ³é-
ñüêå ãðîìàäÿíñòâî ó Òàìáîâñüê³é 
îáëàñò³. Ñïî÷àòêó âëàøòóâàâñÿ 
ìàñàæèñòîì, ïîò³ì ï³øîâ ó ïî-
ë³ö³þ. Ó ëþòîìó 2018 ìàòè îòðè-
ìàëà çâ³ñòêó ïðî çàãèáåëü ñèíà. 
¯é äîïîìîãëè çíàéîì³ îäíîñåëüö³ 
áóñîì ïðèâåçòè ò³ëî ç Õàðê³âñüêî¿ 
îáëàñò³, òàì íà êîðäîí³ ïåðåäàëè 
âáèòîãî ñèíà.

Â³ä îäíîãî ç îäíîñåëüö³â «áåð-

êóò³âöÿ» äîâåëîñÿ ïî÷óòè ³ñòî-
ð³þ ïðî íåâ³äîìèõ, ÿê³ ç’ÿâèëèñÿ 
â ñåë³ íàïåðåäîäí³, ÿê ò³ëî äîñòà-
âèëè ó Ëó÷èíåöü. Êàæóòü, âîíè 
íî÷óâàëè â îäíîìó ç áóäèíê³â. 
Ï³çí³øå ïðîéøëà ³íôîðìàö³ÿ, 
ùî ö³ ÷îëîâ³êè ìàëè íàì³ð ïå-
ðåâ³ðèòè, ÷è ñïðàâä³ Ãîðáèêà 
äîñòàâëÿòü ìåðòâèì.

МАТИ З СЕСТРОЮ МОВЧАТЬ 
— ß íå ÷óâ, ùîá ãîâîðèëè ïðî 

íåçíàéîìèõ ÷îëîâ³ê³â, — ðîç-
ïîâ³â æóðíàë³ñòó îäíîêëàñíèê 
Ãîðáèêà Àðòóð Ìàò³ºê. — Ïðàâ-
äà, ÿ ïðîæèâàþ â ñóñ³äíüîìó 
ñåë³. Ó Ëó÷èíö³ áóâàþ ÷àñ â³ä 
÷àñó ïî ðîáîò³. ×è áóâ íà ïî-
õîðîí³? Òàê. Òîä³ ç³áðàëîñÿ ïðè-
áëèçíî äåñÿòåðî îäíîêëàñíèê³â. 
Òðóíà çàëèøàëàñÿ â³äêðèòà, àæ 
ïîêè íà ïîõîâàëè. Òàê, öå áóâ 
Ðóñëàí.

Ìàòè çàãèáëîãî «áåðêóò³âöÿ» 
ïðàöþº ó ì³ñöåâ³é øêîë³ ïðèáè-
ðàëüíèöåþ, º ùå ñòàðøà ñåñòðà, 
ÿêà ïðîæèâàº ðàçîì ç ìàìîþ. Àð-
òóð áà÷èòü ¿õ ³íêîëè â ìàãàçèí³ 
÷è íà âóëèö³. Àëå ïðî Ðóñëàíà 
âîíè í³÷îãî íå ãîâîðÿòü.

— Ëþäè áàãàòî ïðî ùî ãîâî-
ðÿòü, — êàæå ïàí Àðòóð. — Ìîæ-
íà ïî÷óòè ð³çí³ âåðñ³¿, àëå êîí-
êðåòíî í³õòî í³÷îãî íå çíàº, ùî 
ç íèì ñòàëîñÿ.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
ó øêîë³ Ðóñëàí áóâ çâè÷àéíèì 
õëîïöåì. Çðîñòó òðîõè âèùå ñå-
ðåäíüîãî. Ñòàòóðó ìàâ ì³öíåíüêó. 
Ó íüîãî ðàíî ïîìåð áàòüêî. Ñòà-
ëîñÿ öå òîä³, êîëè â³í ùå íàâ÷àâ-
ñÿ â øêîë³. Ïîò³ì ñëóæèâ â àð-
ì³¿. Äå â³í íàâ÷àâñÿ ³ ÷è âçàãàë³ 
íàâ÷àâñÿ, îäíîêëàñíèê íå çíàº. 
Ïðèíàéìí³ òàê ñòâåðäæóº. Ïðî 
òå, ùî ï³çí³øå ñëóæèâ ó «Áåðêó-
ò³» ³ â ÷îìó éîãî çâèíóâà÷óþòü, 
÷èòàâ â ²íòåðíåò³.

ДЕ ЗАГИНУВ 
«БЕРКУТІВЕЦЬ»?

Темна справа  
Чи служив вінничанин 
у російській приватній 
компанії Вагнера? Мова 
про Руслана Горбика — 
бійця «Беркута» 
з «Чорної роти», 
причетної до розстрілів 
на Майдані у 2014 році. 
Чому саме зараз цей 
факт перевіряють 
правоохоронці? 
Адже рік тому, 
у лютому 2018-го, 
Горбика поховали

— Слідчих обласної прокура-
тури не долучали до перевірки 
фактів, що стосуються загибелі 
«беркутівця», — повідомила прес-
секретар прокурора області Ірина 
Вихованець. — Цим займається 
Генпрокуратура.
Один з працівників обласного 
управління СБУ на правах ано-
німності висловив свою версію 
щодо можливого залучення ко-
лишнього «беркутівця» до ком-
панії Вагнера.
— Таких у «Вагнер» не беруть, — 

каже співрозмовник. — Відбира-
ють тих, хто має досвід бойових 
дій, пройшов «гарячі» точки. 
Думаю, Майдану для такого за-
мало. Іншого досвіду у Горбика 
не було. По-друге, навіть якщо 
припустити, що він служив і во-
ював у Сирії, там загинув, навряд 
чи його тіло доставляли б додо-
му. Принаймні його б доставили 
у цинковій закритій труні.
Співрозмовник більше схильний 
думати, що «беркутівець» міг за-
гинути на Донбасі.

Перевіряє Генпрокуратура 

Під час Революції Гідності 
Руслан Горбик служив в «Чорній 
роті». Потім втік до Росії, там 
отримав російське громадянство 
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Запобігти розвитку артеріальної 
гіпертензії можна, дотримую-
чись здорового способу життя. 
Найпростіше з правил — найдієвіше! 
Відмовтеся від алкоголю і щоденних 
цигарок, контролюйте емоції і стеж-
те за масою тіла — так ви не лише 
підтримаєте судини в нормі, а й 
зменшите ризик серцево-судинних 
захворювань у майбутньому. Міфи 
щодо профілактики артеріальної 
гіпертензії розвінчує кардіологиня 
відділення для хворих на інфаркт 
міокарда Вінницького регіонально-
го клінічного лікувально-діагнос-
тичного центру серцево-судинної 
патології Альона Данильчук.

МІФ 1. ТЮТЮН ШКОДИТЬ 
ЛЕГЕНЯМ, А НЕ СЕРЦЮ
Насправді паління стоїть першим 
у списку чинників, які збільшують 
ризик артеріальної гіпертензії, 
саме завдяки прямому впливу 
на судини. Оксид вуглецю та 
смоли, котрі містяться у сигаретах, 
збільшують частоту серцевих ско-
рочень. Серце курця щодоби ро-
бить до 15 тисяч «холостих» ударів, 
фактично вичерпуючи свій ресурс. 
Спазм судин після кожної цигарки 
триває 30–40 хвилин. Тому кров 
циркулює по організму, долаючи 
значне додаткове навантаження.

МІФ 2. АЛКОГОЛЬ РОЗШИРЮЄ 
СУДИНИ І ПОЛЕГШУЄ ЇХНЮ 
РОБОТУ
За початковим розширенням судин 
настає їхнє поступове звуження. 
Воно може тривати до кількох діб. 
У цей період виникає дисбаланс 
електролітів в організмі, розви-
вається аритмія. Тому наслідком 
похмільного синдрому часто стають 
інсульти. А так звані «алкогольні 
інфаркти» — один із найскладніших 
варіантів серцевої катастрофи! 
Надмірне вживання алкогольних 
напоїв веде до кардіопатії — зни-
ження скоротливої здатності 
органу. Іншими словами, у людини 
формується так зване «винне» або 
«пивне» серце, коли серцевий м’яз 
патологічно збільшується в об’ємі.

МІФ 3. ДІЄТА БЕЗ ЛІКІВ — МАРНА
У багатьох випадках зменшення 
ваги тіла автоматично призводить 
до зниження тиску без ліків. Але 
схуднення мусить бути здоровим. 
Якщо ваша професія пов’язана з 
мінімальною руховою активністю, 

вживайте до 1500 ккал замість 
3000. Візьміть за правило рахува-
ти калорії і уважно читати склад 
продукту на упаковці. Уникайте ве-
ликого вмісту жирів та вуглеводів. 
Обмежуйте кількість солі, мари-
нованих страв і квашенини: вони 
утримують рідину в організмі, що 
заважає нормальній роботі серця. 
У практиці вінницьких кардіологів 
є чимало випадків, коли за рахунок 
лише схуднення пацієнтові вдалося 
вирішити проблеми з тиском.

МІФ 4. ПОЗИТИВНІ 
ХВИЛЮВАННЯ КОРИСНІ
Стрес — це надмірна емоція, що 
супроводжується викидом адрена-
ліну у кров, а отже, підвищенням 
тиску. Вплив на судини однако-
вий як для негативних, так і для 
позитивних переживань. Тому 
навіть радісні події інколи супрово-
джуються загостренням хвороби. 
У період емоційних навантажень 
частіше перемикайте увагу на твор-
чість, прогулянки, спорт, домашніх 
улюбленців. Не соромтеся звер-
нутися до психотерапевта, якщо 
не можете взяти себе в руки.

МІФ 5. ДЕННИЙ ВІДПОЧИНОК 
КОМПЕНСУЄ НІЧНИЙ СОН
У нормі зниження артеріального тис-
ку та частоти пульсу у здорової лю-
дини відбувається вночі. Якщо ж ре-
жим сну порушено або ви регулярно 
працюєте у нічні зміни, організм 
не встигає повноцінно розслабитися. 
Денний сон не дає рівнозначного 
ефекту. Тривале нервове збудження, 
перевтома та концентрація уваги 
на робочих процесах посилюють 
ризик артеріальної гіпертензії.
Отже, зміна стилю життя, звичок, 
моделі харчування та режиму сну — 
найпростіша профілактика гіперто-
нічної хвороби. Вона здатна у рази 
збільшити ваші шанси обійтися без 
ліків і подовжити активне життя!

Матеріал виготовлено в межах 
реалізації субпроекту «Складо-
ва розвитку системи охорони 
здоров’я Вінницької області, 
направлена на покращення 
медичної допомоги хворим із 
серцево-судинною патологією».

5 міфів про високий 
артеріальний тиск

Реквізити для фінансової допомоги 
ПриватБанк – № 5168742717364107 (Самохін Юрій Олександрович)

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

ПОТРІБНО 10 ТИСЯЧ ГРН
НА РЕАБІЛІТАЦІЮ

ÇÄÎÐÎÂ’ß

МЕДИЧНИЙ КАНАБІС 
Не на часі?  Петицію за легалізацію 
медичної марихуани на сайті Верховної 
Ради підписали майже 30 тисяч людей. 
До її розгляду залишилося 2000 голосів 
і 54 дні. Чи будуть зміни? Адже навіть 
лікарі, які підтримують цю ініціативу, 
ставляться до її реалізації скептично

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535 

Çàðàç â Óêðà¿í³ ä³º ïîñòàíîâà 
Êàáì³íó ¹ 770 «Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ ïåðåë³êó íàðêîòè÷íèõ çàñî-
á³â», ó ÿê³é âñ³ íàðêîòèêè ðîç-
ä³ëåí³ íà òðè òàáëèö³. Ó ïåðø³é 
ç³áðàí³ âñ³ îñîáëèâî íåáåçïå÷í³ 
íàðêîòèêè, çàáîðîíåí³ äî âèêî-
ðèñòàííÿ âçàãàë³. Ñàìå òóò íàðÿäó 
ç ãåðî¿íîì çíàõîäèòüñÿ êàíàá³ñ. 
Ó äðóã³é òàáëèö³ íàðêîòè÷í³ çà-
ñîáè, âèêîðèñòàííÿ ÿêèõ îáìå-
æåíî — äå º êîêà¿í ³ ìîðô³í.

Íà ñàéò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè çà ³í³ö³-
àòèâè Ãåííàä³ÿ Øàáàñà, àäâîêàòà 
Óêðà¿íñüêî¿ Àñîö³àö³¿ Ìåäè÷íîãî 
Êàíàá³ñó, 30 ñ³÷íÿ çàðåºñòðóâàëè 
ïåòèö³þ ç âèìîãîþ âíåñòè çì³íè 
äî çàêîíîäàâñòâà. Ùîá êàíàá³ñ 
ìîæíà áóëî âèêîðèñòîâóâàòè ó ìå-
äè÷íèõ òà íàóêîâèõ ö³ëÿõ. Òîáòî 
ïåðåíåñòè éîãî ç ïåðøî¿ òàáëèö³ 
â äðóãó. Ïåòèö³þ ï³äïèñàëè ìàé-
æå 30 òèñÿ÷ ëþäåé, äî ¿¿ ðîçãëÿäó 

çàëèøèëîñü 2000 ãîëîñ³â ³ 54 äí³. 
Ñåðåä ï³äïèñàíò³â äîñèòü áàãàòî 
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà áëàãî-
ä³éíèõ ôîíä³â: «Óêðà¿íñüêà Àñîö³à-
ö³ÿ Ìåäè÷íîãî Êàíàá³ñó», «Êðàïëÿ 
êðîâ³», «Ë³êè Êîíòðîëü», «Ä³òè ç 
ãåìîô³ë³ºþ», «Ïàö³ºíòè Óêðà¿-
íè», «ÑÒÎÏ ðàê», «Âñåóêðà¿íñüêà 
àñîö³àö³ÿ êðèøòàëåâèõ ëþäåé», 
«Ð³äê³ñí³ ³ìóíí³ çàõâîðþâàííÿ», 
«Îá’ºäíàííÿ õâîðèõ íà òîðñ³éíó 
äèñòîí³þ», «Ïñèõ³÷íå çäîðîâ’ÿ»…

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ МАРИХУАНИ — 
НЕ ГОЛОВНЕ 

Ï³ñëÿ âæèâàííÿ ìàðèõóàíè 
ëþäèíà â³ä÷óâàº êîìôîðò, çàäî-
âîëåííÿ, áàæàííÿ ñï³ëêóâàòèñÿ, 
ãàðíèé íàñòð³é. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
êîíöåíòðàö³ÿ ìàðèõóàíè â îðãà-
í³çì³ çíèæóºòüñÿ, íàñòð³é ñòàº, 
ÿê áóâ, à ïîò³ì òð³øêè çíèæó-
ºòüñÿ. Ïî÷èíàþòü ç’ÿâëÿòèñÿ 
åëåìåíòè äåïðåñ³¿. ² â ëþäèíè 
âèíèêàº áàæàííÿ ïîíîâèòè ñâ³é 

Науковці, лікарі та пацієнти 
по всьому світу кажуть: медичний 
канабіс допомагає полегшити 
страждання пацієнтів та норма-
лізувати самопочуття при низці 
тяжких захворювань і станів.
Його використання врегульовано 
законами Канади, США, Австрії, 
Бельгії, Чехії, Данії, Хорватії, 
Фінляндії, Франції, Німеччини, 
Ірландії, Італії, Люксембургу, 
Нідерландів, Португалії, Словач-

чини, Іспанії, Швеції, Швейцарії, 
Великобританії, Малайзії, Таїлан-
ду, Кореї, Польщі та інших. В Укра-
їні усі канабіноїди знаходяться 
у списку речовин, які не можуть 
бути використані в медицині та 
наукових дослідженнях. Чинним 
законодавством передбачене кри-
мінальне переслідування вчених, 
за дослідження терапевтичної цін-
ності канабіноїдів, і лікарів, що на-
важаться полегшити стан хворих.

Де використовують канабіс 

êîìôîðòíèé ñòàí, çíîâó ³ çíîâó. 
Çâè÷àéíî, ñüîãîäí³ éäå ìîâà ïðî 
ïðèéîì ìàðèõóàíè â ìåäè÷íèõ 
ö³ëÿõ òà ï³ä íàãëÿäîì ë³êàðÿ. 
Ïðîòå íàðêîëîã òà ãîëîâíèé ë³êàð 
îáëàñíîãî íàðêîäèñïàíñåðó Ïàâ-
ëî Ñëîáîäÿíþê äîñèòü ñêåïòè÷íî 
ñòàâèòüñÿ äî öüîãî. Òà ââàæàº, ùî 
ì³í³ñòð îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óëÿíà 
Ñóïðóí, êîëè ïðîïîíóº ëåãà-
ë³çàö³þ êàíàá³ñó, ïðîñòî êèäàº 
«ê³ñòêó», ùîá ëþäè ïî÷àëè öå 
âñå îáãîâîðþâàòè, ñòâîðþâàëè 
àæ³îòàæ òà â³äâîë³êàëèñÿ â³ä íà-
ãàëüíèõ ïðîáëåì.

— Íà ìîþ äóìêó, ÿê ãðîìàäÿíè-
íà òà ë³êàðÿ ëåãàë³çàö³ÿ ìàðèõóàíè 
äëÿ ìåäè÷íèõ ö³ëåé, öå ñüîãîäí³ 
íó çîâñ³ì íå ãîëîâíå, — ãîâîðèòü 
Ïàâëî Ñëîáîäÿíþê. — Êðàùå á 
çàáåçïå÷èëè òèõ ñàìèõ îíêîõâî-
ðèõ ïðåïàðàòàìè, ìîæå áóëî á ¿õ 
ìåíøå. Ó íàñ íà ðèíêó º áàãàòî 
ôàðìàêîëîã³÷íèõ ïðåïàðàò³â, ÿê³ 
çíåáîëþþòü òà ìîæóòü ïîëåãøèòè 
ñòàí õâîðîãî. Ïîòð³áíî çàéìàòèñü 
òèì, ùîá ó õâîðèõ áóëî äîñòàòíüî 
ë³ê³â äëÿ ë³êóâàííÿ. Ãðîø³ âàðòî 
âêëàäàòè â ïðîô³ëàêòèêó õâîðîá. 
À íå ëåãàë³çóâàòè íàðêîòèê, à ïî-
ò³ì áîðîòèñÿ ç çàëåæí³ñòþ.

ПОТЕНЦІЙНІ ПАЦІЄНТИ 
НАРКОДИСПАНСЕРУ?

— Óêðà¿íà, áóäåìî ãîâîðèòè 
â³äâåðòî, êîðóïö³éíà äåðæàâà, — 
ãîâîðèòü íàðêîëîã. — ² ÿêùî ç 
ìåäè÷íîãî êàíàëó ï³äå âèò³ê ëå-
ãàëüíî¿ ìàðèõóàíè, ìè îòðèìàº-
ìî ùå îäèí ïðîøàðîê ëþäåé, ÿê³ 
âæèâàþòü íàðêîòèêè. ² çãîäîì 
âîíè ñòàíóòü íàøèìè ïàö³ºíòàìè.

Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, âæèâàííÿ 
êàíàá³ñó (íå ìåäè÷íîãî õàðàêòåðó) 

Ìåäè÷íèé êàíàá³ñ 
äîïîìîæå â³äíîñíî 
äåøåâî ïîçáàâèòè 
õâîðîãî ñòðàæäàíü. 
Àëå ³ ãàðíó ³äåþ ìîæíà 
äîâåñòè äî àáñóðäó
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— ЗА ЧИ ПРОТИ
Рослини роду Cannabis містять 
активні речовини — канабіно-
їди. Найбільш вивченими є 
тетрагідроканабінол (ТГК) та 
канабідіол (КБД). Їхня дія від-
різняється: ТГК має виражені 
психотропні ефекти і збуджує 
нервову систему, це активна ре-
човина «трави» чорного ринку. 
КБД майже не має психотроп-
ної дії, знеболює, розслабляє 
і гальмує. У медичному кана-
бісі переважає КБД. Для того, 
щоб речовина на нас подіяла, 
наші клітини мають бути до неї 
чутливими, тобто мати певні 
рецептори. Звідки в нас рецеп-
тори до наркотичних речовин? 
Бо наше тіло виробляє схожі 
молекули — ендоканабіноїди, 
себто внутрішні канабіноїди. 
До них чутливі різні типи клітин: 
нейрони, клітини кишківника, 

сполучних тканин, ендокринних 
залоз та імунної системи. Сис-
тема ендоканабіноїдів залучена 
в процеси сну, апетиту, заспо-
коєння і пам’яті. Вважають, що 
мігрень, фіброміалгія і синдром 
подразненого кишківника є на-
слідком браку ендоканабіної-
дів. Є різні способи споживання 
канабіноїдів: масла, таблетки, 
мазі, куріння… Дітям в разі епі-
лепсії прописують пероральний 
прийом канабіноїдів.
Медичний канабіс має і побічні 
ефекти — запаморочення, бай-
дужість, порушення пам’яті та 
звикання, вплив на серцево-су-
динні та респіраторні хвороби. 
Звісно, перед будь-яким призна-
ченням, лікар зважує користь та 
ризики застосування та виписує 
споживання таких препаратів 
лише за необхідності.

Чому канабіс дієвий у лікуванні?

 Хвороба Альцгеймера. Є іс-
тотні докази того, що регулярне 
помірне споживання канабісу 
допомагає сповільнити прогрес 
хвороби Альцгеймера та інших 
нейродегенеративних хвороб 
 Рак. Головною цінністю медич-
ного канабісу є паліативна допо-
мога онкохворим. Втім, клінічні 
дослідження на людях наразі по-
казали можливість використання 
канабісу у лікуванні базальноклі-
тинного раку 
  Хронічний біль. Масштабні 
рандомізовані подвійні сліпі клі-
нічні дослідження показали ефек-
тивність та безпечність канабісу 
при хронічному болю 
 Синдром подразненого киш-
ківника, в тому числі хвороба 
Крона та виразковий коліт. 
50 % пацієнтів із хворобою Крона 
повністю одужали, а 90 % відчули 
значні покращення.

  Розсіяний склероз. Канабіс 
ефективний і безпечний палі-
ативний засіб при цій хворобі. 
Крім того, дослідження вказують 
на можливий лікарський ефект 
канабісу у відновленні мієлінових 
оболонок нейронів при МС 
 Епілепсія в дорослих і дітей. 
Медичний канабіс знижує частоту 
і тривалість епілептичних нападів, 
в тому числі — в разі епілепсії, що 
не піддається медикаментозному 
лікуванню 
 Нудота і блювання внаслідок 
хіміотерапії 
  У США медичний канабіс 
призначають також у випадку 
посттравматичного синдрому і 
глаукоми 
 Є низка робіт, що вивчали ефек-
тивність медичного канабісу в разі 
тривожності, порушення сну, 
покращення апетиту у ВІЛ-
інфікованих людей, депресії

Медичний канабіс застосовують у таких випадках

ó ëþäåé, ñõèëüíèõ äî øèçîôðå-
í³¿, âèêëèêàº ïñèõîçè, ïðè÷îìó 
äîñèòü âàæê³.

— Êîëè ë³êàð³ ñòèêàþòüñÿ ç 
êàíàá³ñíèìè ïñèõîçàìè, ïîâ³ðòå 
íà ñëîâî, öå æàõëèâ³ ðå÷³, — êàæå 
ë³êàð. — Ïðèáóâàþòü ìîëîä³ ëþäè, 
¿ì 26 ðîê³â, à ðàö³îíàëüíå æèòòÿ 
â íèõ çàê³í÷åíå, æèâóòü ðîñëèíà-
ìè ó ñâîºìó âóçüêîìó ñâ³ò³.

Òîæ ñê³ëüêè á íå ãîâîðèëè, 
ùî êóð³ííÿ ìàðèõóàíè, òî ëåãê³ 
íàðêîòèêè, ÿê³ íå âèêëèêàþòü 
çàëåæíîñò³, íàðêîëîã ââàæàº öå 
ïåðøîþ ñõîäèíêîþ äî âæèâàííÿ 
á³ëüø ñèëüíèõ íàðêîòèê³â. Çâè-
÷àéíî, â³í ïðèïóñêàº ìîæëèâ³ñòü 
òîãî, ùî ëþäèíà çóïèíèòüñÿ 
íà ïåâíîìó ð³âí³ òà íå ïî÷íå çà-
ãëèáëþâàòèñÿ â íàðêîòè÷íèé ñâ³ò.

— Îò íàïðèêëàä, êîëèøí³é ïðå-
çèäåíò Àìåðèêè Êë³íòîí ñàì ðîç-
ïîâ³äàâ, ÿê â ñòóäåíòñüê³ ðîêè ðîç-
âàæàâñÿ ðàçîì ç³ ñâî¿ìè äðóçÿìè, 

âæèâàþ÷è ìàðèõóàíó, — ãîâîðèòü 
ë³êàð. — Àëå ðîçóì³â, ùî âæèâàííÿ 
íàðêîòèê³â òà íàâ÷àííÿ ³ áóäóâàííÿ 
âëàñíîãî æèòòºâîãî øëÿõó (àìåðè-
êàíñüêà ìð³ÿ ³ òàêå ³íøå) íå ñóì³ñ-
í³. Òîìó â³í ïîïðîáóâàâ ³ çíàéøîâ 
ó ñîá³ ñèëè äî òîãî íå ïîâåðòàòèñÿ.

МОЖЛИВО, МИ ДО ЦЬОГО ЩЕ 
НЕ ГОТОВІ 

Çà ñëîâàìè îíêîëîãà Ðåã³î-
íàëüíîãî Ïîä³ëüñüêîãî öåíòðó 
Ñàâè Ìàãäåáóðè, ³äåÿ ëåãàë³-
çóâàòè ìàðèõóàíó â ìåäè÷íèõ 
ö³ëÿõ — øèêàðíà. Òîìó ùî â³ä-
íîñíî äåøåâî ìîæíà ïîçáàâèòè 
âàæêîõâîðîãî ñòðàæäàíü òà áîëþ.

— ßê ë³êàð ÿ ö³ëêîì íà ñòî-
ðîí³ ö³º¿ ³í³ö³àòèâè, àëå âèíèêàº 
ïèòàííÿ, ÷è ãîòîâ³ ìè ìîðàëüíî 
äî öüîãî, ñêîð³ø çà âñå í³, — êàæå 
ë³êàð. — Íàâ³òü äóæå ãàðíó ³äåþ 
ìîæíà äîâåñòè äî àáñóðäó, ³ ùîá 
öüîãî íå ñòàëîñÿ, ïîòð³áåí ÷àñ.

НАСКІЛЬКИ ШКОДЯТЬ НАРКОТИКИ
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Хворих на грип 
меншає 
 Çà ³íôîðìàö³ºþ Â³-
ííèöüêîãî îáëàñíîãî 
ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó ÌÎÇ 
Óêðà¿íè, çàõâîðþâàí³ñòü 
íà ãðèï òà ÃÐÂ² íèæ÷à 
íà 30,3% â³ä åï³äåì³÷íîãî 
ïîðîãîâîãî ð³âíÿ.
Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî òèæíÿ 
çà ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ ç 
ïðèâîäó ÃÐÂ² çâåðíóëîñÿ 
áëèçüêî 9 òèñÿ÷ îñ³á, ñåðåä 
ÿêèé 61% — ä³òè. Ëåòàëü-
íèõ âèïàäê³â íå çàðåº-
ñòðîâàíî. Íàéá³ëüø³ ð³âí³ 
çàõâîðþâàíîñò³ ðåºñòðó-
âàëèñÿ â Áåðøàäñüêîìó, 
Æìåðèíñüêîìó òà Òèâð³â-
ñüêîìó ðàéîíàõ. Ç ïî÷àòêó 
åï³äåì³÷íîãî ñåçîíó ùåïëå-
íî 8449 îñ³á, â òîìó ÷èñë³ 
1831 äèòèíà.

Будуть шукати 
ліки від раку 
 Äëÿ ñòâîðåííÿ ë³ê³â ïðî-
òè ïóõëèí ð³çíèõ ëîêàë³-
çàö³é, ó Â³ííèö³ ïëàíóþòü 
ñòâîðèòè íàóêîâî-äîñë³ä-
íèé öåíòð çà ó÷àñò³ êîìïà-
í³¿ ç Êîðå¿. Â³í áóäå ä³ÿòè 
íà áàç³ ìåäè÷íîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ì. Ïèðîãîâà.
Ó Öåíòð³ áóäå ïîâíèé öèêë 
äîñë³äæåíü, äëÿ ñòâîðåííÿ 
íîâèõ ìîëåêóë ìàéáóòí³õ 
ë³ê³â â³ä ðàêó. Ïîä³ëüñüêèé 
ðåã³îíàëüíèé öåíòð îíêî-
ëîã³¿ áóäå íàäàâàòè á³îëî-
ã³÷í³ ìàòåð³àëè îíêîõâîðèõ. 
Äîêë³í³÷í³ äîñë³äæåííÿ 
áóäóòü â³äáóâàòèñÿ íà ëàáî-
ðàòîðíèõ òâàðèíàõ.

КОРОТКОКОРОТКО
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КІНО

Свінгери 2
Комедія, 6.03, поч. о 14.20, 18.05, 21.55
7.03–13.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Аеліта: Бойовий ангел
Фантастика, 6.03, поч. о 15.30
7.03–13.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ефір
Трилер, 6.03, поч. о 13.20
7.03–13.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Наркокур'єр
Трилер, 6.03, поч. о 21.55
7.03–13.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Влада
6.03, поч. о 18.00
7.03–13.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Ефір
Трилер, 6.03, поч. о 9.50

Аеліта: Бойовий ангел
Фантастика, 6.03, поч. о 13.55

Як приборкати дракона 3: 
Прихований світ
Анімація, 6.03, поч. о 12.00, 16.15

Капітан Марвел
Пригоди, 6.03, поч. о 19.50

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Пригоди Квака
Анімація, 6.03, поч. о 10.00, 12.00
7.03–13.03, поч. о 10.00, 12.00, 14.00

Людина з табуретом
Пригоди, 7.03–13.03, поч. о 18.00

Ідеальна пастка
Трилер, 6.03, поч. о 16.00, 18.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Як приборкати дракона 3: 
Прихований світ
Анімація, 6.03, поч. о 9.00, 10.00, 11.10, 12.10, 
13.20, 14.20, 15.30, 16.30, 17.40, 18.40, 19.50, 
20.50, 22.00, 23.00
7.03–13.03, довідка — за тел. (096)003–50–50

Щасливий день смерті 2
Трилер, 6.03, поч. о 13.20, 15.40, 23.10
7.03–13.03, довідка — за тел. (096)003–50–50

Капітан Марвел
Пригоди, 6.03, поч. о 19.40, 20.30
7.03–13.03, довідка — за тел. (096)003–50–50

30 шалених бажань
Комедія, 6.03, поч. о 10.10, 23.10
7.03–13.03, довідка — за тел. (096)003–50–50

Мадонна. Народження легенди
Біографія, 6.03, поч. о 9.40, 12.00, 16.30, 18.50
7.03–13.03, довідка — за тел. (096)003–50–50

«Время и Стекло» 
завітає до Вінниці
13 березня на сцені 
Будинку офіцерів 
зустрічайте один із 
найстильніших музичних 
проектів України 
«Время и Стекло». 

За 5 років існування проекту група зайняла 
позицію флагмана молодіжної поп-культури, 
а Позитив і Надя стали справжніми адептами 
свіжих стилів та іконами нової генерації. Група 
випустила масу хітів, 2 альбоми, 12 кліпів, серед 
яких вже легендарні «Ім'я 505» та «Пісня 404», 
що підкорили Хіт-паради більше 10 країн — від 
Прибалтики до Азії.
Зараз група «Время и Стекло» активно гастролює 
в супроводі балету «FlowMasters», працює над 
новим матеріалом, продовжуючи втілювати 
в реальність свої найнесподіваніші і креативні ідеї. 
Не пропусти драйовий концерт о 19.00, вартість 
квитків — від 500 до 750 грн.

PianoBoy у Вінниці
11 березня в театрі ім. 
Садовського відбудеться 
концерт нашого 
земляка — PianoBoy. 
PianoBoy — сольний 
проект Дмитра Шурова, 
колишнього піаніста 

гуртів «Океан Ельзи», «Esthetic Education» та 
Земфіри. Створений 2009 року. Це не арт-хаус 
і не «елітарне мистецтво» — це справжнісінька 
поп-музика в тому вигляді, як її розуміють в Лондоні 
і Нью-Йорк, маси-культ для публіки, обтяжений 
інтелект, рок-фестивалі і тісний емоційний контакт 
камерних концертів. Одним словом — індикатор 
смаку, «попса здорової людини». Так що всім, 
хто бажає насолодитися якісною музикою, 
незвичайними і дуже щирими текстами, варто 
відвідати концерт PianoBoy. Початок о 19.00. 
Вартість квитків — 190–590 грн.

Гурт «ТІК». Тур «Хліб 
і видовища»
Гуляй, народ! Вінниця, 
зустрічай хлібом-сіллю, бо 
маємо видовища. 
У рамках нового всеу-
країнського туру «ТІК» з 

концертом у рідному місті.
24 березня о 20.00 у «Feride Plaza» кращий святко-
вий гурт України презентує народні блокбастери та 
свіжеспечені хіти — драйвову концертну програму 
«Хліб і видовища». Нас чекають: сюрпризи і найкра-
ща атмосфера, традиційно живий звук та натураль-
ний подільський драйв, свіжі хіти «Злива», «Волош-
ки», «Емочка», «АЛЬО-НА!», «Робот» та перевірені 
часом народні блокбастери — «Олені», «Вчителька», 
«Апрєль», «Прощайте, дівчата», «Свєта», «Сірожине 
пірожине», «Чоловіче щастя», «Не цілуй», «Гуляй, на-
род!», «Біла хмара, чорна хмара», «Люби ти Україну!» 
та багато інших. «ТІК» частуватиме рідних вінничан 
екологічно чистою запальною музикою, виготовле-
ною за європейськими стандартами.
Квитки у фан-зону — 200 грн. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру Садовсько-
го, Вінницької Вежі, «Універмагу» і «Магігранду». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Іво Бобул 
з концертом
9 березня до Вінниці 
в рамках концертного 
туру завітає народний 
артист України — Іво 
Бобул, відомий популя-
ризатор української пісні, 

співак і композитор, лауреат багатьох фестивалів. 
Концертна програма складатиметься з найпопу-
лярніших українських пісень артиста. Основна тема 
концертної програми: Бо ти одна!
Концерт пройде в Будинку офіцерів, початок 
о 19.00. Вартість квитків уточнюйте в касах міста.

ÀÔ²ØÀ

ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)

«Про що мовчать 
чоловіки, або 
Дикун FOREVER»
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. Усі, 
хто бачив цей сучасний, розривний і мегавесе-
лий шедевр, вам підтвердять: «Варто йти!»
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».

Замовляю любов
Мала сцена. Комедія для дорослих
6.03, поч. о 19.00

Bon appetit, або Гарнір по-французьки
Комедія
7.03, поч. о 18.30

Селфі зі Склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія
7.03, поч. о 19.00

Я б тобі небо прихилив
Мала сцена. Драма
9.03, поч. о 19.00

Ассоль
Історія однієї мрії
12.03, поч. о 16.00

Моя чарівна леді
Мюзикл
13.03, поч. о 13.00

Ідзанамі… Богиня, яка вабить
Драма
14.03, поч. о 18.30

Замовляю любов
Мала сцена. Комедія для дорослих
14.03, поч. о 17.00

KVITKA
Пісня наяву й у снах
15.03, поч. о 18.30

Селфі зі Склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія
15.03, поч. о 19.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)67-03-20)
Вартість квитків — 30 грн
Рибалчина Русалонька
Легенда про кохання
9.03, поч. об 11.00 та 13.00

Курочка Ряба
Казка-комедія
10.03, поч. об 11.00 та 13.00

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ  

ВИСТАВКИ
«Весняний сад 2019»
Вінницький експоцентр 
запрошує на десяту 
міжрегіональну 
спеціалізовану виставку-
ярмарок «Весняний сад 
2019».

 На виставці можна буде придбати саджанці 
плодових та ягідних культур, насіння картоплі, 
овочів та квітів, кімнатні та декоративні рослини, 
засоби захисту рослин та боротьби зі шкідниками, 
добрива, садово-городній інвентар, та багато 
іншого. Час роботи виставки: 20 березня 
11.00–18.00, 21 березня 10.00–18.30, 22 березня 
10.00–18.30, 23 березня 10.00–16.00.  Вхід вільний.

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, вжи-
вані в Одесі, радянські марки та навіть ті, на яких 
згадано Голодомор. У повній колекції пана Олек-
сандра 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 го-
дини. 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 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 поексперимен-
тувати самому. Територія музею — більше 1000 ква-
дратних метрів. Тут представлені понад 150 експона-
тів 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 студен-
тів — 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.

Музей моделей транспорту у Вінниці
У самому центрі міста (вул. Соборна, 64) працює 
унікальний музей, який налічує близько 5037 моде-
лей транспорту. Аналогів музей не має ні в Україні, 
ні в Європі. Виставка унікальна і дуже дорога, 
розподіляється на кілька частин: вантажні, легко-
ві, спеціальні автомобілі, автобуси, мотоцикли, 
військова техніка ручної роботи (збірки), а також 
потужна колекція живих двигунів автомобілів, вузлів 
і агрегатів. Власник колекції Музею моделей тран-
спорту — Олександр Вдовиченко.
Площа музею складає 180 квадратних метрів. 
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.
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Робота 

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

Sort date: 05.03.2019, №10/2019

ОГОЛОШЕННЯ

Перекриють рух 
на Короленка 
 Ç ïîíåä³ëêà, 11 áåðåçíÿ, 
â³ííèöüê³ êîìóíàëüíèêè 
ïðîâîäèòèìóòü ðåêîí-
ñòðóêö³þ òåïëîìåðåæ³. 
Ó çâ’ÿçêó ç öèì, òèì÷àñîâî, 
ç 11 áåðåçíÿ áóäå ïåðåêðèòî 
ðóõ òðàíñïîðòó íà ä³ëÿí-
ö³ íà âóëèö³ Êîðîëåíêà, 
à ñàìå — â³ä ïåðåõðåñòÿ ç 
âóëèöåþ Íåêðàñîâà äî ÄÍÇ 
¹ 77. Ðîáîòè îá³öÿþòü çà-
ê³í÷èòè ëèøå 5 êâ³òíÿ. Òîä³ 
é â³äêðèþòü ðóõ äëÿ àâò³âîê.

Стрибнув у 
каньйон і вижив 
 Õëîïåöü ç Õì³ëüíèêà ïî-
ñâàðèâñÿ ç áàòüêàìè, ïî¿õàâ 
ó Êàì'ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé 
³ ñòðèáíóâ ç ìîñòó. Â³í 
äèâîì çàëèøèâñÿ æèâèé.
Óâå÷åð³ äî Êàì'ÿíåöü-
Ïîä³ëüñüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ 
íàä³éøîâ äçâ³íîê ïðî òå, 
ùî ç Íîâîïëàí³âñüêî-
ãî ìîñòó ñòðèáíóâ õëî-
ïåöü. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè 
ó ïðåñ-ñëóæá³ Êàì'ÿíåöü-
Ïîä³ëüñüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿.
— Ëþäè, ÿê³ â öåé ÷àñ 
ïðîõîäèëè ÷åðåç ì³ñò, ïî-
áà÷èëè þíàêà, ÿêèé ïåðåë³ç 
÷åðåç îãîðîæó òà ñòðèáíóâ 
ó êàíüéîí. Íà ì³ñöå ïîä³¿ 
íåãàéíî ïðèáóëè ïðàâîîõî-
ðîíö³. Òà âîíè ïîáà÷èëè, ÿê 
õëîïåöü âèïëèâàº ç ð³÷êè, 
âðàõîâóþ÷è òå, ùî âèñî-
òà ìîñòó 38 ìåòð³â — éîãî 
âðÿòóâàëî äèâî, — ðîçêà-
çóþòü ó ïîë³ö³¿. Çà ïîïåðå-
äíüîþ ³íôîðìàö³ºþ, æèòåëü 
ì³ñòà Õì³ëüíèê Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ ó öåé äåíü ñâÿòêó-
âàâ ñâîº 20-ð³÷÷ÿ. Õëîïåöü 
ðîçïîâ³â ïðàâîîõîðîíöÿì, 
ùî ÷åðåç êîíôë³êò ó ñ³ì'¿ 
ï³øîâ ç äîìó òà ïðè¿õàâ 
äî Êàì'ÿíöÿ-Ïîä³ëüñüêîãî, 
ùîá âêîðîòèòè ñîá³ â³êó. 
Â³äîìî, ùî âíàñë³äîê ïàä³í-
íÿ õëîïåöü îòðèìàâ ñòðóñ 
ãîëîâíîãî ìîçêó òà çàá³é 
íîñà. Íàðàç³ éîãî æèòòþ òà 
çäîðîâ'þ í³÷îãî íå çàãðîæóº.

КОРОТКОКОРОТКО

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

²âàí Ìóðàõîâ-
ñüêèé êàæå, äâîêî-
ë³ñíèé òðàíñïîðò 

ó íüîãî áóâ ïðîñòèé, êèòàéñüêèé. 
Â³í äîâ³â, ùî íàâ³òü íà òàêîìó 
âåëî ìîæíà äîëàòè âåëèê³ â³ä-
ñòàí³. Ùå ï³âòîðà ðîêó ¿çäèâ 
íèì íà ðîáîòó, ó ãîñò³ äî áàòüêà 
â Îëüãîï³ëü. Çàçâè÷àé öåé øëÿõ 
äîëàâ ðàçîì ç ñèíîì. Óêðàëè! 
«Ïåðåêóñèëè» òðîñ íà äâîêî-
ë³ñíîìó.

— Óêðàäåíèé âåëèê áóâ äëÿ 
ìåíå äîðîãèé ÿê ïàì'ÿòü ïðî 
íåïðîñòó ³ äóæå äàëåêó ïîäî-
ðîæ, — ðîçïîâ³äàº ïàí ²âàí. — 
Íà íüîìó ïðî¿õàâ Ïîðòóãàë³þ, 
²ñïàí³þ, ²òàë³þ, Ôðàíö³þ, Àâ-
ñòð³þ, Óãîðùèíó, à âêðàëè ç-ï³ä 
äâåðåé êâàðòèðè.

У 40 ТРЕБА БУЛО ЩОСЬ 
ЗРОБИТИ 

Ïðî âåëîìàíäð³âêó ïàíà ²âàíà 
æóðíàë³ñò RIA ä³çíàâñÿ âèïàäêî-
âî ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç îäíèì 
ç éîãî çíàéîìèõ.

— Òàê öå æ áóëî äàâíî, ùå 
íà ïî÷àòêó 2000-õ ðîê³â, — êàæå 
ïàí Ìóðàõîâñüêèé. — Àëå ÿêùî 
ìàºòå áàæàííÿ âèñëóõàòè, ðîç-
ïîâ³ì, áî âñå ïàì’ÿòàþ, í³áè öå 
â÷îðà â³äáóâàëîñÿ. ßêùî ìîÿ 
ðîçïîâ³äü ÷èìîñü ïðèñëóæèòü-
ñÿ íèí³øí³ì âåëîñèïåäèñòàì, 
ãîòîâèé ïîä³ëèòèñÿ ñïîãàäàìè ³ 
íàâ³òü äåÿêèìè ïîðàäàìè.

Íà ïî÷àòêó 2000-õ Ìóðàõîâ-

ñüêèé ¿çäèâ íà çàðîá³òêè ó Ïîð-
òóãàë³þ. Íà òîé ÷àñ òàì, ó ì³ñò³ 
Áðàãà, óæå ïðàöþâàâ éîãî áðàò. 
²âàí áóâ ð³çíîðîáî÷èì. Òî íà áó-
äîâ³, òî íà ñïîðóäæåíí³ äîð³ã, 
òî íà çàâîä³ ç âèãîòîâëåííÿ 
âàã. Í³ çàðîá³òê³â, í³ çàäîâîëåííÿ 
â³ä ðîáîòè íå ìàâ. Â³äïðàöþâàâ-
øè ïîíàä ð³ê, âèð³øèâ ïîâåðòà-
òèñÿ äîäîìó. Íà òîé ÷àñ äî éîãî 
40-ð³÷÷ÿ çàëèøàëîñÿ ìåíøå äâîõ 
ì³ñÿö³â.

— Êîëè ÷îëîâ³êîâ³ «ñîðîêî-
âíèê», â³í ìàº ùîñü çðîáèòè 
íåçâè÷íå, — ðîçïîâ³äàº ïàí 
²âàí. — Âèð³øèâ âèïðîáóâàòè 
ñåáå âåëîïðîá³ãîì. Ùîäíÿ íà ðî-

áîòó äîáèðàâñÿ íà âåëîñèïåä³. 
Áóâàëî, ¿çäèâ äî ñòîëèö³ íà âå-
ëîñèïåä³. Â³ä Áðàãè äî Ë³ñàáîíà 
ïîíàä 300 ê³ëîìåòð³â.

Ùî ïî¿çäêà ðèçèêîâàíà, ²âàí 
çðîçóì³â öå ï³ä ÷àñ ïîäîðîæ³.

ЗА ДЕНЬ ПРОЇХАВ 270 КМ 
Íåä³ëüíîãî òðàâíåâîãî ðàíêó 

Ìóðàõîâñüêîãî ïðîâ³â ó äîðîãó 
éîãî áðàò Ïàâëî ç äðóçÿìè. ×åðåç 
18 ä³á ï³ñëÿ òîãî âðàíö³ â³í ïî-
ñòóêàâ ó äâåð³ âëàñíî¿ êâàðòèðè 
íà Çàáîëîòíîãî ó Â³ííèö³.

ПРОЇХАВ НА ВЕЛОСИПЕДІ 
З ПОРТУГАЛІЇ ДО ВІННИЦІ 
Пів-Європи на вело  Вінничанин 
Іван Мураховський за 18 діб здолав 
шлях у 4000 кілометрів. Проїхав шість 
країн Європи, а у Вінниці з-під дверей 
квартири велосипед украли

— Íàéìåíøó â³äñòàíü ïðî¿õàâ 
ó ïåðøèé äåíü ïî Ïîðòóãàë³¿, — 
ðîçïîâ³äàº ïàí ²âàí. — Íàé-
á³ëüøå çà äåíü, ïðèáëèçíî 270 
ê³ëîìåòð³â, ïîäîëàâ â ²ñïàí³¿. 
Êàæó, ïðèáëèçíî, áî ë³÷èëüíèêà 
íà âåëîñèïåä³ íå áóëî. Â³äñòàíü 
âèçíà÷àâ çà êàðòîþ.

Â³í ìàâ ç ñîáîþ äâ³ êàðòè — 
ªâðîïè é Ôðàíö³¿. Íà í³÷ çóïè-
íÿâñÿ ó êåìï³íãàõ ÷è ïàíñ³îíàõ. 
Äå áóëî äåøåâøå. ²íêîëè íî÷óâàâ 
ó ãîòåë³. Õàð÷óâàâñÿ â êàôå, àáî 
êóïóâàâ ïðîäóêòè ó ìàðêåòàõ.

Ñêëàäíî áóëî îð³ºíòóâàòèñÿ, 
îñîáëèâî ó âåëèêèõ ì³ñòàõ. Òðà-
ïëÿëîñÿ, âè¿æäæàâ íà àâòîáàíè. 
Îäíàê äîâãî ¿õàòè ïî íèõ íå äî-
âîäèëîñÿ. ×åðåç 5–6 ê³ëîìåòð³â 
éîãî íàìàãàëèñÿ çóïèíèòè àáî 
ïðàö³âíèêè äîðîæíüî¿ ñëóæáè, 
àáî ïîë³öåéñüê³. Îá’¿æäæàâ àâòî-
áàíè ë³ñîâèìè äîðîãàìè.

— Ó Ôðàíö³¿ ìàëî íå ïîòðàïèâ 
äî ðóê ïîë³ö³¿, — êàæå ïàí ²âàí. — 
Âäàëîñÿ âòåêòè. Ïåðåáðàâñÿ ÷åðåç 
â³äá³éíèê, ³ ïî¿õàâ ó çâîðîòíîìó 
íàïðÿìêó. Ùîïðàâäà, äîâåëîñÿ 
íàçàä âåðíóòèñÿ ó ì³ñòî. Çà¿õàâ 
ó ÿêóñü âóëè÷êó, çàõîâàâ âåëî-
ñèïåä çà êóùåì. Ñàì â³ä³éøîâ 
ï³ä ³íøå äåðåâî, ïåðåïî÷èâ, ³ 
âèðóøèâ ó äîðîãó.

ПІДТРИМАЛИ ДИПЛОМАТИ 
Â ²òàë³¿ ²âàí ïîáà÷èâ íà óçá³÷÷³ 

âåëîñèïåäèñòà ç âåëèêèìè áàó-
ëàìè. Òîé ùîñü ìóäðóâàâ á³ëÿ 
äâîêîë³ñíîãî.

— Ìàøèíàëüíî âèãóêíóâ 
äî íüîãî «Ïðèâ³ò!», — çãàäóº 
ñï³âðîçìîâíèê. — Ó â³äïîâ³äü 
ïî÷óâ òàêå ñàìî ñëîâî, ò³ëüêè 
ðîñ³éñüêîþ. Çóïèíèâñÿ. Ïîçíà-
éîìèëèñÿ. Õëîïöÿ çâàëè Ä³ìà. 
¯õàâ ç Ëîíäîíà äî ³òàë³éñüêîãî 
ì³ñòà Ï³çà. Òàì ìàâ çóñòð³òèñÿ ç 
âåëîëþáèòåëÿìè ç ³íøèõ êðà¿í. 
Äî Ï³çè ²âàí ³ Äìèòðî äîëàëè 

øëÿõ ðàçîì. Ï³ñëÿ êîðîòêîãî ïå-
ðåïî÷èíêó íà ãàëÿâèí³ á³ëÿ âåæ³ 
Ìóðàõîâñüêèé âèðóøèâ äî Ðèìà.

— Ìåí³ äóæå õîò³ëîñÿ ïîáà÷è-
òè Â³÷íå ì³ñòî, — ïðîäîâæóº ðîç-
ïîâ³äü ìàíäð³âíèê. — Îäíî÷àñíî 
ïîòð³áíà áóëà äîïîìîãà. Çàäíº 
êîëåñî ðîçáàëàíñóâàëîñÿ. Îñëà-
áëè ñïèö³, ñòàâ ïåòëÿòè ïî äîðîç³. 
Âèð³øèâ çâåðíóòèñÿ äî íàøîãî 
ïîñîëüñòâà ó Ðèì³. Òàì íå ò³ëüêè 
äîïîìîãëè çíàéòè ³íøå êîëåñî, à 
é íà í³÷ë³ã âëàøòóâàëè â ãîòåë³. 
Ïðè÷îìó, çàïëàòèëè çà ìåíå òà 
ùå é äàëè íà äîðîãó 200 ºâðî.

НАЙКРАЩІ ДОРОГИ В АВСТРІЇ 
Й ІТАЛІЇ 

Êîíòðàñò äîð³ã âåëîñèïåäèñò 
â³ä÷óâ, ÿê ò³ëüêè â’¿õàâ íà òåðèòî-
ð³þ íàøî¿ äåðæàâè, êîðäîí ïåðå-
òèíàâ íà Çàêàðïàòò³ ç Óãîðùèíè.

— ßêùî ïîð³âíÿòè ò³ äîðîãè, 
ïî ÿêèõ ïðî¿õàâ, òî íàéêðàùè-
ìè âèäàëèñÿ â ²òàë³¿ é Àâñòð³¿, — 
êàæå ìàíäð³âíèê. — Â ²ñïàí³¿, 
çà ì³ñòîì Ñàðàãîñà, íà øëÿõó 
òðàïèëîñÿ êóáëî çì³é. ×àñòèíè 
¿õí³õ «øíóðê³â» ìîæíà áóëî áà-
÷èòè íà òðàñ³, öå ò³, ÿê³ ïîòðà-
ïèëè ï³ä êîëåñà àâòîìîá³ë³â. Àëå 
é íà óçá³÷÷³ ïîâçàëè. Äîòåïåð ç 
òðèâîãîþ çãàäóþ òîé øìàòîê äî-
ðîãè. Çàòå ó ªâðîï³ îáàá³÷ òðàñ 
îáëàäíàíî ì³ñöÿ äëÿ â³äïî÷èíêó. 
Òàì ³ òåëåôîí, ³ äóøîâ³ êàá³íêè, 
³ ñòîëèêè äëÿ õàð÷óâàííÿ. 

Ïåðøó í³÷ íà ð³äí³é çåìë³ ñïàâ 
íà ñ³í³. Çóïèíèâñÿ ó Ìóêà÷åâîìó. 
Áóâ ìîêðèé, ÿê õëþù, áî ïåð³-
ùèâ äîù. Ïîñòóêàâ ó äâåð³ ïðè-
âàòíîãî áóäèíêó. Ïîðó÷ ñòîÿëî 
ïîìåøêàííÿ, òàì ãîñïîäàð³ çà-
õîâàëè â³ä äîùó ñ³íî. Äîçâîëèëè 
ïåðåíî÷óâàòè íà íüîìó.

Â³ä êîðäîíó äî ð³äíî¿ Â³ííèö³ 
äîáèðàâñÿ ÷îòèðè äîáè. Î ï’ÿò³é 
ðàíêó âäîìà äçâ³íêîì ó äâåð³ ðîç-
áóäèâ äðóæèíó ³ ñèíà.

Велосипед, незалежно від того 
простий чи «крутий», має бути 
обладнаний усіма пізнавальни-
ми засобами. На свого двоко-
лісного Іван закріпив відбивачі 
світла від… автомобіля «Мер-
седес». Це здорово виручало 
вночі.
— З одягу на мені були шорти і 
футболка, у спортивних брюках 
крутити педалі складніше, на го-
лові також має бути шолом, — 
каже велосипедист. — Декілька 
разів довелося падати. Один раз 
під час спуску на повороті в’їхав 
у колесо зустрічного авто. Тоді 
ручне гальмо відмовило, трос 
обірвався.
Вирушати в далеку дорогу без 

тренувань не варто. Особливо 
звертати увагу на тренування 
ніг. Перед поїздкою я щоден-
но понад рік їздив на велоси-
педі на роботу в умовах міс-
та. А на прогулянку виїжджав 
за місто. Адаптувався до різних 
умов. Випробував себе на дале-
ку відстань, проїхавши 300 км 
в один кінець, а наступного дня 
повернувся тим само шляхом 
на ту саму відстань між Лісабо-
ном і Брагою.
Щоб не втрачати час у подорожі, 
маршрут треба прокласти до ви-
їзду. Вінничанин блукав у чоти-
рьох місцях. На жаль, тоді він 
не мав таких засобів зв’язку, як 
нинішні смартфони.

Поради тим, хто крутить педалі 

— Бачите покажчики з назвами міст за моєю спиною? 
Навіть такі дрібниці мене кличуть у дорогу. Не можна 
сидіти на одному місці — треба пізнавати світ 

Â³ííè÷àíèí äîâ³â: 
íàâ³òü íà ïðîñòîìó 
äåøåâîìó âåëîñèïåä³ 
ìîæíà äîëàòè â³äñòàí³ 
ó ïîíàä òèñÿ÷ó 
ê³ëîìåòð³â
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Ó ò³ äí³ Âàñèëü 
Ïàíöèðºâ äóìàâ, 
ùî éîìó íàçàâæäè 
äîâåäåòüñÿ ðîçïðî-

ùàòèñÿ ç ã³òàðîþ. Ï³ä ÷àñ çàðî-
á³òê³â ó Ðîñ³¿ âòðàòèâ äâà ïàëüö³ 
íà ë³â³é ðóö³. Ì³çèíåöü ³ áåç³ìåí-
íèé àìïóòóâàëè â ë³êàðí³. Êîëè 
ô³çè÷íèé á³ëü ìèíóâ, â³í ç ñóìîì 
äèâèâñÿ íà ã³òàðó. Ìóçè÷íèé ³í-
ñòðóìåíò ñóïðîâîäæóâàâ éîãî ç 
þíîñò³. ×è òî ñëóæèâ â àðì³¿, ÷è 
ïðàöþâàâ, ïîâñþäè áðàâ ó÷àñòü 
ó ìóçè÷íèõ êîëåêòèâàõ, âèõîäèâ 
íà ñöåíó ç ã³òàðîþ ³ ðàïòîì…

×èòàâ, ùî ìîæíà ïåðåòÿãíóòè 
ñòðóíè ï³ä ãðó ë³âîþ ðóêîþ. Çðî-
áèâ òàê, àëå… Íàâ÷èòèñÿ ãðàòè 
ïî-íîâîìó íå âäàëîñÿ. ² âñå-òàêè 
â³í ãðàº. Äî äâîõ ïðîôåñ³éíèõ 
ìóçè÷íèõ äèñê³â, çàïèñàíèõ 
ó ñòóä³¿ äî òðàãåä³¿, äîäàëèñÿ íîâ³ 
òâîðè. Ïðîäîâæóº âèñòóïàòè ç 
óëþáëåíèì ìóçè÷íèì ³íñòðó-
ìåíòîì.

СПРОСТИВ АКОРДИ 
— Ãðàþ ñïðîùåíèìè àêîðäà-

ìè, — ðîçïîâ³äàº ïàí Âàñèëü. — 
Íå ìîæó ïî ãðèôó øâèäêî á³ãàòè, 
àëå ïîòð³áíó ìåëîä³þ âäàºòüñÿ 
â³äòâîðèòè. Ñïðîùåí³ àêîðäè âñå 
îäíî ïåðåäàþòü ò³ çâóêè, ùî íà-
ðîäæóþòüñÿ â ñåðö³. Áóâàº, ÷èòàþ 
ñëîâà â³ðøà ³ îäðàçó â³ä÷óâàþ, 
ÿêà ìåëîä³ÿ ï³ä³éøëà á äî òàêèõ 
ðÿäê³â. Áàãàòî çíà÷èòü àðàíæó-
âàííÿ. Éîãî âì³ëî ðîáèòü Âîëî-
äèìèð Îëåêñþê. Ìàéæå âñ³ ìî¿ 
òâîðè àðàíæóâàâ ñàìå â³í. Ðàçîì 
ç íèì ùå é ñï³âàºìî äóåòîì.

Ï³ä ÷àñ âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ 
Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ ñîòí³ ç íàãîäè 
5-¿ ð³÷íèö³ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³, ¿õ-
í³é äóåò âèñòóïàâ ó Êèºâ³ íà ïðå-
çåíòàö³¿ äâîõ íîâèõ ïîåòè÷íèõ 

çá³ðîê — «Äîðîãîþ ÷åðåç Ìàé-
äàí» òà «ßê ïàõíå òîáîþ êàâà». 
Àâòîð êíèã ïîåò Âàñèëü Êîâòóí 
çàïðîñèâ ¿õ ðàçîì ç ³íøèìè 
ìóçèêàíòàìè, ÿê³ ïèøóòü ï³ñí³ 
íà éîãî â³ðø³. Çàïðîøåííÿ â³ä 
Âàñèëÿ Êîâòóíà îòðèìàâ ùå îäèí 
ïðåäñòàâíèê ç ë³òåðàòóðíî-ìèñ-
òåöüêîãî îá’ºäíàííÿ «Ñòîæàðè» ç 
Ëàäèæèíà — Ïåòðî Âîéò. Öå â³í 
ïîçíàéîìèâ æóðíàë³ñòà ç Ïàí-
öèðºâèì. Ðîçïîâ³â ïðî ïðîåêò 
«100 ï³ñåíü äëÿ Óêðà¿íè». Îäíó 
ç ÿêèõ — «Ëàñò³âêà» âèêîíàëè 
ï³ä ÷àñ òâîð÷î¿ çóñòð³÷³ ó Êèºâ³.

ВІРШ У… ПРОДОВОЛЬЧОМУ 
МАГАЗИНІ 

Ïðîåêò «100 ï³ñåíü…» âèíèê 
íåñïîä³âàíî. ßêîñü Âàñèëü Ïàí-
öèðºâ çàéøîâ ó ìàãàçèí. Çâåðíóâ 
óâàãó íà àðêóø ïàïåðó, ùî âèñ³â 
íà âèäíîìó ì³ñö³. Íà íüîìó â³-
ðøîâàí³ ðÿäêè. Íàçâó áóëî âèäíî 
îäðàçó ïðè âõîä³ — «Ñïîâ³äü».

— Ìåíå í³êîëè íå ö³êàâèëà 
ïîåç³ÿ, — ñêàçàâ âëàñíèê ìàãà-
çèíó ïàíó Âàñèëþ. — Íå ÷èòàâ 
â³ðø³, íå êóïóâàâ ïîåòè÷íèõ 
êíèã. Àëå îäíîãî ðàçó ïî÷óâ ðÿä-
êè, ÿê³ çà÷åïèëè çà æèâå. Âèâ÷èâ 
¿õ íàïàì’ÿòü. Ïîò³ì íàäðóêóâàâ 
íà êîìï’þòåð³ ³ îñü âîíè, ëþäè 
ïðèõîäÿòü — ÷èòàþòü.

Ó öåé ÷àñ ó ìàãàçèí³ áóâ àâòîð 
â³ðøà, ïðî ÿêîãî ãîâîðèâ ÷îëî-
â³ê — Ïåòðî Âîéò. Ç Ïàíöèðºâèì 
âîíè çíàéîì³, ðàí³øå ïðàöþâà-
ëè ðàçîì íà ÒÅÖ. Âàñèëü òðèìàâ 
ó ðóêàõ ã³òàðó, ÿêó ìàâ ïîâåðíóòè 

âëàñíèêó ìàãàçèíó ï³ñëÿ ¿¿ ðå-
ìîíòó. Ïî÷àâ ï³äáèðàòè ìåëîä³þ 
äî ðÿäê³â ç àðêóøà. Òàê íàðîäè-
ëèñÿ ïåðø³ àêîðäè ìàéáóòíüî¿ 
ï³ñí³ «Ñïîâ³äü». Ïèñàòè ìåëîä³þ 
çàê³í÷èâ âäîìà.

Êåð³âíèê ë³òåðàòóðíî-ìèñ-
òåöüêîãî îá’ºäíàííÿ «Ñòîæàðè» 
Àíäð³é Ñêàêîäóá ïîøèðèâ çà-
ïèñàíèé òâ³ð â ²íòåðíåò³. Ï³ñ-
íÿ îòðèìàëà ÷èìàëî ñõâàëüíèõ 
â³äãóê³â.

— Ï³ñëÿ öüîãî Àíäð³é çàïðîïî-
íóâàâ ñòâîðèòè öèêë ïàòð³îòè÷-
íèõ ìóçè÷íèõ òâîð³â ïðî Óêðà¿-
íó, — êàæå Ïåòðî Âîéò. — ² íàçâó 
äàâ éîìó — «100 ï³ñåíü äëÿ Óêðà-
¿íè». Óæå ÷åðåç ð³ê ìàëè íå ñòî, 
à á³ëüøå ñîòí³ ìóçè÷íèõ òâîð³â 
ïàòð³îòè÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ. 

ЧОМУ ПРИПИНИВ ДРУЖБУ З 
ВНУКОМ УТЬОСОВА 

Äåê³ëüêà ï³ñåíü ç àëüáîì³â 
Ïàíöèðºâà âèêîíóº âíóê Ëåî-
í³äà Óòüîñîâà ðîñ³éñüêèé ñï³âàê 
Âîëîäèìèð Óòüîñîâ. Íàé÷àñò³øå 
çâó÷èòü òâ³ð «Ñïàñèáî äðóçüÿì». 
Âîíè ïîçíàéîìèëèñÿ â Ìîñêâ³. 
Ïàí Âàñèëü êàæå, íåîäíîðàçîâî 
çóñòð³÷àëèñÿ íà êâàðòèð³ ó ñï³âà-
êà. ×îëîâ³ê ñïðàâä³ çîâí³ äóæå 
ñõîæèé íà Ëåîí³äà Óòüîñîâà. Ï³ñ-
ëÿ ïîâåðíåííÿ ³ç çàðîá³òê³â ïðî-
äîâæóâàëè êîíòàêòè ïî ñêàéïó.

Ãîëîâíà ïðè÷èíà ïðèïèíåí-
íÿ òâîð÷èõ çâ’ÿçê³â — â³éíà. ² 
íå ò³ëüêè.

— ßêîñü ÿ íàä³ñëàâ éîìó ï³ñíþ 
«Êîëÿäà», — ðîçïîâ³äàº Ïàíöè-
ðºâ. — Òàê âîíà ìåí³ ãàðíî ëÿ-
ãëà íà äóøó! Çàõîò³â ïîä³ëèòèñÿ 
ç Âîëîäèìèðîì. Íàä³ñëàâ óêðà-
¿íñüêîþ ìîâîþ. Ó â³äïîâ³äü íà-
ñëóõàâñÿ áàãàòî-÷îãî. ß ëþäèíà 
â³ðóþ÷à. Çâèê ïðîùàòè ³íøèì. 
Àëå äëÿ ñåáå çðîáèâ âèñíîâîê: 
ó ñï³ëêóâàíí³ ç ìîñêâè÷åì ïî-
ñòàâèâ æèðíó êðàïêó.

І ВСЕ-ТАКИ ВІН ГРАЄ! 
НАВІТЬ БЕЗ ПАЛЬЦІВ

Талант  Бард з 
Ладижина Василь 
Панцирєв, етнічний 
росіянин, який втратив 
пальці на руці, написав 
і зіграв «100 пісень 
для України». Як йому 
це вдалося, з ким 
записував і де їх можна 
почути? Зрештою, 
чому поставив жирну 
крапку у творчій дружбі 
з внуком Леоніда 
Утьосова?Василь Панцирєв: — Після втрати пальців 

мелодію відтворюю спрощеними акордами, 
«бігати» по грифу уже не вдається 

– Ãðàþ ñïðîùåíèìè 
àêîðäàìè, — êàæå ïàí 
Âàñèëü. — Àëå âîíè 
âñå îäíî ïåðåäàþòü 
ò³ çâóêè, ùî 
íàðîäæóþòüñÿ â ñåðö³
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ОВЕН 
У особистому житті ви може-
те опинитися на роздоріжжі, 
ускладнюючи зробити вибір 
між свободою і зручністю. 
Ситуація досить серйозна, 
не поспішайте рубати вузол 
своєї невпевненості.

ТЕЛЕЦЬ 
Ваші внутрішні протиріччя по-
ступово вгамуються, і ви зна-
йдете душевну рівновагу, яка 
необхідна для гармонійних 
взаємин. Четвер і п'ятниця — 
хороші дні для побачень.

БЛИЗНЮКИ 
Весь вільний час займе осо-
бисте життя і пов'язані з ним 
події. Настав сприятливий 
період для того, щоб відвер-
то зізнатися в своїх почуттях. 
Та й вас чекають палкі слова 
любові, вірші і серенади.

РАК 
Це може бути досить відпо-
відальний тиждень у ваших 
взаєминах. Подумайте, чи 
готові ви до серйозного кро-
ку. У самотніх представників 
знаку можливе романтичне 
знайомство з серйозною 
перспективою.

ЛЕВ 
Понеділок і вівторок — хороші 
дні для зустрічей і побачень. 
У суботу доля буде до вас 
прихильна, так що постарай-
теся провести цей день удвох.

ДІВА 
Хибна скромність здатна ві-
дібрати у вас шанс познайо-
митися з дуже цікавою люди-
ною. Відкиньте комплекси, 
але постарайтеся бути собою 
і поводитися природно. 

ТЕРЕЗИ 
Вам можуть ґрунтовно на-
бриднути любовні переживан-
ня і капризи коханої людини. 
Може варто влаштувати собі 
відпустку або хоча б кілька 
днів свободи від турбот. 

СКОРПІОН 
Ви зараз привабливі і ак-
тивні, користуєтеся великим 
успіхом у представників 
протилежної статі. Роман-
тична зустріч, призначена 
на вихідні, обіцяє вам масу 
задоволення.

СТРІЛЕЦЬ 
При деякому бажанні, азарті 
і блиску в очах ви зможете 
справити відмінне враження 
вже на першому побаченні, 
особливо якщо воно пройде 
в четвер або в суботу. 

КОЗЕРІГ 
Постарайтеся не бути занад-
то вразливі, інакше будь-яке 
різке слово, сказане на вашу 
адресу, викличе довгі 
переживання і емоційне на-
пруження. 

ВОДОЛІЙ 
У особистому плані все 
складається благополучно. 
З боку коханої людини ви 
можете знайти необхідну 
підтримку і увагу. 

РИБИ 
З новою силою, але більш 
осмислено, можуть спалахну-
ти почуття до коханої людини. 
Тільки постарайтеся її не на-
лякати, вона може просто 
бути до цього не готова. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 7-13 БЕРЕЗНЯ

ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ:

— Бытует мнение, что самое 
главное при знакомстве — это 
обаяние. Или способность 
очаровывать. Хотя, если 
«копнуть вглубь» и задумать-
ся, то кому нужна эта способ-
ность? По сути, тем, кому чего-

то не хватает. Красоты или грации, статуса или 
денег, сексуальности или привлекательности. 
Этот тезис не ставит за цель кого-нибудь оби-
деть, а скорее принять тот факт, что каждый 
из нас не идеален. И что же делать? Как нам 
привлечь интересующего человека и как сде-
лать так, чтобы при этом он принял нас же? 

И вот тут в голову приходят такие слова, как 
харизма, или обаяние. То есть, способность 
влиять на эмоциональный фон партнёра. 
Если вы способны делать это удачно, можете 
не беспокоиться о своей личной жизни. А нет, 
придется развивать этот навык. Если говорить 
о сексе, тут важен сам процесс, насколько он 
интересен и приятен. Разумеется, физическая 
форма в этом деле играет немалый плюс, 
но не такой большой, как может показаться. 
Образ массмедиа показывает, что секс бывает 
только у стройных и подтянутых, но это не так. 
Это скорее бонус, но не основополагающий 
фактор. Есть множество неспортивных жен-
щин, пользующихся популярностью у мужского 

пола. У мужчин та же история. Тем не менее, 
физическая форма может дать большую внеш-
нюю привлекательность, хорошее самочувствие 
и самооценку. Сейчас совершенно не редки 
случаи, когда девушки или парни, которые 
со стороны обладают всем, чем необходимо, 
продолжают оставаться одинокими. С другой 
стороны, в том же самом американском кине-
матографе можно встретить огромное количе-
ство женщин, внешне непривлекательных, ко-
торые привлекают миллионы мужчин со всего 
мира. Один из секретов этого прост: в каждый 
отдельный момент времени стараться давать 
партнёру то, что ему хочется. Естественно, в раз-
умных пределах и не забывая о себе.

Комментарий эксперта

Ñåêñóàëüíîñòü íå çðÿ ñî ñëîâîì 
ñåêñ â êîðíå. Ýòî òîæå õèìèÿ, 
â êîòîðîé åñòü ñâîè ôîðìóëû, 
ìîëåêóëÿðíûå è àòîìíûå ñâÿ-
çè, êîòîðûå íå ñðàáàòûâàþò àáû 
ñ êåì, à ñî «ñâîèì» ýëåìåíòîì. 
Ïîòîìó, êàê íè êðóòè, ñåêñóàëü-
íîñòü — ñóáúåêòèâíîå ïîíÿòèå.

Ñåêñóàëüíóþ ýíåðãåòèêó 
îêðóæàþùèå ÷óâñòâóþò íà èí-
ñòèíêòèâíîì óðîâíå. Ðàçâèòü 
èëè, ïðîùå ãîâîðÿ, ðàñêðå-
ïîñòèòü, ïîçâîëèòü ñåáå áûòü 
ñåêñóàëüíûìè äëÿ ìóæ÷èí 
è æåíùèí — ëåãêî è ñëîæíî 
îäíîâðåìåííî. Ïîòîìó ÷òî 
íàäî âñåãî-òî ïîçâîëèòü ñåáå 
ïåðåñìîòðåòü ñâîè çàïðåòû 
è êîìïëåêñû â ñåêñå è óáðàòü 
èç æèçíè âñå ëèøíåå. Ìîæíî 
ñêàçàòü, ÷òî ñåêñóàëüíîñòü — ýòî 
ñîñòàâëÿþùàÿ ñàìîîöåíêè.

Âîò ÷åì ÷åëîâåê êðàñèâûé 
îòëè÷àåòñÿ îò ÷åëîâåêà, êîòîðîìó 
ãîâîðèëè èëè îí ñàì òàê ñ÷èòàåò, 
÷òî îí íåêðàñèâûé? Èçíà÷àëüíî 
êðàñèâûé (äàæå, åñëè ôàêòè÷åñ-
êè ýòî íå òàê) òðàíñëèðóåò âîâíå 
óâåðåííîå ïîâåäåíèå. Â íåì íåò 
èëè ñîâñåì íåìíîãî êîìïëåêñîâ, 
îí íå òðàòèò âðåìÿ íà ñëîæíûå 
ðàçäóìüÿ è íå ïîäàâëÿåò ñâîþ 
ñåêñóàëüíîñòü.

À ÷åëîâåê ñ ïðîòèâîïîëîæ-
íîé óâåðåííîñòüþ ïðèäóìàë, 
÷òî êðàñîòà — íå åãî êîíåê. Îí 
òðàòèò î÷åíü ìíîãî ñèë âïóñòóþ, 
îãðàíè÷èâàåò ñâîè êîíòàêòû, çà-
êîìïëåêñîâàí, íå óâåðåí â ñåáå. 
Ñåêñóàëüíîñòü òàêîãî ÷åëîâåêà 
ïîäàâëåíà. Ãäå-òî ãëóáîêî ÷òî-
òî òàì åñòü (íå ìàøèíà âåäü), 

íî íàäî ïîñòàðàòüñÿ ýòî äîñòàòü 
èç ñåáÿ è ïîêàçàòü ëþäÿì.

ЖЕНСКАЯ 
СЕКСУАЛЬНОСТЬ — ЭТО…

Êðèòåðèè æåíñêîé ñåêñóàëüíîñ-
òè ìîãóò îöåíèòü è äàòü îïðåä-
åëåíèå òîëüêî ìóæ÷èíû. Êàê? 
Äîñòàòî÷íî ïîíÿòü, íà ÷òî îíè 
îáðàùàþò âíèìàíèå. Äëÿ êîãî-òî 
ñåêñóàëüíîñòü æåíùèíû ñîñðåäî-
òî÷åíà â àïïåòèòíûõ ÿãîäèöàõ èëè 
ÿâíî âûðàæåííîé òàëèè íà ôîíå 
øèðîêèõ áåäåð. Êîìó-òî íå äàåò 
ïîêîÿ ñåðäöå ïÿòîãî ðàçìåðà èëè 
ñòðîéíûå äëèííûå íîãè…

— Ìíå íðàâÿòñÿ æåíùèíû, 
êîòîðûå íå çàöèêëåíû íà ñâîåé 
âíåøíîñòè, íî âñå èõ ïîâåäåíèå 
ãîâîðèò î òîì, ÷òî äàìà óâåðå-
íà â ñåáå, — ãîâîðèò Àíäðåé, 
ïàðíþ òðèäöàòü, îí ïðîãðàì-
ìèñò. — Òàêèå æåíùèíû âåäóò 
ñåáÿ íåïîñðåäñòâåííî, íå äóìàÿ 
î òîì, êàêîå âïå÷àòëåíèå ïðî-
èçâîäÿò, îòñþäà åñòåñòâåííîñòü, 
îòêðûòîñòü è ñåêñóàëüíîñòü. 
Íî òóò êàæäîìó ñâîå. Ïîòî-
ìó ÷òî çíàþ ïàðíåé, êîòîðûì 
íðàâÿòñÿ ðàñêðåïîùåííûå äå-
âóøêè, êîòîðûå íå ñòåñíÿþòñÿ 
êàê ãîâîðèòü î ñåêñå, òàê èì 
è çàíèìàòüñÿ. Äðóãèì íðàâÿòñÿ 
íåæíûå óòîí÷åííûå ëåäè, òàêèå, 
êîòîðûå ïðè ñëîâå «ôðèêöèè» 
ïîêðûâàþòñÿ ñòûäëèâûì ðóìÿí-
öåì. Æåíñêàÿ ñåêñóàëüíîñòü — 
ýòî ìíîãî ôàêòîðîâ, íî åñòü  îäíî 
îáùåå ñîñòàâëÿþùåå — æåíñòâåí-
íîñòü. Áåç íåå ðàñêðåïîùåííîñòü 
ëåãêî ìîæåò ñêàòèòüñÿ ê ïîøëîñ-
òè, à ñêðîìíîñòü — ê õàíæåñòâó.

РАЗБУДИТЬ В СЕБЕ СЕКС — 
5 СОВЕТОВ ПО ТЕМЕ 
Прокачка  Можно быть красивым 
мужчиной или женщиной и получать 
полный игнор от противоположного 
пола. Можно быть внешне так себе 
и купаться в комплиментах и внимании. 
Вся фишка в сексуальности, это 
как запах, на который зверь бежит

МУЖСКАЯ 
СЕКСУАЛЬНОСТЬ — ЭТО…

— Ìíå î÷åíü íðàâÿòñÿ 
ìóæ÷èíû, êîòîðûå òàíöóþò, èõ 
äâèæåíèÿ, ïîõîäêà ñðîäíè ïî-
âàäêàì äèêèõ êîøåê, â êîòîðûõ 
ãðàöèÿ, ñòðàñòü, îïàñíîñòü, — 
ãîâîðèò Ëèëèÿ, äåâóøêå äâàä-
öàòü òðè, ðàáîòàåò ìåíåäæåðîì 
ïî ïðîäàæàì. — Ïî÷åìó-òî óâå-
ðåíà, ÷òî â ñåêñå îíè òàê æå õî-
ðîøè, ýòî ëè íå ñåêñóàëüíîñòü.

Ìóæñêàÿ ñåêñóàëüíîñòü, ýòî 
åùå è âíåøíîñòü. Æåíùèí òîæå 
âîëíóþò ÿãîäèöû, ïîäòÿíóòûå 
è êðóãëûå. À åùå íîãè — 

äëèííûå è ñèëüíûå, è ñòóïíè 
(óõîæåííûå, èíà÷å âñå æåëà-
íèå ìîæåò ïðîïàñòü, íåñìîòðÿ 
íà ïåðå÷èñëåííîå âûøå). Ðóêè, 
ñèëüíûå è âîëîñàòûå (íó íðàâÿò-
ñÿ íåêîòîðûì æåíùèíàì âîëîñû, 
êñòàòè, íà ãðóäè è íîãàõ).

— ß î÷åíü ëþáëþ, êîãäà ïî-
ëîñêà âîëîñ îò ãðóäè ñïóñêàåòñÿ 
ïî æèâîòó ê íèçó, ýòî î÷åíü ñåêñó-
àëüíî, — ãîâîðèò Îêñàíà, äåâóøêå 
òðèäöàòü îäèí, õóäîæíèöà. — Êðî-
ìå òîãî, ìóæ÷èíà äîëæåí èçëó÷àòü 
óâåðåííîñòü è ñèëó, è â òî æå âðå-
ìÿ íåæíîñòü è äîáðîòó — ãðåìó÷àÿ 
ñìåñü äëÿ ëþáîé æåíùèíû.

КАК РАЗВИТЬ В СЕБЕ СЕКСУАЛЬНОСТЬ?

НАЧИНАЙТЕ С ТЕЛА — ЭТО ЛЕГЧЕ ВСЕГО
Спорт — возможность привести кожу и мышцы в тонус. 
Танцы — это гибкость, плавность походки, 
чувственность на телесном уровне.

ЗАЙМИТЕСЬ ГАРДЕРОБОМ
Скажите нет всем кричащим, пошлым и откровенным 
нарядам (они говорят не о сексуальности, а о безвкусии их 
владельца). Выбросите все потертые, с катышками, растянутые, 
бесформенные вещи (это не кешуал, как вы решили, это 
неряшливость). Ваш гардероб должен быть опрятным и чистым — 
и не важно, какого он цвета и года рождения.

РАССЛАБЛЕННОЕ ЛИЦО
Когда проработаете тело и гардероб, автоматически подтянется 
и поведение. Сами не заметите, как появится уверенность в себе 
и хорошее настроение. Глядя по утрам в зеркало на ухоженного 
подтянутого себя, сложно не улыбнуться.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ КОМПЛЕКСОВ
Тут возможно понадобится помощь профессионала. 
Хотя попробуйте сами проанализировать, какие вопросы и 
поведение в сексуальной жизни вызывают у вас неприятие. 
Хотите это изменить? Меняйте. Нет? И не надо.

ГЕНДЕР РУЛИТ
Мужчинам для мужественности надо бы заиметь что-то 
вдохновляющее хоть раз в неделю (рыбалка, гараж, воркаут, 
бокс, футбол — тестостерон как на дрожжах начнет расти). 
Женщинам — женственное (массаж, танцы, йога, посиделки 
с подружками, красивое белье, украшения). Это работает.
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ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2018» НА:
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БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
Просто зчитайте 
QR-код камерою 
Вашої мобілки та 
дивіться фото! 

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

маркета 
або аналогічна)

ОВЕН 
Постарайтесь найти положи-
тельные моменты и сохра-
няйте душевное равновесие. 

ТЕЛЕЦ 
Займитесь завершением 
незаконченных дел, осо-
бенно мелких.

БЛИЗНЕЦЫ 
Творческий подход к делу 
обещает принести финансо-
вый успех и стабильность.

РАК 
Призовите на помощь вашу 
работоспособность и вы 
будете обречены на успех. 

ЛЕВ 
Расширятся ваши возмож-
ности в бизнесе и карьере, 
однако вам придется брать 
на себя ответственность.

ДЕВА 
Привнесите ощущения 
новизны и оригинальности 
в свою жизнь.

ВЕСЫ 
Постарайтесь при общении 
не ссориться и публично 
не выяснять отношения. 

СКОРПИОН 
Чтобы добиться постав-
ленной цели, имеет смысл 
объединить усилия с дру-
гими людьми.

СТРЕЛЕЦ 
Будьте тверды и после-
довательны, надейтесь 
только на свои силы. 

КОЗЕРОГ 
От вашей активности будет 
зависеть воплощение важ-
ных планов в реальность.

ВОДОЛЕЙ 
Дела будут завершаться 
легко, а любые проблемы 
отступят на задний план.

РЫБЫ 
Неделя более распола-
гает к веселью, нежели 
к работе.

Ірина, 
21 рік
Навчаюсь 
у ВДПУ за 
спеціальністю 
географія-біологія. 
Мрію підкорити 
Еверест, але поки в 
списку подоланих 
вершин лише Говерла.

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ  
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє  фото 
та  коротку розповідь 
про себе на e-mail: 
miss@riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу 
«Міс RIA»-2019 і безкоштовну 
професійну фотосесію від 
фотостудії «INDIGO» отримають 
найвродливіші учасниці.
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