
«РОЗУМНИЙ» БУДИНОК
ЗМЕНШИТЬ ПЛАТІЖКУ
 П’ять років тому жителі будинку на Учительській, 
10 пішли від ЖЕКу. Створили ОСББ і кардинально 
змінили свою обшарпану багатоповерхівку: повністю 
утеплили, привели до ладу подвір’я та під’їзди

 І на цьому не зупинилися, через проблемні труби 
зробили розумну систему керування будинком. Звідки 
на все це брали гроші? І яким чином «розумний 
будинок» може зменшити суми в платіжці
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НОВОБРАНЦІ-2019
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2 RIA, Ñåðåäà, 8 òðàâíÿ 2019
ÍÎÂÈÍÈ

Свято Перемоги 
Çà ê³ëüêà äí³â 9 òðàâíÿ… 

² çíîâó êèï³òèìóòü ñóïåð-
å÷êè: ÷è ñâÿòî öå? Äëÿ 
ëþäåé ìîãî ïîêîë³ííÿ — 
òàê, ñâÿòî Ïåðåìîãè! Íàøî¿ 
Ïåðåìîãè, õî÷à êîëèøí³ 
«áðàòè» ïî÷àëè îñïîðþâàòè 
öå ³ òÿãòè «êîâäðó» ïåðå-
ìîæö³â ëèøå íà ñåáå. Ì³é 
ñâ³òëî¿ ïàì’ÿò³ ä³ä Ãðèãîð³é 
Êîõàíêî, óêðà¿íåöü, áîºöü 
×åðâîíî¿ àðì³¿, ìåðç ó ñí³-
ãàõ, çàõèùàþ÷è Ìîñêâó 
â 41-ìó, ðàçîì ç òàêèìè 
ñàìèì ñèíàìè ð³çíèõ íà-
ðîä³â. À ÿêáè íå âîíè òîä³, 
òî ÿê áè ñêëàëàñÿ äîëÿ ÷åð-
âîíîçîðÿíî¿?!..

Êîëè ìè â÷èëèñÿ ó øêî-
ëàõ, òî êîæåí ç íàñ, ÿê 
«Îò÷å íàø», çíàâ íàïàì'ÿòü, 
êîëè ðîçïî÷àëàñÿ Âåëèêà 
Â³ò÷èçíÿíà â³éíà, ³ êîëè 
íàø³ ä³äè-ïðàä³äè çàãíàëè 
íàöèñòñüêîãî çâ³ðà â ë³ãâî, 
çâàíå Ðåéõñòàãîì, ³ çëàìàëè 
éîìó êàðê.

Òåïåð, ÷åðåç 74 ðîêè ï³ñ-
ëÿ Ïåðåìîãè, íå êîæåí ç 
ó÷í³â ïðàâèëüíî â³äïîâ³ñòü 
íà ö³ çàïèòàííÿ. ² ïëóòàþòü 
Â³ò÷èçíÿíó â³éíó 1812-ãî ç 
Â³ò÷èçíÿíîþ â³éíîþ 1941–
1945 ðîê³â, à òàêîæ ïîëêîâîä-
ö³â — Êóòóçîâà ç Æóêîâèì.

Ïðî â³éíó íàïèñàíî 
äóæå áàãàòî. Ìàëî ³ñòèí-
íî¿ Ïðàâäè ³ áàãàòî Áðåõí³! 
Öüîãî âèìàãàëà á³ëüøî-
âèöüêà ³äåîëîã³ÿ.

Àëå, áåçñóìí³âíî, áóëè 
ñïðàâæí³ ãåðî¿ â³éíè! 
Íå ìàðøàëè ³ ãåíåðàëè. 
Çâè÷àéí³ ðàäÿíñüê³ ñîë-
äàòè, òàê³, ÿê ì³é ñâ³òëî¿ 
ïàì’ÿò³ ä³ä Ãðèãîð³é. Ìîæå, 
é äîáðå, ùî â³í íå äîæèâ 
äî òåïåð³øí³õ äí³â, äî ïî-
÷àòêó ïåðøî¿ ðîñ³éñüêî-
óêðà¿íñüêî¿ â³éíè, à òî á 
íåãàéíî ïîìåð çíîâó.

À ñîëäàòàì-ïåðåìîæöÿì, 
ÿêèì òåïåð ïîâèííî áóòè 
ïî 90 ³ á³ëüøå ë³ò, — ñëàâà! 
² â³÷íà Ïàì’ÿòü çàãèáëèì!

ДУМКА

ПИСЬМЕННИК

Вадим 
ВІТКОВСЬКИЙ

ВЛАДИСЛАВ (18), РОБІТНИК:
— День Перемоги, тому що це 
загальноприйняте свято ще з 
радянських часів. Я вже звик 
до нього. Це сімейні традиції, 
і мої друзі живуть за тими ж 
принципами. 

НАДІЯ (65), ПЕНСІОНЕРКА:
— Відзначаю 9 травня. Во-
ював мій батько, загинули 
три моїх дядьки, а за звіль-
нення Києва мій свекор 
отримав звання Героя Ра-
дянського Союзу.

ВОЛОДИМИР (79), ПЕНСІОНЕР:
— День Перемоги близь-
кий, тому що за визволення 
України загинув мій батько. 
Ми не можемо відмовлятися 
від цього дня і не відзначати 
це свято. 

ОЛЕСЯ (35), ПСИХОЛОГИНЯ:
— Відзначаю тільки День 
пам'яті, тому що не хочу від-
значати радянське свято. 
У цей день ми з близькими 
можемо пройтися містом з 
червоною стрічкою. 

ДМИТРО (37), ПРОГРАМІСТ:
— Ні те ні інше. З цього ро-
блять показуху, тому 9 травня 
для мене не є святом. По-
трібно просто пам'ятати про 
війну, а не святкувати. Адже 
загинуло стільки мільйонів.

АНАСТАСІЯ (22), БУХГАЛТЕРКА:
— Нічого не відзначаю. Про 
День пам'яті я у принципі ні-
чого не знаю. Тільки про День 
Перемоги, на який можемо 
зібратися родиною, прига-
дати сімейні історії.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Що ви відзначаєте: День Перемоги чи День пам'яті?

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Â³äñòîðîíèëè 
â³ä ñëóæáè ÷åðåç 
ï³äîçðó â ïðîäàæó 

òàºìíî¿ ³íôîðìàö³¿ çàñòóïíèêà 
íà÷àëüíèêà øòàáó êîìàíäóâàí-
íÿ Ïîâ³òðÿíèõ ñèë Çáðîéíèõ 
ñèë Óêðà¿íè ïîëêîâíèêà Îëåê-
ñàíäðà Àñòàõîâà. ßê ñêàçàëè 
æóðíàë³ñòó 20minut.ua â øòàá³, 
ùî çíàõîäèòüñÿ íà Ñòð³ëåöüê³é, 
íàçâàíèé îô³öåð á³ëüøå ì³ñÿöÿ 
ï³ä ñë³äñòâîì.

Ïðî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåí-
íÿ, â³äêðèòå â³äíîñíî ïåðøîãî 
çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà øòàáó 
êîìàíäóâàííÿ Ïîâ³òðÿíèõ ñèë 

Çáðîéíèõ ñèë, íàïèñàëè â ïîíå-
ä³ëîê, 6 òðàâíÿ, íà óêðà¿íñüêî-
ìó ì³ë³òàðíîìó ïîðòàë³. Òàêîæ 
«Óêðà¿íñüê³ Íîâèíè», ç ïîñèëàí-
íÿì íà îïðàöüîâàí³ ñóäîâ³ ìàòå-
ð³àëè, ïîâ³äîìèëè: â ïîëêîâíèêà 
Àñòàõîâà âäîìà âèëó÷èëè ñåêðåò-
í³ â³éñüêîâ³ äîêóìåíòè ³ â³äêðèòó 
â ëþòîìó 2014 ðîêó îùàäêíèæêó 
ç 2-ìà ì³ëüéîíàìè ðîñ³éñüêèõ ðó-
áë³â íà í³é.

— Àñòàõîâ ä³éñíî ï³ä ñë³ä-
ñòâîì, — ñêàçàëè æóðíàë³ñòó 
20minut.ua â ïðåñ-ñëóæá³ êî-
ìàíäóâàííÿ. — Çâ³ñíî, â³í â³ä-
ñòîðîíåíèé â³ä ïîñàäè íà ÷àñ 
ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîêè ùî öå âñÿ 
³íôîðìàö³ÿ, ÿêó ìàºìî. Îô³ö³éíå 
ïîâ³äîìëåííÿ áóäå ï³çí³øå.

ПІД СЛІДСТВОМ ПОЛКОВНИК 
ЗІ ШТАБУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ 
Скандал  Друга людина в штабі 
Повітряних сил після командувача 
опинилася під слідством. Полковника 
Олександра Астахова відсторонили від 
служби, через підозру в продажу таємної 
інформації. У нього вдома вилучили 
ощадкнижку, відкриту в лютому 2014-го, 
з 2-ма мільйонами російських рублів 
та ряд секретних документів

Â³éñüêîâà êîíòððîçâ³äêà Ñëóæ-
áè áåçïåêè Óêðà¿íè, çà ³íôîð-
ìàö³þ ç ñàéòó ukranews.com, âè-
ÿâèëà ôàêò íåñàíêö³îíîâàíîãî 
ðîçïîâñþäæåííÿ â³éñüêîâîñëóæ-
áîâöÿìè Ïîâ³òðÿíèõ ñèë ³íôîð-
ìàö³¿ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì, ÿêà 
çáåð³ãàºòüñÿ â ¿õ êîìï’þòåðàõ ³ 
íà íîñ³ÿõ òàêî¿ ³íôîðìàö³¿.

«Òàê, ïðîòÿãîì 2014–2016 ðî-
ê³â ïîñàäîâèìè îñîáàìè Õàð-
ê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³-
âåðñèòåòó Ïîâ³òðÿíèõ ñèë ³ìå-
í³ ²âàíà Êîæåäóáà ðîçðîáëÿâñÿ 
ïðîåêò íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ 
(äèñåðòàö³¿), ÿê³é íàäàíî ãðèô 
îáìåæåííÿ äîñòóïó «òàºìíî», — 
ïèøå äæåðåëî. — Ó òîé æå ÷àñ, 
ó áåðåçí³ 2016 ðîêó ïåðøèé 
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà øòàáó 
êîìàíäóâàííÿ Ïîâ³òðÿíèõ ñèë 
ïîëêîâíèê Àñòàõîâ áåç äîçâîëó 
êåð³âíèêà çàçíà÷åíîãî âèùîãî 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó çä³éñíèâ 
êîï³þâàííÿ åëåêòðîííî¿ âåð-
ñ³¿ öüîãî ñåêðåòíîãî äîêóìåíòà 
íà íåçàðåºñòðîâàíèé íîñ³é ³í-
ôîðìàö³¿, ï³ñëÿ ÷îãî çáåð³ã éîãî 
íà âëàñíîìó íîóòáóö³, ÿêèé çíà-
õîäèòüñÿ çà ì³ñöåì éîãî ïðîæè-
âàííÿ òà ï³äêëþ÷åíèé äî ìåðåæ³ 

²íòåðíåò. Êð³ì öüîãî, 18 êâ³òíÿ 
2015 ðîêó Àñòàõîâ íåñàíêö³îíî-
âàíî ñêîï³þâàâ ³ çáåð³ã ó ñåáå 
íà êîìï’þòåð³ ñåêðåòíó òåëå-
ãðàìó â³ä êîìàíäóâàííÿ Ïîâ³-
òðÿíèõ ñèë».

²ç ñóäîâèõ äîêóìåíò³â æóðíà-
ë³ñòè «Óêðà¿íñüêèõ Íîâèí» ä³-
çíàëèñÿ, ùî ó ñåðåäèí³ êâ³òíÿ 
ïðàâîîõîðîíö³ ïðîâåëè îáøóêè 
çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ³ â ðîáî÷î-
ìó êàá³íåò³ ïîëêîâíèêà Àñòàõîâà. 
Óäîìà ó íüîãî âèÿâèëè êíèæ-
êó Îùàäáàíêó Ðîñ³¿, ÿêà áóëà 
â³äêðèòà 15 ëþòîãî 2014 ðîêó ³ 
íà ÿê³é çíàõîäèòüñÿ 2 ì³ëüéîíè 
ðóáë³â. Öþ êíèæêó ñë³ä÷èé ñóä 
â³äìîâèâñÿ àðåøòîâóâàòè. Íà-
òîì³ñòü íàêëàâ àðåøòè íà ðÿä 
äîêóìåíò³â.

Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ñë³ä÷îãî 
ñóäó, çàâäÿêè ÿêîìó æóðíàë³ñòè 
é ä³çíàëèñÿ ïðî ñïðàâó Àñòàõîâà, 
íàêëàëè àðåøò òàêîæ íà íîóòáóê 
³ ïëàíøåò ïîëêîâíèêà. 

Ñüîãîäí³, ÿê â³äîìî ç â³äêðèòèõ 
äæåðåë, Ñëóæáà áåçïåêè Óêðà¿íè 
ðîçñë³äóº 5 êðèì³íàëüíèõ ïðî-
âàäæåíü ïðî ðîçãîëîøåííÿ â³-
äîìîñòåé â³éñüêîâîãî õàðàêòåðó, 
ùî ì³ñòÿòü äåðæàâíó òàºìíèöþ.

Полковник Олександр Астахов. Фото з Фейсбук-сторінки 
командування Повітряних сил ЗСУ 

Після публікації цієї новини 
на сайті 20minut.ua, автору 
у Вайбері прийшло повідо-
млення з образами. Після пе-
ревірки номера адресата через 
Телеграм-бот, виявилося, що він 
належить Наталії з прізвищем, як 
у полковника. Журналіст напи-
сала їй про готовність вислухати 
і опублікувати позицію Олексан-
дра Астахова з приводу кримі-
нального провадження, але жін-
ка, крім обурення розголосом 
нібито неправдивої інформації, 
нічого по суті не зазначила.

«Нам і так тяжко, а тут такі жур-
налісти», — одна з реплік допи-
сувачки.
Також ми проглянули деклара-
цію першого заступника началь-
ника штабу Повітряних сил. У ній 
немає інформації про дружину. 
У графу для інформацїі про чле-
нів сім’ї полковник вписав тіль-
ки дочку, але вона не Наталія. З 
майна задекларував квартиру 
у Вінниці, набуту у власність 
на початку 15-го року, та авто-
мобіль «Фольксваген-Тігуан» 
11 року випуску.

«Нам і так тяжко, а тут журналісти...»
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ËÀÉÔ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ìîëîä³ ãâàðä³é-
ö³ ç íåòåðï³ííÿì 
÷åêàþòü äíÿ ïðè-

éíÿòòÿ ïðèñÿãè. ×îìó? Êàæóòü, 
ï³ñëÿ òîãî ¿ì îá³öÿëè äîçâ³ë âè-
éòè çà òåðèòîð³þ ÷àñòèíè.

— Íå äóìàâ, ùî öå òàê íàïðÿæ-
íî, êîëè çà òîáîþ çà÷èíÿþòü âî-
ðîòà ³ âñå — ò³ëüêè òóò òâ³é ïðî-
ñò³ð, ó ÷àñòèí³, — ä³ëèòüñÿ äóìêà-
ìè îäèí ç â³éñüêîâèõ íà ³ì’ÿ Âà-
ñèëü, ïð³çâèùå íå íàçèâàº. — Âäî-
ìà, êóäè çàõîò³â, òóäè ï³øîâ, êîëè 
çàõîò³â, òîä³ ïðèéøîâ. À òóò íàâ³òü 
ÿêùî ïóñêàòèìóòü ó çâ³ëüíåííÿ, 
òî ìàºø ïîâåðíóòèñÿ íå ï³çí³øå 
âîñüìî¿ âå÷îðà. Ó òàêîìó ðåæè-
ì³ òðåáà áóäå æèòè ï³âòîðà ðîêó! 
Íå óÿâëÿþ! Íå çíàþ, ÿê äî öüîãî 
çâèêíó. Òàê ìåíå ùå í³õòî ³ í³-
êîëè íå îáìåæóâàâ.

Ïñèõîëîã ÷àñòèíè êàï³òàí Òå-
òÿíà Ïóòêàðàäçå ñòâåðäæóº, ùî 
íîâîáðàíö³ øâèäêî çâèêíóòü 
äî íîâèõ óìîâ.

— Çíàþ öå â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç 
òèìè, õòî ñëóæèâ ðàí³øå, — ãî-
âîðèòü ïñèõîëîã. — Ùîïðàâäà, 
ó êîæíîãî öåé ïðîöåñ â³äáóâàºòü-
ñÿ ïî-ñâîºìó, áî âñ³ âîíè ð³çí³. 
À ïîêè ùî íîâîáðàíö³ ïðèçâè÷à-
þþòüñÿ íå ò³ëüêè äî íîâèõ óìîâ, 
à é îäèí äî îäíîãî.

«ПОТАЛАНИЛО ХЛОПЦЯМ, 
СЛУЖИТИМУТЬ ВДОМА» 

Çóñòð³÷àëè íîâîáðàíö³â ï³ä 
çâóêè äóõîâîãî îðêåñòðó. ¯õ — 
ø³ñòíàäöÿòåðî. Óñ³ ç Â³ííèö³, 
ñëóæèòèìóòü âäîìà.

Ï³ä ÷àñ øèêóâàííÿ íà ïëàöó 
áóëî äîáðå âèäíî, ùî âñ³ âîíè ð³ç-

í³ çà çîâí³øí³ñòþ. Òàê ñàìî ìàþòü 
ð³çíèé õàðàêòåð, çâè÷êè, çðåøòîþ, 
âèõîâàííÿ, îñâ³òó. Äåõòî ï³ä ÷àñ 
øèêóâàííÿ ñòîÿâ òàê, ÿê çâèê öå 
ðîáèòè ðàí³øå íà «ãðàæäàíö³».

— Ó ñòðîþ ðóêè â êèøåíÿõ 
íå òðèìàþòü! — ïðîçâó÷àëî ïåð-
øå çàóâàæåííÿ. Âîíî æ ñòàëî 
ïåðøèì óðîêîì äëÿ íîâîáðàíö³â.

Íîâà÷êè ïîçíàéîìèëèñÿ ç êî-
ìàíäèðàìè. Çàïîâíèëè àíêåòè, 
ùî ¿õ íàäàëà ïñèõîëîã. Ä³çíàëèñÿ 
ïðî ðîçïîðÿäîê äíÿ. Ïîò³ì áóâ 
äðóãèé åòàï, âåñåë³øèé.

ОДЯГЛИ ФОРМУ — 
І ДО ДЗЕРКАЛА 

Êîæíîìó ç íèõ âèäàëè îäíî-
ñòðî¿. Öå âèêëèêàëî ó íèõ ïî-
æâàâëåííÿ. Õîò³ëîñÿ ÷èì øâèäøå 
ïîãëÿíóòè íà ñåáå ó äçåðêàë³.

— Òðåáà æ ïîáà÷èòè, íà-
ñê³ëüêè ìåí³ ïàñóº â³éñüêîâà 
ôîðìà, — êàæå óæå çãàäàíèé 
ãâàðä³ºöü Âàñèëü. — Õî÷à, íàâ³òü 
ÿêùî íå äî ëèöÿ, í³êóäè ä³òè-
ñÿ, âñå îäíî òðåáà áóäå îäÿãàòè. 
Ï³âòîðà ðîêó — îäíå é òå ñàìå! 
Íà «ãðàæäàíö³» òàê íå âáèðàâñÿ.

Ïåðøîþ ç íîâîáðàíöÿìè ïî-
÷àëà ïðàöþâàòè ïñèõîëîã.

— Çàâäàííÿ — âèâ÷èòè ïñèõîëî-
ã³÷íèé, ïñèõîåìîö³éíèé ñòàí êîæ-
íîãî ïðèçîâíèêà, ä³çíàòèñÿ ïðî 
éîãî çâè÷êè, êîðèñí³ ÷è øê³äëèâ³, 
ïðî òå, ÷èì çàéìàâñÿ äî ñëóæáè, 

«НЕ ЗНАЮ, ЯК ДО ЦЬОГО ЗВИКНУ». 
ПЕРШІ ПРИЗОВНИКИ ВЖЕ В СТРОЮ  
Новобранці-2019  Перші 
16 призовників проходять курс молодого 
бійця у в/ч 3008 Нацгвардії України. 
Хлопцям поталанило — служитимуть 
вдома, бо всі вони з Вінниці або з області. 
Як зустріли їх в частині, та що найбільше 
вразило новобранців

Загалом під час весняно-літ-
нього призову заплановано 
відправити у військові частини 
917 призовників з нашої області. 
З них 415 — у Збройні сили, 292 — 
Нацгвардію, 180-Держприкор-
донслужбу, 30 — Держслужбу 
транспорту.
Більшість з них виявляють ба-
жання служити у серйозних вій-
ськах — десантно-штурмових, 
Нацгвардії, Держприкордон-
службі, спецпідрозділах «Барс», 
«Ягуар».
Про це розповів заступник об-
ласного військового комісара 

підполковник Михайло Дзига-
ленко.
— Коли на обласному збірному 
пункті в Козятині комплектували 
команду для десантно-штурмових 
військ, під час першої відправки 
потрібно було відібрати 35 при-
зовників, — каже підполковник 
Дзигаленко. — Насправді бажання 
виявили 124 призовники.
Термін завершення весняно-
літнього призову — 26 черв-
ня. Підполковник Дзигаленко 
наголошує, що строковиків 
не відправляють у райони опе-
рації ООС.

Хочуть служити у серйозних військах ÿê³ ìàº óëþáëåí³ çàíÿòòÿ, — ðîçïî-
â³äàº Òåòÿíà Ïóòêàðàäçå. — Ðîáèòü-
ñÿ öå äëÿ òîãî, ùîá íàäàë³ çíàòè, 
ó ÿêîìó ï³äðîçä³ë³ òîé ÷è ³íøèé 
ãâàðä³ºöü çìîæå íåñòè ñëóæáó.

Ñïî÷àòêó íîâîáðàíöÿì çà-
ïðîïîíóâàëè çàïîâíèòè àíêåòó 
ç íèçêîþ çàïèòàíü. Ç íèìè ïðî-
âåëè âæå äåê³ëüêà áåñ³ä. Íàäàë³ 
êîæíîãî ÷åêàº ³íäèâ³äóàëüíà 
ñï³âáåñ³äà ç ïñèõîëîãîì.

— Óñ³ äàí³ çàíîñèìî ó êàðòó 
ïñèõîëîã³÷íîãî ñóïðîâîäó â³é-
ñüêîâîñëóæáîâöÿ, — ðîçïîâ³äàº 
ïñèõîëîã. — ²íôîðìàö³ÿ çáåð³-
ãàºòüñÿ ó éîãî îñîáîâ³é ñïðàâ³.

Äî ðå÷³, êîæåí ìàº ïðàâî çâåð-
íóòèñÿ äî ïñèõîëîãà ç îñîáèñòèì 
ïèòàííÿì. Ãâàðä³éö³ âèêîðèñòî-
âóþòü òàêó ìîæëèâ³ñòü. Êàï³òàí 
Ïóòêàðàäçå óòî÷íèëà, ùî ìàéæå 
ùîäíÿ â³ä÷èíÿþòüñÿ äâåð³ ñëóæ-
áîâîãî êàá³íåòó ³ âîíà ÷óº ôðàçó:

«Äîçâîëüòå? Ìåí³ òðåáà ç âàìè 
ïîãîâîðèòè». Ó òàêèõ âèïàäêàõ 
â³äêëàäàº óñ³ ñïðàâè ³ óâàæíî âè-
ñëóõîâóº á³éöÿ.

— Çâåðòàþòüñÿ ç ð³çíèìè ïè-
òàííÿìè, — ãîâîðèòü êàï³òàí. — 
Íàé÷àñò³øå öå ðîáëÿòü íà ïî÷àò-
êó ñëóæáè, ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ 
Êóðñó ìîëîäîãî á³éöÿ. Öå âèêëè-
êàíî àäàïòàö³ºþ. Âò³ì, ï³çí³øå 
òåæ âèíèêàº íåìàëî ïèòàíü, ÿê³ 
â³éñüêîâ³ ââàæàþòü çà ïîòð³áíå 
îáãîâîðèòè ç ïñèõîëîãîì.

КОЖЕН МРІЄ НАВЧИТИСЯ 
ЦІЛИТИ В «ЯБЛУЧКО» 

Íèí³ íîâîáðàíö³ îïàíîâóþòü 
íàóêó Êóðñó ìîëîäîãî á³éöÿ. ×è 
íå íàéá³ëüøèé ³íòåðåñ ó íèõ âè-
êëèêàþòü çàíÿòòÿ ç âîãíåâî¿ ï³ä-
ãîòîâêè.

— Êîìàíäèðè íàâ÷àþòü òåîð³¿, 
âì³ííþ ïîâîäèòèñÿ ç³ çáðîºþ, — 
ðîçïîâ³äàº çàñòóïíèê êîìàíäèðà 
ðîòè ëåéòåíàíò Ðóñëàí Ïåòðè÷åí-
êî. — Ï³ä ÷àñ çàíÿòü ëóíàþòü çà-
ïèòàííÿ, êîëè ïî¿äóòü íà ñòð³ëüáè. 
Êîæåí ç íîâà÷ê³â ìð³º íàâ÷èòèñÿ 
ñòð³ëÿòè, ÿê ìîâèòüñÿ, â «äåñÿòêó».

Îáîâ’ÿçêîâèìè º òàêîæ çàíÿòòÿ 
³ç çàãàëüíîâ³éñüêîâî¿ ï³äãîòîâêè.

— Íîâîáðàíö³ âæå ïî÷àëè çà-
ñòóïàòè ó äîáîâ³ íàðÿäè, — ïðî-
äîâæóº Ðóñëàí Ïåòðè÷åíêî. — Öå 
íàðÿäè ó ðîçòàøóâàíí³ ðîòè. 
Îäíî÷àñíî âîíè «ïðèì³ðÿþòü» 
äëÿ ñåáå ï³äðîçä³ëè, äå õîò³ëè á 
ñëóæèòè ï³ñëÿ Êóðñó ìîëîäîãî 
á³éöÿ. Îäí³ — çà êåðìîì â³éñüêî-
âî¿ òåõí³êè, ³íø³ — ó ñòð³ëåöüê³é 
ðîò³, òðåò³ — êîíâî¿ðàìè.

Ëåéòåíàíò ïîÿñíèâ, ùî ¿õí³ ïî-
áàæàííÿ âðàõîâóâàòèìóòü. Ðàçîì 
ç òèì, çâàæàòèìóòü íà çä³áíîñò³ 
êîæíîãî.

ЧЕКАЮТЬ ДНЯ ПРИСЯГИ 
Çàíÿòòÿ çà ïðîãðàìîþ Êóð-

ñó ìîëîäîãî á³éöÿ çàâåðøàòüñÿ 
ñêëàäàííÿì ïðèñÿãè íà â³ðí³ñòü 
íàðîäó Óêðà¿íè.

— Äàòà ïðèñÿãè óæå âèçíà÷åíà, 
öå 25 òðàâíÿ, — óòî÷íèâ Ðóñëàí 
Ïåòðè÷åíêî. — Ï³ñëÿ òîãî ãâàð-
ä³éö³ îòðèìàþòü ìîæëèâ³ñòü âè-
éòè çà ìåæ³ ÷àñòèíè. Ñàìå òîìó 
âîíè ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàþòü 
öüîãî äíÿ.

Äåíü 25 òðàâíÿ, öå ñóáîòà. 
Ïåðåáóâàòè ó ì³ñò³ ìîæíà áóäå 
ç12-¿ äî 20-¿ ãîäèíè. Íàñòóïíîãî 
äíÿ — ç 10-¿ ðàíêó äî 20-¿.

Íàäàë³ çâ³ëüíåííÿ íà âèõ³äí³ 
â³äáóâàòèìåòüñÿ çã³äíî ç ãðà-
ô³êîì, ñêëàäåíèì êîìàíäèðîì 
ï³äðîçä³ëó, äå ïðîõîäèòèìóòü 
ñëóæáó íîâîáðàíö³. Çà óìîâè 
íàëåæíîãî âèêîíàííÿ ñëóæáî-
âèõ îáîâ’ÿçê³â, òàêà ìîæëèâ³ñòü 
âèïàäàòèìå 2–3 ðàçè íà ì³ñÿöü.

АННА ЛАЗУРЕНКО, 
ПРЕС-ОФІЦЕР В/Ч 
3008, СТАРШИЙ 
ЛЕЙТЕНАНТ

— Весняний при-
зов триває і наша 
частина невдовзі 

знову зустрічатиме групу призо-
вників. Серед тих, хто вже про-
ходить Курс молодого бійця, 
троє мають вищу освіту. Згідно 
з чинним законодавством, вони 

служитимуть один рік. У інших — 
середня спеціальна освіта. Для 
такої категорії термін служби 
становить півтора року.
Приємно, що дехто з новобран-
ців не чекав повістки з війсь-
ккомату. Самостійно звернув-
ся до військкомату з проханням 
відправити на службу.
Після закінчення служби стро-
ковикам надається можливість 
підписати контракт.

Охочі зможуть продовжити службу за контрактом 

– Íå äóìàâ, ùî öå 
òàê íàïðÿæíî, êîëè 
çà òîáîþ çà÷èíÿþòü 
âîðîòà ³ âñå – ò³ëüêè 
òóò òâ³é ïðîñò³ð,– êàæå 
ïðèçîâíèê Âàñèëü

Зустрічали новобранців під звуки духового оркестру. 
Під час шикування на плацу дехто стояв так, як звик це робити раніше на «гражданці»
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Місячна норма 
опадів  – за ніч
 Óâå÷åð³, 6 òðàâíÿ, 
ó Â³ííèö³ ïðîéøëà çëè-
âà, ó ðåçóëüòàò³ ÿêî¿ ìàë³ 
ð³÷êè âèéøëè ç áåðåã³â, 
à Ï³âäåííèé Áóã ï³äíÿâñÿ 
äî ìàêñèìàëüíî¿ ïîçíà÷êè.
— Òàêî¿ çëèâè ÿ íå 
ïàì’ÿòàþ â ñâîºìó æèò-
ò³. Âîíà ðîçïî÷àëàñü 
á³ëÿ 20-î¿ ãîäèíè é òðèâàëà 
ó äâà åòàïè. Ìè îäðàçó 
âè¿õàëè íà âóëèö³ ì³ñòà 
äëÿ ä³àãíîñòèêè ñèòóàö³¿. 
ßê ò³ëüêè ñòèõëà ïåðøà 
çëèâà, íàø³ ÷îòèðè áðèãà-
äè ïî¿õàëè ïî âñüîìó ì³ñòó 
ïðî÷èùàòè çëèâîïðèé-
ìàëüí³ êîëîäÿç³. Íàéá³ëüø³ 
ïðîáëåìè áóëè íà äâîõ ä³-
ëÿíêàõ. Ïåðøà — íà âóëèö³ 
×îðíîâîëà, äå â çëèâîâ³é 
êàíàë³çàö³¿ íàø³ ïðàö³âíè-
êè âèÿâèëè 12 íîìåðíèõ 
çíàê³â òà çàõèñò äëÿ àâòî-
ìîá³ëÿ. Àëå ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
áðèãàäà ïðî÷èñòèëà ìåðå-
æó, âñÿ âîäà ï³øëà. Äðóãà 
ïðîáëåìíà ä³ëÿíêà áóëà 
íà ÷àñòèí³ âóëèö³ Êíÿç³â 
Êîð³àòîâè÷³â. Öå ÿêðàç òå 
ì³ñöå, äå ìèíóëîãî òèæíÿ 
íàø³ ïðàö³âíèêè íå çìîãëè 
ïåðåâ³ðèòè ñòàí çëèâîâî¿ 
êàíàë³çàö³¿, áî çàáóäîâíèê 
íå äîïóñòèâ íàøó áðèãàäó 
äî îãëÿäîâîãî êîëîäÿçÿ. 
Ó ðåçóëüòàò³, òàì âèíèêëà 
ïðîáëåìà, — ðîçïîâ³äàº 
íà÷àëüíèê ÊÏ «Øëÿõîâå 
óïðàâë³ííÿ» Âîëîäèìèð 
×îðíîâîë.
Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà 
Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî 
öåíòðó ç ã³äðîìåòåîðîëîã³¿ 
Þð³ÿ Âëàñîâà, ç âå÷îðà 
6 òðàâíÿ ³ äî ðàíêó âèïàëî 
34 ìì îïàä³â — öå ì³ñÿ÷íà 
íîðìà.

Заходи до Дня 
Перемоги 
 Íà Äåíü Ïåðåìîãè 
î 10.00 â³äáóäåòüñÿ çóñòð³÷ 
ç âåòåðàíàìè ó ê³íîòåàòð³ 
«Ðîäèíà». Ó öåé æå ÷àñ 
ïðîéäóòü òåìàòè÷í³ çà-
õîäè ó êëóáàõ ì³êðîðàéî-
í³â Ñàáàð³â òà Ïèðîãîâî. 
Îá 11.00 íà ªâðîïåéñüê³é 
ïëîù³ ïîêëàäàòèìóòü êâ³òè 
äî Ìåìîð³àëó Ñëàâè.
Íà ïëîù³ á³ëÿ Ë³òíüîãî 
òåàòðó ó Öåíòðàëüíîìó 
ïàðêó î 13.00 ðîçïî÷íåòüñÿ 
ñâÿòêîâèé êîíöåðò «Ï³ñ-
í³, îáïàëåí³ â³éíîþ», òóò 
ä³ÿòèìå «ïîëüîâà êóõíÿ», 
³íòåðàêòèâí³ ôîòî-çîíè.  
Î 15.00 íà ïðîñïåêò³ 
Êîñìîíàâò³â â³äáóäåòüñÿ 
êîíöåðò «Áóäü ñëàâåí ó â³-
êàõ, Äåíü Ïåðåìîãè!» 

КОРОТКО

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ä³ì íà Ó÷èòåëü-
ñüê³é, 10 ðàí³øå 
âèãëÿäàâ ÿê òèïî-

âà áàãàòîïîâåðõ³âêà: îáøàðïàí³ 
ñò³íè òà ðîçáèò³ ï³ä’¿çäè. Ïðîòå 
ó 2014 ðîö³ ìåøêàíö³ íàâàæèëèñÿ 
çàáðàòè ñâ³é ä³ì ó ÆÅÊó òà ñòâî-
ðèëè îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â 
ï³ä íàçâîþ «ÞÌ²Ð».

Ãîëîâà îá’ºäíàííÿ Îëåã Ïîá³ð-
ñüêèé ðîçêàçàâ, ùî öå ñêîðî÷åí-
íÿ â³ä «þí³ñòü ìð³ÿ ³ ðåàëüí³ñòü». 
Ïåðøèì, ùî çðîáèëè ó áóäèí-
êó — çàì³íèëè òðóáè õîëîäíî¿, 
ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ îïàëåííÿ. Ãðîø³ 
íà öå îòðèìàëè â³ä ì³ñòà, â ðàì-
êàõ ï³äòðèìêè ðîçâèòêó ÎÑÁÁ.

ЗІБРАЛИ ПІВМІЛЬЙОНА САМІ 
Ç òîãî ÷àñó æèòåë³ êàðäèíàëüíî 

çì³íèëè ñâ³é ä³ì. Áóä³âëÿ âèä³-
ëÿºòüñÿ ñâî¿ì çåëåíèì êîëüîðîì 
íà ôîí³ ñ³ðèõ áàãàòîïîâåðõ³âîê.

— Ó êâ³òí³ â³äñâÿòêóâàëè ï’ÿòó 
ð³÷íèöþ ÎÑÁÁ. ² çà öåé ÷àñ ìè 
ïîâí³ñòþ óòåïëèëè áóäèíîê, çðî-
áèëè ðåìîíò âñåðåäèí³ ï³ä'¿çä³â, 
ïîñòàâèëè LED-ëàìïè ç äàò÷èêà-
ìè ðóõó ³ â³äåîíàãëÿä, çàì³íèëè 
òðóáè, çààñôàëüòóâàëè ïðèáóäèí-
êîâó òåðèòîð³þ, çðîáèëè ó áóäèí-
êó ñïîðòçàë òà ê³ìíàòó â³äïî÷èí-
êó, — ñêàçàâ Ïîá³ðñüêèé.

Ïèòàºìî, ÿê âäàëîñÿ ïåðåêî-
íàòè ìåøêàíö³â áóäèíêó, ùî öå 
ïîòð³áíî?

— Çã³äíî ç çàêîíîì ïðî ÎÑÁÁ, 

ìàâ ïðîâîäèòè çáîðè îäèí ðàç 
íà ð³ê. Àëå çà ï'ÿòü ðîê³â ìè ïðî-
âåëè 15 çáîð³â. ² â ìåíå ëþäè 
ðîçóì³þòü, ùî ÿêùî º ÿêàñü ïðî-
áëåìà â áóäèíêó, òî ¿¿ ïîòð³áíî 
ñï³ëüíî âèð³øóâàòè: íà çáîðàõ 
18 êâ³òíÿ â ìåíå áóëè âñ³ «Çà».

— À äå âçÿëè ãðîø³ íà âñ³ ö³ 
çì³íè?

— Ñïî÷àòêó ñàì³ ñêèäàëèñÿ, 
ç³áðàëè äåñü äî ï³âì³ëüéîíà. 
Íèí³ ìàºìî âæå âëàñí³ êîøòè 
îá'ºäíàííÿ, ÿê³ îòðèìóºìî ç êâàð-
òïëàòè. Ùå áðàëè ó÷àñòü ó ïðî-

ãðàì³ ñï³âô³íàíñóâàííÿ â³ä ì³ñüêî¿ 
âëàäè 30 íà 70, äå ìåíøó ÷àñòêó 
â³ä ðåìîíòó ïëàòèëè ìåøêàíö³, 
à âñå ³íøå — çà êîøòè áþäæåòó 
Â³ííèö³. Îäíîãî ðàçó âçÿëè êðåäèò 
íà åíåðãîåôåêòèâí³ñòü â³ä Îùàä-
áàíêó — çà 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü çà-
ì³íèëè â³êíà, äâåð³ ó ï³ä'¿çäàõ, — 
â³äïîâ³â Îëåã Ïîá³ðñüêèé.

РОЗУМНЕ ОСББ 
Çäàâàëîñÿ, ùî â áóäèíêó çðî-

áèëè âæå âñå, ùî ìîæëèâî. Àëå 
çà ðîçïîâ³ääþ Ïîá³ðñüêîãî, âîíè 
ìàþòü íàãàëüíó ïðîáëåìó — çà-
òîïëåííÿ ï³äâàë³â ÷åðåç àâàð³éí³ 
ñòîÿêè.

КЕРУЄ ЗІ СМАРТФОНА 
ДЕСЯТИПОВЕРХІВКОЮ
Перший у Вінниці  П’ять років 
тому жителі будинку на Учительській, 
10 пішли від ЖЕКу. Створили ОСББ і 
кардинально змінили свою обшарпану 
багатоповерхівку: повністю утеплили, 
привели до ладу подвір’я та під’їзди. І 
на цьому не зупинилися, через проблемні 
труби зробили розумну систему 
керування будинком. Що вона дає?

— ¯õ ìè ïîñòóïîâî çàì³íþºìî. 
Àëå ó ï³äâàëè ÿ ùîäíÿ íå çàõîæó, 
òîìó ë³êâ³äàö³ºþ àâàð³¿ çàéìà-
ëèñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê âæå õëþïàº 
âîäà. Íà çáîðàõ âèð³øèëè, ùî 
öþ ïðîáëåìó òðåáà óñóâàòè, ïî-
÷àâ ïðàöþâàòè ç äåïàðòàìåíòîì 
æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà. Ðàçîì 
ðîçðîáèëè ñèñòåìó «ðîçóìíèé 
áóäèíîê», ùî º ïåðøèì ó Â³-
ííèö³, — ñêàçàâ ãîëîâà ÎÑÁÁ 
«ÞÌ²Ð».

Öÿ ñèñòåìà ñêëàäàºòüñÿ ç äàò-
÷èê³â, ÿê³ ðîçñòàâèëè ó ï³äâàëàõ. 
ßêùî íà îáëàäíàííÿ ïîòðàïëÿº 
âîäà, òî âîíè ïåðåäàþòü ñèãíàë 
íà ñåðâåð, ùî ÷åðåç ²íòåðíåò 
ïîâ³äîìëÿº ïðî àâàð³þ ãîëîâó 
ÎÑÁÁ.

— ßêùî ñòàºòüñÿ ïðîðèâ òðóá, 
òî ìåí³ ïðèõîäèòü ÑÌÑ-êà 
íà òåëåôîí òà êîìï'þòåð. Òà-
êîæ ïðèõîäèòü ïîâ³äîìëåííÿ, 
ÿêùî â áóäèíêó ñëàáêèé òèñê 
õîëîäíî¿ âîäè. Íà êîìï'þòåðíå 
îáëàäíàííÿ ïîñòàâèëè ùå é 

åëåêòðè÷íèé äçâ³íîê, ÿêèé ñïî-
â³ùàº ïðî á³äó, ó âèïàäêó ÿêùî 
íåìàº ³íòåðíåòó, ùîá ïåðåäàòè 
ñïîâ³ùåííÿ íà òåëåôîí, — ðîç-
êàçàâ Ïîá³ðñüêèé.

Â³í äîäàâ, ùî â áóäü-ÿêèé ìî-
ìåíò ìîæå ïîáà÷èòè â ðåàëüíîìó 
÷àñ³, ÿêèé òèñê ó ìåðåæ³, òåìïå-
ðàòóðó îïàëåííÿ íà âõîä³ òà âè-
õîä³ ç áóäèíêó. Ïîêàçíèêè ìîæíà 
çàâàíòàæèòè ó âèãëÿä³ ãðàô³êà, 
âñ³ äàí³ çáåð³ãàþòüñÿ ïðîòÿãîì 
90 äí³â. Ñê³ëüêè êîøòóâàëà öÿ 
ñèñòåìà?

— Êîøòîì ÎÑÁÁ âèãîòîâèëè 
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåí-
òàö³þ çà 2700 ãðèâåíü. Àáè îá-
ëàøòóâàòè öþ ñèñòåìó, âçÿëè 
ó÷àñòü ó ì³ñüê³é ïðîãðàì³ ñï³â-
ô³íàíñóâàííÿ 30/70, äå æèòåë³ 
äîìó ñïëàòèëè ìåíøó ÷àñòèíó. 
Óñå ðàçîì îð³ºíòîâíî 10 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Äàëà ³ çìîíòóâàëà îá-
ëàäíàííÿ â³ííèöüêà ô³ðìà «Ïðî-
ìàâòîìàòèêà», — ñêàçàâ ãîëîâà 
ÎÑÁÁ «ÞÌ²Ð».

У перший рік існування ОСББ, на Учитель-
ській, 10 поставили загальнобудинковий лі-
чильник опалення. Олег Побірський може 
чітко фіксувати, скільки споживає гігакалорій 
їх дім та регулювати подачу тепла, щоб змен-
шувати платіжку за опалення.
Але тепер їх багатоповерхівка відмовляється 
від централізованого опалення.
— У будинку 80 квартир, з яких 50 вже 
на індивідуальному опаленні. За останні 
роки платіжка за опалення зросла в кілька 
разів, тому на останніх зборах вирішили 
повністю перейти на індивідуальне опа-

лення, — сказав Побірський. — А систему 
«розумний будинок» ми хочемо вдо-
сконалити. Поставити додаткові датчики 
тиску холодної води, аби ми мали чітку 
інформацію по всьому будинку. І переста-
вити датчики температури з труб опалення 
на труби гарячої води.
Голова ОСББ розказав, що ціна гарячої води — 
90 гривень 10 копійок за один кубометр — є 
фіксованою. Тобто, такий тариф сплачують 
за воду, температурою і 65 градусів, за воду, 
яка підігріта до 35 градусів.
Але система «розумного будинку» дозволить 

людям фіксувати актуальну температуру га-
рячої води і, на перспективу, платити дифе-
ренційну ціну.
— Хочемо з департаментом житлового госпо-
дарства та «Вінницяміськтеплоенерго» уклас-
ти нову угоду, в якій домовимося про ціни 
на гарячу воду відповідної температури. Щоб, 
для прикладу, гаряча вода температурою 
65 градусів, коштувала 90 гривень, а вода 
з температурою 30 градусів — 45 гривень. 
Такого типу угоди, наскільки мені відомо, ще 
немає. Тому ми будемо першими і в цьому, — 
сказав Олег Побірський.

«Розумний будинок» зменшить платіжку 

Íà ðîçóìíó ñèñòåìó 
æèòåë³ âèòðàòèëè 
10 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Öå 30% â³ä âàðòîñò³, 
à ³íøó ÷àñòêó ñïëàòèâ 
ì³ñüêèé áþäæåò

«Серце» будинку 
знаходиться у підвалі. 
Комп’ютер збирає показники 
з датчиків та надсилає голові 
ОСББ Олегу Побірському 
на телефон
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Íà êîëèøí³é 
âóëèö³ Êîçèöü-

êîãî (íèí³ Îâîäîâà) çàõîâàëàñÿ 
ì³æ äåðåâàìè íåçâè÷àéíà ÷îòè-
ðèïîâåðõ³âêà. Áóäèíîê ï³ä íîìå-
ðîì 58 ìàº áåçë³÷ àðõ³òåêòóðíîãî 
äåêîðó — «ç³ðêè» ç «êâ³òàìè» òà 
«êóáêàìè» ïî âñüîìó ôàñàäó. Ç çî-
âí³øíüî¿ ñòîðîíè ùå º äâà åðêåðè, 
ùî âèñòóïàþòü ç ñàìîãî áóäèíêó. 
Áàëêîíè, ÿê³ çáåðåãëè ñâ³é àâòåí-
òè÷íèé âèä, ìàþòü äåêîðàòèâí³ 
êîëîíè òà ô³ãóðí³ «í³æêè». Ï³ä 
äàõîì óâåñü áóäèíîê îáðàìëåíèé 
ñìóæêîþ ç ë³ïíèíè. Àëå «ðîäçèí-
êè» äîìó õîâàþòüñÿ âñåðåäèí³.

— Áóä³âëþ çâåëè â 1956 ðîö³. 
Öåé áóäèíîê áóâ íîâàö³ºþ â àð-
õ³òåêòóð³ íà òîé ÷àñ, — ðîçêàçà-
ëà ïåíñ³îíåðêà Àëëà Ìàçóð. — 
Ó éîãî áóä³âíèöòâ³ íàìàãàëèñÿ 
âèêîðèñòîâóâàòè øëàêè, ùî, 
áóêâàëüíî, º â³äõîäàìè ï³ñëÿ 
çãîðÿííÿ âóã³ëëÿ. Òîìó îñíîâíèé 
êîðïóñ áóä³âë³ — öå çàë³çîáåòîí. 
À ñò³íè ì³æ ê³ìíàòàìè — öå øëà-
êîáåòîí, ÿêèé ðîáèëè ç âàïíà, 
öåìåíòó òà øëàêó. Ùå ÷óëà, ùî 
ï³ä äîìîì áóëè êàòàêîáìè. Âîíè 
ïðÿìóþòü â³ä êàòîëèöüêîãî õðàìó 
â íàïðÿìêó ð³÷êè Ï³âäåííèé Áóã.

КВАРТИРИ-«ПАЛАЦИ» 
Ó áóäèíêó º äâà ï³ä’¿çäè. Âîíè 

º íàñêð³çíèìè òà ìàþòü âõîäè 
ÿê ç çîâí³øíüî¿ ÷àñòèíè äîìó, 
òàê ³ ó âíóòð³øíº ïîäâ³ð’ÿ. Çáå-
ðåãëèñÿ àâòåíòè÷í³ ïåðèëà, ùî 
ïðèêðàøåí³, ÷è òî êîâàíèìè 
«òþëüïàíàìè», ÷è «öóêåðêàìè».

— Íàø ä³ì áóäóâàëè â 1955, 
çäàëè â åêñïëóàòàö³þ â 1956-ìó. 
Êâàðòèðè äîñèòü âåëèê³, ÿê 
íà òîé ÷àñ. Ïåðåêðèòòÿ ì³æ ïî-
âåðõàìè ç áåòîíó, — ðîçêàçàâ 
ñòàðøèé ïî áóäèíêó Ìèêîëà 
Êðàê³âñüêèé.

Â³í ðîçïîâ³â, ùî â áóäèíêó 
íåìàº îäíîê³ìíàòíèõ êâàðòèð. 
Ò³ëüêè äâî-, òðè- òà ÷îòèðèê³ì-
íàòí³. Ì³í³ìàëüíà ïëîùà îäí³º¿ 
êâàðòèðè — 65 êâàäðàò³â, à ìàê-
ñèìàëüíà — 120 êâàäðàò³â.

— Ïðè öüîìó, äåÿê³ êâàðòèðè 
áóëè êîìóíàëüíèìè: íà äâ³, òðè 
ðîäèíè, ÿê³ îòðèìóâàëè ïî îäí³é 
ê³ìíàò³ òà êîðèñòóâàëèñÿ ñï³ëü-
íîþ êóõíåþ òà ñàíâóçëîì, — ñêà-
çàâ ñòàðøèé ïî áóäèíêó. — Õî÷à 
ê³ìíàòè º äóæå ïðîñòîðèìè, íà÷å 
ó ïàëàöàõ.

Íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâî¿õ ñë³â, 
÷îëîâ³ê çàïðîñèâ äî ñåáå äîäîìó. 
Ïîêàçàâ çàë, ÿêèé âðàæàº ñâî-
ºþ ïëîùåþ. À ùå á³ëüøå ñâîºþ 
ñòåëåþ, ÿêà ñÿãàº á³ëüøå òðüîõ 
ìåòð³â.

БУДИНОК ОБКОМУ. РОЗКІШНА 
СТАЛІНКА, ЯКОЇ НЕ МАЛО БУТИ 
З шиком  Дім на Оводова, 58 у народі 
називають «обкомівським». У цій 
чотириповерхівці справді жили партійні 
чини, яких цілодобово охороняла міліція. 
Сам будинок «рясніє» декоративними 
прикрасами та має просторі квартири. 
І це попри те, що на його місці мала 
бути звичайна панелька

— Ðàí³øå äëÿ öüîãî áóäèíêó 
ïðàöþâàëà êîòåëüíÿ. À òåïåð 
á³ëüø³ñòü êâàðòèð ìàº ³íäèâ³äó-
àëüíå îïàëåííÿ, õî÷à ùå çàëè-
øèëèñÿ íà öåíòðàë³çîâàíîìó, — 
ñêàçàâ Êðàê³âñüêèé.

МАЛА БУТИ «ПАНЕЛЬКА» 
Óò³ì, ö³º¿ «ñòàë³íêè» íå ìàëî 

áóòè. ßê ñêàçàâ ñòàðøèé 
ïî áóäèíêó, ¿¿ ïî÷àëè çâîäè-
òè â 1955 ðîö³. À òîãî æ ðîêó 
â ÑÐÑÐ ïðèéíÿëè ïîñòàíîâó 
«Ïðî óñóíåííÿ íàäì³ðíîñòåé 
â ïðîåêòóâàíí³ ³ áóä³âíèöòâ³», 
çã³äíî ç ÿêîþ óñóâàëèñÿ âñ³ äå-
êîðàòèâí³ åëåìåíòè, à áóäèíêè 
çâîäèëè çà òèïîâèìè ïðîåêòàìè.

«Çîâí³øíüî-ïîêàçíà ñòîðîíà 
àðõ³òåêòóðè, áàãàòà âåëèêèìè 
íàäì³ðíîñòÿìè, õàðàêòåðíà äëÿ 
ñòàë³íñüêî¿ åïîõè, òåïåð íå â³ä-
ïîâ³äàº ë³í³¿ Ïàðò³¿ â àðõ³òåêòóð-
íî-áóä³âåëüí³é ñïðàâ³. Ðàäÿíñüê³é 
àðõ³òåêòóð³ ïîâèííà áóòè âëàñ-
òèâà ïðîñòîòà, ñòðîã³ñòü ôîðì ³ 
åêîíîì³÷í³ñòü ð³øåíü», — éäåòüñÿ 
â ö³é ïîñòàíîâ³ (bit.ly/2LotV63).

Óò³ì, «ñòàë³íêó» íà âóëèö³ Îâî-
äîâà, 58, öÿ ïîñòàíîâà íå çà÷å-
ïèëà.

— Òàê ñòàëîñÿ, áî áóäóâàëè 
çà âæå çàòâåðäæåíèì ïðîåêòîì, 
çà ÿêèì çâåëè æèòëîâèé áóäè-
íîê ó Õàðêîâ³, — ââàæàº ñòàð-
øèé ïî áóäèíêó Ìèêîëà Êðà-
ê³âñüêèé. — ² äèâ³òüñÿ, ÿê ãàðíî 

çáóäóâàëè — ï³ä äàõîì ë³ïíèíà 
íå âïàëà. Ò³ëüêè åðêåðè òà áàë-
êîíè îáëåò³ëè, áî òàì íåìàº çà-
õèñòó â³ä ñí³ãó òà äîù³â. Òå, ùî 
ïëàñòèêîâ³ â³êíà òà áàëêîíè ïî-
âñòàâëÿëè — öå ñòàëîñÿ íåäàâíî, 
ðîê³â ø³ñòü-â³ñ³ì òîìó çðîáèëè. 
Çâ³ñíî, öå ïîðóøåííÿ, àäæå áó-
äèíîê º ïàì'ÿòêîþ àðõ³òåêòóðè. 
Àëå í³õòî íà öå íå äèâèòüñÿ.

ПРО ЖИТЕЛІВ 
Ùå îäíà ö³êàâà îñîáëèâ³ñòü 

äîìó — éîãî â íàðîä³ íàçèâàþòü 
«îáêîì³âñüêèì». Í³áè éîãî áó-
äóâàëè ñïåö³àëüíî äëÿ âèñîêèõ 
ïàðò³éíèõ ÷èíîâíèê³â Â³ííèö³ 
òà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Ñòàðøèé 
ïî áóäèíêó Ìèêîëà Êðàê³âñüêèé 
ï³äòâåðäèâ, ùî ÷àñòêîâî öå ïðàâäà.

— Ç ïàðò³éíèõ òóò ìåøêàâ ïåð-
øèé ñåêðåòàð Â³ííèöüêîãî îáêî-
ìó (Ëåîíò³é — àâò.) Êðèâîðó÷êî. 
Â³í æèâ íà òðåòüîìó ïîâåðñ³, 
â 4-ê³ìíàòí³é êâàðòèð³, ïëîùåþ 
120 ìåòð³â. Ó íüîãî ðîäèíà áóëà 
âåëèêà, 6 ÷è 7 ëþäåé. Òîìó ³ òàêó 
êâàðòèðó äàëè, — êàçàâ Êðàê³â-

ñüêèé. — Ùå òóò Îë³éíèê æèâ, ç 
ñåêòîðó ïðîïàãàíäè îáêîìó ïàðò³¿. 
Íà ÷åòâåðòîìó — ñåêðåòàð îáêîìó 
ç ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Ìàçóð. 
À ç ãîðêîìó òóò æèëè Ïòóùåíêî, 
³íñòðóêòîðè îðãàí³çàö³íèõ â³ää³ë³â.

×åðåç òå, ùî â áóäèíêó æèëè 
÷èíîâíèêè, òî á³ëÿ äîìó ÷åðãó-
âàëà ì³ë³ö³ÿ. Îõîðîíà áóëà ö³-
ëîäîáîâîþ, àëå âõ³ä äëÿ æèòåë³â 
äîìó áóâ â³ëüíèì.

— Óñÿ â³ííèöüêà ïàðò³éíà 
âåðõ³âêà æèëà íà Ëüâà Òîëñòîãî 
ó äâîõ áóäèíêàõ. ¯õ îõîðîíÿëè 
ÊÄÁ òà ì³ë³ö³ÿ ö³ëîäîáîâî, ³ 
ó ïîäâ³ð'ÿ çàéòè áóëî íåìîæëè-
âî, — ðîçêàçàëà Àëëà Ìàçóð.

Íèí³øí³ æèòåë³ — öå ïåíñ³-
îíåðè. Çà ñëîâàìè ìåøêàíö³â, 
ìàëèõ ä³òåé íåìàº, à íàéñòàðøà 
äèòèíà, ùî æèâå ó áóäèíêó, âæå 
ñòàðøîêëàñíèê. ² öå íàêëàäàº 
ïåâí³ îáìåæåííÿ. Çîêðåìà òå, ùî 
ïåíñ³îíåðè íå ìîæóòü âêëàñòèñÿ 
ó ðåêîíñòðóêö³þ ôàñàäó áóäèíêó.

— Çâåðòàëèñÿ ìè äî ì³ñüêðàäè, 
àáè íàì â³äðåìîíòóâàëè ïàðêàí, áî 
éîãî äóæå ïîâåëî. Àëå íàì ñêàçàëè, 
ùî çðîáëÿòü çà óìîâè ñï³âô³íàí-
ñóâàííÿ — 30 íà 70. Àëå ìè íàâ³òü 
òðåòèíó â³ä ñóìè íå íàçáèðàºìî, 
áî çâ³äêè æ ãðîø³ ó ïåíñ³îíåð³â? — 
êàçàâ Ìèêîëà Êðàê³âñüêèé. — Õî-
ò³ëîñÿ á, ùîá ³ íàì çðîáèëè ðå-
êîíñòðóêö³þ ôàñàäó, ÿê öå áóëî ç 
Ñîáîðíîþ,101. Áî ìè æ æèâåìî 
ó ïàì'ÿòö³ àðõ³òåêòóðè.

З 12 березня розпочали рекон-
струкцію невеликого скверу, 
який раніше мав ім’я очільника 
Подільського ревкому Миколи 
Козицького. У мерії запланували 
облаштувати тут міні-зону від-
починку: з двома лавками, сам-
шитами та новою тротуарною 
плиткою. І зараз сквер майже 
готовий.
Тут змонтували нову плитку, 
поставили лавки з ліхтарями 
та зробили основу під граніт-
ну колону, яку має підготувати 
підрядник реконструкції скве-
ру — товариство «Агропродсо-
юз». Нині робітники з компанії 
«Вінниця благоустрій» роблять 
новий підмурок навколо будин-
ку, що на Оводова, 58.

Чорна колона, висотою 3,5 ме-
тра, є пам’ятником надання Ві-
нниці Магдебурзького права 
(місто отримало право прово-
дити вибори, торгівлю, суди 
тощо) у 1640 році.
Пам’ятка стояла у Вінниці 
до 1970-х, а потім колону від-
везли у Павлівку, де вона стояла 
до наших часів. Аби повернути 
об’єкт у Вінницю, з міського бю-
джету перерахували 300 тисяч 
гривень Павлівській сільраді.
На реконструкцію скверу, який 
займає 21 квадратний метр 
площі, витратили 1,2 мільйо-
на гривень. Раніше казали, що 
сквер з колоною презентують 
на День Європи, 18 травня 
(bit.ly/2Wpmi0c).

Зробили новий сквер, не вистачає тільки колони 

Микола Краківський (79) розказав, що тут 
жили партійні чиновники. Зокрема, мав 
4-кімнатну квартиру в будинку перший 
секретар обкому Леонтій Криворучко 

Ó áóäèíêó âñüîãî 
23 êâàðòèðè. Âîíè 
ïðîñòîð³: ì³í³ìàëüíà 
ïëîùà — 65 «êâàäðàò³â», 
à âèñîòà ñòåë³ — 
ïîíàä òðè ìåòðè
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА
У нас є багато друзів, які зараз живуть в Ізраїлі, і 
весь цей час підтримують нас на шляху до Перемоги.
Друзі, ми молимось за вашу безпеку, нехай Господь 
захистить і накриє своїми крилами.

ПРЕС-СЛУЖБА 
ЦЕНТРУ ПІДТРИМКИ 

БІЗНЕСУ М. ВІННИЦІ
Âïåðøå ó Â³ííèö³ 

16–17 òðàâíÿ 2019 ð. â³ä-
áóäåòüñÿ ìàñøòàáíèé òóðèñòè÷íèé 
á³çíåñ-ôîðóì «VinTourism». Çàõ³ä 
ïðîõîäèòèìå â ³ñòîðè÷íèõ ëîêàö³-
ÿõ íàøîãî ì³ñòà: 16 òðàâíÿ ó ÂÒÅ² 
ÊÍÅÓ (âóë. Ñîáîðíà, 87) òà 17 òðàâ-
íÿ ó Â³ííèöüêîìó îáëàñíîìó êðàºç-
íàâ÷îìó ìóçå¿ (âóë. Ñîáîðíà, 15).

Ôîðóì ïðèñâÿ÷åíî òåì³ ðîçâè-
òêó âíóòð³øíüîãî òóðèçìó, ïîïó-
ëÿðèçàö³¿ êðàôòîâîãî é åêî-âè-
ðîáíèöòâà òà ïåðåòâîðåííþ öèõ 
ñôåð â ö³êàâ³ òóðèñòè÷í³ îá’ºêòè. 
Áóäóòü ðîçãëÿíóò³ àêòóàëüí³ ïè-
òàííÿ ñòèìóëþâàííÿ ðîçâèòêó 
ãàñòðîíîì³÷íîãî é «çåëåíîãî» 
òóðèçìó. Îêðåìî îáãîâîðèìî 
ïåðñïåêòèâè â³äíîâëåííÿ çàáó-
òèõ ³ñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòîê, ìóçå-
¿â òà ôîðìóâàííÿ òóðèñòè÷íèõ 
ìàðøðóò³â Â³ííè÷÷èíè.

Ñï³êåðàìè òóðèñòè÷íîãî á³çíåñ-
ôîðóìó «VinTourism» áóäóòü âëàñ-
íèêè óñï³øíèõ «çåëåíèõ» ñàäèá, 
â³äîì³ ðåñòîðàòîðè, ôóäáëîãåðè, 
åêñïåðòè ç ñåðâ³ñó òà òóðèñòè÷-
íîãî á³çíåñó.

Ó÷àñíèêè á³çíåñ-ôîðóìó îòðè-
ìàþòü âàæëèâó ³íôîðìàö³þ äëÿ 
ðîçâèòêó ñâîº¿ ñïðàâè, îçíàéîì-

ëÿòüñÿ ç ìîæëèâîñòÿìè ô³íàí-
ñóâàííÿ òóðèñòè÷íèõ îá’ºêò³â, 
ïîøóêó ïàðòíåð³â òà çàëó÷åííÿ 
äîäàòêîâèõ êîøò³â, à òàêîæ ä³çíà-
þòüñÿ ðÿä ³ñòîð³é óñï³õó, â òîìó 
÷èñë³ ïðî ó÷àñíèêà ÀÒÎ, ÿêèé çà-
ñíóâàâ â³äîìó òóðèñòè÷íó àòðàêö³þ 
íà Ëüâ³âùèí³. Ï³ä ÷àñ âîðêøîï³â 
òà ìàéñòåð-êëàñ³â îòðèìàþòü ïðàê-
òè÷íèé äîñâ³ä ó ñòâîðåíí³ âëàñíèõ 
òóðèñòè÷íèõ îá’ºêò³â òà ðîçðîáêè 
ìàðøðóò³â äî íèõ.

Ìàñøòàáíà ïîä³ÿ çãóðòóº á³ëü-
øå 150 ó÷àñíèê³â — âëàñíèê³â òà 
äèðåêòîð³â àãðàðíèõ ï³äïðèºìñòâ, 
îðãàí³çàö³é çåëåíîãî òóðèçìó, òó-
ðèñòè÷íèõ àãåíö³é, ðåñòîðàí³â, 
êàâ’ÿðåíü, ãîòåë³â, ãîë³â ÎÒÃ, 
øåô-êóõàð³â ç ìåòîþ ðîçâèòêó 
òóðèñòè÷íîãî ïîòåíö³àëó Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³.

Ôîðóì îðãàí³çîâàíî Öåíòðîì 
³íôîðìàö³éíî¿ ï³äòðèìêè á³çíåñó 
ì. Â³ííèöÿ, ñòâîðåíèì íà áàç³ Â³-
ííèöüêîãî Êëóáó Ä³ëîâèõ Ëþäåé 
çà ñïðèÿííÿ ªÁÐÐ: êîíñóëüòàö³¿ 
äëÿ ìàëîãî á³çíåñó â Óêðà¿í³ â ðàì-
êàõ ³í³ö³àòèâè ªÑ EU4Business.

Ôîðóì ïðîâîäèòüñÿ çà ñïðèÿí-
íÿ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

Ó÷àñòü ó ôîðóì³ áåçêîøòîâíà.
Ðåºñòðàö³ÿ — îáîâ’ÿçêîâà 

äî 10 òðàâíÿ íà: vintourism.com
àáî çà òåë.: +38 097 505 80 50

Вінниччина туристична: розвиваємо разом!
БЛОГ

ЦЕНТР 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ПІДТРИМКИ 
БІЗНЕСУ 

М. ВІННИЦІ

450598

448418 450814

450844
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Раніше RIA писала про виправ-
дання за хабар в Шаргороді і 
розповідала про докази, які зі-
брало звинувачення. Коротко 
нагадаємо. На зустріч з «хабар-
ником» ходила людина, підго-
товлена спецслужбою, з техніч-
ними засобами спостереження. 
Це значить, що і розмова з Зо-
зулею, і момент передачі грошей 
мав би бути зафіксований. Але 
слідство описало в протоколі 
німу передачу хабара: «Під-
судний на сходовій клітині (…) 
мовчки розвертається до свідка, 
підіймає ліву руку та на протязі 

3-5 секунд вказує останньому 
на дерев'яну шафу світло-корич-
невого кольору, яка розташова-
на біля сходів на другий поверх. 
Свідок підходить до шафи, від-
криває її та розміщує грошові 
кошти на одній із полиць шафи». 
На відео це не потрапило.
Гроші, за даними звинувачен-
ня, подавалися за повернення 
машини зі штрафмайданчика. 
Більше про це знайдете в мате-
ріалі «Передав гроші майору без 
слів. Справу хабара, залишеного 
в поліцейській шафці, ще слуха-
ють» (is.gd/jsyipl).

Про суть і фіксацію злочину 

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Çà õîäîì ñó-
äîâîãî ðîçãëÿäó 
ñïðàâè öüîãî õà-
áàðà, çàëèøåíîãî 

â øàôö³ ï³ä ñõîäàìè ïîë³öåé-
ñüêîãî â³ää³ëêó é ïîò³ì âèëó-
÷åíîãî ñïåöñëóæáîþ ðàçîì ç 
ïîíÿòèìè, æóðíàë³ñò RIA ñïî-
ñòåð³ãàëà â àïåëÿö³éí³é ³íñòàí-
ö³¿. Êîëèøí³é êåð³âíèê ñë³äñòâà 
øàðãîðîäñüêî¿ ïîë³ö³¿ Äìèòðî 
Çîçóëÿ äîâîäèâ: òðüîõ òèñÿ÷ ãðè-
âåíü íå áðàâ, çëî÷èí ðîç³ãðàëè 
çàðàäè çëî÷èíó, ³ â³í íåâèíóâà-
òèé. Çàõèñíèê ïðîñèâ çàëèøèòè 
÷èííèì âèïðàâäóâàëüíèé âèðîê. 
Íàòîì³ñòü ïðîêóðàòóð õîò³â ïî-
ñàäèòè åêñ-ìàéîðà íà ø³ñòü ðîê³â 
ç êîíô³ñêàö³ºþ.

Ïðîöåñ òðèâàâ á³ëüøå ðîêó. 
×èì â³í çàâåðøèâñÿ, ðåäàêö³ÿ 
ðîçïîâ³äàëà â êâ³òí³, ó íîâè-
í³ «Âèïðàâäàííÿ ìàéîðà Çî-
çóë³ ñêàñóâàëè. Ñïðàâó õàáàðà 
ó øàôö³ ðàéâ³ää³ëó ñëóõàòèìóòü 
çàíîâî» (êîðîòêå ïîñèëàííÿ 
is.gd/QesTcW). Òîä³ êîëåã³ÿ ñóää³â 
Â³ííèöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó 
îçâó÷èëà ò³ëüêè ðåçîëþòèâíó ÷àñ-
òèíó ð³øåííÿ. Òåïåð ìàºìî éîãî 
ïîâíèé òåêñò ç àðãóìåíòàö³ºþ. 
Ç íüîãî ðîçóì³ºìî: ïðè÷èíà ïî-

âåðíåííÿ ïðîâàäæåííÿ íà íîâèé 
ñóäîâèé ðîçãëÿä õîâàëàñÿ â ìàòå-
ð³àëàõ ñïðàâè é áóëà äîñ³ í³êèì 
íå ïîì³÷åíîþ.

Ñóääÿ, ùî â áåðåçí³ 2018-ãî 
âèïðàâäàëà Äìèòðà Çîçóëþ, ï³ä-
ïèñàëà ïîâ³ñòêè â òîé ÷àñ, êîëè 
ìàëà ãîòóâàòè âèðîê â íàðàä÷³é 
ê³ìíàò³ é í³ ç êèì íå ñï³ëêóâà-
òèñÿ. Àïåëÿö³éíà ³íñòàíö³ÿ, ãîð-
òàþ÷è ìàòåð³àëè, çâ³ðèëà äàòè ³ 
ïîì³òèëà öåé ïðîìàõ. Ïîðóøåííÿ 
òàºìíèö³ íàðàä÷î¿ ê³ìíàòè çà-
âæäè ïðèçâîäèòü äî ñêàñóâàííÿ 
âèíåñåíîãî çà òàêèõ ï³äîçð³ëèõ 
îáñòàâèí ð³øåííÿ.

Ñóääÿ Øàðãîðîäñüêîãî ñóäó 
Òåòÿíà Ñîêîëîâñüêà òîð³ê âè-
ïðàâäàëà çâèíóâà÷åíîãî ó õàáàð-
íèöòâ³ ïîë³öåéñüêîãî. Âîíà íà-
çâàëà ðîáîòó ñë³äñòâà «ïðîâîêàö³-
ºþ çëî÷èíó ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî 
éîãî âèêðèòòÿ». Ðîêîì ðàí³øå, 
íàãàäàºìî, öÿ ñëóæèòåëüêà Ôå-
ì³äè óâ³éøëà â äåñÿòêó êðàùèõ 
ñóää³â êðà¿íè çà äîñë³äæåííÿ 
«Precedent UA — 2016». Öåé 
ðåéòèíã ñêëàäàëè çà ïðàêòèêîþ 
çàñòîñóâàííÿ ð³øåíü ªâðîïåé-
ñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè. Òàêó 
ïðàêòèêó áà÷èëè ³ â ð³øåíí³ 
ïî Äìèòðó Çîçóë³.

Íà 40-êà ñòîð³íêàõ ñóääÿ Ñî-
êîëîâñüêà, ÿê ðîçïîâ³äàëà ðàí³øå 
RIA, ðîçïèñàëà ï³äñòàâè äëÿ âè-

ЗА ЩО СКАСУВАЛИ ЗРАЗКОВИЙ 
ВИПРАВДУВАЛЬНИЙ ВИРОК 
Одна помилка  Редакція отримала 
ухвалу апеляційного суду, з якого стала 
зрозуміла причина повернення на новий 
розгляд справи хабара майора поліції 
Дмитра Зозулі. Вирок європейського 
зразка, винесений в Шаргороді суддею 
з ТОП-10 найкращих служителів Феміди, 
скасували через підозріле порушення. 
Йдеться про повістки, підписані суддею 
в той час, коли вона мала в нарадчій 
кімнаті готувати рішення

ïðàâäàííÿ åêñ-ìàéîðà òà çàçíà-
÷èëà, ùî Äìèòðî Çîçóëÿ «ï³ä-
ëÿãàº âèçíàííþ íåâèíóâàòèì ç 
îãëÿäó íà ïðèíöèï ïðåçóìïö³¿ 
íåâèíóâàòîñò³ â äîêàçîâîìó ïëà-
í³ — íåäîâåäåí³ñòü âèíè îçíà÷àº 
äîâåäåí³ñòü íåâèíóâàòîñò³».

Ùå îäíà öèòàòà ç òîãî âèðîêó: 
«Ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåí-
íÿ çàõîä³â ç êîíòðîëþ çà â÷è-
íåííÿì çëî÷èíó çàáîðîíÿºòüñÿ 
ïðîâîêóâàòè (ï³äáóðþâàòè) îñîáó 
íà â÷èíåííÿ öüîãî çëî÷èíó ç ìå-
òîþ éîãî ïîäàëüøîãî âèêðèòòÿ, 
äîïîìàãàþ÷è îñîá³ â÷èíèòè çëî-
÷èí, ÿêèé âîíà áè íå â÷èíèëà, 
ÿêáè ñë³ä÷èé öüîìó íå ñïðèÿâ… 
Çäîáóò³ â òàêèé ñïîñ³á ðå÷³ ³ äî-
êóìåíòè íå ìîæóòü áóòè âèêî-
ðèñòàí³ ó êðèì³íàëüíîìó ïðî-
âàäæåíí³».

Öèòàò, ÿê³ ìîæíà áóëî á âè-
êîðèñòàòè â àíàëîã³÷íèõ ñïðà-
âàõ, ó âèðîêó Òåòÿíè Ñîêîëî-
âñüêî¿ ÷èìàëî. Àëå âñ³ ñòàðàííÿ 
çðàçêîâî¿ ñëóæèòåëüêè Ôåì³äè, 
ÿê áà÷èìî ï³ñëÿ îñêàðæåííÿ ¿¿ 
ð³øåííÿ, çâåëà íàí³âåöü îäíà 
ïîìèëêà. Ïðîìàõ ç ïîâ³ñòêàìè 
êîëåã³ÿ ñóää³â àïåëÿö³éíîãî ñóäó 
íàçâàëà ³ñòîòíèì ïîðóøåííÿì 
êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî 
çàêîíó, ÿêå «âèêëèêàº ñóìí³âè 
ó áåçñòîðîííîñò³ ³ íåóïåðåäæå-
íîñò³ ñóäó».

Á³ëüøå ðîêó, íàãàäàºìî, ñòî-
ðîíè â ö³é ñïðàâ³ õàáàðà, çàëè-
øåíîãî â ïîë³öåéñüê³é øàôö³, 
çìàãàëèñÿ â àïåëÿö³éí³é ³íñòàí-
ö³¿. ×åêàëè ÿâêè ñâ³äê³â äëÿ ïî-
âòîðíîãî äîïèòó, çàñèïàëè ¿õ 
ïèòàííÿìè, âäðóãå äîñë³äæóâà-
òè äîêóìåíòàëüí³ äîêàçè, à ïîò³ì 
íàìàãàëèñÿ äîñòóêàòèñü ñâî¿ìè 
äîâîäàìè äî ñóää³â ó äåáàòàõ…

Ïðîêóðîð ïðîñèâ ñêàñóâàòè 
âèïðàâäóâàëüíèé âèðîê «÷åðåç 
íåâ³äïîâ³äí³ñòü âèñíîâê³â, âè-
êëàäåíèõ ó ñóäîâîìó ð³øåíí³ 
ôàêòè÷íèì îáñòàâèíàì ñïðà-
âè». Ïðåäñòàâíèê äåðæàâíîãî 

çâèíóâà÷åííÿ ïåðåêîíóâàâ ñóä 
óõâàëèòè íîâèé âèðîê, ÿêèì âè-
çíàòè Äìèòðà Çîçóëþ âèííèì ³ 
ïðèçíà÷èòè éîìó 6 ðîê³â òþð-
ìè ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà òà ïî-
çáàâëåííÿì ñïåöçâàííÿ ³ ïðàâà 
çàéìàòè ïîñàäè â îðãàíàõ Íà-
öïîë³ö³¿.

À çàõèñíèê çâ³ëüíåíîãî çà íåãà-
òèâîì ïðàâîîõîðîíöÿ íàâïàêè 
ïðîñèâ êîëåã³þ ï³äòâåðäèòè ñâî¿ì 
ð³øåííÿì øàðãîðîäñüêèé âèðîê. 
Àäâîêàò Â³òàë³é Êîðïàëî òàê ³ 
ñêàçàâ: òîé âèðîê áóâ ³äåàëüíèì. 
Íå ò³ëüêè òîìó, ùî âëàøòîâóâàâ 
éîãî êë³ºíòà, à é ç òî÷êè çîðó çà-
ñòîñóâàííÿ ºâðîïåéñüêî¿ ñóäîâî¿ 
ïðàêòèêè.

Ð³øåííÿ Òåòÿíè Ñîêîëîâñüêî¿ 
áóëî äóæå äîêëàäíèì. Á³ëüøå ïðî 
íüîãî ìîæåòå çíàéòè â ñòàòò³ 
«Âèïðàâäàíèé çà õàáàð ïîë³öåé-
ñüêèé òåïåð öèâ³ëüíà ëþäèíà, àëå 
äåêëàðàö³þ ïîäàâ» (is.gd/Nnz60a).

Òåïåð â óõâàë³ êîëåã³¿ Â³ííèöü-
êîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó ÷èòàºìî, 
ùî íå âñå çðàçêîâèì âèÿâèëîñÿ 
â ðîáîò³ ¿õíüî¿ êîëåãè ç Øàðãî-
ðîäà. Ï³äñòàâó äëÿ ñêàñóâàííÿ 
âèïðàâäóâàëüíîãî âèðîêó â³-
ííèöüê³ ñóää³ çíàéøëè íà çâó-
êîçàïèñó îñòàííüîãî çàñ³äàííÿ, 
ïðîâåäåíîãî 12 áåðåçíÿ 2018-ãî 
ðîêó: «ñóääÿ, âèõîäÿ÷è äî íà-
ðàä÷î¿ ê³ìíàòè, íå âêàçàëà ïðè 
öüîìó äàòó ³ ÷àñ ïðîãîëîøåííÿ 
âèðîêó». Ðàçîì ç òèì, â ìàòåð³-
àëè ï³äøèëè ïîâ³äîìëåííÿ ñòî-
ð³í ïðî íåîáõ³äí³ñòü ç’ÿâèòèñÿ 
äî ñóäó 16-ãî ÷èñëà, «ï³äïèñàí³ 
ñóääåþ Ñîêîëîâñüêîþ, ÿêà íà ÷àñ 

¿õ âèãîòîâëåííÿ ïåðåáóâàëà â íà-
ðàä÷³é ê³ìíàò³».

«Âèùåçàçíà÷åíå ñâ³ä÷èòü ïðî 
ïîðóøåííÿ ãîëîâóþ÷èì ñóääåþ 
òàºìíèö³ íàðàäè ñóää³â ï³ä ÷àñ 
óõâàëåííÿ âèðîêó, ùî º ³ñòîòíèì 
ïîðóøåííÿì âèìîã êðèì³íàëüíî-
ãî ïðîöåñóàëüíîãî çàêîíó ³ òÿãíå 
çà ñîáîþ áåçóìîâíå ñêàñóâàííÿ 
ñóäîâîãî ð³øåííÿ, îñê³ëüêè âêà-
çàíå ïîðóøåííÿ âèìîã çàêîíó 
ïåðåøêîäèëî ñóäó óõâàëèòè çà-
êîííå òà îá´ðóíòîâàíå ð³øåí-
íÿ òà âèêëèêàº ñóìí³âè ó áåç-
ñòîðîííîñò³ ³ íåóïåðåäæåíîñò³ 
ñóäó», — ïèøå ó ñâîºìó ð³øåíí³, 
ùî îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº, Â³-
ííèöüêèé àïåëÿö³éíèé ñóä.

Äàë³ êîëåã³ÿ ïîÿñíèëà, ÷îìó 
â³äõèëèëà âèìîãè ñòîðîíè îá-
âèíóâà÷åííÿ ïðî óõâàëåííÿ 
ð³øåííÿ ç ïîêàðàííÿì Äìèòðà 
Çîçóë³: «ïðèçíà÷àþ÷è íîâèé ðîç-
ãëÿä â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, ñóä 
àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ íå ìàº ïðà-
âà íàïåðåä âèð³øóâàòè ïèòàííÿ 
ïðî äîâåäåí³ñòü ÷è íåäîâåäåí³ñòü 
îáâèíóâà÷åííÿ, äîñòîâ³ðí³ñòü ÷è 
íåäîñòîâ³ðí³ñòü äîêàç³â, ïåðåâàãè 
îäíèõ äîêàç³â íàä ³íøèìè, çà-
ñòîñóâàííÿ ñóäîì ïåðøî¿ ³íñòàí-
ö³¿ òîãî ÷è ³íøîãî çàêîíó ïðî 
êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà 
ïîêàðàííÿ».

Òîæ òåïåð òîìè ñïðàâè Äìèòðà 
Çîçóë³ ïî¿äóòü íàçàä äî Øàðãîðî-
äà, ùîá ïðîâàäæåííÿ ñëóõàëîñÿ 
çàíîâî. Íàãàäàºìî, ÿê â³äðåàãó-
âàâ íà òàêå ð³øåííÿ åêñ-ìàéîð. 
Â³í ïðèâ³ç íà îñòàííº çàñ³äàí-
íÿ, ÿêå ìîãëî ñòàòè ô³íàëüíèì 
â éîãî êðèì³íàëüí³é ³ñòîð³¿, ìàìó 
ç äðóæèíîþ. À êîëè çðîçóì³â, ùî 
çàì³ñòü ðîçâ’ÿçêè éîãî ïîâåðíóëè 
íà äâà ðîêè íàçàä, øâèäêî ï³øîâ 
ãåòü ç ñóäîâî¿ çàëè, í³êîãî íå çà-
÷åêàâøè.

— Ùî æ, áóäåìî äîâîäèòè 
íàøó ïðàâîòó ùå ðàç, — ñêàçàâ 
éîãî çàõèñíèê Â³òàë³é Êîðïàëî, 
òåæ ðîç÷àðîâàíèé ð³øåííÿì.

Суддя Тетяна Соколовська 
в березні 2018-го виправдала 
Дмитра Зозулю. Її вирок 
скасували через порушення 
таємниці нарадчої кімнати 

Ïîìèëêó ç ïîâ³ñòêàìè 
êîëåã³ÿ àïåëÿö³éíîãî 
ñóäó íàçâàëà ³ñòîòíèì 
ïîðóøåííÿì, ÿêå 
çìóøóº ñóìí³âàòèñÿ â 
íåóïåðåäæåíîñò³ ñóää³

Боротьба в апеляції тривала рік. Прокурор просив винести 
обвинувальний вирок і дати екс-майору шість років з 
конфіскацією, а захист все заперечував
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АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 

Ðåºñòðàö³ÿ íà ó÷àñòü ó íàï³â-
ìàðàôîí³ òðèâàº äî 17 òðàâíÿ, 
òîìó âñ³ áàæàþ÷³ ùå ìàþòü çìîãó 
âèïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè òà ïîäî-
ëàòè äèñòàíö³¿ íà 10 òà 21,095 ê³-
ëîìåòðà. Êð³ì òîãî, º ìîæëèâ³ñòü 
ñòàòè ó÷àñíèêîì ìàñîâîãî çàá³ãó 
íà 1,5 ê³ëîìåòðà.

×àñòèíà çàðåºñòðîâàíèõ á³ãó-
í³â óæå ãîòóþòüñÿ íà ïîâíó ñèëó. 
Òðè÷³ íà òèæäåíü ó Öåíòðàëüíî-
ìó ïàðêó òà â Ë³ñîïàðêó ïðîõî-
äÿòü áåçêîøòîâí³ òðåíóâàííÿ ï³ä 
êåð³âíèöòâîì òðåíåðà Ðóñëàíà 
Êîáÿëêà.

Çà ñëîâàìè ñïîðòñìåíà, ãîòó-
þ÷èñü äî íàï³âìàðàôîíó, âàðòî 
íà ÷àñ â³äêëàñòè çàíÿòòÿ ó ñïîð-
òèâíèõ çàëàõ ³ ïî÷àòè á³ãàòè. 

Òàêèé ï³äõ³ä áóäå êîðèñí³øèì 
äëÿ ì'ÿç³â òà çäîðîâ'ÿ. Âàæëèâèì 
òàêîæ çàëèøàºòüñÿ õàð÷óâàííÿ.

— Ïîòð³áíî çâåðòàòè óâàãó 
íà òå, ùî âè ¿ñòå. Îñîáëèâî ïåðåä 
òðåíóâàííÿì. ß ðàäæó âæèâàòè 
âóãëåâîäè çà 2,5 ãîäèíè äî ïî-
÷àòêó òðåíóâàííÿ, — ãîâîðèòü 
òðåíåð.

Ðóñëàí íàãîëîøóº íà íåîá-
õ³äíîñò³ êîìïëåêñó â³òàì³í³â 
òà ì³íåðàë³â ó öåé ÷àñ, àäæå 
áàãàòî êîìïîíåíò³â ëþäèíà 
íå îòðèìóº ðàçîì ³ç ¿æåþ. Ï³ñëÿ 
òðåíóâàííÿ òðåíåð çàáîðîíÿº 
¿ñòè ïðîòÿãîì ïåðøî¿ ãîäèíè. 
Äàë³ ñë³ä âæèâàòè ùîñü ëåãêå — 
ôðóêòè, ñàëàòè.

Ó áàãàòüîõ á³ãóí³â, îñîáëèâî 
æ³íîê, ïåðøî÷åðãîâà ìåòà — 
ñõóäíóòè. Ðóñëàí ãîâîðèòü, ùî 

ЯК УЧАСНИКИ ГОТУЮТЬСЯ 
ДО НАПІВМАРАФОНУ 
Скоро старт!  Наприкінці місяця, 
26-го травня, Вінниця знову бігтиме 
напівмарафон. Реєстраційні форми 
заповнили вже більше 700 осіб. Серед 
них групові забіги великих компаній, 
іноземці та особливі учасники. 
Спортсмени поділилися своїми 
правилами підготовки, а професійний 
тренер Руслан Кобялко порадив, на що 
звернути увагу за два тижні до забігу

öå ìîæëèâî, ÿêùî íå ïî÷èíàòè 
îäðàçó á³ãàòè, à çàéíÿòèñÿ àê-
òèâíîþ õîäüáîþ. Ïðàâèëüíå õàð-
÷óâàííÿ ³ ï³äõ³ä äî ñïîðòèâíèõ 
âïðàâ âïëèâàº íà ñõóäíåííÿ.

З ЯКОЮ МЕТОЮ БІЖАТЬ 
УЧАСНИКИ 

²ííà Ðîìàíîâñüêà, ðåã³îíàëüíèé 
HR êîìïàí³¿ Comfy 

— Íà ìàðàôîí íàñ çàðåºñòðó-
âàëîñÿ ø³ñòü îñ³á. Òðîº á³æàòü 
ï³âòîðà ê³ëîìåòðà, ðåøòà âèð³øè-
ëè ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè íà 10-òè 
ê³ëîìåòðàõ. Ãîòóºìîñÿ ìè êîæåí 
îêðåìî. ×àñòî áóâàºìî ó â³äðÿ-
äæåííÿõ, òîìó çàâæäè ç ñîáîþ 
áåðåìî ñïîðòèâíó ôîðìó, ùîá 
íå ïðîïóñêàòè ìîæëèâ³ñòü òðåíó-
âàòèñÿ. Öüîãî ðîêó áåðåìî ó÷àñòü 
âïåðøå ³ ó êîæíîãî º îñîáèñòà 
ìåòà. Íàïðèêëàä, ì³é êîëåãà õî÷å 
âèáîðîòè ïðèçîâå ì³ñöå ó äèñ-
òàíö³¿ íà 10 ê³ëîìåòð³â, ³íøèé 
ì³é êîëåãà õî÷å äîâåñòè, ùî 
â³í íå ã³ðøèé çà ïåðøîãî. Òàê ³ 
æèâåìî (ñì³ºòüñÿ). ß á³æó öüîãî 
ðîêó ï³âòîðà ê³ëîìåòðà ³ äëÿ ìåíå 
öå áóäå äåìîíñòðàö³ÿ òîãî, ùî 
ìîæó ÿ. Ó ìåíå áóëè ïðîáëåìè 
ç³ çäîðîâ'ÿì, òîìó äîâãèé ÷àñ 
ÿ âçàãàë³ ñïîðòîì íå çàéìàëàñÿ.

Àëå ó íàñ º ³ ñï³ëüíà ìåòà: ìè 
ìîòèâóºìî íàøèõ ñï³âðîá³òíè-
ê³â äî çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ. 
Ó íàø³é êîìïàí³¿ ïîñò³éíî â³äáó-
âàþòüñÿ ñïîðòèâí³ åñòàôåòè. Ìè 
õî÷åìî ïîäîëàòè áàð'ºðè ³ ïî-
êàçàòè ñîá³ òà ³íøèì, ùî íåìàº 
í³÷îãî íåìîæëèâîãî. 

Äæîø Ïðàò, ëåòèòü íà íàï³â-
ìàðàôîí ç Òåõàñó 

Äæîø ëåòèòü äî Â³ííèö³ ïî ðî-
áîò³, àëå âæå çàðåºñòðóâàâñÿ 
íà äèñòàíö³þ 10 ê³ëîìåòð³â:

— Ïðèáëèçíî 5 òèæí³â òîìó 
ÿ âèð³øèâ, ùî õî÷ó ïî÷àòè õàð-
÷óâàòèñÿ ïðàâèëüíî. Òîä³ æ îòðè-
ìàâ ñõâàëåííÿ â³ä êîìïàí³¿, 

íà ÿêó ÿ ïðàöþþ, äëÿ ïî¿çäêè 
â Óêðà¿íó. Ó Â³ííèö³ ó ìåíå º 
÷óäîâ³ äðóç³-êîëåãè, ó ÿêèõ çàçâè-
÷àé çóïèíÿþñÿ. Âîíè ðîçïîâ³ëè 
ïðî Â³ííèöüêèé íàï³âìàðàôîí. 
ß ï³äëàøòóâàâ ñâîþ ïîäîðîæ òàê, 
ùî 26-ãî òðàâíÿ á³ãòèìó ðàçîì ³ç 
â³ííè÷àíàìè.

Ìåòà àìåðèêàíñüêîãî á³ãóíà 
ïîäîëàòè 10 ê³ëîìåòð³â â îäíî-
ìó ðèòì³ — íå çóïèíÿþ÷èñü ³ 
íå ïåðåõîäÿ÷è íà êðîê.

—Äëÿ êðàùèõ ðåçóëüòàò³â 
ÿ ïðèäáàâ ñïåö³àëüí³ á³ãîâ³ êðî-
ñ³âêè, ìîí³òîð ñåðöåâîãî ðèòìó 
³ ïî÷àâ â³äñòåæóâàòè ñâî¿ óñï³õè 
çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìè íà òå-
ëåôîí³.

Ó Äæîøà âæå º äîñâ³ä ó÷àñ-
ò³ ó á³ãîâèõ ïîä³ÿõ, ïðîòå ìàê-
ñèìàëüíà äèñòàíö³ÿ äëÿ íüîãî 
áóëà 5 ê³ëîìåòð³â, òîìó ïîäîëàòè 
10 ê³ëîìåòð³â ó Â³ííèö³ — öå áóäå 
ñïðàâæí³ì äîñÿãíåííÿì.

Голова правління фонду грома-
ди «Подільська громада» Леся 
Найчук стверджує, що підтриму-
вати, розвивати та пропагувати 
здоровий спосіб життя серед ві-
нничан — це дуже важливо. Тому, 
крім великої екологічної програ-
ми, яка спрямована на правильне 
харчування та спортивні заходи, 
Вінницький напівмарафон теж 
зайняв важливу частину у фонді. 

До речі, співробітники теж зби-
раються бігти груповий забіг 
на півтора кілометра.
Керівник відділу продажів ЖК 
Green’s Денис Швець теж підтри-
мує здорові тенденції і наголошує 
на вдалому розташуванні ново-
будов комплексу, так як поруч ліс, 
де щоранку можна здійснювати 
пробіжки на свіжому повітрі та 
у спокійній атмосфері.

Генеральні партнери теж за здоровий спосіб життя 

Джош Прат інтенсивно готується до напівмарафону і має 
на меті пробігти 10 км без зупинки та переходу на ходьбу 
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Виграли Кубок 
України 
 Ó ì. Âåðõîâèíà (²âà-
íî-Ôðàíê³âñüêà îáëàñòü) 
ðîç³ãðàëè Êóáîê Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ ³ Êóáîê Óêðà¿íè ç 
âåñëóâàëüíîãî ñëàëîìó.
Ñïîðòñìåíè Â³ííèöüêî¿ 
ñïîðòøêîëè ¹ 2 âèãðàëè 
11 íàãîðîä. ×åìï³îíàìè 
ó ð³çíèõ âèäàõ ïåðåãîí³â 
ñòàëè Ìàêñèì Ðóäèé, ßíà 
Îìåëü÷óê, Êèðèëî Êóøí³ð ³ 
Âàëåíòèí Êîìàð.

Відкритий 
турнір
 Äåâ’ÿòîãî òðàâíÿ ó Â³ííè-
ö³ çàïëàíîâàíèé â³äêðèòèé 
òóðí³ð ç âåñëóâàííÿ íà áàé-
äàðêàõ ³ êàíîå. Çìàãàòè-
ìóòüñÿ íà áàç³ ñïîðòøêîëè 
¹ 2, ùî íà Ñòàðîìó Ì³ñò³. 
Ïî÷àòîê — î 10.00.

Змагатимуться 
легкоатлети 
 14–15 òðàâíÿ â³äáóäóòüñÿ 
ñïîðòèâí³ ³ãðè ñåðåä ó÷í³â 
øê³ë íàøîãî ì³ñòà ç ëåãêî¿ 
àòëåòèêè. Âîíè ïðîéäóòü 
íà ëåãêîàòëåòè÷íèõ äîð³æêàõ 
Öåíòðàëüíîãî ïàðêó. Ïî÷à-
òîê — î 10.00.

Чемпіонат 
України 
 Ç 10 ïî 12 òðàâíÿ íà ñòà-
ä³îí³ ïàðêó ïðîéäå ï’ÿòèé 
òóð ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç 
õîêåþ íà òðàâ³. Öåíòðàëü-
íîþ ó òóð³ áóäå çóñòð³÷ ì³æ 
«Ñòàðò-ØÂÑÌ» ³ «ØÂÑÌ-
Îë³ìï³ÿ» 10 òðàâíÿ. Ïî÷à-
òîê — î 12 00. Âõ³ä– â³ëüíèé

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №19 (1093)
Нескладні для розв’язку шахові задачі бажано розв’язувати на діагоналях, не 
розставляючи шахи на шахівниці. У кожній з двоходових задач на коопера-
тивний мат по два авторських варіанти. Знайдіть їх. 

Задача №2365-2368. М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №18 (1436) від 1 травня 2019 року 
Задача №2361
1. Td4! Цугцванг  1… Kpb3/b3  2. Td3/Ta4x
Задача №2362
1. Tc1?–  2. Ta1x; 1… b4!;  1. Tc2?–  2. Ta2x; 1… b4!; 1. Tc3?–  2. Ta3x; 1… b4!;
1. Tc5! Цугцванг; 1… b4/d6, d5  2. Ta5/Tc6x;
Задача №2363
1. Ch6? Kh8-!;  1. h6 Цугцванг 1… Kf7/Kh8:g6/Kh7/Kf8:g6/Kd7Ke6
2. gf7:/f7/gh7:/h7/h7x  - мат білими пішаками на всі захисти чорних фігур
Задача №2364
1. Ca7? Ke3!;  1. Cf2! Цугцванг; 1...Ke1/Ke3/Kf4+  2. T:e1/T:e3/T:f4x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Êàðäèíàëüíî îíîâëåíà ó ì³æ-
ñåçîííÿ â³ííèöüêà «Íèâà» ï³ä êå-
ð³âíèöòâîì Êîë³íñà Íãàõè íàáðà-
ëà ïîòóæíèõ îáåðò³â. Íàø êëóá 
â îñòàíí³õ òðüîõ òóðàõ íå çíàº 
î÷êîâèõ âòðàò ó ãðóï³ «À» ÷åìï³-
îíàòó Óêðà¿íè ç ôóòáîëó (äðóãà 
ë³ãà). Ìèíóëîãî òèæíÿ ó Â³ííè-
ö³ íèâ³âö³ íàáðàëè ø³ñòü î÷îê 
ó äâîõ ìàò÷àõ.

ОБІГРАЛИ У МЕНШОСТІ 
Ï³ñëÿ ïîïåðåäíüî¿ âè¿çíî¿ 

ïåðåìîãè íàä åêñ-ë³äåðîì «Ìè-
íàºì» (Çàêàðïàòòÿ), â³ííè÷àíàì 
õîò³ëîñÿ ðîçâèíóòè óñï³õ â ãð³ 
ç àóòñàéäåðîì. Ìàò÷ ³ç «Áóêî-
âèíîþ» (×åðí³âö³) ïðîéøîâ 
íà òðàâ’ÿíîìó ãàçîí³ Öåíòðàëü-
íîãî ì³ñüêîãî ñòàä³îíó. Öå áóâ 
ïåðøèé îô³ö³éíèé ïîºäèíîê êî-
ìàíä ìàéñòð³â íà ãîëîâí³é àðåí³ 
ðåã³îíó ó 2019 ðîö³.

Ïåðøèé òàéì ïðîõîäèâ ó ãî-
ñòð³é áîðîòüá³. ×åðí³â÷àíè íå 
çáèðàëèñÿ â³äñèäæóâàòèñÿ â îáî-
ðîí³, à ñòâîðèëè ê³ëüêà íåáåçïå÷-
íèõ ìîìåíò³â. Íà ùàñòÿ, ãîëê³ïåð 
Ìàêñèì Ãóð³äîâ áóâ íà âèñîò³.

Íàïðèê³íö³ òàéìó íèâ³âåöü 
Òèìîô³é Áðèæ÷óê ì³ã âðàçèòè 
â ïîðîæí³ âîðîòà, àëå éîãî ïî-
ñòð³ë ³ç ñåðåäíüî¿ â³äñòàí³ çàáëî-
êóâàâ çàõèñíèê. Ï³çí³øå íàø ï³â-
çàõèñíèê Îëåêñàíäð Äåì÷åíêî, 
ÿêèé ïåðåáóâàâ ó êàðíîìó ìàé-
äàí÷èêó, ïðîáèâ âèùå âîð³ò.

ªäèíèé ó ìàò÷³ ãîë çàáèëè 
íà ïî÷àòêó äðóãîãî òàéìó. Ï³ñëÿ 
øòðàôíîãî (Þð³é Ìàëºé ïîäàâàâ 
ñ ïðàâîãî áîêó) Àíäð³é Ðîãîç³í 
íå çì³ã çàâäàòè óäàðó çëüîòó ç 
ãàðíî¿ ïîçèö³¿, çàòå çàðîáèâ ùå 

îäèí ïåðñïåêòèâíèé øòðàôíèé. 
² ç öüîãî «ñòàíäàðòó» Îëåêñàíäð 
Äåì÷åíêî ïðÿìèì óäàðîì ïðîáèâ 
òî÷íî â áëèæí³é êóò. 1:0!

Ó ñåðåäèí³ äðóãîãî òàéìó ãîñ-
ïîäàð³ çàëèøèëèñÿ â ìåíøîñò³. 
ßðîñëàâ Áðàñëàâñüêèé «³ç çà-
õèñíèêîì íà ïëå÷àõ» óâ³ðâàâñÿ 
â øòðàôíèé ìàéäàí÷èê ³ âïàâ 
íà ãàçîí. Àðá³òð íå ïîâ³ðèâ íà-
øîìó ãðàâöþ ³ ïîêàçàâ íàïàä-
íèêó äðóãó æîâòó êàðòêó. Âò³ì, 
³ âäåñÿòüîõ «Íèâà» çáåðåãëà ïå-
ðåìîæíèé ðåçóëüòàò, îá³ãðàâøè 
«Áóêîâèíó» â òðåò³é ðàç çà ñåçîí.

ФАТАЛЬНА ПОМИЛКА 
ГОЛКІПЕРА 

Àïåòèò ïðèõîäèòü ï³ä ÷àñ ¿æ³. 
Òîìó â³ííèöüêà «Íèâà» áóëà íà-
ëàøòîâàíà âäîìà çäîëàòè ë³äåðà 
ãðóïè «×åðêàùèíó-Àêàäåì³þ» 
(ñ. Á³ëîç³ð’ÿ). Ó öüîìó ñåçîí³ ñó-
ïåðíèêè çóñòð³÷àëèñÿ óæå äâ³÷³. 
Ó ëèïí³ ìèíóëîãî ðîêó ó Á³ëîç³ð’¿ 
ïåðåìîãó ³ç ðàõóíêîì 1:0 ñâÿòêóâà-
ëè ãîñïîäàð³ — çàâäÿêè ãîëó Àí-
äð³ÿ Ñòîð÷îóñà, çàáèòîìó íà ïî÷àò-
êó äðóãîãî òàéìó, ï³ñëÿ ïîìèëêè 
âæå êîëèøíüîãî ãîëê³ïåðà «Íèâè» 
Àðòåìà Êóë³í³÷à. À â îñòàíí³é äåíü 
âåðåñíÿ ó Â³ííèö³ áóëî çàô³êñîâà-
íî íóëüîâó í³÷èþ.

Ãîñò³ ï³äõîäèëè äî ãðè â îïòè-
ì³ñòè÷íîìó íàñòðî¿. Áî «×åðêà-
ùèíà-Àêàäåì³ÿ» öüîãî ðîêó ùå 

Останні матчі нивівців проходили приблизно в рівній 
боротьбі, але фортуна була на боці «зелено-білих»

 «НИВА» ЗДОБУЛА ТРИ 
ПЕРЕМОГИ ПОСПІЛЬ
Друга ліга  Флагман футболу Вінниччини 
вдома здолав лідера групи «Черкащину-
Академію» і чернівецьку «Буковину». 
Нивівці піднялися на другу сходинку і 
претендують на підвищення в класі

íå çíàëà ã³ðêîòè ïîðàçîê. Âîíà 
àêòèâíî ðîçïî÷àëà äåáþò ìàò-
÷ó, ³ íàøîìó ãîëê³ïåðó Ìàêñèìó 
Ãóð³äîâó íå ðàç äîâîäèëîñÿ äå-
ìîíñòðóâàòè ñâîþ ìàéñòåðí³ñòü.

Ó àòàö³ ó «Íèâè» ä³ÿâ Â³êòîð 
Êîðîâ³êîâ, ÿêèé â ö³é ðîë³ çà-
ì³íèâ äèñêâàë³ô³êîâàíîãî ôîð-
âàðäà ßðîñëàâà Áðàñëàâñüêîãî. 
Â³í íåïîãàíî ïðîâ³â ãðó — áàãàòî 
ðóõàâñÿ ³ òðèìàâ îáîðîíó ãîñòåé 
ó ïîñò³éí³é íàïðóç³.

Óæå íà ÷åòâåðò³é õâèëèí³ «ã³ð-
÷è÷íèê» ïåðåä ñîáîþ ïîáà÷èâ 
íèâ³âåöü Àíäð³é Ðîãîç³í. Ó áîðîòü-
á³ ³ç ñóïåðíèêîì â³í âïàâ ó êàð-
íîìó ìàéäàí÷èêó ÷åðêàùàí. Àëå 
àðá³òð òðàêòóâàâ öå ÿê ñèìóëÿö³þ.

Ãîëîâíèì ãåðîºì ïîºäèíêó 
ñóäèëîñÿ ñòàòè ³íøîìó ãðàâöþ. 
Íà 15-é õâèëèí³ êàï³òàí â³ííèöü-
êî¿ «Íèâè» Äåíèñ Äîë³íñüêèé 
âèð³øèâ ïåðåâ³ðèòè ãîëê³ïåðà 
Îëåêñàíäðà Ìàéáîðîäó ïîñòð³-
ëîì ³ç äàëüíüî¿ äèñòàíö³¿. Óäàð 
áóâ íåñêëàäíèì, âîðîòàð íà íüî-
ãî çðåàãóâàâ, àëå ÷îìóñü íå çì³ã 
ïðèáîðêàòè øê³ðÿíó êóëþ. Î÷å-
âèäíà ïîìèëêà ³ ãîë! 1:0.

Ãîñò³ ä³ÿëè àêòèâíî, ðåãóëÿð-
íî àòàêóâàëè. Íàïðèêëàä, íà ô³-
í³ø³ òàéìó ãîëîâíèé ãîëåàäîð 
«×åðêàùèíè-Àêàäåì³¿» Àíäð³é 
Ñòîð÷îóñ çàâäàâàâ íåáåçïå÷íîãî 
óäàðó ç ë³í³¿ êàðíîãî ìàéäàí÷è-
êà — âèùå ïîïåðå÷èíè. Âò³ì, 
îáîðîíà íèâ³âö³â ä³ÿëà òàêòè÷íî 
ãðàìîòíî, ³ «ïîæåæ» á³ëÿ íàøèõ 
âîð³ò ïðàêòè÷íî íå áóëî.

ТРЕНЕРА ПІДКИДАЛИ 
НА РУКАХ 

Íà ïî÷àòêó äðóãîãî òàéìó çà-
ì³ñòü Àíäð³ÿ Ðîãîç³íà âèéøîâ 

«øòàòíèé» êàï³òàí ²ãîð Ìàëÿ-
ðåíêî, ÿêèé â³äíîâëþº êîíäè-
ö³¿ ï³ñëÿ òðàâìè. Ãðà ïðîõîäèëà 
ó îáîï³ëüíèõ àòàêàõ. Õî÷à âñå æ 
ñïîñòåð³ãàëîñÿ áàæàííÿ íèâ³âö³â 
ä³ÿòè àêóðàòíî ³ çáåðåãòè êîí÷å 
ïîòð³áíèé ðåçóëüòàò.

Íà 60-é õâèëèí³ êàï³òàí ÷åð-
êàùàí Àíäð³é Êîøåëþê ïðîáèâ 
ó êóò íàøèõ âîð³ò, àëå Ìàêñèì 
Ãóð³äîâ âèòÿãíóâ ì’ÿ÷à. Íà 84-é 
õâèëèí³ ó âîðîòàðñüêîìó ìàé-
äàí÷èêó «×åðêàùèíè-Àêàäåì³¿» 
çáèëè ²ãîðÿ Áîãà÷à, ÿêèé çàì³íèâ 
ñâîãî òåçêó Ìàëÿðåíêà. Ñâèñòîê 
ñóää³ ìîâ÷àâ, õî÷à ìîæíà áóëî 
ñì³ëèâî ïðèçíà÷àòè ïåíàëüò³.

Ó ï’ÿòü äîäàíèõ õâèëèí ë³äåð 
ãðóïè íàìàãàâñÿ çð³âíÿòè ðàõó-
íîê, àëå íàø³ õëîïö³ âñòîÿëè. 
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ìàò÷ó âáî-
ë³âàëüíèêè âëàøòóâàëè îâàö³þ, 
îáí³ìàëè íèâ³âö³â. À ãîëîâíîãî 
òðåíåðà Êîë³íñà Íãàõó íà ðàäî-
ùàõ íàâ³òü ï³äêèäàëè íà ðóêàõ!

«Íèâà» çäîáóëà òðåòþ ïåðåìîãó 
ïîñï³ëü, ï³äíÿëàñÿ íà äðóãå ì³ñ-
öå òóðí³ðíî¿ òàáëèö³. Â³ííè÷àíè 
ëèøå íà î÷êî â³äñòàþòü â³ä ë³-
äåðà — «×åðêàùèíè-Àêàäåì³¿». 
Ïðÿì³ ïóò³âêè äî ïåðøî¿ ë³ãè 
çäîáóâàþòü ïåðåìîæö³ ãðóï «À» 
³ «Á» äðóãîãî äèâ³ç³îíó. À êî-
ìàíäè, ùî ïîñÿäóòü äðóã³ ì³ñöÿ, 
ñïåðå÷àòèìóòüñÿ çà ïðàâî ï³äâè-
ùèòèñÿ â êëàñ³.

Äî ê³íöÿ ñåçîíó çàëèøèëîñÿ 
÷îòèðè òóðè. Íàñòóïíèé ìàò÷ 
«Íèâà» ïðîâåäå äåñÿòîãî òðàâíÿ 
íà ²âàíî-Ôðàíê³âùèí³. Ñóïåð-
íèêîì êîìàíäè Êîë³íñà Íãàõè 
áóäå ÔÊ «Êàëóø» ç îäíîéìåí-
íîãî ì³ñòà, ÿêèé ïîñ³äàº øîñòó 
ñõîäèíêó òóðí³ðíî¿ òàáëèö³.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З ФУТБОЛУ. 2 ЛІГА. ГРУПА «А». 
ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ НА 9 ТРАВНЯ 2019 РОКУ

М Команда I П Н П РМ О

1 «Черкащина-Академія» 23 11 6 6 32-19 39

2 «Нива» В 23 10 8 5 23-15 38

3 «Минай» 23 11 4 8 32-22 37

4 «Полісся» 23 10 6 7 17-18 36

5 «Верес» 23 10 5 8 16-18 35

6 «Калуш» 23 9 6 8 22-20 33

7 «Нива» Т 23 8 6 9 21-22 30

8 «Чайка» 23 7 7 9 21-19 28

9 «Поділля» 23 5 6 12 15-27 21

10 «Буковина» 23 4 6 13 15-34 18

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ 
ìàò÷ó âáîë³âàëüíèêè 
íà ðàäîùàõ ï³äêèäàëè 
íà ðóêàõ ãîëîâíîãî 
òðåíåðà íèâ³âö³â 
Êîë³íñà Íãàõó
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

450836

РЕКЛАМА

447857

Нітрати — це солі азотної кислоти, 
які також називають селітра. Ці солі 
є частиною багатьох рослин, грунту 
і навіть нашого організму. У допус-
тимих нормах нітрати абсолютно 
не страшні. Проте, якщо їх спожи-
вати з їжею або водою надто бага-
то, вони починають концентрува-
тися в організмі у великій кількості 
і перетворюються на нітрити, які 
вже дійсно шкодять. Найбільше 
нітратів міститься в шпинаті, се-
лері, листовій капусті та столових 
буряках. Найменше шкідливих 
солей мають цибуля, перець, 
баклажани та зелений горошок. 
Небезпечна денна доза нітратів 
3,7 мг/кг, тобто 222 мг для людини, 

масою 60 кг. Проте це обмеження 
на сьогодні вважається занадто за-
стережливим, адже у здоровому 
раціоні показники будуть вищими. 
Отримати небезпечні дози нітратів 
не так і просто, але якщо ви все ж 
переймаєтесь з цього приводу, 
то медики радять як можна спо-
живати їх менше. Зокрема, вжи-
вати менше овочів, фруктів та ягід 
з першого врожаю, адже нітратів 
в них може бути трохи більше. Їжте 
тільки ті частини овочів та фрук-
тів, що містять найменше нітратів. 
У столових буряків потрібно від-
різати верхню та нижню частину 
коренеплодів. У кабачків чистити 
шкірку. У огірків та редиски відрі-

зати хвостики і очищати їх від шкір-
ки. У капусті варто знімати верхні 
листки та не їсти качан. Кавуни, як 
і дині, найбільшу частину нітратів 
накопичують в недостиглій частині 
м’якоті, яка прилягає до шкірки.
До речі, не варто витрачати кошти 
на нітрат-тестери. Ці прилади ви-
мірюють електропровідність со-
левмісних розчинів загалом, тому 
враховуються не тільки нітрати, 
а й всі інші солі — фосфати чи 
натрієві, які насправді потрібні 
людському організму. Похибка 
таких вимірів може досягати мало 
не 1000%. Визначити достовірно 
кількість нітратів можна тільки 
в лабораторних умовах.

Як бути з нітратами 

449965

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

ßêùî âè ï³äïè-
ñàí³ õî÷à á íà îäíó 
ãðóïó ó Âàéáåð³, 

ìîæëèâî âàì ïðèõîäèëî íà-
ñòóïíå ïîâ³äîìëåííÿ:

«Â÷åðà â ðåàíèìàöèè â èí-
ôåêöèîíêå óìåð ìàëü÷èê. 
Íà âûõîäíûõ îí âûïèë òàðõóí 
(â ñòåêëå). Ïîäíÿëñÿ áèëèðóáèí, 
èíòîêñèêàöèÿ, 2 äíÿ êîìû, ñïàñ-
òè íå óäàëîñü! Ãîâîðèòå ñ äåòü-
ìè, îáúÿñíÿåòå: òàì ñåé÷àñ ëå-
æèò äåâî÷êà — ñèòðî (ñòåêëî, 
ìàðêó íå ïîìíèò), äåâî÷êà ïîä 
êàïåëüíèöàìè ñ ïÿòíèöû. Îáî-
øëèñü áåç ðåàíèìàöèè. Êàê 
ñêàçàëà âðà÷, òàì ïîë îòäåëåíèÿ 
ñ òåìè æå ðåçóëüòàòàìè ïîñëå 
ýíåðãåòèêîâ. Ðàñïðîñòðàíÿéòå 
è ïðåäóïðåæäàéòå!..» 

Æóðíàë³ñòó RIA òàêå ïîâ³äî-
ìëåííÿ ïðèéøëî ç ê³ëüêîõ ãðóï. 
Ç îäí³ºþ ä³â÷èíîþ ìè ïîñï³ëêó-
âàëèñÿ íà öþ òåìó.

— Òàíþ, âàñ ä³éñíî ïîïðîñèâ 
ïåä³àòð ïîøèðèòè ³íôîðìàö³þ 
ïðî íàïî¿, ÷è õòîñü ïðèñëàâ âàì 
ãîòîâå ³ âè íàì êèíóëè?

— Í³, öå ìåí³ êèíóëè.
— Öå ôåéê ç ïîñèëàííÿì 

íà Ðîñ³þ. Íå ïîøèðþéòå á³ëüøå.
— Àëå ÿ ç äèòèíîþ â ë³êàðí³ 

³ äóæå áàãàòî ä³òåé ïîñòóïàº ç 
àöåòîíàìè, îòðóºííÿìè…

— Ñïèòàéòå ïðî öåé ïîñò ó ë³-
êàð³â ³ ðîçñèëàéòå íèìè ñêàçàíå, 
à íå ðîñ³éñüêèìè ÇÌ².

Ï³ñëÿ öüîãî, ä³â÷èíà ùîñü 
ïèñàëà, ñòèðàëà, à ïîò³ì âçàãàë³ 
âèéøëà ç ÷àòó.

ЧИМ ЛЯКАЮТЬ 
В ТАКИХ ПОСТАХ 

Îêð³ì ³íôîðìàö³¿ ïðî äèòÿ÷³ 
ñìåðòåëüí³ âèïàäêè â ³íôåê-
ö³éí³é ë³êàðí³, áóëà ³íôîðìàö³ÿ 
ç ³íøî¿ ãðóïè ç ïåðåë³êîì íà-
ïî¿â (ñîëîäê³ ãàçîâàí³ íàïî¿ òà 
åíåðãåòèêè), öóêåðîê òà ³íøèõ 
êîíäèòåðñüêèõ âèðîá³â, ùî ìà-
þòü ñìåðòåëüí³ áàðâíèêè. Òà 
ïîñèëàííÿ íà ðîñ³éñüê³ íåâ³äî-
ì³ äæåðåëà.

«Íåäàâíî â ðîññèéñêèõ ÑÌÈ 
ïóáëèêîâàëàñü èíôîðìàöèÿ 
î òîì, ÷òî ÐÀÌÍ îáíàðóæèë 
â äåòñêèõ éîãóðòàõ «Ðàñòèø-
êà» ýòèëåíîãëèêîëü — îäèí 
èç ñàìûõ îïàñíûõ êàíöåðîãå-
íîâ, âûçûâàþùèõ ðàê ïå÷åíè 
è æåëóäêà… Êàê âûðàçèëñÿ 
ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê 
ÐÀÌÍ À. Ê. Ñîëîâüåâ, «Ìû 
è ïðåäñòàâèòü íå ìîãëè, ÷òî 
â äåòñêèõ ïðîäóêòàõ ñîäåðæèòñÿ 
òàêîé ñèëüíîäåéñòâóþùèé ÿä; âñå 
âðåìÿ ìû èñêàëè íå â òîì ìåñòå.

Якщо 
щодня пити 
1–2 склянки 
енергетика, 
то можна 
отримати 

  Переспоживання кофеїну, яке може прояви-
тися в гіпертензії, підвищеному серцебитті, 
нудоті та навіть конвульсіях 

  Діабет ІІ типу: кофеїн знижує чутливість 
до інсуліну, а цукор підвищує рівень глюкози 
в крові 

  Викидні на пізньому терміні, мертвонаро-
дженні чи народженні з низькою вагою 

  Пошкодження зубів 
  Порушення роботи серцево-судинної та 

нервової системи. Серце болить, голова 
не працює, режим сну порушений 

  Ожиріння 
  Агресивна поведінка, погане навчання 

Якщо щодня 
випивати 
1–2 склянки 
солодких 
газованих 
напоїв 

  Ожиріння, в тому числі в дітей 
  Інсулінорезистентність та ризик діабету 

зростає на 26% 
  Ризик подагри зростає на 80% 
  Ризик серцево-судинних захворювань 

на 20% 
  Карієс 
  Виведення кальцію з організму 
  Збільшується ймовірність раку 

У ІНФЕКЦІЙНІЙ 
ВІД ГАЗИРОВКИ ПОМИРАЮТЬ ДІТИ?
Лякають батьків  Останні тижні 
в соцмережах шириться повідомлення 
про масові отруєння дітей. Про те, що 
інфекційна лікарня переповнена дітьми з 
ацетоном, отруєннями і вже є смертельні 
випадки. Ми поспілкувалися з обласним 
інфекціоністом Іриною Незгодою, 
щоб перевірити цю інформацію

Êîïèðóéòå èíôîðìàöèþ è ðà-
ñïðîñòðàíÿåòå ïî ÷àòàì.» 

ЦЕ БРЕХНЯ 
— Ìåí³ òåëåôîíóâàëè ñòîñîâíî 

ö³º¿ íîâèíè âæå íåîäíîðàçîâî, ³ 
ÿ âòîìèëàñÿ ïîÿñíþâàòè, ùî öå 
íåïðàâäà, — ðîçïîâ³äàº îáëàñíèé 
³íôåêö³îí³ñò ²ðèíà Íåçãîäà. — 
Íåìàº â íàñ ìàñîâèõ îòðóºíü, 
òèì á³ëüøå äèòÿ÷èõ ñìåðòåé. Òå, 
ùî øèðèòüñÿ â ³íòåðíåò³, ñóö³ëü-
íà áðåõíÿ.

Ïðîòå ³íôåêö³îí³ñò çàçíà÷èëà, 
ùî ä³éñíî â áàãàòüîõ ãàçîâàíèõ 
íàïîÿõ âèêîðèñòîâóþòü áàðâ-
íèêè, øê³äëèâ³ äëÿ çäîðîâ’ÿ, òà 
é íå ò³ëüêè âîíè øêîäÿòü. Àëå 
ïîòð³áíî çíàòè ì³ðó, òà ÿêùî ³ 
äîçâîëÿòè ä³òÿì âæèâàòè ïîä³áíå, 
òî â ìàëèõ äîçàõ.

— Òèì ïà÷å, ùî çàðàç á³ëüø 
àêòóàëüíîþ ìàº ñòàòè ïðîáëåìà 
í³òðàò³â, àäæå ïî÷àâñÿ ñåçîí ñâ³-
æèõ îâî÷³â: îã³ðêè, ìîëîäà êàïóñ-
òà, òîìàòè. Öå ìîæå çàøêîäèòè 
íå ëèøå ä³òÿì, — ãîâîðèòü ë³êàð.

ЯК ГАЗОВАНІ СОЛОДКІ НАПОЇ ТА 
ЕНЕРГЕТИКИ ШКОДЯТЬ ЗДОРОВ’Ю



ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ IT-АКАДЕМІЇ

Í³õòî íå çàñòðàõîâà-
íèé â³ä ïîìèëîê. Íàâ³òü 

òâîðåöü Linux, âñåñâ³ò-
íüî â³äîìèé ïðîãðàì³ñò Ë³íóñ 

Òîðâàëüäc ðîáèâ ïîìèëêè ó ñâîºìó ïðî-
ãðàìíîìó êîä³. ² òóò íà äîïîìîãó ïðèõî-
äèòü òåñòóâàëüíèê — ëþäèíà, ÿêà ïåðøà 
áà÷èòü ãîòîâèé ïðîãðàìíèé ïðîäóêò ³ 
ìàº çðîáèòè òàê, ùîá «íà âèõîä³» â³í 
áóâ ³äåàëüíèì.

ТЕСТУВАЛЬНИК ЧИ РОЗРОБНИК? 
Âàæêî óÿâèòè ñîá³ â³äîì³ îíëàéí 

ïðîåêòè, äå íå äîêëàëè çóñèëü QA ³í-
æåíåðè. Ó òåñòóâàëüíèêà äóæå âåëèêèé 
îá’ºì ðîáîòè — íà êîæíó òèñÿ÷ó ðÿäê³â 
êîäó ïðèïàäàº 5–15 ïîìèëîê, ïîøóê ³ 
âèïðàâëåííÿ ÿêèõ çàéìàº áàãàòî ÷àñó 
ðîçðîáêè òà íàëàãîäæåííÿ ÏÇ. Îêð³ì 
òîãî, íàñë³äêè «äåôåêòíîãî» ïðîãðàìíî-
ãî çàáåçïå÷åííÿ ìîæóòü áóòè ð³çíèìè — 
â³ä íåçíà÷íèõ äî, íàâ³òü, ñìåðòåëüíèõ. 
Òîìó òåñòóâàííÿ º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòè-
íîþ ðîçðîáêè. ßêùî ðó÷íà ïåðåâ³ðêà 
âèìàãàº çíà÷íèõ òðóäîâèõ ³ ÷àñîâèõ âè-
òðàò, òî âèêîðèñòîâóþòü àâòîìàòèçîâàíå 
òåñòóâàííÿ. Àâòîìàòèçîâàí³ òåñòóâàëüíè-
êè êîðèñòóþòüñÿ ïîïèòîì íà ²Ò-ðèíêó 
³ ìàþòü ãàðíèé äîõ³ä.

ЩО РОБИТЬ AUTOMATED TESTING? 
Òåñòóâàííÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ 

(àíãë. Software Testing) — âèì³ðþº çà-
ãàëüíó ÿê³ñòü ñèñòåìè (Quality Assurance), 
ç òî÷êè çîðó: ïðàâèëüíîñò³, ïîâíîòè, 
çðó÷íîñò³ âèêîðèñòàííÿ, ïðîäóêòèâíîñò³ 
äëÿ çàäîâîëåííÿ ê³íöåâîãî êîðèñòóâà÷à.

Àâòîìàòèçîâàíå òåñòóâàííÿ ïåðåäáà÷àº 
âèêîðèñòàííÿ ñïåö³àëüíîãî ïðîãðàìíî-

ãî çàáåçïå÷åííÿ (êð³ì òåñòîâàíîãî) äëÿ 
êîíòðîëþ âèêîíàííÿ òåñò³â ³ ïîð³âíÿííÿ 
î÷³êóâàíîãî ôàêòè÷íîãî ðåçóëüòàòó ðîáî-
òè ïðîãðàìè. Öåé òèï òåñòóâàííÿ äîïî-
ìàãàº àâòîìàòèçóâàòè ÷àñòî ïîâòîðþâàí³, 
àëå íåîáõ³äí³ äëÿ ìàêñèì³çàö³¿ òåñòîâîãî 
ïîêðèòòÿ çàâäàííÿ. Àâòîìàòèçîâàí³ òåñòè 
òâîðÿòü äèâà ó ñâî¿é çäàòíîñò³ øâèä-
êî ïåðåâ³ðèòè êîæåí «ì³êðîí» âàøî-
ãî ïðîåêòó. Â áàãàòüîõ âèïàäêàõ, ùîá 
ïðîòåñòóâàòè òå ñàìå âðó÷íó, ìîãëà á 
çíàäîáèòèñÿ ö³ëà â³÷í³ñòü. Ìîæëèâ³ñòü 
øâèäêî çëîâèòè áàã ïðîòÿãîì öèêëó 
ðîçðîáêè — áåçö³ííà. Êîìàíäà çìîæå 
îïåðàòèâíî âæèòè çàõîä³â.

ДЕ ВИВЧИТИСЬ НА AUTOMATED 
TESTING? 

Ùîá îñâî¿òè äàíèé íàïðÿìîê ³ ãàðàí-
òîâàíî îòðèìàòè ðîáîòó, ðàäèìî îáðà-
òè êóðñ Automation_QA. Ðîçðîáëåíèé 

ñïåö³àëüíî äëÿ ëþäåé áåç ïîïåðåäíüî¿ 
ï³äãîòîâêè. Â ²Ò-Àêàäåì³¿ äîïîìîæóòü 
ñôîðìóâàòè ôóíäàìåíò çíàíü, ðîç³áðàòèñü 
³ç òåîð³ºþ ³ îòðèìàòè á³ëüø³ çíàííÿ, ðîç-
âèíóòè «ìèñëåííÿ òåñòóâàëüíèêà», ïðàê-
òèêóâàòèñü íà ðåàëüíèõ ïðîåêòàõ, ïî÷àòè 
êàð’ºðó àéò³øíèêà. Âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè 
ïðèä³ëÿþòü óâàãó íå ëèøå òåõí³÷íèì íà-
âè÷êàì, àëå é ïîâí³é ï³äãîòîâö³ äî ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ. Âåëèêà ÷àñòèíà ðîáîòè 
ïðèä³ëÿºòüñÿ ðîáîò³ â êîìàíä³ òà âì³ííþ 
ñï³âïðàöþâàòè. Âàæëèâî, ùîá ñòóäåíòè 
ö³ëåñïðÿìîâàíî ïðàãíóëè âäîñêîíàëþ-
âàòèñü ïðàöþþ÷è íà «æèâèõ» ïðîåêòàõ.

ЯКІ ПЕРЕВАГИ АВТОМАТИЗОВАНОГО 
ТЕСТУВАННЯ? 

Ìè çàïèòàëè ó âèêëàäà÷³â Â³ííèöüêî¿ 
²Ò-Àêàäåì³¿, ÿê³ ìàþòü äîñâ³ä ó äàí³é 
ïðîôåñ³¿ ²ðèíè Ìåëüíèê òà Àíòîíà Ïî-
ëÿêîâñüêîãî:

 Øâèäøèé çâîðîòí³é çâ'ÿçîê.
 Ïîìèëêè ìîæóòü áóòè âèÿâëåí³ 

íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ ðîçðîáêè â àâòîìàòèçî-
âàíîìó òåñòóâàíí³, ùî çàîùàäæóº áàãàòî 
÷àñó ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè ìîá³ëüíîãî çàñòî-
ñóíêó äëÿ ðîçðîáíèê³â ³ òåñòóâàëüíèê³â.
 Ñöåíàð³¿ ìîæíà ïîâòîðíî âèêîðèñ-

òîâóâàòè áåç çì³í. Ö³ ñöåíàð³¿ ìîæóòü 
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ê³ëüêà ðàç³â íåçà-
ëåæíî â³ä òîãî, ÷è º çì³íè â âåðñ³¿ ÎÑ 
ïðèñòðîþ. Ñöåíàð³¿ òà êðîêè çáåð³ãà-
þòüñÿ, ³ öå äîïîìàãàº ïîâòîðèòè òåñò 
áåç ïðîïóñêó áóäü-ÿêîãî êðîêó.
 Àâòîìàòè÷íå òåñòóâàííÿ äîïîìàãàº 

³íæåíåðàì-âèïðîáóâà÷àì âèêîíóâàòè 
òåñòè ó áóäü-ÿêèé ÷àñ ³ â áóäü-ÿêîìó 
ì³ñö³ — 24/7. ßêùî òåñòîâèé ³íæåíåð 
ïîâèíåí ï³òè ðàí³øå ç ðîáîòè, â³í ìîæå 
ëåãêî çàïëàíóâàòè òåñòè ³ âèéòè ç îô³ñó. 
Ðåçóëüòàòè òåñòó áóäóòü ãîòîâ³ äî íà-
ñòóïíîãî ðàíêó.
 Íàä³éíà òà ñïðîùåíà çâ³òí³ñòü: 

ñòâîðåí³ çâ³òè ìîæóòü, î÷åâèäíî, ïî-
êàçóâàòè ê³ëüê³ñòü òåñòîâèõ ñöåíàð³¿â, 
ÿê³ âæå áóëè âèêîíàí³, çàïëàíîâàí³, 
ïîâ³äîìëåí³ ïðî ¿õ ïîìèëêè ³ ñïîñîáè 
¿õ âèïðàâëåííÿ.
 Àâòîìàòèçàö³ÿ ìîíîòîííî¿ ðîáîòè, 

ùî º çàîùàäæåííÿì ÷àñó.
 Ìîæëèâ³ñòü òåñòóâàòè íàâàíòàæåí-

íÿ. Ìîæíà äîñèòü øâèäêî çìîäåëþâàòè 
âåëèêó ê³ëüê³ñòü êîðèñòóâà÷³â.

Ðåºñòðóéòåñü íà êóðñ «Automation QA» 
òà íàâ÷àéòåñü ó ñïðàâæí³õ ìàéñòð³â ³ 
îòðèìàé ðîáîòó â ²Ò ãàðàíòîâàíî.

Õòî õî÷å îòðèìàòè ïðåñòèæíó îñâ³òó 
ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ, ìàº çäàòè åêçàìåí ç 
ìàòåìàòèêè íà ìàêñèìóì.

ita.in.ua
òåë. 067–431–19–21
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ТАЇСА ГАЙДА, АКТИВІСТКА
А ще я мрію, що колись знайдеться якийсь сміливий підприємець, який 
подасть у суд на державу, яка відкрито публікує адреси проживання 
підприємців і при цьому вважає, що закон про захист персональних 
даних чомусь захищає тільки адреси проживання чиновників.

442677

442677

РЕКЛАМА

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 190119
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Îñâÿòèòè õðàì 
âñòèãëè äî ïðèõîäó 
á³ëüøîâèê³â, ïðè 

óðÿä³ ÓÍÐ. Ñòàëîñÿ öå 9 òðàâíÿ 
1919-ãî. Íåâäîâç³ ó ñåë³ ç’ÿâèëàñÿ 
íîâà âëàäà. Êîìóí³ñòè ïî÷åïèëè 
íà íîâó öåðêâó çàìîê. ×åðåç äåÿ-
êèé ÷àñ ïëàíóâàëè ñòåðòè ç ëèöÿ 
çåìë³. ²ñòîð³þ ãîëîâíî¿ ñâÿòèí³ 
ñåëà — Ìèêîëà¿âñüêî¿ öåðêâè — 
ðîçïîâ³â ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîãî â³ä-
çíà÷åííÿ 100-ë³òíüîãî þâ³ëåþ 
ì³ñöåâèé êðàºçíàâåöü Àíàòîë³é 
Áîéòà. Ñâÿòêóâàëè ïîä³þ íàïåðå-
äîäí³ ïðîâ³äíî¿ íåä³ë³, ó ñóáîòó, 
4 òðàâíÿ.

ЧЕРВОНОАРМІЙЦІ ПРИВЕЗЛИ 
ДВІ БОЧКИ СОЛЯРКИ 

— Ïðè¿õàâ âçâîä ÷åðâîíîàðì³é-
ö³â, ïðèâåçëè äâ³ áî÷êè ñîëÿðêè, 
ÿêîþ ìàëè îáëèòè áóä³âëþ ³ çà-
ïàëèòè ñ³ðíèê, — êàæå Àíàòîë³é 
Áîéòà. — Ó äåÿêèõ ñåëàõ ðàéîíó 

íàâ³òü êàì’ÿí³ öåðêâè çíèùóâàëè. 
Ðîáèëè öå òàê ñàìî ðóêàìè â³é-
ñüêîâèõ. Çàêëàäàëè âèáóõ³âêó ³… 
Íàø³ ïðåäêè-îäíîñåëüö³ çóì³ëè 
â³äñòîÿòè ñïîðóäó.

Çà ñëîâàìè êðàºçíàâöÿ, òîä³ 
õðàì âðÿòóâàëè çàâäÿêè íåáàé-
äóæîñò³ ãîëîâè êîëãîñïó Ïåòðà 
Áîäíàðà. Â³í ïîâ³äîìèâ êîìàí-
äèðó ÷åðâîíîàðì³éö³â, ùî ãðî-
ìàäà âèð³øèëà çáåð³ãàòè ó áóä³âë³ 
öåðêâè çåðíî. ßêùî â³éñüêîâ³ 
çíèùàòü ñïîðóäó, ç³áðàíèé óðî-
æàé ïðîïàäå ï³ä äîùåì. Ïðî âñå 
öå ãîëîâà îá³öÿâ ïèñüìîâî ïî-
â³äîìèòè ðàéîííó âëàäó.

— Íàñïðàâä³, ãîëîâà ñõè-
òðóâàâ, — ïðîäîâæóº Àíàòîë³é 
Áîéòà. — Í³õòî òàêîãî ð³øåííÿ 
íå ïðèéìàâ. Ñîëäàòè ùå äîâãî 
íå çàëèøàëè ñåëî. Çà òîé ÷àñ 
ëþäåé ç³áðàëîñÿ ñò³ëüêè, ùî 
äîñòóïèòèñÿ äî õðàìó íå áóëî 
ìîæëèâîñò³. Âîíè ãîòîâ³ áóëè, ÿê 
êàæóòü, ãðóäüìè çàõèùàòè öåðê-
âó. Ó áàãàòüîõ ó ðóêàõ áóëè â³äðà, 
íàïîâíåí³ âîäîþ. Çãîäîì ïî÷ó-

СЕЛЯНИ ХИТРІСТЮ ВРЯТУВАЛИ 
ХРАМ, ЯКОМУ НИНІ 100 РОКІВ 
Наше минуле  Церкву у селі 
Кричанівка Могилів-Подільського 
району, збудовану під час Першої світової 
і ленінської революції, більшовики 
неодноразово закривали і двічі 
намагалися знищити. Та щоразу місцевим 
вдавалося врятувати дерев’яний храм, 
споруджений без жодного цвяха

ëîñÿ ñêðèï³ííÿ âîçà. Äî õðàìó 
ï³ä’¿õàëà ï³äâîäà ç ì³øêàìè çåð-
íà. Ëþäè ðîçñòóïèëèñÿ ³ çá³ææÿ 
âèñèïàëè âñåðåäèíó ïðèì³ùåííÿ. 
Ñë³äîì ï³äòÿãíóëè ìîëîòàðêó, 
íà ÿê³é îáìîëî÷óâàëè ç³áðàíèé 
âðîæàé. Âñòàíîâèëè ¿¿ á³ëÿ õðàìó. 
Íàïðèê³íö³ äíÿ ñîëäàòè ïî¿õàëè, 
òàê ³ íå âèêîíàâøè äîðó÷åíîãî 
¿ì çàâäàííÿ.

ВРЯТУЙТЕ ПАМ’ЯТКУ 
ДЕРЕВ’ЯНОГО ЗОДЧЕСТВА!

Çà ö³ ñòî ðîê³â âîéîâíè÷³ àòå-
¿ñòè íåîäíîðàçîâî çàêðèâàëè 
öåðêâó. Ìèíàâ ÷àñ — ³ ëþäÿì 
âäàâàëîñÿ äîáèòèñÿ ñâîãî — çà-
ìîê çí³ìàëè ç äâåðåé ³ â³äíîâëþ-
âàëàñÿ ñëóæáà Áîæà. Íà ïî÷àòêó 
70-õ ñâÿòèíþ çíîâó ïëàíóâàëè 
çíèùèòè.

ßê ñòâåðäæóº êðàºçíàâåöü, 
ó 1972-ìó ðîö³ ó ñåëî ïðè¿õàâ 
äðóãèé ñåêðåòàð Ìîãèë³âñüêîãî 
ì³ñüêêîìó ïàðò³¿ Ìîñêàëåíêî. Ç³-
áðàâ àêòèâ³ñò³â, ïåðåêîíóâàâ ¿õ 
ó íåîáõ³äíîñò³ çàêðèòòÿ öåðêâè. 
Íàòÿêíóâ, ùî â ïåðñïåêòèâ³ ¿¿ 
ïëàíóþòü ñòåðòè ç ëèöÿ çåìë³. 
Íàçâàâ ñåëà, äå âæå öå çðîáëåíî. 
Îäíàê ì³ñöåâ³ ³ â öåé ðàç çàâà-
äèëè íàì³ðàì ïàðò³éíîãî ãîñòÿ.

— Ï³ñëÿ òîãî, ÿê Ìîñêàëåíêî 
ïî¿õàâ ç ñåëà, ëþäè ç³áðàëèñÿ ³ 
âèçíà÷èëè äåëåãàö³þ äëÿ ïî¿çä-
êè ó Êè¿â, — ïðîäîâæóº Àíàòîë³é 
Áîéòà. — ¯¿ î÷îëèëà àêòèâ³ñòêà 
Ãàííà Êîöàí. Íå çíàþ, ó ÿê³é 
ñàìå äåðæàâí³é ñòðóêòóð³ âîíè 
äîáèâàëèñÿ ñïðàâåäëèâîñò³, 
àëå ïîâåðíóëèñÿ ç ïîçèòèâíèì 

— Це третій храм у нашому селі, — 
розповідає Анатолій Бойта. — 
Перший спалили завойовники 
у період після Хмельниччини. 
У архівах є згадки про те, як все 
відбувалося. Під час нападу во-
рогів частина людей заховалася 
у церкві. Варвари підпалили бу-
дівлю. Там люди й загинули. У ті 
часи храм також був дерев’яний.
Замість спаленого храму збу-
дували новий. Він постав 
у 1754 році. На його освячення 
приїжджав єпископ Львівський, 
Галицький і Кам’янецький Укра-
їнської греко-католицької церк-
ви Лев Шептицький (пізніше він 
став Митрополитом Київським, 
Галицьким та всієї Руси).
На початку 1900-х у селі знову 
почали говорити про необхід-
ність будівництва нового хра-
му. Бо старий не міг умістити 
на службу усіх віруючих. Час-
тина людей щоразу залишала-
ся на вулиці. Рішення про бу-
дівництво прийняли громадою 
у 1913 році. Щоправда, тодішній 

священик на прізвище Мікуль-
ський відмовляв це робити. Го-
ворив, що над світом нависли 
хмари війни. І він був правий — 
у наступному році розпочалася 
Перша світова.
— Будуйте! Дамо половину гро-
шей! — так висловився на зі-
бранні польський поміщик 
Карл Фолянд. Удвох з братом 
він мав у Кричанівці землю й 
маєток. Його слова вплинули 
на рішення громади.
Р о з п о ч а л и  б у д і в н и ц т в о 
у 1914-му, завершили через чо-
тири роки, а освятили у 1919-му. 
Висота церкви — 42 метри, вона 
найвища серед дерев’яних цер-
ков району, споруджена без 
жодного цвяха. 
Будували храм майстри з села 
Лучинець нині Мурованокури-
ловецького району.
— Ви нам храм, ми вам — вічну 
пам'ять! — так записано у дого-
ворі на будівництво, ухваленому 
між сільською громадою і бри-
гадою майстрів.

Третя святиня могла повторити долю першої 

Перед початком війни з дверей 
храму вкотре зняли замок. Свя-
щеником тоді був Степан Кар-
панюк. Він здійснював службу 
до того часу, поки німецькі 
літаки не з’явилися над селом. 
До речі, саме цей випадок вря-
тував йому життя.
У червні 1941-го священика 
Кондрацького заарештували 
за вказівкою комуністів. Зви-
нуватили в антидержавній ді-
яльності. Місцеві розповідали, 
що червоноармійці вели його 
за село на розстріл. Подивити-

ся, як ведуть батюшку озброєні 
солдати, збіглися малі й старі.
Саме в той момент німецькі 
літаки скинули перші бом-
би на укріпрайон на Дністрі. 
Це за 25 км від їхнього села. 
На виконання бомбувань захо-
дили після розвороту у небі над 
Кричанівкою. Червоноармійці, 
побачивши літаки з хрестами 
на крилах, залишили батюш-
ку. Не тільки вони — всі в селі 
ховалися, де могли. Випадок 
врятував святого отця від біль-
шовицької кулі.

Священика вели на розстріл 

ðåçóëüòàòîì. Ïåðåä äîðîãîþ 
õòîñü ç îäíîñåëüö³â äàâ ¿ì ìó-
äðó ïîðàäó — ï³ä ÷àñ ðîçìîâè 
ç ÷èíîâíèêàìè íàãîëîøóâàòè 
íà òîìó, ùî ëþäè äîáèâàþòüñÿ 
çáåðåæåííÿ íå òàê ðåë³ã³éíîãî 
õðàìó, ÿê óí³êàëüíî¿ ïàì’ÿòêè 
äåðåâ’ÿíîãî çîä÷åñòâà. Öåðêâà 
ó Êðè÷àí³âö³ íàéâèùà ç-ïîì³æ 
³íøèõ äåðåâ’ÿíèõ õðàì³â íå ò³ëü-
êè â ðàéîí³. Öå áóëà ùå îäíà 
õèòð³ñòü, ÿêà ñïðàöþâàëà.

Â³äòîä³ ³ äîòåïåð í³õòî óæå 
íå íàâàæóºòüñÿ ïîñÿãíóòè 
íà ñ³ëüñüêó ñâÿòèíþ.

ЩО ЗАВАЖАЄ ЗМІНИТИ 
СТАТУС?

Óïðîäîâæ 30-òè îñòàíí³õ ðî-
ê³â ïîð³ã õðàìó ïåðåñòóïàº äëÿ 
ñëóæáè íàñòîÿòåëü Âîëîäèìèð 
Òèæóê. Ñàìå â³í îòðèìàâ ç ðóê 

ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè Êðè÷àí³âêè 
Îëåêñàíäðà Øåâ÷óêà ³êîíó — 
ïîäàðóíîê ñ³ëüñüêî¿ âëàäè äî âå-
ëè÷íîãî ñâÿòà.

Õðàì ó Êðè÷àí³âö³ íå ïå-
ðåéøîâ äî íîâî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ 
öåðêâè Óêðà¿íè. Ó ðîçìîâ³ â³-
ðóþ÷³ ïîÿñíþâàëè, ùî âîíè âñ³ 
ïàòð³îòè ð³äíî¿ çåìë³, ñâîãî ñåëà, 
äåðæàâè. Òå ñàìî ãîâîðèëè ïðî 
ñâîãî áàòþøêó, éîãî ïàòð³îòèçì.

Ëþäè ïîÿñíþâàëè, ùî ñèòóàö³ÿ 
ïîêè ùî íå äàº ìîæëèâîñò³ çì³-
íèòè ñòàòóñ. Ùî ìàþòü íà óâàç³? 
Ïîêè ùî â ðàéîí³, çà ¿õíüîþ ³í-
ôîðìàö³ºþ, ò³ëüêè äâà õðàìè ïå-
ðåéøëè äî íîâî¿ öåðêâè. Ìîâëÿâ, 
ÿêáè òàêèõ áóëà á³ëüø³ñòü, òî ³ 
Êðè÷àí³âêà çíà÷èëàñÿ á ó ¿õ ÷èñë³.

Õî÷à ñï³âðîçìîâíèêè ïîãîäæó-
þòüñÿ ç òèì, ùî â Óêðà¿í³ ìàº 
áóòè óêðà¿íñüêà öåðêâà.

Напередодні провідної неділі, 
у суботу, 4 травня, у Кричанівці 
урочисто відзначили 100-літній ювілей 
Миколаївської церкви
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КІНО

За п'ять кроків до кохання
Драма, 8.05, поч. о 12.00, 19.40, 21.55
9.05–15.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Месники: Завершення
Фантастика, 8.05, поч. о 10.00, 15.05, 18.30, 21.55
9.05–15.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Велика мандрівка
Анімація, 8.05, поч. о 13.20, 17.50
9.05–15.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Після
Драма, 8.05, поч. о 15.15
9.05–15.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Велотачки
Анімація, 8.05, поч. о 10.20, 14.10
9.05–15.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Месники: Завершення
Фантастика, 8.05, поч. об 11.20, 14.40, 20.10

За п'ять кроків до кохання
Драма, 8.05, поч. о 18.00

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Позивний «Зеніт»
Фестиваль патріотичного кіно
8.05, поч. о 14.00, 18.00, 19.00

Красиві двадцятилітні
Українська нова хвиля (збірка найкращого 
українського короткометражного кіно)
8.05, поч. о 16.00, 20.00

Моє дитинство
Міжнародна трилогія, 9.05–15.05, поч. о 14.00

Омен: Переродження
Трилер, 9.05–15.05, поч. о 16.00, 20.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Агент Марні
Анімація, 8.05, поч. о 10.50, 12.50, 14.50, 16.50
9.05–15.05, довідка — за тел. (096)003–50–50

Велика мандрівка
Анімація, 8.05, поч. о 10.10, 12.10, 16.40
9.05–15.05, довідка — за тел. (096)003–50–50

Месники: Завершення
8.05, поч. о 9.40, 11.00, 12.10, 13.20, 14.40, 15.50, 
17.00, 18.20, 18.50, 19.30, 20.40, 22.00, 22.20, 23.10
9.08–15.05, довідка — за тел. (096)003–50–50

Після
Драма, 8.05, поч. о 9.50, 14.00, 16.20
9.05–15.05, довідка — за тел. (096)003–50–50

Глибинне зло
Жахи, 8.05, поч. о 12.20, 14.20, 18.40, 20.40
9.05–15.05, довідка — за тел. (096)003–50–50

Код «Червоний»
Драма, 8.05, поч. о 10.00, 16.20, 20.40
9.05–15.05, довідка — за тел. (096)003–50–50

Петро Бампер і Сус. 
Шоу «Без цензури»
Гостро! Тонко! У саме 
яблучко! І дуже-дуже 
18+!!! Зірки Ютуба, хай-
пові блогери Ютуб каналу 
«BAMPER TV» — Петро 
Бампер і Сергій Сус з 

розривним комедійним шоу «Без цензури» 23 трав-
ня о 19.00 у Міському палаці мистецтв «Зоря». Бам-
пер і Сус володіють нереальним почуттям гумору, 
шаленою енергетикою та неадекватною харизмою. 
Їх жарти одразу запам'ятовуються, а репліки роз-
ходяться на цитати. Шоу Петра Бампера і Суса «Без 
цензури» у Вінниці — кращий привід зібратися з 
друзями, щоб добре провести вечір і отримати за-
ряд позитивних емоцій. Квитки — 150–380 гривень. 
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах Будинку офіце-
рів, театру Садовського, Вінницької Вежі, «Універ-
магу» і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків: 
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Alyona Alyona 
у Вінниці
22 травня нова зірка 
української сцени їде 
до Вінниці! Alyona Alyona 
стрімко зайняла перші 
позиції і не збирається їх 
покидати. Неймовірний, 

емоційний, живий концерт реп-виконавиці не за-
лишить байдужим нікого, а навіть навпаки надасть 
енергії та сил. Концерт співачки відбудеться в «Feride 
Plaza», початок о 19.00. Вартість: 250–450 грн.

День народження 
«Аркати»
31 травня в обласній 
філармонії відбудеться 
грандіозний концерт з 
нагоди Дня народження 
Камерного оркестру 
«Арката», який було за-

сновано в 1993 році, а 31 травня відбувся перший 
великий концерт оркестру. Організатором, художнім 
керівником та диригентом камерного оркестру 
«Арката» є відомий піаніст, органіст, заслужений діяч 
мистецтв України Георгій Курков. Початок концерту 
о 18.30, вартість квитків — 100 грн.

Найшвидший піаніст 
у світі з концертом 
у Вінниці
22 травня у Вінницькій 
обласній філармонії 
відбудеться концерт 
канадського композитора 
українського походжен-

ня — Любомира Мельника. Він відомий як найшвид-
ший піаніст на планеті. Ще на початку 80-х піаніст 
розробив власну нотацію і техніку гри надшвидких 
арпеджіо, написавши безліч творів з її використан-
ням. Оскільки мало хто може виконати його твори, 
Любомир виступає сам, демонструючи неймовірне і 
щоразу вражаюче володіння інструментом. Маестро 
здатний грати 19,5 ноти в секунду кожною рукою, 
чим він користується аж ніяк не для демонстра-
ції своєї техніки. Його музика виводить звучання 
інструменту на абсолютно новий рівень. Початок 
концерту о 19.00. Вартість квитків: 190–380 грн.

ÀÔ²ØÀ

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

«Бенюк і Хостікоєв» 
з комедією «Люкс 
для іноземців»!
20 травня о 19.00 
на сцені Вінницького 
театру імені Садовсько-
го улюблені народні 
артисти України Богдан 
Бенюк, Наталія Сумська 

і Анатолій Хостікоєв презентують іскрометну 
комедію про курйози сімейного життя «Люкс для 
іноземців». Це захоплююча комедійна історія про 
дві сімейні пари, які волею долі опиняються в од-
ному готельному номері. Маленький готель стає 
ареною дивовижної плутанини і комічних ситуа-
цій, яскравих любовних пригод та неочікуваних 
дій, які у захваті тримають глядацьку аудиторію 
протягом усієї вистави. Відправляйтесь у найвесе-
лішу подорож разом з метрами української сцени!
Квитки — 230–450 гривень. Купуйте у касах Будин-
ку офіцерів, театру Садовського, Вінницької Вежі, 
«Універмагу» і «Магігранду» і на сайті bilet.vn.ua.
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Смішні гроші
Комедія, 8.05, поч. о 18.30

Русалонька
Музична казка, 11.05, поч. о 12.00, 16.05, поч. об 11.00

Моя чарівна леді
Мюзикл, 11.05, поч. о 18.30

Наполеон і корсиканка
Комедія від Кіровоградського академтеатру
14.05, поч. о 18.30

Обережно, жінки!
Комедія, 15.05, поч. о 18.30

Біла ворона
Рок-опера, 16.05, поч. о 18.30

Замовляю любов
Комедія для дорослих, 17.05, поч. о 19.00

Аліса в країні чудес
Музично-фантастична подорож, 18.05, поч. о 12.00

Птаха Невдаха. 
Чоловіча та Жіноча 
версія
24 та 25 травня на гля-
дачів чекає сюрприз — 
комедія "Птаха Невдаха. 
Чоловіча версія" та "Птаха 
Невдаха. Жіноча версія". 

Сюжет здається зовсім банальним: ніч, дивний 
випадок, на порожній трасі, поліція, спокусливі 
дівчата. І потрібно якось з цього всього виплута-
тися. А попереду перегони, стрільба, пристрасть і 
не тільки… тому що все це відбувається на слав-
нозвісній трасі Тернопіль-Дземброня.
Головною родзинкою вистави, її унікальністю є 
те, що глядач може брати безпосередню участь 
у виставі. Тому що саме від нього залежить хід та 
кінцівка самої вистави.
У Чоловічій версії — нам потрібна буде допомога 
дівчини — дружини головного героя. У Жіночій вер-
сії — допомога юнака — чоловіка головної героїні.
Чекаємо на розкутих, готових до хуліGUN‘ських 
вчинків глядачів, яким буде дозволено все. Майже 
все. Вартість квитків — 125 гривень.

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)67-03-20)
Вартість квитків — 30 грн
Стрибаюча принцеса
Найправдивіша історія про кохання, підступність та 
звитягу, 11.05, поч. об 11.00 та 13.00

Три міхи хитрощів
За мотивами казок Івана Франка
12.05, поч. об 11.00 та 13.00

КОНЦЕРТИ 

ВИСТАВКИ
Виставка «Світ 
Джунглів»
До 2 червня, що-
денно, з 10 ранку 
до 20.30 у Централь-
ному Вінницькому 
універмазі проходитиме 

виставка екзотичних тварин «Світ Джунглів».
На виставці близько 50 тварин: павуки, мавпа, 
3 види сов, 10 видів папуг, 8 видів гризунів, 6 видів 
черепах, 4 види жаб, 2 види крокодилів, 11 різно-
видів ящірок, 13 різновидів змій. Вартість квитків: 
для дорослих — 30 грн, для дітей — 20 грн, для 
пенсіонерів та студентів — 25 грн. Довідки за тел.: 
(067)8035012, (050)6146881, (093)5588098.

Міжнародна виставка 
котів «Травневий La Murr»
Вам подобаються кішки, їх веселі ігри та вибрики?
Тоді завітайте на Міжнародну виставку котів 
«Травневий La Murr», яка відбудеться 25–26 трав-
ня у приміщенні ТРЦ «Мегамолл», за адресою 
м.Вінниця, вул.600-річчя, 17. Тут ви побачите вели-
ке розмаїття порід: великих та маленьких, вусатих 
та без вус, з хвостами та без них. Виставка буде 
працювати з 9.00–18.00.

OPERAFEST 
TULCHYN подарує 
5 днів незабутніх 
вражень!
З 4 по 9 червня у леген-
дарному Палаці Потоць-
ких у Тульчині пройде ІІІ 
міжнародний фестиваль 

під відкритим небом OPERAFEST TULCHYN. 
Головний open air літа буде вражати ексклюзивни-
ми постановками та приголомшливими шоу, які ви 
не побачите ніде інде! Всесвітньовідомі мюзикли і 
балети, опери і оперети, хорове шоу і постановки 
для дітей, унікальні арт-простори і яскраві селфі-
зони, вогняне шоу і багато інших сюрпризів. 
Почуємо більше 700 зірок України, США, Німеч-
чини та вперше Польську Королівську оперу.
4 червня, вівторок
17.00 — казкова опера «Король 
Дроздобород»
20.00 — єдиний показ в Україні унікального 
Disney-шоу «Colours of the wind» з американ-
ськими артистами
21.30 — вогняне шоу
5 червня, середа
17.00 — яскравий мюзикл «Пригоди Гекльберрі 
Фінна»
7 червня, п’ятниця
19.00 — грандіозний концерт «Гала-Опера» та 
німецько-українська прем’єра ораторії Роберта 
Шумана «Рай і Пері»
22.00 — оперета у стилі «українського танго» 
«Гуцулка Ксеня»
00.15 — хорове шоу «Тропічний карнавал» і 
балет «Історії у стилі танго»
8 червня, субота
18.00 — єдиний показ в Україні опери «Straszny 
dwor» Польської Королівської опери
21.00 — дивовижний балет «Собор Паризької 
Богоматері»
00.15 — всесвітньовідомий мюзикл «Танець 
вампірів» Джима Стейнмана
9 червня, неділя
18.00 — балет «Тисяча і одна ніч»
21.00 — мюзикл-шоу «Вогні Бродвею»
Вхід на фестиваль — безкоштовний! Замов-
лення чартеру до місця події на сайті bilet.vn.ua. 
Детальна інформація за тел.: (0432)690–025, 
(096)040–66–86 та у інфоцентрі фестивалю: вул. 
Театральна, 15. Фестиваль проходить за під-
тримки Валерія Коровія, Миколи Кучера, Лариси 
Білозір, агроіндустріального холдингу МХП. 
Генеральний інформаційний партнер — RIA.
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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 
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ОГОЛОШЕННЯ

Перевірте 
родимки
 Öüîãî ðîêó òðàäèö³éíèé 
Äåíü ä³àãíîñòèêè ìåëà-
íîìè ïðîéäå 10 òðàâíÿ 
ïî âñ³é Óêðà¿í³. Â îáëàñíî-
ìó øê³ðâåíäèñïàíñåð³ ïî-
÷èíàþ÷è ç 9.30 äî 17.00 êî-
æåí â³ííè÷àíèí ìîæå 
ïåðåâ³ðèòè çäîðîâ'ÿ øê³ðè 
òà îòðèìàòè êîíñóëüòàö³þ 
ôàõ³âö³â.
Ìåëàíîìà — îäíà ç íàé-
á³ëüø çëîÿê³ñíèõ ïóõëèí 
øê³ðè. Ùîá ðîçï³çíàòè 
íåáåçïå÷í³ îçíàêè ó ðî-
äèìö³ (ìåëàíîìà, öå ïåðå-
ðîäæåíà ðîäèìêà) ³ñíóº 
ñïåö³àëüíèé àëãîðèòì 
ïåðâèííî¿ ñàìîä³àãíîñòèêè 
ðîäèìîê ÀÊÎÐÄ, â ÿêîìó 
êîæíà ë³òåðà ìàº çíà÷åí-
íÿ. À — àñèìåòð³ÿ (êîëè 
óìîâíà â³ñü ä³ëèòü ðîäèìêó 
íà äâ³ íåð³âí³ ïîëîâèí-
êè). Ê — êðàé (êîëè â³í 
ñòàº íåð³âíèì, ðâàíèì, ç 
çàçóáðèíêàìè). Î — îêðàñ 
(ïîÿâà çì³í â êîëüîð³, 
âêðàïëåíü òåìí³øîãî àáî 
ñâ³òë³øîãî, çíèêíåííÿ 
çàáàðâëåííÿ). Ð — ðîçì³ð 
(çá³ëüøåííÿ ðîäèìêè). 
Ä — äèíàì³êà (ïîÿâà ê³ðî-
÷îê, òð³ùèíîê, êðîâîòî÷è-
â³ñòü, âèïàäàííÿ âîëîñê³â). 
ßêùî ïðè ñàìîñò³éíîìó 
îãëÿä³ âè âèÿâèëè õî÷à á 
îäíó ³ç îçíàê ÀÊÎÐÄó, 
ïîòð³áíî íåãàéíî çâåðòà-
òèñÿ äî ë³êàðÿ-äåðìàòîëîãà 
çà êîíñóëüòàö³ºþ.

Перекрили 
одну смугу
 Ó çâ'ÿçêó ç ïðîâåäåí-
íÿì ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ 
òåïëîìåðåæ³ òèì÷àñîâî, ç 
6 äî 31 òðàâíÿ, ïåðåêðèòî 
ðóõ òðàíñïîðòó ïî îäí³é 
ñìóç³ íà âóëèö³ Î. Äîâæåí-
êà (â³ä ïåðåõðåñòÿ ç âóëè-
öåþ Ï. Çàïîðîæöÿ äî ïåðå-
õðåñòÿ ³ç âóëèöåþ Ñòåöåí-
êà). Íà äàí³é ä³ëÿíö³ áóäå 
çä³éñíþâàòèñÿ ðåâåðñíèé 
ðóõ. Ðîáîòè çä³éñíþþòüñÿ 
äëÿ âèêëþ÷åííÿ àâàð³éíî¿ 
ä³ëÿíêè òåïëîâî¿ ìåðåæ³.

КОРОТКО

ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, RIA, 
(096)3145155 

Óïåðøå îïåðó 
äëÿ ä³òåé íà ì³æ-

íàðîäíîìó open air ôåñòèâàë³ 
OPERAFEST TULCHYN ïîêà-
çàëè òîð³ê. Óñï³õ áóâ êîëîñàëü-
íèé — íàâ³òü ³ç âñòàíîâëåííÿì 
ðåêîðäó! Ê³ëüêà òèñÿ÷ ä³òîê, çà-
òàìóâàâøè ïîäèõ, ï³ä â³äêðèòèì 
íåáîì äèâèëèñÿ ïåðøó ó ñâ³ò³ äè-
òÿ÷ó îïåðó «Êîçà-Äåðåçà» Ìèêî-
ëè Ëèñåíêà.

Öüîãî ðîêó îðãàí³çàòîðè âè-
ð³øèëè íå ò³ëüêè ïðîäîâæèòè 
çíàéîìñòâî ä³òåé ³ç äèâîâèæíèì 
ñâ³òîì îïåðíîãî ìèñòåöòâà, à âçà-
ãàë³ äâà äí³ ôåñòèâàëþ âèä³ëèëè 
âèíÿòêîâî äëÿ ìàëå÷³.

Íà KIDS OPERAFEST, ÿêèé 
4–5 ÷åðâíÿ ïðîéäå ó ïàðêó ïðå-
êðàñíîãî Ïàëàöó Ïîòîöüêèõ 
ó Òóëü÷èí³, îá³öÿþòü âðàçèòè ÿê 
íàéìåíøèõ 3–5-ð³÷íèõ êðèõ³òîê, 
òàê ³ ä³òåé ñåðåäíüîãî øê³ëüíîãî 
â³êó, ³ íàâ³òü ¿õí³õ áàòüê³â.

Âõ³ä íà òåðèòîð³þ ôåñòèâàëþ 
òðàäèö³éíî áóäå â³ëüíèì äëÿ óñ³õ. 
À ïàðê Ïàëàöó Ïîòîöüêèõ ó ö³ 
äí³ ïåðåòâîðèòüñÿ íà ñïðàâæíþ 
êàçêîâó êðà¿íó, ó ÿê³é áóäå ñâîÿ 
«Øêîëà ÷àð³âíèöòâà», Ì³ñòå÷êî 
Àë³ñè ó êðà¿í³ ÷óäåñ, ÿñêðàâ³ ñåë-
ô³-çîíè, áàãàòî íåçàáóòí³õ ìàé-
ñòåð-êëàñ³â, åêñêóðñ³é, âèñòàâîê 
òà íàéêðàùèõ ïîñòàíîâîê.

«ОПЕРНИЙ… РЕП» У КАЗЦІ 
«КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 

Äèòÿ÷³ äí³ OPERAFEST 4 ÷åðâ-
íÿ î 17.00 â³äêðèº êàçêîâà îïåðà 
«Êîðîëü Äðîçäîáîðîä». Ïîñòàâ-
ëåíà çà ìîòèâàìè îäíîéìåííî¿ 

êàçêè Áðàò³â Ãð³ìì, ñàìå öÿ ïî-
ñòàíîâêà çà ðåçóëüòàòàìè íàé-
ïðåñòèæí³øî¿ òåàòðàëüíî¿ ïðåì³¿ 
Óêðà¿íè «Êè¿âñüêà ïåêòîðàëü» 
áóëà âèçíàíà «Êðàùîþ äèòÿ÷îþ 
âèñòàâîþ» 2018 ðîêó.

Âèêîíàíà íàïðî÷óä êðàñèâîþ 
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, öÿ âèäî-
âèùíà é ôåºðè÷íî-òåàòðàëüíà 
îïåðà çàõîïëþº íåïîâòîðíèì 
ñöåí³÷íèì äðàéâîì, áóéíèìè 
áàðâàìè äåêîðàö³é ³ ôàíòàç³éíèõ 
êîñòþì³â, ùî ïåðåíîñÿòü ãëÿäà÷à 
äî êàçêîâî¿ êðà¿íè äîáðà ³ äèâ.

Îêðåìà íàñîëîäà — ÷óäîâà ìó-
çèêà Þð³ÿ Øåâ÷åíêà ó âèêîíàíí³ 
õàðèçìàòè÷íèõ ñï³âàê³â-àêòîð³â, 
õîðó òà ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó. 
Êîìïîçèòîð íàäàâ ñó÷àñíîãî 
çâó÷àííÿ êëàñè÷íîìó îïåðíîìó 
æàíðó ó àð³ÿõ-õ³òàõ, ï³çíàâàíèõ 
ëåéòìîòèâàõ, õîðàõ, àíñàìáëÿõ, 
äóåòàõ ³ íàâ³òü âêëþ÷èâ äî ïàð-
òèòóðè «îïåðíèé… ðåï».

² õî÷ ãîëîâíèé àäðåñàò âèñòà-
âè — ä³òè, âåëèêå çàäîâîëåííÿ 
îòðèìàþòü ³ äîðîñë³. Íàïðèê³íö³ 
âñ³, ïîçà ñóìí³âîì, íàñï³âóâàòè-
ìóòü «Äðîçäîáîðîä» ÷è «×óäàñ³ÿ» 
³ ùå äîâãî ïåðåáóâàòèìóòü ï³ä 
âðàæåííÿì ñïðàâæíüî¿ êàçêè — 
âåñåëî¿, äîòåïíî¿ ³ äóæå äîáðî¿.

ЄДИНИЙ ПОКАЗ В УКРАЇНІ 
DISNEY-ШОУ 

×àð³âíèé ñâ³ò Disney íà ôåñ-
òèâàë³ îæèâå 4 ÷åðâíÿ î 20.00. 
Óïåðøå â Óêðà¿í³ ñîë³ñòè Disney 
Entertainment ïðåçåíòóþòü óí³-
êàëüíèé êîíöåðò-øîó «Colours 
of the wind». Óñ³ óëþáëåí³ ï³ñí³ 
ç ìóëüòô³ëüì³â «Êîðîëü Ëåâ», 
«Êðàñóíÿ ³ ÷óäîâèñüêî», «Ïîïå-
ëþøêà», «Ïîêàõîíòàñ», «Êíèãà 
äæóíãë³â», «Áåìá³», «Ï³íîêê³î», 

DISNEY-ШОУ І МЮЗИКЛИ — 
НА KIDS OPERAFEST!
Найвеселіші канікули для дітей  
KIDS OPERAFEST стане новим проривом 
не тільки Вінниччини, а й України. Це 
буде перший у Європі дитячий оперний 
open air. Вхід безкоштовний, а розваг, 
селфі-зон, майстер-класів і справжніх див 
заплановано стільки, що діти та батьки 
не нудьгуватимуть і хвилинки

«Òàðçàí», «Àëàää³í», «Ïðèíöåñà ³ 
æàáà», «Õîëîäíå ñåðöå», íà ÿêèõ 
âèðîñëî íå îäíå ïîêîë³ííÿ, ïî-
÷óºìî ó âèêîíàíí³ àìåðèêàíñüêèõ 
ñï³âàê³â Äðþ Òàáëàêà, Êîííîðà 
Ñì³òà òà Ëàóðè Åëñ³ Ä³ê³íñîí, ÿê³ 
âæå áàãàòî ðîê³â îçâó÷óþòü íîâ³ 
ðîáîòè êîìïàí³¿ Disney, à òàêîæ 
ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó Ëüâ³â-
ñüêî¿ ô³ëàðìîí³¿ òà Àêàäåì³÷íîãî 
êàìåðíîãî õîðó «Ãëîð³ÿ».

МЮЗИКЛ «ПРИГОДИ 
ГЕКЛЬБЕРРІ ФІННА» 

Ó äðóãèé  äåíü  KIDS 
OPERAFEST, 5 ÷åðâíÿ î 17.00, 
ãëÿäà÷³â ÷åêàº ñïîâíåíèé ïðèãîä, 
äîòåïíèõ æàðò³â ³ ÷óäîâèõ äæà-
çîâèõ ìåëîä³é, ÿñêðàâèé ìþçèêë 
«Ïðèãîäè Ãåêëüáåðð³ Ô³ííà».

Ïîñòàâëåíèé çà ìîòèâàìè 
îäíîãî ç íàéâ³äîì³øèõ òâî-
ð³â Ìàðêà Òâåíà, ìþçèêë ïðî 
ñïðàâæíþ äðóæáó, ëþáîâ ³ òå, 
ùî ó áóäü-ÿêèõ ñêëàäíèõ ñèòóà-
ö³ÿõ íå ìîæíà âòðà÷àòè â³ðó â äî-
áðî òà ñïðàâåäëèâ³ñòü, çàçâó÷èòü 
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.

Îêð³ì çàõîïëþþ÷îãî ñþæåòó, 
íàñ ÷åêàþòü êëàñè÷í³ àìåðèêàí-
ñüê³ ìåëîä³¿ ó ÷óäîâîìó äæàçîâî-

ìó àðàíæóâàíí³, çàïàëüí³ òàíö³ 
³ íàâ³òü öèðêîâ³ íîìåðè ç àêðî-
áàòèêîþ. Ìþçèêë ðåæèñåðà Â³-
òàë³ÿ Ïàëü÷èêîâà º òðàäèö³éíèì 
áðîäâåéñüêèì âàð³àíòîì, òîæ ãî-
òóéòåñü äî íåéìîâ³ðíèõ åìîö³é!

ЗАПИС НА «ЧАРТЕРИ» 
З ВІННИЦІ — ДО 2 ЧЕРВНЯ 

Äëÿ çðó÷íîñò³ â³ííè÷àí òà ãîñ-
òåé ì³ñòà ó äí³ KIDS OPERAFEST, 
4–5 ÷åðâíÿ, ç Â³ííèö³ äî Òóëü÷è-
íà êóðñóâàòèìóòü êîìôîðòàáåëüí³ 
ñó÷àñí³ àâòîáóñè, ÿê³ çà ãîäèíó 
çðó÷íî òà øâèäêî äîâåçóòü óñ³õ 
íà ôåñòèâàëü ³ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ 
êîíöåðò³â — íàçàä ó Â³ííèöþ. Çà-
ðåºñòðóâàòèñÿ íà äèòÿ÷³ «÷àðòå-
ðè», ó÷àñíèêè ÿêèõ ãàðàíòîâàíî 
îòðèìàþòü ì³ñöÿ ó ïàðòåðí³é çîí³, 
ìîæíà äî 2 ÷åðâíÿ.

Âè¿çä «÷àðòåð³â» áóäå î 15.00 ç 
âóëèö³ ×åõîâà (á³ëÿ ã³ïåðìàðêåòó 
«Ãðîø»). Âàðò³ñòü ïðî¿çäó: äëÿ äî-
ðîñëîãî òà äèòèíè — 400 ãðèâåíü.

Óñþ äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî 
ôåñòèâàëü ìîæíà ä³çíàòèñÿ çà òåë.: 
(0432)690–025, (096)040–66–86 ³ 
ó ³íôîðìàö³éíèõ öåíòðàõ ó ì. Â³-
ííèöÿ: âóë. Òåàòðàëüíà, 15 (1 ïî-
âåðõ) ³ òóð-êëóá³ «Á³äíÿæêà».

4 та 5 червня під час KIDS OPERAFEST 
на території фестивалю діятиме дитячий 
кемпінг, розміщення у якому дасть змогу 
побачити абсолютно всі постановки, а також 
зекономити час та гроші й заночувати на те-
риторії парку Палацу Потоцьких.
Територія дитячого кемпінгу буде добре освіт-
лена і забезпечить всі необхідні зручності, 
охоронятиметься поліцією, а вхід здійсню-
ватиметься лише за браслетами резидентів, 
які на вході отримають всі, хто попередньо 

зареєструвалися.
Місця у дитячому кемпінгу бронюються 
заздалегідь, тому всім бажаючим необхідно 
попередньо зареєструватися у кураторів — 
тур-клубі «Бідняжка», моб.: (097)861–83–05.
Програма участі у кемпінгу коштує: 360 гри-
вень для дитини, 430 гривень для дорослих.
У цю суму входить, перш за все, харчування 
(4.06 — обід, вечеря, 5.06 — сніданок, вечеря) 
й екскурсійне обслуговування (відвідування 
усіх музеїв та визначних місць Тульчина та 

Тульчинського району).
Також жителям кемпінгу гарантовані міс-
ця у партерній зоні фестивалю під час 
оперних вистав, а ще для них будуть орга-
нізовані окремі додаткові розважальні 
програми на території кемпінгу: оперна 
гімнастика, майстер-класи з живопису, флю-
роарту, кольчуго плетіння і театрального 
мистецтва, виставки у Палаці Потоцьких, 
виступи циркових артистів, Трансформерів 
та Аеродинамічних зайців.

Два дні можна буде жити у дитячому кемпінгу, де розваги бурлитимуть з ранку до вечора!

Окремим сюрпризом фестивалю 4 червня стане 
феєричне вогняне шоу з приголомшливими трюками, 
танцями і акробатичними номерами!
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Îäí³ºþ ç ãîëî-
âíèõ íîâèí ìèíó-
ëî¿ ï’ÿòíèö³ ñòàëî 

âèêðàäåííÿ âåëîñèïåäà Nextbike. 
Öå ïåðøèé âèïàäîê êðàä³æêè 
ó Â³ííèö³, ïðî ÿêèé îô³ö³éíî 
çàÿâèëè ïðåäñòàâíèêè êîìïàí³¿.

Íà ñâî¿é Ôá-ñòîð³íö³ ïðåä-
ñòàâíèê ì³ñüêîãî âåëîïðîêàòó 
Îëåêñàíäð Öàðåâñüêèé íàïèñàâ, 
ùî ðîâåð áóâ âèêðàäåíèé øëÿ-
õîì çëàìóâàííÿ çàìêà. Ó äîïèñ³ 
òàêîæ éøëîñÿ ïðî ïîäàíó äî ïî-
ë³ö³¿ çàÿâó, ìîí³òîðèíã ëîìáàðä³â 
òà ïåðåâ³ðêó êàìåð â³äåîñïîñòå-
ðåæåííÿ, ùî çíàõîäÿòüñÿ ïîðó÷. 
Â³ííè÷àíè ïî÷àëè àêòèâíî ïî-

øèðþâàòè ³íôîðìàö³þ. Óñüîãî 
áëèçüêî 300 ïåðåïîñò³â.

Ï³çí³øå ç’ÿâèâñÿ ùå îäèí äî-
ïèñ Öàðåâñüêîãî ç ê³ëüêîìà ñâ³ò-
ëèíàìè éìîâ³ðíîãî çëî÷èíöÿ. 
Ï³ñëÿ öüîãî äî ïîøóê³â ï³äêëþ-
÷èëîñÿ ê³ëüêà â³ííèöüêèõ ÇÌ². 
Âîíè îïóáë³êóâàëè ôîòîãðàô³¿ 
éìîâ³ðíîãî êðàä³ÿ ³ç çàêëèêàìè 
óï³çíàòè ÷îëîâ³êà. Âò³ì, ÿê³ñòü 
çí³ìê³â íå äîçâîëÿëà ðîçãëåä³òè 
éîãî îáëè÷÷ÿ.

«Ñïîä³âàþñü Â³ííèöüêà ì³ñüêà 
ðàäà çá³ëüøèòü ê³ëüê³ñòü êàìåð 
â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ, ó òîìó ÷èñ-
ë³ êàìåð âèñîêî¿ ðîçä³ëüíî¿ çäàò-
íîñò³, ñåðòåô³êîâàíèõ ÌÂÑ äëÿ 
ô³êñàö³¿ ïîðóøåíü øâèäê³ñíîãî 
ðåæèìó. ßêùî êàìåðà ³äåíòèô³-
êóº íîìåð ìàøèíè, òî âï³çíàííÿ 
ëþäèíè, çàô³êñîâàíî¿ òàêîþ êà-

У ВІННИЦІ ВПЕРШЕ ВИКРАЛИ NEXTBIKE 
Неподобство  У минулу п’ятницю, 
третього травня, близько третьої години 
ночі зі станції, що на Залізничному вокзалі, 
викрали велосипед. Новина наробила 
галасу у місті, і того ж дня ровер був 
знайдений. Утім, злодія досі не знайшли

ìåðîþ, íå áóäå ïðîáëåìîþ», — 
éøëîñÿ ó äîïèñ³ Öàðåâñüêîãî.

Ó äðóã³é ïîëîâèí³ äíÿ ïðåä-
ñòàâíèê Nextbike íàïèñàâ, ùî 
çàâäÿêè îïåðàòèâí³é ðîáîò³ 
ïðàö³âíèê³â ñèòóàö³éíîãî öåí-
òðó òà ïîë³ö³¿, âäàëîñÿ ïðîêëàñòè 
ìàðøðóò, çà ÿêèì ïåðåñóâàâñÿ 
÷îëîâ³ê íà âåëîñèïåä³ òà çíàéòè 
âêðàäåíèé ðîâåð.

— Íà âèêðàäåíîìó âåëîñèïåä³ 
íå áóëî äàò÷èêà GPS. Àëå íàâ³òü 
íå äèâëÿ÷èñü íà öå, íàì âäàëî-
ñÿ çíàéòè éîãî çà ï³âäíÿ. Öüîìó 
ñïðèÿëè ðîçãîëîñ ó ñîö³àëüíèõ 
ìåðåæàõ, íåáàéäóæ³ñòü â³ííè÷àí 
³ ðîáîòà â³äïîâ³äíèõ â³ííèöüêèõ 
ñòðóêòóð, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð 
Öàðåâñüêèé.

Òàêîæ â³í ðîçïîâ³â, ùî ñïî-
÷àòêó äî ïîë³ö³¿ çàòåëåôîíóâàâ 
÷îëîâ³ê, ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî 
íà òåðèòîð³¿ çàë³çíè÷íî¿ ë³êàðí³ 
ó êóùàõ ëåæèòü ñõîæèé çà îïè-
ñîì âåëîñèïåä. Íà ì³ñöå âè¿õàëà 
îïåðàòèâíà ãðóïà, ðîâåð îäðàçó 
óï³çíàëè.

— Âåëîñèïåä ïîòðåáóº ðå-
ìîíòíèõ ðîá³ò: íà íüîìó ìàéæå 
âùåíò ðîçáèòå ïåðåäíº êîëåñî, 
º ïðîáëåìè ³ç çàäí³ì ãàëüìîì. 
Äî ê³íöÿ ñë³äñòâà ðîâåð íå áóäå 

âèõîäèòè íà ë³í³þ, — ïîÿñíþ-
þòü ó Nextbike. — ßê âèíàãîðî-
äó çà ³íôîðìàö³þ, ÷îëîâ³ê, ÿêèé 
ïîâ³äîìèâ ïðî çíàõ³äêó, îòðèìàâ 
ð³÷íèé àáîíåìåíò íà ïîñëóãè 
ì³ñüêîãî âåëîïðîêàòó.

Ïîä³þ ó ìåðåæ³ àêòèâíî îá-
ãîâîðþâàëè ÿê ïðèõèëüíèêè 
äâîêîë³ñíèõ, òàê ³ çâè÷àéí³ ì³ñ-
òÿíè. «Âàíäàë³â ïîòð³áíî êàðàòè 
íå ì³çåðíèìè øòðàôàìè, à ãðî-

ìàäñüêèìè ðîáîòàìè. Íàïðèêëàä, 
ïðèáèðàííÿ ãðîìàäñüêèõ òóàëåò³â 
÷è ïðèáèðàííÿ ïðèáóäèíêîâèõ 
òåðèòîð³é…» – íàïèñàëà Íàòàëÿ 
Þíàê.

Ó êîìåíòàð³ RIA ïðåñ-îô³öåð 
ïîë³ö³¿ îáëàñò³ Àííà Îë³éíèê 
ïîâ³äîìèëà, ùî íà ñüîãîäí³øí³é 
äåíü îñîáó êðàä³ÿ íå âñòàíîâëå-
íî, îòæå â³äïîâ³äàëüíîñò³ í³õòî 
ùå íå ïîí³ñ.

За півроку роботи, це перший 
випадок крадіжки, — говорить 
Олександр Царевський
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ОВЕН 
Не будьте надмірно наполе-
гливі і прямолінійні. Остудіть 
хоч трохи свій любовний 
запал. Дозвольте коханій лю-
дині хоча б ненадовго взяти 
ініціативу в свої руки. 

ТЕЛЕЦЬ 
Весь тиждень ви можете пе-
ребувати в поетично-роман-
тичному настрої і стані легкої 
закоханості. Насолоджуйтесь 
цим відчуттям. Від переходу 
до більш серйозних стосунків 
краще поки утриматися. 

БЛИЗНЮКИ 
Постарайтеся контролювати 
свої емоції. Хоча кохана лю-
дина буде співчувати вам і по-
старається зрозуміти. Схоже, 
вона вкрай захоплена вами. 
Так чому ж ви сумніваєтеся?

РАК 
Не поспішайте випереджати 
події і намагатися добитися 
свого за будь-яку ціну. Фор-
саж вдасться, але принесе 
розчарування в перемозі. 
Набагато приємніше цього 
тижня буде плисти по хвилях.

ЛЕВ 
Удача на вашому боці. Ви 
чарівні і є бажаним об'єктом 
для протилежної статі. Однак 
якщо у вас вже є кохана лю-
дина, ви ризикуєте зачепити її 
почуття і викликати серйоз-
ний напад ревнощів.

ДІВА 
Тиждень буде сповнений 
романтики і гострих відчуттів. 
Однак вам доведеться при-
стосовуватися до обставин, 
щоб домогтися від коханої 
людини бажаного. 

ТЕРЕЗИ 
Ваші стосунки з коханою люди-
ною можуть зазнати значних 
змін. Не виключено, що ви кіль-
ка разів посваритеся, і стільки ж 
разів помиритеся. Постарайтеся 
бути тактовнішими.

СКОРПІОН 
Усе складається вдало,  об-
рази прощені, так чому б 
не поїхати разом в романтич-
ну подорож? Частіше теле-
фонуйте своїй коханій людині 
і говоріть їй ніжні слова.

СТРІЛЕЦЬ 
Перша половина тижня може 
здатися спокійною, але це 
явище тимчасове. І поки ви 
будете розмірковувати про те, 
як все складеться у стосунках 
вашої пари, доля може роз-
порядитися по-своєму.

КОЗЕРІГ 
Ваші стосунки зворушливі і 
романтичні, бережіть своє 
щастя від заздрісних очей. 
Не сидіть вдома, відвідайте 
спільних друзів, але не затри-
муйтеся надовго. 

ВОДОЛІЙ 
Постарайтеся не надто захо-
плюватися роботою на шкоду 
стосункам з коханою люди-
ною. Четвер і неділя — вдалі 
дні для романтичних зустрічей.

РИБИ 
Якщо ваші стосунки з коханою 
людиною були прохолодни-
ми, то зараз саме час випра-
вити ситуацію. Запросіть свого 
обранця провести разом з 
вами вихідні на природі.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 8-14 ТРАВНЯ

ВІКТОРІЯ 
АНДРОСОВА, 
ПСИХОЛОГ:

— У стосунках, 
з а с н о в а н и х 
на пристрасті, 
з а д о в о л е н н я 
своїх бажань 

стоїть на першому місці. 
У такому стані ми хочемо 
відчувати яскраві любовні 
емоції, бути з іншим, але не хо-
чемо прив'язуватися. Ці дві 
протилежні сили створюють на-
пругу, бар'єр, який не дозволяє 
побачити і прийняти іншого. 
Якщо пристрасть заповнює весь 
простір стосунків, це їх знестру-
мить, і в кінці кінців призведе 

до самотності. У гонитві за при-
страстями, ми не в змозі при-
йняти тепло і турботу іншого. 
Сама по собі пристрасть — це 
чудово, але тільки коли вона 
займає лише частину стосунків. 
Кохання — більш тривале по-
чуття, ніж пристрасть. У любов-
них стосунках високо цінуються 
щастя і бажання іншого, пова-
жаються почуття іншого. Такі 
взаємини завжди тривалі, і як 
будь-які стосунки вони немину-
че зустрічаються з кризами. Од-
нак, в разі взаємного кохання, 
дії обираються і розглядають-
ся з обережністю, з бажанням 
домовитися і знайти спільне 
рішення.

Коментар експерта

Íàñïðàâä³ ïèòàííÿ «çàéìàòèñü 
ñåêñîì» ÷è «êîõàòèñü» — öå âñå 
îäíî, ùî ãîâîðèòè: «âè ïðè-
éìàºòå ¿æó» àáî «âè ¿ñòå». Ñóòü 
îäíà ³ òà æ, ò³ëüêè íàçèâàºòüñÿ 
ïî-ð³çíîìó. Ïåðøå ÿêåñü çíåîñî-
áëåíå (ÿê ïðî ðîáîòó). Òîìó ùî 
çàéìàòèñÿ ñåêñîì, íå â³ä÷óâàþ-
÷è äî ïàðòíåðà í³ÿêèõ ïî÷óòò³â, 
õî÷à á ñèìïàò³¿, öå âñå æ òàêè çà-
íàäòî ìåõàí³÷íî ³ íå äóæå êîðåê-
òíî, ÿê ïî â³äíîøåííþ äî íüîãî, 
òàê ³ ïî â³äíîøåííþ äî ñåáå.

Ïðîòå ³ ùèðà ñèìïàò³ÿ äî ëþ-
äèíè (ìîæíà ñêàçàòè, êîõàííÿ) 
íå çàâæäè ìîæå ñòàòè çàïîðó-
êîþ â³äì³ííîãî ñåêñó. Âò³ì, ÿê 
³ â³äì³ííèé ñåêñ íå çàâæäè ïðè-
çâîäèòü äî êîõàííÿ. Õî÷à â áóäü-
ÿêîìó ç äâîõ âèùå íàçâàíèõ âà-
ð³àíò³â øàíñè âèñîê³.

ТАК ЧИ НАКШЕ 
²ñíóþòü ïàðî÷êè (íàïåâíî âè 

òàê³ áà÷èëè, àáî âëàñíèé äîñâ³ä 
º ïåðåä î÷èìà), ÿê³ âèíèêàþòü 
ñïîíòàííî, íà÷å ñàì³ ïî ñîá³, 
àëå ìåòà îäíà ºäèíà — ñåêñ. Îñü 
çóñòð³ëèñü äâ³ ëþäèíè, ñïîäîáà-
ëèñÿ îäíå îäíîìó (çîâí³øí³ñòü 
çà÷åïèëà, ïîâåä³íêà âðàçèëà) ³ 
çàõîò³ëè ïåðåâ³ðèòè, ÷è òàê âñå 
ãàðíî, ÿê çäàºòüñÿ. Îïèíèëèñÿ 
â ë³æêó, ³ âñå âèéøëî îê. Àëå 
ïðè âñüîìó öüîìó åìîö³éíî¿ 
áëèçüêîñò³ íå âèíèêëî, ïîêè 
àáî âçàãàë³ — ìàéáóòíº ïîêàæå. 
Äåÿêèé ÷àñ ö³ äâîº ãðàþòüñÿ 
ó ñòîñóíêè, çäåá³ëüøîãî â³ëü-
í³ òà áåç çîáîâ'ÿçàíü. Âàð³àíò³â 
ðîçâèòêó òàêîãî ñöåíàð³þ ê³ëü-
êà. Êîõàííÿ òàê ³ íå íàñòàº, ³ 
ñåêñ-çóñòð³÷³ ñõîäÿòü íàí³âåöü 
(öå ìîæå çàéíÿòè áàãàòî ÷àñó, 
îñîáëèâî ÿêùî íà ãîðèçîíò³ í³-
êîãî êðàùîãî íå âèäíî). Àáî â³í 
³ âîíà ðàïòîì ïðèâ'ÿçóþòüñÿ îäíå 
äî îäíîãî ³ âèíèêàº òðàäèö³éíà 
ïàðà (ùî äîáðå).

Ùå îäèí âàð³àíò ðîçâèòêó, 
êîëè îäèí (÷àñò³øå âîíà) çà-
êîõóºòüñÿ, ³íøèé çàëèøàºòüñÿ 
â³ëüíèì ïòàõîì. Òîä³ â ïàð³ ïî-
÷èíàþòüñÿ íåïîðîçóì³ííÿ, ñâàð-
êè ÷åðåç ðåâíîù³ ³ â³ä ïî÷óòòÿ, 
ùî ëþáëÿ÷îãî ïàðòíåðà îáä³ëèëè. 
ßêèéñü ÷àñ öåé íåäîëþáëåíèé 
ïàðòíåð íàìàãàºòüñÿ çàêîõàòè 
â ñåáå ³íøîãî, àëå í³÷îãî íå âè-
õîäèòü ³ çíîâó æ òàêè ïàðà ðîç-

ëó÷àºòüñÿ. Öå íàéñêëàäí³øèé 
ñöåíàð³é ³, íà æàëü, íàéïîøè-
ðåí³øèé. Ùå á³ëüøå øêîäà â ö³é 
ñèòóàö³¿ æ³íîê, àäæå ñàìå âîíè 
ñòàþòü òèìè ñàìè ïàðíåðàìè, 
ÿêèõ òàê ³ íå ïîêîõàëè.

ЯК ПОЧНЕТЬСЯ, ТАК І 
ЗАКІНЧИТЬСЯ 

Ïðè÷èíà «òÿæêî¿ æ³íî÷î¿ 
äîë³» íàñòóïíà: çàíàäòî ÷àñòî 
ñàìå ä³â÷àòà (õëîïö³ íàáàãàòî 
ð³äøå) ñåêñóàëüíèé ïîòÿã ÿê 
ñâ³é, òàê ³ ïàðòíåðà ïðèéìà-
þòü ñàìå çà êîõàííÿ. Àëå äîñâ³ä 
âêàçóº íà òå, ùî â³äì³ííîñò³ ì³æ 
ïðèñòðàñòþ ³ êîõàííÿì âñå æ 
òàêè º. Õòîñü ìîæå ðîçï³çíàòè 
öþ â³äì³íí³ñòü â³äðàçó, à õòîñü 
ïåðå÷åïèòüñÿ çà ê³ëüêà ñîò ãðà-
áåëü, ïîêè äî íüîãî ä³éäå. Òîæ 
âèíèêàº ïèòàííÿ, ÿêùî â òåáå 
íà ï³äñâ³äîìîìó ð³âí³ íå çàêëà-
äåíà â³äïîâ³äíà ôóíêö³ÿ, ÿê âè-
çíà÷èòèñÿ? Îò ñïàëàõíóëî ùîñü 

âñåðåäèí³ (ïîêè íå çðîçóì³ëî, 
äå ñàìå, âèùå òàë³¿ ÷è íèæ÷å) ³ 
ëþäè îäðàçó çáëèçèëèñÿ (ñåêñó-
àëüíî, çâè÷àéíî) — öå êîõàííÿ 
÷è ñëàáê³ñòü ïåðåä ñåêñóàëüíîþ 
ñòèõ³ºþ? À ÿêùî ñòîñóíêè ïðî-
òÿãîì ïåâíîãî ÷àñó (ìîæå äîñèòü 
äîâãî) ðîçêðó÷óþòüñÿ çà òðàäè-
ö³éíîþ êîë³ºþ, òèïó, â³ä äðóæ-
íüîãî ñï³ëêóâàííÿ äî øëþáó? Öå 
îçíà÷àº, ùî ïðèñòðàñò³ ³ íå áóëî? 
Âîíà çîâñ³ì ïîâç ïðîéøëà? ×è 
òî êîõàííÿ òàêå ñïîê³éíå? ßê âè-
çíà÷èòè, ÿêèé ñàìå âàø âèïàäîê? 
×è âàðòî ïîêëàñòèñÿ íà äîëþ òà 
âèòðàòèòè òðîõè âëàñíî¿ åíåðã³¿ 
íà ëþäèíó, ÿêà ìîæëèâî òåáå ïî-
êîõàº ³ ñòîñóíêè ïåðåðîñòóòü ó 
ñåðéîçí³ âçàºìèíè. Àáî ìîæå îä-
ðàçó âìèêàòè ÷åðâîíå ñâ³òëî ³ íå 
ï³ðíàòè ïî âóõà â áîëîòî «ñåêñ-
îíë³». Îäíèì ñëîâîì, ñêëàäíî 
âñå. Ìîæå ïåðåë³ê â³äì³ííîñòåé 
äîïîìîæå ðîç³áðàòèñÿ, ùî ó âàñ 
òàì ç ñåêñîì ³ êîõàííÿì.

ВИ КОХАЄТЕСЬ 
 Коли довіряєтесь одне одному 
Ви деякий час разом, відчуваєте взаємні 
почуття, для вас обох це не пригода на одну 
ніч. Це означає, що є час пізнавати одне 
одного, вчитися радувати і задовольняти. 
Адже ви так добре знаєте одне одного.

 Коли приділяєте час прелюдії 
Найпікантніше і найприємніше в інтимній 
близькості, зовсім не сам акт. А та ат-
мосфера, яка концентрується між двома 
задовго «до». Коли включаються емоції, 
вібрує повітря, змінюються погляди, по-
ведінка і дотики.

 Коли тактильне запускає чуттєве 
Це більше жінок стосується, адже у них при-
родою закладено, що секс і кохання нероз-
ривні явища. Але і чоловік може повністю 
розслабитись, отримати та подарувати 
задоволення, якщо відчуває певні емоції.

 Коли хочеться задовольняти 
Вважається, що коли двоє займаються 
сексом, кожен з них хоче побільше взяти 
(вражень, задоволення), не беручи 
до уваги партнера, у всякому випад-
ку спершу собі, потім іншому. Коли 
партнери кохаються, все навпаки. Твоє 
задоволення, це перш за все задоволення 
партнера, ніякого егоїзму.

 Коли включається хімія 
Емоційний фон, почуття (особливо силь-
ні) в кілька разів посилюють сексуальне 
бажання і тіла партнерів перетворюються 
в єдину ерогенну зону. У даному випадку 
ні параметри, ані техніка партнера взагалі 
не важливі.

ВИ ЗАЙМАЄТЕСЯ СЕКСОМ 
 Коли неважливо, хто там 
Щоб утворилася пара, люди повинні 
мати точки дотику. Тобто протилежності, 
які повинні притягатися, це скоріше для 
того, щоб зачаруватися і… розчаруватись. 
У проміжку між цими двома пунктами 
може трапитися секс.

 Якщо не прагнеш пізнати партнера 
Секс — це крайня ступінь близькості. 
Ти впускаєш людину в свій інтимний 
простір. Але проходять ці 5–7 хвилин 
(у кого як) і ви знову обертаєтеся 
на різних орбітах, без будь-якого 
бажання доторкнутися.

 Коли не відкриваєшся 
Партнер знає, який ти маєш вигляд без 
одягу, як ти любиш цілуватися, і в якій 
позиції швидше настає кульмінація. 
Більше, в принципі, знати і не треба, 
інакше йде зближення особистостей, 
а не тіл, як зараз.

 Коли немає ніяких планів 
Плани тільки псують задоволення. 
Ви не прагнете дійти до вищої 
точки розуміння, є тільки тут і зараз. 
Насолоджуємося. Задоволення зовсім 
не спонукає до мрій про майбутнє. З цим 
партнером вже точно.

 Коли нічого, крім сексу 
Усе дозвілля вашої пари полягає 
в з'ясуванні планів на найближчий 
вільний час з однією метою — щоб 
зайнятися сексом. А чим же ще займатися 
з сексуально привабливою, але 
абсолютно чужою людиною?

ЩО У ВАС ЗАРАЗ У СТОСУНКАХ 
— КОХАННЯ ЧИ ПРОСТО СЕКС?
Не відрізнити  Кохання і пристрасть 
далеко не одне й те саме. Теоретично всі це 
розуміють, практично розділити ці поняття 
не завжди виходить. Адже коли нам 
шепочуть: «Я тебе хочу», чи іноді кажуть: 
«Давай займемося коханням», мають 
на увазі при цьому один і той же «процес». 
Але різниця ж відчувається. Чи ні?

Ñèìïàò³ÿ íå çàâæäè 
ìîæå ñòàòè çàïîðóêîþ 
â³äì³ííîãî ñåêñó. 
Âò³ì, ÿê ³ êëàñíèé ñåêñ 
íå çàâæäè ïðèçâîäèòü 
äî êîõàííÿ
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ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ 

«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55, 

(096) 179 71 31

ОВЕН 
Обретя единомышленников, 
вы получите возможность 
осуществить ваши планы.

ТЕЛЕЦ 
Общение с интересными 
людьми позволит вам 
обрести источник дополни-
тельного заработка.

БЛИЗНЕЦЫ 
Сосредоточьтесь на рабо-
те, она принесет вам удо-
вольствие и доход. Однако 
и об отдыхе не забывайте.

РАК 
Чтобы удержать контроль 
над ситуацией, вам пона-
добится благоразумие.

ЛЕВ 
Ваши планы будут вопло-
щаться в жизнь стреми-
тельными темпами. 

ДЕВА 
На этой неделе от вас по-
требуются организаторские 
способности и новые идеи. 

ВЕСЫ 
Поменьше времени прово-
дите за компьютером, вы 
сможете воплотить в жизнь 
свои замыслы. 

СКОРПИОН 
Четко спланируйте работу, 
тогда вам удастся сделать 
все, что необходимо.

СТРЕЛЕЦ 
Отнеситесь со всем внима-
нием к новым знакомым 
и к их предложениям.

КОЗЕРОГ 
Благоприятная неделя для 
установления полезных 
и выгодных знакомств.

ВОДОЛЕЙ 
Велика опасность испортить 
отношения с коллегами.

РЫБЫ 
Постарайтесь не нервни-
чать и не пытаться успеть 
всё и сразу. 
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Юлія, 18 років
Студентка ВДПУ. Мрію стати хорошим педагогом. Займаюсь йогою, обожнюю 
активний відпочинок. Люблю музику. Поважаю людей, які присвячують себе 
мистецтву. Стараюсь бути відкритою для всього нового.

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.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2019» НА:

РЕКЛАМА

449012

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

або аналогічна)

ПОГОДА У ВІННИЦІ

450769


