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ЗНИЩУЮТЬ ДУБИ

У ПАРКУ ЛІКАРНІ ЮЩЕНКА

Чи стане вирубка трьох дубів початком
знищення знаменитої алеї в парку Ющенка?
Про це турбується вінничанка, яка стверджує,
що вікові дерева не були загрозою для людей

До того ж вона запевняє, що дерева,
які знищили, були живі.
Хто дав дозвіл на вирубку та які аргументи
наводить ініціаторка видалення дубів?
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ДУМКА
Оксана
ЯЦЮК
БЛОГЕРКА, ГРОМАДСЬКА АКТИВІСТКА

Як у філії Раю
Ñ³äàþ ó ìàðøðóòêó Áðàöëàâ-Íåìèð³â, äàþ ãðîø³,
à âîä³é á³æèòü ðîçì³íÿòè.
Ó ìàðøðóòö³ ÿ ³ ùå îäíà
æ³íêà, ìè íà Â³ííèöþ, ïëàíóºìî â Íåìèðîâ³ ïåðåñ³ñòè.
Òåðïëÿ÷å ÷åêàºìî. Çà
õâèëèíó â³í ïîâåðòàºòüñÿ ç ïàêåòîì àïåëüñèí³â.
Ç³ ñëîâàìè: «Ïîïðîáóéòå,
÷è äîáð³!» — âðó÷àº íàì
ïî àïåëüñèíö³. Í³æ, ùîá
ïîð³çàòè ³ ñåðâåòêà âèòåðòè
ðóêè, — éäóòü â êîìïëåêò³.
Àïåëüñèíêà ñîëîäêà, ÿê
ó äèòèíñòâ³. ß ïîñì³õàþñü
³ â³ä÷óâàþ, ÿê õòîñü âñåðåäèí³ ìåíå çàñï³âóº êîëÿäêó.
«Ùîá ìè äîáðå ïðîæèâàëè
³ ãîðÿ íå çíàëè».
Ìàðøðóòêà ðóøàº, ïî äîðîç³ ìè ï³äáèðàºìî Âàñüêà
÷è Ïåòüêà, â ÿêîãî ãðîø³
íå áåðóòü, áî «äðóã», àëå
ïðîïîíóþòü: «Îñü íàëîâèø
ðèáè, çðîáèø òàðàíüêó, òîä³
ìåíå ïîêëè÷åø».
Âîäà â Áóãó êîðè÷íåâà,
í³êîëè òàêî¿ íå áà÷èëà. Ãîðîäè çìèëî â ð³÷êó. Ñëóõàºìî ³ñòîð³þ, ÿê êîìóñü çàëèëî õàòó. ¯ìî àïåëüñèíè.
Êðàé äîðîãè — êóù êàëèíè.
À ìîæå áóçèíè. Âîä³é íàãàäóº ïðî áóçèíîâèé íàï³é
ç öâ³òó, îöå ñìà÷íî. ß òåæ
õî÷ó áóçèíîâîãî êâàñó. ²
ñï³âàòè êîëÿäêó. Äîðîãîþ
ï³äáèðàºìî ä³òîê: «â øêîëó õîäÿòü, äàëå÷åíüêî ¿ì»,
³ äîðîñëèõ, âèÿâëÿºòüñÿ,
âñ³ çíàéîì³. Âîä³é æàðòóº,
çàïèòóº ïðî ñïðàâè, ùîñü
ðîçïîâ³äàº. ¯äåìî â ìèð³ ³
çëàãîä³, â ìàëåíüê³é ô³ë³¿
Ðàþ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³.
ß äóìàþ, ùî º ëþäè, ÿê³
ïðàöþþòü, ùîá ãðîø³ çàðîáèòè, áî òðåáà, à º òàê³ — ÿê³
æèâóòü æèòòÿ çàâæäè. Íåìà
â íèõ â³ä÷óòòÿ ïîâèííîñò³
â³ä ðîáîòè. ª ðàä³ñòü — âîäèòè ìàðøðóòêó ³ áà÷èòè
äðóç³â, ³ ïðèãîùàòè àïåëüñèíàìè, ³ ï³äâîçèòè ä³òåé.

ЗА БОРГИ ЧЕРЕЗ ГАЗОВІ
КОЕФІЦІЄНТИ ПЕНІ НЕ БУДЕ
Бонус до платіжок  Попри заборону
Нацрегулятора, «Вінницягаз» нараховує
додаткові кубометри вінничанам. Люди, які
їх не сплачують, мають тисячі гривень боргу.
За це відключати газ або накладати штраф
газовики їм не будуть. Хоча і продовжують
рахувати додаткові «заборгованості»
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ç æîâòíÿ 2018
ðîêó ó ðàõóíêè â³ííè÷àí ñòàëè ðîáèòè äîíàðàõóâàííÿ çà ãàç, çàñòîñîâóþ÷è êîåô³ö³ºíòè ïðèâåäåííÿ äî ñòàíäàðòíèõ óìîâ. Äëÿ ïðèêëàäó, ÿêùî
ëþäèíà ñïîæèëà 100 êóáîìåòð³â
çà ì³ñÿöü, ¿é ìîãëè âïèñàòè ùå
â³ä 1 äî 8 êóá³â (bit.ly/2Ur8Uf5).
Ó «Â³ííèöÿãàç» ïîÿñíþâàëè,
ùî â çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî ðèíîê
ãàçó» â³ä 2015 ðîêó ïðîïèñàíà
âèìîãà ïðèâîäèòè ãàç äî ñòàíäàðòíèõ óìîâ: + 20 ãðàäóñ³â
çà Öåëüñ³ºì òà 760 ìì ðòóòíîãî
ñòîâïà. ßêùî ðåàëüíà òåìïåðàòóðà òà òèñê â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä
öèõ ïîêàçíèê³â, òî ñïîæèòèé
îá’ºì ãàçó ïîòð³áíî ìíîæèòè

íà êîåô³ö³ºíòè — â³ä 0,98 äî 1,08
(bit.ly/2VPUHc9).
Àëå ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè ç
ÃÎ Ë³ãà «Í²ÊÀ» ââàæàþòü, ùî
òàêó ñõåìó äî ïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â çàñòîñîâóâàòè íåçàêîííî.
Öå ï³äòâåðäèâ Íàöðåãóëÿòîð,
ÿêèé îøòðàôóâàâ â³íèöüêèõ
ãàçîâèê³â íà 850 òèñÿ÷ ãðèâåíü
òà íàêàçàâ ïåðåðàõóâàòè âñ³ì
ïëàò³æêè äî 5 êâ³òíÿ 2019 ðîêó
(bit.ly/2UHspzq). Àëå â³ííèöüê³
ãàçîâèêè ïðîäîâæóþòü íàðàõîâóâàòè äîäàòêîâ³ êóáîìåòðè
â ïëàò³æêè.
— Ó ìåíå îñîáèñòî âèíèêëà
çàáîðãîâàí³ñòü ÷åðåç ö³ äîíàðàõóâàííÿ — 2300 ãðèâåíü. ² ç
1 ÷åðâíÿ «Â³ííèöÿãàç» âæå ìàº
ïðàâî çà íîâèì çàêîíîì íàðàõîâóâàòè ìåí³ ïåíþ. Çíîâó æ òàêè,
ïåíþ íà çàáîðãîâàí³ñòü, ÿêó íàðàõóâàëè íåïðàâîì³ðíî, — ñêàçà-

Потрібне політичне рішення
ТЕТЯНА БОЙКО,
ЕКСПЕРТ З ЖКГ
ГРОМАДСЬКОЇ
МЕРЕЖІ «ОПОРА»

— Практика приведення до стандартних умов
до побутових споживачів передбачена українським законодавством тільки тоді, коли йде розрахунок в енергетичних одиницях.
У нас на сьогодні розрахунок
за газ досі ведеться в кубометрах.
Саме 20 облгазів Регіональної га-

зової компанії (далі — РГК) нараховують ці коефіцієнти. Знаємо,
що зараз розглядаються справи
в судах, є рішення Регулятора,
справи на розгляді у прокуратурі.
Питаємо, чи можливо, що «Вінницягаз», яка є частиною РГК,
сама скасує застосування коефіцієнтів?
— Теоретично, можливості є і
на місцевому рівні. Але оскільки
це єдина група з 20 облгазів, то,
мені здається, потрібне політичне
рішення на вищому рівні.

Активісти наполягали, аби газовики скасували
коефіцієнти. Утім, у «Вінницягаз» кажуть, що мають
всі підстави нараховувати додаткові куби газу і далі
ëà ïðåçèäåíòêà êîàë³ö³¿ ÃÎ Ë³ãà
«Í³êà» Þë³ÿ Ãðèãà.
Óò³ì, ðå÷íèöÿ ÏÀÒ «Â³ííèöÿãàç» Ëàðèñà Ëîã³íîâà ñïðîñòóâàëà ³íôîðìàö³þ ïðî íàðàõóâàííÿ
ïåí³ ÷åðåç «êîåô³ö³ºíòè».
— Çàñòîñîâóâàòè ïåíþ, øòðàôè ÷è ïðèïèíåííÿ ãàçîïîñòà÷àííÿ çà íåñïëàòó öèõ äîíàðàõóâàíü ìè íå áóäåìî. Àëå ö³ íàðàõóâàííÿ ìè çä³éñíþºìî, àäæå
ìàºìî âñ³ ï³äñòàâè öå ðîáèòè, —
ñêàçàëà Ëîã³íîâà. — ª ïîçèö³ÿ
ÍÊÐÅÊÏ, ÿêà çàáîðîíÿº ðÿäó
îáëãàç³â (ñåðåä íèõ ³ «Â³ííèöÿãàç» — àâò.) çàñòîñîâóâàòè
ìåòîäèêó ïðèâåäåííÿ äî ñòàíäàðòíèõ óìîâ. Íàðàç³ ñïðàâà
çíàõîäèòüñÿ â ñóä³, ³ ð³øåííÿ
çà ñóäîì. Ìè ââàæàºìî, ùî ìè
çàñòîñîâóºìî êîåô³ö³ºíòè ïðèâåäåííÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà.
Ïðîòÿãîì ï’ÿòíèö³, 17 òðàâíÿ,
ãàçîâèêè, àêòèâ³ñòè òà ïîñàäîâö³
îáãîâîðþâàëè øëÿõè âèð³øåííÿ
ïðîáëåì. Àêòèâ³ñòè íàïîëÿãàëè,
ùî êîåô³ö³ºíòè ìàþòü áóòè ñêàñîâàí³, ïëàò³æêè — ïåðåðàõîâàí³.
Ïðåäñòàâíèêè «Â³ííèöÿãàç» â³ä-

ìîâèëèñÿ â³ä öüîãî.
À ùå ãîâîðèëè ïðî â³äìîâè
ó âñòàíîâëåíí³ ³íäèâ³äóàëüíèõ ë³÷èëüíèê³â ïðè íàÿâíîñò³ çàãàëüíîáóäèíêîâîãî ³ ïðî â³äñóòí³ñòü
êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà ñàìîñò³éíå
ïðèäáàííÿ ë³÷èëüíèêà, ïðî íåäîñêîíàë³ñòü íèí³øí³õ òèïîâèõ äîãîâîð³â ç ðîçïîä³ëó òà ïîñòà÷àííÿ
ãàçó, ïðî íåâèçíà÷åí³ñòü áàëàíñîâîãî ðîçìåæóâàííÿ ãàçîâèõ òðóá
ó áàãàòîïîâåðõ³âêàõ òîùî.
Çà ðåçóëüòàòàìè çóñòð³÷³ ñòâîðèëè òðè ðîáî÷³ ãðóïè, ÿê³ ðîçðîáëÿþòü äîðîæíþ êàðòó âèð³øåííÿ âèçíà÷åíèõ ïðîáëåì.
Çà ï³äòðèìêè êè¿âñüêèõ åêñïåðò³â
àêòèâ³ñòè ïðîâåäóòü äâà êðóãëèõ
ñòîëè â ïðîô³ëüíîìó êîì³òåò³
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè íà òåìó
ë³÷èëüíèê³â. À òàêîæ ãðîìàäñüê³
àêòèâ³ñòè ó Â³ííèö³ äîìîâèëèñÿ
ïîä³ëèòèñÿ äîñâ³äîì ç æèòåëÿìè
³íøèõ îáëàñòåé ïðî òå, ÿê áîðîòèñÿ ç îáëãàçàìè. ² íà äîäàòîê
äî öüîãî — íåçàáàðîì çðîáëÿòü
«Ïëàòôîðìó â³äêðèòîñò³», äå áóäå
ç³áðàíà âñÿ ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ðåã³îíàëüíèõ ãàçîâèõ
êîìïàí³é (bit.ly/2waLrQK).

Що ви очікуєте від нового президента?

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

ОЛЕНА (33), БАРІСТА:

ОЛЕКСАНДР (23), СТУДЕНТ:

ОЛЕНА (25), СПОРТСМЕНКА:

ІВАН, (75), ПЕНСІОНЕР:

АННА (75), ПЕНСІОНЕРКА:

МИХАЙЛО (31), ФРІЛАНСЕР:

— Очікую покращення. Щоб
не крали, вільно жили і довіряли один одному. Сподіваюсь, що у нього все вийде.
Якщо він перші етапи пройшов, то далі буде простіше.

— Очікую, що все буде поіншому. Може бути ще гірше,
але по-іншому. Якщо буде
не так, як хочеться, то ми
хоча б спробуємо чогось
нового.

— Очікую від нього легкості.
Коли людина щось робить і
їй все вдається. І так як він
молодий і з сучасним баченням цього світу, думаю, що
у нього все вдасться.

— Хочу, щоб новий президент дав людям жити. Щоб
усе у нас було добре. Нехай
знизить ціни, збільшить пенсії та зарплати. Ось це я хочу,
щоб він зробив.

— Сподіваюсь на стабільність
і завершення війни. Коли він
приймав присягу, я плакала.
Здається, хороша людина,
боюсь, що він увійшов у цей
бруд.

— Нічого. Очікувати потрібно
щось від самого себе. Коли
ми почнемо змінювати себе
і так буде думати кожен, тоді
зможемо обрати достойного
лідера.
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КОРОТКО
Новий ТЦ
на Гоголя
 Íà ì³ñö³ êîëèøíüîãî
ÌÀÔó, íà Ãîãîëÿ, 3, õî÷óòü
çáóäóâàòè òîðãîâî-îô³ñíèé
öåíòð.
Âèñîòà ïðîåêòîâàíî¿ áóä³âë³
ñêëàäàº ÷îòèðè ïîâåðõè. Äîáóäóþòü ãîðèùå òà
öîêîëüíèé ïîâåðõ. Îñòàíí³é ñòàíå ïàðê³íãîì äëÿ
27 àâòî. Ùå ïåðåä áóä³âëåþ
çàïëàíîâàíî ï’ÿòü ì³ñöü äëÿ
òèì÷àñîâî¿ ñòîÿíêè.
Äóìêè â³ííè÷àí ïðî öå
áóä³âíèöòâî çáèðàòèìóòü
â ì³ñüêðàä³. Ãðîìàäñüêå
îáãîâîðåííÿ òðèâàòèìå
äî 10 ÷åðâíÿ. Çàóâàæåííÿ
òà ïðîïîçèö³¿ äî ïðîåêòó
ìîæíà âèñëîâèòè çà ö³ºþ
àäðåñîþ: âóëèöÿ Ñîáîðíà,
59, êàá³íåò 710, òåëåôîíè:
(0432)59–51–55, (0432)59–
51–59 (bit.ly/2EiEpO6)

Тролейбус
«Вінниця»
 Â³ííèöüê³ òðàíñïîðòíèêè
ïðåçåíòóâàëè íîâèé òðîëåéáóñ. Â³í ìàº ðîáî÷ó íàçâó
«Â³ííèöÿ» ÏÒÑ-12. Éîãî
ç³áðàëè íà áàç³ êîðïóñó
«ÌÀÇ», ç ðèçüêèì äâèãóíîì
òà â³ííèöüêîþ ñèñòåìîþ
³íôîðìàö³éíîãî êåðóâàííÿ.
Ìàøèíà ìàº îêðóãë³
ôîðìè, à äèçàéí ÷àñòêîâî âçÿòèé ç VinWay, ùî º
áðåíäîâèì òðàíñïîðòîì
äëÿ íàøîãî ì³ñòà. Ñàëîí
ïðîñòîðèé, º 32 ì³ñöÿ
äëÿ ñèä³ííÿ òà 73 ñòîÿ÷èõ
ì³ñöü.
Äî òîãî æ, òðîëåéáóñ ïðèñòîñîâàíèé äî ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ: ìàº
íèçüêó ï³äëîãó òà ïàíäóñ.
² â³ä 17 òðàâíÿ ìàøèíà
¿çäèòü âóëèöÿìè ì³ñòà:
«Ôàõ³âö³ íàøîãî êîìóíàëüíîãî òðàíñïîðòíîãî ï³äïðèºìñòâà ï³ä³áðàëè êîìïëåêòàö³þ îáëàäíàííÿ ïåðåâàæíî
â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà.
Óêðà¿íñüêà åëåêòðîííà ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ, â³ííèöüêà
ñèñòåìà ³íôîðìàö³éíîãî
êåðóâàííÿ. Òàêîæ ï’ÿòü
ê³ëîìåòð³â àâòîíîìíîãî
õîäó, ñèñòåìà âåíòèëÿö³¿
ó ñàëîí³, ³ííîâàö³éí³ äåòàë³,
ÿê³ ñïðîñòÿòü åêñïëóàòàö³þ
òà ï³äâèùàòü ð³âåíü áåçïåêè.
À ùå — ìàéæå 30% åêîíîì³¿
åëåêòðîåíåðã³¿, ïîð³âíÿíî ç
òðîëåéáóñàìè ñòàðîãî ïîêîë³ííÿ», — íàïèñàâ ó Ôåéñáóêó ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é
Ìîðãóíîâ.
Ðàí³øå òðàíñïîðòíèêè ðîçêàçàëè, ùî ãîòîâ³ ðîáèòè
äî 20 òàêèõ òðîëåéáóñ³â
íà ð³ê.

ÍÎÂÀÖ²ß

RIA, Ñåðåäà, 22 òðàâíÿ 2019

ЧИ БУДУТЬ ЧИНОВНИКИ
ЇЗДИТИ НА ВЕЛОСИПЕДАХ?
Веломерія  Криту велостоянку для
міських чиновників та 40 велосипедів
розмістили позаду будівлі міськради.
Вінничани обурюються, що посадовцям
даватимуть велосипеди безкоштовно,
а звичайні люди платять за прокат.
Чому так сталося та чи користуються
велосипедами службовці мерії?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ùå â ãðóäí³
2018-ãî á³ëÿ ìåð³¿,
íà Ñîáîðí³é, 59, ñòàëè áóäóâàòè
êðèòèé âåëîïàðê³íã. Ç òîãî ÷àñó
áóä³âåëüíèêè çâåëè êîíñòðóêö³þ
ç³ ñêëà òà ïëàñòèêó. Íàâåñí³ ïàðêîâêó äîðîáèëè, ïîñòàâèëè âåëîñèïåäè. ² çàêðèëè ïðîõ³ä äî íå¿:
êîðèñòóâàòèñÿ «çàë³çíèìè êîíÿìè» ìîæóòü ò³ëüêè ïðàö³âíèêè
ìóí³öèïàë³òåòó.
Â³ííè÷àíè âèñëîâëþâàëè ñâîº
îáóðåííÿ â ñîöìåðåæàõ. Ëþäè
íàð³êàëè, ùî äëÿ «÷èíîâíèê³â
áåçêîøòîâíî, à âñ³ ³íø³ ïëàòÿòü
çà ïðîêàò» ³ íà òå, ùî «âåëîïàðêîâêà — íà÷å ç çîëîòà», àäæå âàðò³ñòü âåëîïàðê³íãó — 1 ì³ëüéîí
55 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Äî òîãî æ, äëÿ ìóí³öèïàë³òåòó
çðîáèëè äóøîâó, íà ùî âèòðàòèëè ùå 796 òèñÿ÷ ãðèâåíü (bit.
ly/2QdKVdZ). ×îìó òàê äîðîãî,
÷è êîðèñòóþòüñÿ âåëîñèïåäàìè
òà íàâ³ùî ¿õ áóëî ðîáèòè äëÿ ìóí³öèïàë³òåòó?
НЕ ЗА КОШТИ ВІННИЦІ
Êåð³âíèê â³ää³ëó ðîçâèòêó âåëî³íôðàñòðóêòóðè äåïàðòàìåíòó
òðàíñïîðòó Àíäð³é Ñîðîê³í ïîÿñíèâ, ùî ïàðêîâêà çðîáëåíà
íå çà êîøòè áþäæåòó ì³ñòà.
— Ì³ñòî ìàº ìåìîðàíäóì òà
âåëèêèé ïðîåêò ç³ Øâåéöàð³ºþ
íà ïåðåîáëàäíàííÿ êîòåëåíü ³
òåïëîìåðåæ, ÿêèé ñòàðòóâàâ ùå

â 2011 ðîö³. Ó ðàìêàõ íüîãî çàïðîïîíóâàëè ïðîåêò «Ðîçâèòîê
âåëî³íôðàñòðóêòóðè ó Â³ííèö³».
¯¿ êîìïîíåíòè — âåëîïàðêîâêà,
36 âåëîñòîÿíîê ïî ì³ñòó, âåëîøêîëà òà âåëîïðîêàò (Nextbike
Â³ííèöÿ — àâò.), — ñêàçàâ Àíäð³é
Ñîðîê³í.
Ïèòàºìî ó ÷îëîâ³êà, ÷îìó ïîòð³áíî áóëî ïîáóäóâàòè êðèòèé
ïàðê³íã äëÿ ÷èíîâíèê³â òà ÷è
êîðèñòóþòüñÿ íèì?
— ßêùî ÷îãîñü ìè á íå çðîáèëè, òî íå îòðèìàëè á ô³íàíñóâàííÿ íà âñ³ ³íø³ êîìïîíåíòè
ïðîåêòó. Íå áóëî á òîä³ «Íåêñòáàéêó» ó Â³ííèö³, íå áóëî á
ñòîÿíîê, — â³äïîâ³â êåð³âíèê
ðîçâèòêó âåëî³íôðàñòðóêòóðè. —
À òå, ùî âåëîñèïåäàìè í³õòî
íå êîðèñòóºòüñÿ — öå íå çîâñ³ì
òàê. Ìè ìàºìî âæå 65 çàÿâîê â³ä
äåïàðòàìåíò³â ì³ñüêðàäè. Äëÿ
ïðèêëàäó, ïðàö³âíèêè ñîöñëóæáè ÷àñòî âè¿æäæàþòü âèêîíóâàòè
àäì³íïîñëóãè íà äîìó. Ïîïèò âæå
ïåðåâàæàº ïðîïîçèö³þ.
ПРОПОНУВАЛИ І МІСЬКОМУ
ГОЛОВІ
Íà ñò³éêàõ ïðîçîðî¿, àëå çàêðèòî¿ äëÿ ì³ñòÿí âåëîïàðêîâêè
ñòîÿòü 48 âåëîñèïåä³â. Â³ñ³ì ç íèõ
â³ääàäóòü ï³ä ìóí³öèïàëüíó âåëîøêîëó, à ³íø³ ÷îòèðè äåñÿòêè —
÷èíîâíèêàì.
Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ç íèõ —
32 øòóêè — öå ñ³ò³-áàéêè Kellys,
ìîäåëü Avenue 90.
Çâè÷àéíèé âåëîñèïåä ç ïëàíåòàðíîþ âòóëêîþ, ÿê íà âå-

Велошкола без тренерів
Торік, 19 травня, презентували
муніципальну велошколу. Дітей
будуть навчати на майданчику,
що ліворуч від Планетарію. Там
на асфальті вже нанесли розмітку, за потреби виставляють
імпровізовані дорожні знаки
(bit.ly/2w6LzAH).
І велошкола мала б запрацювати з 1 вересня 2018-го. Але досі
не працює.
— Велосипеди є, земельна ділянка є, немає тренерів. Ніхто
не погодився працювати суто

на волонтерських засадах. Ми
можемо користуватися тільки
законом «Про працю», де вказано, що працівник отримує
22 гривні за годину роботи.
Звичайно, це не влаштовує тренерів-викладачів. Зараз опрацьовуємо таку форму, яка б влаштувала і тренерів, і міськраду.
Тому коли саме запрацює велошкола — важко спрогнозувати, —
розказав керівник відділу розвитку велоінфраструктури Андрій
Сорокін.

На велосипеди вже є 65 заявок. Андрій Сорокін
розказав, що їх видаватимуть тим службовцям, які часто
пересуваються по місту
ëîñèïåäàõ ïðîêàòó Nextbike. Ç
«ô³øîê» — ñóìêè íà áàãàæíèêó,
äçâ³íîê íà êåðì³, ïåðåäíÿ ôàðà ³
ñâ³òëîâ³äáèâà÷ ïîçàäó. Ó ðîçäð³á
öüîãî «çàë³çíîãî êîíÿ» ìîæíà
çíàéòè â³ä 14 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
²íø³ â³ñ³ì âåëîñèïåä³â — öå
åëåêòðîáàéêè Rover Cross, ÿê³
ñâîãî ÷àñó çàêóïèëè çà 29 òèñÿ÷
ãðèâåíü çà øòóêó. Çàðàç òàêó ìîäåëü âæå íå âèïóñêàþòü. Ç îñîáëèâîñòåé — øâèäê³ñòü äî 25 ê³ëîìåòð³â íà ãîäèíó, ³ 4–5 ãîäèí
¿çäè íà îäíîìó çàðÿä³ àêóìóëÿòîðà.
Çà ñëîâàìè Ñîðîê³íà, ïðèâ³ëå¿â
ùîäî âåëîñèïåä³â íå ³ñíóâàòèìå: ³ çâè÷àéí³, ³ åëåêòðîáàéêè
ðîçïîä³ëÿòü ïî äåïàðòàìåíòàõ,
çàëåæíî â³ä ïîòðåá. Êîæåí âåëîñèïåä ïðîíóìåðîâàíèé, ìàº
³íäèâ³äóàëüíèé êëþ÷ äî çàìêà,
ÿê³ ðîçäàäóòü êåð³âíèêàì äåïàðòàìåíò³â ì³ñüêðàäè. À ÷è áóäóòü
íà íèõ ¿çäèòè òîï-ïîñàäîâö³ ìåð³¿: çàñòóïíèêè ì³ñüêîãî ãîëîâè
òà ñàì ìåð Â³ííèö³?
— Ïðîïîíóâàëè âñ³ì ïðàö³âíèêàì ìóí³öèïàë³òåòó. ² ìåðó, ³
éîãî çàñòóïíèêàì òàêîæ. Óò³ì,
÷åðåç ñâ³é øàëåíèé ãðàô³ê ðîáîòè íàâðÿä ÷è âîíè áóäóòü êîðèñòóâàòèñÿ âåëîñèïåäàìè. Íà ìîþ
äóìêó, íå º íàéãîëîâí³øèì òå,
ùîá Ìîðãóíîâ ¿çäèâ ïî Â³ííèö³
íà âåëîñèïåä³, — ñêàçàâ êåð³âíèê
ðîçâèòêó âåëî³íôðàñòðóêòóðè Àíäð³é Ñîðîê³í.

ДОРОГО, БО РОБОТИ БАГАТО
Ðîçì³ð ãðàíòó â³ä Øâåéöàð³¿
ñêëàâ 290 òèñÿ÷ øâåéöàðñüêèõ
ôðàíê³â (îð³ºíòîâíî — 7,5 ì³ëüéîíà
ãðèâåíü). Óò³ì, ÷îìó âåëîïàðêîâêà,
ÿêà çàéìàº 92 êâàäðàòíèõ ìåòðè,
êîøòóº ïîíàä 1 ì³ëüéîí ãðèâåíü?
— Ï³ä ì³ñöåì âåëîïàðêîâêè
ïðîëÿãàëè åëåêòðîìåðåæ³, êàíàë³çàö³éí³ òðóáè, ÿê³ òðåáà áóëî ïåðåíîñèòè. Òîáòî, ðîçêîïóâàòè, âèéìàòè ç çåìë³, ïåðåíîñèòè íà ³íøå
ì³ñöå, ðåìîíòóâàòè ïîêðèòòÿ, —
â³äïîâ³â êåð³âíèê ðîçâèòêó âåëî³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà. — Ñàìà êîíñòðóêö³ÿ — ìîíîë³òíèé ïîë³êàðáîíàò òà êîìïîçèò. Òóò º åëåêòðèêà,
êàìåðè â³äåîíàãëÿäó, ïðîïóñêíà
ñèñòåìà çà êàðòêàìè ïðàö³âíèê³â
ì³ñüêðàäè. Óñå ïî òðîøêè, ³ íàáðàëàñÿ ñóìà, ÿêà áóëà âèêëàäåíà
íà òåíäåð³ ó ProZorro.
Ñõîæà ³ñòîð³ÿ ³ ç äóøîâîþ, ÿêó
çðîáèëè äëÿ ïîñàäîâö³â â áóä³âë³
ì³ñüêðàäè: ¿¿ âàðò³ñòü — ìàéæå 800
òèñÿ÷ ãðèâåíü. Òàêó âèñîêó ö³íó
Ñîðîê³í ïîÿñíèâ òèì, ùî ïðèì³ùåííÿ ï³ä äóøîâó ðîáèëè ç «íóëÿ».
— Êàíàë³çàö³éí³ òðóáè áóëè ïîïåðåê ê³ìíàòè, çàì³ñòü ï³äëîãè —
çåìëÿ. Ðîáîòè áóëî áàãàòî. Íàðàç³
òàì ãîòîâà ñàíòåõí³êà, º îêðåìà
äóøîâà äëÿ æ³íîê òà ÷îëîâ³ê³â.
² öå íå º ïðèìõîþ ì³ñüêðàäè,
à óìîâîþ øâåéöàðñüêî¿ ñòîðîíè.
¯õ äóæå çäèâóâàëî, ùî â áóä³âë³, äå
ïðàöþº ïîíàä 700 ëþäåé, íåìàº
äóøîâî¿, — ñêàçàâ Àíäð³é Ñîðîê³í.
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У ПАРКУ ЮЩЕНКА ПОЧАЛИ
ПИЛЯТИ АЛЕЮ З ВІКОВИХ ДУБІВ
Конфлікт  Чи стане вирубка трьох
дубів початком знищення знаменитої
алеї в парку Ющенка? Про це турбується
вінничанка, яка стверджує, що вікові
дерева не були загрозою для людей. Хто
дав дозвіл на вирубку та які аргументи
наводить ініціаторка видалення дубів
МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073) 0476879

Â³ííèöüêó ïñèõîíåâðîëîã³÷íó
ë³êàðíþ ³ìåí³
Þùåíêà â³äêðèëè 1897 ðîêó.
×åðåç ï’ÿòü ðîê³â, ó 1902 ðîö³,
íàâêîëî íå¿ ç’ÿâèâñÿ ïàðê.
Äóáîâà àëåÿ çíàõîäèòüñÿ ïðàâîðó÷ â³ä ãîëîâíîãî âõîäó â ïàðê
³ç âóëèö³ Çîä÷èõ. Ðÿä ³ç ê³ëüêîõ
äåñÿòê³â âåëè÷íèõ äåðåâ ñòî¿òü
í³áè ñò³íîþ íà êðàþ ïàðêó.
НЕ СТАЛО ТРЬОХ ДУБІВ
Ïîðó÷ ³ç äóáîâîþ àëåºþ ïî÷àëè áóäóâàòè æèòëîâèé áóäèíîê.
Âëàñíèöÿ íåðóõîìîñò³ êàæå, îñòåð³ãàºòüñÿ, ùî äóáè ìîæóòü âïàñòè.
Òðè äóáè çð³çàëè. Ïåðøèé çðóáàëè 5 òðàâíÿ. Ùå äâà — 11 òðàâíÿ.
Ìåøêàíö³â íàâêîëèøí³õ áóäèíê³â öå îáóðèëî. Íàéàêòèâí³ø³
ç íèõ âèêëèêàëè ïîë³ö³þ, ùîá öå
çóïèíèòè. Ó ïîíåä³ëîê, 13 òðàâíÿ, ïîë³öåéñüê³ âêîòðå ïðè¿õàëè
äî àëå¿. ¯õ âèêëèêàëè ì³ñöåâ³, ÿê³
ïîáà÷èëè, ùî ïîâàëåí³ äóáè ðîá³òíèêè íàìàãàþòüñÿ ðîçïèëÿòè,
à ïîò³ì âèâåçòè.
ДЕРЕВА БУЛИ ЖИВИМИ?
Â³êòîð³ÿ Ðîä³íêîâà æèâå â áàãàòîïîâåðõ³âö³, ÿêà «äèâèòüñÿ»
ïðîñòî íà àëåþ. Âîíà ê³ëüêà ðàç³â ïèñàëà çàÿâè â ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè ç âèìîãîþ çóïèíèòè
ðîá³òíèê³â ³ç ïèëêàìè. Æ³íêà
âèêëàäàº áîòàí³êó â ìåäè÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Ìèêîëè
Ïèðîãîâà ³ ââàæàº, ùî äåðåâà
áóëè æèâèìè íà ìîìåíò, êîëè
¿õ çð³çàëè.
— Ï³ä øê³ðêîþ íàâ³òü òîíåíüêèõ ã³ëî÷îê ìè áà÷èìî çåëåíó

òêàíèíó. Öå ãîâîðèòü ïðî òå, ùî
òóò â³äáóâàâñÿ ôîòîñèíòåç, à äåðåâî áóëî æèâèì, — êàæå Â³êòîð³ÿ. — Àâàð³éí³ äåðåâà ïîâèíí³
ìàòè íàõèë 30 ãðàäóñ³â. Äî òîãî,
ìàþòü áóòè îçíàêè ãíèòòÿ êîðåí³â á³ëÿ ñòîâáóðà. Äóáè âçàãàë³
ìàþòü ðîçãàëóæåíó êîðåíåâó ñèñòåìó ³ ¿õ âàæêî ïîâàëèòè. Öå ìàº
áóòè äóæå ñèëüíà ñòèõ³ÿ. ß âïåâíåíà, ùî ö³ äóáè áóëè æèâèìè.
Â³êòîð³ÿ êàæå, ùî ñêåëåòí³
ñóõ³ ã³ëêè ìîæíà áóëî ï³äð³çàòè,
îìîëîäèâøè äåðåâî. À âèäàëÿòè
ïîâí³ñòþ ïîòðåáè íå áóëî.
Ðîá³òíèêè, ÿê³ ïèëÿëè äóáè,
ñêàçàëè, ùî íàéãîëîâí³øå —
äîçâîëè. Âîíè º, à òîìó ìîæíà
ñïîê³éíî ïðàöþâàòè. À äåðåâà çàáåðóòü ñîá³ ÿê îïëàòó çà âèêîíàíó
ðîáîòó. Öå ó âèïàäêó, ÿêùî ¿ì
íå çàïëàòÿòü ãðîøèìà.
БОЯЛИСЯ, ЩО ВПАДУТЬ
НА ЛЮДЕЙ
Ïîãîâîðèëè ç âëàñíèöåþ ä³ëÿíêè, ÿêà çâîäèòü áóäèíîê ïîðÿä ³ç ïàðêîì. Æ³íêà íàçâàëàñÿ
Ëþäìèëîþ.
— Öþ ä³ëÿíêó ÿ êóïèëà äàâíî.
² ìð³ÿëà æèòè ï³ä öèìè äóáàìè
òàê ñàìî, ÿê ö³ ëþäè ïîëþáëÿþòü
ï³ä íèìè ãóëÿòè. Çàðàç ÿ æèâó
â áàãàòîïîâåðõîâîìó áóäèíêó,
äå é ïàí³ Â³êòîð³ÿ. Ïåðåä íàøèì
áóäèíêîì ³ç òåðèòîð³¿ ë³êàðí³ ïî÷àëè ïàäàòè ñóõ³ äåðåâà (Ïðî öå
ìè ïèñàëè ó ìàòåð³àë³ â³ä 3 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó íà ñàéò³ 20minut.
ua: bit.ly/2QdXzcL). Âïàëè íà ìàøèíè íàøèõ ñóñ³ä³â, — ðîçïîâ³äàº
Ëþäìèëà. — Ï³ñëÿ öüîãî ÿ ïî÷àëà
ïðèäèâëÿòèñÿ äî öèõ äóá³â. Çâåðíóëà óâàãó, ùî îäèí — àáñîëþòíî
ñóõîñò³é. Äâà ³íø³ áóëè ïîøêîäæåí³. ß ïèñàëà çàÿâè â ð³çí³

У поліції не знайшли порушень
Головне управління поліції Вінницької області отримало
звернення, яке підготували
юристи RIA. Ми просили перевірити законність видалення дубів з алеї та отримання ордера
на це.
Заяву подавали у четвер,
16 травня, але вже у понеділок, 20 числа, в поліції нам
повідомили, що справу навіть

не внесли в реєстр досудових
розслідувань.
Через прес-службу ми дізналися, що поліцейським вистачило
подивитися документи, які ми
описували вище у цьому матеріалі, щоб вирішити, що все було
законно. Скоро ми отримаємо
письмову відповідь від поліції
на нашу заяву та опублікуємо її
на сайті 20minut.ua.

Вікторія Родінкова виступає проти видалення вікових дубів.
Каже, що зрізані дерева були живими і показує гілочки з листками
ñëóæáè, íàìàãàëàñÿ ðîç³áðàòèñÿ
ç òèì, ÷è º ïîòðåáà â òîìó, ùîá
çð³çàòè äóáè. Ë³ñîïàòîëîã çðîáèëà âèñíîâîê, ùî äåðåâà àâàð³éí³.
Âè¿æäæàëà êîì³ñ³ÿ, ðîçáèðàëèñÿ.
Äàëè äîçâ³ë íà çð³çàííÿ.
Ëþäìèëà êàæå, ùî â ë³êàðí³
íå áóëî êîøò³â íà òå, ùîá îïëàòèòè âèäàëåííÿ äåðåâ.
— ß çàðàç çà âëàñíèé êîøò ðîáëþ ðîáîòó ë³êàðí³ ò³ëüêè çàðàäè
òîãî, ùîá ïîò³ì ìåí³ öå íå âïàëî
íà ãîëîâó, — ãîâîðèòü æ³íêà. —
Êåð³âíèöòâî ë³êàðí³ íå äàëî ãàðàíò³¿, ùî äåðåâà íå âïàäóòü…
— Óñå áóëî á äîáðå, ÿêáè öå
áóëî çðîáëåíî çèìîþ, — âòðóòèâñÿ â ðîçìîâó îäèí ³ç ì³ñöåâèõ
ìåøêàíö³â, ÿêèé ñòîÿâ ïîðÿä. —
Çàðàç âèäíî, ùî ëåæàòü çåëåí³
ã³ëêè, ðîçóì³ºòå?
— Ìè ïî÷àëè çð³çàòè ùå òîä³,
êîëè í³ÿêèõ áðóíüîê íå áóëî, —
â³äïîâ³äàº Ëþäìèëà. — Ïðèá³ãëè
àêòèâ³ñòè, ïðîñèëè íå çð³çàòè.
Ìè âèð³øèëè ïî÷åêàòè, ùîá ïîêàçàòè, ùî ñóõîñòî¿ íå çàöâ³òóòü.
Àëå ÿ íå ìîæó êîæíîãî ðàçó âèêëèêàòè òåõí³êó…
Æ³íêà ïîêàçàëà êîï³¿ äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â íà âèäàëåííÿ äóá³â. Çîêðåìà, â àêò³ îáñòåæåííÿ
íàïèñàíî, ùî âèäàëåííþ ï³äëÿãàþòü ø³ñòü äåðåâ: äâ³ ÷åðåøí³,
îäíà ëèïà òà òðè äóáè. Ï³çí³øå
îðèã³íàëè öèõ äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â íàì ïîêàæóòü ó ñàì³é
ë³êàðí³ Þùåíêà.
— Âàðòî çàóâàæèòè, ùî îáñòåæåííÿ ïðîâîäèëîñÿ ùå
âë³òêó 2018-ãî, — êàæå Ëþäìèëà. — Òîä³, êîëè äåðåâà çåëåí³,

à ö³ äóáè òàêèìè íå áóëè. Ìè
íå ìàºìî ÷åêàòè, ïîêè ñòàíåòüñÿ òðàãåä³ÿ. À çàì³ñòü öèõ äóá³â
ÿ ïëàíóþ âèñàäèòè àëåþ ñîñåí.
ДОКУМЕНТИ ЗА ВИДАЛЕННЯ
Ë³ñîïàòîëîã «Â³ííèöÿë³ñîçàõèñòó» Òàìàðà ²âàöêî îáñòåæóâàëà äåâ’ÿòü äåðåâ. Ó êîìåíòàð³
æóðíàë³ñòó ñêàçàëà, ùî ïðè îáñòåæåíí³ êåðóâàëàñÿ ïîñòàíîâîþ
Êàáì³íó, â ÿê³é îïèñàí³ êðèòåð³¿
îö³íêè ñòàíó äåðåâà. Òàìàðà ñêàçàëà, ùî îäèí ç äóá³â áóâ ñóõî-

Ðîá³òíèêè, ÿê³ ïèëÿëè
äóáè, çàáåðóòü
ñòîâáóðè ÿê îïëàòó
çà âèêîíàíó ðîáîòó.
Öå ó âèïàäêó, ÿêùî
íå çàïëàòÿòü ãðîøèìà
âåðøèííèì, à äâà — àáñîëþòíî
ñóõèìè. Äåðåâà, ÿê³ äîñÿãàþòü
â³êîâî¿ ìåæ³, ââàæàþòüñÿ ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷íèìè.
Äîâ³äêà, âèäàíà Òàìàðîþ ²âàöêî, íå íàäàº ïðàâà íà âèäàëåííÿ
äåðåâ. Àëå íà ï³äñòàâ³ ö³º¿ äîâ³äêè
ç³áðàëàñÿ ö³ëà êîì³ñ³ÿ, ÿêà ìàëà
âèçíà÷èòè äîëþ äåðåâ. Ó äîêóìåíòàõ çàçíà÷åíî, ùî öå áóëè:
 Þð³é Ïàâë³í÷óê, çàñòóïíèê
äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñüêî¿ ðàäè;
 Ëåîí³ä Äåì÷åíêî, ñïåö³àë³ñò
öüîãî æ äåïàðòàìåíòó;
 Ñåðã³é Ïîëîâèí÷óê, ïðåäñòàâíèê Äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿
³íñïåêö³¿;

 Ìèêîëà Çàëåöüêèé, çàñòóïíèê
äèðåêòîðà «Â³ííèöÿçåëåíáóä»;
 Ñîô³ÿ Êó÷åðóê, ãîëîâíèé ë³êàð ïñèõîíåâðîëîã³÷íî¿ ë³êàðí³
³ìåí³ Þùåíêà (õî÷à ïàí³ Ñîô³ÿ
ñòâåðäæóº, ùî â êîì³ñ³¿ áóâ ¿¿ çàñòóïíèê).
Âëàñíå, êîì³ñ³ÿ ç öèõ ëþäåé
âèçíà÷èëà, ùî äåðåâà òðåáà çð³çàòè. Íà îñíîâ³ ï³äïèñàíîãî íèìè
àêòó, ç’ÿâèâñÿ îðäåð — íàéãîëîâí³øèé äîêóìåíò, ùî äàº ïðàâî
ñïèëÿòè äåðåâà.
ЩО КАЖУТЬ У ЛІКАРНІ
Çàïèòàëè ïðî òå, ÷è íå øêîäà
âèð³çàíèõ äóá³â êåð³âíèöòâî ë³êàðí³ Þùåíêà.
— Ìè íå ñïåö³àë³ñòè â òîìó,
íàñê³ëüêè äåðåâà º íåáåçïå÷íèìè. Äëÿ öüîãî º êîìïåòåíòí³
ëþäè, — ãîâîðèòü ãîëîâíà ë³êàðêà Ñîô³ÿ Êó÷åðóê. — Âîíè
îáñòåæóâàëè, çàì³ðÿëè, äàâàëè
íàì ³íôîðìàö³þ, ÿê³ äåðåâà º
àâàð³éíèìè.
Äàë³ ë³êàðêà íàãàäàëà ïðî òå,
ÿê ë³êàðí³ äîâåëîñÿ âèïëàòèòè
500 òèñÿ÷ ãðèâåíü êîìïåíñàö³¿
çà øêîäó àâòî, íà ÿê³ ðàí³øå ïàäàëè äåðåâà.
— Ñê³ëüêè â ïàðêó õîäÿòü
ëþäåé êîæåí äåíü. Ùî íàì ïîñòàâèëè, òå ³ âèð³çàëîñÿ, — êàæå
Êó÷åðóê. — ² ùå º äóæå áàãàòî
íåáåçïå÷íèõ äåðåâ. ßêùî âè äóìàºòå, ùî ìè òóò âàðâàðè, ³ ìåí³
÷îãîñü íå øêîäà, òî âè äóæå ïîìèëÿºòåñÿ. Ñê³ëüêè ìè çàñàäèëè
äåðåâ, ÿê ìè äîãëÿäàºìî ïàðê.
Äóøà áîëèòü çà òå, ñê³ëüêè ùå
äîâåäåòüñÿ âèð³çàòè.
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«НЕ ДУМАВ, ЩО ЙОГО ЗНАЙДЕМО».
ЯК БРАЛИ ВБИВЦЮ ФЕРМЕРІВ
Нові деталі  Затримали й одразу
оголосили підозру та подали клопотання
до суду про арешт. Як вийшли на слід
29-річного стрілка, і що він розказав
оперативникам про вбивство фермерів
в Барському районі? Рушниці вже
знайшли і частину грошей з сейфу.
Та правди про суму, якою заволодів,
затриманий не каже
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Ðîçêðèëè âáèâñòâî ïîäðóææÿ
Òè÷óê³â â ñåë³
Øèïèíêè Áàðñüêîãî ðàéîíó çà òèæäåíü. Òèæäåíü òîìó, 15 òðàâíÿ, ÿê ðîçïîâ³â
ñüîãîäí³ òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷èé
îáîâ’ÿçêè íà÷àëüíèêà îáëàñíîãî
ãëàâêó ïîë³ö³¿ Îëåêñàíäð Öèìáàëþê, îäÿãíóëè êàéäàíêè 29-ð³÷íîìó ìåøêàíöþ Áàðó. «Ïîâ’ÿçàëè»
ïðè÷åòíîãî â ñóñ³äí³é îáëàñò³,
íà îïòîâîìó ðèíêó, êóäè â³í äîñòàâèâ íà ïðîäàæ ÿáëóêà. Ï³äðîáëÿâ âàíòàæíèìè ïåðåâåçåííÿìè
íà ÌÀÍ³ ñâîº¿ òåù³.
Ðîäîì çàòðèìàíèé ³ç ñåëà Ì³æë³ññÿ. Îäðóæåíèé, ìàº äèòèíó
äî 3-õ ðîê³â. Ðàí³øå ñóäèìèé
íå áóâ. Ìèñëèâåöü. Áðàêîíüºðèâ, ÿê âæå ä³çíàëèñÿ ïîë³öåéñüê³.
Íåçàêîííî â³í âîëîä³â äâîìà ðóøíèöÿìè — ãëàäêîñòâîëüíîþ êóðêîâêîþ ³ ìàëîêàë³áåðíîþ ÒÎÇ-12.
²ç ïåðøî¿, ÿê çàô³êñóâàëè êàìåðè
ñïîñòåðåæåííÿ, ùî áóëè íà òåðèòîð³¿ äîìîâîëîä³ííÿ Òè÷óê³â,
â³í çàñòðåëèâ ãîñïîäàðÿ, êîëè òîé
â³ä÷èíèâ õâ³ðòêó. Ç äðóãî¿ ðóøíèö³ çëî÷èíåöü óáèâ íàñêð³çíèì
ïîñòð³ëîì äðóæèíó, ÿêà âèá³ãëà

ç äîìó íà çâóê ïåðøîãî ïîñòð³ëó.
— Ó íèõ â³äêðèòà âåðàíäà ç
êîëîíàìè. Æ³íêà âèá³ãëà â õàëàò³ ³ çëÿêàëàñÿ. Âîíà ïðèòóëèëàñÿ
äî îäí³º¿ ç êîëîí, ³ âáèâöÿ ¿é âèñòð³ëèâ ççàäó â ãîëîâó îäðàçó, áåç
ðîçìîâè. Êóëÿ ïðîøèëà íàñêð³çü
³ â³äðåêîøåòèëà â³ä êîëîíè. À ÷îëîâ³êó â³í ñòð³ëÿâ ó ùîêó. Òðàâìà
áóëà òàêà, ùî â³í çàõëèíóâñÿ. Éîãî
çàëëÿëî êðîâ’þ, — ðîçïîâ³äàº ïîëêîâíèê Öèìáàëþê, ÿêèé î÷îëþº
êðèì³íàëüíèé áëîê ïîë³ö³¿.
Â³í áóêâàëüíî ïîêðîêîâî ðîçêàçàâ, ùî ðîáèëè äëÿ ðîçêðèòòÿ öüîãî çëî÷èíó. Ðîçïîâ³â, ÿê
ï³äíÿò³ ïî òðèâîç³ ñï³âðîá³òíèêè
ê³ëüêîõ ñóñ³äí³õ ðàéâ³ää³ë³â îáõîäèëè ñïî÷àòêó áëèæí³ ñåëà, à ïîò³ì éøëè ñòàâèòè ëþäÿì ïèòàííÿ äàë³ ³ äàë³ â ïîøóêàõ çà÷³ïîê.
Îòðèìàëè ïåðøèé ðåçóëüòàò âæå
â ñåë³ íà Æìåðèíùèí³.
ЗАБУВ ВЗУТТЯ
Ïî÷àëè ïðàâîîõîðîíö³ ïîøóêè, ìàþ÷è ò³ëüêè çàãàëüí³ ïðèêìåòè çëî÷èíöÿ, ùî õîâàâñÿ
çà ìàñêîþ ³ êàïòóðîì. Â³í áóâ
îäÿãíåíèé ó â³éñüêîâó «ãîðêó»
ðîñ³éñüêîãî çðàçêà, îäíîòîííó ç
òåìí³øèìè íàøèâêàìè íà ë³êòÿõ
é øòàíèíàõ. Ïðî ëþäèíó â òàêîìó îäÿç³ é ðîçïèòóâàëè ëþäåé

ê³ëüêàíàäöÿòè íàñåëåíèõ ïóíêò³â,
äîêè çíàéøëè ñâ³äê³â.
Ó ñâî¿õ äðóç³â â Æìåðèíñüêîìó
ðàéîí³ ï³äîçðþâàíèé âðàíö³ 9-ãî
òðàâíÿ ñóøèâ çìî÷åíó ï³ä çëèâîþ
òó ñàìó «ãîðêó» ³ ïåðåîäÿãàâñÿ.
Á³ëüøå òîãî, â³í çàáóâ òàì ñâîº
âçóòòÿ. Éîãî ñï³âñòàâèëè ç â³äáèòêàìè íà òîìó ì³ñö³, äå çíàéøëè ñïóñòîøåíèé ñåéô, ³ ñë³äè
ñï³âïàëè.
— Ñóìí³âè îñòàòî÷íî â³äïàëè,
÷è â³í, êîëè ìè çäîáóëè öåé äîêàç, — êàæå Îëåêñàíäð Öèìáàëþê.
Êð³ì òîãî, åêñïåðòè çá³ëüøèëè
³íôîðìàö³þ ç êàìåð ³ ïîáà÷èëè,
ùî ðóøíèöÿ-êóðêîâêà âáèâö³ ïîäðóææÿ ôåðìåð³â áóëà ïåðåìîòàíà ³çîëÿö³éíîþ ñòð³÷êîþ. Çíàéîì³ éìîâ³ðíîãî ï³äîçðþâàíîãî

Ïî÷àëà ïîë³ö³ÿ
ïîøóêè, ìàþ÷è ò³ëüêè
çàãàëüí³ ïðèêìåòè
çëî÷èíöÿ ó â³éñüêîâ³é
ôîðì³, ùî õîâàâñÿ çà
ìàñêîþ ³ êàïòóðîì
îïåðàòèâíèêàì ï³äòâåðäèëè: º
â íüîãî òàêà ðóøíèö³. Ðîçïîâ³ëè,
ùî â³í ìèñëèâåöü ³ ùî áà÷èëè
ó íüîãî òàêîæ äð³áíîêàë³áåðíó.
— Íà äàíèé ìîìåíò ìè ö³
äâ³ ðóøíèö³ çíàéøëè, — ãîâîðèòü ïîëêîâíèê. — Â³í ñêàçàâ,
â ÿêîìó ì³ñö³ ¿õ âèêèíóâ. ² â÷îðà,
öèìè äîùàìè, ìè ç³áðàëè ëþäåé
(öèâ³ëüí³ äîïîìàãàëè ïîë³öåéñüêèì — àâò.), òåðèòîð³þ îáõîäèëè ³ çíàéøëè ðóøíèö³. Â³í
íàì óòî÷íþâàâ â òåëåôîííîìó
ðåæèì³, äå öå áóëî ³ ÿê. Ùå ìàºìî çíàéòè ìàñêó ³ ðÿäíî, ÿê³ â³í
òåæ äîðîãîþ äî ìàøèíè êèíóâ.
ЯК НІС ЗДОБИЧ
Îëåêñàíäð Öèìáàëþê ðîçïîâ³â òàêîæ ïðî ä³¿ çëî÷èíöÿ ï³ñëÿ

Чому прийшов по гроші саме до Тичуків?
У поліції вже дізналися про спільних друзів затриманого і потерпілих. Припускають, що він міг
перевозити їхні яблука на чиєсь
замовлення. Кажуть, чоловік
знав: протягом останніх місяців
у фермерів йдуть активні продажі
за готівку.
— Загиблий був власником фірми «Едем» зі 100 гектарами садів.
Частина орендована, частину викупив. На господарстві поставив
собі будинок і там жив, — розповів також полковник Цимбалюк. — Великі об’єми продажів
урожаю минулого року були
останні 2 місяці. Сховища облаштував, ферму переробив на холодильники. До нього активно
покупці приїжджали. По дві

фури міг відправляти на день.
У Харків, на АТБ, до Києва щодня машина…
Раніше про загиблих від рук злочинців фермерів 20minut.ua розповідав у статті: «За два мільйони
у. е. хотів продати бізнес. Подружжя фермерів поховали поруч», які можна знайти за коротким посиланням is.gd/783DtI.
А сьогодні, як сказали у відділі
комунікацій, підозрюваний вже
під арештом в слідчому ізоляторі — йому обрали найсуворіший
із можливих запобіжний захід
на час слідства.
— Другом сім’ї він точно не був,
бо родинні зв’язки ми в першу
чергу перевіряли, — розказав
також виконуючий обов'язки

начальника поліцейського главку. — На відео бачимо, що він цілеспрямовано йшов на злочин.
Без розмов. Тільки ворота відчинилися, одразу господаря застрелив… Мав інформацію і вирішив
збагатитися. Усі ці дні, поки ми
його шукали, він спокійно собі
жив. Радувався, що інформацію
люди перекручують. Думав, що
ми його не знайдемо.
Також в поліції назвали офіційне
місце роботи затриманого — охоронник ставка. І сказали, що його
рідні були шоковані причетністю
до вбивства й не знають нічого
про гроші. А за особливо тяжкий
злочин проти життя, скоєний з корисливих мотивів, нагадаємо, загрожує довічне позбавлення волі.

Підозрюваний на суді про арешт. Йому обрали найсуворіший
запобіжний захід на час слідства: тримання під вартою

На шляху втечі вбивця кидав речові докази.
Відкритий сейф знайшли у полі, а рушниці — в густих хащах
âáèâñòâà. Ñêàçàâ, ùî çàáðàíèé
ç áóäèíêó Òè÷óê³â åëåêòðîííèé
ñåéô âò³êà÷ í³ñ â ïîêðèâàë³ ÷åðåç ñàäè. Çäîëàâ îäíó çàãðîæó,
äðóãó, ïåðåòíóâ àñôàëüòíó äîðîãó
íà Ïîï³âö³, ë³ñîñìóãó ³ âèéøîâ
íà ïàéîâó çåìëþ, äå ëþäè ïîñàäèëè ìàëèíó.
Ó öüîìó ïîë³ íåâäîâç³ ï³ñëÿ
âáèâñòâà é âèÿâèëè â³äêðèòèé
çà äîïîìîãîþ ïîñòð³ë³â ñåéô.
Ó íüîìó çà ïîëè÷êó çàïàëè ê³ëüêà êóïþð â äîëàðàõ. ¯õ çëî÷èíåöü
íå ïîì³òèâ, êîëè âèñèïàâ çäîáóò³
ãðîø³ â ðÿäíî. Êàæå, âàæêî áóëî
íåñòè, òîìó âèð³øèâ ïåðåñèïàòè.
Äàë³ â³í ïî äîðîç³ çíàéøîâ ì³øîê
ç³ ñì³òòÿì. Ñì³òòÿ âèòðóñèâ ³ ñêëàâ
â ì³øîê ãðîø³. Òàì ïîêèíóâ ïîêðèâàëî. Éøîâ äàë³, äî ìàøèíè.
Äî äðóç³â âò³êà÷ ïðè¿õàâ íà çåëåí³é «äåâ’ÿòö³», ÿêà íàëåæèòü
éîãî òåù³. Ó öüîìó àâòî ï³ä ÷àñ
îáøóêó, çà ñëîâàìè âèêîíóþ÷îãî îáîâ'ÿçêè íà÷àëüíèêà ãëàâêó,
çíàéøëè ò³ëüêè ÷àñòèíó ñóìè
ïðèñâîºíèõ ï³ñëÿ çëî÷èíó ãðîøåé — áëèçüêî 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü
â ð³çíèõ âàëþòàõ.
МАВ ВЕЛИКІ БОРГИ
Âçàãàë³ â ïîë³ö³¿ ñóìí³âàþòüñÿ,
ùî â ñåéô³ áóâ ò³ëüêè 1 ì³ëüéîí 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ÿê ñêàçàâ
29-ð³÷íèé çàòðèìàíèé. Â³ä ðî-

äè÷³â ³ áëèçüêèõ ðîäèíè óáèòèõ
ïðàâîîõîðîíö³ çíàþòü: ôåðìåðè
çáåð³ãàëè ãðîø³ â ð³çí³é âàëþò³.
Òàêîæ öå ï³äòâåðäæóþòü ò³ ê³ëüêà êóïþð â äîëàðàõ, ÿê³ çàïàëè
çà ïîëè÷êó ñåéôó òà ëèøèëèñÿ
íåïîì³÷åíèìè çëîä³ºì.
— Â³í îçâó÷óº ì³ëüéîí 300 òèñÿ÷ ó ãðèâíÿõ. Îäíàê, ñê³ëüêè
áóëî íàñïðàâä³ ãðîøåé, ìè
âñòàíîâèòè íå çìîãëè ó çâ’ÿçêó
ç òèì, ùî ëþäè, ÿê³ ìîãëè íàäàòè
òàêó ³íôîðìàö³þ, çàãèíóëè. Öå
âëàñíèê ³ éîãî äðóæèíà, — êàæå
Îëåêñàíäð Öèìáàëþê.
À ÿêèé ìîòèâ çëî÷èíó íàçâàâ
çàòðèìàíèé? Ñêàçàâ, ùî ìàº
âåëèê³ áîðãè ³ ê³ëüêà ðàç ïîâòîðþâàâ ôðàçè «àáî ÿ, àáî ìåíå»,
«â ìåíå íå áóëî ³íøîãî âèõîäó».
Ùå öåé ÷îëîâ³ê ðîçïîâ³â ïðàâîîõîðîíöÿì, ùî âñòèã ïîâåðíóòè
áîðã â ñóì³ á³ëüøå 20 òèñÿ÷ äîëàð³â ëþäèí³, ÿêó òåïåð ïëàíóþòü äîïèòàòè â ðàìêàõ ñë³äñòâà.
Øóêàòèìóòü, êóäè ïîä³â çäîáóòå
âáèâöÿ.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО
НА 20MINUT.UA
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться відео! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)
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ǮȔȄȪȑȄ
ȈȌȖȣțȌș ȐȔȩȍ

ȣ
ȑ
Ȇ
Ȕ
ȉ
ț


Ȓ

ǳȄȔȎǨȔȗȊȅȌ
ȑȄȔȒȈȩȆ
(ǦȌȜȉȑȕȠȎȉȒȋȉ
ȔȒ)

ǽǲ
ǽ
ǲ ǱǤ
ǱǤ Ǧ
ǦǤǵ
Ǥǵ
ǻǩǮǤǙ?
ǩ
ǮǤǙ
?
ǽǲǱǤǦǤǵǻǩǮǤǙ"
ǦǤ
ǵ ǻ
ǩǮ
Ǚ"
"

ǵȎȝȎșȪțȖȗ
țȎȟȠȞȳȗ ȐȳȒ Dj SolderȠȎȐȓȒȡȥȜȑȜ
ȠȎ ȐȓȒȡȥȜȑȜ ǮțȒȞȳȭ
ǿȳȐȎȘȎ
ǵȎȝȎșȪțȖȗțȎȟȠȞȳȗȐȳȒ
ǮțȒȞȳȭǿȳȐȎȘȎ
ǺȎȗȟȠȓȞ-ȘșȎȟȖ,
ȎȠȞȎȘȤȳȜțȖ, «ǺȳȟȠȜ
ȝȞȜȢȓȟȳȗ» ȠȎ Food-ȕȜțȎ, ȢȜȠȜ-ȕȜțȩ
ǺȎȗȟȠȓȞ-ȘșȎȟȖȎȠȞȎȘȤȳȜțȖ,
«ǺȳȟȠȜȝȞȜȢȓȟȳȗªȠȎFood-ȕȜțȎȢȜȠȜ-ȕȜțȩ
ǵȦȢȘȢȣȢȠȔȗȔȖȖȦȻȟȲȖȔȦȜȠȤȻȼţ

ǣșȡșȤȔȟȰȡȜȝȥȣȢȡȥȢȤ

ǿǰȍȀǸǼǰǮ ǽǾǼǱǾǮǺǺǮ:
ǿǰȍȀǸǼǰǮǽǾǼǱǾǮǺǺǮ:

ǮȨȻȪȻȝȡȻȥȣȢȡȥȢȤȜ

ǯȔȤȦȡșȤȜ

ǣșȡșȤȔȟȰȡȜȝ
ȠșȘȻȔȣȔȤȦȡșȤ

ǯȔȤȦȡșȤȜ

ǬșȘȻȔȣȻȘȦȤȜȠȞȔ

ǡȟȔȗȢȘȻȝȡȻȨȢȡȘȜ

10:30-11:00
- ǥȑȞȖ, ȘȜțȘȡȞȟȖ ȠȎ ȤȳșȎ ȘȡȝȎ ȝȜȒȎȞȡțȘȳȐ Ȓșȭ Ȑȟȳȱȴ ȞȜȒȖțȖ
ǥȑȞȖȘȜțȘȡȞȟȖȠȎȤȳșȎȘȡȝȎȝȜȒȎȞȡțȘȳȐȒșȭȐȟȳȱȴȞȜȒȖțȖ
11:00-12:00
- ǲȖȠȭȥȓ ȘȎȞȎȜȘȓ ȳȕ ȟȡȝȓȞ-ȝȞȖȕȜȚ
ǲȖȠȭȥȓȘȎȞȎȜȘȓȳȕȟȡȝȓȞȝȞȖȕȜȚ
12:00-12:30
- ǽȜȘȎȕ ȒȖȠȭȥȖȣ ȚȜȒ: ȘȜșȓȘȤȳȭ "Milania land" ȒȖȕȎȗțȓȞȎ Ȍșȳȴ ȀȡȞȥȖȘ
ǽȜȘȎȕȒȖȠȭȥȖȣȚȜȒȘȜșȓȘȤȳȭ0LODQLDODQGȒȖȕȎȗțȓȞȎȌșȳȴȀȡȞȥȖȘ
ȟȝȳșȪțȜ ȳȕ ȠȓșȓȐȳȕȳȗțȜȬ ȒȖȠȭȥȜȬ ȏȳȕțȓȟ-ȦȘȜșȜȬ “MAIN PEOPLE”
ȟȝȳșȪțȜȳȕȠȓșȓȐȳȕȳȗțȜȬȒȖȠȭȥȜȬȏȳȕțȓȟȦȘȜșȜȬ“MAIN
- ǥ ȥȎȟȠȖțȎ ȟȐȭȠȘȜȐȜȑȜ ȘȜțȤȓȞȠȡ. ǼȟȜȏșȖȐȎ ȑȜȟȠȭ 12:30-13:30
ǥȥȎȟȠȖțȎȟȐȭȠȘȜȐȜȑȜȘȜțȤȓȞȠȡǼȟȜȏșȖȐȎȑȜȟȠȭ
ǥșȎȞȳȭ, ȝȓȞȓȚȜȔțȖȤȭ ȃ-ȢȎȘȠȜȞȡ
ǥșȎȞȳȭȝȓȞȓȚȜȔțȖȤȭȃȢȎȘȠȜȞȡ
13:30-14:00
- ǥȑȞȖ / ȘȜțȘȡȞȟȖ Ȓșȭ ȒȳȠȓȗ ȠȎ ȴȣ ȒȜȞȜȟșȖȣ
ǥȑȞȖȘȜțȘȡȞȟȖȒșȭȒȳȠȓȗȠȎȴȣȒȜȞȜȟșȖȣ
14:00-15:30
- ǥǥ ȥȎȟȠȖțȎ ȟȐȭȠȘȜȐȜȑȜ ȘȜțȤȓȞȠȡ
ǥǥȥȎȟȠȖțȎȟȐȭȠȘȜȐȜȑȜȘȜțȤȓȞȠȡ
- ǥȑȞȖ / ȘȜțȘȡȞȟȖ
15:30-16:00
ǥȑȞȖȘȜțȘȡȞȟȖ
16:00-17:00
- ȀȎțȤȬȐȎșȪțȖȗ ȢșȓȦȚȜȏ «ǽȓȞșȖțȎ - ȁȘȞȎȴțȎ»
ȀȎțȤȬȐȎșȪțȖȗȢșȓȦȚȜȏ©ǽȓȞșȖțȎȁȘȞȎȴțȎª
ȞȎȕȜȚ ȳȕ ǼșȓȘȟȎțȒȞȜȬ ǮȚȎțȜȐȜȬ
ȞȎȕȜȚȳȕǼșȓȘȟȎțȒȞȜȬǮȚȎțȜȐȜȬ
17:30-18:30
- ȆȜȡ ȚȖșȪțȖȣ ȏȡșȪȏȎȦȜȘ
ȆȜȡȚȖșȪțȖȣȏȡșȪȏȎȦȜȘ
18:30-21:30
- ǽȓȞȦȎ ȡ ǰȳțțȖȤȳ ȒȖȠȭȥȎ ȃǼǹǥ ǲǶǿǸǼȀǳǸǮ.
ǽȓȞȦȎȡǰȳțțȖȤȳȒȖȠȭȥȎȃǼǹǥǲǶǿǸǼȀǳǸǮ
ȞȜȥȘȳȐ) 
ǰȳȒȘȞȖȐȎȱ ȬțȎ ȠȎ ȠȎșȎțȜȐȖȠȎ Dj Kazkova (10
ǰȳȒȘȞȖȐȎȱȬțȎȠȎȠȎșȎțȜȐȖȠȎ'M.D]NRYD
ȞȜȥȘȳȐ

451678

451581
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РЯТІВНИК ПТАХІВ: «ДЛЯ СТРИЖІВ
КУПУЮ ТАРГАНІВ ПО ГРИВНІ»
Добра справа  Усі види травмованих
птахів — від маленьких горобців
до лелек — рятує вінницький волонтер
Олександр Островський. Допомагав
також скаліченим їжакам, білкам, косулі
і навіть лисиці. Птахопад розпочинається
наприкінці весни, коли молоді птахи
вчаться літати. Волонтер радить, що
робити і куди звертатися, побачивши
на землі скаліченого птаха
ãî ïîñò³éíî æèâóòü ïåðíàò³. ²
íå ò³ëüêè.

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Íîìåð òåëåôîíó Îëåêñàíäðà
Îñòðîâñüêîãî º
ó ÷åðãîâèõ Ö³ëîäîáîâî¿ âàðòè.
Âîëîíòåð çàëèøèâ éîãî ³ ïîïðîñèâ, àáè ïîâ³äîìëÿëè, êîëè
òåëåôîíóâàòèìóòü ç ïðèâîäó çíàéäåíèõ ñêàë³÷åíèõ ïòàõ³â.
Âîëîíòåð íàãîëîøóº, ùî íàéá³ëüøå øàíñ³â âðÿòóâàòè ïòàõà
ç ïåðåëîìàìè ê³ñòîê — öå äîïîìîãòè ¿ì ó íàéêîðîòø³ òåðì³íè. Ïàí Îëåêñàíäð êîíòàêòóº
ç âîëîíòåðñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè çàõèñòó ïòàõ³â ó Æèòîìèð³, Õìåëüíèöüêîìó, Êèºâ³.
Ïåðåäàº ïåðíàòèõ ó êàðòîííèõ
êîðîáêàõ. Êîëè ïîòÿãîì, êîëè
ìàðøðóòêîþ àáî àâòîìîá³ëÿìè
çíàéîìèõ. Ïåðåä òèì îñîáèñòî îãëÿäàº òðàâìîâàíèõ ïòàõ³â
ó ñâî¿é êâàðòèð³. Êàæå, ó íüî-

ОТРУЄННЯ… ХЛІБОМ
— Çàðàç ó ìî¿é êâàðòèð³ â îäí³é
ê³ìíàò³ æèâóòü äâà ïðèïóòí³, öå
äèê³ ãîëóáè, ãðàê ³ ïàïóãà, — ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð. — Ó ³íø³é —
êîòè. Íó, ³ ÿ ç êîòàìè. Ó ïòàõ³â
ïåðåëàìàí³ êðèëà, êëþ÷è÷í³
ê³ñòêè. Âîíè ïî¿äóòü ó ïðèòóëîê
íà ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ.
Ó äèê³é ïðèðîä³ íå çìîæóòü ³ñíóâàòè. Òàê ñàìî ó ïðèòóëîê óæå
â³äïðàâèâ ñîêîëîïîä³áíîãî êàíþêà. Éîìó, íà æàëü, äîâåëîñÿ àìïóòóâàòè êðèëî. Áåç íîãè ïòàõ ùå
ìîæå âèæèòè ñàìîñò³éíî, äî ìîãî
áóäèíêó ïîñò³éíî ïðèë³òàº îäíîíîãèé ãîëóá, à áåç êðèëà…
Êîëè äî âîëîíòåðà çâåðòàþòüñÿ, íàäàº êîíñóëüòàö³¿, ðàäèòü âåòåðèíàðí³ êë³í³êè, ö³êàâèòüñÿ,
ó ÿêèõ ïðèòóëêàõ º ì³ñöÿ äëÿ
ïåðíàòèõ, äîïîìàãàº â³äïðàâèòè

Дзьобом цілять у око
— Якщо пташеня не травмоване, забирати його з природи
не можна, — розповідає волонтер Островський. — За винятком небезпечних умов — поруч
є коти, собаки або проїжджа
частина дороги. Забравши
життєздатне пташеня додому,
ви позбавляєте його можливості
самостійно утвердитися в дикій
природі, набути необхідних навиків, наприклад, добування
харчів. Коли пізніше відпустите, воно не зможе призвичаїтися
до інших умов. Тобто ви відпускаєте його на ймовірну загибель.
Поранених птахів треба показати ветеринарам або повідоÙîòèæíåâèê «RIA»

Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåð³ÿ ÊÂ
¹18211 - 7011 ÏÐ â³ä 04.10.2011 ð., âèäàíå
Äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè
Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.
Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».
Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó –
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032,
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

мити про їх місце знаходження
волонтерів.
Великі птахи, такі як лебеді,
лелеки, чаплі мають гострий
дзьоб. Щоразу намагаються
вцілити ним в око. Пам’ятайте
про це. Найкращий спосіб накинути зверху цупку ряднину і
потім опустити птаха в картонну коробку. У стінках зробити отвори для доступу повітря.
У такий спосіб транспортувати
у необхідне місце.
Так само ловлять птаха, який
залетів у квартиру. Але спершу
варто відчинити вікно і зачекати.
Можливо, він сам вибереться
з пастки.

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 190121

Hàêëàä 17 900

¿õ àáî ñàì öå ðîáèòü. Ë³êóâàòè
íå áåðåòüñÿ. Ïåðåêîíàíèé, ùî
ðîáèòè öå ìàþòü ôàõ³âö³. Ùîïðàâäà, äåÿê³ ïðîöåäóðè íàâ÷èâñÿ ðîáèòè. Íàïðèêëàä, ïðîìèâàííÿ øëóíî÷êà ï³ñëÿ õë³áíîãî
îòðóºííÿ. Êàæå, òàêå îòðóºííÿ
òðàïëÿºòüñÿ ñåðåä ãîëóá³â, êðèæí³â. Ëþäè ï³äãîäîâóþòü, íå óñâ³äîìëþþ÷è, ùî òèì ñàìèì ìîæóòü ñïðè÷èíèòè á³äó.
— Õë³á ãîëóáàì, òà é ³íøèì
ïòàõàì ìîæíà äàâàòè ò³ëüêè
ó íåâåëèêèõ ê³ëüêîñòÿõ, — êàæå
âîëîíòåð. — ¯ì çåðíî ïîòð³áíå.
Ïðèíåñëè éîìó êðèæåíÿ. Öå
âèä ïòàõà ðîäèíè êà÷êîâèõ. Óñ³
ñèìïòîìè ñâ³ä÷èëè ïðî îòðóºííÿ.
Âîëîíòåð ïîðàäèâñÿ ïî òåëåôîíó ç âåòåðèíàðàìè. ×åðåç êàòåòåð
óâ³â ð³äèíó â çîá, äàë³ ñòàâ àêóðàòíî âèòðàâëþâàòè çàëèøêè õë³áà.
Íåïðîñòî ³ç ñòðèæàìè. ¯õí³é
õàð÷ — êîðìîâ³ êîìàõè.

Ëþäè ï³äãîäîâóþòü
ãîëóá³â òà êà÷îê
õë³áîì, íå
óñâ³äîìëþþ÷è, ùî
òèì ñàìèì ìîæóòü
ñïðè÷èíèòè á³äó

ПОЧАЛОСЯ ВСЕ З КОТІВ
Ðàí³øå ïàí Îëåêñàíäð çàéìàâñÿ ò³ëüêè ñâîºþ ðîáîòîþ
ìàñàæèñòà. Óñå çì³íèëîñÿ ï’ÿòü
ðîê³â òîìó. Ïîâåðòàþ÷èñü äîäîìó, ïîáà÷èâ ó ï³ä’¿çä³ êèöüêó
ç ìàëèìè êîøåíÿòàìè. Ïîêè
ï³äí³ìàâñÿ äî êâàðòèðè, ïåðåä
î÷èìà ââèæàëèñÿ ñë³ï³ ìàëåíüê³
êîøåíÿòà. Ïîâåðíóâñÿ, çàáðàâ
äîäîìó, âèõîäèâ. Êîëè ï³äðîñëè,
îäíå çàáðàëè çíàéîì³, ÷åòâåðî
çàëèøèëîñÿ â íüîãî.
Ï³ñëÿ òîãî êîòÿ÷èõ ³ñòîð³é
áóëî ùå äåê³ëüêà — òî ç-ï³ä êîë³ñ ìàøèíè ä³ñòàëè òðàâìîâàíå
êîøåíÿ, òî õòîñü âèêèíóâ ó êîðîáö³ ïîðîäèñòó êèöüêó. Íàéá³ëüøå êëîïîò³â çàâäàëà êèöüêà,
ÿêó çàòèñëî ì³æ ãàðàæàìè á³ëÿ
áóäèíê³â ïîðó÷ ç òðàìâàéíîþ
çóïèíêîþ «Åëåêòðîìåðåæà».
Íà òîé ÷àñ òâàðèíà óæå äâà äí³

Íàø³ êîîðäèíàòè:

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð:
Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
òåë. (0432):

(áàãàòîêàíàëüíèé)

У зоопарку не приймають

— Äîâîäèòüñÿ êóïóâàòè òàðãàí³â, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð. —
Ïðîáóâàâ ñàì âèðîùóâàòè ¿õ.
Âäàëîñÿ, àëå äóæå çàìîðî÷ëèâà
ñïðàâà. Ïðîäàþòü ¿õ ïî ãðèâí³
çà øòóêó. ²ç ñîéêàìè ùå ñêëàäí³øå — âîíè õàð÷óþòüñÿ ìèøàìè.

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

555-111

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿

— У одній
кімнаті живуть
два припутні,
це дикі голуби,
грак і папуга,
— розповідає
Олександр.
— У іншій – коти.
Ну, і я з котами

У Вінницькому зоопарку повідомили, що не беруть на догляд,
чи лікування травмованих птахів. І не тільки птахів, а й інших
тварин чи звірів.
— Раніше брали, але тільки
в окремих випадках, — розповів
по телефону один з працівни-

ків, який не назвав себе. — Тепер цього не практикуємо. Коли
відвідувачі бачать у вольєрі
безкрилого птаха, чи кульгаву
на ногу тварину, вони одразу
звинувачують у цьому працівників зоопарку, мовляв, це вони
довели до цього.

Телефони волонтерів
У випадку виявлення травмованого птаха чи тварини, інформуйте волонтера обласного Товариства захисту тварин
Олександра Островського —
097–511–35–61.
ïåðåáóâàëà ó ïàñòö³. Ìåøêàíö³
íàìàãàëèñÿ âèïõàòè ¿¿ ïàëèöÿìè — í³÷îãî ¿ì íå âäàëîñÿ. Âîëîíòåð ç äðóçÿìè óìîâèâ âëàñíèêà ãàðàæà, ùîá òîé äîçâîëèâ
ïðîáèòè îòâ³ð ó öåãëÿí³é ñò³í³.
Îëåêñàíäð îñîáèñòî ä³ñòàâàâ
êèöüêó. Ç’ÿñóâàëîñÿ, âîíà ùå é
÷åêàëà êîøåíÿò.
— Ëþäè òàê «äîïîìàãàëè» ¿é
çâ³ëüíèòèñÿ ç ïàñòêè, ùî çóáè
âèáèëè, — êàæå âîëîíòåð. — Íîãè
îïóõëè òàê, ùî çá³ëüøèëèñÿ ó äâà
ðàçè. Çàíåñëè ¿¿ äî âåòåðèíàð³â.

Контакти Житомирського притулку для птахів «Місячна долина» — 066–647–22–50
Всеукраїнське товариство
«Стрижі України» — 098–241–
24–61; 050–943–05–71
Ò³ íàìàãàëèñÿ âðÿòóâàòè, àëå…
Ó ùå îäíîìó âèïàäêó êîòèêà
çóì³ëè ïîñòàâèòè íà íîãè. Æ³íêà
çàòåëåôîíóâàëà, ùî íàøòîâõíóëàñÿ íà äóæå õóäþùîãî êîòà, î÷³
ïîâí³ñòþ çàïëèëè ãíîºì, çàïàõ —
íå ï³äñòóïèòèñÿ.
— Ê³ò âàæèâ 850 ãðàì³â. Õî÷à
ñåðåäíÿ âàãà òâàðèíè ìàº áóòè
ïðèáëèçíî 3,5 ê³ëîãðàìà, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð. — Ïðîòÿãîì
÷îòèðüîõ ì³ñÿö³â âåòåðèíàðè ë³êóâàëè êîòèêà â êë³í³ö³. Íèí³ â³í
æèâå ó ìåíå.

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü.
Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè
òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, çàáîðîíåí³ äî
êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.
²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ âóë.
Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÿê
ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 12.08.2009 ð.

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

20MINUT.UA

Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98

444428
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ЩО ЧЕКАЄ НА ПЕРЕМОЖЦІВ
НАПІВМАРАФОНУ
Фінальні приготування 
До наймасштабнішої спортивної події
міста залишилося кілька днів. Організатори
Вінницького напівмарафону підготували
чимало подарунків та приємних бонусів
для учасників та переможців. Цього року
більше тисячі учасників бігтимуть 10 та
21,095 кілометра. Робитимуть вони це
одноосібно, командою або у масовому
забігові на півтора кілометра. Крім
того, навіть діти зможуть взяти участь
у Вінницькому напівмарафоні
АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064

Ðîçïîâ³äàºìî ó äåòàëÿõ, ÿê
ïðîõîäèòèìå íàï³âìàðàôîí
26-ãî òðàâíÿ. Ðåºñòðàö³ÿ íà çàá³ãè ó äèñòàíö³ÿõ 10 òà 21,095 êì
âæå çàê³í÷èëàñÿ. Ò³, õòî âñòèã
çàðåºñòðóâàòèñÿ íà ñàéò³, çìîæóòü çàáðàòè ñâî¿ ñòàðòîâ³ ïàêåòè
25-ãî òðàâíÿ ç 9-¿ äî 18-¿ ó øàõîâîìó êëóá³, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ
ó Öåíòðàëüíîìó ïàðêó êóëüòóðè
òà â³äïî÷èíêó àáî 26-ãî òðàâíÿ ó ìàðàôîíñüêîìó ì³ñòå÷êó.
Ó÷àñíèêàì ïîòð³áíî ìàòè ³ç ñîáîþ îðèã³íàë ïàñïîðòà, ìåäè÷íó
äîâ³äêó àáî ñòðàõîâêó. Äî ðå÷³,

ñòðàõîâêó ìîæíà ïðèäáàòè ó äåíü
çàá³ãó çà 80 ãðèâåíü. À îò áàæàþ÷³ âçÿòè ó÷àñòü ó ìàñîâîìó òà
äèòÿ÷îìó çàá³ãàõ ùå ìàþòü øàíñ
öå çðîáèòè. Ðåºñòðàö³ÿ ïðîäîâæóºòüñÿ íà ñàéò³ — run.vn.ua,
à òàêîæ áóäå ìîæëèâ³ñòü çàïèñàòèñÿ ó øàõîâîìó êëóá³ çà äîáó
òà, áåçïîñåðåäíüî, ó äåíü çàá³ãó.
МАСОВИЙ ТА ДИТЯЧИЙ
ЗАБІГИ
Ñòàðò ³ ô³í³ø çàá³ã³â â³äáóâàòèìåòüñÿ â³ä àðêè ó Öåíòðàëüíîìó
ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó.
Î 9.45 ðîçïî÷íåòüñÿ ìàñîâèé
çàá³ã íà äèñòàíö³þ ï³âòîðà ê³-

КАРТИ МАРШРУТІВ

ëîìåòðà. Âçÿòè ó÷àñòü ó íüîìó
çìîæóòü óñ³ áàæàþ÷³, íåçàëåæíî
â³ä â³êó òà ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè,
ïðîòå çà ïîïåðåäíüî¿ ðåºñòðàö³¿,
àäæå îðãàí³çàòîðè âèäàâàòèìóòü
íàãðóäíèé íîìåð ó÷àñíèêà. Ä³òè
çìîæóòü á³ãòè òàê ñàìî — áåçêîøòîâíî. Ùîïðàâäà, äèñòàíö³¿
òðîõè ìåíø³ ³ ÷àñ çàá³ãó çíà÷íî
ï³çí³øèé. Îòæå, ä³òè äî ï'ÿòè
ðîê³â çìîæóòü ïðîá³ãòè ñòîìåòðîâó äèñòàíö³þ, ä³òëàõè â³ä
øåñòè äî âîñüìè ðîê³â á³ãòèìóòü
á³ëüøå — 200 ìåòð³â, à îò ñòàðø³,
â³ä äåâ'ÿòè äî îäèíàäöÿòè ðîê³â,
âèïðîáóþòü ñâî¿ ñèëè íà äèñòàíö³¿ 300 ìåòð³â. Äèòÿ÷èé çàá³ã
ðîçïî÷íåòüñÿ î 12.10. Ó÷àñòü áåçêîøòîâíà, à äåâ’ÿòü ïåðåìîæö³â
îòðèìàþòü ñîëîäê³ òà ñóâåí³ðí³
ïðîäóêòè â³ä êîìïàí³¿ «Ðóäü».
ДИСТАНЦІЇ НА 10 ТА 21,095 КМ
Íà ö³ äèñòàíö³¿ âæå çàðåºñòðóâàëèñÿ á³ëüøå òèñÿ÷³ ëþäåé.
Ñåðåä íèõ ïðåäñòàâíèêè ï’ÿòè
êðà¿í: Àâñòð³¿, ²íä³¿, ²òàë³¿, ÑØÀ,
Á³ëîðóñ³. Êð³ì òîãî, öüîãî ðîêó
íà íàï³âìàðàôîí³ áóäóòü ïðåäñòàâëåí³ 25 ðåã³îí³â êðà¿íè.
Çàá³ã íà äèñòàíö³þ ðîçïî÷íåòüñÿ î 9.30. Êîæåí ó÷àñíèê ìàòèìå
ñâ³é åëåêòðîííèé ÷³ï, íîìåð òà
ïðèºìí³ áîíóñè â³ä îðãàí³çàòîð³â ó âèãëÿä³ çäîðîâîãî íàáîðó ³ç
ôðóêò³â, âîäè òà åíåðãåòè÷íèõ íàïî¿â. Íà ìàðøðóò³ äèñòàíö³é áóäóòü ðîçòàøîâàí³ ïóíêòè ³ç âîäîþ

Організатори Вінницького напівмарафону запрошують
взяти участь у масовому та дитячому забігах
òà õàð÷óâàííÿì. Òàêîæ ó÷àñíèêè
ìàòèìóòü çìîãó ñêîðèñòàòèñÿ êàìåðàìè ñõîâó òà âåëîïàðêîâêîþ.
ПРИЗОВИЙ ФОНД
Ïåðåìîæö³â íà äèñòàíö³ÿõ
10 òà 21,095 êì áóäå ÷èìàëî.
Îðãàí³çàòîðè íàãîðîäæóâàòèìóòü ãðîøîâèìè âèíàãîðîäàìè
ïåðø³ äåñÿòü ì³ñöü ó íàï³âìàðàôîíñüêîìó çàá³ãîâ³ îêðåìî ñåðåä
÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê. Òàêèì ÷èíîì, ò³, õòî ïðèá³æàòü ïåðøèìè,
îòðèìàþòü ãðîøîâó âèíàãîðîäó
ó ðîçì³ð³ 10-òè òèñÿ÷ ãðèâåíü,
à àáñîëþòíèé ïåðåìîæåöü ùå
ìàº çìîãó âèãðàòè âåëîñèïåä â³ä
âåëîïàðòíåðà çàõîäó «Âåëîë³ãà».
Ïåðåìîæö³ äåñÿòèê³ëîìåòðîâî¿
äèñòàíö³¿, â³äïîâ³äíî, îòðèìàþòü
ïî 5 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Óñ³ ó÷àñíèêè
öèõ çàá³ã³â çäîáóäóòü ñïåö³àëüí³
ìåäàë³.
Âàæëèâî: ïðèçè ìîæëèâî îòðèìàòè ëèøå çà íàÿâíîñò³ îðèã³íàëó
ïàñïîðòà òà êîï³¿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó.
Ãîëîâà Ôåäåðàö³¿ ëåãêî¿ àòëåòèêè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ Îëåíà
Áåõ íàãîëîñèëà, ùî öüîãî ðîêó
÷èìàëî ñïîðòñìåí³â áðàòèìóòü

ó÷àñòü ó íàï³âìàðàôîí³.
— Ìèíóëîãî ðîêó á³ãóíè áóëè
âäÿ÷í³ çà íàø³ òðàñè. Íà íèõ áàãàòî êðàñèâèõ ì³ñöü, º ï³äéîìè
òà ñïóñêè. Ìàðøðóò ïî÷èíàºòüñÿ ç ïëîù³ Ãàãàð³íà, ïî Õìåëüíèöüêîìó øîñå, âóëèö³ Ïîðèêà
äî ôîíòàíó íà Êîñìîíàâò³â, ïîò³ì çíîâó ÷åðåç âóëèöþ Âàñèëÿ
Ïîðèêà ïî ïðîñïåêòó Þíîñò³ ³
íà ô³í³ø, — ðîçïîâ³ëà ïðî ìàðøðóò ïàí³ Îëåíà.
Êð³ì òîãî, ïàí³ Îëåíà ðîçïîâ³ëà ïðî âåëèêå áàæàííÿ ïðîâåñòè
ó Â³ííèö³ ×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç
íàï³âìàðàôîíó. Íà ùî ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Ìåä³à Êîðïîðàö³¿
RIA Îëåã Ãîðîáåöü â³äïîâ³â, ùî
í³÷îãî íå çàâàæàº ñåðòèô³êóâàòè
â³ííèöüêó òðàñó. Òîìó íà ìàéáóòíº ó Â³ííèöüêîãî íàï³âìàðàôîíó
âåëèê³ ïëàíè.
Îðãàí³çàòîðè çàïðîøóþòü â³ííè÷àí ïðèéòè òà ï³äòðèìàòè
ó÷àñíèê³â çàá³ãó, àäæå öå äóæå
âàæëèâî:
— Ï³äòðèìêà ìîæå áóòè áóäüÿêîþ: ñì³øí³ òðàíñïàðàíòè, ìóçè÷íà ï³äòðèìêà âçäîâæ äèñòàíö³é, êîñòþìè òà ³íøå, — ñêàçàâ
Îëåã Ãîðîáåöü.

Де та коли перекриють рух транспорту 26-го травня
У зв'язку із проведенням Вінницького напівмарафону рух
транспорту у цей день буде обмежено з 8.30 до 13.30. Таким
чином, закриють рух на таких
вулицях: Хмельницьке шосе — від
проспекту Юності до проспекту
Космонавтів; вулиця Порика —

від проспекту Юності до проспекту Космонавтів; проспект Космонавтів — від Хмельницького шосе
до вулиці Келецької. Частково
обмежать рух на проспекті Юності та від Хмельницького шосе
до вулиці Порика — закриють рух
у напрямку Хмельницького шосе.
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ОЛЕНА КОЛЕСНИЧЕНКО
РВЕТЬСЯ НА ОЛІМПІАДУ
Легка атлетика  Тренера і водночас
коханого дівчина поки не може
наздогнати. Також рівняється на батька —
знаного «бар’єриста»
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Äíÿìè ó Â³ííèöüêîìó ãóìàí³òàðíî-ïåäàãîã³÷íîìó êîëåäæ³
ïðîâåëè «×àò ç îë³ìï³éöÿìè».
Íà çóñòð³÷ ç³ ñòóäåíòàìè çàâ³òàëè ÷îòèðèðàçîâèé ó÷àñíèê Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð òà ¿õ äâîðàçîâèé
ñð³áíèé ïðèçåð Ïàâëî Õíèê³í
(ïëàâàííÿ), ïðèçåðêà Þíàöüêî¿ Îë³ìï³àäè Îëåíà Êîëåñíè÷åíêî (á³ã ç áàð'ºðàìè) òà ¿¿ òðåíåð, ó÷àñíèê äâîõ ²ãîð Ìèõàéëî
Êíèø (ëåãêîàòëåòè÷íèé ñïðèíò).
РОДОМ ІЗ РІВНОГО
Îñîáëèâó óâàãó ìîëîä³ âèêëèêàëà 25-ð³÷íà ìàéñòåð ñïîðòó
ì³æíàðîäíîãî êëàñó Îëåíà Êîëåñíè÷åíêî. Ä³þ÷à ñïîðòñìåíêà ñâ³òîâîãî ð³âíÿ áðàëà ó÷àñòü
ó Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ-2016 ó Ð³îäå-Æàíåéðî òà ðåàëüíî ïðåòåíäóº
íà ó÷àñòü â Îë³ìï³àä³-2020 ó Òîê³î. Îëåíà — ìàéñòðèíÿ ç á³ãó
íà 400 ìåòð³â ç áàð’ºðàìè.
Ñïîðòñìåíêà íàðîäèëàñÿ ó Ð³âíîìó. Ïî÷àëà çàéìàòèñÿ ëåãêîþ
àòëåòèêîþ ³ç âîñüìè ðîê³â.
— Ì³é áàòüêî — êîëèøí³é
ëåãêîàòëåò ³ç âèñîêèìè äîñÿãíåííÿìè. Â³í á³ãàâ 110 ìåòð³â
³ç áàð’ºðàìè. Òîìó ³ç äèòèíñòâà
ÿ ïðàãíóëà çàéìàòèñÿ ëèøå öèì
âèäîì ëåãêî¿ àòëåòèêè. Õî÷à
äâ³÷³ ïðîáóâàëà çàéìàòèñÿ ïëàâàííÿì, — ðîçïîâ³äàº ó÷àñíèöÿ
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð.

Плете «Ловців снів»
Олена Колесниченко захоплюється рукоділлям. Плете вироби
під назвою «Ловці снів».
— Береться дерев’яне коло. На ньому нитками плететься сітка із

пір’ями диких птахів. Вважається,
що таким чином можна «ловити»
поганих духів і погані сни. «Ловцями снів» я захопилася минулої
осені. Це мене добре гармонізує.

Зорієнтувалися
добре
 Ó ×åðí³âöÿõ â³äáóâñÿ êîìàíäíèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè
ç³ ñïîðòèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ. Âèõîâàíö³ Â³ííèöüêî¿
ñïîðòøêîëè ¹ 2 âèãðàëè
17 íàãîðîä, ñåðåä ÿêèõ
äåâ’ÿòü çîëîòèõ. ×åìï³îíàìè, çîêðåìà, ñòàëè Êàòåðèíà
Äçåìà, Àíàñòàñ³ÿ Áàñþê,
Îëåíà Ìèðîíåíêî, Àðòóð
Êîâàëü÷óê, Ìàð³ÿ ²ëüþê,
ªâà Ãëîàáå ³ Þë³ÿ Äåíåñþê.

Íà ïåðø³é Þíàöüê³é Îë³ìï³àä³-2010 â Ñ³íãàïóð³ Îëåíà âèáîðîëà áðîíçîâó ìåäàëü. Âîíà
¿õàëà íà ö³ çìàãàííÿ, ÿê îäèí ³ç
ñâ³òîâèõ ë³äåð³â. Àäæå íà â³äá³ðíîìó ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè çäîáóëà
ñð³áíó íàãîðîäó.
— Ìåí³ òîä³ áóëî 17 ðîê³â.
Þíàöüêèé â³ê ñóïðîâîäæóºòüñÿ
ô³çè÷íîþ ³ ïñèõîëîã³÷íîþ íåñòàá³ëüí³ñòþ. Áóëî ñêëàäíî, çâàæàþ÷è íà ñèëüíó ñïåêó — ³ â Óêðà¿í³,
³ â Ñ³íãàïóð³. Àëå âñå æ ÿ äóæå
çàäîâîëåíà ðåçóëüòàòîì, — êàæå
Îëåíà Êîëåñíè÷åíêî.
КОХАНИЙ-ТРЕНЕР
Ï’ÿòü ðîê³â òîìó Îëåíà ïåðåáðàëàñÿ äî Â³ííèö³. Äî êîõàíîãî
Ìèõàéëà Êíèøà, ÿêèé îäíî÷àñíî
º ¿¿ òðåíåðîì. Äî òîãî æ, ó íàøîìó ì³ñò³ º íåïîãàíà ëåãêîàòëåòè÷íà áàçà äëÿ òðåíóâàíü.
— Òå, ùî Ìèõàéëî — îäíî÷àñíî òðåíåð ³ êîõàíà ëþäèíà, íèí³
º äîâîë³ ãàðìîí³éíèì. Ðàí³øå öå
áóëî íàáàãàòî ñêëàäí³øå. ×óäîâî,
ùî òðåíåð ïåðåäàº ñâ³é äîñâ³ä,
öå ñèëüíî äîïîìàãàº ìåí³ ï³äâèùóâàòè ðåçóëüòàòè, — êàæå Îëåíà
Êîëåñíè÷åíêî.
Ó Â³ííèö³ ã³äíèõ êîíêóðåíòîê
Îëåí³ íàðàç³ íåìàº. Âîíà çìàãàºòüñÿ «ñàìà ç ñîáîþ», íàìàãàþ÷èñü ïåðåâèùèòè âëàñíèé ÷àñ.
Íå ìîæå âèïåðåäèòè ëèøå Ìèõàéëà, õî÷à ìàéæå íàçäîãàíÿëà
éîãî ï³ä ÷àñ «ñ³ìåéíèõ» çàá³ã³â.

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

Молдовські
звитяги

Олена Колесниченко — призерка Юнацької
Олімпіади-2010 і півфіналістка дорослих Ігор-2016
— Àëå ó ì³ñò³ íàä Áóãîì ï³äðîñòàº ïåðñïåêòèâíà ìîëîäü. Çîêðåìà, ðàçîì ç³ ìíîþ òðåíóºòüñÿ
²ííà Êîâòóí, ÿêà îñòàíí³ì ÷àñîì
ñóòòºâî ïîêðàùèëà ñâî¿ ðåçóëüòàòè, — êàæå ÷åìï³îíêà.
Îëåíà ìàº çìîãó ñåðéîçíî
çàéìàòèñÿ ñïîðòîì, àäæå ìàº
äåðæàâíó ï³äòðèìêó. Âîíà ïåðåáóâàº â øòàò³ íàö³îíàëüíî¿
çá³ðíî¿ êðà¿íè, à òàêîæ îòðèìóº
ñòèïåíä³þ îáëàñíîãî â³ää³ëåííÿ
ÍÎÊÓ. Çàðîáëÿº é íà êîìåðö³éíèõ çìàãàííÿõ.
— Ïåðåâàæíî òàê³ ñòàðòè
â³äáóâàþòüñÿ âë³òêó. Çàçâè÷àé
íà ì³æíàðîäíèõ òóðí³ðàõ âèãðàþ
ïðèçîâ³. Òîáòî âèòðàòè íà ïî¿çäêè îêóïàþòüñÿ, — ðîçïîâ³ëà
ëåãêîàòëåòêà.
ПРОТИ США І ЯМАЙКИ
Íà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ ó Ð³îäå-Æàíåéðî â³ííè÷àíêà ïîòðàïèëà äî ï³âô³íàëó, äå ïîñ³ëà
20-å ì³ñöå. Ó 2017 ðîö³ çäîáóëà
áðîíçîâ³ ìåäàë³ íà êîìàíäíîìó
÷åìï³îíàò³ ªâðîïè ³ íà Âñåñâ³òí³é óí³âåðñ³àä³ â Òàéáå¿.

— 2018 ð³ê áóâ äëÿ ìåíå ñêëàäíèì ùîäî ñïîðòèâíèõ ðåçóëüòàò³â. À â öüîìó ðîö³ ïëàíóþ ïîâåðíóòèñÿ íà çâè÷íèé ð³âåíü, — êàæå
Îëåíà Êîëåñíè÷åíêî.
Íàïðèê³íö³ âåðåñíÿ öüîãî ðîêó
â Äîõ³ (Êàòàð) ïðîéäå ÷åìï³îíàò
ñâ³òó ç ëåãêî¿ àòëåòèêè. Â³ííè÷àíêà ïëàíóº ïîòðàïèòè íà íüîãî, çäîáóâøè ïóò³âêó íà ñåðïíåâîìó ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè.
Îëåíà ìð³º ùîíàéìåíøå âèñòóïèòè ùå íà îäíèõ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ. Òàì ï³äâèùèòè ñâ³é
ïîïåðåäí³é ïîêàçíèê ³ ïîòðàïèòè
äî ô³íàëó.
— Óêðà¿íêè ó á³ãó ç áàð’ºðàìè
ïîêè ùî íå çäîáóâàëè îë³ìï³éñüêèõ íàãîðîä. Íàéêðàùèé ðåçóëüòàò áóâ ó 2008 ðîö³ ó êèÿíêè
Àíàñòàñ³¿ Ðàá÷åíþê, ÿêà ïîñ³ëà
÷åòâåðòå ì³ñöå. Íàì ñêëàäíî
êîíêóðóâàòè ³ç ïðåäñòàâíèöÿìè
ÑØÀ òà ßìàéêè — ñâ³òîâèìè
ë³äåðàìè ³ ñåðåä áàð’ºðèñòîê.
Õî÷à ïðåäñòàâíèö³ ªâðîïè âñå æ
êðàùå áîðþòüñÿ ç àìåðèêàíêàìè
çà ðàõóíîê ñâîº¿ òåõí³êè, — êàæå
Îëåíà Êîëåñíè÷åíêî.

 Ó Êèøèíåâ³ (Ìîëäîâà)
ïðîõîäèâ ì³æíàðîäíèé òóðí³ð ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè
«Spring cup». Íà êèëèì âèõîäèëè ïîíàä 400 ñïîðòñìåíîê.
Ó àêòèâ³ âèõîâàíîê Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè ¹ 1 — ø³ñòü
íàãîðîä. Ïåðåìîæíèöÿìè
âèÿâèëèñÿ Äàðèíà Îë³éíèê,
Êàòåðèíà Íàóøåíêî ³ Ñîô³ÿ
Öèðêóí. Ñð³áí³ íàãîðîäè
çäîáóëè Àð³íà Ðþìøèíà ³
Âåðîí³êà Ãîí÷àðóê, áðîíçó — Í³êà Ãè÷àê.

Господарі були
кращими
 ×åìï³îíàò îáëàñò³ ç ñóìî
ñåðåä ìîëîäøèõ þíàê³â
(äî 14 ðîê³â) çàâåðøèâñÿ
ó Â³ííèö³. Íà ñòàðò âèéøëè êîìàíäè Áåðøàäñüêî¿
ñïîðòøêîëè «Ðîâåñíèê»,
Áàðñüêî¿ ñïîðòøêîëè «Êîëîñ», Æìåðèíñüêîãî ðàéîíó
³ ãîñïîäàð³â êèëèìà. Êîìàíäà Â³ííèö³ âèáîðîëà ïåðøå
êîìàíäíå ì³ñöå.
Випуск №21 (1095)
Двоходові задачі на кооперативний мат. Дві композиції - задачі-блоки (з
ілюзорною грою).
Задача №2373-2375
В. Чорноус (Одеса)
(Друкується вперше)

Бігали за призовими у 12 тисяч гривень
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

 Íà Äåíü ªâðîïè ó íàøîìó
Öåíòðàëüíîìó ïàðêó ïðîâåëè
êðîñ ïàì’ÿò³ Ïåòðà Àí³ñ³ìà, ñð³áíîãî ïðèçåðà ÷åìï³îíàòó ªâðîïè,
÷åìï³îíà ÑÐÑÐ. Çàâäÿêè âèñîêîìó ïðèçîâîìó ôîíäó â³í ç³áðàâ
íàéñèëüí³øèõ á³ãóí³â Óêðà¿íè ³
íàâ³òü Á³ëîðóñ³. Çà ïåðøå ì³ñöå
ñåðåä ÷îëîâ³ê³â äàâàëè 12 òèñÿ÷ ãðèâåíü, çà äðóãå — äåñÿòü,
çà òðåòº — ñ³ì òèñÿ÷. Ñåðåä æ³íîê
ïðèçåðè îòðèìóâàëè âèíàãîðî-

äó, â³äïîâ³äíî ø³ñòü, ÷îòèðè ³ äâ³
òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
— Ó çàá³ãàõ áåðóòü ó÷àñòü ÷ëåíè
íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿, ó÷àñíèêè ÷åìï³îíàò³â ñâ³òó ³ ªâðîïè.
À òàêîæ íàéñèëüí³ø³ â³ííèöüê³
ëåãêîàòëåòè, — ñêàçàâ ó÷àñíèê
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð Àíäð³é Êîâåíêî. — Ï³ñëÿ äîùó ðåçóëüòàòè
ó÷àñíèê³â ìàþòü áóòè âèñîêèìè.
Àäæå á³ëüøå êèñíþ, ³ äèõàºòüñÿ
íàïðî÷óä â³ëüíî.
Ó÷àñíèêè ìåìîð³àëó äîëàëè

1500 ìåòð³â. Öå áóëà êîðîííà
äèñòàíö³ÿ Ïåòðà Àí³ñ³ìà. ×åìï³îíîì ñòàâ 19-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí, êàíäèäàò ó ìàéñòðè ñïîðòó
Àíäð³é Êðàêîâåöüêèé. Â³í ï³ñëÿ
ïåðøîãî êîëà éøîâ îñòàíí³ì, àëå
íà ô³í³ø³ âèïåðåäèâ á³ëüø ðåéòèíãîâèõ êîíêóðåíò³â, ìàéñòð³â
ñïîðòó. Ñð³áëî âèãðàâ Âîëîäèìèð Êèöü (Êè¿âñüêà îáëàñòü),
áðîíçó — Ñòàí³ñëàâ Ìàñëîâ
(Æèòîìèðñüêà îáëàñòü). Æ³íî÷èé ï’ºäåñòàë ïîøàíè çàéíÿëè

Â³êòîð³ÿ Êîâáà (Ð³âíå), Òåòÿíà
Ïåòëþê-Äÿ÷óê (Êè¿âñüêà îáëàñòü) ³ Àííà Ì³ùåíêî (Õàðê³âñüêà îáëàñòü).
— Ìåí³ äîïîìîãëè ïåðåìîãòè
âáîë³âàëüíèêè íà òðèáóíàõ. Ïðèéøëè ï³äòðèìàòè äðóç³, áðàò, îäíîãðóïíèêè ³ç êîëåäæó. Íà ¿õí³õ î÷àõ
ÿ ïðîñòî íå ì³ã âèñòóïèòè íåâäàëî, — êàæå Àíäð³é Êðàêîâåöüêèé.
Âèãðàí³ ãðîø³ ÷åìï³îí âèòðàòèòü íà ñïîðò. ² â ïåðøó ÷åðãó
ïðèäáàº ñîá³ ÿê³ñí³ êðîñ³âêè.

h 2* + h 2

(2.1.1.1)

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №20 (1438) від 15 травня 2019 року
Задача №2369
I. 1. Kpc8! Ta6 2. Td7 Ta8x; II. 1. Te8! Tc6 2. Kd8 Tc7x.
Задача №2370
I. 1. Kpf7! Cg6+ 2. Kpf8 Te8x; II. 1. Ke7! Cg8 2. Kf5 Te6x.
Задача №2371
I. 1 Cc2! C:b4 2. b1C Cc3x;
II. 1. b3! Kpc3 2. d2 C:b2x.
Задача №2372
I. 1. Tf1! Cg3 (Cf2?)! 2. Tg1 Th2x;
II. 1. Th3! Cf2 (Cg3?)! 2. Th2 Tg1x. У останніх трьох задачах – у фіналі рішення
утворюються правильні мати.
М. Пархоменко
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ÇÄÎÐÎÂ’ß

450836

RIA, Ñåðåäà, 22 òðàâíÿ 2019
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

ПЕРЕВІРСЯ НА ВІЛ
БЕЗКОШТОВНО І ЗА 15 ХВИЛИН

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Не вирок, але…  З початку року
ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ
77 вінничан вперше почули про свою ВІЛквітні 2019 року в Україні
З 1987 р. в Україні в Україні
інфекцію, а 62 — про діагноз СНІД. За цей Уофіційно
зареєстровано
офіційно зареєстровано
час померло 45 ВІЛ-інфікованих, від
176 308
СНІДУ — 33. Це при тому, що у всьому світі 255
ВІЛВІЛІНФЕКЦІЇ
ІНФЕКЦІЇ
ВІЛ чи СНІД вже не вважають вироком,
Загалом
Загалом
а чимось на зразок хронічних хвороб, які
339 621
1випадків
439
можна контролювати та попереджати,
випадок
а для цього потрібно перевіритися

255
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Ùîäíÿ â Óêðà¿í³ âèÿâëÿþòü
50 íîâèõ âèïàäê³â Â²Ë-³íôåêö³¿. Á³ëüø³ñòü
ç íèõ — íà ï³çí³õ ñòàä³ÿõ, çîêðåìà, íà ñòàä³¿ ÑÍ²Äó, êîëè ç³
çäîðîâ'ÿì ïàö³ºíòà â³äáóâàþòüñÿ íåçâîðîòí³ çì³íè. Öþ ñèòóàö³þ ìîæíà çì³íèòè ïðîñòî ³
äîñòóïíî — òåñòóâàííÿì. Äëÿ
öüîãî âæå ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ðîê³â ïðîõîäÿòü òèæí³ òåñòóâàííÿ.
Ó êîæíîìó ì³ñò³ ïðàöþº ìîá³ëüíà ëàáîðàòîð³ÿ, äå çà 15 õâèëèí,
áóäü-õòî ìîæå àáñîëþòíî àíîí³ìíî ä³çíàòèñÿ ïðî ñòàí ñâîãî
çäîðîâ’ÿ. Çîêðåìà, ó Â³ííèö³
íà ïëîù³ á³ëÿ Âåæ³ äî 24 òðàâíÿ
ç 11.00 äî 14.00 ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ åêñïðåñ-òåñòàìè íà Â²Ë
(âîíè ìàþòü 99% äîñòîâ³ðíîñò³).
Ïðîöåäóðà òåñòóâàííÿ — àáñîëþòíî áåçîïëàòíà ³ øâèäêà. Ðåçóëüòàò øâèäêîãî òåñòó
íà Â²Ë ãîòîâèé óæå çà 15 õâèëèí:
äî 5 õâèëèí — ï³äãîòîâêà ³ çàá³ð
êðîâ³ ç ïàëüöÿ, 10 — î÷³êóâàííÿ
ðåçóëüòàòó. Ïåðåä òåñòóâàííÿì
âè çìîæåòå ïîñòàâèòè ïèòàííÿ
òà îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ïðî

Â²Ë-³íôåêö³þ, øëÿõè ¿¿ ïåðåäà÷³.
Îö³íèòè ç ôàõ³âöåì ñâ³é ðèçèê
³íô³êóâàííÿ òà îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ïðî îðãàí³çàö³¿, äå ìîæíà
îòðèìàòè ³íøó äîïîìîãó.
— Çàðàç ïðîõîäèòü ªâðîïåéñüêèé òèæäåíü òåñòóâàííÿ, — ãîâîðèòü ²ãîð Ìàòêîâñüêèé, ãîëîâíèé ë³êàð Îáëàñíîãî êë³í³÷íîãî
öåíòðó ïðîô³ëàêòèêè òà áîðîòüáè
ç³ ÑÍ²Äîì. — Ìè òåæ ïîñò³éíî
âè¿æäæàºìî ìîá³ëüíèìè ëàáîðàòîð³ÿìè òà ïðîïîíóºìî â³ííè÷àíàì ïåðåâ³ðèòèñü íà Â²Ë, ãåïàòèò
òà òóáåðêóëüîç.
Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, â ìîá³ëüíèõ ëàáîðàòîð³ÿõ â³ííè÷àíè ìîæóòü ïåðåâ³ðèòèñü çà äîïîìîãîþ
åêñïðåñ-òåñò³â. Ó öåíòð³ ÑÍ²Äó
ìîæíà çðîáèòè ðîçãîðíóòèé àíàë³ç ³ öå òåæ áåçêîøòîâíî.
— Êîæíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ç
9.00 äî 16.00 ìè ïðîâîäèìî äîñë³äæåííÿ ñòàíäàðòíèìè ³ìóíîôåðìåíòíèì àáî ³ìóíîõåì³ëþì³íåñöåíòíèì àíàë³çàìè, — ãîâîðèòü
ë³êàð. — ßêùî ëþäèí³ ïîòð³áíà
äîâ³äêà, âîíà ìàº ïðèéòè ç ïîñâ³ä÷åííÿì îñîáè. ßêùî ïîòð³áíî çíàòè ðåçóëüòàò øâèäêî, ïðî
íüîãî ëþäèíà ä³çíàºòüñÿ â òîé æå
äåíü, àëå îô³ö³éíèé äîêóìåíò
ìîæå çàáðàòè íàñòóïíîãî äíÿ. =

СМЕРТЕЙ
ВІД СНІДУ

652 49 500
ДІАГНОСТОВАНО
СНІД

113 813

СМЕРТЕЙ
ВІД СНІДУ

ДІАГНОСТОВАНО
СНІД

У Вінницькій області
з початку епідемії ВІЛ
станом на 01.04.2019:

У 5 515 осіб

вперше виявили ВІЛ-інфекцію
З них:
2 400 особам встановили діагноз СНІД
1 241 ВІЛ-інфікований — помер,
з них 794 — від СНІДу

2 850
ВІЛ-інфікованих громадян
знаходяться під медичним наглядом
У тому числі
1 290 — з діагнозом СНІД

906 дітей

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у квітні 2019 р.

?
гетеросексуальний

гомосексуальний

парентеральний

вертикальний

невідомий

952

38

299

146

4

народилося від ВІЛ-інфікованих
матерів за весь період спостереження
105 дітей народжені ВІЛінфікованими матерями знаходяться на серологічному контролі
673 дитини знято з обліку (здорові)
45 дітей ВІЛ-інфіковані, з них 33 дитини мають діагноз СНІД
31 дитина померла
76 дітей вибуло в інші регіони
40 дітей прибули з іншого регіону
на сероконтроль

Без урахування даних АР Крим із 2014 р. і частин територій Донецької та Луганської областей із 2015 р.

Якщо вам діагностували ВІЛ
 Зверніться до свого лікаря, станьте на облік та
розпочніть лікування.
 Зателефонуйте усім своїм колишнім партнерам, з
якими ви мали статеві контакти, та порекомендуйте
пройти тест на ВІЛ. Або надайте їх контакти лікарю — він збереже вашу анонімність та порекомендує
вашим партнерам здати тест на ВІЛ.
 Пройдіть тест на вірусні гепатити В та С. У них схожі
шляхи передачі, але якщо у вас ВІЛ, ці захворювання
є особливо небезпечними для вашого життя.
 Якщо вам діагностували ВІЛ — вам просто треба
змінити свій сценарій життя, приймати ліки і жити далі.

КОМУ ТА КОЛИ ВАРТО
ЗРОБИТИ ТЕСТ НА ВІЛ
 Якщо ви мали незахищений статевий контакт,
використовували спільні голки та шприци — кожні
3 місяці
 Після переливання крові і її компонентів — через
3 та 6 місяців після процедури
 У разі повторних герпетичних і бактеріальних
інфекцій, кандидозу ротової порожнини, оперізувального лишаю, туберкульозу
 Якщо постійний статевий партнер має позитивний
ВІЛ-статус — кожні 3 місяці

РЕКЛАМА
449965

446999

RIA, Ñåðåäà,
22 òðàâíÿ 2019
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ВІТАЛІЙ ПЛЯСОВИЦЯ, АРХІТЕКТОР

Мы в Европе — сердцем!
Намного проще уехать в Европу, чем строить ее дома!
Но, уверен, у нас все получится.
И никуда нам не деться от Европы!

простір для особистої думки

Обрав кар’єру в ІТ — виграв MacBook від AUTO. RIA!
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
ВІННИЦЬКОЇ
IT-АКАДЕМІЇ

18 òðàâíÿ â³äáóâñÿ ìàñøòàáíèé
Äåíü Êàð’ºðè «Prof IT
Day»! Çàõ³ä â³äâ³äàëî ìàéæå ï³âòèñÿ÷³ ó÷àñíèê³â, ÿê³ ìàëè çìîãó
ïîñï³ëêóâàòèñü ³ç ïðåäñòàâíèêàìè 15-òè ïåðåäîâèõ êîìïàí³é,
ïîäàòè ñâîº ðåçþìå, à òàêîæ
â³äâ³äàòè çì³ñòîâí³ òðåí³íãè,
ìàéñòåð-êëàñè, âîðêøîïè â³ä
ïðîôåñ³éíèõ IT-ñïåö³àë³ñò³â.
Íà Prof IT Day 2019 áóëè
ïðîâåäåí³ ïðåçåíòàö³¿ òàêèõ
²Ò-êîìïàí³é òà êóðñ³â äëÿ ìîëîä³, ÿê: RIA.Com, Infopulse,
Astamobi, eXdst, SkySoft.tech,
S-GROUP, Äàòàãðóï, Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ, Øêîëà Õàêåð³â,
INTITA, Deep Dive into English,
INTITA, PHILIP MORRIS, Â³ííèöüêèé îáëàñíèé öåíòð çàéíÿòîñò³ òà ñìà÷íèé ñïîíñîð çàõîäó
Starwood Pizza.

Àëå öå íå âñå! Êîìïàí³¿-ó÷àñíèêè ïðåäñòàâèëè àêòóàëüíó
³íôîðìàö³þ ïðî ñåáå, â³äêðèò³
âàêàíñ³¿ òà êàð'ºðí³ ìîæëèâîñò³.
Ñåðåä ìàéñòåð-êëàñ³â, ñåì³íàð³â-ïðàêòèêóì³â òà âîðêøîï³â
áóëè ðîçãëÿíóò³ òàê³ òåìè: «Ice
Breaking», «Ïåðøèé ñàéò», «ßê
³íâåñòóâàòè â ìàéáóòíº? Îñîáèñòà ³ êîðïîðàòèâíà ñîö³àëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü», «Mobile Trends»,
«Ñó÷àñí³ òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó ²Ò»,
«AUTO.RIA. ßê êîîðäèíóâàòè
highload ïðîåêò», «²íòåãðàö³ÿ
íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â Cisco â íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ Â³ííèöüêî¿ ²ÒÀêàäåì³¿», «Øòó÷íèé ³íòåëåêò
³ êîìï'þòåðíèé ç³ð äëÿ ñàìèõ
ìàëåíüêèõ», «Êîìàíäíå íàâ÷àííÿ — öå íåîáõ³äí³ñòü, äëÿ òîãî
ùîá ïîòðàïèòè â ²Ò-³íäóñòð³þ»
òà ³íø³.
Ó÷í³ Øêîëè Õàêåð³â ïðåäñòàâèëè âëàñí³ ðîçðîáêè, à ñòóäåíòè Â³ííèöüêî¿ ²Ò-ÀÊàäåì³¿ —
ïðîåêòè òà ñòàðòàïè. Òàêîæ

íà çàõîä³ áóëî ïðîâåäåíî
áë³ö-³íòåðâ'þ ç íàéêðàùèìè
HR-ñïåö³àë³ñòàìè! Ó÷àñíèêè
³íòåðâ’þ îòðèìàëè íåîö³íåííèé
äîñâ³ä ³ ðåêîìåíäàö³¿, à äåÿê³ íàâ³òü ïðîïîçèö³þ ðîáîòè.
Áóëè ïðîâåäåí³ ðîç³ãðàø³ ö³ííèõ ïðèç³â â³ä êîìïàí³¿ Infopulse, RIA.com, Øêîëè
Õàêåð³â, êóðñó Deep Dive into
English òà Â³ííèöüêî¿ ²ÒÀêàäåì³¿. À ïåðåâ³ðåíèé ñïîíñîð çàõîäó AUTO.RIA ðîç³ãðàâ êðóòèé ïðèç — MacBook!
Âëàñíèêîì ÿêîãî ñòàâ ó÷àñíèê
çàõîäó Ïàâëî Ëºáºäºâ, ÿêèé
ïîïåðåäíüî âèêîíàâ óñ³ óìîâè
ðîç³ãðàøó.
Prof IT Day 2019 äàâ ìîæëèâ³ñòü áàãàòüîì çíàéäè ñâ³é
øëÿõ. ×åêàºìî òåáå íà Prof IT
Day 2020, áóäå ùå ö³êàâ³øå òà
çì³ñòîâí³øå =)
Ñàéò: profitday.info
Ôåéñáóê: Äåíü êàð'ºðè —
PROFiT DAY

Віктор Перлов
блогер

Відпускайте людей зі спокоєм в душі та миром у серці
Час від часу в житті доводиться проводити ревізію людських стосунків. На жаль або на щастя,
людські стосунки теж мають свій термін придатності. У дечому вони схожі на продукти
харчування. Одні мають довгий термін зберігання, а інші короткий. Але в будь-якому випадку,
якщо цей строк вичерпано, то їжа, яка вчора іще була запорукою здоров'я і сили, може
перетворитись на отруту.
Так само і з людськими стосунками. Іще вчора ваші друзі, колеги, учні, соратники, з якими
пройдено довгий шлях, були поряд. А сьогодні вони починають зникати з ваших радарів. Когось
псує влада, для когось ваші стосунки мали свою вигоду, а дехто просто не має більше часу та
можливості. Не потрібно сильно перейматись тим, що шляхи розходяться. Потрібно зі спокійною
душею відпустити цих людей зі свого життя, бо інакше є ризик перетворити його на пекло.
І на завершення. На щастя, є в житті люди, які будуть з вами все життя поряд.
То є найбільший скарб.

Нравится . Комментарий . Поделиться

НАШЕ МІСТО – ВІННИЦЯ

НАШЕ МІСТО – ВІННИЦЯ

Назарій Давидовський
священик

442677

По ДТП на Магістратській, аби припинити усі можливі маніпуляції щодо острівців безпеки.
З положення автомобілів на фото було зрозуміло, що відбувся бічний удар, це підтвердила
інформація @Патрульна поліція Вінницької області:
«Водій автомобіля «Деу», виїжджаючи із другорядної дороги, не надав перевагу у русі
автомобілю «Кіа», що рухався головною. Внаслідок зіткнення було пошкоджено острівець
безпеки та наказовий дорожній знак. На водія «Деу» складено протокол за ст. 124 КУпАП».
Острівець безпеки чудово віпрацював в цій ДТП. Якби не він — автівка була б на зустрічці
в лобовому зіткненні і навряд чи обійшлось без постраждалих. Тому на цей раз конструкція
гарантовано зберегла чиєсь життя та здоров'я. Краще задавайтесь питанням, чому жлоб,
виїжджаючи з другорядної, не надав перевагу в русі, згідно з ПДР і спричинив зіткнення…
P. S. Щодо двох минулорічних наїздів на острівець безпеки біля Лісопарку — обидва водії
були в стані сильного алкогольного сп'яніння. Тому краще в острівець, ніж у пішохода, або
чийсь автомобіль…

Нравится . Комментарий . Поделиться

РЕКЛАМА

НАСТІ РУДЮК НЕОБХІДНА
ІНФСУЛІНОВА ПОМПА
Інсулінова помпа коштує 42 000 грн.
Її потребує кожна людина, що хворіє на цукровий
діабет першого типу, в тому числі і 17-річна Настя
Рудюк. З цим діагнозом вона зіштовхнулася у
12-річному віці. Самостійно назбирати кошти
на помпу у мами Насті немає можливості, вона
сама виховує доньку. Тому родина сподівається
на допомогу небайдужих людей.
Кошти можна надсилати на карту ПриватБанк 5168 7573 7452 1864
в призначенні вказуйте «Для Насті». Громадська організація «Діа-Діти» та Анна Горобчук
442677
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У 105-РІЧНОМУ ХРАМІ СЛУЖАТЬ
ПІД ВІДКРИТИМ КУПОЛОМ
Господи, благослови!  Хто буде
утримувати храми у тих селах, де
все менше залишається людей? Та
й у багатолюдних не просто зібрати
гроші на підтримку церков. Віруючі
старовинного храму Успіння Пресвятої
Богородиці пропонують створити
загальний фонд добровільних пожертв
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Õðàì Óñï³ííÿ
Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ çíàõîäèòüñÿ
ó ñåë³ Ñòåïàí³âêà, ùî íåïîäàë³ê
â³ä Â³ííèö³. Íàïåðåäîäí³ Âåëèêîäíÿ ó êàì’ÿí³é ñòàðîâèíí³é
ñïîðóä³ îáâàëèâñÿ äàõ. Íà çåìë³ îïèíèâñÿ øìàòîê ï³äøèâêè,
øòóêàòóðêà. Ïîðèâàìè â³òðó ç³ðâàëî ÷àñòèíó íàêðèòòÿ. Òåïåð
çñåðåäèíè ïðèì³ùåííÿ âèäíî
íåáî. Ï³ä ÷àñ äîùó âîäó ëîâëÿòü
ó ïîñóäèíè. Àëå ñëóæáè íå ïðèïèíÿþòü. Ñüîãîäí³ ìîëèòèìóòüñÿ
íà ÷åñòü ñâÿòîãî Ìèêîëè ÷óäîòâîðöÿ.
НЕХАЙ БАТЮШКА ПРОДАСТЬ
ДЖИП І ВІДРЕМОНТУЄ ЦЕРКВУ
Çàáðàòèñÿ íà êóïîë õðàìó áåç
ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè íå ïðîñòî —
â³ä çåìë³ äî õðåñòà 20 ìåòð³â.
Óæå äåñÿòü áóä³âåëüíèõ áðèãàä
â³äìîâèëèñÿ áðàòèñÿ çà òàêó
ðîáîòó. Òà é ç³áðàíèõ êîøò³â
íå âèñòà÷èòü, ùîá îïëàòèòè ¿¿
âèêîíàííÿ.
— Íåõàé áàòþøêà ïðîäàñòü
äæèï ³ â³äðåìîíòóº çà ò³ ãðîø³
öåðêâó, ó Ñòåïàí³âö³ òàê íå ñêàæóòü, — ãîâîðèòü íàñòîÿòåëü õðà-

ìó Âàëåíòèí Ãóòîðîâ. — Íåìà
ó ìåíå äæèïó ³ í³êîëè íå áóëî.
Ñåëî â íàñ íåìàëå, òóò íàðàõîâóºòüñÿ ïðèáëèçíî ï³âòîðè òèñÿ÷³
æèòåë³â. Àëå ñêèíóòèñÿ íà ðåìîíò öåðêâè íå ïîñï³øàþòü.
Çóñòð³÷àëèñÿ ç ï³äïðèºìöÿìè,
ãîëîâîþ ñåëà. Í³õòî íå â³äìîâëÿºòüñÿ äîïîìîãòè. Îäíàê ïîêè
ùî öå ò³ëüêè ðîçìîâè…
Ñâÿùåíèê Âàëåíòèí Ãóòîðîâ
ñëóæèòü ó Ñòåïàí³âö³ óæå 21 ð³ê.
Ðîçïîâ³äàº, ùî êàï³òàëüíî ñïîðóäó ðåìîíòóâàëè ùå ó 1986 ðîö³.
Äåñÿòü ðîê³â òîìó ëàòàëè äàõ.
— Íå çíàþ, ÿê òîä³ âåëè ðîáîòè, àëå íèí³ ðåìîíòíèêè âèìàãàþòü «ñòð³ëó», ç äîïîìîãîþ
ÿêî¿ ¿õ ìîæíà áóëî á ï³äíÿòè
íà êóïîë, — ðîçïîâ³äàº íàñòîÿòåëü õðàìó. — Îäèíàðíà ñòð³ëà
íå äîïîìîæå, ïîòð³áíà ïîäâ³éíà.
Ïëàòèòè òðåáà áóäå ùå äîðîæ÷å, õî÷à é îäèíàðíó çàìîâèòè
íåäåøåâî.
Äî ðå÷³, ÷àñòèíó ðîá³ò ñâÿùåíèê âèêîíàâ ñàì ðàçîì ç³ ñâî¿ìè
ð³äíèìè, íåáàéäóæèìè îäíîñåëüöÿìè. Âèãîòîâëÿëè ðèøòóâàííÿ,
çàì³íèëè ñêëî ó â³êîíöÿõ, ïðîêëàëè íîâ³ åëåêòðè÷í³ êàáåë³. Àëå
çàì³íèòè ïîêð³âëþ, ï³äøèòè òðåò³é, íàéâèùèé, ÿðóñ, — ö³ ðîáîòè
ìàþòü âèêîíàòè ôàõ³âö³.

БЕЗ ВІРУЮЧИХ СВЯТИНЯ
СТАНЕ ПУСТКОЮ
Ï’ÿòü ðîê³â çáèðàþòü êîøòè
íà ðåìîíò öåðêâè ó Ñòåïàí³âö³.
Çà ñëîâàìè îäíîãî ç îðãàí³çàòîð³â, çà öåé ÷àñ æèòåë³ ñåëà íàäàëè
çàãàëîì 70 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Âò³ì,
êîøò³â íåäîñòàòíüî. Çà ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóíêàìè ðåìîíòíèê³â,
¿õ ïîòð³áíî ïðèíàéìí³ ó ï’ÿòü
ðàç³â á³ëüøå.
Çà ñëîâàìè îäíîãî ç ìåøêàíö³â Ñòåïàí³âêè íà ³ì’ÿ ²âàí,
íà ñëóæáó äî õðàìó ïðèõîäèòü
15–20 â³ðóþ÷èõ. Ò³ëüêè íà âåëèê³ ðåë³ã³éí³ ñâÿòà ó öåðêâ³, ÿê
êàæóòü, í³äå ÿáëóêó âïàñòè.

Ïåðøà öåðêâà ó
Ñòåïàí³âö³ áóëà
äåðåâ'ÿíà. Âîíà
çãîð³ëà. Íèí³øíÿ –
êàì’ÿíà. Çáóäîâàíà
ó 1914 ðîö³
— Íàâ³òü ÿêùî õòîñü ³ç çàìîæíèõ çàõî÷å ïîä³ëèòèñÿ ãð³øìè,
îáîâ’ÿçêîâî çàïèòàº, ñê³ëüêè
ì³ñöåâ³ âèä³ëèëè, — ãîâîðèòü íàñòîÿòåëü õðàìó. — Äîïîìàãàþòü
òèì, õòî ñàì ùîñü ðîáèòü.
Âàëåíòèí Ãóòîðîâ óæå âèñëîâëþâàâ ó ºïàðõ³¿ ïðîïîçèö³þ ïðî
ïåðåäà÷ó õðàìó â Ñòåïàí³âö³ ï³ä
íåä³ëüíó øêîëó. Òèì ÷àñîì õðàì
ó Âîðîíîâèö³ ïðèéìàâ áè òàêîæ
â³ðóþ÷èõ ç³ Ñòåïàí³âêè.
ДОПОМОГА НА ВІДБУДОВУ
ХРАМУ
Õòî ìàº ìîæëèâ³ñòü ³ áàæàííÿ
äîïîìîãòè ó â³äíîâëåíí³ ñòàðîâèííîãî õðàìó ó ñåë³ Ñòåïàí³âêà, êîøòè ìîæíà ïåðåêàçóâàòè
íà ðàõóíîê ÏðèâàòÁàíêó —
4731 2191 1493 0856 íà ³ìÿ íàñòîÿòåëÿ Âàëåíòèíà Ãóòîðîâà.

У великі релігійні свята у церкві, як кажуть, ніде яблуку
впасти. Напередодні Велокодня тут обвалився дах

Як переходили у ПЦУ
У січні релігійна громада Степанівки перейшла до новоствореної ПЦУ. Але рішення приймали
на сході села.
— Я сказав людям, що не піду проти їхньої волі, — розповідає свяще-

ник Гуторов. — Прийму те рішення,
за яке проголосує громада.
Переважна більшість присутніх
(за словами священика, майже
99%) проголосували за перехід
до нової церкви.

Симеону можна довіряти
— Без створення обласного
фонду добровільних пожертв
не вдасться утримувати храми,
особливо, у малих безперспективних селах, — каже згаданий
віруючий зі Степанівки пан
Іван. — Такий фонд можна було б
створити при обласній єпархії нової Православної церкви
України. — Знаємо, що Симеону
можна довіряти. Його не спокусили мирські блага, як це сталося з деякими іншими. У фонд
могли б вносити пожертви як
окремі віруючі, так і підприємціблагодійники. Зібрані кошти витрачали б на ремонти, утримання

церков у невеликих селах. Якщо
святині почнуть розвалюватися
на очах, це дуже поганий знак.
— На мою думку, ідея непогана, заслуговує на обговорення і
можливе втілення, — каже настоятель храму Валентин Гуторов.
— Незважаючи на нинішню скруту, люди намагаються зберігати
храми, навіть у вимираючих селах, — каже секретар обласної
єпархії ПЦУ Владислав Демченко. — У той же час є багаті люди,
які будують храми у своїх селах.
Гарна справа. Тільки варто подумати, хто і за які кошти їх утримуватиме надалі.

РЕКЛАМА

447056

447857

КІНО

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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кінотеатр

КОНЦЕРТИ
Петро Бампер і Сус.
Шоу «Без цензури»

«KATYA Chilly GROUP
432 Гц»

Гостро! Тонко! У саме
яблучко! І дуже-дуже
18+!!! Зірки Ютуба, хайпові блогери Ютуб каналу
«BAMPER TV» — Петро
Бампер і Сергій Сус з
розривним комедійним шоу «Без цензури» 23 травня о 19.00 у Міському палаці мистецтв «Зоря».
Про життя і політику, шашлики і підготовку до літа,
тренінги і комуналочку – про вас, нас і їх!
Бампер і Сус володіють нереальним почуттям
гумору, шаленою енергетикою та неадекватною
харизмою. Їх жарти одразу запам'ятовуються,
а репліки розходяться на цитати. Шоу Петра
Бампера і Суса «Без цензури» у Вінниці — кращий привід зібратися з друзями, щоб добре провести вечір і отримати заряд позитивних емоцій.
Квитки — 150–380 гривень. Купуйте на сайті
bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру
Садовського, Вінницької Вежі, «Універмагу» і
«Магігранду».
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55,
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор —
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

27 травня приготуйтесь
до чогось меганестандартного. На сцені
обласної філармонії з ексклюзивним акустичним
концертом зустрічайте
«Katya Chilly Group 432 Гц». Музика цього гурту
наповнена природною могутністю та гармонією.
Уже скоро кожен вінничанин зможе насолодитися
поєднанням якісного саунду, новаторства та етносвітогляду. Не пропусти та відчуй магію музики.
Початок концерту о 18.30. Вартість — 300 грн.

Astound Commerce
запрошує Webрозробників Вінниці
на День кар’єри
У динамічному світі подій,
зустрічей і новин важливо
вчасно переключитися
і зробити перерву на чашку смачної кави. І особливо напій стане доречним
у поєднанні з цікавими пропозиціями, які можуть
змінити ваш професійний шлях.
У рамках додаткового набору спеціалістів до своєї
вінницької команди глобальна ІТ-компанія Astound
Commerce організовує одноденну подію «Astound

WEB Hiring Day». Компанія запрошує досвідчених
Web-розробників рівня Middle та вище стати частиною
визнаного міжнародними брендами ecommerce лідера.
Захід «Astound WEB Hiring Day» відбудеться
25 травня в офісі компанії та поєднає виступи
технічних експертів-практиків, активне спілкування зі спеціалістами компанії, а також можливість
пройти інтерв’ю відразу на локації та приєднатися
до Astound Commerce за кілька годин протягом
однієї зустрічі.
Дата і час: 25 травня, 10.00–17.00, м. Вінниця, вул.
Кармелюка, 2 а.
Отримати нову роботу швидко — як випити горнятко кави!

Брайтбьорн

ТЕАТР

Ідзанамі… Богиня, яка вабить

Фантастика, 23.05–29.05, поч. о 19.35

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО

Драма, 29.05, поч. о 18.30

ім.

Коцюбинського

Джон Уік 3
Трилер, 22.05, поч. о 19.40, 21.55
23.05–29.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Месники: Завершення
Фантастика, 22.05, поч. о 16.30
23.05–29.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Віллі і таємнича планета
Анімація, 22.05, поч. о 10.00, 12.40, 17.50
23.05–29.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

За п'ять кроків до кохання

День народження
«Аркати»
31 травня в обласній
філармонії відбудеться
грандіозний концерт з
нагоди Дня народження
Камерного оркестру
«Арката», який було засновано в 1993 році, а 31 травня відбувся перший
великий концерт оркестру. Початок концерту
о 18.30, вартість квитків — 100 грн.

Драма, 22.05, поч. о 13.40
23.05–29.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Шахрайки
Комедія, 22.05, поч. об 11.50, 15.50, 21.55
23.05–29.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)

Покемон детектив Пікачу
Пригоди, 22.05, поч. о 10.05, 14.25, 16.20

Шахрайки
Комедія, 22.05, поч. о 18.15

Джон Уік 3
Трилер, 22.05, поч. о 12.00, 19.55, 22.15
23.05–24.05, поч. о 12.20, 21.15
25.05–29.05, поч. о 21.15

(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Моє дитинство

Птаха Невдаха.
Чоловіча та Жіноча
версія

Міжнародна трилогія, 22.05, поч. о 14.00

Дитя темряви
Жахи, 22.05, поч. о 18.00

Геній і безумець
Драма, 22.05, поч. о 15.50, 19.40
23.05–29.05, поч. о 17.30, 19.40

24 та 25 травня на глядачів 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 виплутатися. А попереду перегони, стрільба, пристрасть і не тільки…
тому що все це відбувається на славнозвісній трасі
Тернопіль-Дземброня. Головна родзинка вистави —
що глядач може брати у ній безпосередню участь.
Чекаємо на розкутих, готових до хуліGUN‘ських вчинків глядачів, яким буде дозволено все. Майже все.
Вартість квитків — 125 гривень. Початок о 19.00

Летюча миша
Оперета, 30.05, поч. о 18.30

Ідіот
Міражі з одним антрактом
31.05, поч. о 18.30

Мюзикл
«Покоління Z»

Комедія, 22.05, поч. о 9.40, 11.50, 14.00, 16.10,
18.20, 20.30, 22.40
23.05–29.05, довідка — за тел. (096)003–50–50

Занадто одружений таксист

Черлідерки

Дядя Ваня

Комедія, 22.05, поч. о 23.00
23.05–29.05, довідка — за тел. (096)003–50–50

Комедія, 24.05, поч. о 18.30

Мюзикл «Покоління Z»
організовує Дитячий продюсерський центр «Stars.
ua kids».
Одна з головних цілей
мюзиклу «Покоління Z» —
розкрити соціальну тему 21 сторіччя, як залежність
від інтернету, гаджетів, мобільних телефонів та
комп'ютерних ігор.
Мюзикл «Покоління Z» хоче донести до суспільства,
що життєві цінності людини — це складова основи
життя. Фокуси, пісні, танці, феєричне шоу, інтерактиви, гарне дозвілля для сучасних дітей 9 червня
о 16.00 у театрі ім. Садовського.
Вартість: 250–1000 грн.

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

Аладдін
Пригоди, 22.05, поч. о 19.00, 20.40, 21.40
23.05–29.05, довідка — за тел. (096)003–50–50

Шахрайки

Комедія для дорослих, 23.05, поч. о 18.30

Попелюшка

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР

Танцюй серцем

Казковий мюзикл, 25.05, поч. о 12.00

Комедія, 22.05, поч. о 10.00, 12.20, 16.50, 19.10
23.05–29.05, довідка — за тел. (096)003–50–50

(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)67-03-20)
Вартість квитків — 30 грн

Смішні гроші

Усі миші люблять сир

Комедія, 25.05, поч. о 18.30

Мюзикл, 25.05, поч. об 11.00 та 13.00

KVITKA

Попелюшка

Пісня наяву й у снах, 28.05, поч. о 18.30

Стародавня казка, 26.05, поч. об 11.00 та 13.00

Полуничка
Драма, 22.05, поч. о 20.20
23.05–29.05, довідка — за тел. (096)003–50–50

OPERAFEST TULCHYN подарує 5 днів
незабутніх вражень!
З 4 по 9 червня у легендарному Палаці Потоцьких
у Тульчині пройде ІІІ міжнародний фестиваль під
відкритим небом OPERAFEST TULCHYN.
Головний open air літа буде вражати ексклюзивними 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 селфізони, вогняне шоу і багато інших сюрпризів.
Почуємо більше 700 зірок України, США, Німеччини 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 американськими 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! Замовлення 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 підтримки Валерія Коровія, Миколи Кучера, Лариси
Білозір, агроіндустріального холдингу МХП.
Генеральний інформаційний партнер — RIA.

ВИСТАВКИ
Міжнародна
виставка котів
«Травневий La
Murr»
Виставка буде проводитись 25–26 травня
у торгово-розважальному комплексі «Мегамолл», 1-й поверх — Роликова
арена. У програмі — цікаві розповіді про різні
породи від заводчиків, ринги та монопородні шоу
для котів, веселі конкурси для дітей та дорослих.
На виставці будуть працювати міжнародні експерти
WCF Наталія Белова (Україна) та Татяна Есіна (Росія).
Відвідувачі виставки зможуть побачити представників різноманітних порід: перси, британці,
сфінкси, мейн куни, шотландці, бенгали, регдоли,
бобтейли, девон рекси та рідкісні породи.
Також на виставці буде представлена громадська
організація «Звичка оберігати», де можна буде
зробити благодійні внески для бездомних тварин.
Організатор — Вінницький клуб любителів котів КЕТ.
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ПОЛЬСЬКА КОРОЛІВСЬКА
ОПЕРА ЇДЕ НА OPERAFEST!
Єдиний виступ в Україні 
Глядачі побачать кращих зірок Польщі,
а окремим арт-сюрпризом стане
гігантська світлова інсталяція, яку для
фестивалю створить всесвітньовідомий
польський митець Ярослав Козяра
ВАЛЕНТИНА
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

Ãîëîâíèì ì³æíàðîäíèì ñþðïðèçîì ²²² open air ôåñòèâàëþ
OPERAFEST TULCHYN-2019,
ÿêèé ç 4 ïî 9 ÷åðâíÿ ïðîéäå ïðîñòî íåáà ó ïàðêó òóëü÷èíñüêîãî
Ïàëàöó Ïîòîöüêèõ, ñòàíå âèñòóï
ëåãåíäàðíî¿ Ïîëüñüêî¿ Êîðîë³âñüêî¿ îïåðè. Ïîä³ÿ áóäå çíàêîâà
äëÿ âñ³º¿ Óêðà¿íè, àäæå êîðîë³âñüêà òðóïà âèñòóïèòü ó íàø³é
êðà¿í³ âïåðøå, òà ùå é ç ºäèíèì
ïîêàçîì ó Òóëü÷èí³.
— Öÿ ïîä³ÿ áóäå ïîäâ³éíî îñîáëèâîþ, — ä³ëèòüñÿ ãåíåðàëüíèé êîíñóë Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà
ó Â³ííèö³ Äàìÿí Öÿðö³íüñê³. —
Ïîëüñüêà Êîðîë³âñüêà îïåðà
ÿêðàç ïîâåðòàº äî ÷àñ³â Ñòàí³ñëàâà-Àâãóñòà Ïîíÿòîâñüêîãî —
îñòàííüîãî ïîëüñüêîãî êîðîëÿ,
ÿêèé áóâàâ ó Òóëü÷èí³. À äðóãèé
âàæëèâèé ìîìåíò — öå òå, ùî
ñàìå ó ð³ê âåëèêîãî ïîëüñüêîãî
êîìïîçèòîðà Ñòàí³ñëàâà Ìîíþøêî íà ôåñòèâàë³ áóäå ïîêàçàíà éîãî îïåðà «Ñòðàøíèé
äâ³ð», ÷èÿ ìàñøòàáí³ñòü âðàæàº:
ïðè¿äóòü ê³ëüêà äåñÿòê³â êðàùèõ
ìóçèêàíò³â Ïîëüù³. OPERAFEST
TULCHYN ñòàâ áðåíäîì Ïîä³ëëÿ. ² ÿ äóæå ðàäèé, ùî öüîãî
ðîêó áóäå òàê ïîòóæíî ïðåäñòàâëåíèé ïîëüñüêèé êîìïîíåíò.
ПОБАЧИМО КРАЩУ
ПОЛЬСЬКУ ОПЕРУ!
Ñàìå «Ñòðàøíèé äâ³ð» ââàæà-

ºòüñÿ íå ò³ëüêè êðàùîþ îïåðîþ
Ìîíþøêà, à é êðàùèì ïîëüñüêèì òâîðîì XIX ñòîë³òòÿ. Íîâó
ãðàíä³îçíó ïîñòàíîâêó, ÿêó ãëÿäà÷³ OPERAFEST TULCHYN ïîáà÷àòü 8 ÷åðâíÿ î 18.00, ïîñòàâèâ
çíàìåíèòèé ïîëüñüêèé ðåæèñåð
Ðèøàðä Ïåðèò.
Ö³êàâî, ùî ðåàëüíèì ïðîòîòèïîì «Ñòðàøíîãî äâîðó» ñòàâ
ìàºòîê ðîäèíè êîìïîçèòîðà ó á³ëîðóñüêîìó ñåëèù³ Ñì³ëîâè÷³.
Ñàìå òàì, â³äâ³äóþ÷è ð³äíèõ,
ó äèòèíñòâ³ ãåí³àëüíèé Ñòàí³ñëàâ
Ìîíþøêî ïî÷óâ ïåðåêàç ïðî ñòàðîäàâí³ êóðàíòè ïàëàöó: ñòîë³òòÿ
í³õòî íå çàâîäèâ òîé ãîäèííèê,
àëå ðàç ó ðàç â³í ïî÷èíàâ ãðàòè…
— Âåñåëà ³ äóæå ãàðíà îïåðà
«Straszny dwor» º îäí³ºþ ç íàéïîïóëÿðí³øèõ ó Ïîëüù³. Ó í³é
º âñå: ö³êàâèé ñþæåò, ïðåêðàñí³
òâîð÷³ ãàðìîí³¿, ÷óäîâà êîíñòðóêö³ÿ ãðóïîâèõ ñöåí, âèøóêàíà ìåëîä³éíà âèíàõ³äëèâ³ñòü, à òàêîæ
³íòåãðàö³ÿ ïîëüñüêèõ ï³ñåíü ³ òàíö³â: ìàçóðêè, ïîëîíåçó, ïîëüêè,
êðàêîâ’ÿêó, — êàæå àðò-ïðîäþñåð
OPERAFEST TULCHYN, çàñëóæåíà àðòèñòêà Óêðà¿íè ²ðèíà
Ôðåíêåëü. — À íàéãîëîâí³øå —
öÿ îïåðà ïðåêðàñíî ïåðåäàº çàõîïëþþ÷ó ïîëüñüêó àòìîñôåðó.
² ìè ùàñëèâ³, ùî íàø³ ãëÿäà÷³
ïîáà÷àòü «Straszny dwor» ñàìå
ó âèêîíàíí³ Ïîëüñüêî¿ Êîðîë³âñüêî¿ îïåðè. Öå âåëèêà ìèñòåöüêà ïîä³ÿ, ÿêó ìè ñï³ëüíî ç
Ì³í³ñòåðñòâîì êóëüòóðè ³ íàö³îíàëüíî¿ ñïàäùèíè Ïîëüù³ òà
íàøèìè ïàðòíåðàìè: Ãåíåðàëüíèì êîíñóëüñòâîì ðåñïóáë³êè

Польщі, так і за її межами.
Зокрема, у 2008 році шквал захвату і бурхливих обговорень викликали величезні транскордонні
«зелені риби», які Ярослав Козяра створив на кордоні України та

Перекриють
дорогу
 Â³ííèöüê³ êîìóíàëüíèêè
ðîçïî÷èíàþòü ðåìîíòí³
ðîáîòè. Â³ííè÷àí ïîïåðåäæàþòü ïðî ïåðåêðèòòÿ
ðóõó òðàíñïîðòó. Ó Â³ííèö³
âèêîíóâàòèìóòü ðîáîòè ç
ðåêîíñòðóêö³¿ êàíàë³çàö³éíîãî êîëåêòîðó, ïîâ³äîìëÿþòü ó â³ííèöüê³é ìåð³¿.
— Ó çâ’ÿçêó ç öèì, òèì÷àñîâî, ç 20 òðàâíÿ
äî 20 ÷åðâíÿ, áóäå ïåðåêðèòî ðóõ òðàíñïîðòó
íà âóëèö³ Äóáîâåöüê³é — â³ä ïåðåõðåñòÿ ç
âóë. Ã. Óñïåíñüêîãî äî ïåðåõðåñòÿ ç âóë. Ä. Íå÷àÿ, —
íàãîëîøóþòü ó â³äîìñòâ³.

Знайшли
хуліганок
Неповторну польську атмосферу глядачі фестивалю
відчують сповна! У веселу і дуже гарну оперу «Страшний
двір» блискуче інтегровані польські пісні і танці
Ïîëüùà ó Â³ííèö³, Ïîëüñüêèì
³íñòèòóòîì ó Êèºâ³ é êîìïàí³ºþ
Barlinek — ðàä³ ïîäàðóâàòè óñ³ì
íà OPERAFEST TULCHYN-2019.
ПОЧУЄМО НАЙКРАЩИХ
СОЛІСТІВ І ОПЕРНИХ ДІВ
Äèðèãóâàòè îïåðîþ ó Òóëü÷èí
ïðè¿äå âîëîäàð ÷èñëåííèõ íàãîðîä ³ îäèí ç íàéòàëàíîâèò³øèõ
äèðèãåíò³â ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ
Ïîëüù³ Äàâèä Ðóíö, à òàêîæ
êåð³âíèê âîêàëüíîãî àíñàìáëþ
Ïîëüñüêî¿ Êîðîë³âñüêî¿ îïåðè
Ë³ë³ÿííà Êðèõ.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ñîë³ñò³â, ÿêèõ ïî÷óþòü ãëÿäà÷³ ôåñòèâàëþ, òî ³ì’ÿ
êîæíîãî äîáðå çíàíå ó âñüîìó ñâ³ò³, à äîñÿãíåííÿ ³ òâîð÷³ á³îãðàô³¿
ïî-ñïðàâæíüîìó âðàæàþòü.
Ðîëü Ñòåôàíà íà OPERAFEST
âèêîíàº íàéâ³äîì³øèé òåíîð
Ïîëüù³ Ëºøåê Ñâ³äç³íñüêèé.
Ìàåñòðî ñï³âàâ íà öåðåìîí³¿
â³äêðèòòÿ Îë³ìï³àäè ó Êèòà¿ ³
çà ïîíàä 30 ðîê³â êàð'ºðè âèñòó-

Флюроарт на OPERAFEST замінить гігантський light-арт шедевр Ярослава Козяри
Традиційно OPERAFEST TULCHYN
дивуватиме вражаючою візуальною програмою.
Головним арт-сюрпризом стане
гігантська світлова інсталяція
просторових об’єктів, яку спеціально для фестивалю створить
всесвітньовідомий митець із
Польщі Ярослав Козяра.
Його ім’я знає весь мистецький
світ — від Японії і США до країн
Європи. Створені Ярославом,
приголомшливі кількагектарові
ленд-арт композиції гігантських
силуетів риб, бджіл, жаби, журавля та інших істот прикрашають поля і аеродроми як у рідній

КОРОТКО

Польщі на знак показу того, що
мистецтво і природа непідвладні
межам, які встановила людина.
Ярослав Козяра організував
десятки перформансів, подій,
вистав і виставок у галереях
Польщі, Франції, Бельгії, Німеччини, України та Чехії, викладає графічний дизайн і серіографію в Університеті Марії
Склодовської-Кюрі у Любліні,
а також є знаним сценографомноватором. Він створив унікальні проекти для Великого театру
у Варшаві й Люблінського театру
ляльок та акторів, монументальні
сцени для концертів просто неба.

ïàâ íà êðàùèõ ñöåíàõ ó Êàíàä³ é
ÑØÀ, ßïîí³¿ ³ Êèòà¿, ªãèïò³ é
Ë³âàí³, êðà¿íàõ Çàõ³äíî¿ ªâðîïè.
×åñí³êîâó ó îïåð³ «Ñòðàøíèé
äâ³ð» ç³ãðàº çíàìåíèòà ïîëüñüêà
îïåðíà ä³âà Äîðîòà Ëÿõîâ³÷ (ìåööî-ñîïðàíî), ÿêà ïîïðè íåçë³÷åííó
ê³ëüê³ñòü ãàñòðîëåé, òàêîæ âñòèãàº
âèêëàäàòè, ñï³âïðàöþþ÷è ç Îïåðíîþ àêàäåì³ºþ ó Âåëèêîìó òåàòð³ —
Íàö³îíàëüí³é îïåð³ ó Âàðøàâ³.
Ðîëü Ìå÷íèêà âèêîíàº çíàìåíèòèé áàðèòîí, êàíäèäàò ìóçè÷íèõ
íàóê Â³òîëüä Æîëîíäêºâ³÷, ÿêèé
ñâîãî ÷àñó âèñòóïàâ íå ëèøå ó êðàùèõ òåàòðàõ Ïîëüù³, à é ó íåàïîë³òàíñüêîìó òåàòð³ Ñàí-Êàðëî.
Ãàííó ç³ãðàº êðàñóíÿ Ãàáð³åëÿ Êàì³íñüêà (ñîïðàíî), ßäâ³ãó
— Àíåòà Ëóêàøåâ³÷ (ìåööî-ñîïðàíî), Çá³ãíºâà — Òîìàø Ðàô
(áàñ), Ñêîëóáó — âîëîäàð Ñð³áíîãî õðåñòà çà çàñëóãè Ñëàâîì³ð
Þð÷àê (áàñ/áàðèòîí), Äàìàçè
— Ñèëüâåñòåð Ñìóëü÷èíñüêèé
(òåíîð), à Ìàöåÿ — Ðîáåðò
Øïðåíãºëü (áàðèòîí), ÿêèé
îêð³ì ó÷àñò³ ó íàéâ³äîì³øèõ
îïåðàõ, ùå é áëèñêó÷å ïðîÿâèâ
ñåáå, ÿê ñîë³ñò ìþçèêë³â.
Íàãàäàºìî, âõ³ä íà òåðèòîð³þ
OPERAFEST TULCHYN-2019
áóäå â³ëüíèì äëÿ óñ³õ. Äî 6 ÷åðâíÿ
ìîæíà çàïèñàòèñÿ íà «÷àðòåðè»,
ÿê³ ó äí³ ôåñòèâàëþ õîäèòèìóòü
ç Â³ííèö³ äî Òóëü÷èíà ³ ïî çàâåðøåíí³ âèñòàâ — íàçàä ó Â³ííèöþ.
Óñþ äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ
ïðî ôåñòèâàëü ìîæíà ä³çíàòèñÿ
íà ñàéò³ operafest-tulchyn.blogspot.
com, çà òåë.: (0432)690–025,
(096)040–66–86 ³ ó ³íôîðìàö³éíèõ öåíòðàõ ó Â³ííèö³ íà âóë.
Òåàòðàëüíà, 15 (1 ïîâåðõ) ³ âóë.
Ñîáîðíà, 7 (òóð-êëóá «Á³äíÿæêà»).
Ãåíåðàëüíèé ñïîíñîð ôåñòèâàëþ — ÌÕÏ.

— Ó ïðîäîâæåííÿ ³ñòîð³¿
ïðî ä³â÷àò, ùî íàìàãàëèñÿ ïîøêîäèòè ô³ãóðêè
òâàðèí, ÿê³ ïðèêðàøàþòü
Êè¿âñüêèé ì³ñò, ïîâ³äîìëÿºìî: Ïàòðóëüíîþ ïîë³ö³ºþ
âñòàíîâëåíî ¿õí³ îñîáè,
íèìè âèÿâèëèñÿ ñòóäåíòêè
Â³ííèöüêîãî ì³æðåã³îíàëüíîãî ïðîôåñ³éíîãî ó÷èëèùà, — çàçíà÷àº «Ìóí³öèïàëüíà âàðòà Â³ííèö³».
Çà ³íôîðìàö³ºþ â³äîìñòâà,
³íñïåêòîðè ïîë³ö³¿ ¿õ ðîçøóêàëè ³ íà 17-ð³÷íó â³ííè÷àíêó ñêëàëè ïðîòîêîë
çà äð³áíå õóë³ãàíñòâî çã³äíî
ç³ ñò. 173 ÊÓïÀÏ. — Ç îáîìà ä³â÷àòàìè áóëî ïðîâåäåíî ðîç'ÿñíþâàëüíó áåñ³äó
ùîäî íàñë³äê³â ñêîºíîãî
íèìè. Þí³ ïîðóøíèö³
âèçíàëè ñâîþ ïðîâèíó ³
ïîïðîñèëè âèáà÷åííÿ.

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

Загубив-знайшов
Втрачено диплом магістра ТЕ
23503214 та диплом спеціаліста ТЕ
21285197 на ім'я Юрчук Людмили
Володимирівни. Вважати недійсними.
Тел.:тел. не вказаний
Посвідчення дитини з багатодітної
сім'ї на ім'я Гринчака Дмитра
Івановича вважати недійсним.
Тел.:тел. не вказаний
Sort date: 21.05.2019, №21/2019
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1

Відомі
вінничани

2
3

4

5

6

7

9

10

8
11

12
ПО ГОРИЗОНТАЛІ
4. Борець за незалежність України у XX столітті, поет, один із найактивніших
представників українського дисидентського руху.
8. Заслужений учитель України, вчитель фізики та інформатики ФМГ №17,
почесний громадянин Вінниці.
9. Головний режисер Вінницького музично-драматичного театру ім.
Садовського у 1986-2016 роках.
12. Всесвітньовідомий композитор.
14. Лідер гурту «ТіК».
15. Творець архітектурного обличчя Вінниці.
17. Естрадний співак, відомий вусань.
19. Олімпійська чемпіонка з легкої атлетики.
20. Український композитор, диригент, послідовник Миколи Леонтовича.
22. Почесний громадянин Вінниці, художній керівник Академічного
камерного хору «Вінниця».
24.Видатний мікробіолог, один із засновників сучасної епідеміології.
25. Водій тролейбуса, загинула внаслідок ДТП, врятувавши життя 120
пасажирів.
26. Олімпійська чемпіонка, байдарочниця.
27. Художник, фотограф, колекціонер, краєзнавець, меценат.

13
15

14

16

17
18

19

20
21
22

23
ВІДПОВІДІ:

24

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Шуров 2. Гройсман 3. Панасюк 5. Узелков 6. Альтман
7. Коцюбинський 10. Кашпіровський 11. Пирогов 13. Полякова
16. Татчин 18. Мархель 21. Кармалюк 23. Нижник

25
26
27

РЕКЛАМА
442648

451076

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
4. Стус 8. Пасіхов 9. Селезньов 12. Леонтович
14. Бронюк 15. Артинов 17. Зібров 19. Добринська 20. Скалецький
22. Газінський 24. Заболотний
25. Ткаченко 26. Рябчинська 27. Козюк

ПО ВЕРТИКАЛІ
1. Музикант, соліст проекту Pianoбой.
2. Прем'єр-міністр України.
3. Засновниця реабілітаційного центру «Гармонія».
5. Боксер, шоумен, вчить худнути.
6. Художник-кубіст.
7. Класик української літератури.
10. Парапсихолог, який «лікував» по телевізору.
11. Видатний хірург, засновник військово-польової хірургії.
13. Співачка в шльопках і кокошнику.
16. Художник та поет.
18. Архітектор, автор одного з символів міста — вінницької арки.
21. «Український Робін Гуд», керівник повстанського руху у 1813–1835 роках.
23. У 14 років став міжнародним гросмейстером.
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ІДЕАЛЬНІ КОХАНЦІ — ВОНИ
ІСНУЮТЬ НАСПРАВДІ?
Не очевидно  Проміжок шляху від
ТОП 5 КРИТЕРІЇВ НЕІДЕАЛЬНОГО,
«я хочу тебе зараз і негайно» до, «це було АЛЕ ГАРНОГО КОХАНЦЯ
неймовірно» може бути різний. У когось,
на все про все, піде хвилин п'ять, а хтось
затягне години на півтори-дві. Утім, і
фінал може різнитися за шкалою від
«огого» до «що це було». Про коханців
ГАРНЕ ТІЛО
ФЛІРТУЄ ЯК ДИХАЄ
НЕ ХИЗУЄТЬСЯ
Є такі чарівні в спілкуванДОСВІДОМ
поговоримо та про те, який насправді має В нього гарна постава і
хода, він напевне класно
ні чоловіки, які можуть
Якщо він постійно говорить
вигляд пристрасть
танцює. А ще транслює
кількома словами чи
про секс і про кількість жісексуальність і отримує від
цього задоволення.

поглядами розчулити
будь-яку жінки.

Êîõàííÿì áàæàíî çàéìàòèñÿ
ç êîõàíèìè, òîä³ âîíè çàâæäè
áóäóòü ³äåàëüíèìè êîõàíöÿìè,
íàâ³òü ÿêùî ÷àñòî çì³íþþòüñÿ.
Àäæå êîõàííÿ, òî òàêà øòóêà —
ùî êîìïåíñóº âñ³ êîñÿêè òà
íåäîë³êè. Âò³ì, ÿêùî ïîãëÿíóòè íà ïèòàííÿ ç, òàê áè ìîâèòè,
«íàóêîâî¿» òî÷êè çîðó, âàðòî çàçíà÷èòè, ùî â ñåêñóàëüíîé ñôåð³ áóâàþòü òàëàíòè. À òàëàíò, ÿê
íå êðóòè, ð³÷ óí³âåðñàëüíà, òîáòî ïîäîáàºòüñÿ âñ³ì (ïðèíàéìí³
á³ëüøîñò³).
Àäæå, ÿêèìè á ñâîºð³äíèìè
íå áóëè ñåêñóàëüí³ çàïèòè æ³íîê, äóæå áàãàòî â íèõ ñõîæîãî.
Òîæ í³÷îãî äèâíîãî, ùî ³ñíóþòü
÷îëîâ³êè, ÿê³ âì³þòü ñåêñóàëüíî
ïîðàäóâàòè æ³íîê.

êðàùèé ç íüîãî êîõàíåöü.
Ó îäí³º¿ ìîº¿ ïîäðóãè, íàçâåìî
¿¿ Òàíÿ, ñòàâñÿ ðîìàí, ñòð³ìêèé
³ íåäîâãèé. Òàê îñü, ¿¿ êîëèøí³é
õëîïåöü íà ñòàðò³ ïðîñòî çâ³ð,
çáèâàâ ïîö³ëóíêàìè ç í³ã. Çàëèøêè îäÿãó íà ï³äëîç³, âîíà
â ëþáîâí³é ëèõîìàíö³ á'ºòüñÿ
íà ïðîñòèðàäëàõ, ³ îñü ¿¿ Àïîëëîí
âõîäèòü ó âîðîòà ðàþ. Íó ÿê âõîäèòü, òàê ïàðó ðàç³â çàéøîâ-âèéøîâ, ïîò³ì íåðâîâî ñ³ïíóâñÿ ³
îáì'ÿê. Îäíå ðàäóâàëî, â³äíîâëþâàâñÿ õëîïåöü øâèäêî. Ïîäðóãà áóëà ùàñëèâà ò³ëüêè ïåðø³
ê³ëüêà òèæí³â, êîëè êðîâ âèðóº,
ãîðìîíè äóð³þòü. Êîëè âñå òðîõè
âëÿãëîñÿ, êðîëÿ÷³ ïåðåãîíè ïî÷àëè âèñíàæóâàòè. Îäíèì ñëîâîì,
ïàðî÷êà ïîïðîùàëàñÿ..

çàïðîïîíóâàòè æ³íö³. ßêùî æ
ñåêñóàëüí³ñòü æ³íêè íåñòàá³ëüíà
³ íåñôîðìîâàíà, òàêèé îñìèñëåíèé â ñåêñ³ ïàðòíåð çäàòíèé
âáèòè ¿¿ ë³á³äî íàäîâãî. Òîìó
ùîá ñòàòè ³äåàëüíèì êîõàíöåì,
÷îëîâ³êîâ³ ïîòð³áíî íàâ÷èòèñÿ
òðèìàòèñÿ íà ìåæ³ (ÿê ñåðôåð
íà ãðåáåí³ õâèë³) êîíôë³êòó ÷èñòî¿ ô³ç³îëîã³¿ òà îñîáèñòîñò³.

КРАЙНОСТІ СЕКСУАЛЬНОСТІ
²ñíóº äóìêà, ùî ñåêñ, òî ÷èñòà ô³ç³îëîã³ÿ. À ñåêñóàëüí³ñòü
íàñò³ëüêè æ ïðèì³òèâíà, ÿê ³
áóäü-ÿêèé ÷èñòî ô³ç³îëîã³÷íèé
ïðîöåñ. Õî÷à íàâ³òü ï³ä ÷àñ âæèâàííÿ ¿æ³ (íàéá³ëüø ïðèì³òèâíèé
ïðîöåñ ïðèäóìàòè âæå ñêëàäíî)
êóëüòóðíà ëþäèíà íå ïåðåáóâàº
íà ÷èñòî ô³ç³îëîã³÷íîìó ð³âí³
ñïðèéíÿòòÿ. Àäæå âîíà ðîçð³çíÿº â³äò³íêè ñìàêó ³ ÿê³ñòü ïðîäóêò³â, ö³íóº ãàðíó ñåðâ³ðîâêó ³
òàêå ³íøå. Òî ùî òîä³ âæå êàçàòè
ïðî ñåêñ-ñôåðó íàé³íòèìí³øîãî
ñï³ëêóâàííÿ äâîõ îñîáèñòîñòåé.
Îò ÷èì á³ëüøå ÷îëîâ³ê ðîçóì³º,
ùî ñåêñ — öå íå ïðîñòî ³íñòèíêòèâíå çëÿãàííÿ, à âïëèâ íà ò³ëåñíî-åìîö³éíó ñôåðó æ³íêè, òèì

ЗАБАГАТО ДУМОК
Ùå îäíà êðàéí³ñòü — äóìàòè, ùî ñåêñ, òî ñóòî ñï³ëêóâàííÿì äâîõ îñîáèñòîñòåé. Àäæå
öå ñôåðà íàï³â³íñòèíêòèâíà ³
ñïîíòàííà. Äëÿ êëàñíîãî ñåêñó
âàðòî õî÷ òðîõè â³äêëþ÷èòè ðîçóì òà çíèçèòè êîíòðîëü. ßêùî
ëþäèíà çàéìàºòüñÿ ñåêñîì çîâñ³ì
áåç ñïîíòàííîñò³, âîíà øêîäèòü
³ ñâî¿é ñåêñóàëüíîñò³, ³ ñåêñóàëüíîñò³ ïàðòíåðà. Â³äñóòí³ñòü ñïîíòàííîñò³ îçíà÷àº ìàéæå ïîâíó
â³äñóòí³ñòü ÷óòòºâî¿ íàñîëîäè.
Ðåàêö³¿ ò³ëà çíèæåí³, àäæå ïîñò³éíî îñìèñëþþòüñÿ, çðîçóì³ëî,
ùî ïðèñòðàñòü íå ìîæå çàõîïèòè
òàêó ëþäèíó. Õîëîäíîêðîâíà ³
îñìèñëåíà âçàºìîä³ÿ ï³ä ÷àñ ñåêñó, öå íàéã³ðøå, ùî ÷îëîâ³ê ìîæå

РАЗ ТОБІ, РАЗ МЕНІ
Òðèìàòè õâèëþ çäàºòüñÿ âàæêèì ïðîöåñîì. Òîìó ùî ñïîíòàííèé ³ ïîãëèíåíèé âëàñíèìè áàæàííÿìè êîõàíåöü ïðîñòî íå ïîì³÷àº áàæàííÿ ïàðòíåðà. Àáî æ
íàâïàêè íàìàãàºòüñÿ çëîâèòè ³
çðîçóì³òè âñå, ùî õî÷å ïàðòíåð,
àëå òîä³ ïðàöþº ðîçóì ³ ìîæëèâ³ñòü ðîç÷èíèòèñÿ ó âëàñíîìó
çàäîâîëåíí³ çíèêàº. Òîìó áàãàòî êîõàíö³â ä³ëÿòü ïðîöåñ ñåêñó
íà äâ³ ÷àñòèíè: íàïðèêëàä, ñïî÷àòêó âîíè ïðèíîñÿòü çàäîâîëåííÿ æ³íö³ (ïðåëþä³ÿ, êóí³ë³íãóñ
àáî ñòàòåâèé àêò «òàê, ÿê âîíà
ëþáèòü», à ïîò³ì, ïî÷óâøè â³ä
íå¿ îðãàçì (íàé÷àñò³øå ³ì³òàö³þ)
çàñëóæåíî ïåðåõîäÿòü äî äðóãî¿
÷àñòèíè, òîáòî âëàñíîãî «çàäîâî-

НЕ ГИДИТЬСЯ
Якщо чоловік не бажає цілувати жінку
через помаду на її
вустах, або просить
перед інтимом
сходити у ванну
кімнату, з сексом
в нього проблеми.

нок — це означає або купу
комплексів, або голодуху.

ТИ В НЬОГО
ЗАКОХАНА
Коли ми закохані і
це взаємно, будьякий ззовні чоловік
видається нам богом
сексу. Тут не важлива ані техніка, ані
вміння фліртувати…

ëåííÿ», ùî íàñòóïàº àáî øâèäêî
³ ñêóïî, àáî äîâãî ³ âèñíàæëèâî
(äëÿ îáîõ).
ЯК ЦЕ БУВАЄ…
Ìî¿é ³íøèé ïîäðóç³ Þë³ ïîùàñòèëî çóñòð³÷àòèñÿ ç çàíàäòî
òåõí³÷íèì ÷îëîâ³êîì äåñü ï³âòîðà
ðîêó. Õëîïåöü, õî÷ êóäè ³ õî÷ ÿê.
Ò³ëî — ïîìåðòè íå âñòàòè, ðóêè
ñèëüí³… Êîðîòøå, äèâëÿ÷èñü
íà íüîãî, âñ³ ïîäðóãè ñëèíîþ
ñõîäèëè. Îñîáëèâî, êîëè ä³çíàëèñÿ ïî ñåêðåòó, ùî â ë³æêó
õëîïåöü áîã, â ñåíñ³ — â³÷íèé.
«Â³í êîæåí ïàëü÷èê âèö³ëîâóâàâ òàê, ùî, çäàâàëîñÿ, á³ëüøî¿
êîøòîâíîñò³ â éîãî æèòò³ íåìàº.
À ïîò³ì â³í êîõàâñÿ, äîâãî êîõàâñÿ. Éîìó á ó ïîðíîô³ëüìàõ
çí³ìàòèñÿ, åðåêö³ÿ ãîäèíè äâ³
íå âùóõàº, ê³íåöü íå íàñòàº.
ß âæå äâà îðãàçìè «â³äñòîãíàëà», ïåðåñï³âàëà ðåïåðòóàð Ïîëÿêîâî¿ (ïîäóìêè)…Õâàëà òèì
ìóäðèì ëþäÿì, ÿê³ ïðèäóìàëè
ëóáðèêàíòè. Ñòîñóíêè òðèìàëèñü
á³ëüøå íà åñòåòè÷íîìó çàäîâîëåíí³ Þë³, íó ³ âòåðòè íîñà ïîäðóãàì õîò³ëîñÿ. Àëå òåðïåöü æå
íå â³÷íèé.

Коментар експерта
ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ , ПСИХОЛОГ:

— Якби в сексі був якийсь
один стиль, який подобається
всім, до нього б прагнули вже
всі чоловіки. Усі тут же рвонули б на курси і тренінги з цього «ідеального» стилю сексу, і
чоловіки б тут же поділилися
на дві касти: ті, хто знає цей ідеальний стиль
та інші. На ділі все набагато складніше. Секс
у цьому сенсі можна порівняти з музикою,
в якій є величезна кількість стилів, жанрів,
не кажучи вже про ноти. Проте найціннішим

у сексі є сексуальний транс. Не скидання напруги, не розмноження і навіть не кохання,
а спільний сексуальний транс. Транс може
починатися поступово в кожному, заповнювати загальне поле і заражати іншого, занурюючи в неймовірний простір відчуттів. Найкращим, ідеальним, справді універсальним
коханцем є той (незалежно від статі), хто
вміє підключатися до сфери сексуального трансу, навіть без допомоги партнера,
і потім втягувати туди його (її). Для цього
потрібно переживати всі емоції партнера як
свої, відчувати його відчуття, насолоджува-

тися чуттєвою єдністю. У будь-якому трансі
працює тільки задня кора мозку, передня загальмована, тому всі тілесні відчуття
загострені. Сексуальний транс не схожий
на інший транс, оскільки в ньому людина
не самотня, а знаходиться в злитті з іншою
живою сутністю і дійсно здатна відображати
її афект, постійно примножуючи його своїм.
Саме це запускає колісницю такої сили, що
коли вона нарешті припиняє свій рух, і партнер виринає в реальність, він якийсь час
не може прийти до тями і відчуває себе перезавантаженим.

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 22-28 ТРАВНЯ

ОВЕН
Готуйтеся відбиватися від
шанувальників, до вас будуть
проявляти підвищену, навіть
настирливу увагу. Четвер —
вдалий день для зустрічей і
романтичних побачень.

ТЕЛЕЦЬ
На початку тижня не варто
приділяти зайву увагу дрібницям. Краще частіше дивіться
в очі коханій людині, робіть
їй компліменти і подарунки.
Проявіть більше стриманості.

БЛИЗНЮКИ
Особисте життя обіцяє багато
приємних моментів. Але
пристрасть кружляє голову.
Не варто ревнувати, докорами ви можете відштовхнути
кохану людину від себе.

РАК
Цього тижня вас можуть
очікувати приємні сюрпризи
і несподівані подарунки від
шанувальників. Випромінюючи енергію і життєлюбність,
ви користуєтеся карколомним
успіхом у протилежної статі.

ЛЕВ
Не ставтеся легковажно
до нових знайомств. Можливо, вам пора повірити
в кохання. У кінці тижня
не виключена романтична
пригода.

ДІВА
Цього тижня вас можуть підстерігати протиріччя. Емоції
будуть клекотіти в вашій душі,
але постарайтеся не вихлюпувати їх на кохану людину.
Зачекайте до п'ятниці, пристрасті вляжуться самі собою.

ТЕРЕЗИ
Стосунки вашої пари цього
тижня, судячи з усього, не будуть відрізнятися стабільністю.
Понеділок — сприятливий день
для відвертої розмови по душах. У вихідні не сидіть вдома,
а вирушайте вдвох за місто.

СКОРПІОН
У найближчі дні не зайве буде
зробити приємні сюрпризи для
коханої людини. Самотність,
ймовірна на початку тижня,
дозволить вам розібратися
в своїх почуттях і бажаннях.

СТРІЛЕЦЬ
Ви явно користуєтеся успіхом
і зможете дозволити собі
розкіш бути вельми вибагливими і навіть капризними
в своєму виборі. Але все ж
краще слухати голос серця,
а не гнатися за багатством.

КОЗЕРІГ
Напруга і деяка холодність
у стосунках вашої пари може
лякати і насторожувати вас.
Постарайтеся знайти час у вихідні та присвятити його відвертій розмові, що дозволить
відновити взаєморозуміння.

ВОДОЛІЙ
Ви будете схильні пасувати і
відступати перед найнікчемнішими проблемами в особистому житті, що, в свою чергу,
породить нові проблеми.

РИБИ
Настрій цього тижня донезмоги романтичний. Зустрічі,
побачення, або навіть
любовна пригода можуть
очікувати вас.
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ГОРОСКОП
ОВЕН

Олександра, 19 років

Гоните от себя негативные
мысли и не ввязывайтесь в
дела, которые вас смущают.

Навчаюся на юриста в Донецькому університеті імені Василя Стуса. Займаюся
фітнесом, стрестчінгом, пишу вірші і обожнюю моделінг, надіюсь на вашу підтримку
для здійснення маленької мрії.

ТЕЛЕЦ
Успех будет сопутствовать
в начинаниях, связанных
с вопросами карьерного
роста.

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.

БЛИЗНЕЦЫ
ФОТОСЕСІЯ
ВІД ФОТОСТУДІЇ
«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55,
(096) 179 71 31

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2019» НА:

Постарайтесь объективно
оценить себя, не занижайте
свою самооценку.

БІЛЬШЕ ФОТО НА
MISS.MOEMISTO.UA

РАК
Обдумайте полученные
предложения и создайте
платформу для продвижения по карьерной лестнице.

Найгарніші дівчата
їздять з «Бліц таксі»

ЛЕВ

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

Не принимайте поспешных
решений, чтобы потом
не сожалеть об этом.

ДЕВА
Возникнут новые проекты
и планы, которые успешно
реализуются весьма скоро.

РЕКЛАМА
449869

ВЕСЫ
Вы сможете преодолеть многие препятствия, но не переоцените свои возможности.

СКОРПИОН
Попытка игнорировать
собственные проблемы может возвести их в квадрат.

СТРЕЛЕЦ
Будьте готовы к борьбе,
от намеченного не стоит
отступать при первой же
встрече с препятствиями.

КОЗЕРОГ
Не бойтесь критики, если
она будет конструктивной.
Не тратьте время попусту.

ВОДОЛЕЙ
Неделя будет весьма удачной, несмотря на некоторое однообразие.

РЫБЫ
Постарайтесь взять себя
в руки и определить линию
развития своей карьеры.
451370

451067

449263

450769

