
РІЖУТЬ І ПРОДАЮТЬ
 Активісти з журналістами 
перевіряли інформацію про 
розкрадання лісу по периметру 
військової території
Бачили, як дуби вивозять на 
військовий склад. Дізналися, що там 
їх перекладають у закриті фури, які  
потім їдуть в напрямку Києва
 Елітні породи дерев продають 
приватним структурам. Від цього 
хтось може мати великий навар. 
Чи дійсно має і хто саме? 

ЗВІДКИ ВЗЯЛИСЯ БОРГИ 
ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ

«ДІМ МАМИ» НЕ ЗАКРИВАЄТЬСЯ
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ЯК ВІЙСЬКОВІ «ЧИСТЯТЬ» ЛІС

Активіст і 
журналіст 
Віталій 
Павловський: 
«Отака 
санітарна 
розчистка. 
Валять тільки 
елітне дерево, 
куб якого 
коштує більше 
30 тисяч 
гривень»
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ÍÎÂÈÍÈ

Про те, чому 
не судилося 

Çàâæäè ïèñàëà î÷³ëüíèêà ç 
ìàëåíüêî¿ ïå. Çà âñ³õ î÷³ëü-
íèê³â. Áî âçÿëà ñîá³ îá³òíè-
öþ, ùî íàïèøó ç âåëèêî¿, 
êîëè áóäó ïåðåêîíàíà, ùî 
òàê òðåáà. Òåïåð âñüî.

×èòàëà ñòð³÷êó ó Ôåé-
ñáóêó, ïîêè ¿õàëà. Êè¿â — 
òî äëÿ ìåíå Ë³êàð Ìèêîëà 
Àìîñîâ. Ñàìå òàê — ò³ëüêè ç 
âåëèêî¿. Ïîò³ì ÿêèéñü ì³ñò, 
ôåéê ïðî øàóðìó, ñòàðò 
â³äïî÷èíê³â… òðàäèö³éíå 
íåðâîâå íàâêîëîïîë³òè÷íå. 
Â³éíè íåìà.

«… ÿ íå òðèìàþñü çà ïî-
ñàäó», — íå ðàç êàçàëè ìåí³ 
÷èíîâíèêè ³ îô³öåðè êð³çü 
ì³öíî ñòèñíóò³ çóáè.

Ìàìà Ãàëÿ íå îòðèìàº 
ïåíñ³þ çà ñèíà, ÿêèé ïîìåð 
ó â³éñüêó, áî òàê ñêëàëè äî-
êóìåíòè.

À Ëåñÿ — áî ¿¿ öèâ³ëüíèé 
øëþá, ï³äòâåðäæåíèé çàïè-
ñîì â îñîáîâ³é ñïðàâ³, äî-
â³äêîþ ñ³ëüðàäè òà ð³øåííÿì 
ñóäó, êåð³âíèöòâî ÷àñòèíè 
íå âçÿëî äî óâàãè.

² ìàìà äîáðîâîëüöÿ ðî-
êàìè ñëóõàº â ñóäàõ, ùî 
Êîíñòèòóö³ÿ, â ÷àñòèí³ ïðî 
ñâÿùåííèé îáîâ’ÿçîê íå ìàº 
çíà÷åííÿ.

² ë³êè òðåáà êóïèòè — 
òóäè, íà ñõ³ä, äå ðåôîðìîâà-
íà àðì³ÿ. ² òóò, äå âåòåðàíè.

Îòàê. Öå òàêèé êîðîòêèé 
äåïðåñíÿê ïðî òå, ùî æèâó 
â ³íøîìó âèì³ð³ ñåðåä ³í-
øèõ ÿêèõîñü ðåàë³é. Õòî 
ìàº äæèïèñè ç ìàðøðóòîì 
â ïðåêðàñíå ñüîãîäåííÿ?

Ïðî âñÿêèé âèïàäîê — 
îò³ öèôðè, òî íîìåð ìîº¿ 
êàðòêè. Êóäè êàïàþòü ãðî-
ø³, ÿê³ âèòðà÷àþòüñÿ íà çà-
ï÷àñòèíè äî àâòîìîá³ë³â, 
ñïåöñïîðÿäæåííÿ, ë³êè äëÿ 
òèõ, çàâäÿêè êîìó âè ï³ä 
ðàíêîâó êàâó îöå âñå ïðî-
÷èòàëè.

5168742722978362 

ДУМКА

ВОЛОНТЕРКА, ПРАВОЗАХИСНИЦЯ 

Лариса 
ПОЛУЛЯХ

СЕРГІЙ (70), ПЕНСІОНЕР:
— На мою думку, такі зміни 
зараз не потрібні. Необхідно 
буде змінювати підручники, 
навчати вчителів. А звід-
ки брати гроші? Це зараз 
не дуже доречно.

ЛЮДМИЛА (56), 
ФАХІВЕЦЬ ІЗ СТРАХУВАННЯ:
— Я не зрозуміла нового пра-
вопису. Напевно, занадто 
давно закінчила школу. Нам 
було набагато легше навча-
тись, ніж тепер дітям. 

ВАДИМ (21), ЕНЕРГЕТИК:
— Мова змінюється і за цим 
потрібно слідкувати. Це ж 
не математика, де правила 
сталі і їх не можна зміню-
вати, бо це порушить всю 
систему.

НАТАЛІЯ (43), АРХІТЕКТОР:
— Вважаю, що це зайве. У лю-
дей зараз багато нагальніших 
проблем. Якби у нас все було 
добре і нічого не турбувало, 
то можна було б переставля-
ти букви.

МАКСИМ (39), РОБІТНИК:
— Вважаю, що правопис 
варто змінювати. Важли-
во, щоб молодь розуміла 
наше покоління та не забу-
вала своїх пращурів. Зміни 
неминучі.

ОЛЕНА (21), МЕДИК:
— Вважаю це правильним. 
Вивчати його проблем 
не складе: українська мова 
залишається тією ж самою, 
просто трохи змінюються 
правила.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви ставитесь до прийняття нового правопису української мови?

Торік на вулиці Замостянській ви-
конали першу чергу реконструк-
ції: звузили дорогу, поклали нові 
тротуари, посадили нові дерева 
тощо. Вінничани нарікали, що піс-
ля зими новенька вулиця «вкри-
лася» вибоїнами. USB-зарядки, 
що встановлені у лавках, іржаві. І 
те, що немає асфальтованих пере-
ходів з алеї прямо на зупинку (bit.
ly/2VUxz7F).
— Дорожнє покриття, яке просі-

ло, підрядник ремонтує. Усунув 
майже всі недоліки, робота про-
довжується. Щодо USB-зарядок, 
що поржавіли, то їх вже заміни-
ли. Побачили іншу проблему — 
побиті вандалами індукційні за-
рядки (для бездротової зарядки 
смартфону — авт.), близько 70% 
від загальної кількості пристро-
їв виведені з ладу. Думаємо, як 
зробити їх антивандальними, — 
сказав керівник департаменту 

комунального господарства та 
благоустрою Володимир Ніцен-
ко. — Також вирішуємо питання і 
про «народні тропи», які утвори-
лися на газоні біля трамвайних 
зупинок. Є декілька варіантів, 
серед яких висадження кущів, 
невисока огорожа.
На ремонт першої черги Замос-
тянської витратили 74,7 мільйона 
гривень; генпідрядник — товари-
ство «Шляхбуд».

Вандали побили бездротові зарядки 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Íà Çàìîñòÿí-
ñüê³é êèïèòü ðî-

áîòà. Áóä³âåëüíèêè äåìîíòóâàëè 
ëàâêè, óðíè, âèð³çàëè äåðåâà. 
Âîíè ðèþòü òðàíøå¿ äëÿ çàì³íè 
êàíàë³çàö³¿ òà ³íøèõ êîìóí³êàö³é 
âçäîâæ àëå¿. Á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó 
«Âàðøàâà» òðàíñïîðòíèêè îáëà-
øòóâàëè ðåâåðñíó êîë³þ, ÿêà ïî-
òð³áíà äëÿ çàì³íè ñòàðèõ øëÿõ³â 
áåç çóïèíêè ðóõó òðàìâàÿ.

Öå âèêîíóþòü ï³äãîòîâ÷³ ðîáî-
òè, à ïî÷àòîê ðåêîíñòðóêö³¿ áóäå 
ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ òåíäåðó íà âè-
çíà÷åííÿ ï³äðÿäíèêà ðîá³ò. Éîãî 
õî÷å îáðàòè ì³ñüêèé äåïàðòàìåíò 
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà 
áëàãîóñòðîþ, ùî ìèíóëîãî òèæíÿ 
îãîëîñèâ òåíäåð íà ðåêîíñòðóê-
ö³þ ö³º¿ âóëèö³ (bit.ly/2Ma0Lrv).

Äðóãà ÷åðãà Çàìîñòÿíñüêî¿ â³ä 

«Ëîêîìîòèâó» äî «Çîð³» íå áóäå 
íàäòî â³äð³çíÿòèñÿ â³ä ÷àñòèíè 
âóëèö³, ÿêó ðåìîíòóâàëè òîð³ê. 
Çà òåíäåðíîþ äîêóìåíòàö³ºþ 
ï³äðÿäíèêó ðîá³ò äîðó÷àòü ìîí-
òàæ íîâèõ ñèñòåì êîìóí³êàö³é — 
âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ñâ³òëî, òåïëî-
ìåðåæ³ òîùî.

Ðîá³òíèêè ìàþòü çðîáèòè íîâó 
äîðîãó ³ òðîòóàðè. À áóëüâàð ïî-
ñåðåäèí³ âóëèö³ âèêëàñòè òðîòó-
àðíîþ ïëèòêîþ. Âîíà àíàëîã³÷-
íà ò³é ïëèòö³, ùî çìîíòîâàíà 
íà ïåðø³é ÷åðç³. Ïàðàëåëüíî 
öüîìó ïðîöåñó ï³äðÿäíèê ìàº 
çàì³íèòè êîíòàêòíó ìåðåæó, 
à òðàìâàéíó êîë³þ — íà «îêñà-
ìèòîâèé øëÿõ».

Òóò âñòàíîâëÿòü ëàâêè òà óðíè, 
àíàëîã³÷í³ òèì, ùî âæå ñòîÿòü 
íà Çàìîñòÿíñüê³é. Âèñàäÿòü ãà-
çîí, êóù³ òà 170 äåðåâ: 114 êëåí³â 
ãîñòðîëèñòèõ (ôàºðâþ), 21 êëåí 
ñð³áëÿñòèé, 35 êëåí³â ôð³ìàíà.

Äëÿ ãîñïîäàð³â ñîáàê ïîñòàâ-

МАЙЖЕ 90 МІЛЬЙОНІВ НА 
РЕМОНТ ЗАМОСТЯНСЬКОЇ-2 
Оновлення  Цього року має стартувати 
реконструкція другої черги Замостянської — 
від «Локомотиву» до палацу мистецтв 
«Зоря». Тут зроблять алею, дорогу і 
«оксамитовий шлях» для трамваїв, як вже 
на відремонтованій частині. На всі роботи 
пропонують 89 мільйонів 970 тисяч гривень

Робітники виконують підготовчі роботи. На алеї вже зрізали 
дерева, старі комунікації та готуються до старту реконструкції 

ëÿòü ñòàíö³¿ ç ïàêåòàìè: ùîá ï³ä 
÷àñ ïðîãóëÿíîê ñîáà÷íèêè ïðè-
áèðàëè çà ñâî¿ìè óëþáëåíöÿìè. 
Çðîáëÿòü íîâå LED-îñâ³òëåííÿ, 
çìîíòóþòü â³äåîíàãëÿä òà Wi-Fi. 
Ïîñòàâëÿòü ñâ³òëîôîðè.

Îáëàøòóþòü íîâ³ çóïèíêè äëÿ 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. Çî-
êðåìà, çáóäóþòü çóïèíêó á³ëÿ 
«Ïðîçîðîãî îô³ñó», ñòàä³îíó 
«Ëîêîìîòèâ», ïðî ùî ìè ïèñà-

ëè ðàí³øå íà ñàéò³ vn.20minut.
ua (bit.ly/30RHlLl).

Òàêîæ íà äðóã³é ÷åðç³ Çàìîñ-
òÿíñüêî¿ çðîáëÿòü ôóíäàìåíò ï³ä 
«Âàðøàâñüêèé çàìîê». ßê ïîÿñ-
íèëè â ì³ñüêðàä³, öå ðîáî÷à íàçâà 
äëÿ ³íñòàëÿö³¿, ÿêó ðîáèòèìóòü 
âæå â ðàìêàõ ðåêîíñòðóêö³¿ âó-
ëèö³ Ñòð³ëåöüêî¿ (êîëèøíÿ ×åð-
âîíîàðì³éñüêà — àâò.).

Íà çàêóï³âëþ ìàòåð³àë³â, âè-
êîíàííÿ ðîá³ò ï³äðÿäíèêó ãîòîâ³ 
çàïëàòèòè 89 ì³ëüéîí³â 970 òèñÿ÷ 
367 ãðèâåíü, ùî äàäóòü ç ì³ñüêîãî 
òà äåðæàâíîãî áþäæåòó, ó ñï³â-
ô³íàíñóâàíí³ 30 íà 70%.

Ðîáîòè ïëàíóþòü ðîçïî÷àòè 
âæå ó ÷åðâí³ 2019 ðîêó ³ çàâåð-
øèòè ó òðàâí³ 2020 ðîêó.

Ðàí³øå, çà êîøòîðèñîì 
ðåêîíñòðóêö³ÿ äðóãî¿ ÷åð-
ãè Çàìîñòÿíñüêî¿ êîøòóâàëà 
101 ì³ëüéîí ãðèâåíü. Íàéäî-
ðîæ÷îþ ÷àñòèíîþ ïðîåêòó º çà-
ì³íà êîë³é, êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³ 
äëÿ òðàìâà¿â — 49 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü (bit.ly/2MaRMq8).
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ÌÈ ÏÅÐÅÂ²ÐÈËÈ

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (063)7758334 

Ó ï’ÿòíèöþ, 17 òðàâíÿ, ó ì³ñ-
òî âè¿õàâ íîâèé òðîëåéáóñ, ÿêèé 
çáèðàëè â³ííèöüê³ òðàíñïîðòíè-
êè. À îãëÿäàëè ìàøèíó ó â³âòî-
ðîê, 21 òðàâíÿ. Ïðî çíàéäåí³ 
íåäîë³êè ãîâîðèëè òðàíñïîðò-
íèêàì ùå äî âèõîäó ìàòåð³àëó. 
Òîìó, éìîâ³ðíî, äåÿê³ «ì³íóñè» 
âè íå çìîæåòå ïîáà÷èòè ï³ä ÷àñ 
ïî¿çäêè â íîâîìó òðîëåéáóñ³.

VINWAY-СТИЛЬ 
Òðîëåéáóñ çîâí³  íàãà-

äóº VinWay: â³í ìàº îêðóãëó ïå-
ðåäíþ ÷àñòèíó òà ô³ðìîâå ïîºä-
íàííÿ ñèíüîãî ç ÷îðíèì êîëüîðîì 
³ äâîìà á³ëèìè ñìóãàìè âçäîâæ 
êóçîâà. Òàêèé çá³ã íå âèïàäêî-
âèé — íàø³ ìàéñòðè ïðàöþâàëè 
ðàçîì ç êè¿âñüêîþ ô³ðìîþ «Ãàììà 
Óêðà¿íà», ùî äî öüîãî ðîçðîáèëà 
äèçàéí «Â³íÂåþ».

Íåâ³äîìî ÷îìó, àëå äâåð³ ðîç-
êðèâàëèñÿ äóæå ïîâ³ëüíî. À ïî-
ò³ì ïîáà÷èëè, ùî ñòâîðêè äâå-
ðåé çàêðèâàþòüñÿ íå îäíî÷àñíî, 
à ïî ÷åðç³. Âèêëèêàþòü ïîáîþ-
âàííÿ óïîðè, ùî îáìåæóþòü ðóõ 
äâåðåé âñåðåäèíó ñàëîíó: º øàíñ 
ïåðå÷åïèòèñÿ ÷åðåç ö³ ìåòàëåâ³ 
ñêîáè.

СКРИПУЧИЙ САЛОН 
Óñåðåäèí³ òðîëåéáóñ ïðîñòî-

ðèé: á³ëüøå ïàñàæèð³â âì³ùà-

ºòüñÿ íà ñåðåäí³é «ïëîùàäö³», 
çíà÷íî ìåíøå — íà ïåðåäí³é òà 
çàäí³é.

Æîâò³ ïîðó÷í³, âèãíóò³ «äó-
ãîþ» ö³ëêîì çðó÷í³: ïðè çðîñò³ 
1,73 ìåòðà æóðíàë³ñòó íå âàæêî 
áóëî â÷åïèòèñÿ çà íàéâèùèé. Ùå 
ç ïîðó÷í³â çâèñàþòü íåçàô³êñî-
âàí³ «ïåòë³». Àëå îñê³ëüêè âîíè 
çðîáëåí³ ç ãóìè, òî íå êîâçàþòü 
íàâ³òü ïðè ð³çêèõ çóïèíêàõ.

ßêùî ¿äåòå áåç íàâóøíèê³â, 
òî ìîæíà ïî÷óòè ñêðèï ï³ä ÷àñ 
ðóõó ìàøèíè: ïàíåë³ ï³ä ñòåëåþ 
íåíàä³éíî ïðèêðó÷åí³ ³ òðóòüñÿ 
ì³æ ñîáîþ. Ì³æ íèìè º çàçîðè, 
à â äåÿêèõ ì³ñöÿõ — íåìàº ãâèíò³â.

Ïðèì³òèëè ùå îäèí íåçðîçó-
ì³ëèé çâóê: òðîëåéáóñ ðèòì³÷íî 
ãóä³â, íà÷å ïðèãëóøåíà «ñèðåíà».

ТИХИЙ І «ДЬОРГАНИЙ» 
Ó ïîð³âíÿíí³ ç Ç³Ó òà «Áîãäàíà-

ìè», ùî ¿çäÿòü ì³ñòîì, òðîëåéáóñ 
«Â³ííèöÿ» çíà÷íî òèõ³øèé. Ãóëó 
â³ä ðîáîòè åëåêòðîäâèãóíà ìàéæå 
íå ÷óòè.

— Íà ö³é ìàøèí³ ïðàöþâà-
òè îäíå çàäîâîëåííÿ. ²ç Ç²Ó — 
âàæêî ïîð³âíþâàòè, öÿ ìàøèíà 
á³ëüø ñõîæà íà «Áîãäàí». Àëå 
äî â³ííèöüêîãî òðîëåéáóñà ùå 
òðåáà ïðèçâè÷à¿òèñÿ, â³í ìàº 
÷óòëèâå êåðóâàííÿ. Ïîäîáàºòüñÿ, 
ùî âñå ï³ä ðóêîþ, — ñêàçàâ âîä³é 
òðîëåéáóñà Äìèòðî Ñòàøóê.

Ðîçì³ùåííÿ ñèä³íü í³÷èì 
íå â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä çâè÷àéíèõ 

ЧИМ ДИВУЄ НОВИЙ ТРОЛЕЙБУС? 
ПЛЮСИ І МІНУСИ «РОГАТОГО» 
Зібрано у Вінниці  Новий тролейбус 
збирали як конструктор із запчастин з 
усієї України та ближнього зарубіжжя. 
Вінницькі майстри нікому не показували 
машину, поки не зробили. І нещодавно 
тролейбус випустили на маршрут. 
Покаталися на «новинці» і ділимося 
своїми враженнями від поїздки

Тролейбус «Вінниця» зібра-
ли на базі білоруського кузова 
«МАЗ» з ризьким двигуном і 
системою керування з Броварів. 
Склопластик для корпусу, акустич-
ну систему оголошення зупинок та 
увесь монтаж робили у Вінниці. 
У салоні 32 сидячих, 73 стоячих 
місць та одне відкидне сидіння.
Серед «фішок» — на 30% мен-
ше використовує електроенер-
гії у порівнянні з тролейбусами 
ЗіУ-9; може проїхати 5 кіломе-
трів без струмоприймачів («ріг»). 
У салоні працюють вентилятори, 
що затягують повітря з вулиці.
У «Вінницькій транспортній ком-
панії» розказали, що взялися 

збирати тролейбус, адже з ча-
сом потрібно міняти старі ЗіУ-9 
(їх 120 машин).
— Крім того, ми даємо співро-
бітникам роботу, підвищуємо 
їх кваліфікацію, розряд та зарп-
лати, — каже Михайло Луценко.
Запевняють, що на базі власного 
депо складати машини дешевше, 
ніж купувати нові з заводу.
— Моделі тролейбусів зі схожою 
комплектацією коштують від 
5,2 мільйона до 7,4 мільйона 
гривень. Наш тролейбус коштує 
близько 5 мільйонів гривень, — 
каже Луценко.
А чому не можна придбати вжи-
вані тролейбуси?

— Таке питання опрацьовували. 
І логічно було б взяти у Цюриху 
тролейбуси, як ми вже отрима-
ли трамваї. Але. У швейцарських 
тролейбусів, які там списують, 
є проблеми по експлуатації та 
на них немає запчастин. А взяти 
машину без запасного обладнан-
ня та без розуміння, чи освоїмо 
виробництво деталей — дозво-
лити собі такого не можемо. Є 
пропозиції з інших міст. Утім, 
з транспортом, що був у вико-
ристанні — потрібно бути дуже 
обережним, — відповів Луценко.
І додав, що на цей рік заплану-
вали зібрати ще три тролейбуси 
«Вінниця».

Навіщо збирали машину в депо 
Деталі та збирання вінницько-
го тролейбуса коштували місту 
близько 5 мільйонів гривень. 
А за скільки купують машини 
інші міста?
Автор не розбирається, які де-
талі для тролейбуса є кращими, 
а які ні. Тому для порівняння 
обирали тільки такі параметри 
тролейбуса «Вінниця»: довжи-
на кузова 11–13 метрів, ширина 
2,5 метра, пасажиромісткість 
не менше 100 людей, дата за-
купівлі 2018–2019 рік.
Для прикладу, у Сумах ку-
пили новий «Богдан Т70117» 
за 5 мільйонів 618 тисяч гри-
вень. У місті Біла Церква їздить 

«Дніпро-Т103» за 5 мільйонів 
70 тисяч гривень. Чернігів-
ський автомобільний завод 
зробив для свого міста «Еталон 
Т12110» за 4 мільйони 955 тисяч 
гривень.
З вживаними тролейбусами 
було складніше: є або менші 
машини, або значно більші 
за ці показники. Більш-менш 
схожий на вінницький тро-
лейбус — Skoda 14 Тr, що ку-
пував Тернопіль за 13,5 тисячі 
євро, Чернівці — за 976 тисяч 
гривень та Херсон — 978 ти-
сяч гривень. Ціни дивилися 
на сайті prozorro.gov.ua. Огляд 
повністю: bit.ly/2YIpLYl.

Вартість тролейбусів у інших містах 

Салон у тролейбусі стандартний. Більше людей вміщається на середній «площадці», 
значно менше — на передній та задній

òðîëåéáóñ³â. Ì³ñöÿ äëÿ òîãî, 
ùîá ñ³ñòè òà ïîñòàâèòè íîãè, 
ö³ëêîì äîñòàòíüî. Ñèñòåìà, ÿêà 
îãîëîøóº çóïèíêè ãðîìàäñüêî-
ãî òðàíñïîðòó, º äîâîë³ ãó÷íîþ, 
à çâó÷àííÿ — ÷èñòèì, ñëîâà ëåãêî 
ðîç³áðàòè.

— Òðîëåéáóñ ñïîäîáàâñÿ. Êîëè 
éîãî âïåðøå ïîáà÷èëà, òî ïîäó-
ìàëà, ùî öå ³íîçåìíèõ òóðèñò³â 
âåçóòü. Àëå íåçðîçóì³ëî, ÷îìó 
éîãî òàê ñèëüíî «äüîðãàº»? — 
ðîçêàçàëà â³ííè÷àíêà Íåëÿ.

Ï³ä ÷àñ ñòàðòó òà çóïèíêè 
òðîëåéáóñ ð³çêî «ñìèêàºòüñÿ»: 
íå âñòèãëè âõîïèòèñÿ, òî çàïðî-
ñòî ìîæåòå îïèíèòèñÿ íà ï³äëîç³.

² ùå ê³ëüêà «äð³áíèöü». Ó ñà-
ëîí³, äå çàêð³ïëåí³ ìîëîòêè äëÿ 
ðîçáèòòÿ â³êîí íà âèïàäîê àâà-
ð³é, íåìàº ñàìèõ ìîëîòê³â. Ç-ï³ä 
òàáëî «ñòèð÷èòü» äð³ò æèâëåííÿ. 
Ãóìîâà âñòàâêà, ÿêà ìàº óù³ëü-

íþâàòè ïðîì³æîê ì³æ ëþêîì äëÿ 
âåíòèëÿö³¿ òà â³êíîì, íåù³ëüíî 
ïðèæàòà.

ЧОМУ ТРОЛЕЙБУС ВИЙШОВ 
ТАКИМ 

Ðîçïèòàëè ãåíäèðåêòîðà ÊÏ 
«Â³ííèöüêà òðàíñïîðòíà êîì-
ïàí³ÿ» Ìèõàéëà Ëóöåíêà ïðî 
íåäîë³êè òðîëåéáóñà. ×èíîâíèê 
îäðàçó ñêàçàâ, ùî ¿ì äîáðå â³äî-
ìî ïðî ïðîáëåìè ç äâåðèìà. ² 
òå, ùî öå íåçàáàðîì âèïðàâëÿòü. 
À óïîðè, ÷åðåç ÿê³ ìîæíà ïåðå-
÷åïèòèñÿ, çàì³íÿòü íà ³íø³.

À ÷îìó òðîëåéáóñ ãóäå ³ ñìè-
êàºòüñÿ? ² ïàíåë³ â ñàëîí³ çàêð³-
ïëåí³ íà îäèí øóðóï?

— Öÿ ìàøèíà ìàº á³ëüø «÷óò-
ëèâå» êåðóâàííÿ, í³æ â ³íøèõ òðî-
ëåéáóñ³â, ÿê³ ¿çäÿòü ì³ñòîì. Ùå 
â³äøë³ôóºìî ïðîãðàìíå çàáåçïå-
÷åííÿ, ùî äîïîìîæå çàáåçïå÷èòè 

ïëàâíèé õ³ä. Àëå áàãàòî çàëåæèòü 
³ â³ä ñòèëþ êåðóâàííÿ âîä³ÿ.

Ðèòì³÷íèé ãóë âèíèêàº ÷åðåç 
ðîáîòó ïîðøíåâîãî êîìïðåñîðà. 
Îïðàöüîâóºìî çàðàç öå ïèòàííÿ, 
õî÷åìî çàì³íèòè íà ãâèíòîâèé 
êîìïðåñîð, ùîá çìåíøèòè øóì.

Ó ñàëîí³ äåÿê³ ïàíåë³ íå ïðè-
êðó÷åí³ ïîâí³ñòþ. Íå ïîáà÷èëè 
³ «àâàð³éíèõ» ìîëîòê³â.

— Òðîëåéáóñ ïðîõîäèòü ùî-
äåííèé îãëÿä. ² ðîá³òíèêè ìàþòü 
â³äêðó÷óâàòè ïàíåë³ òà äèâèòèñÿ, 
â ÿêîìó ñòàí³ êàáåëüíà ìåðåæà. 
Âèêðó÷óâàòè/âêðó÷óâàòè âñ³ 
áîëòè íåçðó÷íî. Òîìó ìè çàðàç 
îïðàöüîâóºìî ïèòàííÿ, àáè ö³ 
ïàíåë³ çàêð³ïëþâàëèñÿ çàìêàìè: 
ùîá ðîá³òíèê áðàâ êëþ÷, â³äêðè-
âàâ, ïåðåäèâëÿâñÿ ³ ïîò³ì îäðàçó 
çàêðèâàâ. À ìîëîòêè ïðèáðàëè 
òèì÷àñîâî, àáè çðîáèòè á³ëüø 
íàä³éíó êîíñòðóêö³þ-êð³ïëåííÿ.
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Àêòèâ³ñòè ç æóð-
íàë³ñòàìè ïåðåâ³-
ðÿëè ³íôîðìàö³þ 
ïðî ðîçêðàäàííÿ 

ë³ñó ïî ïåðèìåòðó â³éñüêîâî¿ òå-
ðèòîð³¿ — íàâêîëî Êàëèí³âñüêîãî 
àðñåíàëó. Âîíè ê³ëüêà ðàç³â ñïî-
ñòåð³ãàëè, ÿê ç ïîñàäêè âèâîçÿòü 
äóáè íà â³éñüêîâèé ñêëàä, äå ç 
âàíòàæ³âîê ïåðåêëàäàþòü ó çà-
êðèò³ ôóðè.

Åë³òí³ ïîðîäè äåðåâ ïðîäàþòü 
ïðèâàòíèì ñòðóêòóðàì. ×è ñïè-
ñóþòü ¿õ ÿê äåøåâó äåðåâèíó, ÷è 
ðåàë³çîâóþòü çà âàðò³ñòþ — öå 
ïèòàííÿ íå ç’ÿñîâàíå. À ðèíêîâà 
ö³íà äóáà, ÿê ñêàçàâ Â³òàë³é Ïàâ-
ëîâñüêèé ç ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-
çàö³¿ «Ðåâ³ç³ÿ âëàäè», ïðèáëèçíî 
30 òèñÿ÷ ãðèâåíü çà êóáîìåòð. Â³ä 
öüîãî õòîñü ìîæå ìàòè âåëèêèé 
íàâàð. ×è ä³éñíî ìàº ³ õòî ñàìå?

Éäåòüñÿ ïðî âèðóáêó íà òåðè-
òîð³¿ Øåïåò³âñüêîãî ë³ñíèöòâà, 
ï³äâëàäí³é â³éñüêîâèì Êàëèí³â-
ñüêîãî ãàðí³çîíó. Â³òàë³é Ïàâ-
ëîâñüêèé çâåðíóâñÿ ó â³éñüêîâó 
ïðîêóðàòóðó, ùîá ç’ÿñóâàòè, 
â ïîðóøåííÿ Çàêîíó òàì çàðàç 
ðóáàþòü äåðåâà íà ïðîäàæ ïðè-

âàòíèì ñòðóêòóðàì àáî æ ³íñàé-
äåðñüêà ³íôîðìàö³ÿ íå â³äïîâ³äàº 
ä³éñíîñò³. Ãîëîâà «Ðåâ³ç³¿ âëàäè» 
ñïåðøó ñàì äîñë³äèâ ïèòàííÿ ³ 
çíàéøîâ ï³äòâåðäæåííÿ âèðóáö³. 
Ó ë³ñîïîñàäö³ ïîáëèçó òðàñè ñôî-
òîãðàôóâàâ ñâ³æ³ ïåíüêè. Âèêëàâ 
ôîòî ó Ôåéñáóê é íàïèñàâ, ùî ¿õ 
íå ìåíøå äâîõ ñîòåíü. À âðàí-
ö³ íàñòóïíîãî äíÿ, 21 òðàâíÿ, 
ðîçïîâ³â ïðî ñâî¿ ï³äîçðè â â³é-
ñüêîâ³é ïðîêóðàòóð³. Â³äêðèëè 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. ̄ äåìî 
ðàçîì ç ïðîêóðîðàìè íà ì³ñöå 
ñâ³æî¿ âèðóáêè.

СУПРОВІД НА ДЖИПІ 
Íå äî¿æäæàþ÷è äî çàë³çíè÷-

íîãî ïåðå¿çäó ï³ä Êàëèí³âêîþ, 
íà çóñòð³÷í³é ñìóç³ ðóõó áà÷èìî 
âàíòàæ³âêó ç êîëîäàìè. Âîíà âè-
¿õàëà ç ïîñàäêè â ì³ñö³, äå ïðî¿çäó 
íåìàº. Ðîçâåðòàºìîñÿ çà íåþ.

Ìàøèíà, çàâàíòàæåíà ùîéíî 
çð³çàíèìè äóáàìè, ðîçâåðòàºòüñÿ 
³ ç’¿æäæàº ç òðàñè íà ãðóíòîâó 
äîðîãó. Âîíà âåäå äî ñêëàäó â³é-
ñüêîâî¿ ÷àñòèíè. Íà â’¿çä³ ìàøè-
íó ç äåðåâàìè çóñòð³÷àº ÷åðãîâèé.

— Òóò âîíè äóá âàíòàæàòü 
íà ôóðè ïîêóïöÿ, — êàæå Â³òà-
ë³é Ïàâëîâñüêèé. — Ó çàêðèòèõ 
ôóðàõ âîçÿòü, ï³ä áðåçåíòîì.

ДЕРЕВА ПІД АРСЕНАЛОМ РІЖУТЬ 
РОБОЧІ, ЗНАЙДЕНІ В ІНТЕРНЕТІ 

«Дуби, які захищали від розльоту 
боєприпасів восени 2017-го під 
час пожежі на 48-му арсеналі 
в Калинівці, сьогодні просто ви-
різаються! Ау, владо? Слава ВСП! 
Слава СБУ! Слава командуванню 
арсеналу, під носом в якого це 
все відбувається. А, може, всі 
в темі?» 
Цитата — це коментарі користу-
вача Фейсбуку під постом Віта-
лія Павловського про результати 
журналістського розслідування і 
початок слідства військової про-
куратури. ВСП — військова служба 
правопоряду. Її представник теж 
був на місці вирубки.
— Він мав вигляд адвоката всієї 

цієї ситуації, — сказав потім Віта-
лій Павловський. — Вів себе зух-
вало і приїхав на транспортному 
засобі, який не викликає до нього 
довіри. На «Тойоті» з номерами, 
що коштують 20 тисяч гривень 
(однакові цифри).
Роман Дідусенко з відділу про-
ведення службових розслідувань 
вінницького відділу ВПС сказав, 
що отримав сигнал про вирубку 
і тому тут. Він підійшов одразу 
до журналістів:
— Командир звернувся, щоб про-
вести планові чистки.  На підставі 
цього і здійснюють всі ці вирубки. 
Я тут вже не перший день роз-
бираюся...

Кажемо Роману Дідусенку про 
неоформлених офіційно робочих 
за колючим доротом, які майже 
місяць працюють на території під 
охороною. Невже він їх не бачив 
досі? Відповіді у військового не 
знайшлося.
Керівник лісництва надав ко-
пію листа командира арсеналу і 
сказав, що працюють робітники 
«згідно цього розпорядження». 
На питання, хто вибирає, які де-
рева зрізати, відповів: «помічник 
мій Дерев’янко».
Останній постійно ходив з пред-
ставником покупця і казав: 
— Я ліцо поднєвольне, дали ко-
манду...

«Я ліцо поднєвольне, дали команду» 

Дубова справа  За порваним 
колючим дротом гуде електропилка. 
У охоронній зоні працюють лісоруби, 
лишаючи по собі дубові пеньки 
солідного діаметра. Щодня дві машини, 
що вміщають по сім кубів лісу, вивозять 
на склад розформованої військової 
частини. Це зафіксували журналісти 
RIA поблизу Калинівського арсеналу та 
ініціювали кримінальне провадження 
для перевірки законності вирубки

Ó äçåðêàëî çàäíüîãî âèäó 
áà÷èìî ÷îðíèé äæèï ç «0001» 
íà íîìåðíîìó çíàêó. Öÿ ìàøè-
íà ñóïðîâîäæóâàëà âàíòàæ³â-
êó ïîçàäó íàñ, àëå íå çâåðíóëà 
íà ñêëàä, à ïî¿õàëà äàë³ çà íàìè 
ïîâç ïðîõ³äíó. Ñòàºìî â òóïèêó. Ç 
ìàøèíè âèõîäÿòü äâîº. Îäèí ÷î-
ëîâ³ê íàçâàâñÿ íàì çàñòóïíèêîì 
ë³ñíè÷îãî, äðóãèé — ïðåäñòàâ-
íèêîì ô³ðìè-ïîêóïöÿ äåðåâèíè.

— Óñå ïî äîêóìåíòàõ, — êà-
æóòü. — ª íàêàç êîìàíäèðà.

Çàñòóïíèê ë³ñíè÷îãî Àíäð³é 
Äåðåâ’ÿíêî ïðîïîíóº íàì ¿õàòè 
ðàçîì â ÷àñòèíó ³ ðîçïîâ³äàº:

— Çíàºòå, ÿ â Þòóá³ äèâëþñÿ: 
ëþäè, ÿê³ í³÷îãî íå ðîçóì³þòü 
â öüîìó, âèñòàâëÿþòü ÿê ïðà-
âîïîðóøåííÿ, ùî âèð³çàþòüñÿ 
ä³ëÿíêè. Çí³ìàþòü ç êâàäðîêîï-
òåðà. Ðîçêàçóþòü äóæå ãàðíî. 
À íàñïðàâä³ âñå çã³äíî ç çàêîíîì. 

Í³ÿêèõ ïîðóøåíü áóòè íå ìîæå. 
Öå æ â³éñüêîâèé ë³ñãîñï.

Êîëè ïèòàºìî ïðî çîíó âè-
ðóáêè, çàñòóïíèê ë³ñíè÷îãî íà-
çèâàº òàêó ³íôîðìàö³þ òàºìíîþ 
³ äåìîíñòðóº ïåðåïóñòêó íà çàáî-
ðîííó äëÿ öèâ³ëüíèõ òåðèòîð³þ. 
Êàæå, äâà ì³ñÿö³ ïðîõîäèâ ïåðå-
â³ðêè, ùîá ïåðåïóñòêó îòðèìàòè.

— Òå, ùî ï³øëî íà ïðîäàæ äëÿ 
ïðèâàòíî¿ ô³ðìè — âæå íå òàºì-
íèöÿ, — êàæåìî éîìó.

Ïèòàºìî ïðî ôóðè. Ïîêóïåöü 
Ðóñëàí Ðîçá³öüêèé ãîâîðèòü, ùî 
îäíà âì³ùàº 18 êóá³â ë³ñó.

— Îäíà êàòåãîð³ÿ äîðîæ÷å êî-
øòóº, ³íø³ äåøåâøå, — ïîÿñíþº.

— Ó äàíîìó âèïàäêó âèâîçèòü-
ñÿ êàòåãîð³ÿ íàéâèùîãî ñîðòó?

— Òà í³, äèâ³òüñÿ ö³íè, — ïî-
êàçóº â³éñüêîâèé ïðåéñêóðàíò 
ïîì³÷íèê ë³ñíè÷îãî. — Ò³ëüêè 
âèêëþ÷³òü çéîìêó. Íå õî÷ó, ùîá 
ïîò³ì ìíîþ ÑÁÓ çàéìàëîñÿ…

Íà ëèñòêàõ ç ïàïêè ïîì³÷íèêà 
ë³ñíè÷îãî — òàáëè÷êà ç ö³íàìè 
çà êóá êîíêðåòíîãî ä³àìåòðà. Äóá 
60+ êîøòóº 23 òèñÿ÷³. Öå íàé-
äîðîæ÷èé.

ПІДCТАВА ДЛЯ ВИРІЗКИ 
Äîêóìåíò â³ä êîìàíäèðà ïðî 

âèðóáêó íàì ïîêàæóòü ï³çí³øå, 
êîëè ìè ðàçîì ç ïðîêóðîðàìè 
âæå çíàéäåìî ó ë³ñ³ ðîá³òíèê³â 
³ ïðèâåäåìî ¿õ äî ë³ñíèöòâà äëÿ 
äà÷³ ïîÿñíåíü. Çãîäîì íà ì³ñö³ 
ç’ÿâèòüñÿ ñë³ä÷à ïîë³ö³¿ ³ ñêàæå:

— ßêùî çà äîêóìåíòàìè âñå 
îô³ö³éíî, òî ùî? — íå ðîçóì³º 
ñë³ä÷à ïîë³ö³¿ ïèòàíü àêòèâ³ñò³â.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ëèñòà êîìàí-
äèðà, ÿêèé «íàêàçàâ» Øåïåò³â-
ñüêîìó â³éñüêîâîìó ë³ñãîñïó ïðî-
âåñòè âèðóáêó, òî îñü öèòàòà ç 
ïðåä’ÿâëåíî¿ íàì êîï³¿:

«Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ íàä³é-
íî¿ îõîðîíè òà îáîðîíè, ñâîº-
÷àñíîãî âèÿâëåííÿ ìîæëèâèõ 
ïîðóøíèê³â íà ï³äñòóïàõ äî îõî-
ðîííîãî ïåðèìåòðó (…), ïðîøó 
âàñ äî ê³íö³ ïðîâåñòè ðîç÷èùåí-
íÿ äåðåâ, ÷àãàðíèêó òà ã³ëëÿ â³ä 
çðóáàíèõ äåðåâ íà âñ³õ ä³ëÿíêàõ, 
äå ïðîâîäèëàñÿ âèðóáêà â ìåæ-
àõ 50-ìåòðîâî¿ çàáîðîíåíî¿ çîíè 
îõîðîííîãî ïåðèìåòðó â³éñüêîâî¿ 
÷àñòèíè À1119, à òàêîæ ïðîâåñòè 
ðîçð³äæåííÿ â³ä äåðåâ äî ï³äñòó-
ï³â äî çàáîðîíåíî¿ çîíè íà â³ä-
ñòàí³ 150 ìåòð³â».

Ï³ä ëèñòîì äî ë³ñíèöòâà ñòî¿òü 
ï³äïèñ ïîëêîâíèêà Áàòþêà. Ùî 
â³äáóâàºòüñÿ â ë³ñ³ íà âèêîíàííÿ 
öüîãî «íàêàçó»?

«САНІТАРНА РОЗЧИСТКА» 
Éäåìî çà ñë³äàìè ìàøèíè, ÿêó 

ïåðåñë³äóâàëè äî ñêëàä³â. Ê³ëüêà 
õâèëèí â ãëèá — ³ íàòèêàºìîñÿ 
íà ïîðâàíó çàãîðîæó ç êîëþ÷îãî 
äðîòó. Çà íåþ çð³çàí³ äóáè. Ê³ëüêà 
ïîâàëåíèõ ç êîð³ííÿì äåðåâ ³í-
øîãî âèäó — ëåæàòü íå ïðèáðàí³. 
Ïåíüêè æ äóáîâ³.

— Îòàêà ñàí³òàðíà ðîç÷èñò-
êà, — êîìåíòóþòü àêòèâ³ñòè. — 
Âàëÿòü ò³ëüêè åë³òíå äåðåâî.

Òðè ÷îëîâ³êè ç åëåêòðîïèëêàìè 
ñïîëîøèëèñÿ íà íàøó ïîÿâó.

— ß òóò íå ïî ñâî¿é íóæä³. 
Íåìà çàðîá³òêà, òî ìóøó öå ðî-
áèòè, — êàæå âîä³é íàì, à òîä³ 
äî ë³ñîðóá³â: «Ïàöàíè, äçâîí³òü».

Â³í ñàì ³ ðîá³òíèêè òåëåôîíó-
âàëè êîìóñü, àëå íå äîäçâîíþ-
âàëèñÿ. Ïàðàëåëüíî ðîçêàçàëè, 
ùî çíàéøëè öþ ðîáîòó çà îãîëî-
øåííÿì â ³íòåðíåò³, ùî ùîäíÿ 
ëþäè ç ë³ñíèöòâà äàþòü ¿ì ïëàí 
çà äåíü, âêàçóþòü íà äåðåâà, ÿê³ 
òðåáà çð³çàòè.

— ßêáè ìè â Êèºâ³ òàê äóáè 
ð³çàëè, òî á íàñ ñàìèõ ïîð³çàëè 
³ çàêîïàëè, — êàæå âîä³é. 

Ïðàö³âíèê â³éñüêîâî¿ ïðî-
êóðàòóðè ãîâîðèòü ðîá³òíèêàì 
³òè ç íèì äî ë³ñíèöòâà äëÿ äà÷³ 
ïîÿñíåíü. Äîðîãîþ íàìàãàþñÿ 
âîä³ÿ ðîçïèòàòè ïðî ìàñøòàáè 
âèðóáêè. Ç éîãî ñë³â, ä³çíàþñÿ: 
áðèãàäà ç òðüîõ âèâîçèòü íà ñêëàä 
â äåíü äâ³ ìàøèíè ïî 7 êóá³â. 
Ðàõóºìî çà ðîçö³íêàìè ç ïðàéñó 
ë³ñíèöòâà — âèõîäèòü á³ëüøå 300 
òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Çíàéäåí³ íàìè âàëüùèêè ³ âî-
ä³é òðóäîâèõ äîãîâîð³â íå óêëà-
äàëè. Â çîí³, ùî îõîðîíÿºòüñÿ, 
ïðàöþþòü âèïàäêîâ³ ëþäè? Öå 
ïèòàííÿ òåæ íå çàëèøàòü áåç 
óâàãè â³éñüêîâ³ ïðîêóðîðè.

Ê³ëüêà õâèëèí âãëèá 
ë³ñó — ³ íàòèêàºìîñÿ 
íà ïîðâàíèé êîëþ÷èé 
äð³ò. Îäðàçó çà 
íèì ³äå «ñàí³òàðíà 
ðîç÷èñòêà» â³ä äóá³â

Активіст і журналіст Віталій Павловський: «Валять елітне 
дерево, кубометр якого коштує більше 30 тисяч гривень»
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Ó Îëüãè ×åðå-
âàòî¿ — óñì³øêà 
íà îáëè÷÷³. Ï³ñëÿ 

òðèâàëèõ ðîçäóì³â ³ ïðèãí³÷åíîãî 
ñòàíó, âîíà ïðèéíÿëà ð³øåííÿ 
íå ïðèïèíÿòè ðîáîòó êðèçîâî-
ãî öåíòðó «Ä³ì Ìàìè». Áàæàííÿ 
äàë³ ïðàöþâàòè äîäàëà íåî÷³êó-
âàíà ï³äòðèìêà â³ííè÷àí. Æ³íêà 
ùèðî ç³çíàºòüñÿ, ùî íå ñïîä³-
âàëàñÿ íà òàêó àêòèâí³ñòü íåçíà-
éîìèõ ëþäåé. Äåñÿòêè ñõâàëüíèõ 
â³äãóê³â íà ¿¿ àäðåñó íàïèñàíî 
â ²íòåðíåò³ ïðî âàæëèâ³ñòü òîãî, 
ùî ðîáèòü äëÿ ëþäåé.

НА КОМУНАЛКУ 45 ТИСЯЧ
Óñ³ òðè ðîêè ç ÷àñó ñòâîðåííÿ 

öåíòðó «Ä³ì Ìàìè» éîãî óòðè-
ìóâàëè çà êîøòè ñ³ì’¿ ïàí³ Îëü-
ãè. Êîíêðåòí³øå — ô³íàíñóâàâ 
÷îëîâ³ê-ï³äïðèºìåöü. Âîëîíòåðè 
òåæ äîïîìàãàëè. Çàêóïîâóâàëè ÷è 
çáèðàëè äëÿ ä³òåé ðå÷³, ïðîäóêòè 
õàð÷óâàííÿ, äëÿ íåìîâëÿò — äè-
òÿ÷å õàð÷óâàííÿ.

Îäíàê óòðèìàííÿ áóäèíêó, ñïëà-
òà êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â òà çàðï-
ëàòà äåê³ëüêîì ïðàöþþ÷èì — âñå 
öå ëÿãàëî íà ïëå÷³ ×åðåâàòîâèõ.

Ò³ëüêè çà äâà çèìîâ³ ì³ñÿö³ 
çà ãàç ³ åëåêòðèêó ñïëàòèëè 45 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü. Íà ï³äòâåðäæåííÿ 
ïàí³ Îëüãà ðîçì³ñòèëà êîï³þ 
ðàõóíêó ó Ôåéñáóö³ íà ñòîð³íö³ 
«Êðèçîâèé öåíòð «Ä³ì Ìàìè».

— Ó ë³òí³ ì³ñÿö³ ïëàòèòè äîâî-
äèòüñÿ ìåíøå, àëå âñå îäíî ñóìè 
íåìàë³, óòðèìóºìî 4-ïîâåðõîâèé 
áóäèíîê íà 600 êâàäðàò³â, — êàæå 
Îëüãà ×åðåâàòîâà.

ЩО ВПЛИНУЛО НА ЗМІНУ 
РІШЕННЯ?

Îëüãà ×åðåâàòîâà âäÿ÷íà êîæ-
íîìó, õòî â³äãóêíóâñÿ íà ñèòóà-
ö³þ, õòî ï³äòðèìàâ ¿¿ ìîðàëüíî 
³ ìàòåð³àëüíî. Òàêèõ áóëî äóæå 
áàãàòî. ¯¿ òåëåôîí íå çàìîâ-
êàâ. Òàê ñàìî «ðîçðèâàâñÿ» â³ä 
äçâ³íê³â òåëåôîí Ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ 
Öåíòðó.

— ß íàâ³òü óÿâèòè íå ìîãëà, 
ùî íàø «Ä³ì Ìàìè» ñòàâ ÷àñ-
òèíîþ æèòòÿ äëÿ ñîòåíü ëþäåé, 
ÿê³ äàëè ìåí³ íàä³þ ³ äîäàëè ñèë 
òà áàæàííÿ íå çäàâàòèñÿ, — êàæå 
ïàí³ Îëüãà.

Æ³íêà óòî÷íþº, ùî íàéá³ëüøå 
¿¿ ïåðåêîíàëè íå ÷³ïëÿòè çàìîê 
íà äâåð³ òðè àðãóìåíòè.

— Íàïèñàëè á³ëüø³ñòü ìàòåð³â, 
ÿê³ ó ñâ³é ÷àñ ïåðåáóâàëè ó íàñ 

У Ольги Череватової троє влас-
них діток. Хоча вона була єди-
ною у батьків. У 10-річному віці 
лікувалася на Старому Місті у лі-
карні. У пам'ять врізалася кімна-
та, про яку говорили майже всі 
пацієнти. У ній залишали діток, 
від яких відмовлялися матері. 
Одного разу побачила, як туди 
принесли маленького хлопчика. 
Після того Оля не давала спокою 
мамі. Просила усиновити малю-
ка, обіцяла доглядати. У той час 
у них хворіла бабуся. Мамі було 
не до покинутого хлопчика. Ди-
тяча мрія перетворилася на по-
требу у дорослому житті. Після 
народження їхнього з чоловіком 

первістка умовила чоловіка взяти 
на виховання дитину з будинку 
маляти «Гніздечко». Їм не дозво-
лили це зробити.
Багато часу Ольга мріяла про 
створення будинку для мам з 
дітками.
— Мені навіть слухати страшно 
про те, що дитину відбирають від 
мами і передають у дитячий бу-
динок, — каже жінка. — Хочеться, 
аби діти постійно були з мамою. 
Навіть тоді, коли вони опинилися 
без даху над головою, чи змушені 
тікати з дому від батька, який б’є 
маму й дитину, або пиячить. Ми 
рятуємо таких матерів і їхніх дітей.
Будинок для кризового Центру 

«Дім Мами» Череватови зна-
йшли за оголошеннями. Спору-
ду на чотири поверхи купували 
недобудованою. Довели до ладу. 
Раніше використовували два 
перші поверхи. Тепер відремон-
тували й третій.
Проживати матері зі своїми ді-
тьми можуть до півтора року. 
Проживання безкоштовне. Так 
само, як харчування, забезпечен-
ня одягом, взуттям, засобами гігіє-
ни, користування кухнею, ванною, 
пральними машинами. У матерів 
є можливість збирати кошти, які 
вони отримують на дітей, аби по-
тім за них придбати в селі будинок 
або на інші потреби.

Рятує дітей від дитячих будинків 
ОЛЕГ БЕГУС, 
ЗАСТУПНИК 
ГОЛОВИ ВІННИЦЬ-
КОЇ РАЙДЕРЖАД-
МІНІСТРАЦІЇ:

— Державну фі-
нансову підтрим-

ку закладу «Дім Мами» можна 
буде надавати тоді, коли він 
матиме статус одержувача бю-
джетних коштів. Для цього тре-
ба змінити цільове призначення 
будівлі. Нині вона у приватній 
власності. Що треба зробити для 
зміни цільового призначення, 
власниці радили фахівці рай-
держадміністрації.
Влада готова до позитивного 

вирішення питання.
Це рутинна, тривала робо-
та, але її необхідно зробити, 
інакше жодної можливості 
нема для надання підтримки. 
Тобто, тепер справа за органі-
затором Центру «Дім Мами». 
Щоправда, раніше їй уже про-
понували такий варіант, однак 
тоді наші пропозиції не були 
враховані. Нині справа набула 
суспільного резонансу. Тому 
ще раз наголошую: районна 
влада готова допомагати Цен-
тру. За умови, що власниками 
установи буде дотримано усіх 
встановлених вимог законо-
давства.

Повинен бути статус одержувача бюджетних коштів 

«ДІМ МАМИ» НЕ ЗАКРИВАЄТЬСЯ. 
БЛАГОДІЙНИЦЯ НЕ ЗДАЄТЬСЯ
Добра справа  Сорок тисяч гривень 
зібрали вінничани за чотири дні 
на підтримку кризового центру «Дім Мами». 
«Не закривайте «Дім Мами!», « Не опускайте 
руки! Допоможемо…» Такі відгуки з’явилися 
в Інтернеті одразу після повідомлення про 
припинення роботи центру. Це перший 
у Вінниці приватний заклад для матерів 
та їхніх дітей, які опинилися у складній 
ситуації. Його не будуть закривати. 
Принаймні, поки що

³ ïîâ³äîìèëè, ùî ãîòîâ³ êîæåí 
ì³ñÿöü ïåðåðàõîâóâàòè õòî 100, 
õòî 200 ãðèâåíü, — ðîçïîâ³äàº 
Îëüãà. — Ó ìåíå ñëüîçè ç’ÿâèëèñÿ 
íà î÷àõ. Çíàþ, ùî âñ³ âîíè ñàì³ 
ïîòðåáóþòü äîïîìîãè. Íåçâàæà-
þ÷è íà öå, ãîòîâ³ â³äðèâàòè â³ä 
ñåáå êîøòè çàðàäè ³íøèõ.

Ùå îäèí «÷àð³âíèê», òàê íà-
çèâàº öüîãî ÷îëîâ³êà ïàí³ Îëüãà, 
ï³äòðèìàâ ìîðàëüíî ³ ìàòåð³àëü-
íî. Äî ãëèáèíè äóø³ âðàçèëà éîãî 
äîëÿ. Ñåðã³é Ãîðä³ºíêî — êîëèø-
í³é âèõîâàíåöü äèòáóäèíêó. Â³í 
çàòåëåôîíóâàâ ç ñàìîãî ðàíêó íà-
ñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî ïðèïèíåííÿ ðîáîòè Öåíòðó. 
Óïðîäîâæ ï’ÿòè äí³â ïîñï³ëü 
ïðèõîäèâ ðàçîì ç ðîá³òíèêàìè ³ 
âèêîíóâàâ ðåìîíòí³ ðîáîòè. Äî-
ìîâèâñÿ, ùîá Öåíòðó ïåðåäàëè 

ñóñ³äí³é ãîðîä ïëîùåþ 20 ñî-
òîê. Íà íüîìó ìàìè ç ä³òêàìè 
çìîæóòü âèðîùóâàòè ãîðîäèíó. 
Ïðèäáàâ ìàëåíüêèõ êóð÷àò, àáè 
íàäàë³ ä³òè ìàëè ñâ³æ³ ÿéöÿ.

— Îëþ, áóäåìî ïðàöþâàòè 
äàë³, ïðàâäà? — öå âæå ñëîâà 
÷îëîâ³êà ïàí³ Îëüãè, ùî ñòàëè 
ùå îäíèì àðãóìåíòîì çì³íèòè 
ð³øåííÿ.

ЧИНОВНИКИ ВЖЕ ПРОСЯТЬ НЕ 
ЗАКРИВАТИ ЗАКЛАД

Óïðîäîâæ òðüîõ ðîê³â ³ñíóâàí-
íÿ êðèçîâîãî öåíòðó «Ä³ì Ìàìè» 
éîãî âëàñíèöÿ äîáèâàëàñÿ õî÷à á 
ì³çåðíî¿ ï³äòðèìêè ç áîêó âëà-
äè. Êàæå, ùîðàçó ¿é â³äïîâ³äàëè 
îäíå é òå ñàìå: äåðæàâà íå ìîæå 
ô³íàíñóâàòè ïðèâàòíó ñòðóêòó-
ðó, áî öå çàáîðîíåíî çàêîíîì. 

Íà öüîìó ðîçìîâè çàê³í÷óâàëèñÿ.
Áóëè âèïàäêè, êîëè äî ¿õíüî-

ãî çàêëàäó íàâ³äóâàëèñÿ ç ïåðå-
â³ðêàìè ð³çí³ ñëóæáè — â³ä ïî-
æåæíèê³â äî òèõ, ÿê³ ïîâèíí³ 
ïåðåéìàòèñÿ ìàëîë³òí³ìè ä³òüìè.

Áóâ âèïàäîê, êîëè ïîãðîæó-
âàëè çàêðèòòÿì Öåíòðó, ñòâåð-
äæóâàëè, ùî â³í ä³º íåçàêîííî, 
à éîãî âëàñíèöÿ áóäå â³äïîâ³äàòè 
çà ñàìîïðàâñòâî.

Ï³ñëÿ òàêèõ âèïàäê³â ìàðíî 
áóëî ñïîä³âàòèñÿ íà ÿêó-íåáóäü 
äîïîìîãó â³ä âëàäè. Îëüãà ×åðå-
âàòîâà ïðèïèíèëà îááèâàòè ïî-
ðîãè êàá³íåò³â ÷èíîâíèê³â. Òåïåð 
âîíè ñàì³ ïðèéøëè äî íå¿. 

— Áóëè ïðåäñòàâíèêè Â³-
ííèöüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, 
ç â³ää³ëó ó ñïðàâàõ ä³òåé, — ãî-
âîðèòü ×åðåâàòîâà. — Ïðîñèëè 
íå çàêðèâàòè çàêëàä. Ìîâëÿâ, 
çà ðîêè ³ñíóâàííÿ ïðî íüîãî óæå 
ñòàëî â³äîìî íå ò³ëüêè â îáëàñò³, 
à é â äåðæàâ³. Áóäå íåãàòèâíèé 
ðåçîíàíñ, ÿêùî ïî÷åïèìî çàìîê. 
Âèñëîâèëè ïðîïîçèö³þ ó ðàç³ ïî-
òðåáè íàäàâàòè äîïîìîãó ïñèõî-
ëîãà, þðèñòà.

Ï³ñëÿ öüîãî ×åðåâàòîâà âè-
ð³øèëà â³äíîâèòè ñï³ëêóâàííÿ 
ç ïîñàäîâöÿìè. Ìèíóëèé ïî-
íåä³ëîê ó íå¿ ïî÷àâñÿ ç â³äâ³äà-
ííÿ ÎÒÃ ó Ëóêà-Ìåëåøê³âñüêà, 
íà òåðèòîð³¿ ÿêî¿ çíàõîäèòüñÿ 
«Ä³ì Ìàìè». Âàæëèâî âèð³øèòè 
ïèòàííÿ ïðî ñàì áóäèíîê. Â³í 
ó âëàñíîñò³ ×åðåâàòîâèõ. Êóïó-
âàëè éîãî çà âëàñí³ êîøòè ñïåö³-
àëüíî äëÿ êðèçîâîãî Öåíòðó. ßê 
çì³íèòè ôîðìó âëàñíîñò³, ùî äà-
âàëà á ìîæëèâ³ñòü íà îòðèìàííÿ 
êîøò³â â³ä äåðæàâíèõ ñòðóêòóð? 
Âèð³øåííÿ ïèòàííÿ óñêëàäíþº 
ì³ñöå çíàõîäæåííÿ Öåíòðó — â³í 
ðîçòàøîâàíèé íà òåðèòîð³¿ ðå-
êðåàö³éíî¿ çîíè.

— ²ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè 
ãðîìàäè ïî¿õàëè â ðàéîí, äå 
ñï³ëêóâàëèñÿ ³ç ùå îäíèì çà-
ñòóïíèêîì ãîëîâè Â³ííèöüêî¿ 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, — ðîçïî-
â³äàº Îëüãà ×åðåâàòîâà. — Â³í çà-
ïðîñèâ äî ðîçìîâè àðõ³òåêòîðà, 
ôàõ³âöÿ ³ç çåìåëüíèõ ïèòàíü. Öå 
âæå ïëþñ, ùî ÷èíîâíèêè ãîòîâ³ 
õî÷à á îáãîâîðþâàòè ïèòàííÿ äî-
ïîìîãè íàøîìó Öåíòðó.

— Îëþ, áóäåìî äàë³ 
ïðàöþâàòè, ïðàâäà? 
— ö³ ñëîâà ÷îëîâ³êà 
ïàí³ Îëüãè ñòàëè ùå 
îäíèì àðãóìåíòîì 
çì³íèòè ð³øåííÿ

- Мені навіть 
слухати 
страшно про 
те, що дитину 
відбирають 
від мами і 
передають 
у дитячий 
будинок, – 
каже Ольга 
Череватова
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ÊÎÌÓÍÀËÊÀ

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

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

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

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 17 900 

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

Çàìîâë. ¹ 190122

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Â³âòîðîê,  28 
òðàâíÿ, 14 ãîäèíà 
15 õâèëèí. Ó ïðè-

ì³ùåíí³ ÒÎÂ «Åíåðà Â³ííèöÿ» 
íà âóëèö³ Ïèðîãîâà, 131 «õâ³ñò» 
÷åðãè òÿãíåòüñÿ íàäâ³ð. Íàðà-
õîâóºìî 38 îñ³á. Âîíè ÷åêàþòü, 
ùîá ç’ÿñóâàòè, çâ³äêè ó íèõ âçÿ-
ëèñÿ áîðãè çà åëåêòðèêó. Òðîº 
æ³íîê ñåðåäíüîãî â³êó åíåðã³éíî 
îáãîâîðþþòü ñèòóàö³þ. Êàæóòü, 
âæå ï³âòîðè ãîäèíè òîï÷óòüñÿ. 
Äîïèòóþòüñÿ ïðàö³âíèê³â, äå 
ìîæíà ïîáà÷èòè ¿õíüîãî êå-
ð³âíèêà. ¯ì ïîêàçóþòü íà äâå-
ð³ ë³âîðó÷ â³ä ãîëîâíîãî âõîäó. 
Äèðåêòîðà òîâàðèñòâà ó êàá³íå-
ò³ íå çàñòàþòü. Êîëè áóäå, ¿ì 
íå ìîæóòü ïîÿñíèòè.

×åðãè ï³ä áóä³âëåþ «Åíåðè» 
íå ïðèïèíÿþòüñÿ óæå òðåò³é ì³-
ñÿöü, â³äêîëè «Åíåðà» ðîçñèëàº 
ñïîæèâà÷àì ïëàò³æêè ç áîðãàìè.

«МИЛЯТЬ ШИЮ» ВІД 
ПОРОШЕНКА — ДО МОРГУНОВА 

Íå çàñòàâøè íà ì³ñö³ êåð³âíè-
êà «Åíåðè», òðîº ç ÷åðãè çàõîäÿòü 
ó çàë, äå ïðèéìàþòü ëþäåé. Òàì 

øåñòåðî ïðàö³âíèê³â. Çàïèòóþòü, 
ñê³ëüêè ç íèõ îáñëóãîâóþòü ïî-
áóòîâèõ ñïîæèâà÷³â. ¯ì ïîêà-
çóþòü íà äâà ñòîëè, çà êîæíèì 
ç ÿêèõ ïî îäíîìó ïðàö³âíèêó. 
Òîáòî ÷åðãó îáñëóãîâóº ò³ëüêè 
äâîº ëþäåé.

— Õ³áà íå ìîæíà äîëó÷èòè ùå 
êîãîñü äî ïðèéîìó? — íåâäî-
âîëåíî ãîâîðÿòü æ³íêè. — Õ³áà 
âàì íå øêîäà ëþäåé, ÿê³ ìë³þòü 
íà ñîíö³?

Ó â³äïîâ³äü — ìîâ÷àíêà.
— ßêèé ó ìåíå áîðã? — ïåðå-

ïèòóº îäíà ç æ³íîê ç ÷åðãè íà âó-
ëèö³. — Íåâåëèêèé — 41 ãðèâ-
íÿ. Íàñïðàâä³ ÿ í³êîìó í³÷îãî 
íå âèííà. Ñïëà÷óþ êîæåí ì³ñÿöü 
çà ïîêàçíèêàìè ë³÷èëüíèêà. Â³ä-
êîëè áîðã? Â³äêîëè «Åíåðà» — 
â³äòîä³ áîðãè.

— Öå ùå ÷åðãà íåâåëèêà, áó-
âàëî ïî 50 ëþäåé ³ á³ëüøå, ÷åðãà 
äî «Åíåðè», ÿê äî Âåíåðè, — ãî-
âîðèòü îäèí ç ÷îëîâ³ê³â. — ×óâ 
ïî ðàä³î, ùî ìîæíà éòè â Ïðîçî-
ðèé îô³ñ. Ïîïðîáóéòå äîñòóïèòè-
ñÿ. Òàì îäíà ëþäèíà â³ä «Åíåðè».

Íàðîä ó ÷åðç³ íå ñòðèìóº 
íåâäîâîëåííÿ. «Ìèëÿòü øèþ» 
âñ³ì ï³äðÿä — â³ä Ïîðîøåíêà ³ 
Ãðîéñìàíà äî Ìîðãóíîâà.

ЗВІДКИ ВЗЯЛИСЯ НЕЗРОЗУМІЛІ 
БОРГИ ВІД КОМПАНІЇ «ЕНЕРА»
Безлад  Третій місяць вінничани 
стають у черги до нового постачальника 
електрики — ТОВ «Енера». Намагаються 
з’ясувати, звідки у них з’явилися борги. 
Щоб зменшити черги, у колишніх ЖЕКах 
і Прозорих офісах виділили «Енері» 
додаткові робочі місця. Але це мало 
поліпшило ситуацію

— Öå æ íå ïåðøèé äåíü ÷åð-
ãè, — êàæå ùå îäèí ÷îëîâ³ê. — 
Ñóñ³ä ïðèõîäèâ ì³ñÿöü òîìó. Òå 
ñàìå áóëî. Éîìó òîä³ ñêàçàëè, 
ìîâëÿâ, ñïëàò³òü òå, ùî íàïè-
ñàíî, à ìè çàðàõóºìî âàì öå 
â ìàéáóòí³é ïëàò³æ.

— Ùî öå çà êîíòîðà «Åíåðà» ³ 
çâ³äêè âîíà âçÿëàñÿ? Õòî öå ùå 
ìàº íà íàñ çàðîáèòè? — çàïèòóº 
÷åðãó ùå îäèí ÷îëîâ³ê.

— À âè ïî÷èòàéòå â ²íòåðíåò³, 
õòî ¿¿ âëàñíèê, òî ìîæå äåùî çðî-
çóì³ºòå, — â³äêàçóº ³íøèé.

— Ðîçâîðóøèòè á öåé ìîòëîõ, 
çíàéòè òèõ, õòî âïõàâ íàì öþ 
«Åíåðó», — ãîâîðèòü ùå îäèí 
÷îëîâ³ê. — Ìîæå, òîä³ á ðîçâè-
äí³ëîñÿ, äëÿ ÷îãî âñå çðîáëåíî. 
Çàáàìáóðèëè ëþäÿì ãîëîâè, ùîá 
ó êàëàìóòí³é âîä³ êîìóñü ðèáè 
íàëîâèòè.

Ó ðàéîíàõ ñèòóàö³ÿ ñõîæà 
íà Â³ííèöüêó.

ЯКЩО СПЛАТИЛИ НЕ ТИМ…
Â³ðà Íàðîãàí ç ñåëà Òèìàí³êà 

Òóëü÷èíñüêîãî ðàéîíó ïîâ³äî-
ìèëà RIA, ùî ç ïîÿâîþ «Åíåðè» 
â íå¿ ç’ÿâèëèñÿ áîðãè çà åëåê-
òðèêó. Õî÷à ñòâåðäæóº, ñïëà÷óº 
ùîì³ñÿ÷íî çà ïîêàçíèêàìè ë³-
÷èëüíèêà.

Òàê, 22 òðàâíÿ æ³íêà îòðèìàëà 
ïëàò³æêó. Ó í³é çàçíà÷åíà öèôðà 
çàáîðãîâàíîñò³ — 851 ãðèâíÿ, íà-
ðàõîâàíî çà ì³ñÿöü 494 ãðèâí³, 
äî ñïëàòè — 1385 ãðèâåíü. Ó ïî-
ïåðåäí³é ïëàò³æö³ ñóìà áîðãó ñòà-
íîâèëà 684 ãðèâí³, íàðàõóâàííÿ 
çà ì³ñÿöü — 455 ãðèâåíü.

— Íà ïåðøå ñ³÷íÿ ó ìåíå 
íå çíà÷èëîñÿ æîäíî¿ ãðèâí³ çà-
áîðãîâàíîñò³, — ãîâîðèòü æ³í-
êà. — Çâ³äêè òîä³ òàêà ñóìà — 
851 ãðèâíÿ?

Ó ï³äïðèºìñòâ³ Òóëü÷èíñüê³ 
ðàéîíí³ ìåðåæ³ æ³íö³ ïîÿñíè-
ëè, ùî ó ñ³÷í³ âîíà ñïëàòèëà 
êîøòè íå ò³é îðãàí³çàö³¿ — çà-
ì³ñòü «Â³ííèöÿîáëåíåðãî», ÿê 
ðàí³øå, ìàëà ðîçðàõóâàòèñÿ ç 
íîâèì ïîñòà÷àëüíèêîì — ÒÎÂ 
«Åíåðà Â³ííèöÿ».

¯é ïîðàäèëè íàïèñàòè çàÿâó, 
ùîá ñïëà÷åí³ êîøòè «Â³ííèöÿ-

ОЛЕКСІЙ ТАРАРА-
КА, КОМЕРЦІЙНИЙ 
ДИРЕКТОР РОЗПО-
ДІЛЬЧОЇ КОМПАНІЇ 
АТ «ВІННИЦЯ-
ОБЛЕНЕРГО»:

— У області нара-
ховується 20 тисяч побутових 
споживачів, які у січні внесли 
кошти за використану електро-
енергію на рахунок нашого то-
вариства «Вінницяобленерго» 
замість ТОВ «Енера Вінниця». Ми 
виробили спільний алгоритм. 

Тепер споживачам не дове-
деться ходити від однієї компанії 
до іншої, щоб з’ясувати ситуацію.
У Вінниці у трьох Прозорих офі-
сах буде по одному працівнику 
від нас і від «Енери». Міська 
влада також надала робочі місця 
у семи Центрах обслуговування 
(колишніх ЖЕКах). Розробили і 
виготовили бланк заяви, яку ма-
ють заповнити споживачі. Кошти 
їм повертатимуть протягом деся-
ти днів з часу надходження таких 
заяв до нашого товариства.

Кошти повернуть протягом десяти днів 

У прес-службі ТОВ «Енера» 
не дали чіткої відповіді, чи на-
раховують заборгованість спо-
живачам, які у січні сплатили 
не «Енері», а на старі рахунки 
«Вінницяобленерго».
У письмовому повідомленні за-
значено про збій комп’ютерної 
програми:
— Споживачі отримують пла-
тіжки з некоректними даними, 
програмне забезпечення потре-

бує удосконалення. Закликаємо 
населення звертати увагу лише 
на показники фактично спо-
житої енергії. Якщо споживач 
сплатив рекомендований пла-
тіж, то йому буде зарахована 
переплата на наступний місяць.
У області створено 27 центрів 
обслуговування клієнтів, які 
розташовані в кожному райо-
ні. У Вінниці він розташований 
за адресою вул. Пирогова, 131.

Через збій програми?

Починаючи з 1 січня 2019, по-
стачальником електроенергії 
в області є ТОВ «Енера Вінни-
ця». Його засновником є АТ 
«Вінницяобленерго». Кінцевим 
бенефіціаром-власником зна-
читься Марков Максим Олек-
сандрович. З відкритих джерел 
дізнаємося, що він нібито має 
стосунок до Петра Порошенка.
Пан Марков разом з Євгеном 

Бесарабом є також бенефіціар-
ним власником компанії «Під-
приємство Київ». Цій компанії 
передана земля колишньої взут-
тєвої фабрики «Київ» на вули-
ці Лаврська, що навпроти Ки-
єво-Печерської Лаври. Саме 
за цією адресою відкрито новий 
офіс Порошенка. Про це він по-
відомив на своїй сторінці у ФБ 
невдовзі після виборів.

Отримувач коштів зареєстрований у Болгарії 

îáëåíåðãî» ïåðåðàõóâàëè ÒÎÂ 
«Åíåðà Â³ííèöÿ». Òàê âîíà é 
çðîáèëà. Îäíàê ó íàñòóïí³ ì³ñÿö³ 
ñóìà áîðãó ò³ëüêè çá³ëüøóâàëàñÿ.

²íæåíåð ïî ðîáîò³ ç³ ñïîæè-
âà÷àìè Òóëü÷èíñüêîãî ÐÅÌ Âî-
ëîäèìèð Ïðîöü ïîÿñíèâ æóðíà-
ë³ñòó, ùî àëãîðèòì ä³é ç òàêèìè 
ñïîæèâà÷àìè â ðàéîí³ îòðèìàëè 
ò³ëüêè 21 òðàâíÿ.

— Ñïîæèâà÷ ìàº íàïèñàòè 

çàÿâó ïðî ïîìèëêîâî ñïëà÷åí³ 
êîøòè, — ãîâîðèòü Âîëîäèìèð 
Ïðîöü. — Âêàçàòè íîìåð êàðòêè 
÷è áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó, íà ÿêèé 
ìàþòü ïîâåðíóòè êîøòè, ï³ñëÿ 
òîãî ñêëàäàºìî àêò çâ³ðêè, àáè 
óòî÷íèòè ñóìó, à òîä³ ñïèñêè òà-
êèõ ñïîæèâà÷³â ïåðåäàºìî äî ÀÒ 
«Â³ííèöÿîáëåíåðãî». Êîøòè íà-
ä³éäóòü ñïîæèâà÷ó íà çàçíà÷åíèé 
íèì ðàõóíîê.

— Ñïëà÷óþ êîæåí 
ì³ñÿöü çà ïîêàçíèêàìè 
ë³÷èëüíèêà. Â³äêîëè 
áîðã? Â³äêîëè «Åíåðà» 
— â³äòîä³ áîðãè, — 
êàæå æ³íêà ç ÷åðãè

— Це ще черга невелика, бувало по 50 людей. Черга до 
«Енери», як до Венери, — говорить один з чоловіків
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АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 

Íàï³âìàðàôîí — ñêëàäíèé ³ 
ìàñøòàáíèé çàõ³ä. Ïðåäñòàâíèêè 
÷îòèðüîõ îðãàí³çàö³é òðàäèö³éíî 
ñêëàëè êîìàíäó îðãêîì³òåòó — 
â³ä RIA, Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, 
ÎÄÀ òà Ôåäåðàö³¿ ëåãêî¿ àòëåòè-
êè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Ìèíóëî¿ 
íåä³ë³ â³ííè÷àíè òà ãîñò³ ì³ñòà 
ìàëè çìîãó âçÿòè ó÷àñòü ó ìà-
ñîâîìó çàá³ãó íà ï³âòîðà ê³ëîìå-
òðà, íà 10 òà 21 ê³ëîìåòð. Êð³ì 
òîãî, âåëèêà ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â 
âçÿëè ³ç ñîáîþ ä³òåé, äëÿ ÿêèõ 
îðãàí³çàòîðè òåæ ï³äãîòóâàëè 
îñîáëèâ³ äèñòàíö³¿ (çàëåæíî â³ä 
â³êó äèòèíè). Óñüîãî öüîãî äíÿ 
á³ãëî 3 250 îñ³á.

ХТО ПЕРЕМІГ У НАЙДОВШИХ 
ДИСТАНЦІЯХ 

Êîæåí ³ç ó÷àñíèê³â çàá³ã³â 
íà äèñòàíö³¿ 10 òà 21 ê³ëîìåòð 
ìàâ åëåêòðîííèé ÷³ï, ÿêèé ô³ê-
ñóâàâ ÷àñ ïîäîëàííÿ ìàðøðóò³â. 
Òàêèì ÷èíîì «äåñÿòêà» ìàëà ñâî-
¿õ 12 ïåðåìîæö³â — 6 ÷îëîâ³ê³â 
òà 6 æ³íîê, à íàï³âìàðàôîíñüêà 
äèñòàíö³ÿ ìàëà 20 ïåðåìîæö³â, 
ÿê³ òàê ñàìî ðîçä³ëèëèñÿ íà-
âï³ë ì³æ ÷îëîâ³êàìè òà æ³íêà-
ìè. Ïåðøèìè äåñÿòü ê³ëîìåòð³â 
ïîäîëàëà ðîäèíà Ä³äîâèäþê³â ³ç 
Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³. ×îëîâ³ê 

Äìèòðî ïðîá³ã ìàðøðóò, îá³ãíàâ-
øè äðóãå ì³ñöå âñüîãî íà îäíó 
ñåêóíäó.

— Òðåíóâàâñÿ, ÿê âñ³ — ïî äâà 
òðåíóâàííÿ êîæíîãî äíÿ ïðî-
òÿãîì ÷îòèðüîõ ì³ñÿö³â. ß ïðî-
ôåñ³éíèé ñïîðòñìåí ³ ¿õàâ íà ö³ 
çìàãàííÿ çà ïåðåìîãîþ, àäæå 
ïðàãíóòè äî ïåðøîãî ì³ñöÿ ïî-
òð³áíî çàâæäè.

Ïåðøîþ íà ö³é äèñòàíö³¿ ñåðåä 
æ³íîê ñòàëà äðóæèíà Äìèòðà — 
Îëåñÿ:

— Äèñòàíö³ÿ áóëà ç íåïðîñòèõ. 
Ó Â³ííèö³ á³æó âïåðøå, äóæå çà-
äîâîëåíà òèì, ùî âñþäè º ïóíêòè 
ã³äðàö³¿, áî ïîãîäà äóæå ñïåêîòíà. 
Äî Â³ííèöüêîãî íàï³âìàðàôîíó 
ìàëà âæå ê³ëüêà ñòàðò³â, òîìó öå ³ 
áóëà ï³äãîòîâêà. Á³ãòè áóëî äóæå 
êîìôîðòíî: í³õòî íå ï³äïèðàâ, 
òðàñà êëàñíà.

Îëåñÿ á³ãàº âæå á³ëüøå 15-òè 
ðîê³â, òîìó ïðîôåñ³éíèé ñïîðò 
äàº ìîæëèâ³ñòü ùîâèõ³äíèõ áðàòè 
ó÷àñòü ó ð³çíèõ çàá³ãàõ.

Àáñîëþòíèé ÷åìï³îí öüîãîð³÷-
íîãî íàï³âìàðàôîíñüêîãî çàá³ãó 
âèáîðîâ ïåðøå ì³ñöå ó ö³é äèñ-
òàíö³é ³ ìèíóëîãî ðîêó.

— Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ïðîõî-
äèòü áàãàòî ïðîá³ã³â, à ÿ ïðè¿õàâ 
íà íàéêðàùèé, — ãîâîðèòü Áîã-
äàí Ñåìåíîâè÷. — ß çàäîâîëåíèé 
ðåçóëüòàòîì, àäæå òðåíóþñÿ âæå 

ТРИ ТИСЯЧІ ПЕРЕМОЖЦІВ. СПОРТСМЕНИ 
Результати   Дистанції долали кілька 
тисяч учасників. Богдан Семенович 
із Київської області вже вдруге став 
абсолютним переможцем на дистанції 
21 км, за що отримав грошову винагороду 
у розмірі десяти тисяч гривень

á³ëüøå 15-òè ðîê³â.
Êð³ì ãðîøîâî¿ âèíàãîðîäè 

÷îëîâ³ê îòðèìàâ ÷åñüêèé âåëî-
ñèïåä Author â³ä ïàðòíåðà çàõîäó 
«Âåëîë³ãà».

Ñåðåä æ³íîê ïåðøîþ ñòàëà â³-
ííè÷àíêà Â³ðà Îâ÷àðóê. Æ³íêà 
ïðîá³ãëà äèñòàíö³þ çà ãîäèíó 
ø³ñòíàäöÿòü õâèëèí ³ òðèäöÿòü 
äâ³ ñåêóíäè.

— Ìàþ ÷óäîâ³ âðàæåííÿ, òàê 
ÿê âèáîðîëà ïåðåìîãó âäîìà. 
ß — ìàéñòåð ñïîðòó ç ìàðàôîí-
ñüêîãî á³ãó ³ íå âçÿòè ó÷àñòü ó Â³-
ííèöüêîìó íàï³âìàðàôîí³ ïðîñòî 
íå ìîãëà, — ãîâîðèòü æ³íêà.

Êð³ì òîãî, ñâî¿ íàãîðîäè ó÷àñ-
íèêè ìîãëè îòðèìàòè ó â³êîâèõ 
êàòåãîð³ÿõ, êîìàíäíîìó òà äèòÿ-
÷îìó çàá³ãàõ.

ВІННИЧАНИ БІГАЮТЬ 
ДЛЯ СЕБЕ 

Ó Â³ííèöüêîìó íàï³âìàðàôîí³ 
áðàëè ó÷àñòü íå ò³ëüêè ïðîôåñ³é-
í³ ñïîðòñìåíè, àëå é àìàòîðè. 
Ñåðåä íèõ íàéñòàðøèé ó÷àñíèê 
íàï³âìàðàôîíó – 77-ð³÷íèé Ìè-
êîëà Äóäí³ê. Â³í îá³ãíàâ áàãàòüîõ 
ìîëîäøèõ ñóïåðíèê³â ³ ïðîá³ã 
äèñòàíö³þ çà 2 ãîäèíè 12 õâèëèí! 

Òðèäöÿòèð³÷íèé â³ííè÷àíèí 
Ñåðã³é Àíòîõ âäðóãå á³ã äèñ-
òàíö³þ 21 êì. ×îëîâ³ê ïîäî-
ëàâ ìàðøðóò çà ãîäèíó ³ ñîðîê 
õâèëèí — öå íà õâèëèíó ìåíøå 
çà éîãî ìèíóëîð³÷íèé ðåçóëüòàò.

×îëîâ³ê ó çâè÷àéíîìó æèòò³ 
ðîçðîáëÿº íàñò³ëüí³ ³ãðè òà ãðàº 
ó ôóòáîë, àëå ãîòóâàâñÿ äî íàï³â-
ìàðàôîíó ñâ³äîìî ³ â³äïîâ³äàëüíî.

— Ó ö³é ñïðàâ³ ãîëîâíå — ñèñ-
òåìà. Á³ãòè ùîäíÿ, çá³ëüøóþ÷è 
äèñòàíö³þ. Íå íàäðèâàòèñÿ ³ 
çàéìàòèñÿ ñïîðòîì ó ñâîº çà-
äîâîëåííÿ, — ãîâîðèòü Ñåðã³é. 

Переможець «десятки» 
Дмитро Дідоводюк та 
Василь Коваль, який 
посів друге місце. Різниця 
результатів — одна секунда

На фінішній прямій учасники забігу забували про спеку 
та втому і насолоджувалися своїм досягненням 

Спортсмени трохи жалілися на погоду, бо було 
занадто спекотно, тому дуже корисним виявився 
польовий душ від Blik print

Кілька десятків компаній взяли участь у командних забігах. 
Корпоративні футболки і одна мета доповнили спортивне свято

Спортивна подія об’єднує не лише спортсменів, 
але й вболівальників, які їх підтримують

Найемоційнішим був дитячий забіг. Діти до п'яти років 
бігли сто метрів, старші — двісті та триста

Масовий дитячий забіг. Учасники отримали свої солодкі та 
сувенірні подарунки за подолання своїх дистанцій
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Креативним та активним ве-
дучим Євгенію Лигіну та Ользі 
Сольвар 
Черлідерській команді «Вінниць-
ких вовків» за запальну зарядку 
перед забігами 

Фотографам та відеографам, 
які фіксували всі емоції та пере-
моги учасників: Артуру Покор-
ському, Михайлу Мельничуку, 
Олександру Гаху та Олександру 
Домбровському.

Окрема подяка від організаторів та учасників заходу

ВІД 3 ДО 77 РОКІВ БІГАЛИ ВІННИЦЕЮ 

— Öüîãî ðîêó òðàñà äóæå ñïîäî-
áàëàñÿ òèì, ùî çì³ñòèëîñÿ ì³ñ-
öå ñòàðòó ³ ô³í³øó. Êîëè á³æèø 
íà ô³í³øíó ïðÿìó, ðàäóº, ùî 
ñïóñêàºøñÿ âíèç, à íå íàâïàêè.

ХТО ДОПОМІГ ВІННИЦЬКОМУ 
НАПІВМАРАФОНУ 

Ìàñøòàáíà ñïîðòèâíà ïîä³ÿ 
Â³ííèöüêèé íàï³âìàðàôîí ÷àñò-
êîâî ô³íàíñóâàëàñÿ çà ðàõóíîê 
ðåºñòðàö³éíèõ âíåñê³â ó÷àñíèê³â, 
à òàêîæ ñïîíñîðñüêî¿ äîïîìî-
ãè. Ãåíåðàëüíèé ïàðòíåð, ôîíä 
ãðîìàäè «Ïîä³ëüñüêà ãðîìàäà» 
ïðîâ³â åêîëîã³÷íó àêö³þ ç³ çáî-
ðó ÏÅÒ-ïëÿøîê òà ïëàñòèêîâèõ 
êðèøîê, àäæå ó ñïåêîíòó ïîãî-
äó ÷èìàëî ïëàñòèêîâèõ ïëÿøîê 
ìîãëè ïîòðàïèòè äî ñì³òíèê³â.

Êîøòè ç³ çäà÷³ áóäóòü íàïðàâ-
ëåí³ íà åêîëîã³÷í³ ïðîåêòè â ðàì-
êàõ ïðîãðàìè "Åêîëîã³÷íå ì³ñòî".

— Ïëÿøêè çäàâàëè äîñèòü 
îõî÷å, ä³òëàõè ç àçàðòîì äîïî-
ìàãàëè â³äêðó÷óâàòè êðèøêè òà 
ñòèñêàòè ïëÿøêè. Äîðîñë³ òåæ. 
Ïðåäñòàâíèêè LetyShops, äî ïðè-
êëàäó, ïðèíîñèëè óñ³ ïëÿøå÷êè, 
ÿê³ çàëèøèëè ó íèõ íà ëîêàö³¿. 
Ïðåäñòâàíèêè Óêðñèááàíêó òåæ 
â³ääàëè âñ³ ñâî¿ ïëÿøêè íà ïåðå-
ðîáêó.

Îõî÷³ ìîãëè îáðàòè ñîá³ êíè-
ãó, âèáðàâøè âèïàäêîâó öèòàòó ç³ 
ñïåö³àëüíî¿ ñêðèíüêè. Áóëî ïðî-
äàíî 15 êíèã òà ç³áðàíî 750 ãðè-
âåíü. Çàãàëîì çàâäÿêè äàí³é àê-
ö³¿ Ìîëîä³æíèé áàíê ç³áðàâ óæå 

4250 ãðèâåíü, ïðîäàâøè áëèçüêî 
80 êíèã. Óñ³ êîøòè ï³äóòü íà êîí-
êóðñ ãðàíò³â äëÿ ìîëîä³, ÿêèé 
Ìîëîä³æíèé áàíê îãîëîñèòü 
ó æîâòí³.

Äëÿ ïîö³íîâóâà÷³â ôîòî òà â³-
äåî êîìïàí³ÿ LetyShops âñòàíî-
âèëà íåçâè÷íó ôîòî-çîíó 360 ãðà-
äóñ³â. À òîðãîâà ìàðêà «Ðóäü» 
òàê ñàìî ïîäáàëà ïðî ïðèñóòí³õ 
³ ìàëà íåàáèÿêèé çàïàñ ìîðîçè-
âà, ïðîòå ñìàêîâèé àêöåíò öüîãî 
äíÿ áóâ íà äîâåðøåíîìó äåñåðò³ 
ç³ ñï³ëîþ âèøíåþ òà ñîêîâèòèì 
àáðèêîñîì «Åéôîð³ÿ».

Òðàäèö³éíî äëÿ ñïîðòñìåí³â 
áóëà çîíà ìàñàæó ³ òåéïóâàííÿ. 
Ä³â÷èíà-ê³áîðã Òåòÿíà Âîðîò³-
ë³íà ó ñâîºìó áëîç³ íàãîëîñèëà, 
ùî ò³ëüêè çàðàäè â³ííèöüêèõ 
ìàñàæèñò³â ïîòð³áíî ïðè¿æäæà-
òè íà Â³ííèöüêèé íàï³âìàðà-
ôîí. Äî êîìàíäè îðãàí³çàòîð³â 
òàêîæ äîëó÷èëèñÿ AIR Fitness, 
×åðâîíèé Õðåñò òà Îëåêñàíäð 
Öàðåâñüêèé.

Ï³äòðèìóâàòè òîíóñ ñïîðòñìå-
í³â äîïîìàãàëè åíåðãåòè÷í³ ïðî-
äóêòè â³ä êîìïàí³¿ Rain. ×èìàëèé 

çàïàñ âîäè íàäàëà «Áàð÷àíêà». 
Àáè âñ³ ñïîðòñìåíè ìîãëè âòàìó-
âàòè ñïðàãó, ä³â÷àòà ç «ß – ãîñ-
ïîäèíÿ» äîïîìàãàëè íà òî÷êàõ 
ã³äðàòàö³¿. Ë³äåð³â çàá³ãó ñóïðî-
âîäæóâàâ êðîñîâåð Toyota RAV4. 
Êð³ì òîãî, ïåðåìîæö³ îòðèìàëè 
ñð³áí³ ïðèêðàñè ó âèãëÿä³ êðîñ³â-
êà â³ä êîìïàí³¿ «Ìàëüâà».

Äëÿ êðåàòèâíèõ ó÷àñíèê³â íà-
ï³âìàðàôîíó æèòëîâèé êîìïëåêñ 
Green’s ï³äãîòóâàâ ñïåö³àëüíèé 
ïîäàðóíîê. Òðåáà áóëî ïðèäóìàòè 
êðåàòèâíèé ñëîãàí äëÿ íîâîãî 
æèòëîâîãî êîìïëåêñó. Âëàñíå, 
êîìïàí³ÿ íå ò³ëüêè øóêàëà òâîð-
÷³ ð³øåííÿ äëÿ íîâîáóäîâ, àëå 
é çðîáèëà ÷èìàëèé âíåñîê ó òå, 
ùîá ñïîðòèâíà ïîä³ÿ â³äáóëàñÿ. 
Ìèíóëîãî ðîêó ÆÊ Green’s òåæ 
áóëè ïàðòíåðàìè íàï³âìàðàôîíó, 
àäæå ñëîãàí êîìïàí³¿ çâó÷èòü, ÿê 
«Æèâè â ãàðìîí³¿ ç ïðèðîäîþ», 
à îòæå ³ â ãàðìîí³¿ ³ç ñîáîþ.

Ñàìå òîìó ÆÊ Green’s ïîáó-
äóâàëè á³ëÿ ë³ñó, àáè ìåøêàíö³ 
ìîãëè íàñîëîäæóâàòèñÿ ñâ³æèì 
ïîâ³òðÿì, á³ãàòè ùîðàíêó ³ â³ä-
ïî÷èâàòè, ïîâåðòàþ÷èñü äîäîìó.

Більше трьох тисяч 
бігунів взяли участь 
у цьогорічних стартах

ЧОЛОВІКИ ЖІНКИ 

21 КМ 
 Богдан Семенович, 33 роки,
Київська область (результат — 

1.08.20), виграш 10 тисяч гривень 
1 місце

Віра Овчарук, 39 років, 
Вінниця (результат — 1.16.32), 

виграш 10 тисяч гривень 

Сергій Рибак, 33 роки, 
Харків (результат — 1.10.09), 

виграш 6 тисяч гривень 
2 місце

Наталія Семенович, 24 роки,
Київ (результат — 1.17.03), 

виграш 6 тисяч гривень 

Денис Слободянюк, 32 роки,
Вінниця (результат — 1.10.58), 

виграш 4 тисячі гривень 
3 місце

Катерина Стеценко, 37 років, 
Київ (результат — 1.22.27), 

виграш 4 тисячі 

10 КМ 
Дмитро Дідоводюк, 32 роки, 

Івано-Франківськ (результат 
33.01), виграш 5 тисяч гривень 

1 місце
Олеся Дідоводюк, 29 років, 

Івано-Франківськ (результат — 
38.11), виграш 5 тисяч гривень 

Василь Коваль, 30 років, 
Житомир (результат 33.02), 

виграш 3 тисячі гривень 
2 місце

Олена Китиця, 25 років, 
Житомир (результат — 40.01), 

виграш 6 тисяч гривень 

Михайло Богданов, 38 років,
Київ (результат 33.34), 
виграш 2 тисячі гривень 

3 місце
Катерина Сердюк, 29 років, 
Херсон (результат — 44.13), 

виграш 4 тисячі гривень 

ПЕРЕМОЖЦІ

ВІННИЦЬКИЙ НАПІВМАРАФОН 
У ЦИФРАХ
85 000 грн
Загальний призовий фонд

Усього брали участь 24 області України 
та представники 6-ти країн

Дистанція 
21,0975 км

422
учасники

Дистанція 
10 км

667
учасників

ЧОЛОВІКИ

ЖІНКИ

ФІНІШУВАЛИ

194 505ВІННИЧАНИ

346

353

406

555
76 261

Під час Вінницького 
напівмарафону

300 кг
яблук

1500
вафель

2700 л
води

З'ЇЛИ ВИПИЛИ
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РЕКЛАМА

Вадим Лучишин (40), доктор медичних наук, лікар 
ортопед-травматолог. Практикує з 2003 року, одразу 
після закінчення Вінницького медуніверситету. Член 
Європейської асоціації спортивної травматології, 
хірургії коліна та артроскопії (ЕSSKA). Це асоціація 
лікарів різних держав, які займаються лікуванням 
спортивної травми. Лікар також є членом Європей-
ської асоціації травматології та екстреної хірургії.
Спектр патологій, при яких Вадим Луцишин про-
водить оперативні втручання, дуже великий:
 Спортивна травма (артроскопія колінного, 
кульшового, плечового, ліктьового та гомілко-
востопних суглобів);
 Ортопедія (ендопротезування кульшових та 
колінних суглобів, коригуюча остеотомія);
 Травматологія (накістковий та внутрішньо-
кістковий остеосинтез);
 Регенеративна ортопедія (або ортобіологія) — 
застосування плазми, збагаченої тромбоцитами (PRP-
терапія) та стовбурових клітин з жирової тканини.
За консультаціями можна звертатись до трав-
матологічного відділення лікарні ім. Пирогова. 
Хірургічний корпус, третій поверх.

Ставить на ноги 15 років

ÇÄÎÐÎÂ’ß

Кошти можна надсилати на карту ПриватБанк 5168 7573 7452 1864 
в призначенні вказуйте «Для Насті». Громадська організація «Діа-Діти» та Анна Горобчук

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.

НАСТІ РУДЮК НЕОБХІДНА 
ІНСУЛІНОВА ПОМПА 

447857

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ó òðàâìàòîëî-
ã³÷íîìó â³ää³ëåíí³ 
îáëàñíî¿ ë³êàðí³ 

³ì. Ïèðîãîâà îäíèìè ç ïåðøèõ 
â Óêðà¿í³ ïî÷àëè ë³êóâàòè îñ-
òåîàðòðîç çà äîïîìîãîþ ³í’ºêö³¿ 
ñòîâáóðîâèõ êë³òèí.

Çà ñëîâàìè äîêòîðà ìåäè÷íèõ 
íàóê, ë³êàðÿ-òðàâìàòîëîãà Âàäè-
ìà Ëóöèøèíà, öå åôåêòèâíèé 
ìåòîä ë³êóâàííÿ îñòåîàðòðîç³â 
ñóãëîá³â, íàñë³äê³â òðàâì, îñî-
áëèâî êîëè ïîøêîäæåíèé õðÿù.

— Õðÿù äóæå âàæêî â³äíîâëþ-
ºòüñÿ, òîìó ùî â íüîìó íåìàº êà-
ï³ëÿð³â, â³äïîâ³äíî äóæå âàæêî â³ä-
íîâèòè ñòðóêòóðó ö³º¿ òêàíèíè, — 
ãîâîðèòü ë³êàð. — Ïðåïàðàòè, ÿê³ 
ìè ïðèéìàºìî ïåðîðàëüíî (òàáëåò-
êè, ïîðîøîê), äîõîäÿòü äî õðÿùà 
âêðàé ìàëî ³ ëèøå ÷åðåç ñèíîâ³-
àëüíó ð³äèíó (ãóñòà åëàñòè÷íà ìàñà, 
ùî çàïîâíþº ïîðîæíèíó ñóãëîá³â 
³ âèêîíóº ôóíêö³þ çìàçêè, çàïîá³-
ãàþ÷è òåðòÿ ñóãëîáîâèõ ïîâåðõîíü 
³ ¿õ çíîøóâàííÿ). Òîáòî öå òàêèé 
òðàíñì³òåð, ÿêèé ìîæå ïåðåäàâà-
òè ìåäèêàìåíò â³ä êðîâ³ äî õðÿùà. 
²í’ºêö³éíèé ìåòîä ïðàöþº áåçïî-
ñåðåäíüî ç òêàíèíîþ õðÿùà.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
— Çàãàëîì öå çàéìàº ãîäèíó 

÷àñó. Ïî-ïåðøå, ìè ðîçïîâ³äàºìî 
ïàö³ºíòó, ùî áóäå â³äáóâàòèñü ïî-
êðîêîâî, — ãîâîðèòü ë³êàð. — Ïî-

ò³ì ïåðåõîäèìî äî ìàí³ïóëÿö³¿.
Çà ñëîâàìè Âàäèìà Ëóöèøèíà, 

ñòîâáóðîâ³ êë³òèíè áåðóòüñÿ ç æè-
ðîâî¿ òêàíèíè ïåðåäíüî¿ ÷åðåâíî¿ 
ñò³íêè àáî âíóòð³øíüî¿ ïîâåðõí³ 
ñòåãíà êîíêðåòíîãî ïàö³ºíòà.

Áåðåòüñÿ ïðèáëèçíî 40 ìë æè-
ðîâî¿ òêàíèíè, äëÿ öüîãî íà îäíó-
äâ³ õâèëèíè ïàö³ºíòó äàºòüñÿ 
âíóòð³øíüîâåííî íàðêîç. Õî÷à 
öå íå äóæå áîëþ÷à ïðîöåäóðà, 
òîìó äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóºòüñÿ 
òàêîæ ì³ñöåâà àíåñòåç³ÿ. Ïîò³ì 
çàâäÿêè ïîäâ³éíîìó öåíòðèôóãó-
âàííþ ç æèðîâîâ¿ òêàíèíè âèä³-
ëÿþòü ñòîâáóðîâ³ êë³òèíè.

Ç 40 ìë æèðîâî¿ òêàíèíè ìîæ-
íà îòðèìàòè 1,5 ìë ð³äèíè, â ÿê³é 
ì³ñòÿòüñÿ ñòîâáóðîâ³ êë³òèíè. 
Ï³ñëÿ òîãî ö³ êë³òèíè ââîäÿòüñÿ 
â ïîðîæíèíó ñóãëîáà ïàö³ºíòà.

— Ìàêñèìàëüíèé åôåêò ï³ñëÿ 
³í'ºêö³¿ î÷³êóºòüñÿ ïðèáëèçíî ÷å-
ðåç 2–4 ì³ñÿö³, — ãîâîðèòü ë³êàð. — 
Êë³òèíàì ïîòð³áíî äîñòàòíüî ÷àñó 
äëÿ òîãî, ùîá âîíè çàéøëè â õðÿù 
³ ïî÷àëè òàì ðîçìíîæóâàòèñÿ. Áî 
êð³ì òîãî, ùî â õðÿùîâ³é òêàíèí³ 
íåìàº êàï³ëÿð³â, òàì äóæå ïîâ³ëü-
íèé ìåòàáîë³çì (íà äðóãîìó ì³ñö³ 
ï³ñëÿ íàéïîâ³ëüí³øîãî ìåòàáîë³ç-
ìó òêàíèí çóáà). Õî÷à ïàö³ºíòè, 
ÿêèì âèêîíàëè òàêó ³í’ºêö³þ, âæå 
ïðîòÿãîì ïåðøîãî ì³ñÿöÿ â³ä÷óâà-
þòü ñóòòºâå ïîêðàùåííÿ.

Ë³êàð êàæå, ùî äëÿ òîãî, àáè 
òàêèì ÷èíîì âèë³êóâàòè îñòåîàð-
òðîç ñóãëîá³â, íàâ³òü íå ïîòð³áíî 
ëÿãàòè â ë³êàðíþ. Òîáòî ÿêùî âè 

СТОВБУРОВИМИ КЛІТИНАМИ ЛІКУЮТЬ 
Новація  Про нову безпечну та 
ефективну методику лікування 
остеоартрозу, яку започаткували на базі 
лікарні ім. Пирогова, на своїй сторінці 
у Фейсбуці написав лікар-травматолог 
Вадим Луцишин. Ми поспілкувалися з 
лікарем про те, кому та як зараз можна 
лікувати хвороби та травми суглобів

â³ííè÷àíèí, òî íà âñå ïðî âñå âè 
âèòðàòèòå ê³ëüêà ãîäèí (íà ñàìó 
ìàí³ïóëÿö³þ òà ùîá âèéøîâ íàð-
êîç). ßêùî âè ç ðàéîíó, òî ìîæíà 
çàëèøèòèñÿ â ë³êàðí³ íà í³÷.

ІН'ЄКЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА 
СТАРИМ МЕТОДАМ ЛІКУВАННЯ 

— Âçàãàë³ îñòåîàðòðîç ñóãëîá³â 
ë³êóâàòè âàæêî, — ãîâîðèòü Âàäèì 
Ëóöèøèí. — Çàëåæíî â³ä ñòàä³¿ çà-
õâîðþâàííÿ. ¯õ º ÷îòèðè. Òðåòÿ 
(³íêîëè) òà ÷åòâåðòà (òî÷íî) ñòàä³ÿ 
îñòåîàðòðîçó — º ïîêàçîì äëÿ çà-
ì³íè ñóãëîáà (ïðîòåçóâàííÿ). Ìå-
òîä ââåäåííÿ ñòîâáóðîâèõ êë³òèí 
ïîêàçàíèé ïðè ïåðø³é òà äðóã³é 
ñòàä³¿. ² öå ìîæå áóòè îñòàòî÷íèì 
ìåòîäîì ë³êóâàííÿ (òîáòî íà âñå 
æèòòÿ ëþäèíà óáåçïå÷èòü ñåáå â³ä 
îñòåîàðòðîçó).

Óò³ì, ë³êàð êàæå, ùî ÷àñîì, 
êîëè ëþäèíà õóäåíüêà (âàãà ïà-
ö³ºíòà ìàº çíà÷åííÿ), öåé ìåòîä 
ìîæå ïðàöþâàòè íà òðåò³é ñòàä³¿ 
îñòåîàðòðîçó, àëå âàðòî ðîçóì³òè, 

ùî åôåêò áóäå òèì÷àñîâèé.
— Ö³ ³í'ºêö³¿ äîáðÿ÷å â³äòåð-

ì³íîâóþòü ÷àñ äëÿ îïåðàòèâíî-
ãî ë³êóâàííÿ, — ãîâîðèòü Ëóöè-
øèí. — Ùî äóæå âàæëèâî äëÿ 
ïàö³ºíòà, àäæå ñóãëîá, ÿêèé ïà-
ö³ºíòó ³ìïëàíòóºòüñÿ, ìàº òåðì³í 
åêñïëóàòàö³¿ (õî÷à çàðàç º äóæå 
ÿê³ñí³ ñóãëîáè, ÿê³ ïðàöþþòü 20–
25 ðîê³â). Êîëè ëþäèí³ ïîòð³áåí 
ïðîòåç ó 40 ðîê³â, à âîíà çàâäÿêè 
³í'ºêö³¿ ìîæå ³ìïëàíòóâàòè éîãî 
â 50–55 ðîê³â, öå âàðòå òîãî. ×èì 
ï³çí³øå ³ìïëàíòóâàòè øòó÷íèé 
ñóãëîá, òèì äîâøå â³í áóäå ñëóãó-
âàòè, ³ ìîæëèâî íå ïîòð³áíî áóäå 
ðîáèòè ðåâ³ç³éíå ïðîòåçóâàííÿ.

ХВОРОБИ СУГЛОБІВ 
ПОШИРЮЮТЬСЯ 

— Îñòåîàðòðîç, öå çàõâîðþâàí-
íÿ ñóãëîáà, ÿêå ðîçâèâàºòüñÿ ç 
â³êîì ëþäèíè, àáî ìîæå áóòè 
íàñë³äêîì ïåðåíåñåíèõ òðàâì, — 
ðîçïîâ³äàº Ëóöèøèí. — Âàðòî çà-
çíà÷èòè, ùî ð³âåíü òðàâìàòèç-

ìó çàðàç çðîñòàº, ñïîðòèâíîãî ³ 
ïîáóòîâîãî. Òîìó ùî ëþäè âñå 
÷àñò³øå çàéìàþòüñÿ ñïîðòîì, 
ïàäàþòü, òðàâìóþòüñÿ ³ ÿêùî 
íå ïðàâèëüíî ë³êóâàòèñÿ — ðîç-
âèâàºòüñÿ îñòåîàðòðîç.

Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, â îñíî-
âíîìó çóñòð³÷àþòüñÿ âòîðèíí³ 
îñòåîàðòðîçè, òîáòî ò³, ùî âè-
íèêëè íà ôîí³ ðîçðèâó ìåí³ñ-
ê³â (íåë³êîâàíèõ). Ïðè ðîçðèâ³ 
ìåí³ñê³â â îñíîâíîìó ë³êóþòüñÿ 
òàê, ùîá çìåíøèòè á³ëü. Àëå ¿õ 
ïîòð³áíî àáî øèòè, ÿêùî ìàëî 
÷àñó ïðîéøëî ï³ñëÿ òðàâìè, àáî 
÷àñòêîâî âèäàëÿòè, òîä³ îñòåî-
àðòðîç âèíèêíå íàáàãàòî ï³çí³øå 
(÷åðåç 10–20 ðîê³â), àáî íå âè-
íèêíå âçàãàë³. Òîìó âàðòî ï³ñëÿ 
òðàâìè îáîâ’ÿçêîâî çâåðíóòèñü 
äî êâàë³ô³êîâàíîãî ñïåö³àë³ñòà, 
ïðîâåñòè ïðàâèëüíó ä³àãíîñòèêó, 
â îñíîâíîìó öå ðåíòãåíîãðàô³ÿ 
òà ÌÐÒ (çîëîòèé ñòàíäàðò ä³à-
ãíîñòèêè) ³ òîä³ âæå ë³êóâàòèñÿ 
òàê, ÿê âèçíà÷èòü ñïåö³àë³ñò.

Лікар-травматолог Вадим Луцишин. 
— Ін'єкційним методом лікують не лише 
суглоби, але й м'які тканини
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

450836

Травми ока у дітей
СВІТЛАНА ГУК, 
ДИТЯЧИЙ 
ОФТАЛЬМОЛОГ

Очі — це один із 
основних орга-
нів чуття. Приро-
да придумала 

серйозні способи захисту, та, часом, їх 
недостатньо. Повіки не завжди можуть 
вберегти від травми, а слізки вимити 
все, що потрапило в широко розкриті 
оченята.
Травми у дітей до року найчастіше 
виникають через необережне по-
водження з оточуючими їх предметами 
і недогляд батьків. Грудні діти нерідко 
дряпають очі нігтиками, жорсткою 
білизною, гострими предметами та ін. 
Часто спостерігаються опіки очей роз-
чинами при недбалому їх зберіганні.
Пошкодження очей у дітей молодшого 
віку відбуваються в основному через 
те, що їх рухова активність значно 
переважає над навичками самозбере-
ження. Якщо мама відвернулася, в хід 
можуть піти предмети, зовсім для гри 
не призначені — ножиці, парасольки, 
мамині спиці, татові інструменти (ви-
крутка, шило та ін.). А всі ці «іграшки» 
становлять реальну загрозу для очей 
дитини.
У принципі, не можна сказати, що 
безпечних травм очей у дитини 
немає — кожне пошкодження може 
нести вкрай неприємні наслідки, навіть 
якщо поверхнево все добре і дитина 
не помічає будь-яких змін. Як ви самі 
розумієте, небезпечна травма може 
призвести до стрімкого зниження зору, 
а то і зовсім до його втрати.
Для початку визначимо, що травма ока 
може бути проникаючою або непрони-
каючою. У першому випадку оболонка 
ока дитини пошкоджується, тому така 
травма найбільш небезпечна. Що сто-
сується непроникаючих травм, лікарі 
класифікують їх на тупі (забій ока) і 
травми, від яких постраждав допоміж-
ний апарат ока (травма повіки, слізних 
шляхів або кон'юнктиви).

Тепер поговоримо про те, які ж 
заходи потрібно вжити батькам, 
відразу після того, як дитина трав-
мувала око.
Є один важливий момент, дотримання 
якого, в разі небезпечної травми ока 
у малюка, обов'язкове. Втім, навіть 
якщо травма сталася у дорослого — 
це ж правило потрібно пам'ятати. 
Отже, коли сталася проникаюча травма 
ока, потрібно закривати не лише по-
шкоджене око, а й здорове, причому 
протягом усього часу, поки ви не ді-
йдете до найближчої лікарні і не по-
кажете дитину лікарю. Не має ніякого 
значення те, як ви прикриєте око, яке 
не було пошкоджене — нехай це буде 
хустинка або шарфик.
Найголовніший пункт невідкладної 
допомоги в разі виникнення непрони-
каючої травми ока — прикласти до за-
битого місця щось холодне. Слідкуйте 
за тим, щоб холодний предмет не тис-
нув на око, коли він нагріється — від-
разу ж замініть його холодним. Лікарі 
радять повторювати холодні компреси 
ще протягом доби після поранення, 
прикладаючи лід на 15 хвилин через 
кожні дві години.
Хочеться також поговорити про те, 
чого ніколи не можна робити при 
травмі ока у дитини або дорослого. 
По-перше, не можна терти око, по-
друге, намагатись накласти на забите 
місце мазь, по-третє, ні в якому разі 
не слід прогрівати місце забою.
У будь-якому випадку, до травм 
ока потрібно ставитися вкрай 
уважно, залишаючи фахівцям 
право визначати – завдала ця рана 
якоїсь шкоди зоровому органу 
дитини, чи ні.

451795

Медичний центр «Альтамедика» 
Вінниця, вул. М. Литвиненко-
Вольгемут, 40
0688403030, 0638403030

451198 449574

РЕКЛАМА

ОСТЕОАРТРОЗИ 

Ëþäÿì (80+) ñòîâáóðîâ³ êë³-
òèíè àêòóàëüí³?

— Çâè÷àéíî, ë³òí³ ëþäè ìî-
æóòü ïîëåãøèòè ñîá³ æèòòÿ 
çàâäÿêè öüîìó ìåòîäó ë³êóâàí-
íÿ, — ãîâîðèòü ë³êàð. — Òîìó ùî 
â öüîìó â³ö³ ó ïàö³ºíò³â çàçâè÷àé 
º ïðîòèïîêàçàííÿ äëÿ ïðîòåçó-
âàííÿ (÷åðåç ñóïóòí³ ïðîáëåìè ç 
áîêó ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè). 
Çìåíøóºòüñÿ ïîòðåáà ïðèéìàòè 
çíåáîëþâàëüí³, ÿê³ ìàþòü äóæå 
áàãàòî ïîá³÷íèõ åôåêò³â (íåãàòèâ-
íèé âïëèâ íà øëóíîê, íà ñåðöå, 
íàáðÿêè íà íîãàõ, âèðàçêè øëóí-
êà, äâàíàäöÿòèïàëî¿ êèøêè ÿê³ 
ìîæóòü êðîâîòî÷èòè). ²í'ºêö³ÿ 
ñòîâáóðîâèõ êë³òèí ïîçáàâëåíà 
âñ³õ öèõ ïîá³÷íèõ ä³é, òîìó ùî 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ âíóòð³øí³ 
ñèëè îðãàí³çìó, ÿê³ àêòèâóþòüñÿ 
³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ êîíêðåòíî ç 
ìåòîþ ë³êóâàííÿ îñòåîàðòðîçó.

Íà æàëü, ÿê çàçíà÷àº ë³êàð, öÿ 
ìàí³ïóëÿö³ÿ íå âõîäèòü äî ìåäè÷-
íèõ ïðîöåäóð, ÿê³ ìîæóòü áóòè 
âêëþ÷åíí³ â ïåðåë³ê áþäæåòíèõ 
ïðîãðàì äëÿ â³ííè÷àí. Òîìó ùî 

â³äíîñèòüñÿ äî ìàí³ïóëÿö³é ç ïî-
êðàùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ ³ íà íèõ 
íå âèä³ëÿþòüñÿ äåðæàâí³ êîøòè.

— Íàâ³òü çà êîðäîíîì íå âñ³ 
ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿ ïîêðèâà-
þòü ö³ ìàí³ïóëÿö³¿, — ãîâîðèòü 
Ëóöèøèí. — Öåé ìåòîä äóæå 
ðîçïîâñþäæåíèé ó ñïîðòèâí³é 
ìåäèöèí³. Ôóòáîë³ñòàì-ïðîôå-
ñ³îíàëàì, íàïðèêëàä, Ðîíàëüäî 
ðîáëÿòü òàêó ³í’ºêö³þ ðàç íà ð³ê, 
çâè÷àéíî çà öå ïëàòèòü ôóòáîëü-
íà êîìàíäà.

СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ 
НЕ ЛИШЕ ДЛЯ СУГЛОБІВ 

Âàäèì Ëóöèøèí êàæå, ùî òà-
êèì ìåòîäîì ñòîâáóðîâ³ êë³òèíè 
ìîæíà ââîäèòè íå ëèøå â ñóãëî-
áè (ë³êòüîâèé, êë³ùîâèé, ñòóï-
íåâèé, òàçîñòåãíîâèé…), à òàêîæ 
ó ì'ÿê³ ïîøêîäæåí³ òêàíèíè, íà-
ïðèêëàä, âíàñë³äîê ñïîðòèâíî¿ 
òðàâìè.

— Çîêðåìà, éîãî âèêîðèñòîâó-
þòü ïðè òåíäîïàò³¿ (çàïàëåíí³) 
àõ³ëëîâîãî ñóõîæèëëÿ â ñïîðòñ-
ìåí³â-ïðîôåñ³îíàë³â àáî â êóð-

ö³â, — ðîçïîâ³äàº òðàâìàòîëîã. — 
Êîëè éäóòü äåãåíåðàòèâí³ ïðîöå-
ñè, ëþäèíà â³ä÷óâàº á³ëü â îáëàñò³ 
àõ³ëîâîãî ñóõîæèëëÿ, öåé ìåòîä º 
íàéá³ëüø ïðîãðåñèâíèì ³ íàé-
êðàùå çí³ìàº áîëüîâèé ñèíäðîì, 
òîìó ùî ñïîíóêàº ðîçìíîæåííÿ 
êàï³ëÿð³â ³ çá³ëüøåííÿ êðîâîïîñ-
òà÷àííÿ óðàæåíèõ òêàíèí. ×åðåç 
äåÿêèé ÷àñ ï³ñëÿ ³í'ºêö³¿ ëþäèíà 
â³ä÷óâàº çìåíøåííÿ áîëüîâîãî 
ñèíäðîìó, øâèäêî îäóæóº, ïî-
âåðòàºòüñÿ äî ïîâñÿêäåííîãî 
æèòòÿ òà çàíÿòòÿ ïðîôåñ³éíèì 
ñïîðòîì.

À â³äíîñíî êóðö³â, ë³êàð äîäàº, 
ùî íå âàæëèâî, ñê³ëüêè ëþäèíà 
âèïàëþº öèãàðîê, ó íå¿ çàâæäè 
ìàº ì³ñöå ïîðóøåííÿ öèðêóëÿö³¿ 
êðîâ³ íà ð³âí³ êàï³ëÿð³â. ² òîìó 
ñòðàæäàþòü âñ³ îðãàíè, îñîáëè-
âî ò³, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî îðòî-
ïåä³¿-òðàâìàòîëîã³¿: ñóõîæèëëÿ 
³ çâ’ÿçêè. Òîìó êóðö³ á³ëüøå 
ñõèëüí³ äî îòðèìàííÿ òðàâì 
(¿ì ïîòð³áíà ìåíøà ïðîâîêàö³ÿ, 
ùîá îòðèìàòè òðàâìó), í³æ ò³, 
õòî íå ïàëèòü.

Маніпуляція триває одну годину.  Максимальний ефект 
очікується за 2-4 місяці. Хоча вже за місяць пацієнтам краще

Стовбурові клітини з 
жирової тканини.  З 40 мл 
жирової тканини виділяють 
1.5 мл стовбурових клітин
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Вийшли 
у плей-офф 
 Ó Â³ííèö³ ïðîéøëè çà-
êëþ÷í³ ìàò÷³ ãðóïîâîãî 
åòàïó Äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ 
ôóòáîëüíî¿ ë³ãè Óêðà¿íè. 
Ì³ñöåâà «Ïðåì’ºð-Íèâà» 
ïðèéìàëà «Àòëåò» (Êè¿â). 
Þíàêè äî 14 ðîê³â ç³-
ãðàëè âí³÷èþ — 2:2, 
à ñòàðø³ íà ð³ê — 0:0. Öå 
äàëî ìîæëèâ³ñòü îáîì 
êîìàíäàì ñïîðòøêîëè 
«Ïðåì’ºð-Íèâà» âèñòóïèòè 
ó ô³íàëüí³é ÷àñòèí³ ðîç³ãðà-
øó. Ñòèêîâ³ ³ãðè â³äáóäóòüñÿ 
ïåðøîãî ÷åðâíÿ.

Підняв бронзу 
 Ó ×îðíîìîðñüêó (Îäåñüêà 
îáëàñòü) â³äãîìîí³â ÷åìï³î-
íàò Óêðà¿íè ç âàæêî¿ àòëå-
òèêè ñåðåä ìîëîä³ (äî 23 ðî-
ê³â) òà âîäíî÷àñ âñåóêðà¿í-
ñüêèé òóðí³ð. Âèõîâàíåöü 
Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè 
¹ 5 Âàäèì Ìåëüíèê â îáîõ 
çìàãàííÿõ âèãðàâ áðîíçîâ³ 
íàãîðîäè (ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 
äî 81 êã).

Шість медалей 
на двох турнірах 
 Ó Áåíäåðàõ (Ìîëäîâà) ô³-
í³øóâàâ ì³æíàðîäíèé òóðí³ð 
ç ãðåêî-ðèìñüêî¿ áîðîòüáè. 
Ïðåäñòàâíèê ñïîðòøêîëè 
«Â³ííèöÿ» Äìèòðî Çàºöü 
ñòàâ áðîíçîâèì ïðèçåðîì 
(äî 40 êã).
Àíàëîã³÷íå çìàãàííÿ â³ä-
áóëîñÿ ó ì. Ëþäáåðã (Õîðâà-
ò³ÿ). Âèõîâàíö³ ñïîðòøêîëè 
«Â³ííèöÿ» âèãðàëè ï’ÿòü 
íàãîðîä, òðè ç ÿêèõ çîëîò³. 
×åìï³îíàìè ñòàëè Äìèòðî 
Ïåòåëüêî (äî 49 êã), Ìàêñèì 
Çàäðèáîðîäà (67 êã) ³ Àðòåì 
Çàìîðñüêèé (72 êã).

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №22 (1096)
Двоваріантні двоходові задачі на кооперативний мат з правильними і 
ідеальними матами.

Задача №2376-2379
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №21 (1439) від 22 травня 2019 року 
Задача №2373
I. 1. Kph8! T:e7  2. Cg8 Ce5x; II. 1. Kpf8! Cc7  2. Kpe8 Td8x.
Задача №2374
1… Cd5  2. K:b3 C:b3x 1. Ka4! Kpc1  2. Kp:b3 Cd5x.
Задача №2375
1… Ce4  2. hg4: Cg2x; 1… Tg5+  2. Tg4 T:h5x; 1. T:g4! Ce4  2. h4 Cg2x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Þðà Ïåðåïåëèöÿ ñòàâ íàé-
ìîëîäøèì øàõîâèì ÷åìï³îíîì 
ó Â³ííèö³. Ï’ÿòèð³÷íèé ñïîðòñ-
ìåí ïîñ³â ïåðøå ì³ñöå ó ì³ñüêèõ 
çìàãàííÿõ ñåðåä âèõîâàíö³â äèòÿ-
÷èõ ñàäî÷ê³â. Íà øëÿõó äî çîëîòà 
Þðà âèãðàâ ø³ñòü ïàðò³é.

Ìàòè ÷åìï³îíà Þë³ÿ ðîçïîâ³ëà, 
ùî â³í çàéìàºòüñÿ «êîðîë³âñüêîþ» 
ãðîþ ç öüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó. 
Õëîï÷èê òðåíóºòüñÿ ó øàõîâîìó 
êëóá³ «Ðîìàíòèê», ùî º ô³ë³ºþ 
ñïåö³àë³çîâàíî¿ ñïîðòøêîëè ¹ 6.

— Þðà ðåãóëÿðíî â³äâ³äóº òðå-
íóâàííÿ ³ ì³ñüê³ òóðí³ðè. Óäîìà 
âèð³øóº øàõîâ³ çàäà÷êè ³ ùîäíÿ 
ãðàº ê³ëüêà ïàðò³é ³ç òàòîì. ²íîä³ 
çìàãàºòüñÿ ç êîìï’þòåðîì òà ³ç 
ð³çíèìè ñóïåðíèêàìè â ²íòåðíå-
ò³. Ïåðåìîãà ó ÷åìï³îíàò³ ñåðåä 
äîøêîëÿðèê³â º ãàðíèì ñòèìóëîì 
äî ïîäàëüøèõ íàïîëåãëèâèõ çà-
íÿòü, — êàæå Þë³ÿ Ïåðåïåëèöÿ.

Çà ñëîâàìè áàòüê³â, ñòèìóëþ-
âàòè ñèíà äî âèâ÷åííÿ øàõîâî¿ 
ïðåìóäðîñò³ íå ïîòð³áíî. Áî òîé 
ñàì âèð³øèâ, ùî õî÷å äîñêîíàëü-

íî îïàíóâàòè «êîðîë³âñüêó» ãðó.
Þðà Ïåðåïåëèöÿ íå çóïèíÿ-

ºòüñÿ íà äîñÿãíóòîìó. Ìð³º ñòà-
òè ÷åìï³îíîì Óêðà¿íè ç øàõ³â. 
À â íàéáëèæ÷èé ÷àñ ãðàòèìå 
ó ïðåñòèæíîìó äèòÿ÷îìó ì³æ-
íàðîäíîìó òóðí³ð³ «Çîëîòà ìî-
ëîäü». Â³í ñòàðòóº òðåòüîãî ëèï-
íÿ ó «Ìåãàìîëë³» ³ ìàº óâ³éòè 
äî Êíèãè ðåêîðä³â Óêðà¿íè, ÿê 
íàéìàñîâ³øèé.

— ß âæå âèãðàâàâ ó ñóïåðíèê³â, 
ÿê³ âäâ³÷³ ñòàðøå çà ìåíå. ²íîä³ 
íàâ³òü ó äîðîñëèõ. Ç³ ñòàðøèìè 

íàâ³òü ö³êàâ³øå ãðàòè, áî ó íèõ 
ìîæíà ÷îìóñü íàâ÷èòèñÿ íàâ³òü. 
Òîìó ÿ í³êîãî íå áîþñÿ, — êàæå 
ñïîðòñìåí.

Þðà êàæå, ùî øàõè íàáàãàòî 
ö³êàâ³ø³ çâè÷íèõ ³ãîð íà òåëåôîí³ 
÷è êîìï’þòåð³, ÿêèìè íèí³ ìà-
ñîâî çàõîïëþºòüñÿ ìàëå÷à.

— Íà òåëåôîí³ ÷è êîìï’þòåð³ 
òè íå áà÷èø ñóïåðíèêà. À êîëè 
ãðàºø â øàõè, òî ñïîcòåð³ãàºø 
çà éîãî åìîö³ÿìè, íàâ³òü ñï³ë-
êóºøñÿ, — ïîÿñíþº Þðà Ïåðå-
ïåëèöÿ.

Наймолодший шаховий чемпіон

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Â³ííèöüêà «Íèâà» âè¿çíèì 
ïîºäèíêîì ó Õìåëüíèöüêîìó 
çàâåðøóâàëà ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè 
ç ôóòáîëó (äðóãà ë³ãà). Öÿ ãðà 
â³äáóëàñÿ 25 òðàâíÿ. Íàø³ ãðàâö³ 
ó ðàç³ ïåðåìîãè ìàëè øàíñ çà÷å-
ïèòèñÿ çà òðåòþ ñõîäèíêó òóðí³ð-
íî¿ òàáëèö³. Àëå øàíñ íà ïåðøó 
ë³ãó áóëî âòðà÷åíî ðàí³øå — äëÿ 
öüîãî íåîáõ³äíî áóëî ïîñ³ñòè ì³ñ-
öå íå íèæ÷å äðóãîãî.

З ДОЩЕМ І ВІТРОМ 
Ìàò÷ äëÿ ãîñïîäàð³â ïîëÿ 

íå ìàâ òóðí³ðíîãî çíà÷åííÿ. 
Çà áóäü-ÿêîãî ðåçóëüòàòó õìåëü-
íèöüê³ ôóòáîë³ñòè çàâåðøóâàëè 
òóðí³ð íà äåâ’ÿò³é ïîçèö³¿. 

Ï³äîï³÷í³ Êîë³íñà Íãàõè ïðàã-
íóëè ðåàá³ë³òóâàòèñÿ çà äîìàøí³ 
ïîðàçêè â ïîïåðåäí³õ äâîõ òóðàõ. 
Îêð³ì òîãî, â öüîìó ñåçîí³ íèâ³â-
ö³ «Ïîä³ëëÿ» ùå íå ïåðåìàãàëè — 
ïîðàçêà ³ í³÷èÿ.

Ãðà ñóïðîâîäæóâàëàñÿ äî-
ùåì ³ â³òðîì. Òîìó áîðîòèñÿ 

íà ïîë³ áóëî âàæêî. Ó ïåðøó 
÷åðãó íåïðîñòî áóëî âîðîòàðÿì. 
Äî ðå÷³, êåðìàíè÷ «Íèâè» ïðîäî-
âæèâ ïðîâîäèòè ðîòàö³þ íà ïî-
ñòó ¹ 1: Ðîìàíà Ëüîïêó çì³íèâ 
Ìàêñèì Ãóð³äîâ, ÿêèé â îñíîâ³ 
â³ä³ãðàâ á³ëüøó ÷àñòèíó ìàò÷³â 
ó 2019 ðîö³.

Àêòèâí³øå ïî÷àëà íàøà êîìàí-
äà. Ïðèì³ðîì, íà äåâ’ÿò³é õâèëè-
í³ ãîëê³ïåð «Ïîä³ëëÿ» ç òðóäîì 
ä³ñòàâ ì’ÿ÷à, ïóùåíîãî â ðàìêó 
âîð³ò Äåíèñîì Äîë³íñüêèì.

Ó ñåðåäèí³ òàéìó ãîñïîäàð³ 
ïîëÿ âèð³âíÿëè ñòàíîâèùå ³ ïî-
ñòóïîâî ïî÷àëè òèñíóòè íà âî-
ðîòà Ìàêñèìà Ãóð³äîâà. Íà 45-é 
õâèëèí³ ïðîðèâ õìåëüíè÷àí á³ëÿ 
íàøîãî êàðíîãî ìàéäàí÷èêà ç 
ïîðóøåííÿì çóïèíèâ Íàçàð Âè-
çäðèê. Ñóääÿ ïîêàçàâ çàñëóæåíó 
æîâòó êàðòêó.

«ХОЛОДНИЙ ДУШ» 
Íà 56-é õâèëèí³ ó êàðíèé ìàé-

äàí÷èê «Íèâè» ç ì’ÿ÷åì çàá³ãàâ 
Â³òàë³é Êàâåð³í, àëå íàø îáî-
ðîíåöü Ñåðã³é Áîíäàð÷óê çì³ã 

«НИВА» ФІНІШУВАЛА 
У СЕЗОНІ ЧЕТВЕРТОЮ 

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З ФУТБОЛУ. ДРУГА ЛІГА. 
ГРУПА «А». ПІДСУМКОВЕ ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ

М Команда I П Н П РМ О 

1 «Минай» 27 15 4 8 41–26 49 

2 «Черкащина-Академія» 27 14 6 7 43–23 48 

3 «Полісся» 27 13 6 8 23–21 45 

4 «Нива» В 27 11 9 7 29–23 42 

5 «Верес» 27 12 5 10 24–25 41 

6 «Нива» Т 27 10 6 11 28–29 36 

7 «Калуш» 27 10 6 11 30–33 36 

8 «Чайка» 27 8 7 12 28–28 31 

9 «Поділля» 27 6 7 14 20–34 25 

10 «Буковина» 27 5 6 16 19–43 21 

Подільське дербі  Вінницькі футболісти 
завершили сезон у Хмельницькому. 
Відігралися на фініші поєдинку

çàáëîêóâàòè óäàð.
×åðåç ê³ëüêà õâèëèí òîé æå Â³-

òàë³é Êàâåð³í íåáåçïå÷íî ïðîáè-
âàâ ç³ ñõîæî¿ ïîçèö³¿. Ï³ñëÿ ðè-
êîøåòó ì’ÿ÷ ï³øîâ çà ìåæ³ ïîëÿ.

Â³ííè÷àíè â³äïîâ³ëè äâîìà 
óäàðàìè ï³ñëÿ ðîç³ãðàøó êóòî-
âîãî, ÿêèé âèêîíàâ Òèìîô³é 
Áðèæ÷óê. Ïåðøèé ³ç íèõ áóëî 
çàáëîêîâàíî, ³íøèé — ïðîéøîâ 
âèùå âîð³ò.

Íà 79-é õâèëèí³ àêòèâíèé Â³-
òàë³é Êàâåð³í, ÿêèé ïåðåáóâàâ 
â øòðàôíîìó ìàéäàí÷èêó â îòî-
÷åíí³ äâîõ çàõèñíèê³â, çì³ã íà-
íåñòè ñèëüíèé óäàð. Â³í òî÷íî 
âö³ëèâ ó äàëüí³é êóò. 1:0.

ЗМОГЛИ ВРЯТУВАТИСЯ 
Íà 88-é õâèëèí³ «Íèâà» çð³â-

íÿëà ðàõóíîê. Â³äçíà÷èâñÿ Ðîìàí 
Àäàìåíêî. Öåíòðàëüíèé îáîðî-
íåöü ç áëèçüêî¿ â³äñòàí³ çàìêíóâ 
íàâ³ñ ç³ øòðàôíîãî óäàðó. 1:1!

Íà îñòàíí³é õâèëèí³ îñíîâíîãî 
÷àñó ïðîðèâ íèâ³âöÿ ßðîñëàâà 
Áðàñëàâñüêîãî çàâåðøèâñÿ ïà-
ä³ííÿì ó êàðíîìó ìàéäàí÷èêó, 
àëå àðá³òð íå ñòàâ ïîêàçóâàòè 
íà «òî÷êó». Ó äîäàí³ õâèëèíè â³-

ííèöüêà êîìàíäà éøëà âïåðåä, 
íàìàãàþ÷èñü çäîáóòè òðè î÷êè. 
Àëå íå ñóäèëîñÿ.

«НА ПОРАЗКУ 
НЕ ЗАСЛУГОВУВАЛИ» 

Ãîëîâíèé òðåíåð «Íèâè» Êî-
ë³íñ Íãàõà ñêàçàâ, ùî ãðà éîìó 
ñïîäîáàëàñÿ.

— Îáèäâ³ êîìàíäè íàìàãàëèñÿ 
ãðàòè â ôóòáîë. Ðåçóëüòàò, ìà-
áóòü, çàêîíîì³ðíèé. Ìîæëèâî, 
ìè íå íàãðàëè íà ïåðåìîãó. Àëå 
é íà ïîðàçêó íå çàñëóãîâóâàëè. 
Ó ïðèíöèï³, ÿ çàäîâîëåíèé, — 
êàæå Êîë³íñ Íãàõà.

Ãîëîâíèé òðåíåð «Ïîä³ëëÿ» 
Â³òàë³é Êîñòèøèí íàçâàâ ãðó 
ö³êàâîþ.

— Ïîãîäà çàâàæàëà ïîêàçàòè 
ÿê³ñíèé ôóòáîë, àëå õëîïö³ ñòà-
ðàëèñÿ â îñòàííüîìó ìàò÷³ ñåçîíó 
ìàòè ã³äíèé âèãëÿä. Ó íàñ áóëè 
õîðîø³ ìîìåíòè, ìîãëè âèãðàòè. 
Êîëè âèéøëè âïåðåä, ïîòð³áíî 
áóëî ïðîÿâèòè õàðàêòåð, ùîá 
çáåðåãòè ïåðåìîæíèé ðàõóíîê. 
Àëå ïîìèëêà ïðè ñòàíäàðò³ öå 
íå äîçâîëèëà, — ñêàçàâ Â³òàë³é 
Êîñòèøèí.

Навесні «Нива» здобула чотири перемоги поспіль. 
Але на фініші загальмувала і втратила шанси на першу лігу
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— Ця книга «повстала» після 2014 року, 
коли Україна відчула на собі тиск з боку 
Росії. Вона буде цікавою абсолютно всім, 
перш за все через те, що на її сторінках 
руйнуються безліч міфів про Велику Вітчиз-
няну війну. Книга відкриває очі на важливі 
історичні події: роль українських націона-
лістів у тій війні, таємні домовленості ра-
дянського керівництва з нацистами тощо.

— Ця книга також про Велику Вітчизняну, 
але вже з позиції спогадів конкретних лю-
дей. Її написано, щоб через багато років ми 
могли точніше розуміти, що доводилося пе-
реживати таким же простим українцям, як і 
ми з вами. Герої цієї книжки розповідають, 
що у війні немає нічого хорошого. Книжка 
допоможе вправити мізки тим фантазерам, 
які бачать у війні щось красиве.

— Думаю, що ім'я головного героя Оскара 
Шиндлера знайоме вам давно. Це німець-
кий підприємець, який під час Другої світо-
вої війни допомагав євреям. Коли в'язнів 
концтабору, які працювали на його фабри-
ці, мали знищити, йому вдалося врятувати. 
Якщо ви вже дивилися фільм і сумніваєте-
ся, чи варто читати книгу, скажу — варто. Її 
сторінки змусять замислитися.

— Концептуально ця книга трішки вирива-
ється від загальної картини. Але вона все 
одно про війну. Щоправда, війну у пара-
лельній реальності. У цих подіях описуєть-
ся держава Богдана Хмельницького, яка 
вистояла. За жанром це, скоріш, фентезі, 
тому що у книзі є відьми та інші потойбічні 
сили, які допомагають протистояти росій-
ському цареві та польському королю.

— Це психологічна книжка про неймо-
вірне у реальному житті. Наприклад, ніхто 
не міг передбачити Другу світову або 
теракт 11 вересня. Талеб фактично вибу-
довує концепцію, що чорний лебідь — це 
подія, яку можна вважати нереальною, 
але рано чи пізно вона все одно станеться. 
Книга ґрунтовна, і не має пустословства з 
незрозумілих передбачень.

КНИГИ ДЛЯ ЧИТАННЯ У ЧЕРВНІ
Пожива для мізків  Кожного місяця редакція RIA/20хвилин разом із консультантом Книгарні «Є» 
Олегом Пенішкевичем відбирає п’ять книжок, які, на його думку, варто прочитати. 
У цій добірці ми зібрали твори Вахтанга Кіпіані, Томаса Кініллі, Павла Дерев'янка та Насіма Талеба

«Війна і міф» 
(за ред. В. В’ятровича)

«Друга світова» 
(Вахтанг Кіпіані) 

«Список Шиндлера» 
(Томас Кініллі)

«Аркан вовків» 
(Павло Дерев'янко) 

«Чорний лебідь» 
(Насім Талеб) 

ійна і міф»

449965

442677
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КІНО

Аладдін
Пригоди, 29.05, поч. о 10.00, 14.30, 19.00, 21.40
30.05–5.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Детектив Покемон Пікачу
Пригоди, 29.05, поч. о 12.40
30.05–5.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Віллі і таємнича планета
Анімація, 29.05, поч. о 10.30
30.05–5.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Шахрайки
Комедія, 29.05, поч. о 17.10
30.05–5.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Річард говорить "Прощавай"
Комедія, 29.05, поч. о 12.20, 18.20
30.05–5.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ "МИР"
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Секрети домашніх тварин 2
Анімація, 29.05, поч. о 13.05

Джон Уік 3
Трилер, 29.05, поч. о 21.15

Аладдін
Пригоди, 29.05, поч. о 10.45, 14.45, 17.10

Брайтбьорн
Трилер, 29.05, поч. о 19.35

КІНОТЕАТР “РОДИНА”
Геній і безумець
Драма, 29.05, поч. о 17.30, 19.40

Чілдрен кінофест 2019
Фестиваль, 31.05–5.06, поч. о 12.00

Вельзевул
Жахи, 30.05–5.06, поч. о 18.00

Best erotic shorts
Фустиваль, 30.05–5.06, поч. о 20.00

Smartcinema
(вул. Оводова, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Отруйна троянда
Трилер, 29.05, поч. о 10.30, 22.00
30.05–5.06, довідка — за тел. (096)003–50–50

Секрети домашніх тварин 2
Анімація, 29.05, поч. о 9.30, 11.20, 13.10, 15.00, 
16.50, 18.40, 20.30, 22.20
30.05–5.06, довідка — за тел. (096)003–50–50

Джон Уік 3
Трилер, 29.05, поч. о 10.10, 12.40, 18.40, 21.10
30.05–5.06, довідка — за тел. (096)003–50–50

Танцюй серцем
Комедія, 29.05, поч. о 17.20, 19.40
30.05–5.06, довідка — за тел. (096)003–50–50

Полуничка
Драма, 29.05, поч. о 15.10
30.05–5.06, довідка — за тел. (096)003–50–50

Зоряна мрія
31 травня, до Міжнарод-
ного дня захисту дітей у 
міському палаці «Зоря» 
відбудеться 23-ий дитя-
чо-юнацький естрадний 
фестиваль зразкової 
творчої майстерності 

«Зоряна мрія». Прийдіть і порадійте за наших ді-
тей. Початок о 18.00. Вхід вільний.

Орест Лютий 
у Вінниці
12 червня до Вінниці 
завітає з еротично-му-
зичним концертом Антін 
Мухарський, також відо-
мий як Орест Лютий. Це 
український письменник, 

актор, телеведучий, арт-куратор. У Вінниці Антін 
представлятиме свою нову еротично-музичну 
програму «Вечір української еротики». Він обіцяє 
кілометри позитивних емоцій, мегатонни щирого гу-
мору та гігабайти незабутніх вражень. Концерт про-
йде в «Плаза парк», за адресою — вул. Келецька, 
117 б. Початок о 19.00, вартість входу — 250 грн.

Оля Полякова 
у Вінниці
3 червня у Будинку 
офіцерів, суперблондинка 
Оля Полякова запро-
шує своїх шанувальників 
відпочити на її концертах 
в рамках Всеукраїнського 

туру «Королева ночі». До програми увійдуть старі 
і улюблені пісні «Шльопки», «Люлі», а також нові, 
включаючи мега-хіт «Королева ночі». Отож, на вас 
чекає незабутнє епатажне музичне шоу, де не за-
хочеться «страждати, а лише танцювати». Початок 
о 19.00, вартість квитків 440–1600 грн.

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

сновано в 1993 році, а 31 травня відбувся перший 
великий концерт оркестру. Початок концерту 
о 18.30, вартість квитків — 100 грн.

ÀÔ²ØÀ

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

Мюзикл 
«Покоління Z» 
Мюзикл «Покоління Z» 
організовує Дитячий про-
дюсерський центр «Stars.
ua kids». Одна з головних 
цілей мюзиклу «Покоління 
Z» — розкрити соціаль-
ну тему 21 сторіччя, як 

залежність від інтернету, гаджетів, мобільних теле-
фонів 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.

Ідзанамі… Богиня, яка вабить
Драма, 29.05, поч. о 18.30

Летюча миша
Оперета, 30.05, поч. о 18.30

Ідіот
Міражі з одним антрактом, 31.05, поч. о 18.30

Квітка з чарівної рукавички
Казка-притча, 1.06, поч. о 12.00

Селфі зі Склерозом
Незвичайна комедія, 1.06, 5.06, поч. о 19.00

Аліса в країні чудес
Музично-фантастична подорож
4.06, поч. об 11.00

Дім, в якому переночував Бог
Лірична комедія, 4.06, 8.06, поч. о 19.00

KVITKA
Пісня наяву й у снах, 6.06, поч. о 18.30

Попелюшка
Казковий мюзикл, 7.06, поч. об 11.00

Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих, 7.06, поч. о 18.30

Хелемські мудреці
Комедія-притча, 8.06, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)67-03-20)
Вартість квитків — 30 грн
Бука
Лялькове естрадно-циркове шоу
1.06, поч. об 11.00 та 13.00

Теремок
Мюзикл, 2.06, поч. об 11.00 та 13.00

КОНЦЕРТИ 

Свято дитинства 
від газети RIA 
Наші діти — наші квіти!
Під таким девізом 
1 червня з 11.00 
на Фонтанній площі 
Центрального міського 
парку пройде Свято 

дитинства для маленьких вінничан! Чотири години 
триватимуть розваги, конкурси та розіграші пода-
рунків. Веселитимуться як дітки, так і їхні батьки. 
Близько 5000 подарунків підготували для діток 
партнери, тому радощів вистачить на всіх!
У розважальній програмі 
 конкурси, сюрпризи та веселі розваги 
 захоплюючі ігри з аніматорами 
 безкоштовна лотерея 
 творчі майстер-класи 
 райдужний аквагрим 
 танцювальні флешмоби 
 фотозони 
 безкоштовна перевірка зору та ін.
Зустрічаємось 1 червня об 11 годині на Фонтанній 
площі Центрального міського парку!
Організатор свята — газета RІА.

ВИСТАВКИ
«Літній 
калейдоскоп – 2019»
З 4 по 7 червня у Вінниць-
кому експоцентрі стартує 
виставка-ярмарок "Літній 
калейдоскоп". На виставці 
можна придбати: сезонний 

одяг, взуття, шкіргалантерею, товари для літнього 
відпочинку, головні убори, трикотажні вироби, білизну, 
корсетні вироби, косметику, парфумерію, біжутерію. 
Час роботи виставки: 4.06–6.06: 11.00–18.00, 7 червня 
10.00–18.00. Довідки за телефонами: (0432) 52–59–52, 
(097)7262122. Вхід вільний!

Виставка «Світ Джунглів»
До 2 червня, щоденно, з 10 ранку до 20.30 
у Центральному Вінницькому універмазі проходить 
виставка екзотичних тварин «Світ Джунглів».

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

Музей української марки ім. Я. Балабана
У Вінниці в експозиції Музею української марки 
представлені одні з найцікавіших марок, деякі з них 
є лише в одному екземплярі. У повній колекції пана 
Олександра є марки, датовані від 1850 року, гашені 
в різних українських містах. Музей можна відвіда-
ти щодня, крім понеділка, з 10-ї до 18-ї години. 
Школярам та студентам вхід безкоштовний. Також 
у музеї можна придбати сувенірні марки та листівки. 
Відвідати музей можна за адресою: вул. Соборна, 
26. Телефон для довідок (099)534–30–20.

OPERAFEST 
TULCHYN подарує 
5 днів незабутніх 
вражень!
З 4 по 9 червня 
у легендарному Палаці 
Потоцьких у Тульчині 
пройде ІІІ міжнародний 
фестиваль під відкри-

тим небом OPERAFEST TULCHYN. 
Головний open air літа буде вражати ексклюзив-
ними постановками та приголомшливими шоу, 
які ви не побачите ніде інде! Всесвітньовідомі 
мюзикли і балети, опери і оперети, хорове шоу 
і постановки для дітей, унікальні арт-простори і 
яскраві селфі-зони, вогняне шоу і багато інших 
сюрпризів. 
Почуємо більше 700 зірок України, США, Німеч-
чини та вперше Польську Королівську оперу.
4 червня, вівторок
17.00 — казкова опера «Король 
Дроздобород»
20.00 — єдиний показ в Україні унікального 
Disney-шоу «Colours of the wind» з американ-
ськими артистами
21.30 — вогняне шоу
5 червня, середа
17.00 — яскравий мюзикл «Пригоди Гекльберрі 
Фінна»
7 червня, п’ятниця
19.00 — грандіозний концерт «Гала-Опера» та 
німецько-українська прем’єра ораторії Роберта 
Шумана «Рай і Пері»
22.00 — оперета у стилі «українського танго» 
«Гуцулка Ксеня»
00.15 — хорове шоу «Тропічний карнавал» і 
балет «Історії у стилі танго»
8 червня, субота
18.00 — єдиний показ в Україні опери «Straszny 
dwor» Польської Королівської опери
21.00 — дивовижний балет «Собор Паризької 
Богоматері»
00.15 — всесвітньовідомий мюзикл «Танець 
вампірів» Джима Стейнмана
9 червня, неділя
18.00 — балет «Тисяча і одна ніч»
21.00 — мюзикл-шоу «Вогні Бродвею»
Вхід на фестиваль — безкоштовний! Замов-
лення чартеру до місця події на сайті bilet.vn.ua. 
Детальна інформація за тел.: (0432)690–025, 
(096)040–66–86 та у інфоцентрі фестивалю: вул. 
Театральна, 15. Фестиваль проходить за під-
тримки Валерія Коровія, Миколи Кучера, Лариси 
Білозір, агроіндустріального холдингу МХП. 
Генеральний інформаційний партнер — RIA.
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TULCHYN, âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
ÿñêðàâ³ êîñòþìè ³ ôàíòàñòè÷í³ 
ñïåöåôåêòè äëÿ ñòâîðåííÿ ó ãëÿ-
äà÷à ïîâíîãî â³ä÷óòòÿ ðåàëüíîñò³ 
³ áåçìåæíîãî çàõâàòó.

— Óí³êàëüíà àòìîñôåðà, ìàã-
íåòè÷íà ìóçèêà Äæèìà Ñòåéíìà-
íà, áåçìåæíî ãàðíèé ³ òðàã³÷íèé 
ñþæåò, íåïîâòîðí³ îáðàçè, ñòâî-
ðåí³ àêòîðàìè íà ñöåí³, ÷óòòºâ³ 
ãîòè÷í³ äåêîðàö³¿, åôåêòíà õîðåî-
ãðàô³ÿ, ãðèì ³ íåéìîâ³ðí³ ñïåöå-
ôåêòè — âðàæåííÿ ïðî ïîáà÷åíå 
é ïî÷óòå âàñ íå ïîêèíóòü! — ãà-
ðàíòóþòü îðãàí³çàòîðè.

У ГОЛОВНИХ РОЛЯХ — ЗІРКИ, 
ЩО СКОРИЛИ ЄВРОПУ 

Ó ðîë³ Àëüôðåäà ãëÿäà÷³ ïîáà-
÷àòü êðàñåíÿ-òåíîðà Ñåðã³ÿ Êóòå-
ïîâà, ÿêèé àêòèâíî ñï³âïðàöþº ç 
â³äîìèìè äèðèãåíòàìè ³ ïðîâ³ä-
íèìè ºâðîïåéñüêèìè îðêåñòðàìè 
«Da Vinci Orchestra» (Øâåéöà-
ð³ÿ), «Kamerata Baltycka» (Ïîëü-
ùà), Íàö³îíàëüíèì îðêåñòðîì 
ïîëüñüêîãî ðàä³î (Ïîëüùà).

Ãðàôà ôîí Êðîëîêà íà ñöåí³ 
OPERAFEST TULCHYN âò³ëèòü 
áàðèòîí Ñòåïàí Äðîá³ò, ÿêèé 
ñâîãî ÷àñó ñòàæóâàâñÿ ó ªâðî-

ïåéñüê³é àêàäåì³¿ âîêàëüíîãî 
ìèñòåöòâà (ì. Áèòîì, Ïîëüùà), 
à íèí³ º ïðîâ³äíèì ñîë³ñòîì òà 
õóäîæí³ì êåð³âíèêîì Àêàäå-
ì³÷íîãî àíñàìáëþ ï³ñí³ ³ òàíöþ 
«Êîçàêè Ïîä³ëëÿ» Õìåëüíèöüêî¿ 
îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ ô³ëàðìîí³¿. 
ßê çàïðîøåíèé ñîë³ñò Ñòåïàí 
Äðîá³ò áàãàòî âèñòóïàº ó Ïîëü-
ù³, Í³ìå÷÷èí³ é Øâåéöàð³¿, ìàº 
âåëèêó êîíöåðòíó ïðîãðàìó ³ âè-
êîíóº áàðèòîíîâ³ ïàðò³¿ ó êëþ-
÷îâèõ îïåðíèõ øåäåâðàõ ñâ³òó.

À îò ó ðîë³ êðàñóí³ Ñàðè ïî-
ñòàíå çàñëóæåíà àðòèñòêà Óêðà¿-
íè, ëàóðåàò ì³æíàðîäíèõ êîíêóð-
ñ³â, íåïîâòîðíà Ìàð³àííà Ëàáà, 
÷èÿ ãåîãðàô³ÿ ãàñòðîëåé íàë³÷óº 
ïîíàä 15 êðà¿í ñâ³òó.  Ñï³âà÷êà 
âîëîä³º ñ³ìîìà ìîâàìè, à ¿¿ ðå-
ïåðòóàð âðàæàº ð³çíîìàí³òòÿì: 
â³ä òàáóëÿòóð Õ²²² ñò. äî ñó÷àñíèõ 
ñòèë³â ³ ðîêó, ³ íàë³÷óº áëèçüêî 
200 àð³é ç îïåð, îïåðåò, îðàòîð³é, 
êàíòàò òà á³ëüø ÿê 300 ðîìàíñ³â 
³ ñï³ð³÷óåëñ³â ìîâàìè îðèã³íàëó. 

Äèðèãåíòîì «Òàíöþ âàìï³ð³â» 
áóäå ìàåñòðî Âîëîäèìèð Ñèâîõ³ï, 
à ñâîºþ âèñîêîþ ìàéñòåðí³ñòþ 
ãëÿäà÷³â âðàæàòèìóòü àðòèñòè îä-
ðàçó ï’ÿòè êîëåêòèâ³â: Àêàäåì³÷íî-
ãî ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó Ëüâ³â-
ñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ô³ëàðìîí³¿, Ãà-
ëèöüêîãî àêàäåì³÷íîãî êàìåðíîãî 
õîðó ³ õîðó «Ãëîð³ÿ», åêñïåðèìåí-
òàëüíîãî òåàòðó KoloSvitla ³ òåàòðó 
âîãíþ EAST FIRE show.

Âõ³ä íà òåðèòîð³þ OPERAFEST 
áóäå â³ëüíèì äëÿ óñ³õ. Äî 6 ÷åðâ-
íÿ ìîæíà çàïèñàòèñÿ íà «÷àðòå-
ðè», ÿê³ ó äí³ ôåñòèâàëþ õîäè-
òèìóòü ç Â³ííèö³ äî Òóëü÷èíà.

Äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî ôåñ-
òèâàëü ìîæíà ä³çíàòèñÿ íà ñàéò³ 
operafest-tulchyn.blogspot.com ³ 
çà òåë.: (0432)690–025.

Ãåíåðàëüíèé ñïîíñîð ôåñòèâà-
ëþ — ÌÕÏ.

У глядачів OPERAFEST TULCHYN 
є унікальна нагода заночувати 
прямо на території легендарного 
Палацу Потоцьких.
У дні фестивалю діятиме наме-
тове містечко «Ночівля в палаТці 
Потоцьких», де будуть забезпе-
чені всі необхідні зручності, тери-
торія охоронятиметься поліцією, 
а вхід здійснюватиметься лише 
за браслетами резидентів, які 
на вході отримають всі, хто по-
передньо зареєструвалися.

Місця у наметовому містечку 
бронюються під кожен намет, 
тому всім бажаючим необхідно 
заздалегідь зареєструватися у ку-
раторів — тур-клубі «Бідняжка», 
моб.: (097)861–83–05.
Як відомо, тульчинський Палац 
Потоцьких визнано одним із 
Семи чудес Вінниччини. Палац 
збудований у 1785 році за про-
ектом французького архітектора 
Жозефа Лакруа. Саме тут граф 
Станіслав Потоцький обвінчався 

з коханою Софією, для якої потім 
в Умані побудував «Софіївку».
У XVIII–XIX столітті у «Подільсько-
му Версалі» вирувало бурхливе 
культурне життя. У Палаці був 
власний симфонічний оркестр, 
оперна і балетна трупи, тому 
кожного року тут відбувалися 
прем’єрні постановки опер, пишні 
бали, маскаради і концерти, які 
відвідували перші особи того 
часу, включаючи останнього ко-
роля Польщі Станіслава-Августа.

Можна буде заночувати у «палаТці Потоцьких» 

ÊÓËÜÒÓÐÀ

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

В кіоск фаст-фуду потрібен продавець 
(р-н. Зах.автовокзал). З/п 250 грн/
день+%. Тел.:(068) 209-67-22 

Охоронці (Хмельн. обл.). Вахта. 
Харчув., житло, проїзд безкошт. З/п 
460 грн/день Тел.:(097) 124-14-75 

Sort date: 28.05.2019, №22/2019

ОГОЛОШЕННЯ

«Хвіст-фест» 
 Ó Â³ííèö³ 1 ÷åðâíÿ ç 
14.00 äî 18.00 íà ïëîù³ 
ªâðîïåéñüê³é ïðîâåäóòü 
«Õâ³ñò-ôåñò».
— Âîëîíòåðè ïðèâåçóòü 
íàé÷àð³âí³øèõ ñîáàê, öó-
öåíÿò, êîøåíÿò, ê³øå÷îê. 
Áóäü-êîãî ç ÿêèõ ìîæíà 
áóäå çàáðàòè äîäîìó. Òàê 
ñàìî çàïðîøóºìî âñ³õ 
áàæàþ÷èõ ïðèíåñòè òâàðèí 
ç âóëèö³, ÿê³ ïîòðåáóþòü 
ñ³ì'¿ é áóäèíêó! — çà-
çíà÷àþòü îðãàí³çàòîðè. 
Òâàðèí â³ääàâàòèìóòü 
çà äîãîâîðîì. Òîæ âàðòî 
ïðèõîïèòè ç ñîáîþ ïàñ-
ïîðò. Òàêîæ â³äâ³äóâà÷³ 
ôåñòó ìîæóòü ïðèíåñòè 
êîðì òà ³ãðàøêè äëÿ áåç-
äîìíèõ òâàðèí. Äî òîãî æ, 
â³ííè÷àíàì ðîçêàæóòü, 
ÿê ñòàòè âîëîíòåðîì òà 
äîïîìàãàòè âóëè÷íèì 
òâàðèíàì. Çà âñ³ìà ïèòàí-
íÿìè ìîæíà çâåðòàòèñÿ 
çà íîìåðàìè: 0632956509, 
0675677361 ²ííà.

Узяли під варту 
«штрикача» 
 Ó êâ³òí³ Â³ííèöåþ ïðî-
êîòèëàñÿ õâèëÿ ïîâ³äî-
ìëåíü ïðî «ìàí³ÿêà», ÿêèé 
êîëå ä³â÷àò ãîñòðèì ïðåä-
ìåòîì ó ñ³äíèö³. Ïîñòðàæ-
äàë³ çàïàì’ÿòàëè éîãî â 
êàïþøîí³ òà ç ðþêçàêîì.
Ìàéæå äâà ì³ñÿö³ øóêàëè 
çëîâìèñíèêà çà ôîòîðîáî-
òîì, ñêëàäåíèì çà ñëîâàìè 
ïîòåðï³ëèõ, òà â³äåîçàïè-
ñ³â ³ç êàìåð â³äåîñïîñòå-
ðåæåíü. Çàòðèìàëè éîãî 
íà çóïèíö³ ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó îïåðàòèâíèêè 
êàðíîãî ðîçøóêó. 22-ð³÷-
íèé â³ííè÷àíèí ó ïîëå 
çîðó ïîë³ö³¿ ðàí³øå íå ïî-
òðàïëÿâ. Õëîïåöü ç³çíàâñÿ 
â çëî÷èíàõ. Ñêàçàâ, ùî 
êîëîâ øïðèöàìè, ÿê³ áðàâ 
ó ìàãàçèí³.

КОРОТКО

ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, RIA, 
(096)3145155 

Ïåðåêàçè ïðî 
âàìï³ð³â, ùî í³áèòî 
ï'þòü êðîâ, çäàâíà 

õâèëþâàëè óÿâó ëþäåé: âèïðîáî-
âóþ÷è ñòðàõ, âîíè òàêîæ íå ìî-
ãëè ïåðåñèëèòè ö³êàâ³ñòü, à òîìó 
âèíèêàëè âñå íîâ³ é íîâ³ ì³ôè, 
ïåðåêàçè. Àïîôåîçîì áàãàòüîõ ç 
íèõ ñòàº áàë, íà ÿêîìó çáèðàºòüñÿ 
âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü âàìï³ð³â — 
äàì ³ ÷îëîâ³ê³â íåáà÷åíî¿ êðàñè, 
ó ÷óäîâèõ êîñòþìàõ, ó ñóïðîâîä³ 
÷àð³âíî¿ ìóçèêè…

Ïîðèíóòè ó ñîëîäê³ ÷àðè ì³ñ-
òèêè ³ ëåãåíä âæå ñêîðî çìîæóòü 
âñ³ ãëÿäà÷³ ²²² ì³æíàðîäíîãî 
îïåðíîãî open air ôåñòèâàëþ 
OPERAFEST TULCHYN-2019, 
ÿêèé ç 4 ïî 9 ÷åðâíÿ ïðîéäå ï³ä 
â³äêðèòèì íåáîì ó ïàðêó òóëü-
÷èíñüêîãî Ïàëàöó Ïîòîöüêèõ.

Ó ðàìêàõ í³÷íî¿ ïðîãðàìè ó í³÷ 
ç 8 íà 9 ÷åðâíÿ î 00.15 íà ôåñ-
òèâàë³ ïîêàæóòü êóëüòîâèé ðîê-
ìþçèêë «Òàíåöü âàìï³ð³â», ÿêèé 
çà 22 ðîêè ïîáà÷èëè ì³ëüéîíè 
ãëÿäà÷³â ó Àâñòð³¿, Í³ìå÷÷èí³, 
ÑØÀ, ßïîí³¿, Óãîðùèí³, Ïîëü-
ù³, Áåëüã³¿, Åñòîí³¿ òà áàãàòüîõ 
³íøèõ êðà¿íàõ.

— Ç ïåðøîãî ïîêàçó ó 1997 ðîö³ 
ó Â³äí³ ³ äîíèí³ «Òàíåöü âàìï³ð³â» 
òð³óìôàëüíî êðîêóº êðàùèìè 
ñöåíàìè ñâ³òó. Ñàìå öåé ìþçèêë 
º îäíèì ç íàéá³ëüø óëþáëåíèõ 
³ â³äâ³äóâàíèõ ó âñüîìó ñâ³ò³, 
à òàêîæ îäíèì ç íàéá³ëüø êî-
ìåðö³éíî óñï³øíèõ òåàòðàëüíèõ 
ïðîåêò³â ñâ³òîâî¿ ³ñòîð³¿, — ðîçïî-
â³äàº àðò-ïðîäþñåð OPERAFEST 
TULCHYN, çàñëóæåíà àðòèñòêà 
Óêðà¿íè ²ðèíà Ôðåíêåëü.

РОК — ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ 
НАДПРИРОДНИХ СИЛ 

Ìþçèêë àìåðèêàíñüêîãî êîì-
ïîçèòîðà Äæèìà Ñòåéíìàíà ïî-
ñòàâëåíèé çà îäíîéìåííèì ô³ëü-
ìîì ê³íåìàòîãðàô³ñòà ç³ ñâ³òîâèì 
³ì'ÿì Ðîìàíà Ïîëàíñüêè.

Îäí³ºþ ç îñíîâíèõ òåì «Òàí-
öþ âàìï³ð³â» º ìåëîä³ÿ õ³òà ðîê-
ä³âè Áîíí³ Òàéëåð «Total eclipse 
of a heart», â³äçíà÷åíà ïðåì³ºþ 
«Ãðåìì³» ó 1983 ðîö³. Äæèì 
Ñòåéíìàí íàïèñàâ öþ ï³ñíþ ÿê 
ñïîãàä ïðî ïåðøó åêðàí³çàö³þ 
«Äðàêóëè» ³ íå çì³ã â³äìîâèòè 
ñîá³ ó çàäîâîëåíí³ ââåñòè ¿¿ ó òåà-
òðàëüíó ïîñòàíîâêó ïðî âàìï³ð³â.

Ó ðåçóëüòàò³ — ó «Òàíö³ âàìï³ð³â» 
ç äèâîâèæíîþ äîá³ðí³ñòþ ïîºäíàí³ 
êëàñèêà ³ ðîê. Ùî ñàì Ñòåéíìàí 
ïîÿñíþº ïðîñòî: â³í «çàâæäè áóâ 
çà÷àðîâàíèé óñ³ì íàäïðèðîäíèì ³ 
ñïðèéìàâ ðîê ÿê ³äåàëüíèé çàñ³á 
äëÿ äîñÿãíåííÿ öüîãî».

ПОВНЕ ВІДЧУТТЯ РЕАЛЬНОСТІ!
Ä³ÿ «Òàíöþ âàìï³ð³â» â³äáóâà-

ºòüñÿ íàïðèê³íö³ XIX ñòîë³òòÿ 
ó âèñîêîã³ð'¿ çàñí³æåíèõ Àëüï. 
Òàì, ó ïðàäàâíüîìó ãîòè÷íîìó 
çàìêó áàãàòî ñòîë³òü æèâå äè-
íàñò³ÿ âàìï³ð³â — òàºìíè÷èé 
Ãðàô ôîí Êðîëîê ç³ ñâî¿ì ñè-
íîì Ãåðáåðòîì ³ ñâèòîþ. Ñïî-
ê³é ìåøêàíö³â çàìêó ïîðóøóþòü 
ïðîôåñîð Àáðîíñ³óñ ³ éîãî ìîëî-
äèé àñèñòåíò Àëüôðåä, ÿê³ ïðè-
¿æäæàþòü ó ö³ êðà¿, ùîá äîâåñòè 
³ñíóâàííÿ âàìï³ð³â. Óæå ñêîðî 
Àëüôðåä ³ç ïðîôåñîðîì êèíóòüñÿ 
íà ïîðÿòóíîê ïðåêðàñíî¿ Ñàðè, 
äî÷êè õàçÿ¿íà ñ³ëüñüêî¿ òàâåðíè, 
ÿêó Ãðàô ôîí Êðîëîê çàìàíþº 
ó ñâî¿ âîëîä³ííÿ.

Ó ìþçèêë³-øîó, ÿêèé áóäå 
ïîêàçàíî íà OPERAFEST 

«ВАМПІРИ» ПОВЕРТАЮТЬСЯ 
НА OPERAFEST TULCHYN!
Краса вогню і містики  Культовий 
рок-мюзикл «Танець вампірів» побачимо 
8 червня під відкритим небом у парку 
Палацу Потоцьких. Буде унікальна 
атмосфера, ефектна хореографія, 
грим і неймовірні спецефекти

На фестивалі OPERAFEST TULCHYN покажуть унікальну 
концертну версію мюзиклу, у якій чудову музику 
Джима Стейнмана доповнюють світлове шоу, креативні 
танцювальні і вогняні постановки 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА
Єдине питання для референдуму, який може бути про 
наші стосунки з Росією, це — про потужність ПВО та 
розмір прикордонної стіни між нами! Крапка.

449871

РЕКЛАМА
451797

ПРЕС-СЛУЖБА 
ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
«РОЗВИТОК.
РОЗВИТОК»

Äî Äíÿ çàõèñòó 
ä³òåé ²ðèíà Áîðçîâà 

ðàçîì ç òåëåâ³ç³éíèìè àêòîðà-
ìè Îëåêñàíäðîì Òåðåí÷óêîì òà 
Äìèòðîì Ãîëóáºâèì çàâ³òàëè 
äî ä³òåé ç äèòÿ÷îãî áóäèíêó 
«Ãí³çäå÷êî» òà çðîáèëè íàæèâî 
ïîñòàíîâêó îäí³º¿ ³ç ñåð³é îðè-
ã³íàëó ñåð³àëó. Ä³òè â³ä÷óëè ñåáå 
àêòîðàìè ñåð³àëó òà ç³ãðàëè ñâî-
¿õ óëþáëåíèõ ãåðî¿â — ßðèíêó, 

Þð÷èêà, Êóìà, Ä³ëüíè÷íîãî! 
Ï³ñëÿ ÷îãî ä³òè çìîãëè ïîñòàâèòè 
çàïèòàííÿ òà ïî÷óòè â³äïîâ³ä³, ÿê 
â³äáóâàþòüñÿ çéîìêè ïðîôåñ³é-
íîãî ê³íî òà ÿê ñòàòè àêòîðîì). 
Òàêîæ ä³òè îòðèìàëè ó ïîäàðó-
íîê ðîçâèâàþ÷³ ³ãðè, à ñàìå: íà-
ñò³ëüíèé ôóòáîë, êóáèêè-ðóáèêè, 
ðåáóñè, íàñò³ëüí³ ³ãðè.

— Äî Äíÿ çàõèñòó ä³òåé ÿ ðîç-
ïî÷àëà ðÿä àêö³é, ³íòåðàêòèâ³â 
äëÿ ä³òåé-ñèð³ò, ä³òåé ó÷àñíèê³â 
ÀÒÎ, ä³òåé ç áàãàòîä³òíèõ ðî-
äèí, òÿæêîõâîðèõ ä³òåé, ä³òåé ç 
³íâàë³äí³ñòþ, ùîá â ïåðøó ÷åðãó 
íàãàäàòè äîðîñëèì ïðî íåîáõ³ä-

í³ñòü çàõèùàòè ïðàâà ä³òåé òà 
àêöåíòóâàòè óâàãó íà ïðîáëåìàõ 
ñüîãîäåííÿ. Àäæå äóæå âàæëè-
âî, ùîá ä³òè ðîñëè ùàñëèâèìè, 
â÷èëèñÿ ³ çàéìàëèñÿ óëþáëåíîþ 
ñïðàâîþ. Ãîëîâíå, ùîá ó äèòèíè 
áóëè ãàðí³ ñïîãàäè ïðî ñâî¿ äèòÿ÷³ 
ðîêè. Òîìó ìè âèð³øèëè äëÿ ä³-
òåé ñòâîðèòè ö³êàâó àòìîñôåðó 
òà ïîäàðóâàòè â ïåðøó ÷åðãó åìî-
ö³¿. Ñóäÿ÷è ç³ ñï³ëêóâàííÿ, ä³òêè 
çàõîò³ëè ïîáà÷èòè âñ³õ àêòîð³â 
«Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ». ² 
ó âåðåñí³ ìè îáîâ’ÿçêîâî çàâ³-
òàºìî ùå ðàç, àëå âæå ïîâíèì 
ñêëàäîì, — ²ðèíà Áîðçîâà.

«Одного разу під Полтавою» знімали у дитячому будинку «Гніздечко»!
БЛОГ

Олександр Теренчук, Михайло 
Басюк — директор дитячого будинку, 
Ірина Борзова, Дмитро Голубєв

451800
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ЯК ПРОТИСТОЯТИ МАНІПУЛЯТОРУ
 Попрацюйте над власною само-
оцінкою. Якщо ви впевнені в собі, 
вами нецікаво маніпулювати. Ви само-
достатні і маєте самоповагу.

 Не грайтесь самі в маніпуляції. Якщо 
вас маніпулюють, швидше за все ви теж 
використовуєте подібні методи взаємо-
відносин, задля отримання бажаного.

 Нівелювати страхи. Не варто 
переживати про «самотність 
до скону», власну незатребуваність. 
Удача полюбляє сміливих.

 Не піддавайтеся. Чітко покажіть 
свої кордони: «хочу», «можу» і 
«буду». Вам лестять, на вас тиснуть 
або агресують — покажіть, що ви 
не приймаєте дані правила стосунків.

 Не виправдовуватись. 
Почуття провини, жаль, сором, 
це головні струни, на яких грають 
маніпулятори. 
Тому не сперечайтеся, не пояснюйте 
свої дії, якщо вважаєте, що вони 
правильні.

Â²Í ² ÂÎÍÀ

ОВЕН 
Не будьте занадто доступні і 
на все згодні. Розлучайтеся зі 
своєю свободою поступово, 
нехай кохана людина відчує, 
який ви скарб.

ТЕЛЕЦЬ 
Ваші ревнощі і меркантиль-
ність можуть засмутити коха-
ну людину. Не думайте, що 
якщо ви готові до серйозного 
кроку, то до нього готовий і 
ваш обранець.

БЛИЗНЮКИ 
Ви будете надзвичайно при-
вабливі. У середу підтримайте 
ідею коханої людини, і ви 
не розчаруєтеся в її задумах. 
У неділю можлива розмова 
по душах і визнання в коханні.

РАК 
Настав час для роздуму і ви-
бору. Не варто фліртувати зі 
всіма без винятку, хто вам сим-
патичний. Ви зрозумієте, що 
хтось вам особливо до душі. І 
ці почуття будуть взаємними. 

ЛЕВ 
Особисте життя не буде 
в пріоритеті для вас цього 
тижня. У зв'язку з цим мож-
ливі деякі проблеми. Вам 
можуть поставити на карб 
безтурботність і завантаже-
ність роботою одночасно. 

ДІВА 
Найкраще проведуть цей тиж-
день люди м'які і чуйні. Надай-
те партнеру якомога більше 
різноманітних знаків уваги, 
і він не залишиться в боргу і 
оточить вас турботою.

ТЕРЕЗИ 
Вівторок і четвер — найбільш 
вдалі дні для ретельно спла-
нованих зустрічей, плавно 
переходять в романтичні по-
бачення. Головне — не бов-
кнути зайвого. 

СКОРПІОН 
Ви стали більш романтично 
дивитися на світ, радіти навіть 
дрібницям, повз які раніше 
проходили, не обертаючись. 
Не інакше, як ви закохані… 
У середу і п'ятницю вас мо-
жуть очікувати побачення.

СТРІЛЕЦЬ 
Події в особистому житті до-
зволять позбутися від ілюзій, 
хоча цей процес може ви-
явитися досить болючим для 
вас. Але все ж це на краще. 
У четвер закінчується смуга 
сварок і конфліктів.

КОЗЕРІГ 
Люди потягнуться до вас, 
але … обережніше, адже 
доведеться пояснювати, що 
жити довго і щасливо відразу 
з двома-трьома коханими 
ви не можете. Доведеться 
вибирати, і хтось образиться.

ВОДОЛІЙ 
Самотні цілком можуть знайти 
бажану пару. Але не будьте 
нерозумні в підході до ви-
бору. У гонитві за міражем ви 
можете заблукати. Поста-
райтеся тверезо поглянути 
на того, хто є поруч з вами.

РИБИ 
Цей тиждень сприяє гармо-
нійним стосункам, важливо 
тільки зрозуміти одне одного 
і свої потреби. Бережіть ваше 
щастя від сторонніх очей. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 29 ТРАВНЯ – 4 ЧЕРВНЯ

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ , ПСИХОЛОГ:

— Не треба жаліти маніпуля-
тора, входити в його стано-
вище, ставити себе на його 
місце.
Міркуйте логічно. Одна 
справа — жаліти дитбудин-
ківських сиріток, і зовсім 

інше — дорослу людину, яка завтра через 
вас спокійно переступить і піде у своїх 

справах. Тому що особисті інтереси для 
неї понад усе. А щоб не вплутатися в такі 
стосунки, потрібно вміти бути самодостат-
нім. Уміти не прив'язуватися. Не відчувати 
залежності. Для цього важливо зрозумі-
ти, що найцінніше і найдорожче, що у вас 
є — це ви самі. Це єдине, що гарантовано 
залишиться з вами до самого кінця… Далі, 
на чому варто наголосити, — не жаліти себе. 
Виявляється, можна себе любити і при цьо-

му не відчувати до себе жалю. Як це може 
бути? Коли людина займає активну життєву 
позицію — на жалість до себе у неї просто 
не залишається уявного простору. І навпаки, 
пасивна жертва завжди жаліє себе. Той, 
хто плекає в собі це почуття, відчуває його 
до всього: до себе коханого, до свого мину-
лого, до інших людей. Така людина не може 
керувати ні собою, ні іншими — вона сама 
стає вразливою і керувати нею легко.

Коментар експерта

Ìàí³ïóëÿòîðîì ó ñòîñóíêàõ 
ìîæå áóòè ÿê ÷îëîâ³ê, òàê ³ æ³íêà. 
Ìàí³ïóëÿö³¿ ìîæóòü áóòè ³ âçà-
ºìíèìè. Àëå ïî÷íåìî ç ÷îëîâ³ê³â 
(òîìó ùî æ³íêè á³ëüø ñõèëüí³ 
äî çàëåæíîñò³, òîìó ùî ÷àñò³øå 
ðîçðàõîâóþòü ñïåðòèñÿ íà ÷î-
ëîâ³êà). Îòæå, âè éîãî ëþáèòå, 
à â³í öèì êîðèñòóºòüñÿ. ª õîðî-
ø³ ÷îëîâ³êè, ÿê³ ðîçóì³þòü — ç 
ä³â÷èíîþ ¿ì íå ïî äîðîç³, òàê 
í³÷îãî é ãîëîâó ìîðî÷èòè. ª òàê³, 
ÿê³ çà ðàõóíîê êîæíî¿ íîâî¿ çàêî-
õàíî¿ äóðåïè ñàìîñòâåðäæóþòü-
ñÿ (íó, áóâàº). Ìîæå íàðîäèâñÿ 
òàêèì, ìîæå áàòüêè-ñóñï³ëüñòâî 
«ïîñòàðàëèñÿ» ³ òàêèì çðîáèëè.

ХТО ТОЧНО СТАНЕ ЖЕРТВОЮ 
МАНІПУЛЯТОРА?

ßêùî âàì íå ÷óæà ñîâ³ñí³ñòü, 
÷óéí³ñòü, à ùå íèçüêà ñàìîî-
ö³íêà, äîâ³ðëèâ³ñòü, çàëåæí³ñòü 
(ìàòåð³àëüíà, â³ä ÷îëîâ³êà, â³ä 
ñòåðåîòèï³â …), âè  ïðåòåíäåíò 
íà æåðòâó ìàí³ïóëÿö³é. Íàïðè-
êëàä, ìð³ÿ áóäü-ÿêîãî ìàí³ïó-
ëÿòîðà — ñîâ³ñíà æ³íêà. Ç íåþ 
ìîæíà âèòâîðÿòè ïðàêòè÷íî, 
âñå ùî çàâãîäíî, à ÿêùî ðàï-
òîì òàêà «âçáðèêíå» — îäðàçó 
çâèíóâà÷óâàòè ¿¿ ó â³äñóòíîñò³ ñî-
â³ñò³   ³ ïî õîäó íàãàäàòè ïðî êóïó 
êîðèñíèõ òà íåîáõ³äíèõ ðå÷åé, 
ÿê³ äëÿ íå¿ áóëî çðîáëåíî.

Íàéëåãøà ìàí³ïóëÿö³ÿ — âè-
êëèêàòè ó æ³íêè ïî÷óòòÿ æàëþ. 
Êîëè îáðàíåöü ðîçïîâ³äàº æàë³ñ-
ëèâ³ ³ñòîð³¿ ïðî ñâîº äèòèíñòâî, 
þí³ñòü, äîðîñëå æèòòÿ (à âè íà-
â³òü ïðî òå íå ïèòàëè) — ìîæëè-
âî öå äëÿ òîãî, ùîá ðîçêðóòèòè 
âàñ íà íàäëèøêîâó ÷óéí³ñòü.

МАНІПУЛЮВАННЯ 
ОЧІКУВАННЯМ 

Ìàí³ïóëÿòîðè îáîæíþþòü çà-
òÿãóâàòè î÷³êóâàííÿ íà íåâèçíà-
÷åíèé òåðì³í. Æ³íêà â ïðèíöèï³ 

íå ìîæå æèòè â ðåæèì³ íåâè-
çíà÷åíîñò³. Íàóêîâö³ êàæóòü, ùî 
ïîâ'ÿçàíî öå ç ìàòåðèíñüêèì ³í-
ñòèíêòîì — æ³íêà ïîâèííà áóòè 
âïåâíåíà â áåçïåö³. À íåâ³äîì³ñòü, 
öå çàâæäè íåáåçïåêà. ² îñü óÿâ³òü 
æ³íêó, ÿêà ñï³ëêóºòüñÿ ç êîõà-
íèì, à òîé â ïðîöåñ³ çàìîâêàº. 
Ðîáëÿ÷è òàê, ÷îëîâ³ê ðîçóì³º, ùî 
çàêîõàíà  æ³íêà íå âèòðèìàº ïî-
ðîæíå÷³ ³ îáîâ'ÿçêîâî âèñëîâèòü 
ÿêóñü ïîñï³øíó, à ³íîä³ é äóðíó 
äóìêó. Ïî÷íå âèáà÷àòèñÿ, âè-
ïðàâäîâóâàòèñÿ, äîã³äëèâî ïî-
ãîäèòüñÿ ç òèì, ç ÷èì íå âàðòî, 
â áóäü-ÿêîìó âèïàäêó âîíà áóäå 
ãðàòè ïðîòè ñåáå æ. Ìåòà òàêèõ 
ïàóç — çáåíòåæèòè, âèêëèêàòè 
çàíåïîêîºííÿ ³ äóøåâíèé ðîçëàä. 
² ùå êåðóâàòè.

І ЗНОВУ ЗДРАСТУЙТЕ 
Àáî îñü ñèòóàö³ÿ: ÷îëîâ³ê òà 

æ³íêà êðóòî ïðîâåëè ÷àñ óäâîõ. 
Ïîò³ì ÷îëîâ³ê, ïîñèëàþ÷èñü 
íà òåðì³íîâ³ ñïðàâè, çíèêàº. 
Ïåðø³ ê³ëüêà äí³â æ³íêà çáåð³ãàº 
ñïîê³é (íó ÿê ñïîê³é, ïåðåæèâàº, 
çâ³ñíî, àëå òàê, íåïîì³òíî ñòî-
ðîííüîìó îêó), ïîò³ì ïî÷èíàº 
íåðâóâàòè äîñèòü â³äêðèòî — 
àäæå â³ä êîõàíîãî í³ ñëóõó, í³ 
äóõó. Ïðîõîäèòü ùå ÿêèéñü ÷àñ, 
³ æ³íêà ãîâîðèòü (ñîá³, çâè÷àéíî, 
àäæå îïîíåíòà íåìàº) — âñå, öå 
ê³íåöü. À ïîò³ì â³í ç'ÿâëÿºòüñÿ ç 
ÿêîþ-íåáóäü ïðàâäîïîä³áíîþ ëå-
ãåíäîþ. ² æ³íêà, ÿêà äîâîë³ çìó-
÷åíà äîâãèì î÷³êóâàííÿì, çãîäíà 
ïîâ³ðèòè ó ùî çàâãîäíî, ëèøå á 

«КЕРМАНИЧІ» ЛЮБОВІ 
Розпізнати та знешкодити  Коли 
виникають стосунки між чоловіком і 
жінкою, між ними розпалюються почуття, 
ну, в крайньому випадку, в одного з них 
точно. І ось саме цей «щасливчик» може 
стати об'єктом маніпуляцій. Тому що 
становище більш залежне (ти кохаєш, 
тебе — ні). Як розпізнати маніпуляції, 
а головне — як з ними боротися?

çíîâó íå çàëèøèòèñÿ íà ñàìî-
ò³ ç³ ñâî¿ìè íåðâàìè, ñòðàõàìè 
òà î÷³êóâàííÿìè. ßêáè ÷îëîâ³ê 
äàâ ïðî ñåáå çíàòè çàíàäòî øâèä-
êî, ó æ³íêè çàëèøèëèñÿ á ñèëè 
íà òå, ùîá éîãî ïðîãíàòè. Àëå 
êîëè æ³íêà âæå ìàéæå âòðàòèëà 
íàä³þ, ³ òóò òàêèé ñþðïðèç — 
éîãî ïîâåðíåííÿ. Âîíî ñòàº äëÿ 
æ³íêè ïðîñòî ïîäàðóíêîì äîë³. 
²íøèìè ñëîâàìè, âàì äàëè ÷àñ 
çðîçóì³òè  — âàì áåç íüîãî ïî-
ãàíî, òîìó â³äìîâèòèñÿ â³ä íüîãî 
âè âæå íå çìîæåòå.

МИЛИЙ ХЛОПЧИНА 
Òàêîæ äîðå÷íî çãàäàòè ïðî 

ìàí³ïóëÿòîð³â, ÿê³ ãðàþòü ðîëü 
³íôàíòèëüíîãî õëîï÷èêà. Òàêèé 
õëîï÷èê (ïðè öüîìó éîìó ìîæå 
áóòè âæå äîñèòü áàãàòî ðî÷ê³â) 
íå â çìîç³ ñåáå êîíòðîëþâàòè 
(ïðîòå â³äì³ííî êîíòðîëþº âàñ). 
Íàïðèêëàä, íàðîáèòü øêîäè (íó, 
òàì â êàðòè ïðîãðàº êóïó ãðî-
øåé, àáî ç äðóçÿìè â ÿêóñü õàëå-
ïó çàë³çå), à ïîò³ì, çîáðàæóþ÷è 
áåçíåâèííó ïîñì³øêó, âèíóâàòî 
ðîçâîäèòü ðóêàìè, ìîâëÿâ, ùî 
ïîðîáèø — òàêèé âæå ÿ º — 
íåïóòüîâèé. Äîâãî îáðàæàòèñÿ 
íà íüîãî ïðîñòî íåìîæëèâî, òà 
é ìàðíî. Æ³íêè ìàòåðèíñüêîãî 
òèïó çàêîõóþòüñÿ â òàêèõ «õëîï-
÷èê³â» áåç ïàì'ÿò³. À ùå áåðóòü 
íàä íèìè îï³êó (ÿê íàä ä³òüìè), 

òÿãíóòü éîãî áîðãè, ³íîä³ äàþòü 
ãðîø³ íå ëèøå íà ä³ðêè â ô³íàí-
ñàõ, àëå é íà «ïîãóëÿòè», ÷àñîì 
³ ç ³íøèìè ä³â÷àòàìè.

ЯКЩО ВИ НЕДОСКОНАЛІ — 
ВАМ КАПЕЦЬ 

Ìàí³ïóëÿö³é ³ñíóº áåçë³÷, ¿õ 
ê³ëüê³ñòþ ìîæíà çàïîâíèòè âå-
ëè÷åçíó êíèæêó òèïó ñëîâíèêà. 
À òîìó íàéâàæëèâ³øå, ïðî ùî 
âàðòî ïàì'ÿòàòè: ÿêùî ðàïòîì 
â ñï³ëêóâàíí³ ç³ ñâî¿ì ïàðòíåðîì 
âè â³ä÷óëè ïðîâèíó çà ñâîþ íåäî-
ñêîíàë³ñòü, àáî êîëè âàì äàëè 
çðîçóì³òè, ùî âè ³ñòåðè÷êà, ëî-
ã³êà ó âàñ ÿê ó êóðêè, ç åòèêîþ 
á³äà, ïðèïèñàëè âàì âñ³ ìîæëèâ³ 
íåäîë³êè — âàì êàïóò.

ßêùî íåçðîçóì³ëî, îñü ï³ä-
êàçêà: êîëè ó âàñ âàëèòüñÿ âàøà 
ñèñòåìà ö³ííîñòåé, ç âàñ æå ìîæ-
íà ë³ïèòè âñå, ùî çàâãîäíî. Àëå 
öÿ «ë³ïêà íîâîãî» íå äëÿ âàøî¿ 
êîðèñò³. Öå ïðèçâîäèòü äî âè-
íèêíåííÿ ³ëþç³é, ï³äì³íÿþòüñÿ 
ïîíÿòòÿ. Íàïðèêëàä, àìîðàëüíó 
ïîâåä³íêó ìîæíà â³äòåïåð ðîçó-
ì³òè ÿê ñâîáîäó â³ä çàáîáîí³â, 
íåçàëåæí³ñòü. À âàøå ïðàãíåííÿ 
ðåàë³çóâàòè ñåáå ÿê îñîáèñò³ñòü: 
ïîìàõîì ÷àð³âíî¿ ïàëè÷êè ïåðå-
òâîðþºòüñÿ íà åãî¿çì, íåçäîðîâó 
ïåðåîö³íêó ñâî¿õ çä³áíîñòåé, à ùå 
íåõòóâàííÿì ëþáîâ³ ³ ñ³ìåéíèìè 
ö³ííîñòÿìè.

Êîëè âàëèòüñÿ âàøà 
ñèñòåìà ö³ííîñòåé, ç 
òîãî, ùî çàëèøèëîñü, 
ìîæíà ë³ïèòè âñå, ùî 
çàâãîäíî. Àëå òî òî÷íî 
íå íà âàøó êîðèñòü
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ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ 

«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55, 

(096) 179 71 31

ОВЕН 
Благоприятное время для 
пересмотра системы цен-
ностей, а также для претво-
рения теории в практику. 

ТЕЛЕЦ 
Вам не помешает подумать 
о повышении своего про-
фессионального уровня.

БЛИЗНЕЦЫ 
Перед вами могут отсту-
пить даже самые сложные 
и невыполнимые задачи.

РАК 
Ловите миг удачи, и по-
старайтесь его удержать. 
Работайте на свой успех.

ЛЕВ 
Постарайтесь сдерживать 
свои эмоции и равномерно 
распределять нагрузку. 

ДЕВА 
При реализации своих 
идей действуйте решитель-
но и быстро.

ВЕСЫ 
Вам предоставится возмож-
ность проявить свои знания 
и изобретательность.

СКОРПИОН 
Вам удастся соединить 
идеи с практикой, а мечты 
воплотить в реальность.

СТРЕЛЕЦ 
Вам может быть поручена 
задача столь же сложная, 
сколь и почетная. 

КОЗЕРОГ 
Постепенно возрастает ваш 
авторитет, окружающие 
будут ждать от вас помощи.

ВОДОЛЕЙ 
Вам придется изрядно 
потрудиться, дела будут 
продвигаться медленно 
и со скрипом. 

РЫБЫ 
Не исключен карьерный 
взлет, но вам придется 
действовать решительно 
и забыть о сантиментах. 

449869

449929

Аліна, 21 рік
Харизматична блондинка! Люблю жартувати і бути на позитиві. Завжди весела, відкрита до 
людей дівчина, з голубими як небо очима. Вільний час проводжу активно, не люблю сумувати. 
Люблю фотографуватися і готувати щось смачненьке. Маю безліч домашніх улюбленців.

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

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2019» НА:

РЕКЛАМА

451067

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

або аналогічна)

449263

450769

451845

до 
увати. 

ці.




