
«ДІАМАНТОВА» РОБОТА
 «Українці вміють так 
зробити, як не зроблять 
ні китайці, ні індуси», — 
кажуть американці, які 
три роки тому створили 
у Вінниці дочірнє 
підприємство — Col Cutting 
 Тут працевлаштували 
110 огранувальників. 
Готові взяти на роботу ще 
більше півтисячі фахівців. 
Де та як  можна опанувати 
нову професію і заробляти 
гарні гроші

ЗА ДТП НА КИЇВСЬКІЙ 
ДАЛИ 10 РОКІВ

ПОТОКОМ ВОДИ ЗМИЛО ЖІНКУ 

№23 (1441)

СЕРЕДА
5 червня 2019

20MINUT.UA

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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НАШІ ХОКЕЇСТИ 
– ЧЕМПІОНИ с. 12

с. 6

ВЧАТЬ ЗАРОБЛЯТИ ДО 30 ТИСЯЧ

З працівниками на підприємстві 
укладають контракт терміном 
на п’ять років
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ÍÎÂÈÍÈ

Ганебність 
«бюджетів» 

×îãî æ ö³ áþäæåòí³ áëàãà 
òàê ññó÷óþòü, å? Ï³ñëÿ âñòóïó 
äèòèíè, íå áóäó êàçàòè êóäè, 
âèéøëà ç â³ä÷óòòÿì, ùî ïðè-
éìàëüíà êîì³ñ³ÿ çãîäóâàëà 
ìåí³ õðîáàêà. Ãîëîâà êîì³-
ñ³¿, çàì³ñòü îö³íþâàòè òåñòî-
âó ðîáîòó, çàõîäèâñÿ òêàòè 
âåðáàëüíèé ñàâàí ³ ðîçïîâ³â, 
ùî íàñïðàâä³ ñïî÷àòêó ó íèõ 
âñ³ ä³òè õîäÿòü íà ï³äãîòîâêó 
³ íàâ³òü ïîò³ì ñåðåä íèõ êîí-
êóðñ, à îòàê ðàïòîâî áåç ï³ä-
ãîòîâêè ³ ò. ³. âñòóïèòè íå òàê 
ëåãêî… àëàëàëàëà. 

ß æ áà÷èëà òåñòîâ³ ðîáîòè 
Þëü÷åíÿòñüêèõ îäíîë³òîê ³ 
ñòàðøèõ ä³â÷àò ³ àáñîëþòíî 
òî÷íî ðîçóì³ëà, ùî íàì íåìà 
÷îãî ñîðîìèòèñü. Òèì ÷àñîì 
î÷³ ãîëîâè êîì³ñ³¿ ïðîêîëóïó-
âàëè òóíåëü äî ìîº¿ ñâ³äîìîñ-
ò³, çâ³äêè ðàïòîì âèðèíóëà 
çãàäêà ïðî ùîñü çíàéîîîî-
îìå ùå ç ÷àñ³â ìîº¿ ðîáîòè 
â îñâ³ò³. «Ìè íå ïðåòåíäóºìî 
íà âàø³ áþäæåòí³ ì³ñöÿ», — 
ñêàçàëà. Êîì³ñ³ÿ ðîçñëàáè-
ëàñü ³ ç ïîëåãøåííÿì îáäà-
ðóâàëà íàñ ïîñì³øêàìè. 

Áåçêîøòîâíà îñâ³òà, áåç-
êîøòîâíà ìåäèöèíà, âèäàí-
íÿ ïèñüìåííèêàì êíèæîê 
çà ðàõóíîê ì³ñüêîãî áþäæå-
òó, âçàãàë³ áóäü-ÿêèé ðîçïîä³ë 
áþäæåòíèõ êîøò³â — ññó÷óº 
ïðè÷åòíèõ ÷åðåç îäíîãî. 
Íå çíàþ, ÿê ïîÿñíèòè öåé 
ñèíäðîì, àëå ìåí³ ñîðîìíî 
çà îñâ³òÿí, ÿê³ íå âì³þòü 
äîáðàòè ñë³â, ùîá îäðàçó 
çàïðîïîíóâàòè âñòóïíèêàì 
êîìåðö³éí³ ãðóïè; çà ìåäè-
ê³â, ùî âèêëÿí÷óþòü «ïî-
ñèëüí³ äîáðîâ³ëüí³ âíåñêè» 
ó êàá³íåòàõ äåðæàâíèõ êë³-
í³ê; çà ìèòö³â, çàëåæíèõ 
íå â³ä ÷èòàöüêèõ ðåéòèíã³â, 
âïîäîáàíü ³ ïîïèòó íà ñâî¿ 
òâîðè, à â³ä äåðæàâíîãî áàáëà 
«íà çá³ðî÷êó». Óñå öå ÿêîñü 
ãàíåáíî, íå÷åñíî ³ âèõîâóº 
â ëþäèí³ ïëàçóíà. Ñîðð³) 

ДУМКА

ПОЕТЕСА 

Юлія 
БРОВАРНА

ЯРОСЛАВ (29), ДИЗАЙНЕР:
— Поїду на море, тільки 
не визначився ще, на укра-
їнське, чи кудись за кордон. 
У минулому році взагалі ніяк 
не відпочивав, тому що на-
родилася дитина.

АЛЬОНА (29), ПІДПРИЄМЕЦЬ:
— У серпні поїду за кордон, 
у Єгипет або до Туреччини. 
Уже два роки не їздила 
на нормальний відпочи-
нок, тому думаю, що полечу 
на днів дев’ять, як мінімум.

АНДРІЙ (62), ВИКЛАДАЧ:
— Як карта ляже, ще нічого 
не планував. Та скоріш за все 
поїдемо на море. Відпочи-
вати будемо в Україні. Десь 
на півдні. Це буде Одеса, 
Миколаїв або Херсон.

ГАЛИНА (65), ПЕНСІОНЕРКА:
— Який відпочинок? Усе літо 
буду сапати на городі. З та-
кою пенсією, як у мене, нікуди 
не поїдеш. На озера та річки 
також не збираюся. Бо колись 
своє вже від’їздила.

ДМИТРО (23), ПЕКАР:
— Уже чотири роки живу 
у Португалії. Мені там більше 
подобається. Там люди більш 
приємні, а тут всі ходять без 
настрою, і завжди всім гро-
шей не вистачає.

БОГДАНА (19), СТУДЕНТКА:
— Поїду на море до Туреч-
чини. Зараз можна недорого 
купити гарячі путівки. За ті ж 
гроші, які я витратила б 
в Україні, можна відпочити 
за кордоном.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як плануєте відпочивати цього літа?

Раніше на місці озера Миру було 
болото, що утворилося на річці 
Дьогтянець. Поблизу баптисти 
побудували «Дім Євангелія»:
«1990-й рік завершувався. Ви-
сота стін сягала трьох поверхів. 
Ясно вимальовувались контури 
споруди. Взимку продовжува-
лось заготовлення будматері-
алів, відкидався сніг від стін і з 

зали. Брат Нікітін їздив за дере-
виною аж на БАМ. Працювали 
епізодично і виключно добро-
вільно», — описують етапи бу-
дівництва на сайті баптистів.
Храм завершили будувати 
в 1992 році. Озеро зі сквером від-
крили у жовтні 1994 року на честь 
50-річчя визволення України від 
фашистських загарбників.

Вирили став до річниці перемоги над нацизмом 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Áóä³âåëüíèêè 
âçÿëèñÿ çà êàïðå-
ìîíò çîíè â³ä-

ïî÷èíêó á³ëÿ «Ä³ì ªâàíãåë³ÿ» 
30 òðàâíÿ. Ó ïåðøèé äåíü çà-
âåçëè òåõí³êó, ïîâí³ñòþ ñïóñòèëè 
îçåðî òà ïî÷àëè â³ä÷èùàòè äíî 
³ äæåðåëà â³ä íàìóëó. Çà ÷îòèðè 
äí³ âïîðàëèñÿ ëåäâå ç ïîëîâè-
íîþ ñòàâó, ïëîùåþ íå á³ëüøå 
15 ñîòîê.

Íà òåðèòîð³¿ ïðàöþþòü â 
«ëàíöþãó» äâà åêñêàâàòîðè: 
ïåðøèé — íà äí³ îçåðà çðèâàº 
íàìóë òà ïåðåêëàäàº íà áåðåã, 
à äðóãèé — ï³äí³ìàº íàìóë ç áå-
ðåãà ³ ñêèäàº íà êóïó á³ëÿ ë³ñó. 
Çàëèøêè çåìë³, ùî ìàº çàïàõ 
íà÷å êàíàë³çàö³ÿ, çãð³áàº ì³í³-
íàâàíòàæóâà÷.

Êåð³âíèê ô³ðìè-ï³äðÿäíèêà 
«Àãðîïðîäñîþç» Þð³é Ñòóäåíò 

ðîçêàçàâ, ùî öåé ñòàâ í³êîëè 
íå ÷èñòèëè.

— Öåé ñòàâ ñïóñêàëè ìàêñèìóì 
íà 80 ñàíòèìåòð³â, áî á³ëüøå ã³ä-
ðîñïîðóäè íå äîçâîëÿþòü. Ï³ä-
ï³ðí³ ñò³íêè ÷àñòêîâî ðåìîíòó-
âàëè, àëå çàðàç âîíè ïîòðåáóþòü 
ïîâíîãî îíîâëåííÿ. Äóìàþ, ùî 
ùå 3–4 äí³ ³ ïîâí³ñòþ ïðèáåðåìî 
íàìóë. Çåìëþ ç îçåðà ïóñòèìî 
íà îçåëåíåííÿ, à âåðáè çáåðå-
æåìî, — ñêàçàâ Ñòóäåíò.

Íà óçáåðåææ³ íàâêîëî ïî-
ðîæíüîãî ñòàâó îáð³çàí³ âåð-
áè, ïîáèò³ ë³õòàð³, çðóéíîâàíà 
òðîòóàðíà ïëèòêà. ª íåâèñîêå 
òà ³ðæàâå îãîðîäæåííÿ, äåÿê³ ç 
ñåêö³é ïàðêàíó âèëàìàí³. ªäèíà 
óðíà íà ö³é ì³ñöèí³ çíàõîäèòü-
ñÿ íà äí³ îçåðà. Àëå ïðîòÿãîì 
2019–2020 ðîê³â ñêâåð ìàº êàð-
äèíàëüíî çì³íèòèñÿ.

Ó ProZorro îïóáë³êîâàíèé 
òåíäåð íà êàïðåìîíò çîíè â³äïî-
÷èíêó. Ï³äðÿäíèê ìàº âèêîíàòè 
ïåðåë³ê ç 1052 âèä³â ðîá³ò, ñåðåä 

ДВА РОКИ І 25 МЛН ГРН 
НА ОЗЕРО БІЛЯ ЛІСОПАРКУ 
Закрито на ремонт  Днями розпочали 
благоустрій озера Миру біля храму 
баптистів. До жовтня 2020-го там відкриють 
нову зону відпочинку, а будівельники 
з товариства «Агропродсоюз» мають 
отримати 25 мільйонів 99 тисяч гривень. 
Утім, в мерії зазначають, що готові їм 
заплатити тільки 7,8 мільйона

ÿêèõ: äåìîíòàæ ñòàðîãî ïîêðèòòÿ 
òà ïàðêàí³â; î÷èùåííÿ îçåðà â³ä 
íàìóëó; óñòàíîâêà íîâèõ ëàâîê, 
ë³õòàð³â, åëåêòðîìåðåæ³ ç Wi-Fi 
é â³äåîíàãëÿäîì. Çà äîãîâîðîì, 
ï³äðÿäíèê ìàº çðîáèòè íîâå îçå-
ëåíåííÿ, ïîñòàâèòè äèòÿ÷èé ìàé-
äàí÷èê ç ³íêëþçèâíèìè àòðàêö³-
îíàìè, çðîáèòè âåëîäîð³æêó òà 
ñòîÿíêó äëÿ âåëîñèïåä³â òîùî.

Çà âñå öå ïðîïîíóâàëè 28 ì³ëü-
éîí³â 262 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. ² íàé-
ìåíøó ö³íó çà ðîáîòè çàïðîïî-
íóâàëî òîâàðèñòâî «Àãðîïðîä-
ñîþç» — 25 ì³ëüéîí³â 99 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Êîìïàí³ÿ â³äîìà òèì, 
ùî áóäóâàëà ïàðêàí íàâêîëî 
Öåíòðàëüíîãî ïàðêó, â³ä «Êíèæ-
êè» äî ðåñòîðàíó «Ïåðøîòðàâíå-
âèé» çà ïîíàä 4 ì³ëüéîíè ãðèâåíü 
(bit.ly/2KnmnhE), ³ ìóí³öèïàëü-
íèé ïðèòóëîê äëÿ ñîáàê íà Ãîí-
òè çà 6,9 ì³ëüéîíà ãðèâåíü (bit.
ly/2QFjpWW).

Ó äîãîâîð³ âêàçàíî, ùî ðå-
ìîíò òðèâàòèìå äî 31 æîâòíÿ 
2020 ðîêó. Òîìó ô³íàíñóâàí-

íÿ ðîçïîä³ëèëè íà äâà ðîêè: 
ó 2019 ðîö³ — 7 ì³ëüéîí³â 
858 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ó 2020 ðîö³ — 
17 ì³ëüéîí³â 241 òèñÿ÷ó ãðèâåíü.

ßê ðîçïîâ³â êåð³âíèê äåïàð-
òàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà ³ áëàãîóñòðîþ Âîëîäè-
ìèð Í³öåíêî, ãðîø³ â ì³ñüêîìó 
áþäæåò³ çàêëàäåí³ ò³ëüêè íà 1-ó 
÷åðãó:

— Íà öåé ð³ê çàïëàíîâàíî î÷è-
ùåííÿ îçåðà, óêð³ïëåííÿ áåðåã³â, 
âëàøòóâàííÿ áëàãîóñòðîþ íà-
âêîëî ñòàâó ç âõîäîì ç Õìåëü-
íèöüêîãî øîñå. À 7,8 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü, áî òàì âåëèêèé îáñÿã 
ðîá³ò. Êîëè ñïóñòèëè âîäó, òî ïî-
áà÷èëè, ùî ãëèáèíà ñòàâó òðè 
ìåòðè ³ òîâùèíà íàìóëó ìàéæå 
1 ìåòð! Çðóéíîâàíå óêð³ïëåííÿ 
áåðåã³â, òðåáà ðîáèòè âñå íàíî-
âî. Óñå ³íøå, âåëîäîð³æêà, äèòÿ÷³ 
ìàéäàí÷èêè òîùî, áëàãîóñòð³é 
ïðèëåãëèõ òåðèòîð³é, çàïëàíî-
âàíî âò³ëèòè ó 2020 ðîö³. Çà íà-
ÿâíîñò³ êîøò³â ó ì³ñüêîìó áþ-
äæåò³, — ñêàçàâ Í³öåíêî.

Став чистять екскаваторами. Будівельники розповідають, 
що їм потрібно ще 3–4 дні, аби прибрати весь намул 
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ÃÐÎÌÀÄÀ

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 190123

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

²íöèäåíò, ùî 
ñòàâñÿ 26 òðàâíÿ, 

ñêîëèõíóâ Â³ííèöþ. Á³ëÿ ïàð-
êó «Õ³ì³ê» âíî÷³ ïðîëóíàëè ïî-
ñòð³ëè, ó ïîäâ³ð’¿ íà Íåêðàñîâà, 
8 çíàéøëè òðóï. Íàñòóïíîãî 
äíÿ ïîë³öåéñüê³ ðîçêàçàëè, ùî 
öå áóëà á³éêà ì³æ äâîìà êîìïà-
í³ÿìè ÷îëîâ³ê³â. Îäèí ç ó÷àñíè-
ê³â êîíôë³êòó âèñòð³ëèâ ç îáð³çó 
ðóøíèö³. ×îëîâ³ê, â ÿêîãî â³í 
ïîö³ëèâ, ïîìåð íà ì³ñö³. À éîãî 
òîâàðèø, ÿêèé íàìàãàâñÿ âèáèòè 
çáðîþ, ç â³äñòð³ëÿíèìè ïàëüöÿìè 
ðóêè äîñòàâëåíèé ó ë³êàðíþ.

Ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ãîäèí çíà-
éøëè âèíóâàòöÿ. Ñë³ä÷³ ï³ä-
îçðþþòü, ùî âáèâöåþ ç îáð³çîì 
º 26-ð³÷íèé ï’ÿíèé â³ííè÷àíèí. 
Ðå÷íèöÿ îáëàñíîãî ãëàâêó ²ðèíà 
Äîáðîâîëüñüêà ñêàçàëà, ùî â õëîï-
öÿ âèëó÷èëè çáðîþ íà åêñïåðòè-
çó òà çààðåøòóâàëè íà 60 ä³á áåç 
ïðàâà çàñòàâè. ßêùî â ñóä³ äîâå-

äóòü âèíó, òî çà ñòàòòåþ «Çàìàõ 
íà âáèâñòâî äâîõ îñ³á» éîìó çàãðî-
æóº ìàêñèìàëüíå ïîêàðàííÿ — äî-
â³÷íå óâ’ÿçíåííÿ (bit.ly/2WNuP0a).

ДО СТРІЛЯНИНИ БУЛА 
РІЗАНИНА 

Òèì ÷àñîì, ó «Õ³ì³êó» æèòòÿ 
ïðîäîâæóºòüñÿ. Ìàòóñ³ ç êîëÿñ-
êàìè ïîâ³ëüíî ãóëÿþòü àëåÿìè 
ïàðêó, ï³äë³òêè êàòàþòüñÿ íà âå-
ëîñèïåäàõ, ãîñïîäàð³ ñîáàê âèãó-
ëþþòü ñâî¿õ óëþáëåíö³â. Ì³ñöåâ³ 
îõî÷å ãîâîðÿòü ïðî âèïàäîê, ùî 
ñòàâñÿ 26 òðàâíÿ, âèñóâàþòü ñâî¿ 
âåðñ³¿ ïðî ïðè÷èíè âáèâñòâà. Àëå 
íàçèâàòèñÿ ÷è ôîòîãðàôóâàòèñÿ 
íå õî÷óòü, êàæóòü, ùî áîÿòüñÿ 
ìîæëèâèõ íàñë³äê³â.

— Ó ïîäâ³ð’¿, äå çíàéøëè òðóï, 
÷àñòî ñòàþòüñÿ á³éêè òà ï’ÿíêè. 
Ïîðÿä ç ïàðêîì º ö³ëîäîáîâèé 
ìàãàçèí, äå áåç ïðîáëåì êóïó-
þòü àëêîãîëü, — êàæå â³ííè÷àíêà 
Îëüãà, ùî ãóëÿëà ç äèòèíîþ.

¯¿ ïîäðóãà Àëüîíà ðîçïîâ³ëà, 
ùî çà ê³ëüêà äí³â äî ñòð³ëÿíèíè 
ó «Õ³ì³êó» ñòàëàñÿ ð³çàíèíà.

ЗБИРАЮТЬ ПІДПИСИ, ЩОБ 
ЗАСПОКОЇТИ БУРЕМНИЙ «ХІМІК» 
Небезпечна зона  Після вбивства 
біля парку «Хімік», вінничани подали 
петицію до влади з вимогою посилити 
охорону території та поставити ліхтарі. 
У поліції розказали, що і так патрулюють 
парки міста. А от з освітленням, як і 
подальшою реконструкцією «Хіміка», 
можуть бути проблеми

— Öå áóëî âçàãàë³ âäåíü. Äâîº 
÷îëîâ³ê³â çàëàìàëè òðåòüîãî ³ 
îäèí ç íèõ çàìàõíóâñÿ íà ëå-
æà÷îãî íîæåì. Íå çíàþ ÿê, àëå 
÷îëîâ³êó âäàëîñÿ âèêðóòèòèñÿ 
â³ä íàïàäíèê³â. ² òîé, õòî áóâ ç 
íîæåì ó ðóêàõ — ñàì ñåáå âè-
ïàäêîâî ïèðíóâ. Ñõîæå, ùî âîíè 
áóëè íå ï'ÿí³, à ï³ä ÿêèìîñü êàé-
ôîì. Ðàí³øå öå áóâ âçàãàë³ òèõèé 
ðàéîí. À òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ ïðî-
òÿãîì äâîõ òèæí³â, âçàãàë³ æàõ.

Ó ïîë³ö³¿ ðîçêàçàëè, ùî öåé 
êîíôë³êò ñòàâñÿ ì³æ áåçõàò÷åíêà-
ìè. Ïîðàíåíîãî â³äâåçëè ó ë³êàð-
íþ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

Ïîäèâèëèñÿ ó ñóäîâîìó ðåºñòð³ 
ïðî çëî÷èíè, ùî ðàí³øå ñòàâàëè-
ñÿ ó ïàðêó. Çíàéøëè äåê³ëüêà âè-
ïàäê³â çà ðîçïèâàííÿ àëêîãîëþ, 
êðèì³íàëüí³ âèðîêè çà âæèâàííÿ 
³ çáóò íàðêîòèê³â, çà ïîáèòòÿ òà 
êðàä³æêó òåëåôîí³â, äå âèíóâàòö³ 
îòðèìóâàëè òþðåìíèé òåðì³í.

Çàòðèìóâàëè ëþäåé â ïàðêó 
«Õ³ì³ê» ç òðàâìàòè÷íîþ çáðîºþ, 
êàñòåòàìè òà íàâ³òü íóí÷àêàìè. 
Äî ðå÷³, âëàñíèêó íóí÷àê ïðèñó-
äèëè 120 ãîäèí ãðîìàäñüêèõ ðîá³ò. 
Ñòð³ëÿíèíà ç ôàòàëüíèìè íàñë³ä-
êàìè á³ëÿ ïàðêó ñòàëàñÿ âïåðøå.

ПЕТИЦІЯ ДЛЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ 
Íàø³ ñï³âðîçìîâíèö³ êàæóòü, 

ùî ïðè÷èíîþ êîíôë³êò³â íà òå-
ðèòîð³¿ ïàðêó º â³äñóòí³ñòü ë³õ-
òàð³â.

— Óâå÷åð³ âñ³ ñþäè ç ïèâîì 
éäóòü. Ë³õòàð³â íåìàº ³ º ì³ñöÿ, 
ùîá âèïèòè ÷è âêîëîòèñÿ. Íàâ³òü 
çàðàç, âäåíü, ìîëîäü õîâàºòüñÿ 
çà ïàðêàíîì, ùîá ðîçïèòè àëêî-
ãîëü. À ìè ïîò³ì ãóëÿºìî ñåðåä 

ïëÿøîê ³ øïðèö³â. Ïàòðóëü òóò 
¿çäèòü, ³íêîëè çàõîäÿòü íà òåðèòî-
ð³þ ïàðêó. Àëå, ìàáóòü, òðåáà á³ëü-
øå, — êàçàëà â³ííè÷àíêà Îëüãà.

Ñõîæó äóìêó ìàº â³ííè÷àíêà 
Ñâ³òëàíà Áîíäàð. Æ³íêà íàïèñà-
ëà ïåòèö³þ äî ì³ñüêðàäè, â ÿê³é 
ïèøå, ùî ââå÷åð³ â ïàðêó íåìàº 
ñâ³òëà, íà òåðèòîð³¿ ðîçïèâàþòü 
àëêîãîëü ³ ïîñò³éíî ñòàþòüñÿ 
«ï’ÿí³ ðîçáîðêè».

«Íàðàç³ â³äîìî, ùî ïëàíóºòüñÿ 
ðåêîíñòðóêö³ÿ ïàðêó, àëå ñê³ëü-
êè á³ä ùå ìîæå â³äáóòèñÿ çà ÷àñ, 
ïîêè òðèâàòèìóòü ðîáîòè? Ó òà-
êîìó ì³ñö³ íåîáõ³äíà ïîñò³éíà 
ïðèñóòí³ñòü ïàòðóëüíî¿ ìàøèíè 
ïîë³ö³¿! Á³éêà ç ïàðêó «Õ³ì³ê» 
26 òðàâíÿ ïåðåíåñëàñü äî ï³ä'¿çäó 
áóäèíêó íà Íåêðàñîâà, 8. Âíàñë³-
äîê ïîñòð³ë³â áóëî îäíó ëþäèíó 
ïîðàíåíî, äðóãó âáèòî! Ó öüîìó 
ì³ñö³ îñâ³òëåííÿ ìàéæå â³äñóòíº! 
Íàø³ ð³äí³ òà ä³òè ó ïîñò³éí³é 
íåáåçïåö³!», — ïèøå Áîíäàð.

ßê âàð³àíò âèð³øåííÿ ïðîáëå-
ìè, âîíà ïðîïîíóº ïîêðàùèòè 
îñâ³òëåííÿ ïàðêó ³ ïðèëåãëèõ òå-
ðèòîð³é òà ïðîñèòü ïðèñóòí³ñòü 
ïîë³ö³¿ á³ëÿ ïàðêó âíî÷³. Ï³äòðè-
ìàòè ¿¿ ïåòèö³þ ìîæíà çà öèì 
ïîñèëàííÿì: bit.ly/2HU856B. 

ПАРКИ В ПРІОРИТЕТІ 
Ó ïàòðóëüí³é ïîë³ö³¿ íàì ðîç-

êàçàëè, ùî â ì³ñò³ ïîñò³éíî ïðà-
öþþòü 15 åê³ïàæ³â ïîë³ö³¿ íà ìà-
øèíàõ. Ùå ïîë³öåéñüê³ ÷åðãóþòü 
â ë³êàðí³ øâèäêî¿ ìåääîïîìîãè, 
ó Ñèòóàòèâíîìó öåíòð³ ì³ñüêî¿ 
ðàäè òà íà çàë³çíè÷íîìó âîêçàë³.

Çà êîæíèì ç íèõ çàêð³ïëå-
íèé ïåâíèé «êâàäðàò» ì³ñòà, 
äå âîíè ïîâèíí³ çàáåçïå÷óâàòè 
ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê ³ ðåàãó-
âàòè íà âèêëèêè. ×èì á³ëüøå 
âèêëèê³â ó ïåâíîìó ðàéîí³, òèì 
á³ëüøå ïîë³öåéñüêèõ ïðè¿æäæàº 
ó öå ì³ñöå. À ÷è ìîæóòü ïîë³öåé-
ñüê³ ³íòåíñèâí³øå ïàòðóëþâàòè 
ó ïàðêó «Õ³ì³ê»?

— Ïàðêè Â³ííèö³ ÿê ì³ñöÿ âå-
ëèêîãî ñêóï÷åííÿ ëþäåé º â ïð³-
îðèòåò³ äëÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿. 
Áåç óâàãè ìè ¿õ íå çàëèøàºìî, 
â òîìó ÷èñë³ é «Õ³ì³ê». Àëå çà-
êð³ïèòè åê³ïàæ âèêëþ÷íî çà «Õ³-
ì³êîì» — íåäîö³ëüíî, áî â ³íøèõ 
ðàéîíàõ òàêîæ ïîòð³áíî çàáåç-
ïå÷óâàòè îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî 
ïîðÿäêó ³ îïåðàòèâíî ðåàãóâàòè 
íà çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí òà ïðà-
âîïîðóøåííÿ, — ñêàçàëà ïðåñ-
ñåêðåòàð â³ííèöüêî¿ ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿ Òåòÿíà Ïëàõîòíþê.

Навесні 2018-го архітектори, ур-
баністи, дизайнери та мешканці 
Замостя взялися робити концеп-
цію змін «Хіміка». Майже рік ро-
боти втілився у концепцію «Хімія 
соціальних зв’язків», і прогнозу-
вали, що реконструкція почнеть-
ся вже влітку-восени 2019-го.
Уже є фінансування з грантово-
го проекту «Інтегрований роз-
виток міст»: 50 тисяч євро від 
Уряду Швейцарії, Німеччини 
та 50 тисяч євро від Вінницької 
міськради. Разом понад 3 міль-
йони гривень (bit.ly/2Im47Tl).
Але зі стартом перетворення «Хі-
міка» є проблеми:
— Процес реконструкції «Хіміка» 

дещо затягується через ряд бю-
рократичних питань. Для того, 
щоб оформити парк як окрему 
земельну ділянку, потрібні певні 
юридичні дії. Зокрема внесення 
змін в Детальний план території. І 
тут є гарні новини: вже на 11 червня 
заплановані громадські слухання 
по території парку. Це, по суті, до-
кументальне затвердження того, 
що тут має бути парк, а не забудо-
ва, — сказала керівниця КП «Інсти-
туту розвитку міст» Аліна Дяченко.
Без цієї документації парк не може 
взяти на свій баланс КП «Вінни-
цязеленбуд». А отже — не може 
замовити проектно-кошторисну 
документацію для реконструкції 

парку. У результаті, старт робіт 
в «Хіміку», найбільш ймовірно, 
перенесуть на 2020 рік.
— Окремі роботи хотілось би по-
чати вже в цьому році. Напри-
клад, встановити освітлення, бо 
це зараз нагальне питання. Адже 
це і безпека паркової території, і 
можливість перебувати там у ве-
чірній час, — каже Дяченко. — Зі 
свого боку ми ініціювали це пи-
тання перед міжнародними парт-
нерами — Німецьким бюро між-
народного співробітництва GIZ, 
які є партнером Вінниці у рамках 
проекту «Інтегрований розвиток 
міст в Україні», і дуже сподіває-
мось на їх грантову підтримку.

Реконструкція відкладається 

«Увечері всі сюди з пивом йдуть», — кажуть місцеві. Там, де 
вдень гуляють мами з дітьми, вночі приходять пити алкоголь 
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ЕЛЬВІРА МРЯСОВА, ГРОМАДСЬКА АКТИВІСТКА
Одне з найбільших досягнень в житті, це 
бути самим собою в світі, який намагається 
зробити вас схожою на всіх інших.

ПАВЛО ГОРБАНСЬКИЙ, 
ПОЛІТИЧНИЙ ОГЛЯДАЧ

Íåùîäàâíî Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí îãîëî-
ñèâ, ùî éäå íà ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè íà ÷îë³ 
íîâî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèëè «Óêðà¿íñüêà ñòðàòå-
ã³ÿ». Öå ñàìîñò³éíà ïàðò³ÿ, çàâäàííÿì ÿêî¿ 
º ðîçáóäîâà ñèëüíî¿ åêîíîì³êè, åôåêòèâíî¿ 
äåðæàâè òà çàõèñòó ãðîìàäÿí.

Â³ííè÷àíè äîáðå ïàì’ÿòàþòü, ÿê³ çì³-
íè ðîçïî÷àëèñü â ì³ñò³ ç îáðàííÿì éîãî 
ì³ñüêèì ãîëîâîþ. Ðåìîíò äîð³ã, îñâ³òëåííÿ 
âóëèöü, ìîäåðí³çàö³ÿ ìåðåæ, îáëàøòóâàííÿ 
ãðîìàäñüêîãî ïðîñòîðó, îíîâëåííÿ ñàäî÷-
ê³â, øê³ë, ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â. Àëå äëÿ 
òîãî, ùîá âñå öå ñòàëî ðåàëüí³ñòþ, ïî-
òð³áíà áóëà çëàãîäæåíà êîìàíäíà ðîáîòà. 
Òàêà êîìàíäà áóëà ó ì³ñüê³é ðàä³ ñòâîðåíà, 
³ ñüîãîäí³ âîíà ïðîäîâæóº âïðîâàäæóâà-
òè òó ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó ì³ñòà, ÿêà áóëà 
ñôîðìîâàíà íà ïî÷àòêó 2010-õ ðîê³â.

Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí íåîäíîðàçîâî ãî-
âîðèâ ïðî òå, ùî òàêî¿ ìîæëèâîñò³ øâèä-
êî ïðèéìàòè óçãîäæåí³ ð³øåííÿ áðàêóº 
íà öåíòðàëüíîìó ð³âí³. Â ³ñíóþ÷³é ñèñòåì³ 
çàêëàäåí³ ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ ð³çíèìè ã³ëêàìè 
âëàäè, à ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü çàðåãóëþâàíå. 
Òàê, áàãàòî ç òèõ çàêîíîäàâ÷èõ ð³øåíü, 
óõâàëåííÿ ÿêèõ ìàëî á äàòè êðà¿í³ ìîæëè-
â³ñòü øâèäêî ðîçâèâàòèñü, ëåæàòü â ïàðëà-
ìåíò³ ì³ñÿöÿìè. Çîêðåìà, ç åêîíîì³÷íîãî 
ïàêåòó 35 çàêîí³â, ÿê³ ñâîãî ÷àñó áóëè âíå-
ñåí³ â ïàðëàìåíò óðÿäîì, äîñ³ ïðèéíÿòî 
çàëåäâå òðåòèíó.

Çì³íèòè ñèñòåìó ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü 
â äåðæàâ³ — îäíà ç ö³ëåé, ÿêó ñòàâèòü 
ïåðåä ñîáîþ êîìàíäà ïðåì’ºðà, ÿêà éäå 
â ïàðëàìåíò. Åôåêòèâí³ñòü óïðàâë³ííÿ 
â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³, — ³ ïðèêëàä Â³ííèö³ öå 
ï³äòâåðäæóº, — º ñóòòºâîþ êîíêóðåíòíîþ 

ïåðåâàãîþ. Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí çàçíà÷àº, 
ùî íà äîëþ êîàë³ö³¿ âèïàëî ïðèéíÿòòÿ 
íåëåãêèõ ð³øåíü. «Ìè ìàºìî çì³íèòè ñèñ-
òåìó óõâàëåííÿ ð³øåíü. Ìè ìàºìî áóòè 
øâèäêèìè, ìîá³ëüíèìè ³ ìàêñèìàëüíî 
ÿê³ñíèìè. Íå ìîæíà âèòðà÷àòè ðîêè 
íà îäèí çàêîí».

Ðîçóì³ííÿ òîãî, ÿê³ çàêîíè ïîòð³áíî 
ïðèéìàòè, êàíäèäàòàì â³ä íîâî¿ ïàðò³¿ 
«Óêðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ» äàº äîñâ³ä ïðîâå-
äåííÿ çì³í â êðà¿í³, íàïðàöüîâàíèé çà ö³ 
äåê³ëüêà ðîê³â. Ìîæíà ìàòè äîáð³ íàì³-
ðè, àëå äëÿ òîãî, ùîá äîáèòèñü óñï³õó, 
öüîãî íåäîñòàòíüî. Êîìàíäà íèí³øíüîãî 
ïðåì’ºðà ðîçïî÷àëà äåöåíòðàë³çàö³þ, ïåðå-
áóäîâó ñèñòåìè ìåäèöèíè, îñâ³òè, ñîö³àëü-

íîãî çàõèñòó, ðåôîðìóâàííÿ åêîíîì³êè, 
åíåðãåòèêè, îíîâëåííÿ ³íôðàñòðóêòóðè. 
Á³ëüø³ñòü öèõ çì³í ñüîãîäí³ íà ï³âäîðîç³. 
² â³ííè÷àíè ïàì’ÿòàþòü — ³ â ì³ñò³ íå âñå 
îäðàçó çì³íþâàëîñü. Ïîòð³áåí áóâ ÷àñ ³ 
ñèñòåìàòè÷í³ çóñèëëÿ.

Ñàìå òîìó â êîìàíä³ áóäóòü ò³, õòî ïë³÷-
î-ïë³÷ ç ë³äåðîì ðîçïî÷èíàëè ö³ çì³íè ³ 
äîáðå ðîçóì³þòü, ùî ïîòð³áíî ðîáèòè äàë³. 
Öå ïåðåâàæíî ëþäè äîñòàòíüî ìîëîä³, àëå 
ÿê³ âæå ïîêàçàëè ñâîþ ä³ºçäàòí³ñòü ³ åôåê-
òèâí³ñòü.

Äî ðå÷³, ñàì Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí — 
íàéìîëîäøèé ïðåì’ºð-ì³í³ñòð â ³ñòîð³¿ 
Óêðà¿íè, àëå ÷è íå ºäèíèé ç ñüîãîäí³øí³õ 
óêðà¿íñüêèõ ïîë³òèê³â ìàº äîñâ³ä ³ ìóí³-

öèïàëüíîãî óïðàâë³ííÿ, ³ ðîáîòè ó âèùèõ 
îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè â óìîâàõ ñüîãîä-
í³øí³õ ïåðåòâîðåíü. Öå òîé äîñâ³ä, ÿêèé 
ñüîãîäí³ íàäçâè÷àéíî ïîòð³áåí, ùîá êðà¿íà 
óñï³øíî ðóõàëàñü âïåðåä.

Íîâ³ âèáîðè äàäóòü êîëèøíüîìó â³-
ííèöüêîìó ãîëîâ³ íàðåøò³ ìîæëèâ³ñòü 
íà öåíòðàëüíîìó ð³âí³ ñòâîðèòè âëàñíó 
êîìàíäó — òàê, ÿê öå êîëèñü áóëî çðîáëåíî 
ó Â³ííèö³, ñïèðàþ÷èñü íà ÿêó, â³í çìîæå 
ðåàë³çîâóâàòè ñâî¿ ïëàíè á³ëüø åôåêòèâíî.

Çàñíîâíèê ïðèâàòíî¿ ã³ìíàç³¿ «Äåëüô³í» 
òà êðåàòèâíîãî ïðîñòîðó «Àðòèíîâ» Àí-
äð³é Ï³æåâñüêèé ðîçïîâ³â, ÷îìó ëîã³÷íî 
ï³äòðèìàòè Ãðîéñìàíà íà âèáîðàõ. «Â³ä-
òîä³, ÿê Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí î÷îëèâ óðÿä, 
ÿ ïîáà÷èâ ºâðîïåéñüêèé íàïðÿìîê ðóõó 
Óêðà¿íè. Ç'ÿâèëîñÿ ï³ä´ðóíòÿ äëÿ ðîçâèòêó 
á³çíåñó, îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó. Ìè áà÷èëè 
ïðàâèëüíèé êóðñ ³ ðåçóëüòàòè. Ïðåì'ºð — 
ëþäèíà ìîëîäà, ÿêà ìàº ðåàëüíèé äîñâ³ä 
â óïðàâë³íí³, ³ öå äóæå ò³øèòü. Ìè ìàºìî 
÷óäîâèé ïðèêëàä — Â³ííèöþ, ÿêà ïî÷àëà 
ñòð³ìêî ðîçâèâàòèñÿ çàâäÿêè ð³øåííÿì 
Ãðîéñìàíà», — ãîâîðèòü â³í.

Ñîö³îëîã³ÿ ïîêàçóº, ùî ðåéòèíã ïàðò³¿ 
ñòð³ìêî çðîñòàº. Òàêèé ðèâîê çà êîðîòêèé 
÷àñ ïîêàçóº, ùî «Óêðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ» 
ëåãêî ïðîõîäèòü äî ïàðëàìåíòó. Âèñîê³ 
ñòàðòîâ³ ðåéòèíãè ç’ÿâèëèñü ùå òîä³, êîëè 
ïðåì’ºð íàâ³òü íå êàçàâ ïðî ñàìîñò³éíå 
áàëîòóâàííÿ ó Âåðõîâíó Ðàäó. Ïðîãíîçè 
ñòàíóòü ùå á³ëüø ïîçèòèâíèìè, êîëè áóäå 
ïðåçåíòîâàíà ÿê³ñíî íîâà, ïåðøà äåñÿòêà 
ïîë³òñèëè. «Äëÿ ìåíå ó÷àñòü ó âèáîðàõ — 
íå ïðîñòî áàæàííÿ áðàòè ó÷àñòü ó âèáî-
ðàõ. Ó ìåíå ÷³òêèé ïîãëÿä íà òå, ùî ìîæå 
çðîáèòè Óêðà¿íó ³ óêðà¿íö³â ñèëüí³øå», — 
ñòâåðäæóº Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí.

ПРЕС-СЛУЖБА БЛАГОДІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «СОНЯЧНА КРАЇНА»

Æ³íêè ê³ëüêà ì³ñÿö³â ãîòóâàëèñÿ: â÷è-
ëèñÿ äåô³ëþâàòè, â³äâ³äóâàëè ìàéñòåð-
êëàñè òà íàáèðàëèñÿ ñì³ëèâîñò³. Êîíêóðñ 
ñòàâ íå ïðîñòèì, àëå äóæå ö³êàâèì âè-
ïðîáóâàííÿì, òîìó öüîãî âå÷îðà æ³íîê 
ï³äòðèìóâàëè ä³òè òà ÷îëîâ³êè.

«Ì³ñ³ñ ìàìà» — öå íîâèé ôîðìàò êîí-
êóðñó äëÿ æ³íîê. Îðãàí³çàòîðè íå ìàëè 
æîäíèõ âèìîã äî ïàðàìåòð³â êîíêóðñàíòîê 
òà ¿õ çîâí³øíüîãî âèãëÿäó. ªäèíå — êîæíà 
ó÷àñíèöÿ ìàº òðîº ä³òîê àáî á³ëüøå.

Îðãàí³çàòîðêà êîíêóðñó — Â³ðñàâ³ÿ 
Áîãîñëàâñüêà òåæ áàãàòîä³òíà ìàìà, ³ 
òî÷íî çíàº, ùî ïîòð³áíî äëÿ òîãî, ùîá 
â³ä÷óâàòè ñåáå ïðåêðàñíîþ. Òîìó Â³-
ðñàâ³ÿ îñîáèñòî çàéìàëñÿ ï³äãîòîâêîþ 
êîíêóðñàíòîê äî çàõîäó: íàâ÷àëà æ³íîê 
ïðàâèëüíî äåô³ëþâàòè òà îðãàí³çóâà-
ëà ÷èìàëî äîäàòêîâèõ ìàéñòåð-êëàñ³â 
³ òðåí³íã³â, ÿê³ äîïîìîãëè ó÷àñíèöÿì 
ùå á³ëüøå ïîâ³ðèòè ó ñåáå.

— Öåé êîíêóðñ äóæå âàæëèâèé äëÿ 
áàãàòîä³òíî¿ ìàìè. Â³í äàº ñòèìóë äëÿ 
ðîçâèòêó ³ çì³íþº âåñü âíóòð³øí³é ñâ³ò. 
Ó áàãàòüîõ ó÷àñíèöü â³äáóëèñÿ êîëîñàëü-
í³ çì³íè. Îñîáëèâî ó ìàìè ø³ñòüîõ ä³-
òåé — Îëåêñàíäðè Ãàâðèëîâî¿, ÿêà ñòàëà 
ïåðøîþ Â³öå-ì³ñ³ñ. Âåëèê³ çì³íè ÷åêàëè 
³ íà Ñâ³òëàíó Ìàí÷åíêî. Æ³íêà âèáîðîëà 
íîì³íàö³þ «Ì³ñ³ñ ìàìà Çàë³çí³ Ëåä³», 
ó íå¿ ï'ÿòåðî ä³òåé òà âæå òðè îíóêè, — 
ðîçïîâ³äàº Â³ðñàâ³ÿ. — Êîíêóðñ äîïîì³ã 
ïîáîðîòè ñòðàõ ïóáë³÷íèõ âèñòóï³â íà-
øèì «Ì³ñ³ñ ìàìà äîñêîíàë³ñòü» Àíàñòàñ³¿ 
Äîä³ òà «Ì³ñ³ñ ìàìà Lady Style» Îëåí³ 
Âàêàðü. Òåòÿíà Êîñòþê îòðèìàëà òèòóë 
«Ì³ñ³ñ åëåãàíòíà ìàìà» òà äîäàòêîâèé 
ïðèç — ïóò³âêó íà ìîðå.

Ïåðøèé êîíêóðñ êðàñè ³ òàëàíò³â äëÿ 
ìàì ïðîéøîâ íà âèñîêîìó ð³âí³.

— Ìî¿ ìàòóñ³ íàçâàëè ìåíå ìàìîþ áà-
ãàòîä³òíèõ ìàì. ß íèìè ïèøàþñÿ, âîíè 
âåëèê³ ìîëîäö³, — ãîâîðèòü Â³ðñàâ³ÿ. — 
Êîíêóðñàíòêè ïîñòàðàëèñÿ ïî ìàêñèìó-

ìó ³ ó íèõ óñå âèéøëî. ß âäÿ÷íà ïàðò-
íåðàì ³ ñïîíñîðàì, ÿê³ íàñ ï³äòðèìàëè 
³ ïîâ³ðèëè â ïðîåêò «Ì³ñ³ñ ìàìà». 

Ï³ä ÷àñ êîíêóðñó êîíêóðñàíòêè ìàëè 
ê³ëüêà âèõîä³â — ó âå÷³ðí³õ ñóêíÿõ, íà-
ðîäíèõ êîñòþìàõ òà îðèã³íàëüíî ïðåä-
ñòàâëÿëè ïðèãîòîâàí³ ñòðàâè. Ó÷àñíèö³ 
ñï³âàëè êîëèñêîâ³, òàíöþâàëè òàíãî ç³ 
ñâî¿ìè ÷îëîâ³êàìè, äåìîíñòðóâàëè òâîð÷³ 
íîìåðè ç³ ñâî¿ìè ä³òüìè. Âëàñíå, ðî-
äèííå ñâÿòî â³äáóëîñÿ ó òåïë³é òà àáñî-
ëþòíî íå êîíêóðåíòí³é àòìîñôåð³. Ïðîòå 
æóð³ çà÷àðóâàëà ó÷àñíèöÿ ¹ 10 Çîðåñ-
ëàâà Àíäðîíîâà. Âîíà — ìàìà òðüîõ 
ä³òîê ³ çàâîþâàëà óâàãó ñâîºþ â³äêðèò³ñ-
òþ, ï³äãîòîâêîþ, â³äïîâ³äÿìè òà äåô³ëå. 
Ïåðåìîæíèöÿ îòðèìàëà ó âèíàãîðîäó òóð 
äî ªâðîïè â³ä Verona-tour, ïîñóäîìèéíó 
ìàøèíó â³ä ñïîíñîðà Volti òà âèãðàëà ùå 
ó ê³ëüêîõ íîì³íàö³ÿõ.

Îðãàí³çàòîðè êîíêóðñó ãîâîðÿòü, ùî 
íàñòóïíîãî ðîêó òåæ ïëàíóþòü ïðîâåñòè 
ïîä³áíèé çàõ³ä, àëå â ³íøîìó ôîðìàò³.

Чого очікувати від партії Гройсмана 
«Українська стратегія»?

Тринадцять багатодітних матусь 
змагалися за звання Місіс мама у «Гостевії»

БЛОГ

БЛОГ

Журі зачарувала учасниця №10, 
мама трьох діток Зореслава 
Андронова
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ВАЛЕРІЙ ДЯКІВ, 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ 
ПРОФТЕХОСВІТИ 
№ 1 

— Наше учили-
ще — єдине у Ві-
нниці і одне з 

небагатьох в державі, що має 
ліцензію на підготовку фахівців 
з огранки алмазів. Після укла-
дення договору з Col Cutting, 
отримали ще одну ліцензію — 
на підготовку таких само фа-
хівців на індивідуальній фор-
мі. Той, хто бачить себе у такій 
професії, може укласти угоду 
з училищем і після закінчення 
навчання отримати свідоцтво 
навчального закладу. Навчан-
ня платне. Можливі варіанти: 
отримати направлення з Центру 
зайнятості, або домовитися про 
оплату підприємством.
Теоретичні заняття як на стаці-

онарній, так й індивідуальній 
формі, відбуватимуться у стінах 
училища. Тут же набуватимуть 
перші практичні навички на об-
ладнанні, що його передадуть 
училищу. Щоправда, працю-
ватимуть з недорогоцінними 
металами, з самоцвітами. Зро-
зуміло, що алмазів для цього 
нам не нададуть. Ази геометрії 
алмазу учні пізнаватимуть без-
посередньо на підприємстві.
Є попередня домовленість з регі-
ональним менеджером про орга-
нізацію лекцій в онлайн режимі. 
Їх читатимуть фахівці з амери-
канського офісу, або з амери-
канського чи канадського під-
приємств. Таку новинку заклад 
запроваджує уперше. До речі, ми 
уклали договір не тільки на підго-
товку фахівців, а й про соціальне 
партнерство. Деякі з його пунктів 
партнери уже виконали.

Лекції читатимуть фахівці з США 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

— Íèí³ ó íàñ 
ïðàöþº 110 ôàõ³â-
ö³â, à ãîòîâ³ íàäàòè 
ðîáîòó 500 ³ á³ëü-

øå, — ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó RIA 
ðåã³îíàëüíèé ìåíåäæåð êîðïîðàö³¿ 
Äîâ³ Âàéíòðàóá.- Ìàºìî ìîæëè-
â³ñòü â³äïðàâëÿòè íà ðîáîòó çà êîð-
äîí êðàùèõ ïðàö³âíèê³â, ïðîõî-
äèòè ñòàæóâàííÿ â ³íøèõ êðà¿íàõ 
íà ï³äïðèºìñòâàõ êîðïîðàö³¿.

Ò³ëüêè äâà äí³ ïàí Äîâ³ ïåðå-
áóâàâ ó Â³ííèö³. Ñï³ëêóâàëèñÿ ç 
íèì çà äåê³ëüêà ãîäèí äî òîãî, ÿê 
ìàâ â³ä’¿æäæàòè ç ì³ñòà. Â³í ðîç-
ìîâëÿº ðîñ³éñüêîþ. Íå ³äåàëü-
íî, àëå âñå ìîæíà çðîçóì³òè. Ùå 
îäíèì ó÷àñíèêîì ðîçìîâè áóëà 
ãîëîâíèé áóõãàëòåð â³ííèöüêîãî 
ï³äïðèºìñòâà Ãàëèíà Ñåðäå÷íà.

ЧОМУ ВІННИЦЯ?
— Ó 90-õ ìè ïðàöþâàëè ó Ìî-

ñêâ³, — ðîçïîâ³äàº ïàí Äîâ³. — 
Òîä³ âïåðøå ïîçíàéîìèâñÿ ç â³-
ííè÷àíàìè. Ó ïîøóêàõ ðîáîòè 
âîíè âëàøòîâóâàëèñÿ íà íàøî-
ìó ìîñêîâñüêîìó ï³äïðèºìñòâ³. 
Çàðåêîìåíäóâàëè ñåáå íå ò³ëüêè 
âì³ëèìè ôàõ³âöÿìè. Çàñëóãîâóâà-
ëî ïîõâàëè ¿õíº ñòàâëåííÿ äî ðî-
áîòè. Òîä³ æ ä³çíàâñÿ â³ä âàøèõ 
çåìëÿê³â, ùî ó Â³ííèö³ º íåìàëî 
ôàõ³âö³â ç îãðàíóâàííÿ àëìàç³â. 
Çðîçóì³ëî, äàëåêî íå ó êîæíîãî 
áóëà ìîæëèâ³ñòü ¿õàòè ó Ìîñêâó. 

Óäîìà âîíè îõî÷å á ðîáèëè òå, 
÷îãî íàâ÷èëèñÿ â îãðàíö³.

Ïðî îãðàíóâàëüíèê³â ç Â³ííèö³ 
Äîâ³ çãàäàâ, êîëè àìåðèêàíñüêà 
êîðïîðàö³ÿ çàéøëà ç³ ñâî¿ì á³ç-
íåñîì â Óêðà¿íó. Ñïåðøó îðãà-
í³çóâàëè âèðîáíèöòâî ó Êèºâ³. 
Ï³ñëÿ òîãî ïðèéøëè ó Â³ííèöþ.

Ñï³âðîçìîâíèê êàæå, âèêóïèëè 
îäíå ç íåâåëèêèõ ï³äïðèºìñòâ ç 
îãðàíêè àëìàç³â. Ðîçøèðèëè âè-
ðîáíèöòâî.

Íàéâàæëèâ³øå, ùî çðîáèëè — 
çàïðîâàäèëè îñîáëèâèé âèä îãðà-
íóâàííÿ àëìàç³â. Â³í ìàº íàçâó 
«Êîðîíà ñâ³òó».

— Àëìàç ç 90 ãðàíÿìè, öå íàé-
ñó÷àñí³øå äîñÿãíåííÿ â îáðîáö³ 
àëìàç³â, ÿêå íèí³ º ó ñâ³ò³, — êàæå 
ïàí Äîâ³. — Íàäàº êàìåþ ìàê-
ñèìàëüíîãî áëèñêó ³ ãðè ñâ³òëà. 
Òàêèé àëìàç ñÿº, ÿê ñîíöå.

Ñï³âðîçìîâíèê óòî÷íþº, ùî 
òàêèé âèä îãðàíêè ó Â³ííèö³ ïåð-
øîþ çàïðîâàäèëà ¿õíÿ êîðïîðàö³ÿ.

Îäíàê ç³ ñïåö³àë³ñòàìè ñóòóæ-
í³øå, í³æ áóëî ðàí³øå. Çà òðè 
ðîêè ðîáîòè Col Cutting çàëó÷èâ 
ó âèðîáíèöòâî 110 îãðàíóâàëü-
íèê³â. Ñï³âðîçìîâíèê ùå ðàç 
íàãîëîøóº: ãîòîâ³ íàäàòè ðî-
áîòó 500 ³ á³ëüøå àíàëîã³÷íèì 
ôàõ³âöÿì. Óêëàäàþòü êîíòðàêò 
ñòðîêîì íà ï’ÿòü ðîê³â.

ДАЮТЬ ЗАРОБИТИ 
ЗА КОРДОНОМ 

— Ìîòèâàö³ºþ äëÿ ïðàö³âíèê³â 
ó Â³ííèö³ º ìîæëèâ³ñòü ïîïðà-

Є РОБОТА НА ЗАРПЛАТУ 
ВІД 15 ДО 30 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ 
Перспектива  Три роки тому американці 
створили у нашому місті дочірнє 
підприємство — Col Cutting. Йому потрібні 
фахівці з огранки алмазів. Пропонують 
непогану зарплату, можливість 
стажуватися або й працювати за кордоном

öþâàòè çà êîðäîíîì, — ãîâîðèòü 
Äîâ³ Âàéíòðàóá. — Ìè óæå íà-
ïðàâèëè äåê³ëüêîõ ôàõ³âö³â ç 
Â³ííèö³ íà äâà íàø³ ï³äïðèºì-
ñòâà — ó Êàíàäó ³ Íàì³á³þ.

Ñï³âðîçìîâíèê íå óòî÷íèâ, 
ñê³ëüêè çàðîáëÿòü íà îãðàíö³ 
àëìàç³â ó öèõ êðà¿íàõ. Æóðíà-
ë³ñò ä³çíàâñÿ ïðî öå â³ä îäíî-
ãî ç ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà. 
Òîé ñêàçàâ, ùî â Êàíàä³ ïëàòÿòü 
îãðàíóâàëüíèêàì â ñåðåäíüîìó 
4 òèñÿ÷³ äîëàð³â â ì³ñÿöü. ×îëîâ³ê 
íå ñòàâ íàçèâàòè ñâîº ïð³çâèùå.

Ó Â³ííèö³ ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà 
çàðïëàòà íà Col Cutting — 15 òè-

ñÿ÷ ãðèâåíü. ª òàê³, õòî çàðîáëÿº 
á³ëüøå — 25 ³ íàâ³òü 30 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Òàê³ öèôðè ïîâ³äîìè-
ëà ãîëîâíèé áóõãàëòåð Ãàëèíà 
Ñåðäå÷íà.

Áîíóñàìè äëÿ ïðàö³âíèê³â Col 
Cutting º òàêîæ êîìïåíñàö³ÿ âè-
òðàò çà õàð÷óâàííÿ. ̄ ¿ âèïëà÷óþòü 
ùîì³ñÿöÿ êîæíîìó ïðàöþþ÷îìó.

— Àáîíåìåíò äëÿ êóïàííÿ 
ó áàñåéí³ çà êîøòè ï³äïðèºìñòâà 
àáî ó ô³òíåñ-çàë — íà òàêå òåæ 
íå êîæåí ïîãîäæóºòüñÿ âèòðà-
÷àòè êîøòè, — ãîâîðèòü Ãàëèíà 
Ñåðäå÷íà. — ßêùî ï³äïðèºìñòâî 
îïëàòèëî, çàëèøàºòüñÿ ò³ëüêè ÷àñ 
çíàéòè. Äî ðå÷³, ô³òíåñîì ìîæíà 
çàéìàòèñÿ ³ íà ï³äïðèºìñòâ³. Ó íàñ 
îðãàí³çóâàëè òàê³ çàíÿòòÿ äëÿ ñâî-
¿õ ïðàö³âíèê³â. Ïðî óìîâè ïðàö³ 
òåæ âàðòî çãàäàòè — âîíè õîðîø³. 
Ïîäáàëè ïðî êîìôîðò, àäæå öå 
áåçïîñåðåäíüî âïëèâàº íà ï³äâè-
ùåííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³.

Ó Â³ííèö³ çàïðîâàäèëè 
íîâèé âèä îãðàíóâàííÿ 
àëìàç³â –«Êîðîíà 
ñâ³òó». Òàê³ ä³àìàíòè 
ìàþòü 90 ãðàíåé, à íå 
ÿê çàçâè÷àé 56

За три роки роботи Col Cutting залучив у виробництво 110 
огранувальників. Готові надати роботу ще 500 фахівцям

ОЛЬГА БОБРУСЬ, (063)6371070
 ²ëëÿ Ìàðêîâ çàê³í÷èâ äðóãèé 

êëàñ Â³ííèöüêî¿ ô³çèêî-ìàòåìà-
òè÷íî¿ ã³ìíàç³¿ ¹ 17. Ó õëîï÷è-
êà ä³àãíîçóâàëè ñàðêîìó Þ³íãà. 
Íà ë³êóâàííÿ ²ëë³ ïîòð³áíî 50 òè-
ñÿ÷ äîëàð³â. Áåç íàøî¿ äîïîìîãè 
éîìó íå îá³éòèñÿ.

Íà ïî÷àòêó âåñíè ðîäèíà ²ëë³ 
Ìàðêîâà íå ï³äîçðþâàëà ïðî 
ìàéáóòí³ âèïðîáóâàííÿ. ßêîñü 
æèòòºðàä³ñíèé õëîï÷èê ïî÷àâ 
ñêàðæèòèñü íà á³ëü ó íîç³ ³ áóâ 
ãîñï³òàë³çîâàíèé äî Â³ííèöüêî¿ 

îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ ç ä³àãíî-
çîì àðòðèò. Ïðîòå ë³êóâàííÿ ìàëî 
äîïîìîãëî, ï³ñëÿ ÷îãî ïðîäîâæèëè 
îáñòåæåííÿ. Ó Ðåñïóáë³êàíñüêî-
ìó íàóêîâî-ïðàêòè÷íîìó öåíòð³ 
äèòÿ÷î¿ îíêîëîã³¿, ãåìàòîëîã³¿ òà 
³ìóíîëîã³¿ ë³êàð³ âñòàíîâèëè ä³à-
ãíîç ñàðêîìà Þ³íãà äèñòàëüíîãî 
ìåòàä³àô³çó ë³âî¿ ñòåãíîâî¿ ê³ñòêè.

— Äëÿ íàñ öå ñòàëî øîêîì, 
òîìó ùî òàêîãî ä³àãíîçó í³õòî 
íå î÷³êóº, äî òàêîãî óäàðó íåìîæ-
ëèâî ï³äãîòóâàòèñü, à ðåàãóâàòè 
ïîòð³áíî ÿêíàéøâèäøå, — ðîç-

ïîâ³äàº ìàìà øêîëÿðà.
Ïîïåðåäó â ²ëë³ òðèâàëå ë³-

êóâàííÿ, ç êóðñîì õ³ì³îòåðàï³¿, 
à òàêîæ ïîäàëüøà ðåàá³ë³òàö³ÿ. 
Íà ë³êóâàííÿ ²ëë³ ïîòð³áíî 50 òè-
ñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ. Öå ñóìà, ÿêó 
íåîáõ³äíî ç³áðàòè ÿêîìîãà øâèä-
øå. Áàòüêè çâåðòàþòüñÿ äî ëþäåé 
ç ïðîõàííÿì äîïîìîãòè âðÿòóâà-
òè ñèíà. ×èì øâèäøå ðîçïî÷àòè 
ë³êóâàííÿ, òèì âèùà éìîâ³ðí³ñòü 
éîãî óñï³øíîãî çàâåðøåííÿ.

— «Ïîä³ë³òüñÿ» ç ²ëëåþ ô³-
ë³æàíêîþ êàâè ÷è ìîðîçèâîì, 

¿õ âàðò³ñòü äåñü 1 äîëàð. ßêùî 
êîæåí õî÷à á îäèí ðàç çàì³ñòü 
òîãî, ùîá êóïèòè êàâó, ïåðåðà-
õóº ¿¿ âàðò³ñòü íà ðàõóíîê áàòüê³â, 
â ²ëë³ áóäå ìîæëèâ³ñòü íà çäî-
ðîâå äèòèíñòâî, ÿêå á³ëüø³ñòü ç 
íàñ ìàëè àáî ìàþòü àáñîëþòíî 
áåçêîøòîâíî. Íå áóäüòå áàéäó-
æèìè, àäæå äîïîìîãòè ïðîñò³-
øå, í³æ çäàºòüñÿ, — çàêëèêàþòü 
âîëîíòåðè.

Ðåêâ³çèòè: 4149 4991 2213 6151 
(Ìàðêîâ Â'ÿ÷åñëàâ Ñåìåíîâè÷ — 
áàòüêî) 

«Поділіться» морозивом: 
допоможіть врятувати Іллюшу 

Ще кілька місяців тому 
Іллюша і його батьки 
навіть не підозрювали 
про хворобу
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452847

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ïðî òðàãåä³þ ï³ä 
÷àñ çëèâè, ÿêà íà-
êðèëà ñåëî Êà÷ê³â-
êó 1 ÷åðâíÿ, íàïè-

ñàâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóö³ 
â÷èòåëü Ìèõàéëî Äåâäåðà.

«Ìåíå í³õòî íå óïîâíîâàæóâàâ 
ïîâ³äîìëÿòè ïðî ñòðàøíó çàãè-
áåëü Âàëåíòèíè Â³ò, — éäåòüñÿ 
ó ïîâ³äîìëåíí³. — Ðîáëþ öå ñàì 
ó ð³çíèõ ñï³ëüíîòàõ, ùîá ä³çíà-
ëèñÿ âñ³, õòî çíàâ çàãèáëó ³ êîìó 
ìîæå áóòè íåáàéäóæà äîëÿ ö³º¿ 
ñ³ì’¿. Êà÷ê³âêà ïîêè ùî æèâå áåç 
ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó. Ñåëî çíàëî 
Âàëåíòèíó ÿê äóæå äîáðó ìàò³ð, 
òóðáîòëèâó ãîñïîäèíþ, ãðîìàä-
ñüêè íåáàéäóæó ëþäèíó. Ñëîâîì, 

âîíà áóëà ç òèõ, ÿê³ çàëèøàþòü 
ïî ñîá³ â ñåðöÿõ ³íøèõ äîáðó 
ïàì'ÿòü. Îäíîñåëü÷àíè çàðàç íà-
äàþòü ñ³ì’¿ ïîñèëüíó äîïîìîãó, 
â òîìó ÷èñë³ ãðîøîâó» 

Ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ïàíîì Ìè-
õàéëîì íå âäàëîñÿ. «Àáîíåíò ïîçà 
çîíîþ äîñÿæíîñò³», — ïîñò³éíî 
çâó÷àëî ó ñëóõàâö³. Íåñïðîñòà 
÷îëîâ³ê çãàäóâàâ ïðî â³äñóòí³ñòü 
ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó â ¿õíüîìó ñåë³. 
Ïîäðîáèö³ òðàãåä³¿ ðîçêàçàëà 
ñåêðåòàð Êà÷ê³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè 
Ëþäìèëà Áåëåí÷óê. Çà ñëîâà-
ìè ñï³âðîçìîâíèö³, ó òîé äåíü 
Âàëåíòèíà ç ÷îëîâ³êîì Â³òàë³ºì 
ïàñëè ÷åðåäó. Ïàñîâèùå çíà-
õîäèòüñÿ íà ñõèë³. Ï³ñëÿ 18-¿ ¿õ 
çàñòàëà çëèâà. ×åðåäó òðåáà áóëî 
ïåðåãíàòè ÷åðåç ÿð, êóäè õëèíóëà 
âîäà. Íà äí³ ÿðó ïîòîêè âèìèëè 

РЕКЛАМА

ЗАГИНУЛА НА ОЧАХ У ЧОЛОВІКА
Нещастя  Потоком дощової води 
змило місцеву жінку. Чоловік намагався 
схопити її то за руку, то за ногу… 
Тільки через сто метрів витягнув з 
води. Дружина була без ознак життя. 
Четверо дітей залишилися сиротами

êàíàâó. Êîëè ïàñòóõè ñïóñòèëè-
ñÿ äîíèçó, ¿ì òðåáà áóëî ïåðå-
éòè ¿¿. Ïîêè æ³íêà ðîçäóìóâàëà, 
ÿê öå çðîáèòè, êàëàìóòíà âîäà 
çáèëà ¿¿ ç í³ã ³ ïîíåñëà ïîòîêîì. 
Ñòàëîñÿ öå íà î÷àõ ó ÷îëîâ³êà. 
Â³í êèíóâñÿ ñë³äîì, íàìàãàâñÿ 
âõîïèòè çà ðóêó. Íå âäàëîñÿ. 
Ïîò³ê í³ñ äðóæèíó äàë³. Â³òàë³é 
çðîáèâ ùå äåê³ëüêà ñïðîá âèòÿã-
íóòè ¿¿ ç âîäè, íàìàãàâñÿ ñõîïèòè 
òî çà ðóêó, òî çà íîãó…

Ùîðàçó ñàì ðèçèêóâàâ îïèíè-
òèñÿ ó âîä³. Ïðèáëèçíî ÷åðåç ìå-
òð³â ñòî âäàëîñÿ âèõîïèòè æ³íêó 
ç äîùîâîãî ïîòîêó.

Íà éîãî êðèê Âàëåíòèíà 
íå îçèâàëàñÿ. ×îëîâ³ê ïîâåðíóâ 
¿¿ äîë³ëèöü, àáè âèéøëà âîäà. 
Óñ³ ñïðîáè ïîðÿòóíêó âèÿâèëèñÿ 
ìàðí³. Ïðèïóñêàþòü, ùî æ³íêà 
çàõëèíóëàñÿ ó âîä³.

Îäíîñåëüö³ çâåðíóëè óâàãó, ùî 
õóäîáà ïîâåðíóëàñÿ ç ïîëÿ áåç 
ïàñòóõ³â. Óäîìà ¿õ òàêîæ íå áóëî. 
Ëþäè ï³øëè íà ïàñîâèùå ³ òàì 
ä³çíàëèñÿ ïðî òðàãåä³þ. 

— Âàëÿ äóæå ëþáèëà ä³òåé, — 
ðîçïîâ³äàþòü ó Êà÷ê³âö³. — Äîëÿ 
ïîäàðóâàëà ¿¿ ñ³ì’¿ òðîº äîíå÷îê 
³ îäíîãî ñèíî÷êà.

Íàéñòàðø³é ä³â÷èíö³ 14 ðîê³â. 

Âîíà áóëà ñåðåä äîðîñëèõ, ÿê³ 
ïðèéøëè äî ¿õíüîãî áóäèíêó 
ïðîâåñòè â îñòàííþ ïóòü ìà-
òóñþ. Ìîëîäøèì íå äîçâîëèëè 
äèâèòèñÿ íà òðàóðíó öåðåìî-
í³þ. Íàéìåíø³é äîíå÷ö³ ò³ëüêè 
2,5 ðî÷êè. Âîíà ïîñò³éíî áóëà 
ç ìàìîþ, ïàí³ Âàëåíòèíà ïåðå-
áóâàëà ó äåêðåòí³é â³äïóñòö³. Ä³-
â÷èíêà íå ìîæå çðîçóì³òè, ÷îìó 
íåìà ìàìè. Êëè÷å ¿¿, ïëà÷å.  

— Â³òè äóæå äðóæíà ñ³ì’ÿ, — 

ðîçïîâ³äàº Ëþäìèëà Áåëåí÷óê. — 
Æèëè çàäëÿ ä³òåé. Óñå äëÿ íèõ 
ñòàðàëèñÿ. 

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, 
Âàëåíòèíà ìàëà âèùó îñâ³òó. 
Çäîáóëà ñïåö³àëüí³ñòü àãðîíîìà 
ó Â³ííèöüêîìó àãðàðíîìó óí³âåð-
ñèòåò³. Ñïåðøó çàê³í÷èëà òåõí³-
êóì. Ó âèø³ íàâ÷àëàñÿ çàî÷íî. 
Ìîãëà ïðàöþâàòè çà ôàõîì, àëå 
âñþ ñåáå ïðèñâÿòèëà ä³òÿì. ¯é 
áàãàòî äîïîìàãàëà ìàòè ÷îëîâ³êà. 

Без мами залишилось троє дівчаток і хлопчик. 
Найстаршій донечці — 14 років, наймолодшій — 2,5 рочки

ÒÐÀÃÅÄ²ß
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Ò³ëüêè çàðàç 
âèðîê ïðî ïîêà-
ðàííÿ âèíóâàòöÿ 

íàáóâ çàêîííî¿ ñèëè, õî÷à â³ä 
÷àñó àâàð³¿ ìèíóëî áåç ìàëîãî 
4 ðîêè. Ó ïîíåä³ëîê, 27 òðàâíÿ, 
â àïåëÿö³éíîìó ñóä³ ïðèéíÿëè 
ð³øåííÿ çà àïåëÿö³éíèìè ñêàðãà-
ìè îáâèíóâà÷åíîãî òà äâîõ éîãî 
àäâîêàò³â. Çàõèñò ïðîãðàâ ñïðàâó.

Äâîº ïàñàæèð³â «Îïåëÿ», ªâãåí 
Ïàòëàòèé ³ Ìàêñèì Ãàëóí, çà-
ãèíóëè â ÷åðâí³ 2015-ãî â àâàð³¿ 
ïîáëèçó ïåðåõðåñòÿ Êè¿âñüêî¿ òà 
Àêàäåì³êà ßíãåëÿ (íà òîé ÷àñ 
Ôðóíçå). ßê âñòàíîâèëî äîñóäîâå 
ñë³äñòâî, à ïîò³ì ³ Â³ííèöüêèé 
ì³ñüêèé ñóä, âîä³é ïîðóøèâ ïðà-
âèëà, ïåðåâèùèâ øâèäê³ñòü ³ áóâ 
â ñòàí³ íàðêîòè÷íîãî ñï’ÿí³ííÿ, 
òîìó âáèâ äâîõ ñâî¿õ òîâàðèø³â.

Ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó öüîãî êðè-
ì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿêèé 
çàòÿãíóâñÿ íà ðîêè, íà ëàâ³ ï³ä-
ñóäíèõ áóâ Îëåêñàíäð Çàáîëîò-
íèé. Â³í íå ïîãîäèâñÿ ç âèðîêîì 
Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó ïðî 
ñâîþ âèíóâàò³ñòü ³ 10 ðîê³â òþð-
ìè â ïîêàðàííÿ. Ïîäàâ àïåëÿö³é-
íó ñêàðãó íà âèðîê ñóäó ïåðøî¿ 
³íñòàíö³¿.

Ñèäÿ÷è â Ñ²ÇÎ, îáâèíóâà÷åíèé 
ïåð³îäè÷íî ïîäàâàâ êëîïîòàííÿ 
ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó ç 
òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ íà äîìàø-
í³é àðåøò. Éîìó â³äìîâëÿëè. 
Ó àïåëÿö³¿ â³í ³ éîãî àäâîêàòè 
ïðîñèëè ïîâòîðíî äîñë³äèòè âñ³ 
äîêàçè ³ ùå ðàç äîïèòàòè åêñ-
ïåðò³â, ÿê³ ñâî¿ìè âèñíîâêàìè 
ï³äòâåðäèëè: çà êåðìîì áóâ 
íå õòîñü ³íøèé, à Çàáîëîòíèé. 
Ñóä âèð³øèâ äîêàçè äîñë³äèòè, 
àëå åêñïåðò³â íå äîïèòóâàòè ïî-
âòîðíî. Äàí³ íèìè ïîÿñíåííÿ ï³ä 
÷àñ ïåðøîãî ðîçãëÿäó ïðîñëóõàëè 
íà çàïèñàõ.

ªäèíîãî, õòî âèæèâ â ö³é 
ñòðàøí³é àâàð³¿, âáåðåãëà â³ä 
ñåðéîçíèõ òðàâì ïîäóøêà áåç-
ïåêè. Ïðî öå êàçàëè ñïåö³àë³ñòè. 
Àëå çàõèñò âïåðòî äîâîäèâ ñâîþ 
ïîçèö³þ. ×³ïëÿâñÿ äî äð³áíèöü, 

ñòàâèâ ï³ä ñóìí³â ïîÿñíåííÿ åêñ-
ïåðò³â. Íà ê³íåöü, ïðîñòî äåìîí-
ñòðóâàâ ñâîº çâåðõíº ñòàâëåííÿ 
äî ïðåäñòàâíèêà äåðæàâíîãî 
çâèíóâà÷åííÿ, ÿêèé ï³ä ÷àñ ïî-
âòîðíîãî äîñë³äæåííÿ äîêàç³â 
íà ðàç-äâà «ðîçâàëþâàâ» ¿õí³ 
äîâîäè.

МІСЦЕ ЗА КЕРМОМ
Àâòîìîá³ëü «Îïåëü» âð³çàâñÿ 

íà øâèäêîñò³ â áåòîííèé ïàðàïåò 
òðîòóàðó íà ï³äâèùåíí³ äîðîãè. 
Â³í îáåðòàâñÿ â ïîëüîò³, âäàðÿâñÿ 
â ³íø³ ïåðåøêîäè, ³ âðåøò³ âïàâ 
íà ïîäâ³ð’¿ ïðèâàòíîãî æèòëîâîãî 
äîìó îáàá³÷ äîðîãè.

Ó ÿêèéñü ìîìåíò ò³ëà ïàñàæè-
ð³â ïîâèë³òàëè ç àâòî. Õëîïö³ ùå 
áóëè æèâèìè, êîëè ¿õ ïðèâåçëè 
â ë³êàðíþ. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê òðåòüî-
ìó ïàö³ºíòó-ó÷àñíèêó öüîãî ÄÒÏ 
ñòàëî â³äîìî, ùî îáèäâà ïàñà-
æèðè ïîìåðëè â³ä íåñóì³ñíèõ ç 

æèòòÿì òðàâì, â³í äàâ ñâ³ä÷åííÿ: 
íå ñèä³â çà êåðìîì. À íà ì³ñö³ 
àâàð³¿ âñ³ ñâ³äêè, ÿêèõ çàäîêó-
ìåíòóâàëî ñë³äñòâî, ³ ñï³âðîá³ò-
íèêè ÷óëè â³ä Çàáîëîòíîãî, ùî 
â³í êåðóâàâ ìàøèíîþ.

— ß íå ïàì’ÿòàþ öüîãî, — êà-
çàâ Îëåêñàíäð â àïåëÿö³éíîìó 
ñóä³. — Ïàì’ÿòàþ ò³ëüêè, ùî 
áóëî äî àâàð³¿. Ìè ïîì³íÿëèñÿ 
ì³ñöÿìè ç Ãàëóíîì, ÿ âõîïèâ-
ñÿ çà ðó÷êó äâåðöÿò ³ òðèìàâñÿ. 
Ùî ïîò³ì áóëî, íå ìîæó ñêàçàòè. 
ß ïðèéøîâ äî òÿìè ÷åðåç ÿêèéñü 
÷àñ, âæå êîëè áóâ â ë³êàðí³…  

Ïðî äâåðíó ðó÷êó, ÿêó í³áèòî 
âèðâàâ ï³ä ÷àñ àâàð³¿ ¿õí³é êë³ºíò, 
áåç ê³íöÿ ãîâîðèëè àäâîêàòè Çà-
áîëîòíîãî. Òàêîæ âîíè äîâîäèëè: 
âèñíîâêè åêñïåðò³â õèáí³ â ÷àñ-
òèí³, ùî ñòîñóºòüñÿ ïîäóøêè áåç-
ïåêè, áî íà í³é íå çíàéøëè ñë³ä³â 

ЗА ДТП НА КИЇВСЬКІЙ МАЄ 
ВІДСИДІТИ «ДЕСЯТКУ»
Остаточний вирок  Не зумів довести 
своєї невинуватості в апеляційній інстанції 
Олександр Заболотний. Міський суд 
засудив його до 10-ти років тюрми за ДТП, 
скоєне в стані наркотичного сп’яніння. 
Оскаржуючи вирок, юнак стверджував: 
він не був за кермом, спричинив аварію з 
двома смертями інший хлопець з машини. 
Колегія суддів не повірила «не водію», і 
прийняла остаточне рішення в цій справі

¿õíüîãî ï³äçàõèñíîãî, à öå çíà-
÷èòü — â³í ç íåþ íå êîíòàêòóâàâ. 
Êðîâ íà ÷àñòèí³ ïîäóøêè, ÿêó 
äîñë³äæóâàëè, ³äåíòèô³êóâàëè ç 
êðîâ’þ Ìàêñèìà Ãàëóíà.

— Éîãî êðîâ áóëà ïî âñüîìó 
ñàëîíó, à íå ò³ëüêè íå ïîäóøö³, — 
àïåëþâàâ ïðåäñòàâíèê ïîòåðï³-
ëèõ, áàòüê³â çàãèáëîãî õëîïöÿ.

Ïîÿñíþâàëè òàêîæ åêñïåð-
òè: ò³ëà îáîõ ïàñàæèð³â êèäàëî 
ïî ìàøèí³ âíàñë³äîê ³íåðö³¿ â³ä 
óäàð³â. ×åðåç öå ó õëîïö³â ÷èñ-
ëåíí³ òðàâìè, à ó âîä³ÿ, âðÿòî-
âàíîãî ïîäóøêîþ, ëåãê³ óøêî-
äæåííÿ.

ХОТІЛИ ЗАКРИТИ СПРАВУ
«Ñóä íå íàäàâ íàëåæíî¿ îö³í-

êè», «íå äàâ â³äïîâ³ä³ íà ïèòàí-
íÿ», «íå âäàâàâñÿ äî îö³íêè åêñ-
ïåðòèç», «íå ïîÿñíèâ», «íå ïðî-
àíàë³çóâàâ», «íå àðãóìåíòóâàâ»… 
Òàêèìè ôðàçàìè êîðèñòóâàëèñÿ 
ï³ä ÷àñ âèñòóïó â äåáàòàõ àäâî-
êàòè Îëåêñàíäðà Çàáîëîòíîãî, 
ãîâîðÿ÷è ïðî âèðîê ì³ñüêîãî 
ñóäó. Âîíè ïðîñèëè ñêàñóâàòè 
ð³øåííÿ, âèíåñåíå ìèíóëîãî 
ðîêó â ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, òà 
çàêðèòè ñïðàâó ÄÒÏ çà íåäîâå-
äåí³ñòþ âèíè ñâîãî êë³ºíòà.

— Çàáîëîòíèé íå ì³ã ñèä³òè 
çà êåðìîì ç âðàõóâàííÿì òèõ 
ôàêòè÷íèõ äàíèõ, ÿê³ º, — ãîâî-
ðèâ àäâîêàò Ä³äè÷åíêî.

Â³í öèòóâàâ, ÿê ïîò³ì ñêàçàâ 
ïðåäñòàâíèê ïîòåðï³ëèõ, âèðâàí³ 
ç êîíòåêñòó ôðàçè é íàâìèñíî 
óïóñêàâ ÷³òê³ ïîÿñíåíí³ åêñïåð-
ò³â. Ò³ ñòâåðäæóâàëè îäíîçíà÷íî: 
ñàìå Çàáîëîòíèé áóâ íà âîä³é-
ñüêîìó ñèä³íí³.

— Åêñïåðò Êîðîòêåâè÷ ãîâî-
ðèâ ïðî òå, ï³ä ÷àñ ÄÒÏ íàéìåí-
øå ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü â ëþ-
äèíè, ÿêà çíàõîäèëàñÿ çà êåðìîì 
³ â ÿêî¿ ñïðàöþâàëà ïîäóøêà 

áåçïåêè. Ïîäóøêà ñòâîðåíà äëÿ 
òîãî, ùîá âîä³é óíèêíóâ òðàâì 
â ìîìåíò óäàðó. Åêñïåðò çàçíà-
÷àâ, ùî çà êåðìîì çíàõîäèâñÿ 
Çàáîëîòíèé, òîìó ï³äñòàâ äëÿ çà-
äîâîëåííÿ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè 
íåìàº, ïðîøó âèðîê ì³ñöåâîãî 
ñóäó çàëèøèòè áåç çì³í, — ñêà-
çàâ ó äåáàòàõ ïðåäñòàâíèê ïî-
òåðï³ëèõ.

Òàê ñàìî ïðîñèâ ñóä çàëèøè-
òè áåç çì³í âèðîê Çàáîëîòíîìó 
ïðî 10 ðîê³â òþðìè ³ ïðåäñòàâ-
íèê äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åí-
íÿ. Ïðîêóðîð Âîçíþê íå ÷èòàâ 
ç ëèñòêà, à ïî ïàì’ÿò³ â³äïîâ³äàâ 
íà àðãóìåíòè çàõèñòó. Íå çâàæàâ 
íà ðåàêö³þ àäâîêàòà Ä³äè÷åíêà 
íàâïðîòè, ÿêèé äåìîíñòðóâàâ 
éîìó çíåâàãó ïîñì³øêîþ.

«БАТЬКАМ НЕ СТИДНО»
— Äî ñâ³ä÷åíü Çàáîëîòíîãî 

òðåáà ñòàâèòèñÿ êðèòè÷íî, áî 
â³í òî ïàì’ÿòàº, òî íå ïàì’ÿòàº 
îáñòàâèíè, — ñêàçàâ â äåáàòàõ 
ïðîêóðîð. — Âîäíî÷àñ ïîÿñíåí-
íÿ îáâèíóâà÷åíîãî íå ï³äòâåð-
äæåí³ äîêàçàìè, ÿê³ áóëè äî-
ñë³äæåí³ â ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, 
à òàêîæ âîíè íå ï³äòâåðäæåí³ 
ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó â ïåðø³é ³í-
ñòàíö³¿. Áóäü-ÿêèõ îá’ºêòèâíèõ 
äîêàç³â òîãî, ùî ñàìå íèì, Çà-
áîëîòíèì, áóëà çëàìàíà ðó÷êà 
äâåðåé, çà ÿêó â³í í³áèòî òðè-
ìàâñÿ, íåìàº. Íàâïàêè, íàÿâí³ 
â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè ³ äîñë³äæåí³ 
â ñóä³ äîêàçè êàæóòü ïðî çíà-
õîäæåííÿ éîãî íà ì³ñö³ âîä³ÿ.

Ïðåäñòàâíèê äåðæàâíîãî îáâè-
íóâà÷åííÿ òåæ ïðîñèâ çàëèøèòè 
âèðîê Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó 
áåç çì³í:

— Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ çðîáèâ 
ïðàâèëüíèé âèñíîâîê ïðî âèíó-
âàò³ñòü Çàáîëîòíîãî ó â÷èíåíí³ 
êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, 

ÿêå ïðèçâåëî äî äàíîãî ÄÒÏ ³ 
âíàñë³äîê ÿêîãî çàãèíóëè ïàñà-
æèðè Ãàëóí ³ Ïàòëàòèé.

Ùî ãîâîðèâ ó äåáàòàõ òà 
â îñòàííüîìó ñëîâ³ ñàì Çàáîëîò-
íèé? Ïî÷àâ çâåðíåííÿ äî ñóää³â 
ñïîê³éíî, à çàê³í÷èâ ó ñëüîçàõ.

— Âàøà ÷åñòü, ÿ ºäèíèé æèâèé 
ñâ³äîê, ÿêèé ïàì’ÿòàº âñ³ îáñòà-
âèíè. ² ÿ ãîâîðèâ, ùî äî ìîìåíòó 
ÄÒÏ ìè ïîì³íÿëèñÿ ì³ñöÿìè, — 
ñêàçàâ Îëåêñàíäð Çàáîëîòíèé 
íà ô³íàëüíîìó çàñ³äàíí³. — Çà ö³ 
4 ðîêè, ÿê³ ìåíå ñóäèëè, â ìåíå 
ïðîñòî ñåðöå êðîâ’þ îáëèâàºòüñÿ. 
ß çíàþ, Âàøà ÷åñòü, ùî ÿ íå âè-
íóâàòèé â öüîìó ÄÒÏ. Áàòüêàì 
çàãèáëèõ íå ñòèäíî ïðèõîäèòè 
ñþäè ³ îáâèíóâà÷óâàòè ìåíå 
â öüîìó âñüîìó, ïèñàòè â ãàçåò³ 
âñ³ ö³ ñòàòò³ ïðî ìåíå. ß õî÷ó, 
Âàøà ÷åñòü, ùîá âè çàäîâîëüíèëè 
ñêàðãè, ìîþ ³ ìî¿õ çàõèñíèê³â, 
³ íàäàëè âñüîìó öüîìó íàëåæíó 
îö³íêó.

Êîëåã³ÿ àïåëÿö³éíîãî ñóäó 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ïðèéíÿëà 
ð³øåííÿ íå íà êîðèñòü ï³äñóä-
íîãî. Íà çàñ³äàíí³ 27 òðàâíÿ 
ïðîçâó÷àëà ðåçîëþòèâíà ÷àñòè-
íà óõâàëè: «Àïåëÿö³éí³ ñêàðãè 
îáâèíóâà÷åíîãî Çàáîëîòíîãî òà 
çàõèñíèê³â Ä³äè÷åíêà ³ ßêèìåíêà 
çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ, âè-
ðîê Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó 
â³ä 5.11.2018 çàëèøèòè áåç çì³í. 
Óõâàëà íàáèðàº çàêîííî¿ ñèëè ç 
ìîìåíòó ïðîãîëîøåííÿ ³ ìîæå 
áóòè îñêàðæåíà äî Âåðõîâíîãî 
ñóäó íà ïðîòÿç³ 3-õ ì³ñÿö³â».

Ïàñàæèð³â êèäàëî 
ïî ìàøèí³ âíàñë³äîê 
³íåðö³¿ â³ä óäàð³â. Âîíè 
íå âèæèëè. Âîä³ÿ æ 
â³ä òðàâì âðÿòóâàëà 
ïîäóøêà áåçïåêè

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

Захисники Олександра Заболотного 
не змогли довести невинуватості свого 
клієнта. Апеляцій суд надав законної 
сили рішенню першої інстанції
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Ведучі також ласували 
морозивом «Белая Бяроза»

ÂÐÀÆÅÍÍß

РЕКЛАМА
451581

ДАРІЯ ВИШНЕВСЬКА, 0974704772 

Ç³ ñòàðòó óëþáëåíî¿ ïîðè, 
1 ÷åðâíÿ ç 11 äî 15 ãîäèíè, â³ä-
áóâàëîñÿ ñâÿòî äëÿ ìàëåíüêèõ 
â³ííè÷àí òà ¿õ áàòüê³â — ñâÿòî 
ïîçèòèâó òà ÿñêðàâèõ âðàæåíü. 
Íà ñöåí³ óñ³õ ãîñòåé â³äðàçó çó-
ñòð³ëè âåäó÷³ ç ìóëüòô³ëüì³â — 
òðîë³ Ìà÷îê òà Ïàã³í ç ïîì³÷íè-
êàìè ó ìàñêàõ Ñîâêîþ ³ Êåòáîºì. 
Ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ ãîäèí âîíè 
ïðîâîäèëè ç ãîñòÿìè ñâÿòà ð³çíî-
ìàí³òí³ êîíêóðñè, ³ãðè òà âåñåë³ 
ðîçâàãè.

Ïîâåñåëèòèñÿ ìîãëè ä³òè ð³ç-
íîãî â³êó, â³ä ìàëå÷³ äî ï³äë³òêà. 
Ï³ñëÿ áàãàòî÷èñåëüíèõ ðóõëèâèõ 
³ãîð òà òàíöþâàëüíèõ ìàñîâîê, 
êîæåí ó÷àñíèê îòðèìóâàâ íàé-
áàæàí³øèé ïîäàðóíîê — øîêî-
ëàä â³ä åêñêëþçèâíîãî ïàðòíå-
ðà ñâÿòà — øîêîëàäíî¿ ôàáðè-
êè «Millennium». À â äîäàòîê 
äî øîêîëàäó ä³òëàõè ñìàêóâàëè 
³ ìîðîçèâîì â³ä ÒÌ «Áåëàÿ Áÿðî-
çà», ùî íàäàëà ä³òÿì ìîæëèâ³ñòü 
ïîëàñóâàòè õîëîäíîþ ñìàêîòîþ 
ï³ä ÷àñ êîíêóðñó ç ïðèãîòóâàí-
íÿ âåëèêîãî «òîðòó» ç ôðóêò³â òà 
ìîðîçèâà. Òàêîæ ä³òè îòðèìóâàëè 

ïîäàðóíî÷êè ï³ä ÷àñ ðîçìàëüî-
âóâàííÿ ã³ãàíòñüêîãî áóäèíî÷êà 
íà ëîêàö³¿ ñîëîäêîãî ïàðòíåðà.

Êóøòóâàòè ñîëîäêå — öå äîáðå, 
àëå íå ïîòð³áíî çàáóâàòè ³ ïðî 
ñâî¿ çóáè. Ïðî öå íàãîëîøóâàâ 
îô³ö³éíèé ïàðòíåð ñâÿòà ÒÌ 
«Dentissimo». Àäæå ïðàâèëüíå ï³-
êëóâàííÿ ïðî ðîòîâó ïîðîæíèíó 
äîïîìîæå ìàòè ãàðíó ïîñì³øêó 
òà íå çàáóâàòè ïðî ìîðîçèâî!

Ùîá çàâæäè â³ä÷óâàòè ñåáå áà-
äüîðî òà ãîòîâèì äî áóäü-ÿêèõ 
ðóõëèâèõ êîíêóðñ³â, çàâæäè 
äîïîìîæóòü â³òàì³íè. Îô³ö³é-
íèé ïàðòíåð ñâÿòà äèòèíñòâà 
ÒÌ«Swiss Energy», ÷è íå íàéêðà-
ùå çíàºòüñÿ, ùî ñàìå ïîòð³áíî 
ìàëå÷³ äëÿ àêòèâíîñò³ òà ãàðíîãî 
ñàìîïî÷óòòÿ.

À ç³áðàòè ðþêçàê äî øêîëè? 
Íå ïðîáëåìà! Îõî÷å ä³òëàõè 
áðàëè ó÷àñòü ³ â òàêîìó êîí-
êóðñ³, íàïîâíþþ÷è ðþêçàê óñ³ì 
ïîòð³áíèì, à íå ì³êðîôîíîì, 
ÿêèé æàðòîìà ï³äñîâóâàâ âå-
äó÷èé ìàëåíüêèì ó÷àñíèêàì. 
ßê ïðèçè óñ³ îòðèìàëè ð³çí³ 
êàíöåëÿðñüê³ òîâàðè â³ä ìàãà-
çèíó «Ñêðºïêà», àäæå òóò º âñå 
íåîáõ³äíå øêîëÿðàì.

СВЯТО ДИТИНСТВА-2019 ВІД RIA: 
Веселощі  У Центральному міському 
парку на фонтанній площі літо 
розпочалося зі Свята дитинства. Вінничани 
отримали близько 5000 подарунків від 
партнерів, цікаві конкурси і розваги, 
яскраві фотозони та купу солодощів

Естафета художників. Зовсім не знайомі між собою дітлахи 
намалювали спільну картину 

Ведучі знайомлять з Генеральним партнером – 
Центром дитячої офтальмології «Зорик»

Танцювали із задоволенням. Адже всі діти 
отримували від ТМ «Мілєніум» шоколадки 

Фотозона ТМ «Дентісімо» — 
Про зубки не забувати!
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ÂÐÀÆÅÍÍß

452577

РЕКЛАМА

БЕЗЛІЧ РОЗВАГ ТА 5000 ПОДАРУНКІВ 
Ðîçâàæèòèñü òà îòðèìàòè 

ïîäàðóíêè ìîãëè íå ò³ëüêè 
ä³òëàõè. Òàêîæ äî êîíêóðñ³â 
äîëó÷àëèñÿ ³ áàòüêè, ÿê³ ïîâè-
íí³ áóëè ³ç çàâ'ÿçàíèìè î÷èìà 
«íàìàöàòè» ñàìå ñâîþ äèòèíó. 
Âàæêî áóëî íå ñïëóòàòè ¿¿ ç ÷ó-
æî¿ àáî «ï³äñòàâíîþ» äèòèíîþ 
â³ä âåäó÷èõ! Òà âñå æ, âïîðàâ-
øèñü, ó÷àñíèêè îòðèìàëè ïî-
äàðóíêè â³ä Ãåíåðàëüíîãî ïàðò-
íåðà ñâÿòà — Öåíòðó äèòÿ÷î¿ 
îôòàëüìîëîã³¿ «Çîðèê». Ðàçîì 
³ç «Çîðèêîì» òàêîæ ìàëþâàëè 
íà òåìó «Ë³òî î÷èìà ä³òåé», 
âåñåëî òàíöþâàëè òà çàïë³òàëè 
ð³çíîêîëüîðîâ³ ã³ãàíòñüê³ êîñè. 
Ï³ä ÷àñ óñ³õ ³ãîð «Çîðèê» íà-
ãàäóâàâ ïðî òå, ùî ïåðåâ³ðÿòè 
ç³ð äèòèíè íåîáõ³äíî íàâ³òü ïðè 
â³äñóòíîñò³ ñêàðã íà î÷³, ùîá 
â÷àñíî âèÿâèòè òà çóïèíèòè 
ïîðóøåííÿ çîðó.

Ïåâíå âñ³ òî÷íî ïîì³òèëè, ÿê 
íà ñöåíó äî âåäó÷èõ òðîë³â ï³ä-
íÿâñÿ ùå îäèí óëþáëåíåöü ä³-
òåé — ì³íüéîí! Ç ÿêèì âñ³ îõî÷å 
ôîòîãðàôóâàëèñü ï³ä ÷àñ ñâÿòà. 
Àäæå âñ³ çíàþòü öüîãî ãåðîÿ ç 
ìóëüòô³ëüì³â. ² ùîá ïåðåãëÿäà-
òè óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè çíîâó 
³ çíîâó â ãàðí³é ÿêîñò³ òà ïðè 
øâèäêîìó ³íòåðíåò³, ìîæå äîïî-
ìîãòè ïàðòíåð ñâÿòà, ïðîâàéäåð 
òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã êîì-
ïàí³ÿ «Âîëÿ».

² íå ò³ëüêè ðîçâàãàìè òà êîí-
êóðñàìè äèâóâàëè ìàëèõ â³ííè-
÷àí, äî ñâÿòà äîëó÷èëèñü ³ íàé-
òàëàíîâèò³ø³ êîëåêòèâè, ñï³âàêè 
òà àíñàìáë³ ì³ñòà, ùîá ðîçâàæèòè 
ãîñòåé.

Два рази на годину розігрували у лототроні 
упаковки шоколаду ТМ «Мілєніум» 

Конкурс для 
знавців мультиків 
від компанії «Воля»

Зібрати рюкзак до школи? 
Не проблема! А магазин «Скрєпка» 
допоможе!

Від центру дитячої офтальмології 
«Зорик» були конкурси і для мам. 
Вони мали навпомацки знайти своїх дітей

Гарний вийшов торт із морозива та 
фруктів у конкурсі від «Белая Бяроза» 

Представники ТМ «Свісс 
Енерджі» розказували про 
швейцарські вітаміни для 
дітей та дорослих
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Змагалися 
депутати 
 Ó Â³ííèö³ ïðîéøëà îá-
ëàñíà ñïàðòàê³àäà ñåðåä 
äåïóòàò³â. Ó çìàãàííÿõ âçÿëè 
ó÷àñòü ïîíàä 150 íàðîäíèõ 
îáðàíö³â ³ç 11-òè ðàéîííèõ 
òà ì³ñüêèõ ðàä. Ó êîìàíäíî-
ìó çàë³êó ïåðøå ì³ñöå ïîñ³â 
Òîìàøï³ëüñüêèé ðàéîí, 
äðóãå — ×å÷åëüíèöüêèé, 
òðåòº — Â³ííèöüêèé.

Розділили 
перемогу 
 Òðèâàº áàãàòîåòàïíèé 
÷åìï³îíàò îáëàñíî¿ øà-
õîâî¿ ôåäåðàö³¿. Çìàãàí-
íÿ — àíàëîã «Ôîðìóëè-1». 
Ó ÷åòâåðòîìó åòàï³ ïåðåìîãó 
ðîçä³ëèëè êàíäèäàòè ó ìàé-
ñòðè Îëåêñàíäð Øâàéãåð ³ 
Äìèòðî Ãîðåëîâ.

Випередили 
Хмільник 
 Ó íàøîìó ì³ñò³ ô³í³øóâàâ 
÷åìï³îíàò îáëàñò³ ç ãàíä-
áîëó ñåðåä ä³â÷àò 2005 ðîêó 
íàðîäæåííÿ ³ ìîëîäøèõ. 
Íà ñòàðò âèéøëè ÷îòèðè êî-
ìàíäè. Ïåðø³ äâ³ ñõîäèíêè 
çàéíÿëè ãîñïîäàðêè ìàéäàí-
÷èêà. Íà òðåò³é ïîçèö³¿ — 
Õì³ëüíèê.

Срібло з 
Чорноморська 
 ×åòâåðòèé òóð ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè ç ãàíäáîëó ñåðåä 
÷îëîâ³÷èõ êîìàíä ïåðøî¿ 
ë³ãè çàâåðøèâñÿ ó ×îðíî-
ìîðñüêó (Îäåñüêà îáëàñòü). 
Çá³ðíà Â³ííèö³ çäîáóëà 
ñð³áíó íàãîðîäó.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №23 (1097)
Двоходові задачі «Аристократи» (без білих і чорних пішаків) на коопера-
тивний мат.

Задача №2380-2383
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h  2  2.1.1.1        III) Kc4 -> d3;     IV) ч. Ce3

Перевірте розв'язок:
Газета RIA №22 (1439) від 29 травня 2019 року 
Задача №2376
I. 1. Ta6! Cc7  2. Ta7 Tb8x; II. 1. Td8! Cb6  2. Tb8 Ta7x.
Задача №2377
I. 1. Kph8! Kpf7  2. Kh7 g7x; II. 1. Kh7! gh7:+  2. Kpf8 h8Фx - ідеальні мати.
Задача №2378
I. 1. Kpa3! T:d4  2. Kpa2 Ta4x; II. 1. d3+! Kpc3  2. Kpa3 Ta1x.
Задача №2379
I. 1. T:g4! Te4  2. Kp:f3 Te3x; II. 1. Kph2! g5  2. Kph1 T:h4x.

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ó Áîãóñëàâ³ (Êè¿âñüêà îáëàñòü) 
çàâåðøèëàñÿ ô³íàëüíà ÷àñòèíà 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç õîêåþ ç 
øàéáîþ ñåðåä ëþáèòåëüñüêèõ 
êîìàíä. Äî íå¿ ïîòðàïèëè ïåðå-
ìîæö³ ðåã³îíàëüíèõ ÷åìï³îíàò³â, 
÷åìï³îí³â ì³ñò ³ îáëàñòåé. Ñâîº 
áàæàííÿ âçÿòè ó÷àñòü âèñëîâèëè 
ñ³ì êëóá³â.

МИНУЛОРІЧНИХ ФІНАЛІСТІВ 
РОЗВЕЛИ 

Íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäíüîãî 
ñåçîíó, ó ô³íàëüí³é ÷àñòèí³ ìàëè 
ïðàâî áðàòè ó÷àñòü âèíÿòêîâî 
ñïîðòñìåíè-ëþáèòåë³. Ìèíó-
ëîãî ðîêó äîïóñêàëàñü ó÷àñòü 
òðüîõ ñïîðòñìåí³â-âèõîâàíö³â 
ñïîðòøê³ë, ÿêèì âèïîâíèëîñÿ 
45 ðîê³â.

Ô³íàë³ñòè ïîïåðåäíüîãî ÷åìï³-
îíàòó — «Ðîñü» ³ç Á³ëî¿ Öåðêâè 
òà «Ëåã³îí» ³ç Õìåëüíèöüêîãî — 
áóëè ðîçâåäåí³ ïî ð³çíèõ ãðó-
ïàõ. Íà ïåðøîìó åòàï³ êîìàíäè 
ïðîâîäèëè îäíîêîëîâèé òóðí³ð 
ó ñâî¿õ ãðóïàõ, ï³ñëÿ ÷îãî â³äáó-
âàëèñÿ ñòèêîâ³ ïîºäèíêè çà ïðè-
çîâ³ ì³ñöÿ.

Ó ãðóï³ «À», ÿê ³ î÷³êóâàëîñü, 
îñíîâíà áîðîòüáà ðîçãîðíóëàñü 
ì³æ â³ííèöüêèì «Ìàÿêîì» òà 
õìåëüíèöüêèì «Ëåã³îíîì». Â³-
ííè÷àíè âïåâíåíî âèãðàëè ó ñâî-
¿õ ñòàðòîâèõ ñóïåðíèê³â. Âîíè 
ðîçãðîìèëè ÕÊ «Ñóìè» — 7:0 ³ 
ÕÊ «Òåòåð³â» (Êè¿âñüêà îáëàñòü) 
– 10:0.

Ó âèð³øàëüíîìó ïîºäèíêó êî-
ìàíäè âëàøòóâàëè ñïðàâæí³é á³é. 
Ó ï³äñóìêó — çà ðàõóíîê êðàùî¿ 
ãðè ó îáîðîí³ «Ìàÿê» ïåðåì³ã 
(3:1) òà âèéøîâ äî ô³íàëó.

Ãðóïó «Â» ùå äî ïî÷àòêó çìà-
ãàíü íàçâàëè «ãðóïîþ ñìåðò³». Ðå-
çóëüòàòè ìàò÷³â íå ðîç÷àðóâàëè: 

«Ðîñü» (Á³ëà Öåðêâà), «Äèíàìî» 
(Õàðê³â) òà «Êàëüâàäîñ» (Ïîëòà-
âà) îáì³íÿëèñÿ ïåðåìîãàìè ì³æ 
ñîáîþ. Àëå ïîëòàâ÷àíè âèãðàëè 
ó õàðê³â’ÿí ëèøå ó îâåðòàéì³, 
òîìó äî ô³íàëó ïîòðàïèëè õî-
êå¿ñòè «Äèíàìî».

ВРУЧАВ ДМИТРО ХРИСТИЧ 
Ó ìàò÷³ çà ï’ÿòå ì³ñöå «Êàëü-

âàäîñ» (Ïîëòàâà) äîòèñíóâ ÕÊ 
«Ñóìè». Ó ãð³ çà áðîíçó ç³éøëèñÿ 
ìèíóëîð³÷í³ ô³íàë³ñòè — «Ðîñü» 
òà «Ëåã³îí». «Ëåã³îí» ïîìñòèâñÿ 
«Ðîñ³» çà ïîðàçêó â 2018 ðîö³ (0:6) 
³ ïåðåì³ã ³ç ðàõóíêîì 4:2.

Ó ô³íàë³ «Äèíàìî» çóñòð³÷àëîñÿ 
ç «Ìàÿêîì». Õàðê³âñüêà êîìàí-
äà ââàæàëàñÿ ôàâîðèòîì. Ïðîòå 

êîðîòêà ëàâà çàïàñíèõ äàëàñÿ 
âçíàêè, ³ ñèë ó íå¿ íà âåñü ìàò÷ 
íå âèñòà÷èëî. Â³ííè÷àíè ç³ãðà-
ëè äóæå ãðàìîòíî ³ äîâåëè ìàò÷ 
äî ïåðåìîãè.

Â³ííè÷àíàì âäàëîñÿ çàêèíó-
òè äâ³ øàéáè â ïåðøîìó ïåð³îä³ 
³ ñò³ëüêè æ â äðóãîìó. Òîä³ æ 
«Ìàÿê» ïðîïóñòèâ øàéáó, à ïî-
÷àòîê çàêëþ÷íî¿ òðåòèíè ìàò-
÷ó âçàãàë³ ïðîâàëèâ. Äèíàì³âö³ 
íàñ³ëè, ìè ïðîïóñòèëè ùå îäíó 
øàéáó — 4:2. Íàïðóãà íà ïîë³ 
ï³äâèùèëàñÿ.

— Õëîïö³ íåðâóâàëè, ÷åðåç ùî 
¿õ âèëó÷àëè ç ìàéäàí÷èêà. Ó ìåí-
øîñò³ ìè ïðîâåëè ìàéæå ö³ëèé 
ïåð³îä. Àëå íàø ë³äåð ²ãîð ²âàíèê 
çì³ã ïðîâåñòè âèð³øàëüíó øàéáó. 

ВІННИЦЬКІ ХОКЕЇСТИ ВПЕРШЕ 
ВИГРАЛИ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 
Знай наших!  «Маяк» у фіналі 
розгромив харківське «Динамо». 
Для виходу на професійний рівень 
команді бракує фінансів

Ïðè÷îìó òàêîæ ó ìåíøîñò³! Ðàõó-
íîê 5:2 íàì âäàëîñÿ âòðèìàòè, — 
ðàä³º êàï³òàí â³ííèöüêî¿ êîìàíäè 
³ âîäíî÷àñ ïðåçèäåíò îáëàñíî¿ 
ôåäåðàö³¿ õîêåþ ³ç øàéáîþ Âî-
ëîäèìèð Äàâèäþê. — Ñïîä³âà-
ëèñÿ íà ïåðåìîãó, ³ íàø³ íàä³¿ 
ñïðàâäèëèñÿ. 

Îðãàí³çàòîðè âèçíà÷èëè êðà-
ùèõ ãðàâö³â ó ñâî¿õ àìïëóà. Íà-
ãîðîäó êðàùîãî áîìáàðäèðà ÷åì-
ï³îíàòó âðó÷èëè ²ãîðþ ²âàíèêó 
(«Ìàÿê»). Ãîëîâíèé ïðèç — ÷åì-
ï³îíñüêèé êóáîê — íàø êàï³òàí 
Âîëîäèìèð Äàâèäþê îòðèìàâ ³ç 
ðóê ÷åìï³îíà ñâ³òó 1990 ðîêó, 
äâîðàçîâîãî ó÷àñíèêà ìàò÷ó âñ³õ 
ç³ðîê ÍÕË Äìèòðà Õðèñòè÷à.

ІСТОРИЧНЕ ЗОЛОТО 
Âîëîäèìèð Äàâèäþê çâåðíóâ 

óâàãó, ùî â³ííèöüê³ «øàéáèñ-
òè» âïåðøå â íîâ³òí³é ³ñòîð³¿ 
âèãðàëè àìàòîðñüêèé ÷åìï³îíàò 
Óêðà¿íè. Òîð³ê íàø êîëåêòèâ 
â àíàëîã³÷íîìó çìàãàíí³ ïðîãðàâ 

ìàò÷ çà áðîíçó. Ðàí³øå çá³ðíà Â³-
ííè÷÷èíè ïîñ³äàëà ïðèçîâ³ ì³ñöÿ 
ëèøå ó â³äêðèòèõ ðåã³îíàëüíèõ 
÷åìï³îíàòàõ — ëüâ³âñüêîìó, 
îäåñüêîìó.

Êåð³âíèêè â³ííèöüêîãî õî-
êåþ ìð³þòü ïðî â³äíîâëåííÿ 
ïðîôåñ³éíîãî êëóáó. Àëå ïîêè 
ùî íà öå áðàêóº ô³íàíñ³â. Òà-
êîæ âàðòî ï³äñèëèòè ï³äãîòîâêó 
þíèõ õîêå¿ñò³â ó Â³ííèö³. Îñî-
áëèâî òèõ, ÿê³ çàâåðøèëè ñïîð-
òøêîëó — 16–18 ðîê³â.

— Ìè ïðàãíåìî çàïî÷àòêóâà-
òè õîêåéíèé êëàñ ó Â³ííèöüêîìó 
ãóìàí³òàðíî-ïåäàãîã³÷íîìó êîëå-
äæ³. Öå âàæëèâèé êðîê íà øëÿõó 
äî ïðîôåñ³éíîãî êëóáó, — êàæå 
î÷³ëüíèê â³ííèöüêîãî õîêåþ.

Âîëîäèìèð Äàâèäþê òàêîæ 
ïî³íôîðìóâàâ ïðî ñèòóàö³þ íà-
âêîëî «Ëüîäîâîãî êëóáó», ÿêèé º 
ãîëîâíîþ áàçîþ íàøèõ øàéáèñ-
ò³â. Çà éîãî ñëîâàìè, î÷³ëüíèêè 
ì³ñüêî¿ âëàäè çàïåâíÿþòü, ùî 
áåç ëüîäó õîêå¿ñòè íå çàëèøàòüñÿ.

Володимир Давидюк 
отримав Кубок із рук 
чемпіона світу 1990 року, 
дворазового учасника 
матчу всіх зірок НХЛ 
Дмитра Христича

Ó ô³íàë³ «Äèíàìî» 
çóñòð³÷àëîñÿ ç 
«Ìàÿêîì». Õàðê³âñüêà 
êîìàíäà ïîêàçàëà íà 
òóðí³ð³ êðàñèâó ãðó ³ 
ââàæàëàñÿ ôàâîðèòîì

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Â³ííèöüê³ ôð³-ôàéòåðè ï³ä-
òâåðäèëè ñâ³é âèñîêèé êëàñ 
íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ñåðåä þí³-
îð³â (äî 18 ðîê³â). Â³í ïðîéøîâ 
ó Êèºâ³. Çá³ðíó Â³ííèö³ ïðåäñòàâ-
ëÿëè ï’ÿòü ñïîðòñìåí³â — âèõî-
âàíö³ êëóá³â «Ñ³÷» ³ Ïàòð³îò». ² 
÷åòâåðî ³ç íèõ çäîáóëè ìåäàë³! 
Íà ðàõóíêó íàøî¿ êîìàíäè òðè 
çîëîòà ³ áðîíçà.

Ë³äåðîì êîëåêòèâó áóâ 17-ð³÷-
íèé Îëåêñàíäð Õóòîðÿíñüêèé, 

ÿêèé ÷óäîâî çàðåêîìåíäóâàâ ñåáå 
íà îñòàíí³õ çìàãàííÿõ, äå ðåãóëÿð-
íî ïîñ³äàâ ïåðø³ ì³ñöÿ. Â³í âè-
ñòóïàâ ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 74 êã.

— Îëåêñàíäð Õóòîðÿíñüêèé 
ïîêàçàâ ñåáå ç íàéêðàùîãî áîêó. 
Â³í ïåðåì³ã ó ÷îòèðüîõ ïîºäèí-
êàõ. Ïðè÷îìó â óñ³õ — äîñòðî-
êîâî: íîêàóòàìè, áîëüîâèìè òà 
çàäóøëèâèìè ïðèéîìàìè. Ñàø-
êî ïîáîðîâ ê³ëüêîõ òèòóëîâàíèõ 
ñïîðòñìåí³â ³ç ïàíêðàò³îíó òà 
ÌÌÀ, — ðîçïîâ³â òðåíåð çá³ð-

íî¿ Â³ííè÷÷èíè ç ôð³-ôàéòó ²ãîð 
Äèøëèâåíêî.

Äîáðå ñåáå çàðåêîìåíäóâàâ 
18-ð³÷íèé Àðòóð Áëèíäà. Â³í ñòàâ 
ïåðøèì ó âàç³ äî 57 êã. Òðåíåðè 
âèñîêî îö³íþþòü äîñÿãíåííÿ Àð-
òóðà, àäæå éîìó äîâåëîñÿ çãàíÿ-
òè çàéâó âàãó òà êîíêóðóâàòè ³ç 
ñèëüíèìè ôð³-ôàéòåðàìè.

Òàêîæ ó âàç³ äî 84 êã ÷åì-
ï³îíîì ñòàâ 18-ð³÷íèé Ïàâëî 
Ìåëüíè÷óê. Áðîíçó ó êàòåãîð³¿ 
äî 63 êã ïîñ³â éîãî îäíîë³òîê 

ßðîñëàâ Ãàë³øåâñüêèé.
— Çà ï³äñóìêàìè öüîãî çìà-

ãàííÿ âñ³ íàø³ ÷åìï³îíè çäîáóëè 
ïóò³âêè íà ÷åìï³îíàò ªâðîïè ç 
ôð³-ôàéòó, — ðîçêàçàâ ²ãîð Äèø-
ëèâåíêî.

— Â³ííèöüê³ á³éö³ ïðîãðåñó-
þòü. Âîíè âèñòóïàþòü íà õîðî-
øîìó ð³âí³. Ìè ãîòóºìîñÿ äî íà-
ñòóïíèõ çìàãàíü ³ ñïîä³âàºìîñÿ 
íà ïîäàëüø³ óñï³õè, — ñêàçàâ 
ãîëîâà Â³ííèöüêî¿ ôåäåðàö³¿ ôð³-
ôàéòó Âàäèì Êóä³ÿðîâ.

Золотий «хет-трик» фрі-файтерів
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

452884

451851

РЕКЛАМА

447056

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Äëÿ  ë ³ ê à ð ³ â 
òðàâìïóíêòó ïî-
÷àòîê ë³òà — íàé-

á³ëüø óðîæàéíà ïîðà íà ïàö³-
ºíò³â. ßê êàæå çàâ³äóâà÷ Â³òà-
ë³é Ö³õîöüêèé, âæå ê³ëüêà äí³â 
òðèâàþòü êàí³êóëè ³ ì³ñÿöü ñåçîí 
êë³ù³â.

— Çà äåíü ç êë³ùàìè ïðèõî-
äèòü, â ñåðåäíüîìó, â³ä 5 äî 10 
ïàö³ºíò³â, âñå çàëåæèòü â³ä òîãî, 
ÿêà ïîãîäà íà âóëèö³. ßêùî ñîíå-
÷êî, òî á³ëüøå ä³òåé âèïóñêàþòü 
ãóëÿòè, ÿêùî äîù, òî ìåíøå, — 
êàæå ë³êàð ³ äîäàº, ùî êîëè âîíè 
âèòÿãóþòü êë³ùà, äàþòü áàòüêàì, 
ùîá ò³ â³äíåñëè éîãî â ëàáîðàòîð-
íèé öåíòð äîñë³äèòè íà õâîðîáó 
Ëàéìà. Êë³ù ìàº áóòè âåëèêèì 
òà íåïîøêîäæåíèì. Òîìó êðàùå 

äîâ³ðèòè ïðîöåäóðó âèëó÷åííÿ 
ôàõ³âöÿì ³ ñïîñòåð³ãàòè çà êë³-
í³÷íèìè îçíàêàìè (ïî÷åðâîí³í-
íÿ íàâêîëî óêóñó, òåìïåðàòóðà) 
³ íå ÷³ïàòè ì³ñöå óêóñó, ùîá 
íå çàíåñòè ³íôåêö³þ. Õâîðîáà 
Ëàéìà àáî áîðåë³îç ó íàñ º, ³ öå 
ë³êóºòüñÿ, àëå ìîæå ïåðåõîäèòè 
â õðîí³÷íó ôîðìó ³ ìàñêóâàòèñÿ 
ï³ä ³íø³ õâîðîáè.

ЇЖАК, СОБАКА, ХОМ’ЯК 
Çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ Ö³õîöüêîãî, 

òàêîæ ùîäíÿ äî íèõ ïðèõîäÿòü 
ïàö³ºíòè, ïîäðÿïàí³ ê³øêàìè, 
óêóøåí³ ñîáàêàìè, õîì’ÿêàìè.

— Ó ñåðåäíüîìó, çà äåíü óêó-
øåíèõ äî ï’ÿòè ëþäåé, ³ç íèõ 
îäíó äèòèíó ãîñï³òàë³çóþòü, — 
ðîçïîâ³äàº òðàâìàòîëîã.

Ìåäèêè êàæóòü, ùî çà ð³ê 
ó â³ää³ëåíí³ òðàâìàòîëîã³¿ ë³êóþòü 
60–70 ïàö³ºíò³â, ÿêèõ âêóñèëè ÷è 

Відсмоктувати отруту 
потрібно за допомогою 
будь-якої склянки. Для 
цього у порожнину скляного 
посуду уводять запалений 
фітіль. Після цього негайно 
прикріплюють до рани від укусу. 
Якщо процедура виконана правильно, то завдяки 
вакууму шкіра втягується у порожнину банки. 
Отрута виходить разом із кров`ю.

Якщо змія вжалила у ногу, 
то доправляти потерпілого 
в лікарню треба 
у лежачому положенні. 
Так отрута повільніше буде 
розходитися по тілу.

Потерпілого слід доправити 
у відділення швидкої. 
Бажано знати, яка саме 
змія вжалила. Так лікарі 
зможуть ефективніше надати 
допомогу.

ЗМІЇ ЩЕ НІКОГО
НЕ ВКУСИЛИ. ПОКИ ЩО  
Реагувати  Нічого просто так не буває: 
разом з сонечком та теплом ми отримали 
купу небезпеки навколо. Хвороба Лайма, 
яку наполегливо нам передають кліщі. Сказ, 
від якого не застрахований жодний контакт 
з твариною (особливо дикою). І нарешті 
повзучі гади, які самі по собі страшнуваті, 
ще й вкусити можуть до смерті

ïîäðÿïàëè òâàðèíè.
— Íåùîäàâíî ïîòðàïèëà äè-

òèíà ç óêóñîì ¿æàêà. Ìàëå÷à 
ãðàëàñÿ ç òâàðèíêîþ, íó ÿê ãðà-
ëàñÿ, ä³òè, âîíè æ äîñë³äæóþòü, 
íó à ï³ääîñë³äíèé âçÿâ ³ âêóñèâ 
¿¿ ïàëåöü, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð. — 
Áàòüêè çâåðíóëèñü äî íàñ, ìè 
âèìóøåí³ áóëè ïîêëàñòè â ë³-
êàðíþ, íàçíà÷àòè âàêöèíàö³þ, 
³ìóíîãëîáóë³í (äëÿ öüîãî âñå 
â ë³êàðí³ º). Òîìó ùî íå â³äî-
ìî, ùî òî çà ¿æàê.

ЕКЗОТИКА ПОКИ 
НЕ ЗУСТРІЧАЛАСЯ 

Îñòàíí³ì ÷àñîì æîäíîãî âè-
ïàäêó óêóñ³â ãàäþêè ó ì³ñò³ ë³-
êàð òðàâìïóíêòó çãàäàòè íå ì³ã. 

— Ó íàñ º áàãàòî âèä³â ïëàçóí³â: 
ìåäÿíêè, ïîëîçè, âóæ³ ³ ãàäþêè, 
ÿê³ âîäÿòüñÿ òàì, äå º áîëîòèñ-
òà òà êàì'ÿíèñòà ì³ñöåâ³ñòü àáî 
çàðîñë³, — êàæå ë³êàð Ö³õîöü-
êèé. — Ïåðøå, ïðî ùî ïîòð³áíî 
ïàì’ÿòàòè, ÿêùî éäåòå â ë³ñ ÷è 
íà ðèáàëêó — äèâèòèñÿ çà ä³òüìè, 
äèâèòèñÿ, êóäè ñòóïàºø ³ áàæàíî 
â ãóìîâèõ ÷îáîòÿõ.

À ÿêùî âæå âêóñèëà ãàäþêà, 
òî ë³êàð ðàäèòü íåãàéíî çâåðòà-
òèñÿ äî ë³êàðí³. Òàêîãî ïàö³ºí-
òà ãîñï³òàë³çóþòü â ðåàí³ìàö³éíå 
â³ää³ëåííÿ, òîìó ùî ïîòð³áíî íà-
äàâàòè ³íôóç³éíó òåðàï³þ. Íå íà-
êëàäàòè äæãóò³â (áî íå âì³ºòå), 
íå â³äñòìîêòóâàòè (áî íå çàâæäè 
º ïîòð³áíà äëÿ öüîãî ºìí³ñòü, 
à ðîòîì, òî ñîá³ íàøêîäèòè).

— Ó á³ëüø ï³âäåííèõ îáëàñòÿõ 
â ë³êàðíÿõ º ïðîòèçì³¿í³ ñèðî-
âàòêè, â íàñ òàê³ ïðåïàðàòè çáå-
ð³ãàþòüñÿ íà ãîëîâíîìó îô³ñ³ 
ìåäèöèíè êàòàñòðîô (òîìó ùî 
ð³äê³ñí³ âèïàäêè) ³ â ðàç³ ïîòðåáè 
ïîñòà÷àþòü íà ë³êàðí³, — êàæå 
ë³êàð. — Ïðè óêóñàõ ãàäþê â íàñ 
ïðîâîäÿòü ñèìïòîìàòè÷íå ë³êó-
âàííÿ: ïðîòèíàáðÿêîâà òåðàï³ÿ, 
ãîðìîíàëüíà òåðàï³ÿ (òîìó ùî ãà-
äþêà âèïðèñêóº ãåìîë³òè÷íèé ÿä, 
ÿêèé âèêëèêàº çãîðòàííÿ êðîâ³).

ТО ПРОТИОТРУТА Є, ЧИ 
НЕМАЄ 

Íà ñàéò³ Â³ííèöüêîãî îáëàñ-
íîãî öåíòðó åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô 
â ïåðåë³êó íàÿâíèõ ë³êàðñüêèõ 
çàñîá³â ïðîòèîòðóòè â³ä çì³é 
íåìàº. Âò³ì, ìè çàòåëåôîíóâàëè 
äî ãîëîâíîãî îô³ñó íà Ïèðîãîâà 
òà çàïèòàëè, ÷è º â íèõ òàê³ ïðå-
ïàðàòè. Â³äïîâ³ëè — òàê.

— Àëå âîíè ïðîñòî òàê çà áà-
æàííÿì íå âèäàþòüñÿ, äëÿ öüîãî 
ìàº áóòè çàïèò ë³êóâàëüíèõ çàêëà-
ä³â, — â³äïîâ³ëà äèñïåò÷åð ìåäè-
öèíè êàòàñòðîô. — Òîáòî, ÿêùî 
ëþäèíà ïîòðàïëÿº â ë³êàðíþ ç óêó-
ñîì, ë³êàð³ çàêëàäó òåëåôîíóþòü 
â ìåäèöèíó êàòàñòðîô ³ îäðàçó æ 
äî ë³êàðí³ ïðèâîçÿòü â ñïåö³àëü-
íîìó êîíòåéíåð³ ñèðîâàòêó (òàê 
ÿê âîíà ìàº çáåð³ãàòèñü ïðè â³ä-
ïîâ³äí³é òåìïåðàòóð³ òà óìîâàõ).

Íà çàïèòàííÿ, ÷îìó íà ñàéò³ 
â ïåðåë³êó ö³º¿ ñèðîâàòêè íåìàº, 
â³äïîâ³ëè, ùî íàïåâíå ñàéò 
íå îíîâèâñÿ, àäæå íà ñüîãîäí³ 
öåé ïðåïàðàò º.

Âò³ì, ìè ïåðåñòðàõóâàëèñÿ ³ ïå-
ðåâ³ðèëè, ÷è º ïðîòèîòðóòà ó ì³ñ-
öåâèõ àïòåêàõ. Ñàéò Òabletki.ua 
íå äàâ æîäíî¿ ïîçèòèâíî¿ â³äïî-
â³ä³ ïî Â³ííèö³, àëå ðåêîìåíäóâàâ 
äâ³ àïòåêè Åë'ôàðì â Êèºâ³. Òàì 
ìîæíà ïðèäáàòè öåé ïðåïàðàò 
çà 640–650 ãðí.

Офіційно кліщовий бореліоз 
в Україні почали реєструвати 
з 2000 року. На території Ві-
нниччини перші випадки да-
ної хвороби були зареєстро-
вані в 2003 році (3 випадки). 
Упродовж останніх 15 років ця 

кількість зросла майже у 200 ра-
зів. У 2018 році в області було 
зареєстровано 517 випадків 
хвороби Лайма (у 2017 році — 
241 випадок). Із них у м. Вінни-
ця зареєстровано 357 випадків 
(у 2017 році — 168).

Скільки разів у Вінниці реєстрували хворобу Лайма 

Ùîäíÿ äî òðàâìïóíêòó 
ïðèõîäÿòü ïàö³ºíòè, 
ïîäðÿïàí³ ê³øêàìè, 
óêóøåí³ ñîáàêàìè, 
õîì’ÿêàìè. Âèïàäêó 
óêóñ³â ãàäþêè íå áóëî

ЗАБОРОНЕНО
Накладати джгут
Він не перешкоджає 
поширенню отрути, але 
може викликати омерт-
віння кінцівки і гангрену

Пити алкоголь
Він прискорює 
поширення отрути з 
кров’ю всім тілом

Робити 
надрізи 
Вони неефективні

Припікати 
місце укусу 
Отрута проникає 
глибоко під шкіру і 
припікання не здатне її 
зруйнувати

ДОПОМОГА ПРИ УКУСІ ЗМІЇ
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ïðîòèãàçà, ïåíàë ç õëîðîì òà ́ ó-
äçèêè ç îáìóíäèðóâàííÿ.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, 
çíàéäåíèì îñòàíêàì ïðèñâîºíî 
¹¹ 33405–33409. Ï³ä òàêèìè 
íîìåðàìè âîíè ïåðåïîõîâàí³ 
íà çá³ðíîìó êëàäîâèù³ í³ìåöüêèõ 
ïîõîâàíü ó ñåë³ Â³òà Ïîøòîâà Êè-
¿âñüêî¿ îáëàñò³. Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ 
äî Êèºâà ïàí³ Îëüãà çà äîêóìåí-
òàìè âñòàíîâèëà, ùî íà òåðèòîð³¿ 
ñåëà Ëþëèíö³ ³ çà éîãî ìåæàìè 
óæå çíàõîäèëè çàõîðîíåííÿ í³-
ìåöüêèõ âîÿê³â. Ó 2001 ðîö³ ðîç-
êîïàíî îñòàíêè äâîõ çàãèáëèõ, 
à ó 2002-ìó — 171-ãî. Óñ³ ðåøòêè 
òàêîæ äîñòàâëåíî íà çãàäàíå êëà-
äîâèùå íà Êè¿âùèí³.

НА КОЖНУ РОЗКОПКУ — 
ПИШИ ПРОГРАМУ 

— Äåðæàâà óñêëàäíèëà ðîáîòó 
ïîøóêîâöÿì, — ãîâîðèòü Îëüãà 
Áîé÷åíêî. — Íà êîæíå ïîõîâàííÿ 
âèìàãàþòü íàïèñàííÿ ïðîãðàìè 
ðîá³ò. Äàë³ òàêó ïðîãðàìó íåîá-
õ³äíî óçãîäèòè íà ì³ñö³ ó â³ää³ë³ 
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè. ² 
öå ùå íå âñå. Ç öèì äîêóìåíòîì 
òðåáà éòè ó Ì³íêóëüò, àáè éîãî 
çàâ³çóâàëè â óïðàâë³íí³ îõîðîíè 
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè. ª ùå îäíà 

³íñòàíö³ÿ, äå ìàþòü îçíàéîìèòè-
ñÿ ç äîêóìåíòîì ³ ïðèéíÿòè ñâîº 
ð³øåííÿ. Öå — ì³æâ³äîì÷à êîì³-
ñ³ÿ ó ñïðàâàõ óâ³÷íåííÿ ïàì’ÿò³ 
æåðòâ â³éíè òà ïîë³òè÷íèõ ðå-
ïðåñ³é. Íàçâàíà êîì³ñ³ÿ âèïèñóº 
äîêóìåíò íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò.

Ïàí³ Îëüãà íàçèâàº ùå îäíó 
ñòðóêòóðó, äå íåîáõ³äíî óçãîäèòè 
ðîáîòè. Öå ì³ñöåâ³ àäì³í³ñòðàö³¿, 
íàé÷àñò³øå éäåòüñÿ ïðî ñ³ëüñüê³ 
ðàäè. Çà ¿¿ ñëîâàìè, â³ä äåêîãî ç 
ñ³ëüñüêèõ ãîë³â äîâîäèòüñÿ ÷óòè 
òàê³ ñëîâà: «Çâ³äêè ÿ çíàþ, õòî òàì 
çàêîïàíèé ³ ùî âè ìàºòå êîïàòè?» 
Öå îçíà÷àº, ùî àêò íà âñòàíîâ-
ëåííÿ çàõîðîíåííÿ ïîñàäîâåöü 
íå ï³äïèøå.

— Òàê ñàìî íåïðîñòî áóâàº 
ìàòè ñïðàâó ç íàñòîÿòåëÿìè õðà-
ì³â, — êàæå ïàí³ Îëüãà. — Îäí³ 
äîçâîëÿþòü êîïàòè, ³íø³ — êàòå-
ãîðè÷íî çàáîðîíÿþòü. Ïðî ïðè-
âàòí³ âîëîä³ííÿ ãîä³ ãîâîðèòè. 
¯õí³ âëàñíèêè âèìàãàþòü ãðîøåé. 
Îäèí ïîñòàâèâ óìîâó: «Íåõàé 
ìåí³ í³ìö³ ïëàòÿòü, à ÿ áóäó äî-
ãëÿäàòè ïîõîâàííÿ».

Ðàí³øå ïðîòÿãîì ðîêó âäàâàëî-
ñÿ åêñãóìóâàòè ïðèáëèçíî ï’ÿòü 
òèñÿ÷ îñòàíê³â. Òåïåð — ó ïîíàä 
äåñÿòü ðàç³â ìåíøå.

Понад дві тисячі останків гіт-
лерівців віднайшли пошуков-
ці на території нашої області. 
Досліджено поховання у 50-ти 
населених пунктах. Ще у стіль-
кох селах паспортизовано міс-
ця поховань. Втім, провести 
розкопки не вдалося з різних 
причин — поховання знищено 
забудовами, комунікаціями, 
в окремих випадках власники 
ділянок не надають дозволів 
на проведення робіт.
Найбільше ексгумовано останків 

у Вапнярці — 296, у селі Щасли-
ва Липовецького району — 288, 
Жмеринці — 243, Очеретні Погре-
бищенського району — 134, Тур-
бові — 72, Ямполі — 71, Красно-
пілці (Гайсинський район) — 68, 
Підвисоке (Оратівський) — 66.
Нині ПП «МАКІ-СП» чекає 
на отримання дозволу на про-
довження робіт у ще одному 
місці. Ольга Бойчук не називає 
його. За її словами, попереднє 
оприлюднення інформації за-
шкоджує виконанню робіт.

Найбільше останків гітлерівців знайдено у Вапнярці 

МИХАЙЛО 
ПОТУПЧИК, 
КЕРІВНИК ВІДДІЛУ 
ОХОРОНИ 
КУЛЬТУРНОЇ 
СПАДЩИНИ ОДА:

— Дійсно, раніше 
пошуковцям не потрібно було 
стільки погоджень, як нині. Але 
це не наша вимога. Так юристи 
прописали. На їхню думку, нині 

ці роботи відповідають чинному 
законодавству. Раніше не по-
трібно було писати програму 
робіт, не узгоджували їх прове-
дення з міжвідомчою комісією.
На даний час одна програма че-
кає на погодження у Мінкульті 
з проведення розкопок німець-
ких поховань на території нашої 
області. Область не заперечує 
проти їх проведення.

Такі умови юристи прописали 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ïî÷èíàþ÷è ç ñå-
ðåäèíè 90-õ, Îëü-
ãà Áîé÷åíêî áåðå 

ó÷àñòü ó ïîøóêó ïîõîâàíü ñîë-
äàò³â ã³òëåð³âñüêî¿ àðì³¿ íà òåðè-
òîð³¿ Óêðà¿íè. Íåîäíîðàçîâî ïðà-
öþâàëà ó íàø³é îáëàñò³. Ç³áðàëà 
íåìàëî ìàòåð³àë³â ïðî âèÿâëåí³ 
ì³ñöÿ çàõîðîíåíü çàâîéîâíèê³â.

— Çäåá³ëüøîãî ìè ïðàöþâàëè 
íà í³ìåöüêèõ êëàäîâèùàõ, — ðîç-
ïîâ³ëà æóðíàë³ñòó Îëüãà Áîé÷åí-
êî. — Òàê³ êëàäîâèùà óòâîðþâà-
ëèñÿ íàé÷àñò³øå á³ëÿ ãîñï³òàë³â. 
Ð³äøå äîñë³äæóâàëè ³íäèâ³äóàëüí³ 
çàõîðîíåííÿ. Âè¿æäæàëè òîä³, 
êîëè ìàëè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
çíàõ³äêè â³ä îêðåìèõ ãðîìàäÿí.

Ñï³âðîçìîâíèöÿ íàãîëîøóº, 
ùî ðîáèëè öå ò³ëüêè òîä³, êîëè 
çàõîðîíåííÿ íå áóëî ðîçêîïàíå. 
ßêùî íà íüîìó óæå õòîñü ïðà-
öþâàâ ³ ï³ñëÿ òîãî âèêëèêàþòü 
ïîøóêîâö³â, ó òàêèõ âèïàäêàõ 
â³äìîâëÿëè ó äîïîìîç³.

— Íàøà îðãàí³çàö³ÿ íå äî-
ñë³äæóº îñòàíê³â, äîáóòèõ ç-ï³ä 
çåìë³ êèìîñü, íå çàáèðàºìî ¿õ 
³ íå êóïóºìî ÷àñòèíè àìóí³ö³¿ 
îáìóíäèðóâàííÿ, — íàãîëîøóº 
Îëüãà Áîé÷åíêî.

Íèí³ ïàí³ Îëüãà î÷îëþº ÏÏ 
«ÌÀÊ² ÑÏ». Ðàí³øå ïðàöþâà-
ëà ó òîâàðèñòâàõ ïîøóêîâö³â 
«Âîºíí³ ìåìîð³àëè», «Ïàì'ÿòü ³ 
ñëàâà», ó 2017-ìó ñòâîðèëà ÏÏ 
«ÌÀÊ² ÑÏ». Ðîáîòè âèêîíóþòü 
íà ï³äñòàâ³ óãîäè ç ãóìàí³òàðíîþ 
îðãàí³çàö³ºþ «Í³ìåöüêà Íàðîäíà 
Ñï³ëêà äîãëÿäó çà â³éñüêîâèìè 
ïîõîâàííÿìè».

×îìó íèí³ óñêëàäíåíà ðîáîòà 
ïîøóêîâö³â? Êîëè ³ äå îñòàíí³é 
ðàç ïðîâîäèëè ðîçêîïêè? Ó ÿêèõ 

ì³ñöÿõ ïåðåïîõîâóþòü îñòàíêè 
í³ìåöüêèõ âîÿê³â?

П’ЯТЬ ПОХОВАНЬ 
КРАЙ ДОРОГИ 

Ó äðóã³é ïîëîâèí³ ñåðïíÿ 
2017-ãî îñòàíí³é ðàç ïðàöþâà-
ëè ïðåäñòàâíèêè ÏÏ «ÌÀÊ² 
ÑÏ» ó íàø³é îáëàñò³. Âè¿õàëè 
òîä³ çà äçâ³íêîì â÷èòåëÿ Ñåðã³ÿ 
ßêóáåíêà.

— Ñïåðøó ïàí Ñåðã³é çàòåëå-
ôîíóâàâ ó ïîñîëüñòâî Í³ìå÷÷èíè 
â Óêðà¿í³, — ðîçïîâ³äàº Îëüãà 
Áîé÷åíêî. — Çâ³äòè éîãî ïåðå-
íàïðàâèëè ó ïðåäñòàâíèöòâî Í³-
ìåöüêî¿ Íàðîäíî¿ Ñï³ëêè. Ñàìå 
â³ä íèõ ìè îòðèìàëè ³íôîðìàö³þ 
ïðî çíàõ³äêó êðàé äîðîãè.

Ñåðã³é ßêóáåíêî äîáèðàâ-
ñÿ ç Ëèïîâöÿ ó ñåëî Ëþëèíö³ 
(íèí³ íàñåëåíèé ïóíêò âõîäèòü 
äî ñêëàäó Ðîñîøàíñüêî¿ ÎÒÃ Ëè-
ïîâåöüêîãî ðàéîíó, õî÷à é ðîç-
òàøîâàíèé íà òåðèòîð³¿ ñóñ³äíüî¿ 
Îðàò³âùèíè — àâò.). Ïåðåä òèì 
ïðîéøëè ðÿñí³ äîù³. Ïîòîêè 
âîäè ðîçìèëè ´ðóíò. Êðàé äî-
ðîãè ÷îëîâ³ê óãëåä³â íåâ³äîìèé 
ïðåäìåò. Öå áóâ æåòîí ç íàïèñîì 
í³ìåöüêîþ ìîâîþ.

Ïàí³ Îëüãà âè¿æäæàëà íà ì³ñöå 
ðàçîì ç ïðåäñòàâíèêîì Í³ìåöüêî¿ 
Íàðîäíî¿ Ñï³ëêè, à òàêîæ îäíèì 
ç ðîá³òíèê³â, ÿêèé çä³éñíþâàâ 
ðîçêîïêè. Âñòàíîâèëè îñòàíêè 
ï’ÿòüîõ ñîëäàò³â Âåðìàõòó. Ê³ñò-
êè çàëÿãàëè íà ãëèáèí³ âñüîãî 
20-òè ñàíòèìåòð³â. Çíàõîäèëèñÿ 
ï³ä óòðàìáîâàíèì ´ðóíòîì ïî-
ëüîâî¿ äîðîãè.

— Íà ì³ñö³ çàõîðîíåííÿ çíà-
éøëè òðè æåòîíè — îäèí ö³ëèé, 
äðóãîãî ò³ëüêè ïîëîâèíà, òðåòüî-
ãî ëèøå ôðàãìåíò, — ðîçïîâ³äàº 
Îëüãà Áîé÷åíêî. — Òàêîæ âèêî-
ïàëè ôðàãìåíòè âçóòòÿ, àìóí³ö³¿, 

«ПРИЇЖДЖАЙТЕ, ЗНАЙШОВ ЖЕТОН 
НІМЕЦЬКОГО СОЛДАТА…» 
Своїх не забувають  Навіть через 
74 роки після закінчення війни, Німеччина 
продовжує пошук поховань своїх загиблих 
солдатів, зокрема, і в нашій області. Хто 
здійснює пошук таких могил? Скільки їх 
виявлено? Де перепоховають останки?

«Німецька Народна Спілка догля-
ду за військовими похованнями» 
працює в Україні на підставі угоди 
між нашими країнами. За власні 
кошти німці облаштували у нашій 
державі 5 збірних кладовищ для пе-
репоховань останків своїх колишніх 
солдатів. Останки Західного регіону 

перепоховають поблизу села Па-
теличі Львіської області; Сходу — 
у Харкові; Центру — Кропивниць-
кий, Віта Поштова Київська область.
Тел. представництва у Києві — 
044–220–61–22. Німецька сто-
рона не платить тим, хто виявив 
знахідки.

ДОВІДКА

Ðàí³øå ïðîòÿãîì ðîêó 
âäàâàëîñÿ åêñãóìóâàòè 
ïðèáëèçíî ï’ÿòü 
òèñÿ÷ îñòàíê³â. 
Òåïåð – ó ïîíàä 
äåñÿòü ðàç³â ìåíøå

Вчитель Сергій Якубенко край дороги угледів невідомий 
предмет. Це був жетон з написом німецькою мовою

У Люлинцях встановили останки п’ятьох солдатів. 
Кістки залягали на глибині всього 20-ти сантиметрів
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Êîëèøíüî ã î 
ä³ëüíè÷íîãî â 
ïåðø³é ³íñòàíö³¿ 
çàñóäèëè äî 5-òè ç 

ïîëîâèíîþ ðîê³â òþðìè çà ïî-
áèòòÿ 16-ð³÷íîãî õëîïöÿ. Âèðîê 
íàáóäå çàêîííî¿ ñèëè ï³ñëÿ ð³-
øåííÿ àïåëÿö³éíîãî ñóäó, àëå 
òàì ðîçãëÿä çàòÿãíóâñÿ. Ñëóõàííÿ 
íå ðàç â³äêëàäàëè, à òåïåð âçàãàë³ 
ìàþòü ïî÷àòè âñå ç ïî÷àòêó — 
çáèðàþòü íîâó êîëåã³þ.

Éäåòüñÿ ïðî ñïðàâó Ìèêîëè 
Ì³ë³í÷óêà, ÿêèé íà ÷àñ ñêîºííÿ 
çëî÷èíó áóâ ñï³âðîá³òíèêîì Òèâ-
ð³âñüêîãî ðàéâ³ää³ëó. Ó æîâòí³ 
2014-ãî ðîêó éîìó áóëî 26 ðîê³â, 
à ïîòåðï³ëîìó ï³äë³òêó — 16. Ñüî-
ãîäí³ îñòàíí³é, Áîãäàí Êàðïåí-
÷óê, âæå ñòóäåíò. Ñêëàäàº ³ñïèòè 
íà áàêàëàâðà, òîìó ïðîïóñòèâ àê-
ö³þ, ÿêà ïðîâîäèëàñÿ ó Â³ííèö³ 
íà ï³äòðèìêó éîãî êðèâäíèêà 
ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³.

Àêòèâ³ñòè Ëüâ³âñüêîãî îñåðåä-
êó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ñòîï 
êîðóïö³¿» 31 òðàâíÿ õîäèëè ç 
ïðàïîðàìè ï³ä ïðîêóðàòóðó, ñóä, 
ïðîâîäèëè áðèô³íã. Óñå ô³êñóâà-
ëè íà â³äåîêàìåðó. Ðîáèëè ñåë-
ô³. Çí³ìàëè ñåáå ñàì³, áî í³õòî ç 
ì³ñöåâî¿ ïðåñè íà àíîíñîâàíèé 
íèìè çàõ³ä íå ïðèéøîâ.

Íà áðèô³íãó áóëà ò³ëüêè àâ-
òîð ö³º¿ ñòàòò³, ÿêà ðàí³øå ïèñàëà 
ïðî øïèê³âñüêó ³ñòîð³þ â ñòàòò³ 
«Êèéêîì â îáëè÷÷ÿ ï³ä äèñêî-
òåêîþ. Åêñ-ä³ëüíè÷íîãî ñóäÿòü 
çà îñîáèñòó ðîçïðàâó» (çíà-
éäåòå çà êîðîòêèì ïîñèëàííÿì 
is.gd/2gpqIs). Çà ùî, íàãàäàºìî, 
ñóäÿòü êîëèøíüîãî ì³ë³ö³îíåðà.

ßê ðîçêàçóâàâ ðàí³øå áàòüêî 
ïîòåðï³ëîãî ñòàðøîêëàñíèêà, 
ä³ëüíè÷íèé ñïåðøó ðîçâ³â éîãî ç 
äðóæèíîþ, à ïîò³ì «ç³ãíàâ ïàñ³þ» 
íà ¿õíüîìó ñèíîâ³. Áîãäàí éøîâ ç 
êàôå äîäîìó, êîëè ä³ëüíè÷íèé ïå-
ðåãîðîäèâ éîìó øëÿõ ñâîºþ «Ìàç-
äîþ-3» ³ áåç ñë³â êèíóâñÿ áèòè 
ãóìîâèì êèéêîì ïî îáëè÷÷þ.

— Â³í âèëåò³â ³ç ìàøèíè ç «äó-
á³íêîþ» ³ ïî÷àâ ìåíå áèòè. Âäà-
ðèâ ðàç, äðóãèé, à ïîò³ì ç íîãè 
äàâ. Ïðèá³ãëè ìî¿ äðóç³, çàáðàëè 
ìåíå â ñòîðîíó, à â³í á³ãîì ñ³â 
ó ìàøèíó, êðèêíóâ ùå ùîñü òàì 
íà ìåíå ³ ïî¿õàâ, — òàê ðîçêàçóº 
ïðî äàâí³é âèïàäîê Áîãäàí Êàð-
ïåí÷óê ñüîãîäí³.

Õëîïåöü ãîâîðèòü, ùî â³í 
íà ñóä³ ä³çíàâñÿ: íåïðèÿçí³ ñòî-
ñóíêè ç éîãî êðèâäíèêîì ìàº 
éîãî áàòüêî. Âîëîäèìèð Êàðïåí-
÷óê ðàí³øå ïîÿñíèâ RIA/20minut.
ua âñå òàê: «Ìè ç ìàìîþ Áîãäàíà 
ðîçëó÷èëèñÿ ÷åðåç íüîãî. Âîíà 
çàðàç íå ç íèì. Âçàãàë³ âè¿õàëà 
ç êðà¿íè…»

Слово батькові побитого діль-
ничним хлопця дали після, але 
перебивали. Особливо адвока-
ти, з якими він вже кілька років 
поспіль стикається на судових 
засіданнях.
— Це повна нісенітниця і неправ-
да, — сказав Володимир Карпен-
чук про почуте на брифінгу і звер-
нувся до активістів. — Справжні 
журналісти не повинні бути за-
цікавлені в висвітлені точки зору 
однієї сторони — в даному випад-
ку, обвинуваченого. А до мене чи 
до мого адвоката ні разу ніхто з 
вас за ці роки слухань не підходив 
брати інтерв’ю. Запишіть зараз: 

я не поступлюся від позиції захис-
ту мого сина, тому що зло в євро-
пейській державі повинно бути 
покаране для того, щоб запобігти 
подальшим злочинам. І ще одне. 
29 травня затримали зі 100 тисяча-
ми доларів двох львів’ян — членів 
«СТОПкору», які спеціалізуються 
на замовних акціях. Ті, хто прий-
шов сюди за гроші, не продавайте 
свою совість!
На останню репліку батька одні 
активісти сміялися, другі змовча-
ли. Потім активіст Костянтин Вар-
шавський пояснив: затримані з 
грішми — це зовсім не їхні колеги, 
а самозванці, що прикривалися 

іменем їхньої знаної і поважної 
організації. Знаходимо новину 
на сайті stopcor.org з посилан-
ням на нього, як правозахисника: 
«У Вінниці активісти ГО «Стоп ко-
рупції» домоглись відводу двох 
суддів». Це — неправда.
Судді, розподілені для розгляду 
апеляційної скарги в інтересах 
Миколи Мілінчука, заявили са-
мовідвід не через акцію. Двоє з 
них раніше приймали рішення 
в цій справі, тому змушені були 
самоусунутися. Після того, як 
зберуть інший склад колегії, 
розгляд скарг захисту почнуть 
з початку.

Про нісенітницю і неправду

ХТО ПІДТРИМУЄ ДІЛЬНИЧНОГО, ЩО 
РОЗБИВ ОБЛИЧЧЯ ПІДЛІТКУ КИЙКОМ
Злочин на службі  Він був дільничним, 
коли розбив обличчя старшокласнику, 
а після того написав заяву на звільнення. 
Кримінальне провадження Миколи 
Мілінчука, засудженого в районному 
суді, «зависло» в апеляційній інстанції. 
На організованому активістами брифінгу 
мати екс-правоохоронця попередила про 
голодування. А сам він про те, що зробив 
5 років тому, з пресою не говорить

íå çàõîò³â ãîâîðèòè. Çàñ³äàííÿ 
çàâåðøèëîñÿ ðàïòîâèì ïîã³ð-
øåííÿì éîãî ñàìîïî÷óòòÿ, ³ ñóä 
ïåðåíåñëè.

НЕ ПОГОДИЛАСЯ ПЛАТИТИ
Í³ÿêèõ àêòèâ³ñò³â òîä³ â çàë³ 

íå áóëî, àëå, ÿê ðîçïîâ³äàº Âî-
ëîäèìèð Êàðïåí÷óê, íåì³ñöåâ³ 
«Ñòîïêîðè» íå ðàç ñèä³ëè â çàë³ 
ó îäÿç³ ç ëîãîòèïàìè ñâîº¿ îð-
ãàí³çàö³¿. Áàòüêî Áîãäàíà âïåâ-
íåíèé: ç äîïîìîãîþ àêòèâ³ñò³â 
Ì³ë³í÷óêè òèñíóòü íà ñóää³â. 
Òèñêîì â³í íàçâàâ ³ çàÿâó ìàòåð³ 
åêñ-ä³ëüíè÷íîãî ïðî íàì³ð îãî-
ëîñèòè ãîëîäóâàííÿ ó âèïàäêó, 
ÿêùî ðàïòîì ùîñü íå âëàøòóº 
ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâè ¿¿ ñèíà 
â àïåëÿö³¿.

— Âæå íà ïðîòÿç³ ï’ÿòè ðîê³â 
ÿ òà ì³é ñèí ïîòåðïàºìî â³ä íå-
ñïðàâåäëèâîñò³, â³ä íåçàêîííèõ 
ä³é ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â 
òà îðãàí³â âëàäè, — ãîâîðèëà 
íà áðèô³íãó, ÿêèé çàïèñóâàëè 
íà êàìåðó, Îëüãà Ì³ë³í÷óê. — 
Íå õî÷åòüñÿ â³ðèòè â òå, ùî ìè 
âæå ñò³ëüêè ÷àñó íå ìîæåìî äî-
ìîãòèñÿ ïðàâîì³ðíîãî ð³øåííÿ…

Ñëîâî «ñâàâ³ëëÿ» ïðîçâó÷àëî ç 
¿¿ óñò íå ðàç. Ïðî ñàì ôàêò çëî-
÷èíó æ³íêà ëèøåíü îáìîâèëàñü: 
«ìàëîë³òí³é õëîïåöü áåçïðè÷èí-
íî íàïàâ íà ñèíà ÷åðåç êîíôë³êò 
³ îñîáèñòó íåïðèÿçíü». Íàòîì³ñòü 
ìàòè ðîçëîãî ïîÿñíþâàëà, ÷îìó 
ñïðàâó ïðîòè ¿¿ ñèíà ñôàëüñè-
ô³êóâàëè. Ñêàçàëà, í³áèòî ³íöè-
äåíò ï³ä êàôå ñïðîâîêóâàëè, ùîá 
ïîò³ì çàòðåáóâàòè ç íå¿ 5 òèñÿ÷ 
äîëàð³â.

— Ìåí³ ïðîïîíóâàëè, äî êîãî 
ï³ä³éòè, ùîá öþ òåìó çàêðè-
òè, — êàçàëà ìàòè. — Àëå òàê ÿê 
ÿ â³äìîâèëàñÿ ïëàòèòè, â³äêðèëè 
êðèì³íàëüíó ñïðàâó.

Îëüãà Ì³ë³í÷óê íàçâàëà ñåáå 
æåðòâîþ øïèê³âñüêî¿ îðãàí³çîâà-
íî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè, ÿêà âèãàäóº 
ð³çí³ ñõåìè, ùîá âèòÿãàòè ãðîø³ 
ç ëþäåé. Ìîâëÿâ, ¿¿ ñ³ì’þ ïîñòà-

âèëè â òàê³ óìîâè, ùîá ïëàòèëà.

ВИННА ВСЯ СИСТЕМА
— Ñèñòåìà ñüîãîäí³ ïðàöþº 

çà ñõåìàìè. Ó í³é íåìàº í³ ñóì-
ë³ííÿ, í³ ïðàâäè. Óñå ïîáóäîâàíå 
íà áðåõí³ ³ ñâàâ³ëë³, — ùå îäíà 
öèòàòà ç âèñòóïó ìàòåð³ åêñ-
ïðàâîîõîðîíöÿ.

— ×îìó ñàìå âè ñòàëè æåðòâîþ 
âèìàãàííÿ? Ó âàñ òàêà áàãàòà ðî-
äèíà? ×è âàø ñèí áóâ íàñò³ëüêè 
ïîãàíèé ì³ë³ö³îíåð? — ïèòàþ 
â ìàòåð³, íå ðîçóì³þ÷è, ÷îìó ñâî¿ 
ñâîãî íå çàõèùàëè, à íàâïàêè, 
áèëè ³ ïðèíèæóâàëè, ÿê ñòâåð-
äæóº ìàòè, â ðàéâ³ää³ë³ ï³ñëÿ çà-
ÿâè ï³äë³òêà.

Íà ïèòàííÿ ïðî ñòàòêè, æ³íêà 
ïîá³æíî ñêàçàëà, ùî ¿¿ ÷îëîâ³ê-
ïåíñ³îíåð ¿çäèâ íà çàðîá³òêè, âñå 
³íøå ç ïèòàíü ïåðåàäðåñîâóâàëà 
äî Âîëîäèìèðà Êàðïåí÷óêà, ÿêèé 
òåæ ïðèéøîâ íà çàõ³ä ñâî¿õ îïî-
íåíò³â. Âçÿâ ùåé êóìà, ùîá òîé 
çàïèñóâàâ âñå íà òåëåôîí.

² ñàì çâèíóâà÷åíèé ó çëî÷è-
í³, ñêîºíîìó ï³ä ÷àñ ñëóæáè, 
íå äàâàâ â³äïîâ³äåé íà ïèòàí-
íÿ íå çà ñöåíàð³ºì. Òàê ñàìî 
ñêàçàâ «ïèòàéòå â Êàðïåí÷óêà» 
³ ïîñï³øíî ç³áðàâñÿ íà çàñ³äàí-
íÿ ñóäó. Äî òîãî â³í âèñòóïèâ 
íà êàìåðó «Ñòîï êîðóïö³¿» ç ïðî-
ìîâîþ ïðî êîðóïö³éí³ ñêëàäîâ³ 
â ïîâ’ÿçàíèõ ì³æ ñîáîþ ïðàâî-
îõîðîíí³é ³ ñóäîâ³é ñèñòåìàõ.

— ß ñòàâ çàðó÷íèêîì ñèñòå-
ìè, — êàçàâ Ìèêîëà Ì³ë³í÷óê. — 
À ïèòàííÿ ìîãî êðèì³íàëüíîãî 
ïðîâàäæåííÿ, ÿêå ñôàáðèêóâàëè 
ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè, íå òå, ùî 
ïðîòè ìåíå, ïðîòè ìîº¿ ñ³ì’¿, äó-
ìàþ, âèð³øèòü Áîã. Ó ìåíå âñå.

ВИРОК, ЯКИЙ ОСКАРЖУЮТЬ
Ó Áîãäàíà Êàðïåí÷óêà áóâ ïå-

ðåëîì ëèöüîâî¿ ê³ñòêè, ÷åðåïíî-
ìîçêîâà. Îñü òàê³ îáñòàâèíè çëî-
÷èíó, êâàë³ô³êîâàíîãî, ÿê ñëóæ-
áîâèé, âèêëàâ Òèâð³âñüêèé ñóä 
ó âèðîêó, ÿêèé çàðàç îñêàðæóº 
ñòîðîíà çàõèñòó â àïåëÿö³éí³é 
³íñòàíö³¿.

Ä³ëüíè÷íèé ÷åðãóâàâ íà âè-
áîð÷³é ä³ëüíèö³ ³ âíî÷³, áëèçü-
êî 24.00 ïî¿õàâ äî êàôå ïî âîäó  
íà âëàñí³é ìàøèí³. Áóâ ó ôîðì³, 
ÿê âêàçóâàëè ñâ³äêè. Ìàâ ³ç ñî-
áîþ ³ òàáåëüíó çáðîþ, ³ ãóìîâèé 
êèéîê. Àëå â îáâèíóâà÷åíîãî áóâ 
ñâ³é âàð³àíò ïåðåá³ãó ïîä³é: â³í 
áóâ ó öèâ³ëüíîìó îäÿç³ ³ áèâ êóëà-
êîì ï³äë³òêà, ÿêèé îáðàçèâ éîãî 
ñëîâåñíî òà ãåïíóâ äâ³÷³ ïî éîãî 
ìàøèí³. Öþ âåðñ³þ Òóëü÷èí-
ñüêèé ñóä íàçâàâ ñïðîñòîâàíîþ 
äîêàçàìè ³ ñâ³äêàìè òà âèí³ñ çâè-
íóâà÷óâàëüíå ð³øåííÿ.

À ó Â³ííèöüêîìó àïåëÿö³éíîìó 
ñóä³ æóðíàë³ñò RIA ñïîñòåð³ãàëà 
íà îäíîìó ç çàñ³äàíü, ÿê ñâ³äîê 
ñòîðîíè çàõèñòó ç³çíàâñÿ â äà÷³ 
áðåõëèâèõ ñâ³ä÷åíü çà ãðîø³. Àâ-
òîð ñòàòò³ òîä³ ï³äõîäèëà äî ï³ä-
ñóäíîãî çà êîìåíòàðåì, àëå â³í 

Батько побитого хлопця Володимир Карпенчук (зліва) і колишній дільничний 
Микола Мілінчук. Перший відверто розповів, що все почалось зі зради дружини. 
Другий уникає питань незалежної преси

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA
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КІНО

Секрети домашніх тварин 2
Анімація, 5.06, поч. о 10.00, 14.05, 17.40, 20.20
6.06–12.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Аладдін
Пригоди, 5.06, поч. о 10.50, 15.45, 19.30
6.06–12.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Річард говорить «Прощавай»
Комедія, 5.06, поч. о 16.00
6.06–12.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Брайтбьорн
Трилер, 5.06, поч. о 21.55
6.06–12.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Годзілла 2: Король монстрів
Пригоди, 5.06, поч. об 11.40, 13.20, 18.00, 22.00
6.06–12.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Кінопалац «Мир»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Секрети домашніх тварин 2
Анімація, 5.06, поч. о 12.15, 13.55, 18.00

Годзілла 2: Король монстрів
Пригоди, 5.06, поч. о 15.35, 19.40, 22.00

Аладдін
Пригоди, 5.06, поч. о 10.00

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Чілдрен кінофест 2019
Фестиваль, 5.06–9.06, поч. о 12.00

Весела ферма
Анімація, 5.06, поч. о 14.00
6.06–9.06, поч. о 10.00, 14.00, 16.00
10.06–12.06, поч. о 10.00, 12.00, 14.00, 16.00

Вельзевул
Жахи, 5.06, поч. о 18.00

Полуничка
Жахи, 6.06–12.06, поч. о 18.00, 20.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Годзілла 2: Король монстрів
Пригоди, 5.06, поч. о 9.00, 10.00, 11.50, 12.50, 
14.40, 15.40, 17.30, 18.30, 20.20, 21.20, 23.10
6.06–12.06, довідка — за тел. (096)003–50–50

Джон Уік 3
Трилер, 5.06, поч. об 11.40, 22.10
6.06–12.06, довідка — за тел. (096)003–50–50

Аладдін
Пригоди, 5.06, поч. о 10.00, 12.40, 15.20, 18.00, 20.40
6.06–12.06, довідка — за тел. (096)003–50–50

Шахрайки
Комедія, 5.06, поч. о 12.50, 17.10
6.06–12.06, довідка — за тел. (096)003–50–50

«Best Erotic Shorts»
Фестиваль еротичного кіно
5.06, поч. о 14.20, 18.30, 22.40
6.06–12.06, довідка — за тел. (096)003–50–50

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

ник, актор, телеведучий, арт-куратор.
Його друге амплуа — Орест Лютий — співочий про-
фесор антропології зі Стрия. Гумор, іронія, тонкий 
сарказм та дозоване вмотивоване використання 
ненормативної лексики від Ореста Лютого може 
спричинити легкий культурологічний шок. У Вінниці 
Антін представлятиме свою нову еротично-музичну 
програму «Вечір української еротики». Він обіцяє 
кілометри позитивних емоцій, мегатонни щирого 
гумору та гігабайти незабутніх вражень. На концерті 
будуть діяти окремі знижки розлученим, які під час 
виступу покажуть паспорт з відповідною поміткою. 
А усі, хто залишиться до кінця, і скаже, що їм не спо-
добався виступ — отримає свої гроші назад. Концерт 
пройде в «Плаза парк», за адресою — вул. Келецька, 
117 б. Початок о 19.00, вартість входу — 250 грн.

Музично-поетичний 
концерт Izdryk: LIVE
А ви любите українських 
письменників-постмо-
дерністів? Тоді ви точно 
повинні завітати на му-
зично-поетичний кон-
церт Izdryk: LIVE в рамках 

фестивалю «Острів Європа». Юрій Іздрик — леген-
дарна особистість у сучасній українській літературі. 
Він став найпопулярнішим українським поетом, 
адже його поезія влучає у самісіньке серце і юної, 
і зрілої людини. Декілька років тому Юрій Іздрик 
презентував свою trap-оперу «Wozzek», а торік 
долучився до грандіозного проекту «Аерофонія», 
де співав під акомпанемент справжнього двигуна 
літака Ан-2. На фестивалі «Острів Європа» на вас 
чекає унікальна програма Izdryk: LIVE. Вірші, ман-
три, історії про смерть та любов, тепла лампова 
електроніка та холодні транзисторні одкровення. 
А також презентація найновішої збірки поета «Ме-
ланхолії» з чуттєвими ілюстраціями Мар’яни Савки. 
Обіцяємо, буде дивовижно! Поспішайте побачити 
на власні очі. Концерт пройде 15 червня в Саду 
Коцюбинського. Початок о 20.30. Вхід вільний.

Концерт Паті-гурту 
Dilemma
28 червня відбудеться 
гучне паті у нічному клубі 
«Feride Plaza». Тебе чекає 
справжня шалена вечірка 
від першого україномов-
ного R'n'B гурту країни 

Dilemma. У 2018 році гурт брав участь у півфіналі 
Нацвідбору на Євробачення-2018. На жаль, гурт 
не виграв відбір, але знову ж таки засвітився 
на українській сцені).
Старт концерту у Вінниці о 19.00. Вартість: 
300–400 грн. На концерті звучатимуть старі
хіти гурту і нові композиції з нового альбому.

Концерт київських 
chaotic rock гуртів
14 червня в Молодіж-
ному центрі «Квадрат» 
відбудеться живий виступ 
в рамках спліт-туру київ-
ських chaotic rock гуртів. 
Гурт «Vovk» — це здичаві-

ла суміш пост-хардкору, стоунеру та прогресивного 
року, що приправлена низкою інших жанрів і стилів. 
Ідея колективу полягає у еклектичному поєднанні 
різнопланових музичних ходів, що виплескується 
барвами на сценічне полотно. 
Гурт «Fazzer» — нова свіжа кров на українській 
музичній сцені. Смачний хаотик-рок з нальотом 
півдня. 
Початок концерту о 19.00.

Олег Винник з кон-
цертом у Вінниці
17 червня на Централь-
ному міському стадіоні 
відбудеться концерт 
українського співака, 
улюбленця публіки, 
харизматичного Олега 

Винника. Сильний голос, красиві пісні, унікальний 
симбіоз зовнішньої і внутрішньої вроди — завжди 
щирий, завжди усміхнений, завжди оптимістичний 
Олег Винник — артист, перед яким просто немож-
ливо встояти. Концерт Олега Винника у Вінниці 
відбудеться в рамках концертного туру Україною.
Початок концерту о 20.00. Вартість квитків: 
400–600 грн.

ÀÔ²ØÀ

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

Мюзикл 
«Покоління Z» 
Мюзикл «Покоління Z» 
організовує Дитячий 
продюсерський центр 
«Stars.ua kids». Одна з 
головних цілей мюзиклу 
«Покоління Z» — роз-
крити соціальну тему 

21 сторіччя, як залежність від інтернету, гадже-
тів, мобільних телефонів та комп'ютерних ігор. 
Мюзикл «Покоління Z» хоче донести до суспіль-
ства, 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.

Селфі зі Склерозом
Незвичайна комедія, 5.06, 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

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

Смішні гроші
Комедія для дорослих, 11.06, поч. о 19.00

Летюча миша
Оперета, 12.06, поч. о 18.30

Ніч Святого Валентина
Фантазії на тему кохання, 13.06, поч. о 18.30

Біла ворона
Рок-опера, 14.06, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)67-03-20)
Вартість квитків — 30 грн
Івасик-Телесик
Веснянка-фантазія, 8.06, поч. об 11.00 та 13.00

Як лисичка пташкою була
Пригодницький мюзикл, 9.06, поч. об 11.00 та 13.00

КОНЦЕРТИ 

ВИСТАВКИ
Виставка 
«Подільський 
ярмарок»
Експоцентр Вінницької 
торгово-промислової 
палати запрошує відвіда-
ти з 12 по 14 червня ви-

ставку «Подільський ярмарок» в рамках акції «Купуй 
вінницьке!». На ярмарку ви зможете придбати 
високоякісні продукти харчування безпосередньо 
від виробників та інші супутні товари. Час роботи 
виставки: 12 червня 11.00–18.30, 13 червня 
10.00–18.30, 14 червня 10.00–18.00. Вхід вільний.

«Літній калейдоскоп – 2019»
До 7 червня у Вінницькому експоцентрі триває 
виставка-ярмарок «Літній калейдоскоп». На ви-
ставці можна придбати: сезонний одяг, взуття, 
шкіргалантерею, товари для літнього відпочинку, 
головні убори, трикотажні вироби, білизну, кор-
сетні 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!

Музей української марки ім. Я. Балабана
В експозиції Музею української марки представлені 
одні з найцікавіших марок, деякі з них є лише в од-
ному екземплярі. Музей можна відвідати щодня, 
крім понеділка, з 10-ї до 18-ї години, за адресою: 
вул. Соборна, 26. Телефон для довідок (099)534–
30–20. Школярам та студентам вхід безкоштовний.

OPERAFEST 
TULCHYN — 
поїхали за 
враженнями!
До 9 червня у легендар-
ному Палаці Потоцьких 
у Тульчині триває ІІІ 
міжнародний фестиваль 
під відкритим небом 

OPERAFEST TULCHYN. Головний open air літа 
вражає ексклюзивними постановками та при-
голомшливими 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.
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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Будівельні матеріали 
"Під ключ" укладання тротуарної 
плитки. Досвід роботи 17 років. 
Швидко. Якісно Тел.:(098)329-91-47, 
(097)645-98-14 

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

Sort date: 04.06.2019, №23/2019

ОГОЛОШЕННЯ

Учать мові 
жестів 
 Íà áàç³ Êîìóíàëüíîãî 
çàêëàäó «Öåíòð ï³äë³òêîâèõ 
êëóá³â çà ì³ñöåì ïðîæè-
âàííÿ» ñòàðòóþòü êóðñè 
ç âèâ÷åííÿ ìîâè æåñò³â. 
Íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíå, 
à ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ó ãðóï³ 
îáìåæåíà.
Óñ³, õòî áàæàº âèâ÷èòè 
ìîâó æåñò³â, ìîæóòü çàðå-
ºñòðóâàòèñÿ íà êóðñ çà òåë: 
50–82–13.

Новий дитячий 
садок 
 Äî 2020 ðîêó ó Â³ííèö³ 
õî÷óòü çðîáèòè íóëüîâó 
÷åðãó äî äèòñàäê³â. Íèí³ 
çàáóäîâíèêè ó ì³ñò³ çâîäÿòü 
÷îòèðè äèòñàäêè çà ³íâåñ-
òèö³éíèìè óãîäàìè ç ìåð³-
ºþ. Îäèí ç íèõ â³äêðèþòü 
âæå ö³º¿ îñåí³.
Íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè, 31 òðàâ-
íÿ, äåïóòàòè ñõâàëèëè Ñòà-
òóò íîâîãî äèòñàäêà ¹ 22, 
ÿêèé â³äêðèþòü íà ïðî-
ñïåêò³ Êîöþáèíñüêîãî, 
43 Ã. Éîãî çáóäóâàëè â ðàì-
êàõ ³íâåñòèö³éíî¿ óãîäè ç 
çàáóäîâíèêîì ÆÊ «Turkish 
city», ³ âæå ö³º¿ îñåí³ õî÷óòü 
çàïóñòèòè çàêëàä.
Ó ïðîåêò³ ð³øåííÿ ì³ñüêðà-
äè, ÿêå ìàëà ðåäàêö³ÿ RIA, 
áóëî âêàçàíî, ùî äâîïîâåð-
õîâà áóä³âëÿ ðîçðàõîâàíà 
íà 65 ä³òåé. ² ùå äî 15 ä³-
òîê çàêëàä çìîæå ïðèéíÿòè 
íà ë³òí³é, îçäîðîâ÷èé ïåð³îä.
Óò³ì, ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ñåðã³é Ìîðãóíîâ ðîçêàçàâ, 
ùî íîâèé äèòñàäîê áóäå 
ðîçðàõîâàíèé íà ÷îòèðè 
ãðóïè, ÿê³ çìîæóòü â³ä-
â³äóâàòè 120 ä³òîê. Ï³ñëÿ 
çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà, 
ì³ñüêà âëàäà çîáîâ’ÿçóºòüñÿ 
çàáåçïå÷èòè çàêëàä ìåáëÿ-
ìè, ñïåö³àëüíèì îáëàäíàí-
íÿì òà ³íâåíòàðåì.

КОРОТКО

ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, RIA, 
(096)3145155 

Ó Òóëü÷èí³ òðè-
âàº ²²² ì³æíàðîä-
íèé îïåðíèé open 

air ôåñòèâàëü OPERAFEST 
TULCHYN. Ïàðê Ïàëàöó Ïî-
òîöüêèõ ïåðåòâîðèâñÿ íà êðå-
àòèâíèé àðò-ïðîñò³ð, à ïðîñòî 
íåáà ïðîäîâæóºòüñÿ íîí-ñòîï 
ïîêàç êðàùèõ îïåðíèõ ïîñòà-
íîâîê ³ øîó.

Íà ôåñòèâàëü öüîãî ðîêó ïðè-
¿õàëè ïîíàä 700 êðàùèõ àðòèñ-
ò³â ³ òåàòð³â Óêðà¿íè, Ïîëüù³, 
Í³ìå÷÷èíè òà ÑØÀ. Íàéìåíø³ 
ãëÿäà÷³ âæå ïîáà÷èëè êàçêîâó 
îïåðó «Êîðîëü Äðîçäîáîðîä» òà 
Disney øîó-êîíöåðò «Colours of 
the wind». Ïîïåðåäó ùå 11 ïðè-
ãîëîìøëèâèõ ïîñòàíîâîê.

СЮРПРИЗИ КОЖЕН ДЕНЬ!
Ó ñåðåäó äèòÿ÷ó ÷àñòèíó ôåñòè-

âàëþ çàâåðøèòü ÿñêðàâèé äæàçî-
âèé ìþçèêë «Ïðèãîäè Ãåêëüáåðð³ 
Ô³ííà».

À âæå ó ï’ÿòíèöþ, 7 ÷åðâíÿ, 
êîíöåðòîì «Ãàëà-Îïåðà», í³-
ìåöüêî-óêðà¿íñüêîþ ïðåì’ºðîþ 
îïåðíî¿ îðàòîð³¿ Ðîáåðòà Øóìàíà 
«Ðàé ³ Ïåð³», îïåðåòîþ ó ñòèë³ 
«óêðà¿íñüêîãî òàíãî» «Ãóöóëêà 
Êñåíÿ» ³ í³÷íîþ ïðîãðàìîþ ç õî-
ðîâèì øîó «Òðîï³÷íèé êàðíàâàë» 
òà ïðèñòðàñíèì ñó÷àñíèì áàëå-
òîì «²ñòîð³¿ ó ñòèë³ òàíãî» ñòàðòóº 
GRAND-÷àñòèíà OPERAFEST.

— Íàø ôåñòèâàëü ìàº ö³ëó 

íèçêó «ðîäçèíîê», çàâäÿêè ÷îìó 
áóäå ö³êàâèé ìàêñèìàëüí³é ê³ëü-
êîñò³ ãëÿäà÷³â, ð³çíèõ çà â³êîì 
³ óïîäîáàííÿìè: â³ä øàíóâàëü-
íèê³â âèñîêîãî ìèñòåöòâà äî ³ñ-
òîðèê³â ³ çàòÿòèõ òóðèñò³â, â³ä 
ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ äî ä³òîê ³ 
ëàñî¿ íà íîâ³ âðàæåííÿ ìîëîä³, 
à òàêîæ âñ³õ, õòî ïðîñòî õî÷å ïðî-
âåñòè ö³êàâèé â³êåíä, — ãàðàíòóº 
ãîëîâíèé ðåæèñåð ôåñòèâàëþ, çà-
ñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè 
Ïàâëî Òðåòüÿêîâ.

Ó ñóáîòó, 8 ÷åðâíÿ, ãëÿäà÷³â 
÷åêàº ïðåì’ºðà â³ä Ïîëüñüêî¿ 
Êîðîë³âñüêî¿ îïåðè «Ñòðàøíèé 
äâ³ð» Ñòàí³ñëàâà Ìîíþøêà, ëå-
ãåíäàðíèé áàëåò «Ñîáîð Ïàðèçü-
êî¿ Áîãîìàòåð³» òà ôåºðè÷íèé 
ðîê-ìþçèêë «Òàíåöü âàìï³ð³â» 
ç âîãíÿíèìè ñïåö åôåêòàìè.

À ó íåä³ëþ, 9 ÷åðâíÿ, íà ôåñ-
òèâàë³ ïîêàæóòü áàëåò «Òèñÿ÷à 
³ îäíà í³÷» Ô³êðåòà Àì³ðîâà òà 
ìþçèêë-øîó «Âîãí³ Áðîäâåþ».

— Âàñ çàïðîøóþòü ãîðáàíü 
Êâàç³ìîäî ³ ðîìàíòè÷íèé Ïðè-
âèä îïåðè, Òåâüº-ìîëî÷íèê ³ Ãðàô 
Ìîíòå-Êð³ñòî, ê³øêà Ãðèçàáåëëà ³ 
êðàñóíÿ Ñàë³ Áîóëñ, à òàêîæ áàãàòî 
³íøèõ ãåðî¿â, â³äîìèõ ³ óëþáëåíèõ 
íà ñöåí³÷íèõ ï³äìîñòêàõ ó âñüîìó 
ñâ³ò³, — ðîçïîâ³äàº ïðî åêñêëþ-
çèâíó ïîñòàíîâêó àðò-ïðîäþñåð 
ôåñòèâàëþ ²ðèíà Ôðåíêåëü.

ВСІ МЮЗИКЛИ У ОДНОМУ 
КОНЦЕРТІ

Ï³ä ÷àñ «Âîãí³â Áðîäâåþ» 
9 ÷åðâíÿ î 21.00 ó îäíîìó êîí-
öåðò³ ãëÿäà÷³ ïîáà÷àòü íàéêðàù³ 

«КІШКИ» І «ПРИВИД ОПЕРИ» 
ЗУСТРІНУТЬСЯ НА OPERAFEST
Побачимо «Вогні Бродвею»  
Фінальним акордом грандіозного open air 
фестивалю 9 червня стане шоу, у якому 
на одній сцені зустрінуться герої всіх 
культових мюзиклів усіх часів 

íîìåðè óñ³õ êóëüòîâèõ ìþçèêë³â 
óñ³õ ÷àñ³â. Íà îäí³é ñöåí³ çóñòð³-
íóòüñÿ ãåðî¿ «Ö³ëóé ìåíå, Êåò» 
Êîóëà Ïîðòåðà ³ «Íîòð-Äàì 
äå Ïàð³» Ð³êêàðäî Êî÷÷àíòå, 
«Ïðèâèä îïåðè» ³ «Ê³øêè» Åí-
äðþ Ëëîéä Âåááåðà, «Êàáàðå» ³ 
«×èêàãî» Äæîíà Êàíäåðà, «Ãðàô 
Ìîíòå-Êð³ñòî» Ôðåíêà Óàé-
ëäõîðíà, «Çëà» Ñò³âåíà Øâàð-
öà ³ «Ñêðèïàëü íà äàõó» Äæåðð³ 
Áîêêà, «Çâóêè ìóçèêè» Ð³÷àð-
äà Ðîäæåðñà ³ «Horusline» àáî 
«Àâàíñöåíà» Ìàðâ³íà Õåìë³øà. 
Ó ðåæèì³ non-stop âîíè âèêî-
íàþòü íàéêðàù³ ï³ñí³, àíñàìá-
ë³, õîðè ³ òàíöþâàëüí³ íîìåðè 
ç³ ñâî¿õ âèñòàâ.

— Óñ³ óëþáëåí³ ìþçèêëè ó îä-
íîìó êîíöåðò³ — öå íîâå, ìó-
çè÷íå æèòòÿ îïîâ³äåé ïðî íàøå 
æèòòÿ, öå ³ñòîð³¿ êîõàííÿ, ôàí-

òàñòè÷í³ âèãàäêè ³ áàãàòî ³íøîãî, 
ùî ïðèìóøóº íàø³ ñåðöÿ áèòèñÿ 
÷àñò³øå ³ ïîâòîðþâàòè çà àðòèñ-
òàìè âïîäîáàí³ ìåëîä³¿, — â³äçíà-
÷àº Ïàâëî Òðåòüÿêîâ.

Ó ìàñøòàáí³é ïîñòàíîâö³, ÿêó 
ïîñòàâèâ ðåæèñåð Àðìåí Êàëî-
ÿí, à äèðèãóâàòè ïðè¿äå ëàóðåàò 
ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñ³â Äìèòðî 
Ìîðîçîâ, íà îäí³é ñöåí³ áóäóòü 
íàéêðàù³ ñîë³ñòè îïåðè, áàëåòó, 
õîðó é âåëèêîãî ñèìôîí³÷íîãî 
îðêåñòðó ÑÕ²Ä OPERA. Êîæåí 
íîìåð áóäå îêðåìîþ âèñòàâîþ 
³ âðàæàòèìå ÿñêðàâèìè ñïåöå-
ôåêòàìè òà ïðèãîëîìøëèâèìè 
øîó-ñþðïðèçàìè.

— Open air ç³ ñâ³òîâèìè ç³ð-
êàìè — òî âæå îñîáëèâà ìàã³ÿ! 
À ïîðó÷ ³ç ðîçê³øíèì Ïàëàöîì 
Ïîòîöüêèõ, êðàñ³ ÿêîãî êîëèñü 
çàçäðèâ îñòàíí³é êîðîëü Ïîëü-
ù³, ïîâ³ðòå, âñå ñïðèéìàºòüñÿ 
íàäçâè÷àéíî! Ñàìà àòìîñôåðà 
íàäèõàº ³ ïðèìíîæóº íåçàáóò-
í³ åìîö³¿! — â³äçíà÷àº ²ðèíà 
Ôðåíêåëü.

Íàãàäóºìî: âõ³ä íà ôåñòè-
âàëü — â³ëüíèé äëÿ óñ³õ. À òîìó 
â³äêðèòè âñå ðîçìà¿òòÿ îïåðè 
â óí³êàëüí³é àòìîñôåð³ ïðîñòî 
íåáà ìîæóòü âñ³ áàæàþ÷³.

Äëÿ çðó÷íîñò³ â³ííè÷àí 
äî 6 ÷åðâíÿ òðèâàº çàïèñ íà «÷àð-
òåðè», ÿê³ ó äí³ OPERAFEST áó-
äóòü ¿çäèòè ç Â³ííèö³ äî Òóëü÷è-
íà, à ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ âèñòàâ — 
íàçàä ó Â³ííèöþ.

Âñþ äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ 
ïðî ôåñòèâàëü ìîæíà ä³çíàòèñÿ 
íà ñàéò³ operafest-tulchyn.blogspot.
com ³ çà òåë.: (0432)690–025, 
(096)040–66–86.

Ãåíåðàëüíèé ñïîíñîð ôåñòèâà-
ëþ — ÌÕÏ.

Кожен номер мюзиклу-шоу «Вогні Бродвею» 
буде окремою виставою і вражатиме яскравими 
спецефектами та приголомшливими шоу-сюрпризами 
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Уперше під час фестивалю у рес-
торанах Тульчина гості можуть 
спробувати оперу на смак! Туль-
чинські заклади громадського 
харчування розробили спеціальні 
оперні меню, а у інформаційних 
наметах на території фестивалю 
кожен бажаючий може отримати 
«Смачні карти» з місцями роз-
ташування закладів.
— Для шанувальників опери рес-
торан «Вів’єр» розробив страву 
«Увертюра смаку», салати «Лі-
бретто», «Маестро», «Феєрія». 
Кафе-піцерія «Мандарин» здивує 
салатом «Ла Скала», «Фіделіо» 
й піцами «Вендета» і «Кармен». 
У кафе «Велс Тайм» можна 
буде дізнатися, що саме вхо-

дить до меню «Обід Вампіра». 
А у арт-кафе «Пікассо» запропо-
нують салати «Гуцулка Ксеня», 
«Сопрано», «Примадонна», стра-
ви «Ораторія Пікассо», «Запоро-
жець за Дунаєм» та «Одарчина 
пательня», каву «Рай і Пері» і 
напій «Тропічний карнавал», — 
розповідають організатори.
Валерій Коровій, голова Ві-
нницької обласної державної 
адміністрації, підкреслює, що 
Вінниччина готова забезпечити 
максимальний комфорт та гос-
тинність усім глядачам з інших 
регіонів, яких цього року очіку-
ється понад 70 тисяч:
— OPERAFEST TULCHYN — це зна-
кова подія у мистецькому житті 

не тільки нашої області, а й усієї 
України. Я називаю цей фестиваль 
«Подільським культурним айфо-
ном», який виник у правильно-
му місці, у правильний час, коли 
у суспільстві є величезний запит 
на добро, творчість, щирість. 
Знайшлася креативна команда, 
яка втілює у життя цей неймовір-
ний проект. У комплексі це дало 
надзвичайно потужний ефект 
для розвитку культури і безпосе-
редньо громади міста Тульчин. 
Те велике піднесення, позитивні 
емоції та щасливі очі тульчинців 
під час підготовки до фестивалю 
надзвичайно надихають. І дуже 
приємно усвідомлювати, що ру-
шієм тут стало саме мистецтво.

«Ла Скала» на сніданок, «Обід Вампіра» і «Увертюра смаку» на десерт! 



18 RIA, Ñåðåäà, 5 ÷åðâíÿ 2019

449965

РЕКЛАМА

Транспорт 
Вінниці

ÄÎÇÂ²ËËß

ПО ГОРИЗОНТАЛІ
4. Тролейбуси українського виробництва, 

які з'явилися на вулицях у 2014 році.
10. Вулиця, на якій був перший автобусний парк 

(у середині 30-х років 20 ст.).
11. Трамвайний маршрут № 3 їде з Вишеньки на …
12. У 80-х роках найдовший автобусний маршрут 

№ 3 «Стахурського — …». 
13. На якій вулиці було тимчасове тролейбусне депо.
15. Як називаються трамваї, зроблені у Вінниці зі старих чеських.
16. Марка автомобіля, який найбільше використовували як маршрутки.
17. Грошове покарання для «зайців».
19. Куди возив пасажирів синій автобус на початку 80-х років.
20. На початку 2000-х років у Вінниці курсував трамвай за маршрутом 

№ 8 «Будинок культури «Зоря» -…».
21. У 1965 році тролейбуси за маршрутом № 1 курсували 

з Водоканалу на …

ПО ВЕРТИКАЛІ
1. Нинішня назва вулиці, на якій було трамвайне депо на початку 20 ст. 
2. Місто, де знаходиться завод-виробник найпоширеніших у Вінниці 

тролейбусів ЗіУ. 
3. Мікрорайон, де знаходиться автобусний парк. 
4. Країна, де вироблялися перші трамваї, що з'явилися у Вінниці 

в 1913 році. 
5. Вид транспорту, який працює у Вінниці з 28 жовтня 1913 року.
6. Як називали «в народі» великі, двосекційні автобуси, що з’явилися 

у Вінниці у 1987 році. 
7. Як називалася нинішня зупинка «Мури» до 2016 року. 
8. У 1964 році перший тролейбус у Вінниці курсував за маршрутом 

«Карла Маркса — площа … ». 
9. У 80-х роках найпоширеніші автобуси на вулицях міста. 
14. Країна, яка подарувала Вінниці трамваї.
16. Керівник ТТУ, в честь якого назвали трамвайну зупинку.
18. Вид транспорту, який почав працювати у Вінниці з лютого 1964 року. ПО ГОРИЗОНТАЛІ:

4. Богдан 10. Київська 11. Електромережу 12. Ікарус 13. Островського 15. 
Вінвей 16. Мерседес 17. штраф 19. аеропорт 20. Вишенька 21. Рибзбут 

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Магістратська 2. Енгельс 3. Сабаров 4. Бельгія 5. трамвай 6. гармошка 7. 
Осипенко 8. Жовтнева 9. Ікарус 14. Швейцарія 16. Музика 18. тролейбус

ВІДПОВІДІ:

452952
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ОВЕН 
Ваші почуття до коханої лю-
дини пройдуть важливу пере-
вірку на міцність і щирість. Ця 
ситуація дозволить зрозуміти 
щось важливе і внести зміни 
до особистого життя. 

ТЕЛЕЦЬ 
Можливі конфлікти і супер-
ечки. У середу постарай-
теся тримати себе в руках 
до останнього, хоч як би 
наполегливо ваш обранець 
не наражався на скандал. 

БЛИЗНЮКИ 
Тиждень обіцяє спокій і 
гармонію. Ви знаєте, що 
кохаєте, і кохані, тож можете 
розслабитися і не пережива-
ти. А просто чекати роман-
тичного побачення. 

РАК 
Особисте життя у вас склада-
ється цілком вдало. Ви дося-
гли визначеності у стосунках, 
але не час зупинятися на до-
сягнутому. Вам ще багато 
доведеться вдосконалювати. 

ЛЕВ 
Не виключені образи і навіть 
розрив стосунків. Чи не час 
вам відправитися на пошуки 
нового кохання? Зірки радять 
не нехтувати сайтом зна-
йомств. Перспективні зустрічі 
можливі в середу, і в суботу.

ДІВА 
Усі прикрощі і сумніви 
в особистому житті позаду, 
проблеми починають зни-
кати самі. У неділю імовірна 
приємна зустріч, яка може 
змінити вашу долю.

ТЕРЕЗИ 
Можливе цікаве знайомство 
при досить несподіваних 
обставинах, за яким на-
стануть коливання і роздуми, 
продовжувати зустрічі чи ні. 
Не вирішуйте зопалу. 

СКОРПІОН 
Палітра ваших взаємин може 
бути досить різноманітною 
і пристрасною. Ви цілком 
здатні зараз закохатися без 
пам'яті. Будуть зустрічі і 
розставання, щось зникне, 
пішовши в минуле. 

СТРІЛЕЦЬ 
Саме час зайнятися собою. 
Сходіть в салон краси, по-
новіть гардероб. Ви цілком 
здатні надати своєму вигляду 
надзвичайність. У суботу ви 
прекрасно проведете час 
в компанії друзів.

КОЗЕРІГ 
Ваш об'єкт сердечного за-
хоплення не такий хороший, 
як здається, — попереджають 
зірки. Розберіться в своїх 
почуттях.

ВОДОЛІЙ 
Постарайтеся своєю по-
ведінкою не викликати напад 
ревнощів у коханої людини. 
Інакше ваша гра на почуттях 
і нервах може закінчитися 
сумно для вашої пари.

РИБИ 
Схоже, ви зараз на роздоріж-
жі. Проаналізуйте ситуацію і 
не обманюйте себе. Значуща 
і дорога для вас та людина, 
про яку ви думаєте, — це злий 
жарт і ваша багата уява? Ви-
рішувати тільки вам.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 5-11 ЧЕРВНЯ

ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ , ПСИХОЛОГ:

— Если вы девушка и вам при-
ходили в личку фото половых 
органов, можно сказать, что 
вы прошли крещение интер-
нетом.
Для чего авторы этих «пре-
красных» фотографий так 

сильно жаждут поделиться ими с окружаю-
щими? Одна из самых главных причин кроется 
на поверхности: неумение знакомиться.
Действительно, кто учит молодых парней пра-
вильно знакомиться в сети? Прошли времена 
дискотек и Юры Шатунова, когда можно было 
впечатлить девушку танцами. Почти полови-

на всех современных отношений начинается 
в интернете: соцсетях или других сайтах зна-
комств. Кто-то быстро освоился и научился 
флиртовать в сети: писать красивые тексты, 
заигрывать, ухаживать, а кто-то хочет пойти 
коротким путем, и его отшивают. Однако от-
шивают не всех.
На самом деле, ситуация такова, что если 
парень сделает массовую рассылку своего 
хозяйства, то ему ответит 1 девушка из 20. 
Немало, согласитесь. 1 девушка из 50 начнёт 
диалог. И возможно 1 из 150 захочет встре-
титься. По разным причинам.
Грубо говоря, парни отправляют такие фото, 
потому что на них есть спрос. Очень малень-

кий, и среди специфической аудитории, 
но спрос есть. Около 5% всех анкет деву-
шек будет не против получить такие фото. 
Проблема в том, что в поисках этих пяти 
процентов парням приходится отправить 
эти фото сотням девушек, которые от этого 
будут не в восторге.
Хорошо, что в интернете есть специализиро-
ванные сайты, на которых можно отправлять 
свои, даже самые личные, фотографии в сети, 
и они найдут популярность в узких кругах. 
Другое дело, что у авторов этих произведе-
ний не всегда всё хорошо с чувством вкуса 
и эстетики, но тут, опять-таки, спрос рождает 
предложение.

Комментарий эксперта

Åùå êàêèõ-òî äåñÿòü ëåò íà-
çàä, äëÿ òîãî ÷òîáû ïîêàçàòü ñåáÿ 
âî âñåé êðàñå, íåîáõîäèìî áûëî 
äîñòàòü äëèííîå ïàëüòî, õîðîøóþ 
îáóâü äëÿ áåãà è ðàçâëåêàòüñÿ 
äî ïåðâûõ ïåòóõîâ èëè òóìàêîâ. 
Ñåãîäíÿ âñå ñòàëî ïðîùå íåêóäà, 
äàæå òåëåôîí ñóïåð ïóïåð íàâî-
ðî÷åííûé íå íóæåí, êàìåðà åñòü 
«ïðèáîð» åñòü, ïîåõàëè…

ВСЕ ВИДЕЛИ ЭРЕКЦИЮ 
Íåäàâíî ñîáðàëèñü ñ øåñòüþ 

ïîäðóãàìè íà äåâè÷íèê. Ñëîâî 
çà ñëîâî, ïðî ìóæèêîâ ñòàëè 
ãîâîðèòü. Ñíà÷àëà ïðî õîðîøèõ 
(â áîëüøèíñòâå ñâîåì î÷åíü ìè-
ëûõ è äîáðûõ, íî íå ëþáèìûõ). 
Ïîòîì ïðî ïëîõèõ (ýòî êàê ðàç 
òå îñîáè ìóæñêîãî ïîëà, êîòî-
ðûå çàïàëè â ñåðäöå, íî âûïàëè 
èç îòíîøåíèé). È çàêîí÷èëè èç-
âðàùåíöàìè.

È âîò ÷òî ñàìîå óäèâèòåëü-
íîå, êàæäàÿ äåâóøêà èç íàøåé 
êîìïàíèè â þíîñòè èëè ñåé÷àñ 
ñòàëêèâàëàñü ñ òàêèì íåîæè-
äàííûì ïðîÿâëåíèåì ìóæñêîãî 
âíèìàíèÿ êàê — íåîæèäàííûé 
ýðåãèðîâàííûé ïåíèñ (íó êîãäà 
íå ïðîñèëè, íå ñîáèðàëèñü è âî-
îáùå ìèìî øëè).

РАНЬШЕ БОЛЬШЕ СТАРАЛИСЬ 
Ïîäðóãà Èðà âñòðåòèëà ñâîåãî 

ïåðâîãî èçâðàùåíöà â ïîëóïó-
ñòîì òðîëëåéáóñå. Îíà îïàçäû-
âàëà óæå íà âòîðîé óðîê, ñèäåëà 
è äîñûïàëà íà çàäíåì ñèäåíèè. 
Ìóæ÷èíà, êîòîðûé ñòîÿë ñïè-
íîé, ãëÿäÿ â îêíî, ÷åãî-òî çàäåð-

ãàëñÿ, è âäðóã ðàçâîðà÷èâàåòñÿ 
ê Èðêå âñåé ñâîåé êðàñîòèùåé 
(êðàñîòèùà ïðåäóñìîòðèòåëüíî 
îäåòàÿ â ïðåçåðâàòèâ). Â îáùåì, 
ïîäðóãà òîãäà áåæàëà â øêîëó 
áûñòðåå òðàíñïîðòà.

Äàøêà ïîâñòðå÷àëà êëàññè÷å-
ñêîãî èçâðàùåíöà â ïàðêå, êóäà 
âå÷åðîì çàáðåëà, ñðåçàÿ äîðîãó 
äîìîé. Òîò áûë êàíîíè÷åñêèì 
òèïîì — ïëàù, êðîñû íà áîñó 
íîãó, øëÿïà. È î÷åíü ìèëûé 
ãîëîñ, íåðåøèòåëüíî òàê ïðåä-
ëîæèë ïîñìîòðåòü íà äèêîâèí-
êó. Îí áûë ïî÷åìó-òî ñîâñåì 

íå ñòðàøíûé, à ñìåøíîé è åùå 
îáèä÷èâûé. Âîçìîæíî, Äàøêà 
êîãäà çàðæàëà, íàíåñëà åìó äó-
øåâíóþ òðàâìó.

Ñàìàÿ ñòðåìíàÿ èñòîðèÿ ñëó-
÷èëàñü ñ Íàòàøêîé — ïðèäóðîê 
ñ ïðèñïóùåííûìè øòàíàìè çà-
ñòàë åå â ïîäúåçäå. Íåèçâåñò-
íî, ÷òî áû ïðîèçîøëî, åñëè áû 
íå ñîñåäè, êîòîðûå ñïóñêàëèñü 
ïî ëåñòíèöå. Ïîäðóãà ïîòîì 
äîëãî áîÿëàñü çàõîäèòü â ïîäú-
åçä îäíà.

Ñåé÷àñ, êîíå÷íî, âñïîìèíàåòñÿ 
âñå ñî ñìåõîì è äàæå ñ âîñõèùå-
íèåì (åñëè òàê ìîæíî ñêàçàòü), 

ДИКПИК — «КОМПЛИМЕНТ» 
ИЛИ РАССЫЛКА ДУРАКА 
Вызов  Если хоть однажды вам в личку 
приходило фото пениса (не важно, 
знакомого или совершенно чужого) вы 
столкнулись с таким видом хулиганства 
как дикпик. Что это? Современный способ 
быстренько познакомиться? Желание 
продемонстрировать себя офигенного? 
Или усовершенствованый ексбиционизм?

âñå-òàêè ëþäè ðàäè ñâîåé öåëè 
øëè íà êàêèå-òî óõèùðåíèÿ, ðè-
ñêè. À ñåé÷àñ?

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ПОПУЛЯРНО 
Òåì íå ìåíåå, áóäåì ñïðà-

âåäëèâû, ïàðíè, êîòîðûå òîð-
÷àëè â ïåðåóëêàõ, òðîëëåéáóñàõ 
è ïîäúåçäàõ âðÿä ëè ïîäïàäàëè 
ïîä êàòåãîðèþ «÷åëîâåê çäîðî-
âûé». Ñåé÷àñ äèêïèêîì óâëåêà-
åòñÿ î÷åíü ìíîãî ïàðíåé, è ïî-
ïóëÿðíîñòü ìàññîâîé ïåíèñíîé 
ðàññûëêè ïîêà íå ìîãóò îáúÿñ-
íèòü íè ïñèõîëîãè, íè ñîöèî-
ëîãè. Õîòÿ åñòü ìíåíèå, ÷òî ýòî 
îò ïðèñòðàñòèÿ ïàðíåé ê ïîðíî. 

Âåäü â ïîäîáíûõ ôèëüìàõ ïå-
íèñ — «ãëàâíûé ãåðîé», öåí-
òðàëüíàÿ ôèãóðà âñåõ ñîáûòèé, 
è ïàðíè íàâåðíÿêà ñ÷èòàþò, ÷òî 
ôîòî «çíàìåíèòîñòè» î÷åíü ïðè-
ÿòíî ïîëó÷èòü ëþáîé äåâóøêå.

È ëàäíî, êîãäà îáùàþòñÿ äâîå 
çíàêîìûõ ëþäåé. Ó íèõ íàìå÷à-
þòñÿ îòíîøåíèÿ èëè óæå ðàç-
âèâàþòñÿ è â êàêîé-òî ìîìåíò 
äëÿ ïîâûøåíèÿ ãðàäóñà ðàçãîâîðà 
øëþòñÿ ãîðÿ÷èå ôîòêè. Ýòî ìî-
æåò äîáàâèòü ñèòóàöèè ïåð÷èíêè. 
Íî êîãäà ñâîèì ñîêðîâèùåì äå-
ëèòñÿ íåçíàêîìåö, ñäàáðèâàÿ ïðè 
ýòîì åùå ññûëêàìè íà ïîðíóõó, 
ýòî çà ïðåäåëàìè.

ЧУВСТВУЮТ НЕУВЕРЕННОСТЬ 
В СВОИХ ГЕНИТАЛИЯХ 
Человеку важно соотносить свое 
тело с представлением о красоте. 
С гениталиями ситуация сложная, 
потому что и мужчинам, и женщинам 
трудно понять, нормальны ли их 
внешние половые органы. Одно 
из немногих средств понять — это 
поместить себя в контекст порно.

ПЫТАЮТСЯ СДЕЛАТЬ КОМПЛИМЕНТ 
Это не укладывается в голове, но многие 
мужчины действительно думают, что 
дикпик, отправленный незнакомке или 
коллеге, а не романтическому партнеру, — 
это комплимент. Об этом говорит масса 
исследований о том, что мужчины не очень 
хорошо определяют, насколько женщины 
заинтересованы в сексе и эротическом вни-
мании. Особенно если речь идет о незна-
комках. Фото пениса — это такой лакмус.

САМОУТВЕРЖДАЮТСЯ 
ЗА СЧЕТ ДРУГИХ 
Одним чувством уязвимости 
рассылку дикпиков объяснить нельзя. 
Если приглядеться к ситуации, 
то станет ясно, что это обыкновенный 
эксгибиционизм. Только без риска 
получить в лицо кулаком и попасть 
в отделение полиции.

Ïîïóëÿðíîñòü 
ìàññîâîé ïåíèñíîé 
ðàññûëêè ïîêà íå 
ìîãóò îáúÿñíèòü 
íè ïñèõîëîãè, íè 
ñîöèîëîãè

ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ ДЕЛАЮТ ЭТО 
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ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ 

«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55, 

(096) 179 71 31

ОВЕН 
Старайтесь не тратить дра-
гоценное время впустую. 

ТЕЛЕЦ 
Вас увлечет ответственная 
и интересная работа. Мо-
жет появиться масса идей.

БЛИЗНЕЦЫ 
Для вас сейчас время осу-
ществления смелых планов 
и глобальных замыслов.

РАК 
На этой неделе фортуна 
улыбается и покровитель-
ствует вам во многих делах. 

ЛЕВ 
Вы многого можете до-
стичь, если признаете свои 
ошибки и исправите их. 

ДЕВА 
На этой неделе ваши 
честолюбивые замыслы 
могут воплотиться в жизнь.

ВЕСЫ 
Вам придется решать 
чужие проблемы. Коллеги 
ждут от вас инициативы. 

СКОРПИОН 
Вы сейчас полны энергии 
и сил, так поделитесь сво-
им позитивным настроем 
с близкими людьми.

СТРЕЛЕЦ 
Ваши идеи и начинания на-
йдут поддержку и принесут 
прибыль.

КОЗЕРОГ 
Не стоит принимать 
категорических решений. 
Избегайте каких-либо 
конфликтов. 

ВОДОЛЕЙ 
На этой неделе нежела-
тельно проявлять актив-
ность и инициативу. 

РЫБЫ 
Вы будете с удивительным 
упорством наступать на одни 
и те же грабли. Не пора ли 
учиться на своих ошибках?

452369

451370

452546

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA

СЕРЕДА
5.06

+24
+16

+24
+17

+26
+16

ЧЕТВЕР
6.06

+22
+16

+23
+17

+24
+16

П’ЯТНИЦЯ
7.06

+25
+16

+24
+17

+26
+16

Юлія, 20 років
Комунікабельна, цілеспрямована, весела та щира. Полюбляю займатись танцями. 
Моє життєве кредо: в здоровому тілі — здоровий дух.

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)

451845

асниці.


