
 Рейдери тримали в страху фермерів. Відбирали у 
них бізнес, вимагали гроші, а за непокору спалювали 
автомобілі… Нарешті їх затримали. Але не надовго 

 Міський суд відпустив одного під домашній арешт,  
двох – під заставу. Тепер вони на волі телефонують 
своїм жертвам, щоб ті забрали заяви з поліції

У КОМАНДІ ГРОЙСМАНА 
ТРОЄ ВІННИЧАН
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ÍÎÂÈÍÈ

Про страх
Êîëèñü, ùå â äèòèíñòâ³, 

÷èòàâ ôàíòàñòè÷íå îïîâ³äà-
ííÿ ïðî ÷óâàêà, ÿêîãî çà-
êèíóëè íà áåçëþäíó ïëàíåòó 
³ òàì áóëà ÿäåðíà áîìáà ³ç 
òàéìåðîì íà ãîäèíó. ̄ ¿ íåðå-
àëüíî áóëî äåàêòèâóâàòè, 
ëèøå áóëà êíîïêà, ÿêà îá-
íóëþâàëà òàéìåð ³ âåðòàëà 
éîãî íà ïî÷àòîê â³äë³êó.

×óâàê íàâ÷èâñÿ æèòè 
â ìåæàõ öüîãî òàéìåðó, ïî-
ä³ëèâ ñâîº æèòòÿ íà ãîäèíè, 
ñïàâ ð³âíî ïî 59 õâèëèí ³ 
íå â³äõîäèâ äàë³, àí³æ ùîá 
ìîæíà áóëî ïîâåðíóòèñü 
íàçàä ³ íàòèñíóòè êíîïêó 
íà ïî÷àòîê. Â³í ïîâí³ñòþ 
îáëàøòóâàâ ñâ³é ïîáóò ³ 
ðèòìè ñâîãî æèòòÿ ï³ä öþ 
áîìáó. Âîíà ñòàëà äëÿ öüîãî 
÷îëîâ³êà îñíîâîïîëîæíîþ 
ïðè÷èíîþ âñüîãî, öåíòðîì 
éîãî âñåñâ³òó.

Â³í ïðîæèâ òàê äåê³ëüêà 
äåñÿòê³â ðîê³â ³ çðåøòîþ 
äóæå ñèëüíî âòîìèâñÿ. Äî-
âåäåíèé äî àïàò³¿ ³ ïîâíî-
ãî çáàéäóæ³ííÿ, çìèðèâñÿ 
ç íåìèíó÷èì ³ âåëè÷åçíèì 
çóñèëëÿì âîë³, îïèðàþ÷èñü 
ñò³éêèì, ñôîðìîâàíèì 
çà äåñÿòèð³÷÷ÿ ðåôëåêñàì, 
çàñòàâèâ ñåáå íå íàòèñêàòè 
êíîïêó. Çàâåðøèòè öå âñå 
íàðåøò³. Òàéìåð äîá³ã ãî-
äèíè, êëàöíóâ ³ çóïèíèâñÿ. 
² í³÷îãî íå â³äáóëîñü. Áîìáà 
áóëà íåðîáî÷îþ. Íå âèáóõ-
íóëà.

²íîä³ â æèòò³ ìè äóæå áî¿-
ìîñü ð³çíîãî ðîäó ðîçâèòê³â 
ïîä³é òà ïðîãíîçîâàíèõ 
íàìè íàñë³äê³â. Ëÿêàºìîñü 
êðàõó ³ ðóéíàö³é, ³ òîìó 
ïåðåáóäîâóºìî ñâîº æèòòÿ, 
ñïèìî ïîãàíî ³ ïî ãîäèí³. 
Íàòèñêàºìî ð³çí³ êíîïêè. 
Àáè ëèø âáåðåãòèñü â³ä âè-
áóõó.

Àëå áîìáè, êîòðèõ ìè òàê 
áî¿ìîñü, ìîæóòü âèÿâèòèñü 
ïðîñòî çà³ðæàâ³ëèìè çàë³-
çÿêàìè.

² íå âèáóõàòè.

ДУМКА

БЛОГЕР 

Володимир 
ГЕВКО

ЯРОСЛАВ (66), ПЕНСІОНЕР:
— Я був музикантом, грав, 
їв, пив, гуляв, як хотів. Лед-
ве не вмер від такого життя. 
Уже 30 років читаю Біблію. Є 
життя інше. Горілка – це пога-
но, незалежно від часу доби.

НІНА (55), БЕЗРОБІТНА:
— Хто хоче, той п’є вдень. 
Уночі виходить гуляти мо-
лодь і їм цікаво. Якщо не буде 
де купити, то вони будуть 
менше пити. Думаю,  це гарна 
ініціатива.

МАКСИМ (20), ФРІЛАНСЕР:
— Позитивно. Сподіваюсь, що 
від цього молодь буде менше 
випивати ночамии. Живу на-
впроти «Мегамоллу» і часто 
доводиться викликати  по-
ліцію через  п’яних.

АННА (45), РОБІТНИЦЯ:
— Не знаю, чи від цього люди 
менше стануть вживати алко-
голь. Мені, наприклад, якось 
все одно, що алкоголь є, а що 
його немає. Вночі жодного 
разу не купувала. 

ВАСИЛЬ (30), ХІМІК:
— На мою думку, це дуже до-
бре. Заборонивши продаж 
вночі, ми хоч якось збере-
жемо нашу молодь від алко-
голю. Нехай краще ці люди 
займаються спортом.

ТЕТЯНА (34), У ДЕКРЕТНІЙ 
ВІДПУСТЦІ:
— Сподіваюсь, що буде мен-
ше п’янок. Якщо від цього по-
страждають маленькі мага-
зинчики, то нічого страшного 
не станеться. 

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви ставитесь до ініціативи заборони продажу алкоголю у нічний час?

Утім, на зупинку біля Драмтеатру 
торік вже витратили 2,8 мільйо-
на гривень.
— Минулого року на тому міс-
ці міняли комунікації, серед 
яких новий водогін, каналіза-
ція, електромережі. Поставили 
нові стовпи, щоб підготуватися 
до реконструкції площі (майдану 
Небесної Сотні — авт.). Плитку, 
що пішла «хвилями», будуть 
переробляти. А дорогу більше 
не розширятимуть, там місця 
вдосталь, — сказав керівник де-

партаменту комунального гос-
подарства Володимир Ніценко.
Приватне підприємство «Актив 
Строй» цьогоріч мало б продо-
вжити реконструкцію майдану 
Небесної Сотні: викласти нову 
плитку, відремонтувати фонтани, 
поставити нові лавки, освітлення, 
зробити тротуарний годинник та 
багато іншого за 20,1 мільйона 
гривень. Однак, за словами Ні-
ценка, реконструкцію площі від-
клали, бо не передбачено коштів 
у міському бюджеті.

Дорогу більше не розширятимуть 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó ProZorro îïó-
áë³êóâàëè òåíäåð 
íà êàïðåìîíò çó-

ïèíêè íà âóëèö³ Òåàòðàëüí³é, ùî 
á³ëÿ Äðàìòåàòðó. Ï³äðÿäíèê ìàº 
çíÿòè àñôàëüò òà òðîòóàðè á³ëÿ 
çóïèíêè, ï³äãîòóâàòè îñíîâó ç 
â³äñ³âó òà ï³ñêó. Äîðîãó ïëàíóþòü 
çàëèòè áåòîíîì òà â³ää³ëèòè ¿¿ 
áîðäþðîì, ÿêèé çðîáëÿòü íà ³í-
äèâ³äóàëüíå çàìîâëåííÿ.

Ðîá³òíèêè ìàþòü çìîíòóâàòè 
òðèñåêö³éíó çóïèíêó ç òàêòèëü-
íîþ ïëèòêîþ íà âõîä³/âèõîä³ ç 
òðàíñïîðòó. Ïðîåêòîì ïåðåä-
áà÷åíî â³äíîâëåííÿ òðîòóàðó, 
íîâå îçåëåíåííÿ (ãàçîí ³ â³ñ³ì 
êëåí³â), íåâèñîêèé ïàðêàí-òóð-

í³êåò âçäîâæ äîðîãè.
Íèí³ ùå øóêàþòü âèêîíàâöÿ 

ðîá³ò, ÿêèé ïî÷íå ïðàöþâàòè íàä 
îá’ºêòîì ç 24 ÷åðâíÿ äî 5 âåðåñíÿ. 
Óñ³ ðîáîòè òà ìàòåð³àëè îö³íèëè 
íà 2 ì³ëüéîíè 77 òèñÿ÷ 238 ãðè-
âåíü. Àëå ÷îìó òàêó ñóìó âèòðà÷à-
þòü íà çóïèíêó? (bit.ly/31vCeky).

Êåð³âíèê äåïàðòàìåíòó êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Âîëî-
äèìèð Í³öåíêî ïîÿñíþº, ö³íà 
âèñîêà, áî áàãàòî áóä³âåëüíèõ 
ðîá³ò ³ äåÿê³ äåòàë³ âèãîòîâëÿòü 
íà ³íäèâ³äóàëüíå çàìîâëåííÿ.

— Öå ï³ëîòíèé ïðîåêò äëÿ Â³-
ííèö³. Çîêðåìà, äîðîãà á³ëÿ çó-
ïèíêè áóäå ç áåòîííîþ îñíîâîþ, 
áî àñôàëüò âë³òêó íàãð³âàºòüñÿ 
òà äåôîðìóºòüñÿ ï³ä âàãîþ òðàí-
ñïîðòó. Îòðèìóºìî «íàïëèâè», ÿê³ 
ïîòð³áíî âèð³çàòè ³ ðåìîíòóâàòè 
äîðîãó, — êàæå Í³öåíêî. — À ùå 

ЗА ДВА МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ 
БУДЕ ЗУПИНКА, ЯК У КЕЛЬЦЕ 
По-багатому  У мерії оголосили тендер 
на капремонт зупинки біля Драмтеатру. 
Підрядник має зробити бетонну дорогу, 
трисекційний павільйон та заїзд на візках 
у транспорт без пандуса. Роботи оцінили 
на 2,07 мільйона гривень. Проект об’єкта 
робили схожим на зупинки в Кельце, які 
називають «найдорожчими» в Польщі

â ïðîåêò çàêëàäåí³ áîðäþðè ³íäè-
â³äóàëüíîãî çàìîâëåííÿ. Âîíè ô³-
ãóðí³, ùîá ðîçðèâ ì³æ çóïèíêîþ 
òà òðîëåéáóñîì áóâ ì³í³ìàëüíèì. 
Òðàíñïîðò áóäå «â'¿æäæàòè» ó çó-
ïèíêó, à ëþäè íà â³çêàõ çìîæóòü 
ñàìîñò³éíî çà¿õàòè ó ñàëîí.

Çà ñëîâàìè ÷èíîâíèêà, ï³-
ëîòíó çóïèíêó íà Òåàòðàëüí³é 
ðîáèòèìóòü ñõîæîþ íà ò³, ùî º 
â Êåëüöå.

— Òàì íà îáëàøòóâàííÿ îä-
í³º¿ çóïèíêè âèòðàòèëè áëèçüêî 
150 òèñÿ÷ ºâðî. Ïðîåêò ïîäàâà-
ëè íà ãðîìàäñüê³ îáãîâîðåííÿ, 
ãðîìàäà ñïðèéíÿëà ïîçèòèâíî, — 
êàæå Âîëîäèìèð Í³öåíêî.

Ó ïîëüñüêèõ ÇÌ² çóïèíêè 
Êåëüöå íàçèâàþòü «íàéäîðîæ-
÷èìè â Ïîëüù³». Ó 2015 ðîö³ 
íà ìîäåðí³çàö³þ 81 çóïèíêîâîãî 
ïàâ³ëüéîíó âèòðàòèëè 32 ì³ëüéîíè 
çëîòèõ: 85% â³ä ö³º¿ ñóìè âèä³ëèâ 
ªÑ, â ðàìêàõ ïðîãðàìè ðîçâèòêó 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó Êåëüöå.

Êîæíà ìîäåðí³çîâàíà çóïèíêà, 
â ñåðåäíüîìó, êîøòóâàëà 400 òè-
ñÿ÷ çëîòèõ. Öå îð³ºíòîâíî 2 ì³ëü-
éîíè ãðèâåíü çà êóðñîì, ÿêèé 

áóâ ÷îòèðè ðîêè òîìó.
Âëàäà Êåëüöå çàïåâíÿëà, ùî 

íàéäîðîæ÷èì â öüîìó ïðîåêò³ 
áóëè íå ñàì³ çóïèíêè, à «êèøå-
í³» äëÿ òðàíñïîðòó:

— ß äîâîäèâ öå áàãàòî ðàç³â, 
àëå, çâè÷àéíî, äîáðå ñêàçàòè, 
ùî ó íàñ íàéäîðîæ÷³ çóïèíêè 
â Ïîëüù³. Öå íå çóïèíêè. Öå 
àâòîáóñí³ «êèøåí³» ç ï³äêîí-
ñòðóêö³ÿìè, ùî â äåÿêèõ âèïàä-
êàõ êîøòóâàëè ïîíàä 200 òèñÿ÷ 
çëîòèõ, — êàçàâ ïðåçèäåíò Êåëüöå 
Âîéöåõ Ëþáàâñê³ (bit.ly/2I6qAVs).

Âäàëîñÿ çíàéòè, ç ÷îãî ñêëà-
äàþòüñÿ ö³ çóïèíêè: êîíñòðóêö³ÿ 
çðîáëåíà ç ãðàô³òîâî¿ ñòàë³ òà çà-
ãàðòîâàíîãî ñêëà, äàõ âêðèòèé 
øîâêîâèì åêðàíîì, ùî çìåíøóº 
ïðîíèêíåííÿ ñîíÿ÷íîãî ñâ³òëà; º 
Wi-Fi, îíëàéí-òàáëî ç ãðàô³êîì 
ðóõó òà â³äåîíàãëÿä. Ïëàòôîðìà 
çóïèíêè ìàéæå â îäèí ð³âåíü ç 
äîðîãîþ (bit.ly/2WAee0M).

Ç ÷îãî áóäå ñêëàäàòèñÿ çóïèíêà 
ó Â³ííèö³ — ùå íåâ³äîìî. Ó òåí-
äåðí³é äîêóìåíòàö³¿ âêàçàíî ºäè-
íó âèìîãó, ùî ïàâ³ëüéîí ìàº 
ñêëàäàòèñÿ ç òðüîõ ñåêö³é.

Зупинку на Театральній відремонтують в комплексі. 
Чиновники стверджують, що найдорожчим у проекті є 
не павільйон, а бетонна дорога і бордюри
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ÑÈÒÓÀÖ²ß

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Äî ðåäàêö³ ¿ 
«RIA/20minut.ua» 

çâåðíóëèñÿ æèòåë³ áóäèíê³â Ïè-
ðîãîâà, 85 òà 87. 

— Äåïóòàò Ìàöåðà âèêóïèâ 
ñòàðó äèòÿ÷ó ê³ìíàòó òà çåìëþ 
ï³ä íåþ. Íåçàáàðîì õî÷å çíå-
ñòè âñ³ íàø³ äåðåâà, çáóäóâàòè 
äâîïîâåðõîâèé îô³ñíèé öåíòð ç 
ïàðêîâêîþ. Ïðè òîìó, öå íàø 
äâ³ð — çåìëÿ ñï³ââëàñíèê³â, ³ 
ãðîìàäñüêèõ îáãîâîðåíü íå áóëî. 
Ââàæàºìî öå ïîðóøåííÿì çàêî-
íó, — ñêàðæàòüñÿ â³ííè÷àíè.

Òàê ùî áóäå ç êðèõ³òíèì 
ïîäâ³ð’ÿì ì³æ áóäèíêàìè íà Ïè-
ðîãîâà?

ЗАБУДОВА ТИШКОМ-НИШКОМ 
Ïîäâ³ð’ÿ ì³æ áóäèíêàìè Ïè-

ðîãîâà, 85 ³ 87 — êðèõ³òíà çåëåíà 
çîíà ç äåðåâàìè, ê³ëüêîìà ëàâêà-
ìè, ãàðàæàìè ³ ñòàðîþ çàêèíóòîþ 
áóä³âëåþ. Öåé áóäèíî÷îê, ùî ìàº 
àäðåñó Ïèðîãîâà, 85 À, â 60-õ 
ðîêàõ áóâ äèòÿ÷îþ ê³ìíàòîþ. 
Òóò ðîçâàæàëè òà íàâ÷àëè ä³òåé 
ç óñüîãî ì³êðîðàéîíó, à âë³òêó 
ïðîâîäèëè ï³îíåðñüê³ òàáîðè.

Ç ðîçâàëîì ÑÐÑÐ äèòÿ÷èé 
öåíòð ñòàâ çàíåïàäàòè. Àáè áó-
äèíîê íå ïóñòóâàâ, éîãî çäàâàëè 
â îðåíäó ï³ä ñïîðòçàë, òóðèñ-
òè÷íèé öåíòð. Âðåøò³-ðåøò ³ ö³ 
ñòðóêòóðè çàêðèëèñÿ.

Çãîäîì â îäíîïîâåðõ³âö³ ïî-
ñåëèëèñÿ áåçõàòüêè, ÿê³ ïåðåòâî-
ðèëè ä³ì íà òóàëåò. ¯õ âèãíàëè, 
îñòàíí³ äåñÿòü ðîê³â áóäèíîê ñòî-
¿òü çàêèíóòèì. Ìåøêàíö³ òóòåø-
í³õ áóäèíê³â çâåðòàëèñÿ äî ñâîãî 
ÆÅÊó (ÒÎÂ «ÆÅÎ»), ùîá áóäè-
íîê â³äðåìîíòóâàëè ³ âèïàäêîâî 
ä³çíàëèñÿ, ùî êîëèøíþ äèòÿ÷ó 
ê³ìíàòó âèêóïèëè òà íåçàáàðîì 
ïî÷íåòüñÿ áóä³âíèöòâî.

— Òèøêîì-íèøêîì ãîòóþòüñÿ 
äî áóä³âíèöòâà: ïåðåíåñëè ñòîâïè 
³ êàíàë³çàö³þ â³ä áóäèíêó, âèðó-
áóþòü ïî îäíîìó äåðåâà, — ðîç-
êàçàëà ì³ñöåâà æèòåëüêà Ëàðèñà 
Êîìàðîâà.

Ìåøêàíö³ íàâêîëèøí³õ áóäèí-
ê³â çàïåâíÿþòü, ùî ¿õí³é äâ³ð — 
öå êîëåêòèâíà âëàñí³ñòü ³ òå, ùî 
áåç ¿õ äîçâîëó íå ìîæíà áóäóâàòè. 
Â³êòîð³ÿ ßðîâ³êîâà ïîêàçàëà ïëàí 
ïîäâ³ð’ÿ, íà ÿêîìó ÷³òêî âêàçàí³ 
ìåæ³ òà ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ áó-
äèíê³â.

— Í³ÿêîãî ãðîìàäñüêîãî îáãî-
âîðåííÿ, í³ÿêîãî ïðåäñòàâëåííÿ 
ïðîåêòó íîâîãî áóäèíêó.

Ââàæàþ, ùî öå ïîðóøåííÿ íà-
øèõ ïðàâ ³ íåçàêîííå áóä³âíè-
öòâî! — îáóðþºòüñÿ æ³íêà.

Ïîò³ì ó ì³ñüêðàä³ íàì ïîÿñíè-
ëè, ùî öå ðîçìåæóâàííÿ ïîäâ³ð’ÿ 
º ëèøå ïëàíîì ïðèáèðàííÿ òå-
ðèòîð³¿. ² ÿê ðîçêàçàâ êåð³âíèê 
äåïàðòàìåíòó æèòëîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà Ðîìàí Ôóðìàí, ïðàâî 
âëàñíîñò³ öèì ïîäâ³ð’ÿì — âîíî 
íå äàº.

ЯК ЖИТЕЛІ НА ПИРОГОВА 
ВТРАЧАЮТЬ СВОЄ ПОДВІР’Я 
Без дозволу  Жителі на Пирогова, 
85 і 87 стверджують, що їм збираються 
забудувати подвір’я. Кажуть, що зріжуть 
всі дерева і влаштують паркінг поряд з 
новобудом. На забудову частини їхнього 
подвір’я вже є дозволи від міськради. 
Тим часом, замовник документів, 
депутат міськради запевняє — 
«будувати нічого не збирається»

НАРІЗАЛИ ЗЕМЛЮ ДЕПУТАТУ 
×³òêî¿ â³äïîâ³ä³, ùî ñàìå çáó-

äóþòü íà ì³ñö³ çàõàðàùåíî¿ äè-
òÿ÷î¿ ê³ìíàòè, æèòåë³ íå çíàþòü. 
Îäí³ êàæóòü, ùî òóò áóäå îô³ñíèé 
öåíòð âèñîòîþ äâà ïîâåðõè. ²íø³ 
ëþäè ãîâîðÿòü ïðî òðèïîâåðõî-
âèé õîñòåë ³ ïåðåéìàþòüñÿ, ùî 
ðàçîì ç íîâîáóäîâîþ ïîäâ³ð’ÿ 
ñòàíå ñóö³ëüíîþ àâòîñòîÿíêîþ.

— Íà çàïèòè äî ì³ñüêðàäè ìè 
îòðèìóºìî â³äïèñêè. ×èíîâíèêè 
ñòâåðäæóþòü, ùî äîçâîëó íà áó-
ä³âíèöòâî íåìàº, í³÷îãî òàì áó-
äóâàòè íå ïëàíóþòü. À íà çàïèò 
äåïóòàòà ç íàøîãî îêðóãó Àíäð³ÿ 
Î÷åðåòíîãî â³äïîâ³äàþòü, ùî 
«íàð³çàëè» íàøå ïîäâ³ð’ÿ íà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ï³äïðèºìöþ òà 
äåïóòàòó ì³ñüêðàäè Â³êòîðó Ìà-
öåð³, — ñêàçàëà Ëàðèñà Êîìàðîâà.

Ìåæ³ ä³ëÿíêè ïðîõîäÿòü ï³ä çà-
êèíóòîþ äèòÿ÷îþ ê³ìíàòîþ, îõî-
ïëþþòü øìàò äîðîãè ó ïîäâ³ð’¿ 
òà á³ëÿ áóäèíêó íà Ïèðîãîâà, 87. 

Æèòåë³ ðîçïîâ³äàþòü, ùî ïîðÿä 
ç íîâîáóäîâîþ áóäå ùå é ïàð-
ê³íã. À öå, çà ¿õ ñëîâàìè, íåñå 
çàãðîçó áóäèíêó, ÿêèé â³ä â³áðàö³¿ 
ìàøèí ïðîñòî çàâàëèòüñÿ.

— ßêùî òóò ïîáóäóþòü õîñ-
òåë — öå æ áóäå ïðîõ³äíå ïîäâ³ð'ÿ! 
Ïî÷íóòüñÿ á³éêè, ï'ÿíêè. ² ö³ äâà 
ïîâåðõè, öå âîíè çàðàç òàê ïëà-
íóþòü. ßêùî â ëþäèíè º ãðîø³, 
òî ÷åðåç 2–3 ðîêè íàäáóäóþòü ùå 
òðè ïîâåðõè, — ñêàçàëà Òàìàðà 
Ìîðîçîâà, ùî æèâå â áóäèíêó 
íà Ïèðîãîâà, 85.

КОМПРОМІС МОЖЛИВИЙ?
Ëàðèñà Êîìàðîâà çàïåâíÿº: 

ïðîòè áóä³âíèöòâà óâåñü ¿õí³é 
äâ³ð: æèòåë³ áóäèíê³â íà Ïèðîãî-
âà, 85, 87, 81 òà Þùåíêà, 5. Âîíà 

ç³áðàëà 190 ï³äïèñ³â «ïðîòè». Àëå 
óñå æ âäàëîñÿ ó öüîìó æ ïîäâ³ð’¿ 
çíàéòè ëþäåé, ùî ãîòîâ³ ï³òè 
íà êîìïðîì³ñ ³ç çàáóäîâíèêîì.

— À ÷îìó íå ïîáóäóâàòè? Òà 
ëþäèíà, ùî ðîçêàçóâàëà ïðî íîâå 
áóä³âíèöòâî, ïîîá³öÿëà áëàãîó-
ñòð³é äâîðó, íîâèé àñôàëüò. Àëå 
îá³öÿíêè, öå, ñàì³ çíàºòå. ßêùî 
ïîêàæå äîãîâ³ð, òî ÷îìó á ³ í³? — 
êàçàâ ïåíñ³îíåð, ùî ïðåäñòàâèâñÿ 
Þð³ºì.

— Öåé òóàëåò âæå íàáðèä! Ëþ-
äèíà ïðèäáàëà áóäèíîê, õî÷å 
ùîñü äîáðå çðîáèòè, íàâåñòè 
ëàä. Íàâ³òü ÿêùî îô³ñ, òî íå áóäå 
òóò ïîñò³éíî êóïà ìàøèí. ² 
ÿ íå â³ðþ, ùî áóäå âåëèêèé 
øóì. Íåõàé â³í ïîêàæå ïðîåêò, 
ùî áóäå ðîáèòè ç ïîäâ³ð’ÿì, ³ 
òîä³ ïîäèâèìîñÿ, — ñêàçàëà ïåí-
ñ³îíåðêà Îëüãà.

²íø³ ñï³âðîçìîâíèêè, ç ÿêèìè 
ãîâîðèâ æóðíàë³ñò, êàçàëè, ùî 
áóä³âíèöòâî îô³ñíîãî öåíòðó, 
õîñòåëó ÷è ïàðê³íãó â ïîäâ³ð’¿ — 
íå õî÷óòü ³ çàïåâíÿþòü, ùî ëÿ-
ãàòèìóòü ï³ä òåõí³êó, àáè öüîãî 
íå äîïóñòèòè. Ìåøêàíö³ äîçâî-
ëÿòü çðîáèòè íà ì³ñö³ çàõàðà-
ùåíîãî äîìó çåëåíèé ñêâåð àáî 
â³äíîâëåíèé äèòÿ÷èé öåíòð.

ДОКУМЕНТИ Є, НАМІРІВ — 
НЕМАЄ 

Òàê ùî ³ õòî òàì áóäóâàòè-
ìå? Äåïóòàòè íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè 
25 ñ³÷íÿ 2019-ãî ïåðåäàëè çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó Â³êòîðó Ìàöåð³ 
ó îðåíäó òåðì³íîì íà 10 ðîê³â. 
Çíàõîäèìî â ð³øåíí³, ùî öåé ÷î-
ëîâ³ê ïðèäáàâ íåæèòëîâó áóä³âëþ 
ó 2010 ðîö³.

Ïëîùà îðåíäîâàíî¿ ä³ëÿíêè 
ñêëàäàº 4 ñîòêè ³ ìàº ö³ëüîâå 
ïðèçíà÷åííÿ — ï³ä áóä³âíèöòâî 
òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³íáóäèíê³â, 

îô³ñ³â òà ³íøèõ áóä³âåëü ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè (bit.ly/2JSZMdw).

Ó ³íøîìó ð³øåíí³, â³ä 18 êâ³ò-
íÿ 2019-ãî, âèêîíêîì ì³ñüêî¿ 
ðàäè íàäàº ãðîìàäÿíèíó Â³êòî-
ðó Ìàöåð³ ì³ñòîáóä³âí³ óìîâè 
òà îáìåæåííÿ íà ïðîåêòóâàííÿ 
àäì³íáóä³âë³ íà Ïèðîãîâà, 85 À.

Ó öèõ óìîâàõ ä³çíàºìîñÿ, ùî 
ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíà äâîïî-
âåðõîâà àäì³íáóä³âëÿ, âèñîòîþ 
íå á³ëüøå 10,7 ìåòðà òà ïëîùåþ 
138 ì2. ×èíîâíèêè çîáîâ’ÿçàëè 
çàáóäîâíèêà ìàêñèìàëüíî çáå-
ðåãòè ³ñíóþ÷³ çåëåí³ íàñàäæåí-
íÿ, çðîáèòè áëàãîóñòð³é ïðèëå-
ãëî¿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷èòè ì³ñöÿ 
äëÿ ïàðêóâàííÿ (bit.ly/2IpmRl1). 
Ïðîåêòó áóä³âë³ ó â³äêðèòîìó 
äîñòóï³ çíàéòè íå âäàëîñÿ. Òîæ 
çâåðíóëèñÿ äî ñàìîãî ï³äïðèºìöÿ 
³ äåïóòàòà Â³êòîðà Ìàöåðè.

— Íå áóäå í³ÿêî¿ çàáóäîâè. 
Öå âëàñí³ñòü ìîÿ, áóäèíîê ñòî-
¿òü âæå 10 ðîê³â ó òàêîìó ñòàí³. 
Ïîêè ùî í³÷îãî íå ïëàíóþ òàì 
ðîáèòè. ß öþ áóä³âëþ ïðîäàþ. 
Ì³ñòîáóä³âíèé ðîçðàõóíîê áðàâ, 
ùîá ïîäèâèòèñÿ, ùî òàì ìîæíà 
áóäóâàòè. Àí³ òîðãîâîãî öåíòðó, 
àí³ õîñòåëó òàì íå áóäå, Áîæå 
çáàâ, — êàæå Ìàöåðà.

Äî æóðíàë³ñòà çâåðíóâñÿ ÷î-
ëîâ³ê, ùî ïðåäñòàâèâñÿ íîâèì 
âëàñíèêîì áóä³âë³. Éîãî òàêîæ 
çíàþòü ì³ñöåâ³ æèòåë³, ÿê³ âæå 
ñï³ëêóâàëèñÿ ç íèì íàâåñí³. Ñêà-
çàëè, ùî éîãî çâàòè Îëåêñàíäðîì 
Îëüøòèíñüêèì.

Ï³äïðèºìåöü ï³äòâåðäèâ, ùî 
áóäóº îô³ñíèé öåíòð, âèñîòîþ 
â äâà ïîâåðõè. Ñêàçàâ, ùî ïîêàæå 
ïðîåêò íîâîáóäó ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
ïîâí³ñòþ îôîðìèòü äîêóìåíòè 
íà âëàñí³ñòü. Àëå äî âèõîäó ìà-
òåð³àëó â äðóê öüîãî òàê ³ íå ñòà-
ëîñÿ.

ЕЛЬВІРА МРЯСОВА, 
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ 
АСОЦІАЦІЇ ОСББ 
ВІННИЧЧИНИ 

— Якщо мешкан-
ці не хочуть таку 
забудову по су-

сідству, то як мінімум потрібно 
грамотно підійти до вирішення 
та розпочати законні кроки: збір 
підписів мешканців, звернення 
до місцевої влади, депутатів, 
причетних інстанцій на перевір-
ку дотримання норм забудови, 
громадське обговорення тощо. 

Є помилкою вважати складений 
ЖЕКами колись план прибирання 
території, планом розподілу та 
власності співвласників. Якщо 
земля не приватизована, вона 
належить територіальній грома-
ді. Якщо ж в будинку створено 
ОСББ, то ОСББ може привати-
зувати земельну ділянку. Про-
те такий крок, на мою думку, 
є ризикованим через невре-
гульованість на сьогоднішній 
день чинного законодавства, 
зокрема Земельного Кодексу. 
Тому таким об’єднанням я б ра-

дила дуже виважено підходити 
до питання приватизації. Оскіль-
ки прибудинкова територія після 
приватизації має належати всім 
співвласникам і є їхнім майном, 
але приватизувати землю може 
тільки ОСББ, як юридична особа. 
І є ризик, що органи місцевого 
самоврядування можуть вста-
новити податок на землю як для 
юридичних осіб — до 12%. Тим 
паче, якщо уже є дозвіл на за-
будову на ділянці землі, то при-
ватизувати таку ділянку «заднім» 
числом неможливо.

Як врятувати подвір’я від забудови 

Лариса Комарова (зліва) та Вікторія Яровікова кажуть, 
що новобуд зроблять на місці дитячої кімнати. 
Вінничанки стверджують, що ця захаращена будівля і земля 
під нею продані незаконно 

Ç äèòÿ÷î¿ ê³ìíàòè 
áåçõàòüêè çðîáèëè 
òóàëåò. Æèòåë³ 
áóäèíê³â õî÷óòü, 
ùîá ¿¿ çíåñëè 
³ ñòâîðèëè òóò ñêâåð
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простір для особистої думки

ЮЛІЯ ВОТЧЕР, ВОЛОНТЕРКА
Добрі справи робити легко і приємно!
Спробуйте і ви, вам обов’язково 
сподобається!!!

ПАВЛО ГОРБАНСЬКИЙ, 
ПОЛІТИЧНИЙ ОГЛЯДАЧ

Òå, ïðî ùî ãîâîðèëè, òåïåð óæå 
îô³ö³éíî: íàø çåìëÿê Âîëîäèìèð 
Ãðîéñìàí ðàçîì ç³ ñâîºþ ïîë³òè÷-
íîþ ñèëîþ «Óêðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ 
Ãðîéñìàíà» áðàòèìå ó÷àñòü ó äî-
÷àñíèõ âèáîðàõ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè, 
ùî ìàþòü â³äáóòèñÿ 21 ëèïíÿ.

7 ÷åðâíÿ ó «Ìèñòåöüêîìó àð-
ñåíàë³» ñòîëèö³ ïðîéøîâ ç’¿çä, äå 
200 äåëåãàò³â ôîðóìó çàòâåðäèëè 
ïàðò³éíó ïðîãðàìó, âèçíà÷èëè 
íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ íîâî¿ ïàð-
ò³¿ ³ ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ùîäî ¿¿ 
ó÷àñò³ ó ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ. 
À Ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Âî-
ëîäèìèð Ãðîéñìàí, ÿêèé î÷îëþº 
ñïèñîê íà äîñòðîêîâèõ âèáîðàõ 
äî ïàðëàìåíòó, îñîáèñòî ïðåä-
ñòàâèâ ñâîþ êîìàíäó ³ ïåðøó äå-
ñÿòêó ïàðò³¿ «Óêðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ 
Ãðîéñìàíà».

Çáåðåãòè ïîçèòèâíó äèíàì³êó 
ðîçâèòêó åêîíîì³êè ³ çàáåçïå÷è-
òè åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ íà ð³âí³ 
5–7% ó äåðæàâ³, ùî ìàº áóòè ðå-
³íâåñòîâàíî â ÿê³ñòü æèòòÿ óêðà-
¿íö³â; ïîäàëüøà äåöåíòðàë³çàö³ÿ ³ 
çì³öíåííÿ ãðîìàä; ñòàíîâëåííÿ 
â Óêðà¿í³ ñïðàâæíüîãî ñåðåäíüîãî 
êëàñó; ³íâåñòèö³¿ â îñâ³òó — ï³ä-
òðèìêà â÷èòåë³â, ÿê³ âèõîâóþòü 
ö³ííîñò³ ³ äàþòü çíàííÿ ä³òÿì — 
ïåðøî÷åðãîâ³ çàäà÷³, íàä ÿêèìè 
áóäå ïðàöþâàòè ïðåäñòàâëåíà 
êîìàíäà.

Ïðîãðàìà ïîë³òïàðò³¿ çåìëÿêà ³ 
÷èííîãî Ïðåì’ºðà òàêîæ ïåðåäáà-
÷àº çìåíøåííÿ ñòàâîê ïîäàòê³â ³ 
ðîçøèðåííÿ áàçè îïîäàòêóâàííÿ, 
çðîñòàííÿ ì³í³ìàëüíî¿ òà ñåðåä-
íüî¿ çàðïëàòè òà ïåðåõ³ä äî òðè-
ð³âíåâî¿ ñèñòåìè ïåíñ³éíîãî çà-
áåçïå÷åííÿ, à òàêîæ íèçêó ³íøèõ 
³í³ö³àòèâ ó ³íøèõ ñôåðàõ æèòòÿ 
óêðà¿íö³â. Âàæëèâèé íàïðÿìîê 
ðîáîòè ñîðàòíèê³â Ãðîéñìàíà — 
äåîêóïàö³ÿ Êðèìó òà ÷àñòèíè 
Äîíáàñó, ÿêó íèí³ êîíòðîëþþòü 
ðîñ³éñüê³ ã³áðèäí³ â³éñüêà.

Ïðåäñòàâëÿþ÷è êîìàíäó, ³í³-

ö³àòîð ðåôîðìè äåöåíòðàë³çàö³¿ 
Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí çãàäàâ ñâ³é 
äîñâ³ä ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³ííèö³, 
êîëè ìàñøòàáí³ çì³íè ó ì³ñò³ òà-
êîæ ðîçïî÷àëèñü ç äîâ³ðè ëþäåé ³ 
ôîðìóâàííÿ êîìàíäè ìóí³öèïàë³-
òåòó, ÿêà ìàëà ÿê³ñíî òà îïåðàòèâ-
íî âèð³øóâàòè ³ñíóþ÷³ ïðîáëåìè: 
«ß çãàäóþ, êîëè ìåí³ áóëî 28 ðî-
ê³â. ß äóæå õîò³â ðîáèòè âñå äëÿ 
òîãî, ùîá â ìîºìó ð³äíîìó ì³ñò³ 
ÿê³ñòü æèòòÿ çì³íèëàñÿ, ùîá ìè 
â³äïðàâèëè ó ìèíóëå áàéäóæ³ñòü 
³ íåáàæàííÿ çì³í. Òîä³ ÿ âèéøîâ 
äî ëþäåé ³ ñêàçàâ: «ßêùî âè äîâ³-
ðèòå ìåí³, ÿ çðîáëþ âñå çàëåæíå 
â³ä ìåíå, ùîá íàøå ì³ñòî ïðî-
öâ³òàëî». Ó ìåíå áóëà ìîæëèâ³ñòü 
ñôîðìóâàòè ïðåêðàñíó êîìàíäó. 
Ìè â ïîñò³éíîìó ä³àëîç³ ç ëþäüìè 
ïî÷àëè ðîáèòè ö³ çì³íè ³ âîíè 
ñòàëè â³ä÷óòíèìè».

Áàãàòî õòî ïàì’ÿòàº, ÿê íåïðî-
ñòî áóëî çâ³ëüíÿòè ì³ñòî â³ä 
ñòèõ³éíèõ ðèíê³â, â³äêðèâàòè 
«Ïðîçîð³ îô³ñè», çàïóñêàòè øâåé-
öàðñüê³ òðàìâà¿ ³ ïåðåòâîðþâàòè 
âðåøò³-ðåøò Â³ííèöþ íà êîì-
ôîðòíå ì³ñòî, â ÿêîìó ëþäÿì 
ïðèºìíî æèòè. Âèêëèê³â ó öåí-
òðàëüí³é âëàä³ áóëî íåçð³âíÿííî 
á³ëüøå, ïðîòå ìîëîäèé Ïðåì’ºð 
äîáðå íàâ÷èâñÿ «òðèìàòè óäàð».

Áåçïåðå÷íî, öå âì³ííÿ çãîäèòüñÿ 
éîìó ³ â ìàéáóòíüîìó, àäæå â³í 
ð³øåííÿ ïðèéíÿâ ³ ôîðìóº òåïåð 
óæå ñâîþ «çá³ðíó êîìàíäó» Óêðà-
¿íè: «Ñüîãîäí³ ìåí³ 41 ð³ê. Äëÿ 
ìåíå öå íàäçâè÷àéíî â³äïîâ³äàëü-
íèé ïåð³îä, áî ÿ â³ä÷óâàþ ñâîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íàøó êðà¿íó. 
ß çíàþ, ùî ìè ìîæåìî ðîáèòè 
ñïðàâæí³ çì³íè, ÿê³ ìàþòü áóòè 
â³ä÷óòí³ äëÿ êîæíîãî. ß á³ëüøå 
íå õî÷ó ³ íå áóäó ãðàâöåì ÷óæî¿ 
çá³ðíî¿. Äå ÿ âèòðà÷àâ äóæå áàãàòî 
÷àñó, ùîá äîëàòè ïåðåøêîäè, áàãà-
òî ïåðåïîí, ÿê³ â³ääàëÿëè, à íå íà-
áëèæàëè íàñ äî òèõ çì³í, ÿê³ õîò³ëè 
ëþäè. Òîìó âèð³øèâ ñôîðìóâàòè 
âëàñíó êîìàíäó «Óêðà¿íñüêà ñòðà-
òåã³ÿ», ÿêà çíàº, ÿê öå çðîáèòè, 
çíàº, ó ÷îìó ïðîáëåìè ³ ÿê ¿õ âè-
ð³øèòè, ùîá âîíè á³ëüøå íå âè-
íèêàëè. Êîìàíäà, ùî âì³º ïðè-
éìàòè ð³øåííÿ ³ âò³ëþâàòè ¿õ, ³ 
äîáðå ðîçóì³òè âñ³ âèêëèêè, ùî 
ïåðåä íåþ ñòîÿòü», — òàê ïîÿñíèâ 
ñâîº ð³øåííÿ Âîëîäèìèð Ãðîé-
ñìàí áàëîòóâàòèñü äî ïàðëàìåíòó 
ðàçîì ç³ ñâî¿ìè ñîðàòíèêàìè.

Ó ïåðø³é äåñÿòö³ ïàðò³¿ ðàçîì 
ç Âîëîäèìèðîì Ãðîéñìàíîì, 
ÿêèé î÷îëèâ ñïèñîê, ùå äâîº â³-
ííè÷àí — ñåêðåòàð ì³ñüêî¿ ðàäè 
Ïàâëî ßáëîíñüêèé, ÿêèé â³äïî-

â³äàòèìå çà áëîê, ïîâ'ÿçàíèé ç 
äåöåíòðàë³çàö³ºþ òà ì³ñöåâèì ñà-
ìîâðÿäóâàííÿì, à òàêîæ áîéîâèé 
îô³öåð, åêñ-êîìáàò áàòàëüéîíó 
«Ìèðîòâîðåöü» Àíäð³é Òåòåðóê, 
ÿêèé çàéìàòèìåòüñÿ íàö³îíàëü-
íîþ áåçïåêîþ òà îáîðîíîþ 
â êîìàíä³ «Óêðà¿íñüêî¿ ñòðàòåã³¿ 
Ãðîéñìàíà».

Òàêîæ ó êîìàíä³ íàøîãî çåì-
ëÿêà º ÷åòâåðî ÷èííèõ ì³í³ñòð³â, 
ÿê³ ïë³÷-î-ïë³÷ ïðàöþþòü ³ç íèì 
óæå òðè ðîêè â Êàáì³í³: Ë³ë³ÿ 
Ãðèíåâè÷, Ïàâëî Ïåòðåíêî, Îëåê-
ñàíäð Ñàºíêî òà ªâãåí Íèùóê. 
Êð³ì òîãî, ó ïåðø³é äåñÿòö³ ïðåä-
ñòàâíèöÿ êðèìñüêî-òàòàðñüêîãî 
íàðîäó Åì³íå Äæàïàðîâà (ïèòàí-
íÿ äåîêóïàö³¿ Êðèìó òà ÷àñòèíè 
Äîíáàñó), åêñ-çàñòóïíèê ì³í³ñòðà 
ô³íàíñ³â Ñåðã³é Ìàð÷åíêî (â³äïî-
â³äàòèìå çà åêîíîì³êó òà ô³íàíñè), 
à òàêîæ Â³êòîð ªëåíñüêèé (îï³-
êóâàòèìåòüñÿ ïèòàííÿìè ðåë³ã³¿).

Çà ñëîâàìè Âîëîäèìèðà Ãðîé-
ñìàíà, â³í ðàçîì ç ñîðàòíèêàìè 
éäå íà âèáîðè, àáè áóäóâàòè êðà-
¿íó, â ÿê³é çìîæå ñåáå ðåàë³çóâàòè 
êîæåí: «Çà íàñòóïí³ 5 ðîê³â ìè 
ìàºìî ñòâîðèòè óìîâè äëÿ ñòà-
íîâëåííÿ â Óêðà¿í³ ñïðàâæíüîãî 
ñåðåäíüîãî êëàñó. Ñåðåäí³é êëàñ 
â ìîºìó ðîçóì³íí³ — öå íå ÿê³ñü 

áàãàò³¿, à öå — óêðà¿íñüêèé â÷è-
òåëü, ë³êàð, ôåðìåð, ï³äïðèºìåöü. 
Ò³ ëþäè, ÿê³ ñüîãîäí³ ôîðìóþòü 
îñíîâó íàøî¿ äåðæàâè. Êðà¿íà äëÿ 
ìåíå — íå ïðîñòî ì³ñöå íà êàðò³. 
Öå 45 ìëí ëþäåé ç ìîæëèâîñòÿ-
ìè. ² êîæåí ìàòèìå çìîãó ñåáå ðå-
àë³çóâàòè — â³ä äèòèíè äî ë³òíüî¿ 
ëþäèíè! ß õî÷ó, ùîá óêðà¿íñüê³ 
ðîäèíè âîçç’ºäíàëèñÿ, ùîá ä³òè 
çðîñòàëè â ïîâíîö³ííèõ ðîäèíàõ, 
à íå ãîâîðèëè ç³ ñâî¿ìè áàòüêàìè 
÷åðåç ìåñåíäæåðè. Àëå äëÿ öüîãî 
íàì ïîòð³áíî ïðèéìàòè ñï³ëüí³ 
åôåêòèâí³ ð³øåííÿ».

Ì³í³ñòð îñâ³òè òà íàóêè Ë³ë³ÿ 
Ãðèíåâè÷ äîäàëà, ùî çàðàç Óêðà-
¿í³ äóæå ïîòð³áí³ «âàðòîâ³ çì³í», 
ùîá ò³ ðåôîðìè òà òðàíñôîðìàö³¿, 
ÿê³ ðîçïî÷àò³, íå áóëè çíèùåí³: 
«Íàéá³ëüøà òðèâîãà — ùî âñÿ 
ïðîðîáëåíà ðîáîòà, âñ³ çóñèëëÿ 
³ òðàíñôîðìàö³¿, ÿê³ çàçíàëè ìè 
òà â ÿê³ âêëàâ ñâîþ åíåðã³þ íàø 
íàðîä, ñòàíóòü æåðòâàìè ïî-
ë³òè÷íî¿ äîö³ëüíîñò³. Íà æàëü, 
ìàºìî âêðàé íåçð³ëó ïîë³òè÷íó 
êóëüòóðó. Ñòàëî ïîãàíîþ òðàäè-
ö³ºþ ãîâîðèòè, ùî âñå çðîáëåíå 
äî íàñ — öå çëî, ³ ðîáèòè ùîñü 
ç íóëÿ, çàì³ñòü ðîçâèâàòè òå, ùî 
âæå ðîçáóäîâàíî… Çâ³ñíî, â³ä 
ñåáå ÿ ãîâîðþ ïåðåäîâñ³ì ïðî 
òðàíñôîðìàö³¿ â ñôåð³ îñâ³òè òà 
íàóêè. Îäíà ñëàáèíêà íà öüîìó 
øëÿõó — ³ ïðàöÿ äåñÿòê³â òèñÿ÷ 
ëþäåé áóäå çí³âåëüîâàíà. Öüîãî 
íå ìîæíà äîïóñòèòè. Òîìó ïî-
òð³áí³ «âàðòîâ³ çì³í». Öå ëþäè, 
ãîòîâ³ çàõèùàòè ðåçóëüòàòè ïðàö³, 
ÿêà âæå áóëà çðîáëåíà, ³ ÿêà ùå 
ìóñèòü áóòè çðîáëåíà».

À Åì³íå Äæàïàðîâà ï³äêðåñëè-
ëà, ùî àáè çàäóìè áóëè âò³ëåí³ 
ó æèòòÿ — óñ³ì ïîòð³áíî äóæå 
áàãàòî ïðàöþâàòè. Àëå êîìàíäà 
«Óêðà¿íñüêî¿ ñòðàòåã³¿ Ãðîéñìàíà» 
ìàº òðè êëþ÷îâèõ ôàêòîðè äëÿ 
òîãî, ùîá öå ñòàëî ä³éñí³ñòþ: â³-
ç³þ, äîñâ³ä ³ ãîëîâíå — ïîòóæíå 
áàæàííÿ çðîáèòè Óêðà¿íó íå ïðî-
ñòî ì³ñöåì íà êàðò³.

ПРЕС-СЛУЖБА 
ГО «ЦЕНТР 

ГРОМАДСЬКОЇ 
АКТИВНОСТІ 

«РЕЗУЛЬТАТ»

Ð³ê òîìó ìè — Òåòÿíà Êðàñ-
íîâåöüêà òà Îëåíà Ãóìåííà — 
÷ëåíêèí³ ÃÎ «Öåíòð ãðîìàäñüêî¿ 
àêòèâíîñò³ «Ðåçóëüòàò», ñòàëè ÷àñ-
òèíîþ êîìàíäè âñåóêðà¿íñüêî-
ãî ïðîåêòó «Àãåíòè çì³í.Ä³òè». 
Ïðîéøîâøè êîíêóðñíèé â³äá³ð 
ñåðåä äåñÿòê³â ïðåòåíäåíò³â, ìè 
ñòàëè ìåíòîðàìè äëÿ ìàéáóòí³õ 

þíèõ «àãåíò³â» òà «àãåíòîê», ÿê³ 
ðîáèòèìóòü òåêòîí³÷í³ çðóøåííÿ 
â óêðà¿íñüêèõ ì³ñòàõ.

Äëÿ íàñ ïðîåêò ðîçïî÷àâñÿ 
³ç ïðåçåíòàö³¿ éîãî ñóò³ äëÿ â³-
ííèöüêèõ øêîëÿð³â, ÿê³, ïðîé-
øîâøè åòàïè â³äáîðó, ìîãëè ñòà-
òè ÷àñòèíîþ êîìàíäè «Àãåíò³â 
çì³í». Ìè íàäçâè÷àéíî ùàñëèâ³ 
ç òîãî, ùî áàãàòî ï³äë³òê³â ç Â³-
ííèö³ ïîäîëàëè â³äá³ð ³ ñòàëè 
îäíèìè ³ç 125 ùàñëèâ÷èê³â, ùî 
ðîçïî÷àëè 4-åòàïíå íàâ÷àííÿ 
â ðàìêàõ ïðîåêòó!

Ó ëèñòîïàä³ 2018 ðîçïî÷àëè 
ñâîþ ðîáîòó Øêîëè «Àãåíò³â 
çì³í». Ïðîòÿãîì äâîõ åòàï³â ìè 
ïðàöþâàëè ç ï³äë³òêàìè, ó ÿêèõ 
ãîðÿòü î÷³, ÿê³ ùèð³ òà ìàþòü ìð³¿, 
ìè æ íàìàãàëèñü äîïîìîãòè ¿ì 
âò³ëèòè ö³ ìð³¿ ó æèòòÿ! 7 ì³ñÿö³â 
íàïîëåãëèâî¿ ïðàö³, ðåãóëÿðíèõ 
ñï³ëêóâàíü òà ïåðåòâîðåííÿ ìð³é 
â ìàñøòàáí³ ïðîåêòè.

Íà íàøèõ î÷àõ ä³òè áðàëè 
íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ ðîáè-
ëè äèâà â ñâî¿õ ãðîìàäàõ. Õòîñü 
â³äðåìîíòóâàâ çàíåäáàí³ ñòàä³îíè, 

õòîñü ïðîâîäèâ âåëè÷åçí³ çà ðîç-
ìàõîì ôåñòèâàë³, ÿêèõ íå áà÷èëè 
ó ìàëåíüêèõ ñåëèùàõ, õòîñü ïðî-
âîäèâ ÿðìàðêè äëÿ çáîðó êîøò³â 
õâîðèì ä³òêàì. Áóëè åêîëîã³÷í³ 
êâåñòè, ²Ò-åêñêóðñîâîäè ó øê³ëü-
íèõ ìóçåÿõ, êîìàíäè äîïîìîãè 
ïîòðåáóþ÷èì, íàâ÷àííÿ äëÿ þíèõ 
ïèñüìåííèê³â òà íàäèõàþ÷³ ôî-
ðóìè äëÿ îäíîë³òê³â.

Ö³ 7 ì³ñÿö³â áóëè íàïîâíåí³ 
çóñòð³÷àìè òà ïî¿çäêàìè ó ð³çí³ 
ì³ñòà, ùîá ï³äòðèìàòè òèõ, õòî 
íå ïîáîÿâñÿ áîðîòèñü çà ñâîþ 

³äåþ. Âèïàäêîâ³ çóñòð³÷³ ó ì³ñò³, 
òåïë³ îá³éìè òà ðîçïîâ³ä³ ïðî 
âèêëèêè òà ïåðåìîãè, íåâäà÷³ 
òà óñï³õè, ³ñòîð³¿ ïðî òå, ÿê çì³-
íèâñÿ êîæåí ó÷àñíèê ³ ÿê ïðîåêò 
âïëèíóâ íà íèõ. ² çâ³ñíî, êîìàíäà 
òðåíåð³â, ÿêà ñôîðìóâàëàñü ï³ä 
÷àñ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó. Ëþäè, ÿê³ 
íàäèõàþòü òà çàïàëþþòü, ÿê³ ïðà-
öþþòü íà ñï³ëüíèé ðåçóëüòàò òà 
îòðèìóþòü â³ä öüîãî çàäîâîëåííÿ. 
Äàë³ áóäå… Øêîëà «Àãåíòè çì³í.
Ä³òè» çä³éñíþº ìð³¿… ² íàø³ òåæ! 
Àäæå ³ ìè çì³íèëèñü çà öåé ÷àñ!

У першій десятці партії «Українська 
стратегія Гройсмана» — троє вінничан

Діти, які змінюють світ

БЛОГ

БЛОГ
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ЮРІЙ ДУБОВИЙ, 
КЕРІВНИК ОБЛАСНОЇ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ІНСПЕКЦІЇ:

—  З а б і р  в о д и 
з д і й с н ю є м о  у 
трьох місцях. Ста-

ном на 10 червня зафіксоване 
незначне перевищення гранич-
но допустимих норм амонійного 
азоту (аміаку) та нітритів. Таке 
перевищення встановлено у во-

доймі на місці ДТП, а також при 
впадінні притоки у Рось. На кор-
доні нашої і Київської областей 
такого перевищення не вста-
новлено. За хлоридами взагалі 
нема перевищення допустимого 
показника.
Зате у воді велика наявність кис-
ню. Особливо у місці впадіння 
притоки у Рось. Там переви-
щення становить у 5–6 разів. 
До цього призвели зливи.

Рівень кисню перевищує норму у 5–6 разів 

Слідчими Погребищенського 
відділу поліції відкрито кримі-
нальне провадження за озна-
ками злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 242 ККУ (Порушення 
правил охорони водойм). Такий 
злочин карається позбавленням 
волі на термін до п’яти років.
Крім того, за фактами крадіжок 
засобів захисту рослин у Липо-

вецькому і Козятинському райо-
нах порушено карні справи за ст. 
185 ККУ (Крадіжка). За його вчи-
нення передбачено позбавлення 
волі на термін від 7 до 12 років з 
конфіскацією майна.
Поліцейські поширили інформа-
цію про заборону ловити рибу, 
купатися, напувати худобу з 
річки Рось.

За забруднення водойм — п’ять років тюрми 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ó íåä³ëþ âðàíö³ 
âàíòàæíèé ì³êðî-
àâòîáóñ «Ìåðñåäåñ» 

çëåò³â ó âîäîéìó ó ñåë³ Çáàðæ³âêà 
Ïîãðåáèùåíñüêîãî ðàéîíó. Âîäà 
ç îçåðà ïîòðàïëÿº â ùå îäíó âî-
äîéìó, à çâ³äòè — ó ð³÷êó Ðîñü. 
Àâòîìîá³ëü íàïîëîâèíó áóâ çà-
ïîâíåíèé êàí³ñòðàìè ç ð³çíîãî 
òèïó õ³ì³êàòàìè.

БУС З КРИМІНАЛЬНИМ 
ШЛЕЙФОМ 

Çà ö³ºþ äîðîæíüî-òðàíñïîðò-
íîþ ïðèãîäîþ òÿãíåòüñÿ êðèì³-
íàëüíèé øëåéô. Ïðàâîîõîðîíö³ 
âæå âñòàíîâèëè, ùî áóñîì ïåðå-
âîçèëè êðàäåí³ çàñîáè çàõèñòó ³ 
ñòèìóëÿòîðè ðîñòó ðîñëèí. Ïåðåä 
òèì çàô³êñîâàíî ôàêò êðàä³æêè 
õ³ì³÷íèõ çàñîá³â ó Ëèïîâåöüêîìó 
òà Êîçÿòèíñüêîìó ðàéîíàõ.

Ìàøèíà ó âîä³ áóëà áåç íî-

ìåðíèõ çíàê³â, íà ðàì³ òà äâèãóí³ 
íîìåðè âèÿâèëèñÿ çáèòèìè.

Àâòîìîá³ëü ãîð³â. Â³ä ÷îãî âè-
íèêëà ïîæåæà — â³ä ç³òêíåííÿ 
òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ç äåðåâîì, 
ùî ðîñòå íà áåðåç³ îçåðà, ÷è áóñ 
çóìèñíå ï³äïàëèëè, àáè çàìåñòè 
ñë³äè, âñòàíîâëþþòü ïðàâîîõî-
ðîíö³.

Äåõòî ç ì³ñöåâèõ áà÷èâ, ÿê òðîº 
÷îëîâ³ê³â ï³ñëÿ àâàð³¿ ò³êàëè ç 
ì³ñöÿ ïðèãîäè.

Áóñ ïðÿìóâàâ ç ðàéöåíòðó Ïî-
ãðåáèùå äî Òåò³ºâà Êè¿âñüêî¿ îá-
ëàñò³. Ïîë³ö³þ ³ «åìåíåñíèê³â» 
âèêëèêàëè ñ³ëüñüê³ æèòåë³, ÿê³ 
ñòâåðäæóþòü, ùî ÷óëè âèáóõ 
íà ì³ñö³ ïàä³ííÿ «Ìåðñåäåñà» 
â îçåðî.

НЕБЕЗПЕЧНИХ ІНСЕКТИЦИДІВ 
ПРОСТО НЕ БУЛО 

Çà ñëîâàìè åêîëîã³â, â àâòî-
ìîá³ë³ çíàõîäèëèñÿ òðè òèïè 
õ³ì³÷íèõ çàñîá³â. Ç íèõ — â³ñ³ì 
íàéìåíóâàíü ãåðá³öèä³â (ïðåïà-

ЕКОЛОГІЧНОЇ КАТАСТРОФИ ЧЕРЕЗ 
БУС З ХІМІКАТАМИ НЕ БУДЕ
Наслідки ДТП  Екологи продовжують 
моніторинг якості води у річці Рось у селі 
Збаржівка Погребищенського району. Тут 
у неділю з’їхав в озеро бус «Мерседес» з 
хімікатами. Наступного дня у воді у межах 
села зафіксували незначне перевищення 
норм амонійного азоту (аміаку) і нітритів. 
До кордону з Київською областю відстань 
понад 10 кілометрів. Там вода у нормі, 
стверджують екологи

ðàòè äëÿ áîðîòüáè ç áóð’ÿíàìè); 
îäèí ôóíã³öèä (õ³ì³÷íà ñïîëóêà 
äëÿ áîðîòüáè ç ãðèáêîâèìè õâî-
ðîáàìè ðîñëèí) ³ îäèí ñòèìóëÿ-
òîð ðîñòó ðîñëèí.

Çàãàëîì, ÿê ñâ³ä÷àòü î÷åâèä-
ö³, â àâòîìîá³ë³ áóëî ïîíàä ñòî 
êàí³ñòð.

Îêðåì³ ïðåïàðàòè íàäçâè÷àéíî 
äîðîãîâàðò³ñí³. ×åðåç öå ¿õ íàâ³òü 
íà ñêëàäàõ íå çáåð³ãàþòü. Äåõòî 
ç êåð³âíèê³â çàáèðàº ¿õ äîäîìó 
àáî âîçèòü â àâòîìîá³ë³.

×àñòèíà ºìíîñòåé çíèùåíà 
âîãíåì. Õ³ì³êàòè ç òàêèõ êà-
í³ñòð ïîòðàïèëè ó âîäó. Îäíàê 
á³ëüø³ñòü ºìíîñòåé çàëèøèëèñÿ 
çàêðèòèìè.

«Ó âîäîéìó ïîòðàïèëî 747 ë³-
òð³â ãåðá³öèä³â òà ôóíã³öèä³â 
ð³çíîãî êëàñó, ³íñåêòèöèä³â, ùî 
ñòàíîâëÿòü íåáåçïåêó äëÿ æèòòÿ 
ëþäåé, ó êàí³ñòðàõ íå áóëî, — 
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ íà ñàé-
ò³ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç ïî-
ñèëàííÿì íà ïåðøîãî çàñòóï-
íèêà ãîëîâè Àíäð³ÿ Ãèæêà. 

— ²íôîðìàö³ÿ ïðî âèò³ê â ð³÷-
êó ³íñåêòèöèäó íå â³äïîâ³äàº 
ä³éñíîñò³. Óñ³ ðå÷îâèíè, ÿê³ 
ïîòðàïèëè ó âîäó, äðóãîãî 
³ òðåòüîãî êëàñó íåáåçïåêè. 
Ñòàíîì íà 8 ãîäèíó 10 ÷åðâíÿ 
â ðåçóëüòàò³ çàáîðó âîäè ç ð³÷êè 
Ðîñü íà êîðäîí³ Â³ííèöüêî¿ ³ 
Êè¿âñüêî¿ îáëàñòåé íå çàô³êñî-
âàíî êîíöåíòðàö³é íåáåçïå÷íèõ 
ðå÷îâèí, ÿê³ ïåðåâèùóþòü äî-
ïóñòèìî ãðàíè÷íó íîðìó».

ЯКЩО РИБА НЕ ЗАГИНУЛА — 
РІЧКА ЖИВА 

— ßêáè ó âîäó ïîòðàïèâ õî÷à á 
îäèí òèï ³íñåêòèöèä³â (ïðåïàðàò 
äëÿ çàõèñòó â³ä êîìàõ — àâò), öå 
îäðàçó ñïðè÷èíèëî á çàãèáåëü 
ðèáè, — êàæå îäèí ç ôàõ³âö³â, 
ÿêèé ïðîñèòü íå íàçèâàòè ñåáå. — 
Òàêèõ ïðåïàðàò³â ó áóñ³ ïðîñòî 
íå áóëî. Äëÿ ìåíå îäèí ç íàéâàæ-
ëèâ³øèõ ïîêàçíèê³â ó ö³é ñèòóàö³¿ 
íàÿâí³ñòü ôàêòó çàãèáåë³ ðèáè. 
ßêùî ðèáà íå ñïëèâëà, çíà÷èòü 
ð³÷êà æèâà.

Âò³ì, ó äåÿêèõ ì³ñöÿõ íà ïî-
âåðõí³ ñåëÿíè áà÷èëè íåâåëèê³ 
ðèáèíè.

— Öå ìîãëè áóòè îêóíö³, íà-
ïðèêëàä, — ïîÿñíþº ñï³âðîçìîâ-
íèê. — Àáî ³íø³ âèäè, ùî íå ìà-
þòü ëóñêè. Òîìó íàâ³òü íåçíà÷íà 
êîíöåíòðàö³ÿ ó âîä³ õ³ì³êàò³â 
ïðèçâîäèòü äî ¿õ çíèùåííÿ.

Ñï³âðîçìîâíèê âèñëîâèâ ñóì-

í³â ñòîñîâíî ê³ëüêîñò³ ãåðá³öèä³â, 
ùî ïîòðàïèëà â ð³÷êó.

— Äóìàþ, ùî öèôðó âèçíà÷àëè 
òàêèì ÷èíîì: â³ä ê³ëüêîñò³ âêðà-
äåíîãî â³äíÿëè òå, ùî çàëèøèëîñÿ 
â áóñ³, ³ îòðèìàëè 747 ë³òð³â, — 
ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — Àëå æ òîé, 
ó êîãî âêðàëè, çàâæäè çàÿâëÿº 
ïðî á³ëüøó ê³ëüê³ñòü, í³æ áóëî 
íàñïðàâä³. Òàêà ê³ëüê³ñòü õ³ì³¿ — 
747 ë³òð³â óæå äàëà á ïðî ñåáå çíà-
òè. Íå áóëî òàì ñò³ëüêè õ³ì³êàò³â.

Ó ïîíåä³ëîê âðàíö³ îäèí ç ì³ñ-
öåâèõ ìåøêàíö³â íàä³ñëàâ ôîòî 
ç ì³ñöÿ ïðèãîäè áóñà. ×îëîâ³ê 
ïîâ³äîìèâ, ùî ðîçëèòà ð³äèíà ç 
êàí³ñòð òàê ³ çàëèøèëàñÿ íà ïðî-
¿æäæ³é ÷àñòèí³ äîðîãè. ̄ ¿ ðîçíî-
ñÿòü êîëåñàìè àâòîìîá³ë³. Ëþäè 
áîÿòüñÿ, ùî ìîæóòü ïîñòðàæäàòè 
äîìàøí³ ïòàõè. Ì³ñöå îãîðîäè-
ëè ñòð³÷êîþ. Àëå æ öå íå âðÿòóº 
ïòàõ³â. ² íå ò³ëüêè äîìàøí³õ.

Ó ñåë³ çàáîðîíåíî êóïàòèñÿ, 
ëîâèòè ðèáó, íàïóâàòè ç ð³÷êè 
õóäîáó.

А ЩО В КРИНИЦЯХ?
Ó Çáàðæ³âö³ ìåíøå 500 ìåø-

êàíö³â. Òóò íàðàõîâóºòüñÿ 10 ãðî-
ìàäñüêèõ êðèíèöü. Òàêèìè íàçè-

âàþòü êîëîäÿç³, ç ÿêèõ íàáèðàþòü 
âîäó ìåøêàíö³ òðüîõ ³ á³ëüøå 
äîìîãîñïîäàðñòâ. Êð³ì òîãî, º 
ïðèâàòí³ êðèíèö³ íà ïîäâ³ð’ÿõ 
ó æèòåë³â ñåëà.

— Ïîêè ùî ó êðèíèöÿõ âñå 
÷èñòî, — ïîâ³äîìèëà æóðíàë³ñòó 
êåð³âíèê îáëàñíîãî ëàáîðàòîðíî-
ãî öåíòðó Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè Âàëåíòèíà Çàé-
öåâà. — Íàø³ ñïåö³àë³ñòè ïåðåâ³-
ðèëè âñ³ 10 ãðîìàäñüêèõ êðèíèöü, 
à òàêîæ ÷àñòèíó ïðèâàòíèõ, 
çîêðåìà, òèõ, ùî çíàõîäÿòüñÿ 
íåäàëåêî â³ä ì³ñöÿ çàáðóäíåííÿ 
âîäîéìè. Âîäà ó êðèíèöÿõ íå çà-
áðóäíåíà.

Çà ñëîâàìè Âàëåíòèíè Çàé-
öåâî¿, ìîí³òîðèíã çä³éñíþâà-
òèìóòü ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â. 
Çàá³ð âîäè äëÿ àíàë³ç³â ïðîâî-
äèòèìóòü ùîäíÿ.

— Âîäà íå îäðàçó ïîïàäàº 
ó êîëîäÿç³ ÷åðåç ï³äçåìí³ âîäî-
íîñí³ ãîðèçîíòè, — ïîÿñíþº ïàí³ 
Çàéöåâà. — Íà öå ïîòð³áåí ÷àñ, 
õî÷à á äâà-òðè äí³. ×åðåç òàêèé 
ïåð³îä ñòàíå çðîçóì³ëî, ÷è ïî-
ã³ðøèëàñÿ ÿê³ñòü êðèíè÷íî¿ âîäè, 
÷è çàëèøèëàñÿ íà òàêîìó ð³âí³, 
ÿê íèí³.

Фахівці наголошують, що у пит-
ній воді не допускається наявність 
аміачного азоту (аміаку). Токсич-
ними є усі нітрити. Такі елемен-
ти виявлено в озері Збаржівки і 
в місці впадіння у річку Рось. Ця 
річка забезпечує питною водою 
деякі міста Черкаської і Київської 
областей, зокрема, Білу Церкву 
й Умань. У неділю увечері у них 

припинено постачання води у бу-
динки.
У понеділок ДСНС України поши-
рило інформацію про можливість 
споживання води з Росі.
Рось бере початок у нашій облас-
ті — у селі Ординці Погребищен-
ського району. Її довжина 346 км. 
Протікає територіями Вінницької, 
Київської і Черкаської областей.

ДОВІДКА

Â³ä ÷îãî àâòîìîá³ëü 
çàãîð³âñÿ – â³ä 
ç³òêíåííÿ ç äåðåâîì, 
÷è éîãî çóìèñíå 
ï³äïàëèëè, ùîá ñë³äè 
çàìåñòè, íå â³äîìî

Машина у воді була без номерних знаків, 
на рамі та двигуні номери виявилися збитими
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ПРЕС-СЛУЖБА ФЕСТИВАЛЮ 
«ЖИВИЙ ОГОНЬ»
Ôåñòèâàëü «Æèâèé Âî-

ãîíü», ÿêèé öüîãîð³÷ âæå 
âîäèíàäöÿòå ïðîéäå íà Â³-

ííè÷÷èí³, ãîòóº äëÿ ãîñòåé áàãàòî 
íîâèíîê òà ñþðïðèç³â, îíîâëþº ôîðìàò, 
ñöåíó òà íàâ³òü çì³íþº ì³ñöå ïðîâåäåííÿ.

Ìè ñêëàëè äëÿ âàñ Òîï-5 íîâèíîê ôåñ-
òèâàëþ, àáè âè çíàëè, íà ùî ïåðøèìè 
çâåðíóòè óâàãó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ — ñåëî ßêóøèíö³. 
Ï³ñëÿ òðüîõ ðîê³â, êîëè íàñ ãîñòèííî 
ïðèéìàâ Õì³ëüíèê, ìè âèð³øèëè ïî-
âåðíóòèñÿ äî Â³ííèö³, ³ çíàéøëè ÷óäîâå 
ñåëî çà 5 êì â³ä îáëàñíîãî öåíòðó. Äëÿ 
ôåñòèâàëþ íà ñòàä³îí³ â ßêóøèíöÿõ 
îáëàøòóþòü ñöåíó òà ôàí-çîíó, à ïîï³ä 
äåðåâàìè ðîçêèíåòüñÿ ì³ñòå÷êî ìàéñòð³â, 
òóò áóäóòü ÿñêðàâ³ ôîòîëîêàö³¿, ìàéñòåð-
êëàñè òà ôóä-êîðò. Âíèç äî ñòàâêà óâå÷åð³ 
éòèìóòü òèñÿ÷³ ãîñòåé, àáè äîëó÷èòèñÿ 
äî îáðÿäó âèñ³êàííÿ ³ñêðè «æèâîãî âîã-
íþ», çàïàëèòè Ìàðåíó, ïîâîäèòè äîâêîëà 
íå¿ õîðîâîäè òà ïîñòðèáàòè ÷åðåç áàãàòòÿ.

Îáðÿä Ïîä³ëüñüêîãî Êóïàëà. Öüîãîð³÷ 
ìè çâåðíóëèñÿ äî â³ííèöüêèõ åòíîãðàô³â, 
ÿê³ ï³äãîòóâàëè ñöåíàð³é ðåêîíñòðóêö³¿ 
ñòàðîäàâíüîãî êóïàëüñüêîãî ä³éñòâà, ïî-
øèðåíîãî íà Ïîä³ëë³. Åòíîãðàô, êðºçíà-
âåöü, ôîëüêëîðèñòêà, íàóêîâåöü-³ñòîðèê 

Òåòÿíà Ï³ðóñ ðîçïîâ³ëà, ÿêèì ìàº áóòè 
àâòåíòè÷íå ñâÿòêóâàííÿ: “Ñâÿòî Êóïà-
ëà — öå ñâÿòî ñîíöÿ, ùî ñõîäèòü íà ñâ³-
òàíêó íàéäîâøîãî äíÿ. Âîíî º ãîëîâíèì 
ó òðàäèö³éíîìó ñîíÿ÷íîìó êóëüò³ ñëîâ’ÿí 
³ áàëò³éö³â. À â ð³÷íîìó öèêë³ Ñîíöÿ 
íàéâèçíà÷í³øèì äíåì º äåíü ë³òíüîãî 
ñîíöåñòîÿííÿ, ÿêèé ïðèïàäàº íà 21–
22 ÷åðâíÿ», — ðîçïîâ³ëà ïàí³ Òåòÿíà.

Êóëüì³íàö³ºþ ä³éñòâà ñòàíå âèäî-
áóâàííÿ âîãíþ çà äîïîìîãîþ ñïåö³-
àëüíî¿ äåðåâ’ÿíî¿ óñòàíîâêè. Ùîðîêó 
¿¿ âèãîòîâëÿþòü äî ñâÿòà ç îñîáëèâîãî 
äåðåâà, à íà çàõîä³ ñîíöÿ ñîòí³ ëþäåé 

áåðóòüñÿ çà ëèíâó ³ ðîçêðó÷óþòü ñòåð-
æåíü óñòàíîâêè, âèêëèêàþ÷è òåðòÿ, òà 
âèäîáóâàþòü òàêèì ÷èíîì ³ñêðó. Â³ä íå¿ 
³ çàïàëþþòü âàòðó, äîâêîëà ÿêî¿ ïîò³ì 
âîäÿòü õîðîâîäè òà ñòðèáàþòü ÷åðåç âî-
ãîíü, çàãàäóþ÷è áàæàííÿ.

Ãîñò³ — ºâðîïåéñüê³ íàðîäè òà óêðà-
¿íñüê³ åòíîñè. Öüîãîð³÷ âïåðøå äî íàñ 
çàâ³òàþòü ãîñò³ ç ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó, äå 
òàê ÷è ³íàêøå ñâÿòêóþòü Êóïàëüñüê³ ñâÿ-
òà. Óêðà¿íñüê³ åòí³÷í³ ãðóïè — ãóöóëè, 
áîéêè, îï³ëÿíè, ëåìêè òà ³í., à òàêîæ 
ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ íàðîä³â, ÿê³ ïðî-
æèâàþòü íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, ³ ãîñò³ ç 
ï’ÿòè ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í — Á³ëîðóñ³, 
×åõ³¿, Óãîðùèíè, Ïîëüù³, Ëèòâè — ïðè-
âåçóòü ç ñîáîþ óí³êàëüí³ åòíîãðàô³÷í³ 
âèñòàâêè òà îõî÷å ä³ëèòèìóòüñÿ ñâî¿ìè 
³ñòîð³ÿìè, òàíöìè, ñï³âàìè ³ äîñâ³äîì.

Âîðêøîï äëÿ ðîçâèòêó ãðîìàä. Öüîãîð³÷ 
âïåðøå «Æèâèé Âîãîíü» çáåðå ïðåäñòàâ-
íèê³â îá’ºäíàíèõ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä, 
ÿê³ ïðè¿äóòü, ùîá ïîãîâîðèòè â³äâåðòî 
ïðî ðîçâèòîê, âçàºìîä³þ ³ ñï³âïðàöþ. 
Ñàìå òóò íàðîäÿòüñÿ íîâ³ ïðîåêòè ³ ñàìå 
çâ³äñè ïî¿äóòü ïî âñ³é Óêðà¿í³ ö³êàâ³ ³äå¿. 
Çàïëàíîâàíî çóñòð³÷ ïðåäñòàâíèê³â 30-òè 
ÎÒÃ, ÿê³ âæå çàðàç àêòèâíî âïðîâàäæó-
þòü ñîö³àëüí³ òà êóëüòóðí³ ïðîãðàìè ðîç-
âèòêó â ñåáå â ñåëàõ ³ ì³ñòàõ.

Êîçàêè-õàðàêòåðíèêè. Öåé ôåñòèâàëü 

íåìîæëèâî óÿâèòè áåç êîçàê³â. Ñàìå 
òîìó öüîãîð³÷ ìè âèð³øèëè çàïðîñèòè ¿õ 
á³ëüøå, í³æ çàçâè÷àé. Òîæ îêð³ì «ñïàñ³â-
ö³â», ÿê³ ùîðîêó ïðè¿çäÿòü íà ôåñòèâàëü, 
ó ßêóøèíöÿõ áóäóòü íîâ³ äëÿ â³ííè÷àí 
ãîñò³. Öå Ì³æíàðîäíà ôåäåðàö³ÿ êîçàöü-
êîãî áîéîâîãî ìèñòåöòâà "Òðèãëàâ" ç ì. 
Êàì'ÿíåöü Ïîä³ëüñüêèé, òà îðãàí³çàö³¿ 
êîçàöüêîãî áîéîâîãî ìèñòåöòâà ³ç Çàïî-
ð³ææÿ — «Ñïàñ» òà «Êîçàöüêèé ãåðöü». 
Âîíè ïðèâåçóòü ç ñîáîþ êîçàöüêó çáðîþ 
òà ïðîäåìîíñòðóþòü âïðàâí³ñòü ó áîéîâèõ 
ìèñòåöòâàõ òà ð³çíèõ ñèëîâèõ ÷îëîâ³÷èõ 
çàáàâàõ. Áàãàòî ñåðåä íèõ ä³òåé — ìàë³ 
êîçà÷àòà àêòèâíî âèâ÷àþòü áîéîâ³ ìèñ-
òåöòâà êîçàê³â-õàðàêòåðíèê³â. Íåäàðåìíî 
çàïðîñèëè îðãàí³çàòîðè òàêîæ õåäëàéíåðà 
ðîê-ñöåíè, ³ íèì ñòàâ ëåãåíäàðíèé óêðà-
¿íñüêèé ãóðò KOZAK SYSTEM. Òîæ òàêî¿ 
êîíöåíòðàö³¿ êîçàöòâà íà îäíîìó ôåñòè-
âàë³ Â³ííè÷÷èíà ùå, ìàáóòü, íå áà÷èëà!

Çàïðîøóºìî ó ñ. ßêóøèíö³ íà Õ² Ì³æ-
íàðîäíèé ôåñòèâàëü çâè÷àºâî¿ êóëüòó-
ðè «Æèâèé Âîãîíü» 22 ÷åðâíÿ, ïî÷àòîê 
î 12.00. Âõ³ä â³ëüíèé.

Ôåñòèâàëü ïðîâîäèòüñÿ çà ñïðèÿííÿ 
Óêðà¿íñüêîãî êóëüòóðíîãî ôîíäó òà Äå-
ïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ³ ìîëîä³æíî¿ ïî-
ë³òèêè Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ.

Îðãàí³çàòîð: Â³ííèöüêèé êîçàöüêèé ïîëê 
³ì. ²âàíà Áîãóíà.

Топ-5 новинок фестивалю «Живий Вогонь»
БЛОГ
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RIA, Ñåðåäà, 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ЛАРИСА ПОЛУЛЯХ, ВОЛОНТЕРКА
У нас гарячі дні. Потрібна підтримка 
в закупівлі медпрепаратів.
5168742722978362 у ПриватБанку.

449871

453258

452572

452847
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â³ä³áðàëè á³çíåñ, ïðèñóòí³ ó çàë³ 
ñëóõàëè òàê, í³áè éøëîñÿ ïðî 
áîéîâèê. Áóëî öå íà ç³áðàíí³ 
ôåðìåð³â Óêðà¿íè ó Êèºâ³. Çëî-
âìèñíèêè ïîãëóìèëèñÿ íàä ôåð-
ìåðàìè ãîñïîäàðñòâà «ÄÀÐ’ ß ³ 
ß». Âîíî íåâåëèêå — â îðåíä³ 
600 ãà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çå-
ìåëü, öå ïà¿ ñåëÿí îäíîãî ç íà-
ñåëåíèõ ïóíêò³â ðàéîíó. Â³êòîð³ÿ 
Êóëèê çàñíîâíèöÿ ãîñïîäàðñòâà, 
¿¿ ÷îëîâ³ê ïàí Äìèòðî — äèðåê-
òîð. ¯ì äîïîìàãàþòü â ðîáîò³ 
áëèçüê³ ðîäè÷³.

Çà äåíü äî íîâîãî 2019-ãî ðîêó, 
óâå÷åð³ 30 ãðóäíÿ, íà òåëåôîí 
áðàòà Â³êòîð³¿ çàòåëåôîíóâàâ 
íåâ³äîìèé. ªõèäíî ïðèâ³òàâ ç 
íàñòóïàþ÷èì ñâÿòîì ³ ïîïðîñèâ 
çàãëÿíóòè ó Äåðæðåºñòð þðèäè÷-
íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á. Ñêàçàâ, ùî 
íà Êóëèê³â ÷åêàº ñþðïðèç.

— Êîëè çàéøëè íà ñòîð³íêó 
íàøîãî ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà, ó íàñ ñòàâñÿ øîê, — ïðîäî-
âæóº ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Òàì çíà-
÷èëîñÿ, ùî âëàñíèêîì º çîâñ³ì 
³íøà ëþäèíà — Ëþá÷åöêî Ëàóðà. 
Âêàçóâàëàñÿ ¿¿ àäðåñà — Êè¿â, 
âóë. Öóëóê³äçå, 3-À. Âèð³øèëè 
çàòåëåôîíóâàòè æ³íö³. ² òóò çíîâó 
ïðèñòóï øîêó — íîìåðè òåëåôî-
í³â, à òàêîæ ³íø³ äàí³ â ðåºñòð³ 
çàëèøèëèñÿ íàø³.

ЛЮДИНИ НЕ ІСНУЄ, А БІЗНЕС 
НА НЕЇ ЗАПИСАЛИ 

Çì³íè ó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ 
ïðîâ³â äåðæàâíèé ðåºñòðàòîð 
Îëåêñàíäð Ïðîøê³í. Â³í ç³ ñòî-
ëè÷íîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà (ÊÏ) «Ðåºñòðàö³éíèé 
öåíòð íåðóõîìîñò³ òà á³çíåñó». 
Ï³çí³øå ïàí³ Êóëèê ç’ÿñóâàëà: 
íàçâàíå ÊÏ çíàõîäèòüñÿ ÷åðåç 
äîðîãó â³ä Ì³í’þñòó, ñòðóêòóðè, 

äå óïîâíîâàæóþòü ðåºñòðàòîð³â 
íà çä³éñíåííÿ âàæëèâî¿ ñïðàâè. 
Çàá³ãàþ÷è íàïåðåä, çàçíà÷ó, ùî 
Ì³í'þñò òàê ³ íå â³äïîâ³â íà çàÿâó 
Êóëèê³â ïðî òå, ÿêå ïîêàðàííÿ 
ïîí³ñ äåðæàâíèé ðåºñòðàòîð.

Ó ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðî-
âàäæåííÿ ïîë³ö³ÿ íàìàãàëàñÿ 
ðîçøóêàòè íîâó âëàñíèöþ ÔÃ 
«ÄÀÐ’ ß ³ ß». Ëþäèíè ç òàêèì 
ïð³çâèùåì íå âèÿâèëîñÿ. Êîðäîí 
êðà¿íè òàêà òåæ íå ïåðåòèíàëà. 
Çà âêàçàíîþ àäðåñîþ ¿¿ ïðîæè-
âàííÿ çíàõîäèòüñÿ… îäèí ç òîð-
ãîâèõ öåíòð³â ñòîëèö³.

— Ëþäèíè íå ³ñíóº, à á³çíåñ 
íà íå¿ çàïèñàòè ìîæíà, — êàæå 
Â³êòîð³ÿ Êóëèê. — Âèÿâëÿºòüñÿ, 
ùî òàêå ìîæëèâî. ² öå ðîáèòü 
äåðæàâíèé ðåºñòðàòîð.

МОЖЕМО ПОВЕРНУТИ 
ЗА ПІВЦІНИ 

Íåâäîâç³ Êóëèêàì çàïðîïî-
íóâàëè… ïîâåðíóòè ¿õí³é á³çíåñ. 
Íå çàäàðìà, çðîçóì³ëî. Íàçâàëè 
ö³íó — 200 òèñÿ÷ äîëàð³â. Ïðî öå 
òàêîæ ïîâ³äîìèëè ïî òåëåôîíó.

— Çà ñâîº òðåáà ùå é ïëàòè-
òè, — íå ñòðèìàëà çäèâóâàííÿ 
ïàí³ Â³êòîð³ÿ.

¯é íàãàäàëè, ùî «ÄÀÐ’ ß ³ ß» 
óæå íå ¿õíÿ.

— Ëàäíî, ìîæåìî ñêèíóòè 
ö³íó, äàâàéòå 100 òèñÿ÷ çåëåíèõ 
³ çàáèðàéòå íàçàä, — ïî÷óëà ó òå-

ëåôîíí³é ñëóõàâö³.
Êóëèêè çâåðíóëèñÿ ³ç çàÿâîþ 

ó ïîë³ö³þ. ̄ õíþ ñêàðãó ðîçãëÿäà-
ëè íà çàñ³äàíí³ îáëàñíî¿ êîì³ñ³¿ ç 
ïðîòèä³¿ ðåéäåðñòâó. Íà ç³áðàíí³ 
áóëà ïðèñóòíÿ çàñòóïíèê ì³í³ñòðà 
þñòèö³¿. Êóëèêè íàïèñàëè ñêàðãó 
ó Ì³í’þñò. ßê óæå çãàäóâàëîñÿ, 
Â³êòîð³ÿ îçíàéîìèëà ç ñèòóàö³-
ºþ ó÷àñíèê³â âñåóêðà¿íñüêîãî 
ç³áðàííÿ ôåðìåð³â.

Íåçâàæàþ÷è íà òàêó îãëàñêó, 
¿õí³ êðèâäíèêè ïðîäîâæóâàëè 
òåðîðèçóâàòè ôåðìåð³â. Â³ä ñë³â 
ïåðåéøëè äî ä³ëà. 17 ëþòîãî ï³ä-
ïàëèëè äâà àâòîìîá³ë³ — «Ôîðä»-
ï³êàï ³ «Õóíäàé». Ïðè¿æäæàëè ç 
íàì³ðîì â³ä³áðàòè òåõí³êó, ìàéíî. 
Ïåðåñòðèáóâàëè ÷åðåç îãîðîæó. 
Âèâåçòè òåõí³êó çàâàäèëà îõîðî-
íà, ÿêó íàéíÿëè Êóëèêè.

Ïîãðîçè íå ïðèïèíÿëèñÿ íà-
â³òü ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ á³çíåñó 
(22 ëþòîãî íàêàçîì ïî Ì³í’þñòó 
Êóëèê³â â³äíîâèëè ó ïðàâ³ âëàñ-
íîñò³ íà ¿õíº ôåðìåðñüêå ãîñ-
ïîäàðñòâî). 17 òðàâíÿ ñïàëèëè 
ùå îäíó àâò³âêó ¿õíüî¿ ðîäèíè — 
ëåãêîâèê ÁÌÂ. À ÷åðåç 6 äí³â 
ï³ñëÿ òîãî ï³äîçðþâàíèõ çàòðè-
ìàëè. ¯õ ïîâ’ÿçàëè çà çàõîïëåí-
íÿ á³çíåñó ôåðìåðà ç Êàëèí³â-
ñüêîãî ðàéîíó.

Íèí³ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåí-
íÿ ðîçñë³äóþòü çà çàÿâàìè ïðî 
øàõðàéñüê³ ä³¿, à òàêîæ çà ôàê-
òàìè ï³äïàëó àâòîìîá³ë³â.

— Ó íàñ ó êâàðòèð³ 50 áóòë³â ç 
âîäîþ, — êàæå ïàí³ Â³êòîð³ÿ. — 
Ñóñ³äè áîÿòüñÿ á³ëÿ íàñ ïàðêóâà-
òèñÿ. Ï³ä ÷àñ îäí³º¿ ïîæåæ³ âîã-
íåì ïîøêîäæåíî áàëêîí îäíîãî 
³ç ñóñ³ä³â íà ïåðøîìó ïîâåðñ³. 
Äîâåëîñÿ â³äøêîäîâóâàòè çáèòêè. 
Íå çíàºìî, ÿêèõ ñþðïðèç³â ìîæ-
íà ùå ÷åêàòè. Âîíè æ íà âîë³.

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Çëîâìèñíèê³â çà-
òðèìàëè 23 òðàâíÿ 
â îäíîìó ç êàôå 

ó ñåðåäì³ñò³ Â³ííèö³. Âîíè âè-
ìàãàëè ó ôåðìåðà ç Êàëèí³âñüêî-
ãî ðàéîíó äóæå âåëèêó ñóìó — 
240 òèñÿ÷ äîëàð³â. Òîé â³äïîâ³â, 
ùî òàêèõ ãðîøåé íå ìàº. Éîìó 
çàïðîïîíóâàëè ³íøèé âàð³àíò — 
ïåðåïèñàòè á³çíåñ. Äëÿ îôîðì-
ëåííÿ äîêóìåíò³â ôåðìåð ïðèáóâ 
ó êàôå, ÿêå âêàçàëè âèìàãà÷³. Òàì 
¿õ ³ ïîêëàëè îáëè÷÷ÿì äî ï³äëî-
ãè. Çàòðèìóâàâ âèìàãà÷³â ñïåö-
ï³äðîçä³ë «Êîðä».

Çäàâàëîñÿ, ç òàêèì øëåéôîì 
«ïîäâèã³â» âîíè ìàëè á çàëè-
øàòèñÿ ï³ä âàðòîþ. Ïðî òàêèé 
çàïîá³æíèé çàõ³ä êëîïîòàëè ïå-
ðåä ñóäîì ñë³ä÷³ ïðîêóðàòóðè ³ 
ïîë³ö³¿. Çàòðèìàíèì îãîëîñèëè 
ïðî ï³äîçðó ó âèìàãàíí³ êîøò³â 
â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ.

Ñóääÿ ïðèéíÿâ ³íøå ð³øåííÿ. 
Ñïî÷àòêó êàìåðó çàëèøèâ îäèí 
³ç çàòðèìàíèõ, éîìó îáðàëè äî-
ìàøí³é àðåøò, áåç åëåêòðîííîãî 
áðàñëåòà. ×åðåç äåê³ëüêà äí³â â³ä-
ïóñòèëè ùå äâîõ — ï³ä çàñòàâó 
ó 86 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ ¿ì îãî-
ëîñèëè ùå îäíó ï³äîçðó. ßêó ³ 
çà ùî?

ТЕЛЕФОНУЮТЬ ЖЕРТВАМ, 
ЩОБ ЗАБРАЛИ ЗАЯВУ З ПОЛІЦІЇ 

Äðóãà ï³äîçðà òàêîæ ñòîñóºòüñÿ 
âèìàãàííÿ ãðîøåé. Äâ³ñò³ òèñÿ÷ 

äîëàð³â õîò³ëè ñòÿãíóòè ç ôåðìå-
ð³â ç Áàðó — ïîäðóææÿ Â³êòîð³¿ 
³ Äìèòðà Êóëèê³â, âëàñíèö³ ³ 
äèðåêòîðà ôåðìåðñüêîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà «ÄÀÐ’ ß ³ ß». Ï³ñëÿ 
âñòàíîâëåííÿ öüîãî åï³çîäó ³ îãî-
ëîøåííÿ ï³äîçðè, ñë³ä÷³ ïîäàëè 
ïîâòîðíå êëîïîòàííÿ ïðî âçÿòòÿ 
âñ³õ òðüîõ ï³ä âàðòó. Ì³ñüêèé ñóä 
âäðóãå â³äõèëèâ éîãî.

Ïåðåáóâàþ÷è íà âîë³, âîíè 
âæå ñêîðèñòàëèñÿ òèì, ùî ñóääÿ 
ðîçâ’ÿçàâ ¿ì ðóêè. Òåëåôîíóþòü 
ñâî¿ì æåðòâàì, ùîá ò³ çàáðàëè 
çàÿâè ç ïîë³ö³¿. ×îãî ùå â³ä íèõ 
ìîæíà ÷åêàòè?

— Áà÷èëè öèõ ëþäåé, âîíè 
ïðè¿æäæàëè â³äáèðàòè òåõí³êó 
íàøîãî ãîñïîäàðñòâà, — êàæå 
Â³êòîð³ÿ Êóëèê. — Íå ò³ëüêè ìè 
ç ÷îëîâ³êîì óï³çíàëè. Îõîðîí-
ö³, ÿêèõ íàéíÿëè äëÿ çáåðåæåííÿ 
òåõí³êè, òåæ âêàçàëè íà íèõ.

Ñï³âðîçìîâíèöÿ êàæå, ùî 
íå ìàº ñóìí³âó, ùî òðè ñïàëå-
í³ àâòîìîá³ë³ òàêîæ ñïðàâà ðóê 
çàòðèìàíèõ. Ïðèïóñêàº, ùî â³ä 
òàêèõ ìîæíà ÷åêàòè áóäü-÷îãî. 
Çà ñëîâàìè ïîñòðàæäàëî¿, òîé ÷î-
ëîâ³ê, äëÿ êîãî îáðàëè äîìàøí³é 
àðåøò, º ïðàâîþ ðóêîþ îðãàí³çà-
òîðà ñõåìè â³äæèìàííÿ á³çíåñó 
ó ôåðìåð³â. Çàä³ÿëè ¿¿ çà ó÷àñò³ 
äåðæàâíîãî ðåºñòðàòîðà. Áåç éîãî 
ó÷àñò³ ïåðåïèñàòè á³çíåñ íà ³íøó 
ëþäèíó íå ìîæíà.

ЗАГЛЯНЬТЕ В РЕЄСТР, ДЛЯ 
ВАС — СЮРПРИЗ 

Êîëè Â³êòîð³ÿ Êóëèê ðîçïî-
â³äàëà ³ñòîð³þ ïðî òå, ÿê ó íå¿ 

СУД ВИПУСТИВ ТИХ, ХТО ВИМАГАВ 
У ФЕРМЕРА $240 ТИСЯЧ 
Безкарність?  Фальсифікували 
документи і відбирали бізнес, 
за повернення вимагали великі суми 
у валюті, спалювали автомобілі, 
погрожували фізичною розправою… 
Нарешті їх затримали. Але не надовго. 
Міський суд відпустив одного під 
домашній арешт, двох — під заставу. 
Тепер вони на волі телефонують своїм 
жертвам, щоб забрали заяви з поліції 

ВАДИМ КОБЗАР, 
ОФІЦЕР ВІДДІЛУ 
КОМУНІКАЦІЇ 
ОБЛАСНОЇ ПОЛІЦІЇ:

— У справі про 
підозру у ви-
маганні коштів 

в особливо великих розмірах 
оголошено ще одну підозру. 
За таким само фактом, як у ви-
падку із фермером з Калинів-

ки, — вимагання грошей ч. 2 ст. 
189 Кримінального кодексу 
України. За таке правопору-
шення передбачено до 7 років 
ув’язнення.
Про підозру повідомлено одно-
му з трьох зловмисників, а та-
кож ще одному, який не був 
затриманий, і до якого не засто-
сували запобіжний захід. Поліція 
працює з чотирма особами.

Слідчі працюють з чотирма підозрюваними 

— Ó íàñ ó êâàðòèð³ 
50 áóòë³â ç âîäîþ, — 
êàæå ïàí³ Â³êòîð³ÿ. 
— Íå çíàºìî, ÿêèõ 
ñþðïðèç³â ìîæíà ùå 
÷åêàòè. Âîíè æ íà âîë³

У одному з кафе у середмісті Вінниці, де фермер мав переписати свій бізнес, 
зловмисників взяли на гарячому. Затримував вимагачів спецпідрозділ «Корд»
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У останньому випадку з пошуком 
мін евакуювали 9 тисяч людей. 
Таку цифру назвали правоохо-
ронці. Від працівниці садочка, 
який «мінували» двічі, редакція 
дізналася, як відбувався в них 
процес виведення з приміщення 
під загрозою.
Вихователька розказала, що ін-
формацію про можливість вибу-
ху в садочку вони отримали під 
час тихої години, сплячих дітей 
піднімали, кутали в ковдри, та з 
плачем виводили на двір — в бе-
сідки на території садочка.
— Ми сиділи з дітьми біля будівлі 
і думали, що буде, якщо дійсно 
рвоне. Хіба дітей захищає така 
евакуація? Одне діло дорослі, 

яких попросили вийти з тор-
говельного центру, і вони піш-
ли подалі від небезпеки. Ми ж 
не можемо нікуди піти з дітьми. 
Батьків обдзвонюємо, звісно, але 
вони не приїздять дітей забира-
ти, — розказує жінка.
А перевірка всіх об’єктів, перелі-
чених «мінером» в листі минулої 
п’ятниці, тривала до вечора. По-
тім відділ комунікації повідомив 
на своєму сайті:
«Станом на 21 годину усі потен-
ційно небезпечні об’єкти пере-
вірили вибухотехнічні групи 
поліції, кінологи зі службовими 
собаками. Інформація, викладе-
на в повідомленні, не знайшла 
свого підтвердження».

Міну в окремих садочках шукали по два рази 

РЕКЛАМА
451581

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ëèñòè íà åëåê-
òðîííó ïîøòó 
ï î ë ³ ö å é ñ ü ê è õ 

óïðàâë³íü, àäì³í³ñòðàö³é âóç³â 
÷è ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà 
óñòàíîâ, ÿê³ ïåðåâ³ðÿëè íà íà-
ÿâí³ñòü âèáóõ³âêè, ïðèõîäèëè 
â áàãàòüîõ ðåã³îíàõ. ßê ä³çíàëàñÿ 
ðåäàêö³ÿ RIA â³ä êîëåã ç çàõ³ä-
íèõ îáëàñòåé, â ¿õí³õ âèïàäêàõ 
«ì³íåð» íàçâàâ ñâî¿ ä³¿ ïîìñòîþ 
çà îêóïàö³þ Äîíáàñó. À ùî áóëî 
â ëèñò³, îòðèìàíîìó  â³ííèöüêèì 
ãëàâêîì 7 ÷åðâíÿ?

Î 15.15 â íàøå ïîë³öåéñüêå 
óïðàâë³ííÿ ïðèéøîâ åëåòðîí-
íèé ëèñò ïðî çàì³íóâàííÿ 28-òè 
îá’ºêò³â ì³ñòà. Òîðãîâåëüíèõ 
öåíòð³â, äèòñàäê³â, çàë³çíè÷íîãî 
âîêçàëó ³ ê³ëüêîõ âèø³â. Ïîâíèé 
çì³ñò åëåêòðîííîãî ëèñòà ïðàâî-
îõîðîíö³ íàçèâàþòü òàºìíèöåþ 
ñë³äñòâà ³ íå öèòóþòü àí³ ñòð³÷êè.

Â³ä ðå÷íèö³ ïîë³ö³¿ Àííè Îë³é-
íèê RIA ä³çíàëàñÿ: ïðèâ’ÿçêà 
«ì³íóâàíü» äî ïîä³é íà Äîíáàñ³ 

ó â³ííèöüêîìó ïîâ³äîìëåíí³ º, 
òàê ñàìî, ÿê â ëèñòàõ äëÿ ³íøèõ 
îáëàñíèõ öåíòð³â.

Ó ²âàíî-Ôðàíê³âñüê³é îáëàñò³, 
íàïðèêëàä, â òó ñàìó ï’ÿòíèöþ 
ïî åëåêòðîíí³é ïîøò³ «çàì³íóâà-
ëè» çàâîä «Êàðïàòè». Ëèñò ïðî 
âèáóõîâèé ïðèñòð³é ç ãîäèííèêî-
âèì ìåõàí³çìîì ïðèéøîâ íà ïî-
øòó çàâîäó ç ïîøòîâî¿ ñêðèíüêè, 
ùî ìàº íàçâó «Äîíáàñ ÄÍÐ». Ó 
ñàìîìó ëèñò³ áóëî íàïèñàíî — 
«öå ïîìñòà çà îêóïàö³þ Äîíáàñó».

«Çàâäÿêè» ïîìñò³ íåçíàéäåíîãî 
åëåêòðîííîãî «ì³íåðà» ó Â³ííèö³, 
ïî÷èíàþ÷è ç 11 òðàâíÿ, ïîë³ö³¿ 
òà ðÿòóâàëüíèêàì äîâåëîñÿ øó-
êàòè âèáóõ³âêè â 80-òè ïðèì³-
ùåíü. Ó äâîõ âèïàäêàõ (7 ÷åðâíÿ 
³ 29 òðàâíÿ) åâàêóþâàëè ëþäåé àæ 
ç 28-ìè áóä³âåëü. Çà öèìè âèïàä-
êàìè, ÿê ñêàçàëà Àííà Îë³éíèê, 
îá’ºäíàëè â îäíå ïîðóøåí³ çà ôàê-
òàìè ïîãðîç òåðàêòîì  ïðîâàäæåí-
íÿ. Ñàíêö³ÿ ñòàòò³ — äî 10 ðîê³â 
ïîçáàâëåííÿ âîë³.

×îìó äîñ³ íå çíàéøëè «ì³íå-
ðà», ÿêèé ïðèñëàâ ëèñò íà ïîøòó 
ïîë³ö³¿? Ïîÿñíåííÿ íàøå ïðàâî-

МІНУЮТЬ З НЕВЛОВИМИХ МЕЙЛІВ
Щоб панікували  Не менше 80-ти 
перевірок з евакуаціями за місяць вимушені 
були здійснити екстрені групи поліції Вінниці. 
Зміст листів з попередженням про вибухівку 
в місцях великого скупчення людей слідство 
тепер не розголошує. Редакція дізналася, 
яку причину «мінувань» називали адресати 
і чому їх непросто вирахувати

îõîðîííå â³äîìñòâî íå äàº. Êàæå 
ò³ëüêè, ùî éìîâ³ðíî ðîçñë³äóâàí-
íÿ ïåðåäàäóòü ó ñïåöñëóæáó, áî 
ñïðàâè ïðî òåðàêò — öå ï³äñë³ä-
í³ñòü ÑÁÓ, à íå ïîë³öåéñüêà.

Íàòîì³ñòü ó Âîëèíñüê³é ïîë³ö³¿ 
äåùî ñêàçàëè ïðî ñêëàäí³ñòü âè-
ðàõóâàòè âèíóâàòöÿ ïàí³êè.

«Ïðîàíàë³çóâàâøè, ðîçóì³º-
ìî, ùî öå â³äñèëàºòüñÿ îäí³ºþ 
ëþäèíîþ, — ñêàçàâ çàñòóïíèê 
íà÷àëüíèê òàìòåøíüîãî ãëàâ-
êó. — Á³ëüøå 15 õâèëèí åëåê-
òðîííà ïîøòà íå æèâå. Ùîðàçó 

ïîâ³äîìëåííÿ íàäõîäèòü ç ³íøî¿ 
ñêðèíüêè, ÿêó ï³ñëÿ â³äïðàâêè 
ëèñòà âèäàëÿþòü».

Ùå â³äîìî, ùî ìàéëè ñòâîðþ-
âàëèñÿ íà ïîðòàë³ «Meta.ua», äå 
íå ïîòð³áíî ïðèâ’ÿçóâàòè äî ïî-
øòè êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó.

Ïèòàºìî ó â³ííèöüêîìó â³ä-
ä³ë³ ê³áåðïîë³ö³¿, ÷è â íàñ òàê 
ñàìî — ñêðèíüêè «ì³íåð³â» 
æèëè íå á³ëüøå 15-òè õâèëè? ² 
êåð³âíèê Îëåêñàíäð Óëüÿíåíêîâ 
â³äïðîâ³äàº RIA:

— Òàê, ïëþñ ïðè ðåºñòðàö³¿ 
ñêðèíüîê âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
ïîøòîâ³ ñåðâ³ñè, ÿê³ òåõí³÷íî 
øèôðóþòü äàí³ êîðèñòóâà÷à òà 
íå çáåð³ãàþòü ³ñòîð³þ. Òàêîæ 
«ì³íåðàìè» çàâæäè âèêîðèñòî-
âóºòüñÿ VPN-ñåðâ³ñè.

Протягом місяця у Вінниці було 4 масштабні хибні 
замінування. У двох випадках шукали бомбу одночасно 
в кількох торговельних центрах

Åëåêòðîíêè ñòâîðþþòü 
íà ïîðòàë³, ùî íå 
âèìàãàº ïðèâ'ÿçêè äî 
ìîá³ëüíîãî. Êð³ì òîãî, 
àíîí³ìè êîðèñòóþòüñÿ 
ñåðâ³ñàìè VPN 
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äîëó÷èòèñÿ äî äèñêóñ³é òà ïî-
ñòàâèòè ñâî¿ çàïèòàííÿ ñï³êåðàì. 
Òàêîæ ó íåôîðìàëüí³é îáñòàíîâ-
ö³ ìîæíà áóäå ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç 
êîìàíäîþ ðåäàêö³¿ ãàçåòè RIA òà 
ñàéòó 20minut.ua.

Òèì, õòî íå ñõî÷å ñëóõàòè 
ëåêö³¿, ìè çàïðîïîíóºìî ïîðå-
ëàêñóâàòè ï³ä àêóñòè÷í³ âèñòóïè 
òàëàíîâèòèõ ìîëîäèõ âèêîíàâö³â. 
Àáî ïîëàñóâàòè ñìà÷íèìè ñòðà-
âàìè, ÿê³ ìîæíà áóäå ïðèäáàòè 
íà òåðèòîð³¿ ïàðêó.

Áåç ïîäàðóíê³â äëÿ ãîñòåé ìè 
òàêîæ îá³éòèñÿ íå ìîæåìî. Òîìó 
âæå òðàäèö³éíî ðîç³ãðàºìî ïîäî-
ðîæ íà äâîõ äî ªâðîïè òà òðèñòà 
³íøèõ ö³ííèõ ïðèç³â.

ÑÂßÒÎ

452577

РЕКЛАМА

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA,  
(095)1039671

Ó ìèíóëîìó 
ðîö³ ìè ãó÷íî 
â³äñâÿòêóâàëè 25 

ð³÷íèöþ íàøî¿ ãàçåòè. Íà ÷åñòü 
äíÿ íàðîäæåííÿ ìè âëàøòóâàëè 
âåëèêèé «Ï³êí³ê RIA» ç áåçë³÷÷þ 
ö³êàâèõ ïîä³é, ñìà÷íèõ ñòðàâ òà 
ïðèºìíèõ ñþðïðèç³â. Íà ñöåí³ 
âèñòóïàëè â³äîì³ ðîê-ãóðòè, àê-
òîðè ³ òàíöþâàëüí³ êîëåêòèâè. 
Ïîçà ñöåíîþ ïðèñóòí³õ ðîçâà-
æàëè àí³ìàòîðè, ïðîõîäèëè ìàé-
ñòåð-êëàñè òà ïðîâîäèâñÿ ðîç³-
ãðàø ëîòåðå¿. Ñâÿòî íàñò³ëüêè 
ñïîäîáàëîñÿ â³ííè÷àíàì, ùî ìè 
âèð³øèëè ïîâòîðèòè éîãî. Àëå ç 
ùå á³ëüøèì ðîçìàõîì.

²ç çàäîâîëåííÿì àíîíñóºìî, ùî 
28–29 ÷åðâíÿ ó Â³ííèö³ ïðîéäå II 
Ï³êí³ê RIA. Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ 
íåçì³ííå — ïàðê Äðóæáè íà-
ðîä³â — àäæå íà âóëèö³ ñïåêà 

³ áàãàòüîì áóäå ïðèºìí³øå çíà-
õîäèòèñÿ ïîðÿä ³ç ïðîõîëîäíèì 
Âèøåíñüêèì îçåðîì.

«Ï³êí³ê RIA» — öå òåðèòîð³ÿ 
äðóç³â, íà ÿê³é ìîæíà ñìà÷íî ïî-
¿ñòè, ïî÷åðïíóòè êîðèñíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿, ïîçíàéîìèòèñÿ ç ö³êàâèìè 
ëþäüìè òà ïîâíîö³ííî â³äïî÷è-
òè. Òîìó öüîãîð³÷ ìè âèð³øèëè 
çì³íèòè ôîðìàò ñâÿòà ³ çðîáèëè 
éîãî äâîäåííèì.

Çðàíêó (àëå íå äóæå ðàííüîãî:) 
á³ëÿ Âèøåíñüêîãî îçåðà â³äêðè-
þòüñÿ ðîçâàæàëüí³ ìàéäàí÷èêè ç 
àòðàêö³îíàìè òà ôóä-êîðòè. Äëÿ 
çðó÷íîñò³ ìè ïîä³ëèëè ¿õ íà äå-
ê³ëüêà çîí, ÿê òî «Êîêòåéë³», 
«Ãàðÿ÷à çîíà», «Äèòÿ÷à» òîùî. 
Ïîðÿä ç íèìè ðîçì³ñòÿòüñÿ çîíè 
ðåëàêñó, çîíè ç àí³ìàòîðàìè òà 
ìàéñòåð-êëàñàìè.

Äî ðå÷³, ÿêùî âè òâîð÷à ëþ-
äèíà, ÿêà âì³º âëàñíèìè ðóêàìè 
ðîáèòè ö³êàâ³ òà êîðèñí³ âèðî-
áè ³ ãîòîâ³ íàâ÷èòè öüîãî ³íøèõ, 
çàïðîøóºìî âàñ äî ñï³âïðàö³. 

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ ВІННИЧАН 
НА ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ RIA 
У колі друзів  Наприкінці червня 
у парку Дружби народів пройде другий 
«Пікнік RIA». Цього року він триватиме 
два дні. Розповідаємо, хто з зірок 
виступатиме на заході, як можна буде 
на ньому відпочити, чого навчитися 
та як стати учасником пікніка

Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåð-
òàéòåñÿ çà öèì íîìåðîì: (050)-
547–14–91 — Ëþäìèëà.

ßê ³ ìèíóëîãî ðîêó, ââå÷å-
ð³ ïåðøîãî äíÿ âñÿ Âèøåíüêà 
ãóä³òèìå â³ä êîíöåðò³â êðóòèõ 
ðîê-ãóðò³â. Íà ñöåíó âèéäóòü 
óëþáëåíö³ â³ííèöüêî¿ ïóáë³êè 
«ÍÅ ë³çü, ÁÎ âá'º» òà ìåëîäè÷íèé 
«Ô³îëåò», ÿê³ äíÿìè âèïóñòèëè 
íîâèé àëüáîì.

Íå îá³éäåòüñÿ é áåç ãóìîðó. 
Òîð³ê ìè çàïðîøóâàëè â³äîìîãî 
êîì³êà Áîðèñà Áàðñüêîãî, à öüî-

ãîð³÷ âàñ ñì³øèòèìóòü ñòåíäàïåðè. 
Íà êîìóñü êîíêðåòíîìó ìè ïîêè 
ùî íå çóïèíèëèñÿ, àëå âæå ìîæå-
ìî íàçâàòè ³ì'ÿ íàøîãî âåäó÷îãî. 
Íèì ñòàíå Äìèòðî Ãîëóáºâ — àê-
òîð ñêåò÷êîìó «Êðà¿íà Ó» òà ë³äåð 
êîìàíäè «Â³ííèöüê³» ó Ë³ç³ Ñì³õó.

Äðóãèé äåíü «Ï³êí³êó RIA» 
ïðîâåäåìî ó á³ëüø ñïîê³éí³é 
àòìîñôåð³. Ìè ãîòóºìî ñåð³þ 
êîðèñíèõ ëåêö³é, íà ÿêèõ åêñ-
ïåðòè ç ð³çíèõ ãàëóçåé ãîâîðèòè-
ìóòü íà âàæëèâ³ äëÿ ì³ñòÿí òåìè: 
á³çíåñ, òåõíîëîã³¿, îñâ³òà òîùî. 
Êîæåí ç ïðèñóòí³õ ìàòèìå çìîãó 

Ексклюзивний 
партнер свята — 
Торгова Марка 
«Рудь» 

Рудь — лідер 
серед виробників 
морозива в Україні 

На перший «Пікнік RIA» прийшли тисячі людей з різних 
куточків міста. Багато вінничан приходили цілими родинами 

Óæå òðàäèö³éíî 
íà «Ï³êí³êó RIA» 
ðîç³ãðóâàòèìåòüñÿ 
ïîäîðîæ íà äâîõ äî 
ªâðîïè òà òðèñòà 
³íøèõ ö³ííèõ ïðèç³â
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Головний тренер «Агро-Астри» 
Олег Шумовицький привітав су-
перників із перемогою. Він на-
голосив, що фінал був цікавим, 
а суперник — сильним. «Коуч» 
сказав, що його футболісти ді-
яли непогано.
— Як відомо, для того, щоб ви-
грати, необхідно забивати. Ми 
мали три гольових нагоди в пер-
шому таймі. Достатньо було реа-
лізувати бодай одну із них, гра б 
змінилася. І розвернулася б у ін-
ший бік. Але нічого, ми зробимо 
висновки. Колектив у нас моло-
дий, перспективний, — сказав 
Олег Шумовицький.
Головний тренер «Світанку-Аг-
росвіту» Дмитро Євстафієв вия-
вився задоволеним результатом.

— Дякую президенту клубу Олегу 
Ковбасюку, який вкладає душу 
і серце у команду. Вдячний на-
шим футболістам, які витримали 
90 хвилин на полі у таку спеку. 
Спасибі суперникам, завдяки 
яким фінал вийшов гідним. І, 
зрозуміло, вболівальникам, 
які підтримують нас у всіх ви-
їзних матчах, — сказав Дмитро 
Євстафієв.
На думку тренера «світанків-
ців», переломним моментом 
фінальної гри став перший за-
битий м’яч.
— Перший тайм був напруже-
ним. Гра йшла «до гола». Коли 
ми відкрили рахунок, стало 
набагато легше, — додав пан 
Євстафієв.

«Для того, щоб виграти, треба забивати»

2014/2015 ...... «15 громада» (с. Руданське, Шаргородський район)
2015/2016 .....................................................................ФК «Вінниця»
2016/2017 ......................................................... «Факел» (Липовець)
2017/2018 ................ «Агро-Астра» (с. Рачки, Немирівський район)
2018/2019 . «Світанок-Агросвіт» (с. Шляхова, Бершадський район)

Володарі Кубка Вінницької області останніх років 

Командна 
бронза 
 Ó ×îðíîìîðñüêó (Îäåñüêà 
îáëàñòü) â³äáóâñÿ êîìàíäíèé 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç øàõ³â. 
Çà ìåäàë³ çìàãàëèñÿ 22 êî-
ìàíäè.
Çá³ðíà Â³ííèö³ çäîáóëà 
áðîíçó â êëàñè÷í³é ³ øâèä-
ê³é ãð³.

Побив усіх 
 Ó ì³ñò³ Äí³ïðî ô³í³øóâàâ 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç áîêñó 
ñåðåä ìîëîä³. Âèõîâàíåöü 
ñïîðòøêîëè «Â³ííèöÿ» Âî-
ëîäèìèð Êóøí³ð ñòàâ ÷åìï³-
îíîì. Â³í âèñòóïàâ ó âàãîâ³é 
êàòåãîð³¿ äî 81 êã.

Звитяги 
у пінг-понгу 
 ×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç 
íàñò³ëüíîãî òåí³ñó ñåðåä 
þíàê³â òà ä³â÷àò 2007 ð. í. òà 
ìîëîäøèõ ïðîâåëè ó ×åðí³-
ãîâ³. Âèõîâàíêà Â³ííèöüêî¿ 
ñïîðòøêîëè ¹ 1 Ëàðèñà 
Ïîòàïîâà ñòàëà áðîíçîâîþ 
ïðèçåðêîþ. À çá³ðíà íàøî¿ 
îáëàñò³ ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå 
â êîìàíäíîìó çàë³êó.

Кращий 
воротар 
 Ó Êîðîñòåí³ â³äãîìîí³â 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç õî-
êåþ íà òðàâ³ ñåðåä þíàê³â 
2009–2010 ð. í. 
Êîìàíäà ïåðøî¿ Â³ííèöü-
êî¿ ñïîðòøêîëè âèãðàëà 
ñð³áí³ íàãîðîäè. À ¿¿ ïðåä-
ñòàâíèê Íàçàð Ñóøêî áóâ 
âèçíàíèé êðàùèì âîðîòà-
ðåì ÷åìï³îíàòó.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №24 (1098)
Спробуйте, не розставляючи шахи на шахівниці, віднайти розв’язок кожної 
двоходової задачі-мініатюри, обійшовши «підводні рифи» — цікаві удавані сліди.

Задача №2384-2387
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Мат за 2 ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
В задачі №2371 на полі «b1» стоїть чорний слон; 
задача №2372 на «е1» — білий слон
Газета RIA №23 (1440) від 12 червня 2019 року 
Задача №2380
I. 1. Kpb5! Tb8+  2. Kpa4 Tb4x; II. 1. Kpb7! Tc7+  2. Kpa8 Ta7x.
Задача №2381
I. 1. Td6! Te8  2. Tg6 Th8x; II. 1. Td8! Te8  2. Tg8 Th6x.
Задача №2382
A) 1. Kpc2! Ke3+  2. Kpc1 Td1x; B) 1. Kpb3! Kc5+  2. Kpa3 Ta4x.
Задача №2383
A) 1. Th3 (Te2?)! Ke2  2. Th2 Kg3x; B) 1. Cf4 (Cg1?)! Kh3  2. Ch2 Kf2x — ідеальний мат

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Íà îêîëèö³ Êèºâà, â óðî÷èù³ 
Ïóùà-Âîäèöÿ, ïðîâåëè ÷åìï³îíàò 
Óêðà¿íè ç³ ñïîðòèâíî¿ ðàä³îïå-
ëåíãàö³¿ ñåðåä þíàê³â. Çìàãàííÿ 
áóëî òðåò³ì ³ç ÷îòèðüîõ â³äá³ðêî-
âèõ ñòàðò³â äëÿ ôîðìóâàííÿ çá³ð-
íî¿ êðà¿íè. Âîíà â³çüìå ó÷àñòü 
ó ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó, ùî âæå ÷åðåç 

ì³ñÿöü â³äáóäåòüñÿ ó Â³ííèö³!
Ñïîðòñìåíè çìàãàëèñÿ íà äî-

ñèòü ñêëàäí³é ì³ñöåâîñò³, ïðî-
ÿâëÿþ÷è ñâî¿ çíàííÿ òà óì³ííÿ. 
Áóëî òðè âèäè ïðîãðàìè çìà-
ãàíü òà òðè ð³çí³ ë³ñîâ³ ìàñèâè. 
Ó ñêëàä³ â³ííèöüêî¿ êîìàíäè 
âèñòóïàëè 10 «ïîëþâàëüíèê³â 
íà ëèñèöü». Àðòåì Ñòåïàí³ùåâ 

(â³êîâà êàòåãîð³ÿ ×14) âèáîðîâ 
çîëîòó òà äâ³ ñð³áí³ ìåäàë³, Ìàð³ÿ 
Ì³ë³í÷óê (Æ12) — ñð³áíó, Âîëî-
äèìèð Ïàùåíêî (×14), Âîëîäè-
ìèð Ëÿõîâè÷ (×14) ³ Àë³íà Ñî-
ëîíåíêî (Æ16) çäîáóëè ïî áðîí-
çîâ³é íàãîðîä³.

Îòæå, áîðîòüáà çà ì³ñöå ó íà-
ö³îíàëüí³é çá³ðí³é çàãîñòðþºòüñÿ. 

Ïîïåðåäó çàëèøèâñÿ îäèí åòàï, 
ÿêèé â³äáóäåòüñÿ ç 14 ïî 18 ÷åðâ-
íÿ â Ñóìñüê³é îáëàñò³. Àëå âæå 
ìîæíà ñêàçàòè, ùî çíà÷í³ ïåð-
ñïåêòèâè çäîáóòè ì³ñöÿ â çá³ðí³é 
òà âèñòóïèòè íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó 
ìàþòü â³ííèöüê³ ñïîðòñìåíè. ̄ õ 
ãîòóº çàñëóæåíèé òðåíåð Óêðà¿íè 
Ñåðã³é Çåëåíñüêèé.

До чемпіонату світу – один етап

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ó ô³íàë³ Êóáêà îáëàñò³ ç ôóò-
áîëó ñåðåä àìàòîð³â çóñòð³ëèñÿ 
íàéñèëüí³ø³ íà ñüîãîäí³ êîëåê-
òèâè ðåã³îíó — ÷èííèé âîëîäàð 
òðîôåþ «Àãðî-Àñòðà» (ñ. Ðà÷êè, 
Íåìèð³âñüêèé ðàéîí) òà ä³þ÷èé 
÷åìï³îí Â³ííè÷÷èíè «Ñâ³òàíîê-
Àãðîñâ³ò» (ñ. Øëÿõîâà, Áåðøàä-
ñüêèé ðàéîí). Ïîºäèíîê ïðîõî-
äèâ íà ñòàä³îí³ ó Ëèïîâö³.

МОЛОДІСТЬ ПРОТИ ДОСВІДУ 
Ìàò÷ ç³áðàâ 700 ãëÿäà÷³â, ùî 

íåïîãàíî äëÿ àìàòîðñüêèõ áà-
òàë³é. Ñåðåä íèõ áóëè ì³ñöåâ³ 
ïðèõèëüíèêè ôóòáîëó, à òàêîæ 
âáîë³âàëüíèêè îáîõ êëóá³â. Ôàíè 
«Ñâ³òàíêó-Àãðîñâ³òó» ïðèáóëè àâ-
òîáóñàìè íå ëèøå ç³ Øëÿõîâî¿, 
àëå é ç Äæóëèíêè ³ Áåðøàä³.

Õî÷à êîìàíäè-ô³íàë³ñòè ïðåä-
ñòàâëÿëè ñ³ëüñüê³ ãðîìàäè, ó ¿õ 
îñíîâíîìó ñêëàä³ áóëè â³äî-
ì³ ôóòáîë³ñòè, êîëèøí³ ãðàâö³ 
êîìàíä ìàéñòð³â. Ïðèì³ðîì, 

çà êîìàíäó Ðà÷ê³â ãðàâ Âàëåí-
òèí Âèøòàëþê, à çà «ñâ³òàíê³â-
ö³â» — Àíäð³é Çàâîäÿí ³ ÷èííèé 
ãîëîâíèé òðåíåð «Íèâè» Êîë³íñ 
Íãàõà. Çðîçóì³ëî, çà îáèäâ³ êî-
ìàíäè âèñòóïàëè é ìîëîä³ âè-
êîíàâö³. Àëå ñåðåäí³é â³ê òà 
³ãðîâà êâàë³ô³êàö³ÿ áóëè âèùèìè 
ó êîëåêòèâó ç³ Øëÿõîâî¿. Òîìó 
áóëî ö³êàâî, ùî ïåðåìîæå öüîãî 
ðàçó — ìîëîä³ñòü ÷è äîñâ³ä!

ВТРАЧЕНІ ГОЛЬОВІ НАГОДИ 
Íà ñòàðò³ ïîºäèíêó ³ãðîâó 

³í³ö³àòèâó çàõîïèëè ïîòåíö³éí³ 
ôàâîðèòè-«ñâ³òàíê³âö³». Âîíè 
ïðîâåëè ê³ëüêà íåáåçïå÷íèõ àòàê. 
Ï³ñëÿ îäí³º¿ ç íèõ ïðîñòð³ëþâàâ 
Âàäèì ×åðíåãà, ç áëèçüêî¿ â³äñòà-
í³ çàâåðøóâàâ Âîëîäèìèð Ðóäèé, 
àëå çàõèñíèê âèí³ñ ì’ÿ÷à âæå ³ç 
ïîðîæí³õ âîð³ò. ×åðåç ê³ëüêà 
õâèëèí íà â³ñòð³ áóâ Îëåêñàíäð 
Íå÷èïîðóê, àëå éîãî ïîñòð³ë òà-
êîæ áóâ çàáëîêîâàíèé çàõèñòîì 
«Àãðî-Àñòðè».

«Àãðî-Àñòðà» ðîçïî÷èíàëà 

КУБКОВА ВЕРШИНА 
ФК «СВІТАНОК-АГРОСВІТ» 
Аматори  Команда з Бершадщини 
вперше виграла Кубок Вінниччини з 
футболу. У її складі був головний тренер 
професійної «Ниви» Колінс Нгаха

 Перший тайм був рівним. А ось у другому домінували 
«світанківці», які забили тричі

«äðóãèì íîìåðîì», íà øâèäêèõ 
êîíòðàòàêàõ. Çãîäîì êîëåêòèâ, 
ÿêèé î÷îëþº äðóãèé òðåíåð 
ïðîôåñ³éíî¿ «Íèâè» Îëåã Øó-
ìîâèöüêèé, âèð³âíÿâ ãðó.

À îñü ê³íö³âêà òàéìó âçàãàë³ 
çàëèøèëàñÿ çà êîìàíäîþ Ðà÷ê³â. 
Âîíè ìàëè òðè ðåàëüí³ íàãîäè, 
àáè â³äêðèòè ðàõóíîê «ó ðîçäÿ-
ãàëüíþ». «Ãàðìàòó» Îëåêñàíäðà 
Ñåñòðåíñüêîãî ç ë³í³¿ êàðíîãî 
ìàéäàí÷èêà çì³ã íåéòðàë³çóâà-
òè äîñâ³ä÷åíèé ãîëê³ïåð ²âàí 
Êàðàá³í. Íåçàáàðîì Îëåêñàíäð 
Ñàâ÷óê «îá³êðàâ» âîðîòàðÿ, àëå 
âëó÷èâ ó øòàíãó! Íàðåøò³ Ìèêî-
ëà Ïàñòóøåíêî ³ç âáèâ÷î¿ ïîçèö³¿ 
íå âëó÷èâ ó ö³ëü.

РОЗГРОМНА ПЕРЕМОГА 
Ó ïåðåðâ³ êîëåêòèâ «Ñâ³òàíêó- 

Àãðîñâ³òó» çðîáèâ â³äïîâ³äí³ 
âèñíîâêè, ³ äðóãà ïîëîâèíà ãðè 
ïðîéøëà çà òîòàëüíî¿ ïåðåâàãè 
ö³º¿ êîìàíäè. Íà 54-é õâèëèí³ 
âîðîòà «Àñòðè» áóëè ðîçïå÷àòà-
í³. Îëåêñàíäð Íå÷èïîðóê, ÿêèé 
áóâ ïåðøèì íà ï³äáîð³, íà çà-
ìàõó «çàáðàâ» îáîðîíöÿ ³ âðàçèâ 
ö³ëü. 1:0.

Çàáèòèé ì’ÿ÷ äîäàâ êóðàæó 
êîìàíä³ Äìèòðà ªâñòàô³ºâà. 
Íåçàáàðîì âîíà ñòâîðèëà ùî-
íàéìåíøå ï’ÿòü ðåàëüíèõ ãîëüî-
âèõ ñèòóàö³é. Ïðèì³ðîì, Êîë³íñ 
Íãàõà ïðîáèâ íå äóæå ñèëüíî 
ïî öåíòðó, Âàäèì ×åðíåãà äî-
äàâ, àëå íåâëó÷íî.

Ïîäâî¿â ðàõóíîê (³ç äðóãî¿ 
ñïðîáè) ñâ³æèé Â³òàë³é Îëüõî-
âè÷, ÿêèé ïåðåä öèì âèéøîâ 
íà çàì³íó. Íà 74-é õâèëèí³ â³í, 
ìåòð³â ³ç 14-òè, íå çàëèøèâ øàí-
ñ³â âîðîòàðþ.

Íà ô³í³ø³ ãðè «Àãðî-Àñòðà» 
«îãðèçíóëàñÿ», ñïðîáóâàâøè ïðî-
âåñòè õî÷à á ãîë ïðåñòèæó. Àëå 
íåðåàë³çîâàíèé âèõ³ä ñàì-íà-ñàì 
òà íåâëó÷íèé óäàð ç³ çðó÷íî¿ ïî-
çèö³¿ Ìèêîëè Ïàñòóøåíêà «ïî-
ñòàâèëè õðåñò» íà ñïîä³âàííÿõ 
áîäàé íà í³÷èþ â îñíîâíèé ÷àñ.

Íàòîì³ñòü íà 89-é õâèëèí³ 
ãàðìàòíèé ïîñòð³ë Âîëîäèìèðà 
Ðóäîãî ³ç ë³í³¿ êàðíîãî ìàéäàí-
÷èêà ãîëê³ïåð Îëåêñàíäð Òóð-
÷èê ä³ñòàòè íå çì³ã. Îòæå, 3:0! 
«Ñâ³òàíîê-Àãðîñâ³ò» çäîáóâ ñâ³é 
ïåðøèé â ³ñòîð³¿ Êóáîê Â³ííè÷-
÷èíè ç ôóòáîëó! 
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

452884

451198

РЕКЛАМА

452952

ПЕРВИНКА ГОТОВА. 
КОЛИ ПОЧНЕ ПРАЦЮВАТИ ВТОРИНКА?
Підсумки  До кінця червня 
реформування первинного рівня медицини 
завершиться. На сьогодні маємо: 8 з 10 
вінничан обрали лікаря, отримали перелік 
безкоштовних послуг та електронні 
рецепти. Найбільша зарплата сімейного 
лікаря складає від 18 тис. грн, а медсестри 
від 11 тисяч. А от вторинка буксує

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535

Çà äâà òèæí³ 
ð å ô î ð ì ó â à í í ÿ 
ïåðâèííî¿ ëàíêè 
ìåäèöèíè áóäå 

ââàæàòèñÿ çàâåðøåíèì (õî÷à 
ï³äïèñóâàòè äåêëàðàö³¿ ïàö³ºí-
òè ìîæóòü ³ íàäàë³) ³ ÌÎÇ ïåðå-
éäå äî âòîðèííî¿ ëàíêè (âóçüê³ 
ñïåö³àë³ñòè: õ³ðóðãè, êàðä³îëîãè, 
ËÎÐè òîùî). Ðîçïî÷íåòüñÿ âñå 
ç ïðîãðàìè «áåçêîøòîâíà ä³à-
ãíîñòèêà», ÿêà âêëþ÷àº â ñåáå 54 
âèäè îáñòåæåíü. Âò³ì, çà ñëîâàìè 

êåð³âíèêà ³íôîðìàö³éíî-àíàë³-
òè÷íîãî öåíòðó ìåäè÷íî¿ ñòà-
òèñòèêè Âàñèëÿ Æåëåçíÿêà, ç 1 
ëèïíÿ (ÿê àíîíñóâàëè) öå ñêîð³ø 
çà âñå ïðàöþâàòè íå áóäå. ×åðåç 
òå, ùî ïåðåë³ê âàðòîñò³ ïîñëóã 
âòîðèííîãî ð³âíÿ íå ïðîéøîâ 
åêñïåðòèçó â Ì³í³ñòåðñòâ³ ô³-
íàíñ³â.

— Âàðò³ñòü ïîñëóã ìàþòü çá³ëü-
øèòè, îñê³ëüêè, àíàë³çóþ÷è öèô-
ðè, ä³éøëè âèñíîâêó, ùî âîíè 
çàíàäòî çàíèæåí³, — ãîâîðèòü 
Âàñèëü Æåëåçíÿê. — ² ÿê ò³ëüêè 
êàáì³í ïðèéìàº ïîñòàíîâó, Íà-
ö³îíàëüíà ñëóæáà çäîðîâ’ÿ ãîòîâà 

ОЛЬГА ЗАДОРОЖНА, 
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА 
ОБЛАСНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

— Завдяки реформі ме-
дичні заклади стали авто-
номними, змінили форму 

господарювання. Тепер вони самостійно 
формують видатки на ті медичні послуги, 
які дійсно необхідні. Завдяки співпраці з 
Нацслужбою здоров’я тільки за півроку 
2019 первинка області отримала близько 
200 млн грн (це значно перевищує суму, 
яку амбулаторії отримали в першому 
кварталі минулого року завдяки медич-

ній субвенції до медреформи). Цей обсяг 
коштів спрямовується на підняття престижу 
сімейного лікаря, на його зарплату (область 
продовжує займати лідируючу позицію в 
деклараційній кампанії). Тепер сімейному 
лікарю потрібно довести якість власних по-
слуг. Для цього в кожному закладі сформо-
ваний свій індикатор показника якості. Зо-
крема, це видно по заробітній платі лікарів 
та медсестер. Середня зарплата сімейного 
лікаря становить 16,5 тис. грн (в порівнянні 
з минулими 3–4 тисячами грн, максимум 
5 тисяч, якщо лікар мав відповідну катего-
рію і кількість років в медицині). Середня 
зарплата медсестри 7,6 тис. грн.

Плюси первинки
ВАСИЛЬ ЖЕЛЕЗНЯК, 
КЕРІВНИК ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНОГО ЦЕНТРУ 
МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

— У області 900 лікарів пер-
винної ланки, населення 
області складає 1 мільйон 

600 тисяч. Максимальний обсяг паці-
єнтів, який може дозволити собі лікар, 
2000. Проста математика говорить, має 
буде все добре. Але найбільше лікарів 
сконцентровані в обласному та районних 
центрах, а 49% населення області про-
живає на селі. Є райони, де в амбулаторії 
працює два лікарі, вона обслуговує 5–6 

сіл і максимальна кількість пацієнтів, яка 
тут може бути — 2000. А є великі потужні 
амбулаторії, де жодного лікаря. І  молодь 
не рветься туди йти. Наприклад, у По-
гребищенському районі будується нова 
амбулаторія. Район готував за свої кошти 
трьох лікарів. Один не здав КРОК (зараз 
готується повторно). Другий втік, йдуть 
судові справи, щоб повернути кошти, 
які район витратив на навчання. Третьо-
го вмовляють, але він не дуже піддається 
(житло надають, авто, зарплату). Хоча 
варто зазначити, що та ж сама ситуація 
в маленьких населених пунктах Європи. 
Правда, туди їдуть наші лікарі.

Мінуси первинки

ô³íàíñóâàòè âòîðèíêó, äëÿ öüî-
ãî çàêëàäè ìàþòü óêëàñòè ç íåþ 
óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ.

ßê êàæå çàñòóïíèê äèðåêòîðà 
îáëàñíîãî äåïàðòàìåíòó îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ Îëüãà Çàäîðîæíà, âàð-
ò³ñòü ïîñëóã âòîðèííîãî ð³âíÿ 
ÌÎÇ ïðåçåíòóâàâ ùå ó áåðåçí³. 
Íàéäîðîãîâàðò³ñí³ø³ òàì åíäîñ-
êîï³÷í³ äîñë³äæåííÿ, íàéäåøåâø³ 
-  á³îõ³ì³÷í³.

— Íàéäîðîæ÷à ïîñëóãà ç åí-
äîñêîï³¿ êîøòóâàëà áëèçüêî 2,5 
òèñ. ãðí, à íàéäåøåâøà ç á³îõ³ì³¿ 
29 ãðí. Â öþ ñóìó âêëþ÷àëèñÿ 
ëèøå ðîçõ³äí³ ìàòåð³àëè, à âè-
òðàòè íà çàðïëàòè ìåäïåðñîíàëó 
í³, — ãîâîðèòü Îëüãà Çàäîðîæíà. 

Çà ñëîâàìè åêñïåðòà, âòîðèíêà 
îáëàñò³ ñêëàäàºòüñÿ ç 48 çàêëà-
ä³â, 8 ç 10 ñüîãîäí³ âæå ãîòîâ³ 
ïðàöþâàòè, ³íø³ ïîêè í³. Îñíî-
âíà ïðîáëåìà — çàáåçïå÷åííÿ 
êîìï’þòåðíîþ òåõí³êîþ ³ ìåäè÷-
íîþ ³íôîðìàö³éíîþ ñèñòåìîþ, 
òîìó ùî ç Íàöñëóæáîþ çäîðîâ’ÿ 
ìîæíà ïðàöþâàòè ëèøå çà IT-
òåõíîëîã³ÿìè (ââîäÿòüñÿ åëåê-
òðîíí³ íàïðàâëåííÿ äî ë³êàðÿ ó 
âèãëÿä³ øèôðó).

ЯК БУДУТЬ ЗАРОБЛЯТИ ЛІКАРІ 
ВТОРИНКИ

Ñ³ìåéíèé ë³êàð ïåðâèííî¿ 
ëàíêè îòðèìóº çàðïëàòó çàâäÿêè 
ê³ëüêîñò³ ïàö³ºíò³â, ÿê³ ï³äïèñàëè 
ç íèì äåêëàðàö³þ. Ë³êàð âòîðèí-
êè áóäå îòðèìóâàòè çàðïëàòó çà 
ðàõóíîê âàðòîñò³ ìåäè÷íî¿ ïî-
ñëóãè, ÿêó â³í íàäàâ. Âàðò³ñòü 
ïîñëóã âèçíà÷àº Íàöñëóæáà 
çäîðîâ’ÿ, ïðîë³êîâàíèé ë³êàðåì 
âèïàäîê áóäå êîøòóâàòè â³äïî-
â³äíó ñóìó äî ìîìåíòó îäóæàí-
íÿ àáî ïåðåâîäó íà òðåòèííèé 
ð³âåíü. Äëÿ ñòàö³îíàðó öå áóäå 
îäíà âàðò³ñòü ìåäïîñëóã, äëÿ ïî-

ë³êë³í³êè – ³íøà.
— Ùîá ïîñèëèòè ðîëü ïåðâèí-

íî¿ ëàíêè, âòîðèíêà äëÿ ïàö³ºí-
òà áóäå áåçêîøòîâíîþ ò³ëüêè çà 
íàïðàâëåííÿì ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, 
ÿêå áóäå â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ 
(íà çðàçîê åëåêòðîííîãî ðåöåïòà, 
ÿêèé âæå ïðàöþº çàðàç), — ãî-
âîðèòü Îëüãà Çàäîðîæíà. — Äî 
ðå÷³, ç öèì íàïðàâëåííÿì ïàö³ºíò 
ìîæå â³ëüíî îáèðàòè íå ëèøå ë³-
êàðÿ, ÿêèé éîìó äî âïîäîáè, àëå 
é ìåäè÷íèé çàêëàä. Íå çàëåæíî 
â³ä òîãî, â ÿêîìó ì³ñò³ ìåäè÷íèé 
çàêëàä çíàõîäèòüñÿ, ó Â³ííèö³, 
Êèºâ³ ÷è Äí³ïð³.

ЯК ЗАРОБЛЯЮТЬ МЕДИКИ ПЕРВИНКИ

900
сімейних 

лікарів

300
18 тис. грн 

і більше

73
до 6 
тис. грн

900
до 6 
тис. грн

348
15-18 

тис. грн

160
15-18 

тис. грн

215
11-15 
тис. грн

300
11-15 

тис. грн

1360
медсестер
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â ñàëîí³ òå, â ÷îìó çâèíóâàòèëè ¿õ.
Ïðî âñ³ ïîðóøåííÿ ðîá³òíèêè 

ðîçïîâ³ëè Â³òàë³þ Ïàâëîâñüêî-
ìó, ÿêèé äëÿ RIA ô³êñóâàâ öå 
íà â³äåî. ßê³ äîâîäè íàçâàëè 
íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâîº¿ íåâè-
íóâàòîñò³ çâ³ëüíåí³ ïðàö³âíèêè? 
Ó îäèí ãîëîñ êàçàëè, ùî í³õòî ç 
íèõ «Ìàëüáîðî» íå êóðèâ, à çíà-
éøëè öèãàðêè ñàìå òàêî¿ ìàðêè, 
³ ùî çãîðòîê ç êîíîïëåþ ìîãëè 
é ï³äêèíóòè.

— ßêùî îäèí ³ç íàñ âçÿâ 
íà ñåáå âñå, ùîá íå ïîêàðàëè 
âñ³õ, òî ÷îãî âñþ áðèãàäó âè-
ãíàëè? — ïèòàº îäèí ðîáî÷èé.

— Ùîá áóâ ïðèâ³ä ñêàçàòè, ùî 
òåïåð íå äàäóòü ãðîøåé, — â³ä-
ïîâ³äàº äðóãèé.

— Ðàí³øå íå áóëî í³ÿêèõ ïðî-
áëåì. Í³õòî â íàñ òàê íå øóêàâ 
í³÷îãî, ÿê â òîé äåíü, êîëè ìè 
âèêîíàëè ðîáîòó, — ãîâîðèòü 
òðåò³é ìîíîë³òíèê.

ЗАБОРОНЕНЕ НА АРСЕНАЛІ 
² â ïðèñóòíîñò³ êîìàíäèðà 

÷àñòèíè À1119 Ìèêîëè Áàòþêà, 
ÿêèé âèõîäèâ çà ÊÏÏ äî äîðîãè 
ãîâîðèòè ç ì³òèíãóâàëüíèêàìè, 
÷îëîâ³êè â³äêðèòî ãîâîðèëè: âîíè 
êóðèëè íà òåðèòîð³¿ ÷àñòèíè é âñ³ 
ïðî öå çíàëè, ¿ì òàì íàâ³òü âèä³-
ëèëè ñïåö³àëüíå ì³ñöå, êóäè ïðè-
õîäèëè ïîäèì³òè â³éñüêîâ³ òåæ.

— Ìè âñ³ çíàºìî, õòî íàì 
ïðîíîñèâ ñèãàðåòè. Óñ³ çíàëè, 
ùî ìè òàì êóðèìî, à âè íå çíà-
ëè? — ïèòàëè ðîáî÷³ ç ïîëêîâ-
íèêà Áàòþêà.

— Äàâàéòå íå áóäåìî ðîçêà-
çóâàòè, õòî òàì çàì³øàíèé ³ äå 
çàì³øàíèé. ß âàì ùå ðàç ãîâîðþ: 
äîâåäó ñâîºìó âèùîìó íà÷àëü-
ñòâó ïðî âàø³ âèìîãè, — çóïè-

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ðîçïèñàëè çà-
ãîðîæó â³éñüêî-
âî¿ ÷àñòèíè À1119 

ñâî¿ìè âèìîãàìè, õîäèëè ïî ï³-
øîõ³äíîìó ïåðåõîäó äîðîãè «Êà-
ëèí³âêà-Â³ííèöÿ» íàâïðîòè ÊÏÏ 
³ âèêëèêàëè íà ì³ñöå ñâîº¿ àêö³¿ 
ïîë³ö³þ, â³éñüêîâå êåð³âíèöòâî 
òà ðîáîòîäàâö³â. Òèæäåíü òîìó, 
5 ÷åðâíÿ, ó òàêèé ñïîñ³á âèìà-
ãàëè âèïëàòè çàðîáëåíèõ íèìè 
ãðîøåé äâà äåñÿòêè ÷îëîâ³ê³â.

Ö³ ëþäè — ïåðåâàæíî ìåø-
êàíö³ Êàëèí³âêè ³ Êàëèí³âñüêî-
ãî ðàéîíó. ̄ õ íàéíÿëà íà ðîáîòó 
ìîíîë³òíèêàìè ï³äðÿäíà îðãàí³-
çàö³ÿ, ùî âèãðàëà òåíäåð íà áó-
ä³âíèöòâî ñêëàäñüêèõ ïðèì³ùåíü 
Êàëèí³âñüêîãî àðñåíàëó. 27 òðàâ-
íÿ áðèãàäó âèãíàëî ç ðîáîòè êî-
ìàíäóâàííÿ ÷àñòèíè. Ïðè÷èíà 
áóëà âàãîìà — â àâòîáóñ³, ÿêèé 
â³ç ðîá³òíèê³â ÷åðåç ÊÏÏ, âèëó-
÷èëè öèãàðêè, ñ³ðíèêè ³ ïàêóíîê 
ç êîíîïëåþ.

Íà àðñåíàë³, äå çáåð³ãàþòüñÿ 
áîºïðèïàñè, ïàëèòè çàáîðîíåíî. 
Àëå ðîá³òíèêè êàæóòü: âîíè êó-
ðèëè òàì ³ ïðî öå í³áèòî ÷óäîâî 
çíàëî êîìàíäóâàííÿ. ×îãî æ çà-
ðàç çàñòîñóâàëî ñàíêö³¿? Âåðñ³ÿ 
ì³òèíãóâàëüíèê³â òàêà: áî îñíî-

âíó ðîáîòó âîíè âèêîíàëè, òîæ ç³ 
ñï³éìàíèìè íà ïîðóøåíí³ ìîæíà 
äî ê³íöÿ íå ðîçðàõóâàòèñÿ.

— ß ïðàöþâàâ íà àðñåíàë³ òðè 
ì³ñÿö³, — ðîçêàçóº áðèãàäèð ìî-
íîë³òíèê³â Áîãäàí. — Ïî÷èíàëè 
ðîáîòó øåñòåðî ëþäåé, ïîò³ì ï³ä-
òÿãóâàëè ñâî¿õ òîâàðèø³â ³ íà-
çáèðàëè áðèãàäó 22 ÷îëîâ³êè. Ìè 
«çàâ’ÿçàëè» ñòî òîíí àðìàòóðè 
³ çàëèëè öå âñå òèñÿ÷åþ êóá³â 
áåòîíó (çàëèëè ôóíäàìåíò äëÿ 
ñêëàäó — àâò.). Ç íàìè ðîç-
ðàõóâàëèñÿ ÷àñòêîâî, ñïëàòè-
ëè 205 òèñÿ÷. Ùå 150 íå äàëè. 
Öå íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ìè 
âæå ðîáèëè äðóãèé åòàï ðîá³ò, 
«çàâ’ÿçêó» 40 ìåòð³â ñò³í. ²ç öèõ 
40-êà ìåòð³â ìàéæå âñå çðîáèëè, ³ 
òóò â íàñ íà ÊÏÏ çíàéøëè ïà÷êó 
ñèãàðåò…

Êð³ì öèãàðîê, â³éñüêîâ³ â àâ-
òîáóñ³ çíàéøëè òàêîæ çãîðòîê 
ç êîíîïëåþ. Öåé ôàêò çàô³ê-
ñóâàëà òàêîæ ïîë³ö³ÿ ³ â³äêðè-
ëà êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
çà ñòàòòåþ 309 Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó «Íåçàêîííå çáåð³ãàííÿ 
íàðêîòèê³â». Ðîá³òíèêè æ êàæóòü, 
òî íå ¿õí³ ðå÷³. Âîíè íàçèâàþòü 
àâòîáóñ òðàíñïîðòîì äëÿ ïåðåäà÷³ 
â ÷àñòèíó çàáîðîíåíîãî. Ñòâåð-
äæóþòü, ùî áóäü-õòî (íà îá’ºêò³ 
ðàçîì ç íèìè ïðàöþâàëî á³ëüøå 
ñîòí³ ðîáî÷èõ) ì³ã ïðèõîâàòè 

НА КАЛИНІВСЬКОМУ АРСЕНАЛІ 
ДАЛИ РОБОТУ КРИМІНАЛЬНИКАМ
Скандал  Бригаду найманих підрядною 
організацією монолітників вигнали з 
Калинівського арсеналу. Бо в автобусі, що 
їх возив через КПП, знайшли цигарки і 
коноплю. Серед робітників, які на камеру 
журналіста RIA жалілися на своє 
звільнення, як спеціально влаштований для 
невиплати зарплати захід, ідентифікували 
раніше судимого за розбій та ще кількох з 
кримінальним минулим. Як таким робочим 
дали перепустки на стратегічний об’єкт?

íÿâ ðîçìîâè ïåðåä æóðíàë³ñòîì 
êîìàíäèð ÷àñòèíè.

— Âè ðó÷àºòåñÿ âèð³øèòè ïè-
òàííÿ, ùîá ìè òóò á³ëüøå íå ñòî-
ÿëè? — ïèòàëè ðîá³òíèêè, ïîãðî-
æóþ÷è ïåðåêðèâàòè òðàñó, ïîêè 
íå îòðèìàþòü ãðîø³.

Ìèêîëà Áàòþê ñêàçàâ, ùî éîãî 
êîìàíäóâàííÿ áóäå ãîâîðèòè ç 
ï³äðÿäíèêîì — «Óêðáóäîì», à â³í 
ïåðåäàñòü ðåçóëüòàò ïåðåãîâîð³â 
áðèãàäèðó. Îñòàíí³é â òîé ÷àñ íà 
ïîë³öåéñüê³é ìàøèí³ ïèñàâ çàÿâó.

— Äîìîâèëèñÿ òàê: ÿêùî ïðî-
òÿãîì äíÿ íàì íå ñïëàòÿòü ãðî-
ø³, ìè ïðèâåäåìî ñþäè çàâòðà 
ï³â-Êàëèí³âêè, — ï³äñóìóâàâ ïî-
ò³ì áðèãàäèð æóðíàë³ñòó.

Ó ïîíåä³ëîê àâòîð ö³º¿ ñòàòò³ 
çàòåëåôîíóâàëà éîìó çàïèòà-
òè, ÷è âèð³øèëàñÿ ïðîáëåìà ç 
çàðïëàòîþ, áî á³ëüøå ïåðåêðèòò³â 
òðàñè íå áóëî.

— Çì³íèëàñÿ ñèòóàö³ÿ, ÿ íàïè-
ñàâ ðîçïèñêó, ùî âèïëàòèëè, — 
ñêàçàâ â³í áåç åíòóç³àçìó.

Äîïèòóþñÿ, ÷è âñ³ì çàïëàòèëè, 
÷è ò³ëüêè éîìó, ³ ùî áóäå ç íàð-
êîòèêàìè, ÿê³ â³í âçÿâ íà ñåáå, 
ùîá ³íø³ íå ïîñòðàæäàëè.

— Íå ìîæó, âèáà÷àþñÿ, ãî-
âîðèòè… Íå õî÷ó ë³çòè òóäè… 
Ó ìåíå òðîº ä³òåé… Ïðè¿õàëè 
äÿäüêè ³ ñêàçàëè íàïèñàòè ðîç-
ïèñêè. Íàïèñàëè, áî íó éîãî 
íàô³ã. Îòàê âñå é çàâåðøèëîñÿ. 
Äàëè êóñî÷îê ãðîøåé, 50 òèñÿ÷…

Â³í ñêàçàâ, ùî çà êîíîïëþ 
éîãî îøòðàôóþòü íà ãðèâåíü 800.

— Âè çãîäí ³  ç  òàêîþ 
ðîçâ’ÿçêîþ?

— Ç òàêîþ — òàê! — çàâåðøèâ 
ñï³âðîçìîâíèê.

ПРАЦЮВАЛИ НЕОФІЦІЙНО 
Ç óìîâàìè ïðàö³ íà àðñåíà-

ë³ òåïåð ðîçáèðàºòüñÿ ïîë³ö³ÿ. 
Çà êîëåêòèâíîþ çàÿâîþ ìîíîë³ò-
íèê³â, íàïèñàíîþ ï³ä ÷àñ àêö³¿, 
îáëàñíèé ãëàâê ïî÷àâ ïåðåâ³ðêó. 
² öå ïåðøå, ùî âæå âñòàíîâèâ.

— Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ïåðåâ³ð-
êè ìè çâåðíåìîñÿ äî îðãàí³â, 
óïîâíîâàæåíèõ êîíòðîëþâàòè 
äîòðèìàííÿ âèêîíàííÿ çàêîíî-
äàâñòâà ïðî ïðàöþ, — ñêàçàëà 
Àííà Îë³éíèê. — ßêùî íàâ³òü 
íå áóäå â³äêðèòå êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ, òî óïðàâë³ííÿ 
äåðæïðàö³ ìîæå âæèòè çàõîä³â 
çà íåâèïëàòó çàðïëàòè, âêëþ÷à-
þ÷è ïðèòÿãíåííÿ äî àäì³íâ³äàëü-
íîñò³. À öå — âåëèê³ øòðàôè.

Òà ðàç íàïèñàëè ðîçïèñêè ðîáî-
÷³, ïîäàëüøèõ ðîçáèðàíü íå áóäå? 
Íà öå ïèòàííÿ â³äïîâ³â Â³òàë³é 
Ïàâëîâñüêèé, ÿê ãîëîâà ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåâ³ç³ÿ âëàäè»:

— Ïîðóøåííÿ, ùî áóëè íàìè 
âèÿâëåí³, ïîâèíí³ çàö³êàâèòè â³é-
ñüêîâó ïðîêóðàòóðó. Âïåâíåíèé, 
âîíè ìîí³òîðÿòü íàøó æóðíàë³ñò-
ñüêó òà ãðîìàäñüêó ðîáîòó. À ìè 
ñë³äêóºìî ³ íàäàë³ çà ñèòóàö³ºþ òà 
âèñâ³òëþâàòèìåìî âñ³ íåçàêîíí³ 
òà ïðîòèïðàâí³ ä³¿ ï³äðÿäíèêà, 
ùî äîçâîëèâ ñîá³ òàê ïîâîäèòè-
ñÿ ç áóä³âåëüíèêàìè. Òà íàéãî-
ñòð³øå ïèòàííÿ — äî â³éñüêîâî¿ 
êîíòðîçâ³äêè ÑÁÓ, ÿê âîíè äî-
ïóñòèëè, ùî ëþäè ç êðèì³íàëü-
íèì ìèíóëèì áóëè äîïóùåí³ 
äî ðîá³ò íà òàêîìó îá'ºêò³?! Öå 
íå öèðê âæå, öå õòîñü ³ç «êðàñ³-
âèõ» íå íà ñâîºìó ì³ñö³!

— Ñåðåä ì³òèíãóâàëüíè-
ê³â, — ïðîäîâæóº Â³òàë³é Ïàâ-
ëîâñüêèé, — º áóä³âåëüíèê, ùî 
â³äñèä³â ñòðîê çà ðîçá³é, ïðîâ³-
âøè â êîëîí³¿ ñóâîðîãî ðåæèìó 
áëèçüêî 4,5 ðîêó. Òàêîæ º ñóäèì³ 
çà êðàä³æêó, íàðêîòèêè. ª, ùî 
ïðèòÿãóâàëèñÿ àäì³í³ñòðàòèâíî 
çà âæèâàííÿ íàðêîòèê³â. Âçà-
ãàë³ ó íàñ º âåñü ñïèñîê ëþäåé 
ç êðèì³íàëüíèì ìèíóëèì, ÿêèõ 
êàòåãîðè÷íî íå ìàëè ïðàâà äî-
ïóñòèòè íà òåðèòîð³þ â³éñüêîâî¿ 
÷àñòèíè! Ó íàñ º. Ó íèõ íåìàº?! 
Àáî «ïàðåøàë³», àáî ñàì³ çðîá³òü 
âèñíîâêè ùîäî ä³ÿëüíîñò³ òàêèõ 
ãàðíèõ êîíòððîçâ³äíèê³â.

Автор цієї статті телефонувала 
начальнику частини через кіль-
ка днів після мітингу робочих. Він 
не захотів говорити по телефону 
без дозволу з Міноборони. Звер-
нулася в прес-службу з проханням 
погодити розмову з командиром 
Калинівського арсеналу. Протя-
гом доби відповіді не отримала.
У Вінницькому зональному відділі 
військової служби правопорядку 
вчора не виявилося на місці нікого 
з керівників. Черговий сказав: на-
чальник у відпустці, а виконуючий 
обов’язки на виїзді й протягом 

дня не з’явиться. Дали журналісту 
мобільний номер юрисконсульта. 
Останній, почувши питання, ска-
зав, що передасть його керівнику. 
Між іншим обмовився, що питан-
ня допуску на військову частину 
раніше судимих — то не до них 
взагалі.
— А до кого? До СБУ?
— Так, — сказав юрисконсульт 
ВПС.
Телефоную в прес-групу управ-
ління СБУ у Вінницькій області. 
Там отримую переадресацію 
на підрозділ військової контр-

розвідки, пояснення, що він 
підпорядкований Києву, тож 
треба дзвонити в прес-службу 
центрального апарату. Так і ро-
блю, по телефону прошу при-
йняти усний запит. На іншому 
кінці зв’язку готуються фіксу-
вати. Озвучую питання — пере-
дають слухавку іншій людині. 
Знов повторюю — кажуть, що 
усно в питаннях контррозвідки 
не розібратися. Врешті в СБУ по-
радили надіслати поштою запит 
на конкретного керівника. Ок, 
написаний, чекаємо відповіді.

Питання видачі перепусток зекам не має відповіді 

На камеру робітники розповіли про порушення. За кілька 
днів після розголосу перестали жалітися на звільнення

Ñêàíäàëüíèì ðîáî÷èì 
ï³ñëÿ ¿õíüî¿ àêö³¿ ï³ä 
ÊÏÏ ÷àñòèíó ãðîøåé 
äàëè. І âîíè êàæóòü, 
ïèñàëè ðîçïèñêè, ùî 
íå ìàþòü ïðåòåíç³é
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Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó âëà-
øòóâàëè ìîëèòîâíå ñòîÿííÿ 
ï³ä ñò³íàìè ÎÄÀ. Ïîïåðåäèëè 
êåð³âíèêà îáëàñò³ Êîðîâ³ÿ, ùî 
çáèðàòèìóòü ï³äïèñè çà éîãî 
â³äñòàâêó. Öå ñòàíåòüñÿ, ÿêùî, 
çà ¿õí³ìè ñëîâàìè, «íå ïðèïè-
íèòü ðåéäåðñüêå çàõîïëåííÿ õðà-
ìó ó Ëóö³-Ìåëåøê³âñüê³é».

«ЗРОБИВ З ЦЕРКВИ НЄВЄСТУ» 
— Äî íàñ ä³éøëà ³íôîðìàö³ÿ, 

ùî ï³ñëÿ ðåºñòðàö³¿ ïî÷íåòüñÿ 
çàõîïëåííÿ õðàìó, — ðîçïîâ³â 
îòåöü Âàñèë³é, ÿêèé íå ïåðåé-
øîâ äî ÏÖÓ. — Òîìó ÿ ïîïðî-
ñèâ ó áëàãî÷èííîãî, ùîá äîïî-
ì³ã ç³áðàòè ñâÿùåíèê³â ç ³íøèõ 
ïàðàô³é, à òàêîæ â³ðóþ÷èõ, ÿê³ á 
ðàçîì ñòàëè íà çàõèñò õðàìó.

— Ðàí³øå ìè ÷óëè ïðî ðåé-
äåðñüêå çàõîïëåííÿ çàâîä³â, 
ôàáðèê, çåìë³, à òåïåð ä³éøëî 
óæå äî öåðêâè, — êàæå ñâÿùåíèê.

Ñâÿòèé îòåöü ïîÿñíþº, ùî 
áóäóòü ³ íàäàë³ çàõèùàòè õðàì.

— ß òóò 21 ð³ê íà ñëóæá³, çðî-
áèâ ç öåðêâè íºâºñòó, íå çáèðàþ-
ñÿ ¿¿ â³ääàâàòè áåç ð³øåííÿ ñóäó.

БУДЕМО СКАСОВУВАТИ 
РЕЄСТРАЦІЮ 

Îòåöü Âàñèë³é ðîçïîâ³â, ùî 
óæå ïîäàâ çàÿâó äî ñóäó. Âèìàãàº 
ñêàñóâàòè ð³øåííÿ çáîð³â ïðî ïå-
ðåõ³ä ÷àñòèíè ãðîìàäè äî ÏÖÓ. 
Íà éîãî äóìêó, çáîðè ïðîâåäåíî 
ç ïîðóøåííÿì. Êàæå, éîãî âçà-
ãàë³ íå äîïóñêàëè íà íèõ. Êîëè 
âñå-òàêè âäàëîñÿ çàéòè â çàë, 
òî íå äàëè ìîæëèâîñò³ âèñòóïè-
òè. Ñòâåðäæóº, ùî òî áóëè çáîðè 
ñ³ëüñüêî¿ ãðîìàäè, à íå â³ðóþ÷èõ.

— Ó òîé ñàìî äåíü ìè ç³áðàëèñÿ 

ó õðàì³ ³ ïðîâåëè ñâîº ç³áðàííÿ, — 
ãîâîðèòü ñâÿòèé îòåöü. — Ç³áðà-
ëè 220 çàÿâ â³ä òèõ, õòî íå áóäå 
ïåðåõîäèòè äî ÏÖÓ. Ó íàøèõ 
îïîíåíò³â 380 çàÿâ ïðî ñòâîðåí-
íÿ ãðîìàäè ÏÖÓ, àëå íå âñ³ ò³ 
ëþäè õîäÿòü äî õðàìó. Ìè òåæ 
ïîäàâàëè äîêóìåíòè ó â³ää³ë ðå-
ë³ã³é îáëàñíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Íàø³ 
äîêóìåíòè íå âçÿëè äî ðîçãëÿäó.

Ñâÿùåíèê êàæå, ùî áóäóòü 
îñêàðæóâàòè ³ ôàêò ïðîâåäåí-
íÿ çáîð³â, ³ ðåºñòðàö³þ ãðîìàäè 
ÏÖÓ.

Çà éîãî ñëîâàìè, ñóäîâå çà-
ñ³äàííÿ ïðèçíà÷åíî íà 2 ëèïíÿ 
íèí³øíüîãî ðîêó.

— Ïîêè íå áóäå ð³øåííÿ ñóäó, 
ùî âñå çðîáëåíî çàêîííî, í³êîìó 
êëþ÷³ â³ä õðàìó íå â³ääàì, — ãî-
âîðèòü îòåöü Âàñèë³é.

ДОКИ БУДЕМО ХОДИТИ 
КРУГОМ ХРАМУ?

Íà ïî÷àòêó ðîêó ðåë³ã³éíà ãðî-
ìàäà ñåëà Ëóêà-Ìåëåøê³âñüêà 
ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðî ïåðåõ³ä 
äî ÏÖÓ. Ïðî öå ðîçïîâ³â ñâÿ-
ùåíèê ÏÖÓ îòåöü Â³êòîð.

Çà éîãî ñëîâàìè, ³ç 450 ïðèñóòí³õ 
íà çáîðàõ, 380 ï³äòðèìàëè ïåðåõ³ä. 
Ïðîòè òàêîãî ð³øåííÿ áóëî ò³ëüêè 
13 ó÷àñíèê³â çáîð³â, ðåøòà — óòðè-
ìàëèñÿ â³ä ãîëîñóâàííÿ.

— Öå æ î÷åâèäíà á³ëüø³ñòü, — 
ãîâîðèòü ñâÿòèé îòåöü. — Ôàêò 
âèçíàþòü íàâ³òü íàø³ îïîíåíòè. 
Íåçâàæàþ÷è íà öå, çàéòè â õðàì 
íå ìîæåìî, áî êëþ÷³ ó òèõ, õòî 
çàëèøèâñÿ ó Ìîñêîâñüêîìó ïà-
òð³àðõàò³. Çìóøåí³ ñëóæèòè ï³ä 
ñò³íàìè öåðêâè.

Ñâÿùåíèê êàæå, ùî â³ðóþ÷³ 
ñïðàâåäëèâî çàïèòóþòü, äîêè 
áóäóòü õîäèòè ïîï³ä öåðêâó? Äå 
òàêå áà÷åíî, ùîá á³ëüø³ñòü ï³ä-
êîðÿëàñÿ ìåíøîñò³?

— Ðàí³øå ìè ïðîïîíóâàëè 
âñòàíîâèòè äí³ ñëóæáè ³ ñëóæè-
òè ïî÷åðãîâî — â îäí³ äí³ ìè, 
â ³íø³ — âîíè, — êàæå îòåöü 
Â³êòîð. — Íàøó ïðîïîçèö³þ 
â³äõèëèëè. Ïåðåãîâîðè ïðîâî-
äèëè íåîäíîðàçîâî. Í³ äî ÷îãî 
íå äîìîâèëèñÿ. Á³ëüøå òàêîãî 
ïðîïîíóâàòè íå áóäåìî. Áî âæå 
ìàºìî äîêóìåíò ïðî ðåºñòðàö³þ 
ãðîìàäè.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
òåðïåöü ó â³ðóþ÷èõ óðèâàºòüñÿ. 
Âîíè íå ðîçóì³þòü, ÷îìó, áóäó÷è 
ó á³ëüøîñò³, íå ìîæóòü ìîëèòèñÿ 
ó õðàì³, à ðîáëÿòü öå ï³ä éîãî 
äâåðèìà. ßê ñòâåðäæóº ñâÿùåíèê, 
â³í ïåðåêîíóº ïàðàô³ÿí íå ÷èíè-
òè ñèëîâèõ ä³é. Ïîêè ùî ëþäè 
äîòðèìóþòüñÿ öüîãî. ßê áóäå 
íàäàë³, íå çíàº.

ÊÎÍÔË²ÊÒ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ìåíø³ñòü âñ³ëÿ-
êî íàìàãàºòüñÿ çà-
õèñòèòè ñâÿòèíþ. 
Ùîðàçó ïðîñèòü 

íà äîïîìîãó ñâÿùåíèê³â ç ³íøèõ 
íàñåëåíèõ ïóíêò³â, çîêðåìà, ç Â³-
ííèö³. Ï³ä ÷àñ ñëóæáè íà äâåðÿõ 
âèñòàâëÿþòü äóæèõ ÷îëîâ³ê³â, àáè 
ò³ ïàíòðóâàëè, ÷è íå ïî÷íåòüñÿ 
ðàïòîì çàõîïëåííÿ õðàìó.

— Ùî ïëàíóºìî ðîáèòè òåïåð, 
êîëè âæå ìàºìî äåðæàâíèé äî-
êóìåíò ïðî ðåºñòðàö³þ ãðîìà-
äè? — óòî÷íþº íàñòîÿòåëü íî-
âîñòâîðåíî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè 
õðàìó ó Ëóö³-Ìåëåøê³âñüê³é 
îòåöü Â³êòîð. — Ìîº çàâäàííÿ 
ìîëèòèñÿ ³ áóòè çàâæäè ïîðó÷ 
ç³ ñâîºþ ïàñòâîþ. ßêå ð³øåííÿ 
ïðèéìóòü ëþäè, íå ìîæó ñêàçàòè.

Ïðî ùî ùå ðîçïîâ³ëè æóðíà-
ë³ñòó ñâÿùåíèêè? ßê â³äáóâàëàñÿ 
ðåºñòðàö³ÿ íîâî¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðî-
ìàäè? Ç ÿêîþ ìåòîþ ³ õòî ïðè-
õîäèâ ï³ä ñò³íè ÎÄÀ?

ПЕРЕКРИЛИ ПРОХІД 
У «ПРОЗОРИЙ ОФІС» 

Çàâàäèòè ðåºñòðàö³¿ íîâî¿ 
ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè íàìàãàëèñÿ 
ïðåäñòàâíèêè Ìîñêîâñüêîãî 
ïàòð³àðõàòó ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ 

á³ëÿ Öåíòðó íàäàííÿ àäì³íïîñ-
ëóã íà Çàìîñòÿíñüê³é. Ñàìå òàì 
â³äáóâàëàñÿ ðåºñòðàö³ÿ ðåë³ã³éíî¿ 
ãðîìàäè ÏÖÓ ñåëà Ëóêà-Ìåëåø-
ê³âñüêà. Ðàçîì ³ç ñâÿùåíèêàìè ³ 
â³ðóþ÷èìè áóâ àðõ³ºïèñêîï Â³-
ííèöüêèé ³ Áàðñüêèé Óêðà¿íñüêî¿ 
ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè (Ìîñêîâ-
ñüêèé ïàòð³àðõàò) Âàðñîíîô³é. 
Âò³ì, ¿õíÿ ïðèñóòí³ñòü í³ÿêèì 
÷èíîì íå ìîãëà ïîçíà÷èòèñÿ 
íà ð³øåíí³ äåðæàâíîãî ðåºñòðà-
òîðà. Òîé êåðóâàâñÿ ïîäàíèìè 
äîêóìåíòàìè.

Ëþäè â ðÿñàõ òà öèâ³ëüíîìó 
îäÿç³ ñïî÷àòêó íàìàãàëèñÿ ïåðå-
êðèòè ïðîõ³ä äî «Ïðîçîðîãî îô³-
ñó». Ñëîâåñí³ ïåðåïàëêè ïðîäî-
âæèëèñÿ âñåðåäèí³ ïðèì³ùåííÿ. 
«Äåñàíò» ñâÿùåíèê³â ³ â³ðóþ÷èõ 
ñòâîðèâ ïåðåøêîäè â³ííè÷àíàì, 
ÿê³ ïðèéøëè â îô³ñ äëÿ âèð³øåí-
íÿ âëàñíèõ ïèòàíü.

— Íå çàâàæàéòå ïðàöþâàòè! — 
ãîâîðèëè ¿ì.

Çàê³í÷èëîñÿ òèì, ùî ïîë³ö³ÿ 
çàïðîïîíóâàëà êîíôë³êòóþ÷èì 
âèéòè íà âóëèöþ ³ òàì ïðîäî-
âæóâàòè ç’ÿñîâóâàòè ñèòóàö³þ.

×åðåç äåÿêèé ÷àñ âñ³ ðîç³éøëè-
ñÿ. Âò³ì, óæå íàñòóïíîãî ðàíêó, 
ó ñóáîòó, êîíôë³êò ðîçãîð³âñÿ ç 
íîâîþ ñèëîþ. Óæå á³ëÿ ñàìîãî 
õðàìó â Ëóö³-Ìåëåøê³âñüê³é.

À â ïîíåä³ëîê ïðåäñòàâíèêè 

«БОЇ» ЗА ХРАМ : «КЛЮЧІ ВІД 
ЦЕРКВИ БЕЗ СУДУ НЕ ВІДДАМ»
Церковні розборки  Документ 
про реєстрацію релігійної громади 
новоствореної Православної церкви 
України (ПЦУ) отримали віруючі у селі 
Лука-Мелешківська. Однак молитися 
продовжують під стінами церкви, бо ключі 
від неї — у меншості, яка залишилася 
вірною Московському патріархату. 
Храм один, а громад — дві. Який вихід?

ІГОР САЛЕЦЬКИЙ, 
КЕРІВНИК 
УПРАВЛІННЯ 
У СПРАВАХ 
НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ 
ТА РЕЛІГІЙ ОДА:

— Рішення про 
зміну підлеглості релігійної гро-
мади та внесення відповідних 
змін або доповнень до статуту 
ухвалюється на загальних збо-
рах громади, відповідно до ви-
мог ст. 8 Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів 
України щодо підлеглості релі-
гійних організацій та процеду-
ри державної реєстрації релі-
гійних організацій зі статусом 
юридичної особи», — розповів 

Ігор Салецький. — Це питання 
винятково компетенції загаль-
них зборів релігійної громади. 
Ніхто не може позбавити права 
загальні збори релігійної грома-
ди прийняти рішення про зміну 
своєї підлеглості. Такі збори мо-
жуть бути скликані членами цієї 
громади, які бажають змінити 
її канонічне підпорядкування.
Молитовне стояння біля ОДА ви-
кликано тим, що 7 червня була 
звершена процедура зміни під-
леглості релігійної громади Пре-
ображення Господнього села 
Лука-Мелешківська Вінницько-
Барської єпархії ПЦУ. Процеду-
ра реєстрації проведена згідно з 
чинним законодавством.

Вирішує не священик, а громада 

— Перехрестіться, святі отці! — говорили у «Прозорому офісі» люди, 
яким священики заважали працювати 

ДОВІДКА

У області 21 релігійна громада за-
кінчила реєстрацію про перехід 
до ПЦУ, 81 громада розпочала 
процедуру зміни підлеглості. При-
близно 980 громад продовжують 
визначатися з підпорядкуванням.

«Äåñàíò» ñâÿùåíèê³â ³ 
â³ðóþ÷èõ ïåðåøêîäæàâ  
â³ííè÷àíàì, ÿê³ 
ïðèéøëè â ïðîçîðèé 
îô³ñ äëÿ âèð³øåííÿ 
âëàñíèõ ïèòàíü
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КІНО

Люди Ікс: Темний Фенікс
Фантастика, 12.06, поч. о 10.00, 13.20, 18.00, 22.00
13.06–19.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Аладдін
Пригоди, 12.06, поч. о 14.30, 19.30
13.06–19.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Секрети домашніх тварин
Анімація, 12.06, поч. о 10.50, 16.00, 20.20
13.06–19.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Годзілла 2: Король монстрів
Пригоди, 12.06, поч. о 12.15, 17.00, 21.55
13.06–19.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Секрети домашніх тварин 2
Анімація, 12.06, поч. о 14.30, 16.10, 17.50

Годзілла 2: Король монстрів
Пригоди, 12.06, поч. о 12.05

Люди Ікс: Темний Фенікс
Фантастика, 12.06, поч. о 10.00, 19.30, 21.35

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Віллі і таємнича планета
Анімація, 12.06, поч. о 10.00, 16.00
13.06–19.06, поч. о 10.00, 14.00

Подорож хорошого пса
Драма, 13.06–19.06, поч. о 12.00, 16.00

Люди в чорному: інтернешл
Комедія, 13.06–19.06, поч. о 18.00, 20.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Річард говорить «Прощавай»
Комедія, 12.06, поч. об 11.00, 13.10
13.06–19.06, довідка — за тел. (096)003–50–50

Секрети домашніх тварин 2
Анімація, 12.06, поч. о 9.30, 11.20, 13.10, 15.00, 
16.50, 18.40, 20.30
13.06–19.06, довідка — за тел. (096)003–50–50

Джон Уік 3
Трилер, 12.06, поч. о 22.20
13.06–19.06, довідка — за тел. (096)003–50–50

Брайтбьорн
Трилер, 12.06, поч. о 10.00, 12.10
13.06–19.06, довідка — за тел. (096)003–50–50

«Best Erotic Shorts»
Фестиваль еротичного кіно
12.06, поч. о 13.40, 15.30, 21.00, 22.50
13.06–19.06, довідка — за тел. (096)003–50–50

Рокетмен
Біографія, 12.06, поч. о 14.20, 16.50, 19.20, 21.50
13.06–19.06, довідка — за тел. (096)003–50–50

Біллі Кід
Вестерн, 12.06, поч. о 20.30, 22.50
13.06–19.06, 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. А усі, хто 
залишиться до кінця, і скаже, що їм не сподобався 
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-постмодер-
ністів? Тоді ви точно пови-
нні завітати на музично-
поетичний концерт Izdryk: 
LIVE в рамках фестивалю 

«Острів Європа». Юрій Іздрик — легендарна особис-
тість у сучасній українській літературі. Він став най-
популярнішим українським поетом, адже його поезія 
влучає у самісіньке серце і юної, і зрілої людини. Де-
кілька 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 «Ост-
рів Європа» на вас чекає унікальна програма Izdryk: 
LIVE. Вірші, мантри, історії про смерть та любов, 
тепла лампова електроніка та холодні транзисторні 
одкровення. А також презентація найновішої збірки 
поета «Меланхолії» з чуттєвими ілюстраціями Мар’яни 
Савки. Обіцяємо, буде дивовижно! Поспішайте поба-
чити на власні очі. Концерт пройде 15 червня в Саду 
Коцюбинського. Початок о 20.30. Вхід вільний.

Концерт гурту 
«Gloria»
14 червня запрошуємо 
вас на концерт гурту 
«Gloria», який пройде в 
ресторані «Mont Blanc», 
вул. Соборна, 34. Від-
чуйте літо в розпалі.

Починаємо о 20.00. Вхід вільний. Бронювання 
столиків (068)0558887.

Паті-гурт DILEMMA. 
Тур #SHALENII
Уже скоро у Вінниці — 
потужна хвиля танцю-
вального шаленства!
28 червня о 19.00 у Бу-
динку офіцерів паті-гурт 
DILEMMA презентує новий 

альбом #Shalenii на розривному концерті у Вінниці.
Це буде ураганне шоу — гаряче, яскраве і ме-
гадрайвове. Подія запам'ятається на все життя 
кожному присутньому і стане найяскравішим туром 
в історії українського R’n’B. З фірмовими хітами, 
запальними танцями шоу-балету і найкращою 
атмосферою.
Без запальних треків DILEMMA «На паті» і «Тілом 
тряси» сьогодні не обходиться жодна вечірка, 
а їхній новий альбом — взагалі хіт на хіті!
Критики одноголосно нарекли платівку найяскра-
вішим релізом DILEMMA. Сингли вже зібрали 
мільйони на Youtube, а кожний трек у альбомі по-
справжньому дивує — це новий формат і звучання 
DILEMMA, який одразу скоряє.
#SHALENII уже заполонили соціальні мережі й 
вулиці країни. Тож не пропустіть шалений тур 
28 червня у Вінниці.
Тим паче, що квитки абсолютно доступні усім — 
всього 100 гривень.
Поспішайте придбати на сайті bilet.vn.ua, 
у касах Будинку офіцерів, театру Садовського, 
Вінницької Вежі, «Універмагу» і «Магігранду». 
Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63, 
(093)101–00–63. Організатор — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Концерт київських 
chaotic rock гуртів
14 червня в Молодіжному 
центрі «Квадрат» 
відбудеться живий виступ 
в рамках спліт-туру 
київських chaotic rock 
гуртів. Гурт «Vovk» — 

це здичавіла 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. Хлопці представлять свій довгоочікуваний 
дебютний альбом.
Гурт «Fazzer» — нова свіжа кров на українській 
музичній сцені. Смачний хаотик-рок з нальотом 
півдня. Історія групи така, що в один момент 
хлопці, через яких пройшли сотні концертів, взяли 
інструменти і виклали власне бачення сучасної 
музики.
Бадьоро, впевнено, по-батьківськи. 
Початок концерту о 19.00.

ÀÔ²ØÀ

ТЕАТР
«Птаха Невдаха» — 
закриття 
театрального сезону
Театр ХуліGUN запрошує 
29 та 30 червня на уні-
кальне, неперевершене 
дійство!
На дводенне святкуван-

ня закриття театрального сезону у Молодіжний 
центр «Квадрат», вул. Театральна 15.
У програмі буде вистава «Птаха Невдаха», що 
стала вже класичною. Чоловіча версія, так і 
спеціально адаптована під місце проведення і 
гендерну нерівність Птаха2. БІ-версія, яка буде 
цікава і тим, хто вже знайомий з нашою творчіс-
тью, так і тим, хто вперше побачить її.
Обережно: у виставах присутня майже 
ненормативна лексика, та сцени майже 
еротичного характеру. Початок о 19.00. 
Вартість квитків: 125 грн.

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

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
Кошеня на ім'я Гав
Пригодницька казка, 15.06, поч. об 11.00 та 13.00

Веселі ведмежата
Весела повчальна історія
16.06, поч. об 11.00 та 13.00

КОНЦЕРТИ ВИСТАВКИ
Виставка 
«Подільський 
ярмарок»
Експоцентр Вінницької 
торгово-промислової 
палати запрошує відві-
дати з 12 до 14 червня 

виставку «Подільський ярмарок» в рамках акції 
«Купуй вінницьке!»
На ярмарку ви зможете придбати високоякісні 
продукти харчування безпосередньо від вироб-
ників 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.

Музей української марки 
ім. Я. Балабана
У Вінниці в експозиції Музею української марки 
представлені одні з найцікавіших марок,
деякі з них є лише в одному екземплярі. Є марки, 
вживані в Одесі, радянські марки та
навіть ті, на яких згадано Голодомор. У повній 
колекції пана Олександра є марки, датовані від 
1850 року, гашені в різних українських містах. 
Найстаріший конверт з
поштовим штемпелем датований 1830 роком. 
До слова, є також марка з нині
білоруського міста Гомель, погашена українським 
тризубом. Музей української марки ім. Якова 
Балабана можна відвідати щодня, крім понеділка, 
з 10-ї до 18-ї години. Школярам та студентам вхід 
безкоштовний. Також у музеї можна придбати
сувенірні марки та листівки. Відвідати музей мож-
на за адресою: вул. Соборна, 26.
Телефон для довідок (099)534–30–20.

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі ТРЦ 
«SkyPark». Малюкам і дорослим тут пропонують 
побачити на власні очі та зрозуміти закони приро-
ди, поринути у світ популярної техніки та поекспе-
риментувати самому. Територія музею — більше 
1000 квадратних метрів. Тут представлені понад 
150 експонатів для виконання дослідів. «Музей 
науки» — цікаве місце для дітей, підлітків і дорос-
лих! Тут також можна перекусити в тематичному 
кафе та придбати цікаві інтелектуальні розвиваючі 
іграшки і книги.
Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні.
— для дітей (яким більше трьох років) та студен-
тів — 80 та 100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн з 
людини. Працює «Музей науки» щодня з
10.00 до 21.00, без вихідних.

Музей моделей 
транспорту 
у Вінниці
У самому центрі міста 
(вул. Соборна, 64) пра-
цює унікальний музей, 
який налічує близько 
5037 моделей тран-
спорту. Аналогів музей 

не має ні в Україні, ні в Європі. Виставка унікальна 
і дуже дорога, розподіляється на кілька частин: 
вантажні, легкові, спеціальні автомобілі, авто-
буси, мотоцикли, військова техніка ручної роботи 
(збірки), а також потужна колекція живих двигунів 
автомобілів, вузлів і агрегатів. Власник колекції 
Музею моделей транспорту — Олександр Вдо-
виченко. Площа музею складає 180 квадратних 
метрів. Окрім експозиційної частини у музеї є ще 
й учбовий клас на 26 посадкових місць, потужна 
тематична фільмотека та бібліотека спеціальної 
літератури на п’ять тисяч книг. У музеї в межах 
програми виховання дітей та молоді діють
безкоштовні групові екскурсії для школярів, для 
решти відвідувачів вхід платний, але за
доступними цінами — 20 грн для дорослих, для 
пенсіонерів і студентів — 10 грн.
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Нерухомість: здам в 
оренду 
Кількість кімнат: 1/-, Акад.Янгеля, 
поверх: 5/5/-, площа: 29,9/15,3/-
, + комун., меблі, холодильник. 
Ціна: 3000, тел.: (068) 165-73-21 

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

Загубив-знайшов 
Втрач. військ.квиток МО№561328 
на Длугаш Анастасія Костянтинівна 
вваж. недійс. Тел.:Тел. не вказано 

Втрач. посвід. дитини-інваліда на ім'я 
Чимирис Андрій Юрійович вважати 
недійсн. Тел.:Тел. не вказано 

Sort date: 11.06.2019, №24/2019

ОГОЛОШЕННЯ

У «Родині» 
буде 3D
 Ê³íîòåàòð «Ðîäèíó» 
ïîñë³äîâíî ðåìîíòóþòü, ïî-
÷èíàþ÷è ç 2017 ðîêó. Òîä³ ó 
ì³ñüêîìó ê³íîòåàòð³, ÿêîìó 
âèïîâíèëîñÿ 74 ðîêè, ïî-
âí³ñòþ çàì³íèëè ïîêð³âëþ, 
êàï³òàëüíî â³äðåìîíòóâàëè 
ê³íîçàë, äå òåïåð º 120 êð³-
ñåë òà îáëàøòóâàëè íîâèé 
ãîëëàíäñüêèé åêðàí. Ó 2018 
ðîö³ çðîáèëè êàï³òàëüíèé 
ðåìîíò ôîéº. À âæå ñêîðî 
ïî÷íóòü âïåðøå ïîêàçó-
âàòè ô³ëüìè ó 3D! Çàðàç 
çàâåðøóþòü ìîíòóâàòè 
öèôðîâå îáëàäíàííÿ, ÿêå 
äîçâîëèòü äåìîíñòðóâàòè 
ê³íî ó ôîðìàòàõ 2D òà 3D. 
Íà çàêóï³âëþ íîâî¿ ñèñòåìè 
âèòðàòèòè 1 ì³ëüéîí 352 
òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Öå: DLP-
ê³íîïðîåêòîð äëÿ åêðàí³â 
øèðèíîþ äî 7,5 ìåòðà òà 
ìåä³à ñåðâåð, ðîçðîáëåíèé 
äëÿ ïîêàçó öèôðîâîãî ê³íî 
â ðîçì³ð³ 2Ê, ³ 4Ê, ïî-
ëÿðèçàö³éíà 3D ñèñòåìà, 
2000 îêóëÿð³â ç êðóãîâîþ 
ïîëÿðèçàö³ºþ, öèôðîâèé 
ê³íîïðîöåñîð CP 750 â³ä 
áðèòàíñüêî¿ êîìïàí³¿ Dolby 
àáî åêâ³âàëåíò, çàåêðàííà 
àêóñòèêà.
— Ïåðøèì 3D-ô³ëüìîì 
ñòàíå ôàíòàñòèêà «Ëþäè 
â ÷îðíîìó: ²íòåðíåøíë». 
Ïðåì’ºðà â³äáóäåòüñÿ ç 
13 ÷åðâíÿ, ³ ïîêàçóâàòè-
ìåìî éîãî óâåñü òèæäåíü. 
Ñåàíñ — î 18.00, — ðîç-
êàçàëà äèðåêòîðêà ê³íî-
òåàòðó «Ðîäèíà» Ãàëèíà 
Áîäíàð òà ñêàçàëà, ÿêèìè 
áóäóòü ö³íè íà êâèòêè: 
2D-cåàíñè — 30 ãðí äëÿ 
ä³òåé, 50 ãðí äëÿ äîðîñëèõ. 
3D-ñåàíñè — 60 ãðí äëÿ 
ä³òåé òà äîðîñëèõ.

КОРОТКО

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ïåðøèõ äâà äí³ 
ôåñòèâàëþ ïðè-
ñâÿ÷åí³ ä³òÿì. Íà 

KIDS OPERAFEST 4 ÷åðâíÿ ãëÿ-
äà÷³ íàñîëîäæóâàëèñÿ êàçêîâîþ 
îïåðîþ «Êîðîëü Äðîçäîáîðîä» 
ó âèêîíàíí³ Êè¿âñüêîãî ìóí³-
öèïàëüíîãî àêàäåì³÷íîãî òåà-
òðó îïåðè òà áàëåòó äëÿ ä³òåé òà 
þíàöòâà.

Ïåðåä ïî÷àòêîì äðóãîãî êîí-
öåðòó ïî÷àâ íàêðàïàòè äîù, àëå 
ãëÿäà÷³ íå ðîçõîäèëèñÿ, ïîâ³ä-
êðèâàëè ïàðàñîë³ ³ ïðèãîòóâà-
ëèñÿ äèâèòèñÿ øîó â³ä Ä³ñíåÿ. 
Ïðîçâó÷àëè âñ³ óëþáëåí³ ï³ñí³ 
ç ìóëüòô³ëüì³â «Êîðîëü Ëåâ», 
«Êðàñóíÿ ³ ÷óäîâèñüêî», «Ïî-
ïåëþøêà», «Áåìá³», «Òàðçàí», 
«Ï³íîêê³î» òà áàãàòî ³íøèõ ó âè-
êîíàíí³ àìåðèêàíñüêèõ ñï³âàê³â.

Íàñòóïíîãî äíÿ, 5 ÷åðâíÿ, ãëÿ-
äà÷àì ïîêàçàëè ìþçèêë «Ïðèãî-
äè Ãåêëüáåðð³ Ô³ííà» — ïðîäî-
âæåííÿ ³ñòîð³¿ ç æèòòÿ Òîìà Ñî-
éºðà, ÿêó âèêîíàëè â äæàçîâîìó 
âàð³àíò³. Ðåæèñåð-ïîñòàíîâíèê 
Â³òàë³é Ïàëü÷èêîâ êàçàâ, ùî öÿ 
âèñòàâà, íàñïðàâä³, ïðî äðóæáó, 
ëþáîâ òà ïðî òå, ùî â áóäü-ÿêèõ 
ñêëàäíèõ ñèòóàö³ÿõ íå ìîæíà 
âòðà÷àòè â³ðè â äîáðî.

Ó ÷åòâåð, 6 ÷åðâíÿ, ó ðîáîò³ 
ôåñòèâàëþ áóëà ïåðåðâà. Öåé 
äåíü âèêîðèñòàëè àðòèñòè, ìó-

çèêàíòè, òåõí³êè, îðãàí³çàòîðè, 
ùîá ðåòåëüíî ï³äãîòóâàòèñÿ äî 
Grand Operafest Tulchyn, ùî ñòàð-
òóâàâ êîíöåðòîì «Ãàëà-Îïåðà» ³ 
ïðåì’ºðîþ îïåðíî¿ îðàòîð³¿ Ðî-
áåðòà Øóìàíà «Ðàé ³ Ïåð³». 

Öüîãî æ äíÿ, 7 ÷åðâíÿ, ïîáà÷è-
ëè îïåðåòó â ñòèë³ «óêðà¿íñüêîãî 
òàíãî» — «Ãóöóëêà Êñåíÿ». Ãëÿäà-
÷³ îïëåñêàìè çìóøóâàëè àðòèñò³â 
çàëèøèòèñÿ íà ñöåí³, òîæ îïåðåòà 
çàâåðøèëàñÿ äåñü î 12-é íî÷³. ² 
öå ùå íå âñå! Óíî÷³ ïîêàçàëè íå-

éìîâ³ðíå âîãíÿíå øîó: àðòèñòè ó 
êîñòþìàõ ìàíåêåí³â òà «ñóìíèõ 
êëîóí³â» Ï’ºðî òàíöþâàëè ç âîã-
íåì íà õîäóëÿõ, âèêîíóâàëè àêðî-
áàòè÷í³ òðþêè. ×àñîì çäàâàëîñü, 
ùî ¿õí³ íîìåðè âèêîíóþòüñÿ íà 
ìåæ³ ëþäñüêèõ ìîæëèâîñòåé.

Ï³ñëÿ òàêîãî çàïàëüíîãî âè-
ñòóïó íà ñöåíó âèéøîâ êè¿âñüêèé 
áàëåò ç øîó «²ñòîð³¿ ó ñòèë³ òàí-
ãî». Ïðîòÿãîì ãîäèíè ãëÿäà÷àì 
ïîêàçóâàëè ³ñòîð³¿ êîõàííÿ, ïðè-
ñòðàñò³ òà ðåâíîù³â.

Ïåðåäîñòàíí³é äåíü îïåðíîãî 
ôåñòèâàëþ òàêîæ â³äçíà÷èâñÿ 
åêñêëþçèâàìè: íà ñöåí³ á³ëÿ Ïà-

ЧИМ ВРАЗИВ OPERAFEST 
TULCHYN-2019
Феєрія  Протягом п’яти днів на 
оперний фестиваль у Тульчин приїхали 
понад 68 тисяч глядачів. Загалом, було 
12 грандіозних постановок просто 
неба, в яких брали участь 757 артистів 
з України і з-за кордону

ëàöó Ïîòîöüêèõ âïåðøå â Óêðà¿í³ 
ïîêàçàëè îïåðó «Ñòðàøíèé äâ³ð», 
ÿêó âèêîíàëè ñîë³ñòè Ïîëüñüêî¿ 
Êîðîë³âñüêî¿ îïåðè. Âèêîíàâö³ 
ãîëîâíèõ ðîëåé ãîâîðÿòü, ùî 
ïðèºìíî âðàæåí³ ïðèéîìîì â 
Óêðà¿í³. Îñîáëèâî òèì, ùî ï³ä 
÷àñ äîùó á³ëüø³ñòü ñëóõà÷³â ïðî-
äîâæóâàëè ñèä³òè íà ñâî¿õ ì³ñöÿõ.

Ò³øèâ ãëÿäà÷³â ³ íåéìîâ³ðíèé 
áàëåò «Ñîáîð Ïàðèçüêî¿ Áîãîìà-
òåð³». Öå â³äîìà áàãàòüîì ³ñòîð³ÿ 
êîõàííÿ êðàñóí³ Åñìåðàëüäè òà 
ïîòâîðè-äçâîíàðÿ. Ðîäçèíêîþ 
íà òîðò³ ñòàâ ìþçèêë «Òàíåöü 
Âàìï³ð³â». ßê ³ ó 2017 ðîö³, öÿ 
ïîñòàíîâêà ñòàëà ñïðàâæíüîþ 
«ïîäîðîææþ íà êðèëàõ íî÷³».

Ô³íàëüíèé äåíü ôåñòèâàëþ, 9 
÷åðâíÿ, äàâ ìîæëèâ³ñòü òèñÿ÷àì 
ãëÿäà÷³â îïåðàôåñòó íàñîëîäè-

òèñü ëåãåíäàðíèì áàëåòîì Ô³êðå-
òà Àì³ðîâà «Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷» òà 
íîí-ñòîï øîó «Âîãí³ Áðîäâåþ», â 
ÿêîìó ïðîçâó÷àëè ÿñêðàâ³ óðèâêè 
ç êðàùèõ ìþçèêë³â ñâ³òó.

Îãîëîøóâàâ ïðî çàêðèòòÿ ôåñ-
òèâàëþ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè 
Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí. Ïðîäþñåð 
Operafest Tulchin ²ðèíà Ôðåíêåëü 
ñêàçàëà, ùî âæå ìàº ôåºðè÷íó 
³äåþ íà 2020 ð³ê.

— ß ùàñëèâà, áî íàì âñå âäà-
ëîñÿ. Óñï³õ öüîãî ôåñòèâàëþ — 
öå ì³ñöå ïðîâåäåííÿ, ëåãåíäà ³ 
ÿê³ñòü ìèñòåöüêîãî êîíòåíòó, 
ÿêèé äåìîíñòðóºòüñÿ íà òåðèòîð³¿ 
Ïàëàöó Ïîòîöüêèõ. Íà íàñòóï-
íèé ð³ê ó íàñ âæå º ôåºðè÷íà 
³äåÿ, àëå ÿêà ñàìå — ÿ âàì ïîêè 
ùî íå ñêàæó, ¿¿ ïîòð³áíî ùå äîî-
ïðàöþâàòè, — ñêàçàëà Ôðåíêåëü.

Òóëü÷èí ñòàâ ïåðøèì 
ì³ñòîì Óêðà¿íè, 
â ÿêîìó ñîë³ñòè 
Ïîëüñüêî¿ Êîðîë³âñüêî¿ 
îïåðè âèêîíàëè îïåðó 
«Ñòðàøíèé äâ³ð»

Уперше на фестивалі була окрема дитяча програма. 
KIDS OPERAFEST відкрила опера «Король Дроздобород» 

Харків'яни зі СХІД OPERA 
поставили балет «1001 
ніч». У основі вистави 
східні казки про Алі-Бабу, 
Синдбада та Аладдіна

Відвідувачів зустрічали актори у вишуканих костюмах. 
Вони були на ходулях і всі хотіли з ними сфотографуватися
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Подільська 
говірка

ÄÎÇÂ²ËËß

ПО ВЕРТИКАЛІ
1. Що таке морва?
2. Дуже поширена квітка, яку іноді називають 

капустеляни.
3. Ручний інструмент, вигнутий і загострений з 

одного або обох кінців.
5. Вид простирадла або покривала, 

різнокольоровий килим або ковдра з 
цупкого полотна.

6. Видовбані з цільного відрізка деревини 
коритця, в яких купали дітей, прали 
білизну, підсівали борошно, розчиняли 
тісто, сікли овочі та зелень, віяли зерно та 
крупи.

7. Різновид лопати.
10. Совкова лопата.   
11. Мряка, опади з дуже дрібненьких краплин 

або дрібнесеньких сніжинок.   
14. Свиня, свиноматка.   
17. Так досі в багатьох подільських селах 

називають банку.   
19. Нижня частина спини; поперек.   
20. Те саме, що й чашка, кухоль.   
21. Поперечна балка між кроквами, на якій 

тримається дах у спорудах із дерева.   
22. Перила.   
24. Як по-іншому називають щавель.   
27. Шматок тканини, ганчірка.   
28. Дике, некультивоване плодове дерево. 

ПО ГОРИЗОНТАЛІ
4. У словнику — сковорода, пательня. Але 

на Вінниччині її ще називають… 
8. Старі люди так називають лавку. 
9. Дієслово, яке означає підсохла (дорога, 

земля). 
11. Дієслово, синонім до слова нудить. 
12. Недоспілий фрукт чи ягода. 
13. Залишки після згоряння твердого палива. 
15. Дитяча натільна білизна (інколи чоловіча та 

жіноча) одяг для верхньої частини тіла. 
16. Подвір'я, оселя в широкому значенні як 

сукупність будівель. 
18. Як ще у нас називають гарбуз. 
23. Зустріч. 
25. Слово, яке означає «наступного року». 
26. Орган місцевого самоврядування у XIII — 

XIX ст. 
28. Дуже старий, зношений одяг. 
29. Як у наших краях називають лелеку?
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МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, RIA, (095)1039671 
 Îëåíà Æàãëîâñüêà — êàíäèäàò-
êà òåõí³÷íèõ íàóê ³ äîöåíòêà êà-
ôåäðè Åëåêòðîí³êè ÂÍÒÓ. Íåùî-
äàâíî âîíà ïðîéøëà äî ñóïåð-
ô³íàëó çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî 
êîíêóðñó «Êðàñà Êðà¿íè» ³ äíÿìè 
áîðîòèìåòüñÿ çà ïåðåìîãó.

Îëåíà — îäíà ç óñ³õ ä³â÷àò, õòî 
ïðåäñòàâëÿº íàóêîâö³â òà ñôåðó 
îñâ³òè. Êîëè âîíà çíàéîìèëàñÿ 
ç ó÷àñíèöÿìè, íà íå¿ áóëà äîâîë³ 
íåçâè÷íà ðåàêö³ÿ. Ìîâëÿâ, öå æ 
êîíêóðñ êðàñè, à òè íàóêîâèöÿ, 
ÿê òàê?

— Ó íàñ ïðèéíÿòî ââàæàòè, 
ùî íà êîíêóðñè éäóòü ä³â÷àòà ç 
³íäóñòð³¿ êðàñè, ìîæëèâî, á³çíå-
ñó, àëå ò³ëüêè íå íàóêà, — êàæå 
Îëåíà. — Ó î÷àõ áàãàòüîõ — íà-
óêîâåöü, öå ëþäèíà ó á³ëîìó õà-
ëàò³, ÿêà ïðàöþº ó ëàáîðàòîð³¿, 
ïðîâîäèòü ÿê³ñü äèâí³ äîñë³äè 
àáî òðèìàº ó ðóêàõ ïàÿëüíèê. 
À ÷îìó íàóêîâèöÿ íå ìîæå áóòè 
ãàðíîþ òà ðîçóìíîþ æ³íêîþ, 
ÿêà äîáðå ïðîÿâëÿº ñåáå â ³í-
øèõ ñôåðàõ?

Îëåíà ðîçïîâ³ëà, ùî ó íå¿ 
âæå áóâ äîñâ³ä ó÷àñò³ â «Mrs.

Vinnytsia International». Ï³ñëÿ 
íüîãî ¿é çàïðîïîíóâàëè ðîçâè-
âàòèñÿ ó öüîìó íàïðÿìêó.

— Ìåíå öå çàö³êàâèëî ³ ÿ ïî-
÷àëà çáèðàòè ³íôîðìàö³þ ïðî 
«Êðàñà Êðà¿íè». Çâåðíóëà óâàãó 
íà òå, ùî òàì ñèñòåìà âèáîðó 
ïåðåìîæíèöü â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä 
³íøèõ êîíêóðñ³â. Çàçâè÷àé âñå 
âèð³øóº ñóá'ºêòèâíà äóìêà æóð³. 
Ó «Êðàñ³ Êðà¿íè» ³íøà ñèñòåìà. 
Ëþäè îáèðàþòü ïåðåìîæíèöþ 
øëÿõîì ³íòåðíåò-ãîëîñóâàííÿ. 
Êîæåí áàæàþ÷èé ìîæå çàéòè 
íà îô³ö³éíèé ñàéò êîíêóðñó, 
ïîçíàéîìèòèñÿ ç ó÷àñíèöÿìè, 
ïîäèâèòèñÿ ¿õí³ ïðîìî-ðîëèêè 
òà â³äåî, ùî â³äîáðàæàþòü îäèí 
äåíü ç ¿õíüîãî æèòòÿ.

²íøèì ìîìåíòîì, ÿêèé çàö³êà-
âèâ Îëåíó, ñòàëà áëàãîä³éíà ìåòà 
êîíêóðñó. «Êðàñà Êðà¿íè» ï³äòðè-
ìóº ïðîãðàìó «Çäîëàºìî ðàê ðà-
çîì». Ñàìå ÷åðåç öå ãîëîñóâàííÿ 
ïëàòíå. Âîíî êîøòóº 9 ãðèâåíü.

Ç³áðàí³ ãðîø³ áóäóòü ïåðåðà-
õîâàí³ íà ïðèäáàííÿ ³íôóçîìà-
òà òà ³í'ºêòîìàòà äëÿ Êè¿âñüêîãî 
öåíòðó ïðîìåíåâî¿ òåðàï³¿ ÍÀÍ 
Óêðà¿íè. ßêùî êîøò³â áóäå ç³-

áðàíî á³ëüøå, ïðèäáàþòü á³ëüø 
äîðîãîâàðò³ñíå îáëàäíàííÿ.

— Äàé Áîã, ùîá ó íàø³é êðà¿-
í³ áóëî á³ëüøå òàêèõ ïðîåêò³â òà 
çàõîä³â. Âîíè äîïîìîãàþòü çà-
ëó÷àòè âåëèêó ê³ëüê³ñòü ëþäåé. 
Íåäàðåìíî êàæóòü, ùî êðàñà 
âðÿòóº ñâ³ò. Ìîæëèâî ñàìå òàê³ 
êîíêóðñè çðîáëÿòü íàøå ñóñï³ëü-
ñòâî êðàùèì.

Íà êîíêóðñ ïîäàâàëîñÿ áàãàòî 
ä³â÷àò. Àëå ó ïåðøèé òóð ïðîéøëî 
âñüîãî 25 ó÷àñíèöü. Ï³ñëÿ öüîãî 
áóëî ãîëîñóâàííÿ, ï³ä ÷àñ ÿêîãî 
çâè÷àéí³ ëþäè â³ä³áðàëè ÒÎÏ-15 
êîíêóðñàíòîê ó ñóïåðô³íàë.

Óâàãó ïðè ãîëîñóâàíí³ çâåð-
òàëè íà ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ, 
àêòèâí³ñòü ó ä³ëîâ³é, ñîö³àëüí³é, 
êóëüòóðí³é òà ñîö³àëüí³é ñôåðàõ. 
Ïåâíå çíà÷åííÿ ìàëè é çîâí³øí³ 
äàí³ êîíêóðñàíòîê.

— Íà ìîþ äóìêó, êîæíà ç òèõ 
25 ó÷àñíèöü áóëà äîñòîéíîþ ô³-
íàëó. Ìîæëèâî, äåÿê³ ç íèõ áóëè 
ìåíø àêòèâíèìè ³ öå çàâàäèëî 
¿ì ïðîéòè äàë³, — êàæå Îëåíà. — 
Çâè÷àéíî, ìåí³ õî÷åòüñÿ, ùîá ãî-
ëîñóâàëè ñàìå çà ìåíå. À ç ³íøîãî 
áîêó, ç³áðàí³ êîøòè ó áóäü-ÿêîìó 

ðàç³ ï³äóòü íà áëàãîä³éí³ñòü, à öå 
íàéãîëîâí³øå.

Ãîëîñóâàííÿ òðèâàòèìå äî 
12 ÷åðâíÿ âêëþ÷íî. Ïåðåìîæíè-
öþ áóäå îáðàíî â í³÷ íà 13 ÷åðâ-
íÿ. Âîíà îòðèìàº òèòóë «Âèá³ð 
êðà¿íè» ³ ï³äïèøå êîíòðàêò 
íà ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíîìó êîí-
êóðñ³ êðàñè ó Òàéâàí³.

Ó ï’ÿòíèöþ, 14 ÷åðâíÿ, ó Êè-
ºâ³ ïðîéäå ñóïåðô³íàë êîíêóðñó. 
Íà ðåçóëüòàò âïëèâàòèìå ê³ëüê³ñòü 
ãîëîñ³â, ê³ëüê³ñòü ïåðåãëÿä³â â³-
äåî «Îäèí äåíü ç æèòòÿ ó÷àñíèö³» 
òà äóìêà 12 ÷ëåí³â æóð³. Îñòàí-
í³ îö³íþâàòèìóòü äåô³ëå ä³â÷àò 
ó êóïàëüíèêàõ, âå÷³ðí³õ ñóêíÿõ, 
åòíî-âáðàíí³ òà ä³ëîâîìó ñòèë³.

Ïåðåìîæíèöÿ ñóïåðô³íàëó 
ï³äïèøå êîíòðàêò íà ó÷àñòü 
ó êîíêóðñ³ Mrs Globe, ùî ïðîéäå 
ó Êèòà¿, òà çäîáóäå òèòóë «Ïåðøà 
êðàñà êðà¿íè».

Íàðàç³ íàóêîâèöÿ âèïåðåä-
æàº âñ³õ êîíêóðñàíòîê â ³íòåð-
íåò-ãîëîñóâàíí³. Àëå íàéáëèæ÷à 
äî Îëåíè ó÷àñíèöÿ â³äñòàº â³ä íå¿ 
âñüîãî íà ê³ëüêà ãîëîñ³â. Ï³äòðè-
ìàòè â³ííè÷àíêó ìîæíà çà öèì 
ïîñèëàííÿì is.gd/VMYCsq.

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 190124

Учасниця конкурсу краси може допомогти онкохворим

– Дай Бог, щоб у нашій 
країні було більше таких 
проектів та заходів, - каже 
Олена. – Недаремно кажуть, 
що краса врятує світ

12

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
4. чара  8. ослін 9. протрахла 11. млоїть 12. зелепуха 13. жужелиця 
15. льоля 16. обійстя 18. кабак 23. здибанка 25. нарік 26. магістрат 
28. дрантя 29. боцюн

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. шовковиця  2. айстра 3. кайло 5. рядно 6. ночви 7. заступ 
10. шухля 11. мжичка 14. льоха 17. слоїк 19. крижі 20. кварта 
21. бантина 22. поручча 24. квасок 27. гонуча 28. дичка

ВІДПОВІДІ:

у
рта 
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ОВЕН 
Схоже, вас важко буде за-
стати вдома, цього тижня ви 
будете занадто товариські. 
Ймовірна поява нових друзів 
і нових ідей. Найбільш спри-
ятливі дні для побачень — се-
реда і п'ятниця.

ТЕЛЕЦЬ 
Сфера особистих взаємин 
буде або вам нецікава, або 
настільки загадкова, що ви 
навряд чи захочете виді-
лити час на вирішення цієї 
головоломки. Поки можна 
зайнятися кар'єрою.

БЛИЗНЮКИ 
Ви будете багато часу про-
водити разом з коханою лю-
диною, побачення пройдуть 
дуже пристрасно. Стосунки 
входять у стабільний і уми-
ротворений стан.

РАК 
Вам доведеться спілкуватися 
з вразливими і чутливими 
людьми, так що стежте 
за своїми висловлюваннями. 
Постарайтеся суботу провести 
разом з коханою людиною.

ЛЕВ 
Ваші стосунки з коханою лю-
диною зараз для вас можуть 
стати найбільш значущі. Про-
явіть мудрість, прислухайтеся 
до свого внутрішнього голосу, 
і ви зможете знайти баланс.

ДІВА 
Прокинеться жага нових 
відчуттів, і, що важливо, 
з'являться можливості її 
вгамувати. Схоже, ви зараз 
готові до серйозних змін 
в стосунках з обранцем.

ТЕРЕЗИ 
Подивіться на себе з боку. 
Так, не все безхмарно. 
Виправте те, що ви в змозі 
привести в порядок. Вам під 
силу створити навколо себе 
острівець любові і гармонії. 

СКОРПІОН 
Постарайтеся не образити 
кохану людину, вона буде 
як ніколи вразлива. Зате 
буде і вельми сприйнятлива 
до знаків уваги і ніжних слів. 

СТРІЛЕЦЬ 
Постарайтеся стримати свою 
палкість, інакше вам не уник-
нути серйозних конфліктів. 
У суботу щосили постарай-
теся не бути втягнутими 
у вельми делікатну історію.

КОЗЕРІГ 
Ваші взаємини можуть пере-
живати новий гармонійний 
виток розвитку. Вдалою буде 
романтична зустріч в середу. 
У п'ятницю ввечері вас чекає 
нове знайомство.

ВОДОЛІЙ 
Не виключено, що цього 
тижня самотні представники 
знака зустрінуть нове кохан-
ня. Головне — не злякатися 
раптовості його приходу. 
Субота — вдалий день для 
зустрічей і побачень.

РИБИ 
Ви занадто захоплені 
кар'єрою, що може виявити-
ся причиною виникнення на-
пруженості між вами і другом 
вашого серця. Не дозволяйте 
собі неуважності по відно-
шенню до коханої людини. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 12-18 ЧЕРВНЯ

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ:

— Перше побачення — це завж-
ди нервовий і інтригуючий 
момент. Тут може бути важ-
лива кожна дрібниця і де-
таль. Як одного разу сказа-
ла одна клієнтка: «Зустріли 
мене по одягу. Провели теж 

погано». Для того, щоб перше побачення 
було успішним, варто пам’ятати, з чого саме 
складається враження. У найпростішому 
варіанті враження складається з зовнішності, 
поведінки та емоцій. Кожна з цих складових 

грає важливу роль. Зовнішність повинна 
відповідати на питання: «Хто я? Яке місце за-
ймаю в цьому житті? Чим займаюся?» Одя-
гаючись, думайте про те, як ви хочете, щоб 
вас побачили. Діловою мовою це називається 
front-office. Картинка, яку інші люди бачать, 
і будують по ній загальне враження. Можете 
пройтися по вулиці і помітити: кожна людина 
своїм одягом щось говорить або доносить 
світу. Що доносите ви? Поведінка на першому 
побаченні може бути різною. Основна ваша за-
дача — це своєю поведінкою донести: «Зі мною 
цікаво, прикольно, комфортно, безпечно». 

Саме тому сюрпризи можуть бути, але пере-
борщувати не варто. З емоціями цікавіше. Ба-
гато людей на першому побаченні відчувають 
емоції тривоги, страху і так далі. Для того, щоб 
послабити ці недоречні емоції, можна зробити 
цікавий трюк. Викличте у себе стан інтересу. 
Зробити це просто. Подумайте: «Що за лю-
дина поруч зі мною? Чим вона захоплюється? 
Які у нас є спільні теми?» Пам’ятайте: інтерес 
глушить невпевненість. Плюс інтерес створює 
те, що називається «орієнтація назовні». Вона 
дозволяє зменшити той самий внутрішній 
діалог, який так заважає при знайомстві.

Коментар експерта

Ïåðøå ïîáà÷åííÿ çàéìàº ìàëî 
÷àñó, àëå â³í äóæå ïðîäóêòèâíèé. 
Çíàºòå ÷îìó? Òîìó ùî öå ïåðåâ³ð-
êà íà «âíóòð³øí³é âîãíèê». Ïðè-
éøëè âè â ðåñòîðàí, çóñòð³ëèñÿ 
â ïàðêó, íà âèñòàâö³ ÷è êîíöåðò³ 
³ ó âàñ º áóêâàëüíî ê³ëüêà ôðàç, 
ðóõ³â, ïîñì³øîê, æàðò³â, ùîá 
ç’ÿâèëàñÿ â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ 
(àáî â³ä÷óòòÿ âñåðåäèí³): «Â³í/âîíà 
êëàñíà/èé?», «Â³í/âîíà ìåí³ 
ïîäîáàºòüñÿ?»,«Ìåí³ ç íèì/íåþ 
ö³êàâî?», «Õî÷ó ïðîäîâæåííÿ?» 
À êîëè ïîáà÷åííÿ òðèâàº ³ í³÷îãî 
í³äå íå ëîñêî÷å, íó âñå. Äî ðå÷³, 
öå ïðàöþº â îáèäâà áîêè.

ЧИ ВАРТО ДАВАТИ ШАНС?
ßêùî ïåðøå ïîáà÷åííÿ ïðî-

âàëèëîñü ³ âè äóìàºòå, ùî ìîæå 
âàðòî äàòè äðóãèé øàíñ, ïî-
äóìàéòå ùå ðàç. Àäæå, éäó÷è 
íà çóñòð³÷ ç íåçíàéîìêîþ ÷è 
íåçíàéîìöåì (âçàãàë³-òî ñèìïà-
òè÷íîþ äëÿ âàñ ëþäèíîþ, òîìó 
ùî ç íå ñèìïàòè÷íèìè íà ïîáà-
÷åííÿ íà õîäÿòü), âè íàìàãàºòåñü 
ñïðàâèòè âðàæåííÿ. Î÷³êóâàíî, 
ùî ³ íà òîìó áîö³ ïðàãíóòü òîãî 
ñàìîãî. ßêùî âè íå ñïîäîáàëè-
ñÿ ÷è âàì íå ñïîäîáàëèñÿ (à ìè 
ïàì’ÿòàºìî, ùî íàìàãàëèñÿ), òàê 
÷è âàðòî ïðîáóâàòè çíîâó ³ çíîâó.

Ç ä³â÷àòàìè òàêå ÷àñòî (õî÷ ³ 
ç õëîïöÿìè íå ìåíøå) — íå õî-
÷åòüñÿ îáðàæàòè ëþäèíó ³ õîäÿòü, 
õîäÿòü, äîêè â³ä ðîçäðàòóâàííÿ 
íå âèêèíóòü ÿêóñü äóðíèöþ.

(Äî ðå÷³, öå íå ìàëåíüêà òàêà 
ïðåòåíç³ÿ íà êîðîë³âñüêèé òðîí, 
òîìó ùî ââàæàºòå ñåáå àïð³îð³ 

äóæå âàæëèâîþ ïåðñîíîþ äëÿ 
âñ³õ, ³ âàøà â³äìîâà ïðîñòî âá’º 
ëþäèíó íàïîâàë, âîíà á³ëüøå 
í³êîëè íå çìîæå ïîêîõàòè). Óÿ-
â³òü, ÿêùî ó âàñ âèíèêàþòü òàê³ 
äóìêè, íà ò³é ñòîðîí³ ìîòèâàö³ÿ 
ìîæå áóòè ³äåíòè÷íà. Ïðèºìíî? 
Òîáòî, ÿêùî âè ä³â÷èíà ³ éäåòå 
íà äðóãå ïîáà÷åííÿ, ùîá íå îá-
ðàçèòè öüîãî (ëîõà) ãàðíîãî ÷î-
ëîâ³êà, òî â³í òåæ ö³ëêîì ìîæå 
äóìàòè: «ïðèêðî, ùî öÿ (êîðîâà) 
÷óäîâà ä³â÷èíà ìåíå íå çà÷åïèëà, 
àëå íà áåçðèá’¿»…

² òóò ïîòð³áíî ïàì’ÿòàòè, ùî 
ó ÷îëîâ³ê³â º ôîðà (ìè çàðàç ïðî 
ñåêñ). Äëÿ íèõ õîò³òè ³ ïðàãíóòè 
ñåêñó — íîðì. Ïðàêòè÷íî ç óñ³ìà 
(õ³áà ùî âæå ç çîâñ³ì ãèäêèìè 
í³). Öå ³ äëÿ ñàìîîö³íêè «îê», 
³ âçàãàë³ â³í ÷àñ âèòðà÷àâ, ðåñ-
òîðàí øóêàâ, ïëàòèâ, ìîæëèâî, 
ïîòð³áíà êîìïåíñàö³ÿ. À âàì ùî, 
ä³â÷àòà?

СЕКС — НЕ ПРИВІД 
ДЛЯ ЗНАЙОМСТВА 

Äðóãå ïîáà÷åííÿ ìîæå áóòè 
ò³ëüêè ç òèì, õòî îäðàçó, ç ïåðøèõ 
õâèëèí ñïîäîáàâñÿ. Ó â³äïîâ³äü 
áàæàíî ïîñòàðàòèñÿ ñïîäîáàòèñÿ 
òåæ. ßêùî í³, éä³òü ñîá³. Âçàãàë³ º 
õîðîøèé ìàðêåð íà ïðîäîâæåííÿ 
ñòîñóíê³â — áàæàííÿ.

Õî÷åòüñÿ ñåêñó? Âñå îê. Ò³ëüêè 
íå ïîòð³áíî öå áðàòè íà îçáðî-
ºííÿ äëÿ íåîáäóìàíèõ òà øâèä-
êèõ ä³é. Ëåò³òè â ë³æêî, ãóáëÿ÷è 
êàïö³, ëèøåíü ò³ëüêè òð³øå÷êè 
çàâîðóøèëîñÿ âíèçó æèâîòà — 
íåðîçóìíî. Êðàùå äî÷åêàéòåñÿ 

ТОП-5 КОСЯКІВ — І ПЕРШЕ 
ПОБАЧЕННЯ СТАЄ ОСТАННІМ 
Не клеїться  Години зо дві, не більше, 
у вас є, щоб сподобатися і щоб 
сподобалися вам. Стільки за негласним 
правилом триває перше побачення. 
Що робити, якщо перше побачення 
виявилося не дуже? Дати другий шанс 
або відразу попрощатися? Яка поведінка 
неприпустима під час першої зустрічі, 
а на що можна закрити очі?

СПОКІЙ 
Навіть дуже впевнені в собі дівчата 
хвилюються на першому побаченні. І 
найкрасивіші теж. Якщо дівчина поводиться 
абсолютно спокійно і безтурботно, ви їй 
байдужі. Можна спробувати її розворушити. 
Якщо вийде. Не вийшло? Друге побачення 
не актуальне.

УНИКНЕННЯ 
Дівчата люблять вухами. А закохують 
очима. Не дарма ж є купа технік зваблення 
поглядом. На першому побаченні 
вона не прагне зазирнути вам в очі? 
Не демонструє «вологий погляд»? Усе, що її 
цікавить, це вміст тарілки, екрана телефона і 
телевізора в залі? Ну таке…

ДИСТАНЦІЯ 
Щоб показати, що людина подобається або 
спілкування буде з продовженням, дистанція 
між фізичними тілами скорочується. Як це 
відбувається? Нахилилася ближче, руку погла-
дила, плече зачепила. Є натяки на зближення? 
Чи на даму від «захоплення» напав правець?

СПІЛЬНІСТЬ 
Перше побачення, це можливість двом 
«чужим» людям стати «своїми». Найпростіше 
це зробити — знайти спільні інтереси. Якщо ді-
вчина жодного разу за вечір не сказала: «мені 
теж дуже подобається пиво і футбол» — все 
погано.

КОЛИШНІ 
Про небіжчиків або добре, або нічого. У ви-
падку з колишніми правила ще суворіші. Осо-
бливо на першому побаченні про них не має 
бути жодного слова. Є хоч два? Вибачте, ця 
дівчина не вільна.

ЗАПІЗНЕННЯ 
Прерогатива спізнюватися є тільки у жінок і 
то в рамках розумного. Якщо хлопець спіз-
нюється на перше побачення, це серйозний 
прокол. Десять хвилин — і можеш сміливо йти, 
не чекаючи. Хіба що він зможе аргументувати і 
спокутувати провину.

ВИПИВКА 
Алкоголь — підступна штука. Може напругу 
зняти, може і додати. Перше побачення — 
справа нервова і якщо хлопець знімає стрес 
випивкою — це погано. Просто уявіть, що крім 
перших побачень буває в житті всіляко, це ж 
ніякого алкоголю не вистачить. І, до речі, якщо 
вам постійно підливають, теж насторожує.

ЖІНКИ 
Це майже як про колишніх, але. Приходячи 
на перше побачення, хлопцю якось дико 
говорити про інших жінок. Не важливо, в якому 
руслі (хоча іноді важливо). Ще гірше, коли 
ви навпроти, а його очі збоку «відпочивають» 
на попі або грудях офіціантки. Ну, ви зрозуміли.

ДОСВІД 
Не завжди, але можна визначити, чи розглядає 
ваш візаві перше побачення як початок стосун-
ків, чи «ван найт секс». Він гарно і багато гово-
рить, не забуваючи при цьому там погладити, 
тут притулитися, там… Коротше, хлопець в темі.

КРИТИКА 
Це взагалі за межами, але буває. Прийшли ви 
знайомитися, зближуватися, пізнавати краще… 
А про вас вже все знають: що груди зробити 
не дорого, але красиво, і що схуднути взагалі 
не проблема, і висвітлити волосся справа 
тридцяти хвилин, втім, як і видавити прищик. 
Здогадуєтеся, що робити далі?

ñèëüí³øîãî ïîòÿãó ³ âçàºìíîãî, 
çâè÷àéíî. Òèì ïà÷å, äî ïåðøîãî 
ñåêñó ìîæíà çóñòð³÷àòèñÿ ñê³ëü-
êè çàâãîäíî ðàç, (õî÷ òðè)… Àëå 
ñàìå îñü öå «õî÷ó éîãî/¿¿» ìàº 
áóòè îäðàçó íà ïåðøîìó ïî-
áà÷åíí³, ³íàêøå âñå áåç òîëêó. 
Çâè÷àéíî, ìîæíà ñêàçàòè ñîá³ 

íå ðîçãëåä³â/ëà, à ðàïòîì. Àëå 
äðóãèé ðàç âè áóäåòå ñèä³òè ³ ÷å-
êàòè, êîëè âæå íàðåøò³ ïðèéäå 
òå áàæàííÿ, ³ öå î÷³êóâàííÿ áóäå 
÷èòàòèñÿ â óñüîìó. Äî ðå÷³, íà ò³é 
ñòîðîí³, ìîæåòå íå ñóìí³âàòèñÿ, 
âñå òàê ñàìî òóõëî. ²íàêøå âè á 
íå êèñëè.

КОЛИ ПОРА ПРОЩАТИСЯ

ДЛЯ ХЛОПЦІВ ДЛЯ ДІВЧАТ 
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Найгарніші  дівчата 
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ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ 

«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55, 

(096) 179 71 31

ОВЕН 
Дела пойдут легко, надо бу-
дет только направлять свою 
энергию в нужное русло.

ТЕЛЕЦ 
Наступает время перемен, 
поступит много интересных 
предложений по работе.

БЛИЗНЕЦЫ 
Вас ждет нечто при-
ятное, романтическое, 
эротическое.

РАК 
Для осуществления своих 
замыслов вы, как никогда, 
нуждаетесь в надежном 
партнере. 

ЛЕВ 
Не переступите границ, 
иначе ваш авторитет может 
пошатнуться.

ДЕВА 
Избрав приоритетное на-
правление, не сворачивай-
те с пути, иначе все усилия 
пойдут прахом. 

ВЕСЫ 
Внимание к мнению окружа-
ющих только упрочит ваше 
собственное положение. 

СКОРПИОН 
Практически все, что вы 
планируете, осуществится 
и принесет успех. 

СТРЕЛЕЦ 
Ваша инициатива обе-
щает приобрести вполне 
материальные очертания.

КОЗЕРОГ 
Рекомендуется активность 
и настойчивость в реализа-
ции своих планов.

ВОДОЛЕЙ 
Ожидается не совсем 
приятный разговор с на-
чальником.

РЫБЫ 
Хорошая пора для полно-
ценного отдыха. На работе 
возможна весьма щекотли-
вая ситуация. 

452369

449929

452546

Катя, 20 років
Приваблива, горда та абсолютно впевнена в собі. Справжня рокова дівчина, яка приховується за 
усмішкою та хорошими манерами, тихим голосом. Багатогранна особистість, майже не маю вільного 
часу через наукову діяльність, заняття спортом та вдосконалення кондитерської майстерності. 

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

453174

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

453356

а 
ьного 


