
 Тріщина в основі черепа, тиждень 
в медикаментозній комі і перелом ноги. 
Так завершилася зустріч Олександра Комарніцького 
з поліцейським в районі Водоканалу 11 червня

 У поліції кажуть, що чоловік сварився з опером, 
той його відпихнув, Олександр впав і забився.  Але 
дружина знає від очевидців: оперативник побив її 
чоловіка. Як виявилося, поліцейський — самбіст

НАШІ ФУТБОЛІСТКИ — 
У ВИЩІЙ ЛІЗІ!
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ÍÎÂÈÍÈ

Змінити світ 
так просто 

Ìè ÷àñòî ìð³ºìî ïðî ïî-
äâèãè: çì³íèòè ñâ³ò, âðÿòó-
âàòè ëþäåé…

Àëå ìàëî õòî ðîçóì³º, ùî 
íàéá³ëüø ïðîñò³, íà ïåðøèé 
ïîãëÿä, ðå÷³, ìîæóòü öå çðî-
áèòè…

ßêùî âè ìîæåòå âèêëè-
êàòè ïîñì³øêó â ÷óæî¿ ëþ-
äèíè, äèòèíè — öå âæå ÷óäî!

ßêùî âè â³ääàºòå ÷àñòèíó 
ñâîãî ñåðöÿ, öå âæå íàéäî-
ðîæ÷èé ïîäàðóíîê…

ßêùî âè ïðèñâÿ÷óºòå 
ñåáå, íàâ³òü ïåð³îäè÷íî, 
ñëóæ³ííþ ëþäÿì — öå âæå 
ïîäâèã, áî â³ääàºòå ÷àñòèíó 
âàøîãî æèòòÿ.

²íîä³ ïðîñò³ ³ íàéáàíàëü-
í³ø³ ðå÷³ çäàòí³ òâîðèòè 
÷óäåñà.

Áëàãîä³éíà ïî¿çäêà äî 
ïîêèíóòèõ õâîðèõ ä³òåé-
³íâàë³ä³â, â³ä ÿêèõ â³ä-
ìîâèëèñü áàòüêè, â Òóëü-
÷èíñüêèé äèòÿ÷èé áóäèíîê 
³íâàë³ä³â áëàãîïîëó÷íî çà-
âåðøåíà!

Ïåðåäàíî: íîâèé âåëèêèé 
õîëîäèëüíèê, áîéëåð äëÿ 
âîäè, áëåíäåð, ë³êè, ï³ä-
ãóçêè, ôðóêòè, ñìàêîëèêè, 
³ãðàøêè ³ êóïó ð³çíèõ äð³á-
íè÷îê!

Áåçìåæíà ïîäÿêà âñ³ì ÷ó-
äîâèì ëþäÿì, ÿê³ ïðèºäíà-
ëèñü äî áëàãîä³éíîãî çáîðó! 
À âàñ áóëî ÷èìàëî! ß ùèðî 
äÿêóþ â³ä ñâîãî ³ìåí³, â³ä 
³ìåí³ âñ³º¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà-
êëàäó òà â³ä ³ìåí³ êîæíî¿ 
ïîêèíóòî¿ äèòèíè…

Ìè âñ³ ðàçîì çðîáèëè 
ìàëåíüêèé ïîäâèã: ïîäàðó-
âàëè ÷àñòèíêó ñåáå, õòîñü 
ô³çè÷íî, õòîñü ìàòåð³àëüíî, 
à õòîñü äîáðèì ñëîâîì!!!

Íèçüêèé óêë³í êîæí³é 
íåáàéäóæ³é Ëþäèí³ çà âñå 
äîáðî, ùî âè ïîäàðóâàëè!

Íåõàé âñå âàøå äîáðî ïî-
âåðòàºòüñÿ ñòîðèöåþ äî âàñ 
òà âàøèõ ðîäèí!

ДУМКА

ВОЛОНТЕРКА 

Діана 
МОРОЗ

НАТАЛІЯ (48), КОНДУКТОР:
— Від спеки рятуюсь віялом, 
воно у мене зараз майже за-
вжди з собою. Коли жарке 
літо, то дуже важко. У тран-
спорті зараз температура під-
німається до +55 градусів.

ІВАН (72), ПЕНСІОНЕР:
— У мене такий вік, що спеку 
я вже переношу важкувато. 
У квартирі жарко, тому що-
дня їжджу з Вишеньки у Цен-
тральний парк, щоб трохи 
освіжитись. 

ВАЛЕНТИНА (65), ПЕНСІОНЕРКА:
— Живу в центрі, але в мене 
є маленький шматок городу, 
який весь в деревах. Рятуюсь 
у затінку. Намагаюсь виходи-
ти з дому лише зранку, коли 
не дуже спекотно.

АНДРІЙ (27), БАРМЕН:
— П'ю воду з лимоном, на ро-
боті сиджу під кондиціоне-
ром. Удома відкриваємо ква-
тирки. Живемо у приватному 
будинку, тому нам простіше, 
ніж у квартирі. 

АНАСТАСІЯ (18), ПРОДАВЕЦЬ:
— Рятуюсь від спеки, п’ючи 
прохолодні напої, напри-
клад, мохіто. Працюю  у пар-
ку, тут не  спекотно. Вдома 
теж не дуже потерпаю від 
спеки, все добре.

ІВАН (32), ПІДПРИЄМЕЦЬ:
— Як на мене, то спека краще 
за холод. Влітку п’ю більше 
води. Якщо є можливість, 
то виїжджаю відпочити 
до води, але не у Вінниці, 
а десь в область.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви рятуєтесь від спеки?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

ªäèíèé ó ì³ñò³ 
îðãàí çíàõîäèòüñÿ 

â Êîñòåë³ Ä³âè Ìàð³¿ Àíãåëü-
ñüêî¿, ùî íà Ñîáîðí³é. Àëå òàê 
áóëî íå çàâæäè: ïîíàä 30 ðîê³â 
òîìó ³íñòðóìåíò çíàõîäèâñÿ 
ó äîì³í³êàíñüêîìó ìîíàñòèð³ 
(íèí³ Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêèé 
ñîáîð).

Áóäóâàëè ñïåö³àëüíî ï³ä àêóñ-
òèêó õðàìó, ÿêèé òîä³ ââàæàâñÿ 
îðãàííèì çàëîì îáëàñíî¿ ô³ëàð-
ìîí³¿. Ç 1985 ïî 1990 ðîêè òàì 
ãðàëè êîíöåðòè. Àëå â 1990-ìó 
ïðàâà íà õðàì çàÿâëÿþòü ïðàâî-
ñëàâí³ õðèñòèÿíè òà âèìàãàþòü 
äåìîíòóâàòè îðãàí, ùî, íà ¿õ 
äóìêó, º ñèìâîëîì êàòîëèöèçìó.

— Â³ðÿíè õîò³ëè, àáè öå ñòà-
ëîñÿ ÿêíàéøâèäøå, âðåøò³-ðåøò 
íå äî÷åêàëèñÿ — ï³øëè íà êðàéí³ 
ì³ðè: ðîçáèðàëè, åìîö³éíî ç³ðâà-
ëè ç³ ñò³í òà âèíîñèëè ÷àñòèíè 
îðãàíà íà òðàìâàéí³ êîë³¿, — ðîç-
êàçóº íàñòîÿòåëü êàòîëèöüêîãî 
êîñòåëó Êîñòÿíòèí Ìîðîçîâ.

Íàñòóïí³ â³ñ³ì ðîê³â îðãàí ëå-
æàâ ðîç³áðàíèé íà ñêëàäàõ àâ³à-
ö³éíîãî çàâîäó. Ï³ä ê³íåöü 90-èõ 
êàïóöèíè çâåðòàëèñü äî âëàäè, 
àáè çàáðàòè ðåøòêè îðãàíà. ¯õ 
â³äíîâëþâàëè ïîëüñüê³ ìàéñòðè 
ðàçîì ç îðãàíìåéñòåðîì Åæè 
Êóêëÿ.

— Îðãàíìåéñòåð áóâ øîêî-
âàíèé, êîëè ïîáà÷èâ çàëèøêè 
îðãàíà. Ñêàçàâ: «ßêùî ñåðöå 
öüîãî îðãàíà áóäå ïðîêîëîòå ÷è 
çíèùåíå, òî ìîæåòå âñå âèêèäàòè 
íà ìåòàëîáðóõò». À êîëè ä³éøîâ 
äî öüîãî åëåìåíòà, ñêàçàâ, ùî 
íàì äóæå ïîùàñòèëî: «Ñåðöå 
íå òðîíóòå» ³ ìàéñòðàì âäàëî-
ñÿ â³äíîâèòè îðãàí íàñò³ëüêè, 
ùî íà íüîìó ìîæíà áóëî ãðàòè 
êîíöåðòè! Õî÷à îðãàí ïðàöþº 
íå íà âñ³ 100%.

Ïåðøèé êîíöåðò ç³ãðàëè 
17 òðàâíÿ 1999 ðîêó. Ç òîãî ÷àñó 
â êîñòåë³ â³äáóëîñÿ 20 ôåñòèâàë³â, 
ÿê³ òðèâàþòü ç ñåðåäèíè âåðåñíÿ 
äî ê³íöÿ æîâòíÿ. Íà ³íñòðóìåíò³ 
ãðàþòü íà ñëóæáàõ â õðàì³, ùî 
â³äáóâàþòüñÿ ùîäíÿ.

— Êîæåí îðãàí ìàº ñâîþ âè-
òðèâàë³ñòü. À öåé áà÷èâ ö³ëêîâèòó 

ВІННИЦЬКИЙ ОРГАН МОЖЕ 
ВТРАТИТИ СВІЙ ГОЛОС 
Потрібна допомога  Органу понад 
30 років, він змінив дві зали та валявся 
розібраним на трамвайних коліях. Завдяки 
диву та вправним рукам поляків його 
вдалося врятувати. Католицький костел 
прийняв орган, де інструмент грає останні 
20 років. Але йому знов потрібна допомога, 
бо інакше інструмент замовкне назавжди

ðóéíàö³þ, òîìó ïîòðåáóº îñîáëè-
âî¿ òóðáîòè. Äåÿê³ åëåìåíòè òðåáà 
ïîâí³ñòþ ì³íÿòè, ³ ¿õ íàçáèðàëîñÿ 
âæå òàêà ê³ëüê³ñòü, ùî âèíèêëà 
ïîòðåáà â êàï³òàëüíîìó ðåìîí-
ò³, — ðîçêàçàâ íàñòîÿòåëü êîñòåëó.

Îðãàí³ñò êîñòåëó, äèðèãåíò 
àêàäåì³÷íîãî êàìåðíîãî îðêåñòðó 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ô³ëàðìîí³¿ 
«Àðêàòà» Ãåîðã³é Êóðêîâ çàçíà-
÷àâ, ùî ÷åðåç àíîìàëüíó ñïåêó 
â îðãàíà äåôîðìóâàëèñÿ äåÿê³ 
òðóáè; ÷åðåç âîëîãó — ç³ïñóâà-
ëèñÿ ôåòðîâ³ ÷àñòèíè. Íåãàòèâíî 
â³äáèâàºòüñÿ â³áðàö³ÿ â³ä ïðî¿æ-
äæàþ÷èõ òðàìâà¿â íà Ñîáîðí³é.

Õî÷à ³íñòðóìåíò ïîñò³éíî ðå-
ìîíòóâàëè â ïîòî÷íîìó ïîðÿäêó, 
íàñòàâ ìîìåíò, êîëè öüîãî âè-
ÿâèëîñÿ íåäîñòàòíüî. Çàðàç îð-

ãàí ïîòð³áíî ïîâí³ñòþ ðîç³áðàòè, 
ùîá ïî÷èñòèòè ³ â³äíîâèòè ç³-
ïñîâàí³ òðóáè, à ïîò³ì — íàíîâî 
íàëàøòóâàòè. Êóðêîâ ðîçïîâ³äàâ, 
ùî «âñå öå ñïðàâà òðüîõ ì³ñÿö³â» 
(bit.ly/2ISTaZQ).

— Ïîïåðåäíüî êàïðåìîíò 
îö³íèëè ó 20 òèñÿ÷ ºâðî. Ìè º 
ðåë³ã³éíà ãðîìàäà, ÿêà æèâå ç ïî-
æåðòâ, ³ äëÿ íàñ öå âåëèê³ êîøòè. 
Òîìó çâåðíóëèñÿ äî âñ³õ ìåöåíà-
ò³â, çðîáèëè äåê³ëüêà êîíöåðò³â 
ï³ä åã³äîþ «Âðÿòóºìî â³ííèöüêèé 
îðãàí» ³ íàçáèðàëè ñóìó, ÿêî¿ âè-
ñòà÷èòü… íà êâèòîê òà ïðîæè-
âàííÿ îðãàíìåéñòåðà. Áëèçüêî 
1000 ºâðî. Íà äåòàë³ òà ðîáîòó 
ãðîøåé ìè íå ìàºìî, — ñêàçàâ 
íàñòîÿòåëü êàòîëèöüêîãî êîñòåëó 
Êîñòÿíòèí Ìîðîçîâ.

Капуцини запрошують долучи-
тися до реставрації вінницького 
органа всіх небайдужих. По-
жертви можна залишити в кан-
целярії храму, що на Соборній, 

12 або скинути на картку Приват-
Банку: 5169 3305 1071 3842 Па-
рафія Пресвятої Діви Марії Ан-
гельської (зазначити: пожертва 
на орган).

Як допомогти?

Орган постійно ремонтують в поточному порядку. 
Але настав момент, коли цього виявилося недостатньо, 
капремонт коштує майже 600 тисяч гривень
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ÑÈÒÓÀÖ²ß

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ðåàá³ë³òàö³éíèé 
öåíòð — íà ñüî-
ãîäí³ ºäèíà ä³ºâà 

ìîæëèâ³ñòü äëÿ ëþäèíè ïîäî-
ëàòè íàðêîòè÷íó, àëêîãîëüíó ÷è 
³íøó çàëåæíîñò³, — òàê ãîâîðÿòü 
ñïåö³àë³ñòè. Í³ ã³ïíîçè, í³ ïî-
ãðîçè, í³ «çàøèâàííÿ», í³ ðîçìî-
âè òà îá³öÿíêè «í³êîëè á³ëüøå» 
íå äàþòü òîãî åôåêòó. Ëþäèíà 
çàâæäè ïîâåðòàºòüñÿ äî çâè÷íîãî 
ñïîñîáó æèòòÿ. Îäíèì ç âàæëè-
âèõ ôàêòîð³â îçäîðîâëåííÿ º òå, 
ùî çàëåæíèé ïðèõîäèòü â òàêèé 
öåíòð çà âëàñíèì áàæàííÿì, òà ç 
ãîòîâí³ñòþ ïîâí³ñòþ âèêîíóâàòè 
ïðàâèëà. À öå çàêðèòèé ñïîñ³á 
æèòòÿ ïåâíèé ÷àñ, ÷³òêèé ðåæèì 
äíÿ, ô³çêóëüòóðà, ðåë³ã³ÿ, òðóäî-
òåðàï³ÿ, ïîäàëüøà ñîö³àë³çàö³ÿ ³ 
âñå ï³ä ïèëüíèì îêîì íàñòàâ-
íèê³â.

Çîêðåìà, òàê³ öåíòðè ïî âñ³é 
Óêðà¿í³ ³ íå ò³ëüêè, â³äêðèëà 
Ì³æíàðîäíà Àíòèíàðêîòè÷íà 
Àñîö³àö³ÿ (ÌÀÀ). À íàïåðåäîä-
í³ íîâîãî 2019 ðîêó òàêèé â³ä-
êðèâñÿ ó Â³ííèö³ íà Ï’ÿòíè÷àíàõ 
íà ïðîâ. Ãåðöåíà. Â³äêðèâàëè ç 
êóëüêàìè, ÷åðâîíîþ ñòð³÷êîþ, 
â ïðèñóòíîñò³ ïðåäñòàâíèê³â Íà-
öïîë³ö³¿ òà íàðêîëîã³â îáëàñíîãî 

íàðêîäèñïàíñåðó. ² âæå ï³âðîêó 
öåíòð ïðàöþº ç ëþäüìè, ÿê³ âè-
ð³øèëè çì³íèòè ñâîº æèòòÿ. ² âñå 
áóëî á äîáðå, ÿêáè…

СУСІДСТВО НЕ НАДИХАЄ 
— Ï³ñëÿ ñìåðò³ áàòüêà, íàø 

ñóñ³ä ïî÷àâ çäàâàòè ïðèâàòíèé 
áóäèíîê. ßêîñü äèâëþñü ó â³êíî, 
â ñóñ³äà íà ïîäâ³ð’¿ 17 õëîïö³â 
ç ñàìîãî ðàíêó çàðÿäêó ðîáëÿòü  
ï³ä íàãëÿäîì ñïîñòåð³ãà÷à, — ðîç-
ïîâ³äàº Âàëåíòèíà, æèòåëüêà 
Ï’ÿòíè÷àí. — Ïèòàþ, êîìó áó-
äèíîê çäàâ, êàæå, ðåàá³ë³òàö³é-
íîìó öåíòðó äëÿ àëêî òà íàðêî-
çàëåæíèõ. Òà, ìîâëÿâ, íå âàðòî 
õâèëþâàòèñü, ö³ ëþäè âæå ïðî-
éøëè ìåäèêàìåíòîçíå ë³êóâàííÿ, 
à â öåíòð³ ó íèõ àäàïòàö³éíèé 
ïåð³îä.

Ñõâèëüîâàí³ òàêèì ñóñ³äñòâîì, 
ìåøêàíö³ íàâêîëèøí³õ áóäèíê³â 
íàïèñàëè çàïèò äî ì³ñüêî¿ ðàäè 
òà Íàöïîë³ö³¿ ç ïðîõàííÿì ïå-
ðåâ³ðèòè, íàñê³ëüêè âñå «÷èñòî» 
â òîìó öåíòð³. À ïîêè ÷åêàëè â³ä-
ïîâ³ä³, ïðîáóâàëè ç ãîñïîäàðåì 
áóäèíêó äîìîâèòèñÿ, ùîá äîãîâ³ð 
îðåíäè ñêàñóâàâ. Àëå òîé äîãîâ³ð 
íà äâà ðîêè óêëàäåíèé ³ â ðàç³ 
îäíîñòîðîííüîãî ðîçòîðãíåííÿ 
âëàñíèêà áóäèíêó ÷åêàº âåëèêà 
íåóñòîéêà.

— Àëå ìè æ íå ïîðÿä ç òþð-

ЖИТЕЛІ П’ЯТНИЧАН ПРОТИ СУСІДІВ 
З ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Хто за парканом  Допомагати людям 
покращити життя — справа гарна і гідна. 
А що, коли це зачіпає інтереси інших? 
Наприклад, на П’ятничанах в звичайному 
приватному будинку в оточенні таких 
самих приватних будинків відкрили 
реабілітаційний центр. Тобто тут люди 
залежності від наркотиків та алкоголю 
позбавляються, а поряд діти гуляють

На сайті МАА сказано, що асоці-
ація має такі центри в Черкасах, 
Хмельницькому, Чернівцях і 
Чернігові. Ось про що пише Чер-
нігівський портал Gorod.cn.ua. 
До них звернулися читачі зі скар-
гами на те, що після того, як в їх 
мікрорайоні відкрився реабіліта-
ційний центр, вони побоюються 
за власні спокій та безпеку. Прав-
да, жителі навколишніх будинків 
описують взагалі дикі ситуації. З 
вікон котеджу центру і плакати з 
написами «Викликай, 102, допо-

можи!» вивішували, і підопічні з 
них вистрибували, неодноразо-
во викликали туди поліцію. Але 
працівники центру надавали до-
кументи про дозвіл на ведення 
такого роду діяльності. Тому жи-
телі звернулися до двох депутатів 
міськради, які мають квартири 
по сусідству. Депутати винесли 
питання на сесію про закриття 
даного центру в цьому місці, 
проголосували за це, і дали час 
працівникам центру для пошуку 
нового приміщення.

У Чернігові депутати проголосували проти 

Олександр Волошин, керівник 
вінницької філії Міжнародної 
Антинаркотичної Асоціації, сам 
з Кривого Рогу, зараз мешкає 
в нашому місті. У минулому теж 
мав залежність, тепер допома-
гає іншим поборотися за краще 
життя.
У своїх інтерв’ю Олександр 
розповідає, що в ребцентрі від 
одного місяця до півроку під-
опічні проходять курс реабілі-
тації і стільки ж займає процес 
ресоціалізації, тобто рік потрібен 

на те, щоб позбутись залежності.
Вінницький центр працює з 
листопада 2018 і тут зараз за-
ймаються 24 хлопці, всі з різних 
куточків України. Працюють фа-
хівці центру не лише з підопіч-
ними, а також з їхніми сім’ями. 
До речі, відгуки про роботу 
центру на сторінці Олександра 
Волошина в Фейсбуці та на сай-
ті асоціації лише позитивні та з 
вдячністю. У майбутньому ще 
один центр мають побудувати 
за околицею Вінниці.

Планується ще один центр 

ВАЛЕРІЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ, 
ПСИХОТЕРАПЕВТ 

— Такі центри, це 
інструмент ізоляції 
від старого оточен-

ня і цих людей не потрібно бояти-
ся, і стежити за ними суворо не по-
трібно, там система сама себе за-
микає, враховуючи, що це добро-

вільний заклад, а не примусовий. 
Навіть якщо у одного з двадцяти 
підопічних центру виникне якесь 
дике бажання, дев’ятнадцять 
інших його гасять. Там не може 
бути бунту, всі там не від хоро-
шого життя, і всі з’єднані однією 
метою — стати краще, тому вони 
дуже сильно стараються і можуть 
бути набагато привітніші, ніж інші 
ваші сусіди і не більш небезпечні.

Вони не більш загрозливі, ніж інші сусіди 

ЯРОСЛАВ 
МАРТИНЮК, ЮРИСТ 

— У нашій державі 
до цього часу іс-
нує прогалина 
в законодавчому 
регулюванні ді-

яльності недержавних закладів 
реабілітації алко- і наркозалеж-
них осіб. Немає єдиного норма-
тивно-правового акту, який би 
регулював питання специфіки 
наповнення реабілітаційного 
процесу та механізмів контр-
олю за якістю послуг, які нада-
ють недержавні реабілітаційні 
центри. Таким же чином не вре-
гульоване питання розміщення 
реабілітаційних центрів, ніяких 

вимог до місця знаходження або 
самого приміщення, в якому має 
розміщуватися реабілітаційний 
центр, не ставиться. Тому і ви-
никають ситуації, коли такі цен-
три розміщуються в приватних 
будинках та в них проходить 
реабілітацію більше осіб, ніж 
може розмістити орендована 
будівля. Якщо реабілітаційний 
центр функціонує на законних 
підставах, а особи проходять 
реабілітацію добровільно, не по-
рушують громадський порядок, 
в такому разі сам факт розташу-
вання центру в житловому бу-
динку та присутність «пацієнтів» 
не може розглядатися як проти-
правний.

Якщо персонал реабілітаційного 
центру або особи, що проходять 
реабілітацію, порушують гро-
мадський порядок, за захистом 
потрібно звертатися як до пра-
цівників поліції, так і до пред-
ставників органів місцевого 
самоврядування. У випадку, 
коли порушуються права ши-
рокого кола осіб, краще звер-
татися із колективною скаргою 
до керівника органу місцевого 
самоврядування або депутатів, 
що обрані до міськради по від-
повідному виборчому округу, 
вони можуть стати дієвою силою 
у відстоюванні інтересів громади 
в органах місцевого самовряду-
вання та влади.

Закон для ребцентрів не писаний 

ìîþ æèâåìî, òîáòî íå çãîäí³ 
áóëè îäðàçó íà òàêå ñóñ³äñòâî, 
ìîæëèâî ïîòð³áíî ÿêîñü âðàõîâó-
âàòè ìîðàëüíèé àñïåêò? — êàæå 
Âàëåíòèíà. Äî ðå÷³, ³íø³ ñóñ³äè 
ãîâîðÿòü òå æ ñàìå.

— Ó íèõ çà äîêóìåíòàìè âñå 
äîáðå, ïîë³ö³ÿ ïðè¿çäèëà, ïåðå-
â³ðÿëà. Ñê³ëüêè ¿õ òàì â ñåðåäèí³, 
í³õòî íå çíàº, íà÷å âñ³ ÷îëîâ³êè, 
³íêîëè âèõîäÿòü ïî äâîº äî ìàãà-
çèíó, à òàê çàêðèò³ â õàò³ ñèäÿòü 
³ í³êîãî äî ñåáå íå ïóñêàþòü,  
— ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê ùî ìåøêàº 
íàâïðîòè öåíòðó, ³ äîäàº, ùî 
ÿêîãîñü òàì õàìñòâà ÷è áóéñòâà 
íå áà÷èâ ³ íå ÷óâ. Àëå öå òàêèé 
ñòðüîìíèé íàðîä, ùî íåâ³äîìî, 
÷îãî ÷åêàòè ³ êîëè. À òóò ä³òåé 
êóïà, ñòðàøíî.

ТАМ ВСЕ ЗАКОННО 
Íà çâåðíåííÿ äî Íàöïîë³ö³¿ 

ùîäî íîâîãî öåíòðó, æèòåë³ 
îòðèìàëè íàñòóïíó â³äïîâ³äü: 
«… îçíàêè êðèì³íàëüíîãî ïðà-
âîïîðóøåííÿ â äàíîìó âèïàäêó 
â³äñóòí³. Ó õîä³ ðîçãëÿäó áóëî 
âñòàíîâëåíî, ùî Â³ííèöüêà 
ô³ë³ÿ ÌÀÀ âèíàéìàº áóäèíîê 
çã³äíî äîãîâîðó îðåíäè. Òà ä³º 
íà ï³äñòàâ³ Ñòàòóòó. Ó÷àñíèêè 
ãðîìàäñüêî¿ ñï³ëêè íà äîáðî-
â³ëüíèõ çàñàäàõ ïðîõîäÿòü òðå-
í³íã â óìîâàõ çàêðèòîãî òèïó. 
Òàêîæ ñï³ëêîþ áóâ óêëàäåíèé 
Ìåìîðàíäóì ïðî âçàºìîä³þ 
ì³æ Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íà-
öïîë³ö³¿ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
òà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì 
îáëàñíèé íàðêîëîã³÷íèé äèñ-
ïàíñåð «Ñîö³îòåðàï³ÿ»…» 

Ñóñ³ä áóäèíîê çäàâ 
öåíòðó ðåàá³ë³òàö³¿ 
àëêî ³ íàðêîçàëåæíèì. 
Çðàíêó íà ïîäâ³ð'¿ 
17 õëîïö³â çàðÿäêó 
ðîáëÿòü... 

Тихо і нікого не 
пускають. Потрапити до 
реабілітаційного центру 
стороннім не можливо



5
RIA, Ñåðåäà, 
19 ÷åðâíÿ 2019

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ЮЛІЯ ВОТЧЕР, ВОЛОНТЕРКА
Немає більшої радості, 
як повертатися додому, 
до Вінниці!!!

Ìè ïîö³êàâèëèñü ó Ëåîí³äà Ìàðöèíêîâ-
ñüêîãî, àäâîêàòà òà çàõèñíèêà ³íòåðåñ³â 
â³ííèöüêîãî ï³äïðèºìíèöüêîãî ñåðåäîâèùà, 
çà ÿêèé ÷àñ òà çà ÿêèõ óìîâ ìîæíà ðåàë³-
çóâàòè àìá³òíå çàâäàííÿ ñòâîðèòè ñåðåäí³é 
êëàñ, ÿêå îçâó÷èâ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè 
Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí?

— Âçàãàë³-òî áàãàòî ïëàí³â Âîëîäè-
ìèðà Ãðîéñìàíà íàçèâàëè àìá³òíèìè, 
çãàäàéòå, ïðèì³ðîì, ÿê ðåàãóâàëè íà éîãî 
çàÿâè, êîëè â³í áóâ ùå ì³ñüêèì ãîëîâîþ, 
ùîäî îñâ³òëåííÿ ì³ñòà, ðåìîíòó äîð³ã, 
ë³êâ³äàö³¿ ñòèõ³éíî¿ òîðã³âë³ ÷è âïðîâà-
äæåííÿ òðàíñïîðòíî¿ ðåôîðìè — ñïî-
÷àòêó áóëî ÷óòè áàãàòî êðèòèêè. À òåïåð 
îãëÿäàþòüñÿ íàçàä ³ íàçèâàþòü éîãî ïåð-
øèì â³ííèöüêèì ìåðîì, ÿêèé ðîçïî÷àâ 
ÿê³ñí³ òà íåçâîðîòí³ çì³íè äëÿ â³ííèöüêî¿ 
ãðîìàäè. À êîëè â³í ïî¿õàâ ó Êè¿â ç ì³-
ñ³ºþ âïðîâàäèòè ðåôîðìó äåöåíòðàë³-
çàö³¿ — äåõòî íàçèâàâ éîãî ôàíòàçåðîì, 
àëå çàðàç áþäæåòè ì³ñò òà ÎÒÃ çðîñëè 
â ðàçè, áóäóºòüñÿ íîâà ³íôðàñòðóêòóðà, 
ðåìîíòóþòüñÿ äîðîãè.

Óñï³øíîãî äîñâ³äó ó Ãðîéñìàíà äî-
ñòàòíüî, â³í ìàº ñèñòåìíèé ï³äõ³ä äî âè-
ð³øåííÿ ïðîáëåì. Òîìó ö³ëêîì éìîâ³ðíî, 
ùî çà ê³ëüêà ðîê³â óêðà¿íñüê³ ë³êàð³ òà 

â÷èòåë³ áóäóòü ìàòè çàðïëàòó íå ã³ðøó 
í³æ, íàïðèêëàä, â íàø³é ñóñ³äí³é Ïîëüù³. 
Ùî òàêå ñåðåäí³é êëàñ? Öå íå ïðîñòî 
äàòè ëþäÿì á³ëüøå ãðîøåé. Ïîòð³áíî 
ñòâîðèòè óìîâè, ùîá óñ³, õòî ïðàãíå 
æèòè ã³äíî, ì³ã öüîãî äîñÿãòè áåç çà-
éâèõ ïåðåøêîä. Ñüîãîäí³ áóäóþòüñÿ íîâ³ 
øêîëè, ñòâîðþþòü ³ííîâàö³éíî-òåõí³÷í³ 
ïàðêè, ðîçâèâàþòüñÿ ³íäóñòð³àëüí³ ïàð-
êè. Çâè÷àéíî, äëÿ ðåàë³çàö³¿ çàäóìàíîãî 
ïîòð³áí³ ÷àñ, êîìàíäà ÿê³ñíèõ êàäð³â ³ 
ï³äòðèìêà ëþäåé. Êîìàíäà ó Âîëîäèìèðà 
Ãðîéñìàíà ç³áðàíà. Ö³ ëþäè ìàþòü ÷³ò-
êå ðîçóì³ííÿ, ùî ³ ÿê ïîòð³áíî ðîáèòè, 
à ðåøòà çàëåæèòü â³ä ãðîìàäÿí, â òîìó 
÷èñë³ â³ä â³ííè÷àí.

Äî ðå÷³, ïðî äåöåíòðàë³çàö³þ. ×è â³äî-
áðàçèëàñü öÿ ðåôîðìà íà ñòâîðåíí³ íîâèõ 
ðîáî÷èõ ì³ñöü ó Â³ííèö³?

— Çâè÷àéíî. Ðîëü äåðæàâè — íå ñòâî-
ðþâàòè ðîáî÷³ ì³ñöÿ, à çì³íþâàòè óìîâè 
³ ïðàâèëà ãðè òàêèì ÷èíîì, ùîá ñòâî-
ðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü áóëî âèã³äíèì äëÿ 
³íâåñòîð³â. Ðåâîëþö³ÿ áþäæåòíèõ â³ä-
íîñèí, ÿêà ðîçïî÷àëàñÿ â 2014 ðîö³, — º 
ôóíäàìåíòîì äëÿ ñòâîðåííÿ òàêèõ óìîâ. 
² òîìó íàøà Â³ííèöüêà ì³ñüêà îá’ºäíàíà 
ãðîìàäà çàðàç ÿê í³êîëè ðàí³øå çàö³êàâ-

ëåíà ó çá³ëüøåíí³ ðîáî÷èõ ì³ñöü, áî â³ä 
öüîãî çðîñòàþòü ³ íàäõîäæåííÿ ç ÏÄÔÎ, 
60% ÿêîãî çàëèøàºòüñÿ íà ì³ñöÿõ. Ïåðå-
äóìîâè äëÿ óñï³õó ãðîìàä ³ âîäíî÷àñ äëÿ 
çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ðîáî÷èõ ì³ñöü — 
ñòâîðåíî. À äàë³ — ðîáîòà çà ì³ñöåâîþ 
âëàäîþ. ßê íà ìåíå, ó Â³ííèö³ ç öèì 
ñïðàâëÿþòüñÿ. Çàðàç éäå àêòèâíà ðîáî-
òà äëÿ ñòâîðåííÿ êîìôîðòíîãî ³íâåñ-
òèö³éíîãî êë³ìàòó. Ó Â³ííèö³ ñóòòºâî 
çðîñòàþòü êàï³òàëüí³ ³íâåñòèö³¿: â æèòëî, 
â òðàíñïîðò, â ³íæåíåðí³ ñïîðóäè. Çàðàç 
ç ³ùå á³ëüøîþ ³íòåíñèâí³ñòþ ïðàöþ-
þòü íàä òóðèñòè÷íîþ òà ëîã³ñòè÷íîþ 
ñêëàäîâîþ. Â³ííèöüêèé àåðîïîðò äàñòü 
íåîáõ³äí³ ñïîëó÷åííÿ ç êðà¿íàìè ªâðîïè. 
×åðåç Â³ííèöþ ïðîõîäèòü ì³æíàðîäíèé 
òðàíñïîðòíèé êîðèäîð «Go Highway», 
ÿêèé ç’ºäíóº ïîðòè Áàëò³éñüêîãî òà ×îð-
íîãî ìîð³â. Êð³ì òîãî, äëÿ ³íâåñòîð³â 
ïðîïîíóþòüñÿ ãíó÷ê³ ñòàâêè ïîäàòêó 
íà çåìëþ òà íåðóõîì³ñòü. À ùå ó íà-
øîãî ðåã³îíó çðó÷íå ãåîãðàô³÷íå ðîçòà-
øóâàííÿ. Óñå öå â êîìïëåêñ³ ÿâëÿºòüñÿ 
êîíêóðåíòíîþ á³çíåñ-ïðîïîçèö³ºþ äëÿ 
³íâåñòîð³â, â òîìó ÷èñë³ é äëÿ ³íîçåìíèõ, 
à â ðåçóëüòàò³ — íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ òà 
ã³äíà çàðîá³òíà ïëàòà.

Українська стратегія середнього класу

Леонід Марцинковський: «У Вінниці створюються 
умови для розвитку середнього класу»

БЛОГ
ПАВЛО ГОРБАНСЬКИЙ, 
ПОЛІТИЧНИЙ ОГЛЯДАЧ

Íàÿâí³ñòü ïîòóæíîãî, ìî-
á³ëüíîãî ³ âèñîêîîðãàí³çîâàíîãî 

ñåðåäíüîãî êëàñó — îçíàêà ñòàá³ëüíîñò³ 
³ çàïîðóêà ðîçâèòêó áóäü-ÿêîãî ñóñï³ëü-
ñòâà. Öå ÿê ó ôóòáîë³: ñêàæè ìåí³, ÿêèé 
òâ³é ï³âçàõèñò, ³ ÿ ñêàæó, ùî ÿâëÿº ñîáîþ 
òâîÿ êîìàíäà. Äî ñåðåäíüîãî êëàñó òðà-
äèö³éíî íàëåæàòü ï³äïðèºìö³ ìàëîãî òà 
ñåðåäíüîãî á³çíåñó, óïðàâë³íö³, êâàë³ô³-
êîâàí³ ôàõ³âö³, îñâ³òÿíè, ë³êàð³, þðèñòè, 
íàóêîâö³. Ïðèíàéìí³, ìàþòü íàëåæàòè 
òåîðåòè÷íî. 

Íà ä³ë³ âñå íàáàãàòî ñêëàäí³øå ³ ñêåï-
òèêè ñòâåðäæóþòü, ùî â Óêðà¿í³ ñåðåä-
í³é êëàñ íå ñÿãàº íàâ³òü 5%. ßêùî âîíè 
ìàþòü ðàö³þ, öå îçíà÷àº, ùî «ñòàíîâèé 
õðåáåò äåðæàâè», ÿê ÷àñòî íàçèâàþòü 
ñåðåäí³é êëàñ, ñë³ä ôàêòè÷íî ñòâîðþ-
âàòè çàíîâî.

«Ìè ìàºìî çà íàñòóïí³ 5 ðîê³â ñòâî-
ðèòè óìîâè äëÿ ñòàíîâëåííÿ â Óêðà¿í³ 
ñïðàâæíüîãî ñåðåäíüîãî êëàñó… Ñå-
ðåäí³é êëàñ ó ìîºìó ðîçóì³íí³, — öå 
óêðà¿íñüêèé â÷èòåëü, óêðà¿íñüêèé ë³-
êàð, óêðà¿íñüêèé ôåðìåð, óêðà¿íñüêèé 
ï³äïðèºìåöü. Öå ò³ ëþäè, ÿê³ ôîðìóþòü 
îñíîâó íàøî¿ äåðæàâè. ² âîíè ìàþòü 
æèòè ã³äíî», — òàê ñôîðìóëþâàâ ñâîº 
ïîë³òè÷íå êðåäî íà íàéáëèæ÷ó ïåðñïåê-
òèâó Ïðåì'ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Âîëîäè-
ìèð Ãðîéñìàí.

«Æèòè ã³äíî», ïîïðè ñâîþ ëàêîí³÷-
í³ñòü — äîâîë³ ñêëàäíà ôîðìóëà, ÿêà ì³ñ-
òèòü áàãàòî ÷èííèê³â. Çðîçóì³ëî, â ïåðøó 
÷åðãó ëþäèíà ïðàãíå çàäîâîëüíèòè ñâî¿ 
ìàòåð³àëüí³ ïîòðåáè, ùî íàçèâàºòüñÿ, 
«íàãîäóâàòè ñ³ì’þ». ² òîìó ñòâîðèòè 

íàëåæí³ óìîâè äëÿ öüîãî, çàáåçïå÷èòè 
ã³äíó çàðïëàòó, ãàðàíòóâàòè åêîíîì³÷íó 
ñòàá³ëüí³ñòü, çàõèùåí³ñòü — ñïðàâæí³é 
âèêëèê äëÿ â³äïîâ³äàëüíîãî ïîë³òèêà. 
Ïðîòå öå äàëåêî íå âñå. Ëþäñüêà ïðè-
ðîäà ïðàãíå ñàìîâèðàæåííÿ: ëþäè õî÷óòü 
äàòè ãàðíó îñâ³òó ñâî¿ì ä³òÿì, ë³êóâàòèñü 
ó êë³í³êàõ ³ç ñó÷àñíèì îáëàäíàííÿì òà 
êâàë³ô³êîâàíèìè ñïåö³àë³ñòàìè, ¿çäèòè 
íà â³äïî÷èíîê, âèòðà÷àòè êîøòè íà áëà-
ãîä³éí³ñòü. ² âñå öå â êîìïëåêñ³ ôîðìóº 
ñåðåäí³é êëàñ òà îá’ºäíóº íàö³þ äëÿ âè-
ð³øåííÿ äîëåíîñíèõ çàâäàíü.

Äàâàéòå ïðèãàäàºìî, ÿê éøëè äî-
áðîâîëüöÿìè ó 2014-ìó þðèñòè, 
êîìï’þòåðíèêè, âèêëàäà÷³ âóç³â. Éøëè 
âîþâàòè çà íåçàëåæí³ñòü óêðà¿íñüêî¿ çåì-
ë³, ïîëèøèâøè àäâîêàòñüêó ïðàêòèêó 

òà çðó÷í³ êîíäèö³îíîâàí³ îô³ñè, éøëè 
íå ç ïðèìóñó, à çà âåë³ííÿì ñåðöÿ. «Ñ³ëü 
çåìë³», — ñêàçàíî áóëî äàâíî ³ ç ³íøîãî 
ïðèâîäó, àëå ìåòàôîðà öÿ ñâîãî çíà÷åííÿ 
íå âòðàòèëà äîíèí³.

Îñü ùî òàêå ïîòóæíèé ñåðåäí³é êëàñ. 
Ñàìå â³í îð³ºíòîâàíèé íà äèíàì³êó, ðîç-
âèòîê ñóñï³ëüñòâà, äëÿ íüîãî âàæëèâà 
ïðàâîâà çàõèùåí³ñòü, ïî-ñïðàâæíüîìó 
íåçàëåæí³ ñóäè ³ ðåàëüíå, à íå äåêëà-
ðîâàíå ïîíÿòòÿ «ñîö³àëüíà äåðæàâà».

À òåïåð ïðî íàéâàæëèâ³øå: ùî òðåáà 
çðîáèòè, ùîá â Óêðà¿í³ ç'ÿâèâñÿ ñåðåä-
í³é êëàñ? Âëàñíå, öÿ ðîáîòà ðîçïî÷àëàñü 
íå ñüîãîäí³. Ôóíêö³îíóâàííÿ ñåðåäíüîãî 
êëàñó æîðñòêî äåòåðì³íîâàíå ñòàíîì 
åêîíîì³êè. ² åêîíîì³êà Óêðà¿íè, õî÷ ³ 
ïîâ³ëüíî, àëå çðîñòàº. Ïðèáëèçíî 3% 

íà ð³ê — òàêèé ¿¿ ïîñòóïàëüíèé øëÿõ. 
Çà òðè ðîêè â³äêðèëèñü 3,6 òèñÿ÷³ íîâèõ 
ï³äïðèºìñòâ, áóëî ñòâîðåíî 700 òèñÿ÷ 
íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü. Çðîñòàëè ñåðåäí³ 
çàðïëàòè, ïîíàä 750 ìëí ãðèâåíü îäåð-
æàëè íà ðîçâèòîê ñâî¿õ ãîñïîäàðñòâ 
ôåðìåðè. Ïàðàëåëüíî çä³éñíþâàëàñü 
³ ïðîäîâæóº çä³éñíþâàòèñÿ íèçêà ðå-
ôîðì — äåöåíòðàë³çàö³ÿ, îñâ³òíÿ, ìå-
äè÷íà. Ïðè öüîìó ñîþçíèê³â ó ïàðëà-
ìåíò³ â óðÿäó Ãðîéñìàíà áóëî íå òàê 
âæå é áàãàòî. Ìîæëèâî òîìó äåñÿòêè 
íàãàëüíèõ çàêîí³â òàê ³ çàëèøèëèñü 
íåïðèéíÿòèìè…

«×îìó ñåðåäí³é êëàñ º ñåðåäí³ì? Òîìó 
ùî öå ëþäè, ÿê³ îòðèìóþòü ñåðåäí³ 
ó öüîìó ñóñï³ëüñòâ³ äîõîäè ³ çà ñâîºþ 
ê³ëüê³ñòþ ñêëàäàþòü á³ëüø³ñòü öüîãî ñóñ-
ï³ëüñòâà. Òîìó âîíè ìîæóòü âïëèâàòè ³ 
íà ïîë³òèêó, ³ íà çàãàëüíèé íàïðÿìîê 
ðîçâèòêó ò³º¿ ÷è ³íøî¿ êðà¿íè», — öÿ 
òåçà ñîö³îëîãà Àíäð³ÿ Áè÷åíêà äî ïåâíî¿ 
ì³ðè º êâ³íòåñåíö³ºþ ðîçâèòêó ñåðåä-
íüîãî êëàñó. Ñàìå òàê — ñåðåäí³é êëàñ 
ìàº âèçíà÷àòè âèñõ³äí³ øëÿõè ðîçâèòêó 
ñâîº¿ êðà¿íè.

Ê³ëüêà ðîê³â òîìó ó Íàö³îíàëüí³é äî-
ïîâ³ä³ «Íîâèé êóðñ: ðåôîðìè â Óêðà¿-
í³» Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ íàóê Óêðà¿íè, 
ïîð³âíþþ÷è ñîö³àëüí³ ñòðóêòóðè íàøî¿ 
äåðæàâè òà êðà¿í ðîçâèíóòî¿ äåìîêðàò³¿, 
àêöåíòóâàëà óâàãó, ùî óêðà¿íñüêèé ñå-
ðåäí³é êëàñ íå ìàº ÷³òêèõ óÿâëåíü ïðî 
âëàñí³ çàâäàííÿ òà ³íòåðåñè, ó íüîãî 
â³äñóòí³ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, ÿê³ á àäåêâàò-
íî ðåïðåçåíòóâàëè éîãî ó ïàðëàìåíò³. 
Ùî æ, çäàºòüñÿ, ñåðåäí³é êëàñ äîñëóõàâñÿ 
äî òî÷êè çîðó àêàäåì³ê³â — ïîë³òñèëà, 
ÿêà ïðàãíå â³äñòîþâàòè éîãî ³íòåðåñè, 
â Óêðà¿í³ ç’ÿâèëàñÿ.
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Ñë³äñòâî ó ñïðà-
â³ ïðî òðàâìóâàí-
íÿ Îëåêñàíäðà 
Êîìàðí³öüêîãî 

îïåðàòèâíèêîì ç Êè¿âñüêîãî 
â³ää³ëåííÿ âåäå ÄÁÐ. ² ÿêùî 
îô³ö³éíà âåðñ³ÿ, îïðèëþäíåíà 
îáëàñíèì ãëàâêîì ïîë³ö³¿, çíàéäå 
ñâîº ï³äòâåðäæåííÿ, òî ïðàâî-
îõîðîíöþ çàãðîæóþòü ãðîìàäñüê³ 
ðîáîòè ÷è äî 2-õ ðîê³â «óìîâíî».

Àëå äðóæèíà òðàâìîâàíîãî 
ï³äïðèºìöÿ Ëåñÿ Êîìàðí³öüêà 
íå â³ðèòü â ðîçêàçàíå ïîë³ö³ºþ. 
Îäðàçó ï³ñëÿ ãîñï³òàë³çàö³¿ ÷î-
ëîâ³êà âîíà ñêàçàëà: áî¿òüñÿ, ùî 
Îëåêñàíäðà, ÿêèé íå ìîæå í³÷îãî 
ðîçïîâ³ñòè, çðîáëÿòü âèííèì.

— Íà÷àëüíèê ³ç çàñòóïíèêîì 
öüîãî ïîë³öåéñüêîãî, ÿêèé, çà ¿õ-
íüîþ âåðñ³ºþ, øòîâõíóâ, ïðè¿æ-
äæàëè äî íàñ â ë³êàðíþ, — ðîçïî-
â³äàëà Ëåñÿ Êîìàðí³öüêà ìèíóëî¿ 
ñåðåäè, 12 ÷åðâíÿ. — Ïðîñèëè âè-
áà÷åííÿ. ² ïðîñèëè í³êóäè íå çà-
ÿâëÿòè, íå ðîçãîëîøóâàòè… Àëå 
ÿ çâåðíóëàñÿ â ïðîêóðàòóðó, áî 
ïî÷àëè ïèñàòè òàêå íà Ñàøó.

Ó Ôåéñáóö³ ðå÷íèöÿ îáëàñíî-
ãî ãëàâêó ïîë³ö³¿ Àííà Îë³éíèê 
îïðèëþäíèëà îô³ö³éíó âåðñ³þ 

³íöèäåíòó çà ó÷àñò³ ñï³âðîá³òíèêà 
Êè¿âñüêîãî â³ää³ëåííÿ:

«Íà æàëü, â÷îðà òðàïèëàñÿ ïðè-
êðà ïîä³ÿ, âíàñë³äîê ÿêî¿ òðàâìó-
âàâñÿ ÷îëîâ³ê. Áëèçüêî 23 ãîäèíè 
ó Â³ííèö³ îïåðàòèâíèêè âèëó÷àëè 
ó â³ííè÷àíèíà ãðàíàòó ÐÃÄ-5 ³ 
îäèí ç íèõ ïîïðîñèâ ïåðåõîæîãî 
áóòè ïîíÿòèì. Îäíàê ç íåâ³äî-
ìèõ ïðè÷èí ÷îëîâ³ê â³äðåàãó-
âàâ àãðåñèâíî, ï³äêð³ïèâøè öå 
íåíîðìàòèâíîþ ëåêñèêîþ â á³ê 
ïîë³öåéñüêîãî òà íàìàãàâñÿ éîãî 
âäàðèòè. Âèíèê êîíôë³êò, âíà-
ñë³äîê ÷îãî 47-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê 
îòðèìàâ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ. 
Îïåðàòèâíèê ñòâåðäæóº, ùî â³ä-
øòîâõíóâ éîãî ³ òîé âïàâ íà àñ-
ôàëüò ³ âäàðèâñÿ ãîëîâîþ…»

— Êîëè ìè ïðî÷èòàëè öå, áóëè 
øîêîâàí³. Â ë³êàðí³ íàì ãîâîðè-
ëîñÿ îäíå, à ïóáë³÷íî ðîáèòüñÿ 
³íøå: ëþäèíó í³ çà ùî çâèíóâà-
òèëè, ùî â³í áóâ àãðåñèâíèé, — 
ãîâîðèòü ò³òêà Ëåñ³. — Ñòîðîíí³ 
ëþäè íàì ðîçêàçóâàëè, áî éîãî 
äóæå áàãàòî çíàþòü, ùî âîíè òåæ 
áóëè øîêîâàí³: «Õòî? Îëåêñàíäð? 
Àãðåñèâíèé? Òà öå æ äóøà-ëþ-
äèíà!» Ñòàëîñÿ ñòðàøíå. ² òàêå 
ìîãëî áóòè ç êîæíèì, òîìó ëþäè 
íå ïîâèíí³ áóòè áàéäóæ³. ×åêà-
ºìî, ùî ñâ³äêè íàì ðîçêàæóòü, 
ùî ñàìå ñòàëîñÿ.

ПОТРАПИВ У РЕАНІМАЦІЮ ПІСЛЯ 
ЗУСТРІЧІ З ПОЛІЦЕЙСЬКИМ
Роблять винним?  Тріщина в основі 
черепа, погіршення стану після тижня 
в комі і перелом ноги. Так завершилася 
зустріч 47-річного підприємця Олександра 
Комарніцького з поліцейським в районі 
Водоканалу близько півночі 11 червня. 
Офіційна версія поліції: впав і вдарився 
об асфальт. Але згодом дружина 
травмованого від очевидців дізналась: 
оперативник-самбіст побив її чоловіка. 
Чи буде родина домагатися жорсткого 
покарання поліцейського?

Äðóæèíà ï³äïðèºìöÿ ñêàçàëà, ¿¿ 
÷îëîâ³ê íå ì³ã «ç íåâ³äîìèõ ïðè-
÷èí â³äðåàãóâàòè àãðåñèâíî», áî 
â³í íåêîíôë³êòíà ëþäèíà.

— Çíàþ÷è ñâîãî ÷îëîâ³êà, à ìè 
ç íèì 18 ðîê³â ðàçîì, 100 â³ä-
ñîòê³â â³í íå ì³ã ñåáå ïîâîäèòè 
òàê, ÿê âîíè íàïèñàëè, — êàæå 
Ëåñÿ. — Êåð³âíèêè ñêàçàëè íàì, 
ùî â³í ñòîÿâ íà çóïèíö³ «Âîäîêà-
íàë», ïîë³öåéñüê³ ï³ä³éøëè ³ çà-
ïðîïîíóâàëè áóòè ïîíÿòèì, à â³í 
â³äìîâèâ. Â³äáóëîñÿ ïîáèòòÿ, âè-
õîäèòü, çà â³äìîâó áóòè ïîíÿòèì? 
Íå ìîãëî òàêîãî áóòè, ùî â³í òàì 
êèäàâñÿ íà ñï³âðîá³òíèê³â.

ЯК БУЛО НАСПРАВДІ?
Ùî Îëåêñàíäð ïîâàæàâ ëþäåé 

âñ³õ ïðîôåñ³é ³ çàâæäè äîïîìàãà-
òè, ÿêùî áóëî ïîòð³áíî, ãîâîðèòü 
³ ò³òêà äðóæèíè ï³äïðèºìöÿ.

— ßêáè ïðàâîîõîðîíö³ ñêàçàëè 
äîïîìîãòè â ÿêîñò³ ïîíÿòîãî, â³í 
áè äîïîì³ã, — äîäàº ðîäè÷êà. — 
Â³í ïàòð³îò ó íàñ. ×îìó éîìó 
áóëî àãðåñèâíî íà ïðîõàííÿ 
ðåàãóâàòè? Òàêå âðàæåííÿ, ùî 
õëîïö³ íà õîäó âåðñ³þ ïðèäóìàëè.

Ëåñÿ Êîìàðí³öüêà âïåâíåíà, 
ùî ïîâåä³íêà ¿¿ ÷îëîâ³êà íå ìîãëà 
ñïðè÷èíèòè êîíôë³êò. Òîìó âîíà 
ïðîñèëà â î÷åâèäö³â çâ’ÿçàòèñÿ ç 
íåþ ÷åðåç ðåäàêö³þ ³ ðîçïîâ³ñòè, 
ùî âîíè áà÷èëè.

— ß ïèòàëà â íà÷àëüíèê³â, ùî 
ïðèõîäèëè, çâ³äêè éîãî çàáðàëè, 
õòî âèêëèêàâ øâèäêó? Ãîâîðÿòü, 
â³í êðè÷àâ, à ëþäè âèçèâàëè. 
Çíà÷èòü, º ñâ³äêè, — êàæå äðóæè-
íà Îëåêñàíäðà. — Ò³ëüêè çàâäÿêè 
ñâ³äêàì ìè âçíàºìî ïðàâäó. Àáè 
ò³ëüêè âîíè ñâî¿õ íå ï³äñòàâèëè…

² çà îñòàííüîþ ³íôîðìàö³-
ºþ, çíàéøëèñÿ î÷åâèäö³. Âîíè 

ðîçêàçàëè äðóæèí³: áóâ íå ïî-
øòîâõ ³ ïàä³ííÿ, à ïîáèòòÿ. Ùå 
îäíà òðàâìà, âèÿâëåíà ë³êàðÿìè 
â÷îðà, öå ò³ëüêè ï³äòâåðäæóº. 
ßê ñêàçàëà Ëåñÿ Êîìàðí³öüêà, 
â ¿¿ ÷îëîâ³êà ïî÷àëà íàáðÿêàòè 
íîãà, ïåðåâ³ðèëè — ³ çíàéøëè 
ïåðåëîì.

— ß âæå çíàþ, ùî ïîë³öåé-
ñüêèé éîãî íå ïðîñòî øòîâ-
õíóâ, — êàæå òåïåð Ëåñÿ. — Ìåí³ 
ðîçïîâ³ëè, ùî ÷îëîâ³ê ïðî-
ñòî éøîâ, í³êîãî íå ÷³ïàâ, òîé 
äî íüîãî ï³ä³éøîâ, ñêàçàâ äâà 
ñëîâà ³ îäðàçó ïî÷àâ áèòè. Òàê 
áóëî, ç³ ñë³â î÷åâèäö³â. À ðîçêà-
çàíå ïîë³ö³ºþ — íåïðàâäà.

СТАБІЛЬНО ВАЖКИЙ СТАН
Ñòàí Îëåêñàíäðà Êîìàðí³öü-

êîãî ñòàá³ëüíî âàæêèé. Éîãî òðè-
ìàþòü â ìåäèêàìåíòîçí³é êîì³, 
íà àïàðàò³ øòó÷íîãî äèõàííÿ. 
Íà çí³ìêó ÌÐÒ, ÿêèé ïîêàçàëà 
äðóæèíà ï³äïðèºìöÿ, áà÷èìî 
òð³ùèíó îñíîâè ÷åðåïà.

Íåâæå ï³ñëÿ ðåôîðìè ïîë³ö³¿ 
çóñòð³÷ ç³ ñï³âðîá³òíèêîì çàëè-
øàºòüñÿ íåáåçïå÷íîþ äëÿ æèòòÿ? 
Ïðèáëèçíî òàê³ ïèòàííÿ ñòàâèëè 
íàø³ ÷èòà÷³, êîìåíòóþ÷è öþ ³ñ-
òîð³þ íà ñàéò³ «20 õâèëèí».

«Ïðèêðî, ùî ò³, õòî ïîâèíí³ 
íàñ çàõèùàòè, ñòàþòü äëÿ íàñ 
çàãðîçîþ!» — îäèí ç êîìåíòàð³â.

Çàõèñòèòè ñïðàâåäëèâ³ñòü ³ äî-
áèòèñÿ ïîêàðàííÿ äëÿ âèíóâàòî-
ãî. Òàêèìè çàêëèêàìè â³ííè÷àíè 
ðåàãóâàëè íà âèïàäîê ç Îëåêñàí-
äðîì Êîìàðí³öüêèì. Áî ÿê òàê, 
ëþäèíà âðàç îïèíèëàñÿ íà ìåæ³ 
ñìåðò³, â ìèðíîìó ì³ñò³, äîáèðà-
þ÷èñü äîäîìó ï³çí³ì âå÷îðîì?

À Îëåêñàíäð ¿õàâ â³ä ñâîãî 
õâîðîãî äÿäüêà. Ïðîâ³äóâàâ éîãî. 

Ëåñÿ ç ÷îëîâ³êîì ðîçìîâëÿëà 
ïî òåëåôîíó ïðèáëèçíî çà ï³â-
ãîäèíè äî ïîä³¿ íà çóïèíö³ «Âî-
äîêàíàë», î 22.30. Òîä³ ÷îëîâ³ê 
ñêàçàâ, ùî ñêîðî áóäå.

— Óñå íîðìàëüíî áóëî, — ðîç-
êàçóº Ëåñÿ Êîìàðí³öüêà ïðî 
îñòàííþ ðîçìîâó ç ÷îëîâ³êîì. — 
Ó õîðîøîìó íàñòðî¿ ëþäèíà, 
àäåêâàòíà, à íå òàê, ÿê âîíè 
çàðàç ðîçïîâ³äàþòü, ùî, ìîæå, 
ï’ÿíèé áóâ, òîìó àãðåñèâíèé. Â³í 
òâåðåçèé áóâ. Íå ïèâ. 

ß ñêàçàëà, ùîá ¿õàâ äîäîìó 
âæå, â³í: «Òàê, çàðàç áóäó âè-
¿æäæàòè». Ï³ñëÿ 23-¿ ãîäèíè, ÿê 
â³ä÷óòòÿ ÿêåñü áóëî, ïî÷àëà äçâî-
íèòè éîìó çíîâ. Â³í âæå íå áðàâ 
òðóáêó. ² âæå ï³ñëÿ ï³âíî÷³ âçÿëè 
â ë³êàðí³ òåëåôîí ³ ñêàçàëè, ùî 
â³í çíàõîäèòüñÿ â ðåàí³ìàö³¿, 
áåç ñâ³äîìîñò³, ÷åðåïíî-ìîçêîâà 
òðàâìà, ïåðåëîì ÷åðåïà…

×è áóäå äðóæèíà òåïåð, ïî÷óâ-
øè ðîçïîâ³ä³ î÷åâèäö³â ïîáèòòÿ, 
âèìàãàòè ïåðåêâàë³ô³êàö³¿ ñïðà-
âè ³ æîðñòêîãî ïîêàðàííÿ äëÿ 
ïîë³öåéñüêîãî? Íà öå ïèòàííÿ 
ðåäàêö³ÿ íå îòðèìàëà â³äïîâ³ä³ 
â³ä Ëåñ³ Êîìàðíèöüêî¿, áî âîíà 
â ë³êàðí³ á³ëÿ ÷îëîâ³êà, ùî áî-
ðåòüñÿ çà æèòòÿ, ³ äóìàº ïðî ³íøå.

— Äàé Áîã, ùîá ÷îëîâ³ê îäóæàâ 
³ çì³ã ñàì ðîçïîâ³ñòè, ùî ñòà-
ëîñü, — ñêàçàëà æ³íêà.

P. S.
×åðåç òèæäåíü ï³ñëÿ ãîñï³òà-

ë³çàö³¿ â Îëåêñàíäðà ä³àãíîñòó-
âàëè óñêëàäíåííÿ — çàïàëåííÿ 
ëåãåí³â. Éîãî ãîòóþòü äî îïå-
ðàö³¿, òîìó äðóæèíà ïðîñèòü 
ó íåáàéäóæèõ äîïîìîãè. Íîìåð 
êàðòêè äëÿ ïåðåêàçó ãðîøåé: 
5168 7554 4181 1763 (îòðèìóâà÷ 
Ëåñÿ Êîìàðí³öüêà).

Після події на Водоканалі відсто-
ронили від роботи оперативника 
та його керівника — начальника 
Київського відділення Валентина 
Мазура, а з Хмельницького управ-
ління ДБР прийшов лист про по-
чаток слідчих дій в провадженні 
«щодо можливого необережного 
нанесення тяжкого тілесного ушко-
дження працівником поліції під час 
несення служби (стаття 128 Кримі-
нального кодексу України)».
Така кваліфікація каже, що по-
передня інформація Бюро роз-
слідувань збігається з версією 

поліції. Також прес-служба ДБР 
написала: «У разі доведення 
вини, поліцейському загрожує 
покарання у вигляді громадських 
робіт на строк від 150 до 240 го-
дин, або виправних робіт на строк 
до 2-х років, або обмеження волі 
на строк до 2-х років».
Хто фігурант цієї справи? Як дізна-
лася редакція, причетний до ка-
ліцтва Олександра Комарніцько-
го оперативник Сергій Пивовар. 
Пошук по поліцейському сайту 
показав кілька новин про цього 
співробітника. Відділ комунікації 

писав про нього, як про учасника і 
переможця чемпіонатів з бороть-
би. Самбо — спорт цього опера.
«Серед особистої першості у ва-
говій категорії до 82 кілограмів 
І місце посів слідчий обласно-
го главку Ярослав Рябокінь, 
у категорії до 100 кг — старший 
оперуповноважений сектору 
кримінальної поліції Київського 
відділення поліції Сергій Пиво-
вар…», — цитата з поліцейської 
новині про перемогу команди 
главку на обласному чемпіонаті 
з боротьби самбо.

Поліцейський — титулований боєць 

Подружжя Комарніцьких. Їхнє підприємство — 
неодноразовий переможець «Народного бренду» 

«Ò³ëüêè çàâäÿêè 
ñâ³äêàì ìè âçíàºìî 
ïðàâäó. Àáè ò³ëüêè 
âîíè (ïîë³ö³ÿ – àâò.) 
ñâî¿õ íå ï³äñòàâèëè», – 
êàæå äðóæèíà
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РЕКЛАМА

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Íà ï³äçåìíèé 
ïåðåõ³ä á³ëÿ ðèí-

êó «Óðîæàé» âèä³ëèëè ãðîø³ ç 
ì³ñüêî¿ êàçíè: 1 ì³ëüéîí 200 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü âèòðàòÿòü íà äîñë³-
äæåííÿ ñòàíó ïåðåõîäó òà âèãî-
òîâëåííÿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ 
äîêóìåíòàö³¿.

Óò³ì, ãðîø³ âèä³ëèëè ùå â ñ³÷í³ 
2019-ãî, à ðåìîíòóâàòè ïåðåõ³ä íà-
â³òü íå ðîçïî÷àëè. Êîëè ïî÷íóòü 

ðåêîíñòðóêö³þ? Ç òàêèì ïèòàí-
íÿì çâåðíóâñÿ äî ì³ñüêî¿ âëàäè 
ãîëîâà ÃÎ «Ñòóäåíòñüêà Ñâîáîäà 
Â³ííè÷÷èíè» Àíäð³é Ãàéäàé. Â³ä-
ïîâ³äü íà çàïèò â³í îïðèëþäíèâ 
ó Ôåéñáóêó (bit.ly/2KUc7xS).

Ìåð³ÿ ïðèçíà÷èëà ì³ñüêèé 
äåïàðòàìåíò êàï³òàëüíîãî áó-
ä³âíèöòâà çàìîâíèêîì ðîá³ò. Ò³, 
ó ñâîþ ÷åðãó, 15 òðàâíÿ óêëàëè 
äîãîâ³ð ç òîâàðèñòâîì «Êè¿âìå-
òðîïðîåêò» íà ïðîâåäåííÿ îá-
ñòåæåííÿ òåõí³÷íîãî ñòàíó êîí-
ñòðóêö³é òà âèãîòîâëåííÿ ïðîåêòó 
ðåêîíñòðóêö³¿.

КОЛИ ПОЧНУТЬ РЕМОНТ ПЕРЕХОДУ
Перемога?  Вінничани вимагають 
розпочати реконструкцію переходу 
біля «Урожаю», в якому сморід  та 
відвалюється плитка. У мерії відповідали, 
що перехід є в оренді і ремонтом має 
займатися орендар. Але виділили 
1,2 мільйона гривень на виготовлення 
проекту робіт. Активісти дізналися, що 
реконструкція почнеться наступного року

Òåðì³í îáñòåæåííÿ ï³äçåìíîãî 
ïåðåõîäó ³ âèãîòîâëåííÿ ïðîåê-
òó — íå á³ëüøå 5 ì³ñÿö³â. Çà ðî-
áîòè êèÿíàì çàïëàòÿòü 1 ì³ëüéîí 
178 òèñÿ÷ 886 ãðèâåíü.

² ó ê³íö³ â³äïîâ³ä³ íà çàïèò 
÷èíîâíèêè íàïèñàëè, ùî ïî-
÷àòîê ðåêîíñòðóêö³¿ ïåðåõîäó 
ïëàíóºòüñÿ íà 2020 ð³ê. Ô³í³ø 
ðîá³ò ïîêè ùî íåâ³äîìèé, àäæå 
ôàõ³âö³ ùå íå íàäàëè òåõí³÷íèé 
çâ³ò ïðî ñòàí ïåðåõîäó òà íå ãî-
òîâà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíà äî-
êóìåíòàö³ÿ.

Ó 2018 ðîö³ â³ííè÷àíè âèìà-
ãàëè â³ä ì³ñüêðàäè âèêîíàòè êà-
ïðåìîíò ïåðåõîäó íà «Óðîæà¿», 
îñê³ëüêè òîé ó æàõëèâîìó ñòàí³ 
òà ñõîæèé íà ñìåðäþ÷ó ÿìó.

Ó ìåð³¿ êàçàëè, ùî íå áóäóòü 
öüîãî ðîáèòè, àäæå ïåðåõ³ä 
â îðåíä³. ² îðåíäàð — ï³äïðè-
ºìñòâî ÒÂ ÒÎÂ «Ï³âäåííèé Áóã», 
ÿêå íàëåæèòü ðîäèí³ á³çíåñìåíà 
Þð³ÿ Êîðîáê³íà — ìàº çàéìàòèñÿ 
êàïðåìîíòîì.

Ó êîìïàí³¿ «Ï³âäåííèé Áóã» 
êàçàëè, ùî «êàïðåìîíò áóäå, 
àëå öå ïîòðåáóº âåëèêèõ êî-
øò³â òà îðãàí³çàö³¿ àëüòåðíà-
òèâíîãî ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó», 

Товариство «Київметропроект» виготовляє проект 
реконструції об’єкта. Раніше влада обмірковувала варіант, 
щоб взагалі засипати підземний перехід 

òîæ çàïëàíóâàëè éîãî ïðîâåñòè 
ó 2019 ðîö³.

Ïðè òîìó ÷èíîâíèêè âæå ðîç-
ãëÿäàëè âàð³àíò, àáè çàñèïàòè 
ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä òà ïðîêëàñòè 

øëÿõ ï³øîõîäàì äî «Óðîæàþ» 
ïî äîðîç³. Àäæå ó ìåð³¿ êàçàëè, 
ùî «îðåíäàð ãîòîâèé â³äìîâèòè-
ñÿ â³ä ïåðåõîäó, áî ðåìîíò íå º 
âèã³äíèì».

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ
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ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (063)7758334 

Ó äâîðàõ íà Ñîáîðí³é çàõîâà-
ëàñÿ íåçâè÷íà äâîïîâåðõ³âêà. Ä³ì 
âïðèòóë ïðèëÿãàº äî êàòîëèöü-
êîãî õðàìó ³, çäàºòüñÿ, º ÷àñòè-
íîþ êîñòåëó. Ïîëóùåíèé æîâòèé 
áóäèíîê ñïðàâëÿº âðàæåííÿ, ùî 
öþ ÷àñòèíó õðàìó ïðîñòî íå â³ä-
ðåìîíòóâàëè. Àëå öå îêðåìèé ä³ì 
³ º æèòëîì äëÿ â³ííè÷àí, ÿê³ òóò 
íå õî÷óòü æèòè.

Æèòåëüêà áóäèíêó Àëüá³íà 
Äðîææ³íà ðîçïîâ³äàº, ùî öå êî-
ëèøí³é êàòîëèöüêèé ìîíàñòèð.

— Êàòîëèê³â âèãíàëè, à ìî¿õ 
áàòüê³â ñþäè çàñåëèëè. Êîëè öå 
çðîáèëè, íå çíàþ. Ìåíå ç ïîëî-
ãîâîãî â 1949-ìó âæå ñþäè ïðè-
íîñèëè, — êàçàëà æ³íêà. — Ï³ä ê³-
íåöü 90-õ Êðàâ÷óê (Ëåîí³ä, ïåð-
øèé ïðåçèäåíò Óêðà¿íè — àâò.) 
äîçâîëèâ êàòîëèêàì ïîâåðíóòèñÿ 
ó Â³ííèöþ. Êàïóöèíè â³äíîâëþ-
âàëè ñâ³é õðàì, à ïîò³ì âçÿëèñÿ 
âèêóïîâóâàòè íàø³ êâàðòèðè.

Ïåíñ³îíåðêà çãàäóº, ùî êà-
òîëèêè âèêóïèëè 22 ê³ìíàòè. 
Íà òå, ùîá ïåðåñåëèòè ç ìî-
íàñòèðÿ ùå 11 ñ³ìåé — êîøò³â 
íå âèñòà÷èëî. Òîìó ö³ ðîäèíè 
äîñ³ æèâóòü ó êîëèøí³õ êåë³ÿõ, 
áî á³ëüøå íåìàº êóäè ï³òè.

— Ó íàñ íåìàº òóàëåò³â, íåìàº 
âàíí. Óìèâàëüíèê íà êîðèäîð³. 
À íàø ï³ä’¿çä — öå ùå òîé ãà-
äþøíèê, — êàæå ïåíñ³îíåðêà 
Àëüá³íà Äðîææ³íà. — Äëÿ ìåíå, 

öå ïðîêëÿòå ì³ñöå: ìè — ïðàâî-
ñëàâí³, à ïîñåëèëè íàñ äî êàòî-
ëèê³â.

Æ³íêà íàñ ïîêèäàº, êàæå, ùî 
âæå çàï³çíþºòüñÿ â ë³êàðíþ. Òîæ 
äàë³ çàõîäèìî ó ï³ä’¿çä, àáè çó-
ñòð³òèñÿ ç ³íøèìè ìåøêàíöÿìè 
òà ïîäèâèòèñÿ, ÿê âèãëÿäàº êî-
ìóíàëêà-ìîíàñòèð.

«ТУАЛЕТ ЗАПРЕЩЕН» 
Ï³äí³ìàºìîñÿ ïîáèòèìè ñõîäà-

ìè ó ï³ä’¿çä. Îäðàçó íà âõîä³ áà-
÷èìî, ùî øòóêàòóðêà, ÿêîþ áóëà 
âêðèòà öåãëÿíà êëàäêà, ì³ñöÿìè 
â³äïàëà. Íà ñòåë³ ä³ðà, ç ÿêî¿ âè-
äíî ñòàð³, äåðåâ’ÿí³ ïåðåêðèòòÿ. 
Íàä äâåðèìà º íàïèñ — «Âõîäà 
â êîñòåë íåò».

Éäåìî äàë³ êîðèäîðîì, óñåðåä-
èíó áóäèíêó. Ñêëàäàºòüñÿ âðà-
æåííÿ, ùî øòóêàòóðêó ç³ ñò³í 
â³äáèâàëè ïîñòð³ëàìè ç ãàðìàò, 
áî ïîêðèòòÿ â³äâàëèëîñÿ «òî÷-
êîâî». Ëåäü ïîì³òíèì º äåêîð 
ñò³í — çåëåí³ ðèñêè-â³çåðóíêè.

Êîðèäîð âóçüêèé ç âèñîêîþ 
ñòåëåþ, äåñü ï³ä ÷îòèðè ìåòðè. 
Ï³äëîãà ï³ä íîãàìè ñêðèïèòü. 
Äåÿê³ ê³ìíàòè íà ïåðøîìó ïî-
âåðñ³ çàìóðîâàí³. Íà ï³äëîç³ º 
êóïè ç áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Á³ëÿ 
êóò³â «á’º» ó í³ñ ð³çêèé ñìîð³ä 
ñå÷³. Ñõîæå, ùî íàïèñ íà ñò³-
íàõ «Òóàëåò çàïðåùåí» íå äóæå 
äîïîìàãàº. Óâåñü öåé ³íòåð’ºð 
âïèñóºòüñÿ â ñòåðåîòèïíèé îáðàç 
íàðêîïðèòîíó: íå âèñòà÷àº ëèøå 
âèêîðèñòàíèõ øïðèö³â.

СВЯТА КОМУНАЛКА. ЯК ВОНО, 
ЖИТИ В КАТОЛИЦЬКОМУ КОСТЕЛІ?
Жах у центрі міста  Двоповерхівка 
на Соборній, 14 є частиною католицького 
костелу, але при СРСР її перетворили 
на комунальну квартиру. У ній живуть 
без туалетів, ванн та надії, що їх колись 
переселять в інше місце. А їх сусіди — 
капуцини — вірять у дива і сподіваються, що 
незабаром викуплять назад свою власність

ЦЕ ЖИТТЯ? ЦЕ ІСНУВАННЯ!
Àíàëîã³÷íèé âèãëÿä ìàº ³ äðó-

ãèé ïîâåðõ êîìóíàëêè â êîñòåë³. 
Ïîáèòèé êîðèäîð ç ºäèíèì âè-
õîäîì-âõîäîì, â³äëóííÿ ð³çíèõ 
çâóê³â âèêëèêàº â³ä÷óòòÿ òðèâîãè.

Ðóéíóº îáðàç «íàðêîìàíñüêîãî 
êóáëà» ïðèñóòí³ñòü ä³òåé. Ïîêè 
ôîòîãðàôóºìî áóäèíîê, ïðîá³ãàº 
õëîï÷èê ó æîâò³é ôóòáîëö³, ÿêî-
ìó íà âèãëÿä 9–10 ðîê³â. Ïðÿìóº 
äî îäí³º¿ ç ê³ìíàò òà õóòêî çà-
êðèâàº çà ñîáîþ äâåð³.

Çóñòð³ëè ùå îäíó êîð³ííó æè-
òåëüêó öüîãî äîìó. Â³ííè÷àíêà 
Ìàðèíà Êðèâà êàæå, ùî â ¿õí³é 
êîìóíàëö³ çì³íèëîñÿ âæå ê³ëüêà 
ïîêîë³íü.

— Ó ö³é êâàðòèð³ ìîÿ áàáó-
ñÿ æèëà. Ïîò³ì ìàòè ç áàòüêîì 
³ òåïåð ÿ ç äèòèíîþ. ² òàê òóò 
á³ëüø³ñòü ðîäèí, ùî çàëèøèëè-
ñÿ. Íàéñòàð³øîìó æèòåëþ äîìó 
á³ëüøå 80 ðîê³â. Ñóñ³äö³ Àëüá³í³ 
â öüîìó ðîö³ áóäå 70, — êàçàëà 

æ³íêà. — Íå ìîæó çãàäàòè, êîëè 
íàì âîñòàííº ðåìîíòóâàëè áóäè-
íîê. Ëþäè, ÿê³ ïðèõîäÿòü ñþäè 
â ãîñò³, áåðóòüñÿ çà ãîëîâó ³ ïè-
òàþòü: «ßê âè òóò æèâåòå?» 

Ìàðèíà êàæå, ùî ïðè Äâîðê³ñ³ 
ïðî íèõ ÷àñòî ïèñàëè â ãàçåòàõ, 
ïîêàçóâàëè íà òåëåáà÷åíí³ òà îá³-
öÿëè, ùî ùå ð³ê-äâà ³ ¿õ ïåðå-
ñåëÿòü. Óò³ì, öüîãî íå ñòàëîñÿ.

— Êàòîëèêè çàïåâíÿëè, ùî 
íàø³ êâàðòèðè ìàº êóïèòè 
ì³ñüêâèêîíêîì, ì³ñüêà âëàäà 
«ç'¿æäæàº», ùî íàñ ìàþòü âè-
êóïèòè êàòîëèêè. ² êîëè â íèõ 
ç'ÿâëÿòüñÿ ñïîíñîðè — íåçðîçó-
ì³ëî. Öå õ³áà æèòòÿ â íàñ? Öå 
³ñíóâàííÿ! — ñêàçàëà â³ííè÷àíêà.

ЖИВУТЬ СІМ’ЯМИ 
НА 5–6 КВАДРАТАХ 

Íàñòîÿòåëü êîñòåëó Ä³âè Ìàð³¿ 
Àíãåëüñüêî¿ Êîñòÿíòèí Ìîðîçîâ 
ðîçïîâ³äàº, ùî öÿ êîìóíàëêà íà-
ñïðàâä³ º ÷àñòèíîþ ìîíàñòèðÿ, 
çáóäîâàíà îäíî÷àñíî ç õðàìîì — 
â 1745 ðîö³.

— Àëå ³ñòîð³ÿ ðîçä³ëèëà öåé 
îá'ºêò íà äâ³ ÷àñòèíè. ² çãîäîì 
íàøà ºäèíà ñïîðóäà îòðèìàëà 
äâà íîìåðè: Ñîáîðíà, 12 — 
õðàì, Ñîáîðíà, 14 — ìîíàñòèð 
ÿê îêðåìèé æèòëîâèé áóäèíîê. 
Íà íüîãî çðîáèëè ïàñïîðò ³ ïî-
ñòàâèëè, ùî çàáóäîâà öüîãî äîìó 
ñòàëàñÿ â 1917 ðîö³, — êàæå Ìî-
ðîçîâ.

Ó 1920-õ ðàäÿíñüêà âëàäà çà-
áðàëà â êàïóöèí³â ìîíàñòèð ³ 

çðîáèëà òóò êîìóíàëüíó êâàð-
òèðó. ² òàì, äå àñêåòè÷íî æèëè 
÷åíö³, çàñåëèëè ðîäèíè â³ííè÷àí. 
Ïðèì³ùåííÿ íå áóëè ïðèñòîñî-
âàí³ äî ñ³ìåéíîãî æèòòÿ: âîíè 
çàéìàëè 5–6 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, 
íå ìàëè ñàíâóçë³â, îïàëåííÿ, âî-
äîãîíó, êóõîíü.

— Àáè ÿêîñü ïðèñòîñóâàòè 
ê³ìíàòè, ëþäè ðîçáèâàëè ñò³íè 
ì³æ êåë³ÿìè, ïðîð³çàëè â ï³ä-
ëîç³ ñîá³ ï³äâàëè, ùî âèõîäèëè 
â ìîíàñòèðñüê³ êàòàêîìáè. Îäíó 
ç îïîðíèõ ñò³í ðîçáèëè íà ïîëî-
âèíó, àëå ñò³íà âñòîÿëà. Çàïàñó 
ì³öíîñò³ âèñòà÷èëî, — ðîçïîâ³äàº 
íàñòîÿòåëü êîñòåëó.

Ó 90-õ êàïóöèíè ïîâåðíóëèñÿ 
ó Â³ííèöþ ³ ïîïðîñèëè ó âëàäè 
ïîâåðíóòè êåë³¿ íàçàä, ï³ä ìî-
íàñòèð.

— Òàê³ ïåðåìîâèíè òðèâàëè 
äî 2000-õ. Íàì â³äïîâ³äàëè — 
«ìè ðîçãëÿíåìî», «ìè ïîäè-
âèìîñÿ, ùî ìîæíà çðîáèòè» ³, 
ó ïåâíèé ìîìåíò æèòåëÿì ö³º¿ 
êîìóíàëüíî¿ êâàðòèðè äîçâîëèëè 
ïðèâàòèçóâàòè ïîìåøêàííÿ. Òîá-
òî, ìè âòðàòèëè øàíñ îòðèìàòè 
ñâî¿ êåë³¿ íàçàä îäíîìîìåíòíî, — 
êàæå áðàò Êîñòÿíòèí.

ВИКУПОВУЮТЬ СВОЇ 
ПРИМІЩЕННЯ 

Ó íàø ÷àñ êàïóöèíè âèêóïî-
âóþòü êîæíó ê³ìíàòó êîìóíàëêè, 
íà ùî îòðèìóþòü ïîæåðòâè â³ä 
ïàðàô³ÿí. Äåÿê³ ñàìîòí³ êàòîëè-
êè ïåðåïèñóþòü íà õðàì âëàñí³ 

êâàðòèðè, ùîá êàïóöèíè ì³íÿëè 
íà êåë³¿. Ïîïðè òå, ùî êåë³¿ ³ñ-
òîðè÷íî íàëåæàòü ñàìå ¿ì.

— Ìè ¿õ òóäè íå çàñåëÿëè. Ìè 
áè õîò³ëè öåé îá'ºêò áà÷èòè â³ä-
íîâëåíèì, ³ ùîá â³í âèêîíóâàâ 
ôóíêö³þ, äëÿ ÿêî¿ áóâ ïîáóäîâà-
íèé. Êåë³¿ — öå íå æèòëîâèé áó-
äèíîê òà íå º ïðèñòîñîâàíèì äëÿ 
ðîäèí, — êàæå Ìîðîçîâ. — ̄ õí³õ 
ïðåäê³â ñþäè çàñåëèëè ïðèìóñî-
âî, ó íåëþäñüê³ óìîâè. Àëå âèãà-
íÿòè íà âóëèöþ ìè íå ìàºìî àí³ 
ïðàâà, àí³ áàæàííÿ. Òîìó, ïî ì³ð³ 
ìîæëèâîñòåé, âèêóïîâóºìî ö³ 
êâàðòèðè, ïåðåñåëÿºìî ëþäåé.

Íà ïî÷àòêó íàøî¿ ðîçìîâè 
Êîñòÿíòèí Ìîðîçîâ ïðîñèâ 
ïîêàçàòè ôîòî. Îáìîâèâñÿ, ùî 
ñêîðî öüîãî æàõ³òòÿ íå áóäå. 
Çàïèòàëè, ùî â³í ìàâ íà óâàç³? 
Ñêîðî ïåðåñåëÿòü ëþäåé? ² ÿê 
ñêîðî?

— Íó, íàñïðàâä³, ìè â³ðèìî 
â äèâà, — óñì³õíóâøèñü, â³äïî-
â³äàº áðàò Êîñòÿíòèí. — ×³òêî-
ãî ïëàíó, ÿê ñêîðî êóïèìî ö³ 
ïðèì³ùåííÿ — íåìàº. Áî âñå 
âïèðàºòüñÿ ó êîøòè, ÿêèõ ìè 
íå ìàºìî. Íàì âàæëèâî òå, ùîá 
âëàäà ³ â³ííè÷àíè çðîçóì³ëè, ùî 
êîñòåë íàëåæèòü íå ò³ëüêè íàì, 
à é óñ³é ãðîìàä³. Ìè â³äêðèâàºìî 
éîãî â³ííè÷àíàì, òóðèñòàì. ² öåé 
îá’ºêò ïîòð³áíî íàëåæíî óòðè-
ìóâàòè. À ïîäàëüøå â³äíîâëåí-
íÿ õðàìó, êàòàêîìá, ìîíàñòèðÿ 
íå ìîæëèâå, ÿêùî öÿ ñïîðóäà 
íå ñòàíå çíîâ ºäèíîþ.

Вінницькі катакомби під като-
лицьким костелом відкрили 
свій черговий секрет — знайшли 
старовинну грубку, якій понад 
200 років.
— Ми досі розчищаємо мо-
настирські підземелля, які ко-
муністична влада переробила 
під атомне бомбосховище. Під 
завалами знайшли піч, якою 
користувалися наші брати ще з 
започаткування храму у Вінниці. 
Знаєте технологію «тепла підло-
га»? Більш ефективну техноло-
гію, коли тепло подається всере-
дину стін, вигадали кілька років 

тому. Так от наші брати-капуци-
ни застосовували «теплі стіни» 
ще в 18-му сторіччі: підігрівали 
цією грубкою повітря, яке потім 
надходило в стіни монастиря.
До наших часів під католиць-
ким храмом збереглися під-
вали, в яких було кладовище, 
пивоварня та вхід до катакомб. 
У підземеллях проводять екс-
курсії. Записатися можна за те-
лефоном Подільського турцен-
тру +380975754535 (Оксана) 
або на офіційній сторінці «Ві-
нницьких катакомб» у Фейсбу-
ку (bit.ly/2KYKgMS).

У катакомбах знайшли старовинну піч 

Êàòîëèêè âèêóïèëè 
22 ê³ìíàòè. Íà òå, 
ùîá ïåðåñåëèòè 
ç ìîíàñòèðÿ ùå 
11 ñ³ìåé — êîøò³â 
íå âèñòà÷èëî

Фасад дому облущений і весь у тріщинах. 
Складається враження, що це просто невідремонтована 
частина католицького костелу 
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— Дякую колегам, хто вже дізна-
вся про мою ситуацію і морально 
підтримав, — каже Михайло До-
вгань  і зізнається, що йому со-
ромно перед митцями з інших 
регіонів за те, що сталося.
— У вас там такий знаменитий 
фестиваль проводять Опера-
фест, а тут потоп, — про це па-
нові Михайлу говорить мало 
не кожен, хто дізнається про 
те, що сталося.
Його співрозмовники не ро-
зуміють, як так може бути, що 
у знаному Тульчинському краї 
через непродумані дії людини 
при посаді знищено стільки мис-
тецьких творів.

— Якщо і після цього всі зали-
шаться байдужими і не застав-
лять сільську голову відновити 
захисний вал, тоді стане зрозу-
мілим ставлення влади нашого 
району до мистецтва. З одного 
боку Тульчин піднімають на щит 
слави перед усією країною і за її 
межами. А з іншого не можуть 
вплинути на сільського голову.
Журналіст мав намір вислухати 
також думку сільської голови 
Кинашева пані Баленко. У сіль-
ськійраді відповіли, що вона 
у відпустці.
Якщо керівник громади виявить 
бажання пояснити ситуацію, на-
дамо їй таку можливість.

Соромно за те, що сталося

РЕКЛАМА
453531

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ãí³òþ÷å âðà-
æåííÿ ñïðàâëÿº 
íèí³ ïðèì³ùåííÿ, 

â ÿêîìó çíàõîäèòüñÿ ìàéñòåðíÿ 
³ âèñòàâêîâèé çàë çàñëóæåíîãî 
õóäîæíèêà Óêðà¿íè Ìèõàéëà 
Äîâãàíÿ. Äîùîâà âîäà ³ íàìóë 
çíèùèëè ïîëîòíà, íàä ÿêèìè 
ìàéñòåð ïðàöþâàâ áàãàòî ðîê³â.

— ßêáè ñ³ëüñüêà ðàäà íå çðóé-
íóâàëà çàõèñíèé âàë, â³í áè 
çóïèíèâ âîäó, ÿê öå áóëî ðàí³-
øå, — ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó RIA 
Ìèõàéëî Äîâãàíü. 

Ìàéñòåðíÿ õóäîæíèêà çíàõî-
äèòüñÿ â ïðèì³ñüêîìó ç Òóëü÷è-
íîì ñåë³ Êèíàø³â. Òàì º ïðèì³-
ùåííÿ ìëèíà. Õóäîæíèê çàéìà-
ºòüñÿ ï³äïðèºìíèöòâîì. Ó ìëèí³ 
ðîáëÿòü áîðîøíî, º ùå îë³éíÿ. 
Ñ³ëüñüêà ðàäà îòðèìóº ïîäàòêè.

×àñòèíó ïëîù³, 500 êâàäðàòíèõ 
ìåòð³â, ìèòåöü íå çàä³ÿâ äëÿ á³ç-
íåñó. Ñòâîðèâ òàì ìàéñòåðíþ ³ 
âèñòàâêîâó çàëó.

— Ãàðíå ì³ñöå äëÿ ïðîâåäåí-
íÿ âèñòàâîê, — ðîçïîâ³äàº ïàí 
Ìèõàéëî. — Ò³ëüêè òðåáà éîãî 

îáëàäíàòè. Õîò³â çàïðîøóâàòè 
ìèòö³â. Äëÿ òèõ, õòî ïðîæèâàº 
â ì³ñòàõ, öå åêçîòèêà. 

Íèí³ í³ ìëèí, í³ îë³éíÿ íå ïðà-
öþþòü. ¯õ çàìóëèëî.

— Íàìóëó íàíåñëî ñò³ëüêè, ùî 
äâåð³ íå ìîæíà áóëî â³ä÷èíèòè, — 
ãîâîðèòü ïàí Ìèõàéëî. — Âñåðå-
äèíó ïðîáèðàëèñÿ ÷åðåç â³êíî. 
Â³ä ïîáà÷åíîãî ìåí³ ñòàëî çëå.

ßê ïîÿñíèâ õóäîæíèê, äâåðåé 
âæå âçàãàë³ íåìà, ¿õ õòîñü óêðàâ.

Çà ñëîâàìè Ìèõàéëà Äîâãàíÿ, 
öå âæå ÷åòâåðòèé åï³çîä ïîøêî-
äæåííÿ äîùîâèìè âîäàìè ìàé-
ñòåðí³ ³ ïðèì³ùåííÿ ìëèíà òà 
îë³éí³. Óòî÷íþº, ùî ïî÷àëîñÿ âñå 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ñ³ëüñüêèé ãîëîâà 
ðîçïîðÿäèëàñÿ ðîçð³âíÿòè çàõèñ-
íèé çåìëÿíèé âàë, ùî ñòðèìóâàâ 
âîäó, à òàêîæ çàñèïàòè òðàíøåþ, 
äå ïðîêëàäåíà òðóáà äëÿ ¿¿ â³äâå-
äåííÿ. Çà éîãî ñëîâàìè, ó òàêèé 
ñïîñ³á ñ³ëüñüêà ðàäà áëàãîóñòðî-
¿ëà ÷àñòèíó ñåëà. Ïðîêëàëà òàì 
òðîòóàð. Îäíèì ñòàëî çðó÷í³øå 
õîäèòè, à äî ³íøèõ ïîòåêëà âîäà.

— Ïåðøèé ðàç öå ñòàëîñÿ âî-
ñåíè 2017-ãî, — êàæå Ìèõàéëî 
Äîâãàíü. — Òîä³ ÿ ñàìîòóæêè 
ñïðàâèâñÿ ç íàñë³äêàìè. Íàïè-

ЗАЛИЛО БОЛОТОМ 100 КАРТИН
Шкода  Сто полотен залило водою 
і намулом у майстерні заслуженого 
художника України з Тульчина Михайла 
Довганя. Але не стихія винна в тому, 
що сталося. Принаймні так стверджує 
художник і каже, що буде позиватися 
до суду на сільського голову

ñàâ ëèñòà ñ³ëüñüê³é ãîëîâ³. Ïðîñèâ 
â³äíîâèòè çàõèñíó ñïîðóäó. Ïîïå-
ðåäæàâ ïðî ìîæëèâå ïîâòîðåííÿ. 
Í³õòî íå çâåðíóâ íà öå óâàãó. ×å-
ðåç äåÿêèé ÷àñ íàñ çàëèëî ùå ðàç, 
ïîò³ì ùå, à òåïåð óæå íå ò³ëüêè 
âîäà, à é íàìóë ïîïëèâ çãîðè.

×îëîâ³ê óòî÷íþº, ùî íàãîð³ 
çíàõîäèòüñÿ êëàäîâèùå. Âåñü 
öåé íàìóë íàíåñëî çâ³äòè.

Ìèõàéëî Äîâãàíü ñòâåðäæóº, 
ùî ï³ñëÿ îñòàííüîãî ñòèõ³éíîãî 
ëèõà îñîáèñòî çâåðòàâñÿ äî ñ³ëü-
ñüêî¿ ãîëîâè Îëåíè Áàëåíêî.

— Æîäíîãî íàòÿêó íà äîïîìî-
ãó ÷è ñï³â÷óòòÿ íå ïî÷óâ, — êàæå 
ïàí Ìèõàéëî. — Òàê ñàìî íå ïî-
÷óâ ïðî òå, ÿê áóòè äàë³, ùî òðåáà 
çðîáèòè, àáè ïåðåïèíèòè øëÿõ 
ñò³÷íèì âîäàì.

Ïîñòðàæäàëîìó ìèòöþ íå çà-
ëèøàëîñÿ í³÷îãî ³íøîãî, ÿê 
çâåðíóòèñÿ äî êåð³âíèêà Òóëü-
÷èíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ 
Â³òàë³ÿ ×óáè.

— Êîì³ñ³ÿ óæå îáñòåæèëà áó-
ä³âëþ, ïîøêîäæåíó ï³ä ÷àñ çëè-
âè, — ðîçïîâ³â ãîëîâà Òóëü÷èí-
ñüêî¿ ÐÄÀ Â³òàë³é ×óáà. — Ñêëà-
ëè â³äïîâ³äíèé àêò ïðî çàâäàí³ 
çáèòêè. 

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà ðàéîíó, 
åêñïåðòè âñòàíîâëÿòü, íà ï³äñòàâ³ 
ÿêèõ äîêóìåíò³â ïðîêëàäàëè òðî-
òóàð, ÿê áóëî âðàõîâàíî ñèòóàö³þ 
ç â³äâåäåííÿì ñò³÷íèõ âîä. Ùå 
îäíà åêñïåðòèçà âèçíà÷èòü øêî-
äó, çàâäàíó êàðòèíàì õóäîæíèêà.

— Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ðåçóëüòàò³â 
åêñïåðòèç, áóäåìî ïðèéìàòè â³ä-
ïîâ³äí³ ð³øåííÿ, — ãîâîðèòü ïàí 
×óáà. — Çîêðåìà, øóêàòè ìîæëè-
â³ñòü, ÿêèì ÷èíîì êîìïåíñóâàòè 
çáèòêè, çàâäàí³ ìèòöþ. 

Більшість полотен настільки пошкоджені, 
що взагалі не підлягають реставрації
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ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Äî îñòàííüîãî ÷àñó â³ííèöüê³ 
âáîë³âàëüíèêè àñîö³þâàëè åë³òó 
óêðà¿íñüêîãî æ³íî÷îãî ôóòáîëó 
ïåðåâàæíî ³ç ²ðèíîþ Êî÷íº-
âîþ — ì³ñöåâîþ âèõîâàíêîþ, 
ÿêà º ÷ëåíîì íàö³îíàëüíî¿ çá³ð-
íî¿ ³ äàâíî âèñòóïàº çà ïðîâ³äí³ 
êëóáè ³íøèõ ðåã³îí³â. Àëå ç íà-
ñòóïíîãî ñåçîíó ó íàøîìó ì³ñò³ 
ìîæíà áóäå ïîáà÷èòè ãðó êðàùèõ 
â³ò÷èçíÿíèõ ôóòáîë³ñòîê — çà-
âäÿêè òîìó, ùî êëóá ÂÎÄÞÑØ 
Áëîõ³íà-Áºëàíîâà çäîáóâ îìð³ÿíó 
ïóò³âêó äî âèùî¿ ë³ãè ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè! À ðàçîì ³ç òèì — ³ ïðå-
ñòèæíå ñð³áëî ïåðøî¿ ë³ãè.

КВАРТЕТ НАЙСИЛЬНІШИХ 
Ìåäàë³ áóëè ðîç³ãðàí³ ó ô³-

íàëüíîìó òóðí³ð³ ïåðøî¿ ë³ãè ó 
Ëüâîâ³. 

Ñïîðòøêîëà Áëîõ³íà-Áºëà-
íîâà çäîáóëà ó ñâî¿é ï³äãðóï³ 
ïåðø³ñòü, íàáðàâøè 24 î÷êè. 
Íàñòóïíèìè áóëè «Êàðïàòè» 
(Ëüâ³â) — 21 î÷êî. Ç ³íøî¿ ï³ä-
ãðóïè äî ïëåé-îôô â³ä³áðàëèñÿ 
«Ìàð³óïîëü÷àíêà» (Ìàð³óïîëü) ³ 
ÔÊ «Âèøíåâå» (Êè¿âùèíà).

Çã³äíî ³ç ðåãëàìåíòîì, â ïåð-
øèõ ñòèêîâèõ ³ãðàõ ì³æ ñîáîþ 
áîðîëèñÿ ïåðøà ³ äðóãà êîìàíäè 
ð³çíèõ ãðóï. Ïåðåìîæö³ öèõ ³ãîð 

àâòîìàòè÷íî îòðèìóâàëè ïóò³âêè 
äî âèùî¿ ë³ãè!

ЗА ПІДВИЩЕННЯ В КЛАСІ 
Â³ííè÷àíêàì ó âèð³øàëüíîìó 

ïîºäèíêó ïðîòèñòîÿâ ÔÊ «Âè-
øíåâå». Ðàõóíîê â³äêðèëè êè-
ÿíêè. Ãîë ó â³äïîâ³äü «ó ðîçäÿ-
ãàëüíþ» ïðîâåëà íàïàäíèê Äàð’ÿ 
Öèõà÷. Ïåðøèé òàéì çàâåðøèâñÿ 
âí³÷èþ — 1:1.

Óïåðåä íàøó êîìàíäó âèâåëà 
… âîðîòàð Ìàðèíà Äóäí³ê, ÷ëåí 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè. Ä³â÷èíà âïåâíåíî 
ðåàë³çóâàëà ïåíàëüò³. À íà ô³í³ø³ 
ïîºäèíêó ãîëüîâèì äóáëåì â³äçíà-
÷èëàñÿ 16-ð³÷íà êàï³òàí ñïîðòøêî-
ëè Áëîõ³íà-Áºëàíîâà Þë³ÿ Õðèñ-
òþê. Îäèí ³ç ¿¿ ãîë³â áóâ ïðîñòî 
ôåíîìåíàëüíèì. Þë³ÿ ãàðìàòíèì 

ïîñòð³ëîì ³ç 35-òè ìåòð³â âðàçèëà 
âîðîòà â³ä ë³âîãî êðàþ ïîëÿ. Òà-
êèì ÷èíîì íàøà êîìàíäà âïåâ-
íåíî ïåðåìîãëà ³ç ðàõóíêîì 4:1.

ПОРАЗКА У ФІНАЛІ 
Ó ³íøîìó ï³âô³íàë³ ãîñïîäàð-

êè ïîëÿ ïîñòóïèëèñÿ «Ìàð³ó-
ïîëü÷àíö³» — 1:4. Ó ïîºäèíêó 
çà áðîíçó ÔÊ «Âèøíåâå» â äî-
äàòêîâèé ÷àñ âèðâàâ ïåðåìîãó 
ó «Êàðïàò» — 3:1.

Ó ô³íàë³ çóñòð³ëèñÿ êîìàíäè 
Â³ííèö³ ³ Ìàð³óïîëÿ. Ãðà â³äáó-
âàëàñÿ â îá³ä, çà ñèëüíî¿ ñïåêè. 
Íàø³ ä³â÷àòà ïðîãðàëè — 0:4.

Ó äðóãîìó òàéì³ òðåíåðè øêî-
ëè Áëîõ³íà-Áºëàíîâà âèïóñòèëè 
íà ïîëå ðåçåðâíèõ ãðàâö³â, ìàé-
áóòíþ çì³íó.

Головним тренером ВОДЮСШ 
Блохіна-Бєланова є Олександр 
Дуднік, тренером — Юрій На-
ровицький (одночасно — го-
лова комісії жіночого футболу 
обласної федерації футболу).
Директор команди — Ігор Ко-
валь (одночасно — директор 
ВОДЮСШ Блохіна-Бєланова), 
адміністратор — Юрій Філатов, 
лікар — Марія Суворова.

Ковалі успіху 

Шаховий 
вундеркінд 
 Ó Îäåñ³ â³äáóâñÿ ÷åìï³-
îíàò Óêðà¿íè ç øàõ³â ñå-
ðåä ä³òåé äî âîñüìè ðîê³â. 
Ó çìàãàíí³ âçÿëè ó÷àñòü 
100 ñïîðòñìåí³â.
Ó êëàñè÷í³é ãð³ áðîíçîâèì 
ïðèçåðîì ñòàâ âèõîâàíåöü 
Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè 
¹ 6 Ìèêîëà Áóáåëî.

Настріляли 
медалей 
 Ó Â³ííèö³ ô³í³øóâàâ 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç êóëüîâî¿ 
ñòð³ëüáè ñåðåä ñïîðòñìåí³â 
1999 ð. í. òà ìîëîäøèõ. Ó àê-
òèâ³ â³ííè÷àí — â³ñ³ì íàãî-
ðîä ð³çíîãî ´àòóíêó, ïîëîâèíà 
ç ÿêèõ çîëîò³. Ó äâîõ âïðà-
âàõ ÷åìï³îíîì ñòàâ Äàíèëî 
Äàíèëåíêî, â îäí³é — Íàçàð 
Ãðèùåíêî ³ Ìàð³ÿ Ìî³ñåºíêî.

Кубок 
дзюдоїстів 
 23 ÷åðâíÿ ðîç³ãðàþòü 
Êóáîê îáëàñò³ ç äçþäî ñåðåä 
÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê. Çìàãàòè-
ìóòüñÿ ó â³ííèöüêîìó êëóá³ 
«Ðàòèáîð-Â». Ïî÷àòîê — 
î 10.30.

Золотий слалом 
 Ó ñ. Ñîê³ëåöü (Íåìèð³â-
ñüêèé ð-í.) ïðîéøîâ ÷åìï³î-
íàò Óêðà¿íè ç âåñëóâàëüíîãî 
ñëàëîìó ñåðåä þíàê³â òà ä³-
â÷àò 2005–2006 ð. í., 2007–
2008 ð. í. Â³ííè÷àíè çäîáóëè 
23 íàãîðîäè. Íàéá³ëüøå â³ä-
çíà÷èâñÿ Ñåðã³é Ñîâêî, ÿêèé 
ïîñ³â ÷îòèðè ïåðøèõ ì³ñöÿ 
ó ð³çíèõ âèäàõ ïðîãðàìè.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №25 (1099)
Двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат. 
У кожної з них по два варіанти розв’язку. 

Задача №2388-2391
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №24 (1442) від 12 червня 2019 року 
Задача №2384
1. Ka6+? Kpa8! -> 1. b6! Цугцванг 1… Ta7/T:b6/T:c7x 2. ba7:/Фa8/bc7:x.
Задача №2385
1. Cg7? h6, h5!!; 1. Ch6! Цугцванг 1… f6/f5/Kp:h6/K-
2. Фh5/Ф:e6/Фf6/Фg5(:)x.
Задача №2386
1. Фd4? Kpa3!  1. Фс3! Загроза  2. Фa1x;
1… Kpa3/Cb2  2. Фa6/Ф:b2x.
Задача №2387
1. Ch5? Kg2!  2. Ch3! Цугцванг 1… K -/f3  2. Cg2(:)/Kg3x.

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ç òðåòüîãî ïî ñüîìå ëèïíÿ 
ó íàøîìó ì³ñò³ ïðîéäå íàéìàñø-
òàáí³øèé øàõîâèé òóðí³ð äëÿ 
ä³òåé «1st Vinnytsia International 
Golden Youth Cup» («Çîëîòà ìî-
ëîäü»). Ïëàíóºòüñÿ, ùî çìàãàí-
íÿ çà ê³ëüê³ñòþ ó÷àñíèê³â óâ³éäå 
äî Êíèãè ðåêîðä³â Óêðà¿íè. Ãà-
ðàíòîâàíèé ïðèçîâèé ôîíä ñêëà-

äàº óí³êàëüí³ äëÿ íàøî¿ êðà¿íè 
500 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ïðè÷îìó ïå-
ðåäáà÷åíî àæ 210 ïðèçîâèõ ì³ñöü. 
Ïðèçåðàì âðó÷àòèìóòü íå ò³ëüêè 
ñîë³äí³ ãðîøîâ³ ñóìè, à é øàõîâ³ 
ãîäèííèêè, êíèãè òîùî.

Ì³ñöåì äëÿ ãðè ñòàíå Ëüîäîâà 
àðåíà òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíî-
ãî öåíòðó «Ìåãàìîëë», ÿêà ìîæå 
âì³ñòèòè òèñÿ÷ó îñ³á, ³ç òðèáóíîþ 

äëÿ 550 ãëÿäà÷³â. Ä³òëàõè ñïåðå-
÷àòèìóòüñÿ, õòî êðàùèé ó ï’ÿòè 
â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ: äî 6, 8, 10, 
12 ³ 14 ðîê³â.

Òóðí³ð îðãàí³çîâóº Â³ííèöü-
êà îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ øàõ³â 
íà ÷îë³ ³ç íîâîîáðàíèì ïðå-
çèäåíòîì, ì³æíàðîäíèì ãðîñ-
ìåéñòåðîì Àðêàä³ºì Íàéä³÷åì 
(Í³ìå÷÷èíà).

ДОВІДКА 
Офіційний сайт Вінницької об-
ласної федерації шахів, де мож-
на зареєструватися на змагання: 
сhessvin.org.ua. 
Додаткова інформація за телефо-
ном: 097–177–93–23 (Володимир 
Вусатюк).

«Золота молодь» увійде до Книги рекордів

ВІННИЦЬКІ ФУТБОЛІСТКИ 
ВИЙШЛИ ДО ВИЩОЇ ЛІГИ 
Оце перемога!  Жіноча команда 
ОДЮСШ Блохіна-Бєланова здобула 
срібло чемпіонату України. У наступному 
сезоні дебютуватиме в елітному дивізіоні

— Ñâîþ çàäà÷ó íà ñåçîí ìè âè-
êîíàëè ùå ó ï³âô³íàë³. Òîìó âèð³-
øèëè äàòè ìîæëèâ³ñòü ïðîÿâèòè 
ñåáå çàïàñíèì ôóòáîë³ñòêàì, àáè 
âîíè íàáðàëèñÿ äîñâ³äó, — êàæå 
òðåíåð Þð³é Íàðîâèöüêèé.   

Ó íàïàä³ öüîãî ðàçó ó â³ííè-
÷àíîê íå âñå âèõîäèëî. Äàëîñÿ 
âçíàêè òå, ùî ìàò÷ ÷åðåç äèñêâà-
ë³ô³êàö³þ ïðîïóñêàëà îñíîâíèé 
íàïàäíèê ñïîðòøêîëè Äàð’ÿ 
Îë³éíèê, ÿêà ðàí³øå âèñòóïà-
ëà çà þíàöüêó çá³ðíó Óêðà¿íè. 
Çà ñëîâàìè òðåíåð³â, ¿¿ äóæå áðà-
êóâàëî íà ïîë³.

КРАЩИЙ БОМБАРДИР ЛІГИ 
«Ìàð³óïîëü÷àíêà» òðè ðîêè 

éøëà äî âèùî¿ ë³ãè ³, íàðåøò³, 
äîñÿãëà ñâîº¿ ìåòè. Öå äîñâ³ä÷å-
íèé êîëåêòèâ, ÿêèé äàâíî ãðàº 
ìàéæå â íåçì³ííîìó ñêëàä³.

— Äåâ’ÿòü éîãî ãðàâö³â ðàí³øå 
âèñòóïàëè çà ð³çí³ êëóáè âèùî¿ 
ë³ãè (Õàðêîâà, Äí³ïðà). Ó òîé æå 
÷àñ íàøà êîìàíäà áóëà íàéìîëîä-
øîþ â ïåðø³é ë³ç³. Ïðè÷îìó ó í³é 
ãðàþòü âñ³ âèõîâàíêè â³ííèöüêîãî 
ôóòáîëó, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ó îäíî-
éìåíí³é ñïîðòøêîë³, — ïîÿñíþº 
Þð³é Íàðîâèöüêèé.

Ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîãî íàãîðî-
äæåííÿ Þë³ÿ Õðèñòþê îòðèìàëà 
íàãîðîäó, ÿê êðàùèé áîìáàðäèð 
ïåðøî¿ ë³ãè. Âîíà çà ñåçîí ïðîâå-
ëà 13 ãîë³â. Íàãàäàºìî, çà ï³äñóì-
êàìè îïèòóâàííÿ ôàõ³âö³â, Þë³ÿ 
áóëà âèçíàíà êðàùîþ ìîëîäîþ 
ôóòáîë³ñòêîþ Óêðà¿íè 2018 ðîêó.

КОНТУРИ НОВОГО СЕЗОНУ 
Ó âèù³é ë³ç³ ÷åìï³îíàòó Óêðà-

¿íè ç ôóòáîëó ñåðåä æ³íîê â íà-
ñòóïíîìó ñåçîí³ ãðàòèìå äþæèíà 
êîìàíä. Çã³äíî ³ç ïîïåðåäíüîþ 
³íôîðìàö³ºþ, â³í ïî÷íåòüñÿ 
20 ëèïíÿ.

— Ó âèù³é ë³ç³ âèñòóïàþòü 
ïðîôåñ³îíàëüí³ ôóòáîë³ñòêè. ²ç 
êîæíîþ óêëàäàºòüñÿ êîíòðàêò, — 
ðîçêàçàâ Þð³é Íàðîâèöüêèé.

Êîìàíäà ðîáèòèìå ñòàâêó 
íà âëàñíèõ âèõîâàíîê.

— Ïëàíóºòüñÿ ïåðåãëÿä ïîòåí-
ö³éíèõ ìîëîäèõ íîâà÷ê³â. Ìîæ-
ëèâî, ñåðåä íèõ áóäóòü é ôóò-
áîë³ñòêè ç ³íøèõ ðåã³îí³â. Àäæå 
÷èìàëî ôóòáîë³ñòîê ïðîñÿòüñÿ 
äî íàøî¿ êîìàíäè. Âò³ì, áàãàòî 
ùî çàëåæàòèìå â³ä ô³íàíñîâîãî 
ñòàíó êëóáó. Òîæ ÷åêàºìî íà ï³ä-
òðèìêó ìåöåíàò³â, — êàæå òðåíåð.

Наші футболістки радіють. Вони підвищуються в класі

Êàï³òàí êîìàíäè Þë³ÿ 
Õðèñòþê îòðèìàëà 
íàãîðîäó, ÿê êðàùèé 
áîìáàðäèð ïåðøî¿ 
ë³ãè. Âîíà çà ñåçîí 
ïðîâåëà 13 ãîë³â
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СІМЕЙНИЙ ЛІКАР 
Вільно обирати своїх сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів 
пацієнти почали з квітня 2018 року, коли стартували кампанія 
«Лікар в кожну родину». На сьогодні вже більше 27 мільйонів 
зробили свій вибір і підписали декларацію. 
Соціологічні опитування показують стабільно високий 
рівень довіри до свого лікаря. Водночас рівень 
невдоволення знизився вдвічі від осені минулого року.

ПРОГРАМА «ДОСТУПНІ ЛІКИ» 
Пацієнти із хронічними захворюваннями: 
астма, діабет ІІ типу і серцево-судинні 
хвороби, завдяки програмі отримують ліки 
безоплатно або з доплатою. Це 240 препаратів 
від 50 різних виробників. За офіційними 
даними МОЗ і соціологічними опитуваннями, 
приблизно 20% регулярно користуються 
програмою. Перші опитування показали, що 
переважна більшість респондентів схвалює 
нову програму. З жовтня 2017 року ця оцінка 
майже не змінилась.

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
П’ятий рік поспіль ліки, вакцини та медвироби закуповуються через 
міжнародні організації. Прозорі тендери дозволяють заощадити і 
за ці кошти закупити додаткові ліки. Зокрема, мова про забезпечен-
ня вакцинами, стентами для пацієнтів з інфарктом в екстрених ви-
падках, для дитячої онкології. Попри це, люди скептично ставились 
до питання, чи була програма успішною на початку? За останній рік 
думки змінилися на користь програми.

ХАБАРІ В МЕДЗАКЛАДАХ 
У 2016 році один із чотирьох пацієнтів зізнавався, що давав 
хабарі лікарю. 
Після запуску кампанії «Лікар для кожної сім’ї», коли 
«гроші пішли за пацієнтами» у медзаклади, цей показник 
знизився майже втричі. Зменшилась і практика подарунків 
в обмін на медичні послуги.

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ОРГАНІВ 
Тривалі дебати та розвінчання міфів призвели до того, що 
парламент підтримав закон, що дозволяє трансплантацію органів 
в Україні. 
У результаті — громадська думка змінилась з різко негативної 
на користь добровільних пожертв органів для трансплантації. 
Соціологічне опитування відносно цього питання ще 
проводиться.

ÇÄÎÐÎÂ’ß

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

452884

451851

РЕКЛАМА

453516

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ç îãëÿäó íà îô³-
ö³éí³ ñòàòèñòè÷í³ 
äàí³, ìåäè÷íà ðå-
ôîðìà îòðèìóº âñå 

á³ëüøó ï³äòðèìêó çâè÷àéíèõ ïà-
ö³ºíò³â. Çîêðåìà, êàìïàí³ÿ «Ë³êàð 
â êîæíó ðîäèíó», êîëè ïàö³ºíò 
ìîæå ðîçðàõîâóâàòè íà ïåðåë³ê 
áåçêîøòîâíèõ àíàë³ç³â òà äî-
ñë³äæåíü. Ïðîãðàìà «Äîñòóïí³ 
ë³êè», êîëè õðîí³÷í³ õâîð³ ìî-
æóòü ïðèäáàòè íåîáõ³äí³ ìåäè-
êàìåíòè òà íå çàïóñêàòè õâîðîáó 
÷åðåç áðàê êîøò³â. Äîñòóïí³ñòü 
äåÿêèõ ë³ê³â â ñòàö³îíàðàõ, ÿêùî 
ëþäèíà â ñêðóòíîìó ñòàíîâèù³ ³ 
ãðîøåé íà ë³êóâàííÿ íå ìàº. ² âñå 
öå äóæå äîáðå, ïðîòå êåð³âíèê 
³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî öåí-
òðó ìåäè÷íî¿ ñòàòèñòèêè Âàñèëü 
Æåëåçíÿê ââàæàº, ùî ö³ ôàêòè 
òð³øêè ïðèêðàøåí³.

— Êîëè ìîâà éäå ïðî âèñîêèé 
ð³âåíü äîâ³ðè ñ³ìåéíîìó ë³êàðþ, 
âàðòî çàçíà÷èòè, ùî öå ñêîð³-
øå àâàíñ äîâ³ðè. Òîìó ùî âèá³ð 
ëþäè ðîáèëè äëÿ òîãî, àáè ìàòè 
çìîãó îòðèìàòè áåçêîøòîâíó 
ïåðâèííó äîïîìîãó, — ãîâîðèòü 
ñïåö³àë³ñò. — Õâîðèé ðîçóì³â, 
ùî éîãî ñòàâëÿòü â óìîâè, êîëè 

â³í ïðîñòî çîáîâ’ÿçàíèé îáðà-
òè õî÷ êîãîñü, ùîá ïîò³ì ìàòè 
íàïðàâëåííÿ íà «áåçêîøòîâíó 
ä³àãíîñòèêó» âòîðèííîãî ð³âíÿ, 
êîëè âîíà âñòóïèòü â ä³þ. Òà é 
îô³ö³éí³ äæåðåëà ïîñò³éíî íà-
ãîëîøóâàëè: «Ó âàñ º ëèøå ð³ê, 
ùîá îáðàòè ë³êàðÿ…» 

Çà ñëîâàìè Æåëåçíÿêà, âèñî-
êèé ð³âåíü äîâ³ðè ñâîºìó ë³êàðþ 
ïàö³ºíò ïîêàæå òîä³, êîëè ê³ëü-
ê³ñòü íàïðàâëåíü äî ñïåö³àë³ñò³â 
áóäå äîñèòü âèñîêîþ. Ñüîãîäí³, 
ÿê ïðàâèëî, ïàö³ºíò îìèíàº ïåð-
âèííó ëàíêó ³ â³äðàçó éäå äî ïî-
òð³áíîãî ë³êàðÿ. Ñòîñîâíî âêðàé 
ïîçèòèâíî¿ îö³íêè ïðîãðàìè «Äî-
ñòóïí³ ë³êè» òåæ º ïèòàííÿ, òîìó 
ùî ê³ëüê³ñòü õðîí³÷íèõ õâîðèõ 
òà ê³ëüê³ñòü ðåöåïò³â, ÿê³ âèïè-
ñóâàëèñü, ãîâîðÿòü ïðî íåâåëèêó 
ê³ëüê³ñòü êîðèñòóâà÷³â.

— Çà ðàõóíîê äåðæàâíèõ çàêó-
ï³âåëü ìè ä³éñíî ìàºìî ïîâíå 
çàáåçïå÷åííÿ âàêöèíàìè, ë³êà-
ìè åêñòðåíî¿ íåîáõ³äíîñò³, íà-
â³òü ÿêùî âçÿòè íàø îíêîäèñ-
ïàíñåð, òàì º ë³êè, — ãîâîðèòü 
ñïåö³àë³ñò. — Àëå êîëè â ðîäèí³ 
á³äà, õâîð³º äèòèíà ³ º ïðåïàðàòè 
åôåêòèâí³, àëå äîðîã³ ³ çà âëàñ-
íèé êîøò, ³ º ïðåïàðàòè íå òàê³ 
åôåêòèâí³, àëå áåçêîøòîâí³, ÿê 
ïðàâèëî, ëþäè îáèðàþòü ïåðøå.

ЧИ ВІДПОВІДАЄ
МЕДИЧНА СТАТИСТИКА РЕАЛЬНОСТІ
Тренди здоров’я  Соціологічні 
дослідження останніх трьох років 
говорять про те, що пацієнти стали більше 
довіряти сімейним лікарям, активно 
користуються програмою «Доступні 
ліки» і менше дають хабарі. Про це звітує 
міжнародний інститут статистики. 
Та чи не перебільшений цей позитив?

ЯК ЗМІНИЛАСЬ ДУМКА ПАЦІЄНТА ПРО МЕДИЦИНУ 
2018 61%

17%

2019 70%

9%

2018

2019

2018 26%

52%

2019 4%

42%

2018

2019

2016 49%

34%

2017 63%

27%

2016

2017

Давали хабарі Робили подарунки
2016
2017
2018
2018
2019

25%
                            20%
                 15%
7%
    9% 2018 2019

27%
12%

Вибір ліків

2017 2019

57% 58%

2017 2019

39% 38%

Якість ліків

2017 2019

50% 66%

2017 2019

41% 29%

Вважають успішною

2017 2019

48% 63%

2017 2019

39% 29%



ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ 

IT-АКАДЕМІЇ

×îìó êëàñíî áóòè âåá-
äèçàéíåðîì? À òîìó, ùî öå 

ëþäè, ÿê³ çàðîáëÿþòü íà òîìó, ùî ïðè-
íîñèòü ¿ì çàäîâîëåííÿ ³ âèñîêó çàðï-
ëàòíþ. Äëÿ íèõ íå ³ñíóº îáìåæåíü — í³ 
ìåíòàëüíèõ, í³ òåðèòîð³àëüíèõ. Âîíè 
ãîòîâ³ ïðàöþâàòè ç áóäü-ÿêèì çàìîâ-
íèêîì íà áóäü-ÿê³é òåðèòîð³¿, ãîëîâíå, 
ùîá áóëî ÷³òêî ñôîðìóëüîâàíî òâîð÷å 
çàâäàííÿ. Òî ÿê ñòàòè óñï³øíèì âåá-
äèçàéíåðîì?

Äèçàéí, íèí³ — äóæå ðîçìèòå ïîíÿòòÿ. 
Àëå, ïî ñóò³, âåá-äèçàéíåð — öå ëþ-
äèíà, ÿêà ñòâîðþº äèçàéí äëÿ ñàéò³â, 
ìàëþº ãðàô³÷í³ êîìïîçèö³¿, åëåìåíòè 
äëÿ îêðåìèõ âåá-ñòîð³íîê ³ ïðîñòî âè-
êîíóº áóäü-ÿê³ ãðàô³÷í³ ðîáîòè â ²íòåð-
íåò³ ï³ä çàìîâëåííÿ. Íàïðèêëàä, ôóíê-
ö³îíàë ñó÷àñíèõ ñàéò³â òàêèé âåëèêèé, 
ùî äîâîäèòüñÿ àíàë³çóâàòè âñå â³äðàçó ³ 
çíàõîäèòè íåñòàíäàðòí³ ð³øåííÿ. Òîìó 
â³ä âåá-äèçàéíåðà çàëåæèòü ãðàìîòí³ñòü 
âçàºìîä³¿ ì³æ óñ³ìà êîìïîíåíòàìè ñàéòó.

Ç ÷îãî æ ïî÷àòè? Ìîæíà, çâ³ñíî, ñàìî-
ñò³éíî âñå âèâ÷àòè. Àëå ÷è çíàéäåòüñÿ 
ìåíòîð, ÿêèé íà âëàñíîìó äîñâ³ä³ óñå äî-
ñòóïíî ïîÿñíèòü, ïîäàñòü ìàòåð³àë ëàêî-
í³÷íî òà çì³ñòîâíî? Òîáòî ïåðåäàñòü ñâ³é 

äîñâ³ä, ³ áóäå âàñ íàâ÷àòè ïðàêòè÷íèì çíà-
ííÿì. Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ ïðîïîíóº 
ðåçóëüòàòèâíèé ³íòåíñèâíèé êóðñ «ÂÅÁ-
äèçàéíåð. Ïðîåêòóâàëüíèê ³íòåðôåéñ³â», 
ÿêèé âèêëàäàþòü ïðàêòèêè, ïðîôåñ³îíàëè 
ñâîº¿ ñïðàâè. Ìàòåð³àë ñïåö³àë³çàö³¿ íà-
ëàøòîâàíèé òàê, ùîá çðîáèòè ïîðòôî-
ë³î âèïóñêíèêà êîíêóðåíòîñïðîìîæíèì. 
Îñíîâîþ äëÿ áóäü-ÿêîãî âåá-äèçàéíåðà º 
äâ³ ðå÷³: óì³ííÿ ïðàöþâàòè ³ç ñó÷àñíèìè 
ãðàô³÷íèìè ïðîãðàìàìè òà âì³ííÿ âîëîä³-
òè ïðèéîìàìè âåá-äèçàéíó. Ó ²Ò-Àêàäåì³¿ 
âè îñâî¿òå õóäîæíº ìèñòåöòâî, ñòâîðåííÿ 
øðèôò³â, ëîãîòèï³â, ðîáîòó ç âåêòîðíîþ òà 
ðàñòðîâîþ ãðàô³êîþ, ïðîãðàìíå çàáåçïå-
÷åííÿ (Adobe Photoshop CC, Illustrator CC, 

Corål Draw), îñíîâè âåðñòêè ñàéòó (HTML, 
CSS), òåíäåíö³¿ âåá-äèçàéíó, UI — âçà-
ºìîä³þ ç êîðèñòóâà÷åì. Ïðîòÿãîì êóðñó 
âè âèâ÷àºòå ÂÅÑÜ ïðîöåñ âèãîòîâëåííÿ 
ñàéòó ³ âçàºìîä³þ â êîìàíä³. Êð³ì òîãî, 
äëÿ íàøèõ ñòóäåíò³â â êóðñ âõîäèòü ñïå-
ö³àëüíî ðîçðîáëåíèé ìîäóëü — àíãë³éñüêà 
ìîâà äëÿ âåá-äèçàéíåð³â, àäæå öå îñíîâíà 
ìîâà ñï³ëêóâàííÿ ³ âèâ÷åííÿ íîâîãî òà 
ñó÷àñíîãî â IT-ñôåð³.

Âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè çðîáëÿòü ç âàñ ïðî-
ôåñ³îíàëà, ÿêèé ëåãêî ñòâîðèòü ö³êàâèé 
ñó÷àñíèé äèçàéí. ßñêðàâèìè ïðèêëàäàìè 
º ³ñòîð³¿ óñï³õ³â íàøèõ âèïóñêíèê³â. Íà-
ïðèêëàä, âèïóñêíèöÿ Íàòàëÿ Ðÿçàíöåâà 
çàê³í÷èâøè óí³âåðñèòåò çóñòð³ëàñü ç ïðî-
áëåìîþ ïðàöåâëàøòóâàííÿ, òîìó ï³øëà 
ïðàöþâàòè ó ñôåðó îáñëóãîâóâàííÿ, àëå 
öå íå ïðèíîñèëî çàäîâîëåííÿ. Íàòàëÿ âè-
ð³øèëà çì³íèòè ñâîº æèòòÿ ³ îáðàëà êóðñ 
«ÂÅÁ-äèçàéíåð. Ïðîåêòóâàëüíèê ³íòåðôåé-
ñ³â». «ß ââàæàþ, ùî íàâ÷àííÿ áóëî äîñèòü 
âåñåëèì ³ ö³êàâèì: êîæåí äåíü íîâ³ ïèòàí-
íÿ, êóïà âñüîãî íåçâ³äàíîãî (òèì á³ëüøå 
äëÿ ìåíå, õòî íàâ³òü íå çíàâ, ÿê âñ³ êíîïêè 
íà êëàâ³àòóð³ íàçèâàþòüñÿ =)». Ðàáîòó çíà-
éøëà âæå ÷åðåç 8 ìåñÿö³â íàâ÷àííÿ. Íà-
ðàç³ ïðàöþº â êîìïàí³¿ MemCrab UX/UI 
äèçàéíåðîì. Íàø âèïóñêíèê Îëåêñàíäð 
Ïåòðåíêî â³äòî÷èâ òà ïîêðàùèâ íàâè-
÷êè, ùî ìàâ, ³ çì³ã ëåãêî çíàéòè ðîáîòó. 

Óæå á³ëüøå ðîêó â³í ïðàöþº ó â³äîì³é 
²Ò-êîìïàí³¿ Letyshops, «Òåïåð ÿ ââàæàþ, 
ùî äèçàéí — öå ñèñòåìà, ÿêà äîíîñèòü 
ö³ííîñò³». Îäíà ³ç âèïóñêíèöü 2016 ðîêó, 
Ëþäìèëà Êîìàðîâà, çðîçóì³ëà, ùî ï³ñëÿ 
äåêðåòó á³ëüøå íå õî÷å ïðàöþâàòè ó ñôåð³ 
îáñëóãîâóâàííÿ ³ çà ðåêîìåíäàö³ºþ áðàòà 
ï³øëà íàâ÷àòèñü ó Â³ííèöüêó ²Ò-Àêàäåì³þ. 
«Àêàäåì³ÿ çàäàº â³äì³ííèé íàïðÿìîê, 
ÿêèé º óñï³øíèì». Ñüîãîäí³ Ëþäà º âåá-
äèçàéíåðîì ²Ò-êîìïàí³¿ Temabit.

Öå ïðèêëàäè òîãî, ÿê ïðàãíåííÿ ³ 
ñèëà âîë³ çäàòí³ ïåðåâåðíóòè ãîðè. ßê 
áåç õóäîæíüî¿ ÷è òåõí³÷íî¿ îñâ³òè ìîæíà 
ñòàòè óñï³øíèì âåá-äèçàéíåðîì) Íàø³ 
âèïóñêíèêè âïåâíåíî ìîæóòü ñêàçàòè, 
ùî îòðèìàëè ðîáîòó ìð³¿. Òåïåð âîíè 
íå ïðîñòî «â³äáóâàþòü» ðîáî÷³ ãîäèíè, 
à íàðåøò³ æèâóòü ïîâíèì æèòòÿì, ðî-
áëÿòü òå, ùî ëþáëÿòü òà ùå îòðèìóþòü 
âèñîêó çàðïëàòó)

ßêùî âè íàö³ëåí³ íà ïðîôåñ³éíå çðîñ-
òàííÿ, ã³äíó çàðîá³òíó ïëàòó ³ ãîòîâ³ íà-
ïîëåãëèâî íàâ÷àòèñü, òîä³ ñàìå äëÿ âàñ 
êóðñ — «ÂÅÁ-äèçàéíåð. Ïðîåêòóâàëüíèê 
³íòåðôåéñ³â».

ÏÐÎÃÐÀÌÓÉ ÌÀÉÁÓÒÍª!
Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
ita.in.ua
òåë. 067–431–19–21

Стати веб-дизайнером з нуля — реально
БЛОГ

453496
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР КЛЬОЦ, ПОЕТ, ВОЛОНТЕР
Б'ються українці за свою державу, але щось не тільки 
на війні війна, б'ються один з одним, за віру й булаву, 
а сміятись буде лисий сатана.

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

Інсулінова помпа коштує 42 000 грн. 
Її потребує кожна людина, що хворіє на цукровий 
діабет першого типу, в тому числі і 17-річна Настя 
Рудюк. З цим діагнозом вона зіштовхнулася у 
12-річному віці. Самостійно назбирати кошти 
на помпу у мами Насті немає можливості, вона 
сама виховує доньку. Тому родина сподівається 
на допомогу небайдужих людей.

НАСТІ РУДЮК НЕОБХІДНА 
ІНСУЛІНОВА ПОМПА 

453258 452952

447056
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öåíòðîâàíèé ìåòàí, åêîëîã³÷íî 
÷èñòå, — íàãîëîøóº Âîëîäèìèð 
Êðèæàí³âñüêèé. — Íå âèä³ëÿº 
øê³äëèâèõ â³äõîä³â, òîìó íå óòâî-
ðþº ÷àäíèõ âèêèä³â.

Ì³íóñîì íàçèâàþòü òîé ôàêò, 
ùî íå ìàº í³ çàïàõó, í³ êîëüîðó. 
Ïðè ìîæëèâîìó âèò³êàíí³ ñòâî-
ðþº íåáåçïåêó.

Ïàí Êðèæàí³âñüêèé ïîÿñíþº, 
ùî ìåòàí ñóì³ñíèé ç ³íøèìè âè-
äàìè ãàçó — ïðîïàíîì ÷è áóòà-
íîì. Íèì ìîæíà äîçàïðàâëÿòè 
àâòîìîá³ëü, äîäàâàòè äî ïðîïàíó 
÷è áóòàíó. Ñï³âðîçìîâíèê ñòâåð-
äæóº, ùî òàê³ ãàçè íå âñòóïàþòü 
ó êîíôë³êò.

ЯК ВИКОРИСТОВУЮТЬ?
ßê âñå â³äáóâàºòüñÿ íà ïðàê-

òèö³, ðîçïîâ³â ³ ïîêàçàâ ïàí 
Îëåêñ³é, ÿêèé ìàº «Áî÷êó». Â³í 
óòî÷íèâ, ùî àãðåãàò º ãàðàæíèì 
âàð³àíòîì.

— Ãàçîâèé ãåíåðàòîð çíàõî-
äèòüñÿ â ãàðàæ³, — êàæå â³í. — 
Ùîá îòðèìàòè ãàç, çàêëàäàþ 

íåîáõ³äí³ êîìïîíåíòè — â³ä-
ïðàöüîâàíèõ ìàñòèë âèñòà÷àº, 
¿õ ìîæíà çà êîï³éêè ïðèäáàòè 
íà áóäü-ÿê³é ÑÒÎ, äèñòèëüîâêà 
â àïòåö³ òåæ íå äåô³öèò, ³ òàê 
ñàìî ïðîäàºòüñÿ äåøåâî. Òîä³ 
âìèêàþ â ðîçåòêó âèëêó øíóðà, 
ï³ä’ºäíàíîãî äî ïðèëàäó, — ³ ïî-
÷èíàºòüñÿ ïðîöåñ.

Êîëè ïîòð³áíî çàïðàâèòè 
àâòî, ÷îëîâ³ê ï³ä’¿æäæàº äî ãà-
ðàæà, ãàçîâèé ï³ñòîëåò âñòàâëÿº 
ó áàê, íàòèñêàº ðó÷êó… Àãðåãàò 
íå âèìèêàº. Íàêîïè÷åííÿ ãàçó 
ïðîäîâæóºòüñÿ, êîëè ÷îëîâ³ê çà-
éíÿòèé ³íøèìè ñïðàâàìè.

— Óí³êàëüí³ñòü àãðåãàòó â òîìó, 
ùî ãàç ïîñòóïàº ç «Áî÷êè» ó áà-
ëîí ï³ä âëàñíèì òèñêîì, — ãî-
âîðèòü ïàí Îëåêñ³é.

Éîãî àâòîìîá³ëü ïåðåîáëàä-
íàíèé äëÿ çàïðàâêè ïðîïàíîì. 
Ñòâåðäæóº, ùî ç ìåòàíîì ïðîïàí 
«íå ðîçñâàðèâñÿ».

— Íå çíàâ, ÿê â³ä³çâåòüñÿ äâèãóí 
íà ìåòàí, — êàæå â³í. — Áóëî âñå 
äîáðå. Îáåðòè íàáèðàâ øâèäêî. 

Á²ÇÍÅÑ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ãàçîâèé ãåíå-
ðàòîð íàçèâàþòü 
«Áî÷êà». Ñïåðøó 

çðîáèëè äîñë³äíèé çðàçîê. Éîãî 
àïðîáóâàëè, òîä³ òðîõè óäîñêîíà-
ëèëè, âèïðàâèëè ïåâí³ íåäîë³êè. 
Óñ³ ðîáîòè âèêîíóâàëè ó çàâîä-
ñüêèõ óìîâàõ — íà áàç³ Áàðñüêîãî 
ìàøèíîáóä³âíîãî, äå îðåíäóþòü 
ïðèì³ùåííÿ. Óæå ðåàë³çóâàëè ïî-
íàä äåñÿòü îäèíèöü. Ïðåòåíç³é 
â³ä ñïîæèâà÷³â íå îòðèìóâàëè.

—«Áî÷êà», öå ðîáî÷à íàçâà, — 
ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó RIA Âîëî-
äèìèð Êðèæàí³âñüêèé, ìåíåäæåð 
ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìñòâà, â ÿêî-
ìó îá’ºäíàëèñÿ ôàõ³âö³. Ðàí³øå 
âîíè çàéìàëèñÿ òåïëîâèìè êîò-
ëàìè. Íà îñíîâ³ çíàíü ³ íàáóòîãî 
ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó ðîçðîáèëè 
«Áî÷êó».

Ïàí Âîëîäèìèð ïîçíàéîìèâ ç 
ëþäèíîþ, ÿêà âæå âèêîðèñòîâóº 
àãðåãàò, òîáòî âèðîáëÿº ç éîãî 
äîïîìîãîþ ãàç ³ çàïðàâëÿº íèì 
ñâîº àâòî.

Ïåðåâàãè íîâèíêè î÷åâèäí³, 
ùîïðàâäà, äëÿ ïî¿çäêè íà äàëå-
êó â³äñòàíü îäíîãî ñòàíäàðòíîãî 

áàëîíà çàìàëî.

З ЧОГО ВИРОБЛЯЮТЬ?
— Ìåòîä âèðîáíèöòâà ãàçó, 

ÿêèé âèêîðèñòàëè íàø³ ôàõ³â-
ö³, äîáðå â³äîìèé, — ðîçïîâ³äàº 
Âîëîäèìèð Êðèæàí³âñüêèé. — Öå 
ðîçùåïëåííÿ âîäíþ. Âèð³øèëè 
àïðîáóâàòè éîãî íà ïðàêòèö³. 
Âäàëîñÿ.

Éäåòüñÿ ïðî ñèíòåç äåê³ëüêîõ 
êîìïîíåíò³â. «Áî÷êà» ìàº äâà ðå-
çåðâóàðè. Ó îäèí êëàäóòü â³äïðà-
öüîâàíå àâòîìîá³ëüíå ìàñòèëî, 
â ³íøèé — äèñòèëüîâàíó âîäó. 
Àãðåãàò ï³äêëþ÷àþòü äî åëåêòðî-
ìåðåæ³ 220 âîëüò. Ï³ä ÷àñ ïðîöå-
ñó óòâîðþºòüñÿ êîíöåíòðîâàíèé 
ìåòàí.

— Ò³, õòî çíàéîìèé ç õ³ì³ºþ, 
óòî÷íÿòü, ùî ùå é êèñåíü âèðî-
áëÿºòüñÿ çà òàêèõ óìîâ, — êàæå 
ñï³âðîçìîâíèê. — Öå òàê. Êèñåíü 
âèïóñêàºìî, ãàç çàëèøàºìî. Âñå 
äëÿ öüîãî ó «Áî÷ö³» ïåðåäáà÷åíî.

Íà ïðèëàä³ âñòàíîâëåíî ìàíî-
ìåòð, âëàñíèê âèñòàâëÿº çàäàí³ 
ïàðàìåòðè. Äàë³ àâòîìàòèêà ðå-
ãóëþº òèñê. Ðåãóëÿòîð îáìåæóº 
éîãî íà ò³é ïîçíà÷ö³, ùî ¿¿ çà-
çíà÷èëà ëþäèíà.

— Òàêå ïàëüíå, òîáòî êîí-

САМ ВИРОБЛЯЄ ГАЗ ДЛЯ 
ЗАПРАВКИ АВТОМОБІЛЯ 
Вигода  Лише у 15 гривень обійдеться 
проїзд автомобілем ста кілометрів шляху, 
якщо його заправити газом, виробленим 
на агрегаті інженерів-ентузіастів з Бару. 
Це у 10 разів дешевше, ніж на АЗС. 
Втім, є деякі незручності…

ВІКТОР БЄЛІЧЕНКО, 
ДОКТОР ТЕХ.
НАУК, ЗАВІДУВАЧ 
КАФЕДРИ ВНТУ:

— Суттєвої різни-
ці між двома ви-
дами газу немає. 

Авто заправляють як скрапле-
ним газом пропан чи бутан, 
так і стиснутим метаном. Що-
правда, метан використовують 
рідше. Причина в тому, що для 
його заправки потрібно більше 
ємностей. Можливо, звертали 
увагу на вантажні автомобілі, 
на яких видно по п’ять-шість 

газових балонів? Це для газу 
метан. Знаю, що є в автошколах 
вантажівки, які заправляють та-
ким видом газу.
Зважаючи на менший попит, у Ві-
нниці тільки дві АЗС продають 
метан для автомобілів. Одна зна-
ходиться у напрямку Сабарова, 
друга — в сторону Немирова.
Процес виробництва метану дій-
сно не новий. Висока вартість 
на пальне змушує ентузіастів 
шукати вихід з ситуації. Треба 
обов’язково пам’ятати, що ме-
тан — газ без запаху і кольору, 
що він вибухонебезпечний.

Метан вибухонебезпечний

15 гривень — вартість заправки 
на 100 км проїзду на газові, ви-
робленому на агрегаті у Барі.
— Наші фахівці підрахували, 
що ціна газу, виробленого 
на агрегаті «Бочка», обійдеть-
ся у 15 гривень для проїзду 
ста кілометрів, — розповідає 
Володимир Крижанівський. — 
Це приблизно у десять разів 

дешевше, ніж заправляти про-
паном чи бутаном.
Розрахунок витрат компонентів 
такий (максимальний варіант):
4 л води дистильованої, 1 л від-
працьованого мастила дають 
20 м куб. газу. Його вистачить 
на пробіг 1 тис. км. У стандарт-
ний газовий балон (45 л) можна 
закачати 1,5–2 м куб. газу.

Дешевий газ з простих компонентів

Ïðàöþâàâ, ÿê íà õîðîøîìó 
áåíçèí³.

«Áî÷êó» ïðîäàþòü áåç ãàçîâîãî 
ï³ñòîëåòà ³ áàëîíà. Ïàí Îëåêñ³é 
êàæå, ùî ï³ñòîëåò êóïèâ íà ñàéò³ 
OLX. Çàïëàòèâ 700 ãðèâåíü. Áàëîí 
îá³éøîâñÿ éîìó ó 300 ãðèâåíü. 
Âàðò³ñòü «Áî÷êè» — 500 äîëàð³â.

Íà çàïèòàííÿ, ùî íå ïîäî-
áàºòüñÿ, ÷îëîâ³ê êàæå, îäíî-

ãî ñòàíäàðòíîãî áàëîíà çàìàëî 
äëÿ ïî¿çäêè íà äàëåê³ â³äñòàí³. 
Ïðèáëèçíî íà 50 êì ïðîá³ãó 
âèñòà÷àº. ßêùî ¿çäèòè ó ìåæàõ 
ì³ñòà, öå íîðìàëüíî, à â äàëüøó 
äîðîãó çàïîâíþº áàëîí ìåòàíîì. 
Ñòàâèòè â áàãàæíèêó ùå îäèí 
áàëîí — íå âèõ³ä ³ç ñèòóàö³¿, áî 
òîä³ íå áóäå ìîæëèâîñò³ âèêîðèñ-
òîâóâàòè â³äñ³ê çà ïðèçíà÷åííÿì.

– Ìåòîä âèðîáíèöòâà 
ãàçó, ÿêèé âèêîðèñòàëè 
íàø³ ôàõ³âö³, äîáðå 
â³äîìèé, – ðîçïîâ³äàº 
ïàí Âîëîäèìèð. – Öå 
ðîçùåïëåííÿ âîäíþ

– Пістолет в бак, «пшикнув» і поїхав, - каже пан Олексій, 
який має в гаражі «бочку»

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 190125
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Люди в чорному: Інтернешнл
Фантастика, 19.06, поч. о 10.00, 14.20, 19.30, 21.55
20.06–26.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Аладдін
Пригоди, 19.06, поч. о 17.00
20.06–26.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Секрети домашніх тварин
Анімація, 19.06, поч. о 10.20, 16.30
20.06–26.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Годзілла 2: Король монстрів
Пригоди, 19.06, поч. о 12.05
20.06–26.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Рокетмен
Біографія, 19.06, поч. о 14.15, 21.55
20.06–26.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Секрети домашніх тварин 2
Анімація, 19.06, поч. о 12.00

Люди Ікс: Темний Фенікс
Фантастика, 19.06, поч. о 10.00, 13.40

Люди в чорному: Інтернешнл
Фантастика, 19.06, поч. о 15.45, 19.50, 21.35

Подорож хорошого пса
Драма, 19.06, поч. о 17.50

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Віллі і таємнича планета
Анімація, 19.06–26.06, поч. о 10.00, 14.00

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

Історія іграшок 2
Анімація, 20.06–26.06, поч. о 12.00, 16.00

Oskar Shorts
Кінофестиваль короткометражок
20.06–26.06, поч. о 20.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Подорож хорошого пса
Драма, 19.06, поч. о 9.20, 11.10, 13.30, 18.00, 20.20
20.06–26.06, довідка — за тел. (096)003–50–50

Годзілла 2: Король монстрів
Пригоди, 19.06, поч. об 11.40, 14.30
20.06–26.06, довідка — за тел. (096)003–50–50

Доміно
Трилер, 19.06, поч. о 15.50, 22.40
20.06–26.06, довідка — за тел. (096)003–50–50

Секрети домашніх тварин 2
Анімація
19.06, поч. о 10.00, 11.50, 13.40, 15.30, 17.20
20.06–26.06, довідка — за тел. (096)003–50–50

Біллі Кід
Вестерн, 19.06, поч. о 22.40
20.06–26.06, довідка — за тел. (096)003–50–50

Міжнародний 
етно-фестиваль 
«Живий вогонь»
Міжнародний етно-
фестиваль звичаєвої 
культури «Живий вогонь» 
вже 11 років поспіль про-
водиться у різних місцях 

Вінницької області. Цьогоріч фест «Живий вогонь» 
пройде 22 червня у с. Якушинці Вінницької області.
Свято української прадавньої та сучасної культури, 
купальських звичаїв та традицій!
На фестивалі «Живий вогонь» на вас чекають:
 козацькі осередки з усієї України;
 розваги, змагання, частування традиційними 
стравами;
 спалювання Марени;
 фотолокації;
 автентична музика;
 живий народний спів та фольклорні колективи;
 видобування вогню та інші розваги.
Цього року музичними гостями фесту стануть:
 гурт «Не лізь, Бо вб'є» (м. Вінниця),
 Toloka (м. Дунаївці),
 «Медовий полин» (м. Борщів),
 «Пан Карпо» (м. Хмільник)
 головний хедлайнер фестивалю — легендарний 
гурт KOZAK SYSTEM (м. Київ) та його фронтмен 
Іван Леньо.
Початок фестивалю о 10.00. Вхід вільний!

Monatik у Вінниці. 
Тур стадіонами 
України
Король поп-музики 
і найпопулярніший 
артист України Monatik 
вирушить в концертний 
тур стадіонами Украї-

ни. Графік туру 2019 року включає 10 стадіонів, 
а 4 вересня Діма Монатік виступить на централь-
ному вінницькому стадіоні.
Monatik — український співак, автор найбільш 
танцювальних і яскравих пісень, успішний 
композитор і саунд-продюсер, тренер-
переможець проекту «Голос. Діти 4». Хіти 
«Vitamin D», «То, от чего без ума», «Кружит», 
«Вечность» вже стали новою поп-класикою. 
А цієї весни до них приєднався «Love It 
РИТМ» — головний танцювальний сингл з 
останнього альбому, який разом з дивовижним 
кліпом просто затамовують подих. Творчість, 
щирість і самобутність MONATIK гідно 
відзначені не тільки публікою, а й знаковими 
нагородами: на рахунку 12 нагород від премій 
YUNA, ЖАРА Music Awards, ELLE AWARDS та 
M1 MUSIC AWARDS.
Початок концерту о 20.00. Вартість квитків: 
449 грн. Дітям до 6 років вхід вільний.

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 абсолют-
но 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».

Tarabarova з 
концертом у Вінниці
9 жовтня на сцені 
Будинку офіцерів про-
йде концерт Tarabarova 
в досить незвичному 
форматі. Зокрема, співач-
ка говорить про: «Ми 

бачимося щодня у соцмережах, і вже настав час 
познайомитися наживо! Я їду до тебе! Концерт, де 
будуть лише свої! Тільки підписники моєї сторінки 
в Instagram, Facebook, YouTube можуть отримати 
в direct промокод, який дає можливість придбати 
квиток на будь яке місце, навіть у перший ряд, за 
єдиною для усієї України ціною: 350 грн.
Це буде не просто концерт… Плейлист концерту 
складаєш ти — голосуй за улюблений трек на 
моїй сторінці у Instagram. Круті фотозони для твоїх 
selfie перед концертом. Ексклюзивний мерч, якого 
ти не побачиш ні в кого! Після концерту отримай 
like від мене на фото і відео з нашого ексклюзив-
ного виступу. А головне, це атмосфера — сотні 
позитивних світлих людей. Нас багато, і все тільки 
починається!»
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 ненорма-
тивна лексика, та сцени майже еротичного харак-
теру. Початок о 19.00. Вартість квитків: 125 грн.

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

Лелеченя і опудало
Лірична драма
22.06, поч. об 11.00 
та 13.00

Таємничий 
гіпопотам
Веселі пригоди в 
джунглях
23.06, поч. об 11.00 
та 13.00

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

Sort date: 18.06.2019, №25/2019

ОГОЛОШЕННЯ

Перевернувся 
автобус 
 Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ 17 ÷åðâíÿ 
áëèçüêî 15.30 íà àâòîøëÿ-
õó â ñåë³ Ëóêàø³âêà Ë³òèí-
ñüêîãî ðàéîíó. Àâòîáóñ 
«Íåîïëàí» ¿õàâ ó íàïðÿìêó 
Â³ííèö³. Â³í êóðñóâàâ 
çà ì³æíàðîäíèì ìàðøðó-
òîì Ñó÷àâà (Ðóìóí³ÿ) — 
Çàïîð³ææÿ.
— Âîä³é òðàíñïîðòíîãî 
çàñîáó íå âïîðàâñÿ ç êå-
ðóâàííÿì, âíàñë³äîê ÷îãî 
àâòîáóñ ç’¿õàâ ó êþâåò òà 
ïåðåêèíóâñÿ. Íà ìîìåíò 
ÄÒÏ â àâòîáóñ³ ïåðåáóâàëî 
23 ïàñàæèðè òà 2 âîä³¿, âñ³ 
ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè, — çà-
çíà÷àþòü ó ïîë³ö³¿. Ïî-
ñòðàæäàëî 6 ëþäåé, 4 ç 
ÿêèõ ãîñï³òàë³çîâàíî. Äâîì 
ïîòåðï³ëèì íàäàíî ìåäè÷-
íó äîïîìîãó íà ì³ñö³ ïîä³¿. 
Â³äêðèòî êðèì³íàëüíå ïðî-
âàäæåííÿ, ç'ÿñîâóþòüñÿ óñ³ 
îáñòàâèíè ÄÒÏ.

Центр для дітей 
 Íà âèêîíêîì³ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, 13 ÷åðâíÿ, óõâàëèëè 
ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ 
²íêëþçèâíî-ðåñóðñíîãî 
öåíòðó ¹ 2. Óñòàíîâó 
ðîçòàøóþòü ó áóäèíêó 
íà Ïðèâîêçàëüí³é, 30. 
²íêëþçèâíî-ðåñóðñíèé 
öåíòð (²ÐÖ) — öå íå øêî-
ëà, à äîäàòêîâà äîïîìîãà 
ä³òÿì òà áàòüêàì. Ó çàêëà-
ä³ çàéìàþòüñÿ ç ä³òüìè, 
ùî ìàþòü ³íâàë³äí³ñòü, 
ïîðóøåííÿ ìîâëåííÿ, 
ïîâåä³íêè òîùî. Ïåð-
øèé òàêèé ñòâîðåíèé 
íà Âèøåíüö³.
— Ç ä³òüìè â³ä 2 äî 18 ðî-
ê³â çàéìàþòüñÿ ïðàêòè÷-
íèé ïñèõîëîã, ëîãîïåä, 
äåôåêòîëîã òà ðåàá³ë³òî-
ëîã. Âîíè ñïî÷àòêó ïðî-
âîäÿòü êîìïëåêñíó îö³íêó, 
ñêëàäàþòü âèñíîâîê, ÿê 
íàâ÷àòè äèòèíó òà íàä ÷èì 
ïîòð³áíî ïðàöþâàòè. Öÿ 
«äîðîæíÿ êàðòà» ïîëåãøóº 
íàâ÷àííÿ äèòèíè òà ðîáîòó 
â÷èòåëÿ â øêîë³, — ðîç-
êàçàëà äèðåêòîðêà ²ÐÖ 
¹ 1 Îëüãà Ãàðë³íñüêà.

КОРОТКО

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ë³òí³é òåàòð íà 
Òÿæèëîâ³ ä³ÿâ ó 

1980-õ. Ó ïîäâ³ð’¿ áóäèíê³â íà 
Âàòóò³íà, 34, 36, 44 ñòîÿëà íåâå-
ëèêà ñöåíà, äå ÷èòàëè â³ðø³, âëà-
øòîâóâàëè ôåñòèâàë³ òâîð÷îñò³ 
òà âèñòóïàëè âèõîâàíö³ äèòÿ÷èõ 
ãóðòê³â. Àëå ç ðîçâàëîì ÑÐÑÐ 
òà çàâîä³â, çàêèíóëè ³ öåé ìàé-
äàí÷èê.

Óò³ì, æèòåë³ Òÿæèëîâà çàõîò³-
ëè éîãî â³äíîâèòè: ïîäàëè ³äåþ 
íà «Áþäæåò ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³à-
òèâ-2018» ³ îòðèìàëè 200 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü ç ì³ñüêî¿ êàçíè.

Òåïåð íà öüîìó ì³ñö³ çîíà â³ä-
ïî÷èíêó ç ëàâàìè, òðîòóàðíîþ 
ïëèòêîþ òà ïîâíîö³ííîþ ñöå-
íîþ ç ïîêð³âëåþ. ² Ë³òí³é òåàòð 
â³äêðèëè ñâÿòêîâèì êîíöåðòîì 
â ñóáîòó, 15 ÷åðâíÿ.

Ì³æ ³íøèì, ïèòàëè ó â³ííè÷àí, 
ùî ùå íå âèñòà÷àº Òÿæèëîâó?

— Îá³öÿëè ìàéäàí÷èê äëÿ âî-
ëåéáîëó íà òåðèòîð³¿ îçåðà (Ðî-
äèííîãî îçåðà — àâò.). Ìîæå 
çðîáèòè ùå ùîñü äëÿ ä³òåé: 
íàïðèêëàä, öåíòð ðîçâèòêó, ÿê 
íàøà «Áäæ³ëêà», ò³ëüêè ùîá ç 
ï³äãîòîâêîþ äî øêîëè. À òàê, 
â ö³ëîìó, íàø ðàéîí íå ã³ðøèé 
çà ³íø³ ó Â³ííèö³, — ñêàçàâ áàòü-

êî 5-ð³÷íî¿ äèòèíè Îëåêñàíäð 
Êðàâ÷óê.

— Çà ö³ ðîêè áàãàòî ÷îãî çðî-
áèëè íà Òÿæèëîâ³ — áëàãîóñòð³é 
äâîõ îçåð, äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè, 
òðîòóàðè. Îñü ùå ë³òí³é òåàòð 
â³äêðèëè. Áàãàòî äèòÿ÷èõ êëóá³â 
â³äêðèëèñÿ. Òÿæèë³â ðîçâèâàºòü-
ñÿ. Àëå íå çàâàæàëî á ñïîðòèâíå 
ì³ñòå÷êî, ÿêå îá³öÿëè çðîáèòè 
íà òåðèòîð³¿ ïàðêó «²íòåãðàë», — 
ñêàçàâ â³ííè÷àíèí Ñåðã³é.

— ß âæå äàâíî íå ì³ñöåâà, õî÷à 
íàðîäèëàñÿ ñàìå òóò, ó Â³ííèö³. 
Àëå îñòàíí³ 25 ðîê³â æèâó â Ðîñ³¿, 
ó Õàíòè-Ìàíñ³éñüêó. Ó íàñ òàì 
çàðàç «òåïëî» (ñì³ºòüñÿ), ì³íóñ 
òðè áóëî ìèíóëî¿ íî÷³ òà ñí³ã, — 
ñêàçàëà 62-ð³÷íà Ãàëèíà Ñåìå-
í³âíà. — À òàê ìåí³ ó Â³ííèö³ 
ïîäîáàºòüñÿ, ó ìåíå òóò äîíüêà 
æèâå. ß íà Òÿæèë³â ùîðîêó ïðè-
¿æäæàþ ³ â³í ñòàº âñå êðàùèì: 
ãàðí³ äîðîãè, äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè. 
², âçàãàë³, çåëåíî ó âàñ.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 
Íà ñöåí³ çì³íþâàëèñü îäèí 

çà îäíèì âèõîâàíö³ Â³ííèöüêî¿ 
äèòÿ÷î¿ øêîëè ìèñòåöòâ. Ä³òè 
ñï³âàëè ïðî êàí³êóëè, ïðî äî-
áðèé ðàíîê ³ Óêðà¿íó. Ãðàëè 
íà ñîï³ëêàõ óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ 
ï³ñí³, à íà ñàêñîôîí³ âèêîíóâàëè 
õ³òè The Beatles — «Yesterday», 
«Let It Be». Ä³â÷àòà ç òàíöþâàëü-

У ДВОРІ НА ТЯЖИЛОВІ 
ВІДКРИЛИ ЛІТНІЙ ТЕАТР 
Розвиток  Майданчик для виступів, 
який колись був захаращений у подвір’ї 
на Ватутіна, відновили. Ідея його 
відродження належить жителям Тяжилова, 
які отримали гроші на ремонт з бюджету 
міста. Відкривали театральний майданчик 
святковим концертом. Дізналися, 
що ще очікує Тяжилів у 2019 році

íîãî ãóðòêà «²ìïóëüñ» âèêîíàëè 
òàíåöü ç â³íêàìè äî ²âàíà Êóïà-
ëà. À ùå ä³ÿëè ìàéñòåð-êëàñè ç 
âèãîòîâëåííÿ â³ÿë, ïðèêðàñ òà 
³íøèõ ïîðîáîê.

Òàêå ð³çíîìàí³òòÿ â³äîáðàæàº 
ñóòü Ë³òíüîãî òåàòðó, ïîÿñíþ-
âàëà îðãàí³çàòîðêà çàõîäó, óïî-
âíîâàæåíà ì³ñüêîãî ãîëîâè Ë³ë³ÿ 
Äèøêàíò.

— ßêî¿ñü ÷³òêî¿ òåìàòèêè òà 
îáìåæåíü òóò íåìàº. Ó Ë³òíüîìó 
òåàòð³ áóäóòü âèñòóïàòè ³ õóäîæí³ 
øêîëè ìèñòåöòâ, ³ ì³ñöåâ³ ãóðòêè. 
Äî ðå÷³, øêîëà ¹ 27 ïðîâåëà òóò 
â³äêðèòèé óðîê ç ìàòåìàòèêè! — 
ñêàçàëà Ë³ë³ÿ.

Ïèòàºìî, ÿêùî äîñòóï áóäå 
â³ëüíèé, òî ÿê áóäóòü âèð³øóâàòè 
ïèòàííÿ, õòî ³ çà êèì âèñòóïàº?

— Çàðàç âåëèêî¿ ÷åðãè ç áà-
æàþ÷èõ íåìàº. Íà ïåðñïåêòèâó 
äóìàºìî, ùî ñòàíåìî êóðàòîðàìè 
öüîãî ìàéäàí÷èêà. Äëÿ ïðèêëà-
äó, ëþäè áóäóòü ïèñàòè íà ñòî-
ð³íêó â Ôåéñáóêó «Ì³é Íîâèé 
Òÿæèë³â», âêàçóâàòè äàòó ³ îïèñ 
ñâîãî çàõîäó, à ìè ïèñàòèìåìî 
ó â³äïîâ³äü, ùî «äîáðå, öåé ÷àñ 
â³ëüíèé» àáî «í³, ñüîãîäí³ çàéíÿ-
òî» ³ ïðîïîíóâàòèìåìî ³íøó äàòó. 
Àëå ÷³òêî¿ ìîäåë³, ÿê êåðóâàòè ³ 
÷è òðåáà âçàãàë³ êåðóâàòè Ë³òí³ì 
òåàòðîì, íàðàç³ íåìàº, — ñêàçàëà 
Äèøêàíò.

АРТ-ТЕРИТОРІЯ У ПОДВІР’Ї 
Ïðèäèâëÿºìîñÿ äî ñàìî¿ ñöåíè 

òåàòðó: ï³äëîãà âèêëàäåíà ç ïëèò-
êè, ìåòàëåâèé êàðêàñ, îáøèâêà 
ç ã³ïñîêàðòîíó. Íà ïîêð³âë³ ìå-
òàëî÷åðåïèöÿ. Íå âèñòà÷àº ï³ä-

êëþ÷åííÿ äî åëåêòðîìåðåæ³, 
áî îáëàäíàííÿ áóëî ï³ä’ºäíàíå 
äî ïîäîâæóâà÷à, ùî áóâ ï³äêëþ-
÷åíèé äî áàãàòîïîâåðõ³âêè.

Äåïóòàò ì³ñüêðàäè Âîëîäèìèð 
Îíîôð³é÷óê, ÿêèé º ñåðåä àâòîð³â 
ïðîåêòó, ñêàçàâ, ùî âîíè áóäóòü 
ï³äòðèìóâàòè Ë³òí³é òåàòð ³ íàäà-
ë³. Ùå àâòîðàìè ïðîåêòó º ²ðèíà 
Ï³çíÿê òà ²ðèíà Ìèõàéëîâà.

— Íà íàñòóïíèé ð³ê ìè ïîäà-
ºìî ïðîåêò ç áëàãîóñòðîþ öüîãî 
ïîäâ³ð'ÿ, ùîá ïåðåòâîðèòè éîãî 
íà àðò-òåðèòîð³þ. Çîêðåìà, çà-
êëàëè â ïðîåêò íîâèé ñïîðòèâ-
íèé ìàéäàí÷èê, äîð³æêè, îçå-
ëåíåííÿ. À âîñåíè òóò õî÷åìî 
âèñàäèòè íîâ³ äåðåâà, — ñêàçàâ 
Îíîôð³é÷óê.

Âîäíî÷àñ àí³ìàòîðè âëàøòî-
âóþòü õ³ì³÷íå øîó ç «Ìóçåþ íà-
óêè». Øàëåí³ íàóêîâö³ ïðîïîíó-
âàëè ä³òÿì ïîäìóõàòè íà ð³äêèé 
àçîò (!), îïóñòèòè â íåáåçïå÷íó 
ð³äèíó êóëüêè òà òàíöþâàòè ï³ä 
çàïàëüíó ìóçèêó. ² ëåäâå íå êîæ-
íà äèòèíà áóëà ç ðîçìàëüîâàíèì 
îáëè÷÷ÿì: íåïîäàë³ê â³ä ñöåíè 
ïðàöþâàëè ìàéñòðè öåíòðó 
«Áäæ³ëêà», ùî ìàëþâàëè ä³òÿì 
òà ¿õ áàòüêàì ìàñêè, ñåðäå÷êà, 
óçîðè òîùî.

Çà ê³ëüêà äåñÿòê³â ìåòð³â â³ä 
öüîãî íàòîâïó ñèä³ëè æ³íêè ïî-
âàæíîãî â³êó. Áàáóñ³ çàö³êàâëå-
íî ïðèäèâëÿëèñÿ äî ñöåíè òà 
æâàâî îáãîâîðþâàëè òå, ùî â³ä-
áóâàºòüñÿ.

— Öå õîðîøî, ùî âîíè òóò òàí-
öþþòü òà ñï³âàþòü. Àëå ùîäíÿ 
ìè ¿ì öüîãî ðîáèòè íå äàìî! — 
êàæå îäíà ³íø³é.

Між іншим, Тяжилів є «рекор-
дсменом» в Громадському бю-
джеті: з 2016 року шість проек-
тів-переможців стосувалися саме 
Тяжилова (благоустрій парку Ін-
теграл не реалізований, через 
невизначеність статусу Палацу 
спорту біля цієї зони — авт.).
Чому Тяжилів так часто пере-
магає у проектах? Який секрет 
успіху?
— Насправді, на «Бюджеті гро-
мадських ініціатив» часто пере-
магає і Масложир. Рецепт пе-
ремоги такий — об'єднати всіх 
мешканців довкола конкретної 
проблеми, яку потрібно виріши-
ти. Бо депутат не може самостій-
но зробити дві тисячі голосів для 

перемоги в конкурсі. «Бюджет 
громадських ініціатив» — це чу-
довий інструмент, аби самі меш-
канці вирішили, що їм, в першу 
чергу, потрібно, — відповів де-
путат Володимир Онофрійчук.
Крім того, вже цього року на Тя-
жилові впровадять ще чотири 
проекти:
На клумбу-«корабель», майдан-
чик для пляжного волейболу і фут-
болу зараз виготовляється про-
ектно-кошторисна документація.
Під Центр розвитку для дітей та 
молоді «Мрія» зараз шукають 
інше приміщення.
Шаховий клуб на Тяжилові — 
статус впровадження проекту 
наразі невідомий.

Перспективи для району 

Зі сцени співали і танцювали вихованці гуртків. Найбільше 
глядачів зібрало шоу шалених хіміків
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ
6. Як ще називався колись ламповий 

завод.   
7. Як називається ринок 

автозапчастин, будматеріалів на 
Тяжилові.   

10. Головна вулиця Тяжилова.   
11. Як до 2015 року називалася вулиця 

Степана Тимошенка.   
12. Як називається озеро біля 

Пантелеймонівської церкви.   
14. Завод, який працює з 1946 року.   
16. Центр розвитку дітей.   
19. Підприємство, відоме своїм 

борошном.   
20. Прикраси на Родинному озері, які 

знищили качки.   
21. Прізвище чемпіона світу 

із сумо, який мешкає 
на Тяжилові.   

24. Назва улюбленого озера 
тяжилівчан.

25. Зараз ця вулиця Миколи 
Битинського, а до 2015 року 
носила ім'я.

26. Абсолютна чемпіонка світу з 
бодібілдінгу, вчителька школи №27.

ПО ВЕРТИКАЛІ
1. Релігійна споруда на вулиці 

Москаленка.
2. Прізвище відомого мешканця 

Тяжилова, міністра соцполітики.
3. Прізвище першого директора 

школи №27.
4. Колись ця вулиця була Фабріціуса, 

зараз носить ім'я Джозефа….
5. Назва легендарного магазину, 

потім - невеличного ринку, зараз 
так називають зупинку транспорту.

8. Тяжилівчанка, рекордсменка Книги 
рекордів України, володарка 
найбільшого натурального бюсту 
Надія...

9. Тяжилівський парк.
13. Перший супермаркет на Тяжилові.   
15. Річка, від якої походить назва району.   
17. Прізвище мера, при якому 

«протягнули» тролейбусну лінію на 
Тяжилів.   

18. Вулиця, на якій стоїть погруддя 
Ернесто Че Гевари.   

22. Назва автостанції на Тяжилові.
23. Вулиця, яка об’єднує два райони: 

Тяжилів і Київську.  

и.

іуса,

раз 
орту.
Книги 

сту

ові.  
айону.   

ю на

РЕКЛАМА

Кросворд 
«Тяжилівський»
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
6. Жовтень. 7. Володимир 10. Ватутіна 11. Якіра 12. Тяжилівське 14. Інструментальний 16. 
Бджілка 19. Зерносвіт 20. клумби 21. Семикрас 24. Родинне 25. Уборевича 26.Прищепа 

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. костел 2. Рева 3. Свіржевський 4. Конрада 5. Мрія 8. Щербань 9. Інтеграл 13. Мегасмак 
15. Тяжилівка 17. Дворкіс 18. Промислова 22. Східна 23. Гонти 

ВІДПОВІДІ:

442648

КРОСВОРД ДОПОМОГЛИ СКЛАСТИ УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ «МІЙ НОВИЙ ТЯЖИЛІВ»
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  У людини виникає підозра, що її партнер фліртує в соцмережах.

  Доказів немає, партнер говорить, що переписка дружня 
або її немає (приховує).

  Партнер, від якого приховують інфу, на 100% у факті флірту 
не впевнений, але розслабитися не може.

  Намагається шпигувати, намагається підглядати або лізе в комп'ютер і шукає 
докази, в надії розвіяти сумніви.

  Сумніви розвіяти не виходить, навпаки, флірт все ж є або навіть є плани 
на зраду, але 100% доказів зради немає.

  Людина не знає, що робити: пред'явити партнеру докази — це отримати 
звинувачення у вторгненні в приватне життя, приховати докази і продовжити 
спостереження — звести себе з розуму. Для розставання підстав поки немає, 
факт зради не доведений.

Â²Í ² ÂÎÍÀ

ОВЕН 
Тиждень наповнений клопота-
ми і проблемами. Перестаньте 
нервувати через те, що, як 
вам здається, кохана людина 
приділяє вам мало уваги. Вона 
просто зайнята на роботі. 

ТЕЛЕЦЬ 
У першу половину тижня ви 
ризикуєте довго і бурхливо 
з'ясовувати стосунки у вашій 
парі. Будуть сварки і роз-
ставання з подальшими при-
миреннями. Лише в суботу за-
гострення пристрастей спаде. 

БЛИЗНЮКИ 
Почати тиждень краще з паузи 
в активному особистому жит-
ті, але з другої його половини 
бажано приступити до рішу-
чих і навіть пристрасних дій. 
Особливо хороший тиждень 
для романтичної подорожі.

РАК 
Ностальгічні спогади про ко-
лишнє кохання можуть навіяти 
сумний настрій. Поверніться 
в сьогодення, воно нічим 
не гірше минулого, тільки тре-
ба бути уважніше. П'ятниця — 
день приємних зустрічей.

ЛЕВ 
У любовній сфері настає гар-
монійний період. Ви будете 
готові на все заради свого 
обранця. Однак радість в осо-
бистому житті може змусити 
вас забути про робочі будні.

ДІВА 
Постарайтеся менше крити-
кувати і чіплятися до дріб-
ниць, це дозволить вам 
уникнути сварок і з'ясування 
стосунків у вашій парі. Вихідні 
краще провести на самоті.

ТЕРЕЗИ 
Весь тиждень кохана людина 
буде дратувати вас своєю 
впертістю, яка перевершить 
навіть вашу власну. Але 
в кінці тижня ніжні почуття 
візьмуть верх над вашими 
розбіжностями.

СКОРПІОН 
Не робіть суворе обличчя — 
вам повірять і злякаються. 
Не бійтеся показати свої 
справжні почуття, зізнатися 
в коханні і стати ближчими. 

СТРІЛЕЦЬ 
Бажано, щоб ви хоч трохи 
зважали на інтереси коханої 
людини, інакше можливі 
непорозуміння і сварки в ва-
ших стосунках. Ви можете на-
віть вирішити, що вам краще 
залишитися на самоті.

КОЗЕРІГ 
Ви будете ласі на найменше 
загравання. Але компліменти 
можуть виявитися нещири-
ми. Тримайте себе в руках, 
якщо не хочете серйозних 
проблем в майбутньому.

ВОДОЛІЙ 
Кохана людина може вас 
образити, проте не зі зла, а під 
тиском обставин. Не поспішай-
те з висновками. Постарайтеся 
врівноважити свої емоції, щоб 
не ображатися через дрібниці.

РИБИ 
Якщо принципи заважають 
вам насолоджуватися жит-
тям, відійдіть від принципів. 
Зрозумійте, що кохана люди-
на вам дорога така, яка є. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 19-25 ЧЕРВНЯ

ВІКТОРІЯ 
АНДРОСОВА, 
ПСИХОЛОГ:

— Найчастіше ін-
тернет-знайом-
ства є замінни-
ком реальним. 
У тому чи іншому 

сенсі. І якщо людина не знайо-
миться і не спілкується в реально-
му житті, то вона або не хоче, або 
не може, або думає, що не може. 
Усі три варіанти теж можуть бути. 
І тоді на допомогу приходить ін-
тернет. Зараз вже мало хто зга-
дає, але своє сходження на ринку 
знайомств інтернет отримав, за-
вдяки так званим чатам — спе-
ціальним сайтам, на яких люди 
реєструвалися під вигаданими 

псевдонімами і знайомилися 
в комфорті і безпеці, не турбую-
чись, що їх хтось упізнає чи ви-
явить. Час змінився, чатів вже 
практично не залишилося, але 
принцип знайомств по суті не змі-
нився. Для чого люди все-таки 
шукають знайомств в інтернеті, 
навіть будучи в стосунках? Перш 
за все, це спосіб отримати емоції. 
Флірт, знайомство, нові відчут-
тя — все це стимулює вироблення 
гормонів щастя, веселощів. І для 
людини такі знайомства стають 
легким способом їх отримати, 
навіть якщо в реалі вони у сто-
сунках. І це може бути сигналом 
про те, що ваші стосунки варто 
все-таки переглянути. Може, їм 
чогось не вистачає?

Коментар експерта

Ìîæíà ç óïåâíåí³ñòþ ñêàçàòè, 
ùî â³äñîòê³â 30 ïàð, ÿê³ ³ñíóþòü 
ñüîãîäí³, çíàéøëè îäíå îäíîãî 
â ³íòåðíåò³. Ñó÷àñí³ñòü äîçâîëÿº 
çíàõîäèòè ³ áóäóâàòè ñòîñóíêè 
ëþäÿì, ÿêèì êàòàñòðîô³÷íî 
íå âèñòà÷àº ÷àñó øóêàòè êîõàíèõ 
â ðåàë³, àáî âîíè öüîãî íå âì³-
þòü. Àëå, ÿê ó êîæíî¿ ìåäàë³ º 
çâîðîòíèé á³ê, òàê ³ ìîæëèâîñò³ 
çíàéòè ïàðó ìîæóòü ¿¿ ³ çðóéíó-
âàòè.

НА ЧОМУ ВСІ ЛАМАЮТЬСЯ 
Ôë³ðò â ³íòåðíåò³ îäíîãî ç 

ïàðòíåð³â, öå ÷è íå íàéïîøèðå-
í³øà ïðè÷èíà êîíôë³êò³â. Òîìó 
ùî îö³íþâàòè àäåêâàòíî öþ ñè-
òóàö³þ íå âèñòà÷àº àí³ ñèë, àí³ 
ðîçóì³ííÿ. Ïåðåïèñêà â ìåðåæ³ 
ïàðòíåðà, öå çàãðîçà âàøèì ñòî-
ñóíêàì ÷è áåçíåâèíí³ âèò³âêè, 
íà ÿê³ íå âàðòî çâåðòàòè óâàãè? 
Íà÷å äî ðåàëó íå äîõîäèòü, àëå 
³ ó âàñ âñå ïî÷èíàëîñÿ ç ôë³ðòó 
â ìåðåæ³, ïðàâäà æ? Åìîö³éíà 
ãîéäàëêà í³ÿê íå çóïèíèòüñÿ, 
îñîáëèâî â ðîçð³ç³ äóæå ìîäíî¿ 
ñüîãîäí³ òåíäåíö³¿ ïðî â³äñòîþ-
âàííÿ îñîáèñòèõ êîðäîí³â ëþ-
äèíè. Òîìó âèíèêàº ïèòàííÿ: 
ÿêùî âàø êîõàíèé àáî êîõàíà 
ôë³ðòóº ç êèìîñü â ñîöìåðåæàõ, 
öå éîãî îñîáèñòà ñïðàâà ÷è ìîæå 
ñïðàâà äâîõ?

ЗАГАЛЬНА ТЕРИТОРІЯ 
Êîëè äâîº ñòâîðþþòü ïàðó, 

çðîçóì³òè, äå çàãàëüíå, à äå 

ïðèâàòíå äóæå ïðîñòî. Äîñèòü 
óÿâèòè ñèòóàö³þ: âè ïðèéøëè 
â ãîñò³ äî äðóç³â, ñèäèòå, â³äïî-
÷èâàºòå, ñï³ëêóºòåñÿ. ² ðàïòîì 
âàø ïàðòíåð éäå â ³íøó ê³ìíàòó 
(àáî òóàëåò) ç ³íøîþ ëþäèíîþ 
ïðîòèëåæíî¿, ïðèðîäíî, ñòàò³. 
Ïàðòíåðà äîâãèé ÷àñ íåìàº, à âè 
ñòî¿òå ï³ä äâåðèìà, ÷åêàºòå. Òàì 
í³áè îñîáèñòà òåðèòîð³ÿ ëþäèíè, 
íó ÿê âè ìîæåòå ëîìèòèñÿ? ² îñü 
âàø ïàðòíåð âèõîäèòü, ïîïðàâëÿº 
øòàíè àáî ñï³äíèöþ, à âè ö³êà-
âèòåñÿ — ùî ñòàëîñÿ?

Íà ùî ÷óºòå: «âñå îê», «÷îãî òè 
ïåðåæèâàºø?» Òèì ÷àñîì â³çàâ³ 
âàøîãî ïàðòíåðà òàêîæ íåçâî-
ðóøíî éäå äî ãîñòåé. Ñèòóàö³ÿ 
³ä³îòñüêà. Òîìó ùî âñ³ì íàâêîëî 
çðîçóì³ëî, çàêðèâàòèñÿ â îêðåì³é 
ê³ìíàò³ ç ³íøîþ ëþäèíîþ, íåïî-
âàãà ïî â³äíîøåííþ äî ïàðòíåðà. 
Íàâ³òü ÿêùî òàì í³÷îãî íå áóëî, 
àëå ³íòåðåñè ³íøî¿ ñòîðîíè ÿêîñü 
çîâñ³ì âæå íåêîðåêòíî ïîðóøåí³.

ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ІНТЕРЕСИ 
ПАРТНЕРА?

Ïî-ïåðøå, â³ðí³ñòü, ïî-äðóãå, 
ïîâàãà. Ïàðòíåð ìàº ïðàâî íà ö³ 
ðå÷³, îñîáëèâî íà â³ðí³ñòü, ÿêà 
ìàºòüñÿ íà óâàç³ àïð³îð³, êîëè 
ïàðà ñòâîðþºòüñÿ (ÿêùî íåìàº 
äîìîâëåíîñòåé ïðî çâîðîòíå).

Ïîâåðíåìîñÿ äî ïåðåïèñîê 
â ³íòåðíåò³. ßêùî òàê³ ïåðåïèñ-
êè õîâàþòüñÿ â³ä ïàðòíåðà, öå 
ìîæíà ðîçö³íèòè ÿê òå æ ñàìå 
óñàì³òíåííÿ â òóàëåò³ ç ³íøîþ 

НЕ ЛІЗЬ, БО ВБ'Є: ГАДЖЕТ 
ПАРТНЕРА — ЦЕ ЗБРОЯ 
Межі  Сучасні шлюби укладаються 
не на небесах, а в інтернеті, вірніше, 
завдяки йому. Користуючись сучасними 
гаджетами, пари не лише можуть 
зустрітися і покохати, більшість 
стосунків через це і руйнується

ëþäèíîþ. Òàê, ô³çè÷íî ïàðò-
íåð òóò, àëå åìîö³éíî çà äâåðè-
ìà. Òàêå åìîö³éíå óñàì³òíåííÿ 
÷àñòî ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî 
âèíèêàþòü ñïî÷àòêó â³ðòóàëüí³ 
ðîìàíè, à òàì ³ äî ðåàëà ðóêîþ 
ïîäàòè. Òîìó ââàæàòè, ùî ïåðå-
ïèñêè ïàðòíåðà — éîãî îñîáèñòà 
ñïðàâà, ìîæíà ëèøå â òîìó âè-
ïàäêó, ÿêùî âîíà æîäíèì ÷èíîì 
íå ñòîñóºòüñÿ âàøèõ ñï³ëüíèõ 
³íòåðåñ³â.

ЗАХИСТ НЕ ДОРІВНЮЄ НАПАД 
ßê ëþäè çàõèùàþòü ñâî¿ ³í-

òåðåñè ó âçàºìèíàõ? ßêùî ìîâà 
ïðî â³ðòóàëüíèé ôë³ðò, ïðèõî-
äèòü íà ðîçóì ò³ëüêè — ñòåæèòè, 
ï³äãëÿäàòè, øïèãóâàòè. Â³ä÷óòòÿ 
ïðè öüîìó íå áîçíà-ÿê³ ïðèºìí³. 
Îñîáëèâî, ÿêùî íà ò³é ñòîðîí³ 
ðåàêö³ÿ ó âèãëÿä³ îáðàæåíî¿ ãîð-
äîñò³. Àëå çíîâó-òàêè ïðèêëàä. 
Ùîá á³ëüø çðîçóì³ëî — ñèòó-
àö³ÿ ç ðîáîòîþ. Âè çáèðàºòåñÿ 
ïîïðàöþâàòè íàä ïðîåêòîì, âàì 
çà ðîáîòó îá³öÿþòü êóïó ãðîøåé. 
Êîëè æ âè ïðîñèòå ÿê³ñü ãàðàíò³¿ 
(äîãîâ³ð, äîêóìåíòè…), âàì ó â³ä-
ïîâ³äü ãîâîðÿòü — âè ùî, íàì 
íå äîâ³ðÿºòå, âñ³ äîêóìåíòè — 
öå íàøà îñîáèñòà òåðèòîð³ÿ… 
Àáñóðä æå?

Ëþäèíà ìàº ïðàâî çíàòè, 
íà ùî âîíà «ï³äïèñóºòüñÿ». Â³ä-
êðèòà ïåðåïèñêà, â³äêðèò³ ïàðîë³, 
â³äêðèò³ ñîöìåðåæ³ — öå äîãîâ³ð 
ïàðòíåðñòâà. ßêùî æ âèíèêàº 
ïèòàííÿ ïðî îñîáèñòå — «òè òóäè 
íå õîäè, òè ñþäè õîäè …» íó, òîä³ 
ïîòð³áíî äîìîâëÿòèñÿ. Íàéã³ðøå, 
êîëè ïàðòíåð çàïåâíÿº â êîõàíí³ 

³ â³ðíîñò³, ãîâîðèòü ïðî âçàºìíó 
äîâ³ðó ³ â òîé æå ÷àñ âñ³ ãàäæåòè 
éîãî íà ïàðîë³ ³ ë³çòè òóäè í³-í³. 
×è àäåêâàòíî âèìàãàòè àáñîëþò-
íî¿, òî÷í³øå, ñë³ïî¿ äîâ³ðè, ³ ïðè 
öüîìó òðèìàòè âñå ñâîº æèòòÿ 
íà çàìêàõ?

ГАРМОНІЯ — ВІДКРИТІСТЬ 
Äî ðå÷³, çðîçóì³òè, ÿê³ ñòîñóí-

êè â ïàð³, ìîæíà äîñèòü ïðîñòî. 
Ó æîäíîãî ç ïàðòíåð³â íåìàº ïà-
ðîë³â íà ãàäæåòàõ, âñ³ â áóäü-ÿêèé 
ìîìåíò ìîæóòü ïîäèâèòèñü, êóäè 
õî÷óòü ³ êîëè. Àëå. Í³õòî öèì 
ïðàâîì íå êîðèñòóºòüñÿ. Íå âè-
íèêàº íàâ³òü áàæàííÿ. ßêùî æ 
³íòåðåñ ïðîêèíóâñÿ, ìîæíà â³äðà-
çó çðîáèòè âèñíîâîê — âè ñóìí³-
âàºòåñÿ ùîäî âàøîãî ïàðòíåðà. ² 
ùîá íå çàãàíÿòè ñåáå â äåïðåñ³þ, 
à ñòîñóíêè â ðîçáîðêè, â³äêðè-
ò³ñòü ó âçàºìèíàõ, öå îáîâ'ÿçêîâî. 
Çâ³ñíî, ÿêùî âàì íàñïðàâä³ âàæ-
ëèâ³ ö³ ñòîñóíêè… À ÿêùî íà ò³é 
ñòîðîí³ ââàæàºòüñÿ, ùî ëèñòóâàí-
íÿ ïàðòíåðà íå âàøà ñïðàâà — 
ìîæíà ñì³ëèâî ðåçþìóâàòè, ùî 
³ ïàðòíåð âæå íå âàø.

Òàê, ó êîæíîãî ìîæóòü áóòè 
ñâî¿ âëàñí³ ³íòåðåñè, êóäè ³í-
øèé õîäèòè íå ïîâèíåí. Àëå 
ç âëàñíî¿ âîë³. À öå ìîæëèâî 
ëèøå çà óìîâè, ùî ïàðòíåð òàê 
ñàìî äîðîæèòü âàìè, ÿê ³ âè 
íèì. Êîëè æ ïàðòíåð ì³ñöÿ ñîá³ 
íå çíàõîäèòü â³ä ðåâíîù³â ³ ï³ä-
îçð, ó â³äïîâ³äü îòðèìóº ñòóñàíè 
ïðî îñîáèñòèé ïðîñò³ð (â ÿêîìó 
÷àñòî ïîâíèì õîäîì ôë³ðò), öå 
íå ïðî çàõèñò îñîáèñòîãî ìîâà, 
à ïðî íàñèëüñòâî.

ЯК ПОЧИНАЮТЬСЯ ПРОБЛЕМИ 
З ПЕРЕПИСКАМИ В МЕРЕЖІ
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ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ 

«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55, 

(096) 179 71 31

ОВЕН 
В ближайшие дни то, о чем 
вы будете много думать, 
вполне может произойти. 

ТЕЛЕЦ 
Возрастут одновременно 
и требования по отноше-
нию к себе, и претензии 
к окружающим.

БЛИЗНЕЦЫ 
Возможно осуществление 
давних планов и воплоще-
ние в жизнь заветной мечты.

РАК 
Вы можете столкнуться 
с обстоятельством, которое 
изменит вашу жизнь в луч-
шую сторону. 

ЛЕВ 
Период удачен для поисков 
работы и налаживания 
отношений.

ДЕВА 
Смотрите вперед, ду-
майте о будущем, 
не оглядывайтесь назад. 

ВЕСЫ 
В этот период даже любая 
мелочь может оказаться 
существенной для вас. 

СКОРПИОН 
Придется приложить уси-
лия, чтобы сосредоточить-
ся на конкретном деле.

СТРЕЛЕЦ 
Не пытайтесь решать 
проблемы с помощью силы 
и прямых конфликтов.

КОЗЕРОГ 
Неделя ожидается про-
дуктивная, насыщенная 
разнообразными событиями. 

ВОДОЛЕЙ 
Прежде, чем начинать дей-
ствовать, стоит продумать 
все до мелочей. 

РЫБЫ 
Вы можете стать объектом 
интриги. Появится возмож-
ность для самореализации 
в творчестве.

452369

451370

452546

Людмила, 30 років  
Щаслива мама в декреті. Активна і весела людина. Люблю музику, танці, 
відпочинок з друзями на природі. Не боюсь труднощів! Завжди готова на авантюрні вчинки :) 

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)

453620

451845

инки :) 

сниці.


