
 Після сутички з поліцейським він майже 
два тижні був у комі, а у неділю помер. 
На місці Олександра міг бути кожен 
з нас. Розказуємо про інші випадки, 
коли поліцейські били людей
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ÍÎÂÈÍÈ

Перший пішов!
Ðîçïî÷àëîñü îáëàøòóâàííÿ 

àíòèêèøåíü íà íåðåãóëüîâà-
íèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîäàõ 
íà ïðîñïåêò³ Þíîñò³ («àí-
òèêèøåíÿ» — ðîçøèðåííÿ 
òðîòóàðó â ì³ñö³ ïåðåõîäó, 
àáî ïåðåõðåñòÿ).

Òàêèì ÷èíîì òðîòóàð âè-
ñòóïàòèìå íà ïðî¿æäæó ÷àñ-
òèíó çàì³ñòü êðàéí³õ ïðàâèõ 
ñìóã, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
âèíÿòêîâî äëÿ ïàðêóâàííÿ, 
ùî ñïðèÿòèìå ï³äâèùåííþ 
áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó.

×îìó öå âàæëèâî ³ êîðèñíî 
äëÿ âóëèö³:

— âïîðÿäêóâàííÿ øèðèíè 
ñìóã ðóõó çàáåçïå÷èòü çíè-
æåííÿ øâèäêîñò³ ðóõó òðàí-
ñïîðòíîãî ïîòîêó íà ä³ëÿí-
êàõ ïîáëèçó ïåðåõîä³â;

— àíòèêèøåíÿ êîíñòðóê-
òèâíî óíåìîæëèâèòü ïàðêó-
âàííÿ íà ïåðåõîä³;

— ïðèïàðêîâàí³ ïîáëèçó 
àâòîìîá³ë³ íå ïåðåêðèâàòè-
ìóòü îãëÿäîâ³ñòü;

— ìàéæå âäâ³÷³ çìåíøèòü-
ñÿ ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ï³øîõîäà 
íà ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³ (à îòæå 
÷àñ ³ñíóâàííÿ íåáåçïåêè).

Íà ÷åðç³ ï³øîõ³äí³ ïåðå-
õîäè â ðàéîí³ áóä. 4 òà áóä. 
51 íà ïðîñïåêò³ Þíîñò³, ÿê³ 
íàðàç³ òàêîæ º ä³ëÿíêàìè ç 
ï³äâèùåíîþ àâàð³éí³ñòþ.

Â³ííèöÿ â÷åðãîâå äîâîäèòü, 
ùî çíà÷í³ ðåçóëüòàòè ï³äâè-
ùåííÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî 
ðóõó ìîæóòü äîñÿãàòèñÿ íåäî-
ðîãèìè, àëå åôåêòèâíèìè ïðî-
åêòàìè — ãîëîâíå ãàðíà àíà-
ë³òèêà, âèêîðèñòàííÿ âäàëîãî 
ñâ³òîâîãî äîñâ³äó, à òàêîæ êðå-
àòèâí³ñòü ³ ñì³ëèâ³ñòü ð³øåíü.

P. S. Ùîäî ä³ëÿíêè ïåðå-
õîäó á³ëÿ ðèíêó º äîäàòêî-
âèé áîíóñ — áóäå ðîçâåäåíèé 
êîíôë³êò âåëîñèïåäèñò³â ³ 
ï³øîõîä³â, îñê³ëüêè ðàí³-
øå ï³øîõîäè ÷åêàëè âèõîäó 
äî ïåðåõîäó íà âåëîäîð³æö³.

P. P.S. Íà ïåðåõîä³ â ðàéîí³ 
«Ìàã³ãðàíäó» áóäóòü âñòàíîâ-
ëåí³ ùå é îñòð³âö³ áåçïåêè.

ДУМКА

БЛОГЕР 

Віктор 
ПЕРЛОВ

ЮЛІЯ (32), БУХГАЛТЕР:
— Ставлюсь до таких пара-
дів нейтрально. Вони мене 
не дратують, але я їх і не під-
тримую. Я вважаю, вони 
мають право висловлювати 
свою позицію.

ВЛАД (25), СПОРТСМЕН:
— Такі паради не потрібні. 
Неправильно, що це робить-
ся на показ. Це нав’язується 
іншим людям. Якщо ці люди 
такі, то нехай будуть для 
себе, а не для всіх.

ЖАННА (20), СТУДЕНТКА:
— Нехай такі паради прохо-
дять у закритих приміщеннях. 
Вважаю, що не всім це по-
трібно бачити.  Є ті, на якого 
це може згубно впливати, 
наприклад, діти.

ОЛЕКСАНДР (32), ФРІЛАНСЕР:
— Не маю нічого проти. Моя 
дівчина підтримує цей рух.  
Вони постійно потерпають, їх 
гонять. Думаю, було б непо-
гано продемонструвати, що 
це нормально.

НАДІЯ (55), ПЕНСІОНЕРКА:
— Це катастрофа. Завжди 
були якісь визначені міс-
ця, де вони збирались. 
Я не проти, але навіщо ви-
ходити на вулицю, щоб усі 
на це дивились?

ПЕТРО (64), ПЕНСІОНЕР:
— Різко негативно ставлюсь, 
бо в нас зовсім інша релі-
гія. Я поважаю нормальні, 
традиційні стосунки. Чому з 
небесного кольору «голубо-
го» зробили щось погане?

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви ставитесь до параду рівності ЛГБТ-спільноти?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ì³ñò íà ×îð-
íîâîëà â³äêðè-

ëè äëÿ àâòî ³ ï³øîõîä³â ïî-
âí³ñòþ íà Äåíü íåçàëåæíîñò³ 
â 2018 ðîö³. À â ì³ñüêðàä³ ïîò³ì 
ãîâîðèëè, ùî ôàêòè÷íî, ì³ñò âæå 
ãîòîâèé — çàëèøèëèñÿ ò³ëüêè 
êîñìåòè÷í³ ðîáîòè ³ îá'ºêò áóäå 
çäàíèé â åêñïëóàòàö³þ äî ê³íöÿ 
2018 ðîêó (bit.ly/2ZGA3Zt).

Öüîãî òàê ³ íå ñòàëîñÿ. Ç ïî-
÷àòêó 2019 ðîêó á³ëÿ ìîñòó äîñ³ 
ñòî¿òü íåïîðóøíèì áóä³âåëüíå 
ì³ñòå÷êî: àâòîêðàí, âàãîí÷èêè 
áóä³âåëüíèê³â òà çàëèøêè â³ä ìà-
òåð³àë³â ðåêîíñòðóêö³¿. Îñòàíí³ 
ï³âðîêó òðèâàþòü ñóäè ì³æ ì³ñü-
êèì äåïàðòàìåíòîì êàï³òàëüíîãî 
áóä³âíèöòâà ³ êè¿âñüêèì òîâàðè-
ñòâîì «ÌÑÓ-2», ÿêå âèêîíóâàëî 
ðåêîíñòðóêö³þ Êè¿âñüêîãî ìîñòó 
ïðîòÿãîì 2017–2018 ðîê³â.

Ó ñóäîâîìó ðåºñòð³ ä³çíàëèñÿ 
ïîäðîáèö³ ñïðàâè. Äåïàðòàìåíò 
êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ñòâåð-
äæóº, ùî ï³äðÿäíèê íå íàäàâ àê-
ò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò, äîêóìåí-
ò³â íà ïðèäáàííÿ ìàòåð³àë³â äëÿ 
çàâåðøåííÿ ðîá³ò äî 1 ãðóäíÿ 
2018-ãî. Òîìó ÷åðåç ñóä âèìàãà-
þòü ïîâåðíóòè àâàíñ — 2 ì³ëü-
éîíè 508 òèñÿ÷ 364 ãðèâí³ òà 
ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð ç «ÌÑÓ-2» â³ä 
17 âåðåñíÿ 2018 ðîêó.

Òîâàðèñòâî «ÌÑÓ-2» ïîäàëî 
çóñòð³÷íó çàÿâó: ïðîñèòü ñóä âè-
çíàòè ðîáîòè ïî äîãîâîðó ï³ä-
ðÿäó â³ä 17 âåðåñíÿ 2018 ðîêó 
íà ñóìó 3 ì³ëüéîíè 923 òèñÿ÷³ 
188 ãðèâåíü òàêèìè, ùî âèêî-
íàí³. Àêòè íà âèêîíàí³ ðîáîòè 
áóëè ñêëàäåí³, íàä³ñëàí³ íà ³ì’ÿ 
ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³ííèö³, îñê³ëü-
êè ïðåäñòàâíèêè äåïàðòàìåíòó 
êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà â³äìî-
âèëèñÿ îòðèìóâàòè ¿õ íàðó÷íî.

Îáëàñíèé Ãîñïîäàðñüêèé ñóä 
óõâàëèâ, ùî äëÿ âèð³øåííÿ ñïî-

ТРИВАЮТЬ СУДИ ЧЕРЕЗ 
РЕМОНТ КИЇВСЬКОГО МОСТУ
Тяганина  Чиновники стверджують, 
що підрядник не виконав роботу 
на 2,5 мільйона і вимагають гроші назад. 
Підрядник ремонту це спростовує. Каже, 
що мерія не приймає акти виконаних 
робіт. Через це шляхопровід досі 
не прийнятий в експлуатацію

ðó ïîòð³áíà áóä³âåëüíî-òåõí³÷íà 
åêñïåðòèçà. Ôàõ³âö³ âñòàíîâëÿòü 
äîñòîâ³ðí³ñòü ôàêòó îáñÿã³â 
(ïåðåë³êó, îá'ºì³â) âèêîíàííÿ 
ï³äðÿäíèõ ðîá³ò, ¿õ âàðòîñò³ òà 
ìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ îñòàí-
í³õ, âðàõîâóþ÷è ïîãîäí³ óìîâè 
òà âëàñòèâîñò³ ìàòåð³àë³â.

Ùî ñàìå, íà äóìêó ÷èíîâíèê³â, 
íå çàâåðøèâ ï³äðÿäíèê? Ùîá ä³-
çíàòèñÿ, íàä³ñëàëè ³íôîðìàö³é-
íèé çàïèò äî ì³ñüêðàäè.

«Íà îá’ºêò³ íå çàâåðøåíî 
âëàøòóâàííÿ ïîêðèòòÿ òðîòó-
àð³â ìàòåð³àëàìè Sika, çàõèñò 
â³äðåìîíòîâàíèõ òà ï³äñèëåíèõ 
çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é», — 
éäåòüñÿ ó â³äïîâ³ä³ íà çàïèò.

Õòî áóäå óñóâàòè íåäîë³êè 
ðåêîíñòðóêö³¿? Ïðèì³òèëè, ùî 
ìåíøå í³æ çà ð³ê íà ìîñòó ïî-
òð³ñêàëîñÿ ïîêðèòòÿ òðîòóàð³â.

«Ïðîäîâæåííÿ òà çàê³í÷åííÿ 
ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêòà, â òîìó 
÷èñë³, óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ íåäî-
ë³ê³â, áóäå çä³éñíåíî ï³ñëÿ çà-
âåðøåííÿ âðåãóëþâàííÿ ñï³ðíèõ 
ïèòàíü ç ãåíï³äðÿäíèêîì ÒÎÂ 
«ÌÑÓ-2», — â³äïîâ³ëè íà çàïèò.

Òîáòî, ðåêîíñòðóêö³ÿ íå çà-
âåðøåíà? Ì³ñò çäàëè â åêñïëó-
àòàö³þ?

«Ñòàíîì íà 31 òðàâíÿ 2019 ðîêó 
îá’ºêò íå ïðèéíÿòî â åêñïëóàòà-
ö³þ. Ì³ñò ïðèäàòíèé äëÿ éîãî 
åêñïëóàòàö³¿».

З 9 серпня минулого року слідством міського 
відділку Нацполіції розслідується ймовірне 
розкрадання коштів на реконструкції Київ-
ського мосту. Слідчі підозрюють, що є змова 
між Департаментом капітального будівни-
цтва та товариством «МСУ-2», які вносили 
недостовірні відомості до актів приймання 
будівельних робіт.
«Встановлено, що службові особи ТОВ «МСУ-2» 
протягом 2017–2018 років перераховували по-
над 1 мільйонів гривень на пов`язане з Підряд-

ником товариство «Компактбуд» з призначен-
ням платежу за оренду техніки та устаткування. 
При цьому, отримано дані про те, що «Ком-
пактбуд» фактично створене директором ТОВ 
«МСУ-2» та його батьком головним інженером 
ТОВ «МСУ-2» з метою переведення отриманих 
бюджетних коштів в готівку для подальшого їх 
обернення на свою користь», — йдеться в ухвалі 
Вінницького міського суду.
Щоб визначити фактично виконані роботи 
і реальну вартість реконструкції Київського 

мосту, суддя Михайленко призначив про-
ведення комплексної економічної та буді-
вельно-технічної експертизи (bit.ly/2xl7yER).
У інформаційному запиті до міськради за-
питували, скільки витрачено коштів на ре-
конструкцію мосту.
«Станом на 31 травня виконано робіт на суму 
68 мільйонів 594 тисячі 360 гривень. Із них 
за рахунок держбюджету — 37 484 443 гривні, 
за рахунок місцевого бюджету — 31 109 917 гри-
вень», — йдеться у відповіді.

Підозрюють в розкраданні бюджетних коштів 

Роботи на мосту не завершені. У міськраді розказали, 
що підрядник має ще зробити покриття тротуарів, захист 
залізобетонних конструкцій 



453237



4 RIA, Ñåðåäà, 26 ÷åðâíÿ 2019
ÑÈÒÓÀÖ²ß

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Çà ÷àñ ïåðåáóâàí-
íÿ ïîñòðàæäàëîãî 
â ë³êàðí³ ñë³äñòâî 
íå ìàº íàâ³òü ðå-

çóëüòàò³â àíàë³ç³â ïîñòðàæäàëîãî 
Ìàêñèìà Ñë³ïåíüêîãî. Êàæóòü, 
áåç óõâàëè ñóäó í³÷îãî íå áóäå.

— À õòî æ òó óõâàëó ìàº âçÿ-
òè? — ãîâîðèòü ñåñòðà Ìàêñèìà 
Ñë³ïåíüêîãî ïàí³ Îëüãà.

Æ³íêà ïîñò³éíî çíàõîäèòüñÿ 
â ðåàí³ìàö³¿ á³ëÿ áðàòà. ßê ò³ëüêè 
â³äêðèâàº õîëîäèëüíèê, íàòèêà-
ºòüñÿ ïîãëÿäîì íà ïðîá³ðêè ³ç 
çàáîðîì êðîâ³ áðàòà ³ â íå¿ çíîâó 
âèíèêàº îäíå é òå ñàìå ïèòàííÿ: 
«×îìó òàê â³äáóâàºòüñÿ?» 

АНАЛІЗИ НЕ РОБЛЯТЬ
— Öåé ìàòåð³àë íà àíàë³çè, ùî 

ëåæèòü ó õîëîäèëüíèêó, ë³êàð 
áðàâ ïðè ìåí³, — ãîâîðèòü æ³í-
êà. — Áóëî öå 15 ÷åðâíÿ. À á³äà ç 
áðàòîì ñòàëàñÿ 10 ÷åðâíÿ.

Æ³íêà ïðèïóñêàº, ùî êîìóñü öå 
ïîòð³áíî, ùîá «â³äòÿãíóòè» ÷àñ.

— Ç 10 äî 15 ÷åðâíÿ Ìàêñèìó 
ñò³ëüêè ë³ê³â âëèëè, ùî òåïåð 
ñë³äè îòðóºííÿ ó êðîâ³ äíåì ç 
âîãíåì íå çíàéòè, — êàæå âîíà.

Ñêàðæèòüñÿ, ùî ñë³ä÷èé âåñü 
÷àñ çàéíÿòèé. Íà çàïèòàííÿ, 
÷îìó íå äîáèâàºòüñÿ äîêóìåíòà 
ç ñóäó, òîé â³äïîâ³äàº, ùî ñóääÿ 
ó â³äïóñòö³.

— Ùî ìåí³ ðîáèòè äàë³? — çà-
ïèòóº ñï³âðîçìîâíèöÿ. — ßêáè 
ìîãëà, äî êîãîñü áè éøëà íà ïðè-
éîì, âîðóøèëà á êîãîñü, àëå æ 
íå ìîæó áðàòà çàëèøèòè. Òàê ³ 
ìèíàº äåíü çà äíåì. Ó ñóää³ â³ä-
ïóñòêà, ñë³ä÷èé çàéíÿòèé… 

ЯК УСЕ СТАЛОСЯ
Æóðíàë³ñò ñï³ëêóâàâñÿ ç ïî-

ñòðàæäàëèì Âîëîäèìèðîì Áî-
ñèì, ÿêîãî ðÿòóâàâ Ìàêñèì 
Ñë³ïåíüêèé. Îñü éîãî îïèñ ïî-
ä³é òîãî äíÿ. Êàæå, ïðèáëèçíî 
î 12-é Ìàêñèì ïðèâ³ç âàíòàæ³â-
êîþ ìåðòâèõ êóðåé. Âîëîäèìèð 
Áîñèé â³äêðèâ êðèøêó áóíêåðà, 
êóäè ìàëè çñèïàòè âàíòàæ. Ðî-
áèòüñÿ öå àâòîìàòè÷íî, íàòèñ-
êàííÿì êíîïêè. ×îëîâ³êè çíà-
õîäèëèñÿ ïî ð³çí³ ñòîðîíè â³ä 
àâòîìîá³ëÿ.

Ðàïòîì Âîëîäèìèð ïî÷óâ ñòóê 
çàë³çà. Ï³ä³éøîâ äî âîä³ÿ. Òîé 
ñòîÿâ íà êðàþ ÿìè. Âîíà çñåðå-
äèíè îááèòà ìåòàëîì. Âîä³é ñêà-
çàâ, ùî ó ÿìó âïàëà ìîíòèðîâêà. 
Âîëîäèìèð ï³äñâ³òèâ ë³õòàðèêîì 

У «ПИРОГОВЦІ» РЯТУЮТЬ 
РОБІТНИКА З «НАШОЇ РЯБИ» 
Трагедія  Максим Сліпенький 
намагався витягнути чоловіка, який впав 
у бункер для утилізації курятини, але 
сам опинився на дні. Обох їх дістали 
на поверхню. Максим 17-й день у комі. 
Іншого постраждалого Володимира 
Босого на другий день виписали з лікарні. 
Без лікарняного, без жодної довідки

³ ïîáà÷èâ ¿¿ âíèçó. Ï³øîâ çà äðà-
áèíîþ, àáè ñïóñòèòèñÿ äîíèçó. 
Çà éîãî ñëîâàìè, ãëèáèíà áóíêå-
ðà ïðèáëèçíî òðè ìåòðè.

— Ùå íå äîáðàâñÿ äîíèçó, ÿê 
â³ä÷óâ ñìåðäþ÷èé çàïàõ, ìåí³ äóõ 
çàáèëî, — êàæå Âîëîäèìèð. — Çà-
òàìóâàâ äèõàííÿ ³ íàãíóâñÿ ä³ñòà-
òè ìîíòèðîâêó. Ïåðåä î÷èìà òó-
ìàí ñòàâ, ñëüîçè ïîòåêëè. Ïî÷àâ 
âèáèðàòèñÿ íàãîðó. Çàëèøàëîñÿ 
âæå çîâñ³ì áëèçüêî. Ïàì’ÿòàþ, 
Ìàêñèì ïîäàâàâ ìåí³ ðóêó. Àëå 
íîãè ñòàëè âàòí³ íàñò³ëüêè, ùî 
íå ì³ã ðóõàòèñü. Çíåïðèòîìí³â…

Äî òÿìè ïðèéøîâ íà âóëèö³. 
Ïîðó÷ ñòîÿëà øâèäêà. Âîëîäè-
ìèðà â³äâåçëè â ë³êàðíþ.

— Ïîò³ì îïåðàòîð ðîçïîâ³äàâ 
ìåí³, ùî Ìàêñèì ïðèá³ã äî íüîãî 
³ ñêàçàâ, ùî ÿ óïàâ ó ÿìó, — ïðî-
äîâæóº ñï³âðîçìîâíèê. — Îïåðà-
òîð ï³øîâ êëèêàòè íà äîïîìîãó 
ñëþñàð³â. Âèäíî, ìåíå ä³ñòàëè 
øâèäøå. Àëå â ë³êàðíþ ïåðøîãî 
çàâåçëè Ìàêñèìà. Ó ðåàí³ìàö³¿ 
ïîáà÷èâ, ÿê â³í ëåæèòü ï³ä àïà-
ðàòîì øòó÷íîãî äèõàííÿ.

«КОЛИ ПРИЙШОВ ДО ТЯМИ, 
УСМІХНУВСЯ» 

Ïîëîâèíó äíÿ ³ í³÷ Ìàêñèì 
ïðîâ³â ó ðåàí³ìàö³¿ Ëàäèæèíñüêî¿ 
ë³êàðí³. Çâ³äòè éîãî äîïðàâèëè 
äî Ãàéñèíà. Ë³êàð³ îãëÿíóëè ³ 
ñêàçàëè âåçòè ó Â³ííèöþ.

Ïîñòðàæäàëîìó ä³àãíîñòóâàëè 
óðàæåííÿ ãîëîâíîãî ìîçêó õ³ì³÷-
íèìè ðå÷îâèíàìè.

— Áðàò ó äóæå âàæêîìó ñòà-
í³, — ðîçïîâ³äàº ñåñòðà ïîñòðàæ-
äàëîãî. — Äî éîãî ë³êóâàííÿ çà-
ëó÷àþòü ð³çíèõ ñïåö³àë³ñò³â, àëå 
ïîë³ïøåííÿ íå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ.

Ìàêñèì ò³ëüêè ðàç ïðèéøîâ 
äî òÿìè. Ïàí³ Îëüãà êàæå, áóëî 
öå 13 ÷åðâíÿ.

— Â³í â³äêðèâ î÷³, óñì³õíóâñÿ, 
ìàáóòü, óï³çíàâ ìåíå, ïîâîðóøèâ 
ðóêîþ, í³áè õîò³â ïîäàòè ¿¿ ìåí³, 
àëå íå ñêàçàâ í³ ñëîâà.

Êîëè â ë³êàðíþ ïðè¿æäæàâ Âî-
ëîäèìèð Áîñèé, æ³íêà áà÷èëà, ÿê 
í³ÿêîâî ïî÷óâàâñÿ. Âèáà÷àâñÿ, 
ùî öå ÷åðåç íüîãî ïîñòðàæäàâ 
Ìàêñèì.

Ïàí³ Îëüãà çàñïîêî¿ëà ÷îëîâ³-
êà. Ðîçïîâ³ëà, ùî ¿¿ áðàò ñïðàâåä-
ëèâèé, íå ëþáèòü áðåõí³, çàâæäè 
ãîòîâèé äîïîìàãàòè ³íøèì. Ñëó-
æèâ â ÀÒÎ. Áóäü-êîìó äîïîì³ã 
áè â òàê³é ñèòóàö³¿.

— Âîëîäèìèð — ºäèíèé î÷å-
âèäåöü òîãî, ùî ñòàëîñÿ, — ðîç-
ïîâ³äàº Îëüãà. — Â³í òåæ ãîòîâèé 
ãîâîðèòè ïðàâäó.

З ЛІКАРНІ — БЕЗ ДОВІДКИ 
Ñåñòðà Ìàêñèìà ï³ä ÷àñ 

ðîçìîâè ç Âîëîäèìèðîì Áî-
ñèì çâåðíóëà óâàãó íà âèñèïè 
íà îáëè÷÷³. Ó Ìàêñèìà òàê³ ñàì³. 
Îëüãà çàïèòàëà, ÷è Âîëîäèìèð 
ë³êóºòüñÿ. Ïî÷óëà ó â³äïîâ³äü, 
ùî ÷îëîâ³êà óæå íà äðóãèé äåíü 
âèïèñàëè ç ë³êàðí³ ³ íå äàëè 
æîäíî¿ äîâ³äêè!

— Ñïî÷àòêó ÿ ëåæàâ ó ðåàí³ìà-
ö³¿ ï³ä êðàïåëüíèöåþ, — ãîâîðèòü 

Âîëîäèìèð. — Íàñòóïíîãî äíÿ 
ìåíå ïåðåâåëè ó òåðàï³þ. Òàì 
îãëÿíóâ ë³êàð ³ ñêàçàâ ìåäñåñòð³: 
«Íåõàé éäå äîäîìó».

Âîëîäèìèð ãîâîðèòü, ùî í³ÿ-
êîãî ë³êóâàííÿ éîìó íå ïðèçíà-
÷èëè. Ó íüîãî ïå÷å â ãðóäÿõ, áî-
ëèòü ãîëîâà. Íà ðîáîò³ çìóøåíèé 
÷àñ â³ä ÷àñó âèõîäèòè íà ñâ³æå 
ïîâ³òðÿ. Íà ò³ë³ — âèñèïè.

— Ïðîéøîâ  îáñòåæåííÿ â îä-
í³é ç êë³í³ê ó Â³ííèö³, — êàæå 
÷îëîâ³ê. — Òàì ìåí³ ïîÿñíèëè, 
ùî ó ìåíå îáïàëåíèé ñòðàâîõ³ä, 
ïîðàäèëè í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ïà-
ëèòè öèãàðîê. Çíàéøëè òàêîæ 
ïðîáëåìè ç ëåãåíÿìè. 

Áîñèé õîäèâ ùå äâà ðàçè ó ë³-
êàðíþ â Ëàäèæèí³. Ïðîñèâ âèäà-
òè ï³äòâåðäæåííÿ, ùî ïåðåáóâàâ 
íà ñòàö³îíàð³, áî æ äâà äí³ íå áóâ 
íà ðîáîò³. Àëå íå îòðèìàâ.. Òàì 
ñêàçàëè, ùî âîíè â àðõ³â³

Офіцер відділу комунікації об-
ласної поліції Вадим Кобзар по-
відомив, що кримінальне прова-
дження відкрито у той же день, 
коли сталася пригода (ч. 2 ст. 272 
«Порушення правил безпеки під 
час виконання робіт з підвище-
ною небезпекою»).
Досудове розслідування здійснює 
слідчий Ладижинської поліції.
За словами офіцера, 21 червня 
слідчий подав до суду два кло-
потання: про тимчасовий доступ 
до історії хвороби та відібраних 

зразків матеріалу на аналізи, 
а також про проведення судо-
во-медичної та токсикологічної 
експертизи. Мова йде про по-
страждалого, який знаходиться 
в лікарні.
Ще одне клопотання подано 
по іншому постраждалому. Але 
тільки по одному епізоду — до-
ступу до історії хвороби.
Нагадаємо, НП сталося 10 черв-
ня. Слідчий звернувся до суду 
21.06. Станом на 25.06 він 
не отримав ухвали.

Що кажуть у поліції?

У обласному управлінні Дер-
жпраці створено комісію з роз-
слідування та з’ясування обста-
вин і причин нещасного випадку 
з тяжким наслідком.
Про це повідомив прес-секретар 
управління Валерій Влащук:
—10 червня 2019 року о 12.00 
стався нещасний випадок з 
водієм С., 1981 р. н., філії «Пта-
хокомплекс» ТОВ «Вінницька 
птахофабрика», — каже пан 

Валерій. — Чоловік отруївся про-
дуктами розпаду птиці (суміш 
газів) під час перебування водія 
на дільниці приймання утиліза-
ції у цеху технологічних фабри-
катів. Наразі С. госпіталізований 
з діагнозом постгіпоксичне ура-
ження головного мозку.
Після встановлення всіх об-
ставин і причин, що призвели 
до нещасного випадку, матері-
али передадуть до прокуратури.

Отруїлися продуктами розпаду птиці 

Ìàòåð³àë íà àíàë³çè 
âçÿëè 15 ÷åðâíÿ. 
À á³äà ç Ìàêñèìîì 
ñòàëàñÿ íà ï’ÿòü äí³â 
ðàí³øå, 10 ÷åðâíÿ 
î 12-é äíÿ

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 190126

Тільки один раз 
за 17 днів постраждалий 
прийшов до тями — 
на його обличчі 
з’явилася квола усмішка 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ЛАРИСА ПОЛУЛЯХ, ВОЛОНТЕРКА
Після реагування на прайд поборників 
традиційних цінностей, у мене склався їх 
образ. То маю подякувати, що самі й склали.

Зробити реформу децентралізації незворотною 
— значить надати їй конституційного статусу
БЛОГ

ПАВЛО ГОРБАНСЬКИЙ, 
ПОЛІТИЧНИЙ ОГЛЯДАЧ

Ðîê³â 15 òîìó àâòîðîâ³ öèõ ðÿäê³â äî-
âåëîñÿ ïîñï³ëêóâàòèñü ç ïîëüñüêèì á³ç-
íåñìåíîì, ÿêèé ïåðåáóâàâ ó Â³ííèö³. 
Ïîëÿê áðàâ ó÷àñòü ó ÿêèõîñü çàõîäàõ, 
ç’¿çäèâ ïîäèâèòèñü íà Ìåäæèá³çüêèé çà-
ìîê, îôîðìëÿâ äîêóìåíòè íà îðãàí³çàö³þ 
ñï³ëüíîãî ï³äïðèºìñòâà. ² íå ïðèõîâóâàâ 
ñâîãî çäèâóâàííÿ, ³íîä³ äîñèòü åìîö³éíî 
éîãî âèðàæàþ÷è:

— Íå ðîçóì³þ, ÷îìó âñå òàê çàîðãà-
í³çîâàíî, âñå òàê ñêëàäíî. Ïîñëóõàéòå, 
íó ÷îìó ì³ñöåâ³ ãðîìàäè íå ìàþòü ïðàê-
òè÷íî í³ÿêèõ ïîâíîâàæåíü: âñå òðåáà 
ïîãîäæóâàòè, êîæíó äð³áíèöþ. Òà â³ä-
äàéòå ¿ì êîøòè, íåõàé ëþäè çàéìàþòü-
ñÿ. Íàïðèêëàä, ïîáóäóþòü á³ëÿ çàìêó 
ãîòåëü, àâòîìîá³ëüíó çàïðàâêó — òîä³ é 
³ñòîðè÷íà ïàì’ÿòêà îäåðæèòü äîäàòêîâ³ 
ìîæëèâîñò³ íà ðåñòàâðàö³þ. Âè íàâ³òü 
íå óÿâëÿºòå, ÿê øâèäêî âñå çàïðàöþº, 
êîëè íà ì³ñöÿõ ç’ÿâëÿòüñÿ ãðîø³ ³ ëþäè 
îäåðæàòü ìîæëèâ³ñòü íèìè ïîðÿäêóâàòè.

Ïîëüñüêèé á³çíåñìåí çíàâ, ùî ãîâî-
ðèâ — íà òîé ÷àñ â éîãî êðà¿í³ ðåôîðìà 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çä³éñíþâàëàñü 
âæå äðóãèé äåñÿòîê ðîê³â, âñå â³äáóâà-
ëîñü òàê, ÿê â³í ³ ñòâåðäæóâàâ. À îñü 
äî ïî÷àòêó àíàëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â â Óêðà-
¿í³ çàëèøàëîñÿ ùå ö³ëå äåñÿòèë³òòÿ…

Ó 2014-ìó òîä³ ùå â³öå-ïðåì’ºð óêðà¿í-
ñüêîãî óðÿäó Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí ñòàâ 
ôóíäàòîðîì ñïðàâä³ ðåâîëþö³éíèõ çì³í, 
ÿê³ óâ³éøëè â ñóñï³ëüíèé äèñêóðñ ï³ä 
íàçâîþ «äåöåíòðàë³çàö³ÿ». Éøëîñÿ ïðî 
äåìîíòàæ âëàäíî¿ ï³ðàì³äè, ïðè ÿê³é âñ³ 
çàðîáëåí³ íà ì³ñöÿõ êîøòè íàïðàâëÿ-
ëèñü äî öåíòðó, òàì ïåðåðîçïîä³ëÿëèñü 
çà ìàëîïðîçîðèìè êðèòåð³ÿìè ³ ëèøå 
ì³çåðíà ÷àñòèíà ¿õ ïîâåðòàëàñü ãðîìà-
äàì. Âèñòóïàþ÷è íà XV Óêðà¿íñüêîìó 
ìóí³öèïàëüíîìó ôîðóì³, ùî ïðîõîäèâ 
ç 18 äî 20 ÷åðâíÿ öüîãî ðîêó â Îäåñ³, 
Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Âîëîäèìèð 
Ãðîéñìàí íàãàäàâ, ùî ñîáîþ ÿâëÿëà 
ñèòóàö³ÿ äî ïî÷àòêó ðåôîðìè:

— Ñòàðà ñèñòåìà íå äàâàëà ðîçêðèòè 
ïîòåíö³àë ãðîìàäè — â³ä âåëèêîãî ìåãà-
ïîë³ñà äî íåâåëèêèõ ãðîìàä, ÿê³ íàä³ëåí³ 
ìîæëèâîñòÿìè, ùîá ñòàòè óñï³øíèìè. 
Ðåçóëüòàò — ñêîðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ øê³ë, 
äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â, ðóéíàö³ÿ ³íôðàñòðóê-
òóðè. Áþäæåòè íà ì³ñöÿõ áóëè ôàêòè÷íî 
êàñàìè äëÿ âèäà÷³ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ³ í³ 
â êîãî íå âèñòà÷àëî êîøò³â.

Ùîá ðîçïî÷àòè ïåðåòâîðåííÿ, ìîëî-
äîìó äåðæàâíèêó ïîòð³áí³ áóëè ÷³òêèé 
³ çðîçóì³ëèé ïëàí, êîìàíäà îäíîäóì-
ö³â òà ïîë³òè÷íà âîëÿ. ² äîñâ³ä, íàáó-
òèé íà ïîñàä³ Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî 
ãîëîâè. Óñ³ ö³ êîìïîíåíòè â êîìïëåêñ³ 
äîçâîëèëè çðóøèòè ñèòóàö³þ ç ìåðòâî¿ 
òî÷êè — ³ ðåôîðìà çàïðàöþâàëà. ßêùî 
äîõîäè çàãàëüíîãî ôîíäó ì³ñöåâèõ áþ-
äæåò³â ó 2014 ðîö³ íàðàõîâóâàëè 70 ìëðä 
ãðèâåíü, òî íà ïî÷àòîê 2019 ðîêó — 

262 ìëðä, òîáòî á³ëüøå â 3,7 ðàçè. Ïî-
íàä 11400 ³íôðàñòðóêòóðíèõ ïðîåêò³â 
ó ðåã³îíàõ îäåðæàëè äåðæàâíó ï³äòðèì-
êó. Íåäàðìà öþ ðåôîðìó òàê îö³íèëè 
íà ì³ñöÿõ.

— Äåöåíòðàë³çàö³ÿ, ÿêó âïðîâàäæóº 
Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí — îäíà ³ç êëþ-
÷îâèõ ðåôîðì, — ñòâåðäæóº ãîëîâà 
²âàí³âñüêî¿ îá’ºäíàíî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè Ìèõàéëî Êóëèê. — Çà ðîêè 
íåçàëåæíîñò³ ó íàñ â ñåë³ íå â³äáóâàëî-
ñÿ æîäíîãî ìàñøòàáíîãî áóä³âíèöòâà 
÷è ðåêîíñòðóêö³¿. Çàðàç ìè àñôàëüòóºìî 
äîðîãè, çðîáèëè ñó÷àñíèé ñïîðòèâíèé 
ìàéäàí÷èê â ñåë³ ²âàíîâ³, àíàëîã³÷íèé 
áóäóºìî ó ñåë³ Ãóùèíöÿõ. Ïðîâîäèìî 
ðåìîíò â øêîëàõ, äèòñàäêàõ òà àìáóëà-
òîð³ÿõ. Ðîáèìî ñó÷àñí³ çóïèíêè ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó, óòåïëþºìî øêîëó, 
ïðîâåëè îñâ³òëåííÿ âóëèöü. Áþäæåò íàø 

äî îá’ºäíàííÿ äâîõ ñåëèùíèõ ðàä áóâ 
13 ìëí ãðí, à çàðàç 48 ìëí.

Ïðîòå îäíà ñïðàâà — çãåíåðóâàòè ïå-
ðåòâîðåííÿ, ïîñòàâèòè ¿õ «íà êðèëî», 
à ³íøà — âì³òè çàõèñòèòè ¿õí³ ðåçóëüòàòè. 
Ñóäÿ÷è ç óñüîãî, íèí³ íàñòàâ ÷àñ ñàìå 
äëÿ öüîãî. Î÷³ëüíèê óðÿäó íå ïðèõîâóº 
ñâîº¿ ñòóðáîâàíîñò³.

— ß áà÷ó ðåàëüí³ çàãðîçè äåöåíòðàë³-
çàö³¿ êðà¿íè, ïðîäîâæåííþ ³ çàâåðøåííþ 
ðåôîðìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÿê 
ôóíäàìåíòàëüíî¿ ñèñòåìè íàäàííÿ âëàäè 
ëþäÿì. Òîìó ìè ìàºìî áóòè çãóðòîâà-
íèìè ³ îá’ºäíàíèìè.

Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí ïåðåêîíàíèé, ùî 
íèí³ ³ñíóº ºäèíèé ðåöåïò ãàðàíòóâàòè 
íåâ³äâîðîòí³ñòü äåöåíòðàë³çàö³¿. ² öåé 
ðåöåïò ïîëÿãàº ó âíåñåíí³ çì³í äî Êîí-
ñòèòóö³¿ â ÷àñòèí³ ïîâíîâàæåíü ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ. Òèì ñàìèì âäàñòüñÿ 
çàáåçïå÷èòè ³ñíóâàííÿ ãðîìàä íà íîâèõ 
çàñàäàõ, ¿õ ô³íàíñîâó ñïðîìîæí³ñòü òà 
íåçàëåæí³ñòü, çàïðîâàäèòè íà ð³âí³ îá-
ëàñòåé òà ðàéîí³â âèáîðí³ âèêîíàâ÷³ 
êîì³òåòè. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíà ïîòóæ-
íà êàìïàí³ÿ íà ð³âí³ îêðåìèõ ãðîìàä, 
¿õ àñîö³àö³é, ðåàëüíà ï³äòðèìêà ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ç áîêó ïîë³òèê³â, 
ÿê³ ìèñëÿòü ñó÷àñíèìè ïðîãðåñèâíèìè 
êàòåãîð³ÿìè.

Ñóòü ñòðàòåã³¿ ïîëÿãàº ó âì³íí³ ïî-
áà÷èòè ÿê íàéáëèæ÷³ ðåçóëüòàòè, òàê ³ 
â³ääàëåí³ ïåðñïåêòèâè ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí çâèê ïðàöþâàòè 
ñàìå òàê ³ çíàº, ùî ó ñïðàâ³ äåðæàâíîãî 
áóä³âíèöòâà âàæëèâîþ º êîæíà äåòàëü, 
äð³áíèöü íå áóâàº. ² âæå òî÷íî íåìàº 
äð³áíèöü ó âïðîâàäæåíí³ ðåôîðìè, 
ÿêà ñòàëà íàéóñï³øí³øîþ çà âñ³ ðîêè 
íåçàëåæíîñò³. Òåïåð âîíà ìàº îòðèìà-
òè êîíñòèòóö³éíèé ñòàòóñ, ùîá í³êîìó 
íå ïðèéøëî â ãîëîâó ïîâåðíóòè êîëåñî 
³ñòîð³¿ ó çâîðîòíîìó íàïðÿì³ ³ çíîâó ïå-
ðåòâîðèòè ãðîìàäè íà çàðó÷íèê³â ÷è¿õîñü 
ïðèìõ ³ çàáàãàíîê. Òèì ïà÷å, ùî ëþäè, 
ÿê³ â³ä÷óëè ñìàê ñâîáîäè ³ ñàìîâðÿäó-
âàííÿ, öüîãî ïðîñòî íå äîïóñòÿòü.

452572447857

РЕКЛАМА
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ІГОР ДЕНИСОВ, БЛОГЕР

Íàâ³ùî óñï³øíîìó â³ííèöü-
êîìó þðèñòó âèáîðè, ùî ïëàíóº çðîáè-
òè ÿê äåïóòàò òà ñê³ëüêè ïîòð³áíî IT-
ñïåö³àë³ñò³â, ùîá Â³ííèöÿ ñòàëà öåíòðîì 
â³ò÷èçíÿíî¿ IT-³íäóñòð³¿

Ìàêñèì Ïàøêîâñüêèé íàðîäèâñÿ òà 
âèð³ñ ó Â³ííèö³, â äèòèíñòâ³ ìð³ÿâ ñòàòè 
ä³äæåºì òà çàïàëþâàòè ñâîºþ ìóçèêîþ 
íàéâ³äîì³ø³ í³÷í³ êëóáè êðà¿íè. Àëå ï³ñëÿ 
çàê³í÷åííÿ øêîëè âñòóïèâ äî Êèºâî-Ìî-
ãèëÿíñüêî¿ àêàäåì³¿, îòðèìàâ þðèäè÷íó 
îñâ³òó ³ çà äåñÿòü ðîê³â ïîáóäóâàâ á³çíåñ 
íà ñï³âïðàö³ ç ñèìâîëîì ñó÷àñíî¿ ñâ³òîâî¿ 
åêîíîì³êè — ïðåäñòàâíèêàìè IT-ãàëóç³. 
Ëîÿëüíà äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ïîë³-
òè÷íà ïàðò³ÿ «Ñëóãà íàðîäó» âèñóíóëà 
Ìàêñèìà Ïàøêîâñüêîãî êàíäèäàòîì 
â íàðîäí³ äåïóòàòè ïî ìàæîðèòàðíîìó 
âèáîð÷îìó îêðóãó ¹11 ó ì. Â³ííèöÿ.

Ó öüîìó ìàòåð³àë³ — çíàéîìñòâî ç Ïàø-
êîâñüêèì Ìàêñèìîì ²ãîðîâè÷åì, éîãî 
ïðèíöèïàìè òà ïëàíàìè. Âñå, ùî íåîá-
õ³äíî çíàòè, ÿêùî âè ä³éñíî çàö³êàâëåí³ 
ïîë³òè÷íèì ìàéáóòí³ì íàøî¿ êðà¿íè âçà-
ãàë³ òà ìàéáóòí³ì íàøîãî ì³ñòà çîêðåìà.

ПРО РОДИНУ
Íàðîäèâñÿ ó Â³ííèö³ â ðîäèí³ ³íæå-

íåðà òà â÷èòåëüêè ìóçèêè. Êëàñè÷íèé 
³íòåë³ãåíòíèé íàá³ð òîãî ÷àñó. Âèõîâó-
âàëè Ìàêñèìà áàòüêè äîâîë³ ñóâîðî, àëå 
ãðàìîòíî, ïîÿñíþþ÷è êîæíó ñâîþ ïî-
ðàäó àáî ð³øåííÿ. Áàòüêî — öå õàðàêòåð, 
öå ñèñòåìí³ñòü, ÿêó õëîïåöü ïîëþáèâ 
ùå ç ìàëèõ ðîê³â. Ñïî÷àòêó éîãî â÷è-
ëè ðîçóì³òè ïðèðîäó ðå÷åé ÷è â÷èíê³â, 
à ïîò³ì âæå äîâ³ðÿëè ïðèéìàòè âëàñíå 
çâàæåíå ð³øåííÿ. Öå ñôîðìóâàëî äóæå 
ö³ííå âì³ííÿ, ÿêå Ìàêñèì Ïàøêîâñüêèé 
âèêîðèñòîâóº âïðîäîâæ æèòòÿ.

²ç ìàìîþ ñòîñóíêè á³ëüø ë³ðè÷í³, ÿê ³ç 
áóäü-ÿêîþ ìàìîþ. Â³ä íå¿ ÷îëîâ³ê îòðèìàâ 
íàâè÷êè ïðàâèëüíî ðîçïîä³ëÿòè ñâ³é ÷àñ òà 
ðåñóðñè íà êîðèñíå äëÿ äóø³ ³ íà âñå ³íøå. 
Õî÷à á ï³âãîäèíè ùîäíÿ, ùîá ïîñëóõàòè 
ìóçèêó — ìàìèíà ïîðàäà, àáè â³äíîâèòè 
âíóòð³øíþ ãàðìîí³þ. Ìàìà äëÿ Ìàêñèìà 
²ãîðîâè÷à ïðèêëàä ñàìîâ³ääàíîñò³, áåç-
óìîâíî¿ ï³äòðèìêè, íåîñÿæíî¿ òóðáîòè.

ПРО ДИТИНСТВО ТА ЮНІСТЬ
Äèòèíñòâî Ìàêñèìà Ïàøêîâñüêîãî 

ïðîéøëî íà çëàì³ ³ñíóâàííÿ ÑÐÑÐ òà 
ó íåïðîñò³ «ðåôîðìàòîðñüê³» ðîêè ïåðå-
áóäîâè Ãîðáà÷îâà é ùå á³ëüø íåñòàá³ëüí³ 
90-ò³ ðîêè âæå íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè. Òîä³ 
áóëî ìîäíî çáèâàòèñÿ ó äâîðàõ â òàê³ ñîá³ 
çãðàéêè òà æèòè â ðàìêàõ öèõ çãðàéîê 
³äåàëàìè äðóæáè, áðàòåðñòâà, ÷îëîâ³÷î¿ 
ñîë³äàðíîñò³. Ïîêè áàòüêè òÿæêî ïðà-
öþâàëè, ä³òè ãðàëèñÿ ó äâîðîâ³ ³ãðè òà 
ìð³ÿëè êîëèñü âèáðàòèñÿ ³ç ò³º¿ òîòàëüíî¿ 
á³äíîñò³, ùî îõîïèëà â ò³ ÷àñè Óêðà¿íó ³ 
âçàãàë³ âåñü ïîñòðàäÿíñüêèé ïðîñò³ð. Ä³òè 
òîä³ ìð³ÿëè áóòè àáî á³çíåñìåíàìè àáî 
áàíäèòàìè. Íà â³äì³íó â³ä ñâî¿õ îäíî-
ë³òê³â Ìàêñèì õîò³â ñòàòè ä³äæåºì. Ó ñâî¿ 
12 õëîï÷èíà íå óÿâëÿâ æèòòÿ áåç ìóçèêè.

ПРО ОСВІТУ
Îñâ³òà äëÿ Ìàêñèìà ñòàëà éîãî îïîðîþ 

â æèòò³. Âñòóï äî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñè-
òåòó «Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ» ³ç ñà-

ìîãî ïî÷àòêó çäàâàâñÿ ïðèìàðíèì òà íåðå-
àëüíèì. Àëå âèòðàòèâøè ð³ê íà ï³äãîòîâêó 
òà ïðàêòè÷íî íîí-ñòîï ì³ñÿöü íà ñàìó 
âñòóïíó êàìïàí³þ, Ìàêñèì Ïàøêîâñüêèé 
ñòàâ ñòóäåíòîì îäíîãî ³ç íàéïîòóæí³øèõ 
òà íàéâ³äîì³øèõ óí³âåðñèòåò³â Óêðà¿íè. 
Þðèäè÷íèé ôàêóëüòåò íàâ÷èâ äèñöèïë³íè, 
êðèòè÷íîìó ìèñëåííþ òà âì³ííþ øâèäêî 
çíàõîäèòè â³äïîâ³äü íà áóäü-ÿêå ïèòàííÿ, 
ùî ñòàâèòü æèòòÿ. Þíèé ìð³éíèê, ÿêèì 
áóâ õëîïåöü äî óí³âåðñèòåòó, ïåðåòâîðèâñÿ 
íà ïðàãìàòèêà-ïðîôåñ³îíàëà.

ПРО БІЗНЕС
Êàð’ºðó ìîëîäîãî ïîë³òèêà óìîâíî 

ìîæíà ðîçä³ëèòè íà òðè åòàïè.
Äî îòðèìàííÿ äèïëîìó «Êèºâî-Ìî-

ãèëÿíêè» Ìàêñèì ì³ã ëèøå ï³äðîáëÿ-
òè çà ÿê³ñü êèøåíüêîâ³ êîøòè â ÿêîñò³ 
«çá³ãàé-ïîñò³é â ÷åðç³ çà äîâ³äêîþ» àáî 
«íàïèøè çàÿâó òóäè-òî», õî÷ öå ³ ìîãëî 
íàçèâàòèñÿ äëÿ ïðèñòîéíîñò³ ìîëîäøèì 
þðèñòîì. Çâè÷àéíà ÷îðíîâà ðîáîòà, ÿêà 
íå ìàëà í³÷îãî ñï³ëüíîãî ³ç ñïðàâæí³ìè 
þðèäè÷íèìè ñïðàâàìè äëÿ ïðîôåñ³éíîãî 
çàäîâîëåííÿ ÷è ðîçâèòêó.

Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äèïëîìà þðèäè÷íèé 
ñòàòóñ çð³ñ ³ ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ ñïðàâè, 
ÿê³ äîçâîëèëè Ìàêñèìó õî÷à á òðîõè 
íàáëèçèòèñÿ äî ð³âíÿ, êîëè ìîæíà íà-
ñïðàâä³ âèêîðèñòîâóâàòè âåñü àðñåíàë 
çíàíü òà óì³íü, ùîá ïðèíîñèòè êîðèñòü 
ñïðàâ³. Õî÷à ïîòð³áíî êîíñòàòóâàòè, ùî 
êëàñè÷íèé þðèäè÷íèé á³çíåñ â Óêðà¿í³ 
òåæ ñòàâ çàðó÷íèêîì îáñòàâèí òà âåëè-
÷åçíî¿ êîðóïö³¿ íà âñ³õ ëàíêàõ ñóäîâî¿ 
ñèñòåìè. Ìîæíà ìàòè áåçë³÷ þðèäè÷íèõ 
àðãóìåíò³â, ùîá âèãðàòè ñïðàâó, àëå ñóä-
äÿ âæå îòðèìàâ õàáàð — áåççàïåðå÷íèé 
àðãóìåíò, ÿêèé ïîòð³áíî â³äðîáëÿòè.

IT-á³çíåñ ïîâí³ñòþ çì³íèâ óÿâëåííÿ â³-
ííèöüêîãî þðèñòà ïðî ñó÷àñíó åêîíîì³êó 
òà åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë Óêðà¿íè. Òàëà-
íîâèò³ ëþäè ñòâîðþþòü ðå÷³, ÿê³ àêòèâíî 
êóïóº Çàõ³ä òà ÑØÀ çà ³íîçåìíó âàëþòó. 
Ïðè öüîìó ö³ ï³äïðèºìö³ íå çàáðóäíþþòü 
ïðèðîäó, íå âèðóáóþòü ë³ñè, íå çàéìàþòü 
äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè ï³ä ÒÐÖ. Àëå ó íèõ º 
íèçêà çàçäð³ñíèê³â ó âèãëÿä³ ñëóæá, â³-
äîìñòâ, ð³çíèõ êîíêðåòíèõ âïëèâîâèõ îñ³á, 
ÿê³ ïðîñòî õî÷óòü çàáðàòè ó IT-ñïåö³àë³ñò³â 
ðåçóëüòàòè ¿õíüî¿ ðîáîòè. Ñï³âðîá³òíèöòâî 
³ç IT ó ñôåð³ çàõèñòó ³íòåðåñ³â ö³º¿ ãàëó-
ç³ ïîâí³ñòþ çì³íèëî ï³äõîäè â ðîáîò³ òà 
ñòðóêòóðó á³çíåñó ï³äïðèºìöÿ.

IT — óñï³øíèé íàäïðèáóòêîâèé á³ç-
íåñ-ñåãìåíò, ÿêèé ìîæå ñîá³ äîçâîëè-
òè çàõèùàòè ñâî¿ ³íòåðåñè íàéêðàùèìè 
ðåñóðñàìè ³ç íàÿâíèõ â Óêðà¿í³. Ùî ãî-
ëîâíå — öåé á³çíåñ ô³íàíñîâî ìîæå ñîá³ 
äîçâîëèòè ³ êîðóïö³þ, àëå ïðèíöèïîâî 
íà âñ³õ ð³âíÿõ öüîãî íå âïðîâàäæóº, áî 
êîðóïö³ÿ ìîìåíòàëüíî âáèâàº öåé á³çíåñ, 
ðîçðàõîâàíèé íà àáñîëþòíî ëåãàëüíèé 
ñòàòóñ íå ëèøå â Óêðà¿í³, à é çà êîðäîíîì!

ЯКА ПРОГРАМА ЯК ДЕПУТАТА?
Íàéãîëîâí³øå — öå ïîâíà ï³äòðèìêà 

êóðñó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Âîëîäèìèðà 
Çåëåíñüêîãî òà ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «Ñëóãà 
íàðîäó», ÿêà âèñóíóëà Ìàêñèìà Ïàø-
êîâñüêîãî êàíäèäàòîì â íàðîäí³ äåïóòà-
òè Óêðà¿íè ïî ìàæîðèòàðíîìó âèáîð÷îìó 
îêðóãó ¹ 11. Ãîëîâíèé ïðèíöèï — áóòè 

÷àñòèíîþ êîìàíäè. ² äîäàòêîâî âåëè÷åçíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ º òå, ùî ñàìå â³í — ÷àñòè-
íà êîìàíäè Ïðåçèäåíòà òà áàëîòóºòüñÿ â³ä 
ð³äíîãî äëÿ íüîãî îêðóãó òà Â³ííèö³ âçàãàë³!

Ãîëîâíå çàâäàííÿ êîìàíäè Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè òà ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «Ñëóãà íà-
ðîäó» — ïîâíà ë³êâ³äàö³ÿ ñòàðî¿ ñèñòåìè 
êîðóìïîâàíî¿ âëàäè òà ïîáóäîâà åôåêòèâ-
íèõ ïîë³òè÷íèõ ìåõàí³çì³â íîâîãî òèïó.

Ìàêñèì Ïàøêîâñüêèé — ëåãàëüíèé 
á³çíåñìåí, ÿêîìó íå ïîòð³áåí ñòàòóñ 
«íåäîòîðêàíîñò³». Òîìó º ïîâíà ï³äòðèì-
êà íàìàãàííÿì Âîëîäèìèðà Çåëåíñüêîãî 
òà ïàðò³¿ «Ñëóãà íàðîäó» íàçàâæäè ïîçáó-
òèñÿ öüîãî çàñòàð³ëîãî åëåìåíòà âëàäè. 
ßêùî äåïóòàò âòðàòèâ äîâ³ðó âèáîðö³â, 
íàðîä, ÿêèé éîãî îáèðàâ, ìàº îòðèìàòè 
çìîãó öüîãî äåïóòàòà çâ³ëüíèòè! Öå àáñî-
ëþòíî íîðìàëüíî. Á³ëüøå òîãî — íåîá-
õ³äíî! Õòî ïëàíóº âèòðàòèòè óìîâíèé 
ì³ëüéîí äîëàð³â ³ ñõîâàòèñÿ çà øèðìîþ 
äåïóòàòñòâà, òîé â³äðàçó ìàº ðîçóì³òè 
ñâî¿ ïåðñïåêòèâè áóòè â³äêëèêàíèì!

Ïîñèëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà êî-
ðóïö³éí³ çëî÷èíè — âèíÿòíîâî «ÇÀ!» 
Êîìàíäà Ïðåçèäåíòà òà ïîë³òè÷íà ïàð-
ò³ÿ «Ñëóãà íàðîäó» ìàº äóæå çðîçóì³ëó 
ïîçèö³þ ñòîñîâíî öüîãî ïèòàííÿ: õòî 
íå êîðóïö³îíåð — òîìó áîÿòèñÿ í³÷îãî, 
à êîðóïö³îíåðè âñ³õ ð³âí³â ìàþòü áîÿòè-
ñÿ, ³ öå òåæ íîðìà! Òîá³ íàðîä òà êðà¿íà 
äîâ³ðÿþòü çì³íèòè éîãî æèòòÿ íà êðàùå, 
à íå êðàñòè ó íèõ. Çëàìàòè ñèñòåìó ïîðóêè 
â êîðóïö³éíèõ ñõåìàõ áóäå íåïðîñòî, àëå 
Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé ³ç ïîòóæíîþ ï³ä-
òðèìêîþ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «Ñëóãà íàðîäó» 
çäàòåí ðîçòðîùèòè ö³ çàñòàð³ë³ êîðóïö³éí³ 
ïðîåêòè, ùî ïðàöþþòü äåñÿòèë³òòÿìè!

Çíà÷íå çá³ëüøåííÿ âèäîáóòêó â³ò÷èç-
íÿíîãî ãàçó. Âñ³ ìè ðîçóì³ºìî, ùî äîâã³ 
ðîêè îë³ãàðõàì áóëî âèã³äíî êóïóâàòè 
ãàç ó Ðîñ³¿, ïîÿñíþþ÷è íàðîäó öå òèì, 
ùî âëàñíîãî ãàçó íå âèñòà÷àº, íå äîáóâà-
ºòüñÿ, íå ò³º¿ ÿêîñò³ ³ òîìó ïîä³áíå. Íà-
òîì³ñòü, óêðà¿íñüêèé ãàç éøîâ íå íà ïî-
áóòîâ³ ïîòðåáè íàðîäó, à íà åêñïîðò àáî 
äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá îë³ãàðõ³â. Ïîë³òè÷-
íà ïàðò³ÿ «Ñëóãà íàðîäó» ïîâí³ñòþ òà 

áåçàëüòåðíàòèâíî ï³äòðèìóº ³í³ö³àòèâó 
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè çíà÷íî çá³ëüøèòè 
âèäîáóòîê óêðà¿íñüêîãî ãàçó òà çá³ëüøèòè 
êâîòè ñàìå óêðà¿íñüêîãî ãàçó äëÿ ïîòðåá 
íàñåëåííÿ! Êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ìàþòü 
áóòè äîñòóïíèìè ³ íå ïîâèíí³ áóòè ãîëî-
âíèì ôàêòîðîì á³äíîñò³ íàðîäó Óêðà¿íè.

Ï³äòðèìêà ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³ç-
íåñó — îäèí ³ç íàéâàæëèâ³øèõ âåêòîð³â 
ðîáîòè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íà òà ïîë³òè÷íî¿ 
ïàðò³¿ «Ñëóãà íàðîäó»! Öå äîäàòêîâ³ ðîáî÷³ 
ì³ñöÿ, öå äîäàòêîâ³ íàäõîäæåííÿ â ì³ñöåâ³ 
áþäæåòè, öå ïîòóæíèé ïëàñò ëþäåé, ÿê³ 
ä³éñíî ùîñü ñòâîðþþòü, à íå æèâóòü çà ðà-
õóíîê ò³íüîâèõ ñõåì, êðàä³æîê ÷è õàáàð³â. 
Ìàêñèìó ²ãîðîâè÷ó ÿê ëþäèí³, ùî ìàº 
âëàñíèé á³çíåñ äóæå äîáðå â³äîìî, ùî òàêå 
òèñê íà ï³äïðèºìöÿ ïîäàòêîâî¿ ÷è ³íøèõ 
äåðæàâíèõ ñëóæá, ÿê³ ìàëè á äîïîìàãàòè, 
à íå âèìàãàòè â³äêàò³â òà õàáàð³â!

Îäíèì ³ç ãîëîâíèõ ó ìàéáóòí³é ä³ÿëü-
íîñò³ Ìàêñèìà Ïàøêîâñüêîãî ñòàíå âåêòîð 
ï³äòðèìêè òà çàõèñòó â³ä ñâàâ³ëëÿ ïðåä-
ñòàâíèê³â ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó. 
Àäæå êàíäèäàòó äîáðå â³äîìî, ÿê³ ïðîáëåìè 
øòó÷íî ñòâîðþþòüñÿ á³çíåñó, òà ÿê ïî-
òð³áíî ³ç öèìè ïðîáëåìàìè áîðîòèñÿ. Áî 
öå íå íîðìàëüíî, êîëè ëþäèíà ð³ê ñòâî-
ðþº ïðîäóêò, ÿêèé ïðèíîñèòü êîðèñòü òà 
ãîäóº ñï³âðîá³òíèê³â êîìïàí³¿, àëå ÿêèéñü 
÷èíîâíèê âèìàãàº ïîëîâèíó ð³÷íîãî äî-
õîäó öüîãî ï³äïðèºìöÿ ñîá³ â êèøåíþ, áî 
«çàð³æó ïðîåêò ùå íà åòàï³ ëåãàë³çàö³¿»! 
Äîáðå â³äîì³ äåñÿòêè, ÿêùî íå ñîòí³ âè-
ïàäê³â, êîëè ï³äïðèºìö³ ÷åðåç òàêå ñòàâ-
ëåííÿ ÷èíîâíèê³â ïîâí³ñòþ çãîðòàëè ñâîþ 
ä³ÿëüí³ñòü òà ïîêèäàëè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè.

ВІННИЦЯ — ЦЕ ВСЕ
Äëÿ Ìàêñèìà Ïàøêîâñüêîãî — ïðåä-

ñòàâíèêà ïàðò³¿ «Ñëóãà íàðîäó» éîãî ð³äíå 
ì³ñòî Â³ííèöÿ — öå âñå: ³ äèòèíñòâî, ³ 
áàòüêè, ³ äðóç³, ³ êë³ºíòè. Ó Â³ííèö³ â³í 
íàðîäèâñÿ, âèð³ñ òà æèâå. Òóò éîãî äîáðå 
çíàþòü ñóñ³äè, ìàéæå êîæíîãî äíÿ Ìàê-
ñèì ãóëÿº âóëèöÿìè íàøîãî ì³ñòà. ßê ³ 
áàãàòî â³ííè÷àí, ðîáèòü ïîêóïêè íà «Óðî-
æà¿», õîäèòü äî â³ííèöüêèõ ê³íîòåàòð³â, 
ìàãàçèí³â, çàêëàä³â õàð÷óâàííÿ. Ìàêñèì 
Ïàøêîâñüêèé — íå âàðÿã ³ íå ëþäèíà îä-
íîãî äíÿ, ÿêîìó â÷îðà ïîêàçàëè Â³ííèöþ, 
à çàâòðà â³í ìàº ïîëþáèòè öå ì³ñòî, îêðóã 
³ âèãðàòè âèáîðè. Ñïðàâà ó ³íøîìó.

Äëÿ ÷îëîâ³êà-ïîë³òèêà äåïóòàòñòâî — öå 
ìîæëèâ³ñòü ñòàòè ðóø³éíîþ ñèëîþ íîâî¿ 
³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, ùî âæå ðîçïî÷àëàñÿ ³ç áåç-
ïðåöåäåíòíî¿ ï³äòðèìêè Âîëîäèìèðà Çå-
ëåíñüêîãî íà âèáîðàõ ïðåçèäåíòà. Ïîë³òè÷-
íà ïàðò³ÿ «Ñëóãà íàðîäó» — öå ôóíäàìåíò 
ìàéáóòí³õ çì³í, îñíîâà ï³äòðèìêè êóðñó 
Ïðåçèäåíòà ó Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè.

Ñòàð³ ïîë³òèêè «ãîäóâàëè íàñ» íåìîæ-
ëèâ³ñòþ ïðèéíÿòè òîé ÷è ³íøèé çàêîí, 
áî íå âèñòà÷àº ãîëîñ³â, íå âèñòà÷àº 
êîìïðîì³ñ³â, íå âèñòà÷àº ñîâ³ñò³. Â êî-
ìàíä³ Ïðåçèäåíòà òà ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ 
«Ñëóãà íàðîäó» Ïàøêîâñüêèé Ìàêñèì 
Â³êòîðîâè÷ éäå ó Âåðõîâíó Ðàäó Óêðà¿íè, 
ùîá íàðåøò³ ïî÷àëî âèñòà÷àòè ³ ãîëîñ³â, 
³ çëàãîäæåíèõ ä³é, ³ ñîâ³ñò³!

Ï³äòðèìàéòå çì³íè, ÿêèìè ìè áóäåìî 
ïèøàòèñÿ!

Ìàêñèì Ïàøêîâñüêèé — ñëóãà íàðîäó 
ó ì. Â³ííèöÿ!

Максим Пашковський — слуга народу 
та опора Президента України у Вінниці
БЛОГ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР ЦАРЕВСЬКИЙ, БЛОГЕР 
Самотність — це коли нікому упізнати твоє 
тіло… А все решта — так, тимчасові труднощі.
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У 12 окрузі зареєстровано нового кандидата 
Вікторію Галіцьку — хто вона?

Â³êòîð³ÿ Ãàë³öüêà â³äêðèâàº 
çàâ³ñó ñâîº¿ ðåçóëüòàòèâíî¿ ä³ÿëü-

íîñò³ òà áàãàòîð³÷íîãî óñï³õó.
— Ìåí³ 30 ðîê³â. ß ìîëîäà ³ àêòèâíà. 

ß íå ìàëà áàãàòèõ áàòüê³â, çàìîæíîãî ÷î-
ëîâ³êà ÷è ñïîíñîð³â. Íàðîäèëàñÿ â ñåë³ 
³ çíàþ, ÿê äî¿òè êîðîâó, äîãëÿäàòè ãîðî-
äèíó, ìèòè ïîñóä â ðåñòîðàí³, ïðàöþâàòè 
íà ðèíêó. ß ñòâîðþâàëà ñâ³é á³çíåñ ñà-
ìîñò³éíî ç íóëÿ — â³ä áàçàðó äî âåëèêî¿ 
ìåðåæ³ ìàãàçèí³â îäÿãó JBC, â³ä îäíîãî 
ïîáóäîâàíîãî áóäèíêó — äî ðîçáóäîâè 
ì³êðîðàéîí³â. Íîâ³ ñó÷àñí³ æèòëîâ³ êîìï-
ëåêñè, äîðîãè, ìåðåæ³, äèòÿ÷³ òà ñïîðòèâí³ 
ìàéäàí÷èêè — öå º ðåçóëüòàòîì ñï³ëüíî¿ 
êðîï³òêî¿ ðîáîòè ìîº¿ êîìàíäè. ß çíàþ, 
ÿê íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ëþäåé, ÿ ìàþ 
äîñâ³ä óñï³øíîãî óïðàâë³ííÿ, òîìó ãîòîâà 
âçÿòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîçâèòîê 
12 îêðóãó Â³ííè÷÷èíè ³ âñ³º¿ Óêðà¿íè!

— ß çíàþ ³ â³ðþ â òå, ùî ö³ âèáîðè 
áóäóòü ÷åñíèìè ³ ïðîçîðèìè! Ïðîöåñ çì³í 
íà êðàùå â êðà¿í³ âæå íå çóïèíèòè, — 
ãîâîðèòü Â³êòîð³ÿ Ãàë³öüêà.

Äëÿ 12 îêðóãó, ÿê ³ äëÿ âñ³º¿ Â³ííè-
ö³ Ãàë³öüêà çðîáèëà áàãàòî áëàãîä³éíèõ 
ñïðàâ. Â òîé æå ÷àñ, íà øèðîêèé çàãàë 
Â³êòîð³ÿ ñâîþ äîáðî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü 
íå âèíîñèëà.

— ß í³êîëè íå çàéìàëàñÿ ñàìîï³àðîì. 
Íå çàðàäè ðåêëàìè, à çà ïîêëèêîì äóø³ 
ç 2011 ðîêó — ïîñò³éíî ï³äòðèìóþ òà 
çàáåçïå÷óþ âñ³ì íåîáõ³äíèì äèòÿ÷³ áó-
äèíêè, ³íòåðíàòè, áóäèíêè äëÿ ëþäåé ïî-
õèëîãî â³êó. ß ðàçîì ç³ ñâîºþ êîìàíäîþ 
äîïîìàãàëà ëþäÿì ï³ñëÿ âèáóõ³â íà â³é-
ñüêîâèõ ñêëàäàõ â Êàëèí³âö³. Àêòèâíî 
çàéìàþñü ðîçâèòêîì ä³òåé âèïóñêíèê³â 
³íòåðíàò³â. Ö³ëü — äîïîìîãòè ìîëîä³ 
âèçíà÷èòèñü ³ç ìàéáóòíüîþ ïðîôåñ³ºþ, 
íàâ÷èòè çàðîáëÿòè âëàñí³ êîøòè, çàö³êà-

âèòè ¿õ ðîçâèâàòè ñâî¿ ³íòåðåñè òà âì³ííÿ, 
ðåàë³çóâàòèñÿ ïîçà ìåæàìè çàêëàä³â. Çà-
ëó÷àþ äî öüîãî ï³äïðèºìö³â, ÿê³ ãîòîâ³ 
äîïîìàãàòè âèïóñêíèêàì ç ìàéáóòíüîþ 
ðîáîòîþ òà æèòëîì.

ß çàâæäè îòî÷óþ ñåáå ëþäüìè, ÿê³ 
ðîçä³ëÿþòü ìî¿ ö³ííîñò³. Ðàçîì ç³ ñâî-
ºþ êîìàíäîþ, ÿ çàáåçïå÷èëà áàãàòîä³òíó 
ñ³ì’þ (ðåä. — â ñ³ì’¿ 15 ä³òåé) ïåðåñåëåí-
ö³â áóäèíêîì. Ìè âñ³ ðàçîì çàéìàëèñÿ ¿õ 
ïåðå¿çäîì â îìð³ÿíå âëàñíå æèòëî.

Ïåðåêîíàíà — ÷óæèõ ä³òåé íå áóâàº. Ñüî-
ãîäí³øí³ ä³òè — öå âæå çàâòðà ìàéáóòíº 
íàøî¿ óñï³øíî¿ äåðæàâè! — çàÿâëÿº âîíà.

Â³äîìî, ùî Â³êòîð³ÿ óñ³ìà ñèëàìè 
ñïðèÿº äîáóäîâ³ ÆÊ «ªâðîïåéñüêèé 
êâàðòàë». Äàíèé êîìïëåêñ áóâ ïîêèíóòèé 
ïîïåðåäí³ìè çàáóäîâíèêàìè — ìàéæå ð³ê 
æîäí³ áóä³âåëüí³ ðîáîòè íå ïðîâîäèëèñü.

— ß — â³äïîâ³äàëüíà. Äëÿ ìåíå áóëî 
âàæëèâèì äîïîìîãòè, àäæå íå ìîãëà çà-
ëèøèòè ëþäåé íàîäèíö³ ç ¿õ ïðîáëåìîþ. 

Áóëà æàõëèâà êàðòèíà — íåäîáóäîâè áåç 
ìåðåæ, áåç âîäè, êàíàë³çàö³¿ ³ ñâ³òëà. 
ß ñàìîñò³éíî âèð³øóâàëà âñ³ ïèòàííÿ ³ 
çà âëàñí³ êîøòè äîïîìàãàëà ³ äîïîìàãàþ 
äîáóäîâóâàòè öåé îá’ºêò. ß á ³ ñàìà íå ïî-
â³ðèëà â ïîä³áíó «êàçêó», ùî õòîñü âçÿâ 
íà ñåáå òàêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, àëå ïî ³í-
øîìó ÿ á íå çìîãëà! Âæå â ê³íö³ öüîãî 
ë³òà íà îá’ºêò³ ç’ÿâèòüñÿ ñó÷àñíèé äèòÿ÷èé 
ìàéäàí÷èê. Êðîê çà êðîêîì ìè çðîáèìî 
ªâðîïåéñüêèé êâàðòàë ä³éñíî ªâðîïåé-
ñüêèì, — ãîâîðèòü Â³êòîð³ÿ Ãàë³öüêà.

Âîíà — ìîëîäà ³ àêòèâíà. Ìàº áàãàòî 
ïëàí³â òà àìá³ö³é, à ãîëîâíå — ÷³òêî çíàº, 
ÿê ¿õ âò³ëèòè â æèòòÿ.

ß çíàþ, ÿê âàæêî æèòè â ñåë³, ÿê âàæêî 
ïðàöþþòü ëþäè. ß áóäó ï³äòðèìóâàòè 
ñåëî, êîæíîãî ñåëÿíèíà. Ñåëà ìàþòü áóòè 
çàìîæíèìè! Íå ìîæóòü ïðîäóêòè, ÿê³ 
âèðîùåí³ òÿæêîþ ïðàöåþ, êîøòóâàòè 
ìåíøå, í³æ íà ïîëèöÿõ ìàãàçèí³â.

Æîäíèõ ëîçóíã³â òà îá³öÿíîê! Ìè 
ïîâèíí³ ï³äòðèìóâàòè ³ñíóþ÷³ ðîáî÷³ 
ì³ñöÿ òà ñòâîðþâàòè íîâ³. ß ï³äòðèìóþ 
ìàëèé òà ñåðåäí³é á³çíåñ, àäæå â³í º 
îñíîâíîþ àðòåð³ºþ çàìîæíî¿ Êðà¿íè! 
Ââàæàþ, ùî ïîòð³áíî ì³íÿòè ïîäàòêî-
âèé êîäåêñ ³ ïîäàòêîâó ñèñòåìó â ö³ëîìó. 
Âëàäà çîáîâ’ÿçàíà ïîâàæàòè á³çíåñ ³ ï³ä-
òðèìóâàòè, à íå â³äáèðàòè îñòàíí³ íàä³¿ 
íà óñï³õ. Öå ïîäàòêè, öå ðîáî÷³ ì³ñöÿ, 
öå ³íôðàñòðóêòóðà. Ïîòð³áíî éòè íà ä³à-
ëîã ³ âèõîâóâàòè â ï³äïðèºìöÿ ñîö³àëüíó 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü, à íå âèìàãàòè.

ß ìàòè äâîõ ä³òîê, ðîçóì³þ, ùî òóðáóº 
áàòüê³â, ÿ çà ñòâîðåííÿ ñï³ëüíîò àêòèâíèõ 
ìàì, çàðàäè óñï³øíîãî ìàéáóòíüîãî íà-
øèõ ä³òåé. Çíàþ ïðîáëåìó ç ñàäî÷êàìè 
³ áóäó ¿õ âèð³øóâàòè. ß õî÷ó, ùîá ìè 
îá’ºäíóâàëèñü ³ äîïîìàãàëè îäèí îäíîìó 
íàâ³òü ç äð³áíèìè ïðîáëåìàìè. Ìàòåð³ — 

ìè º áåðåãèíÿìè, ìè º ïðèêëàäîì ëþáî-
â³, ìè ñüîãîäí³ áóäóºìî ìàéáóòíº íàøèõ 
ä³òåé. Îñîáëèâî ïîòðåáóþòü ï³äòðèìêè 
îäèíîê³ ìàìè, ñàìå òîìó ìè áóäåìî 
îá’ºäíóâàòèñü, ùîá íå áóòè îäèíîêè-
ìè, ùîá êîæåí çíàâ — º íàä³éíå ïëå÷å!

ß ï³äòðèìóþ ðîçâèòîê ñïîðòó, âèñòó-
ïàþ ìåöåíàòîì áàãàòüîõ çìàãàíü, ñàìà º 
ìàéñòðîì ñïîðòó ç êàðàòå ³ ÷åìï³îíêîþ 
ªâðîïè. Ñïîðò ðîçâèâàº âîëþ äî ïåðå-
ìîãè, âèõîâóº ñèëó äóõó ³ íåñêîðåí³ñòü. 
ß ïîäàðóâàëà 30 òà 31 øêîë³ ñó÷àñí³ òðå-
íóâàëüí³ ìàéäàí÷èêè. Çäîðîâà ìîëîäü — 
çäîðîâà íàö³ÿ! Çâ³ñíî, ðîçâèòîê ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ïîòðåáóº ô³íàíñóâàííÿ, ïðèêðî, 
ùî âñ³ âèòðàòè ëÿãàþòü íà ïëå÷³ áàòüê³â. 
Òàê íå ïîâèííî áóòè!

ß çà «åëåêòðîííó êðà¿íó»! Ìè ìàºìî 
êðîêóâàòè â íîãó ç ÷àñîì. ßê í³õòî çíàþ 
ïðîáëåìàòèêó ²Ò-ñôåðè. Ðàçîì ç êîìàí-
äîþ îäíîäóìö³â ìè ñòâîðèëè âñåóêðà¿í-
ñüêèé ìåññåíäæåð. Îäíàê íàñ íå ï³äòðè-
ìàâ êîëèøí³é óðÿä. ß çàäîâîëåíà, ùî ö³ 
÷àñè â ìèíóëîìó ³ ìàþ íàä³þ, ùî ì³é 
ïðîäóêò áóäå ïîòð³áåí ëþäÿì. Ìåññåíäæåð 
«First» — óí³êàëüíèé ìîá³ëüíèé äîäàòîê, 
ùî çàì³íþº ðÿä äîäàòê³â òà ïðîãðàì. Íà-
ïðèêëàä, îïëàòà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, äî-
ñòàâêà ¿æ³, òàêñ³, çíàéîìñòâà, îãîëîøåííÿ, 
ãåîëîêàö³ÿ, ëèñòóâàííÿ, ðîçìîâè, â³äåî-
÷àòè. Êð³ì òîãî, íàø äîäàòîê îáëàäíàíèé 
óí³êàëüíîþ òåõíîëîã³ºþ øèôðóâàííÿ ïî-
â³äîìëåíü, äóìàþ, öå òàêîæ áóëî íåçðó÷íî 
äëÿ êîëèøíüî¿ âëàäè, ùî çàâæäè íàìàãà-
ëàñÿ òèñíóòè ³ íà á³çíåñìåí³â, ³ íà ïðîñòèõ 
ãðîìàäÿí, êîíòðîëþþ÷è íàâ³òü îñîáèñò³ 
ëèñòóâàííÿ. Â³ðþ, âñå öå çì³íèòüñÿ!

Äàâàéòå îá’ºäíàºìîñü òà ï³äåìî ïë³÷-
î-ïë³÷, ùîá íàçàâæäè ñòåðòè ç óêðà¿íñüêîãî 
ñëîâíèêà òåðì³í «á³äí³ñòü»! Ìè çìîæåìî! 
Äàâàéòå ðàçîì éòè äî ïåðåìîãè!

ПРЕС-СЛУЖБА 
КАНДИДАТА 
У НАРОДНІ 

ДЕПУТАТИ ВІКТОРІЇ 
ГАЛІЦЬКОЇ
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ßê þðèñòà òà 
ïðåäñòàâíèêà ³íòåðåñ³â 

ï³äïðèºìö³â Ëåîí³äà Ìàðöèí-
êîâñüêîãî â³ííè÷àíè äîáðå çíà-
þòü. Â³äîìèé â³í ³ â ì³ñöåâèõ 
ïîë³òè÷íèõ êîëàõ: ïàðò³¿, ùî 
ïîêëàäàþòü íàä³¿ íà çàðîá³ò÷àí-
ñòâî â ïîë³òèö³, íà ïîïóë³çì òà 
ïîë³òè÷íó êîðóïö³þ íàìàãàþòü-
ñÿ íå ìàòè ç íèì ñïðàâè, áî çíà-
þòü — íà æîäí³ «äîìîâëåíîñò³» 
ç³ ñâîºþ ñîâ³ñòþ â³í íå ï³äå. 
Òî ÷îìó æ ³äå äî ïàðëàìåíòó, 
äå áåç öüîãî, êàæóòü, í³ÿê — 
ñïðîáóºìî ç’ÿñóâàòè ó ñàìîãî 
êàíäèäàòà ó íàðîäí³ äåïóòàòè 
ïî îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó 
îêðóãó ¹ 12 (÷àñòèíà Â³ííèö³ 
òà Â³ííèöüêîãî ðàéîíó).

Ëåîí³äå, ðîçêàæ³òü ïðî ñâîº 
«äîãðîìàäñüêå» ìèíóëå: ÷èì 
çàéìàëèñÿ äî òîãî, ÿê ñòàëè 
â³äñòîþâàòè ³íòåðåñè ìàëîãî ³ 
ñåðåäíüîãî á³çíåñó ó Ðàä³ ï³äïðè-
ºìö³â ïðè Â³ííèöüêîìó ì³ñüêîìó 
ãîëîâ³?

— Ðîäîì ÿ ç³ Ñòðèæàâêè Â³-
ííèöüêîãî ðàéîíó. Ó ñåðïí³ 
â³äçíà÷àòèìó 42-é äåíü íàðî-
äæåííÿ. Çàðàç ðîçóì³þ, ñòàâ-
ëåííÿ äî ïðàö³ ñôîðìóâàëîñü 
ó ðàííüîìó äèòèíñòâ³. ß îíóê 
øàõòàð³â. Ïðèêëàäè âàæêî¿ ïðà-
ö³, à â àòìîñôåð³ — â³ä÷óòòÿ ºä-
íîñò³ òà îïòèì³çìó, äàâàëè ìåí³ 
ìî¿ ä³äóñü òà áàáóñÿ. Êîëè ÿ ïî-
âåðíóâñÿ ó Ñòðèæàâêó (ìåí³ áóëî 
10), äëÿ ìåíå ïðèêëàäîì ñòàëà 
ìîÿ ìàòè, ÿêà ïðàöþâàëà íà äâîõ 
ðîáîòàõ. Ìè ç áðàòîì íàìàãàëèñü 
¿é äîïîìàãàòè. Áóëî íåëåãêî, àëå 
çàâäÿêè ñ³ìåéíîìó îïòèì³çìó, 
çà ìî¿ìè ñïîãàäàìè, ïðàöÿ âàæ-
êîþ íå ñïðèéìàëàñü. Ó 16 ðîê³â 
ï³øîâ ïðàöþâàòè ï³äñîáíèêîì 
â ìàãàçèí… À ó 18 ðîê³â, âæå 
ìàþ÷è òåõí³÷íó îñâ³òó (ÂÏÒÓ 
¹ 4), ÿ âèð³øèâ ñòàòè þðèñòîì.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âèøó ïðà-
öþâàâ þðèñêîíñóëüòîì, à ó 
2002 ðîö³ çàðåºñòðóâàâñÿ ï³ä-

ïðèºìöåì ³ ïî÷àâ, ÿê êàæóòü, 
íà ñîá³ â³ä÷óâàòè, ÿê äåðæàâà 
â Óêðà¿í³ «äáàëà» ïðî ðîçâè-
òîê á³çíåñó ³ á³çíåñ-êë³ìàò… ²ç 
2005-ãî ðîêó äî íåäàâíüîãî ÷àñó 
áóâ äèðåêòîðîì ÏÏ «Þðèäè÷íà 
êîìïàí³ÿ «Þòåððà», òåïåð — 
êåðóþ÷èé ïàðòíåð Àäâîêàò-
ñüêîãî îá’ºäíàííÿ «Ìàðöèí-
êîâñüêèé ³ ïàðòíåðè». Ìàþ 
äîñâ³ä äåïóòàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³, áóâ äåïóòàòîì Â³ííèöüêî¿ 
ðàéîííî¿ ðàäè 2010–2015 ðð.

Íå ìîæó íå çàïèòàòè ïðî á³ç-
íåñ-êë³ìàò ³ ïðî òå, ÿê òåïåð 
äåðæàâà «äáàº» ïðî ðîçâèòîê 
ï³äïðèºìíèöòâà: ùî çì³íèëîñü ³ç 
2002-ãî ðîêó, êîëè âè ïî÷èíàëè 
çàéìàòèñÿ ï³äïðèºìíèöòâîì?

— Çâ³ñíî, çì³íèëîñÿ áàãàòî 
÷îãî. Çðîçóì³ëî, ùî äåùî ³í-
øîþ ñòàëà çàêîíîäàâ÷à áàçà. 
Õî÷à âîíà çì³íþºòüñÿ àæ çà-
íàäòî ÷àñòî, à êîðèñòü â³ä öèõ 
çì³í äàëåêî íå ïðîïîðö³éíà 
¿õí³é ê³ëüêîñò³. Íàðåøò³ ñïî-

ñòåð³ãàºòüñÿ çì³íà ô³ëîñîô³¿ 
ñòàâëåííÿ äåðæàâè äî ï³äïðè-
ºìö³â: ÷èíîâíèêè ïî÷èíàþòü 
ðîçóì³òè, ùî áåç â³ëüíîãî ³ 
íå çàëÿêàíîãî ï³äïðèºìöÿ, ÿêèé 
äàº ëþäÿì ðîáîòó ³ ñïëà÷óº ïî-
äàòêè, — äåðæàâà ïðèðå÷åíà 
íà ïîñò³éí³ íåâäà÷³. Ïîãàíî, ùî 
á³ëüø³ñòü öèõ ÷èíîâíèê³â äîñ³ 
÷îìóñü ³ç ïîíÿòòÿì «äåðæàâà» 
îòîòîæíþþòü ñåáå, òî÷í³øå — 
ñâî¿ êèøåí³…

Íàâ³ùî ïîòð³áíå äåïóòàòñòâî 
â³äîìîìó þðèñòó ³ ãðîìàäñüêîìó 
ä³ÿ÷åâ³?

— ß ñòàâëþ ïåðåä ñîáîþ òðè 
êîíêðåòí³ ö³ë³, ÿêèõ ïëàíóþ 
áóäü-ùî äîñÿãòè ó Âåðõîâí³é 
Ðàä³: âåäåííÿ á³çíåñó â Óêðà¿í³ 
ìàº áóòè ìàêñèìàëüíî ñïðî-
ùåíå, ìè ìàºìî íàðåøò³ âïðî-
âàäèòè â æèòòÿ îñíîâí³ îçíàêè 
ïðàâîâî¿ äåðæàâè, à êîæíà ëþ-
äèíà òà ãðîìàäà â ö³ëîìó ìàº 
â³ä÷óòè íîâó — ã³äíó ÿê³ñòü 
æèòòÿ. Õ³áà òàê âàæêî, ñêàæ³ìî, 
äåðæàâ³ ïåðåäàòè ùå á³ëüøå ïî-
âíîâàæåíü òà ðåñóðñ³â íà ì³ñöÿ, 
ùîá ãðîìàäè ñàì³ âèçíà÷àëè ñâî¿ 
ïð³îðèòåòè òà âèð³øóâàëè ñâî¿ 
ïðîáëåìè, íå ÷åêàþ÷è ð³øåíü 
çãîðè? Îïëàòà ïðàö³ ó áþäæåòí³é 
òà ñîö³àëüí³é ñôåðàõ ìàº õî÷à á 
êîíêóðóâàòè ³ç çàðïëàòîþ â êî-
ìåðö³éíèõ ñòðóêòóðàõ. Ìåäè÷íà 
äîïîìîãà ìàº áóòè ÿê³ñíîþ òà 
äîñòóïíîþ — ïðî öå áàãàòî ðîê³â 
óñ³ ãîâîðÿòü, ³ âæå ïî÷àëèñü äåÿê³ 
çì³íè, àëå äî ê³íöåâîãî ðåçóëü-
òàòó — ùå äàëåêî. ×îìó æ ó ñó-
ñ³äí³õ êðà¿íàõ ªâðîïè ³ íå ëèøå 
â íèõ, öå ïèòàííÿ óñï³øíî âè-
ð³øåíå, à â íàñ — öå ïðîáëåìà ³ç 
ïðîáëåì? Ìè ïî÷àëè í³áè íåïî-
ãàíî ðåôîðìóâàòè ïðàâîîõîðîí-
íó ñèñòåìó òà ñóäî÷èíñòâî, àëå 
ëþäè äîñ³ íå â³ä÷óâàþòü ñåáå 
çàõèùåíèìè — ÿê ô³çè÷íî, òàê 
³ â ïðàâîâîìó â³äíîøåíí³. Äîâ³ðè 
äî ñóä³â òà ïîë³ö³¿ ñòàº ÷îìóñü 
âñå ìåíøå. Ïîòð³áíî òåðì³íîâî 

âèïðàâëÿòè ïîìèëêè, à óñï³øí³ 
ïî÷èíàííÿ äîâåðøóâàòè. Ïðî 
á³çíåñ-êë³ìàò ìîæíà ãîâîðè-
òè áàãàòî: ïîòðåáóº íåãàéíîãî 
ñïðîùåííÿ ïîäàòêîâà ñèñòåìà, 
ïëàòèòè ïîäàòêè ìàþòü óñ³, «îá-
ðàíèõ», ÿêèì âñå äîçâîëÿºòüñÿ ³ 
âñå ñõîäèòü ç ðóê, áóòè íå ïîâè-
ííî. Íà íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â 
ïîòð³áíî çíèæóâàòè ïîäàòêîâå 
íàâàíòàæåííÿ — ïîáà÷èòå, ÿêèé 
ïîøòîâõ öå äàñòü ðîçâèòêó åêî-
íîì³êè. Ó ìî¿õ ïð³îðèòåòàõ — 
ïðîçîð³ñòü, åôåêòèâí³ñòü òà 
çìåíøåííÿ ëþäñüêîãî ôàêòîðó 
â ðîáîò³ ìèòíèö³. Ó åíåðãåòèö³, 
òðàíñïîðòí³é òà ³íøèõ ñôåðàõ 
ïîòð³áíî ë³êâ³äîâóâàòè ìîíî-
ïîë³¿, äîñòóï äî ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â ìàº áóòè ð³âíèì òà êîí-
êóðåíòíèì.

×èì Ìàðöèíêîâñüêèé — íå òà-
êèé, ÿê óñ³ ³íø³ êàíäèäàòè?

— ß í³êîëè íå ïëèâ çà òå÷³-
ºþ. Í³êîëè íå áóâ ãîëîñë³âíèì. 
Îáèðàþ â÷èíêè, à íå êðàñíî-
ìîâí³ñòü. Îáèðàþ ïðîôåñ³îíà-
ë³çì ³ ïîðÿäí³ñòü. ß â³äïîâ³äàþ 
çà ñâî¿ ñëîâà ³ âèêîíóþ îá³öÿí-
êè ïåðåä òèìè, â ÷è¿ î÷³ ïîò³ì 
äèâëþñÿ. Ìîæíà ïðîñòî æèòè, 
çàðîáëÿòè ñîá³ íà æèòòÿ, ðîç-
êàçóþ÷è ïðè öüîìó âñ³ì, ùî ³ ÿê 
òðåáà ðîáèòè. Àáî éòè äî âëàäè, 
áðàòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü, 
ïðè öüîìó ÿê³ñíî ³ ïðîôåñ³é-
íî ðåàë³çîâóâàòè î÷³êóâàííÿ 
òèõ, õòî òîá³ öþ âëàäó íàäàâ. 
Ìåíå äðàòóº íåïðîôåñ³îíàë³çì 
³ áåçâ³äïîâ³äàëüí³ñòü òèõ, õòî 
âñòàíîâëþº äëÿ íàñ ïðàâèëà, 
äóìàþ÷è íàñàìïåðåä ïðî ñåáå. 
Çäàºòüñÿ, âîíè òàê ³ íå çðîçó-
ì³ëè, ùî óêðà¿íö³ çì³íþþòüñÿ, 
ùî âèðîñëî íîâå ïîêîë³ííÿ, 
ÿêå âèìàãàº çì³í. À ÿêùî ¿õ 
íå äàþòü, ìîëîäü çì³íþº ñàìà: 
³ äåðæàâó, ³ ô³ëîñîô³þ âëàäè, 
³ ëþäåé ïðè âëàä³. ² ï³äëÿãàº 
îö³íö³ íå êðàñíîìîâí³ñòü, à ðå-
çóëüòàò ðîáîòè.

Леонід Марцинковський йде в народні 
депутати по 12-му виборчому округу

453258 452952

454053
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У ході зустрічі активісти, чинов-
ники на науковці напрацювали 
пропозиції щодо малих річок 
Вінниці. Так, до вже існуючих 
очисток річок, рейдів «Муніци-
пальної варти», учасники про-
понують створити департамент 
охорони довкілля та передати 
Вінниці обласний «Водоканал».
Крім того, напрацювати зміни 
до еко-законодавства: вдоско-
налити систему штрафів, дода-
ти повноважень екоінспекції. 
А міській владі доручити про-
вести інвентаризацію всіх водойм 
на території Вінниці, оцінити їх 
стан, здійснювати регулярний 

моніторинг вод. Також створи-
ти «Мапу малих річок Вінниці».
Водночас, щоб створити співп-
рацю між владою і громадою, 
учасники дискусії пропонують 
передати частину повноважень 
на місця — місцеві жителі також 
можуть контролювати стан річок, 
відслідковувати тих, хто забруд-
нює водойми та звертатися з ано-
німними скаргами до міськради.
— Зараз Південний Буг і притоки 
чистять земснарядами. Це важ-
ливо, але проблему потрібно 
вирішувати в комплексі. Почати 
з підвищення екосвідомості гро-
мадян: проводити уроки в на-

вчальних закладах, пояснюва-
ти, що не можна викидати сміття 
в річку тощо, — каже доцент кафе-
дри географії ВДПУ Юрій Яцен-
тюк. — Надалі — зробити реальні 
штрафи за скид відходів у річки та 
проводити об'ємну роботу з ви-
явлення стоків приватного секто-
ру в річки. Сподіваюсь, що наша 
робоча група буде працювати. І 
міська влада, і громада долучать-
ся до процесу очищення річок.
Про наступні зустрічі в рамках 
публічної дискусії «Малі річки Ві-
нниці» можна дізнатися на Фей-
сбук-сторінці «Інституту розвитку 
міст» (bit.ly/2J0l59U).

Рятувати водойми штрафами та освітою 

УТОЧНЕННЯ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ï’ÿòíè÷àíêà, 
Òÿæèë³âêà, Âè-

øíÿ, Êàë³÷à — öå âñå íàçâè 
ìàëèõ ð³÷îê íàøîãî ì³ñòà. Íà ¿õ 
áåðåãàõ áóäóþòü æèòëî, ïåðå-
êðèâàþòü íà ñòàâêè òà ñêèäàþòü 
â³äõîäè. Ìàë³ ð³÷êè ïåðåòâîðþ-
þòüñÿ íà áîëîòà òà â³äñò³éíèêè 
â³äõîä³â.

«²íñòèòóò ðîçâèòêó ì³ñò» çà-
ïóñòèâ îáãîâîðåííÿ, ùîá âè-
çíà÷èòè, ùî ïîòð³áíî çðîáèòè, 
àáè ð³÷êè-«ñìåðäþ÷êè» ñòàëè 
÷àñòèíîþ Â³ííèö³.

П’ЯТЬ РОКІВ ЧИСТЯТЬ ВІННИЧКУ 
Â³ííè÷àíêà Ëþäìèëà Ñëîì³í-

ñüêà ç 2014 ðîêó êåðóº ïðîåêòîì 
«Âðÿòóºìî ìàëó ð³÷êó». Äåê³ëüêà 
ðàç³â íà ð³ê âîíà ³ íåâåëèêà ãðó-
ïà ç åêî-àêòèâ³ñò³â òà ì³ñöåâèõ 
æèòåë³â ÷èñòÿòü ð³÷êó Â³ííè÷êó 
â ðàéîí³ Ïðèâîêçàëüíî¿, 28.

— Ñïî÷àòêó õîò³ëè îõîïèòè âñ³ 
ìàë³ ð³÷êè ì³ñòà, àëå ìàºìî íåâå-
ëèê³ ðåñóðñè, òîìó çóïèíèëèñÿ 
íà îäí³é ëîêàö³¿ — ð³÷êà Â³ííè÷-
êà, á³ëÿ Ë³âîáåðåæíîãî öåíòðó 
çàéíÿòîñò³. Áî æèëà íåïîäàë³ê ³ 
çíàþ, ùî â ðàéîí³ âóëèö³ Ïðè-
âîêçàëüíî¿ íå âèñòà÷àº ì³ñöÿ, äå 
ìîæíà ïðîâåñòè äîçâ³ëëÿ íà ïðè-
ðîä³, — ñêàçàëà Ñëîì³íñüêà.

Ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîê³â àêòèâ³ñòè 
÷èñòÿòü öþ ð³÷êó, ³ íàéá³ëüøå, 
ùî ç íå¿ ä³ñòàâàëè — öå ìîãèëüíà 
ïëèòà.

— À òàê ä³ñòàºìî ç ð³÷êè áàãà-
òî ïëàñòèêîâèõ ïëÿøîê. Êîìó-
íàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Øëÿõî-
âå óïðàâë³ííÿ» äîïîìàãàº íàì 
âèâîçèòè ñì³òòÿ. Àëå ñì³òíèêè 
â ò³é çîí³ íå ìîæóòü ïîñòàâèòè. 
ßê ïîÿñíèëè êîìóíàëüíèêè, ¿õíÿ 
ìàøèíà íå ìîæå çà¿õàòè íà öþ 
ì³ñöèíó, ùîá ðåãóëÿðíî çàáèðàòè 
ñì³òòÿ ç óðí.

Åêî-àêòèâ³ñòè, êð³ì î÷èùåí-
íÿ ð³÷êè, ïðîâîäÿòü íà ëîêàö³¿ 
ôåñòèâàëü äîáðîñóñ³äñòâà, êóäè 

НЕ БУГОМ ЄДИНИМ. ЩО РОБИТИ 
З РІЧКАМИ-«СМЕРДЮЧКАМИ»
Врятуй водойму  Крім Південного 
Бугу в місті ще є 36 малих річок. У народі 
їх називають «смердючками», адже 
вони захаращені та засмічені. Поодинокі 
активісти намагаються врятувати річки 
та перетворити їх у зони відпочинку. 
Що робити, щоб відновити малі річки?

ïðèõîäÿòü áàãàòîä³òí³ ðîäèíè ç 
ðàéîíó Ïðèâîêçàëüíî¿. Àíîíñè 
àêö³é òà ôåñòèâàë³â ìîæíà ä³çíà-
òèñÿ íà ñòîð³íö³ ïðîåêòó «Âðÿòóé 
ìàëó ð³÷êó» (bit.ly/2Fokfmr).

ЩО РОБИТЬ ВЛАДА 
Ìàë³ ð³÷êè ïðèáèðàþòü 

íå ò³ëüêè ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè, 
à é êîìóíàëüíèêè. Óò³ì, ¿õí³ 
ñèëè òàêîæ º îáìåæåíèìè. Çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÊÏ «Øëÿ-
õîâå óïðàâë³ííÿ» ²ãîð Øåíøèí 
ðîçêàçàâ, ùî î÷èùåííÿì ìàëèõ 
ð³÷îê ì³ñòà çàéìàºòüñÿ âñüîãî ÷î-
òèðè ëþäèíè, òîìó âñ³ 36 ð³÷îê 
îõîïèòè íå ìîæóòü.

— Âîíè âðó÷íó âèãð³áàþòü ç 
ð³÷îê ñì³òòÿ, çà äîïîìîãîþ åêñ-
êàâàòîðà ðîáëÿòü çàãëèáëåííÿ 
ð³÷èùà. Î÷èùóºìî ð³÷êè â êðè-
òè÷íèõ ì³ñöÿõ: çíàºìî, äå ñàìå 
íàêîïè÷óºòüñÿ ñì³òòÿ. Íà ò³é æå 
Òÿæèë³âö³, â ðàéîí³ âóëèö³ Ìî-
æàéñüêîãî, ìè çáèðàºìî ñì³òòÿ 
ðàç íà äâà òèæí³. Ùå âèêîíóºìî 
çàÿâêè â³ä ìåøêàíö³â ì³ñòà, — 
ðîçêàçàâ Øåíøèí.

Ïðè òîìó ó Â³ííèö³ º âëàñíà 
Ïðîãðàìà îõîðîíè íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà ³ íåìàëå ô³-
íàíñóâàííÿ: ó 2018-ìó íà öþ 
ïðîãðàìó âèòðàòèëè 429 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü. ² ç íèõ íà ïî-
êðàùåííÿ ñòàíó âîäíèõ ðåñóð-
ñ³â — 60 ì³ëüéîí³â.

— Çà ö³ êîøòè ðîçïî÷àòî ðî-
áîòó ïî î÷èñòö³ ð³÷êè Ï³âäåííèé 
Áóã, âèêîíàíî ðåìîíò ³ î÷èùåíî 
254 êîëîäÿç³, ïðîâåäåíî êàïðå-

ìîíò çëèâîâî¿ êàíàë³çàö³¿, çàâåð-
øåíî áóä³âíèöòâî ìåðåæ³ êàíàë³-
çàö³¿ íà ×óìàöüê³é, ïðîêëàäåíî 
2,4 ê³ëîìåòðà ìåðåæ êàíàë³çàö³¿ 
â ïðèâàòíîìó ñåêòîð³ òà âèêîíà-
íî ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ î÷èñ-
íèõ ñïîðóä íà Ñàáàðîâ³, 1 ÷åð-
ãà, — ñêàçàëà î÷³ëüíèöÿ â³ää³ëó 
îõîðîíè äîâêâ³ëëÿ Äåïàðòàìåíòó 
åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³¿ ì³ñüêðà-
äè Ñâ³òëàíà Þçâàê.

×èíîâíèöÿ ðîçêàçàëà ïðî 
ïëàíè íà 2019 ð³ê. Ñåðåä íèõ — 
ïðîäîâæåííÿ ðîá³ò ïî áëàãî-
óñòðîþ áåðåã³â ³ î÷èùåííÿ ð³÷-
êè Ï³âäåííèé Áóã, áóä³âíèöòâî 
êàíàë³çàö³¿ â ïðèâàòíîìó ñåêòîð³, 
ðåêîíñòðóêö³ÿ ³ñíóþ÷èõ ìåðåæ, 
ðåéäè ïî ïðèâàòíîìó ñåêòîðó.

КОНТРОЛЬ БЕЗ ПРАВ 
Íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîíòðîëþ 

çà îá’ºêòàìè âîäíîãî ôîíäó «Ìó-
í³öèïàëüíî¿ âàðòè» Îëåêñàíäð 
Ãðàìà ðîçêàçàâ, ùî âîíè âèêîíà-
ëè 59 ðåéä³â ïî ïðèâàòíîìó ñåê-
òîðó òîð³ê òà ñêëàëè 77 ïðèïèñ³â 
íà æèòåë³â, ùî ñêèäàëè â³äõîäè 
ó ð³÷êè. Öüîãîð³÷ âçÿëèñÿ ïåðåâ³-
ðèòè ïðèâàòíèé ñåêòîð â ðàéîí³ 
Âèøåíñüêîãî îçåðà.

— Øóêàºìî êàíàë³çàö³éí³ 
òðóáè, ÿê³ âåäóòü â³ä ïðèâàòíèõ 
áóäèíê³â ó îçåðî. Äëÿ ö³º¿ ðî-

áîòè çàëó÷àºìî âîäîëàç³â. Ó÷îðà 
(19 ÷åðâíÿ) ò³ëüêè ïî÷àëè, òîìó 
ïîêè ùî íå âèÿâèëè ì³ñöÿ ñêèäó 
â³äõîä³â, — ñêàçàâ Ãðàìà.

Ïåðåâ³ðÿòè ïðîìèñëîâ³ îá’ºêòè 
«Ìóí³öèïàëüíà âàðòà» íå ìîæå: 
íåìàº ïîâíîâàæåíü. Íà çàêîíî-
äàâñòâî íàð³êàâ ³ ïðåäñòàâíèê â³-
ííèöüêîãî â³ää³ëåííÿ Äåðæàâíî¿ 
åêî³íñïåêö³¿.

— Äåñÿòü ðîê³â òîìó ïðèéíÿ-
ëè Çàêîí «Ïðî îñíîâí³ çàñàäè 
äåðæíàãëÿäó òà êîíòðîëþ ó ñôåð³ 
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³», ÿêèì 
çðîáèëè ðîáîòó áóäü-ÿêî¿ ³íñïåê-
ö³¿ íååôåêòèâíîþ. Äåñü ÷îòèðè 
ðîêè òåëåôîíóâàëà íàì ëþäè-
íà ³ êàçàëà, ùî îñü ï³äïàëþþòü 
øèíè íà òåðèòîð³¿ ìåòàëîáàçè. 
ß ïîÿñíþþ, ùî áåç ïèñüìîâîãî 
çâåðíåííÿ ÿ íå çìîæó ïîòðàïèòè 
íà òåðèòîð³þ ï³äïðèºìñòâà. Ëþ-
äèíà òàêîæ âèÿâèëàñü àêòèâíîþ, 
ïðèéøëà äî íàñ ³ íàïèñàëà ëèñò, 
ïðè ö³é ëþäèí³ ìè ëèñò â³äïðà-
âèëè íà Êè¿â íà ïîãîäæåííÿ. 
Óÿâ³òü ñîá³, ÿê ÿ ðàä³ñíî ÷åðåç 
ì³ñÿöü ¿õàâ íà ìåòàëîáàçó ïî-
äèâèòèñÿ, ÷è ãîðÿòü òàì øèíè. 
Òî íàâ³ùî öåé çàêîí ïðèéìàëè? 
Ìè íå ìîæåìî çàéòè íà áóäü-
ÿêå ï³äïðèºìñòâî çà âëàñíèì 
áàæàííÿì, ëèøå êîëè ïîãîäÿòü 
ó Êèºâ³.

Еко-активісти щороку прибирають річку Вінничку. 
Вінничанка Людмила Сломінська пропонує зробити на річці 
в районі Привокзальної, 28, зону відпочинку

Ó ãàçåò³ RIA â³ä 12.06.2019 ðîêó áóëà 
îïóáë³êîâàíà ñòàòòÿ ï³ä íàçâîþ «Âèìàãàëè 
$240 òèñÿ÷, à ñóä ¿õ â³äïóñòèâ».

Òàêîæ íà ³íòåðíåò-ñàéò³ vn.20minut.ua 
áóëà îïóáë³êîâàíà ñòàòòÿ ï³ä íàçâîþ «Òàê³ 
îðëè â Ñ²ÇÎ íå ñèäÿòü. Ñóä âèïóñòèâ òèõ, 
õòî âèìàãàâ ó ôåðìåðà $240 òèñÿ÷».

Äàë³ ó òåêñòàõ çàçíà÷åíèõ ñòàòåé íà-
âåäåí³ ïîäðîáèö³, çîêðåìà:

«Ôàëüñèô³êóâàëè äîêóìåíòè ³ â³äáèðàëè 

á³çíåñ, çà ïîâåðíåííÿ âèìàãàëè âåëèê³ 
ñóìè ó âàëþò³, ñïàëþâàëè àâòîìîá³ë³, ïî-
ãðîæóâàëè ô³çè÷íîþ ðîçïðàâîþ…

Íàðåøò³ ¿õ çàòðèìàëè. Àëå íå íàäîâãî. 
Ì³ñüêèé ñóä â³äïóñòèâ îäíîãî ï³ä äîìàø-
í³é àðåøò, äâîõ — ï³ä çàñòàâó. Òåïåð âîíè 
íà âîë³ òåëåôîíóþòü ñâî¿ì æåðòâàì, ùîá 
çàáðàëè çàÿâè ç ïîë³ö³¿.» 

«Ì³ñüêèé ñóä çâ³ëüíèâ ç³ ñë³ä÷îãî ³çî-
ëÿòîðà òðüîõ çàòðèìàíèõ çà âèìàãàííÿ 

240 òèñÿ÷ äîëàð³â ó ôåðìåðà.
Îäíîìó îáðàëè ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é 

àðåøò, äâîº âèéøëè ï³ä çàñòàâó.» 
Ãîëîâà Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó Â³-

ííèöüêî¿ îáëàñò³ À. Â. Ìèõàéëåíêî ñòâåð-
äæóº, ùî ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà âèêëàäåíà ó ìà-
òåð³àëàõ, º íåäîñòîâ³ðíîþ.

Íà âèìîãó Ãîëîâè Â³ííèöüêîãî ì³ñüêî-
ãî ñóäó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ À. Â. Ìèõàé-
ëåíêà, âèêëàäåíó ó ëèñò³ â³ä 18.06.2019 

¹01–22/19/2019, ïóáë³êóºìî íàñòóïíå:
«Ñïðîñòóâàííÿ ³íôîðìàö³¿, âèêëàäåíî¿ 

ó íîìåð³ ãàçåòè RIA çà 12.06.2019 «Âè-
ìàãàëè $240 òèñÿ÷, à ñóä ¿õ â³äïóñòèâ».

Ç òðüîõ ï³äîçðþâàíèõ ó âèìàãàíí³ $240 òè-
ñÿ÷, Â³ííèöüêèé ì³ñüêèé ñóä 2-îõ âçÿâ ï³ä 
âàðòó ñòðîêîì íà 60 ä³á áåç ïðàâà âíåñåííÿ 
çàñòàâè, à òðåòüîãî — ï³ä ö³ëîäîáîâèé äî-
ìàøí³é àðåøò. Ðàçîì ç òèì, âîíè ñêîðèñ-
òàëèñü ïðàâîì íà àïåëÿö³éíå îñêàðæåííÿ».
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Ò³ëüêè ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ïîìåð 
47-ð³÷íèé ï³ä-
ïðèºìåöü Îëåê-

ñàíäð Êîìàðí³öüêèé, ïî÷àëèñÿ 
çâ³ëüíåííÿ â îáëàñíîìó ãëàâêó. 
Î÷³ëüíèê Íàöïîë³ö³¿ Ñåðã³é Êíÿ-
çºâ ñïåö³àëüíî ïðè¿õàâ 24 ÷åðâ-
íÿ äî Â³ííèö³. ×åðåç òðàã³÷íó 
ðîçâ’ÿçêó òðàâìóâàííÿ îïåðà-
òèâíèêîì ëþäèíè íà âóëèö³, 
â³í çâ³ëüíèâ ç îðãàí³â âíóòð³ø-
í³õ ñïðàâ Ñåðã³ÿ Ñîêèðàíà — 
çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà, ÿêèé 
â³äïîâ³äàâ çà ðîáîòó ç îñîáîâèì 
ñêëàäîì. Òàêîæ â³äñòîðîíèâ â³ä 
ðîáîòè íà ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ 
ãåíåðàëà Þð³ÿ Ïåäîñà — ãî-
ëîâíîãî ïîë³öåéñüêîãî îáëàñò³. 
Îñòàíí³é, ÿê ïðîçâó÷àëî 24 ÷åðâ-
íÿ íà ñïåö³àëüíîìó áðèô³íãó, 
ñàì íàïèñàâ ðàïîðò ç ïðîõàííÿì 
ïðî öå. Òèì÷àñîâî âèêîíóâàòè 
éîãî îáîâ’ÿçêè áóäå çàñòóïíèê 
ç ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè Ðóñëàí 
Ìîðîç, åêñ-êîìàíäèð áàòàëüéîíó 
«Â³ííèöÿ».

— Ïîë³ö³ÿ íå ïîêðèâàº íåã³ä-
íèê³â, — ñêàçàâ æóðíàë³ñòàì 
Ñåðã³é Êíÿçºâ. — Ìè äîêëàäàºìî 
ìàêñèìàëüí³ çóñèëëÿ, àáè ðîçñë³-

äóâàííÿ áóëî ïðîçîðå òà øâèäêå. 
Íåã³äíèêè, ÿê³ ïàïëþæàòü çâàííÿ 
ïîë³öåéñüêîãî òà äèñêðåäèòóþòü 
ñëóæáó, áóäóòü â³äïîâ³äàòè ïåðåä 
çàêîíîì.

Ñåðã³é Ïèâîâàð, ïðè÷åòíèé 
äî ñìåðò³ Îëåêñàíäðà Êîìàð-
í³öüêîãî, òåïåð êîëèøí³é ñï³â-
ðîá³òíèê ïîë³ö³¿. Â³í áóâ îïåðà-
òèâíèêîì Êè¿âñüêîãî â³ää³ëåííÿ 
³, ÿê ñêàçàâ Þð³é Ïåäîñ, ñâîãî 
÷àñó óñï³øíî ïðîéøîâ àòåñòàö³þ 
â ïîë³ö³þ.

ßê òàê ñòàëîñÿ, ùî îïåð-ñàì-
á³ñò ïðîñòî â³äïèõíóâ â³ä ñåáå 
öèâ³ëüíîãî (òàêó âåðñ³þ îïðè-
ëþäíèëè â ïîë³ö³¿ íà äðóãèé 
äåíü ï³ñëÿ í³÷íîãî ³íöèäåíòó 
11 ÷åðâíÿ íà Âîäîêàíàë³), à â³í 
îòðèìàâ ñìåðòåëüíó òðàâìó? 
Íà öå ïèòàííÿ Ñåðã³é Êíÿçºâ 
íå â³äïîâ³â. Ñêàçàâ, ùî äåòàëåé, 
ÿê³ ñüîãîäí³ äîñë³äæóº ñë³äñòâî 
ÄÁÐ é ïîë³öåéñüêå ñëóæáîâå ðîç-
ñë³äóâàííÿ, â³í ðîçãîëîøóâàòè 
íå â ïðàâ³.

— Ñüîãîäí³ áóëè ï³ääàí³ êðè-
òèö³ íåðÿäîâ³ ïðàö³âíèêè âñ³-
º¿ â³ííèöüêî¿ ïîë³ö³¿, ñàìå ò³, 
ÿê³ â³äïîâ³äàþòü çà âèõîâàííÿ, 
çà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðà-
ö³âíèê³â, â ê³íö³ ê³íö³â çà ðåôîð-
ìó Íàöïîë³ö³¿, — ãîâîðèâ Ñåðã³é 
Êíÿçºâ. — Ñàìå ä³¿ öèõ êåð³âíè-

НА МІСЦІ КОМАРНІЦЬКОГО 
Негідники в поліції  Тільки після 
смерті полетіли шапки. Звільнити 
заступника і відсторонити начальника 
главку приїхав до Вінниці голова 
Нацполіції Сергій Князєв. Він вибачився 
перед вдовою померлого внаслідок 
випадкової зустрічі з оперативником 
Сергієм Пивоваром. Останньому 
оголосили підозру в перевищенні 
службових повноважень і обіцяють 
притягнути до відповідальності. А чим 
завершилися інші побиття цивільних 
правоохоронцями? Згадаймо випадки 

ОЛЕКСАНДР 
БІЛОШКУРСЬКИЙ, 
ЮРИСТ:

— У поліцейських 
з а л и ш а є т ь с я 
низький рівень 
п р о ф е с і о н а -

лізму. І це не міряється в зна-
ннях права або номерах статей. 
Вони, як представники влади, 
мають вміти вести і працюва-
ти з людьми. Чому їх навчають 
у навчальних закладах? Чому 
не проводять роботу з особливим 
складом на місцях? Вони мають 
бути взірцем для кожного гро-
мадянина, захисниками прав, 
дуже чітко контролювати свої 

емоції і виважено вчиняти дії. 
Тим більше, коли поліцейський є 
фізично-розвинутою особою. Ду-
мати треба мізками, а не м’язами. 
А так поліцейських перетворюють 
в робокопів, без мізків, щоб без-
альтернативно виконував ті вка-
зівки, які їм ставлять. Тому вони 
деградують, стають бездушні, ан-
тисоціальні і непрофесійні. І вчи-
няють відповідні помилки в своїй 
поведінці, які призводять до таких 
наслідків. Це проблема в системі, 
а не в особистості поліцейсько-
го-рукопашника. Висновки тре-
ба зробити всій системі, тому що 
останнім часом дуже збільшили-
ся такі «нещасні» випадки.

«Думати треба мізками, а не м’язами»

Подружжя Комарніцьких. Дружина хоронить чоловіка 
сьогодні, 26 червня. Прощання відбудеться о 14.00 за 
адресою пров. Степана Тимошенка, 30
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ê³â ïðèçâåëè äî òàêèõ âàæêèõ 
íàñë³äê³â. ×îìó öåé ìîëîäèé 
ñï³âðîá³òíèê ó çâàíí³ ñòàðøîãî 
ëåéòåíàíòà â÷èíèâ òàêå? ×îìó 
â³í ñâîþ ñèëó íå ñï³âñòàâèâ ç 
ìîæëèâîñòÿìè, íåîáõ³äíèìè 
äî òèõ ä³é, ÿê³ â³äáóëèñÿ? ² ëþäè, 
ÿê³ â³äïîâ³äàþòü çà öå, ñüîãîäí³ 
â³äñòîðîíåí³.

Êåðóâàòè ñëóæáîâèì ðîçñë³äó-
âàííÿì ó Â³ííèö³ ãëàâà Íàöïîë³-
ö³¿ çàëèøèâ çàñòóïíèêà íà÷àëü-
íèêà Äåïàðòàìåíòó Âíóòð³øíüî¿ 
áåçïåêè Îëåêñ³ÿ Ïèëèïåíêà. 

Òîé ìàº ç’ÿñóâàòè ñòóï³íü âèíè 
â òðàãåä³¿ ì³ñöåâèõ êåð³âíèê³â. 
À çâ³ëüíåíîìó ñòàðëåþ Ïèâîâàðó 
â äåíü ñìåðò³ ï³äïðèºìöÿ Êî-
ìàðí³öüêîãî îáèðàëè çàïîá³æíèé 
çàõ³ä íà ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ éîãî 
ñïðàâè ïðî ïåðåâèùåííÿ ñëóæ-
áîâèõ ïîâíîâàæåíü. Ïðèñóäèëè 
äîìàøí³é àðåøò.

²ç òàêèì ð³øåííÿì íå ïîãîäè-
ëàñÿ ïðîêóðàòóðà îáëàñò³. ßê ïî-
ÿñíèëà ïðåñ-ñåêðåòàð ²ðèíà Âè-
õîâàíåöü, â àïåëÿö³¿ êëîïîòàòè-
ìóòü, ùîá ï³äîçðþâàíîãî â îñî-
áëèâî òÿæêîìó çëî÷èí³ ïîì³ñòè-
ëè äî ñë³ä÷îãî ³çîëÿòîðà. Ñàíêö³ÿ 
³íêðèì³íîâàíî¿ Ïèâîâàðó ñòàòò³ 
(÷àñòèíà 3 ñòàòò³ 385 Êðèì³íàëü-
íîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè) îá³öÿº 
äî 10 ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ.

— Ïðîêóðàòóðà êëîïîòàëà ïå-
ðåä Õìåëüíèöüêèì ì³ñüêðàéîí-
íèì ñóäîì Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñ-
ò³ ïðî îáðàííÿ ï³äîçðþâàíîìó 
ïîë³öåéñüêîìó çàïîá³æíîãî çà-
õîäó âçÿòòÿ ï³ä âàðòó, — ïîÿñ-
íèëà ²ðèíà Âèõîâàíåöü. — Ñóä 
îáðàâ éîìó çàïîá³æíèé çàõ³ä 
ó âèä³ ö³ëîäîáîâîãî äîìàøíüîãî 
àðåøòó ç íîñ³ííÿì åëåêòðîííî-
ãî çàñîáó êîíòðîëþ. Ìè íå ïî-
ãîäæóºòüñÿ ç òàêèì ð³øåííÿì, 
òîìó ïîäàëè àïåëÿö³þ — íàïî-
ëÿãàºìî íà îáðàíí³ ï³äîçðþâà-
íîìó çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ 
âçÿòòÿ ï³ä âàðòó.

— ß ðîçä³ëÿþ âàø á³ëü òà çà-
ïåâíÿþ, ùî ç³ ñâîãî áîêó, çðî-
áëþ óñå, àáè âèííèé áóâ ïîêà-
ðàíèé, — ïðîöèòóâàëè íà ïî-
ë³öåéñüêîìó ñàéò³ ñëîâà Ñåðã³ÿ 
Êíÿçºâà, ñêàçàí³ âäîâ³ Îëåêñàí-
äðà Êîìàðí³öüêîãî. — Ñë³äñòâî 
êëîïîòàòèìå ïðî âçÿòòÿ ï³äîçðþ-
âàíîãî ï³ä âàðòó. Òàêîæ â³í áóäå 
çâ³ëüíåíèé ç ëàâ ïîë³ö³¿.

Ïîêè ðîçñë³äóâàííÿ ³íöè-
äåíòó íà Âîäîêàíàë³, ï³ä ÷àñ 
ÿêîãî 47-ð³÷íèé ï³äïðèºìåöü 
îòðèìàâ ñìåðòåëüíó òðàâìó ãî-
ëîâè, òðèâàº, ïðèãàäàéìî ³íø³ 
âèïàäêè, ï³ä ÷àñ ÿêèõ öèâ³ëüí³ 
òàê ÷è ³íàêøå ïîñòðàæäàëè â³ä 
ä³é ëþäåé ó ïîãîíàõ. Ðåäàêö³ÿ 
ç³áðàëà ³ñòîð³¿, ïðî ÿê³ ïèñàëè 
íàø³ æóðíàë³ñòè.

Ñòàðøîìó ëåéòåíàíòó 
Ïèïîâàðó çàãðîæóº 
äî 10 ðîê³â òþðìè 
çà îñîáèâî òÿæêèé 
çëî÷èí. Êð³ì òîãî —  
çâ³ëüíåííÿ ç îðãàí³â

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

Прийшов 
«під кайфом» 
 Õëîïåöü õîäèâ ïî ïðè-
ì³ùåííþ ïîë³ö³¿ òà äèâíî 
ïîâîäèâñÿ. Äî òîãî æ, ïðè 
ñîá³ ìàâ íàðêîòèêè. ²í-
öèäåíò ñòàâñÿ ï³ñëÿ îá³äó 
18 ÷åðâíÿ. Ïðî öå ó Ôåé-
ñáóê ïèøå Ïàòðóëüíà 
ïîë³ö³ÿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. 
Äî óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ çàé-
øîâ ìîëîäèê, â³í ïîñòîÿâ 
íà âõîä³, à ïîò³ì ï³øîâ 
äî ôîéº.
«Õëîïåöü òðèâàëèé ÷àñ 
ïðîâ³â íà òåðèòîð³¿ óñòà-
íîâè. Ïàòðóëüíèé, ÿêèé 
÷åðãóâàâ íà ïîñòó, ïî-
ì³òèâ äèâíó ïîâåä³íêó 
ãðîìàäÿíèíà òà çàïèòàâ, ÷è 
íå ïîòðåáóº â³í äîïîìîãè. 
Ñï³ëêóþ÷èñü ³ç ÷îëîâ³êîì, 
³íñïåêòîð âèÿâèâ ó íüîãî 
ÿâí³ îçíàêè íàðêîòè÷íîãî 
ñï'ÿí³ííÿ, îñê³ëüêè ïî-
âåä³íêà â³äâ³äóâà÷à áóëà 
äîñèòü äèâíîþ», — éäåòüñÿ 
ó ïîâ³äîìëåíí³. Ï³ä ÷àñ 
ïåðåâ³ðêè ó íàãðóäí³é ñóìö³ 
20-ð³÷íîãî ñòóäåíòà çíà-
õîäèâñÿ ïîë³åòèëåíîâèé ïà-
êåòèê ç ïîðîøêîïîä³áíîþ 
ðå÷îâèíîþ á³ëîãî êîëüîðó, 
çîâí³ ñõîæîþ íà íàðêîòè÷-
íó. Íà ì³ñöå ïîä³¿ âèêëèêà-
ëè ñë³ä÷î-îïåðàòèâíó ãðóïó.

Підозрюють 
у розбещенні
 Ó Êàëèí³âñüêîìó ðàéîí³ 
çà ï³äîçðîþ ó ðîçáåùåíí³ 
4-ð³÷íîãî õëîï÷èêà ïîë³ö³ÿ 
çàòðèìàëà 28-ð³÷íîãî â³-
ííè÷àíèíà.
— Ó ïîë³ö³þ çàòåëåôîíóâàâ 
áàòüêî äèòèíè òà ïîâ³äî-
ìèâ, ùî ï³ä ÷àñ â³äïî÷èíêó 
á³ëÿ âîäîéìè ïîáëèçó ñåëà 
Ãóùèíö³ Êàëèí³âñüêîãî 
ðàéîíó éîãî çíàéîìèé â÷è-
íèâ ðîçïóñí³ ä³¿ â³äíîñíî 
éîãî 4-ð³÷íîãî ñèíà, — ïî-
â³äîìëÿþòü ó â³ää³ë³ êîìó-
í³êàö³¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³. Çà ïîïåðåäíüîþ 
³íôîðìàö³ºþ, áàòüêî çà-
ñòàâ çëîâìèñíèêà ó ïàëàòö³ 
äëÿ â³äïî÷èíêó, êîëè òîé 
äåìîíñòðóâàâ äèòèí³ ñòàòåâ³ 
îðãàíè. Ñë³ä÷³ ðîçïî÷àëè 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
çà ÷. 2 ñò. 156 Êðèì³íàëüíî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ðîç-
áåùåííÿ íåïîâíîë³òí³õ), 
çà ùî ïåðåäáà÷åíî äî 8 ðî-
ê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³. Íàðàç³ 
28-ð³÷íèé ïðàâîïîðóøíèê 
çàòðèìàíèé ó ïðîöåñóàëü-
íîìó ïîðÿäêó. Âèð³øóºòüñÿ 
ïèòàííÿ ïðî îãîëîøåííÿ 
çëîâìèñíèêó ïðî ï³äîçðó. 
Çà ñëîâàìè ïðàâîîõîðîíö³â, 
ñï³âïðàöþâàòè ç³ ñë³äñòâîì 
â³í â³äìîâëÿºòüñÿ.

КОРОТКО

ÐÅÇÎÍÀÍÑ



11 RIA, Ñåðåäà, 26 ÷åðâíÿ 2019

МІГ ОПИНИТИСЯ КОЖНИЙ
Подружня пара вінничан розповіла про 
своє затриманя спецпризначенцями — 
is.gd/oibGEg.
Кінець 2018-го року. Леоніда Бобрука і Олену 
Левчишину звинуватили в злісній непокорі пра-
воохоронцям. Але назване подружжя каже про 
бандитизм і брехню людей у формі. Наряд приїхав 
до них додому на виклик сусіда після побутової 
сварки, співробітники нічого пояснювати не ста-
ли — одразу взялися лупцювати жінку, далі під 
гарячу руки потрапив чоловік. Її били ногами, 
а його знешкодили газовим балончиком. У рай-
відділ забрали обох, у кайданках… А почалося все 
зі слів: «На вас скарга від сусідів, відчиняйте».
Подружжя написало заяву про побиття співробіт-
никами, але провадження не відкрили. Ще до того, 
як дослідження про отримані жінкою травми було 
готове, слідчий вирішив: складу злочину тут немає.
— Зараз виходить, що в прокуратурі ніхто нічо-
го не робить, в поліції ніхто нічого не робить, 
в службі внутрішніх розслідувань теж ніхто нічого 
не робить, — каже Леонід. — У нас купа відписок 

різних. Скрізь з нас сміються.
— Поліцейські на суді, де притягують до відпові-
дальності нас за непокору, нахабно брешуть, — каже 
Олена. — Говорять, що в дім не заходили, затри-
мали на вулиці. Ну як не заходили, як заходили? 
Як не били, як били? Це не поліцейські, це поліцаї!
Леонід вирішив розповісти все у пресі, щоб вінни-
чани знали: «не можна поліції вірити ні в якому 
разі, тому що самому гірше стане».

Екс-дільничного судять за особисту розправу 
над підлітком — is.gd/2gpqIs.
Жовтень 2014-го. Спершу розлучив подружжя, а по-
тім побив їхнього сина під дискотекою гумовим 
кийком по обличчю. У першій інстанції присудили 
шість з половиною років тюрми дільничному, який 
більше не служить і судиться в апеляції. Там — спра-
ва тягнеться роки. Буквально днями колегію суддів 
знову поміняли, починають все від самого початку…
Журналіст на судових засіданнях спостерігала, 
як батько побитого юнака довів підкуп свідків 
захисту, а колишній дільничний раптом що — 
хворів. Ще екс-дільничний заручився підтрим-
кою немісцевих активістів, які проводять акції і 
прес-конференції. На одній з таких, його мати 
заявила, що голодуватиме, якщо не доб’ється 
справедливості. Справедливість для неї — це ви-
правдання її сина в побитті підлітка. У батька ж 
пробитого — своя права, підтверджена рішенням 
суду першої інстанції.

Богдан повертався з дискотеки в Шпикові, коли 
йому дорогу перерізав на своїй «Мазді» третьої 
моделі дільничний і зненацька, без слів, став бити 
гумовий кийком… Але дільничний стверджує: кий-
ка не мав, вдарив раз, кулаком, а справа проти 
нього сфабрикована.

У Ладижині міліція побила азербайджанця — 
is.gd/OkoQFj.
Кінець 2011-го. Бахтіяр благав міліціонерів не бити 
його, бо в нього хвора печінка, а ті не звертали 
уваги. Коли юнак вийшов з міліції, у нього з правої 
брови текла кров, на обличчі і лобі були синці, він 
був блідий, ним трясло і почалася блювота. Так 
мешканці Ладижина розповідали нашому жур-
налісту про побиття студента. Але в прокуратурі 
повірили міліціонерам, що сказали: юнак сам за-
вдав собі тілесні ушкодження, коли тікав від них…
Бахтіяр Алієв — студент педагогічного, повіз роди-
чів на ринок. Припаркував «Жигулі» в самому кінці 
ринку, тільки вийшов з авто, з’явився міліціонер 
і сказав, що тут стоянка заборонена.
— Він попросив документи. Я пред’явив права і пас-
порт, але в руки не віддав. Чув, що вони відбирають 
у тих, у кого номери з чужої області, а потім треба 
платити гроші, щоб повернути назад, — розказував 
потерпілий. — На моїй машині номери Чернігівської 
області. Та й на якій підставі дільничний має вимага-
ти права? Про це я й запитав його. На що міліціонер 
дуже розсердився і викликав оперативну групу.
Троє оперів, яким допомагав дільничний, скрутили 

хлопцю руки і силою повели до машини. Він кри-
чав, пручався. Міліціонери продовжували своє.
— Вони мене ще в машині по дорозі до міліції 
почали бити, — каже хлопець. — А як тільки пе-
реступив поріг, так пхнули в спину, що я одразу 
опинився на підлозі. Весь час кричали, як на зло-
чинця, залякували і простягали руки…
Офіційно ж потім в документах про затримання Бах-
тіяра написали, що хлопець сам покалічився, а мілі-
ціонери застосували до нього тільки залам руки.

Як «зірка інтернету» разом з товаришем-
майором били чоловіка — is.gd/qRCdfk.
Початок 2012-го. Гайсинчанин разом з майором 
Державтоінспекції побив головного бухгалтера 
управління магістральних газопроводів «Укртран-
сгаз» Станіслава Копильського. Так розповів редакції 
сам постраждалий. Свідком побиття був його колега 
по роботі і сусід по будинку — Віталій Ціпотан. Обоє 
йшли повз ДАІшників і один говорив по телефону. 
Міліціонери подумали, що чоловіки фотографують 
їхнє авто. Конфлікт почали на рівному місці.
— Він вирвав з рук мобілку, — каже про майора 
Станіслав. — На прохання повернути телефон, 
він сказав, що нічого він у мене не брав. А коли 
я підійшов ближче до міліціонера і вдруге по-
вторив, щоб віддав телефон, то отримав удар 
кулаком в обличчя…
— У цей момент звідкись взявся колишній напар-
ник майора, звільнений з ДАІ після ролика в ін-
тернеті. Торік він нагрубив одному водієві, а той 
записав усе це на мобілку. Колишній напарник теж 
ударив Станіслава, — розказує Віталій. — Дісталося 

йому ще й від одного з патрульних, які приїхали 
на виклик. Я всіх їх просив не бити невинного 
чоловіка. Але мені казали не втручатися, бо буде 
те саме. На мого товариша надягнули наручники 
і забрали в міліцію. Я пішов слідом…
За заявами Копильського проводили кілька про-
курорських перевірок, але кримінальної справи 
проти співробітників не порушили.

ДАІвці били хлопця, а черговий спостерігав 
за процесом — is.gd/xx6YxX.
Грудень 2015-го. Початок реформи правоохорон-
них органів — міліціонери стають поліцейськими. 
У Вінниці ще немає нових патрульних. Ловити 
водіїв за порушення правил дорожнього руху 
довірили колишнім ДАІшникам. Двоє таких стали 
«героями» кількох публікацій RIA.
Поліцейські Олександр Гончарук та Сергій Швець, 
не соромлячись, під запис камери спостережен-
ня, душили та били хлопця, який до цього пере-
ніс важку операцію на серці. Коли згадали, що 
пишеться відео, — перейшли в іншу кімнату, де 
камери немає. 20-річного Василя Клебана звину-
ватили, що він нібито був п’яний за кермом. Після 
того, як він відмовився домовлятися на місці, його 
відвезли у відділок і почали застосовувати силу.
За знущаннями спокійно спостерігав черговий 
Олександр Вихрист. Саме він запропонував па-
трульним переміститися в іншу кімнату, де відео 

немає… Вихрист досі працює поліцейським у Ві-
нниці. Він дільничний офіцер Вишенського відді-
лення. А екс-ДАІшники Сергій Швець та Олександр 
Гончарук, що раніше ставали героями роликів 
на YouTube, звільнилися з правоохоронних органів 
за власним бажанням. Їх ще судять. А службове 
розслідування після цього інциденту результатів 
не дало — нікого навіть дисциплінарно не покарали.

Чоловіка, який пішов з дитиною в нічний ма-
газин, вгомонили поліцейські — is.gd/DOo6Xf.
Літо 2016-го. «Вони мене били в ніс. І не тільки 
били, а ще й знущалися — харкали в обличчя, 
плювали, насміхалися з мене», — розповів редакції 
Павло Коцюбинський з Хмільника. Він прийшов 
з дочкою в магазин, де продавцем працює дру-
жина, і застав двері зачиненими зсередини. Став 
ломитися в середину. І до обуреного Павла ви-
кликали поліцію. Але наряд, замість розібратися 
в ситуації, розквасив чоловікові носа.
Із синцями під очима, скривленим і запухлим 
носом він приїздив в прокуратуру жалітися 
на співробітників хмільницької поліції. Написав 
заяву. Вимагав відкрити провадження на полі-
цейських, які били й всіляко принижували його 
у своїй службовій машині.
— Бійка, то таке. Ми всі чоловіки. По носі полу-
чити не страшно. Але коли тобі плюють в обличчя! 
Я такого не попущу, — каже 37-річний чоловік.
Павло не приховує, що був напідпитку, коли затіяв 
скандал у цілодобовому маркеті. У лікарні згодом 
перевірка на алкотестері показала 0,7 проміле. 
Це легка ступінь сп’яніння. А почався конфлікт з 

намагання чоловіка навести порядок в магазині, 
де в нічний час постійно пиячать покупці.
Для публікації у відділі комунікацій обласної по-
ліції передали короткий коментар начальника 
Хмільницького відділу поліції Дмитра Руденка: 
«Матеріали за заявою вказаної особи переда-
ли до прокуратури району для проведення пе-
ревірки». Тоді в поліції більше не було ніяких 
коментарів. Про розв’язку історії повідомлень 
в редакцію не було.

ІСТОРІЇ ПОБИТТІВ ПРАВООХОРОНЦЯМИ ЗА РОКИ
«Не поліцейські, а поліцаї!» Кийком в обличчя під дискотекою

Два ДАІшники відзначилися

Хлопець благав не бити

«Били в ніс. І знущалися»

Покарання не отримав ніхто

ÐÅÇÎÍÀÍÑ
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Ñ ì å ð ä þ ÷ è ì 
ñóñ³äîì íàçèâà-
þòü ó Òðîñòÿíö³ 

ñïèðòçàâîä. Òóò ïåðåðîáëÿþòü 
áóðÿêîâó ìåëÿñó íà á³îåòàíîë, 
ñïèðòîâì³ñíó äîáàâêó äî áåíçè-
í³â. Â³äõîäè ïî òðóáîïðîâîäàõ ïî-
äàþòü íà ïîëÿ ô³ëüòðàö³¿. Âîíè 
çíàõîäÿòüñÿ çà ìåæàìè ñåëèùà. 
Ðîçòàøîâàí³ íà çíà÷í³é ïëîù³ — 
40 ãåêòàð³â. Ñàìå òóò âíàñë³äîê 
ïðîöåñó áðîä³ííÿ óòâîðþºòüñÿ 
íåïðèºìíèé çàïàõ, ÿêèé â³ä÷ó-
âàºòüñÿ ó ðàéöåíòð³ ³ áëèæí³õ ñå-
ëàõ. Íàéá³ëüøå ñìîðîäó â³ä íüîãî 
ó ñïåêîòí³ ë³òí³ äí³, òàê³, ÿê íèí³.

Ïðîáëåìà â òîìó, ùî íà ï³ä-
ïðèºìñòâ³ íå âñòàíîâëåíî ô³ëü-
òðè, ÿê³ ìîãëè á ïðèáðàòè «àðî-
ìàòè». Çóïèíèòè çàáðóäíåííÿ ïî-
â³òðÿ ìîæíà áóëî á ç äîïîìîãîþ 
á³îãàçîâî¿ óñòàíîâêè. Âîíà òàêîæ 
â³äñóòíÿ.

Àêö³¿ ïðîòåñòó ó Òðîñòÿíö³ 
â³äáóâàþòüñÿ ÷àñ â³ä ÷àñó ïðî-
òÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â. Íåîäíîðà-
çîâî ãðîìàäà çáèðàëàñÿ íà ãðî-
ìàäñüê³ ñëóõàííÿ. Çàïðîøóâàëè 
íà íèõ äèðåêòîðà çàâîäó ²ãîðÿ 
Ìàðèíÿêà. Íà ïî÷àòêó ÷åðâíÿ 
íèí³øíüîãî ðîêó çíîâó çáèðà-
ëèñÿ ó Áóäèíêó êóëüòóðè. Òåïåð 
óæå áóâ íîâèé êåð³âíèê — â. î. 
äèðåêòîðà Áîãäàí Á³ëåé÷óê. Ï³-
êåòóâàëè ï³äïðèºìñòâî.

Íà îäíó ç àêö³é ïðîòåñòó çåì-
ëÿê òðîñòÿí÷àí Ìèêîëà Êó÷åð 
çàïðîñèâ ïðåäñòàâíèêà «Óêð-
ñïèðòó».

— Îò â³í áàãàòî äîïîì³ã íàì! — 
êàæå îäíà ç ó÷àñíèöü ò³º¿ ðîçìî-
âè ïàí³ Ãàëèíà. — Ïîñï³â÷óâàâ. ² 
òî äîïîìîãà, áî íîâèé äèðåêòîð 
³ öüîãî íå çðîáèâ.

Ðàçîì ç äîðîñëèìè âæå é ä³òè 
ïðîòåñòóþòü. Íà Äåíü çàõèñòó 
ä³òåé âîíè âèéøëè ç ïðèùåï-
êàìè íà íîñ³. ¯õí³ áàòüêè òàêîæ 
çàòóëÿëè íîñè òèì ñàìî. Âè-

ПІКЕТ У ТРОСТЯНЦІ: З МАСКАМИ НА 
ОБЛИЧЧІ І ПРИЩЕПКАМИ НА НОСІ 
Проблема з душком  Навіть діти 
долучилися до акції протесту у Тростянці. 
Разом з дорослими вимагали, щоб місцевий 
спиртзавод припинив забруднювати 
повітря. Обласна комісія вирішила 
призупинити роботу підприємства. Але 
тільки на папері. На ділі — завод працює

õîäèëè òàêîæ ç ìàñêàìè íà îá-
ëè÷÷ÿõ.

Íà âèìîãó ãðîìàäè ïèòàííÿ 
îáãîâîðèëè íà çàñ³äàíí³ îáëàñíî¿ 
êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü òåõíîãåííî-åêî-
ëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ 
ñèòóàö³é.

— Çäîðîâ'ÿ ëþäåé âàæëèâ³øå 
çà ïðèáóòêè ï³äïðèºìñòâà, — ãî-
âîðèâ ãîëîâà êîì³ñ³¿ çàñòóïíèê 
êåð³âíèêà ÎÄÀ Àíäð³é Ãèæêî. — 
ª äåê³ëüêà øëÿõ³â âèð³øåííÿ 
ïèòàííÿ, — ñêàçàâ ïîñàäîâåöü. — 
Ï³äïðèºìñòâî äîáðîâ³ëüíî çó-
ïèíÿº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü òà íàäàº 
äîñòóï ôàõ³âöÿì ëàáîðàòîðíîãî 
öåíòðó ÌÎÇ Óêðà¿íè äî ïîë³â 
ô³ëüòðàö³¿, ïàðàëåëüíî ðîçðîáëÿ-
ºòüñÿ ïðîåêò âèð³øåííÿ ïèòàííÿ 
óòèë³çàö³¿ â³äõîä³â. ßêùî æ ïî-
ðîçóì³ííÿ äîñÿãòè íå âäàºòüñÿ, 
³ñíóº äîñòàòíüî ìåõàí³çì³â, àáè 
çóïèíèòè ðîáîòó ï³äïðèºìñòâà 
â ïðèìóñîâîìó ïîðÿäêó.

Ð³øåííÿ êîì³ñ³¿ òàêå: ïðèçóïè-
íèòè ðîáîòó çàâîäó äî âèð³øåííÿ 
ïèòàííÿ óòèë³çàö³¿ â³äõîä³â.

Ó ïîíåä³ëîê âðàíö³, ìàéæå 
÷åðåç òèæäåíü ï³ñëÿ çàñ³äàííÿ 
çãàäàíî¿ êîì³ñ³¿, æóðíàë³ñò çàïè-
òàâ ïî òåëåôîíó â. î. äèðåêòîðà 
ï³äïðèºìñòâà Áîãäàíà Á³ëåé÷óêà, 
÷è çóïèíèëè êîíâåºð.

— Í³, çàâîä ïðàöþº, — â³äïîâ³â 
ïàí Áîãäàí.

— Òðóáà ÿê äèì³ëà, òàê ³ äè-
ìèòü, — óòî÷íèëà ñèòóàö³þ ñå-
ëèùíèé ãîëîâà Ëþäìèëà ×åð-
âîíåöüêà.

В. о. директора спиртзаводу 
Богдан Білейчук розповів, що 
після засідання комісії на полях 
фільтрації здійснюють заходи з 
дезінфекції. Одночасно готують 
документи для будівництва біо-
газової станції.
 —  Є фірма, яка готова взятися 
за цю роботу. Для спорудження 
потрібна земельна ділянка. На-
писали листа на ім’я керівника 
району з проханням надати 
землю у власність чи в орен-
ду, – розповів керівник. — Уже 
приїжджали з Вінниці, робили 

заміри повітря на визначення на-
явності в ньому забруднюючих 
речовин. Приїхали, щоправда, 
без попередження. На перевірку 
потрібен дозвіл.
Депутат Микола Кучер каже, що 
викликає сумнів організація, яка 
має намір виступити інвестором 
з будівництва біогазової станції. 
Адже це ті само, хто дотепер 
забруднював і продовжує за-
бруднювати атмосферне пові-
тря у селищі. За його словами, 
будівництво має відбуватися під 
контролем громади.

Приїхали без попередження 

Малі протестувальники з Тростянця надивилися 
на пікети дорослих і самі вийшли на акцію 

ÊÎÍÔË²ÊÒ
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 МАГАЗИН «ВУЛИК» ВСЕ ДЛЯ 
ПАСIКИ, Тел.(096)971-71-71. 
Вул. Келецька, 126А. 
Вулики, рамки. 

(067) 431-88-28 

23.1. ÏÐÎÄÀÌ 

Âèáèðàéòå äðóãà äîìàøíiõ, ñòåðèëüíèõ, äâîði÷.ñîáàê ìàëåíüêî¿ 
ïîðîäè. Áåçêîøòîâíî. (098) 263-08-27 

Âèãîòîâëÿþ âóëèêè, ðàìêè, îáëàäíàííÿ äëÿ ïàñiêè, ïðîäàì 
áäæîëîïàêåòè ñiì’¿,ìàòêè (073) 086-89-10 

ÂIÄÄÀÌ Â ÃÀÐÍI ÐÓÊÈ 2-, 4-, 5-ÌIÑß×ÍÈÕ ÊÎØÅÍßÒ (ÁIËI, 
ÑIÐI, ÏËßÌÈÑÒI, ×ÎÐÍI, ÐÓÄI). (096) 326-09-68 

Âiääàì öóöåíÿ â õîðîøi ðóêè, 3-4 ìiñÿöi. (097) 250-46-58 

Âóëèêè íîâi - ëåæàêè, êîðïóñíi. Ëiêóâàëüíèé âóëèê íà 4 
áäæîëîñiì’¿. (067) 729-94-48 

Â’ºòíàìñüêi ñâèíi âåëèê.ïîðîäè. Ïîðîäèñòi êóðè, êóð÷àòà, êà÷êè, 
ãîëóáè. Ïåðåãíié. 53-01-93, (067) 869-88-93 

Ãóñè, êà÷åíÿòà, ìîðñüêi ñâèíêè, ïàïóãè, êîçåíÿ, êóðè. Öiíè äîã. 
(097)251-25-52, (067)384-22-80 

ÊÎÇÎ×ÊÓ, ÂIÊ 3,5 ÌIÑßÖI ÂIÄ ÌÎËÎ×ÍÎ¯ ÊÎÇÈ, Ñ.ÑÅËÈÙÅ, 
ÒÈÂÐIÂÑÜÊÈÉ Ð-Í. (067) 302-23-13 

Ìîëî÷íi êîçè. Öiíà äîãîâiðíà. (068) 759-78-30 

Íóòði¿ ðiçíîãî âiêó i êiòíèõ. Íåäîðîãî. Áàðòåð àáî îáìií. (097) 
602-06-30 

Ïàñiêó íà êîëåñàõ - áäæîëîïàâiëüéîíè íà 20 òà 32 ñiìåé. (067) 
840-65-15 

Ïðîäàì áäæîëèíèé ëiêóâàë. äîìiê, áäæîëè ç âóëèêàìè òà áåç. 
Ïàêåòè i âóëèêè (ïîðîæíi) (097) 085-77-51 

Ïðîäàì êîðîâó. Öiíà äîãîâiðíà. (067)195-13-99, (093)731-
53-24 

Ïðîäàì êîøåíÿò ìåéíêóí. Â ðîçïëiäíèêó. Ðiçíi êîëüîðè. (073) 
178-47-87 

Ïðîäàì ñèáiðñüêó âiâ÷àðêó õàñêi, 1 ðiê, íåäîðîãî. (068) 652-
48-18 

Ïðîäàì öóöåíÿò ÿãäòåð’ºðà âiä ðîáî÷èõ, äèïëîìîâàíèõ áàòüêiâ. 
(098) 040-04-34 

Ïðîäàì ÷îðíî-ðÿáó êîðîâó, òiëüíó 6 ìiñ. ç 5òåëÿì àáî òiëüíó 
òåëèöþ òiëüíó 5 ìiñ. (096) 963-67-19 

23.2. ÊÓÏËÞ 

Êóïëþ êðîëiâ ãîäîâàëèõ.  (096) 350-00-30 

23.3. ÏÎÑËÓÃÈ 

Âèãóëþþ ñîáàê. 50ãðí/ãîäèíó. (096) 994-58-34 

Âóëèêè, ðàìêè, àïi-áóäèíî÷., ïðîäóêòè áäæiëüí., áäæîëî ïàêåòè, 
ñiì’¿, ìàòêè. (067) 735-57-35 

Äàðóþ êiøêó ñòåðèëiçîâàíà, âàêöèíîâàíà. Íàïiâìåéíêóí. Ñiðèé 
äèì îêðàñ. (098) 317-29-39 

Çäàì â îðåíäó âiâ÷àðêó õàñêi äëÿ îõîðîíè ñàäêiâ. (067) 981-70-94  

24. -  
24.1. ÇÀÃÓÁÈÂ 

Âòðà÷. ñåðòèôiêàò ÂÍ  ¹040600 Âîéòèøåíî¿ Ïàðàñêè 
Ôåîäîñi¿âíè ââàæàòè íåäiéñíèì Òåë. íå âêàçàíî 

Âòðà÷åíèé ñòóäåíòñüêèé êâèòîê ÄîíÍÓ iì.Â.Ñòóñà íà iì’ÿ Ñòàøêî 
I.À. ââàæàòè íåäiéñíèì. òåë. íå âêàçàíèé 

Âòðà÷åíèé ñòóäåíòñüêèé êâèòîê ÄîíÍÓ iì.Â.Ñòóñà íà iì’ÿ Øå-
ðåìåòè Â.Î. ââàæàòè íåäiéñíèì òåë. íå âêàçàíèé 

Âòðà÷åíî ïîñâiä÷åííÿ äèòèíè iíâàëiäà íà iì’ÿ Íå÷àºâà À.I., 
ââàæàòè íåäiéñíèì. Òåë.íå âêàçàíî 

25. I  
25.1. ÏÐÎÄÀÌ 

«ÊÐÀÌÍÈÖß ÒÂÎÐ×ÎÑÒI» Êàðòèíè çà íîìåðàìè. Ôàðáè òà ëàêè 
äëÿ äåêîðà ïî áóäü-ÿêié ïîâåðõíi. Êâiëëiíã. Ïëàñòèêà. Äåêóïàæ. 
Ñêðàïáóêiíã. Ãðàâþðè. Øèðîêèé àñîðòèìåíò òîâàðiâ ç ñåði¿ 
«ÇÐÎÁÈ ÑÀÌ» äëÿ äiòàé òà äîðîñëèõ. Ñàéò: https://kramnicya.
com.ua Ñîáîðíà 92; Êîöþáèíñüêîãî, 38à 

Äðîâà ðóáàíi, òâåðäèõ ïîðiä. (068) 958-70-37 

Ç/÷ äâèãóíiâ ÊàìÀÇ, ßÌÇ, ÌÒÇ, ÞÌÇ, ÇIË, ÃÀÇ. Îðèãiíàëüíà 
ïîðøíåâà ãðóïà Ìîòîðäåòàëü Êîñòðîìà, ãiëüçà, ïîðøíåâi êiëüöÿ. 
(067) 570-22-02 

ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÈ. ÖIÍÀ ÂIÄ 3000 ÃÐÍ. (067) 703-44-67 

Êóçîâè âiéñüêîâèõ àâòîìîáiëiâ ç âiäêèäíèìè ñêàìåéêàìè 
ÇIË-131 - 2 øòóêè, ÃÀÇ-33 - 1 øòóêà (òåíä). (096)350-73-37, 
(099)058-50-81 

Ìåðåæà ìàãàçèíiâ «Êðàìíèöÿ òâîð÷îñòi» ì. Âiííèöÿ - Âåëèêèé 
âèáið íàáîðiâ ç ñåði¿ «Çðîáè ÑÀÌ» äëÿ äiòåé òà äîðîñëèõ! Êàðòè-
íè çà íîìåðàìè, ôàðáè äëÿ îáëè÷÷ÿ, âiòðàæíi, ïëàñòèêà, ôîêóñè, 
çáiðíi ìîäåëi, ãðàâþðè, òiñòî, 3D-ïàçëè, ìîçà¿êà, êîíñòðóêòîðè, 
òà iíø. http://kramnicya.com.ua 

ÏÐÎÄÀÌ ÑÎËßÐIÉ «DR KERN», Á/Â, ÂIÄÌ/ÑÒÀÍ, ÌÀÉÆÅ ÍÅ 
ÊÎÐÈÑÒÓÂÀËÈÑÜ. (050) 556-94-07 

ÏÐÎÄÀÌ ßÙÈÊÈ ÌÅÒÀËÅÂI 800 Õ 600 Õ 320. (098) 208-12-80 

25.2. ÊÓÏËÞ 

«ÀÍÒÈÊÂÀÐÍÀ ÊÐÀÌÍÈ×ÊÀ» - ÎÖIÍÊÀ ÒÀ ÊÓÏIÂËß IÊÎÍ, ÌÎ-
ÍÅÒ, ÎÐÄÅÍIÂ, ÌÅÄÀËÅÉ, ÑÐIÁËÀ. (067) 732-51-27, 69-65-45 

«ÐÀÊÓØÊÓ», ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ, ÁÈÒÎÂÊÓ, ÂÀÃÎÍ×ÈÊ, ÊÓÍÃ, 
ÃÀÐÀÆ. (067) 703-44-67 

ÀÊÁ, ÁÐÓÕÒ ×ÎÐÍ., ÊÎËÜÎÐ.ÌÅÒ., ÌÀÊÓË., ÑÊËÎÁIÉ. 
ÌÎÆË. ÄÅÌÎÍÒÀÆ, ÑÀÌÎÂÈÂIÇ. ÄÎÐÎÃÎ (067) 962-23-32 

Àëþìiíié, ìiäü, ëàòóíü, ÀÊÁ, ÷îðí. ìåò., ìàêóëàòóðà, ñêëîáié. 
Êóïóºìî äîðîãî. (096) 635-03-06, Ê.Ìàðêñà,40 

Àëþìiíié, ìiäü, ëàòóíü, ÀÊÁ, ÷îðí.ìåò., ìàêóëàòóðà (äîðîãî). Ð-í 
Âèøåíüêà. (067) 796-22-80 

ÁÐÓÕÒ ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ, ×ÎÐÍÈÉ, ÍÅÏÎÒÐIÁÍI ÐÅ×I, ÌÀÃÍIÒÎËÀ 
SHARP. (097) 872-46-64, 57-30-64 

ÁÐÓÕÒ ×ÎÐÍÈÕ ÌÅÒÀËIÂ ÇÀÊÓÏÎÂÓª ÏIÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ ÍÀ 
ÂÈÃIÄÍÈÕ ÓÌÎÂÀÕ. ÌÎÆË.ÑÀÌÎÂÈÂIÇ. (050)336-26-47, 
(068)380-94-78 

Áðóõò ÷îðíèõ/êîëüîð. ìåòàëiâ, ÀÊÁ, ìàêóëàòóðè, ñêëîáîþ. Äî-
ðîãî. Ìîæë. ñàìîâèâiç. (096) 479-33-97 

ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ ÌÅÕÀÍI×ÍI, ÐÀÄIÎÄÅÒÀËI, ÏËÀÒÈ, 
ÐÎÇÊËÀÄÍI, ÍÎÂI, ÂIÉÑÜÊ.ÎÄßÃ. ÄÎÐÎÃÎ. (097) 872-
46-64, 57-30-64 

ÄÅÌÎÍÒÀÆ, ÑÀÌÎÂÈÂIÇ, ×ÎÐÍI, ÊÎËÜÎÐ. ÌÅÒ., ÌÀÊÓË., 
ÑÊËÎÁIÉ. ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ, 136Á. (098) 028-88-91 

ÄÎÐÎÃÎ ÊÓÏËÞ ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒÈ, ÎÁ’ªÊÒÈÂÈ, ÔÀÐÔÎÐÎÂI 
ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÇÍÀ×ÊÈ, ÌÅÄÀËI ÒÀ IÍ. (097) 872-46-64, 
57-30-64 

ÇÀÊÓÏÎÂÓªÌÎ ×ÎÐÍÈÉ ÒÀ ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÌÅÒÀËÈ. ÄÅ-
ÌÎÍÒÀÆ, ÑÀÌÎÂÈÂIÇ. (063)524-28-71, (067)263-09-40 

ÇÀÊÓÏÎÂÓÞ ×ÎÐÍÈÉ ÒÀ ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÁÐÓÕÒ. ÌÀÃÍIÒÎÔÎÍ 
«ØÀÐÏ» ÒÀ IÍØÅ. (097) 872-46-64, 57-30-64 

ÊÀÐÒÈÍÈ, ÌÅËÜÕIÎÐ, ÔÎÒÎÀÏÀÐÀÒÈ, ÁIÆÓÒÅÐIß, ÔÀÐÔÎÐÎÂI 
ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÏÀÐÔÓÌÈ ÑÐÑÐ. (097) 872-46-64, 57-30-64 

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ! ÃÀÇ.ÊÎËÎÍÊÈ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, ÏÐÀË.
ÌÀØÈÍÈ, ÃÀÇ.ÏËÈÒÈ, Ò/Â,ÌÀÃ.»ÌÀßÊ». (097) 872-46-64, 
57-30-64 

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ! ÏÀÐÔÓÌÈ, ÔËÀÊÎÍÈ ×ÀÑIÂ ÑÐÑÐ, ÄÂÈÃÓ-
ÍÈ, ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÈ ÒÀ IÍØÅ. (097) 872-46-64, 57-30-64 

ÊÓÏÓªÌÎ ÌÎÒËÎÕ (ÕËÀÌ)! ÅËÅÊÒÐÎIÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ, 
ÇÀËIÇÎ, ÐÀÄIÎÏËÀÒÈ, ÅËÅÊÒÐÎÌÎÒÎÐÈ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, 
ÒÅËÅÂIÇÎÐÈ, ÃÀÇÎÂI ÊÎËÎÍÊÈ, ÀÃÂ ÊÎÒËÈ, ÏÐÀËÜÍI ÌÀ-
ØÈÍÈ, ÒÀ IÍØÅ. (098)654-82-62, (063)426-65-60 

ÌÅÒÀËÎÁÐÓÕÒ ×ÎÐÍÈÉ, ÊÎËÜÎÐÎÂÈÉ ÒÀ ÍÅÏÎÒÐIÁÍI ÐÅ×I, 
ÌÀÃÍIÒÎÔÎÍ SHARP. (097) 872-46-64, 57-30-64 

ÌÅÒÀËÎÁÐÓÕÒ, ÅË.ÄÂÈÃÓÍ, ÅË.ÏÐÈËÀÄÈ. (098) 753-77-50 

Ìåòàëîáðóõò, åëåêòðîäâèãóíè. (067) 324-19-33 

ÌÎÍÅÒÈ, ÍÀÃÎÐÎÄÈ, IÊÎÍÈ, ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ, ÁIÆÓÒÅÐIÞ, 
ÐÀÄßÍÑÜÊI IÃÐÀØÊÈ, ßËÈÍÊÎÂI, ÄÈÒ. (097) 872-46-64, 
57-30-64 

ÔÀÐÔÎÐÎÂI ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, ÐÀÄßÍÑÜÊI ÏÀÐÔÓÌÈ ÑÐÑÐ, 
ÌÅÒÀË. (097) 872-46-64, 57-30-64

ÐÀÄIÎÄÅÒÀËI, ÐÀÄIÎËÀÌ 
реле, радiоплати, магнiтофони, осцило-
графи, телевiзори, фотоапарати. (098) 
753-77-50  

25.3. ÐIÇÍÅ 

  ВСЕ ДЛЯ ТВОРЧОСТI ТА ХОБI. 
Скульпурна глина, фарби для 
декору, лаки, квiлiнг, кар- 
тини-розмальовки, та iнше!. 

http://kramnicya.com.ua 

ÇÄÀªÌÎ Â ÎÐÅÍÄÓ ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÓ, ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜ-
ÍÓ I ÏÎËIÌÅÐ-ÏIÙÀÍÓ ÎÏÀËÓÁÊÓ. ÎÏÀËÓÁÊÀ ÁÓËÀ Ó 
ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍI, Â ÕÎÐÎØÎÌÓ ÑÒÀÍI. ØÈÐÎÊÈÉ ÀÑÎÐ-
ÒÈÌÅÍÒ ÎÏÀËÓÁÊÈ I ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞ×ÈÕ ÎÏÀËÓÁÊÈ (DOKA, 
PERI). ÄÎÏÎÌÎÆÅÌÎ ÏIÄIÁÐÀÒÈ ÒÅ, ÙÎ ÂÀÌ ÏÎÒÐIÁÍÎ. 
(050) 729-10-40 

  КОМП’ЮТЕРНА ВИШИВКА 
ШЕВРОНИ, НАШИВКИ, ЛОГО 
ЕКСКЛЮЗИВНI ДИЗАЙНИ 
ЗНИЖКИ НА ВЕЛИКI ОБ’ЄМИ 

(096) 300-41-25 

ÎÐÅÍÄÀ ÊIÎÑÊIÂ (ÖÅÍÒÐ-Â) ÍÀ ÇÓÏÈÍÊÀÕ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÓ ÏIÄ 
ÊÎÌÅÐÖIÉÍÓ ÄIßËÜÍIÑÒÜ. (067) 804-62-65 

ÒÅÐÌIÍÎÂÎ ÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌÓ ÐÈÍÊÓ ÇÄÀÌ Â ÎÐÅÍÄÓ 
2 ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÀ, ÀÁÎ ÏÐÎÄÀÌ. (067)925-54-28, (063)677-
80-41 

Sort date: 25.06.2019,  ¹26/2019

453269

452787

453570

451920

  _НАБОРИ ДЛЯ ТВОРЧОСТI_ 
Малювання. Лiпка. Аплiкацiї 
Вишивки. Гравюри. Моделi. 
та багато iнш. «ЗРОБИ САМ» 

http://kramnicya.com.ua 

22.2. ÊÓÏËÞ 

«ÀÍÒÈÊÂÀÐÍÀ ÊÐÀÌÍÈ×ÊÀ» 
оцiнка та купiвля iкон, монет, орденiв, 
медалей, срiбла. antikvarvin@gmail.com 
(067) 732-51-27, 69-65-45 

«ÊÐÀÌÍÈÖß ÒÂÎÐ×ÎÑÒI» Êàðòèíè çà íîìåðàìè. Ôàðáè òà ëàêè 
äëÿ äåêîðà ïî áóäü-ÿêié ïîâåðõíi. Êâiëëiíã. Ïëàñòèêà. Äåêóïàæ. 
Ñêðàïáóêiíã. Ãðàâþðè. Øèðîêèé àñîðòèìåíò òîâàðiâ ç ñåði¿ 
«ÇÐÎÁÈ ÑÀÌ» äëÿ äiòàé òà äîðîñëèõ. Ñàéò: https://kramnicya.
com.ua Ñîáîðíà 92; Êîöþáèíñüêîãî, 38à 

Àíòèêâàð. Êóïëþ áóðøòèí (áóðøòèíîâå íàìèñòî, ÿíòàð) íåîá-
ðîáëåíèé. (096) 442-41-40 

Àíòèêâàðiàò, áåçêîøòîâíà îöiíêà, êîíñóëüòàöiÿ. Öåíòðàëüíèé 
ðèíîê, êîíòåéíåð 857. 50-66-68 

Àíòèêâàðiàò, êàðòèíè, ìåäàëi, çíàêè, ôîðìà ÑÐÑÐ, çíà÷êè, 
ìîíåòè, iêîíè. (067) 324-19-33 

Àíòèêâàðiàò. Áåçêîøòîâíà îöiíêà êíèã, ìîíåò, iêîí, ñàìîâàðiâ, 
êàðòèí, ÖÐ, ê.857. (093) 856-42-22 

Àíòèêâàðíà êðàìíè÷êà çàêóïîâóº áèâíi ìàìîíòà, çóáè êàøàëîòà, 
ðîãè ñàéãàêà. Äîðîãî (063) 883-68-93 

Àíòèêâàðíà êðàìíè÷êà. Áóðøòèí äî 100 $/ãðàì. Êîðàë äî 20 $/
ãðàì.  (098) 279-65-35 

Àíòèêâàðíà êðàìíè÷êà.Ïðîäàæ àíòèêâàðiàòó ÷åðåç iíåòðåíåò-
àóêöiîí ç ãàðàíò.100% îïëàòè (098) 687-89-90 

ÄÎÐÎÃÎ! ÊÀÐÒÈÍÈ, ÎÐÄÅÍÈ, ÌÅÄÀËI, ÌÎÍÅÒÈ, IÊÎÍÈ, 
ÁÓÐØÒÈÍ, ÏÐÈÊÐÀÑÈ, ÃÎÄÈÍ., Ô/À. (096) 437-03-19 

ÊÀÐÒÈÍÈ ÑÐÑÐ, ÌÅÄÀËI, ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ, ÑÒÀÒÓÅÒÊÈ, 
ÁIÆÓÒÅÐIß, ÂIÍÒÀÆÍI ÏÀÐÔÓÌÈ. (097) 111-68-62 

Êàðòèíó, iêîíó, êíèãè ñòàði, æóðíàëè «Ïåðåöü» òà «Êðîêîäèë». 
(067) 324-19-33 

Êîðàëîâå òà áóðøòèíîâå íàìèñòî, ïðèêðàñè, áiæóòåðiþ ÑÐÑÐ, 
ïàðôóìè. (067) 324-19-33 

Êóïëþ áiíîêëü, ñòàòóåòêè, íàìèñòî, ïiäñòàêàííèêè, ïiäñâi÷íèêè 
òà iíøå. (068) 864-55-14 

Êóïëþ äóæå äîðîãî! Ñòàðîâèííi iêîíè, êàðòèíè õóä.Ìàðêî 
Ãåéãî òà ií.ïðîô.õóäîæíèêiâ äî 1995ð. Áóðøòèíîâå íàìèñòî 
(250-1500ãðí/1ãð), êîðàëîâå íàìèñòî, êíèãè âèäàíi äî 1917ð., 
êîíüÿêè ÑÐÑÐ, ií.ïðåäìåòè ñòàðîâèíè. Ãàðàíòóþ ïîðÿäíiñòü. 
(050) 346-60-68 

Êóïëþ: âiéñüêîâó ôîðìó ÑÐÑÐ, ÷îáîòè õðîìîâi, áóðêè, íàãîðî-
äè, çíà÷êè, áóðøòèí, çóáè êàøàëîòà, áiâåíü, ñåðâiçè, êàðòèíè. 
(098) 292-11-32 

Ìîíåòè. ßêiñíi ïîñëóãè ìåòàëîøóêà÷à, ïîøóê êëàäiâ, ìîíåò â 
çåìëi íà Âàøèõ óìîâàõ. (098) 439-11-85 

Íàðó÷íi òà íàñòiííi ãîäèííèêè, áðîíçîâi òà ôàðôîðîâi ñòàòóåòêè, 
áiæóòåðiþ. (067) 324-19-33 

Ïàðôóìè ÑÐÑÐ, ãðà «Ýëåêòðîíèêà», ñòàði iãðàøêè òà ÿëèíêîâi 
ïðèêðàñè. (067) 324-19-33 

Ïðîäàæ îðäåíiâ, ìåäàëåé, iêîí ÷åðåç íàéäîðîæ÷èé àóêöiîí 
Óêðà¿íè. Îöiíêà, ñóïðîâiä. (098) 814-24-62 

×îáîòè, ôîðìó, çíà÷êè, ðåìåíi. (067) 324-19-33 

22.3. ÌÓÇÈ×ÍI IÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ 

Áàÿí «Ðóáií-3», Òóëüñüêèé; êîëîíêè ÿïîí. Yamaha ÊÑ-100 
åñòðàäíi, Áåðiíäæåð-ïóëüò. (096) 598-37-71 

Êóïëþ ìóçè÷íi iíñòðóìåíòè, ãiòàðó, íîâi àáî á/â, áàÿí, àêîðäåîí. 
Ðåìîíò ãiòàð. (063) 524-03-44 

Ïiàíiíî Ronisch, ïðåêðàñíèé ñòàí. (063) 882-80-92 

Ïðîäàì ãiòàðó-200ãðí, ãàðìîíü, áàÿí-300ãðí, àêîðäåîí. (096) 
869-97-87 

Ïðîôåñiéíå íàëàøòóâàííÿ ôîðòåïiàíî. Ãàðàíòiÿ. Âåëèêèé äîñâiä 
ðîáîòè. (067) 663-84-91 

22.5. ÐIÇÍÅ 

  ВСЕ ДЛЯ ТВОРЧОСТI ТА ХОБI 
Aплiкацiї, малювання, лiпка 
Конструктори, збiрнi моделi 
та багато-багато цiкавого! 

https://kramnicya.com.ua 

 25. g`c`k|mP ncnknxemm“

23.  
23.0. ÊÐÀÙI ÏÐÎÏÎÇÈÖI¯ 
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Нічия з ФК 
«Томашпіль» 
 «Íèâà» ïðîâåëà ïåðøèé 
êîíòðîëüíèé ïîºäèíîê 
ó ì³æñåçîííÿ ç ÔÊ «Òî-
ìàøï³ëü». Ó äðóãîìó òàéì³ 
ðàõóíîê â³äêðèâ âèõîâàíåöü 
ñïîðòøêîëè Áëîõ³íà-Áºëà-
íîâà Áîãäàí Íàãàéñüêèé, 
ÿêèé ïåðåáóâàº ó «Íèâ³» 
íà ïåðåãëÿä³. Ãîñïîäàð³ ïîëÿ 
â³ä³ãðàëèñÿ ÷åðåç ê³ëüêà 
õâèëèí — 1:1. 

Серед 
нацгвардійців 
 Íà áàç³ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè 
3008 ïðîéøîâ ÷åìï³îíàò 
Çàõ³äíîãî òåðèòîð³àëüíîãî 
îá’ºäíàííÿ Íàöãâàðä³¿ Óêðà-
¿íè. Ó ãðóï³ ñåðåä ïîëê³â ³ 
áðèãàä ïåðåìîãëè ôóòáî-
ë³ñòè Ëüâîâà, äàë³ ðîçòàøó-
âàëèñÿ íàöãâàðä³éö³ ²âàíî-
Ôðàíê³âñüêà ³ Êàëèí³âêè. 
Ñåðåä êîìàíä îêðåìèõ 
áàòàëüéîí³â êðàùèìè ñòàëè 
ñïîðòñìåíè Õìåëüíèöüêîãî, 
Íåò³øèíà ³ Âàðàøà. Òóðí³ð 
ìàâ ñòàòóñ â³äáîðó íà âñåó-
êðà¿íñüêèé ô³íàë.

Тріумф 
у Лас-Вегасі 
 Ïðåñòèæíèé ì³æíàðîäíèé 
øàõîâèé îïåí-òóðí³ð â³ä-
áóâñÿ ó Ëàñ-Âåãàñ³. Ñåðåä 
ó÷àñíèê³â áóâ ì³æíàðîäíèé 
ãðîñìåéñòåð ³ç Â³ííèö³ 
²ëëÿ Íèæíèê. Íàø çåìëÿê 
íàáðàâ ñ³ì î÷îê ³ç äåâ’ÿòè 
ìîæëèâèõ. Â³í çäîáóâ ï’ÿòü 
ïåðåìîã ³ çðîáèâ ÷îòèðè 
í³÷è¿. Òàêèì ÷èíîì ²ëëÿ 
çàðîáèâ çîëîòó ìåäàëü ³ ãðî-
øîâèé ïðèç ó ðîçì³ð³ â³ñ³ì 
òèñÿ÷ äîëàð³â.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №26 (1100)
Оригінальні двоходові задачі на кооперативний мат з ідеальними і правильними 
матами.

Задача №2392-2395
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1                          IV) п.е4->g4;

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №25 (1443) від 19 червня 2019 року 
Задача №2388
I. 1. b4! Kpc7  2. b5! Ta6x; II. 1. Kpb8! Ta6  2. Kpc8 Ta8x.
Задача №2389
I. 1. Kh8! Th5  2. Kpg8 h7x; II. 1. Kp:h6! Kp:f7  2. Kph7 Th5x.
Задача №2390
I. 1. Kp:a2! Kpc2  2. Kpa3 Ta1x; II. 1. Kpb2! Kc3  2. Ca3 Tb1x.
Задача №2391
I. 1. Tg5+! Kph3  2. Tg1 Ka3x; II. 1. Ca7! Kph3  2. Cg1 Kg3x.

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

Ãîñòèíí³ Ñóìè ïðèéìàëè ðà-
ä³îñïîðòñìåí³â ³ç äåñÿòè ðåã³îí³â 
Óêðà¿íè. Ç 14 ïî 18 ÷åðâíÿ òàì 
ïðîõîäèâ ÷åìï³îíàò êðà¿íè ç³ 
ñïîðòèâíîãî ðàä³îîð³ºíòóâàííÿ.

×îòèðè äí³ áëèçüêî 130 ó÷àñ-
íèê³â çìàãàëèñÿ çà ìåäàë³. Ïîïðè 
íåïðîñò³ ïîãîäí³ óìîâè (äåííà 
òåìïåðàòóðà ñÿãàëà 35 ãðàäóñ³â) òà 
ñêëàäí³ òðàñè, â³ííèöüê³ ñïîðòñ-
ìåíè ïîêàçàëè ã³äí³ ðåçóëüòàòè.

Óñüîãî çá³ðíà êîìàíäà íàøî¿ 
îáëàñò³ çàâîþâàëà 40 ìåäàëåé. ²ç 
íèõ â îñîáèñòîìó çàë³êó 3 çîëî-
òèõ, 8 ñð³áíèõ, 9 áðîíçîâèõ, ó êî-
ìàíäíîìó — 6 çîëîòèõ, 9 ñð³áíèõ 
³ 5 áðîíçîâèõ.

×åìï³îíêàìè ñòàëè: Ìàðèíà 
Çàäîðîæíà (êàòåãîð³ÿ Æ14) òà 
Ìàð³ÿ Ïóãà÷ (Æ19), ÿêà, îêð³ì 
äâîõ çîëîòèõ ìåäàëåé, çäîáóëà 

äâà ñð³áëà. Ïðèçåðàìè âèÿâèëè-
ñÿ: Îëåêñàíäð Ìàð÷óê ³ Ñåðã³é 
Çåëåíñüêèé — ïî ñð³áëó (îáè-
äâà — ×21), Ñåðã³é Ãîí÷àðóê 
(×40) — ñð³áëî ³ áðîíçà, Ëþáîâ 
Ëºáºäºâà (Æ21) — áðîíçà, Âëà-
äèñëàâ Êàëüí³÷åíêî — ñð³áëî, 
Ìàêñèì Äðåìëþãà (îáèäâà — 
×19) — áðîíçà, Âîëîäèìèð Ëÿõî-
âè÷ — äâ³ áðîíçè, Àðòåì Ñòåïà-
í³ùåâ (îáèäâà — ×14) — áðîíçà, 
Äàâèä Ì³ë³í÷óê (×16) — ñð³áëî, 
Àë³íà Ñîëîíåíêî (Æ16) — ñð³áëî 
³ áðîíçà.

Ó çàãàëüíîìó çàë³êó êîìàíäà 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ïîñ³ëà äðóãå 
ì³ñöå, ïðîïóñòèâøè âïåðåä ëèøå 
Êè¿â. 

Ñóìñüêèé ÷åìï³îíàò áóâ çà-
âåðøàëüíèì â³äá³ðêîâèì ñòàðòîì 
äëÿ ôîðìóâàííÿ þíàöüêî¿ çá³ðíî¿ 

êðà¿íè, ÿêà áðàòèìå ó÷àñòü ó ÷åì-
ï³îíàò³ ñâ³òó ç³ ñïîðòèâíî¿ ðàä³-
îïåëåíãàö³¿. Â³í âæå 30 ÷åðâíÿ 
ðîçïî÷íåòüñÿ ó Â³ííèö³. Ç îêðå-
ìèõ êàòåãîð³é äî îñòàííüî¿ õâè-
ëèíè òî÷èëàñÿ áîðîòüáà çà ïðàâî 
â³äñòîþâàòè ÷åñòü êðà¿íè íà äî-

ìàøíüîìó ñâ³òîâîìó ôîðóì³. 
Ïðèºìíî, ùî äî ñêëàäó óêðà-
¿íñüêî¿ çá³ðíî¿ â³ä³áðàëèñü òðè 
â³ííèöüêèõ ñïîðòñìåíè: ó êàòå-
ãîð³¿ ×14, öå Âîëîäèìèð Ëÿõîâè÷ 
³ Àðòåì Ñòåïàí³ùåâ, â êàòåãîð³¿ 
Æ16 — Àë³íà Ñîëîíåíêî. 

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ç 21 ïî 30 ÷åðâíÿ â Ì³íñüêó 
(Ðåñïóáë³êà Á³ëîðóñü) ïðîõîäÿòü 
²² ªâðîïåéñüê³ ³ãðè, ãîëîâíà 
ñïîðòèâíà ïîä³ÿ ðîêó. Âîíè ç³-
áðàëè ïîíàä ÷îòèðè òèñÿ÷³ íàé-
ñèëüí³øèõ ñïîðòñìåí³â Ñòàðîãî 
ñâ³òó, ÿê³ ðîç³ãðóþòü 200 êîìï-
ëåêò³â íàãîðîä ó 15 âèäàõ ñïîðòó 
(23 äèñöèïë³íè). Çìàãàííÿ º êâà-
ë³ô³êàö³éíèìè íà Îë³ìï³àäó-2020 
ó Òîê³î (ßïîí³ÿ) ó âîñüìè âèäàõ.

Óêðà¿íó ïðåäñòàâëÿþòü 198 àò-
ëåò³â â óñ³õ âèäàõ ñïîðòó (22 äèñ-
öèïë³íè). Ñåðåä íèõ — ï’ÿòü â³-
ííè÷àí.

У П’ЯТІРЦІ НАЙКРАЩИХ 
Ðîçïîâ³ìî ïðî íàøèõ çåìëÿê³â 

íà ªâðîïåéñüêèõ ³ãðàõ. Æ³íî÷à 
òð³éêà ñïîðòèâíèõ àêðîáàòîê — 
ìàéñòðè ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî 
êëàñó Îëåíà Âèõîâàíåöü, ²ðèíà 
Õèæíÿê òà ²ííà Êàïëàíñüêà, 
áðîíçîâ³ ïðèçåðêè Êóáêà ñâ³-
òó-2019 ó Ëàñ-Âåãàñ³ (ÑØÀ). 
Ä³â÷àòà — âèõîâàíêè Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñíî¿ ñïîðòøêîëè ç³ 

ñêëàäíî-êîîðäèíàö³éíèõ âèä³â 
ñïîðòó. Ðàçîì ³ç íèìè ó Ì³íñüêó 
ïåðåáóâàëà ¿õ òðåíåð Ëþäìèëà 
Ìàë³í³íà, ñåðåä ó÷í³â ÿêî¿ º ïðè-
çåðè ÷åìï³îíàò³â ªâðîïè ³ ñâ³òó. 
Íàøå òð³î âèñòóïèëî ó Ì³íñüêó 
íåïîãàíî, àëå äî ìåäàëåé íå äî-
òÿãíóëî — ï’ÿòå ì³ñöå.

Ìàéñòåð ñïîðòó ì³æíàðîäíî-
ãî êëàñó ç âåñëóâàííÿ Äìèòðî 
Äàíèëåíêî — áðîíçîâèé ïðè-
çåð ÷åìï³îíàò³â ñâ³òó ³ ªâðîïè 
2018 ðîêó (ñåðåä ñïîðòñìåí³â â³-
êîì äî 23 ðîê³â). Â³í âèñòóïèòü 
íà áàéäàðö³-÷åòâ³ðö³ ó ïåðåãîíàõ 
íà 500 ìåòð³â.

Íàéá³ëüø òèòóëîâàíèì â³-
ííèöüêèì ó÷àñíèêîì íà ²² ªâ-
ðîïåéñüêèõ ³ãðàõ º çàñëóæåíèé 
ìàéñòåð ñïîðòó ç êóëüîâî¿ ñòð³ëü-
áè Îëåã Öàðüêîâ. Íà ïåðøèõ 
àíàëîã³÷íèõ çìàãàííÿõ â³í ïîñ³â 
âèñîêå ÷åòâåðòå ì³ñöå, à òåïåð 
ñïðîáóº ïîêðàùèòè öå äîñÿã-
íåííÿ. Ñïîðòñìåíà ó Á³ëîðóñ³ 
ñóïðîâîäæóº éîãî íàñòàâíèê — 
çàñëóæåíèé òðåíåð Óêðà¿íè, äè-
ðåêòîð Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè 
ñòð³ëüáè Â³êòîð Ùåðáà.

П’ЯТЬ ВІННИЧАН — 
НА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІГРАХ 
Спортивна подія року  Наші акробати 
посіли п’яте місце. Ще виступатимуть 
стрілець і веслувальник з Вінниці

Здобули путівки на чемпіонат світу

Заслужений майстер спорту Олег Царьков 
на I Європейських іграх посів четверте місце. 
Зараз спробує покращити це досягнення

Перші Європейські ігри відбулися 
чотири роки тому в Баку (Азербай-
джан). Вінниччину тоді представля-
ли п’ять акробатів. Це змішана пара 
із Донецька та Вінниці — Олександр 
Шпинь та Єлизавета Василига. І жі-
ноча вінницька група — Анна Пат-
ченко, Діана Панчук, Надія Котляр, 

яка зупинилася за крок до бронзо-
вої нагороди.
Зокрема, тоді в командних змаган-
нях наша трійка показала четвертий 
результат. Перемогу святкували 
акробатки з Бельгії, срібло у пред-
ставниць Росії, а бронзу здобули 
білоруські спортсменки.

ДОВІДКА

СПОРТСМЕН ТРАВНЯ 
НА ВІННИЧЧИНІ 

Äíÿìè îáëàñíå â³ää³ëåííÿ Íà-
ö³îíàëüíîãî îë³ìï³éñüêîãî êîì³-
òåòó Óêðà¿íè âèçíà÷èëî êðàùîãî 
ñïîðòñìåíà òðàâíÿ íà Â³ííè÷-
÷èí³. Íèì ñòàâ 31-ð³÷íèé Îëåã 
Öàðüêîâ, ìîëîäøèé ñåðæàíò 
Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè. Çà òðàäè-
ö³ºþ â³í îòðèìàº ãðîøîâèé ñåð-
òèô³êàò íà ï’ÿòü òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ðîäîì ñïîðòñìåí ³ç Ôàñòî-
âà, ðàí³øå âèñòóïàâ ó çìàãàí-
íÿõ çà Ëüâ³âñüêó îáëàñòü. Àëå ç 
2017 ðîêó çàõèùàº Â³ííè÷÷èíó.

Îëåã Öàðüêîâ â òðàâí³ âïåð-
øå â ³ñòîð³¿ â³ííèöüêî¿ êóëüî-
âî¿ ñòð³ëüáè âèáîðîâ ïóò³âêó 
íà Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè-2020 ó Òîê³î 
(ßïîí³ÿ). ̄ ¿ â³í çàðîáèâ ó Ìþíõå-
í³ (Í³ìå÷÷èíà), íà òðåòüîìó åòàï³ 
Êóáêà ñâ³òó ç êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè. 

Íàø ñïîðòñìåí çóïèíèâñÿ çà äâà 
êðîêè â³ä ï’ºäåñòàëó â ñòð³ëüá³ ç 
ïíåâìàòè÷íî¿ ãâèíò³âêè ç 10-òè 
ìåòð³â, ïîñ³âøè ó ô³íàë³ ï’ÿòå 
ì³ñöå. Ïåðåì³ã ó ö³é âïðàâ³ ÷åõ 
Ô³ë³ï Íåïåé÷àë, ÿêèé âèïåðåäèâ 
õîðâàòà Ïåòàðà Ãîðñó. À áðîíçó 
âèãðàâ êèòàºöü Õàîæàíü ßí.

Îëåã Öàðüêîâ — áàãàòîðàçîâèé 
÷åìï³îí òà ïðèçåð ì³æíàðîäíèõ 
çìàãàíü, ÷åìï³îíàò³â Óêðà¿íè, 
÷ëåí íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ êî-
ìàíäè Óêðà¿íè. Ó 2014 ðîö³ Îëåã 
çäîáóâ çîëîòó ìåäàëü ÷åìï³îíàòó 
ªâðîïè ó ñòð³ëüá³ ç ãâèíò³âêè. Öå 
áóëà ïåðøà íàãîðîäà íàéâèùîãî 
´àòóíêó çà âñþ ³ñòîð³þ âèñòóï³â 
óêðà¿íñüêèõ ñòð³ëê³â íà ïåðøî-
ñòÿõ Ñòàðîãî ñâ³òó çà ðîêè Íåçà-
ëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Òàêîæ Îëåã 
áóâ ô³íàë³ñòîì Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð 
â Ð³î-äå-Æàíåéðî.

30 червня. 19.30 — урочисте 
відкриття чемпіонату (актова 
зала готелю «Поділля», вул. 
Пушкіна, 4);
1 липня. 8.00–14.00 — забіг 
на класичній дистанції, с. Во-
роновиця Вінницького району;
2 липня. 8.00–13.00 — забіг 
в дисципліні «спринт», цен-
тральна галявина Лісопарку;

3 липня. 8.00–14.00 — забіг 
на класичній дистанції, с. Во-
роновиця Вінницького району.
Запрошуємо вболівальників 
прийти і підтримати українську 
збірну. З організаційних питань 
звертатися за тел. 067–672–62–
96 (президент федерації радіос-
порту Вінницької області Василь 
Васильович Колодяжний).

Програма чемпіонату світу 



«Тут зібралося багато екзотичних речей»: на Вінниччині 
влаштували етнофестиваль «Живий Вогонь»
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОКСАНА ЯЦЮК, БЛОГЕРКА
У ніч з суботи на неділю йшов дощ.
Посипав стежку трояндовими пелюстками.
Я вранці вийшла з хати і зраділа. Встелили мені 
дорогу квітами. Йду на город, як королева.

ПРЕС-СЛУЖБА ФЕСТИВАЛЮ 
«ЖИВИЙ ОГОНЬ»

Íà Â³ííè÷÷èí³ â³äáóâñÿ Õ² 
ìàñøòàáíèé åòíîôåñòèâàëü çâè÷àºâî¿ 
êóëüòóðè íà òåðèòîð³¿ ßêóøèíåöüêî¿ ÎÒÃ 
Â³ííè÷÷èíè. Íà êóëüòóðíîìó çàõîä³ çà-
ä³ÿëè ïðåäñòàâíèê³â íàðîä³â ç óñüîãî ñâ³-
òó. Ïðîâîäÿòü ôåñòèâàëü íà Ïîä³ëë³ âæå 
11 ðîê³â ïîñï³ëü. Çà äâà äí³ â³ííè÷àíè 
ïîáà÷èëè êóëüòóðó ð³çíèõ åòí³÷íèõ ãðóï 
òà íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí: ëåìê³â, ãóöóë³â, 
áîéê³â, ïîäîëÿí, ïîêóòÿí, ÷åõ³â, ºâðå¿â, 
á³ëîðóñ³â, â³ðìåí³â, àçåðáàéäæàíö³â òîùî.

Íàïåðåäîäí³ ñâÿòêóâàííÿ ãîñò³ ñâÿòà 
ìàëè çìîãó ðîçì³ñòèòèñÿ â ì³ñòå÷êó òà-
áîðóâàííÿ ïðîñòî â ÿêóøèíåöüêîìó ë³ñ³. 
Íàñòóïíîãî äíÿ, 22 ÷åðâíÿ, ó÷àñíèêè 
ôåñòèâàëþ ç ñàìîãî ðàíêó ïîêàçóâàëè 
ñâî¿ âèòâîðè ìèñòåöòâà òà òâîð÷³ñòü. 
Íà ãàëÿâèí³ á³ëÿ ð³÷êè Áðóñíè÷³âêà ðîç-
òàøóâàëîñÿ ÷èìàëî òåìàòè÷íèõ âèñòàâîê 
ïðî íàðîäíó òâîð÷³ñòü ð³çíèõ åòí³÷íèõ 
ãðóï. Ïîðÿä ç íèìè ïðîâîäèëè ìàéñòåð-
êëàñè ç íàðîäíèõ ðåìåñåë. Íàâ³òü êðàâ-
÷èí³ ïðÎÑÒî íà ãàëÿâèí³ òêàëè ïîÿñ 
äëÿ êîñòþìà.

Íåïîäàë³ê â³ä íàðîäíèõ óì³ëüö³â ðîç-
ì³ñòèëèñÿ ëîêàö³¿ êîçàê³â. Êîçàê íà ³ì`ÿ 
Êîòèãîðîøêî íàâ÷àâ êîæíîãî îõî÷îãî 
ñòð³ëÿòè ç ëóêà. ²íø³ æ êîçàêè ïîêàçó-
âàëè, ÿê ñòð³ëÿòè ç ãàðìàòè, âèãîòîâëÿòè 
³ç çàë³çà ð³çí³ ïðèêðàñè òà ïðåçåíòóâàëè 
ñòàðîäàâí³ ìîíåòè.

— Ìè ïî÷èíàëè ôåñòèâàëü ³ç íåâåëè-
êîãî ïîìîñòó íà îçåð³ Êåìïà ó Â³ííèö³, 
ÿêèé çíàõîäèòüñÿ á³ëÿ íèí³øíüîãî ñâ³ò-
ëîìóçè÷íîãî ôîíòàíó. À çà ð³ê äî òîãî 
áóëî àíàëîã³÷íå ñâÿòî, àëå ó íüîãî ùå 
íå áóëî íàçâè. Òîä³ áóëè çîâñ³ì ³íø³ 
ìîæëèâîñò³. Çàðàç âñå â³äáóâàºòüñÿ 
íà âåëèê³é ñöåí³. ² ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ 
åòíîñ³â ¿äóòü íå ïðîñòî ïîâåñåëèòèñÿ, 
à ïîçíàéîìèòèñÿ ç íîâèìè ëþäüìè òà 
³íøîþ êóëüòóðîþ, — ðîçïîâ³äàº çàñíî-
âíèê ôåñòèâàëþ Âîëîäèìèð Âîëîâîäþê.

Êîíöåðòíà ïðîãðàìà ðîçïî÷àëàñÿ 
î 12.00 ç âèñòóï³â õóäîæí³õ êîëåêòèâ³â 

íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí òà åòí³÷íèõ ãðóï. 
À î 17.00 ãëÿäà÷³ ìàëè çìîãó ñïîñòåð³ãàòè 
çà ïðîôåñ³éíèìè ìàéñòðàìè êîçàöüêèõ 
áîéîâèõ ìèñòåöòâ «Ñïàñ», «Òðèãëàâ», 
«Õîðñ». Ãîñòÿì ñâÿòà êîçàêè ïðåçåíòóâà-
ëè çáðîþ ÷àñ³â Çàïîð³çüêî¿ Ñ³÷³ — øàáë³, 
áàòîãè, àðáàëåòè, ãàðìàòè.

— Ìè âïåðøå íà öüîìó ôåñòèâàë³, 
ïðè¿õàëè ç Òåðíîï³ëüùèíè ³ ïðåäñòàâëÿ-
ºìî ñüîãîäí³ îáæèíêè — ñâÿòî ïåðøîãî 
ñíîïà. Ìè ç Áîãîì ïî÷èíàºìî ³ ç íèì 
çàê³í÷óºìî ñâî¿ ñâÿòà. Öåé ôåñòèâàëü 
ìåíå ñïðàâä³ âðàçèâ. ß ðàí³øå áóâàâ 
íà ñõîæèõ, àëå ùîá ñò³ëüêè ç³áðàëîñÿ 
ëþäåé òà íàðîä³â — í³. Ìè ç êîëåêòèâîì 
ïðè¿õàëè íà äâà äí³, ³ áóäåìî òóò óñþ í³÷ 
âåñåëèòèñÿ, — êàæå æèòåëü Òåðíîïîëÿ 
Âîëîäèìèð Ñòèñëàâñüêèé.

Íàäçâè÷àéíî ö³êàâó çàáàâó «Ëàâà 
íà ëàâó» îðãàí³çóâàëè êîçàêè. Ïàòðóëüí³ 
ïîë³öåéñüê³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íà-
ö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
ñï³ëüíî ç á³éöÿìè, ùî ïðîéøëè ïåêåëüí³ 
áî¿ íà Äîíáàñ³ â ñêëàä³ 6 ðîòè Îêðåìî¿ 
ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãàäè, âñòóïèëè ó êî-
çàöüêå êîëî ç êîìàíäîþ Óïðàâë³ííÿ 
äåðæàâíî¿ ñëóæáè îõîðîíè ïðè ÃÓÌÂÑ 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, ùîá ïåðåâ³ðèòè 

ñâîþ ñèëó, ì³öü òà êì³òëèâ³ñòü. «Ëàâà 
íà ëàâó» º îô³ö³éíîþ ñïîðòèâíîþ äèñöè-
ïë³íîþ óêðà¿íñüêîãî áîéîâîãî «Ñïàñó».

Ó÷àñíèêè ãðè ðîçòàøóâàëèñÿ ó äâ³ øå-
ðåíãè òà çà êîìàíäîþ «Á³é!» ëàâè ðóõà-
ëèñÿ îäíà íà îäíó ³ íàìàãàëèñÿ óäàðàìè 
òà ïîøòîâõàìè ò³ñíèòè ëàâó ñóïåðíèê³â 
çà ¿õíþ ë³í³þ øèêóâàííÿ. Âèãðàº òà ëàâà, 
ÿêà âèò³ñíèëà ³íøó íà ¿¿ á³ê, àáî ÿêùî 
³íøà ëàâà ðîçïîðîøèëàñÿ ïî ìàéäàí-
÷èêó. Ó öüîìó äâîáî¿ ïåðåìîãó çäîáóëè 
â³éñüêîâîñëóæáîâö³.

— Á³é ëàâà íà ëàâó ÿ âïåðøå áà÷èâ, öå 
òàê âðàæàº! Àëå, ç ³íøîãî áîêó, íå ï³ä-
òðèìóþ ïîä³áí³ ä³éñòâà, ìè íå ïîâè-
íí³ áèòèñÿ. Ùå ìåí³ ñïîäîáàâñÿ âèñòóï 
êîçàê³â ³ç ãèðÿìè. Âîíè äîñèòü íåâå-
ëèêîãî çðîñòó, à ÿêó âàãó ï³äí³ìàþòü, 
³ ÿê âì³ëî ìîæóòü íèìè æîíãëþâàòè! 
ß âðàæåíèé, — ðîçïîâ³äàº â³ííè÷àíèí 
Ñåðã³é Äìèòðîâè÷.

Ïåðøå âèäîáóâàííÿ «æèâîãî âîãíþ» 
íà áåðåç³ ð³÷êè â³äáóâàëîñÿ î 20.00 íàä-
çâè÷àéíî âèäîâèùíî. Ï³ñëÿ çàïàëåííÿ 
óñ³õ áàãàòü, ï³äïàëèëè âåëèêå êîëåñî, 
óîñîáëåííÿ Ñîíöÿ, ùî ïðîéøëî ïî âñ³õ 
âàòðàõ-Áîãàõ òà îòðèìàëî ¿õ ñèëó. Ïîò³ì 
õëîïö³ ñïóñòèëè éîãî ó âîäîéìó. Òîä³ æ 

óñ³ ðàçîì óòâîðèëè õîðîâîä. Ä³â÷àòà, ÿê³ 
ïëåëè â³íêè, êèäàëè ¿õ ó âîäó, ùîá çíà-
òè, ç ÿêî¿ ñòîðîíè ÷åêàòè íàðå÷åíîãî, 
à â³ä÷àéäóõè â³äïðàâèëèñü äî ë³ñó øóêàòè 
öâ³ò ïàïîðîò³. Ä³òÿì â³ä 3 äî 5 ðîê³â ðîç-
äàâàëè «êóêóðóäçó» ç ÷åðåøåíü, à á³ëüø 
ñòàðøèì — âàðåíèêè ç âèøíÿìè.

— ß âæå íå ïåðøèé ð³ê ñïîñòåð³ãàþ 
çà òàêèìè ôåñòèâàëÿìè, âîíè äóæå ÷àñòî 
ïðîõîäÿòü ó Â³ííèö³. Ââàæàþ, ùî öå 
ïðåêðàñíà ³äåÿ: ïîêàçàòè ëþäÿì òå, ÷îãî 
âîíè íå áà÷àòü â áóäåííîìó æèòò³. Òóò 
ç³áðàëîñÿ áàãàòî åêçîòèêè. Êîëè ìè 
çâåðòàºìîñÿ äî ð³çíèõ òðàäèö³é, êóëüòóð 
ð³çíèõ êðà¿í, òî áà÷èìî, ùî â íèõ áàãàòî 
ñï³ëüíîãî. Óñ³ âîíè ïîâ`ÿçàí³ ³ç áîæå-
ñòâåííîþ ãàðìîí³ºþ, êðàñîþ. Áîéîâå 
ìèñòåöòâî, ï³ñí³ — öå âñå ïðèçíà÷åíî 
äëÿ íàøîãî äóõîâíîãî çëåòó, áåç öüîãî 
í³ÿê, — íàãîëîøóº â³ííè÷àíèí Äìèòðî.

Îáîâ'ÿçêîâîþ ÷àñòèíîþ ôåñòèâàëþ 
«Æèâèé Âîãîíü» º âå÷³ðí³é ðîê-êîíöåðò. 
Öüîãî ðîêó ó÷àñíèê³â òà ãëÿäà÷³â åòíî-
ôåñòèâàëþ âðàæàëè óêðà¿íñüê³ ãóðòè: 
«ÒOLOKA», «ÍÅ ë³çü, ÁÎ âá`º», «Ìå-
äîâèé ïîëèí», «Ïàí Êàðïî» òà õåäëàéíåð 
«Kozak System». À îï³ñëÿ äðàéâîâèõ ï³-
ñåíü îðãàí³çàòîðè ï³äãîòóâàëè ñïðàâæíº 
âîãíÿíå øîó.

Íàñòóïíîãî äíÿ ôåñòèâàëþ, 23 ÷åðâíÿ, 
òåæ áóëî íå ìåíø ãàðÿ÷å. Ãîñò³ ìàëè 
çìîãó âçÿòè ó÷àñòü ó ìàéñòåð-êëàñàõ ç 
òàíö³â íàðîäó ñâ³òó, ç ïðèãîòóâàííÿ êî-
çàöüêîãî êóë³øó òà áîéîâîãî ìèñòåöòâà 
«Ñïàñ».

Ãîëîâà ßêóøèíåöüêî¿ ÎÒÃ Âàñèëü Ðî-
ìàíþê çàäîâîëåíèé, ùî Õ² ì³æíàðîäíèé 
åòíîôåñòèâàëü âëàøòóâàëè íà òåðèòîð³¿ 
éîãî ãðîìàäè:

— ß ïèøàþñÿ òèì, ùî òàêå ìàñøòàáíå 
ä³éñòâî âæå ñò³ëüêè ðîê³â äàðóº â³ííè÷à-
íàì òà éîãî ãîñòÿì ãàðíèé íàñòð³é òà íîâ³ 
çíàííÿ. ² ùî ßêóøèíö³ ñüîãîäí³ íàäàþòü 
ìàéäàí÷èê äëÿ ïîøèðåííÿ êóëüòóðíèõ 
ö³ííîñòåé. Âäÿ÷íèé îðãàí³çàòîðàì òà 
ó÷àñíèêàì òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â, áàæàþ 
¿ì íàòõíåííÿ ³ íîâèõ òâîð÷èõ çäîáóòê³â!



ПРЕС-СЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ 
IT-АКАДЕМІЇ

Ë³òî… Óðà!!! Ðàä³ñíî-
ñîíÿ÷íà ïîðà äëÿ óñ³õ ä³òåé. 

À ëþáëÿ÷³ áàòüêè îáîâ’ÿçêîâî çàõî÷óòü 
ïîäàðóâàòè ñâî¿ì ä³òëàõàì ÿñêðàâèé â³ä-
ïî÷èíîê. Íàéãîëîâí³øå — ïîâåñòè öåé 
÷àñ ç êîðèñòþ ³ çàäîâîëåííÿì.

Ìàºìî ñóïåð ïðîïîçèö³þ â³ä êî-
ìàíäè ïðîôåñ³îíàë³â Â³ííèöüêî¿ ²Ò-
Àêàäåì³¿ — äðàéâîâèé Ë³òí³é ²Ò-Òàá³ð. 
Òóò âàøà äèòèíà íå ò³ëüêè ïîçíàéî-
ìèòüñÿ ç íîâèìè äðóçÿìè é ïðîâåäå 
ãàðíî ÷àñ, à é íàâ÷èòüñÿ ÷îìóñü íî-
âîìó, ùî º àêòóàëüíèì ó ñó÷àñíîìó 
ñâ³ò³. Òàá³ð ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà ñó÷àñ-
íèõ òðåíäîâèõ íàïðÿìêàõ â îáëàñò³ 
²Ò-òåõíîëîã³é, çíàííÿ ÿêèõ ç ëåãê³ñ-
òþ çíàõîäÿòü ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàí-
íÿ ó áóäü-ÿê³é ñôåð³. Ä³òè âèâ÷àþòü 
³íòåðíåò ïðîãðàìóâàííÿ, âåá-äèçàéí, 
ëîã³êó é àíãë³éñüêó ìîâó äëÿ ²Ò. Òà-
êèé ï³çíàâàëüíèé â³äïî÷èíîê â³äêðèâàº 
äâåð³ ó ìàéáóòíº óñï³øíå æèòòÿ.

Òàá³ð îðãàí³çîâóºòüñÿ äëÿ ä³òåé øê³ëü-
íîãî â³êó, ïî÷èíàþ÷è ç 9 ðîê³â. Â ãðóï³ 
äî 15 ä³òåé, ùî äàº ìîæëèâ³ñòü çíàéòè 

³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî. Âñüîãî 
çà ÷îòèðè òèæí³ ìè ñòâîðþºìî óìîâè, 
êîëè íàø³ òàáîð³âö³ ìîæóòü â³äêðèòè 
ñâî¿ òàëàíòè, ïîâ³ðèòè ó âëàñí³ ñèëè é 
÷³òêî ðîçñòàâèòè ïð³îðèòåòè. Òóò ò³ñíî 
ïåðåïë³òàþòüñÿ àêòèâíèé â³äïî÷èíîê ç 
ðîçâèòêîì ³íòåëåêòó. Ä³òè â÷àòüñÿ çíà-
õîäèòè êîìïðîì³ñè, âèð³øóâàòè ñï³ðí³ 
ïèòàííÿ, ïðàöþâàòè ÿê îäíå ö³ëå â êî-
ìàíä³, äîìîâëÿòèñÿ îäèí ç îäíèì, äåñü 
ïîñòóïàòèñü, à äåñü â³äñòîþâàòè âëàñ-
í³ ïðàâà. Øàëåíà ôîðìóëà óñï³õó, ÷è 
íå òàê? Ó íîâîìó îòî÷åíí³, ç íîâèìè 

âèêëàäà÷àìè é ìåíòîðàìè, ÿê³ çàâæäè 
ï³äòðèìóþòü é ñïîíóêàþòü äî ä³é, íà-
â³òü ñîðîì’ÿçëèâ³ õëîï÷èêè é ä³â÷àòêà 
ðîçêðèâàþòüñÿ é ïî÷èíàþòü ïðîÿâëÿòè 
³íòåðåñ äî íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â, çäàò-
í³ñòü äî êîìóí³êàö³¿, ÿê ó çâè÷íîìó äëÿ 
íèõ ñåðåäîâèù³.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ²Ò-òàá³ð — öå 
íå ëèøå íàâ÷àííÿ, à òàêîæ ðîçâàãè, 
ñïîðò òà çäîðîâå õàð÷óâàííÿ. Ùîäíÿ 
ä³òè çàéìàþòüñÿ ³ç ïðîôåñ³éíèì òðå-
íåðîì äëÿ òîãî, àáè ïîêðàùèòè ñâîº 
çäîðîâ’ÿ. Íà êîæíîìó çàíÿòò³ âèâ÷àþòü 
ð³çí³ òåõí³êè ñàìîîáîðîíè, äèõàëüí³ 
âïðàâè, à òàêîæ âïðàâè íà ñàìîìîòè-
âàö³þ. Óñ³ áàæàþ÷³ ìîæóòü ïðåäñòàâèòè 
ñâ³é âèä ñïîðòó òà çàõîïëåííÿ, á³ëüøå 
ðîçïîâ³ñòè ïðî ñåáå. Â ðîçâàæàëüí³ äí³ 
ó÷í³â ÷åêàþòü ö³êàâ³ çàõîäè:
 Çíàéîìñòâî (³ãðè òà òâîð÷³ çàâäàííÿ);
 Capture the flag (êîìàíäí³ ³ãðè 

íà ïðèðîä³);
 Êâåñò «Puzzle me»;
 Â³äâ³äóâàííÿ ²Ò êîìïàí³é;
 ²Ò-Áðåéíðèíã;
 Ð³çí³ çàâäàííÿ äëÿ êîìàíä, òåìàòè÷í³ 

äí³ òà áàãàòî ³íøîãî.
Îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ çàâäàíü 

ðîáîòè íàøîãî òàáîðó — º âðàõóâàííÿ 
äèòÿ÷èõ ³íòåðåñ³â, ¿õí³õ ïîòðåá ³ áàæàíü. 
Íàøà ïðîãðàìà äàº ìîæëèâ³ñòü êîæíî-
ìó ó÷àñíèêó ïðîÿâèòè ñâî¿ çä³áíîñò³ òà 
óïîäîáàííÿ â ïîâí³é ì³ð³. Ó öüîìó íàì 
äîïîìàãàþòü ñó÷àñí³ ìîòèâàö³éí³ ìåòî-
äèêè âèêëàäàííÿ, ³íòåëåêòóàëüíî-ðîç-
âàæàëüí³ ³ãðè, òâîð÷³ êîíêóðñè, ïðîåêòè 
òîùî. Çà ïåð³îä íàâ÷àííÿ â òàáîð³, ó÷í³ 
âèãàäóþòü íàçâó êîìàíäè, ðîçðîáëÿþòü 
ëîãîòèï òà çäîáóâàþòü áàëè. Òîáòî, êî-
æåí äåíü ²Ò-Òàáîðó ðîçïèñàíèé ³ ñïëà-
íîâàíèé ùîõâèëèííî, íàñè÷åíèé ö³êà-
âîþ íàâ÷àëüíî-ðîçâèâàþ÷îþ ä³ÿëüí³ñòþ 
â òàíäåì³ ³ç ðîçâàæàëüíèìè çàõîäàìè.

Âæå ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ íàøîãî 4-òèæ-
íåâîãî ³íòåíñèâíîãî êóðñó âàøà äèòèíà 
ñòâîðèü ñâ³é âëàñíèé ñàéò, ïîêðàùèòü 
çíàííÿ àíãë³éñüêî¿, ïîòðåíóº ëîã³÷íå 
ìèñëåííÿ.

Ó ë³òíüîìó ²Ò-Òàáîð³ êàí³êóëè ñòà-
íóòü ä³éñíî íåçàáóòí³ìè, ñïîâíåíèìè 
ïîçèòèâíèõ åìîö³é òà âðàæåíü! Ìè âè-
ðîùóºìî òàëàíòè!

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
òåë. 067–431–19–21, 073–209–97–43
hack.intita.com

Драйвовий Літній ІТ-Табір
БЛОГ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР КЛЬОЦ, ПОЕТ, ВОЛОНТЕР
Допоки не стане 
народом люд, 
війна не закінчиться тут...

ПРЕС-СЛУЖБА 
КОМПАНІЇ «ОРГАНІК-Д»

Çà ï³âòîðà ðîêó íà ì³ñö³ 
çðóéíîâàíî¿, çàðîñëî¿ äåðåâà-

ìè òà êóùàìè ôåðìè â ñìò Ñóòèñêè, ùî 
çà 27 êì â³ä Â³ííèö³, ç’ÿâèëàñü êîìïàí³ÿ 
«Îðãàí³ê-Ä». Êîìïàí³ÿ, äî ÿêî¿ ç óñ³õ 
ñòîð³í ï³äõîäèòü ÷èñë³âíèê «Ïåðøèé».

Ïåðøèì â Óêðà¿í³ ï³äïðèºìñòâó âäà-
ëîñÿ ïîºäíàòè îâî÷³âíèöòâî òà òâàðèí-
íèöòâî â ºäèíèé îðãàí³çì ç ÷³òêîþ òà 
çáàëàíñîâàíîþ ñèñòåìîþ.

Ïåðøîþ â öåíòðàëüí³é Óêðà¿í³ êîì-
ïàí³ÿ «Îðãàí³ê-Ä» çáóäóâàëà õîëîäèëüí³ 
êîìïëåêñè ç ñèñòåìîþ îçîíóâàííÿ, ùî 
º ñåðéîçíîþ çàÿâêîþ íà ôîðìóâàííÿ 
ðèíêó çáåð³ãàííÿ îâî÷åâî¿ ïðîäóêö³¿ 
(öå ñóòòºâî ìîæå âïëèíóòè íà ö³íîâó 
ïîë³òèêó â îâî÷³âíèöòâ³).

Ïåðøèìè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ âïðî-
âàäèëè ñèñòåìó êðàïåëüíîãî çðîøåííÿ 
íà îâî÷åâèõ ïîëÿõ (òàêèé ìåòîä âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, íà íåâåëèêèõ 
ä³ëÿíêàõ òà â òåïëèöÿõ). «Îðãàí³ê-Ä» 
ñüîãîäí³ òàêèì ÷èíîì çðîøóþòü 60 ãà 
çåìë³, à äî 2023 ðîêó êðàïåëüíèì ìåòî-
äîì ïëàíóþòü çðîøóâàòè 300 ãà.

Îäí³ ç ïåðøèõ çáóäóâàëè á³îãàçîâó 
ñòàíö³þ, çàâäÿêè ÿê³é ïåðåðîáëÿþòü-
ñÿ â³äõîäè ñâèíîêîìïëåêñó «Ñóáåêîí» 
(ïàðòíåðà êîìïàí³¿), âèðîáëÿºòüñÿ îðãà-
í³÷íå äîáðèâî äëÿ çáàãà÷åííÿ ãðóíòó ãó-
ìóñ-óòâîðþþ÷èìè êèñëîòàìè. Öå ñïðè-
ÿº äîñÿãíåííþ ê³ëüêîõ ö³ëåé âîäíî÷àñ: 
óðîæàé çàâäÿêè îðãàí³÷íèì äîáðèâàì 
íå ëèøå á³ëüøèé, ñìà÷í³øèé, êîðèñí³-
øèé, à ùå é êîíêóðåíòíîñïðîìîæíèé 
íà ì³æíàðîäíîìó ðèíêó. Âèð³øóþòüñÿ 
ïðîáëåìè ç³ çáåð³ãàííÿì â³äõîä³â ñâèíî-
êîìïëåêñó (íåìàº ðîçëèâíèõ ÿì, çàïàõó, 

êîíòàêòó ç íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì). 
Ïðîòå º ãàç, íà ÿêîìó ïðàöþþòü ñ³ì 
ïðèì³ùåíü íà 8 òèñÿ÷ ãîë³â ó ð³ê, º ñ³ð-
êà — íàäçâè÷àéíî äîðîãèé òà ö³ííèé 
êîìïîíåíò, çàòðåáóâàíèé íà ïîëÿõ, òà 
áåçïîñåðåäíüî îðãàí³÷í³ äîáðèâà.

ОРГАНІЧНИЙ НАПРЯМОК
Äèðåêòîð «Îðãàí³ê-Ä», Âàäèì Êðè÷-

êîâñüêèé, êîëèøí³é â³éñüêîâèé, ÿêèé 
äâà ðîêè òîìó êàðäèíàëüíî çì³íèâ âåê-
òîð ñâîãî æèòòÿ, ³ ñüîãîäí³ â³í íå ëèøå 
âèðîùóº íàéñìà÷í³øó â Óêðà¿í³ ìîðêâó 
òà áóðÿê (òåñòèòü êàïóñòó, öèáóëþ, êàð-
òîïëþ), à ùå ïèøå äèñåðòàö³þ íà òåìó 
âèêîðèñòàííÿ îðãàí³êè â àãðîïðîìèñëî-
âîñò³. Ñâîãî ÷àñó, êîëè âñå çàïóñêàëîñÿ 
â Ñóòèñêàõ, Âàäèì Êðè÷êîâñüêèé ³ ùå 
ê³ëüêà çàñíîâíèê³â âçÿëè êóðñ íà åêîëî-
ã³÷í³ñòü òà îðãàí³÷í³ñòü. Òîìó ³ âèíèêëî 
ïèòàííÿ ïðî á³îãàçîâó ñòàíö³þ.

— Íàì ïðîïîíóâàëè ¿¿ çàêîðäîíí³ âè-
ðîáíèêè çà ï³âòîðà ì³ëüéîíà ºâðî, öå áóëà 
íàéíèæ÷à ö³íà, — ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð 
«Îðãàí³ê-Ä». — Íàøà ãðóïà êîìïàí³é ïî-
áóäóâàëà á³îãàçîâó ñòàíö³þ çà 50–70 òèñÿ÷ 
ºâðî. Õëîïö³ ç Â³ííèö³ òà Ñóòèñîê, êëàñí³ 
³íæåíåðè, òðèâàëèé ÷àñ øóêàëè ð³øåííÿ, 
â³äâ³äóâàëè âèñòàâêè, íàäèõàëèñü ³äåÿìè. 
À ïîò³ì âçÿëè äåÿê³ ùå ðàäÿíñüê³ ðîç-
ðîáêè, ïåðåîáëàäíàëè ¿õ, âïðîâàäèëè ³ 
îòðèìàëè íàáàãàòî êðàùèé åôåêò, í³æ 
òîé, ùî íàì ïðîïîíóâàëè çà ì³ëüéîíè.

ßêùî õòîñü êîëèñü áóâ íà ñâèíîôåð-
ìàõ, çíàº, ÿêèé çàïàõ ìàº ñâ³æèé ãí³é, 
à îñîáëèâî ï³ò òâàðèí. Çàâäÿêè á³îãàçîâ³é 
ñòàíö³¿ â³äõîäè ñâèíîêîìïëåêñó ïðîõîäÿòü 
ê³ëüêà åòàï³â î÷èùåííÿ, ïåðåáðîäæåí-
íÿ ³ íà âèõîä³ çàïàõ çíèæóºòüñÿ â³äñî-
òê³â íà 80%. Òèì íå ìåíø, á³ëÿ á³îãà-
çîâî¿ ñòàíö³¿ ñòî¿òü ôëþãåð, ÿê³é âêàçóº 

íàïðÿì â³òðó, öå äëÿ òîãî, ùîá âèâîçè-
òè äîáðèâà íà ïîëÿ çà óìîâè, êîëè â³-
òåð íå äóº â ñòîðîíó íàñåëåíîãî ïóíêòó. 
Àäæå íåâåëèêèé, àëå çàïàõ, âñå îäíî 
çáåð³ãàºòüñÿ, çîêðåìà â òî÷ö³, êîëè äî-
áðèâà ïåðåëèâàþòü â ñïåö³àëüíó áî÷êó äëÿ 
çðîøåííÿ. Â³äíîñíî çàïàõó áåçïîñåðåäíüî 
â ñàìèõ ñâèíîêîìïëåêñàõ, òî òóò çàñòîñî-
âóþòü á³îïðåïàðàò äåñòðóêòîð Êîìïëåçèì 
Ñåïòèê. Òèì ñàìèì çìåíøóþòü êîíöåí-
òðàö³þ àì³àêó â ñåðåäèí³ ñâèíîôåðìè, 
óñóâàþòü íåïðèºìí³ çàïàõè òà ñë³äêóþòü 
çà ã³ã³ºí³÷íèì ñòàíîì ãîñïîäàðñòâà.

ЯК ПРАЦЮЄ БІОГАЗОВА СТАНЦІЯ
Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà «Îðãàí³ê-Ä», âñå 

ïî÷èíàºòüñÿ ç³ ñâèíîêîìïëåêñó. Òàì ïðà-
öþº ñèñòåìà ù³ëüîâî¿ ï³äëîãè, ³ âñ³ â³ä-
õîäè â³ä ñâèíåé çáèðàþòüñÿ â ñïåö³àëüí³ 
âàííè. Ç íèõ ÷³òêî çà ãðàô³êîì çëèâàþòü 
â³äõîäè â ñèñòåìó êàíàë³çàö³é, ÿêà ñõî-
äèòüñÿ â îäíîìó ì³ñö³ — ïðèéîìí³é ÿì³.

— Êîæåí ñâèíîêîìïëåêñ çëèâàº ñâî¿ 
âàííè ïî ÷åðç³, ð³âíî 60 êóáîìåòð³â 
â³äõîä³â, — ðîçïîâ³äàº Âàäèì Êðè÷êîâ-
ñüêèé. — Ç ïðèéîìíî¿ ÿìè âñ³ â³äõîäè 
ïðîõîäÿòü ÷åðåç íàñîñè, ïîäð³áíþâà÷³ òà 
ãîìîãåí³çàòîð (óñòàíîâêà, ÿêà ïðîâîäèòü 
ïåðøó ñòóï³íü çíåçàðàæåííÿ â³äõîä³â). 
Ïîò³ì öå âñå ïåðåêà÷óºòüñÿ â ðåàêòîð, 
ñàìå òóò ïðîõîäèòü â³ää³ëåííÿ ñ³ðêîâîä-
íþ â³ä ñàìî¿ ðå÷îâèíè (íà òåðìîô³ëü-
íîìó ðåæèì³ â³äáóâàºòüñÿ ðîçìíîæåííÿ 
ð³çíèõ êîëîí³é áàêòåð³é, ÿê³ çíèùóþòü 
ïàòîãåíè òà çá³ëüøóþòü ãðèáè ñàïðî-
ô³òè). Êîëè âèä³ëÿºòüñÿ ãàç, ìè éîãî 
î÷èùóºìî, âíàñë³äîê ÷îãî îäåðæóºòüñÿ 
ïîá³÷íèé êîìïîíåíò — ñ³ðêà, ¿¿ ðàí³øå 
ìè êóïëÿëè çà ãðîø³, çàðàç áåðåìî çâ³äñè.

Òîáòî ìàºìî ãàç (600 êóá³â íà äîáó), 
ìàºìî ñ³ðêó ³ áåçïîñåðåäíüî îðãàí³÷í³ 

äîáðèâà. Äî ðå÷³, íà îðãàí³÷í³ äîáðèâà 
êîìïàí³ÿ «Îðãàí³ê-Ä» ìàº ñåðòèô³êàò ³ 
ïðîõîäèòü ïàòåíòóâàííÿ.

АНАЛІЗИ ГРУНТУ ВТІШАЮТЬ
Íà çàïðîøåííÿ âëàñíèê³â êîìïàí³¿, 

ïàðòíåð ç óïðàâë³ííÿ âðîæàéíîñò³, êîì-
ïàí³ÿ PLT ïðîâîäèòü ïîñò³éíèé â³äá³ð 
ãðóíòó äëÿ îö³íêè ð³âíÿ ðîäþ÷îñò³.

— Òîáòî ìè ïîñò³éíî çíàºìî, ñê³ëüêè 
³ ÷îãî ñàìå â ãðóíò³ íå âèñòà÷àº, º òà-
êîæ àíàë³çè äîáðèâà — ÿê³ ïîêàçóþòü 
éîãî âì³ñò, — ãîâîðèòü äèðåêòîð. — Íàø 
òåõíîëîã ðîçðàõîâóº íîðìó âíåñåííÿ 
êîíêðåòíîãî äîáðèâà, íà êîíêðåòí³ ä³-
ëÿíêè ³ ÷åðåç ïåâíèé ïåð³îä, íàïðèêëàä, 
íà çèìó — çíîâó ðîáèìî àíàë³ç ³ äèâè-
ìîñÿ ïîêàçíèêè ãðóíòó. Öå íàçèâàºòüñÿ 
ñèñòåìà òî÷íîãî çåìëåðîáñòâà, òîáòî ïî-
ñò³éíå ñë³äêóâàííÿ òà êîíòðîëü ãðóíòó.

² ÿêùî çà ïîêàçíèêàìè ÷îãîñü íå âè-
ñòà÷àº, âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñèñòåìà êðà-
ïåëüíîãî çðîøåííÿ, ³ â ãðóíò äîäàþòüñÿ 
ì³íåðàëüí³ äîáðèâà, ùîá çáàëàíñóâàòè.

— Äèâèìîñü, íàïðèêëàä, â íàñ íå âè-
ñòà÷àº àçîòó â ãðóíò³, çíà÷èòü áåðåìî 
³ ñàìå â òó òî÷êó äîäàºìî íåîáõ³äíó 
ê³ëüê³ñòü àçîòó, — ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð 
«Îðãàí³ê-Ä». — Âñå â³äáóâàºòüñÿ çà äî-
ïîìîãîþ GPS òðåêåðà. Çà ðàõóíîê öüîãî 
ìåòîäó ìè äóæå ñèëüíî åêîíîìèìî, àäæå 
íå ñèïåìî ì³íäîáðèâà, ÿê â íàñ çâèêëè 
ïî âñüîìó ïîë³, òðåáà ÷è íå òðåáà.

Íàîñòàíîê Âàäèì Êðè÷êîâñüêèé çðî-
áèâ ïðîãíîç: «Çà ï’ÿòü ðîê³â Óêðà¿íà 
çîáîâ’ÿæå âñ³õ ôåðìåð³â âèêîðèñòîâóâàòè 
îðãàí³êó. Òîìó ùî ì³íåðàë³çàö³ÿ çåìë³, 
ÿêà â³äáóâàºòüñÿ ñàìå ÷åðåç òîòàëüíå âè-
êîðèñòàííÿ ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ, ïðè-
çâåäå äî òîãî, ùî íàøà ðîäþ÷à çåìëÿ 
íå çìîæå âçàãàë³ í³÷îãî…»

Спочатку нагодуй землю, потім вона тебе
БЛОГ
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ОГОЛОШЕННЯ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Äðóãèé ð³ê âîíà 
îäíà. Ó 2016-ìó ïå-
ðåáðàëàñÿ äî äî÷êè 

ó Æìåðèíêó ¿¿ ñóñ³äêà Ãàííà Ðó-
äèê. Äî÷êà Ãàííè çàõâîð³ëà, ¿é 
ïîòð³áåí äîãëÿä. Ñòàðåíüêà ìàòè 
ïî¿õàëà äî íå¿. Ãàííà Ìåëüíèê 
çàëèøèëàñÿ â ñåë³ óäâîõ ç ³ùå 
îäí³ºþ áàáóñåþ íà ³ì’ÿ Íàñòÿ. 
Òîð³ê Íàñò³ íå ñòàëî. Â³äòîä³ 
Ìåëüíèê îäíà ó Ìåëüíèêàõ.

Ó ëèïí³ ¿é áóäå 90, àëå âîíà 
ùå ïîðàºòüñÿ ïî ãîñïîäàðñòâó. 
Íà ãîðîä³ ìàº òðîõè êàðòîïë³, 
áóðÿê³â, êâàñîëþ, öèáóëþ. Îä-
íàê íà ðèáîëîâëþ óæå íå õîäèòü. 
Áî¿òüñÿ ó âîäó âïàñòè.

ЗА НІЧ ЗЛОВИЛА 51 КОРОПА 
— Ðîê³â çî òðè òîìó ÿ ùå 

ïðîïàäàëà ç âóäî÷êîþ íà áåðåç³ 
ð³÷êè, — ãîâîðèòü áàáöÿ Ãàííà. — 
Äóæå çàòÿòà ðèáàëêà. Äðóãî¿ òàêî¿ 
íå çíàéäåòå. Ðèáàëêè ç ñóñ³äí³õ 
ñ³ë ìåíå íàçèâàëè êîëäóíüÿ. 
Ó íèõ íå êëþº, à ÿ äîäîìó áåç 
ðèáè íå âåðòàëàñÿ.

Áàáóñÿ ïðèãàäóº ñâ³é ðåêîðä. 
Êîëè áóëà ìîëîäøà, ÿêîñü çà í³÷ 
íàáðàëà ì³øîê êîðîï³â. Óòî÷íþº, 
ùî ì³øîê áóâ ì³öíèé, ç-ï³ä öó-
êðó, êóáèíñüêèé.

— Ëîâèëà ³ íà âóäî÷êó, ³ õâàò-
êîþ, ³ ñà÷êîì, — ðîçïîâ³äàº âîíà. — 
Äîòåïåð âñ³ ñíàñò³ çáåð³ãàþ. Ñàìà 

¿õ ðîáèëà. ßêáè õòî-íåáóäü êîëèñü 
ïîäàðóâàâ ñïðàâæíþ âóäî÷êó, êðà-
ùîãî ïîäàðóíêà íå òðåáà áóëî á, 
àëå íå äàðóâàëè.

¯¿ ãîðîä âèõîäèòü íà áåðåã ð³÷-
êè Ð³â. Òàì íàé÷àñò³øå ìîæíà 
áóëî ïîáà÷èòè áàáóñþ ç âóäêîþ. 
Ðàí³øå õîäèëà íà ì³ñöåâèé ñòà-
âîê. Àëå â íüîìó âæå âèñîõëà 
âîäà. Íå ðîç÷èùàëè…

— Ðèáîëîâëåþ çàõîïèëàñÿ ï³ñ-
ëÿ òîãî, ÿê âèéøëà íà ïåíñ³þ, — 
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Ãàííà. — Ï³ñëÿ 
ëàíêè õîò³ëîñÿ âïàñòè ³ â³äïî÷è-
òè. ß 50 ðîê³â õîäèëà íà áóðÿêè.

Ïðîæèâàëà óäâîõ ç ìàìîþ. 
Ñ³ì’¿ ó Ãàííè íå áóëî. Êàæå, 
ìàìè íåìà íà ñâ³ò³ óæå 58 ðîê³â. 
Â³äòîä³ âîíà ñàìà.

— Öþ õàòó ÿ ñàìà áóäóâàëà, — 
ãîâîðèòü Ãàííà Ìåëüíèê. — Àëå 
ïðîäîâæóþ æèòè ó ñòàð³é, ìàìè-
í³é. Ñò³íè âæå äàëè òð³ùèíó, òà 
ÿ çâèêëà. Òóò ç³ ìíîþ ³ êîòèêè, 
³ ïåñèêè. Òóò ó ìåíå ãàðíà ï³÷.

Çãàäóº, ÿê ó â³éíó ¿õíÿ õàòà çãî-
ð³ëà. Ó ñîëîì’ÿíó ïîêð³âëþ âëó÷è-
ëè àâòîìàòí³ êóë³. Êð³ì íèõ, òàê 
ñàìî ïîñòðàæäàëè ùå äâ³ ñ³ì’¿. Àëå 
â íèõ áóëè íà îá³éñò³ õë³âè. Òóäè 
ïåðåáðàëèñÿ ïîãîð³ëüö³. Ó Ìåëü-
íèê³â íå áóëî òàêî¿ ìîæëèâîñò³. 
Âîíè çàëèøèëèñÿ íà âóëèö³.

ЗА КОЛОСКАМИ 
ШПОРТАЮСЯ В ПОЛЕ 

Ó íîâ³é õàò³ â îäí³é ç ê³ìíàò 
íà ñòîë³ ñòî¿òü ñîëîì’ÿíèé ä³äóõ.

«РИБАЛКИ З СУСІДНІХ СІЛ 
НАЗИВАЛИ МЕНЕ КОЛДУНЬЯ» 
Сама одна  Ганна Мельник — єдина 
жителька села. У неї шестеро котів і 
два пси. Влітку порається на городі, 
взимку плете солом’яних дідухів. Знає, яку 
кнопку натиснути на мобільному, щоб її 
почув дільничний. На запитання, скільки 
їй років, відповідає: «Треба у метрику 
подивитися». Як це жити одній у селі, де 
нема навіть кладовища?

— Çàïèòóâàëè, ùî çèìîþ ðî-
áëþ, — êàæå ïàí³ Ãàííà. — Â³íêè 
ïëåòó ç ñîëîìè. Ìåí³ ¿õ çàìîâëÿ-
þòü. Äàâíî öèì çàéìàþñÿ. Öüîãî 
ä³äóõà çðîáèëà ùå 18 ðîê³â òîìó. 
Äóæå ìåí³ ïðèïàâ äî äóø³. Öå 
ì³é îáåð³ã. Ñåðöå ï³äêàçóº, ùî 
éîãî íå ìîæíà â³ääàâàòè. Íå â³ä-
äàþ. Ñê³ëüêè ëþäåé ïðîñèëè, 
ãðîø³ äàâàëè — íå ïîãîäæóþñÿ 
â³ääàòè.

Ïî êîëîñêè õîäèòü ó ïîëå. 
Ëþäåé â ñåë³ íåìà, àëå æ ïîëÿ 
çàëèøèëèñÿ. ßêùî íå âäàºòüñÿ 
ñàì³é, ïðîñèòü êîãîñü çíàéîìèõ. 
Ïîâç ¿¿ õàòó ïðîõîäèòü äîðîãà ç 
ñåëà Ñòîäóëüö³, äå ñ³ëüñüêà ðàäà, 
äî ñåëà Ãëèíÿíêà, öå âæå Áàð-
ñüêèé ðàéîí.

— Ìè ò³ëüêè òðîõè ó Æìåðèí-
ñüêîìó ðàéîí³, ó á³ëüøîñò³ ó ñó-
ñ³ä³â, — êàæå ïàí³ Ãàííà. — Òàì, 
çà ð³÷êîþ, ó Ãëèíÿíö³ âñå — ³ ìà-
ãàçèí, ³ øêîëà, ³ íàâ³òü öâèíòàð. 
Ó íàñ íåìà ñâîãî. Ëþäåé õîâàëè 
ó ñóñ³ä³â.

Ëþäè õë³á ¿é ïðèâîçÿòü, áî-
ðîøíî, ³íø³ ìàãàçèíí³ ïðîäóêòè.

— Äåñÿòü ê³ëî áîðîøíà ïðè-
âåçóòü, òî ìåí³ ìîæå íà ï³âðîêó 
âèñòà÷èòè, — êàæå áàáóñÿ Ãàí-
íà. — Ñïåêòè ìîæó âñå, ÷îãî 
äóøà çàáàæàº. ßêîñü ïðèñíèâñÿ 
ïîê³éíèé áàòüêî. Êàæóòü ëþäè, 
öå çíàê òîãî, ùî êîìóñü òðåáà 
ùîñü äàòè.

Ìåëüíèê ñïåêëà òîä³ 44 ïèð³æ-
êè ç ãîðîõîì. ßêðàç íàâ³äàâñÿ ç³ 
Ñòîäóëüö³â ïëåì³ííèê, ñèí ¿¿ ñå-
ñòðè. Íà æàëü, íåìà âæå ñåñòðè, 
àëå ä³òè ¿¿ íå çàáóâàþòü ò³òêó. 
Ïåðåä ñâÿòîì Òð³éö³ ïîá³ëèëè 
ó õàò³, âèïðàëè îäÿã, çàíàâ³ñêè 
íà â³êíàõ, âèøèâêà íà íèõ — 
ñïðàâà ðóê áàáóñ³ Ãàííè.

Îäèí ðàç ó ì³ñÿöü ïðèõîäèòü 
ëèñòîíîøà, ïåíñ³þ ïðèíîñèòü. 

Ùîðàçó ìàº ç ñîáîþ ïðîäóêòè 
õàð÷óâàííÿ. Ò³òêà Ãàííà êóïóº 
ùîñü ç íèõ.

У БУДИНОК ПРЕСТАРІЛИХ 
НЕ ПІДУ НІЗАЩО 

Ëþáîâ Ãîëóáåíêî, ñ³ëüñüêèé 
ãîëîâà Ñòîäóëüö³â, äî ñêëàäó ö³º¿ 
ñ³ëüðàäè âõîäÿòü Ìåëüíèêè, êàæå, 
ùî Ãàííà Ìåëüíèê âì³º ç ëþäüìè 
çíàéòè ñï³ëüíó ìîâó. ̄ é â³äïîâ³äà-
þòü âçàºìí³ñòþ. Äî íå¿ íàâ³äóþòü-
ñÿ äà÷íèêè. Ì³ñöåâ³, ÿê³ íà âèõ³ä-
í³ ïðè¿æäæàþòü äî áàòüê³âñüêèõ 
îñåëü, çàõîäÿòü äî Ãàííè Ìåëüíèê. 
Îäíà ç íèõ — â³ííè÷àíêà Ãàëèíà 
Çàæèðêî, áàòüê³âñüêà õàòà ÿêî¿ òðî-
õè íèæ÷å â³ä áàáóñ³ Ãàííè.

— Âè çâåðíóëè óâàãó íà äâà 
ÿñåíè á³ëÿ âîð³ò ò³òêè Ãàííè? — 
çàïèòóº æ³íêà. — Êðàñèâ³, âèñî-
ê³, ç ð³âíåíüêèìè ñòîâáóðàìè. 
Çàïèòàëà, õòî ³ êîëè ¿õ ñàäèâ. 
Ò³òêà Ãàííà êàæå, ùî öå âîíè 
ç ñåñòðîþ, êîëè áóëè ùå ìàë³. 
À ùå êàæå, âîíè ¿¿ îõîðîíÿþòü, 
º îáåðåãàìè îá³éñòÿ.

— ßêîñü çàãëÿíóëà äî íå¿, ùå 
íà ï³ä’¿çä³ äî áóäèíêó áà÷ó, ñòî¿òü 
ìîòîáëîê, òðàêòîð, à íà ïîäâ³ð'¿ 
ãóäå áåòîíîì³øàëêà, — ðîçïîâ³äàº 
êåð³âíèê ãðîìàäè. — Áàáóñÿ îðãà-
í³çóâàëà ðåìîíò ïîãðåáà. Òàê ñàìî 
êðèíèöþ ¿é âèêîïàëè. Ãëèáîêà — 
37 ìåòð³â! Íå êîæíîìó âäàºòüñÿ 
îðãàí³çóâàòè íåïðîñòó ðîáîòó. 
À òóò çà ïëå÷èìà 90, à âîíà âì³º.

Íàéá³ëüøå ò³òêà Ãàííà ðîç÷à-
ðîâóºòüñÿ, êîëè õòî-íåáóäü çà-
ïèòóº ¿¿, ÷è íå êðàùå ¿é áóëî á 
ó áóäèíêó âåòåðàí³â.

— Õ³áà ÿ êîìóñü çàâàæàþ? — 
ãîâîðèòü âîíà. — ×è íå ìîæó ñåáå 
îá³éòè? Ùå ñàïó òðèìàþ â ðóêàõ. 
Í³êóäè íå ï³äó ç³ ñâîãî ïîäâ³ð’ÿ. 
Ìîæå, âîíî äåñü ³ äîáðå, àëå ñâ³é 
êóòî÷îê íàéêðàùèé.

Такого дива, як перед Трійцею, 
Ганна Мельник ще не бачила 
у своєму селі. Аж злякалася, 
коли прогуділи під вікнами ве-
ликі військові машини. Люди 
в одностроях, діти, жінки у ви-
шитих блузах — такої кількості 
гостей Мельники не пригадають.
Вбралася пані Ганна святошно 
і собі подалася на галявину, де 
зупинилися гості. Сільський го-
лова пояснила, що це військові 
з Вінниці організували для дітей 
відпочинок з одночасним тре-
нуванням. Показали деякі види 
зброї, діти їздили на військовій 

техніці, змагалися у спортивних 
вправах.
— Ми вирішили провести такий 
захід не в обласному центрі, 
а саме в такому селі, де не за-
лишилося людей, крім однієї 
бабусі, — розповів журналісту 
RIA керівник військово-патріо-
тичного клубу «Свій» Василь Ка-
сьян. — Зібрати дітей допомогла 
сільський голова, керівництво 
Барського і Жмеринського ра-
йонів. На їхній межі знаходяться 
Мельники. Розраховували при-
близно на 50 дітей, а зібралося 
понад сто.

Повз хату проїхала військова техніка 

Пані Ганна розповіла, що колоски для дідухів збирає в полі. 
Людей, каже, немає, а поля залишилися 

Відкриття 
«Території SUN» 
 Ïåðøèé ìèñòåöüêèé 
â³êåíä «Ticket to the SUN» 
â³äáóäåòüñÿ 28–30 ÷åðâíÿ. 
«Òåðèòîð³¿ SUN» — öå 
ïåðåîñìèñëåííÿ îäíîãî ç 
íàéö³êàâ³øèõ êóòî÷ê³â íà-
øîãî ì³ñòà — êîëèøíüîãî 
Äèòÿ÷îãî ñàíàòîð³þ ³ìåí³ 
Ì. Ì. Êîöþáèíñüêîãî. 
Âõ³ä íà «òåðèòîð³þ ñîí-
öÿ» áóäå îáìåæóâàòèñü 
îðãàí³çàö³éíèì âíåñêîì 
50 ãðèâåíü. Óñ³ ç³áðàí³ êî-
øòè ï³äóòü íà ðîçâèòîê òà 
â³äíîâëåííÿ æèòòÿ íà çà-
êèíóò³é òåðèòîð³¿.

ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ 
Ó ï’ÿòíèöþ, 28 ÷åðâíÿ 
î 12.00 ïî÷íóòü ä³ÿòè ð³çí³ 
àêòèâíîñò³: ãîí÷àðíà ðî-
áîòà äëÿ ä³òåé ³ äîðîñëèõ, 
ìàíäð³âêè ñàáàð³âñüêèì 
ë³ñîì äî êàìåíþ Êîöþ-
áèíñüêîãî, ñêåëåëàç³ííÿ 
íà Ñàáàð³âñüêèõ ñêåëÿõ. 
Âå÷³ðíÿ êîíöåðòíà ïðîãðà-
ìà  î 19.00. Í³÷í³ ê³íîïî-
êàçè ó ê³íî-êëóá³ «Ñàíòè-
ìåíò».
Ó ñóáîòó, 29 ÷åðâíÿ î 7.00 – 
ðàíêîâà éîãà ç Îëåþ Òðà÷. 
Ëåêö³¿, ìàéñòåð-êëàñè, 
ðîçìîâè, ìàíäð³âêè, 
ñëåêëàéí ³ ïåðôîðìàíñè. 
Âå÷³ðíÿ êîíöåðòíà ïðî-
ãðàìà î 20.00. Â³äêðèòòÿ 
ôåñòèâàëþ êîðîòêîìåòðàæ-
íîãî ê³íî «Â³äêðèòà í³÷» 
î 22.00 ó ì³ñöåâîìó ê³íî-
êëóá³ «Ñàíòèìåíò», îäíî-
÷àñíî ç³ âñ³ºþ Óêðà¿íîþ.
Ó íåä³ëþ, 30 ÷åðâíÿ, éîãà 
î 7.00. Ïåðôîìàíñè, 
äèñêóñ³ÿ ïðî êóëüòóðíèé 
ìåíåäæìåíò, ïåðåãëÿä 
ô³ëüì³â ïðî ñó÷àñíèé 
ìóëüòèäèñöèïë³íàðíèé 
ôåñòèâàëü. Âå÷³ðíÿ êîí-
öåðòíà ïðîãðàìà î 19.00: 
íà çàâåðøåííÿ ìèñòåöüêèõ 
âèõ³äíèõ â³äáóäåòüñÿ ì³í³-
àêóñòèê ôåñò ç ãóðòàìè 
«Î÷åðåòÿíèé ê³ò» (ì. Â³-
ííèöÿ), «MORJ» (ì. Õàð-
ê³â), «Ìèðîñëàâ Êóâàëä³í. 
THE ÂÉÎ» (ì. Êè¿â). 

КОРОТКО
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Препарати
 Авіцена Муніципальні Конекс Аптека низьких цін

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ

Вата 7,82 8,59 5,60 2,60 9,50 4.20 1,85 
(25г) 6,5 3,85 4,60 12,3 4,66

Марлеві серветки 6,60 - - 8,50 3 2.49 - 2,30 - 2,62

Бинт 3,14 2,97 8,28 4,10 3,5 8.20 3,35 2,41 6,00 4,80 5,9 7,87

Пластир 7,7 - 12.74 9,7 12,30 2,6 15,60

Еластичний бинт 45,50 27,6 - 30,3 
(2м) 20,4 16.69 17,60 12,12 14,78 34,45 

(1,5м) 22,6 -

Рукавички 2,16 2,29 3,15 2 2,0 2,80 1,45 3,3 2,57 2,55 2,9 2,91

Джгут - 32,67 68 23,9 - 15,60 58 22,85 - 24,75

ШПРИЦИ

2 мл (2 шт.) 1,87 2 0,93 2,10 - 1.80 80 1,71 1,00 1,80 1,7 1,31

5 мл (2 шт.) 2,07 1,25 1,20 2,10 - 1.90 80 1,05 1,20 2 1,9 1,62

10 мл (2 шт.) 2,57 1,49 1,44 2,90 - 1.90 1,80 1,35 1,60 2,70 2,6 2,02

Спиртові серветки 0,30 0,36 0,35 0,40 - 118,50 
(200 шт.) 0,31 0,18 102,60 

(уп.) 0,23 0,2 18,72 
(100 шт.)

 МЕДИЧНІ ПРИЛАДИ

Тонометр 
(найдешевший) 343 346,46 368,65 76,80 306 358,74 296 320 331,2 121,90 402 367,02

Термометр 
(ртутний) 17,70 15,7 21,04 19,50 13,2 22,1 15 15,5 17,25 16 15,15 16,75

ЗНЕБОЛЮВАЛЬНІ

Парацетамол 7,80 10,24 6,48 7,70 8,9 6,4 5 8,43 5 7,70 9,3 4,26

Ібупрофен 20,66 20,9 35,53 3,50 12,6 31,51 17,70 23,5 32,7 18,50 25,5 28,44

Німісулід 13,20 15,6 48,13 13,75 40,12 10,50 16,5 41,28 39,45 20,6 -

СПАЗМОЛІТИКИ

дротаверін 9,45 29,2 24,34 6,80 
(10 шт) 25,9 19,66 8,20 22,4 8,60 

(10) 17,8 17,3

но-шпа 58 61,05 45,95 53,4 46,45 45,3 55 50,47

ріабал 43 (10шт) 84,74 157,5 48,55 96,5 128,46 90,20 85,16 88 (20) 102 127,8

спазмалгон 45 55,39 138,95 57 (25) 26,6 49,9 37,34 23,01 21,75 27 28,12

АНТИСЕПТИКИ

перекис 3,10 3,39 4,57 2,20 4,5 4,12 3 2,59 4,1 2,85 4,4 3,73

хлоргексидин 07,10 7,43 5,89 7 6,05 7,8 5,10 4,65 12,4 12,10 5,5 7,8

мірамістін 60,62 60,92 83 30,95 68 28,75 30,38 65,9 74,90 50,9 62,47

РАНОЗАЖИВЛЯЮЧІ

пантенол (спрей) 31 46,81 121,3 76 136,95 68,95 26,20 64,53 56,2 42,60 103,87 106,28

солкосеріл (мазь) 120,73 157,14 - 100 122,95 164,56 103,8 93,61 177,9 114,90 128,9 160

ВІД ЗАСТУДИ

фармацитрон 121 (10) 129,17 - 11,65 110,5 - 112,23 - 10,45 116 219

терафлю - - 15,45 106,9 169,53 10,20 86,4 162,5 10,75 110 131,5

фервекс 108 156,65 19,30 122,5 130,88 11,20 99,76 96 14,75 126 119,37

нокспрей 36,81 49,7 43,1 44,20 32 39,9 31,,80 38,33 51,7 33,45 42,3 48,13

отривін 59,40 58,44 64,61 76,50 49,95 56,63 54,05 51,7 53,65 66,90 54,9 53,5

трахісан 117,58 134,39 103,48 64,85 111,5 106,45 102,50 104,56 90,6 105,80 111,8 91,2

декатилен 150 175,6 166,72 39,55 89,5 162,98 39,45 81,74 154,12 134,40 92,3 150,19

стрепсилс 51,75 56,11 79,27 28,65 - 76,69 47,50 40,8 70,6 55,55 52,9 72,21

гивалекс - - - -

тантум верде 160 161,08 170,23 185 132,95 140,79 137,70 138,6 135,85 141 138,9 128,84

гексаспрей 115 136,6 140,2 132,20 119,95 134,53 97,65 101,87 130,7 103 115,9 125,26

Препарати
 Авіцена Муніципальні Конекс Аптека низьких цін

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

АНТИГІСТАМІННІ

еріус 205,3 283,06 165,95 232,11 218,10 220,65 223,5 219,90 
(10) 170 214,73

алерзин 55 (7) 125,49 58,4 35 100,95 48,19 45,20 
(7) 105,49 45,65 46,75 

(7) 103,9 45,49

дексаметазон 11,20 11,35 15,3 13 10,65 13,29 7,70 7,86 11,2 8 8,62 9,98

супрастін 16,60 85,33 93,37 18,70 68,95 84,79 15,30 71,8 82,6 15 70,75 81,49

 СОРБЕНТИ

ентеросгель 109 70,09 85,54 61,95 70,26 50,70 58,35 62,24 52 62,9 67,9

сорбекс 37 42,67 49,08 17,95 41,5 44,57 31,30 36,94 46,2 36 41,2 41,8

атоксил 60 (18) 37,41 218,49 9,05 157,95 
(10) 190,99 7,24 35,65 185,6 148 (10) 38,7 177,3

ВІД ЗАПОРУ

дуфалак 140,30 122,95 149,02 167 114,95 119,39 237,35 
(500 мл) 115,45 113,8 122,90 121,91 109,8

гуталакс 60 115,95 72,55 120 - 68,99 52,45 - 72 53 104,3 60,97

ВІД ДІАРЕЇ

імодіум 49,44 
(6) 53,99 54,11 35 (6) 53 47,98 43,10 92,12 46,4 47,45 

(6) 51,21 47,04

смекта 7,75 (1) 93,68 132,26 8,80 86,95 109,99 6,51 75,9 107,4 8 (1) 85,56 105,6

хілак форте 87,02 98,3 187 
(100) 86,5 82,5 74,35 79,37 82,5 78,90 

(30) 84 76,99

ніфуроксазід 32,40 
(10) 57,97 49,8 32,10 62,5 38,86 26,70 61,87 35,5 29 (10) 52,9 36,4

ДЛЯ ТРАВЛЕННЯ

креон 117,77 109,31 59,10 106,5 103,1 102,10 101,98 98,2 107,80 
(10) 105,8 93,9

мезім 58,72 50,16 66 50,95 48,29 45,90 47,08 48,7 50,90 52,9 45,51

фестал 65,67 65,87 33,20 58,95 62,49 54,30 55,08 60,3 58 57,9 57,34

ДЛЯ РЕГІДРАЦІЇ

регідрон 12,15 254,85 254,72 230,98 209,27 212,6 199,2 269 203

ДЛЯ ГІПЕРТОНІКІВ

каптопріл 22,75 26,58 38,89 13,35 26,3 33,22 11,10 24,76 31,5 20,90 
(25) 27,5 17,19

фармадипін 24,50 29,72 41,32 33,50 29,5 37,88 21,60 27,07 35,65 27,30 39,3 37,75

ЗАСПОКІЙЛИВЕ

валеріана 10,80 
(50) 11,3 16,83 11 24,6 9,4 9,98 9,98 12,6 10 7,9 8,18

гліцисед 46 (50) 60,32 70,48 10,20 50,5 55,9 38,45 49,35 53,9 40,50 52,25 57,82

ПРИ ЗАБОЯХ

бодяга - - 8.40 17,3 19,2 12.95 17,27 13,66 18.15 18,16 13,09

долобене 84.60 
(20г) 91,8 100,44 139 

(50г) 82,5 86,66 74.85 75,7 83,7 74.90 
(20г) 88,9 81,12

ТРАВИ

ромашка 10,70 11,64 12,96 18 19,1 23,69 18,50 13,12 16,54 15,95 - -

календула 14,70 - 20,59 17,40 - 29,55 11,90 15,2 10,15 - 28,9

шалфей 15,80 16,8 20,05 15,60 - 20,2 9,85 10,3 - 13,60 - -

ІНШЕ

йод 6,48 9,82 6,3 8,01 6,12 8 7,5 9,06

зеленка 3,83 6,36 2,8 3,2 2,55 3,69 - -

вітамін Ревіт 9,8 11,77 7,5 10,14 7,6 9,85 8,8 9,64

крем дитячий 14,64 11,09 - 12,47 9,68 10,86 7,5 8

Ціни на препарати в найбільш популярних аптеках нашого міста

ЗБИРАЄМО АПТЕЧКУ. ЯК ЗМІНИЛИСЯ 
Ми перевірили  Матеріал про вміст 
аптечки, яка повинна бути вдома у 
кожного вінничанина, журналісти RIA 
робили протягом трьох років. Ми знову 
перевірили популярні аптеки міста і 
дізналися вартість цієї аптечки. Деякі ліки 
подорожчали. Питання, на скільки?

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535

Æóðíàë³ñòè RIA 
ïîïðîñèëè ë ³-
êàð³â âèçíà÷èòè 
ñòàíäàðòíèé íà-

á³ð ìåäèêàìåíò³â ïåðøî¿ íåîá-
õ³äíîñò³. Ùîá çàëåæíî â³ä â³êó 
÷ëåí³â ñ³ì'¿, êîæåí çì³ã ï³ä³áðàòè 
îïòèìàëüíèé âàð³àíò ³ àïòåêè, 
â ÿêèõ âèã³äíî çðîáèòè ö³ ïî-
êóïêè. Ò³ æ àïòåêè ì³ñòà, ò³ æ 

ïðåïàðàòè. Êóðñ ³íîçåìíèõ âà-
ëþò, ö³íîâà ïîë³òèêà ïîñòà÷àëü-
íèê³â ³ îêðåìèõ êîìïàí³é-âè-
ðîáíèê³â ë³ê³â ïðèçâåëè äî òîãî, 
ùî ö³íè íà ë³êè «êà÷àº». Òîìó 
âàðò³ñòü, íà ïåðøèé ïîãëÿä, îä-
íîãî ³ òîãî æ ïðåïàðàòó â àï-
òåêàõ â³äð³çíÿºòüñÿ. Îñíîâíà 
ïðè÷èíà — ð³çíà ö³íà çàêóï³âë³ 
â ð³çí³ ïåð³îäè. Íàâ³òü â àïòåêàõ 
îäí³º¿ ìåðåæ³ ñüîãîäí³ íå çàâæäè 
áóâàþòü îäíàêîâèìè ö³íè.

Íà äåÿê³ ö³íè ïðèºìíî çäèâó-

âàëè, íà äåÿê³ — î÷³êóâàíî ï³ä-
âèùèëèñÿ. Âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî 
ìè îáèðàëè íàéäåøåâø³ àíàëîãè 
òà ì³í³ìàëüí³ äîçóâàííÿ.

ЯК ДІЗНАТИСЯ ЯКІСТЬ ЛІКІВ
Îñíîâíèé äîêóìåíò, ÿêèé ï³ä-

òâåðäæóº ÿê³ñòü ë³ê³â — öå ñåð-
òèô³êàò ÿêîñò³. Âèäàºòüñÿ âèðîá-
íèêîì ³ â³äçíà÷àº â³äïîâ³äí³ñòü 
äàíî¿ ñåð³¿ ë³êàðñüêîãî çàñîáó 
âñòàíîâëåíèì âèìîãàì ³ çàâ³ðå-
íèé ïå÷àòêîþ ïîñòà÷àëüíèêà. 
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Хворих на кір 
побільшало 
 Çà îïåðàòèâíèìè äàíè-
ìè, â îáëàñò³ çà îñòàíí³é 
òèæäåíü íà ê³ð çàõâîð³ëè 
36 îñ³á, ç íèõ 17 ä³òåé. 
Ê³ëüê³ñòü çàõâîð³ëèõ â ïî-
ð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì òèæ-
íåì ï³äâèùèëàñü íà 50%. 
Ç ïî÷àòêó ðîêó â îáëàñò³ 
çàðåºñòðîâàíî 3796 âèïàä-
ê³â êîðó. Ñåðåä çàõâîð³ëèõ 
2118 ä³òåé. ²ç âñ³õ çàõâî-
ð³ëèõ ïîëîâèíà, à òî÷í³-
øå 64% íå áóëè ùåïëåí³ 
ïðîòè êîðó. Âèïàäêè êîðó 
ðåºñòðóþòüñÿ ó âñ³õ àäì³-
í³ñòðàòèâíèõ òåðèòîð³ÿõ 
îáëàñò³. 
Íàéá³ëüøå ëþäåé çàõâîð³-
ëè íà ê³ð ó Â³ííèö³ (1203), 
Õì³ëüíèöüêîìó ðàéîí³ 
(219), Â³ííèöüêîìó ðàéî-
í³ (217), Êîçÿòèíñüêîìó 
ðàéîí³ (193), Áàðñüêîìó 
ðàéîí³ (190), Êàëèí³â-
ñüêîìó ðàéîí³ (147), 
Ë³òèíñüêîìó ðàéîí³ (134), 
Øàðãîðîäñüêîìó ðàéîí³ 
(120 îñ³á), Òèâð³âñüêîìó 
ðàéîí³ (117 îñ³á).
Íàãàäóºìî, ùî ºäèíèì 
åôåêòèâíèì çàñîáîì ïðî-
ô³ëàêòèêè êîðó º âàêöè-
íàö³ÿ. 
Íà äàíèé ÷àñ â óñ³õ ë³êó-
âàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ 
çàêëàäàõ îáëàñò³, ÿê³ ïðî-
âîäÿòü ùåïëåííÿ, º â íà-
ÿâíîñò³ äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü 
êîìá³íîâàíî¿ âàêöèíè 
ïðîòè êîðó, ïàðîòèòó òà 
êðàñíóõè (ÊÏÊ). 
Çàëèøêè äàíîãî ïðåïàðàòó 
ñòàíîì íà 20 ÷åðâíÿ ñêëà-
äàþòü 30120 äîç.

КОРОТКО

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 

ÇÄÎÐÎÂ’ß

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

452884

451198

РЕКЛАМА

Поцікавтеся в аптеці, як 
можна отримати картку на 
знижку. Мати картку зручно, 

особливо якщо доводиться 
часто звертатися в аптеку. 

Слідкуйте за акціями. 
Аптеки часто знижують ціну 
на сезонні і вкрай необхідні 

препарати, пропонують 
знижки 10-15%. 

ЯК ЗАОЩАДИТИ НА ЛІКАХ, 
БЕЗ ШКОДИ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я

Якщо немає фінансової 
можливості купувати дорогі 
ліки, запитайте про аналоги 

з такою самою діючою 
речовиною. Перед покупкою 
проконсультуйтеся з лікарем 

або фармацевтом щодо 
можливості заміни. 

Обирайте аптеки або 
аптечні мережі, в яких 

контролюють 
процес зберігання і 
перевезення ліків, 

термін придатності і, при 
необхідності, надають 

сертифікати якості. 

ЦІНИ ЗА ТРИ РОКИ
Êîï³þ öüîãî äîêóìåíòà, íà âè-
ìîãó ïîêóïöÿ, àïòå÷íèé çàêëàä 
çîáîâ'ÿçàíèé íàäàòè ïðîòÿãîì 
äâîõ ä³á. Íåÿê³ñí³ ë³êè, â ðåçóëü-
òàò³ íåïðàâèëüíîãî çáåð³ãàííÿ 
àáî âèãîòîâëåííÿ, ìîæíà â³ä-
ð³çíèòè, îäíàê, «õîðîøèé» ôàëü-
ñèô³êàò â³äð³çíèòè â³ä ñïðàâæí³õ 
ë³ê³â íåëåãêî, öå ìîæíà çðîáèòè 
ò³ëüêè â ëàáîðàòîðíèõ óìîâàõ. 
ßêùî íà ïðåïàðàò³ ðîçìèò³ àáî 
ñòåðò³ íîìåðè ñåð³¿, òåðì³íè ïðè-
äàòíîñò³, øòðèõ-êîäó, íå çàçíà-
÷åíà êðà¿íà-âèðîáíèê, âñåðåäèí³ 
çàì³ñòü àíîòàö³¿ âêëàäåíî ðåêëàì-
íèé ëèñò, òî âàðòî óòðèìàòèñÿ 
â³ä ïîêóïêè.

ЩО ПОВИННО БУТИ 
В ДОМАШНІЙ АПТЕЧЦІ І ЧОМУ

Ïåðåâ'ÿçóâàëüíèé ìàòåð³àë
Âàòà. Áèíò. Ìàðëåâ³ ñåðâåòêè. 

Ïëàñòèð. Åëàñòè÷íèé áèíò. Ðóêà-
âè÷êè. Æãóò. Òàêîæ ìàòè âäîìà 
ïàðó øïðèö³â ð³çíîãî îá'ºìó ³ 
ñïèðòîâ³ ñåðâåòêè.

Ìåäè÷í³ ïðèëàäè
Òåðìîìåòð (êðàùå ðòóòíèé) ³ 

òîíîìåòð (êðàùå ìåõàí³÷íèé), 
âîíè ïîâèíí³ áóòè íàâ³òü ó íàé-
çäîðîâ³øèõ ëþäåé.

Çíåáîëþþ÷³ òà æàðîçíèæóâàëüí³ 
çàñîáè

Ïàðàöåòàìîë, ³áóïðîôåí, í³ìå-
ñóë³ä â³äíîñÿòüñÿ äî íåñòåðî¿äíèõ 
ïðîòèçàïàëüíèõ çàñîá³â. Â àïòå÷êó 
ïîòð³áíî ñêëàñòè âñ³ òðè ïðåïà-
ðàòè. Âîíè â³äð³çíÿþòüñÿ ÷àñîì 
ä³¿, ïðîòèçàïàëüíîþ àêòèâí³ñòþ. 
Ïðàêòèêà ïîêàçóº, ùî ÿêùî òåì-
ïåðàòóðà íå ïàäàº â³ä ïàðàöåòàìî-
ëó, òî äîïîìàãàº ³áóïðîôåí; ÿêùî 
íå âïîðàâñÿ ³áóïðîôåí, âðÿòóº 
í³ìåñóë³ä. ßê çàñîáè â³ä ãîëîâ-
íîãî ³ çóáíîãî áîëþ ïðåïàðàòè 
äîïîìàãàþòü ïî-ð³çíîìó, çàëåæ-
íî â³ä ³íäèâ³äóàëüíîãî ñïðèéíÿò-
òÿ. Âàæëèâî íå çàõîïëþâàòèñÿ ³ 
íå âæèâàòè âñ³ ë³êè ç ïðîì³æêîì 
â ï³âãîäèíè, à â³äïîâ³äíî äî ïî-
ðàä â ³íñòðóêö³¿ ³ äîçóâàííÿ. ßêùî 
â ñ³ì'¿ º ä³òè, òî ìàòè äèòÿ÷³ ôîð-
ìè ïðåïàðàò³â ó âèãëÿä³ ñèðîï³â 
àáî ðåêòàëüíèõ ñâ³÷îê.

Ñïàçìîë³òèêè
Ð³çêèé íàïàä íèþ÷îãî áîëþ 

ìîæå áóòè ñèìïòîìîì ñïàçìó 
ãëàäêî¿ ìóñêóëàòóðè. Ñòðàæäà-
þòü íàé÷àñò³øå ãîëîâà (ïðè íà-
ïðóç³ ñóäèí) ³ æèâ³ò (ïðè ñïàçì³ 
îðãàí³â ÷åðåâíî¿ ïîðîæíèíè). 
Îäèí ç íàéá³ëüø áåçïå÷íèõ ïðå-
ïàðàò³â, ÿê³ äîïîìàãàþòü â öüîìó 
âèïàäêó, — äðîòàâåðèí (íîø-ïà), 
òàêîæ ìîæíà ìàòè ð³àáàë àáî 
ñïàçìàëãîí.

Àíòèñåïòèêè
Äëÿ îáðîáêè ðàí — ïåðåêèñ 

âîäíþ, õëîðãåêñèäèí, ì³ðàì³ñòèí.
Ðàíîçàãîþâàëüí³ ïðåïàðà-

òè. Ïàíòåíîë ïîâèíåí âäîìà 
áóòè â ôîðì³ ñïðåþ â³ä îï³ê³â. 
Ïàíòåíîë àáî ñîëêîñåðèë, ðÿ-
òóâàëüíèê ó ôîðì³ ìàçåé ³ ãåë³â 
âïîðàþòüñÿ ç äð³áíèìè ïîáó-
òîâèìè òðàâìàìè, ïîð³çàìè, 

ïîäðÿïèíàìè. Ùå êðàùå, ÿêùî 
â ñêëàä³ ïàíòåíîë ïîºäíóºòüñÿ 
ç àíòèñåïòèêîì, òèì æå õëîð-
ãåêñèäèíîì.

Íàá³ð ë³ê³â «â³ä çàñòóäè» 
Ñèìïòîìàòè÷í³ ïðåïàðàòè 

â³ä ñèìïòîì³â çàñòóäè — Ôàð-
ìàöèòðîí, òåðàôëþ, ôåðâåêñ. 
Ñóäèíîçâóæóâàëüí³ êðàïë³ â í³ñ 
ç îêñèìåòàçîë³í (íîêñïðåé), êñè-
ëîìåòàçîë³íó (îòðèâèí). Çàñîáè 
â³ä áîëþ â ãîðë³ ç àíòèñåïòèêàìè: 
òðàõ³ñàí, äåêàòèëåí, ñòðåïñèëñ, 
ó âèãëÿä³ ñïðå¿â ã³âàëåêñ, òàíòóì 
âåðäå, ãåêñàñïðåé.

Àíòèã³ñòàì³íí³ ïðåïàðàòè (ïðî-
òèàëåðã³÷í³)

Ïðåïàðàòè íà îñíîâ³ äåçëî-
ðàòàäèíà (åð³óñ), ëåâîö³òåðåç³íà 
(àëåðç³í). Äåêñàìåòàçîí àáî ñó-
ïðàñòèí â àìïóëàõ íà âèïàäîê 
àíàô³ëàêòè÷íîãî øîêó.

9. Ñîðáåíòè
Åíòåðîñãåëü, ñîðáåêñ, àòîêñèë.
Ïðåïàðàòè â³ä çàïîðó
Çàñîáè íà îñíîâ³ ëàêòóëîçè 

(äóôàëàê), ïèêîñóëüôàòà íàòð³þ 
(ãóòàëàêñ).

Ïðåïàðàòè àíòèäèàðåéí³
²ìîä³óì, ñìåêòà, õ³ëàê ôîð-

òå, ïðè êèøêîâèõ ³íôåêö³ÿõ — 
íèôóðîêñàçèä.

Çàñîáè äëÿ ïîë³ïøåííÿ òðàâ-
ëåííÿ 

Êðåîí, ìåçèì, ôåñòàë.
Çàñîáè äëÿ ïåðîðàëüíî¿ ðåã³-

äðàòàö³¿
Ðåãèäðîí, ïðè îòðóºííÿõ, 

ïðîíîñ³, áëþâîò³ àáî ïðè äóæå 
âèñîê³é òåìïåðàòóð³ îðãàí³çìó 
ïîòð³áíå â³äíîâëåííÿ âîäíî-ñî-
ëüîâîãî áàëàíñó.

Ë³êè äëÿ ã³ïåðòîí³ê³â 
Êàïòîïðèë — öå ïðåïàðàò, 

ÿêèé ìîæíà äàâàòè õâîðîìó, 
â ðàç³ ã³ïåðòîí³÷íîãî êðèçó 
äî ïðè¿çäó øâèäêî¿ äîïîìîãè 
àáî êðàïë³ ôàðìàäèï³í.

Çàñïîê³éëèâ³ — âàëåð³àíà, ãë³-
öèñåä.

Ìàç³ ïðè óäàðàõ ³ ðîçòÿãíåííÿõ 
ç ãåïàðèíîì (äîëîáåíå), áîäÿãà.

Òðàâè ðîìàøêà, êàëåíäóëà, 
øàâë³ÿ.

Êóðñ âàëþò, 
ö³íîâà ïîë³òèêà 
ïîñòà÷àëüíèê³â ³ 
îêðåìèõ âèðîáíèê³â 
ë³ê³â ïðèçâåëè äî òîãî, 
ùî ö³íè íà ë³êè «êà÷àº»
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452577

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064

Ïàðê Äðóæáè íàðîä³â 28 òà 
29 ñåðïíÿ ïåðåòâîðèòüñÿ íà ì³ñöå 
òîòàëüíîãî ðåëàêñó, ñï³ëêóâàííÿ, 
ðîçâàã òà ñìà÷íî¿ ¿æ³. Ïðîãðàìà 
äâîõ äí³â ðîçïî÷íåòüñÿ îá 11-é 
ðàíêó ³ç äèòÿ÷èõ ìàéñòåð-êëàñ³â 
òà ðîáîòè ôóäçîíè.

ДИТЯЧІ РОЗВАГИ
Íà ìîëîäøó ïóáë³êó ÷åêàþòü 

÷èìàëî ö³êàâîñòåé: ðîçïèñ ïðÿ-
íèê³â, àêâàãðèì òà ï³ñî÷íà àí³-
ìàö³ÿ, ìàéñòåð-êëàñè ç âèãîòîâ-
ëåííÿ ñëàéì³â òà ïîçóâàííÿ, øîó 

ìèëüíèõ áóëüáàøîê. Ó ï'ÿòíèöþ, 
28 ÷åðâíÿ, ç 12-¿ äíÿ íà ä³òîê ÷å-
êàº ö³êàâà ëåêö³ÿ â³ä ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿, à î 15.00 ó öåíòð³ óâàãè 
îïèíÿòüñÿ ñëóæáîâèé ïåñ òà ê³-
íîëîãè. Òîìó, ÿêùî âàøà äèòèíà 
äàâíî ïðîñèòü çàâåñòè ÷îòèðèëà-
ïîãî äðóãà, òî ï³êí³ê RIA — ÷óäî-
âà ìîæëèâ³ñòü ïðîäåìîíñòðóâàòè, 
ÿê äîâåäåòüñÿ ïðàöþâàòè ³ç ñîáà-
êîþ òà ïîñòàâèòè ïèòàííÿ ïðî-
ôåñ³îíàëàì. Àëå ñïåðøó áóäå øîó. 
Âåñåëó àòìîñôåðó ñâÿòà ãàðàíòóº 
äèòÿ÷à àãåíö³ÿ «Äæåì». Àí³ìàòîðè 
ïîäáàþòü ïðî õîðîøèé íàñòð³é òà 
áåçïå÷í³ ðîçâàãè ä³òëàõ³â.

ПІКНІК RIA — ДВА ДНІ КОРИСТІ
Програма заходу  Уже вдруге на 
пікніку RIA зберуться наші читачі та 
друзі, аби разом із редакцією газети та 
сайту 20minut.ua відсвяткувати день 
народження. Уже цієї п'ятниці у парку 
Дружби народів розмістять безліч локацій 
та активних зон із майстер-класами для 
дорослих і малих, які діятимуть і в суботу. 
На гостей чекають виступи акустичних та 
рок-гуртів, веселощі та багато призів

ДОЗВІЛЛЯ ДЛЯ ВСІХ
Ìè ïðàãíåìî áóòè ç ÷èòà÷àìè 

íà îäí³é õâèë³, òîìó îðãàí³çóâàëè 
êîðèñíèé òà ñìà÷íèé â³äïî÷è-
íîê. Îòæå, äâà äí³ ïîñï³ëü ç 11-¿ 
äî 23-¿ ãîäèíè íà òåðèòîð³¿ ïàðêó 
Äðóæáè íàðîä³â áóäå ïðàöþâàòè 
ôóä-ì³ñòå÷êî. Â³ííè÷àíè çìî-
æóòü ïîëàñóâàòè âñ³ì, ùî àñîö³þ-
ºòüñÿ ç ï³êí³êîì: ñìàæåíå ì’ÿñî, 
ãðèëüîâàí³ îâî÷³, ìîðåïðîäóêòè, 
õîò-äîãè òà áóðãåðè. Êð³ì òîãî, 
áóäóòü ëîêàö³¿ ç³ ñìà÷íîþ êàâîþ, 
ïðîõîëîäíèìè êîêòåéëÿìè òà 
ïèâîì. 

Àëå íå ¿æåþ ºäèíîþ. Ó 
ï'ÿòíèöþ ç 11-¿ ³ äî âå÷îðà â³-
ííè÷àíè çìîæóòü çä³éñíþâàòè 
ñâî¿ íàéçàïîâ³òí³ø³ ìóçè÷í³ ìð³¿ 
çà äîïîìîãîþ ìàéñòåð-êëàñ³â ç 
ãðè íà ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ 
(áàðàáàíè òà ã³òàðà). Äëÿ òèõ, 
õòî çàõî÷å «äîòîðêíóòèñÿ äî ïðå-
êðàñíîãî» ìåðåæà ìàãàçèí³â 
«Ìàã³ê» îðãàí³çóâàëà ìàéñòåð-
êëàñè ñïåö³àëüíî äëÿ äîðîñëèõ.  
Êîðèñíèé â³äïî÷èíîê ó âèãëÿ-
ä³ çàíÿòü ç éîãè òà ï³ëàòåñó â³ä 
ñòóä³¿ Êðóò³êîâî¿ ä³ÿòèìå ç 15-¿ 
äíÿ. Âòàìóâàòè áàæàííÿ ìàòè 
ãàðíèé âèãëÿä ìè òåæ çìîæåìî, 
àäæå ç ïåðøî¿ ãîäèíè äíÿ ñòóä³ÿ 
«Þíàéò» íàâ÷èòü ä³â÷àò òà æ³íîê 
ïðàâèëüíî äîãëÿäàòè çà øê³ðîþ 
îáëè÷÷ÿ òà ðîçïîâ³ñòü ïðî îñî-
áëèâîñò³ ìàê³ÿæó. Âëàñíå, âñ³ 
ìàéñòåð-êëàñè, êð³ì ìóçè÷íîãî, 
ä³ÿòèìóòü äâà äí³.

Ïðî åêñòðåìàëüí³ ðîçâàãè ³ ãó÷-
í³ åìîö³¿ ìè òàêîæ ïîäáàëè: ç 13-¿ 
äî 17-¿ ãîäèíè ïðîòÿãîì ïåðøîãî 
³ äðóãîãî äí³â óñ³ áàæàþ÷³ çìî-
æóòü ñïðîáóâàòè «çèìîâó» ðîç-
âàãó — òþá³íã íà öåðàò³. ßê ïèøå 
òëóìà÷íèé ñëîâíèê, öåðàòà — öå 

òå ñàìå, ùî êëåéîíêà. Òîìó áåç-
ïå÷íî ñêîòèòèñÿ íà ïëþøö³ âíèç 
ç ãîëîñíèìè âèêðèêàìè ó íàé-
áëèæ÷³ âèõ³äí³ — must do.

Òàê ÿê ó ïåðøèé äåíü ï³êí³êà 
íà óñì³õíåí³ îáëè÷÷ÿ íàøèõ ãîñ-
òåé «ïîëþâàòèìå» ôîòîãðàô RIA, 
òî ó ñóáîòó âè çìîæåòå çíàéòè ñåáå 
íà íàø³é ôîòîñóøö³ ³, çâè÷àéíî, 
çàáðàòè ñâîº ôîòî íà ïàì’ÿòü. 
Äðóç³ æ çàâæäè ä³ëÿòüñÿ ñï³ëü-
íèìè ôîòî ç ð³çíèõ ñâÿòêóâàíü.

Äðóãèé äåíü «Ï³êí³êà RIA» 
áóäå á³ëüø ñïîðòèâíèì, àäæå 
îõî÷³ çìîæóòü âçÿòè ó÷àñòü ó çìà-
ãàííÿõ ç ïëÿæíîãî âîëåéáîëó 
î 12-é.

КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА
Ó ï'ÿòíèöþ ñöåíà çàïðàöþº 

ç 17-¿ ãîäèíè äî 22-¿. Áàãàòî 

ïîäàðóíê³â ÷åêàòèìå íà ïå-
ðåäïëàòíèê³â ãàçåòè RIA. Ìó-
çè÷íà ïðîãðàìà ðîçïî÷íåòüñÿ 
î 18.30 ç âèñòóïó ãóðòó Awaken 
ME, äàë³ ñîë³ñò êîìàíäè «Â³-
ííèöüê³» Âàñèëü Ãóìåíþê çà-
ñï³âàº ïðî óêðà¿íñüê³ ä³âî÷³ î÷³. 
Ï³ñëÿ çàõîäó ñîíöÿ íà ñöåí³ 
ç'ÿâëÿòüñÿ ãóðòè «ÍÅ ë³çü, ÁÎ 
âá'º» òà «Ô³îëåò». Ì³æ âè-
ñòóïàìè ðîç³ãðàþòü ïîäîðîæ 
íà äâîõ äî ªâðîïè. Íàñòóïíî-
ãî äíÿ íà ãîñòåé ï³êí³êà ÷å-
êàþòü ìàéñòåð-êëàñè ç ñàëüñè 
òà íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â ç 
âîëåéáîëó. À äëÿ çàêð³ïëåííÿ 
ñâÿòêóâàííÿ ç³ ñöåíè ãðàòèìå 
DJ Walkman òà âèñòóïàòèìóòü 
àêóñòè÷í³ ãóðòè. Çàâåðøèòüñÿ 
«Ï³êí³ê RIA» ïëÿæíîþ äèñ-
êîòåêîþ.

Пікнік RIA — це можливість провести вихідні із друзями 
та рідними. Душевні розмови та гарний настрій — гарантуємо 

ÑÂßÒÎ



21 RIA, Ñåðåäà, 26 ÷åðâíÿ 2019 Óñ
ÿ à

ô³
ø

à 
Â³

íí
èö

³ í
à ñ

àé
ò³:

кінотеатр 
ім. Коцюбинського

КІНО

Подорож хорошого пса
Драма, 26.06, поч. о 12.00, 17.30
27.06–3.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Люди Ікс: Темний Фенікс
Фантастика, 26.06, поч. о 13.00
27.06–3.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Рокетмен
Біографія, 26.06, поч. о 19.30
27.06–3.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Історія іграшок 4
Анімація. 26.06, поч. о 10.00, 13.55, 17.40
27.06–3.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ма
Трилер, 26.06, поч. о 15.20, 21.55
27.06–3.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Секрети домашніх тварин 2
Анімація, 26.06, поч. о 12.00

Люди в чорному: Інтернешнл
Фантастика, 26.06, поч. о 13.40, 17.35, 19.40

Історія іграшок 4
Анімація, 26.06, поч. о 10.10, 15.45

Ма
Трилер, 26.06, поч. о 21.45

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

Історія іграшок 4
Анімація, 27.06–3.07, поч. о 12.00, 16.00

Oskar Shorts
Кінофестиваль короткометражок
26.06, поч. о 20.00

Клуб анонімних кілерів
Кримінал, 27.06–3.07, поч. о 18.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Люди в чорному: Інтернешнл
Фантастика
26.06, поч. об 11.50, 14.10, 16.30, 18.50, 21.10
27.06–3.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

Доміно
Трилер, 26.06, поч. о 23.30
27.06–3.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

Дитя робота
Трилер, 26.06, поч. о 9.50, 14.30, 20.20, 22.50
27.06–3.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

Дитячі ігри
Жахи, 26.06, поч. о 14.50, 17.00, 19.10
27.06–3.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

За мрією
Драма, 26.06, поч. о 9.30, 13.30, 21.30
27.06–3.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

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

туру 2019 року включає 10 стадіонів, а 4 вересня 
Діма Монатік виступить на центральному вінниць-
кому 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 клі-
пом 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.

Tarabarova з 
концертом у Вінниці
9 жовтня на сцені 
Будинку офіцерів про-
йде концерт Tarabarova 
в досить незвичному 
форматі. Зокрема, спі-
вачка 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

Концерт гурту 
«Larus» на День 
Конституції
28 червня вінницький 
гурт «Larus» виступатиме 
з концертом у арт-пабі 
«Beef Eater». Цього 
вечора у виконанні гурту 

звучатимуть найкращі світові рок-хіти.
Колектив заснований 2010 року, є неодноразовим 
учасником різних фестивалів.
На концерті соліст гурту Максим Кохан виконає хіти 
російського та українського року. Три відділення 
всім відомих хітів у якісному виконанні Вінницького 
бенду «Larus». Початок концерту о 22.00, вартість 
входу — 100 грн.
Детальна інформація: (096)4429900, (093)7009798.

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 мегадрай-
вове. 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».

Концерт Freedom 
Jazz
Пані та панове, 20 ве-
ресня на сцені Будинку 
офіцерів представляємо 
вашій увазі вперше 
у Вінниці нове, далеке 
від міської суєти, але 

близьке серцю кожного — музичне шоу, що 
вражає своєю красою, простотою і талантом ді-
вочого бенду Freedom Jazz. Ці артистки завжди 
підкуповують своєю наївною простотою, щири-
ми посмішками та несподіваною жартівливістю, 
яка захоплює зненацька навіть їх самих.
Початок концерту о 19.00, вартість 400–800 грн.

«НеАнгели» з новим 
альбомом «13»
13 листопада о 19.00 у Бу-
динку офіцерів — лише 
для вас всі найкращі 
пісні у живому виконанні, 
незабутня атмосфера і 
запальні танці у компанії 

незрівнянних Слави і Вікторії! Суперхіти «Сережа», 
«Точки», «Ты летилетили», «Роман», «Сердце», 
«Твоя», «По клеточкам», «Higher», «Твоя», «Отпуски», 
«Скучаю» та всі-всі інші заспіваємо разом! Альбом 
«13» — це новий початок, наступний етап у творчості 
групи «НеАнгели», в якому дівчата не побояться 
говорити про особисте і ділитися сокровенним. 
У програмі прозвучать нові хіти та улюблені пісні.
Дівчата поділяться 13 чесними історіями про любов 
і ненависть, надії і розчарування, кожна з яких — 
прожите життя. Початок концерту о 19.00. Вартість 
квитків: 250–850 грн.

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.

КОНЦЕРТИ ВИСТАВКИ
Виставка 
пухнастиків та 
африканських 
равликів
Вперше у Вінницький 
універмаг завітає 
виставка пухнасти-

ків та африканських равликів, яка триватиме з 
27 червня по 21 липня. На виставці ви побачите 
майже 40 різних кроликів, єнотів, сурикатів, 
карликового оленя, кенгуру, морських свинок, 
мусанга й африканських равликів. Особливість 
цього зоопарку в тому, що тут на тварин можна 
не просто подивитися з-за сіток, а й погладити, 
взяти на руки та обійняти. Також є можливість 
нагодувати їх кормом.
Усі тварини привітні та не бояться людей. Єдиний, 
кого не дозволяють брати на руки — мусанга (ма-
лайська пальмова куниця, яка відома своєю рол-
лю під час виробництва сорта кави «копі-Лувак»). 
Він може бути агресивним і кусатися. Працівники 
виставки розповідають, що найбільші улюбленці 
відвідувачів — єноти та сурикати. Усі тваринки 
доглянуті й чисті. Прибирають клітки щодня і 
ретельно доглядають за тваринами. Їх годують 
тричі на день, тож іноді вони можуть не з’їсти всіх 
смаколиків від відвідувачів.
Час роботи виставки: Щоденно з 10.00 до 20.00
Вартість: для дорослих — 60 гривень, дитячий 
квиток — 50 грн, для дітей до трьох років вхід 
безкоштовний.

Виставка творів мистецтва — 2019
Експоцентр Вінницької торгово-промислової 
палати запрошує з 4 по 14 липня на
XXIII міжрегіональну «Виставку творів мистецтва».
На виставці буде представлено: живопис, 
скульптура, графіка, декоративно-прикладне 
мистецтво. Прийом заявок та робіт на експози-
цію — з 24 по 27 червня та 1 липня 2019 року з 
9.00 до 17.00. Керівник проекту — Олександр 
Завальнюк. Тел. 0432–52–59–52.

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 сту-
дентам вхід безкоштовний. Також у музеї можна 
придбати сувенірні марки та листівки. Відвідати 
музей можна за адресою: вул. Соборна, 26.
Телефон для довідок (099)534–30–20.

«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.
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
4. Реберня 5. Київський 6. Богун 9. Замкова 13. Бог 14. Робошен 
15. байдарка 16. рятувальники 20. Тяжилівка 24. Сабарівське 
25. катамаран 26. латаття 28. Десна 30. гондола 31. Бригантина 
32. Спорт 33. Рів 34. травень 35. нерест 36. окунь

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Фестивальний 2. Пирогов 3. качки 7. очерет 8. Кумбари 
10. купа 11. Гіпаніс 12. товстолоб 14. рафтинг 17. ліхтар 
18. земснаряд 19. фарватер 21. Хімік 22. Геродот 23. Набережна 
24. смердючки 27. Авангард 29. Холодець

ВІДПОВІДІ:

бошен
ьке
нтина

и 

режна

ПО ГОРИЗОНТАЛІ
4. «Плавучий» ресторан на Бугу. 5. Міст через Буг, який 
відремонтували у 2018 році. 6. Козацький полковник, який 
хитрощами заманив польське військо на покритий льодом 
Південний Буг, де заздалегідь були прорубані ополонки. 9. 
Як називається гора, що височіє на правому березі Бугу, звід-
ки починається історія Вінниці. Тут був збудований перший 
замок. 13. Як наші предки називали Південний Буг. 14. Як на-
зивалася перша шоу-програма на світломузичному фонтані. 
15. Човен, на якому вчать веслувати у дитячій спортивній 
школи імені Рябчинської. 16. Вони чергують на пляжах, слід-
кують за порядком та безпекою. 20. Одна з річок, що впадає 
у Південний Буг у Вінниці. 24. Водосховище в межах Вінниці. 
25. Водний прогулянковий транспорт. Останніми роками 
багато таких з’явилося біля світломузичного фонтану. 26. Рос-
туть на воді, їх багато біля Кемпи. 28. Ліва притока Південно-
го Бугу, впадає в нього за 10 км вище від Вінниці. 30. Водний 
транспорт для закоханих, який нещодавно з’явився у Вінниці. 
31. Напівострів в районі вулиці В'ячеслава Чорновола. 32. Як 
називався острів, що знаходився трохи нижче за течією від 
Київського мосту. Через спорудження дамби у Сабарові, він 
опинився під водою. 33. Права притока. Впадає у Південний 
Буг нижче від Вінниці. 34. У якому місяці відзначається День 
Південного Бугу. 35. Період в житті риб, коли заборонена 
риболовля. 36. Поширена хижа риба у Південному Бузі.

ПО ВЕРТИКАЛІ
1. Як називали острів Кемпа у радянські часи. 2. Назва одного 
з катерів, що курсує Південним Бугом. 3. Ці птахи взимку по-
любляють кучкуватися на Бугу в місцях, де у нього впадають 
малі річки та струмки. 7. Що росте на Бугу попід берегом та 
на мілинах. 8. Як називався парк на території школи №3, де 
кам’яними «потьомкінськими сходами» можна спуститися 
до Південного Бугу. 10. Назва острова Кемпа походить від 
польського «kepa» і означає … 11. Як древні греки називали 
Буг. 12. Риба, яка очищає воду, поїдаючи водорості. 14. 
Екстремальний відпочинок, сплав через пороги. 17. Предмет, 
за допомогою якого ловлять раків. 18. Техніка, за допомогою 
якої чистять Південний Буг від намулу. 19. Найглибша смуга 
річки, якою курсують катери. 21. Найпопулярніший пляж 
на Бугу у Вінниці. 22. У працях якого давньогрецького істо-
рика вперше зустрічається згадка про Південний Буг (у V ст. 
до н. е). 23. Вулиця чи стежка вздовж річки. 24. Як в народі 
називають малі річки і струмки, які впадають у Південний 
Буг. 27. Закритий басейн на березі Бугу. 29. Село у Хмель-
ницькій області, звідки починається Південний Буг. 

РЕКЛАМА

Кросворд 
«Південнобузький»
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ОВЕН 
Особливий успіх у проти-
лежної статі може окри-
лити вас уже в понеділок, і 
тиждень невимушено потече 
в атмосфері приємного флір-
ту і розваг. 

ТЕЛЕЦЬ 
Ви можете завоювати репу-
тацію занадто легковажної 
особи. Так що не робіть 
необдуманих кроків. Роман-
тична вечеря буде найбільш 
вдалою ввечері в п'ятницю.

БЛИЗНЮКИ 
У понеділок основним джере-
лом контактів буде телефон, 
ви почуєте ніжні визнання, 
шкода, що не особисто. Втім, 
в середу ви будете винагоро-
джені за терпіння підвищеною 
увагою з боку коханої людини.

РАК 
Щоб зберегти стосунки, вар-
то піти на компроміс. У ваших 
силах зробити його більш ніж 
розумним. Зустріч в п'ятницю 
може викликати несподівано 
сильні почуття і стати почат-
ком нового роману.

ЛЕВ 
Іноді доля нас випробовує. 
І від того, наскільки ви собі 
довіряєте, а також від того, 
наскільки добре ви себе зна-
єте, залежить, чи зумієте ви з 
честю витримати ці удари. 

ДІВА 
На початку тижня вас можуть 
турбувати стосунки з коха-
ною людиною. Може, ви за-
надто рішуче окреслили свій 
особистий простір і безапе-
ляційно заявили свої вимоги, 
але в цілому ви праві. 

ТЕРЕЗИ 
Життя — театр, а люди в ньо-
му — актори. Тільки не захо-
плюйтеся, краще не перегра-
вати. Особливо небезпечні 
в цьому відношенні вівторок 
і середа, коли емоції будуть 
кипіти занадто сильно. 

СКОРПІОН 
Саме час позбутися шкідли-
вих звичок, зайнятися спор-
том, поліпшити свою форму. 
Адже пристрасний роман — 
це вельми енергозатратно. 
Вам потрібно більше сил. 

СТРІЛЕЦЬ 
Остерігайтеся сварок з пред-
ставниками протилежної 
статі. Мстивість скривдженої 
вами людини може стати 
причиною великих непри-
ємностей. Службові романи 
зараз точно ні до чого.

КОЗЕРІГ 
Ваш стиль поведінки може 
дещо насторожити кохану 
людину. Будьте простіше, і 
люди до вас потягнуться. Ві-
второк і четвер — найкращий 
час для побачень.

ВОДОЛІЙ 
Особливих проблем на лю-
бовному фронті не намічаєть-
ся. Вас чекає успіх і зацікавле-
ність з боку протилежної статі. 

РИБИ 
Є небезпека повністю відда-
тися особистому життю, за-
надто зануритися в стосунки. 
Так що доведеться шукати 
компроміс, намагайтеся 
встигати скрізь.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 26 ЧЕРВНЯ – 2 ЛИПНЯ

ВАЛЕРІЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ:

— «Любовь не-
чаянно нагря-
нет» — говорить 
популярна пісня. 
І кажучи про ко-

хання, обов’язково варто розді-
ляти «кохання» і «закоханість». 
Якщо людина розділяє ці два по-
няття, то і проблем буде менше. 
Однак не варто забувати, для 
чого природа взагалі створила 
закоханість. Закоханість потріб-
на людям чисто біологічно, щоб 
чоловіки і жінки звертали увагу 
одне на одного і між ними від-
бувалася хімія. До речі, слово 
«хімія» тут використовується 
в прямому сенсі. Тому що за-
коханість — це купа гормонів 
радості, щастя і задоволення, 
що потрапляють в організм 

одночасно. Тут ніхто не всто-
їть. Однак чи варто сприймати 
серйозно курортні романи, чи 
ні — справа кожного. Немож-
ливо на закоханості створити 
стосунки і сім’ю. Але всі щасливі 
сім’ї спочатку будувалися саме 
на закоханості. У цьому принци-
пова важливість. Далі все зале-
жить від цілей, які ставлять між 
собою партнери. Якщо любов і 
сім’я — варто думати над тим, 
як це все реалізувати вже зараз. 
Якщо мета — маленька інтрижка, 
то варто розслабитися і отриму-
вати задоволення. Проблема 
закоханості може ускладнити-
ся тим, що у кожного може вже 
бути своя сім’я. Ми не будемо 
чіпати морально-етичні питання, 
а всього лише скажемо, що при 
будь-якому важливому рішенні 
варто добре зважити всі «за» і 
«проти».

Коментар експерта

Êóðîðòíèé ðîìàí — â³äì³í-
íèé ñïîñ³á âäèõíóòè ñâ³æå ïî-
â³òðÿ ó íà÷åáòî ÿê íîðìàëüíå, 
àëå òàêå íóäíå æèòòÿ. Íàìè 
êåðóþòü åìîö³¿, ò³ëüêè çàâäÿêè 
íèì ñïðàâè âèð³øóþòüñÿ ÷³òêî ³ 
øâèäêî, ò³ëî ïðèâîäèòüñÿ â ïî-
ðÿäîê íà ðàç-äâà, ãðîø³ çàðî-
áëÿþòüñÿ, ìîæëèâîñò³ âèíèêàþòü 
íà÷å ñàì³ ïî ñîá³. Êîëè ëþäèíà 
â³ä÷óâàº åìîö³éíèé ï³äéîì, âîíà 
íåìîâ ÷àð³âíèêîì ñòàº, ìîòèâà-
ö³ÿ íà âñå âèíèêàº îäðàçó ³ íà÷å 
ç ïîâ³òðÿ.

Íàïåâíî âè ìîæåòå çãàäàòè ç³ 
ñâîãî äîñâ³äó ÷è ç äîñâ³äó äðóç³â, 
ùî âàðòî ëèøåíü çàêîõàòèñÿ, ³ 
ëþäèíà ïåðåâò³ëþºòüñÿ â çîâñ³ì 
³íøèé íàéêðàùèé âàð³àíò ñåáå. 
Á³ëüø òîãî, ä³éñí³ñòü, ÿêà ¿¿ îòî-
÷óº, çì³íþºòüñÿ òåæ. Ïîòÿã ä³º 
íà íàñ ÿê äîçà. Íà æàëü, ñàìå 
öåé «íàðêîòèê» ìîæå âèêëèêàòè 
ïîá³÷í³ ä³¿. Çà ïåð³îäîì ï³äéîìó 
ïðèõîäèòü ïåð³îä ñïàäó (ëîìêà). 
Òîáòî êóðîðòíèé ðîìàí — öå 
êðóòî, ³ ùîá íå äîïóñòèòè â³ä-
êàòó, âàðòî çàðóáàòè ñîá³ íà íîñ³ 
ãîëîâíå ïðàâèëî òàêèõ äâ³æóõ — 
ñòàâèòèñÿ äî öüîãî ç ëåãê³ñòþ.

Çâè÷àéíî, äîáðå áóëî á çàêî-
õàòèñÿ íà íåîáìåæåíèé «îë³í-

êëþç³âîì» ïåð³îä ÷àñó. Ïîçíà-
éîìèòèñÿ ç êëàñíèì õëîïöåì/ä³-
â÷èíîþ, çáëèçèòèñÿ ³ êàéôóâàòè 
îäíå â³ä îäíîãî (ïîêè êàéô). Àëå 
ïîêè öüîãî íåìàº, äîáèðàòè åìî-
ö³é ìîæíà ïîòðîøêè, íå çàëè-
ïàòè ÿê íåíàæåðà íàä òîðòèêîì. 

Òèì á³ëüøå, áóâàþòü âèïàäêè, 
êîëè ðîìàíè ó â³äïóñòö³ îð-
ãàí³÷íî âïèñóâàëèñÿ â ðîáî÷³ 
áóäí³. Ñïîä³âàòèñÿ íà öå ìîæíà, 
ðîçðàõîâóâàòè íà öå íå âàðòî. 
Òîìó ïðîïîíóºìî âàì ê³ëüêà 
ïîðàä, ÿê áåç íàñë³äê³â ìîòè-
âóâàòè ñåáå íà ïðèºìí³ çì³íè 
â æèòò³ ³ íå «çàãíóòèñÿ» â³ä 
íåðîçä³ëåíîãî êóðîðòíîãî êî-
õàííÿ. Öå ñòîñóºòüñÿ ³ æ³íîê, 
³ ÷îëîâ³ê³â. ² òèõ, õòî ìàº ïî-
ñò³éíîãî ïàðòíåðà, àëå æàäàº 
«ïðèêóðèòè» ó â³äïóñòö³. Òèì 
á³ëüøå òèõ, õòî ïîêè â ïîøóêó.

ЯК ПЕРЕЖИТИ КУРОРТНИЙ 
РОМАН І НЕ НАЛАМАТИ ДРОВ 
Реальність  Тиждень кохання і 
романтики, у когось більше, у когось — 
менше, одна з найприємніших рис літа. 
Якщо ти з’їздив у відпустку і не «замутив» 
з кимось любов, ну або флірт, вважай 
даремно час витратив. Курорти вібрують 
від різностатевих лібідо, та й безтурботна 
атмосфера налаштовує на певну хвилю

ТІЛЬКИ ВЗАЄМНІСТЬ 
У принципі (і цей принцип працює про-
тягом всього року не лише на час відпус-
ток), не варто витрачати час на байдужу 
людину. Бувають винятки (спільні діти), 
коли треба потерпіти і пошукати мож-
ливість змінити ситуацію. Але якщо вас 
не пов’язує такий важливий фактор — на-
віщо? Тому короткий проміжок часу від-
пустки тим паче не варто витрачати на те, 
щоб завоювати серце гарячого хлопця, 
або уламати на секс спекотну красуню. 
Якщо на тому боці є бажання — тоді впе-
ред, але якщо вам пропонують підстриб-
нути і тоді на вас зглянуться — не треба.
Згадувати про роман набагато приєм-
ніше, коли ти був на висоті. І закінчити 
такий легше, не виникне, так би мовити, 
гештальтів приниження, які дуже захо-
четься закрити.

НІЯКОГО НЕГАТИВУ 
Ви приїхали приємно провести час, ну ось 
і проводьте його приємно. Пристрастей, 
болю, зруйнованих надій цілком вистачає 
в реальному житті. Курорт — це місце пе-
резавантаження, тут не працює правило 
«клин клином». Тільки позитивні емоції 
можуть впоратися з валом негативу, вони 
його трансформують в майбутні плани.
Якщо ваше дозвілля у відпустці затьма-
рюється неприємною поведінкою нового 
знайомого/ї, ну його до біса, таке зна-
йомство. Дозвольте собі сміливість слати 
лісом людину, яка псує вам настрій (і яку 
ви ніколи не побачите швидше за все, 
нехай це вам додасть сил). Повернув-
шись в буденність до друзів і знайомих, 
ви знову станете ввічливою людиною. 
Але тут який сенс наступати на горло 
власній пісні?

Ïîòÿã ä³º íà íàñ ÿê 
äîçà. Íà æàëü, öåé 
«íàðêîòèê» ìîæå 
âèêëèêàòè ïîá³÷í³ 
ä³¿. Òîìó íà ðîìàíàõ 
êðàùå íå çàëèïàòè 

КУРОРТНИЙ РОМАН — 
ВИХОДИМО СУХИМИ З ВОДИ

ПРЕЗЕРВАТИВ АПРІОРІ 
Складно сказати, що гірше: приїхати додому 
і дізнатися, що ти хворий трипером/хламі-
діозом, або що ти скоро станеш бать-
ком/матір’ю. Тому, як би вам дах не зносило 
від бажання і як би ви не були на «стопіцот 
відсотків» впевнені в своєму новому секс-
партнері (хоча, чого це раптом), надягніть 
презерватив, якщо ви чоловік, змусьте 
його надіти, якщо ви жінка. Так, прийдеть-
ся відволіктись на хвилиночку, проте ця 
хвилина збереже вам години і місяці нервів. 
До речі, це дуже класний тест на тему «який 
насправді він коханець». І чоловікам, і 
жінкам на замітку. Коротше кажучи, якщо 
хлопець не любить презервативи — швидше 
за все з потенцією у нього так собі. Тому що 
на відчуття він, ну ніяк не впливає (доведено 
вченими, науковцями, простими людь-
ми), а от на ерекцію трохи да (саме під час 
процесу, коли одягаєш презерватив). Тобто 
хлопець, який розповідає про «нюхати 
троянди в протигазі», швидше за все бо-
їться, що у нього впаде і якщо врешті-решт 
повстане, то ледве-ледве.

УЯВІТЬ, ЩО ЦЕ ТАНЕЦЬ 
Складно проводити час з людиною, 
сміятися з нею, фліртувати і навіть 
займатися сексом — анітрохи 
не залучаючись в це емоційно. Але якщо 
ви не розраховуєте на продовження 
(краще не розраховувати, а там, як карта 
ляже), спробуйте сприймати цей роман 
як пригоду. Немов ви записалися в студію 
танцю або живопису і вам все так ново і 
цікаво, і захоплююче. 
Але крім «хобі» у вас є робота, 
сім’я, можливо діти, якими потрібно 
займатися. Прислів’я «работе время, 
а потехе час» до курортного роману 
можна прикласти в повній мірі. 
Втіхам година — це і про проміжок 
(недовго тобто). І давайте не будемо 
розмірковувати про етичність та 
вірність. А подумаємо про те, що 
всяке в житті трапляється і часом нам 
необхідні такі ось непередбачуваності. 
Головне, прожити їх на повну і 
вийти з максимальним прибутком і 
мінімальними втратами.
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Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ 

«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55, 

(096) 179 71 31

ОВЕН 
Успех во многом будет 
зависеть от вашей комму-
никабельности. 

ТЕЛЕЦ 
Не упустите свой шанс на 
карьерный рост, испугавшись 
новых для себя занятий.

БЛИЗНЕЦЫ 
Наступает благоприятное 
время, когда исполняются 
ваши желания.

РАК 
Воспринимайте без обид 
критические замечания 
в свой адрес, прислушай-
тесь к ним. 

ЛЕВ 
Неделя в целом благо-
приятна, за исключением 
среды, когда возможны 
конфликтные ситуации.

ДЕВА 
Не позволяйте пользо-
ваться вашей добротой 
в корыстных целях.

ВЕСЫ 
Постарайтесь не спорить 
с начальством и не крити-
ковать коллег.

СКОРПИОН 
Хорошее время для укре-
пления лидерских позиций 
на работе.

СТРЕЛЕЦ 
На этой неделе вы можете 
влиять на людей, поэтому 
продумывайте каждый шаг.

КОЗЕРОГ 
Вам придется скорректиро-
вать свои планы. Не стоит 
перенапрягаться на работе. 

ВОДОЛЕЙ 
Вы будете полны энергии 
и готовы к новым приклю-
чениям.

РЫБЫ 
Прислушайтесь к интуиции 
и занимайтесь теми пробле-
мами, на необходимость ре-
шения которых она укажет.

452369

449929

452546

Юлія, 27 років
Я творча, цілеспрямована та щира! У людях найбільше ціную відвертість 
та доброзичливість. Люблю активний відпочинок. Працюю візажистом.

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

453620

019

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)


