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òÿæ³ííÿ» ³ á³ëüøå ëþäåé.
Íà çàì³íó çðóáàíèì äåðåâàì, 

ÿê³ áóëè íà Çàìîñòÿíñüê³é-2, âè-
ñàäÿòü 220 äåðåâ. Ïðîåêòîì ïå-
ðåäáà÷åíî âëàøòóâàííÿ 40 ëàâîê 
³ 31 óðíà. Ë³õòàð³ áóäóòü òàêèìè 
ñàìèìè ÿê ³ íà ïåðø³é ÷åðç³, 
à åëåêòðîìåðåæó (êð³ì êîíòàêíî¿ 
ìåðåæ³ äëÿ òðàìâà¿â) ïðîêëàäà-
þòü ï³ä çåìëåþ.

À ùå ï³äðÿäíèê — òîâàðèñòâî 
«Øëÿõáóä» — çðîáèòü ôóíäàìåíò 

ï³ä «Âàðøàâñüêèé çàìîê» íà ïå-
ðåõðåñò³ ç³ Ñòð³ëåöüêîþ. Ì³ñüêà 
âëàäà çâåðíóëàñÿ äî ìåð³¿ Âàð-
øàâè, ùîá ò³ íàäàëè ì³í³-êîï³þ 
Âàðøàâñüêîãî çàìêó. Çà ñëîâàìè 
ìåðà Â³ííèö³ Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà, 
ÿêùî âàðøàâñüêà âëàäà ïîãîäèòü-
ñÿ, òî öå ñòàíå íàãàäóâàííÿì 
æèòåëÿì ì³êðîðàéîíó ïðî éîãî 
³ñòîðè÷íó íàçâó — «Âàðøàâà».

Ó äîãîâîð³ íà òåíäåð áóëî 
âêàçàíî, ùî ðåêîíñòðóêö³ÿ ìàº 
çàâåðøèòèñÿ íàâåñí³ 2020 ðîêó. 
Àëå ñòðîêè âäàëîñÿ ñêîðîòèòè.

— Ìè íå çíàëè, ÷è áóäå ô³íàí-
ñóâàííÿ â³ä äåðæàâè, òîìó ïëà-
íóâàëè çàâåðøèòè ðåêîíñòðóêö³þ 
â íàñòóïíîìó ðîö³. Àëå êîøòè 
íàä³éøëè íà ðàõóíêè, ìàòåð³àëè 
ìàéæå âñ³ âæå çàêóïëåí³. Òîìó 
â öüîìó ðîö³ äî Äíÿ ì³ñòà, 7 âå-
ðåñíÿ, ìàºìî çàâåðøèòè, — êàæå 
Âîëîäèìèð Í³öåíêî.

Çàãàëüíà âàðò³ñòü ðåêîíñòðóê-
ö³¿ — 89 ì³ëüéîí³â 392 òèñÿ÷³ 
356 ãðèâåíü, ç ÿêèõ 50% — ïî-
êðèâàº ì³ñöåâèé áþäæåò, à ³íøó 
ïîëîâèíó — Äåðæôîíä ðåã³î-
íàëüíîãî ðîçâèòêó.

ÍÎÂÈÍÈ

Не хамите
Êàñàòåëüíî çàêîíà î 

íåíîðìàòèâíîé ëåêñèêå. 
Ó ìåíÿ íåñêîëüêî âîïðîñîâ 
ê òåì, êòî ñåé÷àñ çàñûïàåò 
â ýòîé ñâÿçè øóòî÷êàìè ñåòü:

1. Êòî ÷èòàë ïðîåêò ýòîãî 
çàêîíà?

3. Íðàâèòñÿ ëè âàì ëè÷íî 
èñïîëüçîâàíèå íåíîðìàòèâ-
íîé ëåêñèêè â êèíî è òåëå-
ïåðåäà÷àõ?

4. Íðàâèòñÿ ëè âàì ëè÷íî, 
êîãäà ïîä âàøèìè îêíàìè 
ïîëíî÷è ãîâîðÿò (î÷åíü ìÿã-
êî ñêàçàíî)… íó, âû ïîíÿëè.

5. Íðàâèòñÿ ëè âàì ëè÷íî, 
êîãäà ïîñëå òîãî, êàê âàì 
ëè÷íî ïîä äâåðüþ, à åù¸ 
ëó÷øå ïîä îòêðûòûì îêíîì 
íàãàäÿò, à íà âîçðàæåíèå 
îòâåòÿò: «À òû íå íþõàé»?

Ñ÷èòàåòå ëè âû (êàê ÿ, 
íàïðèìåð), ÷òî çà ïîñëåä-
íèå ïÿòü ëåò êîëè÷åñòâî 
ãðóáîé íåöåíçóðíîé áðàíè 
â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ 
Óêðàèíû ñòàëî â ðàçû 
áîëüøå?

Òàê âîò. ß âñåöåëî ïî-
ääåðæèâàþ è ñàì çàêîí, 
è ñìåëûé ïîñòóïîê Áîãî-
ìîëåö. Êñòàòè, çàêîí íå çà-
ïðåùàåò è íå ìîæåò çàïðå-
òèòü íåíîðìàòèâ â ÷àñòíîé 
áåñåäå. Ìîæåòå ìàòþêàòüñÿ 
â ìîåé ëè÷êå ââîëþ. Þìîð 
â ëè÷íîé áåñåäå ïðèâåòñòâó-
åòñÿ â ëþáîé ôîðìå, åñëè 
ýòî þìîð, à íå ïîøëîñòü 
èëè õàìñòâî. Ïîäåðåâÿíñêî-
ãî, Èðòåíüåâà è Ãóáåðìàíà 
ëþáëþ, ïîòîìó ÷òî ýòî ëè-
òåðàòóðà è íå âèæó íè÷åãî 
â ýòîì ïàðàäîêñàëüíîãî. Íî! 
ß — êóðÿùèé è óïîòðåáëÿ-
þùèé àëêîãîëü, íî íå êóðþ 
â êîìíàòå, åñëè òàì åñòü 
õîòÿ áû îäèí ÷åëîâåê, êî-
òîðîìó ýòî íåïðèÿòíî, èáî 
ñ÷èòàþ õàìñòâîì. ß íå êóðþ 
â çîíå îñòàíîâêè ãîðîäñêî-
ãî òðàíñïîðòà è çàâîðà÷èâàþ 
â ïàêåò ïèâî, åñëè óæ òàê 
çàõîòåëîñü âûïèòü åãî âíå 
äîìà, ïî òåì æå ïðè÷èíàì.

ДУМКА

ХУДОЖНИК, ПОЭТ  

Виктор 
БАЙРАК

ОКСАНА (33), У ДЕКРЕТНІЙ 
ВІДПУСТЦІ:
— Позитивно. Бо це непри-
стойна лексика, а в нас рос-
туть діти і ми хочемо, щоб 
вони зростали в нормаль-
ному суспільстві. 

МИКОЛА (32), ПРОГРАМІСТ:
— Негативно. Ну як без матю-
ків? Іноді висловитися можна 
тільки нецензурною лайкою. 
Звісно, це потрібно контр-
олювати на рівні дитсадка, 
школи, у людних місцях.

НАДІЯ (60), ПЕНСІОНЕРКА:
— Абсолютно байдуже. 
У моєї онуки зараз канікули, 
гуляємо. Я навіть не вмикаю 
телевізор. Хоча, напевно, 
я скоріше проти, аніж за та-
кий закон.

ОЛЕКСАНДР (30), ВОДІЙ:
— Нормально. Але мені зда-
ється, що зараз потрібно 
займатися іншими речами, 
а не забороною матюків. 
У країні триває війна, а вони 
займаються всяким...

НІНА (44), МЕНЕДЖЕР ЗЕД:
— Позитивно. Цей законо-
проект стосується людей, 
що працюють на ТБ і радіо. 
І на широкий загал вживати 
нецензурну лексику непри-
пустимо.

ВАЛЕРІЙ (56), ПІДПРИЄМЕЦЬ:
— Нормально. Такий закон 
має бути, оскільки культу-
ра поведінки в Україні дуже 
низького рівня. Йдуть хлоп-
чики, яким 7–8 років, та чуєш 
від них мать-перемать.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ставитеся до проекту закону про заборону нецензурної лексики?

Наприкінці липня перекриють 
рух трамваїв на центральній ву-
лиці Вінниці. Як пояснили в місь-
краді, це потрібно, щоб виконати 
ремонт колії біля МакДональдса.
— Там є крива, яку ми роби-
ли ще в 2007 році. Фактично, 
за 12 років, це місце потребує 
капремонту, бо це небезпечна ді-
лянка для наших трамваїв. Тому 
вимушені на три тижні перекрити 
рух на Соборній, щоб виконати 
роботи в комплексі: облаштувати 

нову колію на плитах, замінити 
рейки, — каже мер Вінниці Сергій 
Моргунов.
Чиновник сказав, що про старт 
перекриття руху трамваїв за-
вчасно повідомлять і те, що «Ві-
нницька транспортна компанія» 
на заміну трамваям додасть 
більше тролейбусів, автобусів 
та маршруток.
На заміну колії біля МакДональ-
дса витратять 524 тисячі гривень. 
Підрядник — товариство «Шлях-

буд» — за договором матиме 
на виконання всіх робіт 33 дні. І 
цей строк можна буде перегля-
нути, якщо будуть несприятливі 
погодні умови (bit.ly/2XOygo5).
Водночас, тендер для заміни 
рейок на двох ділянках Со-
борної — від школи № 2 до Те-
атральної і від вулиці Кропив-
ницького до Центрального 
мосту, скасували. На нього 
закладали понад 46 мільйонів 
гривень (bit.ly/2YSG5a3).

Перекриють рух трамваїв на Соборній 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ç 12 ÷åðâíÿ íà 
Çàìîñòÿíñüê³é êè-
ïèòü ðîáîòà. Áóä³-

âåëüíèêè ðèþòü êîòëîâàíè, çàëè-
âàþòü áåòîí, âêëàäàþòü íîâ³ êîë³¿ 
òà êîìóí³êàö³¿. Çà íåïîâíèé ì³ñÿöü 
âèêîíàëè ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè ³ çà-
âåðøóþòü ìîíòàæ âñ³õ ï³äçåìíèõ 
êîìóí³êàö³é: âîäîãîíó ³ çëèâîâî¿ 
êàíàë³çàö³¿, ÿêî¿ äî öüîãî âçàãàë³ 
íå áóëî.

Íàéá³ëüøå ðîá³òíèê³â ïðàöþº 
çàðàç íàä «îêñàìèòîâîþ» êîë³ºþ. 
Ðåéêè ñòàâëÿòü íà øèðîê³ ïëèòè, 
ùî ñòîÿòü íà øàðàõ ç ã³äðî³çîëÿ-
ö³¿, ùåáåíþ, àñôàëüòó.

— Ï³ä êîë³ºþ çðîáèëè äðå-

íàæ òà çàðàç àêòèâíî ïðàöþºìî 
íàä ìîíòàæåì ðåéîê. Â³ííèöüê³ 
òðàíñïîðòíèêè çâàðþþòü ¿õ ì³æ 
ñîáîþ, ùîá áóëî ì³í³ìóì ñòèê³â. 
À öå, â ñâîþ ÷åðãó, ïîçèòèâíî 
âïëèâàº íà åêñïëóàòàö³þ òà êîì-
ôîðò â³ä ïåðåâåçåííÿ, — êàæå êå-
ð³âíèê äåïàðòàìåíòó êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà ³ áëàãîóñòðîþ 
Âîëîäèìèð Í³öåíêî. Ìîíòàæ 
êîë³é ïëàíóþòü ïîâí³ñòþ çà-
âåðøèòè çà 1,5 ì³ñÿö³.

Äàë³ áóä³âåëüíèêè ïåðåíå-
ñóòü äâ³ çóïèíêè ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó. Çà ðîçðàõóíêàìè 
ÊÏ «Àãåíö³ÿ ïðîñòîðîâîãî ðîç-
âèòêó», êðàùå ¿õ îáëàøòóâàòè 
á³ëÿ «Ïðîçîðîãî îô³ñó» (çàì³ñòü 
çóïèíêè íà ïîâîðîò³ íà ßíãåëÿ) 
òà á³ëÿ ñòàä³îíó (çàì³ñòü çóïèíêè 
á³ëÿ «Çîð³»), îñê³ëüêè òàì «òî÷êè 

ЗАМОСТЯНСЬКУ ОБІЦЯЮТЬ 
ОНОВИТИ ДО ДНЯ МІСТА 
Золотий кілометр  Цього 
літа взялися ремонтувати другу 
чергу Замостянської — від стадіону 
до 45-го заводу. Нині там суцільний 
будмайданчик, але нову алею завершать 
вже цієї осені — з «оксамитовою» колією, 
220 деревами та таким же дизайном, як 
на першій черзі. І навпроти «Зорі» може 
з’явитися «Варшавський замок»

У мерії хочуть завершити реконструкцію до 7 вересня. 
Довжина відремонтованої вулиці складає 1 кілометр, 
а загальна вартість — понад 160 мільйонів гривень 
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МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Íà ïàðêîâö³ 
á³ëÿ Öåíòðàëüíîãî 
ðèíêó ó Â³ííèö³ 

ñòàâñÿ êîíôë³êò, ÿêèé çàê³í÷èâñÿ 
òèì, ùî ðîá³òíèêà ñòîÿíêè ëåäü 
íå çìóñèëè ç’¿ñòè ãðîø³. Õî÷à ³í-
öèäåíò â³äáóâñÿ ùå 20 ÷åðâíÿ, 
ïðî íüîãî ñòàëî â³äîìî ï³ñëÿ 
îïðèëþäíåííÿ â³äåî â ìåðåæ³. 
Â³äåî êîíôë³êòó âæå ïåðåãëÿíóëè 
äåñÿòêè òèñÿ÷ ëþäåé.

Ï³ñëÿ ïåðåãëÿäó ðîëèêà äóìêè 
ëþäåé ðîçä³ëèëèñÿ: õòîñü ââàæàº, 
ùî ç ïàðêóâàëüíèêîì îá³éøëèñÿ 
ïðàâèëüíî, à õòîñü íàâïàêè — 
ùî äàðìà íà íüîãî íàêèíóëèñÿ 
ç êóëàêàìè. Ùî ñòàëîñÿ?

«НАКОРМЛЮ ЭТИМИ 
ГРИВНЯМИ — МНЕ ПО**Й» 

Ðîëèê îïðèëþäíèëè íà 
facebook-ñòîð³íö³ «Óêðà¿íà êðè-
ì³íàëüíà» ùå 3 ëèïíÿ. 

Â³äåî ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç òîãî, 
ùî äî êàá³íêè ïàðêóâàëüíèê³â 
ï³ä’¿æäæàº ñ³ðèé àâòîìîá³ëü. 
Êàìåðà ô³êñóº ÷àñ: 11.14. Ïàð-
êóâàëüíèê ïðîòÿãóº ðóêó, ùîá 
óçÿòè êâèòàíö³þ ç³ øòðèõ-êîäîì. 
Âîä³é äàº éîìó ïîñâ³ä÷åííÿ, ÿêå 
ïîò³ì âèÿâèòüñÿ ïîñâ³ä÷åííÿì 
ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é, ³ ïèòàº: 
«Îöå ïðîõîäèòü»? Ðîá³òíèê çà-
ïåðå÷ëèâî õèòàº ãîëîâîþ.

— Øî íº, áë**ü? — îáóðèâñÿ 
âîä³é.

— Øî òè òàì äüîðãàºøñÿ? — 
çâåðòàºòüñÿ ïàðêóâàëüíèê äî âî-
ä³ÿ. É îòðèìóº â³ä íüîãî êâè-
òàíö³þ.

Ñêàíóº ¿¿ é äèâèòüñÿ íà ìî-
í³òîð êîìï’þòåðà. Òàì ìàº 
ç’ÿâèòèñÿ ñóìà, ÿêó òðåáà îïëà-
òèòè âîä³þ. Ó öåé ÷àñ âîä³é âè-
õîäèòü ³ç ìàøèíè é çàõîäèòü 
äî ïàðêóâàëüíèêà.

— Øî, ó Â³ííèö³ âëàäè íåìà, 
÷è øî? — ïî÷èíàº ðîçìîâó âî-
ä³é. Â³í ïîòðàïëÿº â ïîëå çîðó 
êàìåðè ñïîñòåðåæåííÿ é ìè 
áà÷èìî ²ãîðÿ Êíÿæàíñüêîãî — 
êåð³âíèêà â³ííèöüêîãî îñåðåäêó 
«Íàö³îíàëüíîãî êîðïóñó», ÿêèé 
â³äîìèé òàêîæ ÿê «Äóøìàí».

— 15 ãðèâåí. Ó íàñ âëàäà, âè-
äèøü, èíâàëèäíîå ìåñòî. Âñ¸, — 
â³äïîâ³äàº ðîá³òíèê.

— Ó íàñ òóò óñå èíâàëèäû, 
áë**ü, — ïðîäîâæóº îáóðþâàòèñÿ 
Êíÿæàíñüêèé. ² âèìàãàº â³äêðèòè 
øëàãáàóì, ùîá âè¿õàòè ç³ ñòîÿíêè.

— 15 ãðèâåí, — íàïîëÿãàº ïðà-
ö³âíèê.

— ß òåáÿ ñåé÷àñ íàêîðìëþ 
ýòèìè ãðèâíÿìè, — ïåðåõîäèòü 
äî ïîãðîç âîä³é.

Ó â³äïîâ³äü íà öå ïàðêóâàëüíèê 
ïîêàçóº, ùî âñå ô³êñóº êàìåðà 
ñïîñòåðåæåííÿ. Êíÿæàíñüêèé 
ãîâîðèòü, ùî éîìó áàéäóæå 
íà êàìåðè.

— Òà êàìåðà, ýòà. Íàêîðì-
ëþ! — ïðîäîâæóº Êíÿæàíñüêèé. ² 
çà ìèòü â³í óæå ïåðåõîäèòü äî ä³é.

Âîä³é ñèëîþ ùîñü ðîáèòü ³ç 
ïðàö³âíèêîì ñòîÿíêè. ×óòíî 
íåöåíçóðíó ëàéêó òà âèìîãè: 
«Îòêðûâàé!»

ПОСВІДЧЕННЯ УБД 
Ï³ä ÷àñ ñóòè÷êè, ùî â³äáóâà-

ºòüñÿ âñåðåäèí³ êàá³íêè, äî â³-
êíà ç âóëèö³ ï³äõîäèòü ÷îëîâ³ê 

«ДУШМАН» ЗМУШУВАВ 
ПАРКУВАЛЬНИКА ЇСТИ ГРОШІ 
Конфлікт  Керівник вінницького 
осередку «Національного корпусу» 
Ігор Княжанський ледь не змусив з’їсти 
гроші працівника автостоянки. Сутичка 
потрапила на камеру спостереження, 
а потім у мережу. Що сталося та чому 
ветеран підняв руку на паркувальника?

ó æîâò³é ôóòáîëö³. Êíÿæàíñüêèé 
ïðîñèòü éîãî ïîêàçàòè ïîñâ³ä÷åí-
íÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é ïàðêó-
âàëüíèêó. Ñóòè÷êà ïðèïèíÿºòüñÿ 
é òîé äèâèòüñÿ ïîñâ³ä÷åííÿ.

— Íó è ÷òî? — â³äïîâ³äàº ïàð-
êóâàëüíèê. — Ó ìåíÿ åñòü íà÷àëü-
ñòâî, êîòîðîå ìíå ñêàçàëî…

— Â Âèííèöå ïîñòàíîâëåíèå 
ãîðèñïîëêîìà íà âñåõ ïëîùàä-
êàõ, áë**ü, ïàðêîâêà áåñïëàòíàÿ, 
ñ**à! — ïåðåáèâàº Êíÿæàíñüêèé ³ 
çíîâó çàñòîñîâóº ñèëó äî ïðàö³â-
íèêà. Òîé íàìàãàºòüñÿ çóïèíèòè 
íàïàäíèêà, àëå íåâäàëî.

— ß òåáÿ, ñ**à, çàáüþ â ãàâ**, — 
ïîãðîæóº âîä³é ³ ïðîäîâæóº êðó-
òèòè ïàðêóâàëüíèêà. Âèìàãàº â³ä-
êðèòè øëàãáàóì.

— ß îòêðûâàòü íå áóäó. ß çäåñü 
íà ðàáîòå. ß ïîëîæó òóäà ñâîè 
áàáêè, — ãîâîðèòü ïðàö³âíèê. Â³í 
ïðîäîâæóº êàçàòè, ùî òðåáà çà-
ïëàòèòè 15 ãðèâåíü.

Êîíôë³êò íå ïðèïèíÿºòüñÿ. 
Äîõîäèòü äî òîãî, ùî Êíÿæàí-
ñüêèé ïðîñèòü ó ñâî¿õ çíàéîìèõ 
äàòè éîìó 200 ãðèâåíü. Ñê³ëüêè 
éîìó äàëè, íà â³äåî íå âèäíî, àëå 
ö³ ãðîø³ â³í íàìàãàºòüñÿ çàòîâêòè 
â ðîòà ðîá³òíèêó. Ñõîæå, ùî éîìó 
öå âäàëîñÿ. Ï³ñëÿ öüîãî âîä³é âè-
õîäèòü ³ç êàá³íêè íà âóëèöþ.

Ïàðêóâàëüíèê äàº ðåøòó êð³çü 
â³êíî, àëå ãðîø³ â íüîãî íå õî-
÷óòü áðàòè. ×åðåç ê³ëüêà ñåêóíä 
÷îëîâ³ê êîìóñü íåöåíçóðíî êðè-
÷èòü íà âóëèöþ. Ñõîæå, ùî øëàã-
áàóì ó öåé ìîìåíò õòîñü ïî÷àâ 
ëàìàòè. Â³í âèõîäèòü íà âóëèöþ, 
à íà ñòîë³ çàëèøàºòüñÿ 26 ãðè-
âåíü. Ñïîñòåð³ãàºìî êîðîòêó 
ñóïåðå÷êó âæå íà âóëèö³, à äàë³ 
â³äåî çàê³í÷óºòüñÿ.

ЩО ГОВОРИТЬ 
КНЯЖАНСЬКИЙ?

Äëÿ îá’ºêòèâíîãî âèñâ³òëåííÿ 
ñèòóàö³¿ ìè ê³ëüêà äí³â íàìàãà-
ëèñÿ çâ’ÿçàòèñÿ ç î÷³ëüíèêîì 
â³ííèöüêîãî «Íàö³îíàëüíîãî 
êîðïóñó» ²ãîðåì Êíÿæàíñüêèì. 
Âðåøò³ íàïèñàëè éîìó ó facebook 
ïðîõàííÿ ïðîêîìåíòóâàòè ñèòó-
àö³þ. Íà æàëü, ²ãîð òàê ³ íå âèé-
øîâ íà çâ’ÿçîê.

Ó âèïàäêó, ÿêùî â³í çàõî÷å âè-
ñëîâèòè ñâîþ ïîçèö³þ îñîáèñòî, 
ìè íàäàìî éîìó òàêó ìîæëèâ³ñòü.

Àëå íà ì³ñöåâîìó ñàéò³ 
«naparise.com» çíàéøëè êîìåíòàð 
Êíÿæàíñüêîãî. Â³í ñêàçàâ æóðíà-
ë³ñòàì, ùî ïðàö³âíèê ïàðêîâêè 
ëàÿâ âåòåðàí³â ÀÒÎ òà íåãàòèâíî 

âèñëîâëþâàâñÿ ïðî Óêðà¿íó.
«ß çíàéøîâ ö³ ãðîø³, ³ çàñóíóâ 

ó ðîòà ïàðêîâùèêó… Ëþäèíà, ÿêà 
õî÷ ñëîâî ïîãàíå ñêàæå ïðîòè 
Óêðà¿íè, ìàº áóòè ïîêàðàíîþ. 
Íà â³äåî ÷óòè, ÿê â³í êàçàâ: 
«Éîá… ¿ õîõëè, éîá, à Óêðà¿íà, 
éî… é àòîâö³». Òàêèì ñë³ä ãîëîâè 
â³äðèâàòè. Êîìó íå çìîæåìî â³ä³-
ðâàòè — â³äãðèçåìî. ² íå ò³ëüêè 
ìè. Öå ñòîñóºòüñÿ âñ³õ îðãàí³-
çàö³é. Ìîâ÷àòè á³ëüøå íå áóäå-
ìî», — ïîÿñíèâ âëàñíó ïîçèö³þ 
Êíÿæàíñüêèé.

Є ТРИВОЖНА КНОПКА 
Ìè øóêàëè ÷îëîâ³êà, ÿêèé 

ïðàöþº íà ò³é ñòîÿíö³. Çàñòàëè 
éîãî çì³íùèêà, ÿêèé ïðåäñòàâèâ-
ñÿ Â³êòîðîì. Òîé êàæå, ùî éîãî 
íàïàðíèê ìàéæå í³÷îãî íå ðîçïî-
â³äàâ ïðî ñèòóàö³þ ç á³éêîþ. Àëå 
â³äåî â ³íòåðíåò³ Â³êòîð áà÷èâ.

— ß á â÷èíèâ òàê ñàìî, ÿê ì³é 

íàïàðíèê, — êàæå ÷îëîâ³ê. — Ðî-
çóì³ºòå, òóò ïðîãðàìà ñàìà ðàõóº 
ïî ÷àñó, ñê³ëüêè ìàøèíà áóëà 
íà ñòîÿíö³ ³ ñê³ëüêè ãðîøåé çà öå 
òðåáà çàïëàòèòè. ßêùî âèïóñòèòè 
àâòî áåç îïëàòè — äîâåäåòüñÿ äî-
êëàäàòè ñâî¿ ãðîø³.

Ïàðêóâàëüíèê ãîâîðèòü, ùî 
â êàá³íö³ º òðèâîæíà êíîïêà.

— Â³í, ìàáóòü, íå âñòèã ¿¿ íà-
òèñíóòè, — êàæå Â³êòîð.

Ó ïðåñ-ñëóæá³ ïîë³ö³¿ îáëàñ-
ò³ íàì ðîçïîâ³ëè, ùî æîäíà ç³ 
ñòîð³í ï³ñëÿ ³íöèäåíòó íå ïîäà-
âàëà çàÿâ. Â³äòàê, ðîçñë³äóâàííÿ 
íå ïðîâîäèòüñÿ.

Для того, щоб дізнатися, чи існу-
ють пільги у вигляді безкоштов-
ного паркування для учасників 
бойових дій, ми телефонували 
в департамент соціальної по-
літики Вінницької міської ради.
Директорка департаменту Ва-
лентина Войткова відповіла, 
що не знає про такі пільги для 
ветеранів АТО-ООС. Порадила 
звернутися в департамент тран-
спорту, енергетики та зв’язку.
— Учасники бойових дій корис-
туються пільгами для проїзду 

в громадському транспорті, — 
каже директор департаменту 
Михайло Варламов. — У міської 
ради немає власних парковок. 
А щодо приватних, то я, при-
наймні, не знаю, щоб на зако-
нодавчому рівні впроваджували 
такі пільги.
До речі, список пільг, які нада-
ються учасникам бойових дій, 
можна знайти в статті 12 Закону 
України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального 
захисту».

Про пільги 

Ігор Княжанський на парковці через кілька хвилин 
після конфлікту. На цьому місці сталася сутичка з 
працівником стоянки. Фото з соцмереж 

Момент, на якому чоловік замахується кулаком на 
працівника стоянки. Але не вдарив

«ß òåáÿ ñåé÷àñ 
íàêîðìëþ ýòèìè 
ãðèâíÿìè», — ïîãðîæóº 
Êíÿæàíñüêèé. Êàæå, 
ùî éîìó áàéäóæå 
íà êàìåðè

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

ÐÅÇÎÍÀÍÑ
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ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА

ПРЕС-СЛУЖБА ПАРТІЇ 
«УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ 
ГРОЙСМАНА»

Î÷³ëüíèê Â³ííèö³ Ñåð-
ã³é Ìîðãóíîâ ïë³÷-î-ïë³÷ ç 

Âîëîäèìèðîì Ãðîéñìàíîì ùå 
ç 2006 ðîêó, â³äêîëè ó ì³ñò³ ç’ÿâèëàñü 
êîìàíäà, ÿêà ïî÷àëà ïðîâîäèòè çì³íè 
â óñ³õ áåç âèíÿòêó ñôåðàõ æèòòÿ ãðîìà-
äè. ² ðåçóëüòàòîì ñòàëî òå, ùî Â³ííèöÿ 
çà ðåçóëüòàòàìè âñåóêðà¿íñüêîãî ìóí³öè-
ïàëüíîãî îïèòóâàííÿ ç 2015-ãî íåçì³ííî 
î÷îëþâàëà ðåéòèíã ÿê íàéêîìôîðòí³øå 
ì³ñòî äëÿ æèòòÿ â Óêðà¿í³.

Íà òîé ìîìåíò Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí 
óæå ïðàöþâàâ íàä âïðîâàäæåííÿì ô³-
íàíñîâî¿ äåöåíòðàë³çàö³¿ ñïî÷àòêó â³öå-
ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì, ïîò³ì Ãîëîâîþ ïàð-
ëàìåíòó, à çãîäîì — Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì 
Óêðà¿íè. Óæå î÷îëèâøè óðÿä 3 ðîêè 
òîìó, â³í ðîçïî÷àâ çì³íè â ð³çíèõ ñôå-
ðàõ íà ð³âí³ âñ³º¿ äåðæàâè. Òà ïðîäî-
âæèâ ïåðåäà÷ó ïîâíîâàæåíü ³ ðåñóðñ³â 
ãðîìàäàì. ßê³ ïðîì³æí³ ðåçóëüòàòè ö³º¿ 
ðåôîðìè òà ÷îìó Ãðîéñìàí âèð³øèâ éòè 
íà äîñòðîêîâ³ âèáîðè ³ç ñâîº ïîë³òñèëîþ 
îêðåìî? — çàïèòàëè ó Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà.

— Çàðàç ÷àñòî ëóíàþòü ðîçìîâè ïðî 
çàãðîçè çóïèíêè äåöåíòðàë³çàö³¿. ×è ä³éñíî 
öå ìîæëèâî, êîëè ïðîöåñ óæå éäå, ³ ÿê 
öüîãî íå äîïóñòèòè?

— Íàãàäàþ, ùî äåöåíòðàë³çàö³ÿ ìàº 
â³ííèöüêå «êîð³ííÿ». Ùå â ñåðåäèí³ 
2000-õ, êîëè íàøà êîìàíäà ïî÷àëà 
ïðàöþâàòè íàä çì³íàìè ó ì³ñò³, áóëî 
ðîçóì³ííÿ, ùî ³ ÿê ïîòð³áíî ðîáèòè, 
àëå íå áóëî ãîëîâíîãî — ô³íàíñ³â. Ïðè 
áþäæåò³ ðîçâèòêó ì³ñòà ó 80–90 ìëí ãðí 
í³ ïðî ÿê³ âåëèê³ ïðîåêòè (íîâ³ ïëîù³, 
ñàäî÷êè, äîðîãè) ìè ³ ìð³ÿòè íå ìîãëè. 
² ùîðàçó, êîëè ¿çäèëè äî ì³ñòà-ïîáðà-
òèìà Êåëüöå, ìè íà âëàñí³ î÷³ áà÷èëè, 
ÿê äåöåíòðàë³çàö³ÿ çì³íèëà ÿê³ñòü æèòòÿ 
ïîëüñüêèõ ãðîìàä.

Ñàìå çàäëÿ òîãî, ùîá öå â³äáóëîñü 
³ â Óêðà¿í³, — Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí 
ïîãîäèâñÿ ïåðåéòè ïðàöþâàòè â óðÿä 
ó 2014-ìó. Ïðè÷îìó ñïî÷àòêó â³ä ö³º¿ 
éîãî ³í³ö³àòèâè óñ³ «âåòåðàíè» âåëèêî¿ 

ïîë³òèêè â³äìàõóâàëèñÿ, ïîò³ì ïî÷àëè 
âñòàâëÿòè «ïàëêè â êîëåñà», êîëè çðîçóì³-
ëè, ùî â³í ñïðàâä³ «çàòî÷åíèé» íà âïðî-
âàäæåííÿ ö³º¿ ðåôîðìè. ² ëèøå çàðàç, 
ïåðåä âèáîðàìè, óñ³ êàæóòü, ÿê âîíà ïî-
òð³áíà, àáè ñïîäîáàòèñü âèáîðöÿì.

×è º ðèçèêè? Êîëîñàëüí³, áî çà 5 ðî-
ê³â äîõîäè ì³ñöåâèõ áþäæåò³â çðîñëè 
ç 70 äî ìàéæå 280 ìëðä ãðí. Òîáòî ò³ 
ãðîø³, ÿê³ ðàí³øå áóëè çàêóìóëüîâàí³ 
ó äåðæáþäæåò³ â ð³çíèõ ïðîãðàìàõ, äå ³ 
«ðîç÷èíÿëèñü», — òåïåð ó ãðîìàäàõ. ßê 
äóìàºòå, º ñïîêóñà, ùîá öåé âåëè÷åçíèé 
ðåñóðñ çíîâó áóâ ñêîíöåíòðîâàíèé «íà-
ãîð³»?! À ùå íå çàáóâàºìî ïðî ³í³ö³àòèâó 
óðÿäó Ãðîéñìàíà ùîäî äåðæàâíî¿ ï³ä-
òðèìêè ³íôðàñòðóêòóðíèõ ïðîåêò³â ó ðå-
ã³îíàõ ÷åðåç ñï³âô³íàíñóâàííÿ ç äåðæ-
ôîíäîì ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà ð³çí³ 
äåðæàâí³ ïðîãðàìè. Ëèøå äëÿ Â³ííèö³ — 
öå 19 âåëèêèõ ïðîåêò³â â ³íôðàñòðóêòóð³ 
çà òðè îñòàíí³ ðîêè íà çàãàëüíó ñóìó 
ï³äòðèìêè â³ä äåðæàâè ó 678 ìëí ãðí! 
Îäíèì ïðîñòèì ð³øåííÿì â 226 ãîëîñ³â 
ó ïàðëàìåíò³ ìîæíà çíîâó öåíòðàë³çóâàòè 
ðåñóðñè ³ âëàäó. ² âñå ïîâåðíåòüñÿ íàçàä.

À öå ìàéæå 1000 îá'ºäíàíèõ ãðîìàä ç 
áþäæåòàìè, ÿê³ çðîñëè ïîäåêóäè â 5–7 ðà-

ç³â. Òèñÿ÷³ â³äðåìîíòîâàíèõ ³ ïîáóäîâàíèõ 
øê³ë, àìáóëàòîð³é, äèòñàäê³â, ñîòí³ êì 
äîð³ã ³ ìåðåæ, áëèçüêî òèñÿ÷³ ÖÍÀÏ³â — 
âñå öå ðåçóëüòàòè ðåôîðìè. Íèí³ ¿¿ òðåáà 
ïðîäîâæèòè ³ çàêð³ïèòè çì³íàìè äî Êîí-
ñòèòóö³¿, ùîá âîíè ñòàëè íåçâîðîòíèìè. 
«Óêðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ Ãðîéñìàíà» — ºäè-
íà ïàðò³ÿ, ÿêà ÷³òêî âèñòóïàº íà çàõèñò 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

— Êîìàíäà «Óêðà¿íñüêî¿ ñòðàòåã³¿ 
Ãðîéñìàíà» íà âèáîðè äî ïàðëàìåíòó 
éäå îêðåìî. ßê³ ãîëîâí³ çàâäàííÿ ñòàâèòü 
ïåðåä ñîáîþ?

— Ó 2016 ðîö³ Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí 
î÷îëèâ êîàë³ö³éíèé óðÿä, äå äëÿ ïðè-
éíÿòòÿ ð³øåíü ïîòð³áíî áóëî ïîñò³éíî 
øóêàòè ïîë³òè÷í³ êîìïðîì³ñè â ïàðëà-
ìåíò³ ³ ñàìîìó Êàáì³í³. ßêáè ó íüîãî 
áóëà ñâîÿ êîìàíäà ó Ðàä³ ³ â óðÿä³ — 
òî â³í ì³ã áè çðîáèòè íàáàãàòî á³ëüøå.

Çàðàç â êîìàíä³ «Óêðà¿íñüêî¿ ñòðàòåã³¿ 
Ãðîéñìàíà» — ëþäè, ñï³ëüíî ç ÿêèìè 
â³í ïðàöþâàâ íàä çì³íàìè â åêîíîì³ö³, 
ñîö³àëüí³é ñôåð³, äåöåíòðàë³çàö³¿, îñâ³ò³, 
êóëüòóð³ òà ³íøèõ íàïðÿìêàõ. Ñüîãîäí³ — 
öå íàéñèëüí³øà êîìàíäà ç óñ³õ ïàðò³é, 
ÿêà ÷³òêî çíàº, ùî ðîáèòè. Öå ìîëîä³, 
àëå ïðîôåñ³éí³ óïðàâë³íö³. ßê³ çäàòí³ 

åôåêòèâíî ïðàöþâàòè ÿê ó Âåðõîâí³é 
Ðàä³, òàê ³ ó âèêîíàâ÷³é âëàä³. Êîìàíäà, 
ÿêà ìàº ñïëàâ ìîëîäîñò³ ³ äîñâ³äó. ̄ ¿ ïð³-
îðèòåòîì º çàáåçïå÷åííÿ ã³äíî¿ ÿêîñò³ ³ 
ð³âíÿ æèòòÿ ãðîìàäÿí ÷åðåç åêîíîì³÷íå 
çðîñòàííÿ. Ïàðò³ÿ, ÿêà ïðàãíå íàðå-
øò³ ñòâîðèòè ñïðàâæí³é ñåðåäí³é êëàñ 
â Óêðà¿í³, äî ÿêîãî ìàþòü íàëåæàòè ÿê 
ôåðìåðè òà ï³äïðèºìö³, òàê ³ â÷èòåë³, 
ë³êàð³, â³éñüêîâ³ òà ñëóæáîâö³ ç ã³äíèìè 
çàðïëàòàìè! Òà çàáåçïå÷èòè ñîöçàõèñò 
ïåíñ³îíåð³â ³ ð³çíèõ êàòåãîð³é, ÿê³ öüîãî 
ïîòðåáóþòü. Äî ðå÷³, ç 1 ëèïíÿ ðîçïî÷àâ-
ñÿ óæå ï’ÿòèé åòàï ïåðåðàõóíêó ïåíñ³é.

Âîëîäèìèðó Ãðîéñìàíó ëèøå 41 ð³ê. 
Àëå ïðè öüîìó â³í ñó÷àñíèé ³ ïðîôåñ³é-
íèé äåðæàâíèé ìåíåäæåð, ÿêèé ïðîéøîâ 
øëÿõ â³ä ìåðà äî Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà. Ó Â³-
ííèö³ â³í ñôîðìóâàâ êîìàíäó ³ îá’ºäíàâ 
â³ííè÷àí äëÿ ñòâîðåííÿ ñó÷àñíîãî êîì-
ôîðòíîãî ºâðîïåéñüêîãî ì³ñòà.

Âàæëèâî, ùîá ö³ âèáîðè ïðèâåëè 
äî ïàðëàìåíòó ò³ ïîë³òè÷í³ ñèëè, ÿê³ 
ñïðîìîæí³ ñôîðìóâàòè ä³ºâèé óðÿä òà 
îá’ºäíàòè óêðà¿íö³â çàðàäè åôåêòèâíîãî 
ðîçâèòêó äåðæàâè. À Ãðîéñìàí ³ «Óêðà-
¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ» — öå ñèëà, ÿêà çäàòíà 
åôåêòèâíî ïðàöþâàòè ³ áðàòè íà ñåáå 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³º¿ 
ìåòè. Òîìó ï³äòðèìàéòå «Óêðà¿íñüêó 
ñòðàòåã³þ Ãðîéñìàíà»!

— Ïàðò³ÿ íå âèñóâàº ìàæîðèòàðíèê³â 
íà îêðóãàõ, áî âèñòóïàº çà â³äêðèò³ ïàð-
ò³éí³ ñïèñêè. Àëå ï³äòðèìóº êîíêðåòíèõ 
êàíäèäàò³â-ñàìîâèñóâàíö³â. Ó Â³ííèö³ öå 
Âîëîäèìèð Ê³ñò³îí òà Ëåîí³ä Ìàðöèíêîâ-
ñüêèé. ßê âè ¿õ îõàðàêòåðèçóºòå?

— Âîëîäèìèð Ê³ñò³îí â íàø³é ì³ñüê³é 
êîìàíä³ ïðàöþâàâ ç 2008 ïî 2014-é ³ â³ä-
ïîâ³äàâ çà ðîáîòó îäí³º¿ ç íàéñêëàäí³øèõ 
ñôåð — ÆÊÃ. À â óðÿä³ â³í çàéìàºòüñÿ 
ðîçâèòêîì ³íôðàñòðóêòóðè. Ëåîí³ä Ìàð-
öèíêîâñüêèé áàãàòî ðîê³â º ñï³âãîëîâîþ 
Ðàäè ï³äïðèºìö³â. Ôàõîâèé þðèñò, çàõè-
ùàº ³íòåðåñè ï³äïðèºìíèöòâà. Îáèäâà — 
ëþäè êîìàíäè. ² òî÷íî ìîæó ñêàçàòè, ùî 
â³ííè÷àíè, ÿêùî ï³äòðèìàþòü ¿õ íà âèáî-
ðàõ, — ìàòèìóòü äîñòîéíèõ ïðåäñòàâíèê³â 
ñâî¿õ ³íòåðåñ³â ó Ðàä³.

Áàãàòî ïðîáëåì íàøî-
ãî ñóñï³ëüñòâà â³ä òîãî, 

ùî ëþäè ìàëî äîâ³ðÿþòü 
äåðæàâ³. ² çà÷àñòó — ö³ëêîì 

çàñëóæåíî — ÷åðåç áåçâ³äïî-
â³äàëüíèõ ïîë³òèê³â-ïîïóë³ñò³â. Çà ÷àñ 
ðîáîòè óðÿäó Ãðîéñìàíà óêðà¿íö³ íà-
ðåøò³ ïîáà÷èëè, ùî ñëîâî â ïîë³òèê³â 
íå îáîâ’ÿçêîâî ìàº ðîçõîäèòèñü ç ä³ëîì.

— ßê íå êðóòè, à äîâ³ðà äî äåðæàâíèõ 
ñòðóêòóð — öå òå, áåç ÷îãî íå ìîæíà ïîáó-
äóâàòè óñï³øíó êðà¿íó, — ââàæàº êàíäèäàò 
ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè ïî âèáîð÷îìó 
îêðóãó ¹ 12 Ëåîí³ä Ìàðöèíêîâñüêèé. — 
Ùîá ëþäèíà äîâ³ðÿëà äåðæàâ³, âîíà ïîâè-
ííà ïî÷óâàòèñÿ çàõèùåíîþ. À ÿê ìîæíà 
äîâ³ðÿòè äåðæàâíèì îðãàíàì, ÿêùî íàñ 
íå çàâæäè ìîæå çàõèñòèòè ïðàâîîõîðîí-
íà ñèñòåìà — ñòðóêòóðà, ÿêà àïð³îð³ ìàº 
áóòè âç³ðöåì ÷åñíîñò³, ïðèíöèïîâîñò³ é 
â³äïîâ³äàëüíîñò³? ßê ëþäè ìîæóòü â³ðèòè 
äåðæàâ³, êîëè ³ç ñóä³â âèïóñêàþòü çëî-
÷èíö³â, à çàñóäæóþòü âèïàäêîâèõ ëþäåé? 
Êîëè õàáàðíèöòâî ñòàº íîðìîþ æèòòÿ? 

Òîìó ÿ ââàæàþ, ùî ñåðåä ïåðøî÷åðãî-
âèõ çàâäàíü íîâîãî ïàðëàìåíòó ìàº áóòè 
äîâåðøåííÿ äîñèòü óñï³øíî ðîçïî÷àòî¿ 
ðåôîðìè ïðàâîîõîðîííèõ ñòðóêòóð òà 
ñóäîâî¿ ñèñòåìè, ïîñèëåííÿ àíòèêîðóï-
ö³éíèõ îðãàí³â. Â óêðà¿íñüê³é ïîë³ö³¿, 
ïðîêóðàòóð³, Ñëóæá³ áåçïåêè, ó ñóäàõ º 
äóæå áàãàòî ïðîôåñ³îíàë³â ñâîº¿ ñïðàâè, 
ëþäåé, ÿê³ éøëè ïðàöþâàòè ó öþ ñèñòåìó, 
ùèðî ïðàãíó÷è ¿¿ çì³íèòè, àëå ñèñòåìà, 
íà æàëü, ³íîä³ ñèëüí³øà çà ëþäñüêó âîëþ. 

Äàâàéòå æ íàðåøò³ çì³íèìî öþ ñèñòåìó 
ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè. Ìàþ÷è äîñâ³ä ïðàâ-
íèêà, ÿ ãîòîâèé äîëó÷àòèñÿ äî ðîçðîáêè 
çàêîíîïðîåêò³â, ÿê³ çðîáëÿòü óêðà¿íñüêå 
ïðàâîñóääÿ òà ïðàâîîõîðîííó ñèñòåìó â³ä-
êðèòèìè ïåðåä ñóñï³ëüñòâîì, çàëåæíèìè 
âèíÿòêîâî â³ä çàêîíó, à íå â³ä ïîë³òè÷íî¿ 
êîí’þíêòóðè òà îë³ãàðõ³÷íèõ âïëèâ³â.

Òðèâîæèòü êàíäèäàòà ó íàðîäí³ äåïó-
òàòè é òå, ùî ï³ä çàãðîçîþ îïèíèëàñü 
äåöåíòðàë³çàö³ÿ òà ðåôîðìà ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ é àäì³í³ñòðàòèâíî-òå-
ðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ.

— Äåñÿòèë³òòÿìè íàì ðîçïîâ³äàëè, ùî 
íåîáõ³äíî êîøòè ³ ïîâíîâàæåííÿ ç öåíòðó 
ïåðåäàâàòè íà ì³ñöÿ. Ñüîãîäí³ ìè íàðåøò³ 
ïîáà÷èëè ïåðø³ êðîêè ó öüîìó íàïðÿì³, 
à ãîëîâíå — â³ä÷óëè ïåðø³ ðåçóëüòàòè äå-
öåíòðàë³çàö³¿: ìóí³öèïàë³òåòè îòðèìàëè 
çìîãó íà âëàñíèé ðîçñóä ðîçïîðÿäæàòèñÿ 
ñóòòºâî çá³ëüøåíèìè ô³íàíñîâèìè ðå-
ñóðñàìè. Â³äòàê, ïî÷àëè ðåìîíòóâàòèñÿ 
äîðîãè — íàâ³òü ò³, ùî í³êîëè íå áà÷èëè 
àñôàëüòó. Îíîâëþþòü øêîëè òà äèòñàäî÷êè, 

â³äðèâàþòü ñó÷àñí³ öåíòðè íàäàííÿ àäì³í³-
ñòðàòèâíèõ ïîñëóã, ñòâîðþþòü óìîâè äëÿ 
ÿê³ñíî¿ ìåäèöèíè íà ì³ñöÿõ. ² äëÿ âñüîãî 
öüîãî íå ïîòð³áíî ÷åêàòè ð³øåííÿ ç âèñîêèõ 
ñòîëè÷íèõ êàá³íåò³â. Àëå, íà æàëü, ÷åðåç 
÷è¿ñü îñîáèñò³ ³íòåðåñè íå âñþäè âäàºòüñÿ 
ôîðìóâàòè ãðîìàäè, ÿê³ áóëè á ñïðîìîæ-
íèìè çàðîáëÿòè êîøòè ó ñâ³é áþäæåò òà 
ÿê³ñíî íèìè ðîçïîðÿäæàòèñÿ. Íàì, ïîêè 
ùî, òàê ³ íå âäàëîñÿ çàêð³ïèòè íåçâîðîòí³ñòü 
äåöåíòðàë³çàö³¿ ó Êîíñòèòóö³¿. Öå, ÿ ââà-
æàþ, òàêîæ ìàº íåãàéíî çðîáèòè íîâèé 
ïàðëàìåíò. Ìè ìàºìî çðîçóì³òè, ùî áåç 
äåöåíòðàë³çàö³¿ ìè í³êîëè íå îòðèìàºìî 
ºâðîïåéñüêó ÿê³ñòü æèòòÿ. Àëå ãîëîâíå, 
çíîâó æ òàêè — íå çóïèíèòèñÿ íà ï³âäîðî-
ç³, — ïåðåêîíàíèé Ëåîí³ä Ìàðöèíêîâñüêèé.

Çà éîãî ñëîâàìè, êîìàíäà, ÿêà éäå 
äî ïàðëàìåíòó ó ñêëàä³ ïîë³òè÷íî¿ ïàð-
ò³¿ «Óêðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ Ãðîéñìàíà» òà 
êàíäèäàòè-ñàìîâèñóâàíö³, ÿêèõ ï³äòðèìóº 
öÿ ïîë³òè÷íà ñèëà, ãàðàíòóº ïðîäîâæåí-
íÿ äóæå íåîáõ³äíèõ óêðà¿íñüê³é äåðæàâ³ 
³ ñóñï³ëüñòâó ðåôîðì.

Сергій Моргунов про вибори та команду Гройсмана

Леонід Марцинковський: «Щоб людина довіряла державі, 
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Â³êòîð³ÿ Ãàë³öü-
êà — êàíäèäàò ó íà-

ðîäí³ äåïóòàòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè 
Óêðà¿íè â³ä âèáîð÷îãî îêðóãó 
¹ 12 (Çàìîñòÿ, Òÿæèë³â, Ìî-
æàéêà, Êè¿âñüêà, ÂÏÇ, Õ³ì³ê, 
Õóò³ð Øåâ÷åíêà, Ñòàðå Ì³ñòî, 
ñìò. Âîðîíîâèöÿ, ñìò. Äåñíà, ñ. 
Âåëèê³ Êðóøëèíö³, ñ. Â³ííèöüê³ 
Õóòîðè, ñ. Ëóêà-Ìåëåøê³âñüêà, 
ñ. Ïèñàð³âêà, ñ. Öâ³æèí — Ë³-
âîáåðåæíà Â³ííèöÿ ³ ïðèëåãëà 
÷àñòèíà Â³ííèöüêîãî ðàéîíó), 
ïîñâ³ä÷åííÿ ¹ ÊÄ-1885. Ó ïî-
ë³òèö³ íå áóëà, ïðîòå ìàº ÷³òêèé 
ïëàí ä³é, çíàº ãîëîâí³ ïðîáëåìè 
12 îêðóãó òà ñïîñîáè ¿õ âèð³-
øåííÿ.

Â³ê: 30 ðîê³â
Îñâ³òà: âèùà þðèäè÷íà.
Ä³ÿëüí³ñòü: êåð³âíèê ÒÎÂ 

«Äèíàñò³ÿ Â. Â.», áëàãîä³éíèöÿ, 
ìåöåíàò.

Ñ³ì’ÿ: çàì³æíÿ, ìàº äâîõ ñèí³â
Ì³ñöå ïðîæèâàííÿ: ì. Â³ííè-

öÿ, âóë. Êè¿âñüêà, 29
«Ñüîãîäí³ á³ëüø³ñòü êàíäèäà-

ò³â ïðåäñòàâëÿþòü ÿêóñü ³ç ïî-
ë³òè÷íèõ ïàðò³é. Çàóâàæó, ùî 
ÿ ñàìîâèñóâàíêà, áåçïàðò³éíà. 
Òîìó ùî ç³ ñòàðèõ ïàðò³é íå ï³ä-
òðèìóþ æîäíó, à íîâ³ — ñåáå 
ùå íå ïðîÿâèëè â ä³¿. Â³äòàê, 
«ðèáà ãíèº ç ãîëîâè» — ãîëîâó 
ìè çì³íèëè, çàëèøèëîñÿ çì³-
íèòè íàøó ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ 
äåðæàâîþ. ß ãîòîâà ï³äòðèìà-
òè íîâîîáðàíîãî Ïðåçèäåíòà, 
ÿêùî éîãî ä³¿ ñâ³äîìî áóäóòü 
ñïðÿìîâàí³ íà ðîçâèòîê íàøî¿ 
êðà¿íè òà íà äîáðîáóò óêðà¿íö³â. 
Â³ðþ, ùî âñ³ ðàçîì ìè çìîæåìî 
çì³íèòè êðà¿íó íà êðàùå!

Ñòàðà ïîë³òèêà ìàº çàëèøèòè-
ñÿ â ìèíóëîìó, ÿê ãàíåáíà ³ñòî-
ð³ÿ. Ïîòð³áíî ðîáèòè ãëîáàëüíó 
«÷èñòêó». Ïðîòå, íå ëèøå ïàð-
ëàìåíòó, àëå é ì³í³ñòåðñòâ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàí³â 
âëàäè. Ïîòð³áíî êàðäèíàëüíî 

çì³íþâàòè ñèñòåìó! ß áóäó ï³ä-
òðèìóâàòè íîâ³ ïàðò³¿, ç îãëÿäó 
íà ¿õ ä³¿. Êðà¿íà ïîòðåáóº îñî-
áèñòîñòåé, ÿê³ º ë³äåðàìè, ìà-
þòü äîñâ³ä óïðàâë³ííÿ ³ çíàþòü, 
ùî òàêå íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà ëþäåé.

Âèîêðåìèòè ÿêóñü îäíó ïðî-
áëåìó íàøî¿ êðà¿íè íåìîæëèâî, 
àäæå ó íàñ ¿õ ÷èìàëî ³ âñ³ âîíè 
ãëîáàëüí³. Îò, äî ïðèêëàäó, åêî-
íîì³êà. Ìè íå ìîæåìî ëèøå 
çíèçèòè òàðèôè ³ òîä³ ñòàíå êðà-
ùå æèòè. Í³! Ïîòð³áíî ïðîâåñ-
òè ðÿä ð³øó÷èõ çì³í: ï³äâèùèòè 
çàðîá³òí³ ïëàòè, ñòâîðèòè íîâ³ 
ðîáî÷³ ì³ñöÿ, ðåêîíñòðóþâàòè 
ñòàð³ ï³äïðèºìñòâà òà çàïóñòè-
òè íîâ³, çàëó÷èòè ºâðîïåéñüê³ 
³íâåñòèö³¿ â á³çíåñ òà ³íôðà-
ñòðóêòóðó êðà¿íè, âèêîð³íèòè 
êîðóïö³þ ³, âðåøò³-ðåøò, çàáóòè 
ïðî á³äí³ñòü. Ï³äòðèìêà ìàëî-
ãî á³çíåñó íå ïðîñòî ñëîâàìè, 
à ä³ÿìè. Äëÿ ïî÷àòêó — íàäàííÿ 
ï³äïðèºìöÿì êðåäèò³â íà ðîç-
âèòîê á³çíåñó çà àäåêâàòíîþ 
â³äñîòêîâîþ ñòàâêîþ. Â óêðà-
¿íö³â âåëè÷åçíèé ïîòåíö³àë, 
äëÿ ðîçâèòêó ÿêîãî ïîòð³áí³ 
ã³äí³ óìîâè.

Ó íàøèõ ä³òåé ìàë³ øàíñè 
íà äîñòîéíå ìàéáóòíº â ð³äí³é 
êðà¿í³. Îòðèìàâøè îñâ³òó, ìî-
ëîäü ìàº îáìåæåí³ âàð³àíòè ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ. Òðóäîâà ì³ãðà-
ö³ÿ: çà ð³çíèìè îö³íêàìè — â³ä 
5 äî 7 ìëí óêðà¿íö³â ïðàöþþòü 
çà êîðäîíîì. ×îìó ëþäè ¿äóòü 
ç Óêðà¿íè?! Ìîëîäü òà ñòàðøå 
ïîêîë³ííÿ çìóøåí³ ¿õàòè çà êîð-
äîí ó ïîøóêàõ ìîæëèâîñòåé 
çàáåçïå÷èòè ñâîþ ñ³ì’þ. Íàø³ 
ãðîìàäÿíè ìàþòü çàëèøèòèñÿ ³ 
ðîçâèâàòèñÿ â Óêðà¿í³ òà îòðè-
ìóâàòè ºâðîïåéñüêó çàðîá³òíó 
ïëàòó.

ß ç³ ñâîºþ êîìàíäîþ áóëà 
íà çóñòð³÷àõ ç âèáîðöÿìè. Çðî-
áèëà äëÿ ñåáå âèñíîâîê — ëþäè 

äàâíî çíåâ³ðèëèñÿ, ùî â ö³é 
êðà¿í³ ìîæíà ùîñü çì³íèòè. 
Àëå ðàä³þòü, ùî ìîëîäü ïðàãíå 
çì³íþâàòè Óêðà¿íó íà êðàùå. 
Ìè íå ìàºìî ïðàâà âòðà÷àòè 
ùå ï’ÿòü ðîê³â. Á³ëüø³ñòü çà-
ïèòóþòü: «À ùî âè îá³öÿºòå?» 
ß íå îá³öÿþ í³÷îãî! ß — çà ðå-
àëüí³ ä³¿! Ðîáèëà, ðîáëþ ³ áóäó 
ðîáèòè âñå äëÿ ëþäåé, à ìàíäàò 
äåïóòàòà äîçâîëèòü ìåí³ çðîáè-
òè á³ëüøå ñïðàâ äëÿ ìåøêàíö³â 
12 îêðóãó òà Óêðà¿íè â ö³ëîìó 
âæå íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³.

ß ìîëîäà, çàâçÿòà ³ àêòèâíà. 
Ãîòîâà ïðàöþâàòè 24/7, ñïðÿìî-

âóâàòè âñ³ ñâî¿ ä³¿ íà ðîçáóäîâó 
óñï³øíî¿ äåðæàâè. Âæå 8 ðîê³â 
çàéìàþñÿ áëàãîä³éí³ñòþ ³ âî-
ëîíòåðñòâîì. Ìàþ óñï³øí³ ïðî-
åêòè, íàö³ëåí³ íà ðîçâèòîê ä³-
òåé. Ìîÿ êîìïàí³ÿ á³ëüøå ðîêó 
íàäàº áåçêîøòîâí³ þðèäè÷í³, 
áóõãàëòåðñüê³ êîíñóëüòàö³¿ òà 
êîíñóëüòàö³¿ ÎÑÁÁ ìåøêàíöÿì 
íàøîãî ì³ñòà. Éäó äî Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè Óêðà¿íè, òîìó ùî æèâó 
â Óêðà¿í³ ³ â³ä÷óâàþ âñ³ ãëî-
áàëüí³ ïðîáëåìè. ß, òàê ñàìî 
ÿê ³ âè, îïëà÷óþ êîìóíàëüí³ 
ïîñëóãè. Ö³íè íà òàðèôè ìåíå 
òàêîæ âðàæàþòü. ß çíàþ, ÿê ç 

öèì áîðîòèñÿ!
Ìî¿ ä³¿ áóäóòü ñïðÿìîâàí³ 

êîíêðåòíî íà:
 Çíèæåííÿ òàðèô³â.
 Ï³äòðèìêó ìàëîãî òà ñåðåä-

íüîãî á³çíåñó.
 Âäîñêîíàëåííÿ ñïîðòèâíî¿ 

ñôåðè.
 ²íòåëåêòóàëüíèé òà òâîð÷èé 

ðîçâèòîê ìîëîä³.
 Ðîçâèòîê æ³íîê â ñóñï³ëüñòâ³.
 Äîïîìîãà ëþäÿì ïîõèëîãî 

â³êó.
 Ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè.
 Ðîçøèðåííÿ ìîæëèâîñòåé 

äëÿ ðîçâèòêó ä³òåé.
Ìîÿ ïîçèö³ÿ — öå â³äêðèòå 

ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäüìè! Ëèøå 
òàê ìîæíà ïî÷óòè ëþäèíó ³ ðà-
çîì çíàéòè øëÿõ âèð³øåííÿ ¿¿ 
ïðîáëåìè. Äëÿ öüîãî ìè ïëàíó-
ºìî ñòâîðèòè â³äêðèòèé îô³ñ, äå 
êîæåí çìîæå îñîáèñòî ç³ ìíîþ 
ïîñï³ëêóâàòèñÿ, ïîä³ëèòèñÿ ïðî-
áëåìàìè òà ïðîïîçèö³ÿìè. Òàêîæ 
áóäóòü íàäàâàòèñÿ áåçêîøòîâí³ 
þðèäè÷í³ òà áóõãàëòåðñüê³ êîí-
ñóëüòàö³¿. Ïðîâîäèòèñÿ êóðñè 
òà òðåí³íãè íà ð³çíó òåìàòèêó, 
â òîìó ÷èñë³ é äëÿ ä³òåé. Ìè 
éäåìî â íîãó ç ÷àñîì. Òîìó áóäå 
ñòâîðåíî ãðóïè â ñîöìåðåæàõ òà 
òåëåãðàì-êàíàë³, äå ùîäíÿ çìî-
æåòå ïîáà÷èòè çâ³ò ìî¿õ ðåàëüíèõ 
ñïðàâ ÿê äåïóòàòà. ß îá³öÿþ, ùî 
ìîº îáëè÷÷ÿ âè áóäåòå áà÷èòè 
íå ëèøå â åêðàí³ òåëåâ³çîðà, àëå 
é íà îñîáèñòèõ ïðèéîìàõ â îô³ñ³ 
³ â³äêðèòèõ çóñòð³÷àõ.

Îñíîâíèé ïð³îðèòåò ìîº¿ 
äåïóòàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó Âåð-
õîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè — çàõèñò 
³íòåðåñ³â â³ííè÷àí íà âñåóêðà-
¿íñüêîìó ð³âí³.

Äàâàéòå ðàçîì çì³íþâàòè êðà-
¿íó íà êðàùå!»

Ç ïîâàãîþ, Ãàë³öüêà Â³êòî-
ð³ÿ — êàíäèäàò â íàðîäí³ äåïó-
òàòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³ä 
âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 12.

Вікторія Галіцька — хто вона 
і навіщо йде в політику?

ПРЕС-СЛУЖБА 
КАНДИДАТА 
У НАРОДНІ 

ДЕПУТАТИ ВІКТОРІЇ 
ГАЛІЦЬКОЇ
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Ìè ç âàìè — â³-
ííè÷àíè. ß ðîçóì³þ âàñ 

òàê, ÿê í³êîëè âàñ íå çðîçóì³º 
÷óæà ëþäèíà, àäæå âñå ñâîº 
æèòòÿ ÿ, êîð³ííà â³ííè÷àíêà, 
ïðîâåëà ïîðÿä ç âàìè. ² íà êîæ-
íîìó êðîö³ ÿ áà÷ó, ÿê âñ³ ìè ïî-
òðåáóºìî, íåìîâ êîâòêà ñâ³æîãî 
ïîâ³òðÿ, êîíñòóêòèâíèõ çì³í.

ß ³äó â ïàðëàìåíò, ùîá ñòàòè 
ïðîâ³ñíèêîì öèõ çì³í.

Ó ìåíå º 5 ïð³îðèòåò³â äëÿ ðî-
áîòè â Ðàä³, íàïðàöþâàííÿ, ÿê³ ÿ 
çìîæó çàïóñòèòè â ðîáîòó îäðàçó 
ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ â ïàðëàìåíò.

1. Çäîðîâ’ÿ: âòðèìàòè íà ðîáî-
÷èõ ì³ñöÿõ ôàõîâèé ïåðñîíàë, ïî-
êðàùèâøè ¿õ çàáåçïå÷åííÿ; â³äðî-
äèòè ó Â³ííèö³ ³íñòèòóò ïåä³àòð³¿, 
íà ïåðâèííèé ð³âåíü ìàþòü áóòè 
ïîâåðíåí³ ä³ëüíè÷í³ ïåä³àòðè. Ìè 
ìàºìî âèð³âíÿòè çàðîá³òíó ïëàòó 
ïîì³æ ë³êàð³â — âóçüê³ ñïåö³à-
ë³ñòè, õ³ðóðãè, ïåä³àòðè íå ïî-

âèíí³ ìàòè ìåíøó çàðïëàòó, í³æ 
ñ³ìåéí³ ë³êàð³. Ë³êàðí³ ìàþòü áóòè 
êîìôîðòíèìè äëÿ ïåðåáóâàííÿ 
òà â³äâ³äóâàííÿ, ³ íå â³äáèðàòè ó 
ïàö³ºíòà îñòàíí³õ ãðîøåé ðàçîì 
ç íàä³ºþ íà âèäóæàííÿ. 

2. Ñîöçàõèñò, îñâ³òà: äàòè 
ìîæëèâ³ñòü äëÿ êàòåãîð³¿ ëþäåé 
ñòàðøèõ çà 45 ðîê³â çäîáóâàòè 
íîâó îñâ³òó ³ âëàøòîâóâàòèñÿ íà 

ðîáîòó, íå çàçíàþ÷è äèñêðèì³-
íàö³¿. Îêðåì³ çì³íè äî Êîäåêñó 
çàêîí³â ïðî ïðàöþ çäàòí³ âè-
ð³øèòè ïèòàííÿ ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ  òà îïëàòè ïðàö³ äëÿ ì³ëü-
éîí³â ãðîìàäÿí ö³º¿ êàòåãîð³¿. ß 
ìàþ êîíöåïö³þ çäîáóòòÿ îñâ³òè 
45+, ÿêó çìîæå âïðîâàäèòè â 
îñâ³òí³é ïðîöåñ íà ð³âí³ äåðæàâè 
³ Ì³íîñâ³òè.

3. Æèòëî äëÿ ìîëîä³ òà â³é-
ñüêîâèõ: â³äíîâèòè, çáåðåãòè ³ 
çá³ëüøèòè ô³íàíñóâàííÿ ìîëî-
ä³æíèõ æèòëîâèõ ïðîãðàì, ÿê³ 
äîçâîëÿþòü ïðèäáàòè æèòëî ó 
âèã³äíèé äîâãîñòðîêîâèé êðå-
äèò. Öå ñòðèìàº ìîëîä³ ðîäèíè 
â³ä ïåðå¿çäó çà êîðäîí. Òàê³ ïðî-
ãðàìè ðîçðîáëåí³ ³ ïðàöþþòü, 
ñêîðèñòàòèñÿ íèìè ìîæóòü ³ ä³-
þ÷³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³, ³ âåòå-
ðàíè ÀÒÎ òà ïåðåñåëåíö³. Ùîá 
ïîêðèòè âñþ ÷åðãó, ÿêà íàðàç³ º 
â äåðæàâíîìó ôîíä³, íåîáõ³äíî 
â³äíîâèòè ô³íàíñóâàííÿ íà äåð-
æàâíîìó ð³âí³ ³ çàêð³ïèòè éîãî 
íà íàñòóïí³ ðîêè.

4. Ðåâ³ç³ÿ òàðèôîóòâîðåííÿ: 
ïåðåðàõóâàòè òàðèôè, äàâøè 
êîæíîìó ïðîçîðå åêîíîì³÷íå 
îáãðóíòóâàííÿ, ëþäè ïîâèíí³ 
çíàòè, çà ùî âîíè ñïëà÷óþòü.  
Ïåðåâ³ðèòè ðîáîòó ÆÅÊ³â, 
ÆÅÎ, êîìóíàëüíèõ ñëóæá — ïî-

òð³áíî íàâåñòè ïîðÿäîê ó òîìó, 
ÿê íàðàõîâóþòüñÿ ïëàòåæ³ çà ¿õ 
ðîáîòó ³ ïðèïèíèòè êîðóïö³éíó 
òðàäèö³þ, êîëè ëþäè ïëàòÿòü çà 
«ïîñëóãè», ÿêèõ íå îòðèìóâàëè.

5. Çìåíøåííÿ ïîäàòêîâîãî òèñ-
êó íà ï³äïðèºìö³â: îïîäàòêóâàí-
íÿ äëÿ ï³äïðèºìö³â ² ³ ²² ãðóï 
º íåñïðàâåäëèâèì. Ó Â³ííèö³ 
òàê³ ïîäàòêè º îäíèìè ³ç íàé-
âèùèõ ïî Óêðà¿í³. Íåîáõ³äíî íà 
çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ ñòâîðèòè 
äëÿ òàêèõ ï³äïðèºìö³â áóôåð 
ô³íàíñîâî¿ áåçïåêè — êðèçîâèé 
ôîíä ç äîñòóïíèìè êðåäèòíèìè 
êîøòàìè, à òàêîæ ðîçðîáèòè äëÿ 
íèõ ãíó÷êó ñèñòåìó îïîäàòêó-
âàííÿ, ÿêà á çâàæàëà íà ñåçîí-
í³ñòü òà ³íø³ îñîáëèâîñò³ ðîáîòè 
òàêèõ ï³äïðèºìö³â. 

 
Ãàííà Äàâèäåíêî, 
êàíäèäàò äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè 
â îêðóç³ ¹11 ì. Â³ííèöÿ

Ганна Давиденко: 5 пріоритетів 
для початку роботи у Верховній Раді

ПРЕС-СЛУЖБА 
КАНДИДАТА 
У НАРОДНІ 

ДЕПУТАТИ ГАННИ 
ДАВИДЕНКО

ПРЕС-СЛУЖБА 
ПАРТІЇ «СИЛА 
І ЧЕСТЬ»
Äíÿìè äî Â³-

ííèö³ çàâ³òàâ îäèí 
³ç íàéâ³äîì³øèõ òà 

íàéàâòîðèòåòí³øèõ óêðà¿íñüêèõ 
æóðíàë³ñò³â Äìèòðî Ãîðäîí, 
ÿêèé íåùîäàâíî ñòàâ êåð³âíè-
êîì ïåðåäâèáîð÷îãî øòàáó ïàð-
ò³¿ «Ñèëà ³ ×åñòü» ²ãîðÿ Ñìåøêà. 
Äìèòðî Ãîðäîí ïðîâ³â ó Â³ííè-
ö³ ïðåñ-êîíôåðåíö³þ. Îñîáëè-
âî ïðèñóòí³ ö³êàâèëèñÿ ïàðò³ºþ 
«Ñèëà ³ ×åñòü», ¿¿ çàñàäíè÷èìè 
ïðèíöèïàìè é ïåðñïåêòèâàìè 
â ðîçð³ç³ ö³º¿ ïåðåäâèáîð÷î¿ ãîí-
êè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè. «Ó íàñ 
ìîëîäèé ³ òàëàíîâèòèé ïðåçè-
äåíò. Ãîëîâíå — â³í ùèðî õî÷å 
äîáðîáóòó Óêðà¿í³. Àëå íèí³ø-
í³é ïðåçèäåíò íå ìàº äîñâ³äó 

äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ. Òîìó 
ïîðó÷ ³ç íèì ìàº áóòè ïðåì’ºð, 
ÿêèé ìàº òàêèé äîñâ³ä, ³ ìàº, ÿê 
³ ïðåçèäåíò Çåëåíñüêèé, ïðî-
óêðà¿íñüêå ìèñëåííÿ. Äëÿ ìåíå 
î÷åâèäíî, ùî òàêà ëþäèíà — 
²ãîð Ñìåøêî. Êîàë³ö³ÿ â íà-
ñòóïí³é Âåðõîâí³é Ðàä³ ìîæëèâà 
ì³æ äâîìà ïàðò³ÿìè — «Ñëóãà 
íàðîäó» Âîëîäèìèðà Çåëåí-
ñüêîãî òà «Ñèëà ³ ×åñòü» ²ãîðÿ 
Ñìåøêà. Íà ïðàêòèö³ öå îçíà-
÷àº, ùî êîàë³ö³ÿ ç ïàðò³é «Ñëóãà 
íàðîäó» òà «Ñèëà ³ ×åñòü» âè-
ñóâàº ó ïðåì’ºð-ì³í³ñòðè ²ãîðÿ 
Ñìåøêà», — ï³äêðåñëèâ Äìèòðî 
Ãîðäîí. Òîìó, ïåâíèì ÷èíîì, 
³äåÿ íèí³øíüî¿ êàìïàí³¿ — 
«Îáèðàºìî ïðåì’ºðà!»

Ñüîãîäí³, çà îö³íêàìè Äìèòðà 
Ãîðäîíà, «Ñèëà ³ ×åñòü» íà ïàð-
ëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ 21 ëèïíÿ 

ìàº íàáðàòè íå ìåíøå 10%. 
«ß âïåâíåíèé, ùî áóäü-ÿêèé 
ðåçóëüòàò â³ä 10% — öå óñï³õ. 
Ó òîìó, ùî ìè íàáåðåìî íå ìåí-
øå 10%, ó ìåíå íåìàº æîäíèõ 
çàñòåðåæåíü. Íå âàðòî çâàæàòè 
íà âñ³ëÿê³ ñîö³îëîã³÷í³ îïèòó-
âàííÿ, ðåéòèíãè òîùî. Öå çàñî-
áè ìàí³ïóëþâàííÿ âèáîðöÿìè. 

Íèí³ àâòîðèòåòíèé Öåíòð Ðà-
çóìêîâà äàº ïàðò³¿ 5,2%. ß ââà-
æàþ, ùî 7–8% ó íàñ óæå º. Àëå 
ãîëîâí³ ä³¿ áóäóòü çà äâà òèæí³ 
äî âèáîð³â, êîëè òðåáà çðîáè-
òè ïîòóæíèé ðèâîê», — ñêàçàâ 
êåð³âíèê øòàáó ïàðò³¿.

«Ìè âïåâíåí³, ùî íàâ³òü 
â óìîâàõ áðàêó ÷àñó, ðåñóðñ³â 
³ äîñòóïó äî ïîïóëÿðíèõ ÇÌ², 
ìàþ÷è òàêó âåëèêó ï³äòðèìêó 
ñï³ââ³ò÷èçíèê³â, ñàìå ïàðò³ÿ 
«Ñèëà ³ ×åñòü» ñòàíå ò³ºþ ðó-
ø³éíîþ ñèëîþ, íàâêîëî ÿêî¿ 
áóäå ñôîðìîâàíî ÿê³ñíó òà ä³ºâó 
ïàðëàìåíòñüêó á³ëüø³ñòü. Íàøà 
ì³ñ³ÿ: ïðèâåñòè íàðåøò³ ñïðàâ-
æí³õ ïðîôåñ³îíàë³â äî Âåðõî-
âíî¿ Ðàäè òà óðÿäó», — íàïèñàâ 
²ãîð Ñìåøêî íà ñâî¿é ñòîð³íö³ 
ó Facebook.

«² íåâàæëèâî — öå áóäóòü 

êàíäèäàòè-ìàæîðèòàðíèêè àáî 
ò³, õòî â ïàðò³éíîìó ñïèñêó. 
Âîíè âñ³ ïîâèíí³ áóòè ÷åñíè-
ìè, ïðîôåñ³éíèìè, íå çàä³ÿíè-
ìè â êîðóïö³éíèõ ñêàíäàëàõ ³ 
îáîðóäêàõ. Òàêèìè, ÿê³ çìîæóòü 
ñëóãóâàòè Óêðà¿í³», — íàãîëî-
ñèâ Äìèòðî Ãîðäîí. Âàæëèâèé 
ìîìåíò — ëþäåé íèí³ âàæêî 
ï³äêóïèòè. «Ñüîãîäí³ ãðå÷êîþ 
ëþäÿì ðîòà íå çàêðèºø. Íà íàñ 
÷åêàº ÷åñíà êàìïàí³ÿ, ÷åñíå âî-
ëåâèÿâëåííÿ. Òîìó ãîëîâíå çà-
âäàííÿ äëÿ ìåíå ÿê êåð³âíèêà 
øòàáó — äîíåñòè äî êîæíîãî, 
õòî òàêèé ²ãîð Ñìåøêî òà ùî 
ÿâëÿº ñîáîþ íîìåð äâà ó âèáîð-
÷îìó áþëåòåí³ — ïàðò³ÿ «Ñèëà 
³ ×åñòü». Ââàæàþ: ÷èì á³ëüøå 
óêðà¿íö³â ïðîãîëîñóþòü çà íå¿, 
òèì êðàùå áóäå äëÿ êðà¿íè», — 
ââàæàº Äìèòðî Ãîðäîí.

Дмитро Гордон: «Досвід і молодість. Що може бути краще?»

РЕКЛАМА

453258447857

455004

455171
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ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА

ПРЕС-СЛУЖБА 
ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ»

²ãîð ÑÌÅØÊÎ: «Çàìîæ-
íèõ ëþäåé â Óêðà¿í³ ìàº áóòè ïî-

íàä 50 ïðîöåíò³â — äî íèõ ìàþòü íàëåæà-
òè ïåíñ³îíåðè, ë³êàð³, â÷èòåë³, ³íæåíåðè, 
òâîð÷à òà íàóêîâà ³íòåë³ãåíö³ÿ».

— ²ãîðþ Ïåòðîâè÷ó, âè ñòàëè ñåíñà-
ö³ºþ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â, ïðîâåëè 
íàéðåçóëüòàòèâí³øó ³ íàéäåøåâøó êàì-
ïàí³þ. Äî âèáîð³â óñ³ ãîâîðèëè, ùî âè 
çäîáóäåòå 0,2 — ìàêñèìóì îäèí ïðî-
öåíò, ðåéòèíãè äàâàëè â³ä 1,4 ïðîöåíòà 
äî 1,9 ïðîöåíòà. Âè íàáðàëè 6,04 ïðî-
öåíòà. Âîäíî÷àñ êàæóòü, ùî ó âàñ áàãàòî 
âêðàëè. Ñê³ëüêè?

— Çà íàøîþ ³íôîðìàö³ºþ (âîíà çá³-
ãàëàñÿ ç ³íôîðìàö³ºþ Àäì³í³ñòðàö³¿ 
ïðåçèäåíòà), ó íàñ çàáðàëè ïðèáëèç-
íî 700–800 òèñÿ÷ ãîëîñ³â (ó ïåðøîìó 
òóð³ Ñìåøêî çäîáóâ 1,14 ì³ëüéîíà ãî-
ëîñ³â. — Ä. Ã.). Ìè íå ìîãëè ïîêðèòè 
âñ³ ä³ëüíèö³, òîìó ùî çà íàìè íåìàº 
îë³ãàðõ³â, íåìàº ôàêòè÷íîãî áþäæåòó 
äëÿ âåäåííÿ êàìïàí³¿… Ìè âèòðàòèëè 
1,8 ì³ëüéîíà ãðèâåíü, ³ íàâ³òü íàø³ çà-
õ³äí³ ïàðòíåðè (ó ìåíå áóëî áàãàòî çó-
ñòð³÷åé, íàïðèêëàä, ³ç ïîñëàìè çàõ³äíèõ 
êðà¿í) íå ìîãëè â öå ïîâ³ðèòè. Ãðîø³ 
çáèðàëè ó çâè÷àéíèõ ëþäåé. ²íîä³ öå 
áóëè ïîæåðòâè ïî 100, 50 àáî 20 ãðè-
âåíü… Ìè ïîêðèëè ïðèáëèçíî 30 ïðî-
öåíò³â ä³ëüíèöü, òîáòî íà 70 ïðîöåíò³â 
ä³ëüíèöü, äå íå áóëî íàøèõ ïðåäñòàâ-
íèê³â, â³äáóâàëèñÿ ôàëüñèô³êàö³¿. Ó íàñ 
º ê³ëüêà â³äåî, ÿê ï³ñëÿ ï³äðàõóâàííÿ 
ãîëîñ³â áðàëè íàø³ ñòîñè ³ ïåðåêëàäàëè 
â ³íø³. Àëå â íàñ òàêà ñèñòåìà çàõèñòó 
âèáîð÷èõ ïðàâ, ùî äîìîãòèñÿ ñïðàâåäëè-
âîñò³ ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî… Íó ï³äåø 
ó ñóä, ³ ñê³ëüêè ðîê³â òè áóäåø ÷åêàòè?

— ×îòèðè ðàçè âè ç’ÿâëÿëèñÿ íà çà-
ãàëüíîíàö³îíàëüíèõ êàíàëàõ ³ ÷îòèðè 
ðàçè íà ³íôîðìàö³éíèõ — óñå, ó òåëå-
ïðîñòîð³ âàñ á³ëüøå íå áóëî. Ìàéæå æîä-
íîãî áîðäà ïî Óêðà¿í³, æîäíîãî ðîëèêà 
íà òåëåáà÷åíí³ — ÷èì âè âçÿëè ëþäåé?

— ß âåëèêèé îïòèì³ñò ùîäî óêðà¿í-
ñüêîãî íàðîäó. ß â³ðþ, ùî ìè îäíà ç 
íàéîñâ³÷åí³øèõ ºâðîïåéñüêèõ íàö³é, ÿêà 
ìîæå âðÿòóâàòè ªâðîïó. ß íå æàðòóþ. 
Çã³äíî ç àíàë³çîì âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿, 
64 ïðîöåíòè íàøèõ âèáîðö³â — öå ëþäè 
ç âèùîþ àáî íåçàê³í÷åíîþ âèùîþ îñâ³-
òîþ. Î÷åâèäíî, íàðîä äóæå âòîìèâñÿ… 
²íîä³ êàæóòü, ùî ëþäè âñå êðèòèêóþòü, 
í³ â ùî íå â³ðÿòü… Àäæå ç 1991 ðîêó ¿õ 
îáìàíþâàëè: ¿ì îá³öÿëè îäðàçó ïðîâåñòè 
ðåôîðìè, ùî æèòòÿ ïîêðàùèòüñÿ, ùî ìè 
áóäåìî æèòè, ÿê ó ªâðîï³… Ó 1991 ðîö³ 
ìè ä³éñíî âõîäèëè äî äâàäöÿòêè íàé-
á³ëüø ³íäóñòð³àëüíî ðîçâèíåíèõ êðà¿í 
ñâ³òó. Ìè âõîäèìî â äåñÿòêó êðà¿í ³ç íàé-
áàãàòøèìè çàïàñàìè êîðèñíèõ êîïàëèí. 
À º êðà¿íè, äå âçàãàë³ íåìàº êîðèñíèõ 
êîïàëèí!

— Âè — íàéìîëîäøèé ó Ðàäÿíñüêîìó 
Ñîþç³ äîêòîð òåõí³÷íèõ íàóê ³ç ê³áåð-
íåòèêè, ïðîôåñîð, âèíàõ³äíèê, çàñíó-
âàëè â³éñüêîâ³ ïðåäñòàâíèöòâà Óêðà¿íè 
ó ÑØÀ òà Øâåéöàð³¿, î÷îëþâàëè Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ â³éñüêîâî¿ ðîçâ³äêè 
Ì³íîáîðîíè ³ Ñëóæáó áåçïåêè Óêðà¿-
íè, ³ç âàøîãî ïîäàííÿ ïðåçèäåíò Êó÷ìà 
âïåðøå ï³äïèñàâ êóðñ Óêðà¿íè â ÍÀÒÎ, 
âè çâåëè íàí³âåöü «êîëü÷óæíèé ñêàí-
äàë», ÷èì óðÿòóâàëè Óêðà¿íó â³ä ì³æ-

íàðîäíî¿ ³çîëÿö³¿, ³ íàðåøò³, ñàìå âè 
âðÿòóâàëè «ïîìàðàí÷åâèé» Ìàéäàí â³ä 
âåëèêî¿ êðîâ³ òà ðîçâåðíóëè âíóòð³øí³ 
â³éñüêà, ÿê³ âæå éøëè íà Êè¿â.

Á³ëüø í³æ ï’ÿòü ðîê³â ó íàñ ³äå â³éíà 
ç Ðîñ³ºþ, ³ âè áàãàòî ÷îãî çðîáèëè äëÿ 
Óêðà¿íè ñàìå â öåé ïåð³îä. ß ðîçóì³þ, 
ùî íå ïðî âñå çàðàç ìîæíà ðîçïîâ³äàòè. 
Ìîæëèâî, êîëèñü âè íàïèøåòå ìåìóà-
ðè, ³ ìè ä³çíàºìîñÿ íàáàãàòî á³ëüøå, 
à ìèð ì³æ Óêðà¿íîþ ³ Ðîñ³ºþ âçàãàë³ 
ìîæëèâèé?

— Áåçóìîâíî, áóäå ìèð, áåçóìîâíî, 
ìè âñòàíîâèìî íîðìàëüí³ â³äíîñèíè, 
àëå íå ö³íîþ êàï³òóëÿö³¿, à ö³íîþ ïðî-
öâ³òàííÿ íàøî¿ äåðæàâè, ÿêà ïîñÿäå 
ñâîº ì³ñöå ó ªâðîï³ ³ ñòàíå ìîñòîì, 
ùîá ºâðîïåéñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ ïîñòóïî-
âî ïðîñóâàëàñÿ íà Ñõ³ä… Àëå öå áóäå 
ïîñòóïîâî. Íå ïîòð³áíî ò³øèòè ñåáå 
äóìêîþ, ùî çàâòðà áóäå äåìîêðàò³ÿ 
â Ðîñ³¿. Î÷åâèäíî, ùî ôîðìà ïðàâë³í-
íÿ â íèí³øí³é Ðîñ³¿ â³äïîâ³äàº çàâäàí-
íÿì, ÿê³ ñòàâëÿòü ïåðåä ñîáîþ ¿¿ åë³òè, 
àëå âîíè íå ïîâèíí³ ðóéíóâàòè íàøó 
äåðæàâí³ñòü! Ìè êîëèñü äàëè ¿ì óñå: ³ 
äåðæàâí³ñòü, ³ õðèñòèÿíñüêó â³ðó! Ìåí³ 
íå ïîäîáàºòüñÿ, êîëè êàæóòü «ñòàðøèé 
áðàò» àáî «ìîëîäøèé áðàò» ïðî íàö³¿, 
àëå ÿêùî ðîçì³ðêîâóâàòè ñàìå öèìè 

êàòåãîð³ÿìè, ñòàðøèé áðàò — öå ìè.
Ìè ïîâèíí³ ïåðåäóñ³ì ñòàòè åêîíî-

ì³÷íèìè íàö³îíàë³ñòàìè. Ùî ÿ ï³ä öèì 
ðîçóì³þ? Ïîëþáèòè ñåáå, çðîçóì³òè, ùî 
íåìàº æîäíî¿ êðà¿íè — í³ íà Ñõîä³, í³ 
íà Çàõîä³, — ÿêà íàñ ïðîñòî ëþáèòü ³ 
ùîñü ïîäàðóº. Ìè ïîâèíí³ ðîáèòè âñå, 
ùî ïîòð³áíî äëÿ Óêðà¿íè, â³äíîâëþâàòè 
åêîíîì³êó, ñòâîðþâàò³ ì³öíó, ïîòóæíó 
àðì³þ, â³äíîâëþâàòè ïîë³òèêî-äèïëî-
ìàòè÷íó ìîæëèâ³ñòü âïëèâàòè íà ïîä³¿ 
ó ñâ³ò³, à íå áóòè ïðåäìåòîì ãðè âåëèêèõ 
äåðæàâ.

— ß çíàþ, ùî º òàºìíèé ïëàí Ñìåø-
êà ùîäî ïîâåðíåííÿ Óêðà¿í³ Êðèìó ³ 
Äîíáàñó. Ó ÷îìó â³í ïîëÿãàº?

— Ä³éñíî, ïëàí º, àëå éîãî íå ìîæíà 
îçâó÷óâàòè ï³ä ÷àñ áîéîâèõ ä³é, òîìó 
ùî éîãî àâòîìàòè÷íî áóäå çí³âåëüîâàíî.

Ìè ïîâèíí³ âèõîäèòè ³ç òâåðåçî-
ãî ðîçðàõóíêó ³ ñïîä³âàòèñÿ ò³ëüêè 
íà ñåáå. Ìè ïåðåáóâàºìî â öåíòð³ ªâ-
ðîïè, íà ãåîïîë³òè÷íîìó ïåðåõðåñò³ 
ãëîáàëüíèõ ³íòåðåñ³â. Íàñ, ÿêùî ïî-
âåðíóòè âñ³õ çàêîðäîííèõ óêðà¿íö³â, 
ìàéæå 50 ì³ëüéîí³â — öå íàéá³ëüøèé 
ïîòåíö³àë. Ïîòð³áíà òâåðåçà ñòðàòåã³ÿ, ³, 
âðàõîâóþ÷è ¿¿, ìè ïîâèíí³ ñòàòè ìîñòîì 
ì³æ ºâðîàòëàíòè÷íîþ öèâ³ë³çàö³ºþ òà 
öèâ³ë³çàö³ºþ, ÿêà ùå íå âèçíà÷èëàñÿ… 

Ìè ïîâèíí³ â ö³é ãåîïîë³òèö³ çàéíÿòè 
òàêó ïîçèö³þ, ÿêà á â³äïîâ³äàëà íàøèì 
³íòåðåñàì: ³äåòüñÿ ïðî ïîâåðíåííÿ òå-
ðèòîð³é, àáñîëþòíå âèçíàííÿ íàøîãî 
ñóâåðåí³òåòó, ðåàëüíèõ ãàðàíò³é áåçïåêè 
çã³äíî ç Áóäàïåøòñüêèì ìåìîðàíäóìîì. 
Óñ³ äåðæàâè, ÿê³ ï³äïèñàëè ìåìîðàíäóì, 
ïîâèíí³ çðîçóì³òè ñâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà ì³æíàðîäíå ïðàâî. Õòî áóäå â³äìîâ-
ëÿòèñÿ ï³ñëÿ öüîãî â³ä ÿäåðíî¿ çáðî¿?! 
²ðàí, Ï³âí³÷íà Êîðåÿ?

Ì³é ïëàí º, éîãî äåòàëüíî îïðàöüî-
âàíî. Àëå äëÿ éîãî ðåàë³çàö³¿ íåîáõ³äíà 
ðåàëüíà ïðèñóòí³ñòü ó ÷èíí³é âëàä³. Ñàìå 
òîìó ìè éäåìî íà âèáîðè äî Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè.

— ×îìó Ìîñêâà òàê íå õî÷å, ùîá âè 
áóëè â óêðà¿íñüê³é ïîë³òèö³?

— Äóìàþ, öå ðåàêö³ÿ ðîñ³éñüêîãî ³ñ-
òåáë³øìåíòó, ñïåö³àëüíèõ ñëóæá ³ òèõ, 
õòî óõâàëþº ïîë³òè÷í³ ð³øåííÿ ùîäî 
Óêðà¿íè. Ãîëîâíå çàâäàííÿ öüîãî ³ñòå-
áë³øìåíòó — çðóéíóâàòè äåðæàâó Óêðà-
¿íà, ïåðåòâîðèòè ¿¿ íà áóòàôîð³þ.

Íàø³ îïîíåíòè íå çàö³êàâëåí³ â òîìó, 
ùîá ç’ÿâèëàñÿ ïîë³òè÷íà ñèëà ïðîôåñ³î-
íàë³â, ÿê³ ÷óäîâî ðîçóì³þòü, ùî ïîòð³á-
íî ðîáèòè â îáîðîíí³é ïðîìèñëîâîñò³, 
ó ïðàâîîõîðîíí³é ä³ÿëüíîñò³, ó ñïåö³àëü-
íèõ ñëóæáàõ, ó ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèíàõ, 
ÿê³ ïðèéäóòü ³ íå áóäóòü â÷èòèñÿ, — ³ç 
ïîïóë³ñòñüêèìè ãàñëàìè, ìîâëÿâ, «íîâ³ 
îáëè÷÷ÿ», «ìè çàðàç ïðèéäåìî é óñå çðî-
áèìî».

— Ùî íîâ³é óêðà¿íñüê³é âëàä³ ïîòð³á-
íî ðîáèòè ç òàêèìè òàðèôàìè?

— Òàðèôè — öå àíòèêîíñòèòóö³éíà 
ïîë³òèêà óðÿä³â, âîíè ïðèçâåëè äî òîãî, 
ùî çá³äí³ííÿ íàñåëåííÿ ÿê òàêå çàðàç 
ïåðåòâîðèëîñÿ íà êàòàñòðîôó. Ïåíñ³î-
íåð³â äîâåäåíî ôàêòè÷íî äî âèìèðàííÿ. 
Ìè âèñòóïàºìî çà òå, ùîá ïåíñ³îíåðè 
ñòàëè ñåðåäí³ì êëàñîì, ÿê ó ºâðîïåé-
ñüêèõ êðà¿íàõ.

— Âè ºäèíèé ïðåäñòàâíèê âèùîãî êå-
ð³âíèöòâà Óêðà¿íè, õòî â³ëüíî âîëîä³º 
ï’ÿòüìà ìîâàìè. Âàø³ äðóç³ — êåð³âíè-
êè íàéâïëèâîâ³øèõ çàõ³äíèõ ñïåöñëóæá. 
Âè ºäèíèé ñåðåä óêðà¿íñüêèõ äåðæàâ-
íèõ ä³ÿ÷³â, õòî º ïðåäñòàâíèêîì êðà¿íè 
â ê³ëüêîõ ì³æíàðîäíèõ åë³òíèõ êëóáàõ. 
×è íå â³ä÷óâàºòå âè çàðàç, ²ãîðå Ïå-
òðîâè÷ó, ïðîðîñ³éñüêîãî ðåâàíøó íàøî¿ 
«ï’ÿòî¿ êîëîíè»?

— ß ìàþ êàçàòè ëèøå ïðàâäó. Ùå 
í³êîëè â ìåíå íå áóëî òàêîãî â³ä÷óòòÿ 
íåáåçïåêè, ÿê çàðàç. Ôàêòè÷íî «ï’ÿòà 
êîëîíà» éäå ðåâàíøåì äî Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè. Óñå öå ïî÷èíàëîñÿ ó 2005 ðîö³. 
Ïîë³òè÷íà ñèëà, ùî ïðèéøëà äî âëàäè 
ðàçîì ³ç Þùåíêîì, «ëþá³ äðóç³» ³ éîãî 
ïîë³òè÷í³ ïðèçíà÷åíö³ íå áóëè í³ ºâðî-
ïåéöÿìè, í³ äåìîêðàòàìè. Âîíè ñèñòåìó 
íå çëàìàëè — âîíè ¿¿ î÷îëèëè. Ïî÷àëè 
ãðàáóâàòè íàäðà, áþäæåò. Âîíè ïðèâåëè 
ßíóêîâè÷à äî âëàäè. À ï³ñëÿ äðóãîãî, 
êðèâàâîãî, Ìàéäàíó òà ñàìà ïîë³òè÷íà 
ñèëà — ïîäèâ³òüñÿ! — îïèíèëàñÿ ïî-
ðÿä ³ç Ïîðîøåíêîì, íà âñ³ ï’ÿòü ðîê³â. 
Âîíè ïðèâåëè äî íàñ â Óêðà¿íó öþ «ï’ÿòó 
êîëîíó».

ßêùî ïîäèâèòèñÿ íà ïîë³òè÷íó ïàðò³þ 
«Îïîçèö³éíà ïëàòôîðìà — Çà æèòòÿ»… 
Ïðîáà÷òå, çà ÿêå æèòòÿ? Æèòòÿ áóâàº é 
ó ðàáñòâ³. Ìèð çà áóäü-ÿêó ö³íó? ² ö³íîþ 
âòðàòè íåçàëåæíîñò³? Çíèæêè íà ãàç? 
Â îáì³í íà ùî? Íàì óæå äàâàëè â Õàð-
êîâ³ çíèæêó íà ãàç — ³ âòðàòèëè Êðèì 
³ç ïîëîâèíîþ Äîíáàñó.
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ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА

«Õî÷åø, ùîá ñâ³ò çì³-
íèâñÿ – ÑÀÌ ÑÒÀÍÜ 
ÒÀÊÎÞ ÇÌ²ÍÎÞ»
Ìàõàòìà Ãàíä³.

ПРОГРАМА ОЛЕКСАНДРА 
БІЛОШКУРСЬКОГО 
«ГОЛОС НА ЗАХИСТ»

ß — öå Âè.
Ó Âåðõîâí³é Ðàä³ íàñ ïîâèííà ïðåä-

ñòàâëÿòè ïîðÿäíà ëþäèíà, ÿêà â³ä÷óâàº 
ëþäåé, çäàòíà çàõèñòèòè íàø³ ïðàâà. 
Òàêà ëþäèíà ïîâèííà áóòè îáëè÷÷ÿì 
òà ãîðä³ñòþ ëþäåé, îêðóãó.

ß, Îëåêñàíäð Á³ëîøêóðñüêèé — 
àäâîêàò òà ïðàâîçàõèñíèê, ïðèñâÿòèâ 
ñâîº æèòòÿ çàõèñòó ëþäåé ³ ñüîãîäí³ 
ðóøàþ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ùîá ïðî-
äîâæóâàòè öþ ðîáîòó ³ íàäàë³, àëå 
íà íàéâèùîìó ð³âí³, ÿêîñò³ òà åôåê-
òèâíîñò³.

Ìîÿ ïðîãðàìà áàçóºòüñÿ íà ïðàâàõ 
ëþäèíè. Ï’ÿòü íàéãîëîâí³øèõ ïðàâ 
êîæíîãî ç íàñ, ÿê³ ìè ìàºìî çàõèñòèòè 
â ïåðøó ÷åðãó. ² ï’ÿòü çàêîí³â, ÿê³ ìè 
ðàçîì ìàºìî ñòâîðèòè òà âïðîâàäèòè.

Ùîá çàõèñòèòè á³ëüøå ëþäåé, òðåáà 
ïåðåïèñàòè òà ïðèéíÿòè çàêîíè, òàê 
ùîá ïðàâà öèõ ëþäåé íå ïîðóøóâàëèñÿ 
æîäíèì ÷èíîì. ² öå áóäå îõîïëþâàòè 
áåçìåæíó ê³ëüê³ñòü ëþäåé. Öå ìîæíà 
íàçâàòè VIP çàõèñòîì.

Óêðà¿íà çà Êîíñòèòóö³ºþ º ñîö³àëü-
íîþ äåðæàâîþ. Âñ³ çàêîíè ³ âñ³ ä³¿ 
îðãàí³â ìàþòü áóòè íàïðàâëåí³ äëÿ 
ëþäèíè. Òèì á³ëüøå, ùî äåðæàâà ãà-
ðàíòóº çàõèñò öèõ ïðàâ. Ëþäèíà õî÷å, 
ùîá ¿¿ ïðàâà äîòðèìóâàëèñü âæå çà-
ðàç ³ ñüîãîäí³, à íå âèòðà÷àòè ãðîø³ 
íà çàõèñò, ÷àñ íà ñóäîâèé ðîçãëÿä ³ 
î÷³êóâàííÿ ðîçãëÿäó ªâðîïåéñüêîãî 
ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè.

Òðåáà ÇÌ²ÍÈÒÈ ïðàâèëà ñï³âæèòòÿ. 
Ïðàâî ³ Ñïðàâåäëèâ³ñòü âæå ñüîãîäí³.

ПРАВО НА ПОРЯДОК
Ð³âí³ñòü óñ³õ ïåðåä Çàêîíîì. Äîñèòü 

íåçàêîííèõ çàáóäîâ, â³äáèðàííÿ çåìë³, 
ïîðóøåííÿ ïðàâ âëàñíîñò³. ² â íàøî-
ìó îêðóç³, ³ ïî âñ³é Óêðà¿í³. Äîñòóï 
äî ìàéíà ãðîìàäè ìàº áóòè çàãàëüíî-
äîñòóïíèì.

Ñóäîâà ðåôîðìà — êëþ÷îâèé ïóíêò 
ïðîãðàìè ïàðò³¿ «Ãîëîñ». ² ìè ìàºìî 
ïåðøèìè âïðîâàäèòè ÷åñí³ ñóäè. Ñóäè, 
ÿê³ çàõèùàþòü ëþäåé òà ¿õ ïðàâà.

ПРАВО НА ЗМІНИ
Äæåðåëîì âëàäè â Óêðà¿í³ º íàðîä. ² 

êîëè ìè ïðàãíåìî çì³í — ïîë³òèêè òà 
÷èíîâíèêè ïîâèíí³ ¿õ çàáåçïå÷èòè. Ïàð-
ò³ÿ «Ãîëîñ» ìàº ñòðàòåã³þ. ß ìàþ äîñâ³ä, 

âè ìàºòå çàïèò. Ðàçîì ìè ñòâîðþºìî 
ïëàí ðîáîòè â íàøîìó îêðóç³, ÿêèé ñòàº 
÷àñòèíîþ ïëàíó çì³í â Óêðà¿í³.

ПРАВО НА ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО
Äèòèíà — öå ëþäèíà, ò³ëüêè ìàëåíüêà. 

Ó íå¿ º ïðàâà, ÿê³ í³õòî íå ìîæå ïîðó-
øóâàòè. ² ò³, õòî çàõèùàº ïðàâà ä³òåé, 
³ ò³, õòî ¿õ âèõîâóº òà íàâ÷àº — ìàþòü 
ñòàòè íàéïîâàæí³øèìè ÷ëåíàìè íàøî-
ãî ñóñï³ëüñòâà. Äîøê³ëüíà òà øê³ëüíà 
îñâ³òà ìàº áóòè ðåôîðìîâàíà. Ìè ìàºìî 
ñòâîðèòè ó íàøîìó îêðóç³ ïðèêëàä äëÿ 
âñ³º¿ Óêðà¿íè — íîâó øêîëó, â ÿê³é ä³òè 
íàâ÷àþòüñÿ ìàéáóòíüîìó, à ¿õ â÷èòåë³ 
îòðèìóþòü ã³äíó ìàòåð³àëüíó âèíàãîðîäó 
òà ïîâàãó ñóñï³ëüñòâà.

Áàòüêè ïîâèíí³ ìàòè ìîæëèâ³ñòü çä³é-
ñíþâàòè êîíòðîëü (â³äåî) çà íàâ÷àëüíèì 
ïðîöåñîì â äîøê³ëüíèõ òà øê³ëüíèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ.

ПРАВО НА ЗАМОЖНІСТЬ
Ñïðàâà äåðæàâè — çàáåçïå÷èòè ìîæ-

ëèâ³ñòü êîæíîìó, õòî öüîãî ïðàãíå, â³ä-
êðèòè âëàñíó ñïðàâó. Ìè ìàºìî ìàê-
ñèìàëüíî ñïðîñòèòè âåäåííÿ á³çíåñó òà 
ï³äòðèìóâàòè òèõ, õòî ñóìë³ííî ïëàòèòü 
ïîäàòêè. À ïîäàòêè ìàþòü ïðàöþâàòè 
íà ðîçâèòîê ãðîìàä, çàáåçïå÷óâàòè áåçïå-
êó, áåçêîøòîâíó îñâ³òó òà ñòðàõîâó ìåäè-
öèíó. Òà áóòè ñïðÿìîâàí³ íà ï³äòðèìêó 
òèõ, õòî ìàþòü îáìåæåí³ ìîæëèâîñò³ çà-
ðîáëÿòè ñàìîñò³éíî. Çâ³ëüíèòè ìîëîäèõ 
ëþäåé â³ä ñïëàòè ïîäàòêó íà ô³çè÷íèõ 
îñ³á íà 5 ðîê³â ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àí-
íÿ ó âèøàõ. Ìè ìàºìî çìåíøèòè âàð-
ò³ñòü ðîçìèòíåííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â 
äî 4 â³äñîòê³â.

Òîé, õòî íàìàãàºòüñÿ âêðàñòè íàø³ 
ãðîø³ ç ïîäàòê³â, ìàº ñèä³òè ó â’ÿçíèö³. 
Ó òîãî, õòî íåçàêîííî çáàãàòèâñÿ, ìàº 
áóòè êîíô³ñêîâàíå íåï³äòâåðäæåíå äî-
õîäàìè ìàéíî.

ПРАВО НА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ
Äèõàòè ÷èñòèì ïîâ³òðÿì òà ïèòè ÷èñòó 

âîäó — íàøå íåâ³ä'ºìíå ïðàâî. Òðåáà 
âæèòè âñ³õ ìîæëèâèõ çàõîä³â, ùîá çà-
áåçïå÷èòè íàì çäîðîâå æèòòÿ, íà îêðóç³ 
ñòâîðèòè ïàðêè, ðåêðåàö³éí³ çîíè ðî-
äèííîãî â³äïî÷èíêó òà äîçâ³ëëÿ. Äëÿ 
öüîãî ìè ìîæåìî çàëó÷èòè ì³ñöåâ³ òà 
äåðæàâí³ ðåñóðñè.

ÂÀØ ÃÎËÎÑ ÇÌ²ÍÞª ÂÑÅ.

Îëåêñàíäð Á³ëîøêóðñüêèé,
êàíäèäàò-ñàìîâèñóâàíåöü ïî 
ìàæîðèòàðíîìó îêðóãó ¹12

çà ï³äòðèìêè ïàðò³¿ Ñâÿòîñëàâà 
Âàêàð÷óêà «Ãîëîñ» 

Голос змін ВінниціПРЕС-СЛУЖБА 
КАНДИДАТА 

У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ 
ОЛЕКСАНДРА 

БІЛОШКУРСЬКОГО

455156

ЛІДЕР ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ» 
(№2 В БЮЛЕТЕНІ). ПРОДОВЖЕННЯ

73 ïðîöåíòè óêðà¿íö³â â³äêèíóëè ïðàâ-
ë³ííÿ ïðåçèäåíòà Ïîðîøåíêà. Â³í ìàâ 
ìîæëèâîñò³ ï³ñëÿ äðóãîãî Ìàéäàíó, àëå 
çíîâó òà ñàìà ³ñòîð³ÿ. Â³í — íàéáëèæ÷èé 
ñîðàòíèê Þùåíêà. Òîé ñàìèé áîðù, òà 
ç ³íøî¿ òàð³ëêè. Â³í ì³ã ñòàòè äåðæàâíèì 
ä³ÿ÷åì, àëå çàëèøèâñÿ á³çíåñìåíîì… Óñå 
çàëåæèòü â³ä Âîëîäèìèðà Çåëåíñüêîãî. ×è 
çðîçóì³º â³í, ùî öóíàì³ éîãî âèíåñëî, àëå 
íå â³í öå öóíàì³ ñòâîðèâ? Éîìó çàðàç òðåáà 
äóæå âàæêî ïðàöþâàòè, àáè âèïðàâäàòè 
íàä³¿, ÿê³ íà íüîãî ïîêëàäàº íàðîä Óêðà¿íè.

— Âè ãîòîâ³ ï³äñòàâèòè éîìó ïëå÷å?
— Íó õ³áà ìîæíà êàäðîâîìó îô³öåðó 

áóòè íå ãîòîâèì ï³äñòàâèòè ïëå÷å çà-
êîííî îáðàíîìó ïðåçèäåíòó, êîëè òðèâàº 
â³éíà? Êîëè çíèùåíî íå ò³ëüêè çîâí³ø-
íþ, àëå ³ âíóòð³øíþ ñèñòåìó áåçïåêè? 
Êîëè ïðàâîâó ñèñòåìó çðóéíîâàíî, êîëè 
ëþäè ïî÷óâàþòüñÿ íåçàõèùåíèìè, êîëè 
ïðîäîâæóºòüñÿ çóáîæ³ííÿ íàðîäó, çðîñ-
òàº ðîç÷àðóâàííÿ â åôåêòèâíîñò³ îðãàí³â 
äåðæàâíî¿ âëàäè?

— Êåð³âíèêè ïàðò³¿ Çåëåíñüêîãî «Ñëó-
ãà íàðîäó» âæå çàÿâèëè, ùî â ìàéáóòíüî-
ìó ïàðëàìåíò³ õî÷óòü ñòâîðèòè êîàë³ö³þ 

ñàìå ç âàøîþ ïàðò³ºþ «Ñèëà ³ ÷åñòü». 
ßê âè äî öüîãî ñòàâèòåñÿ?

— Ïîçèòèâíî. Îá’ºäíóâàòèñÿ òðåáà 
íà áàç³ ñòðàòåã³¿, ïëàíó ä³é, ñï³ëüíîãî 
ðîçóì³ííÿ. Íåîáõ³äí³ íåãàéí³ ðåôîðìè 
ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè, ñèñòåìè áàëàíñó ³ 
êîíòðîëþ îðãàí³â âëàäè. Ïîòð³áíî òåð-
ì³íîâî çì³íþâàòè Âèáîð÷èé êîäåêñ. 
Ïîòð³áíî ñòâîðèòè ñîö³àëüí³ ë³ôòè äëÿ 
ëþäåé. Ïîòð³áíî çì³íþâàòè åêîíîì³÷íó 
ìîäåëü, ùîá ë³êâ³äóâàòè á³äí³ñòü, ïî-
âåðíóòè íàøèõ òðóäîâèõ ì³ãðàíò³â, ïî-
âåðíóòè òàëàíîâèòó ó÷í³âñüêó ìîëîäü. 
Ñòâîðþâàòè ðîáî÷³ ì³ñöÿ, ³íôðàñòðóêòóðó, 
â³äíîâëþâàòè êóëüòóðó, íàóêó òà îñâ³òó, 
³íäóñòð³þ, îõîðîíó çäîðîâ’ÿ, åêîëîã³þ. 
Ùîäî ïèòàííÿ äåìîãðàô³¿ óðÿä ùîð³÷íî 
ìàº çâ³òóâàòè, ÿê âîíà çðîñòàº. Òàê³ ãîëî-
âí³ íàïðÿìè. ²íäóñòð³àë³çàö³ÿ ìàº áóòè 
ïîêëèêàíà çáåðåãòè íàø³ âèñîê³ òåõíîëî-
ã³¿. Íà íàø ðèíîê òðåáà äîïóñêàòè ò³ëüêè 
òèõ, õòî äîëó÷àº íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿. Çåìëþ 
ò³ëüêè òîä³ ïîòð³áíî çðîáèòè òîâàðîì, ³ 
ò³ëüêè äëÿ óêðà¿íö³â, êîëè ìè çìîæåìî 
çàáåçïå÷èòè ¿¿ ðèíêîâó âàðò³ñòü.

— Ë³êàð Êîìàðîâñüêèé ñêàçàâ, ùî 
íàøå ñóñï³ëüñòâî äî ²ãîðÿ Ñìåøêà ùå 
íå äîðîñëî. ßê âè äóìàºòå, ÷îìó?

— Íå äóìàþ, ùî ñïðàâè íàñò³ëüêè êåï-

ñüê³. Í³. Ìàéæå äâà ì³ëüéîíè âèáîðö³â 
ï³äòðèìàëè ìåíå íà ìèíóëèõ âèáîðàõ, 
ÿ ïîñò³éíî â³ä÷óâàþ âåëè÷åçíó ï³äòðèìêó 
â³ä íàðîäó. Çóñòð³÷àþñÿ ç ëþäüìè.

Áàãàòî ëþäåé íå ðàç ñòàâèëè ìåí³ çà-
ïèòàííÿ: «Äå âè, îô³öåðè? ×îìó æ âè 
ìîâ÷èòå? Õ³áà âè íå áà÷èòå, ùî êî¿òü-
ñÿ?». Îò ÷îìó îô³öåðè ï³øëè â ïîë³òèêó. 
Äæîðäæ Âàøèíãòîí, ãåíåðàë äå Ãîëëü, 
Â³íñòîí ×åð÷èëëü, Ìàííåðãåéì — óñ³ âîíè 
áóëè îô³öåðàìè, ãåíåðàëàìè, âîíè áóäóâà-
ëè äåìîêðàò³þ. Ïåðåäóñ³ì òðåáà ñòâîðèòè 
óìîâè. Ãîëîâíå äëÿ äåìîêðàò³¿ — êðèòè÷íà 
ìàñà ñåðåäíüîãî êëàñó. Çàìîæíèõ ëþäåé 
â Óêðà¿í³ ìàº áóòè ïîíàä 50 ïðîöåíò³â — 
äî íèõ ìàþòü íàëåæàòè ïåíñ³îíåðè, ë³êà-
ð³, â÷èòåë³, ³íæåíåðè, òâîð÷à òà íàóêîâà 
³íòåë³ãåíö³ÿ. Ïåíñ³ÿ ìàº ïåðåòâîðþâàòè 
ïåíñ³îíåð³â íà ñåðåäí³é êëàñ, âîíè ìàþòü 
äîïîìàãàòè ä³òÿì íàâ÷àòèñÿ é ìàþòü â³ä-
ïî÷èâàòè, ÿê öå â³äáóâàºòüñÿ â ºâðîïåé-
ñüêèõ êðà¿íàõ. Ïîò³ì — ðåôîðìóâàííÿ 
ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè, âåðõîâåíñòâî ïðàâà, 
äèêòàòóðà çàêîíó, îäíàêîâîãî äëÿ âñ³õ. 
Ïîë³òè÷íó êîðóïö³þ ìàº áóòè ë³êâ³äîâàíî.

— Òîé ñàìèé ë³êàð Êîìàðîâñüêèé ñêà-
çàâ — ³ ÿ éîãî ï³äòðèìóþ, — ùî Óêðà¿íà 
áóäå ùàñëèâîþ ³ áàãàòîþ, êîëè ïîðó÷ ³ç 
ìîëîäèì íîâîîáðàíèì ïðåçèäåíòîì Çå-

ëåíñüêèì ç’ÿâèòüñÿ äîñâ³ä÷åíèé, ìóäðèé 
ãåíåðàë Ñìåøêî, ÿêèé ñòàíå ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðîì. ßê âè ïîñòàâèòåñÿ äî òîãî, 
ùî âàì çàïðîïîíóþòü ñòàòè ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðîì Óêðà¿íè?

— Ïîñàäà ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà äóæå â³äïî-
â³äàëüíà, à çà íèí³øí³õ óìîâ — êàòîðãà. 
ß ÿê êàäðîâèé îô³öåð ÷óäîâî çíàþ, ùî 
òàêå îáîðîíà, ùî òàêå â³éñüêîâî-ïðîìèñ-
ëîâèé êîìïëåêñ, ùî òàêå âèñîêîòî÷íà 
çáðîÿ. ß êåðóâàâ â³éñüêîâèìè ï³äðîçä³ëà-
ìè, ùî íàë³÷óâàëè 25 òèñÿ÷-75 òèñÿ÷ îñ³á. 
ß çíàþ, ùî òàêå äèïëîìàò³ÿ, — ÿ Íàäçâè-
÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë. ß çíàþ, ùî 
òàêå ïðàâîîõîðîííà ä³ÿëüí³ñòü, — ÿ î÷î-
ëþâàâ íàéá³ëüøèé ïðàâîîõîðîííèé îðãàí 
ó äåðæàâ³. ß çíàþ, ùî òàêå ñïåöñëóæáè, — 
êåðóâàâ ðîçâ³äóâàëüíèì ñï³âòîâàðèñòâîì 
ö³º¿ êðà¿íè ïðîòÿãîì ìàéæå 10 ðîê³â. Åêî-
íîì³êà — òåæ äóæå ñåðéîçíà ñïðàâà. Õî÷à 
åêîíîì³êà — öå ïåðåäóñ³ì ëþäè, ÿê³ íåþ 
êåðóþòü. ß ÷óäîâî çíàþ ëþäåé, ÿê³ æèâóòü 
â Óêðà¿í³. ß çíàþ îë³ãàðõ³â ³ òå, ÿê âîíè 
ñòàëè îë³ãàðõàìè ³ ùî çà íèìè ñòî¿òü. 
Íà ïîñàäó ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà ÿ íå ðâóñÿ, 
àëå ÿêùî áóäå êîàë³ö³ÿ ³ ÿêùî ïðåçèäåíò 
Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé çàïðîïîíóº ìåí³ 
öþ ïîñàäó, ï³ä ÷àñ â³éíè êàäðîâèé îô³öåð 
íå çìîæå ñêàçàòè «í³».
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àðõ³òåêòóðíèé êîíêóðñ ùîäî 
ðåêîíñòðóêö³¿ ïëîù³ ì³æ Áóäèí-
êîì îô³öåð³â òà áóäèíêîì ïî-
áóòó «Þâ³ëåéíèé». Çàìîâíèêîì 
êîíêóðñó áóëà Â³ííèöüêà ìåð³ÿ, 
ÿêà â ðåçóëüòàò³ õîò³ëà îòðèìàòè 
áà÷åííÿ, ÿêèì ìîæå áóòè ïóáë³÷-
íèé ïðîñò³ð íà ïëîù³ Ïåðåìîãè.

«Îñíîâíèì çàâäàííÿì º ñòâî-
ðåííÿ êîìôîðòíîãî ãðîìàäñüêîãî 
ïðîñòîðó ç âèñîêîþ ÿê³ñòþ ñå-
ðåäîâèùà, ÿêèé ìàº äåìîíñòðó-
âàòè ï³äõîäè, ùî áóäóòü íàäàë³ 
âèêîðèñòàí³ ïðè ðåêîíñòðóêö³¿ 
óñüîãî ïðîñïåêòó Êîöþáèíñüêî-
ãî», — éøëîñÿ â óìîâàõ êîíêóðñó.

Ó êîíêóðñ³ âçÿëè ó÷àñòü 24 êî-
ìàíäè, äî ô³íàëó ä³éøëè òðè — ç 
Êèºâà, Îäåñè òà Õàðêîâà. Ïå-
ðåìîãëè ñòîëè÷í³ àðõ³òåêòîðè 
ç³ ñòóä³é KOTSIUBA òà ñòóä³¿ 
SHOVK. Ô³íàë³ñòè îòðèìàëè 
ïî 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü ãîíîðàðó, 

à êèÿíè ïðîäîâæàòü ðîáîòó íàä 
ïðîåêòîì.

ПЛОЩУ ВІДДАЮТЬ 
ПІШОХОДАМ 

Ñâîþ ðîáîòó ç ïîÿñíåííÿìè 
êè¿âñüê³ ñòóä³¿ îïóáë³êóâàëè â ìå-
ðåæ³. Ïóáë³êóºìî ñêîðî÷åíó âåð-
ñ³þ, à ïîâíó ìîæíà ïîäèâèòèñÿ 
íà ¿õíüîìó ñàéò³: bit.ly/2XSWgXc 

«Êîëèñü ìàéäàí Ïåðåìîãè 
ïðîåêòóâàâñÿ ÿê ïëîùà — ì³ñöå 
îá’ºäíàííÿ ìåøêàíö³â ðàéîíó Çà-
ìîñòÿ, éîãî öåíòð, ñåðöå. Çàðàç â³ä 
ïëîù³ çàëèøèëàñÿ ò³ëüêè íàçâà. 
Òàê, âîíà ïðèéìàº áëèçüêî 20 òè-
ñÿ÷ ëþäåé íà äåíü, ïðîòå ö³ ëþäè 
ïðîá³ãàþòü ïîâç», — ïèøóòü ïðî 
ïðîáëåìàòèêó ïëîù³ ì³æ «Þâ³-
ëåéíèì» òà Áóäèíêîì îô³öåð³â.

Ó íîâ³é ïëîù³, ì³æ Áóäèíêîì 
îô³öåð³â òà Ïîáóòó, àðõ³òåêòîðè 
áà÷àòü ÷³òêî îêðåñëåíå êîëî, 
íà ÿêîìó ìîæíà âëàøòîâóâàòè 
êîíöåðòè, ÿðìàðêè, à âçèìêó çà-
ëèâàòè êàòîê òîùî. Ì³æ êðàºì 
ïëîù³ òà äîðîãè çðîáëÿòü ñàä, 
ÿêèé íàçèâàþòü â êîíöåïö³¿ 
«îñòðîâîì».

СКВЕР, СЦЕНУ І СКЕЙТ ПАРК ХОЧУТЬ 
ЗРОБИТИ ПЕРЕД БУДИНКОМ ОФІЦЕРІВ
Центр Замостя  Протягом трьох місяців 
тривав архітектурний конкурс щодо 
концепції простору між «Ювілейним» та 
Будинком офіцерів. Нині — це прохідна 
ділянка, а згодом може стати сквером зі скейт 
парком, де буде багато зелені. І архітектори 
готові віддати це місце пішоходам та 
забрати проїзд на вулицю Винниченка

äëÿ ñèä³ííÿ òà äåðåâàìè», — 
éäåòüñÿ â ïîÿñíåíí³ ñòîëè÷íèõ 
àðõ³òåêòîð³â.

ПОГАНО БЕЗ ПАРКІНГУ 
Ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿ ïðîåêòó, 

1 ëèïíÿ, â³ííèöüê³ àðõ³òåêòîðè 
ñïåðå÷àëèñÿ ÷åðåç â³äñóòí³ñòü 
ïàðêîì³ñöü ì³æ «Þâ³ëåéíèì» 
òà Áóäèíêîì îô³öåð³â. Çîêðåìà, 
ïðîïîíóâàëè çðîáèòè íà ö³é çîí³ 
ï³äçåìíèì ïàðê³íã.

— Â³äñóòí³ñòü ïàðêîì³ñöü âè-
ð³øóºòüñÿ ïðîñòî: ìàøèíó ìîæíà 
ïîñòàâèòè äàë³ çà ê³ëüêà êâàðòàë³â 
òà ï³ä'¿õàòè ãðîìàäñüêèì òðàí-
ñïîðòîì. Òèì ïà÷å, ïëîùà Ïå-
ðåìîãè — öå âåëèêèé òðàíñïîðò-
íèé âóçîë, ÷åðåç ÿêèé ïðîõîäÿòü 
àâòîáóñè, ìàðøðóòêè, òðàìâà¿, 
òðîëåéáóñè. Ó öüîìó âèïàäêó 
ðîçãëÿäàëîñÿ ñòâîðåííÿ ïóáë³÷-
íîãî ïðîñòîðó äëÿ ëþäåé, à íå äëÿ 
ìàøèí, — ïîÿñíèâ ãîëîâíèé àðõ³-
òåêòîð ÊÏ «Àãåíö³ÿ ïðîñòîðîâîãî 
ðîçâèòêó» Îëåêñàíäð Êîðîòêèõ.

Âîäíî÷àñ ì³ñòÿí îáóðèëî òå, 
ùî â íîâîìó ïóáë³÷íîìó ïðîñòîð³ 
çàáåðóòü ïðî¿çä ç Çàìîñòÿíñüêî¿ 
íà Âèííè÷åíêà. Ó îïèòóâàíí³, 
ÿêå ðîáèëè íà ñàéò³ «20õâèëèí», 
32,29% ïðîãîëîñóâàëè, ùî ñòàâ-
ëÿòüñÿ íåãàòèâíî äî ë³êâ³äàö³¿ 
ïðî¿çäó. Õî÷à, 56,04% — ñõâà-
ëþþòü òàêó ³äåþ. Óñüîãî ïðîãî-
ëîñóâàëè 480 ëþäåé.

Çàïèòàëè ó ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà, ÷è ñõâàëþº â³í 
³äåþ ïðèáðàòè ìàøèíè ç ïëîù³?

— Àðõ³òåêòóðíèé êîíêóðñ 
ïðîõîäèâ ïðè ï³äòðèìö³ òà êîí-
ñóëüòóâàíí³ íàøèõ øâåéöàðñüêèõ 
ïàðòíåð³â. À âîíè º íàéêðàùèìè 
â óðáàí³ñòèö³. Ç íèìè ðåàë³çî-
âàí³ ïðîåêòè, ÿê³ íå ñòâîðþþòü 
íåçðó÷íîñò³ äëÿ â³ííè÷àí, à íà-
âïàêè, — â³äïîâ³â ìåð Â³ííèö³. — 
Äóìàþ, ùî ÿêùî º òàêå ð³øåííÿ 
³ º òàê³ ìîæëèâîñò³, ³ öå íå ñòâî-
ðèòü í³ÿêèõ íåçðó÷íîñòåé äëÿ â³-
ííè÷àí, òî (òàêèé ïðîåêò — àâò.) 
ìàº ïðàâî íà æèòòÿ.

Переможці конкурсу — студії 
KOTSIUBA та студії SHOVK, про-
довжать роботу над проектом 
публічного простору між Будин-
ком офіцерів і «Ювілейним». 
Утім, початок впровадження 
їхнього проекту і яким він буде 
на фініші — ще невідомо.
— Цей конкурс був розрахова-
ний на те, щоб дізнатися, як цю 
територію можна розвивати та 
чи можна взагалі це зробити. 
Після розробки проектів буде 
етап з вивченням громадської 
думки. Надалі — урахування ви-

явлених недоліків. І тільки потім 
розробка фінального проекту, 
проектно-кошторисної доку-
ментації та реалізація. Тож щодо 
термінів реалізації… Однознач-
но, це не завтра буде, — каже 
головний архітектор Вінниці 
Євген Совінський.
На наступні роки в мерії за-
планували реконструкцію 
проспекту Коцюбинського 
(bit.ly/2UrOylO) та реконструк-
цію вулиці Стрілецької на від-
різку від Замостянської до Тим-
ірязєва (bit.ly/2I6qEFV).

Коли старт реконструкції — невідомо 

Щодня площу проходять до 20 тисяч людей. Але крім стоянки і реклами, на ній нічого немає 

Київські архітектори пропонують зробити Острів 
спільності. На новій площі зможуть проводити концерти, 
ярмарки, а взимку заливати каток

Äëÿ ä³òåé ä³ÿòèìå ãðàëüíèé 
ìàéäàí÷èê á³ëÿ ë³òàêà, äëÿ ï³ä-
ë³òê³â — ñêåéò ïàðê, äëÿ â³ä-
â³äóâà÷³â êîíöåðò³â ó Áóäèíêó 
îô³öåð³â — êîìôîðòí³ çîíè 
î÷³êóâàííÿ, äëÿ ìàëèõ êîìïàí³é 
òà ïàðè çàêîõàíèõ — ïîòàºìíèé 
îñòð³â íà ïëîù³, äëÿ ïðîàêòèâ-
íèõ ìåøêàíö³â — ïëîùà òà ïà-
â³ëüéîí äëÿ ïðîâåäåííÿ ïîä³é, 
à äëÿ òóðèñò³â — ³íôîðìàö³éíèé 
ïàâ³ëüéîí ç êàôå.

Ïëîùó ïîâí³ñòþ â³ääàþòü 
ï³øîõîäàì. Òîìó ë³êâ³äîâóþòü 
ïðî¿çä íà âóëèöþ Âèííè÷åíêà ³ 
çàáèðàþòü âñ³ àâòîñòîÿíêè ó ïðî-
ñòîð³ ì³æ Áóäèíêîì îô³öåð³â òà 
«Þâ³ëåéíèì».

«Äåìîíòóºìî îãîðîæó ç îáîõ 
áîê³â â³ä Áóäèíêó îô³öåð³â ³ «âè-
ïóñêàºìî» êàøòàíè ç âíóòð³ø-
íüîãî äâîðó íà ïëîùó. Êëåíè 
ç Çàìîñòÿíñüêî¿ íàïðàâëÿºìî 
äî òåðèòîð³¿ ïðîåêòóâàííÿ ³ 
òóäè æ ïðîäîâæóºìî ëèïè ç Âè-
ííè÷åíêà», — ïèøóòü êèÿíè.

Ïàâ³ëüéîí áóäå ïîáëèçó áóäèí-
êó ïîáóòó, âçäîâæ âóëèö³ Çàìîñ-
òÿíñüêî¿. Âñåðåäèí³ ïàâ³ëüéîíó 
áóäå ïîøèðþâàòèñÿ ïðîäóêö³ÿ 
ç àéäåíòèêîþ âñ³º¿ Â³ííèö³ òà 
ïëîù³ Ïåðåìîãè. Ïîò³ì, êîëè 
ïàâ³ëüéîí âèêîíàº ñâîþ ôóíê-
ö³þ, éîãî ìîæíà ëåãêî ðîç³áðàòè 
òà ïåðåâåçòè íà íîâå ì³ñöå àáî 
íàäàòè éîìó íîâó ôóíêö³þ: çðî-
áèòè òàì êàôå àáî õàá.

Çì³íÿòü òåðèòîð³þ ³ ïåðåä 
«Þâ³ëåéíèì»:

«Ãàíîê ïåðåä Áóäèíêîì ïîáó-
òó ï³äí³ìàºìî íà ð³âåíü âõîäó, 
ùî äàñòü ìîæëèâ³ñòü â³äêðèòè 
ôàñàäè ³ çðîáèòè âóëè÷í³ êàôå-
òåðàñè. Ñõîäè ÷àñòêîâî ïåðåòâî-
ðþºìî íà àìô³òåàòð ç ì³ñöÿìè 
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— Ïðî ïîâåð-
íåííÿ ó ìîþ ð³ä-
íó Ëóãàíñüêó îá-
ëàñòü íàâ³òü ìîâè 

íå ìîæå áóòè, — ãîâîðèòü ïàí 
Àíäð³é. — Âèñë³â í³êîëè íå êàæè 
í³êîëè — íå äëÿ ìîº¿ ñèòóàö³¿. 
Òàì çàëèøèâñÿ äåõòî ç ðîäè÷³â, 
ÿêèõ õî÷åòüñÿ áà÷èòè, òàì 3-ê³ì-
íàòíà êâàðòèðà, ãàðàæ, ðå÷³, àëå… 
ß òàì ïåðåæèâ òàê³ õâèëèíè, ùî 
çãàäóâàòè íå õî÷åòüñÿ.

ХОТІЛИ РОЗСТРІЛЯТИ ЗА 
КОМЕНДАНТСЬКУ ГОДИНУ 

Äâà ðàçè Àíäð³é îïèíÿâñÿ 
ó ñèòóàö³¿, êîëè íà íüîãî íà-
âîäèëè àâòîìàò. Ïåðøèé ðàç 

öå ñòàëîñÿ òîä³, êîëè ï³ä’¿õàâ 
äî ãàðàæà ïîñòàâèòè àâòîìîá³ëü. 
Ì³ñöå ñòîÿíêè çíàõîäèëîñÿ â ãà-
ðàæíîìó êîîïåðàòèâ³. Êàæå, êîëè 
áîéîâèêè ïî÷àëè õàçÿéíóâàòè 
ó ì³ñò³, êîìåíäàíòñüêó ãîäèíó 
çàïðîâàäèëè ç 19-¿. Ñàìå á³ëÿ 
ãàðàæà éîãî íàçäîãíàëè. Òàì ³ 
íàãàäàëè, ùî ïîðóøåííÿ êîìåí-
äàíòñüêî¿ ãîäèíè äàº ¿ì ïðàâî 
âèïóñòèòè êóëþ â ëîá.

— Â³ä íàðêîìàí³â, ÿêèì äàëè 
çáðîþ, ÷îãî çàâãîäíî ìîæíà áóëî 
÷åêàòè, — ðîçïîâ³äàº Àíäð³é. — 
Äÿêóâàòè äîë³, ÿêîñü îá³éøëîñÿ.

Ï³ñëÿ äðóãîãî ñõîæîãî âèïàä-
êó â³í çðîçóì³â, ùî çàëèøàòèñÿ 
ïîðó÷ ç áîéîâèêàìè îçíà÷àëî 
ðèçèêóâàòè æèòòÿì. Ñïî÷àòêó 
ïî¿õàëè äî ðîäè÷³â ó Ìàð³óïîëü.

— Êîëè çàëèøàëè êâàðòèðó, 

ПЕРЕСЕЛЕНЕЦЬ ЧЕКАЄ СВІТЛА 
На новому місці  З початком війни 
на Донбасі Андрій Шевченко перебрався 
з рідної Луганщини до нашої області. Там 
залишилася 3-кімнатна квартира. Тут — ні 
кола, ні двора. Винаймають у селі для сім’ї 
будинок. Придбали ділянку, за п’ять років 
звели «коробку». Роботи зупинилися, 
бо їхня вулиця без електролінії. Чому 
не вдається вирішити проблему?

âñå ùå ñïîä³âàëèñÿ, ùî áîéîâèêè 
ó ì³ñò³ íå íàäîâãî, — ãîâîðèòü 
Àíäð³é. — Ì³ñÿöü ïðîâåëè á³ëÿ 
Ìàð³óïîëÿ. Òîä³ ñòàëî çðîçóì³ëî, 
ùî òðåáà äóìàòè, äå äàë³ ìàºìî 
æèòè.

Ó éîãî çíàéîìîãî ïëåì³ííèöÿ 
íàâ÷àëàñÿ ó Â³ííèö³. Òà é Àíäð³þ 
ðàí³øå äîâîäèëîñÿ áóâàòè ó íà-
øîìó ì³ñò³. Äðóæèíà é äîíüêà 
íå çàïåðå÷óâàëè ïðî âèá³ð Â³-
ííèö³.

— Ñîáàêà é êèöüêà òåæ íå îïè-
ðàëèñÿ, — óñì³õàºòüñÿ ñï³âðîç-
ìîâíèê.

Çîëîòèñòèé ðåòð³âåð, òàêî¿ ïî-
ðîäè ñîáàêà ó ïåðåñåëåíöÿ, äèê-
òóâàâ ãîñïîäàðÿì óìîâè. Áàæàíî 
áóëî øóêàòè æèòëî ó ïðèâàòíîìó 
áóäèíêó. Îá’¿çäèëè íàâêîëèøí³ 
ñåëà ³ çóïèíèëè âèá³ð íà Ñòàä-
íèö³. Â³äëÿêóâàëà íàÿâí³ñòü ïî-
ë³ãîíó äëÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â. 
Îäíàê äîâåëîñÿ çìèðèòèñÿ.

100 ТИСЯЧ ЗА ПІДКЛЮЧЕННЯ 
БУДИНКУ ДО ЕЛЕКТРИКИ 

— Âèíàéíÿëè â ñåë³ áóäèíîê 
³ ïî÷àëè àäàïòóâàòèñÿ äî íîâèõ 
óìîâ, — ãîâîðèòü Àíäð³é. — Ñòà-
ëè øóêàòè ðîáîòó. Ç êîæíèì 
äíåì âñå á³ëüøå ïåðåêîíóâàëèñÿ, 
ùî íàì òóò êîìôîðòíî. Ïîçíà-
éîìèëèñÿ ç ñ³ëüñüêèì ãîëîâîþ, 
ç ñóñ³äàìè. Ñï³ëêóâàòèñÿ ç íî-
âèìè ëþäüìè ïðèºìíî. Äèòèíà 
õîäèòü ó øêîëó… Çíà÷èòü, òðåáà 
áóäóâàòèñÿ, àëå ðîáîòè çàñòîïî-
ðèëèñÿ — íà íàø³é âóëèö³ íåìà 
åëåêòðèêè.

Øåâ÷åíêî çâåðòàâñÿ äî ïðèâàò-
íîãî ï³äïðèºìñòâà, ÿêå âèêîíóº 
ðîáîòè ç ïðîêëàäåííÿ åëåêòðèêè.

— Çà òàê³ ïîñëóãè ô³ðìà ïðî-
ñèòü íå ìàëî — íå áàãàòî ïî-
íàä ñòî òèñÿ÷ ãðèâåíü, — êàæå 
ñï³âðîçìîâíèê. — Äëÿ ìåíå ñóìà 
äóæå âåëèêà.

Äî «Â³ííèöÿîáëåíåðãî» ÷îëî-
â³ê íå çâåðòàâñÿ. Êàæå, ùî ÷óâ â³ä 
ëþäåé, ùî òàì íå âñå òàê ïðîñòî.

Сільський голова Стадниці Вла-
дислав Яклюшин знає проблему 
сім’ї переселенців Шевченків. З 
головою сімейства також знайо-
мий. Неодноразово спілкувалися.
— Вулицю Польову і сусідній 
кооператив «Добрий» будемо 
електрифікувати одночасно, — 
говорить керівник громади. — 
Таке рішення прийнято на збо-
рах. До речі, пан Шевченко знає 
про це. Зрозуміло, що кожному 
хочеться, аби це сталося швидше. 
Однак це залежить не від голо-
ви і не від сільської ради. Роботи 
стримує розгляд питання з пере-
оформлення земельних ділянок 
у кооперативі.

Співрозмовник зазначає, що 
йдеться про зміну цільового 
призначення земельних ділянок. 
Документи знаходяться у Києві 
у Держгеокадастрі. Коли саме там 
приймуть рішення, сільський го-
лова, зрозуміло, не може знати. 
Переселенця Шевченка не стосу-
ється переоформлення докумен-
тів. У нього ділянка під забудову.
— Наступним кроком після отри-
мання нових документів членами 
кооперативу стане виготовлення 
техдокументації на електрифі-
кацію, — каже Владислав Яклю-
шин. — Елекролінію плануємо 
прокладати на умовах співфі-
нансування.

Електрофікують, але невідомо коли

У прес-службі підприємства 
«Вінницяобленерго» повідоми-
ли, що пільги для переселенців 
на приєднання будинку до елек-
тролінії не передбачено. Роботи 
виконуються на загальних під-
ставах.
— З таких питань треба звертатися 
до інформаційно-консультатив-
ного центру «Вінницяобленер-

го», — уточнили у прес-службі. — 
Він знаходиться за адресою — ву-
лиця Соборна, 50, 2-й поверх, 
кім. 204.
Працює центр з 8.00 до 17.00 
(обідня перерва 12.00–13.00).
Як пояснили журналісту, у центрі 
допоможуть оформити необхід-
ні документи, назвуть вартість 
робіт.

Пільг для переселенців не передбачено 

- Про повернення у мою рідну Луганську область навіть 
мови не може бути, - говорить пан Андрій

МИКИТА ПАНАСЕНКО, (073) 0476879 
 Æîðñòîêå âáèâñòâî ñòàëîñÿ 
â áåðåçí³ 2009 ðîêó. Ì³ñöå òðà-
ãåä³¿: ñåëî Îá³äíº, ùî â Íåìè-
ð³âñüêîìó ðàéîí³. Ìàéæå îï³â-
íî÷³ òðîº ï³ä’¿õàëè íà Mitsubishi 
Pajero ï³ä áóäèíîê, ÿêèé îáðàëè 
çàçäàëåã³äü. Òàì æèëà ë³òíÿ ïàðà. 
Îáâèíóâà÷åí³ äóìàëè, ùî ïåíñ³-
îíåðè çáåð³ãàþòü ãðîø³ — íèìè 
é õîò³ëè ðîçæèòèñÿ.

ßê íàïèñàíî â ñóäîâèõ äîêó-
ìåíòàõ, äâîº îäÿãíóëè íà ðóêè 
ðóêàâè÷êè, ùîá íå çàëèøàòè 
â³äáèòêè ïàëüö³â, íà ãîëîâè — 
øàïêè ç ïðîð³çàíèìè îòâîðàìè 
äëÿ î÷åé. Âèéøëè ç àâòî òà íà-
ïðàâèëèñÿ äî áóäèíêó. Òðåò³é 
çàëèøèâñÿ â ìàøèí³ «íà øóõåð³».

Îäèí ³ç ÷îëîâ³ê³â ñîêèðîþ çëà-
ìàâ âõ³äí³ äâåð³. Çàéøëè äî âå-
ðàíäè. Éìîâ³ðíî, íà øóì âèéøîâ 

ãîñïîäàð áóäèíêó. Â³í ñïðîáóâàâ 
ïðîãíàòè íåïðîõàíèõ ãîñòåé. Àëå 
öå áóëî ìàðíî — âîíè ïî÷àëè 
áèòè ä³äóñÿ.

Ï³çí³øå ãîñïîäàðÿ ç³ çëàìàíè-
ìè ðåáðàìè, ÷åðåïíî-ìîçêîâîþ 
òðàâìîþ, ó ñòàí³ êîìè çàáå-
ðóòü äî ë³êàðí³. Òàì â³í ïîìåð, 
íå ïðèõîäÿ÷è äî ñâ³äîìîñò³.

УКРАЛИ 320 ГРИВЕНЬ ТА 
НАГОРОДИ 

Ï³ä ÷àñ á³éêè íà âåðàíäó âèéøëà 
é ãîñïîäèíÿ. Âîíà ñïðîáóâàëà çà-
õèñòèòè ñâîãî ÷îëîâ³êà, àëå áóëà 
áåçñèëà ïðîòè äâîõ, ÿê³ âæå âèð³-
øèëè, ùî óâ³éäóòü ó öåé áóäèíîê.

¯¿ çàøòîâõàëè â ê³ìíàòó, íà-
íîñÿ÷è óäàðè. Ùîá íå êðè÷àëà, 
ëèïêîþ ñòð³÷êîþ æ³íö³ çàêëå¿-
ëè ðîòà, çâ’ÿçàëè ðóêè òà íîãè. 
Áèëè îáóõîì ñîêèðè òà êóëàêà-

ìè â ãîëîâó, ãðóäè, æèâ³ò. Óäàðè 
ïðèïèíèëè, êîëè âîíà ïåðåñòàëà 
ïîäàâàòè îçíàêè æèòòÿ.

Ó öþ æ ê³ìíàòó çàâåëè ³ ¿¿ ÷îëî-
â³êà, ÿêîãî äî öüîãî áèëè íà âå-
ðàíä³. Äîïèòóâàëè ïðî ãðîø³.

Ïîäîëàâøè ñïðîòèâ ãîñïîäàð³â 
áóäèíêó, ÷îëîâ³êè ïî÷àëè îáøó-
êóâàòè õàòó. Õîò³ëè çíàéòè ãðîø³ 
òà ö³íí³ ðå÷³. Ó ñóäîâèõ äîêóìåí-
òàõ íàïèñàíî, ùî âäàëîñÿ çíàéòè 
320 ãðèâåíü òà äâ³ íàãîðîäè.

Ö³ ãðîø³ áóëè â êèøåí³ ó âáèòî¿ 
æ³íêè. Ø³ñòü áàíîê ç³ çáåðåæåííÿ-
ìè, çîêðåìà, é ó âàëþò³, ÷îëîâ³êè 
íå çíàéøëè. Ïîò³ì ðîçêàæóòü, ùî 
áîÿëèñÿ âìèêàòè ñâ³òëî â áóäèíêó.

ЗІЗНАННЯ 
Îïèñàí³ ïîä³¿ â³äáóâàëèñÿ 

ó 2009-ìó. ×åðåç ÷îòèðè ðîêè 
ïåðåõîâóâàíü îäèí ³ç òåïåð³øí³õ 

îáâèíóâà÷åíèõ ç³çíàâñÿ â ñêîº-
íîìó. Ñêàçàâ, ùî éîãî ìó÷èëà 
ñîâ³ñòü. ×îëîâ³ê ðîçïîâ³â, ùî 
ïî÷àâ äóìàòè ïðî çëî÷èí ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ïî÷óâ, ùî â Îá³äíüîìó 
º ëþäè, ÿê³ ìàþòü âåëèê³ çàîùà-
äæåííÿ, àëå ñàì³ æèâóòü á³äíî. 
Ïðîéøëî ê³ëüêà òèæí³â. Ïðî-
òÿãîì öüîãî ÷àñó ÷îëîâ³ê çóñòð³-
÷àâñÿ ç³ ñâî¿ì çíàéîìèì, ÿêèé 
æàë³âñÿ íà íåñòà÷ó ãðîøåé. Ìîâà 
çàéøëà ïðî ëþäåé, ùî ìåøêàþòü 
â Îá³äíüîìó. Ïî¿õàëè ïîäèâèòè-
ñÿ íà ¿õíþ õàòó. Ó òîé æå âå÷³ð 
ïîâåðíóëèñÿ äî áóäèíêó…

Ç³ ñï³âó÷àñíèêîì äîìîâëÿëèñÿ 
ïðî òå, ùîá çâ’ÿçàòè ëþäåé ³ çà-
áðàòè ãðîø³. Âáèâàòè íå õîò³ëè. 
Êîëè çàëèøàëè áóäèíîê, äóìàëè, 
ùî âîíè ùå æèâ³ ³ ¿õ õòîñü çíàéäå 
âðàíö³. Êàæå, ùî â áóäèíêó áóëè 
íå á³ëüøå 10 õâèëèí.

ПРО ПОКАРАННЯ 
Âèðîê îòðèìàëè äâîº, ÿê³ 

âäåðëèñÿ äî áóäèíêó. ×îëîâ³-
êà, ÿêèé ïðèéøîâ äî ì³ë³ö³¿ ³ç 
ç³çíàííÿì, çàñóäèëè íà 12 ðîê³â 
òà 6 ì³ñÿö³â. Ïî÷àòêîì öüîãî 
ñòðîêó ââàæàþòü ëèïåíü 2013-ãî, 
êîëè çàòðèìàëè ÷îëîâ³êà. Ïå-
ð³îä, êîëè â³í óæå ïåðåáóâàâ 
çà ãðàòàìè, áóäóòü ðàõóâàòè ÿê 
îäèí äåíü çà äâà.

Äðóãîìó ÷îëîâ³êó äàëè 14 ðî-
ê³â óâ’ÿçíåííÿ. Ïîêàðàííÿ îáîõ 
ïåðåäáà÷àº êîíô³ñêàö³þ âñüîãî 
íàëåæíîãî ¿ì ìàéíà.

Âèðîê âèíåñëè 19 ÷åðâíÿ 
2019-ãî. Â³í íàáåðå ÷èííîñò³, 
êîëè çàê³í÷èòüñÿ òåðì³í àïåëÿ-
ö³éíîãî îñêàðæåííÿ. 

Ùå îäèí ó÷àñíèê òèõ ïîä³é 
çíàõîäèòüñÿ â ì³æíàðîäíîìó 
ðîçøóêó.

Убивство за 320 гривень та дві нагороди
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РЕКЛАМА
453531

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó òðàìâàÿõ, 
òðîëåéáóñàõ, àâ-

òîáóñàõ òà íàâ³òü ìàðøðóòêàõ 
ç’ÿâëÿòüñÿ âàë³äàòîðè, ÷åðåç ÿê³ 
ïëàòèòèìåìî ïëàñòèêîâèìè êàðò-
êàìè. Ï³ëüãîâèêè áóäóòü «â³ä-
ì³÷àòèñü» ó òðàíñïîðò³, à ó âñ³õ 
³íøèõ áóäóòü ñïèñóâàòèñÿ ãðîø³ 
ç êàðòîê çà ïðî¿çä.

Êóðàòîð ïðîåêòó «Â³ííèöÿêàðò-
ñåðâ³ñ» íàâåñí³ ïî÷àëè îôîðìëÿ-
òè ³ ö³ êàðòêè, ùî ìàþòü íàçâó 
«Ìóí³öèïàëüíà êàðòà â³ííè÷àíè-
íà». À â òðàâí³ ÷åñüêà êîìïàí³ÿ 
«Ì³êðîåëåêòðîí³êà» ñòàëà ñòàâèòè 
âàë³äàòîðè. Òåñòîâèé çàïóñê ñèñ-
òåìè â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ 
àíîíñóâàëè ó ÷åðâí³-ëèïí³.

Óò³ì, âàë³äàòîðè äîñ³ íå ïðà-
öþþòü. Íå âèäàþòü êàðòêè òèì 
ëþäÿì, ÿê³ îôîðìèëè çàÿâêè 
ùå â áåðåçí³. Çàïóñêó å-êâèòêà 
íå ñòàëîñÿ. ×îìó òàê — ðîçêàçàëà 
êåð³âíèöÿ ÊÏ «Â³ííèöÿêàðòñåð-
â³ñ» Êàòåðèíà Áàá³íà.

— Òåñòóâàííÿ â íàñ ïðîéøëî. 
Âàë³äàòîðè, POS-òåðì³íàëè ïðî-
òåñòîâàí³, âñå ïðàöþº.

Àëå áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ, 
ùî êàðòè ïî÷íåìî âèäàâàòè ç 
1 âåðåñíÿ. Öå ïîâ'ÿçàíî ç òèì, 
ùî ùå íå ïðîòåñòîâàíî ïîïî-
âíåííÿ ðàõóíêó ìóí³öèïàëüíèõ 
êàðò ÷åðåç ³íòåðíåò-ñàéò, ÷åðåç 
ìîá³ëüíèé äîäàòîê. Â³ä êîíñóëü-
òàíò³â îòðèìàëè ðåêîìåíäàö³¿ 
íå âèäàâàòè êàðòè òà íå çàïóñ-
êàòè âàë³äàòîðè, ïîêè ñèñòåìà 
íå áóäå ïðîòåñòîâàíà íà âñ³ 100%.

Îòæå, êîëè çàïëàíîâàíèé ñòàðò 
ñèñòåìè?

— Ç 1 âåðåñíÿ ìè çàïóñòè-
ìî ñèñòåìó íà 100 òðàìâàÿõ. 
Òåñòóâàííÿ ä³ÿòèìå ìàêñèìóì 
äâà òèæí³. Íàñòóïíèé åòàï — 
200 îäèíèöü òðàíñïîðòó, ñåðåä 
ÿêèõ áóäóòü âæå òðîëåéáóñè. 
Òåñò — 1 òèæäåíü. ² óâåñü òðàí-
ñïîðò ìàº çàïðàöþâàòè äî 1 ëèñ-
òîïàäà.

À ñê³ëüêè âæå çàÿâîê ìàºòå?
— Ìè ïðîãíîçóºìî â³äïîâ³äíî 

äî íàÿâíîãî ïàñàæèðîïîòîêó, 
ùî êàðòè çàõî÷óòü îòðèìàòè 

ЗАПУСК Е-КВИТКА ВІДКЛАДАЄТЬСЯ 
Інновації  Протягом 2019 року має 
запрацювати електронний квиток і 
вінничани зможуть розраховуватися 
за проїзд пластиковою карткою. Весною 
почали збирати заявки вінничан 
на пластик, а в транспорті поставили 
валідатори. Але вже липень, а е-квиток 
не працює. У чому причина?

93 òèñÿ÷³ â³ííè÷àíè. Íà ñüî-
ãîäí³, ìàºìî ìàéæå 50 òèñÿ÷ 
çàÿâîê íà îòðèìàííÿ ìóí³öè-
ïàëüíî¿ êàðòêè. Ïî 350 ëþäåé 
ïðèõîäÿòü íà äåíü.

Äî ðå÷³, íåìîæëèâî ïîäàòè çà-
ÿâêó îíëàéí. Âàø ñàéò — et.vn.
ua — âèäàº ïîìèëêó.

— Íàñïðàâä³, ìè âñ³ çàÿâêè 
îòðèìóºìî. ¯õ òàì íåáàãàòî, 
áëèçüêî 400. Òîìó ìè â³äñîðòó-
ºìî «äóáë³» òà íåçàáàðîì íàä³-
øëåìî â³äïîâ³äü íà ïîøòó çà-
ÿâíèêàì ç ïðîõàííÿì îïëàòèòè 
âàðò³ñòü âèãîòîâëåííÿ êàðòêè 
(60 ãðí — àâò.).

Електронний квиток у громад-
ському транспорті робить чесь-
ка компанія «Mikroelectronika». 
Вони мають обладнати увесь 
громадський транспорт Вінниці 
валідаторами та надати усе об-
ладнання для запуску електро-
нного квитка.
За це отримають — понад 
5,5 мільйона євро (158 міль-
йонів гривень) за рахунок 
позики Європейського бан-
ку реконструкції та розвитку 

та ще 1 мільйон євро коштом 
бюджету Вінниці (28 мільйонів 
гривень).
За умовами контракту, на май-
же 700 одиницях транспорту 
(маршрутки в тому числі) 
електронний квиток пови-
нен запрацювати у жовтні 
2019 року. 
Втім, наступний рік буде тесто-
вим, тому пасажири зможуть 
і надалі платити за проїзд го-
тівкою (bit.ly/2LIzdI3).

Система за 170 мільйонів гривень 

 З 1 вересня валідатори увімкнуть у 100 трамваях. З осені також почнуть видавати 
муніципальні картки вінничанина всім, хто подавав заявку
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Наразі працівники вінниць-
кого УТОС самостійно виго-
товляють п’ять видів елек-
тронасосів, електронагрівачі, 
кип’ятильники та електропли-
ти. Останньою розробкою під-
приємства стали інтелектуальні 
звукові маяки «Mobilus-УТОС» 
для незрячих.
З-поміж інших вони відрізняють-
ся тим, що не створюють зайво-

го шуму. Маяк вмикає звуковий 
сигнал тільки тоді, коли до нього 
наближається незряча людина.
Для активації маяка розроблено 
безкоштовний додаток або бре-
лок для тих, хто не користується 
смартфоном.
Такий винахід орієнтує незрячих 
або слабозорих людей, де саме 
знаходяться двері транспорту або 
вхід у різні установи.

Що виготовляють незрячі?

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

«Óêðà¿íñüêå òî-
âàðèñòâî ñë³ïèõ 
ïåðåæèâàº ñêðóò-

í³ ÷àñè. ×è ìîæåòå âè ïðèéòè 
òà íàïèñàòè ïðî ï³äïðèºìñòâî 
ñòàòòþ? Ïîêàçàòè, ÿê ïðàöþþòü 
íåçðÿ÷³?» 

Ïðèáëèçíî òàêå ïîâ³äîìëåííÿ 
íàä³éøëî íà íàøó åëåêòðîííó 
ïîøòó ê³ëüêà òèæí³â òîìó. ² ìè 
îäðàçó ïîãîäèëèñÿ. Íàì äàâíî 
áóëî ö³êàâî íàïèñàòè ïðî òå, ÿê 
çàðîáëÿþòü ñîá³ íà õë³á ëþäè, 
ÿê³ í³÷îãî íå áà÷àòü.

Ï³ñëÿ ê³ëüêîõ òåëåôîííèõ 
äçâ³íê³â â ÓÒÎÑ, æóðíàë³ñò âæå 
ñòîÿâ íà ïðîõ³äí³é ï³äïðèºìñòâà. 
Ñïî÷àòêó éîãî ïðîâåëè â àäì³íï-
ðèì³ùåííÿ, äå ïîçíàéîìèëè ç 
êåð³âíèöòâîì, à ïîò³ì äî íüîãî 
ïðèñòàâèëè óìîâíîãî ã³äà Ãåîðã³ÿ 
Òèìîô³éîâè÷à.

Öåé ÷îëîâ³ê ïðàöþº òóò çà-
ñòóïíèêîì äèðåêòîðà ³ ïðî âè-
ðîáíèöòâî çíàº âñå:

— Äàâàéòå ÿ âàì áóäó øâèäêî 
ðîçïîâ³äàòè, à êîëè âàñ ùîñü çà-
ö³êàâèòü, òî çóïèíèìîñÿ ³ ïîãî-
âîðèìî ïðî öå á³ëüø äåòàëüíî? — 
ïðîïîíóº çàñòóïíèê äèðåêòîðà. 
Ó öåé ÷àñ ìè íàìàãàºìîñÿ ðîçäè-
âèòèñÿ âñå, ùî íàñ îòî÷óº. Â óÿâ³ 
ïåðåñ³÷íî¿ ëþäèíè âèðîáíèöòâî 
ìàëî á ïðåäñòàâëÿòè ç ñåáå òèõå é 
á³ëüø-ìåíø ÷èñòå ïðèì³ùåííÿ, 
ç êóïîþ ñïåö³àëüíèõ ïðèñòîñó-
âàíü äëÿ çðó÷íîãî ïåðåñóâàííÿ 
íåçðÿ÷èõ ëþäåé.

Íàòîì³ñòü òóò ñïðàâæíº çàâîä-
ñüêå îáëàäíàííÿ, ÷åðåç ãóä³ííÿ 
ÿêîãî äîâîäèòüñÿ ïîñò³éíî ïåðå-

ïèòóâàòè ñêàçàíå Ãåîðã³ºì Òèì-
îô³éîâè÷åì.

— Öå ãàëüâàíîïîêðèòòÿ… Òóò 
ïîðîøêîâå ôàðáóâàííÿ… Çíàºòå, 
ùî öå? Öå íàñîñè, ÿê³ ìè ñàìî-
ñò³éíî âèãîòîâëÿºìî, — íå ïåðå-
ñòàº ðîçïîâ³äàòè ã³ä, àëå óâàãà 
æóðíàë³ñòà ó öåé ÷àñ ñôîêóñîâàíà 
íà ëþäÿõ.

Ðàç ó ðàç ç ð³çíèõ äâåðåé âè-
õîäÿòü, à òî é âèá³ãàþòü íåçðÿ÷³ 
ïðàö³âíèêè, ùîá çà ìèòü áåç äî-
ïîìîãè ³íøèõ îïèíèòèñÿ â ñó-
ñ³äí³õ ïðèì³ùåííÿõ. Öå äèâóº ³ 
íàøòîâõóº íà äóìêó, ùî íå òàê³ 
âîíè é áåçïîðàäí³, ÿêèìè çäà-
âàëèñÿ äî öüîãî.

РОБОТА ЗА КОПІЙКИ 
Ó îäíîìó ç öåõ³â ïîâ³äîìëÿþòü, 

ùî á³ëüøà ÷àñòèíà ïðàö³âíèê³â 
âæå ðîç³éøëàñÿ ïî äîì³âêàõ. ßê 
àëüòåðíàòèâó ïðîïîíóþòü ïîäè-
âèòèñÿ, ÿê ïðîõîäèòü íàìîòóâàí-
íÿ êîòóøîê òà óïàêîâêà íàñîñ³â.

— Êð³ì ÓÒÎÑà íàì âàæêî 
çíàéòè ³íøó ðîáîòó. Õ³áà ùî 
ó ÿêèéñü ñóïåðìàðêåò, ùîñü ôà-
ñóâàòè àáî âàíòàæíèêîì, ÿêùî 
çäîðîâ’ÿ äîçâîëÿº, — ðîçïîâ³äàº 
Âàëåð³é Ìåëüíèê. Â³í ñëàáîçî-
ðèé. Îñòàíí³ ðîêè ÷îëîâ³ê ñèäèòü 
çà ñïåö³àëüíèì âåðñòàòîì ³ íà-
ìîòóº êîòóøêè äëÿ íàñîñ³â.

Ïðîòÿãîì íàøî¿ ðîçìîâè â³í 
íàìàãàºòüñÿ íå â³äâîë³êàòèñÿ, 
à òð³øêè ï³çí³øå ìè ä³çíàºìî-
ñÿ, ùî éîãî ì³ñÿ÷íèé ïðèáóòîê 
çàëåæèòü â³ä îáñÿãó âèêîíàíî¿ 
ðîáîòè. Òîìó íàâ³òü íàø äåñÿòèõ-
âèëèííèé ä³àëîã ìîæå ïîçíà÷è-
òèñÿ íà éîãî íàñòóïí³é çàðïëàò³.

— ßêáè ÿ ì³ã çíàéòè ùîñü 
³íøå, âæå äàâíî ï³øîâ áè, — 
ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — Ïðàöþºìî 

«ІНВАЛІДИ НЕ ВИБИРАЮТЬ РОБОТУ»: 
ДЕ ПРАЦЮЮТЬ НЕЗРЯЧІ ВІННИЧАНИ 
У темряві  Побували на підприємстві 
для незрячих та подивилися, як 
там працюють. Дізналися, що там 
виготовляють та скільки заробляють 
звичайні працівники. Також поговорили 
про кризу, яку зараз переживає 
це виробництво, і чим вона може 
загрожувати сотням незрячих вінничан

ïðàêòè÷íî áåç ïåðåðâ, à ³íàêøå 
íå çàðîáèø. Çàðïëàòè äóæå ìà-
ëåíüê³. Á³ëüøå äâîõ ç ïîëîâèíîþ 
òèñÿ÷ ãðèâåíü ÿ íå îòðèìóâàâ. Öå 
ïðè óìîâ³, ùî ïðàöþâàâ ïîâíèé 
ì³ñÿöü. À ÷àñòî ðîáîòè ïðîñòî 
íåìàº.

Ðîáîòè íåìàº ÷åðåç ñïàä âè-
ðîáíèöòâà. Ó êåð³âíèöòâ³ ÓÒÎÑ 
ïîÿñíþþòü, ùî âèãîòîâëÿþòü 
ÿê³ñíó ïðîäóêö³þ, àëå âîíà 
íå ìîæå êîíêóðóâàòè ç³ ñâî¿ìè 
á³ëüø äåøåâèìè êèòàéñêèìè 
àíàëîãàìè. ×èìàëî ïðîáëåì 
âèíèêàº ³ ç ðåàë³çàö³ºþ. Âèðîá-
íèöòâî íå ìàº äåðæçàìîâëåííÿ, 
òîìó ïðèáóòîê çàëåæèòü áåçïî-
ñåðåäíüî â³ä ê³ëüêîñò³ ïðîäàíîãî 
òîâàðó.

Íåäàëåêî â³ä Âàëåð³ÿ, çà àíà-
ëîã³÷íèì âåðñòàòîì, ñèäèòü Â³ðà 
Ìèêîëà¿âíà. Æ³íêà äèâèòüñÿ 
ó á³ê æóðíàë³ñòà, àëå ìàéæå 
íå áà÷èòü éîãî. Ó íå¿ â³ä íàðî-
äæåííÿ âñüîãî 10% çîðó.

— Ìè ðîáèìî òå, ùî ìîæåìî 
ðîáèòè. ²íâàë³äè íå âèáèðàþòü 
ðîáîòó, — ãîâîðèòü Â³ðà. — Ðà-
í³øå ìè êðèøêè âèãîòîâëÿëè, ³ 
ðîáîòè òîä³ áóëî ïîá³ëüøå, à çíà-
÷èòü ³ æèëîñÿ êðàùå. Çàðàç ÿê, 

º ðîáîòà — ïðàöþºìî, íåìàº 
ðîáîòè — ñèäèìî âäîìà.

Çà çì³íó Â³ðà Ìèêîëà¿âíà íà-
ìîòóº 120–130 êîòóøîê. Á³ëüøå 
íå ìîæå. À ìåíøå — íå ìîæíà, 
áî çîâñ³ì íå îòðèìàº ãðîøåé.

ПРИЙНЯТТЯ НЕМИНУЧОГО 
Ó âñ³é íàø³é îáëàñò³ íà ñüîãîä-

í³øí³é äåíü çáåðåãëèñÿ ëèøå äâà 
ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ïðàöåâëàøòî-
âóþòü íåçðÿ÷èõ ëþäåé. Â³ííèöü-
êå òà ùå îäíå â Áàðó. Íà íèõ 
ïðàöþº ê³ëüêà ñîòåíü ëþäåé ç 
³íâàë³äí³ñòþ. Îäíèì ç òàêèõ º 
Â³êòîð Íîðåíêî. Â³í ìàéñòåð 
ñêëàäàëüíîãî öåõó. Ï³ä éîãî 
êåð³âíèöòâîì çáèðàþòü, ïåðå-
â³ðÿþòü, óïàêîâóþòü òà çäàþòü 
íà ñêëàä íàñîñè.

Â³êòîð ðîçïîâ³äàº, ùî â íüî-
ãî áóëî ê³ëüêà òðàâì, ï³ñëÿ ÿêèõ 
ïî÷àâ ïàäàòè ç³ð. Íàéáëèæ÷èìè 
ðîêàìè éîãî ç³ð ïîâí³ñòþ çíèêíå.

— Æèòè ñòàíå ñêëàäí³øå. Öå 
áóäå ïðîÿâëÿòèñÿ ó âñüîìó. Áà-
÷èòå öèõ ïðàö³âíèê³â? — âêàçóº 
ðóêîþ ó á³ê ê³ëüêîõ ÷îëîâ³ê³â. — 
À òåïåð äèâ³òüñÿ, ÿêèé íþàíñ: 
ÿ ìàéæå ñë³ïà ëþäèíà, à âîíè 
çðÿ÷³. Àëå ÿ ìàéñòåð, à âîíè 
çâè÷àéí³ ðîá³òíèêè. Îäíàê êîëè 
ó ìåíå çíèêíå ç³ð, ìè ïîì³íÿºìî-

ñÿ ì³ñöÿìè ³ ÿ áóäó âèêîíóâàòè 
ðîáîòó, ÿêó õòîñü ç íèõ áóäå ìåí³ 
äîðó÷àòè.

Ï³ñëÿ öèõ ñë³â âèíèêàº êóïà 
ïèòàíü ïðî òå, ÿê æå, íàïåâíî, 
ñòðàøíî æèòè ó â³÷í³é òåìðÿâ³. 
Õ³áà ìîæíà äî íå¿ çâèêíóòè? ßê 
àäàïòóâàòèñÿ äî çîâñ³ì ³íøîãî 
ñâ³òó? Îñîáëèâî, ÿêùî äî öüîãî 
òè éîãî ì³ã áà÷èòè.

Â³êòîð ñïîê³éíî ïîÿñíþº, ùî 
âòðà÷àþ÷è ç³ð ïîñòóïîâî, ñïðèé-
ìàºø öå á³ëüø-ìåíø áåçáîë³ñíî.

— Âàì âçàãàë³ ïðî öå äóìàòè 
íå ïîòð³áíî. À äëÿ íàñ öå ðåàëü-
í³ñòü. Ìè ïîñòóïîâî ï³äõîäèìî 
äî öüîãî, ïàðàëåëüíî íàëàøòîâó-
þ÷è ñåáå, — ïðîäîâæóº ìàéñòåð 
öåõó. — Íàïðèêëàä, ó ëþäèíè 
áîëèòü íîãà. ² ë³êàð ¿é êàæå, ùî 
÷åðåç ð³ê âîíà áóäå êóëüãàòè, 
à ÷åðåç äâà âçàãàë³ íå çìîæå õî-
äèòè. Òî ùî æ òåïåð ö³é ëþäèí³ 
ðîáèòè? Ïî÷àòè âáèâàòèñÿ ÷åðåç 
òå, ùî ³ òàê êîëèñü ñòàíåòüñÿ? 
Çâ³ñíî í³.

АКТИВНИЙ ПОШУК ПАРТНЕРІВ 
Íåïîäàë³ê â³ä ì³ñöÿ, äå ìè ùî-

éíî ãîâîðèëè ç Â³êòîðîì, ïðàöþº 
Âàëåíòèíà. Âîíà ïàêóâàëüíèöÿ: 
«Îé, í³-í³, ðîçïîâ³äàòè í³÷îãî 
íå õî÷ó. Áà÷èòå, ìè íà÷å ñêàæåí³ 
çàðàç. Ðîáîòè áàãàòî», — ïîÿñíþº 
æ³íêà ³ áåðåòüñÿ ïîì³ùàòè ÷åð-
ãîâèé íàñîñ ó êîðîáêó.

— Ó íàñ çîâñ³ì íå ñîëîäêå 
æèòòÿ, àëå æèòè âñå îäíî òðå-
áà. ² ðàä³òè êîæíîìó ïðîæèòî-
ìó äíþ, — ïîâåðòàþ÷èñü ÷åðåç 
ê³ëüêà õâèëèí ãîâîðèòü Âàëåíòè-
íà. — Ìè íå áà÷èìî î÷èìà, àëå 
ìè çðÿ÷³ äóøåþ.

Çà ñëîâàìè Â³êòîðà Íîðåíêà, 
ðàí³øå ïåðåä ï³äïðèºìñòâîì 

âèøèêóâàëàñÿ ÷åðãà ³ç ïîêóï-
ö³â. À çàðàç ÷åðåç êîíêóðåíò³â 
çàìîâëåííÿ íà ¿õíþ ïðîäóêö³þ 
çíà÷íî ñêîðîòèëèñÿ.

— Ìè âñ³ ïåðåæèâàºìî, ùî 
â îäèí ïðåêðàñíèé äåíü öå âñå 
ìîæå çàêðèòèñÿ. ß íå êàæó, ùî 
òàê ìàº áóòè, àëå âñå ìîæëèâî. 
ßêùî ïðîìèñëîâ³ ã³ãàíòè çàêðè-
âàþòüñÿ, òî ùî ìîæå ñòàòèñÿ ç 
íàìè? — ïðèïóñêàº Íîðåíêî. — 
Òóò äàëåêî íå ³äåàëüí³ óìîâè, àëå 
ÿêùî âèðîáíèöòâî ñòàíå, âñ³ ö³ 
ëþäè áóäóòü í³êîìó íå ïîòð³áíè-
ìè. Áåç äîïîìîãè äåðæàâè àáî 
á³çíåñ³â íàì áóäå äóæå âàæêî.

Ò³º¿ æ äóìêè â. î. äèðåêòîðà 
Àíàòîë³é Êîâàëü. Â³í ðîçïîâ³-
äàº, ùî ï³äïðèºìñòâî ïîñò³éíî 
âòðà÷àº ã³äíèõ ôàõ³âö³â, à ðîáîòè 
ó òèõ, ÿê³ çàëèøàþòüñÿ, ñòàº âñå 
ìåíøå: «ßêùî áóòè îïòèì³ñòîì, 
òî ìè ùå òðèìàºìîñÿ. ßêùî ïå-
ñèì³ñòîì — ñèòóàö³ÿ êðèòè÷íà. 
×àñ ãðàº ïðîòè íàñ».

Êîâàëü ãîâîðèòü, ùî êîøò³â, 
ÿê³ ñüîãîäí³ îòðèìóº ÓÒÎÑ, 
íåäîñòàòíüî äëÿ âåäåííÿ óñï³ø-
íî¿ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³.

— Ìè çíàõîäèìîñÿ ó ïîñò³éíî-
ìó ïîøóêó ïîòåíö³éíèõ ïàðòíå-
ð³â òà ³íâåñòîð³â. Íàì íå ïîòð³á-
íî äàâàòè ïðîñòî òàê. Ìè õî÷åìî 
ñï³âïðàöþâàòè íà âçàºìîâèã³äíèõ 
óìîâàõ, — ïðîäîâæóº â. î. äèðåê-
òîðà. — Íàø³ ëþäè ñóìë³ííî âè-
êîíóþòü ðîáîòó, àëå ¿õí³ ìîæ-
ëèâîñò³ îáìåæåí³. Òîìó áóëî á 
÷óäîâî, ÿêáè íà íàøîìó âèðîá-
íèöòâ³ õòîñü ïîáóäóâàâ ÿêóñü ë³-
í³þ. Íàïðèêëàä, ç âèãîòîâëåííÿ 
êàðòîííèõ êîðîáîê àáî ïàïåðî-
âîãî ïîñóäó, ÿêèé ñüîãîäí³ äóæå 
àêòóàëüíèé. Öå íîâ³ ìîæëèâîñò³ 
òà íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ.

На підприємстві працює близько двохсот вінничан. 
У більшості з них група інвалідності пов'язана з вадами зору

«Çàðïëàòè äóæå 
ìàëåíüê³. Á³ëüøå äâîõ 
ç ïîëîâèíîþ òèñÿ÷ ÿ 
íå çàðîáëÿâ. Öå ïðè 
óìîâ³, ùî ïðàöþâàâ 
ïîâíèé ì³ñÿöü»
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Головним суддею чемпіонату 
світу працював Віктор Ценков 
(Болгарія). Раніше він був ор-
ганізатором двох чемпіонатів 
світу і п’яти чемпіонатів Європи.
— Організацію змагань у Ві-
нниці вважаю відмінною. Всі 
вимоги Міжнародної федерації 
виконані. Зокрема, щодо про-
живання учасників, трас для 
бігу, технічного та інформа-
ційного забезпечення під час 

змагання. Вдало обрані місця 
для старту і фінішу, — каже Ві-
ктор Ценков.
На думку пана Ценкова, присут-
ність у Лісопарку вболівальників 
не заважала спортсменам.
— Усі вони досвідчені і знають 
справу. А наявність глядачів на-
віть допомагає учасникам, нади-
хає їх на боротьбу. А також під-
вищує популярність нашого виду 
спорту, — каже Віктор Ценков.

Відмінна організація 

«Summer Star» 
 Ó Îäåñ³ â³äáóâñÿ VI ì³æ-
íàðîäíèé òóðí³ð «Summer 
Star» ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòè-
êè. Âèõîâàíêè Â³ííèöüêî¿ 
ñïîðòøêîëè ¹ 1 âèãðàëè 
ï’ÿòü íàãîðîä, ñåðåä ÿêèõ äâ³ 
çîëîò³. Çîêðåìà, ÷åìï³îíêà-
ìè ñåðåä ä³â÷àò ñòàëè Ìàð³ÿ 
Õëîï'ÿ÷à ³ Àë³íà Ìåëüíèê.

Клуб здоров’я 
 Â³ííè÷àí çàïðîøóþòü 
ïðèºäíàòèñÿ äî êëóáó 
çäîðîâ'ÿ òà óñï³õó. Òðå-
íóâàííÿ ïðîõîäèòèìóòü 
íà ïëÿæ³ Ãîíòè, ïî÷èíàþ÷è 
³ç ñüîìî¿ ðàíêó. ¯õ ïðîâîäè-
òèìå ìàéñòåð ñïîðòó Áîðèñ 
Ìàêñèì÷óê. Ó êëóá³ áóäóòü 
çàéìàòèñÿ õîäüáîþ, á³ãîì, 
ïëàâàííÿì, éîãîþ, ñèëîâè-
ìè âïðàâàìè òîùî.

Добіг першим 
 Ó Ëóöüêó ô³í³øóâàâ 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ëåã-
êî¿ àòëåòèêè ñåðåä þí³î-
ð³â. Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü 
413 ñïîðòñìåí³â. Ñåðåä â³-
ííè÷àíèí êðàùèé ðåçóëüòàò 
ïîêàçàâ Àíäð³é Êðàêîâåöü-
êèé. Â³í çäîáóâ çîëîòó íàãî-
ðîäó â á³ãó íà òðè ê³ëîìåòðè 
ñåðåä þí³îð³â.

Словацьке 
срібло 
 Ì³æíàðîäí³ çìàãàííÿ 
ç âåñëóâàëüíîãî ñëàëîìó 
«Young Danubia Cup» ïðî-
âåëè ó Áðàòèñëàâ³ (Ñëîâà÷-
÷èíà). Âèõîâàíåöü Â³ííèöü-
êî¿ ñïîðòøêîëè ¹ 2 Âàäèì 
Áîíäàð âèáîðîâ ñð³áíó 
íàãîðîäó ñåðåä þíàê³â 
äî 16 ðîê³â.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №28 (1102)
Шахові двоходові задачі-мініатюри (не більше 7 фігур) на кооперативний мат.

Задача № 2400–2403
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2  2.1.1.1                                                   IV. Kph2>h3

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA № 27 (1445) від 3 липня 2019 року
Задача № 2396
I. 1. Cc6! Ta5 2. Cd7 Ta8x — правильний мат
II. 1. C:d5! T: d5 2. Kpb8 Td8x — ідеальний мат
Задача № 2397
I. 1. Kpg8! Ch7+ 2. Kph8 K: f7x; II. 1. f6! Kg6+ 2. Kpg8 Ce6x — правильний мат
Задача № 2398
I. 1. Kpc3! Td4 2. b3 Kb5x;
II. 1. Kpa4! Kpc2 2. Kp: a3 Ta1x — ідеальний мат
Задача № 2399
I. 1. Kp: g1! Ke3 2. Фh2 Tf1x;
II. 1. Ф: g1! Kf4 2. Kph2 Th3x — правильний мат

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ç 90-õ ðîê³â ó Â³ííèö³ íå ïðî-
âîäèëè ÷åìï³îíàò³â ñâ³òó. Âîñòàí-
íº öå áóâ ïëàíåòàðíèé øàøêîâèé 
ôîðóì ñåðåä æ³íîê. À ìèíóëîãî 
òèæíÿ íàøîìó ì³ñòó äîâ³ðèëè 
ïðîâåñòè òðåò³é ÷åìï³îíàò ñâ³òó 
ñåðåä þíàê³â ç³ ñïîðòèâíî¿ ðàä³-
îïåëåíãàö³¿.

Öå ñòàëîñÿ íå âèïàäêîâî. Àäæå 
ñèíüî-æîâòà çá³ðíà «ïîëþâàëü-
íèê³â íà ëèñèöü» òðàäèö³éíî 
º îäí³ºþ ç êðàùèõ íà ïëàíåò³. 
À Â³ííè÷÷èíà º îäíèì ³ç áà-
çîâèõ, íàéñèëüí³øèõ ðåã³îí³â 
ó öüîìó âèä³ ñïîðòó. Íå äèâíî, 
ùî äî çá³ðíî¿ Óêðà¿íè, ÿêà âçÿëà 
ó÷àñòü ó äîìàøíüîìó ÷åìï³îíàò³ 
ñâ³òó, óâ³éøëî òðîº íàøèõ çåìëÿ-
ê³â. Çàãàëîì ó í³é áóëî 20 ñïîðòñ-
ìåí³â — ïîâíèé ñêëàä.

ЧЕМПІОН ПІДТВЕРДИВ КЛАС 
Çàãàëîì ó ÷åìï³îíàò³ ñòàðòó-

âàëè 77 ñïîðòñìåí³â ³ç 11 êðà¿í. 
Ó ïåðøèé äåíü âîíè çìàãàëèñÿ 
íà êëàñè÷í³é äèñòàíö³¿ ó ä³àïàçî-
í³ 3,5 ÌÃö. Á³ãàëè ó ë³ñ³ ñåëèùà 
Âîðîíîâèöÿ (Â³ííèöüêèé ðàéîí). 
Äîëàëè òðàñó çà ÷àñ â³ä 36 õâèëèí 
äî áëèçüêî äâîõ ãîäèí, çàëåæíî 
â³ä ìàéñòåðíîñò³.

Â³ííè÷àíè âèñòóïèëè ÷óäîâî. 
Ó çàë³êó ñåðåä þíàê³â äî 14 ðî-

НАШІ РАДІОСПОРТСМЕНИ 
ВИГРАЛИ ЧЕМПІОНАТ СВІТУ!
Полювання на «лисів»  
Юнацька збірна України зі спортивної 
радіопеленгації виборола командну 
першість. А в особистому заліку троє 
вінничан загалом отримали 11 нагород

òðàïèâ äî ³íäèâ³äóàëüíîãî 
ï’ºäåñòàëó, õî÷à é ñòàðàâñÿ: 
÷åìï³îíó ïðîãðàâ ëèøå õâèëèíó. 
Ó ïåðøèé äåíü ïîñ³â äðóãå ì³ñöå 
³ç íåâåëèêèì â³äñòàâàííÿì â³ä 
ïåðøîãî. Äóìàâ, ùî áàãàòî ïðî-
ãðàþ ë³äåðàì. Á³ã ç îñòàíí³õ ñèë, 
ñïîä³âàþ÷èñü íà ìåäàëü. Àäæå ï³ä 
÷àñ ïåðåãîí³â íåìîæëèâî ïîð³â-
íÿòè ðåçóëüòàòè ñïîðòñìåí³â, — 
êàæå Àðòåì Ñòåïàí³ùåâ.

МЕДАЛІ У ЗАКЛЮЧНИЙ ДЕНЬ 
Îñòàíí³é çìàãàëüíèé äåíü çíî-

âó ïðîõîäèâ ó Âîðîíîâèö³. Áî-
ðîëèñÿ çà ïåðø³ñòü íà êëàñè÷í³é 
äèñòàíö³¿ ó ä³àïàçîí³ 144 ÌÃö.  
Àðòåì Ñòåïàí³ùåâ ïîñ³â äðóãå 
ì³ñöå, à Âîëîäèìèð Ëÿõîâè÷ 
çàâîþâàâ áðîíçó.

Ó êîìàíäíîìó çàë³êó íàø³ 
õëîïö³ çíîâó îòðèìàëè çîëîò³ 
ìåäàë³! Àë³íà Ñîëîíåíêî ñòàëà 
÷åòâåðòîþ ñåðåä ä³â÷àò ³ ïåðå-
ìîãëà â êîìàíäíîìó çàë³êó.

Àë³íà âèñòóïàëà âòðåòº íà ÷åì-
ï³îíàòàõ ñâ³òó. Êàæå, ùî ó Â³-
ííèö³ âñå áóëî îðãàí³çîâàíî, 
äèñòàíö³¿ ö³êàâ³.

— Íå äóìàþ, ùî êîìàíäè ³í-
øèõ êðà¿í ìàëè ïåðåâàãó ó òåõ-
í³÷íîìó îñíàùåíí³. Àïàðàòóðà 
ó âñ³õ áóëà ð³çíîþ, ïåðåâàæíî — 
ñàìîðîáíîþ, – êàæå Àë³íà. – 
Ïðèì³ðîì, ì³é ðàä³îïðèéìà÷ 
âèãîòîâèâ êè¿âñüêèé òðåíåð.

УКРАЇНА ВИПЕРЕДИЛА ВСІХ 
Îòæå, çàãàëîì â äîðîáêó â³-

ííè÷àí íà ñâ³òîâîìó ôîðóì³ 
ø³ñòü çîëîòèõ, ÷îòèðè ñð³áíèõ ³ 
áðîíçîâà ìåäàëü. Òðåíåð Ñåðã³é 
Çåëåíñüêèé ñêàçàâ, ùî ðåçóëüòàòè 
çåìëÿê³â º î÷³êóâàíèìè.

— Óñ³ íàø³ ñèëè áóëè ñïðÿ-
ìîâàí³ íà äîñÿãíåííÿ ìåòè. 
Òðàäèö³éíî ñèëüíèìè áóëè ñó-
ïåðíèêè ³ç ×åõ³¿, Ñëîâà÷÷èíè, 
Ïîëüù³, Ëèòâè, Í³ìå÷÷èíè, 
Ðóìóí³¿. Âîíè ðåãóëÿðíî çäîáó-
âàëè ïðèçîâ³ ì³ñöÿ íà ÷åìï³îíà-

ДОВІДКА 

Спортивна радіопеленгація, або 
«полювання на лисиць» зародила-
ся в Данії і Англії відразу після Дру-
гої світової війни. Це змагання між 
спортсменами у віці від 6 до 90 ро-
ків (за віковими групами). Вони 
за допомогою карти місцевості 
(як правило, використовується 
масштаб 1: 15000), компаса і спе-
ціального радіоприймача, осна-

щеного антеною спрямованої дії 
(радіопеленгатора), повинні зна-
йти радіопередавачі («лисиці»). 
Ті працюють в радіоаматорських 
діапазонах частот 3,5 або 144 МГц і 
розташованих в лісі, на пересіченій 
місцевості.
Мета змагання — знайти задане 
число «лисиць» (як правило, п'ять) 
за найменший час.

ê³â Âîëîäèìèð Ëÿõîâè÷ çàâîþâàâ 
çîëîòî, à Àðòåì Ñòåïàí³ùåâ — 
ñð³áëî. Çàâäÿêè öèì ðåçóëüòàòàì 
óêðà¿íöÿì âäàëîñÿ çàâîþâàòè êî-
ìàíäíå çîëîòî â ö³é êàòåãîð³¿. 
À Àë³íà Ñîëîíåíêî âèáîðîëà 
êîìàíäíå ñð³áëî ñåðåä ä³â÷àò 
äî 16 ðîê³â.

Âîëîäèìèð Ëÿõîâè÷ òîð³ê áóâ 
÷åìï³îíîì ñâ³òó. Òîæ â³í çàðàç 
ï³äòâåðäèâ öå äîñÿãíåííÿ.

СПРИНТ У ЛІСОПАРКУ 
Äðóãèé äåíü ÷åìï³îíàòó áóâ 

îñîáëèâî âèäîâèùíèì ³ ö³êàâèì. 
Àäæå â³í ïðîõîäèâ íà öåíòðàëü-
í³é ãàëÿâèí³ Ë³ñîïàðêó îáëàñíîãî 
öåíòðó. Ñïîðòñìåíè çìàãàëèñÿ 
ó ñïðèíò³, òîìó çìàãàííÿ âèéøëè 
íåòðèâàëèìè. Ó÷àñíèêè ïðîõî-
äèëè äèñòàíö³þ çà 12–20 õâèëèí.

Âîëîäèìèð Ëÿõîâè÷ çàâîþâàâ 
ñð³áíó ìåäàëü, à Àðòåì Ñòåïàí³-
ùåâ ïîñ³â íåïîãàíå ï’ÿòå ì³ñöå. 
Àë³íà Ñîëîíåíêî çàëèøèëàñÿ 
ñüîìîþ.

Àðòåì Ñòåïàí³ùåâ ðàä³îïåëåí-
ãàö³ºþ çàéìàºòüñÿ ëèøå äðóãèé 
ð³ê. Êàæå, ùî ó Âîðîíîâèö³ éîìó 
ñïîäîáàëîñÿ á³ëüøå, í³æ ó Â³ííè-
ö³, áî òàì çàéíÿâ ïðèçîâå ì³ñöå. 
Õî÷à ó Ë³ñîïàðêó âèñòóïàòè ëåã-
øå. Àäæå â ñïðèíòó ãîëîâíå — öå 
âèáóõîâà øâèäê³ñòü.

— Íà äðóãèé äåíü ÿ íå ïî-

Вінничанин Володимир 
Ляхович на домашньому 
чемпіонаті світу став 
повним медальним 
кавалером

Для Аліни Солоненко 
це був третій чемпіонат 
світу. Дівчина виграла 
золото і срібло 
в командному заліку 

òàõ ñâ³òó òà ªâðîïè. Àëå íàøèì 
ñïîðòñìåíàì âäàëîñÿ ïîêàçàòè 
ñâî¿ êðàù³ ÿêîñò³, — êàæå Ñåðã³é 
Çåëåíñüêèé.

Òðåíåð çâåðíóâ óâàãó, ùî ðà-
ä³îïåëåíãàö³ÿ — ³íäèâ³äóàëüíèé 
âèä ñïîðòó. Íàâ³òü çóñòð³âøèñü 
íà äèñòàíö³¿, ñïîðòñìåíàì çàáî-
ðîíåíî ðîçìîâëÿòè ì³æ ñîáîþ.

Àëå â êîìàíäíîìó çàë³êó ñêëà-
äàþòüñÿ ðåçóëüòàòè êðàùèõ çá³ð-
íèê³â. Òàêèì ÷èíîì íàö³îíàëüíà 
çá³ðíà Óêðà¿íè çà ê³ëüê³ñòþ ìå-
äàëåé ïîñ³ëà ïåðøå çàãàëüíîêî-
ìàíäíå ì³ñöå. Ðàçîì ³ç íåþ òð³é-
êó ïðèçåð³â ñêëàëè ×åñüêà Ðåñ-
ïóáë³êà (ôàâîðèò ¹ 1, íà äóìêó 
áàãàòüîõ åêñïåðò³â) ³ Á³ëîðóñü.
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Â³òàþ, äîðîã³ 
â³ííè÷àíè.

ß, Ñåðã³é Ðó-
äåíêî, ñàìîâè-

ñóâàíåöü ïî ¹12 
âèáîð÷îìó îêðóãó ì. 

Â³ííèö³ òà Â³ííèöüêîãî ðàéîíó. 
Ó ìåíå çà ñïèíîþ íåìàº àäì³-
í³ñòðàòèâíèõ ðåñóðñ³â ³ äîìîâ-
ëåíîñòåé, í³êîëè íå âñòóïàâ í³ 
â ÿê³ ïàðò³¿, ìàéæå äâàäöÿòü ðî-
ê³â çàéìàþñü ï³äïðèºìíèöüêîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ. Ïðèéíÿâ ð³øåííÿ áà-
ëîòóâàòèñü äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè, 
òàê ÿê ââàæàþ ñàìå çàðàç íàñòàâ 
÷àñ çì³í. Â³ä÷óâàþ, ùî ïîâèíåí 
³ ìîæó äîëó÷èòèñü äî ðîçáóäîâè 
íîâî¿ ïðîöâ³òàþ÷î¿ êðà¿íè, ³í-
âåñòóþ÷è íàéö³íí³øå, ùî ó ìåíå 
º — ñâ³é ÷àñ òà áàæàííÿ.

Ìåíå ÷àñòî çàïèòóþòü: äëÿ 
÷îãî ÿ âèð³øèâ áàëîòóâàòèñÿ 
â íàðîäí³ äåïóòàòè, íàâ³ùî ìåí³ 
öå âñå?

Â³äïîâ³ì êîðîòêî — õî÷ó çì³í!
Íå ïîäóìàéòå, ùî äëÿ ñåáå.
Õî÷ó çì³í äëÿ ñâî¿õ ä³òåé… 

äëÿ íàøèõ ä³òåé. Ùîá âîíè 
æèëè ó ñòàá³ëüí³é ³ ïðîöâ³òà-
þ÷³é êðà¿í³, ìàëè çìîãó íàâ÷à-
òèñü ³ ïðàöþâàòè íà ñâî¿é çåìë³, 
à íå çà êîðäîíîì.

ßê çàâæäè, ïåðåä âèáîðàìè 
íàñ çàêèäàþòü îá³öÿíêàìè ïðî 
ïîêðàùåííÿ æèòòÿ. Àëå í³÷îãî 
íå çì³íþºòüñÿ ðîêàìè.

Òîìó, îñíîâí³ çàâäàííÿ, ÿê³ 
ñòàâëþ ïåðåä ñîáîþ, ³äó÷è ó íà-
ðîäí³ äåïóòàòè:
 Çàáåçïå÷åííÿ äîñòîéíî¿ çà-

ðîá³òíî¿ ïëàòè òà ïåíñ³é.
 Ïåíñ³¿ íå ìàþòü áóòè íèæ-

÷èìè â³ä ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó.
 Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ðîçâè-

òêó ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó.
 Âñòàíîâëåííÿ îáãðóíòîâà-

íèõ òàðèô³â äëÿ íàñåëåííÿ.
 Êîíòðîëü çà âèêîðèñòàííÿì 

ì³ñöåâèõ áþäæåòíèõ êîøò³â.
 Ðîçìèòíåííÿ âæèâàíèõ àâòî-

ìîá³ë³â íå ìàº ïåðåâèùóâàòè 15%.
 100% ô³íàíñóâàííÿ äåðæàâ-

íèõ ïðîãðàì ç ë³êóâàííÿ îíêîëîã³¿ 
³ öóêðîâîãî ä³àáåòó, ë³êóâàííÿ óñ³õ 
õâîðèõ ï³ñëÿ ³íôàðêòó òà ³íñóëü-
òó, ïîêðèòòÿ äåðæàâíèì ìåäè÷-
íèì ñòðàõóâàííÿì óñ³õ ãðîìàäÿí 
êðà¿íè.
 Çíÿòòÿ íåäîòîðêàíîñò³ ç 

äåïóòàò³â, ïðåçèäåíòà òà ñóää³â.
Ìàþ çà ìåòó óâ³éòè â êîàë³ö³þ 

ç óñ³ìà íîâèìè ñèëàìè, ÿê³ áóäóòü 
ï³äòðèìóâàòè çàêîíîäàâ÷³ ³í³ö³-
àòèâè Ïðåçèäåíòà òà ÂÐ, ñïðÿ-

ìîâàí³ íà ðîçâèòîê äåðæàâè, ¿¿ 
ö³ë³ñíîñò³ òà ïîêðàùåííÿ ³íâåñòè-
ö³éíîãî êë³ìàòó. Ó âèïàäêó, ÿêùî 
êîàë³ö³ÿ ïðèéìàòèìå çàêîíè, ÿê³ 
ñóïåðå÷àòü ðîçâèòêó äåðæàâè òà 
¿¿ ãðîìàäÿí, îá³öÿþ ç íå¿ âèéòè.

Øàíîâí³ âèáîðö³, ä³ë³òüñÿ 
ñâî¿ìè ïðîïîçèö³ÿìè òà ïðî-
áëåìàìè, àäæå ñàìå äëÿ öüîãî 
³ îáèðàþòü íàðîäíèõ äåïóòàò³â.

Â ìåíå íåìàº çìîãè âèêóïëÿ-
òè ïåðø³ ñòîð³íêè óñ³õ ì³ñöåâèõ 
ãàçåò òà çàñîá³â ÇÌ², òîìó äóæå 
ïîòðåáóþ âàøî¿ ï³äòðèìêè ³ áóäó 
âäÿ÷íèé çà êîæíèé â³ääàíèé 
çà ìåíå ãîëîñ!

АВТОБІОГРАФІЯ

РУДЕНКО СЕРГІЙ 
ВАСИЛЬОВИЧ
КАНДИДАТ У НАРОДНІ 
ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ 
В ОДНОМАНДАТНОМУ 
ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ № 12
висунутий шляхом самовисування
Руденко Сергій Васильович — народив-
ся 5 листопада 1968 року у м. Вінниця.
Громадянин України. Проживаю в Укра-
їні з народження — 50 повних років.
Освіта: вища. У 1996 році закінчив Ві-
нницький державний технічний уні-
верситет; спеціальність — радіотехніка; 
кваліфікація — радіоінженер.
Трудова діяльність:
З 1987 року по 1993 рік — працював 
контролером-регулювальником раді-
оапаратури на Вінницькому радіотех-
нічному заводі «Маяк».
З 1993 року по 1995 рік — фізична особа-
підприємець.
З 1995 року по 2000 рік працював мене-
джером на підприємстві ТОВ «Електро-
будінвест».
З  2001 року по сьогоднішній день займа-
юсь підприємницькою діяльністю. Ме-
режа магазинів автозапчастин «Японія» 
Безпартійний.
Склад сім’ї: одружений, маю трьох синів.

Твій голос може змінити життяПРЕС-СЛУЖБА 
КАНДИДАТА 

У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ 
СЕРГІЯ РУДЕНКО

×ÈÒÀÉ, ÀÍÀË²ÇÓÉ, ÎÁÈÐÀÉ

455112

РЕКЛАМА

442118
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Минулого тижня Кнут Бленгслі 
приймав у себе гостей. Він за-
просив Андрія Виросткова і його 
дружину Ніну відвідати Норве-
гію. Син полоненого солдата 
дуже хотів побачити місця, де 
перебував його батько. Стан 
здоров’я не дає можливості це 
зробити. Поїхали б родичі, але 
не мають коштів. Норвегія — до-
рога країна.
Кнут зрозумів проблеми нових 
знайомих.
Він звернувся до друзів, а та-
кож небайдужих норвежців, з 
проханням допомогти зібрати 
гроші, щоб придбати україн-
цям квитки на літак. І йому це 
вдалося.
У дорогу вирушили дружина 
Андрія Виросткова пані Ніна, 
їхній земляк Олександр Сеник. 
До речі, пан Олександр супро-

воджував Кнута під час його 
минулорічного приїзду у Хміль-
ник. Заприятелювали. Бо мають 
спільні інтереси.
Історія пошуку рідних по-
лоненого викликала інтерес 
у журналістів Норвегії. Про неї 
йшлося у низці видань. Також 
журналісти спілкувалися з на-
шими земляками. Натомість 
Кнут з цікавістю знайомився 
зі ставкою «Верфольф». Під-
готував велику розповідь про 
місце перебування Гітлера під 
Вінницею.
До речі, історія з пошуком ро-
дини солдата Виросткова на-
штовхнула його на продовжен-
ня такої роботи. Кнут разом з 
друзями досліджує місця, де 
гітлерівці у роки Другої світо-
вої облаштували табори для 
полонених.

Зібрав кошти на авіаквитки 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ó ï’ÿòíèöþ, 
5 ëèïíÿ, ç Íîðâåã³¿ 
ïîâåðíóëàñÿ äðó-

æèíà ðîçøóêàíîãî ñèíà ôðîí-
òîâèêà — Àíäð³ÿ Âèðîñòêîâà ïàí³ 
Í³íà. Êíóò Áëåíãñë³ çàïðîøó-
âàâ ïàíà Àíäð³ÿ ïîáóâàòè ó òèõ 
ì³ñöÿõ, äå ã³òëåð³âö³ óòðèìóâàëè 
ó ïîëîí³ éîãî áàòüêà. ×îëîâ³êîâ³ 
óæå ïîíàä 80, â³í íå ðèçèêíóâ 
âèðóøàòè â äàëåêó äîðîãó. Ïàí³ 
Í³íà ¿çäèëà ðàçîì ³ç äîáðèì çíà-
éîìèì ñòóäåíòîì Îëåêñàíäðîì 
Ñåíèêîì. Õëîïåöü âîëîä³º àí-
ãë³éñüêîþ. Äîïîìàãàâ ó ñï³ëêó-
âàíí³ óêðà¿íêè ç íîðâåæöÿìè.

Äî ðå÷³, êîøòè íà êâèòêè äëÿ 
íàøèõ çåìëÿê³â íîðâåæåöü ç³áðàâ 
ðàçîì ç äðóçÿìè.

З МОСКВИ НІЧОГО 
НЕ ВІДПОВІЛИ 

Ìåíåäæåð ó ãàëóç³ ê³íî ç ì³ñ-
òà Ëüîä³íãåí, 47-ð³÷íèé Êíóò 
Áëåíãñë³, íàãîðîäæåíèé «çà âè-
ñîêó ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ òà 
âèÿâëåíó ëþäñüêó íåáàéäóæ³ñòü 
ó ñïðàâ³ âñòàíîâëåííÿ ³ìåí³ áåç-
â³ñòè çíèêëîãî ó÷àñíèêà Äðóãî¿ 
ñâ³òîâî¿ â³éíè Àíäð³ÿ Âèðîñòêî-
âà, ÿêèé ïîêëàâ æèòòÿ ó áîðîòüá³ 
ç íàöèçìîì». Òàê çàïèñàíî ó Ïî-
÷åñí³é ãðàìîò³ îáëäåðæàäì³í³-
ñòðàö³¿ é îáëðàäè.

Íàñïðàâä³ öå äóæå õâèëþþ÷à 
³ñòîð³ÿ. Ïî÷èíàëàñÿ âîíà ç ïå-
ðåãëÿäó íîðâåæöåì ñ³ìåéíîãî 
àëüáîìó, ÿêèé ä³ñòàâñÿ éîìó 
â³ä ïðàáàáóñ³. Çàê³í÷èëàñÿ âñòà-
íîâëåíèì ³ìåí³ ñîëäàòà Äðóãî¿ 
ñâ³òîâî¿. Íîðâåæåöü òàêîæ ðîç-
øóêàâ ñèíà ñîëäàòà, ÿêîãî çâàòè 

«ЛЮДИНОЮ РОКУ» НОРВЕЖЕЦЬ 
НЕ СТАВ, АЛЕ ГРАМОТУ ДАЛИ
Небайдужість  Відзначили норвежця 
Кнута Бленгслі. Він встановив ім’я 
вінничанина, учасника Другої світової, 
якого вважали зниклим безвісти, а також 
розшукав його сина. Той нині проживає 
у Хмільнику. Досі не мав жодної 
інформації про батька, крім того, 
що той пропав безвісти

òàê ñàìî ÿê ³ áàòüêà — Àíäð³é 
Âèðîñòêîâ.

Ó àëüáîì³ Êíóò íàòðàïèâ íà ìà-
ëþíîê, â íèæí³é ÷àñòèí³ ÿêîãî 
çíà÷èâñÿ ï³äïèñ: «À. Âèðîñòêîâ, 
14.06.1943 ðîêó». Íà íåâåëèêîìó 
àðêóø³ ïàïåðó îë³âöåì çîáðàæåíî 
íà ñõ³äöÿõ áóäèíêó éîãî ïðàáàáó-
ñþ, íåïîäàë³ê âèäí³ëèñÿ áàðàêè 
äëÿ ïîëîíåíèõ.

Ð³äí³ ïîÿñíèëè, ùî ï³ñëÿ 
îêóïàö³¿ Íîðâåã³¿ ã³òëåð³âöÿìè, 
ó ì³ñò³ áóâ òàá³ð äëÿ ðàäÿíñüêèõ 
â³éñüêîâîïîëîíåíèõ. Äåõòî ç ì³ñ-
öåâèõ ïðèíîñèâ õàð÷³ áðàíöÿì. 
Íà çíàê ïîäÿêè îäèí ç íèõ íà-
ïèñàâ ïîðòðåò ïðàáàáóñ³ Êíóòà.

Ùî çàâãîäíî ì³ã çðîáèòè 
íîðâåæåöü ç ïîæîâêëèì â³ä 
÷àñó àðêóøåì. Â³í îáðàâ íàé-
ñêëàäí³øå — ðîçøóêàòè ð³äíèõ 
ïîëîíåíîãî. Ñïåðøó â³äíàéøîâ 
ïð³çâèùå ó ñïèñêàõ, ùî çáåð³ãà-
þòüñÿ ó â³éñüêîâîìó ìóçå¿ ì³ñòà 
Íàðâ³ê. Ïîò³ì ïîíàä ð³ê ïèñàâ 
ëèñòè.

Ç Ìîñêâè, ç Òîâàðèñòâà ×åð-
âîíîãî Õðåñòà íå îòðèìàâ â³ä-
ïîâ³ä³. Ç êè¿âñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 
íàçâàíîãî Òîâàðèñòâà ïîâ³äî-
ìèëè ì³ñöå ïðèçîâó äî â³éñüêà 
Âèðîñòêîâà — ñåëî ßêóøèíö³ 
Â³ííèöüêîãî ðàéîíó. Ïðîäîâæó-
âàâ äàë³ ïèñàòè ³ òàêèì ÷èíîì 

ä³çíàâñÿ, ùî ó ïîëîíåíîãî º 
ñèí. Âñòàíîâèâ éîãî äîìàøíþ 
àäðåñó. Íàä³ñëàâ íà íå¿ áàí-
äåðîëü ç ëèñòîì ³ ìàëþíêîì, 
äáàéëèâî îáðàìëåíèì ó ðàìêó.

Íåñïîä³âàíà íîâèíà äî ñë³ç 
ðîç÷óëèëà Àíäð³ÿ Âèðîñòêîâà. 
×îëîâ³ê êàæå, ï³ñëÿ òîãî äåê³ëüêà 
íî÷åé íå ì³ã çàñíóòè. Íå âèïóñ-
êàâ ç ðóê ìàëþíîê ç àâòîãðàôîì 

áàòüêà. Çãàäóâàâ ðîçïîâ³ä³ ìàòåð³ 
ïðî òàòà. Îãëÿäàâñÿ íà ñâîº ìè-
íóëå æèòòÿ.

ОБІЙНЯВ, ЯК СИНА 
Íîðâåæåöü çàïðîøóâàâ ó ãîñò³ 

Âèðîñòêîâà. Îäíàê òîé íå íàâà-
æèâñÿ. Íàòîì³ñòü çàïðîïîíóâàâ 
ïðè¿õàòè äî ñåáå. Íàïèñàâ, ùî 
õî÷å îá³éíÿòè ÿê ñèíà íà çíàê 
ïîäÿêè.

Âë³òêó 2018-ãî Êíóò ïðè¿ç-
äèâ ó Õì³ëüíèê. Äåê³ëüêà äí³â 
ãîñòþâàâ ó Âèðîñòêîâèõ. ¯çäèâ 

ó Â³ííèöþ. Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ 
íåîäíîðàçîâî ðîçïèòóâàâ, ÷îìó 
íå âäàºòüñÿ â³äíàéòè ôàêòè ïðî 
ïîäàëüøó äîëþ ïîëîíåíîãî.

Îñòàííÿ àðõ³âíà ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî íüîãî äàòîâàíà ÷åðâíåì 
1945-ãî. Ç ïîëîíó éîãî ïîâåðíóëè 
äî Ìîñêâè, çàðàõóâàëè â îäèí ç 
â³éñüêîâèõ ï³äðîçä³ë³â…

Ç àðõ³â³â â³äïîâ³äàþòü, ùî ³í-
øèõ ôàêò³â ïðî Àíäð³ÿ Âèðîñ-
òêîâà ó íèõ íåìà.

Ìîæíà ò³ëüêè çäîãàäóâàòèñÿ, 
ÿêà ïîäàëüøà äîëÿ ÷åêàëà âè-
çâîëåíîãî ç ïîëîíó ñîëäàòà.

Ä³çíàâøèñü ïðî ³ñòîð³þ ñâîãî 
çåìëÿêà Àíäð³ÿ Âèðîñòêîâà, ãðî-
ìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ «Ñàìîîáîðîíà 
Õì³ëüíèêà» ³ «Ñï³ëêà ó÷àñíèê³â 
ÀÒÎ» çâåðíóëèñÿ äî îáëàñíî¿ 
âëàäè ç ïðîõàííÿì âèçíàòè Êíóòà 
Áëåíãñë³ ëþäèíîþ ðîêó íà Â³-
ííè÷÷èí³. Íàä³ñëàëè êëîïîòàííÿ 
ç öüîãî ïðèâîäó. Îäíàê îòðèìà-
ëè â³äïîâ³äü, ùî óìîâè êîíêóð-
ñó íå ïåðåäáà÷àþòü ïðèñâîºííÿ 
òàêîãî çâàííÿ ³íîçåìöÿì. Éîãî 
ìîæå îòðèìàòè ò³ëüêè òîé, õòî 
ïðîæèâàº íà òåðåíàõ êðàþ. Õî÷à 
êàíäèäàòóðó Êíóòà ðîçãëÿäàëè. 
Âèïèñàëè äèïëîì ó÷àñíèêà êîí-
êóðñó «Ëþäèíà ðîêó-2018».

Íîðâåæöÿ óäîñòî¿ëè Ïî÷åñíî¿ 
ãðàìîòè ÎÄÀ ³ îáëðàäè.

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 190128

Іñòîð³ÿ ïîøóêó ð³äíèõ 
ïîëîíåíîãî Àíäð³ÿ 
Âèðîñòêîâà âèêëèêàëà 
³íòåðåñ ó æóðíàë³ñò³â 
Íîðâåã³¿. Ïðî íå¿ 
éøëîñÿ ó íèçö³ âèäàíü

Кнут Бленгслі зустрівся з Ніною Виростковою та її добрим знайомим, студентом 
Олександром Сеником, який перекладав їхню розмову
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Іванні 28 років, вона має вищу 
педагогічну освіту, закінчила 
факультет фізичного виховання 
Вінницького педагогічного уні-
верситету. Протягом семи ро-
ків працює тренером. До цього 
дванадцять років грала у бас-
кетбол, трохи плавала і знову 
займалася баскетболом. У Чем-
піонатах України з бодібілдингу 
брала участь з 2016-го року і, 

на жаль, не займала призових 
місць.
— На обласних змаганнях, зви-
чайно, отримувала призові місця, 
але на Чемпіонатах України — це 
занадто складно зробити без зна-
йомств, — говорить дівчина.
Спортсменка бере участь у кон-
курсах разом зі своїм чоловіком 
і, за її словами, саме він мотивує 
її до нових звершень.

Про спортсменку 

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 

×åìï³îíàò ñâ³òó ç áîä³á³ëäèí-
ãó â³ä ôåäåðàö³¿ WABBA ïðî-
õîäèâ ó Ëüâîâ³ ³ ç³áðàâ áëèçüêî 
300 ïðåäñòàâíèê³â ³ç 60-òè êðà¿í 
ñâ³òó. Â³ííè÷àíêà ²âàííà Ëºñêî-
âà áðàëà ó÷àñòü ó êàòåãîð³¿ Miss 
Wellness:

— Ó ö³é êàòåãîð³¿, â ïåðøó ÷åð-
ãó, îö³íþþòü ïðîïîðö³¿, á³ëüø 
ðîçâèíåí³ ì'ÿçè í³ã ³ ñ³äíèöü, 
â³äñóòí³ñòü «ñóõîñò³» ³ ñèëüíîãî 
ðåëüºôó. Òîáòî ãîâîðèìî ïðî 
â³äñóòí³ñòü âåíîçíîñò³ ³ ìàêñè-
ìàëüíó æ³íî÷í³ñòü, — ðîçïîâ³äàº 
²âàííà. — Ó öüîìó âèïàäêó æóð³ 
îö³íþº ôîðìó òà çàãàëüíèé çî-
âí³øí³é âèãëÿä, íàâ³òü áåç óðà-
õóâàíü ïàðàìåòð³â. Ãîëîâíå — 
ïðàâèëüí³ ïðîïîðö³¿ ò³ëà.

ПРО ЗМАГАННЯ 
Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ ðîê³â 

²âàííà íå âèñòóïàëà ³ â³äâåðòî 
ç³çíàëàñÿ, ùî ³ íå çáèðàëàñÿ, 
òàê ÿê ï³äãîòîâêà äî òàêèõ çìà-
ãàíü ïîòðåáóº â³äïîâ³äàëüíîãî òà 
ñêëàäíîãî ïåð³îäó:

— Ï³ñëÿ îñòàíí³õ çìàãàíü 
ÿ ñîá³ êëÿëàñÿ, ùî á³ëüøå çìà-
ãàòèñÿ íå áóäó. Òàêå áóâàº ó áà-
ãàòüîõ ñïîðòñìåí³â ÷åðåç âòîìó 
òà áåçê³íå÷í³ ðåæèìè. Àëå ñöåíà 
âñå îäíî êëè÷å ³ ðàíî ÷è ï³çíî òè 
ïî÷èíàºø ñóìóâàòè çà ò³ºþ æ ï³ä-
ãîòîâêîþ ³ ñòàº âæå ö³êàâî, ÿêèé 
òè ìàºø âèãëÿä, ³ ÿê çì³íèëîñÿ 
òâîº ò³ëî çà ê³ëüêà ðîê³â.

Ï³äãîòîâêà äî öüîãîð³÷íèõ 
çìàãàíü ó ñïîðòñìåíêè ðîçïî-
÷àëàñÿ ÷åðåç áàæàííÿ ïðèâåñòè 
ñåáå ó ôîðìó.

— Áóâ ïåð³îä, êîëè ÿ íàáðàëà 
çàéâèõ 7–8 ê³ëîãðàì³â. ß — òðå-
íåð ³ ïîâèííà ìàòè íîðìàëüíèé 
âèãëÿä, áî ìîÿ çîâí³øí³ñòü — öå 
ìîÿ â³çèòíà êàðòêà. Êîëè ïî÷àëà 
ñêèäàòè âàãó, òî ïîäóìàëà: «Ìîæå 
öå ï³äãîòóâàòèñÿ äî çìàãàíü».

Òàêèì ÷èíîì ²âàííà çíàéøëà 
òðåíåðà ó Êèºâ³, ÿêà ïîãîäèëàñÿ 
ï³äãîòóâàòè ñïîðòñìåíêó. Ç ãðóä-
íÿ ìèíóëîãî ðîêó ðîçïî÷àëàñÿ 
³íòåíñèâíà ðîáîòà íàä ò³ëîì òà 
ôîðìàìè.

ПРО ПІДГОТОВКУ 
Ùîá äîñÿãòè áàæàíîãî ðå-

çóëüòàòó, ñïîðòñìåíêà ïðîòÿãîì 
ïåðøèõ òðüîõ ì³ñÿö³â ¿ëà ò³ëüêè 
ïðàâèëüí³ ïðîäóêòè.

— Äëÿ ìåíå âàæëèâî áóëî, 
ùîá íå áóëî ñòðåñó äëÿ îðãàí³ç-
ìó. Òîìó ùî ï³ñëÿ ïîïåðåäí³õ 
çìàãàíü ³ æîðñòêèõ îáìåæåíü, 
ïî÷óâàëà ñåáå íå äóæå äîáðå, — 
ðîçïîâ³äàº ²âàííà. — Òîìó öüîãî 
ðàçó ÿ âèð³øèëà ðîáèòè âñå ïî-
ñòóïîâî ³ ïëàâíî.

Ïåðø³ òðè ì³ñÿö³ ñïîðòñìåíêà 
ñóâîðî äîòðèìóâàëàñÿ ïðàâèëü-
íîãî õàð÷óâàííÿ, âîäíîãî ðåæè-
ìó òà ñíó. Íà íàñòóïí³ ì³ñÿö³ 
ï³äãîòîâêè ²âàííà ï³äêëþ÷èëà 
êåòîãåííó ä³ºòó. Òàêèì ÷èíîì 
ñïîðòñìåíêà ïî÷àëà âæèâàòè 
á³ëüøå êîðèñíîãî æèðó òà ìåíøå 
âóãëåâîä³â. Òàêó ä³ºòó ÷àñòî ïðî-
ïèñóþòü ëþäÿì, ÿê³ ñòðàæäàþòü 
íà öóêðîâèé ä³àáåò. Ïðîòå ²âàí-
íà ãîâîðèòü, ùî ñâî¿ì êë³ºíòàì 
íå ðàäèòü çâåðòàòè óâàãó íà òà-
êèé ñïîñ³á áîðîòüáè ³ç çàéâèìè 
ê³ëîãðàìàìè òà ïîêðàùåííÿì 
çàãàëüíî¿ ôîðìè.

«ПІСЛЯ ОСТАННІХ ЗМАГАНЬ Я СОБІ 
КЛЯЛАСЯ, ЩО БІЛЬШЕ НЕ БУДУ»  
Жіночність у спорті  Вінничанка 
посіла 5-те місце на Чемпіонаті світу з 
бодібілдингу. Іванна Лєскова увійшла 
до ТОП-6 найкращих жінок-бодібілдерів 
світу у категорії Miss Wellness. Це перші 
міжнародні змагання дівчини. Іванна 
поділилася враженнями, підготовкою 
та розказала, з якими проблемами 
зустрічається у звичайному житті

êàòåãîð³ÿ ñïîðòñìåíêè — öå Miss 
Wellness.

— ß íå õîò³ëà ¿õàòè íà ×åì-
ï³îíàò ñâ³òó, àëå ÷îëîâ³ê ìåíå 
ï³äòðèìàâ ³ ñêàçàâ, ùî ÿ íå äàð-
ìà ãîòóâàëàñÿ ³ ìàþ âèñòóïèòè 
ó ñâî¿é êàòåãîð³¿, — ãîâîðèòü 
²âàííà.

²âàííà ¿õàëà äî Ëüâîâà ³ íàâ³òü 
íå ðîçðàõîâóâàëà íà ïðèçîâå ì³ñ-
öå. Ãîâîðèòü, ùî öå ÷åðåç òå, ùî 
æîäíîãî ðàçó íå âèñòóïàëà ó ö³é 
ôåäåðàö³¿ ³ êàòåãîð³¿.

— Ìåí³ äóæå ñïîäîáàëîñÿ, ùî 
í³õòî íå äèâèâñÿ, ó ÿêèõ çìàãàí-
íÿõ ÿ áðàëà ó÷àñòü ðàí³øå, ÿê³ 
ì³ñöÿ çàéìàëà ³ õòî ì³é òðåíåð. 
Æóð³ îö³íþâàëè îá’ºêòèâíî, ÷îãî 
íå ìîæíà ñêàçàòè ïðî óêðà¿íñüê³ 
çìàãàííÿ.

Ùî ñòîñóºòüñÿ åìîö³éíîãî 
ñòàíó, òî ñïîðòñìåíêà ãîâîðèòü, 
ùî îñòàíí³ äí³ ïåðåä çìàãàííÿìè 

ñòàº âàæêî. Ùî ìåíøå çàëèøà-
ºòüñÿ äí³â äî âèñòóïó, òî ìåíøå 
âîäè ïîâèíåí ïèòè áîä³á³ëäåð. 
Ó äåíü çìàãàíü âæèâàòè ð³äè-
íó âçàãàë³ çàáîðîíåíî, à ó òàêó 
ñïåêó — öå äîñèòü âàæêå âèïðî-
áóâàííÿ.

²âàííà ãîâîðèòü, ùî ñüîãîä-
í³ º çìîãà áðàòè ó÷àñòü ó ð³çíèõ 
çìàãàííÿõ. ² íå ò³ëüêè â Óêðà¿í³.

— Çàðàç âñå äóæå ñïðîùåíî: 
çàïëàòèâ ÷ëåíñüêèé âíåñîê ³ 
ìîæåø âèñòóïàòè íà áóäü-ÿêèõ 
ñöåíàõ ñâ³òó. ß ïîêè ïëàíóþ çà-
ëèøàòèñÿ ó ìåæàõ Óêðà¿íè, — ãî-
âîðèòü ²âàííà.

Âëàñíå, ñïîðòñìåíêà äîâîäèòü, 
ùî óñå ìîæëèâî, ÿêùî çàéìàòèñÿ 
óëþáëåíîþ ñïðàâîþ.

— ß íàãîëîøóþ, ùî óñå ðîáëþ 
äëÿ ñåáå, òîìó ùî ÿ öüîãî õî÷ó 
³ ìåíå í³õòî íå çìóøóº. Òàêèé 
ñïîñ³á æèòòÿ äëÿ ìåíå — êàéô.

— Óñüîãî êåòî-ä³ºòà çàéìàëà 
ó ìåíå 6–8 òèæí³â ³ç ïåðåðâàìè. 
Áóëè äí³ ðîçâàíòàæåíü, â³äïî-
÷èâàëà â³ä íå¿ íàâ³òü ïî òèæíþ. 
Ñâî¿ì êë³ºíòàì ÿ âçàãàë³ íå ðà-
äæó êåòîãåííå õàð÷óâàííÿ, òîìó 
ùî âîíî ìîæå íåãàòèâíî âïëè-
íóòè íà çäîðîâ’ÿ. Àëå ÿêùî äóæå 
õî÷åòüñÿ, òî âàðòî ïðîêîíñóëü-
òóâàòèñÿ ç ë³êàðåì, — ãîâîðèòü 
²âàííà.

Ðàö³îí ñïîðòñìåíà ó ö³ òèæí³ 
ñêëàäàâñÿ, â îñíîâíîìó, ³ç êî-
ðèñíèõ æèð³â: àâîêàäî, ãîð³õè, 
æèðí³ âèäè ðèáè, îëèâêîâà ÷è 
ëëÿíà îë³ÿ, ïàðìåçàí ³ ÿéöÿ ³ç 
æîâòêàìè. Êð³ì òîãî, îñîáëèâó 
óâàãó òðåáà áóëî çâåðòàòè íà á³ë-
êîâó ¿æó — ìÿñî, ìîðåïðîäóêòè ³ 
âåëèêó ê³ëüê³ñòü çåëåíèõ íåêðîõ-
ìàëèñòèõ îâî÷³â.

Âçàãàë³ ï³äãîòîâêà, çà ñëî-
âàìè ²âàííè, «á'º ïî êèøåí³». 
Çàãàëüí³ âèòðàòè íà ïîñëóãè 
òðåíåðà, êóïàëüíèê, á³æóòåð³þ, 
ìåéê-àïè, äîðîãó òà ïðîæèâàí-
íÿ ñêëàëè á³ëüøå 50-òè òèñÿ÷ 
ãðèâåíü çà âåñü ïåð³îä. Öå áåç 
óðàõóâàííÿ âèòðàò íà ïðîäóêòè 

õàð÷óâàííÿ òà â³òàì³íè, à ¿õ äîâî-
äèòüñÿ ïðèéìàòè ÷èìàëî (îìåãà 
3, ìàãíå, êàëüö³é, êîìïëåêñè äëÿ 
ñóãëîá³â). Êð³ì òîãî, ñïîðòñìåíè 
ïîòðåáóþòü ÿê³ñíîãî ïðîòå¿íó òà 
êîëàãåíó.

ПРО ЧЕМПІОНАТ СВІТУ 
Ó ñïîðòñìåí³â äî çìàãàíü òà-

êèé ï³äõ³ä: ïîòð³áíî îáèðàòè 
ê³ëüêà ñòàðò³â, ùîá îáîâ'ÿçêîâî 
áóëè ïðîì³æí³ çìàãàííÿ.

— Ñïîðòñìåí, ÿêèé ãîòóºòü-
ñÿ, íå ìîæå ïîêàçàòè õîðîøèé 
ðåçóëüòàò íà âñ³õ ñòàðòàõ, òîìó 
òðåáà îáèðàòè ïðîì³æí³ çìà-
ãàííÿ, àëå ãîòóâàòèñÿ âèñòàâèòè 
ôîðìó íà ÿêèõîñü îäíèõ, ÿê³ äëÿ 
ñïîðòñìåíà âàæëèâ³ø³, — ïîÿñ-
íþº ²âàííà.

Â³ííè÷àíêà 11-ãî òðàâíÿ âèñòó-
ïàëà íà ×åìï³îíàò³ Óêðà¿íè â³ä 
Ôåäåðàö³¿ UBPF, àëå íå ó ñâî¿é 
êàòåãîð³¿, òîìó ïðèçîâîãî ì³ñöÿ 
íå çàéíÿëà.

— ß áðàëà ó÷àñòü ó êàòåãîð³¿ 
Sport Models. Òàì ä³â÷àòà ìàþòü 
ðîçâèíåíó ìóñêóëàòóðó ïëå÷îâîãî 
ïîÿñà òà é óñüîãî ò³ëà, â ïðèíöè-
ï³. Âñ³ çàíàäòî «ïðîñóøåí³» ³ âå-
íîçí³. Öÿ êàòåãîð³ÿ òî÷íî íå äëÿ 
ìåíå. ß á³ëüøå çà æ³íî÷í³ñòü, — 
ðîçïîâ³äàº áîä³á³ëäåðêà.

Òðåíåðêà ²âàííè ï³ñëÿ öèõ 
çìàãàíü îñòàòî÷íî ñêàçàëà, ùî 

Âèòðàòè íà ïîñëóãè 
òðåíåðà, êóïàëüíèê, 
á³æóòåð³þ, ìåéê-àïè, 
äîðîãó òà ïðîæèâàííÿ 
ñêëàëè á³ëüøå 50-òè 
òèñÿ÷ ãðèâåíü

Іванна вважає, що усе можливо, 
якщо займатися улюбленою справою
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СЕРГІЙ ШАПІРЕНКО, ДИРЕКТОР 
СЕРВІСУ НЕЗАЛЕЖНОГО 
ОЦІНЮВАННЯ REVIZION

— Щоб думку пацієнта по-
чула саме та людина, яка 
може прийняти рішення та 
вплинути на ситуацію, по-

трібно лише відсканувати QR-код, який 
розміщений на кабінетах лікарів та без-
посередньо в самому центрі первинної 
медико-санітарної допомоги. Після цьо-
го пацієнт одразу потрапляє на сторін-
ку оцінювання, де не потрібно жодної 

реєстрації, і ставить оцінку за певними 
параметрами, також може залишити свій 
відгук або коментар. Ця оцінка відразу 
потрапляє на електронну пошту головного 
лікаря. Якщо пацієнт обирає режим «ано-
німно», то для перегляду буде доступним 
лише текст відгуку без контактів пацієнта. 
Це для того, щоб у майбутньому не було 
упередженого ставлення. Підключення та 
використання сервісу для комунальних 
закладів є безкоштовним, адже ми ви-
рішили, що він має нести соціальну місію 
та користь.

Щоб думку кожного почули 
ЛЮДМИЛА ФІЩЕНКО, 
ГОЛОВНИЙ ЛІКАР ЦЕНТРУ 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 

— Дуже корисна опція, по-
стійно слідкую в себе на те-
лефоні за відгуками. На сьо-

годні ми маємо 28 відгуків від пацієнтів. 
Загальна оцінка закладу зараз складає 4,9, 
вона знизилась з 5, через низьку оцінку 
одного пацієнта, який поставив три зіроч-
ки за компетентність, обслуговування та 
ввічливість персоналу. Я постійно реагую 

на рекомендації та незадовільні відгуки, 
але в даному випадку зворотного зв'язку 
не сталося. Пацієнт на мій запит — що кон-
кретно малося на увазі, не відреагував. Па-
цієнти не лише ставлять оцінки, пишуть, 
що б вони хотіли змінити в медцентрі. Зо-
крема, було дві рекомендації збільшити 
кількість лікарів та працівників рецепції. 
Звичайно, цей сервіс для більш молодих 
пацієнтів, люди поважного віку не мають 
смартфонів, але комунікація, тим не менш, 
є — старими методами — вони просто теле-
фонують та пишуть скарги, коли що не так.

Пацієнти поважного віку контактують з лікарями по-старому 
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Ðîçðàõîâóâàòèñü 
çà äîïîìîãîþ òå-
ëåôîíó â ãðîìàä-
ñüêîìó òðàíñïîðò³ 

äîñèòü øâèäêî ñòàëî çâè÷àéí³-
ñ³íüêîþ ñïðàâîþ. Òåïåð çà äî-
ïîìîãîþ ñìàðòôîíó ïàö³ºíòè 
ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â ìîæóòü îö³íè-
òè ìåäè÷íó ïîñëóãó îñòàíí³õ, 
çà êðèòåð³ÿìè: â³äïîâ³äàëüí³ñòü, 
ââ³÷ëèâ³ñòü, ðåçóëüòàò, êîìïå-
òåíòí³ñòü. Àáî æ íàïèñàòè ñâ³é 
â³äãóê ó òåêñòîâîìó ôîðìàò³. Ñâî¿ 
ïðåòåíç³¿, íåâäîâîëåííÿ ÷è ³í-
øèé íåãàòèâ ïàö³ºíò ìîæå çà-
ëèøèòè àíîí³ìíî.

Ñèñòåìà îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ ìå-
äèöèíè ïðàöþº ïîêè ùî â òåñòî-
âîìó ðåæèì³ ÷åðåç îíëàéí ñåðâ³ñ 
Revizion. Ðîçðîáíèêè êàæóòü, ùî 
ö³ëü ö³º¿ ïðîãðàìè ï³äâèùèòè 
ÿê³ñòü ðîáîòè ìåäè÷íèõ çàêëàä³â 
òà ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â ÷åðåç îòðè-
ìàííÿ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó â³ä ïà-
ö³ºíò³â. Âò³ì, ïàö³ºíòè, îñîáëèâî 
ñòàðøîãî â³êó, ëèøå äðàòóþòüñÿ 
÷åðåç íîâîââåäåííÿ. Æóðíàë³ñòè 
çàïèòàëè ê³ëüêîõ ëþäåé â ÷åðç³ 
äî ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â, ÷è áà÷èëè 
âîíè öå íîâîââåäåííÿ òà ÷è êî-
ðèñòóâàëèñü íèì.

Ìîëîäà ìàòóñÿ Â³êòîð³ÿ ïðè-
éøëà íà ïðèéîì äî ïåä³àòðà, ùîá 
çðîáèòè äèòèí³ äîâ³äêó äî øêî-
ëè. Êàæå, ùî QR-êîäè áà÷èëà, 

РЕСПЕКТ ЛІКАРЮ 
АБО АНОНІМКА ЧЕРЕЗ QR-КОД
Можливості  Той, хто останнім часом 
відвідував центри первинної медико-
санітарної допомоги, міг побачити на 
дверях кабінетів, окрім прізвища та годин 
прийому сімейних лікарів, кольорові аркуші 
з QR-кодами. Це нова можливість оцінити 
роботу лікаря за шкалою та залишити 
побажання чи незадоволення послугами

÷åðåç ö³êàâ³ñòü ïîäèâèëàñü, ÿê 
âîíî ïðàöþº, àëå í³÷îãî çðåøòîþ 
íå ïèñàëà òà ÿê³ñòü ìåäè÷íî¿ ïî-
ñëóãè íå îö³íþâàëà.

— ß îäðàçó íàâ³òü íå ïîì³òèëà, 
ùî òî íà äâåðÿõ íàêëåºíî, — êàæå 
â³ííè÷àíêà Íàòàë³ÿ, æ³íö³ 41 ð³ê, 
âîíà ïðèéøëà íà ïðèéîì äî ñâî-
ãî ë³êàðÿ. — Çðîçóì³ëî, ùî êîëè º 
êîä, òî ïî íüîìó ìîæíà íà ùîñü 
ïîäèâèòèñü, àëå ÿ íå ïðîáóâàëà. 
Ìîæå ïîò³ì.

À îò ïåíñ³îíåðêà Â³ðà Ñòå-
ïàí³âíà, ÿêà òåæ ñèä³ëà â ÷åðç³, 
êàæå, ùî òî ïîñëóãà íå äëÿ ¿¿ 
ïîêîë³ííÿ.

— Ó ìåíå ñòàðåíüêèé òåëåôîí, 
êíîïî÷íèé, ÿ íàâ³òü ñìñ íå ìîæó 
íàáðàòè, íå áà÷ó í³÷îãî, — ðîç-
äðàòîâàíî êàæå æ³íêà. — ßê 
ÿ ìîæó ò³ êîäè ÷èòàòè, ÷è ìîæå 
ìîÿ ñóñ³äêà, ÿê³é 80 ðîê³â, â íå¿ 
âçàãàë³ òåëåôîíó íåìàº, ùî ¿é ò³ 
êîäè. Öå äëÿ ìîëîäèõ, àëå õ³áà 
âîíè õîäÿòü äî òèõ ë³êàð³â, òóò 
îäí³ ëèøåíü ïåíñ³îíåðè.

Çà ñëîâàìè Ãàëèíè ßêóáîâè÷, 
çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè, â³-
ííè÷àíè çâèêëè äî íîâèõ òåõ-
íîëîã³é òà êîðèñòóþòüñÿ íèìè, 
òîìó íîâèé ñåðâ³ñ äàñòü ïîçè-
òèâíèé ðåçóëüòàò.

— Òàê, ìîæóòü áóòè ð³çí³ â³ä-

Щоб залишити свій 
відгук про лікаря чи 
лікарню, потрібно лише 
відсканувати QR-код. 
Одразу з’являється сторінка, 
де можна поставити оцінку 
за певними параметрами, 
залишити свій відгук або 
коментар. Реєструватись для 
цього не потрібно

ãóêè, ³ íåãàòèâí³ òåæ, àëå êîëè 
ñ³ìåéíèé ë³êàð ³ ïàö³ºíò ðîçó-
ì³º, ùî º ìîæëèâ³ñòü çâîðîòíîãî 
çâ’ÿçêó, òî âñ³ ïèòàííÿ ìîæíà 
âèð³øóâàòè îïåðàòèâíî ³ ÿê³ñ-
íî, — êàæå Ãàëèíà ßêóáîâè÷.

Öÿ ñèñòåìà çáèðàº òà ãðóïóº 
îö³íêè ñïîæèâà÷³â ïîñëóã, à ï³ñ-
ëÿ öüîãî êåð³âíèêè çàêëàä³â, ïðî-

àíàë³çóâàâøè âñþ ³íôîðìàö³þ, 
çàéìàþòüñÿ âèð³øåííÿì ïðî-
áëåìíèõ ñèòóàö³é. Òîæ îêð³ì 
òîãî, ùî ãîëîâí³ ë³êàð³ òàêèì ÷è-
íîì “òðèìàþòü ðóêó íà ïóëüñ³”, 
öå ìîæå ñòàòè ãàðíîþ ìîæëèâ³ñ-
òþ ñôîðìóâàòè ðåéòèíã ÿê ìåäçà-
êëàäó âçàãàë³, òàê ³ êîíêðåòíîãî 
ìåäè÷íîãî ñï³âðîá³òíèêà îêðåìî.
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Людина-павук: Далеко від дому
Фантастика
10.07, поч. о 10.00, 13.30, 19.20, 21.55
11.07–17.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Секрети домашніх тварин
Анімація, 10.07, поч. о 17.45
11.07–17.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Норм та незламні: Велика пригода
10.07, поч. об 11.45, 16.00
11.07–17.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Доміно
10.07, поч. о 16.20
11.07–17.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Анабель-3
Трилер, 10.07, поч. о 21.55
11.07–17.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Божевільна парочка
10.07, поч. о 14.05, 18.00
11.07–17.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Історія іграшок 4
Анімація, 10.07, поч. о 10.10

Людина-павук: Далеко від дому
Фантастика
10.07, поч. об 11.50, 14.10, 16.30, 18.50, 21.15

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Історія іграшок 4
Анімація, 10.07, поч. о 12.00

Людина-павук: Далеко від дому
Пригоди, 10.07, поч. о 15.40, 17.50, 20.00
11.07–17.07, поч. о 15.40, 17.50

Зоопарк
Комедія, 11.07–17.07, поч. о 14.00

Хижаки
Трилер, 11.07–17.07, поч. о 20.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Історія іграшок 4
Анімація, 10.07, поч. о 14.40, 16.50
11.07–17.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

Ма
Трилер, 10.07, поч. о 10.20, 14.20
11.07–17.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

Казанова. Останнє кохання
Мелодрама, 10.07, поч. о 9.00, 19.40
11.07–17.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

Клуб анонімних кілерів
Комедія, 10.07, поч. о 15.10, 17.20
4.07–10.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

Вчора
Комедія, 10.07, поч. о 10.00, 14.50, 19.40
11.07–17.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

Благодійний 
концерт заради 
порятунку Дениса 
Матійчука
12 липня у закладі 
"Cherdak" відбудеться 
благодійний концерт 
заради порятунку. Допо-

можемо дворічному Денису Матвійчуку боротися зі 
страшною хворобою.
У програмі заходу: співачка, акторка театру та 
кіно Алла Мартинюк (м. Київ); співачка, поет, 
композитор Христина Панасюк (м. Рівне); 
співачка ЕЙРА (м. Київ); співачка KUPTSOVA 
(м. Київ); гурт ФУДЖІ (м. Київ); гурт SHAYRI (м. 
Київ); співак Олександр Клец (м. Вінниця); співак 
Руслан Ілюк (м. Івано-Франківськ); співак Юрій 
Сусло (м. Суми). 
Наприкінці концерту відбудеться благодійний 
аукціон.
Реквізити для перерахунку коштів на лікування:
Карта ПриватБанк гривня
4149 4390 0888 4516
Матійчук Аліна Володимирівна (мати Дениса)
Інтернет картка гривня
4731 1856 1614 3159
Матійчук Аліна Володимирівна
СберБанк рублі 4817 7600 1886 3765
Федорова Ірина Ігорівна (довірена особа)
ПриватБанк долари
MATIICHUK ALINA — Рахунок у банку отримувача 
(номер пластикової карти, або
поточний рахунок у ПриватБанку) ACCOUNT
4149 4991 1745 5954

Tarabarova з 
концертом у 
Вінниці
9 жовтня на сцені 
Будинку офіцерів пройде 
концерт Tarabarova в 
досить незвичному 
форматі. 

Зокрема, співачка 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 
ексклюзивного виступу. А головне, це атмосфера 
— сотні позитивних світлих людей. Нас багато, і 
все тільки починається!»
Початок концерту о 19.00.

«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.

Концерт Freedom 
Jazz
Пані та панове, 20 вересня 
на сцені Будинку офіцерів 
представляємо вашій увазі 
вперше у Вінниці нове, да-
леке від міської суєти, але 
близьке серцю кожного — 

музичне шоу, що вражає своєю красою, простотою 
і талантом дівочого бенду Freedom Jazz. Ці артистки 
завжди підкуповують своєю наївною простотою, 
щирими посмішками та несподіваною жартівливістю, 
яка захоплює зненацька навіть їх самих.
Початок концерту о 19.00, вартість 400–800 грн.

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-перемо-
жець проекту «Голос. Діти 4». Хіти «Vitamin D», «То, 
от чего без ума», «Кружит», «Вечность» вже стали 
новою поп-класикою. А цієї весни до них приєднав-
ся «Love It РИТМ» — головний танцювальний сингл 
з останнього альбому, який разом з дивовижним 
кліпом просто затамовують подих. 
Творчість, щирість і самобутність MONATIK гідно 
відзначені не тільки публікою, а й знаковими на-
городами: 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.
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КОНЦЕРТИ ВИСТАВКИ
Персональна 
виставка Ірини 
Прокопчук «Магія 
трав»
До 19 липня у «Гале-
рея XXI» проходить 
персональна виставка 

Ірини Прокопчук «Магія трав».
Мистецька діяльність художниці розпочалась зі 
студії малювання, де вона провчилася три роки 
і де відбулася перша виставка робіт у 2001 році. 
Після студії була Вінницька дитяча художня школа, 
де протягом навчання Ірина активно брала участь 
у різноманітних конкурсах.
Потім навчання у Київському національному 
авіаційному університеті, кафедра комп'ютерних 
технологій дизайну. Після навчання художниця 
повернулася до рідного міста. Працює різними 
інструментами в різних техніках живопису та 
графіки (олія, акрил, акварель, темпера, туш, 
олівець). Також займається створенням ілю-
страцій, інтер'єрним розписом стін, муралами, 
декоруванням, дизайном поліграфічної продукції 
та розробкою логотипів.
Побачити роботи художниці можна за адресою — 
вул. Арх. Артинова, 12 а.

Виставка пухнастиків та африканських 
равликів
Уперше у Вінницький універмаг завітає виставка 
пухнастиків та африканських равликів, яка трива-
тиме до 21 липня. На виставці ви побачите майже 
40 різних кроликів, єнотів, сурикатів, карликового 
оленя, кенгуру, морських свинок, мусанга й аф-
риканських равликів. Особливість цього зоопарку 
в тому, що тут на тварин можна не просто подиви-
тися з-за сіток, а й погладити, взяти на руки та обі-
йняти. Також є можливість нагодувати їх кормом.
Усі тварини привітні та не бояться людей. 
Єдиний, кого не дозволяють брати на руки — 
мусанга (малайська пальмова куниця, яка 
відома своєю роллю 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. При-
бирають 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 пала-
ти запрошує до 14 липня на XXIII міжрегіональну 
«Виставку творів мистецтва». На виставці пред-
ставлено: живопис, скульптура, графіка, декора-
тивно-прикладне мистецтво. 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 студентам вхід безкоштовний. Також у музеї 
можна придбати
сувенірні марки та листівки. Відвідати музей мож-
на за адресою: вул. Соборна, 26.
Телефон для довідок (099)534–30–20.

Запрошуємо на 
новий формат 
дріфту у Вінниці 
та Україні!
Другий етап професій-
ної української Дріфт-
серії BELSHINA DRIFT 
PRO COMPETITION OF 

UKRAINE зустрічайте у Вінниці. Саме тут 10 років 
тому отримав старт потужний, професійний дре-
грейсинг та дріфт, який ми знаємо сьогодні.
Уперше міжнародний аеропорт Гавришівка при-
йматиме професійний дріфт, і лише одні перегони 
у цьому році відбудуться у Вінниці. На вас чекають 
змагання високого професійного та організа-
ційного рівня. Нова яскрава локація для понад 
2000 глядачів на трибунах під парасолями. Нова 

конфігурація траси, якої ще не було в Україні. 
Стантрайдинг шоу від ТОПових українських 
трюкачів на мотоциклах. Безкоштовні маршрут-
ки до місця проведення змагань. Перший день, 
19 липня — день тренувань.
Основний день змагань 20 липня (субота) — 
ТОП-пілоти будуть змагатися за звання пере-
можця другого етапу PRO DCU та призовий фонд 
у 100 000 грн.
Заздалегідь придбані квитки дешевші, та дарують 
можливість стати учасниками розіграшу IPHONE XS 
MAX, дріфт-таксі та цінних призів, що відбудеться 
20 липня під час офіційного відкриття змагань.
Продаж квитків: (063) 730–30–30
Деталі: driftukraine.com
Підписуйся до нас: www.facebook.com/driftukraine.pro
www.instagram.com/driftukraine/
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ËÀÉÔ

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

3 вакансії, конвойна рота ГУНП. 
З/п від 9000. Прийом документів 
до 24.07. Тел.:(067)430-52-67, 
(073)311-74-06 

В цех по переробці м'яса терміново 
потрібен вантажник. Тел.:(067) 305-
70-33 

Sort date: 09.07.2019, №28/2019

ОГОЛОШЕННЯ

«Пілот паті» 
у Вінниці 
 Ó ñóáîòó, 13 ëèïíÿ 
2019 ðîêó, íà òåðèòîð³¿ 
Ñòàðîãî àåðîïîðòó â³ä-
áóäåòüñÿ àâ³àøîó. Ïî÷àòîê 
î 10.00. Âõ³ä â³ëüíèé. Ó 
ïðîãðàì³: ïîë³ò êâàäðîêîï-
òåð³â ³ç ïðàïîðîì Óêðà¿íè; 
àâ³àøîó ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè 
ç àâ³àìîäåëüíîãî ñïîðòó, 
çàïóñê ðàêåò ç ñèñòåìîþ 
ñàìîçíèùåííÿ. Ï³ñëÿ çà-
ê³í÷åííÿ ÷åìï³îíàòó òà 
ð³çíèõ çìàãàíü äëÿ óñ³õ áà-
æàþ÷èõ ï³äãîòóâàëè «Ï³ëîò 
ïàò³». Äî ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ 
ìîæíà ä³ñòàòèñü  àâòîáó-
ñîì ¹ 19 Âèøåíüêà — Â³-
ííèöüê³ Õóòîðè.

Як назвуть 
тролейбус 
 Ïåðøèé â³ííèöüêèé 
òðîëåéáóñ ç³áðàëè òðàí-
ñïîðòíèêè íà áàç³ äåïî. 
Ìàøèíà, ùî äèçàéíîì 
ñõîæà íà VinWay, ¿çäèòü 
ì³ñòîì äâà íåïîâíèõ ì³-
ñÿö³. Äîñ³ òðîëåéáóñ ìàº 
ðîáî÷ó íàçâó — «Â³ííèöÿ 
ÏÒÑ-12».
Ó ìåð³¿ ïðîïîíóâàëè â³-
ííè÷àíàì âèãàäàòè íîâó 
íàçâó äëÿ òðîëåéáóñà. Ç 
28 òðàâíÿ ä³º êîíêóðñ 
íà êðàùå ³ì’ÿ äëÿ ìàøèíè. 
9 ëèïíÿ ÷èíîâíèêè â³ä³-
áðàëè ï’ÿòü êðàùèõ íàçâ: 
VINRAY, VinLine, VinStar, 
VinGo, SkyVin. Ç öüîãî 
ïåðåë³êó ïðîïîíóþòü îá-
ðàòè íàéêðàùó. Ãîëîñóâàòè 
ìîæíà â Ôåéñáóêó bit.
ly/30plDxm. Ãîëîñóâàííÿ 
òðèâàòèìå 10 äí³â.
Â³äçíà÷àòü àâòîð³â âñ³õ 
ï’ÿòè íàçâ. Çà 1 ì³ñöå — 
ïðî¿çíèé íà âñ³ âèäè ìó-
í³öèïàëüíîãî òðàíñïîðòó 
(êð³ì ìàðøðóòîê) òåðì³íîì 
íà 3 ðîêè. Çà 2 ì³ñöå — 
àíàëîã³÷íèé ïðî¿çíèé, àëå 
ç òåðì³íîì ä³¿ 1 ð³ê. Çà 3, 
4, 5 ì³ñöå — ïðî¿çíèé 
êâèòîê íà óâåñü òðàíñïîðò 
(êð³ì ìàðøðóòîê) òåðì³íîì 
ä³¿ 6 ì³ñÿö³â.

КОРОТКО

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

— Âèñòàâó «Ñòî 
òèñÿ÷» çà ï’ºñîþ 
Êàðïåíêà-Êàðîãî 

îáðàëè íåñïðîñòà, — ðîçïîâ³â 
æóðíàë³ñòó RIA êåð³âíèê ïðîåêòó 
ôàõ³âåöü ç ïèòàíü êóëüòóðè ³ òó-
ðèçìó Áàðñüêî¿ ÎÒÃ Ðîìàí Ãðè-
ãîðüºâ. — Íèí³, ÿê ³ áàãàòî ðîê³â 
òîìó, êîëè áóâ íàïèñàíèé òâ³ð, 
ïèòàííÿ çåìåëüêè çíîâó ãîñòðî 
ïîñòàëî íà ïîðÿäêó äåííîìó. Öÿ 
òåìà ïîñò³éíî íà ñëóõó ó òèõ, õòî 
âîþâàâ íà Äîíáàñ³. Êîæíîìó ç 
íèõ äåðæàâà ïîîá³öÿëà íàäàòè 
ä³ëÿíêó, àëå…

— Ãîâîð³òü ïðî Êàëèòêó âñå, 
ùî äóìàºòå, ò³ëüêè åìîö³é 
íå ñòðèìóéòå, — òàê³ ïîðàäè äà-
þòü àêòîðàì ï³ä ÷àñ ðåïåòèö³é.

Íàâ³òü ñëîâà òåêñòó äîçâîëÿþòü 
çì³íþâàòè — ëèø áè âåñü íåãàòèâ 
âèëèòè íàçîâí³.

«¯äåø äåíü — ÷èÿ çåìëÿ? Êà-
ëèò÷èíà. ̄ äåø äâà — ÷èÿ çåìëÿ? 
Êàëèò÷èíà», — ïèñàâ Êàðïåíêî-
Êàðèé. Ùî çì³íèëîñÿ â³äòîä³? 
Ò³ëüêè ïð³çâèùà ³íø³. Ðóêè òàê³ 
ñàìî çàãðåáóù³ ó íèí³øí³õ ãëè-
òà¿â. Äëÿ íèõ çåìëþ çíàõîäÿòü, 
à äëÿ ¿¿ çàõèñíèê³â — íå çàâæäè.

Ïðîåêò ðåàá³ë³òàö³¿ âî¿í³â ç 

äîïîìîãîþ òåàòðó ñòàâ ïåðå-
ìîæöåì êîíêóðñó Óêðà¿íñüêîãî 
êóëüòóðíîãî ôîíäó. Ñóìà ãðàí-
òó íà éîãî âò³ëåííÿ ñòàíîâèòü 
300 òèñÿ÷ ãðèâåíü 

ВІДБІР НА УМОВАХ КАСТИНГУ 
«Ñòî òèñÿ÷» — òðåòÿ âèñòàâà 

Áàðñüêîãî ÌÕÀÒó. Ï³äá³ð âè-
êîíàâö³â ðîëåé çàëèøàºòüñÿ 
íåçì³ííèé. Êàñòèíã ïðîâîäÿòü 
ïåðåâàæíî ãîëîâíèé ðåæèñåð òå-
àòðó ²ðèíà Äºäîâà òà êåð³âíèê 
ïðîåêòó Ðîìàí Ãðèãîðüºâ.

— ×åðåç ²íåðíåò, ³íø³ çàñîáè 
³íôîðìàö³¿ çàïðîøóºìî îõî÷èõ 
ñïðîáóâàòè ñåáå íà ñöåí³, — ðîç-
ïîâ³äàº Ðîìàí Ãðèãîðüºâ. — Àëå 
â³äá³ð, ÿê ³ íà ïîïåðåäí³ âèñòàâè, 
íà óìîâàõ êàñòèíãó. Ðîçóì³ºìî, 
ùî â³éñüêîâ³ íå òà êàòåãîð³ÿ ëþ-
äåé, ÿê³ ïîñï³øàòü ïðîïîíóâàòè 
ñåáå. Òîìó ðîçøèðèëè êîíòèí-
ãåíò. Íàäàëè ìîæëèâ³ñòü áðàòè 
ó÷àñòü òàêîæ ñ³ì’ÿì ó÷àñíèê³â 
ÀÒÎ òà âîëîíòåðàì. Ó âèñòàâ³ 
áóäóòü çàä³ÿí³ ³ áåçïîñåðåäí³ 
ó÷àñíèêè ÀÒÎ, ìàòè îäíîãî ç 
íèõ, à òàêîæ âîëîíòåðè.

Òåàòð ñï³âïðàöþº ç äâîìà ãðî-
ìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè — «Âñå-
óêðà¿íñüêèì îá’ºäíàííÿì ó÷àñ-
íèê³â áîéîâèõ ä³é òà âîëîíòåð³â 
ÀÒÎ» ³ «Çà ïîêëèêîì ñåðöÿ».

У БАРІ БІЙЦІВ ПОКЛИКАЛИ 
В АКТОРИ МХАТУ
Для душі  Можливість виговоритися 
надають бійцям АТО в… театрі. Проект 
реабілітації воїнів методом психодрами 
реалізують у Барі, в аматорському 
театральному колективі МХАТ. Роблять 
це за підтримки професійного лікаря-
психотерапевта. Наскільки ефективним є 
такий метод та де і коли можна побачити 
виставу за участю «атовців»?

Разом з режисером з акторами 
працює лікар-психотерапевт 
Людмила Черкас.
— Будь-який метод психотера-
пії дає позитивний результат, — 
говорить Людмила Черкас. — 
Метод психодрами визнаний 
у світовій медицині ще у 20-х 
роках минулого століття. Він 
не нав’язливий, людину ні про 
що не запитують. Незважаючи 
на це, вона проявляє емоції. 
Робить це під час виконання 
ролі. Проживаючи на сцені чуже 
життя, вона при цьому викорис-
товує внутрішні сили. А тут ще й 
тема така актуальна. Неспроста 
надаємо можливість виходити 
за рамки тексту, додавати щось 
своє, коли хочеться вихлюпнути 

накопичену енергію.
Найважливіше починається 
після репетицій. Продовжуємо 
спілкування з акторами. Обго-
ворюємо саму виставу, участь 
кожного. Як відомо, ті, хто ба-
чив війну, дуже важко йдуть 
на контакт. До мене на прийом 
у лікарню добровільно прийшли 
тільки четверо колишніх бійців. 
За наших умов вони мимоволі 
розкриваються.
Одночасно заповнюють анкети. 
З їх допомогою визначаємо низ-
ку показників — рівень адаптації 
до мирного життя, тривоги, де-
пресії тощо. Так само у розмові 
беруть участь рідні бійців. Їм 
не менше, а декому ще більше 
потрібна психологічна допомога.

Уперше запроваджуємо метод психодрами 

Під час прем’єри першої вистави «По-модньому» 
у залі ніде було яблуку впасти 

— Ìîº çàâäàííÿ ó ïðîåêò³ 
ïîøèðþâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî 
ïðîåêò òåàòðó, à òàêîæ ñïðèÿòè 
â îðãàí³çàö³¿ âèñòàâ íà Ñõîä³ äåð-
æàâè, — êàæå ãîëîâà «Âñåóêðà-
¿íñüêîãî îá’ºäíàííÿ ó÷àñíèê³â 
áîéîâèõ ä³é òà âîëîíòåð³â ÀÒÎ» 
Àíàòîë³é Ñë³â³íñüêèé. Çà ñëîâà-
ìè ïàíà Àíàòîë³ÿ, â³í óæå ìàâ 
ðîçìîâó ç³ ñâî¿ìè ïîáðàòèìàìè 
ó Ìàð³óïîë³, Ñëîâ’ÿíñüêó, Ñºâº-
ðîäîíåöüêó. Ñàìå â öèõ ì³ñòàõ 
âèñòóïàòèìå òåàòð ç Áàðà.

— Òàì óæå ïðàöþþòü íàä îð-
ãàí³çàö³ºþ ãàñòðîëåé, — êàæå 
Àíàòîë³é Ñë³â³íñüêèé. — Äî-
ìîâëÿþòüñÿ ïðî ïðèì³ùåííÿ, 
äå ïîêàæóòü âèñòàâó. Ïîøèðþ-
âàòèìóòü îãîëîøåííÿ ïðî âèñòà-
âó çà ó÷àñòþ àòîâö³â. Ãîëîâíèì 
ãëÿäà÷åì áóäóòü ò³, õòî ç³ çáðîºþ 
â ðóêàõ íåñå ñëóæáó.

ЦЕ ВЖЕ ТРЕТЯ ВИСТАВА 
Òåàòð ó Áàð³ ñòâîðèëè åíòóç³àñ-

òè. Ùîïðàâäà, çà ï³äòðèìêè ì³ñü-
êî¿ âëàäè. ÌÕÀÒ çàðåºñòðîâàíèé 
ÿê ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ.

— Ó ì³ñò³ ñòàâèëè âèñòàâè 
ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Ó äåÿ-
êèõ òðóäîâèõ êîëåêòèâàõ, ëþáîâ 
ëþäåé äî òåàòðàëüíîãî ñëîâà, ÿê 
ìîâèòüñÿ, âèòàëà ó ïîâ³òð³, — ðîç-
ïîâ³äàº Ðîìàí Ãðèãîðüºâ. — Àæ 
ïîêè íå ç’ÿâèëàñÿ äèïëîìîâà-
íèé ðåæèñåð ²ðèíà Äºäîâà. Öå 
âîíà âçÿëà íà ñâî¿ ïëå÷³ íåïðîñòó 
ñïðàâó. Âîíà æ çàïðîïîíóâàëà 
ô³øêó — íà êîæåí ñïåêòàêëü ï³ä-
áèðàòè àêòîð³â ç òèõ, õòî õîò³â 

áè âèéòè íà ñöåíó. Òîáòî ïî-
ñò³éíîãî êîëåêòèâó òåàòð íå ìàº. 
Çàòå íàäàº ìîæëèâ³ñòü êîæíîìó 
îõî÷îìó ïðîÿâèòè ñâî¿ çä³áíîñò³.

ÌÕÀÒ óæå ìàº ó ñâîºìó ðå-
ïåðòóàð³ äâ³ ïîñòàíîâêè. Ïåðøà 
íàçèâàºòüñÿ «Ïî-ìîäíüîìó» Ìè-
õàéëà Ñòàðèöüêîãî. Äðóãà — «Ôà-
ðàîíè» Îëåêñàíäðà Êîëîì³éöÿ.

Ïðåì’ºðà ïåðøî¿ âèñòàâè â³ä-
áóëàñÿ òîð³ê ó Öåíòðó äîçâ³ëëÿ 
ó Áàð³. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî öå 
áóâ ëèïåíü, ÷àñ â³äïóñòîê, ãëÿäà÷³ 
ïåðåïîâíèëè çàëó.

Äðóãó âèñòàâó ïëàíóþòü ïîêà-
çàòè ó ñåðïí³ íèí³øíüîãî ðîêó.

— Äóæå ÷åêàþ öüîãî ÷àñó, — 
ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó Ñåðã³é Ðîç-
äîëüñüêèé. — Ìàþ íåâåëèêèé 
äîñâ³ä ó÷àñò³ ó ñöåíêàõ. Îðãàí³-
çîâóºìî ¿õ ó õðàì³ äëÿ ä³òåé ï³ä 
÷àñ ðåë³ã³éíèõ ñâÿò. Àëå ðàéîííà 
ñöåíà — öå çîâñ³ì ³íøå.

×îëîâ³ê ïðàöþº ìàéñòðîì ç 
ðåìîíòó âçóòòÿ. Àëå ç äèòèíñòâà 
ïîäîáàëîñÿ ïåðåâò³ëåííÿ. Êàæå, 
ï³äáèðàâ ð³çí³ êîñòþìè, âèãàäó-
âàâ òåêñòè äëÿ ñâî¿õ ãåðî¿â.

— Íàé÷àñò³øå òàê³ ðåïåòèö³¿ 
ðîáèâ, êîëè áàòüêè çàëèøàëè îä-
íîãî âäîìà, — ãîâîðèòü Ñåðã³é. — 
Äåñü ó ãëèáèí³ ìåíå äð³ìàº àêòîð. 
Ç’ÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü — ÷îìó á 
íå ñïðîáóâàòè.

Ï³ñëÿ êàñòèíãó éîìó ñêàçàëè, 
ùî ïîâ³äîìëÿòü ïî òåëåôîíó 
ïðî ðåçóëüòàò. Àëå ÷îëîâ³ê ùå 
íå âñòèã âèéòè ç ïðèì³ùåííÿ, 
ÿê éîãî íàçäîãíàëè ³ ïðèâ³òàëè ç 
òèì, ùî ãðàòèìå ó âèñòàâ³.
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РЕКЛАМА

ÄÎÇÂ²ËËß

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
3. екватор 5. абітурієнт  7. Крок 9. «Баюн» 10. Гринюк 15. 
Стеценко 16. фонтан 18. болонська 22. Донецьк 23. Мороз 
25. шиншила 26. територія 27. Кузьмiн 28. Імпульс 29. 
транспортний 30. Тетяна 32. Бичков 

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. троянда 2. халява 4. глобуси 6. бігунок 7. коза 8. 
Пирогов 9. Бронюк 11. технічний  12. політех 13. Нашатирь 
14. Коцюбинський 17. журналістики 19. Стус 20. 
Кооперативний 21. Шестопалюк 24. Аграрний   31. Арт

ВІДПОВІДІ:

Кросворд 
«Студентський»

454703

ПО ГОРИЗОНТАЛІ
3. «Середина» навчання, яку студенти гучно святкують. 
5. Той, хто вступає у внз. 7. Ліцензійний іспит, який 
складають студенти-медики. 9. Клуб інтелектуального 
товариства у ВНТУ. 10. Ректор ДонНУ. 15. Видатний 
композитор, який викладав співи у Вінницькому 
учительському інституті в 1917–1918 рр. 16. Що студенти 
технічного університету називали попільничкою. 
18. Система, за якою нині навчаються студенти. 
22. З якого міста до нас переїхав внз-переселенець. 
23. Очолює медичний університет з 1988 року. 
25. Пухнаста тваринка, яких розводять у аграрному 
університеті. 26. Назва газети в педуніверситеті 
«Студентська… 27. Ректор на той час політехнічного 
інституту з 1976 по 1989 роки. 28. Як називається 
часопис ВНТУ. 29. У 1953 році у Вінниці відкрили 
агролісомеліоративний технікум залізничного 
транспорту. Тепер це коледж. Як він нині називається. 
30. Свята захисниця студентів. 32. Викладач, якого 
в торговельно-економічному інституті студенти дуже 
поважають, але страшенно бояться.

ПО ВЕРТИКАЛІ
1. Кована квітка перед входом у Донецький 
університет. 2. Її звуть студенти перед сесією, 
висунувши заліковку у вікно. 4. Як в педуніверситеті 
студенти називають колег з природничого 
факультету. 6. Аркуш паперу, в якому перед сесією 
потрібно «закрити» пропущені пари. 
7. Як називаються «підказки», які беруть з собою 
на іспити студенти? Мова не про шпаргалки). 
8. Пам’ятник на території медичного університету. 
9. Випускник педагогічного університету, лідер 
відомого в Україні гурту. 11. Спочатку це був "Технікум 
електровакуумного будування", потім "Технікум 
електронних приладів". Як тепер називається цей 
коледж. 12. Як називають технічний університет. 
13. Команда КВН медичного університету. 
14. Чиє ім’я нині носить Вінницький педуніверсит. 
17. Кафедра, що з’явилася в педуніверситеті 
у 2006 році. 19. Чиє ім’я носить Донецький університет. 
20. Який інститут знаходиться на вулиці Янгеля. 
21. Керівник педуніверситету з 2003 до 2014 року. 
24. Наймолодший внз, заснований у 1982 році. 
31. Назва кафе в торговельно-економічному інституті. 
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ОВЕН 
Зірки прихильно посміха-
ються вам зараз, і стосунки з 
коханою людиною зміняться 
на краще. А якщо ви без 
пари, то зустріч у четвер 
може стати доленосною.

ТЕЛЕЦЬ 
Ваше особисте життя зараз 
у ваших руках. Можливі кон-
флікти будуть пов'язані саме 
з вашою домінуючою роллю. 
Намагайтеся не дати партне-
ру відчути свою вразливість.

БЛИЗНЮКИ 
Ваші стосунки з коханою 
людиною набули бажаної 
вами взаємності. Але вони 
ще дуже крихкі, тому по-
старайтеся бути ніжніше одне 
до одного. Проводьте разом 
якомога більше часу.

РАК 
Вівторок може стати найпри-
ємнішим днем цього тижня. 
Ваші стосунки сповнені лю-
бові і пристрасті, але скільки 
триватиме таке загострення, 
покаже час.

ЛЕВ 
Стосунки у вашій парі, 
схоже, переживають період 
оновлення. Ви з подивом 
виявите, що старі любовні 
зв'язки, які іноді вас навіть 
обтяжували, набули чогось 
нового і привабливого. 

ДІВА 
Проявіть тактовність і розу-
міння по відношенню до ко-
ханої людини. Постарайтеся 
відверто поговорити і сприй-
мати те, що відбувається, без 
зайвого драматизму.

ТЕРЕЗИ 
Бурхливий потік ваших емо-
цій може перешкодити вам 
зрозуміти і почути кохану 
людину. Тому постарайтеся 
знайти рівновагу і баланс 
у ваших стосунках.

СКОРПІОН 
Зараз вкрай важливо при-
боркати свої невгамовні 
ревнощі, так як ви занадто 
драматизуєте стосунки з ко-
ханою людиною. Даруйте їй 
позитив, енергію і ніжність.

СТРІЛЕЦЬ 
Кохана людина охоче 
підтримає і підбадьорить 
вас, але їй непогано було б 
натякнути, що вам потрібна 
допомога. Цього тижня ви 
будете оточені увагою пред-
ставників протилежної статі.

КОЗЕРІГ 
Проявляйте більше довіри 
до коханої людини. У середу 
вас може охопити підозрі-
лість і ревнощі. Бажано три-
мати емоції під контролем, 
щоб не зруйнувати стосунки.

ВОДОЛІЙ 
Складний тиждень в плані 
особистих стосунків. Буде 
непросто продемонструвати, 
на що ви здатні. У вівторок і 
п'ятницю постарайтеся про-
вести разом якомога більше 
часу.

РИБИ 
Цікаві зустрічі, незвичайне 
знайомство, захоплююча 
любовна пригода — чимось 
цей тиждень вас обов'язково 
обдарує. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 10-16 ЛИПНЯ

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ:

— Ми звикли думати, що 
любов і довіра — головна 
умова щасливих стосунків. І 
якщо вони є, ніяких проблем 
у взаєминах не виникне. Од-
нак у стосунках двох є ще одна 
важлива складова — природна 

сексуальна активність людини (низька, серед-
ня, висока). Ідеальною парою вважається та, 
у якої близький тип сексуальності, принцип 
«протилежності притягуються» тут не працює. І 
якщо у вас з коханою сексуальні апетити схожі, 

не має значення, скромні вони або з розмахом, 
то ви будете задоволені і щасливі. Проблеми 
починаються в парах з протилежним типами 
темпераментів.
Причому марно оцінювати інтимну сумісність 
на початку роману — секс у всіх в цей період 
пристрасний і частий. Так як почуття зако-
ханості і ефект новизни самі по собі стають 
потужним збудливим фактором. Приблизно 
через рік постійних стосунків природа знімає 
наші «маски». І з’ясовується, що ви пристрасна 
тигриця, готова до сексуальних подвигів кожен 
день, а у партнера так собі. Такі екстремальні 

поєднання часто призводять до розвитку не-
врозів, загострення конфліктів в парі, зрад.
Є люди, які завжди думають про секс, є, хто 
іноді думає, наприклад, — кілька разів у тиж-
день. І є такі люди, які абсолютно до нього 
байдужі, уникають, не знаходять не тільки 
нічого цікавого, а й вважають це шкідли-
вим. Їм незрозуміло, як і навіщо це треба… і 
так буває. Зрозуміло одне — проти природи 
не попреш, якщо дана якась із статевих кон-
ституцій — сильна, слабка або середня, з тим 
і треба жити, під таку свою особливість треба 
адаптуватися.

Коментар експерта

Êîëè â òðèâàëèõ ïîäðóæí³õ 
ñòîñóíêàõ íà çì³íó øàëåíî¿ ïðè-
ñòðàñò³ ïðèõîäèòü ñïîê³éíå êî-
õàííÿ, ñåêñ íàâ³òü ðàç íà ì³ñÿöü 
íå âèêëèêàº àí³ ïîäèâó, àí³ çà-
íåïîêîºííÿ. Çîâñ³ì ³íøà ñïðàâà, 
êîëè ÷îëîâ³ê ³ æ³íêà ò³ëüêè ïî÷à-
ëè çóñòð³÷àòèñü, à ç ³íòèìîì âæå 
âñå íå ïðîñòî ³ º ïðîñòî¿. Òîä³ 
âàðòî çàìèñëèòèñü, ùî íå òàê?

Íå çàéìàòèñÿ êîõàííÿì, íå áà-
æàòè ïàðòíåðà — õ³áà öå ìèñëè-
ìî ñüîãîäí³, êîëè ìåéíñòð³ìîì 
º äîñêîíàë³ ò³ëà, ñòâîðåí³ äëÿ 
íàñîëîäè? ßêùî ñåêñóàëüíèõ 
êîíòàêò³â íåìàº ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ 
ì³ñÿö³â, òîìó ùî ë³á³äî (åíåðã³ÿ) 
ñïðÿìîâàíå íà ³íø³ çàâäàííÿ, öå 
ââàæàºòüñÿ äèâíèì ³ íåïðàâèëü-
íèì. ² íàâïàêè, ìè çàõîïëþºìîñÿ 
òèìè, õòî çàéìàºòüñÿ êîõàííÿì 
ùîäíÿ (ìîæëèâî, áðåøóòü), õî÷à 
ñàì³ âîíè íàâðÿä ÷è îòðèìóþòü 
â³ä öüîãî òàêó âæå é íåçâè÷àéíó 
íàñîëîäó. Òîìó ùî ñêëàäíî ðîç-
ñëàáèòèñÿ, êîëè äîâîäèòüñÿ ïî-
ñò³éíî ï³äòâåðäæóâàòè ñâ³é ñòàòóñ 
ñåêñóàëüíîãî ïàðòíåðà, òà äîâî-
äèòè ³íø³é ñòîðîí³ ñâîþ «ñèëó».

²íòåðíåòîì ãóëÿº ôðàçà, ÿêó 
ïðèïèñóþòü Ôðåéäó, ìîâëÿâ, 
«íå áóâàº çáî÷åíü â ñåêñ³, â³ä-
ñóòí³ñòü ñåêñó — öå çáî÷åííÿ». 
ßêùî âçÿòè ¿¿ äî óâàãè, òî â³äñî-
òê³â çî òðèäöÿòü âàøîãî îòî÷åí-
íÿ — çáî÷åíö³. Òîìó ùî â æèòò³ 
êîæíîãî ç íèõ â³äáóâàºòüñÿ ñò³ëü-
êè âñüîãî ö³êàâîãî, ùî ñåêñ ÿêîñü 
â³äõîäèòü íà çàäí³é ïëàí. ² öå 
çîâñ³ì íå ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü 
â ¿õíüîìó æèòò³ ðîìàíòèêè.

Òèì íå ìåíø ³ íà æàëü, ÷àñòîòà 
ñåêñó ñòàëà áàðîìåòðîì ñòîñóíê³â 

ó ïàð³. Ìè æèâåìî â ðåæèì³ ïå-
ðåãîí³â çà íàñîëîäîþ. Àëå ñàìå 
ïðî ñåêñóàëüíó ñòîðîíó æèòòÿ 
íàéêðàùå ãîâîðèòü ôðàçà «ê³ëü-
ê³ñòü, òî íå çàâæäè ïðî ÿê³ñòü». 
Áàæàííÿ — òàêà ïðèìõëèâà 
øòóêà, ùîá âèðîñòè ³ ïðîÿâè-
òèñÿ, éîìó íåîáõ³äí³ îáìåæåííÿ, 
íåäîñòóïí³ñòü, çàáîðîíà, à òàêîæ 
äèñòàíö³ÿ ì³æ ïàðòíåðàìè ³ ÷àñ. 
À ïðàãíåííÿ äîìîãòèñÿ (çà âñÿêó 
ö³íó) ïîñò³éíî¿ ñèëè ïîòÿãó — öå 
ÿêðàç íàéêðàùèé ñïîñ³á öåé ïî-
òÿã íàëÿêàòè.

НЕМАЄ БЛИЗЬКОСТІ — 
НЕМАЄ КОХАННЯ 

Êîëè áàæàííÿ çãàñàº, äåÿê³ ç íàñ 
ïî÷èíàþòü ñóìí³âàòèñÿ â ñèë³ ñâî-
º¿ ëþáîâ³. Õî÷à ñåêñîëîãè, ïñèõî-
òåðàïåâòè ³ ïñèõîàíàë³òèêè êàæóòü 
ïðî òå, ùî ö³ ðå÷³ íå ìàþòü ïðÿ-
ìîãî çâ’ÿçêó ³ ï³äêðåñëþþòü, ùî 
áàæàííÿ íå âèíèêàº ñàìî ñîáîþ. 
Ùîá âîíî ç’ÿâèëîñÿ, ³ æ³íêà ³ ÷î-
ëîâ³ê ïîâèíí³ ìàòè ÷àñ òà íàòõíåí-
íÿ. Òèì ïà÷å, áàæàííÿ ÷îëîâ³êà, 
òî á³ëüø ïðèìõëèâà ð³÷ (³ á³ëüø 
î÷åâèäíà), öå æ³íêà ìîæå ðîçñëà-
áèòèñÿ «ïîìåäèòóâàòè» ³ îòðèìàòè 
ñâ³é ñåêñ. Áàæàííÿ æ³íêè íå çà-
ïðîãðàìîâàíå ïðèðîäîþ: íàâ³òü 
áåç ïîòÿãó ³ îðãàçìó âîíà ö³ëêîì 
çäàòíà çà÷àòè, âèíîñèòè ³ íàðî-
äèòè äèòèíó. Õî÷à çãîäîì ÷åðåç 
íåõòóâàííÿì ö³º¿ ñåêñóàëüíî¿ ñêëà-
äîâî¿, áàæàííÿ çàéìàòèñÿ ñåêñîì 
ñòàº á³ëüø íåñò³éêèì ³ êðèõêèì. 
Ó ÷îëîâ³ê³â, ùîá óñå ñêëàäàëîñÿ ÿê 
ñë³ä, çàâæäè ìàº áóòè ïðèñóòí³ì 
â³ä÷óòòÿ íîâèçíè (÷è íåáåçïåêè), 
³íàêøå âñå ï³äå çà ³íåðö³ºþ, à çãî-
äîì ç³éäå íàí³âåöü…

ЧАСТОТА СЕКСУАЛЬНОЇ 
АКТИВНОСТІ
Це головна ознака статевої 
конституції. Людям з 
сильним сексуальним тем-
пераментом хочеться інтиму 

щодня і навіть по кілька разів, незважаючи 
ні на що. При слабкій сексуальності, це буває 
не частіше разу на тиждень, а лібідо легко 
знижується при найменших неприємностях.

ВІК СТАТЕВОГО 
ДОЗРІВАННЯ
Чим раніше воно відбува-
ється, тим статева консти-
туція сильніша. Скажімо, 
хлопчики і дівчатка, що 

«дозріли» в 9–10 років, швидше за все будуть 
володіти сильною статевою конституцією, 
а в 15–16 слабкою.

ХАРАКТЕР ОВОЛОСІННЯ
За сильну сексуальність нам 
доводиться платити бурхли-
вою рослинністю по всьому 
тілу. Особливо важко дово-
диться пристрасним дамам. 

У них часто росте волосся в непотрібних міс-
цях — над верхньою губою, на животі і сосках. 
Згадайте хоча б художницю Фріду Кало.

КОЛІР ВОЛОССЯ І ОЧЕЙ
Чим темніше волосся і очі, 
тим статева конституція 
сильніше, вважають дослід-
ники з Інституту Кінсі. Ось 
чому південні народи такі 

пристрасні і плодовиті.

ДОВЖИНА НІГ
Важливе співвідношення 
зросту і довжини ніг — чим 
вони коротші, тим вище сек-
суальні апетити. Тому еталон 
глянцевої краси — довгоногі 

моделі в реальності найчастіше виявляються 
холодними і асексуальними.

ОРГАЗМ І ШВИДКІСТЬ 
ЗБУДЖЕННЯ — ЖІНОЧІ 
ОЗНАКИ СЕКСУАЛЬНОСТІ
Дами з сильною статевою 
конституцією легко 
збуджуються і також легко 

досягають оргазму. А «снігові королеви» 
свій перший оргазм іноді відчувають 
лише в 40 років.

ВІРНІСТЬ ПАРТНЕРЦІ
Як не дивно, ознака 
не тільки високого інтелекту, 
а й сильної статевої 
конституції чоловіка. 
А романи на стороні або 

часті перегляди порно — наслідок слабкого 
сексуального темпераменту. Таким чоловікам 
складніше підтримувати збудження з 
постійною партнеркою, і тому вони змушені 
весь час шукати нові стимули.

ЗДОРОВ'Я ЗУБІВ
Також є, на думку експертів, 
однією з ознак сильної сек-
суальності. Тому має сенс 
ненароком поцікавитися 
у нового супутника, як часто 

йому доводиться ставити пломби.

СЕКСУАЛЬНІСТЬ НА МЕЖІ — 
НОРМА ЧИ АНОМАЛІЯ?
Без правил  Бути самим собою і 
в той же час в тренді, ось основний посил, 
який визначає нашу успішність. Причому це 
повною мірою стосується і сексу. Сучасність 
диктує свої правила — ти повинен бути 
сексуальним, ти маєш бажати, ти маєш 
бути бажаним і секс повинен бути 
регулярним. А коли ні, ти на узбіччі життя?

МЕНШЕ СЕКСУ — 
БІЛЬШЕ ЕМОЦІЙ 

Â³ä÷óòòÿ âíóòð³øíüî¿ ïîðîæíå-
÷³ — íåâ³ä’ºìíà ÷àñòèíà ëþäñüêî-
ãî äîñâ³äó, âîíî âëàñòèâå êîæíîìó 
ç íàñ. ßê ïðàâèëî, ìè çàïîâíþºìî 
öþ ïîðîæíå÷ó ³íøèìè ëþäüìè: 
òóñîâêàìè, ñòîñóíêàìè, ãàðÿ÷êîâî 
çàéìàþ÷èñü ñåêñîì ïðè ïåðø³é 
ìîæëèâîñò³. Öå â³äâîë³êàº íà äåÿ-
êèé ÷àñ, òà ïîò³ì ïîðîæíå÷à ñòàº 
á³ëüø î÷åâèäíîþ.

Òîìó ùî ëþäèíà õî÷ ³ ââà-
æàºòüñÿ öàðåì çâ³ð³â, âò³ì, ìè 
íå òâàðèíè, ÿê³ âñå ñâîº æèòòÿ 
ï³äêîðÿþòüñÿ ³íñòèíêòàì: ã³í, 
ò³÷êà, á³îëîã³÷íà ïîòðåáà ðîç-
ìíîæåííÿ. ² äóæå øêîäà, êîëè 
æèòòÿ ïàðè çâîäèòüñÿ äî ìåõàí³÷-

íîãî ÷åðãóâàííÿ ñòèìóë³â ³ ðå-
àêö³é (çáóäæåííÿ ³ ñåêñ). ßêùî 
ìè ïåðåñòàºìî ãîâîðèòè ïðî ñâî¿ 
ïî÷óòòÿ, ïåðåñòàºìî ä³ëèòèñÿ ìà-
ëåíüêèìè ðàäîùàìè, ïåðåñòàºìî 
äèâóâàòè ³íøèõ, ³ íå äèâóºìîñÿ 
ñàì³, íå ïðèâíîñèìî í³÷îãî íîâî-
ãî â ñòîñóíêè, ó íàñ íå çàëèøàºòü-
ñÿ ïðîñòîðó äëÿ ôàíòàç³é. À ÿêùî 
âìèðàº ôàíòàç³ÿ, ðàçîì ç íåþ éäå 
³ ñåêñóàëüí³ñòü ç áàæàííÿì.

Òîìó ùî áàæàííÿ íå çâîäèòüñÿ 
äî çàäîâîëåííÿ ïîòðåá. Öå åíåðã³ÿ, 
ÿêà òÿãíå íàñ äî ³íøî¿ ëþäèíè, 
äî ÷îãîñü îñîáëèâîãî, ùî º ò³ëüêè 
â öüîìó êîíêðåòíîìó ÷îëîâ³êîâ³, 
÷è êîíêðåòí³é æ³íö³. Ìè áàæàºìî 
â³äêðèòè äëÿ ñåáå ³íøó ëþäèíó ³ 
äîïîâíèòè ñåáå ¿¿ äîñòî¿íñòâàìè.

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ 
ЧОЛОВІЧУ І ЖІНОЧУ СЕКСУАЛЬНІСТЬ
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Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

454113

ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ 

«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55, 

(096) 179 71 31

ОВЕН 
Не начинайте активных 
действий, не определив-
шись с целями.

ТЕЛЕЦ 
Будут удачными поездки 
и контакты, особенно — ко-
мандировки за границу.

БЛИЗНЕЦЫ 
Наступил благоприятный 
момент для активной дея-
тельности. 

РАК 
На этой неделе старайтесь 
больше времени прово-
дить на природе. 

ЛЕВ 
У вас появится много воз-
можностей, но увеличится 
и количество обязанностей. 

ДЕВА 
Самое время пересмотреть 
и, по возможности, кон-
кретизировать свои планы. 

ВЕСЫ 
Не распыляйтесь, поставьте 
себе конкретную цель и 
стремитесь к ее достижению.

СКОРПИОН 
Вам предстоят деловые от-
ношения, где критериями 
успешности будут практич-
ность и законность.

СТРЕЛЕЦ 
Желательно умерить свой 
пыл и внимательнее отне-
стись к деловым проектам. 

КОЗЕРОГ 
Сейчас не время воевать, 
лучше приспосабливаться 
к сложным обстоятель-
ствам. 

ВОДОЛЕЙ 
Самое время выяснить суть 
накопившихся у вас про-
блем и начать их решать. 

РЫБЫ 
Неплохо бы навести поря-
док и в бумагах, и в голове, 
и в личных отношениях.

454595

Катерина, 21 рік
Студентка медичного університету. Дуже люблю медицину. Усе життя 
займаюсь танцями, зараз зупинилась на черлідингу. Ми підтримуємо команду з 
американського футболу «Вінницькі вовки». Цього сезону почала займатись бігом. 
Після участі у Вінницькому напівмарофоні біг остаточно мене полонив. Багато 
подорожую, займаюсь йогою, веду здоровий спосіб життя.

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

453620

454593

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)

455123

454231


