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 Як свідчать попередні результати, на виборах до 
Верховної Ради багато вінничани проголосували 
за зміни. На дільниці в медуніверситеті 
персіонерка Євгенія Гуцал журилася: «Толкові, 
розумні їдуть, бо бачать, що тут нема пуття»

 Ми маємо право вимагати дій від наших 
співгромадян, яких обрали депутатами. З вірою в 
чудове майбутне нашого краю, країни. Подивимося, 
як і що буде змінюватися з вересня, коли 
відбудеться перше засідання новообраної Ради 

ЯК СТАТИ ВЛАСНИКОМ 
КАВ’ЯРНІ №30 (1448)

СЕРЕДА
24 липня 2019

20MINUT.UA

с. 6

РЕКЛАМА

ЧЕРЕЗ АТЛАНТИКУ 
ЗА 55 ДНІВ с. 15

с. 4-5

с. 10

456060454311

456185

«ЯКЩО НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ, 
ТО НЕ БУДЕ КОМУ ГОЛОСУВАТИ»

НА КОРДОНІ — НОВА СТРІЛЕЦЬКА РОТА с. 11

368149

454665



2 RIA, Ñåðåäà, 24 ëèïíÿ 2019

Сколько нужно 
ДТП?

Óìèëÿÿñü ïåðèîäè÷åñêè 
ðîëèêàì î òîì, êàê äîðîæ-
íàÿ ïîëèöèÿ (èëè âîäèòå-
ëè) êàêîé-íèáóäü èç ñòðàí 
Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà ïåðå-
âîäèò ÷åðåç äîðîãó ñåìüþ 
ãóñåé, ÿ òóò æå âñïîìèíàþ, 
÷òî ÿ ñëûøó êàæäûé áóäíèé 
äåíü, íàõîäÿñü íà ðàáîòå.

Ðåãóëÿðíî, ïî íåñêîëü-
êó ðàç â äåíü, çà îêíàìè 
ÿ ñëûøó äèêèé âèçã òîðìî-
çîâ. À áûâàëî — çâóê óäàðà 
è ðàçáèâàþùåãîñÿ ñòåêëà. 
Òàê ïðîäîëæàåòñÿ ãîä. Áû-
âàåò, ÷òî ñ òðàâìàìè, íî çà-
÷àñòóþ ïîêà íåò. Ñìåðòü — 
âñåãî ëèøü äåëî âðåìåíè.

Ïåðåñå÷åíèå óëèö Ñòåöåí-
êî è Êèåâñêîé, íàâåðíîå, 
íà äàííûé ìîìåíò ñàìîå ÷à-
ñòîå ìåñòî àâàðèé â ãîðîäå. 
Ïðè÷èíà îäíà — íåñîáëþ-
äåíèå ñêîðîñòíîãî ðåæèìà, 
ïðåíåáðåæåíèå äîðîæíûìè 
çíàêàìè. 

Ñêîëüêî äîëæíî ïðîèçîé-
òè àâàðèé, ÷òîáû óñòàíîâèëè 
íà ýòîì ïåðåõîäå ñâåòîôîð? 
Íó, õîòÿ áû, «ñèñüêè» ëåæà-
÷åãî ïîëèöåéñêîãî ïîëîæèëè 
áû?

Ñöåíàðèé îäèí è òîò æå: 
âîäèòåëü ïåðâîé ìàøèíû 
âèäèò ïåøåõîäà è òîðìîçèò, 
ñçàäè ëåòèò âòîðàÿ, âúåçæàåò 
â çàä ïåðâîé. À òàì âñå ëå-
òÿò, íåñìîòðÿ íà îãðàíè÷å-
íèå ñêîðîñòè 40 êèëîìåòðîâ 
â ÷àñ.

Ñëó÷àåòñÿ, íå óñïåâàåò 
çàòîðìîçèòü è òðåòüÿ. Âîò 
ñåãîäíÿ (17 èþëÿ — ðåä.) 
â ëåãêîâóøêó ñçàäè âëå-
òåë ÇÈË, ñäåëàë èç ñåäàíà 
õý÷áåê. Íå îáîøëîñü è áåç 
ñêîðîé. Èçðåäêà ïîñòðàäàâ-
øèì â àâàðèè ñòàíîâèòñÿ 
è ïåøåõîä.

Õîòÿ, ïîêà ÷òî, ïåøåõîäû 
îòäåëûâàëèñü óøèáàìè è èñ-
ïóãîì. Æäåì òðóïîâ? È òîëü-
êî ïîòîì ïîñòàâèì ñâåòîôîð?

ДУМКА

ВРАЧ, ПОЭТЕССА 

Ирина 
БЕРЕЗА

Електронний квиток у гро-
мадському транспорті почали 
впроваджувати з 2016 року. Ре-
алізація за участю КП «Вінниця-
картсервіс» за кредитні кошти 
Європейського банку розвитку 
і реконструкції. Обсяг кредиту — 
9 мільйонів євро.
Переможцем тендеру на при-
дбання обладнання та про-
грамного забезпечення — 
«Mikroelektronika» (Чехія) — 
підтверджено виготовлення 

3 986 одиниць обладнання: 
валідатори, бортові системи, 
сервери тощо.
У лютому 2019-го поставлено 
продукції на суму 4 мільйони 
97,7 тисячі євро. У березні від-
крито центр обслуговування 
клієнтів для замовлення карток 
оплати за проїзд та вже прийнято 
31,6 тисячі заяв на їх виготовлен-
ня (bit.ly/2ObAbPN). Роздача 
карток та запуск системи запла-
новані на 1 вересня 2019 року.

На картку вінничанина є понад 30 тисяч заяв 

РОМАН (52), АПАРАТНИК 
ВОДОПІДГОТОВКИ:
— Ботанічний сад, музей Пи-
рогова, набережна «Рошен». 
Їх багато. Не вистачає куль-
тури серед вінничан: на ходу 
курять і смітять.

ЮЛІЯ (28), В ДЕКРЕТНІЙ 
ВІДПУСТЦІ:
— У мене дітки, тому часто 
гуляємо Центральним пар-
ком. Їздимо влітку за місто, 
купатися в басейнах. Не ви-
стачає аквапарку!

МАКСИМ (29), МЕНЕДЖЕР:
— Взагалі, тут перший день. 
Приїхав з Києва. Упевнився, 
що у Вінниці гарний Цен-
тральний парк і набережна 
«Рошен». Але у центрі немає 
місць, де поставити авто.

ЮЛІЯ (36), ВЧИТЕЛЬ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ:
— Живу на Електромережі, 
тому ходимо відпочивати 
або в парк лікарні Ющенка, 
або на Вишенське озеро. Ніби 
зараз всього вистачає.

АНДРІЙ (36), БУДІВЕЛЬНИК:
— Річка Південний Буг. Якщо 
я йду на риболовлю, то їду 
на Сабарів чи на Богуна. Там 
є місця, де лящ клює. Не по-
добається, що все більше за-
будовують узбережжя.

ТЕТЯНА (66), ПЕНСІОНЕРКА:
— Люблю гуляти з онукою 
по Центральному парку, хо-
димо в дитяче містечко біля 
Вежі. Хотілося б, щоб у цьому 
парку були пішоходні фон-
тани, як на Вишенці.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Які у вас улюблені місця для відпочинку у Вінниці?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Âèêîíêîì ì³ñü-
êî¿ ðàäè 11 ëèïíÿ 
ïîãîäèâ ðîçì³-

ùåííÿ ³íôîðìàö³éíîãî òàáëî 
íà çóïèíö³ íà Òåàòðàëüí³é. Òàáëî 
çàêð³ïëÿòü íà ìåòàëåâèé ñòîâï, 
âèñîòîþ òðè ìåòðè, ïîáëèçó çó-
ïèíêè. Íèæí³é êðàé åëåêòðîííî-
ãî òàáëî áóäå íà â³äñòàí³ 2,1 ìå-
òðà â³ä çåìë³ (bit.ly/2Y3m1oJ) 

Ìîíòàæ åëåêòðîííèõ òàáëî 
íà çóïèíêàõ º ñêëàäîâîþ ñèñòåìè 
å-êâèòêà ó ãðîìàäñüêîìó òðàí-
ñïîðò³. Êåð³âíèöÿ êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Â³ííèöÿêàðòñåð-
â³ñ» Êàòåðèíà Áàá³íà ðîçïîâ³ëà, 
ùî òàáëî íà Òåàòðàëüí³é ïîñòàâ-
ëÿòü íåçàáàðîì, àëå ïîâíîö³ííî 
âîíî çàïðàöþº ç 1 âåðåñíÿ.

— Òàì òðèâàþòü áóä³âåëüí³ 
ðîáîòè, âèêîíóþòü êàïðåìîíò 
çóïèíêè ³ íàøå çàâäàííÿ ñï³ëü-
íî ç âèêîíàâöÿìè ïðîêëàñòè 
êîìóí³êàö³¿ ï³ä òàáëî, ïîñòàâè-
òè êîíñòðóêö³þ, — ñêàçàëà Áàá³-
íà. — Ïîâíîö³ííî òàáëî çàïðà-
öþº ó âåðåñí³, êîëè ìè çàïóñòèìî 
âàë³äàòîðè íà ïåðøèõ 100 îäè-
íèöÿõ òðàíñïîðòó. À äî öüîãî, 
ìîæëèâî, óâ³ìêíåìî íà ³íôîð-
ìàö³éíîìó òàáëî çîáðàæåííÿ ç 
ãðàô³êîì ðóõó òðàíñïîðòó (ÿê 
íà ïàïåðîâèõ òàáëè÷êàõ, ùî á³ëÿ 
çóïèíîê — àâò.).

Óò³ì, êîëè çàâåðøàòü òåñòóâàí-
íÿ ³ òàáëî çàïðàöþº «íà ïîâíó», 
òî òàì ç’ÿâèòüñÿ ïîõâèëèííèé 
ãðàô³ê ðóõó.

— Â³í ïðàöþâàòèìå ó çâ’ÿçö³ 
ç GPS, ùî áóäóòü íà áîðòàõ 
òðàíñïîðòó. Òîáòî ñèñòåìà ô³ê-
ñóâàòèìå ðåàëüíå ðîçòàøóâàííÿ 

НА 50 ЗУПИНКАХ БУДУТЬ
ЕЛЕКТРОННІ ГРАФІКИ РУХУ 
Інновації  Міська влада вирішила 
поставити перше онлайн-табло 
на оновленій зупинці біля Драмтеатру. 
Це буде екран з похвилинним графіком 
руху тролейбуса, автобуса чи маршрутки, 
що на борту матимуть GPS-маячки. Крім 
цієї зупинки, поставлять ще 49 табло — 
як у центрі, так і на околицях Вінниці

òðîëåéáóñà, ìàðøðóòêè, àâòîáóñà 
òà ïîêàçóâàòèìå, ñê³ëüêè ÷àñó çà-
ëèøèëîñÿ ¿ì ¿õàòè äî çóïèíîê, 
íà ÿêèõ çìîíòîâàíî îíëàéí-òà-
áëî. Òàêîæ íà òàáëî áóäóòü ñïåö³-
àëüí³ ñèìâîëè äëÿ ëþäåé ç ³íâà-
ë³äí³ñòþ — ùîá âîíè çíàëè, êîëè 
ñàìå ïðèáóâàòèìå òðàíñïîðò ç 
íèçüêîþ ï³äëîãîþ, — ïîÿñíèëà 
äèðåêòîðêà «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ».

Ðàí³øå ïîâ³äîìëÿëè, ùî êð³ì 
ãðàô³êó ðóõó íà òàáëî ìîæå 
ç’ÿâèòèñÿ ñîö³àëüíà ðåêëàìà (bit.
ly/2JMSGGl). Óò³ì, çà ñëîâàìè 
Áàá³íî¿, ì³ñüêà âëàäà çàáîðîíèëà 
ðîçì³ùóâàòè áóäü-ÿêó ðåêëàìó 
íà åëåêòðîííîìó ðîçêëàä³.

— Íàì íå äîçâîëèëè âñòàâè-
òè íàâ³òü â³äåîðîëèêè ïðî òå, ÿê 
êîðèñòóâàòèñÿ ìóí³öèïàëüíèìè 
êàðòêàìè ³ âàë³äàòîðàìè. Õî÷à 
òàêà ôóíêö³ÿ íà òàáëî ðîçðîá-
íèêîì (÷åñüêà êîìïàí³ÿ «Ì³êðî-
åëåêòðîí³êà» — àâò.) ïåðåäáà÷å-
íà, — ñêàçàëà Áàá³íà.

Êð³ì Òåàòðàëüíî¿, äî 1 âåðåñ-
íÿ îáëàøòóþòü ³íôîðìàö³éíèìè 

òàáëî ùå 49 çóïèíîê ÿê ó ñåðåä-
ì³ñò³, òàê ³ íà îêîëèöÿõ Â³ííèö³. 
Ñåðåä íèõ: Çàë³çíè÷íèé âîêçàë, 
Öåíòðàëüíèé ðèíîê, ïëîùà Ïå-
ðåìîãè, Ñîáîðíà (Óí³âåðìàã), 
Ìàéäàí Íåáåñíî¿ Ñîòí³, Îòà-
ìàíîâñüêîãî, Ìåäóí³âåðñèòåò, 
Þíîñò³, ïðîñïåêò Êîñìîíàâò³â, 
600-ð³÷÷ÿ, ÄÏÇ, Ìåìîð³àë Âè-
çâîëåííÿ, Ë³êàðíÿ øâèäêî¿ äîïî-
ìîãè, ×åõîâà, Áàæåíîâà, Ëóãîâà, 
8-ãî Áåðåçíÿ, Ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³-
êàðíÿ, Ñàáàð³â, Òîïîëüñüêîãî, 
×îðíîâîëà òîùî.

Âîäíî÷àñ ðåêîíñòðóêö³þ çó-
ïèíêè íà Òåàòðàëüí³é ìàþòü 
çàâåðøèòè ó ñåðïí³. Íà äîðîç³, 
â çîí³ çóïèíêè âñòàíîâèëè àð-
ìîâàí³ ïëèòè òà áðóê³âêó, ùîá 
íå óòâîðþâàëèñÿ «íàïëèâè» àñ-
ôàëüòó ïðè ãàëüìóâàíí³ ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó. Áóä³âåëüíèêè 
ãîòóþòü îñíîâó ï³ä òðèñåêö³éíèé 
ïàâ³ëüéîí ³ç çàòåìíåíîþ ïî-
êð³âëåþ. Íà êàïðåìîíò âèòðà-
òèëè ïîíàä 2 ì³ëüéîíè ãðèâåíü 
(bit.ly/2Y3nETn).

Зупинку на Театральній 
ще реконструюють. 
На фотоколажі приклад 
інформаційного табло, 
яке тут встановлять і воно 
не буде сильно відрізнятися 
від тих, що є в інших містах

ÍÎÂÈÍÈ



454594



4 RIA, Ñåðåäà, 24 ëèïíÿ 2019

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Â Óêðà¿í³ ïðî-
éøëè ïîçà÷åðãî-
â³ ïàðëàìåíòñüê³ 

âèáîðè. Â³ííè÷àíè ñòàëè ïðè-
õîäèòè âæå ç ìîìåíòó â³äêðèòòÿ 
ä³ëüíèöü. Àëå, ÿêùî ïîð³âíþâà-
òè ç ïðåçèäåíòñüêèìè âèáîðàìè 
2019 ðîêó, òî ÿâêà íà ïàðëàìåíò-
ñüêèõ áóëà çíà÷íî ìåíøîþ.

— Íà 12.00 ïðîãîëîñóâàëî 
273 ëþäèíè. Çðàíêó áóëè â³-
ííè÷àíè ïîâàæíîãî â³êó, ìîëîä³ 
ïîêè ùî ìàëî. Äóìàþ, ùî ñïåêà 
ñïàäå ³ âèáîðö³ ï³äòÿãíóòüñÿ, — 
êàçàëà ãîëîâà ä³ëüíè÷íî¿ âèáîð-
÷î¿ êîì³ñ³¿ â øêîë³ ¹ 36 Íàä³ÿ 
Á³ëà.

Õî÷à íà ä³ëüíèö³ â øêîë³ 
¹ 10 ÿâêà áóëà á³ëüøîþ.

— Öå ìî¿ òðåò³ âèáîðè çà ð³ê. 
Ó òàêó ãîäèíó (13.00 — àâò.) 
íà ïðåçèäåíòñüêèõ ìè ìàëè ò³ëü-
êè 300 ïðîãîëîñóâàâøèõ. À çàðàç 
âæå º 481 ãîëîñ ó ñêðèíüêàõ, — 
êàæå ãîëîâà êîì³ñ³¿.

Óò³ì, ÿâêà íà öèõ âèáîðàõ ñòàëà 
íàéíèæ÷îþ çà âñþ ³ñòîð³þ Óêðà-
¿íè. Ç 29 ì³ëüéîí³â óêðà¿íö³â, ùî 
ìàëè ïðàâî ãîëîñóâàòè, ò³ëüêè 
ïîëîâèíà ï³øëè íà âèáîðè. 
Àíàëîã³÷íî ³ ó Â³ííèö³: íîâèé 
ïàðëàìåíò îáèðàëè 168 òèñÿ÷ ç 
345 òèñÿ÷ âèáîðö³â ó ì³ñò³.

ПІДОЗРИ НА ПІДКУП І 
ФАЛЬСИФІКАЦІЮ 

Ó îáëàñíîìó ãëàâêó ïîë³ö³¿ çà-
çíà÷èëè, ùî âèáîðè â íàøîìó 
ðåã³îí³ ïðîéøëè ñïîê³éíî. Ðå÷-
íèöÿ Àííà Îë³éíèê ðîçêàçàëà, 
ùî çà äîáó âèáîð³â ïîë³ö³ÿ îòðè-
ìàëà 80 ïîâ³äîìëåíü ïðî ìîæ-
ëèâ³ ïîðóøåííÿ. Ç íèõ ïî ñåìè 

³íöèäåíòàõ â³äêðèëè êðèì³íàëüí³ 
ïðîâàäæåííÿ, òðèâàº ñë³äñòâî.

Òîæ, çîêðåìà, â Ïîãðåáèùåí-
ñüêîìó ðàéîí³ â³äêðèòî êðèì³-
íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ôàêòîì 
ï³äêóïó âèáîðö³â. Çà ïîïåðåäí³-
ìè äàíèìè, áëèçüêî 170 ì³ñöåâèõ 
æèòåë³â íàïåðåäîäí³ äíÿ ãîëîñó-
âàííÿ îòðèìàëè ïî 200 ãðèâåíü 
çà òå, ùî ïðîãîëîñóþòü çà ïåâíî-
ãî êàíäèäàòà ó íàðîäí³ äåïóòàòè. 
Ï³äïèñè ï³äòâåðäæåííÿ çáèðàëà 
54-ð³÷íà æ³íêà, ÿêó çàòðèìàëè 
ïîë³öåéñüê³.

Ó Õì³ëüíèêó êàíäèäàò ó íàðîä-
í³ äåïóòàòè ïîâ³äîìèëà ïðî ôàêò 
ôàëüñèô³êàö³¿ âèáîð³â íà îäí³é 
ç ä³ëüíèöü. Ó ñïèñêàõ âèáîðö³â 
çàÿâíèöÿ âèÿâèëà îäíàêîâ³ ï³ä-

ïèñè ëþäåé, ùî îòðèìàëè áþ-
ëåòåí³. Ðîçïî÷àòå êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ çà ñòàòòåþ «Ôàëü-
ñèô³êàö³ÿ âèáîð÷èõ äîêóìåíò³â». 
Òàêå ïðàâîïîðóøåííÿ êàðàºòü-
ñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³ ñòðîêîì 
äî 10 ðîê³â.

À ó Ëàäèæèí³ áóëè ñïðîáè 
çàõîïëåííÿ îêðóæíî¿ âèáîð÷î¿ 
êîì³ñ³¿, êóäè çâîçèëè ñêðèíüêè ç 
ãîëîñàìè. Õî÷à, ÿê ñòâåðäæóâàëà 
ðå÷íèöÿ îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿, ëþäè 
òàì ïðîñòî ãóëÿëè.

— ²íôîðìàö³ÿ ïðî çàõîïëåí-
íÿ ÎÂÊ íå â³äïîâ³äàº ä³éñíîñ-
ò³. Ñïðàâä³, â Ëàäèæèí ïðè¿õàëè 
ëþäè, ¿õ òàì áóëî îð³ºíòîâíî 60. 
Ïðîñòî ãóëÿëè á³ëÿ îêðóæíî¿ âè-

У НОВУ РАДУ ВІД ВІННИЦІ ЙДУТЬ 
ТІЛЬКИ «ЗЕ! ДЕПУТАТИ» 
«Монополія»  Позачергові вибори 
до парламенту поставили два рекорди: 
найнижча за всю історію виборів явка — 
49,8 % по Україні і найбільша кількість 
нардепів від однієї партії — 253 місця 
у Верховній Раді. Як пройшли вибори 
у Вінниці, хто отримає мандати і коли 
нова влада запрацює?

СКІЛЬКИ КОШТУВАЛА ПЕРЕМОГА?
Гроші витрачали на агітацію та політичну рекламу в ЗМІ по всій Україні 

97 461 000 
грн

Слуга народу» 

39 047 000 
грн

«Опозиційна 
платформа — За життя» 

35 039 000 
грн

«Батьківщина» 

47 266 000 
грн

«Європейська 
солідарність» 

78 080 000 
грн

«Голос» 

Дані про витрати партій з 21 червня до 10 липня, cvk.gov.ua 

áîð÷î¿ êîì³ñ³¿, íå â÷èíÿëè ïðîòè-
ïðàâíèõ ä³é. Òàì áóëî äîñòàòíüî 
ïîë³öåéñüêèõ, íàöãâàðä³éö³â, ÿê³ 
áóëè ãîòîâ³ ïðèïèíèòè â÷èíåííÿ 
ïîðóøåíü çàêîíó. Òîìó ðåàëüíèõ 
ñïðîá çàõîïëåííÿ êîì³ñ³¿ íå ñòà-
ëîñÿ, — ñêàçàëà Îë³éíèê.

«ЗЕЛЕНА» ОБЛАСТЬ 
Íà ìîìåíò íàïèñàííÿ öüîãî 

ìàòåð³àëó, Öåíòðàëüíà âèáîð÷à 
êîì³ñ³ÿ ïîðàõóâàëà 94% ãîëîñ³â. 
², çà ïîïåðåäí³ìè ðåçóëüòàòàìè 
ï³äðàõóíêó åëåêòðîííèõ ïðîòîêî-
ë³â, äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ïðîõîäÿòü 
ï’ÿòü ïàðò³é: ïàðò³ÿ «Ñëóãà íà-
ðîäó» íàáðàëà — 43,14%; «Îïîçè-
ö³éíà ïëàòôîðìà — Çà æèòòÿ» — 
13,06%; «Áàòüê³âùèíà» — 8,18%; 
«ªâðîïåéñüêà ñîë³äàðí³ñòü» — 
8,12%; «Ãîëîñ» — 5,84%.

Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ òà ó Â³-
ííèö³ ë³äèðóº «Ñëóãà íàðîäó» 
(38,31%), «Óêðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ 
Ãðîéñìàíà» (14,99%), «Áàòüê³â-
ùèíà» (10,05%) ³ «ªÑ» (8,23%).

Â³ííèöþ ó íîâ³é Ðàä³ áóäóòü 
ïðåäñòàâëÿòè ïîë³òèêè â³ä «Êî-
ìàíäè Çå». Ç 11 îêðóãó — öå 
36-ð³÷íèé Ìàêñèì Ïàøêîâ-
ñüêèé, ÿêèé êåðóº ô³ðìîþ, ùî 
êîíñóëüòóº á³çíåñ ³ ïîë³òèê³â. À ç 
12 îêðóãó — 60-ð³÷íèé ðåêòîð 

Â³ííèöüêîãî êîîïåðàòèâíîãî 
³íñòèòóòó Àíàòîë³é Äðàáîâñüêèé.

— Ñêëàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî ëþ-
äèíà, ÿêà ìàëà «çåëåíèé ïðàïîð 
â ðóêàõ», òî âæå íà ñòàðò³ ìàëà 
20% ï³äòðèìêè, — ñêàçàâ î÷³ëü-
íèê îáëàñíîãî Êîì³òåòó âèáîðö³â 
Óêðà¿íè Âëàäèñëàâ Òåëåíü.

Â³í ðîçêàçàâ, ùî âèáîðö³ 
íà ä³ëüíèöÿõ ðåòåëüíî âèâ÷àëè 
áþëåòåí³ òà íàâ³òü ïåðåïèòóâàëè 
÷ëåí³â êîì³ñ³é ïðî ïàðò³éíó íà-
ëåæí³ñòü êàíäèäàò³â. Òîæ, «ñë³ïå» 
êîï³þâàííÿ ñòèëþ ïðåçèäåíò-
ñüêî¿ ïàðò³¿, äî ÷îãî âäàâàëèñÿ 

äåÿê³ ïîë³òñèëè, íå äàëî ïåðå-
ìîãè, ñêàçàâ Òåëåíü.

Äî òîãî æ, âïåðøå â ³ñòîð³¿ 
Óêðà¿íè ó ïàðëàìåíò³ ìîæå áóòè 
ñôîðìîâàíà á³ëüø³ñòü ç îäí³º¿ 
ïàðò³¿. Çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè, 
ó «Ñëóãè íàðîäó» áóäå 253 êð³ñ-
ëà. Äëÿ óõâàëè çàêîí³â ïîòð³áíî 
ùîíàéìåíøå 226 ãîëîñ³â.

— ¯ì êîàë³ö³ÿ áóäå ïîòð³áíà 
ò³ëüêè äëÿ òîãî, ùîá çì³íèòè 
Êîíñòèòóö³þ, — êàæå î÷³ëüíèê 
îáëàñíîãî Êîì³òåòó âèáîðö³â. — 
Áî äëÿ öüîãî òðåáà ì³í³ìóì 
301 ãîëîñ ó Âåðõîâí³é Ðàä³.

РОЗПОДІЛ МІСЦЬ У ПАРЛАМЕНТІ

Íîâ³ íàðäåïè â³ä 
Â³ííèö³ — ï³äïðèºìåöü 
Ìàêñèì Ïàøêîâñüêèé ³ 
ðåêòîð êîîïåðàòèâíîãî 
³íñòèòóòó Àíàòîë³é 
Äðàáîâñüêèé

Ні, негативно сприймаю результати

  45,74%

Так, пройшли ті, за кого голосував / голосувала

                                                                                                       41,26%

Неважливо. Не ходив / не ходила на вибори

                               12,21%

Чи задоволені результатами парламентських виборів?

Опитування
Результати голосування на сайті vn.20minut.ua 
У опитуванні взяли участь 223 людини (bit.ly/2Od1k52)

225 за списками партій, 199 по мажоритарці. На тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму 
вибори не проводилися, 26 місць будуть без депутатів

253
«Слуга 
народу» 

45
«Опозиційна 
платформа — 
За життя»

48
Самовисуванці

26
вакантні 
місця

24
«Європейська 
солідарність»

24
«Батьківщина» 

10
Інші партії

20
«Голос»

Джерело: cvk.gov.ua

ÂÈÁÎÐÈ ÄÎ ÐÀÄÈ

Після завершення дня виборів 
Центральна виборча комісія 
матиме ще 15 діб, щоб пораху-
вати голоси. Тобто, до 5 серпня 
включно має завершити підраху-
нок, а до 10 серпня — оголосити 
результати виборчих перегонів.
Перше засідання ВР має відбути-
ся протягом 30 днів після офіцій-
ного оголошення результатів — 
до 9 вересня 2019 року. На ньому 
нардепи складуть присягу, а піс-
ля — здобудуть повноваження 
і депутатську недоторканність.

З першого засідання нарде-
пи можуть домовлятися про 
коаліцію, яку треба створити 
до 9 жовтня. Сформована біль-
шість нардепів пропонує нового 
голову Кабміну. Ця людина по-
тім пропонуватиме на затвер-
дження Раді нових міністрів.
Таким чином, щонайпізніше, 
нова Рада запрацює у верес-
ні, а уряд — у жовтні. До цього 
моменту при владі залишається 
парламент і Кабмін попередньо-
го скликання.

Коли нова влада почне працювати
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— На дільниці зареєстровано 
1849 виборців, семеро подали 
заяви, що голосуватимуть вдо-
ма, — розповіла голова дільнич-
ної виборчої комісії Тетяна Па-
ламарчук. — Працюють 16 членів 
комісії. А ось спостерігачів цього 
разу більше, ніж було на прези-
дентських виборах, загалом за-
реєструвалися 12 осіб. Дехто зро-
бив це ще 19 липня, коли комісія 
отримувала бюлетені. Крім того, 
традиційно працюють мобільні 
групи. Приїжджають на деякий 
час, контролюють, їдуть далі.
— Я теж голосуватиму на цій 

дільниці. Хоча зареєстрована 
в іншому районі міста. Зробила 
перереєстрацію, аби не витрача-
ти час на поїздку.
— Що найважливіше? Що най-
складніше? — перепитує пані 
Тетяна. —
— Найскладніше фінал, тобто 
підрахунок голосів. На той час 
люди стомлені, хочуть відпо-
чити, а на них ще чекає підраху-
нок голосів. Буває, їх доводиться 
перераховувати. Інших склад-
нощів не бачу. Якщо знаєш свої 
обов’язки, дотримуєшся закону — 
нічого складного.

Спостерігачів більше, ніж раніше 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ìàéæå ï³âãîäèíè 
çàëèøàëîñÿ äî ïî-
÷àòêó ãîëîñóâàííÿ 

â íåä³ëþ, 21 ëèïíÿ, êîëè Ãóöàëè 
ïðèéøëè äî ãîëîâíîãî êîðïóñó 
ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó. Òóò ðîç-
òàøîâóâàëàñÿ ¿õíÿ âèáîð÷à ä³ëü-
íèöÿ — ¹ 051523 îêðóãó ¹ 11. 
Ïîðó÷ íà ëàâî÷ö³ â óí³âåðñèòåò-
ñüêîìó ñêâåð³ ÷åêàëà ïî÷àòêó 
ãîëîñóâàííÿ ùå îäíà ðîäèíà — 
Â³çíþê³â — áàòüêî, ìàòè ³ ñèí. ² 
Ãóöîëè, ³ Â³çíþêè ñòâåðäæóâàëè, 
ùî íà êîæíèõ âèáîðàõ íàìàãàþòü-
ñÿ ïðîãîëîñóâàòè ç ñàìîãî ðàíêó.

— Â³äñòð³ëÿòèñÿ — ³ çàáóòè! — 
òàê ïðîñòî ³ çðîçóì³ëî ïîÿñíèëà 
ïðèõ³ä íà ä³ëüíèöþ äîíüêà Ãó-
öàë³â ïàí³ Íàòàë³ÿ.

НА ВИБОРИ ХОДИВ РАЗІВ 
50 ЧИ 60 

Àíàòîë³é Ãóöàë òðèìàâ ó ðóö³ 
ïàñïîðò. Çàâ÷àñíî ïðèãîòóâàâ äî-
êóìåíò. Êàæå, çàâæäè òàê ðîáèòü, 
àáè ïåðåä êîì³ñ³ºþ ïî êèøåíÿõ 
íå ðèòèñÿ.

Çàïèòóºìî, ñê³ëüêè ðàç³â ãîëî-
ñóâàâ ó ñâîºìó æèòò³?

— Ìîæå, äâàäöÿòü, à ìîæå 
á³ëüøå, — ãîâîðèòü â³í.

— ßêèõ 20, òàòó? — çâåðòàºòüñÿ 
äî íüîãî äîíüêà Íàòàë³ÿ. — Ïî-
íàä 50 — òî÷íî, à ìîæå, é óñ³ 60. 
Òîá³ æ óæå çà 70. À òèõ âèáîð³â 
ñê³ëüêè áóëî! ² ð³çíèõ äåïóòàò³â, 
³ ïðåçèäåíò³â.

Ïî çîâí³øíüîìó âèãëÿäó âè-
äíî, ùî ÷îëîâ³ê õâîð³º.

— Áàòüêî ïåðåí³ñ ³íñóëüò, — 
ïîÿñíþº äîíüêà. — Íèí³ ïðî-
äîâæóº ë³êóâàííÿ. Ãîâîðèëè, 
ùîá ãîëîñóâàâ óäîìà. Àëå â³í 
êàòåãîðè÷íî â³äìîâèâñÿ. Ñêàçàâ, 
ùî ï³äå, ÿê ³ âñ³ ëþäè. Ïðè÷îìó, 
ãîëîñóâàòè çàõîò³â ç ñàìîãî ðàí-
êó. ßê ðîáèâ öå ðàí³øå.

— Ìåí³ òðåáà áóòè ñåðåä ëþ-
äåé, — ñêàçàâ ÷îëîâ³ê. — Ùîñü 
ï³äêàçóº — éäè äî ëþäåé. Ñïà-
ñèá³ äðóæèí³ é äîíüö³, ìàëî-ïî-
ìàëó, àëå äîáðàëèñÿ.

НАДІЯ Є, АЛЕ УПЕВНЕНОСТІ — 
НІЯКОЇ 

Òðåòüîþ ç ñ³ìåéñòâà Ãóöàë³â 
áóëà ïàí³ ªâãåí³ÿ, äðóæèíà Àíà-
òîë³ÿ. Çàïèòàëè, ÷è, íà ¿¿ äóìêó, 
çì³íèòüñÿ ñèòóàö³ÿ â êðà¿í³ ï³ñëÿ 
îáðàííÿ íîâîãî ïàðëàìåíòó.

— Íàä³ÿ º, àëå óïåâíåíîñò³ 

«СИТУАЦІЯ НЕ ЗМІНИТЬСЯ — 
НЕ БУДЕ КОМУ ГОЛОСУВАТИ» 
З надією  Вінничанин Анатолій 
Гуцал, якому вже понад 70, відмовився 
голосувати вдома. Чоловік лікується 
після інсульту. Умовив дружину й доньку 
допомогти добратися на дільницю. Ми 
розпитали родини Гуцалів і Візнюків, які 
прийшли першими на виборчу дільницю 
в медуніверситеті, про їхні очікування від цих 
позачергових виборів до Верховної Ради

â öüîìó — í³ÿêî¿, — â³äïîâ³ëà 
ªâãåí³ÿ. — Â³äêîëè æèâó, à ìåí³ 
òåæ óæå 70, â³äòîä³ íàä³þñÿ. ² ùî 
ç òîãî? ß æîäí³ âèáîðè íå ïðî-
ïóñòèëà. Äåñÿòêàìè ðîê³â íàñ ãî-
äóâàëè ³ ïðîäîâæóþòü ãîäóâàòè 
îá³öÿíêàìè. ² òîä³, â ðàäÿíñüê³ 
÷àñè, êîëè áóâ îäèí êàíäèäàò, ³ 
òåïåð, êîëè ¿õ äåñÿòêè, — âñå òå 
ñàìî. Äèâèøñÿ íà ëþäèíó, í³áè 
íîðìàëüíà. À ÿê ïîòðàïëÿº ï³ä 
òîé êóïîë ó Ðàäó, òàêå âðàæåííÿ, 
ùî ÿêèìîñü â³ðóñîì çàðàæàºòüñÿ.

Æ³íêà êàæå, ùî çàëèøàºòüñÿ 
íàä³ÿòèñÿ íà ìîëîäèõ.

— ßêùî é öüîãî ðàçó ñèòóà-
ö³ÿ íå çì³íèòüñÿ, òî â ö³é êðà¿í³ 
íå áóäå êîìó ãîëîñóâàòè, — ãîâî-
ðèòü æ³íêà. — Çàëèøàòüñÿ òàê³, ÿê 
ìè. Âæå é òàê ñê³ëüêè âè¿õàëî. 
Òîëêîâ³, ðîçóìí³ ¿äóòü, áî áà÷àòü, 
ùî òóò íåìà ïóòòÿ.

НЕХАЙ ЧОЛОВІК 
ЗАЙДЕ ПЕРШИМ!

Äî âèáîðö³â, ÿê³ ïåðåáóâàëè 
ó ñêâåð³, âèéøîâ ÷îëîâ³ê. Íà-
çâàâñÿ çàñòóïíèêîì ãîëîâè êî-
ì³ñ³¿, çâàòè Ðóñëàí. Çàïðîñèâ çà-
õîäèòè äî âåñòèáþëþ. Òàì òàêîæ 
óæå ÷åêàëè ëþäè.

Ðóñëàí ä³ñòàâ ìîá³ëüíèé òåëåôîí. 
ßê ò³ëüêè íà åêðàí³ âèñâ³òëèëèñÿ 
öèôðè «8.00», ÷îëîâ³ê â³ä÷èíèâ äâå-
ð³ äî ëåêö³éíî¿ çàëè, äå çíàõîäèòüñÿ 
âèáîð÷à ä³ëüíèöÿ. Òóò äîñòàòíüî 
ì³ñöÿ ³ äëÿ âèáîðö³â, ³ äëÿ ñïîñòå-
ð³ãà÷³â. Òðè óðíè, ø³ñòü êàá³íîê.

Íà âõîä³ âèáîðö³â çóñòð³ëà ãî-
ëîâà êîì³ñ³¿ Òåòÿíà Ïàëàìàð÷óê.

— Íåõàé õòîñü ç ÷îëîâ³ê³â çà-
éäå ïåðøèì, ïðîìîâèëà îäíà ç 
æ³íîê. — Ïðîïóñò³òü ÷îëîâ³êà. 
Ïåðøèé ÷îëîâ³ê — öå æ íà óäà÷ó.

Ïåðøèì ïîð³ã ïåðåñòóïèâ óæå 
çãàäàíèé Îëåêñàíäð Â³çíþê. 
Ñàìå â³í ïåðøèì ïðîãîëîñóâàâ 
íà ä³ëüíèö³ ó ìåäóí³âåðñèòåò³.

Першим на дільниці в медичному університеті 
проголосував Олександр Візнюк. Після відкриття дільниці 
о 8.00 утворилася черга, але вже приблизно за хвилин 25 у залі 
залишився один виборець. Молодь, як завжди, не поспішала 

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334 
 Ì³ñöåâ³ âèáîðè ïðèçíà÷åí³ 
íà æîâòåíü íàñòóïíîãî ðîêó. Òîä³ 
ìè îáèðàòèìåìî íîâîãî ì³ñüêîãî 
ãîëîâó, ñåëèùíîãî ãîëîâó Äåñíè 
òà ñêëàä Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Àëå ïðåäñòàâíèê ïðåçèäåíòà 
ó Âåðõîâí³é Ðàä³ Ðóñëàí Ñòåôàí-
÷óê ðîçêàçàâ, ùî íàðàç³ ðîçãëÿäà-
þòü âàð³àíòè ïðîâåäåííÿ çàçíà÷å-
íèõ âèáîð³â íàñòóïíî¿ îñåí³ àáî 
é ðàí³øå, ùîá «ïåðåçàâàíòàæèòè 
âñþ ñèñòåìó» (bit.ly/32LNBoU).

Ï³ñëÿ êðèòèêè åêñïåðòàìè ö³º¿ 
³äå¿ ïðîïðåçèäåíòñüêà ïàðò³ÿ â³ä-
êèíóëà ³äåþ «òåðì³íîâèõ âèáî-
ð³â». ² ïîãîäèëèñÿ íà 2020 ð³ê, 
«ïîêè ùî» (bit.ly/2JJmQtY).

Âîäíî÷àñ â³ííèöüêà âëàäà 

íå áà÷èòü ï³äñòàâ ïðîâîäèòè äî-
÷àñí³ âèáîðè âæå öüîãîð³÷.

— Ïîòð³áíî çðîçóì³òè, ÿê 
âîíè áóäóòü â³äáóâàòèñÿ. Ïðè-
éíÿòî íîâèé âèáîð÷èé êîäåêñ, 
Ì³íðåã³îí ðîçâèâàº íîâó êîíöåï-
ö³þ óêðóïíåííÿ ðàéîí³â. Íà ìîþ 
äóìêó, ïîòð³áíî çàâåðøèòè àä-
ì³íðåôîðìó òà ïðîâîäèòè âèáîðè 
çà íîâèì çàêîíîäàâñòâîì, — êàæå 
ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãó-
íîâ. — ßêùî ìè ãîâîðèìî ïðî 
2020 ð³ê, òî âîíè ìîæóòü â³ä-
áóòèñÿ ³ âîñåíè, ³ âåñíîþ. Àëå 
ÿêùî íîâîîáðàíà Âåðõîâíà Ðàäà 
âñòèãíå çàòâåðäèòè çì³íè ó çà-
êîíîäàâñòâ³, çì³íè â áþäæåò³ 
ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ì³ñöåâèõ 
âèáîð³â, çíà÷èòü òîä³ âîíè áó-

äóòü ó 2019 ðîö³. Æîäíèõ ïðî-
áëåì ó öüîìó äëÿ ãðîìàäè íåìàº 
(bit.ly/2JJMYVk).

À î÷³ëüíèê â³ííèöüêîãî Êîì³-
òåòó âèáîðö³â Óêðà¿íè Âëàäèñëàâ 
Òåëåíü ââàæàº, ùî äî ùå îäíèõ 
âèáîð³â íå ãîòîâ³ ñàì³ ïîë³òèêè, ÿê³ 
³ òàê áàãàòî âèòðàòèëè íà àã³òàö³þ 
íà äâîõ ïîïåðåäí³õ «ïåðåãîíàõ».

— ² ÿêùî ö³º¿ îñåí³ â³çüìóòü-
ñÿ ïðîâîäèòè ì³ñöåâ³ âèáîðè, 
òî â æîâòí³ 2020 ðîêó, çà çàêî-
íîì, ¿õ òàêîæ òðåáà ïðîâîäèòè. 
Òîáòî, íîâîîáðàíèõ äåïóòàò³â 
òà ãîë³â îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ ìè îáåðåìî íà îäèí 
ð³ê. Òîìó äîö³ëüíîñò³ ó ì³ñöåâèõ 
âèáîðàõ ó 2019 ðîö³ ÿ íå áà÷ó, — 
êàæå Òåëåíü (bit.ly/2GrAyPU).

Чи можуть провести достроково місцеві вибори?

«Неможливі ані за Конституцією, ані за доцільністю». 
У мерії прогнозують, що місцеві вибори відбудуться або 
навесні, або восени наступного року 

ÂÈÁÎÐÈ ÄÎ ÐÀÄÈ



6 RIA, Ñåðåäà, 24 ëèïíÿ 2019
Á²ÇÍÅÑ

ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (097)8788788 

Íåâåëè÷êå ïðèì³ùåííÿ 
êàâ’ÿðí³ ðîçòàøîâàíå íà ïåð-
øîìó ïîâåðñ³ îäí³º¿ ç áàãàòîïî-
âåðõ³âîê ì³êðîðàéîíó Ïîä³ëëÿ. 
Äåíèñ Ðóäåíêî — âèñîêèé ÷î-
ëîâ³ê â îêóëÿðàõ, íà îäí³é ³ç äó-
æîê íàêëåéêà ç íàçâîþ êàâ’ÿðí³. 
Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè â³í ÷àñ â³ä ÷àñó 
çóïèíÿºòüñÿ, ùîá ïðèâ³òàòèñü 
³ç ïåðåõîæèìè òà ïðèãîòóâàòè 
íàïî¿. Ìè ñèäèìî çà îäíèì ³ç 
äâîõ ñòîëèê³â ïåðåä êàâ’ÿðíåþ. 
Âñåðåäèí³ ì³ñöÿ äëÿ â³äâ³äóâà÷³â 
íåìàº. Äåíèñ êàæå, ùî òóò íàáà-
ãàòî ïðîñòîð³øå, ÿêùî ïîð³âíÿòè 
ç ¿õíüîþ ïåðøîþ «òî÷êîþ».

МАЛЕНЬКА ВЧИТЕЛЬСЬКА 
ЗАРПЛАТА 

Çà ñëîâàìè Äåíèñà, ðîáîòà 
áàðèñòà òà áàðìåíà ìàº áàãà-
òî ñõîæîãî. Ç äèòèíñòâà âîíà 
çàïàì’ÿòàëàñÿ ðîìàíòèêîþ ãîë-
ë³âóäñüêèõ ô³ëüì³â.

— Óñå öå íàòèðàííÿ êåëèõ³â 
çà ñò³éêîþ, ðîçäà÷à çàâäàíü ãî-
ëîâíîìó ãåðîþ. Öå âñå òàê ãàð-
íî âèãëÿäàëî, — êàæå Äåíèñ. — 
ß ëþáèâ êàâó, çàâæäè ï³äîçðþ-
âàâ, ùî öåé íàï³é ìîæå «çâó÷àòè» 
³íàêøå, ïî-³íøîìó çàâàðþâàòèñÿ. 
Ìåí³ ïîäîáàëîñü åêñïåðèìåíòó-
âàòè, õî÷à ìî¿ ñìàêè íå çàâæäè 
çá³ãàëèñÿ ç³ ñìàêàìè áàòüê³â òà 
äðóç³â.

Çà îñâ³òîþ 26-ð³÷íèé Äåíèñ — 
â÷èòåëü ãåîãðàô³¿ òà åêîëîã³¿, çà-
ê³í÷èâ Â³ííèöüêèé ïåäàãîã³÷íèé. 
Éîãî äðóæèíà Áîãäàíà — â÷è-

òåëüêà õ³ì³¿. Îáîº ïðàöþâàëè 
ó â³ííèöüêèõ øêîëàõ.

— Ìåí³ ïîäîáàëîñÿ ïðàöþâàòè 
ç ä³òüìè, à êîëè òè ùå é äîáðå 
çíàºø ìàòåð³àë, òóò âçàãàë³ âñ³ 
ç³ðêè ñõîäÿòüñÿ, — êàæå Äåíèñ. — 
Àëå ìîëîäèì ëþäÿì íå âèñòà÷àº 
çàðïëàòí³ â÷èòåëÿ. Äîâåëîñÿ øó-
êàòè ùîñü ³íøå. Äåÿêèé ÷àñ ïðà-
öþâàâ ó êîë-öåíòð³, ïîò³ì âëà-
øòóâàâñÿ íà ðîáîòó â êàâ’ÿðíþ.

ВІДВІДУВАЧІ ПЛУТАЛИ 
З ВЛАСНИКОМ 

Çà îñòàíí³é ì³ñÿöü íà ñàéòàõ 
ïîøóêó ðîáîòè ïî Â³ííèö³ îïó-
áë³êîâàíî ï'ÿòü âàêàíñ³é áàðèñòà. 
Ðîáîòîäàâö³ ïðîïîíóþòü ðîáîòó 
â çàòèøíèõ çàêëàäàõ òà çàðïëàòó 
â³ä øåñòè òèñÿ÷ ãðèâåíü. Äåíèñ 
ðîçïîâ³äàº, ùî õîðîøèé áàðèñ-
òà ó Â³ííèö³ ìîæå îòðèìóâàòè 
â ì³ñÿöü áëèçüêî äåñÿòè òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Öå ðàçîì ³ç ÷àéîâèìè. 
Óñå çàëåæèòü â³ä øâèäêîñò³, ìàé-
ñòåðíîñò³ òà ê³ëüêîñò³ êë³ºíò³â.

— Öå äîñòàòíüî âàæêà ðîáîòà. 
Êîëè ëþäåé áàãàòî, òè ïîñò³éíî 
íà íîãàõ, — ðîçïîâ³â Äåíèñ. — Ç 
êîæíèì õî÷åòüñÿ íàëàãîäèòè 
ÿêèéñü çâ’ÿçîê. ß ãîâ³ðëèâèé, 
òîìó òàêà ðîáîòà ìåí³ äî äóø³.

Ðîáîòà Äåíèñó ïîäîáàëàñü, ³ 
â³í áàãàòî ÷àñó âèòðà÷àâ íà ñà-
ìîîñâ³òó. ×èòàâ ñïåö³àë³çîâàíó 
ë³òåðàòóðó, äèâèâñÿ íàâ÷àëüí³ 
ðîëèêè íà YouTube.

— Êîëè ïðèéøîâ ïðàöþâàòè, 
ó êàâ’ÿðí³ áóëî ëèøå îäíå çåð-
íî — öå ñóì³ø 70/30 ç ðîáóñ-
òîþ, — ðîçïîâ³äàº Äåíèñ. — Öå 

ЯК СІМ’Я ВЧИТЕЛІВ ВІДКРИЛА 
ВЛАСНУ КАВ’ЯРНЮ 
Своя справа  Майже рік Денис та 
Богдана займаються розвитком бізнесу. 
За цей час вони знайшли постійних 
клієнтів та встигли змінити орендодавця. 
Подружжя розповіло, як розпочати 
бізнес мрії, де шукати «рибні місця» та 
яким має бути вінницький сервіс

Денис впевнений, що без до-
свіду роботи в кавовій справі 
тут не обійтись. Інакше вам до-
ведеться пізнавати всі нюанси 
справи на місці, а це не легко.
— Для старту щонайменше по-
трібно мати гроші заплатити 
за оренду на три місяці. Облад-
нання купувати не обов’язково, 
його можна взяти в оренду. Так 
навіть краще, тому що воно буде 
на гарантійному обслуговуванні 
та вам не доведеться шукати де-
талі, — розповідає Денис.
Стартовий капітал залежатиме від 
того, де ви плануєте відкривати 

бізнес і наскільки він має бути 
масштабним.
— Потрібно орієнтуватися на суму 
близько 10 тисяч доларів, — каже 
Денис. — Я знаю, що люди вкла-
дають і більше. У деяких місцях 
оренда коштує в п’ять разів біль-
ше, ніж у нас. Також потрібно 
купити всі необхідні розхідники. 
Щоб обрати правильне місце 
розташування, бізнесмену потрі-
бен калькулятор та рулетка. По-
думайте, наскільки вам хочеться 
цим займатись. Якщо робитимете 
все добре — справа обов’язково 
стане рентабельною.

Що потрібно для того, щоб відкрити кав’ярню 

Обладнання, на якому працює кав'ярня, знаходиться 
в оренді. Денис Руденко переконаний, що так навіть краще — 
не потрібно турбуватись про запчастини

КАВ’ЯРНЯ НА ПОДІЛЛІ 
Âçèìêó, ÷åðåç ðåêîíñòðóêö³þ 

çóïèíêè, íà ÿê³é çíàõîäèòüñÿ 
êàâ'ÿðíÿ, ïîäðóææþ äîâåëîñÿ 
øóêàòè íîâå ì³ñöå. Òóò çíîâó äî-
ïîìîãëè çíàéîì³, ÿê³ ïîðåêîìåí-
äóâàëè ïðèì³ùåííÿ íà Ïîä³ëë³. 
Òàì ðàí³øå ïðàöþâàëà êàâ’ÿðíÿ. 
Äåíèñ ç³çíàºòüñÿ, ùî çâàæóâàâ 
óñå áëèçüêî ì³ñÿöÿ.

— Õîäèâ, äèâèâñÿ, ñê³ëüêè 
ëþäåé ïðîõîäèòü, çàïèòóâàâ 
ïî ñóñ³äí³õ êàâ’ÿðíÿõ, ñê³ëüêè 
â íèõ áóâàº ëþäåé, à ïîò³ì ïî-
ãîäèâñÿ. — êàæå Äåíèñ. — Ïî÷à-
òîê áóâ äóæå âàæêèé. Õîëîäíà 
âåñíà, íåñê³í÷åíí³ ñí³ãè, ïîò³ì 
äîù³. Ëþäåé áóëî äóæå ìàëî ³ 
äâà ì³ñÿö³ ìè ïðàöþâàëè â ì³íóñ. 
Àëå êîëè ïîòåïë³ëî, äî íàñ ïî÷à-
ëè çàõîäèòè. Ïîñòóïîâî âèéøëè 
íà òèõ ñàìèõ 70 ãîñòåé ó äåíü. 
Äåÿêèé ÷àñ ó íàñ ïðàöþâàëî äâ³ 
êàâ'ÿðí³ — íà Þíîñò³ òà íà Ïî-
ä³ëë³.

Áîãäàíà Ðóäåíêî ðîçïîâ³äàº, 
ùî ïèòàííÿ ðåíòàáåëüíîñ-
ò³ êàâ’ÿðí³ âîíè ç ÷îëîâ³êîì 
äî öüîãî ÷àñó íå ðîçãëÿäàëè.

— Ìè êàéôóºìî â³ä òîãî, ùî 
ðîáèìî, — êàæå Áîãäàíà. — Á³ëü-
øå ìè çàðîáëÿòè íå ñòàëè, àëå 
öå â³ä÷óòòÿ ñâîáîäè, âîíî ïðîñòî 
íåéìîâ³ðíå. Âåëèêèé ïëþñ âëàñ-
íèêà, ùî í³õòî íå ñòî¿òü ó òåáå 
íàä ãîëîâîþ, íå çìóøóº ùîñü 
ïðîäàòè. Òè çàéìàºøñÿ òèì, ùî 
òîá³ ïîäîáàºòüñÿ.

ЯК ВИБРАЛИ НАЗВУ 
Îäèíàäöÿòü ì³ñÿö³â Äåíèñ ³ç 

Áîãäàíîþ ïðàöþâàëè â êàâ’ÿðí³, 

ÿêà íå ìàëà íàçâè. Êàæóòü, ùî 
öå ¿ì çîâñ³ì íå çàâàæàëî. Ïåðøó 
âèâ³ñêó òà íàêëåéêè ç ë³òí³ì ì³-
ñÿöåì ³ äàòîþ â íàçâ³ ðîçäðóêóâà-
ëè íà âè¿çä äî ï³êí³êà R²À, ÿêèé 
ïðîõîäèâ íà Âèøåíñüêîìó îçåð³.

— Öüîãî äíÿ ÿ çóñòð³â Áîãäàíó, 
öüîãî äíÿ ìè îäðóæèëèñü, ó öåé 
äåíü â³äêðèëè ÔÎÏ ³ ðîçïî÷àëè 
á³çíåñ, — ðîçïîâ³â Äåíèñ.

Ëîãîòèï êàâ’ÿðí³ Äåíèñ ðîç-
ðîáèâ âëàñíîðó÷.

— Óñå öå çðîáëåíî ââå÷åð³, 
çà ãîäèíó, — ðîçïîâ³äàº Äå-
íèñ. — Çíàéøîâ øðèôò, ÿêèé 
ìåí³ ñïîäîáàâñÿ, à ï³ä³áðàâ êàð-
òèíêó â ³íòåðíåò³. Íà ðàíîê çàí³ñ 
óñå öå äèçàéíåðó, ùîá ïåðåâåñòè 
ó âåêòîð.

ЛЮДИ ХОДЯТЬ ДО ЛЮДЕЙ 
Ó ìàéáóòíüîìó Äåíèñ ³ç Áîãäà-

íîþ ïëàíóþòü â³äêðèòè ùå îäíó 
êàâ’ÿðíþ. Öüîãî ðàçó áëèæ÷å 
äî öåíòðó ì³ñòà.

— Öåíòð — öå äóæå ãàðíå ì³ñ-
öå, àëå íà Ãðóøåâñüêîãî âæå º 
12 êàâ’ÿðåíü ó ìåæàõ 100 ìåòð³â. 
² öå ñòðàøíî, — ñêàçàâ Äåíèñ.

×îëîâ³ê âïåâíåíèé, ùî ìàé-
áóòíº â³ííèöüêîãî á³çíåñó ñàìå 
â ñåðâ³ñ³.

— Ëþäè õîäÿòü äî ëþäåé, — 
ðîçïîâ³äàº Äåíèñ. — Çàðàç äóæå 
áàãàòî êàâ’ÿðåíü, áàãàòî îáëàä-
íàííÿ, àëå â³äâ³äóâà÷³ ïðèõîäÿòü 
äî òîãî, õòî ¿ì ïîäîáàºòüñÿ. Ì³æ 
áàðèñòà òà êë³ºíòîì ÷àñòî âèíè-
êàº îñîáèñòèé çâ’ÿçîê. Êîëè òè 
ïðèõîäèø ó êàâ’ÿðíþ, à òåáå çà-
ïèòóþòü: «ßê çàâæäè?», öå êðóòî. 
² òè ïðèéäåø òóäè ùå.

òàêèé áàçîâèé ð³âåíü êàâîâèõ 
³ºðàðõ³é ñìàê³â ³ ñïîñîá³â çàâà-
ðþâàííÿ. Ï³çí³øå ç'ÿâèëàñü 100%  
ñóì³ø àðàá³êè é öå âæå äîäàâàëî 
ÿêî¿ñü ð³çíîìàí³òíîñò³. Ìîæíà 
áóëî ñïðîáóâàòè ³íøó êàâó, âà-
ðèòè ³íàêøå.

Äðóæèíà Äåíèñà ðîçïîâ³äàº, 
ùî õîðîøèõ áàðèñò³â ó Â³ííèö³ 
íå òàê óæå é áàãàòî ³ äëÿ òîãî, 
ùîá ñòàòè ïðîôåñ³îíàëîì, ðîáîòó 
ïîòð³áíî ëþáèòè.

— Êîëè ÷îëîâ³ê ïðàöþâàâ ó ò³é 
êàâ’ÿðí³, ëþäè äóìàëè, ùî â³í 
âëàñíèê, — êàæå Áîãäàíà Ðóäåí-
êî. — Íå â³ðèëè, ùî ìîæíà òàê 
â³ääàíî ³ ç òàêèõ çàõîïëåííÿì 
ïðàöþâàòè íà êîãîñü.

Ïðî âëàñíèé á³çíåñ Äåíèñ 
çàäóìàâñÿ, ïðàöþþ÷è àäì³í³-
ñòðàòîðîì ê³ëüêîõ â³ííèöüêèõ 
êàâ’ÿðåíü, àëå çàõîò³ëîñü ñâî-
áîäè ä³é.

БІЗНЕС «ПІД КЛЮЧ» 
ЗА ОДИН ДЕНЬ 

«Êàâà ³ç ñîáîþ» ó Â³ííèö³ 
ç’ÿâèëàñÿ ðîê³â ñ³ì òîìó. Çà ñïî-
ñòåðåæåííÿì Äåíèñà, «êàâîâèé 
áóì» ó ì³ñò³ ñòàâñÿ ìèíóëîãî ðîêó. 
Ñàìå â öåé ÷àñ ïîäðóææÿ Ðóäåíê³â 
òàêîæ â³äêðèëè âëàñíó «òî÷êó». 
Ñòàëîñÿ öå âèïàäêîâî. Çíàéî-
ìèé ïîêëèêàâ Äåíèñà äîïîìîã-
òè ç ïðîäàæåì á³çíåñó, íåâåëèêî¿ 
êàâ'ÿðí³ íà ïðîñïåêò³ Þíîñò³.

— Òàì áóëî âñå íåîáõ³äíå 
îáëàäíàííÿ, àëå â íàñ íå áóëî 
ãðîøåé. ß çàïðîïîíóâàâ âëàñ-
íèêó ïðàöþâàòè òà ïëàòèòè ç 
âèòîðãó, — êàæå Äåíèñ. — Â³í 
áóâ íå ïðîòè. Òàê çà îäèí äåíü, 
áåç ñòàðòîâîãî êàï³òàëó â íàñ 
ç’ÿâèâñÿ âëàñíèé á³çíåñ.

Äåíèñ ðîçïîâ³äàº, ùî ïåðøå 
ïðèì³ùåííÿ áóëî äóæå ìàëåíüêå.

— Öå áóëà ê³á³òêà. Äâ³ ëþäèíè 
íà ö³é ïëîù³ çàéìàþòü óñå ì³ñöå. 
Âì³ùàëèñÿ ëèøå ìàøèíêà äëÿ 
çàâàðþâàííÿ êàâè, ìîº îáëè÷÷ÿ 
é ñèðîïè. Ì³ñöÿ ïðîñòî ì³í³ìóì, 
ïðîõ³ä áóâ ð³âíî ïî ìî¿õ ïëå-
÷àõ, îïàëåííÿ íåìàº, àëå ìè ç 
äðóæèíîþ îäíàêîâî áóëè äóæå 
çàäîâîëåí³, — êàæå Äåíèñ.

Áàòüêàì òà äðóçÿì ðîçïîâ³ëè 
ïðî âñå ò³ëüêè òîä³, êîëè âæå â³ä-
êðèëèñÿ. Ó íåâåëè÷ê³é êàâ’ÿðí³ 
ïîäðóææÿ ïðàöþâàëî ê³ëüêà ì³-
ñÿö³â. Áîãäàíà îäðàçó ç äåêðåò-
íî¿ â³äïóñòêè âèéøëà ïðàöþâàòè 
íå â øêîëó, à â êàâ’ÿðíþ. Ùî-
äíÿ ó ¿õí³é êàâ’ÿðí³ áðàëè êàâó 
îð³ºíòîâíî 70 ëþäåé. Äåíèñ ³ç 
Áîãäàíîþ ïðàöþâàëè ïîçì³ííî.

Õîðîøèé áàðèñòà 
ó Â³ííèö³ ìîæå 
îòðèìóâàòè â ì³ñÿöü 
áëèçüêî äåñÿòè òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Öå ðàçîì ³ç 
÷àéîâèìè
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Ïðî íîâå ì³ñöå 
ñëóæáè êîìàíäè-
ðà â³éñüêîâî¿ ÷àñ-

òèíè, ÿêîãî çâèíóâàòèëà â ñåê-
ñóàëüíèõ äîìàãàííÿõ ï³äëåãëà 
ëåéòåíàíòêà, ä³çíàâñÿ Â³òàë³é 
Ïàâëîâñüêèé, ãîëîâà ÃÎ «Ðåâ³-
ç³ÿ âëàäè». Â³í çäîáóâ äîêóìåíò 
ïðî ï³äâèùåííÿ ñêàíäàëüíî â³äî-
ìîãî îô³öåðà ³ òåïåð êîíñòàòóº: 
«Êîðóïö³þ òà êóì³âñòâî í³õòî 
íå â³äì³íÿâ, íàâ³òü ï³ä ÷àñ â³éíè».

Ïóáë³÷íîãî ðîçãîëîñó ñâî¿ì 
ñêëàäíèì ñòîñóíêàì ç êîìàí-
äèðîì ï³ä ÷àñ ñëóæáè â Õìåëü-
íèöüê³é îáëàñò³ íàäàëà ìåøêàíêà 
Òîìàøïîëÿ Âàëåð³ÿ Ñ³êàë. Âîíà 
ñòàëà ïåðøîþ â Óêðà¿í³ æ³íêîþ, 
ùî â³äêðèòî ðîçêàçàëà ïðî äîìà-
ãàííÿ â óêðà¿íñüê³é àðì³¿, òîìó 
áóëà ãåðî¿íåþ ïóáë³êàö³é áàãà-
òüîõ âèäàíü. Ïðî íå¿ íàïèñàëà 
íàâ³òü «The New York Times».

Ðåäàêö³ÿ RIA ³ç ïî÷àòêó ðîêó 
ñë³äêóâàëà çà ³í³ö³éîâàíèì íà-
øîþ çåìëÿ÷êîþ êðèì³íàëüíèì 
ïðîâàäæåííÿì ïðî íåñòàòóòí³ 
â³äíîñèíè â â³éñüêîâ³é ÷àñòè-
í³ À1358. Ñïîñòåð³ãàëà òàêîæ ³ 

çà ðîáîòîþ ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñ-
ò³â, ùî ïðàöþâàëè íàä âèêðèò-
òÿì ³íøèõ ïîðóøåíü íà 47-ìó 
àðñåíàë³. ² îñü ìàºìî íîâ³ äàí³.

¯õ çäîáóâ ãðîìàäñüêèé àêòèâ³ñò, 
ùî ñâîãî ÷àñó äîïîìàãàâ ïîòåð-
ï³ë³é â³ä äîìàãàíü ëåéòåíàíòö³ 
äîáèâàòèñÿ ñïðàâåäëèâîñò³ òà 
ô³êñóâàâ ñâ³ä÷åííÿ ³íøèõ â³é-
ñüêîâèõ ïðî ïîðóøåííÿ â ÷àñòèí³ 
À1358. Ó Ôåéñáóö³ Â³òàë³é Ïàâ-
ëîâñüêèé ðîçì³ñòèâ çí³ìêè äî-
êóìåíòà, ÿêèé êàæå, ùî çâ³ëüíå-
íîãî ï³ñëÿ ñåêñ-ñêàíäàëó êîìàí-
äèðà íàñïðàâä³ ïåðåâåëè íà ³íøó 
ðîáîòó. Á³ëüøå òîãî, éîìó äàëè 
ï³äâèùåííÿ. Òåïåð ïîëêîâíèê 
ñëóæèòü â Ãåíåðàëüíîìó øòàá³ 
Çáðîéíèõ ñèë.

«Õòî ïàì'ÿòàº ²âàí³âà Â. ²., íà-
÷àëüíèêà Â× ç ñåêñóàëüíèì ñêàí-
äàëîì… Òàê îñü, çàì³ñòü çíÿòòÿ ç 
ïîñàäè, çàâåäåííÿ êðèì³íàëüíèõ 
ñïðàâ ïî ï³äîçð³ â ðîçêðàäàíí³ 
áþäæåòíèõ êîøò³â, òàêîæ ñàì 
ñåêñ-ñêàíäàë ùå íå çàê³í÷åíî, 
à ìè âæå íà ï³äâèùåííÿ… Äíî 
äëÿ Óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿… Êîðóïö³þ 
òà êóì³âñòâî í³õòî íå â³äì³íÿâ, 
íàâ³òü ï³ä ÷àñ â³éíè», — íàïèñàâ 
Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé ³ ðîçì³ñòèâ 
çí³ìêè âèòÿãó íàêàçó ïðî ïðèçíà-

ЗВИНУВАЧЕНОГО В ДОМАГАННЯХ 
ПОЛКОВНИКА ПІДВИЩИЛИ 
Отакої  Скандально відомого 
командира Святошинського арсеналу, 
проти якого кілька місяців тому ініціювала 
кримінальне провадження наша землячка, 
спочатку відсторонили від посади, 
а потім… підвищили. У мережі показали 
документ про призначення небайдужого 
до жінок полковника на посаду в Генштабі

÷åííÿ íà âèùó ïîñàäó â ïîðÿäêó 
ïðîñóâàííÿ ïî ñëóæá³ (ôîòî äî-
êóìåíòà çíàéäåòå çà ïîñèëàííÿì 
is.gd/cilReR).

Ïàðàëåëüíî ç íîâîþ ðîáîòîþ, 
íàãàäàºìî, ïîëêîâíèê Â³êòîð 
²âàí³â ñóäèòüñÿ ïðî çàõèñò ÷åñ-
ò³ òà ã³äíîñò³. Â³í ïîäàâ ïîçîâ 
äî Âàëåð³¿ Ñ³êàë òà ùå ê³ëüêîõ 
ëþäåé, ÿê³ êîìåíòóâàëè æóðíà-
ë³ñòàì éîãî ðîáîòó íà ïîñàä³. 
Íàïðèêëàä, ðîçêàçóâàëè, ÿê êî-
ìàíäèð êàðàâ ñîëäàò³â çà âèïèâêó 
êë³çìàìè.

Á³ëüøå ïðî öå òà ïðî îñîáëè-
âîñò³ ñëóæáè æ³íîê â ÷àñòèí³, 
çâ³äêè ëåéòåíàíòêà ç Òîìàøïî-
ëÿ âðåøò³ çâ³ëüíèëàñÿ çà ñòàíîì 
çäîðîâ’ÿ, ðåäàêö³ÿ ïèñàëà â ê³ëü-
êîõ ïóáë³êàö³ÿõ. Íàéãðóíòîâí³-
ø³ ìîæåòå çíàéòè çà êîðîòêèìè 
ïîñèëàííÿìè is.gd/9WDe3Y òà 
is.gd/aDOFkY.

À 9 òðàâíÿ öüîãî ðîêó, íàãàäà-
ºìî, ùîá ä³çíàòèñÿ äóìêó ïîë-
êîâíèêà ²âàí³âà íà çâèíóâà÷åííÿ 
â äîìàãàííÿõ, äî íüîãî õîäèëè 
â³ííèöüê³ àêòèâ³ñòè ç òåëåâ³ç³é-
íèêàìè. Ïîëêîâíèê òîä³ áóâ 
íà ë³êàðíÿíîìó é ëåæàâ ó Â³-
ííèöüêîìó â³éñüêîâîìó ãîñï³òàë³.

— Òàê, õëîïö³, äÿêóþ, âñå, 
íå çí³ìàéòå, — ñêàçàâ Â³êòîð ²âà-
í³â íåïðîõàíèì ãîñòÿì, âçÿâ ïðè-
íåñåíèé íèìè ïàêåò ç ôðóêòàìè 
³ íàìàãàâñÿ âèïðîâàäèòè ëþäåé ç 
ââ³ìêíåíèìè êàìåðàìè íà òåëå-
ôîíàõ çà äâåð³ ïàëàòè.

— Òàê íåãàðíî, ìè æ ïðèéøëè 
íå ç êóëàêàìè, à ç êâ³òàìè, — â³ä-
ðåàãóâàâ íà ïðîõàííÿ ï³òè Â³òàë³é 
Ïàâëîâñüêèé.

— Âàø ïîðàíåíèé õëîïåöü òóò 
º, — ñêàçàâ ïîëêîâíèê é çíîâ 
âêàçàâ íà âèõ³ä, ìîâëÿâ, ³ä³òü 
äî íüîãî. — À ÿ æèâèé-çäîðî-

âèé, òàê ùî…
Â³êòîð ²âàí³â íå ïîÿñíèâ, ÿêó 

õâîðîáó ë³êóº â ãîñï³òàë³. Â³ä-
ïîâ³â ëèøå íà ïèòàííÿ ïðî äî-
ìàãàííÿ Âàëåð³¿ Ñ³êàë.

— Àáñîëþòíà íåïðàâäà, — 
ñêàçàâ â³í, à íà âñ³ ³íø³ ñïðîáè 
îòðèìàòè êîìåíòàð ïðî ðîç-
ñë³äóâàííÿ ñïðàâè òà ÷èñëåíí³ 
ïåðåâ³ðêè â ÷àñòèí³, ãîâîðèâ: 
«ß í³ÿêèõ ³íòåðâ’þ íå äàþ».

— ß ë³êóþñÿ çà ñòàíîì 
çäîðîâ’ÿ, áóäü ëàñêà, âèõîäü-
òå. Íå ïåðåðèâàéòå ì³é ïðîöåñ 
ë³êóâàííÿ, — ñêàçàâ ïîëêîâíèê 
²âàí³â.

— Âàì âçàãàë³ çà öþ ³ñòîð³þ 
íå ñîðîìíî? — ñïèòàâ íà âèõîä³ 
ç ïàëàòè æóðíàë³ñò.

— Âñå, í³ÿêèõ êîìåíòàð³â, — 
ïðîçâó÷àëî ó â³äïîâ³äü, ³ ïàö³ºíò 
ãîñï³òàëþ çàéøîâ ó ñâîþ ïàëàòó, 
çà÷èíèâøè çà ñîáîþ äâåð³.

Віктор Іванів нічого не коментує. Коли лежав у Вінницькому 
військовому госпіталі, то виганяв пресу з палати 
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 Ïðî öå âáèâñòâî ìè ïèñàëè 
â ìàòåð³àë³ «Ó Íåìèðîâ³ çàð³çàëè 
àòîâöÿ. Âñàäèëè íîæà â ñïèíó 
á³ëÿ ìàãàçèíà» (bit.ly/2Z0OTKu). 
Íåùîäàâíî, 11 ëèïíÿ 2019-ãî, 
ñóää³ Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó 
óõâàëèëè âèðîê ó ö³é ñïðàâ³. ¯¿ 
ðîçãëÿäàëè ñóää³ Ãàííà Ãàéäó, 
Âàñèëü Àíòîíþê òà Òåòÿíà ²ùóê.

Íà ëàâ³ ï³äñóäíèõ îïèíèâñÿ ÷î-
ëîâ³ê, ÿêèé ðîäîì ³ç Íåìèðîâà, 
â³éñüêîâîñëóæáîâåöü çà êîíòð-
àêòîì.

Çà âåðñ³ºþ ñë³äñòâà, îáâèíóâà-
÷åíèé âäåíü â³äïî÷èâàâ ó íåìè-
ð³âñüêîìó êàôå, âèïèâàâ ãîð³ëêó. 
Âèéøîâ íà âóëèöþ. Ïîðó÷ ñòîÿëà 
ä³â÷èíà. Â³í ÷îìóñü ïî÷àâ îá-
ðàæàòè ¿¿, ëàÿâñÿ òà ìàòþêàâñÿ. 

Ä³â÷èíà ïî÷àëà çí³ìàòè öüîãî 
÷îëîâ³êà íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí 
³ íàìàãàëàñÿ âèêëèêàòè ïîë³ö³þ. 
Öå ùå á³ëüøå ðîçëþòèëî ÷îëîâ³-
êà, òîìó â³í âèõîïèâ ñìàðòôîí 
³ç ¿¿ ðóê òà çëàìàâ éîãî.

Òîãî æ äíÿ, ââå÷åð³, ÷îëîâ³ê 
ùå áóâ ï’ÿíèé, çóñòð³âñÿ ç³ ñâî-
¿ìè äðóçÿìè. Âîíè ïîì³òèëè 
³íøó êîìïàí³þ, ñåðåä ÿêî¿ áóëà 
òà ä³â÷èíà, ç ÿêîþ â íüîãî áóâ 
êîíôë³êò âäåíü.

×îëîâ³ê ï³ä³éøîâ äî íå¿, é 
ñèòóàö³ÿ çíîâó çàãîñòðèëàñÿ — 
ïîñèïàëàñÿ ëàéêà òà îáðàçè. 
Çà ê³ëüêà õâèëèí îáâèíóâà÷åíèé 
â³ä³éøîâ ó ìàãàçèí, äå êóïèâ, 
ñåðåä ³íøîãî, êóõîííîãî íîæà.

Êîëè â³í ïîâåðíóâñÿ, ïî÷àëàñÿ 
á³éêà. Áèëèñÿ ç îäí³º¿ ñòîðîíè 

äâîº ÷îëîâ³ê³â òà äâîº ç ³íøî¿. 
Ï³ä ÷àñ á³éêè ÷îëîâ³ê âäàðèâ 
îäíîãî ç äðóç³â ä³â÷èíè íîæåì 
ó ñïèíó. Òîé ïîìåð íà ì³ñö³.

Ñë³ä÷³ â³äêðèëè ïðîâàäæåííÿ 
çà ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 296 Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó («Õóë³ãàí-
ñòâî») òà çà ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 115 
(«Óìèñíå âáèâñòâî»). Òîãî, õòî 
âáèâ íîæåì ëþäèíó, ïîë³öåéñüê³ 
íå ìîãëè ðîçøóêàòè ê³ëüêà äí³â.

Îäðàçó ï³ñëÿ âáèâñòâà áóëà ³í-
ôîðìàö³ÿ, ùî çàãèáëèé âîþâàâ 
ó çîí³ ïðîâåäåííÿ ÀÒÎ.

Íà ñóä³ îáâèíóâà÷åíèé âèçíàâ 
ïðîâèíó ÷àñòêîâî. Ñêàçàâ, ùî 
êîíôë³êò ³ç ä³â÷èíîþ ðîçïî÷àâ-
ñÿ â êàôå. Í³áèòî âîíà çí³ìàëà 
éîãî íà òåëåôîí ³ íå ïðèïèíÿëà, 
à éîìó öå íå ïîäîáàëîñÿ.

Êàçàâ, ùî íå çàáèðàâ ³ íå ëà-
ìàâ òåëåôîí ö³º¿ ä³â÷èíè. Çàáðàâ 
ó ³íøî¿ òà êèíóâ éîãî íà ï³äëîãó.

Âäåíü, êîëè ïðè¿õàëè ïîë³öåé-
ñüê³, éîãî çàáðàëè ó â³ää³ëîê, äå â³í 
íàïèñàâ ïîÿñíåííÿ ùîäî ðîçáèòîãî 
ñìàðòôîíó. Ââå÷åð³, êàæå, íà íèõ 
³ç äðóãîì íàïàëè õëîïö³ ç êîìïàí³¿ 
ä³â÷àò. Ïîâàëèëè íà çåìëþ, áèëè 
ðóêàìè é íîãàìè. Ñïðàâä³, ï³ñëÿ 
öüîãî îáâèíóâà÷åíèé ï³øîâ ó ìà-
ãàçèí. Êóïèâ òàì âîäó, öóêåðêè òà 
í³æ. Êàæå, äëÿ ñàìîçàõèñòó òà äëÿ 
òîãî, ùîá ïîìñòèòèñÿ.

Êîëè âèéøîâ ³ç ìàãàçèíó, ïîáà-
÷èâ, ùî éîãî äðóãà ïðîäîâæóþòü 
áèòè. Òîä³ ÷îëîâ³ê â³äøòîâõíóâ 
îäíîãî ç íàïàäíèê³â ³ âäàðèâ éîãî 
íîæåì ó ñïèíó. Òîé ïî÷àâ ò³êàòè, 
òðèìàþ÷èñü ðóêàìè çà æèâ³ò.

×åðåç ê³ëüêà äí³â ÷îëîâ³ê ä³-
çíàâñÿ, ùî éîãî øóêàº ïîë³ö³ÿ 
é ñàì çàòåëåôîíóâàâ ó â³ää³ëîê.

Ìàìà çàãèáëîãî õëîïöÿ ïðî-
ñèëà ïîêàðàòè òîãî, õòî âáèâ ¿¿ 
ñèíà, ÿêîìîãà ñóâîð³øå. Ñèí æèâ 
ó öèâ³ëüíîìó øëþá³ ç æ³íêîþ 
òà ìàëèì ñèíîì. Í³æ çíàéøëè 
â êëóìá³ á³ëÿ ì³ñöåâî¿ ìóçè÷íî¿ 
øêîëè. Ñóää³ âðàõóâàëè, ùî îáâè-
íóâà÷åíèé ìàº ìàëåíüêó äèòèíó, 
ìàº áàãàòî ïîäÿê, ãðàìîò, áåçïî-
ñåðåäíüî áðàâ ó÷àñòü â àíòèòåðî-
ðèñòè÷í³é îïåðàö³¿ íà òåðèòîð³¿ 
Äîíåöüêî¿ òà Ëóãàíñüêî¿ îáëàñòåé, 
äå îòðèìàâ îñêîëêîâå ïîðàíåííÿ.

Îáòÿæóþ÷îþ îáñòàâèíîþ ñòàëî 
òå, ùî ÷îëîâ³ê áóâ ï’ÿíèì. Â³í 
îòðèìàâ â³ñ³ì ³ç ïîëîâèíîþ ðîê³â 
óâ’ÿçíåííÿ.

Всадив ніж у спину й отримав 8,5 років ув’язнення 
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
МИКИТА ПАНАСЕНКО, (067)7857674

Ï³ñëÿ ê³ëüêîõ ïóáë³êàö³é íà 
ñàéò³ «20 õâèëèí» ïðî íåâ³äîì³ 
îáñòàâèíè âáèâñòâà â ñë³ä÷îìó 
³çîëÿòîð³ àâòîðó çàòåëåôîíó-
âàëà ðîäè÷êà ÷îëîâ³êà, ÿêîãî 
çâèíóâà÷óâàëè â ç´âàëòóâàíí³ 
7-ð³÷íî¿ ä³â÷èíêè íà Çàìîñò³. 
Æ³íêà íàçâàëàñÿ, àëå ïîïðîñèëà 
íå àô³øóâàòè ¿¿ ³ìåí³ òà ïð³çâè-
ùà â ïóáë³êàö³¿. Âîíà ðîçïîâ³-
ëà: ðîäè÷àì ïîãðîæóþòü, ùîá 
í³÷îãî íå ðîçãîëîøóâàëè, à ò³ëî 
íå â³ääàþòü íà ïîõîâàííÿ ï³ä 
ð³çíèìè â³äìîâêàìè.

Ðîçìîâà áóëà ìèíóëî¿ ñåðåäè, 
17-ãî ëèïíÿ. Ó ÷åòâåð æ³íêà 
ïîâ³äîìèëà, ùî ò³ëî â³ääàëè. 
Çà ¿¿ ñëîâàìè, ðîçòèí ïîêàçàâ 
÷èñëåíí³ ðîçðèâè âíóòð³øí³õ 
îðãàí³â.

— Éîãî çàáèëè íîãàìè, — 
ñêàçàëà ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ó 
íüîãî áóëà äóæå ñèëüíà êðîâîòå-
÷à øëóíêà, ñåëåç³íêè ³ ïå÷³íêè. 
Ðîçáèò³ âíóòð³øí³ îðãàíè. Éîãî 

ï³ñëÿ ïîáèòòÿ, íàï³âæèâîãî êè-
íóëè â êàìåðó ç çåêàìè ³ âîíè 
íàìàãàëèñÿ ðåàí³ìóâàòè éîãî. 
Âñå, ùî ìîæó ñêàçàòè.  

Æ³íêà ñõèëüíà äî äóìêè, ùî 
íå çåêè âáèâàëè àðåøòîâàíîãî 
çà ñòàòòåþ ïðî ñòàòåâèé çëî-
÷èí ïðîòè äèòèíè. Ñàìå òîìó, 
êàæå, ðîäèíà áî¿òüñÿ áóäü-ùî 
ðîçïîâ³äàòè ïðåñ³.

Àëå ñï³âðîçìîâíèöÿ çàõîò³ëà 
ïîÿñíèòè íàøèì ÷èòà÷àì äåùî 
ïðî Ñåðã³ÿ. Òàê çâàòè 59-ð³÷íîãî 
÷îëîâ³êà, ÿêîãî âçÿëè ï³ä âàðòó 
ï³ñëÿ ç´âàëòóâàííÿ ñóñ³äñüêî¿ ä³-
â÷èíêè ðóêîþ.

— Â³í íå òå, ùî ïñèõ³÷íî õâî-
ðèé, â³í äèòèíà áóâ, — êàæå 
ðîäè÷êà. — Êîëè éîãî ìàòè áóëà 
âàã³òíîþ íèì, ïîìåð áàòüêî, é 
âîíà íà ìèòü âòðàòèëà ðîçóì. 
Îò â³í òàêèì ³ íàðîäèâñÿ.

Ó ñâî¿ íåïîâíèõ 60 ðîê³â, 
ÿê ä³çíàëàñÿ RIA, Ñåðã³é ìàâ 
ð³âåíü ðîçâèòêó 6-ð³÷íî¿ äèòè-
íè. Íå ðàõóâàâ, íå âì³â ïèñà-
òè-÷èòàòè. Â³í æèâ ç³ ñòàðøîþ 
ñåñòðîþ, ÿêà äî îñòàíí³õ ïîä³é 

УБИТИЙ У СІЗО МАВ РІВЕНЬ 
РОЗВИТКУ 6-РІЧНОЇ ДИТИНИ
Після злочину  Через шість діб 
родичам віддали тіло чоловіка, якого 
звинувачували у зґвалтуванні 7-річної 
дівчинки на Замості і вбили в слідчому 
ізоляторі. Редакція дізналася про 
численні травми на його тілі. Перед 
похоронами нам дещо розказали про 
59-річного Сергія: в такий поважний вік 
ця людина мала розвиток дошкільняти

Досі офіційних коментарів про 
обставини загибелі арештан-
та немає. У Державному бюро 
розслідувань прокоментували 
факт коротко: відкрили про-
вадження за статтею «умисне 
вбивство» і проводять усі необ-
хідні першочергові слідчі дії для 
встановлення обставин смерті 
в’язня в СІЗО.
Тим часом нагадаємо, що ано-
німні джерела повідомляли 
редакцію і про вбивство спів-
камерниками, і про розправу 
співробітниками тюрми. Тобто в 
цьому випадку могли мати міс-

це лишень ці дві версії, й обидві 
залишаються неспростованими 
слідством.
А родичам убитого, з їхніх 
слів, повідомили про першу — 
вбивство зеками, але вони в ній 
не впевнені, бо мають власну 
інформацію на користь версії 
про розправу співробітниками 
тюрми.
Докладніше про обидві інфор-
мації, які редакція RIA отрима-
ла після смерті в’язня в СІЗО, 
можна прочитати в статті на 
сайті 20minut.ua за коротким 
посиланням is.gd/UdwVRi.

Обидві версії — не підтверджені

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОЗБЕЩЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ
(стаття 156 Кримінального кодексу України)
Перша частина визначає покарання за розпусні дії, які вчинили щодо 
дитини до 16-ти років. За це винний отримає або обмеження, або 
позбавлення волі на строк до 5-ти років.
Друга частина каже про розпусні дії щодо малолітньої дитини (до 
14-ти років) або якщо розбещували члени родини, близькі родичі, 
опікуни. За це вже можна отримати до 8-ми років ув’язнення.
Про те, як зміниться підхід до покарання розбещувачів дітей ми писали у RIA № 29 від 17 
липня в матеріалі «Гвалтівника 7-річної дівчинки вбили у слідчому ізоляторі».

Вироки проти статевої недоторканості — закриті
У судовому реєстрі знайшли 30 вироків за статтею «Розбещення неповнолітніх», які були ви-
несені судами Вінницької області. Три з них — у 2019 році. Ці вироки закриті, бо ухвалюва-
лися під час закритих судових засідань. Але у відкритому судовому реєстрі все одно можна 
знайти інформацію про ці справи.

ІСТОРІЯ 1

Покарання не остаточне
Судді Жмеринського міськрайонного суду 23 травня винесли вирок у справі 
про розбещення. Вирок оскаржується адвокатом в апеляції, з цього дізна-
ємося про покарання: обвинувачений отримав 6 років позбавлення волі. 
Шукаємо далі в реєстрі та знаходимо обставини, у яких його звинувачують.
За версією слідства, чоловік ліг на диван до малолітньої дитини, зняв із неї білизну, до-
торкався руками до її статевих органів, спричинивши дівчинці фізичний біль. Скоро йому 
оголосили про підозру. Під час розслідування проводили слідчий експеримент. Дитину 
допитували в присутності психолога. В одній з ухвал написано, що звинувачений визнав 
провину. Вирок, який йому ухвалили в Жмеринці, ще не набрав законної сили.

ІСТОРІЯ 2

Роки тягнеться в судах
У квітні в Могилів-Подільському слухали справу про розбещення та 
ухвалили вирок. Ця справа тягнеться, вже встигла побувати в апеляції та 
касації, перш ніж повернулася в Могилів-Подільський. Перший вирок в 
ній був у 2016-му. Обвинувачений отримав 6 років ув’язнення. Адвокат 
захисту наполягав, що висновки суду не відповідають тому, що сталося насправді, 
а потерпіла плуталася у своїх свідченнях.
Дитина розповіла, що чоловік прийшов до них у гості. Дорослі випивали, а потім цей чоловік 
запропонував їй кудись піти. Також чоловік запитав, чи не хоче дівчинка отримати від нього 
смартфон. Відповіла, що хоче. Він сказав, що за це вона повинна з ним спати. Та відмовила-
ся. Коли мама була у ванній, то чоловік прийшов до дитини в кімнату. Узяв її за руку, оголив 
свій статевий орган та хотів доторкнутись до нього її рукою. Дівчинка почала кричати, і 
чоловік застібнув штани. Чоловік втік із житла, навіть не встиг забрати свої кросівки.

ІСТОРІЯ 3

Два роки й компенсація
Суд у Чечельнику 13 червня призначив 2,5 роки обмеження волі та 100 тисяч 
гривень компенсації чоловіку, звинуваченому в розбещенні дитини та у ви-
краденні людини. Вирок оскаржується.
Як написано в судових документах, заяву в поліцію подала мешканка Бершаді, мати потерпі-
лої дитини, у 2018-му. Дівчинка розказала, що їхала на велосипеді, коли до неї підійшов чо-
ловік, схопив за руку. Дитина просила відпустити її, але чоловік привів її до будинку, замкнув 
двері. Там чоловік почав роздягати дитину, цілувати. Поклав на ліжко та роздягнувся сам.
У вікно будинку хтось постукав. До будинку зайшли поліцейські та батьки дівчинки. Було та-
кож відео з нагрудних камер поліцейських. На відео з цих камер видно: коли правоохоронці 
зайшли в будинок, то там були оголені неповнолітня та чоловік.

â÷èòåëþâàëà â øêîë³ òîãî æ Çà-
ìîñòÿíñüêîãî ðàéîíó, à òåïåð 
çâ³ëüíèëàñÿ íà ïåíñ³þ.

— Ó íàñ äóæå âåëèêà ³ äðóæíÿ 
ðîäèíà. Ìè âñ³ äóæå ëþáèëè 
Ñåðüîæó, — ðîçïîâ³ëà ðîäè÷êà. 
— Â³í ï³äðîáëÿâ, äîïîìàãàâ ëþ-
äÿì âèêîíóâàòè ÿê³ñü áóä³âåëüí³ 
ðîáîòè, à âîíè ðîçïëà÷óâàëèñÿ 
ç íèì ãîð³ëêîþ… À ÿê äèòèí³ 
äàòè ïëÿøêó ãîð³ëêè âèïèòè, òî 
ùî ìîæå òðàïèòèñÿ? Òàê ñàìî 
ç íèì ³ ñòàëîñÿ.

Òàêîæ ñï³âðîçìîâíèöÿ ðîçêà-
çàëà: çà ð³øåííÿì ñóäó, ïðèéíÿ-
òèì íàïåðåäîäí³ ñìåðò³ â Ñ²ÇÎ, 
Ñåðã³ÿ íàïðàâèëè â Îäåñüêèé 
öåíòð ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ íà 
åêñïåðòèçó, áî ì³ñöåâ³ ïñèõë³-
êàðí³ íå ìîãëè éîãî ïðèéíÿòè. 
Ó íèõ íåìàº çàêðèòèõ â³ää³ëåíü. 
Æ³íêà íå çíàº, ÷îìó ðîçóìîâî 

â³äñòàëîãî íå òðèìàëè äî ïî-
íåä³ëêà â ²ÒÒ íà Ïèðîãîâà, 4, 
à çàâåçëè íà âèõ³äí³ äî ³çîëÿ-
òîðà òþðìè íà Áðàöëàâñüê³é. 
Âáèâñòâî ñòàëîñÿ òàì ââå÷åð³ 
ï’ÿòíèö³, 12 ëèïíÿ. Í³áèòî ïðÿ-
ìî íà êîðèäîð³. Ïîâ³äîìèëè ïðî 
ñìåðòü ðîäèí³ âáèòîãî ò³ëüêè íà 
äðóãèé äåíü.

— Ìè îðãàí³çîâóâàëè éîìó 
þâ³ëåé, — ïðîäîâæóº ðîçêàçóâà-
òè ïðî Ñåðã³ÿ ðîäè÷êà. — Éîìó 
ìàëî âèïîâíèòèñÿ 60 ðîê³â çà 
ê³ëüêà äí³â, 21 ëèïíÿ. Òåïåð âñ³ 
ãðîø³, ùî ìè ç³áðàëè, íà ïîõî-
ðîíè ï³äóòü. Õî÷åìî ïîõîâàòè 
éîãî ïî-ëþäñüêè. Éîãî âáèëè 
ÿê ñîáàêó, à â³í ÿê ëþäèíà ìàº 
ïðàâî áóòè ïîõîâàíèé.

Ïîõîðîíèëè Ñåðã³ÿ 19 ëèïíÿ, 
ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³. Çà ñëîâàìè 
ñï³âðîçìîâíèö³, éîãî â³äñï³âàâ 
ñâÿùåíèê öåðêâè, ÿêó â³í ïî-
ñò³éíî â³äâ³äóâàâ. Ðîäèíà — â³-
ðóþ÷à, âåëèêà ³ äðóæíÿ.

Ìè çàïèòóâàëè æ³íêó, ùî 
âîíà çíàº ïðî ïîòåðï³ëó â³ä ä³é 
Ñåðã³ÿ ä³â÷èíêó. Âîíà ñêàçàëà, 
ùî äèòèíó ç ïî÷àòêó òèæíÿ áà-
÷àòü íàäâîð³ ï³ä ÷àñ ïðîãóëÿíîê, 
à öå çíà÷èòü — æåðòâà íàïàäó 
ï³øëà íà ïîïðàâêó.

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 190130

×îìó ðîçóìîâî 
â³äñòàëîãî çàâåçëè íà 
âèõ³äí³ äî ³çîëÿòîðà, 
ðîäè÷êà íå çíàº. Ñóä 
éîãî íàïðàâèâ íà 
åêñïåðòèçó â Îäåñó

ЯК КАРАЮТЬ ЗА РОЗБЕЩЕННЯ ДІТЕЙ
До 8-ми років ув’язнення може отримати людина, яку визнають винною в розбещенні дитини. 
Таке покарання залишається чинним, доки не набере чинності новий закон про примусову 
хімічну кастрацію. Знайшли в судовому реєстрі реальні справи, які розглядали в судах 
Вінницької області. Які покарання в цих справах присудили?

ÐÅÇÎÍÀÍÑ
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455682

Â×ÈÍÎÊ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Â÷èíîê ìîãèë³â-
÷àíèíà âèêëèêàâ 
ä³àìåòðàëüíî ïðî-

òèëåæí³ îö³íêè.
«Ìóæèê ìîëîä÷èíà, âðÿòóâàâ 

õëîïöÿ â³ä òþðìè, à éîãî ìàìó — 
â³ä ñèâîãî âîëîññÿ», — òàê³ ñëîâà 
ïðî÷èòàâ ïðî ñåáå â ²íòåðíåò³.

«×åðåç òàêèõ æàë³ñëèâèõ çëî-
äþæêà çíîâ ï³äå óãàíÿòè ÷óæ³ 
àâòîìîá³ë³», — íàïèñàâ ç öüîãî 
ïðèâîäó ³íøèé.

ДО РЕЧІ, ТАКИХ БІЛЬШІСТЬ 
— Íàâ³òü äðóç³, çíàéîì³ â îäèí 

ãîëîñ ïåðåêîíóâàëè, ùîá âèìà-
ãàâ íà ñóä³ íàéñóâîð³øîãî ïî-
êàðàííÿ, — ðîçïîâ³â ïàí Ìè-
êîëà. — Àëå ÿ íå ñòàâ êàë³÷èòè 
æèòòÿ 20-ð³÷íîìó õëîïöåâ³. Ñàìå 
ñò³ëüêè ðîê³â êðàä³ºâ³. Ìîæíà 

ò³ëüêè çäîãàäóâàòèñÿ, ÿêèì áè â³í 
âèéøîâ ç òþðìè. ²íøèõ ïðè÷èí 
íå êàðàòè çëîä³ÿ íå áóëî.

Ïîë³ö³ÿ ðîçøóêàëà ëåãêîâèê, 
âñòàíîâèëà êðàä³ÿ. Ï³ä ÷àñ äîñó-
äîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ éîãî ìàòè 
ïëàêàëà ó òåëåôîííó ñëóõàâêó: 
«Áëàãàþ âàñ, âðÿòóéòå ñèíà â³ä 
òþðìè! Ðóêè áóäó ö³ëóâàòè, íà êî-
ë³íà ñòàíó, ò³ëüêè ïðîáà÷òå éîìó!» 

Â³í çàïðîïîíóâàâ çóñòð³òèñÿ. 
Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ä³çíàâñÿ, ùî 
îðãàí³çàòîð êðàä³æêè çàê³í÷èâ 
ì³ñöåâèé êîëåäæ. Ðàçîì ç íèì 
ó òó í³÷ áóëè ùå òðîº íåïîâíî-
ë³òí³õ. Óñ³ âîíè ïðè¿õàëè äî ì³ñòà 
ç îäíîãî ç ñ³ë ñóñ³äíüîãî ðàéîíó. 
Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ñòàëî â³äî-
ìî, ùî õëîïåöü óæå ïðèòÿãàâñÿ 
äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. 
Àëå ñóäèìîñò³ íå ìàº. Íèí³ í³äå 
íå ïðàöþº. Ùîá íå âòÿãóâàòè 
ó êðèì³íàë íåïîâíîë³òí³õ, äàâàâ 
ñâ³ä÷åííÿ òàêèì ÷èíîì, ùî âîíè, 

«ПРОШУ СУД ЇХ НЕ КАРАТИ». 
ВИБАЧИВ КРАДІЖКУ АВТО 
Якось дивно?  Могилів-Подільський 
суд розглянув справу про крадіжку 
легкового автомобіля. Її особливість 
у тому, що постраждалий просив 
не карати злодіїв. Саме цей факт вплинув 
на рішення Феміди. Злодія засудили 
на чотири роки позбавлення волі, але 
не відправили за грати

í³áèòî, íå çíàëè ïðî êðàä³æêó.
Àëå âèÿâèëîñÿ, ùî ï³ñëÿ âè-

êðàäåííÿ «÷åòâ³ðêè» íàñòóïíî¿ 
íî÷³ êîìïàí³ÿ â³äêðèëà ùå òðè 
«æèãóëèêè» ³ ïîçí³ìàëè ç íèõ 
àêóìóëÿòîðè. Íà ñóä³ 20-ð³÷íèé 
çíîâ ïîÿñíèâ, ùî âñå öå ò³ëü-
êè éîãî ðóê ñïðàâà. Ñêàçàâ, ùî 
êðàäåíå ïðîäàâàâ. Íàïðèêëàä, 
çà àêóìóëÿòîðíó áàòàðåþ ³ «çà-
ïàñêó» ç óêðàäåíî¿ «÷åòâ³ðêè» 
âèðó÷èâ 700 ãðèâåíü.

Íà çàïèòàííÿ, ÷îìó ñàìå ãðà-
áóâàâ àâòîìîá³ë³ ìàðêè ÂÀÇ, ïî-
ÿñíèâ, ùî ¿õ ëåãêî â³äêðèâàòè. 
Îäíèì êëþ÷åì â³äêðèâ äâåðöÿòà 
÷îòèðüîõ àâòîìîá³ë³â — 21043, 
21013, 2107, 21053.

ПОБАЧИВ, ЯКА ВІН ЛЮДИНА 
Êîëè ìàìà çëîä³ÿ íàïðîñèëàñÿ 

íà çóñòð³÷ ç ïàíîì Ìèêîëîþ, â³í 
ñêàçàâ, ùîá ç íåþ áóâ ñèíî÷îê. 
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
òðåáà áóëî áà÷èòè öþ ñèòóàö³þ. 
Ìàòè ï³ä³éøëà äî ÷îëîâ³êà, à ñèí 
çàëèøèâñÿ â ñòîðîí³. Ñòîÿâ ç 
îïóùåíîþ ãîëîâîþ, ÷àñ â³ä ÷àñó 
âèãëÿäàâ ç-ï³ä ëîáà.

— Ï³ä³éäè áëèæ÷å, íå á³éñÿ, 
í³õòî òåáå áèòè íå áóäå, — çâåð-
íóâñÿ äî íüîãî ÷îëîâ³ê.

Äàë³ ðîçìîâà â³äáóâàëàñÿ â êàôå. 
Ïîñòðàæäàëèé çàìîâèâ êàâó.

— Ðîçêàæè, ÿê âñå áóëî ò³º¿ 
íî÷³, — çâåðíóâñÿ äî õëîïöÿ. — 
Ïðîñòî õîò³â ïîáà÷èòè, ÿêà â³í 
ëþäèíà.

Ïîñòðàæäàëèé íàâ³òü àã³òóâàâ 

ñâîãî êðèâäíèêà çàéíÿòèñÿ ñïîð-
òîì. Õëîïåöü áóâ çäèâîâàíèé, ùî 
÷îëîâ³ê, ÿêîìó âæå çà 60, ïðîäî-
âæóº õîäèòè ó ñïîðòçàë, âèñòóïàº 
íà çìàãàííÿõ ñåðåä âåòåðàí³â.

Ïàíó Ìèêîë³ â³äøêîäóâàëè 
çáèòêè. Â³í íàïèñàâ çàÿâó íà ³ì’ÿ 
ñóäó, ùî íå ìàº ïðåòåíç³é, ùî 

éîìó ïîâåðíóëè âòðà÷åíå.
Íà öüîìó ³ñòîð³ÿ ç êðàä³æêîþ 

÷åðâîíî¿ «÷åòâ³ðêè» çàâåðøèëàñÿ. 
Àëå ïðî íå¿ ïåðåïîâ³äàþòü ó ì³ñ-
ò³. Îäí³ ñõâàëþþòü ä³¿ ÷îëîâ³êà. 
²íø³, íàâïàêè, çàñóäæóþòü. Â³í 
ââàæàº, ùî â÷èíèâ ïî ñîâ³ñò³. Óñå 
³íøå — ò³ëüêè ñëîâà.

НАЙЧАСТІШЕ 
КРАДУТЬ ВАЗИ

84
одиниці різних видів 
транспортних засобів 
(ТЗ) викрали в області 
за шість місяців 
нинішнього року, з 
них — 49 автомобілів

99
крадіжок транспорту 
було за весь 
минулий 2018-й, з 
них — 52 автомобілі 

25
викрадених ТЗ знайдено 
і повернуто власникам 
у нинішньому році 
33 — у минулому

Найчастіше викрадають автомобілі ВАЗ та скутери

Джерело: Відділ комунікації обласної поліції
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Територією області проходить 
понад двісті кілометрів кордону. 
Більша частина — з Республікою 
Молдова. На відстані майже 
50-ти кілометрів область межує 
з невизнаною в світі ПМР. З по-
чатком бойових дій на Донбасі, 
на кордоні з Придністров’ям спо-
руджено загороджувальні рови.
На деяких ділянках необхідність 
у їх створенні відсутня. Місцевість 
настільки гориста й кам’яниста, 
що там пішки важко викарабка-

тися, не кажучи про застосування 
техніки. До того ж, наші прикор-
донники знаходяться на висоті, 
тобто мають перевагу у порівнян-
ні з сусідом.
Цю ділянку державного рубежу 
охороняють вартові Могилів-По-
дільського прикордонного заго-
ну. Протягом останніх п’яти років 
створено додаткові прикордонні 
відділи. Тепер ділянку кордону 
«прикриватиме» ще й підрозділ 
нацгвардійців.

Відгородилися загороджувальними ровами 

456063

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ñòð³ëüö³-ãâàð-
ä³éö³ ðîçì³ñòèëè-
ñÿ ó ñåë³ Ïîðîãè, 
ùî íåïîäàë³ê â³ä 

ßìïîëÿ. Ì³ñöåâà âëàäà ïåðåäà-
ëà ¿ì 2-ïîâåðõîâå ïðèì³ùåííÿ 
êîëèøíüî¿ øêîëè. Äîïîìîãëè 
ç ïåðåîáëàäíàííÿì áóä³âë³ ï³ä 
êàçàðìó, ç ðåìîíòîì.

— Óìîâè õîðîø³, — ñòâåðäæóº 
çàñòóïíèê êîìàíäèðà ñòð³ëåöüêî¿ 
ðîòè ñòàðøèé ëåéòåíàíò ²ãîð Êî-
ñåíêî. — Íàøå çàâäàííÿ — âì³ëî 
îðãàí³çóâàòè ðîáîòó ç îñîáîâèì 
ñêëàäîì. Ì³öíà äèñöèïë³íà ñòàíå 
çàïîðóêîþ óñï³õó ï³äðîçä³ëó. Äî-
áèòèñÿ ¿¿ äîòðèìàííÿ — çàâäàííÿ 
êîìàíäèð³â.

Íà óðî÷èñòîìó øèêóâàíí³ 
ï³äðîçä³ëó âèñòóïèâ êîìàíäèð 
÷àñòèíè 3008 ïîëêîâíèê Âîëî-
äèìèð Äæóëà. Â³í óòî÷íèâ, ùî 

öå êåð³âíèöòâî îáëàñò³ ³ ßì-
ï³ëüñüêîãî ðàéîíó ïîðóøóâàëî 
ïèòàííÿ ïðî ïîñèëåííÿ îõîðîíè 
êîðäîíó. Ï³ñëÿ îô³ö³éíèõ çâåð-
íåíü ì³í³ñòð âíóòð³øí³õ ñïðàâ 
ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ 
òàêîãî ï³äðîçä³ëó.

— Ï³ä³áðàòè îñîáîâèé ñêëàä 
äîðó÷èâ êîìàíäóâà÷ Íàö³îíàëü-
íî¿ ãâàðä³¿, — ðîçïîâ³â ïîëêîâ-
íèê Äæóëà. — Â³äá³ð çä³éñíþâàëè 
çà ìîðàëüíî-ä³ëîâèìè, ïðîôå-
ñ³éíèìè ÿêîñòÿìè. Òóò ñëóæèòè-
ìóòü êðàù³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³. 
Ñåðåä íèõ — êîíòðàêòíèêè ³ 
ñîëäàòè çà ïðèçîâîì 2019 ðîêó. 
Àëå äî ê³íöÿ ðîêó ðîòó óêîìï-
ëåêòóºìî ò³ëüêè êîíòðàêòíèêàìè.

Çà ñëîâàìè ïîëêîâíèêà, äåõòî ç 
ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â ßìï³ëüñüêîãî 
ðàéîíó óæå ö³êàâèòüñÿ ìîæëèâ³ñòþ 
óêëàäåííÿ êîíòðàêòó äëÿ ñëóæáè 
ó íîâ³é ðîò³. Êîìàíäèð ÷àñòèíè 
ïåðåêîíàíèé, ùî ïðîáëåì ç îñî-
áîâèì ñêëàäîì íå âèíèêàòèìå.

ЯКЩО РОСІЯНИ НАСТУПАТИМУТЬ 
З ПРИДНІСТРОВ’Я…
На сторожі  Новий підрозділ створено 
у військовій частині 3008 Нацгвардії — 
стрілецька рота. Розташований на півдні 
області на кордоні з невизнаною 
Придністровською республікою. Головне 
завдання гвардійців — дати відсіч 
можливій збройній агресії з сусідньої 
території, де знаходиться 14-а армія Росії

×èì êîíêðåòíî çàéìàòèìóòüñÿ 
ñòð³ëüö³-ãâàðä³éö³?

— Ó ïîâñÿêäåíí³é ä³ÿëüíîñò³ 
ñòð³ëåöüêà ðîòà áóäå âèêîíó-
âàòè çàâäàííÿ ³ç çàõèñòó ïðàâ 
ãðîìàäÿí, îõîðîíè ãðîìàäñüêî-
ãî ïîðÿäêó, íàäàííÿ äîïîìîãè 
Ïðèêîðäîíí³é ñëóæá³ â îõîðîí³ 
äåðæàâíîãî êîðäîíó — öå òåæ 
áóäå íàøèì çàâäàííÿì, — êàæå 
ïîëêîâíèê Âîëîäèìèð Äæóëà. — 
Ç öèì ÿâèùåì âàðòîâ³ ñòèêà-
þòüñÿ íà êîðäîí³ ç Ìîëäîâîþ ³ 
Ïðèäí³ñòðîâ’ÿì. Ñëóæáà íå îáõî-
äèòüñÿ áåç íàâ÷àííÿ, òðåíóâàííÿ 
òà ñòð³ëüá.

Новий плац випробували стройовим маршем 

ÁÅÇÏÅÊÀ
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ÊÎÍÔË²ÊÒ

447857
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— Ãîëîâà Çàìîñ-
òÿíñüêèõ åëåêòðî-
ìåðåæ Ìèêîëà 
Êîëóáàé çàïåâíèâ, 

ùî åíåðãåòèêè çðîáëÿòü âñå ìîæ-
ëèâå, àáè ï³äòðèìóâàòè íàÿâíå 
åëåêòðîîáëàäíàííÿ â íàëåæíî-
ìó ñòàí³, — ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòó 
RIA ãîëîâà êîîïåðàòèâó ²âàííà 
Êîë³ñíèê. 

Ìèêîëà Êîëóáàé ïðè¿æäæàâ 
ó êîîïåðàòèâ. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
îðãàí³çàòîðè àêö³¿ ïîïåðåäèëè 
ðàéîííó é îáëàñíó âëàäó, à òàêîæ 
ïîë³ö³þ ïðî ïåðåêðèòòÿ òðàñè, 
äî íèõ áàãàòî õòî ïðè¿õàâ. Äåõòî 
ç ÷èíîâíèê³â ïðîñèâ íå çáóðþâà-
òè îáñòàíîâêó. Îäèí íàâ³òü äàâ 
ïîðàäó: «Ìîæå, âè ï³ñëÿ âèáîð³â 
ïðîâåäåòå àêö³þ».

Â ðîçìîâ³ ç ãîñòÿìè íàéá³ëü-
øå çàïèòàíü áóëî äî Ìèêîëè 
Êîëóáàÿ ³ ³íæåíåðà Ëåîí³äà Ñî-
ëîìîíþêà. 

Äîìîâèëèñÿ ïðîäîâæèòè îáãî-
âîðåííÿ ïèòàííÿ. ² òîä³ á³ëüø³ñòü 
ç ïðèñóòí³õ ìåøêàíö³â êîîïåðà-
òèâó âèð³øèëè ïîêè íå âèõîäèòè 
íà òðàñó.

«ДОВЕДІТЬ ДО ПУТТЯ!» 
— Ó â³âòîðîê, 23 ëèïíÿ, ïàí 

Êîëóáàé çíîâó áóâ ó «Áàðñüêîìó 
ìàñèâ³», — ðîçïîâ³ëà ïàí³ Êîë³ñ-
íèê. — Ïåðåäàâ ïåðåë³ê ðîá³ò, ùî 
¿õ çîáîâ’ÿçóþòüñÿ âèêîíàòè åíåð-
ãåòèêè. ×è ñòàíå â³ä òîãî á³ëüøå 
ñâ³òëà ó áóäèíêàõ, ïðî öå ó ëèñò³ 
íå ñêàçàíî.

Ìåøêàíö³ îçâó÷èëè ñâî¿ âè-
ìîãè. Ãîëîâíà — çàáåçïå÷èòè 
ïîñòà÷àííÿ åëåêòðèêè íàïðóãîþ 
220 âîëüò. 

Äðóãà âèìîãà — çàëèòè ìàñòèëî 
ó òðàíñôîðìàòîðè.

Òðåòÿ âèìîãà — îáíîâèòè ë³í³¿ 
åëåêòðîïåðåäà÷.

Íàðåøò³, ÷åòâåðòà âèìîãà — 
ðîç÷èñòèòè ã³ëëÿ, ùî âïèðàºòüñÿ 
â åëåêòðè÷í³ äðîòè.

Åëåêòðèêà — ÷è íå ºäèíèé âèä 
åíåðã³¿ íà ìàñèâ³.

— Çàáåçïå÷òå ñïîæèâà÷àì 
íîðìàëüí³ óìîâè é îòðèìóéòå 
ïëàòíþ, — ãîâîðèëè åíåðãåòèêàì 
ìåøêàíö³ ìàñèâó 

«ДЕ ГОРИТЬ? У НАС ВСЕ 
НОРМАЛЬНО» 

Ó ïðîâóëêó Ìóçèêàëüíèé, 
1 íà «Áàðñüêîìó ìàñèâ³» çãîð³â 
áóäèíîê. Ìåøêàíö³ ðîçïîâ³ëè, 

«МОЖЕ, ВИ ПІСЛЯ ВИБОРІВ 
ПРОВЕДЕТЕ АКЦІЮ» 
Набридло терпіти!  Перекрити проїзд 
на Барському шосе мали намір напередодні 
виборів члени садового товариства 
«Барський масив». Хотіли зупинити декого 
з обласних чиновників, які їдуть на роботу. 
Запитати, коли на масиві буде нормальне 
електропостачання. Розповісти, як «стрибає» 
напруга в мережі. Показати будинок, 
що згорів від електрики. Енергетики 
назвали дві причини такого явища

ÿê óñå â³äáóâàëîñÿ. Ó òîé äåíü, 
11 ÷åðâíÿ, óæå ç ñàìîãî ðàíêó 
âèìêíóëè ñâ³òëî.

— Ìè áî¿ìîñÿ äîùó, â³òðó, 
áëèñêàâêè, — ðîçïîâ³ëà îäíà ç 
æ³íîê. — ßê ò³ëüêè íåáî çàõìàðè-
ëîñÿ, ñâ³òëà íå áóäå. Àëå ó ïåðø³é 
ïîëîâèí³ äíÿ ò³ëüêè ñîíöå ïðèï³-
êàëî. À ñâ³òëà âñå îäíî íå ñòàëî.

Ïîò³ì âêëþ÷èëè, ³ ïî÷àâ ãîð³-
òè áóäèíîê ó ïðîâóëêó. Ãîëîâà 
êîîïåðàòèâó êàæå, ùî çàá³ãëà 
äî ãîëîâíîãî ³íæåíåðà, ðîçïîâ³ëà 
ïðî ïîæåæó, à â³í ó â³äïîâ³äü: 
«Äå ãîðèòü? Ùî ãîðèòü? Ó íàñ 
âñ³ òðàíñôîðìàòîðè ïðàöþþòü». 
Íàïðàâèâ áðèãàäó, àëå á³ëüøà 
÷àñòèíà ïðèì³ùåííÿ âæå çãîð³ëà.

ВІДДЯЧИТЬ КОНЦЕРТОМ 
Ó áóäèíêó, ùî çãîð³â, ïðî-

æèâàëà ìîëîäà ñ³ì’ÿ ç ìàëîþ 
äèòèíîþ.

— Äóæå ðàäà çà íàøèõ ëþäåé, 
ÿê³ â³äãóêíóëèñÿ íà ÷óæó á³äó, — 
ãîâîðèòü ²âàííà Êîë³ñíèê. — 
Íàéïåðøå ìè âèä³ëèëè ãðîøîâó 
äîïîìîãó ç êàñè òîâàðèñòâà. Ùå 
á³ëüøå äîïîìîãëè ñóñ³äè, áëèçüê³ 
³ äàëåê³. Çíàþ ïðî öå â³ä Îëåñ³, 
òàê çâàòè æ³íêó, ÿêà ïðîæèâàº 
ó áóäèíêó.

Â³êòîð, ãîñïîäàð çãîð³ëîãî áó-
äèíêó, ïðàöþº â îáëàñí³é ô³ëàð-
ìîí³¿. Â³í ìóçèêàíò.

— Ëþäè ï³äòðèìàëè íàñ 
íå ò³ëüêè ìàòåð³àëüíî, à é ìî-
ðàëüíî, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — 
Íà çíàê ïîäÿêè ãîòîâèé îðãàí³-
çóâàòè äëÿ íèõ êîíöåðò. Çðîáèòè 
öå, íàïðèêëàä, íà áåðåç³ Âèøåí-
ñüêîãî îçåðà.

— Òàêà ïðîïîçèö³ÿ ìåíå îñî-
áèñòî ðîç÷óëèëà äî ñë³ç, — ãîâî-
ðèòü ²âàííà Êîë³ñíèê. — Ëþäèíà 
ãîòîâà ïîä³ëèòèñÿ ç ³íøèìè òèì, 
÷èì íàïîâíåíà âñåðåäèí³.

Çàâäÿêè ï³äòðèìö³ íåáàéäóæèõ 
áóäèíîê ÷àñòêîâî âäàëîñÿ â³ä-
íîâèòè.

ВІКТОР СТЕПАНЕЦЬ, 
ТЕХНІЧНИЙ 
ДИРЕКТОР 
АТ «ВІННИЦЯ-
ОБЛЕНЕРГО»:

— Електричні ме-
режі на території 

товариства «Барський масив» 
споруджувалися давно і не роз-
раховані на ту кількість елек-
трики, що її нині використову-
ють споживачі. Зрозуміло, що 
споживання значно збільши-
лося. Завдяки використанню 
більшої кількості електропри-
ладів, а дехто використовує 
електрику для обігрівання бу-

динку, адже природний газ там 
відсутній. Абоненти мають за-
мовити в енергетиків збільшен-
ня потужності, тобто отримати 
більше ресурсу і тоді ситуація 
зміниться.
Друга причина частих від-
ключень — короткі замикання. 
До цього призводять дерева, що 
ростуть в охоронній зоні. Гілля 
заплутує дроти і виникають ко-
роткі замикання. Ростуть вони 
на приватній території.
Якщо вирішити два питання, про 
які йшлося вище, на масиві кар-
динально поліпшиться електро-
постачання.

Причина не тільки у застарілих мережах 

Будинок №1 на Музикальному провулку згорів 
11 червня після відновлення подачі електрики
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ОЛЕКСАНДРА МАЛА, ТУРАГЕНТ 
RESTART TRAVEL 

— Купуючи лише авіаквит-
ки в ту чи іншу країну, варто 
потурбуватися про медичну 
страховку. Коли людина ку-
пує пакетний тур, у його вар-

тість входить медстраховка, від неї відмо-
витись неможливо, тож всі туристи автома-
тично застраховані. Є медичне страхування 
на суму 20–30 тисяч доларів. У Туреччині, 
наприклад, ця сума в євровому еквіваленті, 
плюс для Туреччини люди можуть купувати 
преміум страховку, вона на 40 тисяч євро.

У деяких операторів, для того щоб стра-
ховка подіяла, потрібно платити франши-
зу (30 доларів, або 30 євро, залежно від 
країни). І вагітним на великому терміні 
потрібно брати окрему страховку. Ме-
дична страховка в принципі покриває всі 
невідкладні випадки. Але не покриває 
хронічні захворювання, сонячні удари, 
сонячні опіки, всі випадки, які виникли 
в алкогольному стані, складні операції і 
все, що пов’язано з зубами. Якщо щось 
трапляється, є номери для зв’язку зі стра-
ховою, ви телефонуєте, приїжджає лікар 
і надає медичну допомогу.

У пакетних турах страховка є 
АНДРІЙ ШИМАНСЬКИЙ, 
ПЕДІАТР «МАМА-ВРАЧ» 

— Літо — час підвищення 
рівня госпіталізації через 
кишкові інфекції. Особли-
во це стосується дітей, у них 
нижча кислотність шлунка 

та ще не до кінця сформований імунітет.
Симптоми отруєння розвиваються в серед-
ньому через 2–4 години після вживання 
неякісної їжі чи води. 
Перше, що потрібно робити, це регідрата-
цію (відпоювання). Потроху, щоб не спро-
вокувати блювання. По 5–15 мл (1 ковток) 

кожні 5–10 хвилин. За добу потрібно ви-
пити рідини з розрахунку 50–100 мл 
на кілограм ваги дитини. Рідина повинна 
бути температури тіла. Зустрічаються ре-
комендації відпоювати колою або соком. 
Ці напої мають в складі багато цукру, що 
може тільки посилити діарею і втрату рі-
дини. Наступний крок — сорбенти. Краще 
використовувати сучасні — наприклад, 
на основі кремнію або діосмектит. Тер-
міново звернутися до лікаря треба, якщо 
з’явилася кров у калі або в блювотних 
масах,висока температура, блювота. Це 
може призвести до зневоднення.

Найчастіший діагноз літом — отруєння 

ÇÄÎÐÎÂ’ß

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

454117

РЕКЛАМА
454380455143

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535 

Â³ííè÷àíêà Êàòåðèíà áàãàòî 
ðîê³â ¿çäèòü íà â³äïî÷èíîê ç ä³-
òüìè, ñòèêàëàñü ç ð³çíèìè ñè-
òóàö³ÿìè, òîìó ðàäèòü êóïóâàòè 
ìåäè÷íó ñòðàõîâêó.

— Òà íàâ³òü çà íàÿâíîñò³ ñòðà-
õîâêè ÿ âñå îäíî áåðó ç ñîáîþ 
àïòå÷êó, â ïåðøó ÷åðãó — ë³êè 
â³ä îòðóºííÿ, — ðîçïîâ³ëà Êàòå-
ðèíà. — Öå ñòàíäàðòí³ íèôóðîê-
ñàçèä, â³í ï³äõîäèòü ³ äîðîñëèì, ³ 
ä³òÿì. Äóæå ïðàêòè÷íà ð³÷ åíòå-
ðîñãåëü â êàïñóëàõ, öå ñîðáåíò, 
ÿêèé çàáèðàº íà ñåáå âñþ «ãè-
äîòó». Âêðàé íåîáõ³äí³ æàðîç-
íèæóþ÷³ ïðåïàðàòè äâîõ òèï³â: 
íóðîôåí ³ åôåðàëãàí. Íóðîôåí 

á³ëüøå ä³º ÿê ïðîòèçàïàëüíèé çà-
ñ³á, åôåðàëãàí, ÿê ³ ïàðàöåòàìîë, 
ãàðíî çáèâàº òåìïåðàòóðó.

Îáîâ'ÿçêîâî Êàòåðèíà ðàäèòü 
áðàòè íî-øïó.

— Òàêîæ ïîòð³áíî ùîñü â³ä 
ãîðëà, — ðàäèòü â³ííè÷àíêà. — 
Âàðòî áðàòè ÿêóñü «áðèçãàëêó», 
ÿê ïðàâèëî, ìî¿ì ä³òÿì ï³äõîäèòü 
òàíòóì-âåðäå, ³ òàêîæ òàáëåòêè, 
ÿê³ ïîòð³áíî ñìîêòàòè — íàïðè-
êëàä, ³ñëà ìîîñ. Ä³òè ïîñò³éíî 
ó âîä³, ó âóõà âîäà ïîòðàïëÿº 
³ ìîæå âèêëèêàòè ÿêùî íå çà-
ïàëåííÿ, òî äèñêîìôîðò. Ç öèì 
ñïðàâëÿþòüñÿ êðàïë³ îò³ïàêñ.

Äëÿ øê³ðè, îêð³ì ñîíöåçàõèñ-
íèõ êðåì³â òà ñïðå¿â, Êàòåðèíà 
ðàäèòü âçÿòè ùå ñóäîêðåì.

ЯК ЛІКУВАТИСЯ 
НА ВІДПОЧИНКУ
Опіки ......вода прохолодна, судокрем,

пантенол 

Отруєння ...... вода чиста, ентеросгель, 
нифуроксазид 

Температура .. парацетамол, нурофен 

Горло ................ льодяники від кашлю, 
тантум-верде 

Висипка, алергія ......супрастин, едем,
цетрин 

Вуха болять .............................. отіпакс 

Рани, порізи ...... вода, перекис водню, 
пластир, судокрем

БЕРІТЬ НА МОРЕ ЛІКИ, 
НАВІТЬ ЯКЩО Є СТРАХОВКА 
Краще перестаратися  Аптечка 
на відпочинку — це серйозне питання. 
А ще варто купити медичну страховку. 
Подбайте також про те, щоб під рукою 
завжди були препарати екстреної 
допомоги. Адже травму чи отруєння 
передбачити неможливо, лише лікувати

— Öåé êðåì äóæå ãàðíî ñïðàâ-
ëÿºòüñÿ ç îï³êàìè, à ùå ç áóäü-
ÿêèìè ðàíàìè, ïîäðÿïèíàìè ÷è 
ïîð³çàìè, — êàæå ìàíäð³âíèöÿ. — 
Öå äóæå ãàðíèé àíòèñåïòèê, ÿêî-
ìó ï³äâëàñí³ ³ âèñèïêè, ³ ìîçîë³, 
³ âñå-âñå. Äî ðå÷³, ïðî âèñèïêè 
— ÿ áåðó öåòðèí, õî÷à öå ìîæå 
áóòè ³ åäåì, ³ ëîðàòàäèí.

Äëÿ òîãî, ùîá ïî÷óâàòè ñåáå 
ãàðíî, îñîáëèâî ÿêùî ¿æà 
íåçâè÷íà íàø³é ïå÷³íö³, âàðòî 
êèíóòè â àïòå÷êó ïàíêðåàòèí (ä³-
òÿì öÿ òàáëåòêà ä³ëèòüñÿ íàâï³ë).

— Äî ðå÷³, â ä³òåé íà ìîð³ ìîæå 
ñòàòèñÿ àöåòîí, òîæ ÿêùî âàøî-
ìó ìàëþêó íåìàº ùå 5 ðîê³â, àöå-
òîí-òåñòè õàé ñîá³ áóäóòü, — ñêà-
çàëà Êàòÿ. — Íó ³ çâè÷àéíî âàòà, 
áèíò, ïëàñòèð, ñïèðò, çåëåíêà, 
ïåðåêèñ âîäíþ.

СТРАХОВКА І НЮАНСИ 
— Ê³ëüêà ðîê³â òîìó ìè â³ä-

ïî÷èâàëè â Áîëãàð³¿, ìîëîäøîìó 
òîä³ áóëî äâà ðîêè, ³ â³í ï³äõîïèâ 
ðîòàâ³ðóñíó ³íôåêö³þ, — ðîçïî-
â³ëà â³ííè÷àíêà. — Ë³êàð ñêàçàâ, 
ùî ÿêáè â íàñ íå áóëî ñòðàõîâêè, 
ëèøå ïåðâèííèé îãëÿä ïàö³ºíòà 
êîøòóâàâ áè ìåí³ 40 ºâðî.

Ñòðàõîâêà ó Êàòåðèíè áóëà, 

çà íå¿ çàïëàòèëè òîä³ 240 ãðí. 
Çàðàç ö³íà ñòðàõîâêè — â³ä 
100 äî 3000 ãðí.

— Ç³ ñòðàõîâèì ïîë³ñîì âè ìî-
æåòå îáðàòè òó êë³í³êó, ÿêà âàì 
ï³äõîäèòü çà â³äñòàííþ ÷è óñòàò-
êóâàííÿì, — êàæå æ³íêà. — Ìè 
îáðàëè ïðèâàòíó êë³í³êó, äèòè-
íó øâèäêî îãëÿíóëè, ïîñòàâè-
ëè êðàïåëüíèöþ, ïðîïîíóâàëè 
çàëèøèòèñü íà ñòàö³îíàð³, àëå 
ìè â³äìîâèëèñü. ²ùå ë³êàð ïðè-
çíà÷èâ ³ âèäàâ âñ³ íåîáõ³äí³ ë³êè. 
À ïðè ðîòàâ³ðóñ³ ¿õ áàãàòåíüêî, 
òî âàðòî óÿâèòè, ÿêà òî áóëà á 

ñóììà áåç ñòðàõîâêè.
Êàòåðèíà ðàäèòü: ïåðåä òèì, 

ÿê êóïóâàòè ñòðàõîâêó, ïîòð³áíî 
çâåðíóòè óâàãó, ÷è º â ö³º¿ ñòðà-
õîâî¿ îô³ñ â êðà¿í³, êóäè âè ¿äåòå. 
Íà ÿê³ñòü ïîñëóã öå íå âïëèâàº, 
ïðîòå çåêîíîìèòü ÷àñ ³ ãðîø³.

— Ãðîø³ ïîòð³áí³ áóäóòü, 
ùîá òåëåôîíóâàòè â ñòðàõîâó 
êîìïàí³þ â Óêðà¿í³. À âîíè 
âæå áóäóòü çâ’ÿçóâàòèñü ç³ ñâî-
¿ìè ïðåäñòàâíèêàìè. Êîðîòøå, 
öå ÷àñ, ÿêèé ìîæå áóòè äîñèòü 
âàãîìèì â êðàéí³õ âèïàäêàõ, — 
êàæå æ³íêà.
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Тренування з дріфту відбува-
ються на летовищах Калинівки 
і Гавришівки. Новачків при-
ймають до Вінницької феде-
рації драгрейсингу і дріфту та 
допомагають на початковому 
етапі. Довідки за телефоном 
067–432–04–08 (президент фе-

дерації Андрій Гальчинський).
— Приймаємо всіх, кому по-
добається автоспорт і дріфт, — 
розповів Гальчинський. — Ба-
жано на власних автівках. Але 
у нас є й тренувальна машина, 
на якій новачки можуть за-
йматися.

Де займатися?

Пішки 
до медалей 
 Ïîëòàâùèíà ïðèéìàëà 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ñåðåä 
þíàê³â äî 17 ðîê³â ç³ ñïîð-
òèâíîãî ï³øîõ³äíîãî òóðèçìó. 
×åìï³îíîì ñòàëà êîìàíäà 
×åðí³ã³âùèíè. Íàøà êî-
ìàíäà ñòàëà â³öå-÷åìï³îíîì 
â êîìïëåêñíîìó çàë³êó. 
Äî íå¿ âõîäèëè ñïîðòñìåíè 
³ç ã³ìíàç³¿ ¹ 17, Â³ííèöüêèõ 
Õóòîð³â, Àãðîíîì³÷íîãî ³ 
ßêóøèíö³â. Áðîíçó îòðèìà-
ëà êîìàíäà Êèºâà.

Ладижинці 
перемогли 
 Òåæ íà Ïîëòàâùèí³ 
ïðîõîäèëè âñåóêðà¿íñüê³ 
çìàãàííÿ ³ç âåëîòóðèçìó. 
Âïðàâí³ñòü ó âîëîä³íí³ 
âåëîñèïåäîì ñïîðòñìåíè 
ïðîäåìîíñòðóâàëè íà äèñ-
òàíö³¿, ÿêà âêëþ÷àëà òð³àë, 
âåëîêðîñ ³ ô³ãóðíå âîä³ííÿ. 
Ïåðåìîæöåì ñòàëà êîìàíäà 
Â³ííè÷÷èíè. Óñ³ ¿¿ ÷ëåíè 
çàéìàþòüñÿ ó êëóá³ «Êðîêóñ» 
Ëàäèæèíà. Ñð³áí³ ìåäàë³ 
âèáîðîëà êîìàíäà ç Âîëèí³, 
à áðîíçó — ç Õàðê³âùèíè.

Шаховий форум 
 Â³ííèöÿ ãîòóºòüñÿ ïðè-
éìàòè òðåò³é êîìàíäíèé 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç øà-
õ³â ñåðåä þíàê³â òà ä³â÷àò 
äî 12 ðîê³â. Â³í ïðîõîäè-
òèìå ç 26 ñåðïíÿ. Ìåäàë³ 
ðîç³ãðàþòü ó òðüîõ âèäàõ: 
êëàñèêà, øâèäê³ øàõè ³ áë³ö.
Ãðîøîâèõ âíåñê³â íà ÷åì-
ï³îíàò³ íåìàº. Àëå îêð³ì 
ãðàìîò, ìåäàëåé ³ êóáê³â, 
âñòàíîâëåíî ïðèçîâèé 
ôîíä — 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №30 (1104)
Задачі-блоки на кооперативний мат в два ходи. Знайдіть також у кожній з 
них ілюзорну гру. 

Задача №2408-2411
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2* 1.1.1.1 + 2.1.1.1            I) Kpa8>a7

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №29 (1447) від 17 липня 2019 року 
Задача №2404. В. Чорноус
I. 1. d6! Kc5  2. Фb6 Ke6x; II. 1. Фa7! Kd6  2. Фb6 T:8x.  
Задача №2405. В. Чорноус
I. 1. Ke7+! K:e7  2. Kh7 Kg6x; II. 1. Kph7! Kpg5  2. Kh8 Kf6x. 
Задача №2406. В. Чорноус
I. 1. Сb1! Kc5  2. Kpc1 Kb3x; 
I. 1. Tb1! Kf2  2. Kpc1 Ce3x — перший хід чорні роблять на поле «b1» 
в кожному варіанті різними фігурами;
Задача №2407. В. Чорноус
I. 1. g1T+! Kpd2  2. T:g3 T:h2x; II. 1.ef3:! Te3  2. f2!K:f2x.

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

×åìï³îíàò «Belshina Drift Pro 
Competitions of Ukraine» âè-
êëèêàº íàéá³ëüøèé ³íòåðåñ â³-
ííèöüêèõ âáîë³âàëüíèê³â ñåðåä 
óñ³õ âèä³â ñïîðòó. Çà äâà äí³ ïàðí³ 
ïåðåãîíè ó Ãàâðèø³âö³ â³äâ³äàëè 
áëèçüêî 4,5 òèñÿ÷³ ãëÿäà÷³â. 

ВРАЖЕННЯ ГЛЯДАЧІВ
Îðãàí³çàòîðè îáëàøòóâàëè îáà-

á³÷ ãîíî÷íî¿ òðàñè çðó÷í³ òðè-
áóíè. Ìàéäàí÷èê äëÿ äð³ôòèíãó 
áóâ íàä³éíî îãîðîäæåíèé.

— ß âäðóãå íà çìàãàííÿõ ³ç 
äð³ôòèíãó, — ñêàçàâ 21-ð³÷íèé 
â³ííè÷àíèí Ìàêñèì Óðñàí. — 
Îòðèìóþ ÷èìàëå çàäîâîëåííÿ. 
Õî÷åòüñÿ ùå á³ëüøå äèìó ³ øóìó! 
Íåùîäàâíî ïîáóâàâ ó Êèºâ³ 
íà ê³ëüöåâèõ ãîíêàõ. Àëå òàì 
åìîö³¿ íàáàãàòî ìåíø³.

Â³ííè÷àíêà Êàòåðèíà Çóáåí-
êî (24 ðîêè) — âîä³é, ¿çäèòü 
íà «Æèãóëÿõ» 1973 ðîêó âèïóñêó. 
Íå äèâíî, ùî ä³â÷èíà âáîë³âàëà 
çà êèÿíèíà Â³òàë³ÿ Ãåðàùåíêà, 
ÿêèé âèñòóïàâ íà ðàäÿíñüê³é 
«Âîëç³» (ìîäåëü ÃÀÇ-24).

— Ðàä³ºìî çà ðàäÿíñüêèé àâòî-
ïðîì. Àäæå íàø³ ñòàð³ ìàøèíè 
ó äð³ôòèíãó ùå ìîæóòü êîíêóðó-
âàòè ³ç ñó÷àñíèìè ³íîìàðêàìè, — 
ñêàçàëà Êàòåðèíà. 

Ïåðåãîíè áóëè ïàðíèìè. 
Íà òðàñ³ îäíî÷àñíî ñòàðòóâà-
ëè äâà àâòîìîá³ë³. Âîíè ìàëè 
îá’¿æäæàòè âñòàíîâëåí³ ô³øêè. 
Äðóãèé âîä³é ìàâ ïîâòîðþâàòè 
ðóõè ïåðøîãî. Ó ³íøîìó çà¿çä³ 
âîíè ì³íÿëèñÿ ðîëÿìè.

Íåîäíîðàçîâî ñóää³ íå ìîãëè 
âèçíà÷àòèñÿ, òîìó äîâîäèëîñÿ 
ïðîâîäèòè ïîâòîðí³ çà¿çäè.

Óñ³ ìàøèíè ìàëè áóòè ³ç çà-
äí³ì ïðèâîäîì. ²íøèõ îáìåæåíü 
íå ïåðåäáà÷àëîñÿ. Òîìó íà ñòàðò 
âèõîäèëè íå ëèøå íàéá³ëüø ïî-
ïóëÿðí³ ó äðèôòåð³â BMW, àëå é 
«Ìåðñåäåñè», «Í³ññàíè», «Òîéî-
òè» òîùî. Êîæíà âàðòóâàëà â³ä 
20 äî 120 òèñÿ÷ äîëàð³â, çàëåæíî 
â³ä «íà÷èííÿ».

Çà ñëîâàìè ï³ëîò³â, íèí³ ìàðêà 
íå ìàº çíà÷åííÿ: çà äîïîìîãîþ 
ñó÷àñíî¿ ³íæåíåð³¿ ìîæíà ç áóäü-
ÿêî¿ ìîäåë³ çðîáèòè ÿê³ñíó àâò³â-
êó äëÿ ïåðåãîí³â. 

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ç íàãîäè 60-ð³÷÷ÿ â³ííèöüêîãî 
ïðîôåñ³éíîãî ôóòáîëó ïîáà÷èëà 
ñâ³ò êíèãà «Ç³ðêè íàä Íèâîþ». ̄ ¿ 
àâòîðè — ïðåçèäåíò ÔÊ «Íèâà» 
Âàñèëü Âîâê ³ ñïîðòèâíèé æóð-
íàë³ñò Îëåã Ôåä÷åíêî. Âèäàííÿ 
³ëþñòðîâàíå ³ âêëþ÷àº îñíîâí³ 
ñòàòèñòè÷í³ äàí³. Àëå îñíîâó 
cêëàäàþòü ³íòåðâ’þ ³ íàðèñè ïðî 
â³äîìèõ â³ííèöüêèõ ôóòáîë³ñò³â, 
òðåíåð³â ³ ôóíêö³îíåð³â êîìàíäè.

ª ðîçïîâ³ä³ ïðî íèí³øí³õ ïðî-
â³äíèõ íàñòàâíèê³â ³ êåð³âíèê³â 
ôóòáîëüíèõ øê³ë. Ïðèì³ðîì, 
äèðåêòîð ñïîðòøêîëè Áëîõ³-
íà-Áºëàíîâà ²ãîð Êîâàëü âè-
ñòóïàâ çà þíàöüê³ çá³ðí³ ÑÐÑÐ 
³ Óêðà¿íè òà íàâ³òü çà îë³ìï³é-
ñüêó çá³ðíó êðà¿íè. Â³äîìèé 
çàõèñíèê «Íèâè» 80–90 ðîê³â 
ßðîñëàâ Çàºöü, ÿêèé íèí³ íà-
â÷àº ôóòáîëó ä³òåé ó Áîõîíèêàõ 
(Â³ííèöüêèé ðàéîí), çãàäóº ïðî 

ñâîº ÷åìï³îíñòâî â 1984 ðîö³. 
Çà òó ïåðåìîãó íèâ³âöÿì äàðó-
âàëè ìàøèíè ³ êâàðòèðè, âðó÷àëè 
ñîë³äí³ ïðåì³àëüí³ òà âëàøòóâàëè 
òóð ó Ïðàãó ³ Áåðë³í!

×èìàëî ñòîð³íîê ó âèäàíí³ ïðè-
ñâÿ÷åíî é ëþäÿì, ÿê³ íèí³ âèçíà-
÷àþòü îáëè÷÷ÿ «Íèâè». Ó ñâî¿õ 
â³äâåðòèõ ³íòåðâ’þ â. î. ïðåçèäåíòà 
êëóáó Âàäèì Êóä³ÿðîâ, ãîëîâíèé 
òðåíåð Êîë³íñ Íãàõà, êàï³òàí ²ãîð 
Ìàëÿðåíêî ³ ë³êàð Â³ëüÿì Âîéöå-

õîâñüêèé ðîçïîâ³äàþòü, ÷èì æèâå 
êîìàíäà. À òàêîæ ïðî áàæàííÿ 
ïîâåðíóòè «Íèâó» íà âèñîêèé 
ð³âåíü, êîëè íà ñòàä³îí³ «ÿáëóêó 
íå áóëî äå âïàñòè».

Êíèãó ìîæíà ïðèäáàòè ó ñïîð-
òèâíîìó ìàãàçèí³ íà ÑÊ «Íèâà», 
ó êàñàõ ïðîäàæó êâèòê³â ï³ä ÷àñ 
äîìàøí³õ ìàò÷³â «Íèâè», ÷åðåç 
«Íîâó ïîøòó» àáî «Óêðïîøòó». 
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 096–097–
56–95.

Вийшла книга до ювілею вінницького футболу

«ПОДОБАЄТЬСЯ ДИМ, ШУМ, 
БАГАТО ВІДВІДУВАЧІВ!» 
Дріфт  Минулої суботи аеродром 
«Вінниця» приймав другий етап 
національної серії змагань з дріфтингу 
«Belshina Drift Pro Competitions of Ukraine». 
Трійка призерів із Києва виступала 
на BMW. Місцеві гонщики знялися через 
несправність машин. Чим приваблюють 
ці змагання глядачів і учасників?

СУПЕРНИКУ ТРЕБА ДОВІРЯТИ 
Äëÿ ó÷àñò³ çàðåºñòðóâàëèñÿ 

28 ñïîðòñìåí³â. Ç íèõ 24 ïðî-
éøëè êâàë³ô³êàö³þ ³ áîðîëèñÿ 
çà ìåäàë³. Ïðåäñòàâëÿëè Ëüâ³â, 
Êè¿â, Îäåñó, Â³ííèöþ, Ãàéñèí 
òîùî.

Ãîëîâíèì ñóääåþ åòàïó ïðà-
öþâàâ êîëèøí³é ãîíùèê Àíäð³é 
Íîâ³êîâ (Ì³íñüê, Á³ëîðóñü). 
— Ìè ç ï³ëîòàìè îáãîâîðþºìî 
òå, ùî õî÷åìî ïîáà÷èòè, — ñêàçàâ 
Íîâ³êîâ. — Ñïîðòñìåíè ó ïàðíèõ 
çà¿çäàõ ìàþòü ìàêñèìàëüíî äîâ³-
ðÿòè îäèí îäíîìó. ×èì á³ëüøå 
äîâ³ðè, òèì êðóò³øèìè áóäóòü 
âèñòóïè.

НЕДЕШЕВЕ ХОБІ 
Äëÿ ó÷àñíèê³â äð³ôò — öå õîá³, 

à íå ñïîñ³á çàðîá³òêó. Íàâïàêè, 
ï³ä ÷àñ êîæíîãî ñòàðòó âîíè 
âòðà÷àþòü ñåðéîçí³ êîøòè.

— Öå íåäåøåâå õîá³, — ñêàçàâ 
ï³ëîò ç Ð³âíîãî Ðîñòèñëàâ Ðàðà-
ãîâñüêèé. — Àäæå ëèøå çà îäèí 
çà¿çä, òîáòî çà ï’ÿòü õâèëèí, òè 
«ñïàëþºø» ãóìîâ³ êîëåñà âàð-
ò³ñòþ áëèçüêî 50–100 äîëàð³â. 
Çà ÷åìï³îíàò ò³ëüêè íà ãóìó 
âèòðà÷àºø 1500–2000 äîëàð³â. 
ßêùî ìàøèíà ³ç ïîòóæíèì äâè-
ãóíîì, âèòðàòè ñÿãàþòü òðüîõ 

òèñÿ÷ «çåëåíèõ». Öå íå ëèøå 
íà çàì³íó øèí, àëå é íà îïëàòó 
ïðàö³ êîìàíäè ³ç ùîíàéìåíøå 
øåñòè îñ³á.

ТРІУМФ СТОЛИЧНИХ 
ГОНЩИКІВ 

Îäèí ³ç ôàâîðèò³â çìàãàííÿ 
Ñåðã³é Êðåìåöü ç³ ñòîëèö³ íà-
ãîëîñèâ, ùî ñåêðåòîì óñï³õó º 
íàïîëåãëèâà ïðàöÿ.

— Òðåáà áàãàòî ïðàöþâàòè íàä 
âäîñêîíàëåííÿì ìàøèíè, âëàñ-
íîþ ¿çäîþ òîùî, — ñêàçàâ Ñåðã³é.

Íà æàëü, âñ³ â³ííè÷àíè, õî÷à é 
ïðîéøëè êâàë³ô³êàö³þ, àëå ÷å-
ðåç òåõí³÷í³ ïðîáëåìè äîñòðîêîâî 
çíÿëèñÿ.

Çà ó÷àñòü ó åòàï³ ñïîðòñìåíè 
ïëàòèëè â³ä 4 äî 6 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Ö³ êîøòè ñêëàëè ïðèçîâèé ôîíä. 
Ïåðåìîæåöü îòðèìóâàâ 50 òèñÿ÷, 
ïðèçåðè — 30 ³ 20 òèñÿ÷. 

Ïåðøå ì³ñöå ïîñ³â Â’ÿ÷åñëàâ 
Áîðîâèöüêèé, ÿêèé âèãðàâ 8 ïàð-
íèõ çà¿çä³â. Ñð³áíèì ïðèçåðîì 
âèÿâèâñÿ Âîëîäèìèð Çàé÷åíêî, 
äëÿ ÿêîãî öåé óñï³õ ñòàâ íàéá³ëü-
øèì â êàð’ºð³. Òðåò³ì ñòàâ Îëåê-
ñàíäð Êîñîãîâ, ïðèçåð Óêðà¿íè 
çà ï³äñóìêàìè 2016 ðîêó, ó÷àñíèê 
áàãàòüîõ ïåðåãîí³â ó Á³ëîðóñ³ ³ 
ªâðîï³.

Змагання були парними. Другий водій мав повторювати 
рухи першого. У іншому заїзді вони мінялися ролями
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Âëàäèìèð è Àíàñòàñèÿ ïóòåøå-
ñòâóþò óæå íà ïðîòÿæåíèè 17-òè 
ëåò. Çà ñïèíîé ñåìüè Áðîâêî 
ïîëñîòíè ñòðàí. Ðàíüøå òóðèñòû 
ïóòåøåñòâîâàëè íà àâòîìîáèëå, 
íî ðåøèëè ñìåíèòü ôîðìàò ïó-
òåøåñòâèé íà ìîðñêîé. Äëÿ ýòîãî 
Âëàäèìèð è Àíàñòàñèÿ ïðîøëè 
îáó÷åíèå â Òóðöèè, íà Ñðåäèçåì-
íîì ìîðå, è ïîëó÷èëè øêèïåð-
ñêèå ëèöåíçèè. Òàêèì îáðàçîì, 
èç îáû÷íûõ ïàññàæèðîâ ñåìüÿ 
ïðåâðàòèëàñü â ýêèïàæ, è êàæ-
äûé ïîëó÷èë çâàíèå êàïèòàíà. 
À ãîä íàçàä ðåøèëè ïåðåñå÷ü 
Àòëàíòè÷åñêèé îêåàí.

КУБА — ЭТО ТАКОЙ СССР
Èç Äþññåëüäîðôà Àíàñòàñèÿ 

è Âëàäèìèð âûëåòåëè â Ãàâàíó. 
Òàì ó íèõ áûëî ïîëòîðà äíÿ, 
íî ýòîãî îêàçàëîñü âïîëíå äî-
ñòàòî÷íî, ÷òîáû ïîóäèâëÿòüñÿ 
æèçíè íà Êóáå. Ïóòåøåñòâèå 
íà ïàðóñíîì êàòàìàðàíå íà÷àëîñü 
â ãîðîäå Ñàí-Ôóýãîñ. Èìåííî 
òàì ýêèïàæ âçÿë â àðåíäó 14-ìå-
òðîâûé ïàðóñíûé êàòàìàðàí.

— Íàì íóæíî áûëî çàêóïèòü 
ïðîäîâîëüñòâèå íà ìåñÿö-ïîë-
òîðà. ×òî-òî ìû âåçëè ñ ñîáîé, 
íàïðèìåð, êðóïû, — ãîâîðèò 
Âëàäèìèð. — Íî ìû íå îæèäà-
ëè, ÷òî ñòîëêíåìñÿ ñ äåôèöèòîì 
ïðîäóêòîâ íà Êóáå. Ïóñòûå ïîë-
êè íàïîìèíàëè âðåìåíà ÑÑÑÐ.

Ïîïîëíèâ çàïàñû åäû è âîäû, 
ýêèïàæ îòïðàâèëñÿ â ïëàâàíüå. 
Ïåðâûå äâà äíÿ, ïî ñëîâàì Àíà-
ñòàñèè, áûëè íåïðîñòûìè. Êà÷êà, 
ïëîõî áûëî âñåì.

— Òàáëåòêè íå ïîìîãàþò, — 
îáúÿñíÿåò äåâóøêà. — ×òîáû 
ñïðàâèòüñÿ, íóæíî îòâëå÷üñÿ 
îò âñåãî. Ïðåêðàòèòü ÷èòàòü, ëè-
ñòàòü òåëåôîí è âîîáùå íèêóäà 
íå ñìîòðåòü. Ëó÷øå âñåãî ëå÷ü 
â êàþòå ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè 
èëè ñòàòü çà øòóðâàë è «ëîâèòü» 
ãîðèçîíò.

БЫТ НА ЯХТЕ
Ýêèïàæ ñîñòîÿë èç ïÿòè ÷åëî-

âåê — òðîå ìóæ÷èí è äâå æåíùè-
íû. Âñå íåñëè âàõòû: ìóæ÷èíû 
ñòîÿëè çà øòóðâàëîì, êàæäûé 
ïî ÷åòûðå ÷àñà, à æåíùèíû îò-
âå÷àëè çà ïèòàíèå è áûò.

— Íåçàâèñèìî îò ïîãîäû, íóæ-
íî ãîòîâèòü, ìûòü ïîñóäó è òàê 
äàëåå. Ìû ãîòîâèëè âñå, êàê 

äîìà — âàðèëè ñóïû, êàðòîøêó, 
ïåêëè áëèíû. Åäèíñòâåííîå — 
ìû âûñ÷èòûâàëè êîëè÷åñòâî ïðî-
äóêòîâ íà ÷åëîâåêà, — îáúÿñíÿåò 
Àíàñòàñèÿ.

Â äåíü íà âñþ êîìàíäó óõîäè-
ëî íå áîëüøå 300 ãðàììîâ ìÿñà. 
Ñóïû âàðèëè èç îäíîé ìîðêîâè, 
äâóõ ëóêîâèö è êðóï. ×òî êàñà-
åòñÿ ôðóêòîâ, òî âûäåëÿëè, íà-
ïðèìåð, îäíî ÿáëîêî íà äâîèõ.

ТЕРКС И КАЙКОС
Ïî ïóòè ê ïåðâîé îñòàíîâêå 

íà îñòðîâàõ Òåðêñ è Êàéêîñ íå 
îáîøëîñü áåç ïîëîìîê.

— Ó íàñ ïîðâàëñÿ øòóð-
òðîñ — òðîñ ìåæäó øòóðâàëîì 
è ðóìïåëåì. Øòóðâàë íå ðàáî-
òàë è ìû èñïîëüçîâàëè øòûðü, 
íàïðÿìóþ ðû÷àãîì óïðàâëÿëè 
êàòàìàðàíîì, — ðàññêàçûâàåò 
Âëàäèìèð. — Ðåìîíòèðîâàòü 
â îòêðûòîì îêåàíå íå ñòàëè, 
è ïîëäíÿ äî ïîëíîé îñòàíîâêè 
ðóëèëè ðû÷àãîì.

Ìàíãðîâûå äåðåâüÿ, íåâåðîÿò-
íûé öâåò âîäû è áåëîñíåæíûé 
ïåñîê — èìåííî òàê âñòðåòèëè 
êîìàíäó îñòðîâà Òåðêñ è Êàéêîñ 
â Êàðèáñêîì ìîðå.

— Ìåñòíîñòü êðàñèâàÿ è õîðî-
øàÿ ìàðèíà (ñòîÿíêà äëÿ ÿõò — 
àâò.). Íà îñòðîâå æèâóò, â îñíîâ-
íîì, áîãàòûå àìåðèêàíöû. Åñòü 
ìíîãî êàíàëîâ, ãäå ñòîÿò ÿõòû 
è ìàëåíüêèå êàòåðêè ó äîìîâ, — 
ðàññêàçûâàþò òóðèñòû.

Çäåñü ó ýêèïàæà ïðîèçîøëî 
èíòåðåñíîå çíàêîìñòâî.

— Ìû óæèíàëè íà áîðòó â ìà-
ðèíå, ìèìî ïðîõîäèë ìóæ÷èíà, 
êîòîðûé ñïðîñèë, ðûáàêè ëè ìû. 
Ýòî îêàçàëñÿ ïðîôåññèîíàëüíûé 
ðûáàê, îí ðàññïðîñèë, íà ÷òî ìû 
ëîâèì ðûáó, ñîîòâåòñòâåííî, ìû 
íå ìîãëè íå ðàññïðîñèòü è åãî, — 
ðàññêàçûâàåò êàïèòàí Áðîâêî.

Íåçíàêîìûé ðûáàê ïðèãëàñèë 
óêðàèíñêèõ òóðèñòîâ íà áîðò ñâî-
åé ÿõòû.

— Ýòî ñóäíî íåëüçÿ áûëî íà-
çâàòü ðûáàöêîé øõóíîé, ýòî — 
ÿõòà. Íà áîðòó áûëè åùå äâà 
ìàòðîñà, êîòîðûå äåëàëè âñå, 
÷òî ãîâîðèë èì ðûáàê. Ïðàâäà, 
íàø íîâûé çíàêîìûé ãîâîðèë, 
÷òî ñóäíî íå åãî. Íî ìû ïîíÿëè, 
÷òî ýòî íå òàê, — ðàññêàçûâàåò 
Àíàñòàñèÿ.

Ìóæ÷èíà, êîòîðûé ïîêàçû-
âàë ñâîè ñíàñòè è ðàññêàçû-
âàë îá óëîâàõ — Ìàðê Ïîãà-

ВИННИЧАНЕ ПЕРЕСЕКЛИ 
АТЛАНТИКУ ЗА ДВА МЕСЯЦА
Настоящий экстрим  Семейная пара 
Владимир и Анастасия Бровко совершили 
путешествие на парусном катамаране 
через Атлантический океан. Семья Бровко 
рассказала, как «поборола» туристический 
маршрут и исполняла свои мечты

íî — ëó÷øèé ðûáàê Àòëàíòèêè 
â 2015 ãîäó.

— Îí îá ýòîì íè÷åãî íå ãî-
âîðèë, íî ìû íàøëè èíôîðìà-
öèþ â èíòåðíåòå. Ìàðê ïîêàçàë 
ôîòî ñâîåãî ñàìîãî áîëüøîãî 
óëîâà — 500-êèëîãðàììîâîãî 
òóíöà íà êðàí-áàëêå âûñîòîé 
2,5 ìåòðà, — äåëèòñÿ âïå÷àòëå-
íèÿìè Âëàäèìèð. — Åùå îí áûë 
î÷åíü âïå÷àòëåí òåì, ÷òî ìû øëè 
÷åðåç Àòëàíòèêó íà ïàðóñíîì êà-
òàìàðàíå è ïîñòîÿííî ãîâîðèë, 
÷òî ìû óêîëîòûå.

БЕРМУДЫ
Äàëüøå áûë øåñòèäíåâíûé 

ïåðåõîä ïî áèññåêòðèñå Áåðìóä-
ñêîãî òðåóãîëüíèêà. 

— Ñàðãàññîâî ìîðå çàòÿíó-
òîå è «óêðûòîå» ìàëåíüêèìè 
îñòðîâàìè (5–6 ìåòðîâ â äèàìå-
òðå — àâò.), êîãäà ÿ ëîâèë ðûáó 
íà âàõòå, òî ñòàðàëñÿ îáúåçæàòü 
èõ, òàê êàê î÷åíü ìíîãî âîäî-
ðîñëåé îñòàåòñÿ, — ãîâîðèò Âëà-
äèìèð. — Êàêèõ-òî àíîìàëüíûõ 
ÿâëåíèé ìû íå âèäåëè. Ëîâèëè 
ìíîãî ðûáû: âàõà, ìàõè-ìàõè, 
òóíöà è áàððàêóäó. Ìàðëèíà 
ÿ äåðæàë íà êðþ÷êå, íî ðûáà 

î÷åíü ñèëüíàÿ è ðàçîãíóëà êðþê. 
À îñòàíîâèòü åå ñëîæíî, ìîè êà-
òóøêè íå ïîòÿíóëè.

Ïîäõîä ê Áåðìóäñêèì îñòðîâàì 
ñëîæíûé äëÿ íàâèãàöèè: âîêðóã 
êîðàëëû, ñòàðûå âóëêàíû è äåðå-
âüÿ — âõîä â ìàðèíó î÷åíü óçêèé.

— Òàì åñòü òññ-òðàôèê — ðàç-
äåëüíûå ïîëîñû, êàê íà äîðîãå. Íî 
èõ âèäíî òîëüêî íà ìîðñêîé êàðòå.  
Èíòåðåñíî íàáëþäàòü çà òåì, êàê 
â óçêèõ ìàðèíàõ ðàçâîðà÷èâàþòñÿ 
è øâàðòóþòñÿ áîëüøèå êîðàáëè, — 
ãîâîðèò Àíàñòàñèÿ.

Ýêèïàæ ïðèøåë íà Áåðìóäû 
íà ñóòêè ðàíüøå, ÷åì ïëàíèðî-
âàë, ïîýòîìó âñå âðåìÿ íà ñóøå 
òóðèñòû îòäûõàëè è ïðèâîäèëè 
ñåáÿ â ïîðÿäîê.

— Ó íàñ áûëà ýéôîðèÿ. Ýòî 
î÷åíü èíòåðåñíûå îùóùåíèÿ, 
êîãäà ñ êàòàìàðàíà ñõîäèøü 
íà ñóøó, — ãîâîðèò Àíàñòàñèÿ.

Íà îñòðîâàõ âûñîêèå öåíû: 
áàíêà ïèâà â ñóïåðìàðêåòå ñòî-
èò îò äâóõ äîëëàðîâ. Ïîýòîìó òóò 
äîêóïàëè òîëüêî ñàìîå íåîáõî-
äèìîå.

— Ìû çàøëè â êàôå, âçÿëè 
ïî áîêàëó ïèâà, äâà áóðãåðà 
è çàïëàòèëè $85. Â òî âðåìÿ êàê 
â Åâðîïå òàêîé óæèí îáõîäèòñÿ 
íå äîðîæå $50 è íàìíîãî âêóñíåå.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ АТЛАНТИКИ
Íà Áåðìóäàõ ýêèïàæ ãîòîâèëñÿ 

ê ñàìîìó äëèííîìó 14-äíåâíîìó 
ïåðåõîäó è ïåðåñå÷åíèþ Àòëàí-
òèêè. Êîìàíäà ñëåäèëà çà ïîãî-
äîé è ìàðøðóòîì.

— Ìèìî íàñ äîëæåí áûë ïðîé-
òè öèêëîí, ìû îò íåãî îòõîäè-
ëè, íî îí âñå-òàêè íàñ çàöåïèë, 
è ìû ïîïàëè â øòîðì. Äëèëñÿ îí 
ïðàêòè÷åñêè ïîëòîðà äíÿ. Ñàìûé 
ñèëüíûé âåòåð, êîòîðûé áûë — 
35 óçëîâ. Òîãäà íà âàõòå ñèäèøü 
â æèëåòå, êîòîðûé ïðèñòåãíóò 
ê êàòàìàðàíó è êàæäûå 3–5 ìè-
íóò íà òåáÿ íàêàòûâàåò îãðîìíàÿ 
âîëíà, — ãîâîðèò Âëàäèìèð.

Ñàìàÿ âûñîêàÿ âîëíà, ãðåáåíü 
êîòîðîé ðàçáèâàëñÿ î êàòàìà-
ðàí — 9 ìåòðîâ.

— Êîãäà ïåðåõîäèëè ÷åðåç Àò-
ëàíòèêó, ìû ïîíÿëè, ÷òî ñàìûå 
ãëàâíûå âåùè — ýòî íå âåùè, — 
äåëèòñÿ Àíàñòàñèÿ. — ×åðåç ïÿòü 
äíåé ïîñëå âûõîäà èç Áåðìóä 
ñ íàìè ïðîèçîøåë êàçóñ è â îä-
íîì áàêå çàêîí÷èëàñü âîäà.  
Îêàçàëîñü, ñâàðèòü ìàêàðîíû 
è ïîìûòü ïîñóäó â îêåàíñêîé 
âîäå — íå ñòðàøíî.

Êîãäà ïîëïóòè áûëî ïðîéäåíî, 
÷ëåíû ýêèïàæà îáðåëè âîçìîæ-
íîñòü ïîçâîíèòü ñî ñïóòíèêîâîãî 
òåëåôîíà ðîäíûì.

— Ìû çâîíèëè äåòÿì, òàê êàê 
î÷åíü ñîñêó÷èëèñü. Ýòî áûëî 

ñàìîå ñëîæíîå — ïðîâåñòè äâà 
ìåñÿöà áåç íèõ, — ðàññêàçûâàåò 
Íàñòÿ.

Âòîðàÿ ÷àñòü ïóòè ïðîõîäèëà 
áûñòðåå è ñîïðîâàæäàëàñü êèòà-
ìè, äåëüôèíàìè è äàæå àêóëîé.

АЗОРЫ
Öåëü äîñòèãíóòà — Àòëàíòè-

÷åñêèé îêåàí ýêèïàæ ïåðåñåê. 
Îñòàíîâêà ïîñëå äâóõ íåäåëü 
ïåðåõîäà áûëà íà Àçîðñêèõ 
îñòðîâàõ.

— Ìû çàøëè â ìàðèíó íà çíà-
ìåíèòîì îñòðîâå Ôàÿë, ñþäà 
ïðèõîäÿò âñå êðóãîñâåò÷èêè è òå, 
êòî ïåðåõîäèò Àòëàíòèêó. Áóõòà 
òóò çàêðûòà îò âåòðà è ìîæíî 
ñïîêîéíî îòäîõíóòü, — ðàññêà-
çûâàåò Âëàäèìèð. — Ñþäà ïðè-
õîäÿò ìîðÿêè è òóðèñòû, êîòîðûå 
õîòÿò ïîñìîòðåòü íà òåõ ñàìûõ 
ñóìàñøåäøèõ. Âñòðå÷è âñåãäà 
ïðîõîäÿò â «Ïèòåð êàôå ñïîðò».

Âñÿ ìàðèíà ðàçðèñîâàíà. 
Êîãäà-òî òóò íà÷àëè îñòàâëÿòü 
çàïèñè òóðèñòû. Âèííèöêèå ïó-
òåøåñòâåííèêè òàêæå îñòàâèëè 
íàäïèñü. Ïî ñëîâàì ñåìüè Áðîâ-
êî, îíè áûëè ïåðâûìè ìîðñêè-
ìè òóðèñòàìè èç Âèííèöû, êòî 
îñòàâèë ñâîþ íàäïèñü òàì.

Äàëüøå ïóòåøåñòâåííèêîâ æäà-
ëè Ìàäåéðà, Ãèáðàëòàð, Êàðòàõå-
íà, Èáèöà è Ìàéîðêà. Îá ýòîì 
÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå.

Семья Бровко за 55 дней пересекла Атлантику и 
создала свой туристический проект BroVAtravel

Âëàäèìèð è Àíàñòàñèÿ 
Áðîâêî ñòàëè ïåðâûìè  
âèííè÷àíàìè, êîòîðûå 
ïåðåñåêëè Àòëàíòèêó 
è îñòàâèëè çàïèñü íà 
îñòðîâå Ôàÿë 

ÌÀÍÄÐÈ



16 RIA, Ñåðåäà, 24 ëèïíÿ 2019 Óñ
ÿ à

ô³
ø

à 
Â³

íí
èö

³ í
à ñ

àé
ò³:

кінотеатр 
ім. Коцюбинського

КІНО

Король Лев
Пригоди, 24.07, поч. 10.10, 14.00, 19.20, 21.50
25.07–31.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Людина-павук: Далеко від дому
Фантастика, 24.07, поч. о 10.00, 16.40
25.07–31.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Водій для копа
Бойовик, 24.07, поч. о 12.25, 18.10
25.07–31.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Хижаки
Трилер, 24.07, поч. о 12.20, 20.00
25.07–31.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Пригоди маленького Ремі
Драма, 24.07, поч. о 16.10
25.07–31.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Анна
Трилер, 24.07, поч. о 10.00, 13.30
25.07–31.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Людина-павук: Далеко від дому
Фантастика, 24.07, поч. о 14.20

Хижаки
Трилер, 24.07, поч. о 10.20

Анна
Трилер, 24.07, поч. о 21.15

Король Лев
Пригоди, 24.07, поч. о 12.05, 16.45, 19.00

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Фіш і Чіп: Капосні друзі
Анімація, 24.07, поч. о 10.00, 16.00

Секрети домашніх тварин 2
Анімація, 24.07, поч. о 12.00

Король Лев
Пригоди, 24.07–31.07, поч о 14.00, 18.30

Фестиваль «Літо. Дзига. Love»
Короткометражка, 24.07, поч. о 20.20

Норм та незламні. Велика пригода
Анімація, 25.07–31.07

Мистецтво обману
Трилер, 25.07–31.07, поч. о 20.30

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Людина-павук: Далеко від дому
Фантастика
24.07, поч. о 9.40, 12.30, 15.20, 18.10, 21.00
25.07–31.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

Хижаки
Трилер, 24.07, поч. о 10.50, 12.40, 14.30, 16.20, 
18.10, 20.00, 21.50
25.07–31.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

Король Лев
Пригоди
24.07, поч. о 9.00, 10.00, 11.0, 12.30, 14.00, 15.00, 
16.30, 17.30, 19.00, 20.00, 21.30, 22.30
25.07–31.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

Анна
Трилер
24.07, поч. о 9.30, 12.00, 14.30, 17.00, 19.30, 22.00
25.07–31.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

План втечі 3
Бойовик, 24.07, поч. о 14.20, 16.30
25.07–31.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

Біль та слава
Драма, 24.07, поч. о 9.20, 11.50, 18.40, 21.10
25.07–31.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

Стокгольмський синдром
Драма, 24.07, поч. о 12.10
25.07–31.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

Зоопарк
Сімейний, 24.07, поч. о 18.40, 23.00
25.07–31.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

Мистецтво обману
Комедія, 24.07, поч. о 14.20, 20.50
25.07–31.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

Пригоди маленького Ремі
Драма, 24.07, поч. о 10.00, 16.30
25.07–31.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

ÀÔ²ØÀ

ВИСТАВКИ
Ярмарок 
хендмейду: 
Night Market
Надихнувшись минуло-
річним ярмарком night 
marker в Red Zeppelin, 
ми вирішили організува-

ти його знову з 26–28 липня. Починаємо реєстра-
цію усіх майстрів для участі у ярмарку хенд мейду. 
Найцікавіші вироби Вінницьких майстрів з цінами 
від виробників ви зможете побачити, оцінити та, 
можливо, придбати на Night Market.
Три дні: з 26–28 липня, на площі справа від ТЦ 
“Парк Плаза” організовуємо нічний (вечірній) 
ринок для всіх майстрів Вінниччини, що хочуть 
поділитись своїми витворами вправних рук з меш-
канцями нашого міста.
Red Zeppelin — бере на себе відповідальність 
безкоштовно організувати цей маркет, забезпе-
чити майстрів столами та розетками. Від майстрів 
просимо тільки зробити 1–2 мастер-класи, щоб 
наочно побачити, як створюються витвори рук 
людських. Реєстрація обов'язкова на площі спра-
ва від ТЦ “Парк Плаза”.

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, вжи-
вані в Одесі, радянські марки та навіть ті, на яких 
згадано Голодомор. У повній колекції пана Олек-
сандра є марки, датовані від 1850 року, гашені 
в різних українських містах. 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 мож-
на придбати сувенірні марки та листівки. Відвідати 
музей можна за адресою: вул. Соборна, 26.
Телефон для довідок (099)534–30–20.

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

Музей моделей транспорту у Вінниці
У самому центрі міста (вул. Соборна, 64) пра-
цює унікальний музей, який налічує близько 
5037 моделей транспорту. Аналогів музей не має 
ні в Україні, ні в Європі. Виставка унікальна і 
дуже дорога, розподіляється на кілька частин: 
вантажні, легкові, спеціальні автомобілі, авто-
буси, мотоцикли, військова техніка ручної роботи 
(збірки), а також потужна колекція живих двигунів 
автомобілів, вузлів і агрегатів.
Власник колекції Музею моделей транспорту — 
Олександр Вдовиченко. Площа музею складає 
180 квадратних метрів. Окрім експозиційної 
частини у музеї є ще й учбовий клас на 26 по-
садкових місць, потужна тематична фільмотека та 
бібліотека спеціальної літератури на п’ять тисяч 
книг. У музеї в межах програми виховання дітей 
та молоді діють безкоштовні групові екскурсії для 
школярів, для решти відвідувачів вхід платний, 
але за доступними цінами — 20 грн для дорослих, 
для пенсіонерів і студентів — 10 грн.

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.

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

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

Олександр Онофрій-
чук з World's Rock hits
26 липня в арт-пабі Beef 
Eater відбудеться по-
справжньому літній концерт 
від Олександра Онофрій-
чука з програмою "World's 
Rock hits". Олександр 

Онофрійчук — вінницький співак, учасник телепроекту 
«Голос країни», виступав на розігріві у легендарних 
«Scorpions». Початок о 22.00, вхід — 100 грн. Деталь-
на інформація за тел.: (093)9009798, (096)4429900.

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 жартівливіс-
тю, яка захоплює зненацька навіть їх самих.
Початок концерту о 19.00, вартість 400–800 грн.

КОНЦЕРТИ 
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ïðèéìàº IDEC-EUDEC 2019. Ç 
1 ïî 3 ñåðïíÿ â Êèºâ³ ³ 4–9 ó Â³-
ííèö³. À ò³, ïðî êîãî ìè ïèñàëè, 
öå êëþ÷îâ³ ñï³êåðè êîíôåðåíö³¿. 
Âî¿íè ñâ³òëà, ÿê³ ïðè¿æäæàþòü 
ó ð³çí³ êðà¿íè, ùîá ðîçïîâ³ñòè 
ïðî åôåêòèâí³ñòü äåìîêðàòè÷íî¿ 
îñâ³òè.

ßê³â Õåõò — âèäàòíèé ðåôîð-
ìàòîð îñâ³òè ²çðà¿ëþ. Äæåðð³ 
Ì³íö — ãëàâà îðãàí³çàö³¿ AERO 
(Alternative Education Resource 
Organisation) ç ÑØÀ. Ãåíð³ 
Ðåäõåä — âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð 
ïåðøî¿ â ñâ³ò³ äåìîêðàòè÷íî¿ 
øêîëè Summerhill ç Âåëèêîáðè-
òàí³¿. Êàãåê³ Àñàêóðà — çàñíî-
âíèê ïåðøîãî â ñâ³ò³ äåìîêðà-
òè÷íîãî óí³âåðñèòåòó â Òîê³î. ² 
áàãàòî ³íøèõ ñï³êåð³â çáåðóòüñÿ 
ó Êèºâ³.

Ï³ñëÿ äâîäåííîãî ³íòåíñèâó 
â ñòîëèö³ âîíè ïåðå¿äóòü äî Â³-
ííèö³, ùîá ö³ëèé òèæäåíü ðîç-
ïîâ³äàòè ³ ïîêàçóâàòè âñ³ì áà-
æàþ÷èì, ÿê íà ïðàêòèö³ ïðàöþº 

âèõîâàííÿ ñâîáîäîþ; ÿê íàâ÷èòè 
ä³òåé â³ðèòè ó âàãîì³ñòü ñâîº¿ 
äóìêè ³ ãîëîñó; ÿê âïðîâàäèòè 
äåìîêðàòè÷í³ ïðîöåäóðè ó áóäü-
ÿêîìó ñï³âòîâàðèñòâ³ — øêîë³, 
á³çíåñ³, ñ³ì'¿…

УСІ ДО ОДНОГО КРАЩІ 
Óñå öå â³äáóäåòüñÿ ó çàì³ñü-

êîìó äèòÿ÷îìó òàáîð³ «Ìàÿê», 
â äóæå ñêðîìíèõ óìîâàõ, ùîá ì³-
í³ì³çóâàòè âàðò³ñòü ó÷àñò³ â êîí-
ôåðåíö³¿ òà äàòè áàãàòüîì äîñòóï 
äî çíàíü, ÿê³ ³íàêøå äîâåëîñÿ á 
çáèðàòè ïî êðèõòàõ ³ âèòðàòèòè 
íà öå âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü ãðîøåé 
³ ÷àñó.

Ñï³êåðè ïðè¿äóòü á³ëüø í³æ 
ç 20 ð³çíèõ êðà¿í, âêëþ÷àþ÷è 
íàøó. Óêðà¿íó ïðåäñòàâëÿòü 
ïðîâ³äí³ ïåäàãîãè ³ ïñèõîëî-
ãè, ðîçïîâñþäæóâà÷³ êóëüòóðè 
íåíàñèëüíèöüêîãî ñï³ëêóâàííÿ 
³ ùèðî¿ ïîâàãè äî ä³òåé. Ñåðåä 
íèõ Àííà Âàëåíñà, Ä³àíà Æèòíÿ-
Êåáàñ, Âàëåíòèíà Ìåðæèºâñüêà 
³ Ìàðèíà Ðîìàíåíêî.

Ãîëîâíà ðîäçèíêà êîíôåðåí-
ö³é IDEC ó òîìó, ùî êîæåí ¿¿ 
ó÷àñíèê ìîæå ñòàòè ñï³êåðîì. 
Êîæåí ¿¿ ñï³êåð íå íåäîñÿæ-
íèé íåáîæèòåëü, à òàêèé ñàìèé 
ó÷àñíèê, ÿê óñ³ ³íø³. Âè ìîæåòå 
ëåãêî ï³äñ³ñòè òà âèïèòè ÷àéêó 
çà ïðèºìíîþ áåñ³äîþ ç ñàìèì 
êëþ÷îâèì ç óñ³õ êëþ÷îâèõ ñï³-
êåð³â ³ öå íå áóäå íåäîðå÷íèì, 
íàâïàêè, öå áàçîâèé ïðèíöèï 
äåìîêðàò³¿ — â³äñóòí³ñòü âèãà-
äàíèõ áàð'ºð³â.

Âè òàêîæ ìîæåòå ïîä³ëèòèñÿ 
ç ó÷àñíèêàìè áóäü-ÿêèìè ñâî-
¿ìè ïåðåæèâàííÿìè, äîñâ³äîì, 
çíàõ³äêàìè, ìîæåòå çàïðîñèòè 
¿õ äî äèñêóñ³¿. Ïðîãðàìà êîíôå-
ðåíö³¿ ïëåòåòüñÿ íåìîâ ÿñêðà-
âèé êîëüîðîâèé êèëèì ç òîãî, 
ùî ïðîïîíóþòü ó÷àñíèêè ïðÿìî 
íà ì³ñö³, ó «ïðÿìîìó åô³ð³».

КАТЕРИНА 
БОТВИННИК,  
ЧЛЕНКИНЯ 
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 
ГРУПИ IDEC-EUDEC 
2019 

— Діти — рівно-
цінні учасники конференції, так 
що це буде не тільки «балака-
нина дорослих», у програмі 
з'являться і їх активності теж. І 
будь-які їхні пропозиції при-
ймаються з належною повагою, 
навіть якщо дорослим вони зда-
ються абсурдними або марними.
Адже ми знаємо, що можна без 
зусиль знайти людину, яка вва-
жатиме непотрібним будь-яке 
наше заняття. Тому про смаки і 

не сперечаються. Справжня по-
вага до іншої людини ґрунтується 
на неможливості судити з боку: 
важливо чи байдуже те, чим він 
захоплений, важко або не важ-
ко йому зробити щось, холодно 
йому чи спекотно… Про це він 
може судити тільки сам. Досвід 
поваги до дітей нарівні з дорос-
лими дається з незвички нелегко, 
командувати дуже зручно, а до-
ведеться від цього відмовлятися.
Набагато легше вперше прожити 
цей досвід у компанії людей, які 
звикли жити тільки так. На IDEC 
приїдуть саме такі люди. І у вас буде 
шанс побачити наочні приклади цієї 
поваги у взаєминах з дітьми.
Кожен учасник підходить до про-

грами, створеної самими ж учас-
никами, і вибирає для себе, де 
з 8 локацій він хоче опинитися 
в кожен момент часу, а може і 
зовсім не в локації, а в гончар-
ній майстерні або в гамаку під 
деревом. І ніхто йому не вказує 
де, як і що він повинен робити.
Під кінець всі учасники, не важ-
ливо, ключові вони спікери, за-
всідники або вперше приїхали, 
вирішують подальшу долю і 
формують традиції конферен-
ції. Збирається IDEC парламент 
і кожен учасник має рівне право 
голосу. Це той самий досвід сво-
боди і демократії, який складно 
пояснити, але який варто бодай 
один раз випробувати.

Досвід свободи і демократії

ÏÎÄ²ß

Робота 
"Буковинський пісок" тракторист-
механік кат С,С1. З/п висока. 
Відрядження по Україні 
Тел.:(098)262-96-60 (095)374-64-39 

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

Вантажник потрібен на ринок 
будівельних матеріалів в Тяжилові. 
Тел.:(097) 925-83-69 

На виробництво потрібні 
агломератники та пресувальники. 
Тел.:(067) 406-64-87 

Потрібен слюсар по ремонту 
гідравлічного (пресового) 
обладнання. Тел.:(067) 406-64-87 

Продавець в продуктовий магазин. 
Графік роботи тиждень/тиждень. 
7500 грн/15 днів Тел.:(097)596-30-
04, (093)059-22-66 

Різноробочі на фасад. Тел.:(095) 
389-20-66 

Склорізник, тесляр на постійну 
роботу. З/п висока, європейська. 
Тел.:(068)023-57-77, (073)034-02-52 

Хатня працівниця (жінка 35-55р). 
3 дні/тиж. 400 грн/д + оплата 
проїзду та харч. Тел.:(097)596-30-
04, (093)059-22-66 

Загубив-знайшов 
Картку до цифрового тахографа на ім'я 
Горелкін Сергій Сергійович за номером 
UAD 0000101173000 прошу вважати 
недійсною. Тел.:Тел. не вказано 

Sort date: 23.07.2019, №30/2019

ОГОЛОШЕННЯ

Пам’яті 
товариша 
Êîëåêòèâ Óïðàâë³ííÿ 
Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿-
íè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
ãëèáîêî ñóìóº ç ïðèâîäó 
ñìåðò³ ãåíåðàë-ìàéîðà 
ó â³äñòàâö³ Äàâèäåíêà ªâ-
ãåíà ²âàíîâè÷à 
Íà 85 ðîö³ æèòòÿ ï³øëà â³ä 
íàñ ïðåêðàñíà ëþäèíà, ÿêà 
óñå ñâîº æèòòÿ ïðèñâÿòè-
ëà ñóìë³ííîìó ñëóæ³ííþ 
Áàòüê³âùèí³. Éîãî ïîíàä 
30-ð³÷íèé øëÿõ îô³öåðà — 
âç³ðåöü áåçäîãàííî¿ ñëóæáè, 
ïðèêëàä ñïðàâæíüî¿ äîáëåñ-
ò³ ³ â³ääàíîñò³. Â³í íåîäíî-
ðàçîâî óäîñòîþâàâñÿ âèñî-
êèõ äåðæàâíèõ íàãîðîä.
Äëÿ ñï³âðîá³òíèê³â Óïðàâ-
ë³ííÿ â³í çàëèøèòüñÿ áî-
éîâèì ïîáðàòèìîì, ùèðèì 
äðóãîì, ÷óäîâîþ ëþäèíîþ, 
ÿêà çàâæäè ïðèòÿãóâàëà 
äî ñåáå ïðîñòîòîþ, ñêðîì-
í³ñòþ ³ â³äêðèò³ñòþ.
Õàé çåìëÿ áóäå ïóõîì äî-
ðîãîìó ªâãåíó ²âàíîâè÷ó, 
à ñâ³òëà ïàì’ÿòü ïðî íüîãî 
çàâæäè çàëèøàòèìåòüñÿ 
â íàøèõ ñåðöÿõ.

КОРОТКО

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

×è áóâàº òàê, 
ùî ëþäèíà ç 

äèñëåêñ³ºþ ³ äèñãðàô³ºþ, ÿêà 
íå ìîæå çàê³í÷èòè ñåðåäíþ 
øêîëó, ñòàº ðàäíèêîì ì³í³ñòðà 
îñâ³òè ó ñâî¿é êðà¿í³ ³ íå ïî áëà-
òó ÷è çàðàäè ãàëî÷êè, à íà äèâî 
åôåêòèâíèì ðàäíèêîì, äî ÿêîãî 
ùèðî ïðèñëóõàºòüñÿ âñÿ êðà¿íà, 
òà é íå ò³ëüêè ñâîÿ? Áóâàº, ³ âîíà 
¿äå äî íàñ öüîãî ë³òà ç ²çðà¿ëþ.

×è áóâàº òàê, ùî àâòîð áåç-
ë³÷³ êíèã ç îñâ³òè òà íàâ÷àííÿ, 
âèçíàíèé àâòîðèòåò ó ãàëóç³ ïå-
äàãîã³êè, ÿêèé â³äêðèâ ïîíàä 
50 â³ëüíèõ øê³ë â ÑØÀ, ââàæàº, 
ùî íàéãîëîâí³øå ä³òè ï³çíàþòü 
íå íà óðîêàõ, à íàâêîëî òåí³ñíî-
ãî ñòîëó? Áóâàº, ³ â³í âæå êóïèâ 
êâèòîê ³ ëåòèòü â Óêðà¿íó ïîÿñ-
íþâàòè, ÷îìó â³í òàê ââàæàº. ² âè 
éîìó ïîâ³ðèòå, íå ñóìí³âàéòåñÿ.

×è áóâàº òàê, ùî ¿¿ Âåëè÷í³ñòü 
êîðîëåâà Âåëèêîáðèòàí³¿ ïîäàº 
â ñóä íà øêîëó ³ ïðîïîíóº ¿¿ çà-
êðèòè, à ³íñïåêòîð, ïîêëèêàíèé 
ðîç³áðàòèñÿ â ñïðàâ³, íàñò³ëüêè 
íàäèõàºòüñÿ øêîëîþ òà ¿¿ íåçâè-
÷àéíèì æèòòºâèì óêëàäîì, ùî 
ñòàº îäíèì ç íàéá³ëüø çàòÿòèõ 
ïðèõèëüíèê³â òàêîãî âèäó íà-
â÷àííÿ, à øêîëà âèãðàº ñóä ³ 
÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â â³äñâÿòêóº 
ñâîº ñòîð³÷÷ÿ? Áóâàº, ³ äèðåêòîð 
ö³º¿ â³äîìî¿ øêîëè (Summerhill) 
÷åðåç ê³ëüêà òèæí³â áóäå â Êèºâ³, 
à ïîò³ì ³ ó Â³ííèö³.

ІМЕНА СПІКЕРІВ 
Ùî æ òàêîãî òðàïèëîñÿ 

â Óêðà¿í³, ùî âñ³ ö³ äèâîâèæí³ 
ëþäè ¿äóòü äî íàñ? À òðàïèëàñÿ 
27-à Ì³æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ 
äåìîêðàòè÷íî¿ îñâ³òè. Öÿ êîí-
ôåðåíö³ÿ ïîäîðîæóº ç êðà¿íè 
â êðà¿íó, ç ì³ñòà â ì³ñòî, ç êîí-
òèíåíòà íà êîíòèíåíò ³ íà öåé 
ðàç ïîùàñòèëî ñàìå íàì. Óêðà¿íà 

ДО ВІННИЦІ ПРИЇДУТЬ 
КРАЩІ ОСВІТЯНИ СВІТУ 
Супер!  На початку 
серпня у Вінниці 
відбудеться Міжнародна 
конференція з 
демократичної освіти. 
Ми вже почали вас 
з нею знайомити 
розповіддю вінницької 
мами, яка говорить 
про переваги цієї 
освітньої події. Тепер 
розповідаємо про 
ключових спікерів 
конференції Приклад навчального процесу на одній з попередніх 

конференцій. Ніяких парт та шкільного дрес-коду 
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РЕКЛАМА

ÄÎÇÂ²ËËß

Історія ВінниціПО ГОРИЗОНТАЛІ
2. Козацький полковник, під проводом якого у березні 
1651 року у Вінниці 3-тисячний полк вщент розгромив 
20-тисячне польське військо. 
8. Що було на початку ХХ ст. в приміщенні, де нині школа 
№ 2. 10. Як називався готель «Савой» у радянські часи. 
11. Перша кам’яна оборонна споруда міста. 
14. Професія, яка зникла після 1910 року, коли запрацювала 
перша у місті електростанція. 
16. Міський голова, який очолював Вінницю майже 18 років, 
з 30 березня 1899 р. до 8 березня 1917 р. 
18. Чиє ім'я носила найбільша бібліотека. До того, як вона 
стала Тімірязєвкою? 
19. Назва першого моторного човна, який належав клубу 
«Спорт» при реальному училищі.
21. Одна з газет, яка виходила у Вінниці до 1913 року. 
23. Архітектор, який на початку ХХ ст змінив обличчя Вінниці. 
24. Базар, який був в районі нинішнього універмагу.
25. Яка установа в ХІХ ст. знаходилася на нинішній території 
будівельного технікуму. 
26. Перший кінотеатр у Вінниці відкрили у 1911 році. 
Він називався… 
27. Спорудження чого дало поштовх для потужного 
економічного зростання Вінниці наприкінці ХІХ ст. 
28. Назва садиби, в якій жив Пирогов.

ПО ВЕРТИКАЛІ
1. Лихо, від якого Вінниця постраждала у 1778 та 1885 роках. 
3. Вінничанин, генерал, якого називали «Суворов Першої 
світової війни». 
4. Сатиричний журнал, який виходив у Вінниці в 20-х роках 
минулого століття. 
5. У 1910 році син генерала Адаріді — Борис приніс до 
реального училища дивний мяч. Яка гра з тих пір стала 
популярною у вінничан? 
6. Найбільший готель, побудований на початку ХХ ст. 
7. Перший очільник лікарні імені Пирогова. На його честь 
названа вулиця, яку видно з вікон лікарні. 
9. Вулиця, на якій розміщувалася перша самостійна пожежна 
частина (1912). 
12. Як називається ботанічний сад, заснований в 1977 р., 
знаходиться між вулицями Пирогова, Гніванське шосе і 
Сонячною. 
13. Район, де у другій половині XIX cт. в межах 
землеволодіння графа Мартина Грохольського англієць 
Діонісій Міклер заклав ландшафтний парк. 
15. 14 жовтня 1912 року розпочала роботу «електрична 
залізниця». Який вид транспорту тоді так називали? 
16. Ім'я литовського князя, який XIV ст. подарував Вінницю і 
навколишні землі племінникам. 
17. Найвищий орган державної влади, який з 2 лютого 
1919 року переїхав до Вінниці. 
20. Назва ставки Гітлера. 
22. Міст, який спорудили у 1909 році. Прохід і проїзд через 
нього був платним. З пішохода брали 1 коп., за домашню 
тварину — 3 коп., з воза — 5 коп., з екіпажу — 4 коп. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
2. Богун 8. гімназія 10. Україна 11. Мури 
14. ліхтарник 16. Оводов 18. Гоголя 19. Світлана 
21. День 23. Артинов 24. Каліч 25. тюрма 
26. Амбрось 27. залізниця 28. Вишня 

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. пожежа 3. Брусилов 4. Ріпа 5. футбол 6. 
Савой 7. Малиновський 9. Нансена 12. Поділля 
13. П'ятничани 15. трамвай 16. Ольгерд 
17. Директорія 20. Вервольф 22. староміський

ВІДПОВІДІ:

455676
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ОВЕН 
Цього тижня загостряться всі 
почуття, в тому числі ревнощі 
і образливість. Постарайтеся 
стримувати негативні емоції 
і не рвати усталені любовні 
зв'язки. 

ТЕЛЕЦЬ 
Цього тижня кожну хвилину 
дозвілля необхідно проводити 
з коханою людиною. Інакше 
вона вирішить, що ви нею 
зневажаєте. 

БЛИЗНЮКИ 
Ваші думки будуть зайняті 
мріями про пристрасне про-
довження вашого любовного 
роману. Зірки говорять, що 
ваші почуття сильні і взаємні.

РАК 
Кохана людина може про-
явити легковажність стосовно 
вас, і це виб'є вас із колії. Але 
не таїть від неї образу, краще 
вже швидше з'ясувати стосун-
ки і помиритися.

ЛЕВ 
Цей тиждень може принести 
багато розчарувань. Вам буде 
потрібно все ваше самовла-
дання, щоб вийти з ситуації 
без втрат. Якщо можете, про-
бачте того, кого любите.

ДІВА 
На початку тижня, розмовля-
ючи по телефону з коханою 
людиною, будьте гранично 
лагідні і доброзичливі, інакше 
ви можете не зрозуміти одне 
одного і посваритися. 

ТЕРЕЗИ 
Кохана людина починає 
усвідомлювати свої помилки 
і щосили намагається їх ви-
правити. Хіба комусь може 
не сподобатися таке завзяття? 
Тому не ревнуйте і не згадуйте 
старі гріхи.

СКОРПІОН 
На початку тижня ви можете 
зустрітися з людиною, яка 
торкнеться найпотаємніших 
струн вашої душі. Не бійтеся 
зізнатися в своїх почуттях. Вас 
чекає пристрасний роман.

СТРІЛЕЦЬ 
На початку тижня можливі 
нові цікаві зустрічі і знайом-
ства. Правда, краще не втра-
чати голови від захоплення і 
проявити деяку обережність. 
Краще синиця в руках, ніж 
журавель у небі.

КОЗЕРІГ 
Цього тижня доля може 
розщедритися на несподівані 
знайомства, які принесуть 
не тільки романтичні пригоди, 
а й практичну користь. Четвер 
і п'ятниця — вдалий час для 
побачень. У неділю краще уса-
мітнитися і подумати про себе.

ВОДОЛІЙ 
Ваші стосунки з коханою 
людиною сповнені любові і 
взаєморозуміння. Може бути, 
в середу відбудеться довгоочі-
кувана розмова, яка змінить 
вашу долю. 

РИБИ 
Кращим заняттям була б 
романтична подорож удвох. 
Вам потрібна зміна обстанов-
ки і нові враження. Втім, навіть 
якщо ви залишитеся вдома, 
побачення в ці дні також мож-
на зробити незабутніми.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 24-30 ЛИПНЯ

ВИКТОРИЯ АНДРОСОВА, 
ПСИХОЛОГ:

Действительно, в конфликтах 
нет ничего страшного, при 
условии, что эти конфликты 
решаются. И даже хорошо, 
когда есть ссоры. Хуже, когда 
партнеры совершенно не спо-

рят друг с другом. Такое положение дел может 
говорить о том, что от отношений практически 
ничего не осталось. Людям просто все равно. 
И в какой-то момент запускается счётчик об-
ратного отсчёта, который неизбежно приведет 
к разрыву отношений.
А если есть ссоры — есть эмоции, и, следо-
вательно, еще есть шанс спасти отношения. 
Другой вопрос, что эти эмоции в большинстве 
своем негативные, но всё же они есть. Многим 
знакомая фраза «от любви до ненависти…» 
работает в двух направлениях. От ненависти 

к любви также один шаг.
Для того, чтобы этот шаг произошел, важно 
решать конфликты и помнить, что любому 
конфликту, как и разговору есть время и место. 
Если возникает ситуация, в которой партнер 
повел себя не лучшим образом, и сейчас не са-
мое подходящее время ему об этом говорить, 
к примеру, рядом находятся посторонние люди 
или же другого человека переполняют сильные 
эмоции — лучше промолчать и успокоиться. 
Поссориться можно всегда, а вот решить ак-
туальную проблему лучше в спокойном со-
стоянии, и когда это удобно обоим партнёрам. 
Потому что от сильных негативных эмоций 
толку мало, они больше отвлекают, чем по-
могают с решением проблем.
Действительно, для того, чтобы в доме 
не было ощущения напряжения, лучше решать 
конфликты за пределами родных стен. Здесь 
есть несколько положительных моментов.

Первое и самое главное — люди не будут нахо-
диться в плохом расположении духа на своей 
территории.
Второй плюс в ссорах за пределами дома, 
в том, что каждый заинтересован быстрее 
разобраться с проблемой и идти скорее до-
мой. Никто не согласится мерзнуть на улице, 
лишь бы оказаться правым.
И конечно же, редкий человек позволяет себе 
проявлять очень сильные эмоции и ссоры 
на публике. А если разбираться с конфликтом 
за пределами дома: во время прогулки, в кафе 
или ещё где-нибудь, где есть другие люди, 
партнеры будут вести себя более сдержанно 
и следовательно более спокойно.
Следовательно, конфликты — это порой даже 
бывает полезно для отношений, самое глав-
ное, чтобы они занимали всего лишь 15–20% 
места в отношениях, и тогда такую семью мож-
но смело называть счастливой.

Комментарий эксперта

Ëþäåé, êàê ïðàâèëî, ñ äåò-
ñòâà ïðèó÷àþò ê îïðåäåëåííûì 
ïðèâû÷êàì ïîâåäåíèÿ, òðàäèöè-
ÿì è äàæå ðåàêöèÿì íà êàêèå-òî 
ñèòóàöèè. È âîò òóò âîçíèêàåò ñà-
ìàÿ áîëüøàÿ ïðîáëåìà — íå âñåã-
äà êàæäûé èç ïàðòí¸ðîâ çíàåò, 
÷òî èìåííî äðóãîé õî÷åò ïîëó-
÷èòü èëè óñëûøàòü. Òàêîå âîç-
íèêàåò ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî ëþäè 
íå ïðèâûêëè ãîâîðèòü ïðÿìî, ÷òî 
êîìó âàæíî, è íà ôîíå ýòîãî êàê 
ðàç è âîçíèêàþò äëèòåëüíûå 
ïðèòèðêè â îòíîøåíèÿõ, ññîðû 
è äàæå ñêàíäàëû.

Äëÿ îäíîãî ÷åëîâåêà ìîæåò 
áûòü âàæíî ïîëó÷àòü âíèìàíèå 
ïî-âå÷åðàì ïîñëå ðàáîòû, à äðó-
ãîé õîòåë áû, ÷òîáû åãî íå òðîãà-
ëè ïîñëå òÿæ¸ëîãî äíÿ è ïðîñòî 
ïîêîðìèëè. Äëÿ êîãî-òî âàæíî 
ïðîâîäèòü âûõîäíûå äíè âìåñòå 
âñåé ñåìüåé, à êòî-òî ïðèâûê, 
÷òî åãî âñåãäà âñòðå÷àþò íà âîê-
çàëå èç äàëüíèõ ïîåçäîê.

Èç-çà òîãî,  ÷òî ëþäè 
íå ïðèâûêëè ãîâîðèòü âñëóõ òî, 
÷òî èõ âîëíóåò è òî, ÷òî äëÿ íèõ 
âàæíî, íóæíî áûòü ãîòîâûìè 
ê òîìó, ÷òî áóäóò îáèäû è ññîðû. 
Ýòî íåèçáåæíî â ëþáûõ îòíî-
øåíèÿõ.

Ñàìîå ãëàâíîå — ïîíèìàòü 
óðîâíè ññîð è âîâðåìÿ óëàâ-
ëèâàòü èõ. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ 
òîãî, ÷òîáû áûñòðî ðàçîáðàòüñÿ 
ñ òåì, ÷òî äåëàòü. Âåäü öåëü ëþ-
áîãî êîíôëèêòà — ýòî ðåøèòü 
ñïîðíóþ ïðîáëåìó è íàéòè ðå-
øåíèå, êîòîðîå óäîâëåòâîðèò îáå 
ñòîðîíû.

Çäåñü ëó÷øå íå èñêàòü âèíî-
âàòîãî è êòî «ïåðâûé íà÷àë», 
à ïîïðîáîâàòü óñëûøàòü äðóã 

äðóãà. È ïîìíèòü, ÷òî ññîðà — 
ýòî ñïîñîá íàéòè îáùåå ðåøå-
íèå, êîòîðîå óñòðàèâàëî áû îáî-
èõ ïàðòíåðîâ. Êîìó-òî âñ¸-òàêè 
ïðèäåòñÿ ïîéòè íà êîìïðîìèññ 
è íåìíîãî óñïîêîèòüñÿ. È òóò 
óæå âàæíî ïîíèìàòü, íàñêîëü-
êî âàøè îòíîøåíèÿ âàæíû äëÿ 
ïàðòíåðà. À òàêæå, ÷òî âàæíåå — 
îêàçàòüñÿ ïðàâûì èëè âñ¸-òàêè 
íàëàäèòü îáùåíèå.

Ñàìîå ãëàâíîå ïðàâèëî, êîòî-
ðîå ñòîèò çàïîìíèòü ïðè êîí-

ôëèêòå — íèêîãäà íå ññîðèòüñÿ 
â ïîñòåëè. Âîçíèêàåò ëîãè÷íûé 
âîïðîñ — à ãäå æå òîãäà åùå 
ññîðèòüñÿ?

Íà êóõíå èëè â ãîñòèíîé, è òåì 
áîëåå, ïðè äåòÿõ — òîæå íå âà-
ðèàíò.

Â èäåàëå, ññîðû íà òåððèòîðèè 
äîìà ëó÷øå âîîáùå ñîêðàòèòü 
äî ìèíèìóìà. Ëó÷øå âîçâðà-
ùàòüñÿ â äîì óæå ñ ðåøåíèÿìè, 
à íå ñ ïðîáëåìàìè.

Ñàìûì ìóäðûì âàðèàíòîì 
â òàêîì ñëó÷àå áóäåò âûéòè 
íà ïðîãóëêó è âûáðàòü êàêîå-òî 
ìåñòî èëè ïðîñòî ëàâî÷êó íåäà-
ëåêî îò äîìà. È òàì ìîæíî ñìå-
ëî íà÷èíàòü ññîðèòüñÿ, ðóãàòüñÿ 
è ñêàíäàëèòü. À ïîñëå òîãî, êàê 
ðåøåíèå ïðîáëåìû áóäåò íàéäå-
íî, ìîæíî ñïîêîéíî èäòè äîìîé.

ССОРА — ЭТО НОРМА ИЛИ НЕТ?
Всякое бывает  Все мы родом из 
разных семей, и в каждой семье были 
свои правила, свои традиции и запреты. 
Когда люди начинают жить вместе, они 
по привычке ожидают от партнера того, что 
получали в своей семье. Увы, так не бывает

ЛЕГКИЙ КОНФЛИКТ 
Ситуация не самая приятная, но её можно 
быстро решить. Самое главное — не затягивать 
с решением, потому что легкий конфликт может 
быстро перерасти в сильную ссору.
Главное определение такой формы ссоры — это 
отсутствие сильных негативных эмоций. В целом 
всё хорошо и партнёры спокойно, без оскорблений 
разбираются в том, что друг друга не устраивает 
в какой-то ситуации.

РАЗБОР ПОЛЕТОВ 
Здесь уже присутствуют эмоции, и порой 
очень сильные. В таком варианте ссоры люди 
общаются на повышенных тонах и могут 
переходить на личности. Здесь важно не перейти 
на оскорбления, и помнить, что миссия 
конфликта — не обидеть другого, а разобраться 
в ситуации. Для этого желательно по возможности 
не уходить на другие темы. Не нужно припоминать 
партнеру все его ошибки, для начала стоит решить 
актуальную проблему.

СКАНДАЛ 
Лучше, разумеется, не доводить конфликтные 
ситуации до такого состояния. Потому что во время 
скандала люди уже не слушают, а просто кричат 
и оскорбляют друг друга. Ни к чему хорошему это 
не приводит.

ПОЧЕМУ НЕ ДОМА?
Àòìîñôåðà â äîìå è, â ÷àñòíîñ-

òè, â ïîñòåëè ïàðòíåðîâ äîëæíà 
áûòü ñâÿçàíà ñ îòäûõîì è óäî-
âîëüñòâèåì, à íå ñ êîíôëèêòàìè 
è íåïðèÿòíûìè ýìîöèÿìè.

Â äîì äîëæíî õîòåòüñÿ âîçâ-
ðàùàòüñÿ êàæäûé âå÷åð. È ãî-
ðàçäî ïðèÿòíåå, êîãäà äîìà 
åñòü îùóùåíèå ñïîêîéñòâèÿ 
è óþòà. À åñëè ïîñòîÿííî ðó-
ãàòüñÿ è òåì áîëåå äåëàòü ýòî 
â ïîñòåëè, òîãäà ñïàëüíÿ áóäåò 
àññîöèèðîâàòüñÿ ñ íåãàòèâíûìè 
ýìîöèÿìè. È íå óäèâèòåëüíî, 
÷òî ñ êàæäûì êîíôëèêòîì ñåê-
ñóàëüíîå æåëàíèå ó ïàðòíåðîâ 
ïî îòíîøåíèþ ê äðóã äðóãó 

áóäåò ñòàíîâèòüñÿ âñå ìåíüøå.
Åñëè òàê ñëó÷èëîñü è âñ¸-òàêè 

ïîñëåäíåå âðåìÿ ññîðû ÷àñòî 
ïðîèñõîäèëè èìåííî â ñïàëüíå, 
åñòü îäèí ïðîñòîé ñïîñîá, êàê 
óëó÷øèòü àòìîñôåðó — ñäåëàòü 
íåáîëüøóþ ïåðåñòàíîâêó â êîì-
íàòå. Åñëè è ýòî íå ïîìîæåò, 
òîãäà åñòü ñìûñë çàòåÿòü òàì 
ëåãêèé ðåìîíò. Ñàìîå ãëàâ-
íîå — íå ïîññîðèòüñÿ âî âðåìÿ 
ðåìîíòà.

Åñëè ïîìíèòü, ÷òî êîíôëèêò — 
ýòî ñïîñîá áûòü óñëûøàííûì 
äðóãèì ïàðòíåðîì, à íå ïðîñòî 
ïîêðè÷àòü è ïûòàòüñÿ îáèäåòü 
äðóãîãî, òîãäà îòíîøåíèå ê ñàìîé 
ññîðå ñòàíåò ãîðàçäî ðàçóìíåå.

Íå âñå ïðèâûêëè 
ãîâîðèòü î òîì, ÷òî 
äëÿ íèõ âàæíî è 
âîëíóåò. Èç-çà ýòîãî 
÷àñòî è âñïûõèâàþò 
ññîðû è îáèäû

ССОРЫ БЫВАЮТ ТРЕХ УРОВНЕЙ КОНФЛИКТНОСТИ
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ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ 

«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55, 

(096) 179 71 31

ОВЕН 
Направляйте свою энергию 
на решение проблем, тре-
бующих напористости.

ТЕЛЕЦ 
У вас есть шанс многого 
добиться, но избегайте из-
нуряющих разговоров. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Ваши мечты имеют очень 
хороший шанс осуще-
ствиться.

РАК 
Буря недавних проблем 
утихнет, вас может охва-
тить трудовой энтузиазм. 

ЛЕВ 
Вы сможете занять актив-
ную позицию в качестве со-
ветчика по любому вопросу.

ДЕВА 
Неделя обещает вам прекрас-
ное настроение и возмож-
ности для самореализации. 

ВЕСЫ 
Обстоятельства явно 
благоприятны тому, чтобы 
увеличить число ваших 
друзей и поклонников. 

СКОРПИОН 
Проявляйте больше актив-
ности. И у вас получится ре-
ализовать ваши замыслы.

СТРЕЛЕЦ 
Вспомните о самообразо-
вании — это благотворно 
скажется на вашей карьере. 

КОЗЕРОГ 
Не откладывая в долгий 
ящик, улаживайте рабочие 
и семейные проблемы.

ВОДОЛЕЙ 
Возможно продвижение 
по службе, при условии, 
что вы проявите мудрость.

РЫБЫ 
Начало недели будет 
удачным для уединения 
и отдыха, а также для ин-
теллектуальных бесед. 

454113

454595

Еліна, 24 роки
Закінчую ВНМУ,  факультет фармації, але працюю моделлю. Займаюся спортом. 
Допомагаю притулкам для тварин. Обожнюю музику, хоча, слухаю дещо специфічну, 
як для дівчини. Подобається вислів: «Ми самі творці своєї реальності»!

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

455590

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


