
 В авіакатастрофі літака Ан-26 загинули 
двоє наших земляків — Максим Хом’ячук 
з Оратівського району та Роман Корчовський 
з Крижополя

 Обидва були курсантами Харківського 
університету Повітряних сил імені Кожедуба. 
Під час недавніх навчань 21-річний Максим 
пролітав над Вінницею

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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Чого хоче 
молодь

Âè ñï³ëêóâàëèñÿ ç íàøîþ 
ìîëîääþ 18–30 ðîê³â? Çíà-
ºòå, ïðî ÿêó Â³ííèöþ âîíè 
ìð³þòü?) ß, íàïðèêëàä, áóâ 
ïðèºìíî çäèâîâàíèé. Çà ¿õí³-
ìè ñëîâàìè, áðàêóº ì³ñöü, äå 
ìîæíà â³äïî÷èòè ³ áåç ãðîøåé. 
Êóäè ìîæíà ïðèâåñòè äðóç³â 
ç ³íøèõ ì³ñò ÷è íàâ³òü êðà¿í, 
³ ùîá öåé ñïèñîê íå îáìåæ-
óâàâñÿ ôîíòàíîì, ïàðêîì ÷è 
ñêâåðîì íà Êîñìîíàâò³â.

Â ïðèíöèï³, öå ñòîñóºòüñÿ 
âñ³õ â³ííè÷àí, àëå ñàìå ìî-
ëîä³ ëþäè, ÿê³ çàëèøàþòüñÿ 
æèòè é ïðàöþâàòè â íàøîìó 
ì³ñò³, õî÷óòü áà÷èòè Â³ííè-
öþ á³ëüø ïðèñòîñîâàíîþ 
ï³ä ¿õí³ ïîòðåáè. ² òóò çî-
âñ³ì íå ïðî í³÷í³ êëóáè ÷è 
ãëàìóðí³ êàôå/ðåñòîðàíè: ñó-
÷àñíà ìîëîäü áóâàº â ªâðîï³ 
òà âæå îö³íèëà íåâèìóøåíó 
àòìîñôåðó, ÿêà ïàíóº, ïðè-
ì³ðîì, ó íåâåëèêèõ ì³ñòàõ.

Ìîëîäü õî÷å á³ëüøå ì³ñöü, 
äå ìîæíà êóëüòóðíî ïðîâåñòè 
÷àñ, «òóñóâàòèñÿ» ï³ñëÿ çà-
íÿòü â óí³âåðñèòåò³ òà ó âè-
õ³äí³. 19-ð³÷íà äîíüêà ìî¿õ 
çíàéîìèõ êàæå, ùî êëàñíî 
áóëî á îðãàí³çóâàòè ó Â³ííè-
ö³ ôóä-êîðòè â óí³âåðñèòåòàõ, 
òîðãîâåëüíèõ öåíòðàõ. À ùå 
Çåëåíèé òåàòð, ÿê ó Êèºâ³ — 
ì³ñöå äëÿ ð³çíèõ òåìàòè÷-
íèõ çàõîä³â ï³ä â³äêðèòèì 
íåáîì. Òå ñàìå ñòîñóºòüñÿ 
³ àâòîê³íîòåàòðó àáî ê³íî-
òåàòðó ï³ä â³äêðèòèì íåáîì 
ç ì’ÿêèìè ïóôàìè, ñêåéò-
ìàéäàí÷èê³â — õî÷óòü ïðî-
ñòîðó ³ íåâèìóøåíîñò³.

² öå êëàñíî, òîìó ùî ñó-
÷àñíà ìîëîäü á³ëüøå ö³íóº 
ñï³ëüíå äîçâ³ëëÿ â êîìïàí³¿, 
í³æ ïîñèäåíüêè äî ðàíêó 
â í³÷íèõ êëóáàõ. Ìåí³, ÿê 
àðõ³òåêòîðó, òàê³ ³äå¿ äóæå 
â³äãóêóþòüñÿ ³ îñîáëèâî 
ïðèºìíî, ùî ìîëîä³ ëþäè 
ìèñëÿòü ïðàêòè÷íî òà ïî-
ºâðîïåéñüêè).

ДУМКА

АРХІТЕКТОР

Віталій Віталій 
ПЛЯСОВИЦЯПЛЯСОВИЦЯ

ÍÎÂÈÍÈ

ANNA ASAFAT 

Цікавою ситуація стає для тих, 
хто залишився без роботи, а за-
раз, аби знайти нову — потрібно 
мати результати подібного тес-
ту, який вартує не мало.

ЛОРА КОЗАКОВА 

Зробила за направленням сі-
мейного лікаря. Негативно. По-
тім позитивно і знов негативно, 
зробила КТ — позитивно. Наві-
що витрачати гроші?

НАТАЛІЯ БУРИК 

Тобто з 360 до 970? Це абсурд, 
так наживатися на людях. Але, 
хто думає про людей, гроші го-
ловне, і поки є нагода, потрібно 
здерти якнайбільше. Жах…

ANATOLIY LASTOVETSKIY 

Я навіть безкоштовно не робив 
би цей тест. Одні упороті при-
думали, інші — платять гроші і 
щасливі від того, що вони зро-
били тест.

ЛЮБОВ МАЗУР 

Як думаєте, людина, яка отри-
мує пенсію у 2100 гривень, 
може дозволити собі робити 
такі тести? От і відповідь на 
питання.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН ПРЛ-тест подорожчав майже втричі. Чи прийнятна для вас нова ціна?

Щосереди ми публікуємо 

коментарі вінничан 

щодо актуальних 

подій міста. Раніше ми 

опитували людей на 

вулиці, зараз проводимо 

таке опитування на 

сторінці у Фейсбуці. 

Ми дотримуємось 

карантину і радимо для 

вашої ж безпеки без 

особливих потреб не 

виходити з дому

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

Ðîçïî÷àâ Âîëî-
äèìèð Çåëåíñüêèé 
ñâîþ ïî¿çäêó ç 
òîãî, ùî îãëÿíóâ, 

ÿê â³äáóâàºòüñÿ êàï³òàëüíèé 
ðåìîíò øëÿõîïðîâîäó ÷åðåç çà-
ë³çíèöþ íà àâòîìîá³ëüí³é äîðîç³ 
Ì-12 Ñòðèé — Òåðíîï³ëü — Êðî-
ïèâíèöüêèé — Çíàì’ÿíêà. Äàë³ 
ãëàâà äåðæàâè ïî¿õàâ ïîäèâè-
òèñü íà ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ 
«Çäîðîâ’ÿ», ùî â³äêðèëè â ìåæàõ 
ïðîãðàìè «Âåëèêå áóä³âíèöòâî». 

Ó ñïîðòêîìïëåêñ³ íà ïðåçèäåí-
òà âæå ÷åêàëè äåñÿòêè æóðíàë³ñ-
ò³â. Âñ³ì çàáîðîíèëè âèõîäèòè 
çà ïîçíà÷êó íà ï³äëîç³, à ì³ñöÿ 
ïîñåðåäèí³ äëÿ çðó÷íî¿ çéîìêè 
ïîïðîñèëè çàëèøèòè êè¿âñüêèì 
êàíàëàì, íàïðèêëàä, äëÿ «1+1».

Çåëåíñüêèé ó çàëó çàéøîâ â ñó-
ïðîâîä³ äâîõ îõîðîíö³â òà ðàçîì 
ç â³ííèöüêèìè ÷èíîâíèêàìè.  

Ï³ñëÿ ðîçìîâè ç íèìè Çåëåí-
ñüêèé äàâ êîðîòêèé áðèô³íã 
æóðíàë³ñòàì. Ñïî÷àòêó Âîëîäè-
ìèðà Çåëåíñüêîãî çàïèòàëè ïðî 
òå, êîëè ïëàíóºòüñÿ öåðåìîí³ÿ 
ïðîùàííÿ ³ç çàãèáëèìè ó àâ³àêà-
òàñòðîô³, ³ êîëè ðîäèíè çìîæóòü 
îòðèìàòè âèïëàòó? 

— Ïîêè ùî ìàº ïðàöþâàòè 
åêñïåðòíà ãðóïà, âîíè âñòàíîâ-
ëþþòü ò³ëà çàãèáëèõ. Ìåí³ ñêà-
çàëè, öå ìîæå òðèâàòè äâà-òðè 
òèæí³. ß ðîçóì³þ, ùî òàê³ ðå÷³ 
òðåáà òåðì³íîâî âèð³øóâàòè, áî 
ð³äí³ ÷åêàþòü. Ìî¿ ñï³â÷óòòÿ 
¿ì, — ñêàçàâ Âîëîäèìèð Çåëåí-
ñüêèé. — Êð³ì öüîãî, ùå äåÿê³ 
ðîáîòè âåäóòüñÿ. Âèïëàòè áóäóòü. 

ß ðîçóì³þ, ùî ãðîø³ — öå íàé-
îñòàíí³øå, ùî ìîæå ö³êàâèòè 
ðîäèíó, àëå, íà æàëü, ìè íå ìî-
æåìî ïîâåðíóòè ¿õ ä³òåé.

Íàñòóïíå çàïèòàííÿ ñòîñó-
âàëîñü â³äíîâëåííÿ çàíåäáàíèõ 
îá'ºêò³â êóëüòóðè òà ³ñòîð³¿.

Ñòîñîâíî öüîãî Çåëåíñüêèé 
ðîçïîâ³â, ùî â Óêðà¿í³ ó íà-
ñòóïíîìó ðîö³ áóäå çàïóùåíà 
ïðîãðàìà âåëèêî¿ ðåñòàâðàö³¿, 
ÿêà ïåðåäáà÷àòèìå â³äíîâëåííÿ 
100 îá’ºêò³â êóëüòóðè òà òóðèçìó.

— Öå äóæå âàæëèâ³ îá’ºêòè. 
Âîíè âæå íå ³íôðàñòðóêòóð-
í³ — âîíè ïåðø çà âñå ³ñòîðè÷í³. 
² âîíè ÿê òóðèñòè÷í³ «ìàãí³òè» 
ìîæóòü ïðèâàáëþâàòè ÿê óêðà¿í-
ñüêèõ òóðèñò³â, òàê ³ ³íîçåìíèõ, — 
ñêàçàâ ãëàâà äåðæàâè. — Òîìó, öÿ 
ïðîãðàìà âæå ïåðåäáà÷åíà ó áþ-
äæåò³ íàñòóïíîãî ðîêó. 

РЕКОНСТРУКЦІЯ АЕРОПОРТУ 
«ВІННИЦЯ» 

Áðèô³íã ÿêîìîãà øâèäøå íà-
ìàãàëàñü çàâåðøèòè, àðãóìåí-
òóþ÷è â³äñóòí³ñòþ ÷àñó, ïðåñ-
ñåêðåòàðêà ïðåçèäåíòà. Îñòàííº 
çàïèòàííÿ, ÿêå á ìàëè ïîñòàâèòè 
Çåëåíñüêîìó, ñòîñóâàëîñü ðåêîí-
ñòðóêö³¿ àåðîïîðòó.

Íàãàäàºìî, ùî ó Êàá³íåò³ ì³-
í³ñòð³â Óêðà¿íè 19 ñåðïíÿ âíå-
ñëè çì³íè â Äåðæàâíó ö³ëüîâó 
ïðîãðàìó ðîçâèòêó àåðîïîðò³â 
äî 2023 ðîêó. Ó í³é ïîâí³ñòþ 
çíÿëè äåðæàâí³ êîøòè ç ðåêîí-
ñòðóêö³¿ çë³òíî-ïîñàäêîâî¿ ñìóãè 
àåðîïîðòó «Â³ííèöÿ». Íàòîì³ñòü 
ïëàíóâàëè äîäàòè äî ïðîãðàìè 
áóä³âíèöòâî àåðîïîðòó â Ìóêà-
÷åâî, ùî íà Çàêàðïàòò³.

Íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â, 

«ЗА МОЄЇ КАДЕНЦІЇ 
ПОБУДУЄМО ВАМ АЕРОПОРТ» 
Президент у місті  Вперше за час своєї 
каденції у Вінницю приїхав Володимир 
Зеленський. Розповідаємо, як проходила 
його робоча поїздка та які запитання 
журналістам вдалось йому поставити

ïðî òå, ÷îìó òàê ñòàëîñÿ, Âîëî-
äèìèð Çåëåíñüêèé â³äïîâ³â, ùî 
éîìó íåâ³äîìî, ÿê³ êîøòè â³ä-
êëèêàâ òîä³øí³é Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð 
Îëåêñ³é Ãîí÷àðóê, ³ ÷è áóëè âîíè 
íàïðàâëåí³ íà áóä³âíèöòâî àåðî-
ïîðòó â Ìóêà÷åâî.

— Ìåí³ íåâ³äîìà öÿ ³íôîðìà-
ö³ÿ, ùî ãðîø³, íàïðèêëàä, â³ä-
êëèêàí³, íàïðàâëåí³ íà Ìóêà÷å-
âî. Òîìó ùî â Ìóêà÷åâî íå áó-
äóºòüñÿ àåðîïîðò, áî òàì ³íø³ 
ïèòàííÿ. Ìè ï³äïèñàëè óãîäó ç³ 
Ñëîâàöüêîþ ðåñïóáë³êîþ: Óæãî-
ðîä òèì÷àñîâî áóäå ïðàöþâàòè, 
à ïîò³ì ìè áóäåìî íå ðåìîíòóâà-
òè, à áóäóâàòè íîâèé öåíòðàëü-
íèé ì³æíàðîäíèé àåðîïîðò «Çà-
êàðïàòòÿ», — ñêàçàâ Âîëîäèìèð 
Çåëåíñüêèé. — Íàâðÿä ÷è â³í 
áóäå â Ìóêà÷åâî, ÷è â Óæãîðî-
ä³, òîìó ùî ÷åðåç ãåîãðàô³÷íå 
ïîëîæåííÿ öå â ïðèíöèï³ ìàéæå 
íåìîæëèâî. ß âàì ïðîñòî ìîæó 
ñêàçàòè, ùî âè ïîáà÷èòå çà ìîþ 
êàäåíö³þ áóä³âíèöòâî àåðîïîðòó 

«Â³ííèöÿ». À îñü, ÷îìó, íàïðè-
êëàä, ëþäè, ÿê³ âèðîñëè ó âàñ, ÿê³ 
ñòàëè âåëèêèìè ïîë³òèêàìè, ÿê³ 
ç Â³ííèö³, ³ ÷îìó âîíè äî öüîãî 
ìîìåíòó íå áóäóâàëè àåðîïîðò 
«Â³ííèöÿ», òî, ÿê ìåí³ çäàºòüñÿ, 
îñü â ÷îìó íåêîðåêòí³ñòü öüîãî 
ïèòàííÿ. Òîìó òðåáà ¿ì ñòàâèòè 
öå ïèòàííÿ.

ПРОХАННЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА 
Æóðíàë³ñòêà îäíîãî ç â³ííèöü-

êèõ âèäàíü ðîçïîâ³ëà, ùî äî íèõ 
ó ðåäàêö³þ çâåðíóëàñÿ ìàòè çà-
ãèáëîãî ó àâ³àêàòàñòðîô³ â ×óãó-
ºâ³. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ìàòè õëîïöÿ 
ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòàì, ùî ó íå¿ 
âèìàãàþòü ãðîø³ çà ÄÍÊ-òåñò. 

— ß â öå íå â³ðþ, — ñêàçàâ Çå-
ëåíñüêèé. — ß îäðàçó âàì ìîæó 
ñêàçàòè, ùî ìè çàðàç â³çüìåìî 
êîíòàêòè ³ ïîäçâîíèìî. ßêùî 
õòîñü âèìàãàº ãðîø³, òî ñüîãîä-
í³ æ çâ³ëüíèìî.

Íà öüîìó áðèô³íã äîá³ã ê³íöÿ, 
õî÷ çàïèòàíü çàëèøèëîñü ÷èìàëî.

Журналістів попередили, що можливість поставити 
питання буде лише у кількох людей. Тож брифінг із 
Зеленським тривав недовго 
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«Êîæåí æèòåëü Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³ âàæëè-

âèé» — ãîëîâíå ãàñëî, ÿêå çâó÷àëî 
19 âåðåñíÿ íà Ôîðóì³ ïîë³òè÷íî¿ 
ïàðò³¿ «Óêðà¿íñüêà Ñòðàòåã³ÿ 
Ãðîéñìàíà». Çàõ³ä ïðîâåëè ñèì-
âîë³÷íî íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêîãî 
àåðîïîðòó, ÿêèé º ïîâ³òðÿíèìè 
âîðîòàìè âñüîãî ðåã³îíó. Íà Ôî-
ðóì³ áóëè ïðåäñòàâëåí³ êàíäèäà-
òè íà ãîë³â ÎÒÃ Â³ííè÷÷èíè òà 
ó äåïóòàòè ðàä ð³çíèõ ð³âí³â â³ä 
êîìàíäè «Óêðà¿íñüêî¿ Ñòðàòåã³¿».

Íàéâèùèì ïðåäñòàâíèöüêèì 
îðãàíîì â ðåã³îí³ º Â³ííèöüêà 
îáëàñíà ðàäà. Òðàäèö³éíî ìåø-
êàíö³ ì³ñòà ââàæàþòü, ùî îáëðà-
äà çàéìàºòüñÿ ïèòàííÿìè äàëå-
êèõ ðàéîí³â ³ ñ³ë. Àëå íàñïðàâä³ 
âîíà âåëèêîþ ì³ðîþ âïëèâàº 
íà æèòòÿ áåçïîñåðåäíüî æèòåë³â 
îáëàñíîãî öåíòðó. Òîìó äëÿ â³-
ííè÷àí âàæëèâî, õòî â îáëàñí³é 
ðàä³ ïðåäñòàâëÿòèìå ¿õ ³íòåðåñè, 
³ ùîá ö³ äåïóòàòè çëàãîäæåíîþ 
êîìàíäîþ â³äñòîþâàëè ð³øåííÿ 
â ð³çíèõ íàïðÿìêàõ òà ñôåðàõ 
ðîçâèòêó Â³ííèö³.

«Ìè õî÷åìî, ùîá Â³ííè÷÷è-
íà áóëà óñï³øíèì ðåã³îíîì ç 
ñèëüíèìè ãðîìàäàìè. Öå íàøà 
ìåòà — ðåã³îí-ë³äåð. Òàêèé, ÿêèì 
º ñüîãîäí³ îáëàñíèé öåíòð — 
íàøà Â³ííèöÿ. Äëÿ öüîãî ó Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè íîâîãî 
ñêëèêàííÿ ìàº áóòè ÷³òêà ñòðà-
òåã³ÿ ðîçâèòêó ðåã³îíó ³ íàä³éíà 
êîìàíäà, ÿêà ¿¿ ðåàë³çóº. Àäæå 
ð³øåííÿ äåïóòàò³â îáëðàäè âïëè-
âàþòü íà æèòòÿ âñ³º¿ îáëàñò³ — 
íå ò³ëüêè ìåøêàíö³â ì³ñòå÷îê ³ 
ñ³ë Â³ííè÷÷èíè, àëå é îáëàñíîãî 
öåíòðó», — çàÿâëÿº î÷³ëüíèê îá-
ëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Óêðà¿íñüêî¿ 
Ñòðàòåã³¿ Ãðîéñìàíà» òà ä³þ÷èé 
ìåð Â³ííèö³ Ñåðã³é Ìîðãóíîâ.

Â³í íàãîëîøóº, ùî îáëàñíà 
ðàäà ìàº áóòè ä³ºâèì îðãàíîì, 
à íå «çàñ³äàòè «äëÿ ãàëî÷êè». ² 
çàö³êàâëåí³ ó öüîìó ïåðø çà âñå 
â³ííè÷àíè.

«Äåïóòàòè ìàþòü ïðàöþâàòè 
äëÿ ëþäåé ³ â³äñòîþâàòè ³íòåðåñè 
ãðîìàä. Òîìó òóò ìàº áóòè âåëè-
êå ïðåäñòàâíèöòâî Â³ííèö³ òà ¿¿ 
400-òèñÿ÷íî¿ ãðîìàäè. Öå âàæ-

ëèâî äëÿ ìàéáóòíüîãî ðîçâèòêó 
íàøîãî ì³ñòà. Ñàìå íà ðåã³îíàëü-
íîìó ð³âí³ çàêëàäàþòüñÿ çàãàëü-
í³ ïðàâèëà, ÿê³ ìàþòü ñïðèÿòè 
³íâåñòèö³éí³é ïðèâàáëèâîñò³, 
ðåïóòàö³¿ Â³ííèö³ ÿê ì³ñòà ³äåé 
òà ³ííîâàö³é, ùîá ó ì³ñò³ áóäóâà-
ëèñü íîâ³ çàâîäè òà ñòâîðþâàëèñü 
íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ», — ï³äêðåñëþº 
ì³ñüêèé ãîëîâà.

Íà éîãî äóìêó, îáëàñíà ðàäà 
ïîâèííà «íå ãàëüìóâàòè, à ïðè-
ñêîðþâàòè ðåàë³çàö³þ âàæëèâèõ 
³íôðàñòðóêòóðíèõ ïðîåêò³â», â³ä 
ÿêèõ çàëåæèòü äîáðîáóò â³ííè÷àí.

«Íåîáõ³äíî êîíñîë³äóâàòè çó-
ñèëëÿ ì³ñüêî¿ òà îáëàñíî¿ âëàäè. 
Ñàìå òîìó â îáëàñíó ðàäó ïîâèíí³ 
ïðèéòè ïðîôåñ³îíàëè ç äîñâ³äîì 
òà áàæàííÿì ðåàëüíèõ çì³í. Ìè 
çíàºìî, ÿê çàáåçïå÷èòè åôåêòèâíå 
ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ ç äîâ³ðîþ 
ìåøêàíö³â ³ ÿê äîñÿãàòè ðåçóëü-
òàò³â ñèñòåìíîþ ðîáîòîþ», — íà-
ãîëîøóº Ñ. Ìîðãóíîâ.

Ó êîìàíä³ «Óêðà¿íñüêî¿ Ñòðà-
òåã³¿ Ãðîéñìàíà» ç³áðàí³ ëþäè 
ç äîñâ³äîì, åíåðã³ºþ, ³äåÿìè òà 
áàæàííÿì ðîçâèâàòè Â³ííè÷÷è-
íó, à îáëàñíà ðàäà — ñàìå òîé 
«ôóíäàìåíò», ÿêèé äîçâîëÿº 
«áóäóâàòè» ðåã³îí.

«Ì³ñòî Â³ííèöÿ, à òî÷í³øå Â³-
ííèöüêà ì³ñüêà îá’ºäíàíà òåðèòî-
ð³àëüíà ãðîìàäà — öå 25% íàÿâ-
íîãî íàñåëåííÿ îáëàñò³. ² òîìó àá-
ñîëþòíî âàæëèâèì º ïðîïîðö³éíå 
ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â ãðîìàäè 
ó íàéâèùîìó ïðåäñòàâíèöüêîìó 
îðãàí³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 
îáëàñò³. Óñï³øíà Â³ííèöÿ íåìîæ-
ëèâà áåç óñï³øíî¿ Â³ííè÷÷èíè. 
Òàê ñàìî ÿê ³ óñï³øíà Â³ííè÷-
÷èíà íåìîæëèâà áåç ïîòóæíîãî 
îáëàñíîãî öåíòðó. Öå àáñîëþòíî 
ïðèðîäí³ ðå÷³. Â îáëàñò³ áóëè, º ³ 
áóäóòü ãëîáàëüí³ ³íòåãðîâàí³ ïðî-
ºêòè, ðåàë³çàö³ÿ ÿêèõ âàæëèâà ³ 
êîðèñíà äëÿ óñ³õ òåðèòîð³àëü-
íèõ ãðîìàä», — çàçíà÷àº ãîëîâà 
Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ (2019–2020) 
Âëàäèñëàâ Ñêàëüñüêèé.

Àëå äëÿ öüîãî ïîòð³áíî, ùîá 
îáëàñíà ðàäà ïðàöþâàëà åôåê-
òèâíî. «Íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì 
º ³ ä³ºçäàòí³ñòü òàêîãî ïðåäñòàâ-

íèöüêîãî îðãàíó. Ìîæëèâ³ñòü 
â÷àñíî ïðèéìàòè ð³øåííÿ åôåê-
òèâíîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â äåïó-
òàò³â îáëàñíî¿ ðàäè äîçâîëèòü ðå-
àë³çîâóâàòè Ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ äî 2030 ðîêó, 
íàïðàöüîâàíó «Óêðà¿íñüêîþ 
Ñòðàòåã³ºþ Ãðîéñìàíà». Ñàìå 
òàê â³äáóâàëîñü ó Â³ííèöüê³é 
ì³ñüê³é ðàä³ óïðîäîâæ ê³ëüêîõ 
îñòàíí³õ êàäåíö³é. ² ñàìå òîìó 
â ðåçóëüòàò³ Â³ííèöÿ ïåðåòâîðè-
ëàñü ³ç ïîñåðåäíüîãî îáëàñíîãî 
öåíòðó â ë³äåðà áàãàòüîõ íàö³î-
íàëüíèõ ðåéòèíã³â. ² öå òå — ÷èì 
ïèøàþòüñÿ â³ííè÷àíè», — ïîÿñ-
íþº Âëàäèñëàâ Âîëîäèìèðîâè÷.

Á³ëüø òîãî, â³í íàãîëîøóº, 
ÿêùî íå ñòâîðèòè åôåêòèâíî¿ 
á³ëüøîñò³ àáî êîàë³ö³¿, îð³ºíòî-
âàíî¿ ñàìå íà ïîòðåáè æèòåë³â 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, à íå íà ïî-
ë³òè÷í³ ³íòåðåñè âñåóêðà¿íñüêèõ 
ïàðò³é, º ðèçèêè óòâîðåííÿ áà-
ãàòîâåêòîðíî¿ ðàäè, â ÿê³é áóäå 
âàæêî ä³éòè çãîäè ç âàæëèâèõ 
òà ïðèíöèïîâèõ ïèòàíü.

«À öå áóäå ñïîâ³ëüíþâàòè àáî 
çóïèíÿòè ðîçâèòîê Â³ííè÷÷èíè… 
Â «Óêðà¿íñüê³é Ñòðàòåã³¿ Ãðîé-
ñìàíà» âïåâíåí³: Â³ííè÷÷èíà 
áóäå íàéóñï³øí³øèì ðåã³îíîì 
³ íå ìàº ïèòàòè íà öå äîçâîëó 
â Êèºâà! Öå ñàìå òîé ôîðìàò, 
ÿêèé ïðîïîíóº âèáîðöÿì íàøà 
ïàðò³ÿ», — äîäàº Â. Ñêàëüñüêèé.

Ìîæíà çãàäàòè, ÿê îêðåì³ äå-
ïóòàòñüê³ ãðóïè â ìèíóëèõ ñêëè-
êàííÿõ îáëðàäè, ÷åðåç áðàê ñàìå 
ïðåäñòàâíèê³â ³íòåðåñ³â æèòåë³â 
îáëàñíîãî öåíòðó, íàìàãàëèñÿ 
îðãàí³çîâóâàòè ïðîòèñòîÿííÿ, 
«âèìàëüîâóþ÷è» ðèñêó ì³æ Â³-
ííèöåþ òà îáëàñòþ. Õòî â³ä 
öüîãî âèãðàâàâ? — ïîïóë³ñòè.

«ßê äåïóòàò áàãàòüîõ ñêëèêàíü, 
íà æàëü, ìàþ êîíñòàòóâàòè, ùî 
ïîñò³éíî ñòèêàâñÿ ç òèì, ÿê êî-
ëåãè, ÿê³ îïèíèëèñÿ â îáëðàä³ ï³ä 
ïåâíèì ïîë³òè÷íèì ïðàïîðîì, 
ñòàâèëè ³íòåðåñè ïàðò³¿ âèùå, í³æ 
âèáîðö³â. ×åðåç öå ãàëüìóâàëî-
ñÿ âèä³ëåííÿ êîøò³â íà çàêëàäè 
îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà êóëü-
òóðè, ñïðèÿííÿ çàëó÷åííþ ³í-
âåñòèö³é ³ â ðåã³îí, ³ ó Â³ííèöþ. 

Ñüîãîäí³ ìàéæå íåìîæëèâî ó ïè-
òàííÿõ åêîíîì³êè â³ää³ëÿòè ì³ñòî 
â³ä îáëàñò³, àäæå íîâ³ ïðîìèñëîâ³ 
îá’ºêòè íåð³äêî áóäóþòüñÿ, ïðè-
ì³ðîì, çà ìåæåþ Â³ííèö³, õî÷à 
ïðàöþâàòèìóòü òàì ñàìå â³ííè-
÷àíè. Òîìó äóæå âàæëèâî ìàòè 
â îáëàñí³é ðàä³ ôàõîâèé ñêëàä 
äåïóòàò³â, ÿê³ íå ÷èíèëè á ïå-
ðåïîí ïðè êîìïëåêñíîìó ðîç-
âèòêó ãðîìàä, ÿêèé ïåðåäáà÷àº 
âèä³ëåííÿ ³íâåñòîðàì çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê, çàáåçïå÷åííÿ åíåðãî-
ïîñòà÷àííÿì, ñòâîðåííÿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè òîùî», — ââàæàº ãî-
ëîâà Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ (2015–19) 
Âàëåð³é Êîðîâ³é.

Îñâ³òíþ òà ìåäè÷íó ãàëóçü Â³-
ííè÷÷èíè, à òàêîæ ñôåðó ñî-
ö³àëüíîãî çàõèñòó òà êîìóíãîñ-
ïîäàðñòâà óìîâíî «ïîä³ëåíî», 
à çàêëàäè çàêð³ïëåí³ çà ð³çíèìè 
îðãàíàìè ñàìîâðÿäóâàííÿ. Àëå 
åï³äåì³ÿ êîðîíàâ³ðóñíî¿ õâîðîáè 
â öüîìó ðîö³ äîâåëà õèáí³ñòü 
äóìêè ïðî òàêèé «ïîä³ë».

«Ç ãðóäíÿ 2019 ðîêó çà ðå-
çóëüòàòàìè êîíêóðñó ÿ çàéíÿâ 
ïîñàäó äèðåêòîðà Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ ¹1. Òàê, ñàìå 
âîíà º îäí³ºþ ç îïîðíèõ ó ë³-
êóâàíí³ õâîðèõ íà COVID-19. 
Ìè îïèíèëèñÿ íà «ïåðåäîâ³é». 
Ïðèéìàºìî íàéá³ëüøå õâîðèõ 
ç óñ³º¿ îáëàñò³. Åï³äåì³ÿ êîðî-
íàâ³ðóñó äîâåëà, ùî ó ãàëóç³ 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Â³ííè÷÷èíà 
çàëèøàºòüñÿ ºäèíèì ïðîñòîðîì, 
àäæå äëÿ êîæíîãî ç íàñ êîæåí 
æèòåëü îáëàñò³ âàæëèâèé», — çà-
ïåâíÿº äèðåêòîð ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ 
¹1 Êîñòÿíòèí Ë³âàêîâñüêèé.

Òîìó âàæëèâî, ùîá ó íîâî-
ìó ñêëàä³ îáëàñíî¿ ðàäè áóëî 
âåëèêå ïðåäñòàâíèöòâî äåïóòà-

ò³â, îáðàíèõ â³ä Â³ííèö³ — ùîá 
ïðè ðîçðîáö³ ³ ðåàë³çàö³¿ îáëàñ-
íèõ ïðîãðàì ó öèõ äîêóìåíòàõ 
áóëè âðàõîâàí³ ³íòåðåñè æèòåë³â 
ì³ñòà. Íà öüîìó íàãîëîøóº çà-
ñòóïíèöÿ â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî 
ãîëîâè ³ç ñîö³àëüíèõ ïèòàíü Ãà-
ëèíà ßêóáîâè÷, ÿêà î÷îëþº ñïè-
ñîê êàíäèäàò³â äî Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñíî¿ ðàäè â³ä ïàðò³¿ «Óêðà-
¿íñüêà Ñòðàòåã³ÿ Ãðîéñìàíà».

«Ñüîãîäí³ ó ì³ñò³ Â³ííèöÿ º 
áàãàòî ïðèêëàä³â ðåàë³çîâàíèõ 
ïðîåêò³â, íàïðàöüîâàíèõ ïðàêòèê 
íàäàííÿ ïîñëóã àäì³í³ñòðàòèâ-
íîãî òà ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó, 
ÿê³ º ãàðíèì äîñâ³äîì äëÿ ³í-
øèõ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ âñ³º¿ Óêðà¿íè. Àëå 
ìè ðîçóì³ºìî, ùî íåîáõ³äíî, 
ùîá ÿê³ñòü ïîñëóã áóëà íàâ³òü 
â íàéìåíøèõ çà ÷èñåëüí³ñòþ 
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàäàõ, ùîá 
êîæåí â³ííè÷àíèí ìàâ çìîãó 
ñêîðèñòàòèñÿ ÿê³ñíèìè ïîñëóãà-
ìè îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ìàâ 
ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè êóëüòóðí³ 
ïðîäóêòè, ðîçâèâàòèñü ô³çè÷íî 
çäîðîâîþ îñîáèñò³ñòþ. Ïîòð³áíî, 
àáè â îáëàñí³é ðàä³ íå çàáóâàëè, 
ùî ì³ñòî Â³ííèöÿ íå «â³äîêðåì-
ëåíà» â³ä ðåã³îíó òà ó â³äïîâ³ä-
íèõ ïðîãðàìàõ òàêîæ âðàõîâóâàëè 
³íòåðåñè ì³ñòÿí, îñê³ëüêè íà òå-
ðèòîð³¿ ì³ñòà º áàãàòî îáëàñíèõ 
çàêëàä³â. Ì³ñòî òà îáëàñòü ìàþòü 
ñï³ëüíî âèð³øóâàòè ïðîáëåìè, 
ùî âèíèêàþòü ó æèòòºä³ÿëüíîñò³ 
óñ³õ ãðîìàä ðåã³îíó. À ìàþ÷è ïî-
òóæíå ïðåäñòàâíèöòâî â îáëàñí³é 
ðàä³, ö³ ïèòàííÿ áóäóòü ìàòè ïî-
çèòèâíå âèð³øåííÿ äëÿ ãðîìàä 
ðåã³îíó â ö³ëîìó, äëÿ íàøîãî 
ì³ñòà ³ ³íøèõ ÎÒÃ», — ïåðåêî-
íàíà Ãàëèíà ßêóáîâè÷.

С. Моргунов: Ми захистимо інтереси 
Вінниці в новій обласній раді
ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ
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Ініціатива побудувати набереж-
ну «Алея 12,7» вписана у місь-
ку стратегію розвитку Вінниці 
до 2030 року. У цьому документі 
також є ще 50 ідей, як змінити 
Вінницю протягом наступних 
десяти років.
Зокрема, це реконструкція про-
спекту Коцюбинського і поява 
на ньому трамвайної колії від 
Будинку офіцерів до Залізнич-
ного вокзалу. Будівництво двох 

мостів — автомобільного шля-
хопроводу, який з’єднає вулиці 
Янгеля та Ватутіна; велосипед-
но-пішохідного містка в районі 
вулиці Скалецького.
Далі очищення річища Південного 
Бугу в межах Вінниці, озеленення 
міста, інвентаризація всіх комуні-
кацій, через які вінничани отриму-
ють комунальні послуги. Повністю 
перелік можна подивитися за цим 
посиланням: cutt.ly/vin2030.

Для Вінниці є 51 ідея, як покращити місто до 2030 року 

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334

Ó ïðèì³ùåíí³ 
õàáó «Ì³ñòî çì³ñ-
ò³â» 25 âåðåñíÿ 

ïðîâåëè ïðåçåíòàö³þ ïðåäïðî-
åêòíîãî äîñë³äæåííÿ ùîäî «Àëå¿ 
12,7», ÿêå ïðîâîäèëà öüîãî ë³òà 
êè¿âñüêà êîìàíäà ç ÃÎ «Óðáàí 
êóðàòîðè».

Ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð «Àãåíö³¿ 
ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó» Îëåê-
ñàíäð Êîðîòêèõ ðîçïîâ³â, ùî 
âïåðøå ³äåÿ ñòâîðèòè 12-ê³ëî-
ìåòðîâó íàáåðåæíó âçäîâæ Áóãó 
âèíèêëà ó 2017 ðîö³. Òîä³ ïðî-
ïîíóâàëè, ùî öÿ àëåÿ ìàòèìå 
øèðèíó 3,5 ìåòðà, ïðîòÿãíåòüñÿ 
â³ä Ñàáàðîâà äî Âîäîêàíàëó òà 
íàãàäóâàòèìå çà ñâî¿ì çì³ñòîì 
îäåñüêó «Òðàñó çäîðîâ’ÿ».

— Ó 2019 ðîö³ ³äåþ âïèñàëè â 
Êîíöåïö³þ ³íòåãðîâàíîãî ðîç-
âèòêó Â³ííèö³-2030. Ïðàâèé 
áåðåã Áóãó ìàº ä³ëÿíêè, äå ïðî-
õ³ä çàêðèòèé ç ð³çíèõ ïðè÷èí, 
ñåðåä ÿêèõ ³ çàáóäîâà, ³ ñêëàäíèé 
ðåëüºô òîùî. Ïðè öüîìó ë³âèé 
áåðåã ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â º ïðî-
õ³äíèì, — ãîâîðèâ Êîðîòêèõ.

ЯКІ Є БАР’ЄРИ
Äàë³ ñâîº äîñë³äæåííÿ ïðåçåí-

òóâàëè ó÷àñíèö³ êè¿âñüêî¿ îðãàí³-
çàö³¿. Äîñë³äíèêè ïðîéøëè óâåñü 
ë³âèé áåðåã ³ çðîáèëè ê³ëüêà âè-
ñíîâê³â ùîäî éîãî äîñòóïíîñò³.

— Íà ïåðøîìó åòàï³ (Âîäî-
êàíàë — Êè¿âñüêèé ì³ñò) áóëà 
íåïðîõ³äíîþ ä³ëÿíêà íàâïðîòè 

øêîëè ¹29, äå º ïðèðîäíà ïå-
ðåïîíà — çàïëàâà ð³÷êè. Äàë³ 
ñêëàäíî ïðîéòè òàì, äå º ïðè-
âàòíà ãàâàíü ç ìàÿêîì. ¯¿ äî-
âîäèòüñÿ îáõîäèòè ïðèâàòíèì 
ñåêòîðîì, äâîðàìè ³ ï³ä ãàâê³ò 
ñîáàê, — ðîçïîâ³äàº ó÷àñíèöÿ 
ÃÎ «Óðáàí êóðàòîðè» Àíàñòàñ³ÿ 
Ïîíîìàðüîâà.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, íà äðóã³é ä³ëÿí-
ö³ ìàéáóòíüî¿ íàáåðåæíî¿ — â³ä 
Êè¿âñüêîãî äî Öåíòðàëüíîãî ìîñ-
òó — áåòîíí³é äàìá³ íå âèñòà÷àº 
çàò³íêó òà ì³ñöü äëÿ â³äïî÷èíêó, 
à òàêîæ òóò ÷èìàëî ñõîä³â, ÿê³ 
ñêëàäíî îá³éòè áàòüêàì ç â³çêàìè.

Òðåò³é â³äð³çîê, â³ä Öåíòðàëü-
íîãî äî Ñòàðîì³ñüêîãî ìîñòó, òåæ 
ïðîõ³äíèé. Õî÷à òóò º ñâî¿ îñî-
áëèâîñò³:

— Ïðîéòè ï³ä Öåíòðàëüíèì 
ìîñòîì íåìîæëèâî. Ïîáëèçó 
Ñòàðîì³ñüêîãî ìîñòó º äîðîãà ç³ 
æâàâèì ðóõîì, ÿêà çíàõîäèòü-
ñÿ âïðèòóë äî ð³÷êè. ² öåé øóì 
íåêîìôîðòíèé äëÿ ñïîê³éíèõ 
ïðîãóëÿíîê á³ëÿ ð³÷êè, — êàæå 
ó÷àñíèöÿ ÃÎ «Óðáàí êóðàòîðè».

Ñóòòºâ³ áàð’ºðè äëÿ ïðîõîäó 
º íà ÷åòâåðò³é ä³ëÿíö³ àëå¿ (â³ä 
Ñòàðîì³ñüêîãî ìîñòó äî Ñàáàð³â-
ñüêî¿ ÃÅÑ).

— Á³ëÿ Áóçüêîãî óçâîçó ïåðå-
êðèëè ïàðêàíîì ïðîõ³ä äî âîäè, 
äîçâîëó íà öþ îãîðîæó íåìàº. 
Çàêîíîäàâñòâî âêàçóº, ùî ïåðå-
êðèâàòè ïðîõ³ä äî âîäîéì çàáî-
ðîíåíî, îòæå öåé ïàðêàí º íå-
çàêîííèì, — ãîâîðèòü Àíàñòàñ³ÿ 
Ïîíîìàðüîâà. — ²íøèé áàð’ºð 
á³ëÿ âóëèö³ Êâ³òó÷à — òàì ö³ëà 
«ñåð³ÿ» ïåðåøêîä ç ïàðêàí³â, ÿêó 

ЩО БУДЕ НА НАБЕРЕЖНІЙ ВІД 
ВОДОКАНАЛУ ДО САБАРОВА
Алея 12,7  У межах Вінниці збираються 
створити суцільну набережну, довжиною 
понад 12 кілометрів. Фахівці з ГО «Урбан 
куратори» пройшли пішки, вивчили 
доступність узбережжя і зібрали 
думки вінничан, що треба зробити на 
майбутній набережній. Втілювати проект 
пропонують зусиллями всіх мешканців 
Вінниці, яким цікаво мати спільний берег

äîâîäèòüñÿ îáõîäèòè ïðèâàòíèì 
ñåêòîðîì.

«М’ЯКІ» ТА «ТВЕРДІ» ПРОЕКТИ
Ï³ä ÷àñ äîñë³äæåííÿ ôàõ³âö³ 

ïðîâåëè ãëèáèíí³ ³íòåðâ’þ ç 24 
â³ííè÷àíàìè, ÿêèõ îïèòàëè ïðî 
êëþ÷îâ³ òî÷êè óçáåðåææÿ Áóãó.
 Íà ä³ëÿíö³ â³ä Âîäîêàíàëó 

äî Êè¿âñüêîãî ìîñòó äëÿ ëþäåé 
âàæëèâèìè º ïëÿæ³ òà íàÿâí³ñòü 
äåðåâ ïîáëèçó ð³÷êè. Ïðîñÿòü 
ïðèâåñòè ö³ õàù³ äî ëàäó, ùîá 
áóëî ñõîæå íà ïàðêîâó çîíó.
 Â³ä Êè¿âñüêîãî ìîñòó äî 

Öåíòðàëüíîãî ìîñòó õî÷óòü ïîáà-
÷èòè áëàãîóñòð³é íà Áðèãàíòèí³, 
ñêâåð ç äèòÿ÷îþ çîíîþ â³äïî-
÷èíêó íà òîìó ì³ñö³, äå ðàí³øå 
ñòîÿâ ë³òàê-ê³íîòåàòð.
 Ëþäè õî÷óòü ìàòè â³äêðèòèé 

äîñòóï íà îñòð³â Êåìïà, à íå ò³ëü-
êè Ôîíòàí «Ðîøåí». Ãîâîðèëè 
ïðî òå, ùî ïîòð³áíî çáåðåãòè 
«Çàìêîâó ãîðó», êóäè âåäóòü ãîñ-
òåé ì³ñòà, ùîá ïîêàçàòè, çâ³äêè 
«íàðîäèëàñÿ» Â³ííèöÿ.
 Ùå îäí³ºþ òî÷êîþ òÿæ³í-

íÿ íà áåðåç³ º ñêåëÿ «8 ìàðòà» 
òà äæåðåëî, ÿêå ç-ï³ä ñêåë³ á’º ³ 
çáèðàº äî ñåáå áàãàòî ì³ñöåâèõ 
æèòåë³â ç áàêëàæêàìè. Òà ùå îä-
í³ºþ òî÷êîþ òÿæ³ííÿ º êàì³íü 
Êîöþáèíñüêîãî íà Ñàáàðîâ³.
 Óñ³ îïèòàí³ ëþäè â³äçíà÷àëè 

âåëèêó ðîëü êàòåð³â, ÿê³ âîçÿòü 
ëþäåé ð³÷êîþ â³ä Öåíòðàëüíîãî 

ìîñòà äî Ñàáàðîâà.
Ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó ìàº ñêëà-

äàòèñÿ ç òî÷êîâèõ ïðîåêò³â. Öå, 
íà äóìêó äîñë³äíèê³â, äîïîìîæå 
ïîñòóïîâî âïðîâàäæóâàòè «Àëåþ 
12,7» ³ ç ÷àñîì îá’ºäíàòè ¿¿ â ñó-
ö³ëüíó íàáåðåæíó.

«Ì’ÿê³» ïðîåêòè íå ïîòðåáóþòü 
ñóòòºâî¿ çì³íè ïóáë³÷íîãî ïðî-
ñòîðó, àëå âîíè çá³ëüøàòü ïðè-
âàáëèâ³ñòü áåðåãà Áóãó òà ñïîíó-

êàòèìóòü ëþäåé îá’ºäíóâàòèñÿ 
çàäëÿ ñòâîðåííÿ íàáåðåæíî¿. Öå, 
ÿê ðîçïîâ³ëà ó÷àñíèöÿ ÃÎ «Óðáàí 
Êóðàòîðè» ²ðèíà ßêîâ÷óê, ìîæå 
áóòè ñòâîðåííÿ ìîá³ëüíîãî äî-
äàòêó äëÿ áðîíþâàííÿ ì³ñöü íà 
êàòåðàõ «Ïèðîãîâ», «Ëÿëÿ Ðàòóø-
íà» òà íà ³íøèõ ð³÷êîâèõ ñóäíàõ; 
ñòâîðåííÿ àñîö³àö³¿ áàëàíñîóòðè-
ìóâà÷³â íàáåðåæíî¿; ïðîêëàäàííÿ 
åêñêóðñ³éíèõ ìàðøðóò³â, «çâóêî-
âèé ëàíäøàôò» (âèâ÷åííÿ ³ çàïèñ 
çâóê³â ôàóíè, ÿêà ìåøêàº âçäîâæ 
Áóãó) òîùî.

Íàòîì³ñòü ùå º é «òâåðä³» 
ïðîåêòè — áóä³âíèöòâî ³ ðåêîí-

ñòðóêö³ÿ ïåâíèõ ì³ñöü âçäîâæ 
«Àëå¿ 12,7».
 Âëàøòóâàííÿ çîíè â³äïî÷èí-

êó íà âóëèö³ Êâ³òó÷³é; 
 Îðãàí³çàö³ÿ ñêåëåäðîìó äëÿ 

íåïðîôåñ³îíàë³â (òî÷êà ïðîêàòó 
çíàðÿääÿ äëÿ ñêåëåëàç³ííÿ òà ³í-
ñòðóêòîðè ìîãëè á áóòè íà áàç³ 
«Äèíàìî» ÷è â òèð³);
 Ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê á³ëÿ 

øêîëè ¹29; 
 Öåíòð âîäíèõ âèä³â òðàí-

ñïîðòó á³ëÿ ïëÿæó «Õ³ì³ê»; 
 Çîíà â³äïî÷èíêó ì³æ Êè¿â-

ñüêèì ìîñòîì òà Áðèãàíòèíîþ. ² 
òàêîæ ïîáóäîâà äèòÿ÷îãî ìàéäàí-
÷èêà íà ä³ëÿíö³ ì³æ ãðåêî-êàòî-
ëèöüêîþ öåðêâîþ òà çàïðàâêîþ. 

Äî òîãî æ, ôàõ³âö³ ïðîïîíóþòü 
ñòâîðèòè ïàðîìí³ ïåðåïðàâè, ÿê³ 
îá’ºäíàþòü ë³âèé òà ïðàâèé áåðåã 
Áóãó ÷åðåç îñòð³â Êåìïà òà íà ä³-
ëÿíö³ ì³æ Ïåäêîëåäæåì ³ Ïîä³ëëÿì. 

Êåð³âíèê ÃÎ «U7 Urban Studio» 
Ñåðã³é ßê³â÷óê çàçíà÷èâ, ùî ïå-
ðåë³ê ïðîåêò³â íå º âè÷åðïíèì, ³ 
äî íüîãî ìîæóòü äîäàâàòè é ³íø³:

— Ìè ñòâîðèìî ãðîìàäñüêó 
ïëàòôîðìó «Ñï³ëüíèé áåðåã», 
íà ÿê³é ìîãëè á çóñòð³÷àòèñÿ çà-
ö³êàâëåí³ îðãàí³çàö³¿, ïðèâàòí³ 
îñîáè òà ïðîïîíóâàòè ÿê³ñü ñâî¿ 
ïðîåêòè, äîïîìàãàòè ç ðåàë³çà-
ö³ºþ «Àëå¿ 12,7». À íàñòóïíèì 
êðîêîì ìàº ñòàòè âèãîòîâëåííÿ 
êîíöåïö³¿ ñóö³ëüíî¿ íàáåðåæíî¿, 
— ãîâîðèâ ßê³â÷óê.

Зробити набережну пропонують на лівому березі Південного Бугу. Ця місцевість, 
за словами фахівців, має менше парканів та забудов, ніж правий берег 

Ïðàâèé áåðåã Áóãó 
ìàº ä³ëÿíêè, äå 
ïðîõ³ä çàêðèòèé. Ïðè 
öüîìó ë³âèé áåðåã ó 
á³ëüøîñò³ âèïàäê³â º 
ïðîõ³äíèì
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Заступник міського голови Андрій Очеретний 
говорив, що про спорудження історико-ту-
ристичного комплексу «Замкова гора» наразі 
не йде мова:
— Після того, як будуть повною мірою здій-
снені археологічні розкопки, потрібно буде 
говорити про концепцію забудови: який це 
буде об’єкт, хто його профінансує — інвес-
тор чи територіальна громада, або це буде 
спільне фінансування. Поки ми маємо лише 
макет, це дуже рання стадія. Але головне, що 
ми рухаємося в напрямку, щоб цей об’єкт 
(археологічна пам’ятка Замкова гора — авт.) 
залишився надбанням містян і гостей міста, — 

сказав Очеретний.
При цьому на сесії міськради 25 вересня 
міський голова Сергій Моргунов дав дору-
чення, щоб у міському бюджеті на 2021 рік 
передбачили кошти на проектно-кошторисну 
документацію для побудови історико-турис-
тичного комплексу «Замкова гора», концепцію 
якого презентували у 2018 році.
Сам же керівник фірми, що будується біля 
підніжжя гори, Вадим Брояка говорив, що 
зацікавлений у якнайшвидшому будівництві 
історико-туристичного комплексу, оскільки це 
збільшить привабливість його ділянки. А ро-
боти, які виконала техніка на горі, він назвав 

«прибиранням сміття, яке могло завалитися 
на його ділянку».
— Після галасу навколо ситуації з технікою я по-
дзвонив до археолога, яка займається вже сім 
років розкопками цієї гори, щоб вона сказала 
свою думку, — говорив Вадим Брояка. — Вона 
сказала, що навіть прибирання сміття потрібно 
робити під пильним наглядом фахівців, крім 
того, там потрібно продовжувати розкопки. 
Археолог Лариса Виногродська погодилась 
продовжити ці розкопки, а я згоден їх фінан-
сувати. Готовий забезпечити технікою і всім, 
що від мене залежить. Хоча Замкова гора — це 
не моя земельна ділянка (cutt.ly/xf1NBZo).

Спочатку дослідження, туристичний об’єкт — потім

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334

Í à ï ð è ê ³ í ö ³ 
ñåðïíÿ ó Â³ííèö³ 
ñòàâñÿ ñêàíäàë. 

Â³ííè÷àíè ïîáà÷èëè, ùî íåâ³-
äîì³ áóä³âåëüíèêè çíåñëè õàù³ 
á³ëÿ Çàìêîâî¿ ãîðè, ùî íà Ñòà-
ðîìó Ì³ñò³.

Î÷åâèäö³ çàô³êñóâàëè åêñ-
êàâàòîð, ÿêèé áóâ íà âåðøèí³ 
ïàãîðáà, ç ÿêîãî, çà îäí³ºþ ç 
âåðñ³é, «íàðîäèëàñÿ» Â³ííèöÿ. 
Ó ì³ñüêðàä³ çàÿâèëè, ùî ðàçîì ç 
äåðåâàìè òà ñì³òòÿì, åêñêàâàòîð 
çíÿâ ³ ÷àñòèíó ´ðóíòó, â ÿêîìó 
ìîãëè áóòè àðõåîëîã³÷í³ àðòå-
ôàêòè. Áóä³âíèöòâî ïðèçóïè-
íèëè.

Òåïåð æå â³ííèöüêà ì³ñüêðàäà 
25 âåðåñíÿ ñõâàëèëà ð³øåííÿ ïðî 
çì³íó äîãîâîðó îðåíäè ç òîâà-
ðèñòâîì «Óêðïðîìòåõ». Â íüîìó 
çàòâåðäèëè «ðåêîìåíäàö³þ» äëÿ 
³íâåñòîðà ïðîô³íàíñóâàòè àðõåî-
ëîã³÷í³ ðîçêîïêè, óêð³ïèòè ñõèë 
ç ï³âí³÷íî¿ ñòîðîíè ïàì’ÿòêè, 
ðîçðîáèòè ïðîåêò ðîçòàøóâàííÿ 
îãëÿäîâîãî ìàéäàí÷èêà íà Çàì-
êîâ³é ãîð³. ² òàêîæ çàïëàòèòè 
çà éîãî áóä³âíèöòâî.

— Öèì ïðîåêòîì ð³øåííÿ âè 
óçàêîíþºòå çàáóäîâó Çàìêîâî¿ 
ãîðè! — çàÿâèëà ó ñåñ³éí³é çàë³ 
äåïóòàòêà ì³ñüêðàäè Ãàííà Äà-
âèäåíêî.

— Öèì ïðîåêòîì ð³øåííÿ ìè 
íå äàºìî äîçâ³ë íà çàáóäîâó àð-

õåîëîã³÷íî¿ ïàì’ÿòêè. Ó íüîìó 
éäåòüñÿ, ùî ìè ï³äãîòóºìî äî-
êóìåíòàö³þ ³ ñïîä³âàºìîñÿ íà òå, 
ùî çàáóäîâíèê, ÿêèé áóäóºòüñÿ 
á³ëÿ ï³äí³ææÿ Çàìêîâî¿ ãîðè, 
ïðîô³íàíñóº àðõåîëîã³÷í³ ðî-
áîòè, â³äíîâèòü ïîøêîäæåíèé 
ñõèë óðî÷èùà «Çàìêîâà ãîðà» 
ï³äï³ðíîþ ñò³íêîþ, — â³äïîâ³â 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó àðõ³-
òåêòóðè òà ì³ñòîáóäóâàííÿ ßê³â 
Ìàõîâñüêèé.

Òàêîæ â³í çàÿâèâ, ùî ÿêùî 
íå âäàñòüñÿ çíàéòè ïîðîçóì³ííÿ ç 

çàáóäîâíèêîì á³ëÿ ï³äí³ææÿ Çàì-
êîâî¿ ãîðè, òî òîä³ áóäóòü ãîòóâà-
òè ïîçîâ äî ñóäó, ùîá ðîç³ðâàòè 
äîãîâ³ð òà âèäàíå ðàí³øå àðõ³-
òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíå çàâäàííÿ 
íà çàáóäîâó ä³ëÿíêè.

Àëüòåðíàòèâíèé ïðîåêò ð³øåí-
íÿ ãîòóâàëè â ðàìêàõ ì³ñöåâî¿ 
³í³ö³àòèâè àêòèâ³ñòè ÃÎ «Àâòî-
ìàéäàí «Â³ííè÷÷èíà», «Â³ííèöü-
êî¿ ìåä³à ñï³ëêè» òà «Àãåíö³¿ 
æóðíàë³ñòñüêèõ ðîçñë³äóâàíü». 
Âîíè ïðîïîíóâàëè ñòâîðèòè ³ñ-
òîðèêî-òóðèñòè÷íèé êîìïëåêñ-
ïàðê «Çàìêîâà ãðà» íà çåìåëüí³é 
ä³ëÿíö³, ùî îáìåæåíà âóëèöÿìè 

ВИРІШУВАЛИ ДОЛЮ 
ЗАМКОВОЇ ГОРИ
Розв’язка  На сесії міськради 
розглянули одразу два проекти рішень, 
які стосувалися забудови біля підніжжя 
археологічної пам’ятки Замкова гора. 
Один варіант пропонували чиновники, 
а інший проект — громадські активісти. 
З суперечками ухвалили той, 
що підготували в міськраді. 
У чому між ними різниця?

Óñïåíñüêîãî — Ìàÿêîâñüêîãî, 
Ëþáë³íñüêèì ïðîâóëêîì ³ ìàº 
îð³ºíòîâíó ïëîùó 1,5 ãåêòàðà.

Ïðîòÿãîì îäíîãî ì³ñÿöÿ êîìó-
íàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Â³ííèöÿçå-
ëåíáóä» ìàëî á îôîðìèòè íà ñåáå 
ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ö³ºþ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ. Íàäà-
ë³, «Çåëåíáóä» õîò³ëè çîáîâ’ÿçàòè 
äîãëÿäàòè çà ö³ºþ òåðèòîð³ºþ. 
À ïðîåêò áóä³âíèöòâà òóðèñòè÷-
íî-³ñòîðè÷íîãî êîìïëåêñó «Â³-
ííèöüêèé çàìîê» ïðîïîíóâàëè 
âïèñàòè ó ì³ñüêó ñòðàòåã³þ ðîç-
âèòêó äî 2030 ðîêó.

— Çàáóäîâíèê íå ìàº çàêîí-
íèõ ï³äñòàâ äëÿ áóä³âíèöòâà ç 
2008 ðîêó: ä³ÿ äîãîâîðó îðåí-
äè çåìë³ çàê³í÷èëàñÿ. Âîäíî÷àñ 
çà Çàìêîâîþ ãîðîþ çåìëþ ðîçäà-

ëè ï³ä ñ³íîêîñ³ííÿ, äå íàñïðàâä³ 
çáóäóâàëè ìàºòêè. Ïðîøó ï³äòðè-
ìàòè ïðîåêò ð³øåííÿ, ùîá ä³òè 
ìàëè ì³ñöå çáèðàòèñÿ íå ò³ëüêè 
ó òîðãîâèõ öåíòðàõ, à íàø³ íà-
ùàäêè ìîãëè á îòðèìàòè ³ñòîðè÷-
íó ïàì’ÿòêó â ñïàäîê, — ñêàçàëà 
Ãàéäà.

Ïðîåêò ð³øåííÿ àêòèâ³ñò³â ï³ä-
òðèìàëè ëèøå â³ñ³ì ç 45 äåïó-
òàò³â. Òà¿ñà Ãàéäà çàçíà÷àëà, ùî 
ì³ñöåâó ³í³ö³àòèâó çà ïîðÿäêîì 
ìàëè ðîçãëÿíóòè ïåðåä àëüòåð-
íàòèâíèì ð³øåííÿì ÷èíîâíèê³â, 
ùî ³ áóëî ïîðóøåíî. ² çà ¿¿ ñëîâà-
ìè, çàáóäîâíèê, ÿêèé áóäóºòüñÿ 
á³ëÿ ï³äí³ææÿ Çàìêîâî¿ ãîðè, ÷å-
ðåç ñóä ìîæå ñêàñóâàòè ð³øåííÿ 
÷èíîâíèê³â ïðî íîâ³ îáîâ’ÿçêè 
äëÿ íüîãî.

Активісти пропонували історичний парк «Замкова гора». 
Чиновники — «рекомендувати» забудовнику виправити ту 
шкоду археологічній пам’ятці, яку наробив екскаватор

– Çàáóäîâíèê, ÿêèé 
áóäóºòüñÿ á³ëÿ 
Çàìêîâî¿ ãîðè, ÷åðåç 
ñóä ìîæå ñêàñóâàòè 
ð³øåííÿ ÷èíîâíèê³â, – 
êàæå Òà¿ñà Ãàéäà

Знову платне 
тестування 
 Ç ïîíåä³ëêà, 28 âåðåñíÿ, 
«Â³ííèöüêèé îáëàñíèé 
ëàáîðàòîðíèé öåíòð ÌÎÇ 
Óêðà¿íè» çíîâó ïî÷àâ ïðî-
âîäèòè ïëàòíå òåñòóâàííÿ 
äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â 
íà êîðîíàâ³ðóñíó õâîðîáó 
ìåòîäîì ÏËÐ.
«Ó çâ’ÿçêó ç³ çá³ëüøåííÿì 
âàðòîñò³ òåñò-ñèñòåì äëÿ 
àìïë³ô³êàö³¿ òà åêñòðàêö³¿ 
ÐÍÊ çì³íåíî òàðèô äî-
ñë³äæåííÿ. Âàðò³ñòü äî-
ñë³äæåííÿ ñêëàäàº — 970 
ãðèâåíü, — çàçíà÷àþòü íà 
ñàéò³ Öåíòðó. — Òåðì³í 
âèäà÷³ ðåçóëüòàòó — 10-12 
ãîäèí ç ìîìåíòó çàáîðó 
àáî äîñòàâêè á³îëîã³÷íîãî 
ìàòåð³àëó. Äîñë³äæåííÿ 
áóäóòü ïðîâåäåí³ ï³ñëÿ 
îïëàòè ¿õ âàðòîñò³».
Çàçíà÷èìî, ùî ðàí³øå òàêå 
òåñòóâàííÿ êîøòóâàëî 359 
ãðèâåíü 24 êîï³éêè. Òàêîæ 
íàãàäàºìî, ùî ç 12 ñåðï-
íÿ ì³ñüêèé ëàáîðàòîðíèé 
öåíòð ÷åðåç áðàê òåñò-
ñèñòåì íå ïðîâîäèâ ïëàòí³ 
òåñòè íà êîðîíàâ³ðóñ. 
Äåðæàâíà óñòàíîâà «Â³-
ííèöüêèé îáëàñíèé ëà-
áîðàòîðíèé öåíòð  ÌÎÇ 
Óêðà¿íè» çíàõîäèòüñÿ íà 
âóëèö³ Ìàë³íîâñüêîãî, 11. 
Âèõ³äíèé: íåä³ëÿ. 

КОРОТКОКОРОТКО

ОГОЛОШЕННЯ

Робота

Кур’єр з доставки поштових 
відправлень по місту та обл. Офіційне 
працевлаштув. (099) 405-29-10

Потрібні водії категорії В на державне 
підприємство. (095) 637-32-49, 
Дзв. 9.00-17.00

Випуск №14 (1140)
Двоваріантні двоходові задачі на кооперативний мат. Для нових читачів 
газети повідомляємо – у шахових задачах цього жанру починають ходити 
чорні і допомагають білим поставити собі мат.

Задача №2552-2555
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №38 (1508) від 23 березня 2020 року 
Задача №2548
I. 1. a4! Kp:c6  2. Ta5 bc7:x II. 1. C4! Kp:a6  2. Tc5 ba7:x
Задача №2549
I. 1. Kph8! Kpf6  2. Cg8 g7x II. 1. Cf7! gf7  2. Kph8 f8Фx
Задача №2550
A) 1. Kpa3! Ke1  2. Tb3 Kc2x B) 1. a3! Kpa6  2. Kpa4 Kc5x
Задача №2551
I. 1. g2! T:g2  2. f3 T:h2x II. 1. Tf1! T:f4  2. Kg4 T:f1x. 

М. Пархоменко
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ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Â³éñüêîâèé ë³òàê 
Àí-26 ðîçáèâñÿ 
óâå÷åð³ 25 âåðåñ-
íÿ á³ëÿ ×óãóºâà 

Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³. Öå áóâ íà-
â÷àëüíèé ïîë³ò êóðñàíò³â Õàðê³â-
ñüêîãî óí³âåðñèòåòó Ïîâ³òðÿíèõ 
ñèë ³ìåí³ Êîæåäóáà. Íà áîðòó 
çíàõîäèëèñÿ ñåìåðî ÷ëåí³â åê³-
ïàæó ³ 20 êóðñàíò³â. Âðÿòóâàòèñÿ 
âäàëîñÿ ò³ëüêè îäíîìó êóðñàíòó.

Äâîº çàãèáëèõ êóðñàíò³â íàø³ 
çåìëÿêè — Ðîìàí Êîð÷îâñüêèé 
³ Ìàêñèì Õîì’ÿ÷óê.

Æóðíàë³ñò RIA ñï³ëêóâàâñÿ ³ç 
çåìëÿêàìè çàãèáëèõ ëüîò÷èê³â.

ЙОГО ЩЕ В ШКОЛІ НАЗИВАЛИ 
ПІЛОТОМ 

— Ìàêñèìà Õîì’ÿ÷óêà ùå 
â øêîë³ íàçèâàëè ï³ëîòîì, — 
êàæå ãîëîâà ñåëà Íîâîæèâîò³â 
Òåòÿíà Ñåðá³íà. — Òàê ñòàëîñÿ, 
ùî íà îäí³é ³ç øê³ëüíèõ ôîòî-
ãðàô³é ðîçì³ñòèëè éîãî çîáðà-
æåííÿ íà ôîí³ ë³òàêà. Íèí³ öÿ 
ôîòîãðàô³ÿ ñïðèéìàºòüñÿ äóæå 
ñèìâîë³÷íî. Õëîïåöü ñïðàâä³ 
ñòàâ ëüîò÷èêîì. Íà æàëü, íåáî 
çàáðàëî éîãî äóæå ïåðåä÷àñíî.

Ïàí³ Òåòÿíà äîáðå çíàéîìà 
ç ðîäèíîþ Õîì’ÿ÷óê³â. Ç áàòü-

êîì Ìàêñèìà íàâ÷àëàñÿ â îä-
íîìó êëàñ³. Êàæå, ó Õîì’ÿ÷óê³â 
äâîº ñèí³â. Ñòàðøèé Êîñòÿíòèí 
1996 ðîêó íàðîäæåííÿ, Ìàêñèì 
áóâ íà òðè ðîêè ìîëîäøèé.

Ïðîñò³, àëå äóæå ùèð³ ëþäè. 
Áàòüêî ç³ ñòàðøèì ñèíîì ïðà-
öþâàëè íà çàðîá³òêàõ ó Ïîëü-
ù³, ìàòè ñ³ëüñüêà ëèñòîíîøà. 
Ó íèí³øíüîìó ðîö³ ¿é âèïî-
âíèëîñÿ 50.

Ï³ñëÿ ñåìè êëàñ³â ì³ñöåâî¿ 
øêîëè Ìàêñèì ïîäàâñÿ ó â³é-
ñüêîâèé ë³öåé. Îäíàê íå âñòó-
ïèâ íà íàâ÷àííÿ. Àëå â³ä ìð³¿ 
íå â³äìîâèâñÿ. Ùå ð³ê ïðîâ÷èâñÿ 
ó øêîë³, à òîä³ äîáèâñÿ ñâîãî. 
Éîãî ïðèéíÿëè íà íàâ÷àííÿ 
ó Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé ë³öåé 
ç ïîñèëåíîþ â³éñüêîâî-ô³çè÷íîþ 
ï³äãîòîâêîþ.

Ðàä³â íåàáèÿê! Áî öå áóâ ïåð-
øèé êðîê äî ìàéáóòíüîãî íà-
â÷àííÿ íà ëüîò÷èêà.

ЦЕЙ КАРООКИЙ ХЛОПЕЦЬ МІГ 
СТАТИ ВЕЛИКОЮ ЛЮДИНОЮ 

— Êîëè Ìàêñèì ïðè¿õàâ äîäî-
ìó ³ ïîâ³äîìèâ ìàì³, ùî â³í âñòó-
ïèâ â÷èòèñÿ íà ëüîò÷èêà, ìàìà 
éîìó íå ïîâ³ðèëà, — ðîçïîâ³äàº 
Òåòÿíà Ñåðá³íà. — Êàçàëà, õ³áà 
õëîïö³â ç ñåëà áåðóòü íà ëüîò÷è-
ê³â? Öåé êàðîîêèé þíàê ì³ã ñòà-
òè âåëèêîþ ëþäèíîþ. Áóâ äóæå 

«ПРОЛІТАВ НАД ВІННИЦЕЮ». 
ПАМ’ЯТІ ЗАГИБЛИХ ЛЬОТЧИКІВ 
Втрата  В авіакатастрофі літака Ан-26 
загинули двоє наших земляків — Максим 
Хом’ячук з Оратівського району та Роман 
Корчовський з Крижополя. Обидва були 
курсантами Харківського університету 
Повітряних сил імені Кожедуба. Під час 
недавніх навчань 21-річний Максим 
пролітав над Вінницею. Чи правда, що 
після авіакатастрофи курсанти пишуть 
заяви на звільнення з університету?

ðîçóìíèé. Ãàðíèé ñï³âáåñ³äíèê. 
Íàïîëåãëèâèé ó ñâî¿õ çàäóìàõ. 
Ëþäÿíîñò³ íà äåñÿòüîõ âèñòà÷èëî 
á. Íàäçâè÷àéíî ö³íóâàâ äðóæáó. 
Áàãàòî óâàãè âèÿâëÿâ äî ñâîº¿ 
áàáóñ³, ìàìèíî¿ ìàìè. ²íêîëè 
ïðîñèâ ìàìó, ùîá òà íå îáðàæà-
ëàñÿ çà òå, ùî â³í áàáóñþ ëþáèòü 
íå ìåíøå, í³æ ¿¿, ñâîþ ìàòóñþ. 
Ìàìà âåñü ÷àñ â ðîáîò³, à áàáóñÿ 
áóëà ïîðó÷ ç âíóêîì. Íèí³ ¿é óæå 
84 ³ âîíà íå ìîæå çìèðèòèñÿ ç 
òèì, ùî íåìà âæå â íå¿ âíóêà.

Ìàòè Ìàêñèìà, Êàòåðèíà 
Àíäð³¿âíà, íåäàâíî ïîä³ëèëàñÿ 
ç ãîëîâîþ ñåëà íîâèíîþ. Êàçàëà, 
ùî Ìàêñèì çä³éñíþâàâ ïîë³ò íàä 
Â³ííèöåþ, à òàêîæ íàä íàøîþ 
îáëàñòþ. Áóëî öå ï³ä ÷àñ íåäàâí³õ 
â³éñüêîâèõ íàâ÷àíü. Ï³ñëÿ íèõ 
ä³ëèâñÿ âðàæåííÿìè ç ìàìîþ 
ïî òåëåôîíó. Êàçàâ, ùî öå äóæå 
õâèëþþ÷å — áà÷èòè ð³äíèé êðàé 
ç âèñîòè ïîëüîòó.

Ó íüîãî áóëî áàãàòî ìð³é. Âîíè 
îá³ðâàëèñÿ ðàïòîâî.

— Óñ³ íàø³ îäíîñåëüö³, ÿê³ 
ïðîéøëè ÀÒÎ, æèâèìè ïîâåðíó-
ëèñÿ äîäîìó, — ãîâîðèòü Òåòÿíà 
Ñåðá³íà. — Çà íèõ ùîðàçó õâèëþ-
âàëèñÿ, áî éøëè íà â³éíó, à òóò 
ãîðå âïàëî íà ãîëîâè ó ìèðíîìó 
æèòò³. Ó âñ³õ îäíîñåëüö³â îäíå 
çàïèòàííÿ: ÷îìó òàê ñòàëîñÿ?

Êîëè çãîðüîâàíó ìàìó Ìàêñè-
ìà çàïèòàëè, ÷è áóäå âîíà ñï³ë-
êóâàòèñÿ ç æóðíàë³ñòàìè, æ³íêà 
â³äïîâ³ëà: «Íåõàé ïðè¿æäæàþòü. 
Õî÷ó, ùîá âñ³ çíàëè, ÿêîþ äî-
áðîþ áóëà ó ìåíå äèòèíà».

З ПОСТІЙНОЮ УСМІШКОЮ 
ДО ВУХ 

Ó Êðèæîï³ëüñüê³é øêîë³ ¹1 
ó íèí³øíüîìó ðîö³ äðóãà âàæêà 
âòðàòà. Íàâåñí³ íàä³éøëà çâ³ñòêà 
ïðî çàãèáåëü ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ 
çàâäàííÿ êîëèøíüîãî ó÷íÿ Âî-
ëîäèìèðà Ðèáîí÷óêà. Â³í ñëóæèâ 

ó Ôðàíöóçüêîìó ëåã³îí³. Òåïåð 
íîâå ãîðå — àâ³àêàòàñòðîôà çà-
áðàëà æèòòÿ âèïóñêíèêà Ðîìàíà 
Êîð÷îâñüêîãî.

Â÷èòåëüêà Ëþäìèëà Àíäð³¿øå-
íà íàçèâàº éîãî ëàã³äíî Ðîì÷èê. 
Êîëè â³í íàâ÷àâñÿ ó ìîëîäøèõ 
êëàñàõ, Àíäð³¿øåíà ïðàöþâàëà ç 
öèìè ä³òüìè ó ãðóï³ ïðîäîâæå-
íîãî äíÿ.

— Çàïàì’ÿòîâóþòüñÿ àáî äóæå 
àêòèâí³, àáî ç³ðâèãîëîâè, — ãî-
âîðèòü â÷èòåëüêà. — Ðîì÷èê 
çàïàì’ÿòàâñÿ ñâîºþ íåéìîâ³ðíîþ 
óñì³øêîþ! Çäàºòüñÿ, âîíà áóëà 
â íüîãî äî ñàìèõ âóõ. ßê çàðàç 
áà÷ó öå ìèëå ëè÷êî ç ðîäèìêîþ. 

Ñê³ëüêè ÷àñó ìèíóëî, à íå çàáó-
âàºòüñÿ.

Ùå îäíà â÷èòåëüêà Ëþäìèëà 
Òðåòÿêîâà áóëà ó Ðîìàíà êëàñíèì 
êåð³âíèêîì.

— Äâà ðîêè â³í íàâ÷àâñÿ ó íà-
øîìó êëàñ³, ç ï’ÿòîãî ïî ñüîìèé, 
à ïîò³ì âñòóïèâ ó â³éñüêîâèé 
ë³öåé ³ìåí³ Áîãóíà, — çãàäóº 
â÷èòåëüêà. — Âæå òîä³ ó öüîãî 
õëîï÷èêà ïðîÿâèëîñÿ çàãîñòðåíå 
ïî÷óòòÿ ñïðàâåäëèâîñò³. Í³êîëè 
íå çàëèøàâñÿ áàéäóæèì, ÿêùî 
êîãîñü îáðàæàëè, ÷è äî êîãîñü 
ñòàâèëèñÿ íåñïðàâåäëèâî. Éîãî 
öå çà÷³ïàëî çà æèâå, â³í ñòàâàâ 
íà çàõèñò îáðàæåíîãî ÷è ñêðèâ-
äæåíîãî.

ßêùî õòîñü âèêîíóâàâ ïåâíó 
ðîáîòó, íàïðèêëàä, ïðèáèðàâ 
ó êëàñ³, ìèâ â³êíà, òî íåîäì³ííî 
çíàâ, ùî ïåðøèì íà äîïîìîãó 

ïðèéäå Ðîìàí. Òàêèì áóâ â³í 
çìàëêó, òàêèì çàëèøèâñÿ, êîëè 
ñòàâ äîðîñëèì.

Íåáàãàòî âèïóñêíèê³â ï³ñëÿ çà-
âåðøåííÿ íàâ÷àííÿ íàâ³äóþòüñÿ 
ó ñâîþ øêîëó. Äåõòî ðîáèòü öå 
âðÿäè-ãîäè, ÿê êàæóòü, â³ä âè-
ïàäêó äî âèïàäêó.

— Ðîì÷èê íå ïðîïóñêàâ ìîæ-
ëèâîñò³ çàéòè äî øêîëè, — ïðî-
äîâæóº Ëþäìèëà Òðåòÿêîâà. — 
Êîëè ïðè¿æäæàâ äîäîìó, ïðè-
õîäèâ äî íàñ, çíàõîäèâ ñâîãî 
êëàñíîãî êåð³âíèêà. Ó íàñ ç íèì 
çàâæäè çíàõîäèëèñÿ òåìè äëÿ 
ðîçìîâè. Òàê áóëî ï³ä ÷àñ éîãî 
íàâ÷àííÿ â ë³öå¿, òå ñàìå ðîáèâ, 
êîëè ñòàâ êóðñàíòîì óí³âåðñèòåòó 
Ïîâ³òðÿíèõ ñèë.

Íåçàäîâãî ïåðåä òèì, ÿê â êðà-
¿í³ çàïðîâàäèëè êàðàíòèíí³ çà-
õîäè, Êîð÷îâñüêèé ãîñòþâàâ 
ó Êðèæîïîë³ â áàòüê³â. Çíàéøîâ 
÷àñ çàãëÿíóòè â øêîëó. Ëþäìèëà 
Òðåòÿêîâà çãàäóº, ùî ïðèõîäèâ 
íå îäèí. Ïîð³ã ïåðåñòóïèâ ðàçîì 
ç îäíîêëàñíèöåþ Ìàðèíîþ, âîíà 
éîãî äâîþð³äíà ñåñòðà. Â÷èòåëüêà 
êàæå — ñï³ëêóâàëèñÿ íåäîâãî, áî 
ïîñï³øàëà íà óðîê. Íà æàëü, òà 
çóñòð³÷ ñòàëà îñòàííÿ.

— Ðîìàí äóæå õîò³â ë³òà-
òè, — ïðîäîâæóº â÷èòåëüêà. — 
Ïàì’ÿòàþ, ÿê ïåðøèé ðàç ç³-
çíàâñÿ ìåí³ â öüîìó. Ðîçïîâ³â, 
í³ÿêîâ³þ÷è, à ïîò³ì ïîäèâèâñÿ 
óâàæíî ³ äîäàâ: «Ëþäìèëî Þð³-
¿âíî, à ìîæíà öå áóäå íàøèì 
ìàëåíüêèì ñåêðåòîì?» 

Âîíè îáèäâà ëþáèëè íåáî. 
Íåáî çàáðàëî ¿õ äî ñåáå. Äóæå áî-
ëÿ÷å, ùî ñòàëîñÿ öå ïåðåä÷àñíî.

Âèñëîâëþºìî ùèð³ ñï³â÷óòòÿ 
áàòüêàì, áðàòîâ³ ³ ñåñòð³, ð³ä-
íèì, äðóçÿì, îäíîêóðñíèêàì 
çàãèáëèõ ëüîò÷èê³â Ðîìàíà Êîð-
÷îâñüêîãî ³ Ìàêñèìà Õîì’ÿ÷óêà. 
Ñâ³òëà ïàì'ÿòü ïðî íèõ çàëèøèòü-
ñÿ ó íàøèõ ñåðöÿõ.

Після аварії Ан-26 на одному із 
сайтів в Інтернеті оприлюднили 
інформацію про те, що курсан-
ти Харківського університету 
Повітряних сил пишуть заяви 
на звільнення з навчання.
Журналіст RIA зателефонував 
одному з тих, хто нині навчається 
на льотчика. Це Едуард Полян-
ський, син загиблого на Майдані 
у 2014 році Леоніда Полянсько-
го, залізничника зі Жмеринки.
Едуард закінчив ліцей імені Бо-
гуна і став курсантом універси-
тету. Він розповів, що навчається 
на льотному факультеті. Мріє про 
небо.

— Я особисто не писав такої за-
яви, навіть у думках не мав тако-
го, — каже Едуард. — Ніхто з моїх 
друзів не робив цього. Розмови 
на таку тему не було ні у них зі 
мною, ні у мене з ними. Чи чув 
про це від інших? Ні, не чув.
У той вечір, коли сталася ката-
строфа, Едуард зі своїми одно-
курсниками мали виїжджати 
на полігон. Це було передбачено 
розкладом занять. У військових 
є і нічні заняття. Натомість отри-
мали інше завдання: їх долучи-
ли до пошукової команди і вони 
обстежували територію навколо 
падіння літака Ан-26.

Навіть думки такої не було — писати заяву 

Вони обидва любили небо: Роман Корчовський і Максим Хом’ячук загинули 
в авіакатастрофі під час навчального польоту 

Êîëè Ìàêñèì ïðè¿õàâ 
äîäîìó ³ ñêàçàâ ìàì³, 
ùî âñòóïèâ â÷èòèñÿ íà 
ëüîò÷èêà, íå ïîâ³ðèëà. 
Êàçàëà, õ³áà õëîïö³â ç 
ñåëà áåðóòü â ëüîò÷èêè
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Ó íîâ³é çàë³ ìó-
çåþ ì³ñòî í³áè 
îæèëî — ìàéñòðè 
â ³ ä òâîðèëè  â ³ -

ííèöüêå Çàìîñòÿ 1950–60 ðîê³â 
ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ³ç çàë³çíèöåþ. 
Öåé íîâèé ìàêåò — ðóõîìèé, 
òîìó ïðèâåðòàº îñîáëèâó óâàãó 
íàéìåíøèõ â³äâ³äóâà÷³â Ìóçåþ 
ìîäåëåé òðàíñïîðòó. Â³äêðèòòÿ 
ïðèñâÿòèëè 150-ð³÷÷þ ñòâîðåí-
íÿ çàë³çíèö³ ó ì³ñò³, ÿêà çâ’ÿçàëà 
Â³ííèöþ ç ³íøèìè ì³ñòàìè.

— Ìàêåò ì³ñòà ìîæíà óìîâíî 
ïîä³ëèòè íà äâ³ ÷àñòèíè — ³ñòî-
ðè÷íó òà ôàíòàç³éíó. Íåâåëèêà 
÷àñòèíà öüîãî ìàêåòó çðîáëåíà 
çäåá³ëüøîãî äëÿ ä³òåé, à âñå 
³íøå — ³ñòîðè÷íà ÷àñòèíà, 
äå ìîæíà ïîáà÷èòè Â³ííèöþ 
ó 50–60 ðîêàõ, — ðîçïîâ³äàº 
ïðàö³âíèê ìóçåþ, ÿêèé ñòâîðþ-

âàâ ìàêåò, ²ãîð Ïàíàñþê. — Òóò 
ìîæíà ïîáà÷èòè, ÿê ó ò³ äàëåê³ 
ðîêè âèãëÿäàâ âîêçàë, áóäèíîê 
ñóäó, çîíè â³äïî÷èíêó ÷è, íà-
ïðèêëàä, óïðàâë³ííÿ çàë³çíè÷íèõ 
äîð³ã. Òðàíñïîðò, ÿêèé º ðóõî-
ìîþ ÷àñòèíîþ íàøîãî ìàêåòó, 
öå ìîäåë³-êîï³¿ ³ñíóþ÷îãî òîä³ 
òðàíñïîðòó.

ßê êàæóòü ïðàö³âíèêè ìóçåþ, 
öåé ìàêåò ùå áóäóþòü äîïîâíþ-
âàòè. Çà ñëîâàìè ²ãîðÿ Ïàíàñþêà, 
äîäàòè ñþäè ùå ìàþòü áëèçüêî 
300 ô³ãóðîê ëþäåé.

— Êð³ì àðõ³òåêòóðè, òóò áàãàòî, 
çà äîïîìîãîþ ô³ãóðîê ëþäåé, ïî-
êàçàíî æèòòºâèõ ñöåí, íàïðèêëàä, 
º ïðîâîäè íà âîêçàë³ ÷è çóñòð³÷³ 
çàêîõàíèõ, — êàæå ïðàö³âíèê ìó-
çåþ. — Òàêîãî â Óêðà¿í³ ùå í³õòî 
íå ðîáèâ, òóò âêëàäåíà êîëîñàëü-
íà ïðàöÿ ³ íåäîñïàí³ íî÷³.

Çà ñëîâàìè ïðàö³âíèê³â ìóçåþ, 
ðîçïî÷àëè éîãî ñòâîðþâàòè ð³ê 
òîìó. Âåñü ìàêåò ðîáèâ ²ãîð Ïà-

МІНІМАКЕТ ВІННИЦІ КОШТУЄ, 
ЯК ДВОКІМНАТНА КВАРТИРА 
Такого ще не було  У Вінницькому 
музеї моделей транспорту створили 
найбільший в Україні макет частини 
міста, площею близько 30 кв. м. 
Розповідаємо, хто і скільки працював 
над створенням цього макету та що 
на ньому можна роздивитися

íàñþê, àëå ç äåÿêèìè ðå÷àìè, 
íàïðèêëàä, ç ïîêðàñêîþ ÷è ñòâî-
ðåííÿì ìîäåëåé ìàøèíîê, éîìó 
äîïîìàãàëè.

— Ìè ï³äðàõîâóâàëè, ùî öåé 
ìàêåò êîøòóº, ÿê äâîê³ìíàòíà 
êâàðòèðà ç ïîâíèì ìåáëþâàííÿì. 

Âñå öå çðîáëåíî çà ñâî¿ ãðîø³, 
íàïðèêëàä, äèðåêòîð ìóçåþ ïðî-
äàâ ñâîþ çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ùîá 
âêëàñòè êîøòè ó öåé ìàêåò, — 
ãîâîðèòü ²ãîð Ïàíàñþê. — Àëå 
ëþäñüê³ âèòðàòè òóò á³ëüø³, í³æ 
ô³íàíñîâ³. Âêëàäåíî áàãàòî äí³â 

òà íî÷åé. Ïðîòå ðåàêö³ÿ â³ííè-
÷àí ðàäóº, ëþäÿì ïîäîáàºòüñÿ ³ 
öå äîáðå.

Ìóçåé ìîäåëåé òðàíñïîðòó, 
äîäàìî, çíàõîäèòüñÿ íà âóëèö³ 
Ñîáîðíà, 64. Ïðàöþº ùîäíÿ ç 
12.00 äî 21.00.

Найбільший в Україні 
макет частини міста, який 
створили у Вінницькому 
музеї моделей транспорту, 
площею близько 30 кв. м
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ЛЮДМИЛКА СЛОМІНСЬКА, ЕКОАКТИВІСТКА

Чудова перемога! Англомовна Вікіпедія слідом 
за більшістю авторитетних ЗМІ стала вживати 
правильну транслітерацію Києва замість радянської. 
Маленький крок від Мордору до цивілізації.

ПРЕССЛУЖБА RIA

Âæå ç ïåðøîãî æîâòíÿ 
ðîçïî÷èíàºòüñÿ êîíêóðñ «Íàðîä-
íèé áðåíä-2020». Òîæ, ÿêùî âè 
ïðåäñòàâíèê ì³ñöåâîãî á³çíåñó 
Â³ííèö³, âñòèãí³òü ñòàòè éîãî 
ó÷àñíèêîì.

Ðîçïîâ³äàºìî, ùî äëÿ öüîãî 
ïîòð³áíî, ÿê áóäå ïðîõîäèòè 
ãîëîñóâàííÿ ³ âèçíà÷åííÿ ïå-
ðåìîæö³â.

«Íàðîäíèé áðåíä» — öå êîí-
êóðñ íà âèçíàííÿ íàéêðàùèõ 
êîìïàí³é øëÿõîì ãîëîñóâàí-
íÿ, ÿêèé RIA Media ïðîâîäèòü 
âæå 19 ðîê³â ïîñï³ëü. Çà öåé 
÷àñ ïðîåêò ïîì³òíî åâîëþö³î-
íóâàâ, à öüîãîð³÷ íà «Íàðîäíèé 
áðåíä» ÷åêàþòü ùå á³ëüø³ çì³íè. 
Ó ïîïåðåäí³ ðîêè êîíêóðñ â³ä-
áóâàâñÿ ó ï’ÿòè ì³ñòàõ Óêðà¿íè, 
à ó 2020-ìó ìè ïëàíóºìî ðîçøè-
ðèòè ãåîãðàô³þ íà ùå 14 ì³ñò.

Ó Â³ííèö³ âçÿòè ó÷àñòü ó êîí-
êóðñ³ ìîæóòü ëèøå ò³ áðåíäè, 
ÿê³ ô³çè÷íî ó í³é çíàõîäÿòüñÿ. 
Ãîëîñóâàòè çà êðàùèé ëîêàëü-
íèé á³çíåñ òàêîæ çìîæóòü ëèøå 
â³ííè÷àíè. Òàê³ îáìåæåííÿ ³ñ-
íóþòü äëÿ òîãî, àáè ëþäè îáè-
ðàëè íàéêðàùèõ ñàìå ñåðåä òèõ 
áðåíä³â, ÿêèìè ä³éñíî êîðèñ-
òóþòüñÿ.

ЯК СТАТИ УЧАСНИКОМ?
Ó Â³ííèö³ «Íàðîäíèé áðåíä» 

ìè ïðîâîäèìî âæå 19 ðîê³â ïî-

ñï³ëü. Öüîãîð³÷ êîíêóðñ òðèâà-
òèìå âïðîäîâæ äâîõ ì³ñÿö³â — ç 
ïåðøîãî æîâòíÿ äî 30 ëèñòîïà-
äà 2020 ðîêó. Ñïèñîê ó÷àñíèê³â 
«Íàðîäíîãî áðåíäó» ìîæå äî-
ïîâíþâàòèñü äî 29 ëèñòîïàäà.

Äëÿ òîãî, ùîá ïîòðàïèòè 
ó öåé ñïèñîê, âàì ïîòð³áíî 
â³äïîâ³äàòè ëèøå òðüîì ïðî-
ñòèì êðèòåð³ÿì: áóòè ì³ñöåâèì 
á³çíåñîì ó Â³ííèö³, âèä âàøî¿ 

ä³ÿëüíîñò³ ìàº â³äïîâ³äàòè íî-
ì³íàö³ÿì êîíêóðñó òà âè ìàºòå 
áóòè â êàòàëîç³ ÒÎÏ-20. ßêùî æ 
âàøî¿ êîìïàí³¿ íåìàº ó âèùå-
çàçíà÷åíîìó êàòàëîç³, àáî ó â³ä-
ïîâ³äí³é íîì³íàö³¿, âè ìîæåòå 
çàëèøèòè çàÿâêó çà íîìåðîì 
òåëåôîíó: (098) 561 22 21 ÷è íà-
ïèñàâøè íàì íà vn.info@20.ua.

Îçíàéîìèòèñü ç íîì³íàö³ÿ-
ìè, çà ÿêèìè â³äáóâàºòüñÿ ãî-

ëîñóâàííÿ, âè ìîæåòå íà ñàéò³ 
brand.20.ua. 

ЯК ПРОХОДИТЬ ГОЛОСУВАННЯ 
І ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ?

Ñèñòåìà ãîëîñóâàííÿ ó «Íà-
ðîäíîìó áðåíä³» ïðîñòà ³ ìàê-
ñèìàëüíî îá‘ºêòèâíà. Íà ñàéò³ 
brand.20.ua º êàòåãîð³¿, ó ÿêèõ 
êîæåí æèòåëü Â³ííèö³ ìîæå 
çíàéòè ñâî¿ óëþáëåí³ áðåíäè. 

Â³ääàòè ãîëîñ òåæ äóæå ïðîñòî: 
ïî÷í³òü ãîëîñóâàííÿ íà ñàéò³ 
brand.20.ua ç áóäü-ÿêî¿ íîì³-
íàö³¿, àâòîðèçóéòåñü çà íîìå-
ðîì òåëåôîíó ÷åðåç ñìñ (äâ³÷³ 
ïðîãîëîñóâàòè ç îäíîãî íîìåðà 
íå ìîæíà), ïðîäîâæóéòå îáè-
ðàòè íàéêðàùèõ, ïîêè íå ïðî-
ãîëîñóºòå â äåñÿòè íîì³íàö³ÿõ.

Íàñàìê³íåöü ðîçêàæ³òü ñâî¿ì 
äðóçÿì ïðî «Íàðîäíèé áðåíä» 
òà âèãðàéòå ïëàíøåò. Äëÿ ó÷àñ-
ò³ ó ðîç³ãðàø³ ïðèç³â ïîòð³áíî 
ëèøå ðåïîñòèòè äîïèñ ç ãîëî-
ñóâàííÿ ñîá³ íà ñòîð³íêó â ñî-
öìåðåæ³ ³ íå âèäàëÿòè éîãî 
äî çàâåðøåííÿ êîíêóðñó. Çà-
äëÿ ÷åñíîñò³ — îäèí êîðèñòóâà÷ 
ìîæå ïðîãîëîñóâàòè ëèøå ðàç.

Ï³ñëÿ ãîëîñóâàííÿ ðîçïî÷è-
íàºòüñÿ íàéâàæëèâ³øå — âèçíà-
÷åííÿ ïåðåìîæö³â. Âîíî â³äáó-
âàºòüñÿ ó òðè åòàïè. Ñïî÷àòêó 
ìè ñóìóºìî âñ³ îö³íêè êîìïàí³¿ 
íà ÒÎÏ-20.ua, ³ äî íèõ äîäàº-
ìî ï³äñóìêè íàðîäíîãî ãîëîñó-
âàííÿ. Ï³ñëÿ ÷îãî ï³äñóìîâóºìî 
îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ó äâîõ ïåð-
øèõ åòàïàõ, ³ âèçíà÷àºìî ïåðå-
ìîæö³â.

Òîæ, ðåºñòðóéòåñü ³ îòðèìóé-
òå â³äçíàêó «Íàðîäíèé áðåíä», 
à çàðàçîì äîâ³ðó òà ïðèõèëüí³ñòü 
êë³ºíò³â. Á³ëüø äåòàëüí³øå îçíà-
éîìèòèñü ç ïðàâèëàìè ìîæíà íà 
brand.20.ua. Âñå ïðîñòî — «Òè 
îáèðàºø — RIA íàãîðîäæóº!»

Стартує «Народний бренд» — конкурс для 
визначення найкращих. Як стати учасником?
БЛОГ

480263
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ð³øóâàòè, äå ¿ì íàâ÷àòèñÿ — 
ó ïðèì³ùåíí³, ÷è íà âóëèö³, — 
ãîâîðèòü Îëåêñàíäð Îñòðóê. — 
Â÷èòåë³ çâàæóþòü, âèõîäÿ÷è ç 
ïðåäìåòó ÷è òåìè óðîêó.

Íàïðèêëàä, â÷èòåëüêà ìàòåìà-
òèêè ïîâ³äîìèëà äèðåêòîðó, ùî 
¿¿ óðîê ïðèñâÿ÷åíèé âèçíà÷åííþ 
òîãî, ÿê ó÷í³ çàñâî¿ëè ìàòåð³àë. 
Òîáòî íå ïîòð³áíå âèêîðèñòàííÿ 
³íòåðàêòèâíî¿ äîøêè ÷è ³íøèõ 
åëåêòðîííèõ çàñîá³â. Òîìó çàïðî-
ïîíóâàëà ä³òÿì ïðîâåñòè çàíÿòòÿ 
ó çåëåí³é çîí³.

Çäåá³ëüøîãî ó÷í³, ÿê ìîâèòüñÿ, 
äâîìà ðóêàìè ãîëîñóþòü çà òå, ùîá 
íå ñèä³òè â êëàñ³. À òóò ðàïòîì 
ïðîçâó÷àëè ãîëîñè ç ñóìíèìè íîò-
êàìè: «À ÿê æå ìè áåç ²íòåðíåòó?»

— Ó ïðèì³ùåíí³ øêîëè º Wi-
Fi, — ïðîäîâæóº äèðåêòîð. — 
Ó ñàäêó ìåðåæà ²íòåðíåòó âæå 
íåäîñòóïíà. Îñü ³ çàæóðèëèñÿ 
ò³, õòî ï³äãëÿäàº íà óðîö³ çà ïðà-
âèëüíîþ â³äïîâ³ääþ.

Çàïèòóþ äèðåêòîðà, ÿê âèõî-
äÿòü ç ñèòóàö³¿ ç ïàðòàìè? ̄ õ âè-
íîñÿòü ç êëàñ³â? ßêùî òàê, õòî 
öå ðîáèòü?

— Ó íàñ âñå íàáàãàòî ïðîñò³-
øå, — êàæå â³í. — Êîëè ïåðø³ 
êëàñè çã³äíî ç ïðîãðàìîþ Íîâî¿ 
óêðà¿íñüêî¿ øêîëè çàáåçïå÷óâà-
ëè íîâèìè ïàðòàìè, ìè çáåðå-
ãëè ñòàð³ ïàðòè. Òåïåð äîðó÷èâ 
çàâãîñïó ä³ñòàòè ¿õ ³ ïåðåíåñòè 
â ñàäîê. Òàì âîíè çíàõîäÿòüñÿ 
ïîñò³éíî. Àëå íàâ³òü ÿêáè äîâå-
ëîñÿ ùîäíÿ âèíîñèòè ³ çàíîñèòè, 

РЕКЛАМА

468474

467155

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091

Ïðîïîçèö³ÿ ïå-
ðåíåñòè ÷àñòèíó 
óðîê³â íà âóëèöþ 
íàëåæèòü äèðåê-
òîðó øêîëè Îëåê-

ñàíäðó Îñòðóêó.
¯õíÿ øêîëà çíàõîäèòüñÿ â îòî-

÷åíí³ äâîõ ñàäê³â. Îäèí äîâæè-
íîþ íå ìåíøå ñòà ìåòð³â. Ó íüî-
ìó äåðåâà ïîñàäæåí³ 10–15 ðîê³â 
òîìó. ª ùå ñòàðèé ñàä. 

— Çàíÿòòÿ ïðîâîäèìî ó ìîëî-
äîìó ñàäó, — ðîçïîâ³äàº äèðåê-
òîð. — Ó äåðåâàõ êðîíà ùå íå ç³-
ìêíóëèñÿ ì³æ ñîáîþ Òóò áàãàòî 
ñâ³òëà. Äí³ ñòîÿòü — ÿê íàìîëåí³. 

À ìè â öåé ÷àñ ó ïðèì³ùåíí³ âè-
ìàãàºìî â³ä ä³òåé äîòðèìóâàòè-
ñÿ ñîö³àëüíî¿ äèñòàíö³¿. Öå æ 
íåðåàëüíî çðîáèòè. Ä³òè âåñü 
÷àñ ó ðóñ³. Îò ÿ ³ çàïðîïîíóâàâ 
êîëåãàì ñïðîáóâàòè ïåðåíåñòè 
íàâ÷àííÿ ó øê³ëüíèé ñàäîê. Àáè 
óíèêíóòè ñêóï÷åííÿ ä³òåé, çì³-
íèëè ðîçêëàä: äëÿ ìîëîäøèõ êëà-
ñ³â óðîêè ïî÷èíàþòüñÿ î âîñüì³é 
ðàíêó, ÷åðåç ï³âãîäèíè äî øêîëè 
ïðèõîäÿòü ó÷í³ ï'ÿòèõ-âîñüìèõ 
êëàñ³â, à íà äåâ'ÿòó ðàíêó äçâîíèê 
ñêëèêàº ñòàðøîêëàñíèê³â.

Ïàí Îëåêñàíäð íàãîëîøóº: 
«ß íå êàçàâ óñ³ì íà äâ³ð!» ò³ëüêè 
âí³ñ ïðîïîçèö³þ.

— Â÷èòåëü ³ ó÷í³ ìàþòü âè-

«Я НЕ КАЖУ: ВСІ НА ДВІР!» 
ПАРТИ ЗІ ШКОЛИ ВИНЕСЛИ У САД
Альтернатива  У школі села Баланівка 
Бершадського району 260 учнів і 50 
працівників. Дотриматися соціальної 
дистанції нереально. Тому тут запровадили 
уроки на свіжому повітрі. Які плюси і мінуси 
навчання у шкільному садку? Як сприйняли 
нововведення учні, їхні батьки, вчителі?

Директор школи поділився ще 
однією новиною — недавно їх-
ній навчальний заклад отримав 
новий шкільний автобус.
— До цього часу ми мали та-
кий транспорт, — говорить пан 
Олександр. — Але той автобус 
вже відслужив своє давним-
давно. Старий, у салоні холод-
но. Новий автобус обладнаний 
кондиціонером. Влітку даватиме 
прохолоду, взимку салон обігрі-
ватиметься.
Шестеро учнів довозять до Бала-

нівки з сусіднього села Бирлівка. 
Але не тільки їх.
— Протяжність території нашого 
села становить вісім кілометрів, 
— уточнює директор. — Вимоги 
Міносвіти такі, що учні, які доби-
раються до школи на відстань по-
над три кілометри, мають корис-
туватися шкільним автобусом. На 
заняття дітей підвозять з чотирьох 
місць. Так само автобусом діти до-
бираються після уроків додому.
Загалом протягом дня водій до-
лає 64 кілометри шляху.

Отримали шкільний автобус

Òðåáà áóëî ïðîéòè 
ïåð³îä àäàïòàö³¿. 
Çîâí³øí³ ôàêòîðè 
â³äâîë³êàþòü ä³òåé. Òî 
ïòàøêà ïðèëåòèòü, òî 
ÿáëóêî âïàäå ç äåðåâà

Перші уроки, як і раніше, проводять у приміщенні. 
Коли повітря прогрівається — учні сідають за парти у саду

íå áà÷ó â öüîìó í³÷îãî ñêëàäíîãî. 
Ìîëîäø³ êëàñè òåæ ïðàöþþòü 

íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³. Âîíè âèõî-
äÿòü ç³ ñâî¿ìè ñò³ëü÷èêàìè.

— Ïðî ïëþñè ÿ âæå çãàäóâàâ, — 
ãîâîðèòü Îëåêñàíäð Îñòðóê. — 
Íàéâàæëèâ³øå, ä³òè ïåðåáóâàþòü 
íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³. Öå òå, ùî 
ïîñò³éíî ðàäÿòü ðîáèòè ë³êàð³. 
Äðóãèé ïîçèòèâíèé ôàêòîð, ùî 
äåÿê³ òåìè óðîê³â ìîæíà âèâ÷àòè 
ñåðåä ïðèðîäè. Ñêàæ³ìî, ïîêà-
çóâàòè, ÿê ðîñòå äåðåâî, êâ³òêà, 
òðàâà, íå íà êàðòèíö³, à íàÿâó.

Íåäîë³êè? Òðåáà áóëî ïðî-
éòè ïåð³îä àäàïòàö³¿. Âñå-òàêè 
çîâí³øí³ ôàêòîðè â³äâîë³êàþòü 
ä³òåé. Òî ïòàøêà ïðèëåòèòü, 
òî ÿáëóêî âïàäå ç äåðåâà, àáî 
ÿêèéñü øóì äîëåòèòü ç âóëèö³. Öå 
ò³ëüêè ïîïåðâàõ ä³òè ðåàãóâàëè 
íà òàêå. Íàäàë³ á³ëüøå çîñåðåä-
æóþòü ñâîþ óâàãó íà ìàòåð³àë³, 

ùî éîãî ïîäàº â÷èòåëü.
ßêùî êîìóñü ç ó÷í³â ï³ä ÷àñ 

óðîêó óïàäå íà ãîëîâó ÿáëóêî, 
ó â÷èòåëÿ áóäå íàãîäà ùå ðàç 
íàãàäàòè ïðî çàêîí çåìíîãî òÿ-
æ³ííÿ.

Äî ðå÷³, ïðî ÿáëóêà. Ó÷íÿì äî-
çâîëåíî ¿ñòè ¿õ äîñõî÷ó. ªäèíå, 
ùî ïðîñÿòü ä³òåé â÷èòåë³, áðàòè 
ñò³ëüêè, ñê³ëüêè ìîæíà ç’¿ñòè. 
Êð³ì òîãî, ÷àñòèíó ïëîä³â ïåðå-
ðîáëÿþòü íà ñóøåíþ àáî çàìî-
ðîæóþòü. Âçèìêó ç íèõ ðîáëÿòü 
êîìïîòè ÷è óçâàðè.

Öÿ êîðèñòü óæå â³ä øê³ëüíîãî 
ñàäó, ÿêèé ó÷í³ òàêîæ äîãëÿäàþòü 
ðàçîì ç ó÷èòåëÿìè.

Ó Áàëàí³âñüê³é øêîë³, íà ùàñ-
òÿ, íå áóëî âèïàäê³â çàõâîðþ-
âàííÿ íà êîðîíàâ³ðóñ — í³ ñå-
ðåä ó÷èòåë³â, í³ ñåðåä ó÷í³â. Òàê 
ñòâåðäæóº êåð³âíèê êîëåêòèâó 
Îëåêñàíäð Îñòðóê.
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

479160

334 307 
людей

в Україні 

13 991 
людина

у Вінницькій 
області 

ВІД ЧОГО МИ 
ПОМИРАЄМО, РАХУЮЧИ COVID-19
Порівняти  З початку епідемії в Україні зафіксували більше 
200 тисяч випадків коронавірусу і майже 4000 смертей. Цифри 
виглядають лячно, особливо, коли кожен випадок під постійним 
контролем. І зовсім інша картина вимальовується на фоні інших 
хвороб. Коли смертність рахується сотнями тисяч

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 

RIA, (067)4333535 

Äåðæàâíà ñòà-
òèñòèêà çâ³òóâàëà 
ñòîñîâíî ïðè÷èí 
ñìåðòíîñò³ óêðà¿íö³â 

çàãàëîì òà â³ííè÷àí, çîêðåìà. Äàí³ 
çà ø³ñòü ì³ñÿö³â 2020 ðîêó. Ìîâà 
ïðî õâîðîáè, ÿê³ í³êóäè íå ä³ëèñü ³ 

ÿê çàâæäè çàáèðàþòü æèòòÿ. Ë³äèðó-
þ÷³ ïîçèö³¿ çà ñìåðòí³ñòþ òðèìàþòü 
õâîðîáè ñèñòåì êðîâîîá³ãó. Âîíè 
ëèøå çà ø³ñòü ì³ñÿö³â  çàáðàëè æèò-
òÿ ìàéæå 228 òèñÿ÷ ëþäåé.

Äàë³ «òîïîâ³» ì³ñöÿ ïîñ³äàþòü 
îíêîçàõâîðþâàííÿ, ÷åðåç ÿê³ ïî-
ìåðëî á³ëüøå 45 òèñÿ÷. Òà õâî-
ðîáè îðãàí³â òðàâëåííÿ — ÿê³ 
çàáðàëè ìàéæå 13 òèñÿ÷³ ëþäåé.

ЯКІ ХВОРОБИ СТАЛИ СМЕРТЕЛЬНИМИ

Усього за січень-липень 2020 року померло:

Через ендокринні хвороби, розлади 
харчування та порушення обміну речовин

1299 
в Україні

62 
у Вінницькій 

області

Через деякі інфекційні та паразитарні хвороби 

4254
в Україні

111
у Вінницькій 

області

Через новоутворення

45429
в Україні

1783
у Вінницькій 

області

Через хвороби крові і кровотворних 
органів та окремі порушення із залученням 

імунного механізму

119
в Україні

3
у Вінницькій 

області

Через розлади психіки та поведінки

590
в Україні

22
у Вінницькій 

області

Через хвороби системи кровообігу

227858
в Україні

10352
у Вінницькій 

області

Через хвороби органів дихання

6559
в Україні

188
у Вінницькій 

області

Через хвороби сечостатевої системи

1531
в Україні

46
у Вінницькій 

області

Через хвороби органів травлення

13437
в Україні

502
у Вінницькій 

області

Через природжені вади розвитку, 
деформації та хромосомні аномалії

585
в Україні

19
у Вінницькій 

області

Через хвороби шкіри та підшкірної клітковини

302
в Україні

7
у Вінницькій 

області

Вірус ідентифікований

1556
в Україні

44
у Вінницькій 

області

КОВІД-19

вірус неідентифікований

81
в Україні

0
у Вінницькій 

області

Через симптоми, ознаки та відхилення 
від норми, що виявлені при клінічних 

і лабораторних дослідженнях, 
некласифікованих в інших рубриках

11001
в Україні

133
у Вінницькій 

області

Під час вагітності, пологів 
та в післяпологовий період

22
в Україні

не було 
смертей
у Вінницькій 

області

Через зовнішні причини смерті (ДТП, 
вбивства, нещасні випадки, самогубства)

16209
в Україні

618
у Вінницькій 

області

Через хвороби кістково-м’язової системи 
та сполучної тканини

259
в Україні

11
у Вінницькій 

області

Через хвороби нервової системи

2518
в Україні

66 
у Вінницькій 

області

Через окремі стани, що виникають 
в перинатальному (новонароджені) стані

678
дітей

в Україні

24 дитини
у Вінницькій 

області

РЕКЛАМА

479699 480394
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 

RIA, (067)7857674 

Ïðî çàâåðøåí-
íÿ ðîçñë³äóâàííÿ 
ó ñïðàâ³ òîð³øíüî¿ 
ñìåðò³ óâ’ÿçíåíîãî 

ó Â³ííèöüê³é óñòàíîâ³ âèêîíàí-
íÿ ïîêàðàíü ¹ 1 ïîâ³äîìèëè 
â Äåðæàâíîìó áþðî ðîçñë³äóâàíü. 
Ðîçïîâ³ëè, ùî îáâèíóâà÷åíèìè 
ïåðåä ñóäîì ñòàíóòü øåñòåðî ïðà-
ö³âíèê³â òþðìè òà îäèí çàñóäæå-
íèé, ÿêèé âæå é òàê â³äáóâàº òàì 
ïîêàðàííÿ.

Íà ñàéò³ ÄÁÐ ÷èòàºìî ôàêòàæ: 
«Ñë³äñòâîì âñòàíîâëåíî, ùî 
13 ëèïíÿ 2019 ðîêó 6 ïðàö³âíè-
ê³â äåðæàâíî¿ óñòàíîâè çàâåëè 
îäíîãî ³ç çàñóäæåíèõ, 59-ð³÷íîãî 
÷îëîâ³êà, â îêðåìå ïðèì³ùåííÿ, 
â ÿêîìó éîãî ïîáèëè (çàâäàâøè 
éîìó íå ìåíøå 85 óäàð³â). Ï³ä 
÷àñ ïîáèòòÿ ïîòåðï³ëîãî ó ä³ÿõ 
5-òè ïðàö³âíèê³â óñòàíîâè âè-
êîíàííÿ ïîêàðàíü ì³ñòèëèñÿ 
îçíàêè êàòóâàííÿ. Ï³ñëÿ ïîáèòòÿ, 
ïðàö³âíèêè óñòàíîâè äîñòàâèëè 
ïîñòðàæäàëîãî äî êàìåðè, äå âæå 
³íøèé çàñóäæåíèé çàâäàâ éîìó 
òÿæêèõ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü, ùî 
ïðèçâåëè äî ñìåðò³ ïîòåðï³ëîãî».

Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçñë³äóâàííÿ, 
ðîë³ ï³äîçðþâàíèõ ó ðîçïðàâ³ íàä 
59-ð³÷íèì Ñåðã³ºì ïîä³ëèëèñÿ òàê:

 ï’ÿòåðî ïðàö³âíèê³â óñòàíî-
âè âèêîíàííÿ ïîêàðàíü ¹ 1 ñòà-
íóòü îáâèíóâà÷åíèìè çà äâîìà 
ñòàòòÿìè: ïåðåâèùåííÿ âëàäè òà 
ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü, ùî ñó-
ïðîâîäæóâàëîñÿ çàïîä³ÿííÿì íà-
ñèëüñòâà òà â÷èíåííÿ êàòóâàííÿ 
óâ’ÿçíåíîãî â ì³ñöÿõ ïîçáàâëåííÿ 
âîë³, ç ìåòîþ ïîêàðàííÿ îñòàí-
íüîãî çà â÷èíåííÿ íèì çëî÷èíó 
(÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 365 òà ÷àñ-
òèíà ïåðøà ñòàòò³ 127 Êðèì³-
íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè);
 ùå îäèí ïðàö³âíèê óñòàíîâè 

âèêîíàííÿ ïîêàðàíü â³äïîâ³äà-
òèìå ïåðåä ñóäîì ò³ëüêè çà ïå-
ðåâèùåííÿ âëàäè òà ñëóæáîâèõ 
ïîâíîâàæåíü, ùî ñóïðîâîäæó-
âàëîñÿ çàïîä³ÿííÿì íàñèëüñòâà 
â³äíîñíî óâ’ÿçíåíîãî â ì³ñöÿõ 
ïîçáàâëåííÿ âîë³ (÷àñòèíà äðóãà 
ñòàòò³ 365 ÊÊÓ);
  à ñüîìèé ó÷àñíèê — çà-

ñóäæåíèé — áóäå â³äïîâ³äàòè 
çà íàíåñåííÿ òÿæêèõ ò³ëåñíèõ 
óøêîäæåíü, ùî ñïðè÷èíèëè 
ñìåðòü ïîòåðï³ëîãî (÷àñòèíà 
äðóãà ñòàòò³ 121 Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè).

Òîáòî íàéá³ëüø ñóâîðà ñòàòòÿ 
«ëÿãëà» íà çåêà, ÿêèé, ÿê ñòâåð-
äæóþòü â ÄÁÐ, äîáèâ äî ñìåð-
ò³ àðåøòàíòà. Íàâ³ùî? Ìîòèâ 
ó îô³ö³éíîìó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî-
ïèñàëè ïîì³æ ñòð³÷îê: «ç ìåòîþ 

ХТО ВБИВ «ПЕДОФІЛА» В СІЗО? 
СПРАВА ШЕСТИ ТЮРЕМНИКІВ І ЗЕКА 
Таємне діло  Спочатку показали 
предмети, якими катували арештованого 
за зґвалтування дитини, та фрагмент запису 
камери спостереження в коридорі тюрми 
з початком знущань. Тепер дали трохи 
більше відео та розповіли, кого судитимуть 
за вбивство чоловіка, що мав розвиток 
6-річної дитини, але потрапив у тюрму 
замість спецзакладу. Слідство завершили. 
Які матеріали пішли на судовий розгляд?

ïîêàðàííÿ îñòàííüîãî çà â÷èíåí-
íÿ íèì çëî÷èíó».

Ïðî òîé çëî÷èí, ÿêèé òàê ³ çà-
ëèøèâñÿ íåäîâåäåíèì, íàãàäàºìî 
íèæ÷å. À îñü ÿê³ ñàíêö³¿ ïåðåä-
áà÷àþòü ñòàòò³ çâèíóâà÷åííÿ:

«Ó ðàç³ äîâåäåííÿ âèíè 5-òüîì 
ïðàö³âíèêàì óñòàíîâè çàãðîæóº 
ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ 
âîë³ íà ñòðîê â³ä 5 äî 10 ðîê³â. 
Ùå îäíîìó ïðàö³âíèêó — ïî-
çáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä 
3 äî 8 ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà 
îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìà-
òèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê 
äî 3 ðîê³â. Çàñóäæåíîìó — ïîêà-
ðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ 
íà ñòðîê â³ä 7 äî 10 ðîê³â», — ï³ä-
ñóìóâàëè â ÄÁÐ.

РОЗПРАВА ЗА ВЧИНОК 
Ïðî âáèâñòâî àðåøòàí-

òà íà ³ì’ÿ Ñåðã³é, ÿêèé ó ñâî¿ 
íåïîâí³ 60 ðîê³â ìàâ ðîçâèòîê 
6-ð³÷íî¿ äèòèíè òà íå ïîâèíåí 
áóâ ïîòðàïèòè â òþðìó, RIA ðîç-

ïîâ³äàëà ìèíóëîãî ë³òà ó ê³ëüêîõ 
ïóáë³êàö³ÿõ. Ø³ñòü ä³á ðîäè÷àì 
íå â³ääàâàëè ò³ëî 59-ð³÷íîãî Ñåð-
ã³ÿ. Òîä³ ñëóæáè ìîâ÷àëè, à íàøå 
äæåðåëî ðîçïîâ³ëî: «Ãâàëò³âíèêà 
âáèëè íå çåêè, à ñï³âðîá³òíèêè 
òþðìè» (is.gd/nccLIK).

Ìàéæå ÷åðåç 10 ì³ñÿö³â, íà-
ãàäàºìî, îãîëîñèëè ï³äîçðè âè-
íóâàòöÿì ñìåðò³ ëþäèíè â Ñ²ÇÎ. 
Äî òîãî âåðñ³¿ áóëè ð³çí³. Ïåðøà: 
ïîêâèòàëèñÿ ç «ïåäîô³ëîì» çåêè. 
Äðóãà: ðîçïðàâó â÷èíèëè ñï³âðî-
á³òíèêè òþðìè.

Ðîäè÷³ âáèòîãî á³ëüøå â³ðèëè 
â äðóãå ³ óñ³ëÿêî óíèêàëè ðîçãî-
ëîñó, ïîáîþþ÷èñü ïîãðîç. Âîíè 
âîë³ëè çàáóòè ïðî âñå. Ïîõîâàëè 
ðîäè÷à, ³ éîãî âæå íå ïîâåðíóòè. 
Ùî á íå äîâåëî ðîçñë³äóâàííÿ.

Ñë³äñòâî âåëè ñï³âðîá³òíèêè 
ÄÁÐ ï³ä ïðîöåñóàëüíèì êåð³âíè-
öòâîì ïðîêóðàòóðè òà çà îïåðàòèâ-
íîãî ñóïðîâîäó Íàö³îíàëüíî¿ ïî-
ë³ö³¿. Âðåøò³ ñèëàìè òðüîõ ñòðóê-
òóð äîâåëè ïðè÷åòí³ñòü ø³ñòüîõ 
ñï³âðîá³òíèê³â òþðìè «äî æîð-
ñòîêîãî çàïîä³ÿííÿ óâ’ÿçíåíîìó 
ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü, â ðåçóëüòàò³ 
ÿêèõ íàñòóïèëà ñìåðòü îñòàííüî-
ãî». Ñàìå òàê ðîçïîâ³äàëè ïðî öåé 
çëî÷èí â ïðîêóðàòóð³ íà ïî÷àòêó 
öüîãî ðîêó, êîëè ³ îãîëîñèëè íà-
ðåøò³ ï³äîçðè.

ßêùî ïîð³âíÿòè òîä³øíþ ³í-
ôîðìàö³þ ³ òó, ùî çàðàç äàëè 
â ÄÁÐ, òî òåïåð êâàë³ô³êàö³þ 
áà÷èìî ³íøó (çíèêëà ñòàòòÿ 

Раніше на сайті «20 хвилин» ре-
дакція опублікувала фрагмент 
запису з камери спостереження 
в коридорі СІЗО, наданий про-
куратурою. На відео, яке можна 
подивится за посиланням is.gd/
UEzECS, видно, що злочин про-
ти арештованого починається зі 
штовханини в інший коридор. 
Чіпляються до ув'язненого, як 
бачимо з уривку, чоловіки в ци-
вільному одязі.
Як торік розповідала RIA, знаючи 
з власних джерел, після завдання 
травм прямо на коридорі, Сергія 
кинули в камеру до арештантів. 
Щоб його там добили. Але зеки, 

як розповідало джерело журналіс-
ту, побоюючись, що смерть «по-
вішають» на них, здійняли галас.
Ця інформація частково збіга-
ється з розказаним зараз в ДБР. 
У камеру дійсно кинули, але чи 
так було далі, як сьогодні кажуть?
Суду надалі розбиратися, чи все 
складно тепер задокументували. 
Відомо, що на допомогу побито-
му викликали медиків, але ті за-
радити не змогли і констатували 
смерть. Поховали вбитого в СІЗО 
19 липня 2019 року. А про зло-
чин, в якому його підозрювали, 
можете прочитати за цим поси-
ланням is.gd/EGKIpJ.

Чи так було, як сьогодні кажуть?

Архівний знімок зі слідчих дій. Співробітники ДБР 
прийшли з підозрою до одного з підозрюваних тюремників

Ìàéæå ÷åðåç 10 
ì³ñÿö³â, íàãàäàºìî, 
îãîëîñèëè ï³äîçðè 
âèíóâàòöÿì ñìåðò³ 
ëþäèíè â ÑІÇÎ. Äî 
òîãî âåðñ³¿ áóëè ð³çí³

ïðî âáèâñòâî, ñêîºíå ç îñîáëè-
âîþ æîðñòîê³ñòþ), ³ íà îäíîãî 
ó÷àñíèêà ðîçïðàâè ïîá³ëüøàëî 
(çåêó ³íêðèì³íóâàëè òÿæê³ ò³-
ëåñí³, ùî ñïðè÷èíèëè ñìåðòü). 
²íôîðìàö³ÿ ïðî çàñóäæåíîãî âçà-
ãàë³ ñïëèëà ò³ëüêè çàðàç, ïåðåä 
ïåðåäà÷åþ ìàòåð³àë³â äî ñóäó 
(is.gd/UEzECS).

Ñåðã³é, íàãàäàºìî, ïîìåð â³ä 
òðàâì, õàðàêòåðíèõ äëÿ ñêîºíî-
ãî íèì çëî÷èíó. Ìè ðîçïîâ³äàëè 
ïðî öå ÷èòà÷àì, êîëè çíàéøëè 
â ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü óõâàëó 
ïðî ïðèçíà÷åííÿ åêñïåðòèçè. 
Ïîñòàâëåí³ äî ñïåö³àë³ñò³â ïè-
òàííÿ ãîâîðèëè ïðî çàñòîñóâàí-
íÿ äî âáèòîãî ãóìîâîãî êèéêà 
òà äåðåâ’ÿíî¿ áèòêè. Ö³ çíàðÿääÿ 
çëî÷èíó íà ïî÷àòêó ðîêó ïîêàçà-
ëà íà ôîòî ïðîêóðàòóðà, ÿê ðå÷îâ³ 
äîêàçè â ïðîâàäæåíí³.

РОДИЧІ — НЕ ПОТЕРПІЛІ 
À ñòàòòÿ, ÷åðåç ÿêó ïîòðàïèâ 

Ñåðã³é äî Ñ²ÇÎ, êàæå ïðî ç´âàë-
òóâàííÿ «îñîáè, ÿêà íå äîñÿãëà 
14-òè ðîê³â». Âîíà îá³öÿëà ïî-
êàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ 
âîë³ â³ä 10-òè äî 15-òè ðîê³â. 
Âò³ì, âèíà ÷îëîâ³êà çàëèøèëàñÿ 
íåäîâåäåíîþ. Ñïðàâè çàêðèâàþòü 
÷åðåç ñìåðòü ï³äîçðþâàíîãî.

Ð³äí³ Ñåðã³ÿ ïðîñèëè æóðíà-
ë³ñò³â òåæ çàáóòè ïðî âñå, ùîá 
íå ïðîâîêóâàòè çë³ñòü â³ííè÷àí, 
ÿê³ â êîìåíòàðÿõ ï³ä ñòàòòÿìè 
ïðî íàñèëüíèöüêó ñìåðòü «ïåäî-

ô³ëà» â ³çîëÿòîð³ ìàëî íå ïëåñ-
êàëè â äîëîí³.

Òîä³ ðîäè÷³ íå â³ðèëè, ùî ïðè-
÷åòí³ñòü òþðåìíèê³â äî ñìåðò³ 
Ñåðã³ÿ äîâåäóòü. Ï³ñëÿ îãîëî-
øåííÿ ï³äîçð ïðàö³âíèêàì òþð-
ìè âîíè ñêàçàëè æóðíàë³ñòó òàê: 
äî÷åêàþòüñÿ çàâåðøåííÿ ðîçñë³-
äóâàííÿ, à òîä³ âæå áóäóòü âñå 
êîìåíòóâàòè. Ñóìí³âàëèñÿ, ÷è 
ä³éäå ïðîâàäæåííÿ äî ëîã³÷íîãî 
çàâåðøåííÿ.

Çàïèòóºìî òåïåð ëþäèíó ç ðî-
äèíè óáèòîãî, ç ÿêîþ êîíòàê-
òóâàëè ó ö³é ñïðàâ³, ÷è ñêàæóòü 
òåïåð ñâîþ äóìêó ïðî ðåçóëüòàòè 
ðîçñë³äóâàííÿ. Ñï³âðîçìîâíèê 
ïðî÷èòàâ îïóáë³êîâàíó íà ñàéò³ 
ÄÁÐ íîâèíó, ³ íàïèñàâ ïîâ³äî-
ìëåííÿ, ùî é òåïåð óòðèìàºòüñÿ 
â³ä êîìåíòàð³â. Ç éîãî ñë³â, ïî-
òåðï³ëèìè â ö³é ñïðàâ³ ðîäè÷³ 
íå ñòàëè, òîìó íå çíàþòü ïðî 
ñïðàâó í³÷îãî. Ìîâëÿâ, íåõàé 
ñóä äàë³ ñàì ðîçáèðàºòüñÿ ç âè-
íóâàòöÿìè, áî Ñåðã³ÿ í³ÿêèìè 
ä³ÿìè ³ ñëîâàìè íå ïîâåðíóòè.

«Íåõàé Áîã ðîçñóäèòü âèíó-
âàòèõ ³ íåâèííèõ», — òàê ðîäè÷ 
çàâåðøèâ ïîâ³äîìëåííÿ.

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA
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КУРДЮКОВ, RIA, 

(095)1039671 

Íåð³äêî, ïðîãó-
ëþþ÷èñü öåíòðîì, 
á³ëÿ êîëèøíüîãî 

ãîòåëþ «Ñàâîé», ïåðåõîæ³ ìîæóòü 
ïî÷óòè, ÿê äåñü íåïîäàë³ê ñï³âàº 
ñêðèïêà. Çàö³êàâèâøèñü, âîíè 
ï³äóòü íà çâóê, ùî ç êîæíèì êðî-
êîì ñòàâàòèìå äåäàë³ ãó÷í³øèì. 
Íåâäîâç³ ïîáà÷àòü ñèâîãî ä³äóñÿ 
ç³ ñòèñíóòèì ì³æ ï³äáîð³ääÿì òà 
ïëå÷åì ñòàðåíüêèì ³íñòðóìåíòîì 
³ ñìè÷êîì, ÿêèì â³í åíåðã³éíî 
âîäèòü ñòðóíàìè. Íà íüîìó ñî-
ðî÷êà ³ êëàñè÷í³ áðþêè ÷îðíîãî 
êîëüîðó. Â³ä îäí³º¿ ç ïåòåëüîê 
íà éîãî øòàíÿõ òÿãíåòüñÿ òî-
íåíüêèé ìåòàëåâèé ëàíöþæîê. 
Â³í êð³ïèòüñÿ äî êîðè÷íåâî¿ 
êàðíàâêè ç íàïèñîì «Ïîäÿêà 
çà ìóçèêó».

Á³ëÿ ñêðèíüêè ÷àñ â³ä ÷àñó 
ñõèëÿþòüñÿ ïåðåõîæ³, ùîá ïîäÿ-
êóâàòè ä³äóñþ ìîíåòîþ. À äåõòî 
çóïèíÿºòüñÿ, àáè ïîñëóõàòè, ÿê 
çâó÷èòü éîãî ³íñòðóìåíò. Ñêðèïö³ 
ìàéæå ñòî ðîê³â. ¯¿ âèãîòîâèëè 
â 20-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ. 
Òà çàâäÿêè äáàéëèâîìó ñòàâëåí-
íþ âëàñíèêà, âîíà íåïîãàíî çáå-
ðåãëàñÿ, õî÷à ³íîä³ ³ «ï³äâîäèòü» 
ñâî¿ì çâó÷àííÿì.

ЇЗДИТЬ З КОЗЯТИНА 
Ó ðåïåðòóàð³ ìóçèêàíòà çà-

çâè÷àé ìàëîâ³äîì³ àáî é çîâñ³ì 
íåâ³äîì³ òâîðè. Ìàéæå ïîëîâèíà 
ç íèõ âëàñíîãî àâòîðñòâà. Âèêî-
íàííÿ áóäü-ÿêîãî ç íèõ çàâæäè 
ñóïðîâîäæóºòüñÿ âèðàçíîþ ì³-

ì³êîþ òà åìîö³ÿìè íà îáëè÷-
÷³ ä³äóñÿ, ÿêèé ùå â äèòèíñòâ³ 
âòðàòèâ ç³ð.

²ì’ÿ öüîãî ìóçèêàíòà çíàéî-
ìå ÷è íå êîæíîìó â³ííè÷àíèíó, 
ÿêèé ðåãóëÿðíî ïðîãóëþºòüñÿ 
Ñîáîðíîþ. Éîãî çâàòè Âàëåð³-
ºì Ñüîì³íèì, àëå ÷àñò³øå ì³ñ-
òÿíè çãàäóþòü ïðî íüîãî, ÿê ïðî 
ñë³ïîãî ñêðèïàëÿ, ùî ãðàº á³ëÿ 
êîëèøíüîãî «Ñàâîþ».

Ê³ëüêà ðàç³â íà òèæäåíü â³í 
âèõîäèòü ç³ ñâîãî ïîìåøêàííÿ 
ó Êîçÿòèí³, éäå íà âîêçàë, ñ³äàº 
â åëåêòðè÷êó òà ðóøàº äî Â³ííè-
ö³. Îñü ³ çàðàç Âàëåð³é Îëåêñ³éî-
âè÷ âæå ãîäèíó ÿê âèêîíóº äëÿ 
ïåðåõîæèõ ñâî¿ óëþáëåí³ òâîðè.

Ïðî çóñòð³÷ ìè äîìîâèëèñÿ ç 
íèì íàïåðåäîäí³. Ïàí Âàëåð³é 
õîò³â ðîçïîâ³ñòè ìåí³ ïðî êíèæ-
êè, íàïèñàííÿì ÿêèõ â³í âæå äàâ-
íî çàéìàºòüñÿ ³ ïðî ñâîþ íîâó 
ñêðèïêó, ÿêó éîìó ïîäàðóâàëè 
íåùîäàâíî.

НАПИСАВ СЕРІЮ КНИЖОК 
— ßê äîâãî ìîæíà ãîâîðèòè 

ïðî ëþáîâ? — ðèòîðè÷íî çàïèòóº 
ä³äóñü. — Çäàâàëîñÿ á, ùî ïðî íå¿ 
ìîæíà ñêàçàòè â îäí³é, ìàêñèìóì 
ó äâîõ êíèæêàõ. Òà âèÿâèëîñÿ, 
ùî öå íå òàê ³ ÿ âæå íàïèñàâ 
ö³ëó ñåð³þ êíèæîê ï³ä çàãàëü-
íîþ íàçâîþ «ªâàíãåë³º Ëþáîâ³». 
Ó öèõ êíèæêàõ ÿ, ÿêùî ìîæíà 
òàê ñêàçàòè, ï³äñóìóâàâ âåñü ñâ³é 
äóõîâíèé äîñâ³ä.

Ìóçèêà ðàäèòü çàçèðíóòè 
íà ñàéò «Ïðîáà ïåðà». Òàì, êàæå, 
ìîæíà çíàéòè á³ëüø³ñòü ç òîãî, 
ùî â³í âæå íàïèñàâ. Ñâîº ºâàíãå-
ë³º Âàëåð³é íàçèâàº áàãàòîð³÷íè-

«БЕЗ ГРИ НА ВУЛИЦІ МОЄ 
ЖИТТЯ БУЛО Б ПОРОЖНІМ» 
Сліпий артист  Гру незрячого 
вуличного скрипаля Валерія Сьоміна 
можна почути біля колишнього готелю 
«Савой». Нещодавно у музики з’явилася 
нова скрипка, а ще він активно займається 
письменницькою діяльністю. Про ці речі 
йому дуже хотілося вам розказати

ìè ðîçäóìàìè, ñïîñòåðåæåííÿì 
òà âèñíîâêàìè, ÿê³ â³í ðîáèâ ³ 
çáåð³ãàâ âïðîäîâæ óñüîãî ñâ³äî-
ìîãî æèòòÿ.

— Ó öèõ êíèãàõ ÿ ïèøó ïðî 
â³ðó ³ ïðî ëþáîâ. Ïðî òå, ùî 
âñå ó íàøîìó æèòò³ âè÷åðïíå. 
Êð³ì ëþáîâ³. Íàâ³òü â³ðà, ÿêùî 
ó í³é íåìàº ëþáîâ³, — ìåðòâà. 
Ëþáîâ — öå íàéâàæëèâ³øå, ùî 
ìè ìîæåìî ìàòè. Ö³ êíèãè ï³ä-
òðèìóþòü ìåíå, áî, çíàºòå, áóâàº 
âàæêî ó æèòò³, — ãîâîðèòü ïàí 
Âàëåð³é. — Ñåðöå ëþäèíè — öå 
ïðèéìà÷. À ïðèéìà÷³ áóâàþòü 
ð³çíèìè. Íà ÿêó õâèëþ âè éîãî 
íàëàøòóºòå, òå é áóäåòå îòðèìó-
âàòè.

×åðåç â³äñóòí³ñòü çîðó Âàëåð³é 
íå ìîæå ïèñàòè, òîìó çàïèñóº 
ñâî¿ äóìêè íà ñòàðåíüêèé ìàãí³-

òîôîí. Ðîçïîâ³äàº, ùî æèâå îäèí 
³ ïîðÿä íåìàº ëþäèíè, ÿêà á äî-
ïîìàãàëà éîìó ó ïåðåâåäåíí³ àó-
ä³î â òåêñòîâèé ôîðìàò.

— ßêîñü ÿ ïîçíàéîìèâñÿ ç 
ëþäèíîþ, ÿêà âèÿâèëàñÿ äóæå 
ñï³âçâó÷íîþ ç ìî¿ì ñåðöåì, â³ðîþ 
òà ëþáîâ’þ. Âîíà æèâå ó Â³ííèö³, 
à ÿ â Êîçÿòèí³. Ìè òåëåôîíóºìî 
îäíå îäíîìó. ß âìèêàþ ìàãí³òî-
ôîí, ïðîñëóõîâóþ ê³ëüêà ñë³â, 
ïåðåêàçóþ ¿õ ¿é ³ âîíà äðóêóº. 
Òàê, íåêâàïîì, ìè ïåðåòâîðþ-
ºìî çâóêè â òåêñò, — ïîÿñíþº 
Âàëåð³é. — Áàæàííÿ ïèñàòè éäå 
ó ìåíå çñåðåäèíè. Öå íå òå, ùî 
ÿ ïëàíóþ çàçäàëåã³äü ÷è õî÷ó 
ùîñü ç öüîãî ìàòè. Ïðîñòî ñëî-
âà âèõîäÿòü. Êîëè ÿ ðîáëþ öå, 
òî â³ä÷óâàþ, ùî ÿ íà ñâîºìó ì³ñ-
ö³. Öå òå, ÷îãî õî÷å ìîº ñåðöå 
òà ðîçóì.

МЕЛОДІЯ ПРИХОДИТЬ САМА 
Ïðî íàïèñàííÿ ìóçè÷íèõ òâî-

ð³â ä³äóñü ãîâîðèòü òå ñàìå, ùî 
ìåëîä³ÿ ïðèõîäèòü äî íüîãî ñàìà. 
Óñå, ùî â³ä÷óâàº, â³í ìîæå ïåðå-
òâîðèòè íà ìóçèêó. ²íîä³ ïðîêè-
äàºòüñÿ âíî÷³ ³ ÷óº ìåëîä³þ, ùî 
ðàí³øå ¿¿ í³êîëè íå ÷óâ. Êàæå, 
ùî çíàº, ÿêùî çàñíå, òî íà ðàíîê 
âæå íå ïàì’ÿòàòèìå ¿¿. Òîìó äîâî-
äèòüñÿ âñòàâàòè, îäÿãàòèñÿ ³ ïî-
÷èíàòè çàïèñóâàòè. Çàïàì’ÿòàâøè 
ìåëîä³þ, Âàëåð³é ïðåçåíòóº ¿¿ 
ïåðåõîæèì.

— Áåç ãðè íà âóëèö³ ìîº æèò-
òÿ áóëî á ïîðîæí³ì. ß ðîáëþ 
êðàùå ç òîãî, ùî ìîæó ðîáèòè. 
Îöå ³ º äëÿ ìåíå æèòòÿ, — ãîâî-
ðèòü ìóçèêàíò. — Äëÿ ìåíå ãî-
ëîâíèì º íå ãðà íà ñêðèïö³. ª 
áàãàòî ëþäåé, ÿê³ âì³þòü ãðàòè 
íà öüîìó ³íñòðóìåíò³. Äëÿ ìåíå 
ãîëîâíå — öå ëþáîâ. Òîáòî òå, ÿê 
òè ¿¿ âèñëîâëþºø, ÷åðåç ïîãëÿä, 
ñëîâî, ìîâ÷àííÿ, àáî æ ñêðèï-
êó. Ñêðèïêà º ôîðìîþ, çà äîïî-
ìîãîþ ÿêî¿ ÿ âèñëîâëþþ ñâîþ 
ëþáîâ.

ЛЮДИ КУПИЛИ СКРИПКУ 
Ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó âëàñíèöÿ 

îäíîãî ç êâ³òêîâèõ ìàãàçèí³â 
ì³ñòà çðîáèëà äîïèñ ïðî Âàëåð³ÿ 
Ñüîì³íà. ² ïîïðîñèëà íåáàéäó-

æèõ ëþäåé äîïîìîãòè ¿é ç³ çáî-
ðîì êîøò³â íà íîâó ñêðèïêó äëÿ 
öüîãî ìóçèêàíòà. Âæå çà äîáó 
íà ¿¿ ðàõóíîê íàä³éøëî ïîíàä 
ñòî òèñÿ÷ ãðèâåíü, ùî ñèëüíî 
çäèâóâàëî àâòîðêó ïóáë³êàö³¿. 
Âîíà ïîîá³öÿëà, ùî íà ç³áðàí³ 
êîøòè ïðèäáàº ìàåñòðî íîâèé 
³íñòðóìåíò ³ äîïîìîæå ç âèäàí-
íÿì éîãî êíèãè.

Ïàí Âàëåð³é ãîâîðèòü, ùî ä³-
â÷èíà ñòðèìàëà ñâîþ îá³öÿíêó ³ 
âäîìà ó íüîãî çáåð³ãàºòüñÿ íîâà 
ñêðèïêà. Íå ôàáðè÷íà, à çðî-
áëåíà ìàéñòðîì ï³ä çàìîâëåííÿ. 
Õîðîøà, êàæå ìóçèêà, àëå ðîç³-
ãðàòè ¿¿ â³í ùå íå âñòèã. ²íîä³ öÿ 
ñïðàâà ìîæå çàòÿãíóòèñÿ íàäîâ-
ãî, àäæå íå ò³ëüêè éîìó ïîòð³áíî 
ïðèçâè÷àþâàòèñÿ äî ñêðèïêè, àëå 
é âîíà ìàº çâèêíóòè äî ïàëüö³â 
ìóçèêàíòà.

— Ìåí³ áóëî äóæå ïðèºìíî ä³-
çíàòèñÿ, ùî òàêà ê³ëüê³ñòü ëþ-
äåé â³äãóêíóëàñÿ ³ äîïîìîãëà ç³ 
çáîðîì êîøò³â. ß áåçìåæíî ¿ì 
âäÿ÷íèé. Ñâîþ ñòàðó ñêðèïêó 
ÿ ïðîäàâàòè íå çáèðàþñÿ. ̄ ¿ ìåí³ 
áàòüêî ïîäàðóâàâ. Ãðàþ íà í³é 
ìàéæå âñå ñâîº æèòòÿ, ç 15 ðîê³â. 
Äóæå âîíà äëÿ ìåíå ö³ííà, — ãî-
âîðèòü Âàëåð³é Ñüîì³í.

Дідусь розповідає історію, яка 
трапилась з ним десять років 
тому. Тоді у Вінниці одна жінка 
подарувала йому скрипку свого 
чоловіка, який на той час вже 
помер. Скрипка була хорошою, 
також майстровою, але вона по-
требувала реставрації. Валерій 
пограв на ній якийсь час, а потім 
повіз інструмент до одного май-
стра в Київ. На жаль, звучати вона 
стала ще гірше, ніж до реставрації.
Після того Валерій кілька разів зу-
стрічався з тією жінкою і вона що-

раз запитувала, як там скрипка. 
Йому не хотілося її засмучувати, 
тому говорив, що скрипка хоро-
ша, що грає на ній лише інколи, 
оскільки шкода таку річ виносити 
на вулицю. Сам же думав, що як 
буде нагода, то повезе інструмент 
до іншого майстра і відремонтує.
— Ця жінка дізналася, що мені ку-
пили нову скрипку. Вона бачить, 
що я не граю на подарованому 
нею інструменті і мене здається, 
що в неї склалося про мене по-
гане враження. Тому, будь ласка, 

напишіть про цю ситуацію в своїй 
публікації. Може вона прочитає її і 
зрозуміє, чому так склалося.
Валерій натискає кнопку на го-
диннику і підносить його до свого 
вуха. Годинник говорить музиці 
час. Таким чином дідусь орієнту-
ється, скільки залишилося до від-
правлення його електрички.
— Всього вам найкращого, Ми-
хайле, з вашого дозволу я буду 
працювати, — говорить музика 
і береться до найулюбленішої 
справи — гри на скрипці.

Давня історія 

Валерій Сьомін виконує одну з авторських мелодій 
на своєму звичному місці у центрі Вінниці: «Скрипка є 
формою, за допомогою якої я висловлюю свою любов» 

«Ñåðöå ëþäèíè — öå 
ïðèéìà÷. À ïðèéìà÷³ 
áóâàþòü ð³çíèìè. 
Íà ÿêó õâèëþ âè éîãî 
íàëàøòóºòå, òå é 
áóäåòå îòðèìóâàòè»
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ЮЛІЯ ГРИГА, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Я змушена була пропустити 3 тролейбуси, тому що 
водій бере тільки певну кількість пасажирів. І це 
правильно. Тільки чому вільно пропускають людей без 
маски? У Вінниці відмінили масковий режим?

ПРЕССЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ 

ІТ-АКАДЕМІЇ

Ó 2012 ðîö³ îäèí 
³ç íàéêðóïí³øèõ ãðàâ-

ö³â òðåéäåðñüêîãî ðèíêó 
â ÑØÀ âòðàòèâ 75% àêö³é 

â îäèí ìîìåíò. Âòðàòèâøè 440 ì³ëü-
éîí³â äîëàð³â çà 30 õâèëèí, êîìïàí³ÿ 
çìóøåíà áóëà ïîãîäèòèñÿ íà çëèòòÿ ç 
³íøîþ êîìïàí³ºþ.

Ïðè÷èíîþ ñòàëà ïîìèëêà â òîðãîâîìó 
àëãîðèòì³, ÿêà «çìóñèëà» ïðîãðàìíå çà-
áåçïå÷åííÿ ïðîâîäèòè ïîìèëêîâ³ îïå-
ðàö³¿, êóïóþ÷è çàäîðîãî òà ïðîäàâàòè 
çàäåøåâî — ìîæíà çäîãàäàòèñÿ, ùî öå 
çîâñ³ì íå òå, ùî ìîæíà íàçâàòè óñï³ø-
íîþ òîðãîâîþ ñòðàòåã³ºþ.

ßê áà÷èìî, òåñòóâàííÿ ÏÇ â³ä³ãðàº 
âàæëèâó ðîëü òà ³íêîëè íåïîì³òí³, 
íà ïåðøèé ïîãëÿä, ïîìèëêè îáõîäÿòü-
ñÿ êîìïàí³ì â êðóãëåíüêó ñóìó. Àëå, 
íà ùàñòÿ, ùîá ì³í³ì³çóâàòè øàëåí³ âòðà-

òè â³ä ïîä³áíèõ ñèòóàö³é, çàñòîñîâóþòü 
àâòîìàòèçîâàíå òåñòóâàííÿ.

АВТОМАТИЗОВАНЕ ТЕСТУВАННЯ 
МАЄ РЯД ПЕРЕВАГ:
 Åêîíîì³ÿ áþäæåòó: îñíîâíà çàäà÷à 

àâòîòåñò³â ó á³çíåñ³ — ñêîðî÷åííÿ âèòðàò 
íà òåñòóâàííÿ.

 Ìàñøòàá: àâòîìàòèçàö³ÿ äîçâîëÿº 
â³äòâîðþâàòè ä³¿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ êî-
ðèñòóâà÷³â.
 Áàãàòîôóíêö³îíàëüí³ñòü: àâòîòåñòè 

ìîæóòü øâèäêî ïåðåâ³ðèòè ôóíêö³îíàë 
ó ð³çíîìó ñåðåäîâèù³ òà ïðè ð³çíèõ íà-
ëàøòóâàííÿõ òåñòîâàíîãî ïðîãðàìíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ.
 Åêîíîì³ÿ ñèë: àâòîòåñòè çâ³ëüíÿþòü 

ðó÷íèõ òåñòóâàëüíèê³â â³ä ðóòèíè. ×àñòî 
ç äîïîìîãîþ àâòîòåñò³â ïåðåâ³ðÿºòüñÿ 
áàçîâèé ôóíêö³îíàë, à òåñòóâàëüíèê ôî-
êóñóºòüñÿ íà òåñòóâàíí³ á³ëüø òåðì³íîâî¿ 
÷àñòèíè ïðîºêòó.
 Àâòîìàòèçîâàíå òåñòóâàííÿ äî-

ïîìàãàº ³íæåíåðàì âèêîíóâàòè òåñòè 
ó áóäü-ÿêèé ÷àñ ³ â áóäü-ÿêîìó ì³ñ-
ö³ — 24/7.

Áàãàòüîì QA-ôàõ³âöÿì î÷åâèäíî, ùî 
ïèòàííÿ «àâòîìàòèçîâàíå àáî ìàíóàëüíå 
òåñòóâàííÿ?» çâó÷èòü, ÿê ì³í³ìóì, íåêî-
ðåêòíî. Íå ìîæíà ðàç ³ íàçàâæäè âèáðà-

òè ùîñü îäíå, à â³ä ÷îãîñü â³äìîâèòèñÿ 
âçàãàë³.

З ЧОГО РОЗПОЧАТИ, ЩОБ СТАТИ 
ПРОФЕСІЙНИМ AUTOMATION QA?

Ùîá ðîçïî÷àòè êàð'ºðó òåñòóâàëü-
íèêà, ðàäèìî çàðåºñòðóâàòèñÿ íà êóðñ 
Automation_QA â³ä Â³ííèöüêî¿ ²Ò-
Àêàäåì³¿. Âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè ç áàãàòîð³÷-
íèì äîñâ³äîì äîïîìîæóòü ñèñòåìàòèçóâàòè 
çíàííÿ, à ïðàêòèêà íà ðåàëüíèõ ïðîºêòàõ 
ïðèøâèäøèòü ðåçóëüòàò â³ä îòðèìàíèõ 
òåîðåòè÷íèõ çíàíü. Ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî 
ïåð³îäó âè îòðèìàºòå ïîâíèé êîìïëåêñ 
çíàíü òà íàâèê³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ êâàë³ô³-
êîâàíî¿ ðîáîòè Automation QA Engineer.

Ðåºñòðóéòåñü íà êóðñ «Automation QA» 
òà íàâ÷àéòåñü ó ñïðàâæí³õ ïðîôåñ³îíàë³â 
³ îòðèìàéòå ðîáîòó â ²Ò ãàðàíòîâàíî.

Âåá-ñàéò: ita.in.ua
e-mail: ita.in.ua@gmail.com
Òåë.: (067)431–19–21

Вдалий вибір в ІТ — це автоматизоване тестування
БЛОГ

ПРЕССЛУЖБА 

КОМПАНІЇ ОРГАНІК-Д

Äîêè âñ³ äî¿äàþòü îñòàí-
í³ ´ðóíòîâ³ îã³ðêè òà ïîì³-

äîðè, ñåçîí êîðåíåïëîä³â ò³ëüêè 
ðîçïî÷èíàºòüñÿ!

Öüîãîð³÷ ó îâî÷åâîìó ôåðìåðñòâ³ 
Îðãàí³ê-Ä ñïðàâæíº ñâÿòî ìîðêâè òà 
áóðÿê³â. ² íåâäîâç³ ëèøå òðåò³é ð³ê íà-
ðîäæåííÿ êîìïàí³¿. Òà ¿¿ ñï³âðîá³òíèêè 
âæå âñòèãëè ñêëàñòè ö³êàâó ô³ëîñîô³þ 
êîðèñíîãî ñïîæèâàííÿ îâî÷³â.

ОВОЧІ ЯК ЛІКИ
Â³äîìå ïðàâèëî 5+2 íàãîëîøóº íà òîìó, 

ùî êîæíà çäîðîâà ëþäèíà ïîâèííà ç’¿äàòè 
â äåíü ï’ÿòü ïîðö³é îâî÷³â òà äâ³ ïîðö³¿ 
ôðóêò³â, àáè áóòè çäîðîâèì. Ïðè öüî-
ìó ïîðö³ÿ îâî÷³â äîð³âíþº, íàïðèêëàä, 
íåâåëè÷ê³é ìîðêâ³ àáî ï³â ÷àøêè çåëåíîãî 
ãîðîøêó. Êàðòîïëÿ íå ðàõóºòüñÿ, íå ñïî-
ä³âàéòåñü. Îäíà ïîðö³ÿ ôðóêò³â âèãëÿäàº 
ÿê ñåðåäíº ÿáëóêî, àïåëüñèí àáî ãðóøà. 
×èñëåíí³ îðãàí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ðîç-
ãëÿäàþòü â òàêîìó ñïîæèâàíí³ ïðîô³ëàê-
òèêó ä³àáåòó äðóãîãî òèïó, ñåðöåâèõ íà-
ïàä³â, ³øåì³÷íèõ õâîðîá, ôóíêö³îíàëüíèõ 
ðîçëàä³â êèøå÷íèêà. Ç öüîãî øëÿõåòíîãî 
ïðèâîäó Îðãàí³ê-Ä, ÿê êîìïàí³ÿ ïðîäóêö³¿, 
âèðîùåíî¿ çà óìîâ äîòðèìàííÿ åêîëîã³÷íî¿ 
òåõíîëîã³¿, ïîñòà÷àº îâî÷³ ó íàâ÷àëüíî-âè-
õîâí³ çàêëàäè, áóäèíêè-³íòåðíàòè òîùî. ² 
ò³øèòüñÿ, ùî ìàº ìîæëèâ³ñòü ïîêðàùèòè 
ðàö³îí òèõ, õòî öüîãî ïîòðåáóº îñîáëèâî.

ОВОЧІ ЯК МИСТЕЦТВО
Âêðàé åôåêòèâíî ï³äïðèºìñòâî ïðàê-

òèêóº ³ êóë³íàðí³ çâè÷êè. Ìèñòåöòâî 

òóò — íå ìîëåêóëÿðíà êóõíÿ, à âò³ëåííÿ 
³ñòîð³¿ ïîä³ëüñüêèõ ñìàê³â ó áóäåííèõ 
ñòðàâàõ.

«Ùîòèæíÿ â Îðãàí³êó ìè ãîòóºìî 
ùîñü íîâåíüêå, — êîìåíòóº äèðåêòîð 
àãðîô³ðìè Âàäèì Êðè÷êîâñüêèé. — 
Òàêà òðàäèö³ÿ, ìîæíà ñêàçàòè, ñêëàëàñÿ 
íà ïî÷àòêó ðîáîòè, êîëè ìè ùå ò³ëüêè 
áóäóâàëè êóõíþ äëÿ ñï³âðîá³òíèê³â. 
¯äàëüíþ äî äóø³ íå çíàéøëè, ì³ñòå÷êî 
ìàëåíüêå (ñìò Ñóòèñêè, íàñåëåííÿ 7 òèñ. 
ìåøêàíö³â — ïðèì. ðåäàêòîðà). Òîìó 
³íîä³ â íàñ áåíêåò íà âñþ ãóáó. Óëþáëåí³ 

ñòðàâè ó êàçàí³ ÷è ñêîâîðîä³, ÿê òî øàê-
øóêà — ÿº÷íÿ ç îâî÷àìè — òóøêîâàí³ 
ðåáðà ç âëàñíî âèðîùåíèìè öèáóëåþ, 
ïåðöåì, òîìàòàìè, ñìàæåíà êàðòîïëÿ 
ïî-ñåëÿíñüêè — íå äóæå êîðèñíî, àëå æ 
ç³ ñâîãî ãîðîäó. Íó ³ çàçâè÷àé êîðîë³â-
ñüêà ñòðàâà — áîðù Îðãàí³ê-Ä!»

Ñï³âðîá³òíèêàìè ô³ðìè äîâåäåíî, ùî 
íå îáîâ’ÿçêîâî ¿ñòè çàêîðäîíí³ àâîêà-
äî ÷è àíàíàñè. Ùîá áóòè áàäüîðèìè òà 
åíåðã³éíèìè, ðåãóëÿðíî ï’þòü ìîðêâÿ-
íèé ñ³ê. Àëå ïîì³ðíî, àáè íå ïîæîâò³òè. 
² íà ë³êàðíÿíèé «íå õîäÿòü».

ОВОЧІ ЯК НАСТРІЙ
Ìè — òå, ùî ìè ¿ìî. Â³äîìî, ùî 

³ñíóº ò³ñíèé âçàºìîçâ'ÿçîê ì³æ ñàìî-
ïî÷óòòÿì ëþäèíè ³ òèì, ùî âîíà ñïî-
æèâàº. Îñîáëèâîñò³ õàð÷óâàííÿ âïëè-
âàþòü íà íàñòð³é, ðóõëèâ³ñòü, ñàìîïî-
÷óòòÿ òà ïðàöåçäàòí³ñòü ëþäèíè. Òàê 
÷è ³íàêøå, íàäëèøîê äåÿêèõ ïðîäóêò³â 
ÿê òî öóêîð, ñ³ëü, êàâà, êîï÷åíå òà 
¿æà òèïó ôàñò ôóä ïðèçâîäÿòü äî âòî-
ìè òà ìëÿâîñò³ îðãàí³çìó, ïîðóøåííÿ 
ôóíêö³é îêðåìèõ îðãàí³â, àëåðã³éíèõ 
ñèìïòîì³â òà íàâ³òü íåïðèºìíî¿ çà-
ëåæíîñò³.

Â Îðãàí³ê-Ä ñòâåðäæóþòü, ùî âèíà-
éøëè ñâ³é ñåêðåò ãàðíîãî íàñòðîþ. ² 
íàçâàëè éîãî îâî÷åâà òåðàï³ÿ.

«Ó ì³ðó ÷àñó, — çíîâ ðîçïîâ³äàº Âàäèì 
Êðè÷êîâñüêèé, — ìî¿ ï³äëåãë³ îòðèìóþòü 
òàê çâàíèé îâî÷åâèé ïàéîê. Çàëåæèòü 
ïåð³îäè÷í³ñòü éîãî âèäà÷³ òà íà÷èíêà â³ä 
ñåçîíó. Ñïî÷àòêó öå ñîëîäêà êóêóðóäçà, 
ïîò³ì áóðÿê ³ öèáóëÿ, ïåðö³ òà ïîì³äîðè. 
Êîëåãè êàæóòü, ùî ç òàêèìè ïàêóíêàìè 
ïðèõîäèø äîäîìó íå âòîìëåíèé ³ ó äî-
áðîìó ãóìîð³».

Ìîæëèâî, ñåðîòîí³í ç îâî÷³â íå âè-
ïàðîâóºòüñÿ, ÿê ³ç øîêîëàäó, àëå ÿñêðàâ³ 
åìîö³¿ êîëüîðîâå ðîçìà¿òòÿ îâî÷³â çà-
áåçïå÷óº.

Ëþäè ïîâåðòàþòüñÿ äî ñâîãî êîð³ííÿ ³ 
çàðàç íàìàãàþòüñÿ ïåðåõîäèòè íà á³ëüø 
ðàö³îíàëüíó ¿æó òà ðîçóìí³ ïðèíöèïè 
ñïîæèâàííÿ. Ìîæëèâî òîìó «êîð³ííÿ» 
Îðãàí³ê-Ä çàòðåáóâàí³ ÿê í³êîëè. Òîæ 
áóäüìî çäîðîâ³, óêðà¿íö³. ² íåõàé ¿æà 
ðîáèòü íàñ íå ò³ëüêè ñèòèìè, à ùå ÿêî-
ìîãà ùàñëèâ³øèìè.

Органік-Д рекомендує споживати свіжі овочі
БЛОГ

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.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 ÕÌ ¹1069-427 ÏÐ â³ä 30.06.2020 ð., 
âèäàíå Ì³í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè

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 200139

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à 
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»), 
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: 

468474

478294
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ОВЕН 
Постарайтеся не драмати-
зувати ситуацію, яка може 
виникнути в стосунках з ко-
ханою людиною. Не виклю-
чено, що її претензії виникли 
лише через недостатню увагу 
з вашого боку. 

ТЕЛЕЦЬ 
Не рвіться знайти все відразу. 
Проявивши трохи терпіння, ви 
скорите серце свого обранця. 
Ось тільки здобувши пере-
могу, ви можете зрозуміти, що 
вже втратили до нього інтерес.

БЛИЗНЮКИ 
Вас чекає ціла низка неза-
бутніх побачень, любов і 
ніжність обранця приведуть 
вас у захват. Однак не варто 
квапити події, потерпіть ще 
трохи, і ви отримаєте саме те, 
про що мрієте. 

РАК 
Любовна сфера життя нарешті 
починає радувати вас. Збува-
ються найзаповітніші мрії, зда-
ються найбільш неприступні 
фортеці. Всі неприємності і 
тривоги позаду. 

ЛЕВ 
Сприятливий час для актив-
них дій в плані зміни іміджу 
і пошуку нового партнера, 
який може запропонувати 
вам переїзд в інше місто. 

ДІВА 
Всі прикрощі позаду, про-
блеми в стосунках починають 
зникати самі по собі. У неді-
лю імовірна приємна зустріч, 
яка може змінити вашу долю.

ТЕРЕЗИ 
Доля вас випробовує, ймо-
вірні проблеми у взаєминах 
з коханою людиною: сварки, 
ревнощі і нерозуміння. Однак 
краще все-таки поговорити 
по душах, а не мовчати. 

СКОРПІОН 
Постарайтеся бути ніжніши-
ми і романтичнішими. Спро-
буйте стати саме тим, ким 
вас хоче бачити ваша кохана 
людина. Адже вона непогано 
вас знає і хоче, як краще. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ваші стосунки буде кидати 
то в жар, то в холод. Мож-
ливо, перепади температур 
допоможуть їм загартуватися, 
проте не виключено, що зро-
блять їх надмірно крихкими. 

КОЗЕРІГ 
Подивіться на себе з боку, 
виправте те, що ви в змозі 
привести в порядок. Вам під 
силу створити навколо себе 
острівець любові і гармонії. 
Не сумнівайтеся у своїх мож-
ливостях. 

ВОДОЛІЙ 
Спогад про колишнє кохання 
може змусити вас впасти 
в меланхолію. І дарма, адже 
варто докласти зусиль, і день 
сьогоднішній стане значно 
цікавішим вже завершеного 
роману. Краще попереду.

РИБИ 
Ваш погляд буде мати осо-
бливу силу, залучаючи пред-
ставників протилежної статі. 
Є ймовірність поновлення 
стосунків. Але цей час не дуже 
підходить для прийняття яки-
хось серйозних рішень.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 1-7 ЖОВТНЯ

ВАЛЕРІЙ 

АНДРОСОВ, 

ПСИХОЛОГ, 

ТРЕНЕР НЛП:

— Коли стосунки 
заходять у глу-
хий кут (а таке 
іноді  буває), 

деякі пари приймають рішення 
якийсь час пожити окремо. Як би 
даючи собі паузу, перепочинок і 
можливість зібратися з думками. 
Наскільки це виправдано? Щоб 
це зрозуміти, потрібно спочатку 
розібратися з етапами стосунків 
і причиною проблеми. Почнемо 
по порядку.
Багато хто знає, що в усіх взаєми-
нах є деякі етапи: знайомство, цу-
керково-букетний період, потім 
притирання, ну і нарешті стабільні 
стосунки. В ідеальному світі це так. 
Але є одне «але». Справа в тому, 
що ми постійно міняємося: зміню-
ються смаки, погляди, вподобан-
ня. Партнер змінюється точно так 
само. І, по суті, по деяких аспектах 
стосунків нам іноді доводиться 
знову відкочуватися до етапу 
«притирання», тобто розстановки 
кордонів, з’ясування прав одне 
одного і обговорення, чи по од-
ній дорозі ми рухаємося взагалі, і 
чи туди саме нам потрібно. Якщо 
все ок, повертаємось в стабільні 

стосунки.
Але! Деякі намагаються цю схему 
перехитрити. Коли люди тимча-
сово розходяться, роблять тим-
часову паузу, а потім знову схо-
дяться, це практично завжди дає 
позитивний ефект: ми краще ро-
зуміємо одне одного, нам знову 
цікаво одне з одним, ми хочемо 
одне одного як раніше і т. д. І ось 
тут захована головна пастка. На-
справді, парі стало краще не тому, 
що вони успішно пережили кризу, 
а тому що відкотилися ще далі, 
в цукерково-букетний період сто-
сунків, в той період, коли знову є 
закоханість, знову почуття гуля-
ють, емоції зашкалюють і так далі. І 
проблема в тому, що пройде дуже 
невелика кількість часу, пара зно-
ву зійдеться разом, і вони знову 
впруться в ту саму проблему, як 
в глуху стіну.
Справедливості заради, є такі 
пари, які так живуть років по 15–
20: вони кайфують разом, дохо-
дять до кризової точки і відкочу-
ються назад. Цей варіант не для 
всіх, тому що побічний ефект та-
кого життя — це постійний стрес 
і підвішений стан. А якщо пара 
все-таки націлена йти по життю 
далі разом, то цю кризову точку, 
рано чи пізно, доведеться пройти: 
разом або з фахівцем.

Коментар експерта

Íàé³ëþñòðàòèâí³øå ïåðåðâà 
â ñòîñóíêàõ ïîêàçàíà â ñåð³àë³ 
«Äðóç³». Çóñòð³÷àëàñü ïàðà — 
Ðåé÷åë ³ Ðîñ. Âñå áóëî äîáðå, 
êîõàííÿ, ïîáà÷åííÿ, ïðèºìíîñò³. 
Àæ Ðåé÷åë çàïðîïîíóâàëè íîâó 
ðîáîòó, ÿêà âèìàãàëà äîâîë³ áà-
ãàòî óâàãè òà çóñèëü, öå äëÿ íå¿ 
áóëî âàæëèâî. Ðîñ ñïî÷àòêó ðàä³â 
çà ñâîþ ä³â÷èíó, à ïîò³ì ïî÷àâ 
ðåâíóâàòè äî ðîáîòè ³ äî íîâî-
ãî, ìîëîäîãî, ãàðíîãî áîñà. ² 
âèìàãàâ ÿêíàéá³ëüøå óâàãè, àæ 
çàíàäòî. Ä³â÷èí³ öå íàáðèäëî ³ 
âîíà ïîïðîñèëà ïåðåâó. Ìîòèâ 
Ðåé÷åë — íàëàãîäèòè ðîáî÷èé 
ïðîöåñ, äàòè ìîæëèâ³ñòü Ðîñó 
ïîáà÷èòè âñþ íåäîëóã³ñòü éîãî 
ðåâíîù³â ³ íåñïðàâåäëèâ³ñòü ùîäî 

íå¿. Ðåàêö³ÿ Ðîñà — íó îê ³ îáðà-
çà. ² ñòîñóíêè (õî÷à öå áóëà îäíà 
ëèøå í³÷) ç ³íøîþ ä³â÷èíîþ. 
Ðåé÷åë îáðàçèëàñü, Ðîñ íå ðî-
çóì³â, ÷îìó — àäæå â íèõ áóëà 
ïåðåðâà. Ïàðà òàê ³ ðîçïàëàñü 
(âîíè, çâ³ñíî, âñå îäíî ïîò³ì áóëè 
ðàçîì, ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â, àëå). 
Òàêà ñèòóàö³ÿ äîâîë³ ïîøèðåíà. 
Îäèí ïðàãíå òðîõè ñâîáîäè, ñâ³-
æîãî ïîâ³òðÿ, ³íøèé îáðàæàºòüñÿ 
³ êîñÿ÷èòü. ² öå íàâ³òü íå ïðî ìî-
òèâè, ÿê³ ïàðòíåðè ïåðåñë³äóþòü, 
êîëè îãîëîøóþòü ïðî ïåðåðâó 
â ñòîñóíêàõ. Öå ñêîð³øå ïðî òå, 
ùî çàêîõàí³ íå îáãîâîðèëè óìî-
âè ö³º¿ ïåðåðâè. Àäæå ñàìå â ö³é 
ñèòóàö³¿ ÿêðàç ìîæíà äîìîâèòèñü, 
òàê áè ìîâèòè, íà áåðåç³.

ПЕРЕРВА В СТОСУНКАХ. 
КОМУ ЦЕ ПОТРІБНО І НАВІЩО?
Подумати  Це не кінець, це розумієте 
ви і ваш партнер теж це розуміє. Але 
чомусь в обох, після оголошення 
перерви у стосунках, залишається вкрай 
неприємний осад. Чи можливо зробити 
тайм-аут так, щоб ніхто не страждав? 
Навряд чи. Але полегшити цю процедуру 
цілком можливо. Як правильно взяти 
перерву в стосунках?

ТОП-5 ПИТАНЬ, ЯКІ ВАРТО З’ЯСУВАТИ 
ПЕРЕД ОГОЛОШЕННЯМ ПЕРЕРВИ 

НАВІЩО ВАМ 
ПОТРІБНА ПЕРЕРВА 
Доволі поганий варіант, коли ви вирі-
шили взяти перерву в стосунках лише 
для того, щоб відстрочити остаточний 
розрив і пощадити почуття партнера. 
Цілком нормально, коли вам дійсно 
потрібен час розібратися в собі. Але 
навіть при цьому вам самому собі 
потрібно поставити питання: навіщо 
саме вам необхідна перерва? У чому 
полягає проблема, від якої ви плануєте 
відпочити? Вирішувана вона? Виходя-
чи з відповідей, приймайте рішення: 
перерва або все ж розставання.

ОБГОВОРЮЙТЕ ЦЕ ОСОБИСТО 
По-перше, подібні розмови не варто 
вести телефоном або через перепис-
ки в месенджерах чи вайберах. Це 
просто питання поваги та ввічливості 
до іншої людини. Ваш партнер за-
слуговує почути від вас все особисто. 
По-друге, бесіда тет-а-тет дозволяє 
скоротити нерозуміння до мінімуму. 
Звичайно, промахи бувають завжди, 
але при особистій зустрічі ви хоча б 
бачите реакцію на сказане вами, що 
допоможе підібрати потрібні слова.

КІНЕЦЬ СТОСУНКАМ?
Термін вашої перерви обговорити 
прийдеться, а ще прийдеться підняти 
питання, яке виникає саме по собі. 
Кінець перерви — кінець стосункам? 
Чи взагаіл можна ставити знак «=» 
між поняттями перерва і кінець? Це 
теж треба буде з’ясувати лише вам. 
Тож після закінчення терміну перерви 
зустріньтеся з партнером ще раз, 
вислухайте його міркування з при-
воду ваших стосунків, висловіть свої. 
І лише потім приймайте рішення. 
Разом. Навіть якщо після цієї зустрічі 
ви підете в різні сторони.

УМОВИ ПЕРЕРВИ 
Кожна людина має свої, особливі 
уявлення про стосунки. Тобто те, 
що прийнятно для одного, може 
обернутися кошмаром для іншого. 
Тому умови перерви у стосунках 
потрібно обговорити і встановити 
максимально чітко. Перше, що 
слід зробити, так це м’яко, але 
дохідливо пояснити, що саме 
штовхнуло вас на таке рішення. 
Друге — чи будете ви продовжувати 
підтримувати зв’язок (цілком 
дружній, особистий, по телефону, 
чи в соцмережах). І третє, можливо 
найважливіше, — чи передбачає 
ця перерва в ваших стосунках, 
побачення і близькість з іншими 
людьми. Переконайтеся, що умови 
перерви сформульовані чітко і 
однозначно, а також задовольняють 
обидві сторони.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦЕЙ 
ЧАС ДЛЯ САМОПІЗНАННЯ 
Самотність може бути вкрай по-
вчальним періодом. У всякому 
випадку, вона дасть вам зрозуміти 
кілька речей. А саме, ви разом, тому 
що ця людина вам дійсно рідна і 
дорога? Або у вас просто занадто 
сильний страх залишитися вза-
галі без пари (ага тут про синиця 
в руках). Розуміння різниці між 
цими двома ситуаціями дозволить 
вам краще розібратися в собі і своїх 
стосунках. Витратьте цей час, коли 
ви не разом, з користю. А взагалі-то 
міцно подумайте, чи настільки вам 
добре разом, як нарізно, якщо ви аж 
на перерву зголосились.



ОВЕН 
Підготуйтеся до насиченого і 
досить напруженого тижня. 
Сконцентруйтеся на найго-
ловнішому і не розпорошуй-
тися на дрібниці. 

ТЕЛЕЦЬ 
Не все бажане реалізується, 
але не варто впадати від 
цього в розпач і зневіру. Де-
пресія не помічник у спра-
вах, вона зробить ситуацію 
ще гірше. 

БЛИЗНЮКИ 
Будьте уважні до нової 
інформації, вам можуть зро-
бити цікаву і вигідну пропо-
зицію. Вас можуть відвідати 
незвані гості, постарайтеся 
проявити привітність.

РАК 
Це чудовий тиждень, осо-
бливо для людей творчих 
професій і для медиків. 
Стосунки з колегами будуть 
хорошими і конструктивни-
ми. Спільна справа об'єднає 
вас і усуне розбіжності.

ЛЕВ 
Не варто поспішати, спроба 
подолати перешкоду з на-
скоку може привести лише 
до травм — як фізичних, 
так і моральних. У четвер і 
п'ятницю ви досягнете блис-
кучих результатів.

ДІВА 
Цього тижня не варто 
особливо довіряти своїм 
передчуттям і інтуїції. Може 
виникнути ситуація, коли вам 
доведеться займатися кіль-
кома справами одночасно.

ТЕРЕЗИ 
На початку тижня на пер-
ший план можуть вийти 
проблеми кар'єри. Ви багато 
встигнете зробити, якщо 
не будете витрачати час 
на пусті балачки і листування 
в соціальних мережах.

СКОРПІОН 
Цього тижня в справах 
професійних вам буде 
потрібний несподіваний 
підхід і швидка реакція. Ваші 
ідеї принесуть вам значний 
дохід. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ви зможете зайняти активну 
позицію і добитися успіху 
в будь-якій сфері діяльності, 
але є небезпека підхопити 
зіркову хворобу. Ваші до-
сягнення на рівні міркувань 
необхідно підтвердити 
практикою, і можливість 
зробити це буде у вас про-
тягом усього тижня.

КОЗЕРІГ 
Зараз саме час з усією 
серйозністю задуматися 
про майбутнє і прийняти 
важливе рішення, від якого, 
ймовірно, буде залежати 
ваше подальше життя. 

ВОДОЛІЙ 
На роботі успіх може 
супроводжувати вас, якщо 
ви не будете розмінюватися 
на дрібниці. Плани на серед-
ину тижня можуть змінитися 
через проблеми в сім'ї. 

РИБИ 
Схоже, ви будете схильні 
проявляти поблажливість 
до власних недоліків, але 
при цьому багато чого ви-
магати від інших. Не пере-
ступайте межі, інакше ваш 
авторитет може похитнутися. 

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
ОЛЕНА АНІСІМОВА, 

ШВАЧКА

— Мамо, а ти любиш 
ходити босоніж?
— Так, люблю.
— Тоді я пішла в твоїх туфлях.

***
Погана новина. Кажуть, що до зими 
коронавірус мутує і треба буде мити і ноги.

***
Розмова на зупинці:
— Мамо, купи мені машинку.
— Ні, грошей немає!
— Мамо, ну купи мені машинку.
— Ні, грошей немає!
— Ну, тоді купи мені хоча б жуйку, щоб 
я замовк.

***
— Доню, ти братика сильно хочеш?
— Дуже хочу, мамо!
— Тоді спи…

***
Один колега запитує іншого:
— Важко працювати, коли шефа немає?
— Дуже важко. Навіть курити не ходжу, 
боюся, що додому піду.

***
Я згоден, що сміх — це найкращі ліки. Але 
не при проносі!

Як у мене на особистому фронті? Як у морзі: 
тихо, мирно, іноді новеньких привозять.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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Ñåðåäà, 30 âåðåñíÿ 2020

479052

РЕКЛАМА

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)

Аня, 26 років
Я — леді барбер. Обожнюю знаходити 
прекрасне в простих речах. Надихаюся 
музикою, крутими краєвидами і 
креативними людьми.

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»-2020 і
 безкоштовну професійну фотосесію від фотостудії 
«INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.

Найгарніші  дівчата їздять 
з «Бліц таксі»
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ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

тел: (093) 759 05 55, 
(096) 179 71 31
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MISS.MOEMISTO.UA
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камерою Вашої мобілки та 
дивіться фото! (Має бути 
встановлена програма QR

(
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