
 Другий місяць осені принесе чимало 
нововведень. Частина змін вже почала діяти, а 
вплив інших новацій відчуємо аж під кінець жовтня 

 Розповідаємо про те, як зміняться тарифи, що за 
правила почали діяти для водіїв, та які ще є важливі 
події в Україні, що вплинуть на життя вінничан

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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Передвиборне
Åõ, ëþáëþ æèòè â ì³-

ñÿöü ïåðåä âèáîðàìè. Âñ³ 
âñå ïîêðàùàòü ³ ðîçâèíóòü. 
Çá³ëüøàòü, ï³äí³ìóòü, ïåðå-
ðîáëÿòü. Çì³öíÿòü, äîäàäóòü 
³ ïîòóðáóþòüñÿ.

Âäÿãàþòüñÿ â íàéêðàù³ 
ñîðî÷êè ³ êîñòþìè. Ñòðè-
æóòüñÿ ³ ãîëÿòüñÿ. Äÿêóþòü, 
ïåðåïðîøóþòü, çàïîïàäëèâ³ 
³ ÷åìí³. ² á³ëüøà ïîëîâèíà ç 
íèõ — ùå é ùèðî!

ßêùî á âèáîðè ïðîâîäè-
òè ùîòðè ì³ñÿö³ — Óêðà¿íó 
áóëî á íå âï³çíàòè.

² ÿêùî íà çàãàëüíîóêðà¿í-
ñüêèõ ùå çàëó÷àþòü äî ï³à-
ðó ïîë³òòåõíîëîã³â çà âåëèê³ 
ãðîø³, êîòð³ ñêëàäàþòü ãðà-
ìîòí³ ³ íàäèõàþ÷³ ïðîãðà-
ìè, òî íà ì³ñöåâèõ âèáîðàõ 
íà ïëàêàòàõ ëþòèé òðåøíÿê. 
Êîæåí äðóêóº íà àã³òàö³éíî-
ìó ïëàêàò³ âñå, ùî íàðîäè-
ëîñü â éîãî íåäàëåê³é ïðî-
â³íö³éí³é ãîëîâ³. Ñàì ñîá³ 
ïîë³òòåõíîëîã, áëÿõà.

Âèáîðè — öå ÿêàñü òàêà 
äóðíóâàòà ãðà, äå ìàéáóòí³ 
ãðàâö³ ïðîãíîçóþòü ðåçóëüòà-
òè ìàò÷³â, ùå íå âèéøîâøè 
íà ïîëå. À ãëÿäà÷³ ¿õ îö³íþ-
þòü çäåá³ëüøîãî çà çà÷³ñêàìè 
³ êðîºì ñïîðòèâíî¿ ôîðìè.

×îãî îáîâ'ÿçêîâî âñå âè-
âîäèòè íà ð³âí³ åêçàëüòîâà-
íî¿ áðåõí³ ³ áàæàííÿ ç³ãðàòè 
íà àíòàãîí³çì³ ³ íåíàâèñò³ 
äî ïîïåðåäíèê³â? Íàùî âçà-
ãàë³ íàìàãàòèñü çàñòàâèòè 
íàðîä Óêðà¿íè çíåíàâèä³òè 
ï'ÿòü ðîê³â æèòòÿ, ÿê³ âîíè 
ùîéíî ïðîæèëè? Òèïó, îõ 
ö³ ñâîëîòè, âè ò³ëüêè ïîäè-
â³òüñÿ íà íèõ. Ìè — íå òàê³.

×îìó íå ìîæíà êàçàòè ïðàâ-
äó — ö³, øî áóëè ï'ÿòü ðîê³â, 
âîíè çðîáèëè âñå, ùî ìîãëè 
³ á³ëüøå âæå íàâðÿä ÷è çìî-
æóòü. Ïîäÿêóéìî ¿ì ³ õàé ³äóòü 
ç áîãîì. Ãîëîñóéòå çà íàñ, ìè 
ñïðîáóºìî çðîáèòè á³ëüøå.

Àáî õî÷à á òàê ñàìî.

ДУМКА

БЛОГЕР

Володимир Володимир 
ГЕВКОГЕВКО

ÍÎÂÈÍÈ

На борту літака Іл-76, який при-
був з Харкова до Вінниці, зна-
чився напис «Олександр Бєлий».
Це прізвище колишнього ко-
мандира такого типу машини, 
збитої російськими окупантами 
у 2014 році. Тоді літак вико-
нував політ у Луганський ае-
ропорт. На борту було дев’ять 

членів екіпажу і 40 десантників 
25 окремої повітряно-десант-
ної бригади. На борту також 
знаходилася військова техніка, 
спорядження і продовольство. 
Літак був збитий зенітно-ра-
кетним комплексом. Вибухнув 
у повітрі. Загинули всі, хто пе-
ребував на борту.

Напис на борту: «Олександр Бєлий»

МИКОЛА (47), ТАКСИСТ:

— Не розумію, навіщо ці 
«гумки» вздовж колій поста-
вили? Їх же скоро знесуть, 
багато грошей витратили 
дарма. Робота світлофорів 
на в'їзді з Соборної — без-
дарна.

ВІТА (19), СТУДЕНТКА:

— Я навчаюсь у Торгово-еко-
номічному інституті й раніше 
мені доводилося підніматися 
вгору, переходити небезпеч-
ним переходом, щоб пере-
йти до Універмагу. Тепер же 
комфортний перехід.

ОЛЕКСАНДР (42), МОНТАЖНИК:

— Вважаю,  що затори 
в години-пік тут будуть по-
стійним явищем. А ці делі-
неатори біля колій «лови-
тимуть» колесами постійно. 
Коли буде ожеледиця, то це ж 
взагалі жах.

СВІТЛАНА (25), У ДЕКРЕТНІЙ 

ВІДПУСТЦІ:

— Бачу, що недоробили пе-
рехід на трамвайну зупинку: 
світлофор поставили, але «зе-
бри» немає. І ще не вистачає 
пандуса, щоб для коляски був 
комфортний з'їзд.

МАКСИМ (19), СТУДЕНТ:

— Мені не подобаються ці 
пішохідні переходи. Люди 
губляться, не можуть знайти 
місце, щоб перейти дорогу. 
У цілому, гарно зробили, але 
ці червоні відбійники жахливі 
та не естетично виглядають.

АЛЬОНА (21), АДМІНІСТРАТОР:

— Я працюю в центрі, й щоб 
перейти ділянку з Соборної 
(від дому № 101 — авт.) 
до Універмагу, доводилося 
підніматися вгору на пішо-
хідний перехід. З новими 
переходами зручно.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Як ви ставитесь до нової організації руху на площі Гагаріна?

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ïîòóæíèé ²ë-76 
ç ãóðêîòîì ãðîìó 
âèðâàâñÿ ç-çà õìàð 
³ òîðêíóâñÿ êîëåñà-

ìè çë³òíî-ïîñàäêîâî¿ ñìóãè. Áîðò 
ç Õàðêîâà çóñòð³÷àëè â³éñüêîâ³ 
áðèãàäè òðàíñïîðòíî¿ àâ³àö³¿.

Óâå÷åð³, 25 âåðåñíÿ, ï³ä ÷àñ íà-
â÷àëüíî-òðåíóâàëüíîãî ïîëüîòó 
ïðè çàõîä³ íà ïîñàäêó ðîçáèâñÿ 
Àí-26. Íà áîðòó áóëî 20 êóðñàí-
ò³â. Îäèí ç íèõ âèæèâ. Ùå îäèí 
ïîìåð ó ë³êàðí³ â³ä îòðèìàíèõ 
îï³ê³â. ²ç ñåìè ÷ëåí³â åê³ïàæó 
³ îô³öåð³â íå âðÿòóâàâñÿ í³õòî. 
Ñåðåä çàãèáëèõ äâîº íàøèõ çåì-
ëÿê³â — Ðîìàí Êîð÷îâñüêèé ³ 
Ìàêñèì Õîì’ÿ÷óê. 

Íà ëåòîâèù³ âèøèêóâàëàñÿ 
âàðòà ïî÷åñíîãî êàðàóëó. Íåïî-

äàë³ê ñòîÿëè ñïåöàâòîìîá³ë³ 
øâèäêî¿ äîïîìîãè. Äâà áóñè ç 
íàïèñîì «Ðèòóàëüíà ñëóæáà» òåæ 
çíàõîäèëèñÿ òóò. Ï³ñëÿ öåðåìî-
í³¿ ïðîùàííÿ íèìè â³äïðàâèëè 
òðóíè ç îñòàíêàìè çàãèáëèõ. 
Îäèí àâòîìîá³ëü ïî¿õàâ äî ðàé-
öåíòðó Êðèæîï³ëü, çâ³äêè ðîäîì 
Ðîìàí Êîð÷îâñüêèé, ³íøèé — 
ó ñåëî Íîâîæèâîò³â Îðàò³âñüêî-
ãî ðàéîíó, òàì íàðîäèâñÿ ³ âèð³ñ 
Ìàêñèì Õîì’ÿ÷óê.

Ïåðøèìè ç ë³òàêà âèéøëè äâà 
â³éñüêîâ³: îäèí í³ñ ïîðòðåò Ìàê-
ñèìà Õîì’ÿ÷óêà, äðóãèé òðèìàâ 
ó ðóêàõ õðåñòà ç íàïèñîì éîãî 
ïð³çâèùà, à òàêîæ ðîê³â íàðî-
äæåííÿ ³ ñìåðò³. Ïîò³ì âèíåñëè 
òðóíó. Ñë³äîì âèíåñëè ïîðòðåò 
Ðîìàíà Êîð÷îâñüêîãî.  

¯õ ñóïðîâîäæóâàëè êóðñàíòè 
Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó Ïî-
â³òðÿíèõ ñèë ³ìåí³ ²âàíà Êîæå-

У ВІННИЦІ ПОПРОЩАЛИСЯ 
З МОЛОДИМИ ПІЛОТАМИ
Останній політ  Прощання з Романом 
Корчовським і Максимом Хом’ячуком 
відбулося на аеродромі у бригаді 
транспортної авіації у Гавришівці. Вони, 
курсанти Харківського університету 
Повітряних сил, загинули під час навчального 
польоту 25 вересня. У Крижополі й 
Оратівському районі оголошено Дні 
жалоби за загиблими земляками 

О 10-й ранку 6 жовтня із загиблими в авіакатастрофі 
курсантами і членами екіпажу прощалися у Харкові. 
Після обіду земляків зустрічали у Вінниці 

äóáà. Ðàçîì ç íèìè éøëè ð³äí³ 
çàãèáëèõ: Îëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ òà 
Òåòÿíà ²âàí³âíà Êîð÷îâñüê³, Âî-
ëîäèìèð Êîñòÿíòèíîâè÷ òà Êàòå-
ðèíà Âîëîäèìèð³âíà Õîì’ÿ÷óêè 
ðàçîì ç³ ñòàðøèì ñèíîì Êîñ-
òÿíòèíîì. Ìàòåð³ ïî÷îðí³ëè 
â³ä ãîðÿ. 

Öåðåìîí³ÿ ïðîùàííÿ â³äáó-
âàëàñÿ ó ñóïðîâîä³ ãóëó äâèãóíà 
²ë-76. Â³éñüêîâ³ ïî ÷åðç³ ï³äõîäè-
ëè äî òðóí, êëàëè êâ³òè, çí³ìàëè 
ãîëîâíèé óá³ð, õðåñòèëèñÿ, à òîä³ 
â³ääàâàëè ÷åñòü, ïðèêëàäàþ÷è 
ðóêó äî ãîëîâè, ïåðåä òèì îäÿã-
íóâøè ãîëîâíèé óá³ð.

Ë³òàê ï³äíÿâñÿ â íåáî ò³ëüêè 
òîä³, êîëè òðóíè çàíåñëè â àâòî-
ìîá³ë³ ô³ðìè ðèòóàëüíî¿ ñëóæáè.

Í³õòî ç êóðñàíò³â íå ñòàâ ðîç-
ïîâ³äàòè ùî-íåáóäü ïðî çàãè-
áëèõ. Õëîïö³, äî ÿêèõ çâåðòàëèñÿ, 
ãîâîðèëè ó â³äïîâ³äü äâà ñëîâà: 
«Áåç êîìåíòàð³â».  

— Âè çíàëè Ðîìàíà ÷è Ìàêñè-
ìà, ÿê³ õîò³ëè ñòàòè ï³ëîòàìè? — 
çàïèòàëè â îäíîãî ç êóðñàíò³â.

— Âîíè âæå áóëè ï³ëîòàìè, — 
óòî÷íèâ êóðñàíò. ² öå áóëà éîãî 
ºäèíà ôðàçà ó â³äïîâ³äü íà ïî-
ñòàâëåíå çàïèòàííÿ.

Öåðåìîí³ÿ ïîõîâàííÿ â³äáó-
äåòüñÿ ó ñåðåäó, 7 æîâòíÿ, ó Êðè-
æîïîë³ ³ Íîâîæèâîòîâ³.

ßê ïîâ³äîìèëà ìåøêàíêà Êðè-
æîïîëÿ, çíàéîìà ðîäèíè Êîð÷îâ-
ñüêèõ, æ³íêà ïðîñèëà íå íàçèâàòè 
ñåáå, î 10-é ðàíêó ïðèéäå ñâÿ-
ùåííèê. Â³äñëóæèòü ïàíàõèäó.

Íà 12-ó ãîäèíó çàïëàíîâàíà 
öåðåìîí³ÿ ïðîùàííÿ. Âîíà â³ä-
áóâàòèìåòüñÿ íà ïëîù³ ïåðåä ðà-
éîííèì Áóäèíêîì êóëüòóðè, á³ëÿ 
ïàì’ÿòíèê³â âî¿íàì Äðóãî¿ ñâ³òî-
âî¿ òà ïàì’ÿòíîãî çíàêà íà ÷åñòü 
òèõ, ÷èº æèòòÿ îá³ðâàëîñÿ ó â³éí³ 
ç ðîñ³éñüêèìè îêóïàíòàìè.

Ñâ³òëà ïàì'ÿòü óñ³ì òèì, õòî 
çàãèíóâ ó ïîëüîò³, çîêðåìà ëüîò-
÷èêàì-çåìëÿêàì Ðîìàíó Êîð÷îâ-
ñüêîìó ³ Ìàêñèìó Õîì’ÿ÷óêó.

Ùèð³ ñï³â÷óòòÿ ¿õ ð³äíèì, äðó-
çÿì, áëèçüêèì. Çåìëÿ ïóõîì â³ä-
âàæíèì ëèöàðÿì íåáà…
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Ì²ÑÜÊÈÉ ÏÐÎÑÒ²Ð

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Ñòàðò ðîáî-
òè ñâ³òëîôîð³â, 
ÿêèé àíîíñóâàëè 

íà 2 æîâòíÿ, ñòàâñÿ íà äåíü ï³ç-
í³øå. Òîä³ â ñóáîòó ïîáà÷èëè, ùî 
ï³ä ÷àñ ÷åðâîíîãî ñèãíàëó ñâ³ò-
ëîôîðà ç áîêó Ñîáîðíî¿ â ñåðåä-
íüîìó ñòîÿëî ïî 20–30 îäèíèöü 
òðàíñïîðòó. Á³ëüø³ñòü ìàøèí 
âñòèãàëè ïðî¿õàòè ïëîùó çà îäèí 
öèêë. Ï³øîõîäè îõî÷å êîðèñòó-
âàëèñÿ òðüîìà íîâèìè ïåðåõîäà-
ìè ÷åðåç öåíòð ïåðåõðåñòÿ, à ðóõ 
òðàìâà¿â íå áóâ óñêëàäíåíèé.

Îäíàê ñïðàâæí³é òåñò ñèñòåìè 
íà ïðèäàòí³ñòü â³äáóâñÿ ó ïåðøèé 
áóäí³é äåíü, 5 æîâòíÿ, êîëè ì³ñ-
òÿíè ðîç’¿æäæàëèñÿ íà ðîáîòó òà 
íàâ÷àííÿ. Ïðîòÿãîì ðàíêîâî¿ 
ãîäèíè-ï³ê ñïîñòåð³ãàëè, ÿê ðóõà-
ºòüñÿ òðàíñïîðò ïëîùåþ Ãàãàð³íà.

УСКЛАДНЕННЯ РУХУ ЗАМІСТЬ 
КОЛАПСУ 

Ïåðøå, ùî âïàäàº â îêî, öå 
ñêóï÷åííÿ òðàíñïîðòó. Ñâ³òëîôîð 
çìóøóº àâòîìîá³ë³ñò³â î÷³êóâàòè 
ñâîº¿ ÷åðãè íà ïðî¿çä íà êîæíîìó 
ç òðüîõ íàïðÿìê³â äî ïåðåõðåñòÿ: 
ç âóëèö³ Ïèðîãîâà, Õìåëüíèöü-
êîãî øîñå òà Ñîáîðíî¿.

Íàéá³ëüøà òÿãíó÷êà ç áîêó 
Ñîáîðíî¿. Àâòî âïåðåì³øêó ç 
ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì çó-
ïèíÿºòüñÿ á³ëÿ øêîëè-ã³ìíàç³¿ 
¹2. Óñêëàäíþº òóò ïðî¿çä ³ òå, 
ùî ïåð³îäè÷íî ç âóëèö³ Õë³áíî¿ 
âè¿æäæàþòü ìàøèíè ïîë³öåé-
ñüêèõ òà áàòüê³â øêîëÿð³â, ÿê³ 
«ïðîøòîâõóþòüñÿ» êð³çü ù³ëüíèé 
ðÿä òðàíñïîðòó. Ïðîòå ï³ä ÷àñ íà-
øèõ ñïîñòåðåæåíü íàâ³òü îñòàíí³é 
òðàíñïîðò ç ÷åðãè â³ä øêîëè ¹ 2 ³ 
äî ñâ³òëîôîðà âñòèãàº ïðî¿õàòè 
ïëîùåþ çà îäèí öèêë ñâ³òëîôîðà.

À ùå ïîì³òèëè, ùî ïðèâàòí³ 
àâòî òà ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò, 
ó ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ ìîìåí-
ò³â, íå çàâàæàëè îäèí îäíîìó. 
ßêùî ðàí³øå âîä³¿, ÿê³ çâåðòàëè ç 
Ïèðîãîâà íà Õìåëüíèöüêå øîñå, 
áëîêóâàëè ïðî¿çä äëÿ òðàìâà¿â, 
òî òåïåð öüîãî íåìàº: ñâ³òëîôîð 
ðîçâ³â òðàíñïîðòí³ ïîòîêè ó ÷àñ³.

99 СЕКУНД «ЧЕРВОНОГО» 
ª çàóâàæåííÿ äî ðîçòàøóâàí-

íÿ ñòîâï÷èê³â íà îñòð³âö³, ÿêèé 
íà ïîâîðîò³ ç Ñîáîðíî¿ íà Ïèðî-
ãîâà. Âîä³¿ òðîëåéáóñà âèìóøåí³ 
ðîáèòè øèðîêèé ðîçâîðîò, ùîá 
íå çëåò³ëè ñòðóìîïðèéìà÷³ ç êîí-
òàêòíî¿ ìåðåæ³. ² öåé ðîçâîðîò 
â³äáóâàºòüñÿ âïðèòóë äî ñòîâï÷è-
ê³â. Îòîæ, ÿêùî òðîõè çàáàðèòèñÿ, 
òî ÄÒÏ ³ çàòîð áóäå ãàðàíòîâàíî.

ДЛЯ ЧОГО НА ПЛОЩІ ГАГАРІНА 
ПОСТАВИЛИ СВІТЛОФОРИ 
Проїзд по-новому  З суботи, 
3 жовтня, рух на площі Гагаріна став 
регульованим. Сигнал для проїзду тепер 
тут вказують два десятки світлофорів, 
заїзд на колію автомобілям перекрили 
делінеатори, а стовпчиками утворили 
острівці безпеки. Подивилися, як все це 
працює у будні та чи не загрузла Вінниця 
у заторах в ранкову годину-пік

Êð³ì òîãî, ïîòð³áíî âðåãóëþ-
âàòè ôàçè ñâ³òëîôîð³â. «×åðâî-
íèé» ñèãíàë äëÿ âîä³¿â, ùî ¿äóòü 
ç Õìåëüíèöüêîãî øîñå íà Ñîáîð-
íó, òðèâàº 99 ñåêóíä, ùî, éìî-
â³ðíî, º íàéäîâøèì «÷åðâîíèì 
ñâ³òëîì» ó Â³ííèö³. Ïðè òîìó, 
ùî òðàíñïîðòíèé ïîò³ê ìàøèí 
ç Õìåëüíèöüêîãî øîñå íåçíà-
÷íèé — äî 15 ìàøèí. À, âî÷å-
âèäü, ùîá íå çáèðàòè òÿãíó÷êó 
íà Ñîáîðí³é, ìàº áóòè äîâøèì 
«çåëåíèé» ñèãíàë ñâ³òëîôîðà, àáè 
á³ëüøå âîä³¿â âñòèãàëè âè¿õàòè 
íà Ïèðîãîâà.

×åðåç íèí³øí³ ³íòåðâàëè 
ñâ³òëîôîð³â óòâîðþºòüñÿ çàòîð 
íà êîë³¿ íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå. 
Çðàíêó ÷åðãà ç òðàìâà¿â íà ïðî¿çä 
ïåðåõðåñòÿì ðîçòÿãóºòüñÿ â³ä âó-
ëèö³ Äàíèëà Ãàëèöüêîãî ³ äî Óí³-
âåðìàãó. Äî òîãî æ, ïî 99 ñåêóíä 
äîâîäèòüñÿ î÷³êóâàòè çåëåíèé 
ñèãíàë ³ ï³øîõîäàì, ÿê³ õî÷óòü 
ïåðåéòè ÷åðåç ïëîùó Ãàãàð³íà.

ЧОМУ ЗРОБИЛИ 
РЕГУЛЬОВАНИЙ РУХ 

Ïëîùà Ãàãàð³íà — ðåêîð-
äñìåí çà àâàð³ÿìè ó Â³ííèö³. 

Çà äàíèìè ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿, 
ó 2019 ðîö³ òóò ñòàëîñÿ 13 ÄÒÏ, 
ó 2018-ìó — 9, à ó 2017 ðîö³ 
âçàãàë³ àíòèðåêîðä — 15 àâàð³é. 
Âîä³¿ âèíóâàòÿòü â öüîìó çì³íó 
ïð³îðèòåò³â ðóõó: ãîëîâíîþ äî-
ðîãîþ ç ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ñòàëà 
Ïèðîãîâà-Ñîáîðíà çàì³ñòü Ñî-
áîðíî¿-Õìåëüíèöüêå øîñå. Âîíè 
íåîäíîðàçîâî ïîäàâàëè ïåòèö³¿ 
äî ì³ñüêî¿ âëàäè, ùîá ïîâåðíóòè 
ñòàð³ ïð³îðèòåòè ðóõó.

Îäíàê ó ìåð³¿ ââàæàþòü, ùî 
öå íå âèïðàâèëî á ñèòóàö³þ. 
Àäæå çà ¿õí³ìè ðîçðàõóíêàìè, 
íàéá³ëüøèé ïîò³ê òðàíñïîðòó 
ïðÿìóº ñàìå çà íàïðÿìêîì Ïè-
ðîãîâà-Ñîáîðíà-Ïèðîãîâà. Âà-
ð³àíò ç îðãàí³çàö³ºþ êðóãîâîãî 
ðóõó íà Ò-ïîä³áíîìó ïåðåõðåñò³ 
ðîçãëÿäàëè. Àëå ÷åðåç òðàìâàé-
í³ êîë³¿ é çíà÷íó ÷àñòêó àâòî-
áóñ³â, òðîëåéáóñ³â òà ìàðøðóòîê 
â òðàô³êó öå ð³øåííÿ âèçíàëè 
íåäîö³ëüíèì. Êð³ì òîãî, ïðè 
êðóãîâîìó ðóñ³ íå âèð³øóºòüñÿ 
ïèòàííÿ áåçïå÷íèõ ï³øîõ³äíèõ 
ïåðåõîä³â ïåðåä âõîäîì â Öåí-
òðàëüíèé ïàðê.

Òîìó çàïëàíóâàëè çðîáèòè ïðî-

¿çä íà Ãàãàð³íà ïîâí³ñòþ ðåãóëüî-
âàíèì: ïîñòàâèòè 23 ñâ³òëîôîðè 
äëÿ êîæíîãî ïîòîêó — àâòîòðàí-
ñïîðòó, ï³øîõîä³â, òðàìâà¿â. 
Äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó éîãî ïî-
ãîäèëè â óïðàâë³íí³ ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿, õî÷à òàì ³ çàçíà÷èëè — 
«íà îðãàí³çàö³þ ðóõó âïëèâàòè 
íå ìîæóòü, öèì ðîçïîðÿäæàºòüñÿ 
âëàñíèê âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìå-
ðåæ³». Ó íàøîìó âèïàäêó, öèì 
âëàñíèêîì º ì³ñüêà âëàäà ÿê 
ïðåäñòàâíèê ³íòåðåñ³â òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè â³ííè÷àí.

Íà ðåîðãàí³çàö³þ ïëîù³ âèòðà-
òÿòü áëèçüêî 2 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 
ç áþäæåòó Â³ííèö³. Ê³ëüêà ì³ñÿ-
ö³â íîâà ñèñòåìà ðóõó ïðàöþâà-
òèìå ó «òåñòîâîìó ðåæèì³», ÿêèì 
ïåðåäáà÷åíà íàëàäêà ³íòåðâàë³â 
ðîáîòè ñâ³òëîôîð³â.

Ðîçðîáêîþ ïðîåêòó çàéìàëàñÿ 
³âàíî-ôðàíê³âñüêà ô³ðìà «Óðáàí 
Ïðîãðåñ», òåõí³÷íå çàâäàííÿ 
äî ïðîåêòó ðîáèëè ó â³ííèöüêî-
ìó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâ³ 
«Àãåíö³ÿ ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó», 
à âèêîíàâöåì ðîá³ò º â³ííèöüêà 
ä³ëüíèöÿ ç îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüî-
ãî ðóõó (ÊÏ «ÑÌÅÄ ÎÄÐ»).

МАКСИМ КРАВЧУК, 

В. О. ДИРЕКТОРА 

КП «АГЕНЦІЯ 

ПРОСТОРОВОГО 

РОЗВИТКУ» 

— Ми зараз слід-
куємо за роботою 

перехрестя та аналізуємо, яким 
чином можна змінити циклогра-
му світлофорів, щоб оптимізува-
ти рух транспорту.
Оскільки однією із задач було 
створення безконфліктного руху 
потоків, то пропускна здатність 
на окремих напрямках стала мен-
шою, ніж транспортне наванта-
ження. Зокрема, на 15% пере-
вантажений в'їзд на перехрестя з 
вулиці Соборна. Хоча на головній 

вулиці міста діє заборона тран-
зитного руху з 6.00 до 22.00, яку 
водії ігнорують.
Але державні стандарти та здо-
ровий глузд вказують, що без-
пека руху має бути забезпече-
на в першу чергу. На подібних 
Т-перехрестях, якщо трапляється 
за рік три аварії, то потрібно ста-
вити світлофорні об'єкти. Площа 
Гагаріна тільки за 2019 рік «зі-
брала» 13 аварій.
Є зауваження до роботи світлофо-
рів для трамваїв, через які зран-
ку утворюється ускладнення руху 
на колії на Хмельницькому шосе. 
Щодо інших елементів, то є пи-
тання по делінеаторах вздовж ко-
лій на Соборній — дійсно, сталося 

більше наїздів, ніж ми очікували. 
Але якщо їх прибрати, то авто бу-
дуть виїжджати на колію, блоку-
вати проїзд трамваям. Зокрема 
трамвай № 4 має свою фазу руху, 
відмінну від іншого транспорту.
Невдале розміщення стовпчиків 
поки не помічали. У наступному 
році, коли буде вирішуватися 
реалізація стабільного варіанту 
(замість стовпчиків поставлять 
підвищені острівці безпеки), 
можливо будемо змінювати їх 
конфігурацію.
Зараз це все працює у тестовому 
режимі, тому режим роботи світ-
лофорів буде скориговано для 
зменшення затримок на най-
більш навантажених напрямках.

Як будуть прибирати тягнучки 

Найбільше скупчення транспорту — на з’їзді з Соборної. За оцінками фахівців, пропускна 
здатність на цьому напрямку стала на 15% меншою, ніж наявний трафік

Пішоходи задоволені новими переходами. 
Проте сподіваються, що інтервали зменшать і не потрібно 
буде довго чекати «зеленого» сигналу
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Äëÿ «Óêðà¿íñüêî¿ Ñòðàòå-
ã³¿ Ãðîéñìàíà» ïðèíöèïîâî, ùîá 

â êîìàíäó ïðèõîäèëè ëþäè, ÿê³ âì³þòü 
ãåíåðóâàòè òà âïðîâàäæóâàòè âëàñí³ ³äå¿, 
çëàãîäæåíî ïðàöþâàòè íà áëàãî Â³ííèö³ 
òà êîæíîãî â³ííè÷àíèíà. Ìîæëèâî, ñàìå 
öå º ïðèíöèïîâîþ â³äì³íí³ñòþ, íà ÿê³é 
íåîäíîðàçîâî íàãîëîøóâàëè ë³äåðè — 
Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí ³ Ñåðã³é Ìîðãóíîâ.

Ïàðò³ÿ ìàº îá’ºäíóâàòè ³äåºþ. Òîìó 
â «Óêðà¿íñüê³é Ñòðàòåã³¿ Ãðîéñìàíà» 
çàâæäè øóêàþòü íîâ³ êàäðè — îñîáèñ-
òîñòåé, ÿê³ çäàòí³ ïðàöþâàòè â êîìàíä³ 
³ õî÷óòü áóòè êîðèñíèìè äëÿ ãðîìàäè. 
Òàê³ â³ííè÷àíè º ³ ¿õ áàãàòî. Ó íèõ º ìåòà 
òà ðîçóì³ííÿ, ÿê ¿¿ äîñÿãòè, ¿õ îá’ºäíóº 
áàæàííÿ òðèìàòè êóðñ íà ðîçâèòîê Â³-
ííèö³.

Андрій Піжевський, 
підприємець, фінансист, інноватор

— ß íàðîäèâñÿ ó Â³ííèö³. Êîëè ïî-
÷àâ çàéìàòèñÿ á³çíåñîì, çðîçóì³â, ùî 
ïîòð³áíà îñâ³òà. Ó 16 ðîê³â çàêîõàâñÿ. 
Ìîÿ êîõàíà âè¿õàëà çà êîðäîí. Òîìó 
ÿ çàëèøèâ Â³ííèöþ ³ ïî¿õàâ äî Àâñòðàë³¿. 
Îäðóæåííÿ äàëî ïîøòîâõ äëÿ îñîáèñòîãî 
ðîçâèòêó — çðîçóì³â, ùî ïîòð³áíî íàâ÷à-
òèñÿ ³ çàïî÷àòêîâóâàòè âëàñíèé á³çíåñ.

Â Àâñòðàë³¿ ïî-³íøîìó ä³òåé â÷àòü 
ó øêîëàõ, êîëåäæàõ. Òàì çìàëå÷êó ðîç-
âèâàþòü ðîçóì³ííÿ á³çíåñó. ß öþ íà-
óêó çàñâîþâàâ ï³çí³øå ³ ðîáèâ ñòàâêó 
íà ³íâåñòóâàííÿ. À ïîò³ì ìè ç äðóæèíîþ 
âèð³øèëè íàøèì äîíå÷êàì ïîêàçàòè Â³-
ííèöþ. Çíàºòå, â ³íøîìó êóòî÷êó ñâ³-
òó ìè äóæå åìîö³éíî â³ä÷óâàëè ïîä³¿ 
íà Ìàéäàí³. Ñàìå ö³ ïîä³¿ äàëè ÷åðãîâèé 
ïîøòîâõ, àáè ïîâåðíóòèñÿ ó ð³äíå ì³ñòî 
òà ðåàë³çóâàòè ñåáå òóò, âèêîðèñòîâóþ÷è 
íàáóòèé äîñâ³ä.

Ó íàñ âèíèêëà ³äåÿ ñòâîðèòè Êðåà-
òèâíèé ïðîñò³ð «Àðòèíîâ», çàïóñòèòè 
òðåí³íãè äëÿ ìîëîä³, àáè íàâ÷èòè ³íâåñ-
òóâàííþ. Äàë³ ìè ç äðóæèíîþ ðåàë³çó-
âàëè ³äå¿ ïî Äèñêóñ³éíîìó êëóáó, ìîâ-
í³é øêîë³, ²Ò-øêîë³, ìóçè÷í³é øêîë³. 
À ïîò³ì âèêóïèëè äèòñàäîê òà ã³ìíàç³þ 
«Äåëüô³í»…

Â³ííèöÿ — çàòèøíà ³ êîìôîðòíà, àëå 
ð³âåíü îñâ³òè çàëèøàºòüñÿ çàñòàð³ëèì, 
à ìîëîä³ ïîòð³áíî ñòâîðèòè óìîâè äëÿ 
îñîáèñòîãî çðîñòàííÿ. Ìåí³ äóæå á 
õîò³ëîñÿ, àáè ìîëîä³ â³ííè÷àíè íå çà-
ëèøàëè ì³ñòî é Óêðà¿íó, ³ ÿ íàìàãàþñü 
÷åðåç òðåí³íãè íàäàòè ìåõàí³çìè, ÿê³ 
äîçâîëÿòü öüîìó ïîêîë³ííþ ðåàë³çóâàòè 
ñåáå, íå âè¿æäæàþ÷è çà êîðäîí.

Ïåðø³ óñï³õè âæå º. Ìîæó íàâåñòè 
ê³ëüêà ïðèêëàä³â, ÿê ï³ñëÿ íàøèõ îñâ³ò-
í³õ ëîêàëüíèõ ïðîºêò³â ìîëîä³ ëþäè ðîç-
ïî÷èíàþòü âëàñíèé á³çíåñ, ñïëà÷óþòü 
ïîäàòêè, çàðîáëÿþòü òà ³íâåñòóþòü. 
Óêðà¿íà ìàº âåëèêó ïåðñïåêòèâó. Îñî-
áëèâî Â³ííèöÿ, â ÿê³é ì³ñöåâà âëàäà 
çàâæäè éäå íàçóñòð³÷ ìîëîäèì òà ³í³-
ö³àòèâíèì.

Ïðîãðàìí³ çàñàäè «Óêðà¿íñüêî¿ Ñòðàòå-
ã³¿ Ãðîéñìàíà» ñï³âïàäàþòü ç ìî¿ì áà÷åí-
íÿì. Ðóõ, ó ÿêîìó ðîçâèâàºòüñÿ Â³ííèöÿ, 
îáðàíèé ïðàâèëüíî, òîìó ÿ âïåâíåíèé, 
ùî ðàçîì ìè äîñÿãíåìî ìåòè.

Віктор Торкотюк, президент Вінницької обласної 
федерації тайського боксу, учасник АТО

— Ó 1997 ðîö³ ÿ çàê³í÷èâ Ñóâîðîâ-
ñüêå ó÷èëèùå ó Êðèâîìó Ðîç³ — òóäè 
ìåíå íà «ïåðåâèõîâàííÿ» â³äïðàâèâ 
ç ð³äíî¿ Â³ííèö³ áàòüêî, â³éñüêîâèé. 
Ïîò³ì âñòóïèâ äî Îäåñüêîãî ³íñòèòóòó 
ñóõîïóòíèõ â³éñüê. Ùå ó Êðèâîìó Ðîç³ 
ÿ ïî÷àâ çàéìàòèñÿ áîêñîì, âèãðàâ ÷åì-
ï³îíàò Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè. À âæå 
â Îäåñ³ çàõîïèâñÿ òàéñüêèì áîêñîì.

Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ç Îäåñè äîäîìó ÿ ³ 
äàë³ çàéìàâñÿ ñïîðòîì, ïî÷àâ âëàñíó 
ñïðàâó ó ñôåð³ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà, à çãîäîì — â³äêðèâ îõîðîííó 
ô³ðìó. Íà Ìàéäàí³ áóòè íå çì³ã, òîìó 
ùî ìàâ ó ò³ ÷àñè ñåðéîçí³ ïðîáëåìè 
ç íîãîþ. Ëåæàâ ó ë³êàðí³ ç ï³äîçðîþ 
íà îíêîëîã³þ.

Âæå ï³ä ÷àñ â³éíè ÿ íàâ÷àâñÿ ó â³-
ííèöüê³é øêîë³ áîä³ãàðä³â ³ ïîçíà-
éîìèâñÿ òàì ç õëîïöåì, ÿêèé âîþâàâ 
ó «Àéäàð³». «Ïî¿õàëè ó ÀÒÎ. Ïîäè-
âèøñÿ», — çàïðîïîíóâàâ â³í. Ìåíå 
âñ³ â³äìîâëÿëè â³ä öüîãî, àëå ÿ êóïèâ 
ôîðìó òà âïåðøå ïî¿õàâ íà Äîíáàñ… 
Öå áóëî ó 2016 ðîö³. Òàì ³ ïîçíàéî-
ìèâñÿ ç «àéäàð³âöåì» ²âàíè÷åì. Ñàìå 
â³í íàäèõíóâ ìåíå… Çãîäîì ÿ ï³äïèñàâ 
êîíòðàêò ³ç ÇÑÓ.

Ïðèéíÿâøè òàêå ð³øåííÿ, ÿ âæå 
çíàâ, ùî ï³äó äî ñíàéïåðñüêî¿ ãðó-
ïè Ãàìëåòà — àäæå ÿ íå õîò³â ïðîñòî 
ñèä³òè. ß ³ âäîìà ìàþ ÷èì çàéíÿòè-
ñÿ! À ãðóïà Ãàìëåòà — öå ëþäè, ÿê³ 
ïîñò³éíî çàëèøàþòüñÿ íà ïåðåäîâ³é 

òà ïðàöþþòü. Ðàçîì. Ìè á³ëüøå, í³æ 
áðàòè. Àòìîñôåðà ó ãðóï³ ÷óäîâà, òîìó 
çàâæäè â³ä÷óâàºìî ïëå÷å òîâàðèøà.

Âñþäè, äå ìè æèëè, ÿ ñîá³ îáëàøòî-
âóâàâ íåâåëè÷êèé ñïîðòçàë, à òàêîæ 
á³ãàâ. Ìàáóòü òîìó, áóäó÷è ñíàéïåðîì 
130-ãî îêðåìîãî ðîçâ³äóâàëüíîãî áà-
òàëüéîíó, òîð³ê âèáîðîâ òðåòº ì³ñöå 
íà ×åìï³îíàò³ ñâ³òó ç òàéñüêîãî áîêñó 
â ñòîëèö³ Òà¿ëàíäó Áàíãêîö³.

Íèí³ ÿ ïðèéíÿâ äëÿ ñåáå ð³øåííÿ éòè 
ç «Óêðà¿íñüêîþ Ñòðàòåã³ºþ Ãðîéñìàíà» 
äî ì³ñüêðàäè. ×îìó? Ïàðò³éí³ çàñàäè 
ïåðåòèíàþòüñÿ ç ìî¿ìè ïåðåêîíàííÿìè. 
ß â³ðþ öèì ëþäÿì. Âîíè â³äâåðò³, âîíè 
ä³éñíî õî÷óòü êðàùîãî äëÿ Â³ííèö³. 
Âïåâíåíèé, ùî â íàñ âñå âèéäå.

Алла Власюк, фінансова директорка 
Промислової Групи «ViOil»

— ß êîð³ííà â³ííè÷àíêà. Çíàºòå, 
áàãàòî õòî íàìàãàºòüñÿ ïåðåáðàòè-
ñÿ äî ñòîëèö³, ìåíå æ çàâæäè òÿãíå 
äî Â³ííèö³, ³ ÿ âïåâíåíà, ùî ó íàøî-
ìó ÷óäîâîìó ì³ñò³ ìîëîä³ ìîæíà ñåáå 
ðåàë³çóâàòè.

Ùî ñòîñóºòüñÿ âèáîðó ïðîôåñ³¿, 
òî ó ìåíå éîãî íå áóëî. Ñïàäêîâî 
ïîâ’ÿçàíà ç «öèôðàìè». Íàâ³òü æàðòîìà 
ðîçïîâ³äàþ, ùî ìàþ á³ëüøå 100 ðîê³â 
ñï³ëüíîãî ñ³ìåéíîãî áóõãàëòåðñüêî-
åêîíîì³÷íîãî ³ ô³íàíñîâîãî ñòàæó, 
ïî÷èíàþ÷è â³ä ä³äóñÿ. Òîìó ñâîãî ÷àñó 
ï³øëà ñòîïàìè ð³äíèõ, õî÷à ï³çí³øå 
îòðèìàëà ³ þðèäè÷íó îñâ³òó.

Ç 2006 ðîêó ïðàöþþ ô³íàíñîâîþ äè-
ðåêòîðêîþ Ïðîìèñëîâî¿ ãðóïè «ViOil». 
Êîìïàí³ÿ ñòàëà ìîºþ âåëèêîþ ðîäè-
íîþ. Ç 2012-ãî ìè ïî÷àëè áóä³âíèöòâî 
íîâîãî çàâîäó òà ðåêîíñòðóêö³þ ñòàðèõ 
ïîòóæíîñòåé. Ïàðàëåëüíî êîìïàí³ÿ 
áðàëà ó÷àñòü ó áàãàòüîõ ñîö³àëüíèõ 
ïðîåêòàõ ì³ñòà…

Áàãàòî ëþäåé, çíàþ÷è ìåíå îñîáèñ-
òî, êàæóòü, ùî ìîº¿ åíåðã³¿ âèñòà÷èòü 
íà ñ³ì'þ, ðîáîòó íà ï³äïðèºìñòâ³ ³ 
ëþäåé, ÿê³ íàñ îòî÷óþòü. Ó 2006 ðîö³, 
êîëè ìè ïðèéøëè íà Â³ííèöüêèé îë³é-
íî-æèðîâèé êîìá³íàò, ï³äïðèºìñòâî 
áóëî íà ìåæ³ âèæèâàííÿ. Ïî ñóò³, çà-
ðàç ðîçóì³ºìî, ùî íà 90% âèêîíàëè 
çàâäàííÿ, ÿê³ òîä³ ñòàâèëè. Ó íàñ º 
äîñâ³ä çàëó÷åííÿ êîøò³â ³ áóä³âíèöòâà 
âèðîáíè÷èõ ï³äïðèºìñòâ. Óòî÷íþ, ùî 
áóä³âíèöòâîì ìè çàéìàëèñÿ â ïåð³îä 
ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íî¿ êðèçè, êîëè 
³íø³ ïðèïèíÿëè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü. Çâè-
÷àéíî, íàøà êîìàíäà ìåíåäæåð³â çìî-
ãëà äîìîãòèñÿ òàêèõ ðåçóëüòàò³â ò³ëüêè 
çàâäÿêè çëàãîäæåíîìó êîëåêòèâó.

Çàâäÿêè òîìó, ùî ó êåðìà ì³ñòà òà 
îáëàñò³ ñòîÿëè òàê³ îñîáèñòîñò³, ÿê 
Ñåðã³é Ìîðãóíîâ, Âàëåð³é Êîðîâ³é 
òà Âëàäèñëàâ Ñêàëüñüêèé, ïîòóæí³ 
êîìïàí³¿ çâåðíóëè óâàãó íà Â³ííèöþ, 
â³äêðèâàþòü ñâî¿ îô³ñè òà âèðîáíè÷³ 
êîðïóñè.

Â «Óêðà¿íñüê³é Ñòðàòåã³¿ Ãðîéñìà-

íà» ÿ áà÷ó ö³ë³ òà çàâäàííÿ, ÿê³ ìåí³ 
áëèçüê³. Âîíè îð³ºíòîâàí³ íà ðîçâè-
òîê íàøîãî ì³ñòà, íà ñï³ëüíó ðîáîòó 
òà ðåàë³çàö³þ ³äåé. Ìåí³ ïðèòàìàííà 
ñï³âïðàöÿ ç îäíîäóìöÿìè, òîìó ìè 
ðàçîì.

Ìåí³, ÿê ô³íàíñèñòó, âàæëèâî ðîçó-
ì³òè, ùî ïîäàòêè, ÿê³ ïëàòèòü á³çíåñ 
â áþäæåò, ïðàâèëüíî âèêîðèñòîâóþòü-
ñÿ. Ðåôîðìà äåöåíòðàë³çàö³¿, ïðîâ³ä-
íèêîì ÿêî¿ áóâ Â. Ãðîéñìàí, äîçâîëèëà 
íå ò³ëüêè çàö³êàâèòè ãðîìàäè ³ ñàìèì 
ïëàíóâàòè, ÿê ³ êóäè íàïðàâëÿòè ãðîø³, 
àëå ³ ðîçóì³ííÿ äëÿ á³çíåñó, ùî ïîäàò-
êè éäóòü íà ïîë³ïøåííÿ ³íôðàñòðóê-
òóðè òà ÿêîñò³ æèòòÿ çåìëÿê³â, àäæå 
êîæåí â³ííè÷àíèí äëÿ íàñ âàæëèâèé. 
Öÿ ³äåîëîã³ÿ áëèçüêà ìåí³ îñîáèñòî, 
òîìó ÿ ìàþ ÷åñòü éòè ó äåïóòàòè â³ä 
ö³º¿ ïàðò³¿.
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Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 
ðîê³â Â³ííèöÿ ïî÷àëà 

ïåðåòâîðþâàòèñü íà ñó÷àñíå ºâ-
ðîïåéñüêå ì³ñòî. Àëå çà ãàðíèìè 
ôàñàäàìè òà â ãîíèòâ³ çà ðåéòèí-
ãàìè ì³ñöåâà âëàäà ïî÷àëà çàáó-
âàòè ïðî ëþäåé òà ÿê³ñòü æèòòÿ 
â ì³ñò³. Äëÿ ìåíå öå — áåçïåêà, 
äîñòóïí³ñòü, çàõèñò ìåøêàíö³â. 
Öå ðîçáóäîâà ì³ñüêî¿, òðàíñïîðò-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà ñèñòåìè 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ñòâîðåííÿ 
íîâèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ ïðî-
æèâàííÿ, â³äïî÷èíêó ³ ðîçâèòêó 
ìåøêàíö³â, äîñòóïí³ñòü ³ ÿê³ñòü 
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.

Ðàçîì ç êîìàíäîþ ìè ðîçðî-
áèëè àìá³òí³, àëå ðåàë³ñòè÷í³ 
ïëàíè ç ïîêðàùåííÿ æèòòÿ â³-
ííè÷àí. Çà ï³äñóìêàìè íàøîãî 
³íòåðíåò-îïèòóâàííÿ, íà ïåðøî-
ìó ì³ñö³ º ïðîáëåìà ñèñòåìè 
âîäîïîñòà÷àííÿ ³ âîäîâ³äâåäåí-
íÿ â ì³ñò³. Íåÿê³ñíà, à ïîäåêó-
äè íàâ³òü îòðóéíà, âîäà ç êðàíà 
øêîäèòü çäîðîâ’þ ëþäåé. Íåîá-
õ³äíî ïðîâåñòè ðåêîíñòðóêö³þ 
î÷èñíèõ ñïîðóä íà Ñàáàðîâ³, 
ïîíîâèòè ïðîãðàìè â³ä Ñâ³òî-
âîãî áàíêó òà ïîâåðíóòè ãðîø³ 
íà öå â ì³ñòî.

Ï³äòðèìêà ìàëîãî òà ñåðåä-
íüîãî á³çíåñó, äîñòóïí³ àäì³í³-
ñòðàòèâí³ ïîñëóãè äëÿ ï³äïðè-
ºìö³â, çàëó÷åííÿ ³íîçåìíèõ ³ 
óêðà¿íñüêèõ ³íâåñòèö³é ìàþòü 
ñòàòè ïð³îðèòåòîì äëÿ ì³ñöå-
âî¿ âëàäè. ×è ïðèéäå äî íàñ 
³íâåñòîð â ñó÷àñíèõ óìîâàõ? 
Íàâðÿä, áî ìàºìî íàéâèùèé 
ïîäàòîê íà çåìëþ, øòó÷í³ ïå-
ðåïîíè ÷èíîâíèê³â, íåð³âí³ 
êîíêóðåíòí³ óìîâè äëÿ ðîáîòè 
ðèíê³â ³ òîðãîâèõ ìåðåæ. ² öå 
ïîðà çì³íèòè!

Ùå îäíà áîëþ÷à ïðîáëåìà 
äëÿ â³ííè÷àí — ïîñò³éí³ çàòî-
ðè íà äîðîãàõ ì³ñòà, ÿê³ ùîäíÿ 

çàáèðàþòü ó íàñ ïî ê³ëüêà ãî-
äèí. Âîíà ìîæå çíèêíóòè, ÿêùî 
çðîáèòè ñó÷àñí³ ïàðêîâêè òà 
³í³ö³þâàòè áóä³âíèöòâî íîâèõ 
ðîçâ’ÿçîê.

Ó Â³ííèö³ êîæíà çëèâà — öå 
«âñåñâ³òí³é ïîòîï». ² ïèòàííÿ 
ó åëåìåíòàðí³é â³äñóòíîñò³ â íî-
âèõ ðàéîíàõ äîùîâî¿ êàíàë³çà-
ö³¿. Çàáóäîâíèêè ³ ÷èíîâíèêè 
íå ö³êàâëÿòüñÿ ñòâîðåííÿì ³íô-
ðàñòðóêòóðè, âîíè ëèøå íàáè-
âàþòü êèøåí³. Íàøà êîìàíäà 
ïðîïîíóº ìîäåðí³çóâàòè çëèâîâó 
êàíàë³çàö³þ, çàáåçïå÷èòè ðîáîòó 
êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ â÷àñíî ¿¿ 
î÷èùóâàòè, ñòâîðèòè ñèñòåìó 

âîäîâ³äâåäåííÿ òà ïåðåíàïðàâ-
ëÿòè äîùîâó âîäó íà ïåâí³ ä³-
ëÿíêè, òàê çâàí³ äîùîâ³ ñàäêè, 
ÿê³ áóäóòü ïîãëèíàòè ³ çàòðè-
ìóâàòè âîäó.

Òðåáà çàáîðîíèòè òà ïðèïè-
íèòè õàîòè÷íó çàáóäîâó ó ì³ñò³. 
Çàðàç, ÿê ãðèáè, çðîñòàþòü íîâ³ 
æèòëîâ³ êîìïëåêñè áåç äîçâ³ëü-
íî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà íàëåæíî¿ êî-
ìóíàëüíî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè. Âëàäà ìàº ïðèéíÿòè 
íå ïîïóë³ñòñüêèé, à ÷³òêèé ïëàí 
ðîçâèòêó òà çàáóäîâè ì³ñòà, ÿêèé 
ìàº âèêîíóâàòèñü.

Â³ííèöÿ ïîâèííà ñòàòè ì³ñ-
òîì áåç îêîëèöü. Çàðàç íà ôîí³ 

ãàðíîãî öåíòðó ìàºìî çàíåäáàí³ 
äâîðè ³ â³äñóòí³ñòü ãðîìàäñüêî-
ãî ïðîñòîðó â ñòàðèõ ðàéîíàõ 
ì³ñòà. Òîæ òðåáà îáëàøòîâóâà-
òè íàáåðåæíó ³ çîíè â³äïî÷èíêó 
íå ò³ëüêè â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ 
ì³ñòà, à é ïî âñ³é Â³ííèö³.

Â³ííè÷àíè ìàþòü ïðàâî 
íà äîñòóïíó òà ÿê³ñíó ìåäèöè-
íó. Ïîòð³áíî îá'ºäíàòè ë³êàðñüê³ 
³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè ïåðøî¿ 
ëàíêè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè òà 
äðóãî¿ ëàíêè ïðîô³ëüíèõ ôà-
õ³âö³â. ªäèíà ñèñòåìà äîçâî-
ëèòü îòðèìóâàòè ³íôîðìàö³þ 
ïðî ìåäè÷í³ ïîñëóãè òà â÷àñíî 
³ øâèäêî ïîòðàïèòè íà ïðè-

éîì äî ïîòð³áíîãî ñïåö³àë³ñòà 
ó êîíêðåòíîìó çàêëàä³, à îòæå — 
â÷àñíî îòðèìàòè ìåäè÷íó äî-
ïîìîãó. Òèì á³ëüøå, ùî çàðàç 
ìåäèöèíà ïðàêòè÷íî ïàðàë³çî-
âàíà ÷åðåç íåîáäóìàí³ êàðàí-
òèíí³ îáìåæåííÿ, àäæå ëþäè 
õâîð³þòü íå ò³ëüêè íà êîâ³ä, º 
é ò³, õòî ïîòðåáóº ïîñò³éíîãî 
ìåäè÷íîãî äîãëÿäó ÷åðåç ³íø³ 
õðîí³÷í³ çàõâîðþâàííÿ.

Ì³ñòî ìàº ðîçðîáèòè òà âïðî-
âàäèòè ìåõàí³çìè ï³äòðèìêè 
ë³êàð³â òà ðîçáóäîâè ë³êàðåíü, 
ðîçøèðåííÿ ñïåö³àë³çîâàíèõ 
êîíñóëüòàö³é. Â³ííè÷àíè ïîâè-
íí³ ìàòè ìîæëèâ³ñòü ë³êóâàòèñÿ 
âäîìà, à íå ¿çäèòè äî Êèºâà ÷è 
³íøèõ âåëèêèõ ì³ñò.

Ï³ä ÷àñ åï³äåì³¿ êîðîíàâ³ðóñó 
ì³ñüêà âëàäà ìàº ïîäáàòè ïðî 
áþäæåòíèê³â. Îñâ³òÿíè, ÿê ³ 
ë³êàð³, îïèíèëèñÿ â çîí³ ï³ä-
âèùåíîãî ðèçèêó çàðàæåííÿ 
â³ðóñîì COVID-19. Òîìó òðå-
áà çàáåçïå÷èòè ¿õ ñòðàõîâêîþ 
íà âèïàäîê çàõâîðþâàííÿ.

Äèñêóñ³éíîþ º òåìà ïðèºä-
íàííÿ ñ³ë äî ì³ñòà Â³ííèö³ áåç 
çãîäè íà òå ëþäåé. Íàøà êî-
ìàíäà ïðîïîíóº äëÿ íîâèõ ìåø-
êàíö³â Â³ííèöüêî¿ ÎÒÃ ñòâî-
ðèòè ãðîìàäñüê³ ðàäè ó ñåëàõ, 
ÿê³ ïðèºäíàëèñÿ, òà ïðèéíÿòè 
íîâèé ñòàòóò ì³ñüêî¿ ÎÒÃ, çà-
áåçïå÷èòè ó íüîìó ïðàâà ìåø-
êàíö³â ïðèºäíàíèõ ñ³ë.

Âñå öå — ëèøå ÷àñòèíà ïåð-
øî÷åðãîâèõ êðîê³â, ÿê³ ÿ ìàþ 
íàì³ð çðîáèòè íà ïîñàä³ â³-
ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. 
ß íå ìð³é íèê, ÿ ïåðåêîíàíèé — 
Â³ííèöÿ áóäå ó ïåðø³é  ï’ÿò³ðö³ 
ðåéòèíãó ì³ñò Ñõ³äíî¿  ªâðîïè, 
ÿê Áðíî, Ïðàãà ÷è Áðàòèñëàâà. 
Ó íàñ àìá³òí³ ö³ë³, ³ íàñòàâ ÷àñ 
¿õ âò³ëèòè â æèòòÿ. ×àñ âåëèêèõ 
çâåðøåíü äëÿ Â³ííèö³!

Сергій Кудлаєнко: Відкритість влади — 
основа змін для Вінниці
ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ

ПРЕССЛУЖБА 

СЕРГІЯ 

КУДЛАЄНКА

481254
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

НАТАЛІЯ ІШКОВА, ПСИХОЛОГ

Сім'я — це найголовніше в житті. Всі ми 
станемо зрілими, всім потрібно буде на 
когось спертися. І це будуть не гроші і 
не бізнес-партнери. Це буде ваша сім'я.

ПРЕССЛУЖБА 

ДП «ДОКУМЕНТ»

Óæå äâà ðîêè ïîñï³ëü â³ííè÷àíè ìàþòü 
àëüòåðíàòèâó íà îòðèìàííÿ àäì³í³ñòðà-
òèâíèõ ïîñëóã. Ìîâà ïðî Äåðæàâíå ï³ä-
ïðèºìñòâî «Äîêóìåíò» ³ éîãî ïàñïîðòí³ 
ñåðâ³ñè, ÿê³ ïðàöþþòü ïî âñ³é Óêðà¿í³ òà 
áåðåæóòü ÷àñ òà íåðâè ãðîìàäÿíàì.

«Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ» Äåðæàâíîãî 
Ï³äïðèºìñòâà «Äîêóìåíò» ïðàöþº ó Â³-
ííèö³ çà íîâîþ àäðåñîþ, íà ïðîñïåêò³ 
Êîöþáèíñüêîãî, 4. Òîæ ÿêùî âè áàæàºòå 
îòðèìàòè øâèäêî òà çðó÷íî çàêîðäîí-
íèé ïàñïîðò, àéä³ êàðòó äëÿ äîðîñëîãî 
÷è äèòèíè, äîâ³äêó ïðî â³äñóòí³ñòü ñó-
äèìîñò³, âèä íà æèòåëüñòâî ³íîçåìíèõ 
ãðîìàäÿí, ïåðåêëàä òà àïîñòèëþâàííÿ 
äîêóìåíò³â, ñòðàõóâàííÿ òà ãð³í êàðòêè 
äëÿ ïîäîðîæåé — âàì ñàìå ñþäè.

Îô³ö³éíå â³äêðèòòÿ «Ïàñïîðòíèé ñåð-
â³ñ» â³äáóëîñÿ 1 æîâòíÿ. Íà ÿêîìó áóëè 

ïðèñóòí³ äèðåêòîð îáëàñíîãî äåïàðòà-
ìåíòó ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà òà 
ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó Âîëîäèìèð Ìå-
ðåæêî, íà÷àëüíèê îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ 
Äåðæàâíî¿ Ì³ãðàö³éíî¿ Ñëóæáè (ÄÌÑ) 
Áîðèñ Íàëèâàéêî òà ãîëîâà áëàãîä³éíî¿ 
îðãàí³çàö³¿ «Áëàãîä³éíèé ôîíä «Øîìðåé 
Öåäåêò» Äàí³ºëü Ñëîáîäÿíþê.

Çà ñëîâàìè ïðåññåêðåòàðÿ äåðæàâíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Äîêóìåíò» Âîëîäèìèðà 
Ïîë³ùóêà, ïåðøèé ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ 
â³äêðèëè â Êèºâ³ â 2003 ðîö³.

— Ç òîãî ÷àñó ïî âñ³é Óêðà¿í³ â³äêðèëè 
27 öåíòð³â îáñëóãîâóâàííÿ ãðîìàäÿí, — ãî-
âîðèòü Âîëîäèìèð Ïîë³ùóê. — ² áåç ÄÌÑ 
â³äêðèòòÿ òàêèõ öåíòð³â ç íàäàííÿ àäì³-
í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã áóëî á íåìîæëèâèì.

— Ëèøå çà äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó 
«Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ» çä³éñíèâ ïðèéîì òà 
âèäà÷ó äîêóìåíò³â á³ëüøå í³æ 15 òèñÿ÷àì 
ãðîìàäÿí, ÿê³ çâåðòàëèñü íå ëèøå çà çà-
êîðäîííèìè ïàñïîðòàìè, àëå é çà äîâ³ä-
êîþ ïðî íåñóäèì³ñòü, àïîñòèëþâàííÿì 
³ òàêå ³íøå, — ðîçïîâ³äàº Áîðèñ Íàëè-
âàéêî, íà÷àëüíèê îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ 
ÄÌÑ. — Òîáòî òàê³ ñåðâ³ñè, öå ïåâíèé 
âèä ñï³âïðàö³, ÿêèé äîïîìàãàº çá³ëüøó-
âàòè ê³ëüê³ñòü òî÷îê äîñòóïó ãðîìàäÿí 
äî àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã.

Äî ðå÷³, çà ñëîâàìè Íàëèâàéêà, â íàñ 
³ñíóº 32 òåðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ëè ÄÌÑ, 
ÿê³ çä³éñíþþòü ïðèéîì òà îôîðìëåííÿ 
äîêóìåíò³â â³ä ãðîìàäÿí. Äëÿ ïîêðàùåí-
íÿ ñåðâ³ñó ââîäÿòüñÿ íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿ 
³ äîäàþòüñÿ ïåâí³ åëåêòðîíí³ ñåðâ³ñè.

— Íàïðèêëàä, ãðîìàäÿíè ìàþòü 
ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ïðî 

ñòóï³íü ãîòîâíîñò³ ïàñïîðòà ÷è ³íøî-
ãî äîêóìåíòà, — ãîâîðèòü íà÷àëüíèê 
îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÌÑ. — Òàêîæ 
ìîæíà ïåðåâ³ðèòè ä³éñí³ñòü äîêóìåíòà 
(ìîæëèâî â³í çàÿâëåíèé ÿê âòðà÷åíèé, 
àáî íàâïàêè ä³éñíèé).

Çà ñëîâàìè Âîëîäèìèðà Ìåðåæêà, 
äèðåêòîðà îáëàñíîãî äåïàðòàìåíòó 
ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà òà ðåã³-
îíàëüíîãî ðîçâèòêó, îñíîâíå çàâäàííÿ 
îðãàí³â âëàäè, öå íàäàííÿ ÿê³ñíèõ ïîñëóã 
ãðîìàäÿíàì.

— Íà òåðèòîð³¿ íàøî¿ îáëàñò³ íà ñüî-
ãîäí³øí³é ìîìåíò º 44 àäì³í³ñòðàòèâíèõ 
öåíòðè, ÿê³ íàäàþòü 200 âèä³â àáñîëþòíî 
ð³çíèõ ïîñëóã. Â äåñÿòè òàêèõ öåíòðàõ 
ãðîìàäÿíè ìîæóòü îòðèìóâàòè çàêîð-
äîíí³ ïàñïîðòè ³ ïàñïîðòè ãðîìàäÿí 
Óêðà¿íè, — ãîâîðèòü Ìåðåæêî ³ äîäàº, 

ùî ïðèºìíî âðàæåíèé òèì, ÿê çì³íþºòü-
ñÿ òà ïîñò³éíî ðîçâèâàºòüñÿ ì³ãðàö³éíà 
ñëóæáà, ñòàº áëèæ÷îþ òà äîñòóïí³øîþ 
äëÿ ëþäåé.

— Â³äêðèâàþòüñÿ íîâ³ ñåðâ³ñí³ öåíòðè, 
ðîçøèðþºòüñÿ íàäàííÿ ð³çíèõ ïîñëóã ³ 
ïðèºìíî, ùî ìè ñüîãîäí³ â³äêðèâàºìî 
íîâèé ñåðâ³ñ, çàâäÿêè ÿêîìó ïîñëóãè 
ñòàíóòü ùå á³ëüø äîñòóïíèìè äëÿ ëþ-
äåé, — ãîâîðèòü äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó.

Çà ðîáî÷èé äåíü Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ 
îáñëóãîâóº â ñåðåäíüîìó 150 êë³ºíò³â. 
Îïåðàòîðè ñåðâ³ñó çà äåíü îïðàöüîâó-
þòü òà âèäàþòü áëèçüêî 200 ïàñïîðò³â, 
àéä³ êàðòîê, òà íàáàãàòî á³ëüøå ³íøèõ 
äîêóìåíò³â

— Ëþäè, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ íàøèìè 
ïîñëóãàìè, ïðèõîäÿòü ïåðøî÷åðãî-
âî íà ðåöåïö³þ, — ðîçïîâ³äàº Âàëåð³é 
Öèðêóí, íà÷àëüíèê â³ää³ëó «Ïàñïîðò 
ñåðâ³ñ». — Ïðàö³âíèêè ïåðåâ³ðÿþòü âñ³ 
äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ îòðèìàí-
íÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ïîñëóãè. Ï³ñëÿ òîãî ÿê 
âñ³ äîêóìåíòè ïåðåâ³ðåí³, ³ â³äïîâ³äàþòü 
ä³éñíîñò³, êë³ºíò éäå äî îïåðàòîðà. Òàì 
éîãî ôîòîãðàôóþòü, áåðóòü ïðèì³ðíèê 
ï³äïèñó, ³ âñå — ëþäèíà ìîæå áóòè â³ëü-
íà. Òîæ íà âñå ïðî âñå — ìàêñèìóì õâè-
ëèí 15. À êîëè êîíêðåòíà ïîñëóãà áóäå 
âèêîíàíà, íà íîìåð òåëåôîíó êë³ºíòà 
ïðèõîäèòü ÑÌÑ ïðî òå, ùî ¿¿ äîêóìåíòè 
ãîòîâ³, ³ âîíà ìîæå ïðèéòè òà çàáðàòè ¿õ.

— Äî ðå÷³, — äîäàº êåð³âíèê «Ïàñïîðò 
cåðâ³ñ». — Äëÿ îïëàòè ïåâíèõ ïîñëóã 
íå ïîòð³áíî øóêàòè áàíê³âñüê³ â³ää³ëåííÿ, 
÷è òåðì³íàëè. Âñ³ ïîñëóãè ìîæíà îïëàòè-
òè áåçïîñåðåäíüî â Ïàñïîðòíîìó ñåðâ³ñ³.

Новий паспортний сервіс відкрився 
біля залізничного вокзалу
БЛОГ
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477160

480470
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«ÁÀÒÜÊ²Â-
ÙÈÍÀ» âèñó-

âàº ó êàíäèäàòè 
íà Â³ííèöüêîãî ì³ñü-

êîãî ãîëîâó äîñâ³ä÷åíîãî äèòÿ-
÷îãî õ³ðóðãà Íàòàë³þ Ïåòð³âíó 
Ñîëåéêî.

Öÿ ñèëüíà, âîëüîâà, ìóäðà 
æ³íêà ç ÷óéíèì ñåðöåì âæå 
íå îäèí äåñÿòîê ðîê³â ðÿòóº 
æèòòÿ ìàëåíüêèõ â³ííè÷àí. 
Âîíà á³ëüøå äâîõ äåñÿòèë³òü 
ïðàöþâàëà çàâ³äóâà÷êîþ â³ää³-
ëåííÿ äèòÿ÷î¿ õ³ðóðã³¿, à ùå — 
îá³éìàëà ïîñàäó ãîëîâíîãî 
äèòÿ÷îãî õ³ðóðãà îáëàñò³. Â äå-
ïóòàòè îáëàñíî¿ ðàäè ¿¿ ñâîãî 
÷àñó âèñóíóëè êîëåãè-ë³êàð³. 
Íà ïîñàä³ çàñòóïíèêà ãîëîâè 
îáëàñíî¿ ðàäè Íàòàë³ÿ Ïåòð³âíà 
âèð³øóâàëà ïèòàííÿ çàêîííîñ-
ò³ ä³é îêðåìèõ ïîñàäîâèõ îñ³á, 
çåìåëüíèõ â³äíîñèí, îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ. Áåçïîñåðåäíüî çà ¿¿ 
ñïðèÿííÿ áóëî ïðîë³êîâàíî 
ñîòí³ ëþäåé, íàäàíà äîïîìîãà 
äëÿ ðåìîíòó æèòëà ìåøêàíö³â 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Íàéãîëîâí³-
øå äëÿ íå¿ — ðîáèòè óëþáëåíó 
ñïðàâó ³ îòðèìóâàòè â³äì³ííèé 
ðåçóëüòàò.

Ó 2002 ðîö³ êîëåêòèâ îá-
ëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ âèñóíóâ 
Íàòàë³þ Ñîëåéêî ó äåïóòàòè 
îáëàñíî¿ ðàäè. Òîä³ âîíà éøëà 
íà âèáîðè ïî áàãàòîìàíäàòíî-
ìó îêðóãó ó Â³ííèö³, â³ä ÿêî-
ãî îáèðàëèñü òðîº äåïóòàò³â. ² 
îñü, çà äâà òèæí³ ñï³ëêóâàííÿ 
ç ðîáî÷èìè êîëåêòèâàìè, ïåðå-
âàæíî ìåäèê³â ³ â÷èòåë³â, âîíà 
ñòàëà äåïóòàòêîþ îáëàñíî¿ ðàäè. 
Ëþäè ïðèõîäèëè äî ïàí³ Íàòàë³¿ 
ç³ ñâî¿ìè ïðîáëåìàìè, ³ âîíà, 
ÿê ñïðàâæí³é ë³êàð, í³êîëè 
íå â³äìîâëÿëà íóæäåííèì. Â íå¿ 
íå áóëî âèõ³äíèõ ÷è ñâÿò: ÿêùî 
òðåáà äîïîìîãòè ëþäèí³ — çíà-
÷èòü òðåáà.

Íàïåâíî, ñàìå ÷åðåç òàêó 
â³ääàí³ñòü ñïðàâ³ òà ãóìàí³çì 
Íàòàë³þ Ïåòð³âíó çíîâó îá-
ðàëè äåïóòàòîì îáëàñíî¿ ðàäè 
ó 2010-îìó. Ï³ä ÷àñ ö³º¿ êàäåíö³¿ 
âæå äîñâ³ä÷åíèé ïîë³òèê Ñîëåé-
êî áóëà îáðàíà çàñòóïíèöåþ ãî-
ëîâè îáëàñíî¿ ðàäè.

«Êîëè âäàâàëîñü äîïîìîãòè, 
ÿ â³ä÷óâàëà íàòõíåííÿ. Ùèðî 
â³äïîâ³äàòè íà çàïèòàííÿ ëþ-
äåé òà ðîáèòè òå, ùî ïîòð³áíî 
ãðîìàä³ — ïðèíöèïè, ÿêèõ ÿ çà-
âæäè äîòðèìóâàëàñü», — ñêðîì-
íî êàæå ïðî ñåáå âîíà.

Íàòàë³ÿ Ñîëåéêî âïåâíåíà, 
ùî êîæåí, êîìó íàðîä äîâ³ðèâ 
âëàäí³ ïîâíîâàæåííÿ, íå ìàº 
ïðàâà êåðóâàòèñü âëàñíîþ âè-
ãîäîþ:

«Äîêè ó ëþäåé, ÿê³ êåðóþòü 
äåðæàâîþ, îáëàñòþ, ì³ñòîì, 
áóäü-ÿêîþ ãðîìàäîþ, íà ïåðøî-
ìó ì³ñö³ áóäóòü ïðèâàòí³ ³íòåð-
åñè, âîíè í³÷îãî êîðèñíîãî äëÿ 
ñóñï³ëüñòâà íå çðîáëÿòü».

П`ЯТНАДЦЯТЬ ПРОПОЗИЦІЙ 
НА БЛАГО ГРОМАДИ

Òåïåð, ï³ñëÿ ê³ëüêîõ ðîê³â 
«â³äïóñòêè» ïàí³ Íàòàë³ÿ ïî-
âåðòàºòüñÿ ó ïîë³òèêó, ùîá çà-
ïðîïîíóâàòè â³ííè÷àíàì ñâ³é 
ïëàí ðîçâèòêó ì³ñòà.

Óïîðÿäêóâàííÿ äîðîæíüîãî 
ðóõó, «ðîçâàíòàæåííÿ» ì³ñòà â³ä 
çàòîð³â. Çàâåðøåííÿ áóä³âíè-
öòâà ä³ëÿíêè îá'¿çíî¿ äîðîãè 
Íåìèð³âñüêå øîñå — Ãí³âàí-
ñüêå øîñå. Áóä³âíèöòâî íîâî-
ãî ìîñòó íà âóëèö³ Ñêàëåöüêîãî 
äî Ñòàðîãî Ì³ñòà. Öå íàäàñòü 
ìîæëèâ³ñòü çìåíøèòè â ì³ñò³ 
òðàíñïîðòí³ ïîòîêè òà âèêëþ-
÷èòè òðàíçèòíèé ðóõ âàíòàæíèõ 
àâòîìîá³ë³â.

Ë³êâ³äàö³ÿ ïîñåðåäíèê³â ó ñèñ-
òåì³ ðîçðàõóíê³â çà êîìóíàëüí³ 
ïëàòåæ³, ÿê³ íåçàêîííî çáàãà-
÷óþòüñÿ çà ðàõóíîê â³ííè÷àí.

Ïîñò³éíèé ñóâîðèé êîíòðîëü 
çà ôîðìóâàííÿì îá'ºêòèâíèõ òà-
ðèô³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Ãàç, 
âîäà òà îïàëåííÿ ìàþòü áóòè 
äîñòóïí³ êîæíîìó ìåøêàíöþ 
Â³ííèö³, à òàðèôè — îá´ðóí-
òîâàíèìè.

Ðåìîíò òà ðåñòàâðàö³ÿ æèò-
ëîâîãî ôîíäó íà çàñàäàõ 20% 

íà 80%. ßêùî ìåíå îáåðóòü ãî-
ëîâîþ ì³ñüêî¿ ðàäè, à ÂÎ «Áàòü-
ê³âùèíà» ìàòèìå äåïóòàòñüêó 
á³ëüø³ñòü, ìè çì³íèìî ïðîãðà-
ìó ñï³ëüíîãî ðåìîíòó áàãàòî-
ïîâåðõîâèõ áóäèíê³â — ñï³ëüíå 
ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ìàº áóòè 
íå 70/30, à 80/20. Çà ö³ºþ ïðî-
ãðàìîþ ïðîâåäåìî ïåðåâ³ðêó 
÷åðãè íà âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ 
ðîá³ò. Çá³ëüøèìî â³äñîòîê ô³-
íàíñóâàííÿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó 
ïðîãðàìè «Òåïë³ êðåäèòè (Òåïëà 
îñåëÿ)».

Êîíêóðñ íà îáðàííÿ âèêîíàâ-
ö³â ðîá³ò ìàº áóòè ïðîçîðèì òà 
íåóïåðåäæåíèì, à ô³ðìè-îäíî-
äåíêè áåç ìàòåð³àëüíèõ ðåñóð-
ñ³â òà â³äïîâ³äíîãî òåõí³÷íîãî 
îñíàùåííÿ íå ìàþòü â íüîìó 
áðàòè ó÷àñòü.

Ãåíåðàëüíèé ïëàí ì³ñòà òà 
éîãî çì³íè ìàº ðîçãëÿäàòè ì³ñü-
êà ãðîìàäà. Ïîòð³áíèé òàêèé 
ïëàí, ÿêèé áè çàáåçïå÷èâ çà-
õèñò ³ñòîðè÷íèõ òà àðõ³òåêòóð-
íèõ ïàì`ÿòîê, á³ëÿ êîæíîãî áó-
äèíêó íàëåæíó ê³ëüê³ñòü ì³ñöü 
äëÿ ïàðêóâàííÿ àâòîòðàíñïîð-
òó, çîíè â³äïî÷èíêó, äèòÿ÷³ òà 
ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè.

Íåîáõ³äíî çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü 

ïðîçîðèõ îô³ñ³â ç ìåòîþ óñóíåí-
íÿ ÷åðã.

ßê³ñòü ïèòíî¿ âîäè òà ïðîáëå-
ìà ñò³÷íèõ âîä. Áàãàòî ðîê³â º 
íåâèð³øåíèìè ïèòàííÿ ÿê³ñíî¿ 
ïèòíî¿ âîäè òà ñò³÷íèõ âîä, ÿêå 
õâèëþº âñ³õ â³ííè÷àí. Êîëè 
ÿ ïðàöþâàëà çàñòóïíèêîì ãî-
ëîâè Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè, 
ñï³ëüíî ç ãðîìàäñüêèìè îðãàí³-
çàö³ÿìè áóëà ñòâîðåíà îô³ö³éíà 
êîì³ñ³ÿ äëÿ ìîí³òîðèíãó ñèñòå-
ìè î÷èùåííÿ ïèòíî¿ âîäè. Àëå, 
÷ëåí³â êîì³ñ³¿ íà òåðèòîð³þ âî-
äîêàíàëó íå äîïóñòèëè. Ñèñòåìà 
çíåçàðàæåííÿ âîäè õëîðíèìè òà 
³íøèìè õ³ì³÷íèìè ñïîëóêàìè 
íå äîçâîëÿº äîñÿãòè íàëåæíîãî 
ð³âíÿ. Ïîòð³áíî çàëó÷àòè ôà-
õ³âö³â ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ äëÿ 
çàïðîâàäæåííÿ êîìïëåêñíî¿ á³î-
ëîã³÷íî¿ î÷èñòêè âîäè.

Ìàº çä³éñíþâàòèñü íàëåæíèé 
êîíòðîëü ðîáîòè ô³ëüòðóâàëü-
íèõ ñòàíö³é äëÿ çàïîá³ãàííÿ 
íåêîíòðîëüîâàíèõ ñêèä³â êàíà-
ë³çàö³éíèõ âîä ó Ï³âäåííèé Áóã.

Íåîáõ³äíî âïðîâàäæóâàòè 
àäðåñí³ ïðîãðàìè ï³äòðèìêè ìà-
ëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó äëÿ 
ñòâîðåííÿ ð³âíèõ óìîâ âåäåííÿ 
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî 
äîïîìîæå çìåíøèòè ð³âåíü áåç-
ðîá³òòÿ ³ ñòâîðèòè íîâ³ ðîáî÷³ 
ì³ñöÿ.

Äî íàëåæíîãî ð³âíÿ ìàº áóòè 
çá³ëüøåíå áþäæåòíå ô³íàíñó-
âàííÿ çàêëàä³â ñåðåäíüî¿ îñâ³òè 
òà ë³êóâàëüíèõ çàêëàä³â. Ïàí-
äåì³ÿ êîðîíàâ³ðóñíî¿ õâîðîáè 
ïîñòàâèëà ïåðåä ìåäèöèíîþ 
íîâ³ ïðîáëåìè. ßêùî ì³ñòÿíè 
îáåðóòü ìåíå ãîëîâîþ ì³ñöåâî¿ 
ãðîìàäè, ÿ ³í³ö³þþ çàêóï³âëþ 
íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ àïàðàò³â 
øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿ ëåãåí³â, 
ÌÐÒ òà ³íøîãî îáëàäíàííÿ äëÿ 
ä³àãíîñòèêè òà ë³êóâàííÿ â ìó-
í³öèïàëüí³ ë³êàðí³ çà áþäæåòí³ 
êîøòè.

Îáëàäíàííÿ äëÿ ä³àãíîñòèêè òà 
ë³êóâàííÿ íåáåçïå÷íèõ ³íôåêö³é 
ìàº ðåãóëÿðíî çàêóïëÿòèñü òà 
îíîâëþâàòèñü íà ï³äñòàâàõ ôà-
õîâèõ ðîçðàõóíê³â. ² öå ìàº áóòè 
ïîñò³éíî ïåðåäáà÷åíî â ì³ñüêî-
ìó áþäæåò³, íåçàëåæíî â³ä åï³-
äåì³÷íî¿ ñèòóàö³¿.

Â³ííè÷àíè ìàþòü îòðèìóâàòè 
áåçêîøòîâí³ ìåäè÷í³ ïîñëóãè, 
ùî ãàðàíòîâàíî Êîíñòèòóö³ºþ 
Óêðà¿íè.

Çàáîðîíà ãðàëüíîãî á³çíåñó. 
Ïðè íåîáõ³äí³é ê³ëüêîñò³ äå-
ïóòàò³â â³ä ÂÎ «Áàòüê³âùèíà», 
ì³ñüêà ðàäà çàáîðîíèòü â³äêðè-
âàòè ó Â³ííèö³ çàêëàäè ãðàëü-
íîãî á³çíåñó.

Íåîáõ³äíî ïåðåãëÿíóòè òà 
çìåíøèòè ïîäàòîê íà çåìëþ.

ПО ДОРОЗІ ІЗ 
«БАТЬКІВЩИНОЮ»

Ïîë³òè÷íèé øëÿõ Íàòàë³¿ 
Ñîëåéêî ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé ³ç 

ÂÎ «Áàòüê³âùèíà». ² ñïðàâä³, 
áóëî á äèâíî, ÿêùî á öÿ òà-
ëàíîâèòà æ³íêà íå îïèíèëàñÿ 
ó êîìàíä³ Þë³¿ Âîëîäèìèð³âíè 
Òèìîøåíêî.

«Áàòüê³âùèíà» ïîäîáàºòüñÿ 
ìåí³ òèì, ùî ïàðò³ÿ âæå á³ëü-
øå äâàäöÿòè ðîê³â íå çì³íþº 
ñâîº¿ ³äåîëîã³¿. Òèì, ùî â ïàðò³¿ 
º ïîñò³éíèé ë³äåð, ÿêèé íå ïå-
ðåõîäèòü ç îäíîãî ïîë³òè÷íîãî 
ïðîºêòó â ³íøèé, àáè ò³ëüêè çà-
ëèøèòèñÿ ïðè âëàä³. Òèìîøåí-
êî ìàº íåéìîâ³ðíó ïðàöåçäàò-
í³ñòü, äëÿ äîñÿãíåííÿ ðåçóëüòàòó 
ìîæå ïðàöþâàòè ö³ëîäîáîâî. Ç 
êîæíîãî ïèòàííÿ ìàº âè÷åðïíó 
³íôîðìàö³þ, çàâæäè ïàì'ÿòàº âñ³ 
íåîáõ³äí³ ôàêòè, öèôðè. À ùå, 
Þë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà âì³º ñëó-
õàòè ³ ïðèñëóõàòèñü äî âñ³õ. 
Ìîæå ïåðåñ³÷íîãî ãðîìàäÿíèíà 
çàïèòàòè, ÿê â³í áà÷èòü âèð³-
øåííÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ïðîáëåìè, 
³ âçÿòè éîãî äóìêó äî óâàãè. 
Âñ³ ñâî¿ ñïðàâè âîíà äîâîäèòü 
äî ê³íöÿ», — ãîâîðèòü Íàòàë³ÿ 
Ïåòð³âíà ïðî î÷³ëüíèöþ ïàðò³¿.

ЖІНОК ТА ЛІКАРІВ — 
ДО ВЛАДИ!

Íå çàéâèì áóäå ñêàçàòè, ùî 
ë³êàð íà ÷îë³ Â³ííèö³ âæå áóâ. 
Êîæåí øêîëÿð çíàº âèäàòíîãî 
êåðìàíè÷à ì³ñòà Ìèêîëó Îâî-
äîâà, ï³ä ÷àñ ðîáîòè ÿêîãî Â³-
ííèöÿ ðîçöâ³òàëà. À îò æ³íêè 
ó êð³ñë³ ì³ñüêîãî ãîëîâè ùå 
íå áóëî. Öþ òåíäåíö³þ, ââà-
æàº Íàòàë³ÿ Ñîëåéêî, ÷àñ âè-
ïðàâëÿòè.

«Äàâíî âæå ÷àñ æ³íö³ î÷îëèòè 
Â³ííèöþ. ßê ìåäèöèíà, òàê ³ 
ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ — àá-
ñîëþòíî æ³íî÷³ ñïðàâè. Êð³ì 
òîãî, ùî ÿ ïðàöþþ ó ë³êàðí³, 
ÿ ùå é âèêëàäàþ ó ìåäè÷íîìó 
óí³âåðñèòåò³. Ñòóäåíòè ïèòàþòü: 
«ßê âè, æ³íêà, ñòàëè õ³ðóðãîì, 
ùå é äèòÿ÷èì?» À ÿ â³äïîâ³äàþ, 
ùî õ³ðóðã³ÿ, îñîáëèâî äèòÿ÷à — 
ðîáîòà âèêëþ÷íî æ³íî÷à. Æ³í-
êè íåîáõ³äí³ ³ ó ì³ñöåâ³é âëàä³: 
í³õòî, ÿê æ³íêà, íå âì³º ç í³÷îãî 
çðîáèòè çàòèøîê ó õàò³, îá³ä òà 
íàñòð³é. Òèì á³ëüøå, º é ³ñòî-
ðè÷í³ ïðèêëàäè. Ç òèõ ï³ð, ÿê 
ïàðëàìåíòè ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í 
ñêëàäàþòüñÿ íàïîëîâèíó ç æ³-
íîê, ¿õíÿ ïîë³òèêà ñòàëà á³ëüø 
ñîö³àëüíî îð³ºíòîâàíîþ. Áî 
ñàìå æ³íö³ ïåðåäóñ³ì ïîòð³áåí 
êîìôîðò, ïîòð³áíî, ùîá ä³òè 
áóëè çäîðîâ³, íàãîäîâàí³, ùîá 
â îñåë³ áóëî òåïëî òà îõàéíî, 
à òàì, äå âîíè ìåøêàþòü — ãàð-
íî òà áåçïå÷íî. Æ³íêà ïðè âëàä³ 
çíàº, ÿê ïîäáàòè ïðî ìîëîäü, 
çàáåçïå÷èòè çäîðîâ’ÿ ãðîìàäè 
òà ÷èñòîòó íà âóëèöÿõ. ² êîëè 
â óêðà¿íñüê³é ïîë³òèö³ áóäå 
ð³âíà ê³ëüê³ñòü ÷îëîâ³ê³â òà æ³-
íîê, òîä³ ìîæëèâî ñïîä³âàòèñü 
íà ñòð³ìêèé ðîçâèòîê íàøî¿ 
äåðæàâè — Óêðà¿íè».

Лікарка, яка врятувала життя тисячам маленьких вінничан, допоможе 
перетворити Вінницю на екологічно чисте та безпечне місто
ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ

481158
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НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ, 
íàãàäàºìî, 19 æîâ-
òíÿ 2019 ðîêó. Ó Â³-
ííèö³ íà ïåðåõðåñò³ 

âóëèöü Ò³ì³ðÿçºâà òà Ñòð³ëåöüêî¿ 
íå ðîçìèíóëèñÿ òðàìâàé òà àâ-
ò³âêà ÂÀÇ.

— Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìà-
ö³ºþ, âîä³é àâò³âêè íå ïðîïóñ-
òèâ òðàìâàé. Çàãèíóâ ïàñàæèð 
ëåãêîâèêà. Âîä³ÿ òà ³íøó ïàñà-
æèðêó ìàøèíè ãîñï³òàë³çóâàëè 
ó ë³êàðíþ, — ðîçïîâ³äàëà òîä³ 
æóðíàë³ñòö³ RIA òà «20 õâèëèí» 
ïðåñ-îô³öåðêà â³ää³ëó êîìóí³êà-
ö³¿ â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ 
²ðèíà Äîáðîâîëüñüêà.

Ó æîâòí³ 2019-ãî çà ôàêòîì 
ñë³äñòâîì áóëî ðîçïî÷àòå êðèì³-
íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ÷. 2 ñò. 
286 ÊÊ Óêðà¿íè (ïîðóøåííÿ ïðà-
âèë áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó, ùî 
ñïðè÷èíèëè ñìåðòü ïîòåðï³ëîãî). 
Çà òàêå ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà-
÷åíî äî 8 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.

Ïðî çàâåðøåííÿ ñë³äñòâà ÷èòà-
ºìî ó âèðîêó Â³ííèöüêîãî ì³ñü-
êîãî ñóäó 29 âåðåñíÿ 2020 ðîêó. 
Ç ñóäîâîãî ð³øåííÿ ä³çíàºìîñü, 
ùî ÄÒÏ òðàïèëîñü ÷åðåç òå, ùî 
âîä³þ ÂÀÇ ñòàëî çëå çà êåðìîì 
³ â³í âòðàòèâ ñâ³äîì³ñòü.

ßê ïîÿñíþþòü ó âèðîêó, âîä³é 
ëåãêîâèêà ïîíàä 25 ðîê³â òîìó 
âòðàòèâ ç³ð íà ïðàâîìó îö³ òà 
ïîãàíî áà÷èâ ë³âèì, ÷îëîâ³ê — 
³íâàë³ä ² ãðóïè. Ïîïðè öå, ÿê 
ïèøóòü ó ð³øåíí³, â³í ïðîäî-
âæèâ ñèñòåìàòè÷íå êåðóâàííÿ 
òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè, óñâ³-
äîìëþþ÷è íåáåçïå÷í³ñòü òàêèõ 
ä³é äëÿ ³íøèõ ó÷àñíèê³â äîðîæ-
íüîãî ðóõó.

«ПОТЕМНІЛО В ОЧАХ» 
«Âîä³é, ïåðåáóâàþ÷è ó õâîðî-

áëèâîìó ñòàí³, êåðóþ÷è òåõí³÷-
íî ñïðàâíèì àâòîìîá³ëåì «ÂÀÇ 
2106», ðóõàþ÷èñü ïî âóë. Ò³ì³ðÿ-
çºâà ó íàïðÿìêó âóë. Ñòð³ëåöü-
êî¿, íàáëèæàþ÷èñü äî ïåðå¿çäó 
òðàìâàéíèõ êîë³é íå âïåâíèâñÿ 
ó áåçïå÷íîñò³ ïîäàëüøîãî ðóõó 
íå íàäàâ ïåðåâàãó ó ðóñ³ òðàìâàþ 
ìàðøðóòîì ¹ 6 «Çàë³çíè÷íèé 
âîêçàë — Âèøåíüêà», ÿêèé ï³ä 
êåðóâàííÿì âîä³ÿ ðóõàâñÿ â íà-
ïðÿìêó ì³êðîðàéîíó «Âèøåíüêà», 
³ äîïóñòèâ ç³òêíåííÿ ³ç âêàçàíèì 
òðàìâàºì», — ïèøóòü ó âèðîêó.

Ñâ³äêîì ÄÒÏ áóâ ì³ñöåâèé ôî-
òîãðàô. Â³í ðîçïîâ³äàº, ùî áà÷èâ, 
ÿê òðàìâàé ïðîâîë³ê ïåðåä ñîáîþ 
àâòîìîá³ëü íà äåê³ëüêà ìåòð³â. 

Ï³ä`¿æäæàþ÷è äî ïåðåòèíó êîë³é 
³ç äîðîãîþ, ïåðåä òèì ÿê íàáðà-
òè øâèäê³ñòü, òðàìâàé ¿¿ äåùî 
çáàâèâ, àâòîìîá³ëü ïðè öüîìó 
øâèäê³ñòü íå çáàâëÿâ.

ßê ä³çíàºìîñü ç âèùåçãàäà-
íîãî âèðîêó, ó ðåçóëüòàò³ ÄÒÏ 
ïàñàæèð àâòîìîá³ëÿ ÂÀÇ 2106 â³ä 
îòðèìàíèõ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü 
çàãèíóâ íà ì³ñö³ ïðèãîäè òà ùå 
îäèí ïàñàæèð àâòîìîá³ëÿ îòðè-
ìàâ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ ñåðåä-
íüî¿ òÿæêîñò³.

ßê ÷èòàºìî ó âèðîêó, ïàñàæèð, 
ùî ñèä³â ïîðó÷ ç âîä³ºì ÂÀÇ, ìàâ 
ñë³äêóâàòè çà äîðîãîþ ç ïðàâî-

«РАПТОВО ВТРАТИВ СВІДОМІСТЬ»: 
ВОДІЮ ВИНЕСЛИ ВИРОК 
Смертельна аварія  Рік тому, 
у жовтні 2019-го, трапилась смертельна 
ДТП на Стрілецькій, у якій ВАЗ 
зіштовхнувся з трамваєм. Нещодавно, 
29 вересня, у цій справі винесли вирок. 
Розповідаємо про обставини ДТП

У квітні 2020-го, додамо, юнаку, 
що торік на Infiniti скоїв смер-
тельну ДТП біля «Гроша», теж 
винесли вирок. Водій на Infiniti 
Костянтин Писарчук скоїв ДТП 
п’яним. На великій швидкості 
юнак врізався в машину таксі, що 
зупинилася на червоний. Таксист 
помер від травм у лікарні.
Санкція статті, за якою притягува-
ли до відповідальності Костянтина 
Писарчука, каже про позбавлен-
ні волі від трьох до восьми років 

(порушення правил безпеки до-
рожнього руху, які спричинили 
смерть потерпілого). І покарання 
призначили в межах санкції, але 
врахували пом’якшуючі обстави-
ни: повне визнання вини, каят-
тя, відшкодування шкоди, тому 
звільнили від реального відбуван-
ня строку з іспитовим терміном.
«За результатами повного та все-
бічного судового розгляду, суд 
(…) призначив йому покарання 
у виді 5 років позбавлення волі, 

а також на рік позбавив права ке-
рувати транспортними засобами. 
Одночасно, відповідно до вимог 
статті 75 КК України, суд звіль-
нив засудженого від відбування 
основного призначеного пока-
рання, встановивши іспитовий 
строк — 2 роки. Якщо упродовж 
цього часу чоловік знову вчинить 
новий злочин, то відбуватиме 
призначене покарання в повній 
мірі», — повідомив одразу після 
вироку Вінницький міський суд.

Про ще одну резонансну аварію 

Свідком ДТП був місцевий фотограф. Він розповідає, що бачив, 
як трамвай проволік перед собою автомобіль на декілька метрів

òðàìâàÿ, ï³ñëÿ ÷îãî àâòîìîá³ëü 
ïðèçóïèíèâñÿ.

«Ï³ñëÿ âêàçàíîãî ïî÷àëà ïðè-
ñêîðþâàòèñü. Â ìîìåíò, êîëè 
òðàìâàé ï³ä`¿æäæàâ äî ïåðåõðåñ-
òÿ, àâòîìîá³ëü ðàïòîâî ïî÷àâ ðóõ 
òà âè¿õàâ íà êîë³þ. Ãàëüìóâàëà 
âñ³ìà ìîæëèâèìè ñïîñîáàìè, 
àëå íåçâàæàþ÷è íà öå òðàìâàé 
ç³òêíóâñÿ ³ç ïðàâîþ á³÷íîþ ÷àñ-
òèíîþ àâòîìîá³ëÿ. Óäàð ïðèïàâ 
ì³æ äâåðèìà àâòîìîá³ëÿ, áëèæ÷å 
äî ïåðåäí³õ äâåðåé. Òàêèì ÷èíîì 
òðàíñïîðòí³ çàñîáè ðîçòàøóâà-
ëèñü ïåðïåíäèêóëÿðíî», — éäåòü-
ñÿ ó âèðîêó.

ВОДІЙ ЗАПЕРЕЧУЄ САМ ФАКТ 
ПОРУШЕННЯ ПДР 

Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ îáâèíó-
âà÷åíèé âîä³é, õî÷à ³ ïîâ³äîìèâ, 
ùî ïðîâèíó ó â÷èíåíí³ êðèì³-
íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ âè-
çíàº òà ùèðî êàºòüñÿ, ïðîòå çì³ñò 
éîãî ïîêàçàíü íå ñâ³ä÷èòü ïðî 
çàçíà÷åíå. Òàê, îáâèíóâà÷åíèé 
çàçíà÷èâ, ùî â³í ä³éñíî êåðóâàâ 
àâòîìîá³ëåì, ìàº âàäè çîðó, º ³í-
âàë³äîì ïåðøî¿ ãðóïè ïî çîðó. 
Ïðè öüîìó îáâèíóâà÷åíèé ïî-
â³äîìèâ, ùî âêàçàíå íå ñòàëî 
ïåðåøêîäîþ éîìó ó êåðóâàíí³, 
â³í ì³ã êåðóâàòè òðàíñïîðòíèì 
çàñîáîì, îñê³ëüêè ìàº ïðàâî êå-
ðóâàííÿ íèì, ì³ã ïîâíîþ ì³ðîþ 
âðàõîâóâàòè îáñòàíîâêó íà äî-
ðîç³. À ÄÒÏ ñòàëàñü íå ÷åðåç ïî-
ðóøåííÿ íèì ïðàâèë äîðîæíüîãî 
ðóõó, à ÷åðåç òå, ùî éîìó ðàïòîâî 
ï³ä ÷àñ êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèì 
çàñîáîì ñòàëî çëå òà â³í âòðàòèâ 
ñâ³äîì³ñòü. Ñàìå ÷åðåç çàçíà÷åíå 
ìîæëèâî ³ ñòàëàñü ÄÒÏ.

ßê ÷èòàºìî ó âèðîêó, ñóä â ïåð-
øó ÷åðãó çâåðòàº óâàãó íà òîé 
ôàêò, ùî çì³ñò âêàçàíèõ ïîêàçàíü 
æîäíèì ÷èíîì íå ñâ³ä÷èòü ïðî 
âèçíàííÿ îáâèíóâà÷åíèì ñâîº¿ 

ïðîâèíè, øèðå êàÿòòÿ, îñê³ëüêè 
âîä³é çàïåðå÷óºòüñÿ ñàì ôàêò ïî-
ðóøåííÿ ÏÄÐ.

«Äîêàçàìè ï³äòâåðäæåíî ôàêò 
òîãî, ùî îáâèíóâà÷åíèé âîä³é 
ìàâ íàäàòè ïåðåâàãó â ðóñ³ òðàì-
âàþ â ì³ñö³ ïåðåòèíó òðàìâàéíî¿ 
êîë³¿ ñìóãîþ ðóõó íåðåéêîâèõ 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ïðîòå 
âêàçàíîãî íå çðîáèâ. Ðàçîì ç 
òèì, ïîâ³äîìèâøè ñóäó, ùî â³í 
çíàâ, ùî ìàº íàäàòè ïåðåâàãó 
â ðóñ³ òðàìâàþ, ïîâ³äîìèâ, ùî 
â³í ôàêòè÷íî ÏÄÐ íå ïîðóøó-
âàâ, îñê³ëüêè ïðîñòî âòðàòèâ 
ñâ³äîì³ñòü, ïåðåáóâàþ÷è çà êåð-
ìîì. Ïðîòå òàê³ ïîêàçàííÿ îá-
âèíóâà÷åíîãî ñïðîñòîâàí³ íèì 
ñàìîñò³éíî. Òàê, ó ïîäàëüøèõ 
ïîêàçàííÿõ â³í çàçíà÷àº, ùî 
â³í âòðàòèâ ñâ³äîì³ñòü, êåðóþ-
÷è àâòîìîá³ëåì, ïî÷óâ ãóðê³ò òà 
ïðèéøîâ äî ñâ³äîìîñò³ ó ì³ñö³, 
ùî ïåðåáóâàº íà äîñèòü çíà-
÷í³é â³äñòàí³ â³ä ì³ñöÿ ïîä³¿ 
(ïàðê «Õ³ì³ê»). Ç ïîêàçàíü âñ³õ 
ñâ³äê³â — î÷åâèäö³â ñóäîì âñòà-
íîâëåíî, ùî âîä³ÿ íà ì³ñö³ ïîä³¿ 
íå áóëî, â³í çíèê», — éäåòüñÿ 
ó âèðîêó.

ßê éäåòüñÿ ó äîêóìåíò³, öå ïå-
ðåêîíóº ñóä, ùî âîä³é ñâ³äîìîñò³ 
íå âòðà÷àâ, îñê³ëüêè çì³ã âòåê-
òè ç ì³ñöÿ ïîä³¿ òà ïîäîëàòè äî-
ñèòü çíà÷íó â³äñòàíü. Â÷èíåííÿ 
áóäü-ÿêèõ àêòèâíèõ ä³é îñîáîþ, 
ùî ïåðåáóâàº áåç ñâ³äîìîñò³, º 
íåìîæëèâèì.

Ó âèñíîâêó ñóä çàñóäèâ âîä³ÿ 
ÂÀÇ çà ÷. 2 ñò. 286 ÊÊ Óêðà¿íè 
ó âèä³ ÷îòèðüîõ ðîê³â ïîçáàâëåí-
íÿ âîë³ ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà 
êåðóâàòè òðàíñïîðòíèìè çàñî-
áàìè íà ñòðîê òðè ðîêè. Êð³ì 
òîãî, ç íüîãî ñòÿãíóòü íà êîðèñòü 
äåðæàâè âèòðàòè çà ïðîâåäåííÿ 
åêñïåðòèç ó êðèì³íàëüíîìó ïðî-
âàäæåíí³ â ñóì³ 9803,15 ãðèâí³.

ãî áîêó, îñê³ëüêè âîä³é íå áà÷èâ 
ïðàâèì îêîì.

«Ïàñàæèðè ðîçìîâëÿëè ì³æ 
ñîáîþ, ãîâîðèëè ùîñü ïðî çà-
ðÿäíèé ïðèñòð³é, â òîìó ÷èñë³ 
³ ÷îëîâ³ê, ÿêèé ìàâ ï³äêàçóâàòè 
îáñòàíîâêó íà äîðîç³. Ïðî¿õàâ 
áëèçüêî 50 ìåòð³â, ï³ñëÿ ÷îãî 
ïîòåìí³ëî â î÷àõ, çàïàìîðî÷è-
ëîñü â ãîëîâ³, âòðàòèâ ñâ³äîì³ñòü. 
Ïðè öüîìó ÷óâ ñèëüíèé ãóðê³ò. 
Ïðèéøîâ äî òÿìè, êîëè éøîâ 
á³ëÿ ñòàä³îíó «Õ³ì³ê», áîë³ëè 
ãîëîâà òà ðåáðà, íå ðîçóì³â, ùî 
òðàïèëîñü. Îñê³ëüêè íàïåðåäîä-
í³ ïîîá³öÿâ äîíüö³, ùî ïðè¿äå 
â Êè¿â, âèðóøèâ äî Êèºâà», — 
÷èòàºìî ó âèðîêó.

Âîä³éêà òðàìâàÿ ó ñóä³ ðîç-
ïîâ³ëà, ùî áëèçüêî 13.00 òîãî 
äíÿ âîíà ðóõàëàñü â íàïðÿìêó 
â³ä çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, ïðî-
¿õàëà çóïèíêó ïîðó÷ ³ç øêîëîþ 
¹ 30, êîëè ï³ä`¿æäæàëà äî ä³-
ëÿíêè êîë³¿, ÿêó ïåðåòèíàº àâ-
òîìîá³ëüíà äîðîãà, ïîì³òèëà 
àâòîìîá³ëü. Âêàçàíå ïåðåõðåñòÿ 
íåðåãóëüîâàíå, òðàìâàé íà íüîìó 
ìàº áåçóìîâíó ïåðåâàãó. Ç ìåòîþ 
ïîïåðåäæåííÿ ïîñèãíàëèëà àâ-
òîìîá³ëþ òà çíèçèëà øâèäê³ñòü 

Ñóä íå ïîâ³ðèâ, 
ùî âîä³é âòðàòèâ 
ñâ³äîì³ñòü. Îñê³ëüêè 
çì³ã âòåêòè ç ì³ñöÿ 
ïîä³¿ òà ïîäîëàòè 
äîñèòü çíà÷íó â³äñòàíü

ÊÐÈÌ²ÍÀË
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Ì³ñöåâ³ âèáîðè-2020 ñòàíóòü 
îäíèìè ç íàéá³ëüø ãó÷íèõ â ³ñòî-

ð³¿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè. Íîâèé âèáîð÷èé 
êîäåêñ, íîâ³ ïîë³òîëîã³÷í³ òåõíîëîã³¿, íîâ³ 
ìåæ³ Â³ííèöüêî¿ îá’ºäíàíî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè. ² íàéãîëîâí³øå — øàíñ äëÿ íîâèõ 
îáëè÷ ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè ìåøêàíö³â 
Â³ííèö³ ó Â³ííèöüê³é ì³ñüê³é âëàä³.

ßê öå áóäå? Íà ùî ðîçðàõîâóþòü êàí-
äèäàòè-íîâà÷êè? Ïðî ùî âçàãàë³ çáèðà-
þòüñÿ ãîâîðèòè ç â³ííè÷àíàìè? Â³äïîâ³ä³ 
íà ö³ òà ³íø³ ïèòàííÿ ñüîãîäí³ ïî÷óºìî 
â³ä êàíäèäàòà â äåïóòàòè Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó âèáîð÷îìó îêðóç³ ¹5 â³ä 
ïàðò³¿ «Ñëóãà íàðîäó» Àðòåìà Ñ³âàøà.

— Àðòåìå, òè — ï³äïðèºìåöü, ìîëîäà àê-
òèâíà ëþäèíà, ó òåáå íàâðÿä ÷è º ïðîáëåìè 
ç ô³íàíñàìè, æèòëîì, àâòîìîá³ëåì. ×îìó 
òè âèð³øèâ ñïðîáóâàòè ñåáå â ïîë³òèö³?

— Àëå æ ÿ íå æèâó îäèí â ÷îòèðüîõ 
ñò³íàõ áåç ïîòðåáè âèõîäèòè íà âóëèöþ. 
ß âèð³ñ íà Çàìîñò³, ó ìåíå áàãàòî äðóç³â ç 
Êè¿âñüêî¿, Òÿæèëîâà, Â³éñüêîâîãî ì³ñòå÷êà. 
Ç êèìîñü ìè ðîñëè ðàçîì, ç áàãàòüìà çà-
éìàºìîñÿ ñïîðòîì, õòîñü ñòàâ ìî¿ì á³çíåñ-
ïàðòíåðîì àáî â³äêðèâ âëàñíèé á³çíåñ, ³ 
ìè ñï³ëêóºìîñÿ ÷àñò³øå. Îñü ìîº îòî÷åííÿ 
çàïðîïîíóâàëî ìåí³ ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè 
â ÿêîñò³ äåïóòàòà Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

— Ïðè öüîìó, ãîëîñ³â òâîãî îòî÷åííÿ 
íå âèñòà÷èòü, ùîá îòðèìàòè ìàíäàò. Äî-
âåäåòüñÿ éòè äî âèáîðö³â òà ïåðåêîíóâàòè 
¿õ, ùî ñàìå Àðòåì Ñ³âàø — ¿õ êàíäèäàò. 
ßê ç öèì áóòè?

— Ó ìåíå íåìàº áàæàííÿ êîãîñü ïåðå-
êîíóâàòè âçàãàë³. ßêùî ìè õî÷åìî ñó÷àñ-
íèõ ñòàíäàðò³â ðîáîòè äåïóòàò³â, òî ïî-
òð³áíî â³äõîäèòè â³ä ³ñòîð³é, ùî äåïóòàò 

ùîñü âèíåí ùå äî âèáîð³â. Â á³çíåñ³ º 
ïîíÿòòÿ «win-win», ÿêå îïèñóº ïîçèö³þ 
íà ïåðåãîâîðàõ, êîëè îáèäâ³ ñòîðîíè çà-
ëèøàþòüñÿ ó âèãðàø³. Òå æ ñàìå íà âè-
áîðàõ. Îñü º Àðòåì Ñ³âàø — ëþäèíà, ÿêà 
ãîòîâà ïðåäñòàâèòè ³íòåðåñè Òÿæèëîâà, 
Â³éñüêîâîãî ì³ñòå÷êà ³ íàâêîëèøí³õ ñ³ë 
5 îêðóãó ó Â³ííèöüê³é ì³ñüê³é ðàä³. ª 
âèáîðö³. Äàâàéòå ÷³òêî ïîãîâîðèìî, ÿê 
âèáîðö³ áà÷àòü ðîáîòó äåïóòàòà, ÷îãî â³ä 
íüîãî î÷³êóþòü ³ íàñê³ëüêè ñàì³ ãîòîâ³ äå-
ïóòàòó ñïðèÿòè, à íå ò³ëüêè êðèòèêóâàòè. 
Ñ³ëè, ïîãîâîðèëè, ïî÷àëè ïðàöþâàòè.

— Ó êîæíîãî êàíäèäàòà â äåïóòàòè ìàº 
áóòè âèáîð÷à ïðîãðàìà. Ïëàí ä³é, ÿêèé â³í 

õî÷å ðåàë³çóâàòè, ÿêùî ñòàíå äåïóòàòîì. 
Ó òåáå º òàêèé ïëàí ä³é?

— Â³ííèöÿ äàâíî ïåðåñòàëà áóòè 
ì³ñòîì ð³âíèõ ìîæëèâîñòåé, òîìó ïî-
ïåðøå — âàðòî ïîâåðíóòè â³ääàëåíèì 
ðàéîíàì ð³âí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ðîçâèòêó 
ó ïîð³âíÿíí³ ç öåíòðàëüíèìè. ß ââàæàþ 
íàãë³ñòþ òå, ùî ó äåÿêèõ ðàéîíàõ ì³ñòà 
àñôàëüò ïåðåêëàäàºòüñÿ ê³ëîìåòðàìè, 
à íà ìîºìó îêðóãîâ³ òðè ÿìè â³äðåìîí-
òóþòü çà ð³ê ³ âæå ñîá³ îðäåíà ÷³ïëÿþòü. 
Äå Òÿæèë³âñüêèé ì³ñò? Äå ñïîðòèâíèé 
êîìïëåêñ á³ëÿ ïàðêó ²íòåãðàë? Ïîñòà-
âèëè 10 ëàâîê â ïàðêó, çðîáèëè 100 ôî-
òîãðàô³é ³ öå âñå?! Ïðîáëåìó òèïó âè-
ð³øèëè? Í³, öå òàê íå ïðàöþº. Òóò òåæ 
æèâóòü ëþäè, ³ âîíè òåæ õî÷óòü â³ä÷óâàòè 
ñåáå ð³âíîïðàâíîþ ÷àñòèíîþ ñóñï³ëüñòâà.

Ïî-äðóãå, á³ëüøå óâàãè íà ñ³ëüñüê³ íà-
ñåëåí³ ïóíêòè. Ñåëà óâ³éøëè ó ñêëàä Â³-
ííèöüêî¿ ÎÒÃ íå äëÿ òîãî, ùîá ó íèõ çåì-
ëþ ð³øåííÿìè ì³ñüêðàäè ðîçäåðèáàíèëè. 
Òîìó ðàç âæå çá³ëüøèëè ÷èñåëüí³ñòü â³-
ííèöüêî¿ ãðîìàäè, çá³ëüø³òü óâàãó äî öèõ 
òåðèòîð³é. ×è â ñåë³ íå ïîòð³áíî øêîëè 
ðåìîíòóâàòè? ×è òàì íå ïîòð³áíî õî÷à á 
äåê³ëüêà íîðìàëüíèõ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí-
÷èê³â òà öèâ³ë³çîâàíó ìåðåæó çóïèíîê?

Ö³ äâ³ óìîâè âèð³øèìî, ëþäè ñàì³ 
çðîçóì³þòü, ÿê ä³ÿòè äàë³.

— Ïðîâåäåííÿ âèáîð³â — íåäåøåâà ³ñòî-
ð³ÿ. Òèì á³ëüøå, â öüîìó ðîö³ êîíêóðåíö³ÿ 
áóäå äóæå â³ä÷óòíîþ, îñê³ëüêè êàíäèäàòàì 
â³ä «Ñëóãè íàðîäó» áóäóòü ïðîòèñòîÿòè 
«ðîçêðó÷åí³ êîíêóðåíòè» ç êîìàíä Âîëî-
äèìèðà Ãðîéñìàíà òà Ïåòðà Ïîðîøåíêà. 
Â ÿêó ñóìó îá³éäåòüñÿ êàìïàí³ÿ ³ ÿê çáè-
ðàºøñÿ ïðîâîäèòè àã³òàö³þ?

— Ïîðà â³äõîäèòè â³ä ðîçìîâ, ùî âè-
áîðè — öå ì³ëüéîíè. ßêùî øòàá³ñòè êðà-
äóòü, à êàíäèäàòàì ëàïøó íà âóõà â³øà-
þòü, òîä³ îöå, íåõàé öå ì³ëüéîíè. Ó ìåíå 
íå áóäå äåñÿòê³â áîðä³â, ó ìåíå íå áóäå 
ðîçäà÷³ ãðå÷êè, à çà çíàéîìñòâî ç³ ìíîþ 
ÿ âèáîðöÿì äîïëà÷óâàòè òåæ íå çáèðà-
þñÿ. Òîìó âèòðàòè áóäóòü ì³í³ìàëüí³ — 
ìîæëèâî, 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü — ³ ÿ ëåãêî 
çàêðèþ ¿õ çà ðàõóíîê âëàñíèõ çáåðåæåíü 
òà äîïîìîãè ìî¿õ äðóç³â. Îñíîâí³ âèòðàòè 
áóäóòü âèì³ðþâàòèñÿ ãîäèíàìè, ÿê³ ÿ âè-
òðà÷ó òå, ùîá ï³øêè îá³éòè âåñü îêðóã!

— Âèñóâàííÿ â³ä «Ñëóãè íàðîäó» — öå 
äîïîìîãà êàíäèäàòó ÷è çàéâèé òÿãàð? Âðà-
õîâóþ÷è, ùî ðåéòèíãè ïðîâëàäíî¿ ïàðò³¿ 
íà Â³ííè÷÷èí³ ïîñò³éíî ïàäàþòü.

— Ðåéòèíãè «ìàëþþòü» äÿä³ â ä³ëîâèõ 
êîñòþìàõ, ÿêèì ïëàòÿòü âåëèê³ ãðîø³, ùîá 
âîíè öèì çàéìàëèñÿ. Ó íàñ ÿêùî ðåéòèí-
ãè ÷èòàòè, òàê âîäà â êðàíàõ ÷èñòà, çàòîð³â 
í³êîëè íå áóëî ³ íå áóäå, à âëàäà ö³ëèìè 
äíÿìè ïðî íàðîä äóìàº. Âèñóâàííÿ â³ä 
«Ñëóãè íàðîäó» — öå äîâ³ðà êîìàíäè Ïðå-
çèäåíòà äî ìåíå ÿê êàíäèäàòà. Îêåé, ÷àñ 
ïîêàæå, çìîæó ÿ öþ äîâ³ðó âèïðàâäàòè 
àáî íå çìîæó. Àëå öå ìè ç’ÿñóºìî íå ñüî-
ãîäí³ ³ íå îäðàçó ï³ñëÿ âèáîð³â, à ÷åðåç 
5 ðîê³â, êîëè ëþäè ñêàæóòü, çàäîâîëåí³ 
âîíè ðîáîòîþ ç³ ìíîþ ÷è íå çàäîâîëåí³.

— ßê áè òè îïèñàâ ñåáå äëÿ âèáîðö³â 
âñüîãî ëèøå 1 ðå÷åííÿì?

— ßêùî ìè áóäåìî ïîâàæàòè îäèí 
îäíîãî, íàñ áóäóòü ïîâàæàòè ³íø³.

Öå áóâ Àðòåì Ñ³âàø, ï³äïðèºìåöü, äèðåê-
òîð ³ êåð³âíèê ÒÎÂ «ÒÐÅÉÄ-Ñ» òà ÒÎÂ 
«ÇÎËÀÊÑ», êàíäèäàò â äåïóòàòè Â³ííèöü-
êî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â âèáîð÷îìó îêðóç³ ¹5

Підприємець Артем Сіваш: «Вінниця давно 
перестала бути містом рівних можливостей!» 
ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ

481078
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На запитання, чи вистачить місця 
для львівських побутових відхо-
дів на Демидівському сміттєзва-
лищі, староста говорить, що це 
може стати новою проблемою.
Як тоді діятимуть?
Каже, таки доведеться стати 
на коліна. Але вже перед Мо-
гилівською і Гніванською гро-
мадою. Просити у них дозволу 

на вивезення залишків на Мо-
гилівське та Гніванське сміттєз-
валища.
— Вірю в їхню мудрість та порозу-
міння, адже ми єдина об’єднана 
територіальна громада, тому й 
проблеми у нас спільні і вирішу-
вати їх також маємо спільними 
зусиллями, — говорить Юрій 
Мельник.

Якщо не вистачить місця…

Прес-офіцер обласної поліції 
Анна Олійник повідомила, що 
розслідування провадження 
у справі про львівське сміття 
на завершальному етапі. За її 
словами, найближчим часом 
матеріали будуть скеровані 
до суду.
Позов до винуватців буде по-
дано також ОТГ. Принаймні так 

стверджує староста села Юрій 
Мельник. За його словами, ви-
магатимуть відшкодування вар-
тості робіт з утилізації відходів, 
а також відновлення якості зе-
мель та завданої шкоди довкіл-
лю. Ще один пункт у позовній 
заяві стосуватиметься виплати 
компенсації за моральну шкоду 
мешканцям села.

Найближчим часом направлять до суду 

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

— Ï³äïðèºìåöü 
Þð³é Äàíèëþê ïî-
ÿñíèâ ñåëÿíàì, äëÿ 
÷îãî çàâ³ç â³äõîäè. 

Õîò³â îðãàí³çóâàòè ¿õ ïåðåðîáêó. 
² öå áåç ïîãîäæåííÿ ç ëþäüìè, 
áåç íàÿâíîñò³ áóäü-ÿêî¿ òåõí³êè 
÷è îáëàäíàííÿ. Öèìè ñëîâàìè 
â³í âèêëèêàâ ùå á³ëüøå îáóðåííÿ 
â ãðîìàäè. Éîãî ìàëî íå ïîáèëè. 
Âèìàãàëè îäíå — âèâåçòè íåïî-
òð³á. ×îëîâ³ê ïîãîäèâñÿ. Íàçâàâ 
äàòó, äî ÿêî¿ çðîáèòü öå. Ïîò³ì 
ïðîñèâ äîçâîëèòè ïðîäîâæèòè 
òåðì³í. Íàñòàâàâ äåíü âèêîíàííÿ 
îá³öÿíîãî — Äàíèëþê ïðîñèâ ùå 

òèæäåíü ÷àñó, ïîò³ì ùå ³ ùå. Òàê 
ïðîìèíóëî ìàéæå äâà ì³ñÿö³. Äî-
òðèìàòè äàíîãî ñëîâà ÷îëîâ³êîâ³ 
íå âäàëîñÿ.

— Âèâ³ç ò³ëüêè ïîëîâèíó â³äõî-
ä³â. Çàãàëîì ¿õ äîñòàâèëè ç³ Ëüâî-
âà ìàéæå òèñÿ÷ó òîíí. Òàêó öèô-
ðó íàçèâàº ñòàðîñòà Äåìèä³âêè 
Þð³é Ìåëüíèê.

Ìèíóëî¿ ñóáîòè, 3 æîâòíÿ, 
æèòåë³ ñåëà çíîâó ç³áðàëèñÿ, àáè 
ä³çíàòèñÿ, ÷îìó íå âèâîçèòüñÿ 
ðåøòà ñì³òòÿ.

НА ЖОДНОМУ ПОЛІГОНІ 
НЕ БЕРУТЬ 

Êåðóâàâ íà çáîðàõ ñòàðîñòà 
ñåëà Þð³é Ìåëüíèê. Ïîÿñíèâ 
çåìëÿêàì, ÷îìó íå âäàëîñÿ ïðè-

«АРОМАТИ» ЗІ ЛЬВОВА 
ЗАЛИШИЛИСЯ У ДЕМИДІВЦІ 
Смердюча тема  Майже два місяці 
минуло відтоді, як біля села Демидівка 
Жмеринського району затримали 
автомобілі зі львівським сміттям. Згоду 
на його завезення надав місцевий 
підприємець. Негайно вивезти смердючий 
непотріб — вимагали на зборах 
демидівчани. Чоловік запевнив, що 
зробить це. Прибрав тільки половину. Що 
вирішили робити з «ароматами» зі Львова?

Староста села Юрій Мельник: «Я готовий був стати на коліна 
перед людьми, щоб надали згоду вивезти львівське сміття 
на Демидівське звалище — ніде більше його не хочуть брати» 

ВІКТОР СКРИПНИК, (067)1079091 

 Íà ïðèºìí³é íîò³ çàê³í÷èëàñÿ 
ï’ÿòíèöÿ, 2 æîâòíÿ, â îäí³º¿ ç 
â³ííè÷àíîê. Çíàéøëàñÿ çàêîïàíà 
áàíêà ç ãð³øìè. Ïîêè öå ñòàëîñÿ, 
æ³íö³ íå ðàç äîâîäèëîñÿ õàïàòèñÿ 
çà ñåðöå. Ïîë³ö³þ âèêëèêàëà äî… 
ñóñ³ä³â. ×îìó?

²íôîðìàö³þ ïðî çíàéäåíó 3-ë³-
òðîâó áàíêó ç 200 òèñÿ÷àìè ãðè-
âåíü æóðíàë³ñò RIA òà 20minut.ua 
ä³çíàâñÿ â³ä ïðàö³âíèê³â ì³ñüêîãî 
â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ íà Ïèðîãîâà, 
4. Ïðèáëèçíî î 16.30 ³ç çàâäàííÿ 
ïîâåðíóëàñÿ îïåðàòèâíà ãðóïà. 
Ñàìå â öåé ÷àñ æóðíàë³ñò ïåðå-

áóâàâ ó â³ää³ëåíí³.
— Ãðîø³ çíàéøëèñÿ, — ïîâ³äî-

ìèâ îäèí ç ïîë³öåéñüêèõ ä³ëü-
íè÷íîìó ³íñïåêòîðó.

— Äå âîíè áóëè? Âè øóêà-
ëè? — ïåðåïèòàâ òîé.

— Í³, êîëè ìè ïðè¿õàëè, æ³íêà 
ïîâ³äîìèëà, ùî ñàìà çíàéøëà.

²ñòîð³ÿ íàñò³ëüêè íåçâè÷àéíà, 
ùî ïîë³öåéñüê³ ïîãîäèëèñÿ ðîç-
ïîâ³ñòè äåÿê³ ïîäðîáèö³. ªäèíå, 
ùî ïðîñèëè, íå íàçèâàòè ¿õí³õ 
ïð³çâèù. Ìîâëÿâ, äëÿ öüîãî º 
ïðåñ-ñëóæáà, àáè îïðèëþäíþ-
âàòè ³íôîðìàö³þ.

Íà òåëåôîí «102» íàä³éøëî 

ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî ó â³-
ííè÷àíêè ïðîïàëè 200 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Æ³íêà ãîâîðèëà, ùî 
ó çíèêíåíí³ ãðîøåé ï³äîçðþº 
ñóñ³ä³â. Óòî÷íèëà, ùî ò³ áà÷èëè, 
ÿê âîíà õîâàëà ãðîø³. ¯¿ çàïèòà-
ëè, äå ñàìå âîíà çáåð³ãàëà òàêó 
ñóìó êîøò³â. Â³äïîâ³äü âðàçèëà. 
Çàÿâíèöÿ ðîçïîâ³ëà, ùî ñêëàëà 
ãðîø³ ó áàíêó ³ çàêîïàëà á³ëÿ áó-
äèíêó. Ïðîæèâàº ó ïðèâàòíîìó 
ïîìåøêàíí³. Ñüîãîäí³ âèð³øè-
ëà äîáðàòèñÿ äî ñõîâàíêè. ×è 
òî çàõîò³ëà ïåðåâ³ðèòè ö³ë³ñí³ñòü 
ñâîãî ñêàðáó, ÷è íà ùîñü çíàäî-
áèëèñÿ êîøòè… Âçÿëà ëîïàòó ³ 

ñòàëà êîïàòè. Îäíàê ñêðåã³ò ñêëà 
ï³ä ëîïàòîþ òàê ³ íå âäàëîñÿ ïî-
÷óòè. Òðèâîãà îõîïèëà ãîñïîäàð-
êó áóäèíêó. Âîíî é íå äèâíî! 
200 òèñÿ÷ — âåëèê³ ãðîø³. Òðîõè 
çàñïîêî¿ëàñÿ — ³ çíîâó âçÿëàñÿ 
çà ëîïàòó. Äàðåìíî ñòàðàëàñÿ. 
Çíàéòè ñõîâàíó áàíêó ¿é òàê ³ 
íå âäàëîñÿ. Îòîä³ ³ ïðîìàéíóëà 
äóìêà: ñóñ³äè âêðàëè!

Ñòàëà ïðèãàäóâàòè òîé äåíü, 
êîëè çàêîïóâàëà ãðîø³. Çãàäóâà-
ëà, ÿê âñå â³äáóâàëîñÿ. ² ùîðàçó 
íà äóìêó ñïàäàâ îäèí ³ òîé ñàìèé 
åï³çîä. ¯é çäàâàëîñÿ, ùî âîíè 
íàäòî óâàæíî ñïîñòåð³ãàëè, ÿê 

âîíà òîä³ áóëà çàéíÿòà êîïàííÿì. 
ßêùî áà÷èëè, çíà÷èòü, â³äêîïàëè 
³ çàáðàëè. Àáè äàðåìíî íå ãàÿòè 
÷àñ, çàòåëåôîíóâàëà â ïîë³ö³þ. 
Ñàìà òèì ÷àñîì çíîâó âçÿëàñÿ 
çà ëîïàòó.

Êîëè ïîë³öåéñüê³ ïðè¿õàëè, 
âîíà âæå óñì³õàëàñÿ. Êàçàëà, 
ñòàðà âæå ñòàëà, òðîõè ñïëóòàëà 
ì³ñöå ñõîâàíêè.

Çàïèòóþ, ñê³ëüêè ðîê³â áà-
áóñ³, ñàìå òàê ¿¿ íàçèâàëè ïî-
ë³öåéñüê³.

— ×è òî 66, ÷è 68 ðîê³â, äåñü 
òàêîãî â³êó, — ïî÷óâ ó â³äïîâ³äü.

Íå òàêà âæå æ³íêà é ñòàðà…

Двісті тисяч у банці закопала і… забула, де

áðàòè ðåøòó â³äõîä³â. Çà éîãî 
ñëîâàìè, íà æîäíîìó ç ïîë³-
ãîí³â îáëàñò³ íå íàäàëè çãîäè 
íà çàâåçåííÿ ñì³òòÿ. Òàê ñàìî 
êàòåãîðè÷íî â³äìîâèëèñÿ ïðè-
éìàòè éîãî íà ñàíêö³îíîâàíèõ 
ñì³òòºçâàëèùàõ ñóñ³äí³õ îáëàñòåé.

Þð³é Ìåëüíèê êàæå, ùî 
íå çíàâ, ÿê ñïðèéìóòü òàêó ³í-
ôîðìàö³þ éîãî çåìëÿêè. Ãîòîâèé 
áóâ ñòàòè ïåðåä íèìè íà êîë³íà, 
àáè ïåðåêîíàòè, ùî óòèë³çóâàòè 
òðåáà íà âëàñí³é òåðèòîð³¿. ²í-
øîãî âàð³àíòó íå ³ñíóº.

Íà êîë³íà ñòàâàòè ñòàðîñò³ 
íå äîâåëîñÿ. Çà éîãî ñëîâàìè, 
ëþäè âèÿâèëèñÿ ìóäðèìè ³ ïðè-
éíÿëè òàêå ñàìå ìóäðå ð³øåííÿ.

— ßêáè éîãî íå ïðèéíÿëè, 
ñì³òòÿ é íàäàë³ çàëèøàëîñÿ á 
òàì, äå âîíî çíàõîäèòüñÿ óæå 
äâà ì³ñÿö³, — ãîâîðèòü Þð³é 
Ìåëüíèê. — Çâ³äòè ïðèáëèçíî 
400 ìåòð³â äî ºäèíî¿ àðòåç³àí-
ñüêî¿ ñâåðäëîâèíè. Ç íå¿ çä³éñíþ-
ºìî çàá³ð ïèòíî¿ âîäè äëÿ ñåëà. 
Í³äå ïðàâäè ä³òè, ïîêàçíèêè 
âîäè îñòàíí³ì ÷àñîì ïîã³ðøè-
ëèñÿ. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü àíàë³çè, ÿê³ 
áóëè çðîáëåí³ ôàõ³âöÿìè. Òîìó 
â³äõîäè òðåáà âèâîçèòè — ³íøîãî 
øëÿõó ó íàñ íåìà.

КУДИ ПЕРЕВЕЗУТЬ?
Á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â ãðîìàäà íà-

äàëà çãîäó íà óòèë³çàö³þ ñì³òòÿ 
íà ì³ñöåâîìó ñì³òòºçâàëèù³.

Ñòàðîñòà ñåëà óòî÷íþº, ùî 
ñì³òòºçâàëèùå, íà ÿêå ìàþòü 
ïåðåâåçòè â³äõîäè, çíàõîäèòüñÿ 
íà ì³ñö³ êîëèøíüîãî çàõîðîíåííÿ 

êîíåé. Ðåøòêè òâàðèí çàêðèþòü 
øàðîì ëüâ³âñüêîãî ñì³òòÿ. Çâåð-
õó âñå öå áóäå ïðèêðèòî øàðîì 
çåìë³, ùî çí³ìàºòüñÿ ï³ä ÷àñ ðîç-
ðîáêè êàð’ºðó, à òàêîæ â³äñ³âîì.

Òàêèé ìàòåð³àë ïîãîäèâñÿ íà-
äàòè êîìåðö³éíèé äèðåêòîð ÒÎÂ 
«Äåìèä³âñüêèé ãðàí³ò» Âîëîäè-

ìèð Ïð³äîëîáà, â³í áóâ ïðèñóò-
í³é íà çáîðàõ. Òðàíñïîðòîì äëÿ 
ïåðåâåçåííÿ ñì³òòÿ ³ íàâàíòàæó-
âàëüíîþ òåõí³êîþ òàêîæ çàáåçïå-
÷èòü êàð’ºð. Ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó 
ó âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïîîá³öÿëè 
ç ðåçåðâíîãî ôîíäó Ãí³âàíñüêî¿ 
ì³ñüêðàäè.

Ñì³òòÿ íèí³ çà 400 
ìåòð³â äî ºäèíî¿ 
àðòåç³àíñüêî¿ 
ñâåðäëîâèíè. Ç íå¿ 
çä³éñíþºòüñÿ çàá³ð 
ïèòíî¿ âîäè äëÿ ñåëà

ÏÐÎÁËÅÌÀ
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НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

Ð³ê òÿãíóëîñü 
ñë ³ ä ñ ò âî  ùîäî 
ñïðàâè âáèâñòâà 
ñîáàêè 81-ð³÷íîãî 

Ñåðã³ÿ Ëèïà÷à.
²íöèäåíò, íàãàäàºìî, ñòàâñÿ 

ó áåðåçí³ 2019 ðîêó íà îäíîìó 
ç³ øê³ëüíèõ ñòàä³îí³â Â³ííèö³. 
Çà ñëîâàìè ïåíñ³îíåðà Ñåð-
ã³ÿ Ëèïà÷à, 4 áåðåçíÿ 2019-ãî 
íà íüîãî ³ éîãî ñîáàêó ï³ä ÷àñ 
ïðîãóëÿíêè íàïàâ 27-ð³÷íèé 
Þð³é Ìàðê³í. Ïåíñ³îíåð ðîç-
ïîâ³äàº, ùî õëîïåöü ï³ä³éøîâ ³ 
íàí³ñ ê³ëüêà óäàð³â íîãîþ ïðÿìî 
ó æèâ³ò éîãî 14-ð³÷íîìó ïåñèêó 
Á³ìö³. Ë³êàð³ áîðîëèñü çà æèòòÿ 
ñîáàêè, àëå éîãî òàê ³ íå âäà-
ëîñÿ âðÿòóâàòè. Ñîáàêà ïîìåð 
ó ðåçóëüòàò³ ðîç³ðâàííÿ ïå÷³íêè 
íà ðóêàõ ó ä³äóñÿ.

Íà çàñ³äàííÿõ ï³äñóäíèé íå âè-
çíàâ ñâîþ ïðîâèíó, êàçàâ, ùî 
ëèøå ðóêîþ â³äøòîâõíóâ ÷óæîãî 
ñîáàêó, àáè òîãî íå çàãðèç éîãî 
ñòàôôîðäøèðñüêèé òåð`ºð. Íà-
òîì³ñòü 81-ë³òí³é ïîòåðï³ëèé íà-
çèâàâ ÷îëîâ³êà âáèâöåþ òâàðèíè.

— ß óâåñü ÷àñ ïîâòîðþâàâ 
ñâîºìó Á³ìö³ «Íå á³éñÿ, ïàïà ç 

òîáîþ, ÿ ïîðó÷». Â³í ïîìåð ïðÿ-
ìî ó ìåíå íà ðóêàõ. Ìîÿ äèòèíà 
ïîìåðëà ó ìåíå íà ðóêàõ. Òîìó 
ùî ÿêîìóñü çëî÷èíöþ çàõîò³ëîñü 
ðîçâàæèòèñü, — êàçàâ íà îäíîìó 
³ç çàñ³äàíü ñóäó âëàñíèê Á³ìêè.

Íà ïåðø³ ê³ëüêà çàñ³äàíü îáâè-
íóâà÷óâàíèé âçàãàë³ íå ç'ÿâëÿâñÿ, 

ïîò³ì éîãî ïðèìóñîâî äîñòàâèëè 
ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè.

— Êàðòèíà, ùî â³äêðèëàñü 
ïåðåä ìî¿ìè î÷èìà, áóëà æàõ-
ëèâîþ. ß áà÷èëà, ÿê Ìàðê³í 
â³äõîäèâ â³ä Ñåðã³ÿ Ïåòðîâè÷à 
ç³ ñâîºþ ñîáàêîþ, à Á³ìêà âæå 
ëåæàâ ïîáèòèé. Ñåðã³é Ïåòðîâè÷ 
êðè÷àâ ³ ïðîñèâ ïðî äîïîìîãó, — 
ðîçïîâ³äàëà ñâ³äêà íà îäíîìó ç 
ñóäîâèõ çàñ³äàíü.

Ó òðàâí³ 2020 ðîêó ñóä âèçíàâ 
âèííèì Ìàðê³íà, ³ ïðèçíà÷èâ 
ï’ÿòü ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³. 
Äàë³ ïðîêóðîð ïîäàâ àïåëÿö³éíó 

СУД ЗАЛИШИВ ВИРОК БЕЗ ЗМІН: 
П’ЯТЬ РОКІВ ЗА ВБИВСТВО БІМКИ
Вбивство тварини  Вінницький 
апеляційний суд залишив чинним вирок 
у справі про жорстоке поводження з 
собакою. Інцидент трапився торік на 
Вишеньці. За смерть тварини вінничанина 
засудили на п’ять років позбавлення волі 

ñêàðãó. ² âæå 2 æîâòíÿ 2020 ðîêó, 
Â³ííèöüêèé àïåëÿö³éíèé ñóä 
çàëèøèâ ÷èííèì âèðîê ó ñïðà-
â³ ïðî æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ ç 
ñîáàêîþ. Âèíóâàòîãî çàñóäèëè 
äî ï’ÿòè ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.

ßê ÷èòàºìî íà ñàéò³ ñóäó, 
ó ñâî¿é àïåëÿö³éí³é ñêàðç³ ïðîêó-
ðîð çàïåâíÿâ: ð³øåííÿ ïîòð³áíî 
ñêàñóâàòè â ÷àñòèí³ ïðèçíà÷åíî-

ãî ïîêàðàííÿ ÷åðåç ì’ÿê³ñòü òà 
ïðèçíà÷èòè ï³äñóäíîìó ñ³ì ðîê³â 
óâ’ÿçíåííÿ. Âîäíî÷àñ àäâîêàò-
êà ïðàâîïîðóøíèêà ââàæàº, ùî 
ì³ñüêèé ñóä óõâàëèâ ð³øåííÿ, 
íå äîòðèìóþ÷èñü çàêîíó. Ñòâåð-
äæóº: âèíà çà ÷àñòèíîþ 3 ñòàò-
ò³ 299 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè — íå äîâåäåíà.

«Ñòîñîâíî ñîáàêè ì³é ï³äçà-

õèñíèé àêòèâíèõ ä³é íå â÷èíÿâ, 
òèì ïà÷å — ç îñîáëèâîþ æîð-
ñòîê³ñòþ», — çàçíà÷àëà àäâîêàòêà 
â ñâî¿é àïåëÿö³éí³é ñêàðç³. Òîæ 
ïðîñèëà ñóä âèðîê ñêàñóâàòè, 
à ñïðàâó — çàêðèòè.

Ïðîòå ñóä â³äõèëèâ àïåëÿö³éí³ 
ñêàðãè ïðîêóðîðà é àäâîêàòêè 
ï³äñóäíîãî òà çàëèøèâ âèðîê 
ì³ñüêîãî ñóäó áåç çì³í.

Сергій Липач на судових засіданнях говорив, 
що його собака був «м’якенький клубочок, якого любила вся Вишенька» 

«ß óâåñü ÷àñ 
ïîâòîðþâàâ ñâîºìó 
Á³ìö³: «Íå á³éñÿ, ïàïà 
ç òîáîþ, ÿ ïîðó÷». 
Â³í ïîìåð ïðÿìî 
ó ìåíå íà ðóêàõ»

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334 

 Äî 5 æîâòíÿ êàíäèäàòè íà ïî-
ñàäè äåïóòàò³â òà ãîë³â ðàä ìàëè 
ìîæëèâ³ñòü ïîäàòè çàÿâè, ùîá 
â³äìîâèòèñÿ â³ä áàëîòóâàííÿ. 
Öèì ñêîðèñòàëèñÿ òðè ïðåòåí-
äåíòè íà ïîñàäó ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Â³ííèö³, ÿê³ éøëè ñàìîâèñóâàí-
öÿìè. Òåïåð îô³ö³éíî é îñòàòî÷-
íî ìàºìî äåñÿòü ïðåòåíäåíò³â 
íà êð³ñëî ìåðà.

Â³ííèöüêà ì³ñüêà âèáîð÷à êî-
ì³ñ³ÿ îòðèìàëà çàÿâè â³ä òðüîõ 
êàíäèäàò³â íà ïîñàäó ì³ñüêîãî 
ãîëîâè, â ÿêèõ éøëîñÿ ïðî â³ä-
ìîâó â³ä áàëîòóâàííÿ. Âîíè óõâà-
ëåí³ ì³ñöåâèì òåðâèáîð÷êîìîì. 
Ñêàñóâàëè ðåºñòðàö³þ íà âèáî-
ðàõ: Ñâ³òëàíà Ñòàõîâà, Àíäð³é 
Òêà÷óê, Ãàëèíà Øâàíîâà.

Âîíè áàëîòóâàëèñÿ ÿê ñàìîâè-
ñóâàíö³, àëå ¿õ îá’ºäíóº ùå îäíà 
ñï³ëüíà ðèñà — âîíè íåïóáë³÷-
í³, íå áóëè ðàí³øå ó ïîë³òèö³ òà 
îðãàíàõ âëàäè, «ãóãë» âèäàº ïðî 
íèõ îáìàëü ³íôîðìàö³¿.

Çîêðåìà, ïîâíà òåçêà Ãàëèíè 
Øâàíîâî¿ — 27-ð³÷íà â³ííè÷àí-
êà, ó 2017 ðîö³ øóêàëà ðîáîòó 
áóõãàëòåðà. Â³ííè÷àíêà, ùî ìàº 
òàêå æ ³ì’ÿ, ïð³çâèùå òà ïî áàòü-
êîâ³ ÿê ó Ñâ³òëàíè Ñòàõîâî¿, 
äî 2017 ðîêó áóëà ÔÎÏîì, çà-
éìàëàñÿ òîðã³âëåþ êîñìåòèêîþ, 
ïðîäàæåì ôàðôîðó, ñêëÿíîãî ïî-
ñóäó ³ ãîñïîäàð÷èõ òîâàð³â.

À íà «Ï²Á» Àíäð³ÿ Òêà÷óêà º 
ùîíàéìåíøå ï’ÿòü ÔÎÏ³â, ÿê³ 
â³äêðèò³ òàêîþ ëþäèíîþ ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³.

Îòîæ, òåïåð îñòàòî÷íî áóäåìî 
îáèðàòè íîâîãî ì³ñüêîãî ãîëîâó 
Â³ííèö³ ç äåñÿòè ïðåòåíäåíò³â:
 Ñåðã³é Ìîðãóíîâ. 52-ð³÷íèé 

÷èííèé ì³ñüêèé ãîëîâà. Áàëîòó-
ºòüñÿ íà ïîñàäó ìåðà â³ä «Óêðà¿í-
ñüêî¿ Ñòðàòåã³¿ Ãðîéñìàíà».
 Ñåðã³é Áîðçîâ. 40-ð³÷íèé 

÷èííèé ãîëîâà Â³ííèöüêî¿ 
ÎÄÀ. Êàíäèäàòîì ó ìåðè Â³-
ííèö³ éäå â³ä «Ñëóãè íàðîäó».
 Ñåðã³é Êóäëàºíêî. Êîëèøí³é 

íàðîäíèé äåïóòàò. Ï³ñëÿ âèõîäó 
ç ïîë³òèêè êåðóâàâ äåðæï³äïðè-
ºìñòâîì «Äèðåêö³ÿ ç áóä³âíèöòâà 
ì³æíàðîäíîãî àåðîïîðòó «Îäå-
ñà». 44-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí éäå 
íà âèáîðè â³ä «ªâðîïåéñüêî¿ 
ñîë³äàðíîñò³».
 Îëåêñàíäðà Óñò³íîâà. Íèí³ø-

íÿ íàðîäíà äåïóòàòêà. 34-ð³÷íà 
â³ííè÷àíêà áàëîòóºòüñÿ íà ïîñà-
äó ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä ïîë³òè÷íî¿ 
ñèëè «Ãîëîñ».
 Íàòàë³ÿ Ñîëåéêî. Â³äîìà 

äèòÿ÷à ë³êàðêà, åêñ-äåïóòàò îá-
ëðàäè, çàñòóïíèöÿ ãîëîâè îá-
ëðàäè Ñåðã³ÿ Ñâèòêà. 68-ð³÷íó 
â³ííè÷àíêó îáðàëè êàíäèäàòîì 
ó ìåðè Â³ííèö³ íà ïàðò³éíèõ 
çáîðàõ «Áàòüê³âùèíè».
 Â’ÿ÷åñëàâ Óçºëêîâ. 41-ð³÷íèé 

êîëèøí³é áîêñåð-ïðîôåñ³îíàë 
éäå íà âèáîðè ì³ñüêîãî ãîëîâè 
â³ä ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «Îïîçèö³éíà 
ïëàòôîðìà — Çà æèòòÿ».
 ²ðèíà Êîòîâà. 48-ð³÷íà â³ííè-

÷àíêà éäå íà âèáîðè â³ä ïàðò³¿ 
«Íàø Êðàé». Âîíà º ãðîìàäñüêîþ 
ä³ÿ÷êîþ, äèðåêòîðîì àãåíö³¿ 

íåðóõîìîñò³ é êåðóþ÷îþ äâîìà 
áàãàòîïîâåðõ³âêàìè. Ó ìèíóëîìó 
êàï³òàí ì³ë³ö³¿.
 Ñåðã³é Êàðìàë³òà. 51-ð³÷íèé 

ï³äïðèºìåöü, þðèñêîíñóëüò, 
êîëèøí³é äåïóòàò ì³ñüêðàäè 
ó 2002–2010 ðîêàõ, éäå íà âè-
áîðè ÿê ñàìîâèñóâàíåöü.
 Âàëåíòèí Þçâà. Ó ìåðåæ³ 

íåìàº äàíèõ ïðî íüîãî ÿê ïî-
ë³òèêà, ï³äïðèºìöÿ, êîëèøíüîãî 
÷èíîâíèêà òîùî. Ïîâíèé òåçêà 
Âàëåíòèíà Þçâè º 22-ð³÷íèì â³-
ííè÷àíèíîì.
 Âàëåíòèí Ùåêîòóíîâ. Òà-

êîæ íåïóáë³÷íà ëþäèíà, ïðî 
ÿêó îáìàëü ³íôîðìàö³¿ ó ìåðå-
æ³. Ëþäèíà ç òàêèì ñàìèì ³ì’ÿì, 
ïð³çâèùåì òà ïî áàòüêîâ³ æèâå 
ó Â³ííèö³, â³ê — 30 ðîê³â.

Їх лишилось десять. Три кандидати вирішили 
не боротися за посаду міського голови Вінниці

ÐÅÇÎÍÀÍÑ
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ОКСАНА ЯЦЮК, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Дитина, яка пізнає світ — як квітуча яблуня 
у весняному садку: такі ніжні квіти, такі беззахисні 
перед вітром і холодом і такі гармонійно прекрасні.
А ти мовчиш і дивуєшся — невже це справжнє…

ПРЕССЛУЖБА ТОВАРИ-

СТВА «ГРАДО СТРОЙ»

Îñòàíí³ì ÷àñîì ó ïðåñ³ âè-
íèêàþòü çâèíóâà÷åííÿ ïðî-
òè òîâàðèñòâà «Ãðàäî Ñòðîé». 
Ïðèïèñóþòü ô³ðì³ 12-ð³÷íå 
áóä³âíèöòâî ÆÊ «Êîìôîðò», 
ïîãðîçè ³íâåñòîðàì òà â³äñóò-
í³ñòü äîçâîë³â íà îá’ºêò. Îòîæ 
â³ííèöüêèé çàáóäîâíèê âèð³øèâ 
âèñëîâèòè ñâîþ ïîçèö³þ, ÷îìó 
éîãî êîìïàí³þ íàìàãàþòüñÿ 
î÷îðíèòè ÿêðàç ïåðåä ì³ñöå-
âèìè âèáîðàìè.

— Ãë³áå Îëåãîâè÷ó, âàøå ³ì’ÿ 
ñòàëî ÷àñòî ç’ÿâëÿòèñÿ ó ïðåñ³. 
Ùî ñòàëî ïðè÷èíîþ òàêîãî ïî-
ñèëåíîãî ³íòåðåñó äî âàñ ³ âàøî¿ 
êîìïàí³¿, âè â ïîë³òèêó ìîæå ç³-
áðàëèñü?

— Ó êîãîñü âèáîðè, à â ìåíå 
òðèâàº áóä³âíèöòâî îá’ºêòà. ² 
æèòëîâèé êîìïëåêñ «Êîìôîðò», 
õî÷à éîãî íàçèâàþòü «íåäîáó-
äîì», áóäóºòüñÿ áåç çóïèíêè, 
ãàðíî òà ÿê³ñíî. Áî íàøå çà-
âäàííÿ — ïîáóäóâàòè ä³ì äëÿ 
ëþäåé.

À òàê íà íàñ, ñïðàâä³, îñòàí-
í³ì ÷àñîì âèëèëîñÿ áàãàòî áðó-
äó. ² öå â³äáóëîñÿ ï³ä ïî÷àòîê 
ïåðåäâèáîð÷î¿ êàìïàí³¿, õî÷à 
í³ ÿ, í³ ëþäè ç «Ãðàäî Ñòðîé» 
íå áàëîòóþòüñÿ íà âëàäí³ ïî-
ñàäè. Âáà÷àþ òóò ëèøå åëåìåíò 
áðóäíî¿ êàìïàí³¿ ïðîòè çàáóäîâ-
íèêà, ùîá õòîñü çì³ã çàðîáèòè 
ñîá³ áàëè ïåðåä âèáîðöÿìè.

— Âàø³é êîìïàí³¿ «ïðèïèñó-
þòü» òå, ùî áóäóºòå ÆÊ «Êîì-
ôîðò» îñòàíí³ 12 ðîê³â. Ùî 
í³áèòî öå ïðîáëåìíèé îá’ºêò, 
ÿêèé âæå äåê³ëüêà ðàç³â «çàìî-
ðîæóâàëè», âèñòàâëÿëè ÿê çà-
ñòàâó ïåðåä áàíêîì òîùî. ßê öå 
ïðîêîìåíòóºòå?

— Ââàæàþ, ùî öå ïðîïëà÷åí³ 
àêö³¿, íà ÿêèõ ïîøèðþþòü áðåõ-
íþ, ùîá ç³ïñóâàòè íàøó ðåïó-
òàö³þ. Êîìïàí³¿ «Ãðàäî Ñòðîé» 
ò³ëüêè ø³ñòü ðîê³â. Ìè áóäóºìî 
ñâ³é îá'ºêò îñòàíí³ ï'ÿòü ðîê³â. 
²íôîðìàö³ÿ ïðî 12 ðîê³â… Ìîæ-
ëèâî, ëþäè êàæóòü ïðî îäåñüêèé 
ÆÊ «Êîìôîðò», ÿêèé 12 ðîê³â 
áóäóºòüñÿ.

ОБ’ЄКТ ГОТОВИЙ НА 90%
— Äàâàéòå òîä³ ïðîéäåìîñÿ é 

ïî ³íøèõ çâèíóâà÷åííÿõ, ùî çâó-
÷àëè íà âàøó àäðåñó. Ââåäåííÿ 
îá’ºêòà ïëàíóâàëîñÿ â 2016 ðîö³ 
é âæå äåê³ëüêà ðàç³â ïåðåíîñèëè 
íà ï³çí³øó äàòó. ×îìó òàê, ³ íà-
ñê³ëüêè áóäèíîê âæå ãîòîâèé?

— Ïðè÷èíà â áîðãàõ ïåðåä 
íàìè. Ò³ âëàñíèêè êâàðòèð, ÿê³ 
âèíí³ íàì ãðîø³, íå â³ääàþòü ¿õ. 
² «Ãðàäî Ñòðîé» ñòàº çàðó÷íè-
êîì ö³º¿ ñèòóàö³¿. Íàøîìó ãåí-
ï³äðÿäíèêó äëÿ çàê³í÷åííÿ áó-
ä³âíèöòâà ïîòð³áí³ ãðîø³. Ëþäè 
íå äîïëà÷óþòü çà ñâî¿ êâàäðàòí³ 

ìåòðè, òîìó áóäèíîê áóäóºòüñÿ 
ïîâ³ëüíî. ² ãðîø³ «Ãðàäî Ñòðîé» 
âèìóøåíèé ïîçè÷àòè ï³ä â³ä-
ñîòêè â áàíêàõ. Ïðè öüîìó çà-
ëèøèëîñÿ íåáàãàòî ïîáóäóâàòè, 
àëå ëþäè ñàì³ ñåáå «ãàëüìóþòü».

— Ùî ñàìå çàëèøèëîñÿ çáó-
äóâàòè?

— Íàø îá’ºêò ñêëàäàºòüñÿ ç 
ï’ÿòè ñåêö³é. Ïåðøà — íà çà-
âåðøàëüí³é ñòàä³¿. ²íø³ ÷îòèðè 
âèêîíàí³ íà 90%. Ïðîêëàäåíå 
âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, 
ðîçâîäêà åëåêòðîìåðåæ³ ïî áó-
äèíêó. Ãîëîâíå çàâäàííÿ ñòàíîì 
íà çàðàç — ïðîòÿãíóòè åëåêòðî-
ìåðåæó äî îá’ºêòà. Çàðàç íà ï³ä-
ñòàíö³¿, ÿêó ìè ïîáóäóâàëè ïî-
áëèçó îá’ºêòà, ïðîâîäÿòüñÿ ðî-
áîòè ç ï³äêëþ÷åííÿ åëåêòðèêè 
äî áóäèíêó.

Äî ðå÷³, â ïåðø³é ñåêö³¿ ëþäè 
âèêîíóþòü ðåìîíòè ó ñâî¿õ 
êâàðòèðàõ. À äâ³ ðîäèíè òàì 
âæå æèâóòü ³ çà ñïîæèòó íèìè 
åëåêòðîåíåðã³þ ïëàòèìî ìè, 
ïîêè áóäèíîê íå áóäå ââåäå-
íèé â åêñïëóàòàö³þ. Îïëàòà 
éäå çà êîìåðö³éíèì òàðèôîì — 
3,40–3,50 ãðèâí³ çà ê³ëîâàò.

— Ùîäî ïðîöåñó áóä³âíèöòâà. 
×è ïðàâäà, ùî íà áóäìàéäàí÷è-
êó 12-ïîâåðõ³âêè ïðàöþþòü ëèøå 
òðè-÷îòèðè ëþäèíè?

— Çàðàç íàø³ ëþäè ïðàöþ-
þòü âñåðåäèí³ ³ íà äàõó, à âíèçó 
ïðàöþþòü ëèøå «ïîëîâèêè» òà 
ôàñàä÷èêè. Óñ³ ³íø³ — âñåðå-
äèí³: âîíè çàëèâàþòü ï³äëîãó, 
ðîáëÿòü ñò³íè ³ äàõ. Ïîêè íåìàº 
äîù³â, ìàºìî âñòèãíóòè éîãî 
çàêðèòè. ² ëþäè, ÿê³ º â íàñ 

ïàéîâèêàìè òà îçâó÷óþòü ö³ 
çàêèäè ïðî «3–4 áóä³âåëüíè-
êà» æóðíàë³ñòàì, ïðî öå äîáðå 
çíàþòü, áî ïðèõîäÿòü íà îá’ºêò 
ëåäü íå êîæí³ âèõ³äí³.

КОНФЛІКТ З ІНВЕСТОРАМИ
— Âè ãîâîðèëè, ùî áóä³âíèöòâî 

îá’ºêòà ãàëüìóºòüñÿ, áî ëþäè 
íå çàïëàòèëè çà ñâî¿ êâàäðàòí³ 
ìåòðè. ßêèì ÷èíîì öå ìîæëèâî, 
ïîÿñí³òü, áóäü ëàñêà.

— Éäåòüñÿ ïðî äîïëàòó 
çà êâàäðàòí³ ìåòðè, ÿê³ âèíè-
êëè ï³ñëÿ ïîáóäîâè îá’ºêòà òà 
îáì³ðó ÁÒ². Òàêà ïðàêòèêà º 
íîðìàëüíîþ äëÿ âñ³õ áóä³âåëü-
íèõ êîìïàí³é, öå íå º ÿêèìîñü 
íàøèì íîó-õàó.

Òàê îò ÁÒ² ïîì³ðÿëî êâàðòè-
ðè, âèÿâèëè, ñê³ëüêè º äîäàòêî-
âî¿ ïëîù³, ³ ìè âèñòàâèëè ðàõó-
íîê ç ïðîõàííÿì îïëàòèòè éîãî. 
Äî ðå÷³, ìàêñèìàëüíå ïåðåïëà-
íóâàííÿ ñêëàëî 15 êâàäðàòíèõ 
ìåòð³â. Àëå äåÿê³ ëþäè âïåðëèñÿ 
³ êàæóòü: «Ó íàñ º äîãîâ³ð, çà-
ïëàòèìî ï³ñëÿ ââåäåííÿ â åêñ-
ïëóàòàö³þ». Õî÷à â òîìó æ äîãî-
âîð³ ïðîïèñàíî, ùî ð³çíèöÿ ì³æ 
çàÿâëåíîþ ³ ðåàëüíîþ ïëîùåþ 
êâàðòèðè, ÿêà âèíèêëà, îïëà-
÷óºòüñÿ ï³ñëÿ ââåäåííÿ â åêñ-
ïëóàòàö³þ àáî ï³ñëÿ îáì³ðó ÁÒ².

² òóò òàêå çàìêíåíå êîëî: 
ëþäè íå äîïëà÷óþòü íàì êî-
øòè, à ìè íå ìîæåìî ââåñòè 
â åêñïëóàòàö³þ áóäèíîê, áî 
íå âèñòà÷àº íà öå ãðîøåé. ² 
á³ëüø òîãî, ÷åðåç öåé áðóä, ùî 
íà íàñ âèëèëè, ìè íå ìîæåìî 
ïðîäàòè â³ëüí³ êâàäðàòí³ ìåòðè, 

ùîá ö³ êîøòè âêëàñòè ó äîáó-
äîâó îá’ºêòà.

— Òàêîæ ó ïðåñ³ ëóíàëî çâè-
íóâà÷åííÿ, ùî âàøà êîìïàí³ÿ 
ïîãðîæóº ³íâåñòîðàì «ðîçïðà-
âîþ» òà ïåðåïðîäàæåì ÷è ïå-
ðåîôîðìëåííÿì êâàðòèð, ÿêùî 
ëþäè íå çàïëàòÿòü çà äîäàòêîâ³ 
ìåòðè. ×è öå ïðàâäà?

— Äèâ³òüñÿ, ñòàíîì íà ñüîãîäí³ 
343 êâàðòèðè ç 377 âæå ïðîäàí³. ² 
äî ðå÷³, ç óñ³õ 343 ïàéîâèê³â ëèøå 
ê³ëüêà ëþäåé ïðîâîäÿòü äåìîí-
ñòðàö³¿, ùîá ïîòðàïèòè ó ïðåñó.

Ïîãðîæóâàòè ñâî¿ì ³íâåñòîðàì 
ìè íå ìîæåìî, öå íåëîã³÷íî. 
Âîíè æ äàþòü ãðîø³, ùîá ìè 
ïîáóäóâàëè æèòëîâèé êîìïëåêñ. 
Ùîäî «ïåðåïðîäàæó êâàðòèð», 
òî íàøà êîìïàí³ÿ íå ìîæå öüîãî 
çðîáèòè.

ª ëþäè, ÿê³ íå õî÷óòü òóò 
æèòè òà íå áàæàþòü äîïëà÷óâàòè 
çà êâàäðàòóðó. Òàêèì ëþäÿì ìè 
ïðîïîíóºìî ïîñòàâèòè êâàðòèðó 
íà ðåàë³çàö³þ ³ äîïëàòèòè âæå ç 
ïðîäàæó ö³º¿ êâàðòèðè.

ПАРТНЕРСТВО З 
ПРОДИВУСОМ

— Êàæóòü, ùî âè íå éäå-
òå íà ä³àëîã ç ïàéîâèêàìè òà 
ì³ñüêîþ âëàäîþ, ÿêó äîëó÷èëè 
äî âèð³øåííÿ ïðîáëåì íà öüîìó 
îá’ºêò³.

— Ïîïðè ìîðàòîð³é íà ïå-
ðåâ³ðêè, ÿêèé áóâ çàïðîâàäæå-
íèé íà ÷àñ êàðàíòèíó, íàøà 
ä³ÿëüí³ñòü ïîâí³ñòþ ïðîçî-
ðà äëÿ êîíòðîëþþ÷èõ ñëóæá. 
Ó Â³ííèöüê³é ìåð³¿ çðåàãóâàëè 
íà ñêàðãè ëþäåé, íàä³ñëàëè 

äî íàñ ïåðåâ³ðÿëüíèê³â, ìè ìàº-
ìî ä³àëîã ³ç Ñåðã³ºì Ìàòóñÿêîì 
(çàñòóïíèêîì ì³ñüêîãî ãîëîâè — 
àâò.) òà Îëåêñàíäðîì ×åðíåãîþ 
(äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó àðõ³-
áóä êîíòðîëþ). ª çàóâàæåííÿ 
äî íàñ, àëå âîíè íåâåëèê³ é 
áóäóòü óñóíåí³ ïðîòÿãîì áóä³-
âåëüíîãî ïðîöåñó.

À ùîäî òîãî, ùî ÿ ïåðåõîâó-
þñü â³ä ïàéîâèê³â, òî öå äóæå 
ñóìí³âíå òâåðäæåííÿ. Ðîçóì³-
ºòå, ÿ æèâó â ñóñ³äíüîìó ç öèì 
îá’ºêòîì áóäèíêó. Íà áóä³âåëü-
íîìó ìàéäàí÷èêó ìàéæå óâåñü 
äåíü. ² ó âèõ³äí³ ÿ òóò òàêîæ, 
ïðî ùî ïàéîâèêè äîáðå çíà-
þòü, áî ÷àñòî ìåíå ôîòîãðàôó-
þòü ³ çàïèñóþòü íàø³ çóñòð³÷³ 
íà â³äåî.

— Âàø æèòëîâèé êîìïëåêñ 
ïîâ'ÿçóþòü ç â³ííèöüêèì ï³äïðè-
ºìöåì Âîëîäèìèðîì Ïðîäèâóñîì.

— Íàñïðàâä³ ñòîñóíîê Âî-
ëîäèìèð Ïðîäèâóñ ç íàøèì 
îá'ºêòîì ìàº ÿê ïàðòíåð, ÿêèé 
êîìïåíñóº âàðò³ñòü êâàäðàòíèõ 
ìåòð³â äëÿ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ/ÎÎÑ. 
Ìè ðîáèìî çíèæêó â³éñüêî-
âèì — 2000 ãðèâåíü íà êâàäðàò-
íèé ìåòð. ² áëàãîä³éíèé ôîíä 
Ïðîäèâóñà ö³ êîøòè êîìïåí-
ñóº íàì. Òîáòî, â³í äîïîìàãàº 
ÀÒÎâöÿì ïðèäáàòè òóò æèòëî. 
Îò ³ óâåñü çâ'ÿçîê ì³æ íàìè.

— ² îñòàííº ïèòàííÿ. Àêòèâí³ 
ïàéîâèêè ïóáë³÷íî îãîëîøóþòü ïðî 
òå, ùî áóäóòü ñóäèòèñü ç «Ãðàäî 
Ñòðîé». Íàòîì³ñòü, âàø³é êîìïà-
í³¿ çàâäàþòü ñåðéîçíî¿ ³ì³äæåâî¿ 
øêîäè ÷åðåç ÷èñëåíí³ íåïðàâäèâ³ 
çàêèäè. ×è áóäåòå ñóäèòèñÿ, ùîá 
çàõèñòèòè ³ì'ÿ ô³ðìè?

— Í³, ó íàñ º çàâäàííÿ äîáó-
äóâàòè îá'ºêò, à íå á³ãàòè ïî ñó-
äàõ. ßêùî â íèõ º ÿê³ñü äî íàñ 
ïðåòåíç³¿, áóäü ëàñêà, éä³òü 
äî ñóäó. Öå ¿õíº êîíñòèòóö³éíå 
ïðàâî. Ìè æ ó ñâîþ ÷åðãó ïîâè-
íí³ ïîáóäóâàòè ä³ì äëÿ ëþäåé, 
ÿê³ ÷åêàþòü òà â³ðÿòü â íàñ.

ßêùî íàì ³ ³íâåñòîðàì âäàñòü-
ñÿ çíàéòè ïîðîçóì³ííÿ, òî âæå 
ïðîòÿãîì ðîêó êîìïëåêñ áóäå 
çäàíèé â åêñïëóàòàö³þ. Áóäèíîê 
óòåïëåíèé, ïîâí³ñòþ åëåêòðèô³-
êîâàíèé. Ó êâàðòèðàõ — àâòî-
íîìíå îïàëåííÿ, à â ï³ä’¿çäàõ — 
ñó÷àñí³ ë³ôòè, ùî íå çàñòðÿãà-
þòü íàâ³òü ï³ä ÷àñ â³äêëþ÷åííÿ 
ñâ³òëà.

Äëÿ æèòåë³â, ùî ìàþòü àâòî, 
ìè ïîáóäóâàëè ï³äçåìíèé ïàð-
ê³íã. ² ó ïîäâ³ð’¿, êð³ì äâîõ 
äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, âæå º 
êîðïóñ ìàéáóòíüîãî ñïîðòêîìï-
ëåêñó ç áàñåéíàìè ³ òåïëèöåþ 
íà äðóãîìó ïîâåðñ³. Á³ëüø òîãî, 
â ðàìêàõ ñîö³àëüíî¿ ñïðÿìîâà-
íîñò³ íàøîãî ï³äïðèºìñòâà ìè 
áóäóºìî ïðèì³ùåííÿ ï³ä àìáó-
ëàòîð³þ ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ïîðÿä 
ç ÆÊ «Êîìôîðò».

«Градо Строй» відповідає на безпідставні 
звинувачення щодо ЖК «Комфорт»
БЛОГ

481231
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З 1 жовтня розпочався осінній 
призов на строкову службу. У об-
ласному військкоматі кажуть, 
що цьогоріч на службу підуть 
650 юнаків. З них 250 служи-
тимуть в лавах Національної 
гвардії.
Стартувало голосування за про-
екти «Бюджету громадських 
ініціатив». Ідеї, які отримають 
підтримку вінничан, будуть 
реалізовані за гроші міського 
бюджету у 2021 році. Повний 
перелік проектів та як голосува-
ти: cutt.ly/bgi2020 
14 жовтня в нашій країні свят-
кують День захисника України. 
Цей день припадає на середу та 
визначений як вихідний.
25 жовтня — День місцевих ви-
борів. Будемо обирати депутатів 

та голів рад. Зокрема, у Вінниці є 
10 претендентів на посаду місь-
кого голови.
25 жовтня переходимо на зи-
мовий час. Це означає, що в ніч 
на 25 жовтня (о 4.00) стрілки 
годинника «повернуться» на го-
дину назад — і в неділю можна 
буде спати на годину довше.
З 26 жовтня до 1 листопада — 
шкільні канікули. Такі дати ка-
нікул рекомендує Міністерство 
освіти та науки.
31 жовтня — «останній» день ка-
рантину, який був оголошений 
через COVID-19 ще 12 березня. 
Оскільки в Україні продовжує 
зростати захворюваність на ко-
ронавірус, то варто очікувати, що 
обмеження продовжать і після 
1 листопада.

Які ще є важливі події?

П'яні за кермом
 Çà âèõ³äí³ 3 òà 4 æîâòíÿ. 
âèÿâèëè 29 ï'ÿíèõ âîä³¿â. 
Ïðî öå ó Ôåéñáóê ïèøå 
Ïàòðóëüíà ïîë³ö³ÿ îáëàñò³.
«Çà òàêå ïðàâîïîðóøåííÿ 
³ñíóº àäì³íâ³äïîâ³äàëü-
í³ñòü, — éäåòüñÿ ó ïîâ³-
äîìëåíí³. — ßêùî âîä³é 
âïåðøå ïðîòÿãîì ðîêó 
ñ³äàº çà êåðìî â íåòâåðå-
çîìó ñòàí³, íà íüîãî ÷åêàº 
øòðàô ó ðîçì³ð³ 10 200 ãðí 
òà ïîçáàâëåííÿ ïðàâà êå-
ðóâàííÿ íà 1 ð³ê. ßêùî â³í 
÷èíèòü òàê âäðóãå ïðîòÿãîì 
ðîêó, òî øòðàô ïîäâî-
þºòüñÿ — 20 400 ãðí — òà 
ïîçáàâëåííÿ ïðàâà êåðóâà-
òè àâòîìîá³ëåì íà 3 ðîêè. 
ßêùî æ âîä³é ñ³äàº çà êåð-
ìî íàï³äïèòêó âòðåòº 
ïðîòÿãîì ðîêó, òî øòðàô 
ñêëàäàòèìå 40 800 ãðí, 
à ïîçáàâëåííÿ âîä³éñüêèõ 
ïðàâ –10 ðîê³â».

Не вистачає 
медпрацівників 
. Ì³ñüê³ ë³êàðí³ ¹ 1 òà 
¹ 3 çàïðîøóþòü íà ñï³âáå-
ñ³äè ë³êàð³â ³ ìåäñåñòåð, ÿê³ 
ìàþòü áàæàííÿ ³ ìîæóòü 
ïðàöþâàòè ó ìåäè÷íèõ «êî-
â³äíèõ» êîìàíäàõ.
— Íà ñüîãîäí³ ó íàñ º ïî-
òðåáà ó çá³ëüøåíí³ ê³ëü-
êîñò³ «êîâ³äíèõ» êîìàíä, 
îñê³ëüêè ê³ëüê³ñòü ïàö³-
ºíò³â çá³ëüøóºòüñÿ äóæå 
äèíàì³÷íî. Áàãàòî ïàö³ºí-
ò³â ïîòðåáóþòü ñòàö³îíàð-
íîãî ë³êóâàííÿ òà êèñíåâî¿ 
ï³äòðèìêè, — ðîçïîâ³äàº 
Îëåêñàíäð Øèø.
Òîæ, ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè 
ìîæóòü çâåðòàòèñÿ ó â³ää³ë 
êàäð³â ÌÊË ¹ 1 (Õìåëü-
íèöüêå øîñå, 96) ³ â³ää³ë 
êàäð³â ÌÊË ¹ 3 (Ìàÿêîâ-
ñüêîãî, 138).

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №15 (1141)
Триходові задачі на кооперативний мат. У кожній з них по три варіанти розв’язку. 

Задача №2556-2559
В. Ластівка (Черкаси)
(друкується вперше)

h 3 (3 розв’язки)

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №39 (1509) від 30 вересня 2020 року 
Задача №2553
I. 1. Kpf6! Te5  2. Kf7 Cg7x II. 1. Kp:f8! Kpg6  2. Kpg8 Te8x — правильні мати
Задача №2554
I. 1. Фc7! Kb6  2. Tc5 Фf6x II. 1. Фe7! Kf6  2. Te5 Фb6x
Задача №2555
I. 1.Th4! Te4  2. Th3 Tg4x II. 1. Tf5! Tg2+  2. Kpf4 Tg4x — мат чорному королю з 
одного поля «g4» різними білими турами
Задача №2556
I. 1. Kpb6! Tb5+  2. Kpa7 Tb7x II. 1. Kpd6! Kpb7  2. Ce7 Td5x 

М. Пархоменко

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Æîâòåíü íå ïî-
ðàäóº íàñ çðîñ-
òàííÿì ïåíñ³é òà 

çàðïëàò, ïðîòå áóäå ïåâíå çíè-
æåííÿ âàðòîñò³ îïàëåííÿ ³ ãàðÿ-
÷î¿ âîäè. À «ïîäâ³éíå çðîñòàííÿ» 
ö³íè åëåêòðîåíåðã³¿ — âèÿâèëîñÿ 
ôåéêîì.

Öåé ì³ñÿöü ñòàíå ÷àñîì çì³í ³ 
äëÿ â³ííèöüêèõ âîä³¿â, ÿêèì äî-
âåäåòüñÿ çâèêàòè äî ñâ³òëîôîð³â 
íà ïëîù³ Ãàãàð³íà. À òàêîæ íå çà-
áóâàéòå âìèêàòè áëèæíº ñâ³òëî 
çà ìåæàìè ì³ñòà.

² ùå ç 1 æîâòíÿ êóïþðè, âè-
ïóùåí³ äî 2003 ðîêó òà ìîíåòè 
25 êîï³éîê íå ä³éñí³ äëÿ ðîçðà-
õóíêó: ¿õ âèëó÷àþòü ç îá³ãó. Ïðè-
íàéìí³, òàê ââàæàþòü ó ÍÁÓ òà 
ðàäÿòü òàê³ ïëàò³æí³ çàñîáè ì³-
íÿòè â áàíêàõ. Ç³áðàëè âñå, ùî 
áóäå çíà÷óùèì ó æèòò³ â³ííè÷àí.

КОМУНАЛКА 
Ç 1 æîâòíÿ çðîñëà âàðò³ñòü 

ãàçó äëÿ íàñåëåííÿ. Çà îäèí êóá 
áëàêèòíîãî ïàëèâà çàïëàòèìî 
6 ãðèâåíü 68 êîï³éîê. Âàðòî çà-
çíà÷èòè, ùî ç çàïóñêîì ðèíêó 
ãàçó äåðæàâà á³ëüøå íå ðåãóëþº 

ö³íó ãàçó, à ïîáóòîâèé ñïîæèâà÷ 
ìîæå â³ëüíî çì³íèòè ïîñòà÷àëü-
íèêà ãàçó.

Íîâèé îïàëþâàëüíèé ñå-
çîí, ÿêèé îð³ºíòîâíî ñòàðòóº ç 
15 æîâòíÿ, áóäå ç íîâèìè òàðè-
ôàìè. Íàöðåãóëÿòîð (ÍÊÐÅÊÏ) 
óõâàëèâ, ùî ñïîæèâà÷³ «Â³ííèöÿ-
ì³ñüêòåïëîåíåðãî» ïëàòèòèìóòü 
íà 1,3% á³ëüøå çà îïàëåííÿ, í³æ 
çàðàç.

Íà ãàðÿ÷ó âîäó ä³ÿòèìå ºäèíèé 
òàðèô — 83 ãðèâí³ 97 êîï³éîê 
çà êóá. Íîâà ö³íà íà 6,8% ìåíøà, 
í³æ òàðèô çà ãàðÿ÷å âîäîïîñòà-
÷àííÿ ç ðóøíèêîñóøèëüíèêîì ³ 
íà 0,8% á³ëüøà, í³æ òàðèô çà ãà-
ðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ áåç ñóøàð-
êè. Îäíàê º ïåâí³ óìîâè:

— Íîâ³ òàðèôè ïî÷íóòü ä³ÿòè 
ï³ñëÿ óêëàäåííÿ íîâèõ äîãîâîð³â 
â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè», — 
ãîâîðèòü ðå÷íèöÿ «Â³ííèöÿì³ñü-

ТАРИФИ, ГРОШІ, КАРАНТИН. 
ЩО ЗМІНИТЬСЯ У ЖОВТНІ 
Нове  Другий місяць осені принесе 
чимало нововведень. Частина змін 
вже почала діяти, а вплив інших 
новацій відчуємо аж під кінець жовтня. 
Розповідаємо про те, як зміняться 
тарифи, що за правила почали діяти для 
водіїв, та які ще є важливі події в Україні, 
що вплинуть на життя вінничан 

êòåïëîåíåðãî» Ñí³æàíà Êîð÷àêà. — 
Íàðàç³ ìè îïðàöüîâóºìî âàð³àíòè, 
ÿê ïðèéìàòè ñïîæèâà÷³â ï³ä ÷àñ 
êàðàíòèíó, ïðî ðåçóëüòàòè çà-
â÷àñíî ïîâ³äîìèìî ëþäåé. À äîòè 
ïðîäîâæàòü ä³ÿòè ÷èíí³ òàðèôè, 
óõâàëåí³ ó 2019 ðîö³.

Îòðèìàþòü çíèæåííÿ ö³í 
íà òåïëî ñïîæèâà÷³ «Â³ííèöÿîá-
ëòåïëîåíåðãî». Îáëàñí³ äåïóòàòè 
óõâàëèëè, ùî òàðèô íà òåïëîâó 
åíåðã³þ ñêëàäàòèìå:
 1 òèñÿ÷à 822 ãðèâí³ 45 êî-

ï³éîê çà 1 ã³ãàêàëîð³þ äëÿ ñïî-
æèâà÷³â áåç öåíòðàëüíèõ òà ³í-
äèâ³äóàëüíèõ òåïëîïóíêò³â;
 1 861,06 ãðí çà Ãêàë äëÿ ñïî-

æèâà÷³â ç ÖÒÏ;
 1 914,43 ãðí çà Ãêàë äëÿ ñïî-

æèâà÷³â ç ²ÒÏ.
À îò ³íôîðìàö³þ ïðî ïîäâ³éíå 

çäîðîæ÷àííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ òà 
çá³ëüøåííÿ ö³íè õîëîäíî¿ âîäè 
íà 22%, ÿêîþ ä³ëÿòüñÿ ó ñîöìå-
ðåæàõ, îô³ö³éíî ñïðîñòóâàëè â Ì³-
í³ñòåðñòâ³ åíåðãåòèêè. Òàì çàçíà-
÷èëè, âàðò³ñòü åëåêòðîåíåðã³¿ äëÿ 
íàñåëåííÿ íå çì³íèòüñÿ äî ê³íöÿ 
ðîêó. ² òå, ùî ïðîäîâæóº ä³ÿòè 
ö³íà åëåêòðîåíåðã³¿ äî 100 êÂò-ãîä. 
íà ì³ñÿöü — 90 êîï³éîê çà êÂò-
ãîä., à ïîíàä 100 ê³ëîâàò³â — 
1 ãðèâíÿ 68 êîï³éîê çà ê³ëîâàò.

ДОРОГИ 
Ó â³ííèöüê³é ïîë³ö³¿ íàãàäó-

þòü, ùî ç 1 æîâòíÿ 2020 ðîêó 
äî 1 òðàâíÿ 2021 ðîêó çà ìåæ-
àìè íàñåëåíèõ ïóíêò³â óêðà¿íñüê³ 
âîä³¿ çîáîâ’ÿçàí³ âìèêàòè äåíí³ 

õîäîâ³ âîãí³ àáî áëèæíº ñâ³òëî 
(ÿêùî êîíñòðóêö³ÿ àâòîìîá³ëÿ 
íå ïåðåäáà÷àº òàê³ âîãí³).

Áëèæíº ñâ³òëî ôàð äîïîìàãàº 
ïîë³ïøèòè âèäèì³ñòü àâòîìî-
á³ëÿ äëÿ âñ³õ ó÷àñíèê³â äîðîæ-
íüîãî ðóõó, çîêðåìà é ï³øîõîä³â. 
ßêùî æ âîä³é íå âìèêàº ôàðè 
àáî êåðóº àâòîìîá³ëåì ç íåñïðàâ-
íèìè çîâí³øí³ìè ñâ³òëîâèìè 
ïðèëàäàìè, éîìó çàãðîæóº øòðàô 
äî 425 ãðí.

ЗАБИРАЮТЬ СТАРІ ГРОШІ 
Íàöáàíê ïî÷àâ âèâîäèòè ç 

îá³ãó ñòàð³ áàíêíîòè, âèïóùåí³ 
äî 2003 ðîêó. Òîáòî, â òåîð³¿ ¿õ 
ïåðåñòàíóòü ïðèéìàòè â ìàãàçè-
íàõ ÿê ïëàò³æí³ çàñîáè. Òàêà æ 
äîëÿ ñï³òêàëà ³ ìîíåòè íîì³íàëîì 
25 êîï³éîê.

Ó ÍÁÓ ãîâîðÿòü, ùî ñòàðèõ 
ãðèâåíü â îá³ãó çàëèøàºòüñÿ 
áëèçüêî 1,8% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëü-
êîñò³ ãðèâíåâèõ áàíêíîò é âîíè 
âæå ìàéæå íå âèêîíóþòü ñâîþ 
ôóíêö³þ ïëàò³æíîãî çàñîáó.

Â³ííè÷àíè áåç îáìåæåíü òà 
áåçêîøòîâíî ìîæóòü îáì³íÿòè 
«íåä³éñí³ êóïþðè é ìîíåòè»:
 â óñ³õ óêðà¿íñüêèõ áàíêàõ — 

äî 30 âåðåñíÿ 2021 ðîêó âêëþ÷íî 
(ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó ç äàòè âè-
ëó÷åííÿ ¿õ ç îá³ãó);
 â ÍÁÓ òà óïîâíîâàæåíèõ 

áàíêàõ (Îùàäáàíê, Ïðèâàò-
Áàíê, Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü, 
ÏÓÌÁ) — ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â ç 
äàòè âèëó÷åííÿ ¿õ ç îá³ãó (äî 30 âå-
ðåñíÿ 2023 ðîêó âêëþ÷íî).

ЗМІНИ, ЯКІ ВПЛИНУТЬ НА ВАШЕ ЖИТТЯ

Іíôîðìàö³þ ïðî 
ïîäâ³éíå çäîðîæ÷àííÿ 
åëåêòðîåíåðã³¿ 
îô³ö³éíî ñïðîñòóâàëè 
â Ì³í³ñòåðñòâ³ 
åíåðãåòèêè 

+1,3%
збільшиться тариф на опалення 

23
світлофори будуть працювати у тестовому 

режимі на площі Гагаріна

425 грн
штраф за вимкнені денні ходові вогні

6,68
грн за м3 ціна газу 

25 жовтня
день, коли стрілку годинника треба 

перевести на годину назад 

25 копійок
більше не дійсні для розрахунку 
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ 
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Метеочутливість
Коли день починається з сірого неба, 
дощу і калюж під ногами, велика 
спокуса списати погане самопочут-
тя на погоду. Однак в міжнародній 
класифікації хвороб, де зібрані 
всі відомі захворювання, термінів 
«Метеочутливість» або «Метеоза-
лежність» немає. 
На даний час не існує жодних науко-
вих даних, що свідчили б про прямий 
зв'язок між атмосферним тиском, 
кількістю опадів, силою вітру та змінами 
в фізіології людського організму. Чому ж 
тоді при перемінах погоди ми можемо 
скаржитись на погане самопочуття?

ЩО ТАКЕ МЕТЕОЧУТЛИВІСТЬ?
У процесі еволюції людський організм 
набув здатності пристосовуватись 
до змін зовнішнього середовища, перш 
за все до змін погодних умов. Ці про-
цеси дуже важливі для нормального 
функціонування організму та мають 
назву — пристосувальні або адапта-
ційні реакції. Людському організму 
комфортно в певних умовах — в рамках 
сприятливої температури повітря та 
атмосферного тиску, коли він отримує 
достатню кількість кисню та сонячного 
світла. Зміни будь-якого з цих параме-
трів можуть викликати дискомфорт, але 
реакція може бути різна. Для прикладу, 
порівняємо реакції двох організмів: 
здорової дитини та дорослого з рядом 
хронічних захворювань. І той, і інший 
організм реагують на зміну погоди 
за допомогою однакових механізмів, 
проте у дитячого здорового організму, 
який не обтяжений хронічними чи 
вродженими захворюваннями, адап-
таційні можливості значно вищі. Тому 
найчастіше діти не відчувають зміни 
погоди та краще до них пристосову-
ються. У дорослого ж, з рядом набутих 
хронічних захворювань, адаптаційні 
механізми виснажені та не можуть ком-
пенсувати вплив від змін зовнішнього 
середовища.

Таким чином, первинним є розвиток 
з віком того чи іншого захворювання, 
а «метеочутливість» може лише супро-
воджувати або ж вказувати на наявність 
хвороби, а не бути нею самостійно.

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНА 
МЕТЕОЧУТЛИВІСТЬ?
Під маскою «метеочутливості» можуть 
ховатись різноманітні проблеми зі 
здоров'ям: захворювання суглобів, 
серцево-судинна патологія, хвороби 
дихальної системи, гормональні пору-
шення, хронічна анемія та ін. Слабкість, 
підвищена втомлюваність, порушення 
сну, головний біль, запаморочення, 
серцебиття, коливання тиску, задишка, 
різкі зміни настрою, болі в суглобах та 
спині — симптоми, які найчастіше спи-
сують на «метеочутливість». Тому варто 
звернутись до лікаря для з'ясування 
причини цих симптомів та реакцій на по-
годні зміни.

ЛІКУВАННЯ «МЕТЕОЧУТЛИВОСТІ».
Головним механізмом в лікуванні 
«метеочутливості» є лікування осно-
вного захворювання та покращення 
адаптаційних сил організму. Осно-
вними методами, що покращують 
адаптацію, є:
 Нормалізація режиму дня та відпочинку
 Здоровий сон (для дорослих 7–9 год.)
 Правильне здорове харчування
 Корекція ваги тіла
 Заняття фізкультурою (щоденна ран-
кова зарядка та регулярні тренування)
 Регулярні прогулянки на свіжому повітрі
 Загартовування

481080

Медичний центр «Альтамедика» 
Вінниця, вул. М. Литвиненко-
Вольгемут, 40
0688403030, 0638403030

468474

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, RIA, 

(095)1039671 

— Íàø ãîëîâíèé ìåñåäæ — 
ë³ìôîìà ë³êóºòüñÿ. ¯¿ ïåðåìàãà-
þòü áëèçüêî 80% ïàö³ºíò³â. Àëå 
÷åðåç íåäîñòàòíþ îá³çíàí³ñòü 
÷èìàëî ïàö³ºíò³â âòðà÷àþòü äî-
ðîãîö³ííèé ÷àñ, — ãîâîðèòü ²íåñà 
Ìàòþøåíêî. — Íàøà îðãàí³çàö³ÿ 
õî÷å çðîáèòè ë³ìôîìó çðîçóì³-
ëîþ äëÿ ëþäåé. Àáè êîæåí, êîìó 
äîâåäåòüñÿ ç íåþ ñòèêíóòèñÿ, ìàâ 
÷³òêèé àëãîðèòì ä³é.

Íèæ÷å ìè ðîçïîâ³äàºìî ïðî 
âàæëèâ³ ôàêòè ïðî ë³ìôîìó.

²ñíóº ïîíàä 80 âèä³â ë³ìôîì, 
ÿê³ îá’ºäíóþòü ó äâ³ ãðóïè: ë³ì-
ôîìà Õîäæê³íà ³ íåõîäæê³íñüê³ 
ë³ìôîìè. Äî îñòàííüî¿ íàëåæèòü 
á³ëüø³ñòü òèï³â ë³ìôîì.

Òèï ë³ìôîìè âèçíà÷àºòüñÿ 
çà äîïîìîãîþ ã³ñòîëîã³÷íîãî 
àíàë³çó óðàæåíîãî ë³ìôîâóçëà. 
Êîæåí òèï ë³ìôîìè ìàº îêðåìó 
ñõåìó ë³êóâàííÿ, òîìó âàæëèâî-
ïðàâèëüíî âèçíà÷èòè, ÿêà ñàìå 

ë³ìôîìà âðàçèëà ïàö³ºíòà.
Îñíîâíèé ñèìïòîì ë³ìôîìè — 

çá³ëüøåí³ ë³ìôîâóçëè. ßêùî âè 
áà÷èòå ñò³éêå çàïàëåííÿ — çâåð-
í³òüñÿ äî ë³êàðÿ. Ñåðåä ³íøèõ 
ñèìïòîì³â ë³ìôîìè: òðèâàëà ï³ä-
âèùåíà òåìïåðàòóðà, âòðàòà âàãè, 
ñâåðá³æ øê³ðè, í³÷íà ï³òëèâ³ñòü, 
âòîìëþâàí³ñòü ³ ñëàáê³ñòü.

Ðîçï³çíàòè ë³ìôîìó ñàìîñò³é-
íî íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ íåìîæëèâî. 
Òîìó ñ³ìåéí³ ë³êàð³ ìàþòü áóòè 
îíêîíàñòðîæåíèìè. Ùîá âèêëþ-
÷èòè ë³ìôîìó, ë³êàð ìàº íàïðà-
âèòè íà êîìï’þòåðíó òîìîãðàô³þ 
ç êîíòðàñòîì.

Ë³ìôîìà Õîäæê³íà ìàº äâà 
â³êîâèõ ï³êè çàõâîðþâàíîñò³: 
15–34 ðîêè ³ ñòàðøå 60 ðîê³â. 
Íà íåõîäæê³íñüê³ ë³ìôîìè ÷àñ-
ò³øå õâîð³þòü ëþäè ñòàðøå 50.

ÏÅÒ-ÊÒ — íàéñó÷àñí³øèé ìå-
òîä â³çóàëüíî¿ ä³àãíîñòèêè. Â³í 
âèçíà÷àº íå ëèøå ðîçì³ð ë³ì-
ôîâóçë³â, à é ¿õíþ ìåòàáîë³÷íó 
àêòèâí³ñòü, òîáòî çëîÿê³ñí³ñòü. 

ßêùî âè àáî âàø³ áëèçüê³ 

ç³òêíóëèñÿ ç ä³àãíîçîì ë³ìôî-
ìà — íå ïàí³êóéòå. Â Óêðà¿í³ 
ïðàöþþòü ê³ëüêà îðãàí³çàö³é, 
äå âàì ìîæóòü íàäàòè åìîö³éíó 
òà ³íôîðìàö³éíî äîïîìîãó.

Inspiration Family — îá’ºäíàííÿ 
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é â ñôåð³ 
äîðîñëî¿ îíêîëîã³¿ Cancel/R, Soul 
Sisters è «Êâàíò» (ïèñàòè ìîæíà 
ñþäè: inspirationfamily.ukraine@
gmail.com).

Îðãàí³çàö³ÿ ðåãóëÿðíî ïðîâî-
äèòü îñâ³òí³ ëåêö³¿ ç ïðîâ³äíèìè 
ôàõ³âöÿìè ç ïðîáëåì ä³àãíîñòè-
êè, ë³êóâàííÿ, ïñèõîëîã³÷íîãî 
çäîðîâ’ÿ îíêîïàö³ºíò³â. Îêð³ì 
öüîãî, Inspiration Family áîðþòü-
ñÿ çà òå, ùîá çðîáèòè ä³àãíîñòèêó 
ÏÅÒ-ÊÒ äîñòóïíîþ êîæíîìó, 
õòî ç³òêíóâñÿ ç ë³ìôîìîþ.

Òàêîæ â Inspiration Family ç 
ïåðøèõ âóñò ìîæíà ä³çíàòèñÿ ïðî 
øëÿõ ïàö³ºíòà â Óêðà¿í³, ìîæ-
ëèâîñò³ ë³êóâàííÿ çà êîðäîíîì, 
à òàêîæ îòðèìàòè îñîáèñò³ ïî-
ðàäè â³ä òèõ, õòî ïðîéøîâ íàé-
ñêëàäí³ø³ åòàïè áîðîòüáè.

ЩО ВИ МАЄТЕ ЗНАТИ 
ПРО ЛІМФОМУ 
Корисні знання  
Лімфома — це 
найпоширеніша 
форма раку крові, яку 
щороку діагностують 
понад трьом тисячам 
українців. Разом зі 
співзасновницею Inspiration 
Family Інесою Матюшенко 
розповідаємо про речі, 
які має знати кожен, 
хто стикається з цим 
захворюванням

Співзасновниця кількох пацієнтських організацій 
в області дорослої онкології Інеса Матюшенко. 
Попри свій діагноз — 4-та стадія лімфоми Ходжкіна — 
дівчина увійшла в ремісію
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Ó áóäèíêó Îëåê-
ñàíäðà Ãåðêàëþêà 
ñêð³çü ã³òàðè, åëåê-
òðè÷í³ é àêóñòè÷í³. 

¯õ ìîæíà ïîáà÷èòè ó ê³ìíàòàõ, 
êîðèäîð³, âèñÿòü íà ñò³íàõ, ñòîÿòü 
íà ñò³ëüöÿõ ÷è ï³äñòàâêàõ. Ãîñ-
ïîäàð êàæå, ïåðåòâîðèâ áóäèíîê 
íà ìóçåé. Îõî÷å ïîêàçóº ³íñòðó-
ìåíòè òèì, êîãî âîíè ö³êàâëÿòü. 
Öüîãî ðàçó îçíàéîìëþâàâ ç åêñ-
ïîíàòàìè ãðóïó â³ííè÷àí. Ñåðåä 
íèõ áóâ æóðíàë³ñò RIA.

Âëàñíèê êîëåêö³¿ ðîçïîâ³â, ùî 
äî íüîãî çâåðòàëèñÿ ç³ ñòîëèö³, 
íàâ³òü ç Ðîñ³¿. Ïðîñèëè ïðîäàòè. 
Íå ïîãîäæóºòüñÿ. Ñïîä³âàºòüñÿ, 
ùî ã³òàðè çàëèøàòüñÿ ó ð³äíî-
ìó Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó àáî 
ó Â³ííèö³.

— Õîò³ëîñÿ á, àáè á³ëüøå ëþ-
äåé ìàëè ìîæëèâ³ñòü îãëÿíóòè 
êîëåêö³þ, — ãîâîðèòü Ãåðêà-
ëþê. — Ó Ìîãèëåâ³ íàâðÿä ÷è 
çíàéäåòüñÿ òîé, õòî ïîäáàº ïðî 
ìóçåé. Ðîçìîâëÿâ ç öüîãî ïðè-
âîäó ³ç çàñòóïíèêàìè ì³ñüêîãî 
ãîëîâè, àëå ¿õ öå íå çàö³êàâèëî. 
Ó Â³ííèö³ á³ëüøå òàêèõ ìîæëè-

âîñòåé.
Íà äóìêó ñï³âðîçìîâíèêà, ÷è 

íå íàéêðàùèé âàð³àíò ñòâîðèòè 
ìóçåé, íàïðèêëàä, â îáëàñí³é 
ô³ëàðìîí³¿, ÷è ó÷èëèù³ êóëüòó-
ðè ³ ìèñòåöòâ… Íàâðÿä ÷è â íèõ 
çíàéäóòüñÿ êîøòè. Âëàäà ìàëà á 
ï³äêëþ÷èòèñÿ.

ßêùî ïðîïîçèö³ÿ í³êîãî íå çà-
ö³êàâèòü, çìóøåíèé áóäå ïðîäàòè 
êîëåêö³þ.

Éîìó âæå íåïðîñòî äîãëÿ-
äàòè çà ³íñòðóìåíòàìè. Éîãî 
«êîðîëåâè», òàê íàçèâàº ã³òàðè, 
áîÿòüñÿ õîëîäó, âçèìêó òåìïå-
ðàòóðà â ê³ìíàòàõ ìàº ñòàíîâèòè 
íå íèæ÷å 20-òè ãðàäóñ³â òåïëà. 
Òðåáà ñòåæèòè, ùîá íå çàâåëà-
ñÿ öâ³ëü íà ñò³íàõ, ÷è ó êóòêàõ 
ê³ìíàò. Öå âîðîã ³íñòðóìåíò³â. 
Àäæå ó íèõ äåêà ³ ãðèô ç äåðå-
âà. Çðåøòîþ, ã³òàðè íå ïîâèíí³ 
âåñü ÷àñ ìîâ÷àòè. ²íêîëè ñòðóíè 
ìàþòü çâó÷àòè. Àëå ïåðåä òèì ¿õ 
íåîáõ³äíî íàëàøòóâàòè. Áåç çíà-
þ÷îãî ñïåö³àë³ñòà íå îá³éòèñÿ.

МАМА ПРОЙШЛА ВІЙНУ З 
СЕМИСТРУНКОЮ 

Íà ìîº çàïèòàííÿ, äëÿ ÷îãî 
éîìó âñÿ öÿ ã³òàðíà «ìóçèêà», 
ïàí Îëåêñàíäð â³äïîâ³â áåç ðîç-

РЕСТАВРУВАВ ПОНАД СТО ГІТАР 
Лютьє  Колекцію з-понад ста гітар 
зібрав протягом 30-ти років могилівчанин 
Олександр Геркалюк. Купував непридатні 
для гри, ремонтував, налаштовував… Серед 
них є рідкісні інструменти, найстарішому 
майже 150 років. Чоловік пропонує їх 
для створення музею гітар у Вінниці. Чи 
знайдеться той, хто б викупив колекцію і 
створив у місті ще одну родзинку?

äóì³â: «Áî ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ…» 
Â³í ç äèòèíñòâà ð³ñ ï³ä çâóêè 

ã³òàðè. Éîãî ìàòè, ïàí³ Ïàðàñêà, 
ó ðîêè â³éíè ç ã³òëåð³âöÿìè ñëó-
æèëà ôðîíòîâèì ìåäèêîì. Íà-
â³òü ó ò³ âàæê³ äí³ ¿¿ ïîäðóãîþ 
çàëèøàëàñÿ ã³òàðà. Îëåêñàíäð 
çãàäóº, ùî ³ â ìèðíîìó æèòò³ ó ¿õ-
íüîìó áóäèíêó äçâåí³ëè ñòðóíè. 
Íå ò³ëüêè ìàìà, à é ¿¿ ñåñòðà, 
à òàêîæ áàáóñÿ ãðàëè íà ã³òàð³, 
áàëàëàéö³, ìàíäîë³í³. Áóâàëî, 
çáèðàëèñÿ ðàçîì ³ âëàøòîâóâàëè 
³ìïðîâ³çîâàí³ êîíöåðòè.

Ìàìà íàâ÷èëà ñèí³â ïåðåáè-
ðàòè ñòðóíè. Â Îëåêñàíäðà º ùå 
áðàò Þð³é.

— Ïåðøó ñâîþ åëåêòðîã³òàðó 
ÿ çðîáèâ ïðè äîïîìîç³ áðàòà, — 
ðîçïîâ³äàº ñï³âðîçìîâíèê. — Ìè 
òîä³ íàâ÷àëèñÿ ó Â³ííèö³ ó ïî-
ë³òåõí³÷íîìó òåõí³êóì³. Áóëî öå 
íàïðèê³íö³ 60-õ. Ñòóäåíòàìè 
óïåðøå ïî÷óëè çàïèñè åëåêòðî-
ã³òàð. ¯õí³é çâóê çà÷àðóâàâ íà-
ñò³ëüêè, ùî çàõîò³ëîñÿ ñàìîìó 
ãðàòè íà òàêîìó ³íñòðóìåíò³. 
Îäíàê ¿õ ùå íå áóëî ó ïðîäàæó. 
Îò ìè ³ âçÿëèñÿ çà ä³ëî. ² íàì 
öå âäàëîñÿ. Ï³â ðîêó âèòðàòèëè 
íà ðîáîòó. Ïîò³ì ãðàëè íà ñàìî-
ðîáí³é åëåêòðîã³òàð³ â àíñàìáë³ 

òåõí³êóìó. Ï³ä ÷àñ ñëóæáè â àðì³¿ 
òàêîæ íå çàáóâàâ ïðî ³íñòðóìåíò. 
Âèñòóïàâ ç íèì ó â³éñüêîâîìó 
àíñàìáë³.

Ïîâåðíóâøèñü ç â³éñüêà, Ãåð-
êàëþê ñòàâ ïðàöþâàòè íà ïðè-
ëàäîáóä³âíîìó çàâîä³ ó ð³äíîìó 
Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó. Òîä³ 
âèãîòîâèâ ùå îäíó åëåêòðîã³òà-
ðó. Ïåðåì³ã ç íåþ íà îäíîìó ç 
ì³ñüêèõ êîíêóðñ³â.

Áóâ ³íæåíåðîì, ïîò³ì ãîëîâíèì 
êîíñòðóêòîðîì çàâîäó. ²íæåíåðí³ 
çíàííÿ íåàáèÿê äîïîìàãàëè ó âè-
ãîòîâëåíí³ êðåñëåíü ïðè ðåìîí-
ò³ ³íñòðóìåíòà. Çàî÷íî çàê³í÷èâ 
ó Êèºâ³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó 
àêàäåì³þ, çàõèñòèâ äèñåðòàö³þ 
êàíäèäàòà òåõí³÷íèõ íàóê. Çàãà-
ëîì â³äïðàöþâàâ íà ïðèëàäîáó-
ä³âíîìó 30 ðîê³â.

Êàæå, ç òàêèì äîñâ³äîì ñòà-
òè ìàéñòðîì ç ðåìîíòó ã³òàð 
íå ñêëàäàëî îñîáëèâèõ òðóäíî-
ù³â. «Ëþòüº» — òàêèì ìåëîä³é-
íèì ñëîâîì íàçèâàþòü ìàéñòðà, 
ÿêèé âèãîòîâëÿº ñòðóíí³ ³íñòðó-
ìåíòè, — ãîâîðèòü ïàí Îëåê-

Геркалюк «полював» за гіта-
рами упродовж 30-ти років. 
За цей час йому вдалося при-
дбати і відреставрувати майже 
120 інструментів. Видивлявся їх 
на «барахолках». В яке б місто 
не поїхав — вважав за потрібне 
сходити на ринок, поцікавитися, 
чи не продає хтось семи- чи шес-
тиструнку. Він був постійним від-
відувачем комісійних магазинів. 
З появою Інтернету справа пішла 
веселіше. Купував на аукціонах.
— Майже всі придбані мною гіта-
ри були непридатні для звучан-
ня, — каже він. — Або побиті, або 

поїдені іржею, чи із зіпсованою 
електронікою. Необхідні деталі 
замовляв на заводах. Все інше 
виправляв самотужки — виго-
товляв креслення, знімав стару 
фарбу, шліфував, лакував, ви-
рівнював грифи, лади, колки. Ро-
боти виконував у створеній для 
цього реставраційній майстерні.
Чоловік пояснює, що його занят-
тя не з дешевих. Всі придбання 
оплачував за власні кошти. За-
робляв їх руками і розумом.
Дякує дружині Антоніні, що 
не дорікала за такі витрати гро-
шей з сімейного бюджету.

Моє хобі не з дешевих 

Геркалюк показав гітару фірми 
Cremona. Зовні в ній нічого осо-
бливого. За його словами, мова 
не у формі інструмента.
— Такої гітари не має більше 
ніхто в нашій державі, — каже 
він. — Саме в цьому її унікаль-
ність. До мене вже не раз при-
їжджали з проханням продати. 
Не погоджуюся.
За словами колекціонера, таких 
гітар було виготовлено тільки 
50 одиниць. Це була сувенірна 
продукція. Тодішній президент 
Болгарії Тодор Живков дарував 
їх своїм гостям. Такі гітари на-
зивали «Кремона золота».
Наш земляк придбав інструмент 

у Києві.
— А якщо це підробка? — запи-
тую його.
— Є документи, тому про підроб-
ку не йдеться, — каже Олександр.
Гітара знаходиться у красивому 
чохлі. Але це вже робота Герка-
люка.
«Я король скрипки, але моя ко-
ролева — гітара», — такий напис 
можна прочитати на ще одному 
стенді у кімнаті Геркалюка.
Так говорив Паганіні. Після кон-
цертів він відкладав скрипку і 
«біг до своєї гітари». Це рядки 
з вірша пана Олександра, при-
свяченого Паганіні і його захо-
пленню королевою-гітарою.

В єдиному екземплярі 

ñàíäð. — Öå òðîõè ³ ïðî ìåíå 
ñêàçàíî».

Äî ðå÷³, ïåðøà ñàìîðîáíà ã³-
òàðà çáåðåãëàñÿ äîòåïåð. Çàãà-
ëîì â³í âèãîòîâèâ ÷îòèðè òàê³ 
³íñòðóìåíòè. Ðîáëÿòü ¿õ ³ç ñóõîãî 
äåðåâà, â³ê ÿêîãî 50–60 ðîê³â. ßê 
ñòâåðäæóº ñï³âðîçìîâíèê, ùî 
ã³òàðà âàæ÷à, òî êðàùå çâó÷èòü.

GIBSON, MUSIMA, CREMONA І 
«ГРУША» 

Íà çàïèòàííÿ ïðî íàéäàâí³ø³ 
³íñòðóìåíòè ç êîëåêö³¿, Ãåðêà-
ëþê ïîêàçóº ã³òàðó, ÿê³é, çà éîãî 
ñëîâàìè ìàéæå ï³âòîðà ñòîë³òòÿ. 
Ç-ïîì³æ ð³äê³ñíèõ íàçèâàº ñåìè-
ñòðóíêó ×åðí³ã³âñüêî¿ ôàáðèêè 
ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â. ¯õí³ ã³-
òàðè íàçèâàº «ãðóøà». Ôîðìîþ 
ñõîæ³ òðîõè ç ïëîäîì ç äåðåâà 
â ñàäó.

— Òàêèõ ã³òàð íèí³ çíàéäåòå 
íåáàãàòî, — ïîÿñíþº ëþòüº. — 

Íàéá³ëüø ö³ííèì äëÿ ìåíå º 
³íñòðóìåíò àìåðèêàíñüêî¿ ô³ð-
ìè Gibson. Ó ìåíå ¿õ äâà. Âè-
ãîòîâëåí³ ó 1959 ðîö³. Âîíè ùå 
é äîðîãîâàðò³ñí³. Ïðèäáàâ ¿õ 
íà àóêö³îí³. Ö³ííèìè º ã³òàðè 
í³ìåöüêî¿ ô³ðìè Musima. Òåæ 
ìàþ â êîëåêö³¿.

Îëåêñàíäð ðîçïîâ³â ïðî òèï 
ã³òàð ï³ä çàãàëüíîþ íàçâîþ «îô³-
öåðñüê³». Ó êîðèäîð³ â³í çóïè-
íèâñÿ á³ëÿ ñòåíäó ç ðîçïîâ³ääþ 
ïðî Âîëîäèìèðà Âèñîöüêîãî. Öå 
æóðíàëüíà âèð³çêà. Íà çí³ìêó 
êîìïîçèòîð óäâîõ ç ôðàíöóçüêîþ 
ê³íîàêòðèñîþ Ìàðèíîþ Âëàä³. 
Ó ðóêàõ Âîëîäèìèðà ã³òàðà.

— Öþ ã³òàðó Âèñîöüêîìó ïî-
äàðóâàëà Ìàðèíà Âëàä³ ï³ä ÷àñ 
éîãî ïåðøîãî ïðè¿çäó â Ïàðèæ, — 
ïîÿñíþº ñï³âðîçìîâíèê. — ̄ õ íà-
çèâàëè îô³öåðñüê³ ã³òàðè. Ñåìè-
ñòðóíêà êîðèñòóâàëàñÿ âåëèêîþ 
ïîïóëÿðí³ñòþ ó ÷àñè ãóñàð.

Íà çàïèòàííÿ 
ïðî íàéäàâí³ø³ 
³íñòðóìåíòè ç êîëåêö³¿, 
Ãåðêàëþê ïîêàçóº 
ã³òàðó, ÿê³é ìàéæå 
ï³âòîðà ñòîë³òòÿ

— Добре, що дружина Антоніна не перечила, коли забирав 
гроші від сім’ї на гітари, — каже Олександр Геркалюк 

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 200140

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: 
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МИХАЙЛО 

КУРДЮКОВ, RIA, 

(095)1039671 

Îëåêñàíäð Êî-
íîïåëüêî îäèí ç 
òðüîõ ñï³âçàñíîâ-

íèê³â áàð-ìàãàçèíó êðàôòîâîãî 
ïèâà «Ïðîïàãàíäà». À ùå â³í 
ëþäèíà, ÿêà çàõîïëþºòüñÿ ïèâîì.

Ðàçîì ç îäíîäóìöÿìè Îëåê-
ñàíäð ñòâîðèâ ó Â³ííèö³ ïèâíó 
ñï³ëüíîòó, îðãàí³çîâóº ïèâí³ 
çàá³ãè òà âèâ÷àº ïèâíèé ðèíîê 
ïðîñòî òîìó, ùî éîìó öå äóæå 
ïîäîáàºòüñÿ.

Ìè ïîãîâîðèëè ç íèì ïðî ìåæó 
ì³æ àëêîãîëåì òà ãóðìàíñòâîì, 
â³äì³ííîñò³ êîðïîðàòèâíèõ ã³ãàí-
ò³â â³ä êðàôòîâèõ ïèâîâàðåíü, Â³-
ííèöþ íà ïèâí³é ìàï³ Óêðà¿íè, 
à òàêîæ ïðî òå, ÷èì ïèâîâàðè 
çàðàç äèâóþòü ñâî¿õ ñïîæèâà÷³â.

Êîëè ìè ç âàìè äîìîâëÿëèñÿ 
ïðî ³íòåðâ'þ, ÿ ïèñàâ, ùî õî÷ó 
çðîáèòè ìàòåð³àë ïðî â³ííèöüêå 
á³ð-êîì'þí³ò³. Ñåáòî ïðî ëþäåé, 
ÿê³ ó âèáîð³ ïèâà íàäàþòü ïåðåâàãó 
ÿêîñò³ òà ð³çíîìàí³òíîñò³. Ñêàæ³òü, 
ó íàøîìó ì³ñò³ º òàêà ñï³ëüíîòà?

— Ëþäè º, àëå ¿õ íå òàê áàãàòî. 
Ïåðøà ÷àñòèíà êîì’þí³ò³ — öå 
ïðåäñòàâíèêè IT-ñåêòîðó, äðó-
ãà — ò³, õòî ìàº ñòàá³ëüíèé ïðè-
áóòîê. ª ñåðåä íèõ ³ ìàëèé â³äñî-
òîê ñòóäåíò³â, àëå âîíè øâèäøå 
ö³êàâëÿòüñÿ ïèâîì, í³æ ñïðàâä³ 
ó íüîìó ðîçáèðàþòüñÿ.

Ïåðåâàæíî, öå ÷îëîâ³êè 30+ 
ðîê³â, àëå º é ä³â÷àòà, ÿê³ êîðèñ-
òóþòüñÿ «àíòàïäîì», (Untappd — 
ñîöìåðåæà ³ ìîá³ëüíèé äîäàòîê ç 
ôóíêö³ºþ ãåîïîçèö³þâàííÿ, ïðè-
çíà÷åíà â ïåðøó ÷åðãó äëÿ ëþáè-
òåë³â ïèâà ³ ì³ñòèòü áàçó äàíèõ 
á³ëüøîñò³ ³ñíóþ÷èõ íà äàíèé ìî-
ìåíò ñîðò³â) ÷åê³íÿòü ñâîº ïèâî, 
ïèøóòü â³äãóêè, ñåðéîçíî ðîçáè-
ðàþòüñÿ â ñòèëÿõ ³ ïèâîâàðíÿõ. 
Òàêèõ ä³â÷àò ìîæíà íà ïàëüöÿõ 
ïåðåðàõóâàòè, àëå âîíè º.

×èì çàéìàºòüñÿ öå êîì'þí³ò³? ̄ õ 
îá’ºäíóº ùîñü, êð³ì ïèâà?

— Îá’ºäíóº çäåá³ëüøîãî ïèâî. 
Àëå ÿêùî äîíåäàâíà âñ³ ïðîñòî 
éîãî ïèëè, òî çàðàç ç’ÿâèâñÿ 
Untappd. Ëþäè ïî÷àëè ôîòîãðà-
ôóâàòè ³ âèêëàäàòè òóäè ñâ³òëèíè, 
ïðîâîäèòè îðãàíîëåïòè÷íèé àíà-
ë³ç, çàãëèáëþâàòèñÿ ó ïðîöåñè.

Ó Äàí³¿ ç’ÿâèâñÿ ðóõ Mikkeller 
Running Club. Ìè òàêîæ öèì çà-
õîïèëèñÿ. Ñêîðî â³äáóäåòüñÿ íàø 
òðåò³é çàá³ã. Íà íüîãî çáèðàºòü-
ñÿ ãðóïà ëþäåé, ìè ïðîá³ãàºìî 
ïåâíó ê³ëüê³ñòü ê³ëîìåòð³â, à ïî-
ò³ì ïðèãîùàºìî âñ³õ íóëü òðåò³ì 
ïèâà (300 ì³ë³ë³òð³â).

Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ ïèâî — öå 
àëêîãîëü. Äå òà òîíêà ìåæà, ì³æ 
àëêîçàëåæí³ñòþ ³ ãóðìàíñòâîì?

— Ìè íàçâàëèñÿ «Ïðîïàãàí-
äîþ», ùîá ïðîïàãóâàòè ðîçóìíå 
ñïîæèâàííÿ àëêîãîëþ. Ïåðøèì 
êðîêîì äî öüîãî áóâ á³ãîâèé 
êëóá. Ìè õîò³ëè ïîêàçàòè, ùî 
ïèâîì íå îáîâ’ÿçêîâî íàïèâàòè-
ñÿ. Ó íàñ áàãàòî â³äâ³äóâà÷³â, ÿê³ 
áåðóòü íóëü òðåòþ ïèâà, øâèä-
êî âèïèâàþòü òà éäóòü äàë³ çà-
éìàòèñÿ ñïðàâàìè. Çà äâà ðîêè 
ìè æîäíîãî ðàçó íå íàòèñíóëè 
íà êíîïêó îõîðîíè. Á³ëüøå òîãî, 
ó íàñ íàâ³òü ðóêà äî íå¿ íå òÿã-
íóëàñÿ. Ïî-äðóãå, ùîá íàïèòèñÿ 
êðàôòîâèì ïèâîì, äîâåäåòüñÿ âè-
êëàñòè ÷èìàëó ñóìó ãðîøåé.

×èì êðàôòîâå ïèâî â³äð³çíÿºòüñÿ 
â³ä êîðïîðàòèâíèõ ã³ãàíò³â ïèâî-
âàð³ííÿ?

— Ñóïåðå÷êè ç öüîãî ïðèâîäó 
òî÷àòüñÿ â óñüîìó ñâ³ò³. Â ÑØÀ, 
íàïðèêëàä, ç öèì ïðîñò³øå. Òàì 
óçàêîíèëè ïîíÿòòÿ «êðàôòîâà 
ïèâîâàðíÿ». Íà í³é ìàº âàðèòè-
ñÿ ïåâíà ê³ëüê³ñòü ïèâà íà ð³ê, 
âëàñíèê ìàº âîëîä³òè 70% ö³º¿ 
ïèâîâàðí³ òîùî. ßêùî ïðîñò³øå, 
òî êðàôòîâîþ ïèâîâàðíÿ áóäå 
çàëèøàòèñÿ, äîïîêè íåþ áóäóòü 
âîëîä³òè ôàíàòè ö³º¿ ñïðàâè.

Ìàéæå âñ³ êðàôòîâ³ ïèâîâàðí³ 
ïî÷èíàëèñÿ íà êóõíÿõ àáî â ãàðà-
æàõ. Íèìè çàéìàëèñÿ åíòóç³àñòè, 
ÿê³ âèòðà÷àëè ãðîø³ òà ÷àñ, àáè 
çäèâóâàòè ñâî¿ì ïðîäóêòîì ³í-
øèõ. Êîëè ó íèõ öå âèõîäèëî, 
òî âîíè ï³äí³ìàëèñÿ íà á³ëüø 
ñåðéîçíèé ð³âåíü.

Íàøà êè¿âñüêà «Îáîëîíü» ï³ä-
ïàäàº ï³ä ïîíÿòòÿ êðàôòîâîãî 
â ÑØÀ, àëå æ âîíà òàêîþ íå º. 
Òîìó êðàôòîâå ïèâî, — öå ëþäè, 
ÿê³ ãîðÿòü ñâîºþ ïèâîâàðíåþ, 
îñîáèñòî ïðèñóòí³ íà ôåñòèâà-
ëÿõ, äå ïðåäñòàâëåíà ¿õíÿ ïðîäóê-
ö³ÿ, ñï³ëêóþòüñÿ ç³ ñïîæèâà÷àìè 
³ áîë³ñíî ïåðåæèâàþòü êîìåíòàð³ 
ç íèçüêîþ îö³íêîþ â Untappd.

Äîïîêè òàê³ ëþäè íå áóäóòü 

«ТАК, Я БІРГІК», — ЧОЛОВІК, 
ЯКИЙ ЗАХОПЛЮЄТЬСЯ ПИВОМ 
Професія  Сьогодні у любителів 
крафтового пива є власні соцмережі, 
оффлайн-спільноти та можливість смакувати 
сотнями видів пива. Ми попросили таку 
людину розповісти про те, що таке крафтове 
пиво, чи є в Україні пивна культура, чим 
зараз дивують пивоварні і з чого варто 
починати знайомство з крафтовиками

çäåøåâëþâàòè ñâîþ ðåöåïòóðó, 
à íàâïàêè äîäàâàòè ÿê³ñü ìà-
äàãàñêàðñüê³ çåðíà êàâè â ñâ³é 
ñòàóò, çíàþ÷è, ùî öå ñòðàøåí-
íî äîðîãî ³ ùî öå íå ïðèíåñå 
¿ì âåëèêèõ ïðèáóòê³â, âîíè çà-
ëèøàòèìóòüñÿ êðàôòîâèìè.

×èì, ñêàæ³ìî, êðàôòîâà «Ïðàâ-
äà» êðàùà çà íå êðàôòîâó «Îáî-
ëîíü»?

— Âîíà í³÷èì íå êðàùà. Êîæåí 
êðàùèé ó ñâî¿é í³ø³. Íàïðèêëàä, 
ùîéíî çâàðåíèé ºâðîëàãåð «Îáî-
ëîí³» áóäå ïðåêðàñíèì, õîëîä-
íåíüêèì, ÷èñòåíüêèì ³ ïðîçîðèì. 
Êðàôòîâå ïèâî íå áóäå êðàùèì 
çà íüîãî, âîíî áóäå çîâñ³ì ³í-
øèì. Êðàôòîâèêè ïðîïîíóþòü 
íàáàãàòî øèðøèé ïåðåë³ê, — öå 
¿õí³é âåëèêèé ïëþñ.

Áàãàòî çàêëàä³â ïðè ñï³âïðàö³ 
ç êðàôòîâèìè ïèâîâàðíÿìè ïî-
÷èíàþòü ââàæàòè, ùî âñå ³íøå 
«â³ä ëóêàâîãî». Ìè æ â³ä ñàìîãî 
ïî÷àòêó íàìàãàºìîñÿ â³äãîðîäè-
òèñÿ â³ä ñíîáñòâà. ² êðàôòîâèêè, 
³ ìàñ-ìàðêåò ðîáëÿòü ïðåêðàñíèé 
ïðîäóêò. Ïðîñòî òà ñàìà «Ïðàâ-
äà» ìàº íàáàãàòî á³ëüøó ïàë³òðó 

ñìàê³â ïèâà. Çà ï’ÿòü ðîê³â ³ñ-
íóâàííÿ «Ïðàâäè» ìîæíà áóëî 
ñêóøòóâàòè ïîíàä 160 âèä³â ïèâà, 
à çà òîé ñàìèé ïåð³îä ³ñíóâàííÿ 
«Îáîëîí³» êë³ºíòàì íå çàïðîïî-
íóâàëè í³÷îãî íîâîãî.

Ùå ðîê³â 5–7 òîìó â íàø³é êðà-
¿í³ ìàëî õòî ãîâîðèâ ïðî êðàôòîâå 
ïèâî. À çàðàç êîæåí ïðèñòîéíèé 
ïàá ìàº â ñâî¿é áàðí³é êàðò³ ùîñü ç 
ë³í³éêè «Âàðâàðó», «Öèïè», «Òåà-
òðó ïèâà Ïðàâäà» òîùî. ×è âèäí³-
ºòüñÿ äåñü òàì íà îáð³¿ «êðàôòîâèé 
ðåíåñàíñ» Óêðà¿íè?

— Ñïðîãíîçóâàòè öå íåìîæ-
ëèâî. Äëÿ öüîãî, ïî-ïåðøå, 
ïîòð³áíî, àáè âëàäà ïîì³òèëà 
êðàôòîâèõ ïèâîâàð³â ³ çðîáèëà 
äëÿ íèõ á³ëüø ì’ÿê³ óìîâè ðî-
áîòè. ² ïî-äðóãå, ùîá â óêðà¿íö³â 
áóëà íàáàãàòî âèùà êóï³âåëüíà 
ñïðîìîæí³ñòü.

Êðàôòîâèõ ïèâîâàð³â «äóøàòü», 
ïî÷èíàþ÷è â³ä çàâîçó ñèðîâèíè ³ 
çàê³í÷óþ÷è ïîäàòêàìè, ÿê³ âîíè 
ñïëà÷óþòü íà ð³âí³ êîðïîðàòèâ-
íèõ ã³ãàíò³â. Äî ïðèêëàäó, ùîá 
ïîêðèòè âèòðàòè íà ð³÷íó ë³öåí-
ç³þ, «Ëüâ³âñüêîìó» çíàäîáèòüñÿ 
3–4 äí³, à êðàôòîâ³é ïèâîâàðí³ 
äîâåäåòüñÿ ïðàöþâàòè ê³ëüêà 
ì³ñÿö³â. 

×è âïèñàíå ³ì'ÿ Â³ííèö³ íà êðàô-
òîâó ìàïó Óêðà¿íè?

— ßêùî ï³äñëóõàòè ðîçìî-

âè ôàíàò³â ïèâà ç ³íøèõ ì³ñò, 
òî â ïëàí³ çàêëàä³â, ÿê ì³í³ìóì, 
ìîæíà çàéòè äî õëîïö³â ç Hungry 
Duck àáî äî íàñ ³ âæå ùîñü äëÿ 
ñåáå çíàéòè. ßêùî ãîâîðèòè ïðî 
ïèâîâàðí³, òî, íà æàëü, õëîïö³ 
ç³ «Çâ³ð Beer» çàêðèëè ïðîåêò. 
Í³÷îãî ³íøîãî ó Â³ííèö³ íåìàº.

×èì íåçâè÷íèì çàðàç äèâóþòü 
âèðîáíèêè?

— Çàðàç óñå ïåðåéøëî â ö³ëêî-
âèòó øàëåí³ñòü. Ëèøå çà îñòàíí³ 
ê³ëüêà ì³ñÿö³â ìè ìàëè ïèâî, äå 
ðîç÷èíèëè àðàõ³ñîâó ïàñòó, çåô³ð 
³ áàíàíè. Ïåðåä öèì áóëî ïèâî 
ç ãîñòðèì ïåðöåì, ïîì³äîðàìè, 
öèáóëåþ-øàëîò, ëàéìîì ³ àïåëü-
ñèíàìè. Ðîçóì³þ, ùî çâó÷èòü öå 
íå äóæå ñìà÷íî, àëå íàø³ ïðîäàæ³ 
ïîêàçàëè, ùî òàê³ ðå÷³ ëþäè ðîç-
ì³òàþòü äîñèòü øâèäêî.

Ùå îäí³ºþ ô³øêîþ êðàôòîâîãî 
ïèâà º ðîáîòà ç ëîêàëüíèìè ÿãî-
äàìè, ôðóêòàìè ³ îâî÷àìè. Ñêà-
æ³ìî, ÿã³äíîãî ïèâà çà îñòàíí³é 
ð³ê ñòàëî â ðàçè á³ëüøå.

Òî ùî öå âèõîäèòü, ùî çàðàç 
ÿêèéñü çîëîòèé â³ê ïèâîâàð³ííÿ?

— Ó ñâ³ò³ òàê. Âñ³ ³íø³ àëêî-
ãîëüí³ íàïî¿ âæå ðîçâèíóëèñü, 
ïåðåæèëè êóïó òðàíñôîðìàö³é ³ 
âëÿãëèñÿ. À ïèâî ïðîäîâæóº ïðî-
ïîíóâàòè íîâå. Äóìàþ, ùî òàê 
áóäå ùå ðîê³â ç äåñÿòü, à ïîò³ì 
öå ïîòðîõè ëîêàë³çóºòüñÿ, êîæåí 
çóïèíèòüñÿ íà ÷îìóñü êîíêðåòíî-
ìó ³ áóäå ñìàêóâàòè íèì â ñâîºìó 
óëþáëåíîìó ïàá³.

ª íàâ³òü òàêà ñîá³ åâîëþö³ÿ, 
êîëè ñïî÷àòêó ëþäèíà ï’º çâè-
÷àéíèé ëàãåð ïî òèïó «Îáîëîíü», 
ïîò³ì ïî÷èíàº ïèòè ïøåíè÷íå 
ïèâî, ïîò³ì â³äêðèâàº äëÿ ñåáå 
²ÐÀ, ïîò³ì ñòàóòè, äàë³ ïåðå-
õîäèòü íà ³ìïåðñüê³ âèñîêî àë-
êîãîëüí³ ñòàóòè, íà äèê³ ³ êèñ-

ë³ ïèâà, ³ íàñò³ëüêè â³ä óñüîãî 
âòîìëþºòüñÿ, ùî ïîâåðòàºòüñÿ 
äî «Îáîëîí³».

ª ëþäè, ÿê³ çàõîïëþþòüñÿ ïè-
âîì. Âîíè íàçèâàþòü ñåáå á³ðã³-
êàìè. Âè ââàæàºòå ñåáå òàêîþ 
ëþäèíîþ?

— Ìîÿ äðóæèíà íå õîò³ëà á 
öüîãî, àëå òàê, ÿ á³ðã³ê. ß ñèëüíî 
ïîì³øàâñÿ íà ïèâ³. Íå ìîæó ïðî-
ñòî òàê éîãî ïèòè. Ìåí³ òðåáà çà-
ïèñàòè, ùî ÿ ïðî íüîãî ïîäóìàâ, 
âäàëîñÿ âîíî ÷è í³, â³äïðàâèòè 
ñâ³é â³äãóê ïèâîâàðîâ³.

ßêùî ÿ çàéäó, íàïðèêëàä, 
â «Ñ³ëüïî», òî îïèíèâøèñü ïåðåä 
âèáîðîì 100% ñìà÷íîãî ïèâà ³ 
«êîòîì ó ì³øêó», â³çüìó äðóãå, áî 
öå ùîñü íîâåíüêå. Âæå íàñò³ëüêè 
ñèëüíî ñèäæó íà öüîìó ãà÷êó, 
ùî íå çàâæäè ìîæó âèçíà÷èòè-
ñÿ, ÿêå æ ïèâî ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ 
íàéá³ëüøå.

Íà ìàñ-ìàðêåò çâåðòàºòå óâàãó?
— Çâ³ñíî. Íàïðèêëàä, ÿêùî 

«Îáîëîíü» âèïóñòèòü ùîñü íîâå, 
òî ÿ îáîâ’ÿçêîâî ïîá³æó éîãî êó-
øòóâàòè. Áî ìåí³ ö³êàâî, ÷è ñòàëî 
âîíî á³ëüø ÿê³ñíèì, ñìà÷í³øèì, 
à ÿê³ õìåë³ âîíè âèêîðèñòàëè, 
ìîæëèâî âîíî íàðåøò³ ñòàëî 
á³ëüø ã³ðêèì ³ ÷è íå ç’ÿâèëèñÿ 
òàì íîâ³ ³íãðåä³ºíòè. Íàìàãàþñÿ 
áóòè â êóðñ³ âñüîãî, ùî â³äáóâà-
ºòüñÿ íà ðèíêó.

² íàîñòàíîê, ìîæåòå äàòè ê³ëüêà 
ïîðàä, ç ÿêèõ ñòèë³â âàðòî ïî÷èíà-
òè çíàéîìñòâî ç êðàôòîâèì ïèâîì?

— Ó ÑØÀ âñå çì³íèëîñÿ ç ïî-
ÿâîþ ²ÐÀ. Òî, ìàáóòü, ïîòð³áíî 
ïî÷èíàòè ñàìå ç íüîãî. Öå îõìå-
ëåíå ã³ðêå ïèâî, ÿêå ðàçþ÷å â³ä-
ð³çíÿºòüñÿ â³ä ìàñ-ìàðêåòó. Íó, 
à äàë³ ìîæíà ïåðåõîäèòè íà âñå 
³íøå. Ïîâ³ðòå, òóò â³äêðèºòüñÿ 
âåëè÷åçíå ïîëå ñìàê³â.

Знавець пива Олександр Конопелько: «Всі інші алкогольні 
напої вже розвинулись, пережили купу трансформацій і 
вляглися. А пиво продовжує пропонувати нове» 

«ß ïîì³øàâñÿ íà ïèâ³. 
Ìåí³ òðåáà çàïèñàòè, 
ùî ÿ ïðî íüîãî 
ïîäóìàâ, âäàëîñÿ 
âîíî ÷è í³, â³äïðàâèòè 
â³äãóê ïèâîâàðîâ³»
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ОВЕН 
Ви будете жити, як на вулкані. 
Будь-якої хвилини пристрасті 
загрожують загостритися 
до граничних температур, 
щоб тут же виявитися хо-
лодніше льоду. Цю ситуацію 
потрібно просто пережити. 

ТЕЛЕЦЬ 
Кохана людина здатна вас під-
тримати в будь-якій складній 
ситуації, тому краще вчасно 
розповісти їй про свої пробле-
ми. У вівторок бажано не роби-
ти ні з чого секрету. Інакше вас 
чекають сцени ревнощів.

БЛИЗНЮКИ 
Вас чекають романтичні зустрі-
чі і побачення. Кохана людина 
хоче не просто зустрічатися, 
а й жити з вами разом. Ви ще 
раз переконаєтеся, що ваші 
почуття і бажання взаємні.

РАК 
Для любовних взаємин у вас 
цього тижня часу буде неба-
гато. Ви занадто втомитеся 
на роботі і буде роздратовані. 

ЛЕВ 
Ваші стосунки з коханою 
людиною починають набу-
вати так вами давно бажану 
взаємність. Не допускайте 
недбалості по відношенню 
до обранця, це може закін-
читися остаточним розривом.

ДІВА 
Тиждень багатий яскравими 
подіями. Вас можуть очіку-
вати романтичні пригоди, 
однак не втрачайте голови, 
не варто ставитися до цього 
занадто серйозно.

ТЕРЕЗИ 
Намагайтеся передбачити 
наслідки ваших слів і дій. 
Зустрічі з коханою люди-
ною будуть займати більшу 
частину вашого часу. Однак 
ви ризикуєте сваритися і 
ревнувати одне одного. 

СКОРПІОН 
Чи можете ви бути впевнені 
в людині, з якою у вас зараз 
стосунки? Ви зрозумієте, що 
так, так що прийшла пора 
зробити рішучі кроки для 
зближення. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ви на порозі серйозного рі-
шення, тільки не квапте події. 
Не виключено, що спільний 
відпочинок з коханою люди-
ною підготує вас до нового 
періоду стосунків, більш 
відповідального. 

КОЗЕРІГ 
Ваше щастя у ваших руках. 
Доля посміхається вам, так 
що постарайтеся не упусти-
ти цей шанс. Цього тижня 
бережіть особисті стосунки 
від заздрості та інтриг. 

ВОДОЛІЙ 
Ви відчуваєте, що між вами 
і вашим обранцем проля-
гла тріщина, яка поступово 
збільшується. Постарайтеся 
не панікувати і не сприймати 
те, що трапилося, як трагедію. 

РИБИ 
Кращим заняттям цього 
тижня була б романтична 
подорож. Вам потрібна 
зміна обстановки і нові 
враження. Вихідні проведіть 
тільки вдвох.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 8-14 ЖОВТНЯ

ВАЛЕРІЙ 

АНДРОСОВ, 

ПСИХОЛОГ:

— Сперечатися, 
ко н фл і кт у в а -
ти, лаятися теж 
треба вміти. Для 
цього важливо 

розуміти рамки можливого, або 
дуже тонко відчувати той час, 
коли вас почнуть бити. Або коли 
образа буде настільки сильною, 
що ця людина вас просто ніколи 
не пустить в своє життя. Більшій 
половині сварок, які відбуваються 
в нашому житті, можна елемен-
тарно запобігти — вчасно почати 
розмову.
Правильно, коли партнер гото-
вий почути те, що ви йому ска-
жете, готовий проаналізувати 
інформацію, якщо вміє, може 
висловити свою думку, у відпо-

відь і ви його почуєте, і зробите 
свої висновки. Якщо підвищується 
голос — не проблема, навіть якщо 
голоси переходять в гучний крик. 
Головне, говорити по суті, у справі, 
що турбує, і отримувати зворотний 
зв’язок, суть не в гучному голосі.
Суть в тому, що не можна, забо-
ронено принижувати, ображати, 
обзивати, користуватися заборо-
неною інформацією, отриманою 
поза ситуацією, маніпулювати, 
ображатися, загрожувати, гово-
рити про дефекти зовнішності, 
неадекватних родичів… Важливо 
коротко, можна тихо або голосно, 
але по суті. Ще одне дуже важливе 
призначення конфлікту — він прак-
тично завжди переводить стосунки 
на новий рівень. Якщо правильно, 
то на більш високий рівень стосун-
ків і довіри, якщо неправильно, 
то це дорога до розлучення.

Коментар експерта

Ïðè÷èíà âñüîãî öüîãî, ÿê 
íå äèâíî, îäíà — ìè íå â³ä-
÷óâàºìî ñåáå êîõàíèìè. Ç â³ä-
÷óòòÿì íåëþáîâ³ — ïî÷èíàº 
áîë³òè äóøà ³ ÷àñîì íàâ³òü ò³ëî. 
À êîëè ó íàñ ùîñü áîëèòü, ÷è 
ìîæåìî ìè â öåé ÷àñ ëþáèòè? 
Í³. Ó öåé ÷àñ ìè ìîæåìî çàïî-
ä³þâàòè òàêèé ñàìèé á³ëü, à áà-
æàíî ùå é ñèëüí³øèé. Òîáòî 
òèñíåìî íà òî÷êè, â³äîì³ ò³ëüêè 
áëèçüêèì ëþäÿì. Íàéáîëþ÷³ø³. 
Ùî öå ìîæå áóòè? Ó êîæíîãî ç 

íàñ º ñâî¿ âëàñí³, ÿê³ çà÷³ïàþòü 
çà æèâå, ïîâåðòàþòü â íåïðèºìíå 
ìèíóëå, ï³äí³ìàþòü íà ïîâåðõíþ 
íàø³ êîìïëåêñè. Äëÿ íàñ ö³ òåìè 
â ïàïö³ «çàáîðîíåí³». Òîæ ÿêùî 
âæå ó âàñ âèíèêëà ñóïåðå÷êà ç 
ÿêîãîñü ïèòàííÿ, áóäüòå ëàñêàâ³, 
ëàéòåñÿ, êðè÷³òü, áèéòå ïîñóä, 
ìåáë³, âñå ùî çàâãîäíî. Àëå. Âñ³ 
çâóêè ³ ðóõè ïîâèíí³ áóòè êîí-
êðåòíî ç êîíêðåòíîãî ïèòàííÿ. 
Íå ïî÷èíàéòå ïî õîäó òå, ùî ïî-
ò³ì áóäå ñêëàäíî çàê³í÷èòè.

ЯК ЗРУЙНУВАТИ СТОСУНКИ 
КІЛЬКОМА СЛОВАМИ 
Правила  Про що зазвичай 
сперечається чоловік і жінка? Про гроші, 
секс, прийняття рішень, моральні цінності, 
виховання дітей, розподіл домашніх 
обов’язків. Досить часто такі суперечки 
переходять в однаково болючі для обох 
сварки і скандали. Воно вам треба?

ТОП-10 ТЕМ, ПРО ЩО НЕ ВАРТО СПЕРЕЧАТИСЯ

ПРО ГРОШІ 
Немає нічого більш принизливого, ніж дорікати кохану 
людину в тому, що вона менше заробляє. Для жінки це 
прямий натяк на те, що вона утриманка і ні на що не здатна. 
Для чоловіка — це удар по самолюбству, часом навіть 
сильніший, ніж сумнів у його сексуальних перевагах. Якщо 
не хочете самотужки, своїми руками створити між вами 
прірву відчуження — про гроші тільки конструктив.

ПРО СЕКС 
Чомусь вважається, що тема сексу в сварках особливо 
ранить чоловіка. Мовляв, варто щось сказати про 
його пеніс, тривалість акту, і все — ви вбили мужність. 
Для жінок ця тема не менш болюча. У сексі жінки 
так само беззахисні, і слухати одкровення на тему — 
колод, сідниць або фригідності також боляче і ранить 
самолюбство.

ПРО КОЛИШНІХ 
Хочете стопроцентово зачепити самолюбство коханої 
людини? Почніть в розпал сварки згадувати колишніх. 
Не важливо, своїх або його/її. У відповідь можете почути 
докладний опис романтичних зустрічей, пристрасті і 
зовнішніх порівняльних характеристик. Ви сваритеся, 
пам’ятайте про це, так що не факт, що порівняння буде 
на вашу користь. А якщо і так, все одно зачепить за живе, 
воно вам треба?

ПРО ДРУЗІВ 
Тут про всі розмови, які мають негативні оцінки його/її 
друзів. Тут все майже так само, як і у випадку з родичами. 
До речі, з позитивними оцінками також варто бути 
уважними. Важливо не перестаратися, щоб кохана людина 
не відчула себе приниженою або не опинилася в позиції 
людини, яку порівнюють з іншими.

ПРО МРІЮ 
Всі ми мріємо. Часом своїми мріями, навіть найпотаємнішими 
ми ділимося з коханими людьми. Це може бути все що завгод-
но — підкорити світ, стати наркобароном, навчитися танцювати 
джайв. Мрія дуже чутлива струна людської душі і дуже боляче, 
коли її починають смикати під час суперечки. Особливо, коли 
слів не підбираєш, про інтонації взагалі вже мова не йде. Коли 
нашу мрію кидають під ноги і починають топтати — це дуже 
боляче. Після цього вже може не бути точок повернення.

ПРО МИНУЛЕ 
Не кожен може похвалитися блискучим минулим. 
У всіх нас є тайники душі або скелети у шафі. І діставати 
їх на світ Божий, згадувати помилки, будь-які, навіть 
найнезначніші — не гарно. Провітрюючи минулі помилки 
при будь-якому скандалі ви ризикуєте і самі стати тим 
самим помилковим минулим.

ПРО РОДИЧІВ 
Ця тема в принципі табу. Тут, вибачте за порівняння, як 
про небіжчика — якщо не можете сказати нічого хорошого 
(ну всілякі родичі бувають), просто мовчіть. У запалі 
сварки кидатися гострими порівняннями: «Ти прям 
як твоя божевільна матуся», або «ти такий же тюлень 
неповороткий, як твій батько» — це не просто не повага, це 
плювок в обличчя святині. Пам’ятайте, ми не вибираємо 
батьків і любимо їх просто апріорі. Навіщо ж так?

ПРО ЗАХОПЛЕННЯ 
Захоплення — це те, чим живе людина. Йога о четвертій 
ранку, гурток шахів, рибалка, гантелі, машини — все це 
змушує очі сяяти, а душу співати від задоволення. Фрази 
з розряду: «Що за дурницями ти тут займаєшся, краще б 
борщ зварила», або «ти крім своєї безглуздої риболовлі 
нікого не бачиш» — навіщо? Це віддушина людини. Це 
як, чим би дитя не тішилося, так. Але ж ми живі, поки 
в нас живі діти.

ПРО НЕВДАЧІ 
Всі люблять, коли ними захоплюються. Розмови про 
минулі невдачі в справах, кар’єрі, стосунках, спорті, 
програші в суперечці, запізнення… та усіляке інше, 
викликають однакове для всіх почуття — невпевненості. 
Як у чоловіків, так і у жінок. Самооцінка стрімко 
спукається до нуля, а в голові одразу піднімає голову 
черв’ячок сумніву — а чи дійсно мене кохають, а чи дійсно 
настільки кохаю я, якщо мені все це пригадують

ПРО ДІТЕЙ 
Лаючись, ми частенько закликаємо дітей в свідки (якщо у нас, 
звичайно, вони є). Причому закликаємо не найбільш дипло-
матичним чином: «Скажи своєму козлу таткові, щоб він хоч раз 
в житті послухав слова розумної людини», «не кричи, на тебе 
дитина дивиться, виросте такою ж істеричкою». Цією отрутою 
можна стріляти до нескінченності. Але подумайте, що своїми 
пострілами ви вбиваєте тих самих двох зайців: свої стосунки і 
одночасно ви кладете наповал майбутнє своєї дитини…



КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
ІВАН СИНЯК, ВОДІЙ:

Дзвонить жінка до служ-
би порятунку, бо до неї 
на подвір'я прийшов ведмідь 
з зоопарку і виліз на дерево.
Служба присилає дебелого 
чоловіка з собакою і 

рушницею, котрий пояснює жінці:
— Значить так, я лізу на дерево і зіштовхую 
ведмедя на землю, він падає, а Кефір, так 
звати мого пса, хапає його за яєчка і волоче 
прямісінько в зоопарк. А ви стійте тут і 
тримайте рушницю.
— А для чого рушниця?
— На випадок, якщо ведмідь мене зіштовхне з 
дерева, то пристреліть Кефіра.

***
До одного чоловіка приїхала ціла телевізійна 
експедиція з Києва. Як тут не приїхати, коли 
в родині народилося пятнадцяте дитя! Та ще 
й хлопчик! Після типових для таких ситуацій 
виступів, жіночка-репортер звертається 
до батька сімейства:
— У вас було 14 дітей, а тепер ви вирішили 
народити ще одного…
Тут чолов'яга її перебиває:
— Та шо то є! От у мого батька було 18 дітей, 
а в діда — 20!
— Аааа, то це у вас така сімейна традиція?
Чоловік, поглядаючи на жіночку, ласо 
підкручує вуса:
— Та деее… Традиція у нас зовсім інша. А діти — 
то такий побічний ефект.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

20 RIA, 
Ñåðåäà, 7 æîâòíÿ 2020
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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)

477749

Катерина, 19 років
Фіналістка Міс Вінниця-2020! Весела та 
енергійна. Студентка Вінницького медичного 
коледжу ім. акад. Д. К. Заболотного. Не уявляю 
свого життя без музики. Мрію подорожувати 
світом та відкривати для себе нові горизонти.  

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

ПОГОДА У ВІННИЦІ

ОВЕН 
Гарний час для чогось нового 
і незвіданого. Пора міняти 
свої погляди на життя.

ТЕЛЕЦЬ 
Краще нічого не відкладати, 
зробіть все тут і зараз. У другій 
половині тижня ви розгорнете 
ділову активність вдома.

БЛИЗНЮКИ 
Не метушіться, і спокійно 
вирішуйти проблеми. Зараз 
у вас є всі шанси на успіх. 

РАК 
Можете сміливо демонстру-
вати свої творчі досягнен-
ня — є шанс прославитися. 

ЛЕВ 
Наполегливість і впевненість 
у собі дозволить зрозуміти 
найменші зміни навколо вас. 

ДІВА 
Вам необхідно зосередитися 
на одній справі. Ви самі пови-
нні визначити, на якій саме. 

ТЕРЕЗИ 
Не рекомендується займати-
ся справами, які вимагають 
великої відповідальності. 

СКОРПІОН 
На вас чекає вулкан при-
страстей і емоцій, на щастя, 
позитивних.

СТРІЛЕЦЬ 
Цей тиждень в цілому спри-
ятливий для вас. Чекайте 
підвищення по службі. 

КОЗЕРІГ 
Тиждень може подарувати 
вам безліч цікавих зустрічей, 
а нова інформація букваль-
но хлине на вас.

ВОДОЛІЙ 
Не виключені творчі осяян-
ня, прислухайтеся до інтуїції, 
і фортуна буде до вас при-
хильна. 

РИБИ 
Постарайтеся реально оцінити 
свої сили і не перевантажувати 
себе зайвими турботами.
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БІЛЬШ
MISS.M

Прост
камеро
дивіть
встано
Reader

аб

років
! Весела та 
кого медичного 
отного. Не уявляю

ю подорожувати 
нові горизонти. 

ЖЕ 
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. 
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ФОТОСЕ
ФОТОСТУД

тел: (093) 7
(096) 17


