
 Місць на стоянках для всіх водіїв Вінниці не 
вистачає. Торік в мерії говорили, що загалом мають 
7400 паркомісць і плани на ще чотири тисячі 

 Однак і цього буде замало, тому фахівці 
пропонують альтернативу — запровадити платне 
паркування. А як це допоможе з дефіцитом?

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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2 RIA, Ñåðåäà, 21 æîâòíÿ 2020

Не вписались
Â ÑÐÑÐ íàñ ïåðåêîíóâàëè, 

ùî ³ñòîð³ÿ — öå ïðî âèäàò-
íèõ ëþäåé. Îò ÿê ïðî¿æäæàâ 
²çâºñòíîÕòî ÷åðåç âàøå ì³ñòî 
³ ñåëî, òî âæå ìàºòå ³ñòîð³þ. 
À áåç íüîãî — í³ö.

Âñ³ ñèëè ñïðÿìîâóâàëèñü 
íà ïîøóêè ñõâàëåíèõ ðà-
äÿíñüêîþ âëàäîþ ëþäåé ³ 
äîêàç³â ¿õ ïåðåáóâàííÿ ñàìå 
â öüîìó ì³ñò³/ñåë³.

Ðàí³øå ÿ çãàäóâàëà ïðî 
«Îðëèí³ ãí³çäà» Òðóáëà¿í³. 
Êíèæêè, äå íà êîæí³é ñòî-
ð³íö³ — Íåìèð³â, íå áóëî â ë³-
òåðàòóðíîìó ìóçå¿ Íåìèðîâà. 
Çàòå ö³ëèé çàë ïðèñâÿòèëè 
Íºêðàñîâó, ÿêèé íåìîâëÿì 
ïðîáóâ ó ì³ñò³ ê³ëüêà äí³â.

Áóëè ìè ìèíóëîãî ðîêó 
â Òóëü÷èí³, íà â³äêðèòò³ 
îíîâëåíîãî ìóçåþ Ëåîíòî-
âè÷à. ¯äåìî â àâòîáóñ³ â³ä 
ìóçåþ äî ì³ñöÿ ôåñòèâàëþ. 
Åêñêóðñîâîä ðàä³ñíî:

— Â íàøåì ãîðîäº, êðîìº 
Ëºîíòîâ³÷à, ìíîãî ³íòºðºñíî-
ãî! Ó íàñ ñàì Ñóâîðîâ áèë!

×óëè á âè ö³ ³íòîíàö³¿, ñàì 
Ñóâîðîâ. Ùî ïðîòè íüîãî 
«çâè÷àéíèé â÷èòåëü» Ëåîí-
òîâè÷ ³ éîãî ï³ñí³.

Àëå íàéäèâí³øå ÿ ñåáå ïî÷ó-
âàþ, êîëè ñëóõàþ ïðî ×àéêîâ-
ñüêîãî ó Áðà¿ëîâ³. «À ÷àé ìíº 
ïîäàâàë³ â ïàðêå», — öèòóþòü 
ç ëèñòà ×àéêîâñüêîãî. ² ÿ îä-
ðàçó ïî÷èíàþ äóìàòè, à õòî, õòî 
ïîäàâàâ ÷àé? Â³âäÿ, Òåêëÿ ÷è 
¯ëèíà? ² ÷îìó ìè í³÷îãî íå çíà-
ºìî ïðî æîäíó ç öèõ æ³íîê?

À òîìó íå çíàºìî, ùî 
â ðàäÿíñüêó êîíöåïö³þ 
âîíè «íå âïèñàëèñü». Ëåîí-
òîâè÷ — íàö³îíàë³ñò, Òðóáëà-
¿í³ — íàâ³òü íå çíàþ, çà ùî ò³ 
«Ãí³çäà» íå ëþáèëè â Íåìè-
ðîâ³, à Òåêëÿ ç Â³âäåþ òàê, 
«æ³íî÷êè ñ³ëüñüê³».

«Ëåí³í ³ ïàðò³ÿ, êòî áîëºº 
äëÿ ³ñòîð³¿ öºíºí»? Îöå ³ âñÿ 
äèñêóñ³ÿ.

Ç öèìè ðàäÿíñüêèìè ³äåÿ-
ìè æèâå ³ äîñ³ ÷àñòèíà óêðà-
¿íñüêîãî ãðîìàäÿíñòâà. 

ДУМКА

ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Оксана Оксана 
ЯЦЮКЯЦЮК

ÍÎÂÈÍÈ

Вінничани активно користують-
ся валідаторами. Якщо в лютому 
2020-го у Картсервісі реєструва-
ли 1000–1200 оплат на добу, 
то у жовтні маємо 132–135 ти-
сяч валідацій у громадському 
транспорті на день.
Як розказує керівниця «Вінни-
цякартсервісу» Катерина Бабіна, 
на руках у вінничан вже понад 
210 тисяч карток.
— Черг біля офісу на Соборній, 
36 на отримання карт вже немає. 
Наприклад, за минулий тиждень 
ми видали всього 340 карт, тоді 
як раніше видавали по 500–
600 карток щодня. Тому зараз 
більше уваги приділяємо тим 
приміським селам, які приєд-
наються до Вінницької міської 
ОТГ після місцевих виборів: їхні 
жителі отримають муніципальні 
картки. Пільговики з інших міст 

та сіл, які не мають карток ві-
нничанина, продовжують їздити 
за своїми посвідченнями, — роз-
казує Бабіна.
Комунальне підприємство «Ві-
нницякартсервіс» у 2015 році 
отримало позику від Європей-
ського банку реконструкції та 
розвитку на 8 мільйонів євро. 
У 2018-му після проведення 
міжнародного тендеру ціна зни-
зилася до 5 мільйонів 531 тисячі 
866 євро. Підряд отримала чесь-
ка компанія «Мікроелектроніка». 
Вони мають поставити у тран-
спорт понад 2000 валідаторів, 
635 бортових консолей, GPS-
навігацію, 50 онлайн-табло 
на зупинках з актуальним гра-
фіком руху.
У березні 2020 року стало ві-
домо, що чехи виконали робіт 
на 2,9 мільйона євро.

Видали на руки понад 210 тисяч «Карток вінничанина» 

SENKEVYCH ALEKSANDR 

На Тяжилів однозначно в пер-
шу чергу. Мости через річку 
дуже дороговартісними ста-
нуть з їхніми під’їздами та 
інфраструктурою.

ЯРОСЛАВ ГОНЧАР 

Необхідний міст через Саба-
рів на Старе Місто. Він виведе 
більше транспорту за місто, 
розвантажить Поділля та 
масив.

ОЛЕКСАНДР ЯНЧУКОВСЬКИЙ 

З вулиці Скалецького на Ста-
ре Місто. Оскільки пропускна 
спроможність Старомісько-
го мосту і вул. Коріатовичів 
вкрай обмежена!

ЖЕНЯ ГДИЧИНСКИЙ 

Однозначно з Сабарівсько-
го шосе на Старе Місто. Він 
розвантажить і Свердлова, 
і Скалецького, і Пирогова, 
а не тільки центр.

АЛЕКСАНДР КАЛИНА 

Необхідно розпочина-
ти будувати міст з Тяжи-
лова на Хутір Шевченка, 
на вулиці Гонти, і з Гонти 
на П'ятничани.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Де, на вашу думку, потрібно побудувати міст?

Щосереди ми публікуємо 

коментарі вінничан 

щодо актуальних 

подій міста. Раніше ми 

опитували людей на 

вулиці, зараз проводимо 

таке опитування на 

сторінці у Фейсбуці. 

Ми дотримуємось 

карантину і радимо для 

вашої ж безпеки без 

особливих потреб не 

виходити з дому

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Ó «Â³ííèöÿ-
êàðòñåðâ³ñ», ÿêå 
êóðóº âïðîâà-

äæåííÿ å-êâèòêà ó òðàíñïîð-
ò³, ðîçïîâ³ëè, ùî ç 19 æîâòíÿ 
â³äíîâèëè ìîíòàæ âàë³äàòîð³â 
ó ìàðøðóòêàõ. Î÷³ëüíèöÿ êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà Êàòå-
ðèíà Áàá³íà êàæå, ùî çàïëàíó-
âàëè ñòàâèòè ïðèëàäè ó ê³ëüêîõ 
îäèíèöÿõ òðàíñïîðòó ùîäíÿ òà 
ïîïåðåäíüî âèçíà÷èëèñÿ, ùî ìà-
þòü çàâåðøèòè ìîíòàæ ñèñòåìè 
ó âñ³õ â³ííèöüêèõ ìàðøðóòíèõ 
òàêñ³ äî ê³íöÿ 2020 ðîêó.

— Çàðàç ìîíòóºìî ñèñòåìó 
â «Ìåðñåäåñàõ». Âîä³¿ ìàëè ïðå-
òåíç³þ, ùî áîðòîâ³ êîìï’þòåðè 
çàêðèâàþòü îãëÿä, òîæ ï³äðÿäíèê 
ç ×åõ³¿, êîìïàí³ÿ «Ì³êðîåëåê-
òðîí³êà», íàïðàöþâàëà äåê³ëüêà 
ïðîïîçèö³é, ùîá öþ ïðîáëåìó 
óñóíóòè, — ãîâîðèòü Áàá³íà.

Õî÷à ÷àñòèíà ç 265 ìàøèí âæå 
ìàþòü ïðèñòðî¿, çàïóñêàòè ¿õ áó-
äóòü «êîìïëåêñíî»: êîëè á³ëü-
ø³ñòü òðàíñïîðòó áóäå ï³ä’ºäíàíà 
äî ñèñòåìè åëåêòðîííîãî êâèòêà.

— ² ïåðåä ìàñîâèì çàïóñêîì, 
ÿê ³ ó âèïàäêó ç «Â³ííèöüêîþ 
òðàíñïîðòíîþ êîìïàí³ºþ», ìè 
ïðîâåäåìî òåñòóâàííÿ: íà îäíîìó 
ç ìàðøðóò³â ïî÷íóòü ïðàöþâàòè 
âàë³äàòîðè, ùîá ïîáà÷èòè, äå òà 

ÿê³ º ïîìèëêè ó ¿õí³é ðîáîò³, — 
ãîâîðèòü êåð³âíèöÿ «Â³ííèöÿ-
êàðòñåðâ³ñ» Êàòåðèíà Áàá³íà. 

Çà ñëîâàìè Áàá³íî¿, ï³ñëÿ çà-
âåðøåííÿ ìîíòàæó ³ òåñòóâàííÿ 
ïåðåõ³ä ç ãîò³âêè íà åëåêòðîííèé 
êâèòîê â³äáóäåòüñÿ øâèäêî.

— Â³ííè÷àíè âæå ðîçóì³þòü, 
ÿê êîðèñòóâàòèñÿ âàë³äàòîðàìè. 
Â³äì³ííîñòåé, ÿêùî ïîð³âíþâàòè 
ç ìóí³öèïàëüíèì òðàíñïîðòîì, 
òóò íå áóäå. Ïðèñòðî¿ ó ìàðø-
ðóòêàõ òàê ñàìî ïðèéìàòèìóòü 
îïëàòó ç «Êàðòîê â³ííè÷àíèíà», 
áàíê³âñüêèõ êàðòîê òà ñìàðòôîí³â 
ç NFC-÷³ïîì, — êàæå ÷èíîâíèöÿ.

À îò ãîëîâà àñîö³àö³¿ ïåðåâ³-
çíèê³â ÃÎ «Ìàðøðóò» Îëåêñàíäð 
Ãîòà êàæå, ùî ïîêè âàæêî âè-
ñëîâèòè äóìêó ùîäî å- êâèòêà.

— Áàãàòî ïèòàíü ëèøàþòüñÿ 
áåç â³äïîâ³äåé. Çîêðåìà, ñê³ëü-
êè êîøòóâàòèìå îáñëóãîâóâàííÿ 
âàë³äàòîð³â â³ä Êàðòñåðâ³ñó, ÿê 
øâèäêî âîíè áóäóòü ïåðåðàõîâó-
âàòè êîøòè íà ðàõóíêè ïåðåâ³-
çíèê³â òîùî. Áóäåìî îö³íþâàòè 
êîðèñòü â³ä âàë³äàòîð³â, êîëè öÿ 
ñèñòåìà ïî÷íå ïðàöþâàòè. Çâ³ñ-
íî, ç ãîò³âêîþ êðàùå ïðàöþâàòè, 
áî ëþäè äî íå¿ çâèêëè, — ãîâî-
ðèòü Ãîòà.

Çà éîãî ñëîâàìè, ãîò³âêà 
ó ìàðøðóòêàõ ïðîäîâæèòü «õî-
äèòè» íàðÿäó ç å-êâèòêîì. Ïðî-
òå êîëè ïðèïèíÿòü âîä³¿ áðàòè 
ãðîø³ çà ïðî¿çä — çàðàç ñêàçàòè 
íåìîæëèâî.

МАРШРУТКИ ГОТУЮТЬ 
ДО ЕЛЕКТРОННИХ КВИТКІВ
Оплата карткою  У вінницьких 
маршрутках відновили монтаж 
валідаторів. Фахівці з Чехії напрацювали 
схему розташування пристроїв, аби ті 
не закривали огляд водіям. За планами 
«Картсервісу», перед масовим запуском 
валідатори увімкнуть на одному з 
маршрутів у тестовому режимі. А чи буде 
«ходити» готівка паралельно з е-квитком?

Перехід на е-квиток в маршрутках буде швидким, 
впевнені у мерії. Адже люди вже знають, як користуватися 
валідаторами й багато карток на руках 



Î÷³ëüíèê Â³ííè-
ö³ Ñåðã³é Ìîðãóíîâ 

ÿê êàíäèäàò íà ïîñàäó ìåðà òà 
ðåã³îíàëüíèé ë³äåð «Óêðà¿íñüêî¿ 
Ñòðàòåã³¿ Ãðîéñìàíà» ïåðåêîíà-
íèé, ùî â³ííè÷àíàì âàðòî ïðè-
éòè íà âèáîðè 25 æîâòíÿ, àäæå 
âîíè âèð³øàòü äîëþ Â³ííèö³ 
íà íàñòóïíèõ 5 ðîê³â. Ì³ñüêèé 
ãîëîâà àðãóìåíòîâàíî äîâîäèòü, 
÷îìó ñë³ä ï³äòðèìàòè éîãî êî-
ìàíäó, — ÷åðåç ñïëàâ ìîëîäîñò³ 
òà äîñâ³äó, à òàêîæ ÷³òêèé ïëàí 
ðîçâèòêó ãðîìàäè.

Ñåðã³þ Àíàòîë³éîâè÷ó, Â³ííèöÿ 
6 ðîê³â ïîñï³ëü âèçíàºòüñÿ íàé-
êîìôîðòí³øèì ì³ñòîì Óêðà¿íè. 
Âè ³ âàøà êîìàíäà âèñîêî ï³äíÿ-
ëè ïëàíêó ç êîìôîðòíîñò³ æèòòÿ 
ó ì³ñò³. ßê³ çàâäàííÿ ñòàâèòå ïå-
ðåä ñîáîþ ³ êîìàíäîþ íà íàñòóïí³ 
5 ðîê³â?

— Ìè ïðîïîíóºìî ïëàí 
ðîçâèòêó ãðîìàäè íå íà 5, 
à íà 10 ðîê³â — öå Ñòðàòåã³ÿ 
«Â³ííèöÿ 3.0». ² äëÿ ðåàë³çàö³¿ 
öüîãî ïëàíó íàì ïîòð³áíà çëàãî-
äæåíà òà ìîíîë³òíà ïðîôåñ³éíà 
êîìàíäà ó ì³ñüê³é ðàä³ òà åôåê-
òèâíèé âèêîíàâ÷èé êîì³òåò. 
À ÿêùî ãîâîðèòè â ìàñøòàáàõ 
êðà¿íè — òî ãðîìàäè íà ì³ñöÿõ 
ïîòðåáóþòü çàâåðøåííÿ ðåôîð-
ìè äåöåíòðàë³çàö³¿. Àäæå ñàìå 
çàâäÿêè äåöåíòðàë³çàö³¿, ³äåîëî-
ãîì ÿêî¿, âè çíàºòå, áóâ Âîëî-
äèìèð Ãðîéñìàí, ó Â³ííèö³ ìè 
çìîæåìî ïðîäîâæóâàòè ðîáîòó ç 
áàãàòüîõ ³íôðàñòðóêòóðíèõ ïðî-
ºêò³â — â³ä òåðìîìîäåðí³çàö³¿ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äî áóä³â-
íèöòâà äîð³ã ³ íîâèõ êîðïóñ³â 
ë³êàðåíü.

Ó íàñòóïí³ 5 ðîê³â ìè ïëà-
íóºìî ðåàë³çóâàòè é äåê³ëüêà 
ãëîáàëüíèõ ³íâåñòèö³éíèõ ïðî-
ºêò³â äëÿ ñòâîðåííÿ 12 òèñÿ÷ 
íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü. Õî÷åìî 
çàâåðøèòè îá’ºêòèâíî ñêëàäíèé 
îá’ºêò — çë³òíî-ïîñàäêîâó ñìóãó 
íàøîãî àåðîïîðòó. Ùîá â³äïî-
â³äàòè êðèòåð³ÿì êîìôîðòíîãî 

ì³ñòà, íàì ïîòð³áíî çàáåçïå÷èòè 
â³ííè÷àí ÿê³ñíîþ ïèòíîþ âî-
äîþ. Â³ííèöÿ ìàº ñòàá³ëüíî 
ðîçâèâàòèñÿ é äàë³.

Âè º êàíäèäàòîì ó ìåðè ³ î÷î-
ëþºòå ì³ñüêèé ïàðò³éíèé ñïèñîê 
«Óêðà¿íñüêî¿ Ñòðàòåã³¿ Ãðîéñìà-
íà». Êîãî âåäåòå äî ì³ñüêî¿ ðàäè? 
Õòî ö³ ëþäè?

— Õî÷à âñ³ âîíè ð³çí³ çà ôà-
õîì ³ â³êîì, àëå ¿õ îá’ºäíóº äóæå 
âàæëèâà äëÿ ìåíå ðèñà — öå 
ëþáîâ äî ð³äíîãî ì³ñòà. Âîíè 
ñïðàâæí³ ïàòð³îòè Â³ííèö³, 
êîòð³ õî÷óòü ³ çìîæóòü â³ääàíî 
ïðàöþâàòè íà ðîçâèòîê íàøî¿ 
ãðîìàäè, ÿêà ìàº çàëèøàòèñÿ 
çà áóäü-ÿêèõ óìîâ îñòð³âöåì 
ñòàá³ëüíîñò³.

Ó êîìàíä³ ìàº áóòè ñèíåðã³ÿ 
äîñâ³äó òà ìîëîäîñò³, àäæå Â³-
ííèöÿ — ñó÷àñíå, åíåðã³éíå, ìî-
ëîäå ì³ñòî ç âåëèêèì 50-òèñÿ÷-
íèì ñòóäåíòñüêèì îñåðåäêîì. 
Â íàø³é êîìàíä³ äî 30% — öå 
ñàìå ìîëîäü. Ïðèì³ðîì, Ñâ³ò-
ëàíà ßðîâà ÷è Äìèòðî Ìèðà, 
ÿê³ âæå îáèðàëèñÿ ³ ïðàöþâàëè 
äåïóòàòàìè. Á³ëüøå ïîëîâèíè 
íàøèõ êàíäèäàò³â äî ì³ñüêî¿ 
ðàäè áàëîòóþòüñÿ âïåðøå. Àëå 
ô³ëîñîô³ÿ ¿õíüîãî áà÷åííÿ ðîç-
âèòêó Â³ííèö³ ñï³âïàäàº ç íà-
øîþ.

Âè äóæå ÷àñòî âæèâàºòå ñëîâî 
«êîìàíäà». Ùî äëÿ âàñ îçíà÷àº 
«êîìàíäà»?

— Òàê, ÿ ïåðåêîíàíèé, ùî 
íàéá³ëüø åôåêòèâíîþ ìîæå 
áóòè ðîáîòà â êîìàíä³. ² â öüîìó 
ÿ ïåðåêîíóâàâñÿ íå ðàç. Òîìó, 
îêð³ì ñëîâà «êîìàíäà», ÿ ùå 
÷àñòî ïîâòîðþþ: îäèí â ïîë³ 
íå âî¿í. Ë³äåðñòâî âèçíà÷àëüíå, 
àäæå ë³äåð áåðå â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
ïåðåä ëþäüìè, çîêðåìà ³ çà êî-
ìàíäó. Àëå íà áóäü-ÿêîìó ð³âí³ 
îäíà ëþäèíà íå çìîæå â³äïî-
â³ñòè íà âèêëèêè, âèêîíàòè 
çàâäàííÿ, ÿê³ ñòàâèòü ãðîìà-
äà. Á³ëüøå òîãî, ï³ä êîìàíäîþ 
ÿ ìàþ íà óâàç³ íå ëèøå ïðåä-

ñòàâíèê³â «Óêðà¿íñüêî¿ Ñòðà-
òåã³¿», à é óñ³õ â³ííè÷àí, àäæå 
ìè óñ³, êîæåí íà ñâîºìó ì³ñö³, 
íàìàãàºìîñÿ çðîáèòè Â³ííèöþ 
êðàùîþ.

Â³ííè÷àíè âæå çâèêëè äî êîí-
ñòðóêòèâíî¿ «ìîíîá³ëüøîñò³», ÿêà 
ïðàöþº ñï³ëüíî ç ì³ñüêèì ãîëî-
âîþ. Íàâ³ùî ìåðó ïîòð³áíà á³ëü-
ø³ñòü ó ì³ñüê³é ðàä³?

— ªäèíà êîìàíäà ìàº áóòè 
ïðåäñòàâëåíà ÿê ó ì³ñüê³é 
ðàä³, òàê ³ ó âèêîíàâ÷îìó êî-
ì³òåò³, àäæå ö³ ³íñòèòóö³¿ ò³ñíî 
ïîâ’ÿçàí³, ³ â³ä ¿õíüî¿ çëàãîäæå-
íî¿ ðîáîòè óõâàëþþòüñÿ åôåê-
òèâí³ ð³øåííÿ — ³ º ðåçóëüòàò. 
Ïàì’ÿòàþ ÷àñè, êîëè ì³æ ìåðîì 
³ äåïóòàòàìè áóëè íå íàéêðàù³ 
ñòîñóíêè. ßê íàñë³äîê — áåç 
êîíñîë³äîâàíî¿ ïîçèö³¿ âëà-
äè ì³ñòî áàãàòî âòðà÷àëî, áî 
ïåðåâàæàëè âèð³øåííÿ ïðè-
âàòíèõ ïèòàíü, ïîïóë³çì ³ ïî-
ë³òèêà, à íå ðåàëüí³ êðîêè äëÿ 
ðîçâèòêó ãðîìàäè. Ñàìå òîìó 
«Óêðà¿íñüê³é Ñòðàòåã³¿ Ãðîéñìà-
íà» òàê âàæëèâî ìàòè á³ëüø³ñòü, 
ùî äîçâîëèòü íå ëèøå çáåðåãòè 
ñòàá³ëüí³ñòü ³ äîñÿãíóò³ çäîáóòêè 
ì³ñòà, àëå é ðåàë³çóâàòè ÿê³ñíî 
íîâ³ ð³øåííÿ. À çðóéíóâàòè çà-
âæäè äóæå ëåãêî…

Âè ïðîâîäèòå áàãàòî çóñòð³÷åé 
ó äâîðàõ, ñï³ëêóºòåñü ³ç â³ííè-
÷àíàìè íà ï³äïðèºìñòâàõ. Ïðî 
ùî ñüîãîäí³ ëþäè ãîâîðÿòü íàé-
á³ëüøå?

— Ä³éñíî, ÿ áàãàòî ñï³ëêóþñÿ 
ç â³ííè÷àíàìè ³, çíàºòå, ïîì³-
òèâ ö³êàâ³ çì³íè ó íàñòðîÿõ òà 
çàïèòàõ ëþäåé. ßêùî ùå 5 ðî-
ê³â òîìó, ïðèì³ðîì, íà çóñòð³÷³ 
ó äâîð³ á³ëüø³ñòü ëþäåé ïè-
òàëè ïðî ñòàí ïðèáóäèíêîâèõ 
òåðèòîð³é, ï³ä’¿çä³â, äèòÿ÷³ ÷è 

ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè, òî çàðàç 
ïèòàííÿ á³ëüø ìàñøòàáí³. Ìåíå 
çàïèòóþòü — à êîëè ó Â³ííèö³ 
áóäå ñó÷àñíèé àåðîïîðò, à ÿê³ 
ïåðñïåêòèâè áóä³âíèöòâà ìîñòó 
÷åðåç çàë³çíè÷í³ êîë³¿ íà Òÿæè-
ë³â? Áàãàòüîõ ö³êàâèòü ³íâåñòè-
ö³éíà ïîë³òèêà ì³ñòà — ùî ïî-
òð³áíî, ùîá ó Â³ííèö³ áóäóâàëè-
ñÿ íîâ³ çàâîäè òà ñòâîðþâàëèñÿ 
íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ? ² ìåí³ äóæå 
ïîäîáàþòüñÿ òàê³ çàïèòàííÿ. 
Ëþäè ìèñëÿòü ñòðàòåã³÷íèìè 
ïîíÿòòÿìè, íå îáìåæóþòüñÿ 
êîëîì ïðèâàòíèõ ³íòåðåñ³â. Öå 
ñâ³ä÷èòü, ùî â³ííè÷àíè âáîë³-
âàþòü çà ì³ñòî òà ùèðî õî÷óòü 
éîãî ðîçâèòêó.

Ùî ïîðàäèòå òèì, õòî âàãà-
ºòüñÿ — éòè ÷è íå éòè íà âèáîðè 
25 æîâòíÿ?

— Ïîðàäæó íå âàãàòèñÿ, 
à âæå çàðàç çàïëàíóâàòè ñîá³ 
íà íåä³ëþ, 25 æîâòíÿ, â³äâ³äà-
ííÿ âèáîð÷î¿ ä³ëüíèö³. Ââàæàþ, 
ùî ïðîãîëîñóâàòè òà çðîáèòè 
ñâ³é âèá³ð — öå ãðîìàäÿíñüêèé 
îáîâ’ÿçîê êîæíîãî æèòåëÿ ãðî-
ìàäè. Ñàìå â³ä â³ííè÷àí çàëå-
æèòü, ÿêèì øëÿõîì ðîçâèâàòè-
ìåòüñÿ ì³ñòî.

Öüîãîð³÷ íà íàñ ÷åêàþòü óí³-
êàëüí³ âèáîðè, äå êîæåí ãîëîñ 
âàæëèâèé — áî ì³æ êàíäèäàòà-
ìè íà îêðóç³, íàâ³òü â³ä îäí³º¿ 
ïàðò³¿, áóäå âåëèêà êîíêóðåíö³ÿ.

ß çàêëèêàþ â³ííè÷àí ï³äòðè-
ìàòè íàøó êîìàíäó — ïàðò³þ 
«Óêðà¿íñüêà Ñòðàòåã³ÿ Ãðîéñìà-
íà». Òàêîæ ðîçðàõîâóþ ³ íà âàø 
ãîëîñ çà ìîþ êàíäèäàòóðó 
íà ïîñàäó ì³ñüêîãî ãîëîâè. Ìè 
âàñ íå ï³äâåäåìî — çáåðåæåìî 
äîñÿãíóòå òà çðîáëåíå, à òàêîæ 
çàáåçïå÷èìî ïîäàëüøèé ñòàëèé 
ðîçâèòîê ãðîìàäè.

Çàçäàëåã³äü õî÷ó ïîäÿêóâàòè 
òèì, õòî ïðèéäå íà âèáîð÷³ ä³ëü-
íèö³, — â³ðþ â ãðîìàäó, â³ðþ, 
ùî â³ííè÷àíàì íåáàéäóæà äîëÿ 
ð³äíîãî ì³ñòà.

À âè âæå âèçíà÷èëèñÿ, çà êîãî 
ãîëîñóâàòèìåòå íà âèáîðàõ? 
Âàì òàêîæ äîâåäåòüñÿ îáèðàòè 
íà îêðóç³ îäíîãî ç êàíäèäàò³â, 
³ âçàãàë³ — ÿê íå çàïëóòàòèñÿ 
â áþëåòåíÿõ?

— Öüîãî ðîêó íà âèáîð÷èõ 
ä³ëüíèöÿõ â³ííè÷àíè îòðèìàþòü 
ïî ÷îòèðè áþëåòåí³. Öå áþëå-
òåíü ç âèáîð³â ì³ñüêîãî ãîëîâè, 
â³í áóäå íàéìåíøèì çà ðîçì³-
ðàìè, ³ ðàäæó ïî÷èíàòè ãîëîñó-
âàííÿ ç íüîãî. Äðóãèé, òðåò³é ³ 
÷åòâåðòèé áþëåòåí³ — â³äïîâ³äíî 
çà äåïóòàò³â äî ì³ñüêî¿, îáëàñíî¿ 
òà ðàéîííî¿ ðàä. Àëãîðèòì ãî-
ëîñóâàííÿ íå º äóæå ñêëàäíèì. 
Ó êîæíîìó áþëåòåí³ çíàéä³òü 
ñïî÷àòêó ïàðò³þ «Óêðà¿íñüêà 
Ñòðàòåã³ÿ Ãðîéñìàíà» — ïî-
ñòàâòå çà íå¿ «ãàëî÷êó». Ïîðÿä ç 
ïàðò³ºþ áóäå ïåðåë³ê êàíäèäàò³â 
ïî êîæíîìó ç îêðóã³â — îáåð³òü 
òîãî, êîìó äîâ³ðÿºòå, ³ éîãî íî-
ìåð âïèø³òü ó äðóãèé êâàäðàòèê.

Äî ðå÷³, ÷îìó ùå âàæëèâî â³-
ííè÷àíàì ïðèéòè íà âèáîðè? 
Ï³ñëÿ ìèíóëèõ âèáîð³â äî ì³ñü-
êðàäè ó 2015 ðîö³, êîëè òàêîæ 
áóëà îñîáëèâà ñèñòåìà ãîëîñó-
âàííÿ, 12 îêðóã³â ïî ì³ñòó âçà-
ãàë³ çàëèøèëèñÿ áåç äåïóòàò³â. 
Òîìó ÿ ùå ðàç ïðîøó â³ííè÷àí 
ï³äòðèìàòè íàøèõ êàíäèäàò³â 
â³ä «Óêðà¿íñüêî¿ Ñòðàòåã³¿ Ãðîé-
ñìàíà». Âîíè äîáðå çíàþòü ïî-
òðåáè ñâî¿õ îêðóã³â ³ ì³êðîðàéî-
í³â, íå áîÿòüñÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, 
ìàþòü ³äå¿ äëÿ ÿê³ñíèõ ïåðåòâî-
ðåíü ³ áàæàííÿ âò³ëþâàòè ö³ ³äå¿ 
ó æèòòÿ.

Сергій Моргунов: «Нам потрібна більшість 
в міській раді — адже один в полі не воїн» 
ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ
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Äî ðåäàêö ³ ¿ 
çâåðíóâñÿ ÷èòà÷, 
ÿêèé ðîçïîâ³â, ùî 

ç ïî÷àòêó òèæíÿ íà ñàéò³ ïðîºêòó 
Eco City â³í ñïîñòåð³ãàº ïîã³ð-
øåííÿ ÿêîñò³ ïîâ³òðÿ ó íàøîìó 
ì³ñò³. Ïðîºêò ìàº âñåóêðà¿íñüêó 
ìåðåæó àâòîìàòèçîâàíèõ ñòàíö³é 
ãðîìàäñüêîãî ìîí³òîðèíãó ÿêîñò³ 
ïîâ³òðÿ ³ ùîãîäèíè âèäàº îíîâ-
ëåíó ³íôîðìàö³þ ïðî éîãî ñòàí.

Ó ïîâ³äîìëåíí³ ÷èòà÷à éøëî-
ñÿ, ùî íà ñòàíö³¿ Eco City, ÿêà 
çíàõîäèòüñÿ íà ïðîâóëêó 2-ìó 
Êîíñòàíòèíîâè÷à, ô³êñóþòü ð³çêå 
ïîã³ðøåííÿ ÿêîñò³ ïîâ³òðÿ. ²íäåêñ 
ÿêîñò³ ïîâ³òðÿ (AQI) òóò ñÿãàâ 116. 
Òàêèé ð³âåíü çàáðóäíåííÿ ìàº 
ïîìàðàí÷åâå ìàðêóâàííÿ ³ ìîæå 
ñïðè÷èíèòè äèñêîìôîðò ïðè äè-
õàíí³ ó ëþäåé ³ç çàõâîðþâàííÿìè 
ëåãåí³â, òàêèõ ÿê àñòìà, à òàêîæ 

ó ëþäåé ç ñåðöåâèìè çàõâîðþâàí-
íÿìè, ä³òåé ³ ë³òí³õ ëþäåé.

Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî òèæíÿ 
çà ö³ºþ àäðåñîþ â îäíèõ äæå-
ðåëàõ ô³êñóâàëàñÿ öèôðà 70, — 
çà ³íäåêñîì ÿêîñò³ ïîâ³òðÿ, öå 
ââàæàºòüñÿ ïîì³ðíèì ð³âíåì ³ 
ìàðêóºòüñÿ æîâòèì êîëüîðîì. 
Â ³íøèõ — 102 — íåçäîðîâèé 
äëÿ ÷óòëèâèõ ëþäåé ð³âåíü, ïî-
ìàðàí÷åâèé êîë³ð.

Êóðàòîð ãðîìàäñüêîãî ìîí³-
òîðèíãó ÿêîñò³ ïîâ³òðÿ Óêðà¿íè 
Eco City Îëåêñ³é Òðàâåöüêèé 
çàïåâíèâ, ùî îïòè÷í³ ñåíñîðè, 
ùî âîíè ¿õ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ 
ðîáîòè, ìàþòü äîñòàòíþ ïîòóæ-
í³ñòü ³ çäàòí³ ðåàãóâàòè íà áóäü-
ÿê³ çì³íè ïðîçîðîñò³ ïîâ³òðÿ, 
òîìó ³íôîðìàö³þ âîíè íàäàþòü 
äîñòîâ³ðíó.

Íà÷àëüíèê ëàáîðàòîð³¿ Â³-
ííèöüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó 
ç ã³äðîìåòåîðîëîã³¿ Îëåêñàíäð 
ßðìîë³íñüêèé ï³äòâåðäèâ, ùî 
íà ïî÷àòêó ìèíóëîãî òèæíÿ 

РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕНОСТІ 
У ПОВІТРІ ВІННИЦІ ЗРІС ВТРИЧІ 
Екологія  З минулого тижня у місті 
фіксують погіршення якості повітря. 
Декілька днів тому концентрація 
однієї з високонебезпечних речовин 
перевищувала допустиму норму в три 
рази. Рівень забруднення повітря 
у Вінниці — підвищений 

ÿê³ñòü ïîâ³òðÿ ó Â³ííèö³ é ñïðàâ-
ä³ ïîã³ðøèëàñÿ. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, â ïåðø³é ïîëîâèí³ æîâòíÿ 
ó ïîâ³òð³ çíàõîäèëè 15 çàáðóä-
íþâàëüíèõ äîì³øîê, îñíîâí³ ç 
ÿêèõ: çàâèñë³ ðå÷îâèíè, ä³îêñèä 
ñ³ðêè, îêñèä âóãëåöþ òà ä³îêñèä 
àçîòó. ² ñïåöèô³÷í³, ÿê-òî àì³-
àê, ôîðìàëüäåã³ä, âàæê³ ìåòàëè 
³ ôòîðèñòèé âîäåíü, ÿêèé â³äíî-
ñèòüñÿ äî ðå÷îâèí äðóãîãî êëàñó 
íåáåçïåêè, òîáòî âèñîêîíåáåç-
ïå÷íèõ. Ñàìå ãðàíè÷íî äîïóñ-
òèìà êîíöåíòðàö³ÿ îñòàííüîãî 
áóëà ïåðåâèùåíîþ â òðè ðàçè.

— Ó âåëèê³é êîíöåíòðàö³¿ 
öÿ ðå÷îâèíà, çâ³ñíî, ìîæå çà-
øêîäèòè çäîðîâ’þ ëþäèíè, àëå 
ó öüîìó âèïàäêó ê³ëüê³ñòü ôòî-

ðèñòîãî âîäíþ ñÿãàëà 0,015 ìã/ì³. 
Öå íå âåëèêà ê³ëüê³ñòü, òà âñå æ 
ïåðåâèùåííÿ ó òðè ðàçè, — ãîâî-
ðèòü Îëåêñàíäð ßðìîë³íñüêèé. — 
Ìîæëèâî, ëþäè ç ïåâíèìè õâî-
ðîáàìè, íàïðèêëàä, àñòìîþ, ìî-
ãëè ÷åðåç öå â³ä÷óòè äèñêîìôîðò.

×îòèðè ðàçè íà äîáó ëàáîðàòî-
ð³ÿ, ùî â í³é ïðàöþº Îëåêñàíäð 
ßðìîë³íñüêèé, ïðîâîäèòü çàì³-
ðè. Øê³äëèâ³ ðå÷îâèíè ó ïîâ³-
òð³ ô³êñóþòü ÷àñòî. Àëå çàçâè÷àé, 
ÿêùî, íàïðèêëàä, ï³ñëÿ ðàíêîâèõ 
çàì³ð³â ùîñü ïåðåâèùóº äîïóñ-
òèìó íîðìó, òî ï³ñëÿ îá³äí³õ ö³ 
ïîêàçíèêè íîðìàë³çóþòüñÿ. Öüî-
ãî æ ðàçó ïåðåâèùåííÿ ô³êñóâà-
ëîñÿ âïðîäîâæ äîáè. Îëåêñàíäð 
ïðèïóñêàº, ùî âèêèä ôòîðèñòîãî 

âîäíþ ì³ã éòè ç ÿêîãîñü ³ç â³-
ííèöüêèõ ï³äïðèºìñòâ, ïðîòå 
ÿêîãî ñàìå, ñêàçàòè íå ìîæå.

Îëåêñàíäð ãîâîðèòü, ùî ó ïåð-
ø³é ïîëîâèí³ æîâòíÿ, çàãàëüíèé 
ð³âåíü çàáðóäíåííÿ ó íàøîìó 
ì³ñò³ õàðàêòåðèçóâàâñÿ, ÿê ï³ä-
âèùåíèé. Ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷-
íèì ïåð³îäîì çà 2019 ð³ê, ð³âåíü 
ñåðåäíüîì³ñÿ÷íî¿ êîíöåíòðàö³¿ 
çàáðóäíåííÿ ó Â³ííèö³ íåçíà-
÷íîþ ì³ðîþ çíèçèâñÿ çà ðàõóíîê 
çìåíøåííÿ êîíöåíòðàö³é çà çà-
âèñëèìè ðå÷îâèíàìè, îêñèäó 
âóãëåöþ, ä³îêñèäó àçîòó, àì³àêó 
³ ôîðìàëüäåã³äó. Âò³ì, íåçíà÷íîþ 
ì³ðîþ çð³ñ âì³ñò ä³îêñèäó ñ³ðêè òà 
ôòîðèñòîãî âîäíþ, ùî ïðî íüîãî 
éøëîñÿ âèùå.

На станції Eco City, яка знаходиться на провулку 2-му Константиновича, 
фіксують різке погіршення якості повітря 

НАТАЛІЯ КОРПАН, (097)1448132 

 Ê³ëüêà äí³â òîìó, 16 æîâòíÿ, 
íàáðàëè ÷èííîñò³ íîâ³ ïðàâèëà 
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ â øêî-
ëàõ. Ó íèõ éäåòüñÿ, ÿê ïðî çäî-
áóòòÿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè 
äèñòàíö³éíî, òàê ³ ïðî çàñòî-
ñóâàííÿ òåõíîëîã³é ï³ä ÷àñ êà-
ðàíòèíó. Ðîçïîâ³äàºìî, ùî ùå 
Ì³íîñâ³òè çàïðîâàäèëî ó íîâèõ 
óìîâàõ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ.

Íîâå Ïîëîæåííÿ ïðî îíîâ-
ëåííÿ óìîâ äèñòàíö³éíîãî íà-
â÷àííÿ áóëî çàòâåðäæåíî íàêàçîì 
ÌÎÍ â³ä 8 âåðåñíÿ 2020 ðîêó, 
³ çàðåºñòðîâàíî â Ì³í³ñòåðñòâ³ 
þñòèö³¿ 28 âåðåñíÿ 2020 ðîêó. 
À âæå ç 16 æîâòíÿ ïðàâèëà, ïðî 
ÿê³ éäåòüñÿ ó Ïîëîæåíí³, íàáóëè 
÷èííîñò³. Ïðî öå ÷èòàºìî íà ñàé-
ò³ Ì³íîñâ³òè.

«Ìè ðîçóì³ºìî, ùî äèñòàí-
ö³éíà îñâ³òà íå ìîæå çàì³íèòè 
ñïðàâæíüîãî î÷íîãî íàâ÷àííÿ. 

Ä³òè ìàþòü ñîö³àë³çóâàòèñÿ, îñî-
áëèâî â ïî÷àòêîâ³é øêîë³. ×åðåç 
ïàíäåì³þ êîðîíàâ³ðóñó âåñü ñâ³ò 
øóêàº àëüòåðíàòèâí³ øëÿõè äëÿ 
åêîíîì³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî 
æèòòÿ. ² ãàëóçü îñâ³òè — íå âè-
íÿòîê, àäæå äëÿ íàñ âàæëèâî, 
ùîá îñâ³òí³é ïðîöåñ òðèâàâ òà 
áóâ ÿê³ñíèì ³ áåçïå÷íèì. Äèñòàí-
ö³éíå íàâ÷àííÿ º ïåðñïåêòèâíîþ 
ñôåðîþ ðîçâèòêó îñâ³òè â óìîâàõ 
¿¿ öèôðîâ³çàö³¿. Âîäíî÷àñ òàêå íà-
â÷àííÿ ó ðàç³ ïîòðåáè äîçâîëÿº 
çàáåçïå÷èòè ³íäèâ³äóàëüíó îñâ³ò-
íþ òðàºêòîð³þ çäîáóâà÷à îñâ³òè, 
à òàêîæ íåïåðåðâí³ñòü îñâ³òíüîãî 
ïðîöåñó ó âèïàäêàõ íàäçâè÷àé-
íèõ îáñòàâèí, ÿê³ îá’ºêòèâíî 
óíåìîæëèâëþþòü â³äâ³äóâàííÿ 
çàêëàä³â îñâ³òè», — ñêàçàâ ò. â. î. 
ì³í³ñòðà îñâ³òè ³ íàóêè Ñåðã³é 
Øêàðëåò.

Ùî çì³íèëîñÿ?
ßê éäåòüñÿ íà ñàéò³ Ì³íîñâ³-

òè, äèñòàíö³éíà ôîðìà çäîáóòòÿ 
îñâ³òè çàëèøàºòüñÿ âèêëþ÷íî 
äîáðîâ³ëüíîþ ³ ïîòðåáóº ïî-
äàííÿ â³äïîâ³äíî¿ çàÿâè ïðî 
çàðàõóâàííÿ/ïåðåâåäåííÿ â³ä 
áàòüê³â. Àëå â³äòåïåð äëÿ íà-
â÷àííÿ çà äèñòàíö³éíîþ ôîð-
ìîþ ó÷íÿì íå ïîòð³áíî ìàòè 
âèñîêèé ð³âåíü íàâ÷àííÿ, òîáòî 
10–12 áàë³â.

Òåõíîëîã³¿ äèñòàíö³éíîãî íà-
â÷àííÿ äîçâîëÿþòü ïðîäîâæóâàòè 
îñâ³òí³é ïðîöåñ ï³ä ÷àñ êàðàíòè-
íó òà ³íøèõ íàäçâè÷àéíèõ îá-
ñòàâèí, áåç ïåðåâåäåííÿ ó÷í³â 
íà äèñòàíö³éíó ôîðìó.

Ó äîêóìåíò³ òàêîæ âðåãóëüî-
âàíî ìîæëèâ³ñòü îðãàí³çàö³¿ çì³-
øàíîãî íàâ÷àííÿ. Çàêëàä îñâ³òè 
ìîæå âèçíà÷èòè òàêèé ðåæèì 
ðîáîòè, çà ÿêîãî ó÷í³ ïî÷åðãî-
âî â³äâ³äóþòü çàêëàä îñâ³òè äëÿ 
î÷íèõ çàíÿòü, ðåøòó ÷àñó íàâ÷à-
þ÷èñü äèñòàíö³éíî. Ïîëîæåííÿ 

ïåðåäáà÷àº, ùî îáîâ’ÿçêîâî ìà-
þòü âðàõîâóâàòèñÿ ³íòåðåñè ó÷í³â 
ï³ä ÷àñ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ. 
ßê ÷èòàºìî, îðãàí³çàö³ÿ îñâ³ò-
íüîãî ïðîöåñó ìàº çàáåçïå÷óâàòè 
ðåãóëÿðíó òà çì³ñòîâíó âçàºìîä³þ 
â÷èòåë³â ç ó÷íÿìè.

Äëÿ ó÷í³â, ÿê³ íå ìîæóòü âçÿ-
òè ó÷àñòü ó ñèíõðîííîìó ðåæè-
ì³ âçàºìîä³¿ ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí, 
çàêëàä çàáåçïå÷óº âèêîðèñòàííÿ 
³íøèõ çàñîá³â êîìóí³êàö³¿, äî-
ñòóïíèõ äëÿ ó÷í³â — òåëåôîí-
íîãî, ïîøòîâîãî çâ'ÿçêó òîùî. 
À çàêëàä îñâ³òè ìàº çàáåçïå÷ó-
âàòè ðåãóëÿðíå â³äñòåæåííÿ ðå-
çóëüòàò³â íàâ÷àííÿ ó÷í³â, à òàêîæ 
çà ïîòðåáè íàäàííÿ ¿ì ï³äòðèìêè 
â îñâ³òíüîìó ïðîöåñ³.

«Îðãàí³çàö³ÿ îñâ³òíüîãî ïðî-
öåñó îáîâ’ÿçêîâî çä³éñíþºòüñÿ ç 
äîòðèìàííÿì âèìîã ùîäî çàõèñ-
òó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ, à òàêîæ 
ñàí³òàðíèõ ïðàâèë ³ íîðì ùîäî 

ôîðìóâàííÿ ðîçêëàäó íàâ÷àëü-
íèõ çàíÿòü, âïðàâ äëÿ î÷åé òà 
ïîñòàâè, áåçïåðåðâíî¿ òðèâàëîñò³ 
íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç òåõí³÷-
íèìè çàñîáàìè íàâ÷àííÿ, ÷àñó 
äëÿ âèêîíàííÿ äîìàøí³õ çàâäàíü 
òîùî», — ïèøóòü â ÌÎÍ.

Êîæåí çàêëàä îñâ³òè ñàìî-
ñò³éíî âèçíà÷àòèìå ìåõàí³çì 
ìîí³òîðèíãó ³ êîíòðîëþ ÿêîñò³ 
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ â çàêëàä³ 
îñâ³òè. Ñïîñ³á, ó ÿêèé êåð³âíèê 
çàêëàäó çä³éñíþâàòèìå êîíòðîëü 
çà âèêîíàííÿì îñâ³òí³õ ïðîãðàì 
ó÷íÿìè òà ïåäïðàö³âíèêàìè, 
ñõâàëþâàòèìå ïåäðàäà.

Íàãàäàºìî, óðÿä ðåêîìåíäó-
âàâ çàêëàäàì çàãàëüíî¿ ñåðåä-
íüî¿ îñâ³òè âñòàíîâèòè êàí³êóëè 
ç 15 äî 30 æîâòíÿ, à ó íàñòóïíèé 
ïåð³îä ïåðåäáà÷èòè ìîæëèâèé 
ïåðåõ³ä íà äèñòàíö³éíå ³ çì³øàíå 
íàâ÷àííÿ, ç óðàõóâàííÿì åï³äå-
ì³îëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿.

Міносвіти оновило умови дистанційного навчання. 
Що змінилося для школярів і вчителів?
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СЕРГІЙ ЛИПНЕВИЙ 

— Íà ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 55 ñî-
òîê ìè ãîòóºìîñü ðîçì³ñòèòè 
17 ðîáîòèçîâàíèõ êîï³é öèõ äî-
³ñòîðè÷íèõ òâàðèí. Äèíîçàâðè 
áóäóòü ðóõàòèñÿ, ãàð÷àòè, áëè-
ìàòè î÷èìà, ïóñêàòè ñëüîçó ³ 
ò. ³í. Ðîçì³ðè ðåïòèë³é — 6, 8 ³ 
12 ìåòð³â. Çàìîâèëè ¿õ ó Êèòà¿. 
Òâàðèíè âèðóøàþòü â Óêðà¿íó 
25 æîâòíÿ, — ðîçïîâ³â äèðåêòîð 
«Ïîä³ëüñüêîãî çîîïàðêó» ªâãåí 
Òêà÷èê.

Ïðèâåçå ðåïòèë³é ó Â³ííèöþ 
ï³äïðèºìåöü ç Áóêîâåëÿ, ÿêèé 
ñòâîðèâ íà öüîìó ã³ðñüêîëèæíî-
ìó êóðîðò³ ïàðê ç äèíîçàâðàìè. 
Ïîä³ëüñüêèé çîîïàðê óêëàâ ç íèì 
äîãîâ³ð ïðî ñï³âïðàöþ. Îêð³ì äî-
ñòàâêè êîï³é äî³ñòîðè÷íèõ òâà-
ðèí áóêîâåëüñüêèé ï³äïðèºìåöü 

áóäå íèìè ñàì ³ îï³êóâàòèñÿ.
— Äàí³ ñêóëüïòóðè áóäóòü ðî-

òàö³éíèìè. Íàïðèêëàä, íà öþ 
çèìó ìè ïîñòàâèìî äèíîçàâð³â, 
ïîáà÷èìî, äî ÿêèõ òâàðèí íàø³ 
â³äâ³äóâà÷³ áóäóòü ìàòè ïðè-
õèëüí³ñòü, à äî ÿêèõ í³. Òèõ, 
ùî íå ñïîäîáàþòüñÿ, âèâåçåìî. 
Çàì³ñòü íèõ ïëàíóºìî çàâåçòè 
äî³ñòîðè÷íèõ êîìàõ. Âîíè òåæ 
áóäóòü âåëèêèõ ðîçì³ð³â. Õî÷åìî, 
ùîá íàøèì â³äâ³äóâà÷àì áóëî ³ 
ö³êàâî, ³ ïîâ÷àëüíî, — ä³ëèòüñÿ 
ïëàíàìè ªâãåí Òêà÷èê.

Äî Â³ííèö³ êèòàéñüê³ ðåïòèë³¿ 
¿õàòèìóòü òðè òèæí³. Íà òåðèòîð³¿ 
âîëüºðà äëÿ íèõ çàðàç ñòâîðþþòü 
â³äïîâ³äíèé àíòóðàæ. Öèìè äíÿ-
ìè òóò âèñàäèëè 15 åêçîòè÷íèõ 
äåðåâ, êîæíå ç ÿêèõ çàââèøêè 
4 ìåòðè. Öå ñìàðàãäîâ³ ³ êîëîíî-
âèäí³ òó¿, òèñ, êóëåâèäíà ÿëèíà-

У ЗООПАРК ВЕЗУТЬ ДИНОЗАВРІВ 
Дивина  «Подільский зоопарк» 
готує для своїх відвідувачів нові 
сюрпризи. Тут розпочали створення 
вольєра для… динозаврів

êðàïåëüêà, êðèìñüêà ñîñíà. Çãî-
äîì ìàþòü ïðèâåçòè ùå 5 äåðåâ. 
Âàðò³ñòü îäíîãî ñàäæàíöÿ 5 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Çàêóïîâóâàëè ¿õ ó ÄÏ 
«Òîìàøï³ëüñüêèé ðàéàãðîë³ñ».

Â³äêðèòòÿ âîëüºðà ïðèóðî÷åíå 
äî 15-ð³÷÷ÿ «Ïîä³ëüñüêîãî çî-
îïàðêó», ÿêå â³äçíà÷àòèìåòüñÿ 
19 ãðóäíÿ. Öüîãî æ äíÿ òóò ìàº 
â³äêðèòèñÿ ðåçèäåíö³ÿ ñâ. Ìèêî-
ëàÿ ³ êàçêîâèé çàìîê, áóä³âíè-
öòâî ÿêèõ ïðîâîäèëîñü âïðîäîâæ 
2020 ðîêó ³ ìàéæå çàâåðøåíå.

Äî ðå÷³, âõ³ä â çîîïàðê â³äòåïåð 
áóäå òàì, äå íîâîçáóäîâàíèé çà-
ìîê, áëèæ÷å äî Êè¿âñüêî¿.

Ó ðåçèäåíö³¿ ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ 
ñòâîðþþòü âåëèêó òðîííó çàëó, äå 
â³ííèöüêà ìàëå÷à çìîæå ïîñï³ëêó-
âàòèñÿ ç³ ñâî¿ì óëþáëåíöåì, ðîëü 
ÿêîãî áóäå âèêîíóâàòè àí³ìàòîð.

— Â ö³é çàë³ áóäå âñòàíîâëåíî 
äâ³ ñêðèíüêè, êóäè ä³òè êëàñòè-
ìóòü çàïèñêè ç³ ñâî¿ìè ïðîõàí-
íÿ ³ ïîáàæàííÿìè. Íà íîâîð³÷í³ 
ñâÿòà ìè ïëàíóºìî çàïðîøóâàòè 
àí³ìàòîð³â, ÿê³ áóäóòü â³äêðèâàòè 
ö³ ñêðèíüêè ³ ïî ì³ð³ ìîæëèâîñ-
ò³ âèêîíóâàòè äèòÿ÷³ ïðîõàííÿ. 
Öåé çàêëàä áóäå â³äêðèòèé ö³ëèé 

ð³ê. ª íàì³ð ïîñòàâèòè òóò ñòàòóþ 
ñâ. Ìèêîëàÿ ³ äåêîðàòèâí³ ñàíè. 
Ñàìà ðåçèäåíö³ÿ âèãîòîâëåíà ç 
ÿëèö³, ÿêó ïðèâåçëè ç ²âàíî-
Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³, — ðîçïî-
â³äàº ªâãåí Òêà÷èê. — À â çàìêó, 
ÿêèé áóäå ùå é àäì³íáóä³âëåþ 

çîîïàðêó, ðîçì³ñòèòüñÿ ñóâåí³ð-
íèé ìàãàçèí, êàôåòåð³é, ê³ìíà-
òà ìàòåð³ ³ äèòèíè, îãëÿäîâèé 
ìàéäàí÷èê-âåæà, âåòêë³í³êà, 
íàâ÷àëüíèé êëàñ. Â ìàéáóòíüî-
ìó ïëàíóºìî òóò ñòâîðèòè ãóðòîê 
þíèõ íàòóðàë³ñò³â.

Динозаври будуть рухатися, гарчати, блимати очима, 
пускати сльозу і т. ін. Розміри рептилій – 6, 8 і 12 метрів
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Þë³ÿ Òèì-
îøåíêî ï³ä ÷àñ 

ðîáî÷îãî â³çèòó 
äî Â³ííèö³ çóñòð³÷àëàñÿ 

ç ëþäüìè, ñï³ëêóâàëàñÿ ç ïàðò³é-
öÿìè ³ çáèðàëà ïîðàäè â³ä ìåäèê³â 
òà ³íôåêö³îí³ñò³â. Ë³äåðêà «Áàòü-
ê³âùèíè» ìàº íàì³ð ïåðåäàòè 
ïðåçèäåíòó ïëàí ïåðøî÷åðãîâèõ 
êðîê³â, àáè äðóãà õâèëÿ COVID 
íå ñòàëà äëÿ Óêðà¿íè öóíàì³.

Þë³ÿ Òèìîøåíêî íàãàäàëà, 
ùî ç ïî÷àòêîì åï³äåì³¿ â Óêðà¿í³ 
ïàðëàìåíò âèä³ëèâ 66 ì³ëüÿðä³â 
ãðèâåíü íà áîðîòüáó ç êîðîíàâ³-
ðóñîì. Öå ôàêòè÷íî ïîäâ³éíèé 
ð³÷íèé áþäæåò ãàëóç³ ìåäèöèíè.

— ßê äâ³÷³ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð 
ÿ ãîâîðþ, ùî öèõ ãðîøåé âè-
ñòà÷èëî á ïîâí³ñòþ íà áåçêî-
øòîâí³ òåñòè, íà áåçêîøòîâí³ 
ë³êè íå ò³ëüêè ñòàö³îíàð³â, à é 
àìáóëàòîðíî. Öå á âèñòà÷èëî á 
íà îðãàí³çàö³þ äîäàòêîâèõ ìî-
á³ëüíèõ áðèãàä «øâèäêèõ». ¯õ 
áè âèñòà÷èëî, àáè çà 8 ì³ñÿö³â 
ðîçãîðíóòè ìåãàë³êàðí³, ÿê öå 
çðîáèëè â Êèòà¿, àáè íå çà÷³ïàòè 
ñèñòåìó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùîá 
âîíà ïðàöþâàëà, — ðîçïîâ³ëà ë³-
äåðêà «Áàòüê³âùèíè». — Òîáòî 
âñå öå ãð³øìè çàáåçïå÷åíî. Àëå 
÷åðåç òå, ùî ñüîãîäí³ â³äáóâà-
ºòüñÿ, íå ïðàöþº óñÿ ñèñòåìà. 
À äëÿ ëþäåé ñòâîðèëè ÿêåñü 
çàìêíóòå êîëî.

²ç öèõ 66 ìëðä ãðí âëàäà 
35 ì³ëüÿðä³â çàáðàëà íà äîðî-
ãè. 24 ìëðä òàê íà÷å áåðåæóòü 
íà ÿê³ñü ñâî¿ ïîòðåáè. Íàòîì³ñòü 
çäîðîâ³ ëþäè ñèäÿòü íà êàðàí-
òèí³, à õâîð³ ÷è ç ñèìïòîìàìè 
âèìóøåí³ ñàìîòóæêè ¿çäèòè 
çäàâàòè òåñòè, à ìîæëèâ³ñòü 
ë³êóâàííÿ çà áþäæåòíèé êîøò 
ëþäè îòðèìóþòü ò³ëüêè òîä³, 
êîëè óæå ïîòðàïèëè äî ë³êàðí³.

— ß çâåðíóëàñÿ äî ïðåçèäåíòà 
³ç ïðîïîçèö³ºþ ñòâîðèòè íàö³-
îíàëüíèé øòàá ³ î÷îëèòè éîãî 
îñîáèñòî éîìó. Öå ºäèíà ëþ-
äèíà â êðà¿í³, ÿêà ìàº òàê³ ïî-
âíîâàæåííÿ, — çàçíà÷èëà Þë³ÿ 
Òèìîøåíêî. — Éîìó òðåáà çðî-
áèòè ï’ÿòü ïóíêò³â. Ïåðøèé — 
«Ãàðÿ÷à ë³í³ÿ», êóäè ìîæå çâåð-
íóòèñÿ áóäü-õòî ç ñèìïòîìàìè 
õâîðîáè, àäæå êð³ì ñàìîãî êî-

â³äó, º ùå ñåçîíí³ òà ³íø³ õâî-
ðîáè, à ÿê ñâ³ä÷èòü ñòàòèñòèêà, 
30–50% ëþäåé íå óêëàëè óãîäè 
ç ñ³ìåéíèìè ë³êàðÿìè ³ âîíè 
ïðîñòî íå çíàþòü, äî êîãî ¿ì 
çàðàç çâåðòàòèñÿ. Òîáòî ìàº áóòè 
ºäèíà «ãàðÿ÷à ë³í³ÿ», êóäè ëþ-
äèíà çàòåëåôîíóâàëà. ² íå âîíà 
¿äå êóäèñü, à ïîòð³áíî äîäàò-
êîâî ñòâîðèòè ìîá³ëüí³ ñèëè 
äî «øâèäêèõ» àáî äî ë³êàð³â 
ñ³ìåéíèõ. Âè¿õàëè ³ âçÿëè ó ëþ-
äèíè òåñò, áåçêîøòîâíèé, âäî-
ìà. Äàë³ — áåçêîøòîâí³ ë³êè ÿê 
â ñòàö³îíàð³, òàê ³ àìáóëàòîðíî. 
² íåãàéíî ðîçâèâàòè ê³ëüê³ñòü 
ë³æîê. Ùîá çàâàíòàæåííÿ áóëî 
íå á³ëüøå 50%. Ìè ñêàçàëè, ùî 
ãîòîâ³ ïðàöþâàòè ó öüîìó øòàá³. 
Çàêà÷óâàòè ðóêàâà ³ ïàõàòè.

БУЛА НАДІЯ НА ЗМІНИ, 
А ВЛАДА ВКЛЮЧИЛА 
ТУРБОРЕЖИМ

Ïðè¿çä ë³äåðêè «Áàòüê³âùèíè» 
äî Â³ííèö³ ïî÷àâñÿ ³ç çàïèòàíü ³ 
ïðîõàíü ëþäåé. Ìàë³ ï³äïðèºìö³ 
ïðîñèëè, àáè â³äì³íèëè çàêîí 
ïðî êàñîâ³ àïàðàòè, ÿêèé ôàê-
òè÷íî ñòàâèòü õðåñò íà ì³êðî-
á³çíåñ³. Ïåíñ³îíåðè çàïèòóâàëè, 
÷îìó ïîïðè îá³öÿíêè âëàäè ïðî 
çäåøåâëåííÿ òàðèô³â âîíè îòðè-
ìàëè ïëàò³æêè ç³ çá³ëüøåíèìè 
ìàéæå íà 40% ñóìàìè.

— Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ìè ïî-
òðàïèëè â ÿêåñü çàìêíóòå êîëî, 
äå íàì ïîñò³éíî ïîòð³áíî ïå-
ðåêîíóâàòè êåð³âíèê³â äåðæàâè 
ó òîìó, ùî âîíè ìóñÿòü çðîáèòè 
³ çðîáèòè öå ïðàâèëüíî, — êàæå 
Þë³ÿ Òèìîøåíêî.

Âîíà ïåðåêîíàíà, ùî Óêðà-
¿íó ïðîñòî â³ääàëà ó çîâí³øíº 
óïðàâë³ííÿ. Ìåòà — çàâîëîä³ííÿ 
ðåñóðñàìè äåðæàâè. Íàñë³äîê — 
ç íàéáàãàòøî¿ êðà¿íè ªâðîïè 
Óêðà¿íó øòó÷íî ïåðåòâîðþþòü 
ó Ìàäàãàñêàð, ùî âèçíàíèé 
íàéá³äí³øîþ êðà¿íîþ ñâ³òó.

— Ïîïåðåäí³é ïðåçèäåíò â³ä-
êðèâ äâåð³ äëÿ ãëîáàëüíèõ êîð-
ïîðàö³é. Êîëè îáèðàëè íîâîãî 
ïðåçèäåíòà, ëþäè ñïîä³âàëèñÿ 
íà êðàùå æèòòÿ, à íàøà êî-
ìàíäà — íà òå, ùî öþ ïîë³òèêó 
«â³äêðèòèõ äâåðåé» çàâåðøàòü, 
³ ïî÷íåòüñÿ ïîë³òèêà, êîëè óñ³ 

ðåñóðñè áóäóòü â³äíîâëþâà-
òèñÿ ³ ñòàâèòèñÿ íà ñëóæ³ííÿ 
Óêðà¿íè. Öå ñòîñóºòüñÿ ³ íàäð, 
³ íàøèõ òðàíçèòíèõ ìîæëè-
âîñòåé, âñüîãî. Àëå ç ïåðøèõ 
äí³â ó òóðáîðåæèì³ âêëþ÷èëè 
ïîâí³ñòþ ïîë³òèêó âèêîíàííÿ 
çàìîâëåíü ççîâí³. Ïåðøèì çà-
êîíîì áóâ çàêîí ïðî ñêàñóâàííÿ 
çàáîðîíè íà ïðèâàòèçàö³þ óñ³õ 
íàøèõ ñòðàòåã³÷íèõ îá’ºêò³â. Öå 
120 íàøèõ ï³äïðèºìñòâ. Íà ñüî-
ãîäí³ ìè ºäèíà êðà¿íà ó ñâ³ò³, 
ÿêà íå ìàº îáìåæåííÿ íà çà-
êîíîäàâ÷îìó ð³âí³ äëÿ ïðèâà-
òèçàö³¿ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè. ² ÿêùî 
öåé ïëàí ââåäóòü ó æèòòÿ, ìè 
áóäåìî ºäèíîþ êðà¿íîþ ó ñâ³-
ò³, äå äåðæàâà â³ä ³ìåí³ íàðîäó 
íå áóäå âîëîä³òè í³÷èì.

Çà ñëîâàìè Þë³¿ Òèìîøåíêî, 
çàðàç º áëèçüêî 200 çàêîí³â, ÿê³ 
â³äâåðòî øêîäÿòü Óêðà¿í³ ÿê äåð-
æàâ³. Òàê, ïðîãîëîñîâàíèé ðèíîê 
çåìë³ âäàðèòü íå ò³ëüêè ïî ôåð-
ìåðàõ. Öå — óäàð ïî áåçïåö³ êðà-
¿íè, ³ ïî êîæíîìó æèòåëþ ì³ñò.

— Ñüîãîäí³ 70% ïðîäóêò³â 
ó ñóïåðìàðêåòàõ óæå íå ïðèäàòí³ 
äëÿ ñïîæèâàííÿ. ßêùî öåé çà-
êîí ïîïðàöþº 10 ðîê³â, òî áó-
äåìî ¿ñòè ïëàñòìàñó, ÿêùî ¿¿, 
çâ³ñíî, çàâåçóòü. Áî ìè çàëèøè-
ìîñÿ áåç ïðîäîâîëü÷î¿ áåçïåêè, 
áåç ãîòîâèõ ïðîäóêò³â õàð÷óâàí-
íÿ, òîìó ùî âåëèê³ êîðïîðàö³¿ 
íå ðîáëÿòü ôåðìåðñüêó ðîáîòó. 
Êîðïîðàö³¿ äáàþòü ò³ëüêè ïðî 
ñåáå ³ ñâî¿ ïðèáóòêè, — çàçíà÷àº 
Òèìîøåíêî.

Ïàðò³ÿ «Áàòüê³âùèíà» óæå 
çâåðíóëàñÿ äî Êîíñòèòóö³éíî-
ãî ñóäó ³ º íàä³ÿ, ùî öåé çà-
êîí ïðî ðèíîê çåìë³ âèçíàþòü 
íåêîíñòèòóö³éíèì.

— Àëå ìè ïèòàºìî: íàâ³ùî 
ìè êîæåí ðàç ìóñèìî áîðîòèñÿ 
ç â³òðÿêàìè? ×îìó ìè êîæåí 
ðàç ìóñèìî äîëàòè ÷è¿ñü ³ä³-
îòñüê³ ð³øåííÿ? Ïðåçèäåíò 
çì³íèâñÿ, à ëþäè ³ ñòðóêòóðè, 
ÿê³ óïðàâëÿþòü êðà¿íîþ — 
íå çì³íèëèñÿ. Îò çàðàç Ôîíä 
äåðæìàéíà âèñòàâèâ íà ïðîäàæ 
óñ³ Íàóêîâî-äîñë³äí³ ³íñòèòóòè, 
ÿê³ º â Óêðà¿í³. ¯õ ïðîäàþòü 
ÿê îô³ñè ³ ÿê øìàòî÷êè çåìë³ 
á³ëÿ îô³ñ³â. Öå ùî? Ðîçâè-
òîê êðà¿íè? Í³! Íàñ çàêîïó-
þòü ÿê ñóâåðåííó äåðæàâó, ÿê 
êîíêóðåíòà ó ñâ³ò³, ÿêùî ìè 
ðîçïðàâèìî êðèëà, à ìè öå 
ìîæåìî çðîáèòè, íàñ ïðîñòî 
õîâàþòü, çàáèðàþ÷è ó íàñ íàø³ 
ðåñóðñè, — çàçíà÷àº Þë³ÿ Òèì-
îøåíêî.

МІСЦЕВІ ВИБОРИ ЯК ШАНС І 
МОЖЛИВІСТЬ ПРОТИВАГИ

Þë³ÿ Òèìîøåíêî íàãîëîøóº, 
ùî ïðàâî óïðàâëÿòè ñâîºþ êðà-

¿íîþ íàëåæèòü íàðîäó. ² ì³ñöåâ³ 
âèáîðè 25 æîâòíÿ — öå øàíñ 
äëÿ ëþäåé çàÿâèòè ïðî ñâîþ 
çãîäó ÷è íåçãîäó ç òèì, ùî â³ä-
áóâàºòüñÿ â äåðæàâ³.

— Òàê, çàðàç íå ïðåçèäåíò-
ñüê³ ³ íå ïàðëàìåíòñüê³ âè-
áîðè. ² ñïðàâä³ ó Êèºâ³ ó íèõ 
á³ëüø³ñòü ³ âñÿ âëàäà. Àëå 
ì³ñöåâ³ âèáîðè ìîæóòü ñòàòè 
ïåðåëîìíèì ìîìåíòîì. Òîìó 
ùî ö³ ì³ñöåâ³ âèáîðè ïî ñóò³ 
ÿê ðåôåðåíäóì äîâ³ðè/íåäîâ³-
ðè ä³þ÷îìó ïðåçèäåíòó ³ éîãî 
êóðñó. Íàéãîëîâí³øå — êóð-
ñó, — ïîÿñíþº ë³äåðêà «Áàòü-
ê³âùèíè». — Òóò æå íå â ëþäÿõ 
ñïðàâà, à ó òîìó, ùî ö³ ëþäè 
íåñóòü êðà¿í³. Öå íàéìàí³ ìå-
íåäæåðè — ïîì³íÿéòå ¿õ.

Þë³ÿ Òèìîøåíêî ïåðåêîíà-
íà, ùî ì³ñöåâ³ ãðîìàäè ìîæóòü 
ñòàòè ñïðàâæíüîþ áàëàíñîâîþ 
ïðîòèâàãîþ âñüîãî, ùî ðîáèòü-
ñÿ â öåíòð³. ² çà ïîòðåáè ñêàçàòè 
ñâîº «í³» ð³øåííÿì, ÿê³ âîíè 
ââàæàþòü íåïðàâèëüíèìè. ßê 
ïðèêëàä, âîíà íàâîäèòü ïî-
çèö³þ Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³, äå 
çàðàç óõâàëþþòü ð³øåííÿ, ùî 
¿õ òåðèòîð³¿ áóäóòü â³ëüí³ â³ä 
ãðàëüíîãî á³çíåñó. Äî ðå÷³, 
çà çàêîíîì ïðî ì³ñöåâå ñàìî-
âðÿäóâàííÿ ãðîìàäè ìàþòü áà-
ãàòî ìîæëèâîñòåé óõâàëþâàòè 
ñâî¿ ð³øåííÿ.

— Àëå ðîçóìíî. Ìèðíî. 
Ñêàçàòè «í³» òîìó, ùî ðîáèòü-
ñÿ ó öåíòð³, — çàçíà÷àº Þë³ÿ 
Òèìîøåíêî.

Íà ïåðåêîíàííÿ ë³äåðêè 
«Áàòüê³âùèíè», ì³ñöåâ³ îðãàíè 
âëàäè ìóñÿòü ñòàòè áàëàíñîâîþ 
ïðîòèâàãîþ ³ çàõèñòîì Óêðà¿íè.

Юлія Тимошенко у Вінниці: Місцеві органи влади мусять стати 
балансовою противагою центральній владі та захистом України
ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ
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ÂÎ «ÁÀÒÜÊ²ÂÙÈ-
ÍÀ» âèñóâàº êàíäèäàòîì 

ó äåïóòàòè Â³ííèöüêî¿ îáëàñ-
íî¿ ðàäè â³éñüêîâîãî õ³ðóðãà Àíäð³ÿ 
Â'ÿ÷åñëàâîâè÷à Âåðáó

Â³í — ãåíåðàë-ìàéîð ìåäè÷íî¿ 
ñëóæáè, äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, õ³-
ðóðã, ÿêèé ³ç ïî÷àòêîì ðîñ³éñüêî¿ 
â³éñüêîâî¿ àãðåñ³¿ ï³øîâ íà Ñõ³ä, 
à ó ÷åðâí³ 2014 ðîêó î÷îëèâ Â³ííèöü-
êèé 59-é â³éñüêîâèé ìîá³ëüíèé ãîñ-
ï³òàëü. Òîä³ æ Àíäð³é Â’ÿ÷åñëàâîâè÷ 
Âåðáà ïðîâ³â ïåðøó â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè 
õ³ðóðã³÷íó îïåðàö³þ â ïîëüîâèõ óìî-
âàõ, âðÿòóâàâøè ó çîí³ áîéîâèõ ä³é 
æèòòÿ ëåéòåíàíòà-ðîçâ³äíèêà.

Çâ³ëüíèâøèñü ó 2018 ðîö³ ç ëàâ 
Çáðîéíèõ ñèë, Àíäð³é Â’ÿ÷åñëàâîâè÷ 
Âåðáà ðîçïî÷àâ òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü 
ó Â³éñüêîâî-ìåäè÷íîìó êë³í³÷íîìó 
öåíòð³ Öåíòðàëüíîãî ðåã³îíó. Òàêîæ 
â³í âèêëàäàº õ³ðóðã³þ â Óêðà¿íñüê³é 
â³éñüêîâî-ìåäè÷í³é àêàäåì³¿ òà º àâ-
òîðîì ïîíàä ñîòí³ ïóáë³êàö³é, çî-
êðåìà ï³äðó÷íèê³â òà ìîíîãðàô³é 
òà íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ ïîñ³áíèê³â, 
çà ÿêèìè íàâ÷àþòüñÿ ìàéáóòí³ â³é-
ñüêîâ³ òà öèâ³ëüí³ ë³êàð³.

Ó 2019 ðîö³ Àíäð³é Â’ÿ÷åñëàâîâè÷ 
Âåðáà î÷îëèâ Â³ííèöüêó ðåã³îíàëüíó 
ðàäó îðäåíà Ñâÿòîãî Ïàíòåëåéìîíà, 
ÿêèé ùå íàçèâàþòü ìåäè÷íèì Îñêà-
ðîì. Òîãî ðîêó â³í î÷îëèâ ³ íîâîñòâî-
ðåíå ãðîìàäñüêå îá’ºäíàííÿ «Óêðà¿í-
ñüêà àñîö³àö³ÿ â³éñüêîâî¿ ìåäèöèíè».

À ó 2020 ðîö³ Àíäð³é Â`ÿ÷åñëàâîâè÷ 
ñòàâ ïî÷åñíèì ãðîìàäÿíèíîì Æìå-
ðèíêè — ì³ñòà, â ÿêîìó íàðîäèâñÿ.

— ß ââàæàþ, ùî öå íàãîðîäà 
íå ìåí³, à âñ³é ìî¿é ðîäèí³, ÿêà ðà-
çîì ïðèñâÿòèëà ì³ñòó ìàéæå 50 ðî-
ê³â ìåäè÷íî¿ ïðàö³, — êàæå Àíäð³é 
Â’ÿ÷åñëàâîâè÷.

Ùå ðàí³øå, ó 2015 ðîö³, â³í îòðè-
ìàâ Ïî÷åñíó â³äçíàêó «Çà çàñëóãè 
ïåðåä Â³ííè÷÷èíîþ».

Ñâîº ð³øåííÿ éòè â äåïóòàòè Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè Àíäð³é 
Â’ÿ÷åñëàâîâè÷ Âåðáà ïîÿñíþº áà-
æàííÿì ñïðÿìóâàòè ñâîþ åíåðã³þ, 
çíàííÿ òà äîñâ³ä íà êîðèñòü æèòåë³â 
Â³ííèö³, äå â³í æèâå òà ïðàöþº, òà 
ö³ëî¿ îáëàñò³.

Ãîëîâíèì íàïðÿìêîì ñâîº¿ ä³ÿëü-
íîñò³ íà îêðóç³ ¹ 10, â³ä ÿêîãî â³í 
áàëîòóºòüñÿ, Àíäð³é Â’ÿ÷åñëàâîâè÷ 
íàçèâàº áîðîòüáó ³ç çàòîðàìè, à â³ä-
òàê ³ çàáðóäíåííÿì ïîâ³òðÿ.

— Ï³ñëÿ âîñüìî¿ ãîäèíè ðàíêó 
íà îêðóç³ âæå íåìàº ÷èì äèõàòè. Âîä-
íî÷àñ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ñåìè-âîñüìè 
ðîê³â ìè ïîçèö³îíóºìî Â³ííèöþ ÿê 
ºâðîïåéñüêå ì³ñòî. Àëå â ºâðîïåéñüêå 
ì³ñòî íå çàõîäèòü òàêèé ïîò³ê òðàí-
ñïîðòó. Òîìó íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè, 
äå êîæåí ãðîìàäÿíèí ìàº çàëèøèòè 
ñâ³é àâòîìîá³ëü òà ïåðåñ³ñòè íà ãðî-
ìàäñüêèé òðàíñïîðò. Òàêèì ÷èíîì 
âèâ³ëüíèòüñÿ öåíòð Â³ííèö³ òà ïî-
ë³ïøèòüñÿ åêîëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ. ß âæå 
íå êàæó ïðî áóä³âíèöòâî ìîñò³â, 
ðîçâ’ÿçîê. Òðåáà áàíàëüíî îáìåæèòè 
ðóõ òðàíñïîðòó òà êîíòðîëþâàòè öå 
îáìåæåííÿ, — çàóâàæóº â³í.

Äðóãå çà âàæëèâ³ñòþ ïèòàííÿ — öå 
ñòàí êàíàë³çàö³éíî¿ ìåðåæ³ òà î÷èñ-
íèõ ñïîðóä.

— ßê ë³êàð êàæó: çàáðóäíåíà êà-
íàë³çàö³ÿ — öå çàãðîçà åï³äåì³îëî-
ã³÷í³é áåçïåö³, — íàãîëîøóº Àíäð³é 
Â’ÿ÷åñëàâîâè÷.

Íàñòóïíå ïèòàííÿ — öå ìåäè÷íå 
îáñëóãîâóâàííÿ. Îñîáëèâèé àêöåíò 
Àíäð³é Â’ÿ÷åñëàâîâè÷ ðîáèòü íà ÷³ò-
êî âèçíà÷åíîìó ìàðøðóò³ ïàö³ºíò³â, 
ó òîìó ÷èñë³ òèõ, õòî ìàº ³íôåêö³éí³ 
çàõâîðþâàííÿ. Îñîáëèâî¿ àêòóàëü-
íîñò³ öå ïèòàííÿ íàáóëî â óìîâàõ 
êîðîíàâ³ðóñíî¿ åï³äåì³¿.

— Â ³äåàë³ êîæíà ëþäèíà ìàº ÷³òêî 
çíàòè, â ÿê³ äâåð³ âîíà ìàº ñòóêà-
òèñÿ ³ êóäè éòè, — çàçíà÷àº Àíäð³é 
Â’ÿ÷åñëàâîâè÷.

Ìàº áóòè âèð³øåííÿ ³ ïèòàííÿ ë³-
êóâàííÿ ïàö³ºíò³â ³ç ïñèõ³àòðè÷íè-
ìè çàõâîðþâàííÿìè â óìîâàõ, êîëè 
ó ðàìêàõ ìåäè÷íî¿ ðåôîðìè ñêîðî-
÷óºòüñÿ ê³ëüê³ñòü ë³æîê ó ïðîô³ëüíèõ 
ñòàö³îíàðíèõ çàêëàäàõ. Àäæå ïåðåêè-
äàòè öþ ïðîáëåìó íà ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â 
º íåïðàâèëüíèì, àäæå ò³ é áåç òîãî 
ìàþòü ñóòòºâå íàâàíòàæåííÿ, ââàæàº 
Àíäð³é Â’ÿ÷åñëàâîâè÷. Âèõîäîì ³ç 
ñèòóàö³¿, ïåðåêîíàíèé â³í, ìàº ñòàòè 
ðîçøèðåííÿ íà Â³ííè÷÷èí³ ìåðåæ³ 
ñîö³àëüíèõ çàêëàä³â, ÿê³ îï³êóâàòè-
ìóòüñÿ òàêèìè ïàö³ºíòàìè.

Íå çàëèøèòüñÿ â³í îñòîðîíü ³ âè-
ð³øåííÿ ïðîáëåì ó÷àñíèê³â áîéîâèõ 
ä³é, çîêðåìà ÀÒÎ/ÎÎÑ.

— Êàäðîâèì â³éñüêîâèì òà òèì, 
õòî áóâ ìîá³ë³çîâàíèé, ãàðàíòóºòüñÿ 
ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ó çàêëàäàõ 
Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè. Àëå º ò³, õòî 
ï³øîâ íà â³éíó äîáðîâîëüöÿìè, — ³ 
âîíè, çà âèíÿòêîì òèõ, õòî îòðèìàâ 
³íâàë³äí³ñòü, òàêîãî ïðàâà ïîçáàâ-
ëåí³, — ôîðìóëþº ïðîáëåìó Àíäð³é 
Â’ÿ÷åñëàâîâè÷.

Íà éîãî ïåðåêîíàííÿ, íà Â³ííè÷-
÷èí³ ìàº áóòè âèçíà÷åíà íèçêà ìåäè÷-
íèõ çàêëàä³â, äå ó÷àñíèêè äîáðîâîëü-
÷èõ áàòàëüéîí³â ÀÒÎ/ÎÎÑ îòðèìó-
âàòèìóòü óñþ íåîáõ³äíó äîïîìîãó ÿê 
çà äåðæàâíèé êîøò, òàê ³ çà ðàõóíîê 
ñï³âô³íàíñóâàííÿ ç ì³ñöåâèõ òà îá-
ëàñíîãî áþäæåò³â.

— Óêðà¿íà âçÿëà êóðñ íà äåöåíòðà-
ë³çàö³þ. ² ó Â³ííè÷÷èíè º ÷óäîâà íà-
ãîäà ñòàòè ïðèêëàäîì ôóíêö³îíóâàííÿ 
ìîäåë³ ìåäè÷íî¿ ñèñòåìè, ñïðÿìîâàíî¿ 
íà åôåêòèâíó, ÿê³ñíó òà ñâîº÷àñíó äî-
ïîìîãó ïàö³ºíòàì íà óñ³õ ð³âíÿõ, — 
êàæå Àíäð³é Â’ÿ÷åñëàâîâè÷ Âåðáà.

Íà çàïèòàííÿ, ÷îìó â³í âèð³øèâ 
óâ³éòè äî ëàâ òà â³äïîâ³äíî áàëîòó-
âàòèñÿ ñàìå â³ä ÂÎ «Áàòüê³âùèíà», 
Àíäð³é Â’ÿ÷åñëàâîâè÷ â³äïîâ³äàº òàê:

— Öå íàéñòàð³øà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè, 
ÿêà ö³ëåñïðÿìîâàíî éäå âèçíà÷åíèì 
øëÿõîì ³ ÿêà æîäíîãî ðàçó íå çì³-
íþâàëà ñâîþ íàçâó. ² ÿ àáñîëþòíî 
çãîäåí ç ïîçèö³ºþ «Áàòüê³âùèíè» 
ñòîñîâíî íåïðèïóñòèìîñò³ ïðîäàæó 
çåìë³, ñòîñîâíî ìåäè÷íî¿ ðåôîðìè òà 
åêîíîì³êè. Àäæå òàì, äå íåìàº íà-
ëåæíîãî ðîçâèòêó åêîíîì³êè, íåìàº 
³ íàëåæíîãî ðîçâèòêó ìåäèöèíè.

Генерал-майор медичної служби боротиметься 
за право вінничан на чисте повітря
ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ
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ÂÎ «ÁÀÒÜÊ²ÂÙÈ-
ÍÀ» âèñóâàº ó êàíäè-

äàòè â äåïóòàòè Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñíî¿ ðàäè Êóõàðÿ Îëåêñ³ÿ 
²âàíîâè÷à 

Ê³ëüê³ñòü ñïðàâ, ÿê³ â³í â³â, ðà-
õóºòüñÿ íà òèñÿ÷³. À ïðî ê³ëüê³ñòü 
âèãðàíèõ êàæå ñêðîìíî: «Íå áó-
âàº àäâîêàòà, ÿêèé áè íå ïðîãðàâ 
æîäíî¿». Óò³ì, ïîñàäè, ÿê³ Îëåêñ³é 
²âàíîâè÷ Êóõàð îá³éìàâ òà îá³éìàº, 
ñâ³ä÷àòü: â³í — ïðîôåñ³îíàë íàé-
âèùîãî ãàòóíêó.

Òàê, óïðîäîâæ ï’ÿòè ðîê³â Îëåê-
ñ³é ²âàíîâè÷ º çàñòóïíèêîì ãîëî-
âè Íàö³îíàëüíî¿ àñîö³àö³¿ àäâîêà-
ò³â Óêðà¿íè, ùî îá’ºäíóº 53 òèñÿ÷³ 
ïðåäñòàâíèê³â ö³º¿ ïðîôåñ³¿, òà çà-
ñòóïíèêîì ãîëîâè Ðàäè àäâîêàò³â 
Óêðà¿íè. Ó 2019 ðîö³ â³í áðàâ ó÷àñòü 
ó êîíêóðñ³ íà çàéíÿòòÿ ïîñàäè ñóää³ 
Àïåëÿö³éíî¿ ïàëàòè Âèùîãî àíòè-
êîðóïö³éíîãî ñóäó. Çà ðåçóëüòàòà-
ìè êîíêóðñó çà ð³øåííÿì Ãðîìàä-
ñüêî¿ ðàäè ì³æíàðîäíèõ åêñïåðò³â 
òà Âèùî¿ êâàë³ô³êàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ 
ñóää³â Óêðà¿íè âèçíàíèé òàêèì, ùî 
çà ïðîôåñ³éíèìè òà ìîðàëüíèìè 
ÿêîñòÿìè ìîæå çä³éñíþâàòè ïðàâî-
ñóääÿ â Àïåëÿö³éí³é ïàëàò³ Âèùîãî 
àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó.

Ñåðåä çàñëóã Îëåêñ³ÿ ²âàíîâè÷à 
Êóõàðÿ — ³ êåð³âíèé ïîñò ó âñåó-
êðà¿íñüê³é áëàãîä³éí³é îðãàí³çàö³¿, 
ä³ÿëüí³ñòü ÿêî¿ ñïðÿìîâàíà íà ï³ä-
òðèìêó àäâîêàò³â. Ó òðàã³÷íîìó äëÿ 
Óêðà¿íè 2014 ðîö³ Îëåêñ³é ²âàíî-
âè÷ Êóõàð î÷îëèâ ãðóïó êîëåã, ÿêà 
íà âîëîíòåðñüêèõ çàñàäàõ çáèðàëà 
êîøòè íà ïðèäáàííÿ îáìóíäèðó-
âàííÿ òèì, õòî éøîâ çàõèùàòè 
Áàòüê³âùèíó íà Äîíáàñ³. Çà ùî áóâ 
íàãîðîäæåíèé Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ 
Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ.

Ñüîãîäí³, ìàþ÷è çà ïëå÷èìà 
35-ð³÷íèé äîñâ³ä ïðàêòèêè íà þðè-
äè÷í³é íèâ³, Îëåêñ³é ²âàíîâè÷ Êó-
õàð âèð³øèâ çàñòîñóâàòè ñâî¿ çíà-
ííÿ íà áëàãî ãðîìàäè Â³ííè÷÷èíè. 
² öå — îäíà ç ïðè÷èí, ÷îìó Îëåê-
ñ³é ²âàíîâè÷ âèð³øèâ áàëîòóâàòèñÿ 
äî îáëàñíî¿ ðàäè.

Ïðî ³íøó â³í êàæå òàê:
— ßêùî ëþäè, ÿê³ ñôîðìóâàëèñÿ 

ÿê îñîáèñòîñò³ òà ÿê ïðîôåñ³îíàëè, 
íå áóäóòü éòè ó âëàäó, òóäè éòèìóòü 
ëþäè àáñîëþòíî íå ï³äãîòîâëåí³, 
ïîïóë³ñòè, ÿê³ îá³öÿþòü, íå ðîçóì³-
þ÷è ñàì³, ïðî ùî â öèõ îá³öÿíêàõ 
éäåòüñÿ.

Ùî ñòîñóºòüñÿ îáðàííÿ ñâî-
ºþ ïàðò³ºþ ñàìå «Áàòüê³âùèíó», 
òî â³äïîâ³äü íà öå çàïèòàííÿ çâó-
÷èòü ïðîñòî:

— ß éäó íà âèáîðè âïåðøå, àëå 
ó ìåíå º ÷åðâîí³ ë³í³¿ ùîäî òèõ 
ïîë³òè÷íèõ ñèë, ç ÿêèìè ÿ í³êîëè 
íå ñï³âïðàöþâàòèìó. Öå ïðîêðåì-
ë³âñüê³ ïàðò³¿, ÿê³ º äëÿ ìåíå çàêðè-
òîþ çîíîþ, òîìó ùî âîíè ïðàöþþòü 
ïðîòè áëàãà Óêðà¿íè.

Íå ï³øîâ áè Îëåêñ³é ²âàíîâè÷ ³ 
ç ïàðò³ºþ ìîíîá³ëüøîñò³, îñê³ëüêè 

ââàæàº ¿¿ òàêîþ, ùî íå ìàº ³äåîëî-
ã³÷íèõ çàñàä òà ïðèéøëà äî âëàäè 
âèïàäêîâî.

— Ùî ñòîñóºòüñÿ «Áàòüê³âùèíè», 
öå ñòàðà ïàðò³ÿ ç ÷³òêîþ ³äåîëîã³-
ºþ, ç ÷³òêîþ ïðîºâðîïåéñüêîþ òà 
ïðîóêðà¿íñüêîþ ïîçèö³ºþ, ÿêà õî÷å 
ïðèâåñòè Óêðà¿íó äî ªâðîïè ç ¿¿ 
ö³ííîñòÿìè òà ñïðàâåäëèâèì ñîö³-
àëüíèì óñòðîºì, — çàçíà÷àº Îëåêñ³é 
²âàíîâè÷ Êóõàð.

ßê äåïóòàò Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ 
ðàäè â³í ó ïåðøó ÷åðãó çîñåðåä-
èòüñÿ íà ñïðàâåäëèâîìó ðîçïîä³ë³ 
áþäæåòíèõ êîøò³â òàêèì ÷èíîì, 
àáè îáëàñí³ ñóáâåíö³¿ îòðèìóâàâ 
íå ëèøå ñàì îáëàñíèé öåíòð, à é 
óñ³ ñåëà, ùî âõîäÿòü äî Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ îá’ºäíàíî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè. Àäæå ëèøå ïðîöâ³òàí-
íÿ êîæíîãî îêðåìîãî íàñåëåíîãî 
ïóíêòó º çàïîðóêîþ ïðîöâ³òàííÿ 
âñ³º¿ ÎÒÃ.

— Ì³é îêðóã ¹ 10 çíàõîäèòüñÿ 
ó Â³ííèö³, ³ ïðîáëåìè ì³ñòà òà çî-
êðåìà îêðóãó º ïèòàííÿì ðîçïîä³ëó 
êîìïåòåíö³¿ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ òà 
îáëàñíî¿ ðàä. ßê äåïóòàò Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñíî¿ ðàäè ÿ íå ìîæó îá³-
öÿòè, ùî áóäó çàéìàòèñÿ áóä³â-
íèöòâîì äîð³ã, àñôàëüòóâàííÿì 
äâîð³â ³ òîìó ïîä³áíèì, òîìó ùî 
öå çíàõîäèòüñÿ ó êîìïåòåíö³¿ Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Àëå äî êîì-
ïåòåíö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè 
â³äíîñèòüñÿ ïèòàííÿ ðîçïîä³ëó 
êîøò³â îáëàñíîãî áþäæåòó òà êî-
øò³â, ùî íàäõîäÿòü äî íüîãî ÿê 
äåðæàâí³ ñóáâåíö³¿. ² ÿ ãîòîâèé 
ñï³âïðàöþâàòè ³ ç äåïóòàòàìè Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ òà ì³ñüêî¿ ðàä, ³ 
ç êåð³âíèöòâîì ì³ñòà, àáè ñïðèÿòè 
çàëó÷åííþ öèõ ðåñóðñ³â äëÿ âèð³-
øåííÿ ïðîáëåì ÿê ñâîãî îêðóãó, 
òàê ³ ì³ñòà â ö³ëîìó, — êàæå Îëåê-
ñ³é ²âàíîâè÷.

ßê ôàõ³âåöü þðèäè÷íîãî ïðî-
ô³ëþ â³í ãîòîâèé òàêîæ ñïðèÿòè 
íàïèñàííþ òà àíàë³çó ïðîºêò³â 
ð³øåíü Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè, 
àáè óíèêíóòè ïðèñóòíîñò³ â öèõ äî-
êóìåíòàõ ïðèõîâàíî¿ êîðóïö³éíî¿ 
ñêëàäîâî¿.

— Çâ³ñíî, ÿ íå áóäó ¿çäèòè ç ðó-
ëåòêîþ, àáè ïåðåâ³ðèòè øàð àñ-
ôàëüòó, ÿêèé ïîêëàëè äåñü ó ñåë³ 
ïðè ðåìîíò³ äîðîãè. Àëå ÿ ìîæó 
³í³ö³þâàòè ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíî¿ 
ðîáî÷î¿ ãðóïè òà ñòâîðåííÿ â³ä-
ïîâ³äíèõ ïðàâèë ùîäî êîíòðîëþ 
çà âèêîðèñòàííÿì áþäæåòíèõ êî-
øò³â, — çàçíà÷àº Îëåêñ³é ²âàíîâè÷ 
Êóõàð. ² äîäàº: — ß â³äêðèòèé äëÿ 
ñï³âïðàö³ ç ïðåäñòàâíèêàìè óñ³õ 
ïðîóêðà¿íñüêèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë 
çàäëÿ ïðîöâ³òàííÿ Â³ííè÷÷èíè òà 
ïåðåòâîðåííÿ ¿¿ íà îäèí ³ç ëîêî-
ìîòèâ³â óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè òà 
ðåã³îíó. ² çàïîðóêîþ öüîãî ïåðå-
òâîðåííÿ ìàþòü ñòàòè îäíàêîâ³ äëÿ 
âñ³õ ïðàâèëà åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñ-
ò³ òà çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ ìàêñèìàëüíî¿ 
ñâîáîäè, îáìåæèòè ÿêó çìîæå ëèøå 
îäíå — çàêîí.

Адвокат із 35-річним досвідом сприятиме справедливому 
розподілу бюджетних коштів між усіма громадами Вінниччини 
ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

Êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî «Àãåíö³ÿ 
ïðîñòîðîâîãî ðîç-
âèòêó», îïóáë³êóâà-

ëî àíàë³ç äîö³ëüíîñò³ ïîáóäîâè 
íîâèõ ìîñò³â ó Â³ííèö³. Ñïåö³-
àë³ñòè ïðîàíàë³çóâàëè åôåêòèâ-
í³ñòü ïîáóäîâè òèõ ìîñò³â, ÿê³ 
ïåðåäáà÷åí³ ó ãåíåðàëüíîìó ïëàí³ 
íàøîãî ì³ñòà. À òàêîæ ó ñòðàòå-
ã³¿ ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó ³ ïðî-
ñòîðîâîãî ðîçâèòêó, ðîçðîáëåí³é 
ó 2015 ðîö³ ðàçîì ç³ øâåéöàð-
ñüêèìè åêñïåðòàìè.

НАВРЯД ЧИ ПЛАН 
РЕАЛІСТИЧНИЙ 

Ä³þ÷èì ãåíåðàëüíèì ïëà-
íîì Â³ííèö³ ïåðåäáà÷åí³ òðè 
íîâ³ ìîñòè ÷åðåç Ï³âäåííèé 
Áóã. Ïåðøèé — ç âóëèö³ Ãîíòè 
íà Ï'ÿòíè÷àíè, äðóãèé — ç âóëèö³ 
Ñêàëåöüêîãî íà Ñòàðå Ì³ñòî, òà 
òðåò³é — ³ç Ñàáàð³âñüêîãî øîñå 
íà Ñòàðå Ì³ñòî.

Ãåíïëàíîì òàêîæ ïåðåäáà÷åí³ 
íîâ³ òóíåë³ òà øëÿõîïðîâîäè äëÿ 
ïåðåòèíó çàë³çíè÷íèõ êîë³é ó ÷î-
òèðüîõ ì³ñöÿõ: íà âóëèö³ Ãîíòè, 
âóëèö³ ßíãåëÿ, ïðîâóëêó Òÿæè-
ë³âñüêîìó òà íà âóëèö³ Ïóëþÿ.

Îäíàê, ÿê ïèøóòü ó ïóáë³êàö³¿ 
«Àãåíö³¿ ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó», 
â ³ñíóþ÷³é ì³ñòîáóä³âí³é ïðàêòè-
ö³ Óêðà¿íè ä³º òàêà çàêîíîì³ð-
í³ñòü: ðåàë³çàö³ÿ ãåíåðàëüíîãî 
ïëàíó íå îáìåæóºòüñÿ â ÷àñ³ ³ 
ðîçðîáêà ãåíïëàíó íå ïåðåäáà÷àº 
åêîíîì³÷í³ îá´ðóíòóâàííÿ ïðè-
éíÿòèõ ð³øåíü. Òîìó, çà ¿õí³ìè 
ñëîâàìè, ³ñíóþ÷èé ãåíåðàëüíèé 
ïëàí Â³ííèö³ íàâðÿä ÷è ìîæíà 
ââàæàòè ðåàë³ñòè÷íèì.

ЩО ПРОПОНУЮТЬ?
Êîìïëåêñíà ñòðàòåã³ÿ ì³ñüêîãî 

òðàíñïîðòó ³ ïðîñòîðîâîãî ðîç-
âèòêó, ðîçðîáëåíà ó 2015 ðîö³ 

çà ó÷àñòþ øâåéöàðñüêèõ åêñïåð-
ò³â, ï³äõîäèòü äî ïèòàíü áóä³â-
íèöòâà ìîñò³â ³ øëÿõîïðîâîä³â, 
çà äóìêîþ ñïåö³àë³ñò³â êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà, á³ëüø ðåàë³ñ-
òè÷íî. ßê ÷èòàºìî ó ö³é ñòðàòåã³¿, 
ó ì³ñò³ ïðîïîíóþòü ïîáóäóâàòè 
îäèí íîâèé øëÿõîïðîâ³ä ÷åðåç 
çàë³çíèöþ — ç âóëèö³ ßíãåëÿ 
íà âóëèöþ Âàòóò³íà. Òàêîæ ó ö³é 
ñòðàòåã³¿ ïðîïîíóþòü çâåñòè îäèí 
íîâèé ì³ñò ç âóëèö³ Ãë³áà Óñïåí-
ñüêîãî íà âóëèöþ Êîð³àòîâè÷³â, 
òîáòî ïîðó÷ ç ³ñíóþ÷èì Ñòàðî-
ì³ñüêèì ìîñòîì.

Îäíàê ó ñòðàòåã³¿ íå éäåòüñÿ 
ïðî íîâ³ ìîñòè íà Ñêàëåöüêîãî 
òà Ãîíòè, ÿê³ íàé÷àñò³øå îáãîâî-
ðþþòüñÿ ñåðåä â³ííè÷àí.

«Äëÿ ðåàë³çàö³¿ ìîñòó, ùî ñïî-
ëó÷èòü âóëèöþ Ãîíòè òà ðàéîí 
Ï'ÿòíè÷àíè íåîáõ³äíî âèêóïèòè 
ùîíàéìåíøå ÷îòèðè çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíêè ³ ïðè öüîìó ì³ñò áóäå âè-
õîäèòè íà âóëèöþ Áîãóíà, ÿêà ìàº 
ëèøå ïî îäí³é ñìóç³ â êîæíîìó 
íàïðÿìêó», — ïèøóòü ñïåö³àë³ñòè 
«Àãåíö³¿ ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó».

Êð³ì òîãî, ÿê ïîÿñíþþòü ôà-
õ³âö³, ïîòåíö³éíèé òðàíñïîðòíèé 
ïîò³ê ³ç âóëèö³ Êè¿âñüêî¿ äî öåí-
òðó ì³ñòà âñå îäíî âèõîäèòèìå 
íà ïåðåõðåñòÿ ç âóëèöåþ Ìàã³-
ñòðàòñüêîþ.

ЧИ ЕФЕКТИВНИЙ МІСТ ЗІ 
СКАЛЕЦЬКОГО ТА СТАРЕ МІСТО?

Äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íøîãî ìîñòó — 
ç âóëèö³ Ñêàëåöüêîãî íà Ñòàðå 
Ì³ñòî, ÿêèé º ó ãåíïëàí³ Â³ííèö³, 
ïîòð³áíî âèêóïèòè ó âëàñíèê³â òà 

ВІННИЦІ ТРЕБА ЩЕ ТРИ 
МОСТИ. ЦЕ РЕАЛЬНО?
Актуально  Діючим генеральним 
планом нашого міста передбачені три 
нові мости. Спеціалісти комунального 
підприємства, що напрацьовує ідеї 
для розбудови Вінниці, розповіли, чи 
будуть будувати нові мости та якою буде 
ефективність після їх будівництва

çíåñòè ùîíàéìåíøå 20 æèòëîâèõ 
áóäèíê³â, ïîÿñíþþòü ôàõ³âö³ êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà.

Ó àíàë³ç³ ñïåö³àë³ñò³â ÷èòàºìî, 
ùî ïîòåíö³éíèé âïëèâ äàíîãî 
ìîñòó íà âóëè÷íî-äîðîæíþ ìå-
ðåæó ìîäåëþâàâñÿ íà îäíîìó ç 
òðåí³íã³â, ÿê³ ïðîâîäèëè ðîçðîá-
íèêè òðàíñïîðòíî¿ ìîäåë³ Â³ííè-
ö³. Ó âèñíîâêó ä³éøëè äî òîãî, 
ùî î÷³êóâàíèé ïîò³ê òðàíñïîðòó 
ïî öüîìó ìîñòó áóäå â ÷îòèðè 
ðàçè ìåíøèì, í³æ íà ³ñíóþ÷îìó 
Ñòàðîì³ñüêîìó. Òàê âèéäå ÷åðåç 
òå, ùî ì³ñò áóäå âèõîäèòè íà äî-
ñèòü â³ääàëåíó ÷àñòèíó Ñòàðîãî 
Ì³ñòà ³ íå çìîæå åôåêòèâíî îá-
ñëóãîâóâàòè âåñü ðàéîí.

Òîìó âèùåçãàäàíà êîìïëåêñíà 
ñòðàòåã³ÿ ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó ³ 
ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó ïðîïîíóº 
äëÿ ðîçâàíòàæåííÿ Ñòàðîì³ñüêî-
ãî ìîñòó ïîáóäóâàòè ïîðó÷ ç íèì 
äóáëþþ÷èé ì³ñò, ùî âèõîäèòèìå 
íà ïåðåõðåñòÿ âóëèö³ Êîð³àòîâè-
÷³â òà âóëèö³ Ãîðîäåöüêîãî.

А ЩО З МОСТОМ 
ІЗ САБАРОВА?

Òðåò³é ì³ñò, ÿêèé º ó ãåíïëàí³ 
Â³ííèö³, ìàº ïðîëÿãàòè ç Ñàáà-
ð³âñüêîãî øîñå íà Ñòàðå Ì³ñ-
òî. Ïðîòå, ÿê ââàæàþòü ôàõ³âö³ 
«Àãåíö³¿ ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó», 

ì³ñò íà Ñàáàðîâ³ º ÷àñòèíîþ ïå-
ðåäáà÷åíî¿ ãåíïëàíîì ê³ëüöåâî¿ 
äîðîãè, ³ ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíèé 
ëèøå â êîìïëåêñ³ ç ðåøòîþ ä³-
ëÿíîê ê³ëüöåâî¿ äîðîãè.

«Öåé ïðîåêò º íàäçâè÷àéíî 
äîðîãîâàðò³ñíèì òà ìàëî âïëè-
âàº íà ïðîïóñêíó çäàòí³ñòü âó-
ëè÷íî¿ ìåðåæ³ â ñåðåäèí³ ì³ñòà, 
òîìó íå ìîæå ââàæàòèñÿ ïð³îðè-
òåòíèì», — ïèøóòü íà ñòîð³íö³ 
Àãåíö³¿.

Çà ¿õí³ìè ñëîâàìè, íà ñüî-
ãîäí³øí³é äåíü íàéá³ëüø àêòó-
àëüíèì º ïèòàííÿ áóä³âíèöòâà 
øëÿõîïðîâîäó ÷åðåç çàë³çíè÷í³ 
êîë³¿, ùî ñïîëó÷èòü âóëèöþ ßí-
ãåëÿ ç ì³êðîðàéîíîì Òÿæèë³â. Öå 
äàñòü çìîãó çíà÷íî ðîçâàíòàæèòè 
îäíå ³ç íàéá³ëüø êðèòè÷íèõ ïå-
ðåõðåñòü ì³ñòà — ïåðåòèí âóëèöü 
Ïðèâîêçàëüíà, Áðàöëàâñüêà òà 
Ëåáåäèíñüêîãî. À òàêîæ ñêî-
ðîòèòü ÷àñ ïî¿çäêè ç Òÿæèëîâà 
äî ³íøèõ ÷àñòèí ì³ñòà.

Äëÿ öüîãî óæå ðîçðîáëåíî äå-
òàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ äëÿ äàíî-
ãî îá'ºêòà òà âèð³øóþòüñÿ ïèòàí-
íÿ âèä³ëåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ï³ä áóä³âíèöòâî. Ïðîòå ïîä³áí³ 
³íôðàñòðóêòóðí³ ïðîåêòè âèìà-
ãàþòü çíà÷íèõ êàï³òàëîâêëàäåíü, 
à îòæå ðåàë³çàö³ÿ ìîæå çàéìàòè 
òðèâàëèé ÷àñ.

Дала тисячу, 
забрала сім 
 Øàõðàéêà ç äîñâ³äîì 
ëåãêî îáìàíóëà äîâ³ðëèâî-
ãî 28-ð³÷íîãî áàðèñòó. 
Óñå ñòàëîñÿ â îäíîìó ç 
òîðãîâèõ öåíòð³â ì³ñòà. 
Æ³íêà ïðèéøëà ç äèòèíîþ, 
çàìîâèëà íàï³é òà ðîçðà-
õóâàëàñÿ êóïþðîþ ó òèñÿ-
÷ó ãðèâåíü. Ïîò³ì æ³íêà 
ïîïðîñèëà ðîçì³íÿòè ¿é 
ðåøòó äð³áíèìè êóïþðàìè. 
Ó òàêèé ñïîñ³á ¿é âäàëîñÿ 
âèìàíèòè ñ³ì òèñÿ÷ ãðè-
âåíü.
Îøóêàíèé, ÿê çðîçóì³â, 
ó ÷îìó ñïðàâà, îäðàçó ïî-
â³äîìèâ ïîë³ö³þ, àëå æ³íêè 
óæå íå áóëî ïîðó÷.   
— Ïðàö³âíèêè ñåêòîðó 
êðèì³íàëüíî¿ ïîë³ö³¿, ïåðå-
ãëÿíóâøè êàìåðè â³äåîíà-
ãëÿäó òà ïîë³öåéñüê³ áàçè, 
âñòàíîâèëè îñîáó çëîâìèñ-
íèö³ ³ çàòðèìàëè ¿¿ ó îäíî-
ìó ç ãîòåë³â ì³ñòà, äå âîíà 
ïðîæèâàëà ç ÷îëîâ³êîì òà 
äâîìà ä³òüìè, — ðîçïîâ³â 
íà÷àëüíèê Â³ííèöüêîãî 
â³ää³ëó ïîë³ö³¿ Â³òàë³é Êóð-
÷èê. — 33-ð³÷íà æèòåëüêà 
Îäåñüêî¿ îáëàñò³, íåî-
äíîðàçîâî ïðèòÿãóâàëàñü 
äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³. Æ³íêà ó âñüîìó 
ç³çíàëàñÿ òà ïîâåðíóëà 
âèäóðåí³ êîøòè.
Çà ôàêòîì øàõðàéñòâà â³ä-
êðèëè êðèì³íàëüíå ïðîâà-
äæåííÿ. 

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №17 (1143)
Популярні двоходові задачі на кооперативний мат. 

Задача №2564-2567
В. Чорноус (Одеса) 
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1       IV) r.Kp2

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №41 (1511) від 14 жовтня 2020 року 
Задача №2560
1. Cd5! Цугцванг 1… Сa7/cb6:  2. Kp:c7/Kp:b6x
Задача №2561
1. Te6? Kph8  2. T:h6x;   1...h5!; 1. Te5? h5  2. T:h5x;  1… Kph8!;
1. Th4! Цугцванг 1… Kph8/h5  2. T:h6/T:h5x - ідеальні мати
Задача №2562
1. Kpd2 a1K+! 1. Kpd2! Цугцванг 1… Kpa1/a1K,Ф  2. Tc1/Kc3x
Задача №2563 Ретрозадача. В позиції на діагоналі останній хід робили білі.
0… Cg1:f2!:  1. K:f2! Kpg1  2. Kg4x.

М. Пархоменко

Íàéá³ëüø àêòóàëüíèì 
º ïèòàííÿ áóä³âíèöòâà 
ìîñòó ÷åðåç çàë³çíè÷í³ 
êîë³¿, ùî ñïîëó÷èòü 
âóëèöþ ßíãåëÿ ç 
ì³êðîðàéîíîì Òÿæèë³â

Із вулиці Гонти на П'ятничани

                                            18%

Із вулиці Скалецького на Старе місто

 47,2%

Із Сабарівського шосе на Старе місто

                                               19,25%

Із вулиці Гліба Успенського на вулицю Коріатовичів

                                      15,55%

Який міст, на вашу думку, треба побудувати першим?

Опитування
Результати голосування на сайті.vn20minut.  Усього проголосувало 161 людина

òåë. (0432): 5 5 5 - 1 1 1(áàãàòîêàíàëüíèé)
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ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ñêàíäàëüíà ³ñòî-
ð³ÿ ç äâîìà ÷åðâî-
íîêíèæíèìè òâà-
ðèíàìè áåðå ñâ³é 

ïî÷àòîê ç 2016 ðîêó. Éäåòüñÿ ïðî 
äåëüô³í³â æ³íî÷î¿ ñòàò³. Â îäí³-
º¿ êëè÷êà Ë³ëó, âîíà ç’ÿâèëàñÿ 
íà ñâ³ò ó 2010 ðîö³. Äðóãó çâàòè 
Àäåë³íà, âîíà íà ð³ê ñòàðøà.

¯õ óòðèìóâàëè ó áàñåéí³ ñà-
íàòîð³þ «Ïîä³ëëÿ» ó Õì³ëüíè-
êó. Íà ïðàâàõ îðåíäè íàëåæà-
ëè ï³äïðèºìöþ Áîðèñó Êîãóòó. 
Âëàñíèêîì òâàðèí áóëî ÏÏ 
«Àôàë³íà-Êðèì», ÿêèì êåðóº 
Ìàòâ³é Ô³ë³ïîâ.

Ïî÷èíàþ÷è ç 2012 ðîêó, Áî-
ðèñ Êîãóò, êåð³âíèê ÏÏ «Äîê-
òîð–äåëüô³í», îðåíäóâàâ ó ñà-
íàòîð³¿ «Ïîä³ëëÿ» ïðèì³ùåííÿ 
ïëàâàëüíîãî áàñåéíó, äå «ïðà-
öþâàëè» äåëüô³íè. 

Êîëè ïî÷àëàñÿ â³éíà íà Äîí-
áàñ³, ï³äïðèºìåöü çàïðîøóâàâ 
íà îçäîðîâëåííÿ ó÷àñíèê³â áî-
éîâèõ ä³é. Ãðîøåé çà öå íå áðàâ. 

Ó 2015 ðîö³ äèðåêòîð ñàíàòî-
ð³þ Àíàòîë³é Ðåï’ÿõ ïîïåðåäèâ 
ï³äïðèºìöÿ ïðî ïðèïèíåííÿ äî-
ãîâîðó îðåíäè áàñåéíó. Çà éîãî 
ñëîâàìè, ïðèì³ùåííÿ ïîòðåáó-
âàëî ðåìîíòó. Âñòàíîâèâ òåðì³í 
âèâåçåííÿ òâàðèí. Ïîò³ì òðîõè 
ïðîäîâæèâ éîãî. Äâîõ äåëüô³í³â 
âèâåçëè, ùå äâà çàëèøàëèñÿ.

6 òðàâíÿ 2016-ãî Ë³ëó é Àäåë³íó 

çàáðàëè ç áàñåéíó. Àëå çðîáèâ 
öå íå Êîãóò. Â³í ñòâåðäæóº, ùî 
òâàðèí âèâåçëè áåç éîãî â³äîìà.

Ó òîé æå äåíü ÷îëîâ³ê çâåð-
íóâñÿ ³ç çàÿâîþ äî ïîë³ö³¿ ïðî 
âèêðàäåííÿ äåëüô³í³â. Ï³çí³øå 
â³í ä³çíàâñÿ ïðî òå, ùî Ë³ëó é 
Àäåë³íó äîñòàâèëè äî Òðóñêàâöÿ 
³ ïîì³ñòèëè ó ì³ñöåâîìó äåëüô³-
íàð³¿ «Îñêàð».

Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ â³ä-
êðèëè çà ÷. 5 ñò. 185 (Êðàä³æêà, 
â÷èíåíà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîç-
ì³ðàõ). Íà òîé ÷àñ âàðò³ñòü îäíî-
ãî äåëüô³íà ñòàíîâèëà ïðèáëèçíî 
ñòî òèñÿ÷ äîëàð³â. Ïðèíàéìí³ òàê 
ñòâåðäæóº îðåíäàð òâàðèí.

Ïîíàä ÷îòèðè ðîêè òðèâàëî äî-
ñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Íàðåøò³ 
êðàïêó â íüîìó ïîñòàâèâ ñë³ä-
÷èé ìàéîð Òàðàí. Ïîë³öåéñüêèé 
ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî äåëüô³í³â 
í³õòî íå âèêðàäàâ. Â³í óïåâíå-
íèé, ùî âîíè ïëàâàþòü ó ×îðíî-
ìó ìîð³. Íà ö³é ï³äñòàâ³ çàêðèâ 
ïðîâàäæåííÿ.

ОБШУК У ДЕЛЬФІНАРІЇ 
— ß çàïèòóâàâ ó ñë³ä÷îãî, ÷îìó 

â³í íå âñòàíîâèâ ÷è íå íàéâàæ-
ëèâ³øèé ôàêò ó ñïðàâ³ — ïðî 
ïåðåâåçåííÿ òâàðèí äî ìîðÿ ³ 
âèïóñê ¿õ, ÿê êàæóòü, ó â³ëüíå 
ïëàâàííÿ, — ãîâîðèòü Áîðèñ Êî-
ãóò. — Íà ìîþ äóìêó, òàêà àêö³ÿ 
ìàëà á ïðèâåðíóòè óâàãó íå ò³ëü-
êè âîëîíòåð³â, à é øèðøå êîëî 
ëþäåé. Âè óÿâëÿºòå ïîä³þ, êîëè 
ï³ñëÿ áàãàòüîõ ðîê³â òðèìàííÿ 

ДЕЛЬФІНІВ З ХМІЛЬНИКА ЛІЛУ 
ТА АДЕЛІНУ ВИПУСТИЛИ В МОРЕ?..
Продовження історії  Двох 
чорноморських дельфінів з Хмільника — 
Лілу та Аделіну — випустили в море. 
До такого висновку дійшов старший слідчий 
обласної поліції Сергій Таран. Дельфіни, як і 
раніше, заробляють гроші у Трускавці. Такої 
думки дотримується їх орендар Борис Когут

— Під час допиту Чекурда за-
перечив будь-який факт при-
дбання зазначених дельфінів 
або вчинення будь-яких гос-
подарських операцій з ними, 
які б змінили власника, — за-
значається у постанові слідчого 
про закриття провадження. — Він 
стверджував, що жодних проти-
правних дій ним не вчинялося.
— Купівлі-продажу двох дельфі-
нів між ТОВ «Санаторій Поділля» 
і будь-якими іншими юридич-
ними чи фізичними особами, 
не було, — таке пояснення під 
час допиту надав директор са-
наторію Анатолій Реп’ях. — Ніяку 
іншу винагороду чи грошових 

коштів, не отримували.
Санаторій передав двох дельфі-
нів на відповідальне зберігання 
ТОВ «ДЛК Сервіс» (структура, 
що опікується дельфінаріями — 
авт.). Це підтверджується актом 
прийому-передачі тварин.
Пана Реп'яха допитували тричі. 
У своїх поясненнях він наголо-
шував, що (цитую з постанови): 
«Дельфіни передавалися ви-
ключно з метою їх врятування та 
належного догляду і лікування, 
оскільки умови та стан басейну 
санаторію не дозволяли здійсню-
вати належний догляд. Ніяких 
домовленостей про отримання 
будь-якої винагороди не було.

Винятково з метою врятування 

Степан Демченко працював з 
дельфінами Лілу і Аделіна. Був 
дресирувальником. Знає про сво-
їх колишніх підопічних більше, 
ніж будь-хто. Каже, якби тварини 
побачили його, з води вистриб-
нули б. У дельфінів надзвичайно 
велика довіра до людей. За його 
словами, це одна з причин, чому 
не допускають в «Оскар» нікого з 
тих, хто раніше працював з цими 
тваринами.
Пан Степан продовжує займатися 
справою, яка стала улюбленою 
в його житті. Нині у нього нові 
підопічні. Щоправда, чоловік тру-
диться далеко від дому. Заробляє 
на життя в Хорватії.

Ми запитали його, що може ста-
тися з дельфінами, яких можли-
во, випустили в море?
— Дельфінів, які народилися 
в неволі, не можна випуска-
ти на волю, — говорить дре-
сирувальник. — Лілу і Аделіна 
з’явилися на світ у неволі. Під-
ростали на моїх очах. По-перше, 
вони не вміють полювати на рибу. 
У басейні вони знали, що настане 
час і їх нагодують. Зрештою, вони 
взагалі не пристосовані до про-
живання у відкритих водоймах. 
Адаптуватися у такому віці, а їм 
10 і 11 років, уже не вдасться. 
А це значить, якщо їх справді 
випустили в море, значить, від-

правили, як кажуть люди, на по-
гибель.
У таке, що це сталося, дресиру-
вальник не вірить. Волонтери, на-
віть якщо вони не мали раніше 
стосунку до роботи з дельфінами, 
все одно б задумалися про факт 
подальшого виживання тварин. 
Мав би бути дозвіл на перевезен-
ня фахівців. Ті б теж заборонили 
губити у такий спосіб дельфінів.
RIA надіслала запит ГО «Тризуб 
Січ», яка, за інформацією слід-
чого Тарана, випустила дельфінів 
у Чорне море. Попросили підтвер-
дити цей факт. Назвати дату і міс-
це, де Лілу й Аделіну відправили 
купатися у морських хвилях.

Після неволі не виживуть на волі 

â íåâîë³ äåëüô³í³â âèïóñêàþòü 
ó ìîðå!? Ìåí³ á õîò³ëîñÿ çíàòè, 
äå öå âñå â³äáóâàëîñÿ. Ïåðåâîçèòè 
÷åðâîíîêíèæíèõ òâàðèí áåç äî-
êóìåíò³â íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òîìó, 
õòî ³ êîëè âèäàâàâ äîêóìåíòè 
íà ¿õ òðàíñïîðòóâàííÿ? 

Ñë³ä÷èé ãîâîðèòü, ùî öå òà-
ºìíèöÿ ñë³äñòâà.

Áîðèñ Êîãóò öèòóº ôðàãìåíò ç 
ïîñòàíîâè ïðî çàêðèòòÿ ïðîâà-
äæåííÿ: «Ïðàö³âíèêè äåëüô³íà-
ð³þ «Îñêàð» çàïåâíèëè, ùî äåëü-
ô³í³â âèë³êóâàëè ³ âîíè ìîæóòü 
ïîâíîö³ííî æèòè. Àêòèâ³ñòè ÃÎ 
«Òðèçóá Ñ³÷» âèð³øèëè äåëüô³í³â 
âèïóñòèòè â ×îðíå ìîðå, òàê ÿê 
òâàðèíè çàíåñåí³ äî ×åðâîíî¿ 
êíèãè ³ ¿õ íå ìîæíà óòðèìóâà-
òè â íåâîë³, ùî ³ áóëî çðîáëåíî 
÷åðåç äåÿêèé ÷àñ…» 

Êîãóò ïåðåêîíàíèé, ùî éîãî 
äåëüô³íè äîòåïåð çàëèøàþòüñÿ 
ó Òðóñêàâö³.

20 ëþòîãî íèí³øíüîãî ðîêó 
â³í áóâ ó Òðóñêàâö³ ó äåëüô³íàð³¿ 
«Îñêàð». Ïðè¿çäèâ òóäè ðàçîì ç³ 
ñë³ä÷èì Ñåðã³ºì Òàðàíîì. Ó ñë³ä-
÷îãî áóëî ð³øåííÿ Â³ííèöüêîãî 
ì³ñüêîãî ñóäó ïðî ïðîâåäåííÿ 
îáøóêó ó äåëüô³íàð³¿ «Îñêàð».

— Ñóääÿ âêàçàâ òàêîæ ìîº 
ïð³çâèùå, ùî ÿ ìàþ ïðàâî áóòè 
ïðèñóòí³ì ï³ä ÷àñ îáøóêó, — ãî-
âîðèòü Êîãóò. — Àëå ìåíå íå äî-
ïóñòèëè âñåðåäèíó. Ñë³ä÷èé 
íå íàïîë³ã íà âèêîíàíí³ ñóäî-
âîãî ð³øåííÿ. ß çìóøåíèé áóâ 
çàëèøèòèñÿ ó âåñòèáþë³.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
ó âåñòèáþë³ íà ñò³í³ äâà âåëèê³ 
òåëåâ³çîðè. Íà åêðàí³ ïîêàçóþòü 

Чимало учасників бойових дій оздоровлювалися у 
Хмільнику. Дельфіни лікують нервову систему

äåëüô³í³â. Êàæå, óï³çíàâ ñåðåä 
íèõ Ë³ëó é Àäåë³íó.

— Öèõ òâàðèí çíàþ â³ä ¿õíüîãî 
íàðîäæåííÿ, — ðîçïîâ³äàº ï³ä-
ïðèºìåöü. — Çíàþ êîæíó êë³òèí-
êó, êîæåí ïëàâíè÷îê.

Ðàïòîì åêðàí ïîãàñ. Ñïî÷àòêó 
îäèí, ïîò³ì äðóãèé. Âèÿâëÿºòüñÿ, 
çà ãîñòåì óâàæíî ñòåæèëè. Êîëè 
çàïèòàâ ÷åðãîâîãî, ÷îìó âèìêíó-
ëè òåëåâ³çîðè, òîé ñêàçàâ, ùî òàê 
íà÷àëüñòâî ðîçïîðÿäèëîñÿ.

— Òâàðèíè ëåãêî óï³çíàþòü 
ñâî¿õ ãîñïîäàð³â, — êàæå Êîãóò. — 
Âàðòî áóëî äîïóñòèòè äî äåëü-
ô³í³â êîãîñü ç íàøèõ êîëèøí³õ 
äðåñèðóâàëüíèê³â, òîä³ âñå ñòà-
ëî á î÷åâèäíèì. Àëå òàêîãî ïðàâà 
íàì íå íàäàëè.

ЗАПИС НА ДИКТОФОНІ 
НЕ ВЗЯЛИ ДО УВАГИ 

Çà ñëîâàìè Áîðèñà Êîãóòà, 
êåð³âíèê ÏÏ «Àôàë³íà-Êðèì» 
Ìàòâ³é Ô³ë³ïîâ, íàãàäàþ, â³í 
âëàñíèê äåëüô³í³â Ë³ëó òà Àäåë³-

íà, íàìàãàâñÿ ïîâåðíóòè òâàðèí. 
Äëÿ öüîãî çóñòð³÷àâñÿ ç äèðåêòî-
ðîì äåëüô³íàð³þ «Îñêàð» Òàðà-
ñîì ×åêóðäîþ. Òàêèõ çóñòð³÷åé 
áóëî äåê³ëüêà. ×åêóðäà ç³çíàâñÿ, 
ùî éîìó çàïðîïîíóâàëè êóïèòè 
äâà äåëüô³íè ³ â³í ïðèäáàâ ¿õ. 
Ñê³ëüêè çàïëàòèâ ãðîøåé, öüîãî 
íå ñêàçàâ. ×îëîâ³ê íå çíàâ, ùî 
ðîçìîâó çàïèñóþòü íà ìîá³ëüíèé 
òåëåôîí. Ï³çí³øå çàïèñè ïåðå-
ïèñàâ íà äèñê, ÿêèé ïåðåäàâ àä-
âîêàòó, à òîé äîëó÷èâ äî êðèì³-
íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Ñë³ä÷èé 
íå âçÿâ äî óâàãè îòðèìàí³ ôàêòè. 
Ââàæàº ¿õ çäîáóòèìè íå â òîìó 
ïîðÿäêó, ùî ïåðåäáà÷åíî Êðè-
ì³íàëüíèì êîäåêñîì.

Äî ðå÷³, ïðî çä³éñíåííÿ çà-
ïèñ³â çãàäóºòüñÿ ó ìàòåð³àëàõ 
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 
Òèì ÷àñîì ï³ä ÷àñ äîïèòó Òàðàñ 
×åêóðäà, ÿê ³ Àíàòîë³é Ðåï’ÿõ, 
çàïåðå÷óâàëè êóï³âëþ-ïðîäàæ 
äåëüô³í³â. Îáèäâà íàãîëîøóâàëè 
ò³ëüêè íà áëàãîðîäíèõ íàì³ðàõ.

— Ñâîãî 
äðåñèðóâàëüíèêà 
äåëüô³íè óï³çíàëè 
á, ÿê äèòèíà óï³çíàº 
ìàìó ÷è òàòà! — 
êàæå Áîðèñ Êîãóò 

ÐÅÇÎÍÀÍÑ
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Áîðçîâ Ñåðã³é Ñåðã³-
éîâè÷ — óïðàâë³íåöü ç 

áàãàòîð³÷íèì äîñâ³äîì. 
Êàíäèäàò íà ïîñàäó ìåðà 

Â³ííèö³. Ãîëîâí³ ðèñè — â³ä-
âåðò³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà øâèäê³ñòü 
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü.

Âè 20 ðîê³â â øëþá³ ç ²ðèíîþ. Ñê³ëüêè 
ó âàñ ä³òåé?

— Ïîçíàéîìèëèñü, êîëè ìåí³ áóëî 
17 ðîê³â, à ²ð³ — 15. Öå áóëî êîõàííÿ ç 
ïåðøîãî ïîãëÿäó. Ïî÷àëè çóñòð³÷àòèñü. 
Ïîò³ì îäðóæèëèñü. Ó íàñ òðîº ä³òåé. 
Äâîº íàâ÷àþòüñÿ â Êèºâ³. Ñòàðøà äîíüêà 
íà 2 êóðñ³ óí³âåðñèòåòó Øåâ÷åíêà, ñå-
ðåäíÿ — â øêîë³. Ìîëîäøèé — ç íàìè 
ó Â³ííèö³. Ùîäíÿ òåëåôîíóºìî îäèí 
îäíîìó. ß êîëè â Êèºâ³ àáî äîíüêè ïðè-
¿æäæàþòü äî Â³ííèö³, ïðîâîäèìî ÷àñ 
ðàçîì. Ìåí³ ïðèºìíî ï³ä ÷àñ ñí³äàíêó 
îáãîâîðèòè ç äîíüêàìè ÿê³ñü ïîä³¿. Âîíè 
äîðîñë³, ìåí³ ö³êàâî, ÿê âîíè äóìàþòü.

ßê³ ó âàøîìó æèòò³ âàæëèâ³ äàòè?
— ¯õ òðè. Öå äí³ íàðîäæåííÿ íàøèõ 

ä³òåé. Íàéïåðøà — 5 ëèïíÿ — äåíü íà-
ðîäæåííÿ ñòàðøî¿ äîíüêè Àííè. Ïîò³ì 
Ë³çà ³ Ìàòâ³é — ì³í³-êîï³ÿ Áîðçîâà. Öå 
íàéêðàù³ äàòè â ìîºìó æèòò³. Åìîö³¿ 
âàæêî ïåðåäàòè ñëîâàìè.

ßê³ òðè ïðîáëåìè º â Óêðà¿í³?
— Â³éíà. Êîðîíàâ³ðóñ. Êîðóïö³ÿ.
ßê ç öèì áîðîòèñü?
— ßê áîðîòèñü ç êîðîíàâ³ðóñîì, äóìàº 

âåñü ñâ³ò. ßê áîðîòèñü ç Ïóò³íèì — òà-
êîæ äóìàº âåñü ñâ³ò. À ç êîðóïö³ºþ òðåáà 
çàê³í÷óâàòè çàðàç. ² ïî÷àòè ìîæå êîæåí. 
Òîä³ ìè áóäåìî æèòè êðàùå. Õàáàðíè-
öòâî ³ êðóãîâà ïîðóêà ãàëüìóþòü ðîçâè-
òîê ì³ñòà òà êðà¿íè â ö³ëîìó.

Âè ìîæåòå íàçâàòè ñâî¿ òðè ãîëîâí³ ðèñè?

— Â³äâåðò³ñòü, øâèäêå ïðèéíÿòòÿ ð³-
øåíü ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

Âè ºäèíèé ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, 
ÿêèé ç ïåðøèõ äí³â íà ïîñàä³ ïî¿õàâ ó ðà-
éîíè. Çàðàç âè ÿê êàíäèäàò â ìåðè éäåòå 
äî â³ííè÷àí ó äâîðè, íà áàçàðè, â ïàðêè… 
Âàì íå «çáèðàþòü» ìåøêàíö³â, ÿê äëÿ ³í-
øèõ. ßê âàñ çóñòð³÷àþòü?

— ×àñòî ïåðåïèòóþòü: òî öå âè Áîð-
çîâ, ÿêèé íå âçÿâ 4 ì³ëüéîíè? Ïðÿìå 
ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäüìè ïîêàçóº ðåàë³¿. 
Â íàéêîìôîðòí³øîìó ì³ñò³ íà Ñòàðîìó 
Ì³ñò³ íåìàº êàíàë³çàö³éíèõ ìåðåæ. Ï³ä-
ïðèºìö³ íà áàçàð³ «Ñàòóðí» íå çíàþòü, äå 
áóäóòü çàâòðà. Æèòåë³ áàãàòîïîâåðõ³âîê ³ 
ïðèâàòíîãî ñåêòîðó ñêàðæàòüñÿ, ùî ïðî-
ãðàìà ñï³âô³íàíñóâàííÿ «30 íà 70» âèõî-
äèòü íà 30–50% äîðîæ÷å, í³æ çðîáèëè á 

ðåìîíò áåç ìåð³¿, àëå äîçâîë³â íå äàþòü. 
Ìóí³öèïàëüíà âàðòà «ãàíÿº» ³ øòðàôóº 
áàáóñü, ÿê³ âèíåñëè ïðîäàòè ñâî¿ ÿáëóêà. 
Áàãàòî ñêàðã íà ðîáîòó ÆÅÊ³â, àëå ÎÑÁÁ 
â ñòàðèõ áóäèíêàõ ëþäè íå ñòâîðþþòü, 
áî «íå âèòÿãíóòü» ñàìîñò³éíî âèòðàòè 
íà óòðèìàííÿ. Ìîëîäü êàæå: íàì íåìàº 
äå â³äïî÷èâàòè, ùîá íå âèòðà÷àòè ãðîø³. 
Âîä³¿ ñêàðæàòüñÿ íà çàòîðè, â³äñóòí³ñòü 
ïàðêîâîê ³ øòðàôè. Ì³ñòî ïîâèííî áóòè 
êîìôîðòíå äëÿ âñ³õ. ² óìîâè ïîâèíí³ 
áóòè ð³âí³. Ïîêè ùî öå íå òàê.

Çà ÿê³ êîøòè äóìàºòå â³äíîâëþâàòè 
«Ëîêîìîòèâ»?

— Ñòàä³îí «Ëîêîìîòèâ» — çíàêîâèé 
äëÿ ì³ñòà îá’ºêò. Ìàº áóòè ñï³âô³íàíñó-
âàííÿ ç äåðæàâíîãî ³ ì³ñöåâîãî áþäæåò³â. 
ß îñîáèñòî ïðîñèòèìó ³ Ïðåçèäåíòà, ³ 
Ïðåì’ºðà, ùîá âèä³ëèëè êîøòè. Äóìàþ, 
ó íàñ âñå âèéäå. Â³ííè÷àíè íå äàäóòü 
çàáóäóâàòè òåðèòîð³þ «Ëîêîìîòèâó» âè-
ñîòêàìè.

Â êðàíàõ â³ííè÷àí ñìåðäþ÷à âîäà. Ùî 
ç öèì ðîáèòè?

— Íàéá³ëüøà á³äà — òå, ùî ðîáèòüñÿ 
ç ð³÷êîþ Ï³âäåííèé Áóã. Âîäà â ì³ñò³ 
ñòî¿òü. Ñàáàð³âñüêà ÃÅÑ ìàéæå íå ïðî-
ïóñêàº ïî òå÷³¿ âîäó, òîìó âîäà ìàº 
íåïðèºìíèé çàïàõ. Â³ííèöüêèé îá-
ëàñíèé âîäîêàíàë, ÿêèé íàëåæèòü îá-
ëàñí³é ðàä³ òà â îïåðàòèâíîìó óïðàâ-
ë³íí³ ÎÄÀ, ðîáèòü âñå ìîæëèâå, ùîá 
âîäà áóëà ÷èñòîþ. Àëå ìåðåæ³ íàëåæàòü 
ì³ñòó. Òàê ³ñòîðè÷íî ñêëàëîñü. Â ãàëóç³ 
ÆÊÃ ïîòð³áíî íàâîäèòè ëàä. Âîäà — 
íàéáîëþ÷³øà ïðîáëåìà Â³ííèö³. Òðåáà 
÷èñòèòè íå ò³ëüêè ð³÷êó, à é ïðèáåðåæí³ 
ñìóãè. Êîíòðîëþâàòè, ùîá íå áóëî âè-
êèäó íå÷èñòîò â Áóã. Ìàº ïðàöþâàòè 
åêîëîã³÷íà ³íñïåêö³ÿ. Öå âñå ïîòð³áíî 
âèð³øóâàòè íåãàéíî.

Ñèòóàö³ÿ ç êîðîíàâ³ðóñîì. Ùî ðîáèòè, 
ÿê äîïîìîãòè ëþäÿì?

— Ì³ñòó ³ îáëàñò³ òðåáà ä³ÿòè ñï³ëüíî. 
Ïî îáëàñò³ ðîçãîðíóòî 1426 ë³æêî-ì³ñöü. 
60 îáëàøòóâàëè ó «Ôòèç³àòð³¿», áî ä³éøëî 
äî òîãî, ùî ïàö³ºíò³â ç Â³ííèö³ âåçëè 
ó â³ääàëåí³ ðàéîíè. Çàðàç éäóòü ðîáîòè 
ç îáëàøòóâàííÿ îáëàñíîãî ³íôåêö³éíîãî 
Öåíòðó. Àëå àäì³í³ñòðàö³¿ ë³êàðåíü òåæ ïî-
âèíí³ ìàòè ñîâ³ñòü. Íåïðèïóñòèìî, êîëè 
ÍÑÇÓ ïåðåðàõóâàëà íà ðàõóíîê ë³êàðí³ 
ì³ëüéîíè çà ïàö³ºíò³â, à ëþäåé çìóøóþòü 
êóïóâàòè ë³êè çà ñâî¿ ãðîø³. Öå ïðî íàøó 
«ðàéîíêó». Ñèòóàö³ÿ âæå ðîçñë³äóºòüñÿ.

ßê ðîçâèâàòè åêîíîì³êó?
— Â óìîâàõ êîðîíàêðèçè ðîçðàõîâóâà-

òè íà ³íîçåìí³ êàï³òàëîâêëàäåííÿ âàæêî. 
ßñêðàâèé ïðèêëàä — â³äêëàäåííÿ áóä³â-
íèöòâà çàâîäó «Heàd» ó Â³ííèö³. Òîìó 
íå òðåáà çàáóâàòè, ùî ³íâåñòîðè — öå 
íå ò³ëüêè âåëèê³ ï³äïðèºìñòâà, à é êî-
æåí ï³äïðèºìåöü, ÿêèé ñòâîðþº ðîáî÷³ 
ì³ñöÿ ³ ñïëà÷óº ïîäàòêè. Ì³ñòî ïîâè-
ííî áîðîòèñü çà êîæíîãî ï³äïðèºìöÿ, 
çà êîæíîãî òîâàðîâèðîáíèêà, à íå íà-
âàíòàæóâàòè ¿õ äîäàòêîâèìè ïîáîðàìè. 
Âëàäà ìàº ñòàòè ÿê³ñíèì ñåðâ³ñîì äëÿ 
á³çíåñó. ßêùî ïðàöþâàòèìå á³çíåñ, âñå 
áóäå äîáðå ç åêîíîì³êîþ.

ßê³ ó âàñ ñòîñóíêè ç ÷èííèì Ïðåçèäåí-
òîì Âîëîäèìèðîì Çåëåíñüêèì?

— Âèíÿòêîâî ÿê ãîëîâè Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. ßê ëþ-
äèíó ÿ éîãî çíàþ ùå ðàí³øå, àëå òî ³íøå. 
ß çíàþ, ùî â³í äóæå ïîðÿäíà ëþäèíà. 
Äëÿ â³ííè÷àí, äóìàþ, áóëî á äóæå äîáðå, 
êîëè ì³ñöåâà âëàäà ìàº ãàðí³ ñòîñóíêè ç 
Ïðåçèäåíòîì. Ò³ ð³øåííÿ, ÿê³ íåîáõ³äíî 
íåãàéíî ïðèéìàòè, áóäóòü øâèäøå îïðà-
öüîâàí³. Êîìóí³êàö³ÿ ï³äå íà êîðèñòü 
íå ò³ëüêè ì³ñòó, à é âñ³é îáëàñò³.

Сергій Борзов — мер для людей 
ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ

ПРЕССЛУЖБА 

СЕРГІЯ 

БОРЗОВА

481578
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Äåíèñ Ïóõíà-

ðåâè÷ ïî÷óâàâñÿ 
íà ñüîìîìó íåá³. 
Ïðèíàéìí³ äâ³ âà-

ãîì³ ïðè÷èíè áóëè äëÿ ðàäîñò³. 
¯õíÿ êîìàíäà «ßãóàð» êàëèí³â-
ñüêîãî ïîëêó ³ìåí³ Áîãóíà Íàöã-
âàðä³¿ Óêðà¿íè ïåðåìîãëà ó ô³íàë³ 
íà Êóáîê Ãåðî¿â ÀÒÎ. Ïî-äðóãå, 
â³í çðîáèâ ïðîïîçèö³þ ðóêè ³ 
ñåðöÿ êîõàí³é ä³â÷èí³ Àë³í³ ³ òà 
ïîãîäèëàñÿ âèéòè çà íüîãî çàì³æ.

Õëîïåöü íå ïðèõîâóâàâ, ùî 
ïëàíóâàâ îñâ³ä÷èòèñÿ ó òàêèé 
ñïîñ³á ùå òîð³ê.

— Ìè òîä³ ïðîãðàëè ô³íàëüíèé 
ïîºäèíîê, — ðîçïîâ³äàº Äåíèñ. — 
Ç òàêèì íàñòðîºì áóëî íå äî ðîç-
ìîâ ïðî êîõàííÿ. Òà é êîìàíäà 
ìåíå íå çðîçóì³ëà á. ×îãî áóëî 
ò³øèòèñÿ? Çàòå íèí³ ìîæíà äàòè 

âîëþ åìîö³ÿì.
Â³í ä³ñòàâ çàâ÷àñíî ïðèãîòîâëå-

íó êàáëó÷êó ³ îäÿãíóâ ¿¿ íà ïàëåöü 
ðóêè Àë³íè. Éîãî ïðèâñåëþäíå 
îñâ³ä÷åííÿ â êîõàíí³ âèêëèêàëî 
òàê³ åìîö³¿, ÿê³ âèðóþòü íà ñòàä³-
îí³ ï³ñëÿ çàáèòòÿ ì’ÿ÷à ó âîðîòà.

Â³í ùå é âèáà÷èâñÿ ïåðåä ä³-
â÷èíîþ, ùî çìóñèâ ¿¿ òàê äîâãî 
÷åêàòè.

Çà êóáîê Ãåðî¿â ÀÒÎ çìàãà-
þòüñÿ êðàù³ êîìàíäè Çáðîéíèõ 
ñèë Óêðà¿íè. Òóðí³ð ïðîâîäèòü 
Ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó ó÷àñíèê³â 
ÀÒÎ (êåð³âíèê Ðóñëàí Ðóäåí-
êî) ñï³ëüíî ç Âñåóêðà¿íñüêèì 
îá’ºäíàííÿì ó÷àñíèê³â ÀÒÎ 
«Óêðà¿íö³ — ðàçîì!» Â³í ïðè-
ñâÿ÷åíèé ïàì’ÿò³ â³éñüêîâèõ, ÿê³ 
çàãèíóëè íà Äîíáàñ³ ó áîÿõ ç ðî-
ñ³éñüêèìè îêóïàíòàìè. Ô³íàëüí³ 
ïîºäèíêè â³äáóâàþòüñÿ ó Êèºâ³ 
íà ñòàä³îí³ ³ìåí³ Âàëåð³ÿ Ëîáà-
íîâñüêîãî.

«ВИХОДЬ ЗА МЕНЕ ЗАМІЖ!» 
ОСВІДЧИВСЯ НА СТАДІОНІ
Стріла амура  Несподіваний сюрприз 
очікував глядачів після фінального 
поєдинку на Кубок Героїв АТО. 
Воротар команди «Ягуар» з Калинівки 
привселюдно запропонував коханій 
дівчині руку і серце. Одягнув каблучку на 
палець. Тоді зізнався, що мав зробити це 
ще рік тому. Чому так довго чекав?

Öå áóâ òðåò³é ô³íàë äëÿ êàëè-
í³âñüêî¿ êîìàíäè. Äâà ïîïåðåäí³õ 
ðàçè «áîãóí³âöÿì» íå òàëàíè-
ëî — ïðîãðàâàëè, õî÷à é çìàãà-
ëèñÿ íà ð³âíèõ. Â îáîõ âèïàäêàõ 
ïåðåìîæöÿ âèçíà÷àëà ñåð³ÿ ïå-
íàëüò³. Âëó÷í³øå ¿õ ïðîáèâàëè 
ñóïåðíèêè.

Ó íèí³øíüîìó ðîö³ íàøà êî-
ìàíäà âèð³øèëà äîëþ ïîºäèíêó 
â îñíîâíèé ÷àñ. Äî òîãî æ, ïå-
ðåìîãëà ç ïåðåêîíëèâèì ðàõóí-

êîì — 4:2. «ßãóàð» çäîëàâ êî-
ìàíäó ç Ìàð³óïîëÿ — îá’ºäíàíó 
çá³ðíó Äîíåöüêîãî ãàðí³çîíó ÇÑÓ 
(ÄîíÎÂÊ).

ßê ðîçïîâ³â ïðåñ-îô³öåð ïîë-
êó ³ìåí³ Áîãóíà êàï³òàí Ìèêîëà 
Êîâàëü, äâà ì’ÿ÷³ ó âîðîòà ñóïåð-
íèê³â çàáèâ Ñòåïàí Ìèêîëàºâè÷, 
ùå îäèí ãîë íà ðàõóíêó ²âàíà 
Ñòàõîâè÷à. Îäèí ì’ÿ÷ ìàð³óïîëü-
ö³ «çð³çàëè» ó âëàñí³ âîðîòà.

Ãîëîâíèé ïðèç îòðèìóâàâ êà-
ï³òàí «ßãóàðà» Â³òàë³é Í³êîëàé-
÷óê. Êðàùèì ãðàâöåì ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè íà Êóáîê Ãåðî¿â ÀÒÎ 
âèçíàíî Îëåêñàíäðà Ðÿá÷óêà ç 
«ßãóàðà».

— Після повернення у розташу-
вання частини, у нас відбулися 
заходи із вшанування футболь-
них переможців, — розповідає 
прес-офіцер Микола Коваль. — 
Почалися вони з того, що гравці 
команди підійшли до меморі-
ального знака на честь гвардій-
ців нашої частини, які загинули 
в АТО. У руках вони тримали за-
войований кубок. Поклали квіти. 
Мовчки згадали побратимів.
— Перемогу присвячуємо на-

самперед тим, хто дивиться на 
нас з небес, — каже гравець ко-
манди гвардієць Максим Пили-
пенко. — Все це дуже емоційно 
для кожного з нас, бо згадуємо 
своїх побратимів, здається, ось 
вони поруч, а насправді…
Переможців привітав командир 
полку полковник Богдан Вакул-
ко. Вручив кожному гравцеві 
команди грамоти. І не тільки — 
футболістів також нагородили 
грошовими преміями.

Перемогу присвячуємо загиблим побратимам

Освідчення Дениса Пухнаревича залежало від 
результату матчу. Якби «Ягуар» програв, хлопець не 
запропонував би руки коханій дівчині Аліні

Öå áóâ òðåò³é ô³íàë 
äëÿ êàëèí³âñüêî¿ 
êîìàíäè. Äâà 
ïîïåðåäí³õ ðàçè 
«áîãóí³âöÿì» íå 
òàëàíèëî 

ËÀÉÔ
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ДЕ ПОТРІБНІ БАГАТОРІВНЕВІ 
ПАРКІНГИ 

Ùå îäíà ³í³ö³àòèâà, ÿêà ìîæå 
çìåíøèòè çàòîðè ó Â³ííèö³ — 
áóä³âíèöòâî ïåðåõîïëþþ÷èõ 
ïàðê³íã³â.

«Çà íàÿâíîñò³ òàêèõ ïàðêîâîê 
àâòîìîá³ëü ìîæíà çàëèøèòè 
íà ï³ä'¿çä³ äî ì³ñòà àáî äî éîãî 
öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè, à äî ðîáî÷î-
ãî ì³ñöÿ ä³ñòàòèñü óæå ï³øêè àáî 
ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì (ìóëü-
òèìîäàëüíå ïåðåì³ùåííÿ)», — ïè-
øóòü â ìàòåð³àë³ «Àãåíö³¿».

Òàê³ áàãàòîð³âíåâ³ ïàðê³íãè, 
çà ïðîïîçèö³ºþ ïîëüñüêî¿ êîì-
ïàí³¿ Jordahl & Pfeifer, ïîòð³áíî 
áóäóâàòè íà â’¿çäàõ ó ì³ñòî (á³ëÿ 
çóïèíîê ÃÒ), à òàêîæ äîâêîëà 

Öåíòðó Â³ííèö³. Çîêðåìà, ïå-
ðåä Öåíòðàëüíèì àâòîâîêçàëîì, 
á³ëÿ «Êíèæêè», â Öåíòðàëüíîìó 
ïàðêó òà íà ïåðåõðåñò³ âóë. Ìà-
ã³ñòðàòñüêà ³ Òåàòðàëüíà.

Îäíàê, îñê³ëüêè òàêå áóä³â-
íèöòâî º êîøòîâíèì ³ äîâãî-
òðèâàëèì, òî íà ïåðøîìó åòàï³ 
«ïåðåõîïëþ÷èìè ïàðêîâêàìè» 
ìîæóòü ñòàòè é ïðîñò³ â³äêðèò³ 
ìàéäàí÷èêè.

— ßêèé ñòèìóë ìàº áóòè, ùîá 
âîä³é ëèøèâ ñâîº àâòî íà ïåðå-
õîïëþþ÷îìó ïàðê³íãó òà ïåðå-
ñ³â ó ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò? Áî 
÷àñòî ëþäè îáèðàþòü àâòî ñàìå 
÷åðåç êîìôîðò, ÿêîãî íåìàº 
ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³, — 
êàæå æóðíàë³ñò.

— Îá'ºêòèâíî, ÿêèì áè íå áóâ 
ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò, âëàñíèé 
àâòîìîá³ëü — öå êîìôîðòí³øå, — 
â³äïîâ³äàº Ìàêñèì Êðàâ÷óê. — 
Òîìó äëÿ öüîãî º åêîíîì³÷íèé 
ñòèìóë — ÷åðåç ïëàòó çà ïàðêóâàí-

Ì²ÑÜÊÈÉ ÏÐÎÑÒ²Ð

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Íàéá³ëüø³ çà-
òîðè, òÿãíó÷êè 
íà äîðîãàõ Â³-

ííèö³ âèíèêàþòü â ãîäèíè ï³ê: 
êîëè â³ííè÷àíè ¿äóòü íà ðîáîòó 
òà ïîâåðòàþòüñÿ äîäîìó. Îòîæ, 
çàäëÿ ðîçâàíòàæåííÿ âóëè÷íî¿ 
ìåðåæ³, íà äóìêó ñïåö³àë³ñò³â 
ç êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Àãåíö³ÿ ïðîñòîðîâîãî ðîçâè-
òêó», âàæëèâî çâåðòàòè óâàãó 
«íà ñòðèìóâàííÿ âèêîðèñòàííÿ 
àâòîìîá³ëÿ äëÿ ùîäåííèõ ïî¿çäîê 
íà ðîáîòó».

ВПЛИВ СТОЯНКИ ЗА ГРОШІ 
«Êð³ì íàâàíòàæåííÿ íà âóëèö³ 

â ãîäèíè ï³ê, óïðîäîâæ âñüîãî 
ðîáî÷îãî äíÿ àâòîìîá³ë³ ïðà-
ö³âíèê³â çàéìàþòü ïàðêóâàëüí³ 
ì³ñöÿ, ÿêèìè âæå íå ìîæóòü 
ñêîðèñòàòèñÿ ³íø³. Òàê, îäíå 
ïàðêîì³ñöå, ÿêèì áè âäåíü ìî-
ãëè ñêîðèñòàòèñü áàãàòî êë³ºíò³â 
ìàãàçèíó, ìîæå áóòè óâåñü ÷àñ 
çàéíÿòå àâòîìîá³ëåì ïðàö³âíè-
êà îô³ñó ³ç ñóñ³äíüî¿ áóä³âë³», — 
éäåòüñÿ â ìàòåð³àë³ «Àãåíö³¿».

Îäíèì ç âàð³àíò³â âèð³øåííÿ 
äåô³öèòó ñòîÿíîê ìîæå áóòè çà-
ïðîâàäæåííÿ ïëàòè çà ïàðêóâàí-
íÿ. Àëå âñå æ, ÿêèì ÷èíîì ïëàòíå 
ïàðêóâàííÿ ìîæå âïëèâàòè íà êî-
ðèñòóâàííÿ àâòîìîá³ëåì? ×³òêî¿ 
â³äïîâ³ä³ íà öå ó òåêñò³ íåìàº, 
òîìó çà êîìåíòàðåì çâåðíóëèñÿ 

äî êåð³âíèêà «Àãåíö³¿ ïðîñòîðîâî-
ãî ðîçâèòêó» Ìàêñèìà Êðàâ÷óêà.

— Ó öüîìó ìàòåð³àë³ ìè êàæåìî 
ïðî òå, ùî ïîòð³áíî íàìàãàòèñÿ 
çìåíøóâàòè êîðèñòóâàííÿ àâòî-
ìîá³ëåì äëÿ ïî¿çäîê íà ðîáîòó. 
Ì³ñòî ìàº ðîçïîä³ëÿòè ñïðàâåäëè-
âî òàêèé äåô³öèòíèé ïðîäóêò ÿê 
ïàðêîì³ñöå. Íàïðèêëàä, ó öåíòð³ 
Â³ííèö³, äå îñîáëèâî â³ä÷óâàºòüñÿ 
íåñòà÷à ì³ñöü. ×è ñïðàâåäëèâî, 
ùî ïðàö³âíèê îô³ñó áóäå çàéìàòè 
ñòîÿíêó á³ëÿ ìàãàçèíó ïðîòÿãîì 
äíÿ? Íàïåâíî, ùî í³, áî öèì 
ì³ñöåì ìîãëè á ñêîðèñòàòèñÿ, 
íàïðèêëàä, 10–20 êë³ºíò³â öüîãî 
ìàãàçèíó, — ïîÿñíþº Êðàâ÷óê.

Çà éîãî ñëîâàìè, ïàðêóâàííÿ 
º òàêîæ ðåñóðñîì, ÿê ³ ïàëüíå. 
À áóäü-ÿêèé ðåñóðñ, ÿêùî â³í 
ó äåô³öèò³, êîøòóº ãðîøåé.

— ßêùî ö³íà íà ïàðêóâàííÿ 
áóäå ïîñòóïîâî çðîñòàòè, òî öå 
çá³ëüøóâàòèìå â³äñîòîê âîä³¿â, 
ùî áóäóòü â³äìîâëÿòèñÿ çà¿æäæà-
òè ó öåíòð ì³ñòà, ëèøàëè á ñâî¿ 
ìàøèíè â ì³ñöÿõ, äå áåçêîøòîâíå 
ïàðêóâàííÿ, — ãîâîðèòü êåð³âíèê 
«Àãåíö³¿ ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó» 
Ìàêñèì Êðàâ÷óê. — Ïðîòå ó öåí-
òð³ ìàþòü ëèøèòèñÿ áåçêîøòîâí³ 
ïàðêóâàííÿ, òðèâàë³ñòþ äî îäí³º¿ 
ãîäèíè. Öå âàæëèâî, ùîá íå ñòâî-
ðþâàòè ïðîáëåì äëÿ åêîíîì³÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ì³ñòÿí — ïî¿çäêè íà ä³-
ëîâ³ çóñòð³÷³, ïåðåâåçåííÿ òîâàðó 
ïî ìàãàçèíàõ òîùî. ² ùå çðîçó-
ì³ëî, ùî â òèõ ðàéîíàõ, äå íåìàº 
äåô³öèòó ïàðêîì³ñöü — íå ïîâè-
ííî áóòè ïëàòíî¿ ñòîÿíêè.

ЯК ПЛАТНІ ПАРКОВКИ МОЖУТЬ 
ВРЯТУВАТИ ВІННИЦЮ ВІД ЗАТОРІВ 
Пропозиція  Місць на стоянках для 
всіх водіїв Вінниці не вистачає. Торік 
в мерії говорили, що загалом мають 
7400 паркомісць і плани на ще чотири 
тисячі. Однак і цього буде замало, тому 
фахівці пропонують альтернативу — 
запровадити платне паркування. 
А як це допоможе з дефіцитом?

Керівник «Агенції просторового 
розвитку» Максим Кравчук каже, 
що «запровадження платного 
паркування — це не тиск на ав-
томобілістів, а намагання пошуку 
об'єктивного розподілу обмеже-
ного ресурсу (паркомісць — авт.) 
між усіма мешканцями міста».
— І зрозуміло, що ми до цього ді-
йдемо ще не скоро, бо на дієву 
систему адміністрування потрібно 
витратити кілька років. Але за-
мислюватися про це вже варто, — 
каже Кравчук.
Торік міська рада ухвалила «Про-
граму розвитку сфери паркуван-

ня на 2019–2021 роки». У ній 
йдеться, що у Вінниці плануєть-
ся створити три зони дії тарифів 
на паркування, розмір яких буде 
відрізнятися залежно від району. 
Ймовірно, у центрі Вінниці пла-
та за парковку буде більшою, 
а на околицях — меншою.
— Муніципальні парковки стануть 
платними, якщо буде відповідне 
рішення. Це наступний етап нашої 
програми, — говорив раніше ди-
ректор департаменту транспорту, 
зв’язку та енергетики Михайло 
Варламов.
При цьому вже є певні розрахун-

ки, скільки може коштувати пар-
ковка на Замості. За досліджен-
ням компанії «А+С Україна», яка 
виготовила Концепцію організації 
паркування в цьому районі, ре-
комендована ціна на парков-
ку — 10–20 гривень за годину. 
Найдорожча стоянка — у районі 
ринків, а чим далі від них — тим 
дешевше.
У мерії, нагадаємо, раніше озву-
чили, що Вінниця має 7421 місце 
для стоянки. Спільно з науков-
цями із ВНТУ в них є план збіль-
шення кількості парковок ще 
на чотири тисячі.

Коли може з’явитися плата за стоянку 

Чіткої дати, коли парковки у місті стануть платними, наразі 
немає. Але у мерії зараз вже задумуються над цим, щоб надалі 
стримувати ті поїздки, де авто цілий день займає паркомісце 

Ïàðêîâêè ñòàíóòü 
ïëàòíèìè, ÿêùî 
òàê âèð³øèòü 
ì³ñüêðàäà. Îäíàê 
âæå º ðåêîìåíäàö³¿ ç 
îðãàí³çàö³¿ ñòîÿíîê

íÿ ëþäèíà âæå ïî÷íå çàìèñëþ-
âàòèñÿ: ÷è âèã³äíî ¿é âèòðà÷àòèñÿ 
íà ïî¿çäêó â öåíòð, äå ïîò³ì áóäå 
ñòîÿòè àâòî íà ïëàòí³é ñòîÿíö³, 
àáî êðàùå çåêîíîìèòè òà ïî¿õàòè 
â îô³ñ íà ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ 
÷è ÿêèìîñü ³íøèì øëÿõîì?

БУДІВНИЦТВО 
ІНФРАСТРУКТУРИ — НЕ ВАРІАНТ?

Ùå îäíèì âàð³àíòîì ïîäî-
ëàííÿ íåñòà÷³ ïàðêîâîê ³ çàòîð³â 
ó Â³ííèö³ ìîæå áóòè áóä³âíèöòâî 
öèõ îá’ºêò³â äëÿ àâòîìîá³ë³ñò³â. 
×îìó æ ïðî öå íåìàº â ìàòåð³àë³ 
ôàõ³âö³â ç «Àãåíö³¿ ïðîñòîðîâîãî 
ðîçâèòêó»?

— Çâ³ñíî, ìîæíà ïîáóäóâàòè é 
ñòîÿíêè, ³ íîâ³ äîðîãè ç ìîñòàìè. 
Ïèòàííÿ â òîìó, õòî çà öå áóäå 
ïëàòèòè? — ãîâîðèòü Êðàâ÷óê.

— Àâòîìîá³ë³ñòè ïëàòÿòü ïî-
äàòêè, àêöèç ç ïàëüíîãî, — êàæå 
æóðíàë³ñò.

— Îêåé. Ãîëîâíå äæåðåëî äî-
õîä³â ì³ñöåâîãî áþäæåòó — öå 
ÏÄÔÎ (ïîäàòîê íà äîõîäè ô³-
çîñ³á). Çà äîñë³äæåííÿì GFK, 
72% â³ííèöüêèõ ðîäèí íå ìàþòü 
âëàñíîãî àâòîìîá³ëÿ, 25% — ìàþòü 
àâòî, 1% — êîðèñòóþòüñÿ âåëî-
ñèïåäàìè, — â³äïîâ³äàº êåð³âíèê 
«Àãåíö³¿ ïðîñòîðîâîãî ðîçâè-
òêó». — Òîáòî, âñ³ 100% ïëàòíèê³â 
ïîäàòê³â áóäóòü ïëàòèòè çà ïàð-
êîâêè òà íîâ³ ðîçâ’ÿçêè äëÿ ÷âåðò³ 
æèòåë³â ì³ñòà. Òîìó ìàº ³ñíóâàòè 
ñïðàâåäëèâèé ðîçïîä³ë êîøò³â ãðî-

ìàäè ç óðàõóâàííÿì ïð³îðèòåò³â 
ðîçâèòêó ì³ñòà, áåçïåêè ö³º¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè òà âïëèâó íà åêîëîã³þ.

— Àëå ÿêùî öüîãî íå ïîáóäó-
âàòè, òî â çàòîðàõ áóäóòü ñòîÿòè 
âñ³: ³ âîä³¿, ³ ïàñàæèðè ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó, — çàóâàæèâ 
æóðíàë³ñò.

— ßêùî ìè ïîáóäóºìî íîâó äî-
ðîãó, òî ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â íà í³é 
áóäóòü çàòîðè, — â³äïîâ³â Ìàêñèì 
Êðàâ÷óê. — Öå òàê çâàíèé «³íäó-
êîâàíèé ïîïèò»: ç'ÿâëÿºòüñÿ íîâà 
³íôðàñòðóêòóðà, íåþ õî÷óòü ñêî-
ðèñòàòèñÿ ÿêîìîãà á³ëüøå ëþäåé. 
Ç ÷àñîì âîíè çàïîâíÿòü óòâîðåíó 
«í³øó», òà çíîâ âèíèêàº íåñòà÷à. 
² ÿê ðåçóëüòàò — çðîñòàííÿ ê³ëü-
êîñò³ àâòîìîá³ë³â, ïîÿâà çàòîð³â 
òàì, äå ¿õ ðàí³øå íå áóëî, çàãàçî-
âàí³ñòü ïîâ³òðÿ.

— Ìàþòü æå áóòè êîìïðîì³ñí³ 
ð³øåííÿ, — êàæå æóðíàë³ñò.

— Òàê, çâ³ñíî. Ìîâà íå éäå, 
ùîá âèò³ñíèòè ç Â³ííèö³ âñ³õ 
àâòîìîá³ë³ñò³â. Àâòîòðàíñïîðò 
ïîòð³áíèé, áåç íüîãî íå çìîæå 
ôóíêö³îíóâàòè ì³ñòî. ² äëÿ íüîãî 
òàêîæ ïîòð³áíî ñòâîðþâàòè ³íô-
ðàñòðóêòóðó. Ïðîòå ñàì³ æ âîä³¿ 
ìàþòü áóòè çàö³êàâëåí³ ó ïëàò-
íîìó ïàðêóâàíí³, áî, ïî-ïåðøå, 
öå áóäå ñòðèìóâàòè ê³ëüê³ñòü ïî-
¿çäîê, äå àâòî ö³ëèé äåíü çàéìàº 
ïàðêîì³ñöå; ïî-äðóãå, çìåíøèòü 
çàòîðè â öåíòð³, êóäè äåÿê³ âîä³¿ 
íå áóäóòü ¿õàòè, áî òàì ïëàòíå 
ïàðêóâàííÿ, — ãîâîðèòü Êðàâ÷óê.
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ВАЛЕНТИНА ТКАЧУК,  ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Кольорової осені нам усім! Чуттєвої, глибокої, 
справжньої. Попри все! Й іноді, навіть, і проти 
всіх! Але заради себе!

ПРЕССЛУЖБА 

РЕСТОРАНУ «ТРОФЕЙ»

Ïîïóëÿðíèé òà óëþáëåíèé ãðóçèí-
ñüêèé ðåñòîðàí «Òèôë³ñ», ï³ñëÿ âèõîäó 
ç ïîñèëåíîãî êàðàíòèíó, ïåðåòâîðèâñÿ 
íà «Òðîôåé». Ùî çì³íèëîñÿ ó çàêëàä³ ³ 
íà ùî ÷åêàòè â³ííè÷àíàì, ðîçïîâ³â âëàñíèê 
ðåñòîðàíó — ßðîñëàâ Ìðî÷êî.

²ñòîð³ÿ ñó÷àñíîãî «Òðîôåþ» ðîçïî-
÷àëàñÿ ùå äâàíàäöÿòü ðîê³â òîìó, êîëè 
ñòóäåíò îñòàíí³õ êóðñ³â ïîë³òåõó âçÿâ 
â îðåíäó ë³òí³é ìàéäàí÷èê ðåñòîðàíó 
«Ïàïà Êàðëî».

— ß ïîáóäóâàâ òàì êàôå ë³òíüîãî 
ôîðìàòó «Z-Pub», — ðîçïîâ³äàº ßðîñ-
ëàâ Ìðî÷êî. — Êàôå ïðàöþâàëî ëèøå 
÷îòèðè ì³ñÿö³ íà ð³ê, ç ÿêèõ ïåðøèé 
ì³ñÿöü — â ì³íóñ, ïîò³ì äâà ì³ñÿö³ çà-
ðîáëÿºø ³ ÷åòâåðòèé çíîâó ïðàöþºø 
â ì³íóñ. Ó ðåçóëüòàò³ âèõîäèâ — íóëü. 
Òîìó ÿ âèð³øèâ, ùî ïðàöþâàòè ïîòð³áíî 
âåñü ð³ê, à íå ñåçîííî.

Çðåøòîþ ³ç öèõ âèñíîâê³â ³ ç’ÿâèâñÿ 
îäèí ³ç ïåðøèõ ãðóçèíñüêèõ ðåñòîðàí³â 
Â³ííèö³ — «Òèôë³ñ».

ПРО ГРУЗИНСЬКУ КУХНЮ У ВІННИЦІ
Íà òîé ÷àñ, êîëè â³äêðèâñÿ ðåñòîðàí, 

ó ì³ñò³ áóëî ìàëî çàêëàä³â ç³ ñõ³äíîþ êóõ-
íåþ, òîìó áàæàþ÷èõ ñïðîáóâàòè íåòè-
ïîâ³ äëÿ óêðà¿íö³â ñòðàâè áóëî ÷èìàëî.

— ß ïàì’ÿòàþ, ó 2009 ðîö³ áóëè äí³, êîëè 
ñòîÿëà ÷åðãà, ãîñò³ ÷åêàëè, ùîá çâ³ëüíèâñÿ 
ñòîëèê. Çàðàç òàêîãî âæå äàâíî íåìàº, áî, 
ïî-ïåðøå, ìè çíà÷íî çá³ëüøèëè ê³ëüê³ñòü 
ì³ñöü. À ïî-äðóãå, ñòàíîì íà 2020 ð³ê ó Â³-
ííèö³ íàðàõîâóºòüñÿ âæå äåâ’ÿòü ðåñòîðà-
í³â ãðóçèíñüêî¿ êóõí³, öå ÿêùî íå áðàòè 
äî óâàãè íåâåëèê³ ïåêàðí³, — ãîâîðèòü 
ßðîñëàâ. — Çàðàç íàâ³òü ó ñóïåðìàðêåòàõ 
ìîæíà êóïèòè çàìîðîæåí³ õ³íêàë³. Òîìó, 
ÿê íà ìåíå, ñüîãîäí³ ïîíÿòòÿ ãðóçèíñüêî¿ 
êóõí³ ó Â³ííèö³ äóæå ðîçìèòå.

ЯК «ТРОФЕЙ» СТАЄ ВІННИЦЬКИМ 
БРЕНДОМ

Ðîçìèò³ ïîíÿòòÿ ó á³çíåñ³ — öå øëÿõ 
â í³êóäè, òîìó êàðàíòèí ³ êðèçà ñòàëè 

äëÿ ï³äïðèºìöÿ ïîøòîâõîì äî ïîøóêó 
íîâîãî òà ö³êàâîãî.

— ß âèð³øèâ, ùî ó Â³ííèö³ ïîòð³áíî 
çðîáèòè òàêèé çàêëàä, ÿêèé áè áóâ ïåâ-
íîþ «ô³øêîþ» ì³ñòà, — ïîÿñíþº ßðîñëàâ 
Ìðî÷êî. — Ìè, êîëè ¿äåìî, íàïðèêëàä, 
â Îäåñó, òî òî÷íî áóäåìî êóøòóâàòè òàì 
íå ñàëî, à ìîðåïðîäóêòè. Ç îãëÿäó íà òå, 
ùî Â³ííè÷÷èíà â³äîìà ñâî¿ì ïðèðîäíèì 
ðåñóðñîì, ÿ âèð³øèâ àêöåíòóâàòè óâàãó 
ñàìå íà öüîìó.

Ìîâà éäå, â ïåðøó ÷åðãó, ïðî â³ííèöü-
êå ñàëî ³ ì’ÿñî. Ïî-äðóãå, ó íàøîìó êðà¿ 
º âåëèêà ê³ëüê³ñòü îçåð òà ë³ñ³â, äå ñïå-
ö³àëüíî âèðîùóþòü æèâí³ñòü.

— ª ïåâí³ ïîðîäè òâàðèí, çà ÿêèìè 
äî íàñ ¿äóòü: êàáàí, îëåíü, êîçà, ó äåÿ-
êèõ ë³ñîâèõ ãîñïîäàðñòâàõ ïî÷àëè ðîç-
âîäèòè äèêèõ ãîëóá³â. Òóò íå éäåòüñÿ 
ïðî áðàêîíüºðñòâî ÷è ïîëþâàííÿ. Í³, 
çà çàêîíîì, ó ë³ñîâèõ ãîñïîäàðñòâàõ 
º ïåâí³ êâîòè, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ, 
âîíè ðîáëÿòü çàá³é äè÷èíè. ² çà êî-
øòè ç ¿¿ ðåàë³çàö³¿ é óòðèìóþòüñÿ ö³ 
ãîñïîäàðñòâà, — ðîçïîâ³äàº ï³äïðè-
ºìåöü. — Çàðàç ìè íàëàãîäæóºìî ç 
íèìè ñï³âïðàöþ. ß øóêàþ ì³ñöåâèõ 
êðàôòîâèõ âèðîáíèê³â ñèðó, â’ÿëåíîãî 
ì’ÿñà, âèíà. ² êîëè ÿ â ñåáå â ðåñòîðàí³ 
ðîçïîâ³äàþ ïðî òàêå âèíî ³ ãîâîðþ, 
ùî âîíî â³ííèöüêå, — öå êðóòî. Ìè 
òàê ðåêëàìóºìî ³ ¿õ, ³ Â³ííè÷÷èíó, ÿêà 
íå áóäå àñîö³þâàòèñÿ ò³ëüêè ç õðîíîì 
³ ñàëîì.

Íàðàç³ ßðîñëàâ ðàçîì ³ç åêîàêòèâ³ñò-
êîþ Íàòàëåþ Äåì÷óê øóêàþòü ³ çóñòð³-
÷àþòüñÿ ç çàñíîâíèêàìè íåâåëèêèõ ì³ñ-
öåâèõ ôåðì äëÿ òîãî, ùîá íàëàãîäèòè 
ñï³âïðàöþ ³ äîñòàâëÿòè äî ðåñòîðàíó 
âèíÿòêîâî ëîêàëüí³ ïðîäóêòè.

— ß ìàþ â ïëàíàõ ñòâîðèòè ñâîº ôåð-
ìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî, ùîá âèðîùóâàòè 
ïðîäóêòè äëÿ ðåñòîðàíó, à â ïîäàëüøîìó 
çðîáèòè öå òóðèñòè÷íîþ ëîêàö³ºþ, — ä³-
ëèòüñÿ ßðîñëàâ. — Íàøà çàäà÷à — çíà-
éîì³ ³íãðåä³ºíòè ïîäàòè â òð³øêè ³íøîìó 
ôîðìàò³. Ùîá ïåðëîâêà ÷è òà ñàìà ãðå÷êà 
íå áóëè áàíàëüíèìè.

ЗНАЙОМТЕСЬ — «ТРОФЕЙ»
²äåÿ ãîòîâà, ðåàë³çàö³ÿ â ïðîöåñ³, òîìó 

ïðîöåñ ðåáðåíäèíãó ðîçïî÷àòî. Çâè÷-
íèé äëÿ âñ³õ «Òèôë³ñ» óæå íå ìàº í³÷îãî 
ñï³ëüíîãî ç³ ñâî¿ì ìèíóëèì. Ñüîãîäí³ 
ðåñòîðàí çà àäðåñîþ: Òåàòðàëüíà, 20 ìàº 
íàçâó «Òðîôåé».

— ×îìó ñàìå òàê, áî, ïî-ïåðøå, òåæ 
íà «Ò», ³ íàì íå ïîòð³áíî çì³íþâàòè ëî-
ãîòèï. Áàãàòî ëþäåé äóìàþòü, ùî ñëîâî 
«òðîôåé» — öå ò³ëüêè ïðî ìèñëèâñòâî. 
Àëå í³. Öå ìîæå áóòè ³ òðîôåéíà ðèáî-
ëîâëÿ, ³ ãðèá ìîæå áóòè òðîôåéíèì, ³ 
âçàãàë³, äëÿ ìåíå, öå ïåâíèé çäîáóòîê ³ 
â êóë³íàð³¿, ³ ó çâ’ÿçêó ç Â³ííè÷÷èíîþ, — 
ïîÿñíþº âëàñíèê ðåñòîðàíó.

Çì³íè ïî÷àëèñÿ ç ìàëîãî — ³íøî¿ íà-
çâè òà íîâî¿ êîíöåïö³¿. Âèòðà÷àòè âåëèê³ 
ðåñóðñè íà çîâí³øí³é âèãëÿä ñüîãîäí³ 
áóëî á íåäîðå÷íî, òîìó ßðîñëàâ êèíóâ 
óñ³ ñèëè òà ìîæëèâîñò³ íà ïîøóê òèõ 
ñàìèõ ëîêàëüíèõ ïðîäóêò³â.

— Íàøå ìåíþ íå ìîæíà íàçâàòè âè-
íÿòêîâî «ïîä³ëüñüêèì», íàâ³òü «óêðà-
¿íñüêèì» éîãî íàçâàòè âàæêî. Ìè, íà-
ïðèêëàä, ðàí³øå êóïóâàëè îñåëåäåöü, 
éîãî çàñîëþâàëè é ïîäàâàëè. Àëå ïî-
ò³ì ÿ ïîäóìàâ, ùî ó íàñ íà Â³ííè÷÷èí³ 
íå âèðîùóþòü îñåëåäåöü. Òîìó ñüîãîäí³ 
ìè ñîëèìî òîâñòîëîáà. Òàê, â³í ³íøèé, 
ïðîòå — íàø, — ðîçïîâ³äàº âëàñíèê ðåñ-
òîðàíó. — Àëå ëþäè äîñ³ éäóòü äî íàñ 
ÿê ó «Òèôë³ñ», ³ ìè íå ìîæåìî íå äàòè 
ìîæëèâîñò³ ç’¿ñòè òå, ùî âîíè õî÷óòü. 
Òîìó ìè çì³íèëè ëèøå ïîëîâèíó ìåíþ, 
çàëèøèâøè ÷àñòèíó íàéóëþáëåí³øèõ 
ãðóçèíñüêèõ ñòðàâ íàøèõ ãîñòåé.

Íà ð³âí³ ç³ ñõ³äíèìè ñòðàâàìè ó ìåíþ 
ç’ÿâèëèñÿ òàê³ ïðîñò³ òà çâè÷í³ ïîçèö³¿, 
ÿê: õîëîäåöü, âàðåíèêè, ãðèáíà þøêà 
òà áàíîø.

— Ìè ââåëè â ìåíþ áàíàëüíèé õîëî-
äåöü ç ï³âíÿ ³ ñâèíèíè. Öå çàðàç îäíà ç 
íàéïîïóëÿðí³øèõ ñòðàâ. Ëþäè çâèêëè, ùî 
ðàí³øå â ñ³ì’ÿõ õîëîäåöü ãîòóâàëè ÷àñòî, 
à òåïåð ó âñ³õ íå âèñòà÷àº ÷àñó. Òîìó êîëè 

ïðèõîäÿòü ãîñò³ ³ ìè êàæåìî, ùî ç’ÿâèëàñÿ 
íîâà ñòðàâà — õîëîäåöü, éîãî áåðóòü. Öå 
ïðî åìîö³þ, — ïîÿñíþº ßðîñëàâ.

Âàðåíèêè, äî ðå÷³, ç’ÿâèëèñÿ ó ìåíþ 
çà îñîáèñòî¿ ³í³ö³àòèâè âëàñíèêà.

— Ìîÿ áàáóñÿ ¿õ ïîñò³éíî ãîòóâàëà 
³ ÿ çà íèìè ñóìóâàâ, òîìó çàðàç äóæå 
ùàñëèâèé. Äî ðå÷³, âàðåíèêè òåæ ïî÷àëè 
çàìîâëÿòè. Ìè ãîòóºìî ç êàðòîïëåþ òà 
ñèðîì, ç êàïóñòîþ òà ãðèáàìè, ç ì’ÿñîì 
³, çâè÷àéíî, ç âèøíÿìè. Ç óñüîãî ÿ ðîáëþ 
âèñíîâîê, ùî ëþäÿì ïðîñòî íå âèñòà÷àëî 
çâè÷àéíî¿ ¿æ³, — ãîâîðèòü ßðîñëàâ Ìðî÷-
êî. — Âçàãàë³, ÿêùî âçÿòè óêðà¿íñüêèõ 
ðåñòîðàòîð³â, òî º, íàïðèêëàä, Áîðèñîâ ³ 
Ë³áê³í. Ïåðøèé á³ëüøå çàéìàºòüñÿ òèì, 
ùî âò³ëþº â Óêðà¿í³ ñâ³òîâ³ òåíäåíö³¿. 
À Ë³áê³í ðîáèòü îäåñüêó êóõíþ, ³ ÿ á õîò³â 
õî÷ òðîøêè çðîáèòè äëÿ Â³ííèö³ òîãî, 
ùî çðîáèâ â³í äëÿ Îäåñè.

ПРО ТЕ, ЯК НАВАЖИТИСЯ НА ЗМІНИ
Ïðî çì³íè òà ìàéáóòí³ ïëàíè ï³äïðè-

ºìåöü ðîçïîâ³äàº äóæå ñïîê³éíî òà âè-
âàæåíî:

— Êîëè âñå ñòàº ïîãàíî, òî çì³íþâàòè 
ùîñü ï³çíî. Òîìó ñàìå êîëè âñå äîáðå, 
ïîòð³áíî éòè â ³íøîìó íàïðÿìêó. ßêùî 
ÿ ïîìèëþñÿ â öüîìó, ùî ðîáëþ çàðàç, 
òî ÿ ñêàæó: «Îêåé, ÿ áóâ íåïðàâèé». Àëå 
ÿêùî âñå âèéäå, òî ÿ çíîâó áóäó âèïåðåä-
æàòè âñ³õ, — ïîÿñíþº ßðîñëàâ Ìðî÷êî. — 
Áî êîëè º îäèí çàêëàä îäíîãî ôîðìàòó, 
òî â³í ö³êàâèé âñ³ì, ÿê íà ïî÷àòêó áóëî 
ç «Òèôë³ñîì».

Ëîêàëüí³ ïðîäóêòè ³ ïðîñò³ ñòðàâè — öå 
íå ïðîñòî òðåíä. Öå òå, ÷îãî íå âèñòà÷àº 
â³ííèöüêîìó ãàñòðîíîì³÷íîìó ñâ³òó ñüî-
ãîäí³ — ïðîñòîòè, ñìàêó òà åìîö³é. Òîìó 
â³ííèöüêèé ï³äïðèºìåöü ïðàãíå ñòâîðè-
òè ðåñòîðàí, äî ÿêîãî ¿õàëè á íå ò³ëüêè 
ëþäè ç ³íøîãî ðàéîíó Â³ííèö³, à é ëþäè 
ç ³íøèõ ì³ñò õîò³ëè á ñþäè ïðè¿õàòè.

— Ùîá âîíè ïðè¿æäæàëè íå ò³ëüêè 
ó Â³ííèöþ íà ôîíòàí, à õî÷à á ³íêîëè é 
äî ìåíå â «Òðîôåé», — ñì³ºòüñÿ ßðîñëàâ.

Ярослав Мрочко: «Люди йдуть 
до ресторану не за їжею, а за емоціями»
БЛОГ
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МИХАЙЛО 

КУРДЮКОВ, RIA, 

(095)1039671 

Ïðî òå, ùî òàêå 
ñï³âáåñ³äà, ìàáóòü, 
ñüîãîäí³ ìàº óÿâ-

ëåííÿ êîæíà äîðîñëà ëþäèíà. 
Áàãàòüîì ç íàñ äîâîäèëîñÿ ïðî-
õîäèòè ¿¿ ïåðåä ïðàöåâëàøòó-
âàííÿì. ² óñ³ ìè ïàì'ÿòàºìî, ÿê 
õâèëþâàëèñÿ, î÷³êóþ÷è ïèòàíü, 
ÿê³ íàì ì³ã ïîñòàâèòè, àáî òàêè 
ïîñòàâèâ ðîáîòîäàâåöü.

Äàëåêî íå âñ³ ç íàñ ï³ñëÿ ñï³â-
áåñ³äè îòðèìóþòü áàæàíó ïîñàäó 
ó íîâ³é êîìïàí³¿. ²íîä³ ïðè÷èíîþ 
â³äìîâè º áàíàëüíå íåðîçóì³í-
íÿ ëþäèíîþ òîãî, ÿê ïðîò³êàº 
³íòåðâ'þ ç ðîáîòîäàâöåì. Îäí³ 
êàíäèäàòè âèÿâëÿþòüñÿ íå ãîòî-
âèìè äî ïèòàíü HR-ìåíåäæåð³â; 
äðóã³ íå íàâàæóþòüñÿ ñòàâèòè 
ñâî¿ âàæëèâ³ ïèòàííÿ ðîáîòîäàâ-
öåâ³; òðåò³ òàê ñõâèëþþòüñÿ, ùî 
íå ìîæóòü çâ’ÿçàòè ³ äâîõ ðå÷åíü.  

Äëÿ òîãî, àáè òð³øêè ïðèâ³ä-
êðèòè çàâ³ñó ñï³âáåñ³ä, ìè ïîãî-
âîðèëè ç ëþäüìè, ÿê³ áåðóòü áåç-
ïîñåðåäíþ ó÷àñòü â ¿õ ïðîâåäåíí³. 
Öå HR-ìåíåäæåðêà IT-êîìïàí³¿ 
TapOK Ëþäìèëà Ïîáåðåæíþê ³ 
Ë³ë³ÿ Ãàïîíþê, ÿêà ñï³âïðàöþº 
ç ²Ò-êîìïàí³ºþ EPAM Â³ííèöÿ 
ÿê HR-ñïåö³àë³ñòêà.

Äàâàéòå óÿâèìî, ùî ìåíå çà-
ïðîñèëè íà ñï³âáåñ³äó. Ùî äî ¿ ¿  
ïî÷àòêó ìåí³ ïîòð³áíî ä³çíàòèñÿ 
ïðî ðîáîòîäàâöÿ?

Ëþäìèëà  Ïîáåð åæíþê : 
Îáîâ’ÿçêîâî ïåðåãëÿíóòè ³í-
ôîðìàö³þ ïðî êîìïàí³þ ó ñî-
ö³àëüíèõ ìåðåæàõ, çàéòè íà ¿õ-
í³é ñàéò, àáè ä³çíàòèñÿ, ÿê âîíè 
ñï³ëêóþòüñÿ ç àóäèòîð³ºþ, ÿê³ 
ö³ííîñò³ âîíè òðàíñëþþòü. Íà-
ïðèêëàä, êîìïàí³ÿ ï³êëóºòüñÿ 
ïðî çäîðîâ’ÿ ïåðñîíàëó, çàîõî-
÷óº äî ñï³ëüíèõ çàíÿòü ñïîðòîì 
÷è ó÷àñò³ ó çìàãàííÿõ, äî ïîäî-
ðîæåé àáî çáèðàþòü íà çóñòð³÷³ 
êíèæêîâîãî êëóáó, â³äïðàâëÿþòü 
ñï³âðîá³òíèê³â íà ïðîôåñ³éí³ 
êîíôåðåíö³¿. Öå çíà÷íî ï³ä-
âèùóº ìîòèâàö³þ ïðàöþâàòè ç 
íèìè, îñîáëèâî, ÿêùî âè ðîç-
ä³ëÿºòå ¿õí³ çàõîïëåííÿ.

Ë³ë³ÿ Ãàïîíþê: Âñÿ ³íôîðìàö³ÿ, 
ÿêà º ó â³äêðèòèõ äæåðåëàõ, áóäå 

äîðå÷íîþ. Âàæëèâî çíàòè âñå: 
íàçâó êîìïàí³¿, ïîõîäæåííÿ, ³ñ-
òîð³þ ðîçâèòêó, ê³ëüê³ñòü ëþäåé 
â êîìàíä³, íà ÿêèõ òåõíîëîã³ÿõ 
ñïåö³àë³çóºòüñÿ êîìïàí³ÿ, ÷è 
º ìîæëèâ³ñòü ïðîôåñ³éíîãî òà 
êàð’ºðíîãî ðîñòó, âñå, ùî ìîæåòå 
çíàéòè. Öå äàñòü âàì øèðøå ðî-
çóì³ííÿ êîìïàí³¿ òà ì³ñöÿ, äå âè 
áóäåòå ïðàöþâàòè â ìàéáóòíüîìó. 
Ìîæëèâî, âæå íà åòàï³ çáîðó ö³º¿ 
³íôîðìàö³¿ ùîñü áóäå íåïðèéíÿò-
íèì äëÿ âàñ ³ âàì íå äîâåäåòüñÿ 
âèòðà÷àòè ÷àñ. Àáî æ íàâïàêè, 
ó âàñ ç'ÿâèòüñÿ ùå á³ëüøå áàæàí-
íÿ ³ ìîòèâàö³¿ ïðàöþâàòè ñàìå 
â ö³é êîìïàí³¿. 

Íà çóñòð³÷³ áóäå ïðèñóòíÿ 
HR. Õòî âîíà ³ ÿêèõ ïèòàíü â³ä 
íå¿  î÷³êóâàòè?

ËÏ: Åé÷àð çàéìàºòüñÿ á³çíåñ-
ïðîöåñàìè. À ïîøóêîì ïåðñî-
íàëó, çàçâè÷àé, çàéìàºòüñÿ ðå-
êðóòåð. Öå ñïåö³àë³ñò ç íàéìó. 
Ïèòàííÿ â³ä ðåêðóòåðà á³ëüøå 

ïîâ’ÿçàí³ ç ìîòèâàö³ºþ, î÷³êó-
âàííÿìè â³ä ðîáîòè â äàí³é êîì-
ïàí³¿, ùîá âè áóëè ìàêñèìàëüíî 
åôåêòèâí³ ³ çàëó÷åí³. Ðåêðóòåðè 
ï³êëóþòüñÿ ïðî âàñ: ÷è çìîæå-
òå âè ïðàöþâàòè ó êîìïàí³¿, 
â êîìàíä³, ç êåð³âíèêîì. Âîíè 
ñòâîðþþòü àòìîñôåðó äëÿ íåâè-
ìóøåíî¿ áåñ³äè, ùîá äîïîìîãòè 
âàì ðîçêðèòèñÿ.

ËÃ: Öÿ ëþäèíà â³äïîâ³äàº 
çà ðîçâèòîê òà äîáðîáóò ïåðñî-
íàëó â êîìïàí³¿ â ö³ëîìó. Ôóíêö³¿ 
òà ðîëü HR-ñïåö³àë³ñò³â ó ð³çíèõ 
êîìïàí³ÿõ ð³çíÿòüñÿ. Àëå âè 
ìàºòå çíàòè, ùî öå òà ëþäèíà, 
äî ÿêî¿ âè ìîæåòå ïðèéòè ç áóäü-
ÿêîþ ïðîáëåìîþ ³ âîíà ìàº äî-
ïîìîãòè âàì â ¿¿ âèð³øåíí³.

Ïèòàííÿ â³ä HR-ñïåö³àë³ñòà 
ìîæóòü áóòè äóæå ð³çí³. Âîíè 
äîïîìàãàþòü âàì òà êîìïàí³¿ çðî-
çóì³òè, íàñê³ëüêè âè â³äïîâ³äàºòå 
âèìîãàì âàêàíñ³¿ òà ÷è ìîæå êîì-

HR-МЕНЕДЖЕРКИ РОЗПОВІЛИ, 
ЯК УСПІШНО ПРОЙТИ СПІВБЕСІДУ 
Корисні поради  Як правильно 
підготуватися до співбесіди та прийти 
на неї впевненим у собі? Яких питань 
очікувати від роботодавця? Чи має 
значення ваш зовнішній вигляд? Що 
робити, коли не маєте відповіді? Про що 
краще не говорити? На ці та інші питання 
ми попросили відповісти HR-спеціалісток

ïàí³ÿ çàäîâîëüíèòè âàø³ ïîòðåáè 
òà âèïðàâäàòè î÷³êóâàííÿ.

Äî ÷îãî, êð³ì á³ëüø-ìåíø ñòàí-
äàðòíèõ çàïèòàíü ìåí³ ùå ñë³ä ï³ä-
ãîòóâàòèñÿ?

ËÏ: Äî íåî÷³êóâàíèõ ïèòàíü. 
Âîíè ìîæóòü áóòè ÿê â³ä ïðî-
ôåñ³éíèõ ³íòåðâ'þåð³â, òàê ³ â³ä 
íåçð³ëèõ ôàõ³âö³â. Ó áóäü-ÿêîìó 
âèïàäêó, çàëèøàéòåñü ñïîê³é-
íèìè òà â³äâåðòèìè. ßêùî ïî-
ñòàâëÿòü «óëþáëåíå» ïèòàííÿ 
ïðî òå, êèì âè ñåáå áà÷èòå ÷åðåç 
5–10 ðîê³â, ãîâîð³òü ïðî ïëàíè 
çðîñòàòè àáî âãîðó êàð’ºðíîþ 
äðàáèíîþ, àáî ãîðèçîíòàëüíî, 
ï³äâèùóþ÷è ñâîþ åêñïåðòèçó. 
Ùå â êîæí³é êîìïàí³¿ ö³íóþòü 
âì³ííÿ ïðàöþâàòè â êîìàí-
ä³. Òîìó ìîæëèâ³ ïèòàííÿ ïðî 
âàø³ ðîë³ â ïðîåêòàõ ³ âçàºìîä³¿ 
ç êîëåãàìè.

ËÃ: Öå çàëåæèòü â³ä ïîçèö³¿, 
íà ÿêó âè ïðåòåíäóºòå òà åòàïó 
ñï³âáåñ³äè. Öå ìîæóòü áóòè òåõ-
í³÷í³ çàïèòàííÿ, ÿêùî çóñòð³÷ 
ç òåõí³÷íèì ñïåö³àë³ñòîì, ³ òóò 
âàæëèâî çãàäàòè âàø³ ïîïåðå-
äí³ ïðîºêòè òà óñï³øíèé äîñâ³ä. 
Àáî æ îáãîâîðåííÿ âàøèõ î÷³êó-
âàíü ùîäî óìîâ ñï³âïðàö³. ßêùî 
öå ïåðøå ³íòåðâ'þ ç ðåêðóòåðîì 
÷è HRîì, ìàºòå âèçíà÷èòè, ÿêèé 
ðîçì³ð âèíàãîðîäè î÷³êóºòå, ùî 
äëÿ âàñ º êðèòè÷íèì, áåç ÷îãî 
âè íå çìîæåòå áóòè åôåêòèâíèì 
â ðîáîò³, ÿê³ ïëàíè íà ìàéáóòíº, 
â ÿêèõ òåõíîëîã³ÿõ õî÷åòå ðîçâè-
âàòèñÿ, ÷îìó íàâ÷èòèñÿ.

À ùî ðîáèòè, ÿêùî ÿ íå çìîæó 
â³äïîâ³ñòè íà äåÿê³ ïèòàííÿ?

ËÏ: ×åñíî ç³çíàòèñÿ, ùî äàíå 
ïèòàííÿ âè óòî÷íèòå àáî ìàºòå 
íàì³ðè âèâ÷àòè. Ï³ñëÿ ñï³âáåñ³-
äè ïîøóêàéòå ³íôîðìàö³þ ç ö³º¿ 
òåìè. Ðîáîòîäàâö³ ìîæóòü îö³íè-
òè âàø³ âì³ííÿ øâèäêî çíàõîäè-
òè â³äïîâ³ä³ ó á³ëüø äîñâ³ä÷åíèõ 
êîëåã, â êíèæêàõ òà ó ïîøóêîâèõ 
ìåðåæàõ. 

ËÃ: Ñêàçàòè ÷åñíî, ùî âè 

íå ìàºòå â³äïîâ³ä³ íà öå ïèòàí-
íÿ. Àëå âè ìîæåòå ï³äãîòóâàòè ¿¿ 
ï³ñëÿ çóñòð³÷³.

Ïðî ùî ìåí³ êðàùå íå ãîâîðèòè 
ï³ä ÷àñ ñï³âáåñ³äè?

ËÏ: Ïðî ïîïåðåäíüîãî ðîáî-
òîäàâöÿ ÷è êîëåã, ÿêùî ç íèìè 
ó âàñ áóëè êîíôë³êòè — öå íåå-
òè÷íî. À îò ïðî íåãàòèâíèé äî-
ñâ³ä ó âëàñíèõ ïðîºêòàõ ìîæíà 
ðîçïîâ³ñòè, â³í º ö³ííèì. Îñî-
áëèâî, ÿêùî âè çíàéøëè ð³øåííÿ 
÷è â³äïðàöþâàëè ïîìèëêè, ùîá 
íå ïîâòîðþâàòè ¿õ.

ËÃ: Ãîâîðèòè âàðòî ïðî âñå 
³ â³äâåðòî. ²íàêøå â ìàéáóò-
íüîìó áóäå çðîçóì³ëî, ùîñü âè 
íå ñêàçàëè ³ öå áåçóìîâíî âïëèíå 
íà ðåçóëüòàò â ðîáîò³ ³ ñòàâëåííÿ 
êîìàíäè äî âàñ. Òîìó êðàùå ö³-
íóâàòè ñâ³é ÷àñ òà ÷àñ êîìïàí³¿.

ß òàêîæ ìîæó ñòàâèòè ïèòàííÿ 
ðîáîòîäàâöåâ³. Àëå íå çíàþ, ÿê³ 
áóäóòü äîðå÷íèìè?

ËÏ: Êîæåí ìàº îòðèìàòè 
áàæàíå: ðîáîòîäàâåöü âàø äî-
ñâ³ä, âè — âèíàãîðîäó çà öå. 
Òîìó íà ñï³âáåñ³ä³ äîðå÷íèìè 
áóäóòü ïèòàííÿ ïðî óìîâè ðî-
áîòè, îôîðìëåííÿ, ïðî ïðîºêò 
òà êîìàíäó.

Óòî÷í³òü ãðàô³ê ðîáîòè, äå 
áóäå âàøå ðîáî÷å ì³ñöå, ùî â³ä 
âàñ î÷³êóº ðîáîòîäàâåöü, ÿê â³ä-
áóâàºòüñÿ îö³íêà ïåðñîíàëó òà 
ïåðåãëÿä çàðîá³òíî¿ ïëàòè ó ïî-
äàëüøîìó, ÿê ðåàë³çîâàíà ïðî-
ãðàìà ðîçâèòêó ïåðñîíàëó.

ËÃ: Áóäü-ÿê³ ïèòàííÿ, ÿê³ ìî-
æóòü âèíèêíóòè ó êàíäèäàòà, º 
äîðå÷íèìè! Íå ³ñíóº «õîðîøèõ» 
÷è «ïîãàíèõ» ïèòàíü. ßêùî âîíè 
º, âîíè ìàþòü áóòè îçâó÷åí³. 
Ïðîöåñ ñï³âáåñ³äè — öå ïðîöåñ 
çíàéîìñòâà, äå ñï³âñòàâëÿþòü 
îòðèìàíó ³íôîðìàö³þ ïðî êîì-
ïàí³þ òà î÷³êóâàííÿ.

Êîìïàí³ÿ, â ñâîþ ÷åðãó, ðîáèòü 
òå æ ñàìå. ²íôîðìàö³þ ïðî âàñ 
îòðèìóº ç âàøîãî ðåçþìå ³ äóæå 
âàæëèâî, ùîá âæå íà öüîìó åòà-

ï³ áåñ³äà áóäóâàëàñü íà äîâ³ð³ òà 
ïàðòíåðñòâ³. 

×è ìàº çíà÷åííÿ ì³é  çîâí³øí³é  
âèãëÿä ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³?

ËÏ: Ïîøóê ³íôîðìàö³¿ ïðî 
êîìïàí³þ ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ 
äîïîìîæå çðîçóì³òè, ÿêèé äðåñ-
êîä ó êîìïàí³¿, ÿêùî º ñâ³òëèíè 
ç îô³ñíîãî æèòòÿ. 

ËÃ: Çàëåæèòü â³ä íàïðÿìêó 
á³çíåñó ³ êîðïîðàòèâíî¿ êóëüòó-
ðè êîìïàí³¿. Àëå ÷èñòå âçóòòÿ òà 
îäÿã, ãàðíèé íàñòð³é ³ ïîñì³øêà 
òî÷íî áóäóòü ïëþñîì!

Ç ÿêîþ ³íôîðìàö³ºþ ÿ ìàþ ï³òè 
ï³ñëÿ ñï³âáåñ³äè?

ËÏ: Ç ðîçóì³ííÿì, ùî âàñ âçÿ-
ëè, ÿê³ ó âàñ áóäóòü îáîâ’ÿçêè, 
ð³âåíü çàðîá³òíî¿ ïëàòè ³ äà-
òîþ, êîëè âèõîäèòè íà ðîáîòó. 
Îáîâ’ÿçêîâî ïîäÿêóéòå çà ñï³â-
áåñ³äó. ßêùî âàì ùå íå äàëè â³ä-
ïîâ³äü ùîäî ïðàöåâëàøòóâàííÿ, 
ñïèòàéòå, êîëè ¿¿ î÷³êóâàòè. Ðå-
êðóòåð ìàº ñïëàíóâàòè äåíü òà 
÷àñ äëÿ çâîðîòíüî çâ’ÿçêó.

ßêùî ó äîìîâëåíèé ÷àñ âàì 
íå çàòåëåôîíóâàëè ÷è íå â³äïè-
ñàëèñÿ, ïîäçâîíèòü ³ íàãàäàéòå, 
ùî î÷³êóºòå íà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
ðîáîòó. Õàé âàì ùàñòèòü ç êëàñ-
íèì ðîáîòîäàâöåì òà êîìàíäîþ!

ËÃ: Âè ìàºòå îòðèìàòè â³äïî-
â³ä³ íà âñ³ âàø³ ïèòàííÿ, çðîçóì³-
òè ïðàâèëà òà ö³ííîñò³ êîìïàí³¿, 
à òàêîæ ñêëàñòè óÿâëåííÿ, äå âè 
áóäåòå ïðàöþâàòè. Ïàì'ÿòàéòå, 
ùî ìè ïðîâîäèìî áëèçüêî 80% 
âñüîãî ÷àñó íà ðîáîò³, òîìó äóæå 
âàæëèâî íå ïîìèëèòèñü ç âèáî-
ðîì êîìïàí³¿.

ß ðàäæó ãîòóâàòèñÿ äî ñï³âáåñ³-
äè, ìàòè ç ñîáîþ ïåðåë³ê ïèòàíü, 
ðîçóì³òè, ùî ñàìå âè øóêàºòå, 
ùî âàì ï³äõîäèòü.

 Ïîäàëüø³ ä³¿ ìàº ïîâ³äîìè-
òè ðåêðóòåð: åòàïè, ÷àñ òà äàòó 
ñï³âáåñ³äè, ³ì'ÿ òà ðîëü ëþäèíè, 
ç ÿêîþ âè áóäåòå çóñòð³÷àòèñü.

Áàæàþ âàì óñï³õó òà çíàéòè 
ì³ñöå ðîáîòè, ÿêå âàì äî äóø³!

Лілія Гапонюк: «Я раджу готуватися до 
співбесіди, мати з собою перелік питань, 
розуміти, що саме ви шукаєте, що вам підходить»

Людмила Побережнюк: «Кожен має 
отримати бажане: роботодавець ваш досвід, 
ви — винагороду за це»

Áóäü-ÿê³ ïèòàííÿ, ÿê³ 
ìîæóòü âèíèêíóòè 
ó êàíäèäàòà, º 
äîðå÷íèìè! ßêùî 
âîíè º, âîíè ìàþòü 
áóòè îçâó÷åí³
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Ïðî òå, ùî ãóðòîæèòîê ¹ 2 ïå-
äóí³âåðñèòåòó, ùî íà âóëèö³ Çà-
ìîñòÿíñüê³é, 22, ó Â³ííèö³ ïëà-
íóþòü ïåðåîáëàäíàòè â æèòëîâèé 
êîìïëåêñ, ó ì³ñò³ ïî÷àëè ãîâî-
ðèòè ï³ñëÿ ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî 
êîì³òåòó ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24 âå-
ðåñíÿ. Òîä³ ð³øåííÿì ì³ñüêî¿ 
ðàäè íàäàíî äîçâ³ë íà ì³ñòîáó-
ä³âí³ óìîâè äëÿ ïðîåêòóâàííÿ 
ðåêîíñòðóêö³¿ ö³º¿ áóä³âë³.

— Öå ãàðíèé ãóðòîæèòîê, ÿêèé 
çíàõîäèòüñÿ ó ïðèâàáëèâîìó ì³ñ-
ö³. Ä³éñíî áóëî áàãàòî áàæàþ÷èõ 
çì³íèòè éîãî ïðèçíà÷åííÿ, — ãî-
âîðèòü ðåêòîð Â³ííèöüêîãî äåð-
æàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñè-
òåòó Íàòàë³ÿ Ëàçàðåíêî. — Ãóð-
òîæèòîê ïîáóäîâàíî çà ñòàðèì 
ïðîåêòîì ó 1968 ðîö³, àëå ³ çàðàç 
áóä³âëÿ çàëèøàºòüñÿ âèòðèâàëîþ. 
Îäíàê çà îô³ö³éíîþ âåðñ³ºþ ïî-
ïåðåäíüîãî ðåêòîðà óí³âåðñèòåòó 

Îëåêñàíäðà Øåñòîïàëþêà, ãóðòî-
æèòîê ó 2013 ðîö³ çàêðèëè ÷åðåç 
àâàð³éíèé ñòàí áóä³âë³. Òîä³ êå-
ð³âíèöòâî óí³âåðñèòåòó çàìîâèëî 
òåõí³÷íå îáñòåæåííÿ ãóðòîæèòêó 
óìàíñüêîìó ï³äïðèºìñòâó ÒÎÂ 
«À-Ï³ëîí». Çà ðåçóëüòàòàìè 
åêñïåðòèçè, ñòàí ãóðòîæèòêó 
áóâ îö³íåíèé ÿê ²²² — íåçàäî-
â³ëüíèé. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íà-
ä³éíî¿ òà áåçïå÷íî¿ åêñïëóàòàö³¿ 
îá’ºêòà, åêñïåðòè ðåêîìåíäóâà-
ëè ïîñèëèòè ³ â³äíîâèòè íåñó÷ó 
ñïðîìîæí³ñòü êîíñòðóêö³é â ï³ä-
âàëüíèõ ïðèì³ùåííÿõ òà ïðîâåñ-
òè êàï³òàëüíèé ðåìîíò ïîêð³âë³. 
Çâ³ñíî, í³ÿêèõ â³äíîâëþâàëüíèõ 
ðîá³ò ïðîâåäåíî íå áóëî. Íàêà-
çîì Øåñòîïàëþêà â³ä 16 òðàâíÿ 
2013 ðîêó åêñïëóàòàö³þ ãóðòî-
æèòêó ¹ 2 áóëî ïðèïèíåíî, — 
äîäàº Ëàçàðåíêî. — ²ñíóº âåðñ³ÿ, 
ùî êîëèøí³é ðåêòîð áóä³âëþ 
íàâìèñíå äîâîäèâ äî ðóéíàö³¿, 
ùîá çãîäîì ïåðåäàòè ãóðòîæèòîê 

ГУРТОЖИТОК ПЕДУНІВЕРСИТУ НА 
ЗАМОСТЯНСЬКІЙ НЕ РОЗВАЛЯТЬ 
Реконструкція  Після рішення 
виконкому Вінницької міської ради, про те, 
що гуртожиток №2 ВДПУ переобладнають 
в житловий комплекс, містом почали 
ширитися різні чутки. Гуртожиток сім років 
тому закрили. Зараз будівлі нададуть нове 
життя, і в ньому мешкатимуть студенти і 
викладачі педагогічного

ï³ä ÷åðãîâó áàãàòîïîâåðõ³âêó ÷è 
á³çíåñ-öåíòð. Æîäíèõ äîêóìåí-
ò³â ïðî òå, ùî ãóðòîæèòîê çáèðà-
ëèñÿ ðåàí³ìóâàòè, â óí³âåðñèòåò³ 
íåìàº, — ðîçêàçóº êåð³âíèê âèøó.

Çà ñëîâàìè ðåêòîðàòó Â³ííèöü-
êîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, 
áëèçüêî òèñÿ÷³ ñòóäåíò³â öüîãîð³÷ 
çàëèøèëèñÿ áåç ìîæëèâîñò³ ïî-
ñåëåííÿ â ãóðòîæèòîê. 

— Ìè øóêàëè ìîæëèâîñò³ ³ 
òèõ, õòî á çì³ã â³äðåìîíòóâàòè 
áóä³âëþ, — ðîçïîâ³äàº êåð³âíèê 
ïåäàãîã³÷íîãî. — Ïî÷àëè ïèñà-
òè ëèñòè ó Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè 
³ íàóêè Óêðà¿íè, ç ïðîõàííÿì 
ñïðèÿòè ðåêîíñòðóêö³¿ ãóðòî-
æèòêó. Îñê³ëüêè êîøòè äëÿ â³ä-
íîâëåííÿ áóä³âë³ º ÷èìàë³, òîìó 
íà òîé ÷àñ ¿õ íå ìîãëè âèä³ëèòè. 

Ëèøå íåùîäàâíî ìè îòðèìàëè 
çãîäó íà ðåêîíñòðóêö³þ ãóð-
òîæèòêó, ïëîùà êîòðîãî ñÿãàº 
5687,25 êâàäðàòíèõ ìåòðà. Â³í º 
íàéñòàð³øîþ ñïîðóäîþ, ÿêà âõî-
äèòü äî êîìïëåêñó ÂÄÏÓ.

Â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíîãî 
ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðó-
õîìå ìàéíî, öÿ áóä³âëÿ ï³äïî-
ðÿäêîâàíà Ì³í³ñòåðñòâó îñâ³òè 
³ íàóêè Óêðà¿íè, à óí³âåðñèòåò 
º ëèøå óòðèìóâà÷åì. Òîìó äåð-
æàâíà âëàñí³ñòü íå ìîæå ïåðåéòè 
äî òðåò³õ îñ³á.

— Çàðàç ìè ãîòóºìî ïàêåò 
äîêóìåíò³â íà ðåêîíñòðóêö³þ 
ãóðòîæèòêó, — ãîâîðèòü ðåêòîð 
Íàòàë³ÿ Ëàçàðåíêî. — Íåùîäàâ-
íî çàìîâèëè åêñïåðòíó êîì³ñ³þ, 
ÿêà äàëà îö³íêó ñòàíó áóä³âë³, 

ïðîâåëà ãåîäåçè÷í³ îáñòåæåííÿ. 
Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè, ìè 
îòðèìàëè äîêóìåíò, â ÿêîìó çà-
çíà÷åíî, ùî ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ 
ðåìîíòíèõ ðîá³ò îá'ºêò ìîæå åêñ-
ïëóàòóâàòèñÿ ÿê æèòëîâèé. 

Âèêîíêîì ì³ñüêðàäè íàäàâ 
äîçâ³ë ïåäóí³âåðñèòåòó íà ïðî-
åêòóâàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ áóä³âë³ 
ãóðòîæèòêó ¹2 ï³ä æèòëîâèé 
êîìïëåêñ.

— Æèòëîâèé êîìïëåêñ — öå 
íå áàãàòîïîâåðõ³âêà, ÿê íàïè-
ñàëè ÇÌ² ì³ñòà. Ìîâà éäå ïðî 
îíîâëåíó áóä³âëþ ãóðòîæèòêó ³ç 
ê³ìíàòàìè ºâðîïåéñüêîãî çðàç-
êà äëÿ êîìôîðòíîãî ïðîæèâàííÿ 
ñòóäåíò³â òà âèêëàäà÷³â ïåäóí³-
âåðñèòåòó, — íàãîëîøóº ðåêòîð 
ÂÄÏÓ Íàòàë³ÿ Ëàçàðåíêî.

З 16 травня 2013 року в гуртожитку № 2 ніхто не живе. 
Ректорка університету каже, що тепер візьмуться за його реконструкцію
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Ìèõàéëîâ³ áóëî 
ëèøå äâà ì³ñÿö³, 
êîëè ë³êàð³ ä³à-

ãíîñòóâàëè éîìó äåôåêò ì³æ-
øëóíî÷êîâî¿ ïåðåãîðîäêè. Àëå 
öå íå çàâàæàëî çðîñòàòè äèòèí³ 
òàêîþ æ, ÿê ³ âñ³ éîãî çäîðîâ³ 
îäíîë³òêè. Îäíàê ï³ñëÿ ìåäîãëÿ-
äó, êîëè õëîï÷èêîâ³ áóëî ï³âòîðà 
ðîêè, â³ííèöüê³ ë³êàð³ ïîðàäèëè 
áàòüêàì âåçòè éîãî äî Êèºâà. Òàì 
ï³ñëÿ îáñòåæåíü Ì³øó íàïðàâè-
ëè íà îïåðàö³þ. Ïðîîïåðóâàëè. 
Âòîìëåí³, àëå ñïîê³éí³ áàòüêè 
ïîâåðíóëèñÿ äîäîìó, çäàâàëîñÿ, 
ùî ç³ çäîðîâîþ äèòèíîþ.

×åðåç òèæäåíü Ìèõàéëî çíå-
ïðèòîìí³â ïðÿìî íà ìàìèíèõ ðó-
êàõ. Îäðàçó ïî¿õàëè äî ë³êàðí³, 
àëå ìåäèêè çàñïîêî¿ëè, ìîâëÿâ, 
³ç ñåðöåì âñå äîáðå, íå ïåðåæè-
âàéòå. Çà òèæäåíü ùå îäíà âòðà-
òà ñâ³äîìîñò³, à çà íåþ ñèëüí³ 
ñóäîìè âñüîãî ò³ëà. Íà öåé ðàç 
äèòèíà âïàëà â êîìó. Ä³ñòàëèñü 
íàéáëèæ÷î¿ ë³êàðí³, ùî íà Ñòà-
ðîìó Ì³ñò³, òàì ìåäèêè çàáðàëè 
Ìèõàéëà äî ðåàí³ìàö³¿, äå äîâãî 
áîðîëèñÿ çà éîãî æèòòÿ.

— Ï³ä ÷àñ îïåðàö³¿ ó Êèºâ³, 

ñèíîâ³ çðîáèëè øòó÷íó çóïèíêó 
ñåðöÿ. Îïåðàö³ÿ áóëà âàæêîþ, 
â³í âåñü ÷àñ áóâ ï³äêëþ÷åíèé 
äî àïàðàò³â øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿ 
ëåãåíü ³ øòó÷íîãî êðîâîîá³ãó. 
Ìè äóìàëè, ùî âòðàòà ñâ³äî-
ìîñò³ ïîâ’ÿçàíà ñàìå ç íåùî-
äàâíüîþ îïåðàö³ºþ, — ïîÿñíþº 
ìàìà õëîï÷èêà Òåòÿíà Ïðîêî-
ïåíêî. — Êîëè ë³êàðÿì âäàëî-
ñÿ éîãî á³ëüø-ìåíø ïðèâåñòè 
äî òÿìè, âîíè íå çíàëè, ùî íàì 
ñêàçàòè, àäæå íå ðîçóì³ëè, ùî ç 
íèì â³äáóâàºòüñÿ.

Â³ííèöüê³ ìåäèêè òåëåôîíóâà-
ëè äî êîëåã ç Êèºâà, ÿê³ îïåðó-
âàëè äèòèíó, àëå é ò³ íå ìîãëè 
çðîçóì³òè, ùî ç íåþ â³äáóâàºòü-
ñÿ. Äî ðåàí³ìàö³¿ ïðè¿æäæàëè 
íåéðîõ³ðóðãè ç äèòÿ÷î¿ îáëàñíî¿, 
îãëÿäàëè ³ êàçàëè, ùî ïîòð³áíî 
ïðîâîäèòè ÌÐÒ. Â ñòàö³îíàð³ 
ë³êàðí³ íà Ñòàðîìó Ì³ñò³ çðî-
áèòè öå áóëî íåìîæëèâî, òîìó 
÷åêàëè, êîëè Ìèõàéëî òð³øêè 
çì³öí³øàº. Êîëè öå ñòàëîñÿ, 
õëîï÷èêà íà øâèäê³é ïåðåâåçëè 
äî ðåàí³ìàö³¿ äèòÿ÷î¿ îáëàñíî¿ 
ë³êàðí³. ÌÐÒ ïîêàçàëî êðîâî-
âèëèâ ó ìîçîê. Çà ê³ëüêà äí³â 
Ìèõàéëîâ³ çðîáèëè òðåïàíàö³þ 
÷åðåïà.

— Ï³ñëÿ öüîãî â Óêðà¿í³ íàì 
í³ÿê íå ìîãëè äîïîìîãòè, òîìó 

«НЕ МОЖНА ПЕРЕСАДИТИ МОЗОК, 
АЛЕ МОЖНА ПОЛЕГШИТИ БІЛЬ» 
Порятунок дитини  Майже від 
самого народження у 6-річного Михайла 
проблеми зі здоров’ям. Спочатку серце, 
а потім крововилив у мозок, який призвів 
до важких ускладнень. Хлопчик навряд 
чи зможе колись вести повноцінний 
спосіб життя, але принаймні полегшити 
його фізичний біль можна вже зараз

Міша Прокопенко. Через хворобу він не говорить, не сидить, 
не ходить і не може свідомо реагувати на те, що відбувається 
навколо нього 

ìè ïî¿õàëè äî Òóðå÷÷èíè. Öå 
áóëî ï’ÿòü ðîê³â òîìó. Íàì ï³-
ä³áðàëè ïðåïàðàò, ÿêèé äîïîìà-
ãàâ ñòðèìóâàòè ñóäîìè ³ ñèíîâ³ 
íå áóëî òàê áîëÿ÷å. Öåé ïðåïàðàò 
ìè ïðèéìàëè äîâîë³ äîâãî, àëå 
îðãàí³çì Ìèõàéëà çâèê äî íüîãî 
³ ìè ïåðåñòàëè éîãî ïðèéìàòè, — 
ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà. — Çàðàç ìè 
âçàãàë³ íå ïðèéìàºìî í³ÿêèõ ïðå-
ïàðàò³â. Ó ñèíà ïîñò³éí³ ñóäîìè, 
ï³ä ÷àñ ÿêèõ éîãî íîãè âèêðó÷ó-
þòüñÿ â íåïðèðîäí³ ïîëîæåííÿ. 
Öå äóæå ñòðàøíî ³ áîëÿ÷å.

Ìîçîê Ìèõàéëà ñèëüíî ïî-
øêîäæåíèé ³, íà æàëü, ñüîãîäí³ 
ç öèì í³÷îãî íå ìîæíà âä³ÿòè.

— Ñèí íå ãîâîðèòü, íå ñèäèòü, 
íå õîäèòü ³ íå ìîæå ñâ³äîìî ðåà-
ãóâàòè íà òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ íà-
âêîëî íüîãî. Äîâãèé ÷àñ â³í õàð-
÷óâàâñÿ ³ ïèâ ÷åðåç çîíä, òåïåð 
õî÷à á ìîæå êîâòàòè. Â³í òàêîæ 
äóæå ïîãàíî áà÷èòü, àäæå êðî-
âîâèëèâ ïîøêîäèâ âñþ íåðâîâó 
ñèñòåìó, ó òîìó ÷èñë³ çîðîâèé 
íåðâ, — ãîâîðèòü Òåòÿíà. — Ìè 
ðîçóì³ºìî, ùî éîìó íå ìîæíà ïå-
ðåñàäèòè íîâèé ìîçîê, àëå ìîæíà 
áîäàé ï³ä³áðàòè ïðåïàðàòè, ÿê³ 
ïîëåãøàòü á³ëü ³ íå áóäóòü òàê 
ñèëüíî âèêðó÷óâàòè éîãî íîãè. 
Â³í æå âñå-òàêè ùå ìàëåíüêà 
äèòèíà.

Óêðà¿íñüê³ ë³êàð³ íå ìîæóòü 
äîïîìîãòè ó ï³äáîð³ ïðàâèëüíî-
ãî ïðåïàðàòó äëÿ Ìèõàéëà. Àëå 
öå ïîîá³öÿëè çðîáèòè â îäí³é 
ç í³ìåöüêèõ êë³í³ê, êóäè íàé-

Ìåäèêè òåëåôîíóâàëè 
äî êîëåã ç Êèºâà, ÿê³ 
îïåðóâàëè äèòèíó, 
àëå é ò³ íå ìîãëè 
çðîçóì³òè, ùî ç íåþ 
â³äáóâàºòüñÿ

áëèæ÷èì ÷àñîì ³ ïëàíóº âè¿õàòè 
Òåòÿíà ç ñèíîì. Äëÿ öüîãî ðî-
äèí³ ÿêîìîãà øâèäøå ïîòð³áíî 
ç³áðàòè 11 òèñÿ÷ ºâðî. Íàðàç³ 
âîíè âæå ìàþòü 100 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü, íå âèñòà÷àº ùå áëèçüêî 
265 òèñÿ÷. ßêùî âè ìàºòå ìîæ-

ëèâ³ñòü äîïîìîãòè Ìèõàéëîâ³, 
áóäü ëàñêà, çðîá³òü öå, ïåðåðà-
õóâàâøè êîøòè íà áàíê³âñüêó 
êàðòêó éîãî ìàìè:

Ï ð è â à ò Á à í ê : 
5168 7427 2550 8679 — Ïðîêîïåíêî 
Òåòÿíà Îëåêñàíäð³âíà (ìàìà) 

ÁËÀÃÎÄ²ÉÍ²ÑÒÜ
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«Ó â³äðåìîíòîâàíå ïðèì³ùåí-
íÿ àìáóëàòîð³¿ ïåðåâåäóòü æ³-
íî÷ó êîíñóëüòàö³þ, à 45 ë³êàð³â 
ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè çàëèøèòü-
ñÿ íà âóëèö³». Òàêèì áóâ çì³ñò 
çâåðíåííÿ äî ðåäàêö³¿ â³ä ³ìåí³ 
ñï³âðîá³òíèê³â Öåíòðó ïåðâèí-
íî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè 
¹ 3, ùî íà âóëèö³ Âî¿í³â-²íòåð-
íàö³îíàë³ñò³â, 10.

Ïðèâîäîì äëÿ òðèâîãè ìå-
äèê³â ñòàëî ð³øåííÿ ïåðåâåñòè 
äî ïðèì³ùåííÿ àìáóëàòîð³¿ æ³-
íî÷ó êîíñóëüòàö³þ ïîëîãîâîãî 
áóäèíêó ¹ 1, ÿêèé ïåðåïðîô³-
ëüîâóþòü ó ë³êàðíþ äëÿ õâîðèõ 
íà êîðîíàâ³ðóñ.

Çà ñëîâàìè ë³êàð³â, ñïî÷àòêó ¿ì 
ñêàçàëè, ùî àìáóëàòîð³ÿ ³ æ³íî-
÷à êîíñóëüòàö³ÿ çíàõîäèòèìóòü-
ñÿ â îäíîìó ïðèì³ùåíí³, ëèøå 
âõ³ä áóäå ç ð³çíèõ áîê³â. Çàðàç 
àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîë³êë³í³êè ìîâ-
÷èòü, à ôàõ³âö³ õâèëþþòüñÿ, — ÷è 
íå âèæåíóòü ¿õ ç áóä³âë³ âçàãàë³.

Êð³ì òîãî, ïîêàçóþòü óìîâè, 
â ÿêèõ äîâîäèòüñÿ ïðàöþâàòè 
â êàðàíòèí. Ïîêè ó ïîëîâèí³ 
ïðèì³ùåíü àìáóëàòîð³¿ âåäóòüñÿ 
ðåìîíòí³ ðîáîòè, òî â ³íø³é — 
îäèí â îäíîãî ìàëî íå íà ðóêàõ 
ñèäÿòü ë³êàð³ ³ ¿õ ïàö³ºíòè.

ßêùî â ³íøèõ ïîë³êë³í³êàõ 

ïàö³ºíòè ÷åêàþòü íà âóëèö³, àáè 
óíèêíóòè ñêóï÷åííÿ íà êîðèäî-
ðàõ, òî òóò — âñ³ õâîð³ ãóñòî ñè-
äÿòü íà ëàâêàõ. Ïðî ñàì³ êàá³íåòè 
ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â é ãîâîðèòè ãîä³. 
Â ìàëåíüêèõ êîì³ðêàõ çä³éñíþþòü 
ïðèéîì îäíî÷àñíî ïî òðè-÷îòèðè 
ìåäèêè. Çâ³ñíî, ïðî äîòðèìàííÿ 
äèñòàíö³¿ òóò íå éäåòüñÿ.

— Áà÷èòå, â ÿêèõ óìîâàõ äî-
âîäèòüñÿ ïðàöþâàòè, — ãîâî-
ðÿòü ë³êàð³ ñ³ìåéíî¿ àìáóëàòîð³¿ 
ÖÏÌÑÄ ¹ 3. — À ðåìîíò âæå ð³ê 
³äå, ³ ìè îñü òàê îäèí íà îäíîìó 
ñèäèìî. À âè âðàõóéòå, ùî çàðàç 
åï³äåì³ÿ, à ìè îáñëóãîâóºìî á³ëü-
øå 32 òèñÿ÷ ëþäåé. Äóìàëè, ðå-
ìîíò çàê³í÷èòüñÿ, ìè ïîëåãøåíî 
âèäèõíåìî, ñÿäåìî êîæåí ó ñâ³é 
êàá³íåò. Äå òàì, ìàþòü æ³íî÷ó 
êîíñóëüòàö³þ ñþäè ïåðåâåçòè.

— Ìè ãîòîâ³ ç³áðàòè ï³äïèñè, 
àáè ñ³ìåéíó àìáóëàòîð³þ çâ³äñè 
íå ïåðåâåçëè, — ãîâîðèòü ïàö³-
ºíòêà á³ëÿ äâåðåé ë³êàðÿ. — Ïîë³-
êë³í³êà çíàõîäèòüñÿ ó ñïàëüíîìó 
ðàéîí³, íàì çðó÷íî ç ä³òüìè ñþäè 
ïðèõîäèòè.

Çà â³äïîâ³ääþ íà çàäà÷ó ïðî 
àìáóëàòîð³þ ç áàãàòüìà íåâ³äîìè-
ìè, ìè çâåðíóëèñÿ äî äèðåêòîðà 
äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ 
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Îëåê-
ñàíäðà Øèøà.

— Ùîäíÿ ó Â³ííèö³ çá³ëüøóºòü-

АМБУЛАТОРІЯ 
ЧИ ЖІНОЧА КОНСУЛЬТАЦІЯ?
Проблема  Проти переїзду жіночої 
консультації першого пологового будинку 
виступили лікарі амбулаторії на Воїнів-
Інтернаціоналістів. Кажуть, що фактично 
залишаються на вулиці. В департаменті 
охорони здоров'я переконують, — 
це тимчасові незручності, сімейну 
амбулаторію не виганятимуть

У коридорах усі лавки зайняті. Люди чекають своєї черги до лікаря 

ñÿ ê³ëüê³ñòü õâîðèõ íà êîðîíàâ³-
ðóñ, â³äòàê ìè ìàºìî çá³ëüøèòè 
ê³ëüê³ñòü ë³êàðíÿíèõ ë³æîê. Äëÿ 
öüîãî ïëàíóºìî ïåðåîáëàäíàòè 
â³ää³ëåííÿ ë³êàðåíü ¹ 1 òà ¹ 2, òà 
ïîëîãîâèõ áóäèíê³â ¹ 1 òà ¹ 2, — 
ïîÿñíþº Îëåêñàíäð Øèø. — 
ßêùî ó ïîëîãîâîìó áóäèíêó áóäå 
ðîçòàøîâóâàòèñÿ êîâ³äíå â³ää³ëåí-
íÿ, òî æ³íî÷ó êîíñóëüòàö³þ ìè 
ìàºìî ïåðåíåñòè â ³íøå ì³ñöå. 
Ñ³ìåéíà àìáóëàòîð³ÿ ÖÏÌÑÄ 
¹ 3 çíàõîäèòüñÿ íàéáëèæ÷å, òîìó 
âèð³øèëè ñàìå òóäè, ³ ëèøå íà ïå-
ð³îä êàðàíòèíó. Çàðàç â áóä³âë³ 
àìáóëàòîð³¿ éäå ðåìîíò, âèñåëÿ-
òè í³õòî í³êîãî íå áóäå. ßêùî æ 
áóäå íåçðó÷íî êîíñóëüòàö³¿ òà àì-
áóëàòîð³¿ â îäíîìó ïðèì³ùåíí³, 
çíàéäåìî äëÿ ïîë³êë³í³êè ³íøå. 
Ìè ìàºìî ç ðîçóì³ííÿì ïåðåæèòè 
ö³ òèì÷àñîâ³ íåçðó÷íîñò³. Ë³êàð³ 
ìàþòü áóòè âïåâíåí³, ùî í³õòî ¿õ 
âèãàíÿòè íå áóäå, áåç ðîáîòè âîíè 
íå çàëèøàòüñÿ.

У маленьких кабінетах здійснюють 
прийом одночасно по  три-чотири медики. 
Звісно, про дотримання дистанції тут не йдеться
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— Äî íàñ íà-
ä³éøëà ñêàðãà â³-
ííè÷àí, ÿê³ ðîç-
ïîâ³ëè, ùî á³ëÿ 

ïðèì³ùåííÿ Idea Bank, íà Ñî-
áîðí³é, ç ñàìîãî ðàíêó âåëèêå 
ñêóï÷åííÿ ëþäåé. Âñ³ âîíè ñòî-
ÿòü ù³ëüíî îäèí äî îäíîãî, áåç 
ìàñîê, — ðîçïîâ³äàº íà÷àëüíèê 
Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî óïðàâ-
ë³ííÿ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè 
²ðèíà Îäíîñòàëêî. — À Â³ííèöÿ 
íèí³ çíàõîäèòüñÿ â ïîìàðàí÷åâ³é 
çîí³, òîìó â³äïîâ³äíî äî çàêîíî-

äàâñòâà çáèðàòèñü âåëèêèìè ãðó-
ïàìè, ñòîÿ÷è ù³ëüíî, íå ìîæíà. 
Ì³æ ëþäüìè ìàº áóòè ñîö³àëüíà 
äèñòàíö³ÿ 1,5 ìåòðà. Ìè âèéøëè 
íà ì³ñöå ðàçîì ç ïðåäñòàâíèêàìè 
Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿, ³íôîðìàö³ÿ 
ïî ñêàðç³ ï³äòâåðäèëàñü. Òàêîæ 
âèÿâèëè, ùî â áàíêó íå áóëî 
äåççàñîá³â, ïîçíà÷îê, äå ³ ÿê 
ìàþòü ðîçòàøîâóâàòèñü êë³ºí-
òè, çà íèìè â³äñóòí³é êîíòðîëü, 
âèçíà÷åíèé âèìîãàìè êàðàíòèíó.

Çà ñëîâàìè ²ðèíè Îäíîñòàë-
êî, íà êåð³âíèêà çàêëàäó çà ö³ 
ïîðóøåííÿ ñêëàäåíî ïðîòîêîë 
³ ÷åêàº øòðàô. Â³í ìîæå áóòè 
â ñóì³ 425 ãðèâåíü, ÿê äëÿ þðè-

ЧЕРГА НА СОБОРНІЙ: ЩО ТАМ 
СТАЛОСЯ І КОМУ ДАЛИ ШТРАФ 
Безлад  Поруч із банком Idea Bank 
у вівторок, 20 жовтня, вишикувалась 
довга черга, яка складалась з-понад сотні 
людей. Клієнти банку не дотримувались 
соціальної дистанції та нехтували 
іншими правилами карантину. Через це 
управління Держпродслужби Вінниці 
наклало штраф. Що кажуть у місцевому 
представництві банку та в поліції?

äè÷íî¿ îñîáè. ßê êàæå Îäíîñòàë-
êî, ÿêùî ïîðóøåííÿ íå áóäóòü 
óñóíåí³, Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáà 
ìîæå ùîäåííî âèõîäèòè ³ ùîäåí-
íî íàêëàäàòè òàê³ ñóìè øòðàôó.

Ó ñâîþ ÷åðãó, â Íàöïîë³ö³¿ 
íàì ïîâ³äîìèëè, ùî ïðàâî-
îõîðîíö³ ïî äàíîìó ³íöèäåíòó 
á³ëÿ Idea Bank ïîêè ùî íå ñêëà-
ëè àäì³íïðîòîêîë çà ïîðóøåííÿ 
íîðì êàðàíòèíó. Îáìåæèëèñü 
ðîç’ÿñíþâàëüíîþ ðîáîòîþ ç êë³-
ºíòàìè áàíêó, ÿêèõ öüîãî äíÿ 
íà âóëèö³ ç³áðàëîñü 150 ëþäåé.

— ßêùî àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ 
ïîâòîðèòüñÿ, òîä³ âæå äî áàí-
êó áóäóòü çàñòîñîâóâàòè ñàíê-
ö³¿ — øòðàô, â ñóì³ äî 17 òèñÿ÷ 

ãðèâåíü, — ðîçïîâ³ëà íà÷àëüíèê 
â³ää³ëó êîìóí³êàö³¿ ÃÓÍÏ Àííà 
Îë³éíèê.

Â àäì³í³ñòðàö³¿ â³ííèöüêî¿ 
ô³ë³¿ Idea Bank êîìåíòóâàòè ñè-
òóàö³þ â³äìîâèëèñü, ç³ñëàâøèñü 
íà òå, ùî öå êîìïåòåíö³ÿ ãîëîâ-
íîãî îô³ñó, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ 
ó Ëüâîâ³. Íà æàëü, äîäçâîíèòèñü 
äî ô³ë³¿ çà òåëåôîíàìè ãàðÿ÷î¿ 
ë³í³¿, âêàçàíèìè íà ñàéò³ áàíêó, 
íàì íå âäàëîñÿ: áàíê ëèøå ò³-
øèâ íàñ ìóçèêîþ ó ñëóõàâêó ³ 
íå â³äïîâ³äàâ. Âò³ì, ç íåîô³ö³é-
íèõ äæåðåë íàì ñòàëî â³äîìî, ùî 
ìàñîâå ç³áðàííÿ ëþäåé ï³ä ñò³íà-
ìè óñòàíîâè îðãàí³çóâàâ íå Idea 
Bank, à Â³çîâèé öåíòð ×åñüêîãî 
Ïîñîëüñòâà â Óêðà¿í³.

Íà ñàéò³ Öåíòðó ç’ÿâèëàñü ³í-
ôîðìàö³ÿ, ùî ç 20 æîâòíÿ ïî÷è-

За час карантину штраф, влас-
не, на банк у Вінниці накладають 
вперше. А от на інші установи і 
на підприємців їх накладено уже 
майже 400.
— Починаючи з 12 березня, ми 
активно перевіряємо торгові цен-
три, продовольчі і непродовольчі 
магазини, заклади громадсько-
го харчування, ринки, аптеки, 
косметичні салони, транспорт, 
гуртожитки, — розповідає Ірина 

Односталко. — Перевіряємо також 
садочки і школи. До садочків у нас 
претензій не було, а от по шко-
лах склали 10 протоколів. І якщо 
там була вина директора, то сума 
штрафу склала до 400 гривень. 
Якщо це працівники рангом ниж-
че, — завуч, завхоз чи медпраців-
ник, то суми штрафів менші: 204, 
340, 370 гривень. Мінімальна 
сума штрафу на посадову осо-
бу — 102 гривні.

Загалом у Вінниці виписали 400 штрафів 

íàºòüñÿ ñïëàòà ñåðâ³ñíîãî çáîðó 
íà îòðèìàííÿ â³ç äî ×åõ³¿. ² ñïëà-
òèòè íåîáõ³äíó ñóìó ìîæíà ò³ëüêè 
â Idea Bank. Íà Â³ííè÷÷èí³ º ëèøå 
îäíå â³ää³ëåííÿ ö³º¿ ô³íóñòàíîâè, 
³ òå â îáëàñíîìó öåíòð³. Â³äòàê, 
20 æîâòíÿ ñþäè ç’¿õàëèñü áàæàþ÷³ 
îïëàòèòè ïîñëóãè çà îòðèìàííÿ 
÷åñüêî¿ â³çè ç óñ³º¿ îáëàñò³.

×îìó í³õòî ó Â³çîâîìó öåíòð³ 
×åñüêîãî Ïîñîëüñòâà íå ïî-
ïåðåäèâ ñâî¿õ êë³ºíò³â ïðî òå, 
ùî â áàíê âîíè ìàþòü çâåð-
òàòèñü íå ìàñîâî, à ïåâíèìè 
ãðóïàìè, àáè íå ïîðóøóâàòè 
êàðàíòèíí³ âèìîãè — íåâ³äîìî. 
Â öåíòð³, êóäè ìè çâåðíóëèñü 
çà ðîç’ÿñíåííÿì, íàì ïîâ³äî-
ìèëè, ùî êîìåíòàð³â ç äàíîãî 
ïèòàííÿ íå äàþòü.

Â³ä ïðàö³âíèê³â â³ííèöüêî¿ ô³-
ë³¿ Idea Bank ìîæíà áóëî ïî÷óòè, 
ùî äëÿ íèõ òåæ ñòàëî íåñïîä³-
âàíêîþ, ùî òàêà ê³ëüê³ñòü ëþäåé 
îäíîìîìåíòíî ïðèéøëà ñïëàòè-
òè ñåðâ³ñíèé çá³ð. Àáè êë³ºíòè 
íå íàðàæàëè ñåáå íà íåáåçïåêó, 

³ íå ïîðóøóâàëè êàðàíòèíí³ íîð-
ìè, ó áàíêó ëþäÿì ïîðàäèëè äî-
òðèìóâàòèñü ñîö³àëüíî¿ äèñòàíö³¿, 
ïîä³ëèòèñü íà ãðóïè ïî 30 îñ³á, 
ñêëàñòè ñïèñîê ³ â òàêèé ñïîñ³á 
ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ äí³â ïðîâåñòè 
ðîçðàõóíêè ç Â³çîâèì öåíòðîì 
×åñüêîãî Ïîñîëüñòâà.

— Ïîïåðåäíüî íàì í³õòî íå êà-
çàâ, ñê³ëüêè ëþäåé ìàº ñþäè ïðè-
éòè ñüîãîäí³, — ðîçïîâ³â êîîðäè-
íàòîð ãðóïè áàæàþ÷èõ ñïëàòèòè 
ìèòî çà ÷åñüê³ â³çè, Þð³é. — Ìè 
ïðèéøëè â ïîðÿäêó æèâî¿ ÷åð-
ãè. Êîëè çâåðíóëèñü ó Â³çîâèé 
öåíòð, òàì íàì ñêàçàëè, ùî 
ñüîãîäí³ ïåðøèé äåíü ïîäàííÿ 
äîêóìåíò³â, à ñê³ëüêè ìàº áóòè 
ëþäåé — í³õòî í³÷îãî íå ïîâ³äî-
ìèâ. Ëþäè òóò ç³ âñ³º¿ îáëàñò³, 
äåÿê³ ïðè¿õàëè çà 200 ê³ëîìåòð³â. 
Õòî íå âñòèã çàïèñàòèñÿ íà ñüî-
ãîäí³, ïî¿õàâ äîäîìó. Äåõòî êàæå, 
ùî áóäå íî÷óâàòè á³ëÿ áàíêó. Áî 
äîäîìó ¿õàòè äàëåêî, à ñê³ëüêè 
÷àñó âèä³ëåíî íà ñïëàòó ñåðâ³ñ-
íîãî çáîðó — íåâ³äîìî.

Ïîë³ö³ÿ îáìåæèëàñü 
ðîç’ÿñíþâàëüíîþ 
ðîáîòîþ ç êë³ºíòàìè 
áàíêó, ÿêèõ öüîãî äíÿ 
íà âóëèö³ ç³áðàëîñü 
150 ëþäåé

Більше сотні людей стояли в черзі під банком. З 20 жовтня 
почалася сплата сервісного збору на отримання віз до Чехії
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У багатьох Гонта асоціюється, 
як старий козак, а насправді він 
загинув зовсім молодим. Тіль-
ки 28 років виповнилося на той 
час, коли його схопили польські 
ляхи. Роки народження і загибе-
лі Гонти 1740–1768. «Він окро-
пив нашу землю молодою гаря-
чою кров’ю, — розповідає Мико-
ла Крижанівський. — Так само, 
як це роблять зараз на Донбасі 

молоді хлопці, захищаючи її від 
російських окупантів. Як вша-
новуємо нинішнє покоління за-
хисників незалежності держа-
ви, так маємо віддати данину 
шани і Гонті та його козакам».
Село Гонтівка раніше мало іншу 
назву — Серби. Перейменуван-
ня у пам'ять про Гонту було 
першим кроком увіковічення 
цього імені. Потім на подвір'ї 

місцевої школи встановили по-
груддя героя. Тепер працюють 
над пам’ятником.
До речі, Микола Крижанівський 
навчався у 9–10 класах у Гон-
тівській школі. Її випускник і 
гадки не мав, що настане час і 
він лупатиме скалу, аби вкар-
бувати у ній риси обличчя і 
постать одного з українських 
героїв.

Йому було тільки 28!

ËÀÉÔ

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067) 1079091 

Íàä ïàì’ÿòíèêîì 
ïðàöþº â³äîìèé 
ñêóëüïòîð Ìèêî-
ëà Êðèæàí³âñüêèé. 

Éîãî ìàéñòåðíÿ çíàõîäèòüñÿ 
ó Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîìó ðàéî-
í³. Ó ðîçìîâ³ ç æóðíàë³ñòîì RIA 
ñêóëüïòîð ðîçïîâ³â, ùî íèí³ø-
íüîãî ë³òà äî íüîãî íàâ³äàâñÿ 
ã³ñòü ç Â³ííèö³. Ïàí Ìèêîëà áóâ 
ïðèºìíî âðàæåíèé ìåòîþ ïðè-
¿çäó íåçíàéîìîãî ÷îëîâ³êà.

ПРОДОВЖУЙТЕ, 
Я ПІДТРИМАЮ 

Â³ííèöüêîãî ãîñòÿ ö³êàâèëà 
ñêóëüïòóðà ²âàíà Ãîíòè. Çàïè-
òóâàâ, íàñê³ëüêè âèêîíàíà ðîáî-
òà? Ïðàöþâàòè íàä íåþ Êðèæà-
í³âñüêèé ðîçïî÷àâ îäðàçó ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ïðîåêò áóëî ïîãîäæåíî 
íà çàñ³äàíí³ â³ää³ëó êóëüòóðè 
îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Çàäóìàâ 
ïîºäíàòè äâà âèäè ìàòåð³àë³â — 
êàì³íü ³ ìåòàë.

Ïîíàä äåñÿòü ðîê³â ìèíóëî 
â³äòîä³. Ñïðàâó äîâåëîñÿ â³ä-
êëàñòè, áî íà ìåìîð³àë íå çíà-
éøëîñÿ ãðîøåé. ßêùî òî÷í³øå, 
ó 2007 ðîö³ ó áþäæåò³ ïåðåä-
áà÷èëè 240 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Îä-
íàê âèòðàòèëè ¿õ íà âàæëèâ³øå. 
Ó 2008 ðîö³ Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé 
ïîòåðï³â â³ä ïîâåí³. Íà ë³êâ³äà-
ö³þ ¿¿ íàñë³äê³â â³ääàëè ãðîø³, 
ùî ìàëè âèòðàòèòè íà êîìïëåêñ.

— Â³ííè÷àíèí îãëÿíóâ ôðàã-
ìåíòè ñêóëüïòóðè Ãîíòè, — êàæå 
Êðèæàí³âñüêèé. — Îçíàéîìèâ-
ñÿ ç ìàêåòîì êîìïëåêñó. Êð³ì 

ïàì’ÿòíèêà âàòàæêó Êîë³¿âùèíè, 
ïåðåäáà÷åíî âñòàíîâèòè ïîñòàò³ 
ãàéäàìàê³â. Ðàçîì ç íèì ïî¿õàëè 
ó Ãîíò³âêó, äå ïëàíóºòüñÿ âñòà-
íîâèòè ñêóëüïòóðíó êîìïîçè-
ö³þ. Òàì çóñòð³ëèñÿ ç ñ³ëüñüêèì 
ãîëîâîþ. Ìèõàéëî Áåé îäèí ç 
òèõ, õòî äîáèâàºòüñÿ â³äêðèòòÿ 
ïàì’ÿòíèêà. Ãðîìàäà ñåëà âèä³-
ëèëà ÷àñòèíó ãðîøåé, îáëàøòîâóº 
ì³ñöå ï³ä ïàì'ÿòíèê.

Íà ïðîùàííÿ ã³ñòü ç Â³ííèö³ 
ñêàçàâ: «Ïðîäîâæóéòå ðîáîòó, 
ÿ ï³äòðèìàþ ìàòåð³àëàìè».

Ïåðåä â³ä’¿çäîì çâåðíóâñÿ 
äî ñêóëüïòîðà ³ ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè 
ç ïðîõàííÿì íå çãàäóâàòè éîãî 
ïð³çâèùå ó ðîçìîâàõ ïðî âèãî-
òîâëåííÿ ïàì’ÿòíèêà. Ìîâëÿâ, 
íå çàðàäè ñëàâè öå ðîáèòü.

Çàòå âæå ÷åðåç äåíü ï³ñëÿ çó-
ñòð³÷³ ç Â³ííèö³ ïðèáóëà ìàøèíà, 
çàâàíòàæåíà íåîáõ³äíèì ìàòåð³-
àëîì. Íèí³ ìåöåíàò äîïîìàãàº 
îáëàøòîâóâàòè ì³ñöå äëÿ ñêóëü-
ïòóðíî¿ êîìïîçèö³¿. Çàâ³ç ùåá³íü, 
áîðäþðè, ³íø³ ìàòåð³àëè.

ОСТАННІЙ БОЙОВИЙ ГОПАК 
Ñêóëüïòóðà áóäå ó íåçâè÷-

í³é ôîðì³. Ç ³ñòîð³¿ â³äîìî, ùî 
ïîëüñüê³ ëÿõè âëàøòóâàëè ãåðîþ 
Êîë³¿âùèíè æîðñòîêó êàðó. Éîãî 
ò³ëî ñïåðøó ÷åòâåðòóâàëè, ïîò³ì 
ïîðóáàëè íà ÷àñòèíè. Ó ñåë³ çáå-
ðåãëèñÿ ïåðåêàçè ïðî òå, äå ñàìå 
ñòðàòèëè Ãîíòó. Ëþäè ãîâîðÿòü, 
ùî öå áóëî íà òîìó ì³ñö³, äå íèí³ 
çíàõîäèòüñÿ øêîëà. Ãîëîâó Ãîíòè 
êàòè çàáðàëè ç ñîáîþ ³ ïîâåçëè 
äî Ìîãèëåâà. Ïðè â’¿çä³ äî ì³ñòà 
ïðèáèëè íà âîðîòà, àáè çàëÿêó-
âàòè ó òàêèé ñïîñ³á íåïîê³ðíèõ.

ДАВ ГРОШІ НА ПАМ’ЯТНИК ГОНТІ, 
АЛЕ ТРИМАЄ ЦЕ В СЕКРЕТІ
Меценати  Пам’ятник Івану Гонті, 
ватажку гайдамацького руху Коліївщина, 
мав бути виготовлений ще понад 10 років 
тому. З такою ініціативою виступила тоді 
громада села Гонтівка. Саме в цьому 
селі було жорстоко страчено козацького 
сотника. Але грошей не знайшлося 
дотепер. Незважаючи на це, пам’ятник 
Гонті і гайдамакам буде!

Як зазначено у Вікіпедії, Коліївщи-
ною називали козацько-селянське 
національно-визвольне повстання 
у Правобережній Україні у 16 сто-
літті. Воно було спровоковане на-
ціональним і релігійним гнітом 
українського населення магнатами 
і поміщиками Речі Посполитої, що 
володіла на той час цими землями. 
Очолив повстання Максим Заліз-
няк, його найближчим сподвиж-

ником став Іван Гонта.
Повсталих назвали гайдамаками. 
У відповідь на реакційну політику Речі 
Посполитої вони виганяли священи-
ків уніатів, знищували католицьке і 
єврейське населення. Повстання було 
жорстоко придушене польськими і 
російськими військами.
Історики різних країн дотепер 
не мають єдиної думки в оцінці 
тих подій.

Микола Крижанівський: «Пишуть, що Гонта до останньої 
хвилини не здавався ворогам, таким прагну відтворити його 
в камені — йому вже відрубали руку й ногу, його душа вже 
летить до неба, а він не випускає шаблю»

ДОВІДКА

— Ïðî ãåðîÿ Êîë³¿âùèíè ïè-
øóòü, ùî Ãîíòà äî îñòàííüî¿ 
õâèëèíè íå çäàâàâñÿ âîðîãàì, — 
ðîçïîâ³äàº ñêóëüïòîð. — Ñàìå 
òàêèì íàìàãàþñÿ â³äòâîðèòè 
éîãî. Ó ñêóëüïòóð³ â³í ïîñòàíå 
òàêèì, í³áè âèêîíóº ãîïàê ç øà-
áëåþ ó ðóêàõ. Ìîÿ òâîð÷à óÿâà 
ìàëþº òàêó êàðòèíó: êîçàê âæå 
çàëèøèâñÿ íà îäí³é íîç³, éîìó 
âæå â³äðóáàëè ðóêó, éîãî äóøà 
âæå ëåòèòü äî íåáà, à â³í âñå 
îäíî íå âèïóñêàº øàáëþêó. Òóò 
º åëåìåíòè ã³ïåðáîëè, àëå äëÿ 
ñïðàâæíüîãî ãåðîÿ í³ùî íå ìîæå 
áóòè ïåðåá³ëüøåíî.

Ìèêîëà Êðèæàí³âñüêèé óòî÷-
íþº, ùî äëÿ íüîãî äóæå âàæëè-
âî áóëî ïåðåäàòè ó ñêóëüïòóð³ 
âíóòð³øíþ ñèëó, äóõ Ãîíòè. 
Éîãî ïîðóáàíå ò³ëî ïîð³âíÿâ ç 
ðîçï’ÿòòÿì ²ñóñà Õðèñòà.

Ùå îäèí çàäóì âèíîøóº ñêóëü-
ïòîð. Íàïåðåäîäí³ â³äêðèòòÿ 
ïàì’ÿòíèêà, äí³â çà 10–15, ìàº 

íàì³ð çàïðîñèòè ó Ãîíò³âêó äðó-
ç³â-ñêóëüïòîð³â. Çàïðîïîíóº âçÿ-
òè ó÷àñòü ó ïëåíåð³. Àáè çà ö³ äí³ 
ñòâîðèëè çîáðàæåííÿ ãàéäàìàê³â. 
¯õí³ ïîñòàò³ äîïîâíÿòü ìåìîð³-
àëüíèé êîìïëåêñ.

ПОСТАВЛЯТЬ НА ВИСОКОМУ 
ПАГОРБІ 

Ìåìîð³àëüíèé êîìïëåêñ âñòà-
íîâëÿòü íà ïàãîðá³ îáàá³÷ àâòî-
ìîá³ëüíî¿ äîðîãè Ìîãèë³â-Ïî-
ä³ëüñüêèé — Â³ííèöÿ. 

— Ïàì’ÿòíèê íàøîìó ãåðîþ 
áóäå âèñîòîþ äî øåñòè ìåòð³â, — 
ðîçïîâ³äàº Ìèêîëà Êðèæàí³â-
ñüêèé. — Âèñîòà ïàãîðáà ÷îòèðè 
ìåòðè. Íà ìîþ äóìêó, éîãî áóäå 
âèäíî íà â³äñòàí³ ïðèáëèçíî äå-
ñÿòè ê³ëîìåòð³â. Ì³ñöå á³ëÿ àâ-
òîìîá³ëüíî¿ òðàñè, ùî âåäå ç 
Ìîãèëåâà äî Íåìèðîâà ³ äàë³ 
äî Â³ííèö³. Áàãàòî ëþäåé áà÷è-
òèìóòü íàøîãî ãåðîÿ. Ïàì’ÿòíèê 

íàãàäóâàòèìå ¿ì ïðî ùå îäíó 
ñòîð³íêó íàøî¿ ³ñòîð³¿ áîðîòüáè 
çà íåçàëåæí³ñòü. Ùå Øåâ÷åíêî 
ïèñàâ: «Íåìà Ãîíò³ í³ ìîãèëè, 
í³ õðåñòà». Ñêîðî áóäå.

Ïàãîðá äëÿ ïàì’ÿòíèêà íà-
ñèïàëè âðó÷íó. Äî ö³º¿ ñïðàâè 
äîêëàëè ñèë ó÷àñíèêè îáëàñ-
íîãî òîâàðèñòâà «Óêðà¿íñüêîãî 
Ðåºñòðîâîãî Êîçàöòâà», à òàêîæ 
ìåøêàíö³ Ãîíò³âêè. Êîçàêè 
ïðèâåçëè ãðóäî÷êè çåìë³ ç óñ³õ 
ðàéîí³â îáëàñò³. Ïðàöþâàëè ³ 
ìîëîäü, ³ ëþäè ñåðåäíüîãî ïî-
êîë³ííÿ, ñòàðøîãî â³êó. Âñòàíî-
âèëè 4-ìåòðîâèé õðåñò.

Ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Ãîíò³âêè 
Ìèõàéëî Áåé ñïîä³âàºòüñÿ, ùî 
ñþäè ïðèâåçóòü ãðóäî÷êè çåìë³ 
ç òîãî ñåëà, äå íàðîäèâñÿ Ãîíòà, 
äå çðîáèâ ñâî¿ ïåðø³ êðîêè. Éîãî 

ìàëîþ áàòüê³âùèíîþ º ×åðêàùè-
íà, ÿêùî òî÷í³øå, ñåëî Ðîçñ³øêè 
íèí³ Óìàíñüêîãî ðàéîíó. Ðîç-
òàøîâàíå ñåëî çà òðè ê³ëîìåòðè 
â³ä òðàñè Ãàéñèí-Óìàíü. Ìàéæå 
ñóñ³äè.

— Êîëè ó æîâòí³ 2009-ãî ðîêó 
â³äêðèâàëè ïàì’ÿòíèê ²âàíó 
Ãîíò³ ó ðàéöåíòð³ Õðèñòèí³âêà 
íà ×åðêàùèí³, íà óðî÷èñòîñòÿõ 
áóëà ïðèñóòíÿ äåëåãàö³ÿ ç íàøîãî 
ñåëà, — ðîçïîâ³äàº Ãîíò³âñüêèé 
ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Ìèõàéëî Áåé. — 
Ïðèâåçëè çåìëþ ç ì³ñöÿ ñòðàòè 
âàòàæêà Êîë³¿âùèíè, ðîçïîâ³-
ëè, ùî ïëàíóºìî âñòàíîâèòè 
ïàì’ÿòíèê ó ñåáå â ñåë³.

Ó Ãîíò³âö³ ñïîä³âàþòüñÿ, ÷åð-
êàùàíè òàêîæ ïðèáóäóòü äî íèõ 
íà âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ ñâîãî 
çåìëÿêà.

— ßê âøàíîâóºìî 
íèí³øíº ïîêîë³ííÿ 
çàõèñíèê³â íåçàëåæíîñò³ 
äåðæàâè, òàê ìàºìî 
â³ääàòè äàíèíó øàíè 
³ Ãîíò³ òà éîãî êîçàêàì 
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ОВЕН 
Хороший період. Взаєморо-
зуміння і підтримка коханої 
людини дозволяють оптиміс-
тично дивитися в завтрашній 
день. Присвятіть більше часу 
одне одному, завітайте на ро-
мантичну вечерю.

ТЕЛЕЦЬ 
Не бійтеся своїх емоцій, але і 
не мучте зайвими ревноща-
ми кохану людину. Слідкуйте 
за своєю мовою, необачно 
сказані слова можуть пора-
нити вашого партнера.

БЛИЗНЮКИ 
На початку тижня ви будете 
особливо привабливі для 
протилежної статі. Якщо у вас 
вже є пара, постарайтеся 
приділяти більше часу і уваги 
коханій людині. 

РАК 
Не робіть поспішних висно-
вків, постарайтеся розі-
братися зі своїми почуттями 
і не переплутайте любов із 
закоханістю. У суботу вдалі 
зустрічі та побачення. 

ЛЕВ 
Хибна скромність здатна віді-
брати у вас шанс познайоми-
тися з дуже цікавою людиною 
наприкінці тижня. Поста-
райтеся просто бути самими 
собою під час побачення.

ДІВА 
На початку тижня можли-
ва тимчасова самотність 
в зв'язку з від'їздом або висо-
ким ступенем зайнятості. Ви-
тратьте деякий час на друзів, 
вони допоможуть вам відчути 
себе впевненіше і спокійніше. 

ТЕРЕЗИ 
Не вимагайте від коханої 
людини все і відразу. Середа, 
четвер і субота — вдалі дні 
для зустрічей і романтичних 
побачень. У неділю не дозво-
ляйте безпідставним чуткам  
посварити вас.

СКОРПІОН 
Навіть якщо вам здається, що 
кохання не головне, життя 
доведе, що це не так. Ви 
будете мати гостру потребу 
в коханій людині і постарай-
теся зробити все, щоб якомо-
га більше часу бути поруч. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ви, схоже, перебуваєте 
на роздоріжжі, і, перш ніж 
прийняти остаточне рішення, 
вам багато чого доведеться 
впорядкувати і проаналізува-
ти в своєму особистому житті. 

КОЗЕРІГ 
Завантаженість на робо-
ті залишає небагато часу 
на кохану людину. Це може 
підштовхнути партнера 
на вчинок, який зачепить 
ваше самолюбство. 

ВОДОЛІЙ 
Ваша оригінальність і яскра-
вість може насторожити 
кохану людину і викликати 
ревнощі. У п'ятницю краще 
побути на самоті, розібратися 
з почуттями і бажаннями.

РИБИ 
Ви на гребені успіху, таємни-
чі, привабливі і сексуальні. 
Не заплутайтесь у ваших 
шанувальниках (цях). Не на-
магайтеся вести подвійну гру.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 21-27 ЖОВТНЯКОХАННЯ ЧИ ЗАЛЕЖНІСТЬ: 

КОЛИ ПОЧУТТЯ ШКОДЯТЬ?
Ðîçâèòîê åìîö³éíî¿ çàëåæíîñò³ íàãàäóº 

ïàä³ííÿ â ÷îðíó ä³ðó: âàì çäàºòüñÿ, ùî 
âñå â ïîðÿäêó, ùî í³÷îãî íå çì³íèëîñÿ, 
àëå çì³íè âñå æ â³äáóâàþòüñÿ. Âàøå æèòòÿ 
íàïîâíþºòüñÿ òðèâîãîþ, ðîçäðàòóâàííÿì, 
õâîðîáëèâèìè ôàíòàç³ÿìè. Âàø ñâ³ò ñïî-
òâîðþºòüñÿ, à â éîãî öåíòð³ âèÿâëÿþòüñÿ 
³íòåðåñè êîõàíî¿ ëþäèíè. ßêùî ïàðòíåð 
ñõèëüíèé äî ìàí³ïóëÿö³¿ ³ ïñèõîëîã³÷íîãî 
âàìï³ðèçìó, òàê³ ñòîñóíêè ìîæóòü îáåðíó-
òèñÿ êàòàñòðîôîþ.

Справи сердечні  Ви проводите цілий день разом 
з коханою людиною і відчуваєте себе на сьомому 
небі. Але на наступний день об'єкт ваших почуттів 
не відповідає на ваші дзвінки — і вас охоплює тривога, 
злість, відчай. Що це — кохання, чи залежність? 
Коментує психолог Анна Катрук

ВІДЧУВАЄТЕ, ЩО НЕ МОЖЕТЕ БЕЗ 
КОХАНОГО ЖИТИ 
Залежність — це потреба в комусь, хто, як нам 
здається, зможе заповнити вакуум у житті. 
Починатися залежність може цілком безневи-
нно — людина відчуває радість і щастя при зустрі-
чі з коханим. І сумує при розставанні. Але з часом 
амплітуда переживань збільшується і доходить 
до нав'язливого бажання володіти партнером 
нероздільно, не розлучатися ні на мить. Здається, 
що щастя можливе тільки разом.
По суті, цей невротичний сценарій описаний 
в літературі і показаний в кінематографі. І багато 
хто вважає це любов'ю. Але це далеко не так. 
При справжньому коханні зберігається почуття 
власної цілісності і самоцінності, при залежнос-
ті — втрачається власне «Я», життя без партнера 
видається неможливим. Людина на все готова, 
аби бути з об'єктом своєї залежності.

ЧОМУ ЕМОЦІЙНА 
ЗАЛЕЖНІСТЬ — ОТРУТА 
Усі стосунки, що генерують емоційну залежність, 
роблять обох партнерів нещасними. Емоційно 
залежна людина завжди хоче більшого. Вона 
найчастіше незадоволена і живе з наростаючим 
почуттям тривоги, що породжується страхом 
втрати. 
У той же час інша людина все більше і більше 
відчуває, що не справляється, не може розви-
ватися, втягнута у стосунки, які не можуть нічого 
їй дати. Такі стосунки будуть лише підживлю-
вати ваші вразливість і посилювати невротичні 
риси. В результаті, рано чи пізно, такі стосунки 
закінчуються.

ХОЧЕТЕ ВІД ПАРТНЕРА ВСЕ І ВІДРАЗУ 
Нам здається, що об'єкт нашого інтересу пови-
нен втілювати в собі все, чого ми чекаємо від 
нього. Ми звалюємо на нього весь вантаж наших 
уявлень про ідеал. Рано чи пізно така установка 
призведе до розчарування і бажання «підпра-
вити» реальність.
У будь-яких здорових стосунках завжди є період 
ідеалізації. Але коли він проходить, любов зали-
шається (якщо це вона). У міру того, як стосунки 
розвиваються, довіра між партнерами зростає, 
вони стають ближче. Замість того, щоб намага-
тися переробити партнера, якщо він у чомусь 
не задовольняє нашого уявлення про нього, 
ми приймаємо його. Здорові і залежні стосунки 
розвиваються в різних напрямках. У залежних 
стосунках ми лише вимагаємо. У здорових ми 
постійно вчимося і пізнаємо партнера. І наше 
кохання росте, долаючи випробування.

КОХАННЯ — У ВАС САМИХ 
На щастя, є і хороший момент. Якщо обидва 
усвідомлюють стан речей, вони можуть змінити 
ситуацію і направити всю цю енергію в правильне 
русло. Кохання — у вас самих.
— Кохання — мабуть, найсвітліше почуття, яке окри-
лює і надихає, — говорить психолог Анна Катрук. — 
Коли людина любить, їй добре.«Добре» — це осно-
вний критерій. Добре з об'єктом своєї любові, до-
бре і на самоті. Якщо розлуки з коханим даються 
нестерпно важко, неможливо ні їсти, ні спати, це 
вже залежність. Що ж робити? Перш за все, важ-
ливо повернути собі себе. Згадати, що вам було 
важливо до зустрічі з партнером, чим ви захоплю-
вались, що вам приносило почуття задоволення?

НАЛЕЖАТИ ТІЛЬКИ ВАМ 
Часто стосунки пройняті ревнощами. Ревність 
виникає з невпевненості і іноді досягає розмірів 
клінічної параної. Залежна людина перевіряє 
телефон, досконально вивчає сторінки коханого 
в соціальних мережах, аналізує кожне його сло-
во і погляд, може навіть влаштовувати за ним 
стеження. І це при тому, що той може навіть 
не підозрювати про це.
Справжня близькість передбачає спокійну до-
віру. Звичайно, навіть хороші стосунки не об-
ходяться без сумнівів. Але стосунки, в першу 
чергу, мають будуватися на довірі. Закохана 
людина має спокійно сприймати той факт, що 
партнер контактує з безліччю різних людей, 
серед яких трапляються і досить привабливі 
особистості. Якщо вам потрібен неподільний 
контроль над коханим — це ознака того, що ви 
потрапили в залежність і боїтеся її розірвати.

ВІДНОВЛЮЙТЕ СВОЮ ЦІЛІСНІСТЬ
У моменти розлуки важливо не піддаватися зне-
вірі і не надзвонювати об'єкту своєї прихильності, 
а навчитися займатися собою, своєю улюбленою 
справою та іншими обов'язками. Відновлюва-
ти свою цілісність. Пам'ятати, що ваше щастя 
не може перебувати в іншій людині, а тільки 
всередині вас самого. 
Ніколи не пізно навчитися себе любити, навіть 
якщо у вашому дитинстві у вас не було гідного 
прикладу здорових взаємин, все можна ви-
правити. І якщо вам важко впоратися з цим 
завданням самостійно, знайдіть собі психо-
лога, з яким легше буде пройти цей шлях. 
Шлях до себе!



ОВЕН 
Стежте за своєю мовою і 
будьте обережні при спілку-
ванні з колегами на роботі. 

ТЕЛЕЦЬ 
Якщо ви зберетеся, то буде-
те здатні зробити стрибок 
в кар'єрі. 

БЛИЗНЮКИ 
Проявляйте більше актив-
ності і творчої ініціативи 
на роботі. 

РАК 
Ви зможете проявити себе 
з кращого боку і підвищити 
свій авторитет. 

ЛЕВ 
Ви поринете в круговерть 
різноманітних справ, вам 
вдасться отримати цінну 
інформацію.

ДІВА 
Є ризик, що ваші плани 
увійдуть в протиріччя з пла-
нами вашого начальства. 

ТЕРЕЗИ 
Ваші плани починають ре-
алізовуватися, варто тільки 
повірити в свої сили. 

СКОРПІОН 
Вас чекає успіх і додатковий 
прибуток. Вдалими ви-
являться вкладення в акції, 
в валюту і гра на біржі.

СТРІЛЕЦЬ 
Доведіть розпочату справу 
до кінця, воно буде кошту-
вати витрачених зусиль. 

КОЗЕРІГ 
Зараз вдалий час для ре-
монту і покупок, пов'язаних 
з побутовими питаннями. 

ВОДОЛІЙ 
Вас цілком можуть оцінити 
по достоїнству і підвищити 
на посаді.

РИБИ 
Ви зараз цілком спокійні, у вас 
гарний настрій. Насолоджуй-
тесь життям, приємними зна-
йомствами, спілкуванням.

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
ОЛЕКСАНДР ПАСТУХ, 

МЕНЕДЖЕР:

— Що, в першу чергу, 
ви б взяли з собою 
на безлюдний острів?
— Рогалика.
— Навіщо?
— Блін, ти тупий? Їсти!

***
— Люба, підемо в ресторан чи махнемо 
на Мальдіви?
— Але зараз же карантин.
— Ну, не хочеш — як хочеш.

***
Самоізоляція дана для того, щоб ти зрозумів, 
що ніякий вільний час на читання книг, спорт 
і розвиток тобі не потрібен. Ти просто лінива 
скотина.

***
Ви знаєте, на карантині бути зовсім не нудно! 
Але як таке може бути, що в одному 
кілограмовому пакеті рису 2789 зерен, 
а в іншому 2804?

***
У зв'язку з рекомендацією не чіпати руками 
обличчя, перестав читати новини і дивитися 
щоденник сина.

***
Я б міг блискуче жити на свою зарплату, якби, 
наприклад, в листопаді було б 5–6 днів, 
а не 30.

***
Якщо розділити статки деяких міністрів або 
депутатів на їх зарплату, з'ясується, що вони 
живуть по кілька тисяч років.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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Ñåðåäà, 21 æîâòíÿ 2020

РЕКЛАМА

482002

Катерина, 21 рік
Закінчила Вінницький  національний  аграрний  
університет. Зараз продовжую навчання у 
магістратурі. Маю хореографічне минуле, адже 
присвятила 11 років украї нським народним 
танцям. Мрію створити власну справу, яка буде 
приносити не тільки задоволення, а і прибуток. 
Завжди відкрита до нових знай омств. Від життя 
стараюсь отримати максимум задоволення та 
проводжу й ого активно, з удосконаленням свої х 
можливостей .  

Найгарніші  дівчата їздять 
з «Бліц таксі»

480639

480501

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

тел: (093) 759 05 55, 
(096) 179 71 31

482070
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к
й  аграрний  
чання у 

минуле, адже 
ародним 

аву, яка буде 
а і прибуток. 
тв. Від життя 
волення та 

аленням свої х 

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

тел: (093) 759 05 55, 
(096) 179 71 31

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.

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
Просто зчитайте 
QR-код камерою 
Вашої мобілки та 
дивіться фото! 

(Має бути встанов-
лена програма QR 
Reader з Андроїд-

маркета 
або аналогічна)


