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ГРОШЕЙ НА 
РЕКОНСТРУКЦІЮ НЕМА
 Мури, пам'ятник 17-го століття, 
можуть простояти ще рік. 
Мерія оголосила тендер, а 
потім скасувала. Ціна питання — 
3,8 мільйона гривень

НАЙБЛИЖЧІ 
МАЛЬОВНИЧІ ПЕЧЕРИ
 Спускатися під землю не 
менш захоплююче, ніж дертися 
на гори. Поїздка може стати 
незабутньою. Головне — 
одягнутися попростішес. 5

с. 6

с. 6

с. 3
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RIA до сніданку
за 20 грн на місяць

 Корисну звичку для 
інтелектуального розвитку дозволяє 
розвинути естонський онлайн-проект 
«Міксіке», до якого вже приєдналося 9 
тисяч жителів Вінниці та області
 У січні у Палаці дітей та юнацтва 
відбулися обласні змагання з усного 
математичного рахунку, в яких взяли 
участь не тільки школярі
 Сергій Пойда, координатор проекту 
в нашому регіоні, каже, що у «Міксіке» 
пробують свої сили цілі династії — від 
онуків до дідусів і бабусь. А школярі, у 
яких добре виходить усний рахунок, 
стають успішними з усіх предметів

с. 20

Павло Таксер, учень 4-го класу фізико-математичної гімназії № 17, у січні став абсолютним 
переможцем обласних змагань з усного математичного рахунку, набравши більше 16 тисяч 
балів. Для порівняння — якщо доросла людина почне рахувати, то набере приблизно 2500 балів

РАХУВАТИ ШВИДШЕ КАЛЬКУЛЯТОРА 
МОЖЕ НАВЧИТИСЯ КОЖЕН
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1. Призупинити дію постанови Кабміну від 
30 листопада 2016 року № 932 в пунктах 3 та 4, 
про затвердження госпітальних округів, до від-
працювання МОЗу повного пакету необхідних 
нормативно-правових актів по формуванню 
госпітальних округів та узгодження їх з громад-
ськістю, органами місцевого самоврядування 
та місцевими органами влади.
2. Ухвалити закон України про реформування 
галузі охорони здоров’я, в якому чітко визна-
чити етапи та цілі зазначеного процесу, а також 

джерела фінансування, виходячи з потреб на-
селення в медичній допомозі, та не допустити 
зниження фінансування.
3. Напрацювати відповідну нормативно-пра-
вову базу щодо впровадження реформи в га-
лузі охорони здоров’я з реальними термінами 
її поетапної реалізації.
4. Затвердити новий закон України «Про охо-
рону здоров’я», «Про медичне страхування 
в Україні», де передбачити різні форми на-
дання медичних послуг населенню, визначити 

їх рівень та об’єм надання за державні кошти 
(сектор гарантованого державного забезпе-
чення, страхування; страхові компанії з на-
дання медичних послуг і контролю за якістю 
надання медичних послуг).
5. Впровадженню реформи в галузі охоро-
ни здоров’я України має передувати ши-
рокомасштабна інформаційна кампанія 
та громадські обговорення із залученням 
медичної спільноти, представників громад-
ськості, ЗМІ.

Текст звернення робочої групи до Кабміну 

ÍÎÂÈÍÈ

Властям 
спешить некуда 

Áåçäîìíûå è îäè÷àâøèå 
æèâîòíûå ÿâëÿþòñÿ ïðè÷è-
íîé íàøåé áåçîòâåòñòâåííîñ-
òè. Íî âñå ÷àùå ëþäè íà÷àëè 
ïîâîðà÷èâàòüñÿ ëèöîì ê ýòîé 
ïðîáëåìå.

Îñåíüþ 2016 ãîäà ïðîøëî 
ãîëîñîâàíèå çà íàø ïðî-
åêò «Íå áóäü áåçðàçëè÷åí, 
ñòåðèëèçóé æèâîòíîå, îñòà-
íîâè ðîñò áåçäîìíîñòè». 
Çà ïðîåêò ïðîãîëîñîâàëè 
è îí âûèãðàë. Ïî óñëîâè-
ÿì, â Âèííèöå çà 2017 ãîä 
äîëæíî áûòü ñòåðèëèçîâàíî 
500 áåçäîìíûõ êîøåê. ß ïî-
ëó÷èëà î÷åíü ìíîãî çâîíêîâ 
îò íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé 
ïî ïîâîäó ðåàëèçàöèè ïðî-
åêòà è ñïàñèáî âñåì áîëü-
øîå çà òàêóþ àêòèâíîñòü. 
Ëþäè íàñòðîåíû ðåøàòü 
ïðîáëåìó. Íî íàøèì âëàñ-
òÿì ñïåøèòü íåêóäà. ß óæå 
òðèæäû ïîáûâàëà â ãîðñîâå-
òå ñ ïðîñüáîé óñêîðèòü ðå-
øåíèå âîïðîñà. Ïðîåêò æå 
âûèãðàë, à ãäå îáåùàííûå 
200 òûñ.? Îêàçûâàåòñÿ, ãîð-
ñîâåò è òåíäåðíàÿ êîìèñ-
ñèÿ íèêàê íå ìîãóò ðåøèòü, 
êàêîé âåòêëèíèêå äîâåðèòü 
ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà.

Íà íîñó âåñíà, è ìû çíà-
åì, ÷åì îíà ãðîçèò. Êîøà-
÷üè ñâàäüáû è ñîòíè íèêîìó 
íå íóæíûõ êîòÿò ïîïîëíÿò 
áåçäîìíûé ðÿä.

Îáðàùàþñü êî âñåì 
ñ ïðîñüáîé çâîíèòü è ïè-
ñàòü â äåïàðòàìåíò áëàãî-
óñòðîéñòâà ãîðîäà, ñ ïðîñü-
áîé âûïîëíèòü îáåùàíèå 
è äàòü ïðîåêòó ¹ 72 æèçíü. 
Æèâîòíûå ñòðàäàþò è ãèáíóò 
ïî íàøåé âèíå. Áîëüøèíñòâî 
èç íèõ òàê è íå óçíàåò, ÷òî 
òàêîå ñûòîñòü, áåñïå÷íîñòü, 
òåïëî ÷åëîâå÷åñêèõ ðóê. Ðàç-
âå ìû ïðîòèâ ýòîãî?! Òàê äà-
âàéòå äåéñòâîâàòü!

ДУМКА

ЗООЗАЩИТНИЦА

ВалентинаВалентина  
БЕДРАКОВСКАЯБЕДРАКОВСКАЯ

ЮЛІЯ ГРИГА (43), ГОЛОВА ГО 
«ФІЛОСОФІЯ СЕРЦЯ»:
– Перейменування вулиць, 
на моє переконання, – не що 
інше, як відволікання уваги 
від реальних проблем! Щоб 
люди не думали про тарифи і 
мізерні доходи, їм задурюють 
голови декомунізацією.

ВІКТОР ДОЛЕЦЬКИЙ (31), 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ ВИВЧЕННЯ 
ГЕНЕАЛОГІЇ «ПРАЩУР»:

– Це потрібно було зроби-
ти ще 25 років тому. Якщо 
не можна жити на вулиці 
Гітлера, то чому можна на ву-
лицях інших катів? Нові назви 
мені дуже подобаються.

МИХАЙЛО БАРДИН (57), 
ПРАВОЗАХИСНИК, ГОЛОВА 
ПОДІЛЬСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРАВ 
ЛЮДИНИ:

– Дуже позитивно. І кажу це 
при будь-якій нагоді, коли 
спілкуюся з людьми. Йдучи 
вулицями міста, можна ви-
вчати свою історію.

ЗАРІНА МАЄВСЬКА (28), 
СТАРШИЙ ІНСПЕКТОР 
УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРАВ ЛЮДИНИ:

– Нові назви не встигла ще 
всі запам’ятати. Але країна 
і так довго прожила, знаючи 
чужих, а не своїх визначних 
постатей та діячів.

ОЛЕКСАНДР ШЕМЕТ (58), 
ШОУМЕН:
– Мені подобається їха-
ти вулицею Коріатовичів, 
а не по Свердлова. Єдине, 
чого я не можу зрозуміти, 
що це за вулиця Інтерна-
ціоналістів? Це ті, хто воює 
на боці «ЛДНР» чи як?

ЮЛІЯ КОРОЦІНСЬКА (29), 
ПСИХОЛОГ:
– Досi плутаюся, треба час, 
щоб зорiєнтуватися, про яку 
вулицю йдеться. Бувають 
проблеми з викликом таксi. А 
нова назва моєї вулицi подо-
бається: була Ленiнградська, 
зараз Довженка.

RIA ЗАПИТАЛА ЕКСПЕРТІВ Як через рік після «декомунізації» ви сприймаєте нові назви вулиць?

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ï î ñ ò à í î â î þ 
¹ 932, â³ä 30 ëèñ-
òîïàäà 2016, Êàá-

ì³í çàòâåðäèâ ïîðÿäîê ñòâîðåííÿ 
ãîñï³òàëüíèõ îêðóã³â. Ó ãðóäí³ 
2016 ðîêó äåïàðòàìåíò îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ Â³ííèöüêî¿ îáëäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ (ÎÄÀ) âí³ñ ïðîïîçèö³¿ 
ùîäî ñòâîðåííÿ òðüîõ ãîñï³òàëü-
íèõ îêðóã³â ó îáëàñò³: Â³ííèöü-
êèé, Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé ³ 
Òóëü÷èíñüêèé. Òàêèé ðîçïîä³ë 
çáóðèâ ëþäåé ó áàãàòüîõ ðàéîíàõ. 
Ëþäè áîÿòüñÿ, ùî ë³êàðí³ ó ¿õ 
íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ïîçàêðèâà-
þòü. Íà ì³òèíãè ïðîòè ìåäè÷íî¿ 
ðåôîðìè âèõîäèëè ó Êîçÿòèí³, 
Øàðãîðîä³, ²ëë³íöÿõ.

ПІКЕТ У ВІННИЦІ. Ó ìèíóëèé 
÷åòâåð, 26 ñ³÷íÿ, â ïðèì³ùåíí³ 

ÎÄÀ â³äáóëàñÿ â³äêðèòà çóñòð³÷ 
äåïóòàò³â îáëðàäè, ãîë³â ðàéîí-
íèõ ðàä, ì³ñüêèõ òà ñåëèùíèõ 
ãîë³â ç äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòó 
îõîðîíè çäîðîâ‘ÿ. Òåìà – ãîñï³-
òàëüí³ îêðóãè. Ó öåé äåíü äî Â³-
ííèö³ ïðè¿õàëè øàðãîðîä÷àíè, 
ùîá ïðîâåñòè ì³òèíã ï³ä áóä³â-
ëåþ ÎÄÀ. Àëå ñàìå òîä³ çí³ìàëè 
íîâîð³÷í³ ïðèêðàñè, ³ ëþäåé çà-
ïðîñèëè äî ñåñ³éíî¿ çàëè, äå ïðå-
çåíòóâàâñÿ ïðîåêò ìåäðåôîðìè.

Óâåñü áàëêîí ñåñ³éíî¿ çàëè 
áóâ çàïîâíåíèé íåâäîâîëåíè-
ìè ëþäüìè ç ïëàêàòàìè. Êîëè 
Ëþäìèëà Ãðàáîâè÷ ïðåçåíòóâàëà 
ïðîåêò ïî ãîñï³òàëüíèõ îêðóãàõ, 
ç áàëêîíó ïîñò³éíî ëóíàëè âè-
êðèêè, íà êøòàëò, «íå äàìî çà-
êðèòè ë³êàðíþ», «ñâî¿ì ïðîåêòîì 
âè çíèùèòå íàáàãàòî á³ëüøå ëþ-
äåé, í³æ ó ÀÒÎ». Äî ïðîòåñòíèõ 
âèñëîâ³â ï³äêëþ÷èëèñü ³ äåïóòàòè 
îáëðàäè.

ВИМАГАЮТЬ ВІДМІНИТИ 
ГОСПІТАЛЬНІ ОКРУГИ 
Незгода  На засіданні робочої групи 
по госпітальних округах депутати 
вирішили підготувати звeрнeння 
до Кабміну про призупинeння 
медрeформи. Також цe звeрнeння мають 
направити до голів облрад інших областeй 
з проханням підтримати ініціативу

Çîêðåìà, ïðåäñòàâíèêè Øàð-
ãîðîäó íà ñëîâà Ãðàáîâè÷ ïðî òå, 
ùî í³õòî íå çáèðàºòüñÿ çàêðèâà-
òè ÷è îïòèì³çóâàòè ë³êàðí³, àäæå 
ïîâíîâàæåíü íà òå íå ìàþòü, 
â³äïîâ³ëè: «Âè çàêðèºòå ë³êàðí³ 
íàøèìè ðóêàìè».

– Êîëè áóäå ðîçïîä³ë ïî ãîñ-
ï³òàëüíèõ îêðóãàõ, êîëè ô³íàí-
ñóâàííÿ ë³êàðåíü ïîêëàäåòüñÿ 
íà ì³ñòà, äî ÿêèõ âîíè â³äíî-
ñÿòüñÿ, çâè÷àéíî æ, éîãî áóäå 
íå âèñòà÷àòè. Òîæ ìè áóäåìî 
çìóøåíí³ ¿õ çàêðèâàòè, – êàçà-
ëè äåïóòàòè.

Ç áàëêîíó ëóíàëî: «Ãàíüáà».

РОБОЧА ГРУПА. Ðåçóëüòàòîì â³ä-
êðèòîãî ç³áðàííÿ áóëî ñòâîðåííÿ 

ðîáî÷î¿ ãðóïè, ÿêà ìàëà âèâ÷èòè 
ïèòàííÿ ïðî ãîñï³òàëüí³ îêðó-
ãè. Äî íå¿ óâ³éøëè ãîëîâè ðàé-
ðàä, ïðîô³ëüíà êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü 
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, äåïóòàòè. 31 
ñ³÷íÿ ðîáî÷à ãðóïà ï³äãîòóâàòè 
çâeðíeííÿ äî Êàáì³íó òà Âåð-
õîâíî¿ ðàäè ïðî ïðèçóïèíeííÿ 
ìåäè÷íî¿ ðeôîðìè, à çîêðåìà 
ïîñòàíîâè ïðî ñòâîðåííÿ ãîñï³-
òàëüíèõ îêðóã³â.

Пікет медиків та пацієнтів відносно госпітальних 
округів з районів перекинувся до стін 
ОДА. Депутати облради підтримали пікетуючих 

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА M.20MINUT.UA
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ВІТАЛІЙ 
ПАВЛОВСЬКИЙ (33), 
ГОЛОВА «РЕВІЗІЇ 
ВЛАДИ», БУВ 
ЧЛЕНОМ КОМІСІЇ 
НА АТЕСТАЦІЇ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ:

– Начальник чергової частини 
взявся «вирішувати питання», 
що не в його компетенції, так 
як він навіть не слідчий. Це 

залишки ще старої системи, 
звички, які тільки з певним 
часом зникнуть. Якщо люди, 
порушуючи закон, шукають 
можливість  домовитися з 
правоохоронцем – це також 
кримінальна відповідальність. 
Потрібно більше резонансних 
справ такого характеру викри-
вати і, як приклад, інформувати 
громаду.

Правоохоронна система ще 
досить довго буде недоско-
нала, переатестація фактично 
провалена, працівники, що 
були звільнені моєю комісією, 
повернулися рішенням суду 
ще на більш вищі посади, ніж 
були. Ми стали маріонетками 
у брудних руках чиновників та 
олігархічних кланів. Уся бо-
ротьба тільки попереду.

«Переатестація фактично провалена» 
АНАТОЛІЙ БАНАХ 
(44), ГОЛОВА 
ЛЮСТРАЦІЙНОГО 
КОМІТЕТУ 
ВІННИЧЧИНИ, 
ТРЕНЕР-ВИКЛАДАЧ 
У ПОЛІЦІЇ:

– На жаль, це свідчить про не-
значні позитивні зрушення у На-
цполіції. Прикро, що оновленню 
системи не допомогла пере-

атестація, адже певна кількість 
фахівців звільнилася ще до неї, 
натомість ті, кого «забракували» 
атестаційні комісії, – відновилися 
на посадах, бо виграли позови 
у «самих справедливих у світі» су-
дах… Кажете, порядність, патріо-
тизм, самопожертва? Ні, не чули… 
Кажете, висока зарплатня та со-
ціальний захист поліцейського і 
його родини? Не чули теж…

«Про порядність не чули» 

ÊÐÈÌ²ÍÀË

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
(067)7857674 

Ñïåðøó òèñÿ-
÷ó, à ïîò³ì ùå 
14 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 

Ñò³ëüêè çàïðîñèâ ó â³ííè÷àíè-
íà, â ÿêîãî çíàéøëè íàðêîòèêè, 
28-ð³÷íèé êàï³òàí ïîë³ö³¿. Ñï³é-
ìàíèé íà õàáàð³ áóâ íà÷àëüíèêîì 
÷åðãîâî¿ ÷àñòèíè ó íåùîäàâíî 
ñòâîðåíîìó Ë³âîáåðåæíîìó â³ää³-
ëåíí³ â³ííèöüêî¿ ïîë³ö³¿. Ïðÿìî 
ï³ä íèì éîãî ³ âçÿëè. Íà äðóãèé 
äåíü – çâ³ëüíèëè.

– Ïî-³íøîìó ïðîôåñ³îíà-
ëè ðîäîì ç ì³ë³ö³¿ ïðàöþâàòè 
íå óì³þòü, – òàê â³äðåàãóâàâ ïðà-
âîçàõèñíèê Ñòàí³ñëàâ Íèæíèê-
Îñêîëüñüêèé íà íîâèíó ïðî çà-
òðèìàííÿ íà õàáàð³ ïðàâîîõîðîí-
öÿ, ÿêèé ïðîéøîâ ïåðåàòåñòàö³þ 
³ ìàâ áè ïðàöþâàòè ÷åñíî, âò³ì, 
ñâî¿ìè ä³ÿìè ïîêàçàâ – àòåñòó-
âàëè éîãî äàðåìíî. – Íå âñòèãëè 

â³äêðèòè Ë³âîáåðåæíèé â³ää³ë, 
à óæå âèð³øèâ «ïîê³í÷èòè ç á³ä-
í³ñòþ» íà÷àëüíèê ÷åðãîâî¿ ÷àñ-
òèíè. ² çàðïëàòà á³ëüøå 10 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü íå çóïèíèëà!

– Çâ³ñíî, â³í ïðîéøîâ ïåðå-
àòåñòàö³þ, – ñêàçàëà ïðåñ-îô³öåð 
îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ ïðî íåíàçâàíî-
ãî ãðîìàäñüêîñò³ êàï³òàíà. – Öå 
á³ëüøå, í³æ íåïðèºìíî. Öå ïå-
ðåêðåñëþº âñå òå ïîçèòèâíå, ùî 
ìè ðîáèìî.

НЕНАЗВАНИЙ «ГЕРОЙ». Ïðî 
çàòðèìàííÿ ïîë³öåéñüêîãî ³ç 
ì³÷åíèìè ãð³øìè 26 ñ³÷íÿ ïîâ³-
äîìèâ äåïàðòàìåíò âíóòð³øíüî¿ 
áåçïåêè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
Óêðà¿íè. Íà ôîòîãðàô³ÿõ, ÿê³ 
âèêëàëè íà îô³ö³éí³é ñòîð³íö³ 
ó Ôåéñáóêó, ñòàðàííî çàòóøóâà-
ëè îáëè÷÷ÿ êàï³òàíà, ñï³éìàíîãî 
íà õàáàð³.

Çà äàíèìè ñë³äñòâà, öå áóëà 
ðåàë³çàö³ÿ ³íôîðìàö³¿, îòðèìà-
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ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ЗА ХАБАР 
ЗВІЛЬНИЛИ БЕЗ СУДУ І СЛІДСТВА 

Показово  Молодий каптан поліції 
захотів заробити 15 тисяч гривень на людині, 
в якої знайшли наркотики. Спіймали 
на хабарі. Тепер уже колишній начальник 
чергової частини Лівобережної поліції 
може отримати термін з конфіскацією. 
Крім звільнення, йому загрожує 
відповідальність за службовий злочин 

íî¿ â³ä 30-ð³÷íîãî â³ííè÷àíèíà, 
ñòîñîâíî ÿêîãî º êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ ïðî íåçàêîííå 
çáåð³ãàííÿ íàðêîòèê³â áåç ìåòè 
çáóòó.

Ïðàö³âíèêè âíóòð³øíüî¿ áåç-
ïåêè â³äðåàãóâàëè íà çàÿâó öüîãî 
÷îëîâ³êà ³ çàòðèìàëè ïîë³öåé-
ñüêîãî ï³ä ÷àñ ïåðåäà÷³ éîìó 
ãðîøåé. Çà 15 òèñÿ÷ ãðèâåíü â³í 
ïîîá³öÿâ «íàðêîìàíó» äîïîìîãòè 
óíèêíóòè êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³.

«Äî óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüî¿ 
áåçïåêè ïîë³ö³¿ ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ ïðèéøîâ 30-ð³÷íèé 
÷îëîâ³ê ³ ðîçïîâ³â, ùî ç íüîãî 
âèìàãàþòü ãðîø³, – ðîçïîâ³äà-
ºòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³, ðîçì³-
ùåíîìó íà ñòîð³íö³ ó Ôåéñáó-
êó Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüî¿ 
áåçïåêè. – Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî çà-
ÿâíèê º ô³ãóðàíòîì êðèì³íàëü-
íîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äêðèòîãî 
Ë³âîáåðåæíèì â³ää³ëîì ïîë³ö³¿ 
çà îçíàêàìè ñò. 309 (Íåçàêîííå 
çáåð³ãàííÿ íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí 
áåç ìåòè çáóòó) Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè. ²ç ï³äîçðþâà-
íèì âèéøîâ íà êîíòàêò 28-ð³÷-
íèé íà÷àëüíèê ÷åðãîâî¿ ÷àñòèíè 
³ çàïðîïîíóâàâ ñïðèÿííÿ ó âè-
ð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî óíèêíåííÿ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà âèíàãîðîäó 
ó ðîçì³ð³ 15 òèñÿ÷ ãðèâåíü».

Ï³ñëÿ ïåðåâ³ðêè ö³º¿ ³íôîð-
ìàö³¿ óïðàâë³ííÿì âíóòð³øíüî¿ 
áåçïåêè çà éîãî ìàòåð³àëàìè â³é-
ñüêîâà ïðîêóðàòóðà Â³ííèöüêîãî 

ãàðí³çîíó ðîçïî÷àëà êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ óæå â³äíîñíî ïðà-
ö³âíèêà ïîë³ö³¿. Äàë³ áóëà îïåðà-
òèâíà ðîçðîáêà ³ç çàòðèìàííÿì, 
ÿê ãîâîðÿòü, íà ãàðÿ÷îìó – ³ç 
ì³÷åíèìè ãð³øìè.

«×åðåç ê³ëüêà äí³â ïðàâîîõî-
ðîíåöü çóñòð³âñÿ ³ç çàÿâíèêîì òà 
îòðèìàâ â³ä íüîãî àâàíñ, ó ñóì³ 
îäí³º¿ òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Ï³ä ÷àñ 
íàñòóïíî¿ ¿õíüî¿ çóñòð³÷³ ïîáëè-
çó â³ää³ëó ïîë³ö³¿, êàï³òàí ïî-
ë³ö³¿ îäåðæàâ ðåøòó – 14 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Â³äðàçó ï³ñëÿ öüîãî â³í 
áóâ çàòðèìàíèé ïðàö³âíèêàìè 
óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè, 
â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè òà ÑÁÓ. 
Ó õîä³ îãëÿäó ó íüîãî âèëó÷èëè 
íåïðàâîì³ðí³ êîøòè», – òàê ïî-
â³äîìèëè ó âíóòð³øí³é áåçïåö³ 
ïðî ðåçóëüòàò îïåðàö³¿.

ВИГНАЛИ З ГАНЬБОЮ. Êåð³âíèê 
îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ ïðèéíÿâ ð³øåí-
íÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ ïîë³öåéñüêî-
ãî, ñï³éìàíîãî íà õàáàð³, îäðàçó, 
íå ÷åêàþ÷è ðåçóëüòàò³â ñë³äñòâà. 
Ïðî öå â³í íàïèñàâ âðàíö³ 27 ñ³÷-
íÿ ó Ôåéñáóêó. Âêàçàâ ïðè÷èíó 
çâ³ëüíåííÿ òàê: çà äèñêðåäèòàö³þ 
çâàííÿ ïîë³öåéñüêîãî.

Òàêîæ Þð³é Ïåäîñ ïîïåðåäèâ 
ðåøòó ï³äëåãëèõ: íàïèñàâ, ùî òàê 
â÷èíèòü ³ç êîæíèì, õòî ïîðóøèòü 
çàêîí ³ ïðèñÿãó. Îñü éîãî ïîñò:

«Ïðàö³âíèê Ë³âîáåðåæíîãî 
â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿, ÿêîãî â÷îðà 
çàòðèìàëè íà õàáàð³ 15 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü çà «âèð³øåííÿ ïèòàí-

íÿ» ïî çàêðèòòþ!!! êðèì³íàëüíîãî 
ïðîâàäæåííÿ ñüîãîäí³ áóäå çâ³ëü-
íåíèé ç ëàâ ïîë³ö³¿ çà äèñêðå-
äèòàö³þ çâàííÿ ïîë³öåéñüêîãî. 
ß ïðèéíÿâ òàêå ð³øåííÿ äî çà-
âåðøåííÿ ðîçñë³äóâàííÿ, òîìó 
ùî ïåðåêîíàíèé, ùî çðàäíèêàì 
ó íàøèõ ðÿäàõ íå ì³ñöå. Îäèí òà-
êèé çëî÷èí ïåðåêðåñëþº óñ³ íàø³ 
ïîçèòèâí³ êðîêè, ÿê³ ìè ðîáèìî 
íà øëÿõó ñòâîðåííÿ ïîë³ö³¿, çäàò-
íî¿ çàõèñòèòè ³ äîïîìîãòè ëþäÿì. 
Ìè ìàºìî âåëèêèé êðåäèò äîâ³-
ðè â³ä ëþäåé ³ íå ìàºìî ïðàâà 
éîãî íå âèïðàâäàòè. ² íà öüîìó 
øëÿõó ìè áóäåìî çâ³ëüíÿòèñÿ â³ä 
êîæíîãî, õòî ïîðóøèòü çàêîí ³ 
ïðèñÿãó».

² ïðàâäà, ó òîé æå äåíü, ÿê ñêà-
çàëè ðåäàêö³¿ ó â³ää³ë³ êîìóí³êà-
ö³é îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿, 28-ð³÷íèé 
êàï³òàí ñòàâ êîëèøí³ì ïðàö³â-
íèêîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Íàäàë³ 
éîìó äîâåäåòüñÿ ïåðåä ñóäîì â³ä-
ïîâ³äàòè çà îòðèìàííÿ íåïðàâî-
ì³ðíî¿ âèãîäè ñëóæáîâîþ îñî-
áîþ – ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ñë³äñòâà, 
ÿêå çàðàç òðèâàº.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ïðåñ-öåíòðó 
óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåçïåêè 
Óêðà¿íè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, 
åêñ-ïîë³ñìåíó ³íêðèì³íóþòü 
îäåðæàííÿ õàáàðà ñëóæáîâîþ 
îñîáîþ. Ñòàòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
îá³öÿº îñü òàêå ïîêàðàííÿ: ïî-
çáàâëåííÿì âîë³ íà òåðì³í â³ä 
8 äî 12 ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ 
ìàéíà òà ³ç çàáîðîíîþ çàéìàòè 
ïîñàäè íà òåðì³í äî òðüîõ ðîê³â.

Обличчя затриманого капітана (28) затушували. Також не «світять» оперів, які потрапили у кадр, утримуючи фігуранта
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З почату минулого року за Законом Савчен-
ко з установ Вінниччини звільнили 350 лю-
дей, які відбували покарання за тяжкі та 
особливо тяжкі злочини. І 25% з них – вчи-
нили злочини знову.
Наприклад, останній із затриманих торік 
вінницькими поліцейськими зеків, що ви-
йшли за Законом Савченко, заробив собі 
нову справу аж на два десятки епізодів.
– Ця людина отримала прізвисько Тарзан, 
тому що майже два тижні працівники по-
ліції Вінниччини намагалися його спійма-
ти, – сказав керівник поліції Вінницької об-

ласті. – Він міг переплисти Буг, жити в лісі, 
готувати їжу з того, що знаходив у лісі – або 
гриби, або ловив рибу. Завдяки плідній 
співпраці з Національною гвардією полі-
цейські його все-таки затримали. На даний 
час він підозрюється в розбійних нападах, 
грабежах, крадіжках з магазинів, навіть 
у спробі зґвалтування жінок. Знаходиться 
під вартою, його справа скерована до суду.
Керівник поліції також назвав кількість 
людей, які вийдуть на свободу в 2017 році 
через перерахунок терміну за принципом 
«день в СІЗО – за два дні у в’язниці»:

– У найближчі два роки по області буде 
звільнено ще майже дві тисячі засуджених. 
Моя думка: треба вносити зміни в крите-
ріях звільнення осіб за тяжкі та особливо 
тяжкі злочини.
На розгляді депутатів кілька законопро-
ектів, які мають змінити ненависний пра-
воохоронцям Закон Савченко. Жоден – 
не затверджений. І поки народні обранці 
думають, як виправити ситуацію, а полі-
цейські ловлять звільнених на нових зло-
чинах, порахуємо: чим загрожує звільнення 
двох тисяч злочинців, про які сказав ке-

рівник поліції.
Минулий рік показав, що чверть зі звіль-
нених за Законом Савченко не виправи-
лися і ідуть на нові злочини. Ділимо число 
майбутніх звільнених на чотири – і вихо-
дить, що звільнення двох тисяч зеків може 
призвести до 500 нових убивств, розбоїв і 
зґвалтувань… Невтішна перспектива.
Глянемо в статистику тяжких і особливо 
тяжких злочинів 2016-го: їх зафіксували 
у Вінниці 79. На наступні два роки, значить, 
через звільнення невиправних матимемо 
значно гіршу криміногенну ситуацію.

Кожен четвертий рецидивіст іде на нове «діло» 

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ïðî âèêëèê 
íà ñòð³ëÿíèíó, 
îãîëîøåíèé ïî-

ò³ì ïëàí «Ïåðåõâàò», ïîãîíþ 
çà çëî÷èíöåì ³ ïîøóêè éîãî 
ïî ë³ñó ðîçêàçàëè â îáëàñí³é 
ïîë³ö³¿. Ñòð³ëêà òàêè ñï³éìàëè. 
Âèÿâèëîñÿ, ùî â³í íåùîäàâíî 
çâ³ëüíèâñÿ çà Çàêîíîì Ñàâ÷åíêî 
³ ñêî¿â ï³äðÿä ö³ëèé ðÿä çëî÷èí³â. 
Îñòàíí³ êâàë³ô³êóâàëè, ÿê âè-
êðàäåííÿ àâòîìîá³ë³â, êðàä³æêó 
òà çàìàõ íà óáèâñòâî.

– Õëîïöåâ³ 18 ðîê³â. Ïðîéøîâ 
«óí³âåðñèòåò» ó òþðì³. Ìèíóëî-
ãî ðîêó çâ³ëüíèâñÿ çà Çàêîíîì 
Ñàâ÷åíêî, äå â³äáóâàâ ïîêàðàííÿ 
çà ðÿä êðàä³æîê, – ñêàçàâ êåð³â-
íèê ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ 
Þð³é Ïåäîñ. – Âàæêî ðîçóì³òè 
ëîã³êó òàêèõ ëþäåé. Âèêðàäàº 
îäíó ìàøèíó, ¿äå íà í³é ³ â÷è-
íÿº êðàä³æêó ç ìàãàçèíó ï³ä â³-
äåîêàìåðîþ, íàáèðàº ïðîäóêò³â 
³ ò³êàº äàë³. Ïîò³ì îäíó ìàøèíó 
ëèøàº ³ ïåðåñ³äàº íà ³íøó. Êîëè 
ïðèõîäèòü ¿¿ âëàñíèê – ñòð³ëÿº… 
Þíàê ïðîäîâæóâàâ ñâî¿ çëî÷èíí³ 
ä³¿ óñå çà òÿæ÷îþ êâàë³ô³êàö³ºþ.

СТРІЛЬБА ПІД ВІКНАМИ. Äâ³ð áà-
ãàòîïîâåðõ³âêè á³ëÿ ïëîù³ Ãåðî-
¿â Ìàéäàíó â Êîçÿòèí³. Óâå÷åð³ 
18 ñ³÷íÿ, áëèçüêî 22.00, òàìòåø-
í³ ìåøêàíö³ ïî÷óëè ïîñòð³ëè òà 
ïîäçâîíèëè íà «102». Îïåðãðóïà 
çàñòàëà íà ì³ñö³ ÷îëîâ³êà ç âîã-
íåïàëüíèì ïîðàíåííÿì ó ãðóäè 
á³ëÿ éîãî ìàøèíè ÂÀÇ-2101. 
Âèÿâèëîñÿ, ó 58-ð³÷íîãî àâòî-
âëàñíèêà âèñòðåëèâ çëîä³é, ÿêèé 

õîò³â âèêðàñòè éîãî «êîï³éêó».
Çà ñëîâàìè Ïåäîñà, â³ä ñìåðò³ 

ïîòåðï³ëîãî âðÿòóâàëà öóïêà çè-
ìîâà êóðòêà. Çàâäÿêè ¿é êóëüêà 
çóïèíèëàñÿ ì³æ ðåáðàìè ïîðà-
íåíîãî ³ íå ä³ñòàëà äî æèòòºâî 
âàæëèâèõ îðãàí³â. À ïîñòð³ë áóâ 
ìàéæå óïðèòóë.

– Ïîòåðï³ëèé âèéøîâ â³ä ðî-
äè÷³â äî ñâîãî àâòî ³ ïîáà÷èâ, 
ùî çà êåðìîì ñèäèòü íåâ³äî-
ìèé ÷îëîâ³ê. Çâ³ñíî, íàìàãàâñÿ 
éîãî çàòðèìàòè, îäíàê çëî÷è-
íåöü â÷èíèâ îï³ð ³ çàñòîñóâàâ 
òðàâìàòè÷íó çáðîþ, – ðîçïîâ³â 
Ïåäîñ. – Äàë³ ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî 
çëî÷èíåöü óò³ê íà «Òàâð³¿» çîëî-
òèñòîãî êîëüîðó, ÿêó â³í ðàí³øå 
âêðàâ ó Â³ííèö³ ³ ïðèáóâ íà í³é 
ó ì³ñòî Êîçÿòèí.

ПОГОНЯ І ПОШУКИ. Ùîá çíàéòè 
óò³êà÷à, îãîëîñèëè ïëàí «Ïåðå-
õâàò». ×îòèðè ãîäèíè øóêàëè 
ïî â³äåî. É çîëîòàâà «Òàâð³ÿ» 
«çàñâ³òèëàñü» íà êîçÿòèíñüê³é 
âóëèö³. Ïî÷àëîñÿ ïåðåñë³äó-
âàííÿ. Ó ïðîöåñ³ ïîãîí³ óò³êà÷ 
íå âïîðàâñÿ ç êåðóâàííÿì, ç’¿õàâ 
ó êþâåò, âèñêî÷èâ ç ìàøèíè ³ 
ïîäàâñÿ íàâòüîêè ë³ñîì. Öå âæå 
áóëî çà ìåæàìè Êîçÿòèíà.

– Ïðàö³âíèêè ïîë³ö³¿ ïðî-
÷³ñóâàëè ë³ñ, – ðîçïîâ³â Þð³é 
Ïåäîñ. – Áóâ ï³äíÿòèé âåñü Êî-
çÿòèíñüêèé â³ää³ë ïîë³ö³¿. Ïðè-
áóëè íà ï³äìîãó ñèëè ç ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, 
ùîá ñï³éìàòè çëî÷èíöÿ. ² íà ãî-
ðèù³ çàêèíóòîãî áóäèíêó çàòðè-
ìàëè éîãî.

Ó ñåë³ Ñèãíàë, ùî ï³ä Êîçÿòè-
íîì, çíàéøëè þíàêà, ÿêèé ìàëî 
íå óáèâ âëàñíèêà «êîï³éêè». 

КУЛЮ, ВИПУЩЕНУ ВПРИТУЛ, 
ПРИЗУПИНИЛА КУРТКА 
Майже бойовик  Від пострілу з 
«травмата» мало не загинув 58-річний 
мешканець Козятина. Чоловік застав у своїй 
машині крадія, і той вистрілив майже 
упритул. Куля застрягла між ребрами. 
Стрілок – 18-річний крадій з тюремним 
стажем, звільнений за Законом Савченко

Äî íüîãî ïîë³öåéñüêèõ ïðèâåëà 
ñëóæáîâà ñîáàêà.

Çàòðèìàíèé íå çàïåðå÷óâàâ, 
ùî ñòð³ëüáà òà âèêðàäåííÿ – 
éîãî ðóê ñïðàâà. À ïîë³ö³ÿ âæå 
çíàëà, ùî ùå íàêî¿â ðîçøóêó-
âàíèé. ² òåïåð äî éîãî «ñïðàâè» 
äîäàþòü ùå ðÿä êðàä³æîê.

НАЗАД У СІЗО. – Ï³ñëÿ âèêðà-
äåííÿ «Òàâð³¿» ó Â³ííèö³ çëî-
÷èíåöü ïî äîðîç³ äî Êîçÿòèíà 
â÷èíèâ êðàä³æêó ïðîäóêò³â ³ç 
ìàãàçèíó. Ðîçóì³â, ùî éîãî óæå 
øóêàþòü. Çíàâ, ùî á³ëÿ ìàãà-
çèíó êàìåðà. Íàñò³ëüêè çóõ-
âàë³ñòü ó íüîãî áóëà ³ ïî÷óòòÿ 
áåçêàðíîñò³, – ðîçêàçóº êåð³â-
íèê ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. 

– Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü â³í 
ó Ñ²ÇÎ ³ ï³äîçðþºòüñÿ ó â÷è-
íåíí³ á³ëüøå äåñÿòêà êðàä³æîê 
ç àâòîìîá³ë³â. Ï³ä ÷àñ îãëÿäó 
éîãî ïîìåøêàííÿ çíàéøëè 
äóæå áàãàòî ðå÷îâèõ äîêàç³â. 
Çíàðÿääÿ, ÿêèìè â³í çëàìóâàâ 
äâåðöÿòà àâòîìîá³ë³â, òà áàãà-
òî âèêðàäåíîãî ìàéíà. Áóäåìî 
äàâàòè îãîëîøåííÿ, øóêàòè ïî-
òåðïëèõ çà öèìè ðå÷àìè.

À çà îñòàíí³ ä³¿ ï³äîçðþâàíîìó 
³íêðèì³íóþòü çàìàõ íà âáèâñòâî 
ëþäèíè òà âèêðàäåííÿ äâîõ àâ-
òîìîá³ë³â. Ì³ðà ïîêàðàííÿ – 
äî 10 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.

Çàòðèìàíèé íå ïîçáóâñÿ ï³ñòî-
ëåòà, ³ç ÿêîãî âèñòð³ëèâ ó âëàñíè-
êà «êîï³éêè». Ó ïðîöåñ³ ðîçñë³-
äóâàííÿ ìàþòü ç’ÿñóâàòè, äå âçÿâ 
çáðîþ 18-ð³÷íèé ðåöèäèâ³ñò. Öÿ 
ïåðåâ³ðêà äîäàñòü éîìó ùå îäíó 
ñòàòòþ â³äïîâ³äàëüíîñò³ – íåçà-
êîííå âîëîä³ííÿ çáðîºþ.

– Â³í íå ì³ã çàêîííî ¿¿ ìàòè, 
òîìó ùî ðàí³øå ñóäèìèé. Öå 
âçàãàë³ áóâ áè íîíñåíñ, – ñêàçàâ 
Þð³é Ïåäîñ.

Із оперативного відео: затриманий юнак 
зізнався у двох викраденнях, спробі вбивства 
чоловіка та кількох крадіжках 

Лікарі сказали, що від смерті пораненого чоловіка 
врятувала зимова куртка. Вона загальмувала кулю, 
випущену з травматичної зброї майже упритул 

Õëîïöåâ³, ÿêèé 
ñòð³ëÿâ, 18 ðîê³â.
Ìèíóëîãî ðîêó 
çâ³ëüíèâñÿ ç òþðìè 
çà Çàêîíîì Ñàâ÷åíêî. 
Ñèä³â çà êðàä³æêè
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Грипувати 
стали менше 
 Â³ííè÷àíè ïðîäîâæóþòü 
õâîð³òè íà ãðèï òà ÃÐÂ², àëå 
çàõâîðþâàí³ñòü ³äå íà ñïàä. 
Ó îáëàñò³ çà ìèíóëèé òèæ-
äåíü âîíà çíèçèëàñü íà 7,6%. 
Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó äåïàð-
òàìåíò³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.
– Óïðîäîâæ 4-ãî òèæíÿ 
2017 ðîêó çàõâîðþâàí³ñòü 
íà äàí³ ³íôåêö³¿, â ïî-
ð³âíÿíí³ ³ç ïîïåðåäí³ì 
òèæíåì, çíèçèëàñÿ íà 7,6% 
³ ñêëàëà 514,3 âèïàäêó 
ïðè åï³äåì³÷íîìó ïîðîç³ 
766,1 âèïàäêó íà 100 òèñÿ÷ 
íàñåëåííÿ. Çàõâîðþâàí³ñòü 
ó ö³ëîìó ïî îáëàñò³ áóëà 
íà 32,8% íèæ÷îþ åï³äåì³÷-
íîãî ïîðîãîâîãî ð³âíÿ, – 
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³. 

Збирають гроші, 
рятують палац 
 Îãîëîøåíî ôëåøìîá – 
êðàóäôàíä³íãîâó àêö³þ 
«Çðîáè ïîäàðóíîê Óêðà¿í³», 
ñïðÿìîâàíó íà ï³äòðèì-
êó â³äíîâëåííÿ îá’ºêò³â 
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè. 
Öüîãîð³÷ ï³äòðèìóâàòèìóòü 
«Ñï³âî÷³ òåðàñè» òà Íàòàë³-
¿âñüêèé ïàðê ó Õàðê³âñüê³é 
îáëàñò³, Ñâÿòî-Òðî¿öüêèé 
ñîáîð ó ßãîòèí³ òà ïàëàö 
Êñ³äî ó Õì³ëüíèêó. Àêö³ÿ 
çàêëþ÷àºòüñÿ ó òîìó, ùî 
áóäü-õòî íà ³íòåðíåò-ïëàò-
ôîðì³ ìîæå êóïèòè ñîá³ 
çà $1 ëèñò³âêó. Ö³ êîøòè 
ï³äóòü ó áþäæåò êàìïàí³¿, 
íà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó 
äîêóìåíòàö³þ. Âçÿòè ó÷àñòü 
ó ïðîåêò³ ìîæíà çà ïîñè-
ëàííÿì goo.gl/0zLzIi 

Зарплати 
«у конверті» 
 Â Óêðà¿í³ ï³äíÿëè ì³í³-
ìàëüíó çàðïëàòó ³ âîäíî÷àñ 
ïîñèëèëè â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà ïîðóøåííÿ çàêîíó ïðî 
ïðàöþ. Òðüîõ á³çíåñìåí³â 
Â³ííè÷÷èíè âæå çëîâèëè. 
Ó Êàëèí³âö³ òà Ìóðîâàíèõ 
Êóðèë³âöÿõ âèêðèëè íåî-
ôîðìëåíèõ ïðàö³âíèê³â, 
ÿê³ ïðàöþâàëè áåç òðóäîâèõ 
êíèæîê. 
Ï³äïðèºìöÿì çàãðîæóº 
øòðàô äî òðüîõ òèñÿ÷ íåî-
ïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â 
äîõîä³â ãðîìàäÿí – 51 òè-
ñÿ÷à ãðèâåíü. À á³çíåñ-
ìåíè, ÿê³ íå äîïóñòÿòü 
³íñïåêòîð³â äî ïåðåâ³ðêè, 
òåìîþ ÿêî¿ º íåîôîðìëåí-
íÿ òðóäîâèõ äîãîâîð³â òà 
âèïëàòà çàðïëàò «ó êîí-
âåðò³», çàãðîæóº øòðàô 
320 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

КОРОТКОКОРОТКО

Скільки ж ще простоять Мури 
без ремонту? Про це журналіст 
запитав в Анатолія Ізотова – го-
ловного архітектора та керівника 
науково-дослідного і проектного 
центру архітектурної та містобу-
дівної спадщини.
– Можливо рік ще «проживуть». 
Усе залежить від погоди, – 
сказав архітектор. – На вулиці 
Монастирській (колишня Во-
лодарського – авт.) відкриті 

фундаменти, куди заливає вода, 
попадає сніг. Це дуже погано 
для конструкції 17 сторіччя, яка 
може просто піти під землю. 
А якщо б нам дали зробити ре-
конструкцію, тоді вже у листо-
паді 2016 року ми б закінчили 
протиаварійні роботи із частко-
вим відновленням Мурів.
Як розповів архітектор Ізо-
тов, вони виготовляли у 2015–
2016 роках проектну докумен-

тацію для реконструкції Мурів. 
Але від їх послуг відмовилася 
Вінницька єпархія, незважаючи 
на те, що проект погодили в Мі-
ністерстві культури та він прой-
шов держекспертизу.
– Необхідно було починати ро-
боти і подавати в експертизу од-
ночасно другий комплект доку-
ментації. І тут нам стали говорити, 
що ми заклали дуже малу суму 
на виконання робіт. У результаті 

було запропоновано переробити 
документацію таким чином, щоб 
підвищити вартість будівельно-
монтажних робіт із 274 тисяч гри-
вень до 600 тисяч. Ми від цього 
відмовилися, бо це корупція.
Загалом на реконструкцію за їх 
кошторисом планувалося витра-
тити близько 3,2 мільйона гри-
вень. Це на 600 тисяч гривень 
менше, ніж теперішній бюджет 
ремонту пам’ятки.

Мури відремонтували б раніше і дешевше

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (095)3700574

Îáëàñíèé äå-
ïàðòàìåíò áóä³â-

íèöòâà, ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè 11 ñ³÷íÿ îãîëîñèâ òåíäåð 
íà ðåñòàâðàö³þ ïàì’ÿòêè íàöçíà-
÷åííÿ «Áàøòà òà ìóð». Ìàéáóòí³é 
ïåðåìîæåöü òåíäåðó ìàâ ïðîâåñ-
òè ïîíàä 400 âèä³â ðîá³ò, çàâäÿêè 
ÿêèì ïàì’ÿòêó ³ çàêîíñåðâóâàëè, 
³ ÷àñòêîâî á â³äíîâèëè. Íà âñå 
îãîëîñèëè áþäæåò ó 3,8 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü.

ВАНДАЛИ ТА ПОГАНИЙ ГРУНТ. 
Ó æîâòí³ 2016 ðîêó çóñòð³÷àëèñÿ 
íàóêîâö³, ³ñòîðèêè, äåïóòàòè òà 
ðåë³ã³éí³ ä³ÿ÷³, ùîá îáãîâîðèòè, 
ÿê ðÿòóâàòè îáîðîííó ïàì’ÿòêó 
17 ñòîð³÷÷ÿ. Ôàõ³âö³ êàçàëè, ùî 
Ìóðè çíèêàþòü íå ò³ëüêè ÷åðåç 
ïðèðîäí³ ïðîöåñè, àëå é ÷åðåç 
âàíäàë³â, ùî âèòÿãàþòü êàì³ííÿ 
ç³ ñò³í.

– Ïîäèâ³òüñÿ ó ïîäâ³ð’ÿ ñó-
ñ³äí³õ áóäèíê³â, – êàçàâ òîä³ ñå-
êðåòàð Â³ííèöüêî¿ ºïàðõ³¿ ÓÏÖ 
îòåöü Âëàäèñëàâ Äåì÷åíêî. – 
Õòîñü âèòÿãàº ñîá³ êàì³í÷èêè, 
ùîá ïîò³ì âèõâàëÿòèñÿ, ùî º 
â ñò³íàõ ñòàðîâèííà öåãëà.

Êè¿âñüêèé àðõ³òåêòîð-ðåêîí-
ñòðóêòîð Àíàòîë³é ²çîòîâ ðîçïî-
â³â, ùî êîìïëåêñ ñòî¿òü íà ïî-
ãàíîìó ãðóíò³.

– Êîëè ìèíóëîãî ðîêó ïðî-
âîäèëè òàì êîíñåðâàö³éí³ ðî-
áîòè, òî ïîáà÷èëè, ùî ãðóíò 
ï³ä ôóíäàìåíòîì âîëîãèé, ³ 
âñÿ êîíñòðóêö³ÿ ïîñòóïîâî éäå 
ï³ä çåìëþ. Äî öüîãî ùå ìîæ-
íà äîäàòè çãóáíèé âïëèâ áó-

ä³âíèöòâà: íå ìîæíà ïîðÿä ç 
àâàð³éíîþ ïàì’ÿòêîþ çâîäèòè 
íîâîáóäîâè, – ñêàçàâ àðõ³òåêòîð-
ðåñòàâðàòîð.

ЗНОВУ РОЗМОВИ. Ï³ä ÷àñ ò³º¿ æ 
çóñòð³÷³, ùî â³äáóëàñÿ â æîâòí³ 
2016 ðîêó, ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð 
îáëàñò³ Ëåîí³ä Ãóæâà êàçàâ, ùî 
ïðîåêòíà äîêóìåíòàö³ÿ íà êîí-
ñåðâàö³þ ïàì’ÿòêè äîðîáëåíà. 
Ïëàíóâàëè, ùî íà âñå ïîòð³áíî 
5 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, ÿê³ âèä³ëÿòü 
ïîð³âíó ìåð³ÿ òà îáëäåðæàäì³-
í³ñòðàö³ÿ. Ïðîòå äî ê³íöÿ ðîêó 
ïðî ðåêîíñòðóêö³þ í³÷îãî ÷óòè 
íå áóëî.

À ó ï’ÿòíèöþ, 27 ñ³÷íÿ, çíîâó 
ç³áðàëèñÿ íàóêîâö³, êðàºçíàâö³, 
äåïóòàòè îáëàñíî¿ ðàäè, ùîá 
ïîãîâîðèòè ïðî çáåðåæåííÿ 
êîìïëåêñó «Ìóðè». Äîìîâèëè-
ñÿ ñòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó, ÿêà 
íàä³øëå êîëåêòèâíå çâåðíåííÿ ç 
ïðîïîçèö³ÿìè «ùîäî çáåðåæåííÿ 
ïàì’ÿòêè òà óçãîäæåííÿ êîíöåï-
ö³¿ ¿¿ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ ³ 
ðîçâèòêó». Çà ñëîâàìè äåïóòàòà 
îáëðàäè Âîëîäèìèðà Áàðöüîñÿ, 
Ìóðè òðåáà çáåðåãòè òà â³äíî-
âèòè, ïîêè ùå íå ï³çíî, à äàë³ 
óçãîäèòè ïëàí ¿õ ïîåòàïíîãî 
³ñòîðè÷íîãî òà òóðèñòè÷íîãî 
ðîçâèòêó (goo.gl/BKJXO6). Àëå 
òåíäåð, ÿêèé îãîëîñèëè 11 ñ³÷íÿ, 
ñêàñóâàëè çà ê³ëüêà äí³â äî öüîãî 
îáãîâîðåííÿ. Òàê ÷è áóäóòü ãðîø³ 
íà ðåêîíñòðóêö³þ ïàì’ÿòêè àáî 
öå ïóñò³ áàëà÷êè?

ЧОМУ СКАСУВАЛИ ТЕНДЕР. Çã³ä-
íî ³ç çàêóï³âëåþ, ÿêó â³äì³íèëè 
23 ñ³÷íÿ ÷åðåç áðàê êîøò³â, ïåðå-
ìîæåöü òåíäåðó ìàâ áè óêð³ïèòè 
ñò³íè, ïðèáðàòè ñì³òòÿ, â³äðåìîí-

НА ПОРЯТУНОК «МУРІВ» 
НЕ ЗМОГЛИ ЗНАЙТИ ГРОШЕЙ 
Втрачаємо час  Мури домініканського 
монастиря, що біля Свято-
Преображенського собору, хочуть 
відремонтувати. У січні оголосили тендер 
на реконструкцію пам’ятки. Але згодом 
тендер скасували, бо не було коштів, щоб 
заплатити майбутньому виконавцю робіт

òóâàòè ïîêð³âëþ, íàëàãîäèòè ñèñ-
òåìó âîäîñòîê³â â³ä ôóíäàìåíò³â 
òîùî (goo.gl/dsXAZJ). ² âñå öå 
íà ïëîù³ ó 260 êâàäðàòíèõ ìåòð³â 
öåãëÿíî¿ áàøòè òà ïðÿìîêóòíèõ 
ñòàºí. Î÷³êóâàíèé êîøòîðèñ ðå-
êîíñòðóêö³¿: 3 ì³ëüéîíè 843 òèñÿ-
÷³ ãðèâåíü. À çàâäÿêè ðåâåðñèâí³é 
ñèñòåì³ àóêö³îíó ProZorro (êîëè 
ó÷àñíèêè ìîæóòü ðîáèòè ñòàâêè 
ò³ëüêè íà çíèæåííÿ ö³íè – àâò.) 
âäàëîñÿ á ùå çìåíøèòè âàðò³ñòü 
ðåìîíò³â.

Òàê ÷îìó æ òåíäåð ñêàñóâàëè 
³ ÷è ïðîâåäóòü éîãî çíîâó? Ö³ 
ïèòàííÿ æóðíàë³ñò ïîñòàâèâ äè-
ðåêòîðó îáëàñíîãî äåïàðòàìåíòó 
àðõ³òåêòóðè Äìèòðó Ðîìàí÷åíêó.

– Òåíäåð áóëî ñêàñîâàíî, 
áî êîøò³â íà ðåêîíñòðóêö³þ 
Ìóð³â çàðàç íåìàº, – ñêàçàâ 

Ðîìàí÷åíêî. – Ì³æ ìåð³ºþ òà 
îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ ñïðàâä³ 
º äîìîâëåíîñò³: ô³íàíñóâàííÿ 
îá’ºêòà 50 íà 50. ² öÿ óãîäà äîñ³ 
ä³º. Ïðîòå êîøòè âèä³ëÿòü ò³ëü-
êè â áåðåçí³ öüîãî ðîêó. Ùîá 
íå «ï³äñòàâëÿòè» ìàéáóòíüîãî 
âèêîíàâöÿ ðîá³ò (çã³äíî ç ïðà-
âèëàìè ProZorro, ó÷àñòü ó òåí-
äåð³ ïëàòíà – 1700 ãðí – àâò.) 
âèð³øèëè ñêàñóâàòè ïðîâåäåííÿ 
çàêóï³âë³. ×åðåç äâà òèæí³ îãîëî-
ñèìî òåíäåð çíîâó.

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ФОТО 
НА M.20MINUT.UA

Поряд з пам’яткою 17 сторіччя, яка в аварійному стані, 
зводять новобудову. Усе через дуже малу охоронну зону, 
яка йде по межі Мурів, про що казав завідувач обласного 
сектору охорони культурної спадщини Михайло Потупчик
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Проект «Міксіке в Україні» прий-
шов спочатку в Крим у 2011 році 
і два роки успішно там працю-
вав. Але після певних подій він 
закрився і переїхала у Львівську 
область. З 2015 року програму 
запустили у Вінницькій області. 
Сергій Пойда каже, що у проекті 
«Міксіке в Україні» зареєстрова-
но майже 9000 учасників з Ві-
нницької області, і їх кількість 
стає все більшою.
– «Міксіке» – це слово з естон-
ської можна перекласти як «чо-
мучки». «Міксіке» реалізовується 
за підтримки Міністерства закор-
донних справ Естонії.
Проект направлений на ство-
рення зв’язків між шістьма кра-
їнами – Україна, Естонія, Литва, 
Латвія, Словенія, Грузія. Проект 

сприяє розвитку усного матема-
тичного рахунку, – розповів Сер-
гій. – «Прангліміне» – слово, яке 
походить від назви естонського 
острова Пранглі, директор шко-
ли на цьому острові придумав 
змагання з усного математичного 
рахунку. А потім це реалізували 
на сайті «Міксіке» і стали поши-
рювати.
«Прангліміне» – це змагання 
в режимі онлайн. Уже два роки 
спочатку проводяться випробу-
вання серед учнів школи, потім – 
між учнями різних шкіл області 
і країни, а також між школами 
різних країн Європи. Всеукраїн-
ський фінал цього року відбува-
тиметься у Дніпрі, а Міжнародні 
змагання – у литовському місті 
Каунас.

Що таке «Міксіке» і «Прангліміне» 
У шкільних етапах змагань з 
усного математичного рахунку 
брали участь 2957 учасників з 
Вінниччини (goo.gl/huh4FR).
Усього є чотири вікові категорії:
1–3 класи – Чомучки 

4–6 класи – Дослідники 
7–11 класи – дівчата, хлопці 
Сеньйори та Сеньйорити – всі, 
хто закінчив школу.
Сертифікати отримають усі, хто 
брав участь у 2-х етапах змагань.

Хто може змагатися 

ËÀÉÔ

Про свої та чужі 
витрати 
 Çàïðàöþâàâ íîâèé áåç-
êîøòîâíèé îíëàéí-ñåðâ³ñ 
bldng.info – ³íòåðíåò-ñåðâ³ñ 
êîíòðîëþ âèòðàò íà êîìó-
íàëüí³ ïëàòåæ³ ìåøêàíö³â 
áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â 
ç ìåòîþ åêîíîì³¿ ðåñóðñ³â. 
Íà ñàéò³ ìîæíà ïîáà÷èòè 
âèòðàòè çà îñòàíí³ ÷îòèðè 
ðîêè – ïî ãàçó, åëåêòðî-
åíåðã³¿, îïàëåííþ, ãàðÿ-
÷³é òà õîëîäí³é âîä³. Òàê³ 
äàí³ óæå º ïðî 4 òèñÿ÷³ 
297 â³ííèöüêèõ áóäèíê³â 
òà ìàéæå 13 òèñÿ÷ êâàð-
òèð. Äî ðå÷³, ó Â³ííèö³, 
çà ³íôîðìàö³ºþ ñåðâ³ñó, º 
43 íååôåêòèâíèõ áóäèíêè. 
Çàõîäüòå íà ñàéò bldng.info 
òà ä³çíàâàéòåñÿ ïðî âè-
òðàòè çíàéîìèõ, à òàêîæ 
øóêàéòå íà êàðòàõ ñâî¿ 
áóäèíêè.

Змінили ставку 
податку 
 Äåïóòàòè ì³ñüêðàäè 
27 ñ³÷íÿ ñõâàëèëè çì³-
íè ùîäî ñòàâîê îêðåìèõ 
ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â. Öå 
ïîâ’ÿçàíî ³ç ï³äíÿòòÿì 
ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè 
äî 3200 ãðí. Îñíîâí³ 
çì³íè ñòîñóþòüñÿ ïîäàòêó 
íà íåðóõîìå ìàéíî. Ùî 
ñòîñóºòüñÿ æèòëîâî¿ íåðó-
õîìîñò³, òî ïîäàòîê ñïëà-
÷óþòü ïåðåâàæíî ô³çè÷í³ 
îñîáè. Áàçîþ îïîäàòêó-
âàííÿ º êâàäðàòí³ ìåòðè: 
ïîíàä 60 ó êâàðòèðàõ òà 
ïîíàä 120 – ó áóäèíêàõ. 
Íàðàç³ á³ëÿ 75% íåðóõî-
ìîñò³ â³ííè÷àí íå ï³äïàäàº 
ï³ä öåé ïîäàòîê. Êð³ì òîãî, 
çàëèøàþòüñÿ ÷èííèìè 
ï³ëüãè ó âèãëÿä³ íóëüî-
âî¿ ñòàâêè îïîäàòêóâàííÿ 
äëÿ 9 ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é. 
Ó 2016 ðîö³ ô³çè÷í³ îñî-
áè ñïëà÷óâàëè çà «çàéâ³» 
ìåòðè ïîäàòîê çà ñòàâêîþ 
1,5% â³ä ì³í³ìàëüíî¿ çàðï-
ëàòè —18,27 ãðí  çà 1 êâ. 
ìåòð. Ó 2017 ðîö³ ô³çè÷í³ 
îñîáè ñïëà÷óâàòèìóòü éîãî 
çà ñòàâêîþ 2% â³ä ì³í³-
ìàëüíî¿ çàðïëàòè, âñòàíîâ-
ëåíî¿ íà 1 ñ³÷íÿ 2016-ãî 
(1378 ãðí) — 27,56 ãðí. 
Ó 2018 ðîö³ â³ííè÷àíè 
ïëàòèòèìóòü ïîäàòîê 
íà íåðóõîì³ñòü çà 2017 ð³ê, 
íà ÿêèé ñôîðìîâàíî ñòàâêó 
1% ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ 
ïëàòè (3 200 ãðí) – òîáòî 
32 ãðí çà 1 êâ.ìåòð. Äëÿ 
þðèäè÷íèõ îñ³á âëàñíèê³â 
æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³ òàêà 
ñòàâêà íà æèòëîâó íåðóõî-
ì³ñòü (1%) áóäå ä³ÿòè óæå 
â 2017 ðîö³.

КОРОТКОКОРОТКО

КАТЕРИНА КОВАЛЕНКО, (093)1611204 

Ó Ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà 
18 ñ³÷íÿ â³äáóëèñÿ îáëàñí³ çìà-
ãàííÿ ç óñíîãî ìàòåìàòè÷íîãî 
ðàõóíêó Ïðàíãë³ì³íå. Ä³òè âè-
êîíóâàëè ï'ÿòü óïðàâ, óñ³ áàëè 
àâòîìàòè÷íî ï³äðàõîâóâàëèñÿ 
íà ñàéò³ miksike.net.ua.

– Îáìàíóòè ñèñòåìó íåìàº 
ìîæëèâîñò³. Îðãàí³çàòîðè ñë³ä-
êóþòü, ùîá óñå â³äáóâàëîñÿ ÷åñ-
íî, – ðîçïîâ³â êîîðäèíàòîð ïðî-
åêòó «Ì³êñ³êå» Ñåðã³é Ïîéäà. – 
Ïåðåìîæö³ îòðèìóþòü ïðèçè. 
Ìèíóëîãî ðîêó öå áóëè ôëåø-
êè, ìèøêè, íàâóøíèêè, êàðòè 
ïàì’ÿò³, öüîãî ðîêó – êíèæêè.

Ïàâëî Òàêñåð, ó÷åíü 4-ãî êëà-
ñó ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íî¿ ã³ìíàç³¿ 
¹ 17, ÿêèé çàéìàºòüñÿ ó Öåíòð³ 
ºâðî³íòåãðàö³¿, ñòàâ àáñîëþòíèì 
ïåðåìîæöåì îáëàñíèõ çìàãàíü ç 
óñíîãî ìàòåìàòè÷íîãî ðàõóíêó, 
íàáðàâøè á³ëüøå 16 òèñÿ÷ áàë³â. 
Äëÿ ïîð³âíÿííÿ – ÿêùî äîðîñëà 
ëþäèíà ïî÷íå ðàõóâàòè, òî íàáåðå 
ïðèáëèçíî 2500 áàë³â. Çà ï³äðà-
õóíêàìè êîîðäèíàòîðà ïðîåêòó, 
õëîïåöü çà 50 õâèëèí ðîçâ’ÿçàâ 
â³ä 1500 äî 2000 çàâäàíü.

ШВИДШЕ КАЛЬКУЛЯТОРА. Ñåð-
ã³é Ïîéäà ðîçïîâ³â, ùî áàãàòî 
ä³òåé, ÿê³ òðåíóþòüñÿ íà ñàéò³ 
«Ì³êñ³êå», óæå âì³þòü ðàõóâàòè 
øâèäøå, í³æ çà äîïîìîãîþ êàëü-
êóëÿòîðà. Òàê³ ó÷í³, ó ÿêèõ äîáðå 
âèõîäèòü ìàòåìàòè÷íèé óñíèé 
ðàõóíîê, ñòàþòü óñï³øíèìè ó âñ³õ 

øê³ëüíèõ ïðåäìåòàõ.
– Ðåãóëÿðí³ çàíÿòòÿ óñíèì ðà-

õóíêîì äàþòü ìîæëèâ³ñòü ðîç-
âèâàòè ìîçîê äèòèíè. ²ç ñàìîãî 
ïî÷àòêó ç 1-ãî êëàñó ³ ÷èì äàë³, 
òèì êðàùå, ôîðìóþòüñÿ â³äïîâ³ä-
í³ çâ’ÿçêè ó ìîçêó, – ñêàçàâ ïåäà-
ãîã. – Ó «Ì³êñ³êå» ïðîáóþòü ñâî¿ 
ñèëè ö³ë³ äèíàñò³¿ – â³ä îíóê³â 
äî ä³äóñ³â ³ áàáóñü. Íàïðèêëàä, 
Ìèõàéëî Êðèâîøåÿ, ÿêîìó óæå 
á³ëüøå 80-òè ðîê³â, òåæ ðàõóº òàê, 
ùî îáãàíÿº ñâî¿õ ä³òåé òà îíóê³â. 
Äóæå ãàðíî öüîãî ðîêó áóâ ïðåä-
ñòàâëåíèé Ëàäèæèí, «âçÿâøè» 
ñ³ì äèïëîì³â. Âàñèëü Áîáðèê, 
ó÷èòåëü, ùî ãîòóâàâ êîìàíäó, ³ 
ñàì îòðèìàâ äèïëîì, àäæå çìà-
ãàòèñÿ ìîæóòü ³ äîðîñë³.

Êîîðäèíàòîð «Ì³êñ³êå» ðîçïîâ³â 
ïðî ùå îäèí íàïðÿìîê ïðîåêòó – 
ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê ïåäàãîã³â 
êðà¿íè, çîêðåìà ó âèêîðèñòàíí³ 
ñó÷àñíèõ öèôðîâèõ òåõíîëîã³é 
ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ó÷í³â.

– Ñåðåäîâèùå íàäàº ìîæëè-
â³ñòü â÷èòåëÿì, ó÷íÿì ³ áàòüêàì 
ñòâîðþâàòè âëàñí³ íàâ÷àëüí³ ìà-
òåð³àëè, à òàêîæ âèêîðèñòîâóâàòè 
îíëàéí-êîëåêö³þ ìàòåð³àë³â, ÿêó 
ñòâîðèëè ïåäàãîãè – ó÷àñíèêè 
ïðîåêòó, – ñêàçàâ ïàí Ïîéäà.

ЯК ПОЧАТИ ШВИДКО РАХУВА-
ТИ? Êîîðäèíàòîð «Ì³êñ³êå» ïî-
ÿñíþº, ùî ä³òè ïðîõîäÿòü òðè 
øê³ëüí³ â³äá³ðêîâ³ òóðè.

– Õî÷åòå ïî÷àòè? Òîä³ ïðî-
ñòî ñ³äàºòå ³ ðàõóºòå, – øóòêóº 
â³í. – Íàñïðàâä³, äëÿ ïî÷àòêó âàì 

ДІТИ РАХУЮТЬ ШВИДШЕ 
КАЛЬКУЛЯТОРА 
А ви знали?  Освітній безкоштовий 
онлайновий проект щодо змагань з 
усного математичного рахунку із Естонії 
реалізовується у Вінниці і області. 
Зареєстровано майже 9000 учасників

ïîòð³áíî çàéòè íà ñàéò miksike.
net.ua ³ çàðåºñòðóâàòèñü. Øóêà-
ºòå «ïðàíãë³ì³íå» ³ â³äêðèâàºòå 
«òðåíóâàííÿ», òðåíóâàòèñÿ ìîæíà 
áåçë³÷ ðàç³â, àäæå âè ôàêòè÷íî 
ïîòðàïëÿºòå ó «ìàòåìàòè÷íèé 
òðåíàæåð». À îñü ï³ä ÷àñ çìà-
ãàíü çàïèñóþòüñÿ äâà êðàùèõ 
ðåçóëüòàòè. Çà öèìè ðåçóëüòàòà-
ìè âèçíà÷àþòüñÿ ò³, õòî ïðîé-
øîâ ó íàñòóïíèé òóð. Êð³ì òîãî, 
ó Ôåéñáóö³ º ãðóïè «Ì³êñ³êå» 

â Óêðà¿í³ ³ çá³ðíà Óêðà¿íè ç óñíî-
ãî ðàõóíêó. Òàì ìîæíà çíàéòè 
ìåòîäèêè, ÿê íàâ÷èòèñÿ øâèäêî 
ðàõóâàòè, – ñêàçàâ Ñåðã³é Ïîéäà.

Координатор Координатор 
проекту «Міксіке» проекту «Міксіке» 
у Вінницькій у Вінницькій 
області Сергій області Сергій 
Пойда Пойда 

1-3 класи, 
Чомучки

4-6 класи, 
Дослідники

7-11 класи, 
дівчата, хлопці

Сеньйори та 
Сеньйорити

791

508

991

516

1050

460

125 56

Кількість учасників, 
які взяли участь у 
змаганнях

Кількість учасників, 
отримають 
сертифікати (брали 
участь у 2-х етапах)

Кількість учасників, які взяли участь у шкільних 
етапах (вересень-грудень 2016)

Павло Таксер – абсолютний переможець 
змагань з усного рахунку

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться відео! (Має бути 

встановлена програма  
QR Reader з Андроїд-

маркета або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА M.20MINUT.UA
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– Найбільше моє бажання знову 
повернутися до хлопців у бри-
гаду, – сказав Олег Стеценко. – 
Нині їм там особливо непросто. 
Дивлюся по телевізору, що там 
робиться, і здається, зараз би 
піднявся з лікарняного ліжка і 
поспішив на вокзал, щоб їхати 
до побратимів. Але лікарі ще 
не пускають. З рукою не все 
добре. Маю ще лікувати її.
Коли згадує про гостей з Мо-
настирського, на його обличчі 
з’являється усмішка, в очах ви-
дно доброту. Не приховує, що 
знайшов для себе рідних людей. 
Каже, батьків немає, тому кожна 
людина, яка переймається його 
долею, віддає частинку свого 

тепла, стає для нього ріднею 
по духу.
– Я обіцяв тим людям заїхати 
до них після лікування, тому 
маю дотримати слова, – сказав 
боєць. – Дуже дякую їм за гро-
шову підтримку, а ще біль-
ше – за моральну підтримку, 
що додає сил для швидшого 
одужання. Гарні у вас тут люди. 
Важливо, що вони роблять все 
щиро, з душею. Ніхто їх не зму-
шує до цього. Дивишся на них – 
і думаєш, що ти не один навіть 
тоді, коли не маєш рідних. Така 
підтримка вселяє віру в те, що 
за них будемо стояти, як ка-
жуть, горою, будемо захищати 
до останніх сил.

Я зустрів рідних людей 

ËÀÉÔ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ïðî ðåêîðäíèé 
ìàðàôîí ùåäðó-
âàëüíèê³â ³ ïðî òå, 

ÿê çíàéøëè ïîðàíåíîãî ñèðîòó – 
ñîëäàòà, ÿêîìó ïåðåäàëè ç³áðàí³ 
ãðîø³, æóðíàë³ñòó RIA ðîçïîâ³ëà 
îäíà ç îðãàí³çàòîð³â àêö³¿ çàâ³äó-
âà÷êà á³áë³îòåêè ñåëà Ìîíàñòèð-
ñüêå Òåòÿíà Íåïèéâîäà.

– Êîëè ìè ïî÷èíàëè ñâ³é 
ùåäðóâàëüíèé ìàðàôîí, í³÷îãî 
íå çíàëè ïðî öüîãî ìóæíüîãî 
õëîïöÿ – Îëåãà Ñòåöåíêà, – 
ðîçïîâ³ëà Òåòÿíà Íåïèéâîäà. – 
Í³ ïðî òå, ùî ñëóæèòü ó 72-é 
îêðåì³é ìåõàí³çîâàí³é áðèãàä³, 
ò³é ñàìî, ÿêà íèí³ ìóæíüî âåäå 
á³é ç ðîñ³éñüêèìè îêóïàíòàìè 
á³ëÿ Àâä³¿âêè. Íå çíàëè, ùî Îëåã 
êðóãëèé ñèðîòà. Íå çíàëè, ùî 
ïî¿äåìî äî íüîãî ó ãîñï³òàëü ó Â³-
ííèöþ, äå íèí³ ë³êóºòüñÿ ï³ñëÿ 
ïîðàíåííÿ. Óñå â³äáóâàëîñÿ, ÿê 
â ê³íî.

ДАВАЙТЕ ДОПОМОЖЕМО. Ó 
Ìîíàñòèðñüêîìó íà íîâèé ð³ê 
áóëà ÿëèíêà. Ï³ä ÷àñ ¿¿ â³äêðèòòÿ 
ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìåëüíèê 
çâåðíóâñÿ äî îäíîñåëüö³â ç ïðî-
ïîçèö³ºþ ç³áðàòè äîïîìîãó òèì, 
õòî çàõèùàº êðà¿íó íà Äîíáàñ³. 
«Íàì òóò òåïëî, ìàºìî, ùî ¿ñòè – 
ïèòè, à òàì ó õëîïö³â íåìà òàêîãî 
êîìôîðòó, äàâàéòå ï³äòðèìàºìî 

¿õ», – çàêëèêàâ îäíîñåëüö³â êå-
ð³âíèê ãðîìàäè.

– Íàéá³ëüøå ìåíå âðàçèëî, ùî 
âçÿòè ó÷àñòü ó çáèðàíí³ äîïîìîãè 
âèð³øèëè ìîëîä³ õëîïö³ é ä³â÷à-
òà, – ðîçïîâ³ëà çàâ³äóâà÷ á³áë³î-
òåêè Òåòÿíà Íåïèéâîäà. – Íàé-
ìîëîäø³ ç íèõ Þðà Ïðèäóëþê 
³ Òàðàñ Ìåëêîâñüêèé ùå íàâ÷à-
þòüñÿ ó øêîë³, ¿ì íå á³ëüøå 15-òè 
ðîê³â, à âîíè ñêàçàëè, ùî ï³äóòü 
³ç ñòàðøèìè. Óñüîãî ç³áðàëîñÿ äå-
ñÿòåðî àêòèâ³ñò³â. Çàâ³äóâà÷ êëóáó 
Þð³é Ñëþñàðåíêî âçÿâ ñâ³é àâòî-
ìîá³ëü, êóäè ìè ñêëàäàëè âñå òå, 
÷èì ä³ëèëèñÿ ëþäè – çàêðóòêè, 
äîìàøí³ ì’ÿñí³ êîíñåðâè, êàð-
òîïëþ, ìîðêâó, áóðÿêè. Õóäîæ-
í³é êåð³âíèê Íàòàë³ÿ Ëþòåíêî 
ïðîâåëà ðåïåòèö³þ íà ïðåäìåò 
âèêîíàííÿ «Ùåäðèêà» Ìèêîëè 
Ëåîíòîâè÷à.

Ùåäðóâàòè ïî÷àëè ç ðàíêó. 
Ïåðøèé ðàç çàñï³âàëè ó ñ³ëü-
ñüê³é ðàä³. Ïîò³ì ïîáóâàëè â ³í-
øèõ ñ³ëüñüêèõ óñòàíîâàõ. À òîä³ 
âèðóøèëè â³ä õàòè äî õàòè.

– Áóëî äóæå ìîêðî ï³ä íîãàìè, 
ñí³ã ïåðåòâîðèâñÿ ó êàøó, ó âñ³õ 
ïðîìîêëî âçóòòÿ, òîìó çìóøåí³ 
áóëè éòè äîäîìó ïåðåâçóâàòèñÿ, 
àëå í³õòî, ÿê êàæóòü, íå çäàâñÿ, 
âñ³ çàëèøàëèñÿ äî ê³íöÿ ìàðàôî-
íó, – ðîçïîâ³ëà Òåòÿíà Íåïèéâî-
äà. – Ìè ïîñòàâèëè ñîá³ çà ìåòó 
îá³éòè âñå ñåëî. Âîíî ó íàñ íåâå-
ëèêå, ìåíøå òèñÿ÷³ æèòåë³â. Àëå 
â îñòàíí³é õàò³ ùåäðóâàëè âæå 

ЩЕДРУВАЛИ ЗАРАДИ 
ПОРАНЕНОГО СОЛДАТА-СИРОТИ 
По-людськи  Ватага хлопців і дівчат із 
села Монастирське (колишнє Марксове) 
Немирівського району встановила рекорд 
з тривалості щедрування – почали 
о 9-й ранку, а завершили о 8-й 
вечора. Зібрали 5,6 тисячі гривень, 
які передали сироті-солдату

êîëè ñòåìí³ëî, ãîäèííèê ïîêà-
çóâàâ âîñüìó âå÷îðà. Äóìàþ, ùî 
ìè âñòàíîâèëè ñâîºð³äíèé ðå-
êîðä ç òðèâàëîñò³ ùåäðóâàííÿ. 
Íå âïåâíåíà, ùî ùå ÿêèéñü ³ç 
ãóðò³â ùåäðóâàâ ïðîòÿãîì îäè-
íàäöÿòè ãîäèí ïîñï³ëü.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, 
ó æîäí³é õàò³ ¿ì íå â³äìîâèëè 
ó ùåäðóâàíí³, òàê ñàìî æîäåí 
ãîñïîäàð íå â³äïóñòèâ áåç âèíà-
ãîðîäè çà ïî÷óòó ùåäð³âêó. Êîëè 
ä³çíàâàëèñÿ, ùî çáèðàþòü êîøòè 
íà äîïîìîãó á³éöÿì ÀÒÎ, òî ùå 
é îïóñêàëè ãðîø³ ó ñêðèíüêó. 
Â îäí³é õàò³ áàáóñÿ âèéøëà íà-
çóñòð³÷ íà ìèëèöÿõ. Ïîñëóõàëà 
ñï³â ùåäðóâàëüíèê³â, ä³çíàëàñÿ, 
äëÿ êîãî çáèðàþòü ãðîø³, ñêà-
çàëà çà÷åêàòè. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ 
òàê ñàìî ïîâ³ëüíî ïîâåðíóëàñÿ é 
îïóñòèëà ó ñêðèíüêó äâîñîòåííó 
ãðèâíåâó áàíêíîòó. ̄ ¿ â³äìîâëÿëè 
íå ðîáèòè öüîãî. Áî öå âåëèê³ 
ãðîø³ äëÿ ñòàðåíüêî¿ æ³íî÷êè. 
Âîíà æ íàïîëÿãëà íà ñâîºìó. 
Óñå ïîâòîðþâàëà, ùî äóæå áî-
ëèòü ñåðöå çà êîæíîãî âáèòîãî, 
õî÷ âîíà ¿õ ³ íå çíàº, àëå æ âîíè 
÷è¿ñü ñèíè ÷è áàòüêè.

Êîëè ñòîìëåí³, ³ç çàõðèïëèìè 
ãîëîñàìè ï³äðàõóâàëè ç³áðàí³ êî-
øòè, âèÿâèëîñÿ, ùî íàùåäðóâàëè 
5640 ãðèâåíü.

– Ò³ ç îäíîñåëü÷àí, ÿêèõ íå çà-
ñòàëè âäîìà, íàñòóïíîãî äíÿ ñàì³ 
ïðèéøëè ó ñ³ëüðàäó ³ ïðèíåñëè 
ñâîþ ÷àñòî÷êó äîïîìîãè ñîëäà-
òàì, – ðîçïîâ³ëà Òåòÿíà Íåïèé-
âîäà.

ПЕРЕДАЙТЕ ПОРАНЕНОМУ СИ-
РОТІ. – Ìè íå çíàëè, êîìó ñàìå 
ìîæíà ïåðåäàòè ç³áðàí³ ãðîø³, – 
ïðîäîâæèëà Òåòÿíà Íåïèéâî-
äà. – Âèð³øèëè ïîðàäèòèñÿ ç 
âîëîíòåðêîþ ç ñóñ³äíüîãî ñåëèùà 
Áðàöëàâ â÷èòåëüêîþ Ñâ³òëàíîþ 
Ãóñëÿêîâîþ. Çíàºìî, ùî âîíà 
ðàçîì ç³ ñâî¿ì ÷îëîâ³êîì Âîëî-
äèìèðîì íåîäíîðàçîâî áóâàëà 
â ÀÒÎ, ñï³ëêóºòüñÿ ç ñîëäàòàìè.

Ó Â³ííèö³ ó â³éñüêîâî-ìåäè÷-
íîìó öåíòð³ ë³êóºòüñÿ 23-ð³÷-
íèé ïîðàíåíèé áîºöü Îëåã Ñòå-
öåíêî. Öå ïðî íüîãî ðîçïîâ³ëà 
âîëîíòåð Ñâ³òëàíà Ãóñëÿêîâà. 
Àêòèâ³ñòè ç Ìîíàñòèðñüêîãî ïå-
ðåéíÿëèñÿ äîëåþ õëîïöÿ. Â³í 
ñèðîòà ç äèòèíñòâà. Ñëóæèòü 
çà êîíòðàêòîì ó 72-é ìåõàí³çî-
âàí³é áðèãàä³. ¯õí³é ï³äðîçä³ë 
íèí³ ï³ä Àâä³¿âêîþ íà Äîíå÷-
÷èí³. Òàì Îëåãà áóëî ïîðàíåíî. 

Олег Стеценко, боець 72-ої бригади, зараз одужує 
у санаторії Вінницького військово-медичного центру. 
Він сирота, і саме йому щедрувальники з села Монастирське 
передали гроші, які зібрали 

Êîëè ëþäè 
ä³çíàâàëèñÿ, ùî 
çáèðàþòü êîøòè íà 
äîïîìîãó á³éöÿì ÀÒÎ, 
òî ùå é îïóñêàëè 
ãðîø³ â ñêðèíüêó

Ñïåðøó éîãî äîñòàâèëè ó Õàð-
ê³â, çâ³äòè – äî Â³ííèö³.

– Ìè íàïåêëè äîìàøíüîãî 
ïå÷èâà, ðîãàëèê³â ³ ïî¿õàëè ïðî-
â³äàòè íåçíàéîìîãî íàì á³éöÿ, – 
êàæå Òåòÿíà Íåïèéâîäà. – Äî Â³-
ííèö³ äîáðàëèñÿ íà àâòîìîá³ë³ 
âîëîíòåðà Âîëîäèìèðà Ãóñëÿ-
êîâà. Â³í ï³äâ³ç íàñ. Ïðîâ³äàëè 
ïîðàíåíèõ, ÿê³ ë³êóþòüñÿ íèí³ 
â ãîñï³òàë³. Ïðèãîñòèëè ¿õ äî-
ìàøíüîþ âèï³÷êîþ. Íàéäîâøå 
ðîçìîâëÿëè ç Îëåãîì Ñòåöåíêîì. 
Ä³çíàëèñÿ, ùî ðîäîì â³í ç ×åð-
êàùèíè. Çìàëêó çàëèøèâñÿ ñè-
ðîòîþ. Âèõîâóâàâñÿ â ³íòåðíàò³. 
Áóâ àêòèâíèì ó÷àñíèêîì Ìàé-

äàíó. Ïîò³ì ï³äïèñàâ êîíòðàêò ³ç 
Çáðîéíèìè ñèëàìè. Ó íüîãî âàæ-
êå ïîðàíåííÿ ðóêè. Âçÿëè éîãî 
êîíòàêòè, ïî ìîæëèâîñò³ áóäåìî 
äàë³ ï³äòðèìóâàòè õëîïöÿ. Ïîêè 
ùî ïåðåäàëè éîìó âñþ ñóìó, ÿêó 
íàùåäðóâàëè.

Êîëè ãîñò³ ç Ìîíàñòèðñüêîãî 
ïðîùàëèñÿ ç ïîðàíåíèì á³éöåì, 
ïàí³ Òåòÿíà çàïðîñèëà éîãî ïðè-
¿õàòè äî íèõ ó ñåëî. Ï³ñëÿ ë³êó-
âàííÿ çíàéòè ìîæëèâ³ñòü ïîáóâà-
òè ó Ìîíàñòèðñüêîìó. Ñêðîìíèé 
õëîïåöü çàøàð³âñÿ ïåðåä ÷óæèìè 
ëþäüìè. Ïîãîäèâñÿ. Ïîîá³öÿâ 
çà¿õàòè. Ò³ëüêè á ñêîð³øå ë³êàð³ 
äîïîìîãëè éîìó ñòàòè íà íîãè.
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ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

Äî ðåäàêö ³ ¿ 
çâåðíóâñÿ æèòåëü 
êîîïåðàòèâó «Âè-

øíåâèé ñàä» Ñåðã³é Ìàçóð. Ðîç-
ïîâ³â, ùî á³ëÿ éîãî äà÷³ îáàá³÷ 
Áàðñüêîãî øîñå çðàííÿ ñïèëþ-
þòü çäîðîâ³ äåðåâà.

Ñåðåäà, 24 ñ³÷íÿ. Íà ì³ñö³ ³ ä³é-
ñíî ÷óòè ãóðê³ò áåíçîïèë. Ïîðÿä 
³ç ì³ñöåì âèðóáêè ñòîÿòü îáóðåí³ 
³ ðîçãóáëåí³ ì³ñöåâ³ æèòåë³.

– Àêò íà çåìëþ íå ïîêàçóâàëè, 
ïîêàçóâàëè ò³ëüêè äîãîâ³ð êóï³â-
ë³-ïðîäàæó. Ãîëîâà ñ³ëüðàäè ñêà-
çàâ, ùî ç íèì í³÷îãî íå ïîãîäæó-
âàëè. Á³ëüø òîãî, ïðèâàòèçóâàëè 
ä³ëÿíêó ç äåðåâàìè, ÿê³ ðîñëè òàì 
á³ëüø ÿê 30 ðîê³â. Âîíè íå ìàþòü 
ïðàâà ïðîñòî òàê ¿õ âèð³çàòè, – 
ñêàçàâ Ñåðã³é.

ВИБІРКОВА ПРИВАТИЗАЦІЯ. Òå-
òÿíà æèâå íåïîäàë³ê. Ðîçïîâ³ëà, 
ùî ðîá³òíèêè, ÿê³ òóò ïðàöþþòü, 
ïîÿñíèòè äî ëàäó í³÷îãî íå ìî-
æóòü. Á³ëüø òîãî, æ³íêà êàæå, 
ùî ¿é ïîãðîæóâàëè.

– Íàäñèëàþòü ëþäåé, ÿê³ 
äóæå íàõàáíî ç ïîãðîçàìè ðî-
áëÿòü ñâîþ ñïðàâó. Ñïðîáóâàëà 
âèêàçàòè îáóðåííÿ, à ìåí³ ñêà-
çàëè, ùî «êàì³íü ðàïòîì óïàäå 
íà ãîëîâó». Õî÷à, «ñëîâî ê äºëó 
íå ïðèøèºø».

Ëþäè, ä³ëÿíêè ÿêèõ âèõîäÿòü 
äî çåëåíî¿ çîíè, êàæóòü: óæå 
çâåðòàëèñÿ êîëèñü ³ç êîëåêòèâ-
íîþ çàÿâîþ ïðî òå, ùî ÿêùî 
çåìëÿ áóäå ïðèâàòèçîâóâàòèñÿ ÷è 
ïðîäàâàòèñÿ, âîíè ãîòîâ³ ïðèäáà-
òè ¿¿ ³ âëàñíîðó÷ çàéìàòèñÿ áëàãî-
óñòðîºì. Çà ñëîâàìè Ñåðã³ÿ, ¿ì 
òîä³ â³äìîâèëè. Àëå çåëåíó çîíó 
âñå æ ïðèâàòèçóâàëè.

ДАЧНИКИ ПРОТИ ВИРУБКИ ДЕРЕВ 
УСІ НА ОДНОГО. Ñåðã³é ðîçïîâ³â 
ï³ä çâóêè áåíçîïèëè òà òð³ñê³ò 
ã³ëîê, ùî íàìàãàâñÿ ðîçïèòàòè 
ïðàö³âíèê³â, õòî âëàñíèê.

– ß äî÷åêàâñÿ ÿêèõîñü âëàñ-
íèê³â. ¯õ áóëî äâîº: ç íèõ â³ä-
ðåêîìåíäóâàâñÿ ò³ëüêè Äåíèñ. 
²íøèé ïðåäñòàâèâñÿ ó÷àñíèêîì 
ÀÒÎ, ñêàçàâ, ùî éîãî íå ìîæíà 
÷³ïàòè, áî â³í, ìîâëÿâ, çàðàç òóò 
óñ³õ çàêîïàº. Êîëè ÿ çàóâàæèâ, 
ùî òðåáà çàñïîêî¿òèñÿ, â³í ïî÷àâ 
ìåíå øòîâõàòè. Ïîñèëàëè ìåíå 
äóæå äàëåêî, òîæ ÿ â³ä’¿õàâ ³ âè-
êëèêàâ íàðÿä ïîë³ö³¿. Ó ïîë³ö³¿ 
ìåí³ ñêàçàëè: ñåíñ ïèñàòè çàÿâó, 
êîëè íåìàº ñâ³äê³â?

«ВИ ФОТОАПАРАТ СХОВАЙ-
ТЕ». Íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñòà 
ïðî âëàñíèêà ä³ëÿíêè äðîâîðó-
áè ïîêàçàëè äîêóìåíòè íà ïðè-
âàòèçàö³þ – ùîïðàâäà, íàäòî 
øâèäêî: ðîçäèâèòèñÿ ÿê ñë³ä ¿õ 
íå âäàëîñÿ.

Êîëè ðîçìîâà çàéøëà ïðî ³ì'ÿ 
òà ïð³çâèùå âëàñíèêà ä³ëÿíêè, 
âîíè íàâ³äð³ç â³äìîâèëèñÿ éîãî 
íàçâàòè.

– Ôîòîàïàðàò ñõîâàéòå ñâ³é. 
Áî ùå ðîç³á’ºòüñÿ íåíàðîêîì, – 
ñêàçàâ îäèí ç ìîëîäèê³â.

Îëåã Øóë³ê³í, ñ³ëüñüêèé ãî-

ëîâà Àãðîíîì³÷íîãî ðîçïîâ³â:  
ïðî òå, ùî çåìë³ öüîãî äà÷íîãî 
ìàñèâó òåïåð ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ 
Àãðîíîì³÷íîìó, éîãî ïîïåðåäèëè 
íåùîäàâíî.

– Ñüîãîäí³ ÿ çíàþ ò³ëüêè òå, 
ùî çàðàç òàì â³äáóâàºòüñÿ âè-
ðóáêà çåëåíî¿ çîíè. Ç þðèäè÷-
íî¿ òî÷êè çîðó, âëàñíèêè ìàëè 
âñå öå ïðàâèëüíî çðîáèòè, ïî-
ïåðåäèòè ñ³ëüðàäó. ß ùå ðîç-
áèðàþñÿ ç öèì ïèòàííÿì: çåìëÿ 
ïðèâàòèçîâàíà, àëå ¿¿ ö³ëüîâå 

ïðèçíà÷åííÿ ìåí³ íåâ³äîìå.

ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ: ВСЕ ЗА-
КОННО. Ó åêîëîã³÷í³é ³íñïåêö³¿ 
êàæóòü – âè¿õàëè íà ì³ñöå ïîä³¿ 
³ çðîáèëè âèñíîâîê – íå äèâëÿ-
÷èñü íà òå, ùî öå çåëåíà çîíà, 
äîçâîëó íà âèðóáêó äåðåâ íå òðå-
áà. Ñïåö³àë³ñòàì ³íñïåêö³¿ íàäàëè 
äîêóìåíòè ïðî òå, ùî ä³ëÿíêà 
ïðèâàòèçîâàíà. Îñê³ëüêè ä³ëÿíêà 
ïðèâàòíà, òî ³ ðîáèòè ³ç äåðåâàìè 
âëàñíèê ìàº ïðàâî, ùî çàáàæàº.

Ім’я власника ділянки дроворуби не назвали. Ще й 
фотоапарат журналісту порадили сховати, «бо розіб’ється»

Така приватизація  Жителі 
дачного кооперативу у розпачі: зелені 
насадження, які відділяють їх будинки 
від шосе, заходилися вирізати невідомі 
молодики. Ті кажуть: у них наказ 
від власника цієї ділянки
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Ïîë³ö³ÿ ïðîäî-
âæóº ðåôîðìóâàí-
íÿ. Öåé ð³ê ïî÷àëà 

ç ðîáîòè ó íîâ³é øòàòí³é ñòðóê-
òóð³. Óæå ñôîðìóâàëè óïðàâë³ííÿ 
ïðåâåíòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ï³äïî-
ðÿäêóâàëè éîìó ãðóïè øâèäêîãî 
ðåàãóâàííÿ, äîçâ³ëüíó ñèñòåìó, 
þâåíàëüíó ïîë³ö³þ òà ä³ëüíè÷íèõ 
îô³öåð³â. Ê³ëüê³ñòü îñòàíí³õ – 
çìåíøèëè á³ëüøå, í³æ óäâ³÷³. 
Îïòèì³çóâàëè.

ßê ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê â³ä-
ä³ëó ä³ëüíè÷íèõ îô³öåð³â, çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ 
ïðåâåíòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ðóñëàí 
Ïåòðóíüêî, ³ç 600 ïîñàä ä³ëüíè÷-
íèõ ó îáëàñò³ çàëèøèëîñÿ 257. ̄ õ 
çàéìàþòü òåïåð íå ³íñïåêòîðè, 
à ä³ëüíè÷í³ îô³öåðè.

– Îïòèì³çàö³ÿ ïðèçâåëà 
äî ñêîðî÷åííÿ êåð³âíî¿ ëàíêè, – 
ñêàçàâ Ðóñëàí Ïåòðóíüêî. – Çàëè-
øèëà ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ïðàöþþòü 
ç íàñåëåííÿì. Ó êîæíîìó â³ää³ë³ 
áóâ íà÷àëüíèê ä³ëüíè÷íèõ. Çàðàç 
íåìàº. Ê³ëüêà ñëóæá îá’ºäíàëè 
ó â³ää³ëè ïðåâåíö³¿. Ä³ëüíè÷íèõ, 
ïðàö³âíèê³â äîçâ³ëüíî¿ ñèñòåìè, 
ïî ðîáîò³ ç ä³òüìè, ³íñïåêòîð³â ç 
îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî íàãëÿäó. 
Âîíè âñ³ áóëè ðàí³øå â³äîêðåì-
ëåí³, à òåïåð – â³ää³ë ïðåâåíö³¿.

ЗАВАНТАЖИЛИ. Ðàí³øå íàâàí-
òàæåííÿ ä³ëüíè÷íèõ ðîçïîä³ëÿëè 
ç ðîçðàõóíêó îäèí íà 5 000 íà-
ñåëåííÿ. Çàðàç íà êîæíîãî «øå-
ðèôà» ïðèïàäàº ïî 7–8 òèñÿ÷ 
íàñåëåííÿ àáî 200 êâàäðàòíèõ 
ê³ëîìåòð³â òåðèòîð³¿ îáñëóãîâó-
âàííÿ.

– Íàïðèêëàä, â Îðàò³âñüêî-
ìó ðàéîí³ 54 íàñåëåí³ ïóíêòè, 
³ â íèõ ïî øòàòó òðè ä³ëüíè÷í³ 
îô³öåðè. Ôàêòè÷íî íà îäíîãî 
ïðèïàäàº áëèçüêî 18 íàñåëåíèõ 
ïóíêò³â, – ñêàçàâ Ðóñëàí Ïå-
òðóíüêî. – Ðàçîì ç ðåôîðìîþ 
ä³ëüíè÷íèõ îô³öåð³â ââåëàñÿ íîâà 
ñòðóêòóðíà îäèíèöÿ – ãðóïè ðåà-
ãóâàííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿. Âîíè 
ôóíêö³îíóþòü â òåðèòîð³àëüíèõ 
ï³äðîçä³ëàõ, ðåàãóþòü íà çàÿâè 
òà ïîâ³äîìëåííÿ ³ âçàºìîä³þòü 
ç ä³ëüíè÷íèìè. Ö³ ãðóïè ñôîð-
ìóâàëè øëÿõîì ïåðåðîçïîä³ëó 
øòàòíî¿ ÷èñåëüíîñò³ ç òèõ ñàìèõ 

ä³ëüíè÷íèõ, ÿê³ áóëè, êîëèøí³õ 
ïðàö³âíèê³â ÄÀ², êàðíîãî ðîç-
øóêó.

² ï³äõ³ä äî ðîáîòè â ä³ëüíè÷íèõ 
òåïåð ³íøèé.

– Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Íà-
öïîë³ö³þ» ââåëè òàêå ïîíÿòòÿ, 
ÿê âçàºìîä³ÿ ç íàñåëåííÿì ïî-
ë³öåéñüêîãî. Á³ëüø øèðîêî âîíî 
çâó÷èòü çàðàç ÿê «êîì’þí³ò³ ïî-
ë³øí» – ä³ÿëüí³ñòü ïîë³ö³¿, îð³-
ºíòîâàíà íà ãðîìàäó, íà ïðî-
áëåìàòèêó íàñåëåííÿ, – ðîçïîâ³â 
Ïåòðóíüêî. – Ä³ëüíè÷íèé îô³öåð 
ìàº áóòè íà ì³ñö³ âàæåëåì âïëè-
âó äëÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåìàòèêè 
ëþäåé. Íàïðèêëàä, ïîõèëèëàñÿ 
åëåêòðîîïîðà, ³ ëþäèíà çâåðíó-
ëàñÿ ç öèì äî ä³ëüíè÷íîãî. Â³í 
óæå íå ñêàæå, ùî öå íå â éîãî 
êîìïåòåíö³¿. Ìàº çâåðíóòèñÿ 
äî âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñöåâèõ 
óñòàíîâ, íà áàëàíñ³ ÿêèõ çíà-
õîäèòüñÿ åëåêòðîîïîðà, ùîá ò³ 
âèïðàâèëè ñòàíîâèùå.

ПЕРЕВЧИЛИ. – Ä³ëüíè÷íèé ìàº 
âæèòè óñ³õ âè÷åðïíèõ çàõîä³â, 
ùîá æèòòÿ ëþäåé â îêðåì³é òå-
ðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ÷è â íàñå-
ëåíîìó ïóíêò³ áóëî á³ëüø êîì-
ôîðòíèì íå ëèøå â ïëàí³ çàáåç-
ïå÷åííÿ ïðàâîïîðÿäêó, à ç³ âñ³õ 
æèòòºâèõ ïèòàíü, – ïðîäîâæèâ 
Ïåòðóíüêî. – Ó â³ääàëåíèõ ñå-
ëàõ, äå ìåøêàº ê³ëüêàñîò ëþäåé, 
íåìàº êîìóíàëüíèõ ñëóæá. Òàì 
ëþäè ôàêòè÷íî ëèøàþòüñÿ îäèí 
íà îäèí ç³ ñâî¿ìè ïðîáëåìàìè. 
Îò ìè íà öå é íàëàøòîâóºìî íà-
øèõ ä³ëüíè÷íèõ, ùîá âîíè âíè-
êàëè â ñóòü óñ³õ ïðîáëåì ëþäåé.

Âîñåíè ìèíóëîãî ðîêó ä³ëüíè÷-
íèõ íàâ÷àëè ïðàöþâàòè ³íàêøå. 
Ñïåðøó â³ä³áðàëè êàíäèäàò³â ç 
òèõ ëþäåé, ùî ïðîéøëè àòåñ-
òàö³þ. ßê çàïåâíÿº Ðóñëàí Ïå-
òðóíüêî (ñàì ïðîéøîâ àòåñòàö³þ 
ç ðåêîìåíäàö³ºþ íà ï³äâèùåí-
íÿ – àâò.), â³äá³ð áóâ æîðñòêèì.

– Çàëèøàëè ä³ëüíè÷íèõ íàé-
á³ëüø êâàë³ô³êîâàíèõ, – ñêàçàâ 
â³í. – Òèõ, ÿê³ ðîçóì³þòü çì³íè 
â ïðîöåñ³ ðåôîðìóâàííÿ, óñâ³-
äîìëþþòü, ÿê ¿ì ïðàöþâàòè ³ 
ùî ç íèõ âèìàãàºòüñÿ. Ä³ëüíè÷í³ 
îô³öåðè – öå äîñâ³ä÷åí³, êâàë³-
ô³êîâàí³ ³ âìîòèâîâàí³ íà ðîáîòó 
ëþäè, ÿê³ ìàëè ãàðí³ ðåçóëüòàòè 
ðîáîòè äî àòåñòàö³¿ ³ óñï³øíî 
ïðîéøëè ¿¿.

ТІЛЬКИ ДІЛЬНИЧНІ МАЮТЬ 
ВИГЛЯД ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
Знову зміни  Більше, ніж на половину 
зменшили кількість дільничних 
інспекторів. Їх перезвали на дільничних 
офіцерів і завантажили територіями й 
завданнями. Усім видали нову форму 
та обіцяють додати машин. Що ще 
помінялося в роботі дільничних?

Ïðèçíà÷àëè ä³ëüíè÷íèõ íà íîâ³ 
ïîñàäè ò³ëüêè ï³ñëÿ åêçàìåíó. 
Äâîº ä³ëüíè÷íèõ, ÿê êàæå íà-
÷àëüíèê â³ää³ëó, íå ñêëàëè éîãî 
é íå îòðèìàëè ä³ëüíèö³. Ö³ «äâ³é-
î÷íèêè» íå çâ³ëüíåí³ – ¿õ íàïðà-
âèëè ïðàöþâàòè â ³íø³ ñëóæáè ç 
ìîæëèâ³ñòþ ñêëàñòè ùå ðàç ³ñïèò 
÷åðåç ð³ê.

ЗАБЕЗПЕЧИЛИ. À ÷è çì³íèëîñÿ 
çàáåçïå÷åííÿ ä³ëüíè÷íèõ ï³ñëÿ 
îïòèì³çàö³¿? Íà öå Ðóñëàí Ïå-
òðóíüêî ðîçïîâ³â, ùî ä³ëüíè÷í³ 
îô³öåðè – ºäèí³ íà 100 â³äñîòê³â 
çàáåçïå÷åí³ íîâîþ ôîðìîþ. Ùî 
ñòîñóºòüñÿ òðàíñïîðòó, òî â³í º, 
àëå íå äëÿ âñ³õ.

– Ìàºìî 98 îäèíèöü, – ïîðà-
õóâàâ àâòîìîá³ë³ ä³ëüíè÷íèõ ¿õí³é 
íà÷àëüíèê. – Îô³öåð³â, ÿê³ îá-
ñëóãîâóþòü â³ääàëåí³ ñåëà, çàáåç-
ïå÷èëè ïîâí³ñòþ. Ä³ëüíè÷í³ Â³-
ííèö³ êîðèñòóþòüñÿ ãðîìàäñüêèì 
òðàíñïîðòîì. Ò³, ùî êóðóþòü 
ðàéöåíòðè ³ ìåíø³ ì³ñòà, òàêîæ 
äîáèðàþòüñÿ äî ì³ñöÿ íîðìàëüíî 
(ðàçîì ç ãðóïàìè ðåàãóâàííÿ, – 
àâò.). Á³ëüø ãîñòðî ñòî¿òü ïèòàí-
íÿ â òèõ, õòî îáñëóãîâóº â³ääàëåí³ 
íàñåëåí³ ïóíêòè.

Ïðîòÿãîì áåðåçíÿ ä³ëüíè÷-

íèì äîäàäóòü ùå àâòîìîá³ë³â. 
Öå áóäóòü «ñ³ìêè», «äåñÿòêè» ³ 
«Øêîäè», íà ÿêèõ ñüîãîäí³ ¿çäÿòü 
ðàéîíàìè ãðóïè ðåàãóâàííÿ. Ùå 
62 ìàøèíè, ÿê êàæå êåð³âíèê, 
îòðèìàþòü ä³ëüíè÷í³, êîëè ãðóïè 
ðåàãóâàííÿ ïåðåñàäÿòü íà íîâ³, 
ìîäåðí³çîâàí³ òà ç á³ëüøîþ ïðî-
õ³äí³ñòþ «Ì³öóá³ñ³» ³ «Ðåíî». 
Íà çàêóïêó òàêèõ ì³í³ñòåðñòâîì 
ðîçðàõîâóþòü. Î÷³êóþòü îòðèìà-
òè íîâ³ àâòî ó áåðåçí³.

Ùå ó áåðåçí³ ïî÷íåòüñÿ çíà-
éîìñòâî ãðîìàä ç ä³ëüíè÷íèìè 
îô³öåðàìè. ̄ õ, ÿê ïëàíóº Ðóñëàí 
Ïåòðóíüêî, áóäóòü ïðåäñòàâëÿòè 
ì³ñöåâ³ ãîëîâè íà çáîðàõ ñåëà, 
ñåëèùà, ì³ñòà. Äîòè ï³äøóêóþòü 
êàá³íåòè äëÿ ïðèéîìó ãðîìàäÿí 
ä³ëüíè÷íèìè. Óæå ãðîìàäè íàäà-
ëè 261 ïðèì³ùåííÿ. Áóäå á³ëüøå. 
Õî÷óòü, ùîá êàá³íåò ä³ëüíè÷íîãî 
áóâ ó êîæíîìó ñåë³.

КОНТРОЛЮЮТЬ. Ä³ëüíè÷íèé ìàº 
çíàõîäèòèñÿ â êàá³íåò³ íå á³ëüøå 
20 â³äñîòê³â ðîáî÷îãî ÷àñó. Ïî-
ñò³éíî ìàº ïðàöþâàòè ñåðåä ëþ-
äåé. ×è òàê ³ ïðàöþº, ÷è íå ïðî-
ãóëþº ïðèéîìè, ÷è íå «ñà÷êóº», 
ïåðåâ³ðÿþòü ìîá³ëüí³ ãðóïè ç 
ïðàö³âíèê³â óïðàâë³ííÿ ïðåâåí-

ХТО ТАКІ, НОВІ «ШЕРИФИ»?
Для роботи дільничними офіцерами відібрали кращих дільничних 
інспекторів, які працювали раніше (за результатами атестації та 
попередньої роботи).
Їх учили орієнтуватися у роботі на вирішення усіх проблем ввіреної 
громади цивільні тренери.
Зараз у службі дільничних офіцерів є 19 вакансій, на які оголосять конкурс 
найближчим часом.
Дільничні офіцери – єдина служба, яку на 100 відсотків забезпечили 
новою формою.
Кабінет дільничного буде в кожному населеному пункті області (вже 
підібрали 261 приміщення, підшукують ще силами місцевих рад).
Представлятимуть дільничного офіцера людям керівники громад 
на спеціальних зібраннях.
Дільничні зараз їздять на 98 машинах. Забезпечені транспортом тільки ті, 
що обслуговують віддалені села.

Ä³ëüíè÷íèé îô³öåð ìàº 
ïîñò³éíî áóòè ñåðåä 
ëþäåé. Âèòðà÷àòè íà 
êàá³íåòí³ ñïðàâè â³í 
ïîâèíåí íå á³ëüøå 
20% ðîáî÷îãî ÷àñó 

ЯК ТЕПЕР ПРАЦЮЮТЬ ДІЛЬНИЧНІ ПОЛІЦІЇ

ОБЛАСТЬ І МІСТО 

ПО ДЗВІНКУ 

Дзвінок дільничному 
офіцеру

реєструє повідомлення 
в черговій частині

виїжджає разом з групою 
швидкого реагування 
до заявника

працює на місці події 

ПО СКАРЗІ 

Дільничному повідомили 
про комунальну проблему

він реєструє звернення

від свого імені звертається 
до служби, яка 
вповноважена вирішити 
питання 

*Прийти на прийом до дільничного можна буде у кожному населеному пункті області. 
Інформацію про нього та контактні дані оголосять на зборах місцевих громад.

У Вінницькій об-
ласті більше як удвічі 
зменшили кількість 

дільничних 

У Вінниці службу 
дільничних «врі-
зали» приблизно 

на третину 

ОДИН НА КУПУ СІЛ 
7–8 тисяч населення
або 200 кв. км території 
обслуговування у кожного 
За таким показниками 
розраховували нове 
навантаження на дільничного 
офіцера.
  Якщо дільничний працює 

у Вінниці, то відповідає 
за пару вулиць.

  Якщо його територія 
у малонаселеному районі, 
то може обіймати 18 сіл.

Було Стало

600

257

119 71

Було Стало

ЗАРПЛАТУ ПІДВИЩИЛИ 
до 6-9 тисяч гривень 
(розмір залежить від вислуги і звання) 

òèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âîíè ïî÷àëè 
ðîáèòè íåî÷³êóâàí³ äëÿ ä³ëü-
íè÷íèõ ïåðåâ³ðêè, âè¿æäæàþ÷è 
íà ì³ñöÿ ³ îïèòóþ÷è òàì ëþäåé.

– Íåïðèïóñòèìî, ùî ä³ëü-
íè÷íèé áóäå ñèä³òè â ï³äðîçä³ë³ 
ó ñåáå ³ çàéìàòèñÿ íåçðîçóì³ëèìè 
ñïðàâàìè, – ñêàçàâ Ðóñëàí Ïå-
òðóíüêî.

Â³í òàêîæ ðîçïîâ³â, ùî îïëà-
òà ïðàö³ ä³ëüíè÷íîãî ñòàëà 
á³ëüøà. ßêùî ðàí³øå ä³ëüíè÷-

íèé îòðèìóâàâ ó ñåðåäíüîìó çî 
òðè òèñÿ÷³, òî òåïåð ìàº – â³ä 
6 äî 9 òèñÿ÷ ãðèâåíü (çàëåæíî 
â³ä âèñëóãè – àâò.).

– Òåïåð óìîòèâîâàí³ ïðàö³â-
íèêè. Îïòèì³çì º. Äëÿ ðàéîí-
íèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, öå äîâîë³ 
íåïîãàíèé ïðèáóòîê, – êàæå êå-
ð³âíèê ä³ëüíè÷íèõ îáëàñò³.

Òèì íå ìåíøå, 19 ïîñàä 
ó ñëóæá³ íå çàïîâíåí³. Íàéáëèæ-
÷èì ÷àñîì îãîëîñÿòü êîíêóðñ.
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Íåä³ëÿ, 29 ñ³÷-
íÿ. Íà ãîäèííè-
êó – çà 10 õâèëèí 

íà ÷åòâåðòó, à á³ëÿ ïàì'ÿòíèêà 
Êîöþáèíñüêîìó – áëèçüêî 
äâîõñîò ëþäåé ç ôàêåëàìè. 
Ïåðåâàæíî, ìîëîäü. Áàãàòî ç 
íèõ çàêðèâàþòü îáëè÷÷ÿ áàëà-
êëàâàìè ÷è àðàôàòêàìè. Íà â³-
òð³ ìàéîðÿòü äåñÿòêè ïðàïîð³â: 
îäí³ ðîçôàðáîâàí³ ó êîëüîðè 
Ïðàâîãî ñåêòîðó, ³íø³ – æîâ-
òî-áëàêèòí³, ³ç íàïèñàìè «Íà-
ö³îíàëüíèé êîðïóñ». Îñü-îñü 
ïîâèííà ðîçïî÷àòèñÿ õîäà 
íà ÷åñòü 99-î¿ ð³÷íèö³ áî¿â ï³ä 
Êðóòàìè.

– Ñòàâàéòå ïî ÷åòâåðî! – âè-
ãóêíóâ îäèí ³ç îðãàí³çàòîð³â 
ìàðøó.

Íàòîâï øâèäêî ³ îðãàí³çîâàíî 
âïîðÿäêîâóâàâñÿ ó êîëîíó. Òåïåð 
ìîæíà éòè.

Î 16.10 ï³ä âèãóêè «Êðóòè! 
Êðóòè! Í³õòî íå çàáóòèé!» òà 
«Ãåðî¿ íå âìèðàþòü! Âìèðà-
þòü âîðîãè!» êîëîíà ñóíå âíèç, 
ó á³ê Öåíòðàëüíîãî ìîñòó. Ïå-
ðåä ìîñòîì êðàéí³ òî÷êè êî-
ëîíè îñÿÿëè çàïàëåí³ ôàêåëè 
òà ôàëüøôåéåðè.

– Ñüîãîäí³ – 99-òà ð³÷íèöÿ 
áî¿â ï³ä Êðóòàìè, ³ ìè î÷³êó-
ºìî, ùî ó÷àñòü ó àêö³¿ â³çüìå 
á³ëüøå äâîõñîò ëþäåé. Ìàðø-
ðóò ó íàñ áóäå â³ä ïàì’ÿòíèêà 
Êîöþáèíñüêîìó äî Àðêè á³ëÿ 

ВІДДАЛИ ШАНУ ВОЇНАМ КРУТ
Марш пам'яті  «Крути не бухали! Крути 
воювали!», – скандувала в минулу неділю 
колона із близько 200 вінничан, йдучи 
від пам'ятника Коцюбинському до площі 
Гагаріна. Звичайні перехожі теж не проти 
були долучитися до колони з димовими 
шашками та факелами. До вінницької 
ходи приєднались і інші міста

Öåíòðàëüíîãî ïàðêó. Ó íàñ 
áóäå íåâåëè÷êå ôàéåð-øîó ï³ä 
÷àñ õîäè, – ðîçïîâ³â Îëåêñàíäð 
ßðåì÷óê, îäèí ³ç îðãàí³çàòîð³â 
ìàðøó, ïðåäñòàâíèê «Íàö³î-
íàëüíîãî êîðïóñó».

Ëþäåé çáèðàëè ÷åðåç ñîö³àëüí³ 
ìåðåæ³, ñêàçàëè îðãàí³çàòîðè. Òà-
êîæ, ç ¿õ ñë³â, äî õîäè ïàì’ÿò³ äî-
ëó÷èëèñÿ Êè¿â òà Õìåëüíèöüêèé.

– Ó ìèíóëîìó ðîö³ ìè çáèðà-
ëèñÿ íà 98-ìó ð³÷íèöþ. Öüîãîð³÷ 
ï³øëè, áî íå ìîæíà çàëèøèòè 
ïîçà óâàãîþ öþ ïîä³þ – òèì 
ïà÷å, ó òàê³ íåñïîê³éí³ ÷àñè. Òðå-
áà ïàì'ÿòàòè ïîäâèã òèõ òðüîõ 
ñîòåíü ³ â÷èòè ìîëîäü ïàòð³î-
òèçìó íà ¿õ ïðèêëàä³, – ðîçïî-
â³â ßðåì÷óê.

Äâ³ ë³òí³ æ³íêè âèõîäÿòü ³ç 
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêîãî êà-
ôåäðàëüíîãî ñîáîðó ³ äåê³ëüêà 
õâèëèí ñïîãëÿäàþòü, ÿê õîäà 
ðóøèòü ïîâç íèõ. À äàë³, íåäîâãî 
äóìàþ÷è, ïðèºäíóþòüñÿ äî êî-
ëîíè ³ éäóòü ç íåþ äî ñàìîãî 
Öåíòðàëüíîãî ïàðêó.

Íàâïðîòè ì³ñüêðàäè ó íàòîâï³ 
ðàïòîì ÷óòíî âèáóõ.

«ßêîìóñü äóðà÷êó ï³ä ÷àñ 
ìàðøó â öåíòð³ ïîðâàëî ðóêó 
ïåòàðäîþ. Ìåäèêè çàðàç íàäà-
þòü ïåðøó äîïîìîãó íà òðîòóàð³ 
íà Ñîáîðí³é», – íàïèñàëè ç öüî-
ãî ïðèâîäó ó ãðóï³ «Ï³äñëóõàíî 

Натовп скандував, злагоджено йдучи вниз по Соборній. 
Але без неприємностей марш не обійшовся – у одного з 
хлопців у руках вибухнула «димовуха»

ó Â³ííèö³». ßê íàïèøóòü ïîò³ì 
ó ñîöìåðåæàõ, ó ó÷àñíèêà õîäè 
â ðóêàõ âèáóõíóëà äèìîâà øàøêà.

Õîäà ïàì'ÿò³ íà ÷åñòü çàãèáëèõ 
ï³ä Êðóòàìè çàâåðøèëàñü ì³òèí-
ãîì á³ëÿ Àðêè – âõîäó äî Öåí-
òðàëüíîãî ïàðêó.

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ФОТО 
НА M.20MINUT.UA
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Â³ííèöüêà îáëàñ-
íà ðàäà – íå Âàòè-
êàí. Òóò ñâÿòèõ 

íåìà, à ùå ìåíøå òàºìíèöü. Öå 
ò³ëüêè ó êóëüòîâîìó ñåð³àë³ Ïàî-
ëî Ñîððåíòèíî «Ìîëîäèé Ïàïà» 
êàðäèíàëè ñâàðÿòüñÿ, ³ðîí³çóþòü 
íàä ä³ÿìè Ñâÿòîãî Äóõà ùîäî âè-
áîðó ïîíòèô³êà, çàâîäÿòü êîõà-
íîê ³ êîõàíö³â, ïëåòóòü ³íòðèãè… 
ßê ³ ñêð³çü, äå º âëàäà.

Çá³ã îáñòàâèí ó 2017 ðîö³ 
Ëþäìèëó Ùåðáàê³âñüêó çðîáèâ 
«â. î. ãîëîâè îáëðàäè». ßê òåïåð 
ìîäíî íàçèâàòè, ó «ìàðêåðí³é» 
îáëàñò³ – ïðåçèäåíòñüê³é, äå 
ãóáåðíàòîð ³ ãîëîâà îáëðàäè – 
ïðåäñòàâíèêè â³ä Áëîêó Ïåòðà 
Ïîðîøåíêà «Ñîë³äàðí³ñòü», êå-
ðóº ë³äåðêà â³ííèöüêî¿ «Áàòüê³â-
ùèíè» – ïàðò³¿ â îïîçèö³¿.

Ñïî÷àòêó çàñòóïíèê Îëåêñàíäð 
Êà÷óð íàïèñàâ çàÿâó íà çâ³ëü-
íåííÿ ³ ñêëàäàííÿ äåïóòàòñüêèõ 
ïîâíîâàæåíü – 18 ãðóäíÿ éîãî 
âèáðàëè äåïóòàòîì ó ð³äíîìó 
Íåìèðîâ³. Òóäè â³í ³ ïîâåðòàºòü-
ñÿ – éîãî áàòüêî çíîâó òàì ìåð.

Çà îô³ö³éíîþ âåðñ³ºþ, ùå 
ó ãðóäí³ ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè 
Àíàòîë³é Îë³éíèê çáèðàâñÿ 
íà ïëàíîâèé îãëÿä ó ë³êàðíþ, 
à êîëè 11 ñ³÷íÿ â³í äîáðàâ-
ñÿ, òî âèìóøåíèé áóâ òàì çà-
ëèøèòèñÿ – ìåäèêè ïîðàäèëè 
íå çâîë³êàòè. Çà íåîô³ö³éíîþ 
âåðñ³þ, òîãî äíÿ ä³ñòàâ éîãî äå-
ïóòàò Þð³é ßðåì÷óê â³ä «Îïî-
çèö³éíîãî áëîêó», ÿêèé çàëÿêóâàâ 
Îë³éíèêà «ðîçïîâ³ñòè óñþ ïðàâäó 
ïîëüñüê³é äåëåãàö³¿». Îò ³ ñòàëî 
ïîãàíî Àíàòîë³þ Äìèòðîâè÷ó. 
Íà ê³ëüêà òèæí³â…

Çóñòð³÷ ³ç ïîëÿêàìè òîä³, 
11 ñ³÷íÿ, â³äáóëàñÿ.

– Ïàñïîðò âàøîãî ðåã³îíó çäà-
ºòüñÿ ìåí³ òðîõè â³ä³ðâàíèì â³ä 
ðåàëüíîñò³, – ñêàçàâ äèðåêòîð ðå-
ã³îíàëüíîãî îô³ñó Ëîäç³íñüêîãî 
âîºâîäñòâà â Áðþñåë³ Ìàð÷³í 
Ïîäãóðñüê³.

À ùå ðîç’ÿñíèâ â³ííèöüê³é 
âëàä³, ùî «ïîáóäîâà äîð³ã òà êà-
íàë³çàö³¿ – öå íå øëÿõ äî ªÑ», ³ 
íàãàäàâ, ùî «ñàìå á³çíåñ ïåðåäó-
ñ³ì ïëàòèòü ïîäàòêè òà ñòâîðþº 
ðîáî÷³ ì³ñöÿ, âàðòî íå çàáóâà-

òè – öå òå, ÷îãî ìè ðàí³øå ñàì³ 
íå ðîçóì³ëè â ðîáîò³ ªÑ».

«БЕЗВІЗ» НА ПОСАДУ. «Ëþä-
ìèëà Ùåðáàê³âñüêà ðîçâîäèòü 
íàñ ÿê ëîõ³â!»… «Áàòüê³âùèíà» 
ñàìà ðîç³ãðóº ñâ³é ñöåíàð³é, 
ùîá çáåðåãòè ñâîº ïàòð³îòè÷íå 
îáëè÷÷ÿ…» Ñüîãîäí³ ðèòîðèêà 
ë³äåðà â³ííèöüêèõ ðàäèêàë³â Â³-
êòîðà Êà÷óðà çì³íèëàñÿ. À òîð³ê, 
êîëè äåïóòàòè ìàëè âèçíà÷èòèñÿ 
³ç ïîñàäîþ äðóãîãî çàñòóïíèêà, 
³ â çàë³ çàñ³äàííÿ, ³ â êóëóàðàõ 
äèñêóòóâàëè åìîö³éíî. «Ñâîáî-
äà» ïîðàõóâàëà, ùî ë³êâ³äóâàâ-
øè ïîñàäó äðóãîãî çàñòóïíèêà, 
çà ï’ÿòü ðîê³â êàäåíö³¿ ìîæíà çå-
êîíîìèòè 900 òèñÿ÷. «Ïîÿâà ö³º¿ 
ïîñàäè º êóëóàðíîþ ïîë³òè÷íîþ 
äîìîâëåí³ñòþ, ö³íà ÿêî¿ – îö³ 
900 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ñàìå ïåðåäà-
òè Êà÷óðó-ìîëîäøîìó – âçàì³í 
îòðèìàëè ïðåôåðåíö³¿ â ãîëî-
ñóâàíí³ çà Îë³éíèêà, îòðèìàëè 
â³äñóòí³ñòü ïîçèö³¿ çãîäîì», – 
ïîÿñíþâàâ òîä³ «ñâîáîä³âåöü» 
Àíäð³é Âèãîíþê.

– Ð³ê òîìó, êîëè îáãîâîðþâàëè 
äîö³ëüí³ñòü ïîñàäè çàñòóïíèêà, 
êåð³âíèöòâî îáëàñò³ – Îë³éíèê ³ 
Êîðîâ³é çàïðîñèëè ìåíå íà ðîç-
ìîâó ó êàá³íåò, – ðîçïîâ³â ðàäè-
êàë Â³êòîð Êà÷óð. – Ãîâîðèëè ïðî 
ïàðò³éí³ êâîòè. Êàçàëè, ùî ìè 
ìàºìî ïðåòåíäóâàòè, áî æ éäåìî 
ºâðîïåéñüêèì øëÿõîì: òðè ïàðò³¿, 
ÿê³ îòðèìàëè íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü 
äåïóòàò³â ó îáëðàä³, â³äïîâ³äíî 
îòðèìóþòü êâîòó íà ïîñàäè – 
«Ñîë³äàðí³ñòü», «Áàòüê³ùèíà» ³ 
íàøà ïàðò³ÿ. Ñïèñîê Ðàäèêàëüíî¿ 
ïàðò³¿ â îáëðàäó î÷îëþâàâ ì³é 
ñèí – Îëåêñàíäð Êà÷óð. Òàê âè-
ð³øèëî áþðî, òî ÷îìó â³äìîâ-
ëÿòèñÿ? Êîæíà ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ 
ïðàãíå éòè äî âëàäè. Íà âèáîðàõ 
18 ãðóäíÿ â³í íà ñâîºìó îêðóç³ 
íàáðàâ ï³äòðèìêè á³ëüøå 50% 
íåìèð³â÷àí, òîìó ÿ ðîçóì³þ éîãî 

ЯК КОРОЛЕВОЮ ВІННИЦЬКОЇ 
ВЛАДИ СТАЛА ЩЕРБАКІВСЬКА 
Новий розклад  «Подарунком» 
новоявленої виконуючої обов'язки голови 
облради на день народження стали події: 
голова облради Анатолій Олійник – 
на лікарняному, другий заступник Олександр 
Качур – написав заяву на звільнення. 
А ще голова облдержадміністрації 
Валерій Коровій пішов у відпустку

ïîçèö³þ çàëèøèòèñÿ ó Íåìèðîâ³, 
äå â³í á³ëüøó êîðèñòü ïðèíåñå, 
àí³æ ó Â³ííèöüê³é îáëðàä³. Ìè 
âñ³ ïîðàäèëèñü ³ âèð³øèëè â³ä-
ìîâèòèñÿ â³ä ïîñàäè çàñòóïíè-
êà îáëðàäè. Òåïåð äèâíî ÷èòàòè 
êîìåíòàð³ òèõ, õòî òîð³ê éøîâ 
«ºâðîïåéñüêèì øëÿõîì» – ïðî 
êâîòó óæå íàâ³òü íå çãàäóþòü. 
Ìîâëÿâ, çàñòóïíèêîì ñòàíå òîé, 
êîãî âèáåðóòü äåïóòàòè. Ñêàæó 
â³äâåðòî ³ òå, ùî çíàþ â³ä ñèíà: 
öÿ ïîñàäà íåâàæëèâà äëÿ ëþäåé. 
Ïîõîðîíè ³ äí³ íàðîäæåííÿ – ç 
â³íêàìè ³ áóêåòàìè çàñòóïíèê 
¿çäèòü ïî îáëàñò³ ïîïðîùàòèñÿ 
³ ïðèâ³òàòè – îöå òàê³ ôóíêö³¿ 
äðóãîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè îá-
ëðàäè. Íå çíàþ, ìîæå, Îë³éíèê 
ìàº ñâîþ êàíäèäàòóðó.

Ìîæå é ìàº. Àëå â êîðèäîðàõ 
âëàäè ãîâîðÿòü ïðî êàíäèäàòóðó 
â³ä Ëþäìèëè Ùåðáàê³âñüêî¿ – 
Ãðèãîð³é Çîçóëÿ, ãîëîâà ôðàê-
ö³¿ «ÓÊÐÎÏ». Óñå ñòàíå â³äîìî 
áëèæ÷å äî 16 ëþòîãî – çàñ³äàííÿ 
ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ îáëðàäè. Òîä³ 
é ìàþòü ïðîãîëîñóâàòè äåïóòàòè 
çà çâ³ëüíåííÿ Îëåêñàíäðà Êà÷ó-
ðà, áî äîòè â³í º äåïóòàòîì äâîõ 
ðàä – îáëàñíî¿ òà Íåìèð³âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿. Òàêà âæå ïðîöåäóðà.

ПОЛІТИЧНИЙ ЦЕЛІБАТ. Ôåéñáóê 
21 ñ³÷íÿ â³òàâ Ëþäìèëó Ùåð-
áàê³âñüêó òà Ãðèãîð³ÿ Çîçóëþ 
«ç ïåðøîþ ð³÷íèöåþ äðóæáè». 
Íà òîìó æ Ôåéñáóö³ 6 æîâòíÿ 
2016 ðîêó ãîëîâíèé â³ííèöüêèé 
«ÓÊÐÎÏ³âåöü» çì³íèâ ñòàòóñ – 
òåïåð æèâå ó öèâ³ëüíîìó øëþ-
á³. Ç öèì éîãî â³òàëè, çîêðåìà, 
÷ëåíè ïàðò³¿ «Áàòüê³âùèíà». Ïî-
ì³÷íèöÿ Ùåðáàê³âñüêî¿ – Ëåñÿ 
Ìîðîç ïðîêîìåíòóâàëà éîãî ñòà-
òóñ: «Â³òàþ! Àëå òàê ö³êàâî…;)» 

Ö³êàâî áóëî, ùî ó æîâòí³ 
2015 ðîêó, êîëè Ùåðáàê³âñüêà, 
ÿêà çëàìàëà «ñòðàòåã³þ» Ñåðã³ÿ 
Ìîðãóíîâà, ³ ðàçîì ç íèì âè-
éøëà ó äðóãèé òóð áàëîòóâàòèñÿ 
íà ì³ñüêîãî ãîëîâó. Òîä³ âîíà 

â ³íòåðâ’þ ïóáë³÷íî ñêàçàëà, ùî 
ï³ñëÿ âèáîð³â âèõîäèòü çàì³æ. 
Ïðèõîâàòè ñâîþ çàêîõàí³ñòü òîä³ 
45-ð³÷íà æ³íêà-ïîë³òèê íå çìî-
ãëà. Àáî æ òàê çàõîò³ëà. Ùå é 
â ³íòåðíåò³ ç’ÿâèëèñÿ ôîòî ³ç 
ñï³ëüíîãî êóðîðòíîãî â³äïî÷èíêó 
³ç Ãðèãîð³ºì Çîçóëåþ.

– ×è ïðàâäà, ùî âè º òèì 
êîõàíèì ÷îëîâ³êîì Ëþäìèëè 
Ùåðáàê³âñüêî¿, ç ÿêèì âîíà ìàº 
îäðóæèòèñÿ?

– ß òî÷íî ñêîðî íå çáèðàþñü 
îäðóæóâàòèñü. Íó æåíùèí ÿ ëþ-
áëþ – òóò íå âîïðîñ.

Ãðèãîð³é Çîçóëÿ ³ ï³ñëÿ âèáîð³â 
ìåðà íàìàãàâñÿ ñàì òðèìàòè ³í-
òðèãó. ßê ì³ã. ² ÿê óì³â… À Ëþä-
ìèëà Ùåðáàê³âñüêà çàãàäêîâî 
ðîçïîâ³äàëà æóðíàë³ñòàì ïðî 
÷îðí³ ïåðëèíè, ÿê³ ¿é «ïîäàðóâàâ 
êîõàíèé». Òåïåð Ãðèãîð³é Çîçó-
ëÿ ïîñòèòü ó ñâî¿ ñòîð³íö³ ôîòî 
«Íîâîð³÷íèé ïîäàðóíîê â³ä ìîº¿ 
êîõàíî¿ Ñí³ãóðîíüêè!» – ïëÿøêà 
â³ñê³ ³ç ÷àðêàìè òà ìèñëèâñüêèé 
í³æ.

Í³, öå íå âòðó÷àííÿ â îñîáèñòå 
æèòòÿ – âîíî ó íèõ º, ³ íåõàé óñ³ 
áóäóòü ùàñëèâ³ â³ä òîãî. Öå ëèøå 
êîðîòêèé àíàë³ç óñï³õó æ³íêè-
ïîë³òèêà Â³ííè÷÷èíè.

Çà 15 ðîê³â ó «Áàòüê³âùèí³» 
Ëþäìèëà Ùåðáàê³âñüêà íå ðàç 
³ íå äâà áóëà ó öåíòð³ ñêàíäà-
ë³â. Àëå çóì³ëà ç íèõ âèë³çòè. 
¯é çàêèäàëè ïðàöåâëàøòóâàííÿ 
íà êåð³âí³ ïîñàäè äåðæóïðàâë³íü 
äîíüêè ³ çÿòÿ, ¿¿ ïðèáóòêè ðàõó-
âàëè ³ íàìàãàëèñÿ ïîð³âíÿòè ³ç 
ê³ëüê³ñòþ íåðóõîìîñò³ â ¿¿ ðîäèí³.

×åðåç ¿¿ «Áàòüê³âùèíó» ïðî-
éøëè áàãàòî ïîë³òèê³â ³ ÷îëî-
â³ê³â. ¯¿ êðèòèêóþòü çà íåñìàê, 
íàòÿêàþòü ³ ïèøóòü, ùî öå âîíà 
ïðèëàøòóâàëà áåçðîá³òíîãî äåïó-
òàòà Çîçóëþ íà ïîñàäó çàñòóïíè-
êà äèðåêòîðà àâòîáàçè Â³ííèöü-
êî¿ îáëðàäè. Äî ðå÷³, íà ñàéò³ 
ÓÊÐÎÏ ó éîãî á³îãðàô³¿ îñâ³òà 
çíà÷èòüñÿ ³ç 2015 ðîêó, òîáòî 
â÷èòèñÿ ï³øîâ ó 42 ðîêè (Ãðè-

ãîð³é Ñòåïàíîâè÷ íà òðè ðîêè 
ìîëîäøèé çà Ëþäìèëó Ìèõàé-
ë³âíó). Àëå êóäè ï³øîâ â÷èòèñÿ? 
Íàâ÷àºòüñÿ íà çàî÷íîìó â³ää³-
ëåíí³ þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó Â³-
ííèöüêîãî êîëåäæó Óí³âåðñèòåòó 
«Óêðà¿íà». ² çíîâó çá³ã – äèðåê-
òîðîì öüîãî óí³âåðñèòåòó º Ãàííà 
Äàâèäåíêî – äåïóòàò ì³ñüêðàäè 
â³ä «Áàòüê³âùèíè».

×è «ðîçâîäèòü ëîõ³â» Ùåð-
áàê³âñüêà ñüîãîäí³? Ó â³ííèöü-
êîìó ïîë³òáîìîíä³ êàæóòü, ùî 
ïðàâèëà âîíà ïîðóøóº, õî÷ ³ ãðàº 
â øàõè. ¯¿ íàâ³òü õîò³ëè âáèòè. 
Ïðèíàéìí³, òàê âîíà öå ïîäàâà-
ëà – ó 2012 ðîö³ ÑÌÑêè ³ç ïîãðî-
çàìè ïîâ’ÿçóâàëà ³ç ïîë³òè÷íîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ: «Øàõìàòèñòêà, íå çà-
êðîåøü ñâîå õàâàëî, âñþ ñâîþ 
ðîäíþ íàéäåøü ñ ïàÿëüíèêàìè 
â æ… å ïî ÷àñòÿì»…

Òîð³ê, íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ, 
Ëþäìèëà Ìèõàéë³âíà ñòàëà áà-
áóñåþ – äîíüêà íàðîäèëà ä³â÷èí-
êó ó êè¿âñüê³é êë³í³ö³. Òèæíåì 
ðàí³øå ó ñòîëè÷íîìó ïîëîãîâîìó 
áóäèíêó íàðîäèëà é äîíüêà Þë³¿ 
Òèìîøåíêî. Òåæ ä³â÷èíêó. Îáîõ 
íàçâàëè ïîäâ³éíèì ³ì’ÿì – ªâà-
Ìàð³ÿ. Ïîäâ³éíèé çá³ã.

Ëþäìèëà Ùåðáàê³âñüêà – â³-
ííèöüêèé âàð³àíò Þë³¿ Òèì-
îøåíêî. Âîíà ìîæå áóòè êîìóñü 
íåïðèºìíà, õòîñü íàâ³òü íå çíàº, 
õòî öå òàêà. Àëå ñüîãîäí³ ñàìå 
öÿ æ³íêà êåðóº îáëàñòþ – âîíà 
âèð³øóº, ÿê æèòè â³ííè÷àíàì. 
Õî÷à ñàìà ñêðîìíî â³äïîâ³äàº, 
ùî «ëèøå âèêîíóº îáîâ’ÿçêè 
ãîëîâè îáëàñíî¿ ðàäè». Òàêà 
ñîá³ «ìàìà îáëðàäè». Òèì÷àñîâà 
êîðîëåâà íàøî¿ âëàäè – â äàì-
êàõ, ó ñâî¿õ ïîì³÷íèêàõ. Ñàìå 
òàê âîíà ñâÿòêóâàëà ñâ³é äåíü 
íàðîäæåííÿ 14 ñ³÷íÿ. ¯¿ â³òàëè 
óñ³ ôðàêö³¿. ² Ëåñÿ Ìîðîç ùå é 
æàðòóâàëà ³ç ëèñò³âêè-ïðèâ³òàí-
íÿ ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà: ÷è ñïðàâä³ 
Ãðîéñìàí ðîçïèñàâñÿ? Ï³äïèñ 
ñïðàâæí³é. ² â³ííèöüêèõ âëàä-
íèõ æ³íîê öå ò³øèëî.

Çà 15 ðîê³â ó 
«Áàòüê³âùèí³» 
Ëþäìèëà 
Ùåðáàê³âñüêà íå ðàç 
³ íå äâà áóëà ó öåíòð³ 
ñêàíäàë³â

Людмила Щербаківська, Анатолій Олійник, Валерій Коровій — три перші особи Вінниччини  
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АННА ОЛІЙНИК, 
КЕРІВНИК ВІДДІЛУ 
КОМУНІКАЦІЙ 
ОБЛАСНОЇ ПОЛІЦІЇ 

– Досудове роз-
слідування за фак-
том масової за-

гибелі червонокнижних тварин 
здійснюється за двома статтями 
Кримінального кодексу Укра-
їни – «Незаконне полювання» 
(ч. 2 ст. 248), за цією статтею пе-
редбачено покарання штрафом 
від 100 до 200 неоподатковува-

них мінімумів доходів громадян 
або обмеженням волі на строк 
до п’яти років, або позбавлен-
ням волі на той самий строк, з 
конфіскацією знарядь і засобів 
полювання та всього добутого; 
та «Зловживання владою або 
службовим становищем» (ч. 2 ст. 
364), таке порушення карається 
позбавленням волі на строк від 
п’яти до восьми років з позбав-
ленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною ді-
яльністю на строк до трьох років.

Штраф за знищеного зубра ста-
новить 130 тисяч гривень. Збитків  
— понад 2 мільйони гривень.
Здійснення досудового роз-
слідування доручено слідчому 
управлінню обласної поліції. 
Кримінальне провадження ніх-
то не закривав, як стверджують 
деякі активісти, слідчо-розшу-
кові дії продовжуються з метою 
встановлення обставин кримі-
нального правопорушення та 
прийняття законного і неуперед-
женого рішення. 

Кримінальне провадження не припинене

389724
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091

Ïåðåïèñ çóáð³â 
çàâåðøèëè â íà-
ø³é îáëàñò³ åêî-

ëîãè ³ ºãåð³ äåðæàâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ ë³ñîâîãî ³ ìèñëèâñüêîãî 
ãîñïîäàðñòâà. Ïðî éîãî ðåçóëü-
òàòè æóðíàë³ñòó RIA ðîçïîâ³â êå-
ð³âíèê ïðåñ-ñëóæáè óïðàâë³ííÿ 
Ñòàí³ñëàâ Âîâê.

ЗУБРИХА ПРОВОКУЄ БІЙКУ. — 
Öå ôàíòàñòè÷íî, ùî ï³ñëÿ ìà-
ñîâî¿ çàãèáåë³ òâàðèí ¿õíº ñòàäî 
ïîïîâíèëîñÿ äåñÿòüìà íîâèìè 
îñîáèíàìè, — ðîçïîâ³â Ñòàí³ñ-
ëàâ Âîâê. – Ð³ê òîìó ôàõ³âö³ íå 
ìîãëè ñïðîãíîçóâàòè, ÿê ïîçíà-
÷èòüñÿ òðàãåä³ÿ íà ñòàäó. Òâàðèíè 
áóëè íàñò³ëüêè ñõâèëüîâàí³, ùî 
íàä íèìè ó ìîðîçíèé äåíü ñòîÿëà 
õìàðà ïàðè, ÿêó âîíè âèäèõàëè. 

¯õí³ ñåðöÿ áèëèñÿ ç òðèâîãîþ. Öå 
ìîãëî ïîçíà÷èòèñÿ íà âèâåäåí-
í³ ïîòîìñòâà. Íà ùàñòÿ, çãîäîì 
ñòàäî çàñïîêî¿ëîñÿ. Ó ðåçóëüòàò³ 
ìàºìî çíà÷íå éîãî ïîïîâíåííÿ.

ªãåð³ çàô³êñóâàëè ùå îäèí 
âàæëèâèé ôàêò. Ï³ä ÷àñ ìèíó-
ëîð³÷íî¿ òðàãåä³¿ ñòàäî âòðàòèëî 
âîæàêà. Ó çóáð³â éîãî ðîëü âè-
êîíóº îñîáèíà æ³íî÷î¿ ñòàò³. Áåç 
âîæàêà ñòàäî íå ìîæå äîâãèé ÷àñ 
³ñíóâàòè. Âîíî ä³ëèòüñÿ íà ãðóïè, 
äàë³ ïî÷èíàþòüñÿ ïðîöåñè, ùî 
ïðèçâîäÿòü äî ïðîÿâó òâàðèíàìè 
àãðåñ³¿. Óñå öå ìîæå ïðèçâåñòè äî 
ïîñòóïîâîãî çíèùåííÿ òâàðèí.

— Ìåí³ ïîÿñíèëè ºãåð³, ùî ó 
íàøîìó ñòàä³ óæå º ñâ³é ë³äåð, — 
ïðîäîâæèâ ïàí Âîâê. – Òâàðèíàìè 
êåðóº îñîáèíà æ³íî÷î¿ ñòàò³. Ïîÿâó 
òàêîãî ë³äåðà ï³äòâåðäæóº êàðòèíà, 
êîëè âîíà îáèðàº ñîá³ ïàðó. Çóáðè-
õà ïðîâîêóº á³éêó ì³æ äâîìà íàé-
á³ëüø ñèëüíèìè ïðåäñòàâíèêàìè 

ДЕСЯТЕРО ЗУБРЕНЯТ З’ЯВИЛОСЯ НА СВІТ 
Неймовірно  Рік тому, 30 січня, на 
Вінниччині браконьєри знищили 17 
червонокнижних зубрів. Але відтоді стадо 
поповнилося десятьма новими особинами. 
Це за умови, що зубрихи дають потомство 
раз на три роки, і то не всі

ñòàäà ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³. Ñàìà ñïî-
ñòåð³ãàº çà íèìè. Õòî ïåðåìàãàº, 
òîãî áåðå ñîá³ â ïàðó. Òàêèé ïðîöåñ 
îáðàííÿ çàô³êñóâàëè ïðàö³âíèêè 
ë³ñíèöòâà, ÿê³ ñòåæàòü çà çóáðàìè. 
Öå ³ º ï³äòâåðäæåííÿì òîãî, ùî â 
ñòàä³ çíîâó ç’ÿâèâñÿ âîæàê, ÿêèé, 
äî òîãî æ, ìàº ñîá³ ïàðó.

ПОТРІБНЕ МАТЕРИНСЬКЕ МО-
ЛОКО. Äåñÿòåðî çóáðåíÿò, ÿê³ 
ç’ÿâèëèñÿ òîð³ê, ùîá âèðîñòè, 
ïîâèíí³ ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â 
îòðèìóâàòè ìàòåðèíñüêå ìîëî-
êî. Ò³ëüêè ÷åðåç öåé ïðîì³æîê 
÷àñó ìîæíà áóäå ñòâåðäæóâàòè 
ïðî ïîïîâíåííÿ ñòàäà ñàìå òàêîþ 
ê³ëüê³ñòþ òâàðèí.

— Áåç ìàòåðèíñüêîãî ìîëîêà 
çóáðåíÿòà íå âèæèâàþòü, — ñêàçàâ 
êåð³âíèê ïðåñ-ñëóæáè óïðàâë³ííÿ. 
– Ìàºìî ï³äòâåðäæåííÿ ç äîñâ³äó. 
Ó 2012 ðîö³ áðàêîíüºðè çíèùèëè 
çóáðèõó, ÿêà âèãîäîâóâàëà çóáðå-
íÿ. Ïåðåä òèì, ÿê çóáðèõà ìàº 
ïðèâåñòè ïîòîìñòâî, âîíà â³äëó-
÷àºòüñÿ â³ä ñòàäà. Îáèðàº äëÿ ñåáå 
çðó÷íå ì³ñöå ³ çàëèøàºòüñÿ òàì, 
äîêè íîâîíàðîäæåíà òâàðèíêà íå 
ç³ïíåòüñÿ íà íîãè. Ñàìå â òàêèé 
ìîìåíò áðàêîíüºðè ðîçñòð³ëÿëè 
çóáðèõó.  Ó òîé ÷àñ, êîëè ì³ë³-
ö³îíåðè ³ ºãåð³ îáñòåæóâàëè ì³ñöå 
çëî÷èíó, äî íèõ ç êóù³â ï³äá³ãëî 
çóáðåíÿ. Îäèí ç ºãåð³â çàáðàâ éîãî 
äîäîìó. Âèãîäîâóâàâ êîðîâ’ÿ÷èì 

ìîëîêîì. Ñòàðàííî äîãëÿäàâ. Çäà-
âàëîñÿ á, òâàðèíà ìàëà ï³äðîñòè, 
àëå… Çãîäîì çóáðåíÿòè íå ñòàëî. 
Éîãî çàãèáåëü ôàõ³âö³ ïîÿñíþþòü 
òèì, ùî òâàðèíà íå îòðèìóâàëà 
ìàòåðèíñüêîãî ìîëîêà.  

ЦЕ Ж НЕ ЗА ЗАЙЦЯМИ БІГАТИ. 
Ïåðåïèñóâàòè çóáð³â íå ñêëàä-
íî. ßê ïîÿñíèâ Ñòàí³ñëàâ Âîâê, 
òâàðèíè ìàþòü ì³ñöÿ ïîñò³éíîãî 
ïåðåáóâàííÿ ³ â³äïî÷èíêó. Ïå-
ðåä ïî÷àòêîì ïåðåïèñó ó òàêèõ 
ì³ñöÿõ ðîçñòàâëÿþòü ãîä³âíèö³. 

— Öå æ íå çà çàéöÿìè á³ãàòè, 
— êàæå æàðòîìà ñï³âðîçìîâíèê. 
– Ïåðåïèñ ÷åðâîíîêíèæíèõ — 
ñïðàâà åêîëîã³â, àëå áåç ºãåð³â 
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Жителі села Трибухи, які допо-
магали рятувати з води черво-
нокнижних тварин, нагороджені 
грамотами Української асоціації 
«Зелений світ». Їх вручив голо-
ва організації Юрій Самойленко, 
який приїжджав у село з Києва. 
— Браконьєрів давно можна було 
знайти і покарати, — наголосив 
Юрій Самойленко на засіданні 
«круглого столу» з природоохо-
ронцями у Вінниці. — Ми ходили з 

пікетом під Генеральну прокура-
туру і Генпрокурор Юрій Луценко 
запевнив нас у всебічній підтрим-
ці об’єктивного розслідування цієї 
справи.
Він також повідомив, якщо слід-
ство не доведе справу до завер-
шення і не встановить винних у 
знищенні червонокнижних тва-
рин, тоді «Зелений світ» залучить 
до вирішення питання  міжнарод-
ні екологічні організації.

Пікетували Генпрокуратуру

389692
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ПІСЛЯ НАПАДУ БРАКОНЬЄРІВ НА СТАДО 

íå îá³éòèñÿ. Ïðàöþþòü ó ïàð³. 
Âàæëèâî çàéìàòè ïîçèö³þ ïðî-
òè â³òðó. Çóáðè ÷óòëèâ³, ³ ïðè-
ñóòí³ñòü ëþäèíè â³ä÷óâàþòü íà 
â³äñòàí³ â³ä 500 ìåòð³â. 

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
ó÷àñíèêè ïåðåïèñó ðîçïîä³ëÿþòü 
ì³æ ñîáîþ ðîë³. Îäí³ ô³êñóþòü 
òâàðèí ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³, ³íø³ — æ³-
íî÷î¿, à òðåò³ – çóáðåíÿò. ² îäèí 
³ òîé ñàìèé òèï ðàõóþòü îäðàçó 
äåê³ëüêà ó÷àñíèê³â. 

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîáîòè 
îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ç³ñòàâëÿþòü. 
ßêùî ç’ÿâëÿºòüñÿ ðîçá³æí³ñòü, 

ïîâòîðíî áåðóòüñÿ äî ðîáîòè.  

У НАС ЗУБРІВ НАЙБІЛЬШЕ. Íà 
Â³ííè÷÷èí³ íàéá³ëüøà â äåðæàâ³ 
ïîïóëÿö³ÿ çóáð³â. Äî ìèíóëîãî 
ðîêó òóò íàðàõîâóâàëîñÿ ïîíàä 
ñòî îñîáèí ð³çíî¿ ñòàò³ ³ â³êó. 30 
ñ³÷íÿ 2016-ãî áðàêîíüºðè çàãíà-
ëè ñòàäî íà ë³ä îçåðà á³ëÿ ñåëà 
Òðèáóõè Ë³òèíñüêîãî ðàéîíó. Ï³ä 
âåëèêîþ âàãîþ ë³ä ïðîâàëèâñÿ, 
ï³ä âîäîþ îïèíèëîñÿ 18 çóáð³â. 
Îäíîãî âäàëîñÿ âèòÿãíóòè æèâèì. 

Ó ìèñëèâñüê³ óã³ääÿ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ çóáð³â çàâåçëè ó 1979 ðîö³ (4 

ñàìêè ³ 2 ñàìö³ — àâò.) ³ç äåðæàâíî-
ãî ë³ñîìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà 
«Öóìàíñüêå» Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³. 
Äëÿ â³äíîâëåííÿ âèäó, ðîçøèðåííÿ 
àðåàëó, çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâèì õâî-
ðîáàì, ïåðåñåëåíî â ³íø³ ðåã³îíè 
21 çóáðà, çîêðåìà 12 — ó Ëüâ³âñüêó 
îáëàñòü, 5 – ó Âîëèíñüêó.

Çà ðåçóëüòàòàìè îáë³êó 2017-ãî 
ðîêó, â îáëàñò³ íàðàõîâóºòüñÿ 90 
çóáð³â (çàãàëîì â Óêðà¿í³ òàêèõ 
òâàðèí ïðèáëèçíî 300). Ì³ñöåì 
¿õ ïîñò³éíî¿ ïîïóëÿö³¿ º òåðèòî-
ð³ÿ Ë³òèíñüêîãî, Õì³ëüíèöüêîãî 
³ Êàëèí³âñüêîãî ðàéîí³â.

ЯК МІНЯЛАСЯ 
КІЛЬКІСТЬ ЗУБРІВ 

НА ВІННИЧЧИНІ
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АНДРІЙ ТЕТЕРУК, 
НАРДЕП ВІД 
«НАРОДНОГО 
ФРОНТУ»

– Я наполягати-
му на двох ре-
чах: закон про 

державну мову має бути прийня-
тий, а закон «трьох К» – Кремля-
Ківалова-Колесніченка – скасо-
ваний в обов’язковому поряд-
ку. Адже саме він несе розбрат 
і позбавляє українців права і 

можливості спілкуватися укра-
їнською мовою. Усе, що може 
шкодити – не увійде у Закон. Усі 
панічні заяви щодо утиску гро-
мадян, які бажають спілкуватися 
будь-якою іншою мовою, крім 
української, є недоречними. 
Йдеться про те, що українська 
мова є державною. А державні 
інституції повинні забезпечувати 
можливість вести спілкування і 
діловодство державною мовою. 
Це – нормально.

Що може шкодити – не увійде в закон

Сховали від 
холодів 
 Ó Â³ííèöüêîìó çîîïàðêó 
äî õîëîä³â ãîòîâ³. ßê ðîç-
ïîâ³â äèðåêòîð çîîïàðêó 
ªâãåí³é Òêà÷èê, óñ³õ çâ³ð³â 
ïîõîâàëè â óòåïëåíèõ çè-
ì³âíèêàõ.
– Óñå äîáðå 
íà ñüîãîäí³øí³é äåíü. 
Ó íàñ ñòî¿òü ïàðîâå 
îïàëåííÿ, ï³äòðèìóþºòüñÿ 
òåìïåðàòóðà +15°C. Òàêîæ 
çá³ëüøèëè ê³ëüê³ñòü 
êîìá³êîðìó, á³ëüøå äàºìî 
ìîðêâè, ÿáëóê, áóðÿêà, – 
ñêàçàâ â³í.

Збив хлопчика 
 Áëèçüêî ï’ÿòî¿ 
ãîäèíè âå÷îðà 30 ñ³÷íÿ 
ó Ãàéñèí³ íåïîäàë³ê 
çóïèíêè ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó 59-ð³÷íèé 
âîä³é ì³êðîàâòîáóñà Ford 
Transit çáèâ 8-ð³÷íîãî 
øêîëÿðà. Çà ïîïåðåäí³ìè 
äàíèìè ñë³äñòâà, 
âîä³é íå äîòðèìàâñÿ 
áåçïå÷íî¿ øâèäêîñò³ 
â òîé ÷àñ, êîëè õëîï÷èê 
âèéøîâ ç ìàðøðóòêè 
òà ïåðåõîäèâ äîðîãó 
ïî ï³øîõ³äíîìó ïåðåõîäó. 
Ó ðåçóëüòàò³ ÄÒÏ, ìàëèé 
ç ò³ëåñíèì óøêîäæåííÿìè 
äîñòàâëåíèé ó ë³êàðíþ. 
ßê ïîâ³äîìëÿþòü ó â³ää³ë³ 
êîìóí³êàö³¿ îáëàñíî¿ 
ïîë³ö³¿, æèòòþ òà çäîðîâ’þ 
äèòèíè í³÷îãî íå çàãðîæóº. 
Ïðàâîîõîðîíö³ ç’ÿñîâóþòü 
îáñòàâèíè àâàð³¿. Ñë³ä÷èé 
ïðèçíà÷èâ åêñïåðòèçè, 
çà ôàêòîì ÄÒÏ â³äêðèâ 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ.

Загасили 
пожежу 
 Ó â³âòîðîê, 31 ñ³÷íÿ, 
áëèçüêî ï’ÿòî¿ ãîäèíè 
ðàíêó â ñåë³ Êðàñíîñ³ëêà 
Êðèæîï³ëüñüêîãî ðàéîíó 
çàïàëàâ äèòÿ÷èé ñàäîê. 
Íà ë³êâ³äóâàííÿ ïîæåæ³ 
âèêëèêàëè ðÿòóâàëüíèê³â. 
Â³ä ÄÑÍÑ çàëó÷èëîñÿ òðè 
÷îëîâ³êè îñîáîâîãî ñêëàäó 
òà îäíà ïîæåæíà ìàøèíà. 
Êîëè âîíè ïðè¿õàëè, 
âîãîíü îõîïèâ ãîðèùå 
äîøê³ëüíîãî çàêëàäó. 
Ïîæåæí³ çàãàñèëè 
ïîëóì’ÿ òà ë³êâ³äóâàëè 
çàãîðàííÿ. Íà ùàñòÿ, 
îá³éøëîñÿ áåç æåðòâ. 
Ó ïðåñ-öåíòð³ ðÿòóâàëüíî¿ 
ñëóæáè «101» ñêàçàëè, ùî 
íàé³ìîâ³ðí³øå ïîæåæà 
ñòàëàñÿ ÷åðåç ïîðóøåííÿ 
ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè 
ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ 
ï³÷íîãî îïàëåííÿ.

КОРОТКОКОРОТКО

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(095)3700574

Ãðîìàäñüêèé 
ðóõ «Ïðîñò³ð Ñâî-

áîäè», ÷ëåíè ÿêîãî çàéìàëèñÿ 
àíàë³çîì äàíèõ çà îñòàíí³é ð³ê, 
çðîáèëè âèñíîâîê, ùî «ìîâíà 
ñèòóàö³ÿ ïîçíà÷åíà äîì³íóâàí-
íÿì ðîñ³éñüêî¿ ìîâè ó êëþ÷îâèõ 
ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ» (goo.
gl/igXCNg). À ä³þ÷èé çàêîí Ê³âà-
ëîâà-Êîë³ñí³÷åíêà «Ïðî çàñàäè 
äåðæàâíî¿ ìîâíî¿ ïîë³òèêè» (goo.
gl/kpr0TQ), íà ¿õ äóìêó, «çàîõî÷óº 
âèò³ñíåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ç³ 
ñôåðè ïîñëóã, òåëåáà÷åííÿ, ïðå-
ñè, ðåêëàìè, á³çíåñó, ðóéíóþ÷è 
ñàì³ ï³äâàëèíè óêðà¿íñüêî¿ ³äåí-
òè÷íîñò³».

МОВА В НЕБЕЗПЕЦІ? Çà äàíèìè 
«Ïðîñòîðó Ñâîáîäè», óêðà¿íñüêà 
º ð³äíîþ äëÿ 60% ãðîìàäÿí íà-
øî¿ êðà¿íè, à ìàéæå 90% ïåð-
øîêëàñíèê³â îòðèìóþòü îñâ³òó 
ñàìå äåðæàâíîþ ìîâîþ. Ìàéæå 
ñò³ëüêè æ (88%) óêðà¿íîìîâíèõ 
ô³ëüì³â ó ê³íîïðîêàò³. Àëå ç ìå-
ä³à ñïðàâà ã³ðøà: ò³ëüêè òðåòèíà 
ãàçåò òà åô³ðíîãî ÷àñó íà ÒÁ äåð-
æàâíîþ ìîâîþ.

À ùî çì³íèòü çàêîíîïðîåêò? 
Ó íüîìó ïðîïîíóºòüñÿ çðîáèòè 
óêðà¿íñüêó ìîâó îáîâ'ÿçêîâîþ 
äëÿ âñ³õ îðãàí³â äåðæâëàäè, ³ 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Öå 
ñòîñóºòüñÿ ïðîâåäåííÿ çàñ³äàíü, 
îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â, çâåð-
íåíü ãðîìàäÿí. Óêðà¿íîìîâíîþ 
ñòàíå â îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿäêó 
âñÿ îñâ³òà (ó øêîëàõ ³ äèòñàä-

êàõ äîçâîëÿþòü âèêîðèñòîâó-
âàòè ìîâó íàöìåíøèí). Ñâÿòà, 
êóëüòóðí³ çàõîäè, òåàòðàëüí³ 
âèñòàâè, ô³ëüìè òîùî – ò³ëüêè 
äåðæàâíîþ ìîâîþ. Äî òîãî æ, óñ³ 
ðîñ³éñüêîìîâí³ ÇÌ² îáîâ’ÿçêîâî 
ìàþòü ïåðåéòè íà óêðà¿íñüêó – 
÷åðåç äóáëÿæ (äëÿ òåëåðàä³îêîì-
ïàí³é) ÷è ïåðåêëàä íà óêðà¿íñüêó 
ñòîð³íêè ðåñóðñó (åëåêòðîíí³ 
ÇÌ²). Òàê ñàìî â êàôå, ìàãà-
çèíàõ òîùî ñïîæèâà÷³â ìàþòü 
îáñëóãîâóâàòè âèêëþ÷íî óêðà-
¿íñüêîþ ìîâîþ.

МОВНА ІНСПЕКЦІЯ. Ñòåæèòè 
çà âèêîíàííÿì çàêîíó áóäóòü 
ñïåö³àëüí³ ìîâí³ ³íñïåêòîðè, 
Íàö³îíàëüíèé êîì³òåò ç³ ñòàí-
äàðò³â ìîâè òà Óïîâíîâàæåíèé ³ç 
çàõèñòó ìîâè, ùî ìîæå îáèðàòèñÿ 
íà ï'ÿòü ðîê³â (íå á³ëüøå òðüîõ 
ñòðîê³â ï³äðÿä).

Íàöêîì³òåò ïîâèíåí ñòâîðè-
òè Öåíòð óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà 
Òåðì³íîëîã³÷íèé öåíòð ìîâè. 
Ó ïåðøîìó îðãàí³ ìîæíà áóäå 
îòðèìàòè ñåðòèô³êàò íà âîëîä³í-
íÿ äåðæìîâîþ, òîä³ ÿê ó äðóãî-
ìó áóäóòü âíîñèòèñÿ ïðîïîçèö³¿ 
ïî çì³í³ ïðàâîïèñó óêðà¿íñüêî¿ 
ìîâè.

Äîïîìàãàòè ³ç ðîáîòîþ Óïî-
âíîâàæåíîìó ³ç çàõèñòó ìîâè áóäå 
âëàñíèé ñåêðåòàð³àò.

Äî ðå÷³, ìîâíîãî ³íñïåêòîðà 
äëÿ ïåðåâ³ðêè áóäóòü îáèðàòè 
òàê ñàìî ÿê ³ ñóää³â – âèïàäêî-
âèì ÷èíîì, çàâäÿêè àâòîìàòè÷í³é 
ñèñòåì³ äîêóìåíòîîá³ãó.

ЯКЩО ПОРУШАТЬ. Çà ïîðó-
øåííÿ çàêîíó íàðäåïè ïðîïî-

«CТІЙ, МОВНИЙ ПАТРУЛЬ!» 
ПРО ЩО ПРОЕКТ ЗАКОНУ
Пропозиція  На сайті Верховної Ради 
19 січня з’явився законопроект «Про 
державну мову». Якщо його приймуть, 
то, починаючи з дитсадка та закінчуючи 
органами державної влади, всі мають 
використовувати тільки українську. 
За порушення – штрафи. А за зневагу – 
ув’язнення від 6 місяців до 10 років

*сума більша за 100%, бо є різні версії прокату кіно. Джерело: Тиждень.ua; рух «Простір свободи» (goo.gl/igXCNg)

íóþòü øòðàôóâàòè â ðîçì³ð³ â³ä 
200 äî 400 íåîïîäàòêîâóâàíèõ 
ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí 
(3400–6800 ãðí), ÿêùî ìîâà 
ïðî ðîáîòó îô³ö³éíèõ îðãàí³â 
³ áþäæåòíèõ îðãàí³çàö³é, â³ä 
200 äî 300 (3400–5100 ãðí) ì³-
í³ìóì³â ó ñôåð³ îñâ³òè, íàóêè ³ 
êóëüòóðè, â³ä 400 äî 500 íåîïî-
äàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â (6800–
8500 ãðí) äëÿ ÇÌ².

Çà ñïðîáè «âïðîâàäæåííÿ 
â Óêðà¿í³ îô³ö³éíî¿ áàãàòî-
ìîâíîñò³» ìîæå çàãðîæóâàòè 
êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ 
ïðèð³âíþâàòèñÿ äî ñïðîá ïî-
âàëåííÿ äåðæàâíîãî ëàäó (goo.
gl/JyyXwn). 

Ïóáë³÷íà íåïîâàãà äî ìîâè 
ïðèð³âíþºòüñÿ äî íàðóãè íàä 
äåðæàâíîþ ñèìâîë³êîþ Óêðà-
¿íè (goo.gl/qpwSsc). Êîðîòêî: 
çà òàê³ ïîðóøåííÿ çàãðîæóº 
óâ’ÿçíåííÿ íà òåðì³í â³ä 6 ì³-
ñÿö³â äî 10 ðîê³â.

ХТО ІНІЦІЮВАВ? Çàêîíîïðîåêò 
«Ïðî äåðæàâíó ìîâó» ¹ 5670 íà-
äàíî äëÿ îçíàéîìëåííÿ íàðäåïàì 
ó Âåðõîâí³é Ðàä³. Éîãî àâòîðàìè 
âèñòóïèëè îäðàçó 33 íàðîäíèõ 
îáðàíö³ â³ä Áëîêó Ïåòðà Ïîðî-
øåíêà, «Ñàìîïîì³÷³», «Íàðîäíî-
ãî ôðîíòó», «Áàòüê³âùèíè» (goo.
gl/Uotq7O).

Ïðîòå, íàâ³òü ÿêùî çàêîíîïðî-
åêò óõâàëÿòü íàðäåïè, øòðàôó-
âàòè ÷è ñàäæàòè çìîæóòü ò³ëüêè 
ï³ñëÿ äâîõ ðîê³â ³ç äíÿ íàáóòòÿ 
÷èííîñò³ öüîãî çàêîíó. À â á³ëü-
øîñò³ ñôåð æèòòÿ ìîæíà áóäå 
â³ëüíî êîðèñòóâàòèñÿ ³íøèìè 
ìîâàìè ÿê ì³í³ìóì ø³ñòü ì³ñÿö³â.

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА M.20MINUT.UA

УСІХ ОРГАНІВ ВЛАДИ: 
проведення засідань, 

оформлення документів 
та звернення громадян

УСІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛА-
ДІВ – від дитсадків до вишів. 

У дитсадках та школах можна 
використовувати мову на-

цменшин

УСІХ ФІЛЬМІВ ТА КНИГ. 
У фільмах іншою мовою – 

лише окремі репліки із субти-
трами. А книги українською 
матимуть найбільший друк

УКРАЇНСЬКА МОЖЕ СТАТИ ОБОВ’ЯЗКОВОЮ ДЛЯ:

УСІХ КУЛЬТУРНО-МАСО-
ВИХ ЗАХОДІВ, включно теа-
тральні вистави (якщо іншою 

мовою, із субтитрами)

УСІХ МЕДІА. Електронні ЗМІ 
повинні мати україномовну 

версію за замовчуванням

У СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ. 
У ресторанах, кафе та інших 
місцях є обов’язковим вико-
ристання української мови

Джерело: Проект Закону про державну мову (goo.gl/Uotq7O)

СТАН УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ДЕРЖАВІ

Частка школярів, що навчаються 
українською мовою

84,5%2014/2015

84,9%2015/2016

Мова кінопрокату*

2015

2016

54,9% 19,7%

16%30%

29,9%

58%

дубльовано 
українською

озвучено 
українською

українські 
субтитри

Мова ТБ

35%34,4%30,6%

українською російською двомовність

Рідна мова громадян

15%

3%

60% 22%

українська і українська, 
і російська

інша мова

російська

Преса

2015

2016

34%

34,1%

61,5%

61,5%

4,5%

4,4%

україномовна російськомовна
іншими
мовами

Книги та друкарство

2015

2016

65,2%

64,6%

30,4%

29,4%

4,4%

6%

українською російською
іншими
мовами

Мова пісень на радіо

52,6%37,4%10%

українською російськомовні
іншими
мовами

Сервіс у закладах харчування

10%41%49%

українською російськомовні
перейшли на 

українську
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КАТЕРИНА КОВАЛЕНКО, (093)1611204 

Ìèõàéëî ðîçïîâ³â, ùî ð³øåííÿ 
ï³òè íà ïðîåêò «Òàíöþþòü âñ³» 
ñòàëî äëÿ íüîãî íåïðîñòèì:

– ß ìð³ÿâ ïðî öå îñòàíí³ òðè 
ðîêè, àëå ñïî÷àòêó íå ì³ã ïåðå-
ñòóïèòè ÷åðåç ñåáå ³ ðèçèêíóòè. 
Ìèíóëîãî ðîêó, êîëè ìåí³ âè-
ïîâíèëîñÿ 19, âñå-òàêè âèð³øèâ 
íå ñòðèìóâàòè ñâî¿õ áàæàíü, 
ñèäÿ÷è ïî öþ ñòîðîíó åêðàíó 
â³ä ìð³¿ – «ñòðèáíóâ» íà äðóãó 
ñòîðîíó.

Ç ÷îòèðüîõ ðîê³â Ìèõàéëî òàí-
öþâàâ ñïîðòèâíî-áàëüí³ òàíö³ 
â ÌÏÌ «Çîðÿ» ó Íàòàë³¿ Çîçóë³, 
à íàâ÷àâñÿ – ó ô³çèêî-ìàòåìà-
òè÷í³é ã³ìíàç³¿ ¹ 17.

Õëîïåöü ñêàçàâ, ùî ùå äî ó÷àñ-
ò³ ó ïðîåêò³ â³í õîò³â âèçíà÷èòè-
ñÿ, êóäè äàë³ ðóõàòèñÿ: çàéìàòèñÿ 
õîðåîãðàô³ºþ àáî ïðîãðàìóâàí-
íÿì. Ñóää³ øîó äîïîìîãëè çðî-
áèòè âèá³ð.

– Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ã³ìíàç³¿ 
ÿ âñòóïèâ ó òåõí³÷íèé óí³âåðñè-
òåò, äå îïàíîâóþ ïðîãðàìóâàí-
íÿ. ² ñàìå ï³ñëÿ âñòóïó ó âèø 
ÿ ïåðåéøîâ íà ñó÷àñí³ íàïðÿì-
êè òàíöþ ³ äî öüîãî ÷àñó çàõî-

ïëþþñÿ íèìè. Íà äàíèé ìîìåíò 
íå óÿâëÿþ ñåáå â ìàéáóòíüîìó 
ïðîãðàì³ñòîì, àëå íà áàêàëàâðà 
ïëàíóþ çàê³í÷èòè. Çàðàç ïîâí³ñ-
òþ â³ääàþ ñåáå òàíöþ, – ñêàçàâ 
Ì³øà.

ЧОМУ ЗАПЕРЕЧУВАЛИ. Þíàê 
ðîçïîâ³â ó ïðîìî-ôàéë³, ùî ðî-
áèâ äëÿ òîãî, ùîá ïîïàñòè â øîó. 
² ïðî òå, ÷îìó âèð³øèâ ï³òè 
ïðîòè âîë³ áàòüê³â. Æóðíàë³ñòó 
RIA â³í òàêîæ ÷åñíî ç³çíàâñÿ, 
ùî áàòüêè áóëè íå â çàõâàò³ â³ä 
éîãî â÷èíêó.

– Ó íàñ â³ðóþ÷à áàãàòîä³òíà 
ðîäèíà. Áàòüêè íå ñõâàëèëè ìîº¿ 
ó÷àñò³ â ïðîåêò³, à êîëè ä³çíàëè-
ñÿ, ùî ìåíå ÷åêàº âèïðîáóâàí-
íÿ ï³ëîíîì, òî âçàãàë³ ñêàçàëè, 
ùî öå íåïðèïóñòèìî, – ñêàçàâ 
Ì³øà. – Àëå çàâäÿêè «Òàíöþþòü 
âñ³» âîíè, ÿê ³ âñÿ Óêðà¿íà, çì³-
íèëè ñâîþ äóìêó, àäæå ïîáà÷èëè, 
ùî íàâ³òü òàíåöü íà ï³ëîí³ ìîæå 
áóòè êðàñèâèì, êóëüòóðíèì, 
ñïðàâæí³ì ìèñòåöòâîì.

Òàíöþðèñò ïðèãàäàâ, ùî ³ç â³-
ííè÷àí äî ô³íàëó ïðîåêòó äîõî-
äèëè ùå Ë³äà Ñîêëàêîâà (4 ñåçîí) 
³ Ãë³á Çåëüã³í (5 ñåçîí).

БАТЬКИ СПОЧАТКУ НЕ СХВАЛИЛИ 
УЧАСТІ У ПРОЕКТІ 
Стрибок до мрії  Вінничанин Міша 
Килимчук, один із найоригінальніших 
учасників телешоу «Танцюють всі-9», 
розповів RIA про те, як зробив вибір 
між програмуванням і хореографією

– Îáèäâà ñåáå ïðåêðàñíî ðå-
àë³çóâàëè â Êèºâ³ ³ Êèòà¿. Òîìó, 
ñïîä³âàþñÿ, ùî ³ ìåíå ÷åêàº 
òàêå æ ÷óäîâå ìàéáóòíº, – ìð³º 
Ì³øà Êèëèì÷óê.

ЖИТТЯ НА ПРОЕКТІ. ßê ðîçïîâ³â 
õëîïåöü, ¿õ òàá³ð ïîñò³éíî ïåðå-
ì³ùóâàâñÿ ïî õîäó ïðîåêòó.

– Æèëè â ãîòåëÿõ àáî íà áàç³ 
ó Ïóù³-Âîäèö³, âñ³ ðàçîì, ³ öå 
äóæå çäðóæèëî ó÷àñíèê³â, – ñêà-
çàâ òàíöþðèñò. – Òîìó àòìîñôå-
ðà êîíêóðåíö³¿ áóëà ì³í³ìàëü-
íîþ. Äðóç³ ìåíå äóæå ï³äòðè-
ìóâàëè ³ ¿çäèëè ç³ ìíîþ íà âñ³ 
êàñòèíãè, ñïàñèá³ ¿ì âåëèêå 
çà öå. ß çà÷åïèâ ñóää³â ñâîºþ 
õàðèçìîþ ³ òèì, ùî ÿ òâîðèâ 
íà ñöåí³. Ñóää³ ìåí³ ãîâîðèëè, 
ùî çà ìíîþ áóëî ö³êàâî ñòåæèòè. 
Íàéá³ëüø ìåí³ ñèìïàòèçóâàëà 
Òåòÿíà Äåíèñîâà, ñïîä³âàþñÿ, 
íåçàáàðîì ìè ç íåþ ïîáà÷èìîñÿ 
íà ³íøîìó ïðîåêò³, íà êàñòèíã 
ÿêîãî ÿ çáèðàþñÿ ¿õàòè.

ДЕСЯТОГО СЕЗОНУ НЕ БУДЕ. 
Ì³øà ðîçïîâ³â, ùî ìèíóëèé 
ñåçîí òàíöþâàëüíîãî øîó áóâ 
îñòàíí³ì.

– Ó÷àñòü ó «Òàíöþþòü âñ³» 
äóæå âïëèíóëà íà ìîº æèòòÿ, – 
ñêàçàâ õëîïåöü. – Ðîçâèâàþñÿ 
ïî ìîæëèâîñò³ â óñ³õ ñòèëÿõ, 
àëå àêöåíò, ÿê ³ ðàí³øå, ðîáëþ 
íà ñòèëÿõ «êîíòåìïîðàð³» ³ «åêñ-
ïåð³ìåíòàë».

Çàðàç òàíöþðèñò ãîòóº íîâ³ 
ïðîåêòè ó Â³ííèö³.

– Öå Show me what you got, 

3 ñåçîí – âîêàëüíî-õîðåîãðàô³÷-
íèé ïðîåêò, ÿ íå ëþáëþ çâè÷àé-
í³ êîíêóðñè, ïîäîáàºòüñÿ, êîëè 
ó÷àñíèêè ðîçêðèâàþòüñÿ ïî õîäó 
ä³éñòâà, – ðîçïîâ³â â³í. – Êð³ì 
òîãî, âåäó ãðóïó â òàíöþâàëüí³é 

ñòóä³¿ Soul Dance Studio. À ùå 
áóäó äàâàòè ìàéñòåð-êëàñè ö³º¿ 
çèìè ó Êèºâ³ ³ Õàðêîâ³. Çáèðàþñÿ 
âçÿòè ó÷àñòü ó äâîõ êàñòèíãàõ – 
óêðà¿íñüêîìó òåëåïðîåêò³ ³ çà-
êîðäîííîìó.

Міша Килимчук. Кастинг телепроекту «Танцюють всі» 
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Дербі у фіналі 
 Â³äáóëàñÿ â³äêðèòà 
þíàöüêà ïåðø³ñòü îáëàñò³ 
ç ôóòáîëó ïàì’ÿò³ òðåíåðà 
Îëåãà Ñåðüîã³íà. Ó ô³íàë³ 
ñïîðòøêîëà Áëîõ³íà-Áº-
ëàíîâà çäîëàëà ìîëîäøèõ 
îäíîêëóáíèê³â ç ðàõóí-
êîì 5:4. «Ïðåì’ºð-Íèâà» 
ó ìàò÷³ çà áðîíçó ïåðåãðàëà 
êîìàíäó Ëóêè-Ìåëåøê³â-
ñüêî¿ – 5:3.

Змагатимуться 
скелелази 
 Ó âèõ³äí³, 4–5 ëþòîãî, 
â³äáóäåòüñÿ ïåðøèé åòàï 
Êóáêà Óêðà¿íè ç³ ñêåëåëà-
ç³ííÿ ó ïðèì³ùåíí³. Íà áàç³ 
òåõóí³âåðñèòåòó, â êîðïóñ³ 
á³ëÿ ñòàä³îíó «Îë³ìï». Ô³-
íàë – ó íåä³ëþ, ç 12.00.

Боротимуться 
юнаки 
 ×åòâåðòîãî ëþòîãî ïðî-
éäå ÷åìï³îíàò Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³ ç äçþäî ñåðåä 
þíàê³â òà ä³â÷àò (äî 18 ðî-
ê³â). Áîðîòèìóòüñÿ ó ÑÊ 
«Ðàòèáîð-Â» (âóë. Êè¿âñüêà, 
16). Ïî÷àòîê – îá 11.00.

Бронза з 
Коломиї 
 Ó ì. Êîëîìèÿ (²âàíî-
Ôðàíê³âñüêà îáëàñòü) 
ïðîéøîâ ÷åìï³îíàò Óêðà-
¿íè ç ïàóåðë³ôòèíãó ñå-
ðåä þí³îð³â. Âèõîâàíåöü 
Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè 
¹ 5 Ìàêñèì Ñëîáîäÿíþê 
ñòàâ áðîíçîâèì ïðèçåðîì 
ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 83 êã.

Випуск №5 (974)
Популярні малофігурні двоходові шахові задачі. 
У кожний з них вирішує несподіваний хід білих. Знайдіть його.

Задача №1915-1918
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Мат за 2 ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК: 
Задача №1911
1. Kpd7! Ce7+  2. Kpc8 Td8x; 1. Kpb6! C:c7+  2. Kpa6 Ta5x.
Задача №1912
1. Kph8! Kh6  2. Ch7 Cf6x; 1. Cg6! Kf6+  2. Kph6 Cf8x.
Задача №1913
A) 1. Tb4! Td2  2. Kpb3 Td3x; B) 1. Фc4! Kb1+  2. Kpb3 Tb2x.
Задача №1914
A) 1. e2! Kh5  2. e3 Tf4x; B) 1. Kpf2! Tf4+  2. Kpe1 Tf1x.
У задачі №1891 на полі «f5» стоїть білий пішак.

М. Пархоменко

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
  «Íèâà-Â» ïðîâåëà ïåð-

øèé êîíòðîëüíèé ïîºäèíîê 
ó 2017 ðîö³. Ó äâîñòîðîíí³é ãð³ 
âçÿëè ó÷àñòü ãðàâö³ îñíîâè ³ ïî-
òåíö³éí³ íîâà÷êè. Ïðè÷îìó ïîä³-
ëó íà ñòàðîæèë³â ³ òèõ, ùî ïåðå-
áóâàþòü íà ïåðåãëÿä³, íå áóëî. 
«Çåëåí³» çìàãàëèñÿ ïðîòè «á³ëèõ». 
Óáîë³âàëüíèêè ñòîÿëè á³ëÿ êðîì-
êè ïîëÿ ³ ñïîñòåð³ãàëè çà ïîä³-
ÿìè. Íàéàêòèâí³ø³ ñåðåä íèõ ðà-
çîì ç ôóòáîë³ñòàìè äîïîìàãàëè 

ðîç÷èùàòè àðåíó ÑÊ «Íèâà» â³ä 
ñí³ãó, ãîòóþ÷è ¿¿ äî ïîºäèíêó.

Ìàò÷ òðèâàâ òðè òàéìè – ïåð-
ø³ ïî 30 õâèëèí, çàêëþ÷íèé – 
20. Ñòàðòîâèé â³äð³çîê ïðîéøîâ 
ç ïåðåâàãîþ ãðàâö³â ó çåëåíèõ 
ôóòáîëêàõ. Íà 16-é õâèëèí³ ðà-
õóíîê ç ïåíàëüò³ â³äêðèâ ôîðâàðä 
ßðîñëàâ Áðàñëàâñüêèé. ×åðåç 
ï’ÿòü õâèëèí óäàðîì ãîëîâîþ 
éîãî ïîäâî¿â ìîëîäèé çàõèñíèê 
«Íèâè-Â» Ìàêñèì Ìàëàõîâ, 
ÿêèé â³äíîâèâñÿ ï³ñëÿ âàæêî¿ 

òðàâìè. Çì³íèâ ïåðåâàãó çåëåíèõ 
íà 23-é õâèëèí³ ãðàâåöü, ùî ïå-
ðåáóâàº íà ïåðåãëÿä³.

Ó äðóãîìó òàéì³ ãðà ìàéæå âè-
ð³âíÿëàñÿ. Ó çàêëþ÷í³é òðåòèí³ 
òðåíåðè äàëè ìîæëèâ³ñòü âèéòè 
íà ïîëå ïåðñïåêòèâíèì ãðàâöÿì 
ñïîðòøêîëè «Ïðåì’ºð-Íèâà», ³ 
ìàëþíîê ãðè çì³íèâñÿ. Á³ëèì 
âäàëîñÿ ïðîâåñòè äâà ì’ÿ÷³, ïðè-
÷îìó îäèí ç öèõ ãîë³â çàáèâ Àí-
äð³é Ìàëÿðåíêî, ìîëîäøèé áðàò 
íàïàäíèêà êîìàíäè. Íà ô³í³ø³ 

çåëåí³ çá³ëüøèëè ïåðåâàãó – 4:2.
Çà ñëîâàìè â. î. ñòàðøîãî òðå-

íåðà «Íèâè-Â» Þð³ÿ Ñîëîâ’ºíêà, 
êîíòðîëüíà ãðà ïðîéøëà ïë³äíî. 
Á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ òðåíåðñüêèé 
øòàá îòðèìàº â³ä íàñòóïíèõ ïî-
ºäèíê³â. Ó ñåðåäó, ïåðøîãî ëþ-
òîãî, «Íèâà-Â» âäîìà ïðèéìàº 
â³öå-÷åìï³îíà êðà¿íè ñåðåä àìà-
òîð³â 2016 ðîêó «Àãðîá³çíåñ» (Âî-
ëî÷èñüê, Õìåëüíèöüêà îáëàñòü). 
Ïî÷àòîê ãðè íà ÑÊ «Íèâà» – 
î 13.00. Âõ³ä – â³ëüíèé.

«Нива-В» приймає віце-чемпіона країни 
серед аматорів «Агробізнес» 

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Êðàù³ ñïîðòèâí³ êîðåñïîíäåí-
òè ³ ôîòîãðàôè êðà¿íè ïðàöþþòü 
ó Â³ííèö³. Öå ñòàëî çðîçóì³ëî ï³ä 
÷àñ íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â ÕVI 
Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó ñåðåä 
ñïîðòèâíèõ æóðíàë³ñò³â «Óêðà¿íà 
îë³ìï³éñüêà» òà Õ þâ³ëåéíîãî Âñå-
óêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó ñïîðòèâíî¿ 
ôîòîãðàô³¿. Öåðåìîí³ÿ ïðîõîäèëà 
ó ñòîëèö³, â Îë³ìï³éñüêîìó äîì³.

СЕРЕД КРАЩИХ САЙТІВ. Íàãî-
ðîäè âðó÷àâ ïðåçèäåíò Íàö³î-
íàëüíîãî îë³ìï³éñüêîãî êîì³òå-
òó, Ãåðîé Óêðà¿íè, îë³ìï³éñüêèé 
÷åìï³îí Ñåðã³é Áóáêà. Íà ó÷àñòü 
ó êîíêóðñ³ æóðíàë³ñò³â áóëè íà-
ä³ñëàí³ ðîáîòè 87 ïðåäñòàâíèê³â 
ÇÌ² ç 23 ðåã³îí³â Óêðà¿íè, à äëÿ 
âèçíà÷åííÿ íàéêðàùèõ ôîòî-
ãðàô³é – ïîíàä 300 ñâ³òëèí â³ä 
54 àâòîð³â ç 19 îáëàñòåé.

Ïðèºìíî, ùî ñåðåä ëàóðåàò³â 
áóëè ðåêîðäí³ äëÿ Â³ííè÷÷èíè ³ 
Óêðà¿íè â³ñ³ì ïðåäñòàâíèê³â Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³. Çîêðåìà, ï’ÿòü ç³ 
ÇÌ² (òåëåêàíàë, ñàéò, äâ³ ðàä³îñòó-
ä³¿ – ç îáëàñíîãî öåíòðó ³ Êîçÿòè-
íà, ñïîðòèâíà ãàçåòà), ñïîðòèâíèé 
ïèñüìåííèê ³ äâà ôîòîìàéñòðè.

– Öå ïðîñòî ôàíòàñòèêà! Â³-
ííèöüê³ ìåä³éíèêè çàáðàëè 
íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ïðèç³â íà-
øèõ êîíêóðñ³â, – ïðîêîìåíòó-
âàâ Ñåðã³é Áóáêà. – Âàøà ïðàöÿ 
º äóæå âàæëèâîþ. Áåç ñïîðòèâíèõ 
æóðíàë³ñò³â í³õòî íå áóäå çíàòè 
ãåðî¿â ñïîðòó, íà ïðèêëàä³ ÿêèõ 
ìè ïîâèíí³ âèõîâóâàòè ìîëîäü.

Ó íîì³íàö³¿ «Íàéêðàùå åëåê-
òðîííå âèäàííÿ (â³ää³ë ñïîðòó) áóâ 

íàãîðîäæåíèé ñàéò «vn.20minut.ua». 
Ïðè÷îìó êîíêóðåíö³ÿ ó éîãî êàòå-
ãîð³¿ áóëà íåàáèÿêîþ. Àäæå, çà ñëî-
âàìè îðãàí³çàòîð³â, ó ÷àñ øâèäêîãî 
ðîçâèòêó öèôðîâèõ òåõíîëîã³é çíà-
÷íî çá³ëüøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü òà ïî-
êðàùèëàñÿ ÿê³ñòü ìàòåð³àë³â ïðî 
ñïîðò â åëåêòðîííèõ ÇÌ².

Îêð³ì â³ííè÷àí, î÷³ëüíèêè 
ÍÎÊÓ ïîçèòèâíî â³äçíà÷èëè 
ïðåäñòàâíèê³â Ëüâ³âñüêî¿ ³ Ïîë-
òàâñüêî¿ îáëàñòåé òà Êèºâà.

ВАГОМИЙ ПОКАЗНИК. Ï³ñëÿ íà-
ãîðîäæåííÿ Ñåðã³é Áóáêà â³äïî-
â³â íà çàïèòàííÿ êîðåñïîíäåíòà 
RIA/20 õâèëèí. Ãîëîâíèé îë³ì-
ï³ºöü Óêðà¿íè ëèøå â³äìîâèâñÿ 
êîìåíòóâàòè, ÷îìó â³í ãîëîñóâàâ 
ïðîòè â³äñòîðîíåííÿ çá³ðíî¿ ÐÔ 
â³ä Îë³ìï³àäè-2016 (÷åðåç çëî-
âæèâàííÿ äîï³íãîì).

Ñåðã³þ Íàçàðîâè÷ó, ÿê âè îö³-
íþºòå âèñòóï â³ííè÷àí íà ìèíóë³é 
Îë³ìï³àä³, äå âîíè çàëèøèëèñÿ áåç 
íàãîðîä?

– Â³ííè÷÷èíà áóëà ïðåäñòàâëåíà 
íà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ ó Áðàçèë³¿ 
ï’ÿòüìà ñïîðòñìåíàìè. Öå ñåðéîçíå 
äîñÿãíåííÿ, àäæå íàâ³òü ïîòðàïèòè 
òóäè – çíà÷íå äîñÿãíåííÿ. Êâàë³-
ô³êàö³éí³ â³äáîðè, ùî ïðîõîäÿòü 
çà äâà ðîêè äî Îë³ìï³àäè, – äîñèòü 
ñêëàäí³. Êîíêóðåíö³ÿ òàì âåëèêà, 
òîìó íà ²ãðè âèõîäÿòü êðàù³ ç êðà-
ùèõ. ² çàéíÿòå òàì ÷åòâåðòå, ï’ÿòå 
÷è íàâ³òü âîñüìå ì³ñöå (óñ³õ ¿õ ó íàñ 
áóëî ÷èìàëî) – âàãîìèé ïîêàçíèê.

Â³ííèöüêà âåñëóâàëüíèöÿ Ñâ³òëà-
íà Àõàäîâà ëèøå â îñòàíí³é ìîìåíò 
ïîòðàïèëà íà ²ãðè â Ð³î, õî÷à çàçäà-
ëåã³äü çäîáóëà ë³öåíç³þ. Òàêîæ ó ¿¿ 
åê³ïàæó áàéäàðêè-÷åòâ³ðêè íå áóëî 

ПЕРЕМОГУ НАШИХ МЕДІА 
НАЗВАВ ФАНТАСТИЧНОЮ 

Головний олімпієць України залюбки відповідав на всі 
запитання. Лише відмовився коментувати, чому голосував 
проти відсторонення збірної РФ від Олімпіади-2016 через 
зловживання допінгом 

Рекорд  Вісім представників 
Вінницької області стали лауреатами 
Всеукраїнських конкурсів спортивних 
журналістів і фотографів. Серед 
переможців – і сайт «20 хвилин»

òðåíåðà àí³ â ï³äãîòîâ÷³é ïåð³îä, àí³ 
íà ñàì³é Îë³ìï³àä³. Ó ï³äñóìêó â³í 
çàëèøèâñÿ ÷åòâåðòèì, õî÷à é ìàâ 
âèñîê³ øàíñè íà ìåäàëü…

– Ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ ñêëà-
äó îë³ìï³éñüêî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè 
áóëè çáåðåæåí³ âñ³ êðèòåð³¿, ÿê³ 
çàòâåðäæåí³ Ì³í³ñòåðñòâîì ìî-
ëîä³ òà ñïîðòó, ÍÎÊ Óêðà¿íè, 
åêñïåðòíîþ ðàäîþ. ª «ïðàâèëà 
ãðè», ³ ¿õ âñ³ ìàþòü âèêîíóâàòè.

ßê âè îö³íþºòå ñòàí ðîçâèòêó 
ñïîðòèâíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ó Â³-
ííèö³?

– Ó Â³ííèö³, â Öåíòðàëüíîìó 
ïàðêó, º ñó÷àñíèé õîêåéíî-ëåãêî-
àòëåòè÷íèé ñòàä³îí. Ï³ä ÷àñ â³ä-
â³äèí âàøîãî ì³ñòà ÿ ïåðåêîíàâñÿ, 
ùî òàì ìîæíà ãîòóâàòè ñïîðòñ-
ìåí³â ð³âíÿ íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿.

Àëå â ö³ëîìó ñïîðòèâíà ³íôðà-
ñòðóêòóðà êðà¿íè çàëèøàº áàæàòè 
êðàùîãî, àäæå ïåðåâàæíî öå ñïàä-
ùèíà ìèíóëèõ ðîê³â. Íàì íåîá-
õ³äíî áóäóâàòè ñó÷àñí³ ñïîðòèâí³ 
îá’ºêòè. Öå ³ ïîêðàùèòü çäîðîâ’ÿ 
íàö³¿, ³ äîïîìîæå âèõîâàòè á³ëüøó 
ê³ëüê³ñòü àòëåò³â âèñîêîãî êëàñó.

ОЛІМПІАДУ ДИВИЛИСЯ. ²íòåð-
åñ äî îë³ìï³éñüêîãî ðóõó ó ñâ³ò³ 
çðîñòàº?

– Áåçóìîâíî. ×åðåç ñîö³àëüí³ 
ìåðåæ³ Îë³ìï³àäó-2016 äèâèëàñÿ 
ïðèáëèçíî ïîëîâèíà íàñåëåííÿ 
ñâ³òó! ²ãðàì-2012 ó Ëîíäîí³ áóëî 
ïðèñâÿ÷åíî íà òåëåáà÷åíí³ çà-
ãàëîì 200 òèñÿ÷ ãîäèí åô³ðíîãî 
÷àñó, à â Áðàçèë³¿ – âæå 350 òèñÿ÷ 
ãîäèí.

Öåé ð³ê ñòàíå îñíîâíèì åòàïîì 
â³äáîðó äî Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð-2018. 
Íà ùî òàì ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè 
íàø³ ïðåäñòàâíèêè çèìîâèõ âèä³â 
ñïîðòó?

– Íàéãîëîâí³øèé çèìîâèé 
ñòàðò ÷îòèðèð³÷÷ÿ â³äáóäåòüñÿ 
â êîðåéñüêîìó Ïõüîí÷õàí³. Ðîç-
ðàõîâóºìî íà ìåäàë³ ó á³àòëîí³ ³ 
ôð³ñòàéë³. Ó çèìîâèõ âèäàõ ñïîð-
òó ìàºìî íå äóæå âåëèêèé âèá³ð. 
Áî â Óêðà¿í³ íåáàãàòî â³äïîâ³äíèõ 
ñïîðòèâíèõ ñïîðóä. Ùîá ïî÷àâñÿ 
ïðîãðåñ ó çèìîâèõ âèäàõ, íåîá-
õ³äíî ïîñòóïîâî ïîêðàùóâàòè 
³íôðàñòðóêòóðó ³ êâàë³ô³êàö³þ 
ïðîâ³äíèõ òðåíåð³â.
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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42
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СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

– В любую погоду, круглый год 
кожу необходимо защищать 
от ультрафиолетового излуче-
ния. В зимний период можно 
использовать средства с более 
низким фактором защиты – spf 
10–15. Очень важно зимой, 

когда работает отопление 
и воздух в помещениях пере-
сушен, увлажнять его, чтобы 
избежать  обезвоживания 
кожи. Стоит также пить очи-
щенную воду 1,5 литра в день. 
Ну, и витамины. К витаминам, 
защищающим кожу и воло-
сы, относятся витамины Е, А, 
С, F. Микроэлементы – цинк, 
полиненасыщенные жирные 
кислоты. И важно также по-
добрать правильный рацион 
питания.

Âàëåðèÿ 
Ïóñòîâàðåíêî

äåðìàòîëîã  
Â³ííèöüêîãî 

ìåäè÷íîãî öåíòðó 
«Àëüòàìåäèêà»

Комментарий эксперта

381701
380909

383913

ЛИЦО 
Зимой кожа лица более 
плотная. Клетки вырабаты-
вают густой и насыщенный 
сальный секрет. Это– защита 
от мороза и ветра на улице, 
сухости – в помещениях.
 Очищение 
Умывание водой лучше 
заменить косметическим мо-
лочком, лосьоном без спирта, 
мягким тоником.
 Увлажнение 
Влага, содержащаяся в креме, 
на улице будет замерзать 
и травмировать кожу.
В отапливаемом помещении 
увлажняющий крем начнет 
тянуть влагу из глубоких 
слоев кожи.
 Питание 
Выбирайте кремы с вита-
минами Е и Д. Не наносите 
макияж с помощью сухой 
косметики. Кремы наносить 
минимум за 30 минут до вы-
хода из дома.

ВОЛОСЫ 
Перепады температуры 
и шапки – причина, по ко-
торой появляется перхоть, 
а волосы у корней становятся 
жирными, а на кончиках – су-
хими, ломкими.
 Очищение 
Шампунь должен быть 
деликатным и щадящим. 
С нейтральным уровнем РН, 
без красителей, силикона.
 Увлажнение 
Увлажнять волосы можно 
изнутри, для это нужно пить 
больше чистой или мине-
ральной воды. После мытья 
пользоваться бальзамом или 
кондиционером, чтобы во-
лосы не пересушивались.
 Питание 
Для питания волос самым 
быстрым и самым легким 
способом станут сыворотки. 
Они защищают, сохраняют 
влагу, улучшают структуру 
и внешний вид волос.

РУКИ 
Мороз сушит руки, кожа тре-
скается, шелушится, краснеет. 
И преждевременно стареет.
 Очищение 
Мыть руки зимой нужно 
водой комнатной темпера-
туры. Горячая вода приводит 
к сухости кожи, а от холодной 
она грубеет. После мытья 
руки тщательно вытирайте.
 Увлажнение 
Зимой кожу рук нужно и пи-
тать и увлажнять. Хороший 
крем для рук имеет витамины 
А, Е, В5, пчелиный воск, сок 
алоэ. За 30–40 минут до вы-
хода на улицу покройте руки 
питательным кремом.
 Питание 
Пару раз в неделю рукам 
нужны питательные ванночки. 
Они регенерируют кожу. 
Самая простая – из тепло-
го молока, столовой ложки 
меда, пары капель оливково-
го масла.

НОГИ 
Из-за ношения теплых 
носков, обуви, кожа ног 
зимой становится сухой, 
пятки трескаются, повышается 
потливость и, как следствие, 
появляется грибок.
 Очищение 
Каждый раз после душа 
стоит использовать присыпку 
и антибактериальные дезо-
доранты. 
 Увлажнение 
Зимой на коже ног возникает 
гиперактоз – утолщение слоя 
кожи. Нужно использовать 
кремы с активными вещества-
ми: мочевиной, салицило-
вой кислотой, молочной 
кислотой.
 Питание 
Питаем кожу ног масляными 
обертываниями. Теплое 
растительное масло нанесите 
на ступни. Сверху бинт, пи-
щевая пленка и носки. Через 
15–30 мин. смойте все водой.

ТЕЛО 
В зимний период основная 
проблема кожи тела – обе-
звоживание. А потому возни-
кает сухость, зуд, шелушение. 
 Очищение 
Зимой определенно стоит отка-
заться от привычки принимать 
горячий душ и ванну. В резуль-
тате таких водных процедур 
наша кожа теряет влагу.
 Увлажнение 
Мыться нужно теплой водой. 
Увлажняющими кремами 
лучше не злоупотреблять, 
особенно перед выходом 
на улицу – можно переохла-
дить кожу.
 Питание 
 Крем должен иметь в себе 
витамины А, Е, К, Д, пептиды, 
фосфолипиды, минералы 
и питательные масла. Для 
хорошего состояния кожи раз 
в неделю тело скрабируем, 
после каждого омовения на-
носим крем или молочко.

ЗИМОЙ ТОЖЕ 
МОЖНО БЫТЬ КРАСИВЫМ 
Переждать  Сухие ломкие волосы, 
сероватый цвет лица, ногти ломаются, 
ноги потеют – «прелести» холодной 
погоды налицо. Этого можно 
избежать, если ухаживать за собой 
в соответствии с сезоном
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Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè 
òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, çàáîðîíåí³ äî 
êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.

²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ 
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ âóë. 
Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÿê 
ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 12.08.2009 ð.

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

òåë. (0432): 5 5 5 - 1 1 1(áàãàòîêàíàëüíèé)

Ãàçåòà  º  

÷ëåíîì  

Âñåñâiòíüî¿ 

Ãàçåòíî¿ 

Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 

ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

Ùîòèæíåâèê «RIA»
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåð³ÿ ÊÂ 
¹18211 - 7011 ÏÐ â³ä 04.10.2011 ð., âèäàíå 
Äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè

Íàòàë³ÿ ÀÔÀÍÀÑÜªÂÀ

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó – 
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032, 
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà 

ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 

òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 

íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 

ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 

ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 29 000 

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.

Çàìîâë. ¹ 170105

ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, RIA, 
(096)3145155

27 ÿíâàðÿ, 18.30, 
ó âõîäà â íî÷íîé 

êëóá «Feride» – î÷åðåäü. Â ïðåä-
âêóøåíèè âñòðå÷è ñ Ñåðãååì 
Ìèõàëêîì è çîëîòûìè õèòàìè 
«Ëÿïèñà» êîíöà 90-õ ñõîäèòñÿ 
ïóáëèêà: îò íåôîðìàëüíîé ìî-
ëîäåæè äî ñîëèäíûõ ìóæ÷èí 
ñî ñâîèìè äàìàìè.

Ëåãåíäàðíàÿ áåëîðóññêàÿ ãðóï-
ïà «Ëÿïèñ-Òðóáåöêîé», íà çàæè-
ãàòåëüíûõ äóøåâíî-ñàòèðè÷åñêèõ 
ïåñíÿõ êîòîðîé âûðîñëî íåñêîëü-
êî ïîêîëåíèé, ïîñëå äâóõëåòíåãî 
òàéì-àóòà, ïîñëåäîâàâøåãî ïî-
ñëå ðàñïàäà, òåïåðü îæèëà â íî-
âîì ïðîåêòå Ñåðãåÿ Ìèõàëêà 
«Ëÿïèñ-98». Íîñòàëüãè÷åñêèå 
êîíöåðòû «Ëÿïèñà» ñîáèðàþò 
àíøëàãè â Óêðàèíå, Áåëàðóñè, 
Ãðåöèè, ñòðàíàõ Ïðèáàëòèêè, 
Èçðàèëÿ. È âîò, íàêîíåö, âïåð-
âûå â Âèííèöå.

– Ïðÿì òàêîå òðåïåòíîå âîë-
íåíèå âíóòðè! – ïðèçíàëàñü âèí-
íè÷àíêà Îëüãà Êðàâ÷åíêî. – Ìû 
ñ äðóçüÿìè ýòîãî êîíöåðòà î÷åíü 
æäàëè! Â 90-õ êàññåòó «Òû êèíóëà» 
áóêâàëüíî çàñëóøèâàëè äî äûð. 
«Àó», «Çåëåíîãëàçîå òàêñè», 
«Â ïëàòüå áåëîì», «Ïàñòóøîê», 
«Ïàðåíåê ïîä ñëåäñòâèåì» – äà 
áóêâàëüíî êàæäàÿ ïåñíÿ «Ëÿïèñà» 
ïîä ãèòàðêó çâó÷àëà âî âñåõ ïî-
õîäàõ è íà ïèêíèêàõ! Ïðîïóñòèòü 
êîíöåðò ïðîñòî íå ìîãëè!

– Ìû òîæå ïðèøëè áîëüøîé 
êîìïàíèåé, – ðàññêàçàë Ñåðãåé 
Áóòêî. – Æäåì äðàéâà! Ïåòü, òàí-
öåâàòü, îòðûâàòüñÿ – ãîòîâíîñòü 
íîìåð îäèí!

Ñàìûå âåðíûå ôàíû çàíèìà-
þò ìåñòà ïîä ñöåíîé. Ôîðìàò 
êîíöåðòà – êàìåðíûé. Íèêàêèõ 
ëèøíèõ îãðàæäåíèé, ôàí-çîíà 
ðàñïîëîæåíà ñðàçó ïîä ñöåíîé.

Ñåðãåÿ Ìèõàëêà è åãî ìóçû-
êàíòîâ (÷àñòè÷íî – èç ñòàðîãî 
«Ëÿïèñà-Òðóáåöêîãî», ÷àñòè÷-
íî – èç íîâîé ãðóïïû BRUTTO – 
àâò.) ïóáëèêà âñòðå÷àëà áóðíûìè 
àïëîäèñìåíòàìè.

Êîíöåðò íà÷àëà «Çîëîòàÿ àíòè-
ëîïà», ïîñëå íåå – ãëàâíûå ëÿ-

ïèñîâñêèå õèòû: «Àó», «Â ïëàòüå 
áåëîì», «Ðàìîíêè», «ßáëîíè», 
«Åâïàòîðèÿ», «Òû êèíóëà», «Ìà-
íèôåñò», «Êàïèòàë», «Çåëåíîãëà-
çîå òàêñè», «Ìåòåëèöà», «Ñî÷è», 
«Âîèíû ñâåòà»… Çàë ïîåò õîðîì 
è òàíöóåò, íå æàëåÿ ñèë!

– Ñïàñèáî âàì çà èçóìèòåëü-
íûé âå÷åð! Âàñ êàòåãîðè÷åñêè 
è áåçàïåëëÿöèîííî ïðèâåòñòâóåò 
êîñìè÷åñêèé öèðê àóòñàéäåðîâ, 
ðîäîíà÷àëüíèêè ñòèëÿ «ðàäè-
êàëüíûé øàíñîí» – îðêåñòð 
«Ëÿïèñ-98». Íàäååìñÿ, ÷òî íàøà 
ïðîñòàÿ ïðàâäà æèçíè è âñåëåí-
ñêèé ïîçèòèâ, êîòîðûé ïðîíèçû-
âàåò íàøè ðóêîòâîðíûå îïóñû, 
áóäóò ñîäåéñòâîâàòü åäèíåíèþ 
âàøåãî äðóæíîãî ìîíîëèòà è ïî-
äàðÿò íå òîëüêî íîñòàëüãèþ, 
ñåíòèìåíòàëüíûå âîñïîìèíà-
íèÿ, íî è íàäåæäó íà ïðåêðàñ-
íîå, ñâåòëîå áóäóùåå. Âïåðåä íà 
âñòðå÷ó ñ ïðåêðàñíûì! – ïðèçâàë 
âèííè÷àí Ñåðãåé Ìèõàëîê. 

Ñïîðòèâíûé è ïîäòÿíóòûé, 
â ñâîè 45  Ñåðãåé Ìèõàëîê áîäð 
è ïîëîí ýíåðãèè. Ôèðìåííûå 
ïðûæêè ñî÷åòàë ñ ôèðìåííûì 
þìîðîì, âåäü â ýòîò âå÷åð áûë 
îñîáåííî ìíîãîñëîâíûì. Â ïåðå-
ðûâàõ ìåæäó ïåñíÿìè äåêëàìèðî-
âàë ñòèõè, êîòîðûå íàïèñàë ïîä 
ïñåâäîíèìîì Þçèêà Êèëåâè÷à, 
è ìíîãî îáùàëñÿ ñ ïóáëèêîé. 

Ïðåâðàùàòü èíòåðâüþ ñ ñåðüåç-
íûìè âîïðîñàìè â ÿðêèå ïåð-
ôîðìàíñû – äàâíÿÿ ïðèâû÷íàÿ 
çàáàâà Ìèõàëêà. RIA âûáðàëà ñà-
ìûå èíòåðåñíûå öèòàòû è áàéêè, 
êîòîðûìè Ñåðãåé Ìèõàëîê ñû-
ïàë íà âèííèöêîì êîíöåðòå. Íà-
ñêîëüêî âñå ïðàâäà – ñóäèòü âàì.

ОБ «АУ» И НАЧИНАЮЩИХ 
ПРОГРАММИСТАХ

– ×òîáû ñêðåïèòü íàñòîÿùèì 
äðóæåñòâåííûì ýñòðàäíûì öå-
ìåíòîì íàøå ñåãîäíÿøíåå, ÿ íà-
äåþñü, âçàèìîâûãîäíîå, î÷åíü 
óâàæèòåëüíîå è äëÿ âñåõ ïîëåç-
íîå çíàêîìñòâî, ìû ñïîåì ïåñ-
íþ, ñ êîòîðîé âñå è íà÷àëîñü.

Â ñâîå âðåìÿ î÷åíü èçâåñòíûé 
â ìèíñêèõ êóëüòóðíûõ ïëàñòàõ 
è àíäåãðàóíäíûõ êðóãàõ êóëü-
òóðîâåä, à ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó 
áàñ-ãèòàðèñò Äåâ÷óãà ãîâîðèë 

«ЛЯПИС» В ВИННИЦЕ – С ТАНЦАМИ, 
СТИХАМИ И ОТКРОВЕНИЯМИ МИХАЛКА 
Концерт-ностальгия  Историями 
из жизни поделился с винничанами 
Сергей Михалок на концерте 
«Ляпис-98» в минувшую пятницу

ìíå ñëåäóþùåå: «Ïîíèìàåøü, 
Ìèõàëîê, òû íèêîãäà íå íàïè-
øåøü íè÷åãî êðó÷å, ÷åì ïåñíÿ 
«Àó»!». À ãîâîðèë îí ýòî íà îä-
íîì èç ïåðâûõ ìèíñêèõ ïàíê-
ôåñòèâàëåé â ÄÊ ãëóõîíåìûõ 
íà óëèöå Óðàëüñêîé… Ïîíèìàå-
òå, íàñêîëüêî âàæíûå ñëîâà ýòîãî 
ïðåêðàñíîãî ÷åëîâåêà?!

Íó ÷òî æ ïðîøëî óæå î÷åíü 
ìíîãî ëåò, ÿ äàæå íå çíàþ, ãäå 
ìàýñòðî Äåâ÷óãà. Âîçìîæíî, ãäå-
òî îí èãðàåò íà ñâîåé áàñ-ãèòàðå, 
à, ìîæåò… Âåäü îí óæå òîãäà ïî-
äàâàë íàäåæäû êàê íà÷èíàþùèé 
ïðîãðàììèñò, à ìû âñå ñìåÿëèñü 
è ãîâîðèëè: «Ñëóøàé, ñòàðèê, ýòè 
ïèêñåëè òåáÿ íå ïðîêîðìÿò!».

Ìû òîãäà åùå íå çíàëè, ÷òî íà-
÷èíàþùèå ïðîãðàììèñòû ïîòîì 
áóäóò ïðàâèòü ìèðîì…Âîçìîæíî, 
Äåâ÷óãà ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ êàê ðàç 
íà âåðøèíå êàêîé-íèáóäü ïèðà-
ìèäû. Íó ÷òî æ, ìîæåò áûòü, îí 
óñëûøèò íàñ è âñïîìíèò, ÷òî 
îí áûë âñåãî ëèøü ïðåêðàñíûì 
áàñ-ãèòàðèñòîì è èìåííî åãî 
ñëîâà ïîìîãëè ðàäèêàëüíîìó 

øàíñîíó, åùå òîãäà ìàëåíüêîìó 
è î÷åíü íåíàäåæíîìó öâåòî÷êó, 
âûðàñòè â îãðîìíûé ñêàçî÷íûé 
äóá! Èìåííî ýòîò äóá ñòîèò âîçëå 
Ëóêîìîðüÿ, è íà íåì öåïü, è êîò 
è äíåì, è íî÷üþ…

О 90-Х И «МЕТЕЛИЦЕ» 
– Â 90-õ, èñïîëíÿÿ ýòó êîìïî-

çèöèþ, ãëÿäÿ íà ðåáÿò, ñòîÿùèõ 
â êîñòþìàõ, ãëÿäÿ íà èõ øðàìè-
ðîâàííûå ëèöà, íà èõ îãðîìíûå 
çîëîòûå êðåñòû, êîòîðûå îíè àêè 
Èèñóñ íåñëè ïî æèçíè, íåâçèðàÿ 
íà âïèâàþùèåñÿ â íèõ øèïû, 
òåðïÿ ñêîðáè è ëèøåíèÿ ïîíÿ-
òèé è òîëüêî èì ïîíÿòíûõ çà-
êîíîâ. ß ïîíèìàë, ÷òî, êîíå÷íî, 
ìíå íå óäàñòñÿ ñâîåé æàëîñòíîé 
è äðàìàòè÷åñêîé ïåñíåé âûñå÷ü 
õîòü îäíó ñëåçèíêó èç ýòèõ íàñòî-
ÿùèõ è êðåïêèõ ìóæ÷èí. Íî âñå-
òàêè íà ïîñëåäíåì ïðèïåâå ÿ ÷óâ-
ñòâîâàë, êàê îíè íà÷èíàþò â ãëó-
áèíå ñâîåé äóøè äðîæàòü, è ÷òî 
â ãëóáèíå äóøè îíè ïî-ïðåæíåìó 
ìàëåíüêèå ìàëü÷èêè è ðûäàþò, 
êàê ìàëåíüêèå êîòÿòà…

О ПРАВИЛАХ СОВРЕМЕННОГО 
БОРДЕЛЬЕРО И «ЯБЛОНЯХ» 

– Ëþäè ïîäòÿãèâàþòñÿ. Èìåí-
íî èõ ìû æäàëè, ÷òîáû âêëþ-
÷èòü âòîðóþ ïåðåäà÷ó. Èìåííî 
ñ èõ ïîÿâëåíèåì ìû ïîíÿëè, 
÷òî íàðîä ê ðàçâðàòó ãîòîâ! Ìû 
çíàåì, ÷òî òðåáóþò ïðàâèëà ñî-
âðåìåííîãî áîðäåëüåðî íå òîëü-
êî ñîñòîÿíèÿ àôôåêòà, êîòîðîå 
èíîãäà âûçûâàåò àíàôèëàê-
òè÷åñêèé êóëüòóðîëîãè÷åñêèé 
øîê ó òåõ, êòî âïåðâûå ïîïàë 
íà ñúåçä íàñòîÿùèõ öåíèòåëåé 
ðàäèêàëüíîãî øàíñîíà, è âû-
çûâàåò íàøó ìîëîäåæü íà ñóá-
êóëüòóðíûå âñïëåñêè. Âåäü ýòè 
ëþäè – öåíèòåëè êîðíåé íàøåãî 
äðåâíåãî æàíðà! È èìåííî äëÿ 
íèõ ìû èñïîëíèì ïåñíþ èç íà-
øåãî êëàññè÷åñêîãî, ÿ áû äàæå 
ñêàçàë – àêàäåìè÷åñêîãî! – ðå-
ïåðòóàðà îðêåñòðà «Ëÿïèñ-98». 
Ïåñíþ, êîòîðóþ îáû÷íî â ìèí-
ñêîì ïðèâîêçàëüíîì ðåñòîðàíå 
«Ðàäóãà» îáúÿâëÿëè ïðèìåðíî 
òàê: «Äëÿ ïàöàíîâ è èõ äåâ÷àò 
â ïðîãðàììå «ßáëîíè» çâó÷àò!» 

О «ЗЕЛЕНОГЛАЗОМ ТАКСИ» 
И БОЯРСКОМ 

– ×òîáû çàêðåïèòü íàøó 
ñ âàìè ñåðäå÷íóþ ïðèâÿçàííîñòü, 
ìû ñïîåì ïåñíþ, òîò ãèìí âñå-
ãî ðàäèêàëüíîãî ýñòðàäíîãî èñ-
êóññòâà, ñ êîòîðîãî â îáùåì-òî 
è ðîäèëñÿ âàø ïîêîðíûé ñëó-
ãà – îðêåñòð «Ëÿïèñ-98». Ðîäèëñÿ 
åùå î÷åíü îãðîìíûé âûâîäîê ïî-

ñëåäîâàòåëåé è ïåðåñìåøíèêîâ, 
êîòîðûå ïóñòèëèñü ïî ìèðó â íà-
äåæäå íàáðàòü òåõ çîëîòûõ ìî-
íåò, êîòîðûå íå óòÿíóò èõ íà äíî, 
à âîçíåñóò ê íåáåñàì…

Ïåñíÿ ïîä íàçâàíèåì «Çåëå-
íîãëàçîå òàêñè», ôàêåë ýñòàôå-
òû êîòîðîé ìû ïðèíÿëè ó Ìèøè 
Áîÿðñêîãî. Âîò ÷òî îí ãîâîðèë 
ïî ýòîìó ïîâîäó: «Ïîíèìàåøü, 
Ìèõàëîê, Ýäèê Õèëü ïîåò ýòó 
ïåñíþ òî÷íî, ôèëàðìîíè÷åñêè. 
ß ïîþ ýòó ïåñíþ, êàê àêòåð. 
À òû, Ìèõàëîê, ïîåøü ôàëü-
øèâî, íî îò äóøè, ïî-óëè÷íîìó, 
îðèãèíàëüíî. Â òâîåì èñïîëíå-
íèè ëþäè ýòó ïåñíþ ïîëþáèëè 
è õîòÿò ñëûøàòü è ïîäïåâàòü åùå 
ìíîãî-ìíîãî ëåò».

Â ñâîå âðåìÿ ÿ íå ïîñëóøàëñÿ 
ýòîãî âåëèêîãî ìàýñòðî, ïåðåñòàë 
èñïîëíÿòü ýòó ìàíòðó è âåñü ìîé 
êàðòî÷íûé äîìèê ïîñûïàëñÿ. 
Äàæå â áåçâåòðåííóþ ïîãîäó 
ÿ íå ñìîã äàìó ïîëîæèòü íà êà-
âàëåðà… Íî, äðóçüÿ, âñïîìíèâ 
îá ýòîé ìàíòðå, ÿ ñòàë êàê ìî-
ëèòâó ïðîèçíîñèòü ýòó ïåñíþ. 
Êîíå÷íî æå, â êðóãó âñåõ ïî-
ñëåäîâàòåëåé, âñåõ ïîñâÿùåííûõ 
â ðàäèêàëüíûé øàíñîí. È êîãäà 
ìû ïîåì õîðîì ýòó ïåñíþ, äðó-
çüÿ, íàä êàæäûì èç íàñ âîçíèêàåò 
ñâîåîáðàçíûé îðåîë è êàêàÿ-òî 
ìàãè÷åñêàÿ ïðåêðàñíàÿ äûìêà, 
ýòîò òóìàí÷èê, èç êîòîðîãî âû-
ñîâûâàåò íîñèê íå òîëüêî åæèê, 
íî è áåëàÿ ëîøàäêà, âåçóùàÿ õâî-
ðîñòó âîç…
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После разрывного концерта Сергей Михалок 
поблагодарил винничан: «Огромное вам спасибо! 
Надеемся, процитировав слова известного поэта, что: 
«Вы нас не скоро позабудете!» 

Â 90-å ìû ñìåÿëèñü: 
«Ýòè ïèêñåëè òåáÿ íå 
ïðîêîðìÿò!» Ìû òîãäà 
åùå íå çíàëè, ÷òî 
ïðîãðàììèñòû áóäóò 
ïðàâèòü ìèðîì…
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
Впервые в жизни замёрзла в голову. Вот просто в 
ту самую кость (тут такой начинается грузинский 
акцент), которая мёрзнуть не может. И только 
неугомонная синица не устает чирикать о весне.
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Приємно здивувала ситуація біля пожежної частини на Пирогова)
Патрульний вийшов зі свого авто, що стояла поряд в ряду, і допоміг чоловікові з 
обмеженими можливостями перейти дорогу. Друга рота — Молодці)))

Віталій Павловський 
голова правління Громадської організації «Комітет безпеки руху»   

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться

ПРЕС-СЛУЖБА
ГО «ВІЛЬНА
ГРОМАДА»
Çà äàíèìè Ô³ñ-

êàëüíî¿ ñëóæáè, 
ó Â³ííèö³ çà ãðóäåíü 

áóëî çàêðèòî ïîíàä 3200 ÔÎ-
Ï³â. Ïî âñ³é Óêðà¿í³ ñâîþ ä³-
ÿëüí³ñòü ïðèïèíèëè áëèçüêî 
130 òèñÿ÷ ÔÎÏ³â. ßêùî âðà-
õóâàòè, ùî çàãàëîì ìàëèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ ó êðà¿í³ – ìàéæå äâà 
ì³ëüéîíè, òî ê³ëüê³ñòü çàêðèòèõ 
çà ì³ñÿöü âðàæàº. Àëå íå ñï³øè-
ìî ïàí³êóâàòè – çàêðèò³ ëèøå 
ò³, ÿê³ íå ìîæóòü ñîá³ äîçâîëèòè 
ñïëà÷óâàòè 700 ãðèâåíü ùîì³ñÿ-
öÿ, òîáòî ïî ñóò³ íåïðàöþþ÷³. 
Ëîã³êà öüîãîð³÷íèõ ïîäàòêîâèõ 
íîâîââåäåíü çðîçóì³ëà – ÿêùî 
òè íå âåäåø ä³ÿëüí³ñòü, òî äëÿ 
÷îãî òîá³ ðåºñòðàö³ÿ ñóá’ºêòà 
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³?

Âò³ì ñàì ôàêò çàêðèòòÿ 
130 òèñÿ÷ ÔÎÏ³â (³ öå ùå 
íå ê³íöåâà öèôðà) äàº ïðèâ³ä 
çàäóìàòèñÿ. Ùî ïîòð³áíî çðî-
áèòè äëÿ òîãî, ùîá ìàëèé á³ç-
íåñ â Óêðà¿í³ çàïðàöþâàâ? Ùîá 
700 ãðèâåíü â ì³ñöü äëÿ íüîãî 
íå áóëè íåï³äéîìíîþ ñóìîþ. 
² ÷è ïîòð³áåí êðà¿í³, ÿêà õî÷å 
ìàòè ñòàá³ëüíó åêîíîì³êó, âå-
ëèêèé ñåãìåíò ìàëîãî á³çíåñó?

Ïîäîáàºòüñÿ öå êîìóñü ÷è 
í³, â ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ ñàìå 
ìàëèé á³çíåñ âèñòóïàº ñüîãîäí³ 
ãîëîâíèì ðîáîòîäàâöåì â á³ëü-
øîñò³ ãàëóçåé åêîíîì³êè. Ãà-
äàºòå, ùî îïîðîþ, ïðèì³ðîì, 
í³ìåöüêî¿ åêîíîì³êè º àâòîìî-
á³ëüí³ ìîíñòðè, êðóïí³ õ³ì³÷í³ 
÷è ìåòàëóðã³éí³ êîíöåðíè? Í³, ¿¿ 
îïîðîþ º ìàë³ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ 
ñòàíîâëÿòü 99,7% âñ³õ ï³äïðè-
ºìñòâ êðà¿íè. Í³ìåöüêèé ìàëèé 

á³çíåñ àêòèâíî ïðåäñòàâëåíèé 
íà ïîíàä 20 ñâ³òîâèõ ðèíêàõ. 
Àëå ÷îìó òàê? Ãîëîâíèé íà-
ïðÿìîê äåðæï³äòðèìêè á³çíåñó 
â Í³ìå÷÷èí³ – íàäàííÿ äåøåâèõ 
áàíê³âñüêèõ êðåäèò³â ï³ä 4–6%.

Â ÑØÀ òåæ ìàëèé á³çíåñ 
º îñíîâíèì äæåðåëîì íîâèõ 

ðîáî÷èõ ì³ñöü. Àäì³í³ñòðàö³ÿ 
ó ñïðàâàõ ìàëîãî á³çíåñó íàäàº 
ïðÿì³ ïîçèêè ï³ä á³ëüø íèçüêèé 
ïðîöåíò, í³æ íà ðèíêó.

Â ßïîí³¿ – êðà¿í³, äå äåðæàâ³ 
íàëåæèòü ëèøå ìîíåòíèé äâ³ð, 
à âñÿ ³íøà åêîíîì³êà º ïðèâàò-
íîþ, âëàäà íàïðÿìó îï³êóºòüñÿ 
ï³äâèùåííÿì òåõí³÷íîãî ð³âíÿ 
ìàëèõ ³ ñåðåäí³õ ï³äïðèºìñòâ, ñóá-
ñèä³þþ÷è 50% ¿õí³õ âèòðàò íà öå.

Ïîëüùà – îäíèí ³ç ñâ³òîâèõ ë³-
äåð³â ç ïîêðàùåííÿì óìîâ ðîáîòè 
ï³äïðèºìö³â. ̄ ¿ äåðæïðîãðàìà òàê 
³ íàçèâàºòüñÿ – «Ï³äïðèºìíèöòâî 
ïåðåäóñ³ì». Íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè 
ä³þòü 750 á³çíåñ-³íêóáàòîð³â ç 
îô³ñàìè, âèðîáíè÷èìè ïðèì³-
ùåííÿìè, ïîñëóãàìè ç ô³íàíñó-
âàííÿ, ìàðêåòèíãó ³ ìåíåäæìåí-
òó. Íà áàç³ óí³âåðñèòåò³â ñòâîðåí³ 
àêàäåì³÷í³ á³çíåñ-³íêóáàòîðè, ùî 
äîçâîëÿþòü ñòóäåíòàì âïðîâàäæó-

âàòè ñâî¿ á³çíåñ-³äå¿. Â êðà¿í³ â³ä-
êðèòî ñîòí³ áåçêîøòîâíèõ á³çíåñ-
øê³ë ³ ï³äïðèºìíèöüêèõ êóðñ³â.

Ìîæëèâî òîìó â ªâðîï³ çà-
ðàç òàê áàãàòî ïîëüñüêîãî ìà-
ëîãî á³çíåñó – ðåñòîðàí÷èê³â, 
ïåðóêàðåíü, áóä³âåëüíèõ ô³ðì. 
Äåÿê³ ºâðîïåéñüê³ áàíêè íàâ³òü 
ïîâ³äêðèâàëè ó ñåáå ñïåö³àëüí³ 
êðåäèòí³ â³ää³ëè ç ïîëüñüêîìîâ-
íèìè ñï³âðîá³òíèêàìè.

Õîò³ëîñÿ á, ùîá â ªâðîï³ òàê 
ñàìî ñïðèéìàëè ³ óêðà¿íñüêèõ 
ï³äïðèºìö³â. Ìîæëèâî, íàì äëÿ 
öüîãî ïîòð³áíî ïåðåéíÿòè äîñâ³ä 
Ïîëüù³ – ç ¿¿ á³çíåñ-³íêóáàòî-
ðàì, òà äåðæàâíîþ ï³äòðèìêîþ 
ï³äïðèºìíèöòâà. ×èé áè äîñâ³ä 
ìè íå îáðàëè, öåé âèá³ð íàðå-
øò³ ïîòð³áíî çðîáèòè. ²íàêøå 
çàëèøèìîñÿ íàö³ºþ á³äíèõ áåç-
ðîá³òíèõ, ÿê³ âåñü ÷àñ ÷åêàþòü 
ïîäàÿííÿ â³ä äåðæàâè.

ЮРІЙ 
ПРОКОПЕНКО, 
ВІННИЦЬКИЙ 

ПОЕТ, ПУБЛІЦИСТ, 
ЧЛЕН ГО 

«ГАРМОНІЯ» 

«Àêòèâí³ ãðîìàäÿíè» – ïðî-
ãðàìà Áðèòàíñüêî¿ Ðàäè äëÿ 
ëþäåé ó ãàëóç³ ì³æêóëüòóðíîãî 
ä³àëîãó ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó. 
Ïðîåêò ñòàðòóâàâ ó 2009 ðîö³ 
òà ðåàë³çóºòüñÿ á³ëüøå í³æ 
ó 40 êðà¿íàõ Áëèçüêîãî Ñõîäó, 
Ï³âí³÷íî¿ Àôðèêè, ªâðîïè, Ï³â-
äåííî¿ òà Ñõ³äíî¿ Àç³¿.

«Àêòèâí³ ãðîìàäÿíè» – öå 
êîíêðåòí³ ëþäè ïî âñüîìó ñâ³òó, 
ÿê³ ìàþòü áàæàííÿ çì³íèòè ñâ³ò 
íà êðàùå â ñâî¿õ ãðîìàäàõ. Öå 

ëþäè òà îðãàí³çàö³¿, ÿê³ ìàþòü 
äîâ³ðó, ïîâàãó òà âèçíàííÿ ó ñî-
ö³óì³. Öå äóõîâí³ ë³äåðè, ïîë³òè-
êè, ìîëîä³æí³ ë³äåðè òîùî. Âîíè 
ìàþòü âïëèâ ³ âèêîðèñòîâóþòü 
éîãî äëÿ ïîêðàùåííÿ æèòòÿ 
ó ñâî¿õ ãðîìàäàõ. Íàâ³òü ÿêùî 
âè ùå íå ìàºòå âèçíàííÿ ó ñâî¿é 
ãðîìàä³, àëå ìàºòå ö³êàâ³ ³äå¿ ³ 
ïðàãíåòå ¿õ ðåàë³çóâàòè – òîä³ âàì 
íåîáõ³äíî äîëó÷èòèñÿ äî ïðîãðà-
ìè «Àêòèâí³ ãðîìàäÿíè».

Ìåòà ïðîåêòó ïîëÿãàº ó ñïðè-
ÿíí³ ñîö³àëüíèì çì³íàì ³ çà-
áåçïå÷åíí³ ñòàëîãî ðîçâèòêó 
øëÿõîì ñòâîðåííÿ ³ ðîçáóäîâè 
ìåðåæ³ ë³äåð³â ³ç çàëó÷åííÿì 
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. Íà-
äàííÿ ¿ì çíàíü òà íàâè÷îê, ùî 

ñïðèÿòèìóòü ïîáóäîâ³ â³äíîñèí 
ì³æ ëþäüìè íà çàñàäàõ ð³âíîñò³ 
òà ð³âíèõ ìîæëèâîñòåé, ïîâàãè 
äî ð³çíîìàí³òòÿ, âì³ííÿ âåñòè 
áåçêîíôë³êòíèé ä³àëîã.

«Àêòèâí³ ãðîìàäÿíè» – öå 
íå ò³ëüêè íàâ÷àííÿ ë³äåð³â, ÿê³ 
âåñòèìóòü áåçêîíôë³êòíèé ä³àëîã 
³ ñïðèÿòèìóòü îá’ºäíàííþ ãðîìà-
äè äëÿ âò³ëåííÿ ö³êàâèõ ³äåé. Öå 
ùå é ðåàëüíà ô³íàíñîâà ï³äòðèì-
êà. Â Óêðà¿í³ çà îñòàíí³ 2 ðîêè 
áóëî ðåàë³çîâàíî á³ëüøå 200 ëî-
êàëüíèõ ïðîåêò³â ñîö³àëüíî¿ ä³¿. 
Ó ïîïåðåäí³ ðîêè ô³íàíñóâàí-
íÿ ì³í³-ãðàíä³â çä³éñíþâàëîñü 
äî 10 000 ãðí, àëå îñòàíí³ì ÷àñîì 
ñóìó çá³ëüøèëè äî 15 000 ãðí. 
Çà ñïðèÿííÿ ïðîãðàìè «Àêòèâí³ 

ãðîìàäÿíè» ðåàë³çîâàí³ ïðîåê-
òè ð³çíî¿ òåìàòèêè òà ñîö³àëü-
íî¿ íàïðàâëåíîñò³. Ð³çíîìàí³òòÿ 
âðàæàº: â³ä «Ãðàô³ò³ Ñêðÿá³íà 
â Îõòèðö³» äî «Äèòÿ÷îãî êóòî÷êà 
â Àïåëÿö³éíîìó ñóä³ Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³» òîùî. Íà ñüîãîäí³ 
ïðîãðàìà «Àêòèâí³ ãðîìàäÿíè» 
íàðàõîâóº 40 ïàðòíåð³â ïî âñ³é 
Óêðà¿í³, ñåðåä ÿêèõ áëàãîä³éí³ 
ôîíäè, íàö³îíàëüí³ óí³âåðñèòå-
òè, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ òîùî. 
Ó Â³ííèö³ ïàðòíåðîì «Àêòèâíèõ 
ãðîìàäÿí» º ÃÎ «Ãàðìîí³ÿ». Çà-
âäÿêè ñï³âïðàö³ ç ÃÎ «Ãàðìîí³ÿ» 
äî ïðîãðàìè «Àêòèâí³ ãðîìà-
äÿíè» äîëó÷èâñÿ äåïóòàò Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè, â³ííè÷àíèí Ñåðã³é 
Êóäëàºíêî. Â³í ïðîô³íàíñóâàâ 

îäèí ç ì³í³-ãðàíä³â íà ñòâîðåííÿ 
âîðêàóò-ìàéäàí÷èêà ó Â³ííèö³.

Òîáòî ïðîãðàìà «Àêòèâí³ ãðî-
ìàäÿíè» ñïðèÿº âèð³øåííþ ïè-
òàíü íå ò³ëüêè íàâ÷àííÿì ³ ô³íàí-
ñóâàííÿì, à ùå é îá’ºäíóº ñóñ-
ï³ëüñòâî íàâêîëî äîáðèõ ñïðàâ.

«Äàíà ïðîãðàìà óí³êàëüíà 
â òîìó, ùî ìàº íà ìåò³ çàîõîòèòè 
÷ëåí³â ãðîìàäè áðàòè íà ñåáå â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü çà âëàñí³ ñîö³àëü-
í³ ïîòðåáè ³ ïîøèðþºòüñÿ âîíà 
íà âñ³õ ãðîìàäÿí, à íå íà ïåâíó 
ö³ëüîâó àóäèòîð³þ», – Îëåíà 
×îðíîáðèâåíêî çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ïðàâë³ííÿ ÃÎ «Ãàðìîí³ÿ» 
³ ïðîâ³äíèé ôàõ³âåöü ç âïðîâà-
äæåííÿ ïðîãðàìè «Àêòèâí³ ãðî-
ìàäÿíè» ó Â³ííèö³ òà îáëàñò³.

Розвиток малого бізнесу – чий шлях оберемо?

«Активні громадяни» – можливість змінити життя на краще 

БЛОГ

БЛОГ

Валерій Боднарчук, голова 
громадської організації 
«Вільна громада»

391190

СПРОСТУВАННЯ
У №4 газети RIA, від 25 січня 2017 року, на сторінці 19 сталася технічна помилка. Був опублікований текст, взятий 
з Фейсбуку. У ньому йшлося про реформування медицини. До тексту з соцмережі було опубліковане фото і ім'я 
письменниці Ірини Берези, але ніякого стосунку до цього тексту вона не має. Правильне ім'я автора тексту з Фейсбуку 
— Таїсія Гайда. Редакція приносить свої вибачення Ірині Березі та Таїсії Гайді.
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МЛИНКИ 
Це найдовша горизонтальна гіпсова печера України. Довжина ходів сягає 40 кі-
лометрів. Є різні маршрути її проходження. Як правило, починають з Північного 
району, де знаходяться сталактити, різнобарвні кристали, пластинчастий гіпс 
та подолати перешкоди на шляху кінцевої точки – заду «Кажана». У Східному 
районі можна спробувати пролізти в один з найважчих ходів печери Млинки 
під назвою «Роддом» – вузький горизонтальний хід, який під прямим кутом 
переходить у вертикальну шахту глибиною близько чотирьох метрів. У Західному 
районі також є скупчення сталактитів і сталагмітів. Спеціальний «Зондер-марш-
рут» призначений для досвідчених туристів, що прагнуть гострих відчуттів. Тут 
люди долають найважчі ходи Центрального району в досить швидкому темпі.
Де знаходиться: село Залісся Чортківського району, хутір Млинки. Терно-
пільська область. Можна дістатися автодорогою з Чорткова, Тернополя чи 
поїздом. З Тернополя в Залісся їздить потяг, який прямує до Іване-Пусте.

УГРИНЬ 
Загальна її довжина – 2120 метри. Перші туристи відвідали печеру Угринь 
в 1935 році. Вона знаходиться усього за два кілометри від від входу в пе-
черу Млинки. Це своєрідна підземна галерея, де просторі кімнати з'єднані 
коридорами. Скупчення каменів тут просто неймовірні, особливо ті, які 
складаються з багряних гіпсових кристалів. Місцеві звуть їх «кров'ю зем-
лі». Печера зустріне вас невеликою воронкою, від якої відходить багато 
різноманітних ходів. Ці ходи обов'язково приведуть у більш просторі зали. 
Взагалі, печера нагадує один великий лабіринт. І, щоб пролізти у найцікавіші 
місця, необхідно добре координувати свої рухи.
Де знаходиться: розташована в селі Угринь, Тернопільської області. Чорт-
ків – найближче місто до села Угринь. З Тернополя в напрямку Угрині їздить 
потяг, що йде через Чортків (тут потрібно зійти) в Іване-Пусте. Але найкра-
ще добиратися до печери автомобілем або рекомендованим автобусом.

КРИСТАЛІЧНА 
Загальна довжина 23 кілометри. Печера практично суха, для подорожей 
по ній не потрібний гідрокостюм чи спеціальне спорядження. Вона лег-
ка для проходження, і крім того, вважається найкрасивішою печерою 
України. «Кристалічна» утворилася понад 20 мільйонів років тому. Зараз 
вона вже добре вивчена і пристосована для відвідування туристами. 
Сюди приїжджають, щоб вдихнути підземну прохолоду, потренувати 
уяву на сплетеннях каменів і грі тіней, посмакувати місцевими леген-
дами і зустрітися з жителями печери – кажанами. Найпривабливіше 
місце – Кришталевий коридор, стіни якого покриті кольоровими гіп-
совими кристалами.
Як дістатися: знаходиться в селі Крівче Борщівського району на Терно-
пільщині. Дістатися сюди найзручніше по автодорогах з Тернополя або 
Борщева, звідки також до Крівче їздять автобуси.

СПЕЛЕОТУР: ОБИРАЄМО ПЕЧЕРУ 
ДЛЯ ВИЛАЗКИ НА ВИХІДНІ
Нестандартно  Печери Поділля 
відкривають туристу дивовижний 
кристальний світ сталагмітів і сталактитів. 
Він зовсім поруч. У Тернопільській та 
Хмельницькій областях, куди зазвичай 
організовують групові поїздки турклуби. 
Найпопулярніше місце – печера Млинки

АЛЬБІНА КУРБАНОВА, RIA, (099)1781008 

Õî÷à ëàá³ðèíòàìè ïå÷åð ìîæíà 
ïîäîðîæóâàòè â áóäü-ÿêó ïîðó 
ðîêó, àäæå òåìïåðàòóðà òàì ïî-
ñò³éíà (äåñü 9–10°C íàâ³òü âçèì-
êó), îïåðàòîðè òóðêëóá³â ïî÷è-
íàþòü íàáèðàòè ãðóïè íàâåñí³. 
¯çäÿòü òàêîæ âë³òêó òà âîñåíè. 
Àëå, íàïðèêëàä, òóðêëóá «Á³ä-
íÿæêà» âæå îðãàí³çîâóº òàêó 
åêñòðåìàëüíó ìàíäð³âêó 4 áå-

ðåçíÿ. ßêùî âè ãîòîâ³ ëàçèòè 
íà êàðà÷êàõ, ïîâçòè íà æèâîò³, 
ïðîòèñêàòèñÿ êð³çü âóçüê³ ïðî-
éîìè ³ íå áî¿òåñÿ çàáðóäíèòèñÿ, 
âàì äî ïå÷åð Òåðíîïîëÿ: «Ìëèí-
êè», «Óãðèíü», «Îïòèì³ñòè÷íà», 
à òàêîæ äî ñàìî¿ «Àòëàíòèäè» 
â Õìåëüíèöüê³é îáëàñò³. Äëÿ 
á³ëüø åêñêóðñ³éíîãî ìàðøðóòó 
ï³ä³éäóòü ïå÷åðà «Êðèñòàë³÷íà», 
óí³êàëüíà ïå÷åðà-ìóçåé Òðè-
ï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè «Âåðòåáà». 

Îðãàí³çóâàòè òàêèé â³äïî÷èíîê 
ìîæíà íà âèõ³äí³, àäæå ïðîãðàìà 
çàçâè÷àé ðîçðàõîâàíà íà 2–3 äí³. 
Êðàùå ¿õàòè ç ³íñòðóêòîðîì, 
ÿêèé íå ò³ëüêè ïðîâåäå ëàá³ðèí-
òàìè ïå÷åðè, à é ðîçêàæå ÷èìàëî 
³ñòîð³é òà ëåãåíä.

ßêùî áàæàííÿ çàëèøèëîñÿ êî-
ëèøí³ì, àëå âè íå çíàºòå, â ÿê³é 
ïå÷åð³ íàñè÷åíî ïðîâåñòè ñâ³é 
â³êåíä, ïðîïîíóºìî òîï-6 «ï³ä-
çåìåëü» íåäàëåêî â³ä Â³ííèö³.

АТЛАНТИДА 
«Атлантида» завдовжки приблизно 2500 метрів. Вважається єдиною в Укра-
їні триярусною горизонтальною карстовою (розчинення гірських порід 
водою) печерою. Спелео-екскурсія цією гіпсовою печерою – це коли перед 
мандрівниками постають кристали таємничими образами, що відображені 
в назвах гротів і залів, таких як «Червоні маки», «Зоряна ніч», «Снігова 
королева», «Ніжність», «Квіти», «Золота осінь», «Храм богів». 
Розмаїття гіпсових кристалів, що виросли на стінах і стелях печери завдяки 
наявності озер, перенасичених сульфатом кальцію, робить печеру унікаль-
ним метеорологічним музеєм. Гіпсові кристали в печері то утворюють густі 
зарості з мініатюрних голок, то сягають півтора метри заввишки. 
Легенда розповідає, що у верхній частині схилу, над печерою, колись 
стояла невелика церква. Одного разу вона «звалилася» під землю в кар-
стовий провал, після чого село і було названо Завалля.
Де знаходиться: вхід у печеру знаходиться в семи метрах над поверхнею 
землі, на крутому лівому березі річки Збруч біля села Завалля Кам'янець-
Подільського району Хмельницької області.

ВЕРТЕБА 
Довжина підземних ходів становить близько 8 кілометрів. Вертеба – єди-
на в Україні печера-музей Трипільської культури. Назва походить від 
старослов'янського слова «вертеб», що означає «печера, важкодоступна яруга, 
балка». У різні роки в печері були виявлені численні археологічні знахідки (зброя, 
прикраси, предмети побуту), які за своїм віком відносяться до Трипільської 
культури. Знайдено також багато керамічних фігурок жінок, а в одному з відділів 
під плитовим завалом натрапили на загадкове поховання чоловіків з 25 ске-
летів, тому печера була названа «Наддністрянські Помпеї». Стародавні жителі 
Тернопільщини колись ховалися в ній від природних катаклізмів, ймовірно, 
що і використовували печеру як житло. Вертеба є відділенням Борщівського 
краєзнавчого музею. Вона добре пристосована для відвідування: тут розчи-
щені ходи, є діорама з трипільського життя, відновлені написи і таблиці, але 
без світла і провідника у восьмикілометровий лабіринт спускатися не варто.
Де знаходиться: вхід до печери розташований на високому плато за два 
кілометри на північний захід від села Більче-Золотого Борщівського району 
на Тернопольщині. Доїхати можна автомобілем або автобусом з Тернополя.

ОПТИМІСТИЧНА 
Це п'ята за довжиною печера в світі – 212 кілометрів. По своїй довжині 
змагається з печерною системою Мамонтова – Флінт-Рідж (США). 
Найбільшим скарбом печери Оптимістична є вторинні мінеральні утво-
рення, що протягом десятків тисяч років росли в підземних порожнинах. 
Це, перш за все, гіпсові кристали різної форми і кольору. І все це іскриться, 
змінюється, переливається в світлі ліхтарів. 
У печері обладнаний унікальний в Україні спелеомузей зі зразками 
найбільш цікавих печерних утворень (величезних кристалів, плафонів, 
химерних геліктитів, їжачків і троянд з кристалічного гіпсу) і галерея 
підземного ліплення, де вас чекають казкові риби, міфічні атланти і інші 
химерні істоти. 
Унікальність і краса печери приваблює туристів-спелеологів і вчених з 
багатьох країн світу.
Де знаходиться: поблизу села Королівка Борщівського району Терно-
пільської області. Дістатися до неї можна на автомобілі (їхати в напрямку 
Борщева). Звідти до Королівки також ходять рейсові автобуси.
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ТЕАТР 
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)

До 8 Березня комедія 
«І тільки смерть розлучить нас»
До свята 8 Березня справжній любовний 
трилер у Вінниці! З народними улюбленцями 
у головних ролях: Остапом Ступкою, зіркою 
серіалу «Коли ми вдома» Катериною Кістень 
і Костянтином Костишиним! 7 березня 
о 19.00 у Вінницькому театрі імені Садовського 
на прем’єрі комедії «І тільки смерть розлучить 
нас» готуйтеся до урагану пристрастей, 
гарячого, як вогонь, кохання та іскрометного 
італійського гумору! 
«І тільки смерть розлучить нас» – це не просто 
комедія! Це тонкий гумор і блискуча гра 
чудових акторів! Це непередбачуваний сюжет 
і нестримний регіт глядачів! Це вистава, яку 
неможливо пропустити! Це геніально!!! 
Квитки – 150–380 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру Садовського, Будинку 
офіцерів, «Магігранду» і «Петроцентру». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63. Організатор – компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Дванадцять місяців
Казкова історія для дітей
1.02, поч. о 10.00 та 13.00

Я б тобі небо прихилив…
Мала сцена. Драма
1.02, поч. о 19.00

Дванадцять місяців
Казкова історія для дітей
2.02, поч. о 10.00 та 13.00

Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих
2.02, поч. о 18.30

Дванадцять місяців
Казкова історія для дітей
3.02, поч. о 10.00

Bon appetit, або Гарнір по-французьки
Комедія, 3.02, поч. о 18.30

Лісова пісня
Міф с прадавніх часів
4.02, поч. о 18.30

Дванадцять місяців
Казкова історія для дітей
7.02, поч. о 10.00

Майська ніч
Музична комедія, 7.02, поч. о 16.00

Ассо та Піаф
Мала сцена. Сторінка життя великої співачки
7.02, поч. о 19.00

Назар Стодоля
Козацька балада
8.02, поч. о 16.00

Бог пообіцяв…
Мала сцена. Зворушлива комедія 
про просте, про вічне
8.02, поч. о 19.00
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кінотеатр 
ім. Коцюбинського Гурт «АНТИТІЛА» 

з новим туром 
«Сонце»
22 лютого о 19.00 у Бу-
динку офіцерів гурт «АН-
ТИТІЛА» зігріє Вінницю 
грандіозним концертом 
у рамках всеукраїн-

ського туру «Сонце» на підтримку нового п’ятого 
альбому! Глядачів чекають абсолютно нові пісні, 
улюблені хіти, потужний живий звук, яскраве шоу 
з віджеїнгом і сучасним світлом та шалена фірмо-
ва атмосфера, за яку ми всі любимо «АНТИТІЛА»! 
Саме новий тур «Сонце» стане найпотужнішим і 
наймасштабнішим в історії гурту! Нова програма, 
сучасне світлове шоу, драйв, незабутні емоції та 
щире спілкування з шанувальниками! Готуйтеся! 
На вінницькому концерті запалимо так, щоб у лю-
тому стало не просто тепло, а гаряче!!!
Квитки – 170–320 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру 
Садовського, «Магігранду» і «Петроцентру». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор – 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Концерт-сенсація 
«Кращі пісні NOTRE 
DAME de PARIS»!
Уперше у Вінниці прем’єра 
найгучнішого музичного 
проекту в історії Украї-
ни – концерт «Кращі пісні 
NOTRE DAME de PARIS»! 

16 березня о 19.00 на сцені Вінницького театру 
імені Садовського концерт-сенсація: 7 найкращих 
солістів України, великий симфонічний оркестр, хор 
і ритм-група на чолі з диригентом Миколою Лисен-
ком-молодшим – правнуком славетного українського 
генія, композитора Миколи Лисенка! У ролі солістів 
ви побачите фіналістів найпопулярніших талант-шоу 
країни! Неповторна, до болю знайома і абсолютно 
нова історія безсмертної любові! Концерт «Кращі 
пісні NOTRE DAME de PARIS» – це унікальне шоу! 
Фантастичні емоції! Живий звук! Усі легендарні пісні 
виконуються французькою мовою!!! Квитки – 350–
720 гривень. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах 
театру Садовського, Будинку офіцерів, «Магігран-
ду» і «Петроцентру». Безкоштовна доставка квитків: 
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63. 
Організатор – компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Концерт кавер-
гурту «Ларус»
Вінницький рок-гурт 
Larus запрошує до арт-
пабу Beef Eater на вечір 
трибют-хітів легендарного 
російського гурту 80-х 
«Кіно»! Радянський рок-

гурт, заснований у 1981 році Віктором Цоєм, один з 
найпопулярніших рок-гуртів 1980-х років.
Початок концерту о 21.00. Вхід – 60 грн.
Довідки та замовлення столиків за телефонами: 
(093) 405 99 00, (096) 442 99 00.

Концерт піаніста-
віртуоза
15 лютого у Вінницькій 
обласній філармонії 
відбудеться концерт 
піаніста-віртуоза Олега 
Кирилюка. Розфарбуйте 
життя в кольори музики.

Олег Кирилюк – молодий тернопільський музикант, 
випускник Львівської консерваторії. Завітайте 
до зали філармонії і ви приємно проведете час.
Початок концерту о 18.30. Квитки та довідки 
за телефонами: 66–13–50, 66–06–91.

КІНО

Правило бою
Драма, 1.02, поч. о 14.20, 20.00
Вартість квитків – від 65 грн
2.02–8.02, час сеансів – за тел. 52–59–78

Співай
Анімація, 1.02, поч. о 17.20. Вартість квитків – 
65 грн. 2.02–8.02, час сеансів – за тел. 52–59–78

Чому він?
Комедія, 1.02, поч. о 21.50. Вартість квитків – 
70 грн. 2.02–8.02, час сеансів – за тел. 52–59–78

Автомонстри
Анімація, 1.02, поч. о 18.00. Вартість квитків – 
70 грн. 2.02–8.02, час сеансів – за тел. 52–59–78

хХх: Реактивізація
Бойовик, 1.02, поч. о 10.10, 12.10, 19.40, 21.55
Вартість квитків – від 60 грн
2.02–8.02, час сеансів – за тел. 52–59–78

Де дракон?
Анімація, 1.02–2.02, поч. о 10.00, 12.00
Вартість квитків – 20 грн

Будинок навпроти
Жахи, 1.02–2.02, поч. о 17.00, 18.30
Вартість квитків – 20 грн

Короткий метр з Данії 2
Фестиваль, 1.02–2.02, поч. о 20.00
Вартість квитків – 20 грн

Пригоди червоного літачка
Анімація, 3.02–9.02, поч. о 10.00, 12.00, 14.00
Вартість квитків – 20 грн

Вечори французького кіно
Фестиваль, 3.02–9.02, поч. о 20.00
Вартість квитків – 20 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Балерина
Анімація, 1.02, поч. об 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00. Вартість квитків – від 50 грн
2.02–8.02, довідка – за тел. (096)0035050

Пробудження
Фантастика, 25.01, поч. о 10.20, 12.50
Вартість квитків – від 50 грн
26.01–1.02, довідка – за тел. (096)0035050

Не стукай двічі
Жахи, 1.02, поч. о 13.50, 16.00, 20.20, 22.30
Вартість квитків – від 50 грн
2.02–8.02, довідка – за тел. (096)0035050

Ла-ла-ленд
Мелодрама, 1.02, поч. о 12.20, 15.00
Вартість квитків – від 50 грн
2.02–9.02, довідка – за тел. (096)0035050

Особливий злочин
Трилер, 1.02, поч. о 9.30, 11.40, 18.10
Вартість квитків – від 50 грн
2.02–8.02, довідка – за тел. (096)0035050

КІНОТЕАТР 

 РОДИНА

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

ВИСТАВКИ
Виставка комах
Унікальна у своєму роді, єдина в Європі 
виставка живих комахоїдних рослин-
хижаків уже у Вінниці! Поспішайте! Виставка 
триватиме в ТРЦ «Мегамолл» до 23 лютого з 
10.00 до 21.00. Відвідувачі виставки зможуть 
підняти завісу таємниці над загадковими 
творіннями природи – зеленими хижаками, 
дізнатися про їхнє життя та полювання.

Незвичайні, яскраві і неприродно гарні – їх спогля-
дання змушує відволіктися від повсякденних турбот, 
поринути в світ прекрасного і залишає незабутнє 
приємне враження.
На виставці представлено близько 50 видів хижих 
рослин, а також комахи, ящірки, змії, жаби і інші 
мешканці джунглів. На виставці ви можете придбати 
вподобану екзотичну рослину.
Годування рослин щодня о 10.00, 15.00 та 18.00. 
Телефони для довідок: (096)4226389, (050)0210520.

ВЕЧІРКИ
SKYROOM
м.Вінниця, вул. Пирогова, 47 А, ТЦ Ізумруд
0938869393 — резерв столів

Вечірка BLACK 
FRIDAY у SKYROOM!
Нічний клуб, лаунж-бар 
SKYROOM запрошує 
на дискотеку у п'ятницю, 
3 лютого! Цього дня 
на тебе чекає вечірка 
BLACK FRIDAY.
Вхід для дівчат – 30 грн, 

для чоловіків – 40 грн! Спеціальна пропозиція 
вечора: до 50% на алкоголь і презентація BLACK 
BURGER! З флаєром 30% на коктейлі та вільний 
вхід усю ніч. Телефон для довідок (063)6069719.

АМАГАМА
(пр. Юності, 18, тел. 52–54–90)
Вечірка «Golden Hits» з хітами від 
80 до 2000-х!
Нічний клуб «Амагама» запрошує щоп'ятниці 
на шалену вечірку «Golden Hits» з хітами від 
80 до 2000-х!
Резиденти дискотек з найкращими хітами: OLD 
CD, Kenny, Papa, Maks Advanced. 

Замовлення столиків – за телефоном 52–54–90. 
Початок вечірки о 22.00.
Вхід для дівчат – вільний, для чоловіків – 40 грн!

Н2О
(проспект Космонавтів, 69, тел. 69–38–69)
«Exotic Party-2016»
Кожної п'ятниці нічний клуб «Н2О» запрошує 
на неймовірну вечірку «Exotic Party-2016». 
Ексклюзивний проект від PR group «ДЛЯ ЛЮДЕЙ», 
який об’єднує на одному танцювальному 
майданчику більш ніж 15 національностей – від 
Європи до Африки, від Африки до Китаю.
Початок о 22.00. Вхід до 23.00 всім вільний. Для 
дівчат – вхід вільний до 24.00. 
Після півночі з флаєром – вхід 25 гривень, без – 
30 гривень.

«ПЛАНЕТА MODA-BAR»
(вул. Стеценка, 75 а, тел. 69–04–40)
«Alco Trash»
У нічному клубі «Планета Moda-Bar» щочетверга 
вибухова вечірка «Alco Trash»!
Початок о 22.00. Горілка на барі до 00.00 – 
по 5 грн! 
Вхід для всіх вільний!
Телефони для довідок: 69–04–40, 69–67–10.
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ÏÎÆÀÐÒÓªÌÎ?
Сторінку підготував Михайло Курдюков

Не так сложно завоевать мужчину, 
как потом каждый день кормить 
его в плену.


– Ты что сегодня делаешь?
– Ничего…
– Ты же вчера это делал?!
– Я не доделал…


– Любмый, я шубу хочууууууууу…
– Моя ты хозяюшка! Ставь 
свеклу с картошкой, я в магазин 
за селедкой!


Интернет похож на древний 
Египет: люди пишут на стенах 
и поклоняются кошкам.


Гений никогда не скажет, что он 
гений. По себе знаю.


Просыпается мужик с бодуна, 
смотрит – надпись на стене: 
«ЗАВТРА НЕ ПЬЮ»! Слава Богу, что 
не сегодня! … – подумал мужик.


Прихожу домой, смотрю, пыль 
лежит. Дай, думаю, и я полежу.


Почтальон приносит заказное 
письмо и звонит в дверь. 
Дверь открывает мальчик лет 
восьми, в одной руке у него 
бутылка коньяка, в другой – 
здоровенная гаванская сигара. 
Почтальон в изумлении 
выдавливает из себя:
– Эээ… родители дома? Мальчик 
небрежно стряхивает пепел 
с сигары на ковер, подмигивает 
и отвечает:
– Сам-то, как думаешь?


– Где можно недорого отметить 
день рождения?
– Карандашиком в календаре!


На филфаке идет лекция 
по языкознанию, преподаватель:
– Есть языки, в которых два 

отрицания подряд означают 
отрицание. Есть языки, в которых 
отрицание и утверждение, 
поставленные рядом, означают 
отрицание, а есть языки, в которых 
та же самая комбинация означает 
утверждение. Но запомните, 
что нет такого языка, в котором 
двойное утверждение 
обозначало бы отрицание! Голос 
студента с задней парты:
– Ну да, конечно!


Каждый день из окна наблюдаю, 
как ровно в 18.30 на улицу 
выходит парень и кормит 
бездомных животных. Вот я и стал 
ровно в 18.30 выпускать на улицу 
свою кошку.


Зашел в метро, стоит девушка 
беременная, месяцев 8–9. 
Милостыню просит. Жалко ее 
стало, уже года 2 тут стоит, никак 

родить не может.


– Ну как, понравились 
вашему сынишке новогодние 
подарки?
– Ой… Разбил сыночек все 
подарки! И машинку, и танк, 
и елку разбил, и все игрушки 
на елке…
– И мой подарок разбил?
– Да нет, как раз ваш молоточек 
целый.


– Сегодня зубы лечил, так сейчас 
поесть нормально не могу.
– Денег нет?


В аптеке возле витрины задумчиво 
стоит парень лет 20.
– Молодой человек! Вам помочь? 
Вам какие презервативы?
Парень грустно:
– Поздно... Подгузники и детское 
питание, пожалуйста!

Як бачите, у RIA нова рубрика. На численні прохання читачів  Якщо ви складаєте кросворди, малюєте карикатури або маєте кумедні фото, пишіть редактору Вадиму Павлову: vadim.pavlow@gmail.com

– В чем дело, Изя?
– Ой, вот я сейчас иду на работу, а к моей 
Саре может прийти Зяма и переночевать!
– Что вы, Изя! Сейчас же день, он не сможет 
переночевать!
– Ой, вы не знаете Зяму – такой может и днем 
переночевать!


– Алло, это СБУ?
– Да. Что вы хотели?
– Мой сосед говорит по-русски!
– А вы почему говорите по-русски?
– А вы почему спрашиваете по-русски?
(Неловкое молчание)
– Слава Украине?
– Героям Слава!


По правилам этикета, мясо надо запивать 
красным вином, рыбу – белым, а плавленый 
сырок – водкой.


Некоторым, чтобы похудеть, необходимо 
ходить в тренажерный зал. Тренироваться 
при этом не обязательно. Просто хотя бы 
не жрать эти два часа.

А що тішить 
відомих вінничан?

КОНСТАНТИН 
РЕВУЦКИЙ (31), 
ФОТОГРАФ

Сторінку підготував Михайло Курдюков
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ОВЕН 
Початок тижня може прине-
сти зустріч, яка змусить вас 
забути про все інше. Четвер 
обіцяє зміни на краще у ва-
ших взаєминах з коханою 
людиною.

ТЕЛЕЦЬ 
Цього тижня легко 
зав'язуються романтичні 
знайомства, які можуть 
перейти в тривалу дружбу 
або захоплення. 

БЛИЗНЮКИ 
Початок тижня може озна-
менуватися відстороненістю 
в стосунках. Однак до кінця 
тижня ситуація розрядить-
ся, вас оточать любов'ю і 
турботою. 

РАК 
Тиждень досить благопо-
лучний у сфері особистого 
життя. Середа – один з най-
більш вдалих днів для того, 
щоб поговорити по душах. 
А неділя – чудовий день для 
пристрасних обіймів.

ЛЕВ 
Тиждень майже безхмар-
ний. У взаєминах з коханою 
людиною вас чекає справ-
жня ідилія, але не поспішай-
те летіти в хмари. 

ДІВА 
Настає час зізнань у коханні. 
Чим красивіше ви зможете 
це зробити, тим вдаліше цей 
тиждень для вас складеться. 

ТЕРЕЗИ 
Не варто випереджати по-
дії і намагатися добитися 
свого за всяку ціну. Форсаж 
вдасться, але принесе роз-
чарування в перемозі. 

СКОРПІОН 
Доля може поставити перед 
вами відповідальний вибір, 
змушуючи вирішувати, на-
скільки дорогі вам взаємини 
з коханою людиною. 

СТРІЛЕЦЬ 
Цього тижня вам може 
здатися, що кохана людина 
висуває непомірні вимоги 
до вас. Однак, переміг-
ши лінь і доклавши трохи 
зусиль, ви виконаєте більшу 
частину прохань і бажань. 

КОЗЕРІГ 
На початку тижня ваші 
ревнощі і меркантильність 
можуть засмутити кохану 
людину. Не думайте, що 
якщо ви готові до серйоз-
ного кроку, то до нього 
готовий і ваш обранець.

ВОДОЛІЙ 
Ваші давні любовні стосунки 
поступово переживають 
період оновлення. Цього 
тижня вас чекає усвідомлен-
ня цінності вашого зв'язку з 
близькою вам людиною. І 
нехай вам не завадить від-
мінність поглядів на життя.

РИБИ 
Можливий початок ново-
го роману, який підніме 
вам настрій і підвищить 
впевненість у собі, у власній 
привабливості. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 1-7 ЛЮТОГО

391150

Комментарий эксперта
АННА КАТРУК, ПСИХОЛОГ 

– Если у женщины в отноше-
ниях преобладает Анимус, 
она, как правило, подавля-
ет своего мужчину. Он на-
чинает делать все меньше, 
все больше соглашаясь с ее 
решениями. Очень многие 

пары из-за этого распадаются, кого-то 

из партнеров это не устраивает. Если муж-
чина сопротивляется подавлению, это бо-
лее жизнеустойчивый сценарий отношений 
до тех пор, пока не наступает физическое 
доказательство силы.
Поэтому женщинам, желающим и счастья 
и успеха, очень важно следить за своим 
внутренним балансом.
Обратите внимание на то, что вы дела-

ли в течение недели. Проанализируйте 
каждое дело с позиции того, ради чего 
вы его делали. Если важен процесс – вы 
подпитывали свою женскую часть. Если 
результат – мужскую.
В отношениях очень важна гибкость, умение 
быстро переключаться. Прежде чем конку-
рировать с мужчиной, подумайте, действи-
тельно ли вы хотите его победить.

Îïèðàÿñü íà èññëåäîâàíèÿ 
àìåðèêàíñêîãî àíòðîïîëîãà 
Êëîäà Îóýíà Ëàâäæîÿ, ïðÿìî-
õîæäåíèå ÷åëîâåêà îáóñëîâëå-
íî íåîáõîäèìîñòüþ âûæèâàíèÿ 
ðîäà, âåäü èìåííî òàêèì îáðà-
çîì â ðóêàõ ñàìåö ìîã ïðèíåñòè 
ñàìêå ñ äåòåíûøåì áîëüøå åäû. 
Ñàìêà, â ñâîþ î÷åðåäü, áëàãîäà-
ðèëà ñàìöà, õðàíÿ åìó âåðíîñòü.

Âðåìÿ íå ñòîèò íà ìåñ-
òå, è îòíîøåíèÿ ìóæ÷èíû 
è æåíùèíû òîæå ïðåòåðïåâàþò 
íåêèå èçìåíåíèÿ. Íî, òåì íå ìå-
íåå, åñòü îïðåäåëåííûå ñåêðåòû 
æåíñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ.

Äåéñòâèòåëüíî ëè ìû, 
æåíùèíû, óìååì áûòü äîâîëüíû 
òåì, ÷òî ïðèíîñèò ìóæ÷èíà? 
Óìååì ëè ìû ïðîñèòü ìóæ÷è-
íó î òîì, ÷òî äëÿ íàñ âàæíî? 

Íå òðåáîâàòü è ïèëèòü. À ïðî-
ñèòü òàê, ÷òîáû îí çàõîòåë äàòü? 
Óìååì ëè ìû ïðèíèìàòü ïî-
ìîùü ìóæ÷èí? Óìååì ëè áûòü 
áëàãîäàðíûìè?

Ïîäîáíûå âîïðîñû ïîäíèìà-
ëèñü è áóðíî îáñóæäàëèñü ó÷àñò-
íèöàìè òðåíèíãà Àííû Êàòðóê.

×òî æå äåëàòü òåì æåíùèíàì, 
êîòîðûå òàùàò âñå íà ñâîèõ õðóï-
êèõ ïëå÷àõ? Åñòü ëè øàíñ ðàñ-
òîðìîøèòü ìóæ÷èíó?

– Äà, – îòâå÷àåò Àííà Êà-
òðóê, – íà÷èíàéòå ìóæ÷èíó ïðî-
ñèòü è áëàãîäàðèòü. Íî äåëàòü ýòî 
íóæíî, ñîáëþäàÿ îïðåäåëåííûå 
ïðàâèëà:
  Ïðîñèòü ìîæíî òîëüêî 

èç ñîñòîÿíèÿ èñêðåííåãî âîñ-
õèùåíèÿ ìóæ÷èíîé. Ïîýòîìó 
ïîëåçíî áóäåò çàáëàãîâðåìåí-

СЕКС В ОБМЕН НА ЕДУ 
– ПРИНЦИП ЭВОЛЮЦИИ

Гибкость  Журналист побывала 
на тренинге винницкого психолога 
«Секреты женского благополучия» 
и делится с читателями полезной 
информацией

íî íàïèñàòü äëÿ ñåáÿ ñïèñîê 
èç 100 ïóíêòîâ, çà ÷òî âû åãî 
öåíèòå, ëþáèòå, óâàæàåòå, â ÷åì 
îí ìîëîäåö.
 Ïðîñüáà äîëæíà áûòü ÷åòêîé 

è ïîíÿòíîé. Íèêàêèõ íàìåêîâ!
 Áóäüòå âíóòðåííå ãîòîâû 

ê îòêàçó. Äëÿ ýòîãî âàæíî 
ïðîñèòü èç ñîñòîÿíèÿ èçîáè-
ëèÿ, ñûòîñòè. Âû íå äîëæíû 
èñïûòûâàòü îñòðóþ íóæäó â òîì, 
î ÷åì ïðîñèòå, ïîòîìó ÷òî ñîðâå-
òåñü íà òðåáîâàíèÿ è èñïûòàåòå 
îáèäó ïðè îòêàçå. Ýòî íåäîïóñ-
òèìî, îñîáåííî íà íà÷àëüíîì 
ýòàïå.
 È ãëàâíîå – èñêðåííÿÿ áëà-

ãîäàðíîñòü.
Äàííûé ïîäõîä âûçâàë íåêî-

òîðîå ñîïðîòèâëåíèå àóäèòîðèè.
Êàê  áûòü  æåíùèíàì-

äîáûò÷èöàì? Æåíùèíàì, 
êîòîðûå óìåþò öåíèòü ñâîþ 
íåçàâèñèìîñòü? Íå áóäåò ëè ýòî 
äåãðàäàöèåé, øàãîì íàçàä?

Âåäü òå æåíùèíû, êîòîðûå 
ñäåëàëè ñåáÿ ñàìè, äîñòèãëè ñî-
öèàëüíîãî óñïåõà è ìàòåðèàëüíî-
ãî áëàãîïîëó÷èÿ, ðåàëèçîâàëèñü 
èìåííî ïîòîìó, ÷òî íàó÷èëèñü 
ðàññ÷èòûâàòü òîëüêî íà ñåáÿ, ñî-

áëþäàòü ÷åòêîñòü è äèñöèïëèíó, 
ïðåîäîëåâàòü ñâîè ñëàáîñòè.

Êàê æå òåïåðü èãðàòü ðîëü ñëà-
áîé è áåñïîìîùíîé? Ýòî áóäåò 
ôàëüøü!

Äåëî â òîì, ÷òî òàêèå 
æåíùèíû, íå ñìîòðÿ íà òî, ÷òî 
áîëüøèå óìíèöû è êðàñàâèöû, 
î÷åíü ÷àñòî èìåþò òðóäíîñòè 
â îòíîøåíèÿõ. Ñòàíîâÿñü ñèëü-
íåå ñ êàæäûì äíåì íà ðàáîòå èëè 
â áèçíåñå, îíè íå çàìå÷àþò, êàê 
ïåðåíîñÿò ñèëó è êîìàíäíûé òîí 
â ñôåðó îòíîøåíèé.

– Òóò âàæåí áàëàíñ, – ãîâîðèò 
ïñèõîëîã. – Ñ ïñèõîàíàëèòè÷åñ-
êîé òî÷êè çðåíèÿ è â ìóæ÷èíå, 
è â æåíùèíå åñòü è ìóæñêàÿ, 
è æåíñêàÿ ÷àñòü. Âàæíî ñîáëþ-
äàòü ìåðó è óìåñòíîñòü ïðîÿâëå-
íèÿ êàæäîé èç íèõ.

Ìóæñêàÿ ÷àñòü, Àíèìóñ, îòâå-
÷àåò çà ôóíêöèþ «äåëàòü». Ýòî – 
÷åòêîñòü, òâåðäîñòü, ïðèíöèïè-
àëüíîñòü, äèñöèïëèíà, à ãëàâ-
íîå – ðåçóëüòàò. Æåíñêàÿ ÷àñòü, 
Àíèìà, îòâå÷àåò çà ôóíêöèþ 
«áûòü». Ýòî – ÷óâñòâåííîñòü, 
ìÿãêîñòü, òåêó÷åñòü, â íåêîòî-
ðîé ìåðå õàîòè÷íîñòü, à ãëàâ-
íîå – ïðîöåññ.

Тренируем силу слабости. Женщины, становясь сильными в работе и бизнесе, переносят силу и командный тон в отношения
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ОВЕН 
На работе нежелательно 
конфликтовать с окружаю-
щими по пустякам.

ТЕЛЕЦ 
Проблемы, которых нако-
пилось немало, необхо-
димо решить в течение 
ближайших дней. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Наилучших результатов вы 
можете добиться в ра-
боте интеллектуального 
характера. 

РАК 
Предлагайте свои идеи, 
планы и проекты, они ско-
ро воплотятся в жизнь.

ЛЕВ 
В первые три дня этой 
недели вероятны резкие 
перепады настроения.

ДЕВА 
Вспомните о своих род-
ственниках, сейчас непло-
хое время для примирения.

ВЕСЫ 
Хороший момент для реа-
лизации проекта, который 
давно у вас не получался. 

СКОРПИОН 
Удачное время для работы 
и творчества. Звезды обе-
щают вам прибыль. 

СТРЕЛЕЦ 
Чтобы неделя прошла спо-
койно, постарайтесь избегать 
споров с окружающими.

КОЗЕРОГ 
Желательно держаться по-
дальше от всяких авантюр.

ВОДОЛЕЙ 
В начале недели вы бу-
дете вынашивать важные 
планы, которые пока будет 
сложно реализовать. 

РЫБЫ 
Вы можете совершить по-
чти невозможное, но стоит 
призадуматься, нужно ли 
это делать… 

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

ВІЗАЖ І ЗАЧІСКА
від майстра-

універсала Олени — 
(097) 229 26 94

Аліна, 16 років
Студентка ВТЕК КНТЕУ, комунікабельна та цілеспрямована 
дівчина. Люблю подорожувати та читати книги. Не люблю 
сидіти вдома, тому постійно гуляю з друзями.

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»-2017 
і безкоштовну професійну фотосесію від фотостудії «INDIGO» отримають 
найвродливіші учасниці.

387965

МАРИЯ ЗАГОРУЙКО 
(21), МЕНЕДЖЕР 
РОК-ГРУППЫ 
«НЕ ЛІЗЬ, БО ВБ’Є»

Запись учителя 
в школьном 
дневнике Дарьи 

Донцовой: «Ваша дочь подготовила 
доклад по биологии. Читаю уже 
третью неделю. Надеюсь, что убийца 
не зебра».

***
Плохая репутация – это когда 
живешь не так, как хочется другим!

***
Роза умылась, выпила кофе, 
накрасилась, нарядилась и пошла 
украшать мир… На выходе 
перехватила угрожающий взгляд 
мужа и осталась украшать дом.

***
В психбольнице больные смотрят 
утром по телику новости. Один вдруг 
хлопает себя по коленке:
– Хорошо, что я в психушке!
За его спиной санитары друг другу:
– Да… Этот, кажись, выздоровел.

***
– Мама, а почему папа лысый?
– А он у нас очень умный!
– А почему у тебя так много волос?
– Замолчи и ешь...

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

391151

391229

С RIA-2017»

вана 
блю

УРСІ
e-mail: 
«Міс RIA»-2017 

GO» отримають 

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

або аналогічна)


