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ЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ 
ДЕКОМУНІЗАЦІЇ
 Вулиці по-новому. Про те, як 
прийняли Бернарда Претвича і 
не визнали Джозефа Конрада. 
А Тарногродського не стала 
Деснянською 

БУНТУЮТЬ У МОГИЛІВ-
ПОДІЛЬСЬКОМУ
 Мешканці Могилева-
Подільського вимагають 
припинити «безпрєдєл». Хто у 
місті б’ється, палить машини і 
стріляє людей?с. 10

с. 6

с. 6

с. 6
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RIA до сніданку
за 20 грн на місяць

 Вінничани скаржаться 
на воду з крана. 
Кажуть, тхне рибою, 
жабами і має 
зеленуватий, а то і 
коричневий колір 
 Журналісти 
попросили людей, 
що живуть у різних 
куточках Вінниці, 
дозволити взяти проби 
води в їх оселях. 
Результати аналізів 
здивували

с. 9

Ванда Рощинська, лікар санепідслужби, чекає 10-15 хвилин, доки протече вода, 
щоб взяти її на аналіз згідно зі стандартами  

20MINUT.UA

БРУДНА І СМЕРДЮЧА.
ЧИ ПРОЙШЛА ВОДА ПЕРЕВІРКУ?
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Збір гуманітарки тривав і 4 та 
5 лютого на Майдані Небесної 
сотні.
— Повеземо вантаж тільки на пе-
редову. Зараз уся країна годує 
Авдіївку, їм там є що їсти. Те-
пер треба думати за пацанів, 
які стоять на передку. Поїдемо 
на Піски, Мар’їнку, шахта Буто-
во, Ясинувату, Круту Балку, То-

рецьк — туди, де хлопці сидять 
у окопах, — розповів волонтер 
Андрій Нечипорук.
Із 11 по 12 лютого на потреби 
атовців з передової збиратимуть 
знову. Місце зустрічі — Майдан 
Небесної сотні з 12.00 по 16.00. 
Особливо солдати на передовій 
потребують засобів гігієни, як 
наголосив Андрій Нечипорук.

У вихідні знову збиратимуть вантаж для передової 

ÍÎÂÈÍÈ

Як розірвати 
замкнене коло 

×è çíàºòå âè, ùî á³ëüø í³æ 
100 òèñ. óêðà¿íñüêèõ ä³òåé 
ïåðåáóâàþòü â ³íòåðíàòíèõ 
çàêëàäàõ? Âîíè çàáåçïå÷åí³ 
îñíîâíèì — äåðæàâà âèä³ëÿº 
íà ¿õ óòðèìàííÿ ãðîø³ ç áþ-
äæåòó, òàêîæ ìàòåð³àëüíî ¿õ 
ï³äòðèìóþòü ñïîíñîðè, áëà-
ãîä³éí³ ôîíäè, âîëîíòåðè òà 
çâè÷àéí³ äîáð³ ëþäè.

Îñíîâíà ïðîáëåìà âñ³õ 
ä³òåé ç ³íòåðíàò³â — öå ¿õ 
ñîö³àë³çàö³ÿ òà â³äñóòí³ñòü 
ìîòèâàö³¿ äëÿ ðîçâèòêó. Âè-
ïóñêíèêè ñïåö. øê³ë ó äå-
ñÿòêè ðàç³â á³ëüøå ñõèëüí³ 
äî àëêîãîëüíî¿ òà íàðêî çà-
ëåæíîñò³ òà ïðîáëåì ³ç çà-
êîíîì ³ íå ëèøå. Ñòàòèñòèêà 
ñóìíà.

² ç ïî÷àòêó 2017 ðîêó ìè 
âèð³øèëè ïî÷àòè ðîçðèâàòè 
öå çàìêíåíå êîëî ä³òåé-ñè-
ð³ò.

Çàáåçïå÷èâøè äåÿê³ çàêëà-
äè êîìï’þòåðíèìè êëàñàìè, 
äåÿê³ — øâåéíèìè ìàéñòåð-
íÿìè, à äåÿê³ — ïñèõîëîã³÷-
íèìè êàá³íåòàìè, ïî÷èíàºìî 
ïðàöþâàòè íàä ñòèìóëþâàí-
íÿì òâîð÷îãî ðîçâèòêó ä³òåé 
ç ³íòåðíàò³â.

Äëÿ öüîãî ìè ïðîâåëè â³ä-
êðèòèé äëÿ âñ³õ çàõ³ä, 2 ëþ-
òîãî â ²íòåðøèêó, à ñàìå — 
êîíêóðñ ñåðåä òàëàíîâèòèõ 
ä³òåé ç çàêëàä³â íàøî¿ îáëàñò³ 
íà êðàùèé ìàëþíîê ïî òåì³: 
«ß ³ ì³é äðóã âîëîíòåð», 
íà êðàùèé â³ðø, òà êðàùó 
êîìïîçèö³þ â³ä çàêëàäó, ÿêà 
â³äîáðàæàòèìå ñòîñóíêè ä³-
òåé ç âîëîíòåðàìè òà áëàãî-
ä³éíèêàìè.

Îñíîâíà ìåòà — ñòèìóë 
äî òâîð÷îãî ðîçâèòêó.

Ìè ðîáèìî ³ áóäåìî ðî-
áèòè âñå ìîæëèâå, ùîá çì³-
íèòè íà êðàùå äîëþ ä³òåé, 
ÿê³ îïèíèëèñÿ â ³íòåðíàòàõ 
÷è äèòÿ÷èõ áóäèíêàõ.

ДУМКА

ВОЛОНТЕР

Діана Діана 
МОРОЗМОРОЗ

СНІЖАНА ЧУБЕНКО (43), 
АДВОКАТ:
— Із терористами не домов-
ляються! Їх ліквідовують. Вва-
жаю, що жоден переговор-
ний процес не є ефективним, 
оскільки для них не писані 
закони, жодних моральних 
устоїв у них немає. 

ВІТАЛІЙ ПАВЛОВСЬКИЙ (33), 
ГОЛОВА ГО «РЕВІЗІЯ ВЛАДИ»:
— Я вважаю, що сепаратистів, 
як ворогів цілісності Украї-
ни, завдяки яким ми маємо 
стільки вдів та сиріт, стільки 
смертей та страждань, по-
трібно знищувати!!! А не до-
мовлятися.

ТЕТЯНА ВЛАСЮК (31), ВОЛОНТЕР:
— Із сепаратистами на сході 
не може бути ніяких домов-
леностей після усього того, 
що вони накоїли. Із ними 
треба однозначно тільки 
воювати. А потім кожному 
варто купити квиток у таку 
омріяну для них країну.

ОЛЕКСАНДР ШЕМЕТ (58), 
ШОУМЕН:
— Сепаратисти — це ті, хто із 
зброєю чи пасивні громадяни 
в зоні АТО? Повернути втра-
чені території — тільки силою. 
Далі десятиліття важкої праці, 
політика «батога та печива», 
до чого ми ще не готові.

ЛАРИСА ПОЛУЛЯХ (48), 
ВОЛОНТЕР:
— Спроби домовлятись 
не призвели ні до чого до-
брого — їх було багато. Чи 
переговорники були невда-
хами — з обох боків, чи за-
вдання були іншими. Тепер 
у нас немає іншого вибору.

АНАТОЛІЙ БАНАХ (43), 
ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ:
— Якщо домовлятися з сепа-
ратистами, то як тоді диви-
тися у вічі дружинам, дітям 
та матерям, чиї чоловіки та  
сини полягли там, на Сході? 
Тож, треба воювати.Інакше 
не можна.

RIA ЗАПИТАЛА ЕКСПЕРТІВ Як ви вважаєте, з сепаратистами треба воювати чи домовлятися?

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

Ó òîé ÷àñ, ÿê 
ó  «Ïðî ç î ðè õ 
îô³ñàõ» ïåðøà 

ó Â³ííèö³ ïàðà îäðóæóâàëàñÿ 
«çà äîáó», íàäâîð³ ëþäè çíîñèëè 
ãóìàí³òàðêó äëÿ Àâä³¿âêè. Äíåì 
ðàí³øå, ó ÷åòâåð, ó öüîìó íàïðÿì³ 
âæå â³äïðàâèëè ïîâíèé ïî â³íöÿ 
«äâàäöÿòèòîííèê» ãóìàí³òàðêè.

Ó ï’ÿòíèöþ çá³ð ãóìàí³òàðíîãî 
âàíòàæó ïîâèíåí áóâ ñòàðòóâàòè 
î 12.00. Ïðîòå ëþäè ñõîäèëèñÿ 
íàáàãàòî ðàí³øå. Íàòàëÿ Áîãóí 
áóëà íà ì³ñö³ âæå îá 11.10.

— ß íå âñòèãàþ ïåðåäàòè, ìîæå, 
âè ïåðåäàñòå? Òóò ó ìåíå áàãàòî 
ðå÷åé òåïëèõ, áåç ÿêèõ ÿ ìîæó îá³-
éòèñÿ, à âîíè (æèòåë³ Àâä³¿âêè — 
àâò.) — í³, — ðîçïîâ³ëà æ³íêà.

ßùèêè òà ïàêóíêè òåêëè 
íåñê³í÷åííèì ïîòîêîì — äåÿ-
ê³ íàâ³òü äîâîäèëîñÿ çàíîñèòè 
äî õîëó ì³ñüêðàäè. Æèòåë³ ì³ñòà 
ïðèíîñèëè âñå, ÷èì áàãàò³ — 

òåïë³ ðå÷³, êðóïè, ÷àé, êàâó òà 
ñèëó-ñèëåííó êîâäð.

— ª ïîòðåáà ó îäÿç³, ìåäèêàìåí-
òàõ, áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àëàõ. Äî Àâ-
ä³¿âêè ïî¿äå ôóðà ç áóäìàòåð³àëà-
ìè òà ïàëüíèì, ³ ùå äâà áóñèêè 
³ç ãóìàí³òàðêîþ. Ùå òðè ìàøèíè 
ïî¿äóòü ë³í³ºþ âîãíþ: ïîâåçóòü ìå-
äèêàìåíòè, òåïë³ ðå÷³, ñïåö³àëüí³ 
ãð³ëêè äëÿ á³éö³â. Äóæå âäÿ÷íèé 
òèì, õòî äîëó÷èâñÿ äî çáîðó ãóìà-
í³òàðêè, — ñêàçàâ âîëîíòåð Àíäð³é 
Äðó÷èíñüêèé, âèêîíàâ÷èé äèðåê-
òîð «Ïîä³ëüñüêî¿ ãðîìàäè». Â³í 
ó ãóìàí³òàðíîìó êîíâî¿ çà âîä³ÿ.

Òóò æå äîïîìàãàâ âàíòàæè-
òè íà¿äêè ³ Àíàòîë³é Ñë³â³í-
ñüêèé — ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ãðî-
ìàäñüêî¿ ñï³ëêè "Âñåóêðà¿íñüêå 
îá’ºäíàííÿ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ 
ä³é òà âîëîíòåð³â». Â³í ðîçïîâ³â, 
ùî ó ø³ñòü ìàøèí ïîì³ñòèòüñÿ 
³ç 25 òîíí ãóìàí³òàðêè.

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü 
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ì³ñüêðàäè 
Îëåã Ïàðô³ëîâ ðîçïîâ³â: çáèðàëè 
âàíòàæ áëèçüêî ÷îòðüîõ äí³â.

ВІДПРАВИЛИ 45 ТОНН 
ДОПОМОГИ ДЛЯ АВДІЇВКИ 
З миру по нитці  Сім машин із теплими 
речами, їжею та будівельними матеріалами 
вінничани відправили у Донецьку область. 
Збирати гуманітарку для жителів Авдіївки 
допомагала уся Вінниця. У ці вихідні 
планують назбирати ще

— Âåçåìî ïðîäóêòè õàð÷óâàí-
íÿ, òåïë³ ðå÷³, äóæå áàãàòî ÷àþ 
òà êàâè. Òàêîæ 10 òîíí øèôå-
ðó, 2 êóáîìåòðè äîùîê. Ïî¿äåìî 
â Àâä³¿âêó, Ãðàí³òíå, Ï³ñêè.

Òåòÿí³ Ä³äåíêî íåëåãêî áóëî 
òÿãíóòè íà êðàâ÷ó÷ö³ ì³øîê ³ç 
ðå÷àìè. Àëå âñå æ äîâåçëà éîãî 
äî ì³ñöÿ ïðèçíà÷åííÿ.

— Ïðèâåçëà òåïë³ ðå÷³ ñèíà òà 
÷îëîâ³êà. Õàé ¿ì (àòîâöÿì — àâò.) 
áóäå äîïîìîãà. Ïðèíåñëà á ³ùå 
ñò³ëüêè, òà çàéâèõ ðóê íåìà — 
îò ÿêáè õòîñü äîïîì³ã, — ñêàçà-
ëà âîíà, â³äâ`ÿçóþ÷è ì³øîê â³ä 
êðàâ÷ó÷êè.

Ïîðÿä î÷³ëüíèê ìóí³öèïàëüíî¿ 
ïîë³ö³¿ Âàñèëü Ãàéîâèê äîïîìà-
ãàâ ïåðåíîñèòè êîðîáêè ç êàâîþ 
òà âåðøêîâèì ìàñëîì äî íàé-

áëèæ÷îãî áóñèêà.
— Õëîïö³, ùî âè ðîáèòå? — êà-

çàâ â³í ñòóäåíòàì. — Íå êèäàéòå 
òàê íåäáàëî ïàêóíêè ³ç íàïîÿìè, 
âîíè æ ãàçîâàí³!

Ðîçïîâ³â, ùî éîãî ï³äîï³÷í³ 
çáèðàëè âàíòàæ òðè äí³. Êîæåí 
ïðèí³ñ ç äîìó âñå, ùî ì³ã. Ùå é 
ñ³ì òèñÿ÷ ãðèâåíü ç³áðàëè «óñ³ì 
ìèðîì» íà äîäà÷ó.

— Íå ìîæó ñêàçàòè, ñê³ëüêè 
öåíòíåð³â òî÷íî. Îò ïëÿøêè ãà-
çîâàíî¿ âîäè, âåðøêîâå ìàñëî, 
ñîíÿøíèêîâà îë³ÿ, êðóïè, êîí-
ñåðâàö³ÿ, ðå÷³ äëÿ ìåøêàíö³â Àâ-
ä³¿âêè. Ùå ó â³âòîðîê ïëàíóºìî 
â³äïðàâèòè äîäàòêîâî íà¿äê³â, — 
ðîçïîâ³â â³í.

Ó äîðîç³ âîëîíòåðè áóëè âæå 
íà ïî÷àòêó äðóãî¿ ãîäèíè äíÿ.

Пані Тетяна ледь Пані Тетяна ледь 
дотягнула до місця дотягнула до місця 
збору гуманітарки збору гуманітарки 
мішок теплих речей. мішок теплих речей. 
Каже, принесла б ще Каже, принесла б ще 
стільки ж, «якби зайві стільки ж, «якби зайві 
руки були» руки були» 

Студенти, бавлячись, кидають Студенти, бавлячись, кидають 
одне одному пакунки напоїв. одне одному пакунки напоїв. 
Муніципальні поліцейські, що Муніципальні поліцейські, що 

неподалік допомагають вантажити неподалік допомагають вантажити 
гуманітарку у бусики, одразу ж гуманітарку у бусики, одразу ж 

роблять їм зауваженняроблять їм зауваження
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ІРИНА ОДНОСТАЛ-
КО, НАЧАЛЬНИК 
ВІДДІЛУ ДЕРЖАВ-
НОГО НАГЛЯДУ 
ЗА ДОТРИМАННЯМ 
САНІТАРНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖ-

ПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ ВІННИЦІ

— Так, дійсно, щоб розумі-
ти якість води в мережі, для 
аналізу її потрібно спускати 
10–15 хвилин. 
Тому що коли ми не користу-
ємось нею, вона застоюється 
в трубах. Каналізаційні труби 
в будинках застарілі і не доско-
налі, саме вони і можуть нада-

вати зелений та коричневий 
колір воді, а також характерний 
застійний запах.
Думаю, що в цьому проблема, 
тому що якби в мережі вода 
дійсно була поганою, то навіть 
якби ми її дві години спускали, 
щоб узяти пробу, вона не від-
повідала б санітарним нормам.

Вода в мережі не може бути поганою 

ЮРІЙ ЗАГОРО-
ДНЮК, ГОЛО-
ВА ПРАВЛІННЯ 
ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
«ФОНД РОЗВИТКУ 
ВОДООЧИСНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ»

— Справа не в нормах, а в тому, 
що є косяки, такі місця у Вінниці, 
де через стан трубопроводів вода, 
виходячи з очисних споруд, дохо-
дить до кранів споживачів не дуже 
якісною. Є технології, які дозволя-
ють захищати трубопроводи, від 
старого забруднення, але чогось 
їх не хочуть використовувати. 
Думаєте, того що дороговартісні? 
Але в Україні найвищий рівень 

захворюваності на рак молочної 
залози в жінок, а у Вінниці іще 
вищий. Тож вінничани вибилися 
в лідери. От скільки коштує такій 
жінці лікування? То ж чи дорого 
захищатись від цього? А вода і 
рак — пов'язані речі, це доведено 
на рівні міжнародної агенції з пи-
тань раку. Тож гарні загальні по-
казники якості питної води ні про 
що не свідчать. Щоб встановити, 
чи справді вінничани п’ють безпеч-
ну воду, потрібно провести аналізи 
на нейротоксичність, мутагенну 
активність, на вміст алюмінію та 
залишкового хлору, формальде-
гід, метали, пестициди, азотовмісні 
сполуки та радіонукліди. Але це, 
звісно, коштує дорого.

«Погана вода спричиняє рак»

ОЛЕКСАНДР 
САМОЙЛОВ, 
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ 
«АЛЬТАМЕДИКИ» 

— Вода, яка потра-
пляє до квартир, 
залежить від стану 

мережі в тому чи іншому районі. 
У моєму районі, наприклад, вода 
не викликає якихось нарікань, 

зрозуміло, що вона хлорована, і 
я її не п'ю. Вода може мати жовту-
ватий колір через проржавілі труби, 
це від окису заліза, нічого не зро-
биш. То потрібно брати фільтр, 
чи кувшинні фільтри. Насправді, 
в порівнянні з Європою, стандарти 
води в нас досить занижені, але з 
цим нічого не поробиш.
А взагалі, я, наприклад, для кави чи 

чаю беру воду з колодязя, вона там 
непогана, але навіть її я фільтрую. 
Адже там поряд багато комунікацій 
прокладено, в тому числі каналіза-
ційних, і якщо десь станеться прорив 
труби, це все буде в грунті, а потім 
у воді. А з такою водою можна будь-
яку гидоту підхопити. Тому якщо хо-
четься випити сирої води — пийте 
бутильовану або ставте фільтри.

Сиру воду можна пити тільки бутильовану 

Ми зв'язались з консультантом 
магазину фільтрів для води «Во-
давДом», який запропонував ві-
нничанам наступне.
Для питної води є фільтри проточні 
аби системи зворотнього осмосу. 
Якщо за санітарними стандарта-

ми вода з крана відповідає нор-
мам, але чимось не задовольняє 
людей, для очистки води досить 
проточного фільтра. Він позбав-
ляє воду неприємного запаху та 
кольору, пом'якшує воду. І коштує 
від 1000 до 2000 грн. Фільтри зво-

ротнього осмусу пристосовані для 
більш якісної очистки води. Такі 
фільтри пропускають лише молеку-
ли води, затримуючи солі, органічні 
сполуки. Крім того, вони слугують 
барьером для можливих бактерій. 
Вартість таких від 2500 грн.

Скільки коштує фільтрувати?

ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Âîäà â íàøèõ 
êðàíàõ äàëåêà â³ä 
³äåàëó, çîêðåìà 
íà çàïàõ òà âèãëÿä. 

Çâè÷àéíî, ìîæíà ¿¿ âèêîðèñòîâóâà-
òè ÿê òåõí³÷íó: ïîñóä ïîìèòè, ïî-
ïðàòè, ïîìèòèñÿ. Àëå æ ìè ³ áîðù 
íà í³é ãîòóºìî, ÷àé ç êàâîþ ï’ºìî.

Ìèíóëîãî ðîêó äî ðåäàêö³¿ ãà-
çåòè RIA íåîäíîðàçîâî çâåðòàëè-
ñÿ ÷èòà÷³ ç³ ñêàðãàìè íà ÿê³ñòü 
ïèòíî¿ âîäè ó Â³ííèö³. Òîä³, 
íåçâàæàþ÷è íà êîìåíòàð³: «Âîäà 
ç-ï³ä êðàíà ìàº íåïðèºìíèé 
çàïàõ», «ñìàêóº ð³÷êîþ», «íà÷å 
õëîðêè íàïèâñÿ», âèñíîâîê ñà-
íåï³äñëóæáè áóâ — óñå â íîðì³.

КРУГООБІГ ВОДИ У КРАНІ. Çèìà 
2017 ³ çíîâó ç êðàí³â â³ííè÷àí 
òå÷å ùîñü: çåëåíóâàòå, êîðè÷-
íþâàòå, ïàõíå ðèáîþ, æàáàìè, 
÷àñîì ³ ôåêàë³ÿìè.

Ó ãðóï³ 20õâèëèí, Âêîíòàêò³ 
æóðíàë³ñòè çàïèòàëè â³ííè÷àí, 

äî êîãî ç íèõ ìîæíà ïðèéòè òà 
âçÿòè íà àíàë³ç âîäó. Ëàáîðàòîð-
íèé öåíòð äåðæñàíåï³äåìñëóæáè 
âèä³ëèâ æóðíàë³ñòàì àâòîìîá³ëü 
ç âîä³ºì òà äâîõ ïðàö³âíèê³â. Ç 
ðàíêó ìè ïî¿õàëè ïî ð³çíèõ ðà-
éîíàõ ì³ñòà, êóäè çàïðîñèëè â³-
ííè÷àíè. Çàãàëîì âçÿëè â³ñ³ì 
ïðîá âîäè. Óñüîãî ø³ñòíàäöÿòü 
ïëÿøîê: â³ñ³ì ñòåðèëüíèõ íà ì³-
êðî-áàêòåð³îëîã³÷íèé àíàë³ç, òà 
çâè÷àéí³ ï³âòîðàøêè ç ïëàñòèêó 
íà õ³ì³÷íèé ñêëàä âîäè.

НАДУВАЛОВКА? Ö³êàâî áóëî 
ñïîñòåð³ãàòè çà ëþäüìè, ÿê³ 
âäåíü ïóñòèëè äî ñåáå â êâàð-
òèðó æóðíàë³ñò³â òà ïðàö³âíèê³â 
ñàíëàáîðàòîð³¿. Õòîñü ðîçïîâ³äàâ, 
ÿê âîäà ñìåðäèòü, õòîñü êàçàâ, ùî 
âæå çâèê äî òàêîãî ñòàíó, áóëè é 
òàê³, ùî íå â³ðèëè â àíàë³ç.

— Ùîá óçÿòè âîäó íà àíàë³ç, 
êðàí ïîòð³áíî ïðîñòåðåë³çóâàòè 
ñïèðòîâèì ïîëóì’ÿì, à ïîò³ì 
ñïóñêàòè âîäó 10–15 õâèëèí, öå 
ñòàíäàðòè ÌÎÇ, — îäðàçó ïîïå-
ðåäæàëà ë³êàð Âàíäà Ðîùèíñüêà, 

КОЛИ З КРАНА В КВАРТИРІ ТЕЧЕ «ЮШКА» 
Це можна пити?  Вінничани 
скаржаться на воду з крана. Кажуть, тхне 
рибою, жабами і має зеленуватий, а то і 
коричневий колір. Журналісти вирішили 
перевірити, що саме тече з наших 
кранів. Разом з працівниками санітарно-
бактеріологічної лабораторії взяли проби 
води з різних куточків міста

ÿêà áðàëà ïðîáè.
Òîæ êîëè ìè ïîòðàïèëè 

äî êâàðòèðè ì³ñöåâîãî ë³êàðÿ 
(ÿê ïîò³ì ç'ÿñóâàëîñÿ), ÷îëîâ³ê 
äîñèòü ðîçäðàòîâàíî (õî÷à ïåðåä 
òèì ðàäî çàïðîñèâ äî ñåáå) âèãó-
êóâàâ: «Öå íàäóâàëîâêà, à íå àíà-
ë³ç. Íåâæå âè äóìàºòå, ùîá íà-
áðàòè â ÷àéíèê âîäè, ÿ 15 õâèëèí 
¿¿ ñïóñêàþ? ×è ìîæå ïîñóä ÿ ìèþ 
15 õâèëèí. Çâè÷àéíî, ó âèñíîâêó 
âîíà ó âàñ áóäå ÷èñòîþ».

Ö³ 15 õâèëèí äóæå íàïðó-
æóâàëè. Ëþäè ïîãîäæóâàëèñÿ, 
à êîëè äîõîäèëî äî ä³ëà, ñòîÿëè 
³ ñóìíî äèâèëèñü, ÿê â ïðÿìîìó 
ñåíñ³ â òðóáó ñò³êàþòü ¿õ ãðîø³ (ç 
îãëÿäó íà íîâ³ òàðèôè).

І ЩО Б ВИ ДУМАЛИ? Êîæíîãî 
ì³ñÿöÿ íà ñàéò³ ÊÏ «Â³ííèöÿÂî-
äîêàíàë» ç’ÿâëÿºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ 
ùîäî ÿêîñò³ ïèòíî¿ âîäè. Ó òà-
áëèö³ ç ïåðåë³êîì óñüîãî «äîáðà» 
ÿêå ìîæå áóòè, ÷è í³ â ÿêîìó ðàç³ 
íå ïîâèííî. Òîæ çà ñ³÷åíü 2017 âî-
äîêàíàë ñïîê³éíèé, àäæå âñ³ ïî-
êàçíèêè â³äïîâ³äàþòü äåðæàâíèì 
ñàí³òàðíèì íîðìàì (ÄÑàíÏ³Í 
2.2.4–171–10 «Ã³ã³ºí³÷í³ âèìîãè 
äî âîäè ïèòíî¿, ïðèçíà÷åíî¿ äëÿ 
ñïîæèâàííÿ ëþäèíîþ»).

Öå, çâ³ñíî, ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñòàí 
âîäè «íà âõîä³». À íà âèõîä³, òîá-
òî ç êðàí³â ó êâàðòèðàõ â³ííè÷àí 
âîäà òåæ â³äïîâ³äàº âñ³ì ñàí³òàð-
íèì íîðìàì òà ïðàâèëàì. Òàê-òàê, 
ñàìå òàê³ àíàë³çè ìè îòðèìàëè. 
Òà çâàæàþ÷è íà íåäîñêîíàëó òà 
çàñòàð³ëó êîìóí³êàö³þ, çàïàõ òà 
êîë³ð ìàéæå äîñêîíàëî¿ âîäè ìîæ-
íà ñïèñàòè íà ÿê³ñòü òðóá.

Що вінничани  кажуть про воду з крана

Лікар лабораторії  Лікар лабораторії  
забирає воду для забирає воду для 

хімічного аналізу на хімічного аналізу на 
Другому провулку Другому провулку 

Пирогова, де люди Пирогова, де люди 
скаржились скаржились 

на іржаву водуна іржаву воду
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ТЕТЯНА ФІЩУК, 
ПРЕС-СЕКРЕТАР 
УПРАВЛІННЯ 
ПАТРУЛЬНОЇ 
ПОЛІЦІЇ ВІННИЦІ:

— Інцидент стався 
приблизно о 1.00, 

5 лютого. Як тільки отримали 
виклик по лінії «102», на місце 
направили два екіпажі. Прибу-
ли швидко, буквально за три-
чотири хвилини, потім приїхав 

командир роти. Також з'явилися 
екіпажі поліції охорони. Коли па-
трульні приїхали на місце події, 
то вже нападників не було.
Поліцейські, зайшовши у при-
міщення, побачили явні ознаки 
бійки. Побачили потерпілого 
чоловіка. У нього була сильно 
побита голова. Перше, що вони 
зробили, це надали допомогу 
постраждалому: рану промили 
перекисом водню, перемотали 

голову. Зі слів потерпілого, на-
падників було 5–8 чоловіків.
Патрульні опитали свідків. Їм роз-
повіли, що було дві компанії, які 
відпочивали в ресторані. Одна 
з компанії чомусь «дорвалася» 
до того чоловіка. Усі вони були з 
ознаками алкогольного сп'яніння. 
Поліцейські придивлялися до лю-
дей, чи є у когось сліди того, що 
вони могли брати участь у бійці. 
Але затримувати не було кого.

Патрульні: «Не було кого затримувати» 

Прес-офіцер обласної поліції 
Анна Олійник розповіла, що від-
крито кримінальне проваджен-
ня по 125 статті Кримінального 
кодексу. Ця стаття передбачає 

відповідальність за умисне на-
несення легких тілесних пошко-
джень.
Після проведення експерти-
зи, слідчі можуть надати іншу 

кваліфікацію злочину. Станом 
на 18.30 шостого лютого у по-
ліції немає відеозаписів з камер 
спостереження. І ніхто не затри-
маний.

Відірване вухо — легкі тілесні?

ÊÐÈÌ²ÍÀË

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073)0476879 

«Ìàëü÷èê ñè-
äåë â ìàøèíå 
ñêîðîé ïîìîùè, 
ñ ïåðåâÿçàííîé 

ãîëîâîé, à ñòàÿ êðóæèëà âîçëå 
ìàøèíû è çàïóãèâàëà åãî, ÷òîá 
îí íå íàïèñàë çàÿâëåíèå! À ïîëè-
öèÿ ñòîÿëà ðÿäîì âîçëå ìàøèíû 
è êëèïàëà! Íàïàäàþùèå îáðàùà-
ëèñü â òó æå ñêîðóþ, ïîòåðåòü 
íà ëáó êðîâü, ÿêîáû ïîñêîëüçíó-
ëèñü!», — íàïèñàëà ó Facebook 
Îëåíà Æó÷èíñüêà.

Ó ñîöìåðåæ³ â³ííè÷àíè ïó-
áë³êóþòü òà êîìåíòóþòü äîïèñè 
ïðî æàõëèâó á³éêó ó ðåñòîðàí³-
êàðàîêå. Ñâ³äêè êàæóòü, ùî ãðóïà 
«áîðçèõ» ÷îëîâ³ê³â íàïàëà íà â³ä-
â³äóâà÷à çàêëàäó ó ÷åðâîí³é êîôò³. 
Áèëè âîíè éîãî áåçæàëüíî, óäàðè 
ñèïàëèñÿ ç óñ³õ ñòîð³í. Çà ïîòåð-
ï³ëîãî í³õòî íå çàñòóïèâñÿ. Íà-
â³òü îõîðîíåöü íå çì³ã çóïèíèòè 
ïîáî¿ùå.

Ñâ³äêè êàæóòü îäíå: ÷îëîâ³êà 
áèëè íàòîâïîì, àëå îõîðîíà ³ ïî-
ë³ö³ÿ ò³ëüêè «êë³ïàëè».

«Íàæàõàëà íå ñàìà á³éêà, 
à ñòàâëåííÿ äî ïîä³é â³äâ³ä-
óâà÷³â ³ àäì³í³ñòðàö³¿ çàêëàäó. 
Îäí³ äàë³ ïðîäîâæóâàëè ãóëÿòè 
³ øòóðìóâàòè áàð, à ³íø³ êâàïè-
ëè ïðèáèðàëüíèöü, ÿê³ ñòàðàí-
íî íàìàãàëèñÿ â³äìèòè êðîâ â³ä 
ïëèòêè», — ïèøóòü ñâ³äêè á³éêè.

«ПОЛІЦІЯ ТА ОХОРОНЦІ ТІЛЬКИ 
СПОСТЕРІГАЛИ». Æóðíàë³ñò RIA 
ïðè¿õàâ äî ïîòåðï³ëîãî ó ë³êàðíþ 
ó ïåðøèé ðàíîê ï³ñëÿ ïîáèòòÿ, 
ùîá ä³çíàòèñÿ ïðî éîãî ñòàí. 
×îëîâ³êà, ÿêîãî ïîáèëè — çâàòè 
²âàí. Éîìó 35 ðîê³â. Â³í ëåæèòü 
ó îòîëàðèíãîëîã³÷íîìó â³ää³ëåí-
í³. Ë³êàð³ ì³æ ñîáîþ ïåðåìîâ-
ëÿëèñÿ, ùî ó á³éö³ ²âàí âòðàòèâ 
âóõî. Æóðíàë³ñòó ïîâ³äîìèëè, 
ùî ïîòåðï³ëèé îòðèìàâ òðàâìè 
ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³.

Ñïî÷àòêó ë³êàð³ íå õîò³ëè ïóñ-
êàòè æóðíàë³ñòà äî ïîòåðï³ëîãî. 
Óìîâëÿòè äîâåëîñÿ õâèëèí ç 20. 
Àëå òàêè ïîãîäèëèñÿ ï³òè òà ñïè-
òàòè ó ²âàíà, ÷è çãîäåí â³í ãîâî-
ðèòè ç æóðíàë³ñòîì.

Òîé ïîãîäèâñÿ, àëå ñêàçàâ 
íå äóæå áàãàòî. Ïð³çâèùå íà-
çèâàòè íå ñõîò³â. Òàêîæ â³äìî-
âèâñÿ ðîáèòè ôîòîãðàô³þ. Áóëî 
âèäíî, ùî ÷îëîâ³ê ïîãàíî ñåáå 
ïî÷óâàº. Îáëè÷÷ÿ ñèëüíî íà-
áðÿêëî, âñå ó «çåëåíö³». Ãîëîâà 
ç ïðàâî¿ ñòîðîíè, òàì, äå ïðàâå 
âóõî, ïåðåâ'ÿçàíà áèíòàìè.

— ß ïðè¿õàâ ó ðåñòîðàí äåñü 
î 0.30, — ðîçïîâ³äàº ²âàí. — Òðåáà 
áóëî çàáðàòè äðóãà ç ä³â÷èíîþ. 
Ò³ëüêè çàéøîâ óñåðåäèíó, òóäè, 
äå ãàðäåðîá, íà ìåíå îäðàçó íà-
êèíóëèñÿ íåâ³äîì³. ¯õ áóëî ç 
ï'ÿòíàäöÿòü. Áèëè ìåíå äóæå 
ñèëüíî, ïî ãîëîâ³, ïî óñüîìó ò³ëó.

×îëîâ³ê íàïèñàâ çàÿâó äî ïî-
ë³ö³¿.

БІЙКА В БАРІ «AURA»: ЧОЛОВІКА БИВ 
ЦІЛИЙ НАТОВП І НІХТО НЕ ДОПОМІГ 
Резонанс  У ніч на 5 лютого 
у ресторані «AURA» жорстоко побили 
чоловіка. Він каже, що нападників було 
не менше п'ятнадцяти, а копи, коли 
приїхали, тільки дивилися, як його 
добивають. Як усе відбувалося?

— Êîëè ïàòðóëüí³ ïîë³öåéñüê³ 
ïðè¿õàëè íà ì³ñöå, âîíè í³÷îãî 
íå ìîãëè çðîáèòè, — êàæå ²âàí. — 
¯õ áóëî äâîº. Äóìàþ, ùî âîíè 
ïðîñòî áîÿëèñÿ. Îõîðîíö³ ðåñ-
òîðàíó òåæ ñòîÿëè ³ ïðîñòî äè-
âèëèñÿ, ÿê ìåíå äîáèâàþòü.

«AURA»: «ОХОРОНЦІ НІЧОГО 
НЕ МОГЛИ ЗРОБИТИ». Ï³ñëÿ ë³-
êàðí³ æóðíàë³ñò RIA íàìàãàâñÿ 
îòðèìàòè êîìåíòàð â³ä ðåñòîðàíó 
«Àóðà». Àëå îõîðîíåöü íà âõîä³ 
íàâ³òü íå ïóñòèâ éîãî óñåðåäèíó. 
Ñêàçàâ, ùî ñüîãîäí³ íåìàº êåð³â-
íèöòâà íà ì³ñö³. À ïåðñîíàë ñüî-
ãîäí³ ïðàöþº íå òîé, ùî ó÷îðà, 
òîìó í³õòî í³÷îãî íå çíàº.

— Ñüîãîäí³ í³êîãî íåìàº, — êàæå 
îõîðîíåöü ó êîñòþì³ ç íàïèñîì 
«Àóðà». — ×åñíî, ÿ í³÷îãî íå çíàþ.

Ï³çí³øå êåð³âíèê òà âëàñíèê 
çàêëàäó Àðòåì Ñèâàø ïðîêî-
ìåíòóâàâ á³éêó. Â³í êàæå, ùî 
â³ä òàêîãî í³õòî íå çàñòðàõîâà-
íèé, à îõîðîíö³ í³÷îãî íå ìîãëè 
çðîáèòè. Ò³ëüêè âèêëèêàëè ïî-
ë³ö³þ òà íàìàãàëèñÿ äîïîìîãòè 
ïîñòðàæäàëîìó.

— Íà ìîþ äóìêó, îõîðîíö³ 
í³÷îãî íå ìîãëè çðîáèòè ïðîòè 
ìàéæå äâîõ äåñÿòê³â ðîçëþ÷åíèõ 
÷îëîâ³ê³â, — êàæå Ñèâàø. — Ó ö³é 
ñèòóàö³¿ âîíè ïðîñòî íå çíàëè, ùî 
ìîæíà âä³ÿòè. Õîäèëè íàâêîëî, 
äèâèëèñÿ. Ùî çìîãëè — çðîáèëè. 
Ùî ñàìå? ß òàê ðîçóì³þ, ùî âîíè 
äîïîìîãëè ïîñòðàæäàëîìó. Ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê á³éêà çàê³í÷èëàñÿ, âèâåëè 
íà âóëèöþ òèõ íàïàäíèê³â, ÿê³ 
íå âñòèãëè âòåêòè.

Фото зробив очевидець. Це момент після 
бійки, коли вже приїхала поліція та швидка

Сегодня в «Ауре», пришли отметить 15 лет встречи… Летали столы, стулья, 
вазоны, земля с вазонов… Пол в крови.. «Хуторяне» или «Чурки» нашли лысого 
чувака в красном свитере и рвали его… Рвали без причины, просто рвали толпой, 
били ногами в голову, смешали с его же кровью, их телки — радовались, что 
их «Жлобы» рвут жертву… Стая… Такое дорогое заведение… и ни один охранник 
не поднялся, пока жертва не сползла в караоке… Лужа крови, смешанная 
с землёй.. Борцы, были заряжены на конфликт со старта, ходили по «Ауре», как 
по спортзалу, в поиске жертвы… Вся приезжая полиция клипала глазами, а чуваки, 
которые убивали жертву, пригнались и сделали вид, что это не они… Просто 
поскользнулись… Будет удивительно, если клипающая полиция на камерах ничего 
не заметит… Жесть, за что «Аура» хочет денег?????

Елена Жучинская   
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Я тоже там вчера была, убегала всторону от несущихся кулаков и бойни, сносили 
на своем пути и девушек, и вазоны, и все, что под руку и ногу попадало! Уходя, 
ощущение будто попала на съемки боевика: кровь-земля-рострощенная мебель 
и морды разъеренного быдла. А охраны там НЕТ!!! Есть только нелюди, ч то могут 
всего лишь проверить женскую сумочку и все! Слишком пафосное начало у этого 
заведения, и слишком громкое и низкое падение. Увы…

Baydelyuk Snezhana   

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться  .   18

А никого не смутило то, что один из этих отморозков с оружием был?!?! 
И не говорите, что не защищали! Мой друг пошел его спасать, а за ним 
жена и оба в синяках…

Екатерина Комнацкая   

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться  .   8

Мы тоже вчера в «Ауре» отдыхали и частично были свидетелями этой драки. Это 
ужасно, что люди под действием алкоголя превращаются в зверьё.

Марина Книжник   

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться  .   5

Первый мой поход в «Ауру» закончился тоже негативными впечатлениями. Только 
в тот день крутые охранники «Ауры» возле входа (на улице) забивали руками 
и ногами парнягу, которого можно было просто проигнорировать. Ужа. Наверное 
администрация ресторана не понимает, что безопасность и атмосфера в ресторане 
важны для их клиента!

Ирина Борзова   

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться  .   12

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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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ИГОРЬ ЧЕПУГОВ, АДМИНИСТРАТОР 
СООБЩЕСТВА «ВИННИЧАНЕ»
Восьмое марта стало днем любимых 
девчонок, 23 февраля международным днем 
носков. Дурацким, но нашим. Не забирайте!

ПРЕС-СЛУЖБА 
«AURA LOUNGE BAR»

Ê³ëüêà äí³â òîìó ó â³ííèöü-
êîìó ðåñòîðàí³ «AURA Lounge 
Bar» ñòàëàñÿ ìàñîâà á³éêà. Âëàñ-
íèê çàêëàäó Àðòåì Ñèâàø ïðî-
êîìåíòóâàâ ³íöèäåíò, ùîá âè-
ñëîâèòè ïîçèö³þ ëàóíäæ-áàðó 
ç öüîãî ïðèâîäó.

«БИЛОСЯ БЛИЗЬКО 
30 МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ»

— ß òàê ðîçóì³þ, ùî áóëî 
äâ³ êîìïàí³¿, ÿê³ â³äïî÷èâàëè ó 
íàøîìó çàêëàä³. Ïðè÷èíó êîí-
ôë³êòó ÿ òî÷íó íå çíàþ. Àëå 
ïðèïóñêàþ, ùî âîíè ùîñü íå 
ïîä³ëèëè ÷è ñòàëàñÿ ñëîâåñíà 
ïåðåïàëêà. Ìîæëèâî, ÷îëîâ³êè 
âèïèëè çàéâîãî. Õòîñü íà êî-
ãîñü íå òàê ïîäèâèâñÿ ³ ï³øëà 
öÿ ñóòè÷êà. Âîíè ñèä³ëè çà äâî-
ìà ð³çíèìè ñòîëèêàìè, íåïî-
äàë³ê â³ä âèõîäó ç ðåñòîðàíó. 
Ó êîìïàí³¿ íàïàäíèê³â áóëî ç 
20 îñ³á, â ³íø³é — ç äåñÿòîê.

Íà æàëü, ó íàñ ö³ëèé òèæäåíü, 
à òàêîæ äåíü á³éêè, êàìåðè â³-
äåîñïîñòåðåæåííÿ íå ïðàöþ-
âàëè. Òîìó ìè í³ÿê íå ìîæåìî 
ïåðåäèâèòèñÿ çàïèñè. Íàì æå 
òàêîæ ç³ïñóâàëè ìàéíî. ßêáè 
êàìåðè ïðàöþâàëè, ìè ìîãëè á 
íàäàòè çàïèñè ïîë³ö³¿, ÿê äîêàç 
öüîãî, ùîá âèíí³ â³äøêîäóâà-
ëè çáèòêè. Âàçîíè ïåðåâåðíóëè, 
ñòîëè… Àëå íå ìîæåìî öüîãî 
çðîáèòè.

— Êîíôë³êò ñòàðòóâàâ ïðè-
áëèçíî î 0.40. Îäíà êîìïàí³ÿ 
«íàëåò³ëà» íà ³íøó. Òî÷í³øå, íà 
îäíó ëþäèíó. Ïîò³ì öå ïåðå-
ðîñëî ó ìàñîâó á³éêó. Ïîë³ö³ÿ 
ïðè¿õàëà äåñü î ïåðø³é ãîäèí³ 
íî÷³. Ðàçîì ç íèìè ïðèáóëè ïî-

ë³öåéñüê³ ç äåðæàâíî¿ ñëóæáè 
îõîðîíè. Íà òîé ìîìåíò ïðà-
öþâàëî 10 îô³ö³àíòîê, äâà àä-
ì³í³ñòðàòîðè òà ï'ÿòü îõîðîíö³â. 
Öå õòîñü ç îõîðîíö³â íàòèñíóâ 
êíîïêó òðèâîãè, íà ñèãíàë ÿêî¿ 
çðåàãóâàëè ÄÑÎøíèêè. Ó á³é-
ö³ áðàëè ó÷àñòü óñ³ ÷ëåíè äâîõ 
êîìïàí³é. Àëå ñàìå òîãî ÷îëî-
â³êà áèëè ò³ëüêè äâîº ÷è òðîº.

«ОХОРОНЦІ ЗРОБИЛИ 
ВСЕ, ЩО МОГЛИ»

— Íà ìîþ äóìêó, îõîðîíö³ 
í³÷îãî íå ìîãëè çðîáèòè ïðîòè 
ìàéæå äâîõ äåñÿòê³â ðîçëþ÷åíèõ 
÷îëîâ³ê³â. Ó ö³é ñèòóàö³¿ âîíè 
ïðîñòî íå çíàëè, ùî ìîæíà 
âä³ÿòè. Õîäèëè íàâêîëî, äèâè-
ëèñÿ. Ùî çìîãëè — çðîáèëè. 
Ùî ñàìå? ß òàê ðîçóì³þ, ùî 
âîíè íàäàëè ïåðøó äîïîìîãó 
ïîñòðàæäàëîìó. Öå æ ðîáèâ é 
³íøèé ïåðñîíàë. Ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê á³éêà çàê³í÷èëàñÿ, âèâåëè 
íà âóëèöþ òèõ íàïàäíèê³â, 
ÿê³ íå âñòèãëè âòåêòè. Áî êîëè 
ïðè¿õàëà ïîë³ö³ÿ, ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ 
áèëèñÿ, óæå íå áóëî.

— Õòî âèêëèêàâ øâèäêó, ìè 
íå çíàºìî. Ïðîòå ë³êàð³ ïðè-
¿õàëè ïðèáëèçíî ó òîé ÷àñ, ÿê 
³ ïîë³ö³ÿ. Ìîæëèâî, òðîõè ï³ç-
í³øå. Ùî ðîáèëà ïîë³ö³ÿ? Òå, 
ùî âèìàãàº â³ä íèõ ³íñòðóêö³ÿ: 
íàìàãàëèñÿ äîïîìîãòè ïîñòðàæ-
äàëîìó, ñêëàëè ÿê³ñü ïðîòîêîëè. 
Ïîò³ì ïðèáóëà ñë³ä÷î-îïåðàòèâ-
íà ãðóïà. Âîíè çàáðàëè äåÿêèõ 
ñâ³äê³â ó â³ää³ëîê äëÿ òîãî, ùîá 
îïèòàòè. Áóëè òóò 30-40 õâèëèí. 
Îñîáèñòî ÿ òîä³ ç³ ñë³ä÷èìè íå 
ðîçìîâëÿâ. Áî ìåíå íå áóëî íà 
ì³ñö³. Âîíè ò³ëüêè ñüîãîäí³ (6 
ëþòîãî, — àâò.) ïðèéøëè ³ ïî-
ïðîñèëè íàïèñàòè ïîÿñíåííÿ.

«ВІД ТАКОГО НІХТО 
НЕ ЗАСТРАХОВАНИЙ»

— «Àóðà» æîäíîãî â³äíîøåí-
íÿ äî êîìïàí³¿ íàïàäíèê³â íå 
ìàº. Òàê, ìè áà÷èëè öèõ ëþäåé 
ðàí³øå, âîíè 5-10 ðàç³â äî íàñ 
ïðèõîäèëè â³äïî÷èâàòè. Âåëè 
ñåáå ïðèñòîéíî. Ñèä³ëè íà íîð-
ìàëüíó ñóìó. Ìîæíà ñêàçàòè, 
ùî âîíè º íàøèìè ïîñò³éíèìè 
ãîñòÿìè. Öå ëþäè ñïîðòèâíî¿ 
çîâí³øíîñò³. Ëþäåé ç êîìïàí³¿ 
ïîñòðàæäàëîãî ìè íå çíàºìî.

— ß ââàæàþ, ùî æîäåí ðåñòî-
ðàí â³ä òàêîãî íå çàñòðàõîâàíèé. 
Öåé çàêëàä áóäóâàâñÿ äëÿ òèõ, 
õòî âì³º â³äïî÷èâàòè òà ïîâà-
æàòè â³äïî÷èíîê ³íøèõ ãîñòåé. 
Ïîâàæàòè — öå íàéãîëîâí³øå. 
Ó íàñ íà âõîä³ ñòîÿòü ðàìêè 
ìåòàëîäåòåêòîðó, ó îõîðîíö³â º 
òàêèé ðó÷íèé ïðèëàä. Êîæíîãî 
ïåðåâ³ðÿþòü. Ëþäè ïðèõîäÿòü 
ñîë³äí³, îäÿãíåí³ ó êîñòþìè. 
Àëå íåìîæëèâî ïåðåäáà÷èòè, 
ÿê ëþäèíà ñåáå ïîâåäå, êîëè 
âèï'º. Öå ìè ³ ïîáà÷èëè â÷îðà. 
Òàê³ ³íöèäåíòè ÷àñòî áóâàþòü 
ó ³íøèõ ðåñòîðàíàõ. ², äóìàþ, 
ùî æîäíà îõîðîíà íå çìîãëà á 
ç öèì âïîðàòèñÿ. Á³éêà òðèâàëà 
õâèëèíó — ïîë³ö³ÿ ïðè¿õàëà ÷å-
ðåç 20 õâèëèí. Ïîáà÷èëè ò³ëüêè 
ðîçáèò³ âàçîíè òà ïåðåâåðíóò³ 
ñò³ëüö³. Íà ìîþ äóìêó, âñå çà-
ëåæèòü â³ä ëþäåé.

«МИ ПОСИЛИМО 
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ»

— Ðåñòîðàí áóäóâàâñÿ íå çà 
ïðèíöèïîì «àáè áóëî». Ìè 
õîò³ëè ïîêàçàòè ëþäÿì íîâèé 
ôîðìàò, ïîêàçàòè ì³ñöå çîâñ³ì 
³íøîãî ð³âíÿ. Áåçïåêà ãîñòåé 
äëÿ íàñ ñòî¿òü íà ïåðøîìó ì³ñ-
ö³. Í³õòî â³ä öüîãî íå çàñòðà-

õîâàíèé. ² â³ä òîãî, ùî íàø³ 
êîíêóðåíòè, êîðèñòóþ÷èñü íà-
ãîäîþ, âèëèâàþòü íà íàñ «â³ä-
ðà áðóäó», íàì «í³ õîëîäíî, í³ 
ãàðÿ÷å». Ìè á õîò³ëè ïîäèâè-
òèñÿ, ÿê âîíè á ïîâåëè ñåáå ó 
òàê³é ñèòóàö³¿. Âîíè òàê ñàìî 
á âèêëèêàëè ïîë³öåéñüêèõ. Ìè 
áàãàòî ãðîøåé âèòðà÷àºìî íà 
îõîðîíó, çîêðåìà, íà çàðïëà-
òó îõîðîííèêàì. Âîíè ó íàñ 
îçáðîºí³ ãàçîâèìè áàëîí÷èêà-
ìè. Àëå ó ö³é ñèòóàö³¿ âîíè íå 
ìîãëè ¿õ âèêîðèñòàòè, áî íà-
âêîëî áóëî äóæå áàãàòî â³äâ³ä-
óâà÷³â. Ñàì ³íöèäåíò ÿ îö³íþþ 
âêðàé íåãàòèâíî.

— Ï³ñëÿ öüîãî âèïàäêó ìè 
äîäàìî îõîðîíè. Íà ï'ÿòíèöþ 
òà ñóáîòó â³çüìåìî äîäàòêîâèé 
åê³ïàæ ïðàö³âíèê³â ñëóæáè îõî-
ðîíè, ÿê³ áóäóòü ïîñò³éíî òóò 
÷åðãóâàòè. Ó áóäí³ äí³ ìè ïðà-
öþºìî ÿê ðåñòîðàí-ëàóíäæ, íà 
ùàñòÿ, îáõîäèòüñÿ áåç ïðèãîä. 
À íà âèõ³äíèõ, êîëè ëþäè â³ä-
ïî÷èâàþòü á³ëüø àêòèâíî, áóäå 
äîäàòêîâèé íàðÿä ïîë³ö³¿ îõî-
ðîíè. Äóìàþ, ùî ãîñò³ áóäóòü 
â³ä÷óâàòè ñåáå ó á³ëüø³é áåçïåö³. 
Öå ïåðøèé òàêèé ³íöèäåíò ó 
íàø³é ïðàêòèö³. ² ìè äîêëàäåìî 
óñ³õ çóñèëü, ùîá òàêîãî á³ëüøå 
í³êîëè íå ïîâòîðèëîñÿ.

«AURA» коментує бійку у ресторані: 
«Охоронці зробили все, що могли»
БЛОГ

Артем Сиваш, власник «AURA Lounge Bar». 
Обіцяє посилити рівень безпеки у ресторані

За словами власника, «AURA» будувалася для людей, які вміють відпочивати. І поважають відпочинок інших
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Сільський голова Бандишівки 
Микола Антонюк стверджує, що 
саме Микола Лаврик з хлопцями 
пошкодили флагшток і зірвали 
прапор. Каже, це бачили люди. 
Незрозуміло, які люди, якщо 
в судовому рішенні записано, 
що «за його діями не спостері-
гали сторонні особи»?
— Я вже понад десять років пра-
цюю сільським головою, розумію 
людей, вони розуміють мене, — 
розповів Микола Антонюк. — Ра-
ніше з Лавриком не був знайо-
мий і ніколи не зустрічався, тому 
жодних особистих симпатій, чи 

антипатій до нього не маю. Він 
справді купив новий прапор. 
Прийшов у сільраду, вибачив-
ся, ми порозумілися, прапор 
почепили на місце.
На запитання, навіщо ж тоді 
голова писав позовну заяву 
до суду, пан Антонюк довго 
мовчить, а тоді каже, мовляв, 
є ще поліція. Її представники 
вчинили по-своєму.
— Я особисто не хочу брати гріх 
на душу, — каже сільський голо-
ва. — Тому просив на суді, щоб 
не карали суворо хлопця. Суддя 
вчинила теж по-своєму.

Ми з ним помирилися, але суд вчинив по-своєму 

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Достроково 
на пенсію 
 Á³éö³ ÀÒÎ îòðèìàþòü 
ïðàâî äîñòðîêîâî âè-
õîäèòè íà ïåíñ³þ, àëå 
ÿêùî ìàòèìóòü äîñòàòíüî 
ñòðàõîâîãî ñòàæó. Ïðî 
òàê³ çì³íè éäåòüñÿ ó çàêî-
í³ ¹ 3252, â³ä 18 æîâòíÿ 
2016 ðîêó. Ï³ä ä³þ çàêîíó 
ï³äïàäàþòü â³éñüêîâ³, ÿê³ 
ìàþòü ñòàòóñ ó÷àñíèê³â áî-
éîâèõ ä³é, ³íâàë³ä³â â³éíè. 
Âîíè ìîæóòü îòðèìóâàòè 
ïåíñ³þ ðàí³øå — ÷îëîâ³êè 
ó 55 ðîê³â, ÿêùî ñòðàõîâèé 
ñòàæ íå ìåíøå 25 ðîê³â, 
à æ³íêè ç³ ñòàæåì íå ìåí-
øå 20 ðîê³â — ó 50 ðîê³â. 
Òàêîæ íàäàºòüñÿ ïðàâî 
íà ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³¿ 
çà â³êîì äðóæèíàì (÷îëî-
â³êàì), ÿêùî âîíè íå âçÿ-
ëè ïîâòîðíèé øëþá, ³ 
áàòüêàì á³éö³â ÀÒÎ, ÿê³ 
çàãèíóëè àáî ïðîïàëè 
áåçâ³ñòè, ïîìåðëè âíà-
ñë³äîê ïîðàíåííÿ, êîíòóç³¿ 
àáî êàë³öòâà, îòðèìàíèõ 
íà ñõîä³ Óêðà¿íè. Ãîëîâíå, 
ùîá ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñ-
òè÷í³é îïåðàö³¿ òèõ, õòî 
õî÷å ðàí³øå îòðèìóâàòè 
ïåíñ³þ, áóëà äîêóìåíòàëü-
íî ï³äòâåðäæåíà. Äàíèé 
çàêîí ïî÷èíàº ä³ÿòè 6 ëþ-
òîãî 2017 ðîêó. 

Військові 
зводять міст 
 Ïðèáëèçíî ï³âòèñÿ÷³ 
ìåøêàíö³â ñåëèùà Ñóòè-
ñîê âåñíÿíà ïîâ³íü ùîðîêó 
â³äð³çàº â³ä öèâ³ë³çàö³¿. Óñå 
÷åðåç ñòàðèé ì³ñò, ÿêèé áóâ 
ïîáóäîâàíèé ùå â 1954 ðîö³. 
Çàðàç â³éñüêîâ³ ç Ð³âíåí-
ùèíè çâîäÿòü íîâèé 72-ìå-
òðîâèé ì³ñò ³ç âàíòàæîï³ä-
éîìí³ñòþ 60 òîíí. Óæå ö³º¿ 
âåñíè íîâèé ì³ñò ìàþòü 
çàê³í÷èòè áóäóâàòè.
— ²ùå 2013-ãî â³ä íà÷àëü-
íèêà ³íæåíåðíèõ â³éñüê ìè 
îòðèìàëè ðîçïîðÿäæåííÿ 
çä³éñíèòè ³íæåíåðíó ðîç-
â³äêó ð³÷êè. Çä³éñíèëè ðîç-
â³äêó, çðîáèëè ðîçðàõóíêè. 
Òà ÷åðåç ÀÒÎ äîâåëîñÿ 
â³äêëàñòè öþ ðîáîòó. Íèí³ 
÷àñòèíó îñîáîâîãî ñêëàäó 
öåíòðó ïîâåðíóëè â ïóíêò 
ïîñò³éíî¿ äèñëîêàö³¿. ² 
â³éñüêîâ³ ³íæåíåðè âçÿëèñÿ 
äîïîìîãòè ìèðíîìó íà-
ñåëåííþ, — ðîçêàçóº ìàéîð 
Îëåêñ³é Äåì’ÿí÷óê. — Íî-
âèé ì³ñò áóäå íà ï³âòîðà 
ìåòðà âèùèé çà ñòàðèé. 
Á³ëüøó ÷àñòèíó êîøò³â 
³ç 2,08 ì³ëüéîíà ãðèâåíü 
íàäàëè ç äåðæáþäæåòó, 
ðåøòà — öå êîøòè ñåëèù-
íî¿ ðàäè.

КОРОТКОКОРОТКО

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

«Ìàþ÷è óìèñåë 
íà òàºìíå âèêðà-
äåííÿ ÷óæîãî ìàé-

íà òà çâåðíåííÿ éîãî íà ñâîþ 
êîðèñòü, ïåðåêîíàâøèñü, ùî 
çà éîãî ä³ÿìè íå ñïîñòåð³ãàþòü 
ñòîðîíí³ îñîáè, øëÿõîì â³ëüíîãî 
äîñòóïó â÷èíèâ êðàä³æêó Äåð-
æàâíîãî ïðàïîðà Óêðà¿íè, ùî 
íàëåæèòü Áàíäèø³âñüê³é ñ³ëü-
ñüê³é ðàä³ Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî 
ðàéîíó», — öåé ôðàãìåíò âèò³-
þâàòîãî òåêñòó âçÿòî ç ð³øåííÿ 
ñóää³ ïàí³ Ëèñåíêî. Íàïèñàíå 
ñïðèéìàºòüñÿ äèâíî, çâó÷èòü 
ñì³øíî, àëå ðåçóëüòàò ñóìíèé — 
òðè ðîêè òþðìè. Ðÿòóâàòè á³éöÿ, 
ÿêîìó ï³ñëÿ îòðèìàíèõ ïîðàíåíü 
â ÀÒÎ, âñòàíîâèëè äðóãó ãðóïó 
³íâàë³äíîñò³, ïðè¿õàâ ç Êèºâà 
àäâîêàò, êîëèøí³é çàñòóïíèê 
Ãåíïðîêóðîðà Óêðà¿íè Îëåê-
ñàíäð Ãàðäåöüêèé.

— Ìåí³ çàòåëåôîíóâàëè çåì-
ëÿêè ç Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî, 
äåìîá³ë³çîâàí³ ç ÀÒÎ õëîïö³, ³ 
ðîçïîâ³ëè ³ñòîð³þ, ùî ñòàëàñÿ 
³ç çàõèñíèêîì Äîíåöüêîãî àå-
ðîïîðòó Ìèêîëîþ Ëàâðèêîì, — 
ñêàçàâ ó ðîçìîâ³ ç æóðíàë³ñòîì 
RIA Îëåêñàíäð Ãàðäåöüêèé. — 
Ñïåðøó íå ïîâ³ðèâ ó òàêå. 
Ç’ÿñóâàëîñÿ — ïðàâäà. Êîëè ïî-
÷àâ âèâ÷àòè ñïðàâó, ðîáèòè àäâî-
êàòñüê³ çàïèòè, ïåðåêîíàâñÿ, ùî 
áàãàòî ÷îãî, ÿê êàæóòü ó íàðîä³, 

øèòî á³ëèìè íèòêàìè. Àëå ìè 
ç ìî¿ì ï³äçàõèñíèì äîñÿãëè ïî-
ñòàâëåíî¿ ìåòè — Àïåëÿö³éíèé 
ñóä çàäîâîëüíèâ ïîçîâíó çàÿâó 
ìîãî ï³äçàõèñíîãî ³ ïîâåðíóâ 
ñïðàâó íà ïîâòîðíèé ðîçãëÿä.

Ó ÷îìó ñóòü ñêàíäàëó, ÿêèé 
ì³ã çàê³í÷èòèñÿ òþðåìíèì 
óâ’ÿçíåííÿì çà ïðàïîð äåðæàâè, 
ÿêó çàõèùàâ íà Äîíáàñ³ ê³áîðã 
ö³íîþ âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ ³ ì³ã 
âòðàòèòè æèòòÿ?

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ПРАПОР — 
300 ЧИ 60 ГРИВЕНЬ? — ß ïðîæè-
âàþ ó Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîìó, àëå 
â òîé äåíü ìè ¿çäèëè ç õëîïöÿìè 
ó ñïðàâàõ ó ñåëî Îëåí³âêó, — ðîç-
ïîâ³â Ìèêîëà Ëàâðèê. — Ïðè 
â’¿çä³ ó ñåëî Áàíäèø³âêó ïîáà÷èâ 
ñòåëó ç íàïèñîì ñåëà ³ ç³ãíóòèé 
ôëàãøòîê. Âèöâ³ëèé, îáäåðòèé 
ïðàïîð îäí³ºþ ÷àñòèíîþ òîð-
êàâñÿ çåìë³. Êàæó õëîïöÿì, ùî 
çà æîâòî-ñèíº çíàìåíî ïîáðàòè-
ìè ïîìèðàþòü íà Äîíáàñ³, à òóò 
íåìà êîìó éîãî ï³äíÿòè.

Çà ñëîâàìè ïàíà Ìèêîëè, â³í 
ïîïðîñèâ çóïèíèòè ìàøèíó, ï³-
ä³éøîâ äî ïîëîòíèùà. Ïîáà÷èâ, 
ùî ôëàãøòîê ç ìåòàëåâî¿ òðóáè 
ïîãíóòèé. Òðåáà çàòðàòèòè ÷àñ 
³ ñèëè, ùîá âèð³âíÿòè. À ÷àñó 
ó íèõ íå áóëî.

— ß çíÿâ ïðàïîð, çàáðàâ éîãî ç 
ñîáîþ, âäîìà îáð³çàâ îáøàðïàí³ 
ê³íö³ ³ ïî÷åïèâ éîãî á³ëÿ ñâîãî 
áóäèíêó, — ïðîäîâæóº ñï³âðîç-
ìîâíèê. — Íàâ³òü ãàäêè íå ìàâ, 

КІБОРГУ ДАЛИ ТРИ РОКИ 
ЗА… КРАДІЖКУ ПРАПОРА 
Абсурд  Захисника Донецького 
аеропорту бійця 93-ї бригади Миколу 
Лаврика засудили на три роки за… крадіжку 
Державного прапора. Апеляційний суд 
Вінницької області скасував це рішення і 
повернув справу на повторний розгляд. 
Присутні в залі активісти зустріли рішення 
оплесками і вигуками «Слава Україні!» 

ùî öåé â÷èíîê ìîæå îáåðíóòèñÿ 
äëÿ ìåíå òàêèì ñêàíäàëîì.

Êð³ì ïîðàíåíü (ó ìåäè÷í³é äî-
â³äö³ çàïèñàíî, ùî âòðàòà ïðà-
öåçäàòíîñò³ ó á³éöÿ ñòàíîâèòü 
70%), Ìèêîëà Ëàâðèê çàõâîð³â 
íà ãåïàòèò Ñ. Ó òîé ÷àñ, êîëè 
ë³êóâàâñÿ ó Â³ííèö³ â ãîñï³òàë³ 
äëÿ âåòåðàí³â, ó íüîãî âäîìà ïî-
ë³ö³ÿ ïðîâåëà îáøóê ³ âèëó÷èëà 
ïðàïîð.

— Ó öåé ÷àñ âäîìà áóëà 
ìàìà, — ðîçïîâ³äàº áîºöü. — 
Ïîë³ö³ÿ çàáðàëà ³íøèé ïðàïîð. 
Âèëó÷åíå íèìè çíàìåíî ìåí³ ïî-
äàðóâàëè âîëîíòåðè. Òîé ïðàïîð, 
ùî ÿ çíÿâ ïðè â’¿çä³ ó Áàíäèø³â-
êó, âèñèòü á³ëÿ áóäèíêó. Òîìó 
áóäó ïðîñèòè ñóä äîëó÷èòè éîãî 
äî ñïðàâè.

Ó ìàòåð³àëàõ äîñóäîâîãî ðîç-
ñë³äóâàííÿ çàçíà÷åíî, ùî Ëàâðèê 
âèêðàâ ïðàïîð ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, 
âàðò³ñòþ 300 ãðèâåíü. Íàñïðàâä³, 
ÿê ïîÿñíèâ àäâîêàò, ñ³ëüñüêèé 
ãîëîâà íå íàäàâ äîêóìåíò³â, ÿê³ á 
ï³äòâåðäæóâàëè, ùî çíàìåíî º 
âëàñí³ñòþ ãðîìàäè ³ êîøòóº íà-
çâàíó ñóìó. Çàòå éîãî ï³äçàõèñ-
íèé ïðèäáàâ ó ìàãàçèí³ ïðàïîð 
çà 65 ãðèâåíü ³ ïîâåðíóâ éîãî 
íà ì³ñöå.

— ß òî÷íî íå çí³ìàâ ïðàïîð, 
ùîá éîãî âêðàñòè, — ïîÿñíþº 
Ìèêîëà Ëàâðèê. — Íó öå æ 
ñì³øíî — êðàñòè âèöâ³ëèé, ïî-
òð³ïàíèé, îá³ðâàíèé øìàòîê ìà-
òåð³¿. Îäíàê ÿ ðîçóì³â, ùî â³í 
òàì áóâ, òîìó òðåáà ïîâåðíóòè. 
Êóïèâ çà ñâî¿ êîøòè, çàéøîâ 
äî ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè, âèáà÷èâñÿ, 
ìè ïîðîçóì³ëèñÿ ³ ðîç³éøëèñÿ. 
Òà âèÿâèëîñÿ, ùî íåíàäîâãî. Áî 

â³í ïîäàâ íà ìåíå â ñóä. Òàì ìè 
çíîâ çóñòð³ëèñÿ.

ЧИ МОЖНА СКАЛІЧЕНОЮ РУ-
КОЮ ЗІГНУТИ МЕТАЛЕВУ ТРУБУ? 
— Âàðòî áóëî äîñë³äèòè âàðò³ñòü 
ïðàïîðà, ³ íà öüîìó ³íöèäåíò áóâ 
áè âè÷åðïàíèé, — çàçíà÷àº àäâîêàò 
Îëåêñàíäð Ãàðäåöüêèé. — ×îìó 
ó ñïðàâ³ ô³ãóðóº âàðò³ñòü 300 ãðè-
âåíü? Áî öå òà ñóìà, ùî äàº ìîæ-
ëèâ³ñòü ïîðóøóâàòè êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ. Ñóä íå äîñë³äèâ 
íàâ³òü ö³º¿ îáñòàâèíè. Ñïðàâó 
ðîçãëÿäàëè çà ñïðîùåíîþ ïðî-
öåäóðîþ. Òîìó òàê ñàìî íå áóëî 
ïåðåâ³ðåíî é ³íø³ ôàêòè. Ï³çí³øå 
ãîëîâà ñåëà âæå ãîâîðèâ, ùî ïðà-
ïîð íå º âëàñí³ñòþ ãðîìàäè, ùî 
öå éîãî îñîáèñòå çíàìåíî, ùî â³í 
ïðèäáàâ ìàòåð³þ çà âëàñí³ êîøòè 
³ éîìó ïîøèëè ïðàïîð, à â³í ïî-
÷åïèâ éîãî ïðè â’¿çä³ â ñåëî, 

Ó ñêàë³÷åíîãî á³éöÿ íåä³ºç-
äàòíîþ º ë³âà ðóêà. Ñàì â³í — 
øóëüãà, òîáòî ïåðåâàæíî êîðèñ-
òóâàâñÿ (äî ïîðàíåííÿ) ë³âîþ 
ðóêîþ. Àäâîêàò ï³äòâåðäèâ öå 
ìåäè÷íèìè äîâ³äêàìè. Ëîã³÷íî 
íàïðîøóºòüñÿ ïèòàííÿ: ÷è ì³ã 
ï³äîçðþâàíèé ñêàë³÷åíîþ ðóêîþ, 
ÿêà ìàéæå íå ä³º, ç³ãíóòè ìåòà-
ëåâèé ôëàãøòîê?

— Íàéá³ëüøèì ïàðàäîêñîì º 
òå, ùî ï³äîçðþâàíîìó íå íàäà-
ëè àäâîêàòà, — êàæå Îëåêñàíäð 
Ãàðäåöüêèòé. — Äî íüîãî âçàãàë³ 
ìàâ áóòè îñîáëèâèé ï³äõ³ä. Ï³ä 
÷àñ áîéîâèõ ä³é áîºöü çàçíàâ ÷å-
ðåïíî-ìîçêîâî¿ òðàâìè. Îäíàê 
ñóääÿ çðîáèâ ñâîþ ñïðàâó ïðî-
òÿãîì îäíîãî çàñ³äàííÿ. Ó äåíü 
ðîçãëÿäó ïðèéíÿâ ð³øåííÿ.

Кіборг Микола Лаврик: Привіз на суд прапор, який зняв при 
в’їзді у Бандишівку, бо міліція вилучила зовсім інше знамено
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Віктор служить у 72-й окремій 
механізованій бригаді. Підроз-
діл дислокується у Білій Церкві.
— Це місто мені тепер рідне, як 
і Каховка, — каже хлопець. — 
У ньому зустрів своє кохання.
Віктор поділився думками, що 
його дівчина, як і батьки, знає 
про поранення. Після того щоразу 
просить дозволу приїхати у Вінни-
цю провідати його. Але він запе-
речує. Каже, ще не час. Схоже, 
не хоче, щоб бачила його на ми-
лицях. Зате вона не знає того, що 
сказав її хлопець журналісту:
— Після лікування попрошу 
у своєї дівчини руки, якщо 
не відмовить, поведу під вінець.

«Кохана ще не знає про сюрприз»
ОЛЕНА ВЕРЛАН, 
ГОЛОВА БЛАГО-
ДІЙНОГО ФОНДУ 
«МИРОТВОРЕЦЬ», 
ВИКЛАДАЧ МЕДИЧ-
НОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ПИРОГОВА:

— Ми вже три роки працюємо 
з Вінницьким військово-ме-
дичним центром. До цієї ро-
боти долучили майбутніх 
медиків — студентів нашого 
університету та медичного ко-
леджу. Це дуже важливо, коли 
працівникам лікувального за-
кладу допомагають ті, хто уже 
має первинну медичну освіту. 
По-друге, ситуація кардиналь-

но змінилася. Якщо на початку 
бойових дій у зоні АТО меди-
ки самі просили про допомогу, 
в тому числі ліками чи коштами 
на їх придбання, то тепер про 
це не йдеться. У державі нара-
ховується шість військових клі-
нічних медичних центрів. Мені 
не доводилося читати на сайтах 
про те, що вони мають потребу 
у забезпеченні ліками. Те само 
кажуть у нашому центрі.
На мою думку, пораненим 
бійцям треба допомагати до-
стойно. Що маю на увазі? Якщо 
у пораненого нема, скажімо, 
зубної щітки чи кімнатних кап-
ців, то навряд чи треба про це 

писати у соцмережах. Чому? 
Бо тим само ми принижуємо 
армію. Адже нині на передо-
вій тільки контрактники. Тобто 
професійні військові. Пишучи 
про такі дрібниці, ми тим само 
принижуємо їх. Добрі справи 
варто робити мовчки. Зрештою, 
це моя точка зору. Кожен може 
думати по-своєму. При нагоді 
хочу подякувати релігійним 
організаціям, окремим під-
приємцям та підприємствам, які 
активно відгукуються на про-
позицію благодійного фонду 
«Миротворець» у наданні кон-
кретної допомоги конкретним 
бійцям.

«Бійцям треба допомагати гідно»

Â²ÉÍÀ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Äèðåêòîð Â³é-
ñüêîâî-ìåäè÷íîãî 
öåíòðó Ì³íîáîðîíè 

íàø çåìëÿê ãåíåðàë-ìàéîð ìåäè÷-
íî¿ ñëóæáè Àíäð³é Âåðáà çäèâîâà-
íèé òèì, ùî ó Â³ííèö³ çáèðàþòü 
êîøòè íà ë³êè äëÿ äîñòàâëåíèõ ç 
Àâä³¿âêè ïîðàíåíèõ á³éö³â.

Ãåíåðàë ïîâ³äîìèâ ïðî òå, ÿêèõ 
ïîðàíåíü íàéá³ëüøå çàçíàþòü 
á³éö³ ó çîí³ çàãîñòðåííÿ ñèòóàö³¿, 
äå òðèâàþòü áî¿.

Ç³çíàâñÿ, ÷îìó ñ³ì’ÿ íå ïåðå-
¿æäæàº ðàçîì ç íèì äî Êèºâà ³ ÷è 
áóäå êóïóâàòè ó ñòîëèö³ æèòëî.

— Ò³, õòî íèí³ çáèðàº êîøòè 
íà ë³êè äëÿ ïîðàíåíèõ á³éö³â, àáî 
ïîâ³äîìëÿþòü ó ìåðåæàõ ñïèñêè 
ïîòð³áíèõ ¿ì ïðåïàðàò³â, êîìï-
ðîìåòóþòü íå ò³ëüêè ñåáå, à é 
ïîðàíåíèõ á³éö³â òà â³éñüêîâèõ 
ìåäèê³â, — ñêàçàâ ãåíåðàë-ìà-
éîð ìåäè÷íî¿ ñëóæáè äèðåêòîð 
Â³éñüêîâî-ìåäè÷íîãî äåïàðòà-
ìåíòó Ì³íîáîðîíè Àíäð³é Âåð-
áà. — Íèí³ â ÀÒÎ íåìà æîäíîãî 
ìîá³ë³çîâàíîãî. Ñëóæàòü ò³ëüêè 
â³éñüêîâ³ çà êîíòðàêòîì. Ë³êàìè, 
îáìóíäèðóâàííÿì ¿õ çàáåçïå÷óº 
äåðæàâà. Óñ³ ìåäè÷í³ öåíòðè ìà-
þòü ó íàÿâíîñò³ íåîáõ³äí³ ïðå-
ïàðàòè. Íà ùî æ òîä³ çáèðàþòü 
êîøòè áëàãîä³éíèêè?

ПОЛОВИНА ПОРАНЕНЬ — ЦЕ МІН-
НО-ВИБУХОВІ ТРАВМИ. Äîñâ³ä÷å-
íèé â³éñüêîâèé ìåäèê, äî ñëóæáè 
ó Ì³íîáîðîíè Àíäð³é Âåðáà áóâ 
ãîëîâíèì õ³ðóðãîì ó Â³ííèöüêî-
ìó â³éñüêîâî-ìåäè÷íîìó öåíòð³, 
ïðî÷èòàâ íà îäíîìó ç â³ííèöüêèõ 

ñàéò³â, ùî äëÿ ïîðàíåíèõ ï³ä Àâ-
ä³¿âêîþ âîëîíòåðè øóêàþòü ìå-
äè÷íèé ïðåïàðàò îñò³îã³íîí.

— Ïî-ïåðøå, íàçâàíèé íèìè 
ïðåïàðàò íå çàñòîñîâóºòüñÿ äëÿ 
ë³êóâàííÿ òðàâì, â³ä ÿêèõ ë³êó-
þòü íèí³ ó Â³ííèö³ çàõèñíèê³â 
Àâä³¿âêè, — êàæå ñï³âðîçìîâ-
íèê. — Ïî-äðóãå, ïðî öå í³÷îãî 
íå çíàþòü ë³êàð³ ó Â³ííèö³. Òîìó 
ÿ çâåðíóâñÿ ç ïðîõàííÿì ïîö³-
êàâèòèñÿ ó òèõ, õòî çðîáèâ òàêå 
ïîâ³äîìëåííÿ, äëÿ êîãî íàñïðàâä³ 
âîíè øóêàþòü ìåäïðåïàðàòè ³ õòî 
¿ì ðåêîìåíäóâàâ öå ðîáèòè.

Ãåíåðàë óòî÷íèâ, ùî íà íèí³ø-
í³é ð³ê ç áþäæåòó äåðæàâè äëÿ 
â³éñüêîâèõ âèä³ëåíî íà ïðèäáàí-
íÿ ë³ê³â ³ ìåäè÷íèõ ïðåïàðàò³â 
253 ì³ëüéîíè ãðèâåíü (òîð³ê 
öèôðà ñòàíîâèëà 190 ìëí, ïî-
çàòîð³ê — 100 ìëí ãðí). Êð³ì 
òîãî, ïîíàä 90 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 
ïåðåäáà÷åíî íà ìåäè÷íå îáëàä-
íàííÿ, öå ó òðè ðàçè á³ëüøå, í³æ 
òîð³ê ³ â äåñÿòü (!) ðàç³â á³ëüøå, 
ó ïîð³âíÿíí³ ç 2015-èì ðîêîì.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ðîñ³éñüêî-òå-
ðîðèñòè÷í³ â³éñüêà ïî÷àëè âè-
êîðèñòîâóâàòè “Ãðàäè”, àðòèëå-
ð³þ òà ì³íîìåòè, ùî çàáîðîíåíî 
Ì³íñüêèìè äîìîâëåíîñòÿìè, 51% 
ïîðàíåíü íàøèõ çàõèñíèê³â ñòà-
íîâëÿòü ì³ííî-âèáóõîâ³ òðàâìè.

— Òàê³ òðàâìè çäåá³ëüøîãî 
ñóïðîâîäæóþòüñÿ ùå é êîíòó-
ç³ÿìè, — êàæå Àíäð³é Âåðáà. — 
Òàê³ òðàâìè ìåäèêè íàçèâàþòü 
êîìá³íîâàí³. Äëÿ íàäàííÿ ïåðøî¿ 
äîïîìîãè ï³äñèëåíî ìîá³ëüíèé 
ãîñï³òàëü, à òàêîæ çàáåçïå÷åíî 
äîäàòêîâèì îáëàäíàííÿì Àâä³-
¿âñüêó ì³ñüêó ë³êàðíþ.

— Ñåðåä ïîðàíåíèõ, ÿêèõ äî-

ГЕНЕРАЛ АНДРІЙ ВЕРБА: «НЕ ВІРТЕ 
ТИМ, ХТО ЗБИРАЄ КОШТИ НА ЛІКИ» 
Непорозуміння  Для кого у Вінниці 
збирають кошти на лікування поранених 
з Авдіївки, якщо у медцентрі запевняють, 
що ліками забезпечені?

Генерал Андрій Верба. — Бійці з Авдіївки забезпечені 
ліками. Тому я попросив, щоб з’ясували, для яких 
поранених у Вінниці збирають кошти на медпрепарати 

ïðàâèëè ó Â³ííèöþ, ò³ëüêè îäèí 
ïåðåáóâàº ó ðåàí³ìàö³¿, ó íüîãî 
ïàíêðåàòèò, éîãî ïðîîïåðóâàëè, 
òðèâàº ïðîöåñ ë³êóâàííÿ, — çà-
çíà÷èâ ãîëîâíèé õ³ðóðã Öåíòðó 
²ãîð Ìàðöèíêîâñüêèé. — Îïåðà-
òèâí³ âòðó÷àííÿ çä³éñíåí³ ó ïðî-
öåñ³ ë³êóâàííÿ ùå ÷îòèðüîõ á³é-
ö³â. Ó îäíîãî — ïåðåëîì íîãè, 
â ³íøèõ — îñêîëêîâ³ ïîðàíåííÿ.

ДО КИЄВА ЖМЕРИНКА НЕ ВІД-
ПУСКАЄ. Êîìåíòóâàòè ñèòóàö³þ 
ç ïîðàíåíèìè ãåíåðàë Âåðáà 
ñïåðøó â³äìîâëÿâñÿ.

— ß ó â³äïóñòö³, — êàæå ãåíå-
ðàë. — ×åðåç â³ñ³ì äí³â ïîâåðíóñÿ 
íà ñëóæáó, òîä³ ïîñï³ëêóºìîñÿ.

Íåçâàæàþ÷è íà ñâî¿ çàêîíí³ 
âèõ³äí³, ãåíåðàë íàâ³äàâñÿ äî êî-
ëèøí³õ êîëåã, ùîá îçíàéîìèòèñÿ, 
ÿê òðèâàº ë³êóâàííÿ ïîðàíåíèõ, 
íàäàòè íåîáõ³äí³ êîíñóëüòàö³¿, 
ïî÷óòè äóìêè ìåäèê³â. Â³í áóâ 
ó á³ëîìó õàëàò³. Õîäèâ ïî ïàëà-
òàõ, ñï³ëêóâàâñÿ ç ïîðàíåíèìè.

— Òóò ïî÷óâàþñÿ ÿê óäîìà, — 
êàæå ãåíåðàë. — Çðåøòîþ, òóò ì³é 
ä³ì. Áî ó Êèºâ³ íå ìàþ íàì³ðó 
çàëèøàòèñÿ. Òàì ÿ òåðì³íîâî, 
íà ÷àñ ñëóæáè. Êâàðòèðè íå ìàþ 
³ íå çáèðàþñÿ ï³êëóâàòèñÿ ïðî 
æèòëî. Æìåðèíêà íå â³äïóñêàº.

Àíäð³é Âåðáà óòî÷íèâ, ùî äðó-
æèíà íå ïåðå¿õàëà ðàçîì ç íèì, 
ïðîäîâæóº, ÿê ³ ðàí³øå, ïðàöþ-
âàòè ó ë³êàðí³. Äîíüêà ó Â³ííèö³ 
íàâ÷àºòüñÿ â ³íòåðíàòóð³.

Áîéîâ³ ä³¿ íà Äîíáàñ³ çàëèøèëè 
ó â³éñüêîâîãî ìåäèêà íåâèãîéíó 
ðàíó. Íå ô³çè÷íó — ìîðàëüíó. 
Ó 2014 ðîö³, êîëè â³í ïåðåáóâàâ 
ó çîí³ ÀÒÎ, ó íüîãî ïîìåð áàòüêî. 
Ñèòóàö³ÿ áóëà íàñò³ëüêè ñêëàäà-
íà, ùî ñèí íå ìàâ ìîæëèâîñò³ 
äîáðàòèñÿ äî ð³äíî¿ Æìåðèíêè, 
äå ïðîæèâàâ áàòüêî, ³ äå éîãî 
ïîõîâàëè. Ó îñòàííþ ïóòü éîãî 
ïðîâåëè áåç ñèíà.

— Ó ìåíå â Æìåðèíö³ ñ³ì ìî-
ãèë ð³äí³, ÿê ìåí³ ¿õ çàëèøèòè? — 
êàæå ãåíåðàë.

ТАТО ПІШОВ ДОБРОВОЛЬЦЕМ, 
А Я СЛІДОМ ЗА НИМ. Áîºöü 72-¿ 
áðèãàäè, 22-ð³÷íèé Â³êòîð, ïåðå-
ñóâàºòüñÿ ó ïàëàò³ íà ìèëèöÿõ. 
Ó íüîãî ïîøêîäæåíèé êóëüøî-
âèé ñóãëîá. Êð³ì òîãî, çàçíàâ 
îñêîëêîâèõ ïîðàíåíü. ×àñòèíó 
îñêîëê³â õ³ðóðãè óæå âèäàëèëè. 
Ðåøòó áîºöü ìàº íàì³ð çàëèøè-
òè íà çãàäêó. Ãîâîðèòü ïðî öå 
æàðòîìà.

— Âîíè â òàêîìó ì³ñö³, ùî ä³ñ-
òàâàòè íåáåçïå÷íî, — ïîÿñíþº 
õëîïåöü. — Ìåíøèé ðèçèê, êîëè 
çàëèøàòèìóòüñÿ ó ò³ë³, í³æ êîëè 
îïåðóâàòèìóòü. Óò³ì, ùå áóäó ðà-
äèòèñÿ ç ë³êàðÿìè.

Éîãî ïîðàíèëî 29 ñ³÷íÿ ï³ä 

÷àñ ïåðøîãî àêòèâíîãî îáñòð³ëó 
ðîñ³éñüêèìè íàéìàíöÿìè Àâä³-
¿âêè. Â³êòîð ÿêðàç áóâ íà ÷åð-
ãóâàíí³. Ñòàëîñÿ öå î ÷åòâåðò³é 
ðàíêó. Éîìó íàäàëè äîïîìîãó 
â àâä³¿âñüê³é ë³êàðí³, ïîò³ì äî-
ñòàâèëè äî Äí³ïðà, à çâ³äòè âæå 
äî Â³ííèö³. Â³í ðîäîì ç Êàõîâêè 
Õåðñîíñüêî¿ îáëàñò³.

— Ó íàñ áàòüêî ïåðøèì ï³-
øîâ â ÀÒÎ äîáðîâîëüöåì, ùå 
ó 2014-ìó ðîö³, ÿê ò³ëüêè âñå öå 
ïî÷àëîñÿ, — ïðîäîâæóº ñï³âðîç-
ìîâíèê. — À ÿ âæå ñë³äîì çà íèì. 
Ï³äïèñàâ êîíòðàêò ³ç ÇÑÓ. Óòî÷-
íèâ, ùî éîãî áðàò òàêîæ â³éñüêî-
âèé. Àëå â³í çàðàç íå â ÀÒÎ. Ñëó-
æèòü â îäí³é ç ÷àñòèí ÇÑÓ.

Боєць 72-ї бригади 
Віктор. — Що буду робити 
після лікування? Попрошу 
руки у своєї дівчини. Якщо 
не відмовить, одружимося



8 RIA, Ñåðåäà, 8 ëþòîãî 2017
ÐÅÇÎÍÀÍÑ

391765

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RІА, 
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Ó ñîöìåðå -
æàõ âæå ç ðàíêó 
ï’ÿòíèö³, 3 ëþòî-

ãî, ç’ÿâëÿëèñÿ ïåðø³ äîïèñè ïðî 
ñèòóàö³þ â ì³ñò³:

«Ùîá íå âïàñòè, íà ðîáîòó 
äîâåëîñÿ äîáèðàòèñÿ äð³áíèìè 
êðîêàìè. Íà Íåêðàñîâà, 15, â³ä-
ðàçó á³ëÿ ï³ä'¿çäó ñóö³ëüíà îæå-
ëåäü. Í³õòî éîãî íå ïîñèïàº âæå 
äâà òèæí³. Ç òèõ ï³ð í³ ñëóõó í³ 
äóõó», — ïèøå Ìàêñèì Äàøèí.

«Äîáèðàþ÷èñü ç äèòèíîþ ó 
ñàäî÷îê, ìè ïîáà÷èëè ëèøå 60 
ìåòð³â ïîñèïàíî¿ äîð³æêè ó äâî-
ðàõ. ² òî òîíåíüêîþ ñìóæêîþ, 
õî÷ áåðè â³íèê òà çì³òàé. Óñ³ 
³íø³ ì³ñöÿ áóëè çîâñ³ì íå ïî-
ñèïàí³. Âóëèöÿ ßíãåëÿ (êîëèøíÿ 
Ôðóíçå, — àâò.)», — ïèøå ²ííà 
Ãëèíñüêà.

À îò íà îêîëèöÿõ ì³ñòà âçàãàë³ 
õàëåïà:

«Íà Õóòîðè íàâ³òü àâòîáóñè íå 
äî¿æäæàþòü. Í³ ðàçó íå áà÷èëà, 
ùîá òàì ïîñèïàëè. Ñüîãîäí³ ç 
äîíüêîþ âïàëè ðàçîì», — ïèøå 
Ëþäìèëà Ãîëîâàí÷óê.

Íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòó áëà-
ãîóñòðîþ Âîëîäèìèð Í³öåíêî 
êàæå, ùî äëÿ ïîñèïàííÿ òðîòó-
àð³â, ó ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ (2-3 
ëþòîãî), âèêîðèñòàëè âñþ ñ³ëü 
³ç æîâòèõ ÿùèê³â íà çóïèíêàõ 
(goo.gl/cijxLV).

500 СКАЛІЧЕНИХ 
ЧЕРЕЗ ОЖЕЛЕДЬ
Ковзанка  У ніч, з 2 
на 3 лютого, Вінницю 
«накрила» ожеледь. 
У п’ятницю вінничани 
стали жертвами 
льодового катаклізму, 
а комунальники 
відповідали, що 
«зробили все, що 
могли». У результаті — 
кілька сотень людей 
опинилися із забоями 
та переломами в 
травмпункті

— Óñ³ êîìóíàëüí³ ñëóæáè ïðà-
öþâàëè, íå ñïàëè, - êàæå ùå 
íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòó áëàãî-
óñòðîþ. — Ó÷îðà, áëèçüêî 21 ãî-
äèíè, ÿê ò³ëüêè ïî÷àëàñÿ íåãîäà, 
âèéøëè ñ³ì ïîñ³âàëîê, ³ ïðîòÿãîì 
ãîäèíè ìè ïîñèïàëè ïîâí³ñòþ âñ³ 
äîðîãè. Ïðîòèîæåëåäíà ñóì³ø íà 
òðîòóàðàõ ä³º, êîëè º ùåïëåííÿ 
ç äîðîæí³ì ïîêðèòòÿì ³ ñ³ëëþ. 
À êîëè º îáëåäåí³ííÿ, òî ñèòóà-
ö³ÿ óñêëàäíþºòüñÿ. Ìè ïîñèïà-
ëè òðîòóàðè â äåÿêèõ ì³ñöÿõ ïî 
òðåòüîìó, ïî ÷åòâåðòîìó ðàçó. Òóò 
òðåáà ç ðîçóì³ííÿì â³äíåñòèñÿ äî 
öüîãî, ïîãîäà òàêà.

Çà ñëîâàìè Í³öåíêà, óñüîãî ïî-
ñèïàëè äîðîãè ïîðÿäêà 30 ìà-
øèí: ùå ïðàöþâàëè «Ìàã³ñòðàëü-
íà ä³ÿ» ³ øëÿõîâå óïðàâë³ííÿ.

— Îáñèïàëè âñ³ ïðèëåãë³ òå-
ðèòîð³¿. Áàðñüêå øîñå, Íåìè-
ð³âñüêå øîñå. Òàêîæ äîïîìîãëè 
Ëóö³ Ìåëåøê³âñüê³é – ïîñèïàëè 
òàì, äå ìàðøðóòè õîäÿòü. ² íà 
Â³ííèöüêèõ Õóòîðàõ, — êàçàâ 
íà÷àëüíèê êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà Âîëîäèìèð Í³öåíêî.

Ñëèçüêî óñþäè. Ïîäâ³ð`ÿ áàãà-
òîïîâåðõ³âîê — íå âèêëþ÷åííÿ. 
Æóðíàë³ñòêà Êàòåðèíà Áàðêàëîâà 
ïèñàëà â ñâîºìó Ôåéñáóêó, ùî â 
¿¿ ïîäâ³ð’¿ — ñóö³ëüíèé ë³ä:

«Ïðîéòè ìîæíà ò³ëüêè ïî ñí³-
ãó, ÿêèé çâåðõó òàêîæ ïîêðèòèé 
ëüîäîì. Ñóñ³ä êàçàâ, ùî ÆÅÊ³â-
ñüêèõ äâ³ðíèê³â ïîçâ³ëüíÿëè, 
îñê³ëüêè íå ïëàòÿòü», — ïèñàëà 
â³ííè÷àíêà.

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè äè-
ðåêòîðà ì³ñüêîãî Äåïàðòàìåíòó 
ÆÊÃ Ðîìàí Ôóðìàí ðîçïîâ³â, 
ùî ó ïîäâ³ð’ÿõ áàãàòîïîâåðõ³âîê 
ïðàöþâàëè áëèçüêî 650 äâ³ðíè-
ê³â. Âèéøëè íà ðîáîòó ç ñàìîãî 
ðàíêó.

Òîä³ æ ç`ÿâèëèñÿ ³ ïåðø³ ïî-
òåðï³ë³ â òðàâìïóíêò³:

— Î 8.40 òåñòþ ðîáèëè ðåíòãåí 
çëàìàíîãî ñòåãíà. Çà íàìè áóëà 
÷åðãà ç 15 ëþäåé: çàáèòà íîãà ÷è 
ðóêà. Äÿêóþ êîìóíàëüíèêàì çà 
ñâîº÷àñíó ðåàêö³þ, — ðîçïîâ³â 
Âàëåíòèí Â³ëüäÿºâ.

Æóðíàë³ñò RIA íàâ³äàâñÿ â 
òðàâìïóíêò äðóãî¿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ 
íà Êè¿âñüê³é ó íåä³ëþ, 5 ëþòîãî. 
À òàì íàòîâï ç ïîòåðï³ëèõ. ßê 
ðîçïîâ³ëà ìåäñåñòðà ó â³ää³ëåíí³, 
ó ï’ÿòíèöþ ïîáèëè ðåêîðä òðàâì 
çà îäèí äåíü — 174 ïàö³ºíòè. Â 
ñóáîòó — 157, â íåä³ëþ — 111, 
â÷îðà — 101 ëþäèíà. 

À ó ïàòðóëüí³é ïîë³ö³¿ ðîçïî-
â³ëè, ùî çà 3 ëþòîãî ó Â³ííèö³ 
ñòàëîñÿ ÷îòèðè àâàð³¿. Íà ùàñòÿ 
— áåç ïîòåðï³ëèõ:

— Óñ³ àâàð³¿, ùî áóëè òîãî äíÿ 
íà äîðîãàõ — ÷åðåç íåäîòðèìàííÿ 
øâèäêîñò³ òà íå âðàõóâàííÿ ïî-
ãîäè. Íàïðèêëàä, àâàð³ÿ íà âó-
ëèö³ Ëåáåäèíñüêîãî, ùî ñòàëàñÿ 
áëèçüêî 12-î¿ ãîäèíè. Ç³òêíóëèñÿ 
«Íèâà» òà ³íêàñàòîðè íà «Ôîëü-
êñâàãåí³». Âèíóâàòåöü àâàð³¿, âî-
ä³é «Íèâè», âòðàòèâ êåðóâàííÿ, 
áî íå äîòðèìàâñÿ øâèäêîñò³. À íà 
Íàã³ðí³é âðàíö³ «Îïåëü Âåêòðà» 
âð³çàëàñÿ â «Ïåæî», — êàæå ðå÷-
íèê ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó Â³ííèö³ 
Òåòÿíà Ô³ùóê.

У неділю, 5 лютого, в травмпункті на Київський було 
все ще людно. Медсестра розповіла журналісту, що за 
кількістю потерпілих за день тепер це новий рекорд

Святослав Буше з 1 лютого цього 
року більше не директор кому-
нального підприємства «Шляхове 
управління». Він пішов за власним 
бажанням. Його рішення підтри-
мав міський голова. Нагадаємо, 
що серед послуг підприємства є 

«ручне та механізоване прибиран-
ня в зимовий та літній період». І 
в газеті RIA №4 від 25 січня жур-
налісти писали, як машини цього 
підприємства засмітили Бриганти-
ну хімічним снігом. До речі, Буше 
тепер радник мера Вінниці.

Директор «Шляхового управління» звільнився

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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Також у день мітингу могилів-
чани сварилися з прокурором. 
Заявили, що не довіряють йому. 
Ставили питання начальнику по-
ліції про розслідування остан-
ніх злочинів у місті. Що до них 
причетні люди з оточення мера, 
впевнені містяни.
Керівник поліції Валерій Жуч-
ковський сказав: мають коло 
людей, яких перевіряють 
на причетність до підпалу маши-
ни і до замаху на убивство, які 
були минулого тижня. До роз-
слідування долучилося обласне 
управління. Злочинці загубили 

на місці одного зі злочинів важ-
ливий речовий доказ. Який? І 
хто ті злочинці такі? На ці пи-
тання начальник пообіцяв роз-
казати людям пізніше, бо зараз 
інформація тільки завадить 
слідству.
Йому повірили. Згодом у со-
цмережах люди писали про це. 
А ще — згадували старі історії 
братів Шевчуків, які мали б стати 
кримінальними справами, але 
десь загубилися. У поліції ж за-
фіксованих сьогодні два про-
вадження, в обох — оголошена 
підозра.

Поліція пообіцяла все розслідувати 

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ìèíóëîãî òèæ-
íÿ ó Ìîãèëåâ³-
Ïîä ³ ë ü ñ ü êîìó 

ñòð³ëÿëè ³ ïàëèëè ìàøèíè. ² íà-
òîâï ëþäåé ïðèéøîâ äî ãîòåëþ 
ðîäèíè Ïåòðà Áðîâêà. Âèìàãàëè, 
ùîá ìåð âãàìóâàâ ñâîº îòî÷åííÿ.

— Ìè íå áóäåìî á³ëüøå öå òåð-
ï³òè! — êðè÷àëè ëþäè. — Äàºìî 
äåñÿòü äí³â, ùîá ïðèïèíèëè ï³ä-
ïàëè ³ ñòð³ëüáó. Âàø³ Øåâ÷óêè 
âæå âñ³õ ä³ñòàëè!

— ×îãî âîíè ìî¿? Äî ÷îãî 
òóò ÿ? Íå ïåðåêëàäàéòå ç õâîðî¿ 
ãîëîâè íà çäîðîâó, — ïðîñèâ Ïå-
òðî Áðîâêî.

— Âàø³ Øåâ÷óêè, âàø³! Âè ¿õ 
ðîçâåëè. Âè ¿õ íÿíü÷èëè. Òåïåð 
âîíè ðîáëÿòü çà âàñ áðóäíó ðî-
áîòó, — âèãóêóâàëè ëþäè.

— Äóìàºòå, áóäå òðèìàòè âñ³õ 
ó ñòðàõó? À í³õòî íå áî¿òüñÿ, — 
çâó÷àâ ÷îëîâ³÷èé ãîëîñ.

— Äëÿ ÷îãî ìåí³ öå? Ïîÿñ-
í³ñòü, äëÿ ÷îãî? — íå ïåðåñòà-
âàâ â³äí³êóâàòèñÿ â³ä ïðåòåíç³é 
Ïåòðî Áðîâêî.

— Äëÿ òîãî, ùîá ñèä³òè â á³ë³é 
ñîðî÷ö³ ³ ðîçêàçóâàòè, ÿêèé âè 
õîðîøèé, Ïåòðîâè÷, äëÿ òîãî, — 
â³äïîâ³ëè éîìó ëþäè.

— ßêùî íå ìîæåòå íàâåñòè 
ïîðÿäîê, òî íåìàº ì³ñöÿ âàì! — 
âèïàëèëà æ³íêà-àêòèâ³ñòêà.

— ß ¿õ â³ä³ãíàâ â³ä ñåáå, ùî 
ùå ìîæó çðîáèòè? — ïèòàâ ìåð.

— Âèæåí³òü ¿õ íàõ… çâ³äñè, — 
çàïðîïîíóâàëè éîìó âàð³àíò. — 
Â ÀÒÎ â³äïðàâòå, õàé òàì ñòð³-
ëÿþòü…

Øåâ÷óêè — öå òðè áðàòè, îäèí 
³ç ÿêèõ îäðóæåíèé íà äî÷ö³ ì³ñü-
êîãî ãîëîâè é çàðàç çíàõîäèòüñÿ 

ó ñë³ä÷îìó ³çîëÿòîð³. Çÿòÿ ìåðà àðå-
øòóâàëè é îáâèíóâà÷óþòü ó çàìàõó 
íà âáèâñòâî. Öÿ ³ñòîð³ÿ íå íîâà. 
À îò ñâ³æ³ ôàêòè çëî÷èí³â ó ì³ñò³ 
ëþäè ïîâ’ÿçóþòü ³ç éîãî áðàòàìè. ̄ õ 
ïîñò³éíî áà÷àòü á³ëÿ Ïåòðà Áðîâêà. 
Ââàæàþòü éîãî îõîðîíöÿìè.

ЗЯТЬ СИДИТЬ. Ó òðàâí³ ìèíóëîãî 
ðîêó ç âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿ ïîðà-
íèëè ìîãèë³â÷àíèíà Îëåêñàíäðà 
Êîëîì³éöÿ ó ñòåãíî ³ ñ³äíèöþ. Â³í 
òà éîãî ðîäè÷³ òåæ áóëè íà ì³òèí-
ãó. Àêòèâíà ó÷àñíèöÿ — òåùà ïî-
òåðï³ëîãî Òåòÿíà Ãëóùàê. Æ³íêà 
ðîçêàçàëà æóðíàë³ñòó ïî òåëåôî-
íó, ùî ¿¿ çÿòü ïîãèðêàâñÿ ³ç çÿòåì 
ìåðà ³ ÷åðåç äâà äí³ îòðèìàâ òðè 
êóë³ â ñòåãíî ³ ñ³äíèöþ.

— Öå áóëî 10 òðàâíÿ, — êàæå 
âîíà. — À 8 òðàâíÿ áóâ êîíôë³êò 
â öåíòð³ ì³ñòà, äå áóâ ïðèñóòí³é 
íàø ìåð. Â³í ñèä³â íà ëàâî÷ö³ ³ 
í³÷îãî íå çðîáèâ. Òàì Øåâ÷óêè 
ïîáèëè îäíîãî õëîïöÿ, çàñòóïè-
ëèñÿ ³íø³ ³ ïîò³ì âñòóïèâñÿ ì³é 
çÿòü. Êîëè ìàëè âæå âñ³ ðîç³éòè-
ñÿ, Øåâ÷óê ï³ä³éøîâ ç ïîãàíèìè 
ñëîâàìè, ùîá âîíè âñ³ ïîä³ëèñÿ. 
À çÿòü ì³é: «êîãî òè òóò õî÷åø ðî-
ç³ãíàòè». Îò ÷åðåç öå Øåâ÷óê ïî-
ò³ì ó íüîãî ñòð³ëÿâ ³ç ðåâîëüâåðà.

Ëèøåíü ÷åðåç ï’ÿòü ì³ñÿö³â 
çÿòþ ìåðà, ÿêèé ìàº ïð³çâèñüêî 
«Øåô» ³ áóâ äåïóòàòîì ì³ñüêðàäè, 
îãîëîñèëè ï³äîçðó. ×åòâåðòèé ì³-
ñÿöü «Øåô» ó Ñ²ÇÎ ³ êàòåãîðè÷-
íî çàïåðå÷óº ñâîþ ïðè÷åòí³ñòü 
äî òðàâíåâî¿ ñòð³ëÿíèíè. Â³í ïðî 
öå äàâàâ êîìåíòàð³ öåíòðàëüíèì 
òåëåêàíàëàì, êîëè ùå áóâ íà ñâî-
áîä³. Ïðî öå êàçàâ íà ñóäàõ. Çàðàç 
éîãî äðóæèíà Õðèñòèíà Øåâ÷óê 
òàêîæ êàæå: Ñåðã³ÿ é áëèçüêî 
íå áóëî äî ì³ñöÿ çëî÷èíó, çà ÿêèé 
éîãî ñóäÿòü…

ДІСТАЛИ ЗЛОЧИНИ ОТОЧЕННЯ МЕРА 
Майдан на районі  Мешканці 
Могилева-Подільського поставили 
ультиматум меру Петру Бровку. Сказали 
що не будуть більше терпіти злочини 
його оточення. Вимагають припинити 
«безпрєдєл». Хто у місті б’ється, палить 
машини і стріляє людей?

ГРУПА, НЕ ГРУПА. Äî÷êà ìåðà 
Ìîãèëåâà-Ïîä³ëüñüêîãî ï³ñëÿ 
ì³òèíãó ïðè¿õàëà äî Â³ííèö³ ³ 
ïðèéøëà ó ðåäàêö³þ, ùîá ïî-
ÿñíèòè áåçãëóçä³ñòü óëüòèìàòóìó, 
ïîñòàâëåíîãî ¿¿ áàòüêó.

— ßê ìîæíà äàâàòè îá³öÿíêó, 
ùî íå áóäå â ì³ñò³ á³ëüøå çëî-
÷èí³â, ëþäèí³, ÿêà äî öèõ çëî-
÷èí³â íåïðè÷åòíà? — ãîâîðèëà 
Õðèñòèíà.

Âîíà êàæå, ùî ³ ï³äïàëè, ³ 
ñòð³ëÿíèíè, — ñïðàâà ðóê çëî-
÷èííî¿ ãðóïè, ÿêà ñïðîâîêóâà-
ëà é ì³òèíã. Óñå, ìîâëÿâ, äëÿ 
äèñêðåäèòàö³¿ ¿¿ áàòüêà ³ çàðàäè 
âëàäè â ì³ñò³. Ìîãèë³â, ÿê ãîâî-
ðèòü 26-ð³÷íà äî÷êà ìåðà, íå ïå-
ðåòâîðèâñÿ íà ñóö³ëüíèé áåçëàä 
ò³ëüêè òîìó, ùî ¿¿ áàòüêî ñòðèìóº 
êîíòðàáàíäó ñïèðòó, ïðîäàæ íàð-
êîòèê³â é òàê äàë³…

— ßêùî íå áóäå Ïåòðà Áðîâêà, 
òî òðóáè ç³ ñïèðòîì ³ç Ìîëäîâè 
ïðîêëàäóòü íå ï³ä, à ïðîñòî íàä 
Äí³ñòðîì, — ãîâîðèòü Õðèñòèíà.

Âîíà íàçâàëà æóðíàë³ñòó ì³ñöå-
âèõ êîíòðàáàíäèñò³â ³ íàðêîäèëå-
ð³â ïî³ìåííî. Á³ëüøå òîãî, ðîç-
êàçàëà ïðî ñâ³é çâ’ÿçîê ³ç îäíèì 
ç òàêèõ — ³ç ïîðàíåíèì ìèíóëîãî 
òèæíÿ ÷îëîâ³êîì íà «Ëåêñóñ³» 
(ïðî öå á³ëüøå íàïèøåìî ó íà-
ñòóïíîìó íîìåð³ RIA, ³ ³íòåðâ’þ 
ç äî÷êîþ ìåðà).

Õðèñòèíà Øåâ÷óê ïîêàçóº 

â³äåîçàïèñè ç ì³òèíãó ³ íàçèâàº 
ëþäåé, ÿê³ òàì áóëè, ò³òóøêàìè:

— Öå áóëè â îñíîâíîìó õëîïö³ ç 
ñóñ³äí³õ ñ³ë. ßêå âîíè ìàþòü ïðà-
âî ãîâîðèòè, ì³ñöå Ïåòðó Áðîâêó 
íà ïîñàä³ ìåðà, ÷è íå ì³ñöå. Õàé 
çí³ìàþòü ñâî¿õ ãîë³â ñ³ëüðàä.

— À õòî êåðóº öèì çëî÷èííèì 
óãðóïóâàííÿì, ïðî ÿêå âè êàæå-
òå? — ïèòàºìî ó ñï³âðîçìîâíèö³.

— Þð³é Ìàêåäîí, — êàæå 
Õðèñòèíà ïðî íàðäåïà, ÿêèé òåæ 
áóâ íà ì³òèíãó.

СИГНАЛ ПРОСТИЙ. — ßêùî êî-
ìóñü ùå ñïàëÿòü ìàøèíó, ÿêùî 
êîãîñü ùå Øåâ÷óêè ïîá’þòü 
àáî âñòð³ëÿòü, ëþäåé âæå í³õòî 
íå ñòðèìàº. Öå ïîïåðåäæåííÿ, — 
îñü òàê çâåðòàâñÿ Þð³é Ìàêåäîí 
äî Ïåòðà Áðîâêà òà ãîâîðèâ, ùî 
ïðè¿õàâ íà ì³òèíã, ùîá ñòðèìàòè 
ëþäåé, ó ÿêèõ íàáîë³ëî.

Çãîäîì ó Ôåéñáóêó íàðäåï íà-
ïèñàâ, ùî àêö³ÿ â Ìîãèëåâ³ ìàëà 
ðåçóëüòàò — ùå îäèí 

Øåâ÷óê, ìîëîäøèé áðàò çÿòÿ 
ìåðà, ñòàâ îô³ö³éíî ï³äîçðþâà-
íèì ó çëî÷èí³.

— Óñüîãî º òðè Øåâ÷óêè, — ïî-
ÿñíèâ çãîäîì æóðíàë³ñòó Þð³é 
Ìàêåäîí. — Ó 2013 ðîö³ îäèí ñòð³-
ëÿâ íà äèñêîòåö³. Öþ ñïðàâó ì³ë³-
ö³ÿ çàìèíàëà. Ïîò³ì çÿòü ñòð³ëÿâ. 
Â³í çàðàç ñèäèòü â Ñ²ÇÎ. ² òðåò³é 
Øåâ÷óê — äàâ õëîïöåâ³ áèòêîþ 

ïî ãîëîâ³ íà äèñêîòåö³ íåùîäàâíî. 
Îò éîìó âæå îãîëîñèëè ï³äîçðó ³ 
ïåðåäàþòü ñïðàâó ó ñóä.

Ïèòàºìî ó íàðäåïà ïðî «ò³òó-
øîê». Â³í êàæå, îòî÷åííÿ ìåðà 
áóäå íàçèâàòè ëþäåé áàíäèòàìè, 
ò³òóøêàìè, ³íîïëÿíåòÿíàìè, ÷èì 
çàâãîäíî, ùîá çàõèùàòèñÿ.

— Âîíè õî÷óòü ðîçìèòè ñèã-
íàë, — ïîÿñíþº Þð³é Ìàêå-
äîí. — À ñèãíàë äóæå ïðîñòèé: 
Øåâ÷óêè íà äèñêîòåö³ ïîáèëè 
õëîïöÿ, ÿêèé âñòóïèâñÿ çà ñâîþ 
ä³â÷èíó, áî âîíè äî íå¿ ïðèñòàâà-
ëè. Áóëè ñâ³äêè, áóëè ³íø³ ïîòåð-
ï³ë³, ÿê³ ïèñàëè çàÿâó â ïîë³ö³þ, 
àëå ðåçóëüòàòó í³ÿêîãî íå áóëî. 
×îãî íå áóëî? Áî «ïîïðàöþâàëè» 
ç³ ñâ³äêàìè ³ ïîòåðï³ëèìè, ³ ¿ì 
äîâåëîñÿ çàáðàòè çàÿâè. À ïîáè-
òèé õëîïåöü — íå â³äìîâèâñÿ â³ä 
çâèíóâà÷åíü, é çà öå éîãî ðîäèí³ 
ñïàëèëè ìàøèíó. Ëþäè âèéøëè 
ïðîòè öüîãî «áåçïðºäºëà».

×è áóäå àêö³ÿ, ÿê ïëàíóâàëè, 
÷åðåç äåñÿòü äí³â? Äåïóòàò êàæå, 
ùî ÷óâ ò³ëüêè ïðî çá³ð «àíòèìàé-
äàíó». Í³áèòî íà ï³äòðèìêó ìåðà 
áóäóòü çãàíÿòè áþäæåòíèê³â.

— Ñïîä³âàþñÿ, ëþäÿì çäîðî-
âîãî ãëóçäó âèñòà÷èòü íå âèõîäè-
òè íà àíòèìàéäàí, — êàæå Þð³é 
Ìàêåäîí. — À òå, ùî çàáîðîíèëè 
â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ ñòàâèòè ëàé-
êè ï³ä ïóáë³êàö³ÿìè ïðî ì³òèíã, 
òî öå áóëî îô³ö³éíî íà íàðàä³.

Люди звинувачують Петра Бровка: «Ви пригріли біля себе злочинців»

Побитий биткою на дискотеці. Юнак назвав 
своїм кривдником молодшого брата зятя мера

Машину спалили. Авто належить родині, яка 
заявила в поліцію на людину з оточення мера 

А зятя мера Могилева-Подільського вже судять за спробу вбивства
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Ð³ê äåêîìóí³çàö³¿ ó Â³ííèö³ ïðîé-
øîâ ñïîê³éíî, ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè 
îáëàñòÿìè. Çâ³äêè âèíèêëè íîâ³ 
íàçâè? ßê ¿õ ñïðèéíÿëè ãîðîäÿíè 
³, âçàãàë³, ÿêà áóëà ìåòà ïðîöåñó, 
ðîçïîâ³ëà àâòîðêà êíèãè «Âóëèö³ 
Â³ííèö³: ç ³ñòîð³¿ äåêîìóí³çàö³¿» 
äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ íàóê Â³ííèöü-
êîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 
Òåòÿíà Êàðîºâà òà êåð³âíèê ÃÎ 
«Ñï³ëüíîòà «²ñòîð³ÿ Â³ííèö³» Îëåê-
ñàíäð Ôåäîðèøåí. ²äåÿ ñòâîðèòè 
êíèãó ÷àñòêîâî áóëà ñïðîâîêîâàíà 
³ñòîðèêàìè ç Êèºâà, ÿê³ çâåðíóëè-
ñÿ, ùîá ïåðåéíÿòè äîñâ³ä.

— Ó êèÿí ñêëàëîñÿ âðàæåííÿ, 
ùî íàéâäàë³øå â³äáóëîñÿ ïåðå-
éìåíóâàííÿ âóëèöü ó Â³ííè-
ö³, — ðîçêàçàëà Êàðîºâà. — Ìè 
íå ëàìàëè ñèñòåìó. Äëÿ íàñ äåêî-
ìóí³çóâàòè — öå íå çíèùèòè. Öå 
ìîæëèâ³ñòü òâîðèòè ³ñòîð³þ. Ìè 
ñêîðèñòàëèñÿ öèì âèïàäêîì äëÿ 
òîãî, ùîá çì³íèòè êóëüòóðíèé 
ëàíäøàôò íàøîãî ì³ñòà.

ЗУЛІНСЬКА БУЛА Б ДЕСНЯН-
СЬКОЮ. — ª òàê³ ³ìåíà, íå çâè÷-
í³ âóõó óêðà¿íö³â, íàïðèêëàä, 
Áåðíàðä Ïðåòâè÷ ³ Äæîçåô Êîí-
ðàä, — ðîçïîâ³ëà Òåòÿíà Êàðîº-
âà. — Íà Ñòàðîìó ì³ñò³ Ïðåòâè÷à 
(êîëèøíÿ Êóéáèøåâà — àâò.) 
ïðèéíÿëè, à îò íà Òÿæèëîâ³ ç 
Äæîçåôîì Êîíðàäîì (êîëèø-
íÿ Ôàáðèö³óñà — àâò.) âèíèêëè 
òðóäíîù³. Ìåøêàíö³ ñêàðæèëè-
ñÿ, ùî ñêëàäíî âèìîâëÿòè.

Çà ñëîâàìè ³ñòîðèêà, âîíè â³ä-
ìîâëÿëèñÿ â³ä ³ìåí òèïó ßðîñëàâ 
Ìóäðèé, Âîëîäèìèð Âåëèêèé, 
Àíäð³é Ïåðâîçâàííèé, Äàíèëî 
Ãàëèöüêèé ÷åðåç çâè÷êó â ëþäåé 
ñêîðî÷óâàòè ³ìåíà — àëå â ðåçóëü-
òàò³ îòðèìàëè «À. Ïåðâîçâàííîãî» 
íà òðàôàðåòàõ ìàðøðóòíèõ òàêñ³.

Íîâ³ òîïîí³ìè äàâàëè ³ òèì 
êâàðòàëàì, ÿê³ â³ääàëè ó÷àñíè-
êàì ÀÒÎ. Òàê  âóëèöþ Òàðíî-
ãðîäñüêîãî ìîãëè íàçâàòè Äåñ-
íÿíñüêîþ, áî ïîðÿä ð³÷êà Äåñíà. 

ПЕРЕЙМЕНОВУВАЛИ  
ПО КІЛЬКА РАЗІВ
Вулиці по-
новому  Про 
те, як на Старому 
Місті прийняли 
Бернарда Претвича 
і не визнали 
Джозефа Конрада 
на Тяжилові. Та чому 
Інтернаціональну 
перейменували 
на честь вчителя, 
а не художника

«Ми не ламали «Ми не ламали 
систему. Для нас систему. Для нас 
декомунізувати — декомунізувати — 
це не знищити. це не знищити. 
Це можливість Це можливість 
творити творити 
історію», — доктор історію», — доктор 
історичних наук історичних наук 
Вінницького Вінницького 
педагогічного педагогічного 
університету університету 
Тетяна КароєваТетяна Кароєва

Ïðîòå ãðóïà ìåøêàíö³â âóëèö³ ï³ä 
÷àñ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü çàã³òóâà-
ëà ç³áðàííÿ, ùîá ïåðåéìåíóâàòè 
âóëèöþ íà ÷åñòü çàãèáëîãî â³é-
ñüêîâîãî — Ñåðã³ÿ Çóë³íñüêîãî.

— Ïðèéøëè íå ò³ëüêè ïîáðà-
òèìè ïî ôðîíòó, à ñóñ³äè õëîï-
öÿ ³ êàæóòü: «Ìè éîãî ïðîâåëè ç 
öüîãî ï³ä'¿çäó, ñþäè â³í ³ ïðè¿õàâ 
ó òðóí³. Âè ùî, çíóùàºòåñÿ, ÿêà 
Äåñíÿíñüêà!» — ðîçêàçàâ Îëåê-
ñàíäð Ôåäîðèøåí. — Öå òðåáà 
áóëî áà÷èòè, ÿê çàëà ðåàãóâàëà.

44 ПРОВУЛКИ БАНДЕРИ. Ïîêàçî-
âà ³ñòîð³ÿ ç âóëèöåþ Ñîëîâéîâà, 
ó ìèíóëîìó ²íòåðíàö³îíàëüíà. 
Áóëî ê³ëüêà ïðîïîçèö³é. Àëå 
ãîëîâíèìè — íàçâàòè âóëèöþ 
íà ÷åñòü õóäîæíèêà Íàòàíà Àëü-
òìàíà ÷è â³ííèöüêîãî â÷èòåëÿ 
Îëåêñàíäðà Ñîëîâéîâà. Îñòàíí³é 
ïîíàä 40 ðîê³â áóâ äèðåêòîðîì 
øêîëè ¹ 17 (òåïåð ô³çèêî-ìà-
òåìàòè÷íà ã³ìíàç³ÿ ¹ 17). Âè-
ïóñêíèêè øêîëè ç³ âñüîãî ñâ³òó 

÷åðåç ñîö³àëüí³ ìåðåæ³ àã³òóâàëè 
ãðîìàäñüê³ñòü, ùîá ²íòåðíàö³î-
íàëüíà ñòàëà ñàìå Ñîëîâéîâà. Ç 
öèì ïîãîäèëèñÿ íå âñ³.

— Íàòàí Àëüòìàí — ñâ³òîâà âå-
ëè÷èíà. ß í³÷îãî íå ìîæó ñêàçàòè 
ïðî Ñîëîâéîâà, àëå â ÷îìó ëîã³-
êà? Âè ïðîñòî óçÿëè êåð³âíèêà 
ï³äïðèºìñòâà, ÿêèé äîáðå âèêî-
íóâàâ ñâî¿ îáîâ’ÿçêè? — êàçàâ 
îäèí ç ïðèñóòí³õ â àóäèòîð³¿.

Ïðî ïîñòàòü Ñòàõóðñüêîãî ãî-
âîðèëè íà çàñ³äàííÿõ ðîáî÷î¿ 
ãðóïè íå îäèí ðàç.

— Ñòàõóðñüêîãî, êîëèøíüîãî 
ñåêðåòàðÿ îáêîìó, äîáðå ñïðèé-
ìàëè â³ííè÷àíè. ² ñïî÷àòêó ìè 
âèð³øèëè íå ïåðåéìåíîâóâàòè 
öþ âóëèöþ. Àëå çíîâó ³ çíîâó 
ïîâåðòàëè ïð³çâèùå íà îáãî-
âîðåííÿ, àäæå ôîðìàëüíî öÿ 
îñîáà ï³äïàäàº ï³ä ä³þ çàêîí³â 
ïðî äåêîìóí³çàö³þ. À ùå áóëà 
ïðîïîçèö³ÿ çðîáèòè 44 ïðîâóëêè 
Ñòåïàíà Áàíäåðè. Ìè â³ä íå¿ â³ä-
ìîâèëèñÿ, — ñêàçàâ Ôåäîðèøåí.

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ ВІННИЦІ В ЦИФРАХ

18%

147

12

68

82%

Імена, не пов'язані з історією і природою 
нашого краю (загальноукраїнські постаті) 

нові топоніми пов'язані з Вінницею

836
міських

топонімів

перейме-
новано 

топонімів

введено 
нових імен

Змінено 
трактування 
для топонімів

18 14
8

5 4 3 1 1 1
вій-

ськові 
вчені пись-

менники 
держав-
ні діячі

актори релігійні 
діячі

вчитель міський 
голова 

спортс-
мен

Робоча група надавала перевагу місцевим іменам, 
не звертаючи уваги на професійну сферу їхньої діяльності. 

Якщо згрупувати топоніми, то отримаємо:

Топонім — це вулиця, провулок, узвіз, назва площі, майдану. 
Приклад: у Вінниці є вулиця Блюхера, а також 1-й провулок Блюхера, 2-й, 3-й провулок, проїзд 1-й Блюхера, 
проїзд 2-й — це все 7 топонімів. А назва одна — Блюхера (перейменова Чумацька). 
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ТЕТЯНА АНТОНЕЦЬ, 
ДЕПУТАТ ОБЛРАДИ 

— Кожна людина 
має право на до-
ступну,  як існу 
медицину, але 
стосовно норм: 

чи доїде людина 60 кілометрів, 
щоб їй збили тиск, або розрізали 
живота? Тому що, де є швидка 
допомога, там повинна бути не-
відкладна допомога, і екстрена 
допомога. То хай держава візьме 
в розробку це нагальне питан-
ня (по екстреній та невідклад-
ній допомозі), покаже, як воно 

буде працювати, а не згорнути 
все до купи.
Нам розповідають про страхову 
медицину, але чого не приймаєть-
ся відповідний закон? А тому що 
не можуть ніяк вирішити, хто в цій 
галузі буде «смотрящій». Тому ви-
никає питання про приватну ме-
дицину. Адже не поїде сьогодні 
людина з Вінницького району, на-
приклад, в Ладижин, тому що там 
хірурги кращі, просто тому, що це 
буде далеко. Хіба що то буде без-
платно. А куди? А до приватного 
кабінету, де буде сидіти такий собі 
професор, консультація якого 

буде коштувати 500 грн, і людина 
прибіжить до нього, бо він буде 
поряд. Ми від цього ніколи не ді-
немося. Тому потрібен закон про 
приватну медицину, визначення 
та ліцензії на всі послуги. І головне 
питання — населення в нас ста-
ло менше, це факт, але сьогод-
ні в медуніверситеті навчається 
дев’ять тисяч студентів, 2300 з 
них, то державне замовлення, все 
інше контрактники. Скажіть, будь 
ласка, де вони мають всі працю-
вати? Тому що зараз, окрім бунту 
користувачів медичних послуг, ми 
дочекаємось вибуху від медиків.

«Ми йдемо до приватної медицини»

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
(067)4333535 

—  Ì è í ó ë î ã î 
òèæíÿ ìî¿é ìàì³ 
ñòàëî çëå, ðóêè 

òðåìò³ëè, ÿçèê çàïë³òàâñÿ. Âè-
êëèêàëè øâèäêó, — ðîçïîâ³äàº 
â³ííè÷àíêà Îëåíà. — ×åðåç ï³â-
ãîäèíè çíîâó çàòåëåôîíóâàëà 
íà 103, ñïèòàòè, êîëè ïðè¿äå 
øâèäêà. Ïî÷óëà ó â³äïîâ³äü: «À 
áðèãàäà äî âàñ ùå íå âè¿æäæàëà, 
íå âèñòà÷àº ìàøèí».

Çàê³í÷èëîñÿ âñå äîáðå. Øâèäêà 
ïðè¿õàëà, ë³êàð³ ïîì³ðÿëè òèñê, 
â³í áóâ ï³ä 200, çðîáèëè êóïó 
óêîë³â. Ñêàçàëè ï³òè äî ë³êàðÿ, 
ùîá òîé ïðèçíà÷èâ ë³êóâàííÿ. Òà 
ìîâà íå ïðî òå. Ì³êðîðàéîí Êî-
ðåÿ, öå öåíòð Â³ííèö³, äî Öåí-
òðàëüíîãî ïàðêó ï³øêè ìîæíà 
ä³éòè çà 20 õâèëèí, òðîõè á³ëüøå 
÷àñó ïîòð³áíî, àáè ä³éòè äî ñòàí-
ö³¿ øâèäêî¿ äîïîìîãè, 30 õâèëèí 
äî Öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñà-
í³òàðíî¿ äîïîìîãè íà Ìàã³ñòðàò-
ñüê³é. Ä³éòè! Øâèäêà ¿õàëà á³ëü-
øå ãîäèíè.

— Òàòî, êîëè ìàì³ ñòàëî ëåãøå, 
ïî÷àâ íåðâîâî æàðòóâàòè: «Ìè 
çà öåé ÷àñ òåáå âæå îáìèòè ìî-
ãëè», — ãîâîðèòü â³ííè÷àíêà.

А ТЕПЕР ПРО ГОСПІТАЛЬНІ ОКРУ-
ГИ. Öåíòðè ³íòåíñèâíî¿ ìåäè-
öèíè, òîáòî çàêëàäè, äå áóäóòü 
íàäàâàòè åêñòðåíó ìåäè÷íó äî-
ïîìîãó, áóäóòü ïðàöþâàòè òàì, 
äå ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ íå ìåíøå 
40 òèñÿ÷ ëþäåé. À îêð³ì Â³ííè-
ö³, öüîìó ïîêàçíèêó íå â³äïîâ³-
äàº æîäíå ì³ñòî íàøî¿ îáëàñò³. 
Òî êóäè ïî¿äå, ÷è ïîâåçóòü ïà-
ö³ºíòà ç òèì ñàìèì ³íñóëüòîì, 
àïåíäèöèòîì…, äèòèíó ç òåì-

ïåðàòóðîþ 40, ÿêùî ìåøêàº 
â³í/âîíà â ñåë³ çà 60 êì â³ä ì³ñòà… 
À ãîëîâíå — çà ñê³ëüêè ÷àñó? Ö³ 
çàïèòàííÿ ñïðîáóâàëè ïîñòàâèòè 
çàìì³í³ñòðà ÌÎÇ Ïàâëó Êîâòî-
íþêó. Òîé ïðè¿õàâ äî Â³ííèö³, 
ùîá çóñòð³òèñÿ ç ðîáî÷îþ ãðó-
ïîþ, ñòâîðåíîþ ãîëîâàìè ì³ñüêèõ 
òà ðàéðàä, äåïóòàòàìè îáëðàäè òà 
ç ïðåñîþ. Àëå êîíêðåòíèõ â³äïî-
â³äåé í³õòî íå îòðèìàâ.

Íàãàäàºìî, 31 ñ³÷íÿ ðîáî÷à 
ãðóïà ñêëàëà çâåðíåííÿ äî Êàá-
ì³íó òà Âåðõîâíî¿ Ðàäè ïðî 
ïðèçóïèíåííÿ ïîñòàíîâè «Ïðî 
ñòâîðåííÿ ãîñï³òàëüíèõ îêðóã³â». 
Öå çâåðíåííÿ ïðîéøëî íà ñåñ³¿ 
îáëðàäè 3 ëþòîãî, ï³ñëÿ ÷îãî 
éîãî íàïðàâèëè äî Êèºâà.

À çàìì³í³ñòðà Êîâòîíþê ñïðî-
áóâàâ ïîÿñíèòè â³ííè÷àíàì, ùî 
íà íèõ î÷³êóº.

1. ×îìó ââîäÿòü ãîñï³òàëüí³ 
îêðóãè?

Ç öüîãî ðîêó ìåäèöèíà êðà¿-
íè ïåðåõîäèòü íà íîâ³ ïðèíöèïè 
ô³íàíñóâàííÿ. Âîíè ïîëÿãàþòü 
ó òîìó, ùîá îïëà÷óâàòè êîæíó 
ïîñëóãó, çàì³ñòü òîãî, àáè îòðè-
ìóâàòè ïðîñòî ñò³íè çàêëàäó. Ç 
ïåðøîãî ëèïíÿ òàê áóäå ïðàöþ-
âàòè ïåðâèííà ìåäè÷íà äîïîìî-
ãà, à ç ïåðøîãî ñ³÷íÿ íàñòóïíîãî, 
2018 ðîêó, öåé ïðèíöèï áóäå çà-
ñòîñîâàíèé äî ë³êàðåíü.

Äëÿ ïåðåõîäó íà íîâèé ïðèí-
öèï ô³íàíñóâàííÿ ë³êàðí³ ïî-
òð³áíî ï³äãîòóâàòè. Òîáòî ë³êàðíÿ 
ìàº íàäàâàòè äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü 
ÿê³ñíèõ ïîñëóã, ùîá îòðèìà-
òè êîøòè ç äåðæàâíîãî ôîíäó 
ñòðàõóâàííÿ. Ãîñï³òàëüíèé îêðóã 
ñòàíå îá'ºäíàííÿì ë³êàðåíü, ÿê³ 
çáèðàþòüñÿ ðàçîì ³ âèð³øóþòü, 
ÿêèì ÷èíîì ïîáóäóâàòè ìàðøðó-
òè ïàö³ºíò³â ì³æ ñîáîþ òàê, ùîá 

6 ПИТАНЬ ПРО ГОСПІТАЛЬНІ ОКРУГИ 
Що це буде  У відповідь на протести 
населення відносно постанови № 932 «Про 
створення госпітальних округів», до Вінниці 
приїхав заступник міністра охорони 
здоров'я Павло Ковтонюк, щоб заспокоїти — 
мовляв, не все так страшно. Після зустрічі 
з ним питань стало більше, аніж до…

öåé ïàö³ºíò ìàâ øâèäêèé äîñòóï 
äî ÿê³ñíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. 
Ãîäèííèé äîñòóï äî áàçîâèõ ñòà-
ö³îíàðíèõ ïîñëóã ³ äâîãîäèííèé 
äî á³ëüø ñïåö³àë³çîâàíèõ ïîñëóã.

— Ó ìåäèöèí³ º îñîáëèâ³ñòü — 
ÿê³ñòü çàëåæèòü â³ä îá'ºìó, ³ êîëè 
â ë³êàðÿ íåìàº ïðàêòèêè, â³í ïî-
÷èíàº âòðà÷àòè ñâîþ êâàë³ô³êà-
ö³þ, — êàæå çàìì³í³ñòðà. — Íà-
ïðèêëàä, ïî Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
íàðîäæóâàí³ñòü ñêëàäàº 10 ä³-
òåé íà òèñÿ÷ó íàñåëåííÿ. ßêùî 
ìè áåðåìî ãîñï³òàëüíèé îêðóã 
â 200 òèñÿ÷ ëþäåé, öå îçíà÷àº, 
ùî òàì íàðîäèòüñÿ äâ³ òèñÿ÷³, 
öå ñòàòèñòèêà. Ãîëîâíå ïèòàí-
íÿ — äå âîíè íàðîäÿòüñÿ: â äåñÿòè 
ë³êàðíÿõ íà äâ³ñò³ ïîëîã³â, ÷è â îä-
í³é íà äâ³ òèñÿ÷³ ïîëîã³â. ² òóò 
ìè ï³äõîäèìî äî ñòàíäàðò³â, ÿê³ 
ïðèâ'ÿçàí³ äî îá'ºì³â… ª ðåêîìåí-
äàö³¿ Âñåñâ³òíüî¿ îðãàí³çàö³¿ îõî-
ðîíè çäîðîâ'ÿ (ÂÎÎÇ), ÿê³ çàêð³-
ïëåí³ â íàö³îíàëüíèõ ñòàíäàðòàõ, 
âîíè ãîâîðÿòü ïðî òå, ùî ë³êàðí³ 
àáî â³ää³ëåííÿ, äå ïðèéìàþòü ìåí-
øå 400 ïîëîã³â, º íåáåçïå÷íèìè äëÿ 
ïàö³ºíòà.

2. Ñê³ëüêè ë³êàðåíü îáëàñò³ â³ä-
ïîâ³äàþòü ñòàíäàðòàì?

Ìàéæå âñ³ ë³êàðí³ îáëàñò³ 
(îêð³ì ê³ëüêîõ â³ííèöüêèõ) íà-
â³òü äî ì³í³ìàëüíèõ ñòàíäàðò³â 
ÂÎÎÇ íå äîòÿãóþòü. (Äî ðå÷³, ÿê³ 
ñàìå ö³ ñòàíäàðòè, çà ñëîâàìè ë³-
êàð³â, í³õòî â îáëàñò³ íå çíàº). 
Òîìó ïîòð³áíî ôîðìóâàòè ãîñ-
ï³òàëüí³ îêðóãè. Ó ìåæàõ îêðóãó 
âëàñíèêè âñ³õ ë³êàðåíü çáèðà-
þòüñÿ ðàçîì, ìàëþþòü êë³í³÷í³ 
ìàðøðóòè ïàö³ºíòà ³ ïðèéìàþòü 
ð³øåííÿ, ÿê âîíè áóäóòü îðãàí³-
çîâóâàòè ñâîþ ìåðåæó ë³êàðåíü, 
ùîá äâ³ îñíîâí³ âèìîãè äîòðè-
ìóâàëèñü (ïî ÿêîñò³ ìåäïîñëóã ³ 
ïî äî¿çäó ïàö³ºíòà). Ö³ ð³øåííÿ 
ô³êñóþòüñÿ â áàãàòîð³÷íîìó ïëàí³ 
ðîçâèòêó ãîñï³òàëüíîãî îêðóãó. 
Êîëè º ïëàí, óðÿä âèä³ëÿº ³íâåñ-
òèö³éíó ñóáâåíö³þ íà ðåàë³çàö³þ 
öüîãî ïëàíó.

3. ßêùî îáëàñòü íå çàõî÷å ìàòè 
ãîñï³òàëüí³ îêðóãè?

Ãîñï³òàëüí³ îêðóãè ñòâîðþ-
þòüñÿ äëÿ òîãî, ùîá ï³äãîòó-
âàòè ë³êàðí³ äî íîâî¿ ñèñòåìè 
ô³íàíñóâàííÿ ³ äî ¿õ ðîçâèòêó. 
Íå õî÷åòå, ìàºòå ïîâíå ïðàâî. 
Çðîçóì³ëî, ùî ³íâåñòèö³é ïðîñòî 
íå áóäå. ² çà öå áóäå â³äïîâ³äàòè 
ãðîìàäà. Òîìó ùî, çà ñëîâàìè 
çàìì³í³ñòðà, íîâ³ ðîë³ â ñèñòåì³ 
äóæå ïðîñò³ — äåðæàâà ñòðàõóº, 
ë³êàð ë³êóº, ãðîìàäà ãîñïîäàðþº. 
²íôðàñòðóêòóðà â ïîâíîìó ðîç-
ïîðÿäæåíí³ ãðîìàä. Ñïðàâà æ 
äåðæàâè çàïëàòèòè çà ïîñëóãó ³ 
ãàðàíòóâàòè ¿¿ ÿê³ñòü.

² çíîâó íà ïðèêëàä³ ïîëîãîâîãî 
â³ää³ëåííÿ: — Íàïðèêëàä ïîëîãîâå 
â³ää³ëåííÿ ìàº 200 ïîëîã³â, à íîð-
ìàòèâ 400 ³ ÂÎÎÇ êàæå, ùî íèæ-
÷å öüîãî ïîêàçíèêà, òî º íåáåç-
ïå÷íî. ×è ïîâèíåí â³äïîâ³äàëüíèé 
ðîçïîðÿäíèê áþäæåòíèõ êîøò³â 
ïëàòèòè çà òàêó ïîñëóãó? ß äó-
ìàþ — í³, — ãîâîðèòü Êîâòîíþê. 

— Òîìó ìè äàºìî ãðîìàäàì ð³ê, 
àáè ò³ íàïèñàòè ïëàí ä³é. ßêùî 
ãðîìàäà êàæå: «ìè õî÷åìî òàì 
ïîëîãîâå â³ää³ëåííÿ» — áóäü ëàñêà, 
äîâåä³òü äî ñòàíäàðòó, à ìè äî-
ïîìîæåìî.

4. ßê ë³êàðí³ áóäóòü ô³íàíñóâàòè?
Äåðæàâíèé ôîíä ñòðàõîâî¿ ìå-

äèöèíè ç 2018 ðîêó áóäå óêëàäà-
òè óãîäó ç çàêëàäàìè íà íàäàííÿ 
ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ïîñëóãè, ³ ÿêùî ö³ 
ïîñëóãè íå áóäóòü ï³äïàäàòè ï³ä 
â³äïîâ³äí³ ñòàíäàðòè (ïîêè íå â³-
äîìî ÿê³), óãîäè ç íèìè óêëàäàòè 
íå áóäóòü. Ó òîìó âèïàäêó, ÿêùî 
ë³êàðíÿ íå äîòÿãóº äî ïëàíêè — 
âîíà çà áàæàííÿì ô³íàíñóºòüñÿ 
ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó, çà ðàõóíîê 
ãðîìàäè, àáî øóêàº ³íøå ô³íàí-
ñóâàííÿ.

Òîáòî ãðîø³ â³ä ïàö³ºíò³â çîñå-
ðåäæóþòüñÿ â äåðæàâíîìó ôîíä³ 
ñòðàõîâî¿ ìåäèöèíè, ÿêèé íà ñâ³é 
ðîçñóä áóäå íàäàâàòè ö³ êîøòè 
òèì ÷è ³íøèì ë³êàðíÿì çà îêðåì³ 
ïîñëóãè.

5. À ÿê æå ïðèíöèï äåöåíòðàë³çà-
ö³¿, äî ÿêîãî ìè âñ³ ïðàãíåìî? Ç ìå-
äèöèíîþ âèõîäèòü öåíòðàë³çàö³ÿ?

Âèõîäèòü òàê.
6. ßêèé â³äñîòîê çàêðèòèõ ë³-

êàðåíü ïðîãíîçóþòü â ì³í³ñòåðñòâ³ 
(ç îãëÿäó íà ÿâíå íå äîòÿãóâàííÿ 
äî ñòàíäàðò³â)?

Ïèòàííÿ çàëèøèëîñü áåç â³ä-
ïîâ³ä³. Çàìì³í³ñòðà ç’¿õàâ íà ïî-
ëåì³êó: «Ìè áóäåìî ðîáèòè òàê, 
ùîá ë³êàðí³ íå çàêðèâàëèñü, 
à íàâïàêè â³äêðèâàëèñü. Çî-
êðåìà, ÿêùî ë³êàðíÿ íå òÿãíå 
çà ñòàíäàðòàìè íà õ³ðóðã³÷íå, 
ïîëîãîâå â³ää³ëåííÿ…, òî ÷îìó á 
íå ïåðåïðîô³ëþâàòè ¿õ ï³ä ðåà-
á³ë³òàö³éí³ ÷è õîñï³ñí³ öåíòðè»… 
Àëãîðèòì ä³¿ Ïàâëî Êîâòîíþê 
äàâ îäèí — ç³áðàòèñü ôàõ³âöÿì 
³ ïîäóìàòè, ÿê çðîáèòè òàê, ùîá 
ë³êàðíÿ äîòÿãíóëà äî ñòàíäàðò³â. 
À í³, òî í³.

В Облраді мітингували проти госпітальних округів. Лікарі обіцяють, 
що це тільки початок. Далі до протестів приєднаються вузькі спеціалісти
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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

391754

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RІА, 
(095)3700574 

Ó Àïåëÿö³éíî-
ìó ñóä³ ðîçãëÿäà-

þòü ñïðàâó ïðî æèòëîâó àôåðó, 
â ÿê³é çâèíóâà÷óþòü ²ííó òà Ðî-
ìàíà Áàðòêîâèõ. ßê âñòàíîâèëî 
ñë³äñòâî, öÿ ïàðà, ïî÷èíàþ÷è ç 
2011 ðîêó, ïðîäàâàëà ô³êòèâí³ 
äîêóìåíòè íà êâàðòèðè. Â³ííè-
÷àíè «îòðèìóâàëè» æèòëî â³ä 
Áàðòêîâèõ â ñåë³ Àãðîíîì³÷íîìó 
íà âóëèö³ Àêàäåì³÷í³é, 56 à òà 
ó Â³ííèö³ íà âóëèö³ Çàìîñòÿí-
ñüê³é (êîëèøíÿ 50-ð³÷÷ÿ Ïåðå-
ìîãè), 34 à. Íà öüîìó îøóêàëè 
áëèçüêî äâîõ äåñÿòê³â ì³ñòÿí. 
Ï³äñóäí³ ïðèâëàñíèëè ïðèáëèçíî 
ï³âì³ëüéîíà äîëàð³â.

Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ó æîâòí³ 
2016 ðîêó çàñóäèâ æ³íêó äî 11 ðî-

ê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³. À 22 ñ³÷íÿ 
âèïîâíèëîñÿ òðè ðîêè, ÿê âîíà 
ïåðåáóâàº ó Ñ²ÇÎ.

«Íåñïðàâåäëèâ³ñòü» âèðîêó 
çàö³êàâèëà íàðîäíîãî äåïóòàòà 
Íàä³þ Ñàâ÷åíêî.

— Öþ ìîëîäó æ³íêó, ìàìó, 
íå ìîæíà çàñóäæóâàòè äî 12 ðî-
ê³â òþðìè (ïðîêóðîð çàòðåáóâàâ 
12 ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ äëÿ îáâèíó-
âà÷åíèõ ó õîä³ àïåëÿö³¿ — àâò.). 
Ó íàñ ðåöèäèâ³ñòàì òà âáèâöÿì 
äàþòü 15 ðîê³â ìàêñèìóì. À òóò 
øàõðàéñòâî. Ìàìà íå ïîâèííà 
ñèä³òè, êîëè ¿¿ äèòèíó çàáèðà-
þòü â ³íòåðíàò, — êàçàëà Íàä³ÿ 
Ñàâ÷åíêî ïåðåä çàñ³äàííÿì ñóäó.

Ïîòåðï³ë³ â³ä àôåðè ó â³äïîâ³äü 
Ñàâ÷åíêî ïðîïîíóâàëè «ñïî÷àòêó 
ðîç³áðàòèñÿ â ñïðàâ³» òà çâèíóâà-
òèëè â «ïðîïëà÷åííîñò³».

— Äàâàéòå òîä³ âñ³õ øàõðà¿â 
âèïóñòèìî, áî âîíè ìîëîä³ é ç 

«МАМІ НЕ МОЖНА ДАТИ 12 РОКІВ 
ТЮРМИ». НАДІЯ САВЧЕНКО НА СУДІ 
Спостерігач  У понеділок, 6 лютого, 
в Обласному апеляційному суді 
розглядали справу про житлову аферу. 
Колишню подружню пару Інну та Романа 
Барткових засудили до 11 років ув’язнення 
за продаж «фіктивних» квартир. 
А на апеляцію приїхала нардеп Надія 
Савченко, щоб «спостерігати судовий 
процес, що проводиться з порушеннями»

ä³òüìè? Àáî äàìî àâòîìàò, ùîá 
âîíà ëþäåé ïåðåñòð³ëàëà, áî º 
äèòèíà? Ìè ç³ ñâî¿ìè ä³òüìè îïè-
íèëèñÿ íà âóëèö³ ÷åðåç ö³ êâàð-
òèðè! — îáóðþâàëèñÿ ïîòåðï³ë³.

Çà ñëîâàìè ïîòåðï³ëèõ, êîæíà ç 
ñ³ìåé âòðàòèëà â³ä 20 äî 30 òèñÿ÷ 
äîëàð³â.

À íà âóëèö³, ïåðåä âõîäîì 
äî ñóäó, âèãóêàìè «Ãàíüáà êðåì-
ë³âñüêèì îêóïàíòàì», «ãàíüáà 
Ñàâ÷åíêî» çóñòð³ëè Íàä³þ ì³ñ-
öåâ³ àêòèâ³ñòè.

— Íàâ³ùî ïðè¿æäæàëè íà çà-
âîä «Ôîðò»? Ùî âàì òàì ö³êàâî, 
Íàä³ÿ? Ðàäèëèñÿ ç³ ñâî¿ìè äå-
íåðîâñüêèìè òîâàðèùàìè? — 
çàïèòóâàâ âîëîíòåð ÖÊ «Àçîâ» 
Îëåêñàíäð ßðåì÷óê.

— Çâåðòàéòåñü äî ìåíå íà äåð-
æàâíèé ñàéò Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Óñ³ 
ïðåòåíç³¿ íàäñèëàéòå ó ïèñüìîâ³é 
ôîðì³, — â³äïîâ³ëà Ñàâ÷åíêî.

Ïðîòÿãîì ïåðåáóâàííÿ ñóää³â 
ó íàðàä÷³é ê³ìíàò³, ó çàë³ òðèâàëè 
îáãîâîðåííÿ ñïðàâè ì³æ ó÷àñ-
íèêàìè ïðîöåñó. ²ííà Áàðòêîâà 
íå çàïåðå÷óâàëà ñâîº¿ âèíè, ïðî-
òå âèìàãàëà ïðèòÿãíóòè é ³íøèõ 

îðãàí³çàòîð³â àôåðè. Çîêðåìà, 
ï³äñóäíà íåîäíîðàçîâî íàçèâàëà 
îðãàí³çàòîðîì àôåðè äèðåêòîðêó 
àãåíòñòâà íåðóõîìîñò³ «Àíòåé» 
Ðóñëàíó Êîòëÿð.

Öå ï³äòðèìàëà ³ Íàä³ÿ Ñàâ÷åí-
êî, ÿêà ñòâåðäæóâàëà, ùî «ñèäÿòü 
ñòð³ëî÷íèêè», à íå âèíóâàòö³. 
Íàðäåï çàÿâèëà, ùî õî÷å âçÿòè 
íà ïîðóêè îáâèíóâà÷óâàíó ó øàõ-
ðàéñòâ³ ²ííó Áàðòêîâó. Âîíà ïîÿñ-
íèëà öå òèì, ùî äîâ³ðÿº ï³äñóäí³é.

Ñóä öüîãî äíÿ çàê³í÷èâñÿ í³-

÷èì. Êîëåã³ÿ ïåðåíåñëà çàñ³äàííÿ 
íà 23 ëþòîãî, íà 14.30. Áî çà-
ê³í÷èâñÿ ðîáî÷èé äåíü. À íàðäåï 
ïî¿õàëà â Æèòîìèð, äå â³äáóâà-
ºòüñÿ ³íøèé ñóäîâèé ðîçãëÿä.

Термін у першій інстанції підсудним Інні та Роману 
Бартковим: 11 років тюрми. Це обурило Надію Савченко, 
яка казала, що навіть убивцям — по 15 років максимум

— Äàâàéòå òîä³ âñ³õ 
øàõðà¿â âèïóñòèìî, 
áî âîíè ìîëîä³ é ç 
ä³òüìè? Ìè îïèíèëèñÿ 
íà âóëèö³ ç³ ñâî¿ìè 
ä³òüìè! — ïîòåðï³ë³ 
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КВІТЕНЬ
1 квітня – відкриття сезону 
«Нічні вело-роло»
7 квітня – велопробіг до Дня 
фізичної культури і спорту
28 квітня – Критична Маса. 
«Мир. Труд. Май»

ТРАВЕНЬ
13 травня – Велопробіг до Дня 

матері і сім'ї, 
а також «Дивогонка» для 
найменших
14 травня – Заїзд «Дідькові 
стежки»
21 травня – 
«50 км навколо Вінниці», 
«Спорт Для Всіх»
21 травня – «Лісостеп»
27 травня – Велодень

Найближчі велоподії у Вінниці

389692

ËÀÉÔ

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073)0476879

Íàä êàëåíäàðåì 
ïðàöþâàëè ñ³ì 
õóäîæíèê³â ç Â³-

ííèö³ òà îäèí ç Êèºâà. Çàì³ñòü 
ñòàíäàðòíèõ ñâÿò òà âèõ³äíèõ, ó 
íüîìó îêðåìèì êîëüîðîì âèä³-
ëåí³ äàòè ïðîâåäåííÿ âåëî³âåíò³â.

Àâòîðè ïðîåêòó ðîçïîâ³ëè, ùî 
êàëåíäàð íåêîìåðö³éíèé. Éîãî 
íå ìîæíà áóäå ïðèäáàòè ó ìàãà-
çèí³. Ùîá îòðèìàòè êàëåíäàð, 
ïîòð³áíî ïðîñòî áðàòè ó÷àñòü ó 
âåëî³âåíòàõ.

— Öåé ïðîåêò áóäå äóæå 
êîðèñíèì äëÿ òèõ ëþäåé, ÿê³ 
ïîëþáëÿþòü êàòàòèñÿ íà âå-

ëîñèïåäàõ, — êàæå îäíà ç êå-
ð³âíèê³â ñï³ëüíîòè «Breakfast 
& Sketch» Ëþäìèëà Øèëÿºâà. 
— À ò³, õòî ò³ëüêè çáèðàþòüñÿ 
ïðèºäíàòèñÿ äî âåëîñï³ëüíîòè, 
â³äêðèþòü äëÿ ñåáå Â³ííèöþ ç 
³íøîãî áîêó: çäèâóþòüñÿ, ÿê áà-
ãàòî ó íàñ º ìîæëèâîñòåé äëÿ 
âåëîñèïåäèñò³â.

«Öå ïîñ³áíèê, ÿê ïðîâåñòè 
ö³ëèé ð³ê, íå çë³çàþ÷è ç âåëî-
ñèïåäà. Âåëîäí³, âåëîíî÷³, âå-
ëîë³òî ³ íàâ³òü âåëîçèìà — 365 
äí³â íà ð³ê òà 24 ãîäèíè íà äîáó 
ìè ìàºìî ìîæëèâ³ñòü êîëåñèòè 
ì³ñòîì ó êîìïàí³¿ âåñåëèõ äðó-
ç³â. Êîæåí ì³ñÿöü — ìàëåíüêà 
³ñòîð³ÿ òà âåëèêå ñâÿòî, ó ÿêîìó 
íåîäì³ííî òðåáà âçÿòè ó÷àñòü. À 

ВЕЛОПОДІЇ РОКУ В 
ОДНОМУ КАЛЕНДАРІ 
Оригінально  Велоактивісти 
зі скетчерами «Breakfast & Sketch» 
підготували оригінальний велокалендар 
на увесь 2017 рік. Він авторський. Його 
не можна купити, але можна скачати

òîìó âàì òðåáà ëèøå ñïëàíóâàòè 
ñâî¿ âåëîïðèãîäè òà ï³äãîòóâàòè 
çàë³çíèõ êîíåé», — òàê íàïè-
ñàëè â êàëåíäàð³ êîîðäèíàòîðè 
ïðîåêòó.

Ñï³âàâòîð ïðîåêòó Îëåêñàíäð 
Öàðåâñüêèé êàæå, ùî öå ïåðøèé 
äëÿ Â³ííèö³ ³ äëÿ Óêðà¿íè àâòîð-
ñüêèé âåëîêàëåíäàð ç îðèã³íàëü-
íèìè ìàëþíêàìè.

— Êàëåíäàð ïîòð³áåí äëÿ òîãî, 
ùîá ñèñòåìàòèçóâàòè óñ³ âåëî-
ä³éñòâà, ÿê³ áóäóòü â³äáóâàòèñÿ 
ïðîòÿãîì ðîêó, — ãîâîðèòü îäèí 
ç êîîðäèíàòîð³â ïðîåêòó Îëåê-
ñàíäð Öàðåâñüêèé. — Ìèíóëî-
ãî ðîêó ìè âæå ðîáèëè òàêèé 
êàëåíäàð, à öüîãîð³÷ âèð³øèëè 
ïîâòîðèòè.

Ëþòèé òà áåðåçåíü îá³éäóòüñÿ 
áåç âåëîïîä³é ó Â³ííèö³. Àëå ç 
ïîòåïë³øàííÿì ñòàðòóº ³ âåëî-
ñåçîí. Ùîì³ñÿöÿ îðãàí³çîâóâà-
òèìóòü ì³í³ìóì ÷îòèðè âåëî-
àêö³¿. Äåÿê³ íàâ³òü çà ìåæàìè 
ì³ñòà.

Áåçêîøòîâíî ñêà÷àòè êà-
ëåíäàð ìîæíà çà ïîñèëàííÿì: 
goo.gl/ue8LkI

Велоактивіст Олександр Царевський та вінницькі скетчери 
після презентації календаря
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Нацрегулятор затвердив нову 
постанову № 84, згідно з якою 
природний газ будуть рахувати 
не в кубометрах, а в одиницях 
енергії. Україна переймає до-
свід європейських країн, де газ 
вимірюють в гігакалоріях, кіло-
ват/годин та мегаджоулях. Але 
в платіжках вінничан ця інфор-
мація поки що носитиме «суто 
інформативний характер» 
— У даній постанові встановлю-
ються вимоги до операторів газо-
розподільних систем (зокрема, 
«Вінницягаз» — авт.) вказувати 
у платіжних документах спожи-
вачів, поряд з обсягами природ-
ного газу в кубометрах, інфор-
мацію про кількість спожитого 
газу в енергоодиницях. Такий 
проект розроблений з метою 
надати можливість споживачам 

оцінити власне газоспоживання 
в порівнянні з використанням 
електричної енергії та обрати 
найбільш прийнятний і еконо-
мічно вигідний ресурс для забез-
печення своїх потреб, — розпові-
дає речник «Вінницягазу» Оксана 
Поліщук (goo.gl/2Tfc8R).
У європейських країнах, чим 
якісніший газ (висока калорій-
ність) — тим більше треба спла-
тити. До того ж, там не тільки 
рахують об’єм споживання, але 
й включають такі параметри, як 
регіон, кліматичні умови, ат-
мосферний тиск, температуру 
повітря. Потім об’єм спожитого 
газу множиться на середньо-
зважену величину теплоти зго-
ряння. І в результаті, споживач 
отримує рахунок з урахуванням 
всіх пунктів.

Газ рахуватимуть по-новому 

Доремонтують 
садочок 
 Â³ííèöüêèé ñàäî÷îê 
¹ 73 ðåìîíòóþòü óæå 
íå ïåðøèé ð³ê. ×àñòèíó ïðè-
ì³ùåííÿ, â ÿê³é ðàí³øå ðîç-
ì³ùóâàëàñÿ øêîëà ìèñòåöòâ 
«Âèøåíüêà», óæå îíîâëåíî, 
³íøó ïîëîâèíó ïëàíóþòü â³ä-
ðåìîíòóâàòè äî ê³íöÿ ëèïíÿ 
2017 ðîêó.  Äî ê³íöÿ 2017 
ðîêó ó Â³ííèö³ çàïëàíîâàíî 
çäàòè â åêñïëóàòàö³þ òðè íîâ³ 
ñàäî÷êè — â ì³êðîðàéîí³ Òÿ-
æèë³â íà âóëèö³ Ì. Øèìêà, 
äðóãèé — íà Ñòàðîìó Ì³ñò³ 
íà âóë. Ïîêðèøê³íà, òðå-
ò³é — ó ì³êðîðàéîí³ «Àêàäå-
ì³÷íèé». Ó öüîìó ðîö³ òàêîæ 
ïëàíóºòüñÿ â³äêðèòè 30 ãðóï 
òà äîäàòêîâî âëàøòóâàòè 
900 ä³òåé.

Електронний 
квиток 
 Ìàéæå ð³ê ðîçãëÿäàâñÿ 
çàêîí ùîäî âïðîâàäæåí-
íÿ åëåêòðîííèõ êâèòê³â 
ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³. 
Íà ïî÷àòêó 2017 ðîêó çàêîí 
ïðèéíÿëà Âåðõîâíà Ðàäà. 
À ê³ëüêà äí³â òîìó — ï³ä-
ïèñàâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè 
Ïåòðî Ïîðîøåíêî.
«Åëåêòðîííèé îáë³ê ïàñà-
æèðîïîòîêó íà ìàðøðóòàõ 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó 
äîçâîëèòü îö³íèòè ðåàëüíèé 
îáîðîò ãðîøîâèõ êîøò³â ³, 
â³äïîâ³äíî, îö³íèòè îá´ðóí-
òîâàí³ñòü òàðèô³â íà ïåðåâå-
çåííÿ ³ ìîæëèâ³ñòü îíîâëåí-
íÿ àâòîïàðêó ïåðåâ³çíèêà», — 
íàïèñàíî â ïîÿñíþâàëüí³é 
çàïèñö³ äî çàêîíó. Òàê ùî öå 
òàêå åëåêòðîííèé êâèòîê ³ 
êîëè áóäå ó Â³ííèö³? Êîðîò-
êî â òðüîõ àáçàöàõ:
1. Å-êâèòîê — öå ïðî¿çíà 
êàðòêà ç ÷³ïîì (áóäå 400 òî-
÷îê ïðîäàæó — ðåä.). Ñàìå 
íà òàêó êàðòêó â³ííè÷àíè áó-
äóòü «êèäàòè» êîøòè. À ïëà-
òèòè çà ïðî¿çä òðåáà áóäå 
íå êîíäóêòîðàì, à âàë³äàòî-
ðàì (àâòîìàòè÷í³ ç÷èòóâàëüí³ 
ïðèñòðî¿ — àâò.). Êîíäóêòî-
ðè ñòàíóòü êîíñóëüòàíòàìè 
òà êîíòðîëåðàìè.
2. Ó «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» 
êàæóòü, ùî ö³íà ïðî¿çäó 
â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ 
íå çì³íèòüñÿ, ï³ëüãîâèê³â — 
ïîðàõóþòü, à ïðî¿çí³ áóäóòü 
òàêîæ åëåêòðîííèìè. Ìîæ-
ëèâî, ç ³íøèì «òàðèôîì» 
(ùå ðîçðîáëÿºòüñÿ — ðåä.).
3. Ñèñòåìó ïî÷íóòü âïðîâà-
äæóâàòè âæå ç öüîãî ðîêó. 
Ïåðø³ åëåêòðîíí³ êàðòêè 
ìàþòü ç’ÿâèòèñÿ â 2018 ðîö³. 
À çàïðàöþº ñèñòåìà åëåê-
òðîííèõ êâèòê³â íà ïîâíó 
â 2019 ðîö³. Íà âñå öå òðåáà 
8 ì³ëüéîí³â ºâðî.

КОРОТКОКОРОТКО

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(095)3700574 

Ó ñåðåäèí³ ñ³÷-
íÿ ïðåñ-ñåêðåòàð 

ÏÀÒ «Â³ííèöÿãàç» Îêñàíà Ïî-
ë³ùóê ðîçêàçàëà, ùî á³ëüø³ñòü 
ñêàðã, ùî ïîòðàïëÿº äî êîìïà-
í³¿ — ç ÿêîñò³:

«Òîï «ãàðÿ÷èõ» ãàçîâèõ ïè-
òàíü âçèìêó: ãàç ïîãàíèé òà 
ðîçáàâëÿþþòü, ÷àéíèê íå çàêè-
ïàº […] Êàëîð³éí³ñòü ãàçó ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³ â ñåðåäíüîìó 
8200 ê³ëîêàëîð³é. Íîðìà, çã³äíî 
ç ÃÎÑÒîì — 7600 êêàë. Ãîðèòü 
ñèí³ì ÷è æîâòèì — íå çíà÷èòü, 
õîðîøèé ÷è ïîãàíèé. Çíà÷èòü, 
çãîðàº ÷è íå çãîðàº ïîâí³ñòþ. 
Æîâòèé, çîêðåìà, ìîæå ñâ³ä-
÷èòè ïðî íåïîâíå çãîðàííÿ 
÷åðåç íåäîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü 
êèñíþ», — ïîÿñíþâàëà òîä³ 
ðå÷íèöÿ â ñâîºìó Ôåéñáóêó 
(goo.gl/hZLlXD).

Ùîá ó öüîìó âïåâíèòèñÿ, 
æóðíàë³ñò ïîáà÷èâ âíóòð³ø-
íþ «êóõíþ» êîìïàí³¿, ïîãîâî-
ðèâ ç ôàõ³âöÿìè «Â³ííèöÿãà-
çó». À ÷è ä³éñíî ðîçáàâëÿþòü 
ãàç — ç’ÿñóþòü ïðåäñòàâíèêè 
äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Óê-
ðìåòðòåñòñòàíäàðò».

НА ПЕРЕВІРКУ ЯКОСТІ. Â³ííè÷àí-
êà Íàä³ÿ Ñòåïàøêî æèâå ó âëàñ-
íîìó áóäèíêó íà Â³ííèöüêèõ Õó-
òîðàõ. Âîíà íå º ôàõ³âöåì ïî ãàçó, 
àëå ï³äîçðè ç ïðèâîäó ÿêîñò³ ìàº.

— Ìåí³ ö³êàâî, áî ÿ ÷àñòî 
â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ ÷óþ, 
ùî ëþäè æàë³þòüñÿ îäèí îäíîìó: 
«ãàç ðîçáàâëÿþòü, â³í ïîãàíèé; 
ïîâ³òðÿ, à íå ãàç». Çàïðîïîíó-
âàëè ïåðåâ³ðèòè áåçêîøòîâíî, ³ 
ìè ïîãîäèëèñÿ, — ðîçïîâ³äàº â³-
ííè÷àíêà. — Îñü ³ ä³çíàºìîñÿ, ùî 
â òîìó ãàç³. Õî÷à, ä³éñíî, ÷àéíèê 
äîâãî çàêèïàº.

Ïðîòÿãîì ï³âãîäèíè ìîëîäøèé 
ôàõ³âåöü ëàáîðàòîð³¿ «Óêðìåò-
ðòåñòñòàíäàðòó» Ðîìàí Òåðåíí³ê 
â³äêà÷óâàâ ãàç ó äâ³ «áàêëàãè», 
ÿêèé çãîäîì îïëîìáóâàâ. Äàë³ 
ïðîáè ïåðåâ³ðÿòèìóòü â êè¿âñüê³é 
ëàáîðàòîð³¿, ùî òðèâàòèìå áëèçü-
êî òèæíÿ. À ðåçóëüòàòè ïåðåâ³ðêè 
÷èòà÷³ ä³çíàþòüñÿ â íàñòóïíîìó 
íîìåð³ ãàçåòè RIA.

ПОВІТРЯ З ГАЗОМ — ВИБУХ. Òàê 
ÿê æå ç’ÿâëÿºòüñÿ ãàç â ïëèò³ ÷è 
â êîòëàõ â³ííè÷àí? Âèÿâëÿºòü-
ñÿ, éîãî ïîäàþòü äî ì³ñòà ìà-
ã³ñòðàëüíèìè ãàçîïðîâîäàìè 
ï³ä òèñêîì á³ëüøå 50–70 ê³ëî-
ãðàì ñèëè íà êâàäðàòíèé ñàí-
òèìåòð. À ùîá ãàç «íå áèâ» ç 

«ЧАЙНИК ДОВГО ЗАКИПАЄ!» 
ГАЗ ПЕРЕВІРЯТЬ У КИЄВІ 
Скарги  Вінничани обурюються, що 
газ, який використовують для побутових 
потреб, розбавляють. У «Вінницягазі» 
пояснюють, що це неможливо: повітря 
з газом є вибуховою речовиною, 
а домішувати азот дуже дорого. 
Чи це правда, перевірять в державній 
лабораторії, що у Києві

êîíôîðîê — òèñê çíèæóþòü 
äî «êîìôîðòíèõ» 2,5 êãñ/ñì2. 
Öå ðîáëÿòü íà ãàçîðîçïîä³ëü-
÷èõ ñòàíö³ÿõ (äàë³ ÃÐÑ — àâò.): 
ÃÐÑ «Â³ííèöÿ Ï³âí³÷íà» îäíà ç 
òàêèõ. Çà ñëîâàìè ïðàö³âíèê³â, 
òóò ñë³äêóþòü çà ÿê³ñòþ ïîñò³éíî: 
ùîòèæíÿ ðîáëÿòü ïðîáè, ùî àíà-
ë³çóþòü â ñïåö³àëüíî îáëàäíàíèõ 
òà àêðåäèòîâàíèõ ëàáîðàòîð³ÿõ.

Òåîðåòè÷íî, òóò ìîæóòü ðîçáàâ-
ëÿòè ãàç: ñàìå íà òàêèõ ñòàíö³ÿõ 
ãàç î÷èùàþòü òà äîäàþòü àäîðàíò 
(ðå÷îâèíà, çàâäÿêè ÿê³é ãàç ïî-
÷èíàº ïàõíóòè). À îòæå, ìîæóòü 
äîäàòè ùå é ³íøèõ äîì³øîê. À ÷è 
ðîáëÿòü öå?

— ×åðåç íàøó ÃÐÑ ïðîõîäèòü 
áëèçüêî 40 òèñÿ÷ êóá³â ãàçó ùî-
ãîäèíè. ßêùî äîì³øóâàòè â ãàç 
êèñåíü, òî öå áóäå ãðèìó÷à ñó-
ì³ø, ÿêà âèáóõàº ïðè êîíòàêò³ ç 
³ñêðîþ. Â³äïîâ³äíî äî äåðæñòàí-
äàðòó, ê³ëüê³ñòü ïîâ³òðÿ íå ïîâè-
ííà ïåðåâèùóâàòè 1%, — â³äïî-
â³äàº íà÷àëüíèê ÃÐÑ «Â³ííèöÿ 
Ï³âí³÷íà» Âàëåð³é Ëîõìàí.

— À ÷èì ³íøèì ìîæíà ðîç-
áàâèòè ãàç? — ïèòàº æóðíàë³ñò 

— Íàø³ ñèñòåìè — ãåðìåòè÷í³, 
äîì³øîê íå ìîæå áóòè, — êàæå 
íà÷àëüíèê ãàçîðîçïîä³ëü÷î¿ ñòàí-
ö³¿. — Äî òîãî æ, ðîçáàâëÿòè ãàç 
àçîòîì åêîíîì³÷íî íå âèã³äíî: 
éîãî âàðò³ñòü âòðè÷³ äîðîæ÷à 
ïðèðîäíîãî ãàçó. Âè æ íå áóäå 
ó ìàñëî ÷åðâîíó ³êðó äîì³øóâà-
òè? — êàæå íà÷àëüíèê.
ЧЕРВОНИЙ, БО МАЛО КИСНЮ. 
Ùå º òàêà äóìêà, ùî ãàç ó Â³ííè-

ö³ ìàëî¿ êàëîð³éíîñò³. Òîáòî, ïî-
ãàíî ãîðèòü. À îòæå çá³ëüøóþòüñÿ 
âèòðàòè òà ðàõóíêè â ïëàò³æêàõ.

— Çà äàíèìè äåðæàâíîãî ñòàí-
äàðòó, êàëîð³éí³ñòü ïðèðîäíîãî 
ãàçó, ùî íàäõîäèòü ñïîæèâà-
÷àì, ïîâèííà áóòè íå ìåíøîþ 
7600 ê³ëîêàëîð³é íà êóá. Êàëî-
ð³éí³ñòü ïàëèâà, ùî íàäõîäèòü 
ó äîì³âêè ìåøêàíö³â Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³, â ñåðåäíüîìó ñêëàäàº 
8200 ê³ëîêàëîð³é, — ñêàçàâ êå-
ð³âíèê ñëóæáè êîíòðîëþ ÏÀÒ 
«Â³ííèöÿãàç» Ñåðã³é Êàïøóê.

— À îò ÷îìó, íàïðèêëàä, ãàç 
ãîðèòü ÷åðâîíèì?

— Ïðèðîäíèé ãàç íà ïëèò³ 
ïîâèíåí ãîð³òè áëàêèòíèì êî-
ëüîðîì. ßêùî éîãî êîë³ð çì³íþ-
ºòüñÿ, òî öå çíà÷èòü, ùî íåìàº 
ïîâ³òðîîáì³íó íà êóõí³. Òîáòî, 
íå íàäõîäèòü äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ 
ïîâ³òðÿ íà êîíôîðêè ïëèòè. Ùå 
ìîæóòü áóòè ïðîáëåìè ç ñàìèì 
îáëàäíàííÿì.

À îò ïîòóæí³ñòü ãîð³ííÿ ãàçó — 
çàëåæèòü â³ä òèñêó â ìåðåæ³. Âîíà 
º ìåíøîþ, êîëè âèêîðèñòîâó-
ºòüñÿ äóæå áàãàòî ïðèëàä³â: íà-
ïðèêëàä, îäíî÷àñíî ïðàöþº ãàçî-
âèé êîòåë, ùî ï³ä³ãð³âàº âîäó, âñ³ 
ïàëüíèêè íà ïëèò³ òîùî.

Надія Степашко, що мешкає на Вінницьких Хуторах, 
має підозри на якість газу: — Мені цікаво, бо люди 
скаржаться, що газ поганий. От і перевіримо 

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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Нареченим, аби вони могли офі-
ційно називатися подружжям, 
необхідно надати:
 Паспорт громадянина України, 
паспортний документ іноземця або 
документ, що посвідчує особу без 
громадянства (іноземець, особа 
без громадянства) додає документ, 
що підтверджує законність його (її) 
перебування на території України.
 Якщо хтось із наречених ра-
ніше перебував у шлюбі, тоді 
необхідно надати документи, 

що підтверджують припинення 
попереднього шлюбу або визна-
ння шлюбу не дійсним.
 Документи про сплату держав-
ного мита та про сплату платних 
послуг, що надаються відділом 
державної реєстрації актів ци-
вільного стану.
Примітка: Документи, складені 
іноземною мовою, подаються 
разом з їх перекладами укра-
їнською мовою, засвідченими 
в установленому порядку.

Які документи потрібні?

 Приміщення офісу підпри-
ємства «Подільський туристич-
ний сервіс» (у Вежі) 
Робочий час — 1000 грн 
Неробочий час — 2000 грн 
 Європейська площа 
Робочий час — 1500 грн 
Неробочий час — 2000 грн 
 Територія набережної площі 

«Рошен» 
Робочий час — 1500 грн 
Неробочий час — 2000 грн 
 Приміщення мерії — доступне 
тільки у робочий час за 1500 грн 
  Будь-яка інша територія 
міста 
Робочий час — 1500 грн 
Неробочий час — 2000 грн 

Місця для одруження та вартість церемонії 

ËÀÉÔ

390339

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

Ó õîë³ ì³ñüêðàäè 
3 ëþòîãî ëþäíî. 
Çàêâ³ò÷àíà ðå-
öåïö³ÿ Ïðîçîðîãî 

îô³ñó, ëþäè ç áóêåòàìè òðîÿíä. 
Àëå òå, ùî òóò îá 11 ãîäèí³ ðàí-
êó ïîâèííà áóëà ïðîéòè âåñ³ëüíà 
öåðåìîí³ÿ, çðîçóì³ºø íå îäðàçó: 
ùîñü íå âèäíî á³ëî¿ âåñ³ëüíî¿ 
ñóêí³ íàðå÷åíî¿ òà ñìîê³íãó ¿¿ îá-
ðàíöÿ. Ìîëîäÿòà Àíäð³é Ñèâàê 
òà Âëàäèñëàâà âäÿãíåí³ ñâÿòêî-
âî, àëå âñå æ íå çà âåñ³ëüíèìè 
êàíîíàìè.

— Ìè íå çàöèêëþâàëèñÿ 
íà öüîìó. Íàøå âáðàííÿ ñèì-
âîë³çóº ïðîñòîòó ñòîñóíê³â, íàì 
íå ïîòð³áíî çàéâîãî ïàôîñó. 
Ó ïðîñòîò³ º ñâ³é øàðì, âñå ÿê 
ó íàøèõ ñòîñóíêàõ — í³÷îãî 
çàéâîãî, — êàæå íàðå÷åíà Âëà-
äèñëàâà.

Ðàçîì ìîëîäÿòà âæå ìàéæå ð³ê. 
Àíäð³é — êàðä³îëîã ó â³éñüêî-
âî-ìåäè÷íîìó öåíòð³, éîãî îá-
ðàíèöÿ — ñòóäåíòêà ìåäè÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó. Çàÿâó âèð³øèëè 
ïîäàòè ùå â÷îðà.

— Ïðèéøëè â ÐÀÖÑ, à íàì 
ðàïòîì êàæóòü ïðèºìíó çâ³ñòêó: 
º ìîæëèâ³ñòü îôîðìèòè øëþá 
çà îäíó äîáó. Ìè ïîãîäèëèñÿ. 
Íàø âèá³ð áóâ îáäóìàíèé, öå 
íå ñïîíòàííî ðîáèëîñÿ. Õî÷à 
äëÿ ðîäè÷³â öå áóëî íåî÷³êóâàíî, 
àëå âîíè âñòèãëè ï³äëàøòóâàòèñÿ. 
Íàì öå êîøòóâàëî 85 êîï³éîê, — 
ðîçïîâ³äàº Àíäð³é.

ШЛЮБ ЗА ДОБУ: ПЕРША ПАРА 
ПОБРАЛАСЯ ЗА 24 ГОДИНИ 
Блискавично  Ще вчора Андрій 
та Владислава прийшли подати заяву, 
а сьогодні — вже чоловік і дружина. 
У Вінниці це перша пара, яка скористалася 
послугою «Одруження за 24 години». 
Вони заплатили лиш 85 копійок. Усім 
іншим це коштуватиме дорожче

Андрій та Владислава вирішили одружитися вже давно. 
Але не очікували, що стануть чоловіком і дружиною так скоро

Âîëîäèìèð Õîäàöüêèé — êå-
ð³âíèê êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà «Ïîä³ëüñüêèé òóðèñòè÷íèé 
ñåðâ³ñ», ÿêå çàéìàòèìåòüñÿ îð-
ãàí³çàö³ºþ øëþáó çà 24 ãîäèíè.

— Âè¿çíà öåðåìîí³ÿ ìîæå 
ïðîõîäèòè ó áóäü-ÿêîìó êóòî÷-
êó Â³ííèö³. Îô³ö³éíèõ ëîêà-
ö³é — ÷îòèðè. Öå Âåæà, ñòàðèé 
òðàìâàé÷èê, ïëîùà «Ðîøåí» òà 
ì³ñüêðàäà. Ï³çí³øå öåé ñïèñîê 
ïîïîâíèòüñÿ — ìè ùå ïðàöþº-
ìî íàä öèì. Êîøòóâàòèìå âîíà 
äî 2000 ãðèâåíü, êàæå â³í.

Þð³é Êðóãîëü, íà÷àëüíèê Ãî-
ëîâíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ þñòèö³¿ ó Â³ííèöüêèé îá-
ëàñò³, ðîçïîâ³â, ùî îäðóæèòèñÿ 

òàêèì ÷èíîì çìîæóòü íå ò³ëüêè 
â³ííè÷àíè, à é â ö³ëîìó ãðîìà-
äÿíè Óêðà¿íè.

— Öå ìîæóòü áóòè ³ ìåøêàíö³ 
³íøèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â. Òðåáà 
ò³ëüêè óêëàñòè äîãîâ³ð ç «Ïî-
ä³ëüñüêèì òóðèñòè÷íî-³íôîðìà-
ö³éíèì öåíòðîì», ùî çíàõîäèòü-
ñÿ çà àäðåñîþ Ìèêîëè Îâîäîâà, 
20. Äîêóìåíòè ñêàíóþòüñÿ, ïå-
ðåâ³ðÿþòüñÿ ó ì³ñüêîìó â³ää³ë³ 
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿. Ãðîìàäÿíè 
ñïëà÷óþòü çà ïîñëóãó ³ îäðóæó-
þòüñÿ, — êàæå Þð³é Êðóãîëü.

Îêð³ì Â³ííèö³, öåé ï³ëîòíèé 
ïðîåêò çàïóùåíî ó ÷îòèðüîõ 
ì³ñòàõ: Êèºâ³, Ëüâîâ³, Îäåñ³ òà 
Ìàð³óïîë³.
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАЇСА ГАЙДА, АКТИВІСТКА
Попередження: шановні вчителі, не кажіть, будь ласка, моїм дітям на уроках, що 
все одно «на каком язикє гаваріть», вони як і їх мама дуже боляче на це реагують. 
Ви перші, хто має прищеплювати дітям почуття патріотизму та любові до своєї 
країни, залиште, будь ласка, свій совєцький союз уже в минулому, чеснслово.

390335
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Друзі, нагадую, що з 1 лютого почалась програма дослідження мобільності у Вінниці з 
допомогою додатку #modalayzer. Допомогти місту нескладно — достатньо встановити 
#modalayzer на свій мобільний і тримати його увімкненим впродовж 10 днів

Віктор Перлов
викладач ВНТУ   

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться

ПРЕСС-СЛУЖБА 
КОМПАНИИ HEALTHPARTNER

Ðîáîò-õèðóðã è îïåðàöèÿ ïðàêòè-
÷åñêè áåç ðàçðåçîâ è êðîâè… Ïîõîæå íà êà-
äðû èç ôàíòàñòè÷åñêèõ ôèëüìîâ î áóäóùåì? 
Âîâñå íåò. Ýòî ñîâðåìåííàÿ ðåàëüíîñòü. Ðå-
àëüíûå êëèíèêè ñ ðåàëüíûìè ïàöèåíòàìè. 
Òîëüêî îïåðèðóåò ÷åòûðåõðóêèé ðîáîò ïîä 
êîìàíäîâàíèåì õèðóðãà, è ïðè ñëîâå «îïåðà-
öèÿ» áîëüíîé íå òåðÿåò ñîçíàíèÿ. È äîìîé 
ìîæíî ÷åðåç äåíü-äâà.

Âî âñåì ìèðå âñå áîëüøå ëþäåé èìåþò 
âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü ïîäîáíîå ëå÷åíèå 
ñ ïîìîùüþ «ðîáîòà Äà Âèí÷è» — íîâåéøåé 
ìåòîäèêè, ïîçâîëÿþùåé ïðîâîäèòü ìàëî-
èíâàçèâíûå, ùàäÿùèå îïåðàöèè.

Ðîáîòèçèðîâàííàÿ Ñèñòåìà Äà Âèí÷è 
ñîñòîèò èç ïàíåëè óïðàâëåíèÿ, çà êîòîðîé 
íàõîäèòñÿ õèðóðã, ïðîâîäÿùèé îïåðàöèþ, 
è óñòàíîâêè ñ ìàíèïóëÿòîðàìè (ýòî è åñòü 
«ðîáîò»). ×åðåç íåáîëüøèå ðàçðåçû õèðóðã 
ââîäèò â íóæíóþ îáëàñòü èíñòðóìåíòû, 
èìèòèðóþùèå ÷åëîâå÷åñêóþ ðóêó. Âåñü 
ïðîöåññ âðà÷ êîíòðîëèðóåò ÷åðåç ìîíèòîð, 
íà êîòîðûé âûâîäèòñÿ òðåõìåðíîå èçîáðà-
æåíèå îïåðèðóåìîé îáëàñòè, óâåëè÷åííîå 
â 10–12 ðàç (!). ×åòêîå èçîáðàæåíèå ñ óâå-
ëè÷åíèåì ìåëü÷àéøèõ äåòàëåé ïîçâîëÿåò 
âûïîëíÿòü òî÷íûå ìàíèïóëÿöèè â ñàìûõ 
òðóäíîäîñòóïíûõ ó÷àñòêàõ.

Ìàíèïóëÿòîðû ðîáîòà Äà Âèí÷è îáëàäàþò 
çíà÷èòåëüíî áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ñòåïåíåé 
ñâîáîäû, òàê êàê ÷åëîâå÷åñêàÿ ðóêà ñïîñîáíà 
ïîâîðà÷èâàòüñÿ íà 180°, à êàæäàÿ èç ÷åòûðåõ 
ðóê ðîáîòà-õèðóðãà — íà 540°. Ïðè ýòîì âñåì, 
ðîáîò èñêëþ÷àåò ôàêòîð äðîæè ðóêè õèðóð-
ãà. Êîëè÷åñòâî è ðàçìåðû ðàçðåçîâ ñâîäÿòñÿ 
äî ìèíèìóìà, áëàãîäàðÿ ÷åìó ïàöèåíò âîñ-

ñòàíàâëèâàåòñÿ áûñòðî, ïðàêòè÷åñêè íå ïðè-
íèìàÿ îáåçáîëèâàþùèå, áåç îñëîæíåíèé, 
øâîâ è ðóáöîâ.

Ê ñîæàëåíèþ, â íàøåé ñòðàíå ïîäîáíûå 
îïåðàöèè ïîêà íå ïðîâîäÿòñÿ, òàê êàê ñàìî 
îáîðóäîâàíèå äëÿ Ñèñòåìû Äà Âèí÷è î÷åíü 
äîðîãîå. Â òî æå âðåìÿ âñå áîëüøå íàøèõ 
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ èùåò âîçìîæíîñòü äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ ðîáîòèçèðîâàííîé îïåðàöèè 
çà ðóáåæîì. È îïòèìàëüíûì âàðèàíòîì, ïî-
çâîëÿþùèì ïîëó÷èòü ëå÷åíèå âûñîêîãî êëàñ-
ñà ïî ïðèåìëåìîé öåíå, ÿâëÿþòñÿ êëèíèêè 
Òóðöèè. Èçâåñòíî, ÷òî òóðåöêèå ìåäèöèíñêèå 
öåíòðû ïî óðîâíþ îêàçàíèÿ óñëóã íå óñòóïà-
þò, íàïðèìåð, íåìåöêèì, à ñòîèìîñòü ëå÷åíèÿ 
â íèõ ñóùåñòâåííî íèæå. Ê òîìó æå óêðàèí-
öàì íå ïðèäåòñÿ òðàòèòü âðåìÿ íà îôîðìëåíèå 
âèçû, ñàì ïåðåëåò áóäåò íåäîëãèì, ÷òî èíîãäà 
î÷åíü âàæíî äëÿ ïàöèåíòîâ.

Îäíîé èç íàäåæíûõ è ïðîâåðåííûõ êîì-
ïàíèé, ïîìîãàþùèõ îðãàíèçîâàòü ëå÷åíèå 
â Òóðöèè, ÿâëÿåòñÿ êîìïàíèÿ Healthpartner, 
êëèíèêè-ïàðòíåðû êîòîðîé â ðàìêàõ ëå÷åíèÿ 
óñïåøíî ïðèìåíÿþò âûøåîïèñàííóþ ðîáî-
òèçèðîâàííóþ õèðóðãèþ ñèñòåìû «Äà Âèí÷è».

Ñîòðóäíèêè êîìïàíèè ïîìîãóò îñóùå-
ñòâèòü âñå íåîáõîäèìûå ïðîöåäóðû ïî ïîäáî-
ðó êëèíèê, îôîðìëåíèþ äîêóìåíòîâ, òðàíñ-
ôåð è ñîïðîâîæäåíèå. Ïàöèåíòó è ðîäíûì 
íå ïðèõîäèòñÿ òðàòèòü ëèøíåå âðåìÿ è íåðâû, 
îñòàåòñÿ òîëüêî ïîëîæèòüñÿ íà Healthpartner 
è — ïîëó÷èòü çäîðîâüå.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàé-
òåñü ïî òåëåôîíàì: ïðåäñòàâèòåëü â Óêðàèíå 
(096)969–98–45, â Âèííèöå (067)433–39–
98, â Îäåññå (096)376–70–97.

Îôîðìèòü çàÿâêó ìîæíî íà ñàéòå êîìïà-
íèè http://healthpartnerinturkey.com

ВАДИМ ВІТКОВСЬКИЙ, 
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 
ЖУРНАЛУ «ВІННИЦЬКИЙ 

КРАЙ», ЗАСЛУЖЕНИЙ 
ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ 

Äíÿìè ïóò³íñüê³ ë³òàêè 
çíîâó áîìáàðäóâàëè ñ³ð³éñüêå ì³ñòî 
Àëåïïî, à ìåí³ ïðèãàäàëàñÿ ðîçïîâ³äü 
âèäàòíîãî óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà 
Ìèêîëè Ðÿáîãî, ÿê â³í êîëèñü äàâ-
íî ó Ïîëüù³, â Êðàêîâ³, ó êíèãàðí³, 
íà ïîëèö³ ïîáà÷èâ êíèãó Ìàð³¿ Êî-
âàëüñüêî¿ «Óêðà¿íà â äðóã³é ïîëîâèí³ 
ÕÓ²² ñòîë³òòÿ â ðåëÿö³ÿõ àðàáñüêîãî 
ïîäîðîæíèêà Ïàâëà, ñèíà Ìàêñð³ºâî-
ãî, ç Àëåïïî». Öå áóëè ÷àñè Ãîðáà÷îâ-
ñüêî¿ ïåðåáóäîâè. ² õòî á ì³ã ïîäóìàòè, 
ùî ìèíå ÿêèõîñü äâàäöÿòü ðîê³â, ³ öþ 
çåìëþ, äå ðîçïî÷èíàâ ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü 
Ñâÿòèé àïîñòîë Ïåòðî, ³ öå ì³ñòî â³ä-
äàâàòèìóòü óäàðàì ë³òàêè ³ ðàêåòè ³í-
øîãî êðåìë³âñüêîãî ïðàâèòåëÿ Ïóò³íà.

Íåñàìîõ³òü ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, 
ùî öèì â³í ïîìùàºòüñÿ ïîäîðîæíèêó 
Ïàâëîâ³, ñèíó Ìàêàð³ºâîìó ç Àëåïïî, 
çà òå, ùî 360 ðîê³â òîìó â ñâîºìó ïîäî-
ðîæíüîìó êóðàñîâ³ (ùîäåííèêó) çìà-
ëþâàâ òîä³øíþ Ìîñêîâ³þ ÿê äåñïîò³þ, 
íà â³äì³íó â³ä Ðóñè-Óêðà¿íè, êðà¿íè 
êîçàê³â, äå âîíè, ñâÿò³ àðàáñüê³ ìàí-

äð³âíèêè, ïî÷óâàëèñÿ, ÿê ñåðåä ñâî¿õ…
Òî ÿêèìè ìè òîä³ áóëè? Êîæåí óêðà-

¿íåöü, ÿêèé â³çüìå äî ðóê îö³ ðåëÿö³¿ 
Ïàâëîâ³, ïîáà÷èòü ñåáå Ïàâëîâèìè 
î÷èìà ³, çà ñëîâàìè Âîëîäèìèðà ßâî-
ð³âñüêîãî, óñâ³äîìèòü ñåáå óêðà¿íöåì, 
ÿêùî â³í äîñ³ íèì ùå íå ñòàâ!

Öåé óí³êàëüíèé ³ñòîðè÷íèé äîêóìåíò, 
íàéïðèõèëüí³øå ñâ³ä÷åííÿ ÷óæèíö³â ïðî 
Âêðà¿íó, âïåðøå ïðî÷èòàëè ó Íåçàëåæ-
í³é Óêðà¿í³ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ ó ïîäî-
ðîæíüîìó ùîäåííèêó Ïàâëà Õàëåïñüêî-
ãî «Óêðà¿íà — çåìëÿ êîçàê³â», âïîðÿäêî-
âàíîìó ïèñüìåííèêîì Ìèêîëîþ Ðÿáèì, 
ó ÷àñîïèñàõ «Äçâ³í» ³ «Õîëîäíèé ÿð»…

Ìàáóòü, íàñòàëà òàêà ïîðà, êîëè â³ä-
çíà÷àºìî 360 ðîê³â â³ä ÷àñó ïîÿâè òâîðó 
Ïàâëà Õàëåïñüêîãî, 120 ðîê³â îä éîãî 
ç'ÿâè ìîñêîâñüêîþ ìîâîþ ³ 100 ðîê³â 
óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ðåâîëþö³¿, 
êîëè ó áåðåçí³ 1917 ðîêó ñòâîðèëè 
Óêðà¿íñüêó Öåíòðàëüíó Ðàäó íà ÷îë³ ç 
ïðîôåñîðîì Ãðóøåâñüêèì, ³ óêðà¿íñüê³ 
ïàòð³îòè âïåðøå çàãîâîðèëè ïðî éîãî 
«çåìëþ êîçàê³â», — òî, ïîäóìàëè ìè, 
ïîðà ùîäåííèêó ç'ÿâèòèñÿ ³ íà ñòîð³í-
êàõ æóðíàëó «Â³ííèöüêèé êðàé», à ïî-
ò³ì ³ âèéòè êîøòîì îáëàñíîãî áþäæåòó, 
àäæå ñàìå ç îïèñó Ïîä³ëëÿ ïî÷èíàºòüñÿ 
Ïàâëîâèé ùîäåííèê!

Робот-хирург и кибернож — 
реальность для украинских пациентов

Україна — земля козаків!

БЛОГ

БЛОГ

ВАЛЕРИЙ К., 62 ГОДА
Я живу в Украине.
Я ушел из строительного бизнеса в 62 года, так 
как был вынужден заняться своим здоровьем. 
Мне врачи поставили диагноз «рак кишечни-
ка» и честно говоря, он поверг меня в шок и 
отчаяние. На наше здравоохранение надежд 
было мало, но один из врачей порекомендо-
вал мне ехать в Турцию и сказал, что я могу 
обратиться в компанию, которая может мне 
помочь с лечением.
Турция является страной, в которой я не раз 
отдыхал, которую я знаю и люблю. Я никогда 
не думал, что я приеду сюда на лечение. Полу-
чить лечение мне помогли сотрудники компании 
ХелсПартнер (HealthPartner in Turkey), они все ор-
ганизовали. Когда я приехал в клинику, появились 

некоторые трудности — у меня были обнаружены 
метастазы, но лечение я получил в полном объеме. 
Врачи сделали все необходимое, у меня была опе-
рация, проведенная с помощью робота, а также 
я прошел 7 циклов лучевой терапии.
Через два дня после того, как я был прооперирован 
с роботом, я встал, хотя знаю, что после подобных 
операций люди остаются в постели в течение 
нескольких недель. У меня была очень серьез-
ная операция, но качество моей жизни не упало.
Я очень рад, что все хорошо закончилось и сейчас 
я могу поблагодарить и ХелсПартнер, и врачей, 
и всех работников медицины. Я считаю, что они 
дали мне и здоровье, и надежду. Я приехал на ле-
чение с очень плохим психологическим состоя-
нием. Теперь мои мысли позитивны, я настроен 
на будущее.

391832
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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß

390339

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

— Отсутствие головного убора зи-
мой — это прямой путь к простуд-
ным заболеваниям. Самое простое 
из которых насморк. Далее от пе-
реохлаждения можно заболеть 
отитом, гайморитом, фронтитом. 

Ведь возле ушей, которые от холода 
страдают, расположены не только 
слуховые проходы, но еще и минда-
лины, и слизистые носа. Не носите 
шапку — ослабляется иммунитет — 
цепляются вирусы и бактерии — по-
вышается вероятность заболеть. 
Еще одним аргументом в пользу 
головного убора является достаточ-
но высокая вероятность воспаления 
тройничного и лицевого нерва из-за 
переохлаждения. А с этим заболе-
ванием лучше не шутить, поскольку 

оно может вызвать парез лица, ког-
да возникает частичная недвижи-
мость мимических мышц, от чего 
лицо превращается в маску. Кроме 
того, если есть у людей хроническая 
герпетическая инфекция, от переох-
лаждения герпес может появиться 
не только на губах, но и на крыльях 
носа и ушах. Ну и переохлаждение 
не очень хорошо воздействует 
на волосяные луковицы. От чего 
волосы на голове могут ломаться, 
и даже выпадать. 

Ëþäìèëà 
Êîöóð

îòîëàðèíãîëîã  
Âèííèöêîãî 

ìåäèöèíñêîãî 
öåíòðà 

«Àëüòàìåäèêà»

Комментарий эксперта

391386

380909

ЗАЧЕМ ЗИМОЙ 
НА ГОЛОВЕ ШАПКА?
Бережем. Помните, что нам в детстве говорили мамы 
и бабушки? Самое главное — надо ноги и голову в тепле 
держать. Если про ноги еще ладно — красивая и теплая обувь 
еще никому не помешала. То голова… Да, выбор шапок велик — 
но не все подходит и прическу портит 

АЛЕНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

«Øàïêà êóñà-
åòñÿ», — ãîâîðèò 
ìàìå ïÿòèëåòíèé 
ñûí. «Øàïêà ïðè-

÷åñêó ïîðòèò», — íåäîâîëüíî 
âîð÷èò ÷åòûðíàäöàòèëåòíÿÿ ìîä-
íèöà. «ß â ýòîé øàïêå âûãëÿæó 
ïðèäóðêîì», — áàñèò øåñòíàä-
öàòèëåòíèé áàëáåñ. «ß íå ïðè-
âûêëà íîñèòü øàïêó», — èçðåêàåò 
æåíùèíà ïîä òðèäöàòü…

È òîëüêî âåçóí÷èêè, êîòîðûì 
íè÷åãî íèãäå íå êóñàëî è íå ïîð-
òèëî, íàñëàæäàþòñÿ âûáîðîì 
ãîëîâíûõ óáîðîâ, íå âåäàÿ, ÷òî 
òàêîå îòèòû, ìåíèíãèòû, áðîí-
õèòû è ïðî÷èå -èòû.

РАЗВЕ ШАПК А ПАНАЦЕЯ? 
— Ìîÿ çíàêîìàÿ ÷àñòî áûâà-
åò â Åâðîïå, òàì òîæå çèìû, 
âåòðà, õîëîäà è âëàæíîñòü ïî-

âûøåííàÿ, íî êóëüòà øàïîê 
íåò, — ðàññêàçûâàåò Îëüãà, åé 
25, à ñûíó 5. — Òàì äàæå äåòè 
ñîâñåì êðîõè, â êàçàëîñü áû, õî-
ðîøèé ìèíóñ íå âñåãäà èìåþò 
ãîëîâíîé óáîð. Äëÿ åâðîïåéöåâ 
øàïêà, ýòî ñêîðåå ÷àñòü ëóêà, 
à íå íåîáõîäèìîñòü, æèçíåííî 
âàæíàÿ, êàê ïûòàþòñÿ çàâåðèòü 
íàñ âðà÷è. È íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî 
íàòÿãèâàÿ íà óøè ïîðîé íåïî-
íÿòíîå ÷òî-òî, ìû ìåíüøå áî-
ëååì, ÷åì â Åâðîïå.

КАК ЗИМОЙ МЫ ПРОСТУЖАЕМ 
ГОЛОВУ. Ìèíóñ 5 íà óëèöå. À 
åùå åñëè âëàæíîñòü ïîâûøå-
íà. À åñëè âåòåð? À âû òàêèå 
êðàñèâûå èëè ïðèíöèïèàëü-
íûå, èëè íåçàêàëåííûå è áåç 
øàïêè. Óçíàëè ñåáÿ? À òåïåðü 
çíàêîìüòåñü ñ ñèìïòîìàìè, 
êîòîðûå ãîâîðÿò î òîì, ÷òî âû 
ïðîñòóäèëè ãîëîâó. Èòàê ïðî-
ñòóäà ãîëîâû ñîïðîâîæäàåòñÿ 

ñïåöèôè÷åñêèìè ñèìïòîìàìè, 
êîòîðûå âûçâàíû ëîêàëèçàöèåé 
ïðîöåññà. íóæíî îáðàùàòü âíè-
ìàíèå êàê íà îáëàñòü, ãäå áîëèò, 
òàê è íà õàðàêòåð áîëè (íîþùàÿ, 
êîëþùàÿ, ñóäîðîæíàÿ…), åå âû 
ïîòîì îïèøåòå ñâîåìó ëå÷àùå-
ìó âðà÷ó. Òàê âîò áîëü â îáëà-
ñòè ëáà è íîñîâûõ ïàçóõ ìîæåò 
ñâèäåòåëüñòâîâàòü î ðàçâèòèè 
ôðîíòèòà è ãàéìîðèòà. Åñëè 
ó âàñ ñòðåëÿåò â îáëàñòè ðòà è 
ãëàçà, ëáà, ùåêè, âû íå ìîæåòå 
âûïèòü õîëîäíîé âîäû, âåòåð 
ïðè÷èíÿåò íåñòåðïèìóþ áîëü, 
ñêîðåå âñåãî, ïîðàæåí îäèí èç 
ëèöåâûõ íåðâîâ. Áîëü â îáëà-
ñòè óõà èëè çà óõîì ãîâîðèò îá 
îòèòå. Ïîêðàñíåíèå ñëèçèñòîé 
ãëàç, îùóùåíèå ðåçè è ÷óæåðîä-
íîãî òåëà â ãëàçó äàåò ñèãíàë î 
âîçìîæíîì íà÷àëå êîíúþíêòè-
âèòà. Áîëü ïîä ÷åëþñòüþ (÷óòü 
íèæå óõà) è ëåãêàÿ ïðèïóõëîñòü 
ãîâîðèò î íà÷àëå ëèìôàäåíèòà.

ОТИТ
Уши страдают в первую очередь. Так как 
быстрее всего переохлаждаются части 
тела с наименьшим количеством жира, 
(вы когда-нибудь видели толстые уши?) 
Последствия перепадов температуры 
чревато воспалениями в ушах, отитами, 
фурункулами в этой области.

ПРОСТУДЫ И ОРВИ
Уши и носоглотка связаны между собой. 
Нам холодно, мы шмыгаем носом, по-
тому что сопли от перепадов температуры 
текут с неимоверной скоростью, 
а уши мы уже переохладили. Наряду 
с активным глотанием холодного возду-
ха, мы заболеваем.

Несмотря на вышеперечисленные 
угрозы, есть несколько «безшапковых» 
вариантов, которые имеют место быть. 
Шапку можно не носить, если:

  У вас густые волосы. 
Неожиданно, да? И тем не менее, 
если на голове у вас грива, она 
создает воздушную прослойку 
и неплохо убережет голову 
от переохлаждения, а также уши, 
и шею, и при случае нос.

  Вы ее никогда не носили. Организм 
уже настолько адаптировался 
к вечно проветриваемой голове, что 
ему никакой холод нипочем.

  Вы энерджайзер. Стоять 
«елочкой» пару часов на морозе 
даже в шапке можно здоровье 
угробить. А пробежаться рысцой 
до остановки, от транспорта 
в магазин, кино или на работу — 
остыть не успеете.

КОГДА ХОЛОД ГОЛОВЕ НЕ ПОМЕХА

ЧТО СУЛЯТ НАМ ВРАЧИ, ЕСЛИ МЫ 
БУДЕМ ПРЕНЕБРЕГАТЬ ШАПКОЙ

ЧТО С ИММУНИТЕТОМ
И так слабый от нехватки солнца 
и витаминов, а еще если его 
отсутствием шапки добить, все 
болеть будем до лета. Причем спектр 
заболеваний может варьироваться 
от банальной простуды до ангины и 
герпеса по всему телу.

ПРОЩАЙ, ШЕВЕЛЮРА
Не от холода, а от постоянного перепада 
температуры, наши волосяные луковицы 
в постоянном «шоке». А сосуды головы? 
То они сужаются от холода, то расширя-
ются от тепла. В один прекрасный день 
луковицы говорят: «Ну его, эти стрессы» 
и идут искать другую голову.
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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 Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà 

ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 

òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 

íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 

ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 

ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 29 000 

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

Çàìîâë. ¹ 170106

²ÍÒÅÐÂ’Þ

ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, 
(096)3145155 

ßíà Ãëóùåíêî — 
àêòðèñà «Äèçåëü 

Øîó», çà êîòîðîé óæå äàâíî çà-
êðåïèëîñü çâàíèå ñàìîé ÿðêîé 
áëîíäèíêè Óêðàèíû. Êðàñèâàÿ, 
èçÿùíàÿ, âñåãäà â áåçóïðå÷íîé 
ôîðìå — ßíà Ãëóùåíêî áëîí-
äèíêà íå ïðîñòî ÿðêàÿ, à ÐÎÊî-
âàÿ. Ìîùíûé ñãóñòîê ýíåðãèè! 
Íåâåðîÿòíî æèâàÿ è îòêðûòàÿ 
â îáùåíèè, ñìåëàÿ è âñåãäà ãî-
òîâàÿ ê ýêñïåðèìåíòàì, íî â òî æå 
âðåìÿ — î÷åíü ðàññóäèòåëüíàÿ è 
ïðÿìîëèíåéíàÿ.

Ñåé÷àñ óêðàèíñêèé øîó-áèçíåñ 
áóðíî îáñóæäàåò íåîæèäàííóþ 
êîëëàáîðàöèþ ßíû Ãëóùåí-
êî è ãðóïïû «Ò²Ê». Àðòèñòîâ 
îáúåäèíèë íîâûé õèò «òâåðå-
çèõ ³ êóëüòóðíèõ» «ÀËÜÎ-ÍÀ» 
è âåñåëûé êëèï, ïðåìüåðà êîòî-
ðîãî ñîñòîÿëàñü 26 ÿíâàðÿ.

ßíà, êàê äàâíî âû çíàêîìû 
ñ ãðóïïîé «Ò²Ê»?

— Ëè÷íî ñ Âèòåé Áðîíþêîì 
è ó÷àñòíèêàìè ãðóïïû «Ò²Ê» 
ÿ çíàêîìà íåäàâíî. Ñîáñòâåííî, 
áîëåå ïëîòíî ìû ïîçíàêîìèëèñü 
íà ñúåìêàõ êëèïà «ÀËÜÎ-ÍÀ». 
Íî òâîð÷åñòâî ãðóïïû ìíå âñåãäà 
íðàâèëîñü. «Ò²Ê» — òàêàÿ íàðîä-
íàÿ ãðóïïà, êîòîðóþ âñå ëþáÿò, 
ïîä êîòîðóþ âñå òàíöóþò. Ïîä 
íèõ âåäü íåðåàëüíî íå òàíöå-
âàòü! Îíè, çàðàçà, ïèøóò òàêèå 
õèòÿðû, êîòîðûå ó âñåõ íà ñëó-
õó! Ïîìíþ, êàê ãîäà òðè íàçàä 
ÿ ðàáîòàëà íà îäíîì êîðïîðàòè-
âå, ãäå âûñòóïàëà ãðóïïà «Ò²Ê». 
ß ñíèìàëà íà òåëåôîí èõ ïåñíþ 
«Àïðåëü» è åùå äàâàëà êîììåí-
òàðèé, ÷òî: «Áîæå ìîé, ñêîëüêî 
áûëî âûïèòî è ïðîëèòî ñëåç ïîä 
ýòó ïåñíþ. Ïðÿì îíà ñîçäàíà 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïëàêàòü!» (ñìå-
åòñÿ) Ýòî äåéñòâèòåëüíî ïðàâäà: 
ãðóïïà «Ò²Ê» è èõ òðîãàòåëüíûé 
«Àïðåëü» â íåïðîñòîé ïåðèîä 
äóøåâíûõ ïåðåæèâàíèé â ìîåé 
æèçíè áûëè ñî ìíîé. Ñåãîäíÿ, 

ê ñ÷àñòüþ, ó ìåíÿ íîâûé ïåðèîä, 
è íàñòðîåíèå ïåñíè «ÀËÜÎ-ÍÀ» 
åãî âíîâü ÷óäåñíî îòîáðàæàåò!

Âû ñðàçó ñîãëàñèëèñü ñíÿòüñÿ 
â êëèïå?

— Áîëüøå òîãî — ñàìà ïî çíà-
êîìñòâó íàïðîñèëàñü ó ïðîäþñå-
ðà (óëûáàåòñÿ)! Êîãäà ïðîäþñåð 
«Ò²Ê» Îëåã Çáàðàùóê, êîòîðûé 
ïàðàëëåëüíî ÿâëÿåòñÿ êîíöåðòíûì 
äèðåêòîðîì «Äèçåëü Øîó», äàë ïî-
ñëóøàòü «ÀËÜÎ-ÍÓ», ïåñíÿ ñðà-
çó æå âúåëàñü ìíå â ãîëîâó. ß åå 
åùå î-î-î÷åíü äîëãî íàïåâàëà! 
È ñðàçó ñêàçàëà: «Åñòü õîðîøàÿ 
àêòðèñà, êîòîðàÿ ìîæåò ñíÿòüñÿ 
â êëèïå» (ñìååòñÿ). ß äàâíî ìå÷òà-
ëà ñíÿòüñÿ â õîðîøåì êëèïå. Îëåã 
Çáàðàùóê ñêàçàë: «Ðàç ìå÷òàåøü — 
õîðîøî». È ñëîâî ñâîå ñäåðæàë.

Êàêîé áûë ñàìûé ñëîæíûé ìî-
ìåíò íà ñúåìêàõ?

— Áûë íå ñòîëüêî ñëîæíûé, 
ñêîëüêî òÿæåëûé ìîìåíò — â áóê-
âàëüíîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. Êîãäà 
äëÿ ñåëôè-ýôôåêòà â êàäðå ìåíÿ 
ïîëíîñòüþ îáâåøàëè îãðîìíûìè 
òÿæåëåííûìè êàìåðàìè. Ñ ýòèì 
îáâåñîì è ïðèøëîñü îòðûâàòüñÿ 
â êëóáå. Øàìïàíñêîå, êñòàòè, äàëè 
íàñòîÿùåå! ß ñïåðâà îòîðîïåëà: 
«Êàê ïîòîì ñÿäó çà ðóëü?» — 
íî òàê çàèãðàëàñü, ÷òî âûïèëà 
öåëûé áîêàë ñ ëîêòÿ. Ó ìåíÿ 
åñòü òàêîé ãðåøîê — ïèòü ñ ëîêòÿ 
(óëûáàåòñÿ)! Ó ìåíÿ, îôèöåðñêîé 
äî÷êè, ýòî ïðîñòî â êðîâè!

Åùå âû ðàçáèâàëè áóòûëêó î ãî-
ëîâó «ÿïîíñêîãî ïîñëà»…

— Â ýòîò ìîìåíò ýòîò àêòåð 
î÷åíü ñèëüíî ïåðåæèâàë. Òóò æå 
íà÷àë ðàññêàçûâàòü, êàê äåðæàòü 
áóòûëêó, êàê è ñ êàêîé ñêîðîñòüþ 
áèòü… Íî ÿ åãî ñðàçó óñïîêîèëà: 
«Âû çíàåòå, ýòî áóäåò íå ïåðâàÿ 
áóòûëêà, ðàçáèòàÿ î ãîëîâó… 
Òàê ÷òî áîëüíî íå áóäåò! Òîëüêî 
íåïðèÿòíî, êîãäà ìåëêèé ñàõàð 
îñòàíåòñÿ íà îäåæäå».

Òî åñòü âñå-òàêè êèíîøíûé 
îïûò ðàçáèâàíèÿ áóòûëêè?

— À âû äóìàëè, ÷òî Òðîåùèíà 
âñå-òàêè âî ìíå æèâåò?! Îíà-òî 
æèâåò… 20 ëåò æèçíè íà Òðî-

БЛОНДИНКА ИЗ «ДИЗЕЛЬ ШОУ» — 
О СЪЕМКАХ В КЛИПЕ «ТІК» 

Яна Глущенко с лидером группы «ТІК» Виктором Бронюком 
на съемках клипа «АЛЬО-НА»: «Мы сразу спелись! Было 
множество веселых историй за кадром!» 

Эксклюзив!  Яна Глущенко рассказала, 
какие веселые казусы остались за кадром 
съемок клипа «АЛЬО-НА», как когда-то 
чуть не сыграла Пушкареву задолго до 
выхода сериала, и о какой смене ролей 
мечтает в родном «Дизель Шоу»

åùèíå, ñêàæó âàì, ïðîñòî òàê 
íå ïðîõîäÿò (ñìååòñÿ)! Íî ìîé 
îïûò ñ áóòûëêàìè, êîíå÷íî æå, 
êèíîøíûé, ñàõàðíûé.

Âû ñíèìàëèñü âî ìíîãèõ ôèëü-
ìàõ è ñåðèàëàõ. Êàêîé èç íèõ äëÿ 
âàñ ñòàë ïî-íàñòîÿùåìó çíàêîâûì?

— Ïîçîð ìîèì ñåäèíàì, íî, 
íàâåðíîå, ýòî îäèí èç ïåðâûõ 
ñêåò÷êîìîâ «Òðè ñåñòðû», êóäà 
ÿ ïîïàëà ñðàçó ïîñëå èíñòèòóòà. 
Â òîò ìîìåíò âñå åùå íå ïî-
íèìàþò, êàêèå îíè âíóòðåííå, 
êàêîå èõ ïðèçâàíèå â ýòîé ïðî-
ôåññèè. È èìåííî â ýòîì ñåðèàëå 
ÿ ïîäðàñêðûëàñü êàê êîìåäèéíàÿ 
àêòðèñà è ïîíÿëà, ÷òî, áëèí, ýòî, 
íàâåðíîå, ìîå! ß îùóòèëà, ñêîëü-
êî âñåãî ìîãó ïðèäóìûâàòü, íà÷à-
ëà êàéôîâàòü… è ïîíåñëîñü! Ïî-
ìèìî þìîðèñòè÷åñêèõ ñêåò÷-øîó 
è ñåðèàëîâ áûëè ó ìåíÿ è äðàìà-
òè÷åñêèå ðîëè, êîòîðûå ÿ áåçóìíî 
ëþáëþ. Íî çðèòåëü âñå-òàêè óæå 
ïðèâûê êî ìíå, êîìåäèéíîé.

Îáðàç áëîíäèíêè âàì âñåãäà 
êîìôîðòåí? 

— Îáðàç áëîíäèíêè, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, î÷åíü ëþáÿò ëþäè. 
ß ñ ýòèì, íó íå òî ÷òîáû ñìè-
ðèëàñü, íî åñëè çðèòåëü ñìîòðèò, 
åìó íðàâèòñÿ, õîðîøèå îòçûâû 
ïèøóò, çíà÷èò, ýòîò îáðàç íó-
æåí. Êîíå÷íî æå, ìíå õî÷åòñÿ 
áûòü áîëåå ðàçíîïëàíîâîé, ÷òîáû 
ó ìåíÿ áûëè è äðóãèå îáðàçû 
â «Äèçåëü Øîó». Íàäåþñü, ÷òî 
êîãäà-òî íàì ïîçâîëÿò ïîáà-
ëîâàòüñÿ. ß ìå÷òàþ, ÷òîáû ìû 
âòðîåì ñ äåâî÷êàìè ïîìåíÿëèñü 
ñâîèìè àìïëóà. Ìíå êàæåòñÿ, ýòî 
áûëî áû î÷åíü ñìåøíî! ×òîáû 
Ìàðèøêà Ïîïëàâñêàÿ èãðàëà 
òóïóþ áëîíäèíêó, ÿ — èñòåðè-
÷åñêóþ äîìîõîçÿéêó, à Áóñÿ (Âè-
êòîðèÿ Áóëèòêî, — àâò.) — òàêóþ 
âîëåâóþ æåíùèíó. Ýòî áûëî áû 
î÷åíü êðóòî!.. ß, ïðàâäà, î÷åíü áû 
õîòåëà ñûãðàòü íåêðàñèâóþ, íåñåê-
ñóàëüíóþ è î÷åíü óìíóþ æåíùè-
íó — êàê îáðàç Êàòè Ïóøêàðåâîé. 
È òàêîé øàíñ ó ìåíÿ, êñòàòè, áûë 
åùå çàäîëãî äî âûõîäà ñåðèàëà 
«Íå ðîäèñü êðàñèâîé». ß êîãäà 
ó÷èëàñü â øêîëå-ñòóäèè Äîâæåí-

êî, äîëæíà áûëà èãðàòü ñåêðåòàð-
øó. Ó ìåíÿ áûëè áðåêåòû, ÿ íàäå-
âàëà âîò òàêèå îãðîìíûå î÷êè, 
çàâÿçûâàëà õâîñòèê — ðåàëüíî áûë 
îáðàç Ïóøêàðåâîé! Ïîâòîðþñü — 
åùå äî ñåðèàëà! Ïîýòîìó, êîãäà 
îí âûøåë íà ýêðàíû, ÿ ïðîñòî 
îáàëäåëà…

Ñëó÷àëîñü, ÷òî èñòîðèè, 
ïîêàçàííûå â «Äèçåëü Øîó» ïðî-
èñõîäèëè â ðåàëüíîé æèçíè?

— È íå ðàç! Ó íàñ âîîáùå ïî÷òè 
âñå øóòêè è íîìåðà, íàïèñàííûå 
íàøèì ïðîäþñåðîì Ìèøåé 
Øèíêàðåíêî, ïîòîì ñáûâàþòñÿ! 
Ïîýòîìó, êîãäà ó íàñ áûë êðàé-
íèé êîíöåðò, ãäå áûëî î÷åíü ìíî-
ãî íîìåðîâ, ïîñâÿùåííûõ áåðå-
ìåííîñòè, ÿ ñêàçàëà: «Ìèøà, òû 
êàê áû ýòî… ñîáåðèñü! Ñêîëüêî æ 
ìîæíî?!» Ó ìåíÿ ëè÷íî áûëî äâà 
íîìåðà, ãäå ÿ èãðàëà áåðåìåííóþ! 
À ó íàñ è òàê äåâî÷åê ìàëî… Ñëî-
âîì, ðåïåòèðîâàëè è ãîâîðèëè: 
òàê, ïî-ëþáîìó êòî-òî äîëæåí çà-
áåðåìåíåòü… Ñ Âèêîé Áóëèòêî 
äàæå óæå äîãîâîðèëèñü, ÷òî áóäåì 
äåëàòü ýòî ïî î÷åðåäè, ÷òîáû íàñ 
ïðîäþñåðû â øîó íå çàìåíèëè.

×èòàåòå êîììåíòàðèè â ñîöñå-
òÿõ?

— Íåò, íå ÷èòàþ. Íî åñëè 
êóäà-òî ñëó÷àéíî ïîïàäàþ, âñåã-

äà î÷åíü ñìåþñü. Ïîìíþ, êàê 
îäíàæäû ïðî÷ëà, êàê êòî-òî îáî 
ìíå íàïèñàë: «Êðîìå áîëüøîãî 
ðòà è áîëüøèõ ãóá ó íåå áîëüøå 
íè÷åãî íåò». Ñìåÿëàñü äî èñ-
òåðèêè! Íà ñàìîì äåëå âñå ýòî 
ÿ î÷åíü ñïîêîéíî âîñïðèíèìàþ. 
Âåäü äàæå åñëè òåáÿ ñèëüíî êðè-
òèêóþò, ýòî âñå ðàâíî õîðîøî. 
Çíà÷èò — òû íå áåçðàçëè÷íà. 
Ïîýòîìó, âñåãäà ãîâîðþ: Ãîñ-
ïîäè, ïèøèòå, ÷òî õîòèòå! ß âñå 
ðàâíî íå ðåàãèðóþ (óëûáàåòñÿ).

×òî äëÿ âàñ íàèëó÷øèé èñòî÷íèê 
âäîõíîâåíèÿ?

— Ñîëíöå! Êîãäà âèæó ÷èñòîå 
íåáî è ñîëíöå — âñå!.. Âîò ñåãîä-
íÿ âûøëà èç äîìó, åäó íà òðåíè-
ðîâêó è äóìàþ: ÷òî æ ìåíÿ òàê 
ðàçðûâàåò?! Ïðîñòî íåâåðîÿòíîå 
ñîñòîÿíèå! È âñå áëàãîäàðÿ ñî-
ëíå÷íîé ïîãîäå! À âîîáùå ìîé 
ïèê òâîð÷åñòâà — âåñíà. Òîãäà 
ÿ ñ êàæäûì ìóðàâüèøêîé è ìóø-
êîé çäîðîâàþñü! Äàæå êîìàðîâ 
ðàäà âèäåòü! Âñå ýòè îäóâàí÷èêè 
ïîñëå çèìû — ýòî òàê ïðåêðàñíî, 
òàê âäîõíîâëÿåò! Òåì áîëåå ÷òî 
ýòà âåñíà ó íàñ áóäåò îñîáåííîé. 
Â ìàðòå ñòàðòóåò íàø íîâûé òóð 
«Äèçåëü Øîó» «Âåñíà ñìåøíà», 
êîòîðûé çàâåðøèì áîëüøèì êîí-
öåðòîì â Âèííèöå 26 ìàÿ.

Ф
О

ТО
 П

РЕ
ДО

СТ
АВ

ЛЕ
НО

 П
РЕ

СС
-С

ЛУ
Ж

БО
Й 

ГР
УП

ПЫ
 «

ТІ
К»

Ñàìûé âåñåëûé 
ìîìåíò ñúåìîê – 
êîãäà ÿ âàëÿëàñü ó íîã 
Âèòè Áðîíþêà. Òàê 
÷òî ñðàáîòàëèñü ìû 
áûñòðî!
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Заняття з пілатесу відбувають-
ся на базі клубів «СпортЛайф» 
(у ТРК «Магігранд»), «Top Gym» 
(вул. Ващука, 20), СК «Термі-
нал» (вул. 600-річчя, 17, тел. 

067–308–87–85 — інструктор 
Людмила Коваль) і СК «Атлант» 
(вул. Блока, 28, тел. 57–05–15, 
067–430–48–43). Запрошують 
новачків віком від 14 до 60 років.

Де займатися?

Пілатес — комплекс фізичних 
вправ, винайдених на почат-
ку XX століття німецьким спортс-
меном Джозефом Пілатесом. 
Отримав найбільше визнання 
на початку XXI століття.
Система являє собою поєднан-
ня балету, йоги та оздоровчих 

вправ. Пілатес сприяє зміц-
ненню м'язів, фіксує нормаль-
не положення тіла (постави, 
внутрішніх органів), укріплює 
м'язи спини, преса і тазу, по-
кращує гнучкість, знижує рівень 
стресу і поліпшує загальний стан 
здоров'я.

З історії виду 

Пам’яті 
чемпіона світу 
 Ó Â³ííèö³ â³äáóâñÿ 
ìåìîð³àë ÷åìï³îíà ñâ³òó 
ç óí³âåðñàëüíîãî áîþ 
Îëåêñàíäðà Îë³éíèêà. 
Çìàãàëèñÿ ïîíàä ï³âñîòí³ 
äçþäî¿ñò³â 2002 ð. í. 
Ó êîìàíäíîìó çàë³êó 
êðàùîþ âèÿâèëàñÿ çá³ðíà 
Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè 
¹ 5. Íà äðóãîìó ì³ñö³ — 
ñïîðòøêîëà «Ñïàðòàê» 
îáëàñíîãî öåíòðó. Òðåòþ 
ïîçèö³þ ðîçä³ëèëè çá³ðí³ 
²ëë³íö³â ³ Ìîãèëåâà-
Ïîä³ëüñüêîãî.

Весь п’єдестал – 
наш 
 ²íäîðõîêå¿ñòè 
â³ííèöüêî¿ êîìàíäè 
«ØÂÑÌ-Îë³ìï³ÿ» 
âïåðøå ñòàëè ÷åìï³îíàìè 
Óêðà¿íè. Ñð³áëî âçÿëà 
³íøà êîìàíäà íàøîãî ì³ñòà 
«ÎÊÑ-ØÂÑÌ», äî öüîãî 
íåçì³ííèé ïåðåìîæåöü 
âñåóêðà¿íñüêèõ çìàãàíü. 
Áðîíçîâà íàãîðîäà 
ä³ñòàëàñÿ ìîëîä³æí³é 
çá³ðí³é Â³ííè÷÷èíè.

Прибігли 
третіми 
 Ó Çàïîð³ææ³ ïðîéøîâ 
êîìàíäíèé ÷åìï³îíàò 
Óêðà¿íè ç ëåãêî¿ àòëåòèêè 
ó ïðèì³ùåíí³. Âèõîâàíåöü 
Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè 
¹ 1 Áîãäàí Îíèùóê ñòàâ 
òðåò³ì ó á³ãó íà 2000 ìåòð³â 
ç ïåðåøêîäàìè. Ó åñòàôåò-
íîìó á³ãó íàøà êîìàíäà (ç 
÷îòèðüîõ ó÷àñíèê³â) ïîñ³ëà 
òàêó æ ñõîäèíêó.

Випуск №6 (975)
Любителям шахової композиції повідомляємо - свої оригінальні 
шахові задачі необхідно надсилати на адресу: а/с 4078, Вінниця-37, 
21037. Кращі з надісланих задач будуть надруковані в газеті.

Задача №19159-1922
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК: 
Задача №1915
1. Kpa7? C:b5!;  1. b6! Цугцванг; 1... Сb5-Cf1/Cb7+  2. b7/cb7:x;
Задача №1916
1. Тh5! Цугцванг; 1...Ке8-/Кh8-/e5  2.Фg7(:)/Фf7(:)/Тf5x;
Задача №1917
1. Сb2! Загроза 2. Фа6х; 1….Тс1+/Т:b2+/сb3:+ 2.К:с1/ Ф:b2/Ф:b3x;
Задача №1918
1. Тe5! Цугцванг; 1... Kp:f3/Kp:h3  2. K:h4/K:f4x.

М. Пархоменко

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
  Â³ííèöüêèé ôð³-ôàéòåð 

óïåðøå âèñòóïàâ íà ïðîôåñ³é-
íîìó ð³âí³ (ðîçä³ë «åë³òà»). Öå 
ñòàëîñÿ ó ²² òóð³ Êóáêà Áóêî-
âåëÿ ç ôð³-ôàéòó (óêðà¿íñüêèé 
ð³çíîâèä çì³øàíèõ ºäèíîáîðñòâ). 
Ïåðøèé ìëèíåöü íå âèéøîâ 
ãëåâêèì. ×åìï³îí íàøî¿ îáëàñ-
ò³, êàíäèäàò ó ìàéñòðè ñïîðòó 
Ìèêîëà Ëóê’ÿí÷³êîâ çäîáóâ äâ³ 

ÿñêðàâèõ ïåðåìîãè.
Ïåðøà — íàä ñïîðòñìåíîì 

ç Äí³ïðà, ÷åìï³îíîì Óêðà¿íè ç 
ÌÌÀ (çì³øàíå áîéîâå ìèñòåöòâî, 
ñõîæå íà ôð³-ôàéò), âîëîäàðåì 
êóáêà ñâ³òó ç ÌÌÀ-2014, ô³íà-
ë³ñòîì êóáêà Óêðà¿íè ç³ çì³øàíèõ 
ºäèíîáîðñòâ 2016 Âàäèìîì Îí³-
ùóêîì. Ìèêîëà Ëóê’ÿí÷³êîâ íî-
êàóòóâàâ òèòóëîâàíîãî îïîíåíòà!

Ó äðóãîìó ïîºäèíêó â³ííè÷à-

íèí ïåðåì³ã òåõí³÷íèì íîêàóòîì 
îïîíåíòà ç Æèòîìèðà, ô³íàë³ñòà 
Êóáêà Áóêîâåëÿ 2016 ðîêó, ìàé-
ñòðà ñïîðòó Áîãäàíà Ëèñåíêà.

Òàêèì ÷èíîì Ìèêîëà 
Ëóê`ÿí÷³êîâ çäîáóâ ïóò³âêó äî ô³-
íàëó ïðåòåíäåíò³â, ÿêèé â³äáó-
äåòüñÿ 11 ëþòîãî â ðàìêàõ ²²² 
òóðó Êóáêà Áóêîâåëÿ. Ó ðàç³ óñï³-
õó â³í îòðèìàº ïðàâî ïîáîðîòèñÿ 
çà ÷åìï³îíñüêèé ïîÿñ.

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Øèðîêî ðîçïîâñþäæåíå 
òâåðäæåííÿ: «Ùîá çàéìàòèñÿ 
ñïîðòîì, òðåáà áóòè çäîðîâèì». 
Àëå ï³ëàòåñó öå íå ñòîñóºòüñÿ. 
Íà çàíÿòòÿ ç öüîãî ð³çíîâèäó 
ô³òíåñó ïðèéìàþòü â³ííè÷àí ç 
ïðîáëåìàìè ñåðöåâî-ñóäèííî¿, 
åíäîêðèíîëîã³÷íî¿, îïîðíî-ðó-
õîâî¿ ñèñòåì. Ï³ëàòåñîì ìîæíà 
çàéìàòèñÿ âàã³òíèì ÷è îäðàçó 
ï³ñëÿ îïåðàö³¿ — çàäëÿ ðåàá³ë³-
òàö³¿ òà â³äíîâëåííÿ îðãàí³çìó. 
Àäæå íà öèõ òðåíóâàííÿõ íåìàº 
íåï³äéîìíèõ íàâàíòàæåíü.

СПОЧАТКУ ВАЖКО. Êîðåñïîí-
äåíò RIA çàâ³òàâ íà çàíÿòòÿ ç 
ï³ëàòåñó ó ñïîðòêîìïëåêñ³ «Òåð-
ì³íàë». Éîãî ïðîâîäèëà äîñâ³ä-
÷åíèé ³íñòðóêòîð Ëþäìèëà Êî-
âàëü. Çà íåþ ïîâòîðþâàëè âïðàâè 
æ³íêè ð³çíîãî â³êó.

Ïî÷àëè ç äåñÿòèõâèëèííî¿ ðîç-
ìèíêè. Ñïîðòñìåíêè âèêîíóâàëè 
âïðàâè íà ðîçòÿæêó ³ ñòàá³ë³çàö³þ 
êîðïóñó, ðîçìèíàëè ñóãëîáè. Ñå-
ðåä ³íøîãî, ðîáèëè êîëîâ³ ðóõè 
ðóêàìè ³ íîãàìè, ÿê³ ìîæíà ïîáà-
÷èòè ï³ä ÷àñ çàíÿòü ë³êóâàëüíîþ 
ô³çêóëüòóðîþ.

Îñíîâíà ÷àñòèíà ñêëàäàëàñÿ 
³ç âïðàâ äëÿ çá³ëüøåííÿ ñèëè ³ 
âèòðèâàëîñò³. Äàë³ ³íñòðóêòîð 
äàâàëà çàâäàííÿ äëÿ çì³öíåííÿ 
ì’ÿç³â ïðåñó, öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè 
êîðïóñó. Íå çàáóëè é ïðî ê³ëüêà 
âïðàâ äëÿ ïîêðàùåííÿ õðåáòîâîãî 
ñòîâïà. Êîæåí ç åëåìåíò³â ïîâòî-

ðþâàëè 8–10 ðàç³â (á³ëüø ï³äãî-
òîâëåíà ãðóïà ðîáèòü 15–20 ðàç³â, 
çàëåæíî â³ä ñêëàäíîñò³).

Çà ñëîâàìè Ëþäìèëè Êîâàëü, 
ó êîæíîãî ç ïî÷àòê³âö³â — ñâî¿ 
ñëàáê³ ì³ñöÿ. Ó êîãîñü íåäîñòàòíüî 
çì³öíåíèé ïðåñ, ó ³íøèõ — ïåðå-
íàïðóæåí³ ÷è ñêîðî÷åí³ ì’ÿçè. 
Áàãàòî-õòî ïðèõîäèòü ç³ ñêîë³îçàìè.

— Ë³êàð³ ðàäÿòü ëþäÿì ç õâî-
ðîáàìè ïî÷èíàòè çàéìàòèñÿ ô³ò-
íåñîì ñàìå ç ï³ëàòåñó, áî öå íàé-
ìåíø òðàâìàòè÷íèé íàïðÿìîê. 
Òðàâì ó íàñ íå ïîâèííî áóòè, 
ÿêùî ïîâí³ñòþ ñë³äóâàòè ìåòî-
äèö³, — êàæå Ëþäìèëà Êîâàëü. — 
Íà ïî÷àòêó ä³â÷àòàì äóæå âàæêî. 
Àëå çãîäîì âîíè çì³öíþþòüñÿ ³ 
çàâçÿò³øå ïî÷èíàþòü ïðàöþâàòè 
íà òðåíóâàííÿõ.

РАЗОМ З ЙОГОЮ. Ñïîðòñìåíêè 
ðîçïîâ³äàëè, ÿê ô³òíåñ äîïîì³ã 
¿ì ïðèâåñòè ñåáå ó ôîðìó ³ ïî-
çáóòèñÿ õâîðîá.

40-ð³÷íà Íàòàëÿ Ñêîðóê çàéìà-
ºòüñÿ ï³ëàòåñîì äâà ðîêè. Ïåðåä 
öèì ïåðåïðîáóâàëà áàãàòî âèä³â 
ðóõîìî¿ àêòèâíîñò³: éîãó, òàíö³, 
òàéáî ³ øåéï³íã.

— Ó ìåíå áóëè ïðîáëåìè ç³ 
ñïèíîþ, àëå ï³ñëÿ äâîõ ì³ñÿö³â 
çàíÿòü ï³ëàòåñîì âîíè çíèêëè. 
Òåïåð ïðàãíó ïîñò³éíî òðèìàòè 
ñåáå â ôîðì³. Óäîìà ñïîðòîì 
íå çàéìàþñÿ, ëèøå òðè÷³ íà òèæ-
äåíü â³äâ³äóþ òðåíóâàííÿ. Ï³ëà-
òåñ ðîçâèâàº ãíó÷ê³ñòü, ñïðèÿº 
ïîêðàùåííþ íàñòðîþ òîùî, — 
êàæå Íàòàëÿ Ñêîðóê.

Перемогами дебютував 
на професійному ринзі

Микола Лук’янчіков на 
Кубку Буковеля нокаутував 
переможця Кубка світу зі 
змішаних єдиноборств 

ПІЛАТЕС — ЦЕ ФІТНЕС, ЩО ЛІКУЄ 
Для жінок і дівчат  Система 
поєднyє елементи балету, йоги 
та оздоровчих вправ. Позбавляє 
болів у спині та суглобах, сколіозу, 
остеохондрозу і міжхребтової грижі

Êàòåðèíà Ãðîçìàí³ ïðàêòèêóº 
éîãó ³ âîäíî÷àñ ï³ëàòåñ.

— Ï³ëàòåñ — öå ïîºäíàííÿ 
éîãè ³ ô³òíåñó. Çàõîïèëàñÿ íèì 
ì³ñÿöü òîìó. Ó ï³ëàòåñ³ á³ëüøå ô³-
çè÷íèõ íàâàíòàæåíü ó ïîð³âíÿíí³ 
ç éîãîþ, íå ëèøå ðîçòÿæêè. Òîìó 
â³í º á³ëüø äèíàì³÷íèì. Îêð³ì 
òîãî, öå ìåíø òðàâìàòè÷íî, í³æ 
çàéìàòèñÿ ó òðåíàæåðíîìó çàë³, — 
ãîâîðèòü Êàòåðèíà Ãðîçìàí³.

32-ð³÷íà Àëüîíà Ñàíäóë íåùî-
äàâíî ïîâåðíóëàñÿ äî ï³ëàòåñó 
ï³ñëÿ çíà÷íî¿ ïåðåðâè.

— Çà äîïîìîãîþ ï³ëàòåñó ó ìåíå 
çíèêëè áîë³ ó õðåáò³. Òåïåð ïðàã-
íó ïîêðàùèòè ô³çè÷íó ôîðìó. 
Ñïîðòèâí³ íàâè÷êè ìàþ íåïîãàí³. 
Ó þíîñò³ äåñÿòü ðîê³â çàéìàëàñÿ 
àêðîáàòèêîþ, º êàíäèäàòîì ó ìàé-
ñòðè ñïîðòó, — êàæå Àëüîíà Ñàíäóë.

ІНСТРУКТОР ВИЛІКУВАЛА СЕБЕ. 
Ëþäìèëà Êîâàëü íàãîëîøóº, ùî 

ï³ëàòåñ — îçäîðîâ÷à ìåòîäèêà 
â ïåðøó ÷åðãó äëÿ ðåàá³ë³òàö³¿ 
îïîðíî-ðóõîâî¿ ñèñòåìè. Çà ¿¿ 
ñëîâàìè, áîë³ ó ñïèí³ ïðîõî-
äÿòü ï³ñëÿ 1,5–2 ì³ñÿö³ òðåíó-
âàíü. Õî÷à ïîâí³ñòþ çäîðîâèõ 
â³ííè÷àíîê òàêîæ çàïðîøóþòü 
çàéìàòèñÿ — âîíè çàéìàòè-
ìóòüñÿ çàãàëüíèì çì³öíåííÿì 
îðãàí³çìó.

— Ë³êóºìî íà íàøèõ çà-
íÿòòÿõ ïðîáëåìè ç õðåáòîì, 
ñêîë³îçè, îñòåîõîíäðîçè, ì³æ-
õðåáòîâ³ ãðèæ³, áîë³ ó ñóãëîáàõ 
òîùî. Óñ³ âïðàâè âèêîíóþòüñÿ 
ó ïîâ³ëüíîìó òåìï³. Çàëó÷àº-
ìî äî ðîáîòè âíóòð³øí³ øàðè 
ì’ÿç³â-ñòàá³ë³çàòîð³â, ÿê³ ï³äòðè-
ìóþòü õðåáåò ³ ê³ñòêè ëþäèíè, — 
êàæå ³íñòðóêòîð.

Äî ðå÷³, Ëþäìèëà Êîâàëü ðà-
í³øå é ñàìà ìàëà ïðîáëåìè ç³ 
ñïèíîþ. Çàâäÿêè ï³ëàòåñó âîíà 
ïîçáóëàñÿ áîëÿ÷îê.

Інструктор 
Людмила Коваль 
допомагає 
виконувати вправу 
на розтяжку 
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Буковель
•  Виїзд:

23.02, 07.03, 9.03
• 970-1310 грн

• 5 днів/6 ночей

• (067)432-26-39

• Виїзд: 08.03
• 2050 грн

• 5 днів/6 ночей
• (096)882-50-33

• Виїзд: 18.02
• 630 грн

• 2 дні/2 ночі
• (097)749-60-84

Драгобрат Мигово

• Виїзд: 17.02
• 565 грн

• 2 дні/3
• (098)409-63-51

Аквапарк у Києві
• Виїзд: 25.02
• 480 грн

• 1 день/0 ночей
• (098)409-63-51 

Чернівці Аквапарк у Хмельницькому
• Виїзд: 08.03
• 145 грн

• 1 день/0 ночей
• (098)409-63-51 

Закарпаття
•  Виїзд: 

17.02, 10.03
• 1075 грн

• 3 дні/4 ночі

• (063) 306 49 82

Львів
• Виїзд: 11.02
• 630 грн

• 2 дні/1 ніч
• (097)813-31-12

Тунель кохання
•  Виїзд: 

14.02, 08.03
• 375 грн

• 1 день/0 ночей

• (097)908-02-79

Печера «Атлантида»
• Виїзд: 04.03
• 610 грн

• 1 день/0 ночей
• (097)749-60-84

Грузія
• Виїзд: 17.02
• 340 доларів

• 5 днів/6 ночей
• (096)882-50-33

Європа (8 міст)
• Виїзд: 08.03
• 250 євро

• 6 днів/5 ночей
• (097)813-31-12

Всі тури з Вінниці на

«СВЯТО ЗАКОХАНИХ» UAMADEFEST
1.«Свято закоханих» UamadeFest про-
йде в Києві 11–12 лютого. Плюс його 
в тому, що відвідати захід можна буде 
безкоштовно. На закоханих чекає 
багато різних локацій. Fun zone: на цій 
зоні буде театральна постановка 
«Ромео і Джульєтта» з 3D-mapping і 
участю Dj, акустичний концерт, stand 
up show, швидкі побачення для тих, 
хто в пошуку, тощо. Market zone: 
ярмарок подарунків та одягу. Beauty 
zone: барбершопи, салони краси. 
Food zone: гастрономія і вулична їжа. 
Також інші зони для дорослих і дітей.

Де: Київ, галерея LAVRA, вул. Лаврська, 1.
Вхід вільний.

ВЕЧІР З «МАЧЕТЕ»
День закоханих у Києві можна буде 
провести з «Ніжністю». Головна компо-
зиція української групи «Мачете», яка 
підкорила серця мільйонів шану-
вальників по всьому світу, лунатиме 
в «Freedom Event Hall». Музиканти 
підготували для гостей сольний 
святковий концерт. Багато красивих 
ліричних балад і просто хорошої 
музики, наповненої змістом і тяжким 
вокалом Ярослава Малого. Також вас 
чекає святковий фуршет, дегустація 
шампанського.
Де: Київ, Freedom Event Hall, вул. 
Кирилівська, 134.
Вхід платний. Вартість квитків: 
1000–4000 грн 

ЛАВ-СТОРИ С  «LORDS OF THE 
SOUND»
Шедеври світової музики — хіти 
Whitney Houston, Scorpions, Lana 
Del Rey, Adele, Sting, Aerosmith. 
Романтичні саундтреки з відомих 
фільмів: «Ромео і Джульєтта», 
«Амелі», «Щоденник пам'яті» 
і «Титанік» — все це у виконані 
симфонічного оркестру «Lords of the 
Sound» в Оперному театрі Львова. Дві 
години «Love Story» і кіно-музичного 
задоволення.

Де: Львів, Львівський оперний 
театр, проспект Свободи, 28. 
Початок о 17.30 
Вхід платний. Вартість: 140–460 грн 

«ЛЮБОВ, ВИНО І ДЖАЗ»
Відкрити любов по-новому обіцяють 
на музичному вечорі «LoveJazzWine» 
в Києві. Тут можна буде зануритися 
в легкий джаз, циганський джаз: 
коктейль, який поєднує пекучий і при-
страсний циганський дух з джазовими 
ритмами 30–40-х років. Гостями вечо-
ра будуть два музичних колективи — 
GypsyLyre і UrbanGypsy. Фламенко, 
пристрасні танці, дегустація вина, 
різноманітні смаколики. У вартість вхо-
дить місце за столиком, шоколадно-
фруктова тарілка і пляшка вина.

Де: Київ, ресторан «PapaFeta», пр. 
Лобановського, 56. Початок о 20.00.
Вхід платний. Вартість: 200–300 грн 

STREET JAZZ: WOODY ALLEN
Ще один вечір джазу, але вже з Вуді 
Алленом — відомим американським 
кінорежисером, продюсером, акто-
ром-коміком, а також дуже великим 
шанувальником джазу. У нього є 
свій джазбенд, в якому кінорежисер 
грає на кларнеті. Тож на «Street Jazz: 
Woody Allen» будуть звучати компо-
зиції з культових фільмів Вуді Аллена 
в стилі циганський джаз: «Вікі-Крістіна 
Барселона», «Північ у Парижі», «Ман-
хеттен» і багатьох інших. 

Де: Київ, Bel etage Concert club, вул. 
Шота Руставелі, 16 а. Початок о 20.00.
Вхід платний. Вартість квитків: 
150–450 грн 

ВИСТУП СПІВАКА АЛЛАНА ХАРРІСА 
«ДЖАЗ ДЛЯ ЗАКОХАНИХ»
Виступ  одного з кращих вокаліс-
тів Нью-Йорка  Аллана Харріса 
«Джаз для закоханих» в рамках 
«Сезону джазового вокалу» пройде 
в столиці 14 лютого. Американський 
джазмен виконає найкращі джазові 
пісні про кохання, серед яких My 
Funny Valentine, L. O.V.E, Moody's 
Mood For Love, You Don't Know What 
Love Is і багато інших. Настрій створять 
перевірені часом мелодії, чудовий го-
лос і затишна атмосфера джаз-клубу. 
Де: Київ, клуб Sentrum, вул. Шота 
Руставелі, 11.
Вхід платний. Вартість квитків: 
700–1000 грн 

ДЕ ПРОВЕСТИ 14 ЛЮТОГО:
ТОП-6 «МУЗИЧНИХ» МІСЦЬ 
Для двох  Розбавити лютий, який багатьом здається сірим і депресивним, 
можна, вирушивши в романтичну подорож за межами звичної обстановки. 
Основні музичні заходи відбудуться в столиці. Пропонуємо добірку, яка 
підкаже, куди відправитися в останній зимовий місяць

АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099)1781008 

Çàíóðèòèñÿ â àòìîñôåðó æèâî¿ ìóçèêè, 
ïî÷óòè ÷óäîâ³ ï³ñí³ ïðî êîõàííÿ ó âèêîíàíí³ 
àìåðèêàíñüêîãî äæàçîâîãî òåíîðà â Êèºâ³, 
â³äïî÷èòè ï³ä çâóêè ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó 
«Lords of the Sound» ó Ëüâîâ³. Ó ëþòîìó ç³ãð³-
âàºìîñÿ íà êîíöåðòàõ ³ äæàçîâèõ ôåñòèâàëÿõ.
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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».

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

Анна Кареніна
Театральний роман
9.02, поч. о 18.30

Ідзанамі... Богиня, яка вабить
Драма, 10.02, поч. о 18.30

Чудовий вікенд для пікніка
Мала сцена. Драматична комедія
10.02, поч. о 19.00

Попелюшка
Казковий мюзикл для дітей
11.02, поч. о 12.00

Ніч святого Валентина
Фантазії на тему кохання
11.02, поч. о 18.30

Ніч святого Валентина
Фантазії на тему кохання
14.02, поч. о 18.30

Шельменко-денщик
Водевіль, 15.02, поч. о 16.00

Я б тобі небо прихилив...
Мала сцена. Драма, 15.02, поч. о 19.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 20 грн
Наш веселий колобок
Казка-комедія
11.02, поч. об 11.00 та 13.00

Бука
Лялькове естрадно-циркове шоу
12.02, поч. об 11.00 та 13.00
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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».

Beef Eater запрошує 
на день народження
10 лютого 2017 року 
один із найкращих 
арт-пабів Вінниці "Beef 
Eater" святкує свій день 
народження! Арт-пабу 
виповнюється 3 роки!

Святкувати з арт-пабом будуть:
— Виступи триб'ют-гурт "RED HOT CHILI PEPPERS" 
від кавер гурту "Can't stop"
— Конкурси, розіграші та призи!
Початок о 21.00. Вхід — 100 грн. Бронювання 
столиків: (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

Велика стіна
Фентезі, 8.02, поч. о 10.00, 11.55, 15.40, 19.45, 
21.55. Вартість квитків — від 60 грн
9.02–15.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

хХх: Реактивізація
Бойовик, 8.02, поч. о 12.10, 16.20
Вартість квитків — від 60 грн
9.02–15.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Правило бою
Драма, 8.02, поч. о 10.30, 18.20
Вартість квитків — від 55 грн
9.02–15.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Балерина
Анімація, 8.02, поч. о 13.50, 17.50
Вартість квитків — від 60 грн
9.02–15.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Дзвінки
Жахи, 8.02, поч. о 14.20, 19.50, 21.50
Вартість квитків — від 65 грн
9.02–15.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Пригоди червоного літачка
Анімація, 8.02–9.02, поч. о 10.00, 12.00, 14.00
10.02–16.02, поч. о 10.00, 12.00
Вартість квитків — 20 грн

Не стукай двічі
Жахи, 8.02–9.02, поч. о 16.00, 18.00
10.02–16.02, поч. о 14.00, 18.00
Вартість квитків — 20 грн

Вечори французького кіно
Фестиваль, 8.02–9.02, поч. о 20.00
Вартість квитків — 20 грн

Парубоцька вечірка
Комедія, 10.02–16.02, поч. о 16.00
Вартість квитків — 20 грн

Одіссея
Пригоди, 10.02–16.02, поч. о 19.40
Вартість квитків — 20 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Не стукай двічі
Жахи, 8.02, поч. о 9.00, 13.20, 18.00
Вартість квитків — від 50 грн
9.02–15.02, довідка — за тел. (096)0035050

Правила бою
Драма, 8.02, поч. о 12.30, 14.10
Вартість квитків — від 50 грн
9.02–15.02, довідка — за тел. (096)0035050

2+1
Комедія, 8.02, поч. о 16.50, 22.10
Вартість квитків — від 50 грн
9.02–15.02, довідка — за тел. (096)0035050

Дзвінки
Жахи, 8.02, поч. о 9.30, 11.40, 13.50, 16.00, 18.10, 
19.00, 20.20, 21.10, 22.30. Вартість квитків — від 
50 грн. 9.02–15.02, довідка — за тел. (096)0035050

КІНОТЕАТР 

 РОДИНА

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

ВИСТАВКИ
Восьме диво світу
У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї 
триває унікальна виставка мікромініатюр Володи-
мира Казаряна «Восьме диво світу». На виставці 
представлені унікальні шедеври мікромініатюри: 
знаменитий караван верблюдів у вушку голки, 
підкута блоха, букет троянд, стеблом яких служить 
людська волосина, скульптури на макових зернах, 
портрети на рисі і безліч інших мікромініатюрних 
творінь, приголомшуючих людську уяву. Унікальні 
творіння Володимира Казаряна, визнаного майстра 

мікромініатюрного мистецтва, є у колекціях бага-
тьох знаменитостей, зокрема таких як президента 
Америки Білла Клінтона, президента Єгипту — Хос-
ні Мубарака, президентів України — Леоніда Крав-
чука, Леоніда Кучми, відомого актора Арнольда 
Шварценеггера та інших. На виставці всі мініатюри 
можна переглянути під мікроскопом. Для сторення 
мініатюр Володимир Казарян використовує слоно-
ву кістку, мармур, бурштин, риб’ячу луску, пилинки 
дорогоцінного каміння. Виставка діє до 19 березня 
щоденно з 10.00 до 18.00. Телефони для довідок: 
67–49–46, 67–20–93

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

Недільна вечірка 
у Skyroom
Щонеділі у найстиль-
нішому клубі Skyroom 
вечірка STAFF PARTY!
Початок о 22.00. Вхід 
для всіх вільний. Знижка 
на всі коктейлі — 30%.
Резиденти вечора: Dj 

Alex Sin, Andrew Nagorny, Macrovision, Ice Cream.
Резерв столиків за телефоном (093) 886 93 93.

«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.

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 ша-
лену 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 «Н2 О» 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.
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Женa мужу:
— Сслуууушaй, я вчерa случaйно 
посмотрелa список твоих входящих 
и исходящих звонков,.. a что зa 
Генa? Ты мне про него ничего 
не рaсскaзывaл, a кaждый 2–3 звонок 
от него или ему?!
Муж:
— Дурa ревнивaя, во-первых, если 
я еще рaз узнaю, что ты «случaйно» 
посмотрелa мой телефон — молись, a 
во-вторых, — GENA — это ЖЕНА!!!


— Семен Маркович! У меня жена 
забеременела!
— Ой, Нюма, такая радость! И кого ты 
подозреваешь?


Мэр не только пообещал горожанам 
построить новый храм, но и, сняв 
рубашку, продемонстрировал, как он 
будет выглядеть.


Пограничник с собакой идет вдоль 
границы. Шорох в кустах.
Пограничник собаке:
— Иди посмотри, что там такое.
Собака:
— Сам иди! Я и отсюда погавкать 
могу.


Пришла заявка: 
«Психиатрическая больница хочет 
добавить вас в друзья»… 
Нашли все-таки…


У каждой женщины должен быть 
такой мужчина, который все же 
дозвонится на 87-й раз, чтобы 
задать единственный вопрос: 
«Нахрена тебе телефон?! "


Самые классные гулянки всегда 
начинаются со слов: "Да ну, ты что, 
мне завтра на работу…"


Чего нет в женской сумочке?
— Чего-чего? Места в ней нет!


— У вас есть Виагра?
— Да.
— Сколько стоит?
— 250 гривен.
— Сколько стоит?
— Два часа.


Он был в прекрасной спортивной 
форме. Правда, на пузе она уже 
не застегивалась.


Если взять ипотеку в 4 миллиона, 
то выплачивать ее 25 лет. А если 

украсть 4 миллиона, то сидеть 7 лет. 
Эта мысль не дает мне покоя.


Я с 5 лет хакер. Началось 
с того, что я взломал бабушкин 
сервант, хакнул оттуда 
несколько конфет, за что и был 
жестоко забанен на 2 дня от улицы.


Специально держу в квартире 
полный архив «Дома-2» 
на дисках. Если у меня будет 
обыск по какому-нибудь делу, 
есть шанс, что на суде признают 
невменяемым…


Месяц не сидела за рулем, наконец 
села… Все на дороге орут, руками 
машут. Соскучились, наверное?!


Мама спрашивает Вовочку: — 
В буфете было два куска торта, 
а сейчас один; можешь ты это 
объяснить?
— Конечно! Было темно 
и я не заметил второй кусок!


На вопрос: «Что вы будете делать, 
если увидите зеленого человечка?»
60% ответили — брошу пить!
30% — начну пить!
9% — пойду на прием к психиатру!
И только одна девушка сказала: 
«Начну переходить дорогу!»


Поломка без причины — признак 
мэйд-ин-чины.

ÏÎÆÀÐÒÓªÌÎ?
Сторінку підготував Михайло Курдюков

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

Жена: «Мне нужны внимание и уход!»
Муж: «Внимание… я ухожу».


— Как у тебя с твоей девушкой?
— Мы расстались.
— А чего?
— Поругались. Она кричит: «Ты 
не любишь меня». Я ей: «Оля, да 

люблю я тебя!»
— А она?
— А она Лена…


Бабка, увидевшая свободное место 
в автобусе, — самый быстрый зверь 
на планете!


Чтобы хорошо высыпаться, нужно 
спать 8 часов в день. И еще столько же 
ночью!


— Мужик, а что это у тебя оба уха 
перевязаны?
— Да, я белье гладил, и тут телефон 
зазвонил.

— И?
— Ну что и? Вместо трубки в утюг «але» 
сказал…
— Аа… понятно… а со вторым ухом что?
— Так, это… скорую вызывал…


Полицейский останавливает машину. 
Из машины выходит подвыпившая 
девушка.
Милиционер: — Так, езда в нетрезвом 
виде…
Девушка: — Сам ты, езда…


Священник спрашивает у Вовочки:
— Ты молишься перед едой?
— Нет, моя мама хорошо готовит.

А що тішить відомих вінничан?

МАКСИМ 
НИКИТЕНКО 
(30), 
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ, 
ШОУМЕН

Сторінку підготував Михайло Курдюков
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ОВЕН 
Добре б вам перестати за-
смучувати своїми докорами 
кохану людину, краще 
допоможіть їй справитися з 
ситуацією, що склалася. 

ТЕЛЕЦЬ 
Цей тиждень знову поверне 
вас до складних питань 
у стосунках з коханою люди-
ною. Від вас буде потрібно 
неабияке терпіння. 

БЛИЗНЮКИ 
Стосунки в родині стануть 
гармонійніші. Постарайтеся 
надати тим, хто від вас зале-
жить, більше свободи. Спро-
би контролювати близьких 
все одно успіху не матимуть.

РАК 
Дайте волю почуттям і бажан-
ням, але не створюйте своєю 
поведінкою приводу для рев-
нощів. Ви можете неприємно 
здивувати кохану людину, 
якщо почнете відкрито флір-
тувати з кимось ще.

ЛЕВ 
Ваше особисте життя може 
виявитися більш захоплю-
ючим, ніж найцікавіший 
роман. У середу і п'ятницю, 
можливо, вас чекатиме 
романтична пригода. 

ДІВА 
При спілкуванні з коханою 
людиною будьте завбачливі. 
Стримуйте негативні емоції. 
П'ятниця — найбільш сприят-
ливий день для зустрічей.

ТЕРЕЗИ 
Саме час починати зміню-
вати свій імідж. Ви знайдете 
бажаний магнетизм, і ваші 
стосунки з коханою люди-
ною миттєво перетворяться. 

СКОРПІОН 
Ви будете неперевершені, 
станете центром уваги. 
Випромінюючи енергію, 
життєлюбність і чарівність, 
ви користуєтеся успіхом 
у протилежної статі. 

СТРІЛЕЦЬ 
Не варто сліпо віддавати-
ся кипінню пристрастей. 
На жаль, у справі вирішення 
сімейних проблем для вас 
цей тиждень не найкращий. 

КОЗЕРІГ 
Оберіть нову тактику 
любовної атаки. Вона 
не повинна полягати 
в кидках з крайності 
в крайність. Інакше ваші 
вчинки можуть бути 
неправильно витлумачені.

ВОДОЛІЙ 
Кохана людина з розумінням 
ставиться до ваших проблем 
на роботі, але не треба цим 
зловживати. Не намагайтеся 
скинути на супутника життя 
весь побут. Вирішуйте сімей-
ні питання разом.

РИБИ 
Африканські пристрасті 
трохи вщухли, їм на зміну 
приходить взаєморозуміння 
і дружба. Вівторок — вдалий 
час для душевного спілку-
вання з коханою людиною.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 8-14 ЛЮТОГО
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Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ, 
ТРЕНЕР НЛП

— Первый секс  практи-
чески никогда не бывает 
идеальным, хотя может та-
ким казаться за счёт сильных 
эмоций, адреналина и прочих 
«естественных энергетиков» 

в крови. Неидеальным он становится за счёт 
того, что люди ещё не знают друг друга. 
Люди порой со своим-то телом разобрать-
ся не могут, а тут чужое, да ещё и на своё 

никак не похожее. Естественно, для того, 
чтобы первый секс не стал последним, нуж-
но активное участие обоих. Под активным 
участием мы понимаем взаимные интерес 
и взаимное желание получить и доставить 
удовольствие. Опять-таки, у инициативы 
тоже есть предел. Например, есть такие 
мужчины, которые во время секса будто 
не слушают женщину и делают то, что хотят 
сами. Практически добровольно-принуди-
тельно. Это безобразие. Такое поведение 
может отбить у женщин не только желание 

заниматься сексом с мужчиной, но и вооб-
ще вести половую жизнь. Как понять, что 
хочется вашему партнёру? По его реакциям. 
Несколько первых встреч очень напомина-
ют старую детскую игру «холодно-горячо». 
Таким образом, вы понимаете, что делать 
стоит, а что нет. В сексе, как и в жизни, есть 
неписанные правила, зная которые, мож-
но гораздо более приятно провести время 
и оставить после себя впечатление человека, 
с которым действительно хочется встретить-
ся ещё раз.

5 МЕСТО: ПРЯМОТА 
За что мужчины любят девушек? Во многом, за загадочность. Например, мужчина 
почти никогда не знает, что из уст девушки означает слово «нет»: или же «Нет!», или 
«Я подумаю…», или «Попробуй еще». Подобная загадочность есть и в моменте перед 
сексом. Вроде бы как все про все знают, но в то же самое время, прямо ничего не говорится. 
Тем не менее, находятся такие умелицы, которые вместо того, чтобы соблазнять мужчину 
собой, начинают этот вопрос обсуждать: «Мы же сегодня займёмся сексом? А где мы это 
будем делать? Тут? Или может вот там? А как будет лучше?» и так далее.

4 МЕСТО: СИМУЛЯЦИЯ 
Просто. Поверьте. На слово. Это чувствуется. Сколько бы вы не прошли курсов актёрского 
мастерства, сколько просмотренных порнофильмов у вас не было бы за плечами, сколько 
раз вам бы не удавалось врать и притворяться в других сферах, знайте: симуляция в сексе 
всегда чувствуется! Ненатуральные охи-ахи, неискренние комплименты: «Господи, 
какой же он огромный», или финальное: «Это было просто божественно…». Без искренних 
ощущений и эмоций вы не сможете передать мужчине то, что вы хотите. Скорее, таким 
образом вы сделаете всё, чтобы в следующий раз он пошёл к другой.

3 МЕСТО: СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТЬ 
«Боже, это наш первый совместный секс… Не могу в это поверить … *плач*… я так 
рада…». Ладно, согласны, мы немного утрировали. Тем не менее, когда попадаются 
девушки с подобным поведением, они становятся полноценным головняком для 
мужчины. Придавая особое значение этому вечеру, вы усиливаете и без того немалое 
волнение, которое может только мешать. Опять-таки, возгласы про любовь и высокие 
чувства — эта вещь очень опциональная и не каждому понравится. Особенно помните 
то, что после секса у каждого мужчины есть заветные три минуты, во время которых он 
приходит в себя. Ему не до высокого.

2 МЕСТО: НЕ-ИГРОВАЯ ГРУБОСТЬ 
«С*ка, больно! Куда ты пихаешь?» или «Быстрее, бл***ь!» — вот такие фантастические 
диалоги порой можно услышать от девушек во время секса. Тут скорее даже дело 
в самих словах, а в тоне, с которым обращаются к мужчине. Плюс редкий мужчина 
любит, чтобы с ним так обращались. Как и в предыдущих случаях, мужчина, 
как правило, смолчит и ничего не скажет. Конечно, можно и хамить, никто же 
не запрещает, только смысл?

1 МЕСТО: МОЛЧАНИЕ 
Воистину, самый страшных грех секса — это полное безразличие. Молчание. Только 
представьте себе секс без эмоций. А такое бывает. И бывает нередко. «Дорогая, тебе 
было хорошо?»- «…» — «Дорогая?» — «А, да, хорошо, хорошо…» И другие вариации 
на тему. Невозможно понравиться партнёру, только, пардон, принеся своё тело для 
совокупления. Эмоции — это очень важная вещь в сексе. Секс по сути — это и есть 
одна большая эмоция. Это, во-первых. Во-вторых, не говоря партнёру ничего о том, 
нравится вам, или нет, вы не даёте ему возможности постараться сделать хорошо 
именно вам. Следовательно, секс будет серее.

«ТЫ УЖЕ ВСЁ?» ИЛИ 
ТОП-5 НЕНУЖНЫХ ФРАЗ 
Волнительный момент  К первому сексу девушки стараются подойти 
максимально вовлечённо: надевают самое лучшее, подчёркивают 
достоинства, пытаются произвести впечатление… Но порой может произойти 
так, что одна фраза, или один поступок может испортить весь вечер

Чего не стоит делать, если вы хотите, чтобы приятный вечер повторился

РЕКОМЕНДАЦИЯ: вспомните танцы 
и позвольте мужчине вести вас. Так 
вы сможете и расслабиться сами, 
и придать больше уверенности 
вашему избраннику.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: хвалите и восхи-
щайтесь тем, что вам реально нравит-
ся. Так вы и не будете врать, и муж-
чина останется с ощущением того, 
что он молодец. Все дополнительные 
просьбы и рекомендации можете об-
судить отдельно от самого процесса.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: гораздо лучше 
заострить внимание на своих 
ощущениях и ощущениях вашего 
партнера. Не прогадаете.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: уважительно 
относитесь к своему партнёру. Даже 
если вы его не любите в полном 
смысле этого слова. Помните, вы 
в постели оба для того, чтобы было 
приятно и вам, и вашему партнёру.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: 
говорите с вашим партнёром. 
Делайте комплименты, говорите, 
что нравится, а что нет. Будьте собой!
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Чтобы выплеснуть негатив 
и агрессию, займитесь 
спортом.

ТЕЛЕЦ 
Вы на пороге больших пе-
ремен. Наступает сложная 
и ответственная неделя. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Озарение очень скоро 
придет. И вы примите на-
иболее верное решение.

РАК 
Вы озадачили себя слиш-
ком грандиозными плана-
ми, может быть, лучше их 
сократить.

ЛЕВ 
На этой неделе удача будет 
на стороне тех, кто проявит 
упорство.

ДЕВА 
Ваши достижения — это 
весьма похвально, но при-
шло время двигаться 
вперед.

ВЕСЫ 
На первом плане для вас 
окажутся новые люди с дру-
гими взглядами на мир. 

СКОРПИОН 
В любой ситуации 
рассчитывайте только 
на себя. 

СТРЕЛЕЦ 
Плавное течение рабочих 
дел позволит вам поднять-
ся по карьерной лестнице. 

КОЗЕРОГ 
Страх за свое будущее 
может заставить вас на-
чать строить коварные 
замыслы. 

ВОДОЛЕЙ 
Вас порадуют приятные 
встречи с давними дру-
зьями. 

РЫБЫ 
Вы сейчас можете стать 
прекрасным организато-
ром веселых вечеринок.

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

Марія, 19 років
Студентка 3 курсу Вінницького кооперативного 
інституту. Активна, цілеспрямована та життєрадісна. 
Полюбляю музику та активний відпочинок. Мрія — 
об'їхати весь світ у пошуках прекрасного. Маю в житті 
цілі, знаю, чого я хочу від майбутнього та всі сили 
прикладаю для того, щоб чогось досягти.

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.

ВЛАДИМИР ШУБИН, 
МУЗЫКАНТ

Двухлетняя внучка 
практически довела 
до инфаркта 
бабушку, весь 
день ходя за ней 

по квартире с призывом:
— Молись и кайся! К вечеру 
выяснилось, что ребенок просил 
включить мультик «Малыш 
и Карлсон».

***
Мне понятно, почему принц 
влюбился в Русалочку с первого 
взгляда. Полуголая, рыжая и немая 
девушка — мечта многих.

***
Чтобы кожа рук не шелушилась 
от мороза, возьмите половину 
лимона, щепотку соли, бутылку 
текилы и не выходите на улицу.

***
— А можно всех посмотреть?
— Мужчина, забирайте своего 
ребенка из группы и уходите!

***
— Никак не могу договориться 
с женой, где провести отпуск.
— А что так?
— Да понимаешь, я собираюсь 
на Мальдивы. А она хочет поехать 
со мной…

***
В суде слушают дело о разводе, 
судья пытается примирить 
молодых... Муж: — Нет и все! 
Я с ней не буду больше жить, 
она задолбала в нашей спальне 
держать козу... там такая вонь, фу... 
Судья: — Может просто открыть 
окно? Муж: — Да?! И выпустить всех 
моих голубей??!

***
Мужик просыпается с бодуна. 
Голова болит. Хлоп по карманам. 
Ничего нет. Он дрожащим голосом 
спрашивает:
— Мужики, я ведь вчера получку 
получил.
— Да мы ее пропили.
— Слава Богу, а я думал, что потерял!

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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Мартіні Голд
Інгредієнти: джин 120 мл, 
мартіні 30 мл, лікер 1 столова 
ложка.
Усі інгредієнти добре збов-
тайте в шейкері, перелийте 
в келихи і пийте на здоров'я. 
Хоча є один нюанс: зазвичай, 
у келих зі справжнім мартіні 
кладуть оливку. І п'ють його 
через соломинку. Ось так усе 
просто.

Тетяна (31)

КОКТЕЙЛЬ
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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)

О «МІС RIA-2017»

го 
радісна. 

Мрія —
ю в житті
сили 

ФОТО НА
EMISTO.UA

айте QR-код
шої мобілки та 
то! (Має бути 
програма QR

( у

дроїд-маркета 
логічна)


