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RIA до сніданку
за 20 грн на місяць

ІСТОРІЯ 
ПОРЯТУНКУ
 $50 тисяч обіцяли 
бойовики за льотчиків 
Ан-26 з Вінниці, збитого 
терористами на 
Луганщині с. 6

НАВІЩО ДІТЯМ 
МАКУЛАТУРА
 Збір макулатури 
у школах: відлуння 
радянщини чи 
європейська практика?

с. 15с. 11

ЯК РОЗРУЛИТИ ЗАТОРИ?
ІДЕЇ ВІННИЧАН

Так виглядає Центральний міст з суботи, 11 березня. Замість «тягучки» вінничани 
пропонують понтонний міст на Богуна та погодинний проїзд автомобілів

368149

394081

 Пробки, що утворились через перекриття 
Київського мосту, дратують містян

 Чотири дні мерія разом з патрульними 
намагаються врегулювати рух громадського та 
приватного транспорту. Від проблеми це поки що 
не рятує

 Тривалість поїздок через центр на роботу або 
навчання збільшилася на 15–30 хвилин

 RIA запитала поради у вінничан: які можуть 
бути альтернативи? Найцікавіші ідеї пропонуємо 
розглянути міській владі
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ÍÎÂÈÍÈ

Крым.нет 
Ñåãîäíÿ ðîâíî òðè ãîäà, 

êàê ÿ ïîêèíóëà Êðûì. 
Ñïåøíî, òÿæåëî. Ìíå òîãäà 
êàçàëîñü, ÷òî ìóæåñòâåííî 
è áîäðî, íî òåïåðü ÿ ïîíè-
ìàþ, ÷òî íèêîãäà íå âûéäó 
èç ñîñòîÿíèÿ ïåðìàíåíòíîãî 
øîêà, ïîòîìó ÷òî åñòü ïàìÿòü. 
È ïîìíèòü íóæíî. È ýòîò 
ìàðòîâñêèé èñõîä íàïîìèíàë 
ñìåðòü — ÷åðåç âðàòà Ïåðå-
êîïà è ÷èñòèëèùå Êèåâà, 
çàëèòîãî ãàðüþ ñîææåííûõ 
ïîêðûøåê è êðîâüþ. Çíàå-
òå, â êàêîé ìîìåíò ÿ ïîíÿëà, 
÷òî — âñ¸? ×òî íå áóäåò äëÿ 
ìåíÿ áîëüøå Êðûìà è çíàêî-
ìûõ òàì íå áóäåò, íåñìîòðÿ 
íà ìíîãèå ãîäû, ïðîæèòûå 
òàì? Êîãäà ìíå íà÷àëüíèê 
ñêàçàë: «Âû êòî? Âû æóðíà-
ëèñò? Ïîëèòèê? Îáùåñòâåí-
íûé äåÿòåëü? Âû — âðà÷! 
Âîò è çàíèìàéòåñü ñâîèì 
äåëîì, à íå ïèøèòå ñòàòüè». 
Íà ÷òî ÿ îòâåòèëà: «ß ÷åëî-
âåê è ãðàæäàíèí». Óêðàèíà 
è Ðîññèÿ ñèëüíî îòëè÷àþòñÿ 
îòâåòîì íà âîïðîñ «êòî òû?» 

Âîïðîñ ïðîñòîé, íî îòâåò 
íà íåãî — âñÿ æèçíü, âñå, ÷åãî 
òû äîáèëñÿ, êàê è âñå, ÷åãî 
òåáå ñäåëàòü íå óäàëîñü. Ïî-
ýòîìó, âîïðîñ áûë ìíå çàäàí 
ïðàâèëüíî. Çàäàí òàê, ÷òîáû 
áûëî ïîíÿòíî, îò ÷åãî îòòàë-
êèâàòüñÿ â ñâîåé äàëüíåéøåé 
ìîòèâàöèè. ×òîáû ïîìíèòü 
î òîì, ÷òî ìîå ïðàâî ãîëîñà 
ðåàëèçóåòñÿ íå òîãäà, êîãäà 
ìíå ñêîìàíäîâàëè «ãîëîñ!» 
è ìîè èçáèðàòåëüíûå ïðàâà 
íå îãðàíè÷åíû ïðîñòûì èñ-
ïîëüçîâàíèåì ïîäïèñàííîé 
ìíîé áóìàæêè äëÿ âèäèìîñòè 
íàðîäíîãî ãîëîñîâàíèÿ. Ìîå 
ïðàâî çàêëþ÷àåòñÿ, ïðåæäå 
âñåãî, â îñîçíàíèè ñåáÿ òåì, 
êòî èìååò ïðèíöèïû, öåëè 
è âîçìîæíîñòè ðåàëèçàöèè. 
Èíà÷å, äåéñòâèòåëüíî, «êòî 
òû?» È çà÷åì?

ДУМКА

ПИСАТЕЛЬНИЦА

Ирина Ирина 
БЕРЕЗАБЕРЕЗА

ОЛЕКСАНДР ЗЄРЩИКОВ (32), 
АВТОЕКСПЕРТ:
— З приходом  тепла  зни-
кли гарні дороги. Асфальт, 
який клали ще восени, вже 
подекуди вкритий ямами. 
Але весна — це можливість 
пересісти на велосипед і гай-
да в ліс!

ГАЛИНА СЕГЕДА (34), 
«ПОДІЛЬСЬКА АГЕНЦІЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»:

— Вінниччина мені гарна 
у будь-яку пору року. Після 
того, як розтанув сніг, стало 
помітно, що наше місто чис-
те. Дуже приємно йти вранці 
на роботу чистими вулицями.

ІГОР ШЕВЧЕНКО (42), 
ПАТЕНТНИЙ ПОВІРЕНИЙ 
УКРАЇНИ:

— Дівчата стали гарніші. Зи-
мовий одяг потроху стали хо-
вати. А взагалі, з приходом 
весни з’явилося бажання 
вийти на суботник: прибрати  
подвір’я від сміття.

ЮЛІЯ КОРОЦІНСЬКА (29), 
ПСИХОЛОГ:
— Зараз усі з нетерпiнням 
чекають потеплiння та про-
будження природи. Тим, що 
у місті без снігу стало бруд-
но, що у дворах погане ас-
фальтне покриття, стараюся 
не перейматись.

ЮРІЙ ЦАРУК (60), КЕРІВНИК 
ПРОЕКТУ ЄС «ТУРИЗМ — 
ЗАПОРУКА ДИНАМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД»:

— Після зими, зазвичай, ва-
ляється сміття, брудно тощо. 
А ви зараз пройдіться вули-
цями нашого міста і такого 
не побачите.

ЮЛІЯ ГРИГА (42), ГОЛОВА 
ГО «ФІЛОСОФІЯ СЕРЦЯ»:
— Помітила тенденцію 
до об'єднання для вирішення 
конкретних питань. Для при-
кладу, об’єднання громад-
ських організацій заради ре-
форм. Тепер все це в мирне 
русло і  зміни не за горами.

RIA ЗАПИТАЛА ЕКСПЕРТІВ Які зміни у місті ви помітили з приходом весни? 

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Ï³ä îáëàñíèì 
óïðàâë³ííÿì ÑÁÓ 
àêòèâ³ñòè ç³áðàëè-

ñÿ äëÿ òîãî, ùîá äîìîãòèñÿ çâ³ëü-
íåííÿ çàòðèìàíèõ íà Äîíå÷÷èí³ 
áëîêàäíèê³â òîðã³âë³ âóã³ëëÿì ç 
îêóïîâàíèìè òåðèòîð³ÿìè.

— Çà íàøîþ ³íôîðìàö³ºþ, 
ïîë³öåéñüê³ çàòðèìàëè 43 ëþ-
äèíè, — êàæå Àíàòîë³é Áàíàõ. — 
Ñê³ëüêè ç íèõ â³ííè÷àí, ìè 
íå çíàºìî. Ìîæå ï'ÿòü ÷è ø³ñòü.

Îñíîâíîþ âèìîãîþ áóëî 
äî 10 ðàíêó 14 áåðåçíÿ çâ³ëüíèòè 
çàòðèìàíèõ ó÷àñíèê³â áëîêàäè. 
Äî íàòîâïó âèéøîâ çàñòóïíèê 
íà÷àëüíèêà ÓÑÁÓ Ðîìàí Ëåõ, 
ÿêèé ïîâ³äîìèâ, ùî íåçàáàðîì 
óñ³õ â³äïóñòÿòü.

— Ìè çáèðàºìî ³íôîðìàö³þ 
÷åðåç Facebook, — êàæå Áàíàõ. — 
Äåêîãî ñïðàâä³ çâ³ëüíèëè, à áà-
ãàòî ïîáèòèõ ëåæàòü ó ë³êàðíÿõ.

Ïðåñ-ãðóïà ÑÁÓ Â³ííè÷÷èíè 
íå çìîãëà ïðîêîìåíòóâàòè ñè-
òóàö³þ ç çàòðèìàíèìè áëîêàä-
íèêàìè. Ñêàçàëè, ùî ³íôîðìà-
ö³ºþ, ñê³ëüêîõ â³äïóñòèëè, âîíè 
íå âîëîä³þòü.

МІТИНГУВАЛИ ПІД ОБЛАСНОЮ 
РАДОЮ. Íàñòóïíîãî äíÿ, 14 áå-
ðåçíÿ, î 13.00 àêòèâ³ñòè ç³áðàëèñÿ 
ï³ä ñò³íàìè îáëàñíî¿ ðàäè. Çíîâó 
ïðèíåñëè øèíè, àëå çàïàëþâàòè 
¿õ íå äîâåëîñÿ. Ì³òèíãóâàòè ïðè-

éøëè çî äâ³ ñîòí³ ëþäåé.
Îñíîâí³ âèìîãè, ÿê³ áóëè âè-

ñóíóò³:
1. Âèíåñòè íà ðîçãëÿä Âåðõî-

âíî¿ Ðàäè ïèòàííÿ ïðî çâ³ëü-
íåííÿ ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ 
Àðñåíà Àâàêîâà.

2. Çâ³ëüíèòè î÷³ëüíèêà ïîë³ö³¿ 
Äîíå÷÷èíè Àáðîñüê³íà òà êåð³â-
íèêà Àíòèòåðîðèñòè÷íîãî öåíòðó 
Ìàë³êîâà.

3. Âæèòè âñ³õ çàõîä³â äëÿ çâ³ëü-
íåííÿ ïîëîíåíèõ.

4. Ïðèéíÿòè çàêîíîïðîåêò 
«Ïðî òèì÷àñîâî îêóïîâàí³ òå-
ðèòîð³¿».

Â³äïîâ³äàòè íà ïèòàííÿ ïðî òå, 
ÿê çáèðàþòüñÿ ä³ÿòè àêòèâ³ñòè, 
ÿêùî ¿õí³ âèìîãè íå áóäóòü âèêî-
íàí³, îðãàí³çàòîðè àêö³¿ íå íàäòî 
õîò³ëè. Ñêàçàëè, ùî ðîáèòèìóòü 
âñå â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿ 
Óêðà¿íè.

СЕСІЮ ВСЕ-ТАКИ ПРИЗНАЧИЛИ. 
Ïîò³ì ïî÷àëè âèìàãàòè â³ä ãîëî-
âè ðàäè Îë³éíèêà ç³áðàòè äåïó-
òàò³â íà ïîçà÷åðãîâó ñåñ³þ. Äëÿ 
òîãî, ùîá íàïðàâèòè ó Âåðõîâíó 
Ðàäó çâåðíåííÿ ïðî ï³äòðèìêó 
áëîêàäè íà Äîíáàñ³.

— Âè ðîçóì³ºòå, ùî ìè âæå 
çà ìèòü óñ³ ìîæåìî ñèä³òè â îêî-
ïàõ ó êîæíîìó ì³ñò³ Óêðà¿íè, — 
ãîâîðèâ çàñòóïíèê êîìáàòà øòóð-
ìîâî¿ ãðóïè áàòàëüéîíó «Àéäàð» 
Îëåêñàíäð ç ïîçèâíèì «Ðîê». — 
ß íå ïîë³òèê, íå ðîçóì³þñÿ 
íà ðåãëàìåíòàõ òà ³íøîìó. Àëå 

ЗАЙНЯЛИ КАБІНЕТ ГОЛОВИ, 
ЩОБ СКЛИКАТИ ДЕПУТАТІВ 
Протести  Увечері 13 березня 
вінницькі активісти на чолі з Гайдою 
підпалили шини під стінами обласної 
служби безпеки. Мітингували до ранку, 
а наступного дня увірвалися в кабінет 
до голови обласної ради Олійника. 
Навіщо «бунтували» і чи досягли мети?

ÿ ðîçóì³þ, ùî êîëè õëîïö³ ëåæà-
ëè íà ðåéêàõ, æîäåí ïîòÿã á³ëü-
øå íå ï³äâ³ç áîºïðèïàñè âîðîãó. 
À òåïåð âñå öå çíîâó éäå ÷åðåç 
Òîðåöü. ßêùî âè çàðàç íå ïðè-
éìåòå ìóäðå ð³øåííÿ, òî àòîâö³ 
òà äîáðîâîëüö³ ìîæóòü íàðîáèòè 
òàêîãî, ùî õîâàòèìåìîñÿ â îêî-
ïàõ óñ³ºþ Óêðà¿íîþ.

Äëÿ òîãî, ùîá Àíàòîë³é Îë³é-
íèê òàêè ï³äïèñàâ ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ïðî ñêëèêàííÿ ïîçà÷åðãîâî¿ 
ñåñ³¿, ì³òèíãàð³ çàéíÿëè éîãî êà-
á³íåò. À â³äîìèé àêòèâ³ñò ×àéêà 
âìîñòèâñÿ ó éîãî êð³ñëî.

Îë³éíèê âñå-òàêè âèêîíàâ âè-
ìîãó ïðîòåñòóþ÷èõ. Ñåñ³ÿ ïðè-
çíà÷åíà íà 15 áåðåçíÿ. ×åðãîâà 
ñåñ³ÿ ïëàíóâàëàñÿ íà 24 áåðåçíÿ. 
Ñåðåä ïèòàíü ïîðÿäêó äåííîãî º 

çâåðíåííÿ äî êåð³âíèöòâà êðà¿-
íè, ó ÿêîìó äåïóòàòè çàñóäæóþòü 
áëîêàäó îêóïîâàíèõ òåðèòîð³é. 
À íà ïîïåðåäí³é ñåñ³¿ äåïóòàòè 
ïðèéíÿëè êàðäèíàëüíî ³íøå 
ð³øåííÿ — ï³äòðèìàëè áëîêàä-
íèê³â.

Ï³ä ÷àñ ì³òèíãó ìè çàïèòàëè 
ê³ëüêîõ ëþäåé, ÿê³ ïðîõîäèëè ïî-
ðó÷, ùî âîíè äóìàþòü ïðî ì³òèíã 
³ ñàìó ñèòóàö³þ ç áëîêàäîþ. Ç 
ï’ÿòè â³ííè÷àí í³õòî íå ñêàçàâ, 
ùî ¿õ õâèëþþòü ö³ ïîä³¿. Äåõòî 
íàâ³òü ä³çíàâñÿ ïðî çàòðèìàííÿ 
43 áëîêàäíèê³â â³ä íàøèõ æóðíà-
ë³ñò³â. Êàæóòü, ùî íå ö³êàâëÿòüñÿ 
òàêèìè ïîä³ÿìè.

— ß âçàãàë³ íå ñë³äêóþ çà ñèòó-
àö³ºþ, — êàæå Þë³ÿ. — Âèáà÷òå, 
ìåí³ íåìàº ùî ñêàçàòè.

Активіст Чайка у кріслі голови облради. 
Каже, що зміг би керувати областю
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АНТОН БУЛГАКОВ 
(28), БЛОГЕР:

— Недолуга пі-
ар-акція із сум-
нівним бекгра-
ундом. Сотня 
т р о я н д  м а л а 

бути кимось куплена. Я запитав 
у Редвана Усеінова, чи за бю-
джетні гроші купували квіти. 
Він відповів: «Ні». Тоді я поці-
кавився, а чи часом не у добро-
вільно-примусовій формі гроші 
забирали із заробітних плат та 
премій поліцейських. Знову 
пан Редван відповів: «Ні». Тоді 
я припустив, що це гроші «не-
відомих спонсорів». Усеінов по-

бажав мені гарного дня замість 
відповіді. Але потім виявилося, 
що до роздачі квітів поліцей-
ськими, як можна побачити із 
дописів у соцмережі, виявився 
причетним місцевий депутат від 
«Самопомочі», а ще й «керів-
ник асоціації автоперевізників 
у Вінницькій області» Андрій 
Ковальов. Такі «душевні пори-
ви» депутатів, робота яких на-
пряму залежить від відносин із 
поліцією, виглядають як «ознака 
корупційних дій». Звичайно, це 
питання до контролюючих ор-
ганів, але саме такий дріб'язок 
формує можливості корупцій-
них схем більшого масштабу.

Квіткова піар-акція «пахне» корупцією 

ОЛЕНА ВОТЯКОВА 
(25), ІНСПЕКТОР 
ПО ЗВ'ЯЗКАХ З 
ГРОМАДСЬКІСТЮ 
ПАТРУЛЬНОЇ 
ПОЛІЦІЇ:

— Цю акцію не по-
трібно сприймати, як рекламу 
якоїсь політичної сили. Назва гро-
мадської організації, яка запро-
понувала нам свою допомогу — 
надала сотню троянд, жодним чи-
ном не зазначалася у новинах від 
прес-служби патрульної поліції 
Вінниці. Кожна квітка коштувала 
по 20 гривень, а привезли їх з Аг-

рономічного. Приймати допомогу 
від громадських організацій нам 
дозволяє Закон «Про Національну 
поліцію» і це ні до чого нас перед 
ними не зобов’язує. Зараз над-
звичайно складно знайти парт-
нерів для проведення таких чи 
інших заходів, а організовувати 
їх потрібно — це піднімає імідж 
Вінниці, як європейського та гар-
ного міста. Я, як організатор за-
ходу, хочу сказати, що акція була 
проведена тільки для того, щоб 
подарувати позитивні емоції ві-
нничанкам, привітати їх зі святом 
восьмого березня.

Поліцейська пояснила, як треба сприймати акцію 

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ñîòíþ ÷åðâîíèõ 
òðîÿíä ðîçäàëè 
íà âóëèöÿõ Â³-

ííèö³ 8 áåðåçíÿ ïàòðóëüí³ ïî-
ë³öåéñüê³. Ïîùàñòèëî áóòè ïî-
çäîðîâëåíèìè ëþäüìè ó ôîðì³ 
³ æ³íêàì-ï³øîõîäàì, ³ âîä³éêàì. 
Êðàñèâî, ñêàæåòå? Àâæåæ. Àëå 
çà ÷èé êîøò áàíêåò?

Ïîë³öåéñüê³ ìîæóòü òàê ëþ-
áèòè ñâîþ ðîáîòó, ùî íå æàë³òè 
òðîõè ãðèâåíü ç³ ñâîº¿ çàðïëàòè 
íà ïîäàðóíêè ó÷àñíèöÿì äîðîæ-
íüîãî ðóõó. Ìîãëè. Àëå ñëàáêî 
ó òàêå â³ðèòüñÿ. Øâèäøå â³ðèòüñÿ 
ó òå, ùî ³ç íèõ âèðàõóâàëè öåí-
òðàë³çîâàíî ó äîáðîâ³ëüíî-ïðè-
ìóñîâîìó ïîðÿäêó.

Ùå ïîë³öåéñüêå óïðàâë³ííÿ 
ìîãëî âèêîðèñòàòè íà çàêóï³â-
ëþ òðîÿíä ãðîø³, îòðèìàí³ ç áþ-
äæåòó äëÿ ÿêèõîñü ñâî¿õ ³íøèõ 
ïîòðåá. Çà ÿêîþ ñòàòòåþ âèòðàò 
ïðîâåñòè òàêå? Íå áóäåìî ãàäà-
òè. Ê³íöåâà ìåòà æ áëàãîðîä-
íà — íàëàãîäæåííÿ ñòîñóíê³â ³ç 
ãðîìàäîþ, ï³äâèùåííÿ äîâ³ðè 
íàñåëåííÿ äî ïîë³ö³¿. Öüîãî æ 
ïðàãíóòü äîáèòèñÿ â ïðîöåñ³ 
ðåôîðìóâàííÿ ÌÂÑ.

Ì³æ ³íøèì, âàðòî íàãàäàòè, 
ùî ïîä³áí³ â³òàííÿ ðåãóëÿðíî, 
íà ð³çí³ ñâÿòà, ðîáèëè ³ ïðà-
ö³âíèê ÄÀ². Àëå ¿ì íå äóæå 
äîâ³ðÿëè, é óðåøò³, ùî ÄÀ²â-
ö³ îòðèìàëè? Ë³êâ³äàö³þ ñâîº¿ 
ñëóæáè.

Àëå çàðàç ïðî ³íøå. Íàâ³ùî ïî-
ë³ö³ÿ òðàòèòü îñü òàê íàø³ ç âàìè 
ãðîø³ òîä³, êîëè íàâ³òü ó øêîëàõ 
âæå íå ïðèéíÿòî íåñòè êâ³òêè 
íà 1 âåðåñíÿ? À áóêåò äëÿ â÷è-
òåëüêè, òî ñâÿòå. Òåïåð çàì³ñòü 
íüîãî ãðîø³ çäàþòü íà ä³òåé ³ç 
ðîäèí ó÷àñíèê³â ÀÒÎ àáî íà äî-
ïîìîãó ðîäèíàì, ÿê³ ÷åðåç â³éíó 
íà Ñõîä³ ìóñèëè ïîêèíóòè ñâî¿ 
äîì³âêè ³ ïî÷èíàòè óñå ç ïî÷àòêó 
íà íîâîìó ì³ñö³.

Îäíà òðîÿíäà çàðàç êîøòóº 
50 ãðèâåíü. Ïîë³öåéñüê³ ðîçäàëè 
¿õ ñòî. Çíà÷èòü, ìàëè áè âèòðà-
òèòè ï’ÿòü òèñÿ÷ ãðèâåíü.

ª òðåò³é âàð³àíò ô³íàíñóâàííÿ 
ïîë³öåéñüêî¿ àêö³¿, ïðîâåäåíî¿ 
ó Â³ííèö³ 8 áåðåçíÿ. Ãðîø³ ì³ã 
íàäàòè õòîñü ç³ ñòîðîíè. Òîé, 
êîìó òåïåð ïîë³ö³ÿ áóäå ùîñü 

âèííà çà äîïîìîãó. Éîãî æ áî 
íå ñâ³òèëè, öüîãî áëàãîä³éíèêà.

Îñü ÿê ïîâ³äîìèëà ñàìà ïà-
òðóëüíà ïîë³ö³ÿ ïðî àêö³þ ç 
âðó÷åííÿì ó÷àñíèöÿì äîðîæ-
íüîãî ðóõó æ³íî÷î¿ ñòàò³ êâ³òîê 
³ â³òàëüíèõ ëèñò³âîê.

«8-ãî áåðåçíÿ, ïàòðóëüí³ ïî-
ë³öåéñüê³ Â³ííèö³ ïðàöþâàëè 
íå çîâñ³ì ó çâè÷íîìó ðåæèì³. 
Êð³ì îïðàöþâàííÿ çàâäàíü òà 
âèêëèê³â, ³íñïåêòîðè ùå é â³òà-
ëè ó÷àñíèöü äîðîæíüîãî ðóõó ç 
Ì³æíàðîäíèì æ³íî÷èì äíåì, — 
íàïèñàëè âîíè ó ñâî¿é îô³ö³éí³é 
ãðóï³ â Ôåéñáóêó. — Ñï³ëüíî ç 
ãðîìàäñüêèìè àêòèâ³ñòàìè ïî-
ë³ñìåíè äàðóâàëè êâ³òè ³ â³òàëü-
í³ ëèñò³âêè æ³íêàì-ï³øîõîäàì, 
âîä³éêàì ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â, 
òðàìâà¿â ³ òðîëåéáóñ³â òîùî. Ïà-
òðóëüí³ çè÷èëè æ³íêàì çäîðîâ’ÿ, 
êðàñè ³ êîõàííÿ, à òàêîæ íà-
ãàäóâàëè ïðî íåîáõ³äí³ñòü äî-
òðèìàííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî 
ðóõó».

Ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè, âîíè 
òàê³, ùî íå çìîâ÷àëè áè ïðî 
áëàãîðîäíå ä³ëî. Àëå í³õòî ³ç 
íèõ íå íàïèñàâ ³ íå ñêàçàâ, ùî 
ìàº â³äíîøåííÿ äî ïîë³öåéñüêî-
ãî â³òàííÿ. ² íå çàñâ³òèâñÿ í³õòî 
íà ôîòîãðàô³ÿõ ³ç àêö³¿. Ùî æ öå 
çà àêòèâ³ñòè òàê³ ñêðîìí³?

Ïèòàºìî ðå÷íèöþ ïàòðóëü-
íî¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèö³ ïðî àêö³þ ç 
äîðîãèìè êâ³òêàìè. Ñê³ëüêè ¿õ 
«êîïè» ðîçäàëè? Çà ÿê³ êîøòè 
êóïóâàëè? ßêó ñóìó âèòðàòèëè? 
Ïîÿñíþºìî, ùî ÷èòà÷³ ââàæàþòü 
íåïðàâèëüíèì îñü òàê áþäæåòí³ 
ãðîø³ âèòðà÷àòè. Ä³éñíî, äî ðå-
äàêö³¿ çâåðòàëèñÿ â³ííè÷àíêè ç 
òàêèìè ïèòàííÿìè. Ïðî öå ïè-
ñàëè â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ.

— Çàñïîêîéòå ÷èòà÷³â ³ ïîÿñ-
í³òü, ùî â æîäíîìó ðàç³ áþäæåòí³ 
êîøòè íà öå íå âèòðà÷àëè, — â³ä-
ïîâ³äàº Òåòÿíà Ô³ùóê. — Çàêó-
ïèëè ñîòíþ òðîÿíä. Äî íàñ ³ç 
ïðîïîçèö³ºþ ïðèâ³òàòè æ³íîê 
8 áåðåçíÿ çâåðíóëàñü îäíà ³ç 
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é.

Ó ïðîöåñ³ ðîçìîâè âèÿâèëîñÿ, 
ùî ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ — öå 
îá’ºäíàííÿ «Ñàìîïîì³÷». Çàõîäè-
ìî íà éîãî ñòîð³íêó ó ñîö³àëüí³é 
ìåðåæ³, é òàì º ³íôîðìàö³ÿ ïðî 
òå, õòî êóïèâ ò³ ñàì³ ñòî òðîÿíä. 
Âèÿâëÿòüñÿ, ùî öå äâà äåïóòàòè 
â³ä «Ñàìîïîìî÷³» — Àíäð³é Êî-

ЗА ЧИЇ ГРОШІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ 
ЗРОБИЛИ СВЯТО ВОДІЙКАМ 
Фінансове питання  Поліцейське 
вітання учасниць дорожнього руху із 
сьогоднішніми цінами на квітки обійшлося 
у кілька тисяч гривень. Чи не наших з вами, 
тобто, бюджетних грошей? Таким питанням 
задалася журналіст RIA і з’ясувала, що ця 
акція була із політичним підтекстом

âàëüîâ ç îáëðàäè òà Âîëîäèìèð 
Îêîëèòà ç ì³ñüêðàäè — «ñï³ëüíî 
³ç ïîë³ö³ºþ âëàøòóâàëè ñïðàâæíº 
ñâÿòî äëÿ æ³íîê-âîä³¿â».

«Æîäíà ïàí³ çà êåðìîì íå áóëà 
îáä³ëåíà óâàãîþ, — ïèøóòü 
íà ïîë³òè÷í³é ñòîð³íö³. — Ç ìè-
ëèõ óñì³øîê æ³íîê áóëî çðîçó-
ì³ëî, ùî òàêà àêö³ÿ ïðèéøëàñÿ 
æèòåëüêàì Â³ííèö³ äî âïîäîáè».

Ïèøåìî Àíäð³þ Êîâàëüîâó 
³ ïðîñèìî ïîÿñíèòè, äëÿ ÷îãî 
éîìó áóëà öÿ àêö³ÿ? Â³òàëà æ 
ôàêòè÷íî ïîë³ö³ÿ, à íå «Ñàìî-
ïîì³÷»? Íåâæå âîíè óñ³ì æ³íêàì 
ïðåäñòàâëÿëèñÿ, àáè ò³ çíàëè, 
êîìó íàñïðàâä³ áóòè âäÿ÷íèìè?

«Ãîëîâíå, ùî æ³íêè çàäîâî-
ëåí³, — ïèøå äåïóòàò. — Òàºìíà 
äîïîìîãà íàéêðàùà.

Ìåí³ õîò³ëîñÿ çðîáèòè ùîñü 
äîáðå. Çðîáèâ».

Àíäð³é Êîâàëüîâ òàêîæ ñêà-
çàâ, ùî âèòðà÷àâ âëàñí³ êîøòè, 
à íå ïàðò³éí³.

— Äî ìåíå çâåðíóëèñÿ ç ïðåñ-
ñëóæáè Íàöïîë³ö³¿ ³ çàïðîïîíó-
âàëè êóïèòè êâ³òè äëÿ âîä³¿â-æ³-
íîê, — ïðèçíàâñÿ äåïóòàò, ùî 
öå âñå-òàêè áóëà íå éîãî ³äåÿ, 
à ïðîõàííÿ ïîë³ö³¿. — Ðàçîì ç êî-
ëåãîþ Âîëîäèìèðîì Îêîë³òîþ 
ï³äòðèìàëè öþ ãàðíó ³í³ö³àòèâó.

Íàñïðàâä³ çâåðòàëàñÿ íå ïî-
ë³öåéñüêà ðå÷íèöÿ, à ³íñïåêòîð 
ïî çâ’ÿçêàõ ç ãðîìàäñüê³ñòþ. 
×îìó âîíà âèð³øèëà, ùî ìàº 
êâ³òè êóïèòè äåïóòàò é ñàìå öåé? 
Àíäð³é Êîâàëüîâ ïîÿñíèâ öå òèì, 
ùî éîãî çíàéîìèé òîâàðèøóº ç 
ïîë³öåéñüêîþ, ÿêà îðãàí³çîâóâàëà 
â³òàííÿ íà 8 áåðåçíÿ.

Äðóæáà — öå ïðèâ³ä ïðîñèòè 
ãðîø³? Ö³êàâèé ïîâîðîò. Íà òàêå 
ïèòàííÿ äåïóòàò íàçèâàº ñåáå 
òðîøêè ìåöåíàòîì ³ ðàäèòü ïðî-
äèâèòèñÿ éîãî ñòîð³íêó ó Ôåé-
ñáóêó íà ï³äòâåðäæåííÿ. Íà ñòî-
ð³íö³, ì³æ ³íøèì, íå âêàçàíî, ùî 
âëàñíèê àêàóíòó — äåïóòàò. Íà-
ïèñàíî ïðîñòî «Â³ëüíà ëþäèíà».

Àëå çàëèøèìî äåïóòàò³â ó ñïî-
êî¿. Öå ¿õíÿ ðîáîòà äîïîìàãàòè 
ëþäÿì, õ³áà í³? Ï³äí³ìàòè ñïîðò 
àáî ¿çäèòè â äèòÿ÷³ áóäèíêè, ùîá 
ä³çíàòèñü ïðî ¿õí³ ïîòðåáè.

Ïèòàííÿ â ³íøîìó. ×è ïðà-
âèëüíî ðîáèòü ïîë³ö³ÿ, êîëè 
ïðîñèòü ãðîø³ ó áóäü-êîãî? Ùî 
âîíà áóäå ðîáèòè, êîëè òà ëþäè-
íà, ÿêà çðîáèëà ¿é ïîñëóãó, ñÿäå, 
íàïðèêëàä, ï’ÿíîþ çà êåðìî? 
Êîìåíòàð³ ç â³äïîâ³äÿìè íà öå 
ïèòàííÿ — â³òàþòüñÿ.

Ïîë³öåéñüêó àêö³þ 
îáãîâîðþâàëè 
â³ííè÷àíè â 
ñîöìåðåæàõ. 
Íàãàäàëè, ùî êîëèñü 
òàê³ æ ïðîâîäèëà ÄÀІ

Поліцейські вітали жінок трояндами. Купити їх попросили 
мецената-депутата

ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß
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Почався призов 
 Â Óêðà¿í³ ñòàðòóº âåñ-
íÿíèé ïðèçîâ íà ñòðîêîâó 
â³éñüêîâó ñëóæáó. Ïîâ³ñòêè 
óæå ðîç³ñëàëè óñ³ì þíàêàì 
ïðèçîâíîãî â³êó. 27–30 áå-
ðåçíÿ íà îáëàñíîìó çá³ð-
íîìó ïóíêò³ â Êîçÿòèí³ 
áóäå ïðîâåäåíî ïîïåðåäí³é 
êîíòðîëüíèé ìåäè÷íèé 
îãëÿä, à ç 5 êâ³òíÿ ¿õ ïî-
÷íóòü â³äïðàâëÿòè äî â³é-
ñüêîâèõ ÷àñòèí. — Â³éñüêî-
âèì êîì³ñàð³àòàì Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³ âñòàíîâëåíèé 
íàðÿä 780 ÷îëîâ³ê³â, ³ç íèõ 
ïîïîâíÿòü ðÿäè Çáðîéíèõ 
ñèë Óêðà¿íè 501 ÷îëî-
â³ê, Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ 
Óêðà¿íè 244 ÷îëîâ³êè òà 
35 ÷îëîâ³ê³â äî Äåðæàâíî¿ 
ñïåö³àëüíî¿ ñëóæáè òðàí-
ñïîðòó, — ñêàçàâ çàñòóï-
íèê â³éñüêîâîãî êîì³ñàðà 
Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî 
â³éñüêîâîãî êîì³ñàð³àòó 
ï³äïîëêîâíèê Ìèõàéëî 
Äçèãàëåíêî.

Отримали 
нагороди 
×åòâåðî â³ííè÷àíîê  
îòðèìàëè ïî÷åñí³ çâàííÿ 
òà îðäåíè. Îðäåíîì êíÿ-
ãèí³ Îëüãè III ñòóïåíÿ 
íàãîðîäèëè Ãàëèíó ×åðåø-
íþê — ñòàðøîãî âèêëàäà-
÷à êàôåäðè Â³ííèöüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî ìåäè÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ì. ².
Ïèðîãîâà. Ïî÷åñí³ çâàí-
íÿ ïðèñâî¿ëè: «Çàñëóæåíà 
àðòèñòêà Óêðà¿íè» — Æàí³ 
Ïàëàìàð÷óê (àðòèñòö³ 
äðàìè îáëàñíîãî ìóç-
äðàìòåàòðó); «Çàñëóæåíà 
ïðàö³âíèöÿ ñôåðè ïîñëóã 
Óêðà¿íè» — Òåòÿí³ Äóäí³ê 
(íà÷àëüíèêîâ³ ÆÅÊ ¹ 6) 
«Çàñëóæåíà ìåòðîëîã Óêðà-
¿íè» — Îëüç³ Øàïîâàëþê 
(íà÷àëüíèêîâ³ â³ää³ëó öåí-
òðó ñòàíäàðòèçàö³¿, ìåòðî-
ëîã³¿ òà ñåðòèô³êàö³¿).

Їдуть 
на Євробачення 
 Ç Â³ííèö³ ìàéæå íà ì³-
ñÿöü çàáåðóòü 50 êîï³â. 
Ïðî öå ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê 
óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿ Ðåäâàí Óñå³íîâ. 
Çà éîãî ñëîâàìè, ç óñ³º¿ 
Óêðà¿íè äî Êèºâà çàáåðóòü 
òðè òèñÿ÷³ ïàòðóëüíèõ.
— Áóäå äóæå òÿæêî, — ñêà-
çàâ Óñå³íîâ, — ó Â³ííèö³ 
ïðàöþâàòèìå ò³ëüêè â³ñ³ì 
÷è äåâ’ÿòü åê³ïàæ³â ïàòðóëü-
íèõ. Íàãàäàºìî, ùî çàðàç 
ó ì³ñò³ ïîðÿäîê îõîðîíÿþòü 
17 åê³ïàæ³â êîï³â. Óñüîãî 
ïðàöþº 233 ïàòðóëüíèõ.

КОРОТКОКОРОТКО

Журналіст поговорив із представ-
никами компанії-підрядника, які 
займалися ремонтом багатопо-
верхівки на Соборній, 22. Началь-
ник комунального підприємства 
«Аварійно-диспетчерська служ-
ба» Альберт Олійник підтвердив, 
що буде гарантійний ремонт.
— Наші фахівці вже досліджували 
ділянки, що облущилися на домі. 
Чому так сталося, не можу точно 
сказати: роботи виконані по про-
екту. Ймовірно, неякісна чистова 
шпаклівка, про що вже відправи-
ли акт-претензії виробнику. Але, 
швидше за все, фарба облізла 
через опади, що стікали по сті-
нах. Чому немає більшої систе-

ми відливів — це вже не до нас, 
а до проектувальників, — розка-
зав Олійник.
Питаємо, коли розпочнуться ре-
монти та за чий рахунок?
— Ремонти почнемо, коли се-
редньодобова температура 
буде на рівні 8–9 градусів те-
пла. Маємо необхідні параметри 
фарби, тому в тон попадемо. 
Однозначно, це буде виконува-
тися за рахунок підприємства. 
У нас є гарантійні обов’язки — 
10 років будемо підтримувати 
цей об’єкт, — розказав началь-
ник комунальної підприємства 
«Аварійно-диспетчерська служ-
ба» Альберт Олійник.

Підрядник виконає ремонт за свій рахунок 

RIA запитали й про мозаїку-ве-
рету, що знаходиться біля шко-
ли № 2, на вході в Центральний 
парк. Вона також облущилася ще 
на початку 2016 року. Її закрили 
банером «Я люблю Вінницю».
У інформаційному запиті мерія 
відповіла, що на проект витра-
тили 36 300 гривень:
28 800 гривень на придбання 
матеріалів та 7500 гривень 
на організацію та проведен-

ня проекту. А два банери з 
написом «Я люблю Вінницю» 
було встановлено безкоштов-
но. Кошти з міського бюджету 
на зазначені цілі не виділялись. 
Директор департаменту куль-
тури Максим Філанчук казав 
журналісту, що ремонти будуть 
навесні — відновлять первісний 
вид мозаїки з 3000 елемен-
тів, що заново пофарбують 
(goo.gl/QmeOqP).

«Українські візерунки» теж відремонтують 

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (095)3700574 

Ùå â ñåðåäèí³ 
ëþòîãî â³ííè÷àíè 

ïî÷àëè ïèñàòè â ñîöìåðåæ³, ùî 
ôàñàä áóäèíêó íà Ñîáîðí³é, 
22 ïîëóùèâñÿ.

«Òàê òåïåð âèãëÿäàº â³ííèöü-
êèé «Ñòàðèé Àìñòåðäàì». Ðåìîíò 
ôàñàäó, ùî âèêîðèñòàëè ó ìóðàë-
ïðîåêò³, â³äáóâñÿ óñüîãî ëèø ï³â-
ðîêó òîìó. Çà ï³âòîðà ì³ëüéîíè 
ãðèâåíü».

«Ï³âðîêó… Ïàì'ÿòàºòå, ïðèáëèç-
íî ñò³ëüêè æ çíàäîáèëîñÿ, ùîá ïî-
áà÷èòè, íàñê³ëüêè íåÿê³ñíîþ âè-
ÿâèëàñü ðåñòàâðàö³ÿ åêñ-«Ñàâîÿ», 
à òàêîæ, ùîá îáëóïèëàñÿ ïîïóëÿð-
íà ñåëô³-ëîêàö³ÿ «Â³çåðóíêè» á³ëÿ 
2-¿ øêîëè», — ïèøóòü ó ñï³ëüíîò³ 
«Urban. Ì³ñüêèé æóðíàë».

À ñàì ìàëþíîê çàê³í÷èëè 
18 ñåðïíÿ ìèíóëîãî ðîêó õó-
äîæíèêè Îëåêñàíäð Ìàð÷åíêî 
òà Âîëîäèìèð Õîäàê. Âîíè ìà-
ëþâàëè ìóðàë-àðò «Ñòàðîâèííèé 
Àìñòåðäàì» ïðîòÿãîì îäíîãî ì³-
ñÿöÿ (goo.gl/iu0L9T).

ПРИЧИНИ. ×îìó öå ñòàëîñÿ? RIA 
çàïèòàëè ó âèêîíàâö³â ìóðàëó.

— Ìè ôàðáóâàëè â ê³ëüêà øàð³â, 
âèêîíàëè ñâîþ ðîáîòó íà âñ³ ñòî 
â³äñîòê³â. Öå, ìàáóòü, ÷åðåç òå, 
ùî â äåÿêèõ ì³ñöÿõ âîäà ñò³êàëà 
ç äàõó ïî ñò³íàõ. Àëå, ââàæàþ, ùî 
âñå ìîæíà â³äíîâèòè. Äî òîãî æ, 
ìè ùîâåñíè ï³äôàðáîâóºìî äåÿê³ 
ì³ñüê³ ìóðàëè, — ðîçêàçàâ êåð³â-
íèê ÃÎ «Ëàáîðàòîð³ÿ àêòóàëüíî¿ 
òâîð÷îñò³» Îëåêñàíäð Íèêèòþê, 
êóðàòîð òâîð÷î¿ ÷àñòèíè ïðîåêòó.

Áàãàòîïîâåðõ³âêà ç öèì ìàëþí-
êîì çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ Ñî-
áîðíà, 22. ² òóò º ñòàðøèé ïî áó-
äèíêó, ó ÿêîãî ìè òàêîæ çàïèòàëè 
ïðî ïðè÷èíè ðóéíàö³¿ ìóðàëó.

— Ùî ÿ ìîæó ñêàçàòè — çà-
ìîâíèêîì º â³ííèöüêà ìåð³ÿ, ï³ä-
ðÿäíèêîì — àâàð³éíî-äèñïåò÷åð-
ñüêà ñëóæáà. Ìåíå, ÿê ñòàðøîãî 
ïî äîìó, íå âêàçàëè â æîäí³é 
óãîä³. ßêà ìîæå áóòè ïðè÷èíà? 
Ìîæëèâî, ÿêåñü íåÿê³ñíå âè-
êîíàííÿ ðåìîíò³â. Ùå â îäíîìó 
ì³ñö³ ïðîò³êàº äàõ. Çâåðòàòèìóñü 
ó ìåð³þ, — ðîçïîâ³â ñòàðøèé 
ïî áóäèíêó Îëåã Ë³òîâ÷óê.

ДУМКА ЕКСПЕРТІВ. Ôàõ³âö³ êà-
æóòü, ùî ñåðåä ïðè÷èí, ÷îìó 
ïîòð³ñêàëàñÿ ôàðáà, ìîæå áóòè 
ÿê ïîðóøåííÿ òåõíîëîã³¿, òàê 
é â³äñóòí³ñòü íàëåæíîãî âîäî-
â³äâîäó.

— Çâåðí³òü óâàãó, ùî òð³ùèíè 
ç'ÿâèëèñÿ ÷åðåç ï³äò³êàííÿ á³ëÿ 
áàëêîí³â. Â³äïîâ³äíî, íå áóëî íà-
ëåæíîãî âîäîâ³äâîäó. Îñü âîäà ç 
áàëêîí³â éøëà ïîò³ì ïî ôàðáî-
âàí³é ñò³í³, — ðîçïîâ³â óðáàí³ñò, 
àäì³í³ñòðàòîð ñàéòó Urban.vn.ua 
Â³òàë³é Ìåëüíèê.

— Éìîâ³ðíî, ïîðóøåíà òåõ-
íîëîã³ÿ ðåìîíò³â. Ìàáóòü, âè-
êîíàâö³ íå êëå¿ëè êàïðîíîâó 
ñ³òêó ïî óòåïëþâà÷ó. Öå òðåáà, 
ùîá íå áóëî òð³ùèí òà íå â³ä-
âàëþâàëàñÿ øòóêàòóðêà. À ùå 
ñåðåä ìîæëèâèõ ïðè÷èí ðóé-
íàö³¿ — ìîêðèé óòåïëþâà÷. 
Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, ìàº 
áóòè ãàðàíò³ÿ: òðåáà ïðîâåñòè 
åêñïåðòèçó òà âèêîíàâåöü ìàº 
óñóíóòè âñ³ íåäîë³êè. Õî÷à íà-
âðÿä ÷è ï³ä ÷àñ ïåðåôàðáóâàííÿ 
âîíè çìîæóòü îáðàòè ïðàâèëü-
íó ôàðáó òà ïîòðàïèòè òî÷íî 
â òîí. Ð³çíèöþ áóäå âèäíî, — 
ïîÿñíèâ äèðåêòîð àðõ³òåêòóðíî¿ 
ìàéñòåðí³ «Ïëÿñîâèö³» Â³òàë³é 
Ïëÿñîâèöÿ.

Êè¿âñüêèé õóäîæíèê Îëåê-
ñàíäð Êóðìàç ñêàçàâ, ùî ìóðàë-
àðò ì³ã îáëóùèòèñÿ é ÷åðåç ëþä-
ñüêèé ôàêòîð.

— Ðîáîòà ìîãëà îáñèïà-
òèñÿ ïî ðÿäó ïðè÷èí. Öå 
íå îáîâ'ÿçêîâî íèçüêà ÿê³ñòü 
ôàðáè, à é ïîïåðåäí³é ñòàí ñò³í 
òà ¿õ ï³äãîòîâêà äî íàíåñåííÿ 
ðîáîòè. Ïðîñò³øå êàæó÷è, ÿêùî 
õóäîæíèê íå ïîäáàâ ïðî òå, ùîá 
ïðèâåñòè â íàëåæíèé ñòàí ôàñàä 
ïåðåä íàíåñåííÿì ðîáîòè, òî íà-
â³òü õîðîø³, ÿê³ñí³ ìàòåð³àëè îá-
ëóùàòüñÿ ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ. Ñàì 
ôàêò òîãî, ùî ðîáîòà ÷åðåç ð³ê 
âèÿâèëàñÿ â òàêîìó ñòàí³, âæå 
ãîâîðèòü áàãàòî ïðî ùî, — ðîç-
ïîâ³äàº Êóðìàç.

«ВЕСЕЛКА» ОБЛУЩИЛАСЯ. 
КОЛИ ПОЧНУТЬ РЕМОНТ?
Халтура?  «Дім-веселка», що 
на Соборній, не пережив зиму: через 
півроку почала відвалюватися фарба. 
Експерти казали, що одна з ймовірних 
причин руйнування — тала вода, що 
стікала по стінах будинку. А скільки 
реконструкція дому та малюнок коштував 
місту? Та хто це буде відновлювати?

Зробили:
  реконструкцію фасаду (зі сторони 

Соборної) з утепленням 
  заміну покрівлі 
  заміну ринв та водостічних труб 
  заміну огороджувальних конструкцій 

покрівлі та балконів 

Вартість ремонту:

1 474 187 грн

Джерело: відділ звернень Вінницької міської ради

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ФОТО 
НА20MINUT.UA

Дім на Соборній, 
22 відремонтували за кошти 
міста. Через півроку малюнок 

почав відпадати: ймовірно, 
через воду, що стікала 

по стінах

СКІЛЬКИ КОШТУВАВ МІСТУ «ДІМ-ВЕСЕЛКА»?
Мурал-арт «Старовинний 
Амстердам»:
  100 банок,

40 тюбиків,
50 балонів фарби — 29 800 грн 

  оплата послуг 
художників — 5 750 грн 

 Вартість малюнка:

35 550 грн 
Загалом: 1 509 737 грн
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MISS RIA

ГОЛОСУВАННЯ В КОНКУРСІ МІSS 
RIA ЗАВЕРШИЛОСЯ. ХТО ПЕРЕМІГ?

Такі різні  Завершилося 
голосування в конкурсі Міss RIA. 
Серед 109 конкурсанток обрали трьох 
найкращих шляхом онлай-голосування. 
Переможницею стала Галина Бондар, 
яку підтримали 340 вінничан

АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099) 1781008 

Ïðîòÿãîì ðîêó ä³â÷àòà íàäñè-
ëàëè ñâî¿ ñâ³òëèíè â ãàçåòó RIA. 
Íà òèòóë ïðåòåíäóâàëè á³ëüøå 
ñîòí³ â³ííè÷àíîê. Ùîñåðåäè 
íà îñòàíí³é ñòîð³íö³ ãàçåòè ìîæ-
íà áóëî ïîáà÷èòè ñâ³òëèíè êðà-
ñóíü ó êîíêóðñ³ åðîòè÷íîãî ôîòî 
Ì³ss RIA-2016. À íà îô³ö³éíîìó 
ñàéò³ moemisto.ua â ðîçä³ë³ Miss 
RIA êîæåí ì³ã â³ääàòè ñâ³é ãîëîñ 
çà òó, ÿêà ñïîäîáàëàñÿ íàéá³ëüøå. 
Çà ï³äñóìêàìè ãîëîñóâàííÿ âè-
çíà÷èëèñÿ òðè ô³íàë³ñòêè êîí-
êóðñó Miss RIA.

Ïåðøå ì³ñöå âèáîðîëà Ãàëèíà 
Áîíäàð. Ä³â÷èíà ëþáèòü àêòèâ-
íèé ñïîñ³á æèòòÿ: ëèæ³, âåëî-
ïðîá³æêè, ô³òíåñ. Çàõîïëþºòüñÿ 
ôîòîãðàô³ºþ.

«Ó ìåíå çàâæäè â äóø³ âåñíà, — 
ïèøå âîíà â ³íòåðâ’þ RIA. — 
Ïîðà íîâèõ åìîö³é, ïî÷èíàíü, 
ãàðíîãî íàñòðîþ, ùàñòÿ, íàä³¿ òà 
â³ðè â êðàùå. Öå âñå äàº ìåí³ 
ñèëè òà ðîáèòü æèòòÿ íàñè÷åíèì 
òà ö³êàâèì».

Ó÷àñíèöåþ ñòàëà, ïîáà÷èâøè 
ïîñèëàííÿ íà êîíêóðñ Miss RIA 
â ñîöìåðåæ³ Facebook.

«Òàì êíîïî÷êà áóëà «âçÿòè 
ó÷àñòü», ÿ ïîäóìàëà: «À ÷îìó á 

íå ñïðîáóâàòè?» — ïèøå â³ííè-
÷àíêà. — Çàâàíòàæèëà ê³ëüêà 
ôîòî ³ ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ âæå 
áóëà ñåðåä ó÷àñíèöü. Ïåðåìîãà 
äëÿ ìåíå — öå ïîêàçíèê òîãî, 
ùî æ³íêè â áóäü-ÿêîìó â³ö³ ìî-
æóòü ãàðíî âèãëÿäàòè òà äîñÿãàòè 
óñï³õ³â».

Æ³íî÷à êðàñà â ðîçóì³íí³ Ãà-
ëèíè, öå íå ò³ëüêè çîâí³øíÿ 
êðàñà, à ùå é ñóêóïí³ñòü âíó-
òð³øí³õ ÿêîñòåé. Íàéãîëîâí³øå, 
íà ¿¿ äóìêó, áóòè æèòòºðàä³ñíîþ, 
âåñåëîþ, åíåðã³éíîþ, äîáðîþ 
îïòèì³ñòêîþ. ² á³ëüøå ïîñì³õà-
òèñü, àäæå ñì³õ íàäèõàº íà äîáð³ 
ñïðàâè.

Äðóãå ì³ñöå ä³ñòàëîñÿ ñòóäåíò-
ö³ Â³ííèöüêîãî êîëåäæó åêîíî-
ì³êè ³ ïðàâà Ñâ³òëàí³ Áàäèê³. 
Ñåáå îõàðàêòåðèçóâàëà ÿê åíåð-
ã³éíó, æèòòºðàä³ñíó ä³â÷èíó ç 
ãàðíèì ïî÷óòòÿì ãóìîðó. Ãàäàº, 
ùî ïîä³áí³ êîíêóðñè äîäàþòü 
ä³â÷àòàì á³ëüøå âïåâíåíîñò³ 
â ñîá³ òà áàãàòî ïîçèòèâíèõ âðà-
æåíü. Òîìó ³ âèð³øèëà ñïðîáó-
âàòè ñåáå, à çàîäíî ³ îòðèìàòè 
ïåâíèé äîñâ³ä.

«Êîæíà æ³íêà ïî-ñâîºìó îñî-
áëèâà òà ïðåêðàñíà. Àëå êîæíà 
æ³íêà ïîâèííà áóòè ïðåêðàñíà 
íå ò³ëüêè ççîâí³, à é â äóø³. Êîæ-

ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ MISS RIA

íà ëþäèíà º óí³êàëüíîþ. Ùîá 
äîñÿãòè â íàø ÷àñ óñï³õó, ïåðø 
çà âñå ïîòð³áíî â³ðèòè â ñåáå, òà 
í³êîëè íå çäàâàòèñÿ», — ïèøå 
Ñâ³òëàíà.

Íåîí³ëà Ðèëüñüêà ïîñ³ëà òðåòº 
ì³ñöå. Çà íå¿ â³ääàëè 272 ãîëîñè. 
Ä³â÷èíà ìàº åêîíîì³÷íó îñâ³òó, 
ïîëþáëÿº ôîòîãðàôóâàòèñÿ ³ òâî-
ðèòè ïðåêðàñíå. Çàðàç çàéìàºòü-
ñÿ óëþáëåíèì õîá³ — â'ÿæå ðå÷³. 
Áåðå ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ Miss RIA 
âïåðøå ³ íå î÷³êóâàëà, ùî ïîòðà-
ïèòü ó ô³íàë³ñòêè. Ñåáå îïèñàëà 
ÿê ùèðó òà êîìóí³êàáåëüíó ä³-
â÷èíó, ÿêà áà÷èòü êðàñó â ãàðíèõ 
â÷èíêàõ.

«Öå òàêîæ òå, êèì ìè º íà-
ñïðàâä³, ÿê ìè ìèñëèìî, â³ä÷ó-
âàºìî, ðåàãóºìî íà íàâêîëèøí³é 
ñâ³ò ³ ÿê íàâêîëèøí³é ñâ³ò ðåàãóº 
íà íàñ», — ïèøå âîíà.

Ìåðåæà ñòîìàòîëîã³÷íèõ öåí-
òð³â «Ã³ïïîêðàò» ï³äòðèìóº êîí-
êóðñ êðàñè Miss RIA âæå ï`ÿòèé 
ð³ê. Ó÷àñíèö³ îòðèìóþòü ïîäà-
ðóíêîâ³ ñåðòèô³êàòè â³ä êë³í³êè. 
Ó ìèíóë³ ðîêè íà øîó ñåðåä êîí-
êóðñàíòîê îáèðàëè Ì³ñ Ã³ïïî-
êðàò ³ äàðóâàëè åêñêëþçèâíèé 
þâåë³ðíèé ïîäàðóíîê.

Òàêîæ âèñëîâëþºìî ïîäÿêó 
ñàëîíó êðàñè «Ìîäåðí», ÿêèé 
âèñòóïàº ïàðòíåðîì ïðîåêòó 
Miss RIA. Ñàëîí äàðóº ïåðå-
ìîæíèöÿì êîíêóðñó ñåðòè-
ô³êàòè, ÿê³ äàþòü ìîæëèâ³ñòü 
ä³â÷àòàì çàâæäè âèãëÿäàòè 
íåïåðåâåðøåíî.

Äÿêóºìî öåíòðó åñòåòèêè ñà-
ëîíó «Âîäîë³é» çà ïðîôåñ³éí³ñòü 
òà íåîäíîðàçîâó äîïîìîãó ó ñòâî-
ðåíí³ ÷àð³âíîãî îáðàçó êîíêóð-
ñàíòîê ïðîåêòó Miss RIA.

Переможниця конкурсу Галина Бондар. 
Виграла суперподорож по Україні

Переможниця Miss RIA Галина Бондар (посередині). 
Друге місце — Світлана Бадика (справа), третє місце — Неоніла Рильська
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(095)3700574 

Øëÿõîïðîâ³ä 
çàêðèëè íà ðå-

ìîíò 11 áåðåçíÿ: ïîñòàâèëè áå-
òîíí³ áëîêè, ùî îáìåæèëè ðóõ 
ïî ïîëîâèí³ ìîñòó. À ïîë³öåéñüê³ 
ïàòðóë³, ùî ñòîÿòü íà â’¿çä³ òà âè-
¿çä³ ç ìîñòó, ðîçâåðòàþòü ëåãêîâ³ 
àâòî. Ïðî¿çä çàëèøèâñÿ ò³ëüêè 
äëÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó òà 
ìàøèí åêñòðåíèõ ñëóæá.

Äëÿ ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â â³ä-
êðèëè âóëèöþ Ñîáîðíó, à äëÿ âàí-
òàæ³âîê — Ìàã³ñòðàòñüêó. Óñ³ òå-
ïåð ¿äóòü ÷åðåç Öåíòðàëüíèé ì³ñò. 
Àëå íîâà ñõåìà ðóõó íå ïîêðàùèëà 
ñèòóàö³þ â ì³ñò³: ó ïåðøèé æå äåíü 
áåç Êè¿âñüêîãî ìîñòó ç’ÿâèëèñÿ 
ê³ëüêàñîòìåòðîâ³ çàòîðè.

Ó ïîíåä³ëîê òà â³âòîðîê öüî-
ãî òèæíÿ ñèòóàö³ÿ íå çì³íèëàñÿ. 
Ùîá ïðî¿õàòè Öåíòðàëüíèé ì³ñò, 
òðåáà âèòðàòèòè â³ä 10 äî 30 õâè-
ëèí. Ì³ñòÿíè â ñîöìåðåæàõ ïî÷à-
ëè ïðîïîíóâàòè ³äå¿ ïî çì³í³ ðóõó.

ЯК ПОЗБУТИСЯ ЗАТОРІВ У ЦЕНТРІ. ЩО 
Колапс  У перший день перекриття 
Київського мосту призвело 
до кількасотметрових заторів вздовж 
Соборної. Люди обурюються та 
пропонують альтернативи існуючим 
об’їздам: понтонний міст на Богуна, 
велосипеди, погодинний проїзд 
автомобілів тощо. Журналісти RIA зібрали 
ідеї вінничан та запитали у чиновників, 
що зроблять з мостом та зі схемою руху

Потрібно зробить три напрямки руху:
 авто з Київської до Вишеньки їдуть по об'їзній трасі 
 авто з Тяжилова до Вишеньки через Старе Місто 
 інші через центр 
Потрібно, щоб була взаємна ввічливість водіїв та допомога поліції 

Олександр Сольський   

Ремонт мосту потрібен обов’язково. Люди самі винні в створенні пробок. Усі знали про початок 
ремонту, та все одно виїхали на своїх авто: затримуючи як себе, так і людей у громадському 
транспорті. Потрібно свідомо збагнути, що певний час треба потерпіти. Це для нашої ж безпеки.

Уляна Надорожна   

Швидкість руху транспорту по Соборній сьогодні навіює бажання змавпувати пекінський 
досвід: забороняти виїзд по парних та непарних датах приватним машинам, номери яких 
закінчуються на парні та непарні цифри. Від себе додам — а машинам з «безцифровими» (лі-
терними) номерними знаками — взагалі до завершення ремонтних робіт на Київському мосту.

Максим Царенко   

Міській владі, транспортній компанії оцінка жирний «кол»! Окружна дорога зруйнована, 
а основний напрямок — Центральний міст — навіть ямкового ремонту не має. Вулиця 
Коріатовичів — уся в ямах. А так як за прогнозом буде тиждень дощів і заморозків, можна 
робити ставки, що від неї залишиться? Не уявляю, що буде тижні через три з рештою на-
прямків. Схоже, машину все-таки доведеться залишити, вона не заслужила таких мук.

Катерина Паянок   

Просто замість клумб, фонтанів, плитки тротуарної та всілякої іншої мішури за ці роки 
повинні були розвивати інфраструктуру міста. Цей міст вже напевно більше ста років 
такого розміру, а на скільки збільшився потік транспорту? Як казала Ранєвська, «що толку 
штукатурити фасад, якщо каналізація згнила». А тепер маємо колапс у місті.

Сергій Григоренко   

Я розумію, що у всіх у нас в нашому короткому житті міст закривається на ремонт лише 
один раз. І більше такого за наше життя не вдасться пережити. Але реально вже нудить від 
ФБ із тим мостом усюди! Сіли на велосипед і поїхали на роботу. Немає лісапетки/ліньки 
крутити педальки — виходимо на 30–40 хвилин раніше, сідаємо в громадський транспорт і 
спокійно, почитуючи книжку, доїжджаємо на роботу. Немає грошей на громадський тран-
спорт/там пахне/там повно народу — виходимо на 1,5–2 години раніше і жвавим кроком 
спокійно і з користю для серця добираємось на роботу.

Сергій Чорний   

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться

Олексій Шутов 
Серед тих, хто щодня їде машиною, лише малий відсоток тих, кому це дозволяє зарплата. Особливо, 
якщо врахувати ще масло, підкручування всяких гвинтиків-шпунтиків, свічки та безліч іншого. На-
гадую, усі бажаючі можуть купити квиток за 240 гривень в кіоску та їздити цілий місяць двома видами 
транспорту без жодних обмежень.

Ірина Мельник 
Було б ідеально, перед ремонтом мосту провести аналіз і відремонтувати об’їзну трасу: краще в заторі 
стояти, чим машину на ямах розбити. У понеділок, в 9.20, нікого крім двох людей з ломом на мосту і 
під мостом не бачила: ні цементу, ні ще чогось, чим можна було б латати міст. Не розумію, навіщо пе-
рекривати, якщо поки що ремонтні роботи не проходять? Пропоную частково пропускати легкові авто 
через Київський міст. Якщо він настільки аварійний, то чому по ньому громадський транспорт ходить?

Читач з ніком «Глобазоид Афромарк» 
Треба розділити трафік по Соборній та Київському мосту на «бізнес-час» і «не бізнес-час», оскільки дійсно 
зранку з Київської всі пенсіонери кудись їдуть. Але у них цілий день вільний, а у нас пару годин зранку і вечір.

Ірина Дорош 
Я так бачу, поки відремонтують Київський, завалиться центральний міст. А з маршрутами взагалі все 
погано: один вид транспорту з Тяжилова на Соборну тролейбус № 4, який їде по Київському мосту. 
Не їде а повзе. У мерії напевно на луноходах на роботу добираються. Безпрєдєл!

Читач з ніком «Anonymous» 
Немає ніякого іншого виходу, як обмежувати фізично кількість автомобілів. У ЄС, якщо машина нижча 
за екологічну норму «Євро 5» або її випустили до 1995 року — пускають в утиль. Ніякі розширення пере-
хресть, світлофори, круговий рух, знищення газонів під кишені та парковки не допоможуть. Безліч разів 
писав і про потребу обмежуючих стовпчиків на всіх територіях і газонах. Також і про зменшення, а не збіль-
шення паркувальних місць. Але міськвиконкому до одного місця, як робить весь цивілізований світ.

Читач з ніком «WWW» 
Цікавить, чи штанги тролейбуса дозволяють по довжині їхати за трамваєм? Було б легше рухатись 
громадському транспорту. Так, є незручності. Але треба пропонувати ідеї нашій владі, як краще зробити: 
обурення нічого не змінить! Якщо, не дай Бог, міст рухне, будуть жертви, то знов буде винна влада.

Читач з ніком «Олег» 
Київський міст однозначно треба ремонтувати. Але цей світлофор на Центральному мосту зайвий, він 
робить ці затори! Рух і так був завжди жвавий, а тепер ще більше автомобілів.

Читач з ніком «Кімі Райкін» 
Давайте разом подумаємо. Твої варіанти? А немає варіантів. Три мости на чотирьохсоттисячне місто, 
така фігня. Зате фонтан, проспект Космонавтів, паркан та інше. У будній день, через Староміський міст 
теж швидше не буде. Врахуйте, що Свердлова (нині — Коріатовичів) й так ледве «дихала». Коротше, 
видихнули і звикаємо. Дев’ять довбаних місяців буде така «фігня».

Ідеї наших читачів

На початку цього тижня в місті транспортний шок: вінничани стоять у заторах на Соборній. 
Міська влада «розводить руками», бо інших маршрутів, замість існуючих, немає
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Найчастіше вінничани кажуть 
про зведення понтонного мосту. 
Його вони радять звести на Гон-
ти та на вулиці Крутий Узвіз.
«А по вулиці Крутий Узвіз зро-
бити понтонній міст на інший 
берег?» — запитує користувач 
під ніком Nik на сайті «20хви-
лин».
Запропонував прокласти з вули-
ці Івана Богуна (в районі шко-
ли № 14) через річку понтонну 
переправу і водій із 40-річним 
стажем Віктор Дядькович.
«Береги там пологі та дозволя-
ють. Тоді можна було б хоч час-
тину транспортного потоку пус-
тити по такому мосту. А для вій-
ськових (автор пропонує взяти 
понтонний міст у військових — 
прим.) додаткове тренування. 
Також був би стимул швидше 
закінчити ремонт», — пише 
Дядькович (goo.gl/n7Jm51).
— Треба розуміти — іншого шля-
ху, крім Магістратської, Собор-
ної та Коріатовичів, які б вихо-

дили на Центральний міст, у нас 
немає. Щодо понтонного мосту 
на Івана Богуна, то треба розу-
міти наслідки цього. Доведеть-
ся знести дитячий майданчик 
школи № 14, ще облаштувати 
під’їзди до понтонного мосту: 
150 метрів асфальту по вули-
ці Богуна та майже стільки ж 
по вулиці Гонти. Цей варіант 
нераціональний, й вулиця Бо-
гуна дуже вузька. Якщо це все 
опрацьовувати, то втратимо ще 
півроку часу, — сказав начальник 
сектору безпеки дорожнього 
руху патрульної поліції Анато-
лій Самусь.
— Там треба не один понтонний 
міст, а два: для легкового та 
вантажного транспорту. Доро-
ги на Богуна та на вулиці Кру-
тий Узвіз дуже вузькі: якщо це 
зробити, то мешканці самі ви-
йдуть та перекриють дорогу, — 
додає керівник департаменту 
капітального будівництва Ігор 
Кравець.

Понтонний міст на Богуна та Гонти
Вінничани на початку тижня 
обурювалися, чому перекрили 
Київський міст, а нічого не ре-
монтують. Про це журналіст 
запитав очільника міського 
департаменту капітального бу-
дівництва Ігоря Кравця.
— Міст перекрили одразу, щоб 
встановити бетонні блоки для 
розділу дороги: виставили близь-
ко 70 блоків. Це не швидкий про-
цес — привезти з бази, встановити 
та не зачепити машини, що їдуть 
поряд. У понеділок демонтували 
бордюри. У вівторок почали зрі-
зати відбійники уздовж моста. А з 
середи почнемо знімати старий 
асфальт за допомогою фрези. 
Далі за планом демонтаж плит, 
залізобетонних балок. Чому так 
мало людей працює? Поступово, 
працівників буде більше, — роз-
повів Кравець.
Питаємо, чи безпечно залиша-
ти половину моста для проїзду 
транспорту, тоді як інша буде 
розібрана?

— Проектний інститут «Гервін» 
прорахував усі навантаження і 
фахівці сказали, що можна їзди-
ти. Те ж саме фахівці з «Гервіну» 
сказали і про Центральний, та 
Староміський: мости у задо-
вільному стані та витримають 
збільшений автотрафік.
Багато містян цікавилися, чому 
так довго ремонтуватимуть: з 
березня по листопад 2017 року. 
Чи можна прискоритися?
— Неможливо. Усі конструктивні 
елементи цього моста — єдині 
в своєму роді. Їх роблять на за-
воді під замовлення. Наприклад, 
балки: їх зможуть зробити лише 
20 штук в місяць. А їх потріб-
но близько 80 штук. Підрядник 
не буде чекати чотири місяці, щоб 
замінити всі балки за раз: у міру 
надходження матеріалів будуть 
замінювати старі частини моста. 
Паралельно будуть зміцнювати 
арки під мостом новою арматурою 
і бетоном. Опори мосту витрима-
ють додаткове навантаження.

Чому не ремонтують Київський міст?

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

ПРОПОНУЮТЬ ВІННИЧАНИ 

ВАРТІСТЬ РОБІТ:

5,65 млн грн 
з міського бюджету 

50,85 млн грн
з Держбюджету 
регіонального розвитку

СКІЛЬКИ ЧАСУ 
до кінця 2017 року 
через 9 місяців планують 
відкрити для проїзду 
транспорту 

ЩО БУДУТЬ РОБИТИ З МОСТОМ НА ЧОРНОВОЛА
ЯКІ РЕМОНТИ?
  нове дорожнє 

покриття 
  розширення 

пішохідної частини 
  заміна та підсилення 

опорних конструкцій: 
балки, арки, опори 
тощо 

  нова зливова 
каналізація 

  оновлення 
контактної мережі 
для тролейбусів

ХТО БУДЕ РОБИТИ?
  Київська мостобудівельна 

компанія «МСУ-2» 
  більше 40 співробітників 
  понад 110 одиниць техніки 

(автокрани, КамАЗи, зварювальна 
техніка, плавзасоби тощо) 

  мають досвід робіт: побудовано 
та реконструйовано більше 
70 кілометрів мостів, 
шляхопроводів та інших штучних 
споруд. Серед яких: майже всі 
мости на річці Десна; штучні 
споруди на автодорогах Київ — 
Одеса, Київ — Львів та інші

Джерело: тендерна документація (goo.gl/r3aJdZ)

ЯК ЗМІНИЛИ РУХ ТРАНСПОРТУ

Поворот на Князів 
Коріатовичів з 
Центрального 
мосту заборонений

На площі Героїв Чорнобиля 
в бік Київської збільшили 
тривалість «зеленого світла» 

На перехресті 
Магістратської, Соборної 
та Коріатовичів в годину пік 
працюють регулювальникиВідкриті проїзди 

на Коріатовичів з вулиць 
Мури, Соловйова та Оводова 

Хочуть бачити 
ремонт 
 Íà ñàéò³ â³ííèöüêî¿ 
ìåð³¿ ç’ÿâèëàñü åëåêòðîííà 
ïåòèö³ÿ ï³ä íàçâîþ «WEB 
êàìåðè íà âñ³ ìîñòè Â³-
ííèö³». «Âåñòè ôîòî ³ â³äåî 
ñïîñòåðåæåííÿ çà õîäîì 
ïðîâåäåííÿ ðîá³ò â ðåæèì³ 
ðåàëüíîãî ÷àñó íà Êè¿â-
ñüêîìó ìîñòó, ìåòà — çðî-
áèòè ïðîâåäåííÿ êàï³òàëü-
íîãî ðåìîíòó ïîâí³ñòþ 
â³äêðèòèì ³ çðîçóì³ëèì 
äëÿ â³ííè÷àí. Ìîí³òîðèíã 
ðóõó íà ìîñòàõ», — éäåòüñÿ 
â òåêñò³ çâåðíåííÿ Êîñòÿí-
òèíà Êóøíàðåâà. 

Останнього 
Леніна знесли
 Ó ñåë³ Òåðåøêè, ùî 
ó Áàðñüêîìó ðàéîí³, 
äåìîíòóâàëè îñòàíí³é 
â îáëàñò³ ïàì'ÿòíèê Ëåí³-
íó.  Íà Â³ííè÷÷èí³ íåäå-
ìîíòîâàíèì çàëèøàºòüñÿ 
ëèøå îäèí ïàì'ÿòíèê ä³ÿ÷ó 
êîìóí³ñòè÷íîãî ðåæèìó, 
ÿêèé ï³äïàäàº ï³ä ä³þ çàêî-
íó ïðî äåêîìóí³çàö³þ. Öå 
ïàì’ÿòíèê Ùîðñó â Ï³-
ùàíö³.

Перевіритися 
на туберкульоз 
 Äî Âñåñâ³òíüîãî òà Âñå-
óêðà¿íñüêîãî Äíÿ áîðîòüáè 
ç òóáåðêóëüîçîì ó Â³ííèö³ 
äëÿ æèòåë³â ì³ñòà ïðî-
âåäóòü áåçêîøòîâíå îá-
ñòåæåííÿ íà ïåðåñóâíîìó 
öèôðîâîìó ôëþîðîãðàô³. 
ßê ïîâ³äîìèëè íà ñàéò³ 
Äåðæïðîäñïîæèâñëóæ-
áè ó Â³ííèöüê³é îáëàñ-
ò³, öå áóäå 24 áåðåçíÿ ç 
10.00 äî 15.00 íà ïëîù³ 
á³ëÿ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (âóëèöÿ Ñîáîðíà, 59).

В Албанію 
без віз 
 Ç 1 êâ³òíÿ óêðà¿íö³ çìî-
æóòü ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿ-
ö³â ïåðåáóâàòè â Àëáàí³¿ 
áåç â³çè. À ãðîìàäÿíè 
Àëáàí³¿ — â Óêðà¿í³. Íà-
áèðàº ÷èííîñò³ óãîäà ì³æ 
Óêðà¿íîþ òà Àëáàí³ºþ. 
Â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü 
óãîäè ïåðåäáà÷àºòüñÿ, 
ùî ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè ³ 
ãðîìàäÿíè Àëáàí³¿ ìîæóòü 
â'¿æäæàòè, âè¿æäæàòè, 
ïðÿìóâàòè òðàíçèòîì òà 
ïåðåáóâàòè áåç â³ç íà òå-
ðèòîð³¿ äåðæàâè ³íøî¿ äî-
ãîâ³ðíî¿ ñòîðîíè ïðîòÿãîì 
òåðì³íó, ùî íå ïåðåâèùóº 
90 äí³â.

КОРОТКОКОРОТКО
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Óäè÷, ìàáóòü, 
ºäèíå ñåëî, â ÿêî-
ìó íåìà êëàäîâè-

ùà. ² ðàí³øå éîãî òóò íå áóëî. 
Ëþäè ïîìèðàþòü, ÿê ³ ñêð³çü. 
Ó íèí³øíüîìó ðîö³ âæå ï’ÿòüîõ 
îäíîñåëüö³â çåìëÿêè ïðîâåëè 
â îñòàííþ ïóòü. Öå ñò³ëüêè, ÿê 
çà âåñü ìèíóëèé ð³ê.

— ² öå ñåëî îáëàñíà âëàäà 
ïëàíóâàëà çðîáèòè öåíòðîì 
îá’ºäíàíî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè, — êàæå ãîëîâà Òåïëèöüêî¿ 
ðàéîííî¿ ðàäè Âàñèëü Ðîìàíþê. — 
Êîëè â ÎÄÀ ïðåçåíòóâàëè êàð-
òó îá’ºäíàíèõ ãðîìàä, ÿ çàïèòàâ 
¿¿ àâòîð³â, ÷è çíàþòü âîíè, ÿêó 
îñòàííþ ïîñëóãó íàäàþòü ëþäÿì 
ó ñåëàõ. Îñòàííÿ ïîñëóãà, öå êîëè 
ëþäèíó âèíîñÿòü óïåðåä íîãàìè ³ 
ïðîâîäæàþòü ó êðàùèé ñâ³ò. À ÷è 
â³äîìî âàì, ùî â Óäè÷³ í³êîëè 
íå çìîæóòü íàäàòè òàêó ïîñëóãó ç 
ò³º¿ ïðè÷èíè, ùî òàì íåìà êëàäî-
âèùà. ² í³êîëè íå áóëî. Ïîìåðëèõ 
õîâàþòü íà öâèíòàðÿõ ñóñ³äí³õ ñ³ë. 
Òà é ïîäèâ³òüñÿ íà êàðòó, äå âîíî 
çíàõîäèòüñÿ — íà êðàþ îáëàñò³. 
Ùî æ öå çà öåíòð, êîëè â³í äåñü 
ñêðàþ?

Çà ñëîâàìè ïàíà Ðîìàíþêà, 
äî éîãî çàóâàæåíü äîñëóõàëèñÿ. 
Öåíòð îá’ºäíàíî¿ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ïåðåíåñëè ó Òåïëèê. 
Àëå æ êëàäîâèùà â Óäè÷³ ÿê 
íå áóëî, òàê ³ íåìà.

«ТАКА ТРАДИЦІЯ», — КАЖУТЬ 
СТАРІ ЛЮДИ. — Öå ñïðàâä³ òàê, 
ìè íå õîðîíèìî â ñåáå ïîìåð-
ëèõ, — çàçíà÷èëà ñ³ëüñüêèé ãîëî-
âà Óäè÷à Îëåíà Ê³ñàð. — Ñåëî 
íàøå ç’ÿâèëîñÿ ùå ó 1899 ðîö³, 
àëå ÿ íå ÷óëà â³ä ñòàðèõ ëþäåé, 
ùîá òóò êîëèñü áóâ öâèíòàð. Äå 
â³äáóâàºòüñÿ ïîõîâàííÿ? Ó ñóñ³-
ä³â. Ñòàð³ ëþäè êàæóòü, ùî òàêà 
â Óäè÷³ òðàäèö³ÿ.

—?!

СЕЛО, В ЯКОМУ 
НЕМА КЛАДОВИЩА
Так повелося   
Померлих в Удичі 
хоронять у чужих 
селах — Росоші, 
Погорілій та 
Веселівці. Так тут 
здавна заведено. 
Понад 20 років тому 
виділили землю 
під святе місце, але 
й далі покійників 
проводжають 
до сусідів. Чому?

Ñï³âðîçìîâíèöÿ óòî÷íèëà, ùî 
íèí³ â ñåë³ íàðàõîâóºòüñÿ ìàéæå 
900 ìåøêàíö³â. Ç ïî÷àòêó ðîêó 
ï’ÿòåðî ç íèõ â³ä³éøëè â ³íøèé 
ñâ³ò. Òðüîõ ïîõîâàëè ó ñåë³ Ïî-
ãîð³ëà, ïî îäíîìó ó Ðîñîø³ ³ 
Âåñåë³âö³. Äî Ðîñîø³ íàâïðîñ-
òåöü ïîëüîâèì øëÿõîì â³äñòàíü 
òðîõè á³ëüøå òðüîõ ê³ëîìåòð³â. 
Äîðîãîþ ç òâåðäèì ïîêðèòòÿì — 
ñ³ì ê³ëîìåòð³â. Äî Ïîãîð³ëî¿ ùå 
äàë³, ïðèáëèçíî â³ñ³ì ê³ëîìå-
òð³â. Äî Âåñåë³âêè òàêèé ñàìî 
øëÿõ — ñ³ì ê³ëîìåòð³â. Íàéáëèæ-
÷å äî Ïîãîð³ëî¿ — 4,5 êì.

— ßê îáèðàþòü ñåëî, â ÿêîìó 
õîâàòèìóòü ïîê³éíèêà?

— Çäåá³ëüøîãî ÷åðåç ðîäè-
÷³â, — ïîÿñíþº ñ³ëüñüêèé ãîëîâà 
Îëåíà Ê³ñàð. — Äå ó êîãî á³ëüøå 
ðîäè÷³â, äå õòî ìàº çíàéîìèõ, 
ó òå ñåëî âåçóòü.

Ñ³ëüñüêèé ãîëîâà ñóñ³äíüî¿ 
Ðîñîø³ Ëàðèñà Íàãîæóê ïîâ³äî-
ìèëà, ùî òàê òðàäèö³éíî ñêëà-
ëîñÿ, ùî ç Óäè÷à ïîê³éíèê³â 
ïðèâîçÿòü äî íèõ íà êëàäîâèùå.

— Ðàí³øå Óäè÷ âõîäèâ äî íàøî¿ 
ñ³ëüðàäè, — ïðîäîâæóº ñï³âðîç-
ìîâíèöÿ. — Öå áóëà îäíà ãðîìàäà. 
ßê êàæóòü, âñå áóëî îäíå. Ïîò³ì 
âîíè ñòâîðèëè ñâîþ ñ³ëüðàäó, àëå 
öâèíòàðÿ òàê ³ íå ìàþòü. Ìè í³-
êîìó íå â³äìîâëÿºìî. ªäèíå, ùî 
óòî÷íþºìî, öå ì³ñöå ïîõîâàííÿ.

Íèí³ äî ãðîìàäè Ðîñîø³ âõî-
äÿòü íàñåëåí³ ïóíêòè Êàì’ÿíêà 
òà Êîæóõ³âêà. Öå íåâåëèê³ 
ñåëà — ó ïåðøîìó ç íèõ íàðàõî-

âóºòüñÿ ìåíøå äâîõñîò ìåøêàí-
ö³â, ó äðóãîìó — ìàéæå òðèñòà. 
Íà çàïèòàííÿ, ÷è º â öèõ ñåëàõ 
êëàäîâèùà, ñ³ëüñüêèé ãîëîâà 
â³äïîâ³ëà ïåðåêîíëèâî: «Àÿêæå, 
çâè÷àéíî, º».

ПОХОВАЛИ… ЗАВОД. Â Óäè÷³ 
íà ïî÷àòêó 90-õ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ 
ñòâîðèëè ñ³ëüðàäó. Òîä³ æ âèä³-
ëèëè ì³ñöå ï³ä êëàäîâèùå. Àëå 
äîòåïåð íà íüîìó íåìà æîäíîãî 
ïîõîâàííÿ. Ò³ëüêè õðåñò áîââàí³º.

— Ð³äí³ â³äìîâëÿþòüñÿ õîâàòè 
íà öüîìó ì³ñö³ ïîìåðëèõ, áî âîíî 
çíàõîäèòüñÿ íàâïðîòè â³äñò³éíè-
ê³â öóêðîçàâîäó, — êàæå Îëåíà 
Ê³ñàð. — Êîëè ïðàöþâàâ çàâîä, 
òóò ÷àñòî áóëî ÷óòè íåïðèºìí³ 
çàïàõè. Ëþäè ðîçïîâ³äàþòü, ùî 
òóò áëèçüêî “ï³äøêóðí³” âîäè. 
Òîìó íåìà ìîæëèâîñò³ âèêîïàòè 
ìîãèëó, áî âîäà íå äàº.

Öóêðîâèé íå ïðàöþº ³ âæå í³-
êîëè íå çàïðàöþº, çàðàç âëàñíèê 
«äîð³çàº» îáëàäíàííÿ.

Ï³ä ÷àñ ðîáîòè çàâîäó ï³äïðè-
ºìñòâî ìàëî äâà àâòîìîá³ë³, ùî 
îáñëóãîâóâàëè òðàóðí³ ïðîöåñ³¿. 
Òàê ïîÿñíèëà ñ³ëüñüêèé ãîëîâà. 
Òåïåð, çà ¿¿ ñëîâàìè, ïîñëóãè çà-
ìîâëÿþòü çäåá³ëüøîãî ó ðàéöåí-
òð³ â Òåïëèêó àáî ó ñóñ³ä³â-÷åðêà-
ùàí ç Óìàí³. Äî Òåïëèêà 20 ê³-
ëîìåòð³â, äî Óìàí³ — ïîíàä 30.

— Íàøà ãðîìàäà íàéá³äí³øà 
â ðàéîí³, — óòî÷íèëà ïàí³ Îëå-
íà. — Òîð³ê áþäæåò ñòàíîâèâ 
ëèøå 32,6 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Äî-
òàö³¿ äàëè 80 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Á³äà 
â òîìó, ùî ó íàñ çîâñ³ì íåìà çåì-
ë³. Íå ìàºìî æîäíîãî ãåêòàðà í³ 
çàïàñó, í³ ðåçåðâó. Ïðè öóêðî-
çàâîä³ ä³ÿâ ðàäãîñï. Ï³ñëÿ éîãî 
ë³êâ³äàö³¿ çåìë³ ðîçäàëè ëþäÿì. 
ßê ñàìå âñå òå ðîáèëîñÿ, ÷îìó 
íå çàëèøèëè â ðåçåðâ³, íå çíàþ, 
áî òîä³ íå ïðàöþâàëà í³ â ñ³ëüðà-
ä³, í³ íà çàâîä³ ÷è ðàäãîñï³.

6,9 км

4,5 км

6,8 км

НАЙБЛИЖЧІ 
ДО УДИЧА СЕЛА

Ñåëî Óäè÷ îáëàñíà 
âëàäà ïëàíóâàëà 
çðîáèòè öåíòðîì 
îá’ºäíàíî¿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Ê³ëüêà ì³ñÿö³â 
ðîçðîáëÿëè ³ â ñó-
áîòó, 11 áåðåçíÿ, 

ïðîâåëè îïåðàö³þ ³ç çàòðèìàííÿ 
äâîõ ó÷àñíèê³â óãðóïóâàííÿ òå-
ëåôîííèõ øàõðà¿â. Êåðóº íèìè, 
ÿê âèÿâèëîñÿ, â’ÿçåíü ³ç Ëóãàí-
ñüêî¿ òþðìè. Ó ïîë³ö³¿ ðîçïîâ³-
ëè, ÿê³ ñóìè çàðîáëÿþòü ï³äëåãë³ 
îäíîãî çåêà îáìàíàìè ïî òåëå-
ôîíó é çâ³äêè áåðóòü ïðî íàñ 
³íôîðìàö³þ.

— Ïðàö³âíèêè ïîë³ö³¿ Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³ ñï³ëüíî ç ïðà-
ö³âíèêàìè ÑÁÓ ïðîâåëè ñïåöî-
ïåðàö³þ ³ç çàòðèìàííÿ øàõðà¿â, 
ÿê³ òðèâàëèé ÷àñ òåëåôîíóâàëè 
äî ìåøêàíö³â Â³ííèö³ òà ïî âñ³é 
êðà¿í³ ³ øàõðàéñüêèì øëÿõîì çà-
áèðàëè â ëþäåé ãðîø³ ï³ä ïðè-
âîäîì çâ³ëüíåííÿ ¿õí³õ ðîäè÷³â 
ç ïîë³ö³¿, ï³ä ïðèâîäîì íàäàííÿ 
íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìî-

ãè òà ³íøèìè ïðèâîäàìè, — ðîç-
ïîâ³äàº ãîëîâíèé ïîë³öåéñüêèé 
îáëàñò³ Þð³é Ïåäîñ. — Íà ñüî-
ãîäí³øí³é äåíü ìàºìî ãðóïó ÷è-
ñåëüí³ñòþ äî 10 ÷îëîâ³ê³â, ÿêà 
ïî âñ³é äåðæàâ³ â÷èíÿëà òàê³ çëî-
÷èíè. Çáèòîê â³ä ñêîºíèõ íèìè 
çëî÷èí³â ñòàíîâèòü áëèçüêî äâîõ 
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

À ÷àñòêà âèäóðåíèõ ó â³ííè÷àí 
ãðîøåé — ïðèáëèçíî 100 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Ïðî ö³ åï³çîäè çàðàç 
ðîçêàçóþòü ïîë³ö³¿ äâà çàòðèìàí³ 
ó íàøîìó ì³ñò³ øàõðà¿.

— Âîíè âèêîíóâàëè ñï³ëüíèé 
ïëàí êåð³âíèêà, ÿêèé ïåðåáóâàº 
ñüîãîäí³ â Ëóãàíñüê³é òþðì³, 
îòðèìóâàëè ³íôîðìàö³þ ïðî ïî-
òåðï³ëèõ ³ øàõðàéñüêèì øëÿõîì 
çàâîëîä³âàëè ¿õí³ìè êîøòàìè, — 
ãîâîðèòü Þð³é Ïåäîñ. — Ìè 
ïðîâåëè îáøóêè â ðÿä³ ðåã³îí³â 
äåðæàâè ³ â ñóáîòó ó Â³ííèö³ çà-
òðèìàëè öèõ çëî÷èíö³â. Çàðàç 
âîíè äàþòü ç³çíàâàëüí³ ïîêàçè.

Ï³ä ÷àñ îáøóê³â ó ïîìåø-

КЕРУЄ ТЕЛЕФОННИМИ 
ШАХРАЯМИ ЛУГАНСЬКИЙ ЗЕК
Злочинні справи  Двох з банди 
шахраїв, які дурили людей по телефону, 
взяли у Вінниці. На останньому епізоді 
поширеного шахрайства злочинці 
заробили 3 000 доларів та жменю золота. 
Їхній керівник — тюремний авторитет, 
а спільники — ще на волі

êàííÿõ çàòðèìàíèõ, ÿê ñêàçàâ 
íà÷àëüíèê ïîë³ö³¿, âèëó÷èëè 
íàðêîòèêè ³ ãðîø³. Ïðàâîîõî-
ðîíö³ ï³äîçðþþòü, ùî çàðîáëåíå 
íà â³ííè÷àíàõ ìàëè ïåðåðàõóâàòè 
ëþäèí³, ùî ñèäèòü ó Ëóãàíñüê³é 
â’ÿçíèö³. Êåð³âíèê øàõðà¿â íàòî-
ì³ñòü íàäàâàâ ¿ì ³íôîðìàö³þ ïðî 
ïîòåíö³éíèõ «êë³ºíò³â», îòðèìàíó 
÷åðåç ñâî¿ òþðåìí³ çâ'ÿçêè.

— ²íø³ ó÷àñíèêè ö³º¿ ãðóïè 
âñòàíîâëåí³ ³ íåçàáàðîì áóäóòü 
ïðîâåäåí³ ³íø³ çàòðèìàííÿ. Ïè-
òàííÿ ïðîñòî â ÷àñ³ é ó òîìó, ùî 
êåð³âíèê çíàõîäèòüñÿ íà íåï³ä-
êîíòðîëüí³é íàì òåðèòîð³¿, — ãî-
âîðèòü Þð³¿ Ïåäîñ.

Â³í òàêîæ ðîçïîâ³â îñòàíí³é 
åï³çîä ä³ÿëüíîñò³ â³ííèöüêèõ 
âèêîíàâö³â çàâäàíü ëóãàíñüêîãî 
çåêà. Â³ííè÷àíö³ äçâîíèâ í³áèòî 

íà÷àëüíèê ¿¿ ñèíà é ñêàçàâ, ùî 
ñèí ñêî¿â ÄÒÏ, òåðì³íîâî ïîòð³á-
íî ç³áðàòè 5 òèñÿ÷ äîëàð³â íà ìå-
äè÷íó äîïîìîãó ïîòåðï³ëîìó é 
éîìó ñàìîìó, ³íàêøå áóäóòü ïðî-
áëåìè. Æ³íêà çàíåñëà ó âêàçàíå 
¿é ì³ñöå òðè òèñÿ÷³ äîëàð³â. Çà-
ì³ñòü ãðîøåé, ÿêèõ íå âèñòà÷àëî, 
ïîêëàëà ïðèêðàñè ïîê³éíî¿ äî-
÷êè. Îäíà ³ç òèõ ïðèêðàñ, õðåñòèê 
íà ëàíöþæêó, áóâ íà øè¿ øàõðàÿ 
ï³ä ÷àñ çàòðèìàííÿ.

— Íå ðåàãóéòå íà òàê³ äçâ³í-
êè, íå ïðèéìàéòå ìèòòºâèõ ð³-
øåíü, — çàêëèêàº â³ííè÷àí Þð³é 
Ïåäîñ. — Íå òÿæêî íàáðàòè òåëå-
ôîí ñâîãî ðîäè÷à, ñèíà, áðàòà, 
÷îëîâ³êà ³ ñïèòàòè: «Äå òè çíà-
õîäèøñÿ?» ÷è «Ùî ç òîáîþ?» 
Íå ìîæåòå ðîäè÷àì ïîäçâîíèòè, 
íàáèðàéòå «102». Ìè äîïîìîæå-

ìî, íàïðàâèìî îïåðãðóïó, íàâ³òü 
ïî òåëåôîíó ïðàö³âíèê ïîë³ö³¿ 
çìîæå ðîçêàçàòè, ÿê òðåáà ä³-
ÿòè. Àëå í³ â ÿêîìó ðàç³ íå òðå-
áà âèíîñèòè êîøòè, í³ ÿêîìó 
ðàç³ íå òðåáà â³äêðèâàòè äâåð³. 
Öå ìîæóòü áóòè ³ çëî÷èíö³. ̄ õíÿ 
çóõâàë³ñòü, ÿêà ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
îñòàíí³ì ÷àñîì, ïåðåêðåñëþº âñ³ 
ìîðàëüí³ ïðèíöèïè. Äî ëþäåé 
çàõîäÿòü ó äîì³âêè, çâ’ÿçóþòü 
ãîñïîäàð³â, âèíîñÿòü ãðîø³. Òðå-
áà áóòè äóæå îáåðåæíèì.

Збиток від злочинів цієї групи — 
2 мільйони гривень. Частка 
видурених у вінничан грошей — 
100 тисяч

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA
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Ці чоловіки видурювали гроші по телефону. Дзвонили 
людям із легендами про ДТП й затримання в поліції
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ОЛЕКСАНДР 
САРАФАНЮК, 
АДВОКАТ

— Чесно кажу-
чи, це дика си-
туація. Поліція 
та комунальні 

служби міста мають усі законні 
підстави увійти в приватне при-
міщення без дозволу власника. 
Є неполадки, які унеможлив-
люють надання житлово-ко-
мунальних послуг (холодної 
води — авт.) іншим споживачам, 

а отже — право на несанкціо-
нований доступ. Зламані две-
рі ремонтують комунальники, 
що засвідчують поліцейські та 
мешканці будинку. Це все вка-
зано в статті 17 Закону України 
про житлово-комунальні по-
слуги (goo.gl/oCNSrY). Чому 
відмовляються виконувати 
закон — мені не зрозуміло. 
Ймовірно, що тільки через суд 
можна зобов’язати виконавця 
здійснити проникнення до жит-
ла для ліквідації аварії.

Тільки через суд

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

ÊÎÌÓÍÀËÊÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(095)3700574

Ïåíñ ³îíåðêà 
Í³íà Ìàðê³òÿí 
æèâå íà ïåðøî-

ìó ïîâåðñ³ áàãàòîïîâåðõ³âêè 
íà Áåâçà, 36. Æ³íêà ðîçïîâ³ëà, 
ùî â ñ³÷í³ öüîãî ðîêó ¿¿ êâàðòèðó 
çàòîïèâ ñóñ³ä ç òðåòüîãî ïîâåðõó. 
² îñê³ëüêè ÷îëîâ³êà íåìàº âäî-
ìà ç òîãî ÷àñó, òî êîìóíàëüíè-
êè íå ìîæóòü ïîëàãîäèòè òðóáó. 
Çà çàêîíîì ìàþòü óñ³ ï³äñòàâè, 
àëå áîÿòüñÿ, ùî çà çëàìàí³ äâåð³ 
ñóñ³ä ïîäàñòü ó ñóä. ßê ðåçóëü-
òàò, ç äåñÿòîê êâàðòèð ïîçáàâëåí³ 
õîëîäíî¿ âîäè ìàéæå äâà ì³ñÿö³.

РЯТУЙТЕСЯ ВІДРАМИ. Çà ñëîâà-
ìè Í³íè Ìàðê³òÿí, ñóñ³ä ç òðå-
òüîãî ïîâåðõó çàòîïèâ ê³ëüêà 
ïîâåðõ³â áóä³âë³ ùå íà ïî÷àòêó 
ñ³÷íÿ. Òîä³ ñóñ³ä áóâ ùå âäîìà.

— Ðàçîì ç ëþäüìè ï³øëè 
äî ñóñ³äà Âàëºðè (òàê çâàòè 
÷îëîâ³êà ç òðåòüîãî ïîâåðõó — 
àâò.), à òàì âîäè ïî êîë³íî! Çà-
êðèëè êðàí ó ï³äâàë³, à ñóñ³ä ùå 
ìàòîì îáêëàâ, ùî «â÷àñíî âîäó 
íå ïåðåêðèëè», — ðîçïîâ³äàº 
ïåíñ³îíåðêà.

Çà ðîçïîâ³ääþ æ³íêè, ìåøêàíö³ 
âèêëèêàëè ïîë³ö³þ, àëå ïàòðóëüí³ 
í³÷îãî íå çðîáèëè.

— Ïîë³öåéñüê³ êàçàëè, ùî í³-
÷îãî íå ìîæóòü çðîáèòè, áî ñóñ³ä 
í³÷îãî êðèì³íàëüíîãî íå ðîáèòü. 
Ïèòàëà, à ÿêùî â³çüìå í³æ ³ ìåíå 
øòðèêíå, òîä³ áóäåòå ùîñü ðîáè-
òè? À ïàòðóëüí³ ñôîòîãðàôóâàëè 

çàëèò³ ê³ìíàòè íà ñâî¿ ïëàíøåòè 
³ ï³øëè, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Í³íà.

×åðåç ê³ëüêà äí³â ñóñ³ä ïî-
¿õàâ ó Êè¿â íà ðîáîòó. À òðóáè 
õîëîäíî¿ âîäè çíîâó ïðîðâàëî. 
Ïðîòå ÷åðåç â³äñóòí³ñòü âëàñ-
íèêà, êîìóíàëüíèêè íå çìîãëè 
¿õ ïîëàãîäèòè. Çà ñëîâàìè Í³íè 
Ìàðê³òÿí, ôàõ³âö³ ç òîâàðèñòâà 
«ÆÅÎ» çàïðîïîíóâàëè ìåøêàí-
öÿì «ï³äñòàâëÿòè â³äðà»!

¯¿ ñóñ³äêà Ëþäìèëà, ùî æèâå 
ïîâåðõîì âèùå, ðîçïîâ³ëà æóð-
íàë³ñòó ïî òåëåôîíó, ùî âæå êó-
ïèëè íîâ³ òðóáè äëÿ ñóñ³äà.

— Ñóñ³äà íåìàº ç òîãî ÷àñó âäî-
ìà. Ó éîãî êâàðòèð³ ãíèë³ òðóáè, 
òîìó ÷àñòî ïðîáèâàº. Ìè éîìó 
ãîòîâ³ çàì³íèòè òðóáè çà âëàñíèé 
êîøò, ò³ëüêè-îò «ÆÅÎ» íå áàæàº 
öå ðîáèòè áåç âëàñíèêà æèòëà. 
Äÿäÿ Âàëºðà îá³öÿâ, ùî ïðè¿äå 
÷åòâåðòîãî áåðåçíÿ. Ñïîä³âàþ-
ñÿ, òàê âîíî é áóäå, áî âæå ñèë 
íåìà, — ñêàçàëà æ³íêà.

ВОДА ТЕЧЕ, СТІНИ РУЙНУЮТЬ-
СЯ. Ïåíñ³îíåðêà íàìàãàºòüñÿ äî-
áèòèñÿ ðåìîíò³â ó âñ³õ ³íñòàíö³ÿõ. 
Õîäèëà äî ãîëîâíîãî ³íæåíåðà 
«ÆÅÎ», äî î÷³ëüíèêà ì³ñüêîãî 
äåïàðòàìåíòó ÆÊÃ òà íàâ³òü 

ПОЇХАВ У КИЇВ І ЗАЛИВ СУСІДІВ. 
ЧОМУ ЖЕК НЕ ЛАГОДИВ ТРУБИ?
Абсурд  Майже два місяці мешканці 
одного з під’їздів будинку на Бевза сидять 
без холодної води. Усе через «приватну 
власність»: чоловік, у квартирі якого 
прорвало трубу, не з’являється вдома. 
А комунальники не можуть потрапити 
в квартиру без власника. Хоча закон це їм 
дозволяє. Так у чому проблема?

äçâîíèëà íà óðÿäîâó ë³í³þ. Àëå 
âñþäè îòðèìóâàëà ëèøå â³äìîâ-
êè. Æ³íêà íå âèòðèìóº òà ïî-
÷èíàº ïëàêàòè.

— Ãîëîâíèé ³íæåíåð «ÆÅÎ» 
íå õî÷å áðàòè íà ñåáå â³äïî-
â³äàëüí³ñòü. Ïîë³ö³ÿ êàçàëà, 
ùî íå ìîæóòü öå çðîáèòè, áî 
íåìàº çàÿâè â³ä ÆÅÊó, à Ôóð-
ìàí (âèêîíóþ÷èé îáîâ'ÿçêè 
íà÷àëüíèêà äåïàðòàìåíòó ÆÊÃ 
Ðîìàí Ôóðìàí — àâò.) êàçàâ, ùî 
«íå ìîæåìî çðîáèòè, öå ïðèâàò-
íà âëàñí³ñòü». Âîäà òå÷å, ñò³íè 
ðóéíóþòüñÿ. Êóäè íå çâåðòàþñÿ, 
êóäè íå õîäæó — ñêð³çü ãîâîðÿòü 
îäíå ³ òåæ: «íå çíàºìî, íå ðîáè-
ìî, íå õî÷åìî». Çà ùî ìè òîä³ 
ïëàòèìî?

Æ³íêà çíàéøëà ïóíêò ó çàêî-
íîäàâñòâ³ ïðî ÆÊÃ, ùî â ðàç³ 
àâàð³¿ êîìóíàëüíèêè â ïðèñóò-
íîñò³ ïîë³ö³¿, ìåøêàíö³â áóäèí-
êó ìîæóòü â³äêðèòè êâàðòèðó áåç 
âëàñíèêà. Öüîìó ïðèñâÿ÷åíà ö³ëà 
17 ñòàòòÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè» 
(goo.gl/oCNSrY).

— Òîáòî, í³õòî ç öèõ ìîæíî-
âëàäö³â íå õî÷å âèêîíóâàòè òå, 
ùî íàêàçóº çàêîí! Ìåí³ âèõîäèòè 
íà Ëåí³íà (âóëèöÿ Ñîáîðíà — 
àâò.) òà ðîáèòè ç ñåáå äóðî÷êó, 
êðè÷àòè, ùîá ïîì³òèëè? — îáó-
ðþºòüñÿ ïåíñ³îíåðêà.

ЩО КАЖУТЬ ЧИНОВНИКИ. 
Îòæå, º çàêîí, ùî äîçâîëÿº 
êîìóíàëüíèêàì çëàìóâàòè äâå-
ð³ ïðèâàòíî¿ êâàðòèðè. Òàê 
ó ÷îìó æ ïðîáëåìà? Ïðî öå 

æóðíàë³ñò çàïèòàâ î÷³ëüíèêà 
ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó ÆÊÃ 
Ðîìàíà Ôóðìàíà.

— Ïîë³ö³ÿ â³äìîâëÿºòüñÿ, ïî-
ñèëàþ÷èñü íà ñâî¿ «âíóòð³øí³ 
ïîðÿäêè». Òîìó é çðîçóì³ëî, ùî 
ÆÅÊ íå õî÷å áðàòè íà ñåáå òàêó 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà âèëàìóâàòè 
äâåð³. Öå áóäå êðèì³íàëüíèé 
çëî÷èí. Äî ðå÷³, òàê³ ïðîáëå-
ìè ç äîïóñêîì ó ïðèì³ùåííÿ, 
ç’ÿâëÿþòüñÿ íå âïåðøå ïî ì³ñòó.

Ó ïàòðóëüí³é ïîë³ö³¿ ï³äòâåð-
äæóþòü, ùî çàêîí äîçâîëÿº ïðî-
íèêíóòè â ïðèâàòíå ïðèì³ùåííÿ. 
Àëå íå ïðîïèñàíî, õòî áóäå íåñòè 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà â³äøêîäîâó-
âàòè ïîøêîäæåíå ìàéíî.

— Ó çàêîí³ ïðî Íàöïîë³ö³þ º 
ñòàòòÿ, äå ïðîïèñàíî, ïðè ÿêèõ 
âèïàäêàõ ïàòðóëüí³ ìîæóòü ïðî-
íèêíóòè â æèòëî áåç äîçâîëó 
âëàñíèêà, — êàæå ðå÷íèê ïà-
òðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Òåòÿíà Ô³ùóê. — 
Ó öüîìó âèïàäêó — ï³äñòàâ íåìàº: 
âîíè âèëàìàþòü äâåð³, à õòî ïîò³ì 
öå áóäå â³äøêîäîâóâàòè? Õòî áóäå 
îõîðîíÿòè â³äêðèòó êâàðòèðó? 
Ìåøêàíö³ áóäèíêó ìàþòü çâåð-
íóòèñÿ äî ÆÅÊó ç îô³ö³éíèì 
ëèñòîì, à ïîò³ì âæå ÆÅÊ â³ä-
ïðàâëÿº çàÿâêó íà íàñ ç ïîÿñ-
íåííÿì ïðè÷èí, ÷îìó ïîòð³áíà 
ïðèñóòí³ñòü ïàòðóëüíèõ.

Íà÷àëüíèê ÒÎÂ «ÆÅÎ» ²ðè-
íà Ðîìàíþê ïîÿñíèëà, ÷îìó æ 
ÆÅÊ íå çì³ã âèêîíóâàòè âèìîãè 
çàêîíó.

— Âàðòî çàóâàæèòè, ùî ó äà-
íîìó âèïàäêó öå áóâ áè íåñàíê-
ö³îíîâàíèé äîñòóï äî æèòëîâîãî 

ïðèì³ùåííÿ. Ôàêòè÷íî, ôàõ³âö³ 
«ÆÅÎ» íå ìàëè íà öå ï³äñòàâ, 
àäæå âëàñíèê äàíîãî ïðèì³ùåííÿ 
âñå æ òàêè âèõîäèâ íà çâ’ÿçîê òà 
âêàçàâ, êîëè â³í çìîæå ïðè¿õàòè. 
ßêáè ó íàñ íå áóëî êîíòàêòíèõ 
äàíèõ ìåøêàíöÿ àáî æ â³í íå â³ä-
ïîâ³äàâ íà òåëåôîíí³ äçâ³íêè, 
òî ó òàêîìó âèïàäêó íàì íåîáõ³ä-
íî áóëî á çâåðíóòèñÿ ó ïîë³ö³þ 
ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà äîñòóï 
äî ïðèâàòíîãî æèòëîâîãî ïðè-
ì³ùåííÿ.

Íàðàç³, ôàõ³âö³ «Æèòëîâî-åêñ-
ïëóàòàö³éíîãî îá’ºäíàííÿ» âèêî-
íàëè íåîáõ³äí³ ðåìîíòí³ ðîáîòè 
òà óñóíóëè àâàð³éíó ñèòóàö³þ.

ТРУБИ ВІДРЕМОНТУВАЛИ. Âëàñ-
íèê êâàðòèðè íà òðåòüîìó ïîâåðñ³ 
îá³öÿâ ìåøêàíöÿì ç’ÿâèòèñÿ 4 áå-
ðåçíÿ. Àëå ïðè¿õàâ äîäîìó ëèøå 
6 áåðåçíÿ. ² êîìóíàëüíèêè çìîãëè 
ðîçïî÷àòè ðåìîíòè. ßê ðîçïîâ³ëà 
Í³íà Ìàðê³òÿí òåëåôîíîì, çàéíÿ-
ëèñÿ íå ò³ëüêè òðóáîïðîâîäîì, 
àëå é ðåìîíòîì êàíàë³çàö³¿.

— Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ñâÿòî 
8 áåðåçíÿ âæå çóñòð³íåìî ç õî-
ëîäíîþ âîäîþ, — ñêàçàëà æ³íêà.

ßê ï³çí³øå ðîçïîâ³ëà æ³íêà, òðó-
áè õîëîäíî¿ âîäè â³äðåìîíòóâàëè 
7 áåðåçíÿ, äî 1-î¿ ãîäèíè íî÷³.

— Êóäè íå çâåðòàþñÿ, 
ãîâîðÿòü îäíå ³ òå æ: 
«íå çíàºìî, íå ðîáèìî». 
Ìåí³ íà Ëåí³íà âèéòè 
êðè÷àòè? — êàæå 
ïåíñ³îíåðêà

Ніна Маркітян тримає в руках плитку, Ніна Маркітян тримає в руках плитку, 
що відвалилася під час затоплення. що відвалилася під час затоплення. 
Як каже жінка, в січні всі кімнати в її Як каже жінка, в січні всі кімнати в її 
квартирі залило водоюквартирі залило водою
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Åê³ïàæ â³éñüêî-
âîãî Àí-26 Ãàâðè-
ø³âñüêî¿ áðèãàäè 
òðàíñïîðòíî¿ àâ³à-

ö³¿ 14 ëèïíÿ 2014 ðîêó äîñòàâëÿâ 
âàíòàæ ó çîíó ÀÒÎ. Ó öåé ÷àñ 
ó ë³òàê âëó÷èëà ðàêåòà. Êîìàí-
äèð Äìèòðî Ìàéáîðîäà íàêàçàâ 
çàëèøèòè áîðò. ¯õ áóëî âîñüìå-
ðî. Êð³ì êîìàíäèðà ³ äðóãîãî 
ï³ëîòà Äìèòðà Øêàðáóíà, ùå 
ï’ÿòåðî ÷ëåí³â åê³ïàæó ³ äåñàíò-
íèê, ÿêèé ñóïðîâîäæóâàâ âàí-
òàæ. Êîìàíäèðó ³ äðóãîìó ï³ëîòó 
äèâîì âäàëîñÿ óòðèìàòè ë³òàê, 
ïîêè åê³ïàæ äåñàíòóâàâñÿ. ×àñó 
íà âðÿòóâàííÿ ëüîò÷èêàì Ìàéáî-
ðîä³ ³ Øêàðáóíó íå çàëèøèëîñÿ. 
Ìàøèíà âïàëà á³ëÿ ì³ñòà Êðàñ-
íîäîí íà îêîëèö³ ñåëà Äàâèäî-
Í³êîëüñüêå.

Äåñàíòóâàòèñÿ åê³ïàæó äîâå-
ëîñÿ ç âèñîòè ïðèáëèçíî ø³ñòü 
òèñÿ÷ ìåòð³â. Êóïîëè ïàðàøóò³â 
áóëè íà âèäó ó áîéîâèê³â. ̄ õ îä-
ðàçó êèíóëèñÿ øóêàòè. Çà âçÿò-
òÿ ó ïîëîí ëüîò÷èê³â áîéîâèêè 
îá³öÿëè 50 òèñÿ÷ äîëàð³â. Ò³ëüêè 
îäèí îïèíèâñÿ ó ¿õí³õ ðóêàõ — 
äåñàíòíèê. ²íø³ çóì³ëè âèáðàòè-
ñÿ ç îêóïîâàíî¿ òåðèòîð³¿. Ïðî 
îêðåì³ ïîäðîáèö³ ö³º¿ áëèñêó÷î¿ 
îïåðàö³¿ ðîçïîâ³ëè âðÿòîâàí³ â³é-
ñüêîâ³.

ШТУРМАН ПИШЕ СПОГАДИ 
ЗАРАДИ ПАМ’ЯТІ ЛЬОТЧИ-
КІВ. Øòóðìàí Â³òàë³é Âîðîáåé, 
43 ðîêè, ïîëêîâíèê, çàê³í÷èâ Ëó-
ãàíñüêå â³éñüêîâå ó÷èëèùå øòóð-

ìàí³â. Â³í îñòàíí³é çàëèøàâ áîðò 
ïàëàþ÷îãî ë³òàêà. Êàæå, íà òîé 
ìîìåíò ìàøèíà óæå ïî÷àëà ïà-
äàòè äîíèçó êàìåíåì. Ï³ä ÷àñ 
ðîçìîâè ç æóðíàë³ñòîì RIA â³ä-
÷óâàëîñÿ, ùî Â³òàë³é îäèí ç òèõ, 
õòî íàéá³ëüø ìóæíüî ïåðåí³ñ òðà-
ãåä³þ. Âåñü ìèíóëèé ð³ê ïðîâ³â 
ó ìèðîòâîð÷îìó çàãîí³ â Êîíãî. 
Â³í ºäèíèé ç åê³ïàæó, õòî íå â³ä-
ìîâèâñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ.

Ïîëêîâíèê ïîä³ëèâñÿ ³íôîð-
ìàö³ºþ, ùî ïèøå êíèãó. Êàæå, 
õî÷å â³äòâîðèòè íà ïàïåð³ âñå, 
ùî â³äáóâàëîñÿ ó òîé òðàã³÷íèé 
äåíü. ¯¿ ïðèñâÿ÷óº ïàì’ÿò³ Ä³ìè 
Ìàéáîðîäè ³ Ä³ìè Øêàðáóíà.

БОЙОВИКИ ПРОЙШЛИ ПОРУЧ 
ДВА РАЗИ, А МЕНЕ НЕ ПОБА-
ЧИЛИ. — Íàéïåðøå, ùî ÿ çðî-
áèâ ï³ñëÿ ïðèçåìëåííÿ, çàêîïàâ 
ïàðàøóò, — ïðîäîâæóº ïîëêîâ-
íèê. — Öå â³äáóâàëîñÿ ó ïîñàäö³. 
×åðåç äåÿêèé ÷àñ íà êðàþ äîðîãè 
çóïèíèëèñÿ àâòîìîá³ë³. Ç íèõ âè-
éøëà ãðóïà îçáðîºíèõ. Äî ìåíå 
â³ä íèõ áóëî íå á³ëüøå ñòà ìåòð³â. 
Äîâåëîñÿ çàìàñêóâàòèñÿ, ÿê â÷è-
ëè. Âîíè äâà ðàçè ïðîéøëè á³ëÿ 
ì³ñöÿ ìîº¿ ñõîâàíêè — òóäè é 
íàçàä. Öå äèâî, ùî íå ïîáà÷èëè.

Ó íüîãî, ÿê ³ â êîæíîãî ç åê³-
ïàæó, áóâ ìîá³ëüíèé. Áîðòòåõí³ê 

ЯК П'ЯТЕРО ЛЬОТЧИКІВ ЗБИТОГО ЛІТАКА 
ВЦІЛІЛИ НА «СЕПАРСЬКІЙ» ТЕРИТОРІЇ
Неймовірна історія  $50 тисяч 
обіцяли бойовики за льотчиків 
Ан-26 з Вінниці, збитого терористами 
на Луганщині. Вибратися з окупованої 
території їм допомогли наші спецслужби 
не без допомоги луганських патріотів. Як 
це відбувалося, дізнався журналіст RIA

ßê ò³ëüêè â³ä’¿õàëè, 
íåçíàéîìèé ñêàçàâ 
ëüîò÷èêó: «Ó íàñ ñèíà 
âáèëè óêðîïè..»  Òîé 
çðîçóì³â, ùî øàíñ³â 
íà ïîðÿòóíîê ìàëî

³ îäèí ç äâîõ áîðòìåõàí³ê³â ç³-
éøëèñÿ â îäíîìó ì³ñö³. Ïîâ³äî-
ìèëè, ùî íà íèõ óæå âèéøëè 
ëþäè ³ áóäóòü åâàêóþâàòè. Íàçâà-
ëè íîìåð òåëåôîíó ëþäèíè, ÿêà 
òàê ñàìî áóäå ðÿòóâàòè øòóðìàíà.

— ×åðåç äåÿêèé ÷àñ ìåí³ ïî-
äçâîíèëè, — ïðîäîâæóº ïîë-
êîâíèê Âîðîáåé. — Óòî÷íèëè 
êîîðäèíàòè, ñêàçàëè, ó ÿêå ì³ñöå 
âèéòè. Ï³ä’¿õàëà ìàøèíà ³ ÿ îïè-
íèâñÿ ó ñàëîí³. Äîòåïåð íå ìîæó 
çðîçóì³òè, ÿê íàøèì ðÿò³âíèêàì 
âäàëîñÿ ïåðåõèòðèòè áîéîâèê³â. 
Íàñ óñ³õ ïðèâåçëè ó ÿêèéñü äà÷-
íèé áóäèíîê. Êð³ì äåñàíòíèêà, 
ÿêîãî âçÿëè â ïîëîí, ³ áîðòìå-
õàí³êà Ñåðã³ÿ Ãðåáåíåâà. Ó íüîãî 
ñâîÿ ³ñòîð³ÿ ïîðÿòóíêó.

ПОСАДИЛИ В МАШИНУ І СКА-
ЗАЛИ: «НАШОГО СИНА УБИЛИ 
«УКРОПИ». Ñåðã³é Ãðåáåíåâ, 
áîðòìåõàí³ê, íèí³ âæå íå ë³òàº, 
ñëóæèòü òåõí³êîì â àâ³àáðèãàä³. 
Íà ÷àñ òðàãåä³¿ ç Àí-26 ó íüî-
ãî ó Â³ííèö³ íàðîäèëàñÿ äðóãà 
äèòèíà. Éîãî âðÿòóâàëà ñ³ì’ÿ 
ëóãàíñüêèõ â³ðóþ÷èõ. Íà â³äì³-
íó â³ä øòóðìàíà, Ñåðã³é óíèêàº 
ñïîãàä³â. Îäèí ðàç ðîçãîâîðèâñÿ, 
êîëè ïðî ¿õí³é åê³ïàæ çí³ìàëè 
äîêóìåíòàëüíó ñòð³÷êó. Ïðèçåì-
ëèâñÿ ó ïîñàäö³. Ñêèíóâ ïàðàøóò, 
øîëîì. Çàêîïàâ ðàçîì ³ç çáðîºþ 
³ äîêóìåíòàìè. Çàëèøèâñÿ ó ôóò-
áîëö³ ³ ïîðâàíèõ áðþêàõ. Íåäà-
ëåêî ïîáà÷èâ õóò³ð. Ïîâç ó òîìó 
íàïðÿìêó. Á³ëÿ ñåëà êðàé ãîðîä³â 
ñèä³ëè öèâ³ëüí³, ñòîÿëà ìàøèíà.

Ãðåáåíåâ âèð³øèâ, ÿê â³í êàæå, 
«êîñèòè» ï³ä ì³ñöåâèõ. Ò³ëü-
êè ïðèâ³òàâñÿ, à éîìó îäðàçó: 
«Òè ëüîò÷èê ³ç çáèòîãî ë³òàêà?» 
Çìóøåíèé ç³çíàòèñÿ. Ñêàçàëè 
ñ³äàòè â ìàøèíó.

— Ó ìàøèí³ çàïèòàëè, ÷è íåìà 
òàòóþâàííÿ, — çãàäóº â³éñüêî-
âèé. — Ñêàçàëè, ÿêáè çíàéøëè 
ñèìâîë «Ïðàâîãî ñåêòîðà», îä-
ðàçó á â³ääàëè áîéîâèêàì. Êóäè 
âåçóòü, íå ïîâ³äîìèëè. Ïîðó÷ ç 
âîä³ºì ñèä³ëà æ³íêà. Ðîçïîâ³ëè, 
ùî íåäàâíî ïîõîâàëè ñèíà. Éîãî 

«óêðîïè» âáèëè. Çðîçóì³â, 
ùî øàíñ³â íà ïîðÿòóíîê ó ìåíå 
ìàëî: çàáåðóòü æèòòÿ çà æèòòÿ.

ЦАРЬОВ ДАВ КОМАНДУ РОЗ-
ШУКАТИ ТЕБЕ З-ПІД ЗЕМЛІ. 
Ñåðã³ÿ Ãðåáåíåâà ïðèâåçëè 
â Ëóãàíñüê, çà÷èíèëè ó êâàðòè-
ð³ ³ ñêàçàëè ÷åêàòè. Ñàì³ ïî¿õàëè 
íà ì³ñöå ïàä³ííÿ ë³òàêà. Çâ³äòè 
ïîäçâîíèëè. ×îëîâ³ê ñêàçàâ, ùî 
çíàéøîâ ëàíöþæîê çîëîòèé.

— ß çíàâ, ùî çîëîòèé ëàíöþ-
æîê ç õðåñòèêîì áóâ ó êîìàíäèðà 
åê³ïàæó Ä³ìè Ìàéáîðîäè, — ðîç-
ïîâ³äàº áîðòìåõàí³ê. — Êàæó, 
íà ðóö³ ùå ìàº áóòè áðàñëåòèê. 
Â³í â³äïîâ³â, ùî ðóêè âæå íåìà. 
×åðåç äåÿêèé ÷àñ çíîâ òåëåôî-
íóº. Êàæå, çíàéøîâ ùå îäíå ò³ëî. 
Çíÿâ øîëîì, ó ÷îëîâ³êà ñâ³òëå 
âîëîññÿ. Êàæó éîìó, öå ïîì³÷íèê 
êîìàíäèðà åê³ïàæó Ä³ìà Øêàð-
áóí. Á³ëüøå í³ÿêèõ ò³ë ó ë³òàêó 
íå çíàéøëè.

Éîãî ðÿò³âíèêè ïîîá³öÿëè, 

ùî íå çäàäóòü áîéîâèêàì. Äàëè 
ìîæëèâ³ñòü çàòåëåôîíóâàòè äðó-
æèí³. Òðèâîãà â³äíîâèëàñÿ, êîëè 
ëóãàí÷àíèí ïî÷óâ ³íôîðìàö³þ, 
ùî ëüîò÷èêà ðîçøóêóþòü çà êî-
ìàíäîþ Öàðüîâà. Õòîñü ïîâ³äî-
ìèâ áîéîâèêàì, ùî éîãî âðÿòóâàâ 
÷îëîâ³ê ç Ëóãàíñüêà.

— ¯äü äîäîìó, — ñêàçàâ éîìó 
ï³ñëÿ öüîãî ãîñïîäàð êâàðòèðè. — 
Äçâîíè, ùîá ïðèâåçëè ç Â³ííèö³ 
äîêóìåíòè. Ïðè¿õàëà ìîÿ ìàìà, 
íà òîé ÷àñ ¿é áóëî óæå 67 ðîê³â. 
Ïëà÷å, ïåðåæèâàº. Âîíè ¿é òàêó 
ìîðàëü âè÷èòàëè! Êàæóòü, âè ðî-
çóì³ºòå, ùî ìè âàñ òóò ìîæåìî 
ïðîñòî ðîçñòð³ëÿòè.

Íà êîæí³é çóïèíö³ ÷åðåç â³êíî 
âàãîíà áà÷èâ ëþäåé ç àâòîìàòà-
ìè é ç ãåîðã³¿âñüêèìè ñòð³÷êàìè. 
Ùîðàçó ÷åêàâ, ùî çàðàç çàéäóòü 
³ ñòàíóòü ïåðåâ³ðÿòè äîêóìåíòè. 
Òîé ÷îëîâ³ê ç Ëóãàíñüêà çàëè-
øèâ ñâ³é íîìåð òåëåôîíó ³ àäðå-
ñó, ñêàçàâ, ó ðàç³ ÷îãî, òåëåôîíó-
âàòè, â³í ï³äòâåðäèòü, ùî ÿ éîãî 
ðîäè÷. Ìîâëÿâ, ïðè¿æäæàâ íàñ 
çàáðàòè, àëå ìè íå çàõîò³ëè ³ 
çàëèøèëèñÿ â Ëóãàíñüêó. Ò³ëüêè 
êîëè äî¿õàëè äî Ïîëòàâè ³ ïîáà-
÷èâ íàø ïðàïîð, ïåðåõðåñòèâñÿ 
³ ë³ã ñïàòè.

ДЛЯ ДОВІДКИ 

Врятувати екіпаж збитого літака 
вдалося завдяки операції наших 
спецслужб і розвідників 8 полку 
спецпризначення.

Про екіпаж Ан-26 зняли докумен-
тальний фільм. Зйомки відбува-
лися на території Гавришівської 
транспортної бригади. Навіть 
після того, як отримали добро від 
командування Повітряних сил, ви-
никла непередбачувана ситуація.
— Одні з врятованого екіпажу 
погодилися говорити на камеру 
про пережите, а інші категорично 
відмовлялися це робити, — каже 
полковник Віталій Воробей. — По-
силалися на те, що боляче трав-
мувати душу. У кожного своя 
думка і свій погляд на трагедію. 

Нав’язувати їм щось своє ніхто 
не має права. Однак у цій ситуа-
ції не можна мовчати, заради за-
гиблих льотчиків, які дали шанс 
екіпажу на порятунок. Я тоді сказав 
так: «Або всі говоримо, або всі — 
мовчимо. Вирішуймо!» Зійшлися 
на тому, що будемо говорити. Так 
з’явилася 30-хвилинна стрічка 
про наш екіпаж у серії «Повітряні 
захисники». Вважаю, це більше 
фільм не про нас, врятованих. Це 
картина у пам'ять про наших заги-
блих льотчиків — Діму Майбороду 
і Діму Шкарбуна. Вічна їм пам'ять!

«Повітряні захисники» знімали у Вінниці 

Збитий Ан26 . На його фоні 
фотографуються місцеві
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ОЛЕКСАНДР 
ОХРИМЕНКО, 
ПРЕЗИДЕНТ 
«УКРАЇНСЬКОГО 
АНАЛІТИЧНОГО 
ЦЕНТРУ»

— Умови про-
грами нереальні. У переселенців 
не так багато грошей, як вважа-
ють в «Ощадбанку». Щоб такі 
іпотеки користувалися попитом 
серед переселенців зі Сходу та 

Криму, треба зробити цільову 
емісію гривні та тоді держбанки 
видаватимуть кредит під 5–7% 
річних. У цьому випадку НБУ ви-
дає держбанкам цільові кредити 
для іпотечних кредитів. Другий 
варіант: за рахунок Держбюдже-
ту компенсувати частину креди-
ту. Якщо сім'я без дітей, то 10% 
компенсації, якщо одна дитина — 
20%, більше дітей — більше від-
сотків компенсації.

Як треба зробити іпотеку

393039

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
(095)3700574

Í å ù î ä à â í î 
íà ñàéò³ «Îùàä-

áàíêó» ç’ÿâèëàñÿ íîâèíà ïðî ³ïî-
òå÷íå êðåäèòóâàííÿ âèìóøåíèõ 
ïåðåñåëåíö³â:

«Êðåäèò íàäàºòüñÿ ñòðîêîì 
äî 30 ðîê³â. Â³äñîòêîâà ñòàâêà 
ñòàíîâèòü 20% ³ º ô³êñîâàíîþ 
ïðîòÿãîì óñüîãî ñòðîêó êðåäè-
òóâàííÿ. Êðåäèò ìîæíà îòðè-
ìàòè â ðîçì³ð³ äî 90% âàðòîñò³ 
íåðóõîìîñò³, ùî âèñòóïàòèìå çà-
áåçïå÷åííÿì. Ó ñâîþ ÷åðãó â çà-
áåçïå÷åííÿ çà êðåäèòîì ìîæíà 
íàäàòè ÿê æèòëî, ùî ïðèäáàâà-
òèìåòüñÿ íà âòîðèííîìó ðèíêó, 
òàê ³ ³íøó íåðóõîì³ñòü, ÿêà íà-
ëåæèòü ïîðó÷èòåëþ (íàïðèêëàä, 
ðîäè÷àì ïåðåñåëåíöÿ) ÷è áåçïî-
ñåðåäíüî ïîçè÷àëüíèêó», — çà-
çíà÷àþòü íà ñàéò³ ô³íóñòàíîâè 
(goo.gl/bE3K7E).

Ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè ³ïî-
òå÷íèìè ïðîãðàìàìè äåðæáàíêó, 
³ïîòåêà äëÿ ïåðåñåëåíö³â ä³éñíî 
çäàºòüñÿ á³ëüø âèã³äíîþ. Çàçâè-
÷àé, áàíê ïðîïîíóº ³ïîòåêó ï³ä 
23% ð³÷íèõ òåðì³íîì íà 20 ðîê³â.

Çà çâè÷àéíîþ ïðîãðàìîþ, ÿêùî 
êóïóºòå æèòëî çà îäèí ì³ëüéîí 
ãðèâåíü, òî äîâåäåòüñÿ ùîì³ñÿöÿ 
ñïëà÷óâàòè 19 370 ãðèâåíü. Äëÿ 
ïåðåñåëåíö³â — 19 444 ãðèâí³ ùî-
ì³ñÿöÿ. Àëå òåðì³í îïëàòè êðåäè-
òó çá³ëüøåíèé äî 30 ðîê³â. Ïî-
ðàõóâàëè íà îíëàéí-êàëüêóëÿòîð³ 
«Îùàäáàíêó» (goo.gl/AeE5CI).

Ïðîòå âèìóøåí³ ïåðåñåëåíö³ 
ç³ Ñõîäó, ùî ïðîæèâàþòü ó Â³-
ííèö³, íåãàòèâíî îö³íèëè òàêó 
³ïîòåêó. Ãîëîâà îðãàí³çàö³¿ ïåðå-
ñåëåíö³â «Ñï³ëüíà ñïðàâà» Þð³é 
Çèêîâ êàæå, ùî öå «ñïðàâæíº 
çäèðíèöòâî».

— Ó íàñ íåìàº òàêèõ ãðîøåé: 
10% ïî÷àòêîâèé ïëàò³æ, 20% 
ð³÷íèõ, êðåäèò íà 30 ðîê³â. Ìè 
âèòðàòèëè âñ³ ãðîø³ íà äîðîãî-

БАНК ДАЄ ІПОТЕКУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ.
ВОНИ КАЖУТЬ: «ЗДИРНИЦТВО» 
Замануха  Державний «Ощадбанк» 
пропонує переселенцям придбати 
житло на спецумовах. Кредит терміном 
на 30 років під 20% річних. А перший 
внесок — 10% від вартості житла. Але 
переселенці кажуть, що це дуже багато. 
І потрібні зовсім інші умови

âàðò³ñíó îðåíäó æèòëà ó Â³ííèö³, 
à ïîò³ì ùå äåðæàâà õî÷å íàì òàêó 
³ïîòåêó äàòè, íàæèòèñÿ íà íàñ. 
²äåàëüíèì âàð³àíòîì áóëî á — 3% 
ð³÷íèõ ç â³äñòðî÷êîþ ïåðøîãî 
ïëàòåæó íà ï³âðîêó. Äåðæàâà ìàº 
ï³äòðèìóâàòè òèõ, õòî çàðàäè íå¿ 
ïî¿õàâ ç³ ñâîãî äîìó.

— Íàñòîðîæóº ùå é ïèòàííÿ 
çàñòàâè æèòëà. Ðîäè÷³, ÿê³ á âîíè 
÷óäîâ³ íå áóëè, íàâðÿä ÷è ïî-
ãîäÿòüñÿ â³ääàòè ñâîº æèòëî â³ä 
çàñòàâó áàíêó. À êóïóâàòè æèòëî, 
ùîá ïîò³ì ö³ æ ìåòðè â³ääàâà-
òè ï³ä çàñòàâó — ÿêîñü íå äóæå. 
Äóæå äèâíà ñèòóàö³ÿ âèõîäèòü — 
çìóøåí³ áóëè âè¿õàòè í³ ç ÷èì, 
à ïîò³ì ùå é îñòàííº õî÷óòü â³-
ä³áðàòè, — ñêàçàëà çàñòóïíèöÿ 
ãîëîâè ÃÎ «Ñï³ëüíà Ñïðàâà» 
Ñâ³òëàíà Äìèòð³ºâà.

ХТО МОЖЕ СКОРИСТАТИСЬ 
КРЕДИТОМ
  Громадяни України, які 

переселилися з тимчасово 
окупованої території України та 
районів зони АТО в інші регіони 
України.

Можливі види забезпечення 
кредиту:
  іпотека житла, що придбається
  іпотека нерухомого майна, 

яке належить вам або вашому 
майновому поручителю 
на праві власності

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ФОТО 
НА 20MINUT.UA

Ùîá ³ïîòåêà 
êîðèñòóâàëàñÿ 
ïîïèòîì, òðåáà äàòè 
êîìïåíñàö³þ ñ³ì’ÿì 
ç ä³òüìè ³ çíèçèòè 
ïðîöåíòíó ñòàâêó

ЩО ПРОПОНУЮТЬ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ?
30 років
максималь-
ний термін 
іпотечного 

кредиту

20%
фіксована 

ставка 
кредиту

10%
початковий 

внесок

до 90%
від вартості 

майна — 
можливий розмір 

кредиту

1,5%
(не менше 

1000 грн) — разова 
комісія за надання 

кредиту

Джерело: «Ощадбанк» (goo.gl/bE3K7E)



13 RIA, Ñåðåäà, 15 áåðåçíÿ 2017

«Ну, тепер все ясно… Тобто, якщо завтра на когось будуть нападати 
бандюки, і вам вдасться подзвонити 102, то там диспетчер замість 
того, щоб одразу викликати патруль на місце, де ще можуть перебува-
ти злочинці, він вирішить все ж викликати слідчо-оперативну… мабуть, 
аби зафіксувати вашу смерть чи ше шо, а не аби припинити злочин та 
піймати злочинців по гарячих слідах…
До речі, на скільки мені відомо, тоді була лише 1 машина з слідчо-опе-
ративними (і це ніби нормальна ситуація)… і звісно, будучи на інших 
злочинах, вони мали закінчити роботу там, а потім їхати до мене, оче-
видно, розраховуючи, що на місці вже є патрульні… Слідаки фактично 
добу були на ногах то говорити, шо це їх проблеми, на мою думку 
не зовсім коректно. 
Для мене це доказ імпотенції поліції та її керівництва. Я розумію тепер, 
шо якщо завтра прийдуть до мене, навряд чи я зможу розраховувати 
на поліцію, а тому треба думати про купівлю зброї…»

Дмитро Уманець
депутат міськради   

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться

ÊÎÍÔË²ÊÒ

393866

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
(067)7857674 

Äîñ³ çàëèøà-
ºòüñÿ íåðîçêðè-
òèì çëî÷èí, ùî 

íàëÿêàâ ìåøêàíö³â ê³ëüêîõ ñó-
ñ³äí³õ áóäèíê³â íà Õìåëüíèöü-
êîìó øîñå óíî÷³ 3 áåðåçíÿ. 
Õòîñü îáëèâ áåíçèíîì ³ çàïà-
ëèâ ìàøèíó «Ôîðä Ôîêóñ», ùî 
íàëåæàëà äåïóòàòó ì³ñüêî¿ ðàäè 
Äìèòðó Óìàíöþ. Â³í ÷îòèðè ðàçè 
äçâîíèâ íà «102», à ïîë³ö³¿ âñå 
íå áóëî. ¯õàëà 50 õâèëèí.

— ß âèéøîâ íà âóëèöþ é ïîáà-
÷èâ, ùî ìàøèíó âæå íåìîæëèâî 
çàãàñèòè âðó÷íó. Áóâ ïîâíèé áàê 
áåíçèíó ³ ãàçó, — ãîâîðèòü 32-ð³÷-
íèé äåïóòàò. — ßêáè ïîëóì’ÿ äî-
áðàëîñÿ äî áàêó, à áàãàæíèê âæå 
ãîð³â, áóëà á òðàãåä³ÿ…

Çàïàõ ïîæåæ³ ïåðøîþ ïî÷óëà 
ñóñ³äêà ç ïåðøîãî ïîâåðõó. Óñ³õ 
ìåøêàíö³â äîìó ï³äíÿâ íà íîãè ¿¿ 
ñèí. Íàéáëèæ÷³ ìàøèíè â³ä³ãíà-
ëè â³ä «Ôîðäà». Íà ì³ñö³ çãîäîì 
çíàéøëè ïëÿøêó ç-ï³ä ïàëüíîãî.

Áåíçèíîì õòîñü îáëèâ àâòîìî-
á³ëü äåïóòàòà, à ïîò³ì ÷èðêíóâ 
ñ³ðíèê. Ùî óñå òàê áóëî, ñïåö³à-
ë³ñòè îäðàçó éîìó ñêàçàëè. ² Äìè-
òðî Óìàíåöü çàÿâèâ: öå áóâ àêò 
çàëÿêóâàííÿ, çàìîâëåíèé ëþäüìè 
³ç âëàäíèõ êàá³íåò³â. Ïîâ’ÿçóþòü 
öå ç òèì, ùî ñâîáîä³âö³ íå ïðî-
ãîëîñóâàëè çà ê³ëüêà ³í³ö³éîâàíèõ 
âëàäîþ ð³øåíü íà ñåñ³ÿõ.

Äåïóòàò îáëðàäè Âàëåð³é 
Ñêðèï÷åíêî ïåðåäáà÷àº, ùî 
ìîæóòü áóòè íàñòóïí³ çëî÷èíè 
ïðîòè ³íøèõ «ñâîáîä³âö³â».

— Ìîæíà ìàøèíó íà âóëèö³ 
íå ëèøàòè, à ìîæíà é ùîñü ³íøå 

ПАЛАЛА МАШИНА, 
А ПОЛІЦІЯ НЕ ЇХАЛА 

Нагнали страху  
Уночі в дворі житлового 
будинку хтось підпалив 
машину депутата-
опозиціонера. Він 
називає це актом 
залякування, 
замовленого людьми 
із владних кабінетів. 
Не дарма ж поліція 
майже годину ігнорувала 
виклик, — говорять його 
однопартійці. Чому 
виклик завис на «102» — 
мутна історіяДмитро Уманець (32): «Форд Фокус» 2007-го року — 

це була дорога для мене машина. Я ж не олігарх і 
не син магната, щоб на «мерсі» або «Рендж Ровері» їздити 

çðîáèòè. Çàõîäè íàø³ âíóòð³ø-
íüî¿ áåçïåêè îáãîâîðèìî ì³æ 
ñîáîþ, — ñêàçàâ â³í æóðíàë³ñòó.

Äåïóòàòñüêó çàÿâó, ï³äïèñàíó 
ñâîáîä³âöÿìè ç ì³ñüêî¿, ðàéîííî¿ 
òà îáëàñíî¿ ðàä, òîãî æ ðàíêó çà-
íåñëè â óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿, 
íà Òåàòðàëüíó, 10. ̄ ¿ ïðèéíÿâ çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ñåðã³é Ñî-
êèðàí. Íà âèìîãó ïðîâåñòè ÷åñíå 
ðîçñë³äóâàííÿ òà çíàéòè íå ò³ëü-
êè âèêîíàâö³â, à é çàìîâíèêà, â³í 
ñêàçàâ: ïðîâåäóòü ðîçñë³äóâàííÿ 
çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì.

— ßêùî ïåðåæèâàºòå çà ñâîþ 
ðîäèíó, òî ìîæåòå ó ñë³ä÷îãî íà-
ïèñàòè çàÿâó ïðî îõîðîíó, — ïî-
ðàäèâ Ñåðã³é Ñîêèðàí Äìèòðó 
Óìàíöþ, áî òîé ñêàçàâ, ùî éîãî 
äðóæèíà òåïåð áî¿òüñÿ âèõîäèòè 
ç êâàðòèðè ç ä³òüìè.

Íà ö³é çóñòð³÷³ âèÿâèëîñÿ: 
íà âèêëèê ïî «102» ïîë³ö³ÿ ¿õàëà 
àæ 50 õâèëèí. Çà öåé ÷àñ ïàë³¿ 
ìîãëè âè¿õàòè íå òå ùî ç ì³ñòà, 
à óçàãàë³ ç òåðèòîð³¿ îáëàñò³, — 
êàçàëè äåïóòàòè. Ùîá ðîç³áðà-
òèñÿ, ÷îìó òàê âèéøëî, ïî÷àëè 
ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ. 

² ó ïîíåä³ëîê, 13 áåðåçíÿ, ãîëî-
âíèé ïîë³öåéñüêèé îáëàñò³ Þð³é 
Ïåäîñ ïîÿñíþâàâ, ÷îìó ³íôîðìà-
ö³ÿ ïðî ï³äïàë «çàâèñëà» ó ñëóæá³ 
«102» é áóëà «êîïàì» ïåðåäàíà 
íå îäðàçó:

— Êîëè ïðàö³âíèê «102» îòðè-
ìàâ ïîâ³äîìëåííÿ, â³í íåãàéíî 
ïî³íôîðìóâàâ ñë³ä÷î-îïåðàòèâ-
íó ãðóïó. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê áóëî 
ç’ÿñîâàíî, ùî ãðóïà çà ïåâíèõ 
ïðè÷èí ¿äå äóæå äîâãî (ìè, 
äî ðå÷³, òóò ùå ðîçáèðàºìîñÿ), 
òîä³ â³í âæå ïîâ³äîìèâ ïàòðóëüíó 
ïîë³ö³þ… Áóäå äàíà ïðèíöèïîâà 
îö³íêà, ïîâ³ðòå, òèì, õòî çàï³ç-
íèâñÿ. Áóäå ç’ÿñîâàíî, ïî ÿê³é 
ïðè÷èí³ öå ñòàëîñÿ, ³ áóäóòü äèñ-
öèïë³íàðí³ ñòÿãíåííÿ.
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ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

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 170111

СЕРГІЙ МАКАРОВ, 
СІМЕЙНИЙ ЛІКАР

— Більшість сер-
йозних наукових 
досліджень не про-
д е м о н с т р у в а л и 
жодних переваг 

гомеопатичного лікування перед 
плацебо. Сучасна медична на-
ука не демонструє упередженості 

по відношенню до альтернатив-
них методів. Є чимало вагомих 
наукових доказів того, що при 
деяких захворюваннях можуть 
бути корисними такі методи, як 
голковколювання, гімнастика 
тай-цзи, медитація, йога, ви-
користання продуктів бджіль-
ництва, застосування деяких 
лікарських трав та інше. А ось 

щодо гомеопатії таких наукових 
доказів майже немає. Я по натурі 
не схильний до категоричності, 
історія знає чимало прикладів, 
коли наука коригувала свої по-
гляди під час появи нових фактів 
і доказів. Але поки що ми не во-
лодіємо такими фактами, які б 
незаперечно свідчили на користь 
ефективності гомеопатії.

Конкурент фармацевтичному бізнесу 

ФЕДІР ЛАПІЙ, 
ГОЛОВНИЙ ДИТЯЧИЙ 
ІМУНОЛОГ КИЄВА

— Особисто я не 
призначаю гомео-
патичні препарати. 
Ми не можемо на-

зивати гомеопатію ні псевдона-
укою, ні просто наукою. Подібно 
до того, як жертвоприношення 
при лікуванні тих чи інших хво-
роб не можна назвати ні наукою, 
ні псевдонаукою. Чи має право 
гомеопатія називатися медици-
ною? Медицина — не лише лі-

кування тими препаратами, які 
мають доведену ефективність, 
що раціонально й науково об-
грунтовуються. 
Якщо людина сповідує певні 
релігійні погляди, чи можна їй 
заборонити вірити в це? Коли 
людина сповідує принципи го-
меопатії, також не заборониш. 
Громадяни об’єднуються між со-
бою, на основі цього утворюєть-
ся держава, яка існує на податки 
цих громадян. 
Населення в умовах демократії 
вирішує або через представни-

ків при владі, або ж через ре-
ферендуми, на що витрачати 
ці податки. 
Наприклад, кілька років тому 
у Швейцарії, країні з прямим 
народовладдям, було прове-
дено референдум з таким пи-
танням — чи повинна гомеопатія 
покриватися базовою страхов-
кою? Швейцарці винесли вер-
дикт — так, повинна, як і хіро-
практика тощо. Хоча експерти з 
Міністерства охорони здоров’я 
виступали проти, але люди самі 
так вирішили.

Ефективності даного методу не знайдено

НАТАЛІЯ СУХАНОВА, 
ГОЛОВНИЙ ЛІКАР 
МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ 
«АЛЬТАМЕДИКА 
ПЛЮС», ЛІКАР-
ПЕДІАТР ВИЩОЇ 
КАТЕГОРІЇ 

— Майже у всіх цивілізованих 
країнах гомеопатичні препа-
рати не входять в національні 
протоколи лікування і не опла-
чуються страховими компанія-
ми. Традиційно вважається, що 

гомеопатія, якщо не корисна, 
то принаймні безпечна. Але 
глобальною проблемою вважаю 
пізню постановку правильного 
діагнозу і відстрочене призна-
чення адекватного лікування. 
Тривале «лікування» гомеопа-
тичним препаратом захворю-
вань, які протікають зі збіль-
шенням лімфовузлів (напри-
клад, лімфогранулематоз або 
лейкоз), може бути фатальним. 
На противагу цьому — банальне 

збільшення лімфовузлів у дітей 
після перенесеної ГРВІ не по-
требує лікування і проходить 
самостійно, і ніякий гомеопа-
тичний препарат не прискорить 
одужання. 
Прийом гомеопатичного «ліку-
вання» — це і втрата фінансових 
коштів даремно: адже платити 
сотні гривень за десяток грамів 
лактози або крохмалю — недо-
зволена розкіш для будь-якого 
пацієнта.

Гомеопатичні препарати працюють на рівні «плацебо» — пустушки

КАТЕРИНА КОВАЛЕНКО, 
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535 

Ïðèíöèïè ãîìåîïàò³¿ — ïî-
ä³áíå ë³êóºòüñÿ ïîä³áíèì. Òîáòî 
ðå÷îâèíà, ÿêà âèêëèêàº ñèìïòî-
ìè õâîðîáè ó çäîðîâèõ ëþäåé, 

áóäå ë³êóâàòè ïîä³áí³ ñèìïòîìè 
ó õâîðèõ, ñòâåðäæóþòü ãîìåîïàòè. 
Ó ãîìåîïàò³¿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
ïðåïàðàòè, ÿê³ ðîçâîäÿòü äî òàêî¿ 
êîíöåíòðàö³¿, ùî ä³þ÷î¿ ðå÷î-
âèíè ó íèõ ôàêòè÷íî íå çàëè-
øàºòüñÿ.

1  ГОМЕОПАТІЯ — 
альтернативна медична 
практика, яка ПОЛЯГАЄ 
В ЗАСТОСУВАННІ 
ПОНАДМАЛИХ ДОЗ 
РЕЧОВИН, які у великих 
дозах викликають 
у людини ознаки даної 
хвороби.

2  ГОМЕОПАТІЯ БУДУ-
ЄТЬСЯ НА ОСНОВНИХ 
ПРИНЦИПАХ:

Принцип подоби — сходить 
до практики симпатичної 
магії, яка будується на ідеї, 
що похідні між собою речі 
прибувають в надприродно-
му магічному зв'язку.
Принцип малої дози — вва-
жається що дія гомеопатичного 
препарату посилюється по мірі 
збільшення його розчинності.
Принцип потенціювання — 
вважається що дія препарату 
посилюється від довготривало-
го та енергійного застосування.

3  ГОМЕОПАТІЯ ви-
никла в епоху, коли 
ВАЖЛИВІ УЯВ-
ЛЕННЯ ПРО ХІМІЮ 
ТА БІОЛОГІЮ про 
властивості молекул 
та існування мікробів 
НЕ БУЛИ ЗАГАЛЬНО-
СПРИЙНЯТНІ.

ГОМЕОПАТІЯ — ЛІКИ ЧИ ПЛАЦЕБО 
Вірю не вірю  До гомеопатів звертаються, 
аби вилікувати безліч хвороб — від ГРВІ 
до алергії. Чи безпечна вона і чи має право 
на існування? Тим паче, що ряд світових 
держав признали гомеопатію псевдонаукою. 
Що про це думають наші лікарі?

КРАЇНИ, ЯКІ ОФІЦІЙНО 
ВИЗНАЛИ ГОМЕОПАТІЮ 
ШАРЛАТАНСТВОМ 

Великобританія
у 2010 році 

США
у 2013, 2015, 
2016 роках 

Австралія
у 2014 році 

Росія
в лютому 
2017 року 

55  наукових фактів наукових фактів 
про гомеопатіюпро гомеопатію

4  ГОМЕОПАТІЯ НЕ 
ФІТОТЕРАПІЯ — хоча 
деякі гомеопатичні 
препарати готуються 
з трав.

5  Прояв лікувальної дії 
ліків НЕМОЖЛИВИЙ 
БЕЗ ХІМІЧНОЇ ЧИ 
ФІЗИКО-ХІМІЧНОЇ 
ВЗАЄМОДІЇ.

ЧОМУ ЛІКУВАННЯ ГОМЕОПАТИЧНИМИ 
ПРЕПАРАТАМИ ІНКОЛИ СПРАЦЬОВУЄ
  Найчастіше відомо стає лише про те, що спрацю-

вало.
  Якщо людина одужала, приймаючи гомеопатію, це 

не означає, що допомогла саме вона. Адже застуди 
проходять самі завдяки дії імунної системи.

  Ефект плацебо. Завдяки впевненості, що препарат 
ефективний, наш мозок виділяє ендорфіни, які по-
кращують самопочуття.

  Гомеопати часто рекомендують змінити спосіб 
життя на більш здоровий. Можливо саме це дає 
результат.

  У ряді гомеопатичних препаратів знаходять анти-
біотики.

АРТЕМ ЦЮРКО, 
НЕВРОЛОГ, ОСТЕОПАТ 
«ОСТЕОПАТИЧНОГО 
ЦЕНТРУ» 

— У своїй практиці 
я не використовую 
класичні гомеопа-

тичні препарати, але користуюсь 
препаратами, виготовленими 
за гомеопатичною технологією. 
Зокрема, в мене були симптоми 
риніту, я ввів препарат, наступ-
ного дня все зникло. Не можна 
казати, що ось пройшло сім днів, 
включився імунітет. Ні, в мене 
боліло горло, було погано, зро-

бив ін’єкцію — симптоми зни-
кли. На мою думку, це працює. 
Коли говорити про гомеопатію, 
це не просто білі кульки, це ін-
дивідуальний препарат, який 
призначається після врахуван-
ня повної клінічної картини, що 
складається не лише з симптомів, 
але й емоційного стану пацієнта.
Одного разу я став свідком, як 
досвідчений лікар влаштував 
прочуханку своїм більш мо-
лодим колегам за те, що вони 
призначали гомеопатію для лі-
кування дерматологічних про-
блем. Зокрема звучали такі слова 

як «дерьмо это, а не лекарство». 
На це я запитав у лікаря, як він 
може пояснити той факт, що 
гомеопатичні препарати ви-
користовуються у ветеринарії. 
В Німеччині, зокрема, дуже ба-
гато уваги присвячено цьому 
напрямку в лікуванні як коней, 
корів, так і собак з кішками.
Адже розмовляти тварини 
не вміють, тож про плацебо їм 
не второпати. Але вони виліко-
вуються. Апелювати мені не зва-
жились. Так, досліджень немає, 
підтвердження немає, але воно 
працює.

Якщо це плацебо, то як бути з тваринами?
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ОКСАНА ЯЦЕНКО, 
ДИРЕКТОР 
ДЕПАРТАМЕНТУ 
ОСВІТИ 
ВІННИЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 

— Ніякого при-
мусу щодо збору макулатури 
у школах не існує. До того ж, збір 
непотрібного паперу — власна 
ініціатива кожної школи, щоб 
навчити дітей розділяти відхо-
ди. Також це є профілактикою 
егоїзму, вчить їх приносити 
користь суспільству. До речі, 
невеличкий «макулатурний» 

грошовий фонд дуже допомагає 
школам заохочувати призами 
тих дітей, які виграють олімпіади 
або конкурси художньої самоді-
яльності. На одному із тренінгів 
мені розповідали про німецький 
досвід сортування сміття: у один 
сміттєвий бак викидається вміст 
чайного пакетика, у інший — сам 
пакетик для чаю, у третій — за-
лізні скоби, у четвертий — нитки. 
Німці навчилися сортуванню і 
живуть по-європейськи. Нам 
теж потрібно привчатися до та-
ких практик і екологічно вихо-
вувати дітей змалечку.

Нащо дітям збір макулатури

ËÀÉÔ

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

ßê ³ 20 ðîê³â 
òîìó, ñòàð³ ïà-
ï³ðö³ ê³ëîãðàìà-
ìè êóðñóþòü â³ä 

áàòüê³âñüêîãî äîìó äî øê³ëüíîãî 
ïîäâ³ð’ÿ, à çâ³äòè — äî ï³äïðè-
ºìñòâ, ÿê³ «îáçèâàþòü» ïàïåðîâå 
ñì³òòÿ âòîðèííîþ ñèðîâèíîþ òà 
äàþòü éîìó äðóãå æèòòÿ. Ïàí³ 
Ìàð³ÿ æ, ìàòè îäí³º¿ ³ç ó÷åíèöü 
øêîëè ¹ 6, íàçèâàº çá³ð ìàêó-
ëàòóðè ðàäÿíñüêèì íàäáàííÿì ³ 
âèìàãàº éîãî «äåêîìóí³çóâàòè».

— Íàùî öå âçàãàë³ ïîòð³á-
íî? ×è º ÿê³ñü íîðìè çáîðó 
ìàêóëàòóðè? Ìîÿ ìàëà â÷èòüñÿ 
ó øêîë³ ¹ 6. À â³ä ïîäðóãè ÷óëà, 
ùî â 10 øêîë³, ÿêùî íå íåñåø 
ìàêóëàòóðó, òðåáà òîä³ çäàâàòè 
10 ãðèâåíü, — êàæå æ³íêà.

Ñëîâà ïîäðóãè ïàí³ Ìàð³¿ 
íå ï³äòâåðäèëèñÿ: çà ñëîâàìè äè-
ðåêòîðà øêîëè Ñâ³òëàíè Êóöî¿, 
ìàêóëàòóðó ó øêîë³ ¹ 10 çáèðà-
þòü äâà ðàçè íà ð³ê, à òî é ð³äøå. 
Ïðèìóñó òåæ íåìà, êàæå Ñâ³òëàíà 
Êóöà. Íàòîì³ñòü æ³íêà ðîçïîâ³-
ëà, íàâ³ùî ä³òÿì çáèðàòè âäîìà 
íåïîòð³áí³ ïàï³ðö³ ³ òÿãíóòè ¿õ 
äî øêîëè.

— Óñ³ ñóñï³ëüí³ ñïðàâè 
îá’ºäíóþòü, ³ ìè íå ìîæåìî â³ä 
íèõ ïðîñòî òàê â³ä³éòè. Âîíè ³ 
êîëåêòèâ îðãàí³çîâóþòü, ³ ä³òåé 
ì³æ ñîáîþ ïåðåäðóæàòü. À äóõ 
çìàãàííÿ äàº ïîøòîâõ äëÿ ôîð-
ìóâàííÿ êîëåêòèâó. ßêùî ìè áó-
äåìî ò³ëüêè ñïîæèâà÷àìè, òî öå 
ïðèçâåäå äî êàòàñòðîô³÷íèõ íà-
ñë³äê³â. À ÿêùî ä³òè öåé ïàï³ðåöü 

íå âèêèíóëè ó ñì³òíèê, à ïðè-
íåñëè éîãî ³ çäàëè, òî öèì ñà-
ìèì âîíè çðîáèëè áàãàòî ãàðíèõ 
ñïðàâ: çãóðòóâàëè êëàñ, âðÿòóâàëè 
ïðèðîäó, — ðîçïîâ³ëà äèðåêòîð.

ІНШІ БАТЬКИ ТІЛЬКИ ЗА... Ó â³-
ííè÷àíêè Ìàð³¿ Ëèñåöüêî¿ ñèí 
â÷èòüñÿ ó ïåðøîìó êëàñ³. Æ³íêà 
êàæå: ó øêîë³ ìàëå÷ó äî çáèðàí-
íÿ ïàïåðîâîãî ñì³òòÿ ìîòèâóþòü 
íàë³ïêàìè. Îñòàíí³é ðàç ìàêó-
ëàòóðó äëÿ ñèíà áàòüêè øóêàëè 
ó ëèñòîïàä³.

— Âñòàíîâëåíî¿ íîðìè íåìàº, 
àëå ÷èì á³ëüøå ïàïåðó, òèì á³ëü-
øå íàë³ïîê (ñìàéëèê³â àáî ä³à-
ìàíò³â). Òèïó òè êðóòèé, ÿêùî 
º íàêëåéêè ó ùîäåííèêó. Òîìó 
ñèí çìóøóº, ùîá øóêàëè âäîìà 
ìàêóëàòóðó.

²ðèíà Ôàäåºâà ï³ä îïèòóâàí-
íÿì ó ãðóï³ «Íîâèíè 20minut» 
çðîáèëà òàêèé äîïèñ:

«Ìè çáèðàºìî ìàêóëàòóðó òà 
ïëàñòèê, çäàºìî, à íà âèðó÷åí³ 
êîøòè êóïóºìî ¿æó òà ìåäèêà-
ìåíòè äëÿ ïðèòóëêó òâàðèíîê. 
Íà øêîëó ³ òàê ðåãóëÿðíî çäà-
þòüñÿ êîøòè. À öå ìîòèâóº ä³-
òåé æèòè åêîëîã³÷íî, âèõîâóº 
ëþäÿí³ñòü».

Ó êîìåíòàð³ æóðíàë³ñòó 
RIA/20minut âîíà óòî÷íèëà, êóäè 
ç ä³òüìè âèòðà÷àþòü ãðîø³ â³ä 
ç³áðàíî¿ ìàêóëàòóðè.

— Çáèðàþ ç ä³òüìè. Çàðàç ïðî-
æèâàþ â Æèòîìèð³, òàì ïðèòóëîê 
íà óòðèìàíí³ ìåøêàíêè ñóñ³ä-
íüîãî áóäèíêó: êîòèêè ³ ñîáà÷êè. 
Çà äîìîâëåí³ñòþ ³ç ñóñ³äàìè çáè-
ðàºìî, â îñíîâíîìó ä³òè. À âæå 
âîíè äîëó÷àþòü äî çáîðó îäíî-

ЗБІР МАКУЛАТУРИ У ШКОЛАХ: 
«РАДЯНЩИНА» ЧИ «ЄВРОПА»? 
«Паперова» економія  Батьки: 
збір макулатури вже дістав. Директори 
шкіл: звідки тоді брати гроші дітям 
на подарунки? Власники «макулатурних» 
підприємств: це не радянщина, 
а піклування про екологію

êëàñíèê³â. Òà Â³ííèöÿ — ìîº 
ð³äíå ì³ñòî, ³ ÿ óâàæíî ñë³äêóþ 
çà ïîä³ÿìè òóò.

КУДИ ШКОЛИ ВИТРАЧАЮТЬ 
ГРОШІ. Âîëîäèìèð Ðóáàí, çà-
ñòóïíèê äèðåêòîðà ç âèõîâíî¿ ðî-
áîòè øêîëè ¹ 12, ðîçïîâ³äàº: â³ä 
«ðàäÿíùèíè», çà éîãî ñëîâàìè, 
øêîëà äàâíî â³ä³éøëà: ïðèìó-
ñó — íåìàº, àêö³ÿ — áëàãîä³éíà.

— Ãðîø³, âèðó÷åí³ â³ä çáî-
ðó ìàêóëàòóðè, çáåð³ãàþòüñÿ 
ó áàòüê³âñüêîìó êîì³òåò³, çâ³äòè 
øêîë³ âèä³ëÿþòü íåîáõ³äí³ ñóìè. 
Äî òîãî æ, êîøòè âèòðà÷àþòüñÿ 
³ íà áëàãîä³éí³ñòü, ð³çíîìàí³òí³ 
ïðèçè ä³òêàì çà õóäîæíþ ñàìî-
ä³ÿëüí³ñòü, — ðîçïîâ³â çàâó÷.

Íà «ìàêóëàòóðí³» ãðîø³ ê³ëüêà 
ðîê³â òîìó â³äðåìîíòóâàëè ñòà-
ðåíüêó ìóçè÷íó àïàðàòóðó, ÿê³é 
âæå 14 ðîê³â. Ùå âèòðà÷àþòü 
íà ïðèçè ä³òÿì.

— Íàøà øêîëà 10 ðîê³â ï³äðÿä 
çàéìàº ïåðø³ ì³ñöÿ ó ì³ñò³. Ó âè-
íàãîðîäó øêîëÿðàì çàìîâëÿþòü 
ñîëîäêèé ñò³ë — òîðòè, ñîëîäêó 
âîäó — àáî åêñêóðñ³¿. À êîëè ïî-
÷àëàñÿ â³éíà íà ñõîä³, ìè ç öèõ 
êîøò³â âèäàëè ãðîøîâèé ñåðòè-
ô³êàò äâîì íàøèì â÷èòåëüêàì: 
ó îäí³º¿ ñèí ïî¿õàâ íà â³éíó, 
à ó ³íøî¿ ÷îëîâ³ê áóâ â ÀÒÎ.

Çàðàç ìàêóëàòóðó çäàþòü 
íå äóæå àêòèâíî, êàæå Âîëîäè-
ìèð Ðóáàí, áî ïàïåðîâèõ â³äõîä³â 
ïîìåíøàëî: ä³òè âñå àêòèâí³øå 
ãàäæåòàìè êîðèñòóþòüñÿ, áàãàòî 
ëþäåé ñàì³ çäàþòü ìàêóëàòóðó.

Ñâ³òëàíà Êóöà, äèðåêòîð øêî-
ëè ¹ 10, ðîçïîâ³ëà: ç âèðó÷åíèõ 
çà ïàï³ð ãðîøåé øêîëà ìîæå ïî-
ïîâíþâàòè á³áë³îòå÷íèé ôîíä, 
à ìîæå ³ êàíöòîâàðè êóïóâàòè.

— Íà ö³ êîøòè ïåð³îäè÷íî âè-
ïóñêàºìî ñò³íãàçåòó. Çá³ð ìàêóëà-
òóðè ó íàñ â³äáóâàºòüñÿ 1–2 ðàçè 
íà ð³ê. Íà íàñòóïíèé íàâ÷àëüíèé 
ð³ê êëàñó-ïåðåìîæöþ ìè äàðóºìî 
ïîäàðóíêè — çîøèòè, íàïðèêëàä. 
Êîëèñü ðàí³øå íîðìè äëÿ çáî-
ðó, ìîæå, ³ áóëè. À òåïåð çäàëè 
100 ê³ëîãðàì³â ìàêóëàòóðè — ³ 
ñëàâà Áîãó, — ðîçïîâ³ëà âîíà.

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ. Îëåê-
ñàíäð Êëåìåøîâ — âëàñíèê ô³ð-
ìè, ÿêà çàéìàºòüñÿ ñîðòóâàííÿì 
âòîðèííî¿ ñèðîâèíè: ïëàñòèêó, 
ìàêóëàòóðè ³ ò. ä. Ðåàêö³ÿ ïàí³ 
Ìàð³¿ íà çá³ð ìàêóëàòóðè éîãî 
çäèâóâàëà.

— Çá³ð ìàêóëàòóðè — öå ºâ-

ðîïåéñüêà ïðàêòèêà. Ïðè÷îìó 
ó ªâðîï³ çà ñèðîâèíó ñîðòóâàëüí³ 
ï³äïðèºìñòâà ïëàòèòè íå áóäóòü. 
Ó ºâðîïåéö³â ðîçâèíåíà êóëü-
òóðà ñîðòóâàííÿ, íà â³äì³íó â³ä 
Óêðà¿íè.

Îëåêñàíäð êàæå: éîãî ï³äïðè-
ºìñòâî ñï³âïðàöþº ³ç 15 øêî-
ëàìè. Îá’ºì ìàêóëàòóðè, ÿêèé 
âîíî îòðèìóº â³ä øê³ë, ïîð³âíÿíî 
íåçíà÷íèé.

— Çá³ð ìàêóëàòóðè — ñåçîí-
íà ñïðàâà: êîæíà øêîëà çäàº ¿¿ 
äâà ðàçè íà ð³ê, ó êðàùîìó âè-
ïàäêó. Öå äåñü 5% â³ä ð³÷íîãî 
îá’ºìó ñèðîâèíè. Êóïëÿºìî ïà-
ï³ð çà 2,90 ãðí/ê³ëî çàðàç, àëå 
ö³íè íà ñèðîâèíó ïîñò³éíî çì³-
íþþòüñÿ.

Ç òèì, ùî ä³òåé ïîòð³áíî ïðè-
â÷àòè çáèðàòè ìàêóëàòóðó, ïî-
ãîäæóºòüñÿ ³ Âîëîäèìèð Âîëî-
âîäþê, âëàñíèê ï³äïðèºìñòâà 
«Ïîä³ëüñüêà Ñ³÷».

— Ìîÿ äóìêà òàêà: ó íàñ ïî-

âèííà ðîçâèâàòèñÿ êóëüòóðà ïî-
âîäæåííÿ ç³ ñì³òòÿì. Àäæå ñòî-
ñè íåïîòð³áíîãî ïàïåðó, òàê ÷è 
³íàêøå, óòâîðþþòüñÿ ó êîæíîãî: ³ 
âäîìà, ³ â îô³ñ³. Òîìó ðîçóìí³øå 
áóäå íå âèêèäàòè éîãî, à íåñòè 
íà ïåðåðîáêó ó ñïåö³àë³çîâàíå 
ï³äïðèºìñòâî. Ùî ñòîñóºòü-
ñÿ çáîðó ìàêóëàòóðè ó øêîëàõ, 
òî íàéêðàùèé øëÿõ ïîêðàùèòè 
ñòàí åêîëîã³¿ — ïî÷àòè ç ïðîñâ³òè 
ä³òåé. Ïðàö³âíèêè ï³äïðèºìñòâà 
«Ïîä³ëüñüêà Ñ³÷», äî ïðèêëàäó, 
ïðîâîäÿòü òàê³ åêîëîã³÷í³ ëåêö³¿ 
ó øêîëàõ ïåðåä êîæíèì çáîðîì 
ìàêóëàòóðè.

Ï³äïðèºìñòâî çàêóïîâóº ó øê³ë 
ñèðîâèíó êîæíîãî ñåçîíó ïî ð³ç-
í³é ö³í³, — êàæå â³í. Ñüîãîäí³ø-
íÿ — 3 ãðí/ê³ëî. À ÷àñòêà ìà-
êóëàòóðè, ÿêó «Ïîä³ëüñüêà Ñ³÷» 
îòðèìóº â³ä â³ííèöüêèõ øê³ë, 
ÿê ³ ó ï³äïðèºìñòâà Êëåìåøîâà, 
ñòàíîâèòü íå á³ëüøå 5% â³ä ð³÷-
íîãî îá’ºìó.

Працівники «Подільської Січі» розвантажують фуру, 
набиту відходами, які сортуватимуть на картон та 
«архів». У «архіві» найчастіше лежить все те, що школярі 
тягнуть з дому на «макулатуру»

Так, це ж користь для екології. І школам якась копійчина
                                                                                                                     43% 
Ні, бо виручені кошти йдуть у кишені шкільним адміністраціям
                                                            21,7% 
Ні, це відлуння радянського минулого. До того ж, ця «зобов'язалівка» дратує
                                                 17,8%
Не бачу реальної користі від таких зборів
                                    12,8% 
Мені все одно — ніколи не брав участь у таких заходах
              4,7% 

Чи потрібно збирати у школах макулатуру?

ОпитуванняОпитування
Результати голосування в групі «ВКонтакті» Результати голосування в групі «ВКонтакті» 
vk.com/club.vn20minut «Новини Вінниці від 20minut.ua»vk.com/club.vn20minut «Новини Вінниці від 20minut.ua»

«Ìàêóëàòóðí³» ãðîø³ 
³ äîñ³ äîïîìàãàþòü 
øêîëàì çàîõî÷óâàòè 
ó÷í³â. À äëÿ øêîëÿð³â 
öå — «ïðîô³ëàêòèêà 
åãî¿çìó»
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На сайті «Вінницязеленбуд» є 
інформація щодо проектів, які 
вони планують впровадити вже 
навесні. Зокрема, на транспорт-
ній розв’язці, що на Зулінсько-
го (колишня Тарногродського) 
з’явиться кубова скульптура із 
рослин. У кінці другої черги про-

спекту Космонавтів — на площі 
з фонтаном біля Келецької — 
з’являться кущі та квіти. Висадять 
квітами та іншими рослинами від 
Келецької до парку Дружби на-
родів. Також планують проект 
озеленення біля арки Централь-
ного парку, що на площі Гагаріна.

Плани 

393868

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (095)3700574 

Í à  â ó ë è ö ³ 
Ì à ê ñ è ì î â è ÷ à 

â òåïëèöÿõ êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà «Â³ííèöÿçåëåíáóä» 
çðîñòàþòü ðîñëèíè äëÿ îçåëåííÿ 
ì³ñòà: äëÿ êëóìá, ñêâåð³â, ïàðê³â 
òà ³íøèõ çîí â³äïî÷èíêó. Íà-
÷àëüíèê òåïëè÷íîãî ãîñïîäàð-
ñòâà «Çåëåíáóäó» Çîÿ Ðà÷êîâñüêà 
ïðîâåëà åêñêóðñ³þ äëÿ æóðíà-
ë³ñòà RIA.

Âîíà ðîçêàçàëà, ùî çàãàëüíà 
ïëîùà äåâ’ÿòè áëîê³â — 1240 êâà-
äðàòíèõ ìåòð³â. Ñò³ëüêè æ çàéìàº 
ì³ñöÿ 20 äâîê³ìíàòíèõ êâàðòèð 
ïî 60 êâàäðàòíèõ ìåòð³â êîæíà.

— Ñåðåä íèõ êîðèñíà (ñòåëà-
æ³ — àâò.) — 940 êâàäðàò³â. Àëå 
äëÿ ðîçñàäè ìè âèêîðèñòîâóºìî 
âñþ íàÿâíó ïëîùó — ï³ä ñòå-
ëàæàìè, íàâ³øóºìî ãîðùèêè 
ç êâ³òàìè. Ó íàñ òàì ³ êàíè, ³ 
õëîðîô³òóì òà áàãàòî ³íøèõ êâ³-
ò³â. Óñ³ êâ³òè ó íàñ íàë³÷óþòüñÿ 
òèñÿ÷àìè. Íåìàº òàêîãî, ùîá 
ðàõóâàëè äåñÿòêàìè ÷è ñîòíÿìè.

ТЕПЛИЦЯМ УЖЕ БІЛЬШЕ 50 
РОКІВ. — Ö³ òåïëè÷í³ áëîêè áóëè 
çâåäåí³ ùå íà ïî÷àòêó 60-õ ðî-
ê³â. Ç òèõ æå ÷àñ³â º îáëàäíàííÿ, 
àëå ìè ð³ê çà ðîêîì íàìàãàºìîñÿ 
îíîâëþâàòè, ïîêðàùóâàòè òå, ùî 
ìàºìî. Ðîçâèâàºìîñÿ, íàñê³ëüêè 
öå ìîæëèâî. Ó ïëàíàõ çáóäóâà-
òè ùå îäíó òåïëèöþ, — ñêàçàëà 
Ðà÷êîâñüêà.

Ðîá³òíèöÿ, ÿêó çâàòè Êàòåðèíà, 
âèñàäæóº òóò ðîñëèíè âæå ïîíàä 
20 ðîê³â.

САКУРИ І ТИСЯЧІ КВІТІВ 
ПРИКРАСЯТЬ МІСТО 
Зацвіте Десятки 
тисяч квітів 
зростали 
в теплицях 
«Зеленбуду» ще 
з зими. Скоро 
їх висадять 
на вулицях міста. І 
ще створять кілька 
зелених скульптур. 
Де це буде?

РОСЛИНИ 

 100 600 літрів 
торфосуміш для 
вирощування пеларгонії
109 654 гривні 
(goo.gl/k8RBgy) 

 12 000 штук живців 
пеларгоній
72 000 гривень
(goo.gl/P7E8tb) 

 172 000 штук 
насіння чорнобривців, 
агератума, сальвії, бегонії
66 999 гривень
(goo.gl/WhHEsl) 

 10 270 штук цибулин 
тюльпанів —
61 690 гривень
(goo.gl/Igu3b6) 

 440 кілограмів насіння 
газону «Спорт» — 
32 000 гривень
(goo.gl/O5s6Ow) 

 150 кілограмів добрив 
для рослин 
10 800 гривень
(goo.gl/1gGz2R) 

 100 кілограмів насіння 
універсального газону
7 500 гривень
(goo.gl/f0qRsb) 

— Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ ìîÿ ðîáî-
òà, ùîäíÿ âèñàäæóþ òèñÿ÷³-òèñÿ-
÷³ ðîñëèí — äóæå ñêëàäíî âåñòè 
òî÷íèé ï³äðàõóíîê. Â³ä êâ³ò³â 
íåìîæëèâî âòîìèòèñÿ, ïðàöþºìî 
ç äóøåþ. Âîíè íå íàáðèäàþòü. ² 
ÿê óñ³ æ³íêè, íà 8 áåðåçíÿ õî÷ó 
îòðèìàòè â³ä ÷îëîâ³êà êâ³òè, — 
ðîçïîâ³äàº æ³íêà.

Ùîá öå âñå çðîñòèòè äî âåñíè, 
íàñ³ííÿ êóïèëè ùå â ê³íö³ îñåí³ 
ìèíóëîãî ðîêó.

КОЛИ ОЗЕЛЕНЯТЬ МІСТО? Î÷³ëü-
íèöÿ òåïëè÷íîãî ãîñïîäàðñòâà 
íå ìîæå òî÷íî â³äïîâ³ñòè íà öå 
ïèòàííÿ.

— Óñå çàëåæèòü â³ä ïîãîäíèõ 
óìîâ. Ìîæëèâî êâ³òàìè çàñàäè-
ìî êëóìáè â ì³ñò³ âæå â ê³íö³ 

áåðåçíÿ àáî íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ.
Îáð³çêà òà âèðóáêà äåðåâ ó ì³ñ-

ò³ — áîëþ÷à òåìà äëÿ â³ííè÷àí. 
Âèÿâëÿºòüñÿ, äåðåâà ïî ì³ñòó 
íå ò³ëüêè çð³çàþòü. Àëå é ñàäÿòü 
íîâ³.

— Ó äðóã³é ïîëîâèí³ áåðåç-
íÿ ðîçïî÷íåìî âèñàäêó äåðåâ: 
ïðèáëèçíî 150 ëèï òà êàøòàí³â. 
Âîíè áóäóòü íà çàì³íó ñòàðèì 
äåðåâàì, ÿê³ âæå íåæèòòºçäàòí³. 
Îñü, íàïðèêëàä, âîñåíè ìèíóëîãî 
ðîêó ïîñàäèëè äî 200 äåðåâ. Îð³-
ºíòîâíî, ñò³ëüêè æ ïîñàäèìî é 
ö³º¿ îñåí³, — êàçàëà Ðà÷êîâñüêà.

À ñàêóðè, ùî çðîñòàþòü íà âó-
ëèö³ — ñêîðî áóäóòü íà äðóã³é 
÷àñòèí³ ïðîñïåêòó Êîñìîíàâò³â 
(â³ä Ïîðèêà äî Êåëåöüêî¿ — àâò.). 
Ïðèáëèçíî 10 äåðåâ ïîñàäÿòü 
íà Ôîíòàíí³é ïëîù³, ùî â ê³í-
ö³ äðóãî¿ ÷åðãè ïðîñïåêòó — á³ëÿ 
Êåëåöüêî¿.

Ïèòàºìî, ÷è çìîæóòü íîâ³ 
äåðåâà áîðîòèñÿ ç ïàðàçèòàìè, 
òàêèìè ÿê îìåëà?

— Öå íåçàðàæåí³ îìåëîþ äå-
ñÿòèð³÷í³ ëèïè ç îáõâàòîì ñòîâ-
áóðà 10–12 ñàíòèìåòð³â òà òàê³ æ 
ê³íñüê³ êàøòàí³. Îìåëó ç³ ñòàðèõ 
äåðåâ çð³çàºìî, ùîá íå áóëî çà-
ðàæåííÿ äëÿ ìîëîäèõ.

ЩО ЗРОСТАЄ В ТЕПЛИЦЯХ «ЗЕЛЕНБУДУ»

ЩО КУПУЮТЬ ДЛЯ ТЕПЛИЦЬ

46 000 шт.
бегонія 

35 000 шт.
чорнобривці 

30 000 шт.
альтернантера 

23 000 шт.
агератум 

18 000 шт.
кани 

16 000 шт.
сальвія 

2 000 шт.
хлорофітум

Примітка. У теплицях зростають й інші квіти. Але їх кількість значно менша

ДЕРЕВА 

 211 кущів барбарису
 5 ялівців       40 туй
 10 кленів      166 штук липи
253 400 гривень
(goo.gl/t2yLuZ) 

 119 штук липи 
висотою 2,5 метра
130 000 гривень
(goo.gl/XB7nzY) 

 36 сакур
99 500 гривень
(goo.gl/sFC8vf) 

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

ÇÄÎÐÎÂ’ß

392047

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

Проявляется «пяточная шпора» или план-
тарный фасциит следующим образом: боль 
в области пяточной кости (иногда острая), 
в начале заболевания чаще возникающая 
по утрам. Постепенно боль нарастает 
и увеличивается, при ходьбе становит-
ся нестерпимой, возникает хромота, что 

в конечном итоге приводит к ухудшению 
качества жизни.
При вышеуказанных симптомах необхо-
димо проведение рентгенографии, УЗИ, 
а в случае необходимости назначают вы-
сокоинформативные методы исследова-
ния. При рассмотрении рентгеновского 
снимка выявляется наличие или отсут-
ствие «шипа». «Шип» или остеофит — это 
костное образование. Бытует ошибочное 
мнение, что остеофит при помощи со-
временных методов можно «разбить». 
Он останется, но при правильно прове-
денном лечении перестанет беспокоить.

Для лечения «шпоры» хорошо работает 
ударно-волновая терапия. Курс лечения 
зависит от давности существующей про-
блемы. 
Пациентам, страдающим от данной па-
тологии до 12 месяцев, достаточно было 
пройти курс в 3–4 процедуры. Кто стра-
дает более года, необходимо было вы-
полнить 5–6 процедур. И очень редко, при 
длительной запущенности проблемы, для 
полной ликвидации болевого синдрома, 
необходимо 7–8 процедур.
Параллельно с УВТ пациентам могут на-
значать анализы: клинический анализ 

крови, анализ мочи, биохимия крови, 
для установления причин возникнове-
ния проблемы. Исходя из полученных 
результатов, больному может быть 
назначено проведение соответствую-
щей терапии. В случае, если «пяточная 
шпора» вызвана наличием врожденного 
или приобретенного плоскостопия, ре-
комендуется ношение индивидуальных 
ортопедических стелек. Ортопедические 
стельки изготавливаются доктором, ко-
торый тщательно изучает поставленный 
диагноз и учитывает особенности кон-
кретного случая заболевания.

Ðîìàí Ìàëàí÷óê

îðòîïåä-òðàâìàòîëîã
Âèííèöêîãî 

ìåäèöèíñêîãî öåíòðà 
«Àëüòàìåäèêà»

Комментарий эксперта

АЛЕНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

« Ø ï î ð à »  — 
ýòî íå òî, ÷òî 
âûðàñòàåò íà ëàï-

êå ó ïåòóõà, è íå ñïåöèàëüíûå 
øòóêè äëÿ «ïîäáàäðèâàíèÿ» 
æèâîòíûõ íà ñàïîãàõ ó êîâáîåâ. 
Ýòî î÷åíü áîëåçíåííàÿ øòóêà 
íà ñàìîì äåëå, õîòü è çâó÷èò 
íåñåðüåçíî. Õîòÿ ñàìî ñëîâî 
«øïîðà» — ýòî æàðãîí, à áîëåçíü 
ýòà íàçûâàåòñÿ — ïëàíòàðíûé 
ôàñöèèò èëè ïîäîøâåííûé ôàñ-
öèèò. Òî åñòü âîñïàëåíèå ïîäî-
øâåííîãî ïàíåâðîçà — ñâÿçêè, 
êîòîðàÿ êðåïèòñÿ ê ïÿòêå è îñíî-
âàíèÿì ïàëüöåâ íîãè. Ñâÿçêà, 
êîòîðóþ ìû â ïðîöåññå æèçíå-
äåÿòåëüíîñòè ðàñòÿãèâàåì, à îíà 
âîñïàëÿåòñÿ. Ïîòîì íà íåé ìî-
ãóò îòêëàäûâàòüñÿ ñîëè êàëüöèÿ, 
ïîÿâëÿåòñÿ îñòåîôèò, êîòîðûé 
âðà÷è âèäÿò íà ðåíòãåíå â âèäå 
øèïà. Îñòåîôèò — ýòî óæå ïî-
ñëåäñòâèå âîñïàëåíèÿ, à âîñïà-
ëåíèå — ýòî ïîñëåäñòâèÿ ðàñ-
òÿæåíèÿ.

ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ ЧЕМ ЛЕ-
ЧИТЬ. Òàê êàê óæå äîïîäëèííî 
èçâåñòíî, ÷òî ïÿòî÷íàÿ øïîðà 
ýòî íå îòäåëüíàÿ áîëåçíü, êîòî-
ðàÿ âîçíèêàåò ñàìà ïî ñåáå, ýòî 
ñëåäñòâèå êàêèõ-òî íàðóøåíèé, 
çàáîëåâàíèé îðãàíèçìà, ñëåäî-
âàòåëüíî, åå ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü, 
÷åì ëå÷èòü.

À äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî óñòðà-
íèòü õîòÿ áû ñàìûå âèäèìûå 

ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì ýòà «íà-
ïàñòü» ìîæåò âîçíèêíóòü.

Êîíå÷íî, îò âîçðàñòà íèêóäà 
íå äåíåøüñÿ, íî ëèøíèé âåñ 
òî ïîáîðîòü ìîæíî. Åñëè â àíàì-
íåçå ó âàñ ïëîñêîñòîïèå, ëå÷èì 
åãî èëè íîñèì îðòîïåäè÷åñêèå 
ñòåëüêè (èõ âñå ðàâíî ïðèäåòñÿ 
ïîòîì íîñèòü, íî ëó÷øå äî áî-
ëåé íåñòåðïèìûõ íå äîâîäèòü). 
×òî åùå? Îáóâü. Îíà äîëæíà 
áûòü óäîáíîé, êðàñîòà âûñîêîé 
øïèëüêè áåçóñëîâíà, íî è ïîçâî-
íî÷íèê, è íîãè, à ïîòîì è ïÿò-
êè íå ñêàæóò âàì ñïàñèáî, åñëè 
êðàñîòîé çëîóïîòðåáëÿòü.

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ñâîé 
îáìåí âåùåñòâ. Ó âàñ åùå íåò 
äèàãíîçà ïÿòî÷íàÿ øïîðà? Òàê 
íå ñòîèò åãî ïðîâîöèðîâàòü. 
Ñäàéòå àíàëèçû, åñëè íóæíî 
ïðîëå÷èòåñü, åñëè âñå ïîêà 
«áîëåå ìåíåå îê», íàëàäüòå 
ïèòàíèå.

Âåäåòå çäîðîâûé îáðàç æèçíè? 
Çäîðîâî. Çàíèìàåòåñü ñïîð-
òîì? Åùå ëó÷øå. Âîò òîëüêî 
÷ðåçìåðíûõ íàãðóçîê äîëæíî 
áûòü â ìåðó, ïîìíèòå, ÷òî áåã 
è ïðûæêè îòëè÷íî ïðîêà÷èâà-
þò ìûøöû òåëà è ñåðäå÷íóþ 
òîæå, íî ïîòåíöèàëüíî îïàñíû 
äëÿ íîã. Òàêæå íå ñàìûì ëó÷-
øèì îáðàçîì ñêàçûâàåòñÿ ðàáîòà 
â çàëå ñ áîëüøèìè âåñàìè (ãèðè, 
øòàíãè), îñîáåííî åñëè îáóâü 
íå î÷åíü óäîáíà.

Åñëè âû íå ïîçàáîòèòåñü 
îá ýòîì çàðàíåå, ïðè ïîëó÷åí-
íîì äèàãíîçå ïðèäåòñÿ âî ìíî-
ãîì ñåáå îòêàçàòü.

«ПЯТОЧНАЯ ШПОРА», 
КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ИЛИ ВЫЛЕЧИТЬ 
Шип в пятке  Ходить больно, 
особенно с утра, словно в пятке 
сидит раскаленный клин и буравит — 
возможно у вас пяточная шпора. 
Народные методы лечения: капуста 
с медом, скипидар, компрессы 
с желчью помогают, но очень 
медленно и не наверняка. Что делать?

ОБУВЬ
Носить обувь без каблука не го-
дится, будет слишком большая 
нагрузка на пятку. Высокий каблук 
тоже неуместен, по той же причине. 
Самый оптимальный вариант — это 
каблук 4 см, больше 5 — это уже 
риск, потому что растягиваются 
подошвенные фасции (связки). 
Также для обуви есть специальные 
вкладыши с дырочкой где-то 
2–3 см в диаметре. Но лучшим ва-
риантом являются ортопедические 
стельки. Такие поддерживают вну-
тренний свод (связку) и у них есть 
своего рода подковка под пятку.

УПРАЖНЕНИЕ 
НА РАСТЯЖКУ 
Чтобы помочь себе, нужно 
выполнять упражнения 
на растяжение связки. Они 
очень простые, их можно делать 
где угодно. Нужно растягивать 
связки стопы и мышцы голени. 
Как это можно сделать? Берем 
полотенце обхватывает им стопу 
(на уровне чуть ниже пальцев), 
ногу выпрямляем и при помощи 
концов полотенца натягиваем 
стопу на себя.

УКРЕПЛЯЕМ СВЯЗКИ 
Укреплять связки стопы, тоже 
оказывается очень просто. 
Для этого нужно пальцами ног 
собирать мелкие предметы, 
разбросанные по комнате. Или 
то же самое полотенце положить 
перед собой и пальчиками ног 
собирать в складки и отпускать. 
При этом можно удобно сидеть 
в кресле.

ФАКТОРЫ РИСКА 
  Лишний вес (тучность, ожирение = большая нагрузка на ноги) 
  Возраст (чем старше человек, тем вероятнее возникновение этого 

заболевания) 
  Пол (женщины чаще страдают пяточной шпорой) 
  Травмы пяточной кости 
  Заболевание обмена веществ (подагра, мочесолевой 

и мочекислый диатез…) 
  Неудобная обувь (очень высокие каблуки, как и очень низкие, 

провоцируют растяжение паневроза) 

  Врожденное или приобретенное плоскостопие 
  Аутоиммунные системные болезни (например, системная 

красная волчанка) 
  Герпетические поражения, урогенитальные инфекции 

(уреаплазма, хламидиоз) 
  Чрезмерные физические нагрузки (спортсмены — 

тяжелоатлеты…) 
  Условия труда и быта, длительное пребывание «на ногах», 

физически тяжелая работа

ПРИСЕДАЕМ И ТЯНЕМ 
Можно подойти к стенке и спинке 
стула, стать боком, больную ногу 
отвести немного назад и придер-
живаясь одной рукой присажи-
ваться (растягивая связки), пятки 
при этом от пола не отрывать.

КАТАЕМ НОГИ 
Для улучшения состояния можно 
катать по полу обычную стекляную 
бутылку. Если очень больно, 
в бутылку можно налить холодную 
воду. Это будет снимать боль. 
Очень острую боль можно снять, 
если место боли локально проте-
реть кубиком льда (20–30 минут). 

РЕНТГЕНОТЕРАПИЯ 
Этот метод довольно долго ис-
пользовался в борьбе со шпора-
ми. И до сих пор с помощью рен-
геновских лучей врачи помогают 
пациентам снимать боль.

УКОЛОТЬСЯ 
Еще одна подмога от боли при 
пяточной шпоре — это инъекции 
глюкокортикостероидами. Укол 
неприятный, очень болезненный, 
бывает так, что его эффекта хва-
тает до конца жизни, но бывает 
так, что приходится повторять.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЕСТЬ ПЯТОЧНАЯ ШПОРА
Вариантов лечения множество. Но на самом деле это надо лечить комплексно. Кстати, врачи говорят, что болит не сам видимый отросток 
(который шпора), болит воспаление связки. И чтобы боль убрать, нужно снять нагрузку со связки. И сделать это можно самостоятельно.

НАЙТСПЛИНЗЫ 
В течение дня, когда мы 
ходим, в месте воспаления 
возникают микронадрывы. Ночью 
микронадрывы немного зажива-
ют, но с укорочением. Мы встаем, 
опять растягиваем связку, опять 
микроразрыв. Есть ортопеди-
ческие ортрезы (найтслинз) они 
держат ногу ночью. Или чулок, 
компрессирующий, можно надеть 
его и завязать под коленом, чтобы 
стопа была под прямым углом. 
Статистика говорит, что используя 
только этот метод, в среднем, 
месяц-два шпоры проходят.
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Тренування з художньої гім-
настики у Вінниці відбуваються 
на базі МДЮСШ № 1 (вул. Хліб-
на, 1, тел. 67–55–76, 67–12–47) 
і ДЮСШ «Темп» (Тарногрод-
ського, 46, тел. 53–97–76), 

СК «Надія» (Островського, 
2-а, тел. 096–627–74–471), СК 
«Еліт» (на базі шкіл 33, № 9, тел. 
093–447–79–12), СК «Прем’єра» 
(на базі школи № 4, тел. 098–
665–82–35).

Де займатися?

Вижали медалі 
 Ó Êîëîìè¿ (²âàíî-Ôðàí-
ê³âñüêà îáëàñòü) â³äáóâñÿ 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ñåðåä 
þíàê³â ç æèìó ëåæà÷è. 
×åìï³îíîì ñòàâ â³ííè÷àíèí 
Ìàêñèì Ñëîáîäÿíþê (âàãîâà 
êàòåãîð³ÿ äî 93 êã), à íàø³ 
çåìëÿêè Ìàð³ÿ Êîñìèíà 
(äî 72 êã) ³ Ðóñëàí Ì³ùåíêî 
(äî 120 êã) çäîáóëè ñð³áëî.

Реванш 
у Жмеринки 
 Ó Ë³òèí³ â³äáóâñÿ êîìàíä-
íèé ÷åìï³îíàò îáëàñò³ ç 
øàõ³â ñåðåä þíàê³â (äî 18 ðî-
ê³â). Êîìàíäè Â³ííèö³ ïîñ³ëè 
ïåðøå ³ òðåòº ì³ñöÿ ñåðåä 
12 êîëåêòèâ³â. Äðóãèìè çà-
ëèøèëèñÿ æìåðèí÷àíè, ÿê³ 
òîð³ê çäîáóëè ïåðø³ñòü.

Кубок 
з фрі-файту 
 Ó ñóáîòó, 18 áåðåçíÿ, 
ðîç³ãðàþòü â³äêðèòèé Êóáîê 
Â³ííè÷÷èíè ç ôð³-ôàéòó, 
óêðà¿íñüêîãî ð³çíîâèäó çì³-
øàíèõ ºäèíîáîðñòâ. Çìà-
ãàííÿ ïðîéäóòü ó Â³ííèö³, 
â ÑÊ «Íîêàóò». Ïî÷àòîê — 
îá 11.00. Âõ³ä — â³ëüíèé.

Змагатимуться 
баскетболісти 
 Ç 14 ïî 17 áåðåçíÿ ïðîéäå 
ñïàðòàê³àäà ñåðåä ñòóäåíò³â 
âèø³â Â³ííèö³ 1–2 ð³âí³â 
àêðåäèòàö³¿ ç áàñêåòáîëó 
(þíàêè). Ãðàòèìóòü ó ñïîðò-
çàë³ êîëåäæó Íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó õàð÷îâèõ òåõíî-
ëîã³é. Ïî÷àòîê — î 10.00.

Випуск №10 (979)
Двоходові задачі-мініатюри, насичені несподіваними вступними 
ходами, які ведуть до рішення кожної задачі. Знайдіть їх! 

Задача №1937-1940
М.Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Мат за 2 ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №10 (1324) 8 березня 2017 року
Задача №1933 
1…. Крb8  2.b5 Tc6x; 1.a4! Tc4  2. Kрa7 T:a4x – ідеальний мат
Задача №1934 
1…. Tf7  2.g6 Th7x; 1…. Kpf7  2.Kpf7 Th5x; 1. g6! h5! 2.gh5: Tf6x;
Задача №1935 
1…. Крс1  2.Kрa3 Фс5х; 1. Kрa3! Крс1 2. b2+ Ф:b2x;
Задача №1936 
1….Кg3  2.gh1:C (Ф,T, K?)! Kf1x; 1. Кр:h1! f4  2.h2 Kg3x.

М. Пархоменко

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ó ñóáîòó, 18 áåðåçíÿ, â³ííèöüêèé 
êëóá äðóãî¿ ë³ãè «Íèâà-Â» ïðîâåäå 
ïåðøèé îô³ö³éíèé ìàò÷ ö³º¿ âåñíè. 
Êîìàíäà Âàñèëÿ Âîâêà ïðèéìà-
òèìå îäíîãî ç ë³äåð³â ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè — «Áàëêàíè» (ñ. Çîðÿ, 
Îäåñüêà îáëàñòü). Ïî÷àòîê ãðè 
íà ÑÊ «Íèâà» — 14.00. Íàø ñó-
ïåðíèê ïåðåáóâàº íà ï’ÿòîìó ì³ñö³ 
â òóðí³ðí³é òàáëèö³, ó òîé ÷àñ ÿê 
íèâ³âö³ ïîêè íà äåñÿòîìó ðÿäêó.

Ïåðåä ïîºäèíêîì ç «Áàëêà-
íàìè» â³ííè÷àíè ïðîâåëè äâà 
äîìàøí³õ êîíòðîëüíèõ ìàò÷³. 

Þíàöüêèé êîëåêòèâ «Âîëîäè-
ìèð» (Íîâîãðàä-Âîëèíñüêèé) 
âîíè ïåðåãðàëè ç ðàõóíêîì 2:0. 
À ó÷àñíèêà âèùî¿ ë³ãè àìàòîð-
ñüêîãî ÷åìï³îíàòó Â³ííè÷÷èíè 
«Àãðî-Àñòðà» äåêëàñóâàëè — 6:0.

Ó ì³æñåçîííÿ êîëåêòèâ «Íèâè-Â» 
çì³íèâñÿ íàïîëîâèíó. Êîìàíäó 
ï³äñèëèëà äþæèíà ãðàâö³â â óñ³õ 
àìïëóà, ñåðåä ÿêèõ º ³ âèõîâàíö³ 
â³ííèöüêîãî ôóòáîëó (ï³âçàõèñíèê 
Òèìîô³é Áðèæ÷óê, ôîðâàðä Îëåê-
ñàíäð Ñîáêî). Òðåíåðñüêèé øòàá 
íå ëèøå çáåðåæåíî, àëå é ï³äñè-
ëåíî ôàõ³âöåì ³ç çàãàëüíîô³çè÷íî¿ 

ï³äãîòîâêè Ñåðã³ºì Âàêîëþêîì ³ 
ìàñàæèñòêîþ ²ðèíîþ Ëàðê³íîþ.

Àëå ïðèäáàííÿì ¹ 1 «Íèâè-Â» 
ñòàâ íîâèé ãîëîâíèé òðåíåð — 
51-ð³÷íèé Âîëîäèìèð Ãîð³ëèé, 
â³äîìèé ó ìèíóëîìó ãðàâåöü êè-
¿âñüêîãî «Äèíàìî». Â³í òðåíóâàâ 
«Êðèâáàñ-2», äóáëü äí³ïðîïå-
òðîâñüêîãî «Äí³ïðà» ³ þíàöüêó 
çá³ðíó Óêðà¿íè (äî 20 ðîê³â).

— Çàâäàííÿ âèõîäó ó ïåðøó 
ë³ãó íå çíÿòî. Ïîêè â³äðèâ ë³äåð³â 
â³ä «Íèâè-Â» º äîñèòü âåëèêèì. 
Àëå ìè áóäåìî íàìàãàòèñÿ ðàäó-
âàòè óáîë³âàëüíèê³â ÿê³ñòþ ãðè. 

À ç íåþ ïðèéäóòü ³ ðåçóëüòàòè, — 
êàæå Âîëîäèìèð Ãîð³ëèé.

Ïàí Ãîð³ëèé çãàäàâ ñâîþ 
ÿñêðàâó ³ãðîâó êàð'ºðó ï³ä êåð³â-
íèöòâîì Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâñüêîãî:

— ß ãðàâ ðàçîì ç Îëåãîì Êóçíº-
öîâèì, Àíäð³ºì Áàëåì, Âîëîäèìè-
ðîì Áåññîíîâèì, Ïàâëîì ßêîâåí-
êîì, Îëåêñ³ºì Ìèõàéëè÷åíêîì… 
Ïåðåðàõîâóâàòè öþ ïëåÿäó ôóòáî-
ë³ñò³â ìîæíà äîâãî. Àëå ìî¿ì êóìè-
ðîì áóâ, ÿê öå íå äèâíî, Îëåã Êóç-
íºöîâ, õî÷à â³í ëèøå íà äâà ðîêè 
ñòàðøèé çà ìåíå. ß áàãàòî íàâ÷èâñÿ 
â³ä íüîãî, õîò³â áóòè ñõîæèì.

«Нива-В» поновлює виступи з новим тренером

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Òðèð³÷íà Ñòåëëà Ìàõìóäîâà 
òðåíóºòüñÿ ó ñïîðòèâí³é øêîë³ 
«Òåìï», íà áàç³ ÑÊ «Íîêàóò». 
Çàéìàºòüñÿ õóäîæíüîþ ã³ìíàñ-
òèêîþ ç äâîõ ðîê³â. Âîäíî÷àñ 
ä³â÷èíêà â³äâ³äóº áàñåéí.

— Õóäîæíÿ ã³ìíàñòèêà — åñòå-
òè÷íèé ³ åëåãàíòíèé âèä ñïîðòó. 
Òîìó ÿ âèð³øèëà â³ääàòè äî÷êó 
ñàìå íà íå¿. Òðåíåð ²ðèíà Îðëþê 
îäðàçó ñêàçàëà, ùî Ñòåëëà — ìàé-
áóòíÿ ç³ðêà ñïîðòó! Íåäàðìà ñàìå 
òàê ïåðåêëàäàºòüñÿ ¿¿ ³ì’ÿ (ç ëàò. — 
àâò.), — êàæå ìàòè íàéìîëîäøî¿ 
ñïîðòñìåíêè Â³ííèö³ Ñí³æàíà.

Âîäíî÷àñ Ñí³æàíà Ìàõìóäîâà 
ïîêè íå ìð³º ïðî òå, ùîá äî÷êà 
äîñÿãëà âåëèêèõ âèñîò ó ñïîðò³. 
Ó ïåðøó ÷åðãó âîíà ïðàãíå, ùîá 
Ñòåëëà áóëà â ãàðí³é ô³çè÷í³é 
ôîðì³, ìàëà ãàðíó ðîçòÿæêó ³ 
ïîñòàâó.

Ìàëÿ âæå âì³º ñ³äàòè íà øïà-
ãàò, âèêîíóâàòè ì³ñòîê ëåæà÷è, 
ãàðíî ðîçòÿãóºòüñÿ.

НАЙМОЛОДША СПОРТСМЕНКА 
ВІННИЦІ МАЄ ЗІРКОВЕ ІМ’Я 
Вундеркінди  На 
відкритому турнірі у 
Вінниці «Олімпійські 
весняні краплинки», 
виступали 
десятки гімнасток 
дошкільного віку. 
А наймолодшій 
учасниці було лише 
три рочки!

äîáðå âèêîíóº åëåìåíò «êîâáàñ-
êó», ð³çí³ øïàãàòè òîùî.

×îòèðèð³÷íà ó÷àñíèöÿ òóðí³-
ðó ç â³ííèöüêîãî êëóáó «Â³ðòóîç» 
Ïîë³íà Áàêëàí ï³øëà íà ã³ìíàñ-
òèêó â 3,5 ðîêè.

— ßêùî ó äèòèíè º áàæàííÿ, 
¿é ö³êàâî, òî ÷îìó á ³ í³?! Ïîêè 
ùî íàì ðàíî äóìàòè ïðî ñïîð-
òèâí³ ïåðåìîãè. Àëå çàãàëüíîô³-
çè÷íèé ðîçâèòîê ó äîøê³ëüíîìó 
â³ö³ íå çàøêîäèòü, — êàæå ¿¿ ìàòè 
Êàòåðèíà Áàêëàí.

Ãîñò³ çàëèøèëèñÿ çàäîâîëåíè-
ìè îðãàí³çàö³ºþ ³ ïðèéîìîì. Êè-
ÿíêà Êàòåðèíà ×èá³çîâà ïðèâåçëà 
íà òóðí³ð 6-ð³÷íó äî÷êó Â³îëåòòó. 
Ó Â³ííèö³ âîíè ïîáóâàëè âïåðøå.

— Ñïîäîáàâñÿ çàë — òåïëèé, 
êîìôîðòíèé, êðàñèâî îôîðìëå-
íèé. Òóò çðó÷íî ³ ãîòóâàòèñÿ, ³ 
âèñòóïàòè, — ñêàçàëà Êàòåðèíà 
×èá³çîâà.

ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ. Òóðí³ð 
«Îë³ìï³éñüê³ âåñíÿí³ êðàïëèíêè» 
â³äáóâñÿ 11 áåðåçíÿ. Çà ìåäàë³ 
çìàãàëèñÿ 160 ó÷àñíèöü. Öå áóëè 
ïðåäñòàâíèêè ÷îòèðüîõ êîìàíä ç 

Êèºâà ³ òðè — ãîñïîäàð³â: ÄÞÑØ 
«Òåìï», ÌÄÞÑØ ¹ 1, ÑÊ «Â³ð-
òóîç». Ñóäèëè òóðí³ð òðåíåðè öèõ 
çá³ðíèõ. Íà êèëèì âèõîäèëè ³ 
ïî÷àòê³âö³, ³ 14-ð³÷í³ êàíäèäàòè 
ó ìàéñòðè ñïîðòó.

— Öå îäèí ç ïåðøèõ ñòàðò³â 
çà íîâèìè ïðàâèëàìè. Êîæí³ 
÷îòèðè ðîêè, ï³ñëÿ Îë³ìï³àäè, 
âîíè çì³íþþòüñÿ. Òåïåð áðèãàäè 
îêðåìî îö³íþþòü ð³çí³ åëåìåíòè: 
àðòèñòèçì, ðîáîòó ç ïðåäìåòîì, 
âèêîíàííÿ òîùî. Ðàí³øå îö³íêó 
âèñòàâëÿëè â ñóì³, — êàæå òðåíåð 
ÄÞÑØ «Òåìï», ãîëîâíèé ñóääÿ 
çìàãàíü ²ðèíà Îðëþê.

Êðàù³ âèçíà÷àëèñÿ â 13 êàòå-
ãîð³ÿõ. Çà ñëîâàìè ²ðèíè Îðëþê, 
â³ííè÷àíêè í³ â ÷îìó íå ïîñòóïà-
ëèñÿ ñòîëè÷íèì ã³ìíàñòêàì. Êî-
ìàíäíîãî çàë³êó íå áóëî. Ïðèçåðêè 
â îñîáèñò³é ïðîãðàì³ îòðèìóâàëè 
ìåäàë³, ãðàìîòè ³ ö³íí³ ïðèçè.

— Â³ííèöüê³ ã³ìíàñòêè îñòàí-
í³ì ÷àñîì çíà÷íî ïðîãðåñóþòü. 
Ñåðåä íèõ âæå º ïðèçåðêè ÷åìï³-
îíàò³â Óêðà¿íè, — ðîçêàçàëà â³ä-
ïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð îáëàñíîãî 
â³ää³ëåííÿ ÍÎÊÓ Òåòÿíà Øìàëü.

Трирічна Стелла Трирічна Стелла 
Махмудова Махмудова 
виконує шпагат виконує шпагат 

— Ö³ òà ³íø³ åëåìåíòè Ñòåëëà 
îïàíîâóâàëà ïîñòóïîâî. Ïðè öüîìó 
í³õòî ¿¿ í³ äî ÷îãî íå ïðèìóøóº, — 
ñêàçàëà Ñí³æàíà Ìàõìóäîâà.

РОЗТЯЖКИ, «КОВБАСКИ», ШПА-
ГАТИ. Ñòåëëà Ìàõìóäîâà âèêîíóº 
âïðàâè íà òðåíóâàííÿõ íå ã³ðøå 
çà ñòàðøèõ çà â³êîì ã³ìíàñòîê. 
Òîìó ¿¿ çàðàç âïåðøå çàïðîñèëè 
âçÿòè ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ. Ðàçîì 
ç ÷îòèðèð³÷íîþ Åë³íîþ Ëîã³ø 
(â íàéìåíø³é êàòåãîð³¿ âèñòóïà-
þòü ëèøå â ïàðàõ) âîíà äåìîí-
ñòðóâàëà òàíöþâàëüíèé íîìåð 
áåç ïðåäìåòà «Êèöþíÿ».

×îòèðèð³÷íà Åë³íà Ëîã³ø òà-
êîæ çàéìàºòüñÿ ã³ìíàñòèêîþ ç 
äâîõ ðîê³â. Ä³â÷èíêà êàæå, ùî 
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Ì³ñüêèì ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èì êëó-
áîì «Íåïòóí» êåðóº Ðà¿ñà Ìàê³ºâñüêà. 
Âîíà íåùîäàâíî â³äñâÿòêóâàëà 70-ð³÷íèé 
þâ³ëåé, àëå çáåðåãëà þíàöüêó çàâçÿò³ñòü 
³ îïòèì³çì, çàâäÿêè ÷îìó íàäèõàº ³ çà-
ðÿäæàº åíåðã³ºþ îòî÷óþ÷èõ.

Äî Æ³íî÷îãî äíÿ êëóá «Íåïòóí» îð-
ãàí³çóâàâ òðàäèö³éíèé çàïëèâ. Âèðóáàëè 
íåâåëè÷êó îïîëîíêó. Íåçâàæàþ÷è íà ïîòå-
ïë³ííÿ ïîâ³òðÿ, òåìïåðàòóðà Âèøåíñüêîãî 
îçåðà ÷åðåç ïîêðèòòÿ êðèãîþ çàëèøàëàñÿ 
ìàéæå òàêîþ æ, ÿê ³ âçèìêó — íå á³ëüøå 
ï’ÿòè-øåñòè ãðàäóñ³â.

НАЙКРАЩИЙ ПОДАРУНОК. Ñïî÷àòêó 
âðó÷èëè ãðàìîòè ³ ïîäàðóíêè ç íàãîäè 
ñâÿòà ïðåäñòàâíèöÿì ïðåêðàñíî¿ ñòàò³, 
à òàêîæ íàéàêòèâí³øèì ìîðæàì-÷îëîâ³-
êàì. «Íåïòóí³âö³» îðãàí³çóâàëè ñâîºð³äíèé 
ïåðôîìàíñ äëÿ ãëÿäà÷³â, àäæå âõîäèëè 
ó âîäó ç â³íî÷êàìè íà ãîëîâ³, à â ðóêàõ 
òðèìàëè ïîâ³òðÿí³ êóëüêè. Ëóíàëè æàð-
òè íà êøòàëò: «Íåõàé ÷îëîâ³êè çàéäóòü 
ïåðøèìè — âîäó ç³ãð³þòü!».

47-ð³÷íà ²ðèíà Ãàâðîíñüêà ìàº çà ïëå-
÷èìà 20-ð³÷íèé ñòàæ ìîðæóâàííÿ. Êàæå, 
ùî â³ä÷óòòÿ ï³ñëÿ ñâÿòêîâîãî êóïàííÿ — 
íåéìîâ³ðí³.

— ß ñêàçàëà ÷îëîâ³êó, ùî çàíóðåííÿ 
â îïîëîíêó çà ÷óäîâî¿ ñîíÿ÷íî¿ ïîãîäè — 
íàéêðàùèé ïîäàðóíîê äî Âîñüìîãî áåðåç-
íÿ. Òåïåð õî÷åòüñÿ ùå ðàç ïîêóïàòèñÿ ³ 
ïîçàãîðÿòè! Âåñíÿíå ìîðæóâàííÿ â³äð³ç-
íÿºòüñÿ â³ä çèìîâîãî ãàðíèì íàñòðîºì, 
àäæå âñå íàâêðóãè ðîçêâ³òàº, — êàæå ²ðèíà 
Ãàâðîíñüêà.

Ïàí³ Ãàâðîíñüêà ðîçïîâ³ëà, ùî ï³ñëÿ 
äåáþòó ó ìîðæóâàíí³ äëÿ ëþäèíè ïðàê-
òè÷íî íåìàº ïðîáëåì îïàíóâàòè áóäü-ùî 
³ ï³äêîðèòè áóäü-ÿêó âåðøèíó. Ìîðæóþòü 
é ÷ëåíè ¿¿ ðîäèíè. ²ðèíà òàêîæ ëþáèòü 

áóâàòè ó ïîõîäàõ, ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì çà-
éìàºòüñÿ áàëüíèìè òàíöÿìè ³ ô³ãóðíèì 
êàòàííÿì.

ПРОДОВЖЕННЯ ЖИТТЯ? Ó çàïëèâ³ âçÿâ 
ó÷àñòü íàéñòàðøèé ìîðæ Â³ííèö³ — 
81-ð³÷íèé Â³êòîð Ô³ðñîâ. Â³í äðóæèòü ç 
êðèæàíîþ âîäîþ áëèçüêî 35 ðîê³â. Óíèêàº 
¿¿ ëèøå ó 20-ãðàäóñí³ ìîðîçè.

Â³êòîð Ô³ðñîâ ïî÷èíàâ çàãàðòîâóâàòèñÿ 
ç á³ãó ó ìîðîçíó ïîãîäó (â îäíèõ òðóñàõ!), 
çãîäîì ïåðåéøîâ íà çèìîâå ïëàâàííÿ. 
Íèí³ âåëèêó óâàãó ïðèä³ëÿº ô³çêóëüòóð³, 
ïëàâàííþ, á³ãó, ðîáîò³ íà òðåíàæåðàõ. Óñå 
öå äîïîìàãàº âåòåðàíó âèòðèìóâàòè íà-
âàíòàæåííÿ êðèæàíîþ âîäîþ. Ïðîñòóä 
ó ä³äóñÿ âçàãàë³ íå áóâàº, ³íôåêö³éíèõ 
õâîðîá — òàêîæ ïðàêòè÷íî í³.

Â³êòîð Ô³ðñîâ ââàæàº, ùî ìîðæóâàííÿ 
ïðîäîâæóº ëþäÿì æèòòÿ (îô³ö³éíà ìåäè-
öèíà íå ðîçä³ëÿº ïîêè ùî ö³º¿ äóìêè). 
Àäæå öå çàíÿòòÿ òðåíóº êàï³ëÿðè ³ ñóäèíè, 
ðîáèòü ¿õ á³ëüø åëàñòè÷íèìè.

ВИЛІКУВАЛА ЗАПАЛЕННЯ ЛЕГЕНІВ. Ìîðæ³ 
çãàäóþòü ðàäèêàëüí³ âèïàäêè ë³êóâàííÿ ³ 
îçäîðîâëåííÿ. Ïðèì³ðîì, áëèçüêî äåñÿòè 
ðîê³â òîìó 17-ð³÷íà ²ëîíà, äî÷êà ²ðèíè 
Ãàâðîíñüêî¿, õâîð³ëà íà äâîñòîðîííº çà-
ïàëåííÿ ëåãåí³â. ¯é êîëîëè àíòèá³îòèêè.

Íà Âîäîõðåùå ä³â÷èíà âèð³øèëà ñïðî-
áóâàòè âïåðøå â æèòò³ çàíóðèòèñÿ â îïî-
ëîíêó (ðàçîì ç ìàìîþ). Ìîâëÿâ, ÿêùî 

ЩОБ МОРЖУВАТИ ВЗИМКУ, 
ТРЕНУЮТЬСЯ ЦІЛИЙ РІК 
Універсали  Для переважної більшості вінничан 
зимове плавання асоціюється з Водохрещем. 
Тоді, раз на рік, в ополонку занурюється безліч 
охочих. Але у Вінниці є також організовані 
«моржі», які купаються щодня цілий рік

Міський спортивно-оздоровчий клуб «Не-
птун» базується у турклубі «Меркурій» 
(тел. 32–47–78). За довідками також мож-
на звертатися до його президента Раїси 
Макієвської (тел. 43–88–17).
Уже 350 вінничан отримали посвідчення 
в клубі «Нептун», неофіційно моржів удві-

чі більше. Вони переважно займаються 
на Вишенському і Тяжилівському озерах, 
пляжах «Хімік» і «Спартак». Щоб увійти 
до клубу, необхідно купатися цілий рік 
під опікою наставників. Приміром, на Ви-
шенське озеро моржі приходять з п’ятої 
ранку.

Куди звертатися 

Починати моржувати радять влітку у про-
холодні дні, коли майже ніхто не купаєть-
ся. У першу чергу можна лише занурювати 
в холодну воду ноги.
— Організм людини — дуже розумний. 
Він підкаже, яку саме систему загарту-

вання обрати. Серед іншого, для під-
готовки можна використовувати об-
ливання холодною водою. Це особливо 
підходить вінничанам, які мешкають 
далеко від водоймищ, — каже Людмила 
Золотова.

Як почати 

Президент клубу «Нептун» Раїса Макієвська. 
Перед зануренням виконує фізичні вправи 

â öåé äåíü ó ñâÿò³é õðåùåíñüê³é âîä³ íå çà-
õâîð³ºø, òî ìîæíà òîä³ é âèë³êóâàòèñÿ?!

— Òàê ³ âèéøëî. Îðãàí³çì ²ëîíè 
âêëþ÷èâ äîäàòêîâ³ ðåñóðñè. ² ÷åðåç òðè 
äí³ çàïàëåííÿ ëåãåí³â áåç æîäíèõ ë³ê³â 
íåìîâ ðóêîþ çíÿëî, — ðîçïîâ³äàº ²ðèíà 
Ãàâðîíñüêà.

РІЗНОПЛАНОВА ПІДГОТОВКА. Ðà¿ñà Ìà-
ê³ºâñüêà íàãîëîøóº, ùî äëÿ ìîðæóâàííÿ 
íåîáõ³äíà ñïîðòèâíà ï³äãîòîâêà. Áàæàíî 
ïðè öüîìó çàéìàòèñÿ ð³çíèìè âèäàìè.

— ß â þíàöòâ³ çàõîïëþâàëàñÿ ã³ìíàñ-
òèêîþ. Çàðàç àêòèâíî á³ãàþ — íåùîäàâíî 
ñòàëà ïåðøîþ íà âñåóêðà¿íñüêèõ çìàãàí-
íÿõ ñåðåä âåòåðàí³â ó Ëóöüêó. Ïîëþáëÿþ 
êàòàòèñÿ íà âåëîñèïåä³ ³ ðîëèêàõ, — êàæå 
ïàí³ Ìàê³ºâñüêà.

Ïðåçèäåíò «Íåïòóíà» ùîäíÿ ïðîòÿãîì 
ãîäèíè-ï³âòîðè âèêîíóº çàðÿäêó ³ ô³çè÷í³ 

âïðàâè. Âë³òêó ïëàâàº ïî ï³âãîäèíè. À îñü 
âçèìêó, çà ñëîâàìè Ðà¿ñè Ìàê³ºâñüêî¿, 
áàãàòî ÷àñó ïåðåáóâàòè ó âîä³ íå ïîòð³á-
íî — öå ìîæå çàøêîäèòè.

Ëþäìèëà Çîëîòîâà êàòàºòüñÿ íà âåëî-
ñèïåä³, âë³òêó ùîäíÿ ïðîïëèâàº ïî äåñÿòü 
ê³ëîìåòð³â. Ö³ëîð³÷íî êóïàºòüñÿ âå÷îðàìè, 
áî íå âñòèãàº ïåðåä ðîáîòîþ.

— Íà Âèøåíñüêîìó îçåð³ îñòàíí³ì ÷à-
ñîì ìîðæóº áàãàòî ëþäåé, â òîìó ÷èñë³ 
ñòóäåíò³â. Íåð³äêî äîâîäèòüñÿ ÷åêàòè ÷åð-
ãè, ùîá çàíóðèòèñÿ â îïîëîíêó, — êàæå 
Ëþäìèëà Çîëîòîâà.

Ïàí³ Çîëîòîâà çàõîïèëàñÿ ìîðæó-
âàííÿì âèïàäêîâî. Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè 
âîíà âåñëóâàëà íà áàéäàðö³. Ó àêâàòîð³¿ 
«Ñïàðòàêà» âçèìêó âïàëà ç ÷îâíà. Áëàãî-
ïîëó÷íî äîïëèâëà äî áåðåãà ³ âèð³øèëà 
ïðèºäíàòèñÿ äî ìîðæ³â, ÿê³ ãóðòóâàëèñÿ 
ÿêðàç íà öüîìó ïëÿæ³.

Íà Âèøåíñüêîìó îçåð³ 
îñòàíí³ì ÷àñîì ìîðæóº 
áàãàòî ëþäåé, â òîìó 
÷èñë³ ñòóäåíò³â. Íåð³äêî 
äîâîäèòüñÿ ÷åêàòè ÷åðãè, 
ùîá çàíóðèòèñÿ â îïîëîíêó
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Ùîá íå ïëóòàòèñÿ, ñêîðèñòà-
ºìîñÿ ï³äêàçêîþ Â³ê³ïåä³¿. Òàì 
íàïèñàíî, ùî Í³äåðëàíäè ÷àñ-
òî íàçèâàþòü «Ãîëëàíä³ºþ», ùî 
íåïðàâèëüíî. Ï³âäåííà ³ Ï³âí³÷íà 
Ãîëëàíä³ÿ — öå ëèøå äâ³ ç äâà-
íàäöÿòè ïðîâ³íö³é êðà¿íè, êîëèñü 
íàéðîçâèíåí³ø³ ç íèõ ³ â³ä òîãî 
â³äîì³ çà ìåæàìè Í³äåðëàíä³â, 
òîìó áàãàòüìà ìîâàìè Ãîëëàí-
ä³ºþ ÷àñòî íàçèâàëè âñþ êðà¿íó.

Õëîïåöü ïî¿õàâ ó Í³äåðëàíäè 
â÷èòèñÿ â óí³âåðñèòåò³ íà ñïå-
ö³àëüíîñò³ “Ì³æíàðîäí³ â³äíî-
ñèíè». Â³í æèâ ó ì³ñò³ Àðíåì, 
ÿêå çíàõîäèòüñÿ ó ñõ³äí³é ÷àñ-
òèí³ Ãîëëàíä³¿ ³ ¿çäèâ çâ³äòè 
äî Àìñòåðäàìà, ùî çà ãîäèíó 

¿çäè ïîòÿãîì. Çà äâà ðîêè æèò-
òÿ â êîðîë³âñòâ³ ï³çíàâ êóëüòóðó 
³ ñòèëü æèòòÿ ãîëëàíäö³â çñåðå-
äèíè. Îñîáëèâî ñòóäåíòñüêèé. 
Æèâ ó ãóðòîæèòêó, ÿêèé, ðàäøå, 
áóâ ñõîæèé íà êëàñíèé ãîòåëü ç 
êàðòèíàìè íà ñò³íàõ. Ïîâåðíóâñÿ 
äîäîìó äî ä³â÷èíè Íàñò³ ³ òîìó, 
ùî äîðîãî ñòàëî æèòè.

Îòæå, ç ðîçïîâ³ä³ Âëàäà Ðèëü-
ñüêîãî òà éîãî ä³â÷èíè Íàñò³ ìè 
â³ä³áðàëè îñíîâí³ òåçè, ÿê³ ïîêà-
çóþòü îñîáëèâîñò³ æèòòÿ â êîðî-
ë³âñòâ³ ³ ìîæóòü âàì çíàäîáèòèñÿ, 
êîëè áóäåòå ïàêóâàòè âàë³çè.

Êðà¿íà ìóëüòèíàö³îíàëüíà, òîìó 
ì³ñöåâ³ äîáðå ñòàâëÿòüñÿ äî ëþ-
äåé ³íøî¿ íàö³îíàëüíîñò³. Áåç 
óïåðåäæåíü, îäíàêîâî äî óñ³õ. 
Öå íå ïðîñòî çíàõîäèòè ñï³ëüíó 

НА ВЕЛОСИПЕДІ НІДЕРЛАНДАМИ
Розкуті  Тюльпани, велосипеди, легкі 
наркотики, картини Рембрандта і Ван 
Гога — це те, з чим у кожного асоціюються 
Нідерланди. Зазвичай, стереотипи 
розвінчують. Мандрівник Влад 
Рильський навпаки — їх підтверджує, 
проживши в країні два роки

ìîâó, à ðîçóì³òè çâè÷êè ³ ñïîñ³á 
æèòòÿ ³íîçåìö³â.

— Íàïðèêëàä, ó ìîãî ñóñ³äà ³í-
øèé ÷àñîâèé ïîÿñ, òîìó ÿ êîëè 
ëÿãàâ ñïàòè î 23.00 ÷è â 00.00, 
â³í ò³ëüêè ïî÷èíàâ ãîòóâàòè ñîá³ 
¿ñòè, — ðîçïîâ³äàº â³ííè÷àíèí.

Êóëüò âåëîñèïåä³â. Íà äâîêî-
ë³ñíèõ ¿çäÿòü óñ³. Âåëîäîð³æêè 
ñêð³çü, íàâ³òü ì³æ ì³ñòàìè. Òîá-
òî ìîæíà ïî¿õàòè ç îäíîãî ì³ñòà 
â ³íøå íà âåëîñèïåä³ ïî âåëîäî-
ð³æö³. Ïðîêàò êîøòóº ïðèáëèçíî 
â³ä 10 ºâðî â äåíü. Àëå ÿêùî âè 
âèðóøàºòå â Í³äåðëàíäè íàäîâãî, 
êðàùå çåêîíîìèòè ³ êóïèòè éîãî 
÷åðåç Ôåéñáóê. Ö³íà ñòàðòóº â³ä 
50 ºâðî. ª ùå äåøåâøèé âàð³àíò. 
Âàì ïðîñòî ìîæóòü çàïðîïîíóâà-
òè ðîâåð óíî÷³ ïðÿìî íà âóëèö³ 
óñüîãî çà 5 ºâðî.

Íàéêðàùà ïîðà ðîêó, êîëè 
âàðòî ¿õàòè â Í³äåðëàíäè — öå 
âåñíà. Äóæå ãàðíî ³ òåïëî ñàìå 
â êâ³òí³, êîëè òåìïåðàòóðà ñÿãàº 
ïîçíà÷êè 27 ãðàäóñ³â ³ âñå íà-
âêîëî êâ³òíå. Ó öþ ïîðó ðîêó 
Âëàä ðàäèòü ïðîñòî ïîáëóêàòè 
âóëè÷êàìè ì³ñòà, ñïàëüíèìè ðà-
éîíàìè. Ìîæíà ¿õàòè ³ âë³òêó. 
Àëå îáîâ’ÿçêîâî áåð³òü ³ç ñîáîþ 
êîôòó òà ëåãêó êóðòî÷êó, áî âñå 
îäíî ïðîõîëîäíî.

Ö³ëîäîáîâèõ ìàãàçèí³â íåìàº. 
Ñóïåðìàðêåòè ïðàöþþòü 
äî 20.00. Ó âèõ³äí³ — äî 18.00. 
Âçàãàë³ ðîçêëàä ðîáîòè ìàãàçèí³â 
ìîæå ì³íÿòèñÿ êîæíîãî äíÿ.

Ãîëëàíäö ³  — íàðîä íå 
ïðèâ'ÿçàíèé äî ðå÷åé ³ ëåãêî 
ç íèìè ïðîùàºòüñÿ. Òàê âîíè 
÷àñòî, íå øêîäóþ÷è âèêèäà-
þòü ïðàêòè÷íî íîâ³ ìåáë³, ùîá 
êóïèòè ùå êðàù³. Á³ëüø³ñòü 

ñòóäåíò³â êîðèñòóþòüñÿ òàêîþ 
ìîæëèâ³ñòþ. Ïðÿìî á³ëÿ ñì³òòº-
âèõ áàê³â ìîæíà çíàéòè äèâàí, 
ïðàöþþ÷ó ì³êðîõâèëüîâó ï³÷, 
òîñòåð òîùî. 

Äëÿ ãîëëàíäö³â ïðî¿çä ïî ì³ñòó 
³ â ìåæàõ êðà¿íè áåçêîøòîâíèé. 
ßê ³ äëÿ òèõ, õòî ç ªâðîñîþçó 
³ ïðàöþº. Äëÿ òóðèñò³â êâèòîê 
äî Àìñòåðäàìà ç Àðíåìà êîøòóº, 
ïðèì³ðîì, 25 ºâðî â îäíó ñòîðîíó.

Влад Рильський разом 
із своєю дівчиною в 
Амстердамі. Там, де 
люди розкуті, вільні і 

позбавлені забобонів
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кінотеатр 
ім. Коцюбинського «ТІК» 4 квітня 

влаштує 
«EUROДВІЖН»!
Шалений «EUROДВІЖН» 
кращого святкового 
гурту України — «ТІК» — 
скоро у Вінниці! 4 квіт-
ня о 19.00 у Будинку 

офіцерів на концерті «ТІК» вас чекають нові хіти, 
на кшталт фантастично-еротично-іронічної компо-
зиції «Робот» і запальної «АЛЬО-НА» та перевірені 
часом народні блокбастери: «Вчителька», «Олені», 
«Свєта», «Сірожине пірожине», «Не цілуй» та багато 
інших. Шалений драйв, непідробні емоції, фірмовий 
подільський запал і екологічно чиста музика, ви-
готовлена за європейськими стандартами — спеці-
ально для вас! Квитки — 150–430 гривень. Купуйте 
на сайті bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, те-
атру 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 Лисенком-мо-
лодшим! 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».

ALYOSHA 28 квітня 
у Вінниці!
28 квітня о 19.00 у Будин-
ку офіцерів найроман-
тичніша співачка України 
ALYOSHA представить 
вінничанам свою нову 
концертну програму, яка 

стане незабутнім шоу і подарує яскраві враження 
всім без винятку! Ви почуєте всі-всі найкращі хіти 
ALYOSHA у живому виконанні. Квитки — 150–
300 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».

Суперблондинка 
Оля Полякова 
у Вінниці! 
Всеукраїнський тур 
«Я люблю Вас»!
Суперблондинка Оля 
Полякова виступить 
у Вінниці 20 травня з 

концертною програмою «Я люблю Вас!»
До програми увійдуть старі і улюблені пісні 
«Шльопки», «Люлі», а також нові, включаючи мега-
хіт весни «Кохання-зітхання».
Отож на вас чекає незабутнє епатажне музичне 
шоу, де не захочеться «страждати, а лише 
танцювати».
Вартість квитків: 250–850 грн.

«СКАЙ». Ювілейний 
тур «15 років»
Вінниця, у суботу разом 
відсвяткуємо 15-річчя 
рок-гурту «СКАЙ»!
18 березня о 19.00 у Бу-
динку офіцерів заспі-
ваємо хіти: «Best друг», 

«Подаруй світло», «Дай мені любов», «Не забувай», 
і будемо насолоджуватися новими композиціями з 
альбому «Нове життя», який «СКАЙ» презентував 
до дня народження! Буде щиро, драйвово і гаряче! 
Квитки — 180–400 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру, «Магігран-
ду» і «Петроцентру». Безкоштовна доставка квитків: 
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Дитяча вистава 
«Холодне серце»
30 березня о 17.00 у Бу-
динку офіцерів малень-
ких вінничан та їх батьків 
чекає неймовірна ви-
става «Холодне серце», 
створена за мотивами 

улюбленого мультфільму діток усього світу. За-
паморочливі акробатичні трюки, казкові декорації 
і яскраві костюми, чудова музика, сучасна хоре-
ографія — більше 30 артистів покажуть події, які 
не потрапили у першу частину мультфільму про 
Анну і Ельзу! Квитки — 80–250 гривень. Купуйте 
на сайті bilet.vn.ua, у Будинку офіцерів, театрі 
Садовського. Безкоштовна доставка: 57–55–55, 
(098)101–00–63.

КІНО

Конг: Острів черепа
Фантастика, 15.03, поч. о 10.40, 13.00, 15.30, 
18.00, 22.00. Вартість квитків — від 60 грн
16.03–22.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Гіркі жнива
Драма, 15.03, поч. о 13.40. Вартість квитків — 
60 грн. 16.03–22.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Логан
Фантастика, 15.03, поч. о 15.35, 21.55
Вартість квитків — від 65 грн
16.03–22.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Голос монстра
Фентезі, 15.03, поч. о 10.00, 18.05
Вартість квитків — від 55 грн
16.03–22.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

SuperАЛібі
Комедія, 15.03, поч. об 11.50, 20.15
Вартість квитків — від 60 грн
16.03–22.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Червона черепаха
Анімація, 15.03–16.03, поч. о 10.00, 12.00, 16.00
Вартість квитків — 20 грн

Інфоголік
Комедія, 15.03–16.03, поч. о 14.00, 18.00, 20.00
17.03–23.03, поч. о 14.00, 16.00, 18.00
Вартість квитків — 20 грн

Пригоди червоного літачка
Анімація, 17.03–23.03, поч. о 10.00, 12.00
Вартість квитків — 20 грн

Лев
Драма, 17.03–23.03, поч. о 20.00
Вартість квитків — 20 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Автобан
Кримінал, 15.03, поч. об 11.00, 22.40
Вартість квитків — від 50 грн
16.03–22.03, довідка — за тел. (096)0035050

Відчайдушні напарники
Пригоди, 15.03, поч. о 9.30, 11.40, 13.50, 16.00, 
18.10. Вартість квитків — від 50 грн
16.03–22.03, довідка — за тел. (096)0035050

Життя і мета собаки
Пригоди, 15.03, поч. о 10.00
Вартість квитків — від 50 грн
16.03–22.03, довідка — за тел. (096)0035050

Золото
Пригоди, 15.03, поч. о 14.10, 16.40, 21.30
Вартість квитків — від 50 грн
16.03–22.03, довідка — за тел. (096)0035050

Персональний покупець
Трилер, 15.03, поч. о 18.00
Вартість квитків — від 50 грн
16.03–22.03, довідка — за тел. (096)0035050

КІНОТЕАТР 

 РОДИНА

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

Київський 
професійний цирк 
«Олімп» у Вінниці 
З 25 березня 
по 2 квітня у Вінниці 
гастролюватиме 
Київський 
професійний цирк 

«Олімп» з новою шоу-програмою.
Купол цирку розташований у Центральному 
міському парку.
У цирковій програмі:
 польоти повітряних гімнастів під куполом без 
страховки 
 фантастичні ілюзіоністи 
 атракціон з протиканням та зникненням 
людей;
 яскраві номери за участю акробатів, спритних 
жонглерів, талановитих еквілібристів;
більше 25 видів дресированих тварин;
Довідки за телефонами: (099) 555 71 33, 
(097) 555 71 33.

Майстер-клас 
Миколи Воєводіна 
називається 
«Основний 
інстинкт» 
20 березня у Вінниці 
унікальний майстер-
клас для жінок «Осно-

вний інстинкт» від одного з найкращих тренерів та 
експертів в темі психології стосунків, впевненості, 
особистого зростання — Миколи Воєводіна.
На майстер-класі з Миколою Воєводіним ви:
 Побачите з боку стосунки чоловіка й жінки;
 Ви дізнаєтеся, що хочуть чоловіки від жінок і 
що вони готові віддавати;
 Зрозумієте, як бути у себе коханої на першо-
му місці, а не розчинятись у чоловікові;
 Розберетеся, в чому секрет жіночого щастя;
 Побачите, що потрібно в собі виправити і змінити.
Вартість участі: 100 грн 
Дата і час: 20 березня у галереї «ІнтерШик» з 
19.00–22.00.

394042

394042

ТЕАТР 
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)

Театр «Чорний 
Квадрат». «Пикник 
озабоченных, или 
А-ля кобеля-2»
31 березня 
о 19.00 у театрі ім. 
Садовського герої 
найяскравішої прем'єри 

театрального сезону 2016 повернуться, аби пока-
зати, чим закінчилися їхні шалені любовні історії! 
Відро тонкого гумору, дві чайні ложки здорового 
цинізму і щіпка щиросердечної лірики — у новому 
хітовому коктейлі від «Чорного Квадрату» буде 
все! Квитки — 190–350 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».

У неділю рано зілля копала
Романтична драма, 15.03, поч. о 16.00

Лісова пісня
Міф с прадавніх часів, 17.03, поч. о 18.30

Я б тобі небо прихилив...
Мала сцена. Драма, 21.03, поч. о 17.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 20 грн
Івасик-Телесик
Веснянка-фантазія, 18.03, поч. об 11.00 та 13.00

Три міхи хитрощів
За мотивами казок І. Франка
19.03, поч. об 11.00 та 13.00
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ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, 
(096)3145155 

Ãðîþ íàðîäíîãî 
àðòèñòà Óêðà¿íè 

Îñòàïà Ñòóïêè â³ííè÷àíè íàñî-
ëîäæóâàëèñÿ 7 áåðåçíÿ. Íà ñöå-
í³ Â³ííèöüêîãî òåàòðó ³ìåí³ 
Ñàäîâñüêîãî ó êîìåä³¿ «² ò³ëüêè 
ñìåðòü ðîçëó÷èòü íàñ» â³í ãðàâ 
çìó÷åíîãî íàäì³ðíîþ ëþáîâ’þ 
÷îëîâ³êà, ÿêèé çíàõîäèòü ïîðÿ-
òóíîê ó äðóæá³ ç êîõàíöåì ñâîº¿ 
äðóæèíè. Øàëåí³ ïðèãîäè ³ âñ³ 
íåî÷³êóâàí³ ïåðèïåò³¿ íåçâè÷íî-
ãî ëþáîâíîãî òðèêóòíèêà Îñòàï 
Ñòóïêà ãðàâ ç â³äîìèìè äðóçÿìè-
àêòîðàìè: ç³ðêîþ ñåð³àëó «Ïî-
âåðíåííÿ Ìóõòàðà» Êîñòÿíòèíîì 
Êîñòèøèíèì ³ ç³ðêîþ ñåð³àë³â 
«Êîëè ìè âäîìà», «Ñëóãà íàðîäó» 
³ «Ðîäè÷³» Êàòåðèíîþ Ê³ñòåíü.

Ï³ä ÷àñ ïåðåãëÿäó íåîðäèíàð-
íî¿ âèñòàâè ãëÿäà÷³ çàõîäèëèñÿ 
â³ä ñì³õó ³ ó ô³íàë³ çóñòð³÷àëè 
óëþáëåíèõ àêòîð³â, ñòîÿ÷è. Òà 
ïîïðè êîìåä³éíèé íàñòð³é, ðîç-
ìîâà Îñòàïà Ñòóïêè ç RIA âèÿâè-
ëàñÿ íàïðî÷óä ñåðéîçíîþ — ïðî 
íàáîë³ë³ ïðîáëåìè óêðà¿íñüêîãî 
ê³íî ³ éîãî óÿâíèé áóì, ïðî ÿêèé 
óñ³ ãîâîðÿòü, àëå ÿêîãî íàñïðàâä³ 
³ íà ãîðèçîíò³ íå âèäíî.

Æàíð âèñòàâè «² ò³ëüêè ñìåðòü 
ðîçëó÷èòü íàñ», ÿêó âè ïîêàçàëè 
ó Â³ííèö³, âèçíà÷àþòü ÿê êîì³÷íèé 
òðèëåð. Íàñê³ëüêè öå âäàëî?

— Âäàëî, áî âèñòàâà ïðî æèò-
òÿ, à âñå íàøå æèòòÿ — ñóö³ëü-
íèé òðèëåð! (ïîñì³õàºòüñÿ) Ìè 
ÿê ïî÷àëè ãðàòè ó ö³é âèñòàâ³, 
áàãàòî çãàäóâàëè ³ç âëàñíîãî æèò-
òÿ. Òîìó ùî º ùî ï³äêëàäàòè ï³ä 
ïåâí³ òåêñòè (ïîñì³õàºòüñÿ). Óñ³ 
ïåðèïåò³¿ öüîãî ëþáîâíîãî òðè-
êóòíèêà, âñ³ ö³ òåêñòîâ³ ³íñèíó-
àö³¿ äðàìàòóðãà, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ 
ñòîñóíê³â, ñ³ìåéíîãî æèòòÿ, ÷î-
ëîâ³÷èõ ìîíîëîã³â — ó áàãàòüîõ 
ñèòóàö³ÿõ ³ âèñëîâàõ ³ ìè, ³ ãëÿäà÷ 
ï³çíàºìî ñåáå. 

Ó ê³íîòåàòðàõ òðèâàº ïîêàç ïåð-
øîãî ô³ëüìó ïðî Ãîëîäîìîð «Ã³ðê³ 
æíèâà» çà âàøîþ ó÷àñòþ. Íàñê³ëü-
êè âàæëèâî ï³ä³éìàòè öþ òåìó?

— Äóæå âàæëèâî! ², â ïåðøó 
÷åðãó, öå ìàº ðîáèòè Óêðà¿íà. 
Àäæå çàðàç öþ òåìó ïåðøèìè 
ï³äíÿëè íàø³ çàõ³äí³ ïàðòíå-
ðè — ô³ëüì êàíàäñüêèé. Êàíàäà 

ïåðøîþ çàãîâîðèëà ïðî Ãîëî-
äîìîð, à ìè, çíàºòå, âåñü ÷àñ 
çàï³çíþºìîñü… Êîëèñü êðè÷à-
ëè, ùî òðåáà òåðì³íîâî «Òàðàñà 
Áóëüáó» çíÿòè, ³ çðåøòîþ «Òàðàñà 
Áóëüáó» çíÿëè ðîñ³ÿíè. Ïî Ãî-
ëîäîìîðó — òà æ ñèòóàö³ÿ. Õî÷à 
º ÷óäîâ³, ôàíòàñòè÷í³ ñöåíàð³¿, 
ïðèñâÿ÷åí³ ö³é òåì³! Äî ðå÷³, 
òåæ ñïðÿìîâàí³ íà ñï³âïðàöþ ç 
ºâðîïåéñüêèìè ê³íåìàòîãðàô³ñ-
òàìè. Àëå çíîâó æ — óñ³ ãîòîâ³ 
çí³ìàòè, êð³ì íàñ. ßê ñêàçàâ êëà-
ñèê: «Çà ïóñòÿêîì äåëî — íóæåí 
äåíåæíûé êàïèòàë». Äëÿ ê³íî 
ïîòð³áí³ ãðîø³. Áþäæåò «Ã³ðê³ 
æíèâà» — 20 ì³ëüéîí³â äîëàð³â. 
Ìè íå çìîãëè, à Êàíàäà çíàéøëà 
³íâåñòîðà, ñïîíñîðà é ìåöåíà-
òà, ÿêèé äàâ ãðîø³ íà çéîìêè 
ô³ëüìó, ùî ðîçêðèâàº òðàã³÷-
íó ñòîð³íêó â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè. 
² íàì òðåáà øâèäøå ðåàãóâàòè 
íà âñå! Öå æ ³ñòîð³ÿ 30-õ ðîê³â! 
Çà öåé ÷àñ Óêðà¿íà ìîãëà çíÿòè 
íå îäíå ê³íî íà öþ òåìó. Àëå — 
ïåðø³ñòü ó Êàíàäè. Çàðàç «Ã³ðê³ 
æíèâà» ïîêàçóþòü 43 êðà¿íè ñâ³òó 
³ ô³ëüì ìàº òàêó ïðîñâ³òíèöüêó, 
ïîë³òè÷íó ³ ïðîïàãàíäèñòñüêó 
ì³ñ³þ. Íàñïðàâä³ êîæíà êðà¿íà 
ìàº ìàòè ñâîþ ïðîïàãàíäó — 
ó õîðîøîìó çì³ñò³ öüîãî ñëîâà. 
Ñüîãîäí³ ñëîâî «ïðîïàãàíäà» 
òðàíñôîðìóâàëîñÿ íàñò³ëüêè, 
ùî ìè ñïðèéìàºìî éîãî ëèøå 
ó âñüîìó, ùî ñòîñóºòüñÿ Ðîñ³¿. 
Õî÷à ñàì³ òåæ ìàºìî ìàòè ñâîþ 
ïðîïàãàíäó ³ ê³íî ÿêðàç ãàðíî â³-
äîáðàæàº ³äåîëîã³þ äåðæàâè. Àëå 
ó íàñ ïîêè ùî öå ùå íåçðîçóì³ëî 
äëÿ äîðîñëèõ, çàìîæíèõ õëîïö³â, 
ÿê³ ìîæóòü ñòàòè ïîòåíö³éíèìè 
³íâåñòîðàìè â ê³íî. Ê³íî — öå 
á³çíåñ, êîæåí, êîëè äàº ãðîø³, 
õî÷å îòðèìàòè õî÷à á ùîñü íà-
çàä. Ó ïèòàíí³ ê³íî òàêî¿ ãàðàíò³¿ 
íåìàº, òîìó ëþäè é âàãàþòüñÿ.

Àëå æ óñ³ êàæóòü, ùî çàðàç óêðà-
¿íñüêå ê³íî ïåðåæèâàº áóì?

— Áó-ó-óì?! ßêèé áóì? Õî÷ó 
ïîäèâèòèñÿ íà öåé áóì — õàé 
ïîêàæóòü! Ñê³ëüêè áóëî ïîâíî-
ìåòðàæíèõ óêðà¿íñüêèõ ô³ëüì³â 
äëÿ ê³íîòåàòð³â ó 2016 ðîö³? 
Òðè, ÷îòèðè? Öå íåñåðéîçíî! 
Áóì — öå êîëè íà óêðà¿íñüêå 
ê³íî íå ìîæíà ïîòðàïèòè ó çàë, 
êîëè çíÿòî 44, 54, 64 ô³ëüìè, 
à íå ÷îòèðè çà ö³ëèé ð³ê. Îò êî-
ëèñü ôðàíöóçè ä³éøëè äî òîãî, 

ОСТАП СТУПКА У ВІННИЦІ: 
«ВСЕ ЖИТТЯ — СУЦІЛЬНИЙ ТРИЛЕР!» 
Культурний голод  Народний артист 
України у ексклюзивному інтерв’ю RIA 
розказав про зйомки у канадському фільмі 
«Гіркі жнива», мрію побачити козацькі 
вестерни і українські фільми жахів 
на великому екрані та свою моральну 
підготовку до нового статусу — дідуся

ùî ñêîðîòèëè çàõ³äíå ê³íî, ïî-
÷àâøè âèðîáëÿòè á³ëüøå ñâîãî, 
âèéøëè íà ð³âåíü 50% ³íîçåìíî-
ãî, 50% — ôðàíöóçüêîãî, òîä³ é 
îòðèìàëè ñâ³é áóì. À ó íàñ çíÿëè 
îäíó-äâ³ ñòð³÷êè — ³ ïîò³ì äåñÿòü 
ðîê³â ïðî íèõ ãîâîðÿòü: «Îò, ìè 
çíÿëè…» Ó äåíü ïðåì’ºðè âæå 
íàñòóïíèé ô³ëüì òðåáà çí³ìà-
òè, à íå ãîâîðèòè ïðî ìèíóëå. 
Ê³íî — öå æ êîíâåºð. ß íå ëþ-
áëþ öüîãî ñëîâà, àëå öå êîíâåºð, 
âèðîáíèöòâî. ßêùî âæå ³ñíóº 
ó íàñ òàêà ñòðóêòóðà ÿê «Äåðæ-
ê³íî», òî ìàº áóòè ÷³òêà äåðæàâíà 
ïðîãðàìà ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî 
ê³íåìàòîãðàôó. Äå âîíà? Ó íàñ 
ùî, çí³ìàþòüñÿ ³ñòîðè÷í³ ô³ëüìè, 
³ñòîðè÷í³ ñåð³àëè? Ïîäèâ³òüñÿ, 
ùî â òåëåâ³çîð³ ðîáèòüñÿ… Äå êî-
çàöüê³ âåñòåðíè? Äå óêðà¿íñüê³ 

êàçêè? Äå ô³ëüìè æàõ³â íà îñíîâ³ 
óêðà¿íñüêîãî ôîëüêëîðó? Óêðà-
¿íà æ ñò³ëüêè âñüîãî ìîæå çí³-
ìàòè íà àáñîëþòíî ð³çí³ òåìè! 
Ó íàñ ñàìîäîñòàòíÿ, íîðìàëüíà 
êðà¿íà, ò³ëüêè ÷îìóñü âåñü ÷àñ 
÷îãîñü íå âèñòà÷àº… Â³ä÷óâàºòü-
ñÿ íåäîëóã³ñòü ó âñüîìó. Íåìàº 
ïðåñòèæíîãî ê³íîôåñòèâàëþ: º 
îäíà «Ìîëîä³ñòü», íó ³ Îäåñüêèé 
ê³íîôåñòèâàëü ç’ÿâèâñÿ — âñå! 
Ùî ñòîñóºòüñÿ àêòîðñüêîãî ðèí-
êó ïðàö³ — òåæ ìàñà ïðîáëåì. 
Íåìàº àêòîðñüêèõ ïðîôñï³ëîê, 
ÿê³ á çàõèùàëè ñâî¿ ïðàâà ³ çà-
êîíè: õòî, ùî ³ ÿê çí³ìàº.

À ÷îìó ïðîôñï³ëîê íåìàº?
— Çíà÷èòü — öå íåâèã³äíî 

êîìóñü. Àëå æ ìè ìàºìî ñåáå 
çàõèùàòè, à íå ïóñêàòè ñþäè 
ïî 120 ðîñ³éñüêèõ àêòîð³â, ÿê³ 
â ìèíóëîìó ðîö³ çí³ìàëèñÿ â 
Óêðà¿í³. Âñå æ ÿê ³ áóëî — í³÷îãî 

íå çì³íèëîñÿ! Ô³ëüìè çàáîðîíÿ-
þòü, à ðîñ³éñüê³ àêòîðè çí³ìà-
þòüñÿ… Öå òå ñàìå, ùî òîðãóâàòè 
âóã³ëëÿì ç îêóïîâàíèõ òåðèòîð³é! 
Íàì òðåáà íàâ÷èòèñÿ áðàòè ùîñü 
õîðîøå ó ñóñ³ä³â, íàâ³òü ó òî¿ æ 
Ðîñ³¿, ÿêà âèäàº ³íîçåìöÿì äî-
çâîëè íà ðîáîòó. Ùîá çí³ìàòè-
ñÿ â Ðîñ³¿, àêòîð ìàº îòðèìàòè 
äîçâ³ë íà ðîáîòó, ÿêèé êîøòóº 
ãðîøåé. Ó íàñ æå ïà÷êàìè çí³-
ìàþòüñÿ àêòîðè ç Ðîñ³¿! Ïëàòÿòü 
¿ì íàáàãàòî á³ëüøå, íàø³ ñèäÿòü 
áåç ðîáîòè. Ó êóëüòóð³ ùîñü ðî-
áèòè òðåáà. Çîêðåìà, ââîäèòè 
ò³ æ äîçâîëè íà ðîáîòó. ßêùî 
ìè âæå íå ìîæåìî æèòè áåç ðî-
ñ³éñüêèõ àêòîð³â — îêåé, çðî-
á³òü îáìåæåííÿ, ùîá íå ïî ñ³ì 
ëþäåé ó îäíîìó ïðîåêò³ çí³ìà-
ëèñÿ, à — äâîº. ² ùîá êîæåí 
îòðèìóâàâ äîçâ³ë, ÿêèé, íàïðè-
êëàä, áóäå êîøòóâàòè ïî òèñÿ÷³ 
äîëàð³â. À ïîò³ì ùîá ö³ ãðîø³ 
éøëè íà ðîçâèòîê óêðà¿íñüêîãî 
ê³íî. Íàñïðàâä³ æ óñå äóæå ïðî-
ñòî! Ìè íàìàãàºìîñÿ âèãàäàòè 
ÿêèéñü ñâ³é «óêðà¿íñüêèé âåëî-
ñèïåä». Àëå âåëîñèïåä âæå äàâíî 
º îäèí íà âåñü ñâ³ò. ª â³äïîâ³äí³ 
çàêîíè ê³íî, çàêîíè ïðîôñï³ëîê, 
çàêîíè äëÿ àêòîð³â, ñöåíàðèñò³â, 
âñ³õ ëþäåé ê³íåìàòîãðàô³÷íèõ 
ïðîôåñ³é. 

Ó ÿêèõ ïðîåêòàõ âè çàðàç çí³-
ìàºòåñÿ?

— ß çàðàç íå çí³ìàþñü, ÷åêàþ 
âåñíè é ë³òà — òîä³ àêòèâíèé 
ñåçîí ïî÷íåòüñÿ. Çàðàç ÷åêàþ 
ïðåì’ºðè. Ìàº âèéòè «Êàçêà ñòà-
ðîãî ìåëüíèêà» äëÿ ä³òåé ³ óêðà-
¿íñüêî-³òàë³éñüêà ÷îðíà êîìåä³ÿ 
«²ç³» — òàì ó ìåíå íåâåëèêà, àëå 
äîñèòü ÿñêðàâà ðîëü. 

À ó àíòðåïðèçí³ âèñòàâè ÷àñòî 
çàïðîøóþòü?

— Ó Êèºâ³ º òåàòð «Áðàâî». 
Îò òàì ó äâîõ àíòðåïðèçíèõ âè-
ñòàâàõ ÿ â³äïðàöþâàâ ï’ÿòü ðîê³â. 
Ìè, íà æàëü, í³êóäè íå ¿çäèëè, 
ïðîñòî ïðàöþâàëè íà ìàéäàí÷è-
êó ó Êèºâ³. Òîìó àêòèâíà ôàçà 
àíòðåïðèç ó ìåíå çàðàç ò³ëüêè 
ïî÷èíàºòüñÿ — êîìåä³ÿ «² ò³ëüêè 

ñìåðòü ðîçëó÷èòü íàñ», ÿêó ïî-
áà÷èëà Â³ííèöÿ, ïåðøà, ç ÿêîþ 
ìè ìàºìî âåëèê³ ãàñòðîë³.

ßê âèñòàâó ñïðèéìàþòü ó ð³çíèõ 
ì³ñòàõ?

— Ó êîæíîìó ì³ñò³ ñâ³é ãëÿäà÷, 
ÿêèé âèáóäîâóº ñâîþ ³ñòîð³þ, ïå-
ðåêëàäàº íà ñåáå, ÷è â³äáóâàëîñÿ 
ç íèì ó æèòò³ òå, ùî â³í áà÷èòü 
íà ñöåí³. Ïîâòîðþñü, ó êîìåä³¿ 
«² ò³ëüêè ñìåðòü ðîçëó÷èòü íàñ» 
äóæå áàãàòî çíàéîìèõ ñèòóàö³é 
³ â òåêñò³, ³ â ïîâåä³íö³ ãåðî¿â, 
òîìó êîæåí ãëÿäà÷ ïî-ð³çíîìó 
ñïðèéìàº, àëå ãîëîâíå — ï³ç-
íàº ñåáå. Îñîáëèâî ãàðÿ÷èì áóâ 
ïðèéîì íà ñõîä³. Ó Ìàð³óïîë³, 
Êðàìàòîðñüêó, Ïîêðîâñüêó ãëÿ-
äà÷³ ç òàêèìè ãàðÿ÷èìè î÷èìà 
ï³ñëÿ âèñòàâè âèá³ãàëè íà ñöåíó, 
ôîòîãðàôóâàëèñÿ. Âîíè ãîëîäí³ 
íà öåé ðàõóíîê — êóëüòóðíèé. 
Ìè æ ìàéæå í³ÿêî¿ êóëüòóðíî¿ 
ï³äòðèìêè íå ðîáèìî ó òèõ îáëàñ-
òÿõ! ² âòðà÷àºìî ¿õ ïîòèõåíüêó…

Êóëüòóðíèé ãîëîäîìîð?
— Òàê. ßêùî òè õî÷åø áóäó-

âàòè äåðæàâó, òî âñ³ ðåã³îíè ïî-
òð³áíî çàëó÷àòè. Íà ñõîä³ ëþäè 
ä³éñíî ïðàãíóòü ñï³ëêóâàòèñÿ, 
õî÷óòü ÷óòè óêðà¿íñüêó ìîâó, 
áà÷èòè óêðà¿íñüêèõ àêòîð³â, â³ä-
â³äóâàòè êîíöåðòè óêðà¿íñüêèõ 
àðòèñò³â. Ì³í³ñòåðñòâî êóëüòóðè 
é â³äïîâ³äí³ ³íñòàíö³¿ ìàþòü ïî-
ñèëàòè òóäè òåàòðè ç ãàñòðîëÿìè, 
áî ëþäè öüîãî òàì ïîòðåáóþòü. 
Öå æ íàøà òåðèòîð³ÿ! Õî÷ ³ äóæå 
íåâåñåëà…

Íàä³¿ íà êðàùå º?
— Âñå-òàêè º. Ìè æ îïòèì³ñòè! 

Òîìó ñïîä³âàºìîñü.
— Îñòàïå, íàîñòàíîê — ðîçêà-

æ³òü, âè ìîðàëüíî ãîòîâ³ äî íîâîãî 
çâàííÿ, àäæå ñêîðî ñòàíåòå ä³äó-
ñåì? (ñèí Îñòàïà Ñòóïêè — àêòîð 
Äìèòðî Ñòóïêà ç³ ñâîºþ äðóæèíîþ 
Ïîë³íîþ Ëîãóíîâîþ ÷åêàþòü íà-
ðîäæåííÿ äîíå÷êè, — àâò.) 

— Òà õòî æ íå áóäå ãîòîâèé? 
(ïîñì³õàºòüñÿ) Ä³ä Îñòàï! Çâó-
÷èòü! Æèòòÿ òðèâàº.

Äÿêóºìî çà îðãàí³çàö³þ ³íòåðâ’þ 
êîìïàí³¿ «Â²ÍÍÈÖßÊÎÍÖÅÐÒ».

«Ìè ìàºìî ñåáå 
çàõèùàòè, à íå 
ïóñêàòè ñþäè ïî 120 
ðîñ³éñüêèõ àêòîð³â. 
Âñå æ ÿê ³ áóëî — 
í³÷îãî íå çì³íèëîñÿ!»

Остапа Ступку вінничани побачили у комедії «І тільки смерть розлучить нас». 
Пригоди шаленого любовного трикутника він грав разом із зіркою серіалу «Коли ми вдома» 
Катериною Кістень і зіркою «Повернення Мухтара» Костянтином Костишиним 
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ОВЕН 
Події цього тижня можуть 
розгортатися найнесподі-
ванішим чином. У понеділок 
і вівторок бажано не призна-
чати побачень, так як, окрім 
досади і розчарувань, ви 
нічого не відчуєте. 

ТЕЛЕЦЬ 
У понеділок можлива від-
верта розмова з коханою 
людиною. Напруження 
в сердечних справах 
імовірне в середині тижня, 
можливі сцени ревнощів з 
боку коханої людини. 

БЛИЗНЮКИ 
Вам захочеться любові, по-
бачень, розваг, яскравого 
відпочинку, і доля стане 
союзником вам в цьому пи-
танні. Ймовірне романтичне 
знайомство.

РАК 
Тиждень сприятливий 
для гармонізації ваших 
стосунків. Постарайтеся 
утриматися від спокуси щось 
у коханої людини вимагати. 

ЛЕВ 
Трохи терпіння, і вашим 
взаєминам з коханою 
людиною можна буде тільки 
позаздрити. Постарайтеся 
не влаштовувати скандалів 
через дрібниці.

ДІВА 
Постарайтеся не лякати 
кохану людину ревнощами 
або зайвим феєрверком 
почуттів. Навіть якщо їй 
не звикати до екстравагант-
них ситуацій. 

ТЕРЕЗИ 
Кохана людина може за-
смутити або образити вас. Але 
не варто надавати цьому дуже 
велике значення. Зустріч в су-
боту згладить всі розбіжності.

СКОРПІОН 
Постарайтеся не змішувати 
кохання і гроші. Якщо в по-
неділок їх у вас не виявить-
ся, це не означає, що треба 
відмовлятися від довгоочіку-
ваної зустрічі. 

СТРІЛЕЦЬ 
Тиждень примирення і 
умиротворення. Розбіжності 
зникнуть, поступившись міс-
цем гармонійним стосункам. 
Насолоджуйтесь, радійте. 

КОЗЕРІГ 
Час випробувати долю, ви 
навіть можете ризикнути, 
адже на карту поставлено 
багато. Постарайтеся при-
йняти остаточне, усвідом-
лене рішення. 

ВОДОЛІЙ 
Ваша енергійність і гарячність 
сприятиме скоєнню нео-
бдуманих вчинків. Вірогідні 
сварки з незначних приводів.

РИБИ 
Ви і ваш партнер рідко будете 
збігатися. Коли ви будете по-
спішати, у нього можливий 
стан, близький до прострації, 
коли енергія буде його пере-
повнювати, вам буде миліше 
споглядання. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 15-21 БЕРЕЗНЯ

392853

Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Многие люди считают, что 
доверие — это когда «я до-
веряю», но совсем немногие 
мыслят так: доверие — это ког-
да мне доверяют. Действитель-
но, если мы говорим о таком 

хрупком понятии, стоит подумать о том, на чем 

это самое доверие может строиться. Прежде 
всего, доверие формируется многократным 
соотношением слов и дел. Проще говоря, 
выполнением обещаний и сдержаний слова. 
Также, говоря о доверии, не стоит забывать 
и об открытости. Очень сложно доверять 
человеку, о котором знаешь только ФИО 
и нескольких друзей. Лучший способ начать 
внедрять доверие в отношение — разумеется 

начать с себя. Очень часто отношения рушатся 
не потому, что появилась любовница, или лю-
бовник, а как раз наоборот. А вообще, отой-
дя от заумных критериев, мелких признаков, 
и прочей шпионской чепухи, просто задайте 
себе вопрос: вы доверяете вашему партнеру? 
Если в ответ внутренний голос ответит «да», 
значит все в порядке. Если же есть сомнения… 
Вы знаете, что делать.

ЗНАКОМСТВО 
С ДРУЗЬЯМИ-
РОДИТЕЛЯМИ 
Безусловно, человека во мно-
гом определяет его окружение. 
И если ваше окружение, или 
окружение вашего партнера 
закрыто и доступа туда нет — 
начинают возникать вопросы. 
Если вы сами закрываете до-
ступ вашей второй половине 
к некоторым вашим контактам — 
не удивляйтесь ответным шагам. 
Отношения превратятся во встре-
чи для конкретных целей, и, рано 
или поздно, придет пора разой-
тись по тем местам, которые вы так 
усердно друг от друга скрывали.
С чего начать: Вы можете на-
чать как с друзей, так и родных. 
Лучше всего знакомить внача-
ле с теми, кто для вас является 
самыми близкими людьми, или 
людьми, с которыми вы больше 
всего общаетесь.

ДОГОВАРИВАЕМСЯ 
О ПОНЯТИЯХ 

Вы уверены, что понимаете под 
словами одно и то же? Допус-
тим, вам говорят слово «ябло-
ко». Оно довольно конкретное. 
Какое вы себе яблоко пред-
ставили? Зеленое с листочком? 
Или красное с отблеском? Или 
сочное, желтое? А вы уверены, 
что ваш партнер представил 
себе то же самое? 
Обратите внимание, мы пока 
что говорим о конкретном пред-
мете. А если мы поговорим про 
такие понятия, как «любовь», 
«дружба», «верность»? 
Уверены, что вы договоритесь 
с первого раза?
С чего начать: Как раз с разго-
вора о самых важных для вас 
понятиях. Узнайте, что пони-
мает под этим словом партнер 
и расскажите, что понимаете под 
этим вы.

СОЗДАЕМ ДОВЕРИЕ 
В ОТНОШЕНИЯХ 
Как строить будем?  Доверие – это тот элемент в отношениях, который держит на 
себе все остальное. Если этот фундамент установлен непрочно, то любое дуновение 
ветра приведет к обрушению. Представляем вашему вниманию рецепт создания доверия

ВСКРЫВАЕМ СЧЕТА 
Как вы договорились о веде-
нии бюджета? Есть ли у вас 
«общая семейная казна»? Или 
каждый тратит свои деньги? 
Или у вас есть два вида денег: 
«мои и наши»? Вариант можно 
выбрать, в принципе, любой. 
Главное, чтобы он устраивал 
обоих. Вопрос заключается 
в другом: знаете ли вы о тратах 
друг друга? Куда уходят день-
ги, на что именно, какие суммы? 
Никто не говорит, что если ваш 
партнер скрывает свои финансы, 
то он ведет двойную жизнь. Од-
нако, может становиться непри-
ятно от того, что вы не знаете все 
аспекты жизни вашего партнера.
С чего начать: Начните пла-
нировать совместные покуп-
ки. И исходя из этого сверяйте 
доходы с планами. Поговорите 
о том, что важно объединить 
усилия для общих целей.

ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП 
К РАБОТЕ 

Чем занимается ваш партнер 
на работе? Кто его коллеги? Кто 
его клиенты? Вы знаете, сколько 
длится его рабочий день? Ко-
нечно, можно сказать, что эта 
информация нужна только пара-
ноикам, и вообще это вторжение 
в личное пространство, однако, 
если разобраться в сути проис-
ходящего, то личным простран-
ством тут и не пахнет. Это работа 
и место и подробности этой са-
мой работы не секрет. Разве что 
ваша любовь — Джеймс Бонд. 
И то, вы помните, чем заканчи-
ваются все командировки Бонда.
С чего начать: С корпоративов. 
Многие компании устраивают 
корпоративы как раз для того, 
чтобы все сотрудники познако-
мились друг с другом, а также 
с семьями. Если такой случай 
предвидится не скоро — може-
те найти другой способ позна-
комить партнера с тем местом, 
где вы проводите 2/3 дня.

СНИМАЕМ ГРИФ 
«СЕКРЕТНО» 
С ПРОШЛОГО 
Наше прошлое во многом фор-
мирует наше настоящее. По-
чему бы вашему партнеру про 
него не узнать, если он (а) этого 
хочет? 
Рассказ о том, кем вы были, 
и что было до ваших отношений 
значительно улучшит уровень 
доверия, а также многое рас-
скажет о вас, вашем характере, 
вашей личности. 
Необязательно углубляться 
в подробности, если партнер 
сам не хочет этого слышать. 
При этом, дополнительные 
д е т а л и ,  к о т о р ы е  я р ч е 
раскрывают вас, только при-
ветствуются.
С чего следует начать: 
Опять-таки с себя. С расска-
зов о себе, о первой работе, 
первых отношениях, старых 
друзьях. И будет разумно про-
явить интерес и к прошлому 
партнера.

ДОСТУП К ТЕЛЕФОНУ 
Вы знаете, кто звонит ваше-
му партнеру? Когда вы берете 
его (или ее) телефон в руки, 
увеличиваются ли глаза парт-
нера? Может он нервничает 
или раздражается? Поставил 
пароль или удаляет сообще-
ния, как только их получит? 
Опять-таки, это не всегда 
признак измены. Может это 
всего-навсего привычки «про-
шлой жизни» (о них мы по-
говорим чуть позже). Пары 
с высоким уровнем доверия 
знают контакты телефон-
ной книги партнера, пароли 
и явки. И не потому что они 
«паранойят», а потому что так 
удобнее и проще.
С чего начать: Начните с себя. 
Если вам действительно нечего 
скрывать, откройте доступ к сво-
им ресурсам. Это будет очень 
хорошим жестом.
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Прислушивайтесь к голосу 
интуиции, это позволит из-
бежать многих ошибок.

ТЕЛЕЦ 
Постарайтесь идти к цели 
и не отвлекаться, иначе вы 
утонете в многочисленных 
делах и заботах. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Именно сейчас вы можете 
достичь больших успехов 
в деловой сфере. 

РАК 
Вас ожидает некая вер-
шина, к которой вы шли 
долгим и трудным путем. 

ЛЕВ 
Вы сможете подвести итог, 
хотя бы и промежуточный, 
в какой-то из областей 
своей деятельности. 

ДЕВА 
Многие препятствия или 
ограничения на вашем пути 
просто исчезнут.

ВЕСЫ 
Избегайте перегрузок, луч-
ше не начинать новых дел. 

СКОРПИОН 
Наступает благоприятное 
время для повышения ва-
шего профессионального 
уровня и авторитета.

СТРЕЛЕЦ 
Не унывайте, начните 
с малого, и, шаг за шагом, 
вы сдвинете гору с места. 

КОЗЕРОГ 
Следите за атмосферой 
в коллективе, постарайтесь 
не участвовать в интригах.

ВОДОЛЕЙ 
В первой половине недели 
не распыляйтесь на мелкое 
и сиюминутное.

РЫБЫ 
Позвольте себе поменьше 
гореть на работе, она нику-
да не денется. 

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

Аня, 16 років
Весела, добра, щира, 
життєрадісна. Обожнюю 
фотографувати, гуляти, 
дивитися фільми.

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.

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

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

маркета 
або аналогічна)
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392082393462
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393921

394021
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