
 Вінничани трощать 
автомобілі через ями на 
дорогах. Клянуть дорожників, 
але за дорогі ремонти машин 
платять з власної кишені

 Ми дізналися, що за останній 
рік наші патрульні виписали 
43 протоколи та постанови 
за погані дороги

 Як примусити дорожні 
служби відповідати за свою 
недбалість? Експерт пропонує 
дієвий рецепт і покрокову 
інструкцію

ВЛЕТІЛИ В ЯМУ І ПОБИЛИ АВТО?
ГРОШІ НА РЕМОНТ МОЖНА ВІДСУДИТИ

ТАНЦЮЄ, НЕ 
ЧУЮЧИ МУЗИКИ

КОЛИ ВІДКРИЮТЬ ФОНТАН «ROSHEN»
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ЯКА БУДЕ НОВА 
ЦІНА НА ГАЗ? с. 6 с. 17

20MINUT.UA

с. 3

с. 2

393022

RIA до сніданку
за 20 грн на місяць

393047

Журналіст «ДК Вінниця» Журналіст «ДК Вінниця» 
Денис Климов на Денис Климов на 

Немирівському шосе Немирівському шосе 
влетів у яму на BMW. влетів у яму на BMW. 

Через це в автомобіля Через це в автомобіля 
пошкодився диск і ходова. пошкодився диск і ходова. 

За ремонт довелося За ремонт довелося 
віддати 250 доларів  віддати 250 доларів  

368149

394494



2 RIA, Ñåðåäà, 22 áåðåçíÿ 2017
ÍÎÂÈÍÈ

Готовимся к 
переводу часов 

Ñåé÷àñ ïðèíÿòî ãîâîðèòü 
î âðåäå ïåðåõîäà íà ëåòíåå 
âðåìÿ. Ëþäÿì ñâîéñòâåííî 
ñîêðóøàòüñÿ è æàëîâàòüñÿ 
ïî ýòîìó ïîâîäó. 

Íî â ýòîì åñòü è ïîëîæè-
òåëüíûå ìîìåíòû: íå òîëüêî 
ýêîíîìè÷åñêàÿ âûãîäà äëÿ 
ñòðàíû, íî è ïîëüçà äëÿ 
çäîðîâüÿ.

Ïåðâûå ëó÷è ñîëíöà äàþò 
ñèëüíûé ýíåðãåòè÷åñêèé 
çàðÿä âñåìó æèâîìó, â òîì 
÷èñëå è òåì ëþäÿì, êîòîðûõ 
íàçûâàþò "ðàííèå ïòàøêè" 
èëè "æàâîðîíêè". Îäíàêî 
ðåçêîå èçìåíåíèå ðåæèìà 
æèçíè ìîæåò âûçâàòü ó ÷å-
ëîâåêà ñòðåññ è ïðîáëåìû 
ñî çäîðîâüåì.

Íåëüçÿ âõîäèòü â íîâûé 
ñòðåññ, íàõîäÿñü â ñîñòîÿ-
íèè õðîíè÷åñêîé óñòàëîñòè. 
Óìåðåííûé ñòðåññ ïîëåçåí 
äëÿ çäîðîâîãî îòäîõíóâøåãî 
îðãàíèçìà, íî îïàñåí äëÿ èñ-
òîùåííîãî. Ïîýòîìó âàæíî 
ïîäîéòè ê ýòîìó âîïðîñó 
ãðàìîòíî.

×òî æå äåëàòü?
1. Ñìÿã÷àéòå ïåðåõîä. Ãî-

òîâüòå ñåáÿ ê ïåðåâîäó ÷àñîâ 
ïîñòåïåííî, çàñûïàÿ è ïðî-
ñûïàÿñü íåìíîãî ðàíüøå 
ïðèâû÷íîãî.

2. Ñíàáäèòå ñåáÿ íåîáõî-
äèìûìè âèòàìèíàìè, ÷òîá 
îðãàíèçì ïîëó÷àë òî, â ÷åì 
íóæäàåòñÿ.

3. Îáåñïå÷üòå ñåáÿ êðåï-
êèì ñíîì. Â ýòîì ïîìîãóò 
âå÷åðíèå ïðîãóëêè íà ñâå-
æåì âîçäóõå, âîçäåðæàíèå 
îò ïîçäíåãî óæèíà, ïîäâå-
äåíèå èòîãîâ äíÿ è ïèñü-
ìåííûé ïëàí íà çàâòðà, 
÷òîá çàäà÷è è ñïèñêè äåë 
íå êðóòèëèñü â ãîëîâå.

Âîñïðèíèìàéòå ëþáûå èç-
ìåíåíèÿ êàê øàíñ ñäåëàòü 
ñâîþ æèçíü ëó÷øå!

ДУМКА

ПСИХОЛОГ

Анна Анна 
КАТРУККАТРУК

МИХАЙЛО БАРДИН (58), 
ПРАВОЗАХИСНИК:
— Якщо влада не реагує 
на кричущі проблеми, то, як 
крайній захід, підтримую. Але 
це не універсальний спосіб. 
Вирішення кожної пробле-
ми — у площині управлін-
ських рішень.

СВІТЛАНА ДУБИНА (51), 
ПРАВОЗАХИСНИЦЯ:
— Не підтримую. Це маніпу-
лятивні насильницькі форми, 
коли використовують людей 
для мети певних персон. Пе-
рекриття доріг у конкретному 
випадку — не метод протесту, 
а провокація, як на мене.

ВІТАЛІЙ ПАВЛОВСЬКИЙ (33), 
ГОЛОВА ГО «РЕВІЗІЯ ВЛАДИ»:
— Категорично ні. Є інші ме-
тоди впливу на владу, аніж 
остаточно паралізувати рух 
у місті. Влада — це тимчасо-
во найняті нами менеджери. 
Не чують, тоді треба поперед-
жувати та звільняти.

ОЛЕНА РЕГЕША (28), КЕРІВНИК 
ПРОЕКТІВ ЦЕНТРУ «РЕЗУЛЬТАТ»:
— Підтримую активістів, які 
намагалися привернути увагу 
влади. При цьому не розумію 
вінничан, які обурювалися з 
приводу тих незручностей, 
які вони пережили. А війна 
незручностей не доставляє?

ОЛЕКСАНДР ШЕМЕТ (58), 
ШОУМЕН:
— Перекриття доріг, істери-
ка перед засіданням вла-
ди — розпущеність місце-
вих політичних маргіналів. 
Це свідчить, що чиновники 
уже задерев'яніли від безді-
яльності.

ДІАНА МОРОЗ (30), ВОЛОНТЕР:
– Скоріше підтримую. Якщо 
лише так можна привернути 
увагу населення до існуючих 
проблем, адже всі звикли і не 
помічають. Краще тимчасові 
незручності, ніж постійні, які 
вже певний час відбуваються 
в нашій країні.

RIA ЗАПИТАЛА ЕКСПЕРТІВ Чи підтримуєте ви перекриття доріг як метод протесту?

ОЛЕКСІЙ ШАРАПОВ, (067)9846245

Íà ñàéò³ êîðïîðàö³¿ «Roshen» ç’ÿâèâñÿ àíîíñ 
â³äêðèòòÿ ôîíòàíó. Öüîãî ðàçó éîãî îá³öÿþòü 
â³äêðèòè íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ. Àëå äèâëÿ÷èñü 
íà ïîãîäó ÷åðåç ì³ñÿöü, òî â³äêðèòòÿ, ìîæ-
ëèâî, áóäå òðîõè «ìîêðèì ³ õîëîäíèì». Òîìó 
ùî íà ò³ äí³ ñèíîïòèêè íà ñàéò³ gismeteo.ua 
îá³öÿþòü äî +8 ç äîùàìè. Àëå â³ííè÷àíàì 
íå çâèêàòè. Ó 2012 ðîö³, íàïðèêëàä, â³äêðèòòÿ 
ôîíòàíó â³äáóâàëîñü ï³ä äîù ³ ãðàä.

Òàêîæ, íàé³ìîâ³ðí³øå, íå áóäóòü ïåðåêðè-
âàòè Öåíòðàëüíèé ì³ñò äëÿ ï³øîõ³äíî¿ çîíè, 
òîìó ùî òðèâàº ðåìîíò Êè¿âñüêîãî ìîñòó.

ФОНТАН «ROSHEN» 
ВІДКРИЮТЬ 22 КВІТНЯ
Усьоме  Відкриття 
світломузичного фонтану 
заплановане на 22 квітня. Хто 
з зірок приїде на відкриття — 
поки не кажуть. А хто 
виступав усі роки до цього?

2011 РІК
•  Перший концерт і 

відкриття фонтану 
відбулося четвертого 
вересня. Тоді поди-
витися на грандіозне 
шоу прийшло майже 
70 тисяч вінничани і 
туристів. А глядачів 
розважали своїми ви-
ступами інструменталь-
ний ансамбль «Симфо-
манія», гурт «Мандри», 
народна артистка 
України Оксана Білозір 
та гурт «ТІК».

2012 РІК
•  Відкриття фонтану 

відбулося також 
22 квітня. Фонтан 
оновили трьома 
лазерами. Тоді 
вінничани побачили 
французьке шоу 
«Mobilissimo» і виступ 
ілюзіоністів.

•  Закриття фонтану 
відбулося 26 жовтня. 
На сцені виступили Олег 
Скрипка, гурт «ВВ» та 
скрипаль-віртуоз Василь 
Попадюк.

2013 РІК
•  Відкриття відбулося 

27 квітня. Тоді вінничани 
вперше побачили гранді-
озне мультимедійне шоу 
«Лебедине озеро. Фан-
тазія». Тоді для вінничан 
співали «Бумбокс» і рок-
гурт «Плач Єремії» на чолі 
із яскравим вокалістом 
Тарасом Чубайєм.

•  Закриття відбулось 
19 жовтня. Тоді для 
вінничан співала нині 
переможниця Євроба-
чення-2016 Джамала.

2014 РІК
•  Відкриття фонтану від-

булось 25 квітня. Для 
вінничан виступали гурти 
«ТІК» та «Друга ріка». Та-
кож вперше показали про-
граму «Хвилі рідної душі» 
з патріотичним ухилом.

•  Закриття відбулось 
24 жовтня. Перед ві-
нничанами виступав гурт 
«Тартак» та відомий коб-
зар, бандурист та лірник, 
керівник ансамблю 
«Хорея Козацька» Тарас 
Компаніченко.

2015 РІК
•  Відкрили фонтан 

25 квітня. Перед 
вінничанами виступала 
білоруська група 
«BRUTTO» (екс-Ляпіс 
Трубецкой).

•  А закриття фонтану 
того року відбулось 
15 жовтня. Виступали 
«Воплі Відоплясова» 
на чолі з легендарним 
Олегом Скрипкою і 
«Лама».

2016 РІК
•  Відкриття фонтану 

відбулось 23 квітня. 
На відкритті виступили: 
українська співачка Тоня 
Матвієнко, гурт «PUR: 
PUR», гурт «ALLOISE» 
та гурт «Brunettes Shoot 
Blondes».

•  Закриття фонтану 
відбулось 15 жовтня. 
Для вінничан 
співали Олександр 
Пономарьов, Брати 
Гадюкіни і гурт 
«ТНМК».

ХТО ВІДКРИВАВ І ЗАКРИВАВ ФОНТАН У 2011–2016 РОКАХ?

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

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ 
ФОНТАНУ:
Довжина — 97 м
Ширина — 10 м
Висота центрального 
струменя — 63 м
Розліт води 
по фронту — 140 м
Розмір водного 
проекційного 
екрану — 16 x 45 м

ПЛАВУЧА ПЛАТФОРМА:
Довжина — 93,8 м
Ширина — 7,5 м
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Від початку роботи у Вінниці, 
патрульні виписали 43 поста-
нови та протоколи за погані 
дороги або порушення органі-
зації безпеки руху (відповідно 
до статті 140 КУпАП). У межах 
міста таких матеріалів було 34. 
Зокрема, чотири матеріали 
були складені через випадки, 
у яких автомобілі отримали по-
шкодження.
Чи заплатили організації, які 

відповідають за ділянки доріг, 
штрафи, невідомо, бо патрульні 
не ведуть таку статистику.
Ми зателефонували до підпри-
ємства «Шляхове управління», 
щоб дізнатися, чи платили вони 
хоч раз штрафи за те, що пога-
но обслуговують вулиці Вінниці. 
Проте начальник установи у ко-
ментарі журналісту RIA відповів, 
що на них взагалі жодного разу 
не складали такі протоколи.

Чотири десятки протоколів та постанов 

ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Æóðíàë³ñò «Äî-
ðîæíüîãî Êîíòð-
îëþ» Äåíèñ Êëè-

ìîâ ðîçïîâ³â, ÿê óíî÷³ 7 áåðåçíÿ 
â³í ¿õàâ ïî Íåìèð³âñüêîìó øîñå, 
ïðèáëèçíî çà òðè ê³ëîìåòðè â³ä 
Â³ííèö³, ³ ïîòðàïèâ ó ÿìó. Ïî-
ò³ì çà ðåìîíò BMW â³ääàâ 250 
«çåëåíèõ».

— ßìà ç’ÿâèëàñÿ ðàïòîâî, — 
êàæå Äåíèñ. — ×àñó ïðèãàëüìó-
âàòè íå áóëî. ×åðåç öþ âèáî¿íó 
îòðèìàâ òð³ùèíó ðîçì³ðîì ç 
10 ñàíòèìåòð³â íà äèñêó, ïî-
øêîäæåíó õîäîâó. Ñïî÷àòêó õîò³â 
ïîäàâàòè äî ñóäó, ùîá â³äøêîäó-
âàëè çáèòêè, àëå, çíàþ÷è íàøèõ 
ñóää³â, çðîçóì³â, ùî öå í³÷îãî 
íå äàñòü.

×åðåç òèæäåíü íà ö³é æå ìà-
øèí³ âëàñíèê BMW Þð³é çíîâó 
ïîøêîäèâ äèñêè àâòî. Íà òîìó æ 
ñàìîìó ì³ñö³, ÷åðåç òó æ ñàìó 
ÿìó. Íà ðåìîíò ï³øëî ùå 200 äî-
ëàð³â.

Ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ ìè ïî-
ïðîñèëè â³ííèöüêèõ âîä³¿â ðîç-
ïîâ³ñòè ïðî âèïàäêè, êîëè âîíè 
ïîòðàïëÿëè ó àâàð³þ ÷åðåç ïîãàíå 
äîðîæíº ïîêðèòòÿ. Çíàéøëîñÿ 
òàêèõ ÷èìàëî.

Â³ííè÷àíèí ç í³êîì Îëåêñàíäð 
Ìàêåäîíñüêèé ñêèíóâ ôîòîãðà-
ô³¿, ÿê â³í ïîøêîäèâ âàíòàæ³âêó 
íà äîðîç³, äå ê³ëüêà ìåòð³â òðàñà 
áóëà ïðèñèïàíà êàì³ííÿì.

Îëåêñàíäð ïîêàçàâ ôîòîãðà-
ô³þ ñõåìè îãëÿäó ì³ñöÿ ÄÒÏ. ¯¿ 
ìàëþþòü äëÿ òîãî, ùîá ñêëàñòè 
ïðîòîêîë íà ïðåäñòàâíèêà àâòî-
äîðó. Íà íàñòóïí³é ñâ³òëèí³, ùî 
ñêèíóâ ÷îëîâ³ê, ä³ëÿíêó äîðîãè 
âæå ðåìîíòóþòü.

НЕПРАВИЛЬНА КВАЛІФІКАЦІЯ. 
Çàçâè÷àé, ïîë³öåéñüê³ ïèøóòü 
ó ïðîòîêîë, ùî «âîä³é íå âèáðàâ 
áåçïå÷íó øâèäê³ñòü ç óðàõóâàí-
íÿì äîðîæíüî¿ îáñòàíîâêè» àáî 
«íå çóïèíèâñÿ ïðè âèíèêíåíí³ 
íåáåçïåêè äëÿ ðóõó».

— Ïîä³áí³ ôîðìó-
ëþâàííÿ íå çà-
âæäè â³äïîâ³äàþòü 
ä³éñíîñò³, — êàæå 
àâòîð êíèãè «100 
àðãóìåíò³â ïðîòè 

ÄÀ²», çàêîíîòâîðåöü ó ñôåð³ áåç-
ïåêè äîðîæíüîãî ðóõó Âîëîäèìèð 
Êàðàâàºâ. — Îáîâ'ÿçîê ùîäî çíè-
æåííÿ øâèäêîñò³ àæ äî çóïèíêè 
âèíèêàº ëèøå ó âèïàäêó âèíèê-
íåííÿ íåáåçïåêè äëÿ ðóõó àáî 
ïåðåøêîäè, ÿêó âîä³é çäàòíèé 
îá'ºêòèâíî âèÿâèòè. À íà òå, ÷è 
ìîæëèâî çàâ÷àñíî âèÿâèòè 
íåáåçïåêó, ïðàâîîõîðîíö³ çàêðè-
âàþòü î÷³.

Ðàçîì ç Êàðàâàºâèì RIA ï³ä-
ãîòóâàëà «ðåöåïò», ÿê â³äñóäèòè 
ó àâòîäîðó ãðîø³, ÿêùî ÷åðåç ïî-
ãàíó äîðîãó ñòàëàñÿ àâàð³ÿ.

ВИКЛИКАТИ ПОЛІЦІЮ І СКЛАС-
ТИ ПРОТОКОЛ НА АВТОДОР. 
— ßêùî âàø àâòîìîá³ëü ñòàâ 
ó÷àñíèêîì àâàð³¿, áî éîãî çàíå-
ñëî íà ñëèçüê³é äîðîç³ àáî ïîòðà-
ïèâ ó ÿìó, ïåðøå, ùî ïîòð³áíî 
çðîáèòè — âèêëèêàòè ïîë³ö³þ. 
Âîíè ìàþòü îôîðìèòè ìàòåð³-
àëè íà ïðåäñòàâíèêà äîðîæíüî-
åêñïëóàòàö³éíî¿ ñëóæáè. ßêùî 
ó ÄÒÏ í³õòî íå ïîñòðàæäàâ — öå 
áóäå àäì³í³ñòðàòèâíèé øòðàô. 
ßêùî ïîòåðï³ë³ òàêè º — ñïðàâà 
ñòàº êðèì³íàëüíîþ.

Ó ìîìåíò âèêëèêó ïîë³ö³¿ âêà-
æ³òü — ó ðåçóëüòàò³ ÄÒÏ òðàí-
ñïîðòíèé çàñ³á îòðèìàâ ïîøêî-

ЯК ВІДБИТИ ГРОШІ ЗА РЕМОНТ 
АВТОМОБІЛЯ У «АВТОДОРУ» 
Відшкодування  Водії жаліються: через 
погані дороги можна потрапити у аварію, 
а за ремонт машини віддати десятки 
тисяч гривень. І ще дуже пощастить, 
якщо обійдеться без постраждалих. 
Але хіба у кожному ДТП винен водій?

äæåííÿ (ëîïíóëà øèíà, ðîçáèòèé 
äèñê òîùî) ñàìå ÷åðåç ïîãàíèé 
ñòàí äîðîãè. Âèìàãàéòå, ùîá 
ïîë³öåéñüê³ âèêëèêàëè íà ì³ñöå 
ïðåäñòàâíèêà àâòîäîðó ÷è ³íøîãî 
âëàñíèêà âóëè÷íî¿ ìåðåæ³. Éîãî 
ó÷àñòü ïîòð³áíà ó ñêëàäàíí³ àêòó 
îáñòåæåííÿ ä³ëÿíêè äîðîãè.

ФОТОГРАФУЙТЕ ТА ЗНІМАЙТЕ 
ВІДЕО. Äî ìîìåíòó ïðèáóòòÿ ïî-
ë³ö³¿ íà ì³ñöå ÄÒÏ ÷àñ íå âòðà-
÷àéòå — ô³êñóéòå óñ³ìà äîñòóï-
íèìè ìåòîäàìè íàéäð³áí³ø³ ïî-
äðîáèö³ äîðîæíüî¿ îáñòàíîâêè: 
ñòàí äîðîæíüî¿ ðîçì³òêè òà çíà-
ê³â, ïîêðèòòÿ; íàÿâí³ñòü àáî â³ä-
ñóòí³ñòü ñïåö³àëüíèõ îãîðîäæåíü 
â ðàéîí³ ÿìè, ðîçì³ðè ñàìî¿ ÿìè 
òà ð³âåíü ¿¿ âèäèìîñò³. Âàæëèâî 
òàêîæ çíàòè, ÷è íîðìàëüíà îãëÿ-
äîâ³ñòü äîðîãè, ÷è îñâ³òëåíà âîíà.

Óñ³ â³äçíÿò³ ìàòåð³àëè, íàâ³òü 
íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí, ñòàíóòü 
äîêàçàìè ó ñóä³.

Òàêîæ ñàìîñò³éíî ñêëàä³òü àêò 
îáñòåæåííÿ ì³ñöÿ àâàð³¿. Éîãî 

ìîæíà ïèñàòè ó äîâ³ëüí³é ôîðì³, 
àëå ìàþòü áóòè ñâ³äêè. Óêàæ³òü 
äàòó ³ ì³ñöå éîãî ñêëàäàííÿ, ñïè-
ñîê ïðèñóòí³õ ñâ³äê³â, ñïèòàéòå 
¿õí³ íîìåðè òåëåôîí³â òà àäðåñè. 
Çàïèø³òü âñå ïîáà÷åíå íà äî-
ðîç³. Íå ñîðîìòåñÿ çàëó÷àòè äëÿ 
ñêëàäàííÿ àêòó âèïàäêîâèõ ïå-
ðåõîæèõ àáî ³íøèõ âîä³¿â. Àäæå 
íà âàøîìó ì³ñö³ ì³ã îïèíèòèñÿ 
êîæåí ç íèõ.

ЯМИ НЕ ПОТРІБНО «ПОВАЖА-
ТИ». Ï³ñëÿ ïðè¿çäó ïîë³ö³¿ ìîæåòå 
îòðèìàòè äâà âàð³àíòè ðîçâèòêó 
ïîä³é. Áàæàíèé âàð³àíò — âè ç³-
áðàëè äîêàçè âèíè äîðîæíèê³â 
ó àâàð³¿, íàäàëè ¿õ ïðàâîîõîðîí-
öÿì ³ âîíè ñêëàëè ïîñòàíîâó 
çà ñòàòòåþ 140 ÊÓïÀÏ. Òåïåð 
ìîæåòå ðîçðàõîâóâàòè íà â³ä-
øêîäóâàííÿ çáèòê³â.

Äðóãèé âàð³àíò — äîêàç³â ó âàñ 
íåìàº ³ âè íå çìîãëè ïåðåêîíàòè 
ïîë³öåéñüêîãî ó ñâî¿é íåâèíóâà-
òîñò³. Òîä³ íàð³êàéòå íà ñåáå. Ïðî-
òîêîë çà ñòàòòåþ 124 ÊÓïÀÏ ñêëà-

äóòü íà âàñ, à ñóä íàêëàäå íà âàñ 
øòðàô àáî ïîçáàâèòü «ïðàâ», ùîá 
íàäàë³ âè ç á³ëüøîþ ïîâàãîþ ñòà-
âèëèñÿ äî äîðîæí³õ ÿì.

ЯКЩО ДОРОЖНИКИ НЕ ПРИЇХА-
ЛИ? Ùî áóäå, ÿêùî ïðåäñòàâíèê 
àâòîäîðó íå ïðè¿õàâ íà ì³ñöå àâà-
ð³¿ ³ ïîë³öåéñüêèé íå çì³ã éîãî 
øòðàôóâàòè? Í³÷îãî ñòðàøíîãî, 
çðîáèòè â³í öå çìîæå ³ ï³çí³øå. 
Ãîëîâíå, ùîá áóâ ñêëàäåíèé àêò 
îáñòåæåííÿ ä³ëÿíêè äîðîãè, ³ 
â îôîðìëåíèõ ìàòåð³àëàõ áóëè 
çàô³êñîâàí³ äîêàçè â³äñóòíîñò³ 
âèíè âîä³ÿ.

Íàâ³òü ÿêùî ïîë³öåéñüêèé 
ñêëàâ ïðîòîêîë íà âàñ, òî âè 
ùå ìîæåòå äîâåñòè ñâîþ ïðàâî-
òó ó ñóä³. Ãîëîâíå, ùîá âè ìàëè 
äîêàçè: ôîòî, â³äåî òà àêò îãëÿäó 
äîðîãè. Ñóä ìîæå çì³íèòè ñòàòóñ 
âîä³ÿ ç îáâèíóâà÷åíîãî íà ïî-
òåðï³ëîãî. Ó òàêîìó âèïàäêó âè 
ùå ìîæåòå â³äñóäèòè íå ò³ëüêè 
êîìïåíñàö³þ çà ðåìîíò àâòî, àëå 
é ìîðàëüí³ çáèòêè.

Як тільки сталася 
аварія — телефо-
нуйте у поліцію. 
Одразу скажіть 
диспетчеру, що 
причиною стала 
погана дорога.

Поки поліція 
їде — знімайте 
місце пригоди 
на відео, фото-

графуйте. Це 
стане доказом 

у суді.

Самі проведіть 
обстеження до-

роги. У довільній 
формі складіть 

акт огляду. 
Візьміть свідків — 

перехожих чи 
інших водіїв.

Коли приїде по-
ліція, переконайте 
їх, що у аварії ви-
нна саме погана 
дорога. Надайте 

докази — ваші 
фото та відео. На-
пишіть пояснення.

Вимагайте у копів 
викликати на міс-

це людину, яка 
відповідає за ді-

лянку дороги. 
Нехай у її присут-
ності складають 

матеріали.

Далі буде суд. 
Не соромтеся 
надавати там 
докази вашої 

невинуватості. 
Адже на кону 

гроші за ремонт.

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ВОДІЇВ 

Якщо патрульний 
склав протокол 
на вас, нічого 

страшного. Суд 
може змінити 

ваш статус на по-
терпілого.

На фото Юрій — власник BMW.  Його машина два рази за місяць 
потрапила в одну й ту ж яму на Немирівському шосе
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ОЛЕКСАНДР БІЛОШКУРСЬКИЙ, 
АДВОКАТ:

— Надія Паненко наразі до-
бивається у суді поновлення 
терміну розгляду справи сто-
совно дій адмінкомісії, — каже 
Олександр Білошкурський. — 

Чинне законодавство передбачає такий підхід 
у вирішенні питання. Однак суддя прийняв 

рішення не поновлювати пропущені терміни 
розгляду. Тобто позовну заяву залишив без 
розгляду. На його думку, якщо жінка зверта-
лася до міськради з проханням зняти штраф 
або хоча б зменшити його, то так само могла 
прийти до суду. На його думку, нема вагомих 
підстав відновити пропущені терміни.
Суддя зовсім не бере до уваги вік людини. 
У 75 років звернутися до чиновника якої-не-

будь організації — це зовсім не те, що йти 
до суду. Бо спершу слід знайти адвоката, 
а за це потрібно заплатити. Не можна не врахо-
вувати й психологічний момент. Не так просто 
людині літнього віку пережити судовий процес. 
На мою думку, найвищий закон у ставленні 
до старих людей має бути один — людяність.
Якщо дехто запитає, мовляв, як тепер ба-
буся йде до суду, то відповім коротко: на її 

захист стали одразу троє небайдужих ад-
вокатів. Причому, надаємо допомогу жінці 
безкоштовно. З такою підтримкою, зрозуміло, 
вона надійніше почувається у суді.
Будемо оскаржувати рішення судді пана 
Короля, який залишив без розгляду позо-
вну заяву пані Паненко. Апеляційну скаргу 
уже підготували. Це справа честі допомогти 
людині літнього віку.

На захист стали троє адвокатів 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Îäèíàäöÿòü òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü øòðà-
ôó ïðè ïåíñ³¿ 

ó 1300 ãðèâåíü. Ñàìå íàñò³ëüêè 
îøòðàôóâàëà àäì³íêîì³ñ³ÿ ïðè Â³-
ííèöüê³é ì³ñüêðàä³ ³íâàë³äà äðóãî¿ 
ãðóïè â³ííè÷àíêó Íàä³þ Ïàíåí-
êî. Áàáóñÿ âèð³øèëà îñêàðæèòè 
ð³øåííÿ ÷èíîâíèê³â ó ñóä³. Àëå 
òàì ¿é â³äìîâèëè. ×îìó?

— ß âàì íå ñòàíó ïîÿñíþâàòè, 
÷îãî ò³ ñóää³ õî÷óòü, — ñêàçàëà 
ó ðîçìîâ³ ç æóðíàë³ñòîì RIA 
ïàí³ Íàä³ÿ. — Çàïèòàéòå àäâî-
êàò³â. Âîíè êîíêðåòíî íàçâóòü 
ïðè÷èíó. Ìåí³ äóæå õî÷åòüñÿ 
ðîçïîâ³ñòè ïðî ³íøå.

Ïðîñèòü ïîäÿêóâàòè òèì, õòî ï³ä-
òðèìóº íå ò³ëüêè íà ñëîâàõ. Êàæå, 

âæå òðè ðàçè íàä³ñëàëè ¿é ãðîø³ 
ëþäè, ÿêèõ âîíà íå çíàº. Õòîñü 
ïðî÷èòàâ ó ãàçåò³ ïðî ¿¿ ñèòóàö³þ, 
õòîñü ïîáà÷èâ ïî òåëåáà÷åííþ.

— Íà 8 áåðåçíÿ ïîäçâîíèâ 
÷îëîâ³ê, ÿêèé íàçâàâ ñåáå Ãðè-
ãîð³é Âàñèëüîâè÷, — ðîçïîâ³äàº 
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ñêàçàâ, ùî 
â³í òàê ñàìî âæå íà ïåíñ³¿, ÿê 
³ ÿ. Ðîçïèòàâ ìåíå, ÷è íå âëàäíà-
ëèñÿ ä³ëà ç³ øòðàôîì. Êàæó, í³, 
àäâîêàòè çàéìàþòüñÿ, àëå ïîêè 
ùî ä³ëà íåìà. Â³í òîä³ ïîïðîñèâ 
ïðîäèêòóâàòè íîìåð ìîº¿ áàíê³â-
ñüêî¿ êàðòî÷êè. Äî ê³íöÿ äíÿ âæå 
îòðèìàëà òðèñòà ãðèâåíü.

ßê ñòâåðäæóº ïàí³ Íàä³ÿ, öåé 
ñàìî ÷îëîâ³ê ïîò³ì ùå ðàç íà-
ä³ñëàâ ñò³ëüêè æ ãðîøåé. Ùå 
òåëåôîíóâàâ ìîëîäèé ÷îëîâ³ê. 
Êàçàâ, ùî ó íüîãî ìàìà òàêîãî 
ñàìîãî â³êó, ÿê ïàí³ Íàä³ÿ. Òåæ 

БАБУСІ, З ЯКОЇ СТЯГАЮТЬ 11 ТИСЯЧ 
ЗА ЯБЛУКА, ДОПОМАГАЮТЬ ЛЮДИ 
Де людяність?  Міський суд відмовив 
вінничанці, інваліду, 75-річній Надії Паненко 
у розгляді її позовної заяви на дії адмінкомісії 
при міськраді. Бабуся мала намір оскаржити 
дії про стягнення з неї 11 тисяч гривень 
штрафу за торгівлю яблуками, але…

Надія Паненко (75). Вдячна усім, хто підтримує її 

ïîïðîñèâ ñêàçàòè íîìåð êàðò-
êè. Ïåðåñëàâ Íàä³¿ Ìèõàéë³âí³ 
500 ãðèâåíü.

— Ìåí³ ñîðîìíî çà òå, ùî 
ëþäè â³äðèâàþòü â³ä ñåáå ñâî¿ 
êðåâíî çàðîáëåí³ ãðîø³ ³ â³ääà-
þòü ¿õ ìåí³, — êàæå ïàí³ Íàä³ÿ. — 
Âåëèêå ¿ì ñïàñèá³. Àëå ÿ á õî-
ò³ëà, ùîá äåðæàâà ìî¿ çàðîáëåí³ 
íå â³äáèðàëà ó ìåíå. À âîíè é 
íå äóìàþòü öüîãî ðîáèòè. ßê ³ 
ðàí³øå, ïðîäîâæóþòü çí³ìàòè ç 
ïåíñ³¿ ïî 300 ãðèâåíü.

Íà çàñ³äàíí³ ñóäó ïàí³ Íàä³þ 
çàïèòàëè, ÷îìó âîíà ðàí³øå 
íå çâåðòàëàñÿ ³ç çàÿâîþ íà ä³¿ 
àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿.

— Íå çâåðòàëàñÿ, áî íå çíàëà, 
ùî îøòðàôóâàëè, — êàæå æ³í-
êà. — Í³õòî ìåí³ íå ðîç’ÿñíèâ, 
í³äå ÿ íå ðîçïèñóâàëàñÿ òà é óòðè-
ìóâàòè ç ïåíñ³¿ ïî÷àëè ï³çí³øå, 
à íå îäðàçó. Òåïåð êàæóòü, ùî 
ÿ ïðîïóñòèëà òîé ÷àñ, êîëè ìîãëà 
ñêàðæèòèñÿ ³ òîìó âæå ñóä íå áóäå 
ìåíå ñëóõàòè. Õ³áà æ òàê ìîæíà 
ñòàâèòèñÿ äî ñòàðî¿ ëþäèíè?

Ïàí³ Íàä³ÿ ïîêëàäàº âñ³ ñïî-
ä³âàííÿ íà ¿¿ çàõèñíèê³â. Òðè àä-
âîêàòè çãîëîñèëèñÿ äîïîìîãòè ¿é 
â³äíîâèòè ñïðàâåäëèâ³ñòü. Êîæ-
íîãî çíàº ïî³ìåííî. Öå — Îëåê-
ñàíäð Á³ëîøêóðñüêèé, Ìèõàéëî 
Áàðäèí òà ²âàí Ñåìåíþê.

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (095)3700574 
  Íà ãðîìàäñüêèé áþäæåò 

ó 2018 ðîö³ çàïëàíóâàëè 7 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü. Ç 1 êâ³òíÿ ðîç-
ïî÷íóòü ïðèéìàòè íîâ³ ³äå¿ â³ä 
â³ííè÷àí. Ïðîòå ó ìåð³¿ íå ïðè-
éìàòèìóòü ïðîåêòè íà çàêóï³âëþ 
îáëàäíàííÿ ÷è ïðîâåäåííÿ ðå-
ìîíò³â. À òàêîæ — çàáîðîíèëè 
ó÷àñòü îñâ³òí³ì çàêëàäàì.

Ïðè÷èíîþ çì³í ñòàëî òå, ùî 
ìèíóëîð³÷íèé Ãðîìàäñüêèé áþ-
äæåò «çàñïàìèëè» ïðîåêòè äëÿ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Ç 59 ïðîåê-
ò³â, ÿê³ åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ ïîäàëà 
íà ãîëîñóâàííÿ, 35 — ñòîñóâà-
ëèñÿ øê³ë òà äèòñàäê³â. À ñàìå, 
íà ïðèäáàííÿ õàð÷îáëîê³â, äèòÿ-
÷èõ ìàéäàí÷èê³â, âñòàíîâëåííÿ 
êàìåð â³äåîíàãëÿäó òîùî.

— Ç îãëÿäó íà ïðàêòèêó, ÿêà 

â íàñ áóëà ó ìèíóëîìó ðîö³, ìè 
îáìåæóºìî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ çà-
êëàä³â îñâ³òè. Äåâ’ÿòü ç 12 ïðî-
åêò³â — öå áóëè ÿêðàç çàêëàäè 
îñâ³òè. Òîìó áóëî âèð³øåíî, ùî 
ìè íå áóäåìî ô³íàíñóâàòè ïðî-
åêò, ÿêèé ñïðÿìîâàíèé âèíÿòêîâî 
íà ïðèäáàííÿ îáëàäíàííÿ, âèêî-
íàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿, ïåðå-
ïëàíóâàííÿ, ïåðåîáëàäíàííÿ, êà-
ï³òàëüíîãî òà ïîòî÷íîãî ðåìîíò³â. 
Ó ðàìêàõ «Áþäæåòó ãðîìàäñüêèõ 
³í³ö³àòèâ» ìàþòü ðåàë³çîâóâàòèñü 
êðåàòèâí³ ³äå¿, ÿê³ ìàþòü ñëóãóâàòè 
íà êîðèñòü óñ³õ â³ííè÷àí, àäæå öå 
ÿêðàç ³ º îñíîâíîþ ³äåºþ öüîãî 
êîíêóðñó, — êàæå çàñòóïíèê ìåðà 
Âëàäèñëàâ Ñêàëüñüêèé.

Ùå ìèíóëîãî ðîêó çáèðàëè ïðî-
ïîçèö³¿ â³ä ãîðîäÿí òà ãðîìàäñüêèõ 
îðãàí³çàö³é, ÿê çì³íèòè Áþäæåò 

ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ. ßê ïîâ³-
äîìëÿþòü ó ïðåñ-ñëóæá³ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, ³äå¿ âðàõóâàëè, ³ 24 ëþòîãî 
âíåñëè çì³íè ó ïîëîæåííÿ ïðî-
âåäåííÿ Ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó:
 Ïðîåêòè ìîæóòü ïîäàâàòè âñ³ 

ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè. Àëå ãîëîñó-
âàòèìóòü ò³ëüêè â³ííè÷àíè 
 Ðàí³øå ô³íàíñóâàííÿ âå-

ëèêèõ ïðîåêò³â (äî 2 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü — àâò.) áóëî 85% â³ä 
áþäæåòó, à ìàë³ (äî 200 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü) — 15%. Òåïåð öå ñï³â-
â³äíîøåííÿ ìîæå çì³íþâàòè êî-
îðäèíàö³éíà ðàäà êîíêóðñó 
 Ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ ìî-

æóòü ïðîâîäèòè ï³àð-êàìïàí³¿ 
ïðîåêòó 
 Îäèí àâòîð ìîæå ïîäàòè 

îäèí ìàëèé òà îäèí âåëèêèé 
ïðîåêòè 

 Ãðàô³ê êîíêóðñó: ç 1 êâ³òíÿ 
äî 15 òðàâíÿ ïðèéìàòèìóòü ïðî-
åêòè; åêñïåðòè ¿õ îö³íþâàòèìóòü 
2,5 ì³ñÿö³. Ï³ñëÿ îö³íêè àâòîðè 
çìîæóòü ì³ñÿöü ðåêëàìóâàòè ñâî¿ 
ïðîåêòè 
 Çàêëàäè îñâ³òè íå ìîæóòü 

áðàòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ 
 Çàáîðîíÿºòüñÿ ô³íàíñóâàòè 

ïðîåêòè, ùî ñïðÿìîâàí³ âèíÿò-
êîâî íà ïðèäáàííÿ îáëàäíàííÿ, 
âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿, 
ïåðåïëàíóâàííÿ, ïåðåîáëàäíàí-
íÿ, êàï³òàëüíîãî òà ïîòî÷íîãî 
ðåìîíò³â
 Ðåàë³çîâàíà ³äåÿ ìàº áóòè çà-

ãàëüíîäîñòóïíîþ äëÿ âñ³õ ìåø-
êàíö³â òà ãîñòåé Â³ííèö³ 
 Àâòîðó íàäàºòüñÿ ³íôîð-

ìàö³ÿ ùîäî åòàï³â ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñó 

 Äîäàíî äî Ôîðìè ïðîåêòó 
ïóíêòè ùîäî ñîö³àëüíîãî çð³çó 
äàíèõ àâòîð³â ïðîåêò³â òà ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî ìàéäàí÷èêè ïðîåêò³â 
â ìåðåæ³ ²íòåðíåò 

Äî òîãî æ, íà ïåð³îä ãîëî-
ñóâàííÿ çà ïðîåêòè â³äêðèþòü 
á³ëüøå «ä³ëüíèöü» äëÿ ïàïåðî-
âîãî ãîëîñóâàííÿ. ¯õ ðîçì³ñòÿòü 
ó 14 á³áë³îòåêàõ ì³ñò òà â ÷îòè-
ðüîõ «Ïðîçîðèõ îô³ñàõ».

Óñþ ³íôîðìàö³þ ùîäî ïðàâèë 
íàïèñàííÿ ïðîåêò³â, øàáëîíè 
äëÿ çàÿâîê º íà ñàéò³ Áþäæåòó 
ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ. Ïðîåê-
òè ìîæíà ïîäàòè åëåêòðîííîþ 
ïîøòîþ ç òåìîþ «Áþäæåò ãðî-
ìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ» íà àäðå-
ñó vinrada@vmr.gov.ua. Àáî íà ïà-
ïåð³ çà àäðåñîþ: ì.Â³ííèöÿ, âóë. 
Ñîáîðíà, 59.

Бюджет громадських ініціатив без шкіл і садків

ÍÎÂÈÍÈ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ВАДИМ КОЗЛОВСЬКИЙ, ФОТОГРАФ
Я думаю, Парасюку треба на нозі 
витатуйовувати фігурки тих, кого 
він бив. Як ото колись зірочки на 
літаках малювали.

ПРЕС-СЛУЖБА 
ЛАДИЖИНСЬКОЇ ТЕС

Ð³âíî ì³ñÿöü, ÿê â Óêðà¿íè ä³-
þòü íàäçâè÷àéí³ çàõîäè â åíåð-
ãåòèö³ ÷åðåç áëîêàäó ïîñòà÷àííÿ 
âóã³ëëÿ ç îêóïîâàíîãî Äîíáàñó. 
Äî òîãî æ ñïðàâäèëèñÿ ïðîãíîçè 
ì³í³ñòðà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ 
ïðîìèñëîâîñò³ ²ãîðÿ Íàñàëèêà 
ïðî òå, ùî â ïåð³îä ç áåðåçíÿ 
ïî ÷åðâåíü 2017 ð. â Óêðà¿í³ âè-
íèêíå íàäëèøîê åëåêòðîåíåð-
ã³¿, — ïðî öå ì³í³ñòð ñêàçàâ ùå 
â ëèñòîïàä³ ìèíóëîãî ðîêó.

Òîìó, çã³äíî ç êîìàíäîþ 
äèñïåò÷åðà óêðà¿íñüêî¿ åíåðãî-
ñèñòåìè, òåïëîâ³ åëåêòðîñòàí-
ö³¿ òðèìàþòü «îáîðîíó». Ñàìå 
ÒÅÑ çíîâó âèìóøåí³ ìàíåâðó-
âàòè ïîòóæí³ñòþ, ùî íåãàòèâíî 
â³äáèâàºòüñÿ íà ñòàí³ ³ áåç òîãî 
çíîøåíîãî îáëàäíàííÿ. Òàê, ç 
19 ëþòîãî ïî 6 áåðåçíÿ Ëàäè-
æèíñüêà ÒÅÑ âíî÷³ ïðàöþâàëà 
ò³ëüêè îäíèì åíåðãîáëîêîì. À ç 
7 ïî 12 áåðåçíÿ ðåæèì ðîáîòè 
1 áëîêîì ïîøèðèâñÿ ³ íà äåí-
íèé ïåð³îä. Äëÿ ñïîæèâà÷à öÿ 
³íôîðìàö³ÿ ìîæå í³÷îãî íå ñêà-
çàòè. Ïðîòå äëÿ åíåðãåòèê³â òà 
îáëàäíàííÿ — öå ïåð³îä íàä-
ì³ðíîãî íàïðóæåííÿ é íååêî-
íîì³÷íîãî âèêîðèñòàííÿ. Àäæå 
â ðàç³ ïîðóøåíü ðîáîòè öüîãî 
ºäèíîãî åíåðãîáëîêó ÒÅÑ ïî-
âí³ñòþ çóïèíèòü âèðîáíèöòâî 
òåïëîâî¿ òà åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ 
íà íåâèçíà÷åíèé òåðì³í — «ñÿäå 
íà íóëü». Ùîäî åêîíîì³êè âè-
ðîáíèöòâà, òî ðîáîòà îäíèì 
áëîêîì ç ï’ÿòè ìîæëèâèõ — öå 
íàäçâè÷àéíî âèñîê³ âèòðàòè ïðè 
ì³í³ìàëüíîìó äîõîä³.

«Ëàäèæèíñüêà ÒÅÑ ïðàöþº 
íèæ÷å ì³í³ìàëüíîãî ñêëàäó 
íå òîìó, ùî ó íàñ ïðîáëåìè ç 
âóã³ëëÿì. Ñòàíîì íà 15 áåðåçíÿ 
2017 ðîêó ó íàñ íà ñêëàä³ çíà-
õîäèòüñÿ 156 òèñ. òîíí âóã³ëëÿ 
³ ïàëèâî ïðîäîâæóº íàäõîäèòè 
íà ñòàíö³þ, — ïîÿñíþº ãîëî-
âíèé ³íæåíåð ÄÒÅÊ Ëàäèæèí-
ñüêî¿ ÒÅÑ Âàäèì Ñ³ìàêîâ. — 
Ñüîãîäí³ ïðàêòè÷íî íà ïîâíó 
ïîòóæí³ñòü ïðàöþþòü ÀÅÑ òà 
ÃÅÑ, àäæå âåñíà — ïåð³îä ïà-
âîäêó, ð³êè íàïîâíåí³ ³ º ìîæ-
ëèâ³ñòü ïðàöþâàòè ã³äðîåíåðãå-
òèö³. Ïðîòå ð³âåíü âîäè çãîäîì 
ñïàäå. À ÀÅÑ íå çìîæóòü íåñòè 
ìàêñèìàëüíå íàâàíòàæåííÿ 
÷åðåç âèñîê³ òåìïåðàòóðè òà 
íåîáõ³äí³ñòü ðåìîíòóâàòè îá-
ëàäíàííÿ. Êð³ì öüîãî, òÿæêå 
ñòàíîâèùå ÷åêàº íà ÒÅÑ, ÿê³ 
ïðàöþþòü íà àíòðàöèòîâîìó 
âóã³ëë³, àäæå éîãî ïîñòà÷àííÿ 

ïîâí³ñòþ çóïèíåíå ç Äîíáàñó. 
Òîìó âæå ç ÷åðâíÿ ìè î÷êóº-
ìî ï³äâèùåííÿ íàâàíòàæåííÿ 
òåïëîâî¿ åíåðãåòèêè äî ìàê-
ñèìàëüíîãî. Öå îçíà÷àº, ùî 
â îêðåìèé ïåð³îä ìè áóäåìî 
çàòðåáóâàí³ ïîâíèì ñêëàäîì 
³ 4–5 ï’ÿòüìà áëîêàìè. ² öå 
íå áàëà÷êè, à ðåàëüí³ñòü!»

Çà ñëîâàìè Âàäèìà Ñ³ìàêîâà, 
âåñü ëàíöþæîê ðåòåëüíî ðîç-
ðîáëåíî¿ íà 2017 ð³ê ðåìîíò-
íî¿ êàìïàí³¿ äëÿ ÒÅÑ äîâåëîñÿ 
ïåðåðîáèòè. Íàðàç³ ðåìîíòè 
ïåðåíåñåí³ íà âåñíó, à òåðì³íè 
âèêîíàííÿ ðîá³ò äîâîë³ ñòèñ-
ë³. Òî æ âèâîäèòè ïðàö³âíèê³â 
ó âèìóøåíèé ïðîñò³é íå ïëàíó-
þòü. Çàðàç ó íàøèõ ðåìîíòíè-
ê³â áàãàòî ðîáîòè. Éäå àêòèâíà 
ï³äãîòîâêà äî ðîáîòè Ëàäèæèí-
ñüêîþ ÒÅÑ ìàêñèìàëüíèì ñêëà-
äîì òà ïðîõîäæåííÿ íàñòóïíîãî 
îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó. Òàê, 
ç 7 áåðåçíÿ â ïîòî÷íèé ðåìîíò 
áóâ âèâåäåíèé åíåðãîáëîê ¹ 3. 
Ïëàíóºòüñÿ, ùî ðîáîòè ç â³äíîâ-
ëåííÿ îáëàäíàííÿ öüîãî åíåðãî-
áëîêó çàâåðøàòüñÿ äî 27 áåðåç-
íÿ 2017 ðîêó. Çàâäÿêè ðåìîíòó 
ñòàíö³ÿ ñïîä³âàºòüñÿ â³äíîâè-
òè ïîòóæí³ñòü åíåðãîáëîêà ç 
260 äî 290 ÌÂò.

Äëÿ äîâ³äêè. Çà âèìîãàìè 
íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â ÒÅÑ 
â çèìîâèé ïåð³îä ïîâèíí³ ïðà-
öþâàòè íå ìåíøå í³æ 2-ìà åíåð-
ãîáëîêàìè, ùîá ó ðàç³ òåõíî-
ëîã³÷íèõ ïîðóøåíü ³ çóïèíêè 
îäíîãî ç íèõ, äðóãèé åíåðãî-
áëîê çì³ã çàëèøàòèñÿ â ðîáîò³ 
òà çàáåçïå÷èòè «ï³äéîì» ÒÅÑ ³ 
íå äîïóñòèòè ïðèïèíåííÿ ïî-
äà÷³ òåïëà â ì³ñòî.

Ладижинська ТЕС працює лише одним блоком, 
але чекає на високе навантаження влітку
БЛОГ

ДТЕК Енерго — операційна компанія, що від-
повідає за видобуток вугілля, генерацію та 
дистрибуцію електроенергії в структурі енер-
гетичного холдингу ДТЕК. В. о. генерального 
директора ДТЕК Енерго — Дмитро Сахарук.
У портфель активів з вуглевидобутку, те-
плової енергетики й дистрибуції входять 
31 шахта і 13 вуглезбагачувальних фабрик; 
10 ТЕС і 2 ТЕЦ загальною встановленою 
потужністю понад 18 ГВт; 6 підприємств 
з дистрибуції електроенергії, які обслу-
говують 4,4 млн клієнтів.
ДТЭК — стратегічний холдинг, що здійснює 
управління операційними компаніями з ак-
тивами у вуглевидобутку, тепловій енерге-
тиці і дистрибуції, а також в альтернативній 
енергетиці та у видобутку газу. Чисельність 

співробітників ДТЕК — 118 тисяч осіб. Вхо-
дить до складу фінансово-промислової гру-
пи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), 
акціонером якої є Рінат Ахметов. Генераль-
ний директор ДТЕК — Максим Тімченко.
Відпуск електроенергії генеруючими 
підприємствами ДТЕК у 2015 році склав 
38,3 млрд кВт.год, з яких 634 млн кВт.год 
забезпечила ВЕС, передача електроенергії 
мережами — 45,1 млрд кВт.год., видобуток 
вугілля — 28,7 млн тонн, видобуток при-
родного газу — 1,3 млрд куб. м.
Додаткова інформація про компанію: 
www.dtek.com.
У всіх містах діяльності своїх підприємств 
ДТЕК реалізує проекти соціального партнер-
ства. Докладніше про це — spp-dtek.com.ua.

Вадим Сімаков, 
головний інженер ДТЕК 
Ладижинської ТЕС

ДОВІДКА

394461

ПРЕС-СЛУЖБА 
АГЕНТСТВА 

НЕРУХОМОСТІ «ОЛІМП»

10 êâ³òíÿ ñòàðòóº äðóãèé êóðñ 
íàâ÷àííÿ ó «Ïåðø³é ð³åëòîðñüê³é 
øêîë³» ïðè àãåíòñòâ³ íåðóõîìîñò³ 
«Îë³ìï». Ïðîòÿãîì òèæíÿ ð³åë-
òîðè-ïî÷àòê³âö³ îñâîþâàòèìóòü 
ñïåöèô³êó ïðîôåñ³¿. Ï³ä êåð³â-
íèöòâîì ïðîôåñ³îíàë³â íîâà÷êè 
îòðèìàþòü íå ëèøå òåîðåòè÷í³ 
çíàííÿ, à é ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè 
ó ñôåð³ íåðóõîìîñò³. 

Óí³êàëüí³ñòü ñèñòåìè íàâ÷àííÿ 
â «Îë³ìï³» â òîìó, ùî ñêëàä âè-
êëàäà÷³â – öå ïðîôåñ³îíàëè ç áà-
ãàòîð³÷íèì ïðàêòè÷íèì äîñâ³äîì 
ó ñôåð³ íåðóõîìîñò³. Íà çàíÿòòÿõ 

ñëóõà÷³ îòðèìàþòü êîìïëåêñ óñ³õ 
íåîáõ³äíèõ äëÿ ðîáîòè çíàíü.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà îäíî-
ãî ³ç â³ää³ëåíü  àãåíòñòâà íå-
ðóõîìîñò³ «Îë³ìï», Ãàâðèëîâî¿ 
Îëåíè, âèïóñêíèêè øêîëè, ÿê³ 
ïîêàæóòü íàéêðàù³ ðåçóëüòà-
òè ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ, ïðîéäóòü 
ñòàæóâàííÿ ç ïåðñïåêòèâîþ ïî-
äàëüøîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ â 
êîìïàí³¿.

 Ïåðøèõ ñâî¿õ âèïóñêíèê³â 
ð³åëòîðñüêà øêîëà âèïóñòèëà 
ùå íàïðèê³íö³ ñ³÷íÿ. Ïî çàâåð-
øåííþ íàâ÷àííÿ óñ³ ó÷àñíèêè 
øêîëè îòðèìàëè ñåðòèô³êàòè, 
à òðîº âèïóñêíèê³â, ÿê³ ïîêàçà-
ëè íàéêðàù³ ðåçóëüòàòè ï³ä ÷àñ 
íàâ÷àííÿ, óñï³øíî ïðîéøëè 

ñòàæóâàííÿ òà âæå ïðàöåâëà-
øòîâàí³ â îäíîìó  ³ç â³ää³ëåíü 
«Îë³ìïó». 

Ùîäî âàðòîñò³ êóðñó, Îëåíà 
Ãàâðèëîâà çàçíà÷àº, ùî á³ëüøó 
÷àñòèíó âèòðàò íà íàâ÷àííÿ áåðå 
íà ñåáå «Îë³ìï», òîìó äëÿ â³-
ííè÷àí îñâ³òà â «Ïåðø³é ð³åë-
òîðñüê³é øêîë³» îáõîäèòüñÿ íå-
äîðîãî. Òèæíåâèé êóðñ íàâ÷àííÿ 
ñêëàäàº 300 ãðèâåíü.

Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ó øêîë³ îáìå-
æåíà. Âñòèãí³òü çàðåºñòðóâàòèñÿ 
òà îòðèìàéòå ìîæëèâ³ñòü ïîáó-
äóâàòè óñï³øíó êàð’ºðó ðàçîì ç 
Àãåíòñòâîì íåðóõîìîñò³ «Îë³ìï»! 
Ðåºñòðóéòåñÿ âæå çàðàç çà òåëå-
ôîíàìè: 067-503-53-62; 063-274-
06-41, 067-770-14-64. 

Агентство нерухомості «Олімп» 
запрошує на навчання у Школу ріелтора
БЛОГ

394539
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(095)3700574 

Ä³ÿ ïîñòàíîâè 
óðÿäó, ùî âñòà-
íîâèëà ö³íó íà ãàç 

6,879 ãðèâí³ çà òèñÿ÷ó êóáîìåòð³â, 
ñïëèâàº 31 áåðåçíÿ. Îòæå, ï³ñëÿ 
ö³º¿ äàòè Êàáì³í ìàº çàòâåðäèòè 
íîâó ö³íó àáî çàëèøèòè ³ñíóþ÷èé 
òàðèô, ïðèéíÿâøè íàêàç.

Ïðîòå â ëþòîìó ïî÷àëè 
ç’ÿâëÿòèñÿ çàÿâè ïðî çá³ëüøåííÿ 
ö³íè ãàçó. Ãîëîâíèé êîìåðö³éíèé 
äèðåêòîð «Íàôòîãàçó» Þð³é Â³-
òðåíêî çàÿâëÿâ, ùî ö³íè íà ãàç 
çðîñòóòü íà 40 â³äñîòê³â. Òîáòî, 
ö³íà òèñÿ÷³ êóáîìåòð³â ãàçó ìîæå 
áóòè íà ð³âí³ 9,5–10 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü. Àëå Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿-
íè Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí çàñïîêî-
¿â, ùî «íå äîïóñòèòü ï³äâèùåííÿ 
âàðòîñò³ ãàçó äëÿ íàñåëåííÿ».

— À ò³, õòî çàÿâëÿþòü ïðî ìîæ-
ëèâå çðîñòàííÿ ö³í íà 40 â³äñîòê³â, 
ïîâèíí³ àáî â³äïîâ³äàëüíî ïðàöþ-
âàòè, àáî ïèñàòè çàÿâó íà çâ³ëüíåí-
íÿ, — ïåðåäàº ïðåñ-ñëóæáà ñëîâà 
ãîëîâè óðÿäó (goo.gl/A3d7mb).

ЦІНА ГАЗУ ТА КОМУНАЛКА. Æóð-
íàë³ñòè çàïèòàëè â³ííè÷àí, à ÷è 
ãîòîâ³ âîíè äî çá³ëüøåííÿ âàðòîñ-
ò³ ãàçó òà ÿê ðåçóëüòàò äî á³ëüøèõ 

âèòðàò íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè? 
Çàãàëîì, ëþäè ïîáîþþòüñÿ, ùî 
óðÿä íå äîòðèìàºòüñÿ ñëîâà òà 
çá³ëüøèòü êîìóíàëüí³ òàðèôè.

— ßêùî á íå ñóáñèä³¿, òî êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè áàãàòî çàáèðàëè ç 
ñ³ìåéíîãî áþäæåòó. À ÿê ìîæíà 
ï³äãîòóâàòèñÿ äî çäîðîæ÷àííÿ 
êîìóíàëêè? Âîíà âæå ñò³ëüêè 
ðàç³â çá³ëüøóâàëàñÿ, à ìè âñå òåð-
ïèìî! ßêùî íàñ ïîñòàâëÿòü ïåðåä 
ôàêòîì, ùî îñü º íîâà ö³íà, òîä³ 
áóäåìî âèøóêóâàòè íîâ³ ðåçåðâè, 
íà ÷îìóñü ùå åêîíîìèòè, — ñêà-
çàëà â³ííè÷àíêà Òåòÿíà.

— Òàðèô íà ãàç îáîâ’ÿçêîâî 
ï³äí³ìóòü. Ó îñòàíí³ ðîêè íå áóëî 
òàêîãî, ùîá çíèæóâàëè êîìóíàë-
êó. Çàðàç îòðèìóþ ñóáñèä³þ, òîìó 
êîìóíàëêà íå ñèëüíî âïëèâàº. 
Àëå ÿêùî ³ ñóáñèä³þ çàáåðóòü, 
òî ÿ íå çíàþ, ÿê ïëàòèòè. Ìî¿õ 
1500 ãðèâåíü ëåäâå âèñòà÷àº 
íà æèòòÿ. À ùå îíóêó õî÷åòüñÿ 
ùîñü êóïèòè, — ñêàçàâ ïåíñ³îíåð 
Â³êòîð Ôèëèìîíîâè÷.

— Óæå çàðàç íå ñïðàâëÿºìîñÿ 
ç ðàõóíêàìè çà êîìóíàëêó. À ùî 
ðîáèòè? Çàðïëàòè ëåäâå çá³ëü-
øóþòüñÿ, à êîìóíàëüí³, ïîäàò-
êè — âñå çðîñòàº. Ìè íå çíàºìî, 
ÿê ç öüîãî çíàéòè âèõ³ä. ² òàê 
íà âñüîìó çàîùàäæóºìî, — êà-
çàëè äâ³ æ³íêè, ùî â³äìîâèëèñÿ 
ïðåäñòàâëÿòèñÿ.

ЯК ЗМІНИТЬСЯ ЦІНА НА ГАЗ?
Блакитне золото  У квітні Кабмін 
має зробити перегляд тарифу на газ. 
Експерти кажуть, що він буде більшим. 
Але здорожчання буде в кінці 2017 року чи 
навесні 2018. Хоча й вказують, що в Україні 
для населення достатньо свого видобутку. 
А городяни вже міркують, на чому 
можна зекономити. Так чого очікувати 
вінничанам від нової ціни на газ?

На збільшення ціни 
не піде уряд 

ВОЛОДИМИР МАЙСТРИШИН, 
ГОЛОВА СПОСТЕРЕЖНОЇ 
РАДИ В БІОЕНЕРГЕТИЧНІЙ 
АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ 

— Реально газ може подо-
рожчати. Але на це не піде 
уряд. Тим паче, в минуло-

му році Кабмін заявляв, що встановлює єдину 
ціну на газ — 6,879 гривні за кубометр. Але 
насправді, для промисловості — 11 гривень 
за кубометр, для бюджетних організацій — 
5,9 гривні за кубометр газу, для релігійних 
громад — 3,5 гривні. Тобто, передумови для 
зростання ціни є. Чи збудуться? Усе залежить 
від весняних настроїв як у суспільстві, так і 
у вищих ешелонах влади. Якщо курс долара 
не зміниться, то підстав для підвищення ціни 
газу не буде. Але якщо кредит МВФ не на-
дійде, тоді з'являться серйозні побоювання 
для зростання ціни газу аж до 9–10 тисяч 
гривень за тисячу кубів.

Нова ціна 
збільшить борги 

ОЛЕКСАНДР ОХРИМЕНКО, 
ПРЕЗИДЕНТ «УКРАЇНСЬКОГО 
АНАЛІТИЧНОГО ЦЕНТРУ» 

— Теоретично, ціну газу 
можуть не підвищити. З 
іншого боку, прийняли 
закон, який прив'язує 

вартість газу до коливань курсу долара 
та цін газу на європейському ринку. У ке-
рівництва «Нафтогазу» вже є план про під-
вищення ціни до 9600 гривень за тисячу 
кубів з цього року. Чи приймуть це в уряді? 
Ймовірно, ні. 
А якщо буде така ціна, то вартість кому-
нальних послуг (опалення та гаряча вода — 
авт.) зросте на 50%. Населення стільки 
платити не буде. Відповідно, загальний 
борг за комуналку перевалить за 30 мі-
льярдів по країні. Людям потрібні чесні 
тарифи та реальна програма з енергоз-
береження.

Подорожчання — з весни 
2018 року 

ТАРАС ГАЛАЙДА, ПРОВІДНИЙ 
СПЕЦІАЛІСТ «ПУБЛІЧНОГО 
АУДИТУ» 

— З 1 квітня явно не по-
дорожчає. Якщо Кабмін 
прийме таку постанову, 
то лише з жовтня почнуть 

діяти нові тарифи. Судячи із заяв Гройсма-
на, газ залишиться на тому ж рівні. Ймовір-
но, здорожчання буде навесні 2018 року.  
До  9–10 тисяч гривень за тисячу кубів. Через 
це буде збільшення тарифів на опалення та 
гарячу воду на 30%. А за словами Кабміну 
та «Нафтогазу», населення на 75% забез-
печено газом власного видобутку, а 25% — 
імпорт. Навіщо тоді платити додаткові кошти 
за транспортування українського газу з ЄС, 
якщо цього не відбувається? Для 100% по-
криття потреб населення й теплових підпри-
ємств вистачить нашого газу, що зменшить 
комуналку.

Ціна має бути 4300 гривні 
за тисячу кубів 

ВАЛЕНТИН ЗЕМЛЯНСЬКИЙ, 
ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ 
ЕНЕРГЕТИКИ 

— Ймовірно, вартість газу 
збільшиться. Сьогодніш-
ня вартість кубометру для 
населення 6,879 гривні 

не відповідає новій формулі та має зрости 
до 9 гривень за куб. Отже, комуналка (опа-
лення та гаряча вода) зросте на 20–30%. 
Дивним є те, що внутрішній видобуток покри-
ває 14,6 мільярда із необхідних 17,6 мільярда 
кубометрів газу. Український газ, за моїми 
підрахунками, можна продавати по ціні 
160 доларів за тисячу кубів (4300 гривень) 
з урахуванням всіх податків. Тому потрібно 
тільки три мільярди кубометрів імпортного 
газу за більшою ціною. Треба пам'ятати, що 
вводячи європейські ціни на газ, уряд забу-
ває зовсім не європейський рівень зарплат 
в українців.

УРЯД ПОКИ МОВЧИТЬ. Ó ïðè-
âàòí³é êîìïàí³¿ «Â³ííèöÿãàç» ïðî 
çì³íó òàðèôó íà ãàç ùå íå çíà-
þòü. Ðå÷íèê êîìïàí³¿ Îêñàíà Ïî-
ë³ùóê â³äïîâ³ëà, ùî äî 31 áåðåç-
íÿ áóäå ñòàðà ö³íà íà ãàç.

— Ùî áóäå ç 1 êâ³òíÿ òà ÷è 
áóäóòü ì³íÿòè ö³íó ãàçó? Ïðî 
öå ìè í³÷îãî íå ìîæåìî ñêàçà-
òè. Ç ³íøîãî áîêó, Êàáì³í âí³ñ 
çì³íè: äâ³÷³ íà ð³ê ìîæå ïåðå-
ãëÿäàòè âàðò³ñòü ãàçó (êâ³òåíü 
³ æîâòåíü), ÿêùî çì³íþºòüñÿ 
êóðñ äîëàðà àáî çðîñòàº âàð-
ò³ñòü ãàçó íà í³ìåöüêîìó õàá³. 
Âïëèâàòè íà öå ìè íå ìîæåìî. 
ßê ³ íàø³ ñïîæèâà÷³, òàêîæ ÷å-
êàºìî íîâèí â³ä óðÿäó, — ñêà-
çàëà ïðåñ-ñåêðåòàð êîìïàí³¿ 
Ïîë³ùóê.

Ùîäî çì³í äî ðîçðàõóíêó òà-
ðèôó. Êàáì³í çàòâåðäèâ ïîñòàíî-
âó ¹ 90 ùå 21 ëþòîãî. Çà íåþ, 
òàðèô íà ãàç äëÿ íàñåëåííÿ òà 
âèðîáíèê³â òåïëîâî¿ åíåðã³¿ (êî-
òåëüí³ — àâò.) ïåðåãëÿäàòèìóòüñÿ 
ùîï³âð³÷÷ÿ: 1 æîâòíÿ òà 1 êâ³òíÿ. 
Ïðè öüîìó òàðèô áóäå âèðàõî-
âóâàòèñÿ íà îñíîâ³ ñåðåäíüîì³-
ñÿ÷íèõ çíà÷åíü ö³í íà ãàç íà í³-
ìåöüêîìó ãàçîâîìó õàá³ (NCG). ² 
äî öüîãî áóäóòü äîäàâàòè âàðò³ñòü 
òðàíñïîðòóâàííÿ äî çàõ³äíîãî 
êîðäîíó Óêðà¿íè ³ òàðèô íà âõ³ä 
ó ãàçîòðàíñïîðòíó ñèñòåìó Óêðà-
¿íè â àìåðèêàíñüêèõ äîëàðàõ. ßê 
âêàçóþòü ôàõ³âö³, öÿ ñèñòåìà íå º 
ñïðàâäåëèâîþ. Îñê³ëüêè ïðèð³â-
íþâàòè äî ³ìïîðòíîãî áóäóòü é 
ãàç âëàñíîãî âèäîáóòêó Óêðà¿íè 
(goo.gl/5fgQq9).

Прогнози експертів. Газ подорожчає з 1 квітня чи ні?

«Íàôòîãàç» çàÿâëÿâ 
ïðî çá³ëüøåííÿ 
òàðèôó íà ãàç íà 40%. 
Àëå ó «Â³ííèöÿãàç» 
ïðî íîâó ö³íó í³÷îãî 
íå çíàþòü

КОМУНАЛКА ПРИ НОВІЙ ЦІНІ ГАЗУ 
Найбільше газ впливає на тариф гарячої води та опалення. Експерти прогнозують 

збільшення вартості газу для населення до 9–10 тисяч гривень за тисячу кубометрів. 
За різними думками фахівців, через це комуналка здорожчає на 20, 30 та 50% 

ДОДАТОК 
Тарифи «Вінницяміськтеплоенерго»: на гарячу воду разом з рушникосушильни-
ком; на опалення — розрахунок на 1 особу в місяць (goo.gl/2T5HfR).
Для умовних розрахунків використали: житло — 60 квадратів, двоє людей із нор-
мою споживання гарячої води 1,6 м3 на одну особу.
Рахунок вказаний тільки за опалення та гарячу воду.

Тариф на газ — 6,879 грн/м3

Прогнози експертів: ціна газу 9-10 грн/м3

28,8
грн/м2 

232,5
грн/місяць 

2 192
грн на місяць

34,5
грн/м2 

279
грн/місяць 

2 628
грн на місяць

37,4
грн/м2 

302,25
грн/місяць 

2 848
грн на місяць

43,2
грн/м2 

348,7
грн/місяць 

3 289
грн на місяць

ОПАЛЕННЯ ГАРЯЧА ВОДА РАХУНОК

Збільшення на 20%

Збільшення на 30%

Збільшення на 50%
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Тетяна Глущак розказала, що її 
зять лежав у лікарні з понеділка, 
13 березня. Був у травматичному 
відділенні. Звідти його виписали, і 
вони намагалися перевестися у те-
рапію. З таким проханням і при-
йшли до головного лікаря.
На відео бачимо, що головний 
лікар візитерам порадив взяти 
направлення у сімейного лікаря. 
Мовляв, буде направлення, по-
кладуть у стаціонар.
— Якщо ви хочете якісь свої речі, 
я — поза ними, — сказав він.
Що її зять страждає від підвище-
ного тиску та удвічі більшого від 
норми умісту свинцю в організмі, 

говорить Тетяна Глущак, і по-
силається на результати аналізу 
приватної клініки. За її словами, 
знайти токсиколога ні в Могилеві, 
ні у Вінниці вони не змогли, тому 
планують їхати на обстеження 
у столицю.
— Нам крапельниць поназначали 
купу, трошки підлікували, думаю, 
23 березня вже будемо на суді, — 
каже по телефону теща Олександра 
Коломійця. — Я знімки із рештками 
кулі, яку не змогли дістати, вожу 
із собою. Лишу в історії хвороби, 
а вони потім руками розведуть: 
«ми не знаємо, де поділись». Ми 
вже настільки боїмося, що постійно 

дивимося, якщо вони десь ідуть, 
щоб під руками телефон був.
— Який свинець? Йому усі осколки 
витягли одразу під час операції, — 
сказала журналісту адвокатка Сер-
гія Шевчука.
І його дружина упевнено заявила: 
потерпілий тільки прикидається 
хворим, бо його регулярно бачать 
у Могилеві в ресторанах.
— Взагалі я не підтримую такі дії, 
як знімати відео і викладати, але 
вже надоїло, — каже Христина про 
свою зйомку в лікарні. — Якщо Ко-
ломієць правий, то чому він уникає 
суду? Нехай прийде і доведе свою 
правоту, а не ховається по лікарнях!

Чому скандалили і знімали у лікарні

ÊÐÈÌ²ÍÀË

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Îáâèíóâà÷åíèé 
Ñåðã³é Øåâ÷óê ç 
ìèíóëî¿ îñåí³ 
ñèäèòü ó ñë³ä÷î-

ìó ³çîëÿòîð³ é ÷åêàº, äîêè éîãî 
êðèì³íàëüíó ñïðàâó ðîçãëÿíå ñóä. 
Ó íüîãî — ÷îòèðè àäâîêàòè. ² ìî-
ãèë³âñüê³, ³ â³ííèöüê³. Ï³äñóäíèé 
ùå íå äàâàâ ñâ³ä÷åíü, àëå éîãî 
äðóæèíà ðîçïîâ³äàëà RIA ó åêñ-
êëþçèâíîìó ³íòåðâ’þ, ùî Ñåðã³é 
ìàº àë³á³, ùî íà íüîãî «â³øàþòü» 
çëî÷èí, ùîá ïðèáðàòè ïîäàë³ â³ä 
¿¿ áàòüêà — ìåðà Ìîãèëåâà-Ïî-
ä³ëüñüêîãî.

Çâèíóâà÷óþòü çÿòÿ Ïåòðà Áðîâ-
êà ó çàìàõó íà âáèâñòâî. ßê ñêà-
çàíî ó îáâèíóâàëüíîìó àêò³, â³í 
10 òðàâíÿ ìèíóëîãî ðîêó ñåðåä 
á³ëîãî äíÿ íà âóëèö³ ðàéöåíòðó 
âèñòð³ëÿâ îáîéìó ç ï³ñòîëåòà 
íåâ³äîìîãî ïîõîäæåííÿ ³ âëó-
÷èâ ó ì³øåíü òðè÷³. Ì³øåííþ 
áóâ Îëåêñàíäð Êîëîì³ºöü, ç ÿêèì 
Ñåðã³é Øåâ÷óê ìàº êîíôë³êò.

Ó ìàòåð³àëàõ ïðîâàäæåííÿ, â³ä-
êðèòîãî çà çàÿâîþ òåù³ ïîòåðï³-
ëîãî, íåìàº ³íôîðìàö³¿, â³äîìî¿ 
êîæíîìó â ì³ñò³ Ìîãèë³â-Ïî-
ä³ëüñüêèé, ùî Ñåðã³ÿ Øåâ÷óêà 
íàçèâàþòü «Øåôîì» òà «ïðà-
âîþ ðóêîþ» ìåðà. Íàçèâàþòü 
çà ïð³çâèñüêîì ì³ñòÿíè ³ éîãî 
îïîíåíòà — «Êàáàí». Ïðî íà-

ëåæí³ñòü Îëåêñàíäðà Êîëîì³éöÿ 
äî ãðóïè «Ñåðåáðèñòèõ õóòîðÿí» 
óæå ðîçêàçàâ ñóäó ï³äñóäíèé. Ïî-
òåðï³ëèé â³äìàõíóâñÿ â³ä öüîãî, 
ÿê â³ä íàêëåïó.

Çàïåðå÷óâàòè óñå êàòåãîðè÷íî 
³ àêòèâíî êîòèòè áî÷êó íà äðóãó 
ñòîðîíó — îñü òàêà îñîáëèâ³ñòü 
öüîãî êîíôë³êòó, ñóäîâå ðîçáè-
ðàííÿ ÿêîãî âñå í³ÿê íå ïî÷íåòü-
ñÿ. Áóëî äâà ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ, àëå 
ãîëîâí³ ô³ãóðàíòè êðèì³íàëüíî¿ 
³ñòîð³¿ ç ïîñòð³ëàìè ó çàä äîñ³ 
íå ñâ³ä÷èëè.

Óæå íà ïåðøîìó çàñ³äàíí³ ïî-
÷àëèñÿ ìàõ³íàö³¿. Ðîçïîâ³äàòè, ÿê 
óñå áóëî, â³äìîâèëèñÿ ³ ï³äñóä-
íèé, ³ ïîòåðï³ëèé. Ñåðã³é Øåâ÷óê 
ñêàçàâ, ùî ðîçêàæå ñâîþ âåðñ³þ, 
àëå êîëè äàëè ñëîâî, ñêîðèñòàâñÿ 
ñòàòòåþ 63 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè 
(Îñîáà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
çà â³äìîâó äàâàòè ïîêàçàííÿ àáî 
ïîÿñíåííÿ ùîäî ñåáå…). À îò äðó-
ãèé, Îëåêñàíäð Êîëîì³ºöü, ïðîñòî 
ñòàâ âèêðó÷óâàòèñÿ, àáè íå ïî-
÷èíàòè ðîçêàçóâàòè, ÿê óñå áóëî, 
ïåðøèì. Ïðèíàéìí³, òàêå ñêëàâ 
âðàæåííÿ, êîëè çàãîâîðèâ ïðî 
ïîãàíå ñàìîïî÷óòòÿ. 

«ІХ БІН БОЛЬНОЙ». Ïåðåä öèì 
ñòàí çäîðîâ’ÿ ïîòåðï³ëîìó íå çà-
âàäèâ îãîëîñèòè öèâ³ëüíèé ïî-
çîâ. Îëåêñàíäð Êîëîì³ºöü ñêà-
çàâ, ùî õî÷å çà ìîðàëüí³ çáèòêè 
îòðèìàòè ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü ³ 

ЗАВАЖАЄ ПРАВОСУДДЮ 
СВИНЕЦЬ У СІДНИЦІ
Судові справи  За станом здоров’я 
відмовляється свідчити у суді могилівчанин 
Олександр Коломієць. Він нібито досі 
лікує наслідки вогнепальних поранень 
у стегно та сідницю, отримані майже рік 
тому. На лаві підсудних у цій кримінальній 
історії — зять мера Могилів-Подільського 
Сергій Шевчук. Його захищають чотири 
адвокати і дружина

Сергій Шевчук на лаві підсудних. Зятя мера 
Могилів-Подільського судять за замах на убивство

òðîõè á³ëüøå 50 òèñÿ÷ — çà òðàí-
ñïîðòóâàííÿ éîãî ó Â³ííèöþ òà 
ë³êóâàííÿ òóò. Àëå êîëè ñóääÿ 
çàïðîïîíóâàëà éîìó ïî÷àòè ñâîþ 
ðîçïîâ³äü — ïîòåðï³ëèé ñòàâ 
êàçàòè, ùî ïîãàíî ïî÷óâàºòüñÿ. 
Ïðîñèâ ïåðåíåñòè éîãî äîïèò 
íà ï³çí³øå.

— Âåëèê³ çàëèøêè ñâèíöþ 
â îðãàí³çì³, ³ âîíè ïðîãðåñó-
þòü, — ïîÿñíþâàâ òåïåð óæå êî-
ëèøí³é ïðåäñòàâíèê ïîòåðï³ëîãî 
²âàí Ñåìåíþê.

Çàì³ñòü íüîãî íàäàë³ ïðàöþâà-
òèìå ³íøèé àäâîêàò. Ðîäè÷³ ï³ä-
ñóäíîãî òàê ³ êàæóòü: Ñåìåíþê 
ïðîñòî â³äìîâèâñÿ â³ä ðîáîòè ç 
ëþäüìè, ÿê³ «ìóòÿòü».

À ãîëîâóþ÷à ñóääÿ îäðàçó äàëà 
çðîçóì³òè, ùî çàòÿãóâàòè ïðîöåñ 
íå äàñòü. Âîíà ïðîïîíóâàëà âè-
êëèêàòè øâèäêó Îëåêñàíäðó Êî-
ëîì³éöþ. Òîé øâèäêî¿ íå çàõîò³â. 
Ìàâ íà ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî 
õâîð³º, äîâ³äêó ç ë³êàðí³, â ÿê³é 
íàïèñàíî, ùî â³í âðàíö³ çäàâ 
êðîâ íà àíàë³çè… Ï³ñëÿ îáãî-
âîðåííÿ ïðîáëåìè ñòîðîíè âè-
ð³øèëè ë³êàð³â íå êëèêàòè, àëå 
çàñ³äàííÿ âñå æ ïåðåíåñëè.

Çàõèñò Ñåðã³ÿ Øåâ÷óêà ïîò³ì 
ïîÿñíèâ, ùî ïîòåðï³ëèé ñïîä³-
âàâñÿ âèñòóïàòè ï³ñëÿ ï³äñóäíîãî. 
Àëå õ³ä ç³ ñòàòòåþ 63-þ ïîëàìàâ 
¿ì çàïëàíîâàíå.

ПЕРЕПРОСИЛИ СВІДКІВ. Íà-
ñòóïíå çàñ³äàííÿ ïî÷àëîñÿ ç òîãî, 
ùî ãîëîâóþ÷à ñóääÿ óæå çíàëà: 
ñüîãîäí³ òåæ «ê³íà» íå áóäå. Ïî-
òåðï³ëèé íå ïðè¿õàâ óçàãàë³. Ñóä 
îòðèìàâ äîâ³äêó, ùî â³í ó ë³êàð-
í³, ³ êëîïîòàííÿ â³ä íîâîãî ïðåä-
ñòàâíèêà ç ïðîõàííÿì äàòè ÷àñ 
íà âèâ÷åííÿ ìàòåð³àë³â. Çà ñóêóï-
í³ñòþ öèõ îáñòàâèí ïåðåíåñëè 
ñëóõàííÿ çíîâ. Ïàðàëåëüíî — íà-
ïèñàëè çàïèò â ìîãèë³â-ïîä³ëü-
ñüêó ë³êàðíþ, ïðî òå, ÿê äîâãî 
ë³êóâàòèìóòü Êîëîì³éöÿ.

À òîä³ ñóä ïëàíóâàâ ö³ëèé äåíü 
ñëóõàòè ñâ³äê³â. Ïåðåä ê³ëüêîìà 
ëþäüìè, ÿê³ ïðèáóëè çà ïîâ³ñòêà-

ìè, âèáà÷èëàñÿ ñóääÿ Êóðáàòîâà 
çà äàðìà âèòðà÷åíèé ÷àñ ³ êîøòè 
íà ïðè¿çä äî Â³ííèö³. Âîíà ðîç-
êàçàëà, ÿê çâ’ÿçóâàëàñÿ ç ó÷àñíè-
êàìè ïðîöåñó, ùîá çàáåçïå÷èòè 
ÿâêó, à ïîò³ì ï³äñóìóâàëà:

— Ñóä ïåðåéìàâñÿ, ùîá çàñ³-
äàííÿ â³äáóëîñÿ, àëå çà ñóêóï-
í³ñòþ îáñòàâèí — ïåðåíîñèìî. 
Ó ñïðàâ³ òðåáà ðóõàòèñÿ. ßêùî 
ïîòåðï³ëèé íå õî÷å, ÷è íå ìîæå 
ñâ³ä÷èòè, òî òîä³ ðîçãëÿíåìî 
ïèòàííÿ ïðî çì³íó ïîðÿäêó äî-
ñë³äæåííÿ äîêàç³â.

А ДО ТОГО... Íàïåðåäîäí³ öüîãî 
çàñ³äàííÿ, ÿêå â³äáóëîñÿ ìèíó-
ëî¿ ï’ÿòíèö³, 17 áåðåçíÿ, ö³êàâ³ 
ïîä³¿ â³äáóëèñÿ ó Ìîãèë³â-Ïî-
ä³ëüñüêîìó.

Äðóæèíà Ñåðã³ÿ Øåâ÷óêà 
«çàñòóêàëà» ïîòåðï³ëîãî ³ éîãî 
ðîäè÷³â ó êàá³íåò³ ãîëîâíîãî 
ë³êàðÿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³. Êàæå, 
âèïàäêîâî ïåðåñ³êëàñÿ ç íèìè, 
êîëè äîìîâëÿëàñÿ ç³ ñïåö³àë³ñ-
òàìè ïðî îáñòåæåííÿ ÷îëîâ³êà 
â Ñ²ÇÎ. Ó ë³êàðí³ Õðèñòèíà Øåâ-
÷óê çíÿëà â³äåî òà âèêëàëà çàïèñ 
ó Ôåéñáóêó.

«Îñü òàê ñòâîðþþòü òèñê íà ãî-
ëîâíîãî ë³êàðÿ ì³ñòà Ìîãèëåâà-

Ïîä³ëüñüêîãî, ùîá Êîëîì³é-
öÿ áåç óñÿêèõ ï³äñòàâ ïîêëàëè 
íà ñòàö³îíàð â ë³êàðíþ çà äåíü 
äî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ, — íàïè-
ñàëà äðóæèíà «Øåôà». — Â³í 
íå ç’ÿâèòüñÿ íà ñóä, ³ ñïðàâó 
ïåðåíåñóòü. Òàêèì ÷èíîì â³í 
õî÷å òðèìàòè ìîãî ÷îëîâ³êà 
ï³ä âàðòîþ äîâãèé ÷àñ. Êîëè ¿õ 
íåñïîä³âàíî ñï³éìàëè ³ ïî÷àëè 
çí³ìàòè, Òåòÿíà Ãëóùàê (òåùà 
ïîòåðï³ëîãî — àâò.) íàêèíóëàñÿ 
íà ìåíå! Ðåçóëüòàò — ãåìàòîìà 
ïðàâî¿ ê³íö³âêè…»

Æóðíàë³ñòó â ñóä³ Õðèñòèíà 
Øåâ÷óê ïîêàçàëà ïîäðÿïàíó 
äîëîíþ. Ñêàçàëà, ùî ö³ ñë³äè ¿é 
çàëèøèëà òåùà «Êàáàíà». Íàòî-
ì³ñòü Òåòÿíà Ãëóùàê ãîâîðèòü, 
ùî âîíà ò³ëüêè çàòóëèëà ðóêîþ 
òåëåôîí, àáè ¿¿ íå çí³ìàëè. Âîíà 
òîä³ âèêëèêàëà ïîë³ö³þ ó êàá³íåò 
ãîëîâíîãî ë³êàðÿ. Ï³äñòàâà: íàïàä 
Õðèñòèíè Øåâ÷óê.

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

Олександр Коломієць в лікарні. У кабінеті головного 
лікаря просився лягти у стаціонар напередодні суду
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ðîçñë³äóâàëè 
öþ äàâíþ ³ñòî-
ð³þ ñïåðøó ì³ë³-

ö³ÿ. Ïîò³ì ñóäè ð³çíèõ ³íñòàíö³é. 
Çãîäîì ðîçáèðàëàñÿ ó í³é ³ ïî-
ë³ö³ÿ, áî ñïðàâó ïîâåðíóëè ðîç-
ñë³äóâàòè çíîâó. Òåïåð ¿¿ ó êîòðå 
íàïðàâèëè äî ñóäó, íå çì³íèâøè 
çâèíóâà÷åííÿ.

Ïðî ñóä çà á³éêó, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ 
ñèíó âëàñíèêà «²âàí³âñüêèõ 
êîâáàñ» â³äð³çàëè íîñà ðîçáè-
òîþ ïèâíîþ ïëÿøêîþ, ðåäàêö³ÿ 
RIA/20minut.ua ïèñàëà ìèíóëîãî 
ðîêó â ñòàòò³ «„ÀÒÎøíèê“ ³ «ìà-
æîð». Õëîïö³ ñ³ì ðîê³â âîþâàëè 
ó ñóäàõ ÷åðåç á³éêó íà Ñîáîðí³é» 
(goo.gl/vkNTsx). Ï³ä àðåøòîì 
çà òðàâìóâàííÿ ñèíà á³çíåñìåíà 
ùå òîð³ê ñèä³â ó ñë³ä÷îìó ³çîëÿ-
òîð³ Àíäð³é Ñàðâ³ðà. Â³ííè÷àíèí, 
ÿêèé ê³ëüêà ðîê³â òîìó ñòàâ âî-
ëîíòåðîì, ÀÒÎâöåì, ³ ïåðå¿õàâ 
³ç Â³ííèö³ äî Êèºâà.

Çàðàç ìîëîäèé ÷îëîâ³ê ³ç ïî-
çèâíèì «Ñàí÷åñ» º âëàñíèêîì 
ï³öåð³¿ äëÿ âåòåðàí³â ó Äí³ïð³. ² 
ó éîãî çàêëàä³ íàâ³òü ïðèãîùà-

ëè Ïåòðà Ïîðîøåíêà. Ñüîãîäí³ 
³ñòîð³ÿ ³íêðèì³íîâàíîãî éîìó 
çëî÷èíó çíîâó â ñóä³. Çíîâó Àí-
äð³é Ñàðâ³ðà íà ëàâ³ ï³äñóäíèõ 
çà íàíåñåííÿ òÿæêèõ ò³ëåñíèõ 
óøêîäæåíü.

Íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ ñóä ïðîâ³â 
ï³äãîòîâ÷å çàñ³äàííÿ. ² ó÷àñíèêè 
ïðîöåñó ïî÷èíàþòü çàíîâî ðîç-
áèðàòèñÿ ó ïîä³ÿõ âîñüìèð³÷íî¿ 
äàâíèíè. Îñü ùî â³äîìî ïðî òó 
ñóòè÷êó äâîõ êîìïàí³é ðåäàêö³¿.

Ñàðâ³ðà ç îäíîêëàñíèêîì ç³-
òêíóâñÿ íà Ñîáîðí³é ç òð³éöåþ 
þíàê³â ó ëèñòîïàä³ 2008 ðîêó. 
Ï³ä ÷àñ ñóòè÷êè ìàëî íå â³äð³-
çàëè íîñà «ðîçî÷êîþ» (ðîçáèòîþ 
ïèâíîþ ïëÿøêîþ) ñèíó âëàñíè-
êà çàâîäó «²âàí³âñüê³ êîâáàñè». 
Â³äòîä³ Ñåðã³é Ñåìåí÷óê ìàº 
øðàì, ðîáèâ ïëàñòè÷íó îïåðà-
ö³þ çà êîðäîíîì. Âèìàãàâ çà öå 
êîìïåíñàö³¿.

Ó ÷è¿õ ðóêàõ òà ïëÿøêà áóëà — 
ó êîæíîãî ñâîÿ ïðàâäà. Ñïåðøó 
ñâ³äêè í³áèòî âêàçóâàëè íà îäíî-
êëàñíèêà Ñàðâ³ðè, àëå çà ðîêè 
ñóä³â âñå ïåðåâåðíóëîñÿ ç í³ã 
íà ãîëîâó…

— Ñàðâ³ðà ò³º¿ ïëÿøêè íàâ³òü 
ó ðóêàõ íå òðèìàâ. Íà í³é íåìàº 

АТОВЦЯ САНЧЕСА ЗНОВ 
СУДЯТЬ ЗА НІС «МАЖОРА» 
Давня справа  Знову починають слухати 
історію бійки восьмирічної давнини. Після 
сутички на Соборній один юнак опинився 
в СІЗО, а другий — на операційному столі 
з відрізаним носом. Резонансною стала 
банальна хлопчача бійка через роки, бо 
звинувачений побував на воєнному Сході

«Санчес» тепер власник піцерії для ветеранів у Дніпрі. У його закладі пригощали 
Петра Порошенка. Андрій Сарвіра — на першому плані знімка, в центрі 

éîãî â³äáèòê³â, àëå åêñïåðòèçó 
àáî íå ïðîâîäèëè, àáî ïðèõîâà-
ëè, — ãîâîðèëè àäâîêàòè ï³äñóä-
íîãî ÀÒÎâöÿ.

Òîâàðèøà Àíäð³ÿ Ñàðâ³ðè 
ñóäèëè ðàí³øå. Çâèíóâà÷óâàëè 
ëèøåíü ó õóë³ãàíñòâ³ ³ âðåøò³ 
çâ³ëüíèëè â³ä â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
çà ñòðîêàìè äàâíîñò³. Òåïåð êî-
ëèøí³ îäíîêëàñíèêè ì³æ ñîáîþ 
íå ñï³ëêóþòüñÿ.

— Áî â³í â÷èíèâ íå ïî-
÷îëîâ³÷îìó, — òàê ïîÿñíèâ áàòüêî 
Àíäð³ÿ ñòàâëåííÿ ñèíà äî òî-
âàðèøà, ùî «âèéøîâ ñóõèì ³ç 
âîäè».

À ùî ãîâîðèòü ïðî âñå öå ïî-
òåðï³ëèé — òîé ìîëîäèé ÷îëîâ³ê, 
ÿêîãî ïðèá³÷íèêè Ñàí÷åñà íà-
çâàëè íå ³íàêøå, ÿê «ìàæîðîì»?

Ñåðã³é Ñåìåí÷óê ìèíóëîãî 
ðîêó ïîãîâîðèâ ³ç æóðíàë³ñòîì 
RIA, õî÷à çàâæäè â³äìîâëÿâ ïðå-
ñ³ ó íàäàíí³ ñâî¿õ ïîÿñíåíü. Â³í 
íàçâàâ ñâîþ ðîäèíó ïðîñòèìè 
ëþäüìè, êàçàâ, ùî «çà ñïðàâåä-
ëèâ³ñòü íå ïëàòÿòü».

— Ñ³ì ðîê³â í³õòî íå â³ðèâ, 
í³ ìàìà, í³ òàòî, í³ ñåñòðà, ùî 
äîá’þñÿ ñïðàâåäëèâîñò³. Óñ³ äó-
ìàëè, ùî éîìó í³÷îãî íå áóäå 
àáî äàäóòü óìîâíî ³ â³äïóñòÿòü, 
ðàç òàê äîâãî éäóòü ñóäè, — êàçàâ 
Ñåðã³é, êîëè Àíäð³é ñèä³â ó Ñ²ÇÎ 
é ùå íå áóëî àïåëÿö³¿.

Íåçàáàðîì ï³ñëÿ ö³º¿ ðîçìîâè 
Ñàí÷åñà â³äïóñòèëè ç-ï³ä âàðòè. 
Àïåëÿö³éíèé ñóä âèð³øèâ, ùî 
ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè íå âñå çðî-
çóì³ëî, ³ ïîâåðíóâ ïðîâàäæåííÿ 

íà äîðîçñë³äóâàííÿ.
Òàê ñàìî áóëî ê³ëüêà ðîê³â 

òîìó: ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ âè-
í³ñ âèðîê (äàâàâ Àíäð³þ Ñàðâ³ð³ 
óìîâíå ïîêàðàííÿ), ïðîêóðàòóðà 
éîãî îñêàðæèëà, ³ ïî÷àëîñÿ òðå-
òº êîëî ñëóõàíü ³ àïåëÿö³éíèõ 
ñêàðã… Çàðàç, âèõîäèòü, òå ñàìå 
çàêðóòèëîñü ó÷åòâåðòå.

Ðåäàêö³ÿ ñë³äêóâàòèìå çà 
ðîçâ’ÿçêîþ ö³º¿ äàâíüî¿ ³ñòîð³¿, 
ÿêà ñòàëà ðåçîíàíñíîþ çàâäÿêè 
ï³äòðèìö³ Ñàí÷åñà, ÿê ó÷àñíèêà 
ÀÒÎ. ² õî÷à â³í óæå íå â³ííè-
÷àíèí, ³ íå â³éñüêîâèé, à äí³-
ïðîâñüêèé ï³äïðèºìåöü, ãðóïè 
â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ ³ç íàçâàìè 
«Ñâîáîäà Ñàí÷åñó», íàé³ìîâ³ðí³-
øå, çíîâó ïî÷íóòü ïîïîâíþâà-
òèñÿ íîâèíàìè.

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674 
 Çà 10 õâèëèí çëîâèëè êðàä³¿â, 

ÿê³ îá³êðàëè õàòó â Ñòðèæàâö³. Òàê 
øâèäêî ñï³éìàëè, áî ñóñ³äêà ïî-
äçâîíèëà â ïîë³ö³þ, êîëè êðàä³¿ 
ùå áóëè ó áóäèíêó. Äàë³ ïðàâîîõî-
ðîíö³ øâèäêî ñïðàöþâàëè çà îãî-
ëîøåíèì ïëàíîì «Ïåðåõâàò».

— Íà ë³í³þ «102» íàä³éøëî ïî-
â³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî â áóäèíêó 
íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêîãî ðàéîíó 
êðàä³æêà. Î÷åâèäåöü çàï³äîçðèâ, 
ùî çëî÷èíö³ òàì ïåðåáóâàþòü àáî 
ò³ëüêè ùî çâ³äòè âèéøëè, — ãîâî-
ðèòü ãîëîâíèé ïîë³öåéñüêèé îá-
ëàñò³ Þð³é Ïåäîñ. — Ìíîþ áóëî 
ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ââåäåííÿ 
ïëàíó «Ïåðåõâàò» ïî îáëàñò³. ² 
çàâäÿêè ïðîôåñ³éíèì ä³ÿì ïðà-
ö³âíèê³â ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ áóëà 
çàòðèìàíà ãðóïà îñ³á, ÿê³ ïåðå-
ñóâàëèñÿ íà «Ìåðñåäåñ³», ó ÿêîìó 
âèëó÷èëè ðå÷îâ³ äîêàçè — ùî-

éíî âèêðàäåí³ ðå÷³. Ðîçêðèòòÿ, 
ìè ðàõóâàëè, áóëî äî 10 õâèëèí.

Çà äàíèìè â³ää³ëó êîìóí³êàö³é 
îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿, çàòðèìàí³ êðà-
ä³¿ — 31-ð³÷í³ õàðê³â’ÿíè. Îäèí ³ç 
íèõ ð³ê òîìó âèéøîâ ³ç â’ÿçíèö³ 
çà «çàêîíîì Ñàâ÷åíêî», à ñèä³â 
çà êðàä³æêó ó îñîáëèâî âåëèêî-
ìó ðîçì³ð³.

— Ðîáîòó â Õàðêîâ³ íå çíàé-
øîâ, íàïåâíî, àáî éîãî òàì óæå 
âñ³ çíàþòü ÿê çëî÷èíöÿ. Îò â³í ³ 
ïðè¿õàâ ñþäè ç³ ñâî¿ì ïîä³ëüíè-
êîì, — êàæå Þð³é Ïåäîñ. — Öÿ 
ãðóïà â÷èíèëà òóò ø³ñòü êâàð-
òèðíèõ êðàä³æîê. Çà ì³ñöåì ¿õ-
íüîãî ïðîæèâàííÿ (íà íàéìàí³é 
êâàðòèð³, — àâò.) âèëó÷èëè ðå÷îâ³ 
äîêàçè (ãðîø³ â ãðèâíÿõ òà ó âà-
ëþò³ ³ þâåë³ðí³ âèðîáè — àâò.) òà 
çáðîþ. Öå ñâ³ä÷åííÿ ïðè÷åòíîñò³ 
çàòðèìàíèõ äî ³íøèõ êðàä³æîê ³, 
ìîæëèâî, äî â÷èíåííÿ ðîçá³éíèõ 

íàïàä³â ³ç çàñòîñóâàííÿì âîãíå-
ïàëüíî¿ çáðî¿, ÿê³ â íàñ áóëè ç 
ïî÷àòêó ðîêó ïî îáëàñò³.

Îñòàííÿ êðàä³æêà õàðê³â’ÿí 
áóëà ç õàòè 22-ð³÷íîãî ìåøêàíöÿ 
Ñòðèæàâêè. Éîãî ñóñ³äêà çâåðíó-
ëà óâàãó íà ñð³áëÿñòèé «Ìåðñå-
äåñ» ç ÷îðíèì äàõîì á³ëÿ ïàðêàíó 
ñóñ³ä³â, ÿêèõ íåìàº óäîìà. Âîíà 
áà÷èëà, ùî íà ïîäâ³ð’¿ õîäÿòü 
äâà ÷îëîâ³êè ³ îãëÿäàþòüñÿ. Öå 
áóëî ñåðåä á³ëîãî äíÿ, àëå ñóñ³äêà 
íå ïðî³ãíîðóâàëà òàêå — íàáðàëà 
êîðîòêèé íîìåð ïîë³ö³¿.

— Çàÿâíèöÿ ïîâ³äîìèëà, ùî 
÷îëîâ³êè ùîéíî ïî¿õàëè ó íà-
ïðÿìêó Â³ííèö³, — ðîçêàçóþòü, 
ùî áóëî äàë³, ó â³ää³ë³ êîìóí³êà-
ö³é îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿. — Ä³ëüíè÷-
íèé îô³öåð ïîë³ö³¿ íà ñëóæáîâ³é 
àâò³âö³ êèíóâñÿ ¿õ íàçäîãàíÿòè. 
Òàêîæ íà ì³ñöå â³äðÿäèëè ñë³ä÷î-
îïåðàòèâíó ãðóïó. Îð³ºíòóâàííÿ 

íà àâòîìîá³ëü ïåðåäàëè åê³ïàæàì 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿, ³ ïðè â’¿çä³ 
ó Â³ííèöþ, íà âóëèö³ Êè¿âñüê³é, 
«Ìåðñåäåñ» áóâ çóïèíåíèé.

Íà çàäíüîìó ñèä³íí³ ìàøèíè 
ï³äîçðþâàíèõ ëåæàâ íîóòáóê, êàð-
òèíà, åë³òíèé àëêîãîëüíèé íàï³é 
òà ïàðôóìè, ÿê³ çãîäîì óï³çíàâ îá-
êðàäåíèé, ÿê ñâî¿ ðå÷³. Ó ³íîìàð-
ö³ áóëî äâîº 31-ð³÷íèõ õàðê³â’ÿí. 
Òîé, ùî êåðóâàâ «ìåðñîì», íå ìàâ 
«ïðàâ» — éîãî ìèíóëîãî ðîêó ïî-
çáàâèëè âîä³éñüêîãî ïîñâ³ä÷åííÿ 
çà êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèì çàñî-
áîì ó íåòâåðåçîìó ñòàí³.

Ó ïîë³ö³¿ òàêîæ ðîçïîâ³ëè, ùî 
ó ñòðèæàâñüêèé áóäèíîê ãàñòðîëåðè 
çàë³çëè, â³äæàâøè ïëàñòèêîâå â³êíî. 
Òåïåð ñë³äñòâî ïåðåâ³ðÿº ¿õ íà ïðè-
÷åòí³ñòü äî â÷èíåííÿ àíàëîã³÷íèõ 
çëî÷èí³â. À çà êðàä³æêó ç ïðî-
íèêíåííÿì, íàãàäàºìî, çàãðîæóº 
äî øåñòè ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.

Серійних «домушників» допомогла взяти сусідка

При в’їзді у Вінницю, 
на вулиці Київській, крадіїв 
на «Мерседесі» затримали 
з речовими доказами 
на задньому сидінні 

ÊÐÈÌ²ÍÀË
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²íôîðìàö³þ ïðî 
â³äêðèòòÿ ó Â³ííè-
ö³ íàéáëèæ÷èì 
÷àñîì Ïî÷åñíîãî 

Êîíñóëüñòâà Ìîëäîâè ïîâ³äîìèâ 
æóðíàë³ñòàì ãîëîâà îáëäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ Âàëåð³é Êîðîâ³é. ¯¿ 
ï³äòâåðäèëè ó ïîñîëüñòâ³ Ìîëäî-
âè â Óêðà¿í³, à òàêîæ óòî÷íèëè 
ïð³çâèùå Êîíñóëà.

ДИПЛОМАТИЧНА УСТАНОВА 
БУДЕ НА ВУЛИЦІ ПЕТРА МОГИ-
ЛИ. «Îô³ö³éíà öåðåìîí³ÿ âðó-
÷åííÿ åêçåêâàòóðè — îô³ö³éíî-
ãî äîêóìåíòà, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî 
Ïî÷åñíèé Êîíñóë ïðèñòóïàº 
äî âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â, 
â³äáóëàñÿ 9 áåðåçíÿ ó ÌÇÑ Óêðà-

¿íè, — éäåòüñÿ ó ëèñò³ ìîëäîâ-
ñüêîãî ïîñîëüñòâà. — Äîêóìåíò 
âðó÷åíî Ãëàâ³ Ïî÷åñíîãî Êîí-
ñóëüñòâà Ìèõàéëó Êóíèöüêîìó. 
Ä³ÿëüí³ñòü Ïî÷åñíîãî Êîíñóëü-
ñòâà ïîøèðþºòüñÿ íà âñþ òåðè-
òîð³þ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³».

Ó ëèñò³ òàêîæ ñêàçàíî, ùî 
Ïî÷åñíå Êîíñóëüñòâî Ìîëäîâè 
ó Â³ííèö³ º ïåðøèì â Óêðà¿í³.

ЩО СКАЗАВ ДИПЛОМАТ ПРО 
СЕБЕ І МАЙБУТНЮ РОБОТУ. 
Ìèõàéëî Êóíèöüêèé âèÿâèâñÿ 
â³äêðèòèì äëÿ ñï³ëêóâàííÿ.

— ß âðàæåíèé íåñïîä³âàíèì 
çíàêîì, — êàæå ïàí Ìèõàéëî. — 
Êîëè íàì âèä³ëÿëè ïðèì³ùåííÿ 
äëÿ Êîíñóëüñòâà, âóëèöÿ ìàëà 
îäíó íàçâó, à çãîäîì ¿¿ ïåðåéìå-
íóâàëè. Òåïåð öå âóëèöÿ Ïå-
òðà Ìîãèëè. Íåéìîâ³ðíî! Àäæå 

ПОЧЕСНЕ КОНСУЛЬСТВО МОЛДОВИ 
У ВІННИЦІ. ХТО СТАНЕ КОНСУЛОМ?
Знайомтеся  Представляємо читачам 
Почесного Консула Республіки Молдова 
у Вінниці, яке відкриють невдовзі. Нову 
дипломатичну установу очолив Михайло 
Куницький. Хто він? Про це дипломат 
розповів журналісту RIA

ñàìå Ïåòðî Ìîãèëà íà â³êè 
óâ³éøîâ â ³ñòîð³þ äâîõ íàøèõ 
íàðîä³â. Ó ðîçïîâ³äÿõ ïðî íüîãî 
ìîæíà ïðî÷èòàòè, ùî ó Ìîëäî-
â³ çà íèì çàêð³ïèëîñÿ éìåííÿ 
«Ïðèíö çåìë³ Ìîëäîâñüêî¿», 
à ó íàñ â Óêðà¿í³ â³í âèäàòíèé 
íàóêîâèé ïðîñâ³òèòåëü, çàñíî-
âíèê îäíîãî ç íàéñòàð³øèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â, ÿêèé íèí³ 
íîñèòü éîãî ³ì’ÿ — Êèºâî-Ìî-
ãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ. Íå çíàþ, 
÷èì ìîæíà ïîÿñíèòè òàêèé çá³ã 
îáñòàâèí. Õî÷ó â³ðèòè, ùî öå 
äóæå ãàðíèé çíàê äëÿ ïî÷àòêó 
ðîáîòè íîâî¿ äèïëîìàòè÷íî¿ 
óñòàíîâè.

Ïàíå Ìèõàéëå, âè ïðàöþâàòè-
ìåòå îäèí, ÷è ó Êîíñóëüñòâ³ áóäå 
øòàò?

— Øòàò óæå ñôîðìîâàíî. Ï³ä³-
áðàí³ ôàõ³âö³, ëþäè, ÿê³ âîëîä³-
þòü ìîëäîâñüêîþ, ðóìóíñüêîþ 
ìîâàìè.

ßê³ ãîëîâí³ çàâäàííÿ ñòàâèòü 
ïåðåä ñîáîþ íîâà äèïëîìàòè÷íà 
óñòàíîâà ³ âè, ¿¿ êåð³âíèê?

— Óêðà¿íà ïîâèííà ìàòè äðóæ-
í³ ñòîñóíêè ç óñ³ìà äåðæàâàìè-
ñóñ³äàìè. ß ñïîâ³äóþ òàêó ô³ëî-
ñîô³þ ³ êîðèñòóâàòèìóñÿ íåþ 
ó ñâî¿é ðîáîò³. Òåðèòîð³ºþ Â³-
ííè÷÷èíè ïðîõîäèòü äåðæàâíèé 
êîðäîí ç Ìîëäîâîþ íà â³äñòàí³ 
ïîíàä 200 ê³ëîìåòð³â. ßêùî ãî-
âîðèòè â³äâåðòî, íàâ³òü ï³ä ÷àñ 
ïåðåòèíó êîðäîíó íå âñå â³äáó-
âàºòüñÿ òàê, ÿê öüîãî õîò³ëè á 
ìåøêàíö³ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, 
ðîçòàøîâàíèõ ïî îáèäâà áåðåãè 
Äí³ñòðà. Òîìó çàâäàííÿ íàøîãî 
Êîíñóëüñòâà — ó ïåðøó ÷åð-
ãó îï³êóâàòèñÿ ëþäüìè, ¿õí³ìè 
ïðîáëåìàìè.

Çîêðåìà, ³ ìîñòàìè ÷åðåç Äí³ñ-
òåð? Íàïðèêëàä, ó Ìîãèëåâ³-
Ïîä³ëüñüêîìó ì³ñò çáóäóâàëè ùå 
ïîíàä 20 ðîê³â òîìó, à äîòåïåð 
íå ââåëè â åêñïëóàòàö³þ, à ó ßì-
ïîë³, íàâïàêè, ùå á³ëüøå ÷àñó 
ïîðóøóþòü ïèòàííÿ ñïîðóäæåííÿ 
âîäíî¿ ïåðåïðàâè.

Почесний Консул Молдови у Вінниці Михайло Куницький: — 
Друзі запитують: ти спеціально обрав приміщення на вулиці з 
іменем людини, яка увійшла в історію України і Молдови?

Михайло Куницький народився 
у листопаді 1975 року на Воли-
ні, закінчив Волинський націо-
нальний державний університет 
імені Лесі Українки, де отримав 
дві спеціальності — вчителя іс-
торії і юриста. У Національній 
академії державного управлін-
ня при Президентові України 
здобув диплом магістра дер-
жавного управління. Навчав-
ся в Одеській національній 
академії зв’язку імені Попова, 
отримав спеціальність інженера 
з автоматизованих систем ке-

рування виробництвом. Доктор 
історичних наук.
Останні місця роботи — дирек-
тор департаменту Міністерства 
регіонального розвитку та тор-
гівлі, заступник Гендиректора 
«Укрпошта», гендиректор ВАТ 
«УніТел», нині займається питан-
нями захисту прав інтелектуаль-
ної власності в ГО «Інформацій-
но-комунікаційний менеджмент 
інтелектуальної власності».
Нагороджений орденом «За за-
слуги» III ступеня. Разом з дру-
жиною виховує двох доньок.

Досьє: у Консула три дипломи про вищу освіту 

— Öå ïèòàííÿ òàêîæ áóäå 
ó ïîë³ çîðó íàøî¿ óñòàíîâè. Ç 
ïðèâîäó íîâîçáóäîâàíîãî ìîñòà 
ó Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó, ñïî-
ä³âàþñÿ, íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìè 
éîãî íàðåøò³ óâåäåìî â ä³þ. ª 
ïåâí³ íàïðàöþâàííÿ ç öüîãî 
ïðèâîäó.

Íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî ì³æíàðîäíîãî 
äîêóìåíòà áàçóºòüñÿ ðîáîòà òàêèõ 
óñòàíîâ, ìàþ íà óâàç³ Ïî÷åñíèõ 
Êîíñóëüñòâ?

— Â³äåíñüêà êîíâåíö³ÿ ïðî 
êîíñóëüñüê³ çíîñèíè, öå ãîëî-
âíèé äîêóìåíò äëÿ ðîáîòè óñ³õ 
äèïëîìàòè÷íèõ óñòàíîâ.

Ïàíå Ìèõàéëå, âè íå â³ííè÷à-
íèí, àëå îáðàëè äëÿ ðîáîòè ñàìå 
öåé ðåã³îí. ßêùî íå ñåêðåò, ÷îìó?

— Òàê ñêëàëîñÿ, ùî íà Â³ííè÷-
÷èí³ ó ìåíå á³çíåñ, ìàþ òóò íåðó-

õîì³ñòü, òîìó íàçèâàþ öåé ðåã³îí 
äðóãîþ ìàëîþ áàòüê³âùèíîþ.

Âàì íå îá³éòèñÿ áåç ñï³âïðàö³ 
ç ì³ñöåâîþ âëàäîþ, ³íøèìè îð-
ãàí³çàö³ÿìè.

— Ó íàñ óæå ñêëàëèñÿ ãàðí³ 
ñòîñóíêè ç îáëàñíîþ òà ì³ñüêîþ 
âëàäîþ, êåð³âíèêàìè ðàéîí³â, ùî 
ìåæóþòü ç Ìîëäîâîþ. Çíàéîìè-
ìîñÿ ç îðãàí³çàö³ÿìè, ÿê³ ìàþòü 
êîíòàêòè ç ñóñ³äíüîþ äåðæàâîþ. 
Íàéá³ëüø ïîòóæíîþ ñåðåä íèõ 
º, çâè÷àéíî, ªâðîðåã³îí «Äí³ñ-
òåð». Ìè â³äêðèò³ äëÿ ñï³âïðàö³, 
ò³ëüêè á âîíà áóëà íà êîðèñòü çà-
ãàëüí³é ñïðàâ³.

Êîëè ïëàíóºòüñÿ â³äêðèòòÿ óñòà-
íîâè?

— Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. Íà-
ïðèê³íö³ áåðåçíÿ àáî íà ïî÷àòêó 
êâ³òíÿ.

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (095)3700574 
 Ïî÷èíàþ÷è ç öüîãî ì³ñÿöÿ, 

êîìóíàëüíèêè ç «Â³ííèöÿì³ñü-
êòåïëîåíåðãî» áóäóòü âñòàíîâ-
ëþâàòè àíòèìàãí³òí³ ïëîìáè 
ïî êâàðòèðàõ â³ííè÷àí. ̄ õ áóäóòü 
ñòàâèòè íà ë³÷èëüíèêè ãàðÿ÷î¿ 
âîäè, ùîá ïîïåðåäèòè «øàõðàé-
ñòâî ç ìàãí³òàìè». Õòî çà öå çà-
ïëàòèòü? Óñ³ êîøòè çà ìîíòàæ 
ñïëàòÿòü êîìóíàëüíèêè.

Ó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâ³ «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåð-
ãî» êàæóòü, ùî ìàéæå â êîæí³é 
êâàðòèð³ ïî Â³ííèö³ º ïðèëàäè 

îáë³êó ãàðÿ÷î¿ âîäè. ² ÿêùî ðà-
í³øå áóëè ïðîáëåìè ç îáë³êîì 
âîäè, òî òåïåð — øàõðàéñòâî ç 
ë³÷èëüíèêàìè.

«Ïðîáëåìà âñòàíîâëåííÿ äî-
äàòêîâîãî îáëàäíàííÿ íà ïðè-
ëàäàõ îáë³êó ÿê í³êîëè àêòóàëü-
íà. Îäèí ç âàæëèâèõ åëåìåíò³â 
ë³÷èëüíèêà äëÿ âîäè — àíòè-
ìàãí³òíà ïëîìáà» — çàçíà÷àþòü 
íà ï³äïðèºìñòâ³.

Ïëîìáà-³íäèêàòîð — íåâåëè÷-
êà «íàë³ïêà», ùî ìàº ñïåö³àëüíó 
êàïñóëó ³ç ðå÷îâèíîþ, ÿêà ÷óò-
ëèâà äî ìàãí³òíîãî ïîëÿ:

«Ñïî÷àòêó ñóñïåíç³ÿ â êàïñóë³ 
ìàº âèãëÿä ÷îðíî¿ öÿòêè ä³àìå-
òðîì 1,5–2 ìì. ßêùî â³äáóâàºòü-
ñÿ íàâ³òü êîðîòêî÷àñíèé âïëèâ 
ìàãí³òíîãî ïîëÿ íà ë³÷èëüíèê, 
òî ð³äèíà ðîçïîâñþäæóºòüñÿ 
ïî âñ³é ºìíîñò³, ïîêàçóþ÷è, ùî 
çàñòîñîâóâàâñÿ ìàãí³ò. Òàêîæ 
ïëîìáó íåìîæëèâî òèì÷àñîâî 
âèäàëèòè ç êîðïóñó ë³÷èëüíèêà, 
îñê³ëüêè ïðè çíÿòò³ ðóéíóºòüñÿ 
ëèïêà ïîâåðõíÿ ³ ç’ÿâëÿºòüñÿ íàä-
ïèñ «Open void» («â³äêðèòî»)», — 
ðîçïîâ³äàþòü íà ï³äïðèºìñòâ³.

ßê ðîçïîâ³ëà ðå÷íèê ï³äïðèºì-

ñòâà Þë³ÿ Ïåòðèøåíà, ìàãí³òíå 
ïîëå ïîðóøóº íîðìàëüíó ðîáî-
òó ë³÷èëüíèêà, ùî ïðèçâîäèòü 
äî éîãî âèõîäó ç ëàäó:

— Ï³ñëÿ âïëèâó ìàãí³òó íà ë³-
÷èëüíèê, ïðèëàä íå áóäå ïîêà-
çóâàòè ÷³òê³ öèôðè ñïîæèòî¿ 
âîäè: àáî ìåíøå "íàêðó÷óâàòè" 
â çáèòîê ï³äïðèºìñòâó, àáî á³ëü-
øå — íà øêîäó ñïîæèâà÷ó. ßêùî 
ëþäèíà õî÷å òàêèì ÷èíîì îáäó-
ðèòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî, 
òî â ìàéáóòíüîìó, öå çàãðîæóº 
íåãàòèâíèìè íàñë³äêàìè, òàê 
ÿê íàø³ êîíòðîëåðè ðåãóëÿðíî 

ïåðåâ³ðÿþòü îáëàäíàííÿ, — êàæå 
Þë³ÿ Ïåòðèøåíà.

Êîæíà àíòèìàãí³òíà ïëîìáà 
ìàº ñâ³é ïîðÿäêîâèé íîìåð òà º 
çàðºåñòðîâàíîþ â ï³äïðèºìñòâ³. 
À îòæå, ¿¿ íåìîæëèâî çàì³íèòè 
íà ³íøó. Ïëîìáè-³íäèêàòîðè 
âñòàíîâëþþòüñÿ çà ðàõóíîê ÊÏ 
ÂÌÐ «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåð-
ãî», òåõí³÷íèé íàãëÿä çä³éñíþ-
ºòüñÿ ïðàö³âíèêàìè òåïëîâîãî 
ï³äïðèºìñòâà. Ðîáîòè ç³ âñòà-
íîâëåííÿ ³íäèêàòîð³â ìàãí³òíîãî 
ïîëÿ òåïëîâå ï³äïðèºìñòâî ðîç-
ïî÷èíàº ç áåðåçíÿ 2017.

На водоміри встановлять запобіжники. Навіщо?

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ
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Перехрестя Коцюбинсько-
го-Привокзальної потребує 
не нових знаків, а нової орга-
нізації руху. Через хаотичний 
рух перехожих та автомобілів, 
це перехрестя постійно в за-
торах. Чи вирішать проблему? 
Чи може світлофори постави-
ти на перехресті, щоб вирішити 
проблему?

— Зрозуміло, що зміна дорожніх 
знаків на цьому переїзді не ви-
рішить проблему із заторами 
та перехожими, що вибігають 
під колеса. Єдине, що там ви-
рішить проблему — повна ре-
конструкція перехрестя. Нові 
знаки найбільше потрібні для 
не місцевих водіїв, які не зна-
ються на дорогах у Вінниці. Щодо 

світлофорів, то від них не буде 
сенсу: рух не швидкий, затори 
будуть ще більші. До того ж, це 
дороговартісний буде об’єкт — 
від 300 до 500 тисяч гривень. 
Потрібно зробити правильний 
круговий рух та місця для пар-
ковок, а потім вже світлофори 
ставити, — розповів автоексперт 
Олександр Зєрщиков.

Перехрестя хаосу перед вокзалом
 Демонтують «Зупинку заборо-
нено» на вулиці Привокзальній — 
від проспекту Коцюбинського 
до вулиці Брацлавської. Обла-
штують парковку
 На перехресті Коцюбинського-
Привокзальна встановлять знаки 
на прилеглих напрямках «Дати 
дорогу», які вказуватимуть, що 
головною дорогою є коло

 На виїзді трамвая із кінцевої 
зупинки біля залізничного вок-
залу встановлять знак «Стоянку 
заборонено»
 На перехресті Артинова-Гру-
шевського з’явиться знак «пішо-
хідна зона»
 На трамвайній зупинці по Ота-
мановського буде знак «Рух пі-
шоходів заборонено» і огорожа

Де змінять знаки?

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(095)3700574

Çà çâåðíåííÿìè 
â³ííè÷àí, íà êî-
îðäèíàö³éí³é ðàä³ 

ç ïèòàíü áåçïåêè äîðîæíüîãî 
ðóõó âëàäà çàäîâîëüíèëà âñòàíîâ-
ëåííÿ íîâèõ çíàê³â. Íà ïåðåõðåñ-
ò³ ïåðåä çàë³çíè÷íèì âîêçàëîì 
÷³òêî âêàæóòü, ùî êîëî º ãîëîâ-
íîþ äîðîãîþ. Ùå íàâåäóòü ëàä 
ç ïàðêîâêîþ íà Ïðèâîêçàëüí³é: 
äåìîíòóþòü çíàê «Çóïèíêó çàáî-

ðîíåíî» òà îáëàøòóþòü «êèøåí³» 
äëÿ ïàðêîâêè íà â³äð³çêó âóëèö³ 
Ïðèâîêçàëüíà — â³ä Êîöþáèí-
ñüêîãî äî Áðàöëàâñüêî¿ (ðàéîí 
Öåíòðàëüíîãî ðèíêó — àâò.).

Êîëè ñàìå âñòàíîâëÿòü çíà-
êè? Ó ìåð³¿ â³äïîâ³ëè, ùî ïðî 
òåðì³íè ùå íåâ³äîìî, îñê³ëüêè 
òðåáà çàòâåðäèòè ãðàô³ê ìîíòà-
æó äîðîæí³õ çíàê³â ç ïîë³ö³ºþ 
òà ì³ñüêèìè ñëóæáàìè. ² îòðè-
ìàòè ô³íàíñóâàííÿ. Àëå íå âñ³ 
çâåðíåííÿ â³ííè÷àí, ùî ðîçãëÿ-
äàëèñÿ íà êîîðäèíàö³éí³é ðàä³, 
çàäîâîëüíèëè.

394463

БІЛЯ ВОКЗАЛУ БУДУТЬ НОВІ ЗНАКИ
До уваги водіїв  Активісти разом з 
мерією розробили план, в якому передбачені 
нові дорожні знаки та зняття старих для 
покращення руху. Так, на перехресті 
Привокзальної та Коцюбинського більше 
не буде знаку «круговий рух». А Європейська 
площа стане винятково «пішохідною зоною». 
Проте не всі вимоги задовольнили

«Îäèíàäöÿòü àâàð³é ç ïîñòðàæäà-
ëèìè íà ïåðåõðåñò³ Êè¿âñüêà/Ñòå-
öåíêà çà 10 ì³ñÿö³â ìèíóëîãî ðîêó 
âèÿâèëèñÿ íåäîñòàòí³ì àðãóìåí-
òîì äëÿ ï³äâèùåííÿ áåçïåêè ðóõó. 
Êîëåêòèâíîãî çâåðíåííÿ â³ä ìåø-
êàíö³â âóëèöü ªðìàêà ³ Õìåëü-
íèöüêå øîñå âèÿâèëîñü íåäîñòàò-
íüî äëÿ âñòàíîâëåííÿ ñôåðè÷íèõ 
îáìåæóâà÷³â ïåðåä íåáåçïå÷íèì 
ïåðåõîäîì íà Õìåëüíèöüêîìó 
øîñå», — ïèøå ó ôåéñáóêó Â³êòîð 
Ïåðëîâ (goo.gl/lByYZd).

Ïëþñ, çàëèøèëè é ïîçà óâà-
ãîþ íåáåçïå÷íèé ïåðåõ³ä íà Ë³-
ñîïàðêó.

«Çáèòèé íà ñìåðòü ó ëþòîìó 
öüîãî ðîêó ï³øîõ³ä íà ïåðåõîä³ 
âèÿâèâñÿ íåäîñòàòí³ì àðãóìåíòîì 
äëÿ òèì÷àñîâîãî âñòàíîâëåííÿ 
ñôåðè÷íèõ îáìåæóâà÷³â øâèäêî-
ñò³», — ïèñàâ Ïåðëîâ.

Æóðíàë³ñòè çàïèòóâàëè ðàí³øå 
ïðî öåé ïåðåõ³ä — ÷è áóäå òóò 
ñâ³òëîôîð? Íà÷àëüíèê êîìóíàëü-
íî¿ ìîíòàæíî-åêñïëóàòàö³éíî¿ 
ä³ëüíèö³ ç îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî 
ðóõó ²âàí Þð÷åíêî â³äïîâ³äàâ, 
ùî â ïëàíàõ ìåð³¿ öüîãî ïåðå-
õîäó íåìàº.

На перехресті перед вулицею Привокзальною жвавий 
пішохідний перехід і справжній хаос. Замість світлофорів 
та реконструкції перехрестя тут будуть нові знаки

— Ìîæëèâî, â³í òàì ³ ïî-
òð³áíèé: àâòîìîá³ëüíèé òðàô³ê 
³íòåíñèâíèé, ëþäåé ñòàëî á³ëü-
øå, êîëè â³äêðèâñÿ äèòÿ÷èé 
ìàéäàí÷èê ó Ë³ñîïàðêó. ßêùî 
áóäå ïîáàæàííÿ â³ä ì³ñüêî¿ âëà-
äè òà â³ííè÷àí, òî ìè ãîòîâ³ 

îáëàøòóâàòè òàì ðåãóëüîâàíèé 
ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä. Ðîçóì³ºòå, 
ÿêèõîñü ÷³òêèõ êðèòåð³¿â ùîäî 
îáëàøòóâàííÿ ï³øîõ³äíèõ ïåðå-
õîä³â íåìàº. Òóò âñå âèð³øóþòü 
áàæàííÿ òà ãðîø³, — ñêàçàâ Þð-
÷åíêî (goo.gl/zInDVT).
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Упродовж п’яти місяців скалі-
чений боєць разом з матір’ю 
добивався отримання статусу 
учасника бойових дій (УБД). 
Пані Наталія уточнила, що син 
три рази їздив на Одещину, де 
на той час знаходився штаб його 
підрозділу. І все марно.
— То нема довідки, то нема 
людини, яка її видає, — каже 
жінка. — Так тягнулося, поки 
я не влаштувала скандал.

Посвідчення УБД Олександр 
Г у д з ь  о т р и м а в  1  г р у д н я 
2016-го. Після того почали 
оформляти групу інвалідності. 
Теж наморочилися поїздками 
до Вінниці.
— Коли нарешті отримали до-
кумент, здивував запис: другу 
групу оформили тільки на рік. 
«Мамо, а що в мене за рік нога 
виросте?» — запитав після того 
син у мами.

Групу інвалідності безногому дали на… рік 

НАТАЛІЯ ВАТУЛЯ, 
ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР 
ПРОТЕЗНО-
ОРТОПЕДИЧНОГО 
ЗАВОДУ

— Такі зміни від-
буваються у кож-

ного, хто починає користуватися 
протезом, — каже пані Наталія. — 
Цей процес неминучий. Тільки 
проявляється у кожного на різ-
них етапах — від трьох місяців 

до півроку. Олександру встано-
вили протез чотири місяці тому.
Ми замінимо необхідну деталь. 
Це входить у наші обов’язки. 
Якщо він сам не звертається, 
то тепер ми його знайдемо, бо 
маємо контакти. Спершу огляне 
наш лікар Володимир Данилюк. 
Олександр його добре знає. Він 
уже працював з ним. У них скла-
лося повне взаєморозуміння. 
А це допомагає лікуванню.

Заміна гільз обов'язкова 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067) 1079091 

ßê íà ñïîâ³ä³, 
ðîçïîâ³ëà ìàòè 
ñêàë³÷åíîãî á³éöÿ 

æóðíàë³ñòó RIA ïðî ñâî¿ òðèâîãè 
³ ïå÷àë³. ¯¿ ñèí âòðàòèâ íà â³éí³ 
íîãó. Óæå âäîìà ì³ã âêîðîòèòè 
ñîá³ æèòòÿ. Íå ñòðèìóâàëà ñë³ç, 
ãîëîñèëà, çàñïîêîþâàëàñÿ ³ çíî-
âó ãîâîðèëà-ãîâîðèëà… Íàòàë³ÿ 
Ãóäçü çíàëà, ùî ç áàãàòîä³òíèõ 
ñ³ìåé íå áåðóòü íà â³éíó. Ó íå¿ 
ï’ÿòåðî ä³òåé. Íàéñòàðøîìó 
Îëåêñàíäðó âèïîâíèëîñÿ äâàä-
öÿòü ðîê³â òîð³ê â îñòàíí³é äåíü 
æîâòíÿ. Éîãî á ³ â àðì³þ íà ñòðî-
êîâó íå âçÿëè á. À â³í ñàì ï³øîâ 
â ÀÒÎ. Ï³äïèñàâ êîíòðàêò. Ìàì³ 
íå ñêàçàâ. Òàê ñàìî ïðîìîâ÷àâ, 
çàëèøèâøèñü áåç íîãè. Êîëè ä³-
çíàëàñÿ ïðî öå, ãîëîñèëà íà âñå 
ñåëî…

ПРОБАЧ, МАТУСЮ, Я ДЗВОНИ-
ТИМУ КОЖЕН ДЕНЬ. Êîëèøí³é 
áîºöü 59-¿ ìîòîï³õîòíî¿ áðèãàäè 
Îëåêñàíäð Ãóäçü äèâîì çàëèøèâ-
ñÿ æèâèé. 23 ëèïíÿ ï³ä Ïîïàñ-
íîþ íà Ëóãàíùèí³ â³í ïîòðàïèâ 
ï³ä ì³íîìåòíèé îáñòð³ë. Áóâ 
âàæêî ïîðàíåíèé. Ïåðåä òèì, 
ÿê âòðàòèòè ñâ³äîì³ñòü, ïîáà-
÷èâ, ùî ë³âà íîãà ÿêîñü äèâíî 
âèêðèâëåíà. ¯¿ çàëèâàëî êðîâ’þ. 
Â³í âòðàòèâ ìàéæå ïîëîâèíó êðî-
â³. Ïîáðàòèìàì âäàëîñÿ æèâèì 
äîñòàâèòè Îëåêñàíäðà äî ë³êàð-
í³. Òàì éîìó àìïóòóâàëè íîãó. 
Êîëè ïåðåâîçèëè ãåë³êîïòåðîì 
äî Õàðêîâà, çâåðíóâ óâàãó íà ïî-
ë³åòèëåíîâèé ïàêåò. Ó íüîìó ëå-

æàëà íîãà. Ùî âîíà éîãî, óï³çíàâ 
ïî í³ãòÿõ. Â³ä ïîáà÷åíîãî çíîâ 
âòðàòèâ ñâ³äîì³ñòü.

Ñâî¿é ìàòóñ³, à â³í ò³ëüêè òàê 
íàçèâàº ¿¿ ùå çìàëêó, ñèí ñïî-
÷àòêó íå ñêàçàâ, í³ ïðî òå, ùî éäå 
â ÀÒÎ, í³ ïðî òå, ùî çàëèøèâñÿ 
áåç íîãè. Ïðî öå âîíà ä³çíàëàñÿ 
ï³çí³øå. À òåïåð ¿¿ Ñàøêî âðàçèâ 
ùå îäí³ºþ íîâèíîþ.

— Ìàìî, ìåí³ ñêèíóëè íà òåëå-
ôîí, ÿê ïèëêîþ â³äð³çàþòü ìîþ 
íîãó, — ñêàçàâ â³í ¿é.

Æ³íêà íå çíàõîäèòü ñîá³ ì³ñöÿ, 
áî¿òüñÿ, ùîá òå â³äåî íå çàøêî-
äèëî ¿¿ ñèíîâ³.

Ñàøà íå íàçâàâ ìàì³ ìåäñåñòðó. 
²íøèì òàêîæ íå äàº ¿¿ êîíòàêòè.

Ñèí íå ðàç ãîâîðèâ ìàì³, ùî 
õî÷å éòè íà â³éíó. Ùîá çàõèñ-
òèòè ìàìó, áàáóñþ, áðàòèêà, ñå-
ñòðè÷îê. Íàéìîëîäøîãî ó ¿õí³é 
ñ³ì’¿ çâàòè Ò³ìà, éîìó ò³ëüêè 
ø³ñòü ðî÷ê³â áóäå ó ëèïí³. Ñå-
ñòðè ñòàðø³ — Æàííà é Îêñàíà 
íàâ÷àþòüñÿ íà ïåðøîìó ³ äðóãîìó 
êóðñ³ êîëåäæó ó ¿õíüîìó ñåë³ Çî-
ç³â, à Ñâ³òëàíêà — äðóãîêëàñíèöÿ 
ì³ñöåâî¿ øêîëè.

Ìàáóòü, öå áóâ ïåðøèé âè-
ïàäîê, êîëè ñèí íå ïîñëóõàâñÿ. 
Ï³çí³øå ä³çíàëàñÿ, ùî ó â³éñü-
êêîìàò³ éîìó ñêàçàëè, ùî äëÿ 
ñòðîêîâî¿ ñëóæáè ùå ÷àñ íå íà-
ñòàâ, áî íåìà 20-òè ðîê³â. Ïî-
ðàäèëè çàïèñàòèñÿ íà êîíòðàêò.

НЕ ЗАЛИШАЙ МЕНЕ ОДНОГО. 
— Íå çíàþ, äå â ìåíå âçÿëèñÿ 
ñèëè óòðèìàòèñÿ íà íîãàõ â ðå-
àí³ìàö³¿ â Õàðê³âñüêîìó ãîñï³òà-
ë³, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü ìàòè 
á³éöÿ. — Ñàøà ëåãåíüêî ï³äíÿâ 

ВІДЕО АМПУТАЦІЇ НОГИ МЕДСЕСТРА 
СКИНУЛА БІЙЦЮ НА ТЕЛЕФОН 
Сповідь матері  Ампутацію ноги 
бійцю Олександру Гудзю з Липовця зняла 
на телефон медсестра і скинула йому запис. 
Мати хлопця мало не знепритомніла, 
дізнавшись новину. Скільки не просила, 
син не дав їй подивитися. Жінка 
не розуміє, нащо йому передали страшне 
відео і як він далі житиме з ним?

êîâäðó, à òàì, äå ìàëà áóòè éîãî 
ë³âà í³æêà, íåìà í³÷îãî. À ÿ æ 
ò³ í³æåíüêè çìàëêó ïåñòèëà, îá-
ö³ëîâóâàëà…

Íàéñòðàøí³øå ÷åêàëî íà íå¿ 
äàë³. Ñèí ï³ä ÷àñ ðîçìîâ íå ïðè-
õîâóâàâ â³ä ìàìè, ùî êîìó â³í òå-
ïåð ïîòð³áåí êàë³êîþ. Öå ¿¿ äóæå 
íàñòîðîæóâàëî. Äåñü ÷åðåç òèæ-
äåíü ë³êàð ñêàçàâ ¿é çáèðàòèñÿ 
äîäîìó, ìîâëÿâ, ó øïèòàë³ º âî-
ëîíòåðè, âîíè é äîïîìàãàòèìóòü 
Îëåêñàíäðó. Ñàøà, ÿê ïî÷óâ ïðî 
öå, ìàëî íå çàïëàêàâ: «Ìàòóñåíü-
êî, íå çàëèøàé ìåíå òóò îäíîãî, 
áî ÿ ñàì íå âèòðèìàþ». Ñïî÷àòêó 
¿é íå äîçâîëÿëè çàáðàòè äèòèíó. 
Áî â íüîãî âàæêà òðàâìà, ïåðå-
í³ñ äåê³ëüêà îïåðàö³é. Äîïîìîãëè 
¿¿ ñë³çí³ ïðîñüáè. Æ³íêà êàæå, 
Ñàøó äîñòàâèëè ò³ëüêè äî Êèºâà. 
Çâ³äòè äî Â³ííèö³ äîâåçëè äîáð³ 
ëþäè, âèõ³äö³ ç ¿õíüîãî ñåëà. Äî-
÷êà Ëþäìèëè Áîðòí³ê — Ñâ³òëà-
íà Ãîðîáåöü, äî ÿêî¿ çâåðíóëàñÿ 
ïî òåëåôîíó ïàí³ Íàòàë³ÿ, ñâîºþ 
ìàøèíîþ ïðèâåçëà ó Â³ííèöþ.

ЯПОНСЬКА НОГА І КВАРТИРА 
У ЛИПОВЦІ. — Âäîìà Ñàø³ é 
ñò³íè äîïîìàãàëè ë³êóâàòèñÿ, — 
ðîçïîâ³äàº éîãî ìàìà. — ß íà-

â³äóâàëàñÿ äî íüîãî êîæåí äåíü. 
Áóâàëî, ò³ëüêè ïîâåðíóñÿ äîäîìó, 
à â³í òåëåôîíóº: «Ìàìî, òè äå? 
ß òàê ñêó÷àþ çà òîáîþ. Ïðè¿äü 
äî ìåíå». Áåç ðîçäóì³â çíîâ âåð-
òàþñÿ ó Â³ííèöþ. Ìè äóæå äîáðå 
îäíå îäíîãî â³ä÷óâàºìî.

Ó Â³ííèö³ ó â³éñüêîâîìó ãîñï³-
òàë³ Ñàøó ïðîâ³äàëè ïðåäñòàâíè-
êè ç ïðîòåçíîãî çàâîäó. Çàïðîïî-
íóâàëè éîìó ïðîòåç ç ÿïîíñüêèì 
ìåõàí³çìîì. Õëîïåöü ñïåðøó 
íå â³ðèâ, ùî òàêå ìîæëèâå.

— ß éîìó êóïèëà ³íâàë³äíèé 
â³çîê, ñòàðèé, ïðàâäà, àëå âñå-
òàêè õî÷ ³íêîëè ìîæíà â³äêëàñ-
òè ìèëèö³, — êàæå ïàí³ Íàòà-
ë³ÿ. — À òóò òàêà ïðîïîçèö³ÿ. 
Ï³ñëÿ òîãî ÿê Ñàøà ïðîéøîâ 
ïåð³îä ï³äãîòîâêè ³ éîãî íàâ÷è-
ëè õîäèòè çàíîâî, íà éîãî îá-
ëè÷÷³ ÷àñò³øå ñòàëà ç’ÿâëÿòèñÿ 
óñì³øêà. Ó äåíü 20-ð³÷÷ÿ â³í 
ñòîÿâ íà îáîõ íîãàõ ³ êàçàâ, ùî 
ïî÷óâàºòüñÿ íàéùàñëèâ³øîþ 
ëþäèíîþ. Àëå áóâàëè ìîìåíòè, 
êîëè ÿ íå â³äõîäèëà â³ä íüîãî 
í³ íà êðîê. Ñàì³ çäîãàäàéòåñÿ, 
÷îìó. Áîÿëàñÿ, ùîá äèòèíà 
ùîñü ñîá³ íå ïðèðîáèëà.

Íèí³ Îëåêñàíäð îáæèâàº íîâó 
êâàðòèðó. Éîìó ïðèäáàëè ¿¿ ó Ëè-

ïîâö³. Ãðîø³ äàëà äåðæàâà ³ ì³ñ-
öåâà âëàäà. Ìàòè ñòâåðäæóº, ùî 
áóëà ïðîïîçèö³ÿ íàäàòè æèòëî 
ó Â³ííèö³, àëå â³í â³äìîâèâñÿ. 
Õî÷å áóòè áëèæ÷å äî ìàìè, 
äî áðàòà, ñåñòåð.

— Ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè Ëè-
ïîâöÿ êóïèëè äèâàí òà øàôó, — 
óòî÷íþº ìàòè á³éöÿ. — Êóõîíí³ 
ìåáë³ ïðèäáàëè çà êîøòè ñ³ëü-
ãîñïï³äïðèºìñòâà Íàïàä³âêè. 
Äîïîìîãëî ãð³øìè ï³äïðèºìñòâî 
ç âèðîáíèöòâà ñîê³â. ª â êâàð-
òèð³ õîëîäèëüíèê ³ ãàçîâà ïëèòà, 

êóïèëè çà ãðîø³ äîáðèõ ëþäåé. 
Íàø ñ³ëüñüêèé âîëîíòåð Âàëÿ 
Ïàíàñþê ïðèíåñëà êîøòè â³ä 
çåìëÿê³â, çà ÿê³ êóïèëè øòîðè, 
òþëü, êàðíèçè. ß äàëà ç äîìó 
êð³ñëî. Âçÿëà ñèíîâ³ ó êðåäèò 
íîóòáóê òà òåëåâ³çîð. ßê ïî-
ÿâèëàñÿ êâàðòèðà, ñòàâ âåñåë³-
øèé. Ç³çíàâñÿ, ùî òåïåð éîìó 
õî÷åòüñÿ æèòè.

— Îñü ò³ëüêè ç ïðîòåçîì ùîñü 
òðåáà ðîáèòè, — êàæå Íàòàë³ÿ. — 
Íîãà âñîõëà, øâè ðîç³éøëèñÿ, 
ê³ñòêà âèïåðëà.

Áîºöü Îëåêñàíäð 
Ãóäçü ïîòðàïèâ ï³ä 
ì³íîìåòíèé îáñòð³ë. 
×åðåç âàæêå ïîðàíåííÿ 
âòðàòèâ íîãó. Àëå 
çàëèøèâñÿ æèâèé

Олександр Гудзь з Олександр Гудзь з 
мамою Наталею. мамою Наталею. 
Бували моменти, Бували моменти, 

коли матір не коли матір не 
відходила від сина відходила від сина 

ні на крокні на крок
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YOUCONTROL 
Пошукова система, що відстежує 
дані по 30 різних держреєстрах. 
Тут можна отримати повне до-
сьє по будь-якій компанії, під-
приємцю чи держустанові: реє-
страційні дані, фінанси, справи 
в суді, зв’язок з іншими ком-
паніями тощо. Є безкоштовна 
версія на 24 години. Преміум-
акаунт з необмеженим доступом 
до функцій коштує 25 тисяч гри-
вень на рік (goo.gl/CgsKmQ).

PROZORRO 
Система електронних тендерів 
має онлайн-інструмент для моні-
торингу по всіх закупівлях. Можна 
дізнатися все про учасників, і про 
організаторів тендерів: вартість 
закупівлі, кількість учасників, що є 
в тендері тощо. Модуль аналітики 
для перегляду надається безко-
штовно. На ресурсі є навчальне 
відео, як користуватися ProZorro. 
Якщо побачили порушення в тен-
дері, то можна подати скаргу 
на dozorro.org (goo.gl/cAzbG9) 

«007» 
Тут можна відслідковувати, 
як витрачають публічні кошти 
державні та комунальні під-
приємства. Пошук за кодом 
ЄДРПОУ чи назвою компанію. 
Можна дізнатися, скільки витра-
чають на зарплати працівникам 
компанії, розрахунок за кому-

нальні послуги, закупівлі та ба-
гато іншого. У базі є інформація 
по 37 тисячах компаній з 78 ти-
сяч, що витрачають бюджетні 
кошти (goo.gl/lNt7uW).

«E-DATA» 
Офіційний портал публічних фі-
нансів, що дуже схожий за своїми 
можливостями на ресурс «007». Тут 
можна дізнатися, на що витрачають 
гроші бюджетні організації. Про-
слідкувати як за витратами самого 
підприємства, так й як, скільки за-
платили за окремий товар/послугу. 
На сайті є гаряча лінія форум E-data 
для запитань як розпорядників ко-
штів, так й активістів, що хочуть ді-
знатися про рух грошей в бюджеті 
(goo.gl/J29Ddw) 

КАБІНЕТ ЕЛЕКТРОННИХ 
СЕРВІСІВ 
Офіційний портал, де зібрані 
всі державні реєстри та послу-
ги, що можна отримати онлайн. 
Тут є реєстри: прав на нерухо-
мість, підприємств-банкрутів, 
юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців, громадських 
організацій, судовий реєстр, 
електронної торгівлі та навіть 
корупціонерів. Більшість послуг 
надається безкоштовно. Але є й 
платні: замовити електронний 
цифровий підпис, що коштує 
96 гривень. Плюс вартість флеш-
ки-носія (goo.gl/eLaOaI).

Сервіси з відкритими даними 

Гостинці від 
японців 
 Òîð³ê 160 ñàêóð âèñàäèëè 
íà âóëèö³ Ïîðèêà, ìàéäàí³ 
Íåçàëåæíîñò³ òà íà äðóã³é 
÷àñòèí³ ïðîñïåêòó Êîñìî-
íàâò³â. Öüîãîð³÷ ÿïîíö³ 
ïåðåäàëè â³ííè÷àíàì 
ñåðòèô³êàò íà âèñàäæåííÿ 
³ùå 80 äåðåâ ñàêóðè. Éîãî 
îñîáèñòî ïðèâ³ç äî ì³ñòà 
Íàäçâè÷àéíèé ³ Ïîâíîâàæ-
íèé ïîñîë ßïîí³¿ â Óêðà-
¿í³ Ñóì³ Ø³ãåê³. Îêð³ì 
öüîãî, ïîñîë ïåðåäàâ 
êîìï'þòåðíèé òîìîãðàô òà 
åíäîñêîï³÷íèé ä³àãíîñòè÷-
íèé êîìïëåêñ ó â³éñüêîâèé 
ãîñï³òàëü. Éîãî âàðò³ñòü 
ñòàíîâèòü 660 òèñÿ÷ äîëà-
ð³â, à öå ìàéæå 18 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü. Äàíå ìåäè÷íå 
îáëàäíàííÿ áóëî çàêóïëåíå 
çà êîøòè Óðÿäó ßïîí³¿ 
÷åðåç Îô³ñ ïðîåêòíî¿ ï³ä-
òðèìêè ÎÎÍ (UNOPS).

Допомога 
у зону АТО 
 ×åðãîâèé ãóìàí³òàðíèé 
âàíòàæ ïî¿õàâ ç Â³ííè-
ö³ íà Ñõ³ä. Äî âàíòàæó 
óâ³éøëè ñó÷àñíà ï³äçî-
ðíà òðóáà, ðàä³îñòàíö³ÿ òà 
àêóìóëÿòîðè äî íå¿, îäÿã òà 
ãóìîâ³ ÷îáîòè äëÿ â³éñüêî-
âèõ. Ãðîø³ íà öå ç³áðàëè 
â³ííè÷àíè ï³ä ÷àñ áëàãî-
ä³éíîãî àóêö³îíó «Êðàñà 
äîïîìîæå — Óêðà¿íà 
ïåðåìîæå!» Çàãàëîì áóëî 
ç³áðàíî áëèçüêî 41 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü. Òàêîæ íà Ñõ³ä 
ïî¿õàâ â³äðåìîíòîâàíèé 
äæèï. Éîãî, çà ñëîâàìè 
ó÷àñíèêà ÀÒÎ, íèí³ âî-
ëîíòåðà Àíäð³ÿ Ãèøïàëÿ, 
ïðèäáàëè ìèíóëîãî ðîêó. 
Ó çîí³ ÀÒÎ àâòîìîá³ëü çëà-
ìàâñÿ, éîãî â³äðåìîíòóâàëè 
³ çíîâó â³äïðàâèëè íà Ñõ³ä. 
Íà ðåìîíò àâòîìîá³ëÿ áóëà 
âèòðà÷åíà ÷àñòèíà êîøò³â 
³ç âèðó÷êè íà áëàãîä³éíîìó 
àóêö³îí³.

Висадять 
600 дерев 
 Íà çàì³íó äåðåâ, ÿê³ 
íåùîäàâíî áóëè çð³çàí³ 
íà âóëèöÿõ Â³ííèö³, ïî-
ñàäÿòü íîâ³. Çàãàëîì ¿õ áóäå 
áëèçüêî 600.
— Ìàºìî âèõîäèòè íà áà-
ëàíñ.  Ñê³ëüêè äåðåâ çð³çà-
ºìî, ñò³ëüêè âèñàäæóºìî. 
Çàãàëîì, ëîêàö³¿ ïî 15 âó-
ëèöÿõ. Ïëþñ, âîñåíè áóäå 
âèñàäæåíî ùå 400 äåðåâ, — 
ðîçïîâ³â äèðåêòîð äåïàð-
òàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà òà áëàãîóñòðîþ 
Âîëîäèìèð Í³öåíêî.

КОРОТКОКОРОТКО

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RІА, 
(095)3700574 

Íà ïîøóê äà-
íèõ ïðî êîìïàí³þ 
ïî äåðæðåºñòðàõ 

ìîæíà âèòðàòèòè â³ä ï'ÿòè õâè-
ëèí äî ê³ëüêîõ ãîäèí. À â³ðòó-
àëüíèé ïîì³÷íèê OpenDataBot 
ïî îäíîìó ñëîâó íàäàñòü óñþ 
³íôîðìàö³þ ïðî á³çíåñ, ïî÷èíà-
þ÷è â³ä âëàñíèêà òà çàê³í÷óþ÷è 
áîðãàìè ïî ïîäàòêàõ.

ßê ðîçïîâ³â ñï³âçàñíîâíèê áîòà 
òà äí³ïðîâñüêî¿ êîìïàí³¿ «908» 
Îëåêñ³é ²âàíê³í, ³äåÿ ñòâîðèòè â³ð-
òóàëüíîãî ïîì³÷íèêà âèíèêëà ÷åðåç 
ðåéäåðñüêó àòàêó íà éîãî á³çíåñ.

— Ó íàñ âêðàëè ÷àñòêè â îä-
íîìó ç íàøèõ á³çíåñ³â. Ïðî öå 
ä³çíàëèñÿ ò³ëüêè ÷åðåç òèæäåíü. 
Àëå áóëî ï³çíî: øàõðà¿ âèâåëè 
àêòèâè. Ä³çíàâñÿ, ùî ìè áóëè 
íå ºäèí³, êîãî òàê îá³êðàëè. 
Çà ìèíóëèé ð³ê áóëî ïîíàä 
1000 çàÿâ ïðî ðåéäåðñòâî â Êî-
ì³ñ³þ Ì³í’þñòà ç ïèòàíü ðîçãëÿäó 
ñêàðã ó ñôåð³ äåðæðåºñòðàö³¿. ² 
ò³ëüêè ïîëîâèíó ç öèõ çàÿâ çà-
äîâîëüíèëè, — ñêàçàâ ²âàíê³í.

Íà äóìêó ÷îëîâ³êà, ÿêáè áóâ îïå-
ðàòèâíèé çá³ð äàíèõ, òî àòàêó ðåé-
äåð³â ìîæíà áóëî á â³äáèòè. ² ó êâ³ò-
í³ 2016 ðîêó äåðæîðãàíè â³äêðèëè 
áàçó âñ³õ óêðà¿íñüêèõ êîìïàí³é òà 
ï³äïðèºìö³â. Çàëèøèëîñÿ ò³ëüêè 
çðîáèòè òàê, ùîá äîñòóï äî öèõ 
äàíèõ áóâ ïðîñòèì òà åôåêòèâíèì.

ЩО ВМІЄ БОТ? Çà òðè äí³ ï³ñëÿ 
â³äêðèòòÿ äåðæàâíèõ ðåºñòð³â 
Îëåêñ³é ²âàíê³í ñòâîðèâ â³ðòóàëü-
íîãî ïîì³÷íèêà â ìåðåæ³ Telegram. 
Êîðèñòóâà÷ ì³ã ä³çíàòèñÿ ïðî çì³-
íè â êîìïàí³¿, ùî éîãî ö³êàâèòü: 
íîâà àäðåñà ÷è êåð³âíèê. ×åðåç 
ï³âðîêó â³ðòóàëüíèé ïîì³÷íèê 
îòðèìàâ á³ëüøå ìîæëèâîñòåé.

— Áîò óì³º â³äñë³äêîâóâàòè 
ñóäîâ³ ðåºñòðè äëÿ ïîøóêó ð³-
øåíü, ñïîâ³ùàº ïðî ñóäîâ³ çà-
ñ³äàííÿ. Çíàéäå áóäü-ÿê³ çì³íè 
â äåðæðåºñòð³. Âëàñíèê á³çíåñó, 
ÿêèé ï³äïèñàâñÿ íà îíîâëåííÿ, 
îòðèìàº îïåðàòèâíå ñïîâ³ùåííÿ 
ïðî ðåéäåðñòâî. Îêð³ì òîãî, ìè 
ñòâîðèëè ùå é áîòà äëÿ ïîøóêó 

ïî å-äåêëàðàö³ÿõ òà â³äñë³äêîâó-
ºìî ê³ëüê³ñòü àêòèâíèõ ÔÎÏ³â, 
êîìïàí³é (ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðè-
ºìö³â — àâò.), — ñêàçàâ ñï³âçàñ-
íîâíèê ïðîåêòó Îëåêñ³é ²âàíê³í.

OpenDataBot ùå âì³º àíàë³çó-
âàòè êîìïàí³þ ïî çîâí³øíüîåêî-
íîì³÷íèõ ñàíêö³ÿõ. Íàïðèêëàä, 
÷è º êîìïàí³ÿ â «÷îðíîìó ñïèñ-
êó» Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó. 
Ñþäè ïîòðàïëÿþòü ï³äïðèºìñòâà, 
ÿê³ çðîáèëè ïîðóøåííÿ â äåð-
æàâíèõ òåíäåðàõ.

БУДЕ БЕЗКОШТОВНИМ. Öèì ïî-
ì³÷íèêîì êîðèñòóþòüñÿ, ùîá ä³-
çíàòèñÿ á³ëüøå ïðî êîíòðàãåíò³â — 
á³çíåñ-ïàðòíåð³â: ìîæíà ä³çíàòèñÿ 
÷è ìàº êîìïàí³ÿ ïîäàòêîâèé áîðã, 
÷è áóëè ñóäè, äå çàðåºñòðîâàíà, õòî 
º êåð³âíèêîì òîùî.

Çàðàç OpenDataBot áåçêîøòîâ-
íèé. Ïèòàºìî, çâ³äêè ãðîø³ íà ðîç-
ðîáêó ïðîãðàìè ³ ÷è çàëèøèòüñÿ â³í 
áåçêîøòîâíèì äëÿ êîðèñòóâà÷³â?

— Íàøèìè ïîñëóãàìè ùîäåííî 
êîðèñòóþòüñÿ ïîíàä 25 òèñÿ÷ êîì-
ïàí³é. ª îäèí êîðèñòóâà÷, ÿêèé ùî-
äíÿ ïåðåâ³ðÿº çì³íè â 400 êîìïàí³-
ÿõ! — êàæå Îëåêñ³é ²âàíê³í. — Ìè 
ïðîäàºìî ñåðâ³ñ äëÿ êðóïíèõ êîì-
ïàí³é, ÿêèì âàæêî ô³çè÷íî ïåðåâ³-
ðÿòè äåñÿòêè òà ñîòí³ êîíòðàãåíò³â 
ùîäíÿ ÷åðåç áîò³â â ìåññåíäæåðàõ. 
À ñàì áîò çàëèøèòüñÿ áåçêîøòîâ-
íèì. Íàøà ìåòà — äîïîìîãòè á³ç-
íåñó òà íå äîïóñòèòè âòðàòó àêòèâ³â.

ЯК ОТРИМАТИ OPENDATABOT. 
Òðåáà ïåðåéòè íà ñàéò êîìàíäè 
opendatabot.com, äå ìîæíà çàâàí-
òàæèòè äîäàòîê â îäèí ç ÷îòèðüîõ 
ìåññåíäæåð³â: Skype, Telegram, 
Viber, Facebook. Êîðèñòóâàòèñÿ 
öèì áîòîì òåæ äóæå ïðîñòî. Ïè-
ø³òü êîä, íàçâó, àäðåñó àáî ³ì'ÿ 
äèðåêòîðà óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ — 
ìîæíà ùîñü îäíå ç öüîãî ñïèñêó. 
À äàë³ ïîì³÷íèê âèäàñòü óñþ ³í-
ôîðìàö³þ, ùî ìàº ïî êîìïàí³¿.

ЗАХИСТ БІЗНЕСУ ВІД 
РЕЙДЕРІВ ТА ПЕРЕВІРОК
Помічник  Програмісти з Дніпра 
зібрали дані з реєстрів по двох мільйонах 
активних компаній та 1,8 мільйона 
підприємців, щоб перевірити будь-
який бізнес. Вони створили додаток 
OpenDataBot, який допоможе дізнатися 
про податковий борг, рейдерську атаку, 
коли будуть перевірки тощо. Безкоштовно. 
А які ще є сервіси з відкритими даними?

віртуальний помічник для пошуку в держреєстрах 

квітень 
2016 року

 створили додаток 

5 людей
команда 
програмістів з 
Дніпра 

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

Джерело: сайт OpenDataBot (goo.gl/rTFxbQ).

МОЖЛИВОСТІ:
  дані про компанію (власник, 

дата та місце реєстрації тощо) 

  інформація по податковому 
боргу 

  сповіщення про перевірку 
бізнесу 

  моніторинг по судовому реєстру 

  сповіщення про суд 

  відслідковує електронні 
декларації чиновників 

  аналіз по «чорному списку» 
Антимонопольного комітету 

  сповіщення про зміни 
в компанії та про рейдерство

ЩО ТАКЕ OPENDATABOT?

Отримали дані з 
держреєстрів по:
2 млн активних 
компаній 

1,795 млн фізичних 
осіб-підприємців 

25 000
компаній 
користується сервісом 
щодня 



ВАЛЕРІЙ БОДНАРЧУК, 
ЗАСНОВНИК 

ГО «ВІЛЬНА ГРОМАДА» 

Ìîæíà áàãàòî ãîâîðèòè 
ïðî ñó÷àñíó åêîíîì³÷íó ïî-

ë³òèêó, áåçâ³çîâèé ðåæèì ÷è êîðóïö³éí³ 
ñêàíäàëè. Àëå º îäíå ïèòàííÿ, ÿêå ðå-
àëüíî âèêëèêàº ùåìë³ííÿ â ñåðö³. Öå 
ïèòàííÿ ïðîäàæó çåìë³. Ñê³ëüêè ÿ íå çó-
ñòð³÷àâñÿ ç ëþäüìè, òèì á³ëüøå ç ñåëÿ-
íàìè ç îäíîãî ç íàéá³ëüøèõ àãðàðíèõ 
ðåã³îí³â — Â³ííè÷èíè, í³ â³ä êîãî íå ÷óâ, 
ùî óêðà¿íñüêó çåìëþ ïîòð³áíî ïðîäà-
âàòè. ² öå íå ñóá’ºêòèâíà äóìêà ìîÿ ÷è 
ìîãî îòî÷åííÿ. Óñ³ åêñïåðòè ñõîäÿòüñÿ 
â òîìó, ùî â Óêðà¿í³ íàðàç³ çàêîíîäàâ÷î 
íå âðåãóëüîâàíî ö³ëèé ðÿä ôàêòîð³â. 

Ä³éñíî, ÿê ìîæå â³äêðèòèñÿ ðèíîê 
çåìë³ áåç çàêîíó ïðî ðèíîê çåìë³? ßê 
ì³í³ìóì, ïåðåä öèì ïîòð³áíî ïðîâåñòè 
ïîâíó ³íâåíòàðèçàö³þ çåìåëü òà ¿õíþ 
ñïðàâåäëèâó îö³íêó. Àëå íàéãîëîâí³øå, 
í³õòî ç òèõ, õòî ðàòóº çà â³äêðèòòÿ ðèíêó, 
íå äàº â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ — ÿê áóäóòü 
çàõèùàòèñÿ ïðàâà óêðà¿íñüêèõ çåìëåâ-
ëàñíèê³â, òîáòî ñàìèõ ñåëÿí. Äåðæàâà 
ç ðîêó â ð³ê ñêîðî÷óº ï³äòðèìêó ôåð-
ìåð³â. Á³äí³øàþòü â ïåðøó ÷åðãó ìàë³ 
ôåðìåðñüê³ ãîñïîäàðñòâà. Âîíè íå çäàòí³ 
áóäóòü âèêóïèòè ò³ ïà¿, ÿê³ ñüîãîäí³ çíà-
õîäÿòüñÿ ó íèõ â îðåíä³, íå çäàòí³ áóäóòü 
çàïðîïîíóâàòè çà íèõ êîíêóðåíòíó ö³íó 
ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íîçåìíèì êàï³òàëîì. Äëÿ 
òîãî, ùîá óêðà¿íñüêà çåìëÿ ï³ñëÿ â³ä-
êðèòòÿ ðèíêó çàëèøèëàñÿ â ðóêàõ óêðà-
¿íñüêîãî ñåëÿíèíà, ïîòð³áíà äåðæàâíà 
ï³äòðèìêà, äîòàö³¿, ïðîãðàìè. Àëå âñ³ì 
çðîçóì³ëî, ùî ¿õ íå áóäå, òàê ÿê â îñòàíí³ 
ðîêè íå áóëî íàâ³òü íàòÿêó íà ¿õíº ðîç-
øèðåííÿ. Àãðàð³¿ ì³òèíãóâàëè, ùîá õî÷ 
íå çàáèðàëè òîé ì³çåð, ÿêèé áóâ. Òî õòî 
â ðåçóëüòàò³ êóïèòü óêðà¿íñüêó çåìëþ? 
ßâíî íå ñåëÿíèí… 

Íàâåäó âèêëþ÷íî åêîíîì³÷í³ äî-
âîäè. Ö³íè íà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ 
çåìë³, â ñóñ³äí³õ êðà¿íàõ ³ êðà¿íàõ ªÑ 
äóæå â³äð³çíÿþòüñÿ. Íàéâèù³ ö³íè çà-

ô³êñîâàí³ â Ìàëüò³ ³ Í³äåðëàíäàõ (á³ëüøå 
$60 000 çà ãåêòàð). Ó á³ëüøîñò³ çàõ³äíî-
ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í ö³íè êîëèâàþòüñÿ â³ä 
$15 000 äî $30 000 çà ãåêòàð. Îñü ê³ëüêà 
êîíêðåòíèõ öèôð çà äàíèìè ªâðîñòà-
òó:  Áåëüã³ÿ — 33617 äîë. çà ãà, Äàí³ÿ — 
25919 äîë. çà ãà, ²ðëàíä³ÿ — 39 350 äîë. 
çà ãà, ²ñïàí³ÿ — 14593 äîë. çà ãà, Ïîëü-
ùà — 10 265 äîë. çà ãà, Ðóìóí³ÿ — 
6132 äîë. çà ãà, Ôðàíö³ÿ — 7413 äîë. 
çà ãà, Åñòîí³ÿ — 5000 äîë. çà ãà, Ñåðá³ÿ — 
19962 äîë. çà ãà. Ó êðà¿íàõ ç íèçüêèìè 
ïðîöåíòíèìè ñòàâêàìè ³ á³ëüø äîñòóï-
íèìè êðåäèòàìè ö³íè íà çåìëþ âèùå. 
Êð³ì öüîãî, á³ëüø âèñîêèé ð³âåíü çàõèñòó 
ïðàâ âëàñíîñò³ íà çåìëþ (íàïðèêëàä, ä³-
ºâà ñóäîâà ñèñòåìà, íåêîðóìïîâàíèé ÷è-
íîâíèöüêèé àïàðàò) òàêîæ ñïðèÿº á³ëüø 
âèñîêèì ö³íàì. 

Çà ïîïåðåäí³ìè îö³íêàìè åêñïåð-
ò³â VoxUkraine ñë³ä î÷³êóâàòè, ùî ö³íà 
çà ãåêòàð ñ\ã çåìë³ â Óêðà¿í³ áóäå ñêëàäàòè 
500 äîë. Îòæå, íå ìîæíà íå çðîçóì³òè, ùî 
ö³íà çà óêðà¿íñüêèé â³äá³ðíèé ÷îðíîçåì 

á³ëüø í³æ ì³çåðíà äëÿ âåëèêèõ ³íîçåìíèõ 
àãðîõîëäèíã³â, ç ÿêèìè ïðîñòî íå çäàòí³ 
áóäóòü êîíêóðóâàòè óêðà¿íñüê³ ôåðìåðè 
÷è çâè÷àéí³ ñåëÿíè.  Ïðèá³÷íèêè â³äêðè-
òîãî ðèíêó çåìë³ ÷àñòî ïðèêðèâàþòüñÿ 
³íòåðåñàìè ñåëÿí, íà÷åáòî âñå ðîáèòüñÿ 
çàðàäè íèõ. Òî ÷îìó á òîä³ íå ïðîâåñòè 
çàãàëüíîäåðæàâíèé ðåôåðåíäóì ç öüîãî 
ïèòàííÿ? Íåõàé ñåëÿíè, à çàðàçîì ³ âñ³ 
æèòåë³ Óêðà¿íè, âèñëîâëÿòü ñâîþ äóìêó. 
² òîä³ íå áóäå ñïåêóëÿö³é. Àëå, íà æàëü, 
öüîãî í³êîëè íå áóäå. Âñ³ ðîçóì³þòü — 
ñåëÿíè ïðîòè ïðîäàæó çåìë³. Ïàðàäîêñ, 
÷è íå òàê? «Ïðîòè» ò³, õòî ïåðøèì ìàâ 
áè áóòè «çà». Ìîæíà äåñü ïðèïóñòèòè, 
ùî çàêîíîäàâöÿì âèäí³øå, ³ ùî ä³éñíî 
â³äêðèòèé ðèíîê çåìë³ — öå ñó÷àñíà 
ïðàêòèêà öèâ³ë³çîâàíèõ êðà¿í. Òîìó é 
Óêðà¿í³ ïîòð³áíî äî íüîãî ãîòóâàòèñÿ. 
Íó òî õàé áè é ãîòóâàëèñÿ — ðîçðîáëÿëè 
òà ïðèéìàëè çàêîíè, íàâîäèëè ïîðÿäêè ç 
ïåðåë³êîì çåìåëü, âèêîð³íþâàëè êîðóï-
ö³þ. Àëå çàðàç â³ç ïîñòàâëåíî ïîïåðåäó 
êîíåé — çà ôàêòîì í³÷îãî íå ðîáèòüñÿ, 
à ³íôîðìàö³éíà ïðîïàãàíäà éäå. 

Íåâæå í³õòî íå ðîçóì³º, ùî ö³ ðîçìîâè 
íà ïóñòîìó ì³ñö³ ëèøå äðàòóþòü ³ îáóðþ-
þòü ñåëÿí? ×è ó íàñ í³õòî âæå íå áî¿òüñÿ 
«çåìåëüíèõ ìàéäàí³â»? ßêùî âîíè ïî-
÷íóòüñÿ, òî íå áóäóòü òàêèìè òèõèìè, 
ÿê «òàðèôí³ ìàéäàíè». Ãðîø³ ãðîøèìà, 
à çåìëÿ — òî ñâÿòå… ß çóìèñíå íå õî÷ó 
îäðàçó ïðèâ’ÿçóâàòè ïèòàííÿ â³äêðèòòÿ 
ðèíêó çåìë³ äî âèìîã, ÿê³ ñòàâëÿòüñÿ 
Óêðà¿í³ ÌÂÔ. Ïî-ïåðøå, îô³ö³éíîãî 
âàð³àíòó ìåìîðàíäóìó öå íå ìàº, õî÷à 
ñêîð³øå çà âñå òàì òàêè º öÿ âèìîãà. 
Íå õîò³ëîñÿ á äóìàòè, ùî óñå öå çáóðåí-
íÿ ñóñï³ëüñòâà ëèøå çàðàäè ÷åðãîâîãî 
êðåäèòó. Öå ÿêîñü ïðèíèçëèâî ³ äëÿ ñå-
ëÿí, ³ äëÿ êðà¿íè. Äàâàéòå ãîâîðèòè ïðî 
ðåàëüí³ ³íòåðåñè ñòîð³í, ïðî ïåðñïåêòè-
âè ðîçâèòêó àãðàðíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òà 
³íôðàñòðóêòóðó ñ³ë. ² òîä³ ÷è¿ àðãóìåíòè 
ïåðåâàæàòü, òîé ³ áóäå ïðàâèé. ßêùî ïðè 
öüîìó âäàñòüñÿ îòðèìàòè íîâèé êðåäèò — 
äîáðå. ßêùî íå âäàñòüñÿ, òî íåâæå öå 
âàæëèâ³øå, í³æ ãëîáàëüíî äîëÿ êðà¿íè 

òà ¿¿ íàñåëåííÿ? Õòî æèâå â ñåë³ àáî ìàº 
òàì ðîäè÷³â, çíàº, ÿê âàæëèâî äëÿ ñåëÿ-
íèíà ñüîãîäí³ îòðèìóâàòè îðåíäíó ïëàòó 
çà ïà¿. Â ðåàë³ÿõ òîòàëüíîãî áåçðîá³òòÿ, 
â³äñóòíîñò³ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ç ðîç-
áóäîâè ñ³ë îðåíäà ïà¿â äàº ñòàá³ëüíèé 
äîõ³ä ³ ìîæëèâ³ñòü õî÷ ÿêîñü ïðî³ñíóâàòè, 
íå â³ä’¿æäæàþ÷è â ì³ñòî. Ìîæíà ëåãêî 
ñïðîãíîçóâàòè — ÿê ò³ëüêè ñåëÿíèí ïðî-
äàñòü ñâ³é ïàé, â³í òóò æå âè¿äå ç ñåëà. ßê 
ì³í³ìóì â ì³ñòî, à áàãàòî õòî é çà êîðäîí. 
×è ãîòîâà Óêðà¿íà ñüîãîäí³ äî òàêîãî? 
Äóìàþ, í³. Ñàìèì ì³ñòàì âèã³äíî, ùîá 
ñåëà çàëèøàëèñÿ ³ äàë³ çàáåçïå÷óâàëè ¿õ 
ïðèíàéìí³ ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ. 

Ç ëîã³÷íî¿ òî÷êè çîðó ðîçìîâè ïðî â³ä-
êðèòòÿ ðèíêó çåìë³ â Óêðà¿í³ ñüîãîäí³ 
âèãëÿäàþòü, ÿê äèì áåç âîãíþ. Çàêîíî-
äàâ÷èõ êðîê³â íå âèäíî, à ðîçìîâ áàãàòî. 
Ïðèêðî òå, ùî, ÿê â³äîìî, äèìó áåç âîãíþ 
íå áóâàº. Òîáòî ö³ëêîì ìîæå ñòàòèñÿ òàê, 
ùî ñóñï³ëüñòâî ðîç³ãð³âàºòüñÿ íàâìèñíå, 
³ ðèíîê çåìë³ áóäå ââåäåíî ðàïòîâî, áåç 
íåîáõ³äíèõ çì³í ó çàêîíîäàâñòâ³. Íàïðè-
êëàä, çà ð³øåííÿì Êîíñòèòóö³éíîãî ñóäó, 
ïîäàííÿ äî ÿêîãî íåùîäàâíî íàïðàâèëè 
50 äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè. 

Ö³êàâèé ìîìåíò — í³õòî ç ³í³ö³àòîð³â 
â³ëüíîãî ïðîäàæó çåìåëü íå ìîæå ïåðå-
êîíëèâî àðãóìåíòóâàòè, ÷îìó òàê ïðèí-
öèïîâî â³äêðèòè ðèíîê, à íå çàëèøèòè, 
íàïðèêëàä, ïðàâî äîâãîñòðîêîâî¿ îðåíäè. 
Êàæóòü, ïðèì³ðîì, ùî áàíêàì íå âèã³äíî 
áðàòè â çàñòàâó ï³ä êðåäèòè îðåíäíó çåì-
ëþ, à âèã³äíî ñàìå çåìëþ ÿê âëàñí³ñòü. 
Íåâæå öå äîñòàòí³é àðãóìåíò? Ìè ùî, 
â ñâî¿õ ð³øåííÿõ îð³ºíòóºìîñÿ íà òå, ùî 
çåìëÿ â ðåøò³-ðåøò ïåðåéäå ó âëàñí³ñòü 
áàíê³â, ÿêèì ôåðìåðè íå çìîæóòü âè-
ïëàòèòè êðåäèòè? Ãàðíà ïåðñïåêòèâà… ² 
ùîá ÿêîñü çãëàäèòè ïåñèì³ñòè÷íèé òîí, 
çàãàëîì íå ïðèòàìàííèé ìåí³ (ïðîñòî 
òåìà òàêà îñîáëèâà), ÿ áè õîò³â ñêàçàòè, 
ùî äóæå â³ðþ â Óêðà¿íó. ² òîìó ìåí³ 
â ðàçè ïðèêðî, êîëè õòîñü ïåðåñòàº â³-
ðèòè. Ìåí³ á íå õîò³ëîñÿ, ùîá öå ñòàëî-
ñÿ ç ì³ëüéîíàìè ñåëÿí ï³ñëÿ çåìåëüíî¿ 
ðåôîðìè.

АНДРІЙ ТОЛСТОЙ, 
НЕЗАЛЕЖНИЙ ЖУРНАЛІСТ

Íàïåâíå íå ÿ îäèí 
áà÷ó, ùî ³ñíóþòü ïàðàëåë³ 

ïîì³æ ªâðîìàéäàíîì ³ ñüîãîäí³øíüîþ 
ñèòóàö³ºþ â êðà¿í³, ï³ñëÿ çíÿòòÿ áëî-
êàäè îêóïîâàíèõ òåðèòîð³é. ßê ó âè-
ïàäêó ßíóêîâè÷à, â³äìîâà ï³äïèñóâàòè 
ªâðîàñîö³àö³þ ñòàëà äåòîíàòîðîì äëÿ 
íàðîäíèõ âèñòóï³â, òàê ³ ñüîãîäí³ ïîä³-
áíèì äåòîíàòîðîì ìîæå ñòàòè çãàäàíå 
ðîçáëîêóâàííÿ. Ñàìå äåòîíàòîðîì, áî 
ïîðîõîì, ÿê òîä³, à òèì á³ëüøå òå-
ïåð, º íåâäîâîëåííÿ ëþäåé ð³âíåì 
æèòòÿ òà â³äñóòí³ñòü áóäü-ÿêèõ ïåð-
ñïåêòèâ ó íàø³é êðà¿í³ äëÿ á³ëüøîñò³ 
¿¿ ãðîìàäÿí. ªäèíà ð³çíèöÿ, ùî äî 

ªâðîìàéäàíó ï³äêëþ÷èëèñü îë³ãàð-
õ³÷í³ ÇÌ², ãðàíäîâ³ ÃÎøêè, ïîñëè, 
öåðêâè òà ðàäèêàëè, òîáòî áóâ âëèòèé 
êîëîñàëüíèé ëþäñüêèé òà ô³íàíñîâèé 
ðåñóðñ, ñüîãîäí³ öüîãî íåìàº. Á³ëüø 
òîãî, íà êîðèñòü ÷èííî¿ âëàäè â³éíà 
â êðà¿í³, òîìó áóäü-ÿêîãî ñâîãî îïî-
íåíòà ìîæíà ëåãêî çàïèñàòè â àãåíòè 
Êðåìëÿ. Íà êîðèñòü æå ïðîòèâíèê³â 
÷èííî¿ âëàäè êîëîñàëüíå çóáîæ³ííÿ 
íàñåëåííÿ òà ðîç÷àðóâàííÿ ó êàçêîâ³é 
ºâðîïåðñïåêòèâ³. 

Ïðè öüîìó, ³ñíóº, õî÷ íå òàêèé ïî-
òóæí³é, ÿê òðè ðîêè òîìó, òà âñå æ 
ïåâíèé ô³íàíñîâèé ðåñóðñ, à íà äîäà÷ó 
ëþäè, ÿê³ ìàþòü áîéîâèé äîñâ³ä, ÷îãî 
ìàéæå íå áóëî, êîëè ñêèäàëè ßíóêîâè-
÷à. Êîíôðîíòàö³ÿ øâèäøå çà âñå áóäå 

íàðîñòàòè, òîìó ùî ç îáîõ ñòîð³í âòðà-
òèëè çäàòí³ñòü òà áàæàííÿ äîìîâëÿòèñü 
íà äîâãîñòðîêîâó ïåðñïåêòèâó, ÿ âæå 
íå êàæó ïðî â³äñóòí³ñòü äîâ³ðè ïîì³æ 
ñîáîþ. Òà âñå áóëî á ùå ïîïðàâèìî, 
ÿêáè íå çìåíøåííÿ «ïèðîãà», ÿêèé 
òðåáà ä³ëèòè, ³ íå ñóìí³ ïåðñïåêòèâè 
äëÿ ñòîðîíè, ùî ïðîãðàº.  Íå ìîæó íå 
çãàäàòè ïðî çîâí³øí³é ôàêòîð, ÿêèé 
ï³ñëÿ ïîðàçêè Îáàìè, òàêîæ çì³íèâñÿ. 
Ñõîæå, ùî ï³äõ³ä Òðàìïà äî Óêðà¿íè 
áóäå ³íàêøèé – â³í ðîáèòèìå ñòàâêó 
íà òèõ, õòî âèÿâèòüñÿ ñèëüí³øèì, à 
íå òÿãíóòèìå äîõëîãî êîòà çà õâ³ñò íà 
Áàíêîâó, ÷è áóäü-êóäè ùå. Íàïåâíå, 
öå ùå á³ëüøå ï³ä³ãð³âàº ó÷àñíèê³â, à 
òî÷í³øå, êåð³âíèê³â ïðîòèñòîÿííÿ. 
Ïåðñïåêòèâ äëÿ ñàìî¿ äåðæàâè ³ íàðîäó 

íå âèäíî – â îñíîâ³ äåðæàâîòâîðåííÿ 
ïîêè ùî ïåðåâàæàº "äåñòðóêòèâíèé" 
åëåìåíò: çðóéíóâàòè, çàáîðîíèòè, çà-
áëîêóâàòè, çíèùèòè. Áåçóìîâíî, ï³ä 
÷àñ â³éíè, âðàõîâóþ÷è öèí³çì òà ïî-
òåíö³àë àãðåñîðà, ïîä³áíèé õ³ä äóìîê ³ 
ä³é äåùî âèïðàâäàíèé. Àëå ïåðñïåêòè-
âà ç’ÿâèòüñÿ ëèøå òîä³, êîëè â ãîëîâó 
áóäóòü ïðèõîäèòè ³íøîãî ðîäó äóìêè - 
ÿê ñòâîðèòè, à íå ëèøå çðóéíóâàòè, ÿê 
çàïóñòèòè ïðîåêò, à íå ëèøå âîðîæèé 
âèãíàòè, ÿê â³äêðèòè ñâîº, à íå ïðîñòî 
çàìóðóâàòè ÷óæå. Ìîæëèâî ò³ëüêè òîä³, 
êîëè â³ä òèõ, õòî ïîáîðþº îäèí îäíî-
ãî ñüîãîäí³, çàëèøèòüñÿ ïîïåëèùå, 
íà íàø³é çåìë³ ïðîðîñòå íîâà çåëåíà 
òðàâà. Àëå, ùîá íå ïðèï³çíèòèñü, áî 
³íàêøå ¿¿ çæóº ÷óæà êîðîâà.

Хто хоче продати українську землю? Явно не селяни…

Чи варто чекати на чужу корову?

БЛОГ

БЛОГ

Валерій Боднарчук, засновник 
громадської організації 
«Вільна громада»
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ЛАРИСА ПОЛУЛЯХ, ВОЛОНТЕР
Війна — це коли звечора плануєш розмірено купу 
корисних справ, а на ранок на голову тобі валиться 
інша купа. Також термінових і дуже невідкладних...
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Водолаз, який спускається під 
воду, тримає на собі вагу май-
же 40 кілограмів. Крім балона 
з киснем, якого вистачає при-
близно на півтора-дві години, 
обов’язково бере грузи, що 
тягнуть донизу. Навіть ніж вхо-
дить у комплект водолаза. Для 
підняття є кнопка у жилеті, з 
допомогою якої наповнюється 
повітрям. У комплект входить 
також прилад, що показує гли-
бину і визначає тиск, компас.
— У руці постійно тримаєш сиг-
нальну 50-метрову мотузку, — 
розповідає Володимир Ярем-

чук. — Вона закріплюється біля 
грудей. Коли спустився під воду, 
шарпаєш один раз — це означає, 
що почуваєшся добре. Перед 
підняттям — три короткі сигна-
ли. Більше трьох — знак тривоги. 
У такому випадку на допомогу 
має спуститися ще один водо-
лаз, який тебе страхує, або тебе 
піднімають на поверхню. Завжди 
працює команда: один під во-
дою, другий на сигнальному кін-
ці мотузки, доповідає керівнику 
групи, плюс страхуючий, який 
спускається на допомогу після 
сигналу тривоги.

Спорядження водолаза — майже 40 кілограмів 

Слідчі завершують розсліду-
вання жорстокого вбивства 
32-річного мешканця Хміль-
ника. Під час слідчого експери-
менту підозрюваний у злочині 
розповів про те, що він робив 
перед тим, як машину скинули 
у кар’єр. Викурив цигарку, за-
брав з кишень убитого телефон, 
гроші та ключі від житла. Після 
того, як скинув машину з тілом 
в кар’єр, зателефонував своєму 
подільнику. Удвох пограбува-
ли житло убитого. Співучасника 

злочину також заарештували. 
Після цього злочинці поїхали 
в Київ, де витрачали кошти. Їх 
затримали, коли вони готували 
ще один злочин. Чоловіка, що 
вбив хмільничанина, звинува-
чують за трьома статтями ККУ — 
«Розбійний напад», «Крадіжка 
з квартири» та «Скоєння вбив-
ства». За такі дії передбачено 
покарання у вигляді позбав-
лення волі терміном на 15 років. 
Стільки ж років тюрми загрожує 
подільнику в злочинах.

Таку жорстокість словами не передати 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067) 1079091 

Æîðñòîêå óáèâ-
ñòâî ðîçêðèëà â³-
ííèöüêà ïîë³ö³ÿ 

ó ãðóäí³ ìèíóëîãî ðîêó. Ùîá 
çàìåñòè ñë³äè, çëî÷èíö³ ïî-
êëàëè ò³ëî âáèòîãî ó áàãàæíèê 
éîãî ³íîìàðêè. Ìàøèíó ñêèíóëè 
â îçåðî á³ëÿ ñåëà Øèðîêà Ãðåáëÿ 
Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó. ¯ì áóëî 
â³äîìî, ùî îçåðî óòâîðèëîñÿ 
íà ì³ñö³ êîëèøíüîãî êàð’ºðó. 
Ñïîä³âàëèñÿ, ùî ç âåëèêî¿ ãëè-
áèíè àâòîìîá³ëü í³õòî ³ í³êîëè 
íå ä³ñòàíå. Çà ñëîâàìè ì³ñöåâèõ, 
ó äåÿêèõ ì³ñöÿõ â³äñòàíü äî äíà 
ñÿãàº 50-òè ìåòð³â. Ó ÷îìó ïðî-
ðàõóâàëèñÿ çëî÷èíö³? Õòî ³ ÿê 
ä³ñòàâ àâòîìîá³ëü? ×èì çàê³í÷è-
ëàñÿ êðèì³íàëüíà ñïðàâà?

ОПОЛОНКУ ВИРІЗАЛИ БЕНЗО-
ПИЛАМИ. Ó îïåðàö³¿ ç ïîøóêó 
àâòîìîá³ëÿ ï³ä âîäîþ áðàëè 
ó÷àñòü ÷åòâåðî âîäîëàç³â, à òà-
êîæ âîäîëàçíèé ôàõ³âåöü Ñåðã³é 
Ãóáàíü, â³í îäèí ç íàéäîñâ³ä÷å-
í³øèõ «ï³äâîäíèê³â» ó çàãîí³. 
Íà çàâäàííÿ âè¿æäæàâ ë³êàð. 
Êåðóâàâ ïîøóêîâèìè ðîáîòàìè 
êåð³âíèê ãðóïè ðÿòóâàëüíî-âîäî-
ëàçíèõ ðîá³ò ìàéîð Àðòåì Ñ³÷êà.

— Ì³ñöå, äå ìàøèíó ñêèíóëè 
â îçåðî, íàçâàâ çàòðèìàíèé çëî-
÷èíåöü, — ðîçïîâ³äàº Âîëîäèìèð 
ßðåì÷óê. — Ïîë³ö³ÿ âêàçàëà, äå 
ìàºìî øóêàòè. Ë³ä áóâ òîâñòèé. 
Âèð³çàëè âåëèêó «ìàéíó». Ó âî-
äîëàç³â ìàéíîþ íàçèâàºòüñÿ îòâ³ð 
íà çàìåðçë³é âîäîéì³, ðîçì³ðîì 
2õ2 ìåòðè. Àëå òóò òðåáà áóëî 

çðîáèòè çíà÷íî á³ëüøèé, ùîá 
ó íüîãî ìîãëà âì³ñòèòèñÿ ìà-
øèíà. Íà÷àëüíèê ãðóïè óâàæíî 
ïîäèâèâñÿ íà ìåíå ³ ÿ çðîçóì³â, 
õòî ìàº çàíóðþâàòèñÿ. Ïîêè îäÿ-
ãàâ êîñòþì, õëîïö³ äîïîìàãàëè 
ãîòóâàòè ñïîðÿäæåííÿ.

ßê ñòâåðäæóº ñï³âðîçìîâíèê, 
íàéïåðøå çàâäàííÿ, ÿêå â³í 
îòðèìàâ, âñòàíîâèòè ì³ñöå çíà-
õîäæåííÿ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó 
³ ãëèáèíó, íà ÿê³é â³í çàë³ã. Äàë³ 
òðåáà áóëî âèçíà÷èòè ïîëîæåííÿ 
ìàøèíè ³ òå, çà ùî ìîæíà çà-
÷åïèòè òðîñ.

— Íå çíàþ, ÷îìó, àëå ïðî 
ãëèáèíó íå éøëà ìîâà, — ïðî-
äîâæóº âîäîëàç. — Õî÷à ìåíå öå 
íàéá³ëüøå íàñòîðîæóâàëî. Ó íàñ 
ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìà ãëèáèíà 
çàíóðåííÿ 12 ìåòð³â. Ç ä³þ÷èõ 
âîäîëàç³â í³õòî íå ìàº äîïóñ-
êó íà ãëèáøå ïðîíèêíåííÿ ï³ä 
âîäó. Çíàþ, ùî ó íàøîãî âîäî-
ëàçíîãî ôàõ³âöÿ Ñåðã³ÿ Ãóáàíÿ 
êâàë³ô³êàö³ÿ äîçâîëÿº ïðîíèêàòè 
ó á³ëüø³ ãëèáèíè. Àëå äëÿ öüîãî 
ïîòð³áíà áàðîêàìåðà, ñïåö³àëüíå 
îáëàäíàííÿ. Ó çàãîí³ ìè íå ìà-
ºìî òàêîãî. Öå íàñòîðîæóâàëî. 
Íå éøëè ç ïàì’ÿò³ ñëîâà ì³ñöå-
âèõ: òàì 50 ìåòð³â äî äíà. Æèòåë³ 
ñåëà íå áóëè ïåâí³, ùî ìàøèíó 
ìîæíà áóäå âèòÿãíóòè íà áåðåã.

— Âîäà â îçåð³ ÷èñòà, — ïðî-
äîâæóº Âîëîäèìèð. — Ó òàêèõ 
óìîâàõ ïðàöþâàòè íå ñêëàäíî. 
Öå íå Ï³âäåííèé Áóã, äå í³÷î-
ãî íå âèäíî. ßê ò³ëüêè çàéøîâ 
íà ãëèáèíó á³ëüøå ìåòðà, ïî-
áà÷èâ îáðèñè àâòîìîá³ëÿ. Ï³ä-
ïëèâ äî íüîãî ³ ïîáà÷èâ, ùî â³í 
íå ïðîâàëèâñÿ íà ñàìå äíî, òîìó 

ЯК АВТО З ТІЛОМ У БАГАЖНИКУ 
ДІСТАВАЛИ З ОЗЕРА ВОДОЛАЗИ 
Моторошна робота  Якби машина 
впала на дно озера, її б ніхто не дістав 
звідти. На 50 метрів наші водолази 
не занурюються. Про одну з непростих 
операцій розповів RIA старший водолаз 
аварійного загону Держслужби з 
надзвичайних ситуацій Володимир Яремчук

ùî çà÷åïèâñÿ çà âèñòóï êàì’ÿíî¿ 
ïîðîäè. Ò³ëüêè òîä³ çðîçóì³â, ùî 
íàì ïîùàñòèëî ³ ìè ï³äí³ìåìî 
òðàíñïîðò íà ïîâåðõíþ. Ìàøèíà 
ëåæàëà ãà ãëèáèí³ ñ³ì ìåòð³â.

Çà ñëîâàìè âîäîëàçà, ³íîìàð-
êà âïàëà íà äàõ. Ñï³âðîçìîâíèê 
ñòâåðäæóº, ùî äíà â³í íå áà÷èâ. 
Çàòå îäðàçó âèçíà÷èâ, çà ùî íàé-
ïðîñò³øå çà÷åïèòè òðîñ — çà çà-
äí³é ì³ñò. Ó öåé ÷àñ íà áåðåç³ 
ãîòóâàëè êðàí. Âîëîäèìèð ï³ä-
íÿâñÿ, äîïîâ³â îáñòàíîâêó. Éîìó 
ðîçïîâ³ëè, ÿê êðàùå çàêð³ïèòè 
òðîñ. Çíîâ ñïóñòèâñÿ. Çðîáèâ ïî-
äâ³éíó ïåòëþ, çàùåïèâ íà ñïåö³-
àëüíèé ïðèñòð³é, ÿêèé íàçèâàþòü 
«êàðàá³í», ³ âèáðàâñÿ íàãîðó.

— Êîëè âèòÿãóâàëè ìàøèíó 
êðàíîì, âîíà ÷³ïëÿëàñÿ çà ë³ä 
îïîëîíêè, õîäèëà óë³âî-âïðà-
âî, — ðîçêàçóº ñï³âðîçìîâíèê. —.
Äîâåëîñÿ äîïîìàãàòè ðÿòóâàëü-
íèêàì. Ïîò³ì äîïîìîãëè ïåðå-
êèíóòè íà êîëåñà. Êðàí ï³äíÿâ 
äîãîðè äíîì ³ òàê ïîêëàâ íà çåì-
ëþ. À äàë³ âæå ïîë³ö³ÿ â³äêðèâàëà 
áàãàæíèê. Òàì áóëî ò³ëî. ß áà-
÷èâ, áî â öåé ÷àñ ïåðåâäÿãàâñÿ. 

Íà áîêó ëåæàâ ìîëîäèé ÷îëîâ³ê 
ó ç³ãíóòîìó ïîëîæåíí³. Íå áóâ 
çâ’ÿçàíèé. Áà÷èâ ò³ëüêè ÷àñòèíó 
îáëè÷÷ÿ. Öå ñòðàøíî. Ñëîâàìè 
íå ïåðåäàòè.

ПІД ЧАС ПОШУКУ ПОТОПЕЛЬ-
НИКА У ВОДОЛАЗІВ Є НЕПИСАНЕ 
ПРАВИЛО. Çà äâà ðîêè ðîáîòè 
âîäîëàçîì Âîëîäèìèð ßðåì÷óê 
ïðîâ³â ï³ä âîäîþ òðèñòà ãîäèí. 
Íà çàïèòàííÿ, ÷è ñòðàøíî çà-
íóðþâàòèñÿ, êàæå, öå çàëåæèòü 
â³ä çàâäàííÿ. ßêùî øóêàòè ïî-
òîïåëüíèêà, òî ³íêîëè âîäîëàçè 
íå ìîæóòü ïåðåñèëèòè ñåáå, ùîá 
âèêîíàòè éîãî. Ïðè÷îìó, öå ñòî-
ñóºòüñÿ êîæíîãî.

— ²íêîëè ïñèõîëîã³÷íî ïî÷ó-
âàºøñÿ íàñò³ëüêè ñêëàäíî, ùî 
íå ïîÿñíèòè, — ä³ëèòüñÿ äóìêàìè 
âîäîëàç. — Òîä³ ïðîñèø êîãîñü ³ç 
õëîïö³â çàì³íèòè. Ó íàñ ç öüîãî 
ïðèâîäó ³ñíóº íåïèñàíå ïðàâè-
ëî. Îäèí îäíîìó çàâæäè éäåìî 
íàçóñòð³÷. Ïðîáëåì íå âèíèêàº. 
Ùîïðàâäà, áóâàº, õî÷åø, ÷è í³, 
à çìóøåíèé éòè íà çàâäàííÿ. Íà-
ïðèêëàä, ìèíóëî¿ îñåí³ óñ³ ðàçîì 
øóêàëè â îçåð³ ò³ëî ðèáàëêè. Òðè 
äí³ (!) ç ðàíêó é äî âå÷îðà ïðî-
÷³ñóâàëè îçåðî, ïðàöþâàëè ç åõî-
ëîòîì. À çíàéòè íå çìîãëè. Áóëî 
õîëîäíî. Ðîçïàëþâàëè áàãàòòÿ, 
ùîá òðîõè ç³ãð³òèñÿ, ï³ñëÿ ÷îãî 

Âîäîëàç, ÿêèé 
ñïóñêàºòüñÿ ï³ä âîäó, 
òðèìàº íà ñîá³ âàãó 
ìàéæå 40 ê³ëîãðàì³â. 
Íàâ³òü í³æ âõîäèòü 
ó êîìïëåêò

çíîâó çàíóðþâàëèñÿ ó âîäó. Çíà-
éøëè ìàéæå á³ëÿ áåðåãà.

ßê ðîçïîâ³â âîäîëàç, íà ïî-
òîïåëüíèêó áóâ áóøëàò, âåëèê³ 
÷îáîòè. Ïðèïóñêàþòü, ùî éîãî 
ïîìèëêà â òîìó, ùî íå çíÿâ ¿õ, 
êîëè ïî÷àâ òîïèòèñÿ. Ðîçïîâ³-
äàëè, ùî ÷îëîâ³ê äîáðå ïëàâàâ, 
àëå… íà æàëü, óì³ë³ ïëàâö³ òàê 
ñàìî ÷àñòî òîïëÿòüñÿ. Âîëîäèìèð 
íå çíàº, ÷èì öå ìîæíà ïîÿñíèòè, 
àëå ç òàêèìè ôàêòàìè ñòèêàâñÿ 
íåîäíîðàçîâî.

— Äóæå âàæêî ïðàöþâàòè, 
êîëè íà áåðåç³ çíàõîäÿòüñÿ ðî-
äè÷³ óòîïëåíèêà, — ãîâîðèòü 
âîäîëàç. — Îäí³ ãîëîñÿòü, ³íø³ 
óìîâëÿþòü, ïàäàþòü íàâêîë³ø-
êè, ïðîñÿòü çíàéä³òü. Àëå º é 
³íøà êàòåãîð³ÿ — ò³, ÿê³ çâèíó-

âà÷óþòü âîäîëàçà, ùî òîé àáî 
ñèíåöü íà ðóö³ çàëèøèâ, êîëè 
ä³ñòàâàâ, àáî ùå òàì ó ÷îìóñü çà-
âèíèâ. Çà äâà ðîêè ìîº¿ ðîáîòè 
çíàéøëè óñ³õ óòîïëåíèê³â, êð³ì 
äâîõ. ¯õí³ ò³ëà ç ÷àñîì âèïëèëè 
íà ïîâåðõíþ.

Íàéãëèáøà â³äñòàíü, íà ÿêó 
çàíóðþâàâñÿ Âîëîäèìèð ßðåì-
÷óê, äåâ’ÿòü ìåòð³â. Æîäíèõ îðè-
ã³íàëüíèõ çíàõ³äîê çíàéòè íå âäà-
âàëîñÿ. Íå ò³ëüêè éîìó. Êàæå, 
âîäîëàçè ïîñò³éíî îáñòåæóþòü 
äíî Ï³âäåííîãî Áóãó á³ëÿ ïëÿ-
æó Â³éñüêîâî-ìåäè÷íîãî öåíòðó, 
à òàêîæ ³íøèõ ì³ñöü â³äïî÷èí-
êó íà òåðèòîð³¿ îáëàñò³. Äàðåìíî 
äåõòî äóìàº, ùî ¿ì ïîòðàïëÿþòü 
ö³íí³ ðå÷³, ïðî ùî ³íêîëè äî-
âîäèòüñÿ ÷óòè â³ä ëþäåé.

Володимир 
Яремчук (22). 
За два роки 
роботи 
водолазом 
провів під 
водою триста 
годин

ÐÅÇÎÍÀÍÑ
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ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
(073) 0476879

Ùå 14 ëþòîãî 
æóðíàë³ñò RIA 
çðîáèâ  ç àïèò 

äî äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè, ó ÿêîìó ïî-
ïðîñèâ íàäàòè ³íôîðìàö³þ 
ïðî óñ³ àâàð³¿, äå ó÷àñíèêàìè 
ÄÒÏ ñòàâàëè ñëóæáîâ³ ìàøèíè 
â³ííèöüêèõ ïàòðóëüíèõ. Â³ä-
ïîâ³äü íàä³éøëà ìàéæå ÷åðåç 
ì³ñÿöü.

Äåïàðòàìåíò ïîâ³äîìëÿº, ùî 
â³ä ïî÷àòêó ðîáîòè íîâî¿ ïàòðóëü-
íî¿ ïîë³ö³¿ ó Â³ííèö³, «êîïè» 
28 ðàç³â ïîòðàïëÿëè ó ÄÒÏ 
íà ñëóæáîâèõ ìàøèíàõ. Íàãà-
äàºìî, ùî íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿, 
ïðèñâÿ÷åí³é ð³÷íèö³ ðîáîòè ïà-
òðóëüíèõ, íà÷àëüíèê ì³ñüêîãî 
óïðàâë³ííÿ Ðåäâàí Óñå³íîâ ðîç-

ïîâ³â, ùî òàêèõ àâàð³é áóëî 21 
(goo.gl/npNQdW).

Íà ðåìîíò ïîë³öåéñüêèõ àâ-
ò³âîê, ïîøêîäæåíèõ ó àâàð³ÿõ, 
ïðîòÿãîì ðîêó áóëî âèòðà÷åíî 
186762 ãðèâåíü.

Ìîæëèâî, ó äîêóìåíò³, ÿêèé 
ìè îòðèìàëè, º äåÿê³ ïîìèëêè. 
Íàïðèêëàä, òàì ñêàçàíî, ùî 
6 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó «Ïð³óñ» ïîòðà-
ïèâ ó àâàð³þ íà âóëèö³ Þë³âíà, 1. 
Äå ó Â³ííèö³ òàêà âóëèöÿ — íåâ³-
äîìî. Òàêîæ îñòàíí³ì ïóíêòîì 
âêàçàíà àâàð³ÿ ç ïîë³öåéñüêèì 
«Äàñòåðîì». Àëå ì³ñòî ïðèãîäè — 
Ìèêîëà¿â.

Ó Äåïàðòàìåíò³ ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè ïîÿñíèëè, ùî 
ïîìèëîê ó ¿õí³é â³äïîâ³ä³ ùîäî 
ê³ëüêîñò³ àâàð³é íåìàº. Â³ííèöü-
êèé «Äàñòåð» ñïðàâä³ áóâ ïîøêî-
äæåíèé ó Ìèêîëàºâ³. Òóäè éîãî 
â³äïðàâèëè íà ïîñèëåííÿ. À âó-

186 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ НА РОЗБИТІ 
ПОЛІЦЕЙСЬКІ «ПРІУСИ»
Натрощили  З початку роботи 
у Вінниці, «копи» потрапляли у ДТП 
на службових машинах 28 разів. Цю 
інформацію ми отримали у відповідь 
на запит до Департаменту патрульної 
поліції. Вінницькі патрульні розбивали 
машини не тільки у Вінниці

ëèö³ Þë³âíà íàñïðàâä³ Þê³âêà, 
ùî íåïîäàë³ê Ïîä³ëëÿ City.

Ó ïðåñ-ñëóæá³ ïàòðóëüíî¿ ïîë³-
ö³¿ Â³ííèö³ ðîçïîâ³ëè, ùî ç âèíè 
ïîë³öåéñüêèõ ñòàëîñÿ 16 ÄÒÏ, ç 
âèíè òðåò³õ îñ³á — 8, ³ 4 ÄÒÏ ùå 
ìàº ðîçãëÿíóòè ñóä.

— Àëå âàðòî çàçíà÷èòè, ùî 
ïàòðóëüí³ ïîòðàïëÿëè â àâàð³¿ ç 
ð³çíèõ ïðè÷èí: ïðè ïåðåñë³äó-
âàíí³ çëîâìèñíèê³â, ïîñï³øàþ÷è 
íà âàæëèâèé âèêëèê, âíàñë³äîê 
íåñïðèÿòëèâèõ ïîãîäí³õ óìîâ 
òîùî, — êàæå ïðåñ-ñåêðåòàð ÓÏÏ 
Â³ííèö³ Òåòÿíà Ô³ùóê.

Ìè çíàéøëè ó ìåðåæ³ íîâèíó 
ïðî òå, ÿê â³ííèöüêèé «Äàñòåð» 
ïîòðàïèâ â àâàð³þ ó Ìèêîëà-
ºâ³. Ñàéò «Ïðåñòóïíîñòè.íåò» 
ïîâ³äîìëÿº, ùî ïàòðóëüíèé 
«Renault» ðóõàâñÿ ïî ïðîñïåêòó 
ç áîêó âóëèö³ 3-òÿ Ñëîá³äñüêà 
(Äçåðæèíñüêîãî) â íàïðÿìêó 
âóëèö³ Ìîñêîâñüêî¿. Íà ïåðå-
õðåñò³ ç âóëèöåþ Ñàäîâîþ àâòî-
ìîá³ëü çóïèíèâñÿ íà ÷åðâîíèé 
ñèãíàë ñâ³òëîôîðà. Ó öåé ìî-
ìåíò ççàäó â ïîë³öåéñüêå àâòî 
íà ïîâíîìó õîäó âð³çàâñÿ «ÂÀÇ», 
ÿêèé ¿õàâ ñë³äîì.

Â³ä ïîòóæíîãî óäàðó àâòîìîá³ë³ 
â³äëåò³ëè íà äåñÿòü ìåòð³â âïå-
ðåä — ïðàêòè÷íî íà ïåðåõðåñòÿ. 
Ó ðåçóëüòàò³ ÄÒÏ ïîñòðàæäàëè 
4 ëþäèíè: âîä³é «ÂÀÇ» ³ òðîº ïî-
ë³öåéñüêèõ, ÿê³ ¿õàëè â «Ðåíî».

На фото аварія з вінницькою поліцейською 
машиною, яка сталася у Миколаєві. Через п’яного 
водія «ВАЗу» постраждали троє копів

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674 
 Óæå ïîãîäèëè ç ÷èíîâíèêà-

ìè ³ ïî÷èíàþòü îðãàí³çîâóâàòè 
ïîñò³éíèé ïîë³öåéñüêèé ïîñò 
á³ëÿ Çàõ³äíîãî àâòîâîêçàëó. Â³í 
ñòàíå ì³ñöåì äèñëîêàö³¿, ÿêå 
çðîáèòü ïîë³ö³þ ìîá³ëüí³øîþ, 
à ïåðåõâàòè çëî÷èíö³â — îïå-
ðàòèâí³øèìè.

Â³äêðèòòÿ ïîñòó àíîíñóâàâ íà-
÷àëüíèê îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ 
ïîë³ö³¿ Þð³é Ïåäîñ, êîëè ðîçïî-
â³äàâ ïðî ïåðñïåêòèâó ñòâîðåííÿ 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ïðèêîðäîí-
íîìó Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó 
òà ³íøèõ ñòðàòåã³÷íî âàæëèâèõ 
ì³ñòàõ îáëàñò³.

— Ìîãèë³â îáðàíèé äëÿ ñòâî-
ðåííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ òîìó, 
ùî öå ïðèêîðäîííà çîíà, — 
ñêàçàâ â³í. — Ìåíå äóæå òóðáóº 
ïèòàííÿ, ùîá òàì áóâ ïîðÿäîê ³ 
í³õòî íå çì³ã ïðîâîçèòè êîíòð-
àáàíäó ÷è âèâîçèòè ç äåðæàâè çà-
áîðîíåí³ ðå÷³. Ìè ïîâèíí³ ìàòè 
ñïîê³é ³ óïåâíåí³ñòü â òîìó, ùî 
ïàòðóëüíà ïîë³ö³ÿ áóäå çà öèì 
ñë³äêóâàòè. Ìîâà ³äå íå ò³ëüêè 
ïðî ïàòðóëüíèõ â ì³ñò³ Ìîãè-
ë³â-Ïîä³ëüñüêîìó. Íåçàáàðîì 
çðîáèìî òàì äîäàòêîâèé ïóíêò 

ïîë³ö³¿, ÿêèé çàðàç ïëàíóºìî 
âñòàíîâèòè â ê³íö³ Õìåëüíèöü-
êîãî øîñå, íàâïðîòè àâòîâîêçàëó.

Þð³é Ïåäîñ ñêàçàâ, ùî âæå ïî-
ãîäèâ ïèòàííÿ ïóíêòó ïîë³ö³¿ á³ëÿ 
Çàõ³äíîãî àâòîâîêçàëó ³ç ìåð³ºþ. 
² ïîÿñíèâ, ùî öåé ïîñò íå áóäå 
ñõîæèé íà êîëèøí³ ïóíêòè ÄÀ²:

— Çàäàþòü ïèòàííÿ: «Öå çíîâó 
áóäå ïðîñòî ïðàö³âíèê ³ç æåç-
ëîì çóïèíÿòè àâòîìîá³ë³?» Í³, 
öå áóäå ïóíêò ïîë³ö³¿, â ÿêîìó 
áóäóòü äèñëîêóâàòèñÿ ïàòðóëüí³ 
ïîë³öåéñüê³ òà ïðîâîäèòè á³ëüø 
åôåêòèâíå ïàòðóëþâàííÿ ìî-
ãèë³âñüêî¿ ³ õìåëüíèöüêî¿ òðàñ, 
îá’¿çíî¿ äîðîãè. Íàïðèêëàä, ïðè 
îòðèìàíí³ ³íôîðìàö³¿ ïðî òå, ùî 
çëî÷èíåöü íà òîìó-òî àâòîìîá³-
ë³ ò³êàº â òàêîìó-òî íàïðÿìêó, 
òàêèé ïóíêò ïîë³ö³¿ çìîæå â³ä-
ðàçó â³äðåàãóâàòè: ïåðåêðèòè 
ì³ñòî â òðüîõ íàïðÿìêàõ ³ äàòè 
ðåçóëüòàò. Öå ï³äòâåðäæóº îñòàí-
í³é âèïàäîê, êîëè ïî ââåäåíîìó 
ìíîþ ïëàíó «Ïåðåõâàòó» áóëà çà-
òðèìàíà çëî÷èííà ãðóïà.

Äíÿìè çà ³íôîðìàö³ºþ 
ïî «102» ïðî «äîìóøíèê³â», ÿê³ 
ùîéíî ñêî¿ëè çëî÷èí, ïîë³ö³ÿ 
çóì³ëà çàòðèìàòè ãàñòðîëåð³â. 

Íåáàéäóæèé ñóñ³ä ïîäçâîíèâ ³ 
íàäàâ ³íôîðìàö³þ, ÿêà äîïîìîãëà 
ïðàâîîõîðîíöÿì ñï³éìàòè çëîä³¿â 
ðàí³øå, í³æ âîíè âè¿äóòü çà ìåæ³ 
îáëàñò³.

— Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ìè 
ïðàöþºìî òàêèì ÷èíîì: ââî-
äèòüñÿ ïëàí «Ïåðåõâàò», ³ ïîêè 
³ç ì³ñöü äèñëîêàö³¿ (ç öåíòðó, ç³ 
Ñòàðîãî Ì³ñòà, ç êîëèøíüîãî 
ïðèì³ùåííÿ ÄÀ²) ïîë³öåéñüê³ 
äî¿äóòü äî ê³íöÿ ì³ñòà ³ çìîæóòü 
âèñòàâèòè ïàòðóëüí³ àâòîìîá³ë³, 
ùîá ïðàöþâàòè ïî îð³ºíòóâàííþ, 
ïðîõîäèòü äî 20 õâèëèí. À áóäå 
òàêèé ïóíêò ïîë³ö³¿ — âîíè îä-
ðàçó çìîæóòü âè¿õàòè ³ çàáåçïå-
÷èòè ïåðåâ³ðêó àâòîòðàíñïîðòó, — 
ãîâîðèòü Þð³é Ïåäîñ. — Òàêèé 
ñàìèé ïóíêò ïîë³ö³¿ ïëàíóºìî 
çðîáèòè â Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêî-
ìó, é íå ò³ëüêè òàì, à ³ ïî ³íøèõ 
ðåã³îíàõ, ÿê³ ìàþòü ñòðàòåã³÷íå 
çíà÷åííÿ äëÿ Â³ííè÷÷èíè òà äåð-
æàâè â ö³ëîìó.

À â³ííèöüêèé ïóíêò çàïðàöþº 
íà Çàõ³äíîìó, ÿê ñïîä³âàºòüñÿ êå-
ð³âíèê ïîë³ö³¿, äî ê³íöÿ öüîãî 
ðîêó. Ïàòðóëüíó ïîë³ö³þ â Ìî-
ãèë³â-Ïîä³ëüñüêîìó çàïëàíóâàëè 
ñòâîðèòè äî âåðåñíÿ.

Біля автовокзалу буде пост, не схожий на ДАІшний

Îáèäâà àâòîìîá³ë³ îòðèìàëè 
çíà÷í³ ïîøêîäæåííÿ. Ïðè ïå-
ðåâ³ðö³ ç'ÿñóâàëîñÿ, ùî âîä³é 
«ÂÀÇ», ùî âð³çàâñÿ â ïîë³öåé-
ñüêèé àâòîìîá³ëü, áóâ ï'ÿíèé. 
Ó êðîâ³ âîä³ÿ çàô³êñîâàíî ïîíàä 
2 ïðîì³ëå àëêîãîëþ.

Зараз біля автовокзалу ставлять пересувні пости поліції. 
Тоді, коли є потреба провести відпрацювання 
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Спеціально для таких цілей у му-
ніципальної поліції є гаджети, 
у яких встановлена програма 
«Вайбер», що дозволяє надси-
лати через інтернет фото, відео 
і текст.

0507476563 — «вайбер» му-
ніципальної поліції. Дзвонити 
на нього не вдасться: надіслані 
вами повідомлення, фото та ві-
део потрапляють на 5 стаціонар-
них комп'ютерів і один планшет.

Куди звертатися, якщо натрапили на звалище?

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

Äî ðåäàêö ³ ¿ 
R I A / 2 0 m i n u t 
çâåðíóëàñÿ ªâãå-
í³ÿ ç Òÿæèëîâà. 

Ðîçïîâ³ëà, ùî íà ðîáîòó õîäèòü 
ïîâç çàñì³÷åíå ïîäâ³ð’ÿ äîìó 
¹ 44 íà Íåìèð³âñüêîìó øîñå.

— Êîæåí äåíü õîäæó ÷åðåç çà-
êèíóòèé ä³ì. Òàì æèâå áîìæ, ³ 
â³í êîæíîãî äíÿ âîëî÷èòü ùîñü 
íà ïîäâ³ð’ÿ ç³ ñì³òíèêà. Êóïà 
ñì³òòÿ òàì âñå çá³ëüøóºòüñÿ. 
Ïðîøó âèáà÷åííÿ, àëå öå ãèäîòà 
ïðîñòî! — îáóðþºòüñÿ ªâãåí³ÿ. 
Çà ¿¿ ñëîâàìè, çâàëèùå ðîñòå âæå 
á³ëüøå ðîêó. Ñóñ³äè íå ðåàãóþòü, 
à ïðèáèðàëüíèöÿ ç ìàãàçèí÷èêà 
íåïîäàë³ê âíàäèëàñÿ âèíîñèòè 
òóäè ïàêåòè ç â³äõîäàìè.

— Ó «Ö³ëîäîáîâ³é âàðò³» ñêà-
çàëè: öå, ìîâëÿâ, òðåáà ó «102» 
äçâîíèòè, à íå äî íàñ. Äçâîíèìî 
ó ïîë³ö³þ. Âîíè âèêëèê çàðåº-
ñòðóâàëè ³ ñêàçàëè: íó ïðè¿äåìî, 

ïðîâåäåìî áåñ³äó ç áåçõàòüêàìè, 
³ íà öüîìó áóäå âñå. Íó, ÿ âàì 
ñêàæó, òàê ³ áóëî. Ïîãîâîðèëè ç 
îäíèì ³ç áîìæ³â, ³ âñå çàëèøèëî-
ñÿ ÿê ³ áóëî, — ðîçïîâ³ëà æ³íêà.

У ДВОРІ МОЖЕ ПРИБРАТИ ТІЛЬ-
КИ ВЛАСНИК. ²ííà Â³òåíêî, çà-
ñòóïíèê ãîëîâè Àñîö³àö³¿ êâàð-
òàëüíèõ êîì³òåò³â, ñêàçàëà, ùî 
ñì³òòÿ ïðèáðàòè íå çìîæóòü.

— Öå ïðèâàòíà âëàñí³ñòü. 
Âëàñíèê äàíîãî áóäèíêó çàðàç 
ïðîæèâàº çà ìåæàìè Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³. Ñì³òòÿ á³ëÿ ïàðêàíó áóëî 
ïðèáðàíî êâàðòàëüíèì êîì³òå-
òîì. À îò ó äâîð³ ìè íå ìàºìî 
ïðàâà ïðèáèðàòè. Ìè ÷îëîâ³êà 
çíàéäåìî, ñêëàäåìî íà íüîãî àä-
ì³íïðîòîêîë. ², çâ³ñíî, ïðèìó-
ñèìî éîãî ïðèáðàòè óñ³ â³äõîäè.

ВЛАСНИКА ВЖЕ ЗНАЙШЛИ. Âà-
ñèëü Ãàéîâèê, äèðåêòîð ìóí³öè-
ïàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèö³, ñêàçàâ, ùî 
éîãî ïðàö³âíèêè íàðàõóâàëè ïî Â³-
ííèö³ 67 çàñì³÷åíèõ òåðèòîð³é.

ЗВАЛИЩЕ НА НЕМИРІВСЬКОМУ 
ШОСЕ НЕ ПРИБИРАЮТЬ БІЛЬШЕ РОКУ 
Свинство  У покинутому будинку 
бездомні влаштували звалище. Люди 
з довколишніх будинків підхопили 
«ініціативу», і потрохи докладають туди 
сміття. Чи в курсі муніципальна поліція, 
та куди звертатися, якщо бачите купу 
сміття будь-де, окрім смітника?

— Öå çîíè çàãàëüíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ, äå ëþäè çàçâè÷àé â³ä-
ïî÷èâàþòü, ³ òàì íàêîïè÷óºòüñÿ 
ñì³òòÿ. ª áàãàòî òàêèõ ì³ñöü, äå 
áóäèíêè áóâàþòü çàêèíóò³. Ê³ëü-
êà ðîê³â òîìó âèâåçëè ö³ë³ ôóðè 
ç³ ñì³òòÿì ç äîìó íà Ñîáîðí³é. 
ßêùî ç’ÿâëÿºòüñÿ òàêà ³íôîðìà-
ö³ÿ, ìè âñòàíîâëþºìî âëàñíèêà 
òàêîãî áóäèíêó. Çíàõîäèìî, âè-
ïèñóºìî àäì³í³ñòðàòèâíèé ïðî-
òîêîë, ëþäèíó êàðàþòü, ³ òàê 
äî òèõ ï³ð, ïîêè ñì³òòÿ íå áóäå 
ïðèáðàíå, — ñêàçàâ â³í.

Ïðàö³âíèê ìóí³öèïàëüíî¿ ïî-
ë³ö³¿ Â³òàë³é âåäå ñïðàâó ïî çà-
ñì³÷åíîìó ïðèâàòíîìó áóäèíêó 
íà Íåìèð³âñüêîìó øîñå. Êàæå, 
âëàñíèêà âæå âñòàíîâèëè.

— Öå ìåøêàíåöü Æìåðèíêè, 
â³í çàðàç íà çàðîá³òêàõ ó Êèº-
â³. Âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðè¿äå 
íà âèõ³äíèõ. Áóäå ñï³ëêóâàòèñÿ 
ç ëþäüìè áåç ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ 
ïðîæèâàííÿ, àáè ¿õ ç³ ñâîãî äîìó 
âèñåëèòè. Äàë³ ïðàö³âíèêàìè ìó-
í³öèïàëüíî¿ ïîë³ö³¿ éîìó áóäå 
íàäàíèé ïðèïèñ ïðî ïðèáèðàí-
íÿ òåðèòîð³¿. Äàìî éîìó íà öå 
òèæäåíü, àäæå òàì äóæå áàãàòî 
â³äõîä³â. ßêùî â³í ïðèïèñ íå âè-
êîíàº, ÷îëîâ³êó çàãðîæóâàòèìå 
øòðàô â³ä 340 äî 1360 ãðèâåíü. 
Àäì³í³ñòðàòèâí³ ìàòåð³àëè ñïðà-
âè áóäóòü íàïðàâëåí³ çà ì³ñöåì 
éîãî ïðîæèâàííÿ. Àëå íàñïðàâä³ 
ñïðàâà íå ó øòðàô³, à ó ñòàí³ òå-
ðèòîð³¿ — ìè äîêëàäåìî çóñèëü, 
àáè öåé ñì³òíèê ïðèáðàòè.

Так виглядало засмічене подвір’я у четвер, 16 березня. 
За нього вже тиждень як взялися квартальний комітет і 
муніципальна поліція

ËÀÉÔ



НАТАЛЯ ПЛУНСЬКА, КЕРІВНИК 
ТАНЦЮВАЛЬНОГО КЛУБУ «LA DIVINA», 
ДЕ ЗАЙМАЄТЬСЯ СНІЖАНА ЧЖОУ

— Пишаюся вмінням наших тренерів 
працювати з дітками з обмеженими 
можливостями або особливими потре-
бами — адже тут потрібен особливий 

талант викладання, терпіння і чуйність. Дуже хочеться 
вірити, що організатори програми знайдуть можли-

вість випустити Сніжану в прямий ефір — це допо-
могло б повірити в себе тисячам дітей з обмеженими 
можливостями, яким дуже непросто жити і розвива-
тися в нашій країні. Якщо Україна йде в Європу, то, 
можливо, варто задуматися про окремі номінації в усіх 
популярних шоу-програмах — адже участь у них таких 
дітей вже подвиг, подолання себе, своїх комплексів і 
страхів. Існують же Олімпійські і Паралімпійські ігри, 
кожні зі своїми чемпіонами і героями.

Варто задуматись про окремі номінації у талант-шоу
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АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535

Çà ñëîâàìè Òå-
òÿíè ×æàî, ìàìè 
Ñ í ³ æ à í è ,  ö å 
íå ïåðøà ñïðîáà ¿¿ 

äîíüêè íà òàëàíò øîó «Óêðà¿-
íà ìàº òàëàíò». Ùå ó 2010 ðîö³ 
Ñí³æàíà ïðîáóâàëàñü ó ïåðåäâè-
áîð÷îìó êàñòèíãó ³ íå ïðîéøëà.

— ×åðåç äâà ðîêè ¿¿ òîä³øí³é 
òðåíåð Íàñòÿ Êîíîâàë â³ä³ñëàëà 
â³äåî ñ âèñòóïîì Ñí³æàíè äî Êè-
ºâà, — ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà. — Íàì 
òîä³ òåëåôîíóâàëè, çàïðîøóâà-
ëè íà òåëåâ³ç³éíèé êàñòèíã, àëå 
äîíüêà ïî¿õàëà äî áàòüêà â Êèòàé 
³ ô³çè÷íî íå çìîãëà áðàòè ó÷àñòü. 
Öüîãî ðîêó çíîâó ïîäçâîíèëè, ìè 
ïî¿õàëè. Íà ïîïåðåäíüîìó êàñòèí-
ãó âñ³ ñóää³ ñêàçàëè Ñí³æàí³ «òàê». 
Ó íàñòóïíîìó, äå ìàëè ç³ 175 êîí-
êóðñàíò³â îáðàòè 24 ô³íàë³ñòè, 
Ñí³æàíà äî ¿õ ÷èñëà íå ïîòðàïèëà. 

— Îäèí ç ñóää³â, Ñëàâà Ôðî-
ëîâà, ñêàçàëà Ñí³æàí³: «Ìè òåáå 
÷åêàºìî íàñòóïíîãî ðîêó», — ðîç-
ïîâ³äàº Òàíÿ. — «Ïî¿äåø?» — çà-
ïèòàëà ó äîíüêè.

«Çâ³ñíî, ïî¿äó, ùîá çäèâóâàòè, 
ùîá ïîêàçàòè, íà ùî ÿ çäàòíà», — 
â³äïîâ³ëà ìåí³ äîíüêà.

ВАЖКИЙ ПОЧАТОК. Ìîâè Ñí³-
æàíà íå ðîçóì³º ³ íå ÷óº, íàâ³òü 
ç³ ñëóõîâèì àïàðàòîì ìîæå ïî-
÷óòè ëèøå äîñèòü âèñîê³ çâó-
êè. ßê âîíà òàíöþº, íå ÷óþ÷è? 
— Êîëè Ñí³æàíà áóëà ìàëåíüêîþ 
äëÿ òîãî, ùîá ïî÷àòè òàíîê, ¿¿ 
òðåíåð â³ääàâàëà êîìàíäè ðó-
õàìè çà êóë³ñàìè, — ãîâîðèòü 
Òåòÿíà. — À çàðàç âîíà äóæå 
÷³òêî ðåàãóº íà â³áðàö³¿, ç ðèò-
ìîì çâè÷àéíî º ïðîáëåìè, òîìó 
ðóõè âîíà ïðîñòî çàïàì'ÿòîâóº. 
Ïåðøèì òðåíåðîì Ñí³æàíè ñòà-
ëà Ä³àíà Ïîäîëÿí÷óê, êåð³âíèê 
ñòóä³¿ òàíöþ «Øàõ³íà». Ùîá âè-
â÷èòè ç ä³â÷èíêîþ ðóõè, òðåíåð 
ïîÿñíþâàëà ¿õ íà ïðèêëàä³ ïðè-
ðîäíèõ ñòèõ³é.

— Ñí³æàíà íå ìîãëà çðîçóì³-
òè, ÿê ³ ÷îìó ðóõàòèñü øâèäøå, 
ïîâ³ëüí³øå, — ðîçïîâ³äàº ìàìà 
ä³â÷èíêè. — Ä³àíà ¿é ïîÿñíþâàëà 
òàê: «îò ãîðèòü âîãîíü, â³í øâèä-
êèé, ïîòóæíèé, îñü òå÷å âîäà, 
âîíà ïîâ³ëüíà, ãíó÷êà, îñü äìå 
â³òåð…». Êîæåí ðóõ ó òàíö³ àñî-
ö³þâàâñÿ â Ñí³æàíè ç ïðèðîäí³ì 
ÿâèùåì. 

НЕ ВСІ РОЗУМІЮТЬ. Ä³â÷èíêà 
áåðå ó÷àñòü ó áàãàòüîõ êîíêóð-
ñàõ, ¿¿ âèñòóïè çàçâè÷àé âèêëè-

êàþòü çàõâàò, àëå áóâàþòü ð³çí³ 
âèïàäêè.

— Íàïðèêëàä, áóëè ìè íà êîí-
êóðñ³ â Îäåñ³, — ðîçïîâ³äàº ìàìà 
Ñí³æàíè. — Ó êîíêóðñàíò³â, ÿê 
ïðàâèëî, íîìåð çàéìàº äâ³ õâè-
ëèíè, àëå ñóää³ äàâàëè ä³òÿì òàí-
öþâàòè ëèøå îäíó, ïîò³ì âèìè-
êàëè ìóçèêó, ³ äëÿ òàíö³âíèê³â 
öå áóëî ñèãíàëîì çóïèíèòèñÿ. 
Ñí³æàíà íå çðîçóì³ëà, ùî â³ä-
áóâàºòüñÿ, ³ ïðîäîâæóâàëà òàí-
öþâàòè. Ó ðåçóëüòàò³ — îòðèìàëà 
îñòàííº ì³ñöå ³ îñóä — ìîâëÿâ, 
íåïîâàãà äî ñóää³â.

ЖИТТЯ В ЧУЮЧОМУ СВІТІ. 
Âàäè ñëóõó íå çàâàæàþòü ä³-
â÷èíö³ âåñòè íàñè÷åíå æèòòÿ. 
Îêð³ì òàíö³â, Ñí³æàíà â³äâ³äóº 
òåàòðàëüíó øêîëó, äå ïîñòàíîâ-
êè ñòàâëÿòü àíãë³éñüêîþ ìî-
âîþ. Öüîãî ðîêó âïåðøå ñòàëà 
íà ëèæ³, ç ï’ÿòè ðîê³â êàòàºòü-
ñÿ íà ðîëèêàõ, õî÷å â³äâ³äóâà-
òè óðîêè òåí³ñó òà ôîòîãðàô³¿. 
À âë³òêó ìàº íàì³ð ïåðåñóâàòèñÿ 
ì³ñòîì íà âåëîñèïåä³.

— ß êàæó, à ÿê îð³ºíòóâàòèñü 
áóäåø, ó òåáå æ íåìàº î÷åé 
íà ïîòèëèö³, — ñì³ºòüñÿ ìàìà 
ä³â÷èíêè. — Àëå ÿ íå âïåâíåíà, 
ìîæëèâî ³ º.

СНІЖАНА ТАНЦЮЄ, 
НЕ ЧУЮЧИ МУЗИКИ
Завдячуючи 
вібраціям  Сніжані 
Чжао сказали три 
«так» на кастингу шоу 
«Україна має талант». 
Але до прямих 
ефірів 14-річна 
вінничанка не дійшла. 
Наступного року 
дівчинка буде знову 
змагатися з кращими 
серед кращих, 
відсутність слуху 
не завадить показати 
нові танцювальні 
номери та жанри Сніжана Чжао (14). Наступного року здивує тренерів та 

глядачів новою програмою та зовсім незвичним жанром
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ОКСАНА ПУСТОВІТ, 
RIA, (067)7992206 

Îñòàíí³é ðåêîðä, 
çàô³êñîâàíèé ìèò-
íèêàìè, — ñê³ëüêè 

ìîæå ëþäèíà ï³ä âåðõí³ì îäÿãîì 
«âçÿòè íà ñåáå» ó áóêâàëüíîìó 
ðîçóì³íí³. Íà ñîá³ 18 ï³âòîðà-
øîê — öå 27 ë³òð³â ñïèðòó — 
íåñëà æ³íêà â Óêðà¿íó, ÷åðåç 
êîðäîí ç Ìîëäîâîþ. Ðàõóâàòè 
ïðîñòî: 1 ë³òð — $1. ×åðåç ð³÷-
êó Äí³ñòåð çà ï³âãîäèíè ìîæíà 
ïåðåêà÷àòè 1,5 òîííè. Ë³òîì 
2016 ðîêó ó ñåë³ Êîçë³âêà íåïî-
äàë³ê â³ä Ëÿä³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ 
âèëó÷èëè 50 òîíí êîíòðàáàíäíî-
ãî ñïèðòó. À âñå òîìó, ùî ó Ìîë-
äîâ³ ä³º äåðæàâíà ïðîãðàìà ùîäî 
ðîçïîâñþäæåííÿ ñïèðòó, êîëè 
â Óêðà¿í³ çîâñ³ì ³íøà ³ñòîð³ÿ. Áî 
öå âåëèê³ ãðîø³. Ãðîø³ íå äëÿ 
âñ³õ. Òîìó ñüîãîäí³ íà Â³ííè÷-
÷èí³ ³ç 11 ñïèðòçàâîä³â ðîáî÷èõ 
ëèøå ÷îòèðè: îäèí ïîñò³éíî ïðà-
öþº, ðåøòà — ó ñåçîííîìó ðå-
æèì³. Óñ³ çàâîäè äåðæàâí³, àäæå 
ñïèðò — öå ñòðàòåã³÷íèé ïðîäóêò.

СИРОВИНУ ПОМІНЯЛИ. Çà ÷à-
ñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó áóëî 
ëîã³÷íèì áóäóâàòè ñïèðòçàâîäè 
íà «Öóêðîâîìó Äîíáàñ³». Òåïåð 
ñïèðò æåíóòü ³ç êóêóðóäçè ³ ïøå-
íèö³. Òàê âèã³äíî.

— Íà 90% ñïèðò êóêóðóäçÿ-
íèé, ³ öå íå ëèøå íà Â³ííè÷÷è-
í³ — òàêà òåíäåíö³ÿ ïî Óêðà¿í³. 
Ç êóêóðóäçè øâèäøèé âèõ³ä — 
øâèäêî áðîäèòü, öóêðèñò³ñòü 
á³ëüøà, — ïîÿñíèâ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè Â³ííèöüêî¿ 
îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Àíäð³é 
Ãèæêî. — ßêùî ïðè¿õàòè â ìà-
ãàçèíè àâòîçàï÷àñòèí, àâòîõ³ì³¿, 
òî òàì ñïèðò, ÿêèé âõîäèòü ÿê 
êîìïîíåíò äî ¿õ ñêëàäó, — íåëå-
ãàëüíèé, îñîáëèâî óêðà¿íñüêîãî 
âèðîáíèöòâà. Âåçóòü ³ ç Ðîñ³¿, ³ 
ç Ìîëäîâè — çâ³äêè çàâãîäíî. 
Íàéñòðàøí³øå — öå êîëè ó íàñ 
ï³äï³ëüíî âèïóñêàþòü, éîãî æ îá-
ë³êóâàòè ïðàêòè÷íî íåðåàëüíî — 
âíî÷³ âèâîçÿòü áåç äîêóìåíò³â.

ГУБЕРНАТОРИ ТА СПИРТ. «Íà Â³-
ííè÷÷èí³ âèêðèòî îðãàí³çîâàíó 
çëî÷èííó ãðóïó â ñêëàä³ äèðåê-
òîðà Áàðñüêîãî ñïèðòêîìá³íàòó, 
ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, çàñòóïíèêà 
äèðåêòîðà, íà÷àëüíèêà ñïèðòî-
äð³æäæîâîãî öåõó òà çàâ³äóâà÷à 

ñïèðòîñõîâèùà. Âñòàíîâëåíî, 
ùî âîíè, ïî÷èíàþ÷è ç ÷åðâíÿ 
2003 ðîêó ïî ëþòèé 2004 ðîêó, 
ðîçêðàäàëè ñïèðò øëÿõîì ï³äðî-
áëåííÿ áóõãàëòåðñüêèõ äîêóìåí-
ò³â. Äîêóìåíòàëüíî â³äîáðàæàëè 
âèðîáíèöòâî âèñîêîîêòàíîâî¿ 
êèñíåâì³ñíî¿ äîáàâêè äî áåíçèíó 
òà ¿¿ ðåàë³çàö³þ ïðèâàòíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó «Ëàí-Ìàðêåò» (ì. Á³ëà 
Öåðêâà) òà ÒÎÂ «Óêðíàôòîñåð-
â³ñ» (ì. Äîíåöüê). Ôàêòè÷íî æ 
âèãîòîâëÿâñÿ åòèëîâèé ñïèðò, 
ÿêèé â³äâàíòàæóâàâñÿ íà äîíå-
öüê³ ë³êåðî-ãîð³ë÷àí³ çàâîäè. 
Çà ï³âðîêó çëî÷èíöÿìè âèêðà-
äåíî áëèçüêî 5 ìëí ë³òð³â ñïèðòó 
âàðò³ñòþ 12 ìëí ãðèâåíü».

Òàêèì áóëî ì³ë³öåéñüêå çâå-
äåííÿ çà ÷àñ³â ãóáåðíàòîðñòâà 
Â³êòîðà Êîöåìèðà (2002–
2004 ðîêè — àâò.). Ñàìå çà éîãî 
ïîäàííÿì áóâ ïðèçíà÷åíèé «äî-
íåöüêèé» äèðåêòîð. Áóëè ñâî¿ 
³íòåðåñè ó ïðèçíà÷åíí³ «ñâî¿õ» 
äèðåêòîð³â ³ ó íàñòóïíîãî ãó-

áåðíàòîðà Ãðèãîð³ÿ Êàëåòí³êà 
(2004–2005 ðîêè — àâò.), ïî-
ò³ì âîíè ùå ìàëè «ñïèðòîâèé» 
êîíôë³êò ³ç íàñòóïíèì ãîëîâîþ 
ÎÄÀ Îëåêñàíäðîì Äîìáðîâ-
ñüêèì (2005–2010 ðîêè — àâò.). 
Ïàëèëè ìàøèíè äèðåêòîðàì çà-
âîä³â, ì³òèíãóâàëè ïðàö³âíèêè. 
Àëå Áàðñüêèé ñïèðòçàâîä óæå 
ïîð³çàíèé, òåïåð ó éîãî ³ñòîð³¿ 
çàëèøèëàñü â³äïðàâêà êîøåðíîãî 
ñïèðòó â ²çðà¿ëü, êîëè á³ëÿ öèñ-
òåðíè ÷èòàâ Òîðó ðàâèí.

ЗВІДКИ ЗБИТКИ. — Íà Áàðñüêî-
ìó ñïèðòçàâîä³ âêðàëè ãîëîâíó 
äåòàëü — îòîé çì³éîâèê ³ç íåðæà-
â³þ÷î¿ ñòàë³ — ïðîòîòèï, ÿê ó ñà-
ìîãîííèõ àïàðàòàõ, — ðîçïîâ³â 
Ãèæêî. — Ôàêòè÷íî öå ê³íåöü 
çàâîäó. Ó 2008 ðîö³ îçâó÷óâàëè 
öèôðó âàðòîñò³ «çì³éîâèêà» — 
ï³âòîðà ì³ëüéîíè ãðèâåíü, êîëè 
äîëàð êîøòóâàâ 5 ãðí. Ìîðàòîð³é 
íà ïðîäàæ ñïèðòçàâîä³â (äåðæ-
ìàéíà ó ïðîöåäóð³ áàíêðóòñòâà) 
³ñíóº óæå á³ëüøå 10 ðîê³â. Ï³ä-

З 11 СПИРТЗАВОДІВ ДІЄ ЛИШЕ 
ЧОТИРИ. ЩО ВТРАЧАЄ РЕГІОН?
Стратегічний продукт  Перший 
заступник голови ОДА Андрій 
Гижко розповів про молдовських 
контрабандистів, парадокси від Укрспирту, 
математику «лівака» та чому не винен 
пральний порошок «Ушастий нянь»

ñïèðòçàâîä³. Àëå â Óêðñïèðò³ ¿ì 
êàæóòü: «Í³, ñïèðò áóäåòå áðàòè 
â Ð³âíåíñüê³é, Ìèêîëà¿âñüê³é, 
Õàðê³âñüê³é îáëàñò³». Áî òàì 
äèðåêòîð ñïèðòçàâîäó ãîòîâèé 
äî ìàõ³íàö³é. ×åðåç öå, âëàñíå, 
Íåìèð³âñüêèé ñïèðòçàâîä ì³ñÿöü 
ïðàöþº, à òðè ì³ñÿö³ ñòî¿òü. 

Ìàòåìàòèêà «ë³âàêà» ïðîñòà. 
Ïðèì³ðîì, êîíòðàáàíäîþ ç Ìîë-
äîâè ïåðåïëàâëÿþòü ÷åðåç Äí³ñ-
òåð öèñòåðíó ñïèðòó — 20 òîíí. 
Ñïèðò 99 ãðàäóñ³â, íàâï³ë éîãî 
ðîçáàâëÿþòü âîäîþ — óæå 
40 òîíí. Öå 40 òèñÿ÷ ë³òð³â — 
80 òèñÿ÷ ïëÿøîê. Ïîìíîæèòè 
íà 30 ãðí — òàêà îïòîâà ö³íà 
çà ïëÿøêó «ë³âî¿» ãîð³ëêè. Îò âè-
õîäèòü — 2, 4 ìëí ãðí. 

ЩО ВТРАЧАЄ РЕГІОН. Çàñòóïíèê 
ãóáåðíàòîðà ïîáîþºòüñÿ, ùî ïî-
ðîæí³ í³ø³ íà ðèíêó ñïèðòîâì³ñ-
íèõ ðå÷îâèí ìîæóòü çàïîâíèòè 
³íîçåìí³ òîâàðîâèðîáíèêè, çà-
ì³ñòü óêðà¿íñüêèõ. Ó ÷îìó æ 
ñïðàâà?

— Ïðîáëåìàòèêà ñïèðòçàâîä³â 
íàáàãàòî ãëèáøà. Êîëè òà «òðåòÿ 
çì³íà» çàïóñêàºòüñÿ íà ñïèðòçà-
âîäàõ, òî ìè âòðà÷àºìî ³ ðîáî÷³ 
ì³ñöÿ, ³ ïîäàòîê. Ãîëîâíå — ìî-
ãëè á åòàíîë âèðîáëÿòè, äîáàâêè 
äî áåíçèí³â…

Íàø äåïàðòàìåíò ðîáèâ àíà-
ë³ç òîâàð³â óêðà¿íñüêîãî âèðîá-
íèöòâà ó ìàãàçèíàõ ïîáóòîâî¿ 
õ³ì³¿: 94% — öå ³ìïîðò. Öå òå 
ñàìå, ùî äåõòî çàêèäàº ñòîñîâ-
íî «Óøàñòîãî íÿíÿ». Ñïðàâä³, 
âëàñíèêîì êîìïàí³¿ º ãðîìàäÿ-
íèí Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Äà-
âàéòå çìîäåëþºìî ñèòóàö³þ, ùî 
áóäå ó ðàç³ çàêðèòòÿ «Óøàñòîãî 
íÿí³». Âòðàòèìî ðîáî÷³ ì³ñöÿ ³ 

ïîäàòêè. ×è ìè ïåðåñòàíåìî ìè-
òèñÿ ³ ïðàòè? Áóäåìî. Îò ò³ëüêè 
ïèòàííÿ — ÷èº êóïóâàòèìåìî? 
Öþ í³øó îáîâ’ÿçêîâà õòîñü çàïî-
âíèòü. ² íå ôàêò, ùî óêðà¿íö³. Ùå 
ïèòàííÿ — õòî çàõî÷å ³íâåñòóâàòè 
10 ì³ëüéîí³â?..

ЄВРОПА VS ПОСТРАДЯНСЬКИЙ 
РИНОК. Ïåðøèé çàñòóïíèê ãó-
áåðíàòîðà ãîâîðèòü, ùî âåëèêèé 
ïðèõèëüíèê ªâðîñîþçó, àëå óòî÷-
íþº, ùî º íþàíñè.

— Òðåáà ðîçóì³òè, ùî ðàäÿí-
ñüêà ñèñòåìà áóëà íàëàøòîâàíà 
íà ðèíîê óñüîãî Ñîþçó, — ïðî-
äîâæèâ ïàí Ãèæêî. — ² ÿêùî 
ìè ïðèéäåìî â ªâðîïó ç íà-
øîþ ãîð³ëêîþ, øîêîëàäîì, öå 
íå çíà÷èòü, ùî ºâðîïåéö³ êóïó-
âàòèìóòü. Çàì³ñòü ãîð³ëêè ïðîäî-
âæóâàòèìóòü ïèòè êîíüÿê ³ â³ñêè, 
íàéêðàùèé øîêîëàä äëÿ íèõ — 
áåëüã³éñüêèé. Êîëè ìè âòðàòè-
ëè ðèíîê ðàäÿíñüêèõ ðåñïóáë³ê, 
âñòàëî ïèòàííÿ — êóäè íàì ðå-
àë³çîâóâàòè ñâîþ ïðîäóêö³þ? 
Êåð³âíèêè ñïèðòçàâîä³â ó ñå-
ðåäèí³ 90-õ ïî÷àòêó 2000-õ ï³ä 
ïðèâîäîì çäà÷³ íà ìåòàëîáðóõò 
îáëàäíàííÿ — ÷àíè, âèâàðí³ ìà-
øèíè, ðåêòèô³êàö³éí³ êîëîíè — 
ïðîñòî âèâîçèëè â Ðîñ³þ. ² òàì 
çáóäîâàí³ íîâ³ ñó÷àñí³ çàâîäè ³ç 
íàøèìè ÷àíàìè, «çì³éîâèêàìè», 
ÿê³ çà 100 ðîê³â íå çì³íèëèñÿ. 
Îöå ïðîáëåìà äëÿ íàñ.

² ïðèçíà÷àëè äèðåêòîð³â- 
«ìîãèëüíèê³â», ³ äàâàëè äîçâîëè 
ð³çàòè, ³ ìîæå íàâ³òü ñàì³ âåçëè 
ò³ ÷àíè — òåæ íàø³. ² áóëî öå 
äî â³éíè. À ãîð³ëêà äîðîæ÷àº. 
×èì ã³ðøå æèâóòü, òèì á³ëüøå 
õî÷óòü âèïèòè… Òèì á³ëüøå 
õòîñü çàðîáëÿº.

í³ìàëè ïèòàííÿ ùîäî òàêèõ çà-
âîä³â, ÿê ó ×å÷åëüíèêó, Òðîñòÿí-
ö³. Ñïèðòçàâîä ñòî¿òü â³ñ³ì ðîê³â. 
Àëå âñå îäíî ÷àñòêîâî âèêîðèñ-
òîâóºòüñÿ åëåêòðîåíåðã³ÿ, íàðàõî-
âóþòü ïîäàòîê íà çåìëþ… Ñóìà 
áîðãó — çà 30 ìëí ãðí. Àëå óñ³ 
ö³ ï³äïðèºìñòâà ï³äïîðÿäêîâàí³ 
Óêðñïèðòó, ÿêèé êîíòðîëþºòüñÿ 
Ì³í³ñòåðñòâîì ÀÏÊ. Ïðè÷îìó, 
ì³í³ñòðè ì³íÿþòüñÿ, ìè öå ïè-
òàííÿ ñòàâèìî, âñ³ îá³öÿþòü, ùî 
áóäóòü âèð³øóâàòè.

УЖЕ НЕ УЗГОДЖУЮТЬ ДИРЕК-
ТОРІВ. Ó 2012 ðîö³ ñêàñóâàëè 
íîðìó óçãîäæåííÿ ³ç ì³ñöåâîþ 
âëàäîþ êàíäèäàòóð íà ïîñàäè äè-
ðåêòîð³â ñïèðòçàâîäó. Äî òîãî ³ç 
ÎÄÀ óçãîäæóâàëè óñ³ çâ³ëüíåííÿ 
³ ïðèçíà÷åííÿ.

— «Ìîãèëüíèêàìè» íàçèâà-
þòü äèðåêòîð³â, ÿê³ õîðîíÿòü 
ï³äïðèºìñòâà. Ñïî÷àòêó âîíè 
ñîá³ ðîáëÿòü íîðìàëüíó çàðïëà-
òó, òð³øêè ãàñÿòü áîðãè, à äàë³ 
ð³æóòü ³ ïðîäàþòü óñå «áåç âòðàòè 
ö³ë³ñíî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó». 
Ïðî ö³ ñõåìè ãîâîðèëè ³ç ì³í³-
ñòðîì Øâàéêîþ, Ïàâëåíêîì, ³ 
òåïåð³øí³ì Êóòîâèì.

МАТЕМАТИКА «ЛІВАКА». — ßê 
íå ïàðàäîêñàëüíî, Íåìèð³âñüêèé 
ñïèðòçàâîä ñüîãîäí³ íå ïðàöþº 
íà êîìïàí³þ «Nemiroff», — ñêàçàâ 
Àíäð³é Ãèæêî. — Ïèòàííÿ â îòèõ 
íåîô³ö³éíèõ ïëàòåæàõ — õàáà-
ðÿõ. Áî õòî ãîòîâèé ³ç âèðîáíè-
ê³â ãîð³ëêè îïëà÷óâàòè ¿õ ïåðåä 
öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè? Òàê, 
Íåìèð³âñüêèé ë³êåðî-ãîð³ë÷à-
íèé çàâîä, ÿêèé ðîáèòü ãîð³ëêó, 
ìàâ áè áðàòè ñïèðò áóêâàëüíî 
÷åðåç ïàðêàí — ó Íåìèðîâñüêîìó 

Íåìèð³âñüêèé ë³êåðî-
ãîð³ë÷àíèé ïðàöþº 
ïîñò³éíî. І âèìóøåíèé 
âîçèòè ñïèðò 
òàíêåðàìè ç ³íøèõ 
îáëàñòåé  
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1. Бершадський 

2. Мартинівський 

3. Немирівський

4. Овечацький

5. Барський 

6. Чечельницький 

7. Тростянецький 

8. Юрківецький 

9. Бджільнянський 

10. Уладівський 

11. Гайсинський  

КАРТА 
СПИРТЗАВОДІВ 
У ВІННИЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

НЕ ПРАЦЮЮТЬ

РОБОЧІ
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ßêùî äåê³ëüêà ðîê³â òîìó ïîëàñóâàòè 
ôàñò-ôóäîì ìîæíà áóëî ëèøå ó ñóìí³âíèõ 
ëàðüêàõ êðàé äîðîãè, òî ñüîãîäí³ öå ìîæíà 
çðîáèòè ó ö³ëêîì ïðèñòîéíèõ çàêëàäàõ. 
Àáè ïîëåãøèòè ìóêè âèáîðó ì³ñöÿ ó Â³-
ííèö³, äå ìîæíà íàñîëîäèòèñü øâèäêîþ 
¿æåþ, ìè çðîáèëè îãëÿä íàéïîïóëÿðí³øèõ 
ôàñò-ôóä³â ó öåíòð³ ì³ñòà.

Îêð³ì ö³íè òà ÿêîñò³ ¿æ³ ìè òàêîæ áðà-
ëè äî óâàãè ð³çíîìàí³òí³ñòü àñîðòèìåíòó, 
øâèäê³ñòü ïðèãîòóâàííÿ ñòðàâ, ïðèâ³-
òí³ñòü ïåðñîíàëó, íàÿâí³ñòü âàé-ôàé òà 
çàãàëüíó àòìîñôåðó çàêëàäó. Çà öèìè 
êðèòåð³ÿìè ìè âèñòàâèëè çàêëàäàì ñâî¿ 
ñóá’ºêòèâí³ îö³íêè çà ï’ÿòèáàëüíîþ øêà-
ëîþ. Ó ñòàòò³ íå çãàäàíî Mcdonalds, òàê 
ÿê ìè âèð³øèëè çîñåðåäèòèñü âèíÿòêîâî 
íà óêðà¿íñüêèõ áðåíäàõ.

ФАСТ-ФУДИ В ЦЕНТРІ ВІННИЦІ: 
ДЕ МОЖНА НЕДОРОГО ПЕРЕКУСИТИ? 
Швидка їжа  Питання швидкого і якісного харчування 
хвилює не тільки школярів і студентів, яким постійно 
бракує часу та грошей для повноцінного прийому їжі, але 
й багатьох ділових людей. Ми зробили огляд фаст-фудів 
Вінниці, де не тільки смачна їжа, а і гарна обстановка

«FRESH LINE»
Лише перейшовши дорогу, ви потрапите до ще одного фаст-фуду: сендвіч-бару 
«FreshLine». Особливістю цього закладу є те, що покупці буквально самі собі готують 
сендвіч. Ви обираєте начинку і соус, говорите кухарю, а той все готує. Уже через 
10 хвилин можете забирати замовлення, а після закінчення перекусу маєте самі при-
брати за собою. Ціни у «Fresh Line» — середні, приблизно такі ж самі, як і в інших за-
кладах. За фірмовий сендвіч «Фреш лайн» і обліпиховий чай ми заплатили 53 гривні.
Окрім сендвічів у меню є перші страви, салати, десерти, а також багато гарячих 
і холодних напоїв. Не заплутатись у широкому асортименті вам завжди допо-
можуть працівники закладу. Вони тут ввічливі та приємні, добре орієнтуються 
у меню але розмовляють суржиком.
Посмакувати швидкою їжею відвідувачі можуть, сидячі за високими стійками та 
спостерігаючи за тим, що відбувається на центральній вулиці, за склом. Вся стіна з 
дороги — скляна. Стільці тверді, але уздовж стіни є лава з м’якими подушками. Ці-
кавою «родзинкою» закладу є дошка з милими дитячими, і не тільки, малюнками.

«LVIV CROISSANTS»
«Lviv Croissants» — мережа пекарень-кав’ярень, яка має два своїх філіали у центрі 
Вінниці. Один з них розташований у ТЦ «Skypark», а другий — на площі біля 
Універмагу.
Як зрозуміло з назви, у меню — лише різноманітні види круасанів: від звичних 
солодких із заварним кремом чи шоколадом, до дещо екзотичних солоних, із 
лососем, наприклад. Останній є найдорожчим пунктом у меню — 52 гривні, най-
дешевший круасан коштує 14 гривень. Також можна створити свій круасан з інгре-
дієнтами на вибір. Замовлення приносять досить швидко, протягом 10 хвилин.
Інтер’єр «Lviv Croissants» виконаний у модному зараз стилі лофт. Дерев’яні меблі, 
викладені плиткою стіни та цікаві предмети декору. Приємною особливістю кафе 
є дитячий куточок, який ще не відкритий, але от-от має запрацювати у закладі 
на вулиці Пирогова. Також тут є вай-фай, але дуже поганий, за віддаленими 
столиками мережа часом взагалі пропадає.

«ФРАНС.УА»
«Французька випічка з українською душею». Такий рекламний слоган у мере-
жевої пекарні-кав’ярні «Франс.уа». Щоправда, з французького у закладі лише 
великі фото тамтешніх пейзажів на стінах та внутрішній дизайн. Випічка, усупереч 
слогану, тут не тільки французька. Окрім круасанів ви зможете скуштувати 
різноманітні бейгли, паніні, бургери, піци та хот-доги. Широкий тут і асортимент 
десертів та напоїв. Проте кількість не завжди означає якість. Вам можуть подати 
несвіжу випічку. Працівники тут неуважні та непривітні, на зауваження у свій бік 
ніяк не реагують. Не зважаючи на це, у закладі ніколи не буває порожньо. Зручне 
розташування та низькі ціни — ось що приваблює відвідувачів.
Під брендом «Франс.уа» у центрі Вінниці працює дві пекарні: на вулиці Пирогова 
і на вулиці Артинова. Обидві знаходяться поблизу шкіл, спеціально для школярів 
та студентів «Франс.уа» часто проводить акції. Та й навіть без них середня ціна 
замовлення, у яке входить випічка та напій, рідко перевищує 40 гривень.

«SUPER BURGER»
Цей заклад знаходиться на вулиці Хлібній, через дорогу від школи № 2. Не див-
лячись на невеликий простір приміщення, інтер’єр у закладі продуманий до дріб-
нички. Одна зі стін прикрашена цікавою експозицією з порожніх жерстяних ба-
нок, а інша — зображенням супермена, який наминає бургери. Бар — об’єднаний 
з маленькою кухнею, що дозволяє спостерігати за процесом приготування. 
За нього у «Super Burger» відповідає дівчинка Аліна. Вона — єдиний працівник 
у закладі і виконує роль не тільки кухарки, але й прибиральниці та офіціантки. 
Окрім класичних, для таких місць, м’ясних страв, тут пропонують вегетаріанський 
бургер чи навіть шоколадний сендвіч. Середня ціна одного бургера — 50 гривень, 
коктейлю — 25. Але порції тут досить великі. У додатку до бургера йде картопля 
фрі та соус. Чекати на замовлення доведеться не менше 20 хвилин. Головний 
мінус закладу — мовна політика. Меню написано українською, але персонал роз-
мовляє переважно російською і не завжди переходить на мову клієнта.

«ПОДІЛЬСЬКІ МЛИНЦІ»
Якщо вам не до вподоби ані американські бургери, ані французька випічка, то ви 
можете завітати у рідні «Подільські млинці». Цей заклад знаходиться на вулиці 
Пирогова, через дорогу від площі Гагаріна.
Зазвичай, в обідній час тут яблуку ніде впасти, і не тільки через велику кількість клієн-
тів, а й через катастрофічно малий простір приміщення. У залі — лише три дерев’яних 
столи із лавами. Столи зазвичай брудні, їх рідко протирають після попередніх від-
відувачів. Внутрішній дизайн закладу досить скромний: дерев’яні меблі, скляні стіни, 
прикрашені віночками, глечиками та іншими предметами українського побуту.
У кафе немає вай-фай, нормальне опалення тут теж відсутнє. До їжі — зауважень 
небагато. У меню — млинці на будь-який смак, як солоні, так і солодкі.
Ми замовили млинець з куркою та сиром. І хоча тісто трохи підгоріло, ми за-
лишились цілком задоволені: начинки багато, сир свіжий, м'ясо ніжне та добре 
просмажене. Наше замовлення ми чекали лише 5 хвилин і заплатили менше ніж 
15 гривень.

«ПИРІЖКОВА»
Кафе розташоване у самому серці міста — вулиці Соборній, недалеко від ТЦ «Sky 
Park». Заклад працює вже більше, ніж 25 років, інтер’єр з тих часів там майже 
не змінився. Пластикові столи, картини на стінах, металевий рукомийник біля 
входу, великі букети неживих квітів, які прикрашають бар, — все це створює 
ностальгічну атмосферу радянської їдальні.
Ціни у кафе — найнижчі у місті. Звісно, лимонаду за три копійки ви тут не купите, 
а от два пиріжки й каву за 10 гривень — легко. Випічка смачна, свіжа, але стоїть на при-
лавку, нічим не прикрита. Окрім пиріжків у меню закладу є салати, закуски, перші 
та другі страви. Проте найпопулярнішим замовленням у «Пиріжковій», певно, є сто 
грамів горілки. У закладі часто можна зустріти місцевих п’яничок, що люблять потере-
венити за чаркою. Їхні байки цілком можуть компенсувати відсутність тут вай-фай.
А от відсутність у закладі вбиральні — більш суттєвий недолік. У кафе — малень-
кий штат, усього кілька працівників. Усі люб’язні та ввічливі. Їм непогано вдається 
тримати марку відомого закладу, який вже встиг стати одним з символів міста.

Середній чек: 35–60 гривень

Вай-фай: є

Якість їжі: добра

Формат обслуговування: 
самообслуговування

Загальна атмосфера: добра

Середній чек: 50–80 гривень.

Вай-фай: є

Якість їжі: відмінна

Формат обслуговування: 
кухар — він же і офіціант

Загальна атмосфера: добра

Середній чек: 10–25 гривень

Вай-фай: відсутній

Якість їжі: непогана

Формат обслуговування: 
самообслуговування

Загальна атмосфера: непогана

Середній чек: 20–40 гривень

Вай-фай: є

Якість їжі: незадовільна

Формат обслуговування: 
є офіціанти

Загальна атмосфера: непогана

Середній чек: 15–25 гривень

Вай-фай: відсутній

Якість їжі: непогана

Формат обслуговування: 
самообслуговування

Загальна атмосфера: погана

Середній чек: 30–50 гривень

Вай-фай: є

Якість їжі: добра

Формат обслуговування: 
є офіціанти

Загальна атмосфера: відмінна



Перелік реставрації об’єктів куль-
турної спадщини у Вінниці є в рі-
шенні № 549. Так, згідно з цим до-
кументом, ремонти в 2017 році по-
щастить отримати таким будівлям:
 «Особняк» на Пушкіна, 11. 
Ремонтно-реставраційні ро-
боти. Один з поверхів цього 
будинку займає Центр іннова-
цій IHUB. Вартість робіт — 1 міль-

йон 71 тисяча гривень
 «Готель «Франсуа» на Со-
борній, 50. Ремонтно-реставра-
ційні роботи. Вартість — 1,5 міль-
йона гривень
  «Прибутковий будинок з 
магазином» на Соборній, 95. 
Проектування ремонтно-рестав-
раційних робіт. Вартість — 150 ти-
сяч гривень

Що ще будуть реставрувати
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ
РЕКЛАМА

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(095)3700574

Ïèòàííÿ ïîðÿ-
òóíêó ïàì’ÿòêè 

àðõ³òåêòóðè «Áàøòà òà ìóð» º 
àêòóàëüíèì ùå ç ìèíóëîãî ðîêó. 
Ó æîâòí³ 2016 ðîêó àðõ³òåêòîðè, 
³ñòîðèêè, íàóêîâö³, äåïóòàòè òà 
äóõîâíèêè ïðîâîäèëè ïåðø³ çó-
ñòð³÷³. ßê êàçàëà ïðîôåñîð, çà-
âêàôåäðè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè Îëüãà 
Êîëÿñòðóê, áåç Ìóð³â íå áóäå 
Â³ííèö³.

— Ìóðè — öå íå ïðîñòî ñèìâîë 
ìèíóëî¿ åïîõè, à ñåðöå ðàííüî-
ìîäåðíî¿ Â³ííèö³. Çâ³äñè ïî÷àëà-
ñÿ ³ñòîð³ÿ Íîâîãî ì³ñòà, íîâîºâ-
ðîïåéñüêî¿ Â³ííèö³, — êàæå ïðî-
ôåñîð, çàâêàôåäðè ³ñòîð³¿ Óêðà¿-
íè Îëüãà Êîëÿñòðóê. — ßêùî ìè 
íå ïî÷íåìî ùîñü ðîáèòè ³ç öèì 
ðóéíóâàííÿì, òî ìîæåìî âòðàòè-
òè ïàì’ÿòêó íàçàâæäè. Áåç ìèíó-
ëîãî íå ìîæå áóòè ìàéáóòíüîãî.

Ïðîòå ïðî ðåàëüí³ êðîêè äëÿ 
ðåñòàâðàö³¿ ïàì’ÿòêè ñòàëî â³äî-
ìî ò³ëüêè â 2017 ðîö³. Ñïî÷àòêó 
êàçàëè, ùî ö³íà ðåìîíò³â áóäå 
íå ìåíøå 5 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. 
Àëå çãîäîì ïðîòèàâàð³éí³ òà 
êîíñåðâàö³éí³ ðîáîòè îö³íèëè 
â 4,1 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

Ó ëþòîìó îáëàñíèé äåïóòàò 
Âîëîäèìèð Áàðöüîñü íàïèñàâ 
ó ñâîºìó Ôåéñáóêó, ùî ç îá-
ëàñíîãî áþäæåòó âèä³ëÿþòü 
ïîëîâèíó êîøò³â íà ðåìîíò. 

«МУРИ» ВРЯТУЮТЬ 
ЗА 4,1 МІЛЬЙОНА
Знайшли гроші  
Пам’ятку 17 сторіччя 
«Башта та мур», 
що знаходяться 
на вулиці Мури, все-
таки врятують від 
руйнування. По два 
мільйони з бюджетів 
виділять міська та 
обласна ради. Ці 
кошти потрібні на 
протиаварійні роботи

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

«Ä³ëþñÿ ïðèºìíîþ íîâèíîþ, 
òîâàðèñòâî! Â³ííèöüêà îáëàñíà 
ðàäà 21 ëþòîãî íà ïîçà÷åðãîâ³é 
15-é ñåñ³¿ âèä³ëèëà 2 ì³ëüéîíè 
75 òèñÿ÷ íà ïðîåêò çä³éñíåííÿ 
íåâ³äêëàäíèõ ïðîòèàâàð³éíèõ ³ 
êîíñåðâàö³éíèõ ðîá³ò íà ïàì'ÿòö³ 
àðõ³òåêòóðè íàö³îíàëüíîãî çíà-
÷åííÿ «Áàøòà ³ Ìóð», — ïèñàâ 
Áàðöüîñü ó ñâîºìó Ôåéñáóêó.

Ó ñ³÷í³ âæå ïðîâîäèëè òåíäåð 
íà ðåñòàâðàö³þ ïàì'ÿòêè. Àëå 
éîãî ñêàñóâàëè, áî íå áóëî êîøò³â 
íà ïðîåêò. À 16 áåðåçíÿ íà âè-
êîíêîì³ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðèéíÿëè 
ð³øåííÿ âèä³ëèòè ñâîþ ïîëîâè-
íó â ðåìîíò «Ìóð³â»: «Ïåðåäàòè 
â 2017 ðîö³ ñóáâåíö³þ ç ì³ñüêîãî 
áþäæåòó ì³ñòà Â³ííèö³ îáëàñíî-
ìó áþäæåòó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ 
íà ðåàë³çàö³þ ïðîåêòó «Ðåñòàâ-
ðàö³ÿ ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè íà-
ö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ «Áàøòà 
òà ìóð» (îõîðîííèé íîìåð 55/3) 
íà âóëèö³ Ìóðè, 1. Ïðîòèàâàð³é-
í³ òà íåâ³äêëàäí³ êîíñåðâàö³éí³ 
ðîáîòè» â ñóì³ 2,039 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü», — çàçíà÷åíî â ð³øåíí³.

ßê ðîçïîâ³äàâ äèðåêòîð îá-
ëàñíîãî äåïàðòàìåíòó àðõ³òåê-
òóðè Äìèòðî Ðîìàí÷åíêî, äëÿ 
âèçíà÷åííÿ âèêîíàâöÿ ðîá³ò ïî-
äàâàòèìóòü òåíäåð ÷åðåç ñèñòåìó 
ProZorro. Îòæå, îñòàòî÷íà âàð-
ò³ñòü ðåìîíòó ìîæå çìåíøèòèñÿ.

Çà ñëîâàìè êè¿âñüêîãî àðõ³-
òåêòîðà Àíàòîë³ÿ ²çîòîâà, ùî 
çàéìàâñÿ ðåìîíòîì «Ìóð³â» ùå 
â ê³íö³ 2015 ðîêó, ðåñòàâðàö³ÿ 
ìîãëà á êîøòóâàòè ìåíøå.

— Ó ìèíóëîìó ðîö³ íàøà ïðî-
åêòíà äîêóìåíòàö³ÿ îòðèìàëà ïî-
ãîäæåííÿ â Ì³í³ñòåðñòâ³ êóëüòóðè, 
ïðîéøëà äåðæàâíó åêñïåðòèçó. 
Íåîáõ³äíî áóëî ïî÷èíàòè ðîáîòè ³ 
ïîäàâàòè â åêñïåðòèçó îäíî÷àñíî 
äðóãèé êîìïëåêò äîêóìåíòàö³¿. ² 
òóò íàì ñòàëè ãîâîðèòè, ùî ìè 
çàêëàëè äóæå ìàëó ñóìó íà âè-
êîíàííÿ ðîá³ò. Ó ðåçóëüòàò³ áóëî 
çàïðîïîíîâàíî ïåðåðîáèòè äî-
êóìåíòàö³þ òàêèì ÷èíîì, ùîá 
ï³äâèùèòè âàðò³ñòü áóä³âåëüíî-
ìîíòàæíèõ ðîá³ò ³ç 274 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü äî 600 òèñÿ÷. Ìè â³ä öüîãî 
â³äìîâèëèñÿ, áî öå êîðóïö³ÿ. Çà-
ãàëîì íà ðåêîíñòðóêö³þ çà ¿õ êî-
øòîðèñîì ïëàíóâàëîñÿ âèòðàòèòè 
áëèçüêî 3,2 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Öå 
ìàéæå íà ì³ëüéîí ãðèâåíü ìåíøå, 
í³æ òåïåð³øí³é áþäæåò ðåìîíòó 
ïàì’ÿòêè.

Акція #SOSмайбутнє, яку проводять, щоб звернути 
увагу на закинуті будівлі. На фото директор держархіву 
Юрій Легун на фоні старовинної пам`ятки
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СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

— Туберкульоз буває легеневий 
та позалегеневий, але частіше 
зустрічається саме легеневий, 
який можна виявити за допо-
могою рентгенографії органів 
грудної клітини. Завжди краще 
профілактика аніж лікування, 

тому раз на два роки звичайні 
групи населення мають робити 
рентген грудної клітини, а діти, 
починаючи з 16 років (до 16 років 
для цього існує щеплення БЦЖ). 
Якщо мова йде про людей, які ма-
ють плотний контакт з населенням 
і відповідно більшу вірогідність 
інфікуватись (медпрацівники, 
вихователі, вчителі, працівники 
харчової сфери) такі профогляди 
з рентген знімками потрібні один 
раз на рік. Рентген грудної клітини 
обов’язково мають робити батьки 

та всі родичі, які будуть проживати 
разом з новонародженою дити-
ною, а ще при прийомі на роботу…
Позалегеневі форми туберкульо-
зу, зокрема туберкульоз кісток 
теж можна виявити на рентгені. 
Але в розрізі профогляду його 
звичайно ніхто не буде робити. 
Пацієнт звертається до вузьких 
спеціалістів, ті в свою чергу, 
підозрюючи якусь патологію, 
направляють пацієнта на рентген 
кісток, де і виявляють позалегеневі 
форми туберкульозу.

Þë³ÿ 
Ñåí÷åíêî

ë³êàð-ðåíòãåíîëîã
Â³ííèöüêîãî 
ìåäè÷íîãî 

öåíòðó 
«Àëüòàìåäèêà»

Коментар експерта

392875

383913

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

— Ó 2016 ðîö³ 
ó ì³ñò³ çàðåºñòðî-
âàíî 165 âèïàäê³â 
àêòèâíîãî òóáåð-

êóëüîçó (ó 2015 ðîö³ — 119 âè-
ïàäê³â), — ðîçïîâ³äàº Ãàëèíà 
Ãóìåíþê, çàâ³äóâà÷êà ïðîòèòó-
áåðêóëüîçíîãî â³ää³ëåííÿ ì³ñüêî¿ 
êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 1. — Íàñòîðî-
æóº òå, ùî ï³ñëÿ îòðèìàííÿ òåñòó 
ìåäèêàìåíòîçíî¿ ÷óòëèâîñò³, á³ëü-
øå 20% ç óïåðøå âèÿâëåíèõ õâî-
ðèõ îäðàçó ïåðåâîäÿòü ó êàòåãîð³þ 
4 (õ³ì³îðåçèñòåíòíèé òóáåðêóëüîç, 
òîáòî íå ÷óòëèâèé äî á³ëüøîñò³ ë³-
ê³â), ³ â³í ïîòðåáóº äîâãîòðèâàëîãî 
(20 ³ á³ëüøå ì³ñÿö³â) ë³êóâàííÿ.

À ÿê êàæå ë³êàð, âàðò³ñòü ë³-
êóâàííÿ 1 êàòåãîð³¿ êîøòóº â³ä 

10 òèñÿ÷ ãðèâåíü, à âàðò³ñòü ë³-
êóâàííÿ õâîðîãî 4 êàòåãîð³¿ â³ä 
200 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

— Ó ìèíóëîìó ðîö³ â ë³êàð-
íÿõ ì³ñòà âèÿâèëè 93 õâîðèõ 
â³äêðèòî¿ ôîðìè òóáåðêóëüîçó 
(â 2015–61 âèïàäîê), — ãîâîðèòü 
ë³êàð. — Ëþäèíà ïðîñòî ïðèéøëà 
äî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ç ÿêîþñü 
ñêàðãîþ íà ñàìîïî÷óòòÿ. Ë³êàð 
íàïðàâèâ ïàö³ºíòà äî ôòèç³àòðà, 
äå éîãî îáñòåæèëè, ï³äòâåðäèëè 
ä³àãíîç.

НЕ ВСІ ЗДОРОВІ, ХТО ЗДОРОВІ. 
Çðîñëà ó ì³ñò³ çàõâîðþâàí³ñòü 
äåñòðóêòèâíîþ ôîðìîþ òóáåð-
êóëüîçó (òîáòî íà ðåíòãåí³ ó õâî-
ðîãî çíàéøëè «ä³ðêó» â ëåãåíÿõ). 
Çîêðåìà öåé ïîêàçíèê ñêëàäàº 
20,8 íà 100 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ, 
â 2015 ðîö³ áóëî 14,5. Çà ñëîâà-

ТУБЕРКУЛЬОЗ СТАЄ
ЕПІДЕМІЄЮ. ХВОРІЮТЬ ДІТИ 
Загроза  Щороку в Україні виявляється 
близько 30 тисяч нових хворих 
на туберкульоз. Щорічно в країні помирає 
до 5 000 хворих. Існує тенденція зростання 
захворюваності та смертності від цієї хвороби 
і у Вінниці. Цього року хворіють і діти

ìè ë³êàðÿ, çá³ëüøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü 
çàíåäáàíèõ ôîðì òóáåðêóëüîçó — 
ç 30 äî 44 âèïàäê³â. Ïðîáëåìà 
â òîìó, ùî òóáåðêóëüîç ïðîò³êàº 
çîâñ³ì áåçñèìïòîìíî äî ïåâíîãî 
÷àñó. Ëþäèíà, ÿêà ò³ëüêè çàõâîð³-
ëà íà òóáåðêóëüîç, ìîæå õîäèòè 
íàâ³òü ç «ä³ðêîþ» â ëåãåíÿõ ³ ïî-
÷óâàòè ñåáå äîñèòü äîáðå. 

НЕ ТІЛЬКИ ЛЕГЕНІ. Âàðòî çàçíà-
÷èòè, ùî òóáåðêóëüîç ìîæå áóòè 
íå ò³ëüêè â ëåãåíÿõ. Àäæå ó ì³ñò³ 
âæå º ïîçàëåãåíåâ³ ôîðìè ö³º¿ 
õâîðîáè.

— ª òóáåðêóëüîç î÷åé, íèðîê, 
ê³ñòîê, ñòàòåâî¿ ñèñòåìè, ë³ìôî-
âóçë³â, øê³ðè, ³ âñå öå âèÿâëÿ-
ºòüñÿ â çàãàëüíî-ë³êóâàëüí³é 
ìåðåæ³, — êàæå ë³êàð. — Ëþäèíà 
ïðèõîäèòü, íàïðèêëàä, ç ïðîáëå-
ìàìè íèðîê, àáî êîë³íà áîëÿòü. 
Ïî÷èíàºòüñÿ ë³êóâàííÿ, íå äî-
ïîìàãàº, òà ë³êàð í³êîëè íå âè-
êëþ÷àº íàéã³ðøèé âèïàäîê. 

Ó Âñåñâ³òí³é äåíü áîðîòü-
áè ç òóáåðêóëüîçîì 24 áåðåçíÿ 
ç 10.00 äî 15.00 íà ïëîù³ á³ëÿ 
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (âóë. 
Cîáîðíà, 59) ïðîâîäèòèìåòüñÿ 
áåçêîøòîâíå îáñòåæåííÿ íà òóáåð-
êóëüîç ìåøêàíö³â ì³ñòà íà ïåðå-
ñóâíîìó öèôðîâîìó ôëþîðîãðàô³.

ТУБЕРКУЛЬОЗ У ВІННИЦІ. ВИСНОВКИ 2016 РОКУ

63626362
пацієнти на облікупацієнти на обліку

158
активні форми активні форми 
туберкульозу туберкульозу 

1307
залишкові залишкові 
зміни після зміни після 

туберкульозу туберкульозу 

303
ті, хто ті, хто 

контактують з контактують з 
хворими хворими 

5045
дітидіти

3
випадки дитячого 

туберкульозу 

1
легеневий 

1
туберкульоз 

кісток 

1
туберкульоз очей

У МІСТІ Є 108 ТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ВОГНИЩ 
Це місце, де проживає хворий на активну форму туберкульозу зі своїми членами сім’ї.

Працювати з тубвогнищами дуже важко, фтизіатри, аби якось вирішити це питання, 
звертаються до санепіднагляду, у соцслужби. Серед недоліків профілактичної роботи 

в тубвогнищах — недостатня ізоляція дітей і підлітків.

213
госпіталізовано хворих 

активною формою 
туберкульозу 

22
випадки позалегеневого 

туберкульозу, 
з них:

34
випадки рецидиву

(4 з них позалегеневий 
кістковий процес)

ТУБЕРКУЛЬОЗ І ДІТИ

11
туберкульоз 

плеври та 
лімфовузлів 

5
туберкульоз 

кісток (серед них 
1 дитина) 

3
туберкульоз 

очей (серед них 
1 дитина) 

1
туберкульоз 

периферичних 
лімфовузлів

38
дітей мають потребу 

в ізоляції 

32
дитини 

ізольовано 

67
хворих на хіміорезистентний 
туберкульоз (не чутливість 

до препаратів) на обліку 
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ВІКТОР 
ВОЛОС (17) 
Досвід: 1,5 роки 
Отримуєте фото: 25 
Вартість: 150, 250 грн

ІННА 
ГАВРИШ (19) 
Досвід: 2 роки 
Отримуєте фото: 10–15 
Вартість: 150, 250 грн

АННА 
ШНАЙДЕР (20) 
Досвід: 2 роки 
Отримуєте фото: 10–15 
Вартість: 200 грн

ВІКТОРІЯ 
БОГАЧУК (24) 
Досвід: 3 роки
Отримуєте фото: 20 
Вартість: 350 грн

ДМИТРО 
ФАЛАТЮК (21) 
Досвід: 6 років 
Отримуєте фото: 20–30 
Вартість: 300, 500 грн.

ФОТОСЕСІЇ ЗА КІЛЬКА 
СОТЕНЬ ГРИВЕНЬ
Без переплат  
У середньому, 
вартість 
професійної 
фотосесії у Вінниці — 
від 500 гривень. 
Редакція 
RIA/20minut.ua
знайшла 
10 фотографів, 
готових працювати 
за меншу суму

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Ïîâñÿêäåííå 
æèòòÿ ñó÷àñíî¿ 
ëþäèíè ñòàëî 

íåìîæëèâèì áåç ³íòåðíåòó. Â³ð-
òóàëüíèé ñâ³ò çàì³íþº ðåàëüí³ñòü, 
à ñîö³àëüí³ ìåðåæ³ — äðóç³â òà 
áëèçüêèõ. Êð³ì öüîãî, â ñîöìå-
ðåæàõ ìè ñòâîðþºìî «êðàùó 
âåðñ³þ» ñåáå. Àäæå ìè íå ò³ëüêè 
âèáèðàºìî «ïðàâèëüí³» ïîñèëàí-
íÿ, ÿêèìè ä³ëèìîñÿ, íå ò³ëüêè 
â³äçíà÷àºìîñÿ â «ïîòð³áíèõ» íàì 
ïîä³ÿõ òà ì³ñöÿõ, òà ùå é ôîòî-
ãðàô³¿ íàìàãàºìîñÿ âèñòàâëÿòè 
â êðàùèõ ðàêóðñàõ.

Çàéøîâøè â áóäü-ÿêó ç ñîöìå-
ðåæ, ìè ìîæåìî ïîáà÷èòè, ó ùî 

ОЛЕКСАНДР 
БАРАНЧУК (25) 
Досвід: 3 роки 
Отримуєте фото: 20+ 
Вартість: 300 грн

ВАЛЕНТИН 
РАЧИНСЬКИЙ (26) 
Досвід: 4 роки 
Отримуєте фото: 10–15 
Вартість: 350, 500 грн

ОКСАНА 
ДУДНИК (27) 
Досвід: 5 років 
Отримуєте фото: 10 
Вартість: 400 грн

ОЛЕКСАНДР 
МАСНИЙ (26) 
Досвід: 3 роки 
Отримуєте фото: 20 
Вартість: 400, 500 грн

ЄВГЕН 
СИМОНЕНКО (19) 
Досвід: 4 роки 
Отримуєте фото: 20 
Вартість: 400, 500 грн

ñüîãîäí³ îäÿãíåíà îäíîãðóïíèöÿ, 
ëàéêíóòè âäàëî ï³ä³áðàíèé ëóê 
êîëåãè àáî ðîçïëàêàòèñÿ â³ä ôîòî-
ñåñ³¿ êîëèøíüî¿ ç ¿¿ íîâèì õëîï-
öåì. Çðîáèòè õîðîøèé çí³ìîê 
íà ñâ³é äåâàéñ çàðàç íå ïðîáëåìà, 
àëå ìè ëþáèìî ÿê³ñòü, òîìó çâåð-
òàºìîñÿ äî ïîñëóã ôîòîãðàô³â.

Âèíàéíÿòè ïðîôåñ³éíîãî ôî-
òîãðàôà îá³éäåòüñÿ â 500+ ãðè-
âåíü. Òàêå ñîá³ ìîæå äîçâîëèòè 
íå êîæåí, òîìó ìè ñêëàäè òîï 
³ç 10 ôîòîãðàô³â, ÿê³ ãîòîâ³ ïðà-

öþâàòè äî 500 ãðèâåíü çà ãîäèíó 
âóëè÷íî¿ ôîòîñåñ³¿.

Íèæ÷å íàâåäåí³ êîðîòê³ õàðàê-
òåðèñòèêè íà êîæíîãî ôîòîõó-
äîæíèêà: ñê³ëüêè â³äðåòóøîâàíèõ 
ôîòî âè îòðèìàºòå ï³ñëÿ ôîòîñåñ³¿ 
(êð³ì öüîãî, ôîòîãðàôè â³ääàþòü 
îðèã³íàëüí³ ôîòî), ö³íà çà ïîñëó-
ãè (ïåðøà öèôðà — ôîòîñåñ³ÿ 
îäí³º¿ ëþäèíè; äðóãà — ëàâñòîð³), 
ïðèêëàäè àâòîðñüêèõ ðîá³ò.

Çàëèøàéòå â³äãóêè ïðî ôîòî-
ãðàô³â íà 20.ua.

Вулична світлина зроблена Євгеном Симоненком. 
Фотографи пропонують й студійні фотосесії, але це 
коштуватиме на 150-200 гривень дорожче

ПРОПОЗИЦІЇ БЮДЖЕТНИХ ФОТОСЕСІЙ

ËÀÉÔ
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АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
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Îðãàí ³ ç à òîðè 
EdCamp Ukraine 
çâåðíóëè â ïåðøó 

÷åðãó óâàãó íà òå, ùî öå (íå)
êîíôåðåíö³ÿ øê³ëüíèõ ïåäàãîã³â. 
À ùå íà íå¿ ìîæå ïðè¿õàòè áóäü-
ÿêèé â÷èòåëü, ÿêîìó º ùî ñêàçàòè 
íîâîãî òà ö³êàâîãî â îñâ³òíüîìó 
ïëàí³, àáî òîé, õòî ïðàãíå öå 
íîâå ïî÷óòè òà ïîáà÷èòè. Äî ðå÷³, 
öåé çàõ³ä ïðîâîäèòüñÿ â Óêðà¿í³ 
ç 2010 ðîêó, àëå Â³ííèöÿ ïðèéìàº 

â÷èòåë³â-³ííîâàòîð³â óïåðøå.
— Òàêîæ áóäü-õòî ç ó÷àñíèê³â 

ìîæå çàÿâèòè ñåáå äîïîâ³äà÷åì, 
õî÷à íå ôàêò, ùî â³í áóäå âèñòó-
ïàòè, — ãîâîðèòü Ñåðã³é Ïîéäà, 
îäèí ç îðãàí³çàòîð³â EdCamp, êàí-
äèäàò ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, â÷èòåëü-
åêñïåðò Ìàéêðîñîôò. — Òîìó ùî 
ï³ñëÿ òîãî ÿê â³í/âîíà çàÿâèòüñÿ, 
³íø³ ó÷àñíèêè ìàþòü ãîëîñóâàòè. 
Äëÿ öüîãî â êîæíîãî íà çâîðîòí³é 
÷àñòèí³ áåéäæèêà º òðè ð³çíîêî-
ëüîðîâ³ ñòð³÷êè, ÿê³ îçíà÷àþòü 
«ö³êàâî», «íå äóæå», «íå ö³êàâî». 
Ñàìå ö³ ñòð³÷êè ³ âèçíà÷àòèìóòü 

ВЧИЛИСЯ «ПРОДВИНУТІ» ПЕДАГОГИ
Інноватори  Для відкритого обміну 
педагогічним досвідом вперше у Вінниці 
зустрілися вчителі з 16 областей 
України. Майже 120 учасників цілий 
день презентували, дискутували та 
обмінювалися власними досвідом 
з впровадження новітніх ідей щодо 
навчання. Тема вінницького EdCamp — 
інформаційні технології та STEM-освіта

ñï³êåð³â (íå)êîíôåðåíö³¿.
Çà ñëîâàìè Ñåðã³ÿ Ïîéäè, º 

äâà ïðàâèëà ïðîâåäåííÿ EdCamp. 
Ïåðøå — ïðàâèëî «ïðî äâ³ íîãè». 
Ó÷àñíèêè (íå)êîíôåðåíö³¿, îêð³ì 
òîãî, ùî ñàì³ âèçíà÷àþòü ïðîãðà-
ìó é õ³ä çàõîäó, ìîæóòü ïîêèíóòè 
òó ÷è ³íøó ëîêàö³þ, ÿêùî òåìà 
ïåðåñòàëà ö³êàâèòè. À ï³ñëÿ çà-
âåðøåííÿ EdCamp âñ³ â³ä÷óâàþòü 
òàê çâàíèé «åôåêò äîâãîãî õâîñ-
òà» — äèñêóñ³¿ íà çàö³êàâëåíó òåìó 
ìîæóòü ïðîäîâæóâàòèñÿ é íàäàë³. 
Äî ðå÷³, ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ó÷àñ-
íèê³â êîíôåðåíö³¿, öå ëàóðåàòè, 
ïî÷åñí³ â÷èòåë³, ³ííîâàòîðè.

Ùå îäèí ç îðãàí³çàòîð³â 
EdCamp Ìèêîëà Çàáîëîòíèé, 
îêð³ì òîãî, ùî â÷èòåëü ðîêó òà 
â÷èòåëü-åêñïåðò Ìàéêðîñîôò, 
âïðîâàäæóº ùå STEM-îñâ³òó. 
À ñàìå ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ 
òà STEM-îñâ³òà ³ º òåìîþ ö³º¿ 
(íå)êîíôåðåíö³¿. ² íà äîäà÷ó â³í 
â÷èòåëü ³íôîðìàòèêè ç ñåëà Ëó-
÷èíåöü, Ìóðîâàíîêóðèëîâåöüêî-
ãî ðàéîíó, ÿêèé ðàçîì ç â÷èòåëåì 
³íôîðìàòèêè øêîëè ¹ 35 ²âàíîì 
Ñòðîìèëî âèãðàëè ãðàíä íà ïðî-
âåäåííÿ EdCamp ó Â³ííèö³.

— Çàðàç ïðîõîäèòü ðåôîðìà 

îñâ³òè, à âîíà ìîæå â³äáóâàòèñü 
ó äâîõ âèïàäêàõ: ó ïåðøîìó (íå äî-
áðîìó) — òàê ÿê ó íàñ â Óêðà¿í³, 
òîáòî êîëè äåðæàâà íå ìîæå ïðî-
ô³íàíñóâàòè îñâ³òó, òîìó ïðîïîíóº 
¿¿ ðåôîðìóâàòè, — êàæå Ìèêîëà 
Çàáîëîòíèé. — ²íøà ïðè÷èíà ðå-
ôîðìè âèíèêàº, êîëè îñâ³òà äîñÿ-
ãëà âåðøèí ³ ïðàãíå ÷îãîñü íîâîãî. 

À â íàñ, íå çâàæàþ÷è íà ïåðøó 
ïðè÷èíó, º ä³éñíî áàãàòî íîâî-
ãî, ³ ìè ïðàãíåìî òà ñïîä³âàºìîñÿ 
çàâäÿêè ö³é ðåôîðì³ âïðîâàäèòè 
íîâå. Çîêðåìà, STEM-îñâ³òó, ÿêà 
áàçóºòüñÿ íà íîâèõ ï³äõîäàõ ó íà-
â÷àíí³. Êîëè îñíîâîþ íàâ÷àííÿ º 
ö³ëü, ÿêó ó÷åíü îïàíîâóº, à â÷è-
òåëü òóò ñëóãóº ïðîâ³äíèêîì.

Школа майбутнього. Презентація учасників EdCamp 
на тему: «Як ви бачите школу майбутнього»

ËÀÉÔ

РЕКЛАМА
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íà êîíöåðò³ óñ³õ ãëÿäà÷³â.
Ìèêîëî Â³òàë³éîâè÷ó, «Íîòð-

Äàì äå Ïàð³» âàø îðêåñòð ãðàâ 
ó Ôðàíö³¿. ßê âàñ òàì ïðèéìàëè?

— Ïðèéìàëè çà ñâî¿õ! Ìè 
¿õàëè ÷åðåç ê³ëüêà êðà¿í ³ ñêð³çü 
ëþäè áóëè ïåðåêîíàí³, ùî ìè — 
ôðàíöóçè. Ó ñàì³é Ôðàíö³¿ íàñ 
òåæ ïîâí³ñòþ ³äåíòèô³êóâàëè, 
ÿê ñâî¿õ. Á³ëüøå òîãî — äåñü 
íà òðåò³é äåíü ãàñòðîëåé ïî÷à-
ëîñÿ áðàòàííÿ ì³æ ôðàíöóçüêîþ 
ðèòì-ñåêö³ºþ ³ íàøèì óêðà¿í-
ñüêèì îðêåñòðîì (ïîñì³õàºòüñÿ). 

ßê³ êðà¿íè âæå áà÷èëè óêðà¿í-
ñüêèé âàð³àíò — êîíöåðò «Êðàù³ 
ï³ñí³ «Íîòð-Äàì äå Ïàð³»?

— Ïîêè ùî ïîâíîö³ííî ç íàøèì 
óêðà¿íñüêèì ñêëàäîì ñîë³ñò³â áà÷è-
ëà ò³ëüêè Ïîëüùà. Àëå çàðàç, êîëè 
ôðàíöóçüê³ ïðîäþñåðè ïðè¿æäæàëè 
ïîñëóõàòè íàø íîâèé ãðàíä³îçíèé 
ïðîåêò — ðîê-îïåðó «Ìîöàðò», 
ïîñëóõàëè òàêîæ ³ «Íîòð-Äàì äå 
Ïàð³». Öüîãî ðîêó âîíè ñêàçàëè 
ñâîº îñòàòî÷íå: «Òàê!» Ó ¿õí³õ ïëà-
íàõ âåçòè íàø óêðà¿íñüêèé «Íîòð-
Äàì» ó Ôðàíö³þ ³ äàë³ ó êðà¿íè 
Çàõ³äíî¿ ªâðîïè.

Ó ðîê-îïåð³ «Ìîöàðò» ñï³âàþòü 
ò³ æ ñîë³ñòè?

— Ïîêè íå áóäó ðîçêðèâàòè âñ³ 
³ìåíà. Õî÷åòüñÿ, ùîá íà ñòàðò³ 
ïðîåêòó, ÿêèé áóäå îò-îò, öå ñòà-
ëî íåñïîä³âàíêîþ äëÿ óêðà¿íñüêî¿ 
àóäèòîð³¿. Àëå öå çíîâ-òàêè ïåðå-
ìîæö³ íàøèõ òàëàíò-øîó — äóæå 
îáäàðîâàí³ ³ òàëàíîâèò³ õëîïö³ òà 
ä³â÷àòà! Íàä ðîê-îïåðîþ «Ìî-
öàðò» ïðàöþº òà ñàìà êîìàíäà 
ïðîäþñåð³â ³ àâòîð³â, ÿê³ ðîáè-
ëè «Íîòð-Äàì äå Ïàð³». Öå äóæå 
ö³êàâèé ïðîåêò! ²ñòîð³ÿ æèòòÿ 
Ìîöàðòà, ÿêó ðîçïîâ³ëà, áóäåìî 
òàê êàçàòè, ñó÷àñíà ìîëîä³æíà 
ðîê-òóñîâêà. À ùî áóëî á, ÿêáè 
Ìîöàðò áóâ ðîêåðîì?..

À Ìîöàðò ³ ðîê ñï³âñòàâí³?
— Òàê! Áî Ìîöàðò áóâ áóí-

ò³âíèêîì! Òàêîæ ÿ çàïèñàâ áè 
ó ñòîâ³äñîòêîâ³ ðîêåðè, íàïðè-
êëàä, Áåòõîâåíà. Éîãî 9-òà ³ 5-òà 
ñèìôîí³¿ ðâóòü íà øìàòòÿ âñþ 
ôàëüø ñâîãî ÷àñó! Áåòõîâåí — ñòî 
â³äñîòê³â ðîêåð ñâîº¿ åïîõè! Ìî-
öàðò áóâ íàäçâè÷àéíî áëèçüêèé 
äî öüîãî, àëå â³í ìàâ ïåâí³ ðàìêè 
â³ä ðîäèíè, áàòüêà, îòî÷åííÿ é 
òîãî ñâ³òó, ó ÿêèé éîãî ïîì³ñòèëè 
³ ó ÿêîìó ðîçöâ³òàâ éîãî òàëàíò. 
Äóìàþ, ÿêáè â³í ïðîæèâ òðîøêè 
äîâøå æèòòÿ, éîãî ïðîòåñò áóâ áè 
íàáàãàòî ñèëüí³øèì. Â³í áóâ áè 
òàêèì ïîòóæíèì, ÿêèìè º äåÿê³ 

ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, 
(096)31451555 

Ï³ñëÿ êîíöåðòó 
«Êðàù³ ï³ñí³ Íîòð-

Äàì äå Ïàð³» â³ííè÷àíè ó çàõâàò³ 
àïëîäóâàëè, çíîâó ³ çíîâó âèêëè-
êàþ÷è “íà á³ñ” ñîë³ñò³â ³ îðêåñòð, 
ÿê³ äâ³ ãîäèíè âðàæàëè ¿õ ñâî¿ì 
íåéìîâ³ðíèì òàëàíòîì, áåçñìåðò-
íîþ ìóçèêîþ ³ ïî-ñïðàâæíüîìó 
ãðàíä³îçíèì øîó.

Ðîçê³øíå ñâ³òëî, æèâèé çâóê, 
ëåãåíäàðí³ õ³òè ç ìþçèêëó-ðå-
êîðäñìåíà ìîâîþ îðèã³íàëó, 
áåçäîãàííî â³ä³ãðàí³ ðîë³ êîæ-
íèì ³ç ñîë³ñò³â ³ íåïîâòîðíå çâó-
÷àííÿ Äåðæàâíîãî Àêàäåì³÷íîãî 
åñòðàäíî-ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó 
Óêðà¿íè — ó öüîìó äèâî-êîíöåðò³ 
äîâåðøåíèì áóëî âñå!

АТМОСФЕРА ЗА КУЛІСАМИ. 
Ïîêè îùàñëèâëåí³ ãëÿäà÷³ ïðèõî-
äèëè äî òÿìè â³ä ïåðåæèòèõ íàé-
ñèëüí³øèõ åìîö³é, çà êóë³ñàìè 
ïàíóâàëà íàéâåñåë³øà àòìîñôåðà.

Æàðòè, ðîçóì³ííÿ ç ï³âñëî-
âà — çà ÷àñ ³ñíóâàííÿ óêðà¿í-
ñüêî¿ âåðñ³¿ «Íîòð-Äàì äå Ïàð³» 
âñ³ ó÷àñíèêè ì³öíî çäðóæèëèñÿ.

— 20 äí³â ï³äðÿä ¿õ áà÷ó! Âîíè 
ìåí³ âæå âñ³ íàáðèäëè! Àëå ÿ ¿õ âñå 
îäíî ëþáëþ! — æàðòóº ó÷àñíèê 
«Õ-Ôàêòîðó-2» ³ êîìàíäè «VIP-
Òåðíîï³ëü» ó «Ë³ç³ ñì³õó» Àðêàä³é 
Âîéòþê, ÿêîãî â³ííè÷àíè ïîáà÷è-
ëè ó ðîë³ êðàñåíÿ Ôåáà. — Êîìàí-
äà ó íàñ øèêàðíà! ßêáè íå áóëî 
òàêî¿ øèêàðíî¿ êîìàíäè, íå áóëî á 
òàêîãî êðóòîãî ðåçóëüòàòó!

— Ìàñøòàáè öüîãî ïðîåêòó íàñ, 
íå òå ùî íå íàëÿêàëè, à îäðàçó çà-
êîõàëè ó ñåáå! — äîäàº ïåðåìîæåöü 
«Ãîëîñó êðà¿íè-5» Àíòîí Êîïèò³í, 
ùî âðàçèâ â³ííè÷àí ñâî¿ì íàäïî-
òóæíèì ãîëîñîì ³ ïðèãîëîìøëè-
âèì â³äòâîðåííÿì îáðàçó ñâÿùå-
íèêà Êëîäà Ôðîëî. — «Íîòð-Äàì 
äå Ïàð³» — ïðîåêò, ÿêèì ìè æè-
âåìî ³ âæå ÷åêàºìî íîâîãî ñåçî-
íó. Öåé òóð äîá³ãàº ê³íöÿ, àëå âæå 
çàðàç ëþäè ïèøóòü ó ñîöìåðåæàõ: 
«Êîëè âæå íàñòóïíèé? Äóæå õî-
÷åìî çíîâó ïîáà÷èòèñÿ!» Òîìó 
æèâåìî ñïîä³âàííÿìè íà íîâèé 
ïðîåêò ³ íîâå ïðîäîâæåííÿ.

Íà îïàíóâàííÿ òåêñò³â ôðàí-
öóçüêîþ ìîâîþ ó ñï³âàê³â áóëî 
âñüîãî ï³âðîêó. Óñ³ òîíêîù³ ìîâè, 
ÿêó ðàí³øå í³õòî ç íèõ íå âèâ÷àâ, 
âîíè îïàíîâóâàëè íå ëèøå ç âè-
êëàäà÷àìè, à é íîñ³ÿìè ìîâè — 
ôðàíöóçüêèìè ñï³âàêàìè. Òåïåð 
ç³çíàþòüñÿ: ðîë³ êîæíîìó ç íèõ 
ñòàëè ìàéæå ð³äíèìè.

Àðñåíà Ì³ðçîÿíà âñ³ äðóç³ 
ó æàðò íàçèâàþòü «çàñëóæåíèì 
Êâàç³ìîäî Óêðà¿íè». Ó ðîë³ áàòü-
êà Åñìåðàëüäè Êëîïåíà êîëèø-
í³é ó÷èòåëü ô³çêóëüòóðè, ïåðå-
ìîæåöü «Õ-Ôàêòîðó-2» Â³êòîð 
Ðîìàí÷åíêî äåìîíñòðóº ñâîþ 
áåçäîãàííó ô³çè÷íó ôîðìó, âèêî-
íóþ÷è ê³ëüêà àêðîáàòè÷íèõ òðþ-
ê³â. À îäåñüêèé ñï³âàê, ó÷àñíèê 
øîó «Íàðîäíà ç³ðêà-4» Ìèõàéëî 
Äèìîâ, ãðàþ÷è ô³ëîñîôà-îïîâ³-
äà÷à Ãðåíãóàðà, ³ ó æèòò³ º íåâè-
ïðàâíèì ìð³éíèêîì-ðîìàíòèêîì.

— Êîëè ìè ò³ëüêè ïî÷èíàëè 
ðåïåòèö³¿, ÿ áóëà çîâñ³ì íå ñõî-
æà íà Åñìåðàëüäó. Öå áóëà ìîÿ 
ïðîòèëåæí³ñòü! Àëå çàðàç ÿ ðîçó-
ì³þ, ùî âæå òðîøêè ùîñü âçÿëà 
â³ä íå¿, — ãîâîðèòü âèêîíàâèöÿ 
ãîëîâíî¿ ðîë³, ó÷àñíèöÿ «Ãîëîñó 
êðà¿íè-4» Îëüãà Æìóð³íà.

— Åíåðãåòèêà âåëè÷íî¿ ìóçèêè 
«Íîòð-Äàì äå Ïàð³» äóæå äîïî-
ìàãàº! Êîëè âèõîäèø íà ñöåíó, 
çàáóâàºø, ó ÷îìó òè îäÿãíåíèé, 
çðó÷íà ñóêíÿ ÷è í³, — êàæå êîì-
ïîçèòîð ³ àêòîðêà Êè¿âñüêîãî òå-
àòðó Ôðàíêà Â³êòîð³ÿ Âàñàëàò³é, 
ÿêó â³ííè÷àíè ïîáà÷èëè ó ðîë³ 
Ôëåð äå Ë³ñ. — Íà ñüîãîäí³øíüî-
ìó êîíöåðò³ ÿ îòðèìàëà íàéâèùó 
íàñîëîäó, òîìó ùî ñï³âàëà äëÿ 
çåìëÿê³â! ß ñàìà ç Â³ííè÷÷èíè! 
Äëÿ ìåíå öå áóëî îäíî÷àñíî ³ õâè-
ëþþ÷å, ³ ç íåàáèÿêîþ íàñîëîäîþ!

ДАЛІ — РОК-МОЦАРТ І «ЛИСЕН-
КО. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ». Ïîêè 
ñîë³ñòè ðîçõîäÿòüñÿ ïî ãðèìåð-
êàõ, áî âæå ÷àñ ïàêóâàòè âàë³çè 
ó ³íøå ì³ñòî, RIA ïðîäîâæóº 
ðîçìîâó ç äèðèãåíòîì Ìèêîëîþ 
Ëèñåíêîì-ìîëîäøèì. Ãðà éîãî 
ïðåêðàñíîãî îðêåñòðó âèêëèêàëà 
îêðåìèé ôóðîð, à ñàì ïðàâíóê 
ñëàâåòíîãî óêðà¿íñüêîãî êîìïî-
çèòîðà Ìèêîëè Ëèñåíêà ñâîºþ 
íåéìîâ³ðíîþ õàðèçìîþ ñêîðèâ 

ПРО «НОТР-ДАМ ДЕ ПАРІ» У ВІННИЦІ, 
РОКЕРІВ — МОЦАРТА ТА ЛИСЕНКА
Культурний шок  Справжньою 
сенсацією для Вінниці став грандіозний 
концерт «Нотр-Дам де Парі», який 16 березня 
відгримів на сцені театру Садовського. 
Як співаки готувалися до своїх ролей, 
чому українців за кордоном приймають 
за французів і які нові шокуючі музичні 
проекти будуть незабаром — всі ексклюзивні 
подробиці RIA дізналася з перших уст

Стільки криків «Браво!» не було ще на жодному концерті! 
Вінничани найбурхливішими оплесками, стоячи, зустрічали 
Арсена Мірзояна (Квазімодо), Ольгу Жмуріну (Есмеральда) 
та всіх героїв українського «Нотр-Дам де Парі» 
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íîìåðè ó éîãî «Ðåêâ³ºì³», ³ áóâ 
áè íàñò³ëüêè ïðîíèêëèâèì, ÿê 
éîãî ñîëü-ì³íîðíà 40-âà ñèì-
ôîí³ÿ ³ îñòàííÿ 41-øà. Ìîöàðò 
áóâ áóíòàðåì, ÿêèé çì³íèâ òàêó 
óñòàëåíó òðàäèö³þ, ÿê, íàïðè-
êëàä, ñï³â âèêëþ÷íî ³òàë³éñüêîþ 
ìîâîþ ³òàë³éñüêèõ ñïåêòàêë³â. 
Ôàêòè÷íî ç Ìîöàðòà ìè ìîæåìî 
â³äðàõîâóâàòè ÷àñ í³ìåöüêî¿ îïå-
ðè. Â³í ñêàçàâ ³ìïåðàòîðîâ³: «Í³! 
²òàë³éñüêà — öå íå ºäèíà îïåðà! 
Í³ìö³ ñï³âàòèìóòü ³ ñëóõàòèìóòü 
îïåðè í³ìåöüêîþ ìîâîþ», — ÷èì 
âðàçèâ òîãî÷àñíèé Â³äåíü, ³ìïå-
ðàòîðà ³ âñ³õ ³íøèõ. Â³í íàïîë³ã 
íà ñâîºìó ³ äîâ³â ñâî¿ìè áëèñêó-
÷èìè øåäåâðàìè, ùî öå ä³éñíî 
ìîæëèâî. Â³í ìàâ îöåé «ðîêåð-
ñüêèé äóõ». Àäæå ùî òàêå ðîê? 
Öå, â ïåðøó ÷åðãó, ïðîòåñòíèé 
ðóõ, ïðîòåñò ïðîòè ôàëüøèâî¿ 
ìîðàë³. Çàâøå º äâ³ ìîðàë³: º 
ìîðàëü, ÿêà éäå â³ä ñåðöÿ ³ çàêàð-
áîâàíà, íàïðèêëàä, ó ªâàíãåë³º, 
à º ìîðàëü ôàëüøèâà, ÿêó ëþäè 
íàäÿãàþòü íà ñåáå, ùîá çäàâàòèñÿ 
õîðîøèìè é ïîçèòèâíèìè. Öå 
ÿê ô³ëîñîô³ÿ: áóòè ÷è çäàâàòèñÿ? 
Ó ëþäèíè çàâøå º âèá³ð: ä³éñíî 
áóòè ÷è ëèøå çäàâàòèñÿ òàêîþ 
óÿâíîþ ëþäèíîþ, çà ÿêó áóäóòü 
ãîëîñóâàòè íà âèáîðàõ, àáî ÿêà 
áóäå áóäóâàòè ñâ³é á³çíåñ, ìàí³-
ïóëþþ÷è ³íøèìè. Òàê îò Ìîöàðò 
âèáèðàâ øëÿõ: «Áóòè!» Öå òîé 
øëÿõ, ÿêèé âèáèðàþòü ðîêåðè! 
Íà ïðåâåëèêèé æàëü, äóæå áàãàòî 
õòî ç íèõ çãîðàº, áî òðåáà ìàòè 
äóæå ñèëüíèé äóõ, ùîá âñòîÿòè… 

×è ìîæëèâî çðîáèòè ïîä³áíèé 

ïðîåêò ïðî âàøîãî ïðàä³äà — Ìèêî-
ëó Ëèñåíêà? Â³í òåæ áóâ ðîêåðîì?

— Áåçóìîâíî! Ò³ëüêè Ëèñåí-
êî — íà 100 â³äñîòê³â ³ç ÿñêðàâî 
âèðàæåíèì íàö³îíàëüíèì ðóõîì. 
Â³í óñå ñâîº æèòòÿ ïðîòåñòóâàâ 
ïðîòè íåïðàâäè. À ãîëîâíîþ 
íåïðàâäîþ éîãî æèòòÿ ñòàëà çàáî-
ðîíà âñüîãî óêðà¿íñüêîãî. Óñ³ºþ 
ñâîºþ òâîð÷³ñòþ â³í äîâîäèâ, ùî 
óêðà¿íö³ ³ñíóþòü, ùî âîíè ìàþòü 
ñâîþ êóëüòóðó ³ ñâîþ ïîòóæíó ³ñ-
òîð³þ. ß ÷àñòî âèñòóïàþ ç éîãî 
êàíòàòàìè, ³ êîëè äèðèãóþ éîãî 
êàíòàòó «Á’þòü ïîðîãè», ðîçóì³þ, 
ùî öå ðîê! Ðîê â îäåæ³ ñèìôîí³÷-
íî¿ ìóçèêè! ß â³ä÷óâàþ, ùî òóäè 
ìîæíà äîäàâàòè ðèòì-ñåêö³þ, ã³-
òàðè, óäàðíó óñòàíîâêó — â òàêó 
ìóçèêó âîíè ïðîñÿòüñÿ. Àëå íàé-
ãîëîâí³øå, ó ÷îìó ÿ áà÷ó ïåðñïåê-
òèâó — ñïðèéíÿòòÿ éîãî òâîð÷îñò³ 
ìîëîääþ. ß ÿêîñü ï³äñëóõàâ á³ëÿ 
â³äêðèòèõ äâåðåé ãðèìåðêè ðîç-
ìîâó ìîëîäèõ õîðèñò³â: «Ñëóõàé, 
ÿêà äðàéâîâà ìóçèêà! ×îìó ìè òàê 
ð³äêî ¿¿ ñï³âàºìî?» À íåùîäàâíî 
ó õóäîæíüîãî êåð³âíèêà êàïåëè 
«Äóäàðèê» Äìèòðà Êàöàëà íà-
ðîäèâñÿ ïðîåêò «Â³ä Øåâ÷åíêà 
äî Êîñòåíêî» — ³ òàì Ëèñåíêî 
âæå çâó÷èòü ³ç çàñòîñóâàííÿì 
ðèòì-ñåêö³¿. Òîáòî ïåðøà ëàñò³â-
êà âæå ïîëåò³ëà! ß ñïîä³âàþñÿ, ùî 
öüîãî ðîêó, ñâÿòêóþ÷è 175 ðîê³â 
â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Ìèêîëè Â³-
òàë³éîâè÷à, ìè ïîðàäóºìî ïóáë³êó 
÷èìîñü ó òàêîìó ïëàí³. Ó ìåíå 
ìð³ÿ: «Ëèñåíêî. Ðîê. Ïåðåçà-
âàíòàæåííÿ»! Äóæå-äóæå õî÷ó 
öå çðîáèòè!

«Ëþäèíó, ÿêà ïðèéøëà 
íà êðàé ïð³ðâè, òàêà 
ìóçèêà ÿê «Íîòð-Äàì 
äå Ïàð³» ìîæå â³ä 
íå¿ â³äòÿãíóòè. Áî öÿ 
ìóçèêà äàðóº ïîçèòèâ!»

²ÍÒÅÐÂ’Þ
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АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099)1781008 

Ä³òè çáèðàþòüñÿ ó ð³çíèõ ì³ñ-
öÿõ Â³ííèö³, òîìó ùî ïîñò³éíîãî 
ïðèì³ùåííÿ â íèõ íåìàº. Íàé-
÷àñò³øå — â á³áë³îòåö³ ¹ 6, ùî 
íà ×åõîâà (âóëèöÿ Îëåãà Àíòî-
íîâà, 50). Àáî â øêîë³ ¹ 4 ÷è 
âçàãàë³ â êîãîñü âäîìà. Âèêëàäà÷ 
Îëåíà Êóçüì³íà êàæå, ùî äóæå 
áàãàòî áàòüê³â õî÷óòü âîäèòè ñâî-
¿õ ä³òåé, àëå íåìàº ïîñò³éíîãî 
ïðèì³ùåííÿ.

— Ó á³áë³îòåö³ ¹ 6 íàì âèä³-
ëèëà êîì³ð÷èíó. Ó í³é çáåð³ãàºìî 
íàø³ òðè-÷îòèðè âåëèê³ ñóìêè ³ç 
óñ³ì íåîáõ³äíèì äëÿ ìèñòåöòâà. 
ß ïðè¿æäæàþ íà çàíÿòòÿ, áåðó ö³ 

ñóìêè — áàòüêè öå áà÷àòü — ðîç-
êëàäàþ âñå â ³íø³é ê³ìíàò³. Êîëè 
çàíÿòòÿ ê³í÷àþòüñÿ, çíîâ çáèðàþ 
âñ³ ïðèëàääÿ íàçàä â êîìîðó, — 
ðîçïîâ³äàº âîíà.

Øêîëà â³ëüíîãî âèõîâàííÿ 
«Ôàíòàñòèêà» ³ñíóº ç 2003 ðîêó, 
àëå ÿê ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ çà-
ðåºñòðîâàíà â 2016. Òóò ìàëå÷à 
ñòâîðþº âëàñí³ ïðîåêòè, ÿê³ áóäóòü 
êîðèñí³ äëÿ ì³ñòà. Íàïðèêëàä, ïî-
â÷àëüíî-âèõîâíèé «Â³ííèöüêèé 
ïàðê Þðñüêîãî ïåð³îäó»: ùî áóëî 
íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà ì³ëüéîíè ðîê³â 
òîìó. À ïðåäñòàâëÿòü éîãî ðàçîì 
ç ³íøèìè çàäóìêàìè â Öåíòðàëü-
íîìó ïàðêó. Òàì âñòàíîâëÿòü âå-
ëèêèõ äèíîçàâð³â ³ç ïëàñòèêîâèõ 

ДІТИ СТВОРЮЮТЬ ДИНОЗАВРІВ 
Творчі  У Школі вільного виховання 
«Фантастика» займаються 20 дітей — 
від трьох до 16 років. Вони створюють з 
пластикових пляшок великих динозаврів, 
«Машину часу», організовують спортивні 
змагання «Гонки динозаврів». Самі шиють 
костюми, купуючи речі в секонд-хенді. 
Заняття безкоштовні

ïëÿøîê òà äåðåâà. Äëÿ ñïîðòèâíî-
ãî ïðîåêòó «Ãîíêè äèíîçàâð³â» ³ç 
ôëåøìîáîì ä³òëàõè øèþòü çàðàç 
êîñòþìè. Çàêóïîâóþòü â ñåêîíä-
õåíä³ çåëåí³ êóðòî÷êè ç êàïþøî-
íàìè ³ ïîò³ì ÷³ïëÿþòü íà íèõ çóáè, 
î÷³. ßêùî íå âèñòà÷àº, òî êóïóþòü 
â ºâðîøîïàõ òêàíèíè ³ øèþòü íà-
êèäêè. Ø³ñòü êîñòþì³â âæå ãîòîâ³. 
Äîïîìàãàþòü äîáðîâ³ëüíî áàòüêè 
òà ñïîíñîðè.

Âèêëàäà÷ ïåäàãîã³êè ³ ïñèõî-
ëîã³¿ ó âóçàõ, ìåòîäèñò Îëåíà 
Êóçüì³íà ä³ñòàº ³ç âåëèêî¿ òîðáè 
ò³ñòî — áóäóòü ë³ïèòè äèíîçàâ-
ð³â, à ïîò³ì ¿õ ðîçìàëüîâóâàòè. 
²ç ñóìêè âèäí³ºòüñÿ êîðîáêà ç 
ãðîþ «Ìîíîïîë³ÿ».

— Ä³òè äóæå ëþáëÿòü â íå¿ 
ãðàòè, — êàæå Îëåíà Êóçüì³-
íà. — ß ïðàöþþ ç ä³òêàìè ³íäè-
â³äóàëüíî ³ áà÷ó, ùî â íèõ º áà-
æàííÿ ùîñü ñòâîðþâàòè. ß ñåáå 
ïàì’ÿòàþ… Ó ìåíå ñ³ì'ÿ áóëà 
íåçàìîæíà, àëå ÿ çàâæäè ïðî-
ÿâëÿëà àêòèâí³ñòü. Ïðîñòî í³êîìó 
áóëî ï³äòðèìàòè ìî¿ ïî÷èíàí-
íÿ — ñèðîòà. Òîìó â ìåíå òàêå 
áàæàííÿ, ùîá ä³òè, ÿê³ íå ìàþòü 
çìîãè çàïèñàòèñÿ â ÿêèéñü ãóð-
òîê, òîìó ùî â³í ïëàòíèé, àáî æ 
¿ì í³äå ïðîÿâèòè ñåáå, ìîãëè ñåáå 
ðåàë³çóâàòè. À ðàïòîì õòîñü ³ç 

íèõ ñòàíå ãåí³àëüíîþ òàíö³âíè-
öåþ ÷è òàíö³âíèêîì?

Çàíÿòòÿ áåçêîøòîâí³. Ä³òåé çà-
ðàç ó êëóá³ ïðèáëèçíî 20. Êîæ-
íèé äåíü ï³ñëÿ ñàäî÷êà ÷è øêîëè 
âîíè ïðèõîäÿòü ó «Ôàíòàñòèêó». 
Øêîëà çàïðîøóº âñ³õ òâîð÷èõ òà 
àêòèâíèõ ä³òåé â³êîì äî 16 ðî-
ê³â. Ùîá âîíè òàêîæ äîëó÷àëèñÿ 
äî ïðîåêò³â, ÿê³ âæå º, ÷è ñòâî-
ðþâàëè ñâî¿ âëàñí³. Äëÿ öüîãî 

òðåáà íàä³ñëàòè çàÿâêó íà ó÷àñòü 
íà e-mail: freelarning@ukr.net. Àáî 
çàòåëåôîíóâàòè: 068–360–24–28.

Ó çàÿâö³ âêàæ³òü ïð³çâèùå, ³ì'ÿ, 
â³ê, íàçâó òà êîðîòêèé îïèñ ïðî-
åêòó, àáî íàçâó ïðîåêòó, â ÿêîìó 
áóäåòå áðàòè ó÷àñòü.

1–2 êâ³òíÿ â³äáóäóòüñÿ íàâ÷àëü-
í³ òðåí³íãè ç íàïèñàííÿ ïðîåê-
ò³â. À ïîêàæóòü ¿õ òîãî æ äíÿ 
î 18.00 â ïàðêó ³ìåí³ Ãîðüêîãî.

ËÀÉÔ

Діти ГО 
«Школа 
вільного 
виховання 
«Фантастика». 
Створюють 
предмети з 
пластикових 
пляшок та 
кришок
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25 березня ........................... Запоріжжя. «Металург» — «Нива-В» 
1 квітня .............................Вінниця. «Нива-В» — «Нікополь-НГПУ» 
8 квітня .................................. Кременчук. «Кремінь» — «Нива-В» 
12 квітня ........... Вінниця. «Нива-В» — «Іллічівець-2» (Маріуполь) 
17 квітня ...................Вінниця. «Нива-В» — «Жемчужина» (Одеса) 
22 квітня....................................... Херсон. «Кристал» — «Нива-В» 
29 квітня .................. Вінниця. «Нива-В» — «Мир» (Горностаївка) 
3 травня ........................... Хмельницький. «Поділля» — «Нива-В» 
8 травня ............................ Вінниця. «Нива-В» — «Рух» (Винники) 
17 травня .................................Петрове. «Інгулець-2» — «Нива-В» 
21 травня .............. Вінниця. «Нива-В» — «Арсенал» (Біла Церква) 
27 травня .................. Івано-Франківськ. «Тепловик» — «Нива-В» 
2 червня .................................«Нива-В» — «Реал Фарма» (Одеса) 

Календар подальших матчів 

Путівка 
до вищої ліги 
 ×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ôóò-
áîëó ñåðåä þí³îðîê ó ïåðø³é 
ë³ç³ â³äáóâñÿ ó Ëüâîâ³. Çìà-
ãàëèñÿ 12 êîìàíä. Ïåðøå 
ì³ñöå ïîñ³ëà «Áàðñà» (Ñóìè). 
Ó ô³íàë³ âîíà ïåðåãðàëà 
çá³ðíó Â³ííè÷÷èíè â ñåð³¿ ïå-
íàëüò³ — 3:2 (0:0 â îñíîâíèé 
÷àñ). Íà òðåòüîìó ì³ñö³ — 
«Êàðïàòè» (Ëüâ³â). Çà ï³äñóì-
êàìè çìàãàíü íàøà êîìàíäà 
çäîáóëà ïóò³âêó äî âèùî¿ ë³ãè 
ä³âî÷îãî ÷åìï³îíàòó êðà¿íè.

Побороли всіх 
 Ó Æìåðèíö³ ô³í³øóâàâ 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ãðåêî-
ðèìñüêî¿ áîðîòüáè ñåðåä 
þíàê³â 2002–2003 ð. í. Âèõî-
âàíö³ ÌÊÄÞÑØ «Â³ííè-
öÿ» çäîáóëè â³ñ³ì íàãîðîä 
ð³çíîãî ´àòóíêó, â òîìó ÷èñë³ 
é äâ³ çîëîò³. ×åìï³îíàìè 
ñòàëè ²ëëÿ Áîðèñîâ (âàãîâà 
êàòåãîð³ÿ 73 êã) òà Ìèêèòà 
Ðàòóøíþê (85 êã).

Невдачі 
волейболістів 
 Íà ñòàðò³ äðóãîãî åòàïó ÷åì-
ï³îíàòó Óêðà¿íè ç âîëåéáîëó 
ñåðåä ÷îëîâ³÷èõ êîìàíä ñó-
ïåðë³ãè ÂÊ «Â³ííèöÿ» çàçíàâ 
ïîðàçîê â³ä «Áàðêîì-Êàæàí³â» 
(Ëüâ³â) — 2:3, «Íîâàòîðà» 
(Õìåëüíèöüêèé) ³ «Ëîêîìîòè-
âà» (Õàðê³â) — ïî 0:3.
Òèì ÷àñîì â³ííèöüêèé 
æ³íî÷èé âîëåéáîëüíèé êëóá 
ñóïåðë³ãè «Á³ëîçãàð-Ìå-
äóí³âåðñèòåò» äâ³÷³ ïîñòó-
ïèâñÿ «Õ³ì³êó» (Þæíå) ç 
ðàõóíêîì 0:3.

Випуск №11 (980)
Двоваріантні двоходові задачі на кооперативний мат. Новим читачам 
нашої рубрики нагадуємо, в задачах на кооперативний мат починають 
ходити чорні і допомагають білим поставити собі мат. Спробуйте і 
ви так зробити. 

Задача №1941-1944. М.Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2                                        2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №11 (1325) 15 березня 2017 року
Задача №1937
1.Фe8? Кр:а5!; 1. Фd8? b5+!; 1. Фb8! Цугцванг; 
1…. Кр:a5/  b5+/ b6/ Ta8 2. Ф:a7/ Ф:b5/ Ф:b6/ Ф:a8x.
Задача №1938 
1. Ка5, Кс5, Кd2, Kc1? Крс1(:)!;  1. Кd4! Цугцванг
1... Kpа2/Kpс1; 2. Фb3/Фс2х:.
Задача №1939 
1. Фе7? К-!;  1. Kрg8! Цугцванг; 1… К-/h5 2. Ф:g6/ Фh4х;
Задача №1940
1. Сf1! Цугцванг; 1… Кр:f1/Крh2 2. Фh1/Фg2х - правильні мати

М. Пархоменко

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ïåðåä ïåðøîþ îô³ö³éíîþ ãðîþ 
«Íèâè-Â» ó 2017 ðîö³ óëüòðàñ 
âèéøëè íà òðàäèö³éíèé ìàðø. 
Äóæå ãó÷íî âîíè ïðîéøëè â³ä 
ïàì’ÿòíèêà Êîöþáèíñüêîìó 
äî ÑÊ «Íèâà». Âèãóêóâàëè ôóò-
áîëüí³ ãàñëà, çàïàëèëè äèìîâ³ 
øàøêè òà áèëè ó áàðàáàí. Â³ä 
âèáóõ³â ïåòàðä ôàíàò³â çàêëàäàëî 
âóõà òà ñïðàöüîâóâàëè ñèãíàë³çà-
ö³¿ ïðèïàðêîâàíèõ àâò³âîê.

ХОЛОДНИЙ ДУШ. À îñü ïåðåá³ã 
ïîºäèíêó ç «Áàëêàíàìè» (ñ. Çîðÿ, 
Îäåñüêà îáëàñòü) íå ïîðàäóâàâ. 
Ãîñïîäàð³ ïðîïóñòèëè äâà øâèäê³ 
ãîëè. Íà äåñÿò³é õâèëèí³ ïðîñòð³ë 
Îëåêñàíäðà Ðàé÷åâà òî÷íèì óäà-
ðîì ìåòð³â ç ï'ÿòè çàìêíóâ Ñåð-
ã³é Óðñóëåíêî. Â³ííè÷àíè ï³øëè 
âïåðåä âåëèêèìè ñèëàìè, àëå âæå 
íà 19-é õâèëèí³ ê³ïåðó «Íèâè-Â» 
Àíäð³þ Êë³ùóêó çíîâó äîâåëî-
ñÿ âèéìàòè ì’ÿ÷à ³ç ñ³òêè. Ï³ñëÿ 
ïîäà÷³ êóòîâîãî, Ñåðã³é Ëþá÷àê 
çàãíàâ ì'ÿ÷ ïðàêòè÷íî â äåâ'ÿòêó. 
0:2 — ñïðàâæí³é õîëîäíèé äóø 
äëÿ àìá³òíèõ ãîñïîäàð³â.

НЕЗАРАХОВАНИЙ ГОЛ. Ï³ñ-
ëÿ ïåðåðâè â³ííè÷àíè õâèëèí 
15 íå ò³ëüêè ä³ÿëè ïåðøèì íîìå-
ðîì, à é ìàéæå íå âèïóñêàëè ñó-
ïåðíèê³â ç ¿õíüî¿ ïîëîâèíè ïîëÿ. 
² ñòâîðþâàëè ãîëüîâ³ ìîìåíòè. 
Íàïðèêëàä, íà 55-é õâèëèí³ Òà-
ðàñ Îâ÷àð òðîõè íå äîòÿãíóâñÿ 
äî ì'ÿ÷à, ïåðåáóâàþ÷è â ê³ëüêîõ 
ìåòðàõ â³ä ìåòè. Íà 58-é õâèëèí³ 
«Íèâà-Â» óæå ïî÷àëà ñâÿòêóâà-
òè óñï³õ, àäæå êðóãëèé çàéøîâ 
ó ñ³òêó âîð³ò ãîñòåé ï³ñëÿ óäàðó 
ßðîñëàâà Áðàñëàâñüêîãî. Àëå 
àðá³òð Äìèòðî Äåíèñþê ç Êè¿â-
ñüêî¿ îáëàñò³ ãîë íå çàðàõóâàâ — 
ìîâëÿâ, ³ãðîâèé ñíàðÿä ïîòðàïèâ 
ó ðàìêó çáîêó (íàïåâíî, ÷åðåç 
ä³ðêó â ñ³òö³).

Ìàéæå âåñü äðóãèé òàéì ïðîé-
øîâ ó íàïîëåãëèâèõ, àëå áåçïë³ä-
íèõ àòàêàõ «Íèâè-Â». 

ВИМАГАЮТЬ СКАСУВАТИ РЕ-
ЗУЛЬТАТ. Âàñèëü Âîâê ï³ñëÿ ãðè 
çàÿâèâ, ùî êîìàíäà âèìàãàòèìå 
ñêàñóâàííÿ ðåçóëüòàòó.

— Ìåí³ ñòàëî â³äîìî, ùî 
«Áàëêàíè» çáèðàþòüñÿ âèïóñòè-
òè íà ïîëå äâîõ ãðàâö³â, ó ÿêèõ 
â³äñóòí³ êàðòêè ôóòáîë³ñò³â. Öå 
ñïî÷àòêó ï³äòâåðäèâ ³ ³íñïåêòîð 
ìàò÷ó, àëå ï³ñëÿ òåëåôîííîãî 
äçâ³íêà äî Êèºâà ¿ì äîçâîëè-
ëè ãðàòè. Öèì áóëè ïîðóøåí³ 
âñ³ ìîæëèâ³ ïðàâèëà, — ñêàçàâ 
Âàñèëü Âîâê. — Òîìó ìè áóäå-
ìî âèìàãàòè, ùîá ðåçóëüòàò áóâ 
àíóëüîâàíèé, à «Áàëêàíàì» ïðè-
ñóäèëè ïîðàçêó. Ãîòîâ³ â³äñòîþ-
âàòè ñâîþ ïîçèö³þ â ñóäàõ.

Îô³ö³éíèé ïðîòåñò âæå â³ä-
ïðàâëåíî äî Ïðîôåñ³éíî¿ ôóò-
áîëüíî¿ ë³ãè Óêðà¿íè. ×åêàºìî 
ðåçóëüòàòó.

ДУМКА ГОСТЕЙ. Ãîëîâíèé òðå-
íåð «Áàëêàí» Àíäð³é Ïàðõîìåíêî 
ñïðîñòîâóº òå, ùî â ãð³ â ñêëàä³ 
éîãî êîìàíäè âçÿëè ó÷àñòü íåçà-
ÿâëåí³ ãðàâö³.

— Âîíè áóëè çàÿâëåí³ ùå 
ì³ñÿöü òîìó. Ùî ñòîñóºòüñÿ ¿õ 
êàðòîê — öå ïèòàííÿ äî îðãà-
í³çàòîð³â ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. 
Ìîâà éäå íå ïðî «ã³ð÷è÷íèêè», 
à ïðî ôîòîêàðòêè, — êàæå Àíäð³é 
Ïàðõîìåíêî.

Çà ñëîâàìè «êîó÷à» ãîñòåé, 
«Íèâà-Â» ïîñèëèëàñÿ êâàë³ô³-
êîâàíèìè ôóòáîë³ñòàìè, äåÿêèõ 
ç ÿêèõ é â³í õîò³â «ï³äïèñàòè».

— Çà ³íäèâ³äóàëüíîþ ìàé-
ñòåðí³ñòþ ó â³ííèöüê³é êîìàíä³ 
âñ³ ãðàâö³ äîñèòü ñèëüí³. Õâè-
ëèí 20 äðóãî¿ ïîëîâèíè ìàò÷ó 
ñóïåðíèê íàñ ïåðåãðàâàâ ó âñ³õ 
àñïåêòàõ, — ñêàçàâ Àíäð³é Ïàð-
õîìåíêî.

«НИВА-В» ОПРОТЕСТУВАЛА 
ПОРАЗКУ ВІД «БАЛКАН» 
Скандал  Гості задіяли двох футболістів 
з проблемними документами. Нивівське 
керівництво вимагає зарахувати своєму 
клубу технічну перемогу

Більшу частину поєдинку нивівці провели в атаках, але 
розпечатати ворота гостей так і не спромоглися 

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З ФУТБОЛУ 
(ДРУГА ЛІГА) CТАНОМ НА 19 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ 

М Команда I П Н П РМ О 
1 «Рух» 19 15 2 2 43–14 47 
2 «Кремінь» 19 15 1 3 40–15 46 
3 «Жемчужина» 19 14 2 2 41–16 44 
4 «Інгулець-2» 20 12 4 4 44–17 40 
5 «Балкани» 20 10 5 5 30–22 35 
6 «Реал Фарма» 19 10 4 5 35–20 34 
7 «Мир» 20 9 5 6 26–17 32 
8 «Енергія» 20 8 3 9 31–28 27 
9 «Кристал» 20 7 5 7 31–24 26 
10 «Тепловик-Прикарпаття» 19 7 3 9 30–25 24 
11 «Нива» 19 7 3 9 23–26 24 
12 «Іллічівець-2» 19 7 1 11 28–35 22 
13 «Нікополь» 20 6 3 11 22–35 21 
14 «Суднобудівник» 19 3 4 12 14–35 13 
15 «Металург» 20 4 1 15 21–49 13 
16 «Арсенал-Київщина» 20 4 0 16 18–67 12 
17 «Поділля» 20 3 2 15 14–46 11

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Â³ííèöÿ ï³äòâåðäèëà ðå-

ïóòàö³þ îäíîãî ç öåíòð³â ôð³-
ôàéòó — óêðà¿íñüêîãî ð³çíîâè-
äó çì³øàíèõ ºäèíîáîðñòâ. Ó ÑÊ 
«Íîêàóò» ðîç³ãðàëè â³äêðèòèé 
Êóáîê îáëàñò³ ç öüîãî âèäó ñïîð-
òó. Íà ðèíã âèõîäèëè 40 ó÷àñíè-
ê³â ç ð³çíèõ ðåã³îí³â. Ó ðîçä³ë³ 
«limited fight» (òóò çàáîðîíåíî 

âêëàäàòèñÿ â óäàðè) ìåäàë³ ðîç³-
ãðóâàëèñÿ ó òðüîõ â³êîâèõ êàòåãî-
ð³ÿõ, â ðîçä³ë³ «real fight» — ñåðåä 
÷îëîâ³ê³â 19–20 ðîê³â ³ ñòàðøå 
21 ðîêó. ×åìï³îíè ó êîæí³é âà-
ãîâ³é êàòåãîð³¿, îêð³ì êóáê³â, 
îòðèìóâàëè çâàííÿ êàíäèäàòà 
â ìàéñòðè ñïîðòó Óêðà¿íè.

Ãëÿäà÷³ ïîáà÷èëè äåñÿòêè ïî-
ºäèíê³â, ÿê³ ÷àñòî çàâåðøóâà-

ëèñÿ äîñòðîêîâî — áîëüîâèìè 
òà çàäóøëèâèìè ïðèéîìàìè, 
òåõí³÷íèìè íîêàóòàìè. Ó çà-
ãàëüíîêîìàíäíîìó çàë³êó ïåðå-
ìîãëà çá³ðíà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ 
ï³ä êåð³âíèöòâîì òðåíåðà ²ãîðÿ 
Äèøëèâåíêà. Íà äðóãîìó ì³ñö³ — 
Êè¿âñüêà îáëàñòü, íà òðåòüîìó — 
Æèòîìèðñüêà.

²ãîð Êóöüêèé, 17-ð³÷íèé â³ííè-

÷àíèí (âàãîâà êàòåãîð³ÿ äî 69 êã), 
ì³ã áè âèñòóïàòè â þí³îðñüê³é 
ãðóï³, àëå ñòàâ ÷åìï³îíîì ñåðåä 
÷îëîâ³ê³â. Â³í òàêîæ íåùîäàâíî 
âèãðàâ Êóáîê Áóêîâåëþ (â ãðóï³ 
«Á»).

— Òåïåð ÿ ïðàãíó çäîáóòè 
Êóáîê Áóêîâåëþ â ãðóï³ «À» ³ 
áèòèñÿ çà ÷åìï³îíñüêèé ïîÿñ, — 
ðîçïîâ³â ²ãîð Êóöüêèé.

Кубок області з фрі-файту взяли господарі
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Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  

÷ëåíîì  

Âñåñâiòíüî¿ 

Ãàçåòíî¿ 

Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 

ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà 

ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 

òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 

íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 

ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 

ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 29 000 

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

Çàìîâë. ¹ 170112

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Ñ³ðà ³ áðóäíà 
öåíòðàëüíà âó-

ëèöÿ. Í³õòî ç ì³ñöåâèõ íå äè-
âóºòüñÿ, êîëè áà÷èòü, ÿê íà í³é 
ïðîãóëþºòüñÿ ñâ³éñüêà ïòèöÿ. 
Çà îïèñîì, öå íàãàäóº ñåëî. Àëå 
öå Â³ííèöÿ. Íà êàëåíäàð³ ïî÷à-
òîê ÕÕ ñòîë³òòÿ. Òà â³ííè÷àíè 
âæå â³ä÷óâàþòü íåîáõ³äí³ñòü ó áó-
ä³âíèöòâ³ âëàñíîãî êóëüòóðíîãî 
öåíòðó.

Ó àðõ³âàõ ìîæíà çíàéòè ñâ³ä-
÷åííÿ, ùî Ïîä³ëüñüêå ãóáåðí-
ñüêå óïðàâë³ííÿ ï³äïèñàëî íàêàç 
¹ 280, â³ä 6 ëþòîãî 1910 ðîêó 
ïðî ïî÷àòîê áóä³âíèöòâà òåàòðó 
Â³ííèö³. Ì³ñüêîþ âëàäîþ âèä³ëÿ-
ëèñÿ êîøòè íà íåîáõ³äí³ âèòðàòè 
ùîäî íîâî¿ áóä³âë³. Çàë íà òèñÿ-
÷ó ì³ñöü íåâåëèêèé âåñòèáþëü, 
ôîéº íà äðóãîìó ïîâåðñ³, ñöåíà 
òà ñëóæáîâ³ ê³ìíàòè.

— Â³ííèöüêèé ãîëîâà Ìèêî-
ëà Îâîäîâ çàïðîñèâ Ãðèãîð³ÿ 
Àðòèíîâà íà ïîñàäó ãîëîâíîãî 
àðõ³òåêòîðà, — ðîçïîâ³äàº êåð³â-
íèê ë³òåðàòóðíî-äðàìàòóðã³÷íî¿ 
÷àñòèíè òåàòðó ³ì. Ñàäîâñüêîãî 
Ñâ³òëàíà Ôèöàéëî. — Òîä³ Â³-
ííèöÿ íàëåæàëà äî Êàì'ÿíåöü-
Ïîä³ëüñüêî¿ ãóáåðí³¿ ³ ãóáåðíàòîð 
íå ââàæàâ çà ïîòð³áíå áóäóâàòè 
òóò òåàòð. Îâîäîâ òà Àðòèíîâ ïî-
÷àëè áóä³âíèöòâî, à ãóáåðíàòîðó 
ñêàçàëè, ùî áóäóºòüñÿ ä³ì çáîð³â. 
Òåàòð ïîáóäóâàëè çà 10 ì³ñÿö³â.

Ó àðõ³â³ çáåð³ãàþòüñÿ ñïîãàäè 
â³äîìîãî â³éñüêîâîãî ä³ÿ÷à ãåíå-
ðàëà Îëåêñ³ÿ Áðóñèëîâà. Âîºíà-
÷àëüíèê îõàðàêòåðèçóâàâ ì³ñòî 
òàê: «Â³ííèöÿ çâè÷àéíå áðóäíå 
òà ñ³ðå ì³ñòî. Àëå íå òåàòð. Éîãî 
ìîæíà âçÿòè íà äîëîí³, ïåðåíå-
ñòè, ³ â³í ïðèêðàñèòü áóäü-ÿêó 
ºâðîïåéñüêó ñòîëèöþ».

ВЛАСНА ОПЕРА. Ñâîºþ òðóïîþ 
â³ííè÷àíè íå ìîãëè ïîõèçóâàòèñÿ 
àæ äî 1933 ðîêó. Òîìó äî öüîãî 
÷àñó ì³ñöåâó ïóáë³êó ò³øèëè ãà-

ñòðîëåðè, àáî ÿê ¿õ áóëî ïðèéíÿ-
òî íàçèâàòè — ïåðåñóâí³ òåàòðè. 
— Ó 1928 ðîö³ â íàøîìó ðåã³î-
í³ ïåðåáóâàëà ïåðåñóâíà îïåðà. 
Âîíè ïðèâåðòàëè óâàãó ëþäåé 
äî îïåðíîãî ìèñòåöòâà, — ðîç-
ïîâ³äàº Ñâ³òëàíà Ôèöàéëî. — 
Ï³çí³øå öåé êîëåêòèâ ïåðåäà-
ëè â³ííèöüêîìó òåàòðàëüíîìó 
òðåñòó. Àëå öå áóâ âåëè÷åçíèé, 
äî 300 îñ³á êîëåêòèâ, ç âåëèêèì 
îðêåñòðîì, îêðåìîþ áàëåòíîþ 
òðóïîþ, ñï³âàêàìè. ² â æîâòí³ 
1933 ðîêó ó Â³ííèö³ íàðåøò³ 
â³äêðèâñÿ òåàòð îïåðè òà áàëåòó.

Ðåïåðòóàð íà òîé ìîìåíò áóâ 
ãðàíä³îçíèì: ñïåêòàêë³ «Ôà-
óñò», «ªâãåí³é Îíºã³í», «Ï³êîâà 
äàìà», «Áîðèñ Ãîäóíîâ», îïåðè, 
«Åíå¿äà», «Òèõèé Äîí», «Íà-
òàëêà Ïîëòàâêà», áàëåò «Ëåáå-
äèíå îçåðî», «×åðâîíèé ìàê», 
«Äîí Ê³õîò». Àëå, íåçâàæàþ÷è 
íà ïðîôåñ³îíàë³çì òà áàæàííÿ 
ãðàòè, íà êàëåíäàð³ áóâ 1933 ð³ê. 
Íà âóëèöÿõ ãîëîä. Ì³ñòî áóëî 
íå â çìîç³ îï³êóâàòèñÿ òðóïîþ. 
Âèñòàâè íå çáèðàëè çàë³â. ² êî-
ëåêòèâó çàïðîïîíóâàëè ïåðåâåñ-
òèñÿ â Ñòàë³íî (Äîíåöüê), äå áóëî 
ï³äãîòîâëåíå íåîáõ³äíèõ ðîçì³ð³â 
ïðèì³ùåííÿ. Òàì áóëà ìîæëè-
â³ñòü çàáåçïå÷óâàòè á³ëüøó òðóïó.

×àñòèíà êîëåêòèâó, ÿêà ïåðå-
¿õàëà ç Â³ííèö³ ³ ÷àñòèíà òðóïè 
ïåðåâåäåíî¿ â Ñòàë³íî ³ç Âîðîøè-
ëîâãðàäà (Ëóãàíñüêà) ñòàëè îñíî-
âîþ äëÿ ñòâîðåííÿ Äîíåöüêîãî 
òåàòðó îïåðè òà áàëåòó.

Ó 1940 ðîö³ íà òåðèòîð³¿ Óêðà-
¿íñüêî¿ ÐÑÐ â³äáóâàëàñÿ ðåîðãà-
í³çàö³ÿ òåàòð³â. Â³ííèöüêèé òåàòð 
ïåðåñòàº áóòè îïåðíèì ³ îòðèìóº 
ñòàòóñ ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîãî. 
Âëàñíî¿ îïåðè ó Â³ííèö³ á³ëüøå 
í³êîëè íå áóëî.

ДРУГА СВІТОВА. Ïðàêòè÷íî ³ç 
ñàìîãî ïî÷àòêó Âåëèêî¿ Â³ò÷èç-
íÿíî¿ â³éíè, Â³ííèöÿ áóëà îêóïî-
âàíà ôàøèñòàìè. ×àñòèíà òðóïè 
éäå íà ôðîíò, ÷àñòèíà — ïðî-
äîâæóº ïðàöþâàòè. Ñòàðîæèëè 
ðîçïîâ³äàëè, ùî ñïî÷àòêó í³ìö³ 

ІСТОРІЯ ТЕАТРУ: БУВ ОПЕРОЮ, 
ГОРІВ ТА ВІДРОДЖУВАВСЯ
Мистецтво  27 березня світ відзначає 
День театру. Ми зібрали найважливіші 
періоди за 107-річне існування театру імені 
Садовського: від таємного будівництва до 
інноваційних технологій

ç ïîâàãîþ ñòàâèëèñÿ äî êîëåêòè-
âó ³ òåàòðó. Àêòîðè îòðèìóâàëè 
ïàéêè, ÿê ó í³ìåöüêèõ ñîëäàò³â òà 
íå ï³ääàâàëèñÿ ðåïðåñ³ÿì. Òåàòð 
ïðàöþâàâ, ÿê ³ çàâæäè. Ò³ëüêè òå-
ïåð, äâà äí³ íà òèæäåíü ñïåêòàêë³ 
ïîêàçóâàëè äëÿ í³ìåöüêîãî ãëÿ-
äà÷à. Àëå òàê ñàìî, óêðà¿íñüêîþ.

Ó ìóçå¿ ³ñòîð³¿ òåàòðó ³ìåí³ Ñà-
äîâñüêîãî º ñïîãàäè àðòèñòêè Ãà-
ëèíè Êîâàëüñüêî¿. Ï³ñëÿ ðîçñòð³ëó 
ãåñòàïî ¿¿ áðàòà-ï³äï³ëüíèêà, âîíà 
íåñàìîâèòî âèãîëîøóâàëà ôðàçó 
ç ìîíîëîãó Ìàðóñ³ Áîãóñëàâêè: 
«Êëÿíóñÿ áàòüêîì, ÿ çâ³ëüíþ âñ³õ!» 
Çàë øàëåí³â. Çà íàêàçîì âëàäè 
ñïåêòàêëü áóâ çíÿòèé ç ðåïåðòó-
àðó, à äåêîðàö³¿ çíèùåíî.

Ùå á³ëüøå ä³ñòàëîñÿ ìåëüïî-
ìåí³ ï³ä ÷àñ í³ìåöüêîãî â³äñòó-
ïó. Òîä³ çàãàðáíèêè ñïàëþâàëè 
êðàù³ áóäèíêè â öåíòð³ Â³ííèö³. 
Ó òîìó ÷èñë³ ³ òåàòð.

Ï³ñëÿ ïîæåæ³ áóä³âëÿ ïîòðå-
áóâàëà ñåðéîçíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿. 
Îäíàê, ³ç çðîçóì³ëèõ ïðè÷èí, 
âçÿëèñÿ çà öå ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
â³éíè. Â³äíîâëþâàòè óëþáëåíèé 
òåàòð ïðèõîäèëè íåçàëåæíî â³ä 
â³êó òà ïðîôåñ³¿. Ðåñòàâðàö³ÿ òðè-
âàëà á³ëüøå äâîõ ðîê³â (1945–
1948 ðð.).

Ó êâ³òí³ 1944 íàêàçîì Êîì³òå-
òó â ñïðàâàõ ìèñòåöòâ ïðè Ðàä³ 
Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ äèðåêòîðîì Â³-
ííèöüêîãî òåàòðó áóâ ïðèçíà÷å-
íèé Ôåä³ð Âåðåùàã³í.

ЕРА ВЕРЕЩАГІНА (1948–1986) 
Ïðî Â³ííèöüêèé òåàòð Âåðåùà-

ã³íà ãîâîðèëè, ÿê ïðî òåàòð, ÿêèé 
íàðîäæóº íàâêîëî ñåáå òåàòðè. ² 
ùî ö³êàâî, àêòîðè-àìàòîðè ³íîä³ 
ãðàëè íà ñöåí³ Â³ííèöüêîãî òåà-
òðó, à àêòîðè-ìàéñòðè ä³ëèëèñÿ 
ïðîôåñ³îíàë³çìîì íà ñöåíàõ ²ë-
ë³íö³â, Ãàéñèíà, Òóëü÷èíà.

— Ââàæàþ, ùî â³ä 1948 ðîêó ìè 
ñì³ëèâî ìîæåìî ñâÿòêóâàòè äåíü 
íàðîäæåííÿ íàøî¿ òðóïè. Ìè òàê 
³ ãîâîðèìî, ùî Ôåä³ð Âåðåùà-
ã³í, íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè, 
íàðîäíèé àðòèñò ÑÐÑÐ — ôóí-
äàòîð Â³ííèöüêîãî àêàäåì³÷íî-

ãî òåàòðó, — ðîçïîâ³äàº Ñâ³òëàíà 
Ôèöàéëî. — Â³í óì³â ï³äáèðàòè ³ 
îáåð³ãàòè ñâîþ òðóïó. Òàêîæ â³í 
äîáðå ðîçáèðàâñÿ â òîìó, ÿêèõ 
àêòîð³â â³í õîò³â áè áà÷èòè â ñâî-
ºìó òåàòð³.

Âåðåùàã³í ââàæàâ çà êðàùå ñòà-
âèòè íå ò³ëüêè óêðà¿íñüêó êëàñè-
êó, à é äðàìàòóðã³â-ñó÷àñíèê³â. 
Â³í õîò³â áóòè ó âñüîìó «ï³îíå-
ðîì». Ïðî öå ñâ³ä÷èòü çâåðíåííÿ 
Âåðåùàã³íà äî í³ìåöüêîãî äðà-
ìàòóðãà Áåðòîëüäà Áðåõòà ç ïðî-
õàííÿì äàòè æèòòÿ éîãî ãåðîÿì 
íà ñöåí³ ñâîãî òåàòðó.

Çà âñå ñâîº æèòòÿ â³í òàê ³ 
íå çì³ã ïîëþáèòè ùîñü á³ëüøå 
çà òåàòð. Íàâ³òü éîãî äðóæèíà, 
Ðåã³íà Ôðàíñ³âíà, ÿêîñü ñêàçàëà, 
ùî áóëà çàì³æíüîþ íå çà Ôåäî-
ðîì Ãðèãîðîâè÷åì, à çà òåàòðîì.

ЕРА СЕЛЕЗНЬОВА (1986–2016) 
Óïåðøå Â³òàë³é Ñåëåçíüîâ 

îïèíèâñÿ ó Â³ííèöüêîìó òåàòð³ 
â 1962 ðîö³. Òîä³ òåàòð áóâ óæå 
íàçâàíèé ³ì'ÿì Ñàäîâñüêîãî, 
à ìàéáóòí³é êåð³âíèê áóâ ìîëî-
äèì àêòîðîì õàðê³âñüêîãî âóçó. 
×åðåç ê³ëüêà ðîê³â Âåðåùàã³í ïî-
ì³òèâ ó íüîìó ðåæèñåðñüêó æèëêó 
³ ïîðàäèâ ñïðîáóâàòè ñåáå â öüîìó 
íàïðÿìêó. Ç áëàãîñëîâåííÿ íà-
ñòàâíèêà, ó 1973 ðîö³ Ñåëåçíüîâ 
çàê³í÷èâ ðåæèñåðñüêèé ôàêóëüòåò 

Êè¿âñüêîãî òåàòðàëüíîãî ³íñòèòó-
òó. Ó òîìó æ ðîö³ â³í ñòàâ ðåæè-
ñåðîì òåàòðó ³ì. Ì. Ñàäîâñüêîãî.

Ó 90-³ óêðà¿íñüê³ òåàòðè ðîç-
âàëþâàëèñÿ, àêòîðàì ïëàòèëè êî-
ï³éêè, à çàëè íå çàïîâíþâàëèñÿ 
íàâ³òü íàïîëîâèíó. Ñåëåçíüîâ 
³í³ö³þâàâ ñòâîðåííÿ òåàòðàëüíîãî 
â³ää³ëåííÿ â ó÷èëèù³ êóëüòóðè. 
Â³í ðîçóì³â, ùî àêòîðè ç ³íøèõ 
ì³ñò íå áóäóòü ¿õàòè ïðàöþâàòè 
ó ïðîâ³íö³þ. Òàêîæ â³í çíàâ, ùî 
ïîêîë³ííþ ñòàð³þ÷èõ àêòîð³â ïî-
òð³áíà ã³äíà çàì³íà ñåðåä ìîëîä³.

Éîãî âèõîâàíö³ ç äèòèíñòâà 
áóëè çàä³ÿí³ â ðåïåðòóàð³, íåõàé 
ñïî÷àòêó â êàçêàõ ³ ìàñîâêàõ. 
Àëå, ñàìå çàâäÿêè éîãî ñòàðàí-
íÿì, áóëî âèõîâàíå íå îäíå ïî-
êîë³ííÿ àêòîð³â, ÿêèìè çàðàç 
ïèøàþòüñÿ ó Â³ííèö³ òà Óêðà¿í³. 
Ñåðåä íèõ Æàííà Àíäðóñèøèíà, 
ÿêà ó áåðåçí³ öüîãî ðîêó îòðè-
ìàëà çâàííÿ íàðîäíî¿ àðòèñòêè 
Óêðà¿íè.

Ó â³ö³ 77 ðîê³â Â³òàë³é Ñåëåç-
íüîâ ï³øîâ íà ïåíñ³þ. Íà çì³íó 
ïðèéøëà àìá³òíà Òà¿ñ³ÿ Ñëàâ³í-
ñüêà, ÿêà ïëàíóº ðîçøèðþâàòè 
ãîðèçîíòè òà âíîñèòè ³ííîâàö³éí³ 
òåõíîëîã³¿ ó ðîáîòó ìåëüïîìåíè. 
Ç ¿¿ ïðèõîäîì ïî÷àëàñÿ íîâà, òðå-
òÿ «åðà» Â³ííèöüêîãî äåðæàâíîãî 
àêàäåì³÷íîãî ìóçè÷íî-äðàìàòè÷-
íîãî òåàòðó ³ì. Ì. Ñàäîâñüêîãî.

Вінницькому театру 107 років. Його збудували тодішній 
міський голова Микола Оводов та головний архітектор 
Григорій Артинов як «дім зборів»

Ñïî÷àòêó í³ìö³ ç 
ïîâàãîþ ñòàâèëèñÿ 
äî êîëåêòèâó ³ òåàòðó. 
Àêòîðè îòðèìóâàëè 
ïàéêè òà íå 
ï³ääàâàëèñÿ ðåïðåñ³ÿì

ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÓ
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АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099)1781008 

Êîëè âñå ï³øëî øêåðåáåðòü: 
á³çíåñ çàíåïàâ, êðàùèé äðóã 
«êèíóâ íà ãðîø³», ñòîñóíêè ³ç 
ä³â÷èíîþ äàëè òð³ùèíó, Æåíÿ 
êóïèâ ðþêçàê ³ âèðóøèâ ó ïî-
äîðîæ. Àâòîñòîïîì äî ²íäîíå-
ç³¿. Äî öüîãî çà êîðäîíîì âçàãàë³ 
íå áóâ ³ íå ðîçóì³â, ÿê ìîæíà 
ìàíäðóâàòè íå ïàêåòíèì òóðîì. 
Ïðî öå éîìó ðîçïîâ³ëè ³ñïàíö³, 
ÿêèõ â³í çóñòð³â íåïîäàë³ê â³ä 
ñâîãî äîìó ³ çàïðîïîíóâàâ ¿ì 
í³÷ë³ã òà ¿æó.

— Ñìàãëÿâ³, îáäåðò³, àëå 
óñì³õíåí³. Õëîïöÿ çâàëè Åäãàð, 
ä³â÷èíó — Áåò, — ðîçïîâ³äàº 
Æåíÿ. — Ö³ ëþäè ïîæèëè â ìåíå 
äåñü ì³ñÿöü ³ çà öåé ÷àñ ïðîñòî 
ïåðåâåðíóëè âñå â ìî¿é ãîëî-
â³. Êîëè âîíè ïî¿õàëè, ÿ ñïàòè 
íå ì³ã, äóìàâ: «ßê âñå öå ìîæëè-
âî?» ×åðåç òèæäåíü âèð³øèâ ïî-

¿õàòè. À ùå ÷åðåç òèæäåíü êóïèâ 
ðþêçàê ³ ñòàâ íà âóëèö³ ×åõîâà. 
Áóëî äóæå ñîðîìíî: «Íå äàé 
Áîæå ìåíå õòîñü ïîáà÷èòü, ÿ æ 
ïîñò³éíî òóò ¿æäæó». ß çëîâèâ 
ïåðøó ìàøèíó ³ ñòðàõ ïðîéøîâ. 

ЗУСТРІВ У КИРГИЗІЇ УКРАЇНЦІВ. 
Ó Êèðãèç³¿ Æåí³ òðåáà áóëî ä³ñ-
òàòèñÿ äî îçåðà Àëàêóëü, ÿêå 
çíàõîäèòüñÿ íà âèñîò³ á³ëüøå 
3000 ìåòð³â. Ì³ñöåâ³ ºãåð³ ï³ä-
êàçàëè, ùî çà â³ñ³ì ãîäèí áóäå 
íà ì³ñö³. Çà 12 ãîäèí õëîïåöü 
ä³éøîâ ò³ëüêè äî áàçîâîãî òàáîðó.

— Òàê ÿ îïèíèâñÿ â ãîðàõ 
íà âèñîò³ äåñü 2800 ³ç ðþêçàêîì, 
ó ôóòáîëö³, â êóðòö³ ñïîðòèâí³é, 
áåç íàìåòó ³ ¿æ³. Êîëè éøîâ, ïî-
áà÷èâ âäàëèí³ áóäèíî÷îê. Çðîçó-
ì³â, ùî òðåáà ïðîñèòèñÿ ïåðåíî-
÷óâàòè, ³íàêøå ïðîñòî çàìåðçíó. 
ß ïîñòóêàâ òóäè ³ çàïèòàâ: «×è 
ìîæó ÿ çàíî÷óâàòè ó âàñ?» À ìåí³ 

ЖЕНЯ ТИЩУК ЗУСТРІВ НАЙКРАЩИЙ 
СВІТАНОК У ЖИТТІ НА БАЛІ 
На грані  Женя Тищук два роки свого 
життя присвятив подорожам. Проїхав 
з Вінниці до Індонезії автостопом. Він 
верхи на коні збирав у п’яних пастухів 
молоко в Киргизії, пройшов 25 кілометрів 
по морозу і пронизливому вітру 
по Транссибірській магістралі та ледь 
не потрапив до лап ведмедя на Алтаї

ó â³äïîâ³äü: «Ñëóõàé, ùîñü ÷óº 
ìîº ñåðöå, òè — õîõîë».

Öå âèÿâèâñÿ Âàëåíòèí 
Äåðåâ’ÿíêî — êåð³âíèê óêðà¿í-
ñüêî¿ ä³àñïîðè â Êèðãèç³¿. Ó íüî-
ãî â³ííè÷àíèí ïðîæèâ òðè òèæí³. 
ßê êàæå, êóïàâñÿ â íàéêðàùèõ 
ãàðÿ÷èõ äæåðåëàõ ó ñâîºìó æèòò³. 
Ç ñàìîãî ðàíêó, ñêà÷ó÷è íà êîí³, 
çáèðàâ ìîëîêî ó ï’ÿíèõ ïàñòóõ³â. 
Ãîòóâàâ ìëèíö³, â îá³ä íà ñàìî-
ñâàë³ «ÃÀÇ-53» ïåðåâîçèâ ë³ñ, 
ðóáàâ äðîâà, áóäóâàâ ðàçîì ³ç õà-
çÿ¿íîì ëàçíþ — òàê â³äïëà÷óâàâ.

ПІШКИ ВЕЛИКИМ СИБІРСЬКИМ 
ШЛЯХОМ. Ó Ðîñ³¿ éøîâ Òðàíññè-
á³ðñüêîþ ìàã³ñòðàëëþ. ̄ ¿ çàãàëü-
íà äîâæèíà — 9288,2 ê³ëîìåòðà. 
Öå íàéäîâøà çàë³çíèöÿ â ñâ³ò³. 
Ïî äîðîç³ æîäíîãî íàñåëåíî-
ãî ïóíêòó. Â³äñòàíü ó 1800 ê³-
ëîìåòð³â ì³æ Êðàñíîÿðñüêîì ³ 
²ðêóòñüêîì âèð³øèâ ïðî¿õàòè 
àâòîñòîïîì.

— Ñïî÷àòêó áóëà âïåâíåí³ñòü, 
íà çì³íó ÿê³é ïðèéøëî ðîç÷à-
ðóâàííÿ, — ãîâîðèòü õëîïåöü. — 
Ïîò³ì â³ä÷àé. ß çðîçóì³â: ÿêùî 
çóïèíþñÿ — çàìåðçíó. Ó òîé äåíü 
ïðîéøîâ 25 ê³ëîìåòð³â ïî ìîðî-
çó ³ ïðîíèçëèâîìó â³òðó, ïîêè 
ÿêèéñü òóâèíåöü (îñíîâíå íà-
ñåëåííÿ Ðåñïóáë³êè Òóâà (ÐÔ) 
íå çóïèíèâñÿ ³ íå äîâ³ç äî ²ð-
êóòñüêà. ß éîìó äÿêóâàâ ÿê Áîãó.

ВЕДМІДЬ І «СГУЩЕНКА». ²ñòîð³ÿ 
ç âåäìåäåì ñòàëàñÿ, êîëè Æåíÿ 

ï³øîâ íà Àëòàé äî êàðàêîëüñüêèõ 
îçåð.

— Ïðîêèäàþñÿ âðàíö³, à á³ëÿ 
íàìåòó âåëè÷åçí³ âåäìåæ³ ñë³äè 
³ äâ³ ðîçäàâëåí³ áàíêè çãóùåíåãî 
ìîëîêà âàëÿþòüñÿ, — ðîçïîâ³äàº 
ªâãåí. — ß íå çíàþ, ÿê âçàãàë³ 
äîäóìàâñÿ ïîâ³ñèòè ¿õ íà äåðåâî 
ìåòð³â çà 20 â³ä íàìåòó. Áóëà á öÿ 
ñãóùåíêà â ìåíå â ïàëàòö³, ÿ á ç 
âàìè çàðàç íå ðîçìîâëÿâ.

ІНДОНЕЗІЙЦІ НАЙБАГАТШІ
— Íà Áàë³ Æåíÿ ïîçíàéîìèâñÿ 

ç ä³â÷èíîþ. ² âîíè ðàçîì âèð³-

øèëè çóñòð³òè ñõ³ä ñîíöÿ íà íàé-
âèù³é òî÷ö³ îñòðîâà Áàë³. Âçÿ-
ëè ìîïåä ³ ïî¿õàëè ó íàïðÿìêó 
ãîðè. Àëå âäÿãíåí³ áóëè â øîðòè 
³ ôóòáîëêè. À ï³äí³ìàòèñÿ âãîðó 
— õîëîäíî. 

— Íà òîé ÷àñ ÿ âæå ãîâîðèâ ³í-
äîíåç³éñüêîþ ³ á³ëÿ ê³îñêà ç ïðî-
äóêòàìè ïîïðîñèâ ó ³íäîíåç³éöÿ 
òåïë³ ðå÷³,  — ãîâîðèòü Æåíÿ. Ïî-
¿õàâ â³í íà ìîïåä³, ïðèâ³ç ìåí³ 
êóðòêó, øòàíè, øàïêó, ñïàëüíèê 
³ êàæå: «íà». ² íå ñïèòàâ, ÿê ìåíå 
çâàòè. Ëþäè æèâóòü á³äíî, àëå 
âîíè áàãàò³ äóøåþ. 

Женя Тищук в Лаоcі. Дорогу до цього 
туристичного місця прорубували мачете
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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».

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. Феромони любові і 
щастя будуть зашкалювати!
А перед концертом прихильників співачки чекає ще 
один сюрприз — фан-зустріч з ALYOSHA, де кожен 
бажаючий зможе поспілкуватись та сфотографува-
тись з улюбленою артисткою.
Квитки — 150–300 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру Садовсько-
го, «Магігранду» і «Петроцентру». Безкоштовна 
доставка квитків: (0432)57–55–55, (098)101–00–63, 
(093)101–00–63. Організатор — компанія «ВІННИЦЯ-
КОНЦЕРТ».

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.

Дитяча вистава 
«Холодне серце»
30 березня о 17.00 у Бу-
динку офіцерів маленьких 
вінничан та їх батьків 
чекає неймовірна вистава 
«Холодне серце», створе-
на за мотивами улюбле-

ного мультфільму діток усього світу. Запаморочливі 
акробатичні трюки, казкові декорації і яскраві 
костюми, чудова музика, сучасна хореографія — 
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. Без-
коштовна доставка: 57–55–55, (098)101–00–63.

КІНО

Спліт
Трилер, 22.03, поч. об 11.55, 14.50, 21.55
Вартість квитків — від 60 грн
23.03–29.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Логан
Фантастика, 22.03, поч. о 16.00
Вартість квитків — 65 грн
23.03–29.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Красуня і чудовисько
Фентезі, 22.03, поч. о 10.00, 12.20, 17.00, 19.30, 
21.50. Вартість квитків — від 60 грн
23.03–29.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

SuperАЛібі
Комедія, 22.03, поч. о 18.20. Вартість квитків — 
70 грн. 23.03–29.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Конг: Острів черепа
Фантастика, 22.03, поч. о 10.40, 14.00, 19.50
Вартість квитків — від 60 грн
23.03–29.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Інфоголік
Комедія, 22.03–23.03, поч. о 14.00, 16.00, 18.00
Вартість квитків — 20 грн

Лев
Драма, 22.03–23.03, поч. о 20.00
Вартість квитків — 20 грн

Надто пізно
Детектив, 24.03–30.03, поч. о 16.00, 18.00
Вартість квитків — 20 грн

Короткий метр з Нідерландів
Фестиваль, 24.03–30.03, поч. о 20.00
Вартість квитків — 20 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Голос монстра
Фентезі, 22.03, поч. о 10.20
Вартість квитків — від 50 грн
23.03–29.03, довідка — за тел. (096)0035050

SexyShots
Еротичні короткометражки, 22.03. поч. о 20.00, 
22.00. Вартість квитків — від 50 грн
23.03–29.03, довідка — за тел. (096)0035050

Відчайдушні напарники
Пригоди, 22.03, поч. о 9.10, 11.20, 13.30, 15.40, 
17.50. Вартість квитків — від 50 грн
23.03–29.03, довідка — за тел. (096)0035050

Спліт
Трилер, 22.03, поч. о 9.50, 12.10, 14.30, 16.50, 
19.10, 21.00, 21.30. Вартість квитків — від 50 грн
23.03–29.03, довідка — за тел. (096)0035050

Золото
Пригоди, 22.03, поч. о 10.00, 22.00
Вартість квитків — від 50 грн
23.03–29.03, довідка — за тел. (096)0035050

КІНОТЕАТР 
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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».

Дюймовочка та метелик
Музична казка для дітей
22.03, поч. о 10.00

Оркестр
Мала сцена. Фарс у стилі танго
22.03, поч. о 19.00

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

Осінь у Вероні
Трагікомедія
24.03, поч. о 18.30

У неділю рано зілля копала...
Романтична драма
25.03, поч. о 18.30

Народний Малахій
Прем'єра. Трагіфарс, 27.03, поч. о 18.30

Моя чарівна леді
Мюзикл, 28.03, поч. о 15.00

Анна Кареніна
Театральний роман, 29.03, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 20 грн
Хоробра Іляна
Румунська казка
25.03, поч. об 11.00 та 13.00

Теремок
Мюзикл для дітей
26.03, поч. об 11.00 та 13.00

ВИСТАВКИ
«У вимірі духовної краси»
До 26 березня у галереї «Інтершик» проходить 
виставка художниці Людмили Бондар «У вимірі 
духовної краси». Її технічний спектр є доволі 
широким — акварель, батик, колаж, вишивка, 
викладення шнуром, вільний розпис, апліка-
ція, а також різноманітні авторські комбінації 
вищезазначених прийомів. Побачити виставку 
можна за адресою — вул. Арх. Артинова, 12 а, 
тел. 65–65–91.

Виставка живописця
У залі Вінницької обласної організації Націо-
нальної спілки художників України до 31 берез-
ня триватиме виставка заслуженого художника 
України — Ігоря Синєпольського. Це відомий 
живописець, член Національної спілки худож-
ників України з 1965 р. учасник обласних, рес-
публіканських та міжнародних виставок. Учасник 

планерів, конкурсів та художніх акцій. Працює 
в техніці станкового та монументального живопи-
су. Виставку можна побачити за адресою — вул. 
Пушкіна, 2.

Легенда живописного Поділля
У Віницькому краєзнавчому музеї до 9 квітня про-
ходить виставка Віктора Наконечного «Легенда жи-
вописного Поділля». Віктор Наконечний належить 
до когорти знаних майстрів українського народного 
малярства. Його творчий ужинок посідає чільне 
місце у золотій скарбниці національної культури.
Його серія картин сьогодні експонується в На-
ціональній спілці майстрів народного мистецтва 
України, а також в Українському центрі народної 
культури «Музеї Івана Гончара», була відзначена 
премією імені Катерини Білокур. Відвідати виставку 
можна у будь-який день тижня, окрім понеділка, з 
10.00 до 18.00, за адресою — вул. Соборна, 19. 
Телефон для довідок 67–49–46.

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

АМАГАМА 
(пр. Юності, 18, тел. 52–54–90)
Вечірка «Golden Hits» з хітами від 
80 до 2000-х!
Нічний клуб «Амагама» запрошує щоп'ятниці 
на шалену вечірку «Golden Hits» з хітами від 

80 до 2000-х! Резиденти дискотек з найкращими 
хітами: OLD CD, Kenny, Papa, Maks Advanced. 
Замовлення столиків — за телефоном 52–54–90. 
Початок вечірки о 22.00.
Вхід для дівчат — вільний, для чоловіків — 40 грн!

Н2О
(проспект Космонавтів, 69, тел. 69–38–69)
«Exotic Party-2016»
Кожної п'ятниці нічний клуб «Н2О» запрошує 
на неймовірну вечірку «Exotic Party-2016». Екс-
клюзивний проект від PR group «ДЛЯ ЛЮДЕЙ», 
який об’єднує на одному танцювальному май-
данчику більш ніж 15 національностей. Початок 
о 22.00. Вхід до 23.00 всім вільний. Для дівчат — 
вхід вільний до 24.00. Після півночі з флаєром — 
вхід 25 гривень, без — 30 гривень.
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Если на телеэкране вдруг появится 
какая-нибудь государственная ряха 
и начнет вещать о том, чтобы дать до-
рогу молодым или о необходимости 
свежей крови, не сомневайтесь — у это-
го радетеля за молодежь подросло чадо 
и его надо хорошенечко пристроить.


— А я вот машинку себе присмотрела 
классненькую, буду брать!
— Ничего себе! Люся, покажи место, 
где ты деньги берешь, я тоже хочу!
— Нету, Сема, у тебя такого места!


Жена (радостно):
— Ура! Муж пришел!
Муж (испуганно):
— Блин! Ты хоть иногда думай, 
что говоришь! Я чуть в окно 
не выпрыгнул!


Учительница проверяла сочинения 
десятиклассниц и плакала: теперь 
она знала, как провести лето, но годы 
уже не те…


— О чем ты думаешь?
— Вот бы мне все китайцы по гривне 
скинулись!


— Есть у нас на заводе такая 
примета — если бригадир кричит, 
значит, опять не трактор собрали.
— А что тогда собрали?
— А вот что кричит — то и собрали.


На приеме у гинеколога на вопрос 
«как я предохраняюсь», ответила: 
«отсутствием партнера»… врач 
поржала и отпустила с миром.


Заглох дед на «Запорожце», просит 
водителя «Мерседеса» дернуть.
Дед:
— Дерни разок, фарами моргать 

буду — тормози.
Водитель мерина:
— Понял!
Начал тянуть, тут мерина 
обгоняет volvo ну и водитель мерина 
не выдержал и дал газу. Проехали 
мимо поста ГАИ, офигевший 
гаишник звонит другому и говорит:
— Тут, короче, сейчас volvo с мерином 
под 200 прогнали, а за ними дед 
на «Запорожце», фарами моргает, 
мол, дорогу уступи!


— Как ты относишься к ceкcу?
— Да я ему жизнью обязан!


— Я Виктор, и я алкоголик, я пью водку.
— Я Анатолий, и я алкоголик, я пью 
виски.
— Я Сергей, и я алкоголик, я пью 
текилу.
— Я Роман, и я бармен. Заказы 
принял.


— Скажите, у вас есть иконки?
— Нет.
— А свечи?
— Тоже нет.
— А лампадки?
— Молодой человек, это районная 

администрация! У нас нет ничего 
святого!


— Пап, а когда я стану настолько 
взрослым, чтобы поступать так, как 
я хочу?
— Не знаю, сынок… Еще ни один 
мужик не жил так долго!


И зачем все рвутся это высшее 
образование получать? Вот у нас 
в офисе, из 20-ти человек только 
у двух высшее образование — 
у технички и сантехника.


Виктор Федорович, а когда вы вступали 
в должность президента, вы точно 
клали на Конституцию именно руку?


— Ты плов умеешь готовить? 
Котлетки жаришь? Ну, хотя бы 
салатики?
— Ну что ты ко мне пристал?! 
Я неплохо ставлю чайник!


Звоню подруге. Я: привет, приглашаю 
на пиццу!
Она: напицца? Я согласна.


Дорогая, ты чё хандришь?
— Настроения нет.
— Скажи честно, ты 
взвешивалась, да?


Жена с мужем в постели ночью, жена:
— Ты спишь?
Муж:
— Нет.
Жена:
— А хочешь?
Муж (возбуждаясь)
— О Да!!!
Жена:
— Ну так спи уже…

ÏÎÆÀÐÒÓªÌÎ?
Сторінку підготував Михайло Курдюков

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

Мои соседи слушают только хорошую 
музыку, и неважно, хотят они этого 
или нет.


Та самая ситуация, где мужу 
нужно проявить смекалку, логику, 
незаурядный ум и находчивость — 

это фраза жены: «Ты ничего 
не замечаешь?


— Мам, откуда мы взялись?
— Нас создал Бог...
— А папа сказал, что мы произошли 
от обезьян…
— Ну, папа про своих родственников 
рассказывает, а я про своих!


Не люблю ждать и догонять. Особенно 
ждать тех, кто вообще не догоняет, что 
их ждут.


— Я тебе гарантирую, через пять лет 

будем жить лучше, чем в Европе.
— А что у них что-то случится?


— Официант! Я не буду есть эту 
гадость!! Позовите повара!
— Бесполезно, он тоже не будет!


Пожар на складе огнетушителей 
собрал толпу любителей тонкой 
иронии.


Если пытаешься закрыть квадратный 
контейнер круглой крышкой — это 
понедельник. Если получается — это 
пятница.

А що тішить відомих вінничан?

МАКСИМ 
НИКИТЕНКО 
(30),
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ, 
ШОУМЕН
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ОВЕН 
Слідкуйте за своїми вислов-
люваннями, одне необе-
режне слово або критичне 
зауваження може образити 
кохану людину. У поне-
ділок і у вівторок краще 
не з'ясовувати стосунків. 

ТЕЛЕЦЬ 
З'явиться шанс змінити своє 
особисте життя в кращу 
сторону. Незапланована, але 
дуже приємна зустріч може 
стати початком любовного 
роману. 

БЛИЗНЮКИ 
Зустрічі з коханою людиною 
можуть нині подарувати вам 
небувалий творчий підйом. 
У вихідні постарайтеся при-
боркати спалах необгрунто-
ваних ревнощів.

РАК 
Ви впевнені в своїй прива-
бливості, тому навіть охоло-
дження в стосунках з коханою 
людиною, яке цілком можли-
ве цього тижня, ви сприймете 
цілком спокійно. 

ЛЕВ 
Женіть геть від себе тугу і сму-
ток. Кохана людина не забула 
вас, вона просто завантажена 
роботою і домашніми про-
блемами, які не дозволяють 
приділити час ще і вам. 

ДІВА 
Особисте життя цього тижня 
може нарешті вас пора-
дувати. Навіть найбільш 
неприступні фортеці готові 
лягти під напором вашої 
чарівності. 

ТЕРЕЗИ 
Створіть яскравий, весня-
ний імідж, і це сприятливо 
відіб'ється на ваших сто-
сунках з коханою людиною. 
Вона раптом побачить в вас 
нову красу, яка до цього від 
неї вислизала.

СКОРПІОН 
Ваші думки починають на-
бувати стрункості, душевна 
рівновага повертається 
до вас. Те, що ще вчора зда-
валося банальним, сьогодні 
набуло нових барв. 

СТРІЛЕЦЬ 
Цього тижня будь-який 
похід «на сторону», навіть 
і в думках, може принести 
вам серйозні неприємності. 
Навіщо вам такі проблеми?

КОЗЕРІГ 
Можливі деякі неприємності 
через вашу легковажну по-
ведінку. Не варто фліртувати 
з іншими на очах у своєї 
коханої людини. 

ВОДОЛІЙ 
Стосунки у вашій парі, схоже, 
все ще залишають бажати 
кращого. Не засмучуйтеся: 
ваша кохана людина скоро 
повернеться до вас.

РИБИ 
Раптова романтична зустріч 
може закрутити вам голову. 
Не випробовуйте на міцність 
почуття коханої людини, 
вони можуть і не витримати.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 22-28 БЕРЕЗНЯ
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Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Мы снова возвращаемся 
к тому, что у любой ком-
муникации, у любого об-
щения, прежде всего есть 
цель. Даже у самого, каза-
лось бы, бессмысленного 

общения есть цель. Она есть у вас, или 

у вашего собеседника. Иначе общения 
не было бы. Если ваша цель — это отно-
шения с конкретным человеком, то помните 
про это. Иначе вы попросту потеряетесь 
в пути. Нередки случаи, когда люди оста-
вались просто друзьями из-за того, чтоб 
выдержали большую паузу, которую после 
становится очень некомфортно пересту-
пать. Опять-таки, если ваша цель — отно-

шения, то секс на первом свидании тоже 
совсем не тот вариант, который нужен. Он 
точно так же создаёт определённую нелов-
кость, которую потом не так просто обойти. 
Можно, конечно, только зачем себе созда-
вать дополнительные трудности? Именно 
комбинация дистанции и правильного ин-
тереса к человеку позволит создать нужную 
атмосферу.

Ïðåäñòàâüòå ñåáå ñèòóàöèþ: 
âû âñòðåòèëè î÷åíü èíòåðåñíîãî 
è ñèìïàòè÷íîãî ÷åëîâåêà. Âû îá-
ùàåòåñü, âîçìîæíî, äàæå ñõîäèëè 
íà íåñêîëüêî ñâèäàíèé. È òóò, 
ïîðîé, ìîæåò âîçíèêíóòü îäèí 
î÷åíü èíòåðåñíûé âîïðîñ: âû 
âñòðå÷àåòåñü, èëè íåò? Êàê ïî-
íÿòü? È ñòîèò ëè âîîáùå ÷åãî-òî 
îæèäàòü â äàëüíåéøåì? Ñåãîäíÿ 
ðàçáåðåìñÿ.

×òî âîîáùå òàêîå «îòíîøåíèÿ» 
è ÷åì îíè îòëè÷àþòñÿ îò êëàññè-
÷åñêîãî, èëè ãðàæäàíñêîãî áðà-
êà? Ïðåæäå âñåãî, òî, ÷òî ëþäè 
íàçûâàþò «âñòðå÷àòüñÿ», î÷åíü 
øèðîêîå ïîíÿòèå. Òåì íå ìåíåå, 
îíî èìååò îïðåäåëåííûå ãðàíèöû. 
Åñëè ìû îòêðîåì Âèêèïåäèþ, 
òî ïðî÷òåì òàêîå îïðåäåëåíèå: 
«Âñòðå÷àòüñÿ — ñîñòîÿòü â áëèç-
êèõ, èíòèìíûõ îòíîøåíèÿõ, õî-
äèòü íà ëþáîâíûå ñâèäàíèÿ». 
Èòîãî, ÷òî ìû èìååì: äëÿ òîãî, 
÷òîáû âñòðå÷àòüñÿ, íåîáõîäèìî 
áûòü äîñòàòî÷íî áëèçêèìè êàê 
ìîðàëüíî, òàê è ôèçè÷åñêè. Åñëè 
âû ïðîñòî äåëèòåñü ùåìÿùèìè 
äóøó ñåêðåòàìè — âû íå âñòðå-
÷àåòåñü. Åñëè âû ïðîñòî ñïèòå, 
íå îñîáî óçíàâàÿ äðóã äðóãà — âû 
íå âñòðå÷àåòåñü. Ñêîëüêî íóæíî 
âðåìåíè, äëÿ òîãî ÷òîáû èìåííî 
íà÷àòü âñòðå÷àòüñÿ?

Â êàæäîé ñèòóàöèè ïî-ðàçíîìó. 
Â ñðåäíåì, ïî ñòàòèñòèêå, íà ýòî 
óõîäèò îò íåñêîëüêèõ íåäåëü 
äî ìåñÿöà. Ýòî ìîæåò ïðîèçîéòè 
ÿâíî («Äàâàé âñòðå÷àòüñÿ»), èëè 
íåÿâíî, êîãäà âû ïðîñòî ýòî ïî-
íèìàåòå ïî ïðèíöèïó òîãî, ÷òî 
ýòî óæå î÷åâèäíî. Òåì íå ìåíåå, 
íå âñåãäà îòíîøåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ 
î÷åâèäíû. Êàê äëÿ ïàðíÿ, òàê 
è äëÿ äåâóøêè. Åñòü òèïè÷íûå 
ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè âñòðå-
÷àþòñÿ ëþäè â ñàìîì íà÷àëå 
îòíîøåíèé.

А ЧТО, МОЖНО БЫЛО? Âñïî-
ìíèòå, âñåãäà ëè âû ïîíèìàëè 
è ñ÷èòûâàëè ñèãíàëû ñâîåãî 
ïàðòíåðà î òîì, ÷òî ñëåäóåò íà-
÷àòü îòíîøåíèÿ? Ïðè÷åì ýòî 
ìîæåò êàñàòüñÿ êàê ïàðíåé, òàê 
è äåâóøåê. Îò÷åãî òàê ïðîèñ-
õîäèò? Îòâåò î÷åíü ïðîñò: äåëî 
â òîì, ÷òî íèêîìó íå õî÷åòñÿ 
îøèáèòüñÿ. Äåâóøêà áîèòñÿ ïðî-
ÿâèòü èíèöèàòèâó. Âî-ïåðâûõ, 
ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî ýòî íå ïðè-
íÿòî. Âî-âòîðûõ, ïîòîìó ÷òî 
â ãîëîâå ïîÿâëÿåòñÿ ìûñëü 
«À âäðóã ÿ îøèáàþñü, è ÿ åìó êàê 
äåâóøêà íå íðàâëþñü? Êàê ÿ áóäó 
âûãëÿäåòü?!» Ó ìóæ÷èíû ïîÿâ-
ëÿþòñÿ ïðèáëèçèòåëüíî òàêèå æå 

ìûñëè. Ñòðàõ îøèáêè è íåëåïîãî 
âèäà îòïóãèâàåò ìíîãèõ. Ïîýòîìó 
ìíîãèå ëþäè â ñàìîì íà÷àëå 
îòíîøåíèé î÷åíü-î÷åíü îñòî-
ðîæíè÷àþò. Ïðèõîäÿò ê äðóçüÿì, 
ê ïîäðóãàì è ñîâåòóþòñÿ, êàêîé 
ñìûñë â ñìñ-êå «Äàâàé âå÷åðîì 
âñòðåòèìñÿ, ïîãóëÿåì?» ×òî îí 
(à) ïîä ýòèì èìååò â âèäó? Ýòî 
ïðîñòî âñòðå÷àòüñÿ ïî äðóæáå 
èëè ñ íàìåêîì?

ОСТОРОЖНО: ФРЕНДЗОНА. Íà-
÷àëî îòíîøåíèé — èíòåðåñíàÿ 
øòóêà. Òóò íóæíî è âûäåðæàòü 
íåîáõîäèìîå âðåìÿ, à ñ äðóãîé 
ñòîðîíû íå ïåðåãíóòü ïàëêó 
îæèäàíèÿ. Èíà÷å ÷åëîâåê ïðî-
ñòî ïðèâûêíåò âèäåòü â âàñ ïðî-
ñòî äðóãà, ñîáåñåäíèêà. Èç ïèêàïà 

КАК ПОНЯТЬ, 
ЧТО ВЫ В ОТНОШЕНИЯХ?
Плюнет, поцелует?  Встречаются 
двое, свидания, цветы, поцелуи. 
Казалось бы конфетно-букетный 
период, и это круто, но застревать в нем 
надолго неохота, особенно если кроме 
вышеперечисленного ничего и нет. Как 
выбираться будем?  

â íàø ñëåíã ïðèøëî ñëîâî ôðåí-
äçîíà (îò àíãë. friend — äðóã). Òåìà 
òîãî, êàê âûéòè èç ôðåíäçîíû, íà-
ñòîëüêî øèðîêà, ÷òî ëó÷øå â íå¸ 
ïðîñòî íå ïîïàäàòü. Ïîýòîìó, åñëè 
âû õîòèòå, ÷òîáû ýòîò ñàìûé ÷å-
ëîâåê áûë ñ âàìè â îòíîøåíèÿõ — 
ïîñòîÿííî ïîäîãðåâàéòå íå òîëü-
êî äðóæåñêèé, íî è ñåêñóàëüíûé 
èíòåðåñ.

P. S. Èç ðàçãîâîðà äâóõ ïàðíåé:
— Åñëè áóäåøü ñëóøàòü ìåíÿ 

è âûïîëíÿòü âñå ìîè ïðåäïèñà-
íèÿ, òû ïåðåñïèøü ñ íåé ÷åðåç 
ìåñÿö.

— Íåò, ÷òî òû! ß õî÷ó ñ íåé 
íàñòîÿùåé ëþáâè! Ïðÿì íà âñþ 
æèçíü.

— ß íå ïðîòèâ, íî ñïàòü ñ íåé 
âñ¸-ðàâíî ïðèä¸òñÿ.

Åñëè âû ïðîñòî ñïèòå, 
íå îñîáî óçíàâàÿ 
äðóã äðóãà – âû 
íå âñòðå÷àåòåñü. 
Îòêðîâåííî áîëòàåòå 
– âû íå âñòðå÷àåòåñü

ПРОВЕРКА НА СЕРЬЕЗНОСТЬ 
Если вам ваш собеседник нравится, и вы хотите довольно 
мягко и ненавязчиво проверить, хотел бы он (а) строить 
с вами отношения, можете попробовать следующее:

Узнайте, есть ли кто-то у этого 
человека сейчас. Это можно сделать 
явно, или непрямо, в контексте 
беседы.

Спросите про планы на будущее. 
Желательно, недалекие. Если там есть 
вы — ваши шансы увеличиваются.

Не уходите от разговоров про 
отношения и поощряйте их. Если 
человек их заводит — то не просто так.

Для девушек: создавайте ситуации, 
в которых мужчина будет за вами 
ухаживать. Руку из автомобиля 
подать, верхнюю одежду снять и т. д. 
Смотрите на реакцию.

Сокращайте дистанцию. Физически. 
Плавно, медленно и ненавязчиво, 
но постоянно! Смотрите на реакцию.
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Неделя благоприятна для 
научных исследований 
и открытий. 

ТЕЛЕЦ 
У вас появится желание 
что-то изменить в соб-
ственной жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Влиять на ход событий 
не удастся, а вот исполь-
зовать их с выгодой вы 
сможете. 

РАК 
Следует изо всех сил сдер-
живать эмоции, это позво-
лит справиться с ситуацией. 

ЛЕВ 
Вам придется доказывать 
свой уровень профессио-
нализма. 

ДЕВА 
Уехав в командировку, 
вы, возможно, избежите 
неприятностей на работе. 

ВЕСЫ 
Грандиозные планы лучше 
не строить, они могут 
не осуществиться.

СКОРПИОН 
Работоспособность и чув-
ство такта позволят спра-
виться с поставленными 
задачами. 

СТРЕЛЕЦ 
У вас огромное количество 
интересных идей и новых 
планов. 

КОЗЕРОГ 
Наступило хорошее время, 
подумайте о планах и про-
ектах на будущее. 

ВОДОЛЕЙ 
Пора серьезно отнестись 
к своей карьере. Неделя 
может быть беспокойной. 

РЫБЫ 
Грядут заметные перемены 
в отношениях с деловыми 
партнерами. 

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

Яна, 20 років
Весела та життєрадісна студентка 
Вінницького кооперативного 
інституту. Навчаюсь та працюю, 
люблю проводити час з користю, 
малювати та завжди бути на 
позитиві. Mоє життєве кредо: 
«Мети досягає той, хто її прагне».

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.
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