
 Молоко можуть розбавити 
водою, додати в нього крейду 
або крохмаль. Навіщо це 
роблять та як це можна 
визначити, розповіли фахівці 
хімічної лабораторії ДонНУ 

 На прохання RIA вони зробили 
аналіз п’яти проб молока на 
відповідність стандартам

 Для аналізу ми купили на 
ринку дві пляшки у різних 
продавців і відібрали з магазину 
три зразки найбільш ходових 
марок продукту середньої 
цінової категорії 

УПЕВНЕНІ, ЩО П'ЄТЕ ЯКІСНЕ МОЛОКО?
МОЖЕТЕ ПЕРЕВІРИТИ САМІ ЧИ В ЛАБОРАТОРІЇ

ЧИ ПІД ЗАГРОЗОЮ 
РЕМОНТ МОСТА

ТРЕБА ЗРОБИТИ ЗБРОЮ ДОСТУПНОЮ?
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СЕРЕДА
29 березня 2017

МОЖЕМО ПОКРАЩИТИ 
РУХ ТРАНСПОРТУ с. 11 с. 4

20MINUT.UA

с. 10

с. 14-15

393022

RIA до сніданку
за 20 грн на місяць

У МУЗДРАМТЕАТРІ 
— ПРЕМ'ЄРА!
 Вінничани ледве не 
перші за 90 років, хто 
побачить виставу за п’єсою 
Миколи Куліша «Народний 
Малахій». Уже в квітні с. 6

У НОРВЕГІЮ ЗА 
НЕВЕЛИКІ ГРОШІ
 Мандрівник, який 
неодноразово бував у 
найдорожчій країні Європи, 
дав поради, як і на чому 
можна економити с. 21с. 16

394494

Перевірка молока спиртом. Перевірка молока спиртом. Старший Старший 
науковий співробітник Наталя Леонова науковий співробітник Наталя Леонова 
та завідувачка хімлабораторії та завідувачка хімлабораторії 
Катерина Єрошина демонструють Катерина Єрошина демонструють 
швидкість згортання білка в молоці, швидкість згортання білка в молоці, 
що є показником якості продукту  що є показником якості продукту  
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Зайві діти 
Çà 9 ðîê³â ïî¿çäîê äî ä³òåé, 

ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî 
ï³êëóâàííÿ ÿ ñïîñòåð³ãàëà 
çà ¿õ äîëÿìè.

Ä³òè çàéâ³ â ñèñòåì³ ³íòåð-
íàò³â, àëå áåçâ³äïîâ³äàëüí³ 
áàòüêè ç ñ³ë ìàñîâî â³ääà-
þòü ñâî¿õ ä³òåé, îòðèìàâøè 
êîøòè â³ä äåðæàâè, ³ ïðî-
äîâæóþ÷è ðîçãóëüíå æèòòÿ.

À ³íòåðíàò íå ìîæå çìóñè-
òè äèòèíó ãàðíî ïîâîäèòè-
ñÿ ÷è êðàùå â÷èòèñÿ. Òîìó 
ìè âèð³øèëè çàïî÷àòêóâàòè 
ñèñòåìó êîíêóðñ³â, äëÿ òîãî 
ùîá ñòèìóëþâàòè ä³òåé 
äî êðàùîãî ìàéáóòíüîãî.
Ñèðîòè ìàþòü ðîçóì³òè, ùî 
ïîäàðóíêè âîíè «çàðîáèëè», 
à íå ¿ì óñå äàþòü äîáð³ ëþäè, 
áî ¿õ æàë³þòü. Öÿ æàë³ñòü 
äî ä³òåé äóæå íåáåçïå÷íà, 
áî çàâäÿêè íå ïðàâèëüíîìó 
ï³äõîäó, ç ä³òåé âèðîñòàþòü 
ñïîæèâà÷³, ÿê³ áóäóòü ëèø 
âèìàãàòè äîïîìîãè â³ä ñóñ-
ï³ëüñòâà, í³÷îãî íå áàæàþ÷è 
ðîáèòè íàòîì³ñòü. 

Ìè âæå ïðîâîäèëè â «²í-
òåðøèêó» êîíêóðñ «ß ³ ì³é 
Äðóã Âîëîíòåð», â ÿêîìó áðà-
ëè ó÷àñòü ä³òè ç ð³çíèõ çà-
êëàä³â îáëàñò³. Ä³òè îòðèìàëè 
áåçë³÷ íåéìîâ³ðíèõ ïîäàðóí-
ê³â. ² ìè äîñÿãëè áàæàíîãî 
åôåêòó. Ï³ñëÿ çàõîäó, ä³òè ç 
öèõ ³íòåðíàò³â òà äèòÿ÷èõ áó-
äèíê³â ðîáèëè âñå ìîæëèâå, 
ùîá çíîâó ïî¿õàòè äî Â³ííèö³ 
òà âçÿòè ó÷àñòü ó íàñòóïíî-
ìó êîíêóðñ³: «Áîæå, Áåðåæè 
Óêðà¿íó», ÿêèé îðãàí³çîâóº 
Óêðà¿íñüêèé Âîëîíòåðñüêèé 
Ðóõ (ÓÂÐ), ÿêèé â³äáóäåòüñÿ 
â “Ïëåÿä³” 10 êâ³òíÿ î 18.00. 
Ñàìå öåé êîíêóðñ ïîêàæå 
íàì, äîðîñëèì, ÿê ä³òè ç ³í-
òåðíàò³â òà äèòÿ÷èõ áóäèíê³â 
áà÷àòü ñèòóàö³þ â íàø³é äåð-
æàâ³! Êîíêóðñ º áëàãîä³éíèì, 
à íå êîìåðö³éíèì. Âõ³ä â³ëü-
íèé äëÿ âñ³õ.

ДУМКА

ВОЛОНТЕР

Діана Діана 
МОРОЗМОРОЗ

ЛАРИСА ПОЛУЛЯХ (51), 
ВОЛОНТЕР:
— Дозволила б тільки за спе-
ціальним рішенням прези-
дента. І постійно наголошу-
ючи, що цей учасник — пред-
ставник «расії». Але у зв’язку 
із розстрілом депутата-біжен-
ця, можливо, це погана ідея.

ІГОР ШЕВЧЕНКО (43), 
ПАТЕНТНИЙ ПОВІРЕНИЙ:
— А на підставі чого? РФ — 
країна-агресор? У нас війна, 
а не АТО? Тоді й рішення 
повинні бути відповідними. 
А однією забороною в'їзду 
учасниці Євробачення ми кон-
флікт на Сході не вирішимо.

ТЕТЯНА ФІЩУК (24), ПРЕС-
СЕКРЕТАР ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
ВІННИЦІ:

— Я проти. Країна-агресор 
не повинна брати участі в по-
дібних конкурсах. Самойло-
ва виступала в окупованому 
Криму і підтримує його анек-
сію. Порушила наші закони.

ОЛЕКСАНДР ТЕРЕНЧУК (35), 
АКТОР, ШОУМЕН:
— Я артист і поважаю артистів 
з інших країн. Хай приїздить 
і побачить, що ми нормальні 
люди, які люблять свою кра-
їну. Але в мене є ще одна по-
зиція — не хочу, щоб майоріли 
прапори Росії на нашій землі!

ВАЛЕНТИНА ТКАЧУК (31), 
ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ:
— Якби я приймала рішення — 
дозволила б, бо вона людина, 
а ми всі говоримо зараз про 
толерантність. Хоча мені спі-
вачку від РФ щиро шкода, бо 
вона просто маріонетка в ру-
ках політиків.

ОЛЕКСАНДР ВЕШЕЛЕНІ 
(29), КООРДИНАТОР ПОДІЙ 
В КНИГАРНІ «Є»:

— Однозначно ні, українське 
законодавство це забороняє. 
Про це було відомо і співачці, 
і організаторам. Однак ніщо 
не завадить їй брати участь 
у майбутніх конкурсах.

RIA ЗАПИТАЛА ЕКСПЕРТІВ Якби ви приймали рішення, дозволили б в'їзд учасниці Євробачення від РФ?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(095)3700574

Íà Êîöþáèí-
ñüêîãî àêòèâ³ñòè 

ç íàö³îíàëüíîãî êîðïóñó «Àçîâ» 
ïðîâåëè àêö³þ ïðîòåñòó. Ê³ëüêà 
äåñÿòê³â ìîëîäèõ ëþäåé ç ñàìî-
ãî ðàíêó çàêðèëè ëàíöþãîì âõ³ä 
ó â³ää³ëåííÿ «Ñáåðáàíêó». À ïî-
ò³ì ï³âãîäèíè îáêëåþâàëè éîãî 
ïëàêàòàìè ç íàïèñîì «Óâàãà! Öå 
áàíê êðà¿íè-àãðåñîðà. Â³í áóäå 
çàêðèòèé. Òåðì³íîâî çàáèðàéòå 
ñâî¿ ãðîø³».

Íàâêîëî áóëî äî äåñÿòè ñï³â-
ðîá³òíèê³â ïîë³ö³¿. Îäèí ç ñè-
ëîâèê³â êàçàâ, ùî òóò íåìàº ïî-
ðóøåíü:

— Ìè íå õî÷åìî çàãîñòðþâàòè 
ñèòóàö³þ. Íå âòðó÷àºìîñÿ, à ïðî-
ñòî ñë³äêóºìî, ùîá íå áóëî ïðî-
âîêàö³é òà êîíôë³êò³â, — ñêàçàâ 
ïðåäñòàâíèê êîï³â.

Ï³ñëÿ òîãî ÿê áàíê îáêëå¿ëè 
íàë³ïêàìè, àêòèâ³ñòè îáëèëè 
âõ³äí³ äâåð³ «êðîâ’þ». Îäèí ç 
íèõ âçÿâ ó ðóêè ì³êðîôîí.

— Ñüîãîäí³, áàíê íå ïðàöþ-
âàòèìå óâåñü äåíü. Çàðàç ïî âñ³é 
Óêðà¿í³ ïðîõîäÿòü àêö³¿ ç éîãî 
áëîêàäè. Ìè íå â÷èíÿºìî ïî-
ãðîìè, íå ëàìàºìî í³÷îãî, ó íàñ 
íåìàº ìåòè ïðîíèêíóòè â áàíê, 
ìè ïðîñòî éîãî áëîêóºìî. Ìè 

õî÷åìî, ùîá öåé áàíê áóâ óêðà¿í-
ñüêèì. ßêùî º ïàðòíåðè â Óêðà-
¿í³, ÿê³ òðèìàþòü àêö³¿, òî õàé 
Ðîñ³ÿ éîãî ïðîäàº, ùîá öå áóâ 
óêðà¿íñüêèé áàíê, — ñêàçàâ àê-
òèâ³ñò Ñåðã³é Ñèäîðóê.

À ùî êàçàëè ïðî öþ àêö³þ â³-
ííè÷àíè? ×èòà÷ ñàéòó «20minut.
ua» ï³ä í³êîì «Êëèìåíêî» ïèñàâ, 
ùî óêðà¿íñüêó «äîíüêó» «Ñáåð-
áàíêó» òðåáà íàö³îíàë³çóâàòè:

«Óñ³ ö³ àêö³¿ ò³ëüêè äëÿ êàðòèí-
êè â ðîñ³éñüêèõ ÇÌ². Äèâ³òüñÿ, 
ìîâëÿâ, äàðàã³º ðàñ³ÿíå, ÷å õóíòà 
êðèâàâà òî ðîáèòü», — íàïèñàâ 
êîìåíòàð ÷èòà÷.

×èòà÷ ï³ä í³êîì «Anonymous» 
òóðáóºòüñÿ çà ïîòåíö³éíîãî ³í-
âåñòîðà:

«Ïîòåíö³éíèé ³íâåñòîð äèâèòü-
ñÿ íà öå òà ì³ðêóº — íàâ³ùî ùîñü 
ðîáèòè â Óêðà¿í³? Ñòâîðþâàòè 
ðîáî÷³ ì³ñöÿ, â³äêðèâàòè á³çíåñ, 
ñïëà÷óâàòè ïîäàòêè òà ³íøå. 
ßêùî òàêå â³äáóâàºòüñÿ, à ïîë³-
ö³ÿ íå áà÷èòü çëî÷èíó — öå øëÿõ 
â ðîçðóõó é óáîã³ñòü».

Â³ííè÷àíêà ²ííà Ìàòðîí³êîâà 
ó Ôåéñáóêó íàïèñàëà, ùî íå ðî-
çóì³º, ÷îìó ñàìå çàðàç âèð³øèëè 
îðãàí³çóâàòè àêö³þ â Â³ííèö³.

«ßêùî õîò³ëè ïðèâåðíóòè 
óâàãó äî ðîñ³éñüêèõ áàíê³â, 
òî òðåáà áóëî öå ðîáèòè òîä³, 
êîëè ðîçïî÷àëàñÿ â³éíà. À òå-
ïåð òóïî ÿêàñü ðîçâë³êàëîâêà 

АКТИВІСТИ ОБЛИЛИ 
СБЕРБАНК «КРОВ’Ю»
Проти Росії  У п’ятницю, 24 березня, 
активісти з нацкорпусу «Азов» 
пікетували відділення «Сбербанку» 
на проспекті Коцюбинського. Молодики 
закрили вхідні двері ланцюгом, обклеїли 
наліпками всі стіни та вікна будівлі 
та облили червоною фарбою. Тоді 
поліцейські слідкували за порядком, 
але порушенням цю акцію не вважали

äëÿ íèõ — ïðèéøëè çàêëå¿ëè 
âñå ôëàºðåàìè, çàìîòàëè äâåð³ 
öåïîì ³ îáëèëè ôàðáîþ. À ùå 
çàïàëèëè äèìîâóõè ³ç êðèêàìè 
«Ñëàâà Óêðà¿í³», — íàïèñàëà â³-
ííè÷àíêà â ñîöìåðåæ³.

×è áóäå íàäàë³ ïðàöþâàòè 
«Ñáåðáàíê» ó Â³ííèö³? Ó ïðåñ-
ñëóæá³ áàíêó â³äïîâ³ëè, ùî ç ïî-
íåä³ëêà, 27 áåðåçíÿ, «Ñáåðáàíê» 
â ì³ñò³ ïðàöþº â çâè÷àéíîìó 
ðåæèì³. À íà àêòèâ³ñò³â ïîäàëè 
çàÿâó â ïîë³ö³þ.

Ùå ó öåé ïîíåä³ëîê ñòàëî â³-
äîìî, ùî óêðà¿íñüêó «äîíüêó» 
ðîñ³éñüêîãî áàíêó ïðîäàëè. ßê 
ïîâ³äîìèëè íà «Åêîíîì³÷í³é 
ïðàâä³» áàíê ïðèäáàëè êîíñîðö³-
óì ³íâåñòîð³â, ñåðåä ÿêèõ Íîðâ³ê 
Áàíê (Ëàòâ³ÿ) ³ á³ëîðóñüêà ïðè-

âàòíà êîìïàí³ÿ (goo.gl/NmrQxK). 
Âëàñíèê ëàòâ³éñüêîãî áàíêó — 
ãðîìàäÿíèí Âåëèêîáðèòàí³¿ Ñà¿ä 
Ãóöåð³ºâ. Â³í ñèí ì³ëüÿðäåðà 
Ìèõàéëà Ãóöåð³ºâà, ùî âîëî-
ä³º ãðóïîþ «Á³í» ³ «Ðîññíåôòü». 
Ó 2016 ðîö³ ñ³ì'ÿ Ãóöåð³ºâèõ çà-
éíÿëà ïåðøèé ðÿäîê ðåéòèíãó 
«Íàéáàãàòø³ ñ³ìåéí³ êëàíè Ðîñ³¿» 
æóðíàëó Forbes. Æóðíàë îö³íèâ 
ñòàí ñ³ì'¿ â 9,8 ì³ëüÿðäà äîëàð³â 
(goo.gl/WEQJza).

Активісти з нацкорпусу «Азов» протягом півгодини 
обклеювали банк плакатами. Молодики казали, що інші 
російські банки також будуть блокувати

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA
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АЛЛА МІЩЕНКО, 
СТАРШИЙ ЮРИСТ 
КОМПАНІЇ «ILEX 
CO. LTD.» 

— Накопичення 
боргів за кому-
нальні послуги 

може закінчитися примусовим 
стягненням заборгованості че-
рез суд. Це збільшить загальну 
суму заборгованості. Адже від-
повідно до статті 96 Цивільно-
процесуального кодексу Укра-
їни – борги за житлово-кому-
нальні послуги стягуються з 
урахуванням інфляційних втрат 
та три відсотки річних. Анало-
гічно статтею 625 Цивільного 
кодексу України встановлено, 
що боржник на вимогу кре-
дитора зобов'язаний сплати-
ти суму боргу з урахуванням 
встановленого індексу інфля-

ції за весь час прострочення, 
а також три відсотки річних від 
простроченої суми. Наприклад, 
споживач за рік заборгував 
за комунальні послуги більше 
6,6 тисячі гривень. Однак, че-
рез суд стягнули вже 9 тисяч, з 
яких інфляційні витрати (майже 
2 тисячі гривень), судовий збір 
за подачу заяви про видачу су-
дового наказу (689 гривень), 
за позовну заяву (1378 грн), 
3% річних (300 гривень) і борг 
за комунальні послуги. Раджу 
громадянам своєчасно спла-
чувати житлово-комунальні 
послуги, щоб у подальшому 
не виникало подібних ситу-
ацій. У випадку ж неможли-
вості своєчасного розрахунку 
краще укласти договір ре-
структуризації заборгованості 
(goo.gl/gy0gmT).

Краще не доводити справу до суду
Під новинами на сайті «20хви-
лин» наші читачі залишали ко-
ментарі з питаннями до «Вінни-
цяміськтеплоенерго». Найбільш 
розповсюдженні журналіст пе-
редав прес-секретарю підпри-
ємства Юлії Петришеній.
Коли закінчиться опалюваль-
ний сезон?
— Це не вирішує комунальне 
підприємство. Рішення про 
припинення опалення при-
ймає міськрада. За законом, 
середньодобова температура 
має бути вище 8 градусів три 
дні поспіль.
Чи зменшують опалення, якщо 
на вулиці тепло?
— Не тільки споживачам хочеться 
заощадити, але й постачальни-
кам тепла. Теплове навантаження 
не йде в одному й тому ж режимі. 
Наприклад, ті будинки, що об-

ладнані датчиками, зменшують 
температуру в помешканні вза-
галі в автоматичному режимі. Це 
зменшує розмір платіжок за опа-
лення як у тих, хто має загально-
будинкові лічильники, так й тих, 
що не має.
Чому треба платити за опа-
лення в під’їзді, якщо я цим 
не користуюсь?
— Відповідно до Правил користу-
вання приміщеннями житлових 
будинків і гуртожитків, за утри-
мання місць загального корис-
тування повинні відповідати всі 
мешканці. Люди, які мають авто-
номне опалення, не звільняють-
ся від сплати за спожиту енергію 
в загальних приміщеннях. Ще 
потрібно сплачувати «частку 
за розподільчі трубопроводи, 
які знаходяться в підвалі або 
на горищі».

Питання наших читачів

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(095)3700574

Ó ïðåñ-ñëóæá³ 
êîìóíàëüíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëî-
åíåðãî» ðîçïîâ³ëè, ùî çà ëþòèé 
ðîçðàõóâàëèñü òðîõè á³ëüøå ïî-
ëîâèíè ì³ñòÿí:

«Çà îñòàíí³é ì³ñÿöü çèìè 
2017 ðîêó ñïîæèâà÷³ ñïëàòèëè 
çà ïîñëóãè 62,2% â³ä íàðàõîâà-
íî¿ ñóìè. Ñòàíîì íà 21 áåðåçíÿ, 
íàñåëåííÿ áîðãóº òåïëîâîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó 40 ì³ëüéîí³â 266 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü ç óðàõóâàííÿì áîðã³â ìè-
íóëèõ ïåð³îä³â», — éäåòüñÿ ó ïî-
â³äîìëåíí³.

Ó ê³íö³ ëþòîãî öÿ öèôðà 
ñêëàäàëà 27 ì³ëüéîí³â. Òîá-
òî, çà îäèí ì³ñÿöü áîðã ò³ëüêè 
çà îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷ó âîäó çá³ëü-
øèâñÿ íà 13 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü 
(goo.gl/gs8Kbz). Ó ðîçìîâ³ ç æóð-
íàë³ñòîì ïðåñ-ñåêðåòàð òåïëîâî-
ãî ï³äïðèºìñòâà Þë³ÿ Ïåòðè-
øåíà ðîçïîâ³ëà, ùî íàéá³ëüøèé 
áîðã ìàþòü ìåøêàíö³ îäíîãî ç 
áóäèíê³â íà Êíÿç³â Êîð³àòîâè÷³â 
(êîëèøíÿ Ñâåðäëîâà — àâò.)

— Òàì áîðã íà îäíå äîìîãîñ-
ïîäàðñòâî ïðèáëèçíî 80 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü, — ñêàçàëà Ïåòðèøå-

íà. — ßêùî ìåøêàíö³ â³äìîâëÿ-
þòüñÿ ïëàòèòè íàâ³òü ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê ï³äïðèºìñòâî íåîäíîðàçîâî 
çâåðòàëîñÿ ïðî ïîãàøåííÿ çàáîð-
ãîâàííîñò³, òîä³ ïîäàºìî ñïðàâó 
äî ñóäó. Òàê, âèõîäèòü ïðèáëèçíî 
ïî 100 ñïðàâ ùîì³ñÿöÿ. Á³ëüøå 
ïîëîâèíè ñóäîâèõ çàÿâ çàäîâîëü-
íÿþòü íà íàøó êîðèñòü.

ЧИ МОЖУТЬ ВІДІБРАТИ КВАР-
ТИРУ. ßê ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê 
þðèäè÷íîãî â³ää³ëó «Â³ííèöÿ-
ì³ñüêòåïëîåíåðãî» Âàäèì Ìîðîç, 
çà áîðãè æèòëî íå çàáèðàëè.

— Íàøå ï³äïðèºìñòâî ïðè 
ñòÿãíåíí³ áîðãó ÷åðåç ñóä íå çà-
çíà÷àº â ïîçîâí³é âèìîç³, ùî 
çà ðàõóíîê «êîíô³ñêàö³¿ íåðóõî-
ìîãî ìàéíà». Òàêî¿ âèìîãè ïðî-
ñòî íåìàº äëÿ ïîçîâó. Ò³ëüêè ñóä 
ìîæå âèð³øèòè, ÿê ñàìå ñòÿã-
íóòè çàáîðãîâàíí³ñòü, — ñêàçàâ 
Ìîðîç.

Çà çàêîíîì ïðî âèêîíàâ÷ó 
ñëóæáó àðåøò òà ïðîäàæ ìàé-
íà áîðæíèêà ïðîâîäèòüñÿ ò³ëü-
êè, ÿêùî º òàêå ð³øåííÿ ñóäó 
(goo.gl/B1SFD6). À ó ñòàòò³ 
10 öüîãî çàêîíó âêàçàíî, ùî ñàìå 
ìîæóòü êîíô³ñêóâàòè ñóäîâ³ âè-
êîíàâö³.
 êîøòè, ö³íí³ ïàïåðè, ³íøå 

ìàéíî (ìàéíîâ³ ïðàâà), êîðïî-

ПЛАТИТИ ЗА ТЕПЛО АБО 
РИЗИКУВАТИ ЖИТЛОМ
Гроші  У кінці березня борг городян 
за опалення та горячу воду перевищив 
40 мільйонів гривень. У кінці лютого 
ця цифра була на третину менша — 
27 мільйонів. Юристи радять справу 
до суду не доводити. А чи можуть 
забрати житло за борг?

РОЗСТРОЧКА 
НА ОПАЛЕННЯ
50% сплачувати 

зараз, а все 
інше — до початку 

наступного 
опалювального 

сезону 
(goo.gl/FTxtW8)

ОБЛІК ТЕПЛА
Хоча це не дозволяє 

економити 
на опаленні та 

гарячій воді, але 
чіткий облік тепла 
дає усвідомлення, 
за що ви платите. 

Плюс є можливість 
регулювання подачі 

тепла на будинок 
(goo.gl/uEpqR7)

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ 
БОРГУ

Схема така — борж-
ник щомісяця 

сплачує поточний 
рахунок та частку від 

боргу. Аби звірити 
стан розрахунків, 
споживачі можуть 

зателефонувати 
до теплового підпри-
ємства за номерами: 
55–16–51,46–03–45 

(goo.gl/gs8Kbz)

ðàòèâí³ ïðàâà, ìàéíîâ³ ïðàâà ³í-
òåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³. Ó òîìó 
÷èñë³ ÿêùî âîíè ïåðåáóâàþòü 
â ³íøèõ îñ³á òîùî;
 ñòÿãíåííÿ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëà-

òè, ïåíñ³¿, ñòèïåíä³¿ òà ³íøèé äî-
õ³ä áîðæíèêà;
 âèëó÷åííÿ â áîðæíèêà ïðåä-

ìåò³â, çàçíà÷åíèõ ó ð³øåíí³;
 çàáîðîíà áîðæíèêó ðîçïî-

ðÿäæàòèñÿ òà/àáî êîðèñòóâàòè-
ñÿ ìàéíîì, ÿêå íàëåæèòü éîìó 
íà ïðàâ³ âëàñíîñò³, ó òîìó ÷èñë³ 
êîøòàìè;

 ³íø³ çàõîäè ïðèìóñîâîãî õà-
ðàêòåðó, ïåðåäáà÷åí³ öèì Çàêîíîì.

Òàêîæ ó çàêîí³ âêàçàíèé ïå-
ðåë³ê òèõ ðå÷åé, ÿê³ íå ìîæóòü 
áóòè êîíô³ñêîâàí³ âèêîíàâ÷îþ 
ñëóæáîþ (goo.gl/rHmyQu).

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

ЯК ПОДОЛАТИ НЕПІД’ЄМНІ ПЛАТІЖКИ

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:

55–16–55 (приймальня), 43–34–95 (диспетчер), 

46–03–45 (група по роботі з населенням).

Великодній 
ярмарок 
 Ùîð³÷íèé ÿðìàðîê 
ïðîéäå íà Êåëåöüê³é, á³ëÿ 
«ØÎÊó» 8 êâ³òíÿ. Â³ííè-
÷àíè çìîæóòü òàì ïðè-
äáàòè ð³çí³ ïðîäóêòè, à 
òàêîæ ñóâåí³ðè, ãîí÷àðí³ 
âèðîáè, ïëåòåí³ êîøèêè, 
äåêîðàòèâí³ ñâ³÷êè, ïè-
ñàíêè. Ðîçïî÷íå ÿðìàðîê 
ñâîþ ðîáîòó î 8.00. ßêùî 
º áàæàþ÷³ ïîòîðãóâàòè 
íà ÿðìàðêó, ¿ì ïîòð³áíî 
çâåðíóòèñü ó â³ää³ë âíó-
òð³øíüî¿ òîðã³âë³ ÎÄÀ (ì. 
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå 
øîñå, 7 («Êíèæêà»), êàá. 
801, òåë. 66–11–80) àáî 
áåçïîñåðåäíüî íà ÿðìàðêàõ 
(äëÿ â³ääàëåíèõ ðàéîí³â).

Паліям листя 
— штраф 
 Ç ïî÷àòêó êâ³òíÿ ðîçïî-
÷íóòü ïðàöþâàòè ìîá³ëüí³ 
ãðóïè, ÿê³ ñêëàäàòèìóòü 
ïðîòîêîëè ïðî àäì³íïîðó-
øåííÿ íà ïàë³¿â ëèñòÿ. Äëÿ 
ô³çè÷íèõ îñ³á øòðàô ñòà-
íîâèòü â³ä 340 äî 1360 ãðè-
âåíü, äëÿ þðèäè÷íèõ — â³ä 
850 äî 1700 ãðèâåíü. Â³-
ííè÷àíè, ÿê³ ñòàëè ñâ³äêà-
ìè ïàë³ííÿ ëèñòÿ, ìîæóòü 
ïîâ³äîìèòè ïðî öå çà òåëå-
ôîíàìè: íà «Ö³ëîäîáîâó 
âàðòó»: 15–60, àáî 65–
15–60, 60–15–60 òà (0800) 
60–15–60, äî Ìóí³öè-
ïàëüíî¿ ïîë³ö³¿: +38 (050) 
747–65–63, àáî íàä³ñëàòè 
ôîòîãðàô³þ ³ êîìåíòàð³ 
÷åðåç Viber òà Facebook.

Перевіряли та 
штрафували 
 Äåðæàâí³ ³íñïåêòîðè ç 
ïèòàíü äîäåðæàííÿ çà-
êîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ 
óïðàâë³ííÿ Äåðæïðàö³ ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³ ïðîòÿãîì 
ìèíóëîãî òèæíÿ ïåðåâ³-
ðèëè 18 çàêëàä³â òà ô³ðì. 
Çà ïîðóøåííÿ çàêîíó øåñ-
òåðî êåð³âíèê³â çàïëàòÿòü 
øòðàô 19,2 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. 
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî çã³äíî 
³ç çàêîíîì ¹ 5130, á³ç-
íåñìåíè, ÿê³ íå äîïóñòÿòü 
³íñïåêòîð³â äî ïåðåâ³ðêè, 
òåìîþ ÿêî¿ º íåîôîðìëåí-
íÿ òðóäîâèõ äîãîâîð³â ç 
íàéìàíèìè ïðàö³âíèêàìè 
òà âèïëàòà çàðïëàò «ó êîí-
âåðò³», çàãðîæóº øòðàô 
320 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Ïëàí ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê 
ãîñïñóá'ºêò³â íà 2017 ð³ê 
äëÿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ 
äèâ³òüñÿ çà ïîñèëàííÿì — 
goo.gl/PzamBj. 

КОРОТКОКОРОТКО
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ЄВГЕН ЗІЛЬБЕРТ, 
ЕКСПЕРТ СПІЛКИ 
«СТІНА» 

— За Цивільним 
кодексом, замі-
на орендодав-
ця, наприклад, 

власника техніки, не впливає 
на умови оренди за раніше укла-
деним договором. Інша справа, 
що в інтересах арбітражного ке-
руючого оренда має приносити 
максимально можливий дохід 
для якнайшвидших розрахун-
ків за боргами банкрута. Тому, 

арбітраж буде переглядати всі 
угоди, що були укладені раніше. 
Наприклад, якщо банкрот нада-
вав техніку іншому підприємству 
за неадекватною ціною, напри-
клад, за одну гривню на рік, тоді, 
звісно, цю угоду не будуть далі 
підтримувати. Слід зауважити, 
що розірвання такої угоди має 
здійснюватися у судовому по-
рядку. Якщо буде повний розпро-
даж техніки компанії-банкрута, 
то в цьому випадку орендний 
договір буде переукладений з 
іншим власником.

Розірвання оренди — у судовому порядку 
За кошторисом на реконструкцію 
моста на Чорновола витратять 
56,5 мільйона гривень. Корис-
тувачі в соцмережі Facebook ста-
ли цікавитись, а чому так багато? 
Блогер Віталій Трубніков назвав 
для прикладу міст у Дніпрі, який 
довший вінницького мосту в 7 ра-
зів, а вартість його ремонту — 
177 мільйонів.
«Вінницький міст через Півден-
ний Буг має довжину 205 метрів. 
Вартість ремонту — 57 мільйонів. 
Дніпровський центральний міст 
довжиною 1478 метрів. Вартість 

ремонту — 177 мільйонів гривень. 
Вартість ремонту одного погонного 
метра мосту через Південний Буг, 
більше ніж в 2 рази вища, чим че-
рез Дніпро. Цікаво, чому така різ-
ниця?», — запитував вінничанин 
(goo.gl/KcZ1Ar).
Журналіст з’ясував це в департа-
менті капбудівництва.
— Наскільки мені відомо, міст 
у Дніпрі мають капітально відре-
монтувати: тобто укріпити деякі 
балки, замінити освітлення, від-
новити покриття. Хочу зв’язатися 
з дніпровськими будівельниками 

та дослідити це питання краще. Але 
у Вінниці буде повна реконструкція 
мосту. Тобто, мостобудівельники 
замінять близько 80 балок, зро-
блять укріплення арматурою та бе-
тоном опорних елементів. І також 
оновлять освітлення, асфальт, роз-
ширять тротуари. Плюс, не треба 
забувати про економію, що дало 
нам ProZorro. Спочатку кошторис 
був 67 мільйонів гривень, а підряд-
ник «скинув» понад 10 мільйонів 
гривень, щоб отримати тендер 
на ProZorro, — сказав очільник місь-
кого департаменту Ігор Кравець.

На ремонти — 56 мільйонів. Це багато?

ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß
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Óæå á³ëüøå äâîõ 
òèæí³â òðèâàº ðå-

êîíñòðóêö³ÿ Êè¿âñüêîãî ìîñòó. 
Ðîáî÷³ ç ï³äðÿäíî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«ÌÑÓ-2» âæå çíÿëè àñôàëüò ç 
äîðîãè òà òðîòóàð³â. Òà íåçàáàðîì 
ðîçïî÷íóòü ïåðåíåñåííÿ êîìóí³-
êàö³é ç ìîñòó. ßê êàçàâ íà áðè-
ô³íãó 6 áåðåçíÿ çàñòóïíèê ìåðà 
Ìèêîëà Ôîðìàíþê, ï³äðÿäíèê 
ìàº âñå íåîáõ³äíå äëÿ ðåìîíò³â.

— Öå äîñâ³ä÷åí³ êè¿âñüê³ 
ìîñòîáóä³âåëüíèêè, ùî ðîáèëè 

øëÿõîïðîâîäè ïî âñ³é Óêðà¿í³. 
Âîíè ìàþòü íåîáõ³äíó òåõí³êó 
òà ê³ëüê³ñòü ïðàö³âíèê³â, — êàçàâ 
Ôîðìàíþê.

Ó òåíäåðí³é äîêóìåíòàö³¿ º 
äîâ³äêà ïðî ïåðñîíàë òà òåõí³-
êó. Çà íåþ ó ìîñòîáóä³âåëüíîìó 
óïðàâë³íí³ ¹ 2 ïðàöþº á³ëüøå 
40 ñï³âðîá³òíèê³â, º â íàÿâíîñò³ 
á³ëüøå 110 îäèíèöü òåõí³÷íî¿ 
áàçè (àâòîêðàíè, ÊàìÀÇè, çâàðþ-
âàëüíà òåõí³êà, ïëàâçàñîáè òîùî). 
Àëå âñþ öþ òåõí³êó îðåíäóþòü 
ó òîâàðèñòâà «Ìîñòîáóä³âåëüíà 
êîìïàí³ÿ ÌÑÓ» (goo.gl/zpHlgx).

Êåð³âíèê êîìïàí³¿ Àíäð³é 
Êîðîòè÷ ðàí³øå ïîÿñíèâ æóð-

ФІРМА-БАНКРОТ НАДАЄ ТЕХНІКУ 
ДЛЯ РЕМОНТУ МОСТУ. ЧИ Є РИЗИК?
Несподівано  З 11 березня кияни з 
компанії «МСУ-2» ремонтують Київський 
міст. За документами, більшість техніки 
для ремонтів орендують в іншої 
мостобудівельної компанії «МСУ». 
У січні 2017 року її визнали банкротом. 
І яка тепер буде доля техніки та взагалі 
ремонтів мосту на Чорновола?

У суботу, 25 березня, робочі знімали старий асфальт з тротуарів та дороги. Приблизно через один місяць почнуть міняти старі опорні балки 

íàë³ñòó, ùî òåõí³êà â «ÌÑÓ-2» 
º é âëàñíà. À ó òåíäåðí³é äîêó-
ìåíòàö³¿ ïîêàçàëè ëèøå òó, ÿêà 
º âàæëèâîþ äëÿ îá’ºêòà.

— ß íå ïîêàçóâàâ óñå, ùî ìàº 
êîìïàí³ÿ, áî ö³ 5–7 ñòîð³íîê òåê-
ñòó í³õòî ÷èòàòè íå áóäå. Òîìó 
íàïèñàëè ïðî òå, ùî íàéâàæëè-
â³øå, — êàçàâ Êîðîòè÷.

БАНКРОТ НАДАЄ ТЕХНІКУ. Çà ³í-
ôîðìàö³ºþ ñèñòåìè Youcontrol, 
êîìïàí³þ «ÌÑÓ», ÿêà íàäàº 
òåõí³êó äëÿ ðåìîíòó Êè¿âñüêîãî 
ìîñòó, çàñíóâàëè â³ñ³ì îñ³á. Íàé-
á³ëüøó ÷àñòêó (49%) ìàº Ñâ³ò-
ëàíà Ïðîä³âóñ — ïîâíà òåçêà 
äðóæèíè åêñ-íàðäåïà â³ä Ïàðò³¿ 
ðåã³îí³â Âîëîäèìèðà Ïðîäèâó-
ñà, âëàñíèêà ÏÀÒ «Ìîñòîáóä». 
Ñòàòóòíèé êàï³òàë êîìïàí³¿ — 
ïîíàä îäèí ì³ëüéîí ãðèâåíü 
(goo.gl/21MOkD).

Ç 4 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó êîìïàí³ÿ 
ïåðåáóâàº â ñòàí³ ë³êâ³äàö³¿ òà 
îô³ö³éíî âèçíàíà áàíêðóòîì. 
Îêð³ì òîãî, êîìïàí³ÿ «ÌÑÓ» 
ìàº ÷èìàëèé ïîäàòêîâèé áîðã — 
5,6 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Òà âæå 
âèêóïèëè ÷àñòèíó ìàéíà êîì-
ïàí³¿-áàíêðîòà: íåðóõîìå ìàéíî 
çà 7,5 ì³ëüéîíà (goo.gl/uPIfYy). ² 
ïðîäàëè ç àóêö³îíó îäèí ç àâòî-
êðàí³â, ùî áóâ íà áàëàíñ³ ï³ä-
ïðèºìñòâà çà 450 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
(goo.gl/7Ww1Zo).

À ÿêà äîëÿ ³íøî¿ îðåíäîâàíî¿ 
òåõí³êè? Òà ÷è çóïèíèòüñÿ ðåñ-
òàâðàö³ÿ ìîñòó íà ×îðíîâîëà? 
Âëàñíèê êîìïàí³¿-ï³äðÿäíèêà 
ðîá³ò «ÌÑÓ-2» Àíäð³é Êîðîòè÷ 
â³äìîâèâñÿ â³ä êîìåíòàð³â. 

— ²íòåðâ’þ íå äàþ. Óñ³ ïè-
òàííÿ äî ìåð³¿, â äåïàðòàìåíò 
êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà, — êî-
ðîòêî â³äïîâ³â Êîðîòè÷ òà êèíóâ 
ñëóõàâêó.

ЩО К А Ж У ТЬ ЧИНОВНИКИ. 
Î÷³ëüíèê ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó 
êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ²ãîð 
Êðàâåöü ðîçêàçàâ, ùî âîíè 
íå áà÷àòü ðèçèê³â ó ñèòóàö³¿ ç 
îðåíäîþ òåõí³êè â ï³äïðèºì-
ñòâà-áàíêðîòà.

— Ìè íå êîíòðîëþþ÷èé îðãàí: 
íàì íàäàëè äîâ³äêó, ùî ï³äðÿä-
íèê ìàº â³äïîâ³äíó òåõí³êó òà 
áóäå ùå îðåíäóâàòè áóä³âåëüí³ 
ìàøèíè â îäí³º¿ êîìïàí³¿. ßêùî 
öüîãî íå áóäå, òî ìîñòîáóä³âåëü-
íèêè ìàþòü îðåíäóâàòè ¿¿ â ³íøî¿ 
êîìïàí³¿. Òå, ùî «ÌÑÓ-2» áåðå 
òåõí³êó â êîìïàí³¿-áàíêðîòà — 
íå º ï³äñòàâîþ äëÿ íåâèêîíàííÿ 
òåíäåðó, — ñêàçàâ Êðàâåöü.

Ïèòàºìî, ÷è º ðèçèê, ùî êîì-
ïàí³ÿ çàëèøèòüñÿ áåç òåõí³êè, òà 
ÿê ðåçóëüòàò — ì³ñò íå áóäóòü ðå-
ìîíòóâàòè?

— Ðèçèê³â íåìàº, — âïåâíå-
íèé Êðàâåöü. — Ìîñòîáóä³âåëüíà 
êîìïàí³ÿ ìàº ÿê âëàñíó òåõí³êó, 
òàê é îðåíäóº ó ³íøèõ ï³äïðè-
ºìñòâ ñïåöçàñîáè. Íàïðèêëàä, 
ôðåçó, ÿêîþ çð³çàëè àñôàëüò 
ìèíóëîãî òèæíÿ, âîíè áðàëè 
ó â³ííèöüêî¿ êîìïàí³¿. Â³ííèöü-
ê³ âàíòàæ³âêè ï³äâîçèëè ùåá³íü. 
Òîáòî, ïåðåä ìîñòîáóä³âåëüíè-
êàìè íåìàº çîáîâ’ÿçàíü, ùîá 
òåõí³êó âîíè áðàëè ó ÷³òêî âè-
çíà÷åíî¿ îðãàí³çàö³¿. ² öå íå ÿêàñü 
ñïåö³ô³÷íà òåõí³êà, à áóä³âåëü-
í³ ìàøèíè, ÿê³ ìàþòü áóäü-ÿê³ 
ïðîìèñëîâ³ ï³äïðèºìñòâà. Ç öèì 
ïðîáëåì íå áóäå.

Ó ìåð³¿ êàæóòü, 
ùî ðèçèê³â íåìàº. 
À åêñïåðòè ðàäÿòü, 
ùî çà ïîòðåáè ìîæíà 
ïåðåóêëàñòè óãîäó ç 
³íøîþ êîìïàí³ºþ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕР
Боже, я завжди знала, що в тебе 
прекрасне почуття гумору... 
А сніг треба, бо ми вже 
перевзулися в літню резину?)

ПРЕС-СЛУЖБА 
СТУДІЇ «VICTORIA»

19 áåðåçíÿ â ðàì-
êàõ Ôåñòèâàëþ Íà-

ðîäíî¿ Ï³ñí³, ùî â³äáóâ-
ñÿ â ãîòåëüíîìó êîìïëåêñ³ «Òðèëî-
ã³ÿ» ïîáëèçó Âàðøàâè, âîêàëüíèé 
àíñàìáëü «VICTORIA» ï³ä êåð³âíè-
öòâîì Ä³àíè Ïòàøèíñüêî¿ â³äâ³äàâ 
Ðåñïóáë³êó Ïîëüùà. Öÿ ãàñòðîëüíà 
ìàíäð³âêà áóëà ïîâíîþ âðàæåíü, 
åìîö³é ³ íåñïîä³âàíèõ çíàéîìñòâ. 
Ùîá ïðîäåìîíñòðóâàòè àðòèñòèçì, 
êðåàòèâí³ñòü ó âèáîð³ ðåïåðòóàðó ³ 
ÿñêðàâ³ ñöåí³÷í³ êîñòþìè, íà ôåñ-
òèâàëü ç`¿õàëèñÿ êîëåêòèâè ç Óêðà¿-
íè, Á³ëîðóñ³, Ëàòâ³¿, Ëèòâè òà Ïîëü-
ù³. Íàø³ êðàñóí³ âðàçèëè ÷ëåí³â 
ïî÷åñíîãî æóð³ (â ñêëàä³ ÿêîãî áóâ 
âñåñâ³òíüî â³äîìèé ïîëüñüêèé ðå-
æèñåð ªæè Ãîôôìàí!) äðàéâîâèì 
âèêîíàííÿì ïîëüñüêî¿ íàðîäíî¿ 
ï³ñí³ «Szla dzieweczka do laseczka». 
Àíñàìáëþ «VICTORIA» ï³äñï³âóâàâ 
âåñü çàë, áóðõëèâ³ îïëåñêè òà êðèêè 
«Áðàâî!» ëóíàëè áåçïåðåðâíî. Êî-
ëåêòèâ îòðèìàâ ïî÷åñíó íàãîðîäó 
â³ä îðãàí³çàòîð³â Ôåñòèâàëþ, ö³íí³ 
ïîäàðóíêè ³… çàïðîøåííÿ çàñï³âà-
òè íà ñâÿòêîâîìó êîíöåðò³ ç íàãîäè 
Äíÿ íàðîäæåííÿ ëåãåíäè ïîëüñüêî-
ãî ê³íåìàòîãðàôà, òâîðöÿ êóëüòîâèõ 
ô³ëüì³â «Âîãíåì ³ ìå÷åì», «Çíàõàð», 
«Êîëè ñîíöå áóëî Áîãîì», «Ïîòîï», 

«Âàðøàâñüêà áèòâà 1920», «Ïàí Âî-
ëîäèºâñüêèé»…

— Öå âåëèêà ÷åñòü äëÿ íàñ. Ìè 
ñòàëè ºäèíèì êîëåêòèâîì, ç óñ³õ 
ïðèñóòí³õ íà Ôåñòèâàë³, ÿêèé çà-
ïðîñèâ íà ñâîº 85-ð³÷÷ÿ ñàì ªæè 
Ãîôôìàí, — ðîçïîâ³äàº Ä³àíà 
Ïòàøèíñüêà — õóäîæí³é êåð³âíèê 
çðàçêîâî¿ ñòóä³¿ åñòðàäíîãî âîêàëó 
«VICTORIA». — ß â³äíîøóñÿ äî ïî-
êîë³ííÿ, ÿêå äîáðå çíàº éîãî ô³ëü-
ìè. ªæè Ãîôôìàí äëÿ ìåíå — öå 
ö³ëèé Âñåñâ³ò, äî ÿêîãî ìè çìîãëè 
äîòîðêíóòèñÿ õî÷à á íà êîðîòêó 
ìèòü… Ïîùàñòèëî íàâ³òü ïîñï³ë-
êóâàòèñÿ ç ëåãåíäàðíèì Ìåòðîì 
ïîëüñüêîãî ê³íî. Äîñ³ çíàõîäæó-
ñÿ ï³ä âðàæåííÿì — íàñê³ëüêè 
öå ãëèáîêà, ³ ðàçîì ç òèì ïðîñòà, 
êóëüòóðíà, ³ äîáðîçè÷ëèâà ëþäèíà.

Âñÿ åë³òà ïîëüñüêî¿ ê³íåìàòîãðà-
ô³¿ â³òàëà ç þâ³ëåºì âåëèêîãî ªæè 
Ãîôôìàíà â Ëèöàðñüêîìó çàë³ ãî-
òåëþ «Òðèëîã³ÿ» — â³äîì³ àêòîðè, 
ðåæèñåðè ³ ñöåíàðèñòè, à òàêîæ ãîñ-
ò³ ç³ Ñïîëó÷åíèõ Øòàò³â, Êàíàäè, 
Í³ìå÷÷èíè òà Ôðàíö³¿. Íåçàáóòíüîþ 
áóëà äëÿ íàñ ³ çóñòð³÷ ç âèêîíàâèöåþ 
ãîëîâíî¿ ðîë³ — Ìàðèñ³ — ó êóëü-
òîâîìó ô³ëüì³ «Çíàõàð» — Àííîþ 
Äèìíîþ. Ö³ åìîö³éí³ ìîìåíòè â ïî-
ºäíàíí³ ç íåïîâòîðíîþ òâîð÷îþ 
àòìîñôåðîþ ³ âèøóêàíîþ êðàñîþ 
êîíöåðòíîãî çàëó «Òðèëîã³¿» çàëè-
øàòüñÿ â ñåðöÿõ ³ ïàì`ÿò³ íàçàâæäè. 

Студія «VICTORIA» на ювілеї  Єжи Гоффмана
БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА ПІСЕННОГО 
ФЕСТИВАЛЮ- КОНКУРСУ 

«ЗОЛОТИЙ ПТАХ»
Òðàäèö³éíî íàâåñí³ ó ì. Â³-

ííèö³ ïðîõîäèòü Ï³ñåííèé ôåñòèâàëü- 
êîíêóðñ «Çîëîòèé ïòàõ» äëÿ ä³òåé òà 
ìîëîä³ ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè.

Çàñíîâíèêàìè òà îðãàí³çàòîðàìè Ôåñ-
òèâàëþ-êîíêóðñó âèñòóïèëè ÃÎ «Öåíòð 
«Êóëüòóðíà còðàòåã³ÿ — ÕÕ²», ÂÐÖÑÌ ãàëå-
ðåÿ «Àðò-øèê», ÒÌ «RUTA», Äåïàðòàìåíò 
êóëüòóðè Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, Äåïàð-
òàìåíò ñîö³àëüíî¿ òà ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ äâîõ êîíêóðñ³â çà-
ö³êàâëåí³ñòü ôåñòèâàëåì «Çîëîòèé ïòàõ» 
ï³äâèùèëàñü. Êîíöåðòè, ùî ïðîâîäÿòüñÿ 
â ðàìêàõ ôåñòèâàëþ, íàáóëè çíà÷íî¿ ïî-
ïóëÿðíîñò³ íå ò³ëüêè ó Â³ííèö³, Óêðà¿í³, 
à é äàëåêî çà ¿¿ ìåæàìè. Ôåñòèâàëü ñòàâ 
ñïðàâæí³ì ñâÿòîì ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà, 
íà ÿêîìó äåìîíñòðóºòüñÿ áàãàòñòâî 
íå ò³ëüêè â³ò÷èçíÿíî¿, à é ñâ³òîâî¿ ìó-
çè÷íî¿ êóëüòóðè. Çàõ³ä âèð³çíÿº áåçäî-
ãàííà ÿê³ñòü îðãàí³çàö³¿, ïðîôåñ³îíàë³çì 
³ ìàéñòåðí³ñòü âèêîíàâö³â. Îðãàí³çàö³é-
íèé êîì³òåò ïî÷àâ îòðèìóâàòè çàÿâêè 
íà ó÷àñòü ó Ôåñòèâàë³ ç ³íøèõ êðà¿í.

27 òðàâíÿ 2016 ð. ó êîíñóëüñòâ³ Ðåñ-
ïóáë³êè Ïîëüù³ ó ì. Â³ííèöÿ áóëî ï³ä-
ïèñàíî äîãîâ³ð «Ïðî ñï³âïðàöþ â ãàëóç³ 
êóëüòóðè ³ ìóçè÷íî¿ îñâ³òè, à òàêîæ îá-
ì³í ìîëîääþ ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñ-
òÿìè» ì³æ äèðåêòîðîì Ôîíäó ²í³ö³àòèâ 

«PRO OMNIBUS» Ìèðîñëàâîì Ñàòîðîþ 
ì.×åõî÷èíåê (Ïîëüùà) òà Ãîëîâîþ ÃÎ 
«Öåíòð–Êóëüòóðíà ñòðàòåã³ÿ XX² ñòîë³ò-
òÿ»–Ëþäìèëîþ Áóøèíñüêîþ (ì. Â³ííè-
öÿ), ùî ³ âèâåëî Ôåñòèâàëü íà íîâèé ð³-
âåíü ³ äîäàëî éîìó ñòàòóñ ì³æíàðîäíîãî.

Ó 2017 ðîö³ Ôåñòèâàëü «Çîëîòèé ïòàõ» 
âçÿëà ï³ä ñâ³é ïàòðîíàò Ïåðøà Ëåä³ äåðæà-
âè — Ìàðèíà Ïîðîøåíêî, ÿêà îï³êóºòü-
ñÿ ä³òüìè ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè, 
à ñàìå ³íêëþçèâíîþ îñâ³òîþ â Óêðà¿í³.

Øàíîâí³ äîáðîä³¿! Çàïðîøóºìî Âàñ 
ïðèºäíàòèñÿ äî áëàãîä³éíî¿ àêö³¿! Íåõàé 
Âàø íåâåëèêèé âíåñîê ñòàíå ÷àñòèíîþ 
âåëèêîãî äîáðà ³ çàïîðóêîþ ùàñëèâîãî 
ìàéáóòíüîãî íàøèõ ä³òåé.

6–8 êâ³òíÿ 2017 ðîêó â ì. Â³ííèö³ ïðîéäå 
² Ì³æíàðîäíèé ï³ñåííèé Ôåñòèâàëü-êîíêóðñ 
«Çîëîòèé ïòàõ» äëÿ ä³òåé òà ìîëîä³ ç îáìå-
æåíèìè ìîæëèâîñòÿìè. Æóð³ âèçíà÷èëîñü 
ç ô³íàë³ñòàìè ³ Äðóãèé åòàï â³äá³ðêîâîãî 
òóðó â³äáóäåòüñÿ 7 êâ³òíÿ 2017 ðîêó øëÿõîì 
ïðîâåäåííÿ «æèâîãî» êîíöåðòó â Â³ííèöü-
ê³é äèòÿ÷³é ìóçè÷í³é øêîë³ ¹1 î 10.00.

Ô³íàëüíèé òóð (Ãàëà — êîíöåðò òà íàãî-
ðîäæåííÿ) â³äáóäåòüñÿ 8 êâ³òíÿ 2017 ðîêó 
î 16.00 ó Â³ííèöüêîìó îáëàñíîìó óêðà-
¿íñüêîìó àêàäåì³÷íîìó ìóçè÷íî-äðàìà-
òè÷íîìó òåàòð³ ³ìåí³ Ì. Ê. Ñàäîâñüêîãî.

Запрошуємо усіх вінничан і гостей 
нашого міста на безкоштовний 
святковий Гала-концерт!

Міжнародний пісенний фестиваль-конкурс «Золотий птах» 
для дітей та молоді з обмеженими можливостями 
БЛОГ

«З

Бушинська Людмила Степанівна 
- Фундатор фестивалю 
«Золотий птах»

Дипломанти конкурсу «Золотий птах» 2016 р.

Спеціальний гість фестивалю 
гурт «Парасолька» соціального 
центру м. Тячів

371938

395089
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ОЛЕКСАНДР 
БІЛОШКУРСЬКИЙ, 
АДВОКАТ 

— Проблема, про 
яку йде мова, сто-
сується не тільки 
бійця Степана 

Черевка. З нею зіткнулися та-
кож інші контрактники, які опи-
нилися в аналогічній ситуації. 
Не відпускати студента-заочника 
на сесію — це пряме порушення 
Конституційного права людини 
на здобуття нею освіти. У військо-
вій частині посилаються на те, що 
в країні особливий період. Такий 
період настає з моменту указу 
глави держави про мобілізацію. 
Але ж після того вже був інший 
указ — про демобілізацію. Утім, 
у Міноборони, а також у судах, 

керуються тим, що має бути окре-
мий указ президента країни про 
закінчення особливого періоду. 
На підставі цього не дають мож-
ливості на припинення контр-
актів тим, хто не має наміру далі 
служити. Не береться до уваги 
й та обставина, що громадя-
нин Черевко підписав контракт 
ще до того, як у країні почали-
ся революційні події, а потім і 
АТО. Якщо до звернення до суду 
боєць Черевко отримував заохо-
чення від командування, то тепер 
усе стало навпаки. Розцінюю це 
як переслідування за можливість 
захищати свої права у суді.
Боєць буде й надалі відстоювати 
свої законні права. Але це вже 
буде у Європейському суді з 
прав людини.

Будемо звертатися до Європейського суду 

Сім діб гауптвахти Степану Че-
ревку присудив Вінницький 
міський суд, куди з позовом 
звернулося командування час-
тини. Найближча гауптвахта 
у Житомирі. Туди й повезуть 
солдата.
— На мою думку, це помста 
за те, що звернувся з позовом 
до суду про розірвання контр-
акту, — каже боєць. — У частині 
знали, що я після чергування мав 

іти до лікаря. Було це наприкінці 
листопада минулого року. Нато-
мість мої командири наполягли, 
щоб я вранці прийшов у частину 
і пояснив це після шикування. 
А в цей день треба було їхати 
в Київ. Коли запитали, хто і чому 
не може поїхати, я вийшов із 
строю і пояснив. Усе це записали 
на відео і тепер подають, як факт 
невиконання наказу. Медичні 
довідки в суді не взяли до уваги.

На гауптвахту повезуть у Житомир 

ÊÎÍÔË²ÊÒ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ó ñòàðøîãî ñîë-
äàòà â/÷ 3008 Ñòå-
ïàíà  ×åðåâêà 
ó òðàâí³ äåðæàâí³ 

³ñïèòè â óí³âåðñèòåò³ âíóòð³øí³õ 
ñïðàâ. Íàâ÷àëüíèé çàêëàä çíà-
õîäèòüñÿ ó Ëüâîâ³. Á³éöþ âè¿æ-
äæàòè çà ìåæ³ Â³ííèö³ — çàñü. 
Êîìàíäóâàííÿ ÷àñòèíè íå äîçâî-
ëÿº. Ïîÿñíþº öå òèì, ùî â êðà¿í³ 
îñîáëèâèé ïåð³îä.

Ïàðàäîêñ ñèòóàö³¿ â òîìó, ùî 
ó ×åðåâêà çàê³í÷èâñÿ êîíòð-
àêò. Â³í ï³äïèñóâàâ äîêóìåíò 
äî â³éíè, ó 2013-ìó. Ó æîâòí³ 
ìèíóëîãî ïëàíóâàâ ðîçïðîùà-
òèñÿ ç â³éñüêîì. 24-ð³÷íèé õëî-
ïåöü çäîáóâàº ïðîôåñ³þ þðèñ-
òà, òîìó íå ìàº íàì³ðó íàäàë³ 
çàëèøàòèñÿ íà ñëóæá³. Îäíàê 
çâ³ëüíèòèñÿ íå òàê ïðîñòî. Éîãî 
íå â³äïóñêàþòü. Íàâ³òü ÷åðåç ñóä. 
Ä³éøëî äî òîãî, ùî îäèí ç êðà-
ùèõ ñòð³ëüö³â ÷àñòèíè — òàêèé 
ðåçóëüòàò â³í ïîêàçàâ ï³ä ÷àñ 
ïåðåâ³ðêè — ÷åêàº â³äïðàâêè 
íà ãàóïòâàõòó.

— Çà òðè ðîêè ñëóæáè ó ìåíå 
íå áóëî æîäíîãî ïîêàðàííÿ, òå-
ïåð â³äïðàâëÿþòü íà «ãóáó», — 
ðîç÷àðîâàíî ãîâîðèòü ñï³âðîç-
ìîâíèê.

×èì çàâèíèâ áîºöü? Íàéâàæ-
ëèâ³øå — ÷è âäàñòüñÿ éîìó âè-
áðàòèñÿ íà äåðæàâí³ ³ñïèòè?

ПІВТОРА РОКУ З МІТЛОЮ. 
Êîíòðàêò ç â³ííèöüêîþ ÷àñòè-
íîþ Íàöãâàðä³¿ Ñòåïàí ×åðåâ-
êî ï³äïèñàâ ï³ñëÿ òîãî, êîëè 
íàâ÷àâñÿ çàî÷íî ó Ëüâ³âñüêîìó 
íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìå-
í³ ²âàíà Ôðàíêà. Ïîòð³áí³ áóëè 
êîøòè íà íàâ÷àííÿ. Íà îñòàí-
íüîìó êóðñ³ â³í âèð³øèâ ñàìî-
ñò³éíî çàðîáèòè, ùîá îïëàòèòè 
çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ. Òîä³ ùå 
íå áóëî â³éíè. Íà ñåñ³þ éîãî 
â³äïóñêàëè áåç æîäíèõ ïðîáëåì.

— Áàòüêè íå ñõâàëþâàëè ì³é 
âèá³ð éòè íà êîíòðàêò, — ðîç-
ïîâ³â õëîïåöü. — Â óí³âåðñèòåò³ 
ÿ îòðèìàâ äèïëîì áàêàëàâðà. 
Ïëàíóâàâ çäîáóòè äèïëîì ñïå-
ö³àë³ñòà. Ñîðîìíî áóëî âèïðî-
øóâàòè ãðîø³ ó áàòüê³â. Òèì á³ëü-
øå, â³éñüêîâà ÷àñòèíà ó íàøîìó 
ì³ñò³. Íà ñëóæáó — ÿê íà ðîáîòó.

Õëîïåöü êàæå, ùî çíàéîì³ ïî-
ïåðåäèëè, ùî ñïî÷àòêó îòðèìàº 
ñïåöèô³÷íó «çáðîþ» — ì³òëó ³ 
â³íèê. Âîäíî÷àñ çàñïîêîþâàëè: 
ìîâëÿâ, íå ïåðåæèâàé, ê³ëüêà 
òèæí³â ïîï³äì³òàºø òåðèòîð³þ, 
à òàì óñå ï³äå, ÿê ïî ìàñëó.

— Ìåí³ äîâåëîñÿ ï³äì³òàòè 
ï³âòîðà ðîêó, — ñòâåðäæóº áî-
ºöü. — Ñîðîìíî ãîâîðèòè, àëå 
ùî áóëî, òå áóëî.

Ï³çí³øå éîãî ïðèçíà÷èëè 
ó êîíâîéíó ðîòó. Îõîðîíÿâ çëî-
÷èíö³â, ÿêèõ äîïðàâëÿëè íà ñó-
äîâ³ çàñ³äàííÿ. Ó çîíó ÀÒÎ éîãî 
íå íàïðàâëÿëè. Ç ¿õíüîãî ï³äðîç-

СОЛДАТ СУДИТЬСЯ З НАЦГВАРДІЄЮ: 
«НА ГАУПТВАХТУ ЙОГО!» 
Казус  Відправки на гауптвахту чекає 
старший солдат Степан Черевко. Він 
судиться зі своїм начальством з в/ч 
3008 Нацгвардії. Усе почалося з того, 
що його не відпускали на сесію, заочно 
навчається на юриста. А на гауптвахту за що?

ä³ëó íàéìåíøå á³éö³â âèêîíóâàëè 
áîéîâ³ çàâäàííÿ íà Äîíáàñ³. ßê 
ñòâåðäæóº ñï³âðîçìîâíèê, ñëóæèâ 
äîáðîñîâ³ñíî. Ìàâ çàîõî÷åííÿ. 
À â ëèñòîïàä³ ìèíóëîãî ðîêó ï³ä 
÷àñ ñòð³ëüá éîãî â³äçíà÷èâ ï³ä-
ïîëêîâíèê, ÿêèé ïðè¿õàâ ó ÷àñ-
òèíó ç ïåðåâ³ðêîþ. Ñîëäàò êàæå, 
îñîáèñòî ÷óâ, ÿê ïåðåâ³ðÿþ÷èé 
äîðó÷èâ êîìàíäèðó ðîòè çàîõî-
òèòè âëó÷íîãî ñòð³ëüöÿ. ×îìó 
öüîãî íå çðîáèëè ó ÷àñòèí³, éîìó 
íå ïîÿñíèëè.

Äèïëîìîâàíèé þðèñò çðîçó-
ì³â, ùî ñëóæáà ó Íàöãâàðä³¿, öå 
íå òå, ÷èì áè õîò³â çàéìàòèñÿ 
ó æèòò³. Çà òðè ì³ñÿö³ äî çàâåð-
øåííÿ êîíòðàêòó ñîëäàò ïîïå-
ðåäèâ êîìàíäèð³â, ùî íå áóäå 
ïðîäîâæóâàòè äîãîâ³ð. Ó âåðåñí³ 
2016-ãî ä³ÿ êîíòðàêòó çàê³í÷èëà-
ñÿ. Îäíàê á³éöÿ äîòåïåð íå â³ä-
ïóñòèëè ç ÷àñòèíè. Á³ëüøå òîãî, 
â³í íå ìàº ìîæëèâîñò³ ¿çäèòè 
íàâ³òü íà åêçàìåíàö³éí³ ñåñ³¿ 
â óí³âåðñèòåò.

ПРОДОВЖИЛИ БЕЗ ЗГОДИ. Íà-
êàç ïðî ïðîäîâæåííÿ êîíòðàêòó 
³ç ñòàðøèì ñîëäàòîì ×åðåâêîì 
ï³äïèñàíî 9 âåðåñíÿ 2016-ãî.

— ß íå ï³äïèñóâàâ öåé äîêó-
ìåíò, — ïîÿñíèâ ñîëäàò. — Ìåíå 
ç íèì îçíàéîìèëè, êîëè âæå 
îôîðìèëè. Ó íüîìó çàïèñàíî, 
ùî ä³þ êîíòðàêòó ïðîäîâæåíî 
äî îãîëîøåííÿ ìîá³ë³çàö³¿. Óêàçó 
ïðî ìîá³ë³çàö³þ ÷åêàòè äîâåëîñÿ 
íåäîâãî — ïðåçèäåíò ï³äïèñàâ 
éîãî 26 âåðåñíÿ. Àëå ÿ äîòåïåð 
ïðîäîâæóþ ñëóæáó.

Ñîëäàò çâåðíóâñÿ ç ïîçîâîì 
äî Àäì³íñóäó. Éîãî çàÿâó ïðî 
ïðèïèíåííÿ êîíòàêòó íå çàäî-
âîëüíèëè. Àïåëÿö³éíèé àäì³íñóä 
òàê ñàìî çàëèøèâ ð³øåííÿ â ñèë³. 
Âèùèé àäì³íñóä ó Êèºâ³ çàÿâó 
çàðåºñòðóâàâ, àëå ïðîâàäæåííÿ 
íå â³äêðèâ. Ìîòèâóâàëè òèì, ùî 
íåìà ï³äñòàâ.

— Ìè ç ñóääÿìè ÿêîñü ïî-
ð³çíîìó ÷èòàºìî äîêóìåíòè, — 
ãîâîðèòü ñîëäàò, ó ÿêîãî, íàãàäà-
ºìî, äèïëîì þðèñòà. — Ó â³äïî-
â³äÿõ íà ìî¿ ëèñòè äî êîìàíäèðà 
÷àñòèíè, à òàêîæ ó âèù³ ³íñòàí-
ö³¿, éäåòüñÿ, ùî Íàöãâàðä³ÿ ïåðå-
áóâàº ó ïåð³îä³ îñîáëèâîãî ñòàíó. 
Òàê³ ñàìî ð³øåííÿ ïðèéìàþòü 
ñóäè. ×èì öå âèçíà÷åíî, ÿêùî 
º óêàç ãëàâè äåðæàâè ïðî äåìî-
á³ë³çàö³þ?

Éîìó ïîÿñíþþòü, ùî ìàº 
â³äñëóæèòè ùå 1,5 ðîêó. Îäíàê 
ñîëäàò íå â³ðèòü êîìàíäèðàì. 

Â³ä÷óâàº, ùî íàäàë³ ùå ùîñü 
ïðèäóìàþòü, àáè é íàäàë³ çàëè-
øèòè éîãî ó ÷àñòèí³.

— ßêáè â³äïóñêàëè íà åê-
çàìåíè, íå âèòðà÷àâ áè ÷àñ 
íà ñóäè, — êàæå Ñòåïàí ×åðåâ-
êî. — Óæå é áàòüêè îááèâàþòü 
ïîðîãè ìî¿õ êîìàíäèð³â, ïðîñÿòü 
äàòè ìîæëèâ³ñòü íàâ÷àòèñÿ. Ïî-
ÿñíþþòü, ùî âèø º çàêëàäîì ïî-
ë³öåéñüêîãî ïðîô³ëþ.

ТІЛЬКИ ЗА ВЛАСНИЙ РАХУНОК. 
— ßêáè êîíòðàêòíèê íàâ÷àâñÿ 
ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ 
Íàöãâàðä³¿, éîãî á áåç ïðîáëåì 
â³äïóñòèëè íà åêçàìåíàö³éí³ 
ñåñ³¿, à íàäàë³ é çàõèñò äèïëî-
ìà, — ñêàçàâ çàñòóïíèê êîìàíäè-
ðà â/3008 Â³òàë³é Øóì. — Ñîëäàò 
×åðåâêî ïðîñèòü â³äïóñòèòè éîãî 
íà ³ñïèòè ó öèâ³ëüíèé âèø. Öå 

äîäàòêîâà â³äïóñòêà. Çàðàç ó êðà-
¿í³ ä³º îñîáëèâèé ïåð³îä. Òîìó 
äîäàòêîâ³ â³äïóñòêè çàáîðîíåíî. 
Öå æ íå íàøà âèãàäêà.

Ùî ìîæó ïîðàäèòè? Áðàòè ïå-
ðåäáà÷åíó â³äïóñòêó. Ðîçä³ëÿòè 
¿¿ íà äâ³ ÷àñòèíè ³ òàêèì ÷èíîì 
âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ïî¿çäêè 
íà ñåñ³¿. Íà çàïèòàííÿ, ñê³ëüêè 
çàî÷íèê³â ó ÷àñòèí³, îô³öåð â³ä-
ïîâ³â ³ç çäèâóâàííÿì, ìîâëÿâ, 
çâ³äêè éîìó çíàòè.

А ЯК В ІНШИХ ЧАСТИНАХ? — Çà-
áîðîíà â³äëó÷àòèñÿ íà åêçàìåíà-
ö³éíó ñåñ³þ ä³º ò³ëüêè ó â³ííèöü-
ê³é â/÷ 3008, ÷è òàêà ñèòóàö³ÿ 
â ³íøèõ ï³äðîçä³ëàõ?

Íà îô³ö³éíå çâåðíåííÿ 
äî ïðåñ-ñëóæáè ÍÃÓ ç ïðîõàí-
íÿì ïîâ³äîìèòè ïðî öå, â³äïîâ³ä³ 
ïîêè ùî íå îòðèìàëè.

Êîíòðàêò Ñòåïàí 
ï³äïèñóâàâ ùå äî 
â³éíè ³ â æîâòí³ 
2016-ãî ïëàíóâàâ 
ðîçïðîùàòèñÿ ç 
â³éñüêîì

Степан Черевко сам заробив на навчання гроші. А зараз 
його не відпускають на сесію, щоб продовжив вчитися
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МАРИНА СУРКОВА, 
ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
АСОЦІАЦІЇ 
ЗООЗАХИСНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ 
УКРАЇНИ 

— Нам повідоми-
ли з Гайсина про існуючу у них 
проблему. Ми допомогли їм 
підготувати звернення, що ба-
зуються на чинному законо-
давстві, і передати їх в органи 
влади та поліції. Щоб пробле-
му вирішити, спершу її треба 

озвучити на загал, залучити 
до обговорення членів грома-
ди, винести на розгляд депута-
тів. Тільки таким чином вдасться 
вийти на прийняття рішення, що 
задовольнить більшість. Замов-
чувати проблему — означає ще 
більше її поглиблювати. Гай-
син — місто невелике, на мою 
думку, на таких незначних те-
риторіях простіше вирішувати 
наболілі питання. Під лежачий 
камінь вода не тече. А потрібні 
дії. Конкретні, покрокові.

Проблему треба обговорити і прийняти рішення 

Усі небайдужі, які хочуть і 
мають можливість допомог-
ти захисникам тварин з Гай-
сина, можуть перерахувати 
гроші на картку ПриватБанку 
4731219100545866 Федорук 

Ольга Миколаївна Тел. (097) 
314 5744. Звіт про витрачені 
кошти захисники тварин ви-
ставляють у соціальних ме-
режах, зокрема, на сторінці 
ВКонтакті.

Захисників тварин Гайсина можна підтримати 

ËÀÉÔ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Äî ðåäàêö³¿  RIA 
çàòåëåôîíóâàëè 
ç Ãàéñèíà çàõèñ-
íèêè áåçäîìíèõ 

òâàðèí. Îëüãà Ôåäîðóê ç õâè-
ëþâàííÿì ïîâ³äîìèëà, ùî ¿ì 
íàäàëè ³íôîðìàö³þ ïðî «îáëàâó» 
íà áåçäîìíèõ ñîáàê. Íåáàéäóæ³ 
ëþäè ïîïåðåäèëè, ùî ó â³âòîðîê 
(28 áåðåçíÿ — àâò.), êîëè ì³ñòî 
ùå ñïàòèìå, ìèñëèâö³ ç ãâèíò³â-
êàìè âèéäóòü íà âóëèö³.

— Ïàòðîíè çàêóïëåí³, ìèñëèâ-
ö³ ïðî³íñòðóêòîâàí³, — ïîâòîðè-
ëà ñëîâà íîñ³ÿ ³íôîðìàö³¿ ïàí³ 
Îëüãà. — Äîïîìîæ³òü âðÿòóâàòè 
áåççàõèñíèõ!

Àêòèâ³ñòè ïîáóâàëè íà ïðèéîì³ 
ó ì³ñüêîãî ãîëîâè Ãàéñèíà Àíàòî-
ë³ÿ Ãóêà, íàâ³äàëèñÿ äî â³ää³ëåííÿ 
ïîë³ö³¿. ßê ñòâåðäæóº ñï³âðîçìîâ-
íèöÿ, êåð³âíèê ì³ñòà íå ïîâ³äî-
ìèâ í³÷îãî êîíêðåòíîãî. Ó ïîë³ö³¿ 
ïî³íôîðìóâàëè, ùî íå ìàþòü çà-
ìîâëåííÿ íà çä³éñíåííÿ ñóïðîâî-
äó òèõ, õòî ïîëþâàòèìå íà ñîáàê. 
×èíîâíèêàì íà ñëîâî íå ïîâ³-
ðèëè. Îðãàí³çóâàëè ÷åðãóâàííÿ. 
Êàæóòü, íà ùàñòÿ, ó äîñâ³òêîâ³ 
ãîäèíè â³âòîðêà ì³ñòî íå ÷óëî ïî-
ñòð³ë³â ³ ñêàâóë³ííÿ ïîðàíåíèõ 

÷îòèðèëàïèõ. Îá³öÿþòü ÷åðãóâàòè 
é íàäàë³. 

ВИННА СКАЖЕНА ЛИСИЦЯ. 
Àêòèâ³ñòè âñå-òàêè âèòðåáóâàëè 
ó ì³ñüêðàä³ äîêóìåíòè «ñîáà÷î¿» 
ïðîáëåìàòèêè. Äëÿ öüîãî ï³äêëþ-
÷èëè äåïóòàò³â ç Â³ííèö³. Ó îä-
íîìó ç íèõ çàïèñàíî «ïðîâåñòè 
â³äëîâ (â³äñòð³ë) áðîäÿ÷èõ ñîáàê òà 
êîò³â íà âóëèöÿõ Ìëèíîê, Íàáå-
ðåæíà, Íîâîóêðà¿íñüêà, Ï³ùàíà, 
Á. Õìåëüíèöüêîãî òà çàãðîçëèâèõ 
çîíàõ ì³ñòà». Â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà âèêîíàííÿ öüîãî ïóíêòó ïî-
êëàäåíà íà ì³ñüêîãî ãîëîâó òà 
íà÷àëüíèêà êîìóíãîñïó. Òåðì³í 
âèêîíàííÿ — äî 22 êâ³òíÿ.

×èì âèêëèêàíà íåîáõ³äí³ñòü 
â³äëîâó-â³äñòð³ëó ñîáàê? Ãîëî-
âíèé âåòåðèíàðíèé ë³êàð Ãàé-
ñèíñüêîãî ðàéîíó Ñåðã³é Êîãóò 
ïîÿñíèâ æóðíàë³ñòó, ùî â ðàéîí³ 
çàïðîâàäæåíî êàðàíòèíí³ çàõîäè 
ïðîòè ïîøèðåííÿ ñêàçó.

— Ó äðóã³é ïîëîâèí³ áåðåçíÿ 
ó ì³ñò³ âèÿâëåíî ëèñèöþ, â ÿêî¿ 
ï³äòâåðäèëè çàõâîðþâàííÿ 
íà ñêàç, — óòî÷íèâ Êîãóò. 

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî âåòë³êà-
ðÿ, ïåðåäáà÷àºòüñÿ â³äëîâ (â³ä-
ñòð³ë) áðîäÿ÷èõ ïñ³â.

— ßêó ñàìå ôîðìó îáåðóòü, 
íàì öå íå â³äîìî, — êàæå ñï³â-

У ГАЙСИНІ ПОКИ ВІДКЛАЛИ 
ЗАПЛАНОВАНИЙ ВІДСТРІЛ СОБАК 
Патрони закуплені  Захисники 
безпритульних тварин у Гайсині 
розпочали чергування, щоб не дозволити 
міській владі по-садистськи розправитися 
з чотирилапими друзями. Перший етап 
дуелі вони відстояли, а далі?

ðîçìîâíèê. — Öå ìàº âèð³øóâàòè 
ì³ñöåâèé îðãàí âëàäè. Ó íàøîìó 
âèïàäêó — ì³ñüêðàäà.

— Íàñ ïîâ³äîìèëè ïðî ôàêò 
âèÿâëåííÿ ñêàçó íà òåðèòîð³¿ ì³ñ-
òà òà ïðî êàðàíòèíí³ çàõîäè, — 
ñêàçàâ ì³ñüêèé ãîëîâà. — Áðîäÿ÷³ 
òâàðèíè — öå ïðîáëåìà. ßêùî ¿õ 
çàõèñíèêè çàêëèêàþòü áóòè ãó-
ìàííèìè, òî á³ëüø³ñòü ëþäåé òåæ 
çâåðòàþòüñÿ, àëå âæå ³ç ñêàðãàìè. 
Çàêëèêàþòü äî ä³é, ïðîñÿòü çà-
õèñòèòè â³ä óêóñ³â. Çíàþ, ùî º 
òàê³ ïîêóñàí³ ó ë³êàðí³. 

ДОГЛЯДАЄ 14 ПСІВ. Îëüãà Ôåäî-
ðóê îðãàí³çóâàëà ãðóïó íåáàéäó-
æèõ ãàéñèí÷àí, ÿê³ çàéìàþòüñÿ 
ñòåðèë³çàö³ºþ áðîäÿ÷èõ ïñ³â. 
Êàæå, ñàì³ â³äëîâëþþòü ¿õ, âå-
çóòü ó êë³í³êó. Äàë³ äîãëÿäàþòü 
ïðîîïåðîâàíèõ.

— Çíàºòå, â ÿêó öå êîï³éêó âë³-
òàº? — çàïèòóº ñï³âðîçìîâíèöÿ. 
 Çà ñòåðèë³çàö³þ ïñà, âàãîþ 

10 êã, ó ãàéñèíñüêèõ ïðèâàòíèõ 
âåòåðèíàðíèõ êë³í³êàõ òðåáà çà-
ïëàòèòè 450 ãðèâåíü.
 Àêòèâ³ñòè çíàéøëè ôàõ³âöÿ 

ç âèùîþ îñâ³òîþ, â³í êîëèøí³é 
âåòåðèíàð, ÿêèé áåðå çà òàêó ïî-
ñëóãó 200 ãðèâåíü.
 Äîñòàâèòè ñîáàêó ó êë³í³êó 

íà òàêñ³ — öå êîøòóº, ïî÷èíàþ÷è 
ç 30-òè ãðèâåíü.
 Îäíà ç àêòèâ³ñòîê çàïëàòèëà 

60 ãðí òàêñèñòó ³ 450 ãðí ïðè-
âàòí³é âåòë³êàðí³.

— ß óòðèìóþ íèí³ íà ñâîº-
ìó ïîäâ³ð’¿ ïðèâàòíîãî áóäèíêó 
14 áðîäÿ÷èõ ïñ³â, — êàæå ïàí³ 
Îëüãà. — Óñ³õ ï³ä³áðàëà íà âóëèö³. 
×àñòèíà ç íèõ óæå ñòåðèë³çîâà-
íà, à ò³, ÿêèì óæå íåìàëî ðîê³â, 
íàâ³ùî ¿õ ñòåðèë³çóâàòè? Êîð-
ìè êóïóþ, ìèþ. Áëàãîä³éíèêè 
äóæå ìàëî äîïîìàãàþòü êîøòàìè. 
ßêáè âëàäà âçÿëàñÿ çà öå ðàçîì 
ç àêòèâ³ñòàìè, ìè á øâèäøå âè-
ð³øèëè ïðîáëåìó.

Òèì, õòî áóäå ñòð³ëÿòè ó ñî-
áàê, ìîëîäà æ³íêà ðàäèòü ñïåðøó 
ïîäèâèòèñÿ â ¿õí³ î÷³. Êàæå, ñî-
áàêè, ÿê ëþäè, ò³ëüêè ãîâîðèòè 
íå âì³þòü.

Більше 30 коментарів залишили учасники спільноти 
20minut.ua ВКонтакті під матеріалом про можливий 
розстріл собак. Ось деякі з них

КАТЕРИНА ХОРОЩАК, (096)4644051
 Ó îçåðî â ì³êðîðàéîí³ Òÿ-

æèë³â 28 áåðåçíÿ çàïóñòèëè ï³â-
òîííè ðèáè. Ùå ó 2016 ó íüîìó 
ðîñëè ÷àãàðíèêè. Ïðîòå îçåðî 
ðîç÷èñòèëè òà ïðîâåëè ðîáîòè 
äëÿ â³äíîâëåííÿ âîäîéìè.

Ãîëîâà àñîö³àö³¿ ðèáîâîä³â Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³ ²âàí Àãàðêîâ 
ðîçïîâ³â:

–  Ìè äîñë³äèëè âîäîéìó, âè-
â÷èëè, ùî ñþäè ìîæíà êèíóòè, 
ÿêèé âèä ðèá. Äàëè êëè÷ âñ³ì 
ðèáîâîäàì îáëàñò³. Ìè ç³áðà-

ëè äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü çàðèáêà 
³ ìàòî÷íîãî ïîãîë³â’ÿ. Êîðîïè ç 
Äí³ïðà. ß äóìàþ, öå ïî÷àòîê ïî 
Â³ííèöüê³é îáëàñò³. Ìè ÿê ðèáî-
âîäè äîïîìîæåìî â ö³é ñïðàâ³, 
òîìó ùî ìè â öüîìó çàö³êàâëåí³, 
äëÿ òîãî ùîá ëþäè ëîâèëè, â³ä-
ïî÷èâàëè. Íà öþ âîäîéìó, çã³äíî 
ç íîðìîþ ïîñàäêè, ìè ¿¿ òðîõè 
çá³ëüøèëè, êèíåìî òðîõè á³ëüøå, 
í³æ òðåáà, ïðèáëèçíî ï³âòîííè 
çàðèáêà – 100 ê³ëîãðàì³â ç ³êðîþ, 
ÿêèé â³äíåðåñòèòüñÿ âæå öüîãî 
ðîêó, 400 ê³ëîãðàì³â ï³äðîñëîãî 

êàðàñÿ, ÿêè â³äíåðåñòèòüñÿ íà-
ñòóïíîãî ðîêó. 

Íà íîâèõ ìåøêàíö³â âîäîéìè 
ïðèéøëè ïîäèâèòèñÿ ì³ñöåâ³ æè-
òåë³. Ðîçïîâ³äàþòü, öå âàæëèâèé 
êðîê äëÿ îáëàøòóâàííÿ ì³êðî-
ðàéîíó. 

– Öå, ÿ íàä³þñü, ò³ëüêè ïî÷àòîê 
òîìó. Ñèòóàö³ÿ íà îçåð³ ðàí³øå 
áóëà æàõëèâà. Âîíî áóëî çàðîñëå, 
áðóäíå, íåïðèáðàíå. Ìè ñâî¿ìè 
ñèëàìè ïðîáóâàëè. Îðãàí³çîâó-
âàëè ñóáîòíèê, òðîõè ïðèáèðàëè, 
ä³òè ç 27 øêîëè íàì äîïîìàãàëè. 

Ì³ñüêà ðàäà äàëà íàì ìàøèíè 
äëÿ âèâîçó ñì³òòÿ ³ ì³øêè. Òóò 
áóëà ïðîáëåìà â òîìó, ùî ä³òêè, 
êîëè òóò áóëî ùå òðîøêè âîäè÷-
êè, â òîìó áîëîò³ êóïàëèñÿ. Êàí³-
êóëè, ïóò³âêè äîðîã³, â òàá³ð ï³-
îíåðñüêèé áàòüêè íå ñïðîìîæí³ 
â³äïðàâèòè äèòèíó, – ðîçïîâ³ëà 
Íàòàë³ÿ Ë³õàøîðñüêà, æèòåëüêà 
ì³êðîðàéîíó Òÿæèë³â.

Ðîáîòè ç áëàãîóñòðîþ, çà ñëî-
âàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè Ñåðã³ÿ 
Ìîðãóíîâà, ïëàíóþòü ðîçïî÷à-
òè ç ÷åðâíÿ, ï³ñëÿ òîãî, ÿê çà-

âåðøàòü ðîçðîáêó ïðîåêòíî-êî-
øòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ïðî-
âåäóòü òåíäåð. Á³ëÿ îçåðà õî÷óòü 
âëàøòóâàòè ïëÿæ, âñòàíîâèòè 
«ãðèáêè», ðîçäÿãàëüí³, ëàâî÷êè, 
ï³ðñ, çààñôàëüòîâàíèé òðîòóàð, 
âåëîäîð³æêó, âóëè÷íå îñâ³òëåííÿ 
³ âïîðÿäêóâàòè ï³ä'¿çí³ øëÿõè. 

Çàðàç ïðîñÿòü ðèáó ïîêè ùî íå 
ëîâèòè – ïî÷åêàòè äî ë³òà, ïîêè 
â³äáóäåòüñÿ íåðåñò. Íàãàäàºìî, 
ùî ó 2017 ðîö³ íà áëàãîóñòð³é 
òåðèòîð³¿ îçåðà âèä³ëèëè á³ëüøå 
720 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Рибу в озері на Тяжилові можна буде ловити влітку
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Ще в минулому році головний 
архітектор міста Олександр Ре-
кута розповідав про те, як будуть 
розвивати парк.
— Ми плануємо створити ма-
кет «Міні-Вінниця», такий який 
є в Києві у Гідропарку, — сказав 
Рекута. — Там буде 12 знакових 
будівель для міста, серед яких 
театр імені Садовського, Башта, 
Торгово-економічний інститут, 

Свято-Преображенський собор 
і так далі (goo.gl/6n8kO2).
Плюс, архітектор розказував про 
створення «зони зустрічей» біля 
Арки, що на площі Гагаріна (на міс-
ці колишнього закладу «Кабачок 
13 стільців» — авт.) та каскадних 
фонтанів. У мерії про ці плани 
пам’ятають та збираються вико-
нати, про що говорили на минулій 
сесії, 24 березня (goo.gl/M5IiMB).

Які є плани розвитку?

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

ËÀÉÔ

394463

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(095)3700574

Îãîðîæó íàâêî-
ëî Öåíòðàëüíîãî 

ïàðêó ïðîäîâæóþòü ñïîðóäæóâà-
òè áóä³âåëüíèêè ç ï³äïðèºìñòâà 
«Àãðîïðîäñîþç». Çàðàç çâåëè âæå 
ïðèáëèçíî 350 ìåòð³â ïàðêàíó — 
â³ä ðåñòîðàíó «Ïåðøîòðàâíåâèé» 
äî êîëåñà îãëÿäó. Ó ñóáîòó, 25 áå-
ðåçíÿ, áóä³âåëüíèêè íå ïðàöþâàëè.

НАВІЩО ПОТРІБНА ОГОРОЖА. 
Äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà «Çåëåí-
áóä» ²ãîð Ëþáîâñüêèé ó ëèñòî-
ïàä³ 2016 ðîêó ðîçïîâ³äàâ ïðî 
ìîòèâàö³þ âëàäè ùîäî îãîðî-
äæåííÿ Öåíòðàëüíîãî ïàðêó (goo.
gl/WD4Iqj).

— Öå æ ìàëåíüêå ×èêàãî: 
õòî õî÷å çà¿æäæàº, âíî÷³ õîäÿòü 
ï’ÿíèö³, áîìæ³. ² ÿêùî áóäå 
âñå-òàêè îãîðîäæåííÿ, òî ìè 
çìîæåìî íàâåñòè ëàä. Ó íàñ º 

äóæå àìá³ö³éí³ ïëàíè ïî çàì³í³ 
àòðàêö³îí³â íà íîâ³. Àëå í³ îäíà 
êðåäèòíà óñòàíîâà íå äàñòü ïîçè-
êó, ÿêùî íå âïåâíèòüñÿ, ùî ïàðê 
áåçïå÷íèé, — êàçàâ Ëþáîâñüêèé.

Íà îãîðîæó äî âõ³äíî¿ ãðóïè 
á³ëÿ «Êíèæêè» êîìïàí³ÿ îòðèìàº 
ç ì³ñüêîãî áþäæåòó 4,4 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü (goo.gl/OnVMs2).

ДЛЯ ДІТЕЙ. ßêðàç íåäàëåêî â³ä 
íîâîãî ïàðêàíó çíàõîäèòüñÿ 
â³äðåñòàâðîâàíèé àòðàêö³îí — 
«Êîëåñî ñì³õó». Éîãî ïëàíóþòü 
â³äêðèòè ö³º¿ âåñíè. ßê ðîçïî-
â³äàâ äèðåêòîð Öåíòðàëüíîãî 
ïàðêó Þð³é Ïðèéìàê, àòðàêö³îí 
íå ïðàöþâàâ 15 ðîê³â.

— Òàì óæå ìàéæå âñå çðîáè-
ëè, çàëèøèëîñÿ ê³ëüêà äð³áíèöü. 
«Êîëåñî ñì³õó» ïëàíóâàëè â³ä-
êðèòè äî 1 êâ³òíÿ. Àëå, ìàáóòü, 
íå âñòèãíåìî. Òàì òðåáà çàê³í÷è-
òè îáøèâêó, à äëÿ öüîãî ïîòð³áíà 
ïëþñîâà òåìïåðàòóðà. ßê ä³º öåé 
àòðàêö³îí? Ó êîëåñî, ùî ïîñåðåä-

ЯКІ РОЗВАГИ З’ЯВЛЯТЬСЯ У ПАРКУ
За парканом  Протягом 2017 року 
в парку імені Горького може з’явитися 
кілька нових розваг. Але, як неодноразово 
казали у «Зеленбуді», спочатку потрібен 
паркан для охорони майна від вандалів. І 
вже звели понад 350 метрів огорожі. Ще 
навесні планують відкрити оновлений 
атракціон. А згодом — добудувати 
шаховий клуб, створити «Міні-Вінницю» та 
каскадний фонтан біля арки

èí³ ïðèì³ùåííÿ, áóäóòü ñ³äàòè 
ä³òè. Öå êîëåñî ïî÷íå øâèäêî 
îáåðòàòèñÿ, òèõ, õòî íå âòðèìà-
ºòüñÿ — áóäå ðîçêèäàòè â ð³çí³ 
áîêè. Íàâêîëî áóäå áåçïå÷íî òà 
âñå çàêðèòå ìàòàìè,  — ðîçïîâ³â 
Þð³é Ïðèéìàê.

Äèðåêòîð ïàðêó ðîçïîâ³äàâ ùå 
ïðî íàì³ðè çàì³íèòè âñ³ ëàâêè 
â ïàðêó íà íîâ³ òà â³äíîâèòè 
ùå ê³ëüêà àòðàêö³îí³â. Íà ðå-
êîíñòðóêö³þ «Êîëåñà ñì³õó» 
âèòðàòèëè 580 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Âèêîíóâàâ ðåìîíòè ô³çè÷íà îñî-
áà-ï³äïðèºìåöü Þð³é Øåâ÷óê 
(goo.gl/QSEdfi).

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ. Ùå «Àãðî-
ïðîäñîþç» ìàº â³äðåìîíòóâàòè 
ïðèì³ùåííÿ øàõîâîãî êëóáó, ùî 
çíàõîäèòüñÿ á³ëÿ àðêè. Äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà Âîëîäèìèð Í³öåíêî 
ðîçïîâ³äàâ, ùî çðîáëÿòü ç öèì 
êëóáîì ðîáî÷³

— Íîâ³ ìåòàëåâ³ êîíñòðóêö³¿ 
êàðêàñó òà ïîêð³âë³, ï³äâ³ñíà 
ñòåëÿ òà îñâ³òëåííÿ. Òàêîæ âëà-
øòîâàíî çîâí³øíº îçäîáëåííÿ 
âõ³äíî¿ ãðóïè òà â³äìîñòêè. Êð³ì 
òîãî, ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ 
âëàøòóâàííÿ òàìáóðà ïðè âõîä³ 
ó ïðèì³ùåííÿ òà ñàíâóçëà. Âàð-
ò³ñòü: 1 ì³ëüéîí 97 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü ç ì³ñüêîãî áþäæåòó (goo.
gl/jR2Mwg).

Сезон атракціонів в Центральному парку почнеться 
з 1 квітня. Але відкрити оновлене «Колесо сміху» 
до цього часу не встигнуть
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Ïðî êðàä³æêó 
ç êâàðòèðè õðó-
ùîâêè íà ²âàíà 

Áîãóíà, ñêîºíó çà äîïîìîãîþ 
àëüï³í³ñòñüêîãî ñïîðÿäæåííÿ, 
ðîçïîâ³ëà ðåäàêö³¿ ÷èòà÷êà, ÿêó 
ñâîãî ÷àñó îá³êðàëè ãàñòðîëåðè 
ç Ãðóç³¿. Òèõ çëîä³¿â ñï³éìàëè 
ìèíóëîãî ðîêó ³ ñüîãîäí³ ïî÷è-
íàþòü ñóäèòè çà ñêîºí³ ó Â³ííèö³ 
êâàðòèðí³ êðàä³æêè. À îò êðàä³ÿ, 
ùî îá÷èñòèâ êâàðòèðó ¿¿ ñóñ³äà, 
ùå ðîçøóêóþòü.

Âõ³äí³ äâåð³ éîãî êâàðòèðè 
íà òðåòüîìó ïîâåðñ³, ÿê ä³çíàëàñÿ 
ðåäàêö³ÿ, áóëè íà ñèãíàë³çàö³¿, ³ 
òîìó êðàä³é ïîë³ç ÷åðåç â³êíî. 
Ñóñ³äè íå ñóìí³âàþòüñÿ, ùî 
çëîä³é çíàâ: ãîñïîäàðÿ íå áóäå 
âäîìà. Â³í ïðàöþº íà÷àëüíèêîì 
ïî¿çäà, òîæ ÷àñòî ó â³äðÿäæåí-
íÿõ. À ó òîé ÷àñ, íà ÿêèé êðàä³é 
ñïëàíóâàâ ñâ³é çëî÷èí, ÷îëîâ³ê 
óçàãàë³ ïî¿õàâ íà òèæäåíü ïî ïó-
ò³âö³ äî ªãèïòó.

— Ñèãíàë³çàö³ÿ ñïðàöþâàëà 
13 áåðåçíÿ, — ðîçïîâ³ëà ñóñ³äêà 
îáêðàäåíîãî çàë³çíè÷íèêà. — 
Êðàä³¿ çàë³çëè, ÿê íàì ñêàçàëè 
ïîë³öåéñüê³, ïî êàíàòó ³ç äàõó. 
Ïîîðóäóâàëè ³ âèéøëè, ÿ òàê äó-
ìàþ, ðàç ñèãíàë³çàö³ÿ ñïðàöþ-
âàëà, ÷åðåç âõ³äí³ äâåð³. Óòåêëè 
³ âñå.

Ó ïîë³ö³¿ êàæóòü, ùî âîíè 
îòðèìàëè çàÿâó â³ä ïîòåðï³ëîãî 
ï³ñëÿ éîãî ïîâåðíåííÿ ç â³äïóñò-
êè. ×îëîâ³ê çàÿâèâ, ùî ó íüîãî 
çíèêëè ãðîø³ òà çîëîò³ âèðîáè.

ІЗ ДАХУ ПО ТРОСУ — 
ТА Й ВЛІЗ У ВІКНО 
Екстрим-спосіб  
Дві квартири 
на середніх поверхах 
будинків обікрали, 
пролізши в середину 
через пластикові 
вікна. Поліція 
одного «альпініста» 
спіймала. Каже, 
він скористався 
мотузками, 
залишеними 
ремонтниками. 
А от «ніндзю», 
який обікрав 
квартиру із власним 
альпіністським 
спорядженням, ще 
мають знайти

— Â³í êàçàâ, ùî òåõí³êó íå óçÿ-
ëè, à òðîõè ãðîøåé ³ çîëîòî — 
ëàíöþæîê òà ÿêèéñü ïåðñòåíü, — 
ïîä³ëèëàñÿ ³íôîðìàö³ºþ ñóñ³äêà.

Æ³íêà íå ñóìí³âàºòüñÿ, ùî 
êâàðòèðíèêè çíàëè ïðî â³ä’¿çä 
ãîñïîäàðÿ.

— Ó ìåíå òàêå âðàæåííÿ, ùî 
õòîñü ñë³äêóº çà íàøèì áóäèí-
êîì, — ñêàçàëà âîíà.

Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè íà-
÷àëüíèêà êàðíîãî ðîçøóêó ì³ñòà 
Àíäð³é Äàìç³í ðîçïîâ³â, ùî ó Â³-
ííèö³ ó òàêèé ñïîñ³á — çà äî-
ïîìîãîþ êàíàòó, ñïóùåíîãî ³ç 
äàõó — îá³êðàëè äâ³ êâàðòèðè.

— Îäíó òàêó êðàä³æêó ìè ðîç-
êðèëè, — ñêàçàâ â³í. — Ó öüîìó 
âèïàäêó êðàä³é íå ñïåö³àëüíî 
òðîñ ñïóñêàâ. Òàì çàëèøèëè 
ìîòóçêè ò³, õòî ðîáèâ ðåìîíò, ³ 
â³í áóêâàëüíî ìåòð³â äâà ïî òèõ 
ìîòóçêàõ ñïóñòèâñÿ ³ ïðîíèê 
ó êâàðòèðó.

Êðàä³ÿ, ùî ñêîðèñòàâñÿ çàëè-
øåíèìè ðåìîíòíèêàìè ìîòóç-
êàìè, âñòàíîâèëè. Çà ñëîâàìè 
Àíäð³ÿ Äàìç³íà, ïðèòÿãóâàòèìóòü 
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà öåé çëî÷èí 
÷îëîâ³êà ç Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó.

À îò ñïðàâæíüîãî êâàðòèð-
íèêà-í³íäçþ, ùî îá³êðàâ êâàð-
òèðó íà Áîãóíà, ùå øóêàþòü. 
Éîãî êðàä³æêà, ÿê ï³äòâåðäèëè 
ó êàðíîìó ðîçøóêó ì³ñòà, ä³éñíî 
áóëà ñïëàíîâàíà ó òàêèé ñïîñ³á 
ñïåö³àëüíî — çëîä³é (÷è çëîä³¿ — 

â ïîë³ö³¿ íå ãîâîðÿòü ïðî òî÷íó 
ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â öüîãî çëî-
÷èíó — àâò.) ñïóñòèâñÿ äî â³êíà 
òðåòüîãî ïîâåðõó ³ç äàõó, ïî ñïó-
ùåíîìó çâ³äòè òðîñó.

— Ïî êàíàòó ñïóñòèëèñÿ ³ øëÿ-
õîì â³äæèìó ïëàñòèêîâîãî â³êíà 
çàéøëè âñåðåäèíó, — ðîçêàçóº 
Àíäð³é Äàìç³í. — Ç êâàðòèðè 
âèêðàëè ãðîøîâ³ êîøòè òà çî-
ëîò³ âèðîáè. Çàÿâíèê çâåðíóâñÿ 
19 áåðåçíÿ. Ïðàöþº íà÷àëüíè-
êîì ïîòÿãó, ³ ïðèáëèçíî òèæäåíü 
íå áóâ óäîìà.

Ê³ëüêà ðîê³â òîìó ó Â³ííèö³ 
âæå îðóäóâàëè êðàä³¿-àëüï³í³ñòè. 
Òîä³ ¿õ áëàãîïîëó÷íî ñï³éìàëè. 
Õòî ïåðåéíÿâ ¿õí³é äîñâ³ä ³ ÷è öå 
íå ò³ ñàì³ êðàä³¿, ùî âæå â³äáó-
ëè ïîêàðàííÿ ³ ïðàöþþòü çíîâó? 
Öå ä³çíàºìîñü, êîëè åêñòðåìàë³â 
ñï³éìàþòü.

À ìèíóëîãî ðîêó, íàãàäàºìî, 
ó Â³ííèö³ áóâ ñïðàâæí³é áóì 
êâàðòèðíèõ êðàä³æîê òà êðàä³æîê 
ç ïðèâàòíèõ áóäèíê³â íà îêîëè-
öÿõ ì³ñòà. Òîä³ êåð³âíèöòâî ïî-
ë³ö³¿, ùîá çàïîá³ãòè òàêèì çëî-
÷èíàì, ðîçñòàâèëî áëîêïîñòè 
íà â’¿çäàõ-âè¿çäàõ ç Â³ííèö³ äëÿ 
ïåðåâ³ðêè òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. 
Ëîâèëè íàâ³òü òàêèõ ãàñòðîëåð³â, 
ùî ò³ëüêè ïðè¿õàëè êðàñòè. ² âî-
ñåíè ê³ëüê³ñòü êâàðòèðíèõ êðàä³-
æîê ñïàëà. ßêà ñèòóàö³ÿ çàðàç ³ç 
öèì âèäîì çëî÷èíó — äèâ³òüñÿ 
â ³íôîãðàô³ö³.

57
Березень

56
Червень

66
Серпень

85
Вересень

Найбільш проблемними у плані квартирних крадіжок минулого 
року були чотири місяці. Стрибки у березні, червні, серпні і 

найвищий — у вересні.

КОЛИ НАЙБІЛЬШЕ ОБКРАДАЮТЬ КВАРТИРИ 

35
у квітні було 
найменше 
крадіжок з 

квартир за весь 
2016-й рік 

БЕРЕЗЕНЬ — МІСЯЦЬ 
ПОЯВИ КВАРТИРНИКІВ 
Кількість крадіжок з квартир, у порівнянні з попередніми місяця-
ми, зросла. Так було минулого року. Таку ж картину спостерігаємо 
й зараз. Але цьогоріч квартирники не настільки розгулялися 

54
усього квартирних крадіжок 
з початку року

155
торік за перші 
три місяці

29
Березень 2017-го 

57
Березень 2016-го
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Ðàçâåí÷àòü èëè 
ïîäòâåðäèòü õóä-
øèå îïàñåíèÿ âèí-

íè÷àíå ìîãóò òîëüêî â ñïåöèàëè-
çèðîâàííûõ ëàáîðàòîðèÿõ. À âîò 
ñàìûå ïðîñòûå òåñòû ìîæíî ïðî-
âåñòè è äîìà, ðàäè èíòåðåñà.

Î òîì, êàê ïðîâåðèòü ìîëîêî 
â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ, æóðíà-
ëèñòàì RIA ðàññêàçàëè õèìèêè 
Äîíåöêîãî óíèâåðñèòåòà. Èìåííî 
â èõ õèìè÷åñêóþ ëàáîðàòîðèþ 
ìû ïðèâåçëè ìîëîêî ñ ðûíêà 
è èç ìàãàçèíà. Äëÿ àíàëèçà âçÿ-
ëè ïÿòü îáðàçöîâ, âûáîðêà áûëà 
ñëó÷àéíàÿ, èç ðàçðÿäà “êàêîå âû 
÷àùå âñåãî ìîëîêî ïîêóïàåòå”.

Ïî ñëîâàì ñòàðøåãî íàó÷íîãî 
ñîòðóäíèêà Íàòàëüè Ëåîíîâîé, 
ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá îáìàíóòü 
ïîêóïàòåëÿ — ðàçâåñòè ñàìî ìî-
ëîêî. Âîäîé.

— Íî öâåò è ïëîòíîñòü ïðîäóê-
òà îò ýòî ñðàçó ìåíÿåòñÿ, è ÷òîáû 
ñêðûòü äåôåêò ðàçâåäåííîãî ìî-
ëîêà íåäîáðîñîâåñòíûå ïðîèçâî-
äèòåëè äîáàâëÿþò â íåãî êðàõ-
ìàë (÷òî äåëàåò ìîëîêî ïëîòíåå) 
è êàðáîíàòû (ìåë), ÷òîáû ïðèäàòü 
ìîëîêó öâåò, — ðàññêàçàëà Íà-
òàëüÿ Ëåîíîâà. — Íå êóïèëè ëè 
âû òàêîé ñîìíèòåëüíûé ïðîäóêò, 
ìîæíî ïðîâåðèòü äîìà. Êîíå÷-
íî, äàííûå ýêñïðåññ-ìåòîäû 
áóäóò íå ñëèøêîì ïîêàçàòåëü-
íû. Òî åñòü íàãëÿäíîñòü áóäåò, 

íî âîò î êîëè÷åñòâå, íàïðèìåð, 
äîáàâëåííûõ â ìîëîêî âåùåñòâ, 
âû íå ñìîæåòå óçíàòü òî÷íî.

Ïî ñëîâàì Ëåîíîâîé, ìîëîêî 
íå òîëüêî «óëó÷øàþò» çà ñ÷åò öâå-
òà è ïëîòíîñòè, åìó òàêæå ìîãóò 
«ïðîäëåâàòü æèçíü» íà íåñêîëüêî 
ìåñÿöåâ, áëàãîäàðÿ àììèàêó, àí-
òèáèîòèêàì, ïåðåêèñè âîäîðîäà.

— Ïîêóïàÿ ìîëîêî, ìû íå ìî-
æåì áûòü óâåðåíû, ÷òî òå ñàìûå 
àíòèáèîòèêè íå ïîïàëè â íåãî 
«åñòåñòâåííûì» ïóòåì îò áîëü-
íîãî æèâîòíîãî, — ãîâîðèò Íà-
òàëüÿ. — Òàêæå â ìîëîêå ìîãóò 
áûòü è ïåñòèöèäû ñ ãåðáèöèäàìè. 
Íî ýòî ìîæíî îïðåäåëèòü òîëüêî 
â ñïåöèàëèçèðîâàííîé õèìè÷å-
ñêîé ëàáîðàòîðèè. Ê ñîæàëåíèþ, 
ïðàêòè÷åñêè âñå ìîëîêî, êîòîðîå 
ïîïàäàåò â òàêóþ ëàáîðàòîðèþ, 
áûâàåò ñ îñòàòêàìè ïåñòèöèäîâ 
èëè ãåðáèöèäîâ. Êîðîâêè ïðîñòî 
åäÿò òàêóþ òðàâêó èëè ñåíî.

О КАЧЕСТВЕ ЗНАЕТ ЛАБОРАТО-
РИЯ. Äîñòîâåðíóþ ýêñïåðòèçó êà-
÷åñòâà ìîëîêà ìîæíî ïðîâåñòè 
òîëüêî â ëàáîðàòîðèè.

— È ëó÷øå âñåãî èäòè òóäà, 
ãäå ñïåöèàëèçèðóþòñÿ êàê ðàç 
íà ìîëîêå, — ñîâåòóåò Íàòàëüÿ 
Ëåîíîâà. — Íàïðèìåð, îäíà íàøà 
ñòóäåíòêà ðàáîòàëà íà ôåðìå, ãäå 
ïîñëå äîåíèÿ îïðåäåëÿëè êà÷å-
ñòâî ìîëîêà ïî ïÿòè ïîêàçàòåëÿ-
ìè: îðãàíîëåïòèêà (çàïàõ, âêóñ), 
æèðíîñòü, ñîñòàâ áåëêà, êèñëîò-
íîñòü, ïëîòíîñòü.

ПРОВЕРЯЕМ МОЛОКО: ДОМА 
НА ГЛАЗОК ИЛИ В ЛАБОРАТОРИИ 
Экспертиза  Покупая молоко, часто 
не задумываемся о его качестве. А ведь его 
могут развести водой, загустить крахмалом 
и придать цвет мелом. В худшем случае 
там могут быть грибки, болезнетворные 
бактерии и пестициды. Какие еще 
показатели важны и как их измеряют 
в химлаборатории ДонНУ, разбиралась RIA

Â Óêðàèíå äåéñòâóåò ÄÑÒÓ 
2009 ãîäà, â êîòîðîì çàôèêñèðî-
âàíû ìåòîäèêè àíàëèçà ìîëîêà. 
Ñ ñàìîãî íà÷àëà — êàê îòáèðàòü 
è ïîäãîòàâëèâàòü ïðîáû, ïðîâîäèòü 
àíàëèç. Äàëåå èäóò ïîêàçàòåëè, êî-
òîðûå äîëæíû áûòü â ìîëîêå.

Â õèìè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè 
ÄîíÍÓ æóðíàëèñòû âìåñòå ñî 
ñòóäåíòàìè èçìåðèëè ýòè ïî-
êàçàòåëè.

НАЧАЛИ С ЗАПАХА И ВКУСА. 
— Äëÿ îðãàíîëåïòè÷åñêîãî àíàëèçà 
ñóùåñòâóåò îòäåëüíûé ñòàíäàðò, — 
ïîÿñíèëà Íàòàëüÿ Ëåîíîâà. — Òðå-
áóåòñÿ âçÿòü 60 ìë ìîëîêà. Åñëè 
îíî íå ïðîøëî ïàñòåðèçàöèþ, åãî 
íóæíî â ñïåöèàëüíûõ óñëîâèÿõ 
íàãðåâàòü, ïîòîì îñòóæàòü. Òðè 
ñïåöèàëüíî îáó÷åííûõ ýêñïåðòà 
äîëæíû ìîëîêî ïîïðîáîâàòü è ïî-
íþõàòü è âûñòàâèòü áàëëû.

Â íàøåì îðãàíîëåïòè÷åñêîì 
àíàëèçå ïðèíèìàëî ó÷àñòèå äâà 
òàêèõ ýêñïåðòà — ñòóäåíòû-òðå-
òüåêóðñíèêè Ñåðãåé Øóâàêèí 
è Âëàäèñëàâ Äþáàíîâ.

Ðåáÿòà áðàëè êàæäûé îáðàçåö, 
èçó÷àëè åãî çàïàõ è âêóñ.

È îöåíèâàëè ñîãëàñíî øêàëå:
Îöåíêà 5 — îòëè÷íî, êîãäà 

çàïàõ è âêóñ ÷èñòûé, ïðèÿòíûé 
÷óòü ñëàäêîâàòûé.

Îöåíêà 4 — õîðîøî, çàïàõ 
è âêóñ ñëàáî âûðàæåííûé, ëèáî 
ïóñòîé.

Îöåíêà 3 — óäîâëåòâîðèòåëü-
íî, çàïàõ è âêóñ ñëàáûé êîð-
ìîâîé, ñëàáûé ïîäêèñëåííûé, 
ñëàáûé ëèïîèäíûé (æèðíûé), 
ñëàáûé õëåâíîé.

Îöåíêà 2 — ïëîõî, çàïàõ è âêóñ 
íåïðèÿòíûé, îòòàëêèâàþùèé 

ЖИРНОСТЬ НЕ ПРОВЕРИЛИ. Ê 
ñîæàëåíèþ, ïðîâåðèòü â õèìè-
÷åñêîé ëàáîðàòîðèè æèðíîñòü 
ïðîäóêòà íå ïîëó÷èëîñü èç-çà 
îòñóòñòâèÿ æèðîìåðà. Ê òîìó æå 
â ýòîì àíàëèçå èñïîëüçóåòñÿ ñåð-
íàÿ êèñëîòà, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ 
ïðåêóðñîðîì (òî åñòü åå èñïîëü-
çóþò äëÿ ñèíòåçà íàðêîòèêîâ — 
àâò.). À ó ëàáîðàòîðèè ÄîíÍÓ íåò 
ëèöåíçèè íà ïðåêóðñîðû.

КИСЛОТНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ 
ИЗМЕРИЛИ. Ïî ñëîâàì Íàòàëüè 
Ëåîíîâîé, â ìîëîêå åñòåñòâåííî, 
åñòü êèñëîòû è îíè òàì ðåãëà-
ìåíòèðîâàíû.

— Êèñëîòíîñòü îïðåäåëÿåòñÿ 
â ãðàäóñàõ Òåðíåðà, — ðàññêàçàë 

áóäóùèé õèìèê Ñåðãåé Øóâà-
êèí. — Ïî ýòîìó ÷èñëó îïðåäå-
ëÿåòñÿ ñîðò ìîëîêà. Äëÿ âûñ-
øåãî ñîðòà êèñëîòíîñòü äîëæíà 
ñîñòàâëÿòü îò 16 äî 17 ãðàäóñîâ 
Òåðíåðà (ÃÒ). Äëÿ ìîëîêà ïåð-
âîãî ñîðòà — ìåíåå 19 ÃÒ, äëÿ 
âòîðîãî — äîïóñòèìî 20 ÃÒ, 
íî íå áîëåå 21.

Êèñëîòíîñòü ìîëîêà ñòóäåí-
òû âìåñòå ñî ñâîèì íàñòàâíèêîì 
ïðîâåðÿëè ìåòîäîì òèòðîâàíèÿ. 
Ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî àïïà-
ðàòà, ðåáÿòà îòòèòðîâûâàëè ðàç-
áàâëåíîå âîäîé ìîëîêî ðàñòâî-
ðîì ãèäðîêñèäà íàòðèÿ äî îïðå-
äåëåííîãî çíà÷åíèÿ ÐÍ (8.9) 

Ïîòîì îáúåì ãèäðîêñèäà íà-
òðèÿ, êîòîðûé ïîøåë íà òèòðî-
âàíèå, ïîìíîæèëè íà ïîïðàâî÷-
íûé êîýôôèöèåíò è îïðåäåëèëè 
êèñëîòíîñòü.

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïëîòíîñòè 
ðåáÿòà èñïîëüçîâàëè àðåîìåòð 
(ïîõîæ íà òåðìîìåòð ñ ïîïëàâ-
êîì — àâò.).

— Ïëîòíîñòü îïðåäåëÿåòñÿ îò-
íîøåíèåì ìàññû ìîëîêà ê ìàññå 
òîãî æå îáúåìà âîäû, — ðàññêàçà-
ëè ñòóäåíòû. — È çíàÿ ïëîòíîñòü, 
ìîæíî ïîíÿòü — êà÷åñòâåííîå 
ìîëîêî èëè íåò.

Метод «Капля» 
Пипеткой набираем молоко и капаем его 
в прозрачный стакан с водой. 
Неразбавленное молоко — капля, практически 
не теряя свою форму, падает на дно. 
Разбавленное молоко — капля сразу 
расползается и оседает на дне в виде мутноватой 
субстанции.

Метод «Спирт» 
Разбавлено ли молоко, можно проверить, если 
смешать его со спиртом. 
В неразбавленном молоке много белка, который 
мгновенно вступает в реакцию со спиртом, то есть 
начнет сворачиваться. 
В разбавленном молоке процесс сворачивания белка 
будет медленным.

Метод «Ноготь» 
Нужно каплю молока капнуть себе на ноготь. Если 
капля держит форму — молоко не разведено или его 
загустили. Капля расплывается — молоко разведено.

Метод «Йод» 
При помощи йода мы можем проверить, загущива-
ли ли молоко крахмалом. Для этого в стакан с молоком 
нужно капнуть несколько капель йода. Если там есть 
крахмал, йод вступает в реакцию и дает синий цвет.

Метод «Кислоты» 
Подкрашивали ли разбавленное молоко 
карбонатами, можно проверить с помощью 
уксуса или лимонной кислоты. В стакан с молоком 
налить немного уксуса, если пойдут пузырьки (как 
в газировке), значит там есть карбонаты.

Молоко ........................ 1027 –1032, 1026–1034 кг/м3

Молозиво ....................................... 1038–1040 кг/м3

Обезжиренное молоко .................... 1033–1035 кг/м3

Сливки ............................................ 1005–1020 кг/м3

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЛОКА
ВИД МОЛОКА КАЗКОВЕ  2.5% ЯГОТИНСЬКЕ 3.2% МОЛОКИЯ 2.5 ДОМА ШНЕЕ 1 ДОМА ШНЕЕ 2
Капля 4 место 1 место 4 место 3 место 2 место

Ноготь 4 место 1 место 5 место 5 место 3 место

Крахмал - - - - -

Карбонаты - - - - -

Вкус 5 5 4 4 5

Запах 5 4 4 4 5

Кислотность 16,7 (высш.) 17,2 (1 сорт) 18,8 (1 сорт) не опред. 18,3 (1 сорт)

Плотность 1028 1027 1032 1022 (не опред.) 1022 (не опред.)

СОГЛАСНО ДСТУ 2009 ГОДА, ПЛОТНОСТЬ 
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ:

ДОМАШНИЕ ЭКСПРЕСС-МЕТОДЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА МОЛОКА 

Исследования в химлаборатории ДонНУ. Наталья Леонова ст. научный сотрудник и студент 
3-го курса Сергей Шувакин готовят пробники молока к анализу на плотность
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Дослідження пасажиропотоку 
проводять, щоб дізнатися, на-
приклад, які маршрути користу-
ються меншим або більшим по-
питом. Це є основним аргумен-
том, щоб додати на цей маршрут 
більше транспорту або скоротити 
інтервал. Заступник начальника 
Вінницької транспортної компа-
нії Микола Заверюха розказав, 
як саме зараз дізнаються про 
кількість пасажирів у транспорті.
— Пасажиропотік відслідковуємо 
у всьому громадському тран-
спорті. Є два способи: силуетне 
обстеження та за категоріями 
пасажирів. Силуетне обсте-

ження допомагає дізнатися про 
кількість пасажирів на різних 
маршрутах. Для цього визнача-
ємо «пасажироутворюючі точки». 
Зазвичай, це кінцеві зупинки та 
ті зупинки, де збирається багато 
городян. Наприклад, на вулиці 
Київській — це друга міська лі-
карня. Таких точок багато. А ще 
є обстеження  за категоріями 
людей. Тут рахують пільговиків, 
студентів, школярів тощо, — ска-
зав Заверюха.
Питаємо, що завдяки цій інфор-
мації можна зробити та хто рахує 
пасажирів?
— Дані збираємо, щоб забез-

печити комфортне пересування 
вінничан. Це потрібно не тільки, 
щоб «перекинути» транспорт 
на інший маршрут, але й для 
скорочення інтервалу існуючо-
го маршруту. Це зменшує наван-
таження на громадський тран-
спорт. Рахують пасажирів наші 
працівники — це як «лічильни-
ки», так і кондуктори. Вони за-
повнюють листи, вказують кіль-
кість пасажирів та час. Робимо 
дослідження восени та навесні. 
Та тоді, коли бачимо, що є поза-
штатна ситуація. Такою ситуацією 
було перекриття Київського мос-
ту, — сказав Микола Заверюха.

Як зараз оцінюють пасажиропотік у транспорті?
Транспортну реформу вже про-
водили у Вінниці п'ять років 
тому. Тодішня місцева влада 
вирішили майже на половину 
скоротити кількість маршруток й 
зробити акцент на електротран-
спорті — трамваях і тролейбу-
сах. До того ж, як тоді запевняли 
у мерії, більшість маршруток 
повторювали маршрут електро-
транспорту.
Першим маршрутним таксі, яке 
не вписалось у нову транспорту 
сітку, стала маршрутка № 68 (мі-
крорайон Поділля — ДПЗ 18). З 
23 лютого найбільше транспортні 
новації зачепили жителів спаль-

них мікрорайонів, як наприклад, 
Вишеньки та Київської. Саме з 
цих районів майже повністю за-
брали основні для них маршрут-
ки № 33 та 35. Потім, з 31 травня, 
припинили свою роботу 60, 61 та 
65 маршрути. А влітку 2012 року 
через зміну схеми руху закрили 
маршрути № 70 та 34 (goo.gl/
jNByQg). Так, з майже 500 марш-
руток залишили на маршрутах 
приблизно 250 машин. А кіль-
кість маршрутів скоротилася з 
42 до 30. Зараз співвідношення 
кількості маршруток та електро-
транспорту і автобусів приблизно 
250 на 250.

Транспортна реформа-2012. Результати 

ËÀÉÔ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(095)3700574

Ùîá äîïîìîã-
òè âäîñêîíàëèòè 

òðàíñïîðòíó ñèñòåìó ì³ñòà, ïî-
òð³áíî íåáàãàòî: áåçêîøòîâíèé 
äîäàòîê Modalyzer, ñìàðòôîí ç 
óâ³ìêíåíèì GPS òà ³íòåðíåòîì ³ 
ëþäèíà, ÿêà áóäå ô³êñóâàòè ñâî¿ 
ïåðåñóâàííÿ ïî ì³ñòó. Òðàìâà-
ºì, òðîëåéáóñîì, âåëîñèïåäîì, 
âëàñíèì àâòî ÷è ï³øêè — íå 
âàæëèâî. Ïîòð³áíî ëèøå òå, ùîá 
ó òåëåôîí³ áóëà óâ³ìêíåíà ãåî-
ëîêàö³ÿ, à âîëîíòåð ñóìë³ííî ïå-
ðåäàâàâ äàí³, ç³áðàí³ çà äåíü, íà 
ñïåö³àëüíèé ñåðâåð ó Í³ìå÷÷èí³. 
Òàì äàí³ ïðîàíàë³çóþòü ôàõ³âö³ 
òà íàäàäóòü ì³ñüê³é âëàä³ ðåêî-
ìåíäàö³¿ ïðî òå, ùî ïîòð³áíî 
çì³íèòè ó Â³ííèö³.

НАВІЩО ЦЕ. Äîñë³äæåííÿ ðîç-
ïî÷àëîñÿ ç 1 ëþòîãî. Ó÷àñíè-
êàìè ñòàëè 136 ëþäåé, ÿê³ âæå 
ïðîéøëè òà ïðî¿õàëè ïîíàä 35 
òèñÿ÷ ê³ëîìåòð³â. Äèðåêòîð-
êà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«²íñòèòóò ðîçâèòêó ì³ñòà» Àë³íà 
Äÿ÷åíêî ïîÿñíèëà, ùî ó öüîãî 
äîñë³äæåííÿ º áåçë³÷ ö³ëåé:

— Óñå áóäå çàëåæàòè â³ä ðå-
çóëüòàò³â, ÿê³ ìè îòðèìàºìî. 
Äîñë³äæåííÿ ðîáèòüñÿ â ðàì-
êàõ ïðîåêòó «²íòåãðîâàíèé ðîç-

âèòîê ì³ñòà», ùî ïîòð³áíî äëÿ 
íîâî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó «Â³-
ííèöÿ-2030». ¯¿ ïèøåìî ðàçîì 
ç ãðîìàäñüêèìè ôàõ³âöÿìè. 
Äîäàòîê Modalyzer — öå îäèí 
ç ³íñòðóìåíò³â, çàâäÿêè ÿêîìó 
çáèðàºìî äàí³ äëÿ ñòðàòåã³¿, — 
ñêàçàëà Äÿ÷åíêî.

Ùî äàñòü äîñë³äæåííÿ? Ðîçó-
ì³ííÿ òîãî, ÿê â³ííè÷àíè ïåðå-
ñóâàþòüñÿ ì³ñòîì, êîîðäèíàòîð 
ïðîåêòó Îëåã Êðóïñüêèé ïî-
ÿñíèâ òàê:

— Íàïðèêëàä, çà ðåçóëüòàòàìè 
äîñë³äæåííÿ ìè ä³çíàëèñÿ, ùî â 
öåíòð³ ì³ñòà, íà îäí³é ç ä³ëÿíîê, 
â³ííè÷àíè ÷àñò³øå õîäÿòü ï³øêè. 
Îòæå, öåé øëÿõ ìîæå áóòè ïð³-
îðèòåòíèì. À çíà÷èòü, òóò òðåáà 
÷àñò³øå àñôàëüòóâàòè äîðîãó, äî-
äàòè á³ëüøå äåðåâ òîùî. Òàê ñàìî 
ìîæíà âèçíà÷èòè, â ÿêèõ ðàéîíàõ 
ïîòð³áí³ âåëîñèïåäí³ äîð³æêè òà 
ñïðÿìóâàòè á³ëüøå òðàíñïîðòó, 
— ñêàçàâ Êðóïñüêèé.

Çà ñëîâàìè êîîðäèíàòîðà, 
â³äñòåæåííÿ ðóõó â³äáóâàºòüñÿ 
àíîí³ìíî. Óñå øèôðóºòüñÿ òà 
íàäõîäèòü íà ñåðâåð ó Í³ìå÷÷èí³.

— Òîìó ìè íå áóäåìî çíàòè, 
õòî êîíêðåòíî êóäè õîäèâ. Íàì 
öå íå ïîòð³áíî. Âàæëèâî, àáè 
ëþäè äîëó÷àëèñÿ. Äëÿ ðåàëüíî¿ 
êàðòèíè ïîòð³áíî õî÷à á 250 
âîëîíòåð³â. À êðàùå, ùîá ëþ-
äåé áóëî á³ëüøå, – ñêàçàâ Îëåã 
Êðóïñüêèé.

ПОГАНО ЇЗДИТЬ ТРАНСПОРТ? 
ЦЕ МОЖНА ЗМІНИТИ
Дослідження  З першого лютого 
більше сотні вінничан беруть участь 
у змінах транспортної системи міста. 
Для цього вони встановили на свої 
смартфони німецький додаток Modalyzer, 
що відслідковує їх рух щодня. За увесь 
час люди находили та наїздили понад 
35 тисяч кілометрів. Але для реальної 
картини потрібно ще більше волонтерів

ЗАОХОЧЕННЯ УЧАСНИКАМ. Àáè 
çàö³êàâèòè â³ííè÷àí âçÿòè ó÷àñòü 
ó òàêîìó äîñë³äæåíí³, îðãàí³çà-
òîðè ï³äãîòóâàëè ïðèçè.

— Ïðî¿çí³ êâèòêè íà âñ³ âèäè 
òðàíñïîðòó íà òðè ì³ñÿö³. Ñïîð-
òèâí³ ìàãàçèíè ì³ñòà ï³äãîòóâàëè 
ñåðòèô³êàòè íà 300 ãðèâåíü íà 
ð³çíó ïðîäóêö³þ. Òà ì³ñÿ÷íèé 
àáîíåìåíò ó ô³òíåñ-çàë, — ðîç-
ïîâ³â êîîðäèíàòîð ïðîåêòó Îëåã 
Êðóïñüêèé.

Àáè âçÿòè ó÷àñòü ó ðîç³ãðàø³ 
ïðèç³â, íåîáõ³äíî çàïîâíèòè îí-
ëàéí àíêåòó íà ñàéò³ modalyzer, 
ùî ó ðîçä³ë³ «Ïðîåêòè» ³ç íà-

çâîþ «Ìè òâîðèìî íàøó Â³ííè-
öþ» (goo.gl/e98WVF). Ïåðåìîæö³ 
áóäóòü îáðàí³ âèïàäêîâèì ÷èíîì. 
Ñïîâ³ùåííÿ ïðî ïðèç íàä³éäå íà 
åëåêòðîííó ñêðèíüêó.

ТРИВАЛІСТЬ ПРОЕКТУ. Äëÿ ó÷àñ-
ò³ â ïðîãðàì³ âîëîíòåðó ïîòð³á-
íî ñêà÷àòè Modalyzer íà ñâ³é 
ñìàðòôîí, ùî îáëàäàíèé GPS-
ìîäóëåì. Ï³ñëÿ öüîãî íåîáõ³äíî 
çàðåºñòðóâàòèñÿ íà îô³ö³éíîìó 
ñàéò³ (goo.gl/e98WVF). À äàë³ – 
óâ³ìêíóòè äîäàòîê ðàçîì ³ç ãåî-
ëîêàö³ºþ ïðîòÿãîì 10 äí³â, ï³ä 
÷àñ êîæíîãî ³ç åòàï³â ïðîåêòó.

Äîñë³äæåííÿ ïðîõîäèòü ó äâà 
åòàïè: ç 1 ëþòîãî äî 15 êâ³ò-
íÿ òà ç 16 êâ³òíÿ äî 30 ÷åðâíÿ. 
Îñòàíí³é äåíü, êîëè ìîæíà ïðè-
ºäíàòèñÿ äî ïåðøîãî åòàïó — 5 
êâ³òíÿ. 

Äâà åòàïè ïîòð³áí³, ùîá ïî-
ð³âíÿòè, ÿê ïåðåñóâàþòüñÿ â³-
ííè÷àíè â ð³çí³ ïîðè ðîêó. Àäæå 
âçèìêó ÷àñò³øå ïåðåñóâàþòüñÿ 
òðàíñïîðòîì, à íàâåñí³ ëþäè 
á³ëüøå õîäÿòü ï³øêè, ïåðåñ³äà-
þòü íà âåëîñèïåäè. 

Ïîñèëàííÿ íà äîäàòîê 
Modalyzer: Android (goo.gl/3j6sno), 
IPhone (goo.gl/dIAe7u).

Назва маршруту
Номер 
марш-

руту

Загальна кіль-
кість транспорту 

на маршруті
ТРАМВАЇ
Зал. Вокзал - Електромережа 1 13
Барське шосе - Вишенька (в напрямку Хм. шосе) 2 3
Барське шосе - Вишенька 
(в напрямку вул. Келецької)

2 3

Вишенька - Електромережа 3 4
Барське шосе - Залізничний вокзал 4 23
Барське шосе - Електромережа 5 8
Залізничний вокзал - Вишенька 6 20
ТРОЛЕЙБУСИ
ВПЗ - вул. Лугова 1 5
Мем. Визволення - вул. Чехова 2 4
ВПЗ - Вишенька 3 18
Вишенька - вул. Лугова 4 10
Зал.Вокзал - Вишенька 5 23
Мем. Визволення - Зал. Вокзал 6 9
ВПЗ - Зал. Вокзал 6А 1
Зал. Вокзал - вул. Лугова 7 8
Вишенька - Мем. Визволення 8 6
Мем. Визволення - кн. Коріатовичів 9 4
Вишенька - вул. Чехова 10 12
Зал. Вокзал - кн. Коріатовичів 11 6
Аграрний университет - вул. Чехова 12 6
Мем. Визволення - Аграрний университет 13 7
Зал. Вокзал - Аграрний университет 14 6
Вишенька - Муниципальний ринок 15 6
АВТОБУСИ
Зал. Вокзал - Педучилище 1 6
пл. Шкільна - ВПЗ 2 2
П’ятничани - вул. Комарова 5 2
вул. Якова Шепеля - с. Пирогова 7 4
Зал. Вокзал - вул. Бучми (ліс) 8 2
Зал. Вокзал - станція Вантажна 9 2
вул. Ботанічна - Сабарів 11 3
Зал . Вокзал - Будинок відпочитнку 14 2
Мемор. Виззволення - Аграрний університет 16 3
Вишенька - Немирівське шосе 19 7

Назва маршруту
Номер 
марш-

руту

Загальна кіль-
кість транспорту 

на маршруті
Мемор. Визволення -  Хутір Шевченка 20 1
Педучилище - Барське шосе  21 6
Вул. Бучми (ліс) - Вишенька 24 6
Вишенька - Заліз. Вокзал 25 4
Залізничний вокзал - Лука Мелешківська 27 1
Будинок відпочинку - смт. Десна 30 2
МАРШРУТКИ
пл. Перемоги - Педучилище 1А 4
пл. Перемоги - вул. Якова Шепеля 2А 4
пл. Шкільна - вул.С. Зулінського 2Б 12
1-й пров. Київський - вул. Північна 3А 11
Пл. Наливайка - Тяжилів (СТО) 3Б 11
П"ятничани - с. Шкуринці 5А 7
Олієжиркомбінат - пл. Перемоги 6А 3
вул. Якова Шепеля - ринок "Урожай" 7А 5
МКП "Зоря" - с. Вінницькі Хутори ( вул. Зелена) 8А 11
вул. Бучми - П"ятничани 8Б 10
Зал. Вокзал - Хутір Шевченка 9А 2
Пл. Гагаріна - с. Агрономічне 10А 10
Корея - вул. Князів Коріатовичів 11А 3
Корея - Барське шосе (Садове) 11Б 4
Західний автовокзал - Сабарів 12А 6
Вул. Князів Коріатовичів - вул. Стельмаха 13А 6
Пл. Перемоги - Будинок відпочинку 14А 4
Вінницяоблводоканал - Барське шосе (Садове) 16А 12
вул. Лугова - ТЦ "Метро" 17А 16
Барське шосе - вул. Лугова 17Б 16
Західний автовокзал - Аграрний университет 18А 6
вул. С.Зулінського - Тяжилів (вул. Лугова) 20А 12
Педучилище - ринок "Урожай" 21А 5
Лік. ім. Ющенка - Муніципальний ринок 22А 6
Вул. А. Первозванного - Муниципальний ринок 23А 21
Вишенька - Зал. Вокзал (нічний) 25Н 10
Вінницяоблводоканал - Вишенька 28А 6
с. Пирогово - вул. Чухова ( ТЦ "Грош") 29А 10
Корея - Зал. Вокзал 31А 2
Сабарів - Зал. Вокзал 32А 6

омережа
е шосе - Вишенька (в напрямку Хм. шо

ьке шосе - Вишенька
апрямку вул. Келецької

шенька - Електромережа
рське шосе - Залізничний вокзал
рське шосе - Електромережа

ничний вокз

р
ва Шепеля - ринок "Урожай"

Зоря" - с. Вінницькі Хутори ( вул. Зелена)
Бучми - П"ятни

. Вокзал - Хутір Шевченка
Гагаріна - с. Агрономічне

рея - вул. Князів Коріатовичів
рея - Барське шосе (Садове)
хідний автовокзал - Сабарів

в Коріатовичів вул Стельмахауни

ал
ул. Луг

З - Зал. 
. Вокза

гов
ння - вул. Че

Лугова
.Вокзал - Вишенька
м. Визволення - Зал. Вокзал

ок
- вул. Лугова

шенька - Мем. Визволення
м. Визволення - кн. Коріатовичів

шенька - вул. Чехова
. Вокзал - кн. Коріатовичів
арний университет - вул. Чехова

изволення - Аграрний университет

нічна - Са
ал - Буди

ззвол
ку

ніверс

окзал  Педучилище
Шкільна - ВП
ничани - вул. Комаров
 Якова Шепеля - с. Пирогова
 Вокзал - вул. Бучми (ліс)
 Вокзал - станція Вантажна
 Ботанічна - Сабарів

Джерело: Єдиний веб-портал відкритих даних (goo.gl/WJiwlg)

СКІЛЬКИ В МІСТІ ЗАРАЗ ТРАНСПОРТУ? (Інформація за 14 березня 2017 року)
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Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться фото! (Має бути 
встановлена програма  QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ФОТО 
НА M.20MINUT.UA

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

395070

КАТЕРИНА ХОРОЩАК, (096)4644051 

Çìàãàííÿ 25 áåðåçíÿ ïðîâåëè 
îäíî÷àñíî íà áàç³ 35 óí³âåðñèòå-
ò³â ïî âñ³é Óêðà¿í³. Çà ñëîâàìè 
îðãàí³çàòîð³â, îë³ìï³àäà â Óêðà¿í³ 
º äðóãîþ â ªâðîï³ çà ê³ëüê³ñòþ 
ó÷àñíèê³â.

— Âîíà º â³äá³ðêîâèì òóðí³ðîì 
äëÿ ïåðøîñò³ ñâ³òó, — ðîçïîâ³â 
ïðîôåñîð êàôåäðè êîìï’þòåðíèõ 
íàóê ÂÍÒÓ, êîîðäèíàòîð îë³ì-
ï³àäè Âîëîäèìèð Ìåñþðà. — Öå 
îäèí ç íàéìàñîâ³øèõ ñòóäåíò-
ñüêèõ çàõîä³â ó ñâ³ò³. Á³ëüøå 
300 òèñÿ÷ êîìàíä íà ñòàðò³. 
Áëèçüêî ì³ëüéîíà ñòóäåíò³â áåðå 
ó÷àñòü ó ïåðøèõ åòàïàõ íàö³î-
íàëüíèõ îë³ìï³àä. ßêùî áðàòè 
ô³íàëüíó ñòàä³þ, ïðèïóñòèìî, 
ï³âô³íàë ïåðøîñò³ ñâ³òó, — öå 
102 êðà¿íè, 2700 óí³âåðñèòåò³â, 
íó ³, â³äïîâ³äíî, äåñü 21 òèñÿ÷à 
ñòóäåíò³â. Öüîãî ðîêó â íàñ áåðå 
ó÷àñòü ïðèáëèçíî 800 êîìàíä ç³ 
120 ÂÍÇ Óêðà¿íè. Ñþäè â³äíî-
ñÿòü ³ âóçè ²-²² ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿, 
òîáòî êîëåäæ³.

Ñòóäåíòè ðîçïîâ³äàþòü, ùî 

ó÷àñòü â îë³ìï³àä³ ïðèíîñèòü 
íå ò³ëüêè çíàííÿ ³ äîñâ³ä, à é 
ïåðñïåêòèâè ïðàöåâëàøòóâàííÿ.

— Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî 
ÿ íà äðóãîìó êóðñ³, ó÷àñòü áåðó 
óæå ÷åòâåðòèé ðàç, — ðîçïîâ³â 
ñòóäåíò äðóãîãî êóðñó ÂÍÒÓ 
Îëåêñàíäð Ñïàæåâ. — Ïåðø³ ìî¿ 
ñïðîáè áóëè ó ë³öå¿. Ñïîðòèâíå 
ïðîãðàìóâàííÿ — öå íå ïðåäìåò. 
Ó íüîìó íåìîæëèâî ÷îãîñü äîñÿã-
òè, ÿêùî òè ñàì íå áóäåø ùîñü 
ðîáèòè. ß áðàâ ó÷àñòü â îäí³é 
âîñüì³é ³ ¿çäèâ íà âñåóêðà¿íñüê³ 
ñòóäåíòñüê³ îë³ìï³àäè. Ó ìåíå 
áóëî âæå òðè çàïðîøåííÿ íà ñòà-
æóâàííÿ. Àëå ó ìåíå º çíàéîì³, 
ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó ô³íàë³, ³ ¿õ 
«¥ó´ë» çàïðîøóâàâ íà ñòàæóâàííÿ.

Ó÷àñòü â îë³ìï³àä³ áðàëè òà-
êîæ øêîëÿð³ ³ ñòóäåíòè êîëåäæ³â. 
Ïðîòå îö³íþâàòèìóòü ¿õ îêðåìî.

— Äóæå âàæëèâî, ùî âîíè çìà-
ãàþòüñÿ ðàçîì. ² â öüîìó ïåðåâàãà 
îë³ìï³àäè, òîìó ùî ó íàñ íà ïåð-
øîìó åòàï³ 14 çàäà÷, ³ ÷îòèðè 
çàäà÷³ ðîçðàõîâàí³ íà øêîëÿð³â. 
Òàêîæ íàãîðîäæóþòüñÿ òðè êðàù³ 
êîìàíäè ÂÍÇ ïî îáëàñò³, — êàæå 

ЧОМУ ЗМАГАЛИСЯ ПРОГРАМІСТИ 
Випробування  У Вінниці відбувся І 
етап Всеукраїнської студентської олімпіади 
з програмування. У світовому контексті — 
це 1/8 конкурсу. Цього року захід 
у місті проводили на двох площадках — 
у технічному та педагогічному університетах. 
У техунівері змагалися 67 команд з області, 
52 з яких представляють сам університет

Âîëîäèìèð Ìåñþðà.
Êîìàíäà çàçâè÷àé ñêëàäàºòüñÿ 

³ç òðüîõ ëþäåé. Ó÷àñíèêè ðîç-
ïîâ³äàþòü, ùî òàê ïðàöþâàòè 
îïòèìàëüíî.

— Ó íàñ òóò êîìàíäíà ãðà, — 
ðîçïîâ³â ó÷åíü 11-ãî êëàñó ô³-
çèêî-ìàòåìàòè÷íî¿ ã³ìíàç³¿ 
¹ 17 Ìàòâ³é Ñòðå÷åíü. — Ïðî-
ñòî çàðàç óñ³ êîìïàí³¿ ïðàöþþòü 
ó êîìàíä³, à ò³ ç³ðî÷êè, ìîæíà òàê 
ñêàçàòè, ÿê³ ñàì³ ùîñü ìîæóòü, 
ö³íÿòüñÿ âæå ìåíøå. Îë³ìï³àäè 
ñòèìóëþþòü äî êîìàíäíî¿ ïðà-
ö³, êîëè êîæåí çíàõîäèòü ñâîþ 
ïîçèö³þ ³ ÿêîñü êîîïåðóºòüñÿ ç 
³íøèìè. Â³äïîâ³äíî, ó êîæíîãî 
ñâîÿ ðîëü. ß â êîìàíä³ ç äâî-
ìà ä³â÷àòàìè. Ç Ìàøåþ ÿ âæå 
âòðåòº, à Â³òà — íîâèé ó÷àñíèê. 
Êîìàíäà ó íàñ á³ëüø-ìåíø ñïðà-
öüîâàíà, ìè îäíîêëàñíèêè, ïðî-
áëåì ç êîîïåðàö³ºþ ó íàñ íåìàº. 
Îò ÿ òàêîæ ìàòåìàòèê. Ìàøà 
ó íàñ ô³çèê. Â³òà òåæ ãðàº âàæ-
ëèâó ðîëü — âîíà øóêàº êîñÿêè, 
ÿê³ ìè íå ïîáà÷èëè.

Ïðèçîâ³ ì³ñöÿ ó îáëàñò³ çàéíÿ-
ëè ñòóäåíòè ÂÍÒÓ. Ïåðåìîæöåì 
ñòàëà êîìàíäà «VNTU_Destructor» 
ó ñêëàä³ Îëåãà ßâîðîâè÷à, Áîã-
äàíà Ñòàõîâà, Ïåòðà Ãàâðèëþêà. 
Âîíè îòðèìàëè ìîí³òîðè «LG».

Äðóãå ì³ñöå çàéíÿëè «VNTU_
TreeS» — Þð³é Øìåð÷óê, ªâãå-
í³é Ùåðá³íà, Îëåêñàíäð Ñïàæåâ. 
¯ì ïîäàðóâàëè ðþêçàêè.

Òðåò³ìè ñòàëè «VNTU_
{figTree}» — Ìèõàéëî Í³êîëü-
ñüêèé, Îëåêñ³é Êàâêà, Àíäð³é 
Àíäðåºâ. Âîíè îòðèìàëè êîëîíêè 
Wi-Fi.

Íàãîðîäè îòðèìàëè ³ òðåíåðè 
êîìàíä. Êîëîíêè òàêîæ ïîäàðó-

âàëè ïåðåìîæöÿì ñåðåä øêîëÿ-
ð³â. Ïåðøèìè ó ö³é êàòåãîð³¿ ñòà-
ëè ó÷í³ ã³ìíàç³¿ ¹ 17 — Ìàòâ³é 
Ñòðå÷åíü, Ìàð³ÿ Ùåðá³íà, Â³òà 
Ìåäîâùóê. Øêîëÿð³ ó çàãàëüíî-
ìó ðåéòèíãó çàéíÿëè äðóãå ì³ñöå.

Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â, 
ó 2016 ðîö³ Óêðà¿íà îòðèìàëà 
ïðàâî ïðîâåñòè ô³íàë ïåðøî-
ñò³ ñâ³òó ç ïðîãðàìóâàííÿ. Â³ä-
áóäåòüñÿ â³í éìîâ³ðíî ó Êèºâ³ 
ó 2022 ðîö³.

ЦЕЙ МАТЕРІАЛ БУЛО ПІДГОТОВЛЕНО 
В РАМКАХ ПРОГРАМИ МІЖРЕДАКЦІЙНИХ 
ОБМІНІВ ЗА ПІДТРИМКИ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ФОНДУ НА ПІДТРИМКУ ДЕМОКРАТІЇ NED 

Школярі майже виграли у студентів – і зайняли друге місце. 
Зліва направо. Проректор з наукової роботи Сергій Павлов, учні 
гімназії № 17 — Марія Щербіна, Матвій Стречень, Віта Медовщук 
та Ігор АРСЕНЮК, координатор олімпіади по Вінницькій області, 
доцент кафедри комп'ютерних наук ВНТУ
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Â²ÉÍÀ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Îëåêñàíäð Ïå-
ðåïåëèöÿ ñëóæèâ 
ó 51-é áðèãàä³. 
Íà â³éíó ï³øîâ 

äîáðîâîëüöåì ó ÷åðâí³ 2014-ãî. 
Áàòüêàì ñêàçàâ, ùî ¿äå íà çàðî-
á³òêè. Íàâ³òü ð³äíèé áðàò ñïî÷àò-
êó íå çíàâ, ùî â³í â ÀÒÎ. Îñòàí-
í³é äçâ³íîê â³ä íüîãî áóâ 29 ñåðï-
íÿ 2014-ãî.

— Ñàøà ïðîñèâ ïîäèâèòèñÿ 
ïî òåëåâ³çîðó, ÷è íå éäå ¿ì äî-
ïîìîãà, — ðîçïîâ³â éîãî áëèçü-
êèé òîâàðèø Ðóñëàí Âëàñåí-
êî. — Êàæå, íàñ òóò çàëèøèëîñÿ 
ñ³ìíàäöÿòåðî. Êðóãîì ïåêëî. 
ßêîñü ìàºìî âèáèðàòèñÿ, àëå 
ÿê, íå çíàþ. Áåç ï³äòðèìêè 
íå îá³éòèñÿ. Íà âñ³õ îäèí çà-
ðÿäæåíèé òåëåôîí. Ï³ñëÿ òîãî 
ÿ éîãî á³ëüøå íå ÷óâ. Ìàòè çäàëà 
çðàçêè ìàòåð³àë³â íà ÄÍÊ. Âîíè 
íå ï³äòâåðäèëèñÿ ³ öå ïîäàðóâàëî 
áàòüêàì ³ ð³äíèì íàä³þ, ùî Ñàøà 
æèâèé.

— Éîãî ïð³çâèùå äîâãî çíà-
÷èëîñÿ ó ïîëîí³, — ïðîäîâæèâ 
Ðóñëàí. — ß ïîñò³éíî ïåðåãëÿ-
äàâ ñïèñêè. Ñïî÷àòêó áà÷èâ ï³ä 
íîìåðîì 800, ïîò³ì 500, ïî-
ò³ì — 200. Óäîìà ÷åêàëè, ùî 
îáì³íÿþòü. Ìàòè çäàëà çðàçêè 
ìàòåð³àë³â íà ÄÍÊ. Âîíè íå ï³ä-
òâåðäèëèñÿ. Öå ùå á³ëüøå çì³ö-

íèëî â³ðó, ùî ñèí æèâèé.
— Ð³äí³ ³ äðóç³ âåñü ÷àñ ðîçøó-

êóâàëè Ñàøó, — ñêàçàâ äèðåêòîð 
ñ³ëüñüêîãî ìóçåþ, âîëîíòåð ³ àê-
òèâ³ñòêà Ãàëèíà Ñîáêî. — ß îñî-
áèñòî íàïèñàëà äåñÿòêè ëèñò³â 
ó ð³çí³ îðãàí³çàö³¿ é ³íñòàíö³¿. 
Ìè ñïðàâä³ ìàëè íàä³þ, ùî 
Ñàøà æèâèé, àëå â ïîëîí³. Áî 
â ñïèñêàõ çàãèáëèõ íå çíà÷èâñÿ.

Ñïîä³âàííÿ ïîáà÷èòè á³éöÿ 
æèâèì ò³øèëè ñåðöå ïðîãíîçè 
ïðîâèäö³â ³ âîðîæîê, äî ÿêèõ ¿ç-
äèëè áàòüêè ³ äðóç³. Çà ñëîâàìè 
Ðóñëàíà Âëàñåíêà, âñ³ âîíè çà-
ïåâíÿëè, ùî õëîïåöü çíàéäåòüñÿ, 
íàéã³ðøå, ùî ç íèì ñòàëîñÿ, çà-
çíàâ ïîðàíåííÿ.

Àëå ÷àñ ìèíàâ, à ïîøóê íå äà-
âàâ ðåçóëüòàò³â. Òîä³ çðàçêè 
íà àíàë³çè ÄÍÊ çäàâ áàòüêî. 
Íà ïðåâåëèêèé æàëü, âîíè ï³ä-
òâåðäèëèñÿ.

— Ñàøó í³õòî íå ïðîâîäæàâ 
íà â³éíó, — ðîçïîâ³ëà éîãî çåì-
ëÿ÷êà, ðåäàêòîð ãàçåòè «ßì-
ï³ëüñüê³ â³ñò³» Îëåíà Ñêîðó-
ïà. — ß áóëà â òîé ìîìåíò á³ëÿ 
â³éñüêêîìàòó, ãîòóâàëà ìàòåð³àë 
ïðî äîáðîâîëüö³â. Ïåðø³ ïðî-
âîäè íà ôðîíò áóëè äóæå âàæê³. 
Ëþäè ïëàêàëè. Ð³äí³ íå â³äïóñ-
êàëè õëîïö³â. À â³í îäèí ïðèñ³â 
çáîêó ³ ÷åêàâ, êîëè ¿õ ïîñàäÿòü 
â àâòîáóñ. Ï³ä³éøëà ç êîëåãîþ ç 
íàøîãî ðàéîííîãî òåëåáà÷åííÿ, 
ïîçíàéîìèëàñÿ. Â³í íå ñòàâ í³÷î-

ДОВГО ЗНАЧИВСЯ 
ПОЛОНЕНИМ 
Нарешті  Установили ще одного 
загиблого під Іловайськом — Олександра 
Перепелицю. Останки тіла доставлять 
у п’ятницю, 31 березня, у Ямпільський 
район, звідки родом боєць. Чому ДНК 
довелося проводити два рази?

ãî ãîâîðèòè. Æàðòîìà ìîâèâ, ùî 
éîìó íå ìîæíà, áî ÿçèê áîëèòü. 
Íàñïðàâä³ íå õîò³â, ùîá áàòüêè 
ä³çíàëèñÿ, áî ¿ì ñêàçàâ, ùî ¿äå 
íà çàðîá³òêè. Òàê ìåí³ øêîäà ñòà-
ëî òîä³ öüîãî ñêðîìíîãî õëîïöÿ. 
Íåäîáð³ ïåðåä÷óòòÿ çàêðàäàëèñÿ 
â ñåðöå. Â³äãàíÿëà ¿õ. Íà æàëü, 
ñòàëîñÿ íàéñòðàøí³øå.

Ó Óæãîðîä³ ïðîæèâàº ïîáðà-
òèì Ïåðåïåëèö³. Ðóñëàí êàæå, 
ùî òîé ðîçïîâ³äàâ éîìó, ÿê Ñàøà 
âðÿòóâàâ éîãî â³ä çàãèáåë³. Îá³-
öÿâ ïðè¿õàòè íà ïîõîðîí. Áóëà 
â íüîãî ä³â÷èíà. Êàçàâ, ïîçíà-
éîìèâñÿ ç íåþ ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè 
÷è òî â ßâîðîâ³, ÷è â Ð³âíîìó. 

Òàì â³í ïðîõîäèâ ï³äãîòîâêó 
íà ïîë³ãîí³. Òàê õâàëèâ ¿¿. Êàçàâ, 
õî÷ çàðàç îäðóæèâñÿ á! Òàê ñïî-
äîáàëàñÿ ò³ëîì ³ äóøåþ. «ßêùî 
äî÷åêàºòüñÿ ïîâåðíåííÿ, çàïðî-
ïîíóþ ðóêó é ñåðöå», — ãîâîðèâ 
ìåí³ ïðî íå¿ Ñàøêî.

Ì³ñüêðàäà Äí³ïðà íàäàëà äîçâ³ë 
íà åêñãóìàö³þ ùå 25 áåðåçíÿ.

— Ï³ñëÿ åêñãóìàö³¿ îñòàíêè 
ïîâåçóòü äîäîìó, — ñêàçàâ áðàò 
çàãèáëîãî ²ãîð. — Êîëè âæå ïðè-
¿äóòü, íå çíàþ, äîðîãà äàëåêà, 
áóäåìî ÷åêàòè. Ïîõîðîíèìî, äó-
ìàþ, íàñòóïíîãî äíÿ, â ñóáîòó. Ç 
áàòüêàìè ïðî öå ÿ ùå íå ãîâîðèâ.

Îñòàíí³é ñïî÷èíîê çàõèñíèê 
êðà¿íè çíàéäå ó ð³äíîìó ñåë³ 
Á³ëà, ùî íåïîäàë³ê â³ä ßìïîëÿ.

Â³÷íà ïàì'ÿòü ìóæíüîìó çåìëÿ-
êó-Ãåðîþ!

Ñàøó í³õòî íå 
ïðîâîäæàâ íà â³éíó.
Â³í íå õîò³â, ùîá 
áàòüêè ä³çíàëèñÿ, áî 
¿ì ñêàçàâ, ùî ¿äå íà 
çàðîá³òêè

Червень 2014, добровольці біля військкомату у Ямполі. Перепелиця (другий ліворуч)
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ХТО І ЯК В УКРАЇНІ МОЖЕ КУПИТИ 
Потрібно чи ні  «На руках» українців 
зараз є майже п’ять мільйонів одиниць 
незареєстрованої зброї. За кожну з них 
можна отримати до семи років в’язниці. Але 
чи варто сприймати рушницю або пістолет 
як щось страшне? Один з експертів каже, що 
це просто інструмент для порятунку життя

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Â³ñ³ì ì³ñÿö³â 
òîìó, 15 ñåðïíÿ, 
ó ïîñàäö³ íåïîäà-

ë³ê â³ä ë³êàðí³ Þùåíêà, çà íåçà-
êîííå çáåð³ãàííÿ çáðî¿ çàòðèìà-
ëè ÷îëîâ³êà. Éîãî ï³äîçðþþòü 
ó òîìó, ùî â³í âëàøòóâàâ ñòð³-
ëÿíèíó ç îáð³çà. À ùå ó íüîãî 
çíàéøëè ïàòðîíè (goo.gl/gj81La).

Ìîâà éäå ïðî îáð³ç áîéîâî¿ 
ãâèíò³âêè Ìîñ³íà 7.62. Íàáî¿ 
áóëè õîëîñòèìè.

ЗАГРОЖУЄ РЕАЛЬНИЙ ТЕРМІН. 
Ó ïîñàäö³ â³äïî÷èâàëè äâ³ êîìïà-
í³¿ íà â³äñòàí³ ïðèáëèçíî 10 ìå-
òð³â îäíà â³ä îäíî¿. ßê ðîçïîâ³â 
ó÷àñíèê ïîä³¿ Ðóñëàí, ó êîìïà-
í³¿, ç ÿêî¿ ïî÷àëè ñòð³ëÿòè, áóëî 
òðè ÷îëîâ³êè. Îäèí âñòèã âòåêòè. 
Íà âèãëÿä éîìó áóëî 18 ðîê³â. 
²íøèõ äâîõ âñòèãëè çàòðèìàòè.

— Ïåðåä ïîñòð³ëîì â³í çàêðè-
÷àâ: «Â³äêðèòî ïîëþâàííÿ íà çâ³-
ð³â!» — ðîçïîâ³â Ðóñëàí. — Äàë³ 
ïðîëóíàâ ïîñòð³ë ó íàøó ñòîðîíó. 
ß ï³äá³ã äî íèõ òà âèáèâ îáð³ç 
ç ðóê. Îäèí õëîïåöü âò³ê. Ìè 
ç äðóçÿìè ïîêëàëè òèõ, ùî çà-
ëèøèëèñÿ, îáëè÷÷ÿì ó çåìëþ òà 
âèêëèêàëè ïîë³ö³þ.

Ïîë³öåéñüê³ íå çíàéøëè ã³ëüçó 

â³ä ïîñòð³ëó íà ì³ñö³ ïîä³¿. Çáðîþ 
òà íàáî¿ âèëó÷èëè òà íàïðàâè-
ëè íà åêñïåðòèçó. Çàòðèìàíèé 
çà ñòàòòåþ 263 Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè (íåçàêîííå ïî-
âîäæåííÿ ç³ çáðîºþ, áîéîâèìè 
ïðèïàñàìè àáî âèáóõîâèìè ðå-
÷îâèíàìè — àâò.) ïðåäñòàâèâñÿ 
Ñåðã³ºì. Â³í â³äìîâèâñÿ äàâàòè 
áóäü-ÿê³ ïîÿñíåííÿ áåç àäâîêàòà. 
Â³í òà ³íø³ ÷ëåíè éîãî êîìïàí³¿ 
ïðàöþþòü áóä³âåëüíèêàìè. Ðóñ-
ëàí ç äðóçÿìè — ñîëäàòè, ÿê³ âî-
þâàëè â ÀÒÎ.

Òîä³ íàøîãî æóðíàë³ñòà ïîïðî-
ñèëè ñòàòè ñâ³äêîì ó ïðîöåñ³ âè-
ëó÷åííÿ íàáî¿â. Íåùîäàâíî éîãî 
çàïðîøóâàâ äî ñåáå ñë³ä÷èé, ÿêèé 
âåäå öþ ñïðàâó, ùîá â³ä³áðàòè 
ïîÿñíåííÿ. Ç'ÿñóâàëîñÿ, ùî ñêî-
ðî áóäå ñóä. À îáâèíóâà÷óâàíîìó 
Ñåðã³þ çàãðîæóº äî ñåìè ðîê³â 
ïîçáàâëåííÿ âîë³.

ЗВЕРНУЛИСЯ ДО ОБЛРАДИ. 
Ó ìèíóëó ï’ÿòíèöþ, 24 áåðåç-
íÿ, àêòèâ³ñòè «Íàö³îíàëüíîãî 
êîðïóñó» çâåðíóëèñÿ äî ãîëîâè 
îáëàñíî¿ ðàäè Àíàòîë³ÿ Îë³é-
íèêà ç ïðîõàííÿì ï³äòðèìàòè 
çàêîíîïðîåêò, ÿêèé ðåãóëþ-
âàòèìå îá³ã çáðî¿. Ï³ä ñò³íàìè 
îáëðàäè âëàøòóâàëè íåâåëèêèé 
ì³òèíã. Íà òðàíñïàðàíòàõ ïèñàëè 
«Çáðîÿ — òâîº ïðàâî, çàõèñò — 

Активісти вінницького «Національного корпусу» 
влаштували під стінами облради мітинг 
за врегулювання обігу зброї. Та звернулися до Анатолія 
Олійника за підтримкою 

Вінницькі експерти про доступну зброю

ЯРОСЛАВ ПАШКЕВИЧ, 
АКТИВІСТ, ЯКИЙ ЗАЙМАЄТЬСЯ 
ПОШУКОМ ЗНИКЛИХ ДІТЕЙ 

— За легалізацію. І за по-
силення перевірок людей 
при видачі. Наприклад, 

не давати її тим, кого ловили п'яним 
за кермом, або сімейним дебоширам. За-
раз народ ще не вміє поводитися зі збро-
єю. Будуть махати нею на кожному кутку. 
Потрібно навчити людей. Курси по пово-
дженню зі зброєю хоча б раз на місяць. І 
посилити відповідальність за застосування 
зброї не для самозахисту.

ОЛЕКСАНДР ЗЄРЩИКОВ, 
АВТОЕКСПЕРТ 
— Я не проти легалізації 
зброї. Але спочатку треба 
створити єдині жорсткі пра-
вила отримання дозволів 

на зброю, а також прибрати корупцію в цій 
системі. Це поки що не реально в нашій 
країні. Тому, думаю, вирішення цього пи-
тання буде не раніше, ніж через 5–10 років.

ВОЛОДИМИР ЗАТАЙДУХ, 
ЖУРНАЛІСТ «ДОРОЖНІЙ 
КОНТРОЛЬ ВІННИЦЯ» 

— Звичайно, за. Аналі-
зуючи всі злочини, які 
відбуваються з застосу-

ванням зброї, майже у всіх випадках вона 
не зареєстрована. Через це важче знайти 
злочинця. Ще одним фактором є те, що 
не завжди поліцейські прибувають на міс-
це події так швидко, як потрібно. А окрім 
як самостійно, захищати себе чи своє 
майно нікому. У колективі «ДКВ» знахо-
диться більше 10 зареєстрованих одиниць 
травматичної зброї. Я купив свій «Форт» 
після погроз, які надходили в мою сторону 
в зв'язку з моєю громадською позицією. 
Я неодноразово публікував ці погрози і дії 
(пошкодження мого авто) в соцмережах. 
За період, який я володію зброєю, а це 
близько трьох років, використовувати 
не доводилося. Лише були моменти, 
коли за допомогою одного тільки вигляду 
самої зброї вдавалось заспокоїти не один 
нерівноцінний конфлікт (декілька людей з 
битами, штахетами проти однієї людини).

ВОЛОДИМИР ЧЕРКАС, ГОЛОВА 
ГО «КОМІТЕТ БЕЗПЕКИ РУХУ» 
— У мене двояка позиція. З 
одного боку, неправильно 
обмежувати людям мож-
ливість власного захисту, 

тим паче в умовах військового конфлікту. 
З іншого боку, вважаю, що наші співгро-
мадяни абсолютно не готові до таких змін, 
у тому числі, і з позиції відсутності навичок 
володіння зброєю. У країні досить депре-
сивна і одночасно нервова обстановка, 
в умовах якої люди можуть у конфліктній 
ситуації перейти від слів до зброї.

ДМИТРО КИСЛИЧЕНКО, 
КОМАНДИР БАТАЛЬЙОНУ 
ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ВІННИЦІ 

— На мою думку, лега-
лізовувати зброю для 
населення ще зарано. 

Особливо зараз, коли йде Антитерорис-
тична операція на Сході. Патрульні по всій 
Україні затримують людей з необлікова-
ною зброєю. Моя думка, що ще не час.

СТАНІСЛАВ НИЖНИК-
ОСКОЛЬСЬКИЙ, КООРДИНАТОР 
КОАЛІЦІЇ ГО «НІКА» 

— Я за легалізацію купівлі 
і прихованого носіння ко-
роткоствольної нарізної 

зброї. Усю іншу стрілецьку зброю можна 
легально купити. Легальну зброю не будуть 
застосовувати для злочинів — зразки і куль, 
і гільз є в базі даних МВС. У бандитів зброя 
і так є, а законослухняний громадянин — 
беззахисна жертва. Тому потрібно ще й 
спростити правила застосування зброї для 
захисту життя, здоров'я та майна.

АННА КАТРУК, ПСИХОЛОГ 
— Я, як психолог, проти 
легалізації вогнепальної 
зброї. Оскільки кількість 
самогубств вища в кра-
їнах, де зброя дозво-

лена, саме через більшу доступність. І 
люди у нас зараз доведені до стану від-
чаю і люті. Боюся, що почнуться якісь 
перестрілки.

òâ³é îáîâ'ÿçîê», «Çáðîÿ ÷åñòü 
áåðåæå» (goo.gl/0caq0j).

— Çàëèøèëè çâåðíåííÿ ó ïèñü-
ìîâîìó âèãëÿä³ áåçïîñåðåäíüî 
ãîëîâ³ îáëðàäè Àíàòîë³þ Îë³é-
íèêó, — ñêàçàëà ³íôîðìàö³éíèé 
ðåôåðåíò «Íàö³îíàëüíîãî êîð-
ïóñó» ó Â³ííèö³ Îëüãà Áóíè÷. — 
Öå áóëà ÷àñòèíà âñåóêðà¿íñüêî¿ 
àêö³¿. Ìè õî÷åìî ïðèâåðíóòè óâà-
ãó ãðîìàäÿí äî ïðîáëåìè çáðî¿. 
Êîæåí ìàº ïðàâî ñåáå çàõèñòèòè. 
Çàðàç ³ç çîíè ïðîâåäåííÿ ÀÒÎ 
çàâåçëè äóæå áàãàòî íåëåãàëü-
íî¿ çáðî¿. Ó áàíäèò³â òà ëþäåé ç 
íåõîðîøèìè íàì³ðàìè âîíà ³ òàê 
º. À îò ïðîñò³ ãðîìàäÿíè çàëè-
øàþòüñÿ áåç çàõèñòó. Óêðà¿íåöü 
íå ìàº ïðàâà êóïèòè ï³ñòîëåò, 
àëå ñàìå â³í º äóæå åôåêòèâíèì 
äëÿ ñàìîçàõèñòó.

НАВІЩО ТА ДЛЯ КОГО ЗБРОЯ. 
Â Óêðà¿í³ çà òå, ùîá çâè÷àéíà 
ëþäèíà ìàëà ìîæëèâ³ñòü êóïè-
òè ñîá³ çáðîþ, àêòèâíî âèñòóïàº 
Ãåîðã³é Ó÷àéê³í. Â³í — ãîëîâà 
íàãëÿäîâî¿ ðàäè «Óêðà¿íñüêî¿ 
Àñîö³àö³¿ Âëàñíèê³â Çáðî¿». Ìè 
çàïèòàëè ó íüîãî, íàâ³ùî óêðà-
¿íöþ ïîòð³áåí ï³ñòîëåò.

— ß òåæ ï³äïèñóâàâ çâåðíåííÿ 
äî Îë³éíèêà, — êàæå Ó÷àéê³í. — 
Òàì íàïèñàíî, ùî òðåáà íàäàòè 
çàêîíîäàâ÷èé ñòàòóñ îá³ãó çáðî¿ 
â Óêðà¿í³. Óõâàëèòè çàêîí ïðî 
öèâ³ëüíó çáðîþ òà áîºïðèïàñè. 
Â³äïîâ³äíèé çàêîíîïðîåêò çíà-
õîäèòüñÿ áåç ðîçãëÿäó Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè ùå ç 10 ãðóäíÿ 2014 ðîêó 
(goo.gl/RfkSeD). Çâåðíåííÿ 
äî îáëðàäè Â³ííè÷÷èíè — íå ïî-
îäèíîêå. Ìè çðîáèëè ¿õ óæå ó ñ³-
ìîõ îáëàñòÿõ.

Ãåîðã³é êàæå, ùî Óêðà¿íà 
çàëèøèëàñÿ ºäèíîþ êðà¿íîþ 
â ªâðîï³, ó ÿê³é íåìàº çáðî-
ÿðñüêîãî çàêîíîäàâñòâà. À éîãî 
â³äñóòí³ñòü ñïðèÿº ðîçâèòêó 

ðèíêó íåîáë³êîâàíî¿ çáðî¿.
— Ê³ëüê³ñòü íåîáë³êîâàíî¿ 

çáðî¿ â Óêðà¿í³, çà íàøèìè äà-
íèìè, íàáëèæàºòüñÿ äî 5 ì³ëü-
éîí³â îäèíèöü, — ñêàçàâ åêñ-
ïåðò. — Öåé çàêîí, ÿê çâè÷àéíå 
ïðàâèëî. Ìè æ íå ìîæåìî óÿâè-
òè, ùî àâòîìîá³ë³ ðóõàþòüñÿ âó-
ëèöÿìè, àëå ïðàâèë äîðîæíüîãî 
ðóõó íå ³ñíóº. Îò ç³ çáðîºþ òàê 
³ ñêëàëîñÿ. Óñå ðåãóëþºòüñÿ âè-
íÿòêîâî âíóòð³øí³ìè íàêàçàìè 
ÌÂÑ. Êîíñòèòóö³ÿ, íàéâèùèé 
çàêîí êðà¿íè, âèìàãàº ðåãóëþ-
âàííÿ îá³ãó çáðî¿. À éîãî íåìàº.

Ãåîðã³é ïîð³âíþº ï³ñòîëåò ç³ 

çâè÷àéíèì ³íñòðóìåíòîì ïî-
áóòó, íàïðèêëàä, ìîëîòêîì ÷è 
àïòå÷êîþ.

— Â³äáóâàºòüñÿ ìàí³ïóëÿö³ÿ, 
ùî ãðîìàäÿí ìîæå çàõèùàòè 
ò³ëüêè ÌÂÑ, — êàæå â³í. — Àëå 
öå íåïðàâäà. Ó âñüîìó ñâ³ò³ ëþäè 
ìîæóòü çàõèùàòè ñåáå ñàìîñò³é-
íî. Çáðîÿ — öå ïðîñòî ³íñòðó-
ìåíò. Íå ïîòð³áíî íàä³ëÿòè ¿¿ 
ìàã³÷íèìè ôóíêö³ÿìè. Çàâäàííÿ 
çáðî¿ — ðÿòóâàòè æèòòÿ. Ó ðóêàõ 
íàâ÷åíî¿ ëþäèíè.

RIA íå çàêëèêàº äî ëåãàë³çàö³¿ 
âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿. Ð³øåííÿ ò³ëüêè 
çà âàìè.
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Від моменту отримання дозволу 
на придбання до купівлі зброї 
має пройти не більше трьох 
місяців. Так каже закон.

Маючи на руках дозвіл 
на зброю, необхідно провести 
її контрольний відстріл для 
внесення результатів до бази 
МВС. При собі треба мати 
власне зброю, дозвіл на неї, 
паспорт і три штатні патрони.

СОБІ ЗБРОЮ
ЯК УКРАЇНА РЕГУЛЮЄ ВОЛОДІННЯ ЗБРОЄЮ?

122
одиниці холодної 

зброї 

188
комбінована зброя

(наприклад, один 
ствол рушниці 

гладкий, другий — 
нарізний) 

8309
одиниць 

травматичної 
зброї 

2183
одиниці газової 

зброї 

90
одиниць 

нагородної зброї 

4590
одиниць нарізної 

мисливської зброї 

29893
одиниці 

гладкоствольної 
мисливської зброї 

Гондурас 
Володіють зброєю 2,05% мешкан-
ців. Через зростання рівня насилля, 
з 2007 року уряд заборонив носіння 
зброї. Але на рівень злочинності 
це ніяк не вплинуло. Громадянину 
можна мати не більше 5 одиниць 
зброї. А купити її офіційно можна 
лише у 26 магазинах, які контролю-
ють військові.

Фінляндія 
12,81% жителів володіють зброєю. 
Купити зброю тут важко: необхідно 
мати дозвіл, окремий для кожної 
одиниці. Якщо ви власник більше 
5 одиниць — зобов'язані купити 
спеціальний сейф.

Канада 
23,8% жителів володіють зброєю. 
Для самозахисту її використовувати 
не можна. Зберігати тільки під зам-
ком. На купівлю треба мати дозвіл.

Чехія 
16,3% жителів володіють зброєю. 
Право на володіння зброєю від-
новили після розпаду СРСР. Ви-
користання зброї для самозахисту 
закріплено тут законом. Для 
дозволу треба пройти перевірку 
біографічних даних та кілька іспитів.

США 
Близько у 43% будинків є зброя. 
Конституція США гарантує право 
на володіння і носіння зброї. Нею 
володіють приблизно 90 мільйонів 
американців. Відкрите носіння до-
зволено у 30 штатах без будь-якого 
дозволу, в 14 штатах із дозволом 
та в 6 штатах — заборонене. Дозвіл 
на приховане носіння зброї можна 
отримати у всіх штатах.

Газові балончики 
Дозволу на нього брати 
не треба. Не становить 

загрози життю. Не надто 
ефективний для відбиття 

нападу. Можна навіть отру-
їтися газом самому.

Електрошокери 
Компактні та доступні. 

Продаються в інтернет-
магазинах. Для захисту від 

нападника потрібно до-
сягти контакту з оголеною 

частиною тіла.

Пневматична зброя 
Дозволу не потрібно, але 
покупець має бути повно-

літнім. Для відбиття нападу 
не дуже ефективний. Якщо 

нападник у одязі — така 
зброя його не зупинить.

Газова зброя 
Доступна, але малоефек-
тивна. Можна легко отру-

їтись газом від пострілу 
самому. Потрібен дозвіл 
на придбання і носіння.

Травматична/
вогнепальна зброя 
Відносно ефективна для 

відбиття нападу. Травма-
тична доступна не для всіх 
категорій населення. Для 

вогнепальної зброї потрібен 
дозвіл, велика кількість дові-
док і спеціальна підготовка.

Скільки зброї мають мешканці Вінниччини

Яка зброя дозволена та заборонена в Україні 

Нарізна зброя має більшу забійну силу, в порівнянні з гладкоствольною. У гладкоствольної рушниці канал ствола гладкий, а в нарізній — має 
гвинтові нарізи, які при пострілі надають кулі обертання.

В Україні немає спеціального закону, який би регламентував придбання, зберігання та використання вогнепальної зброї. Згідно зі ст. 263 Кримінального 
кодексу, носіння, зберігання, придбання, збут вогнепальної зброї, вибухівки та набоїв карається в'язницею на термін від 3 до 7 років.

За матеріалами 24tv.ua

Право володіти зброєю 
в інших країнах

Як отримати зброю офіційно?

Для того, щоб українець 
отримав право купити мис-
ливську гладкоствольну чи 
нарізну зброю, пневматичну 
або холодну, він має подати 
до поліції такі документи:

  заяву щодо видачі дозволу 
на придбання зброї на ім'я 
очільника поліції області;

  картку-заяву (заповнюється 
у відділі дозвільної 
системи МВС); 

  медичну довідку 
форми 127/о (вартість — 
до 200 гривень);

  довідку про те, що вміє 
поводитися зі зброєю. Курс 
можна пройти у стрі-
лецькому клубі. Навчать 
за три тижні (вартість — 
до 200 гривень);

  довідку про відсутність 
судимості (вартість — 
до 100 гривень);

  платіжний документ про 
те, що заплатив за дозвіл 
на придбання (вартість — 
до 50 гривень);

  копії 1, 2 та 11 сторінок пас-
порта громадянина України;

  має купити поліс страху-
вання за шкоду, яка може 
бути вчинена людям від 
необережного поводження 
зі зброєю (вартість — 
до 50 гривень).

Крім документів, потрібно ще придбати сейф для зберігання зброї. 
За законом, він має кріпитися до підлоги та несучої стіни. Коштує від 

1000 гривень. Коли ви встановите сейф, треба викликати дільничного 
поліцейського, щоб він його перевірив.

Коли дозвіл на купівлю зброї вам 
вже видали, потрібно отримати 
документ, який дозволить вам 
її зберігати та носити. Для цього 
до поліції подаються:
  заява щодо видачі дозволу 

на зберігання та носіння зброї 
на ім'я очільника поліції області;

  дві фотокартки розміром 3 х 4 см.;

  дублікат дозволу з відміткою 
магазину про продаж зброї, 
пристрою або з відміткою про 
переоформлення їх у встановле-
ному законодавством порядку;

  платіжний документ, який 
підтвердить, що ви заплатили 
за дозвіл на зберігання та носін-
ня (вартість — до 50 гривень).

Журналістам, депутатам, працівникам 
судів можна купити травматичний пістолет. 
Процедура така ж як вогнепальної зброї, 
тільки додатково потрібна позитивна 
довідка-характеристика з роботи.



Квітень: 7 (п'ятниця) 18.30; 14 (п'ятниця) 18.30; 19 
(середа) 18.30; 27 (четвер) 18.30.
Також, віднедавна квитки на вистави можна купува-
ти в режимі Online на сайті театру. Для цього пере-
йдіть за посиланням та натисніть на розділ «Квиток 

ONLINE». Далі вибираєте потрібний вам спектакль, 
дату і місце.
Посилання на сайт: http://teatr.vn.ua/.
Довідки за тел: 67–09–07; 56–20–36; 067–537–41–
72; 067–430–69–46.

Коли дивитись виставу
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РЕКЛАМА

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Ó ïîíåä³ëîê, 
27 áåðåçíÿ, â òå-

àòð³ â³äáóëàñÿ ïðåì'ºðà âèñòàâè 
çà ï'ºñîþ Ìèêîëè Êóë³øà «Íà-
ðîäíèé Ìàëàõ³é». Òðàã³ôàðñ, 
ÿêèé çðåæèñîâàíèé Òàðàñîì 
Ìàçóðîì, ñòàâ îäí³ºþ ç³ çíà÷íèõ 
ïðåì'ºð îñòàíí³õ ðîê³â. Âèñòàâà 
ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ä³é,  â í³é 
ðîçïîâ³äàºòüñÿ óòîï³÷íà ³ñòîð³ÿ 
«âèñîêîêóëüòóðíîãî» ñ³ëüñüêîãî 
ëèñòîíîø³ Ìàëàõ³ÿ Ñòàêàí÷èêà. 
Ìàëàõ³é ïðàãíå çðóéíóâàòè áåç-
äóõîâíå ³ñíóâàííÿ ëþäñòâà. Æè-
âó÷è ó ïîñòðåâîëþö³éíèé ÷àñ, â³í 
óÿâèâ ñåáå îáðàíèì ñâ³òó öüîãî, 
à çà ìåòó âçÿâ — íåãàéíå ðåôîð-
ìóâàííÿ ñóñï³ëüñòâà. Àëå äî ÷îãî 
ïðèéäå òðàã³÷íèé òà êîì³÷íèé 
ïåðñîíàæ Êóë³øà ó íîâàòîð-
ñüê³é âèñòàâ³? Îòðèìàòè â³äïî-
â³äü íà öå ïèòàííÿ ìîæíà ëèøå 
ïîäèâèâøèñü âèñòàâó. Êð³ì òîãî, 
ìè ç³áðàëè ï'ÿòü ³íøèõ ïðè÷èí, 
÷åðåç ÿê³ âàðòî ñõîäèòè íà öåé 
ñïåêòàêëü.

1. ВИСТАВА ПОСТАВЛЕНА   
ВПЕРШЕ 

Ï'ºñà íàïèñàíà ó 1927 ðîö³, àëå 
â³ííèöüêèé ãëÿäà÷ ïîáà÷èòü öþ 
âèñòàâó âïåðøå. Ïðè÷èí òîìó 
äâ³. Ïîâíà çàáîðîíà ðàäÿíñüêîþ 
âëàäîþ òà ¿¿ ñêëàäí³ñòü ó ðîçó-
ì³íí³ ³ ïîñòàíîâö³.

Ïðåì'ºðà â³äáóëàñÿ ó òîìó æ 
1927 ðîö³, êîëè ï'ºñó ïîñòàâèâ 
Ëåñü Êóðáàñ. Ðàäÿíñüêà âëàäà ðî-
çóì³ëà, äî ÷îãî ìîæå ïðèçâåñòè 
ðåâîëþö³éíî íàëàøòîâàíå íà-
ñåëåííÿ, òîìó çìóøóâàëà ïåðå-
ðîáëÿòè ñïåêòàêëü. À â 1929 — 
çàáîðîíèëà îñòàòî÷íî.

Ùå îäíà ïðè÷èíà, êðèºòüñÿ 
â òðóäíîùàõ ïîñòàíîâêè. Áåç-
ïîìèëêîâî çðîçóì³òè, ïðî ùî 
ïèñàâ Êóë³ø, äóæå ñêëàäíî. Òîìó 
ðåæèñåðè íå ðèçèêóþòü áðàòè-
ñÿ çà ³íñöåíóâàííÿ öüîãî òâîðó. 
Ìîæíà ³ç óïåâíåí³ñòþ ñêàçàòè, 
ùî â³ííè÷àíàì âèïàëà íàãîäà ïå-
ðåãëÿíóòè, õî÷ ³ íå óí³êàëüíó, àëå 
äóæå ð³äê³ñíó ïîñòàíîâêó.

2. МОЖЛИВІСТЬ ПІЗНАТИ 
КУЛІША 

Ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ ôîòîãðàô³é ³ç 
ïåðåäïðåì'ºðíîãî ïîêàçó «Íà-
ðîäíîãî Ìàëàõ³ÿ» â ñîöìåðåæàõ, 
àæ³îòàæó íå áóëî. Áî á³ëüø³ñòü 
íå çíàéîì³ ³ç òâîð÷îñòþ Ìèêî-
ëè Êóë³øà. ² îñê³ëüêè ðàäÿí-
ñüêà âëàäà ââàæàëà éîãî ï'ºñè 
âîðîæèìè äëÿ êîìóí³ñòè÷íîãî 
ðåæèìó ïîãëÿäàìè, éîãî íå ò³ëü-
êè íå áóëî â øê³ëüí³é ïðîãðàì³, 
â³í âçàãàë³ áóâ ìàëîäîñòóïíèì 
äëÿ á³ëüøî¿ ÷àñòèíè òåàòðàë³â.

3. НАЙСИЛЬНІШИЙ 
АКТОРСЬКИЙ СКЛАД 

Ó âèñòàâ³ çàä³ÿí³ 20 íàéêðàùèõ 
àêòîð³â, áëèçüêî 40 ð³çíîìàí³ò-
íèõ ïåðñîíàæ³â, ³ í³áè ñïåö³àëüíî 

íàðîäæåíèé äëÿ ðîë³ Ìàëàõ³ÿ, 
íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè Âàëå-
ð³é Ïðóññ.

Ïðè çàäóì³ ïîñòàíîâêè, ðå-
æèñåð íå çì³ã çíàéòè êðàùîãî 
àêòîðà íà öþ ðîëü. Ó êîìåíòàð³ 
íàì ïîÿñíèëè, ùî ïîñòàíîâ-
íèê ï³ä³áðàâ àêòîðñüêèé ñêëàä, 
ÿêèé ïîâí³ñòþ âëó÷èâ ó ïåð-
ñîíàæ³â. 

4. МУЗИЧНИЙ СУПРОВІД 
Ñèäÿ÷è â ãëÿäàöüê³é çàë³, ìîæ-

íà ïîáà÷èòè îðêåñòð ó «êèøåíü-
ö³» ñöåíè. À ïðîòÿãîì âèñòàâè 
íàñîëîäæóâàòèñÿ æèâîþ ìóçè-
êîþ, ÿêà ñòàëà ä³éîâîþ îñîáîþ 
ñïåêòàêëþ.

Ó ïîñòàíîâö³ çàä³ÿíà ñòðóííà 
ãðóïà îðêåñòðó, ÿêà âèêîíóº «Ïà-
ñàäîáëü», «Love Memory», «Ñÿé-
âî» òîùî, çà ìîòèâàìè òâîð³â 
êîìïîçèòîðà Ôàóñòàñà Ëàòåíàñà.

5. АКТУАЛЬНІСТЬ ВИСТАВИ 
Ãîëîâíà ïðè÷èíà â³äâ³äàòè 

«Íàðîäíîãî Ìàëàõ³ÿ» — öå íåáó-
âàëà ðàí³øå àêòóàëüí³ñòü. ² ó ï'ºñ³ 
Êóë³øà, ³ ó âèñòàâ³ Ìàçóðà, ÷³òêî 
óëîâëþþòüñÿ íàä³¿ íà ðåâîëþö³þ. 
Ó îñòàííüîìó âèïàäêó íà Ðåâî-
ëþö³þ Ã³äíîñò³, ÿêà íåùîäàâíî 
ñòèõëà.

Âèñòàâà ñïîâíåíà ñèìâîë³ç-
ìàìè, ³ ïðîòÿãîì äâîõ ä³é ãëÿ-
äà÷åâ³ íåîäíîðàçîâî ïîêàçóþòü 
ñâîáîäó, óâ'ÿçíåííÿ, áåçâèõ³äü. 
Óñå òå, ùî áóëî òîä³ òà º àêòó-
àëüíèì çàðàç.

ТОП-5 ПРИЧИН ПІТИ 
НА НОВУ ВИСТАВУ 
Прем’єра  
У муздрамтеатрі імені 
Садовського поставили 
спектакль за п’єсою 
Миколи Куліша 
«Народний Малахій». 
Особливість його 
в тому, що вінничани 
ледве не перші 
за 90 років, хто має 
змогу його побачити. 
Окремої уваги варта 
актуальність болючої 
теми сьогодення. 
Розповідаємо, чому Сцена з вистави. Малахій зі своїми близькими, 

які не відпускають його «змінювати» людство
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Алгоритм виявлення 
туберкульозу на ранніх стадіях

381701

вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42
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СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

— Саме слово «скринінг» означає 
«просiювання». Тобто в результаті аналізу 
відсіюється група здорових людей. Вони 
дозволяють виявити захворювання, 
коли людина відчуває себе ще здоро-
вою, а зовнішні ознаки патології повністю 
відсутні. Однак не завжди скринінг може 
піти на користь: інколи люди не бажа-
ють знати про початок серйозних захво-

рювань, можуть вказувати неправдиву 
інформацію, аби швидше «відстрілятись». 
Таким чином, обстеження втрачає свою 
цінність при небажанні пацієнта проходити 
лікування. Але це дійсно чудова допомога 
лікарю в тому розумінні, що хоч приблиз-
но знаєш, з чим пацієнт звернувся і куди 
потрібно відправити на дообстеження, 
якщо приділяється мало часу на огляд. 
Проте в цьому є плюси та мінуси. Тому 
повторно ретельно зібраний анамнез до-
поможе на 80% поставити правильний 
діагноз. Сьогодні лікарі більше схильні 
до того, щоб проводити скринінги лише 
у випадку реальної небезпеки для здоров’я 
багатьох людей.

Â³òà Àãàôîíîâà

íåâðîïàòîëîã
Â³ííèöüêîãî 
ìåäè÷íîãî 

öåíòðó 
«Àëüòàìåäèêà»

Коментар експерта

385786

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ùîá êðàùå ï³çíàòè ëþ-
äèíó, ¿é ïîòð³áíî ïîñòàâèòè 
ïèòàííÿ. Àëå ÿêùî öå îáìå-

æåíî ÷àñîì, íàïðèêëàä, íà ïðèéîì³ ó ë³-
êàðÿ? Äå íà êîæíîãî ïàö³ºíòà, â êðàùîìó 
âèïàäêó, âèä³ëåíî 15–20 õâèëèí.

ßêùî ãîâîðèòè ïðî òóáåðêóëüîç, òîìó 
ùî çàðàç ÿêðàç ïðîõîäèòü êàìïàí³ÿ ïðî-
òè òóáåðêóëüîçó, ÿê çàãðîçëèâó åï³äåì³þ, 
òî ³ñíóº íàêàç ¹ 620 ïðî ìåòîäè âèÿâ-
ëåííÿ ïîòåíö³éíèõ ïàö³ºíò³â «Ôòèç³àòð³¿». 
Äëÿ ðàííüîãî âèÿâëåííÿ òàêèõ íà ïåðø³é 
ëàíö³ (òîáòî íà ð³âí³ ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ) 
ñêëàëè ñêðèí³íãîâ³ àíêåòè.

— Òîáòî ñèäèòü ÷åðãà, ìåäñåñòðà ìàº 
ðîçäàòè âñ³ì àíêåòè, äå âêàçóþòüñÿ ñèìï-
òîìè, ÿê³ ìîæóòü áóòè õàðàêòåðí³ äëÿ 
òóáåðêóëüîçó, — ðîçïîâ³ëà Ãàëèíà Ãóìå-
íþê, çàâ³äóâà÷êà ïðîòèòóáåðêóëüîçíîãî 

äèñïàíñåðíîãî â³ää³ëåííÿ ïðè ë³êàðí³ 
¹ 1. — Çîêðåìà â àíêåò³ ïèòàþòü, ÷è º 
ó âàñ êàøåëü á³ëüøå äâîõ òèæí³â, êàøåëü 
ç êðîâ'þ, ôåáðèëüíà (38–39 ãðàäóñ³â) ÷è 
ñóáôåáðèëüíà (37,3–37,5) òåìïåðàòóðà 
âïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó (òèæäåíü, íà-
ïðèêëàä), âòðàòà âàãè, ìîæå âè ï³òí³ºòå 
âíî÷³, ÷è áîëèòü ó ãðóäÿõ, â³ä÷óâàºòå 
âòîìëåí³ñòü, ñîíëèâ³ñòü, ðîçäðàòîâàí³ñòü. 
Êîëè ïàö³ºíò çàõîäèòü íà ïðèéîì, äàº 
çàïîâíåíó àíêåòó ë³êàðþ, òîé äèâèòü-
ñÿ — 4 àáî 5 ïóíêò³â ëþäèíà ïîì³òèëà 
ïîçíà÷êîþ «òàê». Öå º ïðèâîäîì äëÿ íà-
ïðàâëåííÿ õâîðîãî äîñë³äèòè ìîêðîòèííÿ 
íà òóáåðêóëüîç.

Òî÷íî òàê³ æ àíêåòè ìîæóòü âàì ïðî-
ïîíóâàòè íà ïðèéîì³ ó ã³íåêîëîãà, êàð-
ä³îëîãà, òåðàïåâòà, ÷è ïðè çäà÷³ àíàë³ç³â. 
Íå çàâæäè òàêå òðàïëÿºòüñÿ, òîìó ùî, 
íàïðèêëàä, ñêðèí³ãîâî¿ àíêåòè ïî òó-
áåðêóëüîçó â ì³ñüêèõ ë³êàðíÿõ æóðíàë³ñò 
íå ïîáà÷èâ.

СКРИНІНГ-АНКЕТА — 
ШВИДШЕ ДО ДІАГНОЗУ 
Технологія  Щоб зекономити час, Міністерство 
охорони здоров’я порадило лікарям взяти до уваги 
європейський досвід про скринінгові анкети. 
Як працюють вони у нас? Поки що ніяк. У лікувальних 
закладах міста люди в чергах про анкети і не чули 1. СКРИНІНГОВА АНКЕТА 

1.  Чи є у вас кашель або покашлювання більше двох тижнів?
2.  Чи помітили ви останнім часом підвищену втомлюваність та 

слабкість?
3.  Чи є у вас підвищена пітливість?
4.  Чи зменшилась вага вашого тіла з не визначених причин?
5.  Чи є у вас протягом останнього часу підвищена температура 

тіла, має значення навіть незначне підвищення до 37–
37,2 градуса?

6.  Чи є у вас задишка при незначному фізичному навантажені?
7.  Чи турбує вас іноді біль у грудній клітині?
8.  Чи мали ви контакт з хворим на туберкульоз протягом 

останніх шести місяців?
9.  Чи маєте ви хронічне захворювання шлунково-кишкового 

тракту, діабет або інше захворювання, що призводить 
до зниження імунітету?

10.  Чи мали ви протягом останніх трьох місяців серйозний стрес 
(смерть близької людини, розлучення, втрата роботи тощо)?

Відповідь «так», хоча б на більш ніж три запитання, 
та відповідь «так» на одне з перших восьми запитань 
не означає, що ви маєте туберкульоз. Але це означає, що вам 
необхідно обстежитись на туберкульоз негайно. Тому що немає 
жодної поважної причини для відмови від здоров'я та життя.

2. За результатами скринінгу пацієнт 
направляється на аналіз мокроти. 
Його можна зробити в ЦПМСД№ 3, 
ЦПМСД№ 2 та тубдиспансерному 
відділенні на П'ятничанах.

3. Аналіз мокроти результат позитивний:
  Направлення пацієнта до лікувальної 

установи «Фтизіатрії» на дообстеження.
  Підтвердження діагнозу.
  Призначення лікування та профілактична 

робота з рідними та близькими пацієнта.

4.  Аналіз мокроти негативний:
  Направлення пацієнта на флюорографію. 

Інформування рідних та близьких пацієнта 
про туберкульоз.

  Діагноз не підтвердився. Пацієнту та 
його оточенню видаються інформаційні 
матеріали про туберкульоз.
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Розгромили 
запорожців 
 «Íèâà-Â» ó Çàïîð³æ-
æ³ ðîçãðîìèëà ì³ñöåâèé 
«Ìåòàëóðã» — 4:0. Íàñòóï-
íèé ïîºäèíîê ó ðàìêàõ 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè (äðóãà 
ë³ãà) êîìàíäà ïðîâåäå 1 
êâ³òíÿ. ¯¿ ñóïåðíèêîì áóäå 
«Í³êîïîëü-ÍÃÏÓ». Ïî÷àòîê 
ãðè íà ÑÊ «Íèâà» — 17.00»

«Auto.Ria Cup» 
 Ôîíä RIA ³ Auto.Ria îðãà-
í³çîâóþòü ôåñòèâàëü ôóòçàëó 
ñåðåä þíàê³â (8–9 ðîê³â) ï³ä 
íàçâîþ «Auto.Ria Cup». Çìà-
ãàííÿ ïðîéäóòü ó ÑÊ «Íî-
êàóò». Ïî÷àòîê — 1 êâ³òíÿ 
î 12.00. 

Звитяги 
сумоїстів 
 Íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè ç 
ñóìî â Áóäàïåøò³ â³ííè-
÷àíè çäîáóëè 23 íàãîðîäè, 
ó òîìó ÷èñë³ 12 çîëîòèõ. 
Ñâ³òëàíà Òðîñþê ñòàëà ÷åì-
ï³îíêîþ ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 
äî 65 êã ³ çäîáóëà ïóò³âêó 
íà Âñåñâ³òí³ ³ãðè.

Сформують 
збірну 
 Çà ï³äòðèìêè Ôîíäó RIA ³ 
Auto.Ria.ua 2-3 êâ³òíÿ ïðîõî-
äèòèìå â³äá³ð äî ôóòçàëüíî¿ 
çá³ðíî¿ öåíòðàëüíîãî ðåã³îíó. 
Âîíà â³çüìå ó÷àñòü â ÷åìï³-
îíàò³ Óêðà¿íè ñåðåä þíàê³â 
äî 13 ðîê³â. Çàïðîøåí³ êî-
ìàíäè Õðèñòèí³âêè (×åð-
êàñüêà îáëàñòü), Êîíîòîïà, 
Øîñòêè ³ íàøîãî ì³ñòà.

Випуск №12 (981)
У трьох задачах-блоках на кооперативний мат проходить перетворення 
пішаків у різні фігури, щоб виконати умови завдання. Крім ілюзорної 
гри визначте, скільки основних варіантів розв’язку є в кожний задачі.

Задача №1945-1948
М.Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2*

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №12 (1326) 22 березня 2017 року
Задача №1941
1.Кра8! Ke6 2. Kb6 Kc7x; 1. Кс7! Kpd8 2. Ka8 Kd7x; 
Задача №1942
1. g4! T:e6 2. Kg5 Te8x; 1. Kph8! T:f7  2. Tg8 T:h7x;
Задача №1943 
1. Kd2! Ka3  2. Kb1 Kc2x 1. Cd3! Kd2  2. Cb1 K:b3x; 
Задача №1944
1. Сg4! Tf4  2. Ch3 Ke2x; 
1. Kpf2! Kd3+ 2. Kpf1 Te1x;

М. Пархоменко

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

ÑÏÎÐÒ

У Вінниці дівчат і жінок навча-
ють футболу у гуманітарно-пе-
дагогічному коледжі, ОДЮСШ 
Блохіна-Бєланова, школі № 11, 
училищах № 4 № 19.

Де займатися?

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Çìàãàííÿìè ç ëåãêîàòëåòè÷-

íîãî êðîñó ó Ë³ñîïàðêó ñòàðòó-
âàëà îáëàñíà «Äèíàì³àäà». ¯õ 
ïðîâåëà îáëîðãàí³çàö³ÿ ñïîðò-
òîâàðèñòâà «Äèíàìî».

Ñïîðòñìåíè ïðåäñòàâëÿëè 
óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿, ÑÁÓ, äåðæàâ-
íî¿ ñëóæáè íàäçâè÷àéíèõ ñèòóà-
ö³é (ÄÑÍÑ), à òàêîæ äåïàðòàìåíò 
âèêîíàííÿ ïîêàðàíü, íàâ÷àëüí³ 
çàêëàäè ³ â³éñüêîâ³ ÷àñòèíè. Ãî-
ëîâíèì ñóääåþ áóâ Àíäð³é Êî-
âåíêî — ó÷àñíèê Îë³ìï³éñüêèõ 
³ãîð ç³ ñïîðòèâíî¿ õîäüáè. Â³í 
çâåðíóâ óâàãó, ùî äèíàì³âñüêèé 

êðîñ — ïåðø³ çìàãàííÿ âåñíÿíî-
ë³òíüîãî ñåçîíó.

Êðîñìåíè ðîçïîâ³ëè, ùî çàíÿò-
òÿ á³ãîì äîïîìàãàþòü ¿ì ó ðîáîò³.

— Ìåí³ äîâîäèëîñÿ íàçäîãàíÿòè 
çëî÷èíöÿ. Ùîïðàâäà, íà 100-ìå-
òð³âö³, à íå íà äîâã³é äèñòàíö³¿. 
Íà òðåíóâàííÿõ ìè çàéìàºìîñÿ ³ 
ñèëîâîþ ï³äãîòîâêîþ, ³ á³ãîì, — 
ñêàçàâ ³íñïåêòîð ïîë³ö³¿, ëåéòå-
íàíò Ìèõàéëî ×îðíîëàòà.

Ó êîìàíäíîìó çàë³êó ïåðåìî-
ãëà çá³ðíà Â³ííèöüêîãî âèùîãî 
ïðîôåñ³éíîãî ó÷èëèùà äåïàðòà-
ìåíòó ïîë³ö³¿ îõîðîíè. Ðàçîì ç 
íåþ òð³éêó êðàùèõ ñêëàëè ì³ñüêå 

óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ òà 
îáëàñíå ÑÁÓ.

Ñåðåä æ³íîê êðàù³ âèçíà÷àëèñÿ 
â çàá³ãó íà ê³ëîìåòð. ×åìï³îíêîþ 
ñòàëà ñïîðò³íñòðóêòîð îáëóïðàâ-
ë³ííÿ ÄÑÍÑ Íàòàëÿ Óãðè÷-Òðå-
áèíñüêà. Âîíà — ìàéñòåð ñïîðòó ç 
ïëàâàííÿ, ïîë³àòëîíó ³ òð³àòëîíó.

— Ëåãêà àòëåòèêà ìåí³ òåæ 
áëèçüêà, áî âõîäèòü äî ïðîãðà-
ìè ïîë³àòëîíó ³ òð³àòëîíó. ß áóëà 
â äåñÿòö³ êðàùèõ íà ëåãêîàòëå-
òè÷íèõ ÷åìï³îíàòàõ Óêðà¿íè ³ 
ïåðåìîæíèöåþ îáëàñíèõ çìà-
ãàíü, — ðîçêàçàëà Íàòàëÿ.

Ñåðåä ÷îëîâ³ê³â âèçíà÷èëè 

÷åìï³îí³â íà òðüîõ äèñòàíö³ÿõ. 
Ó çàá³ãó íà ê³ëîìåòð — Áîãäàí 
Òåðåëÿ, íà ï’ÿòü — Îëåã Áîæèêîâ 
(îáèäâà — ç âèùîãî ïðîôó÷èëè-
ùà Ëüâ³âñüêîãî äåðæóí³âåðñèòåòó 
áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³), íà òðè 
ê³ëîìåòðè — Ñåðã³é Ëóãîâèé 
(óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
ó Â³ííèö³).

ßê ñêàçàâ çàñòóïíèê ãîëîâè îá-
ëîðãàí³çàö³¿ «Äèíàìî» Âàëåð³é 
Êóçüì³í, ì³ñöåâà «Äèíàì³àäà» 
ñëóãóº â³äáîðîì äî âñåóêðà¿í-
ñüêèõ çìàãàíü. Çà ¿¿ ï³äñóìêàìè 
ôîðìóâàòèìóòü çá³ðí³ Â³ííè÷-
÷èíè ç øåñòè âèä³â ñïîðòó.

Легкоатлетичний сезон відкрили 
динамівським кросом

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ñïîðòøêîëà Áëîõ³íà-Áºëàíîâà 
ïðèéìàòèìå êîìàíäó Ìèêîëàºâà 
â ðàìêàõ ïåðøîãî òóðó ãðóïîâî-
ãî åòàïó ïåðøî¿ ë³ãè 30 êâ³òíÿ. 
Óñ³ ìàò÷³ ïðîâîäèòèìå íà ÑÊ 
«Íèâà». Âõ³ä íà íèõ áóäå â³ëüíèì.

Îêð³ì êîìàíäè ç ì³ñòà êîðà-
áåë³â, â³ííè÷àíêè â ãðóï³ ãðà-
òèìóòü ç æèòîìèðÿíêàìè ³ êî-
ëåêòèâîì ñ. Ìàõí³âêà (êîëèøíº 
Êîìñîìîëüñüêå, Êîçÿòèíñüêèé 
ðàéîí — àâò.). Íàéá³ëüøèé ³í-
òåðåñ âèêëèêàº ïðîòèñòîÿííÿ ³ç 
çåìëÿ÷êàìè, ÿê³ âæå ìàþòü äîñâ³ä 
âèñòóï³â ó ïåðø³é ë³ç³. Ó ïåðø³é 
ë³ç³ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè º 4 ãðó-
ïè. Ç êîæíî¿ äî íàñòóïíîãî åòàïó 
âèõîäèòü ïî 2 êðàùèõ êëóáè.

— Äî êîìàíäè âõîäèòèìóòü 
âèõîâàíêè â³êîì â³ä 15 ðîê³â. 
Çàëó÷àòèìåìî é êðàùèõ ãðàâö³â 

ç ðàéîí³â, — ñêàçàâ äèðåêòîð 
ÎÄÞÑØ ²ãîð Êîâàëü.

«КОЛОС» — БІЛЬШ ДОСВІДЧЕ-
НИЙ. Òèì ÷àñîì êîìàíäà «Êî-
ëîñ» ç Ìàõí³âêè ñòàâèòü ïåðåä 
ñîáîþ á³ëüø àìá³òí³ çàâäàííÿ.

— Òîð³ê ìè íå çìîãëè âèéòè 
ç ãðóïè. Öüîãî ðîêó ïëàíóºìî 
ñïðîáóâàòè ïîòðàïèòè äî ô³íàëó 
ïåðøî¿ ë³ãè. Íåäàðìà ó «Êîëîñ³» 
ãðàþòü ëåã³îíåðêè ç Êè¿âñüêî¿, 
Â³ííèöüêî¿, Ïîëòàâñüêî¿, Õìåëü-
íèöüêî¿ ³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñ-
òåé, — ñêàçàëà 26-ð³÷íà êàï³òàí 
«Êîëîñó» Àííà Ìîñêàëåíêî.

Àííà âèñòóïàº çà «Êîëîñ» âæå 
10 ðîê³â. Ðîäîì ç Áåðäè÷åâà (Æè-
òîìèðñüêà îáëàñòü), îñòàíí³ì ÷à-
ñîì òðåíóºòüñÿ â Êèºâ³.

ТРЕНУВАЛИСЯ У ФУТЗАЛІ. Êðà-
ù³ ãðàâö³ 25 áåðåçíÿ ïåðåâ³ðèëè 
ñåáå â ôóòçàë³. Ô³íàë ÷åìï³îíàòó 
îáëàñò³ ç³áðàâ 6 êîìàíä, ðîçáèòèõ 
íà 2 ãðóïè. Çìàãàííÿ ïðîõîäèëè 
â ìàíåæ³ «Êîëîñ».

— Æ³íî÷èé ôóòáîë ïðîãðåñóº. 
Ôóòçàëüí³ çìàãàííÿ º ï³äãîòîâ-
êîþ äî âåëèêîãî ôóòáîëó, — ñêà-
çàâ çàñòóïíèê ãîëîâè îáëàñíî¿ 
ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó ²ãîð Ïàâëåíêî.

ВІННИЦЬКІ ФУТБОЛІСТКИ 
ДЕБЮТУЮТЬ У ПЕРШІЙ ЛІЗІ 
Прорив  Поки вболівальники 
«Ниви-В» мріють за вихід до першої ліги 
чемпіонату України, жіноча команда 
міста стартує в цьому дивізіоні вже 
у квітні. Вона матиме назву «ОДЮСШ 
Блохіна-Бєланова» і формуватиметься з 
вихованок однойменної спортшколи. Це 
буде дебют жіночої футбольної команди 
майстрів з Вінниці у чемпіонатах країни

КОРИСНО ДЛЯ ФІГУРИ. Êàï³òàí 
êîìàíäè «Ïëåÿäà» ßíà Äè÷êî 
(22 ðîêè) ôóòáîëîì çàéìàºòüñÿ 
15 ðîê³â. Ä³â÷èíà áóëà áàãàòî-
ðàçîâîþ ÷åìï³îíêîþ îáëàñò³ ³ 
Óêðà¿íè. Îñòàíí³ì ÷àñîì ßíà 
òàêîæ ãðàº çà êîìàíäó Êè¿âñüêî-
ãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ç 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ òà ñïîðòó.

— Ôóòáîë äîïîìàãàº æ³íêàì ³ 
ä³â÷àòàì ïîêðàùèòè ô³ãóðó ³ ñà-
ìîïî÷óòòÿ. Àäæå ï³ä ÷àñ ìàò÷³â 
³ òðåíóâàíü äîâîäèòüñÿ áàãàòî 
á³ãàòè, — ñêàçàëà ßíà.

ПОЧИНА ЛА З Х ЛОПЦЯМИ. 
Êàï³òàíó êîìàíäè ãóìàí³òàð-
íî-ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó Þë³¿ 
Ìàðòèíþê ôóòáîë ïîäîáàºòü-
ñÿ òîìó, ùî öå êîìàíäíèé âèä 
ñïîðòó.

— Òóò çàâæäè âñ³ çà îäíîãî! 
ß çàõîïèëàñÿ ãðîþ ¹ 1 ó 8 ðîê³â, 
ïîñò³éíî çìàãàëàñÿ ç õëîïöÿìè. 

Ó êîëåäæ³ ñòàëà îïàíîâóâàòè ôóò-
áîë âæå ïðîôåñ³éíî ï³ä êåð³âíè-
öòâîì òðåíåðà ªâãåíà Ìåëüíè-
êà, — ñêàçàëà Þë³ÿ Ìàðòèíþê.

Þë³ÿ Ìàðòèíþê íàãàäàëà, ùî 
¿¿ êîìàíäà íà îáëàñíèõ òóðí³ðàõ 
çàéìàëà òðåò³ ì³ñöÿ, à çàðàç âäà-
ëîñÿ ïîêðàùèòè ðåçóëüòàò.

— Ê³ëüêà ðîê³â òîìó íàì áóëî 
íåïðîñòî çìàãàòèñÿ ç ñèëüí³øè-
ìè êîìàíäàìè Â³ííè÷÷èíè. Àëå 
ìè ï³äâèùèëè ñâ³é ð³âåíü, áî 
òðåíóºìîñÿ òðè÷³ íà òèæäåíü. 
Ê³ëüêà íàøèõ ôóòáîë³ñòîê áåðå 
ó÷àñòü ó þíàöüêèõ ÷åìï³îíàòàõ 
Óêðà¿íè, — ñêàçàëà Þë³ÿ.

À îñü äî ÎÄÞÑØ Áëîõ³íà-
Áºëàíîâà, ÿêà âèñòóïàòèìå â ïåð-
ø³é ë³ç³, ôóòáîë³ñòêè êîëåäæó 
íå çáèðàþòüñÿ. Áî ¿õ ïîñòàâèëè 
ïåðåä âèáîðîì, äå òðåíóâàòèñÿ. 
Àëå çàëèøàòè íàâ÷àííÿ íàâ³òü çà-
ðàäè êîìàíäè ìàéñòð³â ä³â÷àòàì 
íåìàº ñåíñó.

Торік Вінниччину у першій лізі жіночого чемпіонату 
України представляла команда з Козятинщини. 
Тепер компанію їй складатиме і вінницький клуб
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Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  

÷ëåíîì  

Âñåñâiòíüî¿ 

Ãàçåòíî¿ 

Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 

ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

Íàòàë³ÿ ÀÔÀÍÀÑÜªÂÀ

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà 

ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 

òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 

íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 

ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 

ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 29 000 

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

Çàìîâë. ¹ 170113

З АЕРОПОРТУ «БОРИСПІЛЬ» (goo.gl/gMUCRk)
Манчестер (Великобританія) ................................ 25 євро/720 грн
Лондон (Великобританія) ...................................... 25 євро/720 грн
Ейндховен (Нідерланди) ...................................... 35 євро/1018 грн
Стокгольм (Швеція) ............................................... 25 євро/720 грн
З АЕРОПОРТУ «ЛЬВІВ» (goo.gl/rC7MnZ):
Берлін (Німеччина) ................................................ 28 євро/750 грн
Меммінген (Німеччина) ........................................ 28 євро/750 грн
Вроцлав (Польща) .................................................20 євро/580 грн
Краків (Польща) ....................................................20 євро/580 грн
Будапешт (Угорщина) ............................................20 євро/580 грн
Лондон (Великобританія) ...................................... 25 євро/720 грн
Ейндховен (Нідерланди) ...................................... 35 євро/1018 грн
Ціни вказані в один бік. По курсу грн/євро на 28 березня

ОБМЕЖЕННЯ ПО БАГАЖУ:
 валіза на колесах не більше 55х40х20 см та вагою не більше 10 кілограм
 ручна поклажа — сумка не більше 35x20x20 см
 порушення норм багажу — 50 фунтів стерлінгів за кожну сумку 
понад норму.

Ціни на квитки

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ГОЛОВНІ БАЗИ RAYNAIR
 Великобританія    Лондон ......................  184
 Ірландія   Дублін .....................  131
 Італія   Мілан ......................  124
    Піза .........................  86
 Бельгія   Брюссель .................  116

 Іспанія   Жирона ...................  112
    Альканте .................  89
    Мадрид ...................  86
 Німеччина   Франкфурт ..............  103
    Віце .........................  97

КОЛИ ПОЧНЕМО ДЕШЕВО ЛІТАТИ 
ЛОУКОСТЕРОМ В ЄВРОПУ
Подорожуй  Європейський 
лоукостер Raynair буде літати з Києва 
та Львова. Рейси відкриють восени. 
Ціни починаються від 20 євро, 
що за нинішнім курсом близько 
600 гривень. Куди можна полетіти?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(095)3700574

Ç ñåðåäèíè áå-
ðåçíÿ ºâðîïåé-
ñüêèé ëîóêîñòåð 

Raynair ïîâ³äîìèâ, ùî áóäå ë³òàòè 
³ç Óêðà¿íè: ç êè¿âñüêîãî àåðîïîð-
òó «Áîðèñï³ëü» òà ç ì³æíàðîäíîãî 
àåðîïîðòó «Ëüâ³â». Ïåðø³ ðåé-
ñè — ç 30 æîâòíÿ. À êâèòêè ïðè-
äáàòè ìîæíà âæå çàðàç. Íà îô³-
ö³éíîìó ñàéò³ àâ³àêîìïàí³¿.

Ñï³âçàñíîâíèöÿ òóð-êëóáó 
«Á³äíÿæêè» ²ðèíà Ïèøíà ðîç-
ïîâ³ëà æóðíàë³ñòó, ÿê ë³òàëà 
â ²ñïàí³þ ç Ïîëüù³ ïðè âàð-
òîñò³ êâèòê³â 75 ºâðî (2200 ãðè-
âåíü) òóäè-íàçàä. Æ³íêà ïîð³â-
íþº çà êîìôîðòîì ºâðîïåéñüêó 
àâ³àêîìïàí³þ «Raynair» ç óêðà-
¿íñüêîþ «ÌÀÓ». Àëå ö³íè â ëî-
óêîñòåðà íèæ÷³.

— Âèë³òàëà ç Âàðøàâè â Ìà-
äðèä. Êâèòêè íà ëîóêîñòåð âçÿ-
ëà çà 2–3 ì³ñÿö³. Àëå öå óí³âåð-
ñàëüíå ïðàâèëî, à íå îñîáëèâ³ñòü 
Ðàéíåéðà — ïðîñòî òàê ðåàëüíî 

äåøåâøå. Ùîäî êîìôîðòó, òî, 
ìîæëèâî, êîìóñü áóäóòü íå çðó÷í³ 
êð³ñëà ÷è ìàëî ì³ñöÿ. ß íå ïðè-
ñê³ïëèâà, ìîæó é ïîòåðï³òè.

Ùå ²ðèíà ðîçïîâ³ëà ïðî ñåðâ³ñ:
— Îáñëóãîâóâàííÿ íà ãàðíîìó 

ð³âí³: ïåðñîíàë ïðèâ³òíèé, äî-
áðå ðîçìîâëÿþòü àíãë³éñüêîþ. 
ªäèíå, ùî ìîæå áóòè íå äî âïî-
äîáè íàøèì òóðèñòàì — äîðî-
ãå õàð÷óâàííÿ. Òàê, áóòåðáðî-
äè íà îá³ä êîøòóâàëè 10 ºâðî 
(287 ãðèâåíü — àâò.). À ùîäî 
áàãàæó — òî îáìåæåííÿ òàê³ 
ñàì³, ÿê ³ âñþäè: ðó÷íà ïîêëàæà 
äî 7 ê³ëîãðàì³â. Ñò³ëüêè ðå÷åé 
ìåí³ ö³ëêîì âèñòà÷àº. Çâ³ñíî, 
ºâðîïåéñüê³ êîìïàí³¿, ùî íå º 
ëîóêîñòåðàìè — ìàþòü êðàù³ 
óìîâè äëÿ ïàñàæèð³â, — ðîçïî-
â³ëà ìàíäð³âíèöÿ.

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

АВІАКОМПАНІЯ RAYNAIR В ЦИФРАХ

1,2
млрд євро
прибуток

200 аеропортів
обслуговується цією 
авіакомпанією

11 500
співробітників
персонал «Raynair»

370 шт. 
Boeing 737–800
авіапарк компанії

7 років
середній вік літаків

9
годин — кожен 
літак компанії 
в повітрі щодня

1200 км
середня довжина рейсу

47 євро
середня ціна квитка

106,4 
млн квитків 
замовили в 2016 році

93%
завантаженність рейсів

189
місць в кожному літаку

Джерело: річний звіт авіакомпанії Raynair за 2016 рік (goo.gl/H4seqJ).   Місто  Кількість рейсів

ГОЛОВНІ БАЗИ RAYNAIR
Великобританія Лондон ...................... 184 Іспанія Жирона ................... 112

годин  кожен 
літак компанії 
в повітрі щодня

середня довжина рейсу місць в кожному літаку

1800 
рейсів виконується щодня



394898
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Як правило, там занадто багато 
народу, дорого і все потоптане. 
Норвегія розкривається у само-
ті, в своєму символічному краї 
світу, намагайтеся шукати місця 
з невеликою кількістю людей, 
більш важкодоступні. З реко-
мендацій — Лофотенські ост-
рови, Хардангерфьорд (Одда), 
Ондалснес і околиці. 

Скільки коштує тур у Норвегію 
Поїхати в Норвегію можна, за-
мовивши авіа- чи автобусний тур. 
Таку послугу надають і вінницькі 

турфірми ближче до весни-літа. 
Приблизна вартість автобусно-
го туру на вісім днів — 358 євро. 
Оформлення візи у вартість 
не входить, а це, як правило, 
100–115 євро разом із візовим збо-
ром. Поїхати літом з тур-клубом 
«Бідняжка» коштує максимум 
470 євро. Є тури, які охоплюють ще 
кілька скандинавських країн: Да-
нію, Швецію. Фінляндію, вартість 
їх десь від 1400 євро за 15 днів. 
Якщо ж це похід з наметами і 
кемпінгом тільки по Норвегії — 
орієнтовно це 395 євро (15 днів).

Не радить їхати в сильно розкручені місця 

393907

АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099)1781008 

Îëåêñàíäð Ô³ëü ïëàíóº â³äïî-
÷èíîê çà äâà ì³ñÿö³ äî ïîäîðî-
æ³ ç Google Earth, ïîò³ì øóêàº 
êâèòêè ³ âñå ³íøå. Â³í ðàçîì ç³ 
ñâîºþ ñ³ì’ºþ íà 2–3 òèæí³ âè-
ðóøàº â Íîðâåã³þ. Âîñòàííº áóâ 
òàì âîñåíè 2016 ðîêó. Êàæå, öå 
âàæëèâèé ïåð³îä, òîìó ùî ÿêðàç 
äîçð³âàþòü ÿãîäè, ç'ÿâëÿþòüñÿ 
ãðèáè ³ áàãàòî ñâ³æîãî «êîðìó» 
á³ëÿ ï³äí³ææÿ ã³ð.

Äî ïî÷àòêîâî¿ òî÷êè ìàðøðóòó 
ä³ñòàâàëèñÿ àâòîáóñîì äî Ïîëüù³ 
(Ëþáë³í, Êàòîâ³öå àáî Êðàê³â), 
çâ³äòè — ë³òàêîì äî Îñëî (ëîó-
êîñòåðè wizzair.com, ryanair.com), 
äàë³ íà ïî¿çä³ (nsb.no) àáî àâòî-
áóñ³ (skyss.no).

Çàçâè÷àé, æèâóòü ó íàìåò³, 
ÿêèé ìîæíà ñòàâèòè íå áëèæ÷å, 
í³æ çà 100 ìåòð³â â³ä ïðèâàòíî¿ 
âëàñíîñò³. Àáî æ íà òåðèòîð³¿ 
ãîñïîäàðÿ, ÿêùî â³í íå ïðîòè. 
²íîä³ çóïèíÿþòüñÿ â êåìï³í-
ãàõ. «Öå õîðîøèé âàð³àíò äëÿ 
áþäæåòíîãî â³äïî÷èíêó, òàì 
º äóø, ïðàëüíà ìàøèíà ³, ÿê 
ïðàâèëî, êóõíÿ — íàïèñàâ íàì 
Îëåêñàíäð. — Æèâåìî äí³ òðè-
÷îòèðè â íàìåò³ íà ïðèðîä³, ïî-

ò³ì ó êåìï³íãó ³ çíîâó ì³íÿºìî 
í³÷ë³ã, ùîá ïðèâåñòè ñåáå â ïî-
ðÿäîê ³ â³äïî÷èòè ï³ñëÿ ïîõîäó». 
Êåìï³íãè ðîçì³ùóþòüñÿ â ð³çíèõ 
ì³ñöÿõ, â òîìó ÷èñë³ ³ â³ääàëåíî 
â³ä íàñåëåíèõ ïóíêò³â.

Ó á³ëüøîñò³ Íîðâåã³ÿ àñîö³-
þºòüñÿ ç êîðàáëÿìè, â³ê³íãàìè 
³ òðîëÿìè. Äëÿ â³ííè÷àíèíà öå 
êðàé, ïîçáàâëåíèé áóòàôîð³¿, 
ÿêà ÷àñòî çóñòð³÷àºòüñÿ â Àç³¿. 
«Ïåéçàæ Íîðâåã³¿ çîáîâ'ÿçóº 
äî ïîÿâè òðîë³â, ãíîì³â, åëüô³â 
³ äðàêîí³â… Ï³âí³÷ çàâæäè ñàìà 
ïî ñîá³. Âîíà í³êîãî íå ïîòðåáóº, 
í³ â³ä êîãî íå çàëåæèòü», — ïèøå 
ìàíäð³âíèê.

Ñàì³ æ íîðâåæö³ äóæå ñïî-
ê³éí³ ³ äîáðîçè÷ëèâ³. Ïîâàæà-
þòü òèøó ³ îñîáèñòèé ïðîñò³ð 
ëþäèíè òà äîáðå ñòàâëÿòüñÿ 
äî ³íîçåìö³â.

«Áóëî ÿêîñü, çàï³çíèëèñÿ íà àâ-
òîáóñ ³ íîðâåæåöü íà ³ì'ÿ Óîðåí, 
ùî ïðîõîäèâ ïîâç, ïîö³êàâèâñÿ, 
ùî ñòàëîñÿ. Ïîò³ì â³í çàïðîñèâ 
íàñ àáñîëþòíî áåçêîøòîâíî çà-
íî÷óâàòè â éîãî îêðåì³é êâàðòè-
ð³ äâîïîâåðõîâî¿ áóä³âë³. Ëèøå 
ïîïðîõàâ íå çàáóòè ïîâåðíóòè 
éîìó êëþ÷, êîëè áóäåìî ¿õàòè. 
Íàâ³òü çàïðîïîíóâàâ íàì ðèáó, 

У НОРВЕГІЮ ЗА НЕВЕЛИКІ ГРОШІ 
Неймовірно  Мандрівник Олександр 
Філь неодноразово бував у Норвегії, 
надаючи перевагу кемпінгам і наметам. RIA 
попросила хлопця розказати, за чим варто 
їхати аж на північ Європи. І про що потрібно 
подбати та від чого краще відмовитися

Олександр Філь (справа): «У Норвегії взагалі відсутні 
нецікаві та негарні місця, там за кожним кутом — така краса» 

ÿêà ëåæàëà â õîëîäèëüíèêó, àëå 
ìè ÷åìíî â³äìîâèëèñÿ», — ïèøå 
òóðèñò.

Æèòè â Íîðâåã³¿ äîðîãî. 
Çà ÷àøêó êàâè äîâåäåòüñÿ ñïëà-
òèòè 2 ºâðî (15–20 êðîí àáî 
60 ãðèâåíü). Õë³á ïðèáëèçíî 
ñò³ëüêè æ êîøòóº. Äåðåâ'ÿíèé 
áóäèíî÷îê â êåìï³íãó ìîæíà 
çíÿòè çà 100 ºâðî íà ÷îòèðüîõ 
çà í³÷, à õîñòåë â Îñëî — â³ä 
50 ºâðî ç ëþäèíè çà í³÷.

Îäíå ç ïîïóëÿðíèõ ó òó-
ðèñò³â ì³ñöü — Trolltunga àáî 
«ßçèê Òðîëÿ». Öå ñêåëÿñòèé ãî-
ðèçîíòàëüíèé âèñòóï íà ñêåë³ 
Ñêüåããåäàëü, ÿêèé âèñî÷èòü íàä 
îçåðîì Ð³íãåäàëñâàòí íà âèñîò³ 
350 ìåòð³â. Ââàæàºòüñÿ îäíèì 
ç íàéêðàñèâ³øèõ ³ íàéíåáåç-
ïå÷í³øèõ ì³ñöü ó âñ³é Íîðâå-
ã³¿, òîìó ôîòî çâ³äòè âèõîäÿòü 
åôåêòí³. Áóâ òàì ³ Îëåêñàíäð, 
àëå, ÿê êàæå,  êðàùå ¿õàòè òóäè 
â áóäí³, êîëè ìàëî ëþäåé. Ö³-
êàâèé íå ò³ëüêè ñàì «ßçèê», àëå 
³ íå ìåíø ìàëüîâíè÷èé øëÿõ 
äî íüîãî íàâêîëî îçåðà.

Êîëè áóäåòå çàëèøàòè «êî-
ðîë³âñòâî ôüîðä³â» ³ ïîâåðòà-
òèñÿ íàçàä, îêð³ì ìàãí³òèê³â, 
íå çàáóäüòå çàõîïèòè ³ç ñîáîþ 
âåëè÷åçíó øèøêó ç õâîéíèõ 
ë³ñ³â (ó íàñ òóò òàêèõ íåìàº). 
Çà ñëîâàìè â³ííè÷àíèíà, ìîæ-
íà çëîâèòè ³ çàñîëèòè ðèáó, 
çàñóøèòè ãðèáè àáî íàçáèðà-
òè â ïëàñòèêîâó ïëÿøêó ë³ñî-
âèõ ÿã³ä. À ðåøòà ïàì’ÿòíèõ 
ñóâåí³ð³â — öå ôîòîãðàô³¿ ³ 
âðàæåííÿ.

Ó Íîðâåã³¿ âçàãàë³ â³äñóòí³ 
íåö³êàâ³ òà íåãàðí³ ì³ñöÿ, òàì 
çà êîæíèì êóòîì òàêà êðàñà.

ÌÀÍÄÐÈ
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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».

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

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

Вінницькі дні 
моди Vinnytsia 
Fashion Days
Вінницькі дні моди сезону 
весна-літо 2017 від-
будуться 31 березня 
та 1–2 квітня у ТРЦ 
«ПоділляCity».

Вінницькі дні моди — це наймасштабніший фешн 
проект нашого міста. Протягом 10 років кращі 
дизайнери Вінниці та інших міст презентують свої 
колекції в рамках даного заходу.
У модному весняно-літньому сезоні 2017 буде 
продемонстровано колекції вінницьких дизайнерів: 
Lezia, Inna Loik, Людмила Квєтна, Panna Boutique, 
Світлана Теренчук, Dess, Lara Ost, Katrin Fox, Vinea 
Kids, «Квітка», студія одягу «Vovk», Lena Shuyan.

КІНО

Привид у броні
Трилер
30.03–5.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Бебі бос
Анімація, 29.03, поч. о 12.20, 14.00, 17.10
Вартість квитків — від 65 грн
30.03–5.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Живе
Жахи, 29.03, поч. о 10.00, 15.50, 19.55, 21.55
Вартість квитків — від 60 грн
30.03–5.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Красуня і чудовисько
Фентезі, 29.03, поч. о 10.00, 14.40, 19.30
Вартість квитків — від 60 грн
30.03–5.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Смурфіки: Загублене село
Анімація
30.03–5.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Рибки
Анімація, 29.03–30.03, поч. о 10.00, 12.00, 14.00
31.03–6.04, поч. о 10.00, 12.00, 16.00
Вартість квитків — 20 грн

Надто пізно
Детектив, 29.03–30.03, поч. о 16.00, 18.00
Вартість квитків — 20 грн

Війна
Трилер, 31.03–6.04, поч. о 14.00, 18.00
Вартість квитків — 20 грн

Короткометражки 
Української Нової хвилі
Кіноальманах, 31.03–6.04, поч. о 20.00
Вартість квитків — 20 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Могутні рейнджери
Фентезі, 29.03, поч. о 10.00, 12.30, 15.10, 18.00, 
20.30. Вартість квитків — від 50 грн
30.03–5.034, довідка — за тел. (096)0035050

Відчайдушні напарники
Пригоди, 29.03, поч. о 9.40, 11.50, 14.00, 16.10, 
18.20. Вартість квитків — від 50 грн
30.03–5.04, довідка — за тел. (096)0035050

Спліт
Трилер, 29.03, поч. о 12.20, 14.40, 19.20, 21.40
Вартість квитків — від 50 грн
30.03–5.04, довідка — за тел. (096)0035050

Конг: Острів черепа
Фантастика, 29.03, поч. о 12.40, 15.20, 22.40
Вартість квитків — від 50 грн
30.03–5.04, довідка — за тел. (096)0035050

SuperАЛібі
Комедія, 29.03, поч. о 10.20, 17.00
Вартість квитків — від 50 грн
30.03–5.04, довідка — за тел. (096)0035050

КІНОТЕАТР 

 РОДИНА

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ
ТЕАТР 

«Бухта пригод» — інтерактивна 
мультимедійна програма для дітей
Уперше у Вінниці 9 квітня відбудеться 
театралізована вистава для дітей, інтерактивне 
шоу «Бухта пригод»!
У програмі дітей чекають незабутні пригоди 
щенячого патруля за мотивами пригодницького 
мультфільму «Щенячий патруль».
Шоу відбувається за участі дітей та дорослих, 
а також ляльок-велетнів!
Один день — дітям до 3-х років безкоштовно, при 
наявності квитка у дорослого.
Вартість квитків — від 60 до 150 грн.
Будинок офіцерів. Довідки за телефоном (067) 
842 05 16.

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Анна Кареніна
Театральний роман, 29.03, 5.04, поч. о 18.30

Народний Малахій
Прем'єра. Трагіфарс, 30.03, поч. о 18.30

Дім Бернарди Альби
Мала сцена. Романтична драма, 31.03, поч. о 18.00

Дванадцять місяців
Казкова історія для дітей, 1.04, поч. о 12.00

Потрібен брехун
Сатирична комедія, 1.04, поч. о 18.30

Замовляю любов 
Мала сцена. Комедія для дорослих
5.04, поч. о 19.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 20 грн
Золотий ключик 
Пригодницька казка
1.04, поч. об 11.00 та 13.00

Всі миші люблять сир
Прем'єра. Мюзикл для дітей
2.04, поч. об 11.00 та 13.00

МАЙСТЕР-КЛАСИ
Безкоштовні тестові 
заняття Kid`IT 
у Вінниці!
Вперше у Вінниці від-
будуться безкоштовні 
тестові заняття KidIT!
Kid ID`IT — це перший 
в Україні Освітньо-Техно-
логічний майданчик для 

дітей 5–9 років. Креатив і самовираження через 
технології.
Заняття Kid`IT у Вінниці пройдуть 1 та 2 квітня. Усі 
учасники будуть поділені на дві вікові категорії: 
5–6 років та 7–8 років. Заняття проводитимуться 
у офісі «Подільської Агенції Регіонального Розвитку», 
вул. Городецького (Червоних Партизан), 7.
Координатори проекту у Вінниці: Ірина 
(067 778 58 17), Олена (093 893 39 55). 

Великий Жіночий 
бізнес-форум
Уперше у Вінниці зберуть-
ся жінки — професіонали 
власної справи на великий 
Жіночий бізнес-форум. 
Для кого буде цікавий 
бізнес-форум:

 для жінок з активною життєвою позицією та про-
фесіоналів своєї справи;
 для тих, хто бажає розпочати власну справу чи 
масштабувати існуючий бізнес;
 для тих, хто прагне нових знайомств з цікавими 
людьми та налагодження ділових контактів.
На бізнес-форумі виступлять 7 спікерів.
Чекаємо 7 квітня 2017 р., Хмельницьке шосе, 7 
(Вінницька обласна філармонія). Початок реєстрації 
о 09.00. Вартість участі: 450–500 грн. За більш деталь-
ною інформацією звертайтесь за тел. (098)772 12 49.

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.

Канікули у ресторані «Мафія» 
Ресторан, караоке-клуб «Мафія» запрошує дітей 
на яскраві канікули.
У програмі весняних канікул у «Мафії»:
 дискотека для школярів;
 розвиваючі ігри;
 гра в «Мафію»;
 тімбілдинг для класу;
 настільні ігри;
 курси юних поварят;
 курси молодого підприємця;
 кіноклуб та ще багато інших корисних розваг.
Реєстрація за телефоном: (093) 599 02 02.
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ОВЕН 
У понеділок вам варто за-
думатися про ідеал — саме 
в цей день його образ 
повинен сформулюватися 
найбільш чітко. 

ТЕЛЕЦЬ 
Оскільки за роботою ви світу 
білого не бачите, ваша коха-
на людина може образитися. 
Результат — розмовки та 
сварки. Неділя — вдалий день 
для зустрічей і побачень. 

БЛИЗНЮКИ 
Цей тиждень охоче подарує 
крила любові тому, кому 
вони знадобляться. Але 
тримати вони будуть лише 
того, хто і справді сповнений 
пристрасті. 

РАК 
Ви просто чарівні в золотистих 
променях весняного сонця, 
але ваше чарівність буде трохи 
бліднути з настанням темряви. 
Краще обмежитися побачен-
нями в світлий час доби.

ЛЕВ 
У вашому особистому житті 
будуть панувати гармонія і 
спокій. Але, схоже, це не ваша 
заслуга. Більш того, вам до-
ведеться докласти чимало зу-
силь, щоб нічого не зіпсувати. 

ДІВА 
Вітер змін стукає у ваші 
двері, і ви повинні вирішити 
для себе — впустити його чи 
залишити все по-старому. 
Стосунки з коханою люди-
ною можуть дати тріщину. 

ТЕРЕЗИ 
Ось вже зовсім ризикований 
крок — перевіряти почуття 
коханої людини на міцність. 
Це може викликати пра-
ведне обурення і нерозумін-
ня з її боку. Так що краще 
не починати цю гру.

СКОРПІОН 
Постарайтеся налаштуватися 
позитивно і дарувати посмішку 
і радість своїй коханій людині. 
У вихідні проявіть розуміння, 
інакше злякаєте слова або дії, 
яких ви давно чекали.

СТРІЛЕЦЬ 
У середу вас може заінтере-
сувати цікава зустріч. Однак 
це захоплення буде корот-
ким. Ваші стосунки з коханою 
людиною можуть пережива-
ти смугу охолодження. 

КОЗЕРІГ 
Ви нервуєте? Постарайтеся за-
спокоїтися, і привести думки і 
почуття в порядок. Спробуйте 
осмислити власні метання, 
зрозуміти, в чому їх причина. 

ВОДОЛІЙ 
Усе буде складатися в ваших 
стосунках гармонійно, тільки 
постарайтеся не вимагати 
від коханої людини більше, 
ніж вона може вам віддати. 

РИБИ 
Прийшов час усамітнитися і 
розібратися в своїх думках 
і почуттях. У вівторок не ви-
магайте від коханої людини 
прийняття негайного рішен-
ня, їй потрібно подумати.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 29 БЕРЕЗНЯ – 4 КВІТНЯ
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Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— У большинства людей 
проблемы со знакомством 
идут ещё с детства. Естествен-
но, это во многом связано 
с травматичным опытом. Как 
правило, детским. Отсюда по-

является и неуверенность, и страхи. Те мысли, 

которые описаны, называются автоматически-
ми. Т. е. большинство людей их не осознают 
в тот момент, когда они появляются. Вместо 
этого люди сразу чувствуют эмоцию: неуве-
ренность, страх, тревогу и так далее. Поэтому 
очень важно научиться отслеживать такие 
мысли и помнить о том, что они порой со-
вершенно не связаны с реальностью. И часто 
само осознание этой мысли может помочь 

отбросить ее подальше. Есть еще один про-
стой и действующий способ работы с такими 
автоматическими мыслями: вы можете распи-
сать «факты за» и «факты против» этой мысли. 
Например, какие факты подтверждают то, что 
она меня отошьет, а какие нет. Такая трезвая 
оценка своих мыслей позволяет не обращать 
внимание на мелочи, и, главное, не накручи-
вать себя по мелочам.

НЕ ПАНИКУЙТЕ 
НА ПЕРВОМ СВИДАНИИ 
Без паники  Первая встреча — время, когда хочется показать 
себя с лучшей стороны. Однако очень часто мужчинам 
и женщинам в голову лезут мысли: «Хорошо ли я выгляжу?», 
«Ничего ли у меня нет на лице?», и конечно же «О, ужас, что он 
обо мне подумает?». Это зачастую мешает оставаться, в первую 
очередь, собой и трезво оценивать уровень симпатии

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ëó÷øå ïî-
íÿòü ñåáÿ è îâëàäåòü èñêóñ-
ñòâîì ïðîãîíÿòü ïîäîáíûå 
ìûñëè, íóæíî äëÿ íà÷àëà èõ 
èçó÷èòü. 

Ïðåäëàãàåì ðàçîáðàòüñÿ, êà-
êèå æå ñàìûå ÷àñòûå ìûñëè ïðè-
õîäÿò íàì â ãîëîâó è îòâëåêàþò 
íàñ, çàñòàâëÿÿ ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
íåóâåðåííî.

Женщины Мужчины

«Я БУДУ ВЫГЛЯДЕТЬ ДОСТУПНОЙ» 
Одна из самых распространенных мыслей, которая корнями 
уходит в детство, когда мама или папа беспокоятся за свою 
принцессу, и объясняют ей, что любой ответ на внимание 
в адрес парней может расцениваться как «дурной тон». 
И давайте посмотрим на это с другой стороны: если вы все 
время будете строить «недотрогу», то как мужчины поймут, что 
с вами можно знакомиться и проявлять интерес? Не бойтесь 
выглядеть доступной. Естественно, в рамках приличия.

 «Я НАВЕРНО ОЧЕНЬ ГЛУПО ВЫГЛЯЖУ» 
Мысль, которая прививается мальчикам с детства. В основном, 
родителями. На самом деле, практически все мужские мысли, 
которые мешают знакомиться, связаны со страхом позо-
ра и отвержения. Называются они по-разному, но приводят 
к одному и тому же источнику страха. «Я глупо выгляжу» — это 
ключевая установка. Мальчики знают еще со школы: если ты 
публично опозорен или унижен, от тебя отворачиваются все. 
Вот только одно маленькое «но» — школа-то давно позади.

«Я ПЛОХО ВЫГЛЯЖУ!» 
Если вы ждете какого-то особого момента, когда вы будете 
максимально привлекательной, чтобы знакомиться с мужчи-
ной, знайте — он уже наступил! В идеале, выходя из дома, вы 
каждый день можете встретить интересного мужчину. И для 
того, чтобы избавиться от сомнений, создавайте такой вне-
шний вид, за который будет не стыдно. Не обязательно для 
этого каждый день выходить с вечерним макияжем. Помните: 
для мужчины красота далеко не всегда стоит на первом месте.

«ОНА СОЧТЕТ МЕНЯ ИДИОТОМ» 
Если первая мысль тревожит из-за страха низкой оценки окру-
жающими, то тут считывается страх выглядеть глупо в глазах 
конкретной девушки. Можно долго копаться в причинах этой 
мысли, только это бесполезно. Скорее всего, вы докопаетесь 
до чего-то такого: мальчик подарил девочке в 6 лет цветочек, 
она его не взяла и таким образом отвергла. А мальчик сделал 
вывод на всю жизнь. Поверьте, чтобы вас сочли идиотом, при-
дется очень сильно постараться. Отбросьте эту мысль.

«ЕСЛИ Я БУДУ МНОГО ГОВОРИТЬ, 
Я БУДУ ЕМУ НЕИНТЕРЕСНА» 
Часто из-за этого возникают неловкие паузы и молчание. По-
верьте, оно не намного лучше той ситуации, в которой вы мно-
го говорите. Не забывайте — мужчины любят женские эмоции. 
Сюда входит и радость без повода, и болтливость, и грусть. 
Этим женщины и отличаются от мужчин: эмоциональностью. 
И то, что вам ваша подруга или мама говорит, что вы «болтуш-
ка», еще не значит, что вы не заинтересуете мужчину.

«Я НЕ БУДУ ЗНАТЬ, ЧТО СКАЗАТЬ» 
Замечено — если человек боится, что при знакомстве не найдет 
нужных слов, он их и не найдет. Почему? Да потому что вместо 
поиска нужных слов, он будет обдумывать это очередное 
заблуждение. Получается замкнутый круг. Что делать? Вместо 
того, чтобы зацикливаться на своих мыслях, смотрите на де-
вушку. Она подскажет вам, что необходимо спросить, или 
сказать. Своим внешним видом, своим телом. Если она не по-
глощена обдумыванием своих дурных мыслей, которые мы 
описали выше, то общаться с ней вам будет легко.

«НЕ ОПАСЕН ЛИ ОН? МОЖЕТ, ОН МАНЬЯК?» 
Это тоже такой себе «привет из детства», когда мама и папа 
говорили, что к дядям лучше не подходить, что они могут забрать, 
украсть и т. д. Но вы же навряд ли выбираете для знакомства 
темные переулки? Риск попасть на маньяка, конечно, есть. Но их 
вообще-то не так много, и вероятность его встретить гораздо мень-
ше, чем попасть в авиакатастрофу. С другой стороны, расценивая 
каждого мужчину как источник агрессии, вы пропускаете огромное 
количество сильных и уверенных мужчин. Если он не будет об-
ладать такими качествами, как же он будет вас защищать?

«ОНА НЕ СЧИТАЕТ МЕНЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ» 
В психологии эта формула называется «чтение мыслей», 
или, другими словами: «Я думаю, что она думает». Тут важно 
помнить: вы никогда не узнаете, что думает девушка, до тех 
пор, пока сами не проверите. Для этого нужно не бояться ее 
реакций. Не захочет общаться и скажет об этом прямо? Не про-
блема! Познакомимся с кем-то еще! А вот если и там откажут, 
стоит задуматься — может вы что-то делаете не так и это никак 
не связано с внешностью?

«ОН МНЕ НЕ ПОДХОДИТ» 
Типичная отговорка, которая сидит в голове даже в тех случаях, ког-
да мужчина вроде бы вполне симпатичный. Подумайте: как опред-
елить, подходит мужчина вам или нет? Логично предположить, что 
с ним надо провести какое-то время, пообщаться, узнать его вкусы, 
интересы, предпочтения. Самые интересные любовные истории на-
чинаются с фразы «Он мне вначале так не понравился!» Так вот, для 
того чтобы мужчину узнать, его нужно подпустить к себе. Хотя бы 
выпить вместе кофе для начала. Вот если уже там, по всем призна-
кам вы понимаете, что вам не по пути — можно смело прощаться.

«ОНА МЕНЯ ОТОШЬЕТ» 
Страх отказа губит практически все попытки подойти и позна-
комиться. Для того, чтобы избавиться от этого заблуждения, 
помните следующее — девушки точно так же заинтересованы 
в интересных знакомствах, как и мужчины. Иначе с кем они 
будут знакомиться? Поэтому: выше нос, улыбнитесь, при-
думайте парочку простых вопросов, чтобы завязать разговор, 
расскажите что-то о себе и просто будьте собой!



КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2017»

24 RIA, 
Ñåðåäà, 29 áåðåçíÿ 2017

393044

ГОРОСКОП
ОВЕН 
Постепенно возрастает 
ваш авторитет, окружа-
ющие будут ждать ваших 
своевременных советов. 

ТЕЛЕЦ 
Вы будете полны сил и 
энергии, так что самое время 
осуществлять задуманное. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Появится возможность 
получить дополнительную 
прибыль.

РАК 
Вам сопутствует уда-
ча, но могут быть 
незначительные трудности. 

ЛЕВ 
От правильно выбранной 
стратегии зависит успеш-
ность этой недели. 

ДЕВА 
На этой неделе, возможно, 
вас пригласят участвовать в 
многообещающем проекте.

ВЕСЫ 
Новые знакомства могут 
перерасти в крепкую и над-
ежную дружбу.

СКОРПИОН 
Неделя благоприятна 
и прибыльна для вас прак-
тически во всех отношениях. 

СТРЕЛЕЦ 
Возможно интенсивное со-
трудничество в новой для 
вас сфере.

КОЗЕРОГ 
Неделя довольно удачная 
в эмоциональном плане. 

ВОДОЛЕЙ 
На первый план выйдет ра-
бота. Из ниоткуда возник-
нет множество важных дел 
и неожиданных заданий.

РЫБЫ 
Не стоит идти против обще-
ственного мнения, так как 
доказать большинству, что 
вы правы, будет сложно. 

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»
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БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
Просто зчитайте 
QR-код камерою 
Вашої мобілки та 
дивіться фото! 

(Має бути встанов-
лена програма QR 
Reader з Андроїд-
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Анастасія, 18 років
Студентка 4 курсу Вінницького коледжу 
національного університету харчових технологій. 
Люблю проводити вільний час з друзями.

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ  
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє  фото та коротку розповідь  про 
себе на e-mail: miss@riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу 
«Міс RIA»-2017 і безкоштовну професійну 
фотосесію від фотостудії «INDIGO» отримають 
найвродливіші учасниці.

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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


