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На мешканців Львівщини 
нападають змії 
На Львівщині за період із 25 квітня до 28 липня облі-
ковано 15 випадків госпіталізації мешканців області 
з діагнозом «укус змії». Такі випадки зафіксовані на 
території Жовківського, Бродівського, Яворівсько-
го, Самбірського, Сколівського районів. 13 осіб із 
загальної кількості постраждалих, серед яких дві 
дитини, є місцевими жителями. Випадків загибелі 
від отруєння внаслідок укусу змії у 2014 році не 
зафіксовано. Торік за аналогічний період від укусів 
змій постраждало 22 особи, з них дві дитини. 

Відкрито 308 кримінальних 
проваджень проти представників 
Комуністичної партії України 
Про це повідомила голова Державної реєстраційної служби 
Ганна Оніщенко після засідання суду за позовом про забо-
рону КПУ. За словами Оніщенко, є докази того, що безпо-
середньо керівництво КПУ відкрито підтримувало анексію 
Криму, створення самопроголошених Донецької й Луган-
ської республік. Також зібрано докази знущання комуністів 
над національними символами України й фінансування 
терористів ДНР і ЛНР. 

3 
стільки мільярдів пасажирів 
скористалось у січні–червні 
2014 р. послугами пасажирсько-
го транспорту, що становить 
95,4% від обсягу перевезень по-
рівняно з відповідним періодом 
2013 року, інформує Держстат. 
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Нещодавно мені декілька днів до-
велося провести у Вінниці. Не ска-
жу, що там ніколи не була, — була, 
але тоді то видалася чисто ділова 
поїздка — з групою журналістів 
вивчали досвід вінницьких про-
мислових підприємств, аграрних 
господарств, відвідували музеї, зо-
крема знаменитий музей Пирогова, 
зустрічалися з керівництвом міста 
й області, про що вже розповідала 
нашим читачам. Цього разу була 
нагода прогулятись вулицями 
обласного центру, познайомитися 
з пам’ятками культури та архітекту-
ри, поспілкуватися з людьми, насо-
лодитися театралізованим дійством 
плавучого фонтана Roshen. 

ДОРОГИ, ЯКИХ ПОШУКАТИ 

Чесно кажучи, перше, що впа-
дає у вічі, — це дороги. Широкі, без 
жодної латки. В чотири ряди йдуть 
автомобілі. Поряд курсують красиві 
трамваї. Звернула увагу на тролей-
буси. Чисті, акуратні, просторі. Як 
повідали друзі, їх Вінниці подарува-
ла Швейцарія. «Це заслуга нашого 
колишнього мера, нині віце-прем’єра 
Володимира Гройсмана», — щоразу 

з гордістю підкреслювали мої гіди. 
За два терміни, які Гройсман керував 
містом, Вінниця з великого обласно-
го центру перетворилась у розкішну 
столицю на березі Південного Бугу. 

Чіткі розмітки на дорогах. Такі 
зустрічала лише у Польщі. Практич-
но немає світлофорів. Для водіїв тут 
залізне правило — на пішохідному 
переході перепустити людину. Так, 
було кілька випадків, коли авто на-
магалося проскочити швидше, але 
це більше виняток із правил, як нор-
ма поведінки. 

До речі, громадського транспор-
ту (тролейбуси, автобуси, маршрут-
ки, трамваї) на 400 тисяч населення 
дуже багато, тому в жодному разі 
ви не стоятимете: для всіх вистачає 
посадкових місць. Відсутні також 
пробки на дорогах. Щодо вартості 
проїзду, то в залежності від того, на 
чому пересуваєтеся, ціна коливаєть-
ся від 1,5 до 3 гривень. Три гривні в 
основному в нічний час. 

Якщо ви приїжджий, для вас не 
буде проблеми добратися в пункт 
призначення. По-перше, на тран-
спорті чітко вказується (освітлюєть-
ся на табло) назва мікрорайону, до 
якого він курсує, та вулиці, які про-
їжджаєте. Крім того, кожну зупинку 
оголошують. Але не так, як у Луцьку: 
спочатку зупинка, а тоді лише її на-

зва. Тут, як у київському метро. Лю-
дина має можливість підготуватися 
до виходу. Голосно, чітко, жодного 
зайвого шуму. До речі, місцева вла-
да в центрі міста чітко передбачила 
стоянки для легкових автомобілів. 
Вони припарковуються вздовж ву-
лиць, не заважаючи іншому тран-
спорту рухатися, на визначених роз-
мітках: усі носи машин дивляться в 
одному напрямку. Красиво, рівно. 
Безпечно і зручно. 

СКВЕРИ І ФОНТАНИ 

Чого-чого, а скверів та фонтанів 
тут неймовірно багато. Всюди, куди 
не кинь оком. Усі діють, жоден не 
повторює попереднього. Біля них 
завжди багато молоді. Так-так, саме 
молоді. А ще мами з дітками. Люди 
не в барах засідають, а вільний час 
проводять у скверах біля фонтанів. 
Весело, гамірно. Хочеться відміти-
ти, що для цього тут передбачено 
дуже багато яскраво пофарбованих 
новеньких лавочок, біля кожної — 
урна для сміття. Щоб викинути па-
пірець на тротуар, напевно, нікому 
й у голову не приходить. Принаймні 
свідченням цього є чистота, яка па-
нує всюди. Чистота — характерна 

риса цього міста. А ще вражають 
своїм виглядом сквери. По-перше, 
територія скрізь викладена бруків-
кою, до речі, тротуари теж всі у бру-
ківці, що надає Вінниці особливого 
шарму. По-друге, всюди скошена 
трава, клумби. Чистота, гармонія. 
Подумала: це як треба працювати 
комунальній службі, щоб у такому 
майже ідеальному вигляді тримати 
місто? 

Побувала я і в Центральному 
парку. Це особливе місце для від-
починку. Крім фонтанів, лавочок, 
безлічі квітників, тут є ще кілька до-
глянутих спортивних майданчиків 
для занять легкою атлетикою, для 
гри в міні-футбол, тенісний корт, бі-
гові доріжки з перешкодами, літній 
театр... Відпочивальники можуть 

насолодитися кавою, морозивом, 
діти — покататися на яскраво роз-
мальованих потягах, яких тут два. 
Приємно було спостерігати за діду-
сем, який із внучкою катався на ро-
ликах. Територія велика, простора. 
Місця вистачає і для мам із коляс-
ками. А можеш просто прогулятися 
доріжками парку. Не страшно. За-
рослих хащами територій не зустрі-
нете ніде. Весь простір між деревами 
проглядається. Барів, кафе, які б за-
бирали місце, теж немає. 

Є у Вінниці ще один парк —
Дружби Народів, що розміщений 
у районі Вишеньки. Це, за словами 
місцевих жителів, одне з найулюбле-
ніших місць відпочинку вінничан. У 
будь-яку пору дня зустрінеш дуже 
багато матусь із візочками, похилого 

Суспільство

Вінниця — місто скверів, фонтанів, 
А ще тут у пошані пам’ятки культури й архітектури. І все це завдяки колишньому меру Володимиру Гройсману 


