
надзвичайно красиво та виразно 
оформлені вітрини. Все грає, при-
ваблює око. 

ПІВДЕННИЙ БУГ — ГОЛУБА 
ПЕРЛИНА ВІННИЧЧИНИ 

Нічого спільного з Західним 
Бугом Південний Буг не має. Це аб-
солютно дві різні річки. Справжня 
назва Південного Бугу, як свідчать 
місцеві краєзнавці, — Біг, Бог. В 
перекладі — «бог родючості», або 
річка, що протікає по родючій зем-
лі. Влітку щороку тут багато відпо-
чивальників. Хтось рибу ловить, 
хтось на байдарках долає пороги. 
До речі, таке враження, що ти в Кар-
патах: скелі, круті гранітні береги, 
кам’янисті заплави, по обидва боки 
— ліси. Окремі брили каменю (поро-
ги) піднімаються на висоту до півто-
ра метра. Подекуди вони настільки 
близько один до одного, що при ба-

жанні по них можна перейти річку. 
Правда, цього разу на Південно-

му Бузі людей було мало. Дитячий 
санаторій на території села Сокільця 
практично пустував. Відпочивало 
більше десятка туристів із сім’ями, 
навіть із Одеси, та жили вони у на-
меті. Кажуть, їдуть від моря на Буг, 
бо їх надзвичайно приваблює ма-
льовнича природа, чиста прохолод-
на вода і тиша. 

P. S. Для себе зробила висновок: 
не завжди все впирається в бюджет-
ні кошти. Якщо керівник місцевої 
громади на своєму місці, якщо осо-
бисто глибоко розуміє, що потрібно 
його регіону, населеному пункту, він 
знайде можливості залучити до про-
ектів розвитку той же бізнес, зуміє 
організувати діяльність комуналь-
них служб. Відповідно, створить 
комфортні умови для проживання 
громадян. Гройсман це зробив. 

Галина ФЕДОРЕНКО

віку людей, що відпочивають на ла-
вочках, яких уздовж алеї в достатній 
кількості. Широкі доріжки зверху 
від сонця затіняють верхівки дерев, 
тому навіть у 30-градусну спеку 
люди почуваються комфортно. Як і 
Центральний парк, він благоустро-
єний, розчищений, увечері добре 
освітлений. А ще ця територія при-
ваблює тим, що простяглася вона 
на березі Вишенських озер. Можеш 
при бажанні плавати, засмагати. Для 
цього тут облаштували пляж із від-
повідними для нього атрибутами: 
лежаками, парасольками… 

Окраса міста — знаменитий пла-
вучий фонтан Roshen, збудований у 
руслі річки Південний Буг. Увечері 
вабить городян і приїжджих світ-
ломузикою і театралізованими дій-
ствами, вдень — відпочивайте під 
класичну музику Шопена, Моцарта, 

Шуберта… Розмістився він поряд із 
фабрикою Roshen біля острова Кемп. 
Тут важлива деталь: від центральної 
вулиці до фабрики тягнеться широ-
чезна набережна, яка так і зветься 
— Набережна. Про її ошатний ви-
гляд читач може й сам здогадатися. 
Петро Порошенко в її будівництво 
вклав багатенько коштів, за що йому 
вінничани сьогодні дуже вдячні. 

ТОРГОВІ ЦЕНТРИ, ЯК 
У ЄВРОПІ 

Торгових центрів — безліч. По-
будовані за останнім писком моди, 
тисячі квадратних метрів площі. 
Щось подібне зустрічала у Варшаві. 
Місцеві розповідають, що як зра-
зок будівельники використовували 
польські проекти. У будь-якому разі 
в Луцьку таких немає. Найбільше 
мене вразили оформлення вітрин 
і вивіски на торгових закладах. Не-
залежно від того, маленькі торгові 
точки чи гіпермаркети, на всіх без 
виключення вивіски з підсвіткою. 
Назви зроблені величезними бук-
вами, і, як уже попередньо сказала, 
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За вбивство брата волинянин 
проведе 11 років за ґратами 
Як встановлено досудовим слідством, того трагіч-
ного дня брати гостювали у батьківському домі. 
Перебуваючи у спальні, вони почали сваритися. 
У результаті один із них вхопив сокиру і на очах у 
матері зарубав рідного брата. Після цього зловмис-
ник пішов до сусідів і розповів про те, що сталося. 
Луцький міськрайонний суд визнав підсудного ви-
нним у скоєнні умисного вбивства. Згідно з вироком 
Феміди, чоловік отримав 11 років позбавлення волі. 

На відновлення доріг на Донбасі 
треба близько 2 млрд грн 
Орієнтовна вартість робіт із відновлення пошкоджених 
чи взагалі зруйнованих складових автомобільних до-
ріг загального користування — мостів, шляхопроводів 
і проїзної частини — становить 1,874 млрд грн. Про це 
повідомив голова Державного агентства автомобільних 
доріг України Сергій Підгайний. За його словами, станом на 
початок цього тижня в результаті бойових дій у Донецькій 
та Луганській областях руйнувань різного ступеня зазнали 
майже 800 км автомобільних доріг загального користуван-
ня, зокрема 17 мостів і шляхопроводів. 

20% 
на стільки за літо за рахунок 
біженців зі Сходу зріс попит на 
оренду житла. Ситуація в Дон-
басі оживила сегмент оренди 
квартир, повідомляє голова 
національної ради Ріелторської 
палати України Віктор Несін. 

Набережна
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Суспільство

Знаменитий фонтан Roshen 

Бабуся з внуками. Коляску подарував Гройсман

  торгових  центрів та якісних доріг 


