
СКАНДАЛ В ОЩАДБАНКУ
ІНКАСАТОРИ «ВИНЕСЛИ СМІТТЯ З ХАТИ»
 Тим, хто доставляє 
гроші в банк, удвічі 
врізали зарплату. 
Зараз вона трохи 
більше трьох тисяч

 Інкасатори підозрюють 
махінації. Якщо не буде 
фінансової перевірки— 
готові протестувати

 — Не подобається, 
звільняйтеся, — заявляє 
інкасаторам керівництво

ПОЇХАТИ ЗА 
КОРДОН БЕЗ ВІЗИ

ЯК ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНІ ЛІКИ
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«Якщо звільнять, то на таку зарплату знайдемо іншу роботу». Інкасатори Ощадбанку зібралися на таємні 
від начальства збори, щоб вирішити, як боротися з урізаною наполовину оплатою праці
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Місто подавало на Державний 
фонд регіонального розвитку 
кілька заявок. Ці проекти фінан-
суються як з Державного бюдже-
ту (до 90%), так й з місцевого.

ПРОЕКТИ, ЩО 
НЕ ПРОЙШЛИ ВІДБІР:
 Будівництво футбольного 
поля Палацу дітей та юна-
цтва. Передбачалося будів-
ництво футбольного поля зі 
штучним покриттям, влашту-
ванням дренажної та зливової 
систем, розміщенням трибун 
на 500 місць та 4 роздягалень. 
Вартість — 16,5 мільйона гривень 
(goo.gl/NHfb6c).
 Реконструкція трамвайної 
колії на Соборній. Проект 
не пройшов відбору. Хотіли за-
мінити 702 погонних метри колії 
та обладнати «тиху» колію на ді-
лянках: від школи № 2 до Теа-
тральної та від Кропивницького 
до Центрального мосту. Вар-
тість — 35,5 мільйона гривень 
(goo.gl/ia6cNO)

  Модернізація двох трам-
вайних вагонів Т-4 (VinWay). 
Проект не пройшов відбору. За-
гальна вартість — 14 мільйонів 
гривень (goo.gl/amLL5U).
Модернізація трьох трамваїв 
КТ-4 з встановленням серед-
ньої вставки з низьким рівнем 
підлоги. Вартість — 10 мільйонів 
гривень (goo.gl/NTeYhA).

ПРОЕКТИ, ЩО 
ПРОЙШЛИ ВІДБІР:
 Реконструкція Київського 
мосту. З 11 березня триває ре-
конструкція мосту довжиною 
195 метрів з підсиленням та замі-
ною конструктивних елементів. 
Загальна вартість — 60 мільйонів 
гривень (goo.gl/xWCUny).
 Реконструкція Космонавтів (ІІІ 
черга — від Келецької до Перво-
званного). За проектом планують 
замінити лавки, ліхтарі, асфальто-
ве покриття тротуарів та дороги. 
Довжина проспекту — 650 метрів. 
Загальна вартість — 50 мільйонів 
гривень (goo.gl/m7fiHF).

Що хотіли зробити у Вінниці за рахунок держави

ÍÎÂÈÍÈ

Чому Вінниця 
найкомфорт-
ніше місто 

Â³ííèöÿ çíîâó î÷îëèëà 
ðåéòèíã íàéêîìôîðòí³øèõ 
ì³ñò Óêðà¿íè. Óæå òðåò³é ð³ê 
ïîñï³ëü íàøå ì³ñòî ë³äèðóº 
ó âñåóêðà¿íñüêîìó îïèòó-
âàíí³ «IRI», òî æ ñàìå ÷àñ 
çàìèñëèòèñü — ÷îìó ç ðîêó 
â ð³ê ìåøêàíö³ ïîçèòèâíî 
îö³íþþòü ÿê³ñòü æèòòÿ ó Â³-
ííèö³?

Ìîæëèâî, öå ðåçóëüòàò 
àêòèâíîãî çàëó÷åííÿ ì³æ-
íàðîäíèõ ôàõ³âö³â òà åêñ-
ïåðò³â äî ðîçâèòêó ì³ñòà, 
ïîñò³éíå âèâ÷åííÿ êðàùèõ 
ïðàêòèê ºâðîïåéñüêèõ ì³ñò 
òà çàñòîñóâàííÿ âäàëîãî äî-
ñâ³äó. À ìîæå òàêèé åôåêò 
äàº íàÿâí³ñòü Ñòðàòåã³¿ «Â³-
ííèöÿ 2020», ÿêà ñôîêóñîâóº 
ðîçâèòîê ì³ñòà ó êîíêðåòíèõ, 
÷³òêî âèçíà÷åíèõ íàïðÿìêàõ, 
íå ðîçïîðîøóþ÷èñü íà «âñå 
é îäðàçó». Çëàãîäæåí³ñòü ä³é 
êîìàíäè ì³ñüêî¿ âëàäè, ïðàã-
íåííÿ ïîñò³éíî âäîñêîíàëþ-
âàòèñü, â³äêðèò³ñòü äî íî-
âîãî òàêîæ ìîæóòü äàâàòè 
òàêèé ðåçóëüòàò. Çðåøòîþ 
ñàì³ ìåøêàíö³ — ñâîºþ àê-
òèâí³ñòþ òà íåáàéäóæ³ñòþ, 
â³äïîâ³äàëüíèì ñòàâëåííÿì 
äî ð³äíîãî ì³ñòà, íåóõèëü-
íîþ â³ðîþ ó çì³íè íà êðà-
ùå ñïðèÿëè ðîçâèòêó Â³-
ííèö³.

Òà, ìîæå, ñåêðåò óñï³õó — 
ó ïîºäíàíí³ âñ³õ öèõ ôàê-
òîð³â. ² òîìó, ç ðîêó â ð³ê, 
÷åðåç ïîçèòèâíó îö³íêó â³ä 
ãðîìàäÿí âëàäà îòðèìóº íî-
âèé ïîøòîâõ — íå çóïèíÿ-
òèñü ³ ðîáèòè Â³ííèöþ ùå 
êîìôîðòí³øîþ, ùå á³ëüø 
ºâðîïåéñüêîþ. À öå â ñâîþ 
÷åðãó ñïîíóêàº ³ æèòåë³â 
íå ñòîÿòè îñòîðîíü òà çàëó-
÷àòèñü äî ðîçâèòêó ì³ñòà. ² 
âñ³ì íàì ùå º êóäè ðîñòè.

ДУМКА

ДИРЕКТОР КП «ІНСТИТУТ 
РОЗВИТКУ МІСТ»

Аліна Аліна 
ДЯЧЕНКОДЯЧЕНКО

ГАЛИНА (57), РОБІТНИЦЯ:
— Безвіз — це добре. Найближ-
чим часом не поїду, бо не вихо-
дить. Але колись, думаю, збе-
русь на відпочинок за кордон. 
Мої знайомі їздили на курорт 
у Єгипет. Приїхали дуже задо-
волені. Може в майбутньому і 
я десь поїду відпочину трохи.

ВІКТОР (68), ПЕНСІОНЕР:
— Про який безвіз може йти 
мова? При наших жербаць-
ких пенсіях ні про які подо-
рожі за кордон навіть думати 
немає сенсу. Колись, ще при 
Радянському Союзі, я бував 
у Європі. А зараз це просто 
не реально.

АЛЬОНА (40), БЕЗРОБІТНА:
— Я поки що не знаю, як 
саме усе це буде відбувати-
ся. Можливо безвіз спрос-
тить мандри для багатьох 
людей, а можливо й ні. Але 
в будь-якому випадку я по-
стійно їжджу у Європу і надалі 
буду їздити.

РОМАН (35), АВТОМАЙСТЕР:
— Навіть не планую їхати 
в країни Європи. І це не за-
лежить від того є безвізовий 
режим, чи немає. Просто 
потрібно гроші заробляти, 
родину годувати. Роботи 
зараз багато, немає часу 
на мандрівки.

ВІКТОРІЯ (19), СТУДЕНТКА:
— Хіба від прийняття безвізу 
зміниться життя людей? Ціни 
в Європі такі, що проста людина 
не зможе собі дозволити таку 
подорож. Мені подруга, яка 
живе у Польщі, розповідала, 
що прийняття безвізу у Польщі 
погано вплинуло на країну.

ОЛЕКСАНДР (38), ФРІЛАНСЕР:
— Безвізовий режим, це зви-
чайно гарна новина. Особли-
во для молоді, яка зможе 
побачити світ і для якої від-
криються нові можливості. 
Але для мене це не дуже 
суттєво. Я й без того часто 
буваю у Європі.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи плануєте ви скористатись безвізовим режимом і поїхати у Європу?

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

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RІА, (095)3700574

Ïðî êàñêàä-
í³ ôîíòàíè ï³ä 
Àðêîþ ãîâîðèëè 

ùå ç ìèíóëîãî ðîêó. Ó ÷åðâí³ 
2016 ðîêó ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð 
ì³ñòà Îëåêñàíäð Ðåêóòà ðîçïîâ³-
äàâ, ùî â³ä ïàì’ÿòíèêà Ãîðüêîìó 
ìîæíà çðîáèòè ôîíòàí:

— Â³í áè ïðîëÿãàâ âóçüêîþ 
ñìóæêîþ ïî ñåðåäèí³ ö³º¿ àëå¿. 
Ïî îáèäâà áîêè ìîæíà áóëî ïî-
ñòàâèòè ö³êàâ³ ëàâêè, â³äðåìîí-
òóâàòè ñõîäè ï³ä Àðêîþ. Òàì 
øèðîêà àëåÿ, òîìó ì³ñöÿ äëÿ 
âñüîãî âèñòà÷èòü, — êàçàâ Ðåêóòà 
(goo.gl/6n8kO2).

Íåùîäàâíî ì³ñüêèé ãîëîâà 
Ñåðã³é Ìîðãóíîâ ðîçêàçàâ, ùî 
öüîãî ðîêó ôîíòàíà ï³ä Àðêîþ 
íå áóäå. Íà öå íå âèä³ëèëè êî-
øò³â ç Äåðæôîíäó ðåã³îíàëüíîãî 
ðîçâèòêó. À ñïîðóäæåííÿ ôîíòà-
íó ïåðåíåñëè íà íàñòóïíèé ð³ê.

Äåðæàâíèé ôîíä ðåã³îíàëüíîãî 
ðîçâèòêó íàäàº êîøòè íà âïðî-
âàäæåííÿ ïðîåêò³â ðåã³îíàëüíîãî 
ðîçâèòêó. Ðîçïîä³ë êîøò³â ì³æ 
ðåã³îíàìè â³äáóâàºòüñÿ íà êîí-
êóðñ³. ² ÿêùî ïðîåêò ïåðåìà-
ãàº — íà éîãî ðåàë³çàö³þ ìîæíà 
îòðèìàòè äî 90% ô³íàíñóâàííÿ ç 
äåðæáþäæåòó. Óñå ³íøå — ì³ñöåâ³ 
áþäæåòè òà ñòîðîíí³ ³íâåñòîðè 
(goo.gl/0ZNgkk).

Öüîãî ðîêó ì³ñüêðàäà ïîäà-
ëà ø³ñòü ïðîåêò³â, àëå ò³ëüêè 
äâà îòðèìàëè ô³íàíñóâàííÿ â³ä 

äåðæàâè: ðåêîíñòðóêö³ÿ ìîñòà íà 
×îðíîâîëà òà íà ðåêîíñòðóêö³þ 
ïðîñïåêòó Êîñìîíàâò³â-3.

Ó ìåð³¿ áóëè ùå ïëàíè ðîçïî-
÷àòè ðåêîíñòðóêö³þ òðàìâàéíî¿ 
êîë³¿ íà Ñîáîðí³é, ïðî ùî ïðî-
ñèëè ïðåäñòàâíèêè ðåë³ã³éíèõ 
êîíôåñ³é.

— ×åðåç â³áðàö³þ â³ä òðàìâà¿â 
«òð³ùèòü» Ñâÿòî-Ïðåîáðàæåí-
ñüêèé ñîáîð, áóä³âëÿ êðàºçíàâ-
÷îãî ìóçåþ. Öå íå éäå íà êîðèñòü 
ï³äçåìåëëÿì êàïóöèí³â. Òðåáà 
ðîçãëÿäàòè â³äíîâëåííÿ ïàì’ÿòêè 
(Ìóðè — àâò.) ó êîìïëåêñ³, — êà-
çàâ ñåêðåòàð â³ííèöüêî¿ ºïàð-
õ³¿ ÓÏÖ Âëàäèñëàâ Äåì÷åíêî 
(goo.gl/6qxNCZ).

Â³ä ðåêîíñòðóêö³¿ êîë³¿ â öåíòð³ 
ì³ñòà öüîãî ðîêó âèð³øèëè â³äìî-
âèòèñÿ. Çàïëàíóâàëè âèãîòîâèòè 
ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ âàðò³ñòþ 
3,2 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

À ç ÷åðâíÿ öüîãî ðîêó ïëàíó-
þòü ðåêîíñòðóêö³þ òðåòüî¿ ÷åð-
ãè ïðîñïåêòó Êîñìîíàâò³â — â³ä 
Êåëåöüêî¿ äî Ïåðâîçâàííîãî. Öÿ 
÷àñòèíà ïðîñïåêòó îòðèìàº âå-
ëèêèé äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê (goo.
gl/XhEkq2). À íà Êåëåöüê³é áóäå 
ðåêîíñòðóêö³ÿ òðàìâàéíî¿ êîë³¿, 
ùî êîøòóâàòèìå ì³ñòó 7,5 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü.

У ПАРКУ НЕ БУДЕ НОВОГО 
ФОНТАНА. НЕМАЄ ГРОШЕЙ
Розвиток  На цей рік планували 
збудувати ще один фонтан — під Аркою, 
що в Центральному парку. Але на це 
не виділили грошей у Держфонді 
регіонального розвитку. Що ще хотіли 
зробити у Вінниці за державні кошти?

Від пам’ятника Горького до сходів під Аркою хотіли 
прокласти каскадний фонтан. А по обидва боки алеї — 
поставити нові лавки та зробити озеленення
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387094

АЛЕНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535

Íàïåâíå íàé-
ñòàðøèé ó ì³ñò³ 
á³ãóí òà ñïîðòñìåí 

Àíàòîë³é Îðºõîâ ïîá³æèòü ç Â³-
ííèöåþ òðåò³é ðàç. Öüîãî ðîêó 
÷îëîâ³ê â³äñâÿòêóâàâ 80-ð³÷íèé 
þâ³ëåé ³ îêð³ì «Â³ííèöÿ á³æèòü» 
çáèðàºòüñÿ â³äâ³äàòè ê³ëüêà ìàðà-
ôîí³â ó ªâðîï³. Ïåðøèé ïîâíèé 
ìàðàôîí 42 êì 195 ì Àíàòîë³é 
ïðîá³ã, ñâÿòêóþ÷è ñâî¿ ïåðø³ 
ï³âñòîë³òòÿ.

— Ó Ìîñêâ³ êîæåí ð³ê â ñåðïí³ 
ïðîâîäèâñÿ ì³æíàðîäíèé ìàðà-
ôîí ñâ³òó, íà ÿêèé ÿ ïîòðàïèâ 

íà ñâî¿ 50, ³ ïðîá³ã çà òðè ç ïî-
ëîâèíîþ ãîäèíè, — ðîçïîâ³äàº 
Àíàòîë³é Îðºõîâ. — Äî ðîçâà-
ëó Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ÿ âñòèã 
éîãî ïðîá³ãòè ùå ï'ÿòü ðàç³â ïî-
ñï³ëü. Ïîò³ì 14 ðîê³â áðàâ ó÷àñòü 
ó Êè¿âñüêîìó íàï³âìàðàôîí³. ² 
öå íå ðàõóþ÷è ð³çíîìàí³òí³ çìà-
ãàííÿ ïî âñüîìó ñâ³òó.

Äî ðå÷³, ö³º¿ íåä³ë³ ï³ñëÿ âå-
ëè÷åçíî¿ ïåðåðâè â Êèºâ³ çíî-
âó ïðîâåëè íàï³âìàðàôîí, êóäè 
ç'¿õàëèñü ó÷àñíèêè ç 38 êðà¿í ñâ³-
òó, ìîæëèâî òðàäèö³ÿ ìàðàôîí³â 
ó ñòîëèö³ â³äðîäèòüñÿ. À ó Â³ííè-
ö³ ðîçïî÷íåòüñÿ ³ ñïîä³âàºìîñü 
çàïî÷àòêóº ¿¿ íàéìàñîâ³øèé çàá³ã 
«Â³ííèöÿ á³æèòü».

«ВІННИЦЯ БІЖИТЬ» ЗА МІСЯЦЬ. 
НАЙСТАРШИЙ БІГУН ВЖЕ ГОТОВИЙ
Про силу і витримку  27 травня 
вінничани у черговий раз зможуть стати 
на шлях здорового способу життя і вже 
ніколи з нього не сходити. Адже третій рік 
поспіль пройде мегакрутий захід, який 
змінив обличчя міста — «Вінниця біжить»

— Öå ÿñêðàâèé òà íàäèõàþ-
÷èé çàõ³ä, êóäè, ÿê ÿ áà÷èâ, ³ç 
çàäîâîëåííÿì ïðèõîäèëè ìàë³ òà 
äîðîñë³, áàãàòî øêîëÿð³â, ëþäåé 
ïîõèëîãî â³êó, — ãîâîðèòü Àíàòî-
ë³é. — Ïðîñòî ïîðàä³òè ñâîáîä³ òà 
ðóõàì âëàñíîãî ò³ëà, â³ä÷óòè ñåáå 
÷àñòèíîþ ÷îãîñü ìàñøòàáíîãî.

Àëå êîëè âàì öüîãî çàìàëî? Âè 
ïðàãíåòå ïåðåìîãè? Òîä³ âñå ó âà-
øèõ ðóêàõ. À ìè çàïèòàëè åêñïåðò³â, 
ÿê âàðòî âèêîðèñòàòè ÷àñ äî çàá³ãó, 
ùîá íàäèõíóòèñÿ òà ï³äãîòóâàòèñÿ.

Âè í³êîëè íå á³ãàëè — ñïðî-
áóéòå ñåáå ó äèñòàíö³¿ 1 àáî 3 ê³-
ëîìåòðè.

ßêùî âè ãîòîâ³ äî á³ëüøîãî — 
ñïðîáóéòå ïðîá³ãòè ìàêñèìàëüíó 
äèñòàíö³þ — 9 êì.

Çà ñëîâàìè òðåíåðà ç ëåãêî¿ 
àòëåòèêè Âîëîäèìèðà Ïðîøè-
íà, ì³ñÿöü äî çàá³ãó ìîæíà ïðè-
ñâÿòèòè ðàíêîâ³é çàðÿäö³, õîäèòè 
íà ñòàä³îí ïðîáóâàòè ñâî¿ ìîæ-
ëèâîñò³.

Òîæ ä³ñòàºìî çðó÷í³ êðîñ³âêè, 
ðîçìèíàºìîñü ³ ãîòóºìîñü äî «Â³-
ííèöÿ á³æèòü».

Ðóõàºìî Â³ííèöþ ðàçîì.

Анатолій Орєхов (80). Чоловік багато разів пробігав 
марафон (42 кілометри 195 метрів). На фото — він тренується 
разом з сином Андрієм. Неодноразово вони їздили 
на змагання та займали призові місця 
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ОЛЕКСАНДР СО-
РОЧАН, НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛІННЯ ДЕР-
ЖАВНОГО НАГЛЯДУ 
ЗА ДОТРИМАННЯМ 
САНІТАРНОГО ЗАКО-
НОДАВСТВА ДЕРЖ-
ПРОД СПОЖИВ-

СЛУЖБИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

— Клопи — це така соціальна 
проблема, хоча дійсно не є пе-
реносниками інфекцій. Вони 
ведуть нічний спосіб життя, 
кусають людину, не дають 
спати, відкликають алергії і 
дуже важко знищуються. Мож-
на безкінечну кількість разів 

обробляти отрутами, але без 
результату.
Як вихід — ремонтні роботи, 
заміна меблів, провітрюван-
ня, прання речей, прасування, 
поменше килимів у квартирах, 
побільше вологого прибирання. 
Слідкувати, аби не було щілин 
у паркетах, підлогах, стінах — 
для них це улюблене місце 
проживання, ну і старі дивани… 
Можна сказати, що клопи спо-
нукають людей до ремонту та 
купівлі нових речей, бо можна 
багато разів обробляти примі-
щення зі старими меблями, але 
вони повернуться.

Клопи спонукають людей до ремонту

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535

Êîëè ïðî îñåëþ 
ãîâîðèëè — êëî-
ïîâíèê, òî ìàëè 

íà óâàç³ äåùî áðóäíå òà íåî-
õàéíå. Àëå ö³ ìàëåíüê³ êîìàøêè 
äîñèòü äåìîêðàòè÷í³ ³ñòîòè, ¿ì 
àáñîëþòíî áàéäóæå ñîö³àëüíèé 
÷è ìàòåð³àëüíèé ñòàí õàçÿ¿íà.

— Âîíè êîìôîðòíî ïî÷óâàþòü 
ñåáå ³ ó ï³äâàëü÷èêó áåçõàò÷åíêà, 
³ â ºâðîðåìîíò³ îë³ãàðõà, — ãîâî-
ðèòü äåç³íôåêòîð Ìèêîëà Ìà-
ðèí÷óê. — Ãîëîâíå, ùîá äîñòóï 
äî ò³ëà õàçÿ¿íà áóâ.

Õàð÷óþòüñÿ êëîïè ò³ëüêè ëþä-
ñüêîþ êðîâ’þ. Çàñïîêîþº òå, ùî 
âîíè íå ïåðåíîñÿòü ³íôåêö³é, àëå 
âèêëèêàþòü ñèëüíó àëåðã³þ.

— Ïåðåä òèì ÿê âêóñèòè, êëî-
ïè (ÿê ³ êë³ù³) çíåáîëþþòü ì³ñöå 
óêóñó, — ãîâîðèòü ñïåö³àë³ñò. — 
Àëå òî ñòàð³ êëîïè, ìîëîäíÿê 
òàêèõ ôåðìåíò³â ó ñëèí³ íå ìàº. 
Òîæ êîëè âè âíî÷³ ïðîêèíóëèñü 
â³ä óêóñó, ìîæíà ðàä³òè, ó âàñ 
êëîïè ñâ³æ³, ùå íå îáæèëèñÿ, 
òîæ ¿õ íå äóæå áàãàòî. À îò çíå-
áîëþâàëüíèé ôåðìåíò «ñòàðîæè-
ë³â» º ñèëüíèì àëåðãåíîì, ëþäè 
ìîæóòü íàâ³òü ïóõíóòè â³ä òàêèõ 
óêóñ³â.

ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ. Çà ñëî-
âàìè äåç³íôåêòîðà, æ³íêè ³ ä³òè 
÷àñò³øå ïîòåðïàþòü â³ä óêóñ³â 
êëîï³â, áî ìàþòü òîíøó øê³ðó.

— Ì³ñöå ïðîæèâàííÿ êëîï³â 
çíàõîäèòüñÿ â ðàä³óñ³ äâîõ ìåòð³â 
â³ä ñâîãî ãîñïîäàðÿ, íàé÷àñò³øå 
öå ë³æêî, êð³ñëî, äèâàí, — ãîâî-
ðèòü ñïåö³àë³ñò. — ßêùî ë³æêî 
ñòî¿òü á³ëÿ äâåðåé, êëîïè ìîæóòü 

ìåøêàòè â äâåðíîìó êîñÿêó, 
â ñòèêó øïàëåð, ï³ä ïë³íòóñîì.

Òåõí³êà, ÿêà º â äîì³, òåëåâ³çîð, 
íàïðèêëàä, ÷è íîóòáóê òåæ ìîæå 
ñòàòè äîì³âêîþ êëîï³â.

ЯК ПРОВОДИТЬСЯ ОБРОБКА. 
Ïåðåä îáðîáêîþ ïîòð³áíî ïåðå-
ïðàòè âñ³ ðå÷³ (ïðè òåìïåðàòóð³ 
60 ãðàäóñ³â êëîïè òà ¿õ ÿéöÿ âìè-
ðàþòü), ïîò³ì âèïðàí³ ðå÷³ ñêëà-
äàþòüñÿ â ïîë³åòèëåíîâ³ ïàêåòè 
³ çàïå÷àòóþòüñÿ, àáî âèíîñÿòüñÿ 
ç êâàðòèðè.

Òàêîæ â³ä ðå÷åé ïîòð³áíî çâ³ëü-
íèòè âñ³ øàôêè, â³äòÿãíóòè â³ä 
ñò³í ìåáë³, õî÷à á íà 45 ñì. Ç³áðà-
òè âñþ ïîñò³ëü, çàëèøèòè ìîæíà 
ïîäóøêó, êîâäðó.

Ùî ìîæå õàçÿ¿í êâàðòèðè 
çðîáèòè ñàìîñò³éíî — ïðîïè-
ëîñîñèòè äèâàí, ìàòðàö, îñî-
áëèâó óâàãè ïðèä³ëÿþ÷è ñòèêàì 
òà øâàì (ñàìå â öèõ øïàðèíàõ 
êëîïè ïîëþáëÿþòü â³äêëàäàòè 
ÿéöÿ). Ïîò³ì ì³øîê ïèëîñîñà 
âàðòî âèêèíóòè, à êðàùå ñïàëèòè.

— ßêùî â ãîñïîäèí³ º øóáà, 
çà íå¿ ìîæíà íå ïåðåæèâàòè, òàì 
êëîïè æèòè íå ëþáëÿòü, ÿêùî 
äåñü ³ ñõîâàºòüñÿ îäèí-äâà, ¿¿ äî-
ñèòü ïðîñòî ãàðíî ïîòðóñèòè, — 
ãîâîðèòü Ìèêîëà. — Ïîòðóñèòè 
ìîæíà ³ êîâäðó, òîìó ùî ÿéöÿ 
êëîï³â íå òàê³ ëèïê³, ÿê ÿéöÿ âî-

КЛОПИ ПРОКИНУЛИСЯ І АТАКУЮТЬ
Кусючі гості  Активних з приходом 
тепла клопів важко вивести з 
малогабаритного житла та гуртожитків, 
запевняють дезінфектори. Найчастіше їх 
викликають в райони Поділля, Вишеньки 
та ринку «Урожай». Можна спробувати 
подолати нашестя комах самостійно

øåé. Àëå ³íø³ ðå÷³ ïðîñòèì ïåðå-
òðóøóâàííÿì íå îá³éäóòüñÿ, àäæå 
êëîïè ìîæóòü ñõîâàòèñÿ ó øâàõ.

Òåõí³êó, çà ñëîâàìè äåç³íñïåê-
òîðà, ìîæíà ðîç³áðàòè òà òåæ 
ïðîïèëîñîñèòè, ÿêùî º òàêà 
ìîæëèâ³ñòü. Äî ðå÷³, êëîïè ìî-
æóòü áóòè íàâ³òü ó ìîá³ëüíèêó, 
ñàìå ÷åðåç ìîá³ëüíèê ¿õ ìîæíà 
òðàíñïîðòóâàòè ó ãîñò³ äî äðóç³â 
÷è âîðîã³â.

ЧИМ ЗНИЩУЮТЬ КЛОПІВ. — Âè-
êîðèñòîâóþ õëîðïèðèâ³ò, çàñ³á 
ñêëàäàºòüñÿ ç äâîêîìïîíåíòíî¿ 
îòðóòè, òà ââàæàºòüñÿ ìàëîòîê-
ñè÷íèì äëÿ âñ³õ òåïëîêðîâíèõ — 
àëå øê³äëèâèé äëÿ âàçîí³â, ðèáîê, 
òîìó êîëè ìè ïðè¿çäèìî â êâàð-
òèðó, äå º àêâàð³óì, ïðîñèìî éîãî 
çàãåðìåòèçóâàòè, — ãîâîðèòü Ìè-
êîëà. — Çàïàõ â îòðóòè ñèëüíèé, 
ïàõíå êåðàñèíîì, âèâ³òðþºòüñÿ 
ïðîäîâæ äâîõ-òðüîõ òèæí³â, àëå 
º ëþäè, ÿêèì ïîäîáàºòüñÿ.

×îëîâ³ê êàæå, ùî êîëè êâàðòè-
ðè ÷è áóäèíêè âåëèê³, òî êëîïè 
ìîæóòü îáðàòè ñîá³ ÿêèéñü îäèí 
êóòî÷îê, à îò ê³ìíàòêè ãóðòîæèò-
ê³â, ìàëåíüê³, ç êóïîþ ðå÷åé ÷àñ-
òî «çàñåëåí³» ïîâí³ñòþ.

— Âèêëèêàþòü íàñ ïî âñ³õ 
ðàéîíàõ ì³ñòà — ³ íà Êè¿âñüêó, 
³ â öåíòð, íàé÷àñò³øå öå ðàéîí 
Âèøåíüêè, Ïîä³ëëÿ, òà ðèíêó 
«Óðîæàé», — ðîçïîâ³äàº ñïåö³-
àë³ñò.

Äî ðå÷³, Ìèêîëà âïåâíåíèé, 
ùî êëîï³â ó ì³ñò³ íàáàãàòî á³ëü-
øå, í³æ ìîæíà óÿâèòè, ç îãëÿäó 
íà ê³ëüê³ñòü âèêëèê³â. Àäæå äå-
ç³íôåêö³ÿ îäíîê³ìíàòíî¿ êâàðòè-
ðè êîøòóº 550 ãðèâåíü, ³ ïëþñ 
100 çà êîæíó äîäàòêîâó ê³ìíàòó.

— Ëþäè âèêðó÷óþòüñÿ ñàìî-
òóæêè, — ãîâîðèòü äåç³íôåêòîð. — 
²ñíóþòü íàðîäí³ ìåòîäè áîðîòüáè 

ç êëîïàìè, áåðóòü ïîëèí, ÷åìå-
ðèöþ, ÷åáðåöü, âèñóøóþòü ¿õ ³ 
êëàäóòü â äèâàíè, ï³ä ïîñò³ëü, 
àáî ïåðåòèðàþòü ó ïîðîøîê ³ íèì 
ïîñèïàþòü. Àëå öåé çàñ³á ëèøå 
äëÿ ñàìîçàñïîêîºííÿ.

ª òàê³, ùî íå äîâ³ðÿþòü íà-
ðîäíèì ìåòîäàì, à êóïóþòü 
íà áàçàðàõ çàñîáè äëÿ áîðîòüáè 
ç êîìàõàìè, íàïðèêëàä, «óëüòðà 
ìàã³ê» (òàì ó íåâåëèê³é êîí-
öåíòðàö³¿ º îòðóòà, ùî âõîäèòü 
äî ïðîôåñ³éíîãî ðîç÷èíó). ª ä³-
ºâèé çàñ³á «Ïàðîïàë», â³í ìàéæå 
íå ñìåðäèòü, äóæå åôåêòèâíèé, 
àëå äîðîãèé.

ЧАС КРОВОСОСІВ. Íàéàêòèâí³-
ø³ êëîïè âíî÷³, à ñàìå ç ïåðøî¿ 
äî ÷åòâåðòî¿ íî÷³. ßêðàç êîëè ëþ-
äèíà ãëèáîêî ñïèòü òà àêòèâíî 
âèä³ëÿº âóãëåêèñëèé ãàç.

— Õî÷à áóâ âèïàäîê, êîëè îäèí 
õëîïåöü ïðèâ³â äîäîìó ä³â÷èíó. 
Òî âîíà ïîñåðåä íî÷³ âòåêëà â³ä 
êîõàííÿ, òîìó ùî ó êëîï³â, ÿê 
òî êàæóòü, «ëþáîâü ëþáîâüþ, 
à îáåä ïî ðàñïèñàíèþ», — ñì³-
ºòüñÿ Ìèêîëà.

ßêùî ãîâîðèòè ïðî ñåçîíí³ñòü, 
òî, çà ñëîâàìè äåç³íôåêòîðà, ï³-
êîâà àêòèâí³ñòü êëîï³â íàñòàº 
ðàçîì ç ïîòåïë³ííÿì.

— Íàïðèêëàä, ó êâ³òí³ â íàñ 
áóëî ê³ëüêà äí³â òåïëà, ³ ìè ìàëè 
ñ³ì âèêëèê³â, ñüîãîäí³ (10 êâ³ò-
íÿ) äâà ðàçè âèêëèêàëè, çàâòðà 
º îäèí âèêëèê ³ îäèí ïîâòîð, — 
ðîçïîâ³äàº ñïåö³àë³ñò. — Çèìîþ 
êëîïè â ñïëÿ÷îìó ñòàí³, òîæ êó-
ñàþòü òð³øêè. Çà ìèíóëó çèìó 
íàñ âèêëèêàëè ëèøå 10 ðàç³â, 
à òåïåð³øíüî¿ áóëî á³ëüøå äâà-
äöÿòè âèêëèê³â.

Ç ñåðïíÿ ïî êâ³òåíü öüîãî ðîêó 
Ìèêîëà ïî÷èñòèâ â³ä êëîï³â á³ëü-
øå 500 êâàðòèð ì³ñòà.

ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ КЛОПИ. Íà-
ñïðàâä³ êëîïè ïðè¿õàëè äî íàñ 
ç òåïëèõ êðà¿â. Äëÿ íàøî¿ çîíè 
êëîïè íå º êîð³ííèìè ìåøêàí-
öÿìè.

— Òîìó ïî¿õàëè âè íà â³äïî-
÷èíîê äî ìîðÿ (ªãèïåò òàì ÷è 
Òóðå÷÷èíà) ³ ïðèâåçëè ñï³âìåø-
êàíöÿ, — ãîâîðèòü äåç³íôåêòîð. — 
Äóæå ÷àñòî ëþäè ïðèâîçÿòü äî-
äîìó êëîï³â ïîòÿãàìè. Îñîáëèâî 
áàãàòî ¿õ ó ãóðòîæèòêàõ, îñîáëèâî 
ïðè óí³âåðàõ. Òàì ì³ãðàö³ÿ ñòó-
äåíò³â ÿê ïî êðà¿í³, òàê ³ ïî ê³ì-
íàòàõ — ï³äâèùåíà, à ïëîù³ ìàë³. 
Äî ðå÷³, íàñ òóäè êîìåíäàíòè 
íå ïóñêàþòü…

САМОСТІЙНИЙ ВИБІР. Çà ñëî-
âàìè Îëåíè Òîì÷àê, äèðåêòîðà 
«Ïðîôäåç³íôåêö³¿», àñîðòèìåíò 
çàñîá³â äëÿ çíèùåííÿ êëîï³â ó 
äîìàøí³õ óìîâàõ äîñèòü øèðîêèé 
³ ä³ëèòüñÿ íà ê³ëüêà ãðóï: ô³çè÷í³, 
õ³ì³÷í³, íàðîäí³ (òðàäèö³éí³), âè-
êëèê ñïåö³àëüíèõ ñëóæá. 

— Âèêîðèñòàííÿ òèõ ÷è ³íøèõ 
çàñîá³â, öå ðåçóëüòàò âèáîðó ãîñ-
ïîäàðÿ ³ ìåøêàíö³â êîíêðåòíîãî 
ïðèì³ùåííÿ, ¿õ ô³íàíñîâîãî ñòà-
íîâèùà, à òàêîæ ðÿäó êîíêðåòíèõ 
îáñòàâèí, — ãîâîðèòü Îëåíà Òîì-
÷àê. — Ïðè âèêëèêó ïðîôåñ³éíèõ 
ñëóæá ïåðåêîíàéòåñü ó íàÿâíîñò³ 
äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â ó ô³ðìè 
íà ïðîâåäåííÿ äåç³íôåêö³éíèõ 
ðîá³ò, ä³çíàéòåñÿ, ñê³ëüêè ÷àñó 
êîìïàí³ÿ íàäàº òàê³ ïîñëóãè, 
çíàéä³òü â³äãóêè â ³íòåðíåò³ ïðî 
öþ ô³ðìó. Ñàìîñò³éíå âèâåäåííÿ 
êëîï³â ïðîâîäèòüñÿ ïðàêòè÷íî 
òàê ñàìî. Àëå êóïóéòå ïðåïàðàòè 
â ñïåö³àë³çîâàíèõ òîðãîâèõ òî÷-
êàõ, óâàæíî âèâ÷àéòå óïàêîâêó ³ 
òåðì³í ïðèäàòíîñò³, òàêèì ÷èíîì 
âè çàõèñòèòå ñåáå â³ä ï³äðîáîê ³ 
çàéâî¿ ðîáîòè.

Êëîïè ìåøêàþòü â 
ðàä³óñ³ äâîõ ìåòð³â 
â³ä ëþäèíè ³ ìîæóòü 
ïîäîðîæóâàòè íàâ³òü 
ó ìîá³ëüíèêó. 
À øóá íå ëþáëÿòü

Анатолій Маринчук, дезіфектор «Профдезінфекції». Теплі дні принесуть нам багато 
роботи. Вже активізувались клопи, їх дуже багато, а знищити дуже важко

ËÀÉÔ
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МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Ó Ïðàâîñëàâ-
í³é öåðêâ³ ³ñíóº 
äâà òèïè ñâÿò: 

«ïåðåõ³äí³» òà íå «ïåðåõ³äí³». 
Äî ïåðåõ³äíèõ ñâÿò â³äíîñÿòüñÿ 
ò³ îñîáëèâ³ äí³, ÿê³ çäåá³ëüøîãî 
çàëåæàòü â³ä äíÿ ñâÿòêóâàííÿ 
ñàìîãî Âåëèêîäíÿ, ÿêèé ó ñâîþ 
÷åðãó ùîðîêó çì³íþº äàòó ñâÿò-
êóâàííÿ. À äî íå ïåðåõ³äíèõ — 
ñâÿòêóâàííÿ, ÿê³ çâåðøóþòüñÿ 
â îçíà÷åíó äàòó. Ñàì ïðèíöèï 
âèçíà÷åííÿ ñâÿòêóâàííÿ Âåëè-
êîäíÿ áóâ ðîçðîáëåíèé ùå ó ²²² 
ñòîë³òò³ Îëåêñàíäð³éñüêîþ öåðê-
âîþ òà ï³çí³øå çàêð³ïëåíèé íà ² 
Âñåëåíñüêîìó ñîáîð³ (325 ð.) ³ 
ïîì³ñíîìó Àíòèîõ³éñüêîìó ñî-
áîð³ (341 ð.).

— Ïðèíöèï âèðàõóâàííÿ äàòè 
Âåëèêîäíÿ íàñòóïíèé: â³í ìàº 
â³äáóòèñü ï³ñëÿ ïåðøîãî ïîâíî-
ãî ì³ñÿöÿ âåñíÿíîãî ð³âíîäåííÿ, 
àáî æ ó éîãî äåíü òà îáîâ’ÿçêîâî 
ï³ñëÿ ªâðåéñüêîãî Âåëèêîäíÿ, — 
ðîçïîâ³â îòåöü Íàçàð³é. — ßêùî 
äàòà éîãî ñâÿòêóâàííÿ ïðèïà-
äàº íà ªâðåéñüêèé Âåëèêäåíü, 
àáî æ ïåðåä íèì, òî ïðàâèëà 
çîáîâ’ÿçóþòü ïåðåéòè äî íà-
ñòóïíîãî ïîâíîãî ì³ñÿöÿ. ²ñíóº 
ö³ëà ñèñòåìà âèðàõóâàííÿ ñâÿòêó-
âàííÿ, ðîçðîáëåíà àñòðîíîìàìè 
â ð³çí³ ðîêè. ßêùî ãîâîðèòè â çà-
ãàëüíîìó êîíòåêñò³ ïðî ñâÿòêó-
âàííÿ Âåëèêîäíÿ, òî â äàâíèíó 
öå áóëà ö³ëà ñóâîðî êîíòðîëüîâà-
íà òðàäèö³ÿ, ÿêà íå ìàëà ÿêèõîñü 
àëüòåðíàòèâ äî ñâîº¿ çì³íè. 

Äâà ðîêè òîìó Îëåêñàíäð³é-
ñüêèé ïàòð³àðõ êîïòñüêî¿ öåðêâè 
Ôåîäîð ²² âèñòóïèâ ç ïðîïîçèö³-
ºþ óí³ô³êóâàòè äàòó ñâÿòêóâàííÿ 
Âåëèêîäíÿ ì³æ óñ³ìà õðèñòèÿí-
ñüêèìè êîíôåñ³ÿìè. Öþ ïðîïî-
çèö³þ ï³äòðèìàâ Êîíñòàíòèíî-
ïîëüñüêèé ïàòð³àðõ Âàðôîëîì³é 
², ïàòð³àðõ Ñèðî-ÿêîâèòñüêî¿ 
ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè ²ãíàò³é ªô-
ðåì ²², à òàêîæ Ðèìñüêèé Ïàïà 
Ôðàíöèñê. Ïàòð³àðõ Ôåîäîð ²² 
âèñëîâèâ ïîáàæàííÿ, àáè ñâÿò-
êóâàííÿ Âåëèêîäíÿ ùîðîêó â³ä-
áóâàëîñü ó äðóãó íåä³ëþ êâ³òíÿ.

ОДИН ВЕЛИКДЕНЬ 
ДЛЯ УСІХ ВІРЯН
Воскресіння  
Зазвичай, 
православні та 
католики святкують 
Великдень у різні 
неділі. Та інколи 
це свято припадає 
на одну дату. Чому 
так відбувається? 

389766

КЛІРИК ВОЗНЕСЕНСЬКОГО ХРАМУ НАЗАРІЙ ДАВИДОВСЬКИЙ 
— Хочу побажати вінничанам, аби з приходом Великодня до душі та 
серця кожного із них прийшла радість світлого Христового Воскресіння. 
Святитель Іоанн Златоуст у своєму огласительному слові на Великдень 
говорить такі слова: «Тому-то увійдіть всі в радість Господа свого: і пер-
ші, і другі, винагороду прийміть. Багаті і бідні, один з одним святкуйте! 
Стримані і ліниві, день вшануйте! Ті, що постилися, і ті, що не постили-
ся, — звеселіться сьогодні!». Тому і я бажаю усім з розумінням та радістю 
увійти до святкування цього найвеличнішого християнського свята. Свята 
перемоги життя над смертю, свята перемоги праведності на гріховністю.

ОТЕЦЬ КОСТЯНТИН МОРОЗОВ, НАСТОЯТЕЛЬ ПАРАФІЇ ПРЕСВЯТОЇ 
ДІВИ МАРІЇ АНГЕЛЬСКОЇ У ВІННИЦІ 
— Передусім побажаю мати у цьому році надію та терпеливість один 
до одного. Адже все починається саме з усмішки один до одного. Не по-
трібно підозрювати інших у тому, що вони хочуть робити тобі зло. Краще 
самому дарувати іншим усмішки, які запалюють радість у серці і роблять 
наше життя добрим. Бажаю, щоб Господь воскрес та запалив це у серцях, 
а пізніше проявив це на обличчях, щоб вся країна трошки усміхнулась 
у цьому році.

ОТЕЦЬ ГРИГОРІЙ РОГАЦЬКИЙ, НАСТОЯТЕЛЬ ПАРАФІЇ ПОКРОВУ 
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ УГКЦ У ВІННИЦІ 
— Миру, злагоди і правдивої радості, яку нам дає воскреслий Христос. 
Нехай Воскресіння Христа допоможе нашій країні подолати зло за до-
помогою Господнею.

КЛАУДІО ҐУДЖЕРОТТІ, АПОСТОЛЬСЬКИЙ НУНЦИЙ В УКРАЇНІ РИ-
МО-КАТОЛИЦЬКИЙ АРХІЄПИСКОП, ВАТИКАНСЬКИЙ ДИПЛОМАТ 
— Великдень, особливо у цій частині світу — це величезне свято природи. 
Ваша дивовижна земля, яка має красу, яка йде від морів і до гір, має ве-
личезну різноманітність у буянні природи — зараз починає розквітати. І це 
відбувається навіть незважаючи на те, що йде війна. Для нас, християн, ці 
квіти є Воскресінням Христа. Немає смерті, яка би не зазнала воскресіння. 
І це є наша відповідальність. Бо якби все вирішувалось нашими 70-ма 
роками життя, то було би досить легко жити. Але усвідомлювати, що 
кожна наша справа та діяльність має запах вічності, накладає на нас велику 
відповідальність. Отож, моє побажання з нагоди Воскресіння Христового, 
щоб ви насолоджувались тими квітами, які вона продукує, і відчували 
відповідальність якомога сильніше. Щоб занадто скоро не прийшла осінь!

ПРИВІТАННЯ ВІД СВЯЩЕНИКІВ 
ІЗ ВЕЛИКОДНЕМ

Христос Воскрес. Священики кількох конфесій нашого міста і римо-
католицький архієпископ привітали вінничан з Великим святом 
християнського світу. Побажали посмішок, розуміння та терплячості.

У цьому році Великдень святкують 16 квітня. Освячення 
святкового «кошика» проходитиме у всіх церквах одночасно

ÑÂßÒÎ
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Інкасатори чекають на реакцію голови 
банку на своє звернення, надіслане по-
штою кілька днів тому. Вони розрахову-
ють на фінансову перевірку. Якщо такої 
не буде — готові протестувати.
Тим часом редакція написала начальнику 
управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ 
Ощадбанку з проханням прокоментувати 
ситуацію та пояснити зміни в оплаті праці 
інкасаторів. Ось що нам відповіли:
«Наразі, у відповідь на звернення сфор-
мована комісія, яка проведе відповід-

ну перевірку, про результати якої ми 
обов’язково повідомимо. На базі нада-
ного прикладу розрахунку заробітної 
платні співробітника — старшого інкасато-
ра — готові надати пояснення. Щомісячні 
премії співробітникам РУ (регіонального 
управління — авт.) залежать в першу чергу 
від виконання регіональним управлін-
ням в цілому затверджених планів, в тому 
числі плану по прибутку. У листопаді 
2016 року доведені плани регіональним 
управлінням були виконані на 80%, і 

співробітники у грудні отримали відпо-
відну премію у розмірі 80% до посадового 
окладу (підкреслимо, це стосується всіх 
працівників апарату управління, в т. ч. 
інкасаторів). У січні 2017 року план при-
бутку та окремі бізнес-показники регіо-
нальним управлінням не були виконані, 
тож у лютому виплата премії всім пра-
цівникам управління, в т. ч. інкасаторам, 
не проводилась. Отже, це жодним чином 
не свідчить про «тенденцію до зниження» 
рівня заробітної плати співробітників».

«Звернення співробітників інкасації Ві-
нницького регіонального управління буде 
уважно розглянуто, за результатами будуть 
прийняті необхідні рішення», — написали 
також редакції з прес-служби Ощадбанку, 
але не уточнили, які рішення можуть бути 
прийняті.
А уже зараз працівники філії державної 
фінансової установи, яка у рейтингу решти 
українських банків знаходиться на восьмій 
позиції, між собою говорять одне: інкаса-
торам загрожує… звільнення.

Чим відповість Ощадбанк на розголос?

ÊÎÍÔË²ÊÒ

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
(067)7857674 

Ùîá ðîçêàçàòè, 
ùî âîíè íåäî-
îòðèìóþòü çàðï-

ëàòè, ³íêàñàòîðè Â³ííèöüêî¿ ô³ë³¿ 
Îùàäáàíêó ç³áðàëèñÿ ï³ñëÿ ðîáî-
÷îãî äíÿ 6 êâ³òíÿ â ï³äñîáíîìó 
ïðèì³ùåíí³ â³ää³ëåííÿ íà Êî-
öþáèíñüêîãî. Òóäè ïîêëèêàëè 
æóðíàë³ñò³â é çàïðîñèëè þðèñòà 
ç ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Íàðîä-
íèé êîíòðîëü». Ê³ëüêîìà äíÿìè 
ðàí³øå âîíè íàä³ñëàëè çâåðíåí-
íÿ ãîëîâ³ Îùàäáàíêó ç âèìîãàìè 
ðîç³áðàòèñÿ â íåäîïëàòàõ.

— Þðèñò, ñïîä³âàºìîñÿ, íàì 
äîïîìîæå. Áóäåìî îáãîâîðþâà-
òè ñèòóàö³þ, àëå ìè íàëàøòîâàí³ 
äóæå êàòåãîðè÷íî, — êàæå ³íêà-
ñàòîð, ÿêèé ïîäçâîíèâ ó ðåäàê-
ö³þ RIA/20minut.ua é ïîïðîñèâ 
ïðèéòè íà çáîðè. — Óæå ïðîñòî 
áîðîòèñÿ òðåáà, áî ÿê æèòè, 
ÿêùî çà êîìóíàëüí³ ïëàòèòè 
2500–2700, à îòðèìóþòü íàø³ 
ïðàö³âíèêè òðè òèñÿ÷³?

Íà çáîðàõ ³íêàñàòîðè ðîçêà-
çàëè, ùî ðàí³øå â íèõ çàðïëàòà 
áóëà 6 òèñÿ÷ ³ á³ëüøå. Ïðîòÿ-
ãîì îñòàíí³õ ì³ñÿö³â âèïëàòè 
ïîñòóïîâî çìåíøóâàëèñÿ, é 
îñòàííÿ — óäâ³÷³ ìåíøà. Îäèí 
ç ³íêàñàòîð³â óçÿâ ³ç ñîáîþ ñâîþ 
äîâ³äêó ïðî äîõîäè çà ï³âðîêó é 
ïîêàçàâ íà ï³äòâåðäæåííÿ. Ðåøòà 
ðîçïîâ³ëè, ùî ó íèõ òàêà æ ñàìà 
ñèòóàö³ÿ. Ïð³çâèù íå íàçèâàëè, 
ìîòèâóþ÷è òèì, ùî îáóðþþòüñÿ 
óñ³, à íå îêðåì³ ïðàö³âíèêè.

— Ó íàñ ïðåòåíç³é ç êîæíèì 
ðîêîì ³ äíåì — âñå á³ëüøå ³ á³ëü-

øå, — êàæå îäèí ç ³íêàñàòîð³â. — 
Ùî âè õî÷åòå, ÿêùî çàâ³äóâà÷êà 
â³ää³ëåííÿ îòðèìóº 1,5–2 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü?

²íêàñàòîðè Îùàäáàíêó — â³ëü-
íîíàéìàí³ ïðàö³âíèêè. Ïðàöþ-
þòü çà òðóäîâèìè äîãîâîðàìè é 
êàæóòü, ùî óìîâè äîãîâîðó áàíê-
ðîáîòîäàâåöü ïîðóøóº, à ïðîô-
ñï³ëêè ó íèõ äàâíî âæå íåìàº.

— Íàì íåäîðàõîâóþòü çà ïî-
íàäíîðìîâ³, — êàæå îäèí ³íêà-
ñàòîð.

— Ó â³äïóñòêó íå ïóñêàþòü, 
ìîòèâóþ÷è òèì, ùî íå âèñòà÷àº 
ëþäåé, — äîäàº ³íøèé. — Òîð³ê 
õëîïö³ õîäèëè íà òèæäåíü-äâà, 
íå á³ëüøå.

— Ìè ìàºìî ïðàâî, íà â³äì³íó 
â³ä ³íøèõ áàíê³âñüêèõ ïðàö³âíè-
ê³â, áàñòóâàòè ÷è âëàøòîâóâàòè 
³íø³ àêö³¿ ïðîòåñòó. Âèð³øèëè 
ä³ÿòè ÷åðåç ïðåñó, áî çíàºìî, ÿê 
áóäå, ÿêùî, íàïðèêëàä, íå âè-
éäåìî íà ðîáîòó âñ³: ïîêàðàþòü 
ñòàðøèõ çì³íè, òà é âñå, — ïî-
ÿñíþþòü ïðàö³âíèêè ñëóæáè 
³íêàñàö³¿ Îùàäáàíêó.

Âîíè òàêîæ ðîçïîâ³ëè, ùî 
ðàí³øå ìàëè àíàëîã³÷íó ñèòóà-
ö³þ — ¿õ âèïëàòè çìåíøèëèñÿ 
òåæ áåç áóäü-ÿêèõ ïîïåðåäæåíü 
÷è ïîÿñíåíü â³ä êåð³âíèöòâà.

ІНКАСАТОРИ ОЩАДБАНКУ: 
«НАС КИДАЮТЬ НА ЗАРПЛАТІ» 
Оплата праці  У Вінницькому 
відділенні Ощадбанку назріває бойкот. 
Інкасаторам урізали виплати без будь-
яких пояснень. Вони підозрюють фінансові 
махінації, тому таємно від начальства 
покликали на свої збори пресу. Тепер 
внутрішня безпека розбирається, хто 
виставив на світ брудне шмаття

— Ìè òîä³ çâåðíóëèñÿ ç ëèñòîì 
äî Ïèøíîãî â Êè¿â. Öå êåð³âíèê 
âñ³õ Îùàäáàíê³â Óêðà¿íè, — ïî-
ÿñíþº ³íêàñàòîð. — Â³í ïðèñëàâ 
êîì³ñ³þ, çíàéøëè ïîðóøåííÿ, é 
íàì âèïëàòèëè âñå. Ó íàñ çàðï-
ëàòà òîä³ ï³äíÿëàñÿ. Çàðàç çíîâó 
íàñ «êèäàþòü».

Ò³ëüêè ³íêàñàòîðè ðîçãîâîðè-
ëèñÿ ç þðèñòîì, ÿê ó ï³äñîáêó 
çàéøîâ çàñòóïíèê ¿õíüîãî íà-
÷àëüíèêà — êåð³âíèêà îáëàñíîãî 
â³ää³ëó ³íêàñàö³¿. Òîé, ïîáà÷èâøè 
ñòîðîíí³õ, êèíóâ ïàïêîþ îá ñò³ë 
³ âèéøîâ. Áóëî ÿñíî, ùî â³í îä-
ðàçó çðîçóì³â ïðè÷èíó ïîÿâè 
â áàíêó ïðåñè.

— Âè îñîáèñòî çàäîâîëåí³ 
îïëàòîþ ïðàö³, áî âàø³ ïðàö³â-
íèêè í³? — ïèòàºìî éîãî ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê â³í äîâãî äîêëàäàâ êî-
ìóñü ïðî «×Ï» ïî òåëåôîíó.

— ß çàäîâîëåíèé, — çâó÷èòü 
ó â³äïîâ³äü. — À ¿ì íå ïîäîáàºòü-
ñÿ — íåõàé øóêàþòü äðóãå ì³ñöå!

— ² ÷îãî öå âîíè íåçàäî-
âîëåí³, ÿêùî ¿ì 40% çàïëà-
òèëè íàäáàâîê äî ïîñàäîâîãî 
îêëàäó! — îáóðþºòüñÿ äàë³ êå-
ð³âíèê. — Ó íèõ º ïîñàäîâèé 
îêëàä, âñòàíîâëåíèé íàêà-
çîì íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ, ³ 
äî îêëàäó íàðàõîâóºòüñÿ ðîáîòà 
íà ë³í³¿, çà òå, ùî âîíè âèõîäÿòü 
ó ñâ³é â³äãóë — ïîäâ³éíà îïëàòà 
³äå. ßê³ ïðåòåíç³¿ ùå?

— Êàæóòü, ùî çàðïëàòè çìåí-
øèëè ïðèáëèçíî óäâîº, — ïðî-
äîâæóºìî ðîçìîâó ç ñåðäèòèì 
«øåôîì», ÿêèé ì³æ ñëîâàìè 
âñòàâëÿº ëàéëèâ³ ñëîâà.

— Òî âñå ïðåì³¿, òî íå 
îáîâ’ÿçêîâî âèïëàòè. Ç³ ñë³â 
ñï³âðîçìîâíèêà ä³çíàºìîñÿ, ùî 
îêëàä ³íêàñàòîðà — 3000 ãðè-
âåíü. Ðåøòà ãðîøåé, ÿê³ âîíè 
îòðèìóþòü — íàäáàâêè. — Êî-
æåí ì³ñÿöü ¿ì äàºòüñÿ «áóìàæ-
êà», â ÿê³é íàïèñàíî, ÿêèé 
îêëàä, ñê³ëüêè çà ùî âîíè îòðè-

ìàëè íàäáàâêè. À ïðåì³¿ — öå 
íå îáîâ’ÿçêîâ³ ïëàòåæ³, — ãîâî-
ðèòü êåð³âíèê.

²íêàñàòîðè íå ðîçõîäÿòüñÿ, 
ñòîÿòü á³ëÿ âõîäó ó â³ää³ëåííÿ, 
é ÷óþòü, ÿê â³í êàæå: — Áóäå 
áåçïåêà ðîçáèðàòèñÿ, õòî öèì 
óñ³ì çàéìàâñÿ…

— Äîêëàâ íà÷àëüíèêó, äàë³ 
áóäóòü øóêàòè êðàéí³õ, — ãîâî-
ðÿòü ïðàö³âíèêè ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
«øåô» ³äå.

— Íàéá³ëüøå, ùî ìîæóòü çðî-
áèòè, öå âèãíàòè, — êàæå îäèí 
³íêàñàòîð.

— Íà òàê³ ãðîø³ äðóãó çíàéäå-
ìî ðîáîòó, — ãîâîðèòü äðóãèé.

Òîð³ê ³íêàñàòîðè 
ëèñòàìè ó Êè¿â 
äîáèëèñÿ ô³íàíñîâî¿ 
ïåðåâ³ðêè, ÿêà 
çíàéøëà 90 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü íåäîïëàòè

«Нам постійно вказують на двері», — розказували інкасатори після зборів, 
на які приходили чоловіки і у формі, і в цивільному. Останні — у свій вихідний

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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АНАТОЛІЙ 
СЛІВІНСЬКИЙ, 
КЕРІВНИК 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ 
УЧАСНИКІВ 
БОЙОВИХ ДІЙ ТА 
ВОЛОНТЕРІВ АТО 

— Усі ті, чиї рідні опинилися у по-
лоні, знають, що з приводу цього 
треба звертатися у першу чергу 
до Служби безпеки України, — 
каже пан Анатолій. — Можливі 
й інші варіанти. Інколи допо-
магають волонтери. Нам, на-
приклад, вдалося, як кажуть, 
витягнути з полону нашого зем-
ляка вінничанина, командира 
одного з підрозділів. Було це 
у 2015 році. Тоді ми підключи-

ли друзів-«афганців». Дякувати 
долі, спрацювало. Чоловік по-
вернувся додому.
Діяти треба дуже обережно, як це 
роблять сапери на мінному полі. 
У ситуації з полоненим сержан-
том, про якого йде мова, вдалося 
добитися його реабілітації. З чо-
ловіка зняли клеймо дезертира. 
Як будуть розгортатися події далі, 
наперед про таке не загадують і 
планів ніхто не розголошує. Готові 
відгукнутися на кожне звернення. 
Використаємо усі свої можливості 
для надання допомоги.
Ми використали ще одну можли-
вість у цьому напрямку — звер-
нулися до відомого у світі полі-
тика з проханням порушувати це 
питання на міжнародному рівні.

Звільняючи полонених, треба діяти як сапер  

Â²ÉÍÀ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067) 1079091 

Ïð³çâèùå ñåð-
æàíòà íå íàçèâà-
ºìî, àáè íå ñòâî-
ðèòè ïîëîíåíîìó 

äîäàòêîâèõ òðóäíîù³â. Âäîìà 
éîãî ÷åêàº ìàòè, áðàò, ð³äí³.

— Êîëè Íàä³ÿ Ñàâ÷åíêî ¿çäèëà 
ó Äîíåöüê, òî áóëà ó ò³é êîëî-
í³¿, äå óòðèìóþòü Âàëåð³ÿ, — êàæå 
éîãî ðîäè÷êà ïàí³ Âàëåíòèíà. — 
Ìè ìîëèëèñÿ, ñïîä³âàëèñÿ, ðàï-
òîì ñòàíåòüñÿ äèâî. Ïî òåëåáà-
÷åííþ áà÷èëè, ùî âîíà çàõîäèëà 
â òþðìó, äå â³í ñèäèòü. Ó éîãî 
êàìåð³ íå áóëà. Àëå ïðèâåçëà ëèñò 
â³ä Âàëåðè. Íàì éîãî ïåðåäàëè 
â ñåëî.

Ñåðæàíò ïîòðàïèâ ó ïîëîí, 
êîëè âæå ïîâåðòàâñÿ äîäîìó. Ïî-
äçâîíèâ ïàí³ Âàëåíòèí³, ñêàçàâ, 
ùî âèðóøèëè â äîðîãó. Ïðîñèâ 
ïåðåäàòè ìàì³, ùîá ÷åêàëà.

Áóëî öå 3 êâ³òíÿ 2016-ãî. 
Íà òåëåôîí³ çáåð³ãñÿ ÷àñ — 
14.30. Ïðèáëèçíî ÷åðåç ãîäèíó 
ï³ñëÿ òîãî ÷îëîâ³ê ³ç ùå îäíèì 
ïîáðàòèìîì îïèíèëèñÿ ó «ëàáå-
òàõ» áîéîâèê³â. À â³éñüêîâà ïðî-
êóðàòóðà Äîíåöüêîãî ãàðí³çîíó 
ïîðóøèëà ïðîòè íèõ êðèì³íàëüíó 
ñïðàâó çà ñòàòòåþ «Äåçåðòèðñòâî» 
(÷. 3 ñò. 408). ×îìó?

НІЧНИЙ ДЗВІНОК: «Я ЖИВИЙ!» 
Ìàòè ñîëäàòà, ïî÷óâøè, ùî ñèí 
ïîâåðòàºòüñÿ äîäîìó, âèõîäèëà 

äî âîð³ò âèãëÿäàòè Âàëåð³ÿ. Ä³-
ëèëàñÿ íîâèíîþ ç ñóñ³äàìè, ÿê³ 
ïðîõîäèëè á³ëÿ ¿¿ áóäèíêó.

Íàñòóïíîãî äíÿ íà åêðàí³ ìî-
á³ëêè ïàí³ Âàëåíòèíè âèñâ³òëèâ-
ñÿ íåâ³äîìèé äëÿ íå¿ íîìåð.

— Äå âàø Âàëåð³é? — çàïèòàâ 
÷îëîâ³÷èé ãîëîñ.

— Â³í íà ñëóæá³, — â³äïîâ³ëà 
æ³íêà. — Íà öüîìó ðîçìîâà çà-
ê³í÷èëàñÿ. Ïîò³ì ÿ íàáðàëà òîé 
ñàìî íîìåð. ×îëîâ³ê íàçâàâ ñåáå 
êîìàíäèðîì. Ñêàçàâ, ùî ñåðæàíò 
êóäèñü çíèê, íåìà éîãî â ÷àñòèí³, 
ñêð³çü ðîçøóêóþòü.

Æ³íêà îäðàçó íàáðàëà íî-
ìåð Âàëåð³ÿ. ¯é â³äïîâ³ëè. Àëå 
òî íå áóâ ãîëîñ, ÿêèé ñïîä³âàëàñÿ 
ïî÷óòè. Àáîíåíò ãîâîðèâ ðîñ³é-
ñüêîþ. Ïîâ³äîìèâ, ùî Âàëºðà 
ó íèõ. Çàïèòàëà, ó êîãî öå ó íèõ. 
Ï³ñëÿ ÷îãî ¿é ðîç’ÿñíèëè, ùî â³í, 
«ãîëóá÷èê», ïîïàâñÿ ïðÿì³ñ³íüêî 
¿ì â ðóêè.

— ×îëîâ³ê, ç ÿêèì ñï³ëêóâàëà-
ñÿ ïåðøèé ðàç, ùå ãîâîðèâ íîð-
ìàëüíî, — ïðîäîâæóº æ³íêà. — 
Íàâ³òü ñêàçàâ, íå ïåðåæèâàéòå, 
ìè æ óñ³ ëþäè. ² êèíóâ ñëóõàâêó. 
Êîëè äðóãèé ðàç íàáðàëà íîìåð, 
îòîä³ âæå íàñëóõàëàñÿ ³ ïðî «êà-
ðàòåë³â», ³ òàêîãî, ùî ñëîâàìè 
íå ïåðåäàòè.

Òðèâîãó âèêëèêàëî òå, ùî í³ 
ïåðøèé, í³ äðóãèé ðàç íå ÷óëà 
ãîëîñó Âàëåð³ÿ. Ùî ç íèì? Äå 
â³í? Ùî ðîáèòè, ÿê ä³ÿòè äàë³, 
äî êîãî çâåðòàòèñÿ?

² ðàïòîì — äçâ³íîê ñåðåä íî÷³.

СЕРЖАНТА НАЗВАЛИ ЗРАДНИКОМ, 
А ВІН — У ПОЛОНІ У БОЙОВИКІВ 
Чекає визволення  Для своїх він — 
дезертир, для бойовиків — каратель. 
Історія 44-річного сержанта, якому 
волонтери допомогли повернути чесне 
ім’я. Витягнути з полону його не так просто, 
але його прізвище є у списках для обміну

— Öå áóâ ãîëîñ Âàëåð³ÿ, — 
êàæå æ³íêà. — Â³í ³ òàê ó íüîãî 
ïðèãëóøåíèé, õðèïëóâàòèé. À òóò 
âçàãàë³ ëåäü áóëî ÷óòè. Ò³ëüêè é 
ñêàçàâ, ùî éîãî ³ ùå îäíîãî ñîë-
äàòà âçÿëè ó ïîëîí ³ óòðèìóþòü 
ó Äîíåöüê³é îáëàñò³.

ЛИСТИ ПІД ДИКТОВКУ. Ò³òêà 
Ìàð³ÿ íàïèñàëà çàÿâó â ÑÁÓ, 
ïðîêóðàòóðó, ïîë³ö³þ, ùî ¿¿ ñèí 
ó ïîëîí³. ×àñ ìèíàâ, àëå á³ëü-
øå æîäíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî íüî-
ãî ìàòè íå îòðèìóâàëà. Âîñåíè 
äî ¿¿ áóäèíêó ï³ä’¿õàëà ìàøèíà. 
Íà í³é áóëà ïîçíà÷êà «×åðâî-
íèé õðåñò». Âèéøëè ÷îëîâ³ê ³ 
æ³íêà.

— Ìàìà Âàëåð³ÿ ïîêëèêàëà 
ìåíå, ùîá òåæ ÷óëà, ïðî ùî 
áóäóòü ãîâîðèòè, — ïðîäîâæóº 
ïàí³ Âàëåíòèíà. — Ö³ ëþäè íà-
çâàëè ñåáå ïðåäñòàâíèêàìè Ì³æ-
íàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ «×åðâîíèé 
õðåñò». Ïðè¿õàëè, ùîá ïåðåäàòè 
ìàì³ ëèñòà â³ä ñèíà, ÿêèé ïåðå-
áóâàº ó ïîëîí³. Áà÷èëè á âè, ÿê 
òðåìò³ëè ðóêè, êîëè ò³òêà Ìàð³ÿ 
âçÿëà òîé ëèñòî÷îê. ßê âïàëè 
íà íüîãî ñëüîçè.

×èòàëè ³ â³ä÷óâàëè, ùî ëèñò 
ïèñàíèé ï³ä äèêòîâêó. Ïî÷åðê 
ä³éñíî áóâ Âàëåð³ÿ. Àëå ïî÷èíàòè 
ñëîâàìè «Ìàìî, ïèøå Âàì âàø 
ñèí…» àáî çàê³í÷óâàòè ñëîâàìè 
«Ñêîðî áóäó äîìà» — ñàì â³í 
òàêîãî íå ì³ã íàïèñàòè.

— Êîíâåðò áóâ â³äêðèòèé, 
ÿ íà öå îäðàçó çâåðíóëà óâàãó, — 
êàæå ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Çàïèòà-
ëà, ÷îìó òàê? Âîíè ïîÿñíèëè, ùî 
òàêèì ïåðåäàëè éîãî ó â’ÿçíèö³. 
Ç ïðèâîäó øàáëîííèõ ôðàç ó òåê-
ñò³ âèñëîâèëèñÿ òàêèìè ñëîâàìè: 
«Ïîëîíåí³ ïèñàëè ï³ä äåñÿòêàìè 
êàìåð òåëåáà÷åííÿ, ùî âîíè ìî-
ãëè ùå íàïèñàòè?» 

Ìàòåð³ çàïðîïîíóâàëè äàòè 
â³äïîâ³äü ñèíîâ³. Ñêàçàëè, êóäè 
ïåðåñëàòè. Ïðè íàãîä³, ¿¿ ëèñòà 
äîñòàâëÿòü ïîëîíåíîìó.

Ïåðøèé ëèñò äàòîâàíèé 
31 æîâòíÿ 2016-ãî. Ïîò³ì áóâ ùå 
îäèí — 26.01.2017. Ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê â Äîíåöüêó ïîáóâàëà Íàä³ÿ 
Ñàâ÷åíêî. Öå âîíà ïðèâåçëà 
çâ³ñòêó â Êè¿â, çâ³äòè ïåðåäà-
ëè ó Â³ííèöþ, à ïîò³ì — âæå 
â ñåëî.

ªäèíà âò³õà â³ä íàïèñàíîãî 
áóëà â òîìó, ùî ð³äí³ ä³çíàëèñÿ: 
Âàëåð³é æèâèé. Àëå íà öüîìó ¿õí³ 
ïåðåæèâàííÿ íå çàê³í÷èëèñÿ, 
äî íèõ äîäàëèñÿ íîâ³.

ВІН — ДЕЗЕРТИР, ЙОМУ СВІТИТЬ 
ВІД 5 ДО 12 РОКІВ. Ïðî êðèì³-
íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïðîòè Âà-
ëåð³ÿ ó ñåë³ ä³çíàëèñÿ âèïàäêîâî. 
Ïîâ³äîìèëè ¿ì ïðî öå âîëîíòåðè. 
Äî íèõ çâåðíóëèñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
íå ä³ñòàëè çâ³ñòîê â³ä ïðàâîîõî-
ðîíö³â. Âñþäèñóùà âîëîíòåðñüêà 
áðàò³ÿ ä³çíàëàñÿ ïðî êðèì³íàëüíó 
ñïðàâó ïðîòè… ïîëîíåíîãî ñåð-
æàíòà. ̄ ¿ â³äêðèëà Â³éñüêîâà ïðî-
êóðàòóðà Äîíåöüêîãî ãàðí³çîíó. ²ç 
çàÿâîþ ïðî çíèêíåííÿ ç ÷àñòèíè 
çâåðíóâñÿ êîìàíäèð. Ñåðæàíò çíèê 
ðàçîì ³ç ùå îäíèì á³éöåì. Ñïðàâó 
ðîçñë³äóâàëè çà ñò. 408 ÷. 3 Êðèì³-
íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè («Äå-
çåðòèðñòâî»). Çà òàêå ïîðóøåííÿ 
â óìîâàõ áîéîâèõ ä³é ïåðåäáà÷åíî 
â³ä 5 äî 12 ðîê³â òþðìè.

— Öå äëÿ íàñ áóëî, ÿê ñí³ã 
íà ãîëîâó, — êàæå ðîäè÷êà ñåð-
æàíòà ïàí³ Âàëåíòèíà. — Â³í 
ó ïîëîí³, à éîìó øèþòü òþðìó!

ЗБИЛИСЯ З ШЛЯХУ: ЩОБ ЇХАТИ 
ДО СВОЇХ, ЗВЕРНУЛИ ДО БО-
ЙОВИКІВ. — Ó â³éñüêîâèõ º 
ïðàâèëî, — ðîçïîâ³äàº îäèí 
ç âîëîíòåð³â, ÿêèé ïðîñèòü 
íå íàçèâàòè ñâîº ³ì’ÿ. — Õòî 
éäå â ãîëîâ³ êîëîíè, ³ õòî «çà-
ìèêàº» ¿¿, îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíí³ 

ìàòè ïðèñòð³é äëÿ ñï³ëêóâàííÿ. 
Àâòîìîá³ëü, â ÿêîìó ¿õàâ Âàëåð³é 
ç íàïàðíèêîì, çàìèêàâ êîëîíó. 
Àëå ¿õ íå çàáåçïå÷èëè ðàö³ºþ. 
Íà îäíîìó ç â³äð³çê³â øëÿõó 
âîíè çáèëèñÿ ç ìàðøðóòó. Çà-
ì³ñòü òîãî, ùîá ¿õàòè ó ñòîðîíó 
íàøîãî áëîêïîñòà, íàïðàâèëèñÿ 
ó ðàéîí Ãîðë³âêè. Ïðÿì³ñ³íüêî 
â ðóêè áîéîâèê³â. Êîìàíäèð âè-
ð³øèâ, ùî õëîïö³ âòåêëè äîäîìó. 
Òîìó çâåðíóâñÿ â ïðîêóðàòóðó.

— Ìè ï³äêàçàëè ìàòåð³, ÿê ïðà-
âèëüíî íàïèñàòè çàÿâó äî Â³é-
ñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè, ùîá ïåðå-
â³ðèëè íàÿâí³ñòü ôàêòó äåçåðòèð-
ñòâà ó ä³ÿõ ¿¿ ñèíà, — ïðîäîâæóº 
âîëîíòåð. — Ï³ñëÿ òîãî ïðîêóðà-
òóðà âñòàíîâèëà, äå çíàõîäÿòüñÿ 
á³éö³, ³ ÿêèì ÷èíîì âîíè òàì 
îïèíèëèñÿ.

ДОВІДКА 

Кримінальне провадження проти 
двох бійців 56-ї бригади переква-
ліфіковано із статті «Дезертирство» 
на статтю «Викрадення людини». 
Військова прокуратура Донецького 
гарнізону повідомила про це пись-
мово матері сержанта у березні 
нинішнього року.

Âàëåð³é ïîòðàïèâ 
ó ïîëîí, êîëè âæå 
ïîâåðòàâñÿ äîäîìó. 
Ïîäçâîíèâ ìàòåð³, 
ñêàçàâ, ùî 
âèðóøèëè â äîðîãó Лист матір отримала через півроку. Читала і відчувала, 

що він писаний під диктовку

Валерій досі у полоні.  Кримінальне провадження проти нього 
перекваліфікували із статті «Дезертирство» на «Викрадення людини»
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У будь-якому відділенні міграційної служби.
У Вінниці ці відділення знаходяться:
 вулиця Івана Миколайчука, 19;
 вулиця Київська, 31;
 вулиця Олександра Довженка, 73;
 Замостянське відділення Прозорого офісу;
  Відділення міграційної служби у районних центрах 

Де можна замовити закордонний паспорт

  Гроші. Зазвичай наявність 
коштів доводять випискою 
з банківського рахунку 
чи пред’явленням готівки 
у розрахунку 50 євро 
на добу

  Поліс медичного 
страхування

  Документи про мету поїздки. 
Це може бути запрошення 
від родичів, знайомих або, 
наприклад, на конференцію, 
бронювання номерів 
у готелі…

 Поліс ОСАГО (для водіїв) 
 Квитки назад 

Що треба мати з собою для поїздки за кордон

ËÀÉÔ

394463

У міграційній службі кажуть, що за останні кілька днів кількість людей, які приходять 
за новими закордонними паспортами, не збільшилася 

ЯК ПОЇХАТИ ЗА КОРДОН БЕЗ ВІЗИ? 
ПОЯСНЮЄ МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА 
Дочекалися?  Нещодавно, 6 квітня, 
Європарламент схвалив введення 
безвізового режиму з Україною. Але для 
того, щоб українці мали змогу їздити 
до європейських країн, рішення ще має 
підтримати Рада ЄС. Які умови безвізу?

МИКИТА 
ПАНАСЕНКО,  (073) 
0476879 

ßêùî áåçâ³ç òàêè 
ââåäóòü, ìè çìîæå-
ìî ïîäîðîæóâà-

òè íå ò³ëüêè äî êðà¿í ªÑ, àëå é 
äî ²ñëàíä³¿, Ë³õòåíøòåéíó, Íîðâåã³¿ 
òà Øâåéöàð³¿. Îð³ºíòîâíî, ÿêùî 
íå âèíèêíå í³ÿêèõ ïðîáëåì, áåçâ³-
çîâèé ðåæèì çàïðàöþº ç 11 ÷åðâíÿ.

Æóðíàë³ñò RIA ïîñï³ëêóâàâñÿ 
ç Àíàòîë³ºì Êîæóõàðåì — ïðåä-
ñòàâíèêîì Ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ òà ä³çíàâñÿ, 
ÿê³ äîêóìåíòè òðåáà ìàòè, ùîá 
áåç â³çè ïî¿õàòè äî ªÑ.

ЗРОБИТИ БІОМЕТРИЧНИЙ ПАС-
ПОРТ. Çàðàç ó â³ää³ëåííÿõ ì³ãðà-
ö³éíî¿ ñëóæáè ìîæíà çðîáèòè 
âèíÿòêîâî á³îìåòðè÷íèé çàêîð-
äîííèé ïàñïîðò. Çà äîêóìåíòà-
ìè ñòàðîãî çðàçêà âè íå çìîæå-
òå ïî¿õàòè äî ªÑ áåç â³çè. Âîíè 
çàëèøàòüñÿ ä³éñíèìè, àëå â³çó 
ïîòð³áíî áóäå ðîáèòè.

Äëÿ òîãî, ùîá çàìîâèòè ïàñ-
ïîðò ºâðîïåéñüêîãî çðàçêà, ïî-
òð³áíî çâåðíóòèñÿ äî â³ää³ëåí-
íÿ ñëóæáè ç³ ñâî¿ì âíóòð³øí³ì 
ïàñïîðòîì òà êîï³ºþ ³äåíòèô³-
êàö³éíîãî êîäó. Íàïèñàòè çàÿâó 
òà çàïëàòèòè çà ïîñëóãó.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ЗРОБИТИ ЗА-
КОРДОННИЙ ПАСПОРТ. Òåðì³íî-
âèé á³îìåòðè÷íèé çàêîðäîííèé 
ïàñïîðò êîøòóº 810 ãðèâåíü. Âàì 
éîãî âèãîòîâëÿòü çà òèæäåíü.

Íå òåðì³íîâèé — 557 ãðèâåíü. 
Éîãî äîâåäåòüñÿ ÷åêàòè äî 20 ðî-
áî÷èõ äí³â.

МОЖНА БУДЕ ВИЇХАТИ НАЗА-
ВЖДИ? Óêðà¿íö³ çìîæóòü ïåðå-
áóâàòè ó ªÑ áåç â³çè ïî 90 äí³â 
êîæí³ ï³âðîêó ó á³çíåñîâèõ, 
òóðèñòè÷íèõ ³ ñ³ìåéíèõ ö³ëÿõ, 
äëÿ íàâ÷àííÿ, ä³ëîâèõ ïî¿çäîê, 
ó÷àñò³ ó âèñòàâêàõ, êîíôåðåí-
ö³ÿõ òîùî.

Äëÿ äîâãîòðèâàëîãî ïåðåáóâàí-
íÿ òàì ïîòð³áíî áóäå îôîðìëþ-
âàòè äîâãîñòðîêîâó â³çó.

Це обкладинка 
закордонного паспорта. 
Позначка унизу означає, що 
документ біометричний
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Питаємо у головного дитячого по-
ліцейського області, що має насто-
рожити батьків у поведінці дитини? 
Поради від Ігоря Порохового:
  Зміна поведінки і зміна на-
строю. Одразу видно, що дитина 
стала не така, більше замкнена, 
раніше ділилася з батьками по-
діями, а тут мовчить.

 Більше пропадає поза домом, 
не говорить, куди іде.
 Більшість вільного часу про-
водить за комп’ютером у со-
цмережах. По можливості, 
треба мати контроль за пере-
пискою, продивлятися акаунти, 
перевіряти, які дитина відвід-
увала сайти.

Що має лякати батьків у поведінці дитини

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ðàí³øå ëþäåé 
ó ïîãîíàõ, ÿê³ ðîç-
áèðàëèñÿ ó äèòÿ-

÷èõ çëî÷èíàõ, íàçèâàëè êðèì³-
íàëüíîþ ì³ë³ö³ºþ ó ñïðàâàõ ä³òåé. 
Òåïåð ïîë³öåéñüêèé ï³äðîçä³ë ³ç 
òàêèìè ôóíêö³ÿìè — öå â³ää³ë 
þâåíàëüíî¿ ïðåâåíö³¿.

Îáîâ’ÿçêè ³íñïåêòîð³â þâå-
íàëüíî¿ ïðåâåíö³¿: ïðîô³ëàêòèêà 
³ ðîçêðèòòÿ ïðàâîïîðóøåíü, ñêî-
ºíèõ íåïîâíîë³òí³ìè ÷è ïðîòè 
íèõ. ¯õíº êåð³âíèöòâî — ñèäèòü 
ó ïðèì³ùåíí³, ÿêå êîëèñü çàéìàâ 
äèòÿ÷èé ïðèéìàëüíèê-ðîçïî-
ä³ëüíèê.

Ðîçïîä³ëüíèêà äëÿ íåïîâíî-
ë³òí³õ çëî÷èíö³â ç ïîçàìèíóëîãî 
ðîêó ó Â³ííèö³ íå ³ñíóº. Ñóäè îá-
ëàñò³ ïåðåñòàëè âèíîñèòè ð³øåí-
íÿ ïðî ïîì³ùåííÿ ä³òåé-ïîðóø-
íèê³â ó çàêëàä íà Õìåëüíèöüêîìó 
øîñå, ïîðó÷ áóä³âë³, ÿêó äî ðå-
ôîðìóâàííÿ ì³ë³ö³¿ ó ïîë³ö³þ 
íàçèâàëè ì³ñüêèì óïðàâë³ííÿì 
ÌÂÑ.

— Ðîçïîä³ëüíèêè º â ê³ëüêîõ 
³íøèõ îáëàñòÿõ. Ó íàñ ë³êâ³äó-
âàëè, — êàæå íà÷àëüíèê â³ää³ëó 
ïðåâåíö³¿ óïðàâë³ííÿ ïðåâåíòèâ-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ 
²ãîð Ïîðîõîâèé òà ðîçïîâ³äàº, 
ùî ³ç ðîêó â ð³ê ïðàâîïîðóøåíü 
íåïîâíîë³òí³õ ô³êñóþòü ìåíøå 
é ìåíøå.

Éîãî êîëåãè ç ì³ñüêîãî â³ää³ëó 
òîð³ê ïîÿñíèëè RIA/20minut.ua 
õîðîø³ ïîçèòèâí³ çì³íè ñòàòèñ-
òèêè á³ëüøîþ çàéíÿò³ñòþ íàøèõ 
ä³òåé íàâ÷àííÿì òà ñó÷àñíèì, 
á³ëüø ïîì³ðêîâàíèì ñòàâëåííÿì 
äî ñâîãî æèòòÿ. À ²ãîð Ïîðîõî-
âèé õâàëèòü ï³äëåãëèõ çà õîðîøó 
ïðîô³ëàêòè÷íó ðîáîòó.

— Ïîì³íÿëàñÿ ïðàâîñâ³äî-
ì³ñòü íåïîâíîë³òí³õ, ïîä³ÿëà 
íàøà ïðîô³ëàêòè÷íà ðîáîòà òà 
ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî ñïîñîáó 
æèòòÿ, — ãîâîðèòü ñï³âðîçìîâ-
íèê. — Ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ-ïÿòè 
îñòàíí³õ ðîê³â ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
òåíäåíö³ÿ äî çíèæåííÿ ÿê çëî-
÷èííîñò³ íåïîâíîë³òí³õ, òàê ³ àä-
ì³í³ñòðàòèâíèõ ïðàâîïîðóøåíü. 
Íàâ³òü íà ïðèêëàä³ äâîõ ì³ñÿö³â 
öüîãî ³ ìèíóëîãî ðîêó. Çàðàç 
íåïîâíîë³òí³ ñêî¿ëè 49 çëî÷è-
í³â, òîð³ê ó ö³ ñàì³ ì³ñÿö³ — 61. 
ßêùî âçÿòè ïî àäì³í³ñòðàòèâíèõ 
ïðàâîïîðóøåííÿõ, òî ìàºìî ùå 
á³ëüø ïîêàçîâ³ äàí³: 180 ïîðó-
øåíü çà äâà ì³ñÿö³ ìèíóëîãî 
ðîêó, à öüîãî ðîêó — 103 àä-
ì³íïîðóøåííÿ.

Íà ïèòàííÿ «Íåâæå ïåðåñòà-
þòü ï³äë³òêè ïèòè ïèâî ó äâîðàõ, 
ïàëèòè, ïðîáóâàòè íàðêîòèêè?», 
²ãîð Ïîðîõîâèé êàæå: «Òàê».

Ñåðåä çëî÷èí³â, ñêîºíèõ ä³-
òüìè, ñóäÿ÷è ç ïîë³öåéñüêî¿ ñòà-
òèñòèêè, íåìàº âàæêèõ. Ó îñíî-
âíîìó — êðàä³æêè. ª ïîãðàáóâàí-
íÿ ³ ðîçáî¿, àëå ö³ çëî÷èíè òàêîãî 
òèïó: éøîâ, ïîáà÷èâ äîðîãèé òå-
ëåôîí, äàâ ïî ãîëîâ³ ìàëîìó ÷è 
ïðèãðîçèâ ïîáèòòÿì — ³ â³ä³áðàâ 
ìîá³ëüíèé.

— Ñïîíóêàº íåïîâíîë³òí³õ 
íà çëî÷èíè, ÿê êàæóòü ðîñ³é-
ñüêîþ ìîâîþ, «ñïîíòàííî âîç-
íèêøèé çëîé óìûñåë». ßêèõîñü 
êðè÷óùèõ çëî÷èí³â, ñêîºíèõ 
íåïîâíîë³òí³ìè, äî ÿêîãî á âîíè 
ãîòóâàëèñÿ ÷è îñîáëèâî òÿæêèõ, 
ó íàñ â îáëàñò³ íåìàº, — ãîâîðèòü 
êåð³âíèê þâåíàëüíîãî â³ää³ëó.

КОЛИ БАТЬКИ ВИНУВАТІ. Çàòå º 
çëî÷èíè, ñêîºí³ ïðîòè ä³òåé. Ç 
ïî÷àòêó ðîêó ïîë³ö³ÿ ïîâ³äîìëÿëà 
ïðî ê³ëüêà ôàêò³â óáèâñòâ ä³òåé 

НЕ П’ЮТЬ І МАЙЖЕ НЕ ПАЛЯТЬ. 
ДИТЯЧИХ ПРОСТУПКІВ СТАЛО МЕНШЕ 
Прогресуємо?  Дитяча злочинність 
стабільно зменшується. Уже навіть 
ліквідували дитячий приймальник-
розподільник у Вінниці, бо не потрібен. 
Причину хороших змін поліцейські бачать 
у більшій зайнятості дітей та хорошій 
профілактиці. А як контролюють сім’ї, які 
раніше називали «неблагополучними»?

ìàòåðÿìè. Ùå á³ëüø êðè÷óù³ âè-
ïàäêè áà÷èëè â ³íøèõ ðåã³îíàõ, 
äå æ³íêè çàëèøàëè ìàëåíüêèõ 
ñàìèõ óäîìà íà òèæí³.

— Ó íàñ íà îáë³êó 774 ñ³ì’¿, 
ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèò-
òºâèõ îáñòàâèíàõ, — êàæå ²ãîð 
Ïîðîõîâèé ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ðàí³øå 
íàçèâàëè íåáëàãîïîëó÷íèìè, àëå 
çì³íèëè íàçâó, ÿê îáðàçëèâó. — 
Íà îáë³êó â ñîö³àëüí³é ñëóæá³ 
ó ñïðàâàõ ä³òåé ùå á³ëüøå ñ³ìåé, 
ÿê³ ìè ñóïðîâîäæóºìî ðàçîì. 
Íàñ ö³êàâëÿòü á³ëüøå ñòàðî-
ãî ïîíÿòòÿ «íåáëàãîïîëó÷í³», 
ó ÿêèõ áàòüêè ïèÿ÷àòü, íå çà-
éìàþòüñÿ âèõîâàííÿ ä³òåé ÷è 
çä³éñíþþòü íàñèëëÿ.

— ßê ñàìå ïîë³ö³ÿ ïðàöþº ç 
òàêèìè ðîäèíàìè? — ïèòàºìî 
ó êåð³âíèêà.

— Â³äâ³äóº ðàçîì ç ïðàö³âíè-
êàìè ñîöñëóæáè, âèâ÷àº æèò-
ëîâ³ óìîâè, ÿêèé ñïîñ³á æèòòÿ 
âåäóòü, ÿê³ äîõîäè ìàþòü, äå 
çàðîáëÿþòü.

— Íó, îò ïðèéøëè ³ ïîáà÷èëè 
êàðòèíó: ìàìà ï’ÿíà, ä³òè ãîëî-
äí³ ³ õîëîäí³. Ùî áóäå ðîáèòè 
³íñïåêòîð? — ïèòàºìî ó ²ãîðÿ 
Ïîðîõîâîãî.

— ßêùî ï’ÿíà ìàìà 17-ð³÷-
íîãî ñèíà, òî öå îäíà ñèòóà-
ö³ÿ. ßêùî äèòèí³ òðè ðîêè — 
³íøà, — êàæå â³í.

— Ðîçêàæ³òü îáèäâ³.
— Ó âèïàäêó ç äîðîñëèì ñè-

íîì íà ìàìó ìîæóòü ñêëàñòè àêò 
îáñòåæåííÿ æèòëîâî-ïîáóòîâèõ 
óìîâ ³ äàòè âèïðàâíèé òåðì³í. 
Ïðîòîêîë òðåáà ìàòè çà ùî 
ñêëàäàòè. Ó ñèòóàö³¿ ç 17-ð³÷-
íèì òå, ùî ìàìà íàïèëàñÿ ³ çà-
ñíóëà, í³÷îãî íå çàãðîæóº éîãî 
æèòòþ, — ãîâîðèòü íà÷àëüíèê 
â³ää³ëó þâåíàëüíî¿ ïðåâåíö³¿. — 
À ÿêùî ìàëåíüêà äèòèíà, ³ ìàìà 
âàëÿºòüñÿ, íåìàº ùî ¿ñòè, õîëîä-
íî, òî äèòèíó ìîæíà âèëó÷èòè, 
äîñòàâèòè â ìåäè÷íèé çàêëàä 
(Öåíòð ìàòåð³ ³ äèòèíè), ³ äàë³ 
ñîö³àëüí³ ñëóæáè áóäóòü âèð³øó-
âàòè äîëþ öèõ ä³òåé.

— Âçàãàë³ ñèòóàö³¿ áóâàþòü 
ð³çí³, — ïðîäîâæóº ²ãîð Ïîðîõî-
âèé. — Ìîæíà äèòèíó âèëó÷èòè, 
ÿêùî ìàìà ó ïîðÿäêó, àëå äèòè-
íà ãîëîäíà. Ìåäïðàö³âíèêè òåæ 
â³äâ³äóþòü ñ³ì’¿ ç íàìè, îäðàçó 
áà÷àòü âèñíàæåííÿ ÷è ùî äèòèíà 
õâîðà, à ìàòè ³ãíîðóº.

— ßê ÷àñòî êîì³ñ³¿ õîäÿòü ç 
ïåðåâ³ðêàìè ñ³ìåé, ùî íà îáë³êó?

— Çàëåæèòü â³ä òîãî, ÿêà öå 
ñ³ì’ÿ. ª òàê³ ñ³ì’¿, ùî îïèíèëèñÿ 

â ñêëàäíèõ ñ³ìåéíèõ îáñòàâèíàõ, 
ÿê³ äîñòàòíüî ðàç ó òðè ì³ñÿö³ 
â³äâ³äóâàòè. À º òàê³, â³ä ÿêèõ ³ 
âèõîäèòè íå òðåáà, áî òàì á³äà. 
Íåìàº ó íàñ êîíêðåòíèõ âèìîã 
äî ïåð³îäè÷íîñò³ ïåðåâ³ðîê ñ³ìåé, 
ùî íà îáë³êó.

СУСІДИ РЯТУЮТЬ. Íàé÷àñò³øå, 
ÿê êàæå ²ãîð Ïîðîõîâèé, ïðà-
ö³âíèêè þâåíàëüíî¿ ïðåâåíö³¿ 
³äóòü ç ïåðåâ³ðêîþ ïî ñèãíà-
ëó — â³ä ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè ÷è 
ñóñ³ä³â.

— Áóâàº, ïðè¿æäæàºìî íà òà-
êèé âèêëèê, à â äèòèíè ïðîñòî 
çóá áîëèòü, ìàòè ïðèìî÷êè ñòà-
âèòü, — ðîçïîâ³äàº íà÷àëüíèê 
â³ää³ëó þâåíàëüíî¿ ïðåâåíö³¿. — 
Àëå òå, ùî ñóñ³äè äçâîíÿòü, öå 
ïðàâèëüíî. Áàéäóæèìè çàëè-
øàòèñÿ í³ÿê íå ìîæíà. Ïëà÷å 
äèòèíà — ìîæå, òàì íàä íåþ 
çíóùàþòüñÿ?

Íàãàäàºìî íåäàâí³é â³ííèöü-
êèé âèïàäîê: ëþäè ïîáà÷èëè ä³-
òåé ñàìèõ íà âóëèö³ ñåðåä íî÷³ 
é íàáðàëè «102». Ìàëèõ âðåøò³ 
ìóñ³ëè çàáðàòè â ë³êóâàëüí³ çà-
êëàäè.

— Íå çíàþ ùå ð³øåííÿ, àëå 
çà ôàêòîì ï³äíÿëè ïèòàííÿ ïî-

çáàâëåííÿ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ, — 
êàæå íà÷àëüíèê â³ää³ëó þâåíàëü-
íî¿ ïðåâåíö³¿.

²ãîð Ïîðîõîâèé òàêîæ ðîçïî-
â³â, ùî ðåôîðìóâàííÿ íå ò³ëüêè 
çì³íèëî íàçâó î÷îëþâàíîãî íèì 
ï³äðîçä³ëó, à çìåíøèëî ê³ëüê³ñòü 
ïîë³öåéñüêèõ, ùî ïðàöþþòü ç ä³-
òüìè ïðèáëèçíî óäâ³÷³. Ó äåâ’ÿòè 
ðàéîíàõ îáëàñò³ íåìàº æîäíî¿ 
ïîñàäè ³íñïåêòîðà þâåíàëüíî¿ 
ïðåâåíö³¿, âðåøò³ — ïî îäíîìó 
«äèòÿ÷îìó» ïîë³öåéñüêîìó.

— ßêùî ðàí³øå â íàñ áóëî 
72 ïîñàäè ïî îáëàñò³, òî ñüî-
ãîäí³ 35. Çâ³ñíî, íà êîæíîãî 
çá³ëüøèëîñÿ íàâàíòàæåííÿ, — 
êàæå ²ãîð Ïîðîõîâèé. — Ïðîøó 
ëþäåé áóòè ïèëüíèìè, áî ÷óæèõ 
ä³òåé íå áóâàº. Ïðî áóäü-ÿê³ ñè-
òóàö³¿, ÿê³ ñòàþòüñÿ ç ä³òüìè, ³í-
ôîðìóéòå: ÿêùî áà÷èòå, ùî âàø³ 
ñóñ³äè ùîñü íå òàê ðîáëÿòü, íà-
áèðàéòå «102». À áàòüê³â ïðîøó 
á³ëüøå ö³êàâèòèñÿ æèòòÿì ñâî¿õ 
ä³òåé, ¿õ äîçâ³ëëÿì, îñîáëèâî ïå-
ðåïèñêàìè ó ñîöìåðåæàõ. Óñ³ì 
â³äîìî, ùî çàðàç áàãàòî ð³çíèõ 
ãðóï ñìåðò³. Äîðîæ÷îãî çà æèòòÿ 
òâîº¿ äèòèíè í³÷îãî íåìàº, òîìó 
ö³êàâòåñÿ, ÷èì æèâå çàðàç âàøà 
äèòèíà.

НА ОБЛІКУ НЕПОВНОЛІТНІХ 

215 
Ставиться на облік поліцейськими дитина 
після скоєння нею одного кримінального 

проступку або двох адміністративних 
порушень 

НА ОБЛІКУ В ПОЛІЦІЇ СІМЕЙ, 
ЯКІ ПОТРАПИЛИ У СКЛАДНІ 

ЖИТТЄВІ ОБСТАВИНИ 

744
Поліцейський облік відрізняється від 

обліку соціальних служб: він менший, 
бо стосується тільки сімей-порушників 

соціальних норм і правил 

Ê³ëüê³ñòü ïîë³öåéñüêèõ 
ïî ðîáîò³ ç ä³òüìè 
çìåíøèëè óäâ³÷³. 
Îêðåì³ ðàéîíè óçàãàë³ 
áåç þâåíàëüíèõ 
³íñïåêòîð³â

КІЛЬКІСТЬ ДИТЯЧИХ ПРОСТУПКІВ ПАДАЄ 
На прикладі порівняння двох місяців цього року і аналогічного періоду минулого року

КІЛЬКІСТЬ ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНИЙ НЕПОВНОЛІТНІМИ

Було

51
Стало

49

31
крадіжка

3
хуліганства

1
шахрайство

2
розбої

9
інші дрібні проступки 

3
пограбування

АДМІНІСТРАТИВНІ 
ПОРУШЕННЯ 

ДІТЕЙ 

Більшість з порушень, які караються 
у адміністративному порядку:
  паління цигарок чи канабісу, 
  розпивання алкоголю чи 

слабоалкогольних напоїв 

44
Було

40
Стало

180
Було

103
Стало

64
Було 

50
Стало

НЕПОВНОЛІТНІ 
ЯК УЧАСНИКИ 

ЗЛОЧИНІВ 

ПОТЕРПІЛІ 
ВІД ЗЛОЧИНІВ 

ДІТИ



10 RIA, Ñåðåäà, 12 êâ³òíÿ 2017
ÊÐÈÌ²ÍÀË

395620

КЛІЄНТ ПОБИВ ТЕХНІКУ 
В КОСМЕТОЛОГІЇ 
90-ті повертаються?  Спочатку хтось кинув гранату в салон 
через вікно, а тепер — зайшов «клієнт» із другом у балаклаві 
і розбив вартісну техніку. Керівництво салону каже, що це 
«нечесна конкуренція». Обидва напади на косметологію 
на Пирогова розслідують як окремі провадження

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, (067)7857674

Öåé çàêëàä íåùîäàâíî â³ä-
êðèâñÿ, à âæå íàøóì³â, ÿê í³ 
îäèí ³íøèé ó ì³ñò³. Êîñìåòîëî-
ã³ÿ íà Ïèðîãîâà äâ³÷³ çà îñòàíí³ 
ï³âòîðà ì³ñÿöÿ ñòàëà îá’ºêòîì 
çëî÷èííèõ ä³é. Ó ê³íö³ ëþòîãî 
â ñàëîí ÷åðåç â³êíî õòîñü êèíóâ 
ãðàíàòó. ¯¿ îñêîëêè ïîä³ðÿâèëè 
ï³äëîãó, äâåð³, òåõí³êó ³ ñâ³æå 
îáëèöþâàííÿ ñàëîíó, äå ùîéíî 
çðîáèëè ðåìîíò. Íàñë³äêè âèáóõó 
ïðèáðàëè — ³ ìèíóëî¿ ñóáîòè, 
8 êâ³òíÿ, òóò çíîâó «×Ï».

Àäì³í³ñòðàòîð ñàëîíó ªâãåí³ÿ 
Âóñèê ðîçïîâ³ëà, ùî çëîâìèñíè-
êè ç’ÿâèëèñÿ âæå ï³ñëÿ çàêðèòòÿ 
êîñìåòîëîã³¿.

— Óäåíü ïîäçâîíèâ ÷îëîâ³ê 
òà ñêàçàâ, ùî õî÷å çàïèñàòèñÿ 
íà ïðîöåäóðó. Î 8-é âå÷îðà. Çà-
çâè÷àé, ìè ïðàöþºìî äî 8-î¿ 
âå÷îðà, à ïîò³ì ôàõ³âåöü ³äå äî-
äîìó. Àäì³í³ñòðàòîð çàëèøàºòü-
ñÿ äî äåâ'ÿòî¿. Öåé ÷îëîâ³ê, ùî 
ïðåäñòàâèâñÿ Ñåðã³ºì, ïðèéøîâ 
âæå î 20.30, êîëè ìè çàêðèâàëè-
ñÿ. Êàçàâ, ùî íå ì³ã íàñ äîâãî 
çíàéòè, òîìó ñï³çíèâñÿ, — ðîç-
ïîâ³ëà ªâãåí³ÿ Âóñèê.

Ïîò³ì, çà ñëîâàìè àäì³í³ñòðà-
òîðêè ñàëîíó, ÷îëîâ³ê ñêàçàâ, 
ùî «çàáóâ ãàìàíåöü» òà ïîá³ã 
äî ìàøèíè. À áëèçüêî äåâ'ÿòî¿ 
âå÷îðà ïîâåðíóâñÿ ðàçîì ç ùå 
îäíèì õëîïöåì.

— Â³í ñòóêàº â äâåð³. Áà÷ó, ùî 
öå òîé Ñåðã³é, ÿêèé çàïèñóâàâ-
ñÿ íà ïðèéîì. Ó íàñ äîìîôîí, 
à ÿ â³äêðèâàþ éîìó äâåð³, áî öå æ 
êë³ºíò. Â³í äâåð³ ïðèòðèìóº òà 
áà÷ó, ùî çà íèì çàõîäèòü ³íøèé 
õëîïåöü, â ÿêîãî áàëàêëàâà çà-
êðèâàº îáëè÷÷ÿ, — ðîçïîâ³äàº 
àäì³í³ñòðàòîð.

Äàë³, çà ðîçïîâ³ääþ ªâãåí³¿, 
öåé «Ñåðã³é» çàá³ãàº â êàá³íåò, 
äå ñòî¿òü îáëàäíàííÿ, òà ïî÷èíàº 
éîãî ðîçáèâàòè. Äðóãèé õëîïåöü, 
ùî áóâ ó áàëàêëàâ³, ñòîÿâ ìîâ÷êè 
á³ëÿ àäì³í³ñòðàòîðà.

Çà ñëîâàìè êåð³âíèöòâà ñàëîíó 
«Silk Epil», ïîë³ö³ÿ äóæå ïîâ³ëüíî 
øóêàº âèíóâàòö³â çëî÷èíó.

— Ó÷îðà ïðèõîäèëè òà çí³ìàëè 
â³äáèòêè ïàëüö³â ç ðó÷êè äâåðåé. 
Ïðîòå ç ìèíóëîãî âèïàäêó ïðî-
éøëî ï³âòîðà ì³ñÿöÿ, à âîíè 
âñå ùå «ðîçñë³äóþòü». ×åðåç öå 
ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ â³äìîâëÿºòüñÿ 
íàäàòè êîøòè, áî íå â³ðèòü, ùî 
òî áóâ âèáóõ. Óæå âêëàëè â öåé 
ñàëîí áàãàòî ñèë òà ãðîøåé. Öå 
íå÷åñíà êîíêóðåíö³ÿ òà ëèõ³ 
90-ò³, ÿê³, íà æàëü, ïîâåðòàþòü-
ñÿ, — ðîçïîâ³â âëàñíèê ñàëîíó 
êðàñè, ÿêèé ïîáàæàâ çàëèøèòèñÿ 
íåâ³äîìèì.

ßê ñêàçàëè 10 êâ³òíÿ ó â³ää³ë³ 
êîìóí³êàö³¿ îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿, â³ä-
êðèëè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
çà ñòàòòåþ «Óìèñíå çíèùåííÿ 
àáî ïîøêîäæåííÿ ÷óæîãî ìàéíà, 
ùî çàïîä³ÿëî øêîäó ó âåëèêèõ 
ðîçì³ðàõ» òà çä³éñíþþòü îïå-
ðàòèâíî-ðîçøóêîâ³ çàõîäè äëÿ 

âñòàíîâëåííÿ ³ çàòðèìàííÿ çëî-
âìèñíèê³â.

— Íà äàíîìó åòàï³ íå ìîæå-
ìî ðîçãîëîøóâàòè âåðñ³¿, ùîá 
íå çàøêîäèòè ñë³äñòâó, — ñêàçàëè 
ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é, àëå äîäàëè, 
ùî âåðñ³þ âëàñíèêà ñàëîíó ïðî 
çëî÷èíí³ ä³¿ êîíêóðåíò³â ïåðå-
â³ðÿþòü, ÿê îäíó ³ç ìîæëèâèõ.

Íàãàäàºìî, ùî âëàñíèê êîñ-
ìåòîëîã³¿ íà Ïèðîãîâà âêàçóâàâ 
íà òå, ùî íàïàä — öå ñïðàâà 
ðóê êîíêóðåíò³â, ùå íàïðèê³íö³ 
ëþòîãî. Òîä³ ó éîãî ñàëîí ÷åðåç 
â³êíî âëåò³ëà ãðàíàòà «Ô-1», òåõ-
í³êó ïîøêîäèëà íåçíà÷íî, àëå 
ç³ïñóâàëà ñâ³æèé ðåìîíò. Ëþäè, 
ÿê³ æèâóòü â áóäèíêó íàä ñàëî-
íîì, ñêàçàëè æóðíàë³ñòó, ùî êîñ-
ìåòîëîã³ÿ â³äêðèëàñÿ íåçàäîâãî 
äî öüîãî ³íöèäåíòó. Ðàí³øå òàì 
ïðàöþâàâ ³íøèé ñàëîí êðàñè.

Âåðñ³þ âëàñíèêà 
ñàëîíó êðàñè 
ïðî çëî÷èíí³ ä³¿ 
êîíêóðåíò³â, ó ïîë³ö³¿ 
ïåðåâ³ðÿþòü ÿê îäíó 
³ç ìîæëèâèõ

За півтора місяця до того. У салоні вибухнула граната. 
Тоді апаратура уціліла, але свіжий ремонт був зіпсований

«Клієнт» нашкодив. Записався на процедуру, привів друга в 
балаклаві, а тоді взяв вартісний апарат і кинув об землю
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— Фільм цікавий, бо правди-
вий, — каже учень технічно-
го ліцею на ім’я Володимир. 
— На екрані бачиш конкретних 
людей. Вони говорять про те, 
що пережили, як воювали, пе-
ремагали і втрачали побратимів. 
Мені найбільше запам’ятався ге-
рой з позивним «Молоко». Він 
дуже позитивний. Неспроста ре-
жисер йому відвів у картині чи 

не найбільше часу. Шукав його 
серед присутніх у залі військо-
вих, але не побачив.
— Для мене картина виявилася 
важкою у сприйнятті, — роз-
повіла учениця коледжу Тетя-
на. — Розумію, що показують 
справжні, а не вигадані події. 
Але стрілянина, бої, загибель 
людей — це дуже тиснуло 
на психіку.

Шукав бійця з позивним «Молоко» — не знайшов СЕРГІЙ 
ЄМЕЛЬЯНЕНКО, 
КООРДИНАТОР 
КАРТИНИ 
ПОЛКОВНИК 

— Частину ма-
теріалу стрічки 

відзняли на території військо-
вої частини зв’язку у Вінниці. 
З допомогою наявної техніки 
відтворювали деякі бойові епі-
зоди. Головне місце відведено 
розповідям безпосередніх учас-

ників подій на Донбасі. Сцена-
рист надав можливість макси-
мально висловитися кожному. 
Матеріалу відзняли більше, ніж 
увійшло у сюжет картини.
На превеликий жаль, за сім 
ротацій загін втратив 11 бійців. 
Серед них — три офіцери, два 
сержанти, п’ять солдатів і один 
матрос. Вічна пам'ять Героям. 
Перед початком показу присутні 
в залі вшанували їх пам'ять хви-
линою мовчання.

Ми втратили 11 бійців 

ÏÐÅÌ’ªÐÀ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Óïðîäîâæ ñåìè 
ðîòàö³é çàã³í çà-
õèùàâ ïîçèö³þ 
«Çåí³ò». Çâ³äñè é 

íàçâà ô³ëüìó. Ïîêàæóòü êàðòèíó 
ò³ëüêè ó ñåìè ì³ñòàõ, ó Â³ííè-
ö³ ïðåì’ºðà â³äáóëàñÿ 7 êâ³òíÿ. 
Ïðîòÿãîì íèí³øíüîãî òèæíÿ 
áóäå ïðîäîâæåííÿ ïîêàçó. Ñþ-
æåò ïîáóäîâàíèé íà ñïîãàäàõ 
áåçïîñåðåäí³õ ó÷àñíèê³â ïîä³é. 
Éîãî äîïîâíåíî çéîìêàìè, ùî ¿õ 
ðîáèëè âî¿íè íà ñâî¿ òåëåôîíè. 

ОФІЦЕРИ ПРОСИЛИСЯ РЯДО-
ВИМИ. — Ó ïåðø³é ðîòàö³¿ íà-
ðàõîâóâàâñÿ 61 áîºöü, — ðîçïî-
â³äàº êîìàíäèð, ÿêèé ôîðìóâàâ 
çàã³í, ïîëêîâíèê Áîãäàí Áîí-
äàð. — Áàæàþ÷èõ âèÿâèëîñÿ ïî-
íàä äâ³ñò³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â. 

Áóëî òàêå, ùî ïîëêîâíèêè ãî-
òîâ³ áóëè éòè íà ðÿäîâó ïîñàäó. 

— Íåçðîçóì³ëî, ÷îìó ò³ëüêè 
ó ñåìè ì³ñòàõ ïîêàæóòü ô³ëüì, — 
ãîâîðèâ äåõòî ç â³éñüêîâèõ ï³ñëÿ 
ïåðåãëÿäó ïåðøî¿ ñåð³¿. — Òàê³ 
êàðòèíè òðåáà äåìîíñòðóâàòè 
ñêð³çü. Áî öå íàéêðàùà â³äïî-
â³äü íà áðåõíþ Êðåìëÿ.

Íàçâó çàãîíó ïðèäóìàâ íàé-
ìîëîäøèé áîºöü êîíòðàêòíèê 
Ìàêñèì Ãàëóñòÿí. Òîä³ éîìó 
áóâ 21 ð³ê. Ìàâ âîëîññÿ ñâ³òëå, 
ÿê ìîëîêî. Òîìó é îòðèìàâ ïî-
çèâíèé — «Ìîëîêî». Áàãàòî ÷àñó 
íà îáäóìóâàííÿ íå ìàëè. «Äèêà 
êà÷êà» — õàé áóäå òàê, ñêàçàëè 
õëîïö³. Ë³òàº — îñü ³ äîáðå».

НАС СПРИЙНЯЛИ ЗА ПОЛЬ-
СЬКИЙ СПЕЦНАЗ. Ïåðøà ðîòàö³ÿ 
çàãîíó òðèâàëà íàéìåíøå ÷àñó — 
44 äí³. Öå áóâ æîâòåíü-ëèñòîïàä 

«ПОЗИВНИЙ ЗЕНІТ»: ПРАВДА 
ПРО ВІЙНУ ВІД ДОБРОВОЛЬЦІВ 
Про героїв  Тільки добровольці 
йшли у зведений загін Повітряних сил 
«Дика качка». Прикривали підступи 
до Донецького аеропорту. Про те, як це 
відбувалося, йдеться у документальній 
стрічці «Позивний Зеніт», прем’єра якої 
відбулася у кінотеатрі «Родина» 7 квітня

Полковник Богдан Бондар. Він формував загін 
і був його першим командиром 

ДОВІДКА

Крім Вінниці, фільм «Позивний 
Зеніт» покажуть у столиці, а також 
Черкасах Хмельницькому, Жито-
мирі, Василькові на Київщині та 
Южному Одеської області.

2014-ãî. Ïîëêîâíèê ñòâåðäæóº, 
ùî çà âåñü öåé ïåð³îä ¿õ íå îá-
ñòð³ëþâàëè ò³ëüêè îäèí äåíü. 
Íàéäîâøèé á³é òðèâàâ äåñÿòü 
ãîäèí, áóëî öå 24 æîâòíÿ. Öåé 
äåíü çàïàì’ÿòàâ òîìó, ùî òîä³ 
ÿêðàç ñèíîâ³ âèïîâíèëîñÿ 17. 
Áîéîâå «õðåùåííÿ» çàã³í ïðîé-
øîâ ï³ä ÷àñ òîãî, ÿê ïðÿìóâàâ 
íà ì³ñöå äèñëîêàö³¿. 29 âåðåñíÿ 
á³ëÿ ñåëà Òîíåíüêå î 4-é ðàíêó ¿õ 
«íàêðèëè» «ãðàäàìè». Çãîð³ëî äâ³ 
ìàøèíè ç õàð÷àìè é îáìóíäè-
ðóâàííÿì. Âèðó÷èëè âîëîíòåðè. 
Ïåðåäàëè êàìóôëÿæíèé îäÿã ç 
íàøèâêàìè íà ðóêàâàõ á³ëî-÷åð-
âîíîãî êîëüîðó. «Áîéîâèêè» îä-
ðàçó â ²íòåðíåò³ âèêëàëè ³íôîð-
ìàö³þ, ùî çà íàñ âîþº ïîëüñüêèé 
ñïåöíàç, áî á³ëî-÷åðâîíå — öå 
êîëüîðè ïðàïîðà Ïîëüù³», — 
óñì³õàºòüñÿ ïîëêîâíèê.

БОЙОВИКИ ЙШЛИ НА ТЕХНІЦІ 
З… УКРАЇНСЬКИМИ ПРАПОРА-
МИ. Íàéá³ëüø æîðñòîêèé á³é 
«Äèêà êà÷êà» ïðîâåëà 22 ñ³÷íÿ 
2015-ãî. Öå áóëà òðåòÿ ðîòàö³ÿ. 
Ïðî íå¿ ïîëêîâíèê Áîíäàð çíàº ç 
ðîçïîâ³äåé ïîáðàòèì³â. Çàãîíîì 
êîìàíäóâàâ ïîëêîâíèê Îëåê-
ñàíäð Òóð³íñüêèé. Ó íàñòóï ï³ø-
ëà áàòàëüéîííî-òàêòè÷íà ãðóïà. 
Íà òåõí³ö³ âèñòàâèëè óêðà¿íñüê³ 
ïðàïîðè. Íà äåÿêèé ÷àñ áîéîâè-
êè çóì³ëè âäåðòèñÿ íà òåðèòîð³þ 
â³éñüêîâîãî ì³ñòå÷êà. Îäíàê çà-
õîïèòè éîãî ¿ì íå âäàëîñÿ. «Äèêà 
êà÷êà» ïðè ï³äòðèìö³ äåñàíòíè-
ê³â â³äñòîÿëà ïîçèö³þ. Á³é òðè-
âàâ ïðîòÿãîì äåñÿòè ãîäèí. Áóëî 
çíèùåíî ïîíàä 40 áîéîâèê³â. 
Äâîõ âçÿëè ó ïîëîí.

385786
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(095)3700574 

Íîâà  ñ õ åìà 
ñïëàòè çà ðîçïîä³ë 

ãàçó ìàëà á ä³ÿòè ç 1 êâ³òíÿ. Àëå 
10 êâ³òíÿ öå âèð³øèëè ñêàñóâàòè.

— Ñêàñóâàòè, ïðîâåñòè äîäàò-
êîâ³ êîíñóëüòàö³¿, çàáåçïå÷èòè, 
ùîá í³ äëÿ îäíîãî óêðà¿íöÿ 
íå áóëî ï³äâèùåííÿ çã³äíî ç öèì 

ð³øåííÿì, — ñêàçàâ ãîëîâà ÍÊÐÅ 
Äìèòðî Âîâê.

Ó õîä³ äèñêóñ³¿ ç ãðîìàäñüêèìè 
àêòèâ³ñòàìè òà íàðäåïàìè, Âîâê 
ðîçïîâ³â ïðî ³í³ö³àòèâó ðåãóëÿ-
òîðà.

— Ìè ðîçðîáèëè ïðîåêò çàêî-
íó, ùîá âñ³ ãàçîâ³ ìåðåæ³ áóëè 
ó âëàñíîñò³ äåðæàâè. À êîøòè â³ä 
îðåíäè ãàçîïðîâîäó — íàäõîäè-
ëè äî áþäæåòó,  — ñêàçàâ ãîëîâà 
Íàöêîì³ñ³¿.

АБОНПЛАТУ СКАСУВАЛИ. ЩО ДАЛІ?
Тайм-аут  У понеділок, 10 квітня, 
Нацкомісія, що здійснює регулювання 
в сфері енергетики, скасувала рішення 
про абонплату на газ. Голова комісії 
Дмитро Вовк сказав, що її переглянуть 
протягом трьох місяців. І якою може 
бути плата за розподіл газу?

Ó «Â³ííèöÿãàç» ïîÿñíèëè, ùî 
á³ëüø³ñòü ìåðåæ é òàê äåðæàâí³.

— Íà òåðèòîð³¿ íàøî¿ îáëàñò³ 
º òðè âèäè ãàçîïðîâîä³â: äåð-
æàâí³, êîìóíàëüí³ òà ìåðåæ³, 
ùî çáóäóâàëè ìè çà âëàñíèé 
êîøò. Âñ³ ãàçîïðîâîäè ïåðåäàí³ 
íà áàëàíñ «Â³ííèöÿãàç», àëå áåç 
ïðàâà âëàñíîñò³ ìàéíà. Êîìïà-
í³ÿ îáñëóãîâóº ìåðåæ³ çà âëàñ-
íèé êîøò, àëå íå ñïëà÷óº äî-
äàòêîâî çà êîðèñòóâàííÿ íèìè. 
Ïðè òîìó òàðèô³, ÿêèé ìè ìàºìî 
ñüîãîäí³ (67 êîï³éîê çà êóá ãàçó), 
³ ô³êñîâàíó îðåíäó, ³ ðåìîíò òà 
îáñëóãîâóâàííÿ êîìïàí³ÿ íå ïî-
òÿãíå, — êàæå ðå÷íèê «Â³ííèöÿ-
ãàç» Îêñàíà Ïîë³ùóê.

ßê ìè ïèñàëè ó RIA ¹ 14, ç 
1 êâ³òíÿ òàðèô íà ãàç ðîçä³ëè-
ëè íàäâîº — çà ãàç ÿê òîâàð òà 
çà «äîñòàâêó» ïî ãàçîïðîâîäó. 
Çà ðîçðàõóíêàìè, íà àáîíïëàòó 
ãîðîäÿíè ìàëè á âèòðà÷àòè 50-
200 ãðèâåíü ùîì³ñÿöÿ.

Абонплату треба рахувати з 
кількості приладів 

ВАЛЕНТИН ЗЕМЛЯНСЬКИЙ, 
ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ ЕНЕРГЕТИКИ 

— Коефіцієнти для розрахунку абонплати 
потрібно робити з урахуванням рівня спо-
живання газу кожного приладу. Якщо власник 
квартири має тільки газову плиту, повинен 

бути один розрахунок. А якщо має вже газову плиту та котел, 
то інший. Абонплату можна рахувати і за потужністю лічиль-
ників. Проте ця плата не повинна бути втричі-вчотири рази 
більшою, ніж вартість газу як товару. Головне, споживач 
через абонплату не повинен платити більше. Існуюча система 
призвела б тільки до зростання боргів.

Потрібне публічне обговорення 
проекту абонплати 

ТЕТЯНА БОЙКО, 
КЕРІВНИК ЖКГ-ПРОГРАМ В ГМ «ОПОРА» 

— Як варіант, можна вдосконалювати те, що є. 
Змусити облгази міняти лічильники на менші 
тим споживачам з газовою плитою. Ще «мі-
нус» — це виробничо-технологічні втрати, 

що закладаються в тариф. Виявляється, що в деяких газових 
компаніях близько 50% газу втрачається в мережі, за що 
платять люди.  Важливо, щоб  було відкрите обговорення 
питань,  які стосуються встановлення тарифів. Перед тим, як 
затверджувати введення абонплати, треба обговорення, яке 
б проводив кожний облгаз у своєму регіоні.

Потрібен двоставковий тариф 
на розподіл газу 

АНДРІЙ ГЕРУС, КОЛИШНІЙ ЧЛЕН НКРЕКП 

— Розщеплювати тариф на ціну газу та його 
транспортування — це правильно. Це не має 
бути фіксованою ставкою, а залежати від того, 
скільки спожито.  Є двоставковий тариф на 
розподіл газу, що прийнято в Європі: малень-

ка абонплата, гривень п'ять на місяць, та змінна частина. 
Користь є й для облгазів, які зможуть виконувати ремонти 
мереж навіть тоді, коли не сезон та споживання газу міні-
мальне. Вводити навіть таку схему оплати потрібно не по-
спішаючи. Так у населення буде час підготуватися, змінити 
лічильники на менші, скоротити обсяг споживання тощо.

У «Вінницягаз» не розуміють, за якою постановою 
працювати далі. Оскільки розрахунки тарифу на газ, що 
прийняв Кабмін, були вже без плати за розподіл газу

Які можуть бути альтернативи
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У мерії неодноразово казали, що 
реконструкція Київського мосту 
коштуватиме 56,5 мільйона гри-
вень, з яких 50,85 мільйона за-
платить Держфонд регіонального 
розвитку (ДФРР), а 5,65 мільйо-
на — з міського бюджету Вінниці. 
Проте нещодавно стало відомо, 
що з міського бюджету вже за-
платили 6,5 мільйона гривень 
авансу та на матеріали (goo.gl/
NWr4fz). А загалом запланували 
витратити 22 мільйони гривень 
(goo.gl/CftngZ).
Тоді як з Держфонду ще не на-

дійшло коштів на реконструкцію 
мосту. У департаменті фінансів 
мерії кажуть, що ще не визначив-
ся розмір платежу від Держфонду:
— Ми ще точно не знаємо, скіль-
ки має прийти грошей з Держ-
фонду регіонального розви-
тку. Там ще йде перерозподіл 
грошей на обласному рівні. Зі 
свого боку, місто заплатило 
аванс, щоб розпочати ремонт 
Київського мосту. Як ми бу-
демо їх повертати? З платежу 
від держави гроші неможливо 
спрямувати в міський бюджет, 

оскільки вони проходять через 
Держказначейство. Поки що ні-
чого не можу сказати, очікуємо 
кошти від Державного фонду, — 
відповіла голова департаменту 
фінансів Наталія Луценко.
На сайті Держфонду з’явилися 
зміни до фінансування рекон-
струкції мосту на Чорновола: 
37 мільйонів заплатить ДФРР, 
а 22 мільйони — місто. За слова-
ми мера Вінниці Сергія Моргуно-
ва, гроші від Державного фонду 
мають надійти в серпні-вересні 
2017 року (goo.gl/wSvYke).

Місто заплатить у чотири рази більше за ремонт

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ФОТО 
НА20MINUT.UA

396113

ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RІА, (095)3700574 

Ó  ñ ó á î ò ó , 
8 êâ³òíÿ, æóðíà-

ë³ñò ïîäèâèâñÿ, ÿê òðèâàº ðå-
êîíñòðóêö³ÿ Êè¿âñüêîãî ìîñòó 
òà ðîçïèòàâ ðîáî÷èõ ç ìîñòî-
áóä³âåëüíî¿ êîìïàí³¿ «ÌÑÓ-2», 
÷èì âîíè çàéìàþòüñÿ. Íåçâà-
æàþ÷è íà ïîõìóðó ïîãîäó, 
áóä³âåëüíèêè íå áàéäèêóâàëè 
íà ìîñòó, à ðîçáèâàëè ñòàðèé 
áåòîí, ùîá ä³ñòàòèñÿ äî êðàé-
íüî¿ áàëêè.

НАС БІЛЬШЕ, А НЕ ДВОЄ. Ó ì³ñ-
òå÷êó áóä³âåëüíèê³â, ùî ðîçòàøó-
âàëîñÿ á³ëÿ Áðèãàíòèíè, ÷îòèðè-
ï’ÿòü ÷îëîâ³ê³â. À íà ìîñòó ïðà-
öþâàëè äâîº ðîáî÷èõ, ùå äâîº — 
ðåìîíòóâàëè ãóñåíèö³ àâòîêðàíó. 
×îëîâ³êè, ùî ðîçáèâàëè áåòîí 
â³äá³éíèì ìîëîòêîì, äóæå íåî-
õî÷å ãîâîðèëè ç æóðíàë³ñòîì:

— Òóò á³ëüøå ëþäåé ïðàöþº, 

íå ïèø³òü, ùî ò³ëüêè äâîº! 
Ó íàø³é áðèãàä³ â³ñ³ì ëþäåé. 
À îò ó áóäí³ ñþäè ïðèõîäÿòü 
ðîáî÷³ ç Â³ííèö³ òà îáëàñò³. 
Íå çíàþ, ñê³ëüêè, àëå áàãàòî, — 
êàçàâ ðîá³òíèê ç Çàêàðïàòòÿ.

— Òóò ÿêùî äâ³ñò³ ëþäåé ïðà-
öþâàòè áóäå, òî ì³ñò øâèäøå 
íå â³äðåìîíòóºòüñÿ. Öå ñêëàäíèé 
îá’ºêò, ç ÿêèì òðåáà ïðàöþâàòè 
îáåðåæíî. Êâàïèòèñü íå ïîòð³á-
íî, áî áóäå íåÿê³ñíî. Òàê, ìè 
â³äðåìîíòóºìî âàø ì³ñò é â³í 
ùå 30 ðîê³â ïðîñòî¿òü. Öå òî÷-
íî! — äîäàâ äî ñë³â ñâîãî êîëåãè 
ðîáî÷èé ç Ìèêîëàºâà.

БУДЕ ПІРС. Âèêîíðîá êè¿âñüêî¿ 
êîìïàí³¿ «ÌÑÓ-2» Îëåã Ãîðåöü-
êèé ðîçïîâ³â, ùî çàðàç â³äáóâà-
ºòüñÿ.

— Çàðàç ðîá³òíèêè äåìîíòó-
þòü ñòàðó øàôîâó ñò³íêó ³ ðè-
þòü êîòëîâàí ï³ä ñïîëó÷åííÿ 
ç ï³äï³ðíèìè ñò³íêàìè ìîñòó. 
Ãëèáèíà áóäå â³ä âåðõó áàëêè 
á³ëüøå òðüîõ ìåòð³â. ßê ò³ëüêè 

çàê³í÷èìî çì³öíåííÿ ï³äï³ðíèõ 
ñò³í òà áóäóòü ï³äõîäè — ïî÷íåìî 
çàì³íó êðàéíüî¿ áàëêè, — ñêàçàâ 
âèêîíðîá.

Çàïèòóºìî, ÷è çàâàæàº ðîáîò³ 
ïîãàíà ïîãîäà òà ùî ïëàíóþòü 
çðîáèòè íåçàáàðîì?

— Çâè÷àéíî çàâàæàº. Ëþäè 
ïðîìîêëè, ãðóíò âîëîãèé — ïî-
ãàíî äëÿ ðîá³ò. Àëå ìè ïðàöþ-
ºìî çà ãðàô³êîì. Ç ïîíåä³ëêà 
òóò ñïîðóäæóâàòèìóòü ïðè÷àë, 
ùîá êðàí ì³ã äî¿æäæàòè áëèæ÷å 
äî ñàìîãî ìîñòó. Òà ùå òåõí³÷-
íèé ì³ñò äëÿ ï³äõîäó ðîá³òíèê³â. 
Óñ³ êîìóí³êàö³¿ ùå íå ïåðåíå-
ñëè, ùî óñêëàäíþº íàøó ðîáîòó. 
À ¿¿ òóò áàãàòî, — ñêàçàâ Îëåã 
Ãîðåöüêèé.

ПІД КИЇВСЬКИМ 
МОСТОМ БУДЕ ПІРС

Роботи багато  
Минулого тижня 
робочі вирили 
котлован біля опор 
мосту на Чорновола. 
Поряд стоять два 
автокрани, завдяки 
яким незабаром 
почнуть заміну 
балок. Для цього 
планують спорудити 
невеликий причал 
під мостом. Скільки 
зараз працює 
робітників та що 
вони роблять?Робочі з компанії-підрядника «МСУ-2» розбивали бетон, 

щоб розчистити шлях до балки. Загалом планують замінити 
83 опорних балки, на яких лежить асфальтове покриття



14 RIA, Ñåðåäà, 12 êâ³òíÿ 2017
²ÍÒÅÐÂ’Þ

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
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Ñâ³òëî — îäèí 
ç íàéâàæëèâ³øèõ 

çàñîá³â õóäîæíüî¿ âèðàçíîñò³ âè-
ñòàâè. À â ñó÷àñíîìó òåàòð³ ìîæ-
ëèâîñò³ ñâ³òëà áåçìåæí³, ç éîãî 
äîïîìîãîþ ñòâîðþþòüñÿ íàéð³ç-
íîìàí³òí³ø³ åôåêòè. ²íîä³, çàâäÿ-
êè âñüîãî ê³ëüêîì ïðîì³í÷èêàìè 
ôîðìóºòüñÿ âðàæåííÿ ïðî âñþ 
âèñòàâó. Àëå ëèøå ìàëà ÷àñòèíà 
ç íàñ çàìèñëþºòüñÿ ïðî òå, õòî 
ïðîåêòóº ö³ ñàì³ ïðîì³í÷èêè, äå 
ñèäÿòü ëþäè ö³º¿ äèâíî¿ ïðîôåñ³¿, 
³ ÷è ìîæëèâèé ñó÷àñíèé òåàòð áåç 
òèõ, êîãî íàçèâàþòü ñâ³òëîâèìè 
õóäîæíèêàìè àáî ïî ïðîñòîìó — 
îñâ³òëþâà÷àìè?

Ç'ÿñîâóºòüñÿ, ùî â ºäèíîìó 
â ì³ñò³ âåëèêîìó òåàòð³ âñüîãî 
äâà ïðåäñòàâíèêè ö³º¿ ïðîôåñ³¿ — 
ïîäðóæíÿ ïàðà Ë³ë³ÿ òà Àíàòîë³é 
Ìåëüíèêè. Îñòàíí³é ó áåðåç-
í³ öüîãî ðîêó ñòàâ çàñëóæåíèì 
ïðàö³âíèêîì êóëüòóðè. ×óäîâèé 
ïðèâ³ä, ùîá ïîçíàéîìèòèñÿ ³ ä³-
çíàòèñÿ ïðî íüîãî á³ëüøå.

²íòåðâ'þ ïðèçíà÷àºìî â òåàòð³. 
Íàñ çóñòð³÷àº ÷îëîâ³ê ó ñìóãàñò³é 
êîôò³, äæèíñàõ, êðîñ³âêàõ Nike, 
îêóëÿðàõ òà çà÷³ñêîþ ó ñòèë³ 80-õ. 
Ï³ñëÿ â³òàíü, ìè äîëàºìî ê³ëüêà 
ñõîäîâèõ ïðîëüîò³â ³ îïèíÿºìîñÿ 
á³ëÿ äâåðåé ç íàïèñîì «Ðåãóëÿ-
òîðíà».

— Öå ïóëüòîâà, — ðîçïîâ³äàº 
Àíàòîë³é, êîëè ìè çàõîäèìî 
â ê³ìíàòó. — À öå íàø õóäîæ-
íèê ïî ñâ³òëó, Ë³ë³÷êà (äðóæè-
íà — àâò.). Çâ³äñè ³ êåðóºòüñÿ óñ³ì 
ñâ³òëîì, ÿêèé âè áà÷èòå ï³ä ÷àñ 
âèñòàâ.

Ê³ìíàòà ðîçòàøîâàíà ñåðåä 
öåíòðàëüíèõ ëîæ I ÿðóñó, â í³é 
º ê³ëüêà ïóëüò³â ñâ³òëîêåðóâàí-
íÿ, áàãàòî êíîïîê, â³êíî ç âèäîì 
íà ãëÿäàöüêó çàëó, âèõ³ä ó ëîæ³ 
³ ïðåêðàñíå ì³ñöå, ùîá íàñîëî-
äæóâàòèñÿ âèñòàâàìè.

У ТЕАТР ПОТРАПИВ ВИПАД-
КОВО. — ß õîò³â çàéìàòèñÿ 
ôîòîñïðàâîþ, îïåðàòîðñüêîþ 
ðîáîòîþ àáî æóðíàë³ñòèêîþ. 
Àëå îáñòàâèíè ñêëàëèñÿ òàê, 

ùî ÿ îïèíèâñÿ â Îäåñüêîìó òå-
àòðàëüíîìó ó÷èëèù³ íà ñïåö³àëü-
íîñò³ «òåàòðàëüíà ñâ³òëîòåõí³êà». 
Íå áóâ óïåâíåíèé, ÷è òðåáà ìåí³ 
öå. À îñü ï³ñëÿ ïåðøîãî êóðñó, 
êîëè ï³øëè ïðàêòèêè — ìåí³ 
ñïîäîáàëîñÿ.

Ïðîïîíóâàëè çàëèøèòèñÿ 
â Îäåñ³. Àëå çàëèøèòèñÿ òàì, 
îçíà÷àëî ïðàöþâàòè ï³ä ÷è¿ìîñü 
êåð³âíèöòâîì, à ÿ õîò³â ñàì óñå 
ðîáèòè. Ïðîïîíóâàëè ïåðåéòè 
â ×åáîêñàðè (Ðîñ³ÿ — àâò.), ó ì³ñ-
ò³ òîä³ òåàòð áóäóâàâñÿ ³ êâàðòè-
ðè ñï³âðîá³òíèêàì âèäàâàëè. Àëå 
áëèçüê³ ìåíå â³äðàäèëè. Øóêàâ 
ì³ñöåâèé âàð³àíò, ³ îñü, 32 ðîêè 
ïðàöþþ ó Â³ííèö³.

Òîä³ âñ³ ìð³ÿëè àðòèñòàìè 
ñòàòè. Ìåí³ ïðîïîíóâàëè â òåà-
òðàëüíèé âñòóïàòè, àëå ÿ â³äìàõ-
íóâñÿ â³ä óñüîãî öüîãî. Áà÷ó, ùî 
öå íå ìîº. ß á íå çì³ã íà ñöåí³. 
Öå âàæêà ïðàöÿ. Òàì ïîòð³áíî 
áóòè ïåðøèì, à ÿêùî òè ï'ÿòèé, 
òî íåìàº ñåíñó éòè.

Áàãàòî àêòîð³â ãîòîâ³ íå ¿ñòè, 
íå ïèòè ³ íå ñïàòè. ̄ ì ë³æêî ïî-
ñòàâ íà ñöåí³ ³ âîíè òàì æèòè 
áóäóòü. ¯ì í³÷îãî íå ïîòð³áíî, 
ò³ëüêè ùîá â ê³íö³ áóêåò êâ³-
ò³â ïðèíîñèëè. Ó ìåíå òàêîãî 
íå áóëî.

БЮДЖЕТНИКИ. — Òåàòð — öå 
áþäæåòíà óñòàíîâà, ÿêà ô³íàí-
ñóºòüñÿ, ÿê ³ âñÿ êóëüòóðà, çà çà-
ëèøêîâèì ïðèíöèïîì. Òîìó ìè 
íå ìîæåìî ïîõèçóâàòèñÿ òèì, ùî 
âñå íàøå îáëàäíàííÿ ñó÷àñíå. 
ßêùî ðîáèòè êàï³òàëüíó çàì³íó 
âñ³º¿ ñâ³òëîòåõí³êè, òî çà ïðè-
áëèçíèìè ï³äðàõóíêàìè, öå îá³-
éäåòüñÿ â 50 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. 
Äî òîãî æ, ùîá öå çðîáèòè, äîâå-
äåòüñÿ çàêðèòè òåàòð äåñü íà ï³â-
ðîêó. Àëå â ïîð³âíÿíí³ ç ³íøè-
ìè îáëàñíèìè òåàòðàìè, ó íàñ 
âñå íîðìàëüíî. ª òåàòðè ïðîñòî 
â æàõëèâèõ ñòàíàõ! À îñü ÿêùî 
ïîð³âíþâàòè íàñ ³ç ºâðîïåéñüêè-
ìè ÷è àìåðèêàíñüêèìè òåàòðàìè, 
òî ìè ïðîñòî êàì'ÿíèé â³ê.

МИ НЕ ВІЧНІ. — Ïðîáëåìà 
íå ò³ëüêè â òîìó, ùîá êóïèòè 
îáëàäíàííÿ, àëå ³ â òîìó, ùî 
íà íüîìó íåìàº êîìó ïðàöþâàòè. 

БЕЗ НЬОГО В ТЕАТРІ ЗАНАДТО ТЬМЯНО 
Світило  Професія Анатолія 
Мельника — освітлювач. Саме він 
та людина, яка знає все про світло, 
кольори і те, як додати яскравості 
театральній виставі. Інтерв'ю 
з унікальним працівником театру

Ïîòð³áíî ãîòóâàòè ôàõ³âö³â, 
à â Óêðà¿í³ íåìàº æîäíîãî çàêëà-
äó, â ÿêîìó íàâ÷àþòüñÿ íà ñâ³ò-
ëîõóäîæíèê³â. Êîëè ìè ïðèéøëè 
ç äðóæèíîþ, â òåàòð³ ïðàöþâàëî 
6 îñâ³òëþâà÷³â. Çàðàç ò³ëüêè ìè 
äâîº. Àëå ìè íå â³÷í³.

Ìåí³ êàæóòü, Òîëÿ, ïîðà çàì³íó 
ãîòóâàòè. Òî äàâàéòå! ß íå ïðîòè. 
Àëå êîãî? Ïðîôåñ³ÿ íå ïîïóëÿð-
íà ñåðåä ìîëîä³ ÷åðåç íåâåëèê³ 
çàðïëàòè, âåëèêèé îáñÿã ðîáîòè ³ 
íåíîðìîâàíèé ãðàô³ê. Àëå ÿêùî 
òè ñþäè ïîòðàïèâ ³ òîá³ ïîäîáà-
ºòüñÿ öÿ ñôåðà ä³ÿëüíîñò³, òî òè 
çàëèøèøñÿ â í³é íàäîâãî. Àäæå 
êîæåí ñï³âðîá³òíèê òåàòðó ñòàº 
ïðè÷åòíèì äî ìèñòåöòâà.

ЧИМ Я ЗАЙМАЮСЬ. — Ïðè 
ï³äãîòîâö³ âèñòàâè, ïðîâîäÿòü-
ñÿ ñâ³òëîâ³ ðåïåòèö³¿. Ï³ä ÷àñ 
íèõ ìè ñï³ëüíî ³ç ðåæèñåðîì 
âñòàíîâëþºìî îñâ³òëåííÿ äëÿ 
êîæíî¿ ñöåíè. Òîáòî ñêëàäàº-
ìî äåòàëüíó ïàðòèòóðó âèñòàâè, 
ÿêà çàíîñèòüñÿ â íàø ïóëüò. 
Ïàðòèòóðà âèçíà÷àº ïîðÿäîê ³ 
êîìïëåêòàö³þ çàïðîâàäæåííÿ 
â³äïîâ³äíèõ îñâ³òëþâàëüíèõ ïðè-
ëàä³â. Íàïðèêëàä, àêòîð ïîâèíåí 
ñêàçàòè ïåâíó ðåïë³êó, ÿêà ñòàíå 
ñèãíàëîì äëÿ ñâ³òëîâî¿ çì³íè. 

Ìè çîáîâ'ÿçàí³ â òî÷íîñò³ äî-
òðèìóâàòèñÿ âñòàíîâëåíî¿ ïàð-
òèòóðè ³ ò³ëüêè ïðè íåîáõ³äíîñ-
ò³ âíîñèìî ïðàâêè. Äëÿ àêòîðà 
³ìïðîâ³ç — öå íîðìàëüíî, äëÿ 
òåõí³êà — íåïðèïóñòèìî.

Ñâ³òëî â ñïåêòàêë³ — öå 
íå ïðîñòî êàðòèíêà. Ìè âèñâ³ò-
ëþºìî äåêîðàö³¿, ïðîñò³ð ñöåíè 
³ àêòîð³â. Ïðè öüîìó ìè ïîâè-
íí³ çàíóðèòè ãëÿäà÷à â çàäóìàíó 
ðåæèñåðîì àòìîñôåðó. Íà ôîí³ 
òîãî, ÿê öå êðàùå çðîáèòè, ó íàñ 
ç ïîñòàíîâíèêàìè ³íîä³ áóâàþòü 
êîíôë³êòè, àäæå ÿ õî÷ó òàê, à â³í 
òàê. Àëå ðåæèñåð òóò ãîëîâíèé, 
à ìè, ó ïðèíöèï³ — âèêîíàâö³. 
Íàì ñòàâëÿòü çàâäàííÿ, ìè éîãî 
ðåàë³çóºìî.

ДИВИСЬ, ФЕЄРВЕРК. — Ïåð³î-
äè÷íî ÿ ñòèêàþñÿ ç ïðîáëåìàìè. 
Îñü, íàïðèêëàä, ñüîãîäí³, ïåðå-
ãîð³ëà ëàìïà, à âîíà æ ³ ï³ä ÷àñ 
âèñòàâè ìîæå çãîð³òè. Òàêå âæå 
áóëî. Á³ëüø íåïðèºìíî, êîëè ïî-

òð³áíî âèñâ³òëþâàòè ùîñü îäíèì 
ïðîìåíåì ³ â öåé ÷àñ â³í ïåðå-
ãîðàº. Òóò æå äîâîäèòüñÿ øóêàòè, 
÷èì éîãî ìîæíà ï³äõîïèòè. À áó-
âàº âçàãàë³ ñâ³òëî çíèêàº. Íàïðè-
êëàä, ï³ä ÷àñ ãðîçè. Òîä³ ñèäèìî 
â òåìðÿâ³. Àëå òàêå íå ÷àñòî, ðàç 
íà ï³âðîêó äåñü.

Ïàì'ÿòàþ éøëà òðàã³÷íà âè-
ñòàâà, îñü-îñü ô³íàë, çàë ó íà-
ïðóç³, ìåðòâà òèøà, ÿê ðàïòîì, 
ó çàë³ âèáóõàº ëàìïà — òèùùù, 
âñ³ ïåðåëÿêàí³. Õòî ñòð³ëÿâ? Ùî 
çà âèáóõ? À ìè ³ ñàì³ ñèäèìî 
òóò ïåðåëÿêàí³ ³ äóìàºìî, ùî öå 
çà íîâîââåäåííÿ òàê³.

Áóëà ùå êîì³÷íà âèñòàâà, 
íà ÿê³é ñòàëîñÿ êîðîòêå çàìèêàí-
íÿ íà ñîô³ò³, ³ íà ñöåíó ïîñèïà-
ëèñÿ ³ñêðè. Àêòîðè ìîìåíòàëüíî 
âñå îá³ãðàëè: «Î, äèâèñü, ôåºð-
âåðê». Öå æèòòÿ, ÿê áåç öüîãî?

ЛЮБЛЮ НОВІ ІГРАШКИ. — Íàé-
á³ëüøå â ñâî¿é ïðîôåñ³¿ ëþáëþ, 
êîëè êóïóþòü íîâå îáëàäíàííÿ. 
Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ éîãî îñâîþâà-
òè, âèâ÷àòè, ïðîáóâàòè, äóìàòè, 
êóäè á ïîâ³ñèòè, ÿê éîãî âèêî-
ðèñòîâóâàòè. Öå ÿê íîâà ³ãðàø-
êà. Áóâàº, ùî êóïëÿòü ùîñü, 
à ÿ ïî ï'ÿòü ðàç³â ïåðåâ³øóþ. 
Íó à ùî, îäèí ïðèëàä êóïèëè, 
à ÿ õî÷ó, ùîá ¿õ áóëî «âñþäè».

Ùå îòðèìóþ âåëèêå çàäîâî-
ëåííÿ, êîëè õîðîøèé ñïåêòàêëü. 
Ó òàê³ ìîìåíòè ÿ áîæåâîë³þ ³ 
ëå÷ó íà ðîáîòó. À êîëè ÿêàñü 
íóäÿòèíà, òî õî÷ âçàãàë³ íå éäè 
ñþäè.

ЗАСЛУЖЕНО ЗАСЛУЖЕНИЙ. 
— ßêùî îçèðàòèñÿ íàçàä, òî â ìî-
ºìó ñâ³òëîâîìó îôîðìëåíí³ ïîñòàâ-
ëåíî á³ëüøå ñòà ñïåêòàêë³â. Çðî-
áëåíî áàãàòî çàõîä³â òà êîíöåðò³â. 
Öå âåëèêèé ìàñèâ ðîáîòè. Ìíîþ 
çàì³íåíî âåëèêó ê³ëüê³ñòü îáëàä-
íàííÿ, ïåðåðîáëåí³ ñèñòåìè îñâ³ò-
ëåííÿ, ìè ïåðåéøëè ç àíàëîãîâîãî 
îñâ³òëåííÿ íà öèôðîâå. Òà é âçà-
ãàë³, òå ùî ðàí³øå ðîáèëè 6 ëþäåé, 
òåïåð ðîáëÿòü äâîº. Çâè÷àéíî, öå 
ìîæíà ïîñòàâèòè ñîá³ â çäîáóòêè. 
Îñü â äåÿêèõ òåàòðàõ, ÿê ïðàöþâàëî 
6 ëþäåé, òàê ³ ïðàöþº. Íîñÿòü ö³ 
ë³õòàð³, âðó÷íó íàïðàâëÿþòü.

ßêùî ÷åñíî, ó ìåíå íå áóëî 
ìåòè îòðèìóâàòè çâàííÿ çàñëóæå-
íîãî ïðàö³âíèêà êóëüòóðè. Çâè-
÷àéíî öå ïðèºìíî, àëå öå âàæëèâî 
ò³ëüêè áëèçüêèì. Êðàùå á ìåí³ 
äàëè ï'ÿòü ì³ëüéîí³â íà ñâ³òëî, í³æ 
öå çâàííÿ. Êðàùå á ìåí³ ïðèëàä³â 
íàêóïèëè. ß æ æèâó öèì.

МОЯ ХВИЛИНА СЛАВИ. — Â³ä-
êðèþ ìàëåíüêèé ñåêðåò: º âèñòà-
âè, êîëè ãàñíå ñâ³òëî, â³äêðèâàºòü-
ñÿ êóë³ñà, ãëÿäà÷ ñèäèòü òà àïëî-
äóº. Ö³ îïëåñêè äëÿ õóäîæíèêà 
ïî ñâ³òëó ³ õóäîæíèêà ñöåíîãðàôà. 
Ò³ëüêè â³äêðèëàñÿ, à â çàë³ — âà-
óóó. Îñü öå õâèëèíà íàøî¿ ñëàâè! 
Ó ê³íö³ âèñòàâè õâèëèíà ñëàâè àê-
òîð³â. Ó ê³íö³ ïðî ìåíå âæå í³õòî 
íå çãàäàº. Àëå íà ïî÷àòêó, êîëè òè 
çðîáèâ êàðòèíêó, íà íå¿ çàõîïëåíî 
äèâëÿòüñÿ ³ òè ÷óºø îïëåñêè — òè 
ïèøàºøñÿ ñâîºþ ðîáîòîþ. Öåé 
ìîìåíò äîðîãîãî êîøòóº.

Освітлювач за пультом. Робота над світловим супроводом однієї 
із найбільш складних вистав — «Ідзанамі. Богиня, яка вабить» 

ª âèñòàâè, êîëè 
ãàñíå ñâ³òëî, 
â³äêðèâàºòüñÿ êóë³ñà 
òà âñ³ àïëîäóþòü. Öå —
õâèëèíà íàøî¿ ñëàâè! 
Öå äîðîãèé ìîìåíò
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

АНАТОЛІЙ БАНАХ, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ
І, взагалі, Гонтарєва повинна йти 
не у відставку, а, після публічного 
судового процесу — до тюрми.
І тоді це буде не лише вона одна…

ПРЕС-СЛУЖБА ГРОМАД-
СЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«РОЗВИТОК.РОЗВИТОК»

Óïåðøå ó Â³ííèö³ â³ä-
áóâñÿ êîíêóðñ «Æ³íêà Â³-

ííè÷÷èíè», ÿêèé ðîçïî÷àâ-
ñÿ ùå íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ. Êîëè 

ó ²ðèíè Áîðçîâî¿ òà Ëþäìèëè Ñòàí³ñëàâåíêî 
ç’ÿâèëàñü ³äåÿ ïðîâåäåííÿ ïðîåêòó, âîíè 
íàâ³òü íå äóìàëè, ùî ïðîåêò ñêîëèõíå âñå 
ì³ñòî òà ñòàíå íàéî÷³êóâàí³øèì òà íàéïî-
ïóëÿðí³øèì ïðîåêòîì âåñíè. Ïðîòÿãîì 
äâîõ ì³ñÿö³â «Æ³íêó Â³ííè÷÷èíè» — îá-
ãîâîðþâàëè æóðíàë³ñòè, ãðîìàäñüê³ñòü, 
íå âùóõàëè êîìåíòàð³ ó ñîö³àëüíèõ ìå-
ðåæàõ, õòî æ âîíà — Æ³íêà Â³ííè÷÷èíè?

Ìåòîþ ïðîåêòó «Æ³íêà Â³ííè÷÷èíè» º 
â³äçíà÷åííÿ æ³íîê ç ð³çíèõ ãàëóçåé, ÿê³ äî-
ñÿãëè âèäàòíèõ ðåçóëüòàò³â ó ïðîôåñ³éí³é 
÷è ñîö³àëüí³é ä³ÿëüíîñò³ òà çðîáèëè âàãî-
ìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ì³ñòà òà îáëàñò³!!! 
Ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó ñïðÿìîâàíà íà ïîøè-
ðåííÿ ïîçèòèâíèõ ïðèêëàä³â ùîäî ðîë³ 
æ³íêè ó âèð³øåíí³ ñîö³àëüíî âàæëèâèõ 
ïðîáëåì îáëàñò³, à òàêîæ íà ï³äòðèìêó àê-
òóàëüíèõ ñîö³àëüíèõ ïðàêòèê, ùî ñïðèÿþòü 
ðîçâèòêó áëàãîä³éíîãî ðóõó íà Â³ííè÷÷èí³.

Óìîâè ó÷àñò³ ó ïðîåêò³ óí³êàëüí³ òà ïðî-
ñò³, äî 15 áåðåçíÿ êîëåêòèâ, ï³äïðèºìñòâî, 
ãðîìàäñüê³ñòü àáî ô³çè÷íà îñîáà ç ì³ñòà òà 
îáëàñò³ ìîãëè íîì³íóâàòè æ³íêó íà ó÷àñòü 
ó ïðîåêò³, ÿêà íà ¿õ äóìêó º ïðèêëàäîì 
äëÿ ãðîìàäñüêîñò³! Òîáòî, áóäü-ÿêà ëþäèíà 
ìîãëà ðåêîìåíäóâàòè ñàìå òó æ³íêó, ÿêó 
ïîâàæàº òà ëþáèòü! Ãîëîñóâàííÿ â³äáóâà-
ëîñü íà íåçàëåæíîìó ïîðòàë³ ç 15 áåðåçíÿ 
– 1 êâ³òíÿ, ó ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 

30 òèñÿ÷ ëþäåé. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ãîëîñó-
âàííÿ, îðãàí³çàòîðè ïðîàíàë³çóâàëè êîæíèé 
ãîëîñ, ÿêèé îòðèìàëè â õîä³ ãîëîñóâàííÿ. 
Óñ³ ãîëîñè, ÿê³ áóëè îòðèìàí³ áåçïîñåðåäíüî 
øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ äîäàòêîâèõ ïðîãðàì 
òà ñåðâ³ñ³â — à òàêîæ ãîëîñè ç ³íîçåìíèõ 
³ð-àäðåñ — âðàõîâàí³ íå áóëè!

3 êâ³òíÿ ó òåàòð³ ³ì. Ñàäîâñüêîãî, ïðîé-
øîâ áëàãîä³éíèé âå÷³ð, â ðàìêàõ ÿêîãî â³ä-
áóâñÿ êîíöåðò Íàö³îíàëüíîãî êàìåðíîãî 
àíñàìáëþ «Êè¿âñüê³ ñîë³ñòè» òà öåðåìî-
í³ÿ íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæíèöü ïðîåêòó 
«Æ³íêà Â³ííè÷÷èíè». Ñò³ëüêè êðàñóíü æ³-
íîê ç³áðàëîñü, ³ âñ³ âîíè óñï³øí³, êðàñèâ³, 
òàëàíîâèò³ òà ñïðàâæí³! Ó âå÷³ðí³õ ñóêíÿõ 
íà ñöåíó òåàòðó çà ñâî¿ìè â³äçíàêàìè ï³ä 
ãó÷í³ îïëåñêè ï³äí³ìàëèñü æ³íêè Â³ííè÷-
÷èíè, ÿê³ ñâîºþ ïðàöåþ äîñÿãëè çíà÷íèõ 
ðåçóëüòàò³â ó ïðîôåñ³éí³é òà ñîö³àëüí³é 
ä³ÿëüíîñò³. Âñ³ ãðîø³ â³ä ïðîäàæó êâèòê³â, 
à öå 24204 ²ðèíà Áîðçîâà òà Ëþäìèëà Ñòà-
í³ñëàâåíêî ïåðåäàëè íà ë³êóâàííÿ Ìàðèíè 
Ìåëüíèê òà ²âàíà Äåíäåðóêà.

Çà ðåçóëüòàòàìè ãîëîñóâàííÿ ó ïðîåêò³ 
«Æ³íêà Â³ííè÷÷èíè» íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü 
ãîëîñ³â îòðèìàëè:

Ãðîìàäñüêà ä³ÿëüí³ñòü: ãîëîâà ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ãàðìîí³ÿ», êåð³âíèê 
Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ðåàá³ë³òàö³éíîãî 
öåíòðó ìîëîä³ ç ô³çè÷íèìè îáìåæåííÿìè 
«Ãàðìîí³ÿ» Ðàÿ Ïàíàñþê.

Ïîë³òè÷íà ä³ÿëüí³ñòü: äåïóòàò Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè Àëëà Âëàñþê.

Ìåä³à: æóðíàë³ñòêà ãàçåòè «33 êàíàë», ãðî-
ìàäñüêà ä³ÿ÷êà, âîëîíòåð Îëåíà Æó÷èíñüêà. 

Íàóêà: äîêòîð ô³ëîñîôñüêèõ íàóê, 
äîöåíò, çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê îñâ³òè 

Óêðà¿íè, äèðåêòîð Â³ííèöüêîãî òîðãî-
âåëüíî-åêîíîì³÷íîãî ³íñòèòóòó Êè¿âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó — Íàòàë³ÿ Çàìêîâà. 

Fashion: äèçàéíåð îäÿãó, çàñíîâíèê äè-
çàéí-ñòóä³¿ «Svitlana Terenchuk» Ñâ³òëàíà 
Òåðåí÷óê (Svitlana Terenchuk) 

Êóëüòóðà: çàñíîâíèê òàíöþâàëüíî¿ ñòóä³¿ 
«Øàõ³íà» Ä³àíà Ïîäîëÿí÷óê. 

Êðàñà òà çäîðîâ’ÿ: âëàñíèöÿ ìåäè÷íîãî 
öåíòó «Ôàðìîçà» Â³òàëèíà Êóçüìåíêî. 

Ìåäèöèíà: çàñëóæåíèé ë³êàð Óêðà¿íè, 
çàâ³äóþ÷à ³íñóëüòíîãî â³ää³ëåííÿ Â³-
ííèöüêî¿ ïñèõîíåâðîëîã³÷íî¿ ë³êàðí³ ³ì. 
Þùåíêà — Òåòÿíà Âèñî÷àíñüêà. 

Ñïîðò: ìàéñòåð ñïîðòó Óêðà¿íè, êàíäè-

äàò ïåäàäîã³÷íèõ íàóê, òðåíåð-âèêëàäà÷ 
ÌÄÞÑØ1, ïðåçèäåíò ôåäåðàö³¿ Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³ ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè. — Ãàííà 
Ìèðãîðîäñüêà. 

Á³çíåñ: ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Òîâàðèñòâà 
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Â³ííèöüêà 
ïðîìèñëîâà êîìïàí³ÿ» Àëëà Âëàñþê. 

Îñâ³òà: äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, ïðî-
ôåñîð, äèðåêòîð Â³ííèöüêîãî ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî ³íñòèòóòó Óí³âåðñèòåòó 
«Óêðà¿íà» — Ãàííà Äàâèäåíêî. 

Ëþäìèëà Ñòàí³ñëàâåíêî òà ²ðèíà Áîðçîâà 
äÿêóþòü âñ³ì çà ó÷àñòü òà íåçàáóòí³ åìîö³¿ 
òà âæå ïëàíóþòü îðãàí³çóâàòè ïðîåêò «Æ³í-
êà Â³ííè÷÷èíè 2018», ÿêèé â³äáóäåòüñÿ 
íàïåðåäîäí³ Ì³æíàðîäíîãî æ³íî÷îãî äíÿ!

Найграндіозніша подія весни — «Жінка Вінниччини 2017» 
БЛОГ

Організатори проекту Людмила 
Станіславенко, Ірина Борзова 
та Маринка Мельник

ПРЕС-СЛУЖБА 
КОНЦЕРНУ 

«ПОДІЛЛЯ»

Ó Òèâð³âñüêîìó ðîäîâè-
ù³ ï³ñêó ðîçïî÷àòî 10 ñåçîí 
âèäîáóòêó ï³ñêó ÿðóæíîãî. 
Ï³ñîê âèäîáóâàºòüñÿ ïîáëè-
çó ñ.Âàñèë³âêà, Òèâð³âñüêîãî 
ðàéîíó, Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. 
Ðîäîâèùå ìàº óñ³ íàëåæ-
í³ äîêóìåíòè — ñïåöäîçâ³ë 
íà êîðèñòóâàííÿ íàäðàìè, 

äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè, àêò ã³ðíè÷îãî â³äâîäó. 
Âëàñíèê ñïåöäîçâîëó — Òî-
âàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «Áóä³âåëüíî-
ìîíòàæíå óïðàâë³ííÿ-3, ùî 
ïðàöþº íà çàãàëüí³é ñèñòåì³ 
îïîäàòêóâàííÿ. Ï³ñîê Òèâð³â-
ñüêîãî ðîäîâèùà âèêîðèñòîâó-
ºòüñÿ ó áóä³âåëüíîìó ïðîöåñ³ 
ï³ä ÷àñ çâåäåííÿ íîâîáóäîâ 
ì³êðîðàéîí³â  «ÏÎÄ²ËËß» òà 
«ÀÊÀÄÅÌ²×ÍÈÉ».

Пісок Тиврівського родовища 
використовується для будівництва 
Концерну «ПОДІЛЛЯ»
БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ IT-АКАДЕМІЇ

Á³ëüøå 10 îáëàñ-
òåé Óêðà¿íè îõîïèòü 

ìàñøòàáíèé äåíü êàð'ºðè 
«PROFIT DAY». Öå ñåð³ÿ çàõîä³â, ÿê³ 
ïîºäíàþòü ó ñîá³ ÿðìàðîê âàêàíñ³é, 
òðåí³íãè, ìàéñòåð-êëàñè òà ïðåçåíòàö³¿ 
â³ä ðîáîòîäàâö³â.

ßê çàçíà÷àþòü îðãàí³çàòîðè ïîä³¿, 
ïåðø çà âñå çàõ³ä ïðèçíà÷åíèé äëÿ òèõ, 
õòî øóêàº ìîæëèâîñò³ ïðàöåâëàøòóâàí-

íÿ ÷è áàæàº âèçíà÷èòèñü ³ç ìàéáóòíüîþ 
ðîáîòîþ.

— Öüîãî ðîêó Äåíü êàð’ºðè 
«Profitday» ìè ïðîâîäèìî âæå âòðåòº. 
Çà öåé ÷àñ çíà÷íî çðîñëè ìàñøòàáè 
çàõîäó, çá³ëüøèëàñü ê³ëüê³ñòü ì³ñò-
ó÷àñíèê³â òà ïîòåíö³éíèõ ïàðòíåð³â. 
Íåçì³ííèì çàëèøàºòüñÿ îäíå — öå äî-
ïîìîãà ó ïîøóêó ðîáîòè. Ìîëîä³ ëþäè 
çìîæóòü á³ëüøå ä³çíàòèñÿ ïðî ïðîôåñ³¿ 
àáî íàâ³òü ñïðîáóâàòè ïðàöåâëàøòóâà-
òèñÿ. Ç ³íøîãî áîêó, öå õîðîøà ìîæëè-
â³ñòü êîìïàí³ÿì çíàéòè ñîá³ óñï³øíèõ 

ôàõ³âö³â, — ðîçïîâ³â êåð³âíèê ïðîåêòó 
Ñâÿòîñëàâ Àáðàì'þê.

Ó 2017 ðîö³ Äåíü êàð’ºðè òðèâàòèìå 
ó ð³çíèõ ì³ñòàõ ç 17 òðàâíÿ ïî 10 ÷åðâ-
íÿ. Ïðîâåäóòü çàõîäè ó Ëóöüêó, Ëüâîâ³, 
Òåðíîïîë³, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó, Â³ííèö³, 
Êèºâ³, Õàðêîâ³, Äí³ïð³, Çàïîð³ææ³, Ìå-
ë³òîïîë³ òà Êðàìàòîðñüêó.

ßê ³ â ïîïåðåäí³ ðîêè ïðîåêò ñïðÿìî-
âàíèé íà ï³äòðèìêó âíóòð³øíüî ïåðå-
ì³ùåíèõ îñ³á.

— Çã³äíî ç ñîöîïèòóâàííÿì 90% 
âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á íàçèâà-

þòü îñíîâíîþ ïðîáëåìîþ — öå ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ. Ïðîòå ñüîãîäí³ ìàëî 
õòî ïðî öå ãîâîðèòü. Íàä³ºìîñü, ùî 
çàâäÿêè íàøîìó ïðîåêòó ìè çìîæåìî 
âèð³øèòè ïðîáëåìó ïðàöåâëàøòóâàí-
íÿ ÿê äëÿ áåçðîá³òíî¿ ìîëîäî¿ ëþäèíè, 
òàê ³ äëÿ ìîëîäèõ îñ³á, ÿê³ âèìóøåíî 
ïåðå¿õàëè, — íàãîëîøóº ãîëîâà ÂÌÃÎ 
«Ìîëîä³æíèé öåíòð ïðàöåâëàøòóâàííÿ» 
Ðîìàí Ìåëüíèê.

Á³ëüøå ïðî ïîä³þ íà ñàéò³: profitday.info
Ñòîð³íêà ó ñîöìåðåæàõ: FB.

В Україні готуються до масштабного «Дня кар’єри»
БЛОГ
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396024
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Я Я уже втомилась пояснювати, просити, тролити… Люди, ну скільки 

можна???!!!.. особливо умиляють побілені бордюри… Ну ви їх 
бачили посеред літа, у що вони перетворюються? НАВІЩО???
Ось і учора територію навколо одного з будинків, який є учасником 
нашої Асоціації, але частково залишився на обслуговуванні 
ЖЕКу — каюсь! — не вберегли разом із правлінням даного ОСББ. 
Не встигли! Добре, хоча б не почала двірничка білити клумби із шин 
поверх старої фарби! Ми ж то уже закупили фарбу та люди хочуть 
пофарбувати самостійно… у них, понімаєш лі, ЦУ з міськради…

Ельвіра Мрясова
голова Асоціації ОСББ Вінниччини   

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться



 Як отримати ліки 
а) Звернутися до лікаря. Він 
має виписати рецепт на лікар-
ський засіб. Рецепт виписують 
не за комерційною назвою, 
а на основі діючої речовини 
препарату.
б) Завітати до аптеки з позначкою 
«Доступні ліки» 

в) Отримати найдешевший лі-
карський засіб безкоштовно, 
або обрати інший, частково 
доплативши певну суму.
 Якщо в аптеці закінчилися 
безкоштовні ліки:
а) можна зачекати, доки на-
дійдуть 
б) звернутись в іншу аптеку 

 Обрати іншу торгову марку пре-
парату та доплатити різницю 
 Чи може пацієнт отримати 
безкоштовні ліки без рецепта?
Якщо пацієнт бажає придбати 
випробувані ним ліки, не маючи 
рецепта від свого лікаря, він може 
це зробити у будь-якій аптеці. Але 
не безкоштовно і не зі знижкою.

Алгоритм дії програми «Доступні ліки»
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ËÀÉÔ

394541

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Â ³ ä ï î â ³ ä í î 
äî ö³º¿ ïðîãðàìè 
Êàáì³í âèä³ëèâ 

500 ìëí ãðí. Êîøòè ðîçïîä³ëÿòü 
çà ê³ëüê³ñòþ õâîðèõ â îáëàñòÿõ. 
Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà 
îáëàñíîãî äåïàðòàìåíòó îõîðîíè 
çäîðîâ'ÿ Îëüãè Çàäîðîæíî¿, íàø 
ðåã³îí îòðèìàâ ïåðøèé òðàíø. 
Ìîâà éäå ïðî 20,5 ì³ëüéîíà ãðè-
âåíü íà ð³ê. ×îìó îáðàëè ñàìå 
ö³ õâîðîáè?

— Ïî-ïåðøå, º ñòàòèñòèêà, ÿêà 
ñâ³ä÷èòü, ùî ñìåðòí³ñòü â³ä ñåð-
öåâî-ñóäèííèõ õâîðîá â Óêðà¿í³ 
íà ïåðøîìó ì³ñö³, — ãîâîðèòü 
Îëüãà Çàäîðîæíà. — Ó îáëàñò³ 
çàðàç íàðàõîâóºòüñÿ 930 òèñÿ÷ 
õâîðèõ íà ñåðöåâî-ñóäèíí³ çà-

õâîðþâàííÿ, â ìèíóëîìó ðîö³ â³ä 
öüîãî ä³àãíîçó ïîìåðëî 18 òèñÿ÷ 
ëþäåé. Õâîðèõ íà öóêðîâèé ä³àáåò 
50 òèñÿ÷, à íà àñòìó 10300 ëþäåé. 
Ïî-äðóãå, öå åôåêòèâí³ñòü àìáó-
ëàòîðíîãî ë³êóâàííÿ. Òîáòî ÿêùî 
â ïàö³ºíòà áóäóòü äîñòóïí³ ë³êè, ¿õ 
àäåêâàòíå ïðèçíà÷åííÿ, òî õâîðèé 
ñàìîñò³éíî çìîæå ³ ë³êóâàòèñü, 
³ âåñòè àêòèâíèé ñïîñ³á æèòòÿ, 
³ íàâ³òü ïîçáóòèñÿ ³íâàë³äíîñò³.

ДОСИТЬ САМОЛІКУВАТИСЯ. Çà 
ñëîâàìè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà 
äåïàðòàìåíòó, ç ë³êóâàííÿì, 
à òî÷í³øå ç ñàìîë³êóâàííÿì 
õâîðèõ º âåëèêà ïðîáëåìà. Àäæå 
ëþäè ÷àñîì ñàì³ ïðèçíà÷àþòü 
ñîá³ ë³êè, ç îãëÿäó íà ¿õ âàðò³ñòü, 

«ДОСТУПНІ ЛІКИ» 
ВЖЕ В АПТЕКАХ
Можливість  Безкоштовно, або з частковою оплатою отримати 
ліки в аптеках можна вже зараз. Почала працювати програма 
реімбуксації, яка стосується лише трьох категорій хвороб, а саме: 
серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу 
та бронхіальної астми. Відшкодування ліків пацієнту 
буде тільки у разі амбулаторного лікування 

íà ïîðàäè ñóñ³ä³â/çíàéîìèõ, àáî 
äîâ³ðÿþ÷è ðåêëàì³.

— Ïðîãðàìà ðå³ìáóêñàö³¿ 
âïëèíå íà âàðò³ñòü ë³ê³â (âîíè 
ñòàíóòü äåøåâø³) ³ äî òîãî æ 
ïàö³ºíòè ï³äóòü äî ë³êàð³â (áåç 
ðåöåïòà áåçêîøòîâíî ë³êè 
íå îòðèìàòè). Ò³, â ñâîþ ÷åðãó, 
âèçíà÷àòü íàéá³ëüø ïðîäóêòèâ-
íó ñõåìó ë³êóâàííÿ, âèïèøóòü 
ðåöåïò ³ ëþäèíà ï³äå äî àï-
òåêè çà ë³êàìè, ÿê³ ï³äõîäÿòü 
ñàìå ¿é, — ãîâîðèòü Îëüãà Çà-

äîðîæíà. — Äåÿê³ ë³êè çà ö³ºþ 
ïðîãðàìîþ áóäóòü áåçêîøòîâí³, 
à äåÿê³ — çà ÷àñòêîâîþ îïëàòîþ.

У ЯКИХ АПТЕКАХ БУДУТЬ БЕЗ-
КОШТОВНІ ЛІКИ? Ïðèäáàòè ë³êè 
ç ÷àñòêîâîþ îïëàòîþ àáî áåçêî-
øòîâíî ìîæíà áóäå â àïòåêàõ, ÿê³ 
óêëàëè äîãîâ³ð íà ó÷àñòü ó ïðî-
ãðàì³. Íà â³òðèíàõ öèõ àïòåê, 
àáî á³ëÿ êàñîâèõ àïàðàò³â áóäóòü 
ðîçì³ùåí³ ôëàºðè ïðî òå, ùî àï-
òåêà «â òåì³».

Ñåðöåâî-ñóäèíí³ 
õâîðîáè, ä³àáåò, 
àñòìà îáðàí³ íå 
âèïàäêîâî. À ÷åðåç 
âåëèêó ñìåðòí³ñòü 
òà ³íâàë³äí³ñòü  

Шукайте флаєри. Майже в кожній аптеці міста, де є флаєр 
«доступні ліки», можна буде придбати їх безкоштовно
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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß

396175

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

381701

378821

385786

АЛЕНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ïðîåêò — ñî-
âìåñòíûé çàìûñåë 
Îëüãè è Ñåðãåÿ Ìà-

êàðîâûõ. Îí âûçðåâàë íåñêîëüêî 
ëåò, íî èç-çà çàíÿòîñòè âðà÷è íèêàê 
íå ìîãëè ïðèñòóïèòü ê åãî ðåàëèçà-
öèè. Ïî ñëîâàì Ñåðãåÿ Ìàêàðîâà, 
óæå îòñíÿòî 6–7 ïåðåäà÷ êàñàòåëü-
íî ðàçíûõ ïðîáëåì â ïåäèàòðèè.

— Â èòîãå îáñòîÿòåëüñòâà ïî-
áóäèëè, ïîòîìó ÷òî åñòü íåîáõî-
äèìîñòü â òàêèõ ïðîåêòàõ. Î÷åíü 
ðàñïðîñòðàíåíû è óêîðåíèëèñü 
íåêîòîðûå çàáëóæäåíèÿ â ëå-
÷åíèè äåòåé. Ê îãðîìíîìó ñî-
æàëåíèþ, íå òîëüêî ñðåäè ðî-
äèòåëåé, — ãîâîðèò ñåìåéíûé 
âðà÷. — Ýòè çàáëóæäåíèÿ ìåøà-
þò ïðàâèëüíî îöåíèòü ñîñòîÿíèå 
ðåáåíêà è îêàçàòü ïîìîùü. Ìû 
ðåøèëè, ÷òî íåêîòîðûå àñïåêòû 
íóæíî îñâåòèòü, ñ òî÷êè çðåíèÿ 
ñîâðåìåííîé ìèðîâîé ìåäèöèíû. 
È ïåðâàÿ òåìà, êîòîðóþ çàòðî-
íóëè âðà÷è, — àöåòîí. 

СЕМЕЙНЫЕ ВРАЧИ О 
МИФАХ В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ 

О заблуждениях  Винницкие врачи 
Макаровы 5 апреля запустили проект 
«Анатомия заблуждений». Ольга Макарова 
спрашивает винничан о самых актуальных 
проблемах в лечении детей. А Сергей 
Макаров объясняет их с точки зрения 
мировой медицины. Первая тема — ацетон

ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕНИЯ КЕТОНОВЫХ 
ТЕЛ (АЦЕТОНА) В ОРГАНИЗМЕ 
 Энергетический голод 
По какой-то причине человек (ребенок) не получает 
энергии (еды, питья) извне, тогда организм начинает 
мобилизовать ресурсы в виде отложения жира, они на-
чинают расщепляться и образовывать кетоновые тела). 
 Во время болезни. У маленьких детей повышение 
кетоновых тел может происходить во время любой 
болезни, которая сопровождается температурой, сни-
жением аппетита. (ОРЗ, ветрянка, поражения слизистой 
рта — стоматит, ангина). Повышение температуры тела 
приводит к ускорению обмена веществ и запасы глюкозы 
исчерпываются быстрее. Из-за лихорадки снижается аппе-
тит — повышается количество кетоновых тел.
 Сахарный диабет. Если речь идет о детях, то имеется 
в виду диабет 1 типа. Механизм повышения кетоновых 
тел тут другой. При диабете глюкоза не может про-
никнуть в клетку, хотя она сохраняется в больших 
количествах в крови. Из-за этого организм переходит 
на альтернативные источники энергии.
 Рвота. Когда у ребенка появляется рвота, начинается 
путаница причинно-следственной связи.
К примеру, у маленького пациента есть кишечная инфек-
ция, при которой возникает диарея, боль в животе, рвота. 
В это время стремительно теряется глюкоза, мобилизиру-
ется жир и повышаются кетоновые тела.

 Ацетон, как выявить, чем лечить

ЛЕЧЕНИЕ 
 Во-первых, необходимо 
устранить причину ацетона 
(повышение кетоновых тел) — 
для этого ребенка нужно либо 
покормить (таким образом 
организм получает энергию), 
либо напоить (если покормить 
не получается).
Отпаивать ребенка нужно 
сладкими напитками — чай, 
компот, кола. Еще можно давать 
леденцы, конфеты, аскорбинки.
  Необходимо лечение осно-
вного заболевания. Если у ребен-
ка стоматит, ему больно кушать, 
убираем боль, ребенок начнет 
кушать, пить и уйдет ацетон.
 Всегда ли питья достаточно?
Не всегда. Если ребенок не хочет 
пить (боль, рвота). Тогда нужна 
внутривенная инфузия.
Либо, когда ацетон далеко 
зашел. Или когда основное за-
болевание дало осложнения, что 
привело к госпитализации.

– Что вы знаете – Что вы знаете 
про ацетон? про ацетон? - - 
спрашивает у спрашивает у 
винничан врач винничан врач 
Ольга МакароваОльга Макарова
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Заняття з йоги у Вінниці відбувають-
ся в СК «Максимус» (вул. Оводова, 
22, тел. 067–390–97–13, інструктор 
Аліна Мінкова), СК «Planet Fitness» 
(вул. 600-річчя, 19, тел. 093–25–
95–999), СК «Fitness Time» (у ТРЦ 
«Скай-парк», вул. Соборна, 24, 
тел. 067–300–53–38) і СК «Аква-
марин» (вул. Острозького, 55, тел. 
096–237–1000, 61–73–89).
Займаються й просто неба. Це 

можна побачити у Вінниці, при-
міром, під час відзначення Між-
народного дня йоги (21 червня).
— Коли потеплішає, збираємо-
ся проводити деякі тренування 
на свіжому повітрі. Приміром, 
на набережній чи березі ріки, 
на галявині в Лісопарку. Для 
цього достатньо взяти з собою 
йога-килимки і спортивний 
одяг, — каже Аліна Мінкова.

Займаються й просто неба 
Заняття індійською гімнасти-
кою допомагають покращити 
гнучкість, силу, витривалість. 
За допомогою асан, які є інтен-
сивними фізичними вправами, 
можна схуднути.
У нашому місті на йогу запису-
ються переважно дівчата і жінки. 
Існують групи для дітей та людей 
похилого віку. Для всіх катего-
рій — індивідуальний підхід.

Індійську гімнастику опанову-
ють навіть вагітні. Для них існує 
перелік асан, які заборонено 
виконувати. Це варіюється від 
терміну вагітності.
— Якщо жінка займалася йогою 
до вагітності, це один рівень 
навантажень. Коли ж вагітна 
пробує виконувати асани «з 
нуля», практика будується по-
іншому, — каже Аліна Мінкова.

Навіть для вагітних 

Cпортсмен 
березня 
 Íà âèêîíêîì³ îáëàñíîãî 
â³ää³ëåííÿ ÍÎÊ âèçíà÷èëè 
êðàùîãî ñïîðòñìåíà áåðåçíÿ 
íà Â³ííè÷÷èí³ — 29-ð³÷íîãî 
àñà êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè Îëåãà 
Öàðüêîâà. Â³í îòðèìàº 
ñåðòèô³êàò íà òðè òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü. Îëåã Öàðüêîâ ìè-
íóëîãî ì³ñÿöÿ ñòàâ ñð³áíèì 
ìåäàë³ñòîì ÷åìï³îíàòó 
ªâðîïè ó Ìàð³áîð³ (Ñëîâå-
í³ÿ). Â³í òàêîæ áóâ âîñüìèì 
ó ô³íàë³ Îë³ìï³àäè-2016, àëå 
òîä³ ïðåäñòàâëÿâ Ëüâ³âñüêó 
îáëàñòü.

Шкільні шахи 
 Êîìàíäíà ïåðø³ñòü ì³ñòà 
ñåðåä øêîëÿð³â â³äáóëàñü 
ó Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó. 
Ó í³é âçÿëè ó÷àñòü âèõî-
âàíö³ øàõîâî¿ øêîëè «Âà-
öàê». Ïåðøå ì³ñöå çàâîþ-
âàëà êîìàíäà øêîëè ¹ 4, 
ÿêà îòðèìàëà çà ïåðåìîãó 
1200 ãðèâåíü. Íà äðóãîìó — 
øêîëà ¹ 5 (800 ãðèâåíü), 
íà òðåòüîìó — øêîëà ¹3 
(400 ãðèâåíü).

Міжобласний 
турнір 
 Ó ²ëë³íöÿõ ïðîéøîâ â³ä-
êðèòèé ÷åìï³îíàò îáëàñíî¿ 
îðãàí³çàö³¿ ÔÑÒ «Ñïàðòàê» 
ç äçþäî ñåðåä þíàê³â ³ ä³-
â÷àò. Çìàãàëèñÿ 227 áîðö³â 
ç Â³ííèöüêî¿, Êè¿âñüêî¿, 
×åðêàñüêî¿ ³ Êðîïèâíèöüêî¿ 
îáëàñòåé. Äîì³íóâàëè ïðåä-
ñòàâíèêè ÑÊ «Íîêàóò», ÎÄ-
ÞÑØ «Êîëîñ» ³ ÌÄÞÑØ 
¹ 5 (âñ³ — Â³ííèöÿ), ²ëë³í-
ö³â ³ Òèâðîâà.

Випуск №14 (983)
Несподівані варіанти розв’язку в двоходових задачах на кооперативний 
мат. Знайдіть ці рішення.

Задача №1951-1954
М. Пархоменко (Вінниця)
Друкується вперше

h 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №14 (1328) 5 квітня 2017 року
Задача №1949
О.Дашковський, М.Пархоменко
1. a5! C:c6 2. Ta6! K:a6x;
1. c5! Cd7 2. Tc6! K:c6x;
Задача №1950
П.Новіцький
1. Фg7! Цугцванг;
1. ...Kg4 | K - 2. Фh7 | g4x
— корекція чорних фігур, прокладка шляху.

М. Пархоменко

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ïàðàäîêñ, àëå ç óñ³õ ô³òíåñ-ïðî-
ãðàì éîãó íàéìåíøå ìîæíà â³ä-
íåñòè äî ô³òíåñó. Óñ³ âîíè ñïðÿ-
ìîâàí³ íà ï³äòðèìêó ò³ëà â òîíóñ³. 
²íøèìè ñëîâàìè, öå ô³çêóëüòóðà. 
À éîãà — öå ô³ëîñîô³ÿ, ùî çà-
ðîäèëàñÿ â Ñòàðîäàâí³é ²íä³¿ òè-
ñÿ÷³ ðîê³â òîìó. Öå ãàðìîí³éíèé 
ðîçâèòîê Ò³ëà, Äóõó ³ Ðîçóìó, ðå-
çóëüòàòîì ÿêîãî ìàº ñòàòè ïåðåõ³ä 
íà íîâèé ùàáåëü áóòòÿ.

— Á³ëüø³ñòü ëþäåé, êîëè ÷óþòü 
ïðî éîãó, îäðàçó çãàäóþòü ïðî ðåë³-
ã³þ. Àëå öå â ïåðøó ÷åðãó ô³ëîñî-
ô³ÿ ç ãàðíèìè ïðèíöèïàìè. Éäåòü-
ñÿ ïðî ãàðìîí³çàö³þ ò³ëà ³ ðîçóìó, 
ìîðàëüí³ çàêîíè òîùî, — ðîçïîâ³ëà 
³íñòðóêòîð ç éîãè Àë³íà Ì³íêî-
âà. — Íàéãîëîâí³øå äëÿ éîã³â — öå 
ñâ³äîì³ñòü. Äóìêè ³ ô³çè÷íå ñàìî-
ïî÷óòòÿ íå ìîæíà â³ää³ëèòè, âîíè 
ðîçâèâàþòüñÿ â êîìïëåêñ³.

Àëå â³ííèöüê³ éîãè-ïî÷àòê³âö³ 
ïåðåâàæíî íå çàíóðþþòüñÿ â ãëè-
áèíè ³íä³éñüêî¿ ô³ëîñîô³¿. Ó÷í³ 
îïàíîâóþòü òó îáëàñòü, ÿêà ñïðÿ-
ìîâàíà íà ðîçâèòîê óí³êàëüíèõ 
çä³áíîñòåé ò³ëà.

ЙОГА ЯК ЛЕГКИЙ ФІТНЕС 
Гармонія  
Вінничани 
у спортклубах 
переважно 
долають початкову 
сходинку на шляху 
до єдності Тіла, Духу 
і Розуму. У глибини 
індійської філософії 
занурюються одиниці

У РІЗНИХ ВАРІАЦІЯХ. Êîðåñïîí-
äåíò RIA çàâ³òàâ ó íîâèé ñïîðò-
êëóá «Ìàêñèìóñ», ùî â öåíòð³ 
ì³ñòà. Éîãîþ òàì çàéìàëèñÿ æ³í-
êè ð³çíîãî â³êó ³ ð³çíîãî ñòóïå-
íÿ ï³äãîòîâëåíîñò³. Òðåíóâàííÿ 
ïðîõîäèëî ï³ä ñïîê³éíó ìóçèêó.

Ï³ñëÿ òðàäèö³éíîãî íàëàøòó-
âàííÿ æ³íêè âèêîíóâàëè äèõàëü-
í³ ïðàêòèêè. Äàë³ — ðîçìèíêà. 
Âîíà âêëþ÷àº â³äïðàöþâàííÿ àñàí 
(âïðàâ ÷è ïîç — àâò.) ³ çâ'ÿçê³â ì³æ 
íèìè. Öå äîïîìàãàº ðîç³ãð³òè ò³ëî, 
âñ³ ãðóïè ì’ÿç³â. Îñíîâíà ÷àñòèíà 
çàâæäè áóäóºòüñÿ çà ÿêèìîñü çà-
ãàëüíèì ïðèíöèïîì. Ïðèì³ðîì, 
ìàº íà ìåò³ â³äïðàöþâàííÿ ïëå÷î-
âèõ ÷è òàçîñòåãíîâèõ ñóãëîá³â, ùî 
âêëþ÷àº ïîçè íà ðîçòÿæêó, ãíó÷-
ê³ñòü ³ ñèëó. Öüîãî ðàçó çàéìàëèñÿ 
çì³öíåííÿì êîðïóñó ³ ïðåñó.

Çà îäíå çàíÿòòÿ ó÷åíèö³ âèêî-
íóþòü ê³ëüêà äåñÿòê³â àñàí. Äåÿê³ 
ç íèõ ïîâòîðþþòüñÿ.

— ß äåìîíñòðóþ àñàíè â ð³çíèõ 
âàð³àö³ÿõ — â³ä ïðîñòèõ äî ñêëàä-
íèõ. Àäæå íà òðåíóâàííÿ íåð³äêî 

ïðèõîäÿòü íîâà÷êè. Òîìó ìàêñè-
ìàëüíî íàìàãàþñÿ ðîçòëóìà÷èòè 
ìåõàí³çì âèêîíàííÿ âïðàâ, ùîá 
êîæåí ì³ã çíàéòè äëÿ ñåáå ïðèéíÿò-
íèé âàð³àíò, — ñêàçàëà òðåíåðêà.

²íñòðóêòîð êàæå, ùî ó êîæíî-
ãî — âëàñíèé øëÿõ ó éîç³.

— Íå òðåáà ãàíÿòèñÿ çà ÿêîìîãà 
øâèäøèì îïàíóâàííÿì ñêëàäíèõ 
àñàí ³ íàïðóæóâàòè ñâîº ò³ëî. Ó âñ³õ 
ëþäåé ð³çíà ãíó÷ê³ñòü â³ä ïðèðîäè, 
³ öå íå çàâæäè çàëåæèòü â³ä â³êó ³ 
÷àñó çàíÿòü, — ñêàçàëà Ì³íêîâà. — 
Àëå áàæàíî çàéìàòèñÿ ðåãóëÿðíî, 
õî÷à á òðè÷³ íà òèæäåíü. Âàðòî ïî-
âòîðþâàòè âïðàâè ³ âäîìà.

ЗМЕНШИЛАСЯ ВАГА. Îëüãà Ïî-
òàøíèê (28 ðîê³â) í³êîëè íå çà-
éìàëàñÿ æîäíèì âèäîì ñïîðòó. 
Àëå ð³ê òîìó âèð³øèëà ñïðîáóâàòè 
ñâî¿ ñèëè ó éîç³ — äëÿ çäîðîâ’ÿ.

— Ìåíå òóðáóâàâ á³ëü ó õðåáò³, 
à òåïåð â³í çíà÷íî çìåíøèâñÿ. 
Òàêîæ ïîêðàùèëàñÿ ãíó÷ê³ñòü, — 
ðîçïîâ³ëàÎëüãà.

Ëàðèñà Áëàùóê (47 ðîê³â) çà-

éìàºòüñÿ éîãîþ ëèøå òðè òèæí³. 
Æ³íêà âèãîòîâëÿº ³ãðàøêè â ñòè-
ë³ õåíä-ìåéä. Ïåðåâàæíî ïðàöþº 
ñèäÿ÷è, àëå îðãàí³çì âèìàãàº ðóõó.

— Òîìó â³äâ³äóþ çàíÿòòÿ ç éîãè 
(à òàêîæ ô³òíåñó). Ïîäîáàºòüñÿ, 
ÿê ïîáóäîâàí³ çàíÿòòÿ: ñïî÷àò-
êó äèõàëüíà ã³ìíàñòèêà ³ ëèøå 
ïîò³ì ðîçòÿæêè äëÿ ð³çíèõ ãðóï 
ì’ÿç³â, — ñêàçàëà Ëàðèñà. — Ï³ñëÿ 
òðåíóâàíü ³íîä³ áîëÿòü íàâ³òü ò³ 
ì’ÿçè, ïðî ³ñíóâàííÿ ÿêèõ íå ï³ä-
îçðþâàëà. Àëå ïîò³ì íàñòóïàº ðå-
ëàêñ — îðãàí³çì â³äíîâëþºòüñÿ 
ï³ñëÿ íàâàíòàæåíü.

Þðèñêîíñóëüò Îêñàíà Ä³áðî-
âà (43 ðîêè) ó éîç³ áëèçüêî äâîõ 
ðîê³â.

— Çà öåé ÷àñ ñõóäëà íà ø³ñòü 
ê³ëîãðàì³â, ñóãëîáè ³ ì’ÿçè ñòàëè 
á³ëüø ðóõëèâèìè, ñïèíà á³ëüøå 
íå òóðáóº, — ðîçïîâ³ëà Îêñàíà. — 
Íà ðîáîò³ ÿ ìàëî ðóõàþñÿ, ÷åðåç 
ùî ïî÷èíàþòü áîë³òè ñóãëîáè ³ 
õðåáåò. À éîãà äîïîìàãàº ïðî-
ðîáèòè íàâ³òü íàéìåíø³ ì’ÿçè, 
ùî äàº ë³êóâàëüíèé åôåêò.

Аліна Мінкова (праворуч) демонструє асани своїм ученицям 

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
  Êàðäèíàëüíî îíîâëåíà 

«Íèâà-Â» â 2017 ðîö³ ïîë³ïøè-
ëà ñâîþ ãðó òà ðåçóëüòàòè. Ï³ñëÿ 
äâîõ ïîñï³ëü ïåðåìîã êîìàíäà 
Âàñèëÿ Âîâêà ï³äíÿëàñÿ íà âîñü-
ìå ì³ñöå â òóðí³ðí³é òàáëèö³. 
Ìèíóëîãî òèæíÿ âîíà íà âè¿çä³ 
ç³ãðàëà âí³÷èþ ç ðàõóíêîì 2:2 ç 
«Êðåìåíåì» (Êðåìåí÷óê), ÿêèé 

³äå òðåò³ì â ïåðåãîíàõ.
Íà 13-é õâèëèí³ â³ííè÷àíè 

âèéøëè âïåðåä. Ï³ñëÿ íàâ³ñó ç³ 
øòðàôíîãî óäàðó Äìèòðà Îñàä-
÷îãî ì'ÿ÷ ãîëîâîþ çàáèâ Âàäèì 
Õîõëîâ, ÿêèé âèãðàâ ïîçèö³þ 
íà äàëüí³é ñò³éö³.

Ï³ñëÿ ïåðåðâè òèñê «Êðåìåíÿ» 
ïîñèëèâñÿ, ³ êàï³òàí ö³º¿ êîìàíäè 
²ãîð Òèì÷åíêî îôîðìèâ ãîëüîâèé 

äóáëü. Â³ííè÷àíàì âèð³âíÿëè ñòà-
íîâèùå íà 73-é õâèëèí³. ²ãîð Ìà-
ëÿðåíêî ïåðåõîïèâ íåòî÷íó ïåðåäà-
÷ó ³ ñìà÷íî âëó÷èâ ï³ä ïîïåðå÷èíó 
ç ë³í³¿ øòðàôíîãî ìàéäàí÷èêà.

— Ïåðøèé òàéì âèÿâèâñÿ 
á³ëüø-ìåíø ð³âíèì. Ó ïåðø³ 
15–20 õâèëèí äðóãî¿ ïîëîâèíè 
ïåðåâàãà áóëà ó «Êðåìåíÿ». Ó ö³é 
íåïðîñò³é ñèòóàö³¿ íàì âäàëîñÿ 

çð³âíÿòè ðàõóíîê. Çàðîáëåíå 
î÷êî — äëÿ íàñ çíàõ³äêà, — ñêà-
çàâ ãîëîâíèé òðåíåð «Íèâè-Â» 
Âîëîäèìèð Ãîð³ëèé.

Íàñòóïíèé ïîºäèíîê íèâ³âö³ 
ïðîâåäóòü óäîìà ïðîòè «²ëë³-
÷³âöÿ-2» (Ìàð³óïîëü, Äîíåöüêà 
îáëàñòü). Ãðà â³äáóäåòüñÿ â ñå-
ðåäó, 12 êâ³òíÿ, íà ÑÊ «Íèâà». 
Ïî÷àòîê — î 15.00.

«Нива-В» в гостях зіграла внічию з «Кременем»
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КИРИЛЬЧУК, 
RIA, (096)3145155 

4 êâ³òíÿ çàïàëü-
íèì êîíöåðòîì 
ó Â³ííèö³ ô³í³øó-

âàëà óêðà¿íñüêà ÷àñòèíà íîâîãî 
ãàñòðîëüíîãî òóðó ãóðòó «Ò²Ê» 
«EuroDâ³æí». Ïîäàðóâàâøè á³ëü-
øå 50 ãîäèí ô³ðìîâîãî ïîä³ëü-
ñüêîãî äðàéâó 24 ì³ñòàì Óêðà¿-
íè, íàéá³ëüøó ïîðö³þ ñþðïðèç³â 
ãóðò çàëèøèâ äëÿ ð³äíî¿ Â³ííèö³. 
Íà ñöåí³ ãëÿäà÷³ ïîáà÷èëè 5 îá-
äàðîâàíèõ ïåðåìîæö³â êîíêóðñó 
ñòèïåíä³é â³ä Êîðïîðàòèâíîãî 
Ôîíäó «Ò²Ê», ãó÷íèìè êðèêàìè 
«Áðàâî» çóñòð³ëè íîâó âðàæàþ÷ó 
ïðåì’ºðó — ñòàðîäàâíþ óêðà¿í-
ñüêó ï³ñíþ «Âäîâà», ÿêó «òâåðåç³ ³ 
êóëüòóðí³» îíîâèëè öèãàíñüêèìè 
ìîòèâàìè ³ îðèã³íàëüíèì ïåðó-
àíñüêèì óäàðíèì ³íñòðóìåíòîì 
êàõîíîì. À íà äîäà÷ó — âïåð-
øå ë³äåð «Ò²Ê» Â³êòîð Áðîíþê 
íà âåëèê³é ñöåí³ çàñï³âàâ äóåòîì 
ç³ ñâîºþ 8-ð³÷íîþ äî÷êîþ ªâîþ, 
à âñ³ â³ííè÷àíè ñòàëè î÷åâèä-
öÿìè óëþáëåíî¿ çàáàâêè âñ³õ 
àðòèñò³â — «çåëåíêè».

Â³êòîðå, ó öüîìó òóð³ âè çäèâó-
âàëè âñ³õ ïîÿâîþ íîâîãî ìóçè÷íîãî 
³íñòðóìåíòó — êàõîíó.

— Ìè ëþáèìî åêñïåðèìåí-
òè, òîìó ç ðàä³ñòþ ðîçøèðþº-
ìî ³ æàíðè, ó ÿêèõ ñï³âàºìî, ³ 
ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè. Êàõîí — 
äóæå ö³êàâèé ³íñòðóìåíò, ÿêèé 
ìàº ñâîþ íåîðäèíàðíó ³ñòîð³þ ³ 
ñïðàâæíþ ìàã³þ — çàïàëþº ïó-
áë³êó îäðàçó! Êîëè òàêå «äèâî» 
º ó ãîñïîäàðñòâ³, ïðîñòî ãð³õ 
áóëî íå âèêîðèñòàòè ó ï³ñí³, ÿêó 
ÿ äàâíî ìð³ÿâ çàïèñàòè. «Âäîâó» 
ïàì’ÿòàþ ùå ç äèòèíñòâà — áà-
áóñÿ âåñü ÷àñ ¿¿ ñï³âàëà. Ðåàêö³ÿ 
çàëè ï³äòâåðäæóº: ó íàøó âåðñ³þ 
ç öèãàíñüêèìè ìîòèâàìè ïåðóàí-
ñüêèé êàõîí âïèñàâñÿ ïðå÷óäîâî. 
Öåé ³íñòðóìåíò ñüîãîäí³ àêòèâíî 
çàñòîñîâóºòüñÿ ó àëüòåðíàòèâí³é 
ìóçèö³. Çîêðåìà, ãóðò «Ñàëüòî 
íàçàä», ÿêèé ñòàâ â³äêðèòòÿì 
öüîãîð³÷íîãî íàöâ³äáîðó «ªâ-
ðîáà÷åííÿ», òåæ êàõîí ïîëþáëÿº.

Çà «ªâðîáà÷åííÿì» öüîãî ðîêó 
âè àêòèâíî ñë³äêóºòå?

— ß í³êîëè íå áóâ ôàíàòîì 
öüîãî êîíêóðñó, òîìó îñîáëè-
âîãî «ñë³äêóâàííÿ» íå áóëî. Àëå 
îñê³ëüêè êîíêóðñ öüîãî ðîêó 
ïðîõîäèòü â Óêðà¿í³, õî÷åø ÷è 

í³, à ó êóðñ³ íîâèí º. Ç ó÷àñíè-
ê³â îò ñàìå «Ñàëüòî íàçàä» ìåí³ 
íàéá³ëüøå ³ ïîäîáàëèñü. Ìè ç 
õëîïöÿìè ïîçíàéîìèëèñÿ ùå 
òîð³ê ó Ëüâîâ³ íà «Àíäð³¿âñüêî-
ìó Unplugged». ß çàâæäè ëþáèâ 
ùîñü ïîçèòèâíå, íåñòàíäàðòíå ³ 
óêðà¿íñüêå, òîìó ¿õíÿ íåøàáëîí-
íà ìóçèêà ìåí³ îäðàçó «çàéøëà».

ßê îö³íþºòå øàíñè «O. Torvald» 
íà ïåðåìîãó?

— Âåëèêèì êðèòèêîì íå áóäó, 
òîìó ñêàæó îäíå: ðàç õëîïö³ ïå-
ðåìîãëè ó íàöâ³äáîð³, çíà÷èòü — 
òîãî âàðò³, àäæå ïðè âèáîð³ âñå-
òàêè âðàõîâóâàëèñü ïîáàæàííÿ 
âñ³õ — ³ òåëåãëÿäà÷³â, ³ æóð³. Õî÷ 
³ êàæóòü, ùî äâà ðîêè ïîñï³ëü 
âèãðàâàòè íåìîæëèâî, âñå-òàêè 
áàæàþ õëîïöÿì ëèøå ïåðåìîãè!

Òðèâàº ñêàíäàë ùîäî ïðåäñòàâ-
íèö³ Ðîñ³¿ Þë³¿ Ñàìîéëîâî¿. ×åðåç 
âèñòóï ó Êðèìó ÑÁÓ çàáîðîíèëà 
¿é â’¿çä, àëå ªâðîïåéñüêà ìîâíà 
ñï³ëêà íàïîëÿãàº íà äîïóñêó. ßê, 
ïî-âàøîìó, íàì âàðòî â³äñòîþâàòè 
ïîçèö³þ äî ê³íöÿ ÷è ïîñòóïèòèñÿ?

— Ç òî÷êè çîðó çàêîíó — â³í 
ìàº áóòè îäíàêîâèì äëÿ âñ³õ. 
Øóêàòè ïðèâîä³â äëÿ ïîñòóïîê 
íå âàðòî, àäæå íàâ³òü ÿêùî Óêðà-
¿íà ïîñòóïèòüñÿ ó öüîìó ïèòàíí³, 
âîðîãè âèãàäàþòü ³íøó ïîë³òè÷íó 
ïðîâîêàö³þ. Öå òî÷íî òàê ñàìî, ÿê 
äåÿê³ êîëèñü êàçàëè: «Îò â³ääàìî 
Êðèì ³ âîíè çàñïîêîÿòüñÿ». Í³, 
íå çàñïîêîÿòüñÿ! Áî Ðîñ³¿ íå ïî-
òð³áåí í³ Êðèì, í³ Äîíáàñ! ¯ì 
ïðîñòî ïîòð³áíî, ùîá â Óêðà¿í³ 
áóëî ã³ðøå, í³æ ó Ðîñ³¿. Ó ïèòàíí³ 
«ªâðîáà÷åííÿ», çâ³ñíî, òðåáà â³ä-
äàòè íàëåæíå ðîáîò³ ðîñ³éñüêèõ 
ïðîïàãàíäèñò³â — âîíè âêîòðå 
ìàéñòåðíî â³äíàéøëè çà÷³ïêó ïðî 
ð³âí³ ìîæëèâîñò³, íà ÿêó çàâæäè 
âåäåòüñÿ ºâðîïåéñüêå ñóñï³ëüñòâî. 
Ïðîñòî âçÿëè ³ âèêîðèñòàëè ä³â÷è-
íó ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè, 
ùîá âëàøòóâàòè ÷åðãîâó ïðîâîêà-
ö³þ ³ âêîòðå ùîñü íàòÿêíóòè ªâ-
ðîï³. Õî÷à ïîâòîðþñü: ÿê íà ìåíå, 
äàíå ïèòàííÿ — öå ÷èñòà ïîë³-
òèêà, ÿêà àæ í³ÿê íå âïèñóºòüñÿ 
ó êîíöåïö³þ ñàìîãî êîíêóðñó.

Óñ³ì â³äîìå âàøå ÷èíîâíèöüêå 
ìèíóëå. Çàðàç ó îðãàíè âëàäè é 
ì³í³ñòåðñòâà âàñ çàïðîøóâàëè?

— Çàïðîøóâàëè íåîäíîðàçîâî ³ 
ïî÷àëîñÿ öå ùå çàäîâãî äî òîãî, 
ÿê ñëîâî «â³ííèöüê³» ñòàëî áðåí-
äîì (ïîñì³õàºòüñÿ). ß íå áóäó çà-
ð³êàòèñÿ, ùî öå í³êîëè íå ñòà-
íåòüñÿ. Òî÷íî çíàþ îäíå: òðåáà 

ЛІДЕР «ТІК» — ПРО МАЙБУТНЄ КІНО 
І СКАНДАЛИ «ЄВРОБАЧЕННЯ»
Після «EuroDвіжн»  У ексклюзивному 
інтерв’ю RIA Віктор Бронюк розказав, як 
вчинив би із росіянкою Юлією Самойловою, 
яку альтернативу популярним сакурам 
знайшов у власному садку і кому хоче 
присвятити свій перший власний фільм

ìàòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ùîá êî-
æåí íà ñâîºìó ì³ñö³ ãàðíî âè-
êîíóâàâ ñâîþ ðîáîòó ³ äîâîäèâ 
ñïðàâó äî ê³íöÿ. ß ïðàöþâàâ 
ó ñèñòåì³ îðãàí³â âëàäè, çíàþ, 
ÿê âîíà ïðàöþº ³ êîëè ìîæå áóòè 
ðåçóëüòàò. ßêùî ó ÿêèéñü ìî-
ìåíò ÿ çðîçóì³þ, ùî ï³ä³áðàëàñÿ 
â³äïîâ³äíà êîìàíäà ëþäåé ³ â³ä 
ìåíå ìîæå áóäå êîðèñòü, áóäó 
ãîòîâèé éòè ³ ïðàöþâàòè. Àëå 
ñüîãîäí³ ïðîñòî ï³òè ïîòóñóâàòè-
ñÿ ïðè âëàä³, ùîá òåáå ïî òåëå-
â³çîðó ïîêàçàëè — ìåí³ íåö³êàâî. 
Ñüîãîäí³ ïîë³òèêà â Óêðà¿í³ ³ òàê 
áàãàòî ó ÷îìó ñõîæà íà øîó-
á³çíåñ. Ò³ëüêè òàì ³íø³ àêòîðè, 
æàíðè ³ ãîíîðàðè. À éòè çàðàäè 
äåïóòàòñüêîãî çíà÷êà ³ «êîðî÷-
êè» ó Âåðõîâíó Ðàäó?! ß êðàùå 
íà áàÿí³ áóäó ãðàòè, ñïîê³éíî ç 
ðîäèíîþ ñâÿòêóâàòè Âåëèêäåíü, 
çàéìàòèñÿ ãîðîäîì ³ âò³ëþâàòè 
ó æèòòÿ ñâî¿ ìð³¿ ³ òâîð÷³ çàäóìè. 
Âë³òêó ìè ïîâåçåìî «EuroDâ³æí» 
ó ÑØÀ ³ Êàíàäó, à íàïåðåäîäí³ 
â³ííèöüêîãî êîíöåðòó ìåí³ Ïàâ-
ëî Ç³áðîâ äçâîíèâ — çàðàç ñàìå 
îáãîâîðþºìî ñï³ëüíèé äóåò.

Ó äîìàøíüîìó ñàäêó, ùî º âà-
øîþ ãîðä³ñòþ?

— ßê ³ â ìóçèö³ «Ò²Ê» — òå, 
ùî âñå åêîëîã³÷íî ÷èñòå! ß âèð³ñ 
ó ñåë³, òîìó ðîáîòà á³ëÿ çåìë³ äëÿ 
ìåíå çàâæäè áóëà â ðàä³ñòü. Âäî-
ìà äëÿ ä³òåé ÿ ïîñàäèâ ÿáëóí³, 
÷åðåøí³, ê³ëüêà ñîðò³â âèøí³ — 
òåïåð ñèí ³ äî÷êà ìîæóòü çàë³çòè 
íà äåðåâî ³ ïðÿìî çâ³äòè ëàñóâàòè 
óëþáëåíèìè ïëîäàìè. Òèæäåíü 
òîìó òàêîæ âæå êàðòîïëþ ïîñàäèâ, 
âèñ³ÿâ ñàëàòè, ìîðêâó, áóðÿê. Çà-
ðàç íà òåïëèõ ãðÿäêàõ âæå ïî÷èíàº 
ïîëóíèöÿ öâ³ñòè — ìè òîð³ê çà-
êóïèëè ö³êàâ³ ðåìîíòàíòí³ ñîðòè, 
ùî ìàþòü ïëîäîíîñèòè ö³ëå ë³òî, 
ïîáóäóâàëè òåïë³ ãðÿäêè ç âìîíòî-
âàíèì ïîëèâîì — òåïåð î÷³êóºìî 
íà ãàðíèé óðîæàé ³ íàñîëîäæóºìî-
ñÿ êðàñîþ. Óäîìà àçàë³ÿ âæå áóÿº 
ïèøíèì öâ³òîì, ç äíÿ íà äåíü ìà-
þòü çàöâ³ñòè ìàãíîë³¿, à çãîäîì — 
áëèçüêî 80 êóù³â òðîÿíä.

Ìîäí³ íèí³ ó Â³ííèö³ ñàêóðè 
òåæ ìàºòå?

— Çàõîò³ëîñü ùîñü ö³êàâ³øå. 
Òîìó âäîìà ó íàñ ðîñòå äóæå 
ïîä³áíà, àëå âñå-òàêè ³íøà ðîñ-
ëèíà — îñîáëèâèé ï³äâèä äå-
êîðàòèâíî¿ âèøí³, ó ÿêî¿ êâ³òè 
ðîñòóòü ö³ëèìè ãðîíàìè ³ çíà÷íî 
äîâøå, í³æ ñàêóðà. Ìîÿ äðóæè-
íà íåùîäàâíî ï³øëà íà êóðñè ç 
ëàíäøàôòíîãî äèçàéíó, òàê ùî 

«Ñüîãîäí³ ïîë³òèêà 
â Óêðà¿í³ áàãàòî 
ó ÷îìó ñõîæà íà øîó-
á³çíåñ. Ò³ëüêè òàì 
³íø³ àêòîðè, æàíðè 
³ ãîíîðàðè»

âñ³ íîâèíêè äåêîðàòèâíèõ ðîñ-
ëèí òåïåð âèïðîáîâóºìî âäîìà.

Íà âàø íåùîäàâí³é äåíü íàðî-
äæåííÿ äðóæèíà çðîáèëà âàì ùå 
îäèí ñþðïðèç — ïîäàðóâàëà çá³ðêó 
âàøî¿ ïîåç³¿…

— Öå áóâ íàäçâè÷àéíî îñî-
áëèâèé äëÿ ìåíå ñþðïðèç. ß âæå 
áàãàòî ðîê³â âèíîøóâàâ ³äåþ âè-
äàòè êíèãó «Áåç çâóêó» ç óñ³ºþ 
ïîåç³ºþ, ÿêó íàïèñàâ ³ ÿêà ÷àñò-
êîâî òåïåð çâó÷èòü ó ï³ñíÿõ. Óæå 
é ³ëþñòðàö³¿ äî êíèãè ãîòîâ³ — ¿õ 
ó äóæå ö³êàâîìó ñòèë³ — á³ëèì 
îë³âöåì íà ñ³ðîìó ïàïåð³ — çðî-
áèâ íàø çåìëÿê Àíäð³é Êîöÿê 
ç Ëèïîâöÿ. Àëå îñòàòî÷íî âè-
äàòè êíèãó ðóêè í³ÿê íå äîõîäè-
ëè: ÷àñó âåñü ÷àñ íå âèñòà÷àº. ² 
îò Òàíÿ âèð³øèëà ìåíå ï³äøòîâ-
õíóòè äî âò³ëåííÿ ìð³¿ — ùîá 
ÿ, âæå ìàþ÷è ó ðóêàõ ïåðøèé 
ïðèì³ðíèê, øâèäøå âñå äîðîáèâ. 
Êîõàíà ìåíå çàâæäè äèâóº ñâî¿ìè 
êðåàòèâíèìè ³äåÿìè ³ ñþðïðèçà-
ìè! Òåïåð øëÿõó â³äñòóïó íå ìàþ!

Ó ³íòåðâ’þ âè ç³çíàâàëèñÿ, ùî 
ùå ìð³ºòå çíÿòè âëàñíå ê³íî?

— Òàê, óæå äàâíî ãîòîâ³ äâà 
ê³íîñöåíàð³¿…

Ïðî ùî áóäåòå çí³ìàòè?
— Ïðî ëþäåé! Ìîº ê³íî áóäå 

ìàòè ³ äðàìàòè÷í³, ³ êîì³÷í³ ìî-
ìåíòè — âñ³ ò³ ðå÷³, ÿêèìè íà-
ïîâíåíå íàøå æèòòÿ.

Ìàéñòåð-êëàñè ïî ê³íîðåæèñóð³ 
âæå â³äâ³äóâàëè?

— Ùå äóìàþ, ÷è âçàãàë³ ïî-
òð³áíî. Ó âñ³õ öèõ ìàéñòåð-êëà-

ñàõ º ñâî¿ ïëþñè ³ ì³íóñè. Çâ³ñíî, 
º ïîðÿäîê ìåòîäè÷íèõ ïðîöåñ³â, 
ÿê³ âàðòî çíàòè, àëå ÿ âñå çãàäóþ 
ñóìíèé òâîð÷èé äîñâ³ä ñâî¿õ çíà-
éîìèõ. ß çíàâ ÷èìàëî òàëàíîâèòèõ 
ëþäåé, ÿê³ äî âñòóïó íà ô³ëîëî-
ã³÷íèé ôàêóëüòåò ïèñàëè ãàðíó 
ïîåç³þ. Âîíè íå çíàëè çàêîí³â 
ðèìè, äî ê³íöÿ íå ðîçáèðàëèñÿ 
ó æàíðàõ, àëå ³íòó¿òèâíî ñòâîðþ-
âàëè ä³éñíî ö³êàâ³ ðå÷³. Àëå ïî-
ò³ì íàóêà ¿õ ïîñòàâèëà ó ðàìêè, 
ùî âîíè âæå íå çìîãëè òàê ñàìî 
íåîðäèíàðíî ïèñàòè, áî âæå âñå 
ðîçêëàäàëè ïî ïîëè÷êàõ — ùî 
ïðàâèëüíî, à ùî — í³. Ñòàþ÷è 
ó ðàìêè, ëþäè ïðèïèíÿþòü åêñ-
ïåðèìåíòóâàòè ³ âæå íå ìîæóòü 
ñòâîðèòè í³÷îãî ö³êàâîãî ³ íîâîãî. 
Òîìó îô³ö³éíîãî íàâ÷àííÿ ê³íî-
ðåæèñóð³ ÿ òî÷íî íå õî÷ó. Ìåí³ 
íàáàãàòî ö³êàâ³øå ïîñï³ëêóâàòèñÿ 
ç êóëüòîâèìè îñîáèñòîñòÿìè. Íà-
ïðèêëàä, çíàþ, ùî ó Ïîëüù³ º 
øêîëà Àíäæåÿ Âàéäè, ö³êàâ³ ìàé-
ñòåð-êëàñè ïðîâîäÿòü ó Ãîëë³âóä³. 
Îòàê³ ïðîåêòè ÿ á â³äâ³äàâ, àëå 
äî òîãî ùå òðåáà ï³äòÿãíóòè ð³âåíü 
ñâîº¿ àíãë³éñüêî¿, ùîá ðîçóì³òè 
âñå áåç ïåðåêëàäà÷à ³ ñàìîòóæ-
êè ïðàâèëüíî ñòàâèòè ïèòàííÿ. 
Òîìó ïîêè — öå âñå ïèòàííÿ ÷àñó. 
À ãîëîâíå — ùî ÿ íå áà÷ó ó òîìó 
âñüîìó ïåðåøêîä. Ìð³¿ íåîäì³ííî 
çä³éñíþþòüñÿ, ÿêùî íå ïðîñòî ëå-
æèø ³ ÷åêàºø, à õî÷ ùîñü ðîáèø 
äëÿ ¿õ âò³ëåííÿ. Ó öüîìó ÿ íå ðàç 
ïåðåêîíóâàâñÿ! Òîæ ³ äî ê³íîñòð³-
÷îê ñïðàâà ä³éäå. 

На вінницькому концерті Віктор Бронюк вперше 
на великій сцені заспівав колискову «Тане вечір» зі своєю 
8-річною дочкою Євою. Лідер «ТІК» зізнається: «Багато було 
різних дуетів, але тут хвилювався, як у перший раз!» 
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ÌÀÍÄÐÈ

АЛЕНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ìîæíî çàéòè 
â Âèêèïåäèþ è ïî-
÷èòàòü, ÷òî ñòîëè-
öà Ìåêñèêè, ãîðîä 

Ìåõèêî, íàõîäèòñÿ íà âûñîòå 
2240 ìåòðîâ íàä óðîâíåì ìîðÿ, 
â äîëèíå Ìåõèêî, îáðàìëåííîé 
ãîðàìè. Óçíàòü êîëè÷åñòâî íàñå-
ëåíèÿ, êëèìàò, ïîñìîòðåòü ôîòî, 
íî âñå ýòî íå áóäåò èìåòü íèêà-
êîãî ñìûñëà, åñëè âû íå âèäåëè 
Ìåõèêî ñ áîðòà ñíèæàþùåãîñÿ 
ñàìîëåòà, êàêèì óâèäåëà ãîðîä 
âèííè÷àíêà Þëèÿ ñî ñâîåé ñå-
ìüåé.

— Îòâåðñòèå èëëþìèíàòîðà 
"òðàíñëèðîâàëî" âå÷åðíèå ñó-
ìåðêè è îêåàí îãíåé, íå èìåþ-
ùèé áåðåãîâ, ïî êðàéíåé ìåðå, 
íè âçãëÿä, íè îãðàíè÷èâàþùåå 
ïðîñòðàíñòâî ñàìîëåòíîãî "îêíà" 
ãðàíèö íå ïîêàçûâàëî, — äåëèò-
ñÿ âïå÷àòëåíèÿìè Þëÿ. — Ýòî 
÷óäî! – òîëüêî è ñìîãëà ÿ òîãäà 

âîñêëèêíóòü, è ñëåãêà ïðèêèíóòü 
ðàçìàõ ìåãàïîëèñà, â êîòîðîì 
æèâåò è çäðàâñòâóåò îäíà ÷åò-
âåðòàÿ ÷àñòü Ìåêñèêè.

ФЕШЕНЕБЕЛЬНЫЙ РАЙОНЧИК. 
— Êîãäà âû ñëûøèòå ñëîâî Ìå-
õèêî, êàêèå êàðòèíêè ðèñóþò-
ñÿ ïåðåä ãëàçàìè? Íàâåðíÿêà 
êàê è ó ìåíÿ — ãîðÿ÷èå ïàðíè 
ñ ãèòàðàìè, îáÿçàòåëüíî êîí-
òðàáàíäèñòû, çíîéíûå êðàñîò-
êè, òàâåðíû, âûñòðåëû, âñå êàê 
â êîâáîéñêîì êèíî. À íà ñàìîì 
äåëå Ìåõèêî — ýòî øèêàðíûå 
áóëüâàðû è ïðîñïåêòû, êîòîðûå 
ñ ðàçíûìè èíòåðâàëàìè ïðîðåçà-
þò ïåðåêðåñòêè, íàâåðíÿêà äëÿ 
òîãî, ÷òîáû îáðàòèòü âíèìàíèå 
íà ðàçíûå ïàìÿòíèêè è ìîíóìåí-
òû, ñòîÿùèå íà íèõ, — ãîâîðèò 
äåâóøêà. — Íî â îäíîì Ìåõèêî 
îêàçàëñÿ òàêèì, êàê ÿ è äóìàëà — 
øóìíûì è ìíîãîëþäíûì, âîò 
òîëüêî ãèòàð íà óëèöàõ íå áûëî, 
âñå áîëüøå àâòî, ìíîãî äîðîãèõ 
àâòî.

РЕАЛЬНАЯ МЕКСИКА 
— ЭТО МЕГА СТРАНА 

Îòåëü, â êîòîðîì îñòàíîâè-
ëèñü âèííè÷àíå, áûë ðàñïîëîæåí 
íà áóëüâàðå Ïàñåî-äå-ëà Ðåôîð-
ìà. Ïî ñëîâàì äåâóøêè, áóëüâàð 
äèíîé 15 êì èäåàëüíî ïðÿìîé 
êàê ñòðåëà èíäåéöà, ðàíüøå íà-
çûâàëñÿ Èìåðàòîðñêèì ïóòåì, 
ãîâîðÿò ïîòîìó, ÷òî íà÷èíàåòñÿ 
îò íàöèîíàëüíîãî äâîðöà èìïå-
ðàòîðà è óïèðàåòñÿ â åãî ðåçèäåí-
öèþ. Íî ðåôîðìû ñäåëàëè ñâîå 
äåëî, òåïåðü ýòî áóëüâàð ðåôîðì.

— Çíàåòå, ÷òî áðîñèëîñü â ãëà-
çà ñðàçó, ýòî òî, ÷òî íà ãëàâíîé 
óëèöå ãîðîäà íå áûëî íè îäíîãî 
êàôå, ðåñòîðàíà, ìàãàçèíà, òîëü-
êî øèêàðíûå îôèñíûå öåíòðû, 
óäèâèòåëüíûå àðõèòåêòóðíûå ñî-
îðóæåíèÿ, âûñî÷àéøèå äåðåâüÿ, 
çåëåíü, — ãîâîðèò Þëÿ. — Òî åñòü 
ëèöî ãîðîäà — ýòî êóëüòóðà, 
äåíüãè, ÷èñòîòà. À åùå íåâåðî-
ÿòíàÿ èñòîðèÿ.

ПУТЬ К БЕСКОНЕЧНОСТИ. Ïî 
ñëîâàì âèííè÷àíêè, ñòîëèöà õîòü 
è âïå÷àòëÿþùåå çðåëèùå, íî äà-
ëåêî íå ñàìîå èíòåðåñíîå, ÷åì 
ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ Ìåêñèêà. 
— Ìîðå âïå÷àòëåíèé ïîäàðèë 
ìíå äðåâíèé ãîðîä Òåîòèóàêàí, — 
ãîâîðèò Þëÿ. — Êñòàòè, ñ÷èòà-
åòñÿ, ÷òî ýòî ìåñòî è åãî êîãäà-
òî æèòåëè ïîÿâèëèñü íàìíîãî 
ðàíüøå, ÷åì äðåâíèå àöòåêè. 
Ïîðàçèëà äåâóøêó è Äîðîãà 
Ìåðòâûõ — ãëàâíàÿ óëèöà ãî-
ðîäà. Âäîëü íåå ñòîèò ìíîæåñòâî 
ïèðàìèä-ïëàòôîðì.

— À åùå òàì åñòü Õðàì Áà-

áî÷êè, ïîñâÿùåííûé áîãèíå 
ëþáâè è ïîêðîâèòåëüíèöå áå-
ðåìåííûõ æåíùèí, — ðàññêà-
çûâàåò Þëÿ. — Ìû âçáèðàëèñü 
è íà ïèðàìèäó Ëóíû, è íà ïè-
ðàìèäó Ñîëíöà, âûñîòîé ïî÷òè 
65 ìåòðîâ. Íî ïîäíÿòüñÿ îïðåäå-
ëåííî ñòîèò, ïîòîìó ÷òî ãîâîðÿò, 
÷òî â äðåâíèõ ïèðàìèäàõ ñêðû-
òà òàèíñòâåííàÿ ñèëà, áóäòî áû 
íà âåðøèíàõ ñâÿùåííûõ ïèðàìèä 
êàêèìè-òî íåïîñòèæèìûìè ñèëà-
ìè ïðèðîäû èëè ìàãèè, íî íîæè 
ñàìè íàòà÷èâàþòñÿ, à ëþäè çàðÿ-
æàþòñÿ ýíåðãèåé íà ôèçè÷åñêîì 
è äóõîâíîì óðîâíå. Êîíå÷íî, 
âåðü — íå âåðü, à Òåîòèóàêàí 
äåéñòâèòåëüíî "ìåñòî ñèëû", 
íåîáûêíîâåííîå, êîñìè÷åñêîå. 

ВСЕГО НЕ ОХВАТИТЬ. — Áûëî 
ìíîãî åùå äðóãîãî: áàáî÷êè, 
æèâîòíûå, ïòèöû, óäèâèòåëüíûå 
ëþäè ñ ìíîãîâåêîâîé òðàäèöèåé, 
ðîäåî, øîó ìàéÿ, âîëíû Êàðèá-
ñêîãî ìîðÿ è õîðîøåå íàñòðîå-
íèå, — ãîâîðèò äåâóøêà. Òàê ÷òî 
íåóäèâèòåëüíî, ÷òî â ïðîøëîì 
ãîäó òûñÿ÷è èñïàíöåâ ïåðååõàëè 
æèòü â Ìåêñèêó. Îêàçûâàåòñÿ, òóò 
åùå è îòëè÷íîå ìåñòî, ïî ìíå-
íèþ ìíîãèõ, ÷òîáû, êàê ãîâî-
ðèòñÿ, äîæèâàòü, â ðàþ. Îòëè÷-
íûé êëèìàò, ñòðàíà ðàçâèâàåòñÿ, 
ñðåäíÿÿ çàðïëàòà 1000 äîëëàðîâ, 
ìèíèìàëüíàÿ 300, à öåíû, åñëè 
ñðàâíèâàòü ñ íàøèìè, íàìíîãî 
ïðèÿòíåå, êîíå÷íî, åñëè íå êà-
ñàòüñÿ òóðèñòè÷åñêèõ öåíòðîâ.

Пирамиды в Мексике – место энергетической силы. 
Говорят, что на вершинах пирамид, благодаря магии или 
космосу, ножи затачиваются, а люди заряжаются силой

Мечта злодея  Почему 
в американских фильмах, если пахнет 
жаренным, герой стремится убежать 
в Мексику, стало понятно винничанке 
Юлии, после путешествия в эту страну. 
Просто в Мексике нереально круто, 
а куда еще бежать, если не в крутизну?
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кінотеатр 
ім. Коцюбинського Група MOZGI. 

Big show
Найбрутальніша група 
країни MOZGI зі своїм 
грандіозним танцюваль-
но-музичним та світловим 
«Big show» у Вінниці! 
25 травня о 19.00 у спорт-

клубі «Нокаут» Потап, Позитив, Дядя Вадя, DJ 
Bloodless, Едуард Каменєв і Руслан Сторожик 
поставлять Вінницю на вуха: презентують свою 
нову мегакруту концертну програму і влаштують 
незабутній відрив! Будуть всі найкращі хіти MOZGI і 
чимало прем’єрних синглів з нового альбому, вихід 
якого запланований на весну. Масштабне «Big show» 
в новому для групи форматі, наповнене унікальними 
технічними нововведеннями, професійним звуком 
і світловими елементами. Квитки у фан-зону — 
300 гривень. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах 
Будинку офіцерів, театру Садовського, «Магігранду» 
і «Петроцентру». Безкоштовна доставка квитків: 
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

«Дизель Шоу» 26 
травня у Вінниці!
Королі українського гумо-
ру «Дизель Шоу» з новою 
програмою «Весна сміш-
на» у Вінниці! 26 травня 
о 20.00 у Будинку офіцерів 
будуть нові найсмішніші 

жарти, дві години безперервного сміху і найкраща 
атмосфера! Незрівнянні гумористи не втомлюються 
створювати нові гумористичні шедеври про наше 
життя, роботу і відпочинок. У їхньому арсеналі — за-
вжди багато прем’єр і нових яскравих номерів, якими 
вони й порадують вінничан у рамках свого нового 
всеукраїнського туру «Весна смішна». Приходьте 
на концерт всією родиною і разом насолоджуйтеся 
якісним гумором від найкращих гумористів країни!
Квитки — 150–550 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру Садов-
ського, «Магігранду» і «Петроцентру». Безкоштов-
на доставка квитків: (0432)57–55–55, (098)101–
00–63, (093)101–00–63. Організатор — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

ALYOSHA 
19 вересня 
у Вінниці!
Вінницький концерт 
співачки ALYOSHA, який 
мав відбутися 28 квітня 
о 19.00 у Будинку офі-
церів, через неперед-

бачувані обставини переноситься на 19 вересня. 
Усі квитки, придбані на 28 квітня, будуть дійсними 
19 вересня! З радісних новин організатори повідо-
мили таку: за цей час співачка ALYOSHA пообі-
цяла написати ще кілька нових хітів, які будуть 
ексклюзивом вінницького концерту у вересні! 
ALYOSHA дуже чекає зустрічі з жителями Вінниці 
і обіцяє влаштувати справжнє свято 19 вересня 
о 19.00 у Будинку офіцерів: «Запевняю, що верес-
невий концерт у Вінниці буде просто космічним і 
ми компенсуємо змушене перенесення сповна!» 
Квитки на вересневий концерт (вартість — від 
150 до 300 грн) купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах 
театру, Будинку офіцерів, «Магігранду» і «Петро-
центру». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Ігор Юрковський: 
ювілейний 
гала-концерт 
30 квітня Ігор Юрков-
ський та гурт «Фанфари 
Купали» збирає шану-
вальників на ювілейному 
гала-концерті у Вінниць-

кому театрі ім. Садовського. На вас чекає програма 
з кращих пісень та нових хітів від популярного 
сучасного українського співака та композитора. 
На концерт Ігоря Юрковського завітають також за-
служені артисти України Любов та Віктор Анісімови, 
переможець «Крим Мюзік Фест-2012» Олександр 
Онофрійчук, Катерина Шимків, та інші знані зірки 
сучасної вітчизняної сцени, а також Ігор Андрусєйко, 
Олександра Мельник, Діана Подолянчук і Анна Ва-
раниця того дня теж вийдуть на сцену, аби привітати 
колегу та присвятити йому свої пісні. Концерт від-
будеться за підтримки Вінницької міськради у театрі 
ім.Садовського (вул.Театральна, 13), 30 квітня, 
о 18.00. Безкоштовна доставка квитків по Вінниці: 
(0432) 69–22–22, (097) 0522222
Організатор концерту — продюсерський центр 
«Nekrasov». Офіційний партнер — ТЦ «Sky Park»
Пригощає — ресторація «Гостинний пан»

КІНО

Форсаж 8
Трилер
13.04–19.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Бебі бос
Анімація, 12.04, поч. о 20.05
Вартість квитків — 70 грн
13.04–19.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Живе
Жахи, 12.04, поч. о 18.10. Вартість квитків — 
70 грн. 13.04–19.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Привид у броні
Трилер, 12.04, поч. о 10.00, 12.05, 19.55, 21.55
Вартість квитків — від 60 грн
13.04–19.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Красиво піти
Драма, 12.04, поч. о 16.20, 21.55
Вартість квитків — від 65 грн
13.04–19.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ліки від щастя
Жахи, 13.04–19.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Рибки
Анімація, 12.04–13.04, поч. о 10.00, 12.00
Вартість квитків — 20 грн

Позивний Зеніт
Фестиваль патріотичного кіно, 12.04–13.04, поч. 
о 14.00, 16.00. Вартість квитків — 20 грн

Пальми в снігу
Драма, 12.04–13.04, поч. о 19.00
Вартість квитків — 20 грн

Джамала
Документальний фільм, 14.04–20.04, поч. о 20.00
Вартість квитків — 20 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Могутні рейнджери
Фентезі, 12.04, поч. о 10.00, 12.40
Вартість квитків — від 50 грн
13.04–19.04, довідка — за тел. (096)0035050

Красуня і чудовисько
Мелодрама, 12.04, поч. о 15.20, 16.30, 19.00, 
21.40. Вартість квитків — від 50 грн
13.04–19.04, довідка — за тел. (096)0035050

Життя
Фантастика, 12.04, поч. об 11.00, 13.10, 15.20
Вартість квитків — від 50 грн
12.04–19.04, довідка — за тел. (096)0035050

Каліфорнійський дорожній контроль
Комедія, 12.04, поч. о 10.00
Вартість квитків — від 50 грн
13.04–19.04, довідка — за тел. (096)0035050

Смурфики: загублене село
Анімація, 12.04, поч. 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00. Вартість квитків — від 
50 грн. 13.04–19.04, довідка — за тел. (096)0035050

КІНОТЕАТР 

 РОДИНА

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ
ТЕАТР 
театр ім. Садовського 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Маруся Чурай
Поема для театру
12.04, поч. о 16.00

Я б тобі небо прихилив...
Мала сцена. Драма
12.04, поч. о 19.00

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

Бог пообіцяв...
Зворушлива комедія про просте, про вічне
Мала сцена.
13.04, поч. о 16.00

Народний Малахій
Трагіфарс
14.04, поч. о 18.30

Кіт у чоботях
Музична казка для дітей
15.04, поч. о 12.00

Лісова пісня
Міф с прадавніх часів
18.04, поч. о 16.00

Народний Малахій
Трагіфарс
19.04, поч. о 18.30 

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

ВИСТАВКИ
Виставка 
«Самаритяни з 
Маркової»
Генеральне Консульство 
Республіки Польща 
у Вінниці запрошує 
на виставку «Самаритяни 
з Маркової». Героями 
виставки, яка буде 

тривати до 17 квітня у Вінницькому обласному 
краєзнавчому музеї, буде польська родина Вікторії 
і Юзефа Ульмів, що пожертвували своїм життям, 
рятуючи інших.
Трагічна історія цієї родини стала поштовхом 
до створення у селі Марковій, де мешкали Ульми, 
Музею поляків, котрі віддали своє життя, рятуючи 
євреїв під час окупації Польщі нацистами у період II 
Світової війни.
Віддаючи шану цим героїчним людям, Генеральне 
Консульство Республіки Польща у Вінниці вирішило 
поділитися героїчною і водночас жахливою історією 
цієї сім’ї з українською спільнотою. Вхід вільний.

Виставка творчої групи 
«Арт-Хотин» проект «Дилема»
У регіональному центрі сучасного мистецтва 
«Інтершик» до 17 квітня триватиме виставка, 
своєрідний арт-проект «Дилема».

Проект «Дилема» — це синтез неповторного 
колориту, насиченості образів та глибини змісту.
У рамках проекту будуть представлені полотна, 
які ведуть своєрідний діалог із своїм глядачем, 
адже образи провокують до роздумів щодо 
певних філософських проблем, занурюють 
людину в її внутрішній світ, який приховує в собі 
більше інформації, ніж повсякденне життя. 
До участі у проекті долучилась творча група 
митців-новаторів «Арт-Хотин», яка створена 
у 2010 році. Вони об'єднали у собі творчість 
художників Буковини — Валентини Козяр, 
Михайла та його сина Івана Кириленків. Довідки 
за тел. (067)8449004.

Виставка Дмитра Короля 
«Казкові барви витинанки»
До 16 квітня в академічній залі Вінницького 
обласного краєзнавчого музею працює 
персональна виставка молодого, але вже знаного 
майстра витинанки з Полтавщини Дмитра Короля 
«Казкові барви витинанки».
На виставці представлені 60 робіт, виконаних 
у 2012–2017 рр. 
Саме у період перед Великоднем традиційно 
окрім писанок створювалися і витинанки, які 
зазвичай були оздобою української оселі. 
Виставку можна подивитись за адресою — 
вул. Соборна, 19.

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». 
Ексклюзивний проект від PR group «ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ», який об’єднує на одному 
танцювальному майданчику більш ніж 
15 національностей. 
Початок о 22.00. Вхід до 23.00 всім вільний. 
Для дівчат — вхід вільний до 24.00. 
Після півночі з флаєром — вхід 25 гривень, без — 
30 гривень.
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— Я родился под тремя счастливыми 
звездами!
— Под тремя сразу?
— Да, у меня папа — полковник!


— Холостые мужики не понимают, 
какое счастье быть женатым!
— Кстати, женатые тоже 
не понимают…


Бедная семья. Сидят отец и сын, 
каpтошку едят. Сын потянулся 
за каpтошиной и случайно задел 
бутылку водки, она пошатнулась, 
но не упала.
Сын (смеясь):
— Пап, смотpи, бутылка только что 
была на волоске от смеpти.
Отец (стpого):
— Ты тоже.


— А как же ты понял, что это мед-
ведь-людоед?
— По глазам. Взгляд тот же, что 
и у жены…


Мораль мультфильмов о Шреке: 
главное не то, как ты выглядишь, 
главное — найти такого же урода, 
как ты.


Судя по состоянию дорог, ямы на до-
рогах признаны национальным до-
стоянием и дорожники следят за тем, 
чтобы они не исчезли.


Она сказала, что купила это кружев-
ное белье специально для меня, 
а потом обиделась, когда я его 
надел.


— Алло, Серег, у тебя отчество Влади-
мирович, ведь?
— Папа, с тобой все в порядке?


— Девушка, ваши документы?
— Вот…
— А где техпаспорт?
— Каких тех? Я одна еду!


— Что делаешь?
— Смотрю Олимпиаду, соревнования 
по штанге.
— Среди женщин или мужчин?
— Пока еще не разобрался.


Сегодня наблюдала за работой 
электрика и поняла, что все провода 
делятся на две категории — «вроде 
этот» и «твою мать».


Практически живу на работе, а зар-
плата не растет… Видимо вычитают 
за проживание…


Парадокс! Если полная дура долго 
сидит на диете, то она становится 
стройной дурой, при этом оставаясь 
полной …


— У вас водка есть?
— А тебе 18 есть?
— А у вас лицензия есть?

— Ну ладно, ладно. Чего завелся-то 
сразу…


— Абгам, догогой, что тебе пгигото-
вить, кугочку или гыбку?
— Гадость моя, мне все гавно.


Социальные сети чем-то напоминают 
Древний Египет. Все пишут на стенах 
и поклоняются кошкам.


У Васи –12 яблок, у Паши — 8 яблок, 
а у Пети — в заднице соль. Вопрос: 
кто бежал из колхозного сада по-
следним?


— Привет!
— Привет!
— Че делаешь?
— Пресс качаю.
— А че это?
— Полезно для здоровья и для 
фигуры.
— Дай ссылку, я тоже скачаю.


— Красотка, дай номер телефона!
— Молодой человек, пишите 
069567123.
— Хм… Так сразу…
— Пишите, пишите, не стесняйтесь.
Позвоните сегодня вечером ровно 
в шесть. В семь встречаемся на ужин. 
Я позже есть не люблю. Сегодня 
ceкcа не будет. Рано. Возьмите день-
ги. Я люблю крабов. Цветов не надо. 
Сэкономите. Завтра можно ceкc. 
Я люблю сверху. Полгода вам доста-
точно? Мне нельзя тянуть с детьми. 
Да и вам тоже. Мальчик. Потом 
девочка. Я растолстею. Вы полысеете. 
Вы уйдете к соседке. А я отберу вашу 
квартиру.
— Вот дура.
— Лучше потратить две минуты, чем 
двадцать лет…

ÏÎÆÀÐÒÓªÌÎ?
Сторінку підготував Михайло Курдюков

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

— А мне мама всегда покупает беляш 
за хорошую оценку!
— Судя по фигуре, ты — круглая 
отличница!


Маленький мальчик подбегает к отцу 
и спрашивает?

— Папа, а что тебе сегодня снилось?
— Эх, сынок, тебе до этого еще спать 
и спать!


Если ты сильная, смелая, ловкая, 
и очень сексуальная… Иди домой… Ты 
пьяная…


Учительница биологии весь урок 
доказывала современным детям, что 
ягуар — это животное.


Когда Оле подарили роликовые 
коньки, она подумала, что это 
лучший подарок на свете! Но через 

полчаса решила, что лучшим 
подарком на свете будут новые 
передние зубы!


Если мужчина дружит с женщиной, 
значит он рассчитывает на что-то 
большее. Если женщина дружит 
с мужчиной, значит ему рассчитывать 
не на что.


Пациент:
— Что вы можете сказать 
о результатах моих анализов?
Венеролог:
— Вирусная база успешно обновлена!

А що тішить відомих вінничан?

АЛЕКСАНДР 
ТЕРЕНЧУК (35),
ШОУМЕН, 
ТЕЛЕАКТЕР

396270
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ОВЕН 
У вашому особистому житті 
починає все складатися 
сприятливо, тільки не квапте 
події. Емоційно насиченою 
буде середа. 

ТЕЛЕЦЬ 
Цілком підходящі дні для 
прийняття відповідаль-
них рішень, оформлення 
стосунків, але також і для 
їх розриву і розставання 
за згодою. 

БЛИЗНЮКИ 
З'ясування стосунків не при-
несе ніякого результату, 
а ваша ображена фізіономія 
лише розсмішить оточуючих. 
Не ставте себе в безглузде 
становище. 

РАК 
Наберіться трохи терпіння. 
Вам потрібно за всяку ціну 
звести нанівець напруже-
ність у ваших стосунках. 
У цьому дуже допоможе 
фантазія і оригінальність.

ЛЕВ 
Чи можете ви бути по-
вністю впевнені в людині, 
яка зараз поруч з вами? 
Якщо сумніви залишаються, 
нехай навіть вона вам дуже 
подобається, утримайтеся 
від рішучих кроків. 

ДІВА 
Повірте, що кохана людина 
відчуває те ж, що і ви, а ваші 
стосунки можуть перерос-
ти в глибокі почуття, тільки 
не випереджайте події. 

ТЕРЕЗИ 
Вас може пробудити до жит-
тя і активних дій роман-
тичне почуття, яке раптово 
спалахне. Постарайтеся 
провести понеділок і ві-
второк не на самоті, чекайте 
відвертих зізнань. 

СКОРПІОН 
Цього тижня вам доведеть-
ся спілкуватися з вельми 
вразливими людьми, так що 
стежте за своїми вислов-
люваннями. Ваш обранець 
занадто залежить від вас. 

СТРІЛЕЦЬ 
Вас закрутить вихор ро-
мантики і ніжних почуттів. 
Майже весь ваш вільний час 
піде на діяльність не надто 
продуктивну, але приємну. 

КОЗЕРІГ 
Цього тижня вас чекає на-
стільки романтична зустріч, 
що ви можете почати писати 
вірші або співати пісні під 
гітару, навіть якщо ніколи 
раніше цим не займалися. 

ВОДОЛІЙ 
Навесні ви особливо роман-
тичні і чарівні, а це значить, 
що ви будете мати успіх 
у протилежної статі. Тільки 
не заплутайтеся в своїх 
перевагах. 

РИБИ 
Особисте життя поступово 
налагоджуються. Зустрічі з 
коханою людиною обіцяють 
бути бурхливими і такими, 
що запам'ятовуються. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 12-18 КВІТНЯ

395202

Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— БДСМ за последние годы 
достаточно прочно вошел 
в  современную культу-
ру секса. Еще не так давно 
некоторыми психологами 
это считалось девиацией, 

отклонением. Вспоминая того же самого 
дедушку Фрейда, невозможно не вспо-
мнить одну из его самых популярных ци-
тат: «Одним из единственных отклонений 

в сексе может считаться его отсутствие». 
Действительно, нельзя называть отклоне-
нием что-то, к чему у тебя просто не лежит 
душа. Поэтому этот вопрос стоит в плоскости 
не только психологии, но и свобод и прав 
человека. Вопреки стереотипу, БДСМ-
сообщество придерживается и соблюдает 
большое количество правил и норм, которые 
четко разграничивают игру и жизнь в об-
ществе. Очень наивно предполагать, что те 
люди, которые называют себя доминантами 
в БДСМ, в жизни ведут себя точно так же. 

И таких примеров может быть очень много. 
Последствия железного занавеса, которые 
проявляются в большом количестве секс-
безграмотности дают о себе знать. Этим 
можно объяснить километровые очереди 
на фильм «50 оттенков», на который люди 
шли не только из интереса, но и из-за же-
лания самим разобраться в этом вопросе. 
Только самостоятельный (а ещё лучше 
совместный с партнером) разбор темы по-
может вам сформировать ваши предпочте-
ния и вдохнуть в жизнь приятные ощущения.

Íåñëîæíî äîãàäàòüñÿ, ÷òî 
ÁÄÑÌ — ýòî àááðåâèàòóðà. Îä-
íàêî ìàëî êòî çíàåò, ÷òî â íåé 
çàøèôðîâàíî íå ÷åòûðå ñëîâà, 
à öåëûõ øåñòü, êîòîðûå îáúåäè-
íåíû â ïàðû.

Âîò ýòè ñëîâà:
BD (ÁÄ) — bondage & 

discipline — îãðàíè÷åíèÿ è íà-
êàçàíèÿ, êàê ôèçè÷åñêèå, òàê 
è ïñèõîëîãè÷åñêèå;

D/s (Ä/ñ) — domination & 
submission — äîìèíèðîâàíèå 
è ïîä÷èíåíèå;

SM (ÑÌ) — sadism & 
mazochism — ñàäèçì è ìàçîõèçì.

Îäíèì èç ñàìûõ ãëàâíûõ 
ïðèíöèïîâ ÁÄÑÌ ÿâëÿåòñÿ ñî-
áëþäåíèå òðåõ ïðîñòûõ ïðàâèë, 
êîòîðûå ñîêðàùåííî íàçûâà-
þòñÿ CSS: Consensuality, Safety, 
Sanity — Äîáðîâîëüíîñòü, Áåç-
îïàñíîñòü, Ðàçóìíîñòü (îíî æå 
çäðàâîìûñëèå). Ýòè òðè ïðèíöè-
ïà î÷åíü ÷åòêî è æåñòêî îòäåëÿ-
þò êóëüòóðó ÁÄÑÌ îò ñàäèçìà, 
íàñèëèÿ, æåñòîêîñòè è ïðî÷èõ 
âåùåé, íå ïîïàäàþùèõ íå òîëü-
êî ïîä çäðàâûé ñìûñë, íî è ïîä 
ñòàòüè óãîëîâíîãî êîäåêñà.

БОНДАЖ И ДИСЦИПЛИНА. Ïåð-
âûé âèä BDSM èãð. Ïðåæäå âñå-
ãî, ñóäÿ èç íàçâàíèÿ, ñþäà âõîäÿò 
ñâÿçûâàíèÿ, ëèøåíèå âîçìîæ-
íîñòè äâèãàòüñÿ, à òàêæå êóëüòè-
âèðóåòñÿ ïîä÷èíåíèå è ïîñëóøà-
íèå. Ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå, 
÷òî â ýòîì âèäå âîâñå íå èäåò 
ðå÷è î áîëè, êàê òàêîâîé. Ýòîò 
âèä èãð ìîæåò áûòü ïîëåçåí òåì 
ïàðàì, êòî ïðèâûê âèäåòü ñåáÿ 

â æèçíè â îäíîé ðîëè, è õîòåë áû 
ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â äðóãîé. Îùó-
ùåíèå áåççàùèòíîñòè (èëè íà-
îáîðîò, ïîëíîãî êîíòðîëÿ íàä 
ñèòóàöèåé) äàåò äîïîëíèòåëüíûå 
ýìîöèè, êîòîðûå ïîìîãàþò ïî-
íîâîìó ðàñêðûòü ñåáÿ è ïàðòí¸ðà 
ðÿäîì ñ ñîáîé.

ДОМИНИРОВАНИЕ И ПОД-
ЧИНЕНИЕ. ×èñòàÿ ïñèõîëîãèÿ. 
Òàêîé âèä îòíîøåíèé ïîñòðîåí 
íà òàêèõ ïîíÿòèÿõ, êàê «âåðõ-
íèé» è «íèæíèé». Ïåðâûé áåðåò 
âòîðîãî ïîä ïîëíûé êîíòðîëü 
è èìååò ïîëíóþ âëàñòü íàä íèì, 
åãî òåëîì, ïîâåäåíèåì, ïîðîé 
è ïîñòóïêàìè â îáû÷íîé æèçíè. 
Ðàçóìååòñÿ, íè î êàêîé ïîëíîé 
âëàñòè òóò íå èäåò è ðå÷è (ïðèí-
öèï css), òåì íå ìåíåå, ñîçäàþòñÿ 
óñëîâèÿ, êîòîðûå ïîäîãðåâàþò 
îùóùåíèÿ. Ýòî ìîãóò áûòü êàê 
ñèòóàòèâíûå èãðû, òàê è, òàê íà-
çûâàåìûå èãðû «24/7» — êîãäà 
ïàðà èãðàåò «âåðõíåãî» è «íèæ-
íåãî» íåñêîëüêî äíåé, à òî è ìå-
ñÿöåâ, áåç ïåðåðûâà.

САДО-МАЗОХИЗМ. Òî, ñ ÷åì 
îáû÷íî è àññîöèèðóþò ÁÄÑÌ 
òåìàòèêó. Âîò òóò êëþ÷åâîé ïà-
ðàìåòð èãðàåò áîëü. Æåëàíèå 
ïðè÷èíÿòü, èëè ïîëó÷àòü åå. Òóò 
ìîæåò è íå áûòü æåñòêîãî ðàç-
äåëåíèÿ íà «âåðõíåãî» è «íèæ-
íåãî», òî åñòü ëþäè â ñ/ì ìîãóò 
áûòü ïîëíîñòüþ ðàâíîïðàâíûìè 
è «âêëþ÷àòüñÿ» òîëüêî íà âðå-
ìÿ ñàìîé èãðû, è, çàêîí÷èâ 
êîòîðóþ, âîçâðàùàòüñÿ îáðàòíî 
â îáû÷íóþ æèçíü. 

ЛИКБЕЗ НА ТЕМУ:
«ПРИЯТНЫЙ» МИР БДСМ?
Свободный выбор  После выхода 
в свет серии фильмов «50 оттенков» только 
ленивый не слышал про БДСМ и не искал 
подробности в сети. И хоть о таком виде 
развлечений известно давно, мало кто 
вникал в эту тему и еще меньше, кто 
пробовал на практике. Что же представляет 
собой БДСМ на самом деле и чего в нем 
больше: приятного, или неприятного?

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ПРОБОВАТЬ, 
ДОЛЖНО СООТВЕТСВОВАТЬ CSS 
Добровольность, Безопасность, Разум-
ность — вот основные принципы пары, 
которая хочет попробовать БДСМ. Даже 
малейшее отклонение от каждого из них 
может привести к очень неприятным по-
следствиям. Длительное соблюдение этого 
правила плавно подводит нас к пункту №2. 

ДОВЕРИЕ ПРИХОДИТ СО ВРЕМЕНЕМ 
Не требуйте от вашего партнера доверять 
вам сразу и безоговорочно. Этого все 
равно не будет. Начните с малого. С чего-
то простого, на чем, как по кирпичикам, 
будет строиться доверие.

ПРОГОВОРИТЕ ЖЕЛАНИЯ 
Как можно пробовать что-то, когда вы 
не знаете, хочет ли этого ваш партнер? 
В интернете есть большое количество 
бдсм-тестов, которые позволяют понять, 
к чему вы больше тяготите. Можно пробо-
вать методом перебора, можно просто по-
смотреть порно, в конце концов. Узнайте, 
что есть в мире и узнайте, чего хотите вы.

ЕСЛИ НЕ УВЕРЕНЫ — 
ПЕРЕСПРАШИВАЙТЕ 
Помня пункт № 1, знайте: если вы в чем-
то не уверены, лучше переспросить. 
Мало ли, всякое бывает.
Но есть один нюанс: частые 
переспрашивания могут сбить настрой 
и выбить из игры. 
Именно для этого в БДСМ есть такое 
понятие как «стоп-слова», после которых 
игра прекращается. Это сделано как 
раз для того, чтобы после каждого 
необычного действия не переспрашивать 
партнера.

УСТАНОВИТЕ ПРЕДЕЛЫ 
Вы знаете, чего вы точно не хотите? 
Расскажите об этом! Еще лучше, составьте 
список из возможных экспериментов 
и рядом с каждым поставьте 
соответствующую отметку: очень хочу, 
было бы интересно, безразлично, 
неприятно, но потерплю, не потерплю 
ни в коем случае. Такое разграничение 
поможет лучше ориентироваться в ваших 
желаниях.

Вы все-Вы все-
таки хотите таки хотите 
попробовать попробовать 
БДСМ?БДСМ?

Соблюдайте этих 5 простых правил, 
которые помогут подойти к теме правильно
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Пришло время исправлять 
накопленные за минувшие 
дни ошибки.

ТЕЛЕЦ 
На этой неделе фортуна 
улыбается и покровитель-
ствует вам во многих делах. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Больше внимания уделяйте 
своим мечтам, тогда они 
начнут осуществляться.

РАК 
Старайтесь делать карьеру 
не в ущерб личной жизни, 
отношения с близкими 
будут уязвимой сферой.

ЛЕВ 
Хорошее время для за-
вершения всех начатых 
дел и постепенного начала 
подведения итогов. 

ДЕВА 
Постарайтесь смирить свою 
гордыню и не отказывайтесь 
от предложенной помощи.

ВЕСЫ 
Чтобы не потерять взятого 
темпа, постарайтесь кри-
тически анализировать по-
ступающие предложения.

СКОРПИОН 
Неделя будет богата собы-
ти ями, позволит запастись 
приличной суммой денег.

СТРЕЛЕЦ 
Не упустите перспектив-
ного предложения в конце 
недели.

КОЗЕРОГ 
Желательно перестать 
растворяться в потоках со-
мнений и эмоций.

ВОДОЛЕЙ 
Творческая работа будет 
положительно влиять 
на ваше настроение. 

РЫБЫ 
Будьте внимательны к но-
вой информации и следите 
за своими высказываниями. 

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

392007

395668

396144

395258

394794

395661

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

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

маркета 
або аналогічна)

Белла, 23 роки
Навчаюсь на журналіста. Займаюсь спортом, 
танцями, мандрую, співаю, ходжу в церкву. 
Люблю швидкість та активний відпочинок. Люблю 
квіти, для мене це щось особливе, тому втілюю 
все красиве у квітковій лавці «KOMPLIMENT»!

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
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