
КУПИТИ «ЛИПОВИЙ» СТАЖ 
ЩО ЗА ЦЕ 
СВІТИТЬ?
 У мережі зустрічається багато оголошень 
про продаж трудових книжок зі стажем 

 За кілька сотень гривень вам обіцяють 
вписати скільки завгодно років праці за 
різноманітними професіями 

 Журналісти RIA дізналися, як працює 
ця афера та яка відповідальність 
передбачена за участь у ній

ПРОГРАМА ДО 
ДНЯ ЄВРОПИ

КЛЕНИ ВИРУБАЮТЬ, ПОСАДЯТЬ САКУРИ
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Кваліфікувати злочин користувача «липової» трудової можуть 
по-різному. Це залежить від того, який зиск він отримав у результаті 
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ÍÎÂÈÍÈ

О Европе
ß î÷åíü äîëãî äóìàë î òîì, 

÷òî áû ìíå õîòåëîñü ñêà-
çàòü ìîèì áûâøèì, íî, ïî-
ïðåæíåìó, äîðîãèì çåìëÿêàì 
è ìîåìó ãîðîäó â ïðåääâåðèè 
Äíÿ Åâðîïû. ×òî òàêîå ýòîò 
îãðîìíûé åâðîïåéñêèé äîì 
è íà êàêèõ ïðèíöèïàõ îí 
ñòðîèòñÿ? Ãëàâíîå ïîíèìà-
íèå âñåõ òåõ, êòî ñòðåìèòñÿ 
âîéòè â åâðîïåéñêèé äîì, 
äîëæíî çàêëþ÷àòüñÿ â òîì, 
÷òî ýòî íå ðàé íà çåìëå, 
êîòîðûé ãàðàíòèðóåò âñåì 
åãî æèòåëÿì áëàãîïîëó÷èå 
è ñ÷àñòüå. Íî ýòî øàíñ 
òÿæ¸ëûì ñîâìåñòíûì òðóäîì 
ýòî áëàãîïîëó÷èå ïîñòðî-
èòü. Ñóòü åâðîïåéñêîé èäåè 
ìîæíî âûðàçèòü ëîçóíãîì 
Âåëèêîé Ôðàíöóçñêîé ðåâî-
ëþöèè: Ñâîáîäà, Ðàâåíñòâî, 
Áðàòñòâî.

ß ïîíèìàþ, ÷òî â ìîèõ 
óòâåðæäåíèÿõ î÷åíü ìíî-
ãî ðîìàíòèêè, êîòîðàÿ 
íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ðå-
àëèÿìè ïîâñåäíåâíîñòè. 
Äåéñòâèòåëüíî, êàê â ëþ-
áîé áîëüøîé ñåìüå, åâðî-
ïåéñêàÿ ñîâìåñòíàÿ æèçíü 
íå èñêëþ÷àåò êîíôëèêòîâ, 
â ò. ÷. êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ 
ðàçëè÷íûõ ãîñóäàðñòâ è èõ 
íàðîäîâ. Íî ó íàñ îòêðûòû 
íå òîëüêî òåððèòîðèàëüíûå 
ãðàíèöû, ãëàâíîå — ó íàñ íåò 
ãðàíèö â âîïðîñàõ ïîèñêà 
ïóòåé âçàèìîïîíèìàíèÿ.

ß îáðàùàþñü ê âàì, ìîè 
áûâøèå çåìëÿêè, âèííè÷àíå, 
ïðèãëàøàÿ âàñ â ãîñòè â íàø 
åâðîïåéñêèé äîì, ãàðàíòè-
ðóÿ âàì âûñîêèé óðîâåíü 
ãîñòåïðèèìñòâà è âîò ýòîò, 
äàþùèéñÿ îäèí ðàç â æèç-
íè, øàíñ âàøåìó áóäóùåìó. 
Íî ÷óäåñà ïðîèñõîäÿò òîëüêî 
â ñêàçêàõ, ïîýòîìó, ìå÷òàÿ 
î Åâðîïå, âû äîëæíû ïîíè-
ìàòü, ÷òî ïóòü ñþäà — ýòî 
î÷åíü òÿæ¸ëûé òðóä.

ДУМКА

ЭКС-ВИННИЧАНИН

Яков Яков 
ВАЙНШТЕЙНВАЙНШТЕЙН

МАРІЯ (64), АСТРОНОМ:
— Це дуже популярне свято 
серед вінничан. Багато гар-
них відгуків про нього чула 
і люблю на ньому бувати. Чим 
більше подібних заходів, тим 
тепліше людям на душі, вони 
трохи відволікаються від по-
всякденності.

ЄВГЕНІЙ (28), МАСЛОРОБ:
— Я не дуже в курсі. Півро-
ку тому переїхав до Вінниці 
і не знаю, як тут святкують 
День Європи. Думаю, що 
прості люди готові і свят-
кувати День Європи, і бути 
частиною її. А владі потрібно 
про це подумати.

ЮЛІЯ (31), ДОМОГОСПОДАРКА:
— Я про це свято тільки сьо-
годні дізналася. Для мене воно 
не стало рідним. У нас хочуть 
відмінити 8 березня, 9 травня, 
придумують нове. Хіба у нас 
немає інших проблем у місті? 
До Європи нас має щось інше 
наближувати, а не свято.

ВАЛЕРІЙ (64), ЕКОНОМІСТ:
— Це дуже гарне свято. Воно 
давно стало для нас уже звич-
ним. Майже кожного року 
йду у центр разом з сім’єю. 
Мені подобається, як органі-
зовують День Європи у Вінни-
ці. Як гарно все продумано — 
люди йдуть із задоволенням.

МАРІЯ (22), ДИЗАЙНЕР:
— День Європи вже став 
для вінничан своїм святом. 
Майже кожного року від-
відую. Але свято — це добре 
та воно не може нас набли-
зити до Європи. Це більше 
залежить від людей, від їх 
поведінки.

ОЛЕКСАНДР (33), ВЧИТЕЛЬ:
— Не кожного року вихо-
дить потрапити на День Єв-
ропи. Мені подобається, що  
це свято відрізняється від 
інших. Дуже багато цікавих 
майстер-класів, вистав, кон-
цертів. Кожного року заходи 
покращуються.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи став День Європи звичним святом для вас?

Фірму з «вінницькою пропискою» ми знайшли 
у санкційному списку.
За даними сервісу Youcontrol, приватна 
компанія «ГІСІНФО» існує вже понад 9 років. 
Основна сфера діяльності: інжиніринг, гео-
логія та геодезія, надання послуг технічного 
консультування в цих сферах. Займається 
виданням програмного забезпечення, про-
грамуванням, обробкою даних, розміщенням 
інформації на веб-вузлах, дослідженнями й 
експериментальними розробками.

Керівник — Вікторія Бєлєнкова. Вона володіє 
80% акцій. Розмір статутного капіталу — 60 ти-
сяч гривень. Компанія має також філію у Хар-
кові. Нею керує Олег Касьянов.
У квітні цього року «ГІСІНФО» виграла тен-
дер на доповнення цифрової топографічної 
зйомки Кропивницького. Вартість — 620 тисяч 
гривень.
Загалом, підприємство активно бере участь 
у тендерах. Але не завжди виграє.
У 2017 році у тендерах вони заробили най-

більше грошей. Наприклад, у 2016 «ГІСІНФО» 
виграло тендерів на суму 425 450 гривень, 
а у 2015 — на 99 972 гривні.
У коментарі журналісту RIA Вікторія Бєлєнкова 
повідомила, що вбачає у тому, що компанія 
потрапила до санкційного списку, бізнесову 
складову.
— Просто це вигідно нашим конкурентам, — 
каже вона. — Компанія зареєстрована в Укра-
їні, справно платить податки. Більше нічого 
сказати не можу.

Вінницька комп’ютерна компанія потрапила до санкційного списку

ВІОЛЕТА ГЛУШКО, (063)2262218

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè 15 òðàâíÿ 
ï³äïèñàâ óêàç, ÿêèì ââ³â ó ä³þ 
ð³øåííÿ Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåç-
ïåêè ³ îáîðîíè ç ñàíêö³é ùîäî 
ðîñ³éñüêèõ êîìïàí³é òà ¿õ äî-
÷³ðí³õ ï³äïðèºìñòâ â Óêðà¿í³. 
Óñüîãî â ñïèñêó 468 þðèäè÷íèõ 
îñ³á, ñåðåä íèõ 81 ïîâ'ÿçàíå ç IT-
ñôåðîþ. Îáìåæåííÿ ñòîñóþòüñÿ 
íå ëèøå ãàðÿ÷å îáãîâîðþâàíèõ 
ïîïóëÿðíèõ ðîñ³éñüêèõ ñîöìåðåæ 
³ ïîðòàë³â Mail.ru, «ÂÊîíòàêòå», 
«Îäíîêëàñíèêè» ³ ñåðâ³ñ³â «ßí-
äåêñà». Òàêîæ ï³ä çàáîðîíîþ 
IT-êîìïàí³¿, âèðîáíèêè CRM-
ñèñòåì äëÿ á³çíåñó ³ íàéïîïó-
ëÿðí³ø³ ïðîãðàìè äëÿ âåäåííÿ 
áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó «1Ñ» 
³ «Ïàðóñ». Íàÿâí³ñòü ó ñïèñêó 
äâîõ îñòàíí³õ êîìïàí³é çä³éíÿ-
ëà ÷èìàëó ïàí³êó, àäæå á³ëüø³ñòü 
êîìïàí³é âèêîðèñòîâóþòü äëÿ 
âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó 
«1Ñ», à «Ïàðóñ» — âèêîðèñòîâó-
þòü áþäæåòí³ óñòàíîâè Óêðà¿íè. 
×è âàðòî ïàí³êóâàòè?

— Çä³éíÿëàñÿ ìàñîâà ïàí³-
êà ³ç çàáîðîíîþ âèêîðèñòàííÿ 
ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ 1Ñ 
Ï³äïðèºìñòâî, — êàæå Òåòÿíà 
Êîëîñîâñüêà, äèðåêòîð êîíñàë-
òèíãîâî¿ êîìïàí³¿ «Áàëàíñ³ð». — 
Çâåðí³òü óâàãó, ùî äî ñàíêö³é 
íà òðè ðîêè ïîòðàïèëè äåÿê³ 
þðèäè÷í³ îñîáè, ÿê³ çä³éñíþ-
âàëè ïðîäàæ ïðîãðàìè, âèâå-
äåííÿ àêòèâ³â, êîøò³â çà ìåæ³ 
Óêðà¿íè òà âèäà÷ó ë³öåíç³é. Ñàì 
ïðîãðàìíèé ïðîäóêò ï³ä ñàíêö³¿ 
íå ïîòðàïèâ.

Ïðî öå æ éäåòüñÿ íà îô³ö³é-
íîìó ñàéò³ êîìïàí³¿: «ïðîãðàìà 
ïîâí³ñòþ ïðàöåçäàòíà, òåõí³÷íà 
ï³äòðèìêà ïðàöþº â øòàòíîìó 
ðåæèì³, à ïàðòíåðè 1Ñ ïðîäî-
âæóþòü íàäàâàòè ïîñëóãè ç îíîâ-
ëåííÿ ïðîäóêò³â òà òåõï³äòðèìêè. 
Íà äàíèé ìîìåíò êîìïàí³¿ îá-
ìåæåí³ ò³ëüêè â ïðîäàæó íîâèõ 
ë³öåíç³é».

Çàðàç êîìïàí³¿ î÷³êóþòü 
ðîç'ÿñíåíü â³ä Ì³í³ñòåðñòâà 
åêîíîì³êè, îñê³ëüêè îáìåæåííÿ, 
íàêëàäåí³ íà ó÷àñíèê³â ñïèñêó 

САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЙСЬКИХ 
КОМПАНІЙ: ЩО БУДЕ З 1С?
Переполох  Бухгалтерською 
програмою 1С користуються 90 відсотків 
підприємств України. Як вплинуть 
українські санкції на користування цим 
продуктом для нових та існуючих клієнтів?

Повний перелік російських компаній можна подивитися 
та завантажити на сайті 20minut.ua (goo.gl/Hzw7zn)

Забороняються 
вихідні активи.

Обмежуються 
торгові операції.

Вводиться заборона 
на виведення коштів 

за межі України.

Зупиняється виконан-
ня економічних і фі-

нансових зобов'язань.

ЯКІ ЗАСТОСУЮТЬ САНКЦІЇ

Припиняється видача 
ліцензій, дозволів 

на ввезення і вивезен-
ня з України валютних 
цінностей та обмежен-

ня на видачу готівки 
за платіжними карт-
ками, емітованими 

іноземними банками.

Обмежується або 
припиняється 

надання телеком-по-
слуг і використання 
мереж загального 

призначнення.

Забороняються 
державні закупівлі 
у юросіб, в яких є 

частка держструктур 
РФ, або учасників 

списку санкцій.

Забороняється 
передавати 
технології, 

права на об'єкти 
інтелектуальної 

власності.

ñàíêö³é, º äîñèòü ðîçìèòèìè. 
Íàïðèêëàä, íåçðîçóì³ëî, ÷è ä³-
þòü ö³ îáìåæåííÿ íà âçàºìîðîç-
ðàõóíêè êîìïàí³é ç ï³äðÿäíèêà-
ìè, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ðîçðîáêîþ 
ïðîãðàìè.

Â³ííèöüêîìó ðîçðîáíèêó ïðî-
ãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, àíàëîã³÷-
íîãî ïðîãðàì³ «1Ñ» Îëåêñ³þ Âè-
õðèñòþêó ó â³âòîðîê, 16 òðàâíÿ, 
òåëåôîíóâàëè ³ç çàìîâëåííÿìè 
ç ñàìîãî ðàíêó.

— ß ìàþ äåê³ëüêà âåðñ³é 
òîãî, ùî ñòàëîñÿ. Ïðîãðàìí³ 
ïðîäóêòè 1Ñ êîðèñòóþòüñÿ âå-
ëè÷åçíèì ïîïèòîì, — êàæå Îëåê-

ñ³é. — ² á³ëüø³ñòü áóõãàëòåð³â 
çíàþòü ïðîôåñ³þ çà äîïîìîãîþ 
ö³º¿ ïðîãðàìè. Îñê³ëüêè íà ïðî-
ãðàìó ïðÿìî¿ çàáîðîíè íåìàº, 
íåþ ³ äàë³ áóäóòü êîðèñòóâàòèñü 
³ñíóþ÷³ êë³ºíòè. À äëÿ ïðîäàæó 
íîâèõ ë³öåíç³é áóäå ñòâîðåíà 
íîâà þðèäè÷íà îñîáà.

Çà ³íøîþ éîãî âåðñ³ºþ, çà-
áîðîíà ðîñ³éñüêèõ ñîöìåðåæ º 
ïðèêðèòòÿì äëÿ ñàíêö³é ïðîòè 
ïðîãðàì 1Ñ òà «Ïàðóñ». ßêùî 
öå âèÿâèòüñÿ ïðàâäîþ, Îëåêñ³é 
ïðèïóñêàº, ùî íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì äåðæàâà ïðåäñòàâèòü âëàñíèé 
àíàëîã òàêèõ ïðîãðàì.
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387094

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535

Î 10.00 ðàíêó, 
27 òðàâíÿ, íà ïëî-
ù³ á³ëÿ «Êíèæêè» 

êîæåí â³ííè÷àíèí çìîæå çà-
ðåºñòðóâàòèñü íà ìàñîâèé çàá³ã 
«Â³ííèöÿ á³æèòü» òà îòðèìàòè 
âëàñíèé íîìåð.

Çà öèì íîìåðîì âè íå ëèøå 
ïðîá³æèòå äèñòàíö³þ 1 êì ïë³÷-
î-ïë³÷ ç äðóçÿìè. Àáî 9 êì, 
â³ä÷óâàþ÷è ñåáå ÿê ðèáà ó âîä³ 
íà îäí³é òðàñ³ ç ïðîôåñ³îíàëà-
ìè. (Äî ðå÷³, ó÷àñíèêàì äèñòàí-

ö³¿ äåâ’ÿòü ê³ëîìåòð³â, ìîëîäøèì 
çà 16 ðîê³â, ïîòð³áíî ïðèéòè 
ç ïèñüìîâîþ çãîäîþ áàòüê³â).

Öåé íîìåð, ö³ëêîì ìîæëèâî 
ñòàíå âàøèì êâèòêîì äî ïîäîðî-
æ³ ìð³é, àáî ³íøèõ ö³ííèõ ïðèç³â. 
ßê òàêå ìîæå áóòè? Äóæå ïðîñòî. 
Çàâäÿêè ðîç³ãðàøó ïîäàðóíê³â.

Ïóò³âêà íà äâîõ äî Àâñòð³¿ 
òà Óãîðùèíè ðîç³ãðàþòüñÿ ñåðåä 
óñ³õ á³ãóí³â, áåç âèíÿòêó. Íå çâà-
æàþ÷è íà äèñòàíö³þ òà ðåçóëüòàò 
çàá³ãó. Ãîëîâíå — çáåðåæ³òü ñâ³é 
íîìåð äî ê³íöÿ çàõîäó.

À ñåðåä ïåðåäïëàòíèê³â ãàçåòè 
RIA ðîç³ãðàþòü ñóïåð-ïîäàðóíêè: 

НА «ВІННИЦЯ БІЖИТЬ» 
РОЗІГРАЮТЬ ПУТІВКИ І ВЕЛОСИПЕД
Про подарунки  27 травня вінничани 
зможуть не лише вільно пробігти 
вулицями міста під вигуки вболівальників 
та під пильним оком суддів. А ще стати 
володарями крутецького велосипеда, 
або відправитись у казкові подорожі 
до Франції чи Австрії з Угорщиною

ïóò³âêó íà äâîõ äî ôðàíöóçüêîãî 
Ä³ñíåéëåíäó ³ íîâåíüêèé âåëî-
ñèïåä â³ä ìàãàçèíó «ÂåëîË³ãà», 
âàðò³ñòþ 16 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Êîæåí ïåðåäïëàòíèê RIA àâ-
òîìàòè÷íî ñòàº ó÷àñíèêîì ðîç³-
ãðàøó öèõ ïîäàðóíê³â. Äî ðå÷³, 
ïåðåäïëàòèòè ãàçåòó âè ìîæåòå 
ïðÿìî çàðàç. Òåëåôîíóéòå çà íî-
ìåðîì 555–122 òà ñòàâàéòå ó÷àñ-
íèêîì óñ³õ ðîç³ãðàø³â

ПОДІУМ ПЕРЕМОЖЦІВ. Îêðåì³ 
âèíàãîðîäè îòðèìàþòü ïåðå-
ìîæö³ «Â³ííèöÿ á³æèòü». Òðè 
ïåðåìîæö³ íà äèñòàíö³¿ 1 êì, 
òà òðè íà äèñòàíö³¿ 9 êì. Çà äî-
òðèìàííÿì ïðàâèë, ïîðÿäêîì 
òà âèçíà÷åííÿì ïåðåìîæö³â áó-
äóòü ñë³äêóâàòè 30 ñóää³â. Ãîëî-
âíèì ñóääåþ çàá³ãó áóäå ñòàðøèé 
òðåíåð îáëàñíî¿ çá³ðíî¿ ç ëåãêî¿ 
àòëåòèêè Âîëîäèìèð Òóðëþê.

— Íà äèñòàíö³ÿõ áóäóòü ñïî-
ñòåðåæí³ ïóíêòè, äå ñóää³ áóäóòü 
íàãëÿäàòè çà ïðàâèëàìè çàá³ãó 
òà äîïîìàãàòè ïàòðóëüí³é ïîë³ö³¿ 
ñïîñòåð³ãàòè çà ïîðÿäêîì, — ãî-
âîðèòü Âîëîäèìèð Òóðëþê!

  ВІП партнер Мережа супер-
маркетів ГРОШ
 Ексклюзивні партнери: мед-
техніка OMRON, ВелоЛіга
 Офіційні партнери: Бліц-таксі 
555–444, Український Центр 

Кінезітерапії, кава Жокей, По-
ліграфія Ідеї Успіху, центр дитя-
чої офтальмології «Зорик», ТМ 
Ласунка, поліграфія Консоль. 
Туристичні партнери Мер-Ка-Ба 
та Аккорд-Тур

Партнери «Вінниця біжить»

Зберігай номер до кінця заходу. Ставай 
передплатником RIA. Отримай шанс виграти супер-призи



Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà 
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 
ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 29 000 

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

Çàìîâë. ¹ 170120
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

АНАТОЛІЙ БАНАХ, ГРОМАДСЬКИЙ АКТИВІСТ
Мерські вибори-2015 у Слов’янську виграв Лях (52,6% голосів), з слоганом 
«Любить Славянск, как Неля»...
Це я до того, що рівень, м’яко кажучи, нелюбові до України на сході 
величезний. І з цим усім ніхто нічого з влади не робив останні три роки...

ПРЕС-СЛУЖБА УКРГАЗБАНКУ

Êóï³âëÿ âëàñíîãî æèòëà äëÿ 
óêðà¿íö³â çàëèøàºòüñÿ îäíèì ç íàéáî-
ëþ÷³øèõ ïèòàíü îñü óæå áàãàòî ðîê³â. 
Ö³íà êâàäðàòíîãî ìåòðà äëÿ á³ëüøîñò³ 
âñå ùå çàëèøàºòüñÿ íåï³äéîìíîþ, òîìó 
çà òàêèõ óìîâ ñâÿòî íîâîñ³ëëÿ ñòàº àáî 
ï³äñóìêîì áàãàòîð³÷íèõ çàîùàäæåíü, àáî 
ðåçóëüòàòîì ³ïîòå÷íîãî æèòëîâîãî êðåäè-
òóâàííÿ. Âò³ì, âèñîê³ ïðîöåíòí³ ñòàâêè 
ñüîãîäí³ ð³äêî ïðèâàáëþþòü íàâ³òü íàé-
á³ëüø ïëàòîñïðîìîæíèõ êë³ºíò³â áàíê³â.

² âñå æ çàáåçïå÷óâàòè ñâî¿õ ñï³âãðî-
ìàäÿí äîñòóïíèì æèòëîì â íèí³øí³õ 
óìîâàõ çäàòíà ëèøå ãðàìîòíà êîîïåðàö³ÿ 
âåëèêîãî á³çíåñó. Òàê âèð³øèëè â äåð-
æàâíîìó Óêðãàçáàíêó ³ âçÿëèñÿ ñàìî-
òóæêè â³äðîäæóâàòè ñèñòåìó ³ïîòå÷íîãî 
êðåäèòóâàííÿ øëÿõîì óêëàäåííÿ ïðÿìèõ 
ïàðòíåðñüêèõ óãîä ç êîìïàí³ÿìè-çàáó-
äîâíèêàìè.

Ðåçóëüòàòîì òàêèõ äîìîâëåíîñòåé 
ñòàëî íàäàííÿ áàíêîì åêñêëþçèâíèõ 
óìîâ ïîçè÷àëüíèêàì, ÿê³ êóïóþòü æèò-
ëî â ñòîëè÷íèõ íîâîáóäîâàõ. Ïåðøîþ 
ëàñò³âêîþ ñòàâ äîãîâ³ð ïðî ñòðàòåã³÷íó 

ñï³âïðàöþ ì³æ Óêðãàçáàíêîì òà äåð-
æàâíîþ áóä³âåëüíîþ êîðïîðàö³ºþ «Óê-
ðáóä», çàâäÿêè ÿêîìó ïðîöåíòíà ñòàâêà 
çà êðåäèòàìè íà ïðèäáàííÿ íîâîãî æèòëà 
ó öüîãî çàáóäîâíèêà áóëà çíèæåíà äî 8% 
ð³÷íèõ — ùî á³ëüø í³æ óäâ³÷³ ìåíøå 
³ñíóþ÷èõ ïðîïîçèö³é íà ðèíêó!

— Ïîòðåáà ó âëàñíîìó æèòë³ º îä-
í³ºþ ç áàçîâèõ äëÿ ëþäèíè. Îäíàê 
îá'ºêòèâí³ åêîíîì³÷í³ óìîâè â Óêðà¿í³ 
çàðàç òàê³, ùî äîçâîëèòè ñîá³ â³äðàçó êó-
ïèòè íîâå æèòëî ìîæóòü ëèøå îäèíèö³. 
Òîìó â óñüîìó ñâ³ò³ ³ñíóº òàêèé ä³ºâèé 
³íñòðóìåíò, ÿê ³ïîòå÷íå êðåäèòóâàííÿ, — 
êàæå äèðåêòîð Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ äè-
ðåêö³¿ Óêðãàçáàíêó Íàòàë³ÿ Àíàòîë³¿âíà 
Òèõîëàç. — Íà æàëü, ñòàâêè çà òàêèìè 
êðåäèòàìè â Óêðà¿í³ çàðàç òàêîæ äóæå 
âèñîê³. Òîìó ìè ÿê äåðæàâíèé áàíê äî-
ìîâëÿºìîñÿ ïðî ïàðòíåðñòâî ç íàä³éíè-
ìè êîìïàí³ÿìè-çàáóäîâíèêàìè, ³ öå äàº 
íàì ìîæëèâ³ñòü êðåäèòóâàòè íîâå æèòëî, 
ïîáóäîâàíå öèìè êîìïàí³ÿìè, íà åêñ-
êëþçèâíèõ óìîâàõ.

Ïðèºìíî, ùî â Óêðãàçáàíêó íå çáèðà-
þòüñÿ çóïèíÿòèñÿ íà äîñÿãíóòîìó. Çîâñ³ì 
íåäàâíî áàíê âïðîâàäèâ íîâ³ ïàðòíåð-

ñüê³ óìîâè êðåäèòóâàííÿ íà ïðèäáàííÿ 
æèòëà çà ñòàâêîþ, ÿêà íà ñüîãîäí³ º ÷è 
íå îäí³ºþ ç íàéíèæ÷èõ íà ðèíêó — â³ä 
3% ð³÷íèõ â ãðèâí³.

Íîâèìè ïàðòíåðàìè äåðæàâíîãî áàí-
êó, óãîäè ç ÿêèìè äîçâîëèëè éîìó çà-
ïðîïîíóâàòè ùå á³ëüø ïðèâàáëèâ³ óìîâè 
êðåäèòóâàííÿ, ñòàëè êîìïàí³¿ «BIG Äå-
âåëîïìåíò» (ÆÊ «Ïåòðîâñüêèé êâàð-
òàë», «Êðþê³âùèíà», «Íîâ³ Òåðåìêè»), 
«Îìîêñ» (ÆÊ «×àéêà») ³ «Íåî Â³òà» 
(ÆÊ «Êîìôîðò Òàóí»).

Êðåäèò íà ïðèäáàííÿ êâàðòèð â öèõ 
ñòîëè÷íèõ æèòëîâèõ êîìïëåêñàõ íàäàºòü-
ñÿ â ðîçì³ð³ â³ä 10 òèñÿ÷ äî 1,5 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü ñòðîêîì äî 20 ðîê³â. Ðîçì³ð ï³ä-
ñóìêîâî¿ ïðîöåíòíî¿ ñòàâêè çàëåæèòü â³ä 
òåðì³íó êðåäèòóâàííÿ ³ ðîçì³ðó âëàñíîãî 
âíåñêó ïîçè÷àëüíèêà — ì³í³ìàëüíèé âíå-
ñîê ñòàíîâèòü 30% â³ä âàðòîñò³ íåðóõî-
ìîñò³. Ùî âàæëèâî — äîñòðîêîâå ïîãà-
øåííÿ ³ïîòå÷íîãî êðåäèòó ìîæëèâå áåç 
áóäü-ÿêèõ îáìåæåíü ³ øòðàôíèõ ñàíêö³é.

Â Óêðãàçáàíêó ï³äêðåñëþþòü, ùî ðå-
òåëüíî îáèðàþòü ïàðòíåð³â ³ ñï³âïðàöþ-
þòü ëèøå ç íàä³éíèìè ³ ïåðåâ³ðåíèìè 
çàáóäîâíèêàìè.

— Ìè ïðàöþºìî ò³ëüêè ç òèìè áóä³-
âåëüíèìè êîìïàí³ÿìè, ÿê³ ìàþòü áåçäî-
ãàííó ðåïóòàö³þ íàä³éíîãî çàáóäîâíè-
êà ³ ÿê³ çäàþòü â åêñïëóàòàö³þ îá'ºêòè 
âèñîêî¿ ÿêîñò³ ³ ó âñòàíîâëåí³ òåðì³-
íè. Ìè ³ íàäàë³ çàö³êàâëåí³ ó ñï³âïðà-
ö³ ç íîâèìè íàä³éíèìè ³ â³äêðèòèìè 
êîìïàí³ÿìè, ùî ìàþòü âèñîêèé ð³âåíü 
ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³ òàê ñàìî 
ÿê ³ ìè äîêëàäàþòü ìàêñèìóì çóñèëü 
ùîäî çäåøåâëåííÿ êðåäèò³â, ùî ñïðè-
ÿëî á á³ëüø àêòèâíîìó ðîçâèòêó ðèíêó 
äîñòóïíîãî æèòëà â Óêðà¿í³, — çàçíà÷àº 
Íàòàë³ÿ Òèõîëàç.

Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî êðåäèòè áóäóòü 
âèäàâàòèñÿ íà òåðì³í äî 20 ðîê³â, ïðî-
âåäåíèé ôàõ³âöÿìè Óêðãàçáàíêó àíàë³ç 
ïîêàçàâ, ùî á³ëüø³ñòü ïîçè÷àëüíèê³â íà-
ìàãàþòüñÿ ïîãàñèòè âñþ ñóìó ó òåðì³í 
â³ä ï³âðîêó äî äâîõ ðîê³â. Òîìó â ô³íàí-
ñîâ³é óñòàíîâ³ çàçíà÷àþòü, ùî òàêà íèçü-
êà ïðîöåíòíà ñòàâêà ïðîòÿãîì ïåðøèõ 
äâîõ ðîê³â äàñòü ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàòè 
âëàñíå æèòëî âåëèê³é ê³ëüêîñò³ óêðà¿í-
ö³â, ÿê³ ðàí³øå íå ìàëè òàêî¿ ìîæëèâîñò³.
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«Квадрат» під 3% річних: як державний 
Укргазбанк відроджує доступну іпотеку
БЛОГ

ИГОРЬ ДОБРЯНСКИЙ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 

БИЗНЕС-ПСИХОЛОГ, 
АВАНТЮРИСТ, НОВАТОР. 

ЭКСПЕРТ ПО ВОПРОСАМ БИЗНЕСА

Ñåãîäíÿ ïîãîâîðèì î ñåðèéíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿõ. Êòî îíè? Êàêèìè êà÷å-
ñòâàìè îáëàäàþò? ×òî èìè äâèæåò? Äëÿ 
ìåíÿ ýòî î÷åíü èíòåðåñíàÿ òåìà, òàê êàê 
ÿ ñåáÿ îòíîøó ê ñåðèéíûì ïðåäïðèíèìà-
òåëÿì. Äàâàéòå ïðîÿñíèì, êòî æå òàêîé 

ñåðèéíûé ïðåäïðèíèìàòåëü.
Ñåðèéíûé ïðåäïðèíèìàòåëü — ýòî ÷å-

ëîâåê, êîòîðûé ñîçäàë óñïåøíûé áèçíåñ, 
äîâåë åãî äî ïðèáûëè, çàðàáîòàë íà í¸ì 
äåíüãè, à çàòåì óñïåøíî ïðîäàë åãî. Òà-
êèå ëþäè íå çàöèêëèâàþòñÿ íà îäíîé 
èäåå, îíè îáëàäàþò âåëèêîëåïíûìè îð-
ãàíèçàòîðñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè è ìîãóò 
ðåàëèçîâàòü ñîâåðøåííî ðàçíûå áèçíåñ-
èäåè, íèêàê íå ñâÿçàííûå ìåæäó ñîáîé. 
Òàêèìè ëþäüìè äâèæåò ýíòóçèàçì è æãó-

÷åå æåëàíèå äîñòè÷ü ïîñòàâëåííîé öåëè, 
ýòè ëþäè îáëàäàþò îãðîìíîé ýíåðãèåé, 
êîòîðàÿ ïîìîãàåò èì äâèãàòüñÿ âïåð¸ä.

Âîò íåñêîëüêî ïðàâèë, êîòîðûå èñ-
ïîëüçóþò â ñâîåé æèçíè ñåðèéíûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè:

1. Ðèñêóéòå! Ñåðèéíûå ïðåäïðè-
íèìàòåëè âñåãäà ãîòîâû èäòè íà ðèñê 
è ìàêñèìàëüíî áûñòðî ïðîòåñòèðîâàòü 
è ðåàëèçîâàòü ïðèäóìàííóþ èäåþ.

2. Îáúåäèíÿéòåñü ñ åäèíîìûøëåííè-

êàìè! Ïðèáûëüíûé áèçíåñ íåëåãêî ïî-
ñòðîèòü â îäèíî÷êó, ïîýòîìó âàì íóæíî 
îáúåäèíÿòüñÿ è ïàðòí¸ðèòüñÿ ñ äðóãèìè 
ëþäüìè.

3. Ïðàâèëüíî ðàñïðåäåëÿéòå ñâîå âðå-
ìÿ! Âðåìÿ — ýòî ñàìûé öåííûé ðåñóðñ, 
êîòîðûé âû íå ñìîæåòå âîñïîëíèòü, ïî-
ýòîìó òàéì-ìåíåäæìåíò î÷åíü âàæíàÿ 
ñîñòàâëÿþùàÿ óñïåøíîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëÿ. Ìûñëèòå ìàñøòàáíî! Íå áîéòåñü 
îøèáàòüñÿ! Äåéñòâóéòå!

Серийные предприниматели. Кто они?
БЛОГ

398238
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Про Євро-бачення. Саме так, через дефіс. Хто дивився трансляції — то точно не їх 
бомбосховищ. І це плюс. Моє Євро-бачення. Ми є живі. Ми є в Україні, яка попри всі заяви 
новоявлених фюрерів залишається державою. Ми маємо Армію — яку самі ростимо — слізьми, 
потом, кров'ю. Ми шануємо своїх Героїв і долаємо своїх ворогів. Там, їх багато і вони сильні. 
Але то — визнання нас сильним противником.))) Ми будуємо своє сьогодні, щоб не було 
соромно потім читати підручник з історії. Ми — є. Ось таким є моє Євро-бачення. У двох словах.

Друзі, усі ви — це величезне експертне середовище, яке не потребує ні офісів, 
ні постійного місця роботи, ні навіть зарплати, давайте направляти ваш досвід та уміння 
для користі країни. Ви даєте професійні поради, допомагаєте проводити розслідування, 
ви знаєте набагато більше ніж добряча частина нардепів і високопосадовців. Давайте, 
може якось об'єднаємо наші зусилля? Які є ідеї? Бо зараз ми схожі на броунівський рух, 
який того і не досягає цілі, що рухається хаотично і в різних напрямках.

Лариса Полулях
волонтер   

Таїса Гайда
активістка   

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Çà ðåçóëüòàòàìè 
ðîáîòè ó ïåðøîìó 
ï³âð³÷÷³ ñêëàäóòü 
ðåéòèíã íà÷àëü-

íèê³â îáëàñíèõ óïðàâë³íü Íà-
öïîë³ö³¿ äëÿ òîãî, ùîá ïðèéíÿòè 
êàäðîâ³ ð³øåííÿ. Çâ³ëüíåííÿ ÷å-
êàº íà êåð³âíèê³â, ÷è¿ ï³äðîçä³ëè 
îïèíÿòüñÿ íà òðüîõ íàéíèæ÷èõ 
ïîçèö³ÿõ ðåéòèíãó. Ïðî öå ñêàçàâ 
íà êîëåã³¿ ÌÂÑ ïðåì’ºð-ì³í³ñòð 
Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí.

— Ìè çàðîá³òíó ïëàòó çá³ëü-
øèëè, ô³íàíñóâàííÿ ìàòåð³-
àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ 
çá³ëüøèëè — âè ìàºòå ïîâíó, ïî-
âíîö³ííó ï³äòðèìêó Óðÿäó Óêðà-
¿íè. Àëå ìè õî÷åìî, ùîá ó ñâî¿õ 
äîì³âêàõ, íà äîðîãàõ ëþäè áóëè 
â áåçïåö³, — ãîâîðèâ ïðåì’ºð, 

à ïîò³ì àíîíñóâàâ çâ³ëüíåííÿ òèõ, 
ï³ä ÷è¿ì êåð³âíèöòâîì ï³äëåãë³ 
ïðàöþþòü ïîãàíî. — Çà ðåçóëüòà-
òàìè ïåðøîãî ï³âð³÷÷ÿ ïðîñèâ áè 
çðîáèòè ðåéòèíã îáëàñòåé ³ òðè 
îáëàñò³, ÿê³ áóäóòü âíèçó, öèì 
êåð³âíèêàì ïîòèñíóòè ðóêó ³ ñêà-
çàòè «äî ïîáà÷åííÿ»…

Ðåéòèíã ñêëàäóòü çà ðåçóëüòà-
òèâí³ñòþ ðîáîòè, äå ãîëîâíå — 
ðîçêðèòòÿ çëî÷èí³â. Ðåäàêö³ÿ RIA 
ä³çíàëàñÿ, íà ÿê³é ïîçèö³¿ çàðàç Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³ çà ñòàòèñòèêîþ.

Âèÿâèëîñÿ, ùî ùå òîð³ê íàøà 
ïîë³ö³ÿ áóëî íà 12-ò³é ïîçèö³¿ 
ñåðåä ³íøèõ îáëàñíèõ óïðàâ-
ë³íü, à òåïåð — íà ï’ÿòîìó ì³ñö³ 
(çà íàïðÿìêàìè ñëóæáîâî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ òà ðîçêðèòòÿì çëî÷èí³â). 
Ñóäÿ÷è ç òàêèõ äàíèõ, êàäðîâ³ 
ïèòàííÿ ïî Â³ííèö³ ïðèéìàòè 
ï³äñòàâ íåìàº.

ШЕФ НАШОЇ ПОЛІЦІЇ – 
НЕ КАНДИДАТ НА ВИЛІТ 
Прогнозуємо  Звільнення 
керівників поліції у трьох областях 
анонсував Володимир Гройсман. 
Тих, де показники роботи на найнижчому 
рівні. RIA дізналася, на якому місці 
у рейтингу вінницька поліція й чи 
не у списку кандидатів на виліт 
наш начальник Нацполіції

Ñüîãîäí³ ïîêàçíèê ðîçêðèòòÿ 
çëî÷èí³â, ÿê êàæå íà÷àëüíèê 
îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ Þð³é Ïåäîñ, — 
áåç ìàëîãî 35%. Òàê³ ðåçóëüòàòè 
ðîáîòè ï³äðàõóâàëè çà ïåðøèé 
êâàðòàë. À ìèíóëîð³÷íèé ðåçóëü-
òàò ðîçêðèòòÿ çëî÷èí³â — 22%.

Ïîïðàâèëî ì³ñöå Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ ó ïîë³öåéñüêîìó ðåé-
òèíãó 100-â³äñîòêîâå ðîçêðèòòÿ 
âáèâñòâ òà îïåðàòèâí³ â³äïðàöþ-
âàííÿ ïî ìàéíîâèõ çëî÷èíàõ, ÿê³ 
çìåíøèëè ñòàòèñòêó êðàä³æîê. 
Òàêå ïîÿñíåííÿ äàâ Þð³é Ïåäîñ 
ó ñâîºìó îñòàííüîìó ³íòåðâ’þ.

Â³í òàêîæ âèñëîâèâ ðîçóì³ííÿ 
âèìîãëèâîñò³ êåð³âíèöòâà äåð-
æàâè, ÿêå çá³ëüøèëî çàðïëàòè 
ïðàâîîõîðîíö³â óäâ³÷³ é òåïåð 
õî÷å áà÷èòè êðàù³ ðåçóëüòàòè 
ðîáîòè. Çà ñëîâàìè Þð³ÿ Ïåäî-
ñà, «Êàáì³í äàâ çàðïëàòó îïåðó, 
ñë³ä÷îìó ïî 10 òèñÿ÷, ïðàö³âíè-
êó ïðåâåíòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ — 
8 òèñÿ÷».

Íà êîëåã³¿ òàêîæ ïðîçâó÷à-
ëî, ùî çà îñòàíí³ ï³âðîêó ð³-
âåíü äîâ³ðè íàñåëåííÿ äî ïîë³ö³¿ 
çð³ñ íà 5% — â³ä 39-òè äî 44-õ 
â³äñîòê³â. ×è ä³éñíî òàê áàãàòî 
ëþäåé äîâ³ðÿþòü ïîë³öåéñüêèì, 
óæå ïåðåâ³ðèëà ñîö³îëîã³÷íà ãðó-
ïà «Ðåéòèíã». ² ¿õíº äîñë³äæåííÿ 
ïîêàçàëî íàâ³òü ùå êðàù³ öèô-
ðè — îïèòóâàííÿ ìåøêàíö³â 
Öåíòðó ïîêàçàëî 50% äîâ³ðè 
(äèâ. ó ³íôîãðàô³ö³).

Чи довіряєте поліції?

По регіонах

По статі

Чоловіки Жінки До 2500 грн 2500-5000 грн 5000+ грн

46% 47% 53%

За рівнем доходу

Захід  51%
Центр  50% Південь  47% Схід  37%

44%

51%

Так     48%

Ні        45%
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ВІКТОР 
ОНУФРІЙЧУК, 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА 
ІВАНОВА:

— Власник не 
може чітко по-
яснити, чому він 

зупинив підприємство. Як при 
нинішньому попиті на щебінь, 
його виробництво може бути 
збитковим? Чому стоять чер-
ги за такою само продукцією 
на інших кар’єрах? 360 тисяч 
тонн щебеню за рік виробля-
ли на нашому кар’єрі. Щебеню 
надміцного, з вкрапленням 
гранатів. Всю продукцію за-
бирали споживачі. До заводу 

підведена залізнична колія, що 
значно спрощує вивезення про-
дукції. Підприємство було од-
ним з найбільших платників по-
датків у районі. Тепер ні подат-
ків, ні роботи — майже триста 
людей залишилися без засобів 
до існування.
Намагання знайти спільну мову 
з власником не дали бажаних 
результатів. Є інвестори, які 
готові придбати кар’єр навіть 
з тими боргами, що утворилися 
за цей час. Однак власник не по-
годжується. Самі не працюють й 
іншим не дають. Дуже непро-
ста ситуація. Найбільш прикро 
за сім’ї, яких позбавили роботи.

Самі не працюють й іншим не дають

Павло Загороднюк, за даними 
сервісу YouСontrol, є власником 
підприємства «Тутківський ПІ-
ЕЛСІ», зареєстрованого на Кіпрі 
зі статутним капіталом 50 млн 
гривень. Цьому підприємству 
належить 79% акцій ПАТ «Іва-
нівський кар’єр», беніфенці-
арним власником якого є За-
городнюк.
Він киянин, очолює ГО «Спіл-
ка геологів України». Під час 

прем’єрства Миколи Азаро-
ва був його радником. Вийти 
з ним на зв’язок не вдалося. 
Голова спостережної ради Во-
лодимир Безвинний сказав, що 
повідомить пана Загороднюка 
про намір журналіста поспілку-
ватися з ним. «Якщо отримаю 
позитивну відповідь, передам 
ваш номер телефону», — такими 
словами закінчив розмову пан 
Безвинний.

Досьє

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ïîíàä ï³âòîðà 
ðîêó íå ïðàöþº ²âà-
í³âñüêèé ùåáåíå-
âèé êàð’ºð. Ìàéæå 

òðèñòà éîãî ðîá³òíèê³â îïèíèëèñÿ 
áåç ðîáîòè ³ áåç çàðïëàòè. ×àñòèíà 
ç íèõ ç³áðàëàñÿ íà àêö³þ ïðîòåñòó 
á³ëÿ êîíòîðè ï³äïðèºìñòâà â äåíü 
çáîð³â àêö³îíåð³â. Áåçðîá³òí³ ç³-
ðâàëè ¿õ ïðîâåäåííÿ. Íå çíàþ, 
ÿêèì ÷èíîì âîíè ïðèòÿãíóëè 
áàãàòîòîííó ïëèòó, àëå ñàìå íåþ 
ïåðåãîðîäèëè âõ³ä. ×åðåç öå ïîòðà-
ïèòè ó ïðèì³ùåííÿ í³õòî íå çì³ã. 
Çàì³ñòü çáîð³â â³äáóâñÿ ñòèõ³éíèé 
ì³òèíã. ×îìó ëþäè íå äàëè ìîæ-
ëèâîñò³ ç³áðàòèñÿ àêö³îíåðàì?

ЩЕБІНЬ НА ЗУБ НЕ ПРОБУЮТЬ... 
Íàïåðåäîäí³ íà ï³äïðèºìñòâî 
ïðè¿æäæàâ éîãî íèí³øí³é âëàñ-
íèê Ïàâëî Çàãîðîäíþê.

— Öå â³í íàñ çàëèøèâ áåç 
êóñêà õë³áà, — êàæå îäèí ç ðî-
á³òíèê³â. — Ïîÿñíþâàâ, ùî êàð’ºð 
çáèòêîâèé, òîìó çóïèíèâ ðîáîòó. 
Âñ³ êàð’ºðè ïðàöþþòü, à íàø, ÷î-
ìóñü, çáèòêîâèé. Ìè ïðîñèëè, 
ùîá ïîâåðíóâ ëþäåé íà ðîáî-
òó. Àëå ó âëàñíèêà ñâî¿ ïëàíè. 
Âñå îáëàäíàííÿ, âñÿ òåõí³êà — 
íà ìàç³, à íå äàþòü ðîáèòè…

Ùîäî çàðïëàòè, ëþäè ãîâîðèëè 
íå ò³ëüêè ïðî çàáîðãîâàí³ñòü — 
â³äêîëè ï³äïðèºìñòâî íå ïðàöþº, 
¿ì í³÷îãî íå ïëàòÿòü.

— Ìåí³ íàðàõîâóþòü ïî… 40 
ãðèâåíü ùîì³ñÿöÿ, — êàæå îäèí 
ç ðîá³òíèê³â. — Íà ðóêè íå âè-
ïëà÷óþòü æîäíî¿ ãðèâí³, à ó â³-
äîìîñò³ ïèøóòü 40 ãðèâåíü. 
Íå çíàþ, ùî öå çà òàêà áóõãàë-
òåð³ÿ, í³õòî íå ìîæå äîáèòèñÿ 
ïðàâäè. Äåõòî ñóäèòüñÿ. Ùîá 

éòè íà ñóä, òðåáà çàïëàòèòè àä-
âîêàòó, çàïëàòèòè ïîäàòîê ó ñóä³. 
Íå ó âñ³õ º òàêà ìîæëèâ³ñòü.

Ðîá³òíèêè ïðèïóñêàþòü, ùî 
íà çáîðàõ àêö³îíåð³â ìàëè âíåñòè 
çì³íè, çã³äíî ç ÿêèìè âëàñíèê 
îòðèìóâàâ ïðàâî íà ðåêîíñòðóê-
ö³þ. Çà ¿õí³ìè ñëîâàìè, ñàìå òàê 
ïîÿñíþâàëè ¿ì íåîáõ³äí³ñòü ç³-
áðàííÿ àêö³îíåð³â.

— Â³í ùî, íàñ çîâñ³ì çà äóðí³â 
òðèìàº? — ãîâîðèòü îäèí ç ó÷àñ-
íèê³â àêö³¿ ïðîòåñòó. — Õòî çà-
áîðîíÿº ðåêîíñòðóþâàòè çàâîä? 
ßêèé äîçâ³ë ïîòð³áíèé, ùîá 
ïîñòàâèòè íîâó ë³í³þ, ÷è äðî-
áàðêó? Çà âåñü ÷àñ âîíè íå îá-
íîâèëè æîäíîãî ãâèíòèêà, òåïåð 

êàæóòü, ùî îáëàäíàííÿ ñòàðå. 
À äå âè â÷îðà áóëè? Öå õèòðèé 
õ³ä. ² ìè çíàºìî, ÿêèé ñàìå — 
ïîð³çàòè îáëàäíàííÿ ³ ïðîäàòè 
íà ìåòàëîáðóõò. Éîìó íå ïîòð³á-
íèé ùåá³íü. Ó íüîãî ³íø³ ïëàíè. 
Â³í õî÷å çàéíÿòèñÿ ò³ëüêè âèäî-
áóâàííÿì ì³íåðàë³â, ùî ìàþòü 
íàçâó ãðàíàòè. Îäí³ âæå îá³öÿ-
ëè íàì ãðàíàòîâèé «ðàé». Ìè ¿ì 
ïîâ³ðèëè ³ ëèøèëèñÿ ç íîñîì. 
Òåïåð ïðîïîíóþòü äðóãèé ðàç 
ñòàòè íà ò³ ñàìî ãðàáë³. Á³ëüøå 
íå âåäåìîñÿ íà òàêå.

НАВІТЬ БАШТОВІ КРАНИ ПОРІ-
ЗАЛИ. Ðîá³òíèêè ïîêàçàëè äâà 
ïðèì³ùåííÿ, äå ðàí³øå áóëè öåõè 
çàâîäó çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â. 

ЯК РАДНИК АЗАРОВА ЗАЛИШИВ 
БЕЗ РОБОТИ 300 ЖИТЕЛІВ ЯНЕВА
Не дають роботи  Бетонною плитою, 
вага якої декілька тонн, перекрили вхід 
до адмінбудівлі Іванівського кар’єру 
його працівники. Кого не впускали 
на підприємство і чого вимагали 
протестувальники?

Âèãîòîâëÿëè áåòîíí³ ïëèòè ð³ç-
íèõ ðîçì³ð³â, çîêðåìà, íà ïðî-
êëàäàííÿ äîð³ã, áåòîíí³ êðóãè, 
³íø³ âèðîáè íà îñíîâ³ ùåáåíþ. 
Òåïåð òàì ïîðîæíüî. Ò³ëüêè ñë³-
äè â³ä âàðâàðñüêîãî çíèùåííÿ 
îáëàäíàííÿ ³ ìåòàëåâèõ êîí-
ñòðóêö³é.

— Âñå âèâåçëè íà ìåòàëî-
áðóõò, — ðîçïîâ³äàº êîëèøí³é 
êðàí³âíèê Ôåä³ð Ðåíäþê. — 
Óÿâ³òü, òóò áóëî 170 ìåòàëåâèõ 
ôîðì, â ÿêèõ âèëèâàëè áåòîíí³ 
ïëèòè. Êîæíà ôîðìà ìàëà âàãó 
ñ³ì òîíí. Öå æ ñò³ëüêè ìåòàëó 
çäàëè! Òà ùî ãîâîðèòè ïðî ôîð-
ìè. Äâà áàøòîâ³ êðàíè ïîð³çàëè. 
Êðàíè — íà ìåòàëîáðóõò, êîìó 
íå ñêàæè — íå â³ðÿòü. Àëå æ 
öå ïðàâäà. Âåðñòàòè òåæ âèâåçëè.

Íàâ³ùî ðîá³òíèêè äîçâîëèëè 
òàêå âàðâàðñòâî? ¯õ òîä³ çàïåâ-
íèëè, ùî â öèõ ïðèì³ùåííÿõ 
âñòàíîâëÿòü îáëàäíàííÿ äëÿ 
âèäîáóâàííÿ ³ç êàìåíþ ãðàíàò³â. 
Ëþäè ïîâ³ðèëè. Í³ÿêîãî îáëàä-
íàííÿ íàòîì³ñòü í³õòî íå çàâ³ç. 
Ïðî îá³öÿíå âèðîáíèöòâî ãðà-
íàò³â çàëèøèëèñÿ ò³ëüêè ã³ðê³ 
ñïîãàäè. ßê ³ ïðî êîëèøíüîãî 

360 тисяч тонн щебеню видобува-
ли протягом року в Іванівському 
кар’єрі. Нині заборгованість ста-
новить понад 12,5 млн грн, з них 
2,5 млн грн — борги із зарплати. 
Запаси каменю з вмістом гранатів 
в Іванові становлять 25 млн тонн. 
Причому, вміст гранатів складає 
27%, тоді як у родовищах США 
та Австралії, які вважаються най-
більшими у світі, ця цифра тільки 
7–8%.

Добровільна охорона залишилася після акції

— Ãðîéñìàí ùîäíÿ 
àã³òóº áóäóâàòè 
äîðîãè, à Çàãîðîäíþê 
íå äàº ùåá³íü. Ó íüîãî 
³íø³ ïëàíè. Ìîæå, 
öå ñàáîòàæ?

ДОВІДКА

âëàñíèêà. Ï³ñëÿ òîãî â³í ïðîäàâ 
ï³äïðèºìñòâî.

— Òåïåð ïðî ãðàíàòîâèé «ðàé» 
íàì ðîçïîâ³äàº íèí³øí³é âëàñ-
íèê, — êàæå Ïåòðî Ëèñåíêî. — 
Àëå ìè âæå îäèí ðàç îáïåêëèñÿ. 
Òîìó íà ñîëîäê³ îá³öÿíêè íå âå-
äåìîñÿ. Âèìàãàºìî îäíå — â³ä-
íîâèòè ðîáîòó êàð’ºðó. Ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê 27 æîâòíÿ 2015-ãî â³í 
çóïèíèâ ðîáîòó, íå äàëè ðîçêîðî-
÷èòè æîäíîãî ãâèíòèêà. Âñå îá-
ëàäíàííÿ, âñÿ òåõí³êà — ï³ä íà-
øîþ îõîðîíîþ. Õî÷ çàðàç ìîæíà 
çàïóñêàòè — ³ ñòàâàòè äî ðîáîòè.

НІХТО НЕ БУДЕ НІЧОГО РІЗАТИ... 
Ãîëîâà íàãëÿäîâî¿ ðàäè ÏÀÒ 
«²âàí³âñüêèé êàð’ºð» Âîëîäèìèð 
Áåçâèííèé:

— Í³õòî íå ìàº íàì³ðó ð³çàòè 
îáëàäíàííÿ, ÿê ïðî öå ãîâîðÿòü 
ëþäè, — ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó RIA 
Âîëîäèìèð Áåçâèííèé. — Ñïî-

æèâà÷³â íå çàäîâîëüíÿº ÿê³ñòü 
íàøîãî ùåáåíþ. Çàðàç íà áóä³â-
íèöòâ³ äîð³ã ³ â çàë³çîáåòîííîìó 
âèðîáíèöòâ³ çàñòîñîâóþòü íîâ³ 
òåõíîëîã³¿. Äëÿ öüîãî ïîòð³áí³ êà-
ì³íö³ êóáîâèäíî¿ ôîðìè. Íàøà 
äðîáèëüíà òåõí³êà çàñòàð³ëà — 
âèäàº ùåá³íü êîíóñîïîä³áíèé 
ç ãîñòðèìè ê³íöÿìè. Â³ä íüîãî 
óñ³ â³äìîâëÿþòüñÿ. Ìàº áóòè íî-
âèé äðîáèëüíî-ñîðòóâàëüíèé öåõ. 
Ïðè÷îìó, ñòàâèòè éîãî òðåáà á³ëÿ 
êàð’ºðó, ùîá çíÿòè «ïëå÷å» äî-
ñòàâêè, ÿêå ³ñíóº çàðàç. Áî öå çà-
éâ³ çàòðàòè íà ïåðåâåçåííÿ. Ñòàð³ 
àâòîìîá³ë³ ÁºëÀÇ òðåáà çàì³íèòè 
ñó÷àñíèìè ñàìîñêèäàìè.

Í³õòî íå áóäå í³÷îãî ð³çàòè 
äî òèõ ï³ð, ïîêè íå áóäå ïðîåêò 
íîâîãî âèðîáíèöòâà. Öå íîâà 
òðàíñïîðòóâàëüíà ë³í³ÿ, ë³í³ÿ 
ç âèëó÷åííÿ àáðàçèâíîãî ãðàíàòó 
ç â³äñ³â³â âèðîáíèöòâà ùåáåíþ. 
Ìè ïîñò³éíî øóêàºìî ³íâåñòîðà.
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ПАВЛО ЧЕПУГОВ, ЮРИСТ МЕДІА 
КОРПОРАЦІЇ «RIA»

— Цю суперечку можна виріши-
ти в суді. Але спочатку потріб-
но довести, що це дійсно була 
дорога загального користуван-
ня. Якщо це буде зазначено 
в погодженій та затвердженій 
належним чином проектній 
документації, то це буде ваго-
мим доказом у суді. Земельний 
кодекс України встановлює по-
рядок використання доріг за-
гального користування. Згідно 
з частиною 4 статті 45 до земель 
загального користування садів-
ницького товариства належать 
земельні ділянки, зайняті захис-

ними смугами, дорогами, про-
їздами, будівлями і спорудами 
загального користування. Згідно 
з частиною 6 статті 35 викорис-
тання земельних ділянок садів-
ницьких товариств здійснюється 
відповідно до закону та стату-
тів цих товариств. А відповід-
но до змісту частини 4 статті 83 
витікає, що землі загального 
користування не можуть пере-
даватись у приватну власність. 
Крім того, згідно з частиною 
2 статті 198 Земельного ко-
дексу України, виготовленню 
кадастрового плану передує 
обов'язковий етап — узгодження 
меж із сусідами.

Дороги не можна взяти у приватну власність

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
МИКИТА ПАНАСЕНКО, (095)3700574

Äî ðåäàêö³¿ çâåðíóâñÿ â³-
ííè÷àíèí Àíàòîë³é Îìåëü÷óê 
ç íåçâè÷íîþ ñèòóàö³ºþ: éîãî 
ñóñ³äè — Àííà òà Îëåêñàíäð 
Ìîðîçîâè — çàáðàëè ºäèíó äî-
ðîãó, ùî âåäå äî éîãî áóäèíêó. 
Äî òîãî æ, öå ìåæà ì³æ äâîìà 
äà÷íèìè êîîïåðàòèâàìè, ùî çà-
êð³ïëåí³ çà ñåëèùåì Áîõîíèêè. 
Ä³ëÿíêà Îìåëü÷óê³â çíàõîäèòüñÿ 
â «Ñîíÿ÷íîìó», à Ìîðîçîâèõ — 
ó «Âåòåðàí³».

— Ó ìåíå ä³ëÿíêà òàì, ïëîùåþ 
äåñÿòü ñîòîê, ÿê³ ÿ ïîä³ëèâ ïî-
ð³âíó òà çáóäóâàâ äâà áóäèíêè. 
Òàì ò³ëüêè îäèí çà¿çä. Ñóñ³äêà 
ñêàçàëà, ùî âîíè ç ÷îëîâ³êîì 
çáèðàþòüñÿ êóïèòè ñîá³ çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ÿêðàç íàâïðîòè ìîº¿, — 
êàæå Îìåëü÷óê. — Ïîïðîñèëà 
ìåíå ïðèáðàòè ç íå¿ âñå çàéâå: 
òàì ñòîÿëè ìàòåð³àëè, ç ÿêèõ 
áóäóâàâ ñâ³é ä³ì. Ïîîá³öÿëà, ùî 
ïåðåãîðîäèòü ïðî¿çä, êîëè ä³ëÿí-
êà ñòàíå ¿õíüîþ. Áóëà àáñîëþò-
íî ñåðéîçíîþ, àëå ÿ ¿é âñå îäíî 
íå ïîâ³ðèâ. Íó ÿê ìîæíà êóïèòè 
äîðîãó?

НЕМАЄ КОМПРОМІСУ. Ïðîòÿãîì 
ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â ÷îëîâ³ê íàìàãàâ-
ñÿ äîìîâèòèñÿ ç ñóñ³äàìè. Àäæå 
ÿêùî âîíè çàáóäóþòü öþ ä³ëÿíêó, 

òî äî ñâîãî ïîäâ³ð’ÿ â³í óæå çà-
¿õàòè íå çìîæå.

— Ïðîåêò ¿ì ãîòóâàëî òîâà-
ðèñòâî Àëüÿíñ». Ñïî÷àòêó ìåíå 
çàïåâíèëè â ö³é êîìïàí³¿, ùî 
äîðîãà çàëèøèòüñÿ ì³æ äâîìà 
ä³ëÿíêàìè òà áóäå çà¿çä. Òàêè-
ìè îá³öÿíêàìè ìåíå «ãîäóâàëè» 
ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â, — ñêà-
çàâ Îìåëü÷óê. — Çãîäîì ä³çíà-
âñÿ, ùî âñå-òàêè äîðîãó âîíè 
çàáóäóþòü. Ñóñ³äè ñêàçàëè, ùî 
öå íå ¿õí³ ïðîáëåìè. Íàâ³ùî ¿ì 
òà äîðîãà, ÿ íå ðîçóì³þ. Íåïî-
äàë³ê âîíè âæå ìàþòü âåëèêó 
ä³ëÿíêó, áóäóòü äðóãèé áóäèíîê 
íà 500 «êâàäðàò³â».

Æóðíàë³ñòè íàìàãàëèñÿ ä³çíà-
òèñÿ ïðî äóìêó ñóñ³ä³â. Ó ïîñå-
ëåíí³ «Ñîíÿ÷íèé» ó Ìîðîçîâèõ 
âæå º íåâåëèêèé ìàºòîê, äå çó-
ñòð³ëèñÿ ç Àííîþ. Ïðîòå æ³íêà 
â³äìîâèëèñÿ êîìåíòóâàòè.

— Âè ìåíå íå ïîïåðåäèëè ïðî 
ïðè¿çä, òîìó í³÷îãî ÿ âàì íå áóäó 
ðîçïîâ³äàòè, — êîðîòêî â³äïîâ³-
ëà Àííà Ìîðîçîâà òà ïîïðîñèëà 
çàêðèòè õâ³ðòêó äî ¿õ áóäèíêó.

Ïî òåëåôîíó æ³íêà ñêàçàëà, ùî 
ó íèõ âñå çàêîííî.

— Ìè îòðèìàëè äîçâ³ë, íåçà-
áàðîì ðîçïî÷íåìî òàì áóä³âíè-
öòâî. Ó íàñ âñå çàêîííî, à öþ 
äîðîãó âæå âñ³ ñóñ³äè äàâíî «ðî-
ç³áðàëè», — ñêàçàëà ïàí³ Àííà.

ЗАХАПАЛИ ДОРОГУ, ЩОБ ЗБІЛЬШИТИ 
СВОЮ  ДІЛЯНКУ. ХТО ДОЗВОЛИВ?
Законно?  У селі Бохоники родина 
бізнесменів Морозових забрали 
у приватну власність проїжджу частину 
і планують її забудувати. Їх сусід — 
Анатолій Омельчук, через це втратить 
єдиний під’їзд до свого будинку та зможе 
потрапити додому тільки перестрибуючи 
паркан. Хто дав дозвіл забрати те, що 
неможливо привласнити за законом?

ДОРОГА В ПРОЕКТІ БУЛА. Ðîç-
ðîáíèê ïðîåêòó äà÷íîãî êîîïå-
ðàòèâó «Ñîíÿ÷íèé» — ïðèâàòíå 
ï³äïðèºìñòâî «Ãëîáóñ». Äèðåêòîð 
ï³äïðèºìñòâà Äìèòðî Ðàá÷åíþê 
ïîÿñíèâ, ùî ä³éñíî çàïðîåêòî-
âàíà áóëà äîðîãà.

— Öå äîðîãà, äîâæèíîþ 
ø³ñòü ìåð³â òà ïëîùåþ äâ³ ñî-
òêè, — ñêàçàâ äèðåêòîð ïðè-
âàòíîãî ï³äïðèºìñòâà Äìèòðî 
Ðàá÷åíþê. — Óìîâíèõ ïîçíà-
÷îê íà ìàï³ íå ðîáèëè, áî âñ³ 
çíàþòü, ùî äîðîãè — öå çåìë³ 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, ùî 
íå ï³äëÿãàþòü ïðèâàòèçàö³¿. 
Âèõîäèòü, ùî ö³ ëþäè çàáðàëè 
íå îäèí ïðî¿çä, à îäðàçó — äâà. 
Öå ðóêè òðåáà ïîâ³äáèâàòè òèì, 
õòî ðîáèâ ïðîåêòíó äîêóìåíòà-
ö³þ ï³ä ïðèâàòèçàö³þ.

Ó êàäàñòðîâ³é ìàï³ çíàéøëè 
çà íîìåðîì ä³ëÿíêè Ìîðîçî-
âèõ. Îáèäâ³ ä³ëÿíêè íà 9 òà 12 
ñîòîê, ùî ìåæóþòü ç ä³ëÿíêîþ 
Àíàòîë³ÿ Îìåëü÷óêà, çàðåºñòðî-
âàí³ íà Ñåðã³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à 
Ìîðîçîâà, ùî, éìîâ³ðíî, º ñè-
íîì ñóñ³ä³â Îìåëü÷óêà.

Îäíà ç ä³ëÿíîê íà 12 ñîòîê 
ÿêðàç é âêëþ÷àº â ñåáå äîðî-
ãó, ÿêà º ïðèâàòíîþ âëàñí³ñòþ 
Ìîðîçîâèõ. Ö³ëüîâå ïðèçíà-
÷åííÿ — äëÿ âåäåííÿ îñîáèñ-
òîãî ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. 
Òîáòî, öþ ä³ëÿíêó ìîæíà âèêî-
ðèñòîâóâàòè ï³ä ôåðìó, ³ àæ í³ÿê 
íå ï³ä áóä³âíèöòâî. Ö³êàâî ùå é 
òå, ùî ïðèâàòèçàö³þ ä³ëÿíêè çà-
ðåºñòðóâàëè íå â ñåë³ Áîõîíèêè, 
à â Ñòðèæàâö³, ùî çíàõîäèòüñÿ 
çà 15 ê³ëîìåòð³â â³ä ïîñåëåííÿ.

СІЛЬРАДА НЕ ДАВАЛА ДОЗВІЛ. 
Æóðíàë³ñòè íàâ³äàëèñÿ äî ñ³ëü-
ñüêî¿ ðàäè, ùîá çàïèòàòè, õòî 
ç ÷èíîâíèê³â äàâàâ äîçâ³ë íà êó-
ï³âëþ ä³ëÿíêè ïðî¿æäæî¿ ÷àñòè-
íè. Ãîëîâè ñ³ëüðàäè ²ãîðÿ Ñàâ-
÷óêà íå áóëî íà ì³ñö³, òîìó ïðî 
çåìëþ ðîçïîâ³ëà çåìëåâïîðÿä-
íèê Íàòàë³ÿ Áàá³é. Ïèòàºìî, ÷è 
ìîæíà áóäóâàòèñÿ íà ä³ëÿíö³, ùî 
ìàº ïðèçíà÷åííÿ ï³ä îñîáèñòå 
ñåëÿíñüêå ãîñïîäàðñòâî òà ÷îìó 
ä³ëÿíêó çàðåºñòðóâàëè â Ñòðè-
æàâö³.

— Íàñïðàâä³, íà òàê³é ä³ëÿí-
ö³ ìîæíà ðîçáèòè ò³ëüêè ãîðîä. 
² àæ í³ÿê íå áóäóâàòèñÿ. Ùîá 
ðîçïî÷àòè æèòëîâå áóä³âíèöòâî, 
òðåáà çì³íþâàòè ö³ëüîâå ïðè-
çíà÷åííÿ, ùî íå º ïðîáëåìîþ. 
À òå, ùî ðåºñòðàö³ÿ ïðîõîäèëà 

â Ñòðèæàâö³, òî öå íå º ïîðó-
øåííÿì. Ó Áîõîíèêàõ íåìàº 
ñâîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðàòîðà, 
òîìó êîðèñòóºìîñÿ ïîñëóãàìè 
ôàõ³âö³â ç Â³ííèö³, Ñòðèæàâêè 
òîùî, — ïîÿñíþº ïàí³ Íàòàë³ÿ.

Íà ïèòàííÿ, ÿê Ìîðîçîâè 
ïðèäáàëè äîðîãó, æ³íêà â³äïî-
â³ëà, ùî âîíè íå âèäàâàëè òàêèõ 
äîçâîë³â.

— Ìàñèâ «Ñîíÿ÷íèé» òà ìàñèâ 
«Âåòåðàí» çíàõîäÿòüñÿ çà ìåæ-
àìè íàñåëåíîãî ïóíêòó. Ìè íå º 
ðîçïîðÿäíèêàìè öèõ çåìåëü, à º 
ò³ëüêè îáë³êîâöÿìè. Âèä³ëÿòè ä³-
ëÿíêè â öèõ ìàñèâàõ ìîæå îá-
ëàñíå óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäà-
ñòðó, — ðîçêàçàëà çåìëåâïîðÿä-
íèê Áîõîíèê³â Íàòàë³ÿ Áàá³é.

ХТО ДОЗВОЛИВ КУПИТИ ДОРО-
ГУ. Ìè íàìàãàëèñÿ äîäçâîíèòèñÿ 
äî íà÷àëüíèêà îáëàñíîãî Äåðæ-
ãåîêàäàñòðó Þð³ÿ Êîçàêà. Õîò³-
ëè çàïèòàòè ó íüîãî, ÷è ñïðàâä³ 
éîãî óïðàâë³ííÿ âèäàâàëî äîçâ³ë 
íà ïðèâàòèçàö³þ äîðîãè. Çà îñî-

áèñòèì íîìåðîì â³í ñëóõàâêó 
íå áðàâ. Çà òåëåôîíîì, ÿêèé âêà-
çàíèé íà ñàéò³ Äåðæãåîêàäàñòðó, 
íàì â³äïîâ³ëè, ùî Êîçàêà íåìàº 
íà ì³ñö³. Ñêàçàëè, äëÿ òîãî, ùîá 
îòðèìàòè â³äïîâ³äü, æóðíàë³ñòè 
ìàþòü íàïèñàòè îô³ö³éíèé çà-
ïèò. Òàê ìè ³ çðîáèëè — ÷åêàºìî 
â³äïîâ³ä³.

Ïðî òå, õòî òàêè äîçâîëèâ êó-
ïèòè 12 ñîòîê çåìë³, âêëþ÷íî 
ç äîðîãîþ, ìè ä³çíàëèñÿ ç Äåð-
æàâíîãî ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³ 
íà íåðóõîìå ìàéíî. Çíàéøëè ä³-
ëÿíêó çà êàäàñòðîâèì íîìåðîì. 
Äîêóìåíò ï³äòâåðäæóº, ùî âëàñ-
íèêîì ä³ëÿíêè º Ñåðã³é Ìîðîç. 
À íàéãîëîâí³øå, ùî íàêàç ïðî 
ïðèâëàñíåííÿ ä³ëÿíêè âèäàâàâ 
óñå-òàêè Äåðæãåîêàäàñòð.

Çíàéøëè ùå îäèí ö³êàâèé äî-
êóìåíò. Äëÿ ïðèâàòèçàö³¿ ñàìå 
ò³º¿ ä³ëÿíêè, ÿêà áóëà äîðîãîþ, 
âèäàâàëè îêðåìèé äîçâ³ë. ̄ ¿ ðîç-
ì³ð — äâ³ ñîòêè. Ï³äïèñàâ òàêèé 
äîêóìåíò íà÷àëüíèê Äåðæãåîêà-
äàñòðó Þð³é Êîçàê.

Ôàõ³âö³ ï³äïðèºìñòâà 
«Ãëîáóñ» çàïåâíÿþòü, 
ùî çà ïðîåêòîì 
ó ïîñåëåíí³ º äîðîãà. 
¯¿ àæ í³ÿê íå ìîæíà 
ïðèâëàñíèòè

На фото Анатолій Омельчук стоїть на дорозі, яка веде 
до його дому. За документами — це приватна власність його 
сусідів Морозових, що хочуть розпочати тут будівництво

КООПЕРАТИВ 
«СОНЯЧНИЙ»

СХЕМА ДІЛЯНОК 
ЧЕРЕЗ ЯКІ ВИНИКЛА 

СУПЕРЕЧКА

10 соток: 
ділянка Анатолія 
Омельчука

12 соток: ділянка 
Сергія Морозова

дорога
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— Коли стати під куполом — не-
ймовірні відчуття переповнюють 
душу, — каже дружина фермера 
пані Людмила. — Купол дотепер 
тримається на дерев’яному брусі 
з давніх часів. Його не міняли. 
Він добре зберігся. Є в цих сті-
нах якась невидима сила. Про 
деякі дива нашого храму люди 
вже знають у селі. Найстрашні-
ше сталося з чоловіком, який 
вкрав дошки. Його не стало на-
ступного дня. Причому, загинув 
за таких дивних обставин, що й 
уявити складно. Під час супер-
ечки з сином підійшов до нього 
впритул, а той у цей час щось 
різав ножем. Кінцем леза заче-
пив за аорту і батько стік кров’ю. 
Син повернув дошки на місце. 
Його дотепер не визнали ви-
нним. Хоча вже рік пройшов 
після трагедії.
Другий випадок стався з одним 
з ремонтників, який постійно 
матюкався. Якось під час роботи 
у храмі він загнув матюк. Чолові-
ки дивляться на нього і не розу-
міють, що сталося. Лихослів три-

мається за стіну і поволі сповзає 
на землю. Змарнів на лиці. Йому 
допомогли вибратися на повітря, 
дали напитися води.
— Жіночки наші двічі переляка-
лися так, що одразу зателефо-
нували мені, — продовжує пані 
Людмила. — Якось почали сер-
дитися одна на одну, кричати 
і раптом — всі замовкли. Стали 
прислухатися, хто це стукає. Ніх-
то з них нічого не робив, а згори 
чувся загадковий стук. Згодом 
така ситуація повторилася. Вони 
в паніці зателефонували, що їм 
страшно. Не піддається логічному 
поясненню також. Не можу пояс-
нити, чому кінці зрубів, що зна-
ходяться у церкві, мають солод-
кий присмак, сама відчула, коли 
припадала устами до деревини.
— Зате ми переконалися, що 
небо до нас прихильне, — про-
довжує пані Людмила. — Кожного 
разу, як піднімали церкву кра-
нами, чи встановлювали купола, 
роботи починалися у похмуру 
пору, а коли їх завершували, 
на небі з’являлося сонечко.

З Божими заповідями не можна жартувати

ВОЛОДИМИР 
ДЕМЧИК, 
КРАЄЗНАВЕЦЬ:

— Запис про спо-
рудження церкви 
у Малій Ростівці 
зафіксував відо-

мий краєзнавець Леонтій Похі-
левич. Було це ще у 1864 році. 
Тоді вийшла його книга «Ска-
зание о населенных местнос-
тях Киевской губернии». У ній 
подано опис храмів Київської, 
Черкаської, а також частини 

Вінницької і Житомирської об-
ластей. Нині книга перевидана 
і є в доступі. У ній є згадка про 
храм у селі Мала Ростівка і вка-
зана дата закінчення будівни-
цтва — 1766 рік.
У Вінницькому архіві я знайшов 
документи, де зафіксовано пріз-
вище першого священика. Ним 
був Степан Лазаревич. Очевид-
но, що його могила знаходиться 
поруч з храмом. Надпис на над-
гробку стерся, прочитати можна 
тільки слово ієрей.

Вік церкви підтвердили

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067) 1079091

Õðàì ó ñåë³ Ìàëà 
Ðîñò³âêà Îðàò³â-
ñüêîãî ðàéîíó ìàº 
íàçâó Ñâÿòî¿ Ïî-

êðîâè. Éîãî ùå íàçèâàþòü êî-
çàöüêèé. Ïîêðîâà — ïîêðîâè-
òåëüêà êîçàê³â. Ñàìå ó öåé äåíü 
ó ñåë³ ïðåñòîëüíå ñâÿòî. ßê ñòâåð-
äæóº 90-ð³÷íà Ìàð³ÿ Áåë³íñüêà, 
öåðêâà ñòîÿëà ïóñòêîþ ç 1943-ãî 
ðîêó. Ïàì’ÿòàº, ÿê òîä³, ï³ä ÷àñ 
îêóïàö³¿ ñåëà ôàøèñòàìè, îäíà 
ïàðà áðàëà øëþá. Ï³ñëÿ â³éíè 
ïàðò³ÿ õîò³ëà ïîâàëèòè öåðêâó. 
Çà ñëîâàìè ïàí³ Ìàð³¿, ëþäÿì 
äàëè ëîìè, ñîêèðè… Àëå í³õòî 
íå íàâàæèâñÿ ðóáàòè äåðåâ’ÿí³ 
áàëêè.

— Íå ìè ¿¿ ñòàâèëè, íå íàì 
¿¿ ðîçáèðàòè, — çãàäóº áàáóñÿ 
ñëîâà ëþäåé

Ìîëèòèñÿ âñå îäíî íå ïóñ-
êàëè. Öåðêâó âèêîðèñòîâóâàëè 
ï³ä ñêëàä, êîëãîñï çáåð³ãàâ òàì 
çåðíî. Êîëè êîëãîñïó íå ñòàëî, 
òî öåðêâà ñòîÿëà ïóñòêîþ. Ç ÷à-
ñîì êóïîëà çàâàëèëèñÿ, äîøêè 
ç ï³äëîãè ç³ðâàëè, âñåðåäèí³ ïî-
÷àëè ðîñòè äåðåâà.

ІКОНУ ІЗ ЗОБРАЖЕННЯМ ХРИС-
ТА ЗНАЙШЛИ ПІД ПІДЛОГОЮ. 
Â³äíîâëþº õðàì ì³ñöåâèé ôåð-
ìåð Ìèêîëà Ìîòóçþê. Éîìó 
äîïîìàãàþòü äðóæèíà Ëþäìèëà 
³ äâîº ñèí³â — ìîëîäøèé Ìè-
êîëà ³ ñòàðøèé ²ãîð. Ñòàðøèé 
ïðàöþº ó Êèºâ³, õ³ðóðã çà ôàõîì. 
Áàòüêî êàæå, ùî íåìà òàêîãî äíÿ, 
ùîá ñèí íå ö³êàâèâñÿ, ÿê òðè-
âàþòü ðîáîòè. Â³äïóñòêó ïðîâ³â 
íà ðåìîíò³. Â³í æå çàéìàâñÿ åêñ-

ïåðòèçîþ äåðåâèíè. Ïðîâîäèëè 
¿¿ â îäíîìó ç íàóêîâî-äîñë³äíèõ 
³íñòèòóò³â.

— Òðåáà áóëî âèçíà÷èòè ÿê³ñòü 
äåðåâà, — êàæå Ìèêîëà Ìîòó-
çþê. — Ó äåÿêèõ ì³ñöÿõ, îñîáëèâî 
òàì, äå çàò³êàëà âîäà, äåðåâèíà 
ïîøêîäæåíà. ßêùî çíÿòè âåðõíþ 
ïîøêîäæåíó ÷àñòèíó, òî âñåðåäè-
í³ áàëêè, ÿê êàæóòü, æèâ³ø³ âñ³õ 
æèâèõ. Ôàõ³âö³, ÿê³ ïðîâîäèëè 
äîñë³äè, ï³äòâåðäèëè öå. Ñêàçà-
ëè, ùî òàêà äåðåâèíà ñëóæèòèìå 
ùå òèñÿ÷ó ðîê³â.

Óñåðåäèí³ ïðèì³ùåííÿ ñò³íè 
ïîêðèò³ âàïíîì. Éîãî çí³ìàþòü, 
ùîá íàäàòè äåðåâó íàòóðàëüíîãî 
âèãëÿäó. Áàëêè íàñò³ëüêè ì³ö-
í³, ùî ç-ï³ä øë³ôóâàëüíî¿ ìà-
øèíè ³ñêðè ëåòÿòü.

Òð³ùèíè çàðîáëÿþòü ðîç-
÷èíîì, ïåðåä òèì îáðîáëÿþòü 
ñïåö³àëüíîþ ð³äèíîþ.

— Îñü äèâ³òüñÿ, ÿêèé ìàëþíîê 
ìè ïîáà÷èëè, êîëè çíÿëè âàï-
íî, — ãîâîðèòü Îëüãà Ñåìåíþê. — 
Íàðîäíèé îðíàìåíò. Çðîáëåíèé 
ñâ³òëî-âèøíåâèì êîëüîðîì. 
À îñü öþ ³êîíó õëîïö³ çíàéøëè 
ï³ä ï³äëîãîþ. Íà í³é çîáðàæåí-
íÿ ²ñóñà Õðèñòà. Ðàìêó ³ ñêëî, 
öå âæå ìè ñàì³ çàìîâëÿëè.

×îðíîâ³ ðîáîòè âèêîíóþòü 
ì³ñöåâ³ æèòåë³. Íà ³íø³ íàéìà-
ëè ìàéñòð³â.

ПІСЛЯ ПОГРАБУВАННЯ 240-ЛІТНЬОГО 
ХРАМУ ЗЛОДІЙ СТІК КРОВ’Ю
Святе місце  Під час відновлення 
в Оратівському районі старовинної 
дерев’яної церкви, 1776 року забудови, 
місцеві зіткнулися із загадковими 
явищами. Якими саме, дізнався 
журналіст RIA, побувавши у храмі

ДВОМА КРАНАМИ ПІДНІМА-
ЛИ БУДІВЛЮ. — Ìàêñèìàëüíî 
õî÷åìî çáåðåãòè âñå, ÿê áóëî 
ðàí³øå, — óòî÷íþº Ìèêîëà 
Ìîòóçþê. — Íîâèé õðàì ïðî-
ñò³øå áóëî á ïîáóäóâàòè. Çíàþ 
öå, áî çà ôàõîì áóä³âåëüíèê. Àëå 
ó íàñ ³íøå çàâäàííÿ — çáåðåãòè 
íàøó ³ñòîðè÷íó ïàì’ÿòêó.

Ñï³âðîçìîâíèê êàæå, ùî 
íå â éîãî ïðàâèëàõ ïîêàçóâàòè 
íåçàâåðøåíó ðîáîòó. Âèíÿòîê ïî-
ÿñíèâ òàê: íåäàâíî áà÷èâ ñþæåò 
ïî òåëåáà÷åííþ, â ÿêîìó ñòâåð-
äæóºòüñÿ, ùî â äåðæàâ³ í³õòî 
íå ðÿòóº ³ñòîðè÷í³ ïàì’ÿòêè.

— Íàïèø³òü, ùî º ëþäè, ÿê³ 
ðîáëÿòü öå, — ïðîäîâæóº Ìèêîëà 
Ìîòóçþê. — Âêëàäàºìî âëàñí³ êî-
øòè, øóêàºìî ñïîíñîð³â, ì³ñöåâ³ 
æèòåë³ òðîõè äîïîìàãàþòü. ßê 
ìîâèòüñÿ, êîï³éêà äî êîï³éêè… 
Õîò³ëîñÿ, ùîá ³íø³, ó êîãî º 
ìîæëèâ³ñòü, òàê ñàìî äîëó÷àëèñÿ 
äî àíàëîã³÷íî¿ ðîáîòè. Â Óêðà¿í³ 
º ùî ðÿòóâàòè. ²ñòîðè÷íà ñïàä-
ùèíà â çàíåïàä³. ̄ ¿ òðåáà çáåðåãòè 
äëÿ ä³òåé, äëÿ âíóê³â.

Õðàì ó Ìàë³é Ðîñò³âö³ íàãà-
äóâàâ äóæå æàëþã³äíó êàðòèíó. 
Ñïîðóäà, ùî òðèìàëàñÿ íà ÷àñò-
êîâî çðóéíîâàíîìó ôóíäàìåí-
ò³, ïîõèëèëàñÿ. Òàêèì â³í áóâ 
ùå òîð³ê âë³òêó. ßê ðîçïîâ³â 
ïàí Ìîòóçþê, éîãî ñïðîáóâàëè 
ï³äíÿòè îäíèì êðàíîì. Íå äî-
ïîìîãëî. Íàéíÿëè ùå îäèí. 
Êð³ì òîãî, çàñòîñóâàëè ïîòóæí³ 
äîìêðàòè. Âñòàíîâèëè áóä³âëþ 
íà ï³äïîðè. Òèì ÷àñîì âèìó-
ðóâàëè íîâèé êàì’ÿíèé ôóí-
äàìåíò, âõ³äí³ ñõîäè. Çàì³íèëè 
ïîøêîäæåíó äåðåâèíó. Íàñòå-

Микола Мотузюк, фермер, що відновлює церкву: Рятуймо спадщину для дітей і внуків

ëèëè ï³äëîãó. Êàðêàñ êóïîë³â, 
ÿê ³ ðàí³øå, âèãîòîâèëè ç äåðå-
âà. Ïîêðèëè ì³ääþ. Ïðèäáàëè 
äçâîíè. Äçâîíàð Ïåòðî Ìîðãó-
íåöü, â³í æå ïðàöþº íà ðåìîíò³, 
ïðîäåìîíñòðóâàâ, ÿê çâó÷èòü ¿õ 
ìåëîä³ÿ.

— Âèãîòîâëåííÿì õðåñò³â çà-
éìàâñÿ ñèí ²ãîð, — êàæå ïàí 
Ìèêîëà. — Â³í îá’¿çäèâ áàãàòî 

õðàì³â, êîíñóëüòóâàâñÿ ³ç çíà-
þ÷èìè ëþäüìè. Öå éîãî çàñëóãà.

×îìó ñ³ì’ÿ Ìîòóçþê³â çâàëèëà 
íà ñâî¿ ïëå÷³ òàêó íåëåãêó íîøó, 
äðóæèíà ôåðìåðà ïàí³ Ëþäìè-
ëà ïîîá³öÿëà ðîçïîâ³ñòè çãîäîì. 
Ïîêè ùî æ³íêà âåäå ùîäåííèê, 
â ÿêèé çàïèñóº… çàãàäêîâ³ ÿâè-
ùà, ÿê³ âæå ñòàëèñÿ ç ðåìîíò-
íèêàìè.

«Íîâèé õðàì ïðîñò³øå 
áóëî á ïîáóäóâàòè.  
Àëå ìè õî÷åìî 
çáåðåãòè íàøó 
³ñòîðè÷íó ïàì’ÿòêó» – 
êàæå ïàí Ìèêîëà 

ËÀÉÔ
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СВІТЛАНА 
АЛЯБ’ЄВА, ВИКО-
НУЮЧА ОБВ’ЯЗКИ 
ДИРЕКТОРА 
ВІННИЦЬКОГО ОБ-
ЛАСНОГО ЦЕНТРУ 
ЗАЙНЯТОСТІ

— Це розраховано на зовсім 
не обізнаних людей і схоже 
на занадто примітивний лохо-
трон. Зараз записи в трудовій 
книжці та сама трудова книжка 
не відіграє ніякої ролі. Це стосу-
ється пільг, виплат та соціально-
го забезпечення. Весь страховий 
стаж враховується відповідно 
до електронних даних, який на-

копичується в пенсійному фонді 
про сплату єдиного соціального 
внеску. У трудовій книжці може 
бути зазначено будь-що, але 
якщо в електронному реєстрі 
немає даних про сплату, то ця 
книжка нічого не варта. Вона 
може лише стати причиною для 
перевірки діяльності такої люди-
ни правоохоронними органами.
Шукачі роботи і зараз при-
ходять в центри зайнятості 
з трудовими книжками. У них 
заноситься інформація про спе-
ціальність, за якою працювала 
людина, і працівникам центру 
зайнятості простіше підшу-

кувати для них робочі місця. 
Якщо ж призначається випла-
та по безробіттю, то центр за-
йнятості орієнтуються на дані 
реєстру загальнообов’язкового 
д е р ж а в н о г о  с о ц і а л ь н о г о 
с т р а х у в а н н я .  Я к щ о  з а п и -
су про відрахування немає, 
соціальні виплати по без-
робіттю не призначаються.
Дані електронної персоніфікації 
ведуться з 2000 років.  З само-
го початку в нас були випадки, 
коли люди приходили з підро-
бленими записами у трудових 
книжках. Зараз таких випадків 
немає.

«Це примітивний лохотрон»

Ми переглянули кілька десятків 
оголошень на сайтах пошуку ро-
боти. Більшість роботодавців, які 
шукають людей на керівні поса-
ди, вимагають стаж. Наприклад, 
аби влаштуватись у спортивний 
магазин на посаду «ревізор», по-
трібно мати один рік стажу това-
рознавця. На посаду керуючого 
магазину шукають кандидатів 
зі стажем у сфері торгівлі не мен-
ше трьох років.

— Після університету не міг вла-
штуватися на роботу, бо скрізь ви-
магали досвід роботи, — розповідає 
32-річний вінничанин Михайло. — 
Через це працював на тимчасових 
роботах. Зараз працюю на приват-
ній фірмі, неофіційно. Стаж у тру-
довій книжці так і не з’явився за 11 
років праці, то там, то там. Споді-
ваюсь, що зможу сам накопичити 
на пенсію і не залежатиму від дер-
жавних подачок.

Для роботи потрібен… досвід роботи

ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, 
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674

Êóïèòè òðóäîâó êíèæêó ç³ ñòà-
æåì ó Â³ííèö³. Íà òàêå îãîëî-
øåííÿ íàòðàïèëè âèïàäêîâî 
³ âèð³øèëè ïåðåâ³ðèòè, ÷è ä³é-
ñíî ìîæíà êóïèòè ëèïîâèé äîêó-
ìåíò, òà ä³çíàòèñÿ, ñê³ëüêè çàðî-
áëÿþòü ò³, ùî ï³äðîáëåí³ êíèæêè 
øòàìïóþòü. À ùå — ïåðåâ³ðèòè, 
äå ñïðàöþº ëèïîâà òðóäîâà.

Ñàéò, äå ðîçì³ùåíå îãîëîøåííÿ 
ïðî âèãîòîâëåííÿ òðóäîâèõ êíè-
æîê íà çàìîâëåííÿ, äàº ìîæëè-
â³ñòü ó ñïåö³àëüí³é ôîðì³ íàïèñàòè 
ëèñò àâòîðó ðåêëàìè. Ïðîáóºìî 
çàìîâèòè òðóäîâó êíèæêó ç³ ñòà-
æåì ðîáîòè ó áóäü-ÿê³é â³ííèöüê³é 
øêîë³. Ïèøåìî âèãàäàíó ëåãåíäó:

«Ïîòð³áíà òðóäîâà êíèæêà ç³ ñòà-
æåì ðîáîòè ó øêîë³ (áóäü-ÿê³é 
ì³ñòà Â³ííèö³) äëÿ ïðåä'ÿâëåííÿ 
áàòüêàì ä³òåé, ç ÿêèìè ïðîâîäæó 
ï³äãîòîâêó äî ÄÏÀ ÷è ÇÍÎ. Ìàþ 
ïåäàãîã³÷íó îñâ³òó, àëå íàñïðàâä³ 
ïðàöþþ íå ïî ñïåö³àëüíîñò³…»

Çàïèòóºìî òàêîæ, ñê³ëüêè 
öå áóäå êîøòóâàòè, ùî ïîòð³áíî 
äëÿ îôîðìëåííÿ òàêî¿ êíèæêè 
òà ÿê ñêîðî ìîæíà ¿¿ îòðèìàòè?

Ó â³äïîâ³äü íà ïîøòó æóðíà-
ë³ñòà ïðèéøëà â³äìîâà: «Øêîëè 
íåìàº, íàæàëü». Ïîâòîðíà ñïðî-
áà, ³ç ïðîõàííÿì çðîáèòè êíèæêó 
ç áóäü-ÿêîãî ³íøîãî íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó, òåæ íå âäàëàñü. Íà äðó-
ãèé ëèñò óçàãàë³ íå ïðèéøëî 
â³äïîâ³ä³. Íå âèêëþ÷åíî, ùî 

âèêîíàâö³ íåëåãàëüíèõ çàâäàíü 
«ïðîáèëè» íàïîëåãëèâó êë³ºíò-
êó ïî ³íòåðíåòó é çðîçóì³ëè, ùî 
ïåðåïèñêó âåäå æóðíàë³ñò.

Ïåðåâ³ðêó ïðîäîâæóºìî ³íàê-
øå — âåäåìî ïåðåãîâîðè ïî òå-
ëåôîíó. Öüîãî ðàçó ëåãåíäà áóëà 
³íøà. Êë³ºíò — þíàê, ÿêèé øó-
êàâ ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè òðóäîâó 
äëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ â òîðã³âë³. 
Ãîâîðèâ, ùî ïðàöþº â ö³é ñôå-
ð³, àëå õî÷å ³òè äàë³ ïî êàð’ºðí³é 
äðàáèí³. Òà ùîá ñòàòè êåð³âíè-
êîì, ðîáîòîäàâö³ âèìàãàþòü ìàòè 
ñòàæ, à â íüîãî — íåîô³ö³éíèé.

Íà äçâ³íîê â³äïîâ³ëè îäðàçó. 
Çàïèòóºìî, ÷è îãîëîøåííÿ ä³þ÷å 
òà ÷è ïðàâèëüíî âêàçàíèé íîìåð 
òåëåôîíó.

— Òàê, âè íå ïîìèëèëèñü. 
Çà ÿêèé ïåð³îä òà ÿêà ñïåö³-
àëüí³ñòü âàñ ö³êàâèòü? — êàæå 
ñï³âðîçìîâíèöÿ, ÷èé íîìåð 
â îãîëîøåíí³ áóâ ï³äïèñàíèé 
Ìàðèíîþ. — Ó íàñ ìîæíà çàìî-
âèòè îãîëîøåííÿ â ãàëóç³ òîðã³âë³. 
Óìîâè íå çì³íèëèñü. Îïëàòà íà-
êëàäíèì ïëàòåæåì ó íàéáëèæ÷î-
ìó â³ää³ëåíí³ «Íîâî¿ ïîøòè». Âàì 
ïîòð³áíî â³äïðàâèòè ÑÌÑ íà öåé 
íîìåð òåëåôîíó ç Ï²Ï, äàòîþ íà-
ðîäæåííÿ, ç ÿêîãî ïî ÿêå ÷èñëî 
âè ïðàöþâàëè ³ íà ÿê³é ïîñàä³. 
À òàêîæ íîìåð íàéáëèæ÷îãî â³ä 
âàñ â³ää³ëåííÿ «Íîâî¿ ïîøòè».

Ìàðèíà òàêîæ ðîçïîâ³ëà, ùî 
òðóäîâà êíèæêà ç³ ñòàæåì ³ ìî-
êðèìè ïå÷àòêàìè êîøòóâàòèìå 
400 ãðèâåíü.

ЛИПОВИЙ СТАЖ У ТРУДОВІЙ 
ПРОДАЮТЬ ЗА 400 ГРИВЕНЬ
Журналістська перевірка  У мережі 
зустрічається багато оголошень про 
продаж трудових книжок зі стажем. 
За кілька сотень гривень вам обіцяють 
вписати скільки завгодно років праці 
за різноманітними професіями. 
Журналісти дізналися, як працює ця 
афера та що вам «світить» за участь у ній

— Öå ï³äõîäèòü á³ëüøå äëÿ 
òèõ, õòî øóêàº ðîáîòó âïåðøå 
³ éîìó ïîòð³áåí ñòàæ, — ñêàçàëà 
âîíà, à ùå ðîçïîâ³ëà, äå ñàìå 
«îôîðìèòü» ñòàæ: — Ô³ðìà ³ñ-
íóº ç 2002 ðîêó, íàçèâàºòüñÿ ÒÎÂ 
«VINDFUL», çàéìàºòüñÿ ðîçäð³á-
íîþ òîðã³âëåþ. Äàí³ ªÄÐÏÎÓ 
ìîæíà ïîäèâèòèñü â ³íòåðíåò³. 
Óñå çàêîííî…

Ùîïðàâäà, ïðîäàâåöü êíèæêè 
ïîïðîñèëà íå ïðèõîäèòè ³ç òà-
êîþ òðóäîâîþ â öåíòð çàéíÿòîñò³ 
òà ïåíñ³éíèé ôîíä. Çðîçóì³ëî — 
òóò âèêðèþòü ï³äðîáêó îäðàçó, 
áî ìàþòü äîñòóï äî åëåêòðî-
ííèõ áàç äàíèõ ïðî â³äðàõóâàííÿ 
³ç çàðïëàò.

Òîæ çà 400 ãðèâåíü (º îãîëî-
øåííÿ ³ç äîðîæ÷èìè ö³íàìè, àëå 
ìè ïåðåâ³ðÿëè ò³ëüêè â³ííèöü-
êå) ïîêóïåöü ëèïîâî¿ òðóäîâî¿ 
îòðèìàº ò³ëüêè çàïèñ íà ïàïå-
ð³, ôàëüøèâ³ñòü ÿêîãî, ÿê ãî-
âîðÿòü þðèñòè, âèêðèòè ëåãêî. 
² òîä³ — íàñòàíå êðèì³íàëüíà 

â³äïîâ³äàëüí³ñòü. ² íå òîìó, õòî 
êíèæêó âèãîòîâèâ, à òîìó, õòî 
íåþ êîðèñòóâàâñÿ.

ßê ïîÿñíèâ RIA/20minut.ua 
åêñïåðò ç ïðàâà Îëåêñàíäð Á³-
ëîøêóðñüêèé, êâàë³ô³êóâàòè çëî-
÷èí êîðèñòóâà÷à ëèïîâî¿ òðóäîâî¿ 
ìîæóòü ïî-ð³çíîìó. Öå çàëåæèòü 
â³ä òîãî, ÿêèé çèñê â³í îòðèìàâ 
ó ðåçóëüòàò³. Íàéïðîñò³øå ïîêà-
ðàííÿ — äî 850 ãðèâåíü øòðàôó 
çà âèêîðèñòàííÿ çàâ³äîìî ï³äðî-
áëåíîãî äîêóìåíòà. ²íø³ ñàíêö³¿ 
çà çëî÷èí, âèçíà÷åíèé ñòàòòåþ 
385 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè, — ï³âðîêó àðåøòó àáî 
äî äâîõ ðîê³â îáìåæåííÿ âîë³.

ßêùî «ðèíóòèñÿ» ç òàêîþ 
êíèæêîþ ïî ï³ëüãè ÷è ÿê³ñü ³íø³ 
ïðèâ³ëå¿ àáî âèïëàòè, ÿê êàæå 
Îëåêñàíäð Á³ëîøêóðñüêèé, òî âè-
êðèþòü îäðàçó. Áàíêè, äåðæàâí³ 
óñòàíîâè (çàâæäè) ³ ïðèâàòí³ ðî-
áîòîäàâö³ (³íêîëè) ïåðåâ³ðÿþòü 
³íôîðìàö³þ ç òðóäîâèõ êíèæîê 
òèì, ùî îêðåìî âèìàãàþòü äîâ³ä-
êè íà ï³äòâåðäæåííÿ äàíèõ. Ðà-
í³øå òàêèì ï³äòâåðäæåííÿì áóëà 
ðîçäðóê³âêà ç ïåíñ³éíîãî ôîíäó, 
à òåïåð öå — âèïèñêà ³ç ïîäàòêî-
âî¿ ïðî ñîö³àëüí³ â³äðàõóâàííÿ.

— ßêùî ó òðóäîâ³é áàãàòî ð³ç-
íèõ çàïèñ³â, ñòîÿòü ñòàð³ ïå÷àòêè, 
òî ¿¿ ä³éñíî ñêëàäíî ïåðåâ³ðèòè. 
Áàãàòî ï³äïðèºìñòâ â ê³íö³ 90-õ ÷è 
íà ïî÷àòêó 2000-õ çáàíêðîòóâà-
ëè, ¿õ áóõãàëòåð³ÿ íå çáåðåãëàñü, 
à ðåºñòð³â ùå íå áóëî, — ãîâîðèòü 
Îëåêñàíäð Á³ëîøêóðñüêèé.

Ïèòàºìî éîãî, ÿê â³í ñòàâèòüñÿ 
äî ñòàæó, êîëè íàéìàº íà ðîáîòó 
â ñâîþ ô³ðìó ïðàö³âíèê³â.

— Ìîæíà îòðèìàòè ðåêîìåí-
äàö³¿ ç ïîïåðåäíüî¿ ðîáîòè, àëå 
ïî ðîçìîâ³ ç ëþäèíîþ äèâëþñÿ, 
à ïîò³ì ïðèçíà÷àþ âèïðîáóâàëü-
íèé òåðì³í. Áàæàííÿ ïðàöþâàòè 
³ â÷èòèñÿ — öå á³ëüø âàæëèâî, í³æ 
òðóäîâà, — ãîâîðèòü ñï³âðîçìîâ-
íèê. — Òðóäîâ³ çàðàç â³äæèâàþòü. 
ßêùî áóäå àâòîìàòèçîâàíà ñèñòå-
ìà îáë³êó, òî º-êàðòêè çáåð³ãàòè-
ìóòü âñþ ³íôîðìàö³þ ïðî ëþäèíó. 
Ìè ïîâèíí³ ðóõàòèñÿ â öüîìó íà-
ïðÿìêó, òîìó ùî âñÿ ³íôîðìàö³ÿ 
ñüîãîäí³ º â åëåêòðîííèõ ðåºñòðàõ. 
Â³ä ïàïåðîâèõ íîñ³¿â òðåáà â³ä-
õîäèòè. Âîíè ìîæóòü áóòè, àëå 
íå îñíîâí³. Îñíîâíà — åëåêòðîííà 
³íôîðìàö³ÿ, à äîêóìåíò íà ïàïå-
ð³ — öå äîäàòêîâå ï³äòâåðäæåííÿ 
³íôîðìàö³¿. Çàðàç ó íàñ íàâïàêè.

— У мене достатньо трудового — У мене достатньо трудового 
стажу, але навіть якби було стажу, але навіть якби було 

замало – не купувала б «липу», - замало – не купувала б «липу», - 
каже  вінничанка Ліна Будняккаже  вінничанка Ліна Будняк
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Ò³ëî 30-ð³÷íîãî 
Ìèõàéëà Ëèñàêà 
ïðèâåçëè ó ðîçâà-
ëåí³é òðóí³. Êîëè 

ð³äí³ ïåðåêëàäàëè ó íîâó, ïî-
áà÷èëè, ùî íîãè ïåðåëàìàí³, 
íà ñïèí³ ñèíÿê ó ôîðì³ ÷îáîòà. 
À â äîâ³äö³ çàïèñ: íàñêð³çíå ïî-
ðàíåííÿ â øèþ âíàñë³äîê ñàìî-
ãóáñòâà. Áàòüêî ³ ñåñòðè äîáèâà-
þòüñÿ åêñãóìàö³¿ ò³ëà.

Ìèõàéëî Ëèñàê çàãèíóâ íå-
çàäîâãî äî òîãî, êîëè çáèðàâñÿ 
äîäîìó. Â³í ñëóæèâ ó â³éñüêîâ³é 
÷àñòèí³ À2287, ùî äèñëîêóºòüñÿ 
ó Â³ííèö³. Îäèí ç ¿¿ ï³äðîçä³ë³â 
çíàõîäèòüñÿ ó Ãí³âàí³. Ó öüîìó 
ì³ñò³ Ìèõàéëî ïðîæèâàâ ³ òàì í³ñ 
ñëóæáó. Õî÷à êîæåí ðàíîê ¿çäèâ 
ó ÷àñòèíó, ùîá ðàçîì ç óñ³ìà ñòà-
òè ó ñòð³é.

Áîºöü äâà ðàçè áóâ â ÀÒÎ. 
28 êâ³òíÿ éîãî íå ñòàëî. Ð³äí³ 
õî÷óòü çíàòè îáñòàâèíè çàãèáåë³. 
Áî íå â³ðÿòü íàïèñàíîìó ó ë³-
êàðñüêîìó ñâ³äîöòâ³ ïðî ñìåðòü. 
Éîãî âèäàëè ó Ïîïàñíÿíñüêîìó 
â³ää³ëåíí³ Ëóãàíñüêîãî áþðî ñó-
äîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåðòèçè. Äî-
â³äêó ñóäìåäåêñïåðòà ïåðåäàëè 
ðàçîì ç ò³ëîì.

Áàòüêî é ìàòè âòðàòèëè ñèíà, 
òðè ñåñòðè Ìèõàéëà çàëèøèëèñÿ 
áåç áðàòà.

— Ìèõàéëà íàì óæå í³õòî 
íå ïîâåðíå, — êàæå éîãî ñåñòðà 
Ëþäìèëà. — Àëå âñòàíîâèòè 
îáñòàâèíè éîãî çàãèáåë³ — òå-
ïåð öå íàø îáîâ’ÿçîê. Çàðàäè 
ïàì’ÿò³ áðàòà. Í³õòî ç íàñ íå â³-
ðèòü ó òå, ùî íàïèñàâ ë³êàð. Â³í 
íå ñàìîãóáåöü. Ì³øà íå ì³ã ñàì 
ñåáå çàñòðåëèòè. Äîáèòèñÿ ïðàâ-
äè äóæå âàæêî. Àëå ìè áóäåìî 
íàìàãàòèñÿ öå çðîáèòè.

Òàêà ñàìî ³ñòîð³ÿ çàãèáåë³ 
ó ùå äâîõ â³éñüêîâèõ.

ХТОСЬ ЗАХОДИВ О ДРУГІЙ НОЧІ 
У СОЦМЕРЕЖІ І ВИДАЛЯВ ФОТО. 
Ïðî òå, ùî Ìèõàéëà íåìà ñåðåä 
æèâèõ, éîãî ñåñòðè ä³çíàëèñÿ â³ä 
çåìëÿê³â — îäèí ç ïîáðàòèì³â 
çàòåëåôîíóâàâ ó Ãí³âàíü îä-
ðàçó ï³ñëÿ òîãî, ÿê öå ñòàëîñÿ, 
28 êâ³òíÿ óâå÷åð³. Ñåñòðè íå çíà-
ëè, ÿê ïðî öå ñêàçàòè áàòüêîâ³. 
Ó ãðóäí³ ìèíóëîãî ðîêó ñ³ì’ÿ âæå 
ïåðåæèëà ãîðå — ñòàðøèé ñèí 
Ëèñàê³â çàãèíóâ ï³ä ÷àñ ðîáîòè 
íà áóä³âíèöòâ³ ó Êèºâ³. Òîìó 
çíàéîì³ çàòåëåôîíóâàëè ñåñòðàì. 

ТРИ САМОГУБСТВА ПЕРЕД 
ПОЇЗДКОЮ ДОДОМУ?
Нагла смерть  Родинам трьох 
військовослужбовців повідомили, що 
їх рідні наклали на себе руки. Але 
ніхто з них у це не вірить. Невже могло 
так статися, що бійці подзвонили 
рідним, що їдуть додому і… накинули 
на шию петлю чи вистрелили 
з автомата? У кожного залишилися діти, 
а в Барашенка ще й внук

Михайло Лисак, Юрій Барашенко, Олександр Басюк загинули незабаром 
після того, як повідомили рідним про те, що вже збираються додому

Îäíà ç íèõ ïîâ³äîìèëà ñòðàøíó 
íîâèíó áàòüêîâ³. ²âàí ²âàíîâè÷ 
îäðàçó ïî¿õàâ ó Òèâð³â ó â³éñü-
êêîìàò. Òàì óæå çíàëè ïðî öå, 
òàê ñàìî, äî ðå÷³, ÿê ó â³éñüêîâ³é 
÷àñòèí³.

— Â³éñüêîâèé êîì³ñàð ïðÿìî 
ñêàçàâ, ùî ì³é ñèí â÷èíèâ ñà-
ìîãóáñòâî, — ðîçïîâ³äàº áàòüêî 
çàãèáëîãî. — Â³éñüêêîì ãîâî-
ðèâ, ùî áóëî äâà ïîñòð³ëè: îäèí 
ó øèþ, äðóãèé ó ñïèíó. ß éîãî 
äîïèòóâàâñÿ, ÿê òàêå ìîæå áóòè? 
Â³í ïîÿñíèâ, ùî âñ³ îáñòàâèíè 
âñòàíîâèòü ñë³äñòâî.

Ò³ëî ìàëè ïðèâåçòè ó íåä³ëþ 
óâå÷åð³, 30 êâ³òíÿ. Íà â³âòîðîê 

ñ³ì’ÿ ãîòóâàëàñÿ äî ïîõîðîíó. 
Àëå çàãèáëîãî á³éöÿ íå äîñòà-
âèëè í³ â íåä³ëþ, í³ â ïîíåä³-
ëîê. Âàíòàæ «200» ïðèáóâ ó â³-
âòîðîê, 2 òðàâíÿ. ßê óòî÷íèâ 
áàòüêî, çà äâ³ ãîäèíè äî ïîõî-
ðîíó. Òà ùå é ó òðóí³, ÿêà ðîç-
âàëþâàëàñÿ.

— ßêáè íå ïåðåêëàäàëè ò³ëî 
ó íîâó òðóíó, ìè á ³ íå ä³çíà-
ëèñÿ, ùî â Ì³ø³ ïåðåëàìàí³ 
íîãè ³, ìàáóòü, õðåáåò, — ðîçïî-
â³äàº ñåñòðà Ëþäìèëà. — Áî ò³ëî 
ñêëàäàëîñÿ, ÿê êíèæêà, õðåáåò 
íå òðèìàâ éîãî. À ç âóõà òåêëà 
êðîâ. Òîä³ ó íàñ âèíèê ïîâíèé 
ñóìí³â.

Ð³äíèì ïîÿñíèëè, ùî Ìèõàéëî 
ïîê³í÷èâ æèòòÿ ó áë³íäàæ³. Çà-
ñòðåëèâñÿ ç àâòîìàòà. Ñòàëîñÿ 
öå î 20 ãîäèí³ 10 õâèëèí.

— Ï³çí³øå ìè ä³çíàëèñÿ, ùî 
î äðóã³é íî÷³ ç éîãî òåëåôîíó 
õòîñü çàõîäèâ íà ñòîð³íêó ÂÊîí-
òàêò³ ³ âèäàëÿâ ôîòî, — ðîçïîâ³äàº 
Ëþäìèëà. — ß ç íèì ñï³ëêóâàëàñÿ 
ïåðåâàæíî ó ö³é ñîöìåðåæ³. Äî-
áðå çíàþ, ñê³ëüêè áóëî çí³ìê³â 
³ ñê³ëüêè ¿õ çàëèøèëîñÿ. Ó òåëå-
ôîí³ òåæ áàãàòî çí³ìê³â çíèêëî.

ПІДНЯТИ ТІЛО І ПРОВЕСТИ ПО-
ВТОРНУ ЕКСПЕРТИЗУ. Íà ïîõîðî-
í³ Ìèõàéëà áóâ îäèí ç ñóäìåäåê-
ñïåðò³â. Ïîáà÷èâøè, ùî ç âóõà 
òå÷å êðîâ, â³í çðîáèâ âèñíîâîê, 
ïðî ÿêèé ï³çí³øå ïîâ³äîìèâ 
ð³äíèì. Çà éîãî ñëîâàìè, òàêî-

ãî íå ìîæå áóòè, ùîá íà ï’ÿòèé 
äåíü ï³ñëÿ çàãèáåë³ ò³ëî íå îõî-
ëîëî. Ï³çí³øå òàêó ñàìî äóìêó 
âèñëîâèâ ùå îäèí ñóäìåäåêñïåðò, 
äî ÿêîãî çâåðíóëèñÿ áàòüêî ³ ñå-
ñòðà Ìèõàéëà.

— Ïîòåðï³ëà ñòîðîíà, ÿêîþ 
º ð³äí³ çàãèáëîãî ñîëäàòà, ìàº 
ïîâíå ïðàâî âèìàãàòè ïîâòîðíî¿ 
åêñïåðòèçè, — ãîâîðèòü ñóäìå-
äåêñïåðò Ìà³ñ Ñîëîãóá. — Ìåí³ 
ïîêàçóâàëè çí³ìêè çàãèáëî-
ãî. Äåÿê³ âèñíîâêè ÿ çðîáèâ, 
àëå íå ìîæó ¿õ îçâó÷óâàòè, 
áî öå áóäå íåïðàâèëüíî. Ò³ëü-
êè ïîâòîðíà åêñïåðòèçà ìîæå 
ï³äòâåðäèòè àáî ñïðîñòóâàòè ìî¿ 
ïðèïóùåííÿ.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
ò³ëüêè ñë³ä÷èé ìîæå ðîáèòè âè-
ñíîâîê ïðî îáñòàâèíè çàãèáåë³ 
á³éöÿ. Öå íå âõîäèòü ó êîìïåòåí-
ö³þ ñóäìåäåêñïåðòà. Òèì ÷àñîì 
ó Ïîïàñí³é ë³êàð-åêñïåðò óæå 
çðîáèâ âèñíîâîê. Öå íå âõîäèòü 
ó éîãî êîìïåòåíö³þ ðîáèòè âè-
ñíîâîê — áóëî ñàìîãóáñòâî, ÷è 
íå áóëî ñàìîãóáñòâà.

Ìà³ñ Ñîëîãóá çâåðòàº óâàãó, ùî 
âæå ñòèêàâñÿ ç àíàëîã³÷íîþ ñè-
òóàö³ºþ, êîëè çàãèíóâ ¿õí³é çåì-
ëÿê ç Áåðøàäñüêîãî ðàéîíó Þð³é 
Áàðàøåíêî. Éîãî æèòòÿ òåæ îá³-
ðâàëîñÿ ó Ïîïàñí³é. Âèñíîâîê 
òàìòåøíüîãî åêñïåðòà òàêèé 
ñàìî — ñàìîãóáñòâî. Ð³äí³ îô³öå-
ðà òåïåð äîáèâàþòüñÿ åêñãóìàö³¿ 
ò³ëà ³ ïîâòîðíî¿ åêñïåðòèçè.

Михайло Лисак, Юрій Барашен-
ко, Олександр Басюк загинули 
незадовго після того, як пові-
домили рідним про те, що вже 
збираються додому. Дружина 
кадрового військового майора 
Олександра Басюка, який слу-
жив у Бару у в/ч А 0853, знає 
свого чоловіка з 5-го класу. Жін-
ка на сто відсотків упевнена, що 
Олександр, на якого вдома че-
кала вона з сином, його мама, 
не міг накласти на себе руки.
- 26 травня буде два роки, 
як Сашу знайшли повішаним, — 
каже пані Інна. — Слідство доте-
пер не закінчене. Не сумніваю-

ся, що йому хтось «допоміг» піти 
з життя. Слідству вигідно затягу-
вати справу. Бо як тільки воно 
закінчиться, я звернуся до суду, 
тоді можуть з’явитися нові факти.
М а й о р а ,  я к и й  п р о й ш о в 
Слов’янськ, донецький аеропорт, 
був в інших гарячих точках, після 
цього направили керувати ци-
вільними на будівництві захис-
них споруд. Саме там знайшли 
його повішаним. Слідчі уника-
ють зустрічі з дружиною офіцера. 
Адвокат каже, що зникли деякі 
результати аналізів. Так само за-
тягують розслідування факту за-
гибелі капітана Юрія Барашенка 

з Бершадського району. Офіцер 
поспішав на ювілей дружини.
— Батько подзвонив, що вже 
збирається в дорогу, — каже 
його донька Вікторія. — А тоді 
нам повідомляють, що застре-
лився. Причому випустив з ав-
томата п’ять куль: дві у скроню 
пройшли навиліт горизонтально, 
а три у підборіддя вертикально. 
Як у таку дурість можна повірити? 
Але так написано у матеріалах 
слідства у тій самій Попасній. 
Жодні звернення — до ГПУ, МВС, 
народного депутата не дали ре-
зультатів у прискоренні розслі-
дування…

Подзвонив, що їде додому і… повішався???

«ßêáè íå ïåðåêëàäàëè 
ò³ëî ó íîâó òðóíó, ìè 
á ³ íå  ä³çíàëèñÿ, ùî 
â Ì³ø³ ïåðåëàìàí³ 
íîãè ³ õðåáåò», — 
êàæå Ëþäìèëà

Â²ÉÍÀ
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У мерії бажають, щоб багато-
поверхівки утеплювали цілком. 
Тому змінили програму співфі-
нансування капремонтів. Частка 
мешканців будинку в ремонті 
може змінюватися:
 за утеплення по стояку меш-
канці мають сплатити 35% від 
вартості робіт та матеріалів
 за утеплення під’їзду — 30%
 за утеплення всього будин-
ку — 25% від загальної вартості 
мають сплатити люди.

А ще відтепер мешканці зможуть 
обирати матеріали за їх видом 
та ціною. Від цього залежить 
сума коштів, які будуть сплачу-
вати мешканці. 
Нагадаємо, що при бажан-
ні мешканців створити ОСББ 
один з видів капітальних робіт 
по будинку проводиться за ко-
шти міського бюджету. На цей 
рік для об’єднань співвласників 
передбачено шість мільйонів 
гривень.

Зміни до програми співфінансування

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(095)3700574

Óòåïëåííÿ — 
ïåðøèé «êðîê» 

íà øëÿõó çìåíøåííÿ ïëàò³æîê 
çà îïàëåííÿ. Ò³ áóäèíêè, ùî âæå 
óòåïëèëèñÿ, ñïëà÷óþòü ìåíøå 
çà îïàëåííÿ. Äëÿ ïðèêëàäó, áóäè-
íîê íà Ó÷èòåëüñüê³é, 10, äå ñòâî-
ðèëè îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â 
«ÞÌ²Ð» (goo.gl/e9rrf4).

Ìèíóëî¿ îñåí³ æóðíàë³ñò ðîç-
ìîâëÿâ ç ãîëîâîþ îá’ºäíàííÿ 
Îëåãîì Ïîá³ðñüêèì, ùîá ä³çíà-
òèñÿ, ñê³ëüêè âîíè çàîùàäæóþòü 
íà îïàëåíí³.

— Çàâäÿêè óòåïëåííþ íàø ä³ì 
ïîâ³ëüíî õîëîíå. À ç òåïëîâèì 
ë³÷èëüíèêîì ìè ìîæåìî ðåãó-
ëþâàòè îïàëåííÿ, ùîá çàîùà-
äèòè. Íàâêîëî íàñ ùå º ÷îòèðè 
áóäèíêè, ÿê³ ñõîæ³ íà íàø. Êîëè 
ðîçïî÷àâñÿ öüîãîð³÷íèé îïàëþ-
âàëüíèé ñåçîí (æîâòåíü 2016 
ðîêó — àâò.), ìî¿ ìåøêàíö³ îòðè-
ìàëè â ïëàò³æêàõ ïî 11 ãðèâåíü 

çà ìåòð, à â ³íøèõ áóäèíêàõ — 
ïî 15–16 ãðèâåíü. Çàðàç æå, êîëè 
íàðàõóâàëè ïîâíó âàðò³ñòü çà ì³-
ñÿöü, ó íàøîìó áóäèíêó — 25 
ãðèâåíü, òîä³ ÿê â ³íøèõ — 30–34 
ãðèâí³, — êàçàâ Îëåã Ïîá³ðñüêèé.

УТЕПЛЯТЬ МАЙЖЕ ПІВСОТНІ БУ-
ДИНКІВ. Íà öåé ð³ê çàïëàíîâàíî 
âèêîíàòè êàïðåìîíò ³íæåíåðíèõ 
ìåðåæ ó 45 áóäèíêàõ, â³äíîâèòè 
ì³æïàíåëüí³ ñòèêè ó 18 áàãàòî-
ïîâåðõ³âêàõ òà çàì³íèòè â³êíà 
â ï³ä’¿çäàõ 42 áóäèíê³â. Öå ïåðå-
äàº ïðåñ-ñëóæáà ì³ñüêðàäè (goo.
gl/z6vLe6).

— Ñüîãîäí³ êàïðåìîíò ôàñàä³â 
³ç óòåïëåííÿì ïðîâîäèòüñÿ ó áó-
äèíêàõ íà Ïèðîãîâà, 89À, Êîñ-
ìîíàâò³â, 4, Ïåðâîçâàííîãî, 34, 
Áåâçà, 16, Âàñèëåíêà, 6, Ñîáîðíà, 
22 òà íà âóëèö³ Ñòåëüìàõà, 17, 
Ìàã³ñòðàòñüê³é, 108, — ðîçêàçàâ 
çàñòóïíèê äèðåêòîðà ì³ñüêîãî 
äåïàðòàìåíòó ÆÊÃ Ñåðã³é Ãðå-
÷àíþê. — Ïîêè ùî ìåøêàíöÿì 
ñêëàäíî äîìîâèòèñü ³ çðîáèòè 
óòåïëåííÿ âñüîãî áóäèíêó, òîìó 

НА УТЕПЛЕННЯ ДАЮТЬ 42 МІЛЬЙОНИ 
З МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
Знижка від міськради  У Вінниці діє 
програма співфінансування утеплення 
багатоповерхівок, за якою більшу частину 
ремонтів сплачує міський бюджет. 
Її змінили, тепер частка мешканців 
у вартості ремонту від 25 до 35%. 
Жителі займаються вибором матеріалів 
для ремонту, за видом та їх вартістю. 
А виконавця обиратимуть через ProZorro

за утеплення 
по стояку:

за утеплення одного 
під’їзду

за утеплення всього 
будинку

ö³ ðîáîòè ïðîâîäÿòüñÿ øëÿõîì 
÷àñòêîâîãî óòåïëåííÿ ôàñàä³â.

Óñå öå ïëàíóþòü çðîáèòè 
çà ì³ñüêîþ ïðîãðàìîþ ñï³âô³-
íàíñóâàííÿ: ìåøêàíö³ ñïëà÷óþòü 
÷àñòêó â³ä ðåìîíò³â òà âàðòîñò³ 
ìàòåð³àë³â, òîä³ ÿê á³ëüø³ñòü — 
çà ðàõóíîê ì³ñüêîãî áþäæåòó. 
Íà öåé ð³ê çà ïðîãðàìîþ çàïëà-
íîâàíî âèòðàòèòè 42 ì³ëüéîíè 
ãðèâåíü.

ПІДРЯДНИКА ЧЕРЕЗ PROZORRO. 
Öå ùå íå âñ³ çì³íè, ùî ïðèéíÿëè 
ì³ñüê³ äåïóòàòè. Ó ëþòîìó íà ñå-
ñ³¿ ì³ñüêðàäè âèð³øèëè, ùî äå-
ïàðòàìåíò ÆÊÃ áóäå âèäàâàòè 

ëèøå «äåôåêòíèé àêò», äå âêàçà-
íî áóäå, ùî òðåáà â³äðåìîíòóâàòè. 
À ñï³ââëàñíèêè áóäèíêó áóäóòü 
çàìîâëÿòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñ-
íó äîêóìåíòàö³þ, îáèðàòèìóòü 
ìàòåð³àëè äëÿ ðåìîíòó (goo.gl/
eodbNd).

Çà ñëîâàìè ìåðà Â³ííèö³ 
Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà, öþ çàÿâêó 
îôîðìëþâàòèìå Äåïàðòàìåíò 
æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà, òà ùîá 
îáðàòè âèêîíàâöÿ — ñòâîðþâàòè-
ìå òåíäåðíó çàêóï³âëþ â ñèñòåì³ 
ProZorro. À îñê³ëüêè ñèñòåìà çà-
êóï³âåëü ä³º íà «çíèæåííÿ ïî-
÷àòêîâî¿ ö³íè», òî âàðò³ñòü ðîá³ò 
çìåíøóâàòèìåòüñÿ.

Ï³äðÿäíèêà ðåìîíòó 
áóäèíêó îáèðàþòü 
÷åðåç ProZorro. 
À ìåøêàíö³ äîìó 
âèáåðóòü ìàòåð³àëè 
òà ¿õ âàðò³ñòü

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (095)3700574
 Ñóáñèä³þ äàâàòèìóòü ãðîøè-

ìà âæå ç ö³º¿ îñåí³. Öå áóäóòü 
êîøòè â³ä çåêîíîìëåíî¿ ÷àñòêè 
â³ä ñóáñèä³¿. Ãîò³âêó îòðèìàþòü 
ò³ ëþäè, ùî ìàþòü ³íäèâ³äóàëüíå 
îïàëåííÿ. Ùî äëÿ öüîãî òðåáà 
çðîáèòè?

Óðÿä çì³íèâ ïîñòàíîâó ¹ 848 
«Ïðî ñïðîùåííÿ ïîðÿäêó íàäàí-
íÿ íàñåëåííþ ñóáñèä³é». Íîâ³ 
ïðàâèëà â íàðàõóâàíí³ ñóáñèä³é 
ïî÷àëè ä³ÿòè ç 1 òðàâíÿ öüîãî 
ðîêó (goo.gl/qWQdrG). À ùå çà-
ïðîâàäèëè ìîíåòèçàö³þ ñóáñèä³é: 
÷àñòèíó çåêîíîìëåíèõ êîøò³â 
ìîæíà îòðèìàòè «æèâèìè» ãðî-
øèìà. Ïðîòå ïîêè ùî öå ñòîñó-
ºòüñÿ ëèøå òèõ, õòî ìàº ³íäèâ³-
äóàëüíå îïàëåííÿ.

Òàê, ñ³ì’¿, ùî íå «ñïàëþþòü» 
ö³ëêîì ñóáñèä³þ, çìîæóòü îòðè-
ìàòè ãðîø³ çà 100 êóá³â ãàçó àáî 

çà 150 ê³ëîâàò åëåêòðîåíåðã³¿ 
(ÿêùî ä³ì ìàº åëåêòðè÷íå îïà-
ëåííÿ — àâò.). Çà àêòóàëüíèìè 
òàðèôàìè, öå 696 ãðèâåíü çà ãàç 
òà 252 ãðèâí³ çà ñâ³òëî.

Äèðåêòîðêà ì³ñüêîãî äåïàðòà-
ìåíòó ñîöïîë³òèêè Íàòàë³ÿ Ïà-
ëàìàð÷óê ðîç’ÿñíþº, ùî îòðè-
ìóâà÷àì ñóáñèä³é äàäóòü êîøòè 
íå ðàí³øå îñåí³.

— Ñóáñèä³àíòàì, ÿê³ âåëè åíåð-
ãîåôåêòèâíå äîìîãîñïîäàðñòâî, 
äëÿ îòðèìàííÿ êîøò³â íåîáõ³äíî 
áóäå ç 1 ëèïíÿ äî 1 âåðåñíÿ ïî-
äàòè çàÿâó ó ì³ñöåâå óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ, 
íà ï³äñòàâ³ ÿêî¿ çä³éñíþâàòèìåòü-
ñÿ âèïëàòà ãðîøîâî¿ âèíàãîðîäè 
çà åíåðãîåôåêòèâí³ñòü, — ñêàçàëà 
ïàí³ Íàòàë³ÿ.

Ãîëîâíà óìîâà, ùîá îòðèìàòè 
êîøòè ç ñóáñèä³¿ — íàïèñàòè çà-
ÿâó ïðî áàæàííÿ îòðèìàòè ãî-
ò³âêîþ çåêîíîìëåíå â³ä ñóáñèä³¿.

— Ç 1 ëèïíÿ äî 1 âåðåñíÿ ëþ-
äèíà ìàº ïîäàòè â³äïîâ³äíó çàÿâó 
â «Ïðîçîðèé îô³ñ», äå îôîðì-
ëþâàëè ñóáñèä³þ. Ó ö³é çàÿâ³ 
îòðèìóâà÷ ñóáñèä³é ìàº âêàçà-
òè, ÿê ñàìå áàæàº îòðèìàòè ãðî-
ø³ — íà áàíê³âñüêèé ðàõóíîê àáî 
ó â³ää³ëåíí³ Óêðïîøòè, — ñêàçà-
ëà äèðåêòîðêà ì³ñüêîãî äåïàð-
òàìåíòó ñîöïîë³òèêè Íàòàë³ÿ 
Ïàëàìàð÷óê.

Ïðîòå, ñê³ëüêè ëþäåé çìîæóòü 
îòðèìàòè êîøòè, ïàí³ Íàòàë³ÿ 
ïîêè ùî íå ìîæå â³äïîâ³ñòè.

ßê çàçíà÷àþòü íà Óðÿäîâîìó 
ïîðòàë³, îêðåìèé ðàõóíîê â áàí-
êó ï³ä ìîíåòèçàö³þ ñóáñèä³é â³ä-
êðèâàòè íå òðåáà.

«Â³äêðèòòÿ ðàõóíêó â áàíêó, 
ÿê ³ âèá³ð ñàìî¿ óïîâíîâàæåíî¿ 
áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè, ÷åðåç ÿê³ 
ïðîâîäÿòüñÿ âèïëàòè ñîö³àëüíèõ 
äîïîìîã òà ïåíñ³é, çä³éñíþºòü-
ñÿ ñóáñèä³àíòîì ñàìîñò³éíî. 

Íà ìîìåíò ïîäà÷³ çàÿâè ðàõóíîê 
ó áàíêó ïîâèíåí áóòè óæå â³äêðè-
òèì», — ïèøóòü íà îô³ö³éíîìó 
ðåñóðñ³ Êàáì³íó (goo.gl/0GWi3g).

Ôàõ³âö³ çàïåâíÿþòü, ùî ïîâíà 
ìîíåòèçàö³ÿ ñóáñèä³¿ ìîæëèâà íå 
ðàí³øå í³æ çà 2-3 ðîêè. Ïåðåä 
öèì òðåáà íàëàãîäèòè áàãàòî 
ïðîöåñ³â, âèð³øèòè äîêóìåí-
òàëüíî-áþðîêðàòè÷í³ ïðîáëåìè, 
â³äêðèòè ïåðñîíàëüí³ ðàõóíêè, 
çàïðîâàäèòè ðåºñòð ñóáñèäåíò³â 
òîùî.

— Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó ìî-
íåòèçàö³ÿ ñóáñèä³é íà ð³âí³ ñïî-
æèâà÷à äàº éîìó çìîãó ñêîðîòèòè 
âèòðàòè ³ «çë³çòè ç ãîëêè äåðæàâ-
íî¿ ï³äòðèìêè». Ìîòèâàö³ºþ äî 
âèòðàòè êîøò³â ñàìå íà åíåðãî-
åôåêòèâí³ çàõîäè ñòàíå íåñòà-
á³ëüí³ñòü óêðà¿íñüêèõ ðåàë³é òà 
îáñÿã³â ñîö³àëüíèõ íîðì. Àäæå 
ñüîãîäí³ òè ñóáñèäåíò – à çàâòðà 
âæå í³. Îäèí ðàç ìîäåðí³çóâàâ-

øè ñâîº æèòëî – òè çìåíøóºø 
ðàõóíêè ³ îïëàòó íàäîâãî, — ïî-
ÿñíþº àíàë³òèê ÃÎ «Óêðà¿íñüêèé 
öåíòð ºâðîïåéñüêî¿ ïîë³òèêè» 
Äìèòðî Íàóìåíêî.

АДРЕСИ «ПРОЗОРИХ 
ОФІСІВ» ВІННИЦІ:
 Öåíòðàëüíå â³ää³ëåííÿ Ñî-

áîðíà, 59
 Â³ää³ëåííÿ «Çàìîñòÿ» Çàìîñ-

òÿíñüêà, 7
 Â³ää³ëåííÿ «Ñòàðå ì³ñòî» 

Áðàöëàâñüêà, 85
 Â³ää³ëåííÿ «Âèøåíüêà» Êîñ-

ìîíàâò³â, 30

Монетизація субсидій. Хто та як може отримати гроші?

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

ГОЛОВНІ ЗМІНИ ДО ПРОГРАМИ 
СПІВФІНАНСУВАННЯ

*від вартості робіт та матеріалів
Джерело: сайт Вінницької міської ради (goo.gl/MoepWa)

Жителі визначатимуть 
вартість та вид матеріалів 

для утеплення

Виконавця робіт 
обиратимуть через 

ProZorro

Міський департамент 
ЖКГ буде видавати 
«дефектний акт», 

де вказано, що треба 
відремонтувати.

Хто платить за утеплення?*

35% 30% 25%65% 70% 75%

жителі               міський бюджет

ÃÐÎØ²
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(095)3700574

Ìåð³ÿ çàïëàíó-
âàëà ðåêîíñòðóê-

ö³þ òðåòüî¿ ÷åðãè ïðîñïåêòó 
Êîñìîíàâò³â (â³ä Êåëåöüêî¿ 
äî Ïåðâîçâàííîãî). Çà ïðîåê-
òîì, òàì ìàþòü áóòè íîâ³ àëå¿, 
ëàâêè, îñâ³òëåííÿ òà áëèçüêî 40 
ñàêóð, ùî áóëè ïîäàðîâàí³ ßïî-
í³ºþ (goo.gl/0erKuw).

¯õ õî÷óòü ïîñàäèòè íà íîâ³é àëå¿, 
çâ³äêè ïðèáåðóòü êàíàäñüê³ êëåíè. 
Çà ñëîâàìè ì³ñüêèõ ÷èíîâíèê³â, 
á³ëüø³ñòü ç öèõ äåðåâ ñâîº â³äæè-
ëè. Àêòèâ³ñòè ìàþòü ³íøó äóìêó.

— Ìè ïðîâåëè àìàòîðñüêèé 
îáë³ê äåðåâ ³ íàðàõóâàëè, ùî ç 76 
êóëüêîâèäíèõ êëåí³â ò³ëüêè 12 
ðåàëüíî àâàð³éí³. Óñ³ ³íø³ ìîæ-
íà âðÿòóâàòè, áî òàêèõ êëåíîâèõ 
àëåé ó Â³ííèö³ á³ëüøå íåìàº. 
Äî òîãî æ, ìè ãîòóºìî ïåòèö³þ 
äî ì³ñüêðàäè, ùîá íà ö³é àëå¿ 

âèñàäèòè íå ñàêóðè, à ùå êëåí³â. 
Àäæå âîíè ìàþòü ãàðíó ôîðìó, 
äàþòü çàò³íîê, î÷èùóþòü ïîâ³òðÿ. 
Ãîëîâíå — öå ñèìâîë íàøîãî 
ïðîñïåêòó, — ðîçïîâ³ëà êåð³âíèöÿ 
ïðåñ-êëóáó Íàòàëÿ Áîëõîâñüêà.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà äèðåê-
òîðà «Â³ííèöÿçåëåíáóä» Ìèêî-
ëè Çàëåöüêîãî, âðÿòóâàòè äåðåâà 
íå ìîæëèâî.

— Ö³ êëåíè ìè âèñàäèëè â 70-õ 
ðîêàõ ³ âîíè ìàëè á æèòè ïî 60 
ðîê³â. Óçÿëè ¿õ ç Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ 
îáëàñò³. Àëå íà ïî÷àòêó 2000-õ 
ðîê³â áóëî ñåðéîçíå îáëåäåí³í-
íÿ, òîìó êðîíè äîâåëîñü îáð³çàòè 
äëÿ ïîðÿòóíêó êëåí³â. Ó òàêèé 
ñïîñ³á ìè ïðîäîâæèëè ¿õ æèòòÿ 
íà 10–15 ðîê³â, àëå öåé òåðì³í 
âèéøîâ, — ñêàçàâ Çàëåöüêèé.

Ðàçîì ç æóðíàë³ñòîì Ìèêîëà 
Çàëåöüêèé îãëÿíóâ äåðåâà íà êëå-
íîâ³é àëå¿ Êîñìîíàâò³â. Â³í ïî-
êàçàâ ÿê àâàð³éí³ äåðåâà, òàê ³ 
ö³ëêîì çäîðîâ³.

— Ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿ ïðî-

НА КОСМОНАВТІВ ЗАМІСТЬ 
КЛЕНІВ БУДУТЬ САКУРИ
Нова зелень  Цього року мерія хоче 
розпочати реконструкцію проспекту 
Космонавтів-3. Для цього комунальники 
із «Зеленбуду» зрубають старі клени. 
На їх місце посадять сакури, подаровані 
Японією. Головна причина — дерева вже 
старі та їх не врятувати. Але чи так це?

ОЛЕНА ЯВОРСЬКА, 
ЕКС-НАЧАЛЬНИЦЯ 
ВІННИЦЬКОГО 
ОБЛАСНОГО 
ЕКОУПРАВЛІННЯ

— Треба відхо-
дити від совко-

вого мислення «До основанья, 
а затем!». Бо те, що нове та мо-
лоде ще й може не прижитися. 
Наприклад, перед Білим домом 
у Вашингтоні є трухляве дерево. 

Його скріпили, залили цементом 
дупла та всіляко підтримують. 
А ця кленова алея набагато мо-
лодша, ніж те дерево у Вашинг-
тоні: клени посадили в 1970 році. 
І їх хочуть знести. Хоча ця по-
рода клену є дуже витривалою 
та пластичною. І вони ще міні-
мум 50 років можуть прожити. 
А сакури такої задимленності 
повітря не витримають та швид-
ко зачахнуть.

Повністю знести кленову алею — це абсурд!

Заступник директора «Зеленбуду» Микола Залецький 
запевняє, цей клен трухлявий. Активісти кажуть, що на місце 
аварійних дерев треба садити саме клени як символ проспекту

ñïåêòó ðîçðîáèëè ó â³ííèöüêî-
ìó ÍÄ² Ïðîåêòðåêîíñòðóêö³ÿ, 
äå ôàõ³âö³ çàïëàíóâàëè íîâó çå-
ëåíó ñìóãó. Òàê, àâàð³éí³ êëåíè 
íà âåðõí³é òà íèæí³é ÷àñòèí³ äî-
âåäåòüñÿ çíåñòè, à çäîðîâ³ — ïå-
ðåñàäèòè. Íà ¿õíüîìó ì³ñö³ áóäóòü 
âèñàäæåí³ ñàêóðè, ÿê³ íèí³ àê-
òèâíî «çàñåëÿþòüñÿ» äî Â³ííèö³. 
À íà ñåðåäí³é ÷àñòèí³ çàëèøàòüñÿ 
êëåíè òà äî íèõ ï³äñàäÿòü ùå äå-
ðåâà. Ñê³ëüêè ñàìå çðóáàþòü äå-
ðåâ — ïîêè ùî íå ìîæó ñêàçàòè. 
Àëå öå íå ìåíøå ïîëîâèíè â³ä 
òîãî, ùî ìè ìàºìî çàðàç.

Ìåøêàíö³, ùî æèâóòü íàâêîëî 
ïðîñïåêòó, ñïðèéíÿëè öþ íîâèíó 
ïî-ð³çíîìó.

— À ÷îìó á í³? Õî÷à, ñê³ëüêè 
ÿ ñåáå ïàì’ÿòàþ, òóò çàâæäè áóëè 
êëåíè. Àëå ÿêùî áóäå ÿê ó öåí-
òð³ ì³ñòà, òî ñàêóðè — öå áóëî á 
äóæå ö³êàâî, — ñêàçàëà â³ííè÷àí-
êà Îëåñÿ Áåäð³é.

— Íàùî ¿õ çðóáóâàòè! Íà ïåð-
ø³é ÷àñòèí³ (ïðîñïåêòó — àâò.) 
çàëèøèëè äåðåâà, à òóò íå ìî-
æóòü? Çðóáàòè òàêó àëåþ çàðàäè 
ÿêèõîñü ñàêóð — íåäîïóñòèìî, — 
ñêàçàëà ïåíñ³îíåðêà Âàëåíòèíà 
Ïàâë³âíà.

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
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ДЕНИС КЛИМОВ, 
ЖУРНАЛІСТ 
«ДОРОЖНІЙ 
КОНТРОЛЬ 
ВІННИЦЯ»

—  П і ш о х і д н і 
переходи біля 

вокзалу дуже навантажені по-
током людей, що водій мусить 

довго стояти, пропускаючи їх. 
Потрібно ставити регульований 
пішохідний перехід, це змен-
шить пробки. Знаки кругового 
руху встановити таки потрібно. 
Бо ж як назвати перехрестя, 
в середині якого є «клумба» 
і рух навколо неї по колу? Чи 
не круговим рухом?

Біля залвокзалу знаки встановити потрібно

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879

Í å ù î ä à â í î 
çì³íèëè ïðàâèëà 
ïðî¿çäó íà ïåðå-
õðåñòÿõ ç êðóãî-

âèì ðóõîì: ïåðåâàãà â ðóñ³ íà ïå-
ðåõðåñòÿõ íàäàºòüñÿ òðàíñïîðò-
íèì çàñîáàì, ÿê³ âæå ðóõàþòüñÿ 
ïî êîëó. Â³ííèöüê³ âîä³¿ æàë³-
þòüñÿ, ùî öå âèêëèêàëî ò³ëüêè 
á³ëüøå íåïîðîçóì³íü íà äîðîãàõ.

— Çàðàç ââåëè íîâ³ ïðàâèëà 
êðóãîâîãî ðóõó, ³ ÿ, ÿê âîä³é, âæå 
ç äåñÿòîê ðàç³â ìàëî íå ïîòðàïèâ 
â àâàð³þ ÷åðåç òå, ùî íà äîðî-
ãàõ â³äñîòê³â 70–80 ïðî öþ çì³íó 
ïðîñòî íå çíàþòü, — æàë³ºòüñÿ âî-
ä³é Àðòåì. — Òóò àáî ïîðóøóâàòè 
ñàìîìó ³ äàâàòè äîðîãó äóðíÿì, 
àáî ïîòðàïëÿòè â ÄÒÏ ÷åðåç 
¿õ íåçíàííÿ îíîâëåíèõ ÏÄÐ. 
ß âïåâíåíèé, ùî íå îäèí ÿ ïî-
òðàïëÿâ ó òàê³ íåçðîçóì³ë³ ñèòóàö³¿ 
ï³ñëÿ ââåäåííÿ íîâèõ ïðàâèë.

НЕ КОЛА, А КЛУМБИ. Ìè çà-
ïèòàëè íà÷àëüíèêà «Â³ííèöüêî¿ 
ñïåö³àë³çîâàíî¿ ìîíòàæíî-åêñïëó-
àòàö³éíî¿ ä³ëüíèö³ ç îðãàí³çàö³¿ 
äîðîæíüîãî ðóõó» ²âàíà Þð÷åíêà 
ïðî òå, ÿê íà îðãàí³çàö³þ ðóõó 
ó Â³ííèö³ âïëèíóëè íîâ³ ïðàâèëà. 
² îòðèìàëè íåî÷³êóâàíó â³äïîâ³äü: 
âèÿâëÿºòüñÿ, ùî íå âñ³ «êîëà» â³ä-

ïîâ³äàþòü ñòàíäàðòàì. Äåÿê³ ç íèõ 
ìîæóòü áóòè ïðîñòî êëóìáàìè.

— Êîëè ò³ëüêè âèéøîâ çàêîí 
ïðî çì³íó ïðàâèë ðóõó íà êðó-
ãîâèõ ïåðåõðåñòÿõ, ìè ñï³ëüíî 
ç ïîë³ö³ºþ ïðîâåëè àíàë³ç òà âè-
çíà÷èëè, ÿê³ ïåðåõðåñòÿ ìîæíà 
ââàæàòè êðóãîâèì, à ÿê³ í³, — 
êàæå ²âàí Þð÷åíêî. — Ñïðàâà 
ó òîìó, ùî íå âñ³ íàø³ êðóãîâ³ ïå-
ðåõðåñòÿ â³äïîâ³äàþòü äåðæàâíèì 
ñòàíäàðòàì. Òîìó ç ï’ÿòè òàêèõ 
ïåðåõðåñòü ò³ëüêè òðè, ÿê³ ìîæíà 
ââàæàòè êðóãîâèìè, à äâà — íà-
ïðÿìí³ îñòð³âö³ ó âèãëÿä³ êëóìá 
ç êâ³òî÷êàìè.

АВТО МАЄ «ВПИРАТИСЯ» У КОЛО. 
Þð÷åíêî ðîçïîâ³äàº, ùî ó äåð-
æàâíèõ íîðìàõ ïî âëàøòóâàííþ 
êðóãîâîãî ðóõó çàêëàäåíèé ïðèí-
öèï, ùî ïîò³ê àâòîìîá³ë³â ç ð³çíèõ 
äîð³ã ìàº áóòè êàíàë³çîâàíèé ïðè 
ï³äõîäàõ äî ê³ëüöÿ ³ ïåðåõîäèòè 
íà íüîãî. ßê, íàïðèêëàä, íà ðîç³ 
âóëèöü Êè¿âñüêî¿ òà Ñåðã³ÿ Çóë³í-
ñüêîãî, íà Ïèðîãîâà-Þíîñò³ ÷è 
á³ëÿ Àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó. 
Öå òðè êðóãîâèõ ïåðåõðåñòÿ, ÿê³ 
â³äïîâ³äàþòü ñòàíäàðòàì.

— Äàâàéòå ïîäèâèìîñÿ, ùî 
â³äáóâàºòüñÿ á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî 
âîêçàëó. Òàì ê³ëüöå-êëóìáà, — ãî-
âîðèòü ²âàí Þð÷åíêî. — ßêùî 
¿õàòè ç³ ñòîðîíè âóëèö³ Áàòîçüêî¿, 
òî âîä³é ìîæå íàâ³òü íà ïîì³òèòè 

НОВІ ПРАВИЛА: ДЕ 
КРУГ, А ДЕ КЛУМБА?

Плутанина  
Чи вплинули 
на організацію руху 
нові правила проїзду 
кругових перехресть? 
Так — додали більше 
колізій на дорогах. 
Бо з п’яти вінницьких 
«кругових розв’язок» 
дві не відповідають 
стандартам. 
Тому їх вважають 
звичайними 
клумбами

öåé êðóã. Âîä³é ¿äå çâ³äòè ïðÿ-
ìî ³ âçàãàë³ íå ðîçïî÷èíàº ðóõ 
ïî êîëó. Òàì íåìàº êàíàë³çîâà-
íîãî ðóõó. Òîáòî ëþäèíà, ÿêà 
ï³ä’¿æäæàº äî ïåðåõðåñòÿ, ìàº áà-
÷èòè, ùî òóò ä³éñíî ðóõ ïî êîëó. 
×åðåç òå ìè ïîñòàâèëè òàì çíàêè 
ïð³îðèòåòó. ̄ äó÷è ç Áàòîçüêî¿ ÷è 
Ïðèâîêçàëüíî¿, âîä³é áà÷èòü 
çíàêè, ùî éîãî äîðîãà ãîëîâíà. 
Ïîðó÷ âèñèòü çíàê «Íàïðÿìîê 
ãîëîâíî¿ äîðîãè». Òàêó îðãàí³-
çàö³þ ðóõó ìè çðîáèëè äëÿ òîãî, 
ùîá íå áóëî êîë³ç³é. Êîëè îäèí 
âîä³é ïîáà÷èòü êîëî, ³íøèé — í³.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà, òàêà 
ñàìà ñèòóàö³ÿ íà ðîç³ Ñàáàð³â-
ñüêîãî øîñå òà âóëèö³ Ïèðîãî-
âà. ßêùî ¿õàòè ç³ ñòîðîíè øîñå, 
òî íà øëÿõó ñòàº âåëè÷åçíà ïëî-
ùà. ² íå çðîçóì³ëî, õòî êîãî ìàº 
ïðîïóñêàòè.

— Ðàí³øå òàì ³ ñïðàâä³ áóâ 
êðóãîâèé ðóõ. Àëå êîëè â 2006 
ðîö³ â³äêðèâàëè òðîëåéáóñíèé 
ìàðøðóò, âèÿâèëîñÿ, ùî òðîëåé-
áóñ ìàº çóïèíÿòèñÿ ³ ïðîïóñêàòè 
àâòîìîá³ë³, — ðîçïîâ³äàº â³í. — 
Òîìó âèð³øèëè âèä³ëèòè ãîëî-
âíó äîðîãó. Íåþ ñòàëà âóëèöÿ 
Ïèðîãîâà. À á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî 
âîêçàëó ïðîáëåìà íàçð³âàº âæå 
äàâíî. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî òàì 
³ òðàíñïîðòíèé, ³ ï³øîõ³äíèé êî-
ëàïñè. Îäíîçíà÷íî, òàì ïîòð³áíî 
ì³íÿòè ðîçâ’ÿçêó. Ïîñò³éíî ïðî-
ïîíóþòüñÿ ð³çí³ ïðîåêòè ïî âðå-
ãóëþâàííþ ä³ëÿíêè, àëå æîäíèé 
ïîêè íå çàòâåðäèëè.

Ó äåðæíîðìàõ 
çàêëàäåíèé ïðèíöèï, 
ùî ïîò³ê àâòîìîá³ë³â 
ìàº áóòè ð³âíîì³ðíèì 
ïðè ï³äõîäàõ äî ê³ëüöÿ 
³ ïåðåõîäèòè íà íüîãî

Біля залізничного Біля залізничного 
вокзалу є коло, а вокзалу є коло, а 

кругового руху немає. кругового руху немає. 
КомунальникиКомунальники  кажуть, кажуть, 

що то звичайна клумбащо то звичайна клумба
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Під час підготовки і проведен-
ня свята буде перекритий рух 
транспорту на Соборній з 11.00 
до 20.00. Громадський транспорт 

рухатиметься через Київський 
міст, а приватний — вулицями 
Князів Коріатовичів та Магістрат-
ською. Трамваї ходити не будуть.

Як буде ходити транспорт

ÑÂßÒÎ

МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Європейська класика «Оркестровий діалог»
20 травня, 14.00-14.30
  Урочисте відкриття свята
14.30–16.00
  Симфонічний оркестр Вінницької обласної 

філармонії
16.30–17.50
  Харківський симфонічний оркестр
18.30–19.30
  Концертна програма Державного ансамблю 

танцю міста Батумі (Грузія)
  Дитяче бібліотечне містечко «Evrokids», 

проект «Жива книга»
  Мистецькі проекти: «Вежі Європи», квіткова 

композиція «Вінниця — європейське місто», 
«Будинок європейських спільнот, проект 
В. Козюка «Малюємо разом», вуличний му-
зей «Таємниці світових шедеврів», «Сучас-
ний креатив» та інші.

  Фестиваль кави

ВУЛИЦЯ СОБОРНА
Фестиваль «Подорож Європою»:
14.30–19.00
  Інсталяції відомих місць країн Європи 

та Вінниці
  Презентації звичаїв країн Європи
  Фестиваль вуличної їжі
  Концертна програма «У колі друзів» 

(Польща, Великобританія, Румунія, Україна)
  Fasion-показ від провідних дизайнерів 

та модельних агенцій міста
  Презентаіця екологічної продукції «ЄвроЕко»
  Інтерактивна зона відпочинку
  А також: живі фонтани, майстер-класи від 

склодувів, фейс-арт, живі скульптури

МАЙДАН НЕБЕСНОЇ СОТНІ
Євробачення The BEST
14.30
  Концертна програма за участю вихованців 

творчої майстерні «Зоряна мрія» міського 
Палацу мистецтв та гурту «Sunrise»

17.00
  Концертна програма за участю «Акула-бенд» 

та Ольги Акулової
18.00
Прем’єра рок-опери «Ісус Христос — 
суперзірка» (обране)

ПЛОЩА ЄВРОПЕЙСЬКА
Всеукраїнський фестиваль 
«Студвесна-2017»
14.30–18.00
  Фестиваль лицарського 

мистецтва «Орден сонця»

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК
Майдан біля Літнього театру
19.00
  Театралізована вистава 

«Здрастуйте, я ваша тітонька!» 
за участю Антона Мухарського, 
народних артистів України 
Анатолія Гнатюка, 
Людмили Смородіної 
та інших

Стадіон парку
11.00–18.00
  Спортивний фестиваль 

«Сила міста-4»
  турнір з американського 

футболу та флаг-футболу, 
черлідинг

  виставка досягнень міських 
ДЮСШ «Обери свій спорт!»

  всеукраїнські змагання з легкої 
атлетики

  показові виступи з художньої 
гімнастики та акробатики

Майдан Водограю
14.00–15.00
  Проект «Фотографи проти поетів»
15.00–18.00
  Фестиваль «Street Music Fest»
  Спеціальний гість — 

гурт «Kwartyrnik» (Варшава)

НАБЕРЕЖНА «РОШЕН»
19 травня
10.00–18.00
  Змагання з драгонботу «Дракони 

Вінниці» (веслування на 20-місних 
каное-«драконах»)

12.00
  Урочисте відкриття та шоу-

програма з показовими виступами 
кращих спортсменів 

ЯК БУДЕМО СВЯТКУВАТИ ДЕНЬ 
І НІЧ ЄВРОПИ У ВІННИЦІ 
З ювілеєм  Уже 10 рік поспіль Вінниця святкуватиме День 
Європи. Серед різноманіття локацій та фестивалів цікаво 
буде побачити рок-оперу «Ісус Христос — суперзірка»,  виступ  
грузинсього ансамблю з міста Батумі. Пройтися Соборною, 
на якій виставлять інсталяції відомих місць країн Європи і 
перекусити дорогою на фестивалі вуличної їжі

АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099)1781008

Â³äêðèòòÿ óñ³õ ñâÿòêîâèõ çàõî-
ä³â íà Äåíü ªâðîïè, 20 òðàâíÿ, 
âæå òðàäèö³éíî ðîçïî÷íåòüñÿ 
î 14.00 íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæ-
íîñò³ ç êëàñèêè: áóäóòü ãðàòè 
â³ííèöüêèé ³ õàðê³âñüêèé ñèì-
ôîí³÷í³ îðêåñòðè. Äåðæàâíèé 
àíñàìáëü òàíöþ ç ãðóçèíñüêîãî 
ì³ñòà Áàòóì³ ïðîäîâæèòü ðîçâà-
æàòè ïóáë³êó íà Ìàéäàí³. Äëÿ 

ä³òåé ä³ÿòèìå á³áë³îòå÷íå ì³ñ-
òå÷êî «Evrokids», à äëÿ äîðîñ-
ëèõ — âóëè÷íèé ìóçåé, â ÿêîìó 
áóäóòü ðîçì³ùåí³ êîï³¿ âñåñâ³ò-
íüî â³äîìèõ ïîëîòåí.

Íà Ñîáîðí³é ñâÿòêóâàííÿ 
âïåðøå ðîçïî÷íåòüñÿ ç ôåñ-
òèâàëþ «Ïîäîðîæ ªâðîïîþ»: 
³íñòàëÿö³¿ â³äîìèõ ì³ñöü êðà¿í 
ªâðîïè òà Â³ííèö³, ùî áóäóòü 
çîáðàæåí³ ó 3D. Ïîðÿä ç ëîêàö³-
ÿìè âèñòàâëÿòü ³ òðàäèö³éíó ¿æó, 

ïðèòàìàííó ò³é ÷è ³íø³é êóëü-
òóð³. Ôåñòèâàëü âóëè÷íî¿ ¿æ³, ùî 
òàê ñïîäîáàâñÿ ì³ñòÿíàì íà Äí³ 
ì³ñòà, îðãàí³çóþòü ³ öüîãî ðàçó, 
àëå â øèðøîìó ôîðìàò³.

Îäíó ç ëîêàö³é íà Ìàéäàí³ 
Íåáåñíî¿ Ñîòí³ ïðèñâÿòÿòü ªâ-
ðîáà÷åííþ. Òàì ðîçïî÷íåòüñÿ 
ïðîãðàìà «ªâðîáà÷åííÿ The 
BEST». Î 18.00 íà ö³é æå ïëîù³ 
áóäå ïðåì'ºðà ðîê-îïåðè «²ñóñ 
Õðèñòîñ — ñóïåðç³ðêà».

Íà Ïëîù³ ªâðîïåéñüê³é ìîæíà 
áóäå ï³äíÿòè ñîá³ íàñòð³é, ïî-
äèâèâøèñü êîìåä³þ «Çäðàñòóé-
òå, ÿ âàøà ò³òîíüêà!» çà ó÷àñòþ 
íàðîäíèõ àðòèñò³â Óêðà¿íè. 
Íà Ìàéäàí³ Âîäîãðàþ âèñòóïèòü 
âàðøàâñüêèé ãóðò «Kwartyrnik».

Ó «Í³÷ ªâðîïè» áóäå ìîæëè-
â³ñòü ïîêàòàòèñÿ âå÷³ðí³ì ì³ñòîì 
íà òðàìâà¿ òà ïîñï³âàòè â íüîìó 
â êàðàîêå. Àáî ï³òè íà åêñêóð-
ñ³þ í³÷íèìè ìóçåÿìè Â³ííèö³: 
õóäîæí³é ³ êðàºçíàâ÷èé ìóçå¿ âè-
ñòàâëÿòü ïî äâà ñâî¿õ ïðîåêòè. 
ßêùî ÷àñîì çàõî÷åòüñÿ ñõîäèòè 

íà í³÷íèé ïåðåãëÿä ô³ëüì³â, âè-
ðóøàéòå â ê³íîòåàòð «Ðîäèíà».

Íà Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³ 
î 21.00 ï³äõîäüòå äî îðãàí³çàòîð³â 
á³ëÿ ñöåíè ³ çàïèñóéòåñÿ íà í³÷í³ 
ï³øîõ³äí³ àáî òðàìâàéí³ åêñêóð-
ñ³¿, òîìó ùî ì³ñöÿ îáìåæåí³.

19 òðàâíÿ, ç 10.00 â³äáóäóòüñÿ 
çìàãàííÿ ç äðàãîíáîòó «Äðàêîíè 
Â³ííèö³» (âåñëóâàííÿ íà 20-ì³ñ-
íèõ êàíîå-«äðàêîíàõ»). Î 12.00 
ðîçïî÷íåòüñÿ óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ 
òà øîó-ïðîãðàìà ç ïîêàçîâèìè 
âèñòóïàìè êðàùèõ ñïîðòñìåí³â 
íà íàáåðåæí³é «Ðîøåí».

Ніч Європи 
у Вінниці
З 20 на 21 травня, 21.00-02.00
НІЧНІ ЕКСКУРСІЇ МІСТОМ
 караоке трамвай
 краєзнавчий та художній музей
 площа Т. Шевченка
  катакомби монастиря капуцинів 

(за попередньою реєстрацією)

РЕЄСТРАЦІЯ НА ЕКСКУРСІЇ 
за номером: 0631003325 (Максим)

МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ
21.00
концерт кавер-бенду «Freedom-Jazz»
23.00
театр тіней «Fireflies» (місто Чернігів)

ЛІТЕРАТУРНО-
МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ 
МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
00.00, 01.30
Проект «Нічна поетична екскурсія»

ПЛОЩА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
21.00
Фестиваль середньовічної культури 
«Орден Сонця»

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
20.00
Моно-виставка «Флорентійський 
шедевр Рафаеля Санті»

КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
19.00-02.00
  Інтерактивна екскурсія «Від Кукутелі 

до Трипілля»
  Виставка сарматського золота 

«Коштовні сторінки історії Поділля»

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
19.30, 23.30, 01.00
ніч європейського кіно
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Учора від переповнення емоцій я плакала тричі. Перший раз, коли до мене підійшла дівчинка 
і сказала, що хоче бути такою, як я і все готова зробити, щоб стати волонтером. Потім, коли 
хлопчик з особливими потребами співав пісню про маму. А третій раз, коли мама особливого 
хлопчика сказала, що її дитина поборола свої страхи і робила ті речі, які не могла зробити 
багато років, завдяки нашому заходу "Здорова нація — нація переможців". Учора було так 
багато неймовірних людей, які зробили все можливе, щоб діти отримали чудовий океан 
емоцій, що я ще довго буду дякувати їм! Дітей розважали, годували, дарували подарунки 
і не лише! Я дякую всім спонсорам, волонтерам, добрим людям, АТОшникам, військовим 
зі Збройних сил України за все і я молю Бога, щоб усе добро, яке ви вчора віддали дітям 
з Староприлуцького, Іванівського інтернатів, Вороновицького дитячого будинку, та особливим 
діткам, повернулось до вас та ваших дітей сторицею. РАЗОМ МИ — СИЛА! Низький уклін Вам, 
добрі люди. Для всіх, хто долучився — будуть окремі щиросердечні пости подяки!

За результатами спільних нарад, що проходили при участі працівників регіонального 
і територіальних сервісних центрів МВС у Вінницькій області, директорів вінницьких автошкіл 
та громадськості, вирішено долучити до участі у складі екзаменаційних, атестаційних 
і акредитаційних комісій вінницьких ТСЦ представників одразу декількох профільних 
громадських організацій, що входять до коаліції «НІКА».
На прохання представників ГО включення до комісій буде тимчасовим, не на постійній основі, 
з метою уникнення принципу «аби рахувалось», а проведення спільної роботи на конкретний 
результат — збір статистичних даних, вивчення показників якості у підготовці водіїв, з'ясування 
прорахунків у діяльності як сервісних центрів, так і учбових організацій, вироблення 
пропозицій щодо удосконалення механізмів складання іспитів та приведення вимог 
до матеріально-технічної бази авто-учбових закладів і принципів підготовки, перепідготовки 
водіїв до критеріїв сучасності, з виключенням не актуальних норм і принципів часів СРСР.

Діана Мороз
волонтер   

Володимир Черкас
голова ГО «Комітет безпеки руху»    

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР БІЛОШКУРСЬКИЙ, АДВОКАТ
Мені здається, що на кінець 2017 року будуть 
головні гасла: «Вся влада — народу, заводи 
і фабрики — робочим, а земля — селянам.» 
До того все йде. Як і сто років тому…

ПРЕС-СЛУЖБА «ПРИВАТБАНКУ»

ÏðèâàòÁàíê äáàº íå ò³ëüêè ïðî ÿê³ñíå 
³ çðó÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ñâî¿õ êë³ºíò³â, 
à é ÷àñòî ðàäóº ¿õ ö³êàâèìè àêö³ÿìè. Òàê 
æèòåëüêà Õì³ëüíèêà Òåòÿíà Â³êòîð³âíà 
Ñ³÷êàðóê òðè ì³ñÿö³ áóäå îòðèìóâàòè 
äîäàòêîâó ïåíñ³þ â³ä ÏðèâàòÁàíêó, 
ð³âíîçíà÷íó ò³é, ÿêó ¿é âèïëà÷óº ïåí-
ñ³éíèé ôîíä.

25 РОКІВ БАНКУ — 25 ДОДАТКОВИХ 
ПЕНСІЙ

«Àêö³ÿ «Äðóãà ïåíñ³ÿ» ïðîâîäèòüñÿ 

íå ïåðøèé ðàç, öüîãî ðàçó âîíà áóëà 
ïðèóðî÷åíà 25-ð³÷÷þ áàíêó, — ðîçêàçà-
ëà Íàòàë³ÿ Ñîáîëºâà, êåð³âíèê íàïðÿìêó 
Â³ííèöüêî¿ ô³ë³¿ ÏðèâàòÁàíêó. — Ñåðåä 
79 òèñÿ÷ çàðåºñòðîâàíèõ ó÷àñíèê³â ðî-
ç³ãðàëè 25 ñåðòèô³êàò³â. ² âæå äðóãèé 
ðàç ìè ìàºìî ïåðåìîæöÿ ç Õì³ëüíèêà. 
Ùèðî â³òàºìî Òåòÿíó Â³êòîð³âíó!

Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ïåíñ³éíó êàðòó 
ÏðèâàòÁàíêó ìàþòü 106 òèñÿ÷ ïåíñ³-
îíåð³â, àäæå ÏðèâàòÁàíê ïðîïîíóº 
íàéêðàù³ åêîíîì³÷í³ óìîâè äëÿ ¿õ îá-
ñëóãîâóâàííÿ:10% ð³÷íèõ — íà çàëèøêè 
íà ïåíñ³éíèõ êàðòêàõ, áåçêîøòîâíî — 
âèïóñê òà îáñëóãîâóâàííÿ òàêî¿ êàð-
òè, áåç êîì³ñ³é – îïëàòà êîìóíàëüíèõ 
ïîñëóã».

ЗА ВИГРАНІ КОШТИ ПОЇДЕМ 
ПОДОРОЖУВАТИ!

«Ðàí³øå ÿ í³êîëè í³÷îãî íå âèãðàâà-
ëà, — ïîä³ëèëàñü Òåòÿíà Â³êòîð³âíà Ñ³÷-
êàðóê, ïåðåìîæíèöÿ. — Ñêàçàòè, ùî ìåí³ 
ïðèºìíî — öå í³÷îãî íå ñêàçàòè! Ïîäâ³é-
íà ïåíñ³ÿ, öå âåëèêèé ïëþñ â ñ³ìåéíèé 
áþäæåò. Âèòðàòèìî ö³ ãðîø³ ç ÷îëîâ³êîì, 
ìàáóòü, íà ÿêóñü ïîäîðîæ.

Ðàí³øå ÿ áóëà êë³ºíòêîþ ³íøîãî áàí-
êó, à â ÏðèâàòÁàíê ïåðåéøëà òîìó, ùî 
òóò êîðèñòóâàòèñü ïîñëóãàìè ïðîñòî 
³ çðó÷íî, à ùî íåçðîçóì³ëî, òå ðîçêà-
æóòü ³ ïîÿñíÿòü.

Òåïåð ÿ â³ðþ â ÷åñí³ àêö³¿ ³ áóäó âñ³ì 
ðîçêàçóâàòè, ùî âàðòî ãðàòè ³ — âè-
ãðàâàòè!»

Жителька Вінниччини отримуватиме другу пенсію від ПриватБанку
БЛОГ

398250

ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ IT-АКАДЕМІЇ

Á³ëüøå 10 îáëàñòåé 
Óêðà¿íè îõîïèòü ìàñø-

òàáíèé äåíü êàð'ºðè «PROFIT 
DAY». Öå ñåð³ÿ çàõîä³â, ÿê³ ïîºäíàþòü 
ó ñîá³ ÿðìàðîê âàêàíñ³é, òðåí³íãè, ìàé-
ñòåð-êëàñè òà ïðåçåíòàö³¿ â³ä ðîáîòî-
äàâö³â.

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 
«PROFIT DAY» ìè ïðîâîäèìî âæå 
âòðåòº. Çà öåé ÷àñ çíà÷íî çðîñëè 
ìàñøòàáè çàõîäó, çá³ëüøèëàñü ê³ëü-
ê³ñòü ì³ñò-ó÷àñíèê³â òà ïîòåíö³éíèõ 
ïàðòíåð³â. Íåçì³ííèì çàëèøàºòüñÿ 
îäíå — öå äîïîìîãà ó ïîøóêó ðîáîòè. 
Ìîëîä³ ëþäè çìîæóòü á³ëüøå ä³çíàòè-
ñÿ ïðî ïðîôåñ³¿ àáî íàâ³òü ñïðîáóâàòè 
ïðàöåâëàøòóâàòèñÿ. Ç ³íøîãî áîêó, 
öå õîðîøà ìîæëèâ³ñòü êîìïàí³ÿì 
çíàéòè ñîá³ ìîëîäèõ ³ ìîòèâîâàíèõ 

ôàõ³âö³â, — ðîçïîâ³â êåð³âíèê ïðîåêòó 
Ñâÿòîñëàâ Àáðàì'þê.

Ó 2017 ðîö³ Äåíü êàð’ºðè òðèâà-
òèìå ó ð³çíèõ ì³ñòàõ ç 17 òðàâíÿ 
ïî 10 ÷åðâíÿ. Ïðîâåäóòü çàõîäè ó Ëóöü-
êó (17 òðàâíÿ), Â³ííèö³ (20 òðàâíÿ), 
Õàðêîâ³ (18 òðàâíÿ), Äí³ïð³ (27 òðàâ-
íÿ,) Ëüâîâ³ (27 òðàâíÿ), Òåðíîïîë³ 
(25 òðàâíÿ), Ìåë³òîïîë³ (24 òðàâíÿ) 
òà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó, Êèºâ³, Çàïî-
ð³ææ³, Êðàìàòîðñüêó.

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

— Çã³äíî ç ñîöîïèòóâàííÿì 90% 
âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á íàçè-
âàþòü îñíîâíîþ ïðîáëåìîþ — öå ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ. Ïðîòå ñüîãîäí³ ìàëî 
õòî ïðî öå ãîâîðèòü. Íàä³ºìîñü, ùî 
çàâäÿêè íàøîìó ïðîåêòó ìè çìîæåìî 
âèð³øèòè ïðîáëåìó ïðàöåâëàøòóâàííÿ 
ÿê äëÿ áåçðîá³òíî¿ ìîëîäî¿ ëþäèíè, 
òàê ³ äëÿ ìîëîäèõ ñ³á, ÿê³ âèìóøåíî 
ïåðå¿õàëè, çàçíà÷àº ãîëîâà ÂÌÃÎ «Ìî-
ëîä³æíèé öåíòð ïðàöåâëàøòóâàííÿ» 
Ðîìàí Ìåëüíèê.

Á³ëüøå ïðî ïîä³þ íà ñàéò³: profitday.info

В Україні готуються до масштабного «Дня кар’єри»
БЛОГ

396209
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ОЛЕКСАНДР 
КУШНІР, ДЕПУТАТ 
ПІЩАНСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ.

— На таку неве-
лику кількість на-
селення — до чо-

тирьох тисяч людей — створювати 
громаду недоцільно. Розумієте, 
60% податку на доходи фізосіб 
залишається в ОТГ (об’єднана 
територіальна громада, — ред.), 
а 40% — йде до держбюджету. 
Місцевий агрокомплекс «Про-
грес» є основним платником 
податків і хорошим донором, 
головним чином, тому громада 
існує. Вона успішна, бо Мініс-

терство регіонального розвитку 
виділило Студенянській грома-
ді 3 мільйони 700 тисяч гривень 
як першопрохідцям. От 1,2 міль-
йона гривень з цієї субвенції — 
у розрахунку на кількість жителів 
— пішло в Гонорівку. Там на ці 
кошти вирішили відремонтувати 
школу. Але такі витрати на 829 
жителів — це економічно недо-
цільно, як на мене. Громада по-
винна складати десь 10–15 тисяч 
жителів. Щоб люди відчули по-
кращення, повинні бути дороги, 
соціальні послуги на належному 
рівні. Але це тільки перші кроки, 
тож остаточні висновки робити 
ще зарано.

Погляд «з району»

ÄÅÖÅÍÒÐÀË²ÇÀÖ²ß

АЛЬБІНА КУРБАНОВА, 
ДІАНА ГУЛБІАНІ, 0984543812,

²ç ðàéîííîãî öåíòðó Ï³ùàíêà 
äî Ñòóäåíî¿ áëèçüêî 9 ê³ëîìåòð³â. 
Öþ â³äñòàíü ì³ñöåâ³, â îñíîâíî-
ìó, äîëàþòü íà âëàñíèõ àâò³âêàõ: 
àâòîáóñè òóò õîäÿòü ð³äêî. Òîæ 
çà æóðíàë³ñòàìè íà «ë³òíüîìó» 
÷åðâîíîìó «Ôîðä³» ï³ä’¿æäæàº 
ãîëîâà Ñòóäåíÿíñüêî¿ îá’ºäíàíî¿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè Îëåêñ³é 
Êèðíàñ³âñüêèé. Â³í æå ³ ðîç-
ïîâ³â, ùî çì³íèëîñÿ ç òèõ ï³ð, 
ÿê ñåëÿíè ïî÷àëè ñàì³ âèð³øó-
âàòè, íà ùî âèòðà÷àòè áþäæåòí³ 
êîøòè.

Çà ÿêèõîñü ï’ÿòíàäöÿòü õâèëèí 
ïî áèòîìó øëÿõó ìàøèíà çâåðòàº 
íà ãðóíò³âêó, ùî âåäå äî êëàäî-
âèùà. Òàì ðîáî÷³ ÿêðàç âñòàíîâ-
ëþþòü áåòîííèé ïàðêàí íàâêîëî 
öâèíòàðÿ.

Ó îäíîìó ç äâîð³â íåïîäàë³ê 
ëåæàòü íîâ³ êîâàí³ âîðîòà — ìàé-
áóòí³é âõ³ä íà òåðèòîð³þ êëàäî-
âèùà.

Ìèõàéëà, æèòåëÿ Ñòóäåíî¿, íî-
âèé óêëàä æèòòÿ ñåëà âëàøòîâóº.

— Îò äèâ³òüñÿ, ïàðêàí ðî-
áèòüñÿ, âñå ðîáèòüñÿ… À òî áóëî 
âñå ç áîºì õîäèø-âèáèâàºø, — 
êàæå Ìèõàéëî, ï³äëàøòîâóþ÷è 
òàê ³ ñÿê áåòîííîãî ñòîâïà, ùî 
íàäàë³ ñëóãóâàòèìå öâèíòàðíîìó 
ïàðêàíó îïîðîþ.

СКАТЕРТИНОЮ ДОРІЖКА. Âè-
¿æäæàºìî íà öåíòðàëüíó äîðîãó 
ñåëà. Öå äåñü äâà ê³ëîìåòðè ð³â-

íîãî àñôàëüòó. ßê êàæå ãîëîâà 
Îëåêñ³é Êèðíàñ³âñüêèé, çà íå¿ 
âçÿëèñÿ îäðàçó ï³ñëÿ îá’ºäíàííÿ 
äåâ’ÿòè ñ³ë.

— Ñïî÷àòêó âèä³ëèëè 3,7 
ì³ëüéîíà ãðèâåíü íà ðîçâèòîê 
ãðîìàäè. Äîðîãà öÿ öåíòðàëüíà, 
80% òðàíñïîðòó íåþ ïðî¿æäæàº. 
Îò ³ âèð³øèëè, ùî òðåáà ïîíîâè-
òè àñôàëüòíå ïîêðèòòÿ. Çàãàëîì 
öå ìàéæå òðè ê³ëîìåòðè. Ó Ãîíî-
ð³âö³ æ àêòèâ ñåëà ðîçïîðÿäèâñÿ 
ãðîøèìà ïî-³íøîìó: âèð³øèëè 
âêëàñòèñÿ ó êàï³òàëüíèé ðåìîíò 
øêîëè.

Ó öåíòð³ ñåëà âñ³ çàêëàäè çà äâà 
êðîêè îäèí â³ä îäíîãî: øêîëà, 
áóäèíîê êóëüòóðè, ñàäî÷îê, ñ³ëü-
ðàäà. Òîìó îäðàçó ³ íå âèçíà÷èòè, 
çâ³äêè ëóíàþòü ñï³âè í³ìåöüêîþ 
ìîâîþ. ßê âèÿâèòüñÿ çà õâèëèíó, 
æóðíàë³ñòè RIA ÿêðàç ïîòðàïëÿòü 
íà ðàéîííèé ôåñòèâàëü «Ìîâè 
ºäíàþòü ñâ³ò». Ïîêè ä³òè âèêî-
íóþòü ³íîçåìí³ ï³ñí³, ïîäèâèìî-
ñÿ, ùî òàì ó øêîë³, ÿêà ÷åðåç 
äîðîãó.

БАТЬКИ У ШКОЛУ ГРОШЕЙ 
НЕ НЕСУТЬ. Ìèõàéëî Âàñàëàò³é, 
äèðåêòîð øêîëè, ïîãîäæóºòüñÿ 
ïðîâåñòè äëÿ êîðåñïîíäåíò³â íå-
âåëè÷êó åêñêóðñ³þ.

— Ó íàñ º ñåëà, ÿê³ íå ìàþòü 
âëàñíèõ øê³ë. Òîìó ñ³ëüñüêà ðàäà 
îðãàí³çóâàëà ï³äâ³ç äëÿ ä³òåé ³ç 9 
ïîñåëåíü. ¯õ êîæåí äåíü ïðèâî-
çèòü äî øêîëè àâòîáóñ.

Äèðåêòîð îäðàçó æ âåäå æóð-
íàë³ñò³â äî êëàñó, ÿêèé º ïðåä-

РЕФОРМА У ДІЇ: «НА ДОРОГИ 
ТА ШКОЛИ КОШТІВ ВДОСТАЛЬ»
Для людей  У селі кажуть: відколи 
реформа прийшла у Студену, коштів 
вистачає. Мовляв, дороги ремонтуються, 
а люди бачать, куди йде кожна копійчина. 
Район же незадоволено заперечує: громада 
занадто маленька, утримувати недоцільно

ìåòîì éîãî ãîðäîù³â. Òóò, êàæå 
â³í ïî äîðîç³, ïðîâîäÿòüñÿ ïðàê-
òè÷íî óñ³ óðîêè. Ùå á ïàê! Àäæå 
òóò ñòî¿òü ìóëüòèìåä³éíà äîøêà. 
Ùå îäíà — â ³íøîìó êàá³íåò³. 
Íà êîæí³é ç íèõ ìîæóòü ïðàöþ-
âàòè îäíî÷àñíî äâà ó÷í³. Ïèñàòè 
ìàðêåðîì íå îáîâ’ÿçêîâî — ìîæ-
íà ³ ïàëüöåì.

— Â³äêîëè óòâîðèëàñÿ òåðèòî-
ð³àëüíà ãðîìàäà, ìàòåð³àëüíà áàçà 
øêîëè çíà÷íî ïîêðàùèëàñÿ, — 
ðîçêàçóº çàñòóïíèê äèðåêòîðà 
ç íàâ÷àëüíî¿ ÷àñòèíè Íàòàëÿ 
Ïîäîëÿí. — Äëÿ êàá³íåòó ìàòå-
ìàòèêè òà ìåòîäè÷íîãî êàá³íåòó 
çàêóïèëè ìåáë³. Òåïåð îò ³ äëÿ 
÷åòâåðòèõ êëàñ³â çàìîâèëè. Óïåð-
øå ç 1991 ðîêó ìè â³ä÷óëè, ùî 
óâàãà øêîë³ ïðèä³ëåíà íàäçâè÷àé-
íà. Çàðàç áàòüêè â³äñòîðîíåí³ â³ä 
ïîïîâíåííÿ áàòüê³âñüêîãî ôîíäó. 
Îò, ÿêáè ³ äàë³ òàê áóëî, — ïî-
ñì³õàºòüñÿ äèðåêòîð.

«ЧТОБ СК А ЗК У С Д Е Л АТ Ь 
БЫЛЬЮ». Ñàìå òàêèé íàïèñ 
ó ïîâí³é âåðñ³¿ — ïðèâ³ò ³ç ðà-
äÿíñüêèõ ÷àñ³â — êðàñóºòüñÿ 
íà ôðîíòîí³ äèòñàäêà Ñòóäåíî¿. 
Çíàõîäèòüñÿ íàâïðîòè øêîëè. 

Ñïî÷àòêó ñþäè õîäèëà ò³ëüêè 
îäíà ãðóïà ç 20 ä³òîê. Òåïåð òóò 
òðè ãðóïè, ÿê³ â³äâ³äóþòü 62 ìà-
ëþêè.

ßê êàæå Îëåêñ³é Êèðíàñ³â-
ñüêèé, ³ç ïðîáëåìàìè äèòñàäêà 
âïîðàòèñÿ áóëî ëåãøå, àäæå áó-
ä³âëÿ ïîòðàïèëà íà áàëàíñ ñ³ëü-
ðàäè ùå ó äâîòèñÿ÷íèõ.

— Òîä³, ó ïåðøó ÷åðãó, ìè 
ïåðåêðèëè äàõ, à äàë³ âæå ïî-
âí³ñòþ çì³íèëè ìåáë³, ìàòðàöè 
òà ïîäóøêè.

Ïîêè ä³òêè ñïëÿòü, òèõåíü-
êî — íàâøïèíüêàõ — ïðîõîäèìî 
ðàçîì ç äèðåêòîðîì íàâ÷àëüíî-
ãî çàêëàäó äî ê³ìíàò. Äîðîãîþ 
çâåðòàºìî óâàãó íà ãîðó çàïàêî-
âàíèõ ìåáë³â.

— Öå ìàéáóòí³ øàôêè äëÿ îäÿ-
ãó, — ïîÿñíþº çàâ³äóâà÷êà ñàäî÷-
êà Ë³ë³ÿ Ìàçóðèê. — Ó ïðèíöèï³, 
â íàñ ³ ñòàð³ â äîáðîìó ñòàí³. Àëå 
âñå îäíî òðåáà ïîì³íÿòè. Ó êîæ-
í³é ãðóï³ òåïåð º ñâ³é íîâåíüêèé 
ñò³ë, ìåáë³ äëÿ ³ãðàøîê, ñò³ëüö³, 
ó âñ³õ ãðóï — ñâ³é êîë³ð ìåáë³â.

«НАША ГРОМАДА ВЖЕ ВИГРА-
ЛА». Îñòàíí³é àâòîáóñ ó Ï³ùàíö³ 
â³äïðàâëÿºòüñÿ î ï³â íà ï’ÿòó âå-
÷îðà. Ïîêè ùå º ÷àñ, âèðóøàºìî 
ç Îëåêñ³ºì Êèðíàñ³âñüêèì ïî-

Михайло із односельцем бетонують стовпи по периметру 
студенянського кладовища. Ті слугуватимуть опорами для 
майбутнього цвинтарного паркану

äèâèòèñÿ, ÿê çðîáèëè îêðåìèé 
âîäîã³í ïî Ñòóäåí³é. Äëÿ âîäî-
ïîñòà÷àííÿ ñïåö³àëüíî êîïàëè 
ñâåðäëîâèíó çàâãëèáøêè 165 ìå-
òð³â. Âîíà ïîâèííà çàáåçïå÷èòè 
ïèòíîþ âîäîþ Ñòóäåíó, ùå îäíà 
òàêà æ — Ãîíîð³âêó.

Äîðîãîþ Êèðíàñ³âñüêèé ðîçïî-
â³äàº, ÿê ÷àñ â³ä ÷àñó «ìîòàºòü-
ñÿ» ó ñïðàâàõ ó ñòîëèöþ. Æàð-
òîìà êàæå, ùî, ïåðø í³æ çàéòè 
â êàá³íåò, ïåðåîäÿãàº â òóàëåò³ 
ì³í³ñòåðñòâà çâè÷àéíèé äæåì-

ïåð íà á³ëüø «ïðåçåíòàáåëüíó» 
ñîðî÷êó. À äíÿìè îò çíîâó çáè-
ðàºòüñÿ íà íàðàäó â Êàëèí³âêó 
ç ïðèâîäó îá’ºäíàíèõ òåðèòîð³-
àëüíèõ ãðîìàä.

— Òàì ó íèõ â ðàéîí³ ïðî-
áëåìè ç âèïëàòàìè êî÷åãàðàì, 
ïðèáèðàëüíèöÿì òîùî. Ó íàñ òà-
êèõ ïðîáëåì íåìàº, áî º âëàñí³ 
íàäõîäæåííÿ. À òàê ö³º¿ á äîðîãè 
í³êîëè íå áóëî, öèõ ðåìîíò³â ÷å-
êàëè á ùå ðîêè. Òàê ùî, ñêàæó 
ÿ âàì, íàøà ãðîìàäà âæå âèãðàëà.

«Ñòóäåíà — ìàëåíüêå 
ñåëî, à òîìó ëþäè 
áà÷àòü, êóäè 
âèòðà÷àºòüñÿ êîæíà 
êîï³é÷èíà», — Îëåêñ³é 
Êèðíàñ³âñüêèé

ВІКТОРІЯ МОНАС-
ТИРСЬКА, НА-
ЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ 
ФІНАНСОВОГО 
ОБЛІКУ ТА ЗВІТ-
НОСТІ СТУДЕНЯН-
СЬКОЇ СІЛЬРАДИ:

— До об’єднання бюджет Студе-
нянської сільської ради на 2015 
рік був більше 2 мільйонів гри-
вень. А Гонорівської — близько 
мільйона гривень. У 2017 році 
загальний бюджет склав 17 308 
008 гривень, з них 6 мільйонів — 
власні надходження громади, що 
сформувалися з частини подат-

ків, які залишили «на місцях». Ці 
кошти дали можливість займа-
тися благоустроєм і розвитком 
інфраструктури громади. Біль-
ше податків почало надходити 
в бюджет об’єднаної громади. 
Раніше на маленькі села та міс-
та ніхто не звертав уваги. Зараз 
у нашому бюджеті залишається 
60% податку на доходи фізичних 
осіб. Зараз, оминаючи районне 
фінансове управління, ми на-
пряму співпрацюємо з обласним. 
Надсилаємо туди в електронному 
вигляді всі документи, кількість 
яких значно зменшилася.

Потрійне зростання бюджету за два роки
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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß

397503

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

— Артроз і деформуючий артроз, або осте-
оартроз, або просто «солі в суглобах» — 
це захворювання суглоба, внаслідок якого 
руйнується суглобний хрящ, порушується 
кісткова структура, еластичність і міцність 
зв'язок, що зрештою призводить до появи 
болю, кульгавості, викривлення кінцівки, 
обмеження рухливості. 
Часто артроз спричиняє подаграхронічне 
захворювання, яке пов'язане з порушен-
ням обміну речовин. Сьогодні позбути-

ся артрозу можна без болючих уколів і 
хірургічних операцій. 
Сьогодні для лікування болю в стопі 
та суглобах застосовують метод ударно-
хвильової терапії, який свого часу розро-
били у Швейцарії. 
За допомогою ударно-хвильової терапії  
можна вилікувати не лише артрози, але 
й шпори п’ят. Також ця терапія допомагає 
позбутись болей в ахілесовому сухожиллі 
та стопі, деформації пальців «кісточки». 
Внаслідок ударно-хвильової терапії  
зникає не лише больовий синдром, крім 
того руйнуються «солі» у тканинах. 
Що важливо для пацієнта  - така процедура 
не потребує  знеболювання, а весь курс 
лікування, в залежності від тривалості та 
запущенності  хвороби, займає 4–6 про-
цедур.

Ðîìàí 
Ìàëàí÷óê

ë³êàð îðòîïåä, 
òðàâìàòîëîã 
â³ííèöüêîãî 

ìåäè÷íîãî öåíòðó 
«Àëüòàìåäèêà»

Коментар експерта

398169

ТУФЛІ НА ВИСОКИХ ПІДБОРАХ
Якщо п'ята знаходиться вище носків більше ніж 

на 5 см, жінка ходить майже навшпиньки. Наванта-
ження на подушечки пальців, через зміщення центру 
тяжіння, хребет вигнутий не правильно. Щоб трима-
ти рівновагу, жінка напружує м'язи спини та голені, 
через що отримує остеохондроз хребта, зміщення 

дисків, артрози та артрити суглобів.

ТУФЛІ ТА БОСОНІЖКИ НА ШПИЛЬКАХ
До неправильного положення стопи додається не-

стійкість опори. Навіть при міцному заднику і зручній 
колодці нога весь час переміщується всередині 

туфельки, що призводить до появи «натоптишів». 
Крім того, носіння взуття на високих шпильках іноді 

закінчується вивихом гомілковостопного суглоба або 
розривом сухожилля.

ВЗУТТЯ НА ВИСОКІЙ ПЛАТФОРМІ
При звичайній ходьбі кожен крок супроводжуєть-
ся «перекочування» стопи з п'яти на носок. Взуття 

на платформі робить нормальну роботу стоп немож-
ливою. Носіння такого взуття призводить до плоско-
стопості. У туфлях на високій платформі нерівності 
під ногами практично не відчуваються, тому жінка 

ризикує отримати розрив зв'язок гомілкостопа.

КРОСІВКИ
Ходити цілими днями в кросівках шкідливо. Дорогі, 

оснащені елементами, що допомагають досягати ви-
соких спортивних результатів, занадто полегшують 

роботу м'язів і зв'язок при звичайній ходьбі, що веде 
до ослаблення кістково-м'язового апарату. Дешеві — 
шкідливі для шкіри ніг, а ще позбавлені правильних 

супінаторів, тому небезпечні.

Антирейтинг  З початком тепла наші ноги 
не лише відпочивають від закритого взуття, але 
й впевнено рухаються до артрозів, мозолів та «кісточок». 
Ваші черевички можуть бути дуже дорогі та файні, 
але до краси та здоров'я ніг це не відноситься

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535

Îðòîïåäè òà õ³ðóðãè 
ñêëàëè àíòèðåéòèíã 
âçóòòÿ çà âïëèâîì 
íà çäîðîâ'ÿ. Íàéá³ëüøå 

ä³ñòàëîñü çâè÷àéíî æ³íî÷îìó, àäæå 
÷îëîâ³êè, ÿê ïðàâèëî, íà ï³äáîðàõ 
íå õîäÿòü, çà êðàñîþ íå æåíóòüñÿ, 

îáèðàþòü çðó÷í³ñòü òà êîìôîðò. Òîìó 
òàê³ «ïðèºìíîñò³» ÿê «ê³ñòî÷êà» ÷è 
àðòðîç ñåðåä ÷îëîâ³ê³â çóñòð³÷àþòüñÿ 
íàáàãàòî ð³äøå ³ ó á³ëüø ïîâàæíîìó 
â³ö³. À îò æ³íêè ³ â 20, ³ â 30 ìî-
æóòü çàðîáèòè ñîá³ òðàâìó ÷è áî-
ëÿ÷êó, ÿêùî çàíàäòî «ïðèêèïëÿòü» 
äî òîãî ÷è ³íøîãî âèäó âçóòòÿ. Âè-
ñíîâîê — õî÷åø áóòè çäîðîâèì — 
ö³íóé ðîçìà¿òòÿ.

ГАРНЕ ВЗУТТЯ 
І ГАРНІ НОГИ ЧАСОМ НЕСУМІСНІ

ВІДКРИТІ БОСОНІЖКИ 
НА ПІДБОРАХ

Нога погано зафіксована, стопи часто 
прослизають. Напруга від ходьби ще збільшується, 

а випадково підвернувши каблук, 
можна защемити нерв, отримати вивих 

або перелом кісток стопи.

ЛОДОЧКИ З ЗАВУЖЕНИМ НОСКОМ
Вузька передня частина туфельки здавлює пальці, що 

призводить до їх викривлення, вростання нігтів 
і розвитку поперечної плоскостопості. Шанувальниці 

«лодочок» страждають величезними шишками чи 
«кісточкою» біля великих пальців. А через тверді за-

дники — набряками та мозолями.

БАЛЕТКИ
Тримаються на ногах за рахунок напружених паль-
ців. Також пласка підошва призводить до плоско-

стопості, шпор та артрозів. Неправильне положення 
стоп і вимушено шаркаюча хода (треба ж якось 

балетки тримати) псують поставу, спричиняють болі 
у спині і остеохондроз хребта.

ШЛЬОПКИ І В'ЄТНАМКИ
Часте носіння такого взуття призводить до болю 

в підйомі стопи, гомілках і п'ятах, потім — в колінах 
і попереку. Крім того, в'єтнамки і шльопанці не-

гігієнічні. Шкіра ніг у них не захищена від дрібних по-
шкоджень і міського пилу, що може бути причиною 

виникнення поверхневих запальних процесів.

Загроза, яку несе взуття



18 RIA, Ñåðåäà, 17 òðàâíÿ 2017

Тренажери 
«у заручниках»
 Òðèâàº ñóäîâà òÿãàíè-
íà íàâêîëî ñïîðòèâíèõ 
òðåíàæåð³â, ðîçòàøîâàíèõ 
ó ïðèì³ùåíí³ êîëèøíüîãî 
õ³ìçàâîäó. Ï³ñëÿ âèñåëåííÿ 
êëóáó «Ìàêñèìóñ» âîíè çà-
ëèøèëèñÿ «â çàðó÷íèêàõ». 
Îá’ºäíàííÿ «Êîìïëåêñ-1» 
âèìàãàº â³ä ï³äïðèºìöÿ Áî-
ðèñà Ìàêñèì÷óêà â³äðåìîí-
òóâàòè ïðèì³ùåííÿ, â ÿêîìó 
çíàõîäèòüñÿ ñïîðòèâíå 
çíàðÿääÿ, ³ íå â³ääàº ìàéíî. 
Òèì ÷àñîì âæå òðåò³é ñóääÿ 
ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó îáëàñò³ 
âçÿâ ñàìîâ³äâ³ä.

«Шкіряний 
м’яч»
 Ô³í³øóâàëè îáëàñí³ 
çìàãàííÿ øê³ëüíèõ êîìàíä 
íà ïðèçè êëóáó «Øê³ðÿíèé 
ì’ÿ÷». Ñåðåä þíàê³â 2003 
ð. í. ïåðåìîãëà êîìàíäà 
Áåðøàä³, 2004 ð. í. — Ìî-
ãèëåâà-Ïîä³ëüñüêîãî, 2005 
ð. í. — Ëàäèæèíà, 2006 ð. í. — 
Â³ííèöüêî¿ øêîëè ¹ 35. 
Ïåðåìîæö³ â³çüìóòü ó÷àñòü 
ó çîíàëüíèõ âñåóêðà¿íñüêèõ 
çìàãàííÿõ.

«Олімпійський 
первоцвіт»
Ç 22 ïî 24 òðàâíÿ ó Â³-
ííèö³ ïðîõîäèòèìå äåñÿ-
òèé þíàöüêèé ôóòáîëüíèé 
òóðí³ð «Îë³ìï³éñüêèé 
ïåðâîöâ³ò». Çìàãàòèìóòü-
ñÿ 12 êîìàíä. Ãðàòèìóòü 
íà ñòàä³îí³ «Þí³ñòü» Ïàëàöó 
ä³òåé òà þíàöòâà. Ïî÷àòîê — 
22 êâ³òíÿ î 12.00.

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

ÑÏÎÐÒ

Дошколярики у Вінниці опа-
новують футбол в Академії 
Колінса Нгахи (вул. Скалець-
кого, 15, тел.: (073)2097374, 
(098)9363893) та школи 
«Junior» (вул. Г. Успенсько-
го, 14, тел.: (093)2300620, 
(068)8457371).

Де займатися?

Випуск №19 (988)
Мінімальні (у білих, крім короля, лише одна бойова фігура) двоходові за-
дачі на кооперативний мат. У кожній з цих задач по два варіанти рішення.

Задача №1971-1974
М. Пархоменко (Вінниця)
Друкується вперше

h 2             2.1.1.1.        II) Kpe7 -> f8

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №19 (1333) 10 травня 2017 року
Задача №1967
1... T:d6  2.Kpb8 Td8x; 1. Cc6! Kpa7  2.Cd7 Tb8x;
Задача №1968
1... Kpf6  2.Kpg8 Te8x; 1. Cg8+! Kpf6  2.Kph7 Th4x;
Задача №1969
1... C:e3 2. Kpa3 Cc5x; 1. Kpc3! Ca3 2. Kpd2 Cb4x;
Задача №1970
1... Kf2(A)+  2. Kph2(B) Cf4(C)x;
1. Kph2(B)! Cf4(C)+2. Kph3  Kf2(A)x. — чергування ходів АВС-ВСА.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459
 Ó Ëüâîâ³ â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò 

Óêðà¿íè ç³ ñïîðòèâíî¿ ðàä³îïå-
ëåíãàö³¿ íà ïîäîâæåíèõ äèñòàí-
ö³ÿõ. Çìàãàëèñÿ 185 ñïîðòñìåí³â 
ç 13 îáëàñòåé Óêðà¿íè òà Êèºâà. 
Òàêîæ íà ÷åìï³îíàò çàâ³òàëè «ïî-
ëþâàëüíèêè íà ëèñèöü» ç ×åõ³¿. 
Çìàãàííÿ ïðîõîäèëè â ë³ñî-
âèõ ìàñèâàõ íà îêîëèöÿõ ì³ñòà 
Ëåâà — íà ñêëàäí³é, ïåðåñ³÷åí³é 
ãëèáîêèìè ÿðàìè òà âèñîêèìè 
ïàãîðáàìè ì³ñöåâîñò³.

Â³ííè÷÷èíó ïðåäñòàâëÿëà êî-
ìàíäà ç 18 ñïîðòñìåí³â. Çà äî-
áðîþ òðàäèö³ºþ, âîíà âèñòóïèëà 

óñï³øíî — âèáîðîëà òðåòº êî-
ìàíäíå ì³ñöå. Ïîïåðåäó íàøèõ 
çåìëÿê³â — ò³ëüêè Êè¿â ³ Ñóìñüêà 
îáëàñòü. Ïàðàëåëüíî â³äáóâàâñÿ 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ñåðåä ó÷í³â-
ñüêî¿ ìîëîä³, äå êîìàíäà íàøî¿ 
îáëàñò³ çàéíÿëà äðóãå ì³ñöå (ïåð-
øå — Ñóìè, òðåòº — Âîëèíü).

Çàãàëîì â³ííè÷àíè çàâîþâàëè 
66 ³íäèâ³äóàëüíèõ òà êîìàíäíèõ 
ìåäàëåé, ñåðåä ÿêèõ 31 çîëîòó, 20 
ñð³áíèõ, 15 áðîíçîâèõ. ×åìï³î-
íàìè â îñîáèñòîìó çàë³êó ñòàëè: 
Àë³íà Ñîëîíåíêî (ä³àïàçîí 3,5 
ÌÃö, êàòåãîð³ÿ Æ-14), Æàííà 
Áàä³ê (144 ÌÃö, Æ-14), Îëåê-

ñàíäð Ìàð÷óê (ðàä³îîð³ºíòóâàí-
íÿ, ×-21), Îëåêñàíäð ×îâãàí (144 
ÌÃö, ×-40). Ñð³áíèìè ïðèçåðàìè 
âèÿâèëèñÿ Ìèðîñëàâà Ñîëîíèíà 
(Æ-14), Áîãäàí Âîéöåõ³âñüêèé, 
Âëàäèñëàâ Êàëüíè÷åíêî, ªâãåí 
Áåçâåðõí³é (×-16), Âîëîäèìèð 
Ïàùåíêî, Âîëîäèìèð Ëÿõîâè÷ 
(×-14). Áðîíçîâ³ íàãîðîäè — 
â àêòèâ³ Ìèðîñëàâè Ñîëîíèíî¿, 
Àë³íè Ñîëîíåíêî (Æ-14), Âîëî-
äèìèðà Ïàùåíêà, Âîëîäèìèðà 
Ëÿõîâè÷à (×-14), Îëåêñàíäðà 
Ìàð÷óêà (×-21), Åäóàðäà Çåëå-
íþêà (×-40), Ãåííàä³ÿ ×óìàêîâà 
(×-50).

Çà ï³äñóìêàìè öüîãî ÷åìï³îíà-
òó òà ç óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàò³â 
â Óæãîðîä³ ³ Ð³âíîìó, âèçíà÷èëè 
îñíîâíèé ñêëàä þíàöüêî¿ çá³ð-
íî¿ êðà¿íè. Âîíà çàõèùàòèìå íà-
ö³îíàëüí³ êîëüîðè íà ïåðøîìó 
÷åìï³îíàò³ ñâ³òó ñåðåä þíàê³â, ùî 
â³äáóäåòüñÿ â Ñëîâà÷÷èí³ íà ïî-
÷àòêó ëèïíÿ 2017 ðîêó. Äî çá³ð-
íî¿ êðà¿íè óâ³éøëè: Ìèðîñëàâà 
Ñîëîíèíà, Àë³íà Ñîëîíåíêî, 
Æàííà Áàä³ê (Æ-14), Âîëîäè-
ìèð Ïàùåíêî (×-14). Â³òàºìî 
òàêîæ òðåíåð³â Ñåðã³ÿ Çåëåí-
ñüêîãî ³ Åäóàðäà Çåëåíþêà, ÿê³ 
ïîêàçàëè ðåçóëüòàòèâíó ðîáîòó.

У місті Лева здобули путівки на чемпіонат світу

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Óæå ê³ëüêà ì³ñÿö³â ó ðàéîí³ 
ðèíêó «Óðîæàé» ä³º ôóòáîëü-
íà Àêàäåì³ÿ äëÿ äîøê³ëüíÿò 
35-ð³÷íîãî êàï³òàíà â³ííèöüêî¿ 
«Íèâè-Â» Êîë³íñà Íãàõè. Â³í 
íàéâ³äîì³øèé ä³þ÷èé ãðàâåöü 
íàøîãî ì³ñòà, àäæå ðàí³øå âè-
ñòóïàâ çà êîìàíäè Ïðåì’ºð-ë³ãè 
«Çîðÿ» (Ëóãàíñüê) ³ ïåðøî¿ ë³ãè 
«Ñòàëü» (Àë÷åâñüê).

Ó ïðèì³ùåíí³ Àêàäåì³¿ îáëà-
øòóâàëè ôóòáîëüíèé ìàéäàí÷èê 
ðîçì³ðîì 7 íà 15 ìåòð³â. Ï³ä-
ëîãà ïîêðèòà øòó÷íîþ òðàâîþ. 
Âîðîòà äèòÿ÷³, ïåðåíîñí³. Ñò³íè 
ïðèêðàñèëè àòðèáóòèêîþ ³ ôóò-
áîëêàìè â³äîìèõ ãðàâö³â. Ïðè-
ì³ðîì, áðàçèëüñüêî¿ ç³ðêè Êàêà. 
×è Áîðÿ÷óêà — ò³ëüêè íå çà-
õèñíèêà «Íèâè-Â» Îëåêñàíäðà, 
à éîãî ð³äíîãî áðàòà Àíäð³ÿ ç äî-
íåöüêîãî «Øàõòàðÿ».

ГРАЮТЬ ВІЧ-НА-ВІЧ. Íåùîäàâíî 
Êîë³íñ Íãàõà îòðèìàâ òðåíåðñüêó 
ë³öåíç³þ ÓªÔÀ (ªâðîïåéñüêî-
ãî ñîþçó ôóòáîëüíèõ ôåäåðàö³é) 
êàòåãîð³¿ «Â». Öå äàº ìîæëèâ³ñòü 
ïðàöþâàòè ïî âñüîìó ñâ³òó ³, ïðè-
ì³ðîì, ñòàòè ãîëîâíèì òðåíåðîì 

êîìàíäè äðóãî¿ ë³ãè ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè òà ïîì³÷íèêîì êåðìà-
íè÷à êëóáó ïåðøî¿ ë³ãè.

Êîë³íñó äîïîìàãàþòü ìî-
ëîä³ ãðàâö³ «Íèâè-Â» ªâãåí³é 
Ïàíüêîâåöüêèé ³ Ìàêñèì ßñü-
êîâ — ñòóäåíòè Â³ííèöüêîãî ïå-
äóí³âåðñèòåòó. Äëÿ íèõ öå ãàðíà 
ïðàêòèêà.

Êîðåñïîíäåíò R²À çàâ³òàâ 
íà òðåíóâàííÿ íàéìîëîäøî¿ ãðó-
ïè. Äëÿ ðîçìèíêè ä³òêàì çàïðî-
ïîíóâàëè âïðàâó «ë³ñ». Ï³ä ÷àñ 
íå¿ ìàëþêè ðóõàëèñÿ ì³æ êîíó-
ñàìè, ÿê³ íàãàäóþòü äåðåâà. Ñïî-
÷àòêó áåç ì’ÿ÷à, à ïîò³ì ç íèì. 
Òàêîæ ä³òè çà ñèãíàëîì ñòàâèëè 
³ãðîâ³ ñíàðÿäè ó ê³ëüöÿ, ÿê³ ðîç-
òàøîâàí³ çà ïåðèìåòðîì çàëó.  
Îñíîâíà ÷àñòèíà ñêëàäàëàñü 
ç îïàíóâàííÿ áàçîâèõ åëåìåíò³â 
ôóòáîëó. Âåäåííþ ì’ÿ÷à çà äîïî-
ìîãîþ ô³øîê ïðèä³ëÿëè çíà÷íó 
óâàãó. Íàïðèê³íö³ óðîêó ä³òêè 
ãðàþòü ó ôóòáîë — ïåðåâàæíî 
â³÷-íà-â³÷. Áóâàº, ùî áîðþòüñÿ 
«äâà íà äâà», àëå öå ð³äøå.

– Ìè íàâ÷àºìî ìàëå÷ó îá³ãðó-
âàòè ñóïåðíèê³â, àäæå ñàìå öå º 
ðîäçèíêîþ ôóòáîëó, — ñêàçàâ 
Êîë³íñ Íãàõà.

СИНІВ ТРЕНУЄ З ДОШКІЛЬНОГО 
ВІКУ. Êîë³íñ, õî÷à é êàìåðóíåöü 
çà ïîõîäæåííÿì, àëå íèí³ ìàº 
óêðà¿íñüêå ãðîìàäÿíñòâî ³ äàâ-
íî ñòàâ ñâî¿ì ó íàøîìó ì³ñò³. 
Â³í íå îáðàæàºòüñÿ, êîëè âáîë³-
âàëüíèêè ùèðî íàçèâàþòü éîãî 
«Êîëåþ».

Ó Â³ííèö³ Êîë³íñ Íãàõà ìåø-
êàº (ç ïåðåðâàìè) ç 2003 ðîêó, 
êîëè âñòóïèâ íà íàâ÷àííÿ äî íà-
øîãî «ïîë³òåõó». Òàì â³í ³ ïîçíà-

КАПІТАН «НИВИ-В» ВІДКРИВ 
АКАДЕМІЮ ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ
Для вундеркіндів  Колінс Нгаха 
разом з партнерами по команді 
навчає азам футболу малечу. Разом 
з хлопчиками тренуються й дівчатка

éîìèâñÿ ç ìàéáóòíüîþ äðóæèíîþ 
Þë³ºþ. «Äðóãà ïîëîâèíêà» âçÿëà 
àêòèâíó ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ Àêà-
äåì³¿, îï³êóºòüñÿ öèì ïðîåêòîì 
³ äîñ³.

Öÿ ðîáîòà — ïåðøèé ñåðéîç-
íèé äîñâ³ä ãðóïîâèõ çàíÿòü Êî-
ë³íñà Íãàõè. Ðàí³øå éîìó äîâî-
äèëîñÿ ëèøå ï³äì³íÿòè ÿêîãîñü 
òðåíåðà. Õî÷à ó Êîë³íñà º ïðàê-
òèêà ðîáîòè ç âëàñíèìè ä³òüìè. 
Ñòàðøîìó ²âàíó — äåâ’ÿòü ðîê³â. 
Â³í òðåíóºòüñÿ â ñïîðòøêîë³ Áëî-
õ³íà-Áåëàíîâà. ²âàí áàãàòî ðàç³â 
áóâ ïåðåìîæöåì ³ ïðèçåðîì ð³ç-
íèõ òóðí³ð³â, íåîäíîðàçîâî îòðè-
ìóâàâ ïðèçè êðàùîãî áîìáàðäèðà 
òà ãðàâöÿ. Â³í — íàïàäíèê ³ áà-
ãàòî çàáèâàº.

– Ç ²âàíîì ÿ ÷èìàëî çàéìàâ-
ñÿ ³íäèâ³äóàëüíî, êîëè íàøà ðî-
äèíà ìåøêàëà â Ëóãàíñüêó. Òîä³ 
ó ìåíå áóëî âäîñòàëü â³ëüíîãî 
÷àñó. ² ÿ ïðèñâÿ÷óâàâ éîãî ñè-
íó-äîøêîëÿðèêó, — ðîçïîâ³äàº 
Êîë³íñ. — Äðóãîìó ñèíó Êð³ñò³-
àíó — 3,5 ðîêè. Â³í çàðàç òðåíó-
ºòüñÿ â ìî¿é Àêàäåì³¿.

ПЛАНУЄТЬСЯ РОЗШИРЕННЯ. 
Êîëè ïîòåïë³øàº, âèõîâàíö³ 
Àêàäåì³¿ òðåíóâàòèìóòüñÿ ïðî-
ñòî íåáà. Ó íàéáëèæ÷èõ ïëà-
íàõ — ïðîâåäåííÿ êîíòðîëüíî-
ãî ïîºäèíêó ç êîìàíäîþ ³íøî¿ 
ôóòáîëüíî¿ øêîëè.

Êîë³íñ Íãàõà ç ÷àñîì çáè-
ðàºòüñÿ â³äêðèòè ãðóïó ìîëîä-
øîãî øê³ëüíîãî â³êó. Öå äàñòü 
ìîæëèâ³ñòü çáåð³ãàòè ãðóïè, 
à íå ïåðåäàâàòè ä³òåé äî ³í-
øèõ øê³ë.

– ß, ìîæëèâî, âæå íå ìî-
ëîäèé. Àëå ìàþ áàãàòî åíåðã³¿ 
³ áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Ó â³ëüíèé 
÷àñ âèâ÷àþ òðåíåðñüêèé äîñâ³ä 
³íøèõ ôàõ³âö³â ³ ïåðåéìàþ êðàùå 
ó íèõ, — êàæå Êîë³íñ.

Áóâàº, ï³ñëÿ òðåíóâàííÿ 
ç «Íèâîþ-Â» ó êàï³òàíà º ëèøå 
45 õâèëèí, ùîá âñòèãíóòè 
äî Àêàäåì³¿.

– Àëå ÿ «ëå÷ó» äî ñâî¿õ ìà-
ëåíüêèõ âèõîâàíö³â, áî âîíè 
ìåíå ïîâàæàþòü ³ ëþáëÿòü. Ìåí³ 
ö³êàâî ³ ïðèºìíî ç íèìè ïðàöþ-
âàòè, — êàæå ôóòáîë³ñò.

Колінс Нгаха навчає малечу 
елементам дриблінгу
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Íå îäíèì «Ñå-
âèëüñêèì öèðþëü-
íèêîì»! Íå ìíîãèå 

çíàþò, ÷òî «ñîëíöåì Èòàëèè» 
è «Áîæåñòâåííûì ìàýñòðî» óæå 
â 20! ëåò âåëèêèé Äæîàêêèíî Ðîñ-
ñèíè ñòàë ïîñëå òîãî, êàê â òåàòðå 
«Ëà Ñêàëà» ïðåäñòàâèë «Ïðîá-
íûé êàìåíü» — óìîðèòåëüíóþ 
ïî âåñåëîìó ñþæåòó, ãëóáîêóþ 
ïî çàìûñëó è íåîáûêíîâåííî 
ïðåêðàñíóþ ïî ñâîåé ìóçûêàëü-
íîé ñîñòàâëÿþùåé îïåðó-áóôôà. 
Òîëüêî çà ïåðâûé ñåçîí îïåðà 
áûëà ïîêàçàíà 53 ðàçà! À â Ìèëàí 
ñïåøèëè ïðèåõàòü ãåíèè ñî âñåõ 
óãîëêîâ, âêëþ÷àÿ Ãåíðèõà Ãåé-
íå è Ñòåíäàëÿ, æåëàþùèõ òîëü-
êî îäíîãî: óâèäåòü òîãî ñàìîãî 
Ðîññèíè, êîòîðûé åå íàïèñàë…

МУЗЫК А ЛЬНЫЙ ПОД АРОК 
ОТ ПОСЛОВ. Óäèâèòåëüíî, 
íî, âîøåäøèé â äåñÿòêó ëó÷øèõ 
êîìè÷åñêèõ îïåð ìèðà, «Ïðîá-
íûé êàìåíü» â Óêðàèíå äî ýòî-
ãî ãîäà íå çâó÷àë. Ïåðåëîìèòü 
ñèòóàöèþ ðåøèë áûâøèé è íû-

íåøíèé ïîñëû Èòàëèè â Óêðàè-
íå — Ôàáðèöèî Ðîìàíî è Äàâè-
äå Ëà ×å÷èëèÿ, ïðè ñîäåéñòâèè 
êîòîðûõ «Ïðîáíûé êàìåíü» 
áûë ïîñòàâëåí Îïåðíîé ñòóäè-
åé Íàöèîíàëüíîé ìóçûêàëüíîé 
àêàäåìèè Óêðàèíû èìåíè ×àé-
êîâñêîãî. Óêðàèíñêî-èòàëüÿí-
ñêàÿ ïðåìüåðà ïðîøëà 4 ôåâðàëÿ 
â Êèåâå. Ñ çàñëóæåííûì óñïå-
õîì óêðàèíñêèõ èñïîëíèòåëåé 
ñïåöèàëüíûì ïèñüìîì ïîïðè-
âåòñòâîâàë Ìàòòåî Ðè÷÷è, ìýð 
ãîðîäà Ïåçàðî — ðîäèíû Ðîñ-
ñèíè, íà áëàãî êóëüòóðû è èñ-
êóññòâà êîòîðîé ìàýñòðî çàâåùàë 
âñå ñâîå ñîñòîÿíèå.

Ïîñëå êèåâñêîé ïðåìüåðû ïåð-
âûìè ñ÷àñòëèâ÷èêàìè, êîìó ïî-
ñ÷àñòëèâèòüñÿ îöåíèòü «Ïðîáíûé 
êàìåíü», ñòàíóò âèííè÷àíå è âñå 
ãîñòè Ìåæäóíàðîäíîãî îïåðíîãî 
ôåñòèâàëÿ ïîä îòêðûòûì íåáîì 
OPERAFEST TULCHYN, êî-
òîðûé 4–5 èþíÿ ïðè ïîääåðæ-
êå RIA ïðîéäåò â ëåãåíäàðíîì 
Äâîðöå Ïîòîöêèõ.

ßðêèå èòàëüÿíñêèå ìåëîäèè, 
áëåñòÿùàÿ ïàðòèòóðà è èñêðî-
ìåòíûé þìîðíîé ñþæåò — äà-
ëåêî íå âñå ïðåëåñòè, ê êîòîðûì 
ñòîèò ãîòîâèòüñÿ. Ïîñòàíîâêà 

МУЗЫКУ РОССИНИ В ТУЛЬЧИНЕ 
УСИЛИТ ОПЕРНОЕ МЕНЮ 
Из «Ла Скала», с любовью!  
Нашумевшую украинско-итальянскую 
премьеру — эпатажную и сверхсовременную 
постановку комической оперы-буффа 
«Пробный камень» — винничане 
смогут увидеть 4 июня на фестивале 
OPERAFEST TULCHYN. А поскольку ее 
автор — «Божественный маэстро» Джоаккино 
Россини — был еще тем гурманом-
кулинаром, на фестивале готовятся всех 
удивлять специальным оперным меню

áûë åùå òåì ãóðìàíîì-êóëèíà-
ðîì! Öåëûå ëåãåíäû è àíåêäî-
òû õîäÿò î òîì, êàêèå ïûøíûå 
çàñòîëüÿ îí ëþáèë óñòðàèâàòü 
è ñ êàêèì àçàðòîì ïðèäóìûâàë 
íîâûå áëþäà. Áèîãðàôû ïðèâî-
äÿò äàæå òàêîé çàáàâíûé ñëó÷àé: 
êîãäà îäèí èç åãî ãîñòåé íà÷àë 
ðàñõâàëèâàòü äîñòîèíñòâà îïå-
ðû «Ñåâèëüñêèé öèðþëüíèê», 
êîìïîçèòîð, çàíÿòûé ïðèãîòîâ-
ëåíèåì ïàøòåòà, çàêðè÷àë:

— ×òî òàì «Ñåâèëüñêèé öè-
ðþëüíèê»! Âîò ïîïðîáóåøü ýòîò 
ïàøòåò, òîãäà ñêàæåøü, êàêîé 
èç ìåíÿ êîìïîçèòîð!

Ñèìâîëè÷íî, ÷òî 4–5 èþíÿ 
íà îïåðíîì ôåñòèâàëå â Òóëü÷è-
íå, ãäå ïðîçâó÷èò òðèóìôàëüíàÿ 
îïåðà Ðîññèíè, âìåñòå ñ òðàäè-
öèîííîé äëÿ ôåñòèâàëåé óëè÷íîé 
åäîé áóäåò ïðåäñòàâëåíî ñïåöè-
àëüíîå îïåðíîå ìåíþ — âñå ïîä 
ñòàòü âûñîêîìó èñêóññòâó!

— Ýòî ìåíþ ñåé÷àñ äåòàëüíî 
ðàçðàáàòûâàþò íàøè ïàðòíå-
ðû — çíàìåíèòûé îäåññêèé 
ãàñòðîíîìè÷åñêèé ôåñòèâàëü 
«Òàêè äà, âêóñíî», êîòîðûé 
ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà êåéòåðèí-
ãå — òîæå â ñâîåì ðîäå âèäå 
èñêóññòâà! — â ïëàíå îáñëóæè-
âàíèÿ, ïîäà÷è è ïðåçåíòàöèè 
áëþä, — ðàññêàçûâàåò Èðèíà 
Ôðåíêåëü. — Íà îäíîé èç ðàáî-
÷èõ âñòðå÷ â Òóëü÷èíå ìû ãîâî-
ðèëè î âêóñå îïåðû è ïðèøëè 
ê âûâîäó, ÷òî ìåíþ äîëæíî áûòü 
ñïåöèàëüíûì, îïåðíûì. Òàê ÷òî 
ãîñòåé ôåñòèâàëÿ æäåò ñþðïðèç!

Íàïîìíèì, âõîä íà ôåñòèâàëü 
OPERAFEST TULCHYN — áåñ-
ïëàòíûé. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðî-
ãðàììîé, à òàêæå ïðåäëîæåíèåì 
ñïåöèàëüíûõ àâòîáóñíûõ «÷àð-
òåðîâ» èç Âèííèöû, âû ìîæåòå 
íà ñàéòå moemisto.ua è ïî òåë.: 
(0432)690–025, (098)54–76–909.

Исполнительница главной роли Роксолана Колесник: 
«Наш «Пробный камень» уже готов ко встрече 
со зрителями! Будет горячо!»

êèåâëÿí — î÷åíü ñîâðåìåííàÿ 
è ýïàòàæíàÿ! Âñå äåéñòâèå ïåðå-
íåñåíî èç XIX ñòîëåòèÿ â íàøå 
âðåìÿ… Ãëàâíîé äåêîðàöèåé ðå-
æèññåð Áîãäàíà Ëàò÷óê ñäåëàëà 
ãðîìàäíûé àêâàðèóì, â êîòîðîì 
îáèòàþò ãåðîè. À ñþæåò îïåðû 
çàêðó÷åí íà òîì, ÷òî, ïîëó÷èâ 
îãðîìíîå íàñëåäñòâî, ãðàô ðå-
øàåò ïðîâåðèòü íà èñêðåííîñòü 
ñâîèõ äðóçåé è âîçëþáëåííóþ. 
Ïåðåîäåâàåòñÿ òóðåöêèì êóï-
öîì è îáúÿâëÿåò: ãðàô ðàçîðåí 
è ïî óøè â äîëãàõ…

МОБИЛЬНЫЕ И ПАЛКИ ДЛЯ 
СЕЛФИ ПРЯМО НА СЦЕНЕ. — ß 
âèäåëà ýòó ïîñòàíîâêó. Îíà î÷åíü 
êðàñèâàÿ è íåîðäèíàðíàÿ. Ðåæèñ-
ñåðó óäàëîñü íàéòè íàñòîëüêî íî-
âàòîðñêîå ïðî÷òåíèå, ÷òî îïåðà 
ïðåäñòàåò ñîâåðøåííî â íîâîì 
âàðèàíòå. Îðèãèíàëüíûå ñîâðå-
ìåííûå äåêîðàöèè, êîñòþìû, 
ðåêâèçèòû — öåëûé àâòîáóñ äëÿ 
íèõ çàêàçàí! À ñîëèñòû âî âðå-
ìÿ èñïîëíåíèÿ äàæå äåëàþò 
ñåëôè ïðÿìî íà ñöåíå, — ðàñ-
ñêàçûâàåò àðò-äèðåêòîð ôåñòè-
âàëÿ OPERAFEST TULCHYN, 
çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà Óêðàèíû 
Èðèíà Ôðåíêåëü. — Âñå ñîâðå-
ìåííûå ïðåäìåòû è èíòåðïðåòà-
öèÿ, ñîçâó÷íàÿ íàøåìó âðåìåíè, 
âûçûâàþò äîïîëíèòåëüíûé ñìåõ 
â çàëå. À îïåðà-áóôôà — ýòî âåäü, 
â ïåðâóþ î÷åðåäü, øóòêà, êîòîðàÿ 
âñåãäà ïðèíîñèò ìîðå óäîâîëü-
ñòâèÿ è íàèëó÷øåå íàñòðîåíèå! 
Ìû ñ÷àñòëèâû, ÷òî áëàãîäàðÿ 
ïîääåðæêå Èòàëüÿíñêîãî êóëü-
òóðíîãî èíñòèòóòà è Ìèíèñòåð-
ñòâà êóëüòóðû Óêðàèíû ýòó ÷óäåñ-
íóþ ïîñòàíîâêó ñìîãóò óâèäåòü 
âñå ãîñòè íàøåãî ôåñòèâàëÿ.

ВМЕСТО ОБЫЧНЫХ УГОЩЕ-
НИЙ — ОПЕРНОЕ МЕНЮ. Èí-
òåðåñíûé ôàêò: áóäó÷è ñàìûì 
ïîïóëÿðíûì êîìïîçèòîðîì 
Èòàëèè, Äæîàêêèíî Ðîññèíè 
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 Music Camp International çíîâ 
ïðè¿æäæàº ó Â³ííèöþ. Ó òàáîð³ 
ä³òè â³êîì â³ä 11 äî 16 ðîê³â ï’ÿòü 
äí³â áóäóòü â÷èòèñÿ ãðàòè íà â³-
îëîí÷åë³, ôëåéò³, ñêðèïö³, ã³òàð³ 
òà ³íøèõ ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ 
òà ñï³âàòèìóòü ó õîð³. Çàïðîøó-
þòü óñ³õ ä³òîê, íåçàëåæíî â³ä 
òîãî, º â íèõ ìóçè÷íà îñâ³òà ÷è í³.

Ìóçè÷íèé òàá³ð áóâ ó íàøîìó 
ì³ñò³ äâà ðîêè òîìó, â 2015 ðîö³. 
Òîä³ çàðåºñòðóâàëîñÿ á³ëüøå 200 
ó÷àñíèê³â. Éîãî îðãàí³çàòîð — 
àìåðèêàíêà Êîíñòàíö³ÿ Ôîðòó-
íàòî — çàñíîâíèê, ðîçðîáíèê 
óí³êàëüíî¿ ìåòîäèêè òà äèðåêòîð 
ïðîåêòó, â³äîìèé äèðèãåíò. Âîíà 

ïðîâåëà á³ëüøå 150 òàêèõ êåìï³â 
ïî Óêðà¿í³ òà Ðóìóí³¿.

Ïðîòÿãîì òèæíÿ ä³òè â³ä 11 
äî 16 ðîê³â îïàíîâóâàòèìóòü ãðó 
íà äâîõ ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ. 
Îñîáëèâ³ñòü òàáîðó â òîìó, ùî 
íå áóäå í³ÿêèõ êàñòèíã³â. Áóäü-
ÿêà äèòèíà, ÿêà çàïîâíèëà ðå-
ºñòðàö³éíèé ëèñò òà íàä³ñëàëà 
äîêóìåíòè, ìîæå ïîòðàïèòè 
äî òàáîðó. Ïðè öüîìó íå ìàº çíà-
÷åííÿ — âì³º âîíà ãðàòè òà ñï³âà-
òè ÷è í³. Àäæå ìåòà ïðîåêòó — ÷å-
ðåç ìóçè÷íó ìàéñòåðí³ñòü ðîçâèòè 
â êîæí³é äèòèí³ ïî÷óòòÿ ã³äíîñò³, 
íàä³¿ òà âïåâíåíîñò³ â ñîá³.

— Öå ìîæëèâ³ñòü ñïðîáóâàòè 
ïðàöþâàòè â êîìàíä³, âèïðîáóâà-

òè ñâî¿ ñèëè â òâîð÷îñò³. Íàâ³òü, 
ÿêùî íå äóæå âèõîäèòü, ïðèì³-
ðîì, ñï³âàòè, òî â õîð³ öå íå òàê 
ïîì³òíî, — ãîâîðèòü êîîðäèíàòîð 
ïðîåêòó Ëåñÿ Íàé÷óê. — Çàòå äè-
òèíà â³ðèòü ó ñâî¿ ñèëè, â òå, ùî 
âîíà ìîæå òðîõè ïîâ÷èòèñÿ ³ âæå 
âèñòóïàòè íà ñöåí³.

Ó õîð³ â³ííè÷àíè ñï³âàþòü ð³ç-
íèìè ìîâàìè: ³ñïàíñüêîþ, ³òà-
ë³éñüêîþ, àíãë³éñüêîþ, óêðà¿í-
ñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ ³ ëàòèíñüêîþ.

Äîïîìàãàòè ä³òÿì áóäóòü âè-
êëàäà÷³ ç Êèºâà, ÿê³ ñïåö³àëüíî 
â÷èëèñÿ ìåòîäèö³ Êîíñòàíö³¿ 
Ôîðòóíàòî. Çàíÿòòÿ ïðîõîäèòè-
ìóòü â öåíòð³ ì³ñòà íà áàç³ øêîëè 
¹ 4, ùî á³ëÿ Óí³âåðìàãó.

1 ÷åðâíÿ â Áóäèíêó îô³öå-
ð³â óæå þí³ ìóçèêàíòè äàäóòü 
êîíöåðò ó ñóïðîâîä³ êàìåðíîãî 
îðêåñòðó «Àðêàòà». Ïîäèâèòèñÿ 
çìîæóòü óñ³ îõî÷³, ñïëàòèâøè 
ñèìâîë³÷íó ñóìó â 50 ãðèâåíü.

— Íà ìèíóëîìó êîíöåðò³ äâà 
ðîêè òîìó áóëà ìàéæå ïîâíà 

çàëà ãëÿäà÷³â, — êàæå Ëåñÿ. — Óñ³ 
çâîðóøèëèñÿ ³ ðîçðåâ³ëèñÿ. Áóëî 
äóæå ãàðíî. Ä³òÿì ïîäîáàëèñÿ óñ³ 
ï³ñí³, âîíè õîäèëè ³ íàñï³âóâàëè 
¿õ â ïåðåðâàõ ì³æ ðåïåòèö³ÿìè.

Äàòè ïðîâåäåííÿ òàáîðó ó Â³ííè-
ö³: 27–31 òðàâíÿ ³ 1 ÷åðâíÿ íà Äåíü 
çàõèñòó ä³òåé — ñâÿòêîâèé êîíöåðò.

Діти навчаться грати на двох музичних інструментах

Реєстраційний внесок — 200 гри-
вень. Для дітей з багатодітних, ма-
лозабезпечених, сімей, внутрішньо 
переміщених осіб з тимчасово оку-
пованої території участь в таборі 
безкоштовна. Але вони мають під-

твердити свій соціальний статус: 
надіслати скан-копії документів. 
Займатимуться учасники з 11.00 
до 16.00. Реєстрація вже відкрита 
і триватиме до 22 травня. Заповнити 
анкету можна тут: goo.gl/gBbs9I.

Скільки коштує тиждень в таборі
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Äîëèíà âèíèêëà â áîëîòí³é 
ì³ñöåâîñò³ â íèçèí³ ð³÷êè Êà-
ðàºöü íà òåðèòîð³¿ ñåëà Ñí³òê³â.

Íåùîäàâíî òóò ñòâîðèëè áî-
òàí³÷íèé çàêàçíèê. Çà ñëîâàìè 
ãîëîâè Ñí³òê³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè Â³-
êòîðà Îëüøåâñüêîãî, «æèâóòü» 
òàì ëèøå æîâò³ ³ðèñè.

— Ìè íàìàãàëèñÿ êîëèñü ç ä³-
òêàìè ï³äñàäèòè á³ë³ ³ ñèí³ ³ðèñè. 
Àëå âîíè ïðîñòî òàì íå ïðèæèâà-
þòüñÿ, — ðîçïîâ³äàº â³í. — ̄ çäèâ 
ê³ëüêà äí³â òîìó òóäè: êóëüòóðí³ 
³ðèñè âæå öâ³òóòü, à íà Äîëèí³ 

ïîêè ùî í³÷îãî íåìàº. Çàçâè÷àé, 
êâ³òêè ðîçöâ³òàþòü â ê³íö³ òðàâíÿ 
— ïî÷àòêó ÷åðâíÿ çàëåæíî â³ä 
ïîãîäíèõ óìîâ.

НЕПРОСТЕ МІСЦЕ. ßê êàæå ãîëî-
âà ñ³ëüðàäè, Äîëèíà ìàº äîñèòü 
ñïåöèô³÷íó åíåðãåòèêó, ðåàãóº 
íà ñóñï³ëüí³ íåãàðàçäè. Îäíà 
ì³ñöåâà áàáöÿ, ÿêà íå äîæèëà 
÷îòèðè ì³ñÿö³ äî ñâîãî 100-ð³÷-
÷ÿ ³ áóëà íåçðÿ÷à, ïåðåïîâ³ëà, ùî 
êîëèñü îäèí êîìñîìîëåöü ðîç-
áèâ êàì'ÿíèé õðåñò á³ëÿ Äîëèíè 
³ðèñ³â, òî íàñòóïíîãî ðîêó êâ³ò³â 
íå áóëî, à ëþäè âìèðàëè ç ãîëîäó.

У СНІТКОВІ СКОРО ЗАЦВІТЕ ДОЛИНА 
ІРИСІВ. ВСТИГНІТЬ ПОБАЧИТИ
За враженнями  У кінці травня, 
на початку червня на межі Барського 
та Мурованокуриловецького районів 
квітує Долина ірисів. 13 гектарів усіяні 
жовтими «півниками». Вони будуть цвісти 
майже два тижні, тож не пропустіть 
нагоди зробити ефектні фото з поїздки

— Ïîò³ì ÿ ç’ÿñóâàâ ³ñòîðè÷íèé 
ïåð³îä. Öå áóâ 32 ð³ê — ãîëîä, — 
ãîâîðèòü ïàí Â³êòîð — Íå îäíà 
ëþäèíà öå ï³äòâåðäèëà. Òàêîæ 
áàáöÿ ïåðåêàçóâàëà, ùî «êîëè 
ìàëè æèä³â ïîñòð³ëÿòè, òîä³ âîíà 
íå öâ³ëà». ª òàêîæ ïðèïóùåí-
íÿ, ùî íà ò³é çåìë³ ó âèòîêàõ 
ð³÷êè Êàðàºöü â³äáóâàëîñÿ áàãàòî 
êðèâàâèõ ³ñòîðè÷íèõ ñóòè÷îê.

ХОДЯТЬ ЛЕГЕНДИ, ЩО... Ìî-
ëîäà â³ëüíà ä³â÷èíà æàëà æèòî. 
À âíèçó â äîëèí³ õëîïåöü-êð³ïàê 
âèïàñàâ ïàíñüêå ñòàäî. ² âîíè ïî-
êîõàëè îäíå îäíîãî. Äîíüêà ïðè-
éøëà äî áàòüêà ðîçïîâ³ñòè ïðî 
ñâîþ ëþáîâ ³ ïðî òå, ùî áî¿òüñÿ 
âèõîäèòè çàì³æ çà êð³ïàêà. Áàòü-
êî, áóâøè â³ëüíèì ì³ùàíèíîì, 
õîò³â âèêóïèòè ó ïàíè÷à õëîïöÿ. 
Àëå òîãî â³ääàëè â ðåêðóòè íà 25 
ðîê³â. Ã³ðêèìè ñëüîçàìè ïðîëè-
ëîñÿ ïî÷óòòÿ ä³â÷èíè òà âòðà÷å-
íî¿ ìîëîäîñò³. Â³ä òèõ ï³ð æîâò³ 
³ðèñè — êâ³òè ðîçëóêè ïðîðîñ-
òàþòü òóò.

«НЕ СМІТІТЬ». Çà ñïîñòåðåæåííÿ-
ìè Â³êòîðà Îëüøåâñüêîãî, Äîëè-
íà öâ³òå íåäîâãî — áëèçüêî äâîõ 
òèæí³â. Ñàìèé ðîçïàë öâ³ò³ííÿ 
ï³âíèê³â — öå íàïðóæåíèé ÷àñ 
äëÿ ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè ³ ì³ñöåâèõ 
ìåøêàíö³â Ñí³òê³âö³â. Ïî÷èíà-
þòü ïðè¿æäæàòè áàãàòî òóðèñò³â. 
Òà íå ÷åðåç ¿õ ê³ëüê³ñòü ïåðå-
éìàþòüñÿ ñåëÿíè, à ÷åðåç êóïè 
ñì³òòÿ, ÿê³ âîíè ï³ñëÿ ñåáå çà-
ëèøàþòü.

— Ìè ðàä³ ãîñòÿì, ÿê³ ïðè¿æ-
äæàþòü ïîäèâèòèñÿ Ñí³òê³â ³ Äî-
ëèíó. Àëå ëåäü íå êîæíîãî äíÿ 
äîâîäèòüñÿ ¿çäèòè ³ ïðèáèðàòè 
áàíêè, ñêëÿíêè, òóàëåòíèé ïàï³ð, 
çãàðèùà â³ä ìàíãàë³â. Íå áåç öüî-
ãî. Ç ì³ñöåâèìè âæå òðîõè êðà-
ùà ñèòóàö³ÿ, í³æ ç ïðè¿æäæèìè. 
Ìè ÿê ìîæåìî ï³äòðèìóºìî òàì 
ïîðÿäîê. Íàâ³òü ùèòè ñòàâèëè 
«Áóäü ëàñêà, íå ñì³ò³òü». Íå äî-
ïîìîãëî. À íàì â³ä öüîãî áîë³ñíî.

Ðàí³øå ñåëÿíè íàìàãàëèñÿ 
òðîõè îãîðîäèòè òåðèòîð³þ â³ä 
òâàðèí, ÿê³ âèïàñàëèñÿ ïîðÿä 
³ øêîäèëè ðîñëèíàì. Òà é â³ä 
ëþäåé, ÿê³ ö³ëèìè îáåðåìêàìè 
¿õ çðèâàëè.

— Òóðèñòè íàçèâàºòüñÿ: ïîñòà-
âèëè ìàíãàë ç øàøëèêàìè ³ íà-
ðâàëè îáåðåìîê ³ðèñ³â. Àëå êâ³ò-
êà íå ìàº ãàðíîãî çàïàõó ³ äóæå 
øâèäêî â’ÿíå. Ðîçïîâ³ì àíåêäîò. 
Íàñïðàâä³ æ ðåàëüíó ñèòóàö³þ. 
Ïðè¿õàëè äî íàñ ðîñ³éñüêîìîâí³ 
òóðèñòè ³ çàïèòóþòü: «À çà÷åì âàì 
âîò ýòà îãðàäà?» Òàì áóëè ïîñòàâ-
ëåí³ òàê³ áåðåçîâ³ ê³ëî÷êè ³ æåð-
äèíêè. «Öå äëÿ òîãî, ùîá òâàðèíè 
øêîäè íå ðîáèëè» — â³äïîâ³äàþ 
ÿ. Òóò ÿêðàç éäå ëþäèíà ç îáåðåì-
êîì ï³âíèê³â â ðóêàõ. ² â³í ìîâèâ: 
«Äà-à-à, íèêàêîé çàáîð íå óáåðå-
æåò ýòè öâåòû îò ýòèõ ñêîòîâ». 
Ñòîðîííÿ ëþäèíà, à öå áóëî íà-
ñò³ëüêè ùèðî ³ ïðàâèëüíî ñêàçàíî.

До Сніткова приблизно 100 кіло-
метрів. Буквально від централь-
ної асфальтної дороги прямуєте 
метрів 500 праворуч за село. Там 
стоятиме вказівник. Але зазви-
чай, люди звертаються до само-
го голови Снітківської сільради 

Віктора Ольшевського, щоб він 
провів екскурсію і показав Доли-
ну. Сільрада знаходиться за три 
метри від центральної асфаль-
тної дороги на вулиці Шевченка, 
56. А перекусити і випити кави 
можна в сільському кафе.

Дорога до ботанічного заказника

Ботанічний заказник «Долина ірисів» вже став 
брендом села Снітків. Зазвичай, іриси квітнуть 
в кінці травня — на початку червня
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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 незабут-
ній відрив! Будуть всі найкращі хіти MOZGI і чимало 
прем’єрних синглів з нового альбому «На белом». 
Масштабне «Big show» в новому для групи форматі, 
наповнене унікальними технічними нововведеннями, 
професійним звуком і світловими елементами. Квит-
ки у фан-зону — 300 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру Садов-
ського, «Магігранду» і «Петроцентру».
 Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

«Дизель Шоу». 
Додатковий концерт!
Цього року у Вінниці 
«Весна Смішна» буде по-
двійною: королі україн-
ського гумору «Дизель 
Шоу» дадуть не один, 
а два концерти! 26 травня 

у Будинку офіцерів окрім запланованого на 20.00 ви-
ступу, на який квитки вже майже продано, о 17.00 від-
будеться додатковий концерт! Будуть нові найсмішні-
ші жарти і дві години безперервного сміху! При-
ходьте на концерт всією родиною! У арсеналі Єгора 
Крутоголова, Марини Поплавської, Євгена Сморигіна, 
Вікторії Булітко, Яни Глущенко, Олександра Бережка, 
Євгена Гашенка і Олега Іваниці завжди багато прем’єр 
і яскравих номерів, якими вони й порадують вінничан 
26 травня. Квитки на додатковий концерт «Дизель 
Шоу» — 220–550 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру Садов-
ського, «Магігранду» і «Петроцентру». Безкоштовна 
доставка квитків: (0432)57–55–55, (098)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

КІНО

Вартові галактики 2
Фантастика, 17.05, поч. о 10.00, 14.00, 16.50, 
19.15, 21.55. Вартість квитків — від 65 грн
18.05–24.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Рок-Дог
Анімація, 17.05, поч. о 12.20. Вартість квитків — 60 
грн. 18.05–24.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Пастка
Жахи, 17.05, поч. о 15.00. Вартість квитків — 65 грн. 
18.05–24.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Меч короля Артура
Пригоди, 17.05, 10.00, 12.40, 16.45, 19.30, 22.00
Вартість квитків — від 65 грн
18.05–24.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Де дракон
Анімація, 19.05–25.05, поч. о 10.00, 12.00
Вартість квитків — 20 грн

Ідеальні незнайомці
Комедія, 19.05–25.05, поч. о 14.00, 20.00
Вартість квитків — 20 грн

Ніч у Парижі
Комедія, 19.05–25.05, поч. о 16.00
Вартість квитків — 20 грн

Чарівні чудові
Мелодрама, 19.05–25.05, поч. о 18.00
Вартість квитків — 20 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Вартові галактики 2
Фантастика, 17.05, поч. о 9.00, 11.00, 11.50, 
12.50, 13.50, 14.40, 15.40, 16.40, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.20, 21.20, 22.20
Вартість квитків — від 50 грн
18.05–24.05, довідка — за тел. (096)0035050

Король Артур: Легенда меча 2D
Пригоди, 17.05, поч. о 10.00, 12.40, 15.20, 18.00, 
20.40. Вартість квитків — від 50 грн
18.05–24.05, довідка — за тел. (096)0035050

Король Артур: Легенда меча 3D
Пригоди, 17.05, поч. о 9.10, 11.50, 14.30, 17.10, 
19.50, 22.30. Вартість квитків — від 50 грн
18.05–24.05, довідка — за тел. (096)0035050

Пастка
Жахи, 17.05, поч. о 10.40, 15.10
Вартість квитків — від 50 грн
18.05–24.05, довідка — за тел. (096)0035050

Рок-Дог
Анімація, 17.05, поч. о 10.00
Вартість квитків — від 50 грн
18.05–24.05, довідка — за тел. (096)0035050

Таємний агент
Трилер, 17.05, поч. о 13.00, 17.30, 19.40, 21.50
Вартість квитків — від 50 грн
18.05–24.05, довідка — за тел. (096)0035050

КІНОТЕАТР 

 РОДИНА

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

ТЕАТР 
театр ім. Садовського 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)

Прем'єра вистави 
«Річард ІІІ» 
за мотивами п'єси 
Уільяма Шекспіра
1 червня у Вінницькому 
музично-драматично-
му театрі грандіозна 
прем'єра вистави 
«Річард ІІІ» за мотивами 

однойменної п'єси Уільяма Шекспіра. Ця вистава 
— одна із тих п’єс, яка протягом багатьох століть 
не перестає захоплювати глядачів, режисерів, ак-
торів цілого світу. Головну роль короля Річарда III 
зіграв народний артист України — Богдан Бенюк.
«Річард III» є однією з найдовших п’єс Вільяма 
Шекспіра, тому й вистава триває понад три годи-
ни. Початок о 18.30, 1 червня. Довідки за телефо-
нами: 56–25–34, 67–09–07.

Моя чарівна леді
Мюзикл, 18.05, 23.05, поч. о 18.30

Народний Малахій
Трагіфарс, 24.05, поч. о 18.30

Гастролі Кіровоградського 
драмтеатру ім. Кропивницького
Сорочинський ярмарок
Комедія, 17.05, поч. о 14.00 та 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 20 грн
Коза-дереза
Казка-комедія, 20.05, поч. об 11.00 та 13.00
Ще раз про Червону Шапочку
Цілком можлива історія, 21.05, поч. об 11.00 та 13.00

ВИСТАВКИ
Коштовні сторінки історії Поділля
До 19 червня в краєзнавчому музеї працює ви-
ставка «Коштовні сторінки історії». На виставці 
можна побачити унікальні дорогоцінні ювелірні 
прикраси, предмети торевтики, парадну зброю 
та скарби з фондової збірки музею. Матеріа-
ли, що експонуються, належать до різних періодів 

історії нашого краю: від Трипілля до Нової доби.
Надзвичайно яскравою є колекція сарматського 
золота. Виставку можна відвідати щоденно, крім 
понеділка, з 11.00 до 17.00. Вартість вхідних 
квитків для учнів та студентів — 10 грн, дорослих 
— 20 грн. Екскурсійне обслуговування — 100 грн 
(з групи). Довідки за телефонами: (0432) 67–20–93, 
67–28–12.

The Best Kids of 
Ukraine — Дитячий 
Фестиваль до Дня 
захисту дітей
Всеукраїнський Дитячий 
Фестиваль пройде у Ві-
нниці 1 червня. Спеці-
ально до Дня захисту 

дітей ГО «HARVED — розвиток особистості» 
та модельна агенція «GRACE» організовують 
черговий конкурс краси, талантів та моди для 
хлопчиків та дівчаток — «The Best Kids of Ukraine 
2017». «The Best Kids of Ukraine» — конкурс краси 
і талантів для дітей з усіх куточків нашої держави, 
створений спеціально для того, щоб дати мож-

ливість діткам показати свої таланти, розкрити 
себе, стати більш впевненими у собі. Наші пере-
можці мають унікальну можливість представляти 
Україну на міжнародному конкурсі «Little Miss 
World та Little Mister World», а також отримують 
у подарунок подорож до країни дитячих мрій 
— до Disneyland у Францї. Під час проведення 
підготовки до самого конкурсу будуть організовані 
для учасників знайомство, цікаві майстер-класи, 
розваги, а також благодійний проект!
Заявку на участь ви можете подати до 20 травня
Місце проведення фестивалю: Feride Plaza, нічний 
клуб, вул. Пирогова, 23Б
Дата: 1 червня з 14.00 до 17.00. Деталі за телефо-
ном (063) 125 95 83.

Міжнародний 
оперний open 
air фестиваль 
OPERAFEST 
TULCHYN 
4–5 червня у легендар-
ному Палаці Потоцьких 
у Тульчині пройде пер-

ший Міжнародний оперний фестиваль під відкри-
тим небом. OPERAFEST-TULCHYN — грандіозний 
open air, який змінить ваше уявлення про оперу, 
порадує яскравими селфі-зонами і незабутніми 
нічними кінопоказами й екскурсіями! Більше 300 
артистів, 320 кіловат звуку, 100 світлових приладів!
4 червня, неділя
18.00 — проект «Гала Опера» (кращі оперні арії 
Дж. Верді, Р. Вагнера та інших європейських ком-
позиторів) та казкова опера-феєрія «На Русал-
чин Великдень» М. Леонтовича.
21.00 — українсько-італійська прем’єра! Комічна 
опера на 2 дії «Пробний камінь» Дж. Россіні.
23.00–03.00 — театралізована інтерактивна 
програма для молоді «Нічні вартові 
Подільського Версалю» та нічний кінопоказ 
фільму «Привид опери».
5 червня, понеділок
18.00 — опера «Кармен» Ж. Бізе та опера «Ал-
кід» Д. Бортнянського
21.00 — ексклюзивна прем’єра в Україні! Концерт-
ні версії мюзиклів «Танець вампірів» Джима Стей-
нмана та «Привид опери» Ендрю Ллойд-Веббера.
Вхід на фестиваль — безкоштовний! 
«OPERAFEST-TULCHYN» — поїхали за вражен-
нями! Замовлення чартеру до місця події на 
сайті bilet.vn.ua. Детальна інформація за тел.: 
(0432)690–025, (098)54–76–909 та у інфо-центрі 
фестивалю, що працює у обласній бібліотеці імені 
Тімірязєва (вул. Соборна, 73). Фестиваль прохо-
дить за підтримки голови Вінницької ОДА Валерія 
Коровія, Міністерства культури України та RIA.

The HARDKISS 
у Вінниці
The HARDKISS 
везуть у Вінницю свій 
нашумілий «Perfection 
Tour»! 3 червня 
о 19.00 у Будинку 
офіцерів крім усіх 

найкращих хітів The HARDKISS: «Hurricane», 
«Helpless», «Stones», «Organ», «Tony, Talk!», «Make-
Up», «Perfection» та багато інших, група порадує 
прихильників свіженькими роботами: «Rain», 
«Closer» та «Антарктида». Світ The HARDKISS — це 
безодня найкращої музики, почуттів і адреналіну, 
куди варто потрапити хоча б раз! Не пропустіть 
грандіозну подію! Квитки — 200–600 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.

«Квартал 95» у Вінниці
Володимир Зеленський, 
Євген Кошовий, Олена 
Кравець, Степан Казанін 
і всі улюблені «кварталів-
ці» вже скоро у Вінниці! 
4 червня о 19.00 у Будинку 
офіцерів Студія «Квартал 

95» порадує своїх вінницьких шанувальників новою 
програмою 2017, яку гумористи з тріумфом пре-
зентували на гастролях в Америці, Австралії, Ізраїлі 
та багатьох інших країнах. Нові образи, свіжі жарти, 
актуальні пародії, яскраві пісні — все у одному непо-
вторному концерті лише для вас! Чекаємо вас, готує-
мося сміятися і веселитися всі разом! Квитки — 290–
1350 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».

Суперблондинка Оля Полякова у Вінниці! 
Всеукраїнський тур «Я люблю Вас»!
Суперблондинка Оля Полякова виступить у Вінниці 20 травня 
з концертною програмою «Я люблю Вас!» 
До програми увійдуть старі і улюблені пісні «Шльопки», «Люлі», 
а також нові, включаючи мега-хіт весни «Кохання-зітхання».
Отож на вас чекає незабутнє епатажне музичне шоу, де не захочеться 
«страждати, а лише танцювати». Вартість квитків: 250–850 грн.
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ÏÎÆÀÐÒÓªÌÎ?

Сторінку підготував Михайло Курдюков

На нудистском пляже:
– Девушка, вы мне нравитесь!
– Я вижу.


Сколько женщину голодом ни мори, а она 
всё равно будет на лишний вес жаловаться…


Счастье — это когда у тебя среди друзей есть 
медик, мент, юрист и киллер. Сразу жить 
становится как-то проще.


Приходит свекровь к невестке. Провела 
пальцем по телеку, шкафу, тумбочке. 
Показывая пыль на пальце, говорит:
– Какая пословица есть на этот случай?
Невестка, недолго думая:
– Свинья везде грязь найдет!


— Папа, а правда, что на Кавказе жених 
узнает, кто его невеста, только после свадьбы?
— Это везде так, сынок…


Не знаю, что хуже?! Когда девушка написала: 
«Может, нам стоит расстаться?» или когда 
следом от неё же приходит: «Ой, это 
не тебе!»…?


Сегодня шеф собрал всех у себя в кабинете 
и позвонил каждому со своего мобильника. 
Внимательно прослушал мелодии, которые 
мы установили на его вызов. Всё — премий 
не будет.


У врача:
— Ну что, Лев Абрамович, пришли 
результаты ваших анализов и, должен вам 
сказать, что у меня для вас плохая новость…
— Доктор, я что, умру?
— Нет! Мы будем вас лечить!


Начало операции. Анестезиолог наклоняется 
над пациентом, чтобы приложить наркозную 
маску. Пациент, чувствуя жуткий запах 
перегара:
— Доктор, вы же пьяны! Анестезиолог, 
ласково хлопая больного по щеке:
— Я пьян? Мило-о-ок! Ты хирурга не видел!


Эргофобия — боязнь работать, совершать 
какие-то действия. Так вон оно что…


— Можно ли купаться в этом месте?
— Не советую! В реке полно крокодилов.
— А там, где она впадает в море?
— Там можно. В том месте всех крокодилов 
съели акулы.


Замечено, что два самых длинных рабочих 
дня — это понедельник и пятница. Научного 
обоснования данной аномалии пока не найдено.


Потеряла память. Помню, Пасха была, 
шашлыки, вино, Первомай… просыпаюсь — 
снег. Как лето прошло, не заметила. Кто-
нибудь видел?


Роддом. Медсестра:
— Молодой папа, прыгайте! У вас тройня!
Тот (после короткой паузы):
— Прыгать? А смысл? Первый же этаж…


Женщина и cекc — это как чиновник и взятка: 
сначала:
— Ой, что вы, нет-нет!
Потом:
— А что так мало?!

— Фима, как неимоверно, нестерпимо 
хочется женщину!
— Яша, ну, сходите в бордель.
— Нет, я хочу таки чтоб знакомую.
— Так вы почаще ходите и там знакомые 
появятся…


Согласно народной примете, в новый дом 
первым нужно впускать интернет-кабель. 
И где он ляжет — там ставьте кровать. И стол. 
И комп. И жрачку.


— Доктор, как прошла операция?
— Еще никак, но раз уж вы не спите, 
придержите зажимом вот здесь.


— Как живешь? — спрашивает один приятель 
другого.
— Как в сказке! Жена — ведьма, 
теща — Баба Яга, брат — Соловей-разбойник, 
дети — чертенята. Зато соседка — Василиса 
Прекрасная, а муж у нее — Иванушка-
дурачок.

А що тішить 
відомих вінничан?

ОЛЕГ ЛУКЬЯНОВ (24), 
ВЕДУЩИЙ СВАДЕБНЫХ 
ЦЕРЕМОНИЙ

397586 387781

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



23 RIA, Ñåðåäà, 17 òðàâíÿ 2017
Â²Í ² ÂÎÍÀ

ОВЕН 
Тиждень може виявитися 
щедрим на різноманітні 
приємні зустрічі. Проявляй-
те гнучкість і намагайтеся 
посміхатися знайомим і не-
знайомим. 

ТЕЛЕЦЬ 
Щоб стосунки у вашій парі 
продовжували гармонійно 
складатися, комусь необхід-
но звільнитися від зайвої ви-
могливості і претензій, щоб 
не дратувати кохану людину. 

БЛИЗНЮКИ 
Дбайливіше ставтеся до свого 
щастя, оберігайте його від "ко-
рисних порад» сторонніх. На-
явні у вашому розпорядженні 
гарний настрій і чарівність ви-
користовуйте, щоб надихнути 
вашу кохану людину. 

РАК 
Постарайтеся розібратися 
в своїх почуттях, чи варто 
чіплятися за останній вагон 
поїзда, що рушив, коли 
за ним слідує інший, набага-
то кращий за попередній. 

ЛЕВ 
Ви будете схильні до аналізу 
позитивних і негативних 
якостей, зовнішності, душі, 
розуму та інших характерис-
тик претендентів на вашу 
руку і серце. 

ДІВА 
Романтичне захоплення 
може закрутити вам голо-
ву, так що ви забудете про 
все на світі. Особливо буде 
вдала субота — для зустрічей 
і побачень кращого дня зна-
йти неможливо. 

ТЕРЕЗИ 
Почуття зараз можуть пере-
важати над розумом, але 
це ще не найгірше. Кохання 
вимагатиме жертв і значних 
зусиль. П'ятниця — вдалий 
день для зустрічей і побачень. 

СКОРПІОН 
Вас можуть очікувати при-
ємні сюрпризи від коханої 
людини. На побаченнях, 
яких буде чимало, ви зумієте 
порадувати одне одного. 

СТРІЛЕЦЬ 
Постарайтеся в усьому до-
тримуватися золотої серед-
ини. Що б не відбувалося 
у вашому особистому житті 
— зберігайте почуття міри 
і власної гідності.

КОЗЕРІГ 
Ви можете проявити схиль-
ність до екзальтації, що 
не найкраще позначиться 
на вашому особистому 
житті. З рівноваги вас зможе 
вивести навіть дрібниця. 

ВОДОЛІЙ 
Настав час для любові і при-
год. Насолоджуйтесь гар-
монією, яку відчуєте в своїй 
душі і в тих взаєминах, про 
які так давно мріяли. 

РИБИ 
Ви можете стати надзвичай-
но привабливі для протилеж-
ної статі. Четвер і п'ятниця 
вдалі для побачень.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 17-23 ТРАВНЯ

397263

— 80% всей информации, ко-
торую мы получаем о человеке, 
передаётся невербально. Точно 

те же самые 80% невербалики 
влияют на расположение к себе 
других людей. Умение доносить 
информацию не только текстом 
очень важно и создаёт то, что на-
зывается «имидж». Можно сказать 
человеку, что ты его любишь ис-
кренне, но если сделать ошибку 
в интонации, добавить «смешок», 
то это станет похоже на сарказм. 
Есть попросить человека выйти 

из помещения дрожащим голо-
сом, а не громким и уверенным, 
то ничего, кроме смеха мы не по-
лучим. При знакомстве невер-
бальная составляющая особенно 
важна. То, как вы будете говорить, 
гораздо важнее, чем то, что именно 
будет сказано. Это объясняет «ту 
самую романтику», которая по-
является при знакомстве, когда ты 
уже практически не слышишь, что 

тебе говорит человек, а просто смо-
тришь на лицо, слушаешь голос, 
ощущаешь определённые эмоции 
от этого. Текст печатный лишён лю-
бой невербалики. Именно поэто-
му легко спутать значение той или 
иной фразы без эмоционального 
наполнения. Для этого интернет-
пользователи придумали смайлы. 
Они заменяют то, что мы называем 
невербальным общением.

Комментарий эксперта

Âàëåðèé 
Àíäðîñîâ
ïñèõîëîã, 
òðåíåð ïî 

Ýðèêñîíîâñêîìó 
ãèïíîçó è ÍËÏ

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîíðà-
âèòüñÿ ìóæ÷èíå/æåíùèíå, 
ìû ãîâîðèì. Îòâåøèâàåì 
êîìïëèìåíòû, ðàññêàçûâàåì 
èíòåðåñíûå (ïî íàøåìó ñóãó-
áî ëè÷íîìó ìíåíèþ) èñòîðèè. 
Íî î÷åíü ÷àñòî íàø âèçàâè 
ñëûøèò áàíàëüùèíó. Ïðåä-
ñòàâëÿÿ ñåáÿ î÷åíü êëàññíûì 
ñîáåñåäíèêîì, ìû ïðîïóñêàåì 
ìîìåíò, êîãäà ñòàíîâèìñÿ ëèï-
êèìè, íóäíûìè, íàâÿç÷èâûìè, 
è íå èíòåðåñíûìè. Ýòî âîò ïðî 

«ôèëüòðóé áàçàð». Õîòÿ, êàê åãî 
íå ôèëüòðóé, ãîâîðèì ìû ÷àñòî 
îäíî, à ñëûøàò îò íàñ ñîâåð-
øåííî äðóãîå.

Ýòîò ôèëüòð ïðàêòè÷åñêè 
íå ðàáîòàåò íà íåâåðáàëüíûå 
çíàêè âíèìàíèÿ. Ïðàâäà, äëÿ 
ýòîãî íóæíî óìåòü èõ ïðîÿâëÿòü. 
Ïðè óìåíèè îáàÿíèå âîçðàñòàåò 
â ðàçû. È åñëè â îòâåò íà íàøè 
ðå÷è ìû ìîæåì âñòðå÷àòü ñêåï-
ñèñ, íåäîóìåíèå, ñêóêó, ïðè 
ïîìîùè íåâåðáàëüíûõ çíàêîâ 

ТЕЛО САМО ЗНАЕТ, 
КАК ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ
Зацепить  Большинство из нас 
судорожно напрягают извилины, 
придумывая, как бы чего умного 
и нестандартного сказать, чтобы привлечь 
внимание симпатичного человека. 
А обаяшка одним взглядом, улыбкой, 
позой может заворожить и даже влюбить 
в себя за считанные минуты. Волшебство?

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Около 70% всей информации мы получаем 
визуально. Поэтому очень важно произвести 
первое впечатление. 
Посмотрите в зеркало. Вы выглядите так, как 
хотите? И дело совершенно не в комплекции. 
Одежда, аксессуары и все это вместе 
с поведением формируют имидж и ваш образ. 
Легкая улыбка, которая время от времени будет 
возникать на вашем лице, может быть приятным 
бонусом. И приглашением.
Типичная ошибка: пристальный взгляд 
на человека может понравиться далеко 
не каждому. Легкой стрельбы глазами будет 
вполне достаточно.

НАЧАЛО РАЗГОВОРА
Как правило, начинает парень. 
Даже если девушке нравится парень, считается, 
что она может только привлекать внимание: 
кокетничать, заигрывать и делать все 
необходимое, чтобы мужчина сам подошел. 
(Даже в самом людном месте человек обычно 
очень быстро замечает, что на него кто-то 
смотрит.) Какой-то идеальной фразы для начала 
общения нет. Главное, чтобы фраза не пугала 
и не вызывала отвращение.
Типичная ошибка: многие пикап-тренинги 
советуют парням при знакомстве быть 
брутальными мачо и альфа-самцами, а девушкам 
всем своим поведением «повышать ценность 
и значимость». Не всегда это оправдано. 
Адекватное поведение всегда лучше.

ФЛИРТ
Начнем с того, что сам факт вашего общения уже 
говорит о том, что вы человеку интересны, иначе 
разговор бы не состоялся. Телесных признаков 
того существует очень много. Основные из них — 
это постепенное приближение, неосознанные 
прикосновения к себе, игра с украшениями 
и аксессуарами. Также при флирте используются 
двойственные фразы с эротическим подтекстом. 
Если вы используете такие фразы, следите за тем, 
чтобы они были не пошлыми. Грань очень тонкая.
Типичная ошибка: гнуть свою линию. Многие пар-
ни и девушки так зациклены на себе (что обо мне 
подумают, что я скажу, как я буду выглядеть), что 
совершенно упускают из вида реакцию собеседни-
ка. Если то, что вы делаете, нравится собеседнику, — 
продолжайте! Если нет, пробуйте что-то другое.

Есть контакт?

âíèìàíèÿ ìîæíî îáåçîðóæèòü 
è ðàñïîëîæèòü ê ñåáå ìîìåí-
òàëüíî.

СЕКСАПИЛ. Ñêîëüêî ðàç, ãëÿäÿ 
íà êàêîãî-íèáóäü ìóæ÷èíó èëè 
æåíùèíó, âû îòìå÷àëè ïðî ñåáÿ 
«îí/îíà ñåêñè»? Ïðè÷åì äàæå 
íå îáùàÿñü ñ ÷åëîâåêîì. Ýòî 
è åñòü âîëøåáíàÿ ñèëà íåâåð-
áàëèêè, êîòîðàÿ ñîçäàåò îáà-
ÿíèå ÷åëîâåêà, åãî ñåêñàïèë. 
Ïðè÷åì ÷åëîâåê ìîæåò áûòü 
íåêðàñèâ, íî îáàÿòåëüíûé áåç-
óñëîâíî. Â ÷åì ýòî âûðàæàåòñÿ? 
Â òîì, êàê ÷åëîâåê õîäèò, êàê 
ñòîèò, êàê ñèäèò, êàê äâèãà-
þòñÿ åãî ðóêè, íàñêîëüêî ñâî-
áîäíî îí ÷óâñòâóåò ñâîå òåëî 
è ïðîñòðàíñòâî. Óâåðåííîñòü 
â ñåáå, â ñâîåì ïðàâå íà ñâî-
áîäó è ñàìîâûðàæåíèå — âîò 
÷òî çàâîðàæèâàåò. Ýòî óìåþò òå, 
êòî äåéñòâèòåëüíî ëþáèò ñåáÿ, 
ïðèíèìàåò ñåáÿ. Òàêèå ëþäè 
ïðèâëåêàòåëüíû, èìè õî÷åòñÿ 
ëþáîâàòüñÿ, èõ õî÷åòñÿ õîòåòü.

ГЛАЗА КАК ЗЕРКАЛО. Ãîâîðÿùåå 
ëèöî — ýòî êðàñèâî. Åùå êðà-
ñèâåå ãîâîðÿùèå ãëàçà. Íå çðÿ 
ãîâîðÿò ïðî çåðêàëî äóøè, õîòÿ 
ýòî, ñêîðåå, î âçãëÿäå. Âçãëÿäîì 
ìîæíî çàâîðîæèòü, èñïåïåëèòü, 
îòòîëêíóòü, ïðèâëå÷ü. Ýòó ñìåíó 
ñòèõèé íàáëþäàòü î÷åíü çäîðîâî.

Âçãëÿä îáàÿòåëüíîãî ÷åëîâå-
êà âûðàæàåò èíòåðåñ, èñêðåí-
íîñòü, à ñàìîå ãëàâíîå — ñàìî-
óâàæåíèå. Åñëè æå âû ñìîòðèòå 
íà ñîáåñåäíèêà ãëàçàìè ïîáèòîé 
ñîáàêè, îöåíêîé — õîðîø/à ëè 
âàø ñîáåñåäíèê, ïîäõîäèò ëè 
âàì — êîðî÷å, ÷åãî áû ñ íåãî/
íåå ïîèìåòü, ýòî âîâñå íå ïðî 
îáàÿíèå.

Îáàÿòåëüíûé ÷åëîâåê ñìî-
òðèò óâåðåííî, îí íå ïîáè-
ðàåòñÿ è íå èùåò îäîáðåíèÿ. 
Îáàÿòåëüíûé ÷åëîâåê àïðèîðè 
âèäèò íàïðîòèâ ñåáÿ èíòåðåñíîãî 
÷åëîâåêà. Íî â òî æå âðåìÿ ãîòîâ 
òóò æå ýòîò èíòåðåñ óáðàòü, åñëè 
åñòü íà òî ïðè÷èíû. Íå ïðî ïðè-
òâîðñòâî òóò — ïðî ñèëó.
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Придется строго соблюдать 
дисциплину и проявлять 
исключительные деловые 
качества на работе. 

ТЕЛЕЦ 
Инициатива и энергия 
принесут плоды в бизнесе 
и личной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы легко решите все 
проблемы и подниметесь 
на новую ступеньку по пути 
к успеху. 

РАК 
На работе нынче лучше 
рассчитывать только 
на собственные силы.

ЛЕВ 
Вами может овладеть 
страсть к перемене мест, 
путешествуйте.

ДЕВА 
Постарайтесь реально 
рассчитывать свои силы 
и не взваливать на себя 
лишнюю работу.

ВЕСЫ 
Планируя что-то на этой 
неделе, лучше всего держать 
в секрете свои замыслы.

СКОРПИОН 
Появится много возмож-
ностей для получения 
прибыли. 

СТРЕЛЕЦ 
Не начинайте действо-
вать, не определившись 
с целями.

КОЗЕРОГ 
Для преодоления препят-
ствий нужно применить 
осторожную тактику. 

ВОДОЛЕЙ 
Если вы приложите усилия, 
то препятствий в достиже-
нии целей не возникнет.

РЫБЫ 
Вас ждет масса ново-
стей, деловых встреч, 
напряженных ситуаций. 
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Ірина, 23 роки
Я щира і комунікабельна, наповнена 
творчими ідеями та можу надихнути будь-
яку людину на досягнення, про які вона 
лише мріє. За освітою - магістр у викладанні 
економічних наук, але це настільки нудно, 
що я вирішила присвятити своє життя 
творчості, тому навчаюсь на художника 
та не уявляю свого життя без мистецтва.
Намагаюся кожен день проживати так, 
щоб отримувати від нього задоволення 
та дізнаватися щось нове.
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.

398390

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)

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

397954
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