
 На ринку праці зараз найбільше 
цінують робітничі професії. Муляр може 
заробляти більше, ніж керівник банку

 Щоб зменшити плинність кадрів, 
роботодавці збільшують зарплати. 
Для прикладу, Вінницька транспортна 
компанія платить водіям тролейбусів 
більше 7000 гривень

 І ще цього року у Вінниці з’являться 
два нових підприємства — 
«Фуджікура» та «Електричні системи». 
А скільки будуть платити?

ДЕВ'ЯТЬ МІСЦЬ
З ЕКСТРИМОМ

БАГАЧІ ТА БІДНЯКИ ВІННИЦЬКОЇ ФЕМІДИ
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ЩО КАЖЕ ЕКСПЕРТИЗА? с. 6 с. 20
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ЗАРПЛАТА 7500 ГРН 
ДЕ ПЛАТЯТЬ ТАКІ ГРОШІ?

с.7
На львівському заводі «Фуджікура» працюють близько 2000 працівників. Тут 
проходять стажування й вінничани, які з другого місяця роботи отримують 6500 гривень
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ÍÎÂÈÍÈ

Місто «платить» 
людьми 

Ï³ñëÿ çì³íè ñõåìè îðãàí³çà-
ö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïëîù³ 
Ãàãàð³íà, ïåðåõ³ä òàê ³ çàëè-
øèâñÿ íåêîìôîðòíèì ³ íåáåç-
ïå÷íèì äëÿ ï³øîõîä³â. «Ëå-
æà÷³ ïîë³öåéñüê³» íåîáõ³äí³:
  ïî-ïåðøå, öå ïåðåõ³ä 

äî ãîëîâíîãî âõîäó â Öåí-
òðàëüíèé ïàðê, ÿêèé ç’ºäíóº 
éîãî ç îñíîâíèì òðàíñïîðò-
íèì âóçëîì ïî ñóñ³äñòâó (çó-
ïèíêà «Óí³âåðìàã»);
 ïî-äðóãå, àâòîìîá³ë³, ÿê³ 

ï³ä'¿æäæàþòü äî ïåðåõðåñòÿ 
ç äðóãîðÿäíî¿ äîðîãè, áóäóòü 
ãàñèòè øâèäê³ñòü íà «ëåæà÷î-
ìó ïîë³öåéñüêîìó» ³ íàáëèæà-
òèñÿ äî ïåðåõðåñòÿ ïîâ³ëüí³-
øå, ùî ñïðèÿòèìå çíèæåííþ 
àâàð³éíîñò³;
 ïî-òðåòº, öå øëÿõ äî äðó-

ãî¿ øêîëè, ÿêèì êîðèñòóþòüñÿ 
áàãàòî ó÷í³â, òîìó îáëàøòóâàí-
íÿ «ëåæà÷îãî ïîë³öåéñüêîãî» 
óçãîäæóºòüñÿ ç äåðæàâíèì 
ñòàíäàðòîì.

P. S. Øàíîâíà Ïàòðóëüíà 
ïîë³ö³ÿ Â³ííèö³, Ðåäâàí Óñå-
³íîâ, Þð³é Ïåäîñ, äåëåãóâàâ-
øè äî êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ç 
ïèòàíü áåçïåêè äîðîæíüîãî 
ðóõó Â³ííèö³ êîëèøíüîãî 
äà³øíèêà, ÿêèé ùèðî â³ðèòü 
ó «íåáåçïå÷í³ñòü» òà øê³ä-
ëèâ³ñòü îñòð³âö³â áåçïåêè, 
à óÿâëåííÿ ïðî äîðîæí³é ðóõ 
ÿêîãî çàëèøèëèñü íà ð³âí³ 
80-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ, 
âè ðîáèòå «âåäìåæó ïîñëóãó» 
äëÿ ì³ñòà ³ ï³äñòàâëÿºòå ìåðà 
Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà, àäæå áåç-
ïåêà äîðîæíüîãî ðóõó, öå éîãî  
â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ñàìå ÷åðåç 
âàøîãî ïðåäñòàâíèêà çàëèøè-
ëèñÿ íåâèð³øåíèìè ïðîáëåìè 
íàéá³ëüø àâàð³éíîãî ïåðåõðåñ-
òÿ ó ì³ñò³ — Êè¿âñüêà/Ñòåöåí-
êà òà ïðîáëåìíèõ ï³øîõ³äíèõ 
ïåðåõîä³â íà Õìåëüíèöüêîìó 
øîñå. À ì³ñòî ïëàòèòü çà ö³ 
ïîìèëêè æèòòÿì ìåøêàíö³â.

ДУМКА

СПЕЦІАЛІСТ З РОЗСЛІДУВАННЯ ДТП 

Віктор Віктор 
ПЕРЛОВПЕРЛОВ

ГАЛИНА (49), ДОМОГОСПОДАРКА:
— У Польщі краще тому, що 
там дешевша освіта. Відпра-
вила своїх дітей до Польщі, 
не замислюючись. У мене 
дочка закінчувала аграрний 
університет і потім не могла 
влаштуватися через те, що 
не було досвіду роботи. 

СЕРГІЙ (45), ПРИВАТНИЙ 
ПІДПРИЄМЕЦЬ:
— Відправити дитину навчати-
ся за кордон — непогана аль-
тернатива для молоді. І щодо 
ціни, ніби вартість невелика, і 
якість освіти непогана. Якщо б 
моя дитина захотіла поїхати, 
я був би не проти.

ВАЛЕНТИНА (47), 
ДОМОГОСПОДАРКА:
— Те, що зараз відбувається, 
категорично не влаштовує. 
Ті, хто здобувають освіту 
за кордоном, сюди ніколи 
не повернуться. У мене за-
раз діти там навчаються. Їм 
дуже подобається.

ЄВГЕН (22), СТУДЕНТ:
— Закінчив будівельний ко-
ледж, потім техуніверситет. 
Спеціалізуюся на теплогазо-
постачанні. Мене добре на-
вчали. Викладачі були розум-
ні. Знаю, що роботу за своєю 
спеціальністю тут знайду, 
тому мене все влаштовує.

ЮЛЯ (19), СТУДЕНТКА:
— Мені буде важко знайти ро-
боту в Україні, тому що навча-
юся на прикладного лінгвіста. 
Це так… для «корочки». Зараз 
на другому курсі. Я думала про 
те, щоб навчатися за кордо-
ном, але не хотілося все ли-
шати і їхати звідси, бо звикла.

МИХАЙЛО (54), АРХІТЕКТОР:
— У мене донька навчалася 
і в Китаї, і в Україні. А зараз 
живе у Києві. Син також там 
буде закінчувати магістра-
туру. Де краще — невідомо. 
Вони задоволені тим, що ма-
ють. Можна навчатися в нор-
мальних умовах і там, і тут.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Якій освіті ви надаєте перевагу: українській чи закордонній?

Інспектори «Укртрансбезпеки» 
розказали, що штраф за проїзд 
по мосту водіям, які не мають 
на це дозволу — 510 гривень. 
Журналісти дізналися в мережі, 
що середня ціна на літр бензину 
марки «А-95» — 25 гривень. Тому 
за 510 гривень можна купити 
20,4 літра палива.
Крім того, звідки інспектори взяли 
саме цю цифру? Перед в’їздами 
на міст встановлені забороняючі 
знаки — 3.21 «В’їзд заборонено» та 
3.2 «Рух механічних транспортних 

засобів заборонено». До вимог 
адмінкодексу, порушення ви-
мог цих знаків дозволяє копам 
виписати порушнику постано-
ви — по 255 гривень за кожне 
порушення (goo.gl/rw2oCs).
— Поліцейські не можуть випи-
сати одну постанову на два по-
рушення вимог дорожніх знаків. 
Але можуть виписати дві поста-
нови. Водій, який не згоден із 
цим, може оскаржити в суді, — 
розказав голова ГО «Комітет без-
пеки руху» Володимир Черкас.

За що штрафують

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, 
МИКИТА ПАНАСЕНКО, (063)7758334 

Ìèíóëîãî òèæíÿ, 4 ëèïíÿ, â³ä-
êðèëè Êè¿âñüêèé ì³ñò. Â³äòåïåð 
ðóõ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó ç 
Êè¿âñüêî¿ áóäå ÷åðåç ì³ñò âó-
ëèöåþ ×îðíîâîëà. Òàêîæ öèì 
øëÿõîì ¿çäÿòü åêñòðåí³ ñëóæáè 
òà àâòî ³ç ñïåöïðîïóñêàìè. À ùîá 
ó âîä³¿â ïðèâàòíèõ àâòî íå áóëî 
ñïîêóñè «çð³çàòè» ÷åðåç çàêðèòèé 
ì³ñò, íà ñâî¿ ïîñòè ïîâåðíóëèñÿ 
³íñïåêòîðè «Óêðòðàíñáåçïåêè».

ЯК ЇЗДЯТЬ ПОРУШНИКИ. Õè-
òðóíè-âîä³¿ òàêîæ çàëèøèëèñÿ.

— Ñïèíÿºø àâòî, à âîä³é ðîç-
âåðòàºòüñÿ íà ïîäâ³éí³é ñìóç³ òà 
¿äå ñîá³ äàë³, ÷åðåç ì³ñò. ßêùî 
íå ïðîïóñêàºø, òî îáìàòþêà-

þòü òà ïî¿äóòü ñîá³. Êóëüòóðíî 
ïîÿñíþºìî, ùî Êè¿âñüêèé ì³ñò 
çàêðèòèé, òà ï³äêàçóºìî ³íøó äî-
ðîãó, — ðîçêàçàâ ³íñïåêòîð «Óêð-
òðàíñáåçïåêè» íà ³ì`ÿ Àðòåì.

Õî÷à, ÿê ðîçïîâ³â ÷îëîâ³ê, º 
òàê³ âîä³¿, ùî îáìèíàþòü ïîñò 
òðàíñïîðòíî¿ ïîë³ö³¿. ßêùî ¿õàòè 
ç áîêó Áðèãàíòèíè, òî âîíè çà-
âåðòàþòü íà âóëèöþ Ãðîìîâà, ùî 
ïîðÿä ç Íàáåðåæíèì Êâàðòàëîì, 
òà ç’¿æäæàþòü âæå çà ìåæàìè ¿õ 
ïîñòó, çíîâó íà âóëèöþ ×îðíî-
âîëà. À äàë³ íà «â³äêðèòèé» ì³ñò.

ШТРАФУЮТЬ «ПО ЛИСТКУ». 
Ðîçïèòàëè ÷îëîâ³ê³â, ÿê ¿ì ïåð-
øèé äåíü ðîáîòè ï³ñëÿ 20-äåí-
íîãî ïîâíîãî ïåðåêðèòòÿ ðóõó.

— Ó ö³ëîìó, í³÷îãî íå çì³íè-
ëîñÿ. Â³ííèöüê³ âîä³¿ ðîçóì³þòü, 
ùî òàì â³äáóâàºòüñÿ ðåìîíò, 

«ЗАЙЦЯМ» НА МОСТУ — 
ШТРАФ 20 ЛІТРІВ БЕНЗИНУ 
Яким чином?  Проїзд по Київському 
мосту частково відкрили. Щоб не пускати 
приватні авто та вантажівки, діє пост 
«Укртрансбезпеки». Інспектори розповіли, 
як проїжджає по мосту транспорт та хто 
має на це право. А ще розказали, що 
порушників штрафують на 510 гривень

òîìó íå ¿äóòü íà Êè¿âñüêèé 
ì³ñò. À ÿêùî ïðî¿õàëè ï³ä çíàê, 
íå çóïèíèëèñÿ íà íàøó âèìîãó, 
òî áóäå øòðàô — 510 ãðèâåíü, — 
ðîçïîâ³â ñï³âðîá³òíèê «Óêðòðàí-
ñáåçïåêè», ÿêèé ïðåäñòàâèâñÿ 
Ñåðã³ºì.

— À ÿê âèïèñóºòå øòðàôè?
— Ìè ïîðóøíèê³â íå øòðà-

ôóºìî, öå ðîáèòü ïîë³ö³ÿ. Íàì 
äàþòü âêàç³âêó — çàïèñóâàòè íî-
ìåðè àâòî ïîðóøíèê³â. Ïàòðóëü-
íèì â³ääàºìî öåé áëàíê. À äàë³ 
âæå âîíè ðîçáèðàþòüñÿ, — êàæå 
³íñïåêòîð «Óêðòðàíñáåçïåêè».

Ó ïîë³ö³¿ â³äïîâ³ëè, ùî íå ìà-
þòü ïðàâà øòðàôóâàòè âîä³¿â 
«ïî áëàíêó».

— ßêùî ïàòðóëüí³ ñàì³ ñòàëè 
ñâ³äêàìè ïðàâîïîðóøåííÿ, òî, 
çâè÷àéíî, çóïèíÿþòü àâòîìîá³ëü 
³ âèïèñóþòü ïîñòàíîâó. Òàêîãî, 
ùî «Óêðòðàíñáåçïåêà» ïåðåäàº 
íàì íîìåðè ïîðóøíèê³â, òî òà-
êîãî íå ìîæå áóòè. Íà âëàñíèê³â 

àâòî çàî÷íî âèïèñóâàòè øòðàôè 
çàáîðîíåíî, à äîâåñòè, õòî òàì 
áóâ çà êåðìîì, íåðåàëüíî, — 
ðîç’ÿñíèëà ðå÷íèöÿ ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿ Òåòÿíà Ô³ùóê.

ЗБИРАЮТЬ ДЛЯ СТАТИСТИКИ. 
Íà÷àëüíèê îáëàñíî¿ «Óêðòðàí-
ñáåçïåêè» Îëåêñ³é Ñîêîëîâñüêèé 
ðîçïîâ³â, ùî í³ÿêèõ øòðàô³â éîãî 
ï³äëåãë³ íå âèïèñóþòü, à íîìåðè 
ìàøèí ïîðóøíèê³â çàïèñóþòü 
ò³ëüêè äëÿ ñòàòèñòèêè.

— Ìè íå îáìåæóºìî ðóõ 
íà Êè¿âñüêîìó ìîñòó, — êàæå 
Ñîêîëîâñüêèé. — Çà íàñ öå ðî-
áëÿòü äîðîæí³ çíàêè. Ìè íå ìàº-
ìî ïðàâà øòðàôóâàòè âîä³¿â. Ìè 
ìîæåìî ò³ëüêè ïîïåðåäæóâàòè 
âîä³¿â ïðî òå, ùî ïðî¿çä íà ì³ñò 
çàêðèòèé. ² ùå çàïèñóºìî ïîðóø-
íèê³â, ùîá ïîò³ì ïåðåäàâàòè äàí³ 
äî ïîë³ö³¿. Öå ðîáèòüñÿ äëÿ ñòà-
òèñòèêè, ùîá, ìîæëèâî, ââåñòè 
íîâ³ îáìåæåííÿ ïî ðóõó.

Інспектори казали, що штраф за проїзд по мосту 510 гривень. 
Але виписувати постанову можуть тільки поліцейські
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ВІТАЛІЙ ПАВЛОВСЬКИЙ,  ГОЛОВА ГО «РЕВІЗІЯ ВЛАДИ»
Оголосили початок набору до лав поліції, запросивши 
молодих людей, що готові захищати громадський 
порядок, забезпечувати безпеку дорожнього руху 
як у м. Вінниці, так і у всій Вінницькій області!

Çàêëèêè «çì³íèòè ïåíñ³éíó 
ñèñòåìó» ëóíàþòü ó íàñ äàâíî. 
Äîáðå öå ÷è ïîãàíî, àëå ÷àñ ïðî-
âîäèòè ñèñòåìí³ çì³íè â êðà¿í³ 
âæå íàñòàâ. Òî æ ÿêèìè áóäóòü 
ïåíñ³¿ ï³ñëÿ ðåôîðìè — ñïðî-
áóºìî ðîç³áðàòèñÿ. Àäæå öå ïè-
òàííÿ ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî. ² ÿ á 
íå ðàäèâ îñîáëèâî â³ðèòè âñ³ì 
ïîë³òè÷íèì çàÿâàì ³ç ïðèâîäó 
ïåíñ³éíî¿ ðåôîðìè. Íà öüîìó 
ïèòàíí³ áóäóòü áàãàòî ñïåêóëþ-
âàòè. Òîæ ðîçáèðàéòåñÿ, ÷èòàé-
òå, àíàë³çóéòå. Òèì á³ëüøå, ùî 
Óðÿä íàçèâàº ïåíñ³éíó ðåôîðìó 
îäí³ºþ ç ï’ÿòè íàéãîëîâí³øèõ 
ðåôîðì, ùî íàëåæèòü çä³éñíèòè 
Óêðà¿í³ ôàêòè÷íî íàéáëèæ÷èì 
÷àñîì.

ОСУЧАСНЕННЯ ПЕНСІЙ 
Ó ð³çíèé ÷àñ óêðà¿íö³ âè-

õîäèëè íà çàñëóæåíèé â³äïî-
÷èíîê çà ð³çíèìè ïðàâèëàìè. 
Òàê, äî 2008 ðîêó ïðè âèçíà-
÷åíí³ ðîçì³ðó ïåíñ³¿ êîæíîìó 
îêðåìîìó ãðîìàäÿíèíó âðàõî-
âóâàëàñÿ éîãî ñåðåäíÿ çàðïëàòíÿ 
çà ìèíóëèé ð³ê, à çà êîæåí ð³ê 

òðóäîâîãî ñòàæó äîäàâàëè 1% 
äî ïåíñ³¿.

Ïîò³ì, íå â îñòàííþ ÷åðãó 
÷åðåç âïëèâ íà Óêðà¿íó ñâ³òî-
âî¿ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè, ïî÷àëè 
íàðàõîâóâàòè ïåíñ³þ íà îñíîâ³ 
ïîêàçíèêà ñåðåäíüî¿ çàðïëàòí³ 
íå çà ìèíóëèé, à çà òðè ìèíóë³ 
ðîêè, òà äëÿ áàëàíñó óõâàëèëè 
ð³øåííÿ îö³íþâàòè ð³ê òðóäî-
âîãî ñòàæó â 1,35% çàì³ñòü 1%.

Öå ìàëî íàñë³äêîì çíèæåííÿ 
ð³âíÿ ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ 
óêðà¿íö³â, àäæå îñê³ëüêè ñå-
ðåäíÿ çàðïëàòíÿ ó íàø³é êðà¿-
í³ çðîñòàº ùîðîêó, ñåðåäí³é ¿¿ 
ïîêàçíèê çà òðè ðîêè ïåðåâàæ-
íî º ìåíøèì, àí³æ ïîêàçíèê 
çà ìèíóëèé ð³ê.

Ñàìå öåé çàñòàð³ëèé òà ñîö³-
àëüíî íåñïðàâåäëèâèé ïîêàç-
íèê ñåðåäíüî¿ çàðïëàòí³ äëÿ 
âæå ïðèçíà÷åíèõ ïåíñ³é ³ ñòàíå 
ïðåäìåòîì çì³íè ó íîâ³é ïåíñ³é-
í³é ðåôîðì³ — éîãî îñó÷àñíÿòü 
çà çðàçêîì ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í. 
Êð³ì òîãî, çì³íèòüñÿ ³ ôîðìóëà, 
çà ÿêîþ ðîçðàõîâóºòüñÿ ðîçì³ð 
âèïëàò.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ 
Çà ñëîâàìè ïðåì'ºðà, ïðî-

ïîíîâàíà óðÿäîì ïåíñ³éíà ðå-
ôîðìà ïåðåäáà÷àº, ïî-ïåðøå, 
çáåðåæåííÿ ïåíñ³éíîãî â³êó, ïî-
äðóãå, çá³ëüøåííÿ âèïëàò â çà-
ëåæíîñò³ â³ä ñòàæó, ³ çðåøòîþ, 
ñêàñóâàííÿ îïîäàòêóâàííÿ ïåí-
ñ³é äëÿ ïðàöþþ÷èõ ïåíñ³îíåð³â.

×îãî öèì âäàñòüñÿ äîñÿãòè? 
Íàéïåðøå — òðîõè á³ëüøî¿ ñî-
ö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³: çáåð³-
ãàºòüñÿ òåïåð³øí³é ïåíñ³éíèé 
â³ê — 60 ðîê³â çà íàÿâíîñò³ 
ñòðàõîâîãî ñòàæó 25 ðîê³â. Äå-
ÿê³ ïîë³òèêè çàðàç íàìàãàþòüñÿ 
ñïåêóëþâàòè íà öüîìó, àëå òðåáà 
âèçíàòè: ïåíñ³ÿ — öå âèíàãîðî-
äà çà ïðàöþ. À çàðàç íåâàæëè-
âî — ïðàöþâàâ ãðîìàäÿíèí ÷è 
í³, à òàêîæ ñê³ëüêè â³í ïðîïðà-
öþâàâ — îòðèìóº ì³í³ìàëüíó 
âèïëàòó. ² íà «ì³í³ìàëö³» äî-
ñüîãîäí³ îïèíèëèñü ïîíàä 80% 
ïåíñ³îíåð³â — òðåáà â³äíîâèòè 

¿õ ïîðóøåí³ ïðàâà.
Íàñòóïíå — öå çá³ëüøåííÿ 

ïåíñ³éíèõ âèïëàò (ó ðàç³ ñõâà-
ëåííÿ ïàðëàìåíòîì) äëÿ 9 ì³ëü-
éîí³â óêðà¿íñüêèõ ïåíñ³îíåð³â 
âæå ç 1 æîâòíÿ öüîãî ðîêó. Öå 
ïðàâèëüíèé êðîê, àäæå ð³âåíü 
ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ãðî-
ìàäÿí òàê ÷è ³íàêøå ìàº ïî-
ñòóïàëüíî çðîñòàòè — íàâ³òü 
ïîïðè êðèçó òà â³éñüêîâ³ ä³¿. Öå 
òåæ ñîö³àëüíà ñïðàâåäëèâ³ñòü òà 
ïðîÿâè ïàðòíåðñüêîãî ñòàâëåííÿ 
äåðæàâè äî ëþäåé.

² íàðåøò³ — ñêàñóâàííÿ îïî-
äàòêóâàííÿ ïåíñ³é ïðàöþþ÷èì 
ïåíñ³îíåðàì ñòàíå õàé íåâåëè-
êèì, àëå êîðèñíèì ñòèìóëîì 
äî ïîæâàâëåííÿ íàøî¿ åêîíîì³-
êè, çàîõî÷åííÿ ëþäåé áóòè åêî-
íîì³÷íî òà ñîö³àëüíî àêòèâíè-
ìè. Êð³ì òîãî, ÿê ñïîä³âàþòüñÿ 
â óðÿä³, öå äîçâîëèòü ë³êâ³äóâàòè 
äåô³öèò áþäæåòó Ïåíñ³éíîãî 
ôîíäó âæå ïðîòÿãîì íàéáëèæ-
÷èõ 7 ðîê³â.

ПЕРЕХІД ДО 
НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

Ðåôîðìóâàííÿ ïëàíóºòüñÿ 
ïðîâåñòè â òðè åòàïè:
 ïåðåôîðìàòóâàííÿ ÷èííî¿ 

ñîë³äàðíî¿ ñèñòåìè ïåíñ³éíèõ 
íàðàõóâàíü, 
 ñêàñóâàííÿ ñïåöïåíñ³é.
ßêùî ö³ åòàïè ïðîéäóòü 

óñï³øíî, òî ïî÷íóòü çàïðî-
âàäæóâàòè íàêîïè÷óâàëüíèé 
ð³âåíü ñèñòåìè ïåíñ³éíîãî çà-
áåçïå÷åííÿ òà ñòðàõóâàííÿ ïåí-
ñ³éíèõ âíåñê³â.

Ðîçðîáëåíà íèí³øí³ì óðÿäîì 
ïåíñ³éíà ðåôîðìà çàñíîâàíà 
íà çàõ³äíîìó çðàçêó ïåíñ³éíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, 
ùî çàì³ñòü îäíîãî äæåðåëà, ÿê 
çàðàç, ïåíñ³ÿ âèïëà÷óâàòèìåòüñÿ 
àæ ³ç òðüîõ — ñîë³äàðíî¿ ñèñòå-
ìè, íàêîïè÷óâàëüíî¿ òà ôîíä³â 
íåäåðæàâíîãî ïåíñ³éíîãî ñòðà-
õóâàííÿ.

Ðîçïî÷íóòü ðåôîðìó ç íà-
âåäåííÿ ïîðÿäêó â ñîë³äàðí³é 
ñèñòåì³. Ñüîãîäí³ âîíà ïðàöþº 
òàê, ùî âíåñêè ãðîìàäÿí, ÿê³ 

ïðàöþþòü, çàáåçïå÷óþòü äåð-
æàâí³ âèïëàòè ïåíñ³îíåðàì. Àëå 
öÿ ñèñòåìà ïðàêòè÷íî âè÷åðïà-
ëà ñâ³é ðåñóðñ, àäæå ñîë³äàðíà 
ñèñòåìà äîáðå ïðàöþº ò³ëüêè 
çà óìîâè, ùî êîæíå íàñòóïíå 
ïîêîë³ííÿ á³ëüøå ïîïåðåäíüîãî, 
à â Óêðà¿í³ ïðÿìî ïðîòèëåæíà 
ñèòóàö³ÿ.

Äàë³ — ñêàñóâàííÿ ñïåö³àëü-
íèõ ïåíñ³é, ÷îãî óêðà¿íñüêå 
ñóñï³ëüñòâî âèìàãàº â³ä äåðæàâè 
âæå íå îäèí ð³ê. Îòæå, ïåíñ³¿ 
äåðæñëóæáîâö³â òà ïðèð³âíÿíèõ 
äî íèõ îñ³á áóäóòü âèçíà÷àòèñÿ 
íà çàãàëüíèõ ï³äñòàâàõ. Âèíÿò-
êîì ñòàíóòü â³éñüêîâ³ ³ç çðîçó-
ì³ëèõ ïðè÷èí.

Ïðàâäà, öå íîâîââåäåííÿ 
òîðêíåòüñÿ ò³ëüêè íîâîïðèç-
íà÷åíèõ ïåíñ³é, à âñ³ ñïåöïåí-
ñ³¿, ïðèçíà÷åí³ ðàí³øå, áóäóòü 
âèïëà÷óâàòèñÿ. Îäíàê öå òàêîæ 
äîâîë³ îáíàä³éëèâèé ïî÷àòîê, 
ÿêèé äàñòü ìîæëèâ³ñòü äàë³ âè-
ìàãàòè îáêëàäåííÿ ïîäàòêàìè 
ñïåöïåíñ³é ïîïåðåäí³õ ðîê³â.

СПРОЩЕНЕ 
НАРАХУВАННЯ ПЕНСІЙ 

Çàãàëîì, ê³ëüêîìà òåçàìè ñóòü 
íîâî¿ ïåíñ³éíî¿ ðåôîðìè ìîæíà 
âèêëàñòè íàñòóïíèì ÷èíîì:

Ñïðîùåííÿ ïîðÿäêó íàðàõó-
âàííÿ ïåíñ³éíèõ âèïëàò (íà ñüî-
ãîäí³ ðîçðàõóíîê ïåíñ³é çä³é-
ñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ ïîíàä äâîõ 
äåñÿòê³â íîðìàòèâíèõ àêò³â), 
ïåíñ³¿ áóäóòü á³ëüø çðîçóì³ë³ 
òà îäíàêîâ³ äëÿ âñ³õ êàòåãîð³é 
ãðîìàäÿí;

Ñïåöïåíñ³¿ çà â³êîì çàëè-
øàòüñÿ ó òàêèõ ïðîôåñ³éíèõ 
êàòåãîð³é, ÿê çàë³çíè÷íèêè, 
ìåòàëóðãè, øàõòàð³, ï³ëîòè ³ 
ñòþàðäåñè. Íàïðèêëàä, øàõòà-
ð³ çìîæóòü ï³òè íà çàñëóæåíèé 
â³äïî÷èíîê ó 50 ðîê³â (çà íàÿâ-
íîñò³ 25 ðîê³â ñòàæó ó ÷îëîâ³ê³â 
³ 20 ðîê³â ó æ³íîê);

Ðîáîòîäàâö³, íåçàëåæíî â³ä 
òîãî, ïðèâàòí³ âîíè ÷è äåðæàâ-
í³, ïðîâîäèòèìóòü äîäàòêîâ³ â³ä-
ðàõóâàííÿ íà ³íäèâ³äóàëüí³ ðà-
õóíêè òèõ, õòî äî ðåôîðìè ìàâ 

ñïåöïåíñ³¿ (öå äàñòü ìîæëèâ³ñòü 
çâ³ëüíèòè ÷àñòèíó êîøò³â äëÿ 
òèõ, õòî îòðèìóº ãðîø³ ç «çà-
ãàëüíîãî êàçàíà» ñóáñèä³àðíîãî 
ôîíäó).

Ïî âèõîä³ íà ïåíñ³þ ç äåðæàâ-
íîãî ôîíäó áóäå âèïëà÷óâàòè-
ñÿ ì³í³ìàëüíà ïåíñ³ÿ, íàäáàâêà 
äî ÿêî¿ áóäå çàáåçïå÷åíà â³äðà-
õóâàííÿìè äî íàêîïè÷óâàëüíîãî 
ôîíäó ï³ä ÷àñ ðîáîòè. Ïðè öüî-
ìó ïåðåäáà÷àºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü 
ïåðåõîäó ì³æ ð³âíÿìè ïåíñ³éíî¿ 
ñèñòåìè: ç ð³âíÿ 2 (ôîíä íàï³â-
ïðèâàòíîãî òèïó) ìîæíà áóäå 
«ì³ãðóâàòè» íà ð³âåíü 3 (ïîâí³ñ-
òþ ïðèâàòíèé ïåíñ³éíèé ôîíä). 
Êð³ì òîãî, ïåíñ³éí³ íàêîïè÷åí-
íÿ ìîæíà áóäå ñïàäêóâàòè.

ДОВГОСТРОКОВІ ПЕРЕВАГИ 
Õòî æ ñêîðèñòàºòüñÿ íîâè-

ìè ìîæëèâîñòÿìè? Ïëàíóºòü-
ñÿ, ùî ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè, 
ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó â³êîâ³é êà-
òåãîð³¿ äî 35 ðîê³â, â³çüìóòü 
ó÷àñòü ó íàêîïè÷óâàëüí³é ñèñ-
òåì³ ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åí-
íÿ â îáîâ'ÿçêîâîìó ïîðÿäêó. 
Ñòîñîâíî ãðîìàäÿí â³êîì â³ä 
35 äî 55 ðîê³â, âîíè ìîæóòü 
çä³éñíþâàòè â³äðàõóâàííÿ äî íà-
êîïè÷óâàëüíîãî ôîíäó äîáðî-
â³ëüíî, çàëåæíî â³ä ô³íàíñîâèõ 
ìîæëèâîñòåé.

Çâè÷àéíî, íå ìîæíà îá³éòèñÿ 
³ áåç êðèòèêè íîâîââåäåíü. Åêñ-
ïåðòè-åêîíîì³ñòè ö³ëêîì ñïðà-
âåäëèâî ââàæàþòü, ùî åôåêò 
â³ä íàêîïè÷óâàëüíî¿ ïåíñ³éíî¿ 
ñèñòåìè áóäå ìîæëèâèé ëèøå 
çà óìîâè ñòàá³ëüíîñò³ óêðà¿í-
ñüêî¿ ãðèâí³, òîìó ïèòàííþ 
ñòðàõóâàííÿ ïåíñ³é ñë³ä áóäå 
ïðèä³ëèòè îñîáëèâó óâàãó.

Àëå ïîçèòèâ³â äëÿ Óêðà¿íè 
â äîâãîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³ 
óñå æ á³ëüøå. Ðåôîðìóâàííÿ 
ñîë³äàðíî¿ òà çàïðîâàäæåííÿ 
íàêîïè÷óâàëüíî¿ ñèñòåìè äî-
çâîëèòü íàïîâíèòè â³ò÷èçíÿíó 
åêîíîì³êó æèâèìè ãðîøèìà, ùî 
ï³äòðèìàº äåðæàâó òà ñóñï³ëü-
ñòâî «íà ïëàâó» âñ³ ö³ ðîêè, êîëè 
ïðîâîäÿòüñÿ âàæê³ ðåôîðìè.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
«MONEYFEST»
Ïðèã ë àøà åì 

âàñ ïîñåòèòü êåéñ-
êîíôåðåíöèþ «Ìàñøòàáèðî-
âàíèå áèçíåñà».

Ýòî êåéñ-êîíôåðåíöèÿ, à ýòî 
çíà÷èò, ÷òî íå áóäåò íèêàêîé 
âîäû è òðåíåðñêèõ øòó÷åê, òîëü-
êî ïîäðîáíûå êåéñû óñïåøíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, êîòîðûå ïî-
äåëÿòñÿ ëè÷íûì îïûòîì ìàñøòà-
áèðîâàíèÿ ñâîèõ áèçíåñîâ.

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Ìèõàèë Ãàí÷óê, ðóêîâîäèòåëü 

êîìïàíèè «Ïðîìàâòîìàòèêà 
Âèííèöà».

Çà 15 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ 
êîìïàíèÿ ïðî÷íî óêîðåíèëàñü 
íà ðûíêå Óêðàèíû â íàïðàâëå-
íèÿõ — ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðî-
îáîðóäîâàíèÿ, òîðãîâëÿ è óñ-
ëóãè. Ìû îõâàòèëè 15 îáëàñòåé 
Óêðàèíû, îñâåòèëè 70000 ì 
óëèö, îòêðûëè 12 ìàãàçèíîâ 
è 3 ôèëèàëà, âûèãðàëè 5 ãðàí-

òîâ è, íà äàííûé ìîìåíò, ó íàñ 
300 ñïåöèàëèñòîâ.

Òàòüÿíà Òàñèö, îñíîâàòåëü 
ñåòè øêîë àíãëèéñêîãî ÿçûêà 
FLASH. 18 ôèëèàëîâ â 6 ãî-
ðîäàõ Óêðàèíû, 140 ñîòðóä-
íèêîâ.

Áèçíåñ íà÷àëà ñðàçó ïîñëå 
çàâåðøåíèÿ óíèâåðñèòåòà, áåç 
îïûòà è áåç êàïèòàëà. Ñîàâòîð 
8 ó÷åáíèêîâ ïî àíãëèéñêîìó 
ÿçûêó, âûïóñêíèê ïðîåêòà 
Øêîëà Âëàäåëüöåâ Áèçíåñà, 

ìåæäóíàðîäíûé ëåêòîð â Âû-
ñîöêèé Êîíñàëòèíã ñ 5-ëåò-
íèì ñòàæåì. Áèçíåñ ðàáîòàåò 
ñèñòåìíî, óïðàâëÿåòñÿ èñïîë-
íèòåëüíûìè äèðåêòîðàìè.

Àëåêñåé Ïîïîâ, ñîáñòâåííèê 
è ÑÅÎ ñåòè ðåñòîðàíîâ «ÊÐÈ-
ËÀ». Íà äàííûé ìîìåíò ñåòü 
èìååò 42 ðåñòîðàíà â Óêðàèíå, 
600 ñîòðóäíèêîâ. Ñåòü ðåñòî-
ðàíîâ «ÊÐÈËÀ» ïðèçíàíà êàê 
ëó÷øàÿ ôðàíøèçà 2015 ãîäà.

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ: 650 ãðí.

* 50% ñòîèìîñòè äëÿ ó÷àñòíè-
êîâ Áèçíåñ-êëóáà «MoneyFest»

Ñïðàâêè: (067)4322277
Ðåãèñòðàöèÿ è îïëàòà: 2event.

com/ru/events/917298
Æäåì âàñ â ïÿòíèöó (14.07) 

ñ 10.00 äî 14.00. Óëèöà Àðõè-
òåêòîðà Àðòûíîâà, 12.

Åñëè âàñ çàèíòåðåñîâà-
ëî ÷ëåíñòâî â Áèçíåñ-êëóáå 
«MoneyFest», îñòàâüòå çàÿâêó 
íà www.moneyfest.info è îæè-
äàéòå ïðèãëàøåíèÿ íà êîôå)

Що несе українцям пенсійна реформа?

Чем заниматься амбициозным предпринимателям в середине 
лета? Правильно — развиваться и масштабировать свой бизнес!

БЛОГ

БЛОГ

Валерій Боднарчук, 
засновник громадської 
організації 
«Вільна Громада»

402648



401367



6 RIA, Ñåðåäà, 12 ëèïíÿ 2017
ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Ольгу Подкопаєву поховали 
на кладовищі у селі Ровець, по-
руч з могилою її матері. Мама 
незадовго перед тим пішла з 
життя. Син Павла й Ольги Ва-
лерій закінчив перший курс 
Київського національного уні-
верситету імені Шевченка. Він — 
майбутній кібернетик. Хлопець 
має також артистичні здібності. 
Бере участь в університетсько-
му театрі. На одну з вистав за-
просив маму. Вона її побачила. 
Щаслива і радісна після того до-

биралася до подруги Юлії пере-
ночувати. Наступного дня мала 
повертатися до Вінниці.
Друзі, знайомі надзвичайно 
позитивно відгукуються про 
Ольгу Подкопаєву. Вимагають 
справедливого розслідування. 
Чи буде воно таким? Принаймні 
чоловік померлої на це не споді-
вається. Втім, є й такі, хто захи-
щає подругу покійної пані Юлію. 
Усі ми — різні. У кожного — своя 
правда. Ось тільки суддя у всіх 
один — Всевишній.

«Оля, нам тебе так не вистачає…» 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ó Êèºâ³ ìàñîâ³ 
îòðóºííÿ ëþäåé 
ï³ñëÿ ñïîæèâàííÿ 
ñóø³. Ïðîòÿãîì 

îñòàííüîãî ÷àñó ïîíàä 40 îñ³á 
îïèíèëèñÿ íà ë³êàðíÿíîìó ë³æ-
êó — ïîâ³äîìëÿþòü ÇÌ². Öåé 
ôàêò áîë³ñíî â³äãóêóºòüñÿ äëÿ 
Ïàâëà Ïîäêîïàºâà ³ éîãî 18-ð³÷-
íîãî ñèíà Âàëåð³ÿ. Áî íàãàäóº ïðî 
ñòðàøíó òðàãåä³þ ó ¿õí³é ðîäèí³. 
Äðóæèíà Ïàâëà, 43-ð³÷íà Îëüãà 
Ïîäêîïàºâà, ïîìåðëà ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê ç’¿ëà ñóø³. Ñòàëîñÿ öå â êâ³òí³. 
Æ³íêà ïî¿õàëà â Êè¿â ïðîâ³äà-
òè ñèíà-ñòóäåíòà. Çóïèíèëàñÿ 
ó ñâîº¿ ïîäðóãè Þë³¿, ÿêà ïåðå-
áðàëàñÿ ç Â³ííèö³ äî Êèºâà. Þëÿ 
âèíàéìàº êâàðòèðó. Íà âå÷åðþ 
æ³íêè çàìîâèëè ñóø³ â ðåñòîðàí³ 
«Ìàô³ÿ». Æîäíèõ ³íøèõ õàð÷³â 
ó òîé âå÷³ð íå ñïîæèâàëè. Ñïèðò-
íîãî òåæ íå áðàëè. Íàñòóïíîãî 
äíÿ Ïàâëîâ³ ïîâ³äîìèëè ñòðàøíó 
íîâèíó: éîãî äðóæèíà ïîìåðëà. 
Ïîõîâàëè Îëüãó 24 êâ³òíÿ.

НЕВЖЕ ЇЇ ТАК ЗАЛЯКАЛИ? Ï³ñëÿ 
òðàãåä³¿ Ïàâëî ä³çíàâñÿ â³ä Þë³¿, 
ùî Îëüãà ï³ñëÿ âå÷åð³ ðàí³øå 
â³ä íå¿ ëÿãëà ñïàòè. Çà ñëîâàìè 
ñï³âðîçìîâíèö³, ñàì³é ¿é ñòà-
ëî çëå ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðèéíÿëà 
äóø. Âîíà çíåïðèòîìí³ëà. Êîëè 
îòÿìèëàñÿ, âèêëèêàëà øâèäêó. 
Íà æàëü, áðèãàäà ìåäèê³â êîí-
ñòàòóâàëà ñìåðòü Îëüãè. Ó Þë³¿ 
â ë³êàðí³ âñòàíîâèëè õàð÷îâå 
îòðóºííÿ. Ïàâëî íàãîëîøóº, 
ùî çíàº ïðî öåé âèñíîâîê ë³êà-
ð³â ç ìàòåð³àë³â ñë³äñòâà. Ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê Þë³ÿ âèéøëà ç ë³êàðí³, 

Ïàâëîâ³ æîäíîãî ðàçó íå âäàëîñÿ 
ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç íåþ.

— Ñïî÷àòêó âîíà íå â³äïîâ³-
äàëà íà ìî¿ äçâ³íêè, — ðîçïîâ³â 
æóðíàë³ñòó RIA Ïàâëî. — Ï³çí³-
øå ÿ ÷óâ ó òåëåôîí³ ñëîâà, ùî 
àáîíåíò ïîçà çîíîþ äîñÿæíîñò³. 
Íàðåøò³ îäíîãî ðàçó ñëóõàâêó 
çíÿëè. Àëå íå Þëÿ. ×îëîâ³÷èé 
ãîëîñ ñêàçàâ, ùî â³í ïåðåäàñòü 
Þë³ âñå, ùî ÿ éîìó ñêàæó. Íà-
çâàâñÿ ¿¿ àäâîêàòîì. ×îìó ÿ ìàþ 
ñï³ëêóâàòèñÿ ç ïîäðóãîþ ñâîº¿ 
äðóæèíè ÷åðåç àäâîêàòà?

Ïàâëîâ³ öå äîäàëî ùå á³ëüøå 
áîëþ. Êàæå, âè óÿâëÿºòå, ÿê ïî-
ñòóïèëà ïîäðóãà! Âîíà — ãîëî-
âíèé î÷åâèäåöü òîãî, ùî ñòàëîñÿ, 
à ÿ íå ìîæó ç íåþ ïîãîâîðèòè. 
Çìóøåíèé ïåðåäàâàòè, ÷è óòî÷-
íþâàòè ³íôîðìàö³þ, ÿêó ìàþ 
íàäàòè ñë³ä÷îìó, ÷åðåç íåâ³äî-
ìî êîãî.

— Íåâæå ¿¿ íàñò³ëüêè çàëÿêà-
ëè, ùî áî¿òüñÿ íàâ³òü ãîâîðèòè 
ç³ ìíîþ? — ïðîäîâæóº Ïàâëî. — 
À Îëÿ ââàæàëà ¿¿ ïîäðóãîþ…

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê Ïàâëî îçíà-
éîìèâñÿ ç âèñíîâêîì ñóäìå-
äåêñïåðòèçè, êàæå, éîìó ñòàëî 
çðîçóì³ëî: äîáèòèñÿ ïðàâäè â³í 
íå çìîæå. Ó äîêóìåíò³ çàïèñàíî, 
ùî éîãî äðóæèíà ïîìåðëà âíàñë³-
äîê îòðóºííÿ ÷àäíèì ãàçîì. Öå 
âæå äðóãà ïðè÷èíà. ßê ïîÿñíèâ 
Ïàâëî, ó äîâ³äö³ ïðî ñìåðòü çà-
ïèñàíî, ùî ïðè÷èíîþ ñìåðò³ º 
ñåðöåâà íåäîñòàòí³ñòü.

— Ìåí³ â³äîìî, ùî âëàñíèêè 
ðåñòîðàíó, â ÿêîìó çàìîâëÿëè 
ñóø³, ïðèõîäèëè â ë³êàðíþ, äå 
ë³êóâàëàñÿ Þëÿ, — êàæå ïàí Ïàâ-
ëî. — Öå âîíè ïåðøèìè ïîøè-
ðèëè ³íôîðìàö³þ ïðî îòðóºííÿ 
ãàçîì. Çâ³äêè ìîãëè öå çíàòè, 

ВІД ЧОГО ПОМЕРЛА 
ВІННИЧАНКА: СУШІ ЧИ ГАЗ?
Трагедія  Ольга Подкопаєва поїхала 
в Київ до сина-студента і не повернулася. 
Разом з подругою їли суші. Подругу 
від отруєння врятували лікарі, а Ольга 
померла. Але судмедексперт зазначив іншу 
причину смерті — отруєння газом. Чому?

ÿêùî íà òîé ÷àñ ùå íå áóëî âè-
ñíîâê³â ñóäìåäåêñïåðòèçè? Òà 
é ôàõ³âö³ «Êè¿âãàç» ï³ñëÿ ïåðå-
â³ðêè íå âñòàíîâèëè âèòîêó ãàçó 
ó êâàðòèð³.

Ó ÷îëîâ³êà ùå áóëè ñïîä³âàí-
íÿ íà ñë³äñòâî, àëå… Ïðîòÿãîì 
2,5 ì³ñÿöÿ, ùî ìèíóëè ï³ñëÿ 
ñìåðò³ äðóæèíè, ñë³ä÷à íå çðå-
àãóâàëà íàâ³òü íà éîãî çàÿâè ç 
ïðîõàííÿì ïðîâåñòè ñë³ä÷èé åêñ-
ïåðèìåíò òîãî, ùî ñòàëîñÿ ó òîé 
òðàã³÷íèé âå÷³ð. Íå çàäîâîëüíèëà 
ïðîõàííÿ äîñë³äèòè òåëåôîíí³ 
äçâ³íêè, ÿê³ áóëè ó òîé âå÷³ð. 
Êîëè âèêëèêàëè øâèäêó…

Ñï³âðîçìîâíèê ïîâ³äîìèâ íî-
ìåð òåëåôîíó ñë³ä÷î¿. Çà éîãî 
ñëîâàìè, ñïðàâó ðîçñë³äóº Â³-
êòîð³ÿ Øèïíîâñüêà ç Øåâ÷åí-
ê³âñüêîãî ðàéâ³ää³ëó Íàöïîë³ö³¿ 
Êèºâà. Îäíàê íà æîäåí ç äçâ³íê³â 
æóðíàë³ñòà ïàí³ ñë³ä÷à íå â³äïî-
â³ëà.

— Ó ìåíå â Êèºâ³ º çíàéîìèé, 
ÿêèé ðàí³øå ïðàöþâàâ ó ïðàâî-
îõîðîííèõ ñòðóêòóðàõ, — ðîçïîâ³-
äàº Ïàâëî. — Çâåðíóâñÿ äî íüîãî. 
Â³í íå â³äìîâèâñÿ ç’ÿñóâàòè ïî-
äðîáèö³. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ çàòå-
ëåôîíóâàâ ³ êàæå: «Ïàâëî, òàì 
âñå âèð³øåíî. Íå âèòðà÷àé ìàðíî 
÷àñó — í³÷îãî íå äîâåäåø».

ПІДКУПОВУЮТЬ ЛІКАРІВ І КО-
ПІВ? Íåñïîä³âàíî íà çàõèñò íàøî¿ 
çåìëÿ÷êè ñòàëà çîâñ³ì íå çíàéî-
ìà í³ ¿é, í³ ¿¿ ñ³ì’¿ ëþäèíà. Äå-

íèñ Õðèñòîâ, âåäó÷èé M1 Music 
channel, ó ìåðåæ³ Ôåéñáóê â³ä-
êðèòî çâèíóâàòèâ âëàñíèêà ìå-
ðåæ³ ðåñòîðàí³â «Ìàô³ÿ» Òàðàñà 
Ñåðåäþêà â îòðóºíí³ æ³íêè ³ ïðè-
õîâóâàíí³ ñë³ä³â çëî÷èíó. Éîãî 
ïîñò ïîøèðèâ ñàéò «Àíòèêîð».

Îñü öèòàòà ç ïîâ³äîìëåííÿ âå-
äó÷îãî Äåíèñà Õðèñòîâà: «Ïî-
ìíèòå, ÿ ïèñàë ïîñò î ñìåð-
òåëüíîì îòðàâëåíèè? Òàê âîò, 
ïîñëå òîãî, êàê íà ìåíÿ âûøåë 
îäèí èç ó÷ðåäèòåëåé ýòîé ñåòè 
è óáåäèòåëüíî ðàññêàçàë î çà-
êëþ÷åíèè ïàòîëîãîàíàòîìà, 
ìîë, ýòî áûë óãàðíûé ãàç, 
à íå ñóøè, ìíå ïðèøëîñü èçâè-
íèòüñÿ çà íåäîñòîâåðíûå äàííûå 
è óäàëèòü òîò ïîñò.

È âû çíàåòå, â êàêîé-òî ìîìåíò 
ÿ ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ ñêîòèíîé! 
Êàê æå ÿ ìîã îáâèíèòü áåç âñÿ-
êèõ äîêàçàòåëüñòâ óâàæàåìîãî ÷å-
ëîâåêà è åãî áèçíåñ. Íî òóò ñòàëî 
èçâåñòíî, óæå îò ðîäñòâåííèêîâ 
ïîãèáøåé, ÷òî çàêëþ÷åíèå ïàòî-
ëîãîàíàòîìà íå áûëî ãîòîâî. Äà 
è âîîáùå, êàêèì-òî ìèñòè÷åñêèì 
îáðàçîì èçìåíèëîñü çàêëþ÷åíèå 
âðà÷åé ñ ïèùåâîãî îòðàâëåíèÿ 
íà îòðàâëåíèå óãàðíûì ãàçîì. 
Õîòÿ ãàçîì òàì è íå ïàõëî! — íà-
ïèñàâ â³í. — Ó ìåíÿ âîçíèêàåò 
âîïðîñ ê âàì, Òàðàñ Ñåðåäþê, 
ñêîëüêî æå íà ñ÷åòó âàøåé «ÌÀ-
ÔÈÈ» ïîäîáíûõ ñëó÷àåâ, ðàç óæ 
òàê îïåðàòèâíî è óìåëî ïîäêó-
ïàåòå âðà÷åé è êîïîâ?!» 

Останнє фото Ольги Подкопаєвої (праворуч) 
на своїй сторінці у Фейсбук розмістила її молодша 
подруга — Людмила Киливнюк. Знімок зроблено 
за 10 днів до того, як Ольги не стало 

Змусили 
жебракувати 
 Ìîëîäó ìàìó çàñòàâèëè 
æåáðàêóâàòè. ¯¿ äèòÿ âêðàëè 
òà îòðèìóâàëè çà íå¿ ãðîø³. 
Ïîäðóææÿ, ùî óñå öå â÷è-
íèëî, ïîíåñå êðèì³íàëüíó 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü.
Ïðî æ³íêó, ÿêà íàðîäèëà 
äèòèíó òà ìîãëà ¿¿ ïîêè-
íóòè, ïîâ³äîìèëè ïîë³ö³þ 
ö³º¿ çèìè. 
— Îïåðàòèâíèêè âñòàíîâè-
ëè, ùî íåìîâëÿ æ³íêè ïåðå-
áóâàº ó ìàëîçíàéîìèõ ëþ-
äåé. Êîðèñòóþ÷èñü âàæêèì 
ìàòåð³àëüíèì ñòàíîâèùåì 
ìîëîäî¿ ìàòåð³, çëîâìèñ-
íèêè â³ä³áðàëè ¿¿ äèòèíó òà 
ùîäåííî çìóøóâàëè æ³íêó 
æåáðàêóâàòè. Ìàòåð³ äîçâî-
ëÿëè áà÷èòèñü ç íåìîâëÿì 
ëèøå ââå÷åð³. Æ³íêó ïîñò³é-
íî çàëÿêóâàëè, çíóùàëèñÿ 
òà çàñòîñîâóâàëè äî íå¿ 
ô³çè÷íå íàñèëëÿ. Ó õîä³ 
ïðîâåäåííÿ îïåðàòèâíèõ çà-
õîä³â ïîë³öåéñüê³ âñòàíîâè-
ëè ïðè÷åòí³ñòü äî â÷èíåííÿ 
ïðàâîïîðóøåííÿ 32-ð³÷íèõ 
÷îëîâ³êà òà æ³íêè. Çà ì³ñ-
öåì ïðîæèâàííÿ ï³äîçðþâà-
íèõ îïåðàòèâíèêè âèëó÷èëè 
ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ 
äèòèíè òà ïàñïîðò ïîòåð-
ï³ëî¿, — êàæóòü ó â³ää³ë³ 
êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³.
Âîíè ïîíåñóòü êðèì³íàëüíó 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

Зірвав 
ланцюжок 
 Ñåðåä á³ëîãî äíÿ 
íà 33-ð³÷íó â³ííè÷àíêó íà-
ïàâ ÷îëîâ³ê. Ïîñåðåä âóëèö³ 
â³í ¿¿ ïîáèâ òà ïîãðàáóâàâ. 
Ãðàá³æíèêà óæå çàòðèìàëè.
— Â³ííè÷àíêà ïðèâåðíóëà 
äî ñåáå óâàãó çëî÷èíöÿ äâî-
ìà çîëîòèìè ëàíöþæêàìè 
ç ï³äâ³ñêàìè. Íàïàäíèê 
çíåíàöüêà âäàðèâ æ³íêó 
â ãîëîâó, â³ä ñèëüíîãî óäàðó 
âîíà âïàëà â êóù³. Ñèëîþ 
ãðàá³æíèê ç³ðâàâ ç ¿¿ øè¿ 
ïðèêðàñè. Îäíàê çàâîëîä³òè 
íèìè â³í íå âñòèã, òàê ÿê 
â ñèòóàö³þ âòðóòèâñÿ ÷î-
ëîâ³ê, ùî ñòàâ âèïàäêîâèì 
ñâ³äêîì çëî÷èíó. Â³í êèíóâ-
ñÿ íàçäîãàíÿòè íàïàäíèêà, 
ÿêèé ïåðåñòðèáíóâøè ÷åðåç 
ïàðêàí íàìàãàâñÿ çàãóáè-
òèñÿ â äâîðàõ, — êàæóòü 
ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿ 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
Ó äâîðàõ éîãî ³ çàòðèìàëè. 
Òàì â³í õîò³â ïîçáóòèñÿ 
âçóòòÿ òà îäÿãó. ×îëîâ³êà, 
ùî óæå ìàº êðèì³íàëüíèé 
äîñâ³ä, çàáðàëè äî â³ää³-
ëó ïîë³ö³¿. Òàì â³í ç³çíàâñÿ 
ó â÷èíåíîìó. 

КОРОТКОКОРОТКО
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Спільний проект «Укроборонп-
рому» та компанії DELPHI з ви-
робництва автомобільних джгутів 
для європейських заводів. За пла-
ном, підприємство запрацює вже 
з цього місяця на потужностях ДП 
«45-го експериментального ме-
ханічного заводу».
Є потреба в працівниках робіт-
ничих професій — освітній рі-
вень значення не має, головне — 
добре розвинута моторика рук. 
Підприємство потребує праців-
ників різних професій. Найбіль-

ший попит — в’язальники схем-
них джгутів, кабелів та шнурів. 
Навчання на підприємстві.
Рівень зарплат — 7100 гривень 
на місяць.
Спочатку треба 230 працівників, 
у листопаді 2017 року — 500 ро-
бітників. У перспективі кількість 
вакансій збільшать до 2 тисяч.
Про умови роботи представники 
компанії розкажуть на презента-
ції в приміщенні Правобережно-
го центру зайнятості (Стрілець-
ка, 3 а) 13 липня, о 14.00.

 «Електричні системи» шукають в’язальників джгутів

Японська компанія «Фуджікура» 
планує створити завод у Вінни-
ці. Тут роблять електропровод-
ку для автомобілів Volkswagen, 
Audi, Porsche.
Як розповідала представниця 
компанії Вікторія Склярова, у Ві-
нниці планують відкрити завод 
на 300–500 робочих місць. За-
раз набирають на посаду опе-
ратора верстатів.
Усі новачки пройдуть стажу-

вання на потужностях заводу 
у Львові. Житло, проїзд на ста-
жування, одноразове харчуван-
ня — за рахунок компанії. Завод 
у Вінниці запрацює наприкінці 
літа — початку осені.
Графік роботи: з понеділка 
по п’ятницю в три зміни, вісім ро-
бочих годин і півгодини на обід.
Рівень зарплат — 5200 гривень 
на місяць та діє система бонусів. 
Оформлення офіційне.

У «Фуджікура» потрібні оператори верстатів 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334 

Ó â ³âòîðîê , 
çðàíêó â Ïðàâî-
áåðåæíîìó öåíòð³ 

çàéíÿòîñò³ äîâîë³ ëþäíî. Â³ííè-
÷àíè ïðèõîäÿòü ñþäè, ùîá ñòàòè 
íà îáë³ê òà çíàéòè ðîáîòó. Ó çàë³ 
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ º ê³ëüêà 
ñòåíä³â, äå º ñïèñêè ç ãàðÿ÷èìè 
âàêàíñ³ÿìè: â÷èòåë³, êóõàð³, âîä³¿, 
ïåðóêàð³ òà ³íø³. À ÷è ìîæíà çíà-
éòè äëÿ ñåáå ùîñü ïðèñòîéíå?

— Çâ³ëüíèâñÿ ç àðì³¿, ñëóæèâ 
çà êîíòðàêòîì. Ò³ëüêè ñòàþ 
íà îáë³ê â öåíòð³ çàéíÿòîñò³. 
Õî÷ó, ùîá ìåí³ ï³äøóêàëè ùîñü 
ïîâ'ÿçàíå ç â³éñüêîâîþ ñïðàâîþ: 
öå îõîðîíà, ñèëîâ³ ñòðóêòóðè, ïî-
ë³ö³ÿ òîùî, — ðîçêàçàâ â³ííè÷à-
íèí Ñåðã³é.

— Ìàþ äèñòàíö³éíó ðîáîòó, 
â ìåðåæ³ — ðîáëþ âåá-ñàéòè, 
öå íåñêëàäíî. Àëå õî÷åòüñÿ 
á³ëüøîãî, ³ äóìàþ â «Ôóäæ³êóðó» 
ìåíå â³çüìóòü. Ïðîéäó ïðàêòèêó 
ó Ëüâîâ³, à êîëè çàâîä áóäå ó Â³-
ííèö³, ïîâåðíóñÿ äîäîìó, — ðîç-
êàçàâ ãîðîäÿíèí Þð³é.

БОРЮТЬСЯ ЗА РОБІТНИКІВ. Ç 
êåð³âíèöåþ Ïðàâîáåðåæíîãî ðà-
éîííîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ Ñâ³ò-
ëàíîþ Êðèâåíêî ïîãîâîðèëè 
ïðî òå, ÿê³ çàðàç ïðîôåñ³¿ ìàþòü 
íàéá³ëüøèé ïîïèò òà ñê³ëüêè 
ìîæíà çàðîáèòè ó íàøîìó ì³ñò³. 
— ßêùî ïàì’ÿòàºòå, òî â 90-ò³ 
ðîêè ïðàöþâàëè «Ìàÿê», «Òåð-

ì³íàë», ëàìïîâèé çàâîä ç³ øòàòîì 
ïî ï'ÿòü òèñÿ÷ ðîá³òíèê³â. Çàðàç 
áà÷ó òåíäåíö³þ, ùî ó ì³ñòî ïî-
âåðòàþòüñÿ ïðîìèñëîâ³ ï³äïðèºì-
ñòâà, íà ÿêèõ áóäå áàãàòî ðîáî÷èõ 
ì³ñöü. ² ÿêùî ðàí³øå íà îäíå ì³ñ-
öå áóëà âåëè÷åçíà êîíêóðåíö³ÿ — 
16, 30 ëþäåé íà îäíó âàêàíñ³þ — 
òî íà ñüîãîäí³ º êîíêóðåíö³ÿ ñå-
ðåä ðîáîòîäàâö³â.

Äëÿ ïðèêëàäó, Ñâ³òëàíà Êðè-
âåíêî íàâîäèòü äâà íîâèõ çàâîäè, 
ùî íåçàáàðîì áóäóòü ïðàöþâàòè 
ó Â³ííèö³ — «Åëåêòðè÷í³ ñèñòå-
ìè» òà «Ôóäæ³êóðà».

— ¯ì ïîòð³áí³ îäíàêîâ³ ðîá³ò-
íè÷³ êàäðè — â'ÿçàëüíèêè àâòî-
ìîá³ëüíèõ äæãóò³â. Êîæåí ðîáî-
òîäàâåöü õî÷å óêîìïëåêòóâàòè 
ðîáî÷³ ì³ñöÿ, òîìó áóäóòü ïðî-
ïîíóâàòè ð³çí³ áîíóñè. Óæå çàðàç, 
«Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè» ïðîïîíó-
þòü á³ëüøó çàðïëàòó â’ÿçàëüíèêó 
äæãóò³â — 7100 ãðèâåíü.

À ùîá çìåíøèòè ïëèíí³ñòü êà-
äð³â òà ïðèâàáèòè íîâèõ ðîá³òíè-
ê³â, ó «Â³ííèöüê³é òðàíñïîðòí³é 
êîìïàí³¿» âîä³ÿì òðîëåéáóñ³â ï³ä-
íÿëè çàðïëàòó äî 7500 ãðèâåíü 
íà ðóêè. Êîíäóêòîðè ç 1 òðàâíÿ 
îòðèìóþòü 4500 ãðèâåíü.

РОБОТИ НЕМАЄ? ЦЕ МІФ. Êåð³â-
íèöÿ öåíòðó çàéíÿòîñò³ îáóðþ-
ºòüñÿ, êîëè ¿é êàæóòü, ùî ðîáîòè 
ó Â³ííèö³ íåìàº.

— Íàñïðàâä³, ðîáîòà ³ñíóº 
äëÿ òèõ, õòî ¿¿ øóêàº. Íàïðè-
êëàä, íà çàâîä «Ðîøåí» ïîòð³áíî 
äî 500 ëþäåé — ïàêóâàëüíèê³â 
íîâîð³÷íèõ ïîäàðóíê³â. ª âàêàí-

«МОДА НА ЮРИСТІВ ЗНИКАЄ». 
ЯКА Є РОБОТА У ВІННИЦІ?
Цінні кадри  Незабаром у Вінниці 
з’являться два нових підприємства — 
«Фуджікура» та «Електричні системи». 
Своїм робітникам вони обіцяють від 
п’яти тисяч гривень зарплати. Крім того, 
у Правобережному центрі зайнятості 
розказали, що зараз великий попит 
на робітничі професії. На фахівців 
«полюють» роботодавці. Так на якій 
роботі можна гарно заробити?

ñ³¿ äëÿ þðèñò³â, áóõãàëòåð³â ó äåð-
æàâíèõ áàíêàõ — ÏðèâàòÁàíê, 
«Îùàäáàíê». Ïðîòå, ðîá³òíè÷³ 
ïðîôåñ³¿ çàðàç ö³íÿòüñÿ á³ëü-
øå. Âåëèêèé ïîïèò íà òîêàð³â, 
åëåêòðîãàçîçâàðíèê³â, ïåðóêàð³â, 
êàñèð³â, ïåêàð³â, âîä³¿â, åëåêòðè-
ê³â, îô³ö³àíò³â, áàðìåí³â òîùî, — 
êàæå Ñâ³òëàíà Êðèâåíêî.

ßñêðàâèì ïðèêëàäîì º âàêàí-
ñ³ÿ â³ä «Îùàäáàíêó», äå êåð³âíèê 
â³ää³ëåííÿ ç âèùîþ îñâ³òîþ òà 
äîñâ³äîì ðîáîòè ìàº çàðïëàòó 
5800 ãðèâåíü, òîä³ ÿê «Ôóäæ³êóðà 
àóòîìîò³â Óêðà¿íà Ëüâ³â» ãîòîâà 
ïëàòèòè îïåðàòîðàì âåðñòàò³â 
íà ðóêè 5200 ãðèâåíü íåçàëåæ-
íî â³ä îñâ³òè òà äîñâ³äó ðîáîòè.

— Çàðàç þðèñòè òà âèõîâàòåë³ 
â äèòñàäêàõ ìîæóòü îòðèìóâà-
òè îäíàêîâó îô³ö³éíó çàðïëàòó 
3500 ãðèâåíü. Ìóëÿð çàðîáëÿòè-
ìå á³ëüøå (6000 ãðí), í³æ åêî-
íîì³ñò (5100 ãðí), — äîäàº ïàí³ 
Êðèâåíêî.

— À ùî âè äóìàºòå ïðî ðîáîòó 
çà êîðäîíîì?  — ïèòàº æóðíàë³ñò.

— Íàïðèêëàä, ó Ïîëüù³ ìîæíà 
çàðîáëÿòè â³ä 12 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
â ì³ñÿöü. Àëå º áàãàòî ì³íóñ³â. 

Ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêó, õîñ-
òåë³. Äîâåäåòüñÿ çàîùàäæóâàòè 
íà âñüîìó. ² ùå ïîëèøàºòå ñ³ì'þ, 
äðóç³â âäîìà. ×è öå æèòòÿ? Ìè æ 
ïðàöþºìî, ùîá æèòè. À íå æè-
âåìî, ùîá ïðàöþâàòè.

ОСВІТА ЗА РАХУНОК ДЕРЖА-
ВИ. Òèì, õòî íå ìàº íåîáõ³äíî¿ 
êâàë³ô³êàö³¿, öåíòð ïðîïîíóº 
íàâ÷àííÿ. Àëãîðèòì ä³é ïðî-
ñòèé: ñòàºòå íà îáë³ê â ñëóæáó 
çàéíÿòîñò³. Ôàõ³âö³ öåíòðó ï³ä-
øóêóþòü ðîáîòîäàâöÿ ³ ç íèì 
óêëàäàþòü äîãîâ³ð ïðî ïðàöåâ-
ëàøòóâàííÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íà-
â÷àííÿ. Ïîò³ì òðåáà ùå ìåäî-
ãëÿä òà éäåòå íàâ÷àòèñÿ íà íîâó 
ïðîôåñ³þ çà êîøòè Äåðæôîíäó 
îáîâ'ÿçêîâîãî ñòðàõóâàííÿ íà âè-
ïàäîê áåçðîá³òòÿ. Áóâàº é òàêå, 
ùî íàâ÷àííÿ ïðîõîäèòü îäðàçó 
íà âèðîáíèöòâ³.

— Ó öüîìó ì³ñÿö³ ìè íàïðà-
âèëè æ³íêó íà íàâ÷àííÿ â Êè¿â. 
Íà ïåðåêëàäà÷à æåñòîâî¿ ìîâè. ª 
ó Â³ííèö³ ï³äïðèºìñòâî ÓÒÎÃ — 
òîâàðèñòâî ãëóõèõ òà ñëàáî÷óþ-
÷èõ ³ òàì ãàðàíòîâàíî îòðèìàº 
ðîáîòó. À ùå íàáèðàºìî ãðóïó 
âîä³¿â òðàìâà¿â íà íàâ÷àííÿ ó 
òðàíñïîðòíó êîìïàí³þ — äîäàº 
êåð³âíèöÿ öåíòðó çàéíÿòîñò³ 
Ñâ³òëàíà Êðèâåíêî.

Ðàí³øå áóëà 
êîíêóðåíö³ÿ çà ì³ñöå 
ñåðåä áåçðîá³òíèõ. 
À òåïåð — ì³æ 
ðîáîòîäàâöÿìè. Âîíè 
«ïîëþþòü» íà êàäðè

ХОЧЕТЕ ПОТРАПИТИ НА РОБОТУ В «ФУДЖІКУРА» 
ЧИ НА ІНШИЙ ЗАВОД АБО ФІРМУ?
Вашого дзвінка чекають в центрах зайнятості.
Лівобережний — (0432)27–34–62, 27–45–94 

Правобережний — (0432)55–44–90, 55–16–95 

«ГАРЯЧІ»
ВАКАНСІЇ

ЦЕНТРИ ЗАЙНЯТОСТІ В ЦИФРАХ

КУХАР, КОНДИТЕР 
ТОВ «Солодка Мрія» 

4000–4500 грн

ВОДІЙ 
ПРАТ «Концерн хлібпром»:

6000 грн 

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР 
ТОВ «Сінерджі холдінг 

груп Україна» 

8000 грн 
ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ 

ТА УСТАНОВОК 
ТОВ «Фуджікура аутомотів 

груп Україна» 

5200 грн 

МОНТАЖНИК 
ГІПСОКАРТОНУ, 

ПЛИТОЧНИК 
ПП фірма «Сфера» 

5200 грн 

ФАХІВЕЦЬ З 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 

КЛІЄНТІВ 
ПриватБанк 

7400 грн 

ЕКОНОМІСТ 
«Ощадбанк» 

3500 грн 

КАСИР 
ПриватБанк 

5800 грн 

УКЛАДАЛЬНИК-
ПАКУВАЛЬНИК 

ТОВ «Геліка» 

6000 грн 

ОПЕРАТОР ЛІНІЇ 
У ДЕРЕВООБРОБЛЕННІ 

ТОВ «Барлінек Інвест» 

3500 грн 

МАШИНІСТ 
КОМПРЕСОРНИХ 

ТА ХОЛОДИЛЬНИХ 
СИСТЕМ 

ТОВ «Вінпромхолод» 

4000 грн 

МУЛЯР 
БМУ № 7 

6000 грн 

5072
вакансії з’явилося 

за 6 місяців 

4235
грн

середній розмір зарплати 
в заявках від роботодавців 

3
претенденти 

на одну вакансію 

1791
зареєстрований 

безробітний 

73%
з них — із вищою 

освітою 

2573
грн

середній розмір 
виплат по безробіттю 

85
днів — середня 

тривалість пошуку 
роботи

Дані по Вінниці, за половину 2017 року. Джерело: місцеві центри зайнятості.
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çîáîâ’ÿçàííÿ. Âèáðàëè íàé-
ö³êàâ³øå — òèõ ñóää³â, ÿê³ çà-
äåêëàðóâàëè íàéá³ëüøå, ³ òèõ, 
ùî ïîêàçàëè íàéìåíø³ öèôðè 
ó êâàäðàòíèõ ìåòðàõ àáî ãðèâ-
íÿõ. Õòî â³äçíà÷èâñÿ áàãàòñòâîì 
÷è á³äí³ñòþ — äèâ³òüñÿ ó ³íôî-
ãðàô³ö³.

Ö³êàâî, ùî ÿêùî äîäàòè, ñêàæ³-
ìî, óñ³ ðàçîì ñóää³âñüê³ æèòëîâ³ 
êâàäðàòí³ ìåòðè, òî ìîæíà çâåñòè 
õìàðî÷îñ. Òàêèé, ÿê íàéá³ëüøèé 
ó ñâ³ò³ — 160-ïîâåðõîâèé. À ÿêùî 
ïðîñóìóâàòè ïîêàçàí³ â äåêëà-
ðàö³ÿõ ñóää³â áîðãè — ìîæíà 
êóïèòè íîâåíüêèé òðàìâàé÷èê 
«Â³íÂåé».

Ãðîø³ ñóää³â ðåäàêö³ÿ âèð³øè-

ëà ðàõóâàòè ïðîæèòêîâèìè ì³í³-
ìóìàìè òà ì³í³ìàëüíèìè ïåíñ³-
ÿìè, ³ âèéøëî îñü ùî: äîõîä³â 
ñëóæèòåë³â Ôåì³äè âèñòà÷èòü, 
àáè ïðîãîäóâàòè óñ³õ ìåøêàí-
ö³â Ãí³âàí³. Ùå âàð³àíò — äâ³-
÷³ â³äðåñòàâðóâàòè Â³ííèöüêèé 
ì³ñüêèé ñóä, íà ÿêèé âèä³ëÿþòü 
32 ì³ëüéîíè.

À ùî ñòîñóºòüñÿ ìàøèí, ÿê³ 
ïîêàçàëè ñóää³, òî ó äåêëàðàö³ÿõ 
áà÷èìî: äåõòî ìàº àæ ÷îòèðè 
÷è ï’ÿòü òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, 
àëå 21 ñóääÿ — íå ìàº æîäíî¿ 
ìàøèíêè. Áåçêâàðòèðíèõ — òðè 
ñóää³. Áåç ãðîøîâèõ àêòèâ³â 
òà áóäü-ÿêèõ çàîùàäæåíü — 
47 ñóää³â.

БАГАЧІ І БІДНЯКИ ВІННИЦЬКОЇ ФЕМІДИ 
Читаємо декларації  Кваратних метрів вистачить 
на хмарочос, а землі більше — ніж у центральному парку. 
Редакція RIA проаналізувала декларації усіх 128-ми вінницьких 
суддів та знайшла серед них найбагатших та найбідніших

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (067)7857674 

Ó îêðåìèõ äåêëàðàö³ÿõ áà÷è-
ìî ì³ëüéîíí³ ³ ñòàòêè, ³ áîðãè. 
À ó äåÿêèõ — àí³ êîï³éî÷êè, êð³ì 
çàðïëàòè, çà äóøåþ òà í³ îäí³-
ñ³íüêîãî âëàñíîãî êâàäðàòíîãî 
ìåòðà æèòëà. Òàê³ âîíè ð³çí³ — 
â³ííèöüê³ ñóää³.

Ó ï’ÿòè ñóäàõ, ÿê³ ïðàöþþòü 
ó Â³ííèö³, ñëóæàòü 128 ñóä-
ä³â. Íàéá³ëüøå ëþäåé ó ìàí-
ò³ÿõ çàñ³äàþòü ó Â³ííèöüêîìó 
ì³ñüêîìó ñóä³ (39), òðîõè ìåíøå 
ó àïåëÿö³éíîìó ñóä³ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ (36). Ùå º ó Â³ííèö³ äâà 
àäì³í³ñòðàòèâí³ ñóäè (Â³ííèöü-
êèé îêðóæíèé àäì³í³ñòðàòèâ-
íèé — 23 òà Â³ííèöüêèé àäì³í³-

ñòðàòèâíèé àïåëÿö³éíèé — 19) 
³ ãîñïîäàðñüêèé ñóä Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ (11). Ëèøå îäíîãî ñóää³, 
ÿêèé º ó ñïèñêó íà îô³ö³éíîìó 
ñàéò³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó, 
ìè íå çíàéøëè äåêëàðàö³¿. Óñ³ 
³íø³ ïðîäèâèëèñÿ çà ø³ñòüìà 
ïóíêòàìè: íåðóõîì³ñòü, çåìåëü-
í³ ä³ëÿíêè, òðàíñïîðòí³ çàñî-
áè, äîõîäè, àêòèâè ³ ô³íàíñîâ³ 

Якщо стандартна однокімнатна квартира має 40 м 2, 
то житлова площа, задекларована суддями, тягне на 

566 однокімнатних квартир 
або на 

160-поверховий будинок 
Лишень на два вищий найбільший хмарочос 
у світі — Бурдж Халіфа в місті Дубаї 
(Об’єднані Арабські Емірати) 

Усі ті сотки і гектари, які загалом 
задекларували вінницькі судді, не набагато 
перевищують площу Ватикану. 
Він має розмір 44 гектари 
(75% від суддівської землі). 
Ще менше землі займає 
Центральний парк Вінниці. 
Площа парку ім. Горького — 40 га.

Тільки 106 із суддів (83%) уписали 
в декларації авто. 21 суддя, 
судячи з їхніх звітів, не мають 
транспортних засобів (17%). 
За даними Держкомстату України 
на 1000 українців у 2016 році 
в середньому припадало 
202 автомобілі. Тож виходить, 
що суддівських машин зовсім 
трохи не вистачає, щоб пересадити 
на колеса тисячу простих смертних.

Якщо мінімальна пенсія українця — 
1312 гривень, то за суддівські доходи 
можна забезпечити пенсіями 
45 тисяч 383 людини.
Приблизно стільки ж мешкає в Ірпіні 
Київської області (44 023 людини). 

Інший варіант — двічі відреставрувати 
приміщення Вінницького міського суду 
на Грушевського, 17. 
Вартість реконструкції — 32 мільйони.

Тільки 81 суддя показав 
у декларації свої грошові активи 
(63%). Найбільше — в адмінсудах: 
18 із 19-ти суддів Адміністративного 
апеляційного суду та 20 із 23-х 
суддів Вінницького окружного 
адмінсуду. За загальну суму 
грошових активів вінницьких 
суддів можна забезпечити 
прожитковим мінімумом 
26 000 мешканців Гайсина 
(прожитковий мінімум 1684 грн).

Лишень 35 судів задекларували 
фінансові зобов’язання (27%). 
Але загальної суми їхніх боргів цілком 
вистачить на те, аби оплатити один
16-метровий «ВінВей». 

Він якраз і коштує 6-7 мільйонів.

НЕРУХОМІСТЬ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ 

ДОХОДИ

ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

ТРАНСПОРТ 

ГРОШІ АКТИВИ 

Найбільше:
Віталій Кузьмишин, 
Адміністративний апеляційний суд

675 м 2 

Найменше: 
Ольга Старинщук, 
Вінницький міський суд

25,7 м2
Ще 5 суддів узагалі не вписали 
нерухомість у свої декларації

Найбільше 
Тетяна Шаповалова, Вінницький 
окружний адміністративний суд

5 автомобілів 

На другому місці 
Віктор Рибчинський, 
Апеляційний суд Вінницької області

4 транспортні засоби

Найбільше 
Віталій Кузьмишин, 
Адміністративний 
апеляційний суд

2 792 186 грн 

На другому місці 
Марина Якименко, 
Апеляційний суд Ві-
нницької області

2 109 165 грн 

Найменше 
Тетяна Шаповалова, 
Вінницький окружний 
адміністративний суд

165 934 грн
(перша в авто-рейтингу) 

Найбільше 
Інна Борисюк, 
Вінницький 
міський суд

2 320 000 грн 

На другому місці 
Тетяна Лабунська, 
Господарський суд 
Вінницької області зі 
значно меншою сумою

381 617 грн

Найменше 
Віталій Дончик, 
Вінницький окружний 
адміністративний суд

1 268 грн 

Найбільше 
Андрій Загороднюк, 
Адміністративний 
апеляційний суд

2 340 897 грн 

На другому місці
Сергій Тісецький, 
Господарський суд 
Вінницької області

2 038 214 грн 
Ще 7 суддів задекларували 
більше мільйона.

Найменше 
Сергій Медвецький, 
Апеляційний суд 
Вінницької області

500 грн 

Найбільше 
Наталя Бессараб, Вінницький міський суд

59638 м2 (або 5,9 га), 
чотири земельні ділянки 

Найменше 
Віра Ващук, 
Апеляційний суд Вінницької області

0,31 м2 

Загальна площа нерухомості:

22 641 м 2

Загальна кількість 
машин:

167

Загальна сума доходів: 

59 542 487грн
(або 2 306 160 дол.)

Загальна сума 
фінансових зобов’язань: 

6 016 292грн

Загальна сума грошових активів:

44 313 064грн
(або 1703216 дол.)

Загальна площа 
земельних ділянок:  

61,5 га
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

×îëîâ³ê ³ æ³íêà 
íà «Øêîä³ Îêòà-
â³¿» ç ïîëüñüêèìè 
íîìåðàìè ïîñàäè-

ëè ïåðåõîæîãî ä³äóñÿ â ìàøèíó, 
ùîá ïîêàçàâ äîðîãó äî ïåðøî¿ 
ë³êàðí³. Ïî äîðîç³ ïåíñ³îíåðó 
íàïëåëè ³ñòîð³þ ïðî õâîðîãî 
ïëåì³ííèêà, ÿêîìó âåçóòü ãðî-
ø³ íà îïåðàö³þ. Ïîñï³øàþòü ³ 
íå çíàþòü, äå âàëþòó ì³íÿòè. Ä³ä 
íå â³äìîâèâñÿ äîïîìîãòè íåçíà-
éîìöÿì — ³ çàëèøèâñÿ áåç çà-
îùàäæåíü.

Ùî òàêà øàõðàéñüêà ñõåìà, 
êîëè çàëèøàþòü ñóâåí³ðí³ êó-
ïþðè ó îáì³í íà ñïðàâæí³ ãðî-
ø³, âæå ñïðàöþâàëà íå íà îäí³é 
ëþäèí³, ïîòåðï³ëèé 81-ð³÷íèé 
ä³äóñü ä³çíàâñÿ â³ä ïðàö³âíèê³â 
ïîë³ö³¿. Îñòàíí³ îäðàçó ï³ñëÿ 
äçâ³íêà íà «102» ï³äíÿëè çàïèñè 
ç âóëè÷íèõ êàìåð ñïîñòåðåæåí-
íÿ ³ âñòàíîâèëè ìàøèíó, íà ÿê³é 
ïåðåñóâàëèñÿ øàõðà¿. Òåïåð — 
ðîçøóêóþòü ñèíþ «Øêîäó Îêòà-
â³þ» ³ç íîìåðíèìè çíàêàìè «GA 
410 EY» òà ïàðó àôåðèñò³â-ãà-
ñòðîëåð³â â³êîì ï³ä 60 ðîê³â.

ßê ñàìå ïîðÿäí³ íà âèãëÿä ÷î-
ëîâ³ê òà æ³íêà îøóêàëè ë³òíüîãî 
÷îëîâ³êà, ðîçïîâ³â äðóã ðîäèíè 

ïîòåðï³ëîãî Àðòóð Ì³ëîâàíîâ:
— Ä³äóñü ³øîâ ïî Ìàã³ñòðàò-

ñüê³é, çóïèíèëàñÿ ìàøèíà, âñåðå-
äèí³ áóëè ãàðíî âäÿãíåí³ ÷îëîâ³ê 
òà æ³íêà â³êîì â³ä 50 äî 60 ðî-
ê³â. Âîíè çàïèòàëè: «ÿê ïðî¿õàòè 
äî ë³êàðí³», à ïîò³ì ïîïðîñèëè 
ïîêàçàòè äîðîãó. ×îëîâ³ê ñ³â 
ó ìàøèíó ïîêàçóâàòè äîðîãó, 
ðîçãîâîðèëèñÿ. Âîíè ñêàçàëè, ùî 
ó íèõ â ë³êàðí³ ëåæèòü ðîäè÷, ùî 
âîíè íå ç Â³ííèö³ ³ íå çíàþòü, 
äå ìîæíà ïîì³íÿòè ãðîø³. Çàðàç, 
ìîâëÿâ, ðîäè÷ó áóäóòü ðîáèòè 
îïåðàö³þ…

Ä³äóñþ ïîêàçàëè òèñÿ÷ó ºâðî, 
³ çàïðîïîíóâàëè éîìó çàëèøèòè 
ó íüîãî âàëþòó â îáì³í íà 10 òè-
ñÿ÷ ãðèâíÿìè. Çà ëåãåíäîþ àôå-
ðèñò³â, âîíè ìàëè ïîâåðíóòèñÿ 
÷åðåç äâ³ ãîäèíè ³ çàáðàòè ñâîþ 
áàðñåòêó ç ºâðî òà ïîâåðíóòè ïî-
çè÷åíå.

— ×îëîâ³ê ïðèâ³ç ¿õ ï³ä ñâ³é 
ä³ì, äàâ 10000 ãðèâåíü, à âîíè 
ïîêëàëè â ñóìêó 1000 ºâðî ³ ñóì-
êó çàêðèëè íà çàìî÷îê, — ãîâî-
ðèòü Àðòóð Ì³ëîâàíîâ. — Ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ìè â³äêðèëè ñóìêó, ïðè-
éøëî ðîç÷àðóâàííÿ. Ãðîøåé òàì, 
çâ³ñíî, íå áóëî. Ëþäèíà õîò³ëà 
äîïîìîãòè, à îïèíèëàñÿ â òàê³é 
îò ñèòóàö³¿. Ïîõèëîãî â³êó ëþäè-
íà. Îáìàíþâàòè ñòàðåíüêèõ — öå 
ï³äëî ³ íèçüêî.

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674 
 ×åòâåðî â³ííèöüêèõ ïåðå-

â³çíèê³â çà äâà äí³ ïåðåêàçàëè 
÷åðåç àé-áîêñ ìàéæå 14 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü çà òàëîíè íà áåíçèí ³ 
äèçåëü. Ïàëüíîãî íå îòðèìàëè 
³ çâåðíóëèñÿ â ïîë³ö³þ. Ïðà-
âîîõîðîíö³ ïîïåðåäæàþòü ïðî 
îíîâëåíó ñõåìó òåëåôîííîãî 
øàõðàéñòâà.

²ç ïî÷àòó ðîêó ï’ÿòåðî, à ìè-
íóëîãî òèæíÿ (çà äâà äí³) — ùå 
÷îòèðè â³ííèöüêèõ ïåðåâ³çíèêè 
çàÿâèëè â ïîë³ö³þ ïðî òå, ùî ¿õ 
íàäóðèëè íà ïðèäáàíí³ ïàëüíîãî 
çà íèçüêèìè ö³íàìè. Ïîòåðï³ë³ 

ðîçïîâ³ëè, ùî ¿ì ïîäçâîíèëè 
ïî òåëåôîíó òà çàïèòàëè, ÷è 
íå ìàþòü áàæàííÿ êóïèòè áåíçèí 
÷è äèçåëüíå ïàëüíå çà çíèæêàìè. 
Ïåðåâ³çíèêè ïîãîäèëèñÿ ³ äàë³ 
ä³ÿëè çà ³íñòðóêö³ÿìè ñï³âðîç-
ìîâíèê³â.

— «Ï³ä’¿æäæàéòå íà çàïðàâêó, 
òàì º àé-áîêñ, ïåðåðàõóéòå êîøòè 
íà íîìåðè òåëåôîí³â, ³ âàì çâ³ä-
òè âèíåñóòü òàëîí íà áåíçèí ÷è 
äèçïàëüíå». ² îò çà äâ³ äí³ ÷îòèðè 
ëþäèíè òàê çðîáèëè, àëå, çâ³ñíî, 
í³ òàëîí÷èê³â, í³ ïàëüíîãî í³õòî 
ç íèõ íå îòðèìàâ, — ðîçïîâ³äàº 
ïðåñ-îô³öåð îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ 

Àííà Îë³éíèê. — Îäèí ÷îëîâ³ê 
çàïëàòèâ 1 òèñÿ÷ó 400 ãðèâåíü, 
äðóãèé — 5600, òðåò³é — 3585, 
÷åòâåðòèé — 2900 ãðèâåíü.

Òîæ âèõîäèòü, ùî øàõðà¿ 
çáàãàòèëèñÿ ëèøåíü íà öèõ â³-
ííè÷àíàõ á³ëüøå, ÿê íà 13 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü. À, çà ñëîâàìè íà-
÷àëüíèêà Â³ííèöüêîãî â³ää³ëó 
ïîë³ö³¿ Àíàòîë³ÿ Ïðèñÿæíþêà, 
ç ïî÷àòêó ðîêó ç àíàëîã³÷íèì 
çàÿâàìè ïðî îáìàí íà äåøåâîìó 
ïàëüíîìó çâåðòàëîñÿ ùå ï’ÿòåðî 
ìåøêàíö³â Â³ííèö³, ùî çàéìà-
þòüñÿ ïåðåâåçåííÿìè. Ó íèõ 
ñóìè çáèòê³â ùå á³ëüø³ — ³ 8, ³ 

10 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Ó â³ííèöüê³é ïîë³ö³¿ ïîïåðåä-

æàþòü ïðî øàõðàéñòâî, äå ñòàðó 
ñõåìó òåëåôîííîãî øàõðàéñòâà 
äåùî îñó÷àñíèëè. Ïîÿñíþþòü: 
òåëåôîííèìè îáìàíàìè, ÿê 
ïðàâèëî, çàéìàþòüñÿ çàñóäæåí³ 
ç ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ âîë³. Ò³ëüêè 
âîíè ïðîñÿòü ïåðåðàõóâàòè ãðîø³ 
íà òåëåôîí.

Ïîë³öåéñüê³, çà ñëîâàìè Àííè 
Îë³éíèê, âæå ìàþòü íàïðàöþ-
âàííÿ äëÿ ðîçêðèòòÿ îáìàí³â ³ç 
ïàëüíèì. Çà êîæíèì ôàêòîì â³ä-
êðèëè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
ïðî øàõðàéñòâî.

Не вірте дзвінкам про дешеве пальне

ПАРА НА «ШКОДІ» 
МІНЯЄ ЛИПОВІ ЄВРО 
Прибуткова афера  Поліція шукає 
чоловіка та жінку на синій «Шкоді» з 
польськими номерами, які надурили 
дідуся на 10 тисяч гривень — позичили 
суму, залишивши натомість сувенірні 
євро. Автомобіль гастролерів зафіксували 
вуличні камери спостереження. Поки 
шахраїв шукають, редакція дізналася 
подробиці афери для довірливих

Ïîë³öåéñüê³, ÿê ðîçïîâ³â äðóã 
ñèíà ïîòåðï³ëîãî ïåíñ³îíåðà, 
ïðè¿õàëè íà âèêëèê ³ ç ê³ëüêîõ 
ñë³â çðîçóì³ëè ñèòóàö³þ. Ñêàçàëè: 
òàêèõ øàõðà¿â ïî Óêðà¿í³ çàðàç 
ìàñà, íà äåíü ô³êñóþòü ïî ê³ëüêà 
çàÿâ ó ð³çíèõ ðåã³îíàõ.

Ïðàö³âíèêè ïîë³ö³¿ ïðî¿õàëè 
ïî âñüîìó ìàðøðóòó, ÿêèì âåçëè 
ä³äóñÿ, ïî Ìàã³ñòðàòñüê³é äî Áåâ-
çà. Ïèòàëè éîãî, ÷îìó íå çàäó-
ìàâñÿ, íàâ³ùî ¿ì áóëî âåçòè éîãî 
äîäîìó òà çàëèøàòè çàñòàâó, êîëè 
ìîæíà æ áóëî øâèäøå çà¿õàòè 
ïî äîðîç³ äî ë³êàðí³, ó áàíê ÷è 
äî îáì³ííèêà, ùîá ïîì³íÿòè 
ãðîø³.

— Íå çíàþ, íå ïîäóìàâ, — â³ä-
ïîâ³äàâ ïåíñ³îíåð.

Çà ñëîâàìè ïðåñ-îô³öåðà îá-
ëàñíî¿ ïîë³ö³¿ Àííè Îë³éíèê, 
çà çàÿâîþ 81-ð³÷íîãî ÷îëîâ³êà 
â³äêðèëè êðèì³íàëüíå ïðîâà-
äæåííÿ ïðî øàõðàéñòâî, â÷è-
íåíå ïîâòîðíî, çà ïîïåðåäíüîþ 
çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á àáî òàêå, 

ùî çàâäàëî çíà÷íî¿ øêîäè ïî-
òåðï³ëîìó. Ìàêñèìàëüíå ïî-
êàðàííÿ çà òàêèé çëî÷èí — 
äî òðüîõ ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ. Ì³-
í³ìàëüíå — øòðàô äî 1700 ãðè-
âåíü ³ç êîìïåíñàö³ºþ çáèòê³â 
â³ä çëî÷èíó.

— Ïîë³ö³ÿ ââàæàº, ùî öå 
íå ºäèíèé ôàêò, ùî öå ä³ÿëè 
ãàñòðîëåðè, ÿê³ òàêèì ÷èíîì 
îáäóðþþòü ëþäåé, — ãîâîðèòü 
Àííà Îë³éíèê. Ìè îð³ºíòóºìî 
ãðîìàäÿí íà öåé àâòîìîá³ëü 
(íà ôîòî), ìîæëèâî, õòîñü áà-
÷èâ éîãî ³ ìîæå íàäàòè êîðèñíó 
³íôîðìàö³þ ñë³äñòâó.

Ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ì³ñöå çíà-
õîäæåííÿ «Øêîäè Îêòàâ³¿», 
íà ÿê³é ïåðåñóâàþòüñÿ àôåðèñ-
òè, òåëåôîíóéòå íà ö³ëîäîáîâó 
ñïåöë³í³þ «102». ² ïîïåðåäüòå 
ñâî¿õ ðîäè÷³â òà áëèçüêèõ, àáè 
âîíè íå äîâ³ðÿëè íåçíàéîìèì 
ëþäÿì, ÿê³ ïðîñÿòü ïîêàçàòè 
äîðîãó äî ë³êàðí³, à ïîò³ì äîïî-
ìîãòè ãð³øìè.

На цьому автомобілі підвозили дідуся. Поліція зробила 
стоп-кадри із записів камер спостереження та розшукує 
«Шкоду Октавію» з номерним знаком «GA 410 EY» 

Довели вину 
чоловіків 
 Ìèíóëî¿ çèìè æèòåë³â 
Õì³ëüíèêà ñêîëèõíóëà 
çâ³ñòêà ïðî ò³ëî ÷îëîâ³êà, 
ÿêå çíàéøëè ó êàð'ºð³. 
×îëîâ³êà õòîñü óáèâ òà 
ðàçîì ³ç àâòî âòîïèâ. 
Ïðî öå ïèñàëà ³ RIA 
â ñ³÷í³ öüîãî ðîêó 
(goo.gl/KVWWYp). 
Çëî÷èíö³â çíàéøëè òà 
ñóäÿòü.
— Ó ê³íö³ ãðóäíÿ 
2016 ðîêó áóëî âèÿâëåíî 
ó áàãàæíîìó â³ää³ëåíí³ 
àâòîìîá³ëÿ, ùî çíàõîäèâñÿ 
ó âîäîéì³ çàòîïëåíîãî 
êàð’ºðó â ñåë³ Ãîëîäüêè 
Õìåëüíèöüêîãî ðàéîíó, 
ò³ëî ÷îëîâ³êà. Ó õîä³ 
ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâåäåíî 
á³ëüøå 12 ñóäîâèõ 
åêñïåðòèç, ÿêèìè 
ïîâí³ñòþ äîâåäåíà âèíà 
äâîõ ìåøêàíö³â ì³ñòà 
Õì³ëüíèê, â òîìó ÷èñë³ 
ó â÷èíåíí³ ðîçá³éíîãî 
íàïàäó òà ðÿäó êðàä³æîê 
ó Õì³ëüíèöüêîìó 
ðàéîí³, — çàçíà÷àþòü 
ó ïðåñ-ñëóæá³ ïðîêóðàòóðè 
îáëàñò³.
Ïîäàëüøó äîëþ çëî÷èíö³â, 
ÿê³ íèí³ ï³ä âàðòîþ, 
âèð³øèòü ñóä.

Затримали 
грабіжника 
 Ó Â³ííèö³ ïîãðàáóâàëè 
êâàðòèðó. Êðàä³ÿ 
ïðàâîîõîðîíö³ çàòðèìàëè 
ó ï³ä'¿çä³. Â³í óæå áóâ 
ðàí³øå ñóäèìèé. Òåïåð 
éîìó çíîâó ãðîçèòü 
â'ÿçíèöÿ.
— Áóëî âñòàíîâëåíî, ùî 
35-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí 
ìîæå áóòè ïðè÷åòíèì 
äî â÷èíåííÿ êðàä³æîê 
íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà. Ï³ä ÷àñ 
ïåðåâ³ðêè çëîâìèñíèêà 
áóëî çàòðèìàíî íà ì³ñö³ 
÷åðãîâîãî çëî÷èíó. 
Çàéøîâøè ó ï³ä’¿çä 
áàãàòîïîâåðõ³âêè, çëîä³é 
çíàéøîâ êâàðòèðó ç 
íåíàä³éíèì çàìêîì òà, 
ï³ä³áðàâøè êëþ÷, ïðîíèê 
ó ïîìåøêàííÿ. 
Ç êâàðòèðè â³í çàáðàâ 
ôîòîàïàðàò, ìîá³ëüíèé 
òåëåôîí, þâåë³ðí³ 
ïðèêðàñè òà äîêóìåíòè, — 
êàæóòü ó â³ää³ë³ 
êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿ 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
Äî òîãî ÷îëîâ³ê óæå 
â³äáóâàâ ïîêàðàííÿ 
çà ãðàòàìè. 
Íèí³ â³í çàðîáèâ ñîá³ 
íîâèé òåðì³í. Éîìó 
çàãðîæóº äî øåñòè ðîê³â 
ïîçáàâëåííÿ âîë³.

КОРОТКОКОРОТКО
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Æîäíî¿ ôîòîãðà-
ô³¿ Îëåêñ³ÿ Òèì-
îùóêà íå ïîáà÷è-

ëè ó÷àñíèêè æàëîáíî¿ ïðîöåñ³¿. 
Íå íåñëè éîãî ïîðòðåò. Ð³äí³ 
ïîÿñíèëè, ùî Îëåêñ³é íå ëþáèâ 
ôîòîãðàôóâàòèñÿ. Ïðèíöèïîâî 
íå ðîáèâ öüîãî. Çàòå ìàâ çîëîò³ 
ðóêè. Áóâ óì³ëèì áóä³âåëüíèêîì, 
ñòîëÿðîì. Ëþáèâ ñâîþ çåìëþ, 
ìð³ÿâ ïðî êðàùå ìàéáóòíº äëÿ 
ä³òåé.

ВЛАСНИМИ РУКАМИ ЗБУДУВАВ 
БУДИНОК. Ï³ä ÷àñ ïðîùàííÿ ãî-
âîðèëè, ùî Îëåêñ³é ñâî¿ìè ðóêà-
ìè çáóäóâàâ äà÷íèé áóäèíîê. Îä-
íîêëàñíèêè, Òèìîùóê çàê³í÷èâ 
â³ííèöüêó øêîëó ¹ 5, çãàäóþòü 
éîãî ÿê íàä³éíîãî òîâàðèøà ³ â³-
ðíîãî äðóãà. Òå ñàìî êàæóòü ò³, 

õòî íàâ÷àâñÿ ç íèì ó ïîë³òåõí³÷-
íîìó òåõí³êóì³. ×ëåíè îäíîãî ç 
äà÷íèõ êîîïåðàòèâ³â îáðàëè éîãî 
ãîëîâîþ ¿õíüîãî òîâàðèñòâà. ×î-
ëîâ³ê óì³â çíàéòè ñï³ëüíó ìîâó 
ç ð³çíèìè ëþäüìè. Çà öå éîãî 
ïîâàæàëè ñêð³çü, äå äîâîäèëîñÿ 
ïðàöþâàòè. Îëåêñ³é íàäçâè÷àéíî 
ëþáèâ ñâî¿õ äâîõ ñèí³â ³ äîíå-
÷êó. Çàðàäè ¿õíüîãî ìàéáóòíüîãî 
ï³øîâ â ÀÒÎ.

Âîñåíè ìèíóëîãî ðîêó ï³ä-
ïèñàâ êîíòðàêò ³ç Çáðîéíèìè 
ñèëàìè. Ñëóæèâ ó 59-ìó ìîòî-
ï³õîòíîìó áàòàëüéîí³. Áóâ íà-
â³äíèêîì ó êóëåìåòíîìó âçâîä³.

— Â³í ì³ã íå éòè ñëóæèòè, — 
êàæå äåìîá³ë³çîâàíèé âçâîäíèé 
áàòàëüéîíó «Êè¿âñüêà Ðóñü» 
Â³ëüãåëüì Êðîéö. — Ïîñòàíîâîþ 
Êàáì³íó ïåðåäáà÷åíî çâ³ëüíåííÿ 
â³ä ñëóæáè òèõ, ó êîãî º òðîº ä³-
òåé, àëå öå áóâ éîãî âèá³ð. Íå ì³ã 
çàëèøàòèñÿ âäîìà, êîëè çíàâ, ùî 

ЗАГИБЛИЙ: «ПЕРЕДАЙТЕ СИНАМ, 
ЩО ВОЮВАВ ЗА НИХ І УКРАЇНУ» 
Прощались на колінах  Із загиблим 
бійцем, 36-річним Олексієм Тимощуком, 
попрощалися вчора у «Плеяді». Над труною 
сина голосила мати, двоє малолітніх синів, 
схлипуючи, міцно горнулися до своєї мами. 
Третю дитину загиблого, малу донечку, 
залишили під наглядом знайомих. Як все 
сталося і як був поранений боєць з Вінниці?

òàê³, ÿê â³í, ïðîòèñòîÿòü ðîñ³é-
ñüêèì áîéîâèêàì íà Äîíáàñ³. 
Â³í ï³øîâ çàðàäè ìàéáóòíüîãî 
ñâî¿õ ä³òåé.

ГРАНАТА УПАЛА ПОРУЧ. Îëåê-
ñ³é Òèìîùóê çàñòóïèâ íà áîéîâå 
÷åðãóâàííÿ 29 ÷åðâíÿ íà ïîçèö³¿ 
á³ëÿ ñåëà Ãíóòîâå íà Äîíå÷÷èí³. 
Áóëî öå î ñüîì³é âå÷îðà. Ïðè-
áëèçíî ÷åðåç ï³âãîäèíè ï³ñëÿ 
òîãî ¿õíþ ïîçèö³þ îáñòð³ëÿëè.

— Ñòð³ëÿëè ç ãðàíàòîìåòà 
ÀÃÑ, — êàæå Îëåã Äìèòð³é÷óê, çà-
â³äóâà÷ ñåêòîðó ó ñïðàâàõ âåòåðà-
í³â òà ó÷àñíèê³â ÀÒÎ îáëäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿. — Îäíà ãðàíàòà âïàëà 
çà ìåòð â³ä Îëåêñ³ÿ. Â³í çàçíàâ 
âàæêèõ ïîðàíåíü — ïîøêîäèëî 
ãîëîâó, ãðóäè, æèâ³ò, îêî.

Çà ñëîâàìè ïàíà Îëåãà, íàâ³òü 
ó òàêîìó âàæêîìó ñòàí³ Îëåêñ³é 
ïîâòîðþâàâ: «Óñå áóäå äîáðå». 
Ïðî öå ðîçïîâ³äàëè ïîáðàòèìè, 
ÿê³ äîñòàâèëè ïîðàíåíîãî ó ìî-
á³ëüíèé øïèòàëü. Òàì éîãî äâà 
ðàçè îïåðóâàëè. À òîä³ ãåë³êîï-
òåðîì äîïðàâèëè ó Äí³ïðî â îá-
ëàñíó ë³êàðíþ ³ìåí³ Ìå÷íèêîâà. 
Òóäè æ ç Â³ííèö³ ïðèáóëè ìàòè ³ 
ñåñòðà Îëåêñ³ÿ. Ë³êàð³ äîêëàäàëè 
óñ³õ çóñèëü äëÿ ïîðÿòóíêó, àëå 
ðàíè áóëè íåñóì³ñí³ ç æèòòÿì.

— Ë³êàð ðîçïîâ³äàâ, ùî ï³ñëÿ 
îñòàííüî¿ îïåðàö³¿ ïîðàíåíèé 
Îëåêñ³é ÷åðåç ñèëó çâåðíóâñÿ 
äî íüîãî ç ïðîõàííÿì, — ïðî-
äîâæóº Îëåã Äìèòð³é÷óê. — Â³í 
ñêàçàâ: «Ó ìåíå âäîìà äâîº ñèí³â, 

äîíå÷êà, ïåðåäàéòå ñèíàì, ùî 
âîþâàâ çà íèõ ³ çà Óêðà¿íó».

Ï³ñëÿ öèõ ñë³â ñèíè Îëåêñ³ÿ 
ã³ðêî çàïëàêàëè á³ëÿ òðóíè. Ìî-
òîðîøíî áóëè ñëóõàòè ãîëîñ³ííÿ 
ìàòåð³ çàãèáëîãî.

— Êàöàï, ÿêèé ïðèéøîâ äî íàñ 
³ç çáðîºþ, ïîâèíåí ïîâåðíóòè-
ñÿ äîäîìó ó öèíêó, — ãîâîðèòü, 
íå ñòðèìóþ÷è õâèëþâàííÿ Â³ëü-
ãåëüì Êðîéö. — Ìî¿ îïîíåíòè çà-

ïåðå÷óþòü, ìîâëÿâ, ÿê òàê, ìè æ 
ñëîâ’ÿíè, áðàòè. ßêèé öå áðàò, 
êîëè â³í ïðèéøîâ ó ì³é ä³ì ³ 
âáèâàº ëþäåé?

Ïîõîâàëè Îëåêñ³ÿ Òèìîùóêà 
íà Àëå¿ Ñëàâè íà öåíòðàëüíîìó 
êëàäîâèù³ ó Â³ííèö³.

Ùèð³ ñï³â÷óòòÿ ä³òÿì, äðóæèí³, 
ìàòåð³, ð³äíèì, ïîáðàòèìàì, äðó-
çÿì çàõèñíèêà ð³äíî¿ çåìë³. Â³÷íà 
ñëàâà Ãåðîþ».

Ховали бійця Олексія Тимощука з «Плеяди». 
Побратими стали на коліна, коли несли труну. 
Слідом йшли діти, дружина та рідні
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Юрій Коваленко на початку бойових дій був у зван-
ні майора. Після перших успішних операцій йому 
присвоїли підполковника. Йому доручили очолити 
загін, сформований із спецназівців і бійців окремої 
механізованої бригади. Заступник командира полку 
Юрій Перепадя, який підписував документи на при-
своєння Коваленку звання Героя України, розпові-
дав журналісту RIA, що загін Коваленка прокладав 
дорогу нашим військам, які виконували завдання з 
прикриття кордону. Бійці загону знайшли брід через 
річку Міус і провели через нього наші частини. Це 
забезпечило швидкий вихід до населених пунктів 

Амвросіївка й Ізварино.
Коваленко із загоном три рази вибивав російських 
бойовиків з цього пункту пропуску. Так само вміло 
командир організовував оборону. Декілька разів 
загін перекривав шлях озброєним групам росіян, 
які намагалися прорватися через кордон. Вони були 
розвідниками, прокладали шлях іншим і першими 
вступали в бій із загарбниками на кордоні з Росією. 
За словами Юрія Перепаді, Коваленко проявив на ві-
йні найкращі якості офіцера. Загинув під час обстрілу 
з території сусідньої держави. У Юрія залишилися 
батько й мати, брат, дружина і двоє донечок.

Три рази вибивала росіян з Ізварино 

МИХАЙЛО 
КОЛЬЧЕНКО, 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
БЕРШАДІ 

— Питання про 
в с т а н о в л е н н я 
б ю с т а  Г е р о ю 

України Юрію Коваленку мають 
вирішити депутати. Спочатку його 
обговорять на комісії, потім ви-

несуть на сесію. На це потрібно 
великі кошти. Сподіваюся, що 
до фінансування долучиться 
районна влада. Адже похований 
Герой на території району у селі 
Флорине.
Далі співрозмовник зазначив, що 
він у відпустці, тому з’ясовувати 
інші питання, тим більше по теле-
фону, не має можливості.

Депутати ще не визначилися ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

16 ëèïíÿ Þð³þ 
Êîâàëåíêó âèïî-
âíèëîñÿ á 40 ðî-

ê³â. Â³í çàãèíóâ çà äåíü äî ñâîãî 
37-ãî äíÿ íàðîäæåííÿ — 15 ëèïíÿ 
2014-ãî. Çàãèíóâ ó áîþ á³ëÿ ²çâà-
ðèíî íà Ëóãàíùèí³. Ó ¿õíþ ãðóïó 
âëó÷èëà âîðîæà ì³íà. Âîñüìåðî 
á³éö³â íå ñòàëî îäðàçó, äåâ’ÿòèé 
ïîìåð â³ä ïîðàíåíü. Ï³äïîëêîâíèê 
Êîâàëåíêî áóâ êîìàíäèðîì îäí³-
º¿ ç ãðóï Ê³ðîâîãðàäñüêîãî ïîëêó 
ñïåöíàçó. Éîãî ïîõîâàëè íà êëà-
äîâèù³ ó ñåë³ Ôëîðèíå, ùî ïîðó÷ 
ç ðàéöåíòðîì. 31 áåðåçíÿ 2015 íà-
ãîðîäèëè Çîëîòîþ Ç³ðêîþ Ãåðîÿ 
Óêðà¿íè (ïîñìåðòíî). ßê âøàíîâó-
þòü ïàì'ÿòü çåìëÿêà? ×îìó äîòåïåð 
íå âñòàíîâèëè áþñò Ãåðîþ?

— Ì³é ñèí, ìàáóòü, ºäèíèé ³ç 
çâàííÿì Ãåðîÿ Óêðà¿íè, õòî ïî-
õîâàíèé ó ñåë³, — êàæå áàòüêî á³éöÿ 
êîëèøí³é â³éñüêîâèé îô³öåð-ï³ä-
âîäíèê Â³êòîð Êîâàëåíêî. — Ìåí³ 
ïîêàçóâàëè ì³ñöå ó ðàéöåíòð³, äå 
áóäå áþñò ñèíó. Êîëè éîãî âè-
ãîòîâëÿòü, íå çíàþ. Âóëèöþ âæå 
íàçâàëè ³ìåíåì Þð³ÿ. Àëå ïîêè 
ùî ò³ëüêè íà îäíîìó áóäèíêó çì³-
íèëè òàáëè÷êó, íà ³íøèõ é äàë³ 
çíà÷èòüñÿ íàïèñ — «Âóëèöÿ ×åð-
âîíîàðì³éñüêà».

16 ëèïíÿ Êîâàëåíêó áóëî á 

ПАМ’ЯТІ СПЕЦНАЗІВЦЯ: 
ДАЛИ ЗІРКУ ГЕРОЯ І ВСЕ?

Про бійця  
Нема у Бершаді 
бюста Герою України 
спецназівцю Юрію 
Коваленку. Уже 
два роки минуло 
після того, як йому 
присвоїли це звання 
(посмертно). Вулицю 
перейменували ще 
у 2015-му, а таблички 
дотепер не замінили. 
Чому?

40 ðîê³â. Áàòüêî äîáðå ïàì’ÿòàº 
äåíü, êîëè éîãî äðóæèíó âèïèñà-
ëè ç ïîëîãîâîãî â³ää³ëåííÿ Áåð-
øàäñüêî¿ ë³êàðí³. Êàæå, âîíè òîä³ 
ï³øêè ä³éøëè äî ñàìîãî áóäèíêó 
ó Ôëîðèíîìó. Ïîÿñíþº, ùî ïî-
ðîä³ëë³ ë³êàð³ íå äîçâîëÿëè ñ³äà-
òè. Ïîìàëó äîáðàëèñÿ ï³øêè. Ñèí 
íà ðóêàõ, äðóæèíà Îëåíà ²âàí³â-
íà — ïîðó÷. ×åðåç 37 ðîê³â ï³ñëÿ 
òîãî ñèíà çíîâó íåñëè íà ðóêàõ 
ïî ò³é ñàìî ñ³ëüñüê³é âóëèö³ ×êà-
ëîâà.

— Âóëèöÿ, äå ìè òîä³ ïðîæèâàëè, 
âåäå äî ñ³ëüñüêîãî êëàäîâèùà, — 
ïîÿñíþº Â³êòîð Îëåêñ³éîâè÷. — 
Ï³ä ÷àñ ïîõîðîíó âæå ÷óæ³ ëþäè 
íåñëè Þðó. Ó äîìîâèí³.

Áàòüêî ñïîä³âàâñÿ, ùî ñàìå 
öþ âóëèöþ íàçâóòü ³ìåíåì ñèíà. 
Ó ñ³ëüðàä³ âèð³øèëè ïî-³íøîìó. 
Êàæå, ¿õ ç äðóæèíîþ íå çàïèòàëè, 

íå ïîïåðåäèëè, íàâ³òü ï³ñëÿ ïåðå-
éìåíóâàííÿ íå ïî³íôîðìóâàëè. 
Ïðî òå, ùî ó Ôëîðèíîìó º âóëè-
öÿ ³ìåí³ ¿õíüîãî ñèíà, äîâ³äàëèñÿ 
âèïàäêîâî. Ó ì³ñò³ òåæ ïåðåéìå-
íóâàëè. 

— Íàñ ç äðóæèíîþ çàïðîøóâàëè 
íà ñåñ³þ, êîëè îáãîâîðþâàëè ïè-
òàííÿ ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ, — êàæå 
Â³êòîð Êîâàëåíêî. — Ìè ïåðåêî-
íàëè, ùî ×åðâîíîàðì³éñüêà ìàº 
á³ëüøèé ñòîñóíîê äî íàñ ³ ñèíà. Òóò 
øêîëà, â ÿê³é â³í íàâ÷àâñÿ. Ïî ö³é 
âóëèö³ éîãî ïðîâîäæàëè â îñòàííþ 
ïóòü ï³ñëÿ ïðîùàííÿ ó ðàéöåíòð³. 
Äÿêóþ, äî íàñ äîñëóõàëèñÿ. Ìîæ-
ëèâî, ç ÷àñîì ³ áþñò ç’ÿâèòüñÿ.  

Ìåìîð³àëüíó äîøêó íà áóä³âë³ 
øêîëè ¹ 3 âèãîòîâèëè çà êîøòè 
â÷èòåë³â ³ ó÷í³â. Áàòüêàì äî ùåìó 
â ñåðö³ õâèëþþ÷å â³ä òîãî, ùî êî-
øòè çäàâàëè íàâ³òü ìàëåíüê³ ä³òè.

Юрій Коваленко (праворуч). Вінничанин загинув 15 липня 
2014-ого. Його нагороджено Зіркою Героя. На жаль, посмертно
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Забудовником є товариство 
«Будмонтажпроект». За інфор-
мацією, що викладена на сайті 
цієї компанії, вони виконали 
кілька реконструкцій багатопо-
верхівок на Дубовецькій, Хмель-
ницькому шосе. Також фахівці 
з «Будмонтажпроекту» зробили 
реконструкцію відділення банку 
«Укрсіббанк» на Чорновола та бу-
дівлі Університету сучасних знань 
на Янгеля (goo.gl/ANpW6R).

У єдиному держреєстрі юридич-
них і фізичних осіб-підприємців, 
дізналися, що цю компанію за-
снували ще в 1991 році. Товари-
ство зареєстровано на вулиці 
Дубовецькій, у Вінниці. Серед 
засновників — Степан та Сергій 
Стукани. Основний вид діяльнос-
ті — будівництво житлових та не-
житлових приміщень. Статутний 
капітал підприємства — 1 мільйон 
325 тисяч гривень.

«Будмонтажпроект». Що за фірма?

ОЛЕКСАНДР 
САРАФАНЮК, 
АДВОКАТ 

П р и к р о ,  щ о 
н а ш а  в л а д а 
не навчилася 
чути думку про-

стих людей. Є порядок про-
ведення громадських слухань 
щодо врахування громадських 
інтересів, під час розроблення 
проектів містобудівної доку-
ментації на місцевому рівні. 

У ньому чітко прописані терміни 
оприлюднення рішень в засобах 
масової інформації та порядок 
інформування громадян. На-
скільки я зрозумів, владою по-
рушені терміни та порядок опри-
люднення інформації, а  також 
порядок проведення громад-
ських слухань. Тому в жителів 
будинку на Острозького, 39 є всі 
підстави захищати свої права та 
інтереси не забороненими за-
коном засобами.

Є підстави для оскарження рішення в суді 

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334 

Ãðîìàäñüê³ îá-
ãîâîðåííÿ ùîäî 
ð åêîíñ òð óêö ³ ¿ 

êàôå «Ïîë³ò» ç íàäáóäîâîþ 
íà âóëèö³ Äîâæåíêà (êîëèøíÿ 
Ëåí³íãðàäñüêà) áóëè 20 ÷åðâíÿ. 
Íà çáîðàõ äîçâîëèëè ñïîðóäæåí-
íÿ 11-ïîâåðõ³âêè òà äâîïîâåðõî-
âîãî ïàðê³íãó. À ìåøêàíö³ áóäèí-
êó íà Îñòðîçüêîãî, 39 ïðîòè: âîíè 
áà÷àòü ó áóä³âíèöòâ³ ñïðàâæíþ 
êàòàñòðîôó äëÿ ñâî¿õ äîì³âîê 
òà çâèíóâà÷óþòü ì³ñüêó âëàäó 
ó ôàëüñèô³êàö³¿ ñëóõàíü. À çà-
áóäîâíèêó «Áóäìîíòàæïðîåêò» 
äîçâîëÿþòü ïîáóäóâàòè ëèøå äâî-
ïîâåðõîâèé îô³ñ ÷è á³áë³îòåêó.

«ЗАМОВНІ СЛУХАННЯ». ßê ðîç-
êàçàëè æèòåë³ áàãàòîïîâåðõ³â-
êè — íà çáîðàõ áóëà á³ëüø³ñòü 
ñòóäåíò³â ç ãóðòîæèòêà ïåäóí³âåð-
ñèòåòó, ÿê³ «ïðîøòîâõíóëè» ïîçè-
òèâíå ð³øåííÿ äëÿ çàáóäîâíèêà.

— Ìè ïðèéøëè íà ãðîìàäñüê³ 
îáãîâîðåííÿ, àëå ñåíñó â ãîëî-
ñóâàíí³ íå áóëî. Òóäè ïðèãíàëè 
ñîòíþ ñòóäåíò³â ç ïåäóí³âåðñè-
òåòó, ùî ìåøêàþòü ó ãóðòîæèòêó 
ïîðÿä. Âîíè ïî¿äóòü çâ³äñè ÷åðåç 
òðè ðîêè, à íàì ìó÷èòèñÿ, — ðîç-
êàçàëà æèòåëüêà áóäèíêó íà Îñò-
ðîçüêîãî Ñâ³òëàíà Äóã³íà.

Çà ñëîâàìè ìåøêàíö³â, ¿õ 
ê³ëüêà ðàç³â îáìàíþâàëè ùîäî 
äàòè çáîð³â. Ñïî÷àòêó îá³öÿëè 
íà 6 ÷åðâíÿ. À çà äåíü äî ñëó-
õàíü îãîëîñèëè, ùî çáîðè áóäóòü 
20 ÷åðâíÿ.

— ¯õ ïðîâåëè ââå÷åð³, êîëè ùå 
âñ³ íà ðîáîò³. Íà ñëóõàííÿõ áóëè 
ñòóäåíòè, äåê³ëüêà íàøèõ ëþäåé. 
À â³éñüêîâèõ, ÷îìó íå áóëî? Öå æ 
¿õ êàôå, íà ¿õ òåðèòîð³¿. Îò òàê 
áåç â³éñüêîâèõ âñå «ïîð³øàëè», — 
êàæå ìåøêàíåöü áóäèíêó, ÿêîãî 
çâàòè Â³êòîð.

Ïðåäñòàâíèê ì³ñüêîãî äå-
ïàðòàìåíòó ïðàâîâî¿ ïîë³òèêè 
Âëàäèñëàâ Òåëåíü çàïåâíÿº, ùî 
â³éñüêîâ³ ä³éñíî áóëè. ² ñòóäåíò³â 
âîíè ñïåö³àëüíî íå çáèðàëè.

— Â³éñüêîâ³ áóëè. À áóëè ñòó-
äåíòè ÷è í³ — íå çíàþ. Ïåðåä 
ãðîìàäñüêèìè ñëóõàííÿìè ðåº-
ñòðóºìî ó÷àñíèê³â ïî ïàñïîðòó, 
äå º ïðîïèñêà. Øòàìï³â «ïðî 
ñòóäåíòñòâî» íåìàº, — ðîçêàçàâ 
Òåëåíü.
СКАСУЄМО ЧЕРЕЗ СУД. ßê ðîç-
êàçàëè ëþäè ç áóäèíêó íà Îñò-
ðîçüêîãî, 39, ìèðèòèñÿ ç íîâî-
áóäîì íå áóäóòü. Ï³ñëÿ ñëóõàíü 
ïðîòèâíèêè áóä³âíèöòâà íàïèñà-
ëè çàÿâó â îáëàñíó ïðîêóðàòóðó 
òà Íàöïîë³ö³þ. Ó í³é ìåøêàíö³ 
áóäèíêó âèêëàëè âñ³ ïðåòåíç³¿ òà 
ïîáîþâàííÿ ùîäî áóä³âíèöòâà 
ïîðÿä.

Æóðíàë³ñòó ìåøêàíö³ áóäèíêó 
ïåðåäàëè êîï³þ çàÿâè. Ïåðåêà-
çóºìî, ïðî ùî çâåðíåííÿ. Ä³ì 
¹ 39 ñòî¿òü íà ïîãàíîìó ãðóí-
ò³. Ðèòòÿ êîòëîâàíó òà çàáèòòÿ 
ñâàé ïîðÿä ïðèñêîðèòü ðóéíó-
âàííÿ. Â³äñòàíü ì³æ áóäèíêàìè 
áóäå äóæå ìàëîþ, ïîðóøåííÿ 
áóä³âåëüíèõ íîðì. Íîâîáóä 
íå ìàòèìå ïîäâ³ð’ÿ, íîâ³ ñóñ³äè 
âèêîðèñòîâóâàòèìóòü ïîäâ³ð’ÿ 
áóäèíêó ¹ 39 ÿê ïàðê³íã. Êî-
ìóí³êàö³¿ (ñâ³òëî, ãàç, âîäîïðî-

ЗАМІСТЬ КАФЕ «ПОЛІТ» БУДЕ  
11-ПОВЕРХІВКА. СУСІДИ ПРОТИ
Житлове питання  Мешканці будинку 
на Острозького не хочуть поряд новобуду. 
За їх словами, нова споруда закриє 
їм світло, а майбутні сусіди займуть 
єдине подвір’я своїми автомобілями. 
Забудовник це все спростовує та каже, 
що взагалі не чіпатиме територію 
сусідів. Так у чому ж суперечка?

â³ä) íå âèòðèìàþòü äîäàòêîâîãî 
íàâàíòàæåííÿ. Íîâîáóä çàêðèº 
ñîíÿ÷íå ñâ³òëî äëÿ æèòåë³â áó-
äèíêó íà Îñòðîçüêîãî, 39.

Çà ðîçïîâ³ääþ ìåøêàíö³â, âîíè 
çãîäí³ íà ðåàëüíó ðåêîíñòðóêö³þ 
¿äàëüí³. ²ç ïåðåáóäîâîþ ¿¿ â á³áë³-
îòåêó ÷è îô³ñíèé öåíòð íå âèùå 
äâîõ ïîâåðõ³â.

Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî äîçâî-
ëó íà áóä³âíèöòâî ùå íå äàëè, 
ñï³âðîá³òíèê³â êàôå «Ïîë³ò» âæå 
ïîïðîñÿòü íà âèõ³ä.

— Ê³ëüêà äí³â òîìó äî íàñ ïðè-
õîäèëè ïðåäñòàâíèêè çàáóäîâ-
íèêà, ïðèíåñëè ïîïåðåäæåííÿ, 
íà ÿêîìó íàïèñàíî, ùî öÿ áóä³â-
ëÿ áóäå çðóéíîâàíà. Íà ¿¿ ì³ñö³ 
ïîáóäóþòü íîâèé áóäèíîê. À òå, 
ùî öå êàôå õî÷óòü çíåñòè, òî òàê³ 
÷óòêè õîäÿòü âæå òðè ðîêè, — 
ðîçïîâ³ëà ïðàö³âíèöÿ êàôå, ùî 
â³äìîâèëèñÿ ïðåäñòàâëÿòèñÿ.

ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВНИКА. Çà-
áóäîâíèê âèñëîâèâ ñâîþ ïîçèö³þ 
íà öþ ³ñòîð³þ.

— Ä³éñíî, ÷àñòèíà æèòåë³â 
ñóñ³äíüîãî áóäèíêó âèñòóïàþòü 
êàòåãîðè÷íî ïðîòè áóä³âíèöòâà. 
Àëå íà ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ, 
20 ÷åðâíÿ, á³ëüø³ñòü âèñëîâèëàñü 
çà ñïîðóäæåííÿ áóäèíêó. Ó òîìó 

÷èñë³ ³ æèòåë³ äîìó ¹ 39 íà Îñò-
ðîçüêîãî. Íà æàëü, ï³âòîðà äå-
ñÿòêà ïðîòèâíèê³â áóä³âíèöòâà 
ïîêèíóëè ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ 
ùå äî ¿õ ïî÷àòêó. Äèâíèìè âè-
ãëÿäàþòü îáâèíóâà÷åííÿ ùîäî 
ñòóäåíò³â, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ, 
ó ê³íö³ ÷åðâíÿ âæå íåìàº â óí³-
âåðñèòåòàõ, — ðîçêàçàâ êåð³âíèê 
êîìïàí³¿-çàáóäîâíèêà «Áóäìîí-
òàæïðîåêò» Ñòåïàí Ñòóêàí.

ßê êàçàâ Ñòóêàí, íà ñëóõàííÿõ 
ìåøêàíö³ áóäèíêó ¹ 39 äàëè 
ëèñòîê ç âèìîãàìè — çàì³íèòè 
äàõ, çðîáèòè ñâåðäëîâèíó, êóïèòè 
àâòîíîìíèé ãåíåðàòîð òà ³íøå 
äëÿ ¿õ áóäèíêó. Àëå ï³ä çâåðíåí-
íÿì íåìàº æîäíèõ ï³äïèñ³â.

— Ìè ãîòîâ³ âèêîíàòè  ò³  
çîáîâ’ÿçàííÿ ïåðåä æèòåëÿìè ñó-
ñ³äíüîãî áóäèíêó, àëå íå â óìîâàõ 
íåçðîçóì³ëèõ ïîãðîç.

À æèòåë³ áóäèíêó êàæóòü ³íøå.
— Ìè íå ïåðåäàºìî àíîí³ìí³ 

ïðåòåíç³¿, à ïîñò³éíî ï³äïèñóº-
ìîñÿ ï³ä ñâî¿ìè çâåðíåííÿìè. 
Íå çíàþ, ùî âàì «çà ëèñòîê» 
ïîêàçàâ çàáóäîâíèê. Öå ÷åðãîâà 
ìàí³ïóëÿö³ÿ òà îáìàí, — â³äïî-
â³â ìåøêàíåöü áóäèíêó Â³êòîð 
Ãð³ä³í.

— Дорослі дядьки й так зайняли наше все подвір’я, 
а ще цей дім поставлять! — молодші жителі будинку 
№ 39 розділяють обурення своїх батьків 

ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕ. Ãîëîâíèé 
³íæåíåð «Áóäìîíòàæïðîåêòó» 
Ìèêîëà Ñåìåíþê ðîçêàçàâ, ùî 
äèñêîìôîðòó ÷åðåç íîâîáóä äëÿ 
ñóñ³ä³â íå áóäå.

— Ùå â 2004 ðîö³ Ì³íîáîðîíè, 
ïåðåäàëî ÷àñòêó çåìë³, ïëîùåþ 
0,59 ãà (òàì, äå çàðàç Îñòðîçüêî-
ãî, 39 òà áóä³âëÿ ç êàôå «Ïîë³ò») 
ï³ä çàáóäîâó. Äîâãèé ÷àñ â³äáóâà-
ëîñÿ îáãîâîðåííÿ ³ âèð³øèëè áó-
äóâàòè â äâ³ ÷åðãè. Òàê, ÷åðåç äâà 
ðîêè íà îäí³é ïîëîâèí³ ä³ëÿí-
êè ðîçòàøóâàâñÿ áóäèíîê ¹ 39. 
Äðóãó ÷åðãó, ÿêà ìàëà áóòè ñàìå 
íà ì³ñö³ êàôå «Ïîë³ò», â³äêëàëè 
÷åðåç áðàê ô³íàíñóâàííÿ, — ñêà-
çàâ ³íæåíåð.

Ñåìåíþê ðîçêàçàâ, ùî ÿêðàç 
áåç äðóãîãî áóäèíêó â ìåøêàíö³â 
íà Îñòðîçüêîãî, 39 ³ º ïðîáëåìè 
ç êîìóí³êàö³ÿìè.

— Ï³ä ÷àñ ïåðøî¿ ÷åðãè íå çà-
ì³íèëè êàíàë³çàö³þ, íå óêð³ïèëè 
´ðóíò. Óñå öå ìàëè çä³éñíèòè ï³ä 
÷àñ äðóãî¿ ÷åðãè. À íà òåðèòîð³¿ 
ì³æ ³ñíóþ÷èì áóäèíêîì òà ìàé-
áóòí³ì ìàâ áóòè äèòìàéäàí÷èê. 
Ôàêòè÷íî áóäèíîê ¹39 êîìóí³-
êàö³éíî íåäîáóäîâàíèé, — ñêà-
çàâ ãîëîâíèé ³íæåíåð òîâàðèñòâà 

«Áóäìîíòàæïðîåêò» Ìèêîëà Ñå-
ìåíþê.

Ùå ãîëîâíèé ³íæåíåð ðîçêàçàâ, 
ùî ì³æ áóäèíêàìè áóäå â³äñòàíü 
íå ìåíøå âîñüìè ìåòð³â, ì³æ êó-
òàìè ñò³í. Ñîíÿ÷íîãî ñâ³òëà áóäå 
äîñòàòíüî: ñâ³òèòèìå ç 11 ãîäèíè 
äî çàõîäó ñîíöÿ. Íà áóäìàéäàí-
÷èêó íå áóäå áàãàòî òåõí³êè òà 
ìàòåð³àë³â, áî º ïîáëèçó ñêëàäè 
ï³äïðèºìñòâà.

ßê êàçàâ Ñòåïàí Ñòóêàí, ñó-
ñ³äíº ïîäâ³ð’ÿ âîíè âçàãàë³ íå ÷³-
ïàòèìóòü.

— Çàðàç éäå ðîçìîâà ïðî ïåðå-
äà÷ó 18 ñîòîê òåðèòîð³¿ â³éñüêî-
âî¿ ÷àñòèíè. Ïëàíóºìî çáóäóâàòè 
äâîïîâåðõîâèé ïàðê³íã ç â’¿çäîì 
ç âóëèö³ Äîâæåíêà, ùî ðîçâàí-
òàæèòü âóëèöþ òà çàáåçïå÷èòü 
â³ëüíèé ïðî¿çä ö³ºþ òåðèòîð³ºþ. 
Òà ñïðîñòèòü çà¿çä â ïîëîãîâèé 
áóäèíîê—  ðîçêàçàâ Ñòóêàí.

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

Æèòåë³ ñóñ³äíüîãî 
áóäèíêó íå ïðîòè 
ïîáóäîâè ò³ëüêè 
äâîïîâåðõîâî¿ 
á³áë³îòåêè ÷è îô³ñó íà 
ì³ñö³ «Ïîëüîòó»
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Õòî íå çíàº äÿäþ Òîëþ? — 
Òîëþ çíàþòü âñ³! Ïðèíàéìí³ óñ³, 
õòî õî÷ ðàç ãóëÿâ Öåíòðàëüíèì 
ïàðêîì, ì³ã ñïîñòåð³ãàòè òàêó 
êàðòèíó. Çâè÷àéíèé àòðàêö³îí-
ëàíöþæîê äëÿ ä³òîê ïåðåòâîðþ-
ºòüñÿ ó êàðóñåëü ç åëåìåíòàìè 
øîó. Ä³òåé âåñåëèòü òîé ñàìèé 
äÿäÿ Òîëÿ, ìàëå÷à ïëåùå ó äî-
ëîí³, «äàº ï'ÿòü», ñì³ºòüñÿ ³ çà òðè 
õâèëèíè êàòàííÿ îòðèìóº ì³ëüéîí 
åìîö³é. Òàê ñàìî, ÿê ¿õí³ áàòüêè.

Óñ³ ö³ ðîêè Àíàòîë³é Êàòðàãà 
ïðàöþâàâ ó á³ëüø ëþäíîìó ì³ñö³ 
(ïîì³æ íàéñòàð³øîþ êàðóñåëëþ 
ïàðêó ³ â³äðåñòàâðîâàíèì «êîëå-
ñîì ñì³õó»). Çàðàç íà ò³é êàðó-
ñåë³ ³íøèé ÷îëîâ³ê. À îò áàòüêè 
ç ä³òêàìè, ÿê³ ðîêàìè ïî÷èíàëè 
â³äïî÷èíîê ó ïàðêó ç âåñåëîãî 
äÿä³òîë³íîãî àòðàêö³îíó, ö³êàâ-
ëÿòüñÿ, êóäè ïîä³âñÿ äÿäÿ Òîëÿ?

Æóðíàë³ñòè çíàéøëè Àíàòîë³ÿ 
Êàòðàãó á³ëÿ íîâåíüêîãî àòðàê-
ö³îíó òðîõè äàë³ â³ä Ëüîäîâîãî 
êëóáó. Ìè ñï³ëêóâàëèñÿ ç ÷îëî-
â³êîì, à òèì ÷àñîì äî àòðàêö³îíó 
ï³äõîäèëè áàòüêè ç ä³òüìè ³ áóëî 
÷óòè: «Íàðåøò³ âàñ çíàéøëè» ³ 
«Îñü âè óæå äå! À ìè âàñ øóêà-
ëè!» Õëîï÷èê ïðîá³ã ïîâç àòðàê-
ö³îí, íå ïîì³òèâøè äÿäþ Òîëþ, 
àëå òàòî éîãî ïîáà÷èâ ³ ðàä³ñíî 
ãóêàº ñèíà: «Ñàøêî! Ñàøêî! Ñò³é! 
Îñü æå äÿäÿ Òîëÿ!» 

Ïåðøó äèòèíó íà íîâ³é êàðó-
ñåë³ Àíàòîë³é ïîêàòàâ 8 òðàâíÿ. 
Äðóæèíà Àíàòîë³ÿ ó âèõ³äí³ äí³ 
òà ñâÿòà òàêîæ äîïîìàãàº ÷îëî-
â³êîâ³. Îêñàíà óñì³õàºòüñÿ, êîëè 
¿¿ ÷îëîâ³ê ç í³æí³ñòþ ³ ãóìîðîì 
íàçèâàº «öå ì³é ìîëîäøèé íà-
óêîâèé ñï³âðîá³òíèê». Îêñàí³ ïî-
äîáàºòüñÿ ðîáîòà ÷îëîâ³êà, êàæå, 
ùî äèòÿ÷³ ïîñì³øêè çàâæäè âè-
êëèêàþòü ïîçèòèâ.

— Îäíîãî ðàçó ï³äõîäèëè ìî¿ 
«ñòàð³ äîáð³ çíàéîì³ ëèñè÷êè» ç 
ìàìîþ ³ êàæóòü, ùî ëåäâå ìåíå 
çíàéøëè. Ñïî÷àòêó ï³ä³éøëè 
äî ÷îëîâ³êà, ùî ïðàöþº òàì, äå 
ïðàöþâàâ ðàí³øå, ïèòàþòü — à äå 
äÿäÿ? À â³í â³äïîâ³äàº — à ÿ ùî, 
òüîòÿ? — ðîçïîâ³äàº Àíàòîë³é.

À ùå â³í êàæå, ùî áàãàòî çóñèëü 
áóëî âèòðà÷åíî, àëå äëÿ ä³òîê òà 
¿õí³õ áàòüê³â éîìó õî÷åòüñÿ áóòè 
ëþäèíîþ-ñâÿòîì. 

— Ìîÿ ðîáîòà ä³éñíî ñõîæà 
íà ïðàöþ àðòèñòà. ßêùî ãðàºø 
íà ñöåí³, ïîòð³áíî âèéòè ³ ç³ãðà-
òè, íàâ³òü ÿêùî òîá³ áóâàº êèñ-
ëî íà äóø³ ³ º ñâî¿ ïðîáëåìè, — 
ðîçïîâ³äàº Àíàòîë³é. — Áàòüêè 
ç ä³òêàìè çâèêëè, ùî ÿ çàâæäè 
ïîñì³õàþñÿ. Õî÷à ÿ òàêà ñàìà 
ëþäèíà, ÿê ³ óñ³, àëå òóò ÿ ïî-
âèíåí â³äïðàöþâàòè íà âñ³ ñòî. 
Çàðàç ïî÷óâàþ ñåáå â³ëüíèì ³ ìåí³ 
íà äóø³ äóæå äîáðå!

КУДИ ПОДІВСЯ ДЯДЯ 
ТОЛЯ З ПАРКУ?

Професіонал  
Колишній працівник 
спецслужб, який уже 
більше 10 років катає 
діток на каруселях, 
переїхав на нове 
місце у Центральному 
парку. Як знайти 
новий атракціон 
і кого дядя Толя 
називає молодшим 
науковим 
співробітником?

Дядя Толя у парку. Чоловік, який колись носив погони, 
зараз жваво і енергійно катає дітлахів

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334
 Ç 22 ÷åðâíÿ â Êðàºçíàâ÷îìó 

ìóçå¿ ä³º â³éñüêîâèé-ïîëüîâèé 
àðò. Êàñêè ç áàðâ³íêîì, âàçè 
ç-ï³ä âèêîðèñòàíèõ ì³íîìåò³â, 
ëÿëüêè-ìîòàíêè ç â³éñüêîâî¿ óí³-
ôîðìè òà áàãàòî ³íøîãî ìîæíà 
ïîáà÷èòè ó âåëèê³é âèñòàâêîâ³é 
çàë³. Êîëè ìîæíà ïðèéòè òà 
ñê³ëüêè êîøòóº?  

Óñ³ ïðåäìåòè, ùî ïðåäñòàâëåí³ 
â çàë³ Îáëàñíîãî êðàºçíàâ÷îãî 
ìóçåþ — öå îá’ºêòè ³ç çîíè ÀÒÎ. 
Âèêîðèñòàí³ ñíàðÿäè, ã³ëüçè, 
ÿùèêè ç-ï³ä áîºïðèïàñ³â, ñóì-
êè ï³ä ïàòðîíè òà ³íøå — âñå 
öå áóëî âèêîðèñòàíî ìàéñòðà-
ìè äåêîðàòèâíîãî ìèñòåöòâà ³ç 

ð³çíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè. Ìåòà 
ïðîåêòó — ïåðåòâîðèòè â³éñüêîâ³ 
ïðåäìåòè íà àðò-îá’ºêòè ç íà-
ö³îíàëüíîþ ñèìâîë³êîþ. 

Òàê, çàãðîçëèâ³ ãðàíàòîìåòè, çà-
âäÿêè ñîëîì³ ïåðåòâîðþþòüñÿ íà 
ìèëèõ «òâàðèí». À ÿùèêè, â ÿêèõ 
çáåð³ãàëè ñìåðòîíîñí³ íàáî¿ — íà 
ïðå÷óäîâ³ øêàòóëêè. À ïîñåðåä 
çàëè ñòî¿òü äâîìåòðîâà ÿëèíêà ³ç 
ïëàñòèêîâî¿ çáðî¿. Àâòîðè åêñ-
ïîçèö³¿ íàçâàëè ¿¿ «Stop çáðîÿ!» 

Â³äâ³äàòè âèñòàâêó ìîæíà áóäå 
äî 17 ëèïíÿ, ó âåëèê³é çàë³ Îá-
ëàñíîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ, ùî 
çíàõîäèòüñÿ íà Ñîáîðí³é, 19. Ìó-
çåé ïðàöþº ç 10.00 äî 18.30. Êàñà 
ïðàöþº äî 17.00

«Цап»-гранатомет. Військовий 
арт у краєзнавчому музеї

Усі об`єкти з зони АТО. 
З ящиків, де були набої, 
зробили розписні шкатулки
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Засідання відбулося 4 лип-
ня, в міському суді. Позивач 
Францужан захищав себе сам. 
Від міськвиконкому був їх пред-
ставник — юрисконсульт місь-
кого департаменту правової 
політики Олег Никонюк.
Коротко переказуємо, що казали 
сторони в суді. Екс-підводник 
навів численні факти, чому місь-
ка влада не давала йому житло: 
квартири роздавали «по блату», 
через це прокуратура вела роз-
слідування (їх результат неві-
домий). Субвенції на житло 
військовим отримувала тільки 
обласна влада, бо місто нічо-
го для цього не робило. Усе 
це призводило до страждання 
чоловіка, який переніс інфаркт 
та отримав важкі захворювання.
Відповідач Олег Никитюк пере-
дав судді письмові заперечення. 
А під час дебатів зачитав кілька 

сторінок, де висловив позицію 
виконкому. Володимир Фран-
цужан зараз є в трьох чергах 
на отримання житла. Виконком 
не може «обійти» тих людей, що 
перед ним. У позивача немає 
оригіналів документів, які б під-
тверджували, що міськвиконком 
роздавав квартири «наліво». 
Розмір моральної компенсації, 
як і сама моральна шкода, не є 
обгрунтованою. Оскільки для 
цього потрібно мати докази, 
що ця шкода трапилася з вини 
виконкому.
— У позові відмовити, — підсу-
мувала суддя Оксана Венгрин 
після розгляду доказів.
Згодом, вже по телефону, Во-
лодимир Францужан сказав 
журналісту, що «здаватися 
не збирається» і буде позиватися 
в Апеляційний суд, а далі — в Єв-
ропейський суд з прав людини.

Що було на суді

ËÀÉÔ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Äâà äåñÿòèë³ò-
òÿ 67-ð³÷íèé Âî-

ëîäèìèð Ôðàíöóæàí áîðåòüñÿ 
ç áþðîêðàò³ºþ ó Â³ííèö³. Â³í 
ïðîéøîâ óñ³ ³íñòàíö³¿, äåê³ëüêà 
ðàç³â áóâ íà ïðèéîì³ â ê³ëüêîõ 
ì³ñüêèõ ãîë³â, íàäñèëàâ ñêàð-
ãè åêñ-ïðåçèäåíòó ßíóêîâè÷ó. 
À æèòëî òàê ³ íå îòðèìàâ.

ßê êàæå ïàí Âîëîäèìèð, öå 
éîãî ñüîãîäåííÿ. Õî÷à â ìèíó-
ëîìó æèòò³ â³í áóâ ³íæåíåðîì-
ï³äâîäíèêîì, õîäèâ íà àòîìíî-
ìó ÷îâí³ «×àéêà», ÿêèé æàõàâ 
àìåðèêàíö³â â Àòëàíòèö³ òà æèâ 
â çàêðèòîìó â³éñüêîâîìó ì³ñòå÷êó 
Ìóðìàíñüê-150.

— Ïðîñëóæèâ 37 ðîê³â â Ìóð-
ìàíñüê³é îáëàñò³, ï³âîñòð³â Ðè-
áà÷èé. Òàì áóëà áàçà ï³äâîäíèõ 
÷îâí³â, ³ öå âæå íå ñåêðåò, òîìó 
ìîæó ðîçïîâ³ñòè. Äî öüîãî â÷èâ-
ñÿ â ì³ñò³ Îáíèíñüê. Áóâ òàêèé 
íàóêîãðàä ïðè ÑÐÑÐ. À ïî-
ò³ì ìåíå â³äïðàâèëè â Ãîðüêèé 
(íèí³ — Íèæí³é Íîâãîðîä) äå ìè 
äîáóäîâóâàëè àòîìíèé ï³äâîäíèé 
÷îâåí. Éîãî íàçèâàëè «×àéêîþ», 

à àìåðèêàíö³ «×àðë³».
Òàê, Âîëîäèìèð Ôðàíöóæàí 

â ñêëàä³ åê³ïàæó ç³ 100 ëþäåé 
íåîäíîðàçîâî ïëàâàâ â Àòëàí-
òèêó, Êàðèáñüêå òà Ñåðåäçåìíå 
ìîðÿ ç áîéîâèìè ðåéäàìè. Â³í 
áóâ ôàõ³âöåì ç àâòîìàòèêè òà 
ðåìîíòóâàâ «ñåðöå» ï³äâîäíîãî 
÷îâíà — àòîìíèé ðåàêòîð.

ДАВАЛИ ЖИТЛО ЧЕРЕЗ ТРИ МІ-
СЯЦІ. Ö³ ñïîãàäè ÷îëîâ³ê çãàäóº ç 
ïîñì³øêîþ. Ïåðåõîäèìî äî ñóò³ 
ïðîáëåìè ³ éîãî îáëè÷÷ÿ â îäíó 
ìèòü ñòàº ñóâîðèì, «êàì’ÿí³º».

— Ó ê³íö³ 80-õ ðîê³â äîçâîëèëè 
â³éñüêîâèì çâ³ëüíÿòèñÿ ç àðì³¿. 
² ÿ íàïèñàâ ðàïîðò òà ïåðå¿õàâ ç 
Ï³âíî÷³ â Áàêó (Àçåðáàéäæàí), 
à çãîäîì ó Â³ííèöþ. Ó 1990 ðîö³ 
ñòàâ ó ÷åðãó â³éñüêîâîñëóæáîâ-
ö³â çàïàñó, ÿê³ ïîòðåáóþòü æèò-
ëî. Òîä³ ñòàâèëè íà îáë³ê ïðè 
â³ííèöüêîìó ì³ñüêâèêîíêîì³, é 
ÿ áóâ 401-ì â ÷åðç³. Ñïîä³âàâñÿ, 
ùî êâàðòèðó îòðèìàþ çà òðè ì³-
ñÿö³, — ðîçïîâ³äàº Ôðàíöóæàí.

ßê ðîçïîâ³äàâ Âîëîäèìèð, òîä³ 
Â³ííèöÿ áóëà ì³ñòîì «â³äñòàâ-
íèê³â»: äëÿ êîëèøí³õ â³éñüêîâèõ 
áóäóâàëè ì³êðîðàéîíè ³ ïðè ðà-
äÿíñüê³é âëàä³ æèòëî äàâàëè ñòà-

«Я, БОМЖ 1-ГО РАНГУ, 
ЧЕКАЮ 27 РОКІВ НА ЖИТЛО»
Борг від держави  Ветеран Холодної 
війни Володимир Францужан десятиліттями 
не може отримати житло. Він провів власне 
розслідування та знайшов факти, як міська 
влада з 90-х років роздавала квартири 
військових «наліво». Тепер чоловік 
намагається через суд отримати від мерії 
1,6 мільйона гривень компенсації

á³ëüíî. Ïðîòå, êîëè Ðàäÿíñüêèé 
Ñîþç ðîçâàëèâñÿ, ô³íàíñóâàííÿ 
ïðîãðàìè ñêîðîòèëè, à â³äñòàâ-
íèê³â ñòàâàëî âñå á³ëüøå.

— Ó 1996 ðîö³ ñòâîðèâ Ñï³ëêó 
áåçäîìíèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â. 
Íàìàãàâñÿ ç’ÿñóâàòè, ÷îìó æ 
íåìàº æèòëà äëÿ â³éñüêîâèõ çà-
ïàñó. Êîëè ìåðîì áóâ Âîëîäèìèð 
Ãðîéñìàí, òî â³í ìåí³ ïîÿñíþ-
âàâ, ùî âàðò³ñòü êâàäðàòíîãî 
ìåòðà ó Â³ííèö³ á³ëüøà, í³æ 
òîé íîðìàòèâ â³ä Ì³í³ñòåðñòâà 
ðåã³îíàëüíîãî áóä³âíèöòâà. Ïðî-
ïîíóâàëè äîïëà÷óâàòè çà êîæåí 
ìåòð, àëå ìåð³ÿ íå ïîãîäèëàñÿ. 
Õîò³ëè îòðèìàòè êâàðòèðè â ðà-
éîí³ — òåæ áåçðåçóëüòàòíî. À ç 
2009 ðîêó ô³íàíñóâàííÿ ï³ä öþ 
ïðîãðàìó ïðèïèíèëè.

ДОНЬКИ З КВАРТИРАМИ, 
А ТАТО — БОМЖ. Â³äñòàâíèê-
ï³äâîäíèê ïðîâ³â ðîçñë³äóâàííÿ, 
â ÿêîìó ä³çíàâñÿ, ùî ì³ñüêâè-
êîíêîì ðîçäàâàâ æèòëî â³éñüêî-
âèõ «íàë³âî». Çà éîãî ñëîâàìè, 
îñòàíí³é ðîçïîä³ë êâàðòèð áóâ 
ó 2006 ðîö³, à òîä³ â ìåð³¿ öå 
çðîáèëè ç ÷èñëåííèìè ïîðó-
øåííÿìè.

— Îòðèìàëè æèòëî íå ò³ëüêè 
âåòåðàíè Àôãàí³ñòàíó òà â³éñüêî-
â³ çàïàñó, àëå é ³íø³ «êàòåãîð³¿»: 
ÑÁÓøíèêè, â³éñüêîâ³ ãàðí³çîíó, 
ñï³âðîá³òíèêè ÌÂÑ, ìåøêàíö³ 
àâàð³éíîãî áóäèíêó, — ðîçêàçóº 
Ôðàíöóæàí. — Õî÷à êâàðòèðè 
áóëî âèêóïëåíî ñàìå äëÿ âåòå-
ðàí³â Àôãàí³ñòàíó òà â³éñüêîâîñ-
ëóæáîâö³â çàïàñó. Òàê, 46 ñ³ìåé 
çàëèøèëèñÿ áåç æèòëà. À ùå áóëî 
äóæå äèâíî, ÿê ðîçïîä³ëÿëè æèò-
ëî ì³æ â³éñüêîâèìè â ÷åðç³. ß áóâ 
401, à îòðèìóâàëè êâàðòèðè 565, 
650, 894 òà ³íø³. ßê ïîò³ì ïîêà-
çóâàëè â Àêò³ ðîçïîä³ëó, âèÿâëÿ-

ºòüñÿ, ³íø³ ïðåòåíäåíòè ïðîñòî 
«â³äìîâëÿëèñÿ» â³ä êâàðòèð.

— À äå æ âè âåñü öåé ÷àñ æèâåòå?
— Ñïî÷àòêó æèâ ç ñ³ì’ºþ 

â íåâåëèêîìó áóäèíêó íà Ñàáàðî-
â³, ïîò³ì ó òåù³. Äîíüêè âèðîñëè, 
âèéøëè çàì³æ çà ãàðíèõ ÷îëîâ³-
ê³â, ùî êóïèëè êâàðòèðè. À òàòî 
áåçõàò÷åíêî! Çàðàç ÿ ïðîïèñàíèé 
íà Íåìèð³âñüêîìó øîñå, 82. Öå 
ïðèòóëîê äëÿ áîìæ³â, ó ìåíå òàì 
íàâ³òü ê³ìíàòè íåìàº. À ñòàðøà 
äîíüêà êóïèëà êâàðòèðó äëÿ ñâîº¿ 
äîíüêè. Òàê ³ æèâåìî ó îíóêè, 
ðàçîì ç äðóæèíîþ. Äî ðå÷³, îíó÷-
êà âèõîäèòü çàì³æ ó âåðåñí³. Äå 
íàì äàë³ æèòè, íå çðîçóì³ëî, — 
ðîçêàçàâ åêñ-ï³äâîäíèê.

ßê ðîçïîâ³äàâ êîëèøí³é â³é-
ñüêîâèé, ÷åðåç áîðîòüáó ç ìîæíî-
âëàäöÿìè, ó íüîãî ñòàâñÿ ³íôàðêò 
ì³îêàðäó.

— Âîñòàííº ÿ ÷îòèðè ì³ñÿö³ äî-
ìàãàâñÿ ïðèéîìó â ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà. Îäíàê â³í 
ìåíå çà ï’ÿòü õâèëèí ðîçìîâè «ïî-
ïðîñèâ âèéòè» ç êàá³íåòó. Ó ìåíå 
ñòàâñÿ ÷åðãîâèé çðèâ, ³ ÿ ïîòðà-
ïèâ ó ðåàí³ìàö³þ. Òîìó çâåðíóâñÿ 
äî ì³ñüêîãî ñóäó ç ïîçîâîì ïðî 
â³äøêîäóâàííÿ ìåí³ áàãàòîð³÷íî¿ 
ìîðàëüíî¿ øêîäè, çàïîä³ÿíî¿ áåç-
ä³ÿëüí³ñòþ âèêîíêîìó.

Ó ïîçîâ³ ÷îëîâ³ê âñòàíîâèâ ð³-
âåíü êîìïåíñàö³¿ — 1 ì³ëüéîí 
680 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Çâ³äêè òàê³ 
öèôðè? ßê ðîçêàçàâ Ôðàíöó-
æàí, ñò³ëüêè êîøòóº òðèê³ìíàòíà 
êâàðòèðà ó Â³ííèö³.

Екс-військовий 
має документи, що 
підтверджують, як 

мерія роздавала житло 
«наліво». У суді їх не 

прийняли як докази, 
бо це були тільки копії 

документів

Відремонтують 
«Родину» 
 Ó ê³íîòåaòð³ «Ðîäèía» 
ðîáèòèìóòü ðåìîíò òà 
çàì³íÿòü ñòàð³ êð³ñëà 
ó ãëÿäàöüêîìó çàë³. Íà öå 
ïëàíóþòü âèòðàòè á³ëüøå 
ì³ëüéîíà ãðèâåíü.
Ïðî öå éäåòüñÿ ó òåíäåð-
íîìó îãîëîøåíí³ ñaéòó 
äåðæaâíèõ çaêóï³âåëü. Ñâî¿ 
ïðîïîçèö³¿ ï³äðÿäíèêè ïî-
äàâàëè äî 12 ëèïíÿ. Ïîêè 
â³äîìî, ùî ó çàêëàä³ ïëà-
íóþòü çðîáèòè ðåìîíò çàëè 
òà ôîéº, à òàêîæ çàì³íèòè 
ñòàð³ êð³ñëà ó ãëÿäàöüêîìó 
çàë³. Íà ðåìîíòí³ ðîáîòè 
îð³ºíòîâíî õî÷óòü âèòðà-
òèòè 1 ì³ëüéîí 372 òèñÿ÷³ 
115 ãðèâåíü. Ðîçïî÷àòè 
¿õ ïëàíóþòü ö³º¿ îñåí³, 
à ñê³ëüêè òðèâàòèìóòü 
âîíè, ïîêè íåâ³äîìî. Íèí³ 
ó ïðèì³ùåíí³ ê³íîòåàòðó 
ðåìîíòóþòü äàõ.

З’явиться сквер 
з «Бітлз» 
 Äî 21 ëèïíÿ 
ïðèéìàþòüñÿ ïðîïîçèö³¿ 
â³ä ó÷àñíèê³â òåíäåðó ùîäî 
âñòàíîâëåííÿ ó Â³ííèö³ 
ô³ãóð, ïðèñâÿ÷åíèõ 
çíàìåíèò³é Ë³âåðïóëüñüê³é 
÷åòâ³ðö³ — «Á³òëç». Ï³ñëÿ 
öüîãî ïðîòÿãîì ñåðïíÿ 
ðîáîòè îá³öÿþòü çàâåðøèòè 
òà ïîðàäóâàòè â³ííè÷àí 
äàíîþ àðò-êîìïîçèö³º¿.
Ïðî òåðì³íè âèêîíàííÿ 
âñòàíîâëåííÿ êîìïîçèö³þ 
ó ñêâåð³ «Ë³âåðïóëü» ñòàëî 
â³äîìî ³ç òåíäåðíîãî 
îãîëîøåííÿ, ÿêå 
ðîçì³ùåíå Äåïàðòàìåíòîì 
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà 
³ áëàãîóñòðîþ ì³ñüêî¿ ðàäè.
Ñêâåð íà Ñîáîðí³é á³ëÿ 
17-¿ øêîëè ïëàíóþòü 
íàíîâî âèìîñòèòè 
ãðàí³òíîþ òà êë³íêåðíîþ 
ïëèòêîþ, âñòàíîâèòè 
ñó÷àñí³ ë³õòàð³ òà ëàâî÷êè 
³ îáëàäíàòè ñèñòåìó 
â³äåîñïîñòåðåæåííÿ. 
Ó öåíòð³ ñêâåðó ç’ÿâèòüñÿ 
àðò-êîìïîçèö³ÿ ³ç ô³ãóðàìè 
ó÷àñíèê³â ëåãåíäàðíîãî 
ãóðòó «Á³òëç» Ïîëà 
ÌàêÊàðòí³, Äæîíà 
Ëåííîíà, Ð³íãî Ñòàðà 
³ Äæîðäæà Ãàðð³ñîíà, 
à ïîçàäó — îñï³âàíà íèìè 
Yellow Submarine.
Ïðîïîçèö³¿ â³ä ó÷àñíèê³â 
òåíäåðó ïðèéìàòèìóòü 
äî 21 ëèïíÿ 2017 ðîêó, 
à ñàìó ðåêîíñòðóêö³þ 
çáèðàþòüñÿ çàâåðøèòè 
äî 3 âåðåñíÿ. Ïîïåðåäíÿ 
âàðò³ñòü ïðîåêòó ñòàíîâèòü 
6 ì³ëüéîí³â 762 òèñÿ÷³ 
719 ãðèâåíü.

КОРОТКОКОРОТКО

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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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß

402180

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

— Брить волосы необходимо в на-
правлении их роста, так как кожа 
при этом меньше травмируется. 
Брейтесь только после того, как 
кожа и волосы хорошо распаре-
ны — легче будет сбривать. Если 
на коже есть прыщи, воспаления 

и др. новообразования, то старай-
тесь не задеть их и не поранить. 
Если после бритья сильное раздра-
жение, то уменьшить его поможет 
1% гидрокортизоновая мазь. По-
сле ее нанесения раздражение, 
жжение и зуд исчезнут в короткие 
сроки. Применять мазь следует 
в случае крайней необходимости. 
После шугаринга не рекомендует-
ся в течение 12 часов: принимать 
ванну, заниматься спортом, за-
горать на солнце или в солярии, 
наносить на кожу дезодоранты, 

тальки и др. вещества, которые 
могут закрыть поры. После эпиля-
ции лазерной кожу нельзя мочить 
в течение 24 часов, не загорать 
без нанесения солнцезащитного 
крема (может появиться пигмен-
тация), не заниматься активными 
физупражнениями 1–3 дня после 
процедуры. Удаление волос при 
помощи крема может спровоциро-
вать аллергические реакции. Если 
проблем с кожей избежать не уда-
лось, используйте антисептические 
кремы и растворы. 

Âàëåðèÿ 
Ïóñòîâàðåíêî

äåðìàòîëîã 
âèííèöêîãî 

ìåäèöèíñêîãî 
öåíòðà 

«Àëüòàìåäèêà»

Комментарий эксперта

387094

АЛЕНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ãëàäêàÿ è øåëêî-
âèñòàÿ êîæà âñåãäà 
áûëà ïðèçíàêîì 

óõîæåííîñòè è êðàñîòû. Åùå 
â äðåâíîñòè æåíùèíû óäàëÿëè 
íåæåëàòåëüíûå âîëîñêè ñàìûìè, 
êàçàëîñü áû, íåïîäõîäÿùèìè 
ñðåäñòâàìè òèïà íàâîçà è ñóøåíîé 
êîáðû. Äî íàøèõ äíåé äîøëî óäà-
ëåíèå âîëîñêîâ ïðè ïîìîùè íèòè, 
à òàêæå óñîâåðøåíñòâîâàííûé 
ïèíöåò è áðèòâà. ×òî áûëî ñ êî-
æåé ñðåäíåâåêîâûõ è äðåâíèõ 
êðàñàâèö, èñòîðèÿ óìàë÷èâàåò, 
à âîò ÷åì ÷ðåâàòû ñîâðåìåííûå 
è íå î÷åíü ìåòîäû èçáàâëåíèÿ 

îò âîëîñàòîñòè, âðà÷è çíàþò. Äà 
è ñàìè æåíùèíû íàáëþäàþò ýòî 
åæåäíåâíî.

БРИТВА. Ñàìûé áûñòðûé è ïðî-
ñòîé ìåòîä èçáàâèòüñÿ îò âîëîñ — 
ñáðèòü èõ. Óäîáíî, ïðàêòè÷íî, 
äîñòóïíî. Íî. Èäåàëüíî ãëàäêîé 
êîæè íå ïîëó÷èòñÿ, ïî êðàéíåé 
ìåðå, åñëè ñ óòðà âû ïîáðèëèñü, 
ê âå÷åðó îæèäàéòå ëåãêîãî «åæè-
êà», à çíà÷èò ïîóòðó ñíîâà çà ñòà-
íîê. Íå ñïàñàåò îò êîëþ÷åñòè äàæå 
ñàìàÿ îñòðàÿ áðèòâà, à êîæà, êîòî-
ðóþ åæåäíåâíî «ïûòàþò» äàííûì 
îðóæèåì, ñòàíîâèòñÿ ñóõîé, ïî-
ÿâëÿþòñÿ òðåùèíêè, ðàçäðàæåíèÿ, 
íåðîâíîñòè è êàê ðåçóëüòàò — 
ïîðåçû.

НА ПЛЯЖ С ГЛАДКОЙ 
КОЖЕЙ И БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ 
Готовимся  Лето в самом разгаре, 
как и время желаний винничанок быть 
красивыми. Перед поездкой на море 
или походом на пляж это желание 
обостряется. Помимо подбора одежды, 
прически, маникюра и педикюра сюда 
входит — удаление нежелательных волос. 
Каким способом и чем это чревато?

КРЕМ ИЛИ ЛОСЬОН. Äëÿ òåõ, êòî 
ðåøèë îòêàçàòüñÿ îò áðèòâû, ñëå-
äóþùèì ýòàïîì óäàëåíèÿ âîëîñ 
ñëóæèò ñïåöèàëüíûé êðåì èëè 
ëîñüîí. Â ëþáîé àïòåêå èëè 
ìàññìàðòå ïðåäñòàâëåí øèðî-
êèé âûáîð äàííûõ ïðåïàðàòîâ. 
Íà ëþáîé âêóñ è çàïàõ. ×òîáû 
óäàëèòü âîëîñû, äîñòàòî÷íî íà-
íåñòè äàííûé êðåì íà íóæíóþ 
îáëàñòü è ïî èñòå÷åíèè êîí-
êðåòíîãî âðåìåíè ñìûòü âîäîé. 
Â ðåçóëüòàòå — èìååì ãëàäêóþ 
êîæó, íèêàêèõ ïîðåçîâ. Íî ñíî-
âà — íî. Ñïóñòÿ ïàðó äíåé (ó êîãî 
êàê) âîëîñû ñíîâà ïîêàçûâàþòñÿ 

БРИТВА
от 25 грн

(стоит выкладывать 
каждую неделю 
во избежании 
затупления).

КРЕМ ЛОСЬОН
от 100 грн

одного тюбика хватает 
на пару недель.

ВОСК И ШУГАРИНГ
200-800 грн

зависимо от зоны, 
структуры волос и салона.

ФОТОЭПИЛЯЦИЯ
300-900 грн 

стоимость одного сеанса 
(зависимо от престижа 

салона). 
Курс от 4 до 8 процедур.

ЛАЗЕР
200-700 грн

за сеанс зависимо от зоны. 
Курс 5–8 процедур 

и зависит от изначального 
типа и структуры волос.

СТОИМОСТЬ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС В ЗОНЕ БИКИНИ 

íà ïîâåðõíîñòè è íàíîñèòü êðåì 
íóæíî îïÿòü. 

ВОСК И САХАР. Ñàìûé ïîïóëÿðíûé 
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìåäîä âîñêî-
âîé ýïèëÿöèè èëè øóãàðèíã (êîìó 
÷òî). Â ÷åì ñìûñë — íà ÷èñòóþ 
êîæó íàíîñèòñÿ ðàçîãðåòàÿ âîñ-
êîâàÿ èëè ñàõàðíàÿ ïàñòà, ïîòîì 
ëåãêèì äâèæåíèåì ðóêè ýòà øòóêà 
ñäèðàåòñÿ ñ êîæè âìåñòå ñ âîëîñà-
ìè. Çâó÷èò æóòêî, ïî îùóùåíè-
ÿì òîæå íå ìåä. Íî ñî âðåìåíåì 
ê äàííîé ýêçåêóöèè êàê êîæà, òàê 
è æåíùèíà ïðèâûêàåò. Âîëîñû 
ñ êàæäûì ðàçîì âûðàñòàþò âñå áî-
ëåå ìÿãêèå è òîíêèå, à êîæà â ñâîþ 
î÷åðåäü «çàêàëÿåòñÿ» è íå òàê ñèëü-
íî ðåàãèðóåò íà áîëü. Ãîâîðÿò, ÷òî 
äàííóþ ïðîöåäóðó ìîæíî ïðîâî-
äèòü è ñàìîñòîÿòåëüíî äîìà, îä-
íàêî ìàëî êòî íà òàêîå ñïîñîáåí. 
Òåì áîëåå, åñëè ìû èìååì â âèäó 
ãëóáîêîå áèêèíè, êîãäà óäàëÿ-
þòñÿ íå òîëüêî âîëîñû ñ ëîáêà, 
íî è ãîðàçäî äàëüøå. Åùå ìîæíî 
îáæå÷üñÿ, åñëè òåìïåðàòóðó ïàñòû 
íå ðàññ÷èòàòü.  

ФОТОЭПИЛЯЦИЯ. Ýòî ñàëîííàÿ 
ïðîöåäóðà, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò 
ñêàçàòü âîëîñàì íå äî ñâèäàíèÿ, 
à ïðîùàé ñ ïîìîùüþ ñâåòà è òå-
ïëà. Íî áîëåçíåííàÿ. Êðîìå òîãî, 

åñòü åùå ðÿä óñëîâèé. Èçáàâèòüñÿ 
îò âîëîñ íàâñåãäà ìîæíî, òîëüêî 
åñëè ïðîâåñòè ôîòîýïèëÿöèþ ðàç 
10, à òî è áîëüøå. Ïåðåðûâ ïîñëå 
ñåàíñà äîëæåí äëèòüñÿ íå ìåíåå 
2–3 ìåñÿöåâ. Ïîñëå ïåðâîãî ñåàíñà 
èçáàâèòüñÿ îò âîëîñ íå ïîëó÷èòñÿ. 
Ê òîìó æå, êàæäûé ñåàíñ áóäåò ñî-
ïðîâîæäàòüñÿ ïîêðàñíåíèåì êîæè 
è âîçðîñøåé åå ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ. 
È åùå ïàðó-òðîéêó íåäåëü ïîñëå 
ýïèëÿöèè êóïàòüñÿ â ãîðÿ÷åé 
âîäå, ïðèíèìàòü ñîëíå÷íûå âàííû 
íå ñòîèò, èíà÷å ìîæíî ïîëó÷èòü 
îæîã. È ñàìîå ãëàâíîå íåñîâåð-
øåíñòâî — ðûæèì äàííûé âèä 
èçáàâëåíèÿ îò âîëîñ íå ïîäîéäåò.

ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ. Ñàìàÿ 
ýôôåêòèâíàÿ ñàëîííàÿ ïðîöåäó-
ðà — óäàëåíèå âîëîñ ñ ïîìîùüþ 
ëàçåðà. Â ðåçóëüòàòå äàæå ïîñëå 
ïåðâîãî ñåàíñà êîæà áóäåò ãëàäêîé 
è øåëêîâèñòîé â òå÷åíèå äâóõ-òðåõ 
íåäåëü. Êðîìå òîãî, îòðàñòàþùèå 
âîëîñèêè áóäóò íåñðàâíåííî ìÿã÷å 
è ðåæå, ÷åì äî. È ýôôåêòà ùåòèíû 
òîæå íå ñòîèò áîÿòüñÿ. Íî ñíîâà — 
íî. Åñëè âû ãîòîâèòåñü ê îòïóñêó, 
ïîïðîáîâàòü äàííûé ìåòîä ñòîèò 
çà ìåñÿö-ïîëòîðà äî íåãî. ×òîáû 
ïîíÿòü, êàê âàøà êîæà ðåàãèðóåò, 
èíà÷å ìîæíî îáçàâåñòèñü àëëåðãè-
åé, îæîãîì, âûñûïàíèÿìè.
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«Bratislava Open» 
 Ó Ñëîâà÷÷èí³ â³äáóëè-
ñÿ ì³æíàðîäí³ çìàãàííÿ 
«Bratislava Open» ç âåñëó-
âàëüíîãî ñëàëîìó. Âèõîâàíö³ 
ñïîðòøêîëè ¹ 2 Ìàêñèì 
Ðóäèé ³ ßíà Îìåëü÷óê ñòàëè 
òðåò³ìè, à Â³êòîð³ÿ Êðèøòà-
ôîâè÷ — â³öå-÷åìï³îíêîþ.

«Нива-В» 
підсилилася 
 Ïåðåä ïî÷àòêîì ñåçîíó 
«Íèâó-Â» ï³äñèëèëè ãðàâ-
ö³. Öå ï³âçàõèñíèêè Äåíèñ 
Êàòðþê («²íãóëåöü») ³ Äåíèñ 
Áðåóñ («Àðñåíàë-Êè¿âùè-
íà») ³ çàõèñíèê Îëåêñàíäð 
Òåìèð³âñüêèé (åêñ-êàï³òàí 
«Áóêîâèíè»). Òàêîæ äî íà-
øî¿ êîìàíäè âçÿëè âîðîòàðÿ 
Ïàâëà Àñàóëó (ç ëèïîâåöüêî-
ãî «Ôàêåëà»).

Стартують 
«пляжники» 
 15 ëèïíÿ ñòàðòóº â³ä-
êðèòèé ÷åìï³îíàò Â³ííèö³ ç 
ïëÿæíîãî ôóòáîëó ñåðåä àìà-
òîðñüêèõ êîìàíä. Ãðàòèìóòü 
íà ìàéäàí÷èêó ñïîðòøêîëè 
¹ 2, ùî íà Ñòàðîìó Ì³ñò³. 
Ïî÷àòîê — î 10.00. 

Баталії ветеранів 
волейболу 
 Ç 15 ïî 20 ëèïíÿ ïðîõî-
äèòèìå â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò 
Â³ííèö³ ç âîëåéáîëó ñåðåä 
âåòåðàí³â ñòàðøèõ 40 ðîê³â. 
Ãðàòèìóòü ó ïàðêó î 18.00. 

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

ÑÏÎÐÒ

Тренування з фехтування від-
буваються у борцівському залі 
СК «Термінал» (вул. 600-річчя, 
17, тел. (067)9886374 — шеф-
інструктор Олексій Кісельов) 

і колишньому кінотеатрі «Ро-
сія» (вул. Соборна, 4, тел. 
(096)1628965 — інструктор 
клубу «Аркона» Ольга Гра-
бовська).

Де займатися

У вінницькій школі фехтування 
вивчають усі канонізовані види 
самурайської холодної зброї. 
Це довгий меч (катана), корот-
кий меч (кодаті), коп’є (ярі) — з 
довгою і короткою жердиною та 
ножем, алебарда — меч на до-
вгій рукояті (нагінаті). Викорис-

товуються муляжі, близькі до іс-
торичних оригіналів. Приміром, 
дерев’яні мечі (бакени).
Кожен обирає на тренуванні той 
вид зброї, який більше до впо-
доби. Водночас володіння всіма 
різновидами самурайської зброї 
є обов’язковим.

Чим фехтують
Випуск №27 (996)
На перший погляд, усе просто, але слід проаналізувати уважно кожну 
позицію двоходової задачі, щоб визначити - хто (білі або чорні) зробив 
основний хід. Тобто необхідно зробити невеликий ретроаналіз, щоб 
правильно розв’язати задачу. 

Задача №1999-2002. М Пархоменко (Вінниця)
Друкується вперше

Мат за два ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №27 (1341) 5 липня 2017 року
Задача №1995
А) 1. Tb5! Tc2   2.Tb7-b6  Ta7x; B) 1. Kd6! Tc4   2. Kb5  Ta4x;
Задача №1996
I. 1. Td8!  C:h7   2. Kpe8  Cg6x; II. 1. Th8!  C:d7   2. Kpg8 Ce6x;
Задача №1997
I. 1. b1T!  Te3   2. b2  Ta3x; II. 1. Kрb1!  Kpd3  2. Tc1  Te1x;
Задача №1998
I. 1. Kph1!  Kpf3  2. g1C (Ф, Т, К?)! Kg3x; II. 1.Th1!  Kd2   2. Kph2  Kf3x.
Цифра «8»
Мат в 4 ходи. 1. b7! (Загроза 2.b8Kx); 1… b3+ 2. Kp:b3! Kc1+ 3. Kрc2! – 4. b8Kx;
Цифра «0».
1. C:e5! Kf8 2. Kpf4 K:e6x;

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ó Â³ííèö³ ä³º â³ää³ëåííÿ íàéäàâ-
í³øî¿ ñàìóðàéñüêî¿ êîìïëåêñíî¿ 
øêîëè ôåõòóâàííÿ òåíñèí ñåäåí 
êîòîð³ ñèíòî-ðþ. Íà îäíå ³ç òðå-
íóâàíü çàâ³òàâ êîðåñïîíäåíò RIA.

З СИВОЇ ДАВНИНИ. Çàíÿòòÿ ³ç ôåõ-
òóâàëüíèêàìè ïðîâîäèâ êåð³âíèê 
â³ííèöüêîãî â³ää³ëåííÿ øêîëè àé-
ê³áóäî, äàéòî-ðþ àéê³ äçþ äçþöó 
(ùå éîãî íàçèâàþòü äæèó-äæèòñó) 
³ òåíñèí ñåäåí êîòîð³ ñèíòî-ðþ 
Îëåêñ³é Ê³ñåëüîâ.

Ðîáîòà ðîçïî÷àëàñÿ ç òðàäèö³é-
íîãî øèêóâàííÿ, ïîêëîí³â ³ ìå-
äèòàòèâíî¿ ïðàêòèêè. Ñïåöèô³÷íà 
ðîçìèíêà ñêëàäàëàñÿ ç âèêîíàííÿ 
ðóõ³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç óäàðàìè ìå÷åì.

Äàë³ — âèâ÷åííÿ ïåðåì³ùåíü ³ 
ñò³éîê. Îñíîâíîþ ÷àñòèíîþ áóëî 
îïàíóâàííÿ êàòà. Òîáòî òåõí³÷íèõ 
ôîðì ³ ïðèéîì³â, ÿê³ âèêîðèñòî-
âóþòü ôåõòóâàëüíèêè.

— Òðàäèö³éíà ÿïîíñüêà øêî-
ëà ôåõòóâàííÿ áóëà ñòâîðåíà 
ó 1447 ðîö³. Çíàííÿ ïåðåäàâàëè-
ñÿ óñíî — â³ä ìàéñòðà äî ó÷íÿ. 
Æîäíèõ ïåðåðâ ó öüîìó ïðîöåñ³ 
íå ïîâèííî áóòè ³ íå áóëî. Ó ³íøî-
ìó âèïàäêó ÿïîíö³ ââàæàþòü, ùî 
øêîëà íå çáåðåãëàñÿ, — ðîçïîâ³â 
Îëåêñ³é Ê³ñåëüîâ.

СИМВОЛ ДУХОВНОЇ СИЛИ. Ó ïàð³ 
³ç ñåíñåºì ïðèéîìè âîëîä³ííÿ 
çáðîºþ â³äïðàöüîâóâàâ 42-ð³÷íèé 
Îëåã Æìóðêî. Çà îñâ³òîþ — â÷è-
òåëü ãåîãðàô³¿ ³ á³îëîã³¿, àëå íèí³ 

ïðàöþº ñòîëÿðîì. Îëåã Æìóðêî 
çàéìàºòüñÿ ôåõòóâàííÿì ïîíàä 
ï’ÿòü ðîê³â. Âîäíî÷àñ âèâ÷àº ñèñ-
òåìó ðóêîïàøíîãî áîþ àéê³áóäî.

— Ñàìóðàéñüêà êîìïëåêñíà 
øêîëà ôåõòóâàííÿ âèçíàíà êóëü-
òóðíèì íàäáàííÿì ßïîí³¿. Ìå÷ — 
íå äæåðåëî àãðåñ³¿, à ñèìâîë âíó-
òð³øíüî¿ ³ äóõîâíî¿ ñèëè. Éîãî 
ïðèçíà÷åííÿ — çàõèùàòè ÷åñòü, 
çäîðîâ’ÿ, æèòòÿ ³ Áàòüê³âùèíó! — 
êàæå Îëåã Æìóðêî.

Çà ñëîâàìè Îëåãà Æìóðêà, 
ôåõòóâàííÿ — öå â ïåðøó ÷åðãó 
ìèñòåöòâî êîíòðîëþ.

— Çáðîÿ º ñèëüíèì çàñîáîì äëÿ 
ñàìîêîíòðîëþ, àäæå âîíà ïîòðå-
áóº âèòîí÷åíî¿ òåõí³êè ³ íàâè÷îê. 
Òîìó ÷åðåç ôåõòóâàííÿ ÿ çàéìàþñÿ 
ðîçâèòêîì ñâî¿õ äóõîâíèõ ÿêîñ-
òåé, ñàìîâäîñêîíàëþþñÿ. Òîáòî 
çà éîãî äîïîìîãîþ øóêàþ êîíòð-
îëþ íàä ñâî¿ì æèòòÿì, äîëåþ, ðîç-
âèòêîì, — ðîçïîâ³â Îëåã Æìóðêî.

У ЛИЦАРСЬКИХ ОБЛАДУНКАХ 
І БЕЗ. Ðàçîì ç ÷îëîâ³êàìè òðåíó-
âàëàñÿ é 29-ð³÷íà Îëüãà Ãðàáîâ-
ñüêà — çàâ³äóâà÷êà ñåêòîðó àð-
õåîëîã³¿ Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî 
êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ. Âîíà âæå 
12 ðîê³â çàéìàºòüñÿ çàõ³äíîºâ-
ðîïåéñüêèì ïîâíîêîíòàêòíèì 
ôåõòóâàííÿì (ó ëèöàðñüêèõ îáëà-
äóíêàõ). À ï’ÿòü ðîê³â òîìó Îëüãà 
Ãðàáîâñüêà ñïðîáóâàëà ñâî¿ ñèëè 
ó ÿïîíñüêîìó ð³çíîâèä³. Ä³â÷èíà 
áåç ïðîáëåì ôåõòóº ç ÷îëîâ³êàìè, 
áî ó íå¿ º äîñòàòí³é äîñâ³ä.  
 

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 ×óäîâî âèñòóïèëè â³ííè÷àíè 

íà ïåðøîìó þíàöüêîìó ÷åìï³îíàò³ 
ñâ³òó ç³ ñïîðòèâíî¿ ðàä³îïåëåíãàö³¿, 
ÿêèé ïðîõîäèâ 1–4 ëèïíÿ ó Ñëî-
âà÷÷èí³. Âèõîâàíö³ ñïîðòøêîëè 
¹ 2 çäîáóëè 11 íàãîðîä.

Ó çàá³ãó íà êëàñè÷í³é äèñòàíö³¿ 
3,5 ÌÃö ñð³áí³ íàãîðîäè ó êîìàíä-
íîìó çàë³êó âèáîðîëè Àë³íà Ñî-
ëîíåíêî ³ Ìèðîñëàâà Ñîëîíèíà 
(Æ14, òîáòî ñåðåä ä³â÷àò äî 14 ðî-
ê³â). Òàêîæ ñð³áëî çäîáóëè Âîëî-

äèìèð Ëÿõîâè÷ (ó êîìàíä³ ×14), 
Áîãäàí Ãåâ÷óê ³ Ìàêñèì Äðåìëþãà 
(ó êîìàíä³ ×16).

Íàñòóïíîãî äíÿ íà êëàñè÷í³é 
äèñòàíö³¿ 144 ÌÃö íà íàéâèùó 
ñõîäèíêó ï’ºäåñòàëó ï³äíÿëàñÿ 
êîìàíäà ó êàòåãîð³¿ ×16, ó ñêëà-
ä³ ÿêî¿ áóëè Ìàêñèì Äðåìëþãà ³ 
Áîãäàí Ãåâ÷óê. Ñð³áí³ íàãîðîäè 
â êîìàíäíîìó çàë³êó òàêîæ çäîáóëè 
â³ííè÷àíêè ó êàòåãîð³¿ Æ14. Ïðè 
öüîìó Àë³íà Ñîëîíåíêî âèáîðîëà 
îñîáèñòó áðîíçó. Íå çàëèøèëèñÿ 

áåç íàãîðîä ³ íàø³ þíàêè ó êàòå-
ãîð³¿ ×14 (ñåðåä ÿêèõ Âîëîäèìèð 
Ëÿõîâè÷), àëå öüîãî ðàçó çàäîâîëü-
íèëèñÿ êîìàíäíîþ áðîíçîþ.

Äî çá³ðíî¿ Óêðà¿íè âõîäèëè 
20 ñïîðòñìåí³â — ³ç Êèºâà, Ñóì-
ñüêî¿, Äîíåöüêî¿, Õìåëüíèöüêî¿, 
Âîëèíñüêî¿ ³ Â³ííèöüêî¿ îáëàñòåé. 
Ó êîìàíäíîìó çàë³êó óêðà¿íö³ ïî-
ñ³ëè âèñîêå òðåòº ì³ñöå. Ïîïåðå-
äó — ëèøå Ðîñ³ÿ ³ ×åõ³ÿ.

— Óñï³õ â³ííè÷àí íå º âèïàäêî-
âèì. Ïîçàäó áàãàòîì³ñÿ÷í³ òðåíó-

âàííÿ, íàïðóæåí³ â³äá³ðêîâ³ çìà-
ãàííÿ, êðîï³òêà ïðàöÿ íàñòàâíèê³â, 
íà ÷îë³ ³ç çàñëóæåíèì òðåíåðîì 
Óêðà¿íè Ñåðã³ºì Çåëåíñüêèì, ñòàð-
øèì òðåíåðîì þíàöüêî¿ çá³ðíî¿ 
êðà¿íè. Òàêîæ äàëàñÿ âçíàêè îð-
ãàí³çàö³éíà ³ ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà 
ç áîêó îáëñïîðòóïðàâë³ííÿ, ì³ñü-
êñïîðòêîì³òåòó ³ ÌÄÞÑØ ¹ 2, — 
ñêàçàâ ïðåçèäåíò îáëàñíî¿ ôåäåðà-
ö³¿ ðàä³îñïîðòó, ãîëîâíèé òðåíåð 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ç³ ñïîðòèâíî¿ ðà-
ä³îïåëåíãàö³¿ Âàñèëü Êîëîäÿæíèé.

Радіоспортсмени взяли 11 нагород

УЧАТЬ ФЕХТУВАТИ ЯК САМУРАЇ 
Самозахист  У школі японських бойових 
мистецтв опановують всі канонічні види 
холодної зброї. На тренуваннях її переважно 
замінюють дерев’яними муляжами

— Ñàìóðàéñüêà øêîëà ìåíå ö³-
êàâèòü, ó ïåðøó ÷åðãó, ÿê ³ñòîðè-
êà. Ïðèâàáëþº áîðîòüáà àéê³áóäî, 
à ôåõòóâàííÿ º êëþ÷åì äî ðîçó-
ì³ííÿ öüîãî áîéîâîãî ìèñòåöòâà. 
Òàêîæ ÿ â³äøóêóþ åëåìåíòè, ÿê³ 
ç ÿïîíñüêîãî ôåõòóâàííÿ ìîæíà 
çàïîçè÷èòè ³ âèêîðèñòàòè ó ïîâíî-
êîíòàêòíîìó, — ðîçïîâ³äàº Îëüãà 
Ãðàáîâñüêà.

Ïàí³ Îëüãà — îäíà ç ³íñòðóêòî-
ð³â êëóáó ³ñòîðè÷íîãî ôåõòóâàííÿ 
«Àðêîíà», äå òàêîæ â³äáóâàþòüñÿ 
ðåãóëÿðí³ òðåíóâàííÿ. Òóäè ïðè-
éìàþòü þíàê³â ³ ä³â÷àò, ïî÷èíà-
þ÷è ç 14 ðîê³â.

— Ó «Àðêîí³» ìè ïåðåâàæíî 
âèêîðèñòîâóºìî îäíîðó÷íèé ìå÷ 
³ ùèò. Òàêîæ ôåõòóºìî äâîðó÷íè-
ìè ìå÷àìè ³ àëåáàðäàìè. Óñå öå 
íåçàãîñòðåí³ ìóëÿæ³ çáðî¿ ê³íöÿ 
14-ãî — ïî÷àòêó 15-ãî ñòîð³÷÷ÿ, — 
êàæå Îëüãà Ãðàáîâñüêà.

СЕКРЕТНИЙ СМЕРТЕЛЬНИЙ 
УДАР. Îñíîâíèé ðîçä³ë — ôåõ-
òóâàííÿ ìå÷åì. Ðåøòà âèä³â çáðî¿ 

âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÿê äîïîì³æ-
í³. Ï³ä ÷àñ òðåíóâàííÿ ñïîðòñ-
ìåíè ïåðåâàæíî êîðèñòóþòüñÿ 
äåðåâ’ÿíîþ çáðîºþ. Áî ÿïîíö³ 
äàâíî âèçíà÷èëèñÿ: àáî áèòèñÿ 
ïî-ñïðàâæíüîìó (íà âðàæåííÿ), 
àáî ³ì³òóâàòè á³é çà äîïîìîãîþ 
ìóëÿæ³â.

— Çìàãàíü ó íàñ áóòè íå ìîæå, 
áî ÷àñè ñàìóðà¿â ïðîéøëè.

ßïîíñüêå ìèñòåöòâî ôåõòóâàí-
íÿ ðîçâèâàºìî çàðàäè çáåðåæåííÿ 
òðàäèö³é ³ ôîðìóâàííÿ â³äïî-
â³äíîãî ñâ³òîñïðèéíÿòòÿ. Íà çà-
íÿòòÿõ ó÷í³ ðîçóì³þòü, íàñê³ëüêè 
êðèõêå ëþäñüêå æèòòÿ, ³ ÿê éîãî 
ëåãêî âòðàòèòè, — êàæå Îëåêñ³é 
Ê³ñåëüîâ.

Óñÿ òåõí³êà ñïðÿìîâàíà äëÿ 
íàíåñåííÿ îäíîãî, âðàæàþ÷îãî 
ñóïåðíèêà óäàðó. Ðåøòà ïåðåõî-
ä³â ³ çàõèñíèõ ðóõ³â, ÿê³ ïîñò³éíî 
â³äïðàöüîâóþòüñÿ, º ëèøå äîïî-
ì³æíèìè. ßïîíñüêà øêîëà ïî-
áóäîâàíà íà òîìó, ùî íîâà÷êè 
ó ïåðø³ ðîêè çàéìàþòüñÿ ëèøå 
ïðîñòèìè ôîðìàìè.

Сенсей Олексій Кісельов фехтує з Ольгою Грабовською



ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ IT-АКАДЕМІЇ

Õòî çàðàç íàéêðàùå 
ïðîâîäèòü ë³òî? Òîé, õòî 

â³äïî÷èâàº íà ïðèðîä³ ³ ãðàº 
ïðèêîëüí³ ³ãðè? ×è, ìîæëèâî, òîé, õòî 
âèâ÷àº ùîñü ï³çíàâàëüíå, íîâå, íåîð-
äèíàðíå òà çàõîïëþþ÷å? Àáî òîé, õòî 
çíàéøîâ íîâèõ äðóç³â? Âñå öå âäàëî 

ïîºäíóº â ñîá³ Ë³òí³é ²Ò-òàá³ð Øêîëè 
Õàêåð³â ïðè Â³ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿!

Â òàáîð³ âäàëî ïåðåïëåëèñü â³äïî-
÷èíîê òà íàâ÷àííÿ. Ñôîðìóâàëèñü äâ³ 
êîìàíäè, ÿê³ ìàþòü ñâî¿õ êàï³òàí³â òà 
ùîäíÿ çìàãàþòüñÿ ó ð³çíèõ êîíêóðñàõ. 
Öå íåéìîâ³ðíî ö³êàâî! Ñòâîðþþ÷è ñâ³é 
ñàéò, ó÷í³ â÷àòüñÿ ëîã³÷íî ìèñëèòè, ä³-
çíàþòüñÿ áàãàòî íîâîãî ïðî äèçàéí òà 
éîãî òåíäåíö³¿, âèâ÷àþòü àíãë³éñüêó 

ìîâó äëÿ ²Ò. Âæå â³äáóëèñü òåìàòè÷í³ 
çóñòð³÷³ ç ³íîçåìöÿìè — íîñ³ÿìè àí-
ãë³éñüêî¿ ìîâè, ïî¿çäêà â ²Ò-êîìïàí³þ 
Ciklum, ïîõ³ä íà ïðèðîäó, â ìîòóçêîâèé 
ïàðê, à òàêîæ Ëîã³÷íèé êâåñò. ² öå ùå 
íå âñå! Íàéãîëîâí³øèì º òå, ùî íàø³ 
êîìàíäè ñòàëè äðóæí³ìè, âîíè íàâ÷è-
ëèñü ðîçêðèâàòè ñâî¿ çä³áíîñò³ â ïðîöåñ³ 
íàâ÷àííÿ òà çìàãàíü, ïîïðàêòèêóâàëèñü 
â êîìàíäí³é ðîáîò³. Öå äóæå âàæëèâ³ íà-

âè÷êè äëÿ ìàéáóòíüîãî òà ôîðìóâàííÿ 
îñîáèñòîñò³.

Ó÷í³ àêòèâíî ãîòóþòüñÿ äî îñòàííüîãî 
äíÿ â òàáîð³, êîëè êîæåí áóäå ïðåçåíòó-
âàòè ñâ³é ïåðøèé âëàñíèé ñàéò. Â öüîìó 
¿ì äîïîìàãàþòü ïðîôåñ³éí³ âèêëàäà÷³-
ïðàêòèêè. Âæå ó â³ö³ 9-16 ðîê³â ó÷í³ ðî-
áëÿòü ñâî¿ ïåðø³ âïåâíåí³ êðîêè â ñôåð³ 
²Ò. Ó÷àñíèêè íàøîãî òàáîðó âæå ïî÷àëè 
ïðîãðàìóâàòè ñâîº ìàéáóòíº. À òè?

ИРИНА БЕРЕЗА, 
ПОЭТЕССА И БЛОГЕР 

Ïîñêîëüêó ñòàòóñ îòíî-
ñèòåëüíî ìîåãî îòíîøåíèÿ 

ê îòäûõó â Êðûìó, íà îêêóïèðî-
âàííîé òåððèòîðèè, ïîëó÷èë íåîæèäàí-
íî øèðîêèé îòêëèê, ñ÷èòàþ íå ëèøíèì 
ïîÿñíèòü ñâîþ ïîçèöèþ äåòàëüíî äëÿ 
òåõ, êòî ñëó÷àéíî ïîïàë íà ýòó ïóáëèêà-
öèþ è íå çíàåò ìåíÿ, ïëîõî îðèåíòèðó-
åòñÿ â ñèòóàöèè ñ Êðûìîì èëè ñòðàäàåò 
îáîñòðåííîé ëþáîâüþ ê ñîôèçìó.

Êðîìå îáùåèçâåñòíîãî, ñ þðèäè÷åñêîé 
òî÷êè çðåíèÿ, ôàêòà íåçàêîííîãî ñòàòóñà 
Êðûìà, êîòîðûé ñàì ïî ñåáå èìååò îä-
íîçíà÷íóþ îöåíêó, åñòü åùå ðÿä ÷èñòî 
÷åëîâå÷åñêèõ îöåíîê. Åñëè òû, êîíå÷-
íî, ÷åñòíûé ÷åëîâåê. Òî, ÷òî ïðîèçîøëî 
â Êðûìó, — ýòî ãîï-ñòîï ìåæäóíàðîä-
íîãî ìàñøòàáà è «ãëóáîêàÿ îçàáî÷åí-
íîñòü» ðàñòåðÿííûõ åâðîïåéñêèõ áóðæóà 
íè â êîåé ìåðå íå îòðàæàåò âñåãî óæàñà 
áåñïðàâèÿ è óíèæåíèÿ, êîòîðîå ïîñòè-
ãëî óêðàèíöåâ. Íå çàáûâàéòå î òûñÿ÷àõ 
áåæåíöåâ, î òåõ, êòî áûë óáèò — äà, 
íå 10000 êàê íà Äîíáàññå, íî óáèâàòü 
ðîññèÿíå íà÷àëè íàñ èìåííî â Êðûìó.

Àáñîëþòíî ëîæíîå è ëåãèòèìèçèðóþ-
ùåå ïîëîæåíèå îá «àííåêñèè» — ïðå-
ñòóïëåíèå âëàñòåé. Ïîòîìó ÷òî íå àí-
íåêñèÿ — ìåæäóíàðîäíî çàêðåïëåííûé 
çàêîííûé äîãîâîð — à èìåííî îêêóïàöèÿ 
â Êðûìó. À æèòåëè Êðûìà, íå ïîä äóëà-

ìè àâòîìàòîâ, à â ðóññêîìèðñêîì óãàðå 
âïðèïðûæêó ïîáåæàëè íà ðåôåðåíäóì.

Â ïëàíå êðàæè Êðûìà è èçíàñèëîâà-
íèÿ êðûìñêèõ óêðàèíöåâ (â òîì ÷èñëå 
êðûìñêèõ òàòàð, íàä êîòîðûìè èçäåâà-
þòñÿ è ïî ñåé äåíü óæå òðåòèé ãîä), ñåé-
÷àñ — åñëè íà áûòîâîì ÿçûêå — òî åõàòü 
â Êðûì îòäûõàòü — ýòî ïîääåðæèâàòü 
âñþ ýòó ñâîðó ðîññèéñêèõ âîðîâ, óáèéö 
è ñàäèñòîâ. Äóìàåòå, èç ÷èñëà ìåñòíûõ 
òàì èõ ìàëî? Âàø äîì îòîáðàëè è ïðå-
âðàòèëè â âîðîâñêóþ õàçó, âû òóäà ïðè-
äåòå â ãîñòè ñ òîðòèêîì?

Ýòî áûëè îáùèå ïîëîæåíèÿ. Â ìîåì 
ñëó÷àå âñå îñëîæíÿåòñÿ òåì, ÷òî 
ÿ âûðîñëà è æèëà ñðåäè òåõ ëþäåé, 
êîòîðûå âïðèïðûæêó áåæàëè íà ðåôå-
ðåíäóì, êîòîðûå áëîêèðîâàëè øòàá óêðà-
èíñêîãî ôëîòà è âîèíñêèå ÷àñòè, êîòîðûå 
âûãíàëè ìåíÿ èç äîìà, ëèøèëè ðàáîòû 
è ðîäèíû. Ó ìåíÿ ëè÷íûé êðîâíûé 
ñ÷åò ê ýòèì ëþäÿì. Èìåííî è îñîáåííî 
ê íèì, à íå òîëüêî ê ïóòèíñêîé øàéêå. 
Ê òåì, êòî ïðåäàë ìåíÿ èëè òóïî ïðî-
ìîë÷àë, êîãäà ìåíÿ óâîëüíÿëè ñ ðàáîòû, 
êòî íàâñåãäà èçìåíèë ìîþ æèçíü è ìîå 
îòíîøåíèå ê ñîîòå÷åñòâåííèêàì.

Ïîýòîìó, âàøå äåëî, êîíå÷íî, åõàòü ëè 
îòäûõàòü â Êðûì. Íî êîãäà âû ñíèìè-
òå òàì æèëüå, ïîèíòåðåñóéòåñü, ó êîãî 
ýòîò äîì îòîáðàëè. Ñïðîñèòå, ñêîëüêî 
ëþäåé âûíóæäåíî áûëî óåõàòü èç ãî-
ðîäêà, â êîòîðîì âû áóäåòå ïîòÿãèâàòü 
âèíèøêî è ëþáîâàòüñÿ êðûìñêèìè 

ïåéçàæàìè. Ñïðîñèòå, ÷òî ñòàëî ñ äâî-
ðöàìè â Ëèâàäèè, ñ ×àéíûì äîìèêîì 
è ñ Âîðîíöîâêîé, ñ âèíçàâîäàìè. Ñïðî-
ñèòå, ñêîëüêî îðóæèÿ çàâåçåíî â Êðûì, 
ñêîëüêî ñîëÿðû è ëüÿëüíûõ âîä ñëèâàåò-
ñÿ ñ êîðàáëåé â áóõòû. Ñïðîñèòå, êóøàÿ 
ïåðñèê è êðûìñêèé ñàëàòíûé ïîìèäîð, 
ñêîëüêî çåìåëü ëèøèëèñü îðîøåíèÿ 
è êóëüòèâàöèè, ñêîëüêî ïðîöâåòàþùèõ 
õîçÿéñòâ áûëî óíè÷òîæåíî. Íàìàçûâàÿ 
áóòåðáðîä ñëèâî÷íûì ìàñëîì, ñïðîñè-
òå î ìîëî÷íûõ ôåðìàõ Êðûìà, êîòîðûå 
óáèëè êîíêóðåíòû èç Ðîñòîâà-ïàïû. 
Íà ÷óæîì ãîðå ñ÷àñòüÿ íå ïîñòðîèøü.

Â ìîåì ñëó÷àå, ïóñòü ìåñòî ýòî ïðåêðàñ-
íåå âñåõ íà ñâåòå, íî íà ìåñòî èçíàñèëî-
âàíèÿ âðÿä ëè çàõî÷åòñÿ ïîåõàòü îòäûõàòü.

Êîãäà Êðûì âåðíåòñÿ ê Óêðàèíå 
è ñ çàêîííîé, è ñ ÷åëîâå÷åñêîé òî÷êè 
çðåíèÿ, âû ñìîæåòå òóäà åçäèòü îòäûõàòü 
áåç áîëè è óêîðîâ ñîâåñòè.

È òîëüêî ÿ óæå íå ñìîãó íèêîãäà.
Íà ìîãèëó çàãîðàòü íå åçäÿò.
P. S. Ïðî êíèãó. Äðóçüÿ! Â ïåðâóþ î÷å-

ðåäü îáðàùàþñü ê òåì, êòî ìåíÿ àêòèâíî 
÷èòàåò. Êàê âû óæå óñïåëè çàìåòèòü, çíà÷è-
òåëüíàÿ ÷àñòü ìîèõ ïóáëèêàöèé — ýòî ìîè 
ñòèõè. Îíè îòðàæåíèå ìîåãî âíóòðåííåãî 
ìèðà è çàíèìàþò îãðîìíîå ìåñòî â æèçíè, 
êàê ïðîâîäíèê ìîèõ ìûñëåé, ïåðåæè-
âàíèé, ôèëîñîôèè è ëþáâè. Ó âñÿêîãî 
äåëà â æèçíè äîëæåí áûòü ëîãè÷åñêèé 
èòîã. Òàêèì èòîãîì äëÿ ïîýçèè ÿâëÿåòñÿ 
êíèãà. Ìîé ïåðâûé ñáîðíèê áûë âûïóùåí 

â 2013 ãîäó è ñåé÷àñ ïðèøëà ïîðà äëÿ âòî-
ðîé êíèãè. Â íåå âîéäóò ñîòíÿ ëó÷øèõ ñòè-
õîâ (â òîì ÷èñëå çâó÷àâøèå íà ïëîùàäêàõ 
ðàçëè÷íûõ êîíêóðñîâ, ôåñòèâàëåé, áàòòëîâ) 
çà 2014–2015 ãã, èìåííî ýòè ãîäû äëÿ ìåíÿ 
ñòàëè ñàìûìè âàæíûìè è ñëîæíûìè.

Ìû õîòèì, ÷òîáû ýòî áûë íå ïðîñòî 
ñáîðíèê òåêñòîâ, íî êíèãà, êîòîðóþ 
áûëî áû ïðèÿòíî äåðæàòü â ðóêàõ. Êàê 
ñåé÷àñ ìîäíî ãîâîðèòü — «àðò-áóê». 
Ñî÷åòàíèå òåêñòîâ è ãðàôèêè ïîçâîëèò 
ñîçäàòü ÿðêóþ ýìîöèîíàëüíóþ àòìîñ-
ôåðó. Â ðîëè íåèçâåñòíîãî õóäîæíèêà-
ãðàôèêà íåîæèäàííî äåáþòèðóåò âïîëíå 
èçâåñòíûé ôîòîõóäîæíèê Âàäèì Êîçëîâ-
ñêèé, ëèòåðàòóðíûì ðåäàêòîðîì ëþáåçíî 
ñîãëàñèëñÿ ñòàòü âñåíàðîäíî ëþáèìûé 
âèííèöêèé ïîýò Ëåîíèä Áîðîçåíöåâ.

Îäíèì èç âàæíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ 
ìîìåíòîâ â èçäàíèè ÿâëÿåòñÿ òèðàæ. 
Ó ìåíÿ âñåãäà ìíîãî âîïðîñîâ è ëþáè-
ìåéøåé èç íèõ «çà÷åì?» È åãî ìîäè-
ôèêàöèÿ «äëÿ ÷åãî/äëÿ êîãî?» Íå ïðå-
òåíäóÿ íà âñåìèðíóþ ñëàâó, õî÷åòñÿ 
îñòàíîâèòüñÿ íà îïòèìàëüíîì òèðàæå. 
Ñíà÷àëà õîòåëè èçäàòü ïî ïðåäâàðèòåëü-
íîé ïîäïèñêå, íî áðàòü äåíüãè íàïåðåä 
äëÿ íàñ íåïðèåìëåìî. Ïîýòîìó ðåøèëè 
ïðîâåñòè ïðÿìîé îïðîñ âàøåãî ìíåíèÿ:

Õîòåëè áû âû èìåòü ýòó êíèãó? Öåíà áó-
äåò ìèíèìàëüíîé, èñõîäÿ èç ñåáåñòîèìîñòè.

Âàøè ìíåíèÿ, âîïðîñû è ïîæåëàíèÿ 
ìîæíî ïèñàòü ïðÿìî â êîììåíòàðèÿõ ïîä 
ìîèì ïîñòîì â Ôåéñáóêå: goo.gl/zYjGBy 

Захопливе літо в ІТ-таборі Школи Хакерів

Про отдыхающих в Крыму и про новый сборник стихов 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

АРТУР МИЛОВАНОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК 
Будьте бдительны. Не давайте деньги, если вам звонят и предлагают решить вопрос 
с полицией, поводом может быть — сын, брат или кто-то из близких попал в поли-
цию и срочно нужны деньги, чтобы его отпустили. Это вид мошенничества, который 
очень сейчас распространён. Предупредите своих близких, родственников, друзей.

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

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ
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 170128

402597
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ЩОБ АЖ НОГИ ТРЯСЛИСЯ. 
9 МІСЦЬ, ЩОБ ВИПЛЕСНУТИ ЕНЕРГІЮ 
За емоціями  Лазити скелями, стрибати з висоти 3000 метрів, заїжджати на всій швидкості 
в звивисті повороти треку, долати перешкоди в мотузковому парку — у місті можна знайти цікаві 
локації, де можна весело та активно провести час. Де вони є, які там ціни і послуги — в матеріалі RIA

База Wake on Lake. Улітку на Вишеньському озері молодь катається на вейкборді 

Сюди на скелі приїжджають любителі екстриму з 
різних міст України тренуватися, або просто активно 
провести час. Там же можна і заночувати в наметі під 
скелями. Заввишки вони метрів 15. Траси, яким уже 
років 20, різного рівня складності. На них зможуть 
спробувати свої сили діти або новачки. Приходять 
сюди не завжди. Як каже скелелаз та інструктор 
Сергій Париський, все залежить від погодних умов. 
А також від того, чи є він у місті. Тому організову-
ються в групі в соцмережі «Вконтакте» під назвою 
«Скалолаз: Активный отдых Винница». Треба лише 
відписати, чи будете ви в призначений день.

  Вартість. Стрибки на парашуті: у тандемі 
з інструктором — 3200 гривень (висота 
до 3000 м) самостійні — 900 гривень (висота 
до 900 м) 

  Місце розташування: Аеродром Сутиски 
(30 км від Вінниці) 

  Контакти: (067)-792–03–67, (093)-
124–52–43, група у ФБ: facebook.
com/groups/744553278901178

  Вартість: на всі плавзасоби однакова — 
100 гривень за 10 хвилин.

  Контакти: (063)-131–48–48, група в ФБ: 
facebook.com/groups/wakeonlake

  Вартість: 150 гривень в будні 
і 160 — у вихідні.

  Місце розташування: 
Парк Дружби народів на Вишеньці 

  Контакти: (093)-773–34–40, 
група в ВК: https://vk.com/uactive_vin

  Вартість. Спробувати полазити коштує 
40 гривень за день. Але на цілий день лиша-
ються люди, які приходять постійно. І вони 
вже можуть підстрахувати інших.

  Місце розташування: Зупинка біля мага-
зину «Старе місто». Від зупинки прямуєте 
вниз через приватний сектор. Спускаєтеся 
до рятувальної станції «Динамо». Звідти, 
звернувши наліво, виходите до скель.

  Контакти: 
група в ВК vk.com/vinnica_climbe 

  Вартість заїздів за 10 хвилин: з понеділка 
по четвер — 150 гривень. З п’ятниці по суботу — 
170 гривень. Дівчатам у п’ятницю знижка — 
140 гривень.

  Місце розташування: вулиця Келецька, 117, 
Майданчик ТЦ «PLAZA PARK» 

  Контакти: (067)-160–70–77. Сайт: 
http://karting.vn.ua.

  Вартість. Політати на планері від 
20 до 30 хвилин (залежно від погодних умов) 
коштує 1300 гривень. Одна хвилина на літаку 
АН-2 («кукурузник») — 250 гривень. У нього 
може поміститися 12 людей. Літак марки 
«Вілка» уміщує 3–4 людини. Вартість польоту 
на ньому — 130 гривень/хвилина.

  Місце розташування: Аеродром Сутиски 
(30 км від Вінниці) 

  Контакти: (067)592–43–54, 
(093)261–43–04, група у ФБ: 
facebook.com/groups/744553278901178

  Вартість: 25 червня «Мотузяні забавки 
на Сабарові» коштували 150 гривень за весь 
день або 50 за «просто спробувати».

  Місце розташування: 
скелі на Сабарові 

  Контакти: (050)193–57–32, (067)148–73–79,
група в ФБ: facebook.
com/groups/DyvniLyudy 

  Вартість. 210 гривень з людини — прокат об-
ладнання (маска, маркер, камуфляж, жилет, 
захист паху, рукавички) плюс видається 
200 куль. Кулі потім можна докупити.

  Місце розташування: 
Центральний парк 

  Контакти: (067) 430–71–93, 
(093) 884–91–43, сайт: sparta.ua

  Вартість: приблизно 950–1050 гривень 
з людини 

  Місце розташування: 
Стрільченці (Немирівський район), Сокілець 

  Контакти: 
тур-клуби Вінниці

СТРИБКИ З МОТУЗКОЮ 
НА САБАРОВІ 
25 червня на Сабарові клуб любителів активного 
відпочинку «Дивні люди» влаштовував «Мотузяні 
забавки на Сабарові». Стрибали з мотузкою над прір-
вою сабарівських скель. Час від часу там влаштову-
ють такі екстримальні розваги на мотузці завдовжки 
більше 100 метрів на висоті майже 20 метрів над 
землею. Щоправда, як кажуть організатори, якогось 
фіксованого розкладу не існує. Як і цінової політики. 
Зазвичай сума вираховується так: транспорт + оренда 
спорядження + зарплата інструктора. Екстремали 
збираються тоді, коли є бажаючі. Можна приєднатися 
у групу в Фейсбук і слідкувати за новинами.

КАРТИНГ НА ВИШЕНЦІ 
У картинг-клубі «GT» сезон відкрився 1 квітня. 
Віддатися швидкості можна на трьох тисячах 
метрів квадратних території. Максимальна 
швидкість картів — до 60 кілометрів за годину. 
Але на самому картодромі розганяються в осно-
вному до 40. 
На болідах є телеметрія — система відстеження 
та фіксації швидкості кожної машини за допо-
могою прикріплених до неї датчиків. Так люди 
після заїзду отримують в руки роздруківку, де 
вказано, скільки кіл проїхали і за який час. 
Дітям на дорослих картах можна кататися з 
12–14 років: як тільки ноги почнуть діставати 
до педалей.

ВЕЙКБОРДИНГ 
НА ВИШЕНЬСЬКОМУ ОЗЕРІ 
На Вишеньському озері є кабельний вейкбор-
динг, який працює за допомогою механізованої 
канатно-буксирувальної установки. Швидкість — 
до 30 кілометрів за годину. Мабуть, влітку це 
найпопулярніший вид екстремального відпо-
чинку на озері. Сюди приходить багато молоді і 
тих, хто заміняє сноуборд на вейкбординг влітку: 
лижники, сноубордисти.Також на базі Wake on 
Lake можна покататися на водних лижах, але 
попит на них менший.

СТРИБКИ З ПАРАШУТОМ 
У СУТИСКАХ 
Кожну суботу і неділю на аеродромі «Сутиски» здій-
снюють стрибки в тандемі з інструктором з висоти, 
приблизно, 2700–3000 метрів. Вони вважаються 
травмобезпечними і, за словами інструкторів, ціка-
вішими. Людина 30–40 секунд ширяєте у вільному 
падінні. Можна стрибнути самостійно з десантного 
парашута, але з висоти нижче — 900 метрів. Стри-
бати дозволяється з 14 років. Якщо ви новачок, 
приїжджаєте на дев'яту ранку, проходите спочатку 
медогляд, потім підготовку і після цього стрибаєте. 
Весь процес може займати півдня чи весь день, 
залежно від кількості осіб в групі.

ПОЛІТАТИ НА КУКУРУЗНИКУ 
В СУТИСКАХ 
На льотному полі Вінницького авіа-спорт клубу (та-
кож в селі «Сутиски») можна політати на літаках АН-2 
(«кукурузник»), Вілга 35-А та планерах. На плане-
рах Л-13 «Бланік», Янтар-Стандарт-3, ЛАК-12 можна 
зробити ознайомлювальну повітряну прогулянку, 
а можна пройти навчання, яке триває близько пів-
року, щоб самому сісти за штурвал. Ознайомлюваль-
ний політ — це підняття в зону на 700–800 метрів і 
планування в масі висхідних потоків від 20 до 40 хви-
лин залежно від погодних умов.

ПЕЙНТБОЛ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПАРКУ 
Є дві бази і дві команди: по три, п'ять, сім людей. 
Команди починають «наступ» з різних сторін май-
данчика. Мета — вибити команду противника ціл-
ком. Людині, в середньому, вистачає двох-трьох 
годин гри. Ніякої попередньої підготовки не по-
трібно. Головне — зручно взутися і вдягнутися. По-
стріляти можна в клубі «Scorpion» та в пейнтболь-
ному клубі «SPARTA» в Центральному парку.

СПЛАВИ БУГОМ (РАФТИНГ) 
Сплавлятися може будь-хто: молодь, сім'ї з дітьми, 
або активні люди старшого віку. На рафтах, катама-
ранах, 3-місних байдарках. Сезон триває з травня 
аж до осені. Вінницькі туристичні клуби та фірми 
якраз проводять «збірняки» (збірні сплави). Але 
можна сплавитися і своєю компанією, за умови, 
що вас буде не менше семи людей. Тоді дати ви 
обираєте самі. Популярний і простий маршрут — 
дводенний: від села Стрільченці (Немирівський 
район) до Сокільця. Там зустрічаються найцікавіші 
пороги і ділянки маршруту. Можна подолати при-
близно 20 кілометрів. У середньому, це по чотири 
години на воді. Ціна з однієї людини залежить від 
тривалості туру, маршруту, послуг.

МОТУЗКОВИЙ ПАРК НА ВИШЕНЬЦІ 
Мотузковий парк на Вишенському озері від-
крили минулого року. Зараз там є чотири траси 
різного рівня складності, загальна протяжність 
яких — 350 метрів. Перші два маршрути — для 
діток від двох років. Вище знаходяться третя та 
четверта траси. Вони тяжчі, довші та з різними 
цікавими перешкодами. У 2017 році активно 
відпочити в Мотузковому парку стало дорожче. 
Зробили градацію цін на вихідні та в будні дні. 
Але система абонементів для дорослих і дітей 
залишилася незмінною. Мотузковому парку зби-
раються зробити ланч-зону зараз, в якій можна 
буде сісти відпочити після подолання маршрутів 
та перекусити.

СКАЛИ КАСПІЧА НА СТАРОМУ МІСТІ
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КІНО

Війна за планету мавп
Фантастика
13.07–19.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Тачки 3
Анімація, 12.07, поч. о 17.50
Вартість квитків — 70 грн
13.07–19.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Трансформери: Останній лицар
Фентезі, 12.07, поч. о 15.00, 21.50
Вартість квитків — 70 грн
13.07–19.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Нікчемний Я 3
Анімація, 12.07, поч. о 10.00, 12.10, 17.10, 20.00
Вартість квитків — від 60 грн
13.07–19.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Людина-павук. Повернення додому
Фантастичні пригоди
12.07, поч. о 10.00, 12.30, 14.20, 19.10, 21.55
Вартість квитків — від 65 грн
13.07–19.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Час скажених псів
Трилер, 12.07–13.07, поч. о 16.00
Вартість квитків — 20 грн

Як чокнуті
Пригоди
12.07–13.07, поч. о 14.00, 20.00
Вартість квитків — 20 грн

Орбіта 9
Фантастика, 12.07–13.07, поч. о 20.00
Вартість квитків — 20 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Операція «Казино»
Комедія, 12.07, поч. о 10.40, 12.40, 14.40, 16.24, 
18.40, 20.40, 22.40. Вартість квитків — від 50 грн
13.07–19.07, довідка — за тел. (096)0035050

Трансформери: Останній лицар
Фантастика, 12.07, поч. о 9.50, 12.50, 21.30
Вартість квитків — від 50 грн
13.07–19.07, довідка — за тел. (096)0035050

2:22
Трилер, 12.07, поч. о 10.00, 12.10, 20.20
Вартість квитків — від 50 грн
13.07–19.07, довідка — за тел. (096)0035050

Гіпопотам
Комедія, 12.07, поч. о 14.20, 16.20, 18.20, 22.30
Вартість квитків — від 50 грн
13.07–19.07, довідка — за тел. (096)0035050

Людина-павук. Повернення додому
Фантастика, 12.07, поч. о 9.00, 10.00, 11.50, 
12.50, 14.40, 15.40, 15.50, 17.30, 18.30, 18.40, 
19.40, 20.20, 20.50, 21.20, 22.30
Вартість квитків — від 50 грн
13.07–19.07, довідка — за тел. (096)0035050

КІНОТЕАТР 

 РОДИНА

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

ВИСТАВКИ

Картини з дерева
До кінця липня в обласному центрі народної 
творчості проходитиме ювілейна виставка відомого 
майстра різьбярства Петра Пипи! Самобутній май-
стер Петро Пипа перетворює звичайнісіньке дерево 
на неповторні картини з сюжетами козацької доби. 
Втілює минуле і сьогодення у дереві. За роки своєї 
діяльності різьбяр уже мав близько 20 персональних 
виставок і близько тисячі виробів з різьбленого де-
рева на різні тематики. Цю виставку варто побачити!
Чекаємо вас за адресою: вул. Арх. Артинова, 33.

Виставка творів мистецтва
До 16 липня у залі Вінницького обласного 
експоцентру відкривається ювілейна 21-ша 
виставка творів мистецтва — 2017.
Тематика виставки: живопис, графіка, 
скульптура, декоративно-прикладне мистецтво.
Довідки за телефонами: (0432)52–59–52, 
(067)9143233 (з питань участі).

Музей української марки 
ім. Я. Балабана
Минулого року у Вінниці відкрився Музей укра-
їнської марки. У експозиції музею представлені 
одні з найцікавіших марок, деякі з них є лише 
в одному екземплярі. Є марки вживані в Одесі, 
радянські марки та навіть ті, на яких згадано 
Голодомор. У повній колекції пана Олександра 
є марки, датовані від 1850 року, гашені в різних 
українських містах. Музей української марки ім. 
Якова Балабана можна відвідати щодня, окрім 
понеділка, з 10-ї до 18-ї години. Школярам та 
студентам вхід безкоштовний. Також у музеї 
можна придбати сувенірні марки та листівки.
Відвідати музей можна за адресою — вул. Со-
борна, 26. Телефон для довідок (099)5343020.

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі ТРЦ 
«SkyPark». Малюкам та дорослим тут пропону-
ють побачити на власні очі та зрозуміти закони 
природи, поринути у світ популярної техніки та 
поекспериментувати самому. Тут представлені 
понад 150 експонатів для виконання дослідів. 
«Музей науки» — цікаве місце для дітей, під-
літків та дорослих! Тут також можна перекусити 
в тематичному кафе та придбати цікаві інтелек-
туальні розвиваючі іграшки і книги.
Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні дні.
— для дітей (старших 3 років) та студентів — 
80 та 100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн 
з людини. Працює «Музей науки» щодня з 
10.00 до 21.00, без вихідних.

ВЕЧІРКИ 
АМАГАМА
(пр. Юності, 18, тел. 52–54–90)
Вечірка «Golden Hits» 
з хітами від 80 до 2000-х!
Нічний клуб «Амагама» запрошує щоп'ятниці 
на шалену вечірку «Golden Hits» з хітами від 
80 до 2000-х! Резиденти дискотек з найкращими 
хітами: OLD CD, Kenny, Papa, Maks Advanced. 
Замовлення столиків — за телефоном 52–54–90. 
Початок вечірки о 22.00.
Вхід для дівчат — вільний, для чоловіків — 40 грн!

Н2О
(проспект Космонавтів, 69, тел. 69–38–69)
«Exotic Party-2016»
Кожної п'ятниці нічний клуб «Н2О» запрошує 
на неймовірну вечірку «Exotic Party-2016». 
Ексклюзивний проект від PR group «ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ», який об’єднує на одному 
танцювальному майданчику більш ніж 
15 національностей — від Європи до Африки, 
від Африки до Китаю. Початок о 22.00. Вхід 
до 23.00 всім вільний. Для дівчат — вхід вільний 
до 24.00. Після півночі з флаєром — вхід 
25 гривень, без — 30 гривень.

«ПЛАНЕТА MODA-BAR»
(вул. Стеценка, 75 а, тел. 69–04–40)
«Alco Trash»
У нічному клубі «Планета Moda-Bar» щочетверга 
вибухова вечірка «Alco Trash»! Початок о 22.00. 
Горілка на барі до 00.00 — по 5 грн! 
Вхід для всіх вільний! Телефони для довідок: 
69–04–40, 69–67–10.

Чемпіонат з авіамоделювання 
Відкритий Чемпіонат України з авіамодельного 
спорту пройде 15 липня о 10.00 на території 
Старого аеропорту. Охоплена авіація практично 
від народження і до сьогодення — військові 
літаки часів Першої та Другої світових воєн, 
сучасні пілотажні літаки. Моделі копій і напівкопій 
справжніх літаків, в три-чотири-п'ять разів менші 
за оригінали, кружлятимуть над аеродромом 
під музику, виконуючи круті віражі. У повітря 
піднімуться і реактивні літаки зі справжніми 
турбінами. Вони виконуватимуть різні фігури 
вищого пілотажу і навіть 3D-пілотажу. Тобто 
таких маневрів, які справжній літак через 
перевантаження виконати не здатний. При 
цьому будуть застосовуватися різні спецефекти. 
Залізні птахи заходитимуть в закритичні кути 
атаки і буквально вириватимуться з-під землі. 
Літатимуть "на ножі" — без використання крил. 
Тож видовищне шоу для глядачів гарантоване. 
Окрім самого шоу на території організують 
польову кухню. Пригощатимуть відвідувачів 
шашликами та пловом. Навіть обіцяють, що 
засмажать кабана на рожні. Аеродром — 
Старий аеропорт знаходиться на Немирівському 
шосе, 201. До нього можна дістатися 
маршрутним таксі № 19.

ÀÔ²ØÀ

PianoExtremist 
у Вінниці
Уперше у нашому 
місті музичний проект 
PianoExtremist! Це 
концерт композитора 
та виконавця, який 
грав на Майдані під 

час революції гідності. Концерт відбудеться 
14 жовтня у Вінницькій обласній філармонії під 
гаслом: У кожного своя зброя — дій.
Майже три роки, з подій на Майдані, 
композитор та виконавець, якого назвали 
#PIANOEXTREMIST, грає у жанрі «історична 
неокласика» по містах України та на Сході, 
в зоні бойових дій (загалом за 2 роки більше 
150 концертів). 
Краще за слова говорить його музика, яку він 
грає на своєму піаніно, подарованому другом 
для виступів у АТО.
Piano Extremist вперше зіграв на Хрещатику 
твір Ludovico Einaudi — Nuvole bianche 
у балаклаві та бронежилеті, набравши 
500 000 переглядів на youtube за добу і став 
музичним символом Майдану.
Початок концерту о 18.30, вартість квитків 
80–260 грн.

Фестиваль «Skyline» 
збирає всіх 
Вдруге фестиваль 
«Skyline» збирає всіх, хто 
любить хорошу музику 
та якісний відпочинок 
просто неба. Розширюй 
свої кордони разом з 

нами 15–16 липня в м. Бершадь на Вінниччині. 
Фестивальний острів чекає на тебе! «Skyline» — 
це, в першу чергу, еко-музичний фестиваль, 
актуальна і свідома точка зору молоді, яка обожнює 
якісну українську музику та живе в стилі «еко». 
На вас чекають масштабний open-air та лайн-ап 
виконавців, які знають, що таке драйв не з чуток.
На головній сцені виступлять: «Фіолет», Fontaliza, 
«Патроничі», ARLETT, MERVA, «Восьмий день», «Хас», 
«Натоліч», Mountain Breezе, «Інше небо», БАРАХТА, 
«Сонце в кишені», «Двері Боком», The Frank.
Акустична сцена: Віктор Новосьолов (гурт Анна), 
Женя і Катя, Скрудж, Repost, Колір, M. Тюссо, Riya, 
Alina Shevchenkо, Blackyard explores, While Alive, More 
neba. А також серед розваг: фаєр-шоу; локація 
екосвідомості; ярмарок та майстер-класи; спортивний 
майданчик; фотозона; нічний кінопоказ; літературна 
сцена; дитяча локація; свято холі; наметове містечко.
Телефон для довідок (096)2220022.

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

Олександр 
Онофрійчук 
запрошує на 
концерт
14 липня Олександр 
Онофрійчук запрошує 
своїх шанувальників на 
концерт до «Royal pab»!
Олександр Онофрійчук 

- молодий український співак, автор пісень та 
виконавець каверів! Його авторські пісні уже 
встигли полюбитись публіці. На концерті вокаліст 
виконає свої нові композиції, а також ви почуєте 
кавер-версії на відомі рок-хіти. 
Початок концерту о 21.00, вартість квитків — 
60 грн, тел. 55-40-65.

Акустичний дует 
в арт-пабі
13 липня на сцені арт-паб 
«Beer&Blues» зустрічайте 
акустичний дует «Женя і 
Катя». Це буде романтич-
ний концерт при повному 
складі, з ударними та 
басом! Колектив виконує 

авторські україномовні пісні та кавери на відомих 
виконавців. Грають у різних жанрах, переважно поп, 
поп-рок, інді. Захоплюються творчістю виконавців 
Ed Sheeran, One republic, Bastille, John Mayer, «Оке-
ан Ельзи», звідки й черпають натхнення.
Початок концерту о 21.00. Вхід — 40 грн. Довідки 
за телефоном (067)4307540. 
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ЕЛЬВІРА МРЯСОВА,  ГОЛОВА АСОЦІАЦІЇ ОСББ ВІННИЧЧИНИ
Підписали меморандум про співпрацю із 
Асоціацією ОСББ «Запоріжжя». Іще до підписання 
ми розпочали роботу над проектом «Smart-ОСББ», 
презентацію якого проведемо незабаром. 

ПРЕС-СЛУЖБА ФЕСТИВАЛЮ 
«У ПОШУКАХ MADE IN UKRAINE»

Êè¿âñüêèé ôåñòèâàëü «Ó 
ïîøóêàõ Made in Ukraine» âïåðøå 
â³äáóäåòüñÿ ó Â³ííèö³, ³ â³äðàçó æ íà ãîëîâ-
íîìó ðîçâàæàëüíîìó ìàéäàí÷èêó ì³ñòà – ó 
ïàðêó Ãîðüêîãî. Çàõ³ä äî Â³ííèö³ çàïðî-
ñèëà ì³ñüêà àäì³í³ñòðàö³ÿ òà áëàãîä³éíèé 
ôîíä «Ïîä³ëüñüêà ãðîìàäà», ÿê³ é âèñòó-
ïèëè ïàðòíåðàìè ôåñòèâàëþ ó ì³ñò³.

15 òà 16 ëèïíÿ ó ïàðêó Ãîðüêîãî âè çìî-
æåòå çíàéòè íàéêðàù³ òîâàðè, ÿê³ âèðî-
áëÿþòüñÿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. ×àñ ðîáîòè 
ôåñòèâàëþ: ç 10.00 ðàíêó äî 22.00 âå÷îðà. 
Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â, âõ³ä íà ôåñòèâàëü 
«Ó ïîøóêàõ Made in Ukraine» â³ëüíèé.

Íà ôåñòèâàë³ ìîæíà áóäå íå ò³ëüêè êó-
ïèòè òîâàðè óêðà¿íñüêîãî âèðîáíèöòâà, 
çîêðåìà â³ä ï³äïðèºìñòâ Â³ííè÷÷èíè, à 
é ðîçâàæèòèñÿ íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³. Äëÿ 
ä³òåé ïåðåäáà÷åí³ ðîçâàãè, ìàëþâàííÿ, 
³ãðè, ìàéñòåð-êëàñè, à äëÿ äîðîñëèõ – 
âåëèêà ôîòîçîíà. 

Íà ôóäêîðò³ ÷åêàòèìóòü ìîðåïðîäóê-
òè, ñòðàâè íà ìàíãàë³, áóðãåðè, ãàëóø-
êè, ÷åáóðåêè, ãðèëü-ìåíþ – ñòðàâè  ç 
óñ³õ êóòî÷ê³â ñâ³òó, ñòâîðåí³ âèêëþ÷íî 
ç óêðà¿íñüêèõ ïðîäóêò³â. 

ßðìàðêîâà çîíà ïîçíàéîìèòü ç âåëèêîþ 
ê³ëüê³ñòþ ì³ñöåâèõ íåâåëèêèõ òà õåíäìåéä 
ï³äïðèºìñòâ. Íà â³ííè÷àí âæå ÷åêàþòü 
âèðîáíèêè àêñåñóàð³â ç³ øê³ðè, ïðèêðàñ, 
ñóìîê òà ïîÿñ³â, à òàêîæ øâåéí³ ôàáðèêè 
òà àòåëüº, ÿê³ ãîòóþòü äëÿ æèòåë³â Â³ííèö³ 
ñïåö³àëüí³ àêö³éí³ ö³íè òà midsummer sale 
íà êîëåêö³¿ âåñíè òà ë³òà.

ßêùî  ó âàñ º ñîáàêà, òî íà ôåñòèâàë³ 
«Ó ïîøóêàõ Made in Ukraine» ó Â³ííèö³ 
ïåðåäáà÷åí³ ì³ñöÿ ³ äëÿ òâàðèí, ³ íàâ³òü 
ôîòîçîíà äëÿ ÷îòèðèëàïèõ.

Çàñíîâíèöÿ ïðîåêòó «Ó ïîøóêàõ Made 
in Ukraine» Þë³ÿ Ñàâîñò³íà ãîâîðèòü: 
«Âåñü 2017 ð³ê, ÿê ³ ïîïåðåäí³ ÷îòèðè, ìè 
ïëàíóºìî ïðèñâÿòèòè çíàéîìñòâó æèòåë³â 
âñ³º¿ Óêðà¿íè ç òîâàðàìè óêðà¿íñüêîãî âè-
ðîáíèöòâà. ×àñòî ñàìå â ðåã³îíàõ ìîæíà 
çóñòð³òè ÿê³ñíèé ì³ñöåâèé îäÿã ÷è ãàëàí-
òåðåþ, à òàêîæ âèðîáíèê³â ïðîäóêò³â õàð-
÷óâàííÿ. Òîæ, ìè çàïðîøóºìî äî ó÷àñò³ 
â³ííèöüê³ ï³äïðèºìñòâà, ÿê âæå â³äîì³, 
òàê ³ ò³, ùî ò³ëüêè ïî÷èíàþòü ñâ³é á³çíåñ. 
Íàøà ì³ñ³ÿ – ïîêàçàòè â³ííè÷àíàì, ÿêèì 
àêòèâíèì ç òî÷êè çîðó ðîçâèòêó ìàëîãî òà 
ñåðåäíüîãî á³çíåñó º ¿õ êðàé, à òàêîæ ïî-
çíàéîìèòè ç óñï³øíèìè ï³äïðèºìñòâàìè 
ç ³íøèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè».

БЛОГ

387094

400663
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ОВЕН 
Можлива деяка сварка з 
партнером, причому осно-
вна причина криється в вас. 
Не треба пред'являти до ко-
ханої людини такі завищені 
вимоги, вона жива людина. 

ТЕЛЕЦЬ 
Цей тиждень не буде спокій-
ним, можливі і бурі. Поста-
райтеся зберігати душевну 
рівновагу, це дозволить 
уникнути багатьох непри-
ємностей і зберегти в цілості 
ваше серце. 

БЛИЗНЮКИ 
Намагайтеся бути уважним 
до коханої людини, ваша 
половина буде вельми ураз-
лива цього тижня. Більше 
слухайте і менше говоріть. 
Дуже скоро ситуація змі-
ниться на краще.

РАК 
Усе у ваших стосунках в ці дні 
благополучно і прекрасно, 
настає час повного взаєморо-
зуміння з коханою людиною. 
Ви світитеся від щастя. 

ЛЕВ 
Зверніть увагу на свій емо-
ційний стан, бажано, щоб 
він не впливав на інших. 
Кохана людина постарається 
оточити вас турботою і роз-
віяти тривожні думки. 

ДІВА 
Цей тиждень може бути 
пов'язаний із з'ясуванням 
стосунків з коханою люди-
ною. У п'ятницю будьте осо-
бливо уважні до обранця. 

ТЕРЕЗИ 
На понеділок і вівторок 
не варто призначати по-
бачень — занадто велика 
ймовірність, що ви втоми-
теся і будете не в настрої. 
Цього тижня можливий 
запаморочливий роман.

СКОРПІОН 
Життя надихає вас і радує, 
ви відчуваєте романтизм на-
вколишнього світу. Гарний 
час для створення планів 
на майбутнє. Ви зараз осо-
бливо привабливі і чарівні.

СТРІЛЕЦЬ 
Усе зміниться у вашому 
внутрішньому світі на краще, 
від зневіри не залишиться 
і сліду. Зустріч у понеділок 
може стати початком сер-
йозних стосунків. 

КОЗЕРІГ 
Успіх в любові може кому 
завгодно запаморочити 
голову, і ви не виняток. 
Однак зазнаватися не варто. 
Коханій людині може знадо-
битися ваша допомога.

ВОДОЛІЙ 
Тиждень в основному спо-
кійний і навіть нудний. Однак 
зустріч у п'ятницю розбудить 
в вас романтичні відчуття, 
подарує незабутні враження. 

РИБИ 
Виберіть час для усамітнення 
і розберіться в своїх почуттях 
і вимогах, що пред'являєте 
до коханої людини. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 12-18 ЛИПНЯ

401608

ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Слово «любовь» очень ин-
тересное в том плане, что его 
самого не существует в при-
роде. Это слово обозначает 
идею о любви. Но любовь 
нельзя пощупать, измерить 

счётчиком, положить на весы. Что же тогда 

существует? Существует глагол «любить». 
А вот это уже можно ощутить. Как понять, 
что человек нас любит, или наоборот. Воз-
можно, это кофе по утрам, возможно забота 
и опека, возможно подарки и обеспечение. 
Каждому своё. Тут важно понимать одну про-
стую вещь. Если вы проявляете любовь одним 
поведением, совершенно не факт, что для 
вашего партнера это проявление любви. Это 

называется языки любви. Очень часто быва-
ет так, что один человек проявляет любовь 
по-своему, но партнёру такое проявление 
не нравится. Что делает первый? Обижает-
ся. Поэтому важно прежде всего узнать, что 
для вас и для вашего партнера есть любовь. 
А если еще точнее, какое поведение я хочу 
от другого, и что нужно делать мне, чтобы 
партнер понял, что он любим.

Комментарий эксперта

Êàðàóë, ïðîïàëà ëþáîâü. Âîò 
òîëüêî â÷åðà îíà åùå áûëà 
â ñïàëüíå, â ãîñòèíîé, íà êóõíå, 
â âàííîé. À ñåãîäíÿ âåñü äîì ïå-
ðåðûëà — íåò. Ñïðîñèëà ó íåãî, 
òû ëþáîâü íå âèäåë? Îí ïîõëîïàë 
ñåáÿ ïî êàðìàíàì, è ðàñòåðÿííî: 
«Íå ïîìíþ, à êàê îíà âûãëÿäèò?» 
Îñîáûå ïðèìåòû ëþáâè: ó ëþá-
âè íåçàáûâàåìàÿ óëûáêà. Òîëüêî 
åþ îäíîé ìîæíî ñîãðåòüñÿ, êîã-
äà íå ðàáîòàåò îòîïëåíèå, êîãäà 
â êðàíå òîëüêî õîëîäíàÿ âîäà, 
êîãäà êîôå îñòûë, à òåïëûå íî-
ñêè â ñòèðêå. Ó ëþáâè â ãëàçàõ 
îáîæàíèå. Äàæå êîãäà ãëàçà ñïÿò, 
îáîæàíèå íåçðèìî ïðèñóòñòâóåò, 
óþòíî óêóòûâàåò òåïëûì ïëåäîì, 
òåì ñàìûì, â êðàñíóþ ñ ñèíåé 
êëåòêó, óñàæèâàåò íà êîëåíêè 
è áàþêàåò, ìóðëû÷à íà óøêî. 
Ó ëþáâè ñèëüíûå ðóêè. Îíè òà-
êèå ñèëüíûå, êðåïêèå, ÷òî äóõ çà-
õâàòûâàåò, à ê ãîðëó ïîäêàòûâàåò 
îãðîìíûé êîì, êîòîðûé òóò æå 
ðàññûïàåòñÿ íà òûñÿ÷è ñîëíå÷íûõ 
çàé÷èêîâ. Ýòè ðóêè ãëàäÿò òåáÿ 
ïî âîëîñàì, ïîêà òû çàñûïàåøü. 
Îíè íåæíî ñìàõèâàþò ñî ùåêè 
ñëåçó, è ñèëüíî îáíèìàþò, êîãäà 
ôèëüì ñëèøêîì ïå÷àëüíûé, èëè 
ïðîñòî âçãðóñòíóëîñü…

ДАЙТЕ НОМЕР СЫЩИКА 
— Àëëî, ìèëèöèÿ, êòî ó âàñ 

ïîèñêîì ïðîïàâøèõ çàíèìàåòñÿ?
— À ÷òî âû ïîòåðÿëè?
— Ëþáîâü, îñîáûå ïðèìåòû 

ïðèëàãàþòñÿ.
— Ìû — ñåðüåçíîå ãîñóäàð-

ñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå, ëþáîâüþ 
íå çàíèìàåìñÿ. Âàì ê âðà÷ó 
íóæíî.

Åñëè ñåðüåçíî, ê âðà÷ó îáðàùà-
ëàñü. Âðà÷åâàòåëü äóø ÷åëîâå÷å-
ñêèõ, â íàðîäå — ïñèõîëîã, ïî-
ñîâåòîâàë ëþáîâü â ñåáå èñêàòü, 
à íå ñíàðóæè. Îíà, åñëè áûëà, 
èñ÷åçíóòü íàïðî÷ü íå ïîñìååò, 
õîòü ÷òî-òî, äà îñòàíåòñÿ. Õîòü 

öâåòî÷åê, õîòü ñåìå÷êî, êòî-òî 
íàçûâàåò ýòî ïàìÿòüþ. È åñëè ýòî 
ñåìå÷êî-ïàìÿòü ïîëèâàòü, ïîäïè-
òûâàòü, ðàñòåíèå íîâîå âûðàñòèòü 
ìîæíî — ëþáîâü, òî åñòü, íåìíî-
ãî äðóãóþ, íîâóþ, íî íå ìåíåå 
ñèëüíóþ. Åñëè ïîñòàðàòüñÿ.

Âñÿ ñëîæíîñòü â òîì, êàê ýòî 
ñäåëàòü.

Âðà÷è ðåöåïòà íå äàþò, âñå 
ìîëâÿò îá óëîâêàõ äà óæèì-
êàõ — âû âñïîìíèòå ñåáÿ â ëþá-
âè — è ïîâåäåíèå, è âíåøíîñòü, 
è ïîïûòàéòåñü ñíîâà âñå âåðíóòü. 
Àáñóðä. Êàê âîçâðàòèòü òó «äå-
âî÷êó», òîãî «ìàëü÷èøêó», êîãäà 
âû èçìåíèëèñü, âûðîñëè, â êîíöå 
êîíöîâ, è «ïëàòüèöà — øòàíèø-
êè» ìàëîâàòû áóäóò.

ОНА ПЕРЕРОДИЛАСЬ?
Ó÷åíûå ãîâîðÿò, ÷òî ëþáîâü, 

íó òî ñàìîå ñîñòîÿíèå, êîã-
äà äóøà ïîåò, à òåëî áüåò ÷å-
÷åòêó — ïî ñóòè íåíîðìàëüíî 
äëÿ ëþäåé. Áîëåå òîãî, ñòðåññ 
íåâåðîÿòíûé. È âîò, êîãäà ðå-
ñóðñû âñå èçúÿòû, âàñ êîëîòèò, 
è êàê áû òî÷êè âñå ðàññòàâëåíû 
íàä «³» (ÿ ãîâîðþ î òîì, ÷òî âû 
ðåøèëè ñòðîèòü áóäóùåå âìåñòå) 
òà ñàìàÿ êðûøåñøèáàþùàÿ ëþ-
áîâü ñòèõàåò ïîíåìíîæêó. Êîãäà 
â îäèí èç ÿñíûõ äíåé âû ïîíè-
ìàåòå — îíà ïðîïàëà. È ìåæäó 
ïðî÷èì, âñå èìååò ïîä ñîáîé íà-
óêè îïðàâäàíèå. Òàê âîò, åñòü 
äâà ÷åëîâåêà, è åñòü ëþáîâü, åñòü 
ñòðàñòü, áåçóìñòâà, ãëàçà â ãëàçà 
áåç ïåðåðûâà. Îò ýòîãî âäðóã ïî-
ÿâèëèñü äåòè. Âû çíàëè?

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК: 
ИЩЕМ ЛЮБОВЬ 
Все проходит  Любовь, как вода, 
имеет несколько состояний, и так же как 
Н2 О, зависит от температур. Но если 
во втором случае температуры все больше 
окружающей среды, то любовь меняет 
форму от колебаний градусов вашего сердца

È ÷òîáû äåòè ýòîé ñàìîé âîò 
ëþáâè íå ïîìåðëè ñ ãîëîäó è õî-
ëîäó, âñå âûøå ïåðå÷èñëåííîå, 
ñïóñòÿ ïîëîæåííîå âðåìÿ, ñòèõà-
åò, äàáû âíèìàíèå íå îòâëåêàòü. 
Êëþ÷åâîå ñëîâî òóò ñòèõàåò (íó, 
ðàç âû âñïîëîøèëèñü, áðîñèëèñü 
íà ïîèñê), íå ïóòàòü ñ óìèðàòü, 
ïðîïàñòü.

Ó ìåíÿ åñòü ñâîÿ âåðñèÿ, âîç-

ìîæíî, îíà íå íîâà, âîçìîæíî, 
áåññìûñëåííà. Ïðîñòî, êîãäà 
ó ëþáâè îáúåêò îäèí, îíà êàê íà-
ïðàâëåííûé ëó÷ ÷åòêèé è ÿðêèé. 
À ïî ìåðå óâåëè÷åíèÿ îáúåêòîâ 
ëó÷, äàáû îõâàòèòü ïðîñòðàí-
ñòâî, íåìíîãî ðàññåèâàåòñÿ. Ñâåò 
îò íåãî ñòàíîâèòñÿ íå ìåíåå ÿð-
êèì, íî ìåíåå ÷åòêèì. Âîçìîæíî, 
ïîòîìó ìû ïîðîé åãî íå çàìå÷àåì?

Ó÷åíûå ãîâîðÿò, ÷òî 
ëþáîâü, êîãäà äóøà 
ïîåò, à òåëî áüåò 
÷å÷åòêó — ïî ñóòè 
ñîâñåì íåíîðìàëüíî 
äëÿ ëþäåé

  Сосредоточьтесь на том, что подвластно 
вашему контролю: ваша точка зрения, 
поведение, слова и энергия. Если 
вы хотите что-то изменить на какой-
то стадии любовных отношений, 
действуйте сами — не ждите действий 
от своей пары.

  Ищите разумные способы выражения 
своей досады, гнева или разочарования. 
Будьте честным, верным, добрым 
и любящим на всех стадиях отношений.

  Контролируйте свои чувства. Развивайте 
и совершенствуйте свою личность, ум 
и дух. Выясните, что может сделать вас 
счастливым на определенной стадии 
отношений.

  Думайте о тех чертах характера, которые 
вас больше всего привлекли в вашем 
любимом человеке — пусть старые 
чувства вновь оживут.

  Цените хорошие качества вашего партне-
ра, будьте благодарны за жизнь, которую 
вы разделяете совместно.

  Сосредоточьтесь на эмоциональной 
близости, на каждом этапе любви. Пусть 
ваша любовь будет разумной и светлой.

  Уделяйте внимание взаимным 
советам на любой стадии любви. Если 
вы утратили чувство любви, то это 
может быть как личным вопросом, так 
и обоюдной проблемой, которую вам 
нужно решать вместе.

РОМАНТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ 

На физическом уровне 
действуют гормоны 
тестостерон и эстро-

ген. На первой стадии 
человек пропитан эндор-
финами, а объект любви 
выглядит совершенным, 
идеальным, а любящий 

находится в приподнятом 
веселом настроении.

ФИЗИЧЕСКОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ 

На этой стадии 
работают гормоны 

допамин, норадреналин 
и серотонин. 

Влюбленный витает в 
мечтах. Но на этой же 

стадии отношений 
могут возникнуть 

первые разногласия 
во вкусах.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
ПРИВЯЗАННОСТЬ 
На этой стадии видны 

и положительные, 
и отрицательные черты 

возлюбленного. 
В это время двое 

принимают решение 
быть вместе или 

расходиться.

7 СОВЕТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ НА ВСЕХ ТРЕХ СТАДИЯХ ЛЮБВИ

ТРИ СТАДИИ 
ЛЮБВИ
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Не бойтесь рисковать 
в профессиональной сфере, 
скорее всего, вам повезет. 

ТЕЛЕЦ 
Не берите на себя 
дополнительных об-
язательств. Желательно 
умерить свои амбиции.

БЛИЗНЕЦЫ 
Ваша инициатива 
и нестандартные идеи при-
несут прибыль не только 
вам, но и вашим близким. 

РАК 
Постарайтесь хотя бы 
на этой неделе разгрузить 
себя от лишних дел. 

ЛЕВ 
Благоприятное время для 
повышения вашего про-
фессионального уровня.

ДЕВА 
Возрастает ваша сила 
убеждения, помогающая 
устанавливать новые связи.

ВЕСЫ 
Работать придется много, 
а вот результаты порадуют 
вас не сразу. 

СКОРПИОН 
У вас появится немало 
интересных деловых пред-
ложений.

СТРЕЛЕЦ 
Постарайтесь 
не отказывать нуждаю-
щимся в вашей помощи.

КОЗЕРОГ 
Вероятны творческие оза-
рения, поэтому прислуши-
вайтесь к своей интуиции.

ВОДОЛЕЙ 
Необходимо вооружиться 
фантазией и реализовать 
замыслы по летнему отдыху. 

РЫБЫ 
Фортуна может подарить 
вам удивительный шанс 
раскрыть свой творческий 
потенциал.

392007

402215

381528

401841

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

або аналогічна)

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.

402612

401493

Людмила, 21 рік
Люблю музику, 8 років займалася 
вокалом. Полюбляю проводити час у 
веселій компанії з друзями. 
Весела, добра, з почуттям гумору.

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»
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