за 20 грн на місяць

ЯК ЗАБРОНЮВАТИ ГОТЕЛЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ

с. 11
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ВОДА ДВА ДНІ ЗАЛИВАЛА ВУЛИЦІ

ХТО БУДЕ ПЛАТИТИ?
Протягом двох днів і ночі
витікала вода з люка на вулиці
Миколайчука, біля будинку 39
 Чому «Водоканал» не зумів
оперативно ліквідувати
нештатну ситуацію?
Домогтися зрозумілої
відповіді від чиновників
не вдалося
 Чи будуть вони більш
красномовні, коли
розповідатимуть про майбутнє
підвищення тарифів?
с.9


Вздовж вулиці вода текла річкою. Читачі сайту «20 хвилин» у коментарях писали, така ж ситуація й на
вулиці Антонова, Лялі Ратушної, Стрілецькій, Маяковського. Дорослі скаржились, а діти пускали кораблики

ЮРИСТ ОСВОЮЄ
ПРОФЕСІЮ ДОУЛИ

ГАЙДА НА ВУЛИЧНІ
ТРЕНАЖЕРИ

Доули підтримують жінок

 Вуличні тренажери — класна

до, під час та після пологів.
Ольга Сайфулліна розказала,
як пройшла шлях від юриста і
депутата до доули і психолога

403433

с. 16

альтернатива спортзалу. Як
правильно займатися на них, з
чого починати і чим закінчувати
тренування
с.с.19
6
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«МИ З ДОНЬКОЮ НОЧУВАЛИ
У ПАСПОРТНОМУ СТОЛІ…»

ДУМКА
Владислав
СТАРИНЕЦ
ЭКОНОМИСТ

Дефолта
не будет
Ìíîãèõ íàøèõ ñîãðàæäàí
èíòåðåñóåò âîïðîñ: êàê æå
íàì óäàñòñÿ ïîãàñèòü äîëãè
â 2017–2019 ãã.? Áóäåò ëè
äåôîëò, è æäåò ëè íàñ ãëóáîêàÿ äåâàëüâàöèÿ? Â òåêóùåì ãîäó âûïëàòû íåâåëèêè:
íóæíî îòäàòü îêîëî $1 ìëðä
ÌÂÔ è ïîðÿäêà $1 ìëðä
ïðîöåíòîâ ïî åâðîîáëèãàöèÿì. Â ñëåäóþùåì ãîäó
ÌÂÔ íàäî âûïëàòèòü îêîëî $2,2 ìëðä, à îáùàÿ ñóììà
âûïëàò ïî âíåøíèì îáÿçàòåëüñòâàì áóäåò $3,5 ìëðä.
Î÷åâèäíî, ÷òî ýòè ñóììû
ïîñèëüíûå — äàæå â ñèòóàöèè êîíôëèêòà íà Äîíáàññå.
Ñòîèò ó÷åñòü è òî, ÷òî â ýòîì
ãîäó ìû ïîëó÷èëè òðàíø
$1 ìëðä îò ÌÂÔ è 600 ìëí
åâðî îò ÅÑ. Ïîýòîìó òåêóùèé è ñëåäóþùèé ãîä ìû
ïðîéäåì áåç îñîáûõ ïðîáëåì.
Â áîëåå îòäàë¸ííîé ïåðñïåêòèâå âñ¸ ñêëàäûâàåòñÿ
íå òàê ïðîñòî: â 2019 ã.
íàì íóæíî ïîãàñèòü îêîëî
$6 ìëðä âíåøíèõ äîëãîâ.
Åñëè ìû íå ïåðåîäîëæèì ðåñóðñ, òî ìû áóäåì âûíóæäåíû
òðàòèòü çîëîòîâàëþòíûå
ðåçåðâû, è î÷åâèäíî, ÷òî
äåôîëòà â ãîä ïðåçèäåíòñêèõ
âûáîðîâ íèêòî íå äîïóñòèò.
Äåôîëòíûå ñèìïòîìû
è ïðåäïîñûëêè îáåðíóòñÿ ìÿãêîé ðåñòðóêòóðèçàöèåé — òàê, êàê ýòî áûëî
â ñåíòÿáðå 2015 ã. Äåâàëüâàöèè ðåçêîé íå áóäåò — ýòî
âíå ñîìíåíèÿ, äà è ïîëèòèêà
ÍÁÓ (â îáëàñòè ïëàâàþùåãî
êóðñà) è òàê ïðåäóñìàòðèâàåò äåâàëüâàöèþ äî 5%-7%
åæåãîäíî. Íó, à â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå íà âîïðîñ:
«À êàêîé áóäåò êóðñ ê Íîâîìó ãîäó?» ìîæíî áóäåò äàòü
îòâåò: «Ê çèìå îæèäàåì 26,827,5 ãðí/$1».

У черзі за паспортом  «Пеклом»
називають ситуацію з отриманням
паспортів у Вінницькому районному відділі
міграційної служби, що знаходиться
у «Книжці». Люди невдоволені тим, що
на українські і зарубіжні паспорти —
одна черга. І не тільки цим…
ДІАНА ГУЛБІАНІ,
ВІКТОР СКРИПНИК, (098)4543812

Äî ðåäàêö³¿ çâåðíóëèñÿ ìåøêàíö³ Â³ííèöüêîãî ðàéîíó ³
ðîçïîâ³ëè ïðî ïàñïîðòí³ ìóêè
ó «Êíèæö³». Òàì íèí³ â³ää³ë ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Â³ííèöüêîãî
ðàéîíó.
— Ìè ç äîíüêîþ âçàãàë³ íî÷óâàëè ó ïàñïîðòíîìó ñòîë³, — êàæå
îäíà ç æ³íîê. — Àëå òàê í³ ç ÷èì
³ ï³øëè äîäîìó. Íàì íå òðåáà í³ÿêèé çàêîðäîí. Äèòèí³ ïîòð³áåí
óêðà¿íñüêèé ïàñïîðò.
— Íà÷àëüíèê â³ää³ëåííÿ êðè÷èòü íà ëþäåé, — ðîçïîâ³äàº ïàí³
Êàòåðèíà. — Áà÷èòü, ùî â ÷åðç³
ä³òè, àëå öå éîãî íå ñïèíèëî.

Æóðíàë³ñò RIA îñîáèñòî ïåðåêîíàëàñÿ: çäàòè äîêóìåíòè
íà ïàñïîðò òóò íåïðîñòî.
Ó ïàí³ Îêñàíè — äâîº ÷îòèðíàäöÿòèë³òí³õ ï³äë³òê³â. Âîíà òóò
âæå íå ïåðøèé ðàç: ñïî÷àòêó ¿¿
ä³òëàõè ó ñïèñêó âèÿâèëèñü 38–
39-ìè, ³ òîìó äîâåëîñÿ ïðèéòè
ùå ðàç.
— Ìîæëèâî, ³ ñüîãîäí³ íå äî÷åêàºìîñÿ ñâîº¿ ÷åðãè, — êàæå
æ³íêà. — Ëþäè âíî÷³ ÷åðãóþòü,
à òèì, õòî ïðèõîäèòü î 7–8 ãîäèí³ ðàíêó, âæå íåðåàëüíî ïîòðàïèòè íà ïðèéîì.
— Õòîñü íàïðèäóìóâàâ:
î 12 ãîäèí³ íî÷³ ïðèõîäÿòü, çàïèñóþòüñÿ ³ éäóòü ñïàòè, à ïîò³ì
ïðèõîäÿòü âðàíö³ ³ êàæóòü, ùî

Де приймають документи на паспорти
 Відділ у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб — вул. Пирогова, 4.
Понеділок з 9.00 до 18.00, вівторок з 9.00 до 18.00, середа з
9.00 до 18.00, четвер — неприйомний день, п’ятниця з 9.00 до 18.00,
субота з 9.00 до 13.00.
 Відділ у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб — вул. Театральна, 12
 Вінницький районний відділ (Хмельницьке шосе, 7) тел. 66–06–55
 Ленінський районний відділ м. Вінниці (вул. Миколайчука,
колишня Кона), 19. Тел. 59–37–80.
Вівторок з 9.00 до 18.00, середа з 10.00 до 19.00, п’ятниця з
9.00 до 18.00, субота з 9.00 до 13.00, понеділок та четвер — неприйомні дні
 Замостянський відділ (вул. Київська, 31), тел.: 26–96–52, 66–75–20
 Староміський відділ (вул. Довженка, 73), тел.: 27–17–29, 59–39–78.
Вівторок з 9.00 до 13.00, середа з 16.00 до 20.00, п’ятниця та субота
з 9.00 до 13.00, понеділок та четвер вихідні.

Оксана біля
паспортного вже
вдруге. Жінка
з шостої ранку
зайняла чергу для
своїх дітей, котрим
вже час отримувати
внутрішні паспорти

âîíè â ÷åðç³, — êàæå ïàí³ Ìàð³ÿ,
âîíà ç òèõ, õòî ï³äòðèìóº ñêàñóâàííÿ «í³÷íèõ» ñïèñê³â. — Ïðèéøîâ — òî ñòàâàé ó æèâó ÷åðãó!
Ïðàö³âíèêè á³ëüøå, í³æ 20–
30 ëþäåé ó äåíü îáñëóãîâóâàòè
íå ìîæóòü. À çàïèñóþòüñÿ 60 ëþäåé íà äåíü. Ëþäìèëà ç äîíüêîþ
òóò âòðåòº — çáèðàþòüñÿ ïîäàòè
äîêóìåíòè íà ïåðøèé ïàñïîðò
ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè.
— Ïåðøà ñèòóàö³ÿ áóëà òàêà:
ìè çàïèñàëèñÿ ó ñïèñîê î ï³â
íà 12 íî÷³, ïðèéøëè î ï³â
íà ñüîìó ðàíêó ïåðåâ³ðèòè, ùî
ç³ ñïèñêîì, òàê éîãî âçàãàë³ õòîñü
ë³êâ³äóâàâ. ² çðîáèëè íîâèé ñïèñîê, äå ìè âèéøëè ñ³ìíàäöÿòèìè.
Áàãàòî ëþäåé çâåðòàºòüñÿ, ùîá
çðîáèòè ïàñïîðò âíóòð³øí³é ÷è
çàêîðäîííèé. À òóò îôîðìëåíî
ò³ëüêè îäíå ì³ñöå äëÿ ôîòîãðàôóâàííÿ ëþäèíè ³ ñêàíóâàííÿ
â³äáèòê³â ïàëüö³â.
Êåð³âíèê Â³ííèöüêîãî ðàéîííîãî â³ää³ëó ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè
Âàñèëü Ãàëóç³íñüêèé â³äìîâèâñÿ
ïðîêîìåíòóâàòè ñèòóàö³þ: «Çâåðòàéòåñÿ íà Ïèðîãîâà, 4, òàì âñå

âàì ðîçòëóìà÷àòü». Ïî÷óòè ðåàêö³þ íà çàóâàæåííÿ ëþäåé ç
ïðèâîäó òîãî, ùî â³í êðè÷èòü
íà íèõ, íå âäàëîñÿ. «² âçàãàë³
ÿ ó â³äïóñòö³», — äîäàâ ÷èíîâíèê.
КОЛИ БУДЕ ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА.
Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿
ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ó Â³ííèöüê³é
îáëàñò³ Áîðèñ Íàëèâàéêî:
— Ó íàñ º ³íôîðìàö³ÿ â³ä Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè, ïðî
òå, ùî ïëàíóºòüñÿ ï³äêëþ÷èòè
îáëàñòü äî ñåðâ³ñó åëåêòðîííî¿
÷åðãè. Òàêèé âèä ïîñëóã ïðîéøîâ
âèïðîáóâàííÿ ³ âæå ï³äêëþ÷åíèé
ó 10 îáëàñòÿõ. Åëåêòðîííà ÷åðãà
áóäå ïîºäíóâàòèñÿ ³ç ÷åðãîþ æèâîþ. Çàðàç âñå â³äáóâàºòüñÿ ó ïîðÿäêó æèâî¿ ÷åðãè. Ïðàö³âíèêè
òåðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â ñëóæáè íå ìàþòü ïðàâà âòðó÷àòèñÿ ó ¿¿
ôîðìóâàííÿ. Ó íàñ äóæå áàãàòî
çâåðíåíü, ëþäè ³íêîëè ïðèõîäÿòü íå ç ïîçèòèâíèìè åìîö³ÿìè.
Òîìó òðåáà äóìàòè òàêîæ ³ ïðî
ïðàö³âíèê³â ÄÌÑ, ÿê³ ïðèéìàþòü ó ðàçè á³ëüøå ãðîìàäÿí, í³æ
ìàþòü îáñëóãîâóâàòè.

Ви сортуєте вдома сміття?

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

ОЛЕКСАНДР (36), ПРОГРАМІСТ:

ЛІДІЯ (57), ПЕНСІОНЕРКА:

ЄВГЕН (24), ВІЙСЬКОВИЙ:

ІРИНА (55), ТРЕНЕР-ПСИХОЛОГ:

СТЕПАН (88), ПЕНСІОНЕР:

НАТАЛЯ (32), ПРОДАВЕЦЬ:

— Намагаюся. Раніше усе
сміття складали в одне відро
і виносили в один контейнер.
Зараз встановили контейтери
для роздільного сміття. Тому
окремо складаю папір, окремо — очистки та інші органічні
відходи.

— Звичайно сортую і вже давно. 10 років у мене є дача і
все, що перегниває, я відвожу
туди. Органіка дуже корисна
для грунту, вона сприяє його
відновленню. А пластик і інше
сухе сміття складаю у пакет і
викидаю у сміттєпровід.

— Ні. Я не місцевий, приїхав
до друзів у Вінницю. Я живу
в маленькому селі. У нас
немає організованого збору
сміття, ніхто його не вивозить.
Усе, що горить, ми намагаємось спалювати, залізо збираємо і здаємо металобрухт.

— Ні, не сортую. І не тому, що
не хочу. Я живу біля універмагу і в нас досі немає баків
для роздільного сміття. Якби
були — я б з радістю сортувала. Тому що розумію важливість цього і вплив на екологію.

— Ми сортуємо, відколи
з’явилися баки для різного
сміття. Цим займається зазвичай дочка, а не я. Але не всі
люди звикли сортувати сміття. Є такі, що виносять цілими
мішками і все в один бак викидають. І їх досить багато.

— Я усе сміття сортую. Макулатуру складаю окремо, потім її син відносить у школу.
Пластикові пляшки завожу
по можливості в село або несу
до 34 школи в контейнер для
пластика. У дворі у нас контейнер для сухого і вологого сміття.

404942
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БІЛЯ ПАРКУ ЮЩЕНКА СТАРА
ОСИКА ПОБИЛА ДВА АВТОМОБІЛІ
Небезпека  Два автомобілі пошкодило
дерево на Зодчих — КІA Cerato
приплюснуло, як консервну банку, а Skoda
Fabia залишило без лобового і заднього
скла, дах теж потребує ремонту. Перед
тим з однієї автівки вийшла мама з малою
дитиною. У парку Ющенка таких дерев
багато. Чому їх не зрізають?
ВІКТОР СКРИПНИК,
(067)1079091

Íàâ³òü íàéìåíøîãî â³òðó íå áóëî
ó ñóáîòí³é âå÷³ð.
Ñàìå î òàê³é òèõ³é
ïîð³ ó ñêâåð³ Þùåíêà âïàëà âèñîêà ñòàðà îñèêà. Óïàëà íà ïðî¿æäæó ÷àñòèíó âóëèö³ Çîä÷èõ.
Ó öåé ÷àñ ïîðó÷ ç áóäèíêîì
¹ 36 ñòîÿëè òðè àâòîìîá³ë³.
Âîä³ºâ³ îäíîãî ç íèõ ïîòàëàíèëî, ã³ëëÿêè ò³ëüêè çà÷åïèëè
êóçîâ. Âëàñíèêè äâîõ ³íøèõ
àâòî, ÿêèìè º ÷îëîâ³ê ³ äðóæèíà, ïîêè ùî íå çìîæóòü íèìè
êîðèñòóâàòèñÿ. ¯õí³ òðàíñïîðòí³ çàñîáè ïîòðåáóþòü ñóòòºâîãî
ðåìîíòó. ×îìó òàê ñòàëîñÿ ³ õòî
â³äïîâ³äàòèìå çà ïîøêîäæåíèé
òðàíñïîðò?

ДЕРЕВО САМЕ ВИЙШЛО НА ДОРОГУ. — Ìè âèéøëè ç ìàøèíè
ç äèòèíîþ, ï³äíÿëèñÿ ó êâàðòèðó, à ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ ïî÷óëè
ñòðàøåííèé òð³ñê, — ðîçïîâ³äàº
âëàñíèê ïîøêîäæåíîãî àâòîìîá³ëÿ Êèðèëî. — Êîëè âèãëÿíóëè
ó â³êíî, ïîáà÷èëè, ùî äåðåâî
ëåæèòü íà íàøèõ àâòîìîá³ëÿõ.
Ó÷îðà òåæ çóïèíÿëè ìàøèíó
íà öüîìó ì³ñö³. Äèòèíà ñïàëà,
ùîá ¿¿ íå áóäèòè, ÷åêàëè, ïîêè
âèñïèòüñÿ. À ÿêáè â òîé ìîìåíò
ñòàëîñÿ òå, ùî ñüîãîäí³…
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà,
ìàéæå ó öåé ñàìî ÷àñ ï³ä’¿õàâ
àâòîìîá³ëü ñëóæáè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
— ß ïîò³ì ä³çíàâñÿ, ùî õòîñü ç
íàøîãî áóäèíêó ïî÷óâ, ÿê äåðåâî
ïîòð³ñêóº ³ âèêëèêàâ «íàäçâè÷àéíèê³â». Âîíè ïðèáóëè â òîé ìî-

Потерпілим однозначно треба подавати в суд
ОЛЕКСАНДР ЦІСАР,
ЮРИСТ

— Якщо виникла
подібна ситуація, необхідно
по можливості
зафіксувати положення автомобіля, дерева
та загальну обстановку на фото
чи відео. Обов'язково слід викликати наряд поліції, який має
скласти протокол. Після цього
варто звернутися до юриста,
щоб підготувати позов про відшкодування ремонту автомобіля
до суду на організацію, яка від-

повідає за утримання дерев.
Треба чітко розуміти, в чиїй зоні
відповідальності знаходиться
дерево. Якщо воно на території
парку — то відповідальність несе
організація, яка утримує парк.
Якщо це дерево росте біля проїжджої частини — відповідний
департамент міської ради, біля
супермаркету — адміністрація
магазину, на прибудинковій
території — ЖЕК або ОСББ. Ці
організації зобов’язані слідкувати за станом території і зелених
насаджень. Відсутність коштів
не звільняє від відповідальності.

Біля будинку стояли три автомобілі. Стовбур старого дерева впав на два автомобілі,
а третій — тільки трохи зачепило своїм гіллям
ìåíò, êîëè äåðåâî ïàäàëî.
Ñóñ³äè, ÿê³ ç³áðàëèñÿ íà ì³ñö³
ïîä³¿, êàæóòü, íàâ³òü ÿêáè âîíè
ðàí³øå ïðè¿õàëè, äåðåâî âñå îäíî
âïàëî á. Çàïîá³ãòè öüîìó ðÿòóâàëüíèêè âñå îäíî íå ìàëè á
ìîæëèâîñò³. Äåðåâî äóæå âèñîêå, ïîíàä äåñÿòü ìåòð³â. À â ä³àìåòð³ ñòîâáóð ñÿãàº ïðèáëèçíî
80 ñàíòèìåòð³â. ßê éîãî ìîæíà
ñòðèìàòè?
Ó ñëóæá³ «Ö³ëîäîáîâà âàðòà»,
êóäè çàòåëåôîíóâàëè ïîñòðàæäàë³, â³äïîâ³ëè, ùî êîìóíàëüíèêè
ïðè¿äóòü íà ì³ñöå ò³ëüêè ó ïîíåä³ëîê. Òàê ðîçïîâ³ëè ïðèñóòí³
ìåøêàíö³ áóäèíêó.
— Òàì äîâãî óòî÷íþâàëè,
÷îìó, ìîâëÿâ, çà¿õàëè ìàøèíîþ
ó ïàðê? — ðîçïîâ³äàº îäèí ç ÷îëîâ³ê³â. — ß íå ñòåðï³â ³ êàæó ¿ì,
ùî öå íå ìàøèíà çà¿õàëà â ïàðê,
öå äåðåâî âèéøëî ç ïàðêó íà äîðîãó.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ôàêò ïîøêîäæåííÿ àâòîìîá³ë³â çàô³êñóâàëà
îïåðàòèâíà ãðóïà ïîë³ö³¿, «íàäçâè÷àéíèêè» «âèçâîëèëè» òðàíñïîðòí³ çàñîáè ç «ïîëîíó».
«МАТУСІ, ВАМ НЕ СТРАШНО?
ЧАСТІШЕ ПІДНІМАЙТЕ ГОЛОВИ».
Ò³, õòî ìåøêàº ïîðó÷ ç ïàðêîì,
íàãîëîøóþòü, ùî â ïàðêó áàãàòî

У парку Ющенка понад сто трухлявих дерев
Відповідальність за утримання
парку покладена на адміністрацію лікарні імені Ющенка. Тамара
Козленко, завідувачка господарської частини медичного закладу, повідомила журналісту, що,
згідно з актом обстеження, станом на 2013-й рік, нараховується 132 пошкоджених дерева, що
мають бути зрізані. Насправді їх
ще більше. У цьому переконався
журналіст, обійшовши територію
парку.
— У нас не вистачає ні коштів, ні
техніки для виконання такої роботи, — каже пані Тамара. — Торік на це зовсім не дали грошей.
На нинішній рік департамент охорони здоров’я виділив 24 тисячі
ñòàðèõ äåðåâ, òîìó ñèòóàö³ÿ ìîæå
ïîâòîðèòèñÿ. ² íå ðàç.
— Ó ïàðêó ùîäíÿ áàãàòî ëþäåé, îñîáëèâî ìîëîäèõ ìàì ç ä³òüìè, — ðîçïîâ³äàº â³ííè÷àíêà
ïàí³ Ñâ³òëàíà. — ß ïðîæèâàþ
ïîðó÷, ç â³êîí áà÷ó, òà é ñàìà
âèõîäæó íà ïðîãóëÿíêó â ïàðê.
Ïåðåêîíàíà, ùî í³õòî ç ëþäåé
íå çàäóìóºòüñÿ, ùî íà ¿õíþ ãîëîâó ìîæå âïàñòè äåðåâî. Öå

гривень. Скільки дерев можна
зняти за ці гроші? За одне дерево треба заплатити максимально
800 гривень. Зрозуміло, цих коштів не вистачить на всі трухляві
дерева.
Співрозмовниця уточнила, що
роботу розпочнуть восени. За її
словами, цю пору визначили
працівники «Вінницязеленбуд»,
з якими мають укласти угоду.
Як стверджує Тамара Козленко, власними силами протягом
двох років «зняли» приблизно
50 дерев. Вона ж застерігає відпочиваючих у парку бережливо
ставитися до саджанців. Наголошує, що багато молодих дерев
по-варварськи знищено.
íå ñì³øíî. Ó òîé ñóáîòí³é âå÷³ð æîäåí ëèñòî÷îê íå øåëåñò³â,
à äåðåâî âïàëî. ßêáè íà òîìó ì³ñö³ ïðî¿æäæàëà ìàìà ç êîëÿñêîþ,
íå âïåâíåíà, ùî çìîãëà á óòåêòè.
Ó ïàðêó ñïðàâä³ áàãàòî ñòàðèõ
äåðåâ. Æ³íêà ðàäèòü â³äïî÷èâàþ÷èì îáìèíàòè ¿õ.
— Ïåðåä öèì, ÿê äåðåâî âïàëî
íà ìàøèíè, òàê ñàìî ðîçòðîùèëî
ëàâî÷êó äëÿ ñèä³ííÿ.

Двоє вінничан стануть Народними Героями України
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

 Ó Â³ííèö³ ïðîéäå 24 öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ íåäåðæàâíèì îðäåíîì «Íàðîäíèé Ãåðîé
Óêðà¿íè». Ñåðåä ïðåòåíäåíò³â
íà çâàííÿ äâîº â³ííè÷àí: çàãèáëèé â³éñüêîâîñëóæáîâåöü òà
ë³êàðêà.
Îðäåí «Íàðîäíèé Ãåðîé Óêðà¿íè» âðó÷àºòüñÿ âîëîíòåðàì, á³é-

öÿì ÀÒÎ, â³éñüêîâèì ìåäèêàì
³ æóðíàë³ñòàì. ßê ïîâ³äîìèâ
RIA ó÷àñíèê Ìèñòåöüêî¿ ñîòí³
«Ãàéäàìàêè» Îëåêñàíäð Ïîïîâ,
öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ â³äáóäåòüñÿ 18 ñåðïíÿ, ó ï'ÿòíèöþ,
â îáëàñí³é ô³ëàðìîí³¿. Âõ³ä áóäå
â³ëüíèì, òîìó êîæåí áàæàþ÷èé
çìîæå ïðèéòè, ùîá ïðèâ³òàòè
ïðèñóòí³õ ãåðî¿â àáî âøàíóâàòè
òèõ, êîãî âæå íåìà.

Ñïèñîê êàíäèäàò³â íà íàãîðîäæåííÿ ñêëàäàºòüñÿ ç 11 îñ³á, ñåðåä ÿêèõ äâîº â³ííè÷àí: â³éñüêîâîñëóæáîâåöü, êåð³âíèê ñïåöíàçó
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ðîçâ³äêè
Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Ìàêñèì
Øàïîâàë — ïîñìåðòíî, ³ Òåòÿíà
Íîâ³êîâà, «ë³êàð Êñþ», ïåä³àòð,
ÿêà ðÿòóâàëà á³éö³â ó ñêëàä³ Äðóãî¿ áàòàëüéîííî¿ òàêòè÷íî¿ ãðóïè
93 áðèãàäè.

Що це за нагорода
Орден «Народний Герой України» — українська недержавна нагорода, запроваджена
у 2015 році за ініціативою колекціонера антикваріату та волонтера Андрія Боєчка та ювеліра
Дмитра Щербакова. Нагорода

виконана у двох модифікаціях:
червоно-чорна стрічка на колодці — для воїнів, які зі зброєю
в руках захищали українську
землю; жовто-блакитна стрічка на колодці — для волонтерів,
журналістів та медиків.
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НА ЛУЧАНСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ
ПОЧАЛИ ХОВАТИ НА ДОРОГАХ
Місць немає  Більше місяця триває
блокада будівництва на Сабарові.
А у мерії кажуть, що небіжчиків скоро
ніде буде хоронити. У червні заявляли,
що місць під могили вистачить на один
місяць. Але цвинтар на Луці досі діє
êðèþòü íîâå êëàäîâèùå. Ó äåíü
ïðè¿æäæàþòü ïî òðè-ï’ÿòü òðàóðíèõ ïðîöåñ³é. À çàðàç áàãàòî
ïîìåðëèõ çàáèðàþòü íà ðàéîíè.
Ó Çàðâàíö³, íàïðèêëàä, — ñêàçàâ
äîãëÿäà÷.
Çà éîãî ñëîâàìè, â ñåðåäíüîìó
òóò õîâàþòü 150 íåá³æ÷èê³â çà ì³ñÿöü. Òîáòî, ³ñíóþ÷èõ 50 ì³ñöü
àæ í³ÿê íå âèñòà÷èòü íàäîâãî.
Õî÷à, º äåÿêèé çàïàñ.
— ª ðîäèíí³ ïîõîâàííÿ. Îñü,
íàïðèêëàä, ïîõîâàëè ëþäèíó,
à ïîðÿä ç íåþ º ùå îäíå-äâà
ì³ñöÿ, ÿê³ âæå çàðåçåðâîâàí³ äëÿ
ðîäè÷³â ö³º¿ îñîáè. Òàêà ïðàêòèêà
íà öüîìó öâèíòàð³ º ðîçïîâñþäæåíîþ. Àëå ÷óæîãî íåá³æ÷èêà
ñþäè íå ïîêëàäåø.
— À, ðåàëüíî, ñê³ëüêè ìîæíà
áóäå òóò ùå õîâàòè? — ïèòàº
æóðíàë³ñò.
— Ðîçøèðÿòè öâèíòàð âæå
íåìàº êóäè. Ó òåîð³¿, òóò ìîæëèâî
ïîõîâàòè ùå é òèñÿ÷ó ò³ë. Íà äîðîãàõ, âïðèòóë äî ³íøèõ ìîãèë.
Àëå ÿ çâè÷àéíèé âèêîíàâåöü,
à íå íà÷àëüíèê ÿêèéñü, — â³äïîâ³äàº äîãëÿäà÷.

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ,
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, (063)7758334

Ï³ä ÷àñ ïðîòåñòó â Ñàáàðîâ³
31 ëèïíÿ, çàñòóïíèê ìåðà Ìèêîëà Ôîðìàíþê êàçàâ, ùî ì³ñòó
ïîòð³áíå íîâå êëàäîâèùå, áî âñ³
³íø³ — çàêðèò³.
— ² çàëèøèëîñÿ ïðàêòè÷íî —
â³ä 50 äî 60 îô³ö³éíèõ ì³ñöü
íà Ëóö³ Ìåëåøê³âñüê³é. Òîìó
çàðàç òåðì³íîâî íåîáõ³äíå êëàäîâèùå, ïðîåêò ÿêîãî ðîçðîáëÿâñÿ
á³ëüøå ðîêó, — êàçàâ ÷èíîâíèê
(goo.gl/KVrxdi).
Òàê ÷è ä³éñíî ì³ñüêèé öâèíòàð
ó Ëóö³ âæå «çàáèòèé»? Æóðíàë³ñòè RIA ïî¿õàëè äî ñåëà, ùîá öå
ïåðåâ³ðèòè.
ТІЛА ВОЗЯТЬ В РАЙОНИ. Íà âõîä³
á³ëÿ ì³ñüêîãî êëàäîâèùà çóñòð³÷àº éîãî äîãëÿäà÷. ×îëîâ³ê ïîïðîñèâ íå íàçèâàòè éîãî â ìàòåð³àë³, áî «ó íüîãî ñ³ì’ÿ, ìàëåíüê³
ä³òè». Â³í ïîãîäèâñÿ ãîâîðèòè áåç
êàìåðè òà ðîçêàçàâ, ó ÿêîìó ñòàí³
³ñíóþ÷èé öâèíòàð.
— Äåñü ï'ÿòäåñÿò ì³ñöü çàëèøèëîñÿ. Óæå õîðîíèìî íà äîðîãàõ. À êîëè çàê³í÷èòüñÿ é íàâ³òü òàì ì³ñöå, òî íå çíàºìî, ùî
ðîáèòè. Òðîòóàðè ùå íå çðèâàëè,
àëå äî öüîãî ä³éäå, ÿêùî íå â³ä-

БІЛЬШЕ 50 ТИСЯЧ МОГИЛ. Äàë³
ãîëîâíèé íà êëàäîâèù³ ïðîñèòü
îäíîãî ³ç çåìëåêîï³â ïîêàçàòè,
äå çàðàç õîâàþòü ìåðö³â. Öèì

ВІДСТАНЬ ВІД ЦВИНТАРЯ ДО ЖИТЛОВИХ МАСИВІВ
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На Луці залишилося менше 50 місць для поховання. Розширювати цвинтар вже немає куди
êîïà÷åì º â³ííè÷àíèí Âàëåð³é
Ëóøíèêîâ, ùî òóò ïðàöþº âæå
15 ðîê³â.
— Êîëèñü éîãî ìàëè ùå ðîçøèðÿòè, àëå çåìëþ, ùî á³ëÿ ë³ñó,
ïðîäàëè. Çà òðèñòà-÷îòèðèñòà
ìåòð³â äî öâèíòàðÿ ëþäè ñîá³
æèòëî ïîáóäóâàëè. Òîìó òåïåð
òàì ï³ä ìîãèëè íå âèêîïàºø, —
êàæå çåìëåêîï.
Ëóêàìåëåøê³âñüêèé öâèíòàð
ä³º ç 80-õ ðîê³â òà ìàº òåðèòîð³þ
38 ãåêòàð³â. Çà ñõåìîþ, íà êëàäîâèù³ 99 ñåêòîð³â. Çà ñëîâàìè
êîïà÷³â, òóò âæå ïîõîâàëè äåñü
54 òèñÿ÷³ íåá³æ÷èê³â.
Ìè ïðîéøëèñÿ ïî öåíòðàëüí³é
äîðîç³, ùî ïåðåòèíàº öâèíòàð. ²
ìîãèë ä³éñíî äóæå áàãàòî. Íàéñâ³æ³ø³ ñòàâëÿòü îäðàçó á³ëÿ äîðîãè. Öå, çà ñëîâàìè ïàíà Âàëåð³ÿ, îáóðþº ðîäè÷³â íåá³æ÷èê³â.
— Ñêàðæàòüñÿ ò³ ëþäè, ÿê³
ñâî¿õ ðîäè÷³â âèìóøåí³ ïîðÿä
ç äîðîãîþ õîðîíèòè. Áî òàì í³
ëàâî÷êó íå ïîñòàâèø, ïîìèíîê
íå ñïðàâèø, ÷åðåç ìàøèíè, ùî
ïîðÿä ïîñò³éíî ¿çäÿòü. À ó ÷óæó
ìîãèëó çàáîðîíåíî õîâàòè.
Íà öâèíòàð³ º é áàãàòî ñòàðèõ
ìîãèë ç ïîãíóòèìè õðåñòàìè òà
áåç òàáëè÷îê ç ³ìåíàìè ïîìåðëèõ. Ïèòàºìî, à ÷è ìîæíà òóò
ðîáèòè çàõîðîíåííÿ?
— Í³, îäíîçíà÷íî. Çíàþ, ùî
íà ñòàðîìó, çàêðèòîìó öâèíòàð³
ìîæíà â³äêðèâàòè íîâå êëàäîâèùå ò³ëüêè ÷åðåç 50–60 ðîê³â.
×åðåç äâàäöÿòü ðîê³â ìîæíà îäíà
íà îäíó ìîãèëó, ÿêùî öå áóëè
ðîäè÷³, — ðîçêàçóº Ëóøíèêîâ.
ЧАСУ НА ПОШУКИ БІЛЬШЕ
НЕМАЄ. Äîõîäèìî äî äîðîãè, ÿêà
òÿãíåòüñÿ â³ä ñåêòîðó 23 À äî ñåê-

На поховання везуть в райони
МИХАЙЛО
ПАНЬКІВ,
ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ
РИТУАЛЬНИХ
ПОСЛУГ
«РЕКВІЄМ»

— У зв’язку з
тим, що на Луці Мелешківський
немає де ховати, померлих
везуть в райони, в села. Адже
коли люди бачать, що їм пропонують місця прямо на дорозі,
між рядками — вони змушені
шукати інші виходи. Везуть
в Немирівський, Калинівський,
Бершадський, Теплицький та
інші райони. Таким чином
виходить, що у Вінниці зараз
òîðó 70. Ïðÿìî íà øëÿõó âæå º
ê³ëüêà ñâ³æèõ ïîõîâàíü. ßêðàç ï³ä
÷àñ íàøî¿ ðîçìîâè ³íøèé çåìëåêîï âèêîïóâàâ ùå îäíó ÿìó ï³ä
ìîãèëó.
— Ïåðåêðèëè äîðîãó ³ íà í³é
âæå ïî÷àëè õîâàòè. Òóò áóäóòü
çàõîðîíåííÿ â äâà ðÿäè, ïðèáëèçíî 24 ì³ñöÿ. ² âíèçó ñò³ëüêè
æ. Á³ëÿ ïîñàäêè, äå òàêîæ áóëè
äâ³ äîðîãè, âæå òàì âñå ïåðåêîïàíî òà ïîõîâàí³ ëþäè. Ì³ñöü
ìàéæå íå ëèøèëîñÿ ³ ³íøîãî
âèõîäó, í³æ áóäóâàòè öâèíòàð
äå³íäå, âæå íåìàº. Àáè íå ñêëàäàëè òðóíè ïåðåä ì³ñüêâèêîíêîìîì.
Äàë³ çåìëåêîï âåäå æóðíàë³ñò³â íàçàä, äî âõîäó íà öâèíòàð.
Íà ê³íåöü ðîçìîâè, äîãëÿäà÷
çà êëàäîâèùåì ä³ëèòüñÿ âëàñíèìè äóìêàìè ïðî ïðîòåñòè
ñàáàð³â÷àí.

ховають на дві треті менше.
А в районах місця багато, і місцеві поки що не помічають, що
померлих привозять з Вінниці.
Та якщо це почне відбуватися
масово, вони теж можуть вийти та відстоювати свої права.
Звичайно, якщо мислити меркантильно, то мені вигідно
возити людей в райони, адже
за кожний кілометр беруть від
4 до 12 гривень. Та я теж людина і вважаю, що питання з цвинтарем вже вирішено владою.
Ми обрали мера та депутатів, і
погоджувалися з тим, щоб вони
від нашого імені виконували
свої обов’язки.
— Ð³øåííÿ ïðî âèä³ëåííÿ ì³ñöÿ íà Ñàáàðîâ³ ï³ä êëàäîâèùå
áóëî ïðèéíÿòî ùå â 90-õ ðîêàõ.
Âëàäà âèòðàòèëà ãðîø³ íà ðîçðîáêó ïðîåêòó, íà âñ³ëÿê³ åêñïåðòèçè. Âèòðàòèëè çíà÷í³ êîøòè,
ïðè÷îìó öå ãðîø³ ç ïîäàòê³â. ²
òåïåð òàì ñïðîòèâ ì³ñöåâèõ æèòåë³â, ÿê³ íå ò³ëüêè ïðîòè âëàäè,
àëå é ïðîòè âñ³º¿ â³ííèöüêî¿ ãðîìàäè. Òðåáà ðîçóì³òè, ùî äåñü
ëþäåé òðåáà õîðîíèòè. ×àñó
íà ïîøóêè òåðèòîð³¿ òà íà ðîçðîáêó íîâîãî ïðîåêòó á³ëüøå
íåìàº, — êàæå ÷îëîâ³ê.

ДИВІТЬСЯ ФОТО
НА 20MINUT.UA
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться фото! (Має бути
встановлена програма
QR Reader з Андроїдмаркета або аналогічна)
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У САБАРОВІ ЛЮДИ НЕ ХОЧУТЬ
ДОМОВЛЯТИСЯ ПО ЦВИНТАРЮ
Блокада  Протест сабарівчан проти
будівництва цвинтаря триває з середини
червня. Люди стверджують, що будівництво
кладовища незаконне — на нього немає
документів і воно може спричинити
«Чорнобиль-2». Ми подивилися документи
і з’ясували в експертів, чи справді цвинтар
загрожуватиме екології регіону
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ,
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, (063)7758334

Ùîá íå çðîáèëè öâèíòàð íà
Ñàáàðîâ³, 31 ëèïíÿ íà ïîëå âèéøëè äåê³ëüêà ñîòåíü æèòåë³â
ðàéîíó: ïîñòàâèëè íàìåòè òà çàáëîêóâàëè òåõí³êó. Äî àêòèâ³ñò³â
ïðè¿õàâ çàñòóïíèê ìåðà Ìèêîëà
Ôîðìàíþê, àëå éîãî, ï³ä âèãóêè «ãàíüáà» øâèäêî ïðîãíàëè
(goo.gl/CycqBs).
Çàðàç í³÷îãî íå çì³íèëîñÿ.
Ê³ëüêà äåñÿòê³â ìåøêàíö³â ÷åðãóþòü ö³ëîäîáîâî íà ïîë³, à íåïîäàë³ê — áóä³âåëüíèêè òà îõîðîíö³ ç «Ãåïàðäó». Êëàäîâèùå äîñ³
ò³ëüêè «íà ïàïåð³».
ЧОМУ ОБРАЛИ САБАРІВ. Ó ìåð³¿ ïîêàçàëè àêò â³äáîðó çåìë³
ï³ä êëàäîâèùå, ÿêèé ñêëàëè ùå
â 1999 ðîö³ íà ðàéîííîìó òà îáëàñíîìó ð³âí³ äåðæàäì³í³ñòðàö³é.
Êð³ì ì³ñöÿ íà Ñàáàðîâ³ ðîçãëÿäàëè ùå äâà âàð³àíòè — çåìåëüíà
ä³ëÿíêà íà ï³âäí³ ßêóøèíö³â ïëîùåþ 48 ãåêòàð³â òà íà òåðèòîð³¿
êîëèøíüîãî êîëãîñïó «Ïðàâäà»
â òîìó æ ñåë³ (ïëîùà 27 ãåêòàð³â). Ö³ ä³ëÿíêè ìàëè «ì³íóñè»:
íà ïåðø³é ãðóíòîâ³ âîäè áóëè
íà ãëèáèí³ 1–1,6 ìåòðà, à äðóãà
— ïîðÿä ç äîðîãîþ äåðæàâíîãî
çíà÷åííÿ ³ áóëà çàìàëîþ.

Ä³ëÿíêà íà Ñàáàðîâ³, ÿê áóëî
âêàçàíî â öüîìó çâ³ò³, ìàëà ïëîùó 48,7 ãà, ãëèáèíó çàëÿãàííÿ
ãðóíòîâèõ âîä — 4,9 ìåòðà, âñ³
íåîáõ³äí³ êîìóí³êàö³¿ òà ³íôðàñòðóêòóðó. Öåé âàð³àíò êîì³ñ³ÿ é
îáðàëà ï³ä êëàäîâèùå.
×îìó çàðàç íå ìîæíà çíàéòè
íîâå ì³ñöå? ßê ðîçêàçàâ î÷³ëüíèê
äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Âîëîäèìèð Í³öåíêî,
íà öå òðåáà áàãàòî ÷àñó.
— ßêùî âñå ðîáèòè ñïî÷àòêó,
òî ï³äå äâà ðîêè ò³ëüêè íà ïîøóê çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà ì³ñòîì.
À ùå ïîòð³áíî äîìîâèòèñÿ ³ç ñóñ³äàìè, ðîçðîáèòè íîâèé ïðîåêò,
òåíäåð, íà ùî ïîòð³áåí ÷àñ, ÿêîãî
âæå íåìàº.
БУЛА ЕКСПЕРТИЗА. Ïåðåä ïðîåêòóâàííÿì öâèíòàðÿ, â³ííèöüêèé
ìóí³öèïàëüíèé öåíòð ì³ñòîáóäóâàííÿ çðîáèâ ö³ëå äîñë³äæåííÿ ïîëÿ íà Ñàáàðîâ³: åêîëîã³ÿ,
ãðóíòè òîùî. Ðåçóëüòàòè äîñë³ä³â
ïåðåâ³ðèëà â³ííèöüêà ô³ë³ÿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Óêðäåðæáóäåêñïåðòèçà». Âîíè äàëè åêñïåðòíèé âèñíîâîê ³ çàòâåðäèëè
ïðîåêò.
Òàê îò, ä³ëÿíêà ï³ä áóä³âíèöòâî
êëàäîâèùà ä³éñíî ìàº íàõèë. Àëå
íå â á³ê Ñàáàðîâà, à â ñòîðîíó
î÷èñíèõ ñïîðóä. Ãðóíòîâ³ âîäè

Якщо норми дотримані, то проблем не буде
ВАСИЛЬ ПЕТРУК,
ДИРЕКТОР
ІНСТИТУТУ
ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ВНТУ

— При дотриманні державних
будівельних норм, санітарних
правил та умов проекту, сабарівчанам нема чого переживати.
Але якщо будуть якісь збої, стихійне лихо чи величезні опади,
то різного роду мікроорганізми
можуть потрапити за межі кладовища та у річку Південний
Буг. Проте я думаю, що в плані
передбачено зливний колектор,
куди будуть потрапляти всі ці
води для додаткової стерилізації
чи хлорування. Далі воду знов
можна буде використовувати.

Навіть ті померлі, що були ВІЛінфікованими, хворіли сибіркою,
бутулізмом, правцем — не принесуть шкоди, бо не можна навести жодного подібного прикладу. Ймовірність є, але якщо
все буде за нормами, то небезпеки не буде. Доречним став
би крематорій, але більшості
це не до вподоби, тому можна
запропонувати міській владі
виділити символічні гроші похоронним службам, щоб перед
засипанням труни землею її закладали в целофановий мішок,
а після запаювали. У природі ці
сполуки розкладаються приблизно 200–300 років. А найбільш
патогенні організми, за словами
вчених, можуть функціонувати
протягом 50–100 років.

çíàéäåí³ íà ãëèáèí³ ï’ÿòè ìåòð³â,
³ âîíè íå º ÷àñòèíîþ âîäîïîñòà÷àííÿ Ñàáàðîâà.
«Âîäîïîñòà÷àííÿ çä³éñíþºòüñÿ
â³ä ì³ñüêî¿ ìåðåæ³. Âîäîïðîâ³ä
çàïðîåêòîâàíî ç ïîë³åòèëåíîâèõ òðóá, âçÿòèõ ó êîëåêòîð», —
éäåòüñÿ â äîñë³äæåíí³. À êëàäîâèùå ðàäÿòü ðîçì³ñòèòè â ñàí³òàðíî-çàõèñí³é ñìóç³ íà â³äñòàí³
íå ìåíøå 300 ìåòð³â äî æèòëîâèõ
áóäèíê³â.
ßê ïîÿñíèâ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ äåðæíàãëÿäó çà äîòðèìàííÿì ñàí³òàðíîãî çàêîíîäàâñòâà
â îáëàñí³é Äåðæïðîäñïîæèâñëóæá³ Îëåêñàíäð Ñîðî÷àí, öüîãî
ö³ëêîì äîñòàòíüî.
— Ñàí³òàðíî-çàõèñíà çîíà
æèòëîâèõ ³ ãðîìàäñüêèõ áóä³âåëü, ñàä³â òà ãîðîä³â ïîâèííà
áóòè íå ìåíøîþ í³æ 300 ìåòð³â,
ð³âåíü çàëÿãàííÿ ãðóíòîâî¿ âîäè
íàä êëàäîâèùåì íå ìîæå áóòè
ìåíøèì çà äâà ìåòðè, à â³äñòàíü

«Òðóïíà îòðóòà áóäå
â íàøèõ êðèíèöÿõ,
à ïîò³ì ó Áóãó».
Æèòåë³ Ñàáàðîâà
âïåâíåí³, ùî ÷åðåç
öâèíòàð áóäå á³äà
äî ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè íå ìàº çíà÷åííÿ, — ñêàçàâ Ñîðî÷àí. — Ùî
ñòîñóºòüñÿ î÷èñíèõ ñïîðóä, ÿê³
ðîçòàøîâàí³ íåïîäàë³ê, òî â³äñòàíü â³ä î÷èñíèõ äî êëàäîâèùà íå íîðìóºòüñÿ. Òàê ñàìî ³ ç
êàð’ºðàìè.
НАЧЕ КРИМ. Æóðíàë³ñòè ïîáóâàëè íà Ñàáàðîâ³ â ï`ÿòíèöþ,
11 ëèïíÿ. Ïîðÿä ç äîðîãîþ ïîñòàâèëè ëàâêó, íà ÿê³é ñèäèòü ç
äåñÿòîê ÷îëîâ³ê³â — á³ëüø³ñòü ç
íèõ ïåíñ³éíîãî â³êó. Ï³ä íàâ³ñîì — ñòîëè, õàð÷³, ïëÿøêè ç
âîäîþ. À â ïîë³ ðîçêëàëè ïàëàòêó, â ÿê³é íî÷óþòü ÷åðãîâ³. Ëþäè
çíîâó ðîçêàçàëè ïðî ïðîáëåìè
ðàéîíó, ÿê³, çà ¿õ ñëîâàìè, ³ãíîðóº ì³ñüêà âëàäà.
— Ïî òåëåâ³çîðó ïîêàçóþòü
êðàñó, ÿêó ðîáëÿòü äëÿ Òÿæèëîâà.
Ìàéäàí÷èêè, îçåðà. À ó íàñ ñìåðäþ÷³ î÷èñí³, ãðàí³òíèé êàð'ºð,
êëàäîâèùå, — ðîçêàçàëà æèòåëüêà
Ñàáàðîâà Íàä³ÿ. — À âîäîïðîâ³ä,
÷åðåç ÿêèé Ñàáàð³â îòðèìóº âîäó,
âåñü ïîáèòèé. Íàâêîëî öèõ òðóá
ö³ëèé ð³ê çáèðàþòüñÿ «áàñåéíè».
— ²íøî¿ äîðîãè íåìàº, ìè ÿê
ï³âîñòð³â Êðèì — ç òðüîõ ñòîð³í
íàâêîëî Ñàáàðîâà ð³÷êà. Îò áóäå
¿õàòè â øêîëó âàøà äèòèíà, à òóò
ïîõîðîíè áåç ê³íöÿ, — äîäàº
ùå îäíà æ³íêà, ÿêà â³äìîâèëàñÿ
ïðåäñòàâëÿòèñÿ.
Àêòèâ³ñò Âîëîäèìèð Ñàâ÷åíêî ðîçêàçàâ æóðíàë³ñòàì ïðî òå,
÷îìó òóò íå ì³ñöå äëÿ öâèíòàðÿ

Місцеві жителі кажуть, що в гранітному каналі тече вода
з очисних. Він проходить під полем та віднесе в Буг отруту

«За» кладовище Рада Церков та профспілки
Щоб зняти «цвинтарну блокаду», 7 серпня до сабарівчан
звернулася обласна Рада Церков та релігійних організацій та
опублікували листа на підтримку
будівництва кладовища.
«Зaкликaємо всіх жителів
територіaльної громaди містa
Вінниці, прихожaн всіх церков і конфесій, вивaжено тa
з розумінням постaвитися
до нaдзвичaйної ситуaції, знaйти
компромісне рішення з міською
влaдою і зняти блокувaння техніки для будівництвa клaдовищa
у мікрорaйоні Сaбaрів»
— Ç öüîãî ïîëÿ äî Áóãó ò³ëüêè
äâ³ñò³ ìåòð³â. ² òóò ùå ïðîáèëè
â 1983 ðîö³ êàíàë, ïî ÿêîìó é
çëèâàþòü íåäîî÷èùåíó âîäó
â ð³÷êó. Ï³ä ïîëåì ùå é ãðóíòîâ³ âîäè. Öÿ òåðèòîð³ÿ ìàº âåëèêèé íàõèë, ³ âñå áóäå ñò³êàòè
ñïî÷àòêó äî íàøèõ êðèíèöü,
à ïîò³ì â ð³÷êó Áóã, ÿêà ðîçíåñå
âîäó àæ äî Ìèêîëàºâà. Öå áóäå
åêîëîã³÷íà êàòàñòðîôà ïîã³ðøå
×îðíîáèëÿ, ó 1000 ðàç³â, — ñêàçàâ
÷îëîâ³ê.
Êð³ì òîãî, ÿê ðîçêàçàâ Ñàâ÷åíêî, ì³ñüêà âëàäà íå ìàº âñ³õ äîêóìåíò³â òà äîçâîë³â íà êëàäîâèùå,
òîìó íåìàº çàêîííèõ ï³äñòàâ éîãî
òóò áóäóâàòè.
— À ÿêáè â íèõ áóëî âñå çàêîííî, òî âîíè á ìàëè ïîêàçàòè
äîêóìåíòè îäðàçó ëþäÿì. Äèâ³òüñÿ äîêóìåíòè, îñü ïîë³ö³ÿ, îñü
òåõí³êà — áóäü ëàñêà, çâ³ëüí³òü
òåðèòîð³þ, — êàçàâ Ñàâ÷åíêî.
Ó ìåð³¿ íà öå â³äïîâ³ëè, ùî ùå
ç ÷åðâíÿ, â³ä ïî÷àòêó ïðîòåñòó
ñàáàð³â÷àí, ïðèõîäÿòü äî àêòè-

(goo.gl/52Vfh3).
Через тиждень, 14 серпня, свою
позицію висловила й обласна
Федерація профспілок.
«… Ми звертaємося до
протестувaльників і усіх
мешкaнців мікрорaйону Сaбaрів
з прохaнням вивaжено тa з розумінням постaвитися до необхідності будівництвa нового міського клaдовищa. Не стaвити влaсні
інтереси окремих громaдян і
політиків вище інтересів усієї
громaди Вінниці і не чинити перепон у будівництві» — йдеться
в зверненні.
â³ñò³â ç äîêóìåíòàìè òà âñ³ìà
äîçâîëàìè, ÿê³ º íà áóä³âíèöòâî
êëàäîâèùà.
ЯКИЙ МОЖЕ БУТИ ВИХІД. Ùî
ìîæå çðîáèòè ì³ñüêà âëàäà,
ùîá «ïîìèðèòèñÿ» ç ãðîìàäîþ
Ñàáàðîâà òà ïî÷àòè áóä³âíèöòâî
êëàäîâèùà.
— Ìè ãîòîâ³ ñïðèÿòè â îáëàäíàíí³ êàíàë³çàö³¿ â öüîìó ðàéîí³,
ðåìîíò³ âîäîãîíó, äîð³ã, — â³äïîâ³äàº î÷³ëüíèê äåïàðòàìåíòó
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
Âîëîäèìèð Í³öåíêî. — Ãîòîâ³
ðîáèòè ÿê³ñü ñîö³àëüí³ îá'ºêòè,
âñå çàëåæèòü â³ä ïîáàæàíü ãðîìàäè. Àëå öâèíòàð ìàº áóòè
íà Ñàáàðîâ³.
Àêòèâ³ñòè êàçàëè, ùî ñïðèéìóòü ò³ëüêè îäíå ð³øåííÿ — áóäóâàòè êëàäîâèùå çà ì³ñòîì.
— Í³ÿêîãî êîìïðîì³ñó, ïîêè
âëàäà íå âèð³øèòü, ùî òðåáà
ðîáèòè êëàäîâèùå çà ì³ñòîì,
à íå á³ëÿ î÷èñíèõ ñïîðóä òà
êàð'ºðó, — ñêàçàâ Ñàâ÷åíêî.
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ВАСИЛЬ ВОВК, ЕКС-ГОЛОВА СЛІДЧОГО УПРАВЛІННЯ СБУ

Поради психолога: «Не можеш контролювати
ситуації, події... — відпусти їх».
Відпускаю! Й це стосується не тільки футболу…

простір для особистої думки

Вінниця, твій Uber уже прибуває!
БЛОГ
Ðàä³ âàì ïîâ³äîìèòè,
ùî ç 31 ñåðïíÿ âñ³ Â³ííè÷àíè òà ãîñò³ ì³ñòà çìîæóòü
ñêîðèñòàòèñü ñåðâ³ñîì ç ïåðåâåçåííÿ
ïàñàæèð³â Uber.
Uber — öå àìåðèêàíñüêà êîìïàí³ÿ,
ÿêà ñòâîðèëà ìîá³ëüíèé äîäàòîê, ÿêèé
äîçâîëÿº øâèäêî çíàéòè òà âèêëèêàòè
àâòîìîá³ëü ³ ñïëàòèòè ïî¿çäêó. Ñåðâ³ñ äîñòóïíèé ó á³ëüø í³æ 600 âåëèêèõ ì³ñòàõ
ïî âñüîìó ñâ³òó.
Çà äîïîìîãîþ ìîá³ëüíîãî äîäàòêó
Uber, ÿêèé ïîºäíóº ïàñàæèð³â òà âîä³¿â,
ïàñàæèð çàìîâëÿº àâòîìîá³ëü ç âîä³ºì òà
â³äñòåæóº ïåðåñóâàííÿ äî ì³ñöÿ ïîñàäêè.
Ïàñàæèð ìàº ìîæëèâ³ñòü àâòîìàòè÷íî
ðîçðàõóâàòèñü áàíê³âñüêîþ êàðòîþ àáî
ñïëàòèòè çà ïî¿çäêó ãîò³âêîþ.

³ ìàº á³ëüø í³æ 3-ð³÷íèé äîñâ³ä ñï³âïðàö³ ç Uber.
UBERLIN — ºäèíèé ïàðòíåð â Óêðà¿í³, ÿêèé ðîáèòü âèïëàòè âîä³ÿì êîæíîãî äíÿ, òà íàäàº áåçë³÷ áåçêîøòîâíèõ
äîäàòêîâèõ ñåðâ³ñ³â. Êîì³ñ³ÿ ïàðòíåðà
ñòàíîâèòü 0% íà ïåðøèé ì³ñÿöü ðîáîòè
Uber ó Â³ííèö³.
Êîìàíäà ïåðøîêëàñíèõ ôàõ³âö³â äîïîìîãëà ïî÷àòè çàðîáëÿòè á³ëüø í³æ
äâàäöÿòüîì òèñÿ÷àì ëþäåé íà ñâîºìó
àâòîìîá³ë³. Äîïîìîæå ³ âàì! Ïðèºäíóéòåñü!
Äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ âàì íåîáõ³äíî çàëèøèòè çàÿâêó íà ñàéò³ uberlin.com.ua àáî
ï³ä’¿õàòè â îô³ñ çà àäðåñîþ: âóë. Áåâçà, 34.
Ïðè ñîá³ íåîáõ³äíî ìàòè ëèøå:
 Ïðàâà;
 Òåõí³÷íèé ïàñïîðò;
 Ñòðàõîâêó (Àâòîöèâ³ëêó).

ЯК ПОЧАТИ ПРАЦЮВАТИ ВОДІЄМ
В UBER?
Êîìïàí³ÿ UBERLIN — º íàéá³ëüøèì
ì³æíàðîäíèì ïàðòíåðîì Uber â Óêðà¿í³
òà ÑÍÄ. Êîìïàí³ÿ ïðàöþº â 3-õ êðà¿íàõ

КОНТАКТИ:
Òåëåôîí: 7373 (Callback) — äçâ³íêè
áåçêîøòîâí³
Àäðåñà: âóë. Áåâçà, 34
Ñàéò: uberlin.com.ua

ПРЕС-СЛУЖБА UBERLIN

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ВОДІЇВ
 Гарантії отримання коштів. Багато приватних
служб перевезення не можуть гарантувати отримання зароблених коштів, а останнім часом, взагалі
ширяться випадки шахрайства зі сторони служб таксі.
Компанія Uber, завдяки своїй багатомільярдній капіталізації, не тільки гарантує виплати коштів своїм
партнерам щотижня, а сама доплачує чималі бонуси
водіям. Міжнародний партнер UBERLIN сплачує
водіям заробіток кожного дня, ще не отримавши
кошти за минулий тиждень від Uber, а це - найкращий показник гарантій і стабільності компанії.

 Ваш автомобіль – ваш графік. Ви можете планувати свій власний графік роботи і працювати, коли
вам зручно. Але чим більше годин водій будете перебувати на лінії, тим більшим буде його заробіток.
 Швидка реєстрація, знижки та технічна підтримка. Підключення до сервісу Uber займає менше години
та потребує мінімального пакету документів. Спеціалісти
компанії UBERLIN допоможуть водіям з реєстрацією та
нададуть знижки на пальне, а також цілодобову технічну
підтримку. Професіонали компанії допоможуть водіям
вирішити будь-яке питання в будь який час.

ІННОВАЦІЇ
Компанія Uber використовує спеціальну технологію,
щоб гарантувати безпеку своїх клієнтів і водіїв до, під
час і після кожної поїздки. Коли водій виходить на лінію, пересування та місцезнаходження транспортного
засобу відстежуються за допомогою GPS.
Під час налаштування облікових записів клієнтам і
водіям необхідно підтвердити особисті дані. Ця конфіденційна інформація використовується для підтвердження особи клієнта. Коли водій їде до місця посадки
або призначення, у додатку клієнта відображаються
ім’я та фотографія, марка та модель транспортного
засобу, а також номерний знак.
Після кожної поїздки клієнти та водії повинні оцінити

одні одних і залишити відгук, перш ніж замовляти
іншу поїздку або приймати інше замовлення. Якщо
у водія низький рейтинг, він автоматично відключається від сервісу. У разі, коли ви бачите, що у вашого
потенційного клієнта низький рейтинг, ви можете
відмовитися від поїздки.
Якщо пасажир залишив щось під час поїздки, Uber допоможе зв'язатися з водієм та повернути втрачену річ.
Можливість безготівкового розрахунку. Тим самим,
Uber знижує рівень ризику, який часто підвищується
при оплаті готівкою. Водіям не потрібно перевозити
з собою великі суми, а клієнт отримує можливість
розплачуватися зручним для нього способом.
404942

404613
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ВОДА ТЕКЛА ВУЛИЦЯМИ
ХТО ЗА НЕЇ ЗАПЛАТИТЬ?
Бігли гроші  Протягом двох днів
і ночі витікала вода з люка у Вінниці
на вулиці Миколайчука, біля будинку 39.
Чому «Водоканал» не зумів оперативно
ліквідувати нештатну ситуацію? Домогтися
зрозумілої відповіді від чиновників
не вдалося. Чи будуть вони більш
красномовні, коли будуть розповідати
про майбутнє підвищення тарифів?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ìåøêàíö³ çãàäàíîãî áóäèíêó,
à òàêîæ ç ñóñ³äíüî¿
âóëèö³ Çàáîëîòíîãî, êóäè ñò³êàëà âîäà ç âóëèö³
Ìèêîëàé÷óêà, ³ äå òàêîæ óòâîðèëàñÿ ð³÷êà-íåâåëè÷êà, âåñü öåé
÷àñ îáðèâàëè òåëåôîíè ðåäàêö³¿.
— Äîïîìîæ³òü âîäó çóïèíèòè, — ãîâîðèëè ÷èòà÷³. — Öå æ
ÿê³ âòðàòè! Ìè âæå äçâîíèëè
íà «Ö³ëîäîáîâó âàðòó», ó «Âîäîêàíàë», à âîäà âñå îäíî òå÷å.
Æóðíàë³ñò òðè÷³ ïîáóâàâ
íà ì³ñö³ âèò³êàííÿ — äâà ðàçè
â ñóáîòó, âäåíü ³ óâå÷åð³, à òàêîæ
ó íåä³ëþ. Íà ñàéò³ «20 õâèëèí»
ïóáë³êóâàëè òåêñò ³ ôîòîçí³ìêè ç
ì³ñöÿ àâàð³¿. Ó ñòàòò³ çâåðòàëèñÿ
äî êåð³âíèêà «Âîäîêàíàëó» ïàíà
×åðíÿòèíñüêîãî, ïðèâåðòàëè óâàãó ì³ñüêîãî ãîëîâè ïàíà Ìîðãóíîâà. Íà¿âí³, ïðàâäà? Ó ëþäåé
âèõ³äíèé, à ¿ì ïðî ÿêóñü âîäó…
— ²íôîðìàö³þ ó «Âîäîêàíàë»
ïåðåäàëè, — ïîâ³äîìèëà æóðíàë³ñòó äèñïåò÷åð «Ö³ëîäîáîâî¿
âàðòè». — Ìàáóòü, ó íèõ áàãàòî
ïîðèâ³â, ÿêùî íå ¿äóòü.
Áóëüêàòè ç ëþêà íà Ìèêîëàé-

÷óêà ïåðåñòàëî ó íåä³ëþ, 13.08,
äåñü ï³ñëÿ îá³äó. Ïðèíàéìí³ òàê
íàì ïîÿñíèëè ÷èòà÷³. Íàéö³êàâ³øå ïî÷àëîñÿ òîä³, êîëè æóðíàë³ñò
RIA ñïðîáóâàâ ä³çíàòèñÿ ïðè÷èíó, ÷îìó «Âîäîêàíàëó» íå âäàëîñÿ îïåðàòèâíî ë³êâ³äóâàòè àâàð³þ.
«ВИ РОЗБЕРІТЬСЯ, ЧИЙ ЛЮК...» Ó
íà÷àëüíèêà «Âîäîêàíàëó» — ÷îòèðè çàñòóïíèêè. Ïðèíàéìí³ òàêà
ê³ëüê³ñòü çíà÷èòüñÿ ó òåëåôîííîìó äîâ³äíèêó îðãàí³çàö³¿, ðîçì³ùåíîìó íà ñàéò³. Äâ³ ïðèéìàëüí³.
Îäíà — íà÷àëüíèêà, äðóãà äëÿ
çàñòóïíèê³â. Ó÷îðà, 15 ñåðïíÿ,
ï³ñëÿ äåâ’ÿòî¿ ðàíêó æóðíàë³ñò
íàìàãàâñÿ äîäçâîíèòèñÿ äî êåð³âíèöòâà, ùîá îòðèìàòè êîìåíòàð
ñòîñîâíî ñèòóàö³¿ íà Ìèêîëàé÷óêà. Äèâíî, â îáîõ ïðèéìàëüíÿõ
íà äçâ³íêè í³õòî íå â³äïîâ³â. Òàê
ñàìî ìîâ÷àëè òåëåôîíè íà÷àëüíèêà ³ éîãî ïåðøîãî çàñòóïíèêà.
Çà íîìåðîì ãîëîâíîãî ³íæåíåðà
òåæ í³õòî íå â³äïîâ³â.
— Íå çíàþ, ïîâèíí³ áóòè íà ì³ñö³, — ïîÿñíèëà äèñïåò÷åð, ÿêà
íàçâàëà ñâîº ³ì’ÿ — Ìàéÿ Îëåêñàíäð³âíà. — Äàâàéòå ïåðåâ³ðèìî
íîìåðè. Ä³éñíî, öå ¿õí³ íîìåðè.
Ñï³âðîçìîâíèöÿ ï³äòâåðäèëà
ôàêò àâàð³¿ íà âóëèö³ Ìèêîëàé-

Тариф на холодну воду може зрости
«Вінницяоблводоканал» хоче
збільшити тарифи на водопостачання та водовідведення
у 2018 році. До Нацкомісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, були направлені проекти розрахунків
економічно-обгрунтованих
тарифів на зазначені послуги.
У дужках вказані діючі тарифи.
Усі ціни без ПДВ.
централізоване водопостачання — 7,15 гривні за 1 м2 (наразі — 6,13);
централізоване водовідведення — 4,71 гривні за 1 м2 (наразі — 3,82);
послуга з централізованого постачання холодної води (з використанням

Перейти вулицю
Миколайчука і не
намочити ніг було
неможливо

внутрішньобудинкових систем) — 7,48 гривні за 1 м2 (наразі — 6,63);
послуга з водовідведення (з
використанням внутрішньобудинкових систем) — 4,92 гривні
за 1 м2 (наразі — 4,13).
Як йдеться у повідомленні «Водоканалу», тарифи треба збільшити через зростання вартості
електроенергії, матеріалів для
ремонту, рівня середньої зарплати тощо.
Вінничан запрошують до обговорення, що заплановане
на п'ятницю, 18 серпня, о 14.00.
Зустріч відбудеться в актовій
залі адміністративного приміщення «Вінницяоблводоканал»,
за адресою — вулиця Київська,
173 (goo.gl/89btWR).

÷óêà. Íà çàïèòàííÿ óòî÷íèòè,
êîëè äî íèõ íàä³éøëà ³íôîðìàö³ÿ
³ êîëè âèêîíàëè çàÿâêó, ïîâ³äîìèëà (çâåðí³òü óâàãó!):
— Çàÿâêà äî íàñ ïîñòóïèëà
10 ñåðïíÿ ï³ñëÿ îá³äó, à ë³êâ³äóâàëè âèò³ê 12 ñåðïíÿ, — êàæå
äèñïåò÷åð.
Íà ïðîõàííÿ óòî÷íèòè, î êîòð³é ãîäèí³ çàâåðøèëè ðîáîòó,
÷óþ ó â³äïîâ³äü: «Ãîäèíè íàì
íå êàæóòü, â ê³íö³ äíÿ ïîâ³äîìëÿþòü, ùî çàÿâêà âèêîíàíà». Íàãàäóþ, êîëè æóðíàë³ñò íà âëàñí³ î÷³
áà÷èâ, ÿê âèò³êàº âîäà, — ó ñóáîòó, 12 ³ íåä³ëþ, 13 ñåðïíÿ.
Äèñïåò÷åð ïîðàäèëà ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç êåð³âíèêîì â³ää³ëó åêñïëóàòàö³¿ âîäîïðîâ³äíèõ ìåðåæ
Ðóñëàíîì Ñëþñàðåíêîì. Ïðè
öüîìó óòî÷íþº: «Öå éîãî ëþäè
âè¿æäæàëè…»
— À âè çíàºòå, ÷èé òî ëþê? —
îäðàçó çàïèòóº ïàí Ñëþñàðåíêî. — Âè ñïî÷àòêó ðîçáåð³òüñÿ,
÷èé â³í, à òîä³ ñòàâòå ïèòàííÿ.
Ùî âè õî÷åòå ïî÷óòè? Ìî¿ ëþäè
íå âè¿æäæàëè.
Íà çàïèòàííÿ, ÷îìó òàê äîâãî óñóâàëè âèò³êàííÿ âîäè, ïàí
Ñëþñàðåíêî òàê ³ íå ïîÿñíèâ,
÷èé öå ëþê, àëå ùå ðàç íàãàäàâ,
ùî æóðíàë³ñò íåêîìïåòåíòíî
ñòàâèòü ïèòàííÿ, à ï³ñëÿ öüîãî
â³äêëþ÷èâ çâ'ÿçîê.
СТРУМКИ ТЕКЛИ НА АНТОНОВА,
ЛЯЛІ РАТУШНОЇ, СТРІЛЕЦЬКІЙ.
×èòà÷³ ñàéòó «20 õâèëèí» ó ñâî¿õ
êîìåíòàðÿõ äîäàëè íîâ³ àäðåñè
âèò³êàííÿ âîäè. Íàçèâàëè âóëèö³
Àíòîíîâà, Ëÿë³ Ðàòóøíî¿, Ñòð³ëåöüêó, Ìàÿêîâñüêîãî.
Íàïðèêëàä, íàïèñàëè, ùî
íà Ëÿë³ Ðàòóøíî¿ ³ Àíòîíîâà òàê
ñàìî òåêëî äâà äí³.
«Âîäîêàíàë» ðîçïèñàâñÿ ó áåç-

ñèëë³ âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³
íà íüîãî îáîâ’ÿçêè ³ ç öèì âëàäà ìàº ùîñü ðîáèòè, — íàïèñàâ
îäèí ç ÷èòà÷³â. — Ïåðåä öèì
¿õí³é íà÷àëüíèê õëåáíóâ ñìåðäþ÷î¿ âîäè÷êè, ùîá âðÿòóâàòè
ñâîº ðåíîìå. Çðîáèâ öå íà ñåñ³¿
îáëðàäè, êîëè äåïóòàòè ïðèïåðëè
éîãî çàïèòàííÿìè, ÷îìó ç êðàí³â
ñìåðäèòü».
Íàéá³ëüøå ÷èòà÷³â ö³êàâèòü,
õòî çàïëàòèòü çà çàâäàí³ çáèòêè.
— Ñòðàøíî óÿâèòè, ñò³ëüêè âîäè
âèòåêëî çà äâà äí³ ³ í³÷, — êàæå
÷îëîâ³ê, ÿêîãî æóðíàë³ñò çóñòð³â
á³ëÿ ëþêà íà Ìèêîëàé÷óêà, 39.
Çà éîãî ñëîâàìè, ìàøèíà ç
«Âîäîêàíàëó» â ñóáîòó ïðè¿æäæàëà. Àëå îäðàçó ïî¿õàëà.
ХТО ЗАПЛАТИТЬ, ПАНЕ ЧЕРНЯТИНСЬКИЙ? Ïðîñèìî ââàæàòè
äâ³ ïóáë³êàö³¿ íà ñàéò³ «20 õâèëèí» — «Âåñü äåíü íà Ìèêîëàé÷óêà ç ëþêà âèò³êàº âîäà»
(11.08.2017) òà «Ó «Âîäîêàíàë³»
âñ³ ïîâìèðàëè?» (12.08.2017),
à òàêîæ íèí³øíþ ãàçåòíó ñòàòòþ — îô³ö³éíèì çàïèòîì äî êåð³âíèêà «Âîäîêàíàëó» Îëåêñàíäðà ×åðíÿòèíñüêîãî. Çã³äíî ³ç
çàêîíàìè «Ïðî ³íôîðìàö³þ» òà
«Äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿», ïðîñèìî ïîâ³äîìèòè (êîíêðåòíî):
 ×îìó ôàõ³âö³ âàøîãî ï³äïðèºìñòâà ïðîòÿãîì äâîõ äí³â ³
îäí³º¿ íî÷³ íå çóïèíèëè âèò³êàííÿ âîäè íà âóëèö³ Ìèêîëàé÷óêà?
Êîëè óñóíóëè àâàð³þ? Ñê³ëüêè
÷àñó íà öå áóëî âèòðà÷åíî?
 ßê³ ïðè öüîìó äîïóùåíî
âòðàòè?
 Õòî ó òàêîìó âèïàäêó ïîêðèâàº çáèòêè? Ñïîæèâà÷³? Ï³äïðèºìñòâî? ßêèìè äîêóìåíòàìè
öå ïåðåäáà÷åíî?

КОРОТКО
Визволяли
маля
 Â³ííèöüê³ ðÿòóâàëüíèêè çàë³çëè ÷åðåç áàëêîí
ó êâàðòèðó, äå çà÷èíèëîñÿ
ìàëÿ. Ïàòðóëüí³ ñï³ëüíî ç
ðÿòóâàëüíèêàìè äîïîìîãëè â³ííè÷àíö³ ïîòðàïèòè
äî êâàðòèðè, â ÿê³é çà÷èíèëàñü 1,5-ð³÷íà äèòèíà.
«Â³ííè÷àíêà, ÿêà ìåøêàº
íà âóëèö³ Àêàäåì³êà ßíãåëÿ, ðàçîì ç³ ñâîºþ ï³âòîðàð³÷íîþ äèòèíîþ ïîâåðíóëàñÿ äîäîìó ç ïðîãóëÿíêè.
Ìàëå÷à çàëèøèëàñÿ â êâàðòèð³, à ìàò³ð âèéøëà, ùîá
çàáðàòè â³çî÷îê. Äèòèíà
âèïàäêîâî çà÷èíèëà äâåð³
çñåðåäèíè. «Áëèçüêî 15-¿
ãîäèíè ïàòðóëüí³ ïîë³öåéñüê³ îòðèìàëè âèêëèê.
²íñïåêòîðè ç ðÿòóâàëüíèêàìè, ïðèáóâøè íà ì³ñöå
ïîä³¿, ÷åðåç áàëêîí ñóñ³äà
ïîòðàïèëè äî êâàðòèðè
æ³íêè òà â³ä÷èíèëè äâåð³.
Íà ùàñòÿ, çà ÷àñ â³äñóòíîñò³ ìàòåð³ ä³â÷èíêà íå ïîñòðàæäàëà», — ïîâ³äîìèëè
â ïðåñ-ñëóæá³.

Додатковi
потяги до свята
 Íà ï³êîâ³ äàòè 24, 26,
27 òà 28 ñåðïíÿ «Óêðçàë³çíèöÿ» ïðèçíà÷èëà 5 äîäàòêîâèõ ïî¿çä³â íà ïîïóëÿðí³
íàïðÿìêè: Êè¿â — Äí³ïðî,
Êè¿â — Õìåëüíèöüêèé,
Êè¿â — Ëüâ³â, Ìèêîëà¿â — Êè¿â, Îäåñà — Êè¿â.
Òðè ïîòÿãè çóïèíÿòèìóòüñÿ ó ì³ñòàõ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Öå ïî¿çä
¹ 271/272 Êè¿â–Õìåëüíèöüêèé. Â³í êóðñóâàòèìå 24 òà 27 ñåðïíÿ.
Âè¿æäæàòèìå ³ç ñòîëèö³
î 6.30, à äî Õìåëüíèöüêîãî
ïðèáóâàòèìå î 12.10. Ñêîðèñòàòèñÿ äàíèì ðåéñîì
çìîæóòü ìåøêàíö³ Êîçÿòèíà òà Â³ííèö³. Òàêîæ
ó ö³ ì³ñòà ¿çäèòèìå ïî¿çä
¹ 191/192 Êè¿â–Ëüâ³â. Â³í
êóðñóâàòèìå 24 òà 27 ñåðïíÿ. Â³äïðàâëåííÿ ç Êèºâà
î 8.03. Ïðèáóòòÿ äî Ëüâîâà
î 17.30. Çóïèíÿòèìåòüñÿ ó Â³ííèö³, Êîçÿòèí³,
Æìåðèíö³ òà Âàïíÿðö³ ùå
é ïî¿çä ¹ 224/223 Îäåñà–Êè¿â. Â³í êóðñóâàòèìå 24, 26 òà 27 ñåðïíÿ.
Â³äïðàâëåííÿ ç Îäåñè
î 10.37 òà ïðèáóòòÿ äî Êèºâà î 20.37, â³äïðàâëåííÿ ç
Êèºâà î 07.54 òà ïðèáóòòÿ
äî Îäåñè î 17.51. Êâèòêè
íà ö³ ïî¿çäè âæå ìîæíà
ïðèäáàòè íà ñàéò³ «Óêðçàë³çíèö³» booking.uz.gov.ua
òà â çàë³çíè÷íèõ êàñàõ.
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ЛАРИСА ПОЛУЛЯХ, ВОЛОНТЕР

Про хвалити владу. Риторичне. Кожен день у стрічці хтось та
запитає — а що ви тут критикуєте? Вони ж працюють. Невже
так важко похвалити? Нє. Не важко. От я теж працюю. І ви.
Кого тільки за це вже похвалили сьогодні чи вчора?

простір для особистої думки

Всеукраїнський поетичний фестиваль
«Підкова Пегаса — 2017»
БЛОГ
ЮРІЙ ПРОКОПЕНКО,
ВІННИЦЬКИЙ ПОЕТ, ПУБЛІЦИСТ,
ЧЛЕН ГО «ГАРМОНІЯ»

Ó Â³ííèö³ ç 2 ïî 5 ñåðïíÿ ïðîéøîâ
ùîð³÷íèé Âñåóêðà¿íñüêèé ïîåòè÷íèé
ôåñòèâàëü «Ï³äêîâà Ïåãàñà — 2017». Ôåñòèâàëþ âèïîâíèëîñü 10 ðîê³â! ßê ³ áóëî
çàçíà÷åíî íà ñòîð³íö³ ôåñòèâàëþ ó ìåðåæ³
Ôåéñáóê, 2 é 3 ëèïíÿ äëÿ óñ³õ îõî÷èõ
ïîåò³â íà áåðåãàõ Ï³âäåííîãî Áóãó áóâ
ïðîâåäåíèé âè¿çíèé ïëåíåð. Îðãàí³çàòîðè
ãîñòèííî ïðèéìàëè àâòîð³â ïîåòè÷íîãî
ñëîâà ó ñ. Êàíàâà Òèâð³âñüêîãî ð-íó.
Òàì ïîåòè ìàëè çìîãó íå ò³ëüêè íà÷èòàòèñü äîñõî÷ó ïîåç³¿, à ùå é îçíàéîìèòèñü ç³ çðàçêàìè Ïåòðèê³âñüêîãî
ðîçïèñó òà îòðèìàòè ïðàêòè÷í³ çíàííÿ
íà ìàéñòåð-êëàñ³ ç ö³º¿ òåõí³êè ðîçïèñó.
À âæå 5 ñåðïíÿ ç 14.00 ïî 16.30 ó â³ííèöüê³é îáëàñí³é á³áë³îòåö³ ³ì. Ê. À. Ò³ì³ðÿçºâà ïðîéøîâ äðóãèé åòàï Âñåóêðà¿íñüêîãî ïîåòè÷íîãî ôåñòèâàëþ «Ï³äêîâà
Ïåãàñà — 2017».
youtu.be/PVQbNsPRW0A
Íà ôåñòèâàë³ áóëè ïðèñóòí³ ïîåòè ç
ð³çíèõ ì³ñò Óêðà¿íè: Êè¿â, Ëüâ³â, Æè-

òîìèð, Þæíîóêðà¿íñüê, Áåðäè÷åâ, Áàð,
Øàðãîðîä, Òóëü÷èí, Ëàäèæèí, Òðîñòÿíåöü, Òèâð³â, Â³ííèöÿ.
Êîæåí ç ïðèñóòí³õ ïîåò³â ìàâ ó ðîçïîðÿäæåíí³ 4 õâèëèíè, äëÿ òîãî ùîá
ñâî¿ìè òâîðàìè âðàçèòè æóð³ ôåñòèâàëþ. Ñêëàä æóð³: Àíäð³é Ñòåáåëºâ, ²ðèíà
Çåëåíåíüêà, Ñåðã³é Òàò÷èí, Þë³ÿ Áðîâàðíà, Ëåîí³ä Áîðîçºíöåâ.
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ âèñòóïó êîíêóðñàíò³â êîæåí ïðåäñòàâíèê æóð³ òåæ ïðî÷èòàâ
ê³ëüêà ñâî¿õ ïîåç³é.
Ñåðã³é Òàò÷èí ÷èòàâ ç³ ñâîº¿ íîâî¿
çá³ðêè «#åï³ñòîëÿí³õðîí³êè». Öþ çá³ðêó Ñåðã³é íàïèñàâ ñï³ëüíî ç ïîåòêîþ
Óëÿíîþ Ãàëè÷.
youtu.be/5vN-RgH4AHg
Ñåðåä ó÷àñíèê³â ôåñòèâàëþ áóëè òàê³
àâòîðè: Îëåêñàíäð Êó÷åðåíêî (Ñàøêî
Îáð³é), Ìàð³ÿ Øóëèìà, Ãàëèíà Ìðóöü,
Ñâ³òëàíà Ëàïàòàíîâà, Ìàêñèì Äàâèãîðà, ²ðèíà Ôåäîð÷óê, Îëåêñ³é Ñêðèïà÷åíêî, Ãàëèíà Ðèáà÷óê-Ïðà÷, Ìàðèíà
Êîðäîíåöü, Îëåã Ðàòí³êîâ, Âàëåíòèíà
Êàïøóê, Îëüãà Äàíèëîâñüêà, Àðòåì Ïåòðåíêî, Àííà Ìàòâººâà, Îëåã Õàð³í,
Ñâ³òëàíà Áàëàìóò, Äàíèëî ²âàíîâ, Þë³ÿ

Ãðèãîðóê, Â³êòîð Êðóïêà, Ñâ³òëàíà Êðèíè÷íà, ²ííà Âàðèâîäà, Íàòàë³ÿ Ìàñþê,
Òåòÿíà Øêóðàê, Àíàñòàñ³ÿ ²ñüêî, Ìàêàð³é Áîãàé÷óê, Âåðîí³êà Îñòàï÷óê, Ìèêîëà ×îðíîáðèâåíêî, Ñâ³òëàíà Øàð÷óê,
²âàí Øîëîõîâ, Äàð’ÿ Ïàëàìàð÷óê, Àëëà
Ãàâðèøêî-Áàá³÷åâà, Þð³é Ïðîêîïåíêî.
Òðåò³é åòàï ôåñòèâàëþ «Ï³äêîâà Ïåãàñà — 2017» â³äáóâñÿ ó ðàìêàõ ïîåòè÷íîãî
áàòëó íà ïëîù³ á³ëÿ ÊÊÇ «Ðàéäóãà». ²
ÿêùî ó ïîïåðåäíüîìó åòàï³ ïåðåìîæöÿ
âèçíà÷àëî æóð³, òî ó áàòë³ ïåðåìîæöÿ âèçíà÷àëè óñ³ ïðèñóòí³ îñîáèñòèì ãîëîñóâàííÿì. Òàêà ñîá³ ïîåòè÷íà äåìîêðàò³ÿ.
Çìàãàëèñü 16 ó÷àñíèê³â ç ð³çíèõ ì³ñò
Óêðà¿íè. Ï³ñëÿ ãîëîñóâàííÿ çà ó÷àñíèê³â
ïåðøîãî êîëà — çàëèøèëîñü 8 àâòîð³â,
ïîò³ì 4. Ìóçè÷í³ ïàóçè çàáåçïå÷óâàëè:
Îëåêñ³é Ñêðèïà÷åíêî (ñï³â òà ÷èòàííÿ
ðåïó), Þë³ÿ Ãðèãîðóê (ñï³â, ãðà íà áàíäóð³, ³ìïðîâ³çàö³ÿ ðàçîì ç ²ðèíîþ Ôåäîð÷óê), Ãàííà Ìàòâåºâà (ñï³â ï³ä ã³òàðó).
À äî ô³íàëó áàòëó ïðîéøëè: Àðòåì
Ïåòðåíêî òà Ìèêîëà ×îðíîáðèâåíêî,
ÿêèé ïîãîäèâñÿ îçâó÷óâàòè ìîþ ïîåç³þ
(Þð³é Ïðîêîïåíêî).
Òàêîæ ïðîòÿãîì áàòëó çàõ³ä âèñâ³ò-

ëþâàëè ïðåäñòàâíèêè Â³ííèöüêîãî Íàðîäíîãî êëóáó ôîòîìèñòåöòâà «Îáð³é».
Îñü ùî íàïèñàëà íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóö³ Äàðèíà Ïàëàìàð÷óê: «Ó ìåíå ñüîãîäí³
â³äáóâñÿ äåáþò ÿê âåäó÷î¿. ² íå ïðîñòî òàì
÷îãîñü:)) À ö³ëîãî Ï³äêîâà-Áàòòë 2017!!! ²
õî÷ ò³ëüêè ÑÏ²Â-âåäó÷î¿, àëå ÿ òèì äèêî
ò³øóñü:) Äÿêóþ Ëåîí³ä Áîðîçåíöåâ çà âèÿâëåíó äîâ³ðó áóòè òâî¿ì ïàðòíåðîì. Äÿêóþ çà òâîº íàä³éíå ³ âåñåëå ïëå÷å ó ö³é
íåïðîñò³é ñïðàâ³:)) Äÿêóþ óñ³ì ó÷àñíèêàì
òà ãîñòÿì — çà â³ðø³, ïîñì³øêè, ñëüîçè,
àïëîäèñìåíòè, àòìîñôåðó. Âè íåéìîâ³ðí³!
ß çëîâèëà âåëè÷åçíèé êàéô â³ä öüîãî äíÿ!
Áóëî òåïëî, äóøåâíî, åìîö³éíî, ëåãêî! Äÿêóþ âàì óñ³ì! Äî íîâèõ çóñòð³÷åé!»
Âåäó÷³ Ëåîí³ä Áîðîçåíöåâ ³ Äàðèíà
Ïàëàìàð÷óê ñòâîðèëè íà ôåñòèâàë³ «Ï³äêîâà Ïåãàñà — 2017» ëåãêó òà íåâèìóøåíó àòìîñôåðó. ² ìàéñòåðíî ïðîòðèìàëè
³íòðèãó ç îãîëîøåííÿì ïåðåìîæö³â ôåñòèâàëþ äî ñàìîãî çàê³í÷åííÿ.
Òîæ ï³äñóìêè ôåñòèâàëþ òàê³:
Ãðàí-ïð³ — Îëåêñàíäð Êó÷åðåíêî
(Ñàøêî Îáð³é) ì. Þæíîóêðà¿íñüê.
Ïåðåìîæåöü áàòëó ôåñòèâàëþ — Þð³é
Ïðîêîïåíêî ì. Â³ííèöÿ.

Фінал української драгрейсингсерії та презентація унікальних
драгстерів чекають на Вінницю!
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
ВІННИЦЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ДРАГРЕЙСІНГУ ТА ДРІФТУ

20 ñåðïíÿ íà àåðîäðîì³ Êàëèí³âêà â³äáóäåòüñÿ ãðàíä³îçíèé Ô²ÍÀË
Ãðàí-ïð³ Â³ííèö³ ç àâòîäðàãðåéñèíãó òà òðåò³é åòàï ×åìï³îíàòó
Óêðà¿íè ç ìîòîäðàãðåéñèíãó. Ï³ä
Â³ííèöåþ çíîâó ïëàâèòèìóòü àñôàëüò òà äèâóâàòèìóòü øâèäê³ñíèìè
çà¿çäàìè äðàãñòåðè ç óñ³º¿ Óêðà¿íè!
Çìàãàííÿ ïðîâîäÿòüñÿ çà ï³äòðèìêè
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà.
Ðîçïî÷íåòüñÿ àâòîìîá³ëüíå ä³éñòâî ³ùå 18 ñåðïíÿ íà ïëîù³ ïåðåä
ì³ñüêðàäîþ, äå â³ííè÷àíè òà ãîñò³
ì³ñòà çìîæóòü ïîáà÷èòè äâà íàäçâè÷àéíèõ ñïîðòèâíèõ àâòîìîá³ë³: íåéìîâ³ðíèé íîâèé Topspeed Promod
Outlaw ïîòóæí³ñòþ äî 4000 ê.ñ. ðåêîðäñìåíà ³ç Êèºâà Àíäð³ÿ Êðàâ÷åíêà, ñïåö³àëüíî ï³äãîòîâëåíèé
Nissan GTR 32 ïîòóæí³ñòþ äî
2000 ê.ñ. íàéøâèäøî¿ ä³â÷èíè íà
ïîñòðàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³ Îëåíè
Áóáëèê ³ç Çàïîð³ææÿ, çíàìåíèòèé
«Çàïîðîæåöü» Ñåðã³ÿ Ñîëîâ÷åíêà ç
Ïîëòàâè òà «Í³ññàí» ìîëäàâñüêîãî
ðåêîðäñìåíà Igor Vrabie (Êèøèí³â). Ó ñóáîòó, 19 ñåðïíÿ, ç 17.00
ñòàðòóâàòèìå îô³ö³éíà ïðåçåíòàö³ÿ
çãàäàíèõ âèùå äðàãñòåð³â, ï³ä ÷àñ
ÿêî¿ îðãàí³çàòîð çàõîäó Â³ííèöüêà
ôåäåðàö³ÿ äðàãðåéñèíãó òà äð³ôòó
404670

ðîç³ãðàº êâèòêè íà Ô³íàë çìàãàíü
ç äðàãðåéñèíãó. À âæå î 18.30 íà
ãîñòåé î÷³êóº ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ, äå
ï³ëîòè òà îðãàí³çàòîðè â³äïîâ³äàòèìóòü íà óñ³ ïèòàííÿ ïóáë³êè.
Ïîêàçîâ³ çà¿çäè óí³êàëüíèõ ìîíñòð³â äðàãðåéñ³íãó â ð³çíîìàí³òíèõ
êëàñàõ ãëÿäà÷³ çìîæóòü ñïîñòåð³ãàòè
ó íåä³ëþ, 20 ñåðïíÿ. Ô³íàë óêðà¿íñüêî¿ äðàãðåéñèíã ñåð³¿ Ukrainian
drag racing series Vinnytsia GP çáåðå âåñü áîìîíä óêðà¿íñüêîãî äðàãó
ç óñ³õ êóòî÷ê³â êðà¿íè. Ïðî ñâîþ
ó÷àñòü ó çìàãàíí³ òàêîæ ïîâ³äîìèëè
òàê³ â³äîì³ ï³ëîòè, ÿê ìàéñòåð àâòîìîá³ëüíîãî äðàãðåéñèíãó Ñåðã³é
Á³ëèê íà îíîâëåí³é 1000-ñèëüí³é
«Ñóáàðó» òà ìîòîöèêë³ñò Îëåêñ³é
×åðåï (Îäåñà), ùî ë³äèðóº â êëàñ³
àíë³ì ç ìîòîäðàãó.
Â ðàìêàõ çìàãàíü ç äðàãðåéñèíãó
ïðîéäóòü äð³ôò-òðåíóâàííÿ!!! Ó àâòîëþáèòåë³â áóäå ÷óäîâà ìîæëèâ³ñòü
ïîêàòàòèñÿ íà äð³ôò-òàêñ³ ðàçîì ç
â³äîìèìè â³ííèöüêèìè äð³ôòåðàìè
Ðóñëàíîì Øåâ÷óêîì òà Ðîìàíîì
Ïøåöåì. Õëîïö³ ïîäàðóþòü ôàíàòàì ÷èìàëî äèìó òà íåéìîâ³ðíèõ
âðàæåíü!
Îòîæ ÷åêàºìî: íåéìîâ³ðí³ øâèäêîñò³, íàäçâè÷àéí³ àâòîìîá³ë³ òà ïîòóæí³ ìîòîöèêëè, ìîðå àäðåíàë³íó
òà ÿñêðàâèõ âðàæåíü. 20 ñåðïíÿ
íàéêðàù³ àâòî òà ìîòî äðàãñòåðè
÷åêàþòü íà ñâî¿õ ãëÿäà÷³â!
404670
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ЯК УНИКНУТИ НЕПРИЄМНОСТЕЙ
ПРИ БРОНЮВАННІ ГОТЕЛЮ?
Хитрощі «броні»  Шукаючи місце для
ночівлі на «Букінгу», ви можете втратити
добрячу суму коштів: як через власну
неуважність, так і через ненадійні хостели
чи готелі. Які нюанси треба знати, щоб
не отримати «сюрпризів», забезпечуючи
собі нічліг під час подорожі
ДІАНА ГУЛБІАНІ,
АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (098)4543812

Ó â³ííè÷àíêè Äàðèíè íåâåëèêèé äîñâ³ä áðîíþâàííÿ õîñòåë³â íà «Áóê³íãó». Àëå íåùîäàâíî
äîâåëîñÿ ó åêñòðåíîìó ïîðÿäêó
øóêàòè ïîìåøêàííÿ íà äåíü äëÿ
ïîäðóã, ÿê³ ñïîíòàííî ïî¿õàëè
íà â³äïî÷èíîê äî Îäåñè.
— Ò³ëüêè-íî çàáðîíþâàëà äâà
ì³ñöÿ ó õîñòåë³, ïîäóìàëà — òðåáà
äëÿ â³ðíîñò³ ùå ïåðåäçâîíèòè ó õîñòåë, ïåðåâ³ðèòè, ÷è âñå ãàðàçä. ßê
âèÿâèëîñü, íå âñå. Âëàñíèê õîñòåëó, â³í æå é àäì³í³ñòðàòîð, ñêàçàâ:
ìîâëÿâ, òàê, ÿ áà÷ó âàøó áðîíü. Àëå
ðîçóì³ºòå, òóò äî íàñ âæå çàñåëÿþòüñÿ ëþäè. Òîæ âèáà÷àéòå, ìîæíà
ò³ëüêè îäíå ì³ñöå çàì³ñòü äâîõ.
¯¿ ñëîâà ï³äòâåðäæóº ³ Âëàä
Ðèëüñüêèé, äîñâ³ä÷åíèé ìàíäð³âíèê ³ çàñíîâíèê â³ííèöüêîãî
òðåâåë-êëàáà.
— Íà ì³é ïîãëÿä, íàéðîçïîâñþäæåí³øà ïðîáëåìà — öå
íåâ³äïîâ³äí³ñòü òîãî, ùî íà ñàéò³
³ òîãî, ùî º íàñïðàâä³. ß, íàïðèêëàä, âèð³øóþ öþ ïðîáëåìó
òàê: êîðèñòóþñü â³äãóêàìè, ÷èòàþ êîìåíòàð³. Ùå íàïðÿæíî,
ùî äåÿê³ ãîòåë³ õî÷óòü îäðàçó ï³ä
÷àñ áðîíþâàííÿ çí³ìàòè ç êàðòêè
ãðîø³ (ïðåäàâòîðèçàö³ÿ — ðåä.).
À áàãàòî ëþäåé ðîçðàõîâóþòü
íà îïëàòó ãîò³âêîþ íà ì³ñö³.
Íàòàë³ÿ ðîçïîâ³ëà, ùî âîíà
óñï³øíî ëèñòóâàëàñÿ ÷åðåç «Áóê³íã» ç õîñòåëîì, â ÿêîìó ìàëà
íàì³ð çóïèíèòèñÿ. Óäàëîñÿ âèð³øèòè âñ³ ïèòàííÿ ùîäî ñïîñîáó îïëàòè ³ ñêîðèãóâàòè ÷àñ
ïðîæèâàííÿ.

— Íà «Áóê³íãó» âñå çðîçóì³ëî âëàøòîâàíî, òàê ùî íå çàïëóòàºøñÿ. ª ³ ñàéòè ãîòåë³â, ³
ìîæëèâ³ñòü ñïèñóâàòèñÿ ç íèìè
ïî åëåêòðîíí³é ïîøò³ áåçïîñåðåäíüî. Öå äîçâîëÿº óíèêíóòè
íåïîðîçóì³íü. Ùîïðàâäà, ï³ñëÿ
òîãî, ÿê âè çðîáèòå çàìîâëåííÿ,
«Áóê³íã» íàâ'ÿçëèâî ïî÷íå âàì
ïðîïîíóâàòè ïî¿õàòè â ð³çí³ ì³ñòà
³ êðà¿íè. Àëå ³ ïðî çíèæêè òàêîæ
áóäå ïîâ³äîìëÿòè.
ЯКІ РИЗИКИ? Ñàéò booking.com
âèêîðèñòîâóº äàí³ âàøî¿ êàðòêè
ç îäí³ºþ ö³ëëþ — ïåðåäàòè ¿õ
ó ãîòåëü äëÿ ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè
çàáðîíüîâàíèõ ì³ñöü (ïðåäàâòîðèçàö³ÿ — ðåä.) Ôàêòè÷íî, öå
ãîâîðèòü ïðî òå, ùî óñ³ äàí³,
ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ ñïèñàííÿ êîøò³â, ïîòðàïëÿòü äî ñòîðîíí³õ
ðóê. Òîæ, ÿêùî ñïëà÷óºòå êîøòè
çà íî÷³âëþ íàïåðåä, êðàùå îáèðàéòå íàä³éí³ ³ âæå çíàí³ ãîòåë³
÷è õîñòåëè.
Äåÿê³ ãîòåë³ ìîæóòü âèìàãàòè
âàø³ ïåðñîíàëüí³ äàí³.
— Áóëè òàê³ âèïàäêè, êîëè
ï³ä ÷àñ áðîíþâàííÿ ãîòåëü âèìàãàâ ôîòî ïåðøî¿ òà îñòàííüî¿
ñòîð³íêè ïàñïîðòà, — ðîçïîâ³ëà
ìàíäð³âíèöÿ Àíàñòàñ³ÿ Äð³çä.
Çá³ð òàêèõ äàíèõ çàáîðîíåíèé
çàêîíîì, òîæ ìè ïî÷àëè øóêàòè
³íøå ïîìåøêàííÿ.
ЯК УНИКНУТИ ШТРАФІВ ПРИ
ВІДМІНІ БРОНІ? Ó êîæíîãî ãîòåëþ — ñâîÿ ïîë³òèêà ùîäî áðîíþâàííÿ. Òîìó ïåðåä ïî¿çäêîþ
ïîòð³áíî îçíàéîìèòèñÿ ç ïðàâèëàìè áðîíþâàííÿ òà ïåðåáóâàí-

íÿ â ãîòåë³. Ïðàâèëà ñêàñóâàííÿ áðîíþâàííÿ ³ ïåðåäîïëàòè
çàëåæàòü â³ä êàòåãîð³¿ íîìåðà.
Ìîæíà áåçêîøòîâíî ñêàñóâàòè
áðîíþâàííÿ äî ïåâíî¿ äàòè. Íàïðèêëàä, âè çàáðîíþâàëè íîìåð
â õîñòåë³ íà 17 ñåðïíÿ. Áåçêîøòîâíî ñêàñóâàòè áðîíþâàííÿ
âè ìîæåòå äî 16 ñåðïíÿ. Òîáòî
â³äìîâà ìîæëèâà íàâ³òü çà äîáó
äî çà¿çäó. Ïåðåäîïëàòà â äàíîìó
âèïàäêó íå ïîòð³áíà ³ ðîçðàõóâàòèñÿ ìîæíà íà ì³ñö³. Àëå òàê
áóâàº íå çàâæäè. Íà «Áóê³íãó»
º äâà âèäè óìîâ áðîí³: ç ìîæëèâ³ñòþ ñêàñóâàííÿ áðîíþâàííÿ
(çâîðîòíèé òàðèô) ³ áåç òàêî¿
ìîæëèâîñò³. Ó ïåðøîìó âèïàäêó
âè íå áóäåòå ñïëà÷óâàòè øòðàô.
Ó äðóãîìó âèïàäêó — ÿêùî
áðîíþâàííÿ áåçïîâîðîòíå —
øòðàô äîâåäåòüñÿ ñïëàòèòè.

Ó êîæíîãî ãîòåëþ —
ñâîÿ ïîë³òèêà ùîäî
áðîíþâàííÿ. Ïðàâèëà
ñêàñóâàííÿ áðîí³ òà
ïåðåäîïëàòè çàëåæàòü
â³ä êàòåãîð³¿ íîìåðà
Ñóìà âñòàíîâëþºòüñÿ âàð³àíòîì
ðîçì³ùåííÿ ³ âèïëà÷óºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî.
Àëå òîé æå «Áóê³íã» íàäàº
ìîæëèâ³ñòü êë³ºíòó íå ïëàòèòè øòðàô çà ñêàñóâàííÿ áðîí³ ïî íåçâîðîòíîìó òàðèôó ÿê
âèíÿòîê. ßê ïèøóòü íà ñàéò³, òàê ìîæíà óíèêíóòè ñêàðã
³ ïîë³ïøèòè âðàæåííÿ ãîñòÿ.
Ó òàê³é ñèòóàö³¿ ñëóæáà ï³äòðèìêè «Áóê³íãó» çâ'ÿçóºòüñÿ ç
êë³ºíòîì. Òàê ñàìî ìîæíà íàïðÿìó íàïèñàòè ëèñòà â ãîòåëü
ç ïðîõàííÿì íå çí³ìàòè ïëàòó
çà â³äì³íó áðîí³, âêàçàâøè ïðè÷èíè. ª â³ðîã³äí³ñòü òîãî, ùî
âàì ï³äóòü íàçóñòð³÷ ³ íå ñòàíóòü
ñòÿãóâàòè ïëàòó.
Öå òðåòÿ ïóáë³êàö³ÿ ç öèêëó
ñòàòåé â³ä RIA «ªâðîïà ïîðó÷».
Ó íàñòóïíèõ ïóáë³êàö³ÿõ ÷èòàéòå,
ÿê ùî çàñòðàõóâàòè ïåðåä ïîäîðîææþ ó ïåðøó ÷åðãó.

ЩО ТРЕБА ПАМ’ЯТАТИ
ПРИ БРОНЮВАННІ?
При зворотному тарифі відміна бронювання
відбувається без штрафних санкцій. Важливо при
цьому все зробити завчасно і дотримуватися умов
з ануляції броні номера. У такому випадку вартість
бронювання, якщо вона вже оплачена, протягом
3–5 банківських днів повертається на ту ж карту
в обсязі 100%.

Про всяк випадок, поставте обмеження
на максимальну суму списання коштів з
вашої карти: на випадок, якщо стороння
особа (приміром, колишній співробітник
готелю) захоче скористатися даними
вашої картки для оплати яких-небудь
онлайн-послуг.

Бронювання, яке потребує завдатку або
передоплати: повної або часткової,
може бути скасоване без попередження
в разі, якщо сума, яка залишається,
не може бути списана в повному розмірі
у відповідну дату платежу згідно з
бронюванням і правилами.

Іноді на «Букінгу» є можливість
забронювати номер чи скористатися
певною послугою за більш низьким
тарифом на певний період перебування.
Однак, зазвичай, їх не можна скасувати.
Або повернення грошей неможливе.

Якщо готель стягує штраф за відміну
бронювання чи незаїзд, до нього
можуть додаватися відповідні збори та
податки, включаючи туристичний збір
та міський податок. У кожній країні він
різний.

Якщо потрібно переглянути, змінити або
скасувати бронювання, треба відкрити
електронний лист з підтвердженням
бронювання. Там є інструкція, як це
зробити.

Варто пам’ятати про різницю в часі і
при відмові від номера орієнтуватися
на місцевий час міста, куди ви
збираєтеся поїхати.

Що зроблять з Київським мостом до осені 2017
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334

 Ç ìèíóëîãî ÷åòâåðãà, 10 ñåðïíÿ,
âêîòðå çì³íèëè ñõåìó ðóõó òðàíñïîðòó. Äëÿ ïðî¿çäó çàëèøèëè
ò³ëüêè îäíó ñìóãó òà ïîñòàâèëè
ñâ³òëîôîðè. À òðîëåéáóñè ¹ 4 òà
¹ 10 çíîâó ¿çäÿòü ÷åðåç Öåíòðàëüíèé ì³ñò. Ïðè÷èíà — áóä³âåëüíèêè õî÷óòü ïðèñêîðèòè ðîáîòè.
À ùî çðîáèëè ìîñòîáóä³âåëüíèêè ç
«ÌÑÓ-2» çà ï’ÿòü ì³ñÿö³â ðîáîòè?
Ðåêîíñòðóêö³ÿ Êè¿âñüêîãî ìîñ-

òó òðèâàº ç áåðåçíÿ. Çà öåé ÷àñ
ðîáî÷³ çíÿëè àñôàëüò ç ïîëîâèíè
øëÿõîïðîâîäó, óêð³ïèëè ï³ä’¿çäè
íà ì³ñò, çàáåòîíóâàëè ÷àñòèíó
îïîð òà ³íøå.
Íà ò³é ÷àñòèí³ ìîñòó, äå íåìàº
àñôàëüòó, áóä³âåëüíèêè çðîáèëè
áàãàòî îòâîð³â — òóò çàêð³ïëþâàòèìóòü ðèøòóâàííÿ, ÿêå íåîáõ³äíå ðîá³òíèêàì «çíèçó». À áëèæ÷å
äî ïåðå¿çäó â á³ê Êè¿âñüêî¿ ðîáî÷³
ïî÷àëè «ð³çàòè» ì³ñò.

— Öå ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè. Çð³çàºìî øâè ì³æ ïëèòàìè, ùîá ¿õ
ëåãøå áóëî çí³ìàòè, — ðîçêàçàâ
îäèí ç ðîá³òíèê³â.
Ó áóä³âåëüíîìó ì³ñòå÷êó çóñòð³ëè âèêîíðîáà «ÌÑÓ-2» Îëåãà Ãîðåöüêîãî. ×îëîâ³ê ñêàçàâ, äëÿ ÷îãî
¿ì òðåáà á³ëüøå ì³ñöÿ íà ìîñòó.
— Ñêîðî ðîçïî÷íåìî óêð³ïëþâàòè àðêè ç ³íøîãî áîêó. Ðåâåðñ
òà çìåíøåííÿ ðóõó íàì ïîòð³áí³
áóäóòü ÷àñòî, áî ï³ä ÷àñ áåòîíóâàí-

íÿ òðåáà ì³í³ìàëüíå íàâàíòàæåííÿ
íà ì³ñò. Âçàãàë³, çà òåõíîëîã³ºþ,
áåòîí ìàº çàñòèãàòè áåç øê³äëèâèõ
â³áðàö³é òà «ãóïàííÿ» ìàøèí çâåðõó, — êàæå âèêîíðîá Ãîðåöüêèé.
Çà éîãî ñëîâàìè, ðîáîòè «çâåðõó» áóäóòü òîä³, êîëè çàê³í÷àòü
óêð³ïëþâàòè îïîðè. Òîä³ ÿê
íà áóäìàéäàí÷èêó âæå º íåîáõ³äíà ê³ëüê³ñòü áàëîê äëÿ çàì³íè.
Òèì íå ìåíø, â³ííè÷àíè íåîäíîðàçîâî ñêàðæèëèñÿ, ùî áó-

ä³âåëüíèêè «í³÷îãî íå ðîáëÿòü»
(goo.gl/HjqyWm). Íà öå Îëåã Ãîðåöüêèé êàæå, ùî âîíè âñòèãíóòü.
— Ïðî¿çä â³äêðèºìî â öüîìó
ðîö³. Ïî îáèäâ³ ñòîðîíè ìîñòó.
Ìàºìî çàê³í÷èòè â æîâòí³-ëèñòîïàä³. Àëå, ìîæëèâî, ùî ç îäíîãî áîêó â³äêðèºìî íåïîâíèõ äâ³
ñìóãè… ß çàðàç íå ìîæó òî÷íî
ñêàçàòè, áî çàâàæàþòü êîìóí³êàö³¿, òðóáè, ùî ï³ä ï³øîõ³äíîþ ÷àñòèíîþ ìîñòó, — ñêàçàâ âèêîíðîá.
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ЧОМУ В «ІНТЕРСІТІ» ЇХАЛИ СТОЯЧИ
Скандал  У одеському «Інтерсіті» для
пасажирів, що сідали у Вінниці, не було
сидячих місць. Як пояснювали робітники
у поїзді, це сталося тому, що не причепили
чотири вагони. «Укрзалізниця» дала
пояснення та вибачилась перед пасажирами
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Ó ñîöìåðåæàõ
ïîøèðèëè ôîòî,
äå ïàñàæèðè ñòîÿ÷è ¿äóòü ó øâèäê³ñíîìó ïî¿çä³
«²íòåðñ³ò³» 746Ø «Îäåñà-Äàðíèöÿ». Ëþäÿì ïðîïîíóâàëè ñèä³òè
íà ï³äëîç³ àáî ñòîÿòè â ïðîõîä³.
ßê ïîÿñíþâàëè ñòþàðòè â ïî¿çä³, çà íåâ³äîìèõ ïðè÷èí íå ïðè÷åïèëè ùå ÷îòèðè âàãîíè. Ïðè
öüîìó äåÿê³ ïàñàæèðè çàïëàòèëè
çà êâèòêè â³ä 200 ãðèâåíü ³ á³ëüøå.
«Ñüîãîäí³ ìîºìó ÷îëîâ³êîâ³ áóëî íåîáõ³äíî âè¿æäæàòè ç
Â³ííèö³ ðàí³øå, í³æ íàì (ç ðîáî÷èõ ïèòàíü); â³í óçÿâ êâèòîê
íà øâèäê³ñíèé ïî¿çä ³ âèÿâèëî-

ñÿ, ùî äî ïî¿çäà íå ïðè÷åïèëè
÷îòèðè âàãîíè! ² òåïåð Àíäð³é ³
áàãàòî ³íøèõ ëþäåé, âêëþ÷àþ÷è
ä³òåé, ¿äóòü ñòîÿ÷è (ç ðå÷àìè, ÿê
ãîäèòüñÿ)», — íàïèñàëà â ñâîºìó
Ôåéñáóêó Ìàð³ÿ Ôàáðè÷åâà.
Æèòåëüêà Êðîïèâíèöüêîãî
Âàëåíòèíà íàïèñàëà â Ôåéñáóêó, ùî ñòîÿ÷è â «²íòåðñ³ò³» ¿äóòü
400 ïàñàæèð³â.
«Ó ìåíå êâèòîê çà 615 ãðèâåíü
ó âàãîí ëþêñ, ¹ 7, à âàãîí³â âçàãàë³ ï'ÿòü. Ëþäè ç ä³òüìè ç ìîðÿ
âåðòàþòüñÿ. Óñå, ùî ¿ì ïðîïîíóþòü êîíäóêòîðè — øìàòî÷êè
êàðòîíêè, ùîá íå ñèä³òè íà ãîë³é
ï³äëîç³. ×îòèðèñòà ëþäåé ðîçïèõàëè ïî ÷îòèðüîõ âàãîíàõ», —
ïèñàëà â ñîöìåðåæ³ æèòåëüêà
Êðîïèâíèöüêîãî Âàëåíòèíà, ÿêà
¿õàëà öèì ïîòÿãîì.

Ï³çí³øå «Óêðçàë³çíèöÿ» ïîÿñíèëà, ÷îìó íå áóëî ì³ñöü
ïàñàæèðàì ³ç êâèòêàìè íà íå³ñíóþ÷³ âàãîíè. ßêùî êîðîòêî,
òî âñå ñòàëîñÿ ÷åðåç íåñïðàâí³ñòü
äåâ’ÿòèâàãîííîãî «Òàðïàíó». ² çàì³ñòü íüîãî ùå â Îäåñ³ ïîñòàâèëè
íà ìàðøðóò «êîðîòøèé» ïîòÿã.
«Ó íåäiëþ, 13 ñåðïíÿ, çà ìàðøðóòîì Îäåñà — Äàðíèöÿ çàì³ñòü
ïî¿çäà «Òàðïàí» ¹ 764 âèðîáíèöòâà Êðþê³âñüêîãî âàãîíîáóä³âíîãî çàâîäó ó äåâ’ÿòèâàãîíí³é
êîìïëåêòàö³¿ (607 ì³ñöü) ÷åðåç
éîãî òåõí³÷íó íåñïðàâí³ñòü ó ðåéñ
âèðóøèâ ïî¿çä öüîãî æ âèðîáíèêà íà 408 ì³ñöü. Öåé ïî¿çä íà ëîêîìîòèâí³é òÿç³ ó ï’ÿòèâàãîíí³é
êîìïëåêòàö³¿. ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» òà ô³ë³ÿ ÓÇØÊ ïðîñÿòü âèáà÷åííÿ ó ïàñàæèð³â çà íåçðó÷íîñò³
òà íåïåðåäáà÷óâàí³ îáñòàâèíè.
Òåõí³÷íó íåñïðàâí³ñòü ïî¿çäà íàðàç³ óñóâàº çàâîä-âèðîáíèê», —
ïîÿñíèëè â «ÓÇ».
Êð³ì òîãî, ïåðåâ³çíèê ñêàçàâ,
ùî òèì ëþäÿì, ÿê³ â³äìîâèëèñÿ
â³ä ïî¿çäêè, ïîâåðíóëè êîøòè.
À òèì ïàñàæèðàì, ùî ïî¿õàëè
â ïî¿çä³ áåç ñèäÿ÷îãî ì³ñöÿ,
êîìïåíñóâàëè ÷àñòèíó âàðòîñò³
êâèòêà.

Як пишуть в соцмережі, стоячи в «Інтерсіті» з Вінниці
поїхали більше 400 пасажирів. «Укрзалізниця» має частково
повернути вартість квитків цим людям

Як отримати компенсацію від «Укрзалізниці»?
У правилах перевезення пасажирів залізничним транспортом є кілька приміток,
яким чином можна отримати компенсацію
вартості квитка у поїзді від перевізника. Так
от, повернути гроші за квиток можна, якщо
з вини перевізника:
 поїзд скасували;
 було запізнення відправлення пасажирів

більше ніж на годину;
 ненадання місця, яке зазначено в квитку;
 запізнення пасажира на поїзд з пункту
пересадки з вини перевізника
Для повернення платежів потрібно вимагати в начальника поїзда поставити відмітку
на квитку «Проїзний документ не використаний повністю з вини перевізника». Паса-

жиру виплачується повна вартість проїзду.
У разі переведення пасажира з вини перевізника до вагона (поїзда) нижчої категорії,
ніж зазначено в проїзному документі, виплата різниці вартості проїзду проводиться на станції призначення пасажира або
на станції переривання поїздки. Головна
умова — має бути штамп на квитку про фак-

тично здійснену поїздку, який завірений
начальником поїзда.
З оригіналом квитка та документами,
що підтверджують особу пасажира, для
повернення коштів треба звертатися
в каси залізничного вокзалу. Джерело:
пункти Правил перевезення 19.16–19.18
(goo.gl/ooYtGF).

404111
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ЗАКИНУТИЙ ПАРК
ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ

Вінницькі сходи до Бугу жартома називають
«потьомкінськими». Хоча вони звичайно ж набагато
коротші і вужчі за одеські
АЛЬБІНА КУРБАНОВА,
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334

ßêùî â³ä Âåæ³, ùî â öåíòð³
ì³ñòà, éòè ïðÿìî ïî âóëèö³ Ìèêîëè Îâîäîâà (êîëèøíÿ Êîçèöüêîãî — àâò.), òî ìîæíà ïîòðàïèòè â ïðîõîëîäíèé ïàðê. Çâ³äòè
â³äêðèâàºòüñÿ ÷óäîâà ïàíîðàìà
Ï³âäåííîãî Áóãó. Òóò º îãëÿäîâ³
ìàéäàí÷èêè, êàì’ÿí³ ñõîäè, ëàâè
òà ñì³òíèêè. Ùîïðàâäà, îñòàíí³
íå äóæå-òî é âèêîðèñòîâóþòüñÿ, ñóäÿ÷è ç òîãî, ñê³ëüêè ñì³òòÿ
ìîæíà ïîáà÷èòè, ïðîãóëþþ÷èñü
Êóìáàðàìè.
Êàì’ÿí³ ñõîäè ïðè âõîä³ âåäóòü óíèç äî ð³÷êè. À çâ³äòè
ìîæíà ïîáà÷èòè ïðîòèëåæíèé
áåðåã Áóãó ³ òå, ÿê çàðàç ïðîõîäèòü ðåêîíñòðóêö³ÿ Êè¿âñüêîãî
ìîñòó. Òà ïî÷óòè ì³öíó ëàéêó
ðîá³òíèê³â. Íà óçáåðåææ³ çóñòð³ëè ðèáàëêó, ùî ÿêðàç âèòÿãóâàâ óëîâ.
×îëîâ³ê íå çàõîò³â ïðåäñòàâèòèñÿ, àëå îõî÷å ðîçêàçàâ, ùî
ðàí³øå á³ëÿ áåðåãà ñòîÿâ ïàðîì,
ÿêèé âîçèâ ëþäåé â á³ê â³éñüêîâîãî ì³ñòå÷êà, áî Êè¿âñüêîãî
ìîñòó òîä³ ùå íå áóëî.
— Ìè ùå õëîï÷àêàìè ãðàëè

Зона відпочинку 
Парк «Кумбари»
знаходиться в кінці
вулиці Оводова.
У минулому —
мальовнича
територія, пляж та
місце із найчистішою
водою в річці
Буг. А зараз — хащі,
розбиті тротуари та
купа сміття. Хоча цей
парк може змінитися
на краще

Артинов спроектував кам’яні сходи
Парк закладений в кінці 19 століття. На вході в парк — старовинні
сходи. Спроектував ці сходинки
для міста архітектор Григорій
Артинов на початку 20 століття.
У минулому, 118 східців з великого каменю служили для спуску
до порома з крутої скелі, який
сполучав Нове Місто з островом
Спорт. На цьому острові раніше
ó ôóòáîë íà ñòàä³îí³ òðåòüî¿
øêîëè ³ ïîò³ì ñïóñêàëèñÿ ñþäè
äî Ï³âäåííîãî Áóãó, ï³ðíàëè,
ïèëè âîäó ç ð³÷êè ³ ï³äí³ìàëèñÿ
íàçàä, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê, çàñòåð³ãàþ÷è íå íàñòóïàòè íà âóäî÷êó, áî äóæå äîðîãà. — Âîäà òîä³
÷èñòà áóëà. Ïîðÿä ðîñëè äåðåâà
ç ÿáëóêàìè. Ìè ÿáëóê íàðâåìî,
íàï’ºìîñÿ òà é âåðòàºìîñÿ çíîâ
ãðàòè.
ßê êàæå ðèáàëêà, çàì³ñòü î÷åðåòó, ÿêèì îáðîñëà ïðàâà ñòîðîíà
áåðåãà, áóëà âîäà. Íå çì³ã ñòðèìàòè ðèáàëêà ³ ñâîãî îáóðåííÿ ç
ïðèâîäó ñì³òòÿ íàâêðóãè. Äâ³ðíèêè ³íîä³ ñþäè ñïóñêàþòüñÿ òà
ïðèáèðàþòü.

займалися активними видами
спорту, але після того, як збудували Сабарівську ГЕС, Спорт
опинився під водою.
Сходи Артинова ремонтували
востаннє в 2012 році. У мерії тоді планували відновити
доріжки парку «Кумбари» та
освітлення, чого так і не сталося
(goo.gl/zB1qtj).
— Óñå æ äëÿ ëþäåé ðîáèòüñÿ.
Êóäè ìîëîäü ïðèéäå ïîãóëÿòè,
ïîäèõàòè ñâ³æèì ïîâ³òðÿì? Âîíè
ïðèõîäÿòü ñþäè ïîñï³ëêóâàòèñÿ.
Àëå ÿêùî ïðèõîäÿòü, òî áåðóòü
ùîñü âèïèòè, òà é òàê ³ çàëèøàþòü ö³ ïëÿøêè. ×èì ðîçâèíóò³øà
öèâ³ë³çàö³ÿ, òèì íèæ÷å êóëüòóðà.
Çàðàç óñ³ì íà÷õàòè, ùî áóäå çàâòðà, — çàæóðåíî êàçàâ ÷îëîâ³ê.

ДИВІТЬСЯ ФОТО
НА 20MINUT.UA
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться фото! (Має бути
встановлена програма
QR Reader з Андроїдмаркета або аналогічна)

«Кумбари» залишаться тихим парком
У середині липня з’явилася петиція, в якій вінничанин Владислав Боднар звертав увагу міської влади
на жахливий стан парку «Кумбари».
«Цей парк був створений у 1930-х роках. Сьогодні
стан парку просто жахливий. Складається враження, що місцева влада на нього повністю забила. Це
ганьбить наше місто. З цим терміново щось треба
робити», — писав Боднар.
Проте його звернення підтримали лише 86 людей.
Чому парк не прибирають та які є наміри щодо нього?
Очільник департаменту комунального господарства
та благоустрою Володимир Ніценко сказав, що там
прибирають один раз на тиждень.
— Ми там нещодавно косили газони, прибирали сухе

гілля. Прибираємо раз на тиждень там, а сміття багато,
бо там люди так вчиняють. Знаю, що там розробляються плани на оновлення парку, але більше розкажуть
у департаменті архітектури, — відповів Ніценко.
Головний архітектор міста Олександр Рекута, сказав,
що плани на парк є. Але ще нічого конкретного.
— Поки що наші фахівці зробили фотофіксацію, подивилися, в якому стані сходи Артинова, пішохідні
доріжки. Хочу зі спеціалістами пройтись цим парком,
щоб подивитися, що можна зберегти, а що треба
вже оновлювати. Тобто, конкретних намірів зараз
немає, але маю думку, що парк «Кумбари» залишиться тихою, рекреаційною зоною з оглядовими
майданчиками, без особливих розваг.
403783
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КОМУ З ДЕПУТАТІВ НАЛЕЖИТЬ
ОСТРІВ ТУЗЛА-2 В ОЛЬГОПОЛІ
Що показали  Хто позичив мільйон,
скільки гектарів орендує голова фракції
і кому в облраді належить острів? Третя
частина «вилученої» інформації із
депутатських декларацій
ОКСАНА ПУСТОВІТ,
RIA, (067)7992206

Îáëðàäà íà îñòàíí³é ñåñ³¿, 18 ëèïíÿ,
íó í³ÿê íå ìîãëà
ïåðåäàòè Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîìó Øàðãîðîäñüêîìó ÷îëîâ³÷îìó
ìîíàñòèðþ 10 ãåêòàð³â ï³ä êåë³¿ íà Éîñîôàòîâ³é äîëèí³. Óñå
÷åðåç Ìîñêîâñüêèé ïàòð³àðõàò.
Äåïóòàòè ñâàðèëèñÿ, êðè÷àëè,
ïåðåãîëîñîâóâàëè…
— Òðåáà ðîáèòè, ÿê ó íàñ
â Îëüãîïîë³: º öåðêâà Óêðà¿íñüêîãî ïàòð³àðõàòó òà º öåðêâà
Ìîñêîâñüêîãî, àëå áàòþøêà
òàì îäèí, ³ í³ÿêèõ êîíôë³êò³â
íåìàº, — ï³ä³éøîâ äî ì³êðîôîíó
Ïàâëî Êàëåíè÷.
Äåïóòàò ðîçðÿäèâ êîíôë³êò.
Éîìó àïëîäóâàëè. Õòîñü ³ç êîëåã-äåïóòàò³â ùå âèãóêíóâ: «Áî
îáèäâ³ öåðêâè Êàëåíè÷ ô³íàíñóº»… Àëå ìîâà íå ïðî «³íâåñòèö³¿ â ðàé», à ïðî äåêëàðàö³¿
â³ííèöüêèõ äåïóòàò³â.
ТУЗЛА-2 НА СТАВКУ. 700 êâ. ìåòð³â çåìë³ íà 60 ãåêòàðàõ ñòàâêà — öå îñòð³â Òóçëà-2 â Îëüãîïîë³. Éîãî íåìàº â äåêëàðàö³¿
äåïóòàòà îáëðàäè Ïàâëà Êàëåíè÷à (Áëîê Ïåòðà Ïîðîøåíêà
«Ñîë³äàðí³òü»). Àëå íàâ³òü Â³ê³ïåä³ÿ ïèøå: «… Ñiëüñüêà çîíà
â³äïî÷èíêó íà îñòðîâ³ âåëèêîãî
ñòàâêà, ÿêîìó éîãî ãîñïîäàð, ï³äïðèºìåöü Ïàâëî Êàëåíè÷, äàâ
íàçâó „Òóçëà-2“ goo.gl/BMWXdR
—Öå íå ì³é îñòð³â, â³í íà îðåíäîâàí³é çåìë³ ï³ä ñòàâêîì —
íà 49 ðîê³â, — ïîÿñíþº Ïàâëî
Êàëåíè÷. — Àëå Òóçëà-2 —
òî íå á³çíåñ-ïðîåêò. Âèïóñêíèêàì ùîðîêó ÿ îðãàí³çîâóþ ïðîäîâæåííÿ ñâÿòà, íàðå÷åí³ òàì
ôîòîãðàôóþòüñÿ.
Íà ïî÷àòêó íèí³øíüî¿ äåïóòàòñüêî¿ êàäåíö³¿ ñàìå Ïàâëà ªâãåíîâè÷à ïðîðîêóâàëè íà ïîñàäó
ãîëîâè îáëðàäè. Ñàì â³í ïðî öå
ãîâîðèòè íå õî÷å, â³äæàðòîâóºòüñÿ: «Ïðî ìåíå ñò³ëüêè âæå àíåêäîò³â ñêëàäàëè…» Ïîò³ì äîäàº:
— ×óºòå, ÿ æèâó â ñåë³ ³ ìåí³
òàì ïîäîáàºòüñÿ. ß òà ìî¿ ä³òè
â ñåë³ íîðìàëüíî çàðîáëÿºìî,
çàéìàºìîñü á³çíåñîì ³ ìîæåìî
ñîá³ äîçâîëèòè ïî¿õàòè áóäü-êóäè.
ß íå áóâ ëèøå ó Íîâ³é Çåëàíä³¿
³ ùå â Àâñòðàë³¿, àëå ïî¿äó, áî
â ãîñòÿõ áóâ íàéá³ëüøèé ôåðìåð
Àâñòðàë³¿ — çàïðîøóâàâ äî ñåáå.

— Íàâ³ùî âàì äåïóòàòñòâî,
êîëè º ãðîø³, º ìîæëèâîñò³?
— Äî ìåíå çâåðòàþòüñÿ ëþäè
ïî äîïîìîãó. Àëå äëÿ òîãî, ùîá
ïîáà÷èòè, ÿêèé ó òåáå àâòîðèòåò,
òðåáà ïðîéòè ÷åðåç âèáîðè. Öå
ñâîºð³äíèé òåñò: ÷è ïðàâèëüíî
òè ïîâîäèøñÿ?
— ×îãî íå ìîæåòå ñîá³ äîçâîëèòè, à õî÷åòüñÿ?
— Ùî ìåí³ òðåáà, ÿ âñå ìîæó
êóïèòè. Ìàøèíà º.
— Ìîæåòå êóïèòè é äîðîãèé
îäÿã, àëå ÷è îö³íÿòü öå ó ñåë³?
— Êîëè áóâ äóæå ìîëîäèì ³íñòðóêòîðîì ðàéêîìó ïàðò³¿, òî õîäèâ òîä³ ò³ëüêè ó êðàâàòö³, òåïåð
íå õîäæó ïðèíöèïîâî — íàáðèäëî. Çàçâè÷àé, õîäæó â äæèíñàõ,
êðîñ³âêàõ, ôóòáîëêàõ…
— Âè îäèí ³ç òèõ, õòî çàðîáëÿº
íà â³ííèöüê³é çåìë³. ×è ðîçóì³þòü
ëþäè â ñåë³, ùî íèí³ â³äáóâàºòüñÿ
³ç ðèíêîì çåìë³?

21,5 òèñ. ãðí —
ñåðåäíÿ çàðïëàòà
ó ãîëîâè îáëðàäè
Àíàòîë³ÿ Îë³éíèêà.
Ó ãîëîâè ÎÄÀ Âàëåð³ÿ
Êîðîâ³ÿ — 20 òèñÿ÷
— Íå ðîçóì³þòü. Óñÿ á³äà
ó òîìó, ùî ó íàñ áàãàòî ÷îãî ðîáèòüñÿ ï³äï³ëüíî. À ëþäè äîâåäåíí³ äî çóáîæ³ííÿ. ß áóêâàëüíî
ì³ñÿöü, ÿê ïðè¿õàâ ç Ãîëëàíä³¿.
Âàðò³ñòü ãåêòàðà çåìë³ — 30 òèñÿ÷
ºâðî, à â íàñ ñüîãîäí³ íó òèñÿ÷à,
íó ï³âòîðè òèñÿ÷³.
— Ó âàñ ñê³ëüêè çåìë³?
— Ïàé ìàþ ³ â àãðîô³ðìè º
64 ãåêòàðè. Êîëè ùå áóëè ñåðòèô³êàòè, îäèíîê³ ïåíñ³îíåðè çàïîâ³ò íàì íàïèñàëè. Áóëà ëþäèíà,
ÿêà äîãëÿäàëà ¿õ.
— Ó âàñ â ñåë³ Îëüãîï³ëü º é
ãîòåëü. Äëÿ êîãî?
— Ïî-ïåðøå, òàì ïðàöþº òðè
æ³íêè — öå òðè ðîáî÷èõ ì³ñöÿ.
Ïî-äðóãå, òàì 16 ë³æîê, íîðìàëüí³ óìîâè. Õòîñü äî ìåíå ïðè¿õàâ,
òî º ìîæëèâ³ñòü ïåðåíî÷óâàòè.
Òàê ñàìî ó íàñ º ïåêàðíÿ —
äåâ’ÿòü æ³íîê ïðàöþþòü. Äâ³
õë³áîâîçêè ðîçâîçÿòü õë³á. Ðàí³øå
öå áóâ ñîö³àëüíèé ïðîåêò, ñüîãîäí³ âîíè íà ñåáå çàðîáëÿþòü.
Òå ñàìå êàôå, ìàãàçèíè… Ôåðìó
çáóäóâàëè, áóäóºìî ìîëîêîçàâîä.
Äî îïðèëþäíåííÿ ñòàòê³â Ïàâëî Êàëåíè÷ ñòàâèòüñÿ ïîçèòèâíî.

Депутат Павло Каленич каже, що острів не його власніть, він на орендованій землі під
ставком - на 49 років. І що Тузла-2, то не бізнес-проект
Ó éîãî æ äåêëàðàö³¿ âêàçàíî,
ùî íåðóõîì³ñòü âîíè ç äðóæèíîþ
ìàþòü ó Áîõîíèêàõ, Õì³ëüíèêó,
Îäåñ³, Â³ííèö³, ×å÷åëüíèêó òà
ó ×å÷åëüíèöüêîìó ðàéîí³ — Îëüãîï³ëü, Ñòðàò³¿âêà òà Äåì³âêà.
Çåìë³ Êàëåíè÷³â º ó Â³ííèöüêîìó
ðàéîí³ — Áîõîíèêàõ òà â Ù³òêàõ,
ó ×å÷åëüíèöüêîìó — â Ñòðàò³¿âö³
òà Îëüãîïîë³, à òîêîæ ó ð³äíîìó
ñåë³ — Ìåëüíèê³âöÿõ Íåìèð³âñüêîãî ðàéîíó.
ª òðè àâòîìîá³ë³. ÃÀÇ 1994 ð. â.
òà Toyota LandcruserZJ8OL
2007 ð. â. — ó Ïàâëà Êàëåíè÷à,
Volkswgen Êasten 2010 ð. â. ó éîãî
äðóæèíè — Í³íè Êàëåíè÷.
Òîð³ê äåïóòàò çàðîáèâ
169 793 ãðí ÿê êåð³âíèê ÑÒÎÂ
ÀÔ «Îëüãîï³ëü», ïëþñ 750 òèñ.
ãðí äèâ³äåíä³â. Çà îðåíäó ÒÎÂ
«Ñàíàòîð³é Ïîä³ëëÿ» îòðèìàâ 117 164 ãðí, çàðïëàòà ó ÔÃ
«Ðîêñàíà-Ê» — 180 òèñ. ãðí (â³í
òàì ãîëîâà ãîñïîäàðñòâà — çà ñóì³ñíèöòâîì). ²ç ïîçíà÷êîþ «Äîäàòêîâå áëàãî» â äåêëàðàö³¿ âêàçàíî 100 òèñ. ãðí â³ä ÒÎÂ «Ñïåêòð
Àãðî». Ïåíñ³ÿ ó Ïàâëà Êàëåíè÷à
çà 2016 ð³ê — 50 089 ãðí.
Ó Îùàäáàíêó äåïóòàò çáåð³ãàº
300 òèñ. ãðí.
«ВИСИТЬ» КРЕДИТ 200 ТИСЯЧ.
À îò ó ãîëîâè îáëðàäè Àíàòîë³ÿ
Îë³éíèêà í³ ãîò³âêîþ, í³ íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ êîøòè íå çàäåêëàðîâàí³. Ëèøå êðåäèòè. Òðè
ðîêè òîìó â³í ïîçè÷èâ 200 òèñ.
ãðí ó êîìóíàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿
«Îáëàñíèé ôîíä ñïðèÿííÿ ³íâåñòèö³ÿì òà áóä³âíèöòâó». Ñóäÿ÷è ³ç
éîãî ñë³â òà ³ç çàäåêëàðîâàíîãî, —
íà êâàðòèðó ó Â³ííèö³. 124,20 êâ.
ìåòðà ïðèäáàâ ó 2015 ðîö³
çà 532 321 ãðí. Ó Òîìàøïîë³
ó ãîëîâè îáëðàäè çåìåëüíà ä³ëÿíêà 1500 êâ. ì, à ó äðóæèíè
êâàðòèðà — 60,90 êâ. ì. Äî ðå÷³,
ó 2015 ðîö³ ó äðóæèíè ç’ÿâèëàñÿ

çåìåëüíà ä³ëÿíêà — 1200 êâ. ì
âàðò³ñòþ 36 426 ãðí.
Ìàøèíó Àíàòîë³é Äìèòðîâè÷ íå çì³íþâàâ ³ç 2008 ðîêó —
Nissan Almera Classic 2007 ð. â.
ßê â³í ç³çíàâàâñÿ æóðíàë³ñòàì:
«Nissan — öå ìîÿ îñîáèñòà ìàøèíà, à ñëóæáîâà, çàêð³ïëåíà çà ãîëîâîþ îáëðàäè áóëà ³
º Volkswagen. ß ¿æäæó äëÿ òîãî,
ùîá çåêîíîìèòè ÷àñ. ²ç çàäîâîëåííÿì ¿çäèâ ³ ¿æäæó íà òðàìâà¿
÷è òðîëåéáóñ³ ó âèõ³äí³... çãàäóþ ñòóäåíòñüê³ ðîêè, ÿê â÷èâñÿ
â Îäåñ³…» goo.gl/8bVYsu
Òîð³ê ãîëîâà îáëðàäè çàðîáèâ
259 òèñ. ãðí. Ïåíñ³ÿ çà 2016-é
ó Àíàòîë³ÿ Îë³éíèêà — 33 055 ãðí,
ó äðóæèíè — 14 653 ãðí.
БАНК «НАКАПАВ» 103 ТИСЯЧІ
ПРОЦЕНТІВ. Ó äåïóòàòà îáëðàäè — ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âàëåð³ÿ Êîðîâ³ÿ çàðïëàòà
ó 2016 ðîö³ — 242 676 ãðí. Çàòå â³í
ùå îòðèìóº çàðïëàòó çà ñóì³ñíèöòâîì — ÿê äîöåíò ³ ÿê íàóêîâèé
êåð³âíèê. Òåðíîï³ëüñüêèé íàö³îíàëüíèé åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò çàïëàòèâ Âàëåð³þ Êîðîâ³þ
ïîíàä 10 òèñ. ãðí, à Â³ííèöüêèé
òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèé ³íñòèòóò — 7063 ãðí. À ùå Âàëåð³þ
Â³êòîðîâè÷ó «êàïàþòü» ïðîöåíòè
ç ÏðèâàòÁàíêó — 103 òèñÿ÷³ ãðí
çà ìèíóëèé ð³ê.
Æèòëîâèé áóäèíîê ó Ñòðèæàâö³ (318,6 êâ. ì) òà êâàðòèðà
ó Â³ííèö³ (86,5 êâ. ì) çàïèñàí³
íà äðóæèí³ — Òà¿ñ³¿ Êîðîâ³é.
Âàëåð³é Â³êòîðîâè÷ º âëàñíèêîì
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê: ó Ñòðèæàâö³ — 1200 êâ. ì òà ó Òðîñòÿíåöüêîìó ðàéîí³ — 31 024 êâ. ì. Òà¿ñ³¿
Âàñèë³âí³ íàëåæèòü òðè ä³ëÿíêè ó Ñòðèæàâö³ — 1499, 1093 òà
982 êâ. ì, à òàêîæ ó Â³ííèöüêîìó
ðàéîí³ ùå 21 135 êâ. ì.
Ó ðîäèí³ Êîðîâ³ÿ º äâà àâòîìîá³ë³: Toyota Camry 2.4 L

2008 ð. â. — ó Âàëåð³ÿ Â³êòîðîâè÷à òà Mitsubishi D.2 ASX
2.0 Atultimate 2011 ð. â. — ó äðóæèíè.
Ãîò³âêó ïîäðóææÿ íå çàäåêëàðóâàëè, à ó áàíêàõ òðèìàþòü
ìàéæå 1,07 ìëí ãðí.
ПОЗИЧИВ МІЛЬЙОН, А ОРЕНДУЄ
54 ГЕКТАРИ. Ìàº ñâ³é êàá³íåò
ó ïðèì³ùåíí³ îáëðàäè äåïóòàò
Îëåêñàíäð Êðó÷åíþê. Â³í î÷îëþº ôðàêö³þ ÁÏÏ «Ñîë³äàðí³ñòü», à ç 27 ÷åðâíÿ ïðèçíà÷åíèé
çàñòóïíèêîì ãîëîâè ÎÄÀ. Òîð³ê
Â³ííèöüêà òåðèòîð³àëüíà îðãàí³çàö³ÿ ïàðò³¿ «ÁÏÏ «Ñîë³äàðí³ñòü»
çàïëàòèëà Îëåêñàíäðó Êðó÷åíþêó 8420 ãðí ÿê «ìåíåäæåðó ç
ïèòàíü ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó».
ßê çàñòóïíèê Êîðîâ³ÿ, â³í çàéìàºòüñÿ êîìóí³êàö³ºþ ÎÄÀ ç
ãðîìàäñüêèìè îá'ºäíàííÿìè òà
ïîë³òè÷íèìè ïàðò³ÿìè». «Ñîë³äàðíà» êîìóí³êàö³ÿ î÷åâèäíà,
àäæå âëàäà ðîäîì ç ÁÏÏ. À ñàì
Êðó÷åíþê — ³ç á³çíåñó.
Çåìëÿ Îëåêñàíäðà Âàñèëüîâè÷à
ó Õì³ëüíèêó — 909 êâ. ì òà áóäèíîê 161,7 êâ. ì. Ó Õì³ëüíèöüêîìó ðàéîí³ îðåíäóº 51 ãåêòàð
ïëþñ ó Êîçÿòèíñüêîìó ðàéîí³
ïîíàä òðè ãåêòàðè. Ó äðóæèíè
º çåìåëüíà ä³ëÿíêà — 1200 êâ.
ì, à òàêîæ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ êâàðòèðà — 131 êâ. ì. ¿çäèòü
ïîäðóææÿ Êðó÷åíþê³â íà äâîõ
ìàøèíàõ. Íà íüîìó çàïèñàíà
Toyota Land Cruiser 200 2014 ð. â.,
íà íå¿ — Subaru Outback 2012 ð. â.
84 600 ãðí — ñò³ëüêè ó 2016 ðîö³
îô³ö³éíî çàðîáèâ íà ñâîºìó ï³äïðèºìñòâ³ «Àãðîëàä-Ï» Îëåêñàíäð Êðó÷åíþê. Ïðîòå â³í ïîçè÷èâ 1 016 753 ãðí, à äðóæèíà —
317279 ãðí. Íà áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ ó ïîäðóææÿ ìàéæå 18 òèñ.
ãðí, ãîò³âêîþ çáåð³ãàþòü 887 òèñ.
ãðí, 20 òèñ. äîë. òà 4850 ºâðî.
Äàë³ áóäå.
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БІЛЯ ВЕЖІ ЗІБРАЛИ ЛІТНІЙ УРОЖАЙ
Грядки в центрі  Маленькі вінничани
збирали врожай з городу, який розбили
в центрі міста. З грядок в Європейському
саду зібрали кавун, диню та кілька
капустин і баклажанів. Восени, коли
дозріють помідори, організатори
обіцяють зварити борщ із городини
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ìàéñòåð-êëàñè
òà êóøòóâàííÿ êàâóí³â — 10 ñåðïíÿ
â³äáóâñÿ çàõ³ä «ÎãîÐîäèíà», äå ä³òåé ðîçâàæàëè êîíêóðñàìè òà ïðîïîíóâàëè íàìàëþâàòè óëþáëåíèé
ôðóêò ÷è îâî÷ íà òðîòóàð³ ïîðÿä
ç ãîðîäîì. ² äàëè êîæí³é äèòèíè
ñêóøòóâàòè êàâóí, ÿêèé âèð³ñ íà
ì³ñüêîìó ãîðîä³.
Ïîðÿä ç äèòÿ÷èì ìàéäàí÷èêîì, íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³, ó
òðàâí³ ïîñàäèëè ê³ëüêà ñîòåíü
îâî÷³â òà ÿã³ä íà íåâåëèêèé ãîðîä. ² ÷åðåç ê³ëüêà ì³ñÿö³â ç³-

áðàëè ïåðøèé óðîæàé.
Â³ííè÷àíêà ²ðèíà Áîðîâèê
ïðèéøëà íà çàõ³ä ðàçîì ç äîíüêîþ. Æ³íêà ñïðèéìàº öåé çàõ³ä ÿê
ïîçèòèâíèé äîñâ³ä â æèòò³ ä³òåé.
— Âîíè æ ó ì³ñò³ æèâóòü òà âñüîãî öüîãî íå áà÷èëè. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ä³òè íàâ³òü íå áà÷èëè, ÿê
ïðàöþþòü ëþäè íà ïîë³ òà çâ³äêè
áåðóòüñÿ îâî÷³ íà áàçàð³. À ïîâèíí³
ä³çíàòèñÿ, — ñêàçàëà æ³íêà.
Äåâ’ÿòèð³÷íà Ñîô³ÿ Êîáçàð
ñàäæàëà îâî÷³ òà ÿãîäè íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ ùå òîð³ê. ßê
ñêàçàëà ä³â÷èíêà, ¿é ïîäîáàºòüñÿ
ñàäæàòè ãîðîäèíó.
— Öèì ÿ çàéìàþñÿ ³ âäîìà. Ó
ñâîºìó ñåë³ ÿ âèñàäæóâàëà ÿáëóí³,
ãðóø³, ïîì³äîðè òà ³íøå. Ó ìåíå

º ñâ³é ñàä òà íàâ³òü êëóìáà º. Ó
Â³ííèö³ ÿ äîãëÿäàëà çà êàâóíàìè, ïîëóíèöåþ òà ïîì³äîðàìè.
Ïðèõîäèëà òðè÷³ íà òèæäåíü,
ïîëèâàëà, ÿêùî áóëî òðåáà, —
ðîçêàçàëà Ñîô³ÿ.
Ïîì³æ ãðÿäêàìè õîäèëè ä³â÷àòà, ÿê³ ö³êàâèëèñÿ, ÷è äîçð³ëè âæå
ïîì³äîðè. ² òàêîæ çàãëÿäàëè íà
ñòàí êàïóñòè. Òîä³ ÿê õëîïöÿì,
ÿê³ áóëè íà ñâÿò³, á³ëüø ö³êàâî
áóëî ìàëþâàòè íà òðîòóàð³.
— Öüîãî ðîêó âèð³ñ âåëèêèé
êàâóí, òàêîãî â íàñ ùå íå áóëî.
À ùå ç³ðâàëè äèíþ, ê³ëüêà áàêëàæàí³â òà êàïóñòó ñîðòó «àãðåñîð».
Öå âñå ñàäæàëè ìàë³ â³ííè÷àíè,
à íàñ³ííÿ ìè îòðèìàëè â³ä íàøîãî ñïîíñîðà — «Ñèíãåíòà Óêðà¿íà», — ðîçêàçóº ïðåäñòàâíèöÿ
«Óí³âåðó» Â³êòîð³ÿ Ãåðàñèì÷óê.
— Íà ùàñòÿ, ãîðîäèíó íå îá³ðâàëè. Çáåðåãòè óðîæàé âäàëîñÿ,
ìîæëèâî, ùî òóò õîäèòü áàãàòî
ïàòðóë³â ïîë³ö³¿.
ßê ðîçêàçàëè îðãàí³çàòîðè ïîä³¿,
âîñåíè âîíè çáåðóòü äî ï³âöåíòíåðà âðîæàþ, ³ â öåíòð³ ì³ñòà çâàðÿòü
áîðù. Éîãî çìîæóòü ñêóøòóâàòè
âñ³ áàæàþ÷³ ìåøêàíö³ ì³ñòà. À íà
íàñòóïíèé ð³ê ïëàíóþòü ïîñàäèòè
êàðòîïëþ çàì³ñòü ñàëàòó.

Дівчинка Вікторія шукала дозрілі полуниці на грядці. Овочі
вона не саджала, але залюбки їх намалювала поряд, на тротуарі

Звідки городина в центрі міста?
Город знаходиться поблизу дитячого майданчика на Європейській площі. Він з’явився минулого року: насіння та матеріали
дали представники агрофірми
«Сингента Україна», а організатором проекту виступив центр
«Універ».
Проект назвали «ОгоРодина».

У травні цього року посадили
приблизно 500 саджанців салату,
помідорів, капусти, кавунів, динь
та інших культур. І мета цієї акції
— привернути увагу жителів міста
до сутності сучасного сільського
господарства, зрозуміти на власному практичному досвіді працю
фермера (goo.gl/eKAx15).

404604

381701

404055
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КОРОТКО
Сортуватимуть
сміття
 Â³äêðèëè ñì³òòºñîðòóâàëüíó ë³í³þ. Âîíà çàáåçïå÷èòü óòèë³çàö³þ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ìåøêàíö³â
Ìóðîâàíèõ Êóðèë³âö³â
òà ùå 59 ñåëèù ðàéîíó ç
ïîñòóïîâèì çàëó÷åííÿì
ñóñ³äí³õ ðàéîí³â îáëàñò³.
Ïîáóòîâ³ â³äõîäè ñîðòóâàòèìóòüñÿ ç âèä³ëåííÿì
5 ôðàêö³é (ïîë³åòèëåí, ìåòàë, ïàï³ð, ñêëî, îðãàí³÷í³
ðåøòêè). Öå äîçâîëèòü ùîäåííî çáèðàòè, ñîðòóâàòè
³ ïåðåðîáëÿòè 15–20 òîíí
ïîáóòîâèõ â³äõîä³â òà ïðîäîâæèòè ôóíêö³îíóâàííÿ
ïîë³ãîíó òâåðäèõ ïîáóòîâèõ
â³äõîä³â ç 16 äî 30 ðîê³â
åêñïëóàòàö³¿. Íà ë³í³¿ áóäå
ñòâîðåíî 12 ðîáî÷èõ ì³ñöü.

Перемогла
у Скадовську
 Ó ì³ñò³ Ñêàäîâñüê çàê³í÷èâñÿ îäèí ç íàéïðåñòèæí³øèõ äèòÿ÷èõ âîêàëüíèõ
êîíêóðñ³â «×îðíîìîðñüê³
³ãðè». Äëÿ ïðîñëóõîâóâàííÿ
áóëî â³ä³áðàíî 174 äèòèíè
ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè.
Ç íèõ â³ä³áðàëè 57 êîíêóðñàíò³â, ÿê³ îòðèìàëè
«ïóò³âêó» â ï³âô³íàë. Ó íîì³íàö³¿ «Ä³â÷àòà (ìîëîäøà
ãðóïà)» ïåðåìîãëà 10-ð³÷íà
â³ííè÷àíêà Äàðèíà Êðàñíîâåöüêà. Ä³â÷èíêà âæå
ï’ÿòü ðîê³â çàéìàºòüñÿ
âîêàëîì ó òâîð÷³é ìàéñòåðí³ «Çîðÿíà ìð³ÿ» ì³ñüêîãî
Ïàëàöó ìèñòåöòâ. Êåð³âíèêè — Â³îëåòòà Íàãîðíà òà
Â³ðà Ìàéáîðîäà.

Знайшли
бабусю
 Ó ²ëë³íåöüêîìó ðàéîí³
äâ³ äîáè øóêàëè 78-ð³÷íó áàáóñþ, ÿêà çàáëóêàëà
ó ë³ñ³. Âðàíö³ 8 ñåðïíÿ
2017 ðîêó ïåíñ³îíåðêà ï³øëà ç äîìó ³ íå ïîâåðíóëàñü.
«Íà ïîøóêè çíèêëî¿ æ³íêè
áóâ çàëó÷åíèé âåñü îñîáîâèé ñêëàä â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿, ïðàö³âíèêè ê³íîëîã³÷íîãî öåíòðó, ðÿòóâàëüíèêè
òà îäíîñåëüö³. Óâå÷åð³,
äðóãîãî äíÿ, ìàíäð³âíèöþ
â³äøóêàëè ó ñåë³ Ãðàí³â
Ãàéñèíñüêîãî ðàéîíó, äå
¿¿ ïðèõèñòèëè íåáàéäóæ³
ñåëÿíè», — ðîçêàçóº â. î.
íà÷àëüíèêà ³ëë³íåöüêî¿
ïîë³ö³¿ Îêñàíà Øâåöü.
78-ð³÷íà æ³íêà ï³øêè çäîëàëà áëèçüêî 40-ê³ëîìåòð³â,
éäó÷è â ïðîòèëåæíèé á³ê
â³ä ñåëà.
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ОСВОЮЄ ПРОФЕСІЮ ДОУЛИ
Незвична робота  У Вінниці є
всього чотири таких жінки. Доули
підтримують жінок до, під час та після
пологів. Ольга Сайфулліна, одна з
них, розповіла, як пройшла шлях від
дипломованого юриста і депутата
до доули і психолога
КАТЕРИНА КОВАЛЕНКО, (093)1611204

Á³ëüøå 10 ðîê³â ïðàöþâàëà
þðèñòîì ³ áóëà äåïóòàòîì Ëåí³íñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè. Ï³ñëÿ
íàðîäæåííÿ äèòèíè 36-ð³÷íà
â³ííè÷àíêà çì³íèëà ñâ³é ñâ³òîãëÿä ³ ñòàëà äîïîìàãàòè æ³íêàì.
Á³ëüøå ðîêó òîìó Îëüãà îñòàòî÷íî ïðèéíÿëà ð³øåííÿ, ùî
áóäå äîóëîþ.
ХТО ТАКА ДОУЛА. Îëüãà çãàäóº, ùî âïåðøå ä³çíàëàñÿ ïðî
äîóë ó æóðíàë³ «Äîìàøíÿ äèòèíà», äîóëà — öå æ³íêà, ÿêà
ôàêòè÷íî ñóïðîâîäæóº ³íøó
æ³íêó, ùî çíàõîäèòüñÿ ó ïðîöåñ³ ïîëîã³â. Äîóëà äîïîìàãàº
æ³íö³ ðîçñëàáèòèñÿ ÷è íàâïàêè
íàïðóæèòèñÿ, ïðèíîñèòü âîäè÷êó, äîìîâëÿºòüñÿ ç ïåðñîíàëîì, çàõèùàº ïðàâà ïîðîä³ëë³. ßêùî æ³íêà íå ðîçóì³º, ùî
â³äáóâàºòüñÿ, äîóëà ïîÿñíþº,
àäæå âîíà çíàéîìà ç ïðîöåñîì
ïîëîã³â. Ó ñàìî¿ Îëüãè äâîº ä³òåé — 6-ð³÷íà Íàñòÿ ³ 1-ð³÷íèé
Òèãðàí.
— Ðåêîìåíäóþ ó ï³äòðèìêó
áðàòè æ³íêó, ÿêà ìàº õîðîøèé
äîñâ³ä ³ ëåãê³ ïîëîãè. Òîä³ âîíà
ïîçèòèâíî çàðÿäæåíà ³ çìîæå
ï³äòðèìàòè. Êîëè æ³íêà ðîçñëàáëåíà, ó íå¿ íàâ³òü ì³íÿþòüñÿ
àíàë³çè. Ðîáîòà äîóëè — öå äëÿ
ìåíå íàòõíåííÿ, — êàæå Îëüãà.
Çãàäóº, ùî óïåðøå ï³øëà
íà ïîëîãè ÿê äîóëà 5 ðîê³â òîìó.
— Ìîÿ ïîäðóæêà íàðîäæóâàëà, òàê ñòàëîñÿ, ùî ¿¿ ÷îëîâ³ê
áóâ â³äñóòí³é, àäæå âñå ïî÷àëîñÿ
ðàí³øå, à æ³íö³ õîò³ëîñÿ, ùîá
áóëà ï³äòðèìêà. ß ï³øëà ç íåþ
íà ïîëîãè. Öå áóâ íåéìîâ³ðíèé
âèêèä àäðåíàë³íó ³ åíäîðô³í³â — áîæåâ³ëüíèé êîêòåéëü,
ìîÿ ïîäðóãà êëàñíî íàðîäèëà,
³ ÿ áóëà äóæå ùàñëèâà é ä³ëèëàñÿ ñâî¿ì ñòàíîì ç áëèçüêèìè, —
êàæå Îëüãà.
ЛЮДИНА, ЯК А З ТОБОЮ
«НА ОДНІЙ ХВИЛІ». Îëüãà Ñàéôóëë³íà ðîçïîâ³äàº, ùî íå âñ³
æ³íêè õî÷óòü íàðîäæóâàòè ó ñóïðîâîä³ ÷îëîâ³ê³â, òà é ÷îëîâ³êè
íå çàâæäè ïîãîäæóþòüñÿ áóòè
ðàçîì ç æ³íêàìè ï³ä ÷àñ ïîëîã³â.
— Àêóøåðêè — íå ò³ ëþäè,
õòî ìîæå ðîçä³ëèòè ñòàí æ³íêè, ïîñï³â÷óâàòè, ï³äòðèìàòè,
ïîðàä³òè. Æ³íêè õî÷óòü, ùîá
ïîðÿä áóëà ëþäèíà, ÿêà ç òîáîþ «íà îäí³é õâèë³», — êàæå

Îëüãà. — ß íå ïðèéìàþ ïîëîãè
ÿê àêóøåðêà, à ñòâîðþþ àòìîñôåðó. ß ñêîð³ø çà âñå ïñèõîëîã
äëÿ æ³íêè. Äîóëà — æ³íêà, ÿêà
ñâî¿ì ñòàíîì âñåëÿº äóìêó, ùî
ïîðîä³ëëÿ âïîðàºòüñÿ ³ çìîæå,
áî ó íå¿ âñüîãî äîñòàòíüî, ùîá
íàðîäèòè ñàì³é. Äîóëà — öå
ñëîâî äëÿ ìåíå çâó÷èòü ÿê íÿíÿ
äëÿ æ³íêè, ¿¿ ñëóæíèöÿ. Õî÷à
ìåí³ á³ëüøå ïîäîáàºòüñÿ ñëîâî
ïîâèòóõà, âîíî äëÿ ìåíå ïðîñòå
³ çðîçóì³ëå.
Îëüãà ââàæàº, ùî çâåðíóòèñÿ
äî äîóëè ìîæíà, êîëè ùå òåðì³í âàã³òíîñò³ ìàëåíüêèé, íàâ³òü äâà ì³ñÿö³, òîä³ âàã³òí³ñòü
ïðîéäå ùå êðàñèâ³øå. Æ³íêà
áóäå ðîçñëàáëåíà ³ ïîëîãè áóäóòü ëåãêèìè.
— Ìåíå íàé÷àñò³øå çíàõîäÿòü
çà äîïîìîãîþ «ñàðàôàííîãî ðàä³î». Óñüîãî ÿ ñóïðîâîäæóâàëà
ïîëîãè ñ³ì ðàç³â, ìåí³ ïîùàñòèëî ³ âñå ïðîõîäèëî äîáðå, —
ðîçïîâ³äàº æ³íêà.

«Äîóëà — öå ÿê íÿíÿ
äëÿ æ³íêè, ¿¿ ñëóæíèöÿ.
Õî÷à ìåí³ á³ëüøå
ïîäîáàºòüñÿ ñëîâî
ïîâèòóõà, âîíî ïðîñòå
³ çðîçóì³ëå»
— Ó ïîëîãîâèé ïðîïóñêàþòü, äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ìàòè
äîâ³äêó ïðî ñòàí çäîðîâ'ÿ (ùî
íåìàº òóáåðêóëüîçó). Ó ìàéáóòíüîìó ïëàíóþ ñêëàäàòè äîãîâîðè íà òàêèé ñóïðîâ³ä. Çàðàç óñ³ ãðîø³, ÿê³ ÿ çàðîáëÿþ
ÿê ïñèõîëîã, â³äêëàäàþ, ùîá
îòðèìàòè îô³ö³éí³ ñåðòèô³êàòè.
ß õî÷ó íàâ÷àòèñÿ íå òîìó, ùî
íåâïåâíåíà ó ñîá³, à ùîá æ³íêàì
áóëî á³ëüø ñïîê³éí³øå ³ ó íèõ
áóëî á³ëüøå äîâ³ðè.
Îëüãà ñêàçàëà, ùî ñóïðîâîäæåííÿ äîóëè ïîâèííî êîøòóâàòè â³ä 2500 äî 4000 ãðí. Ñþäè
ìàº òàêîæ âõîäèòè ³ çóñòð³÷
äî ïîëîã³â, êîëè æ³íêà çíàéîìèòüñÿ ç äîóëîþ, ðîçïîâ³äàº ïðî
ñåáå ³ ùî ñàìå âîíà õî÷å â³ä
ñóïðîâîäæåííÿ.
Îëüãà Ñàéôóëë³íà ââàæàº
ñâîþ ïðîôåñ³þ óí³êàëüíîþ ³
äóæå êðàñèâîþ.
— Ó Â³ííèö³ º óñüîãî ÷åòâåðî
æ³íîê-äîóë. Áóòè äîóëîþ — öå
ñï³â÷óâàòè, ðîçóì³òè, ùî ç òîáîþ, ïðàöþâàòè çà ïðèíöèïîì
«ÿ âïîðàëàñÿ ³ òè âïîðàºøñÿ».

Народження дітей змінило світогляд Ольги.
Вона захотіла допомагати жінкам. Була юристом,
а стала доулою і психологом

Доули не заважають
ОЛЕНА АСТАХОВА,
ЗАСТУПНИК
ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ
ВІННИЦЬКОГО
МІСЬКОГО
КЛІНІЧНОГО
ПОЛОГОВОГО
БУДИНКУ № 1:

— У наш пологовий приходить
невелика кількість жінок, які
користуються послугами доул,
не більше одного відсотка усіх
породіль (за 2017 рік трохи
менше 10 жінок). Допомога
доули полягає у психологічній
підтримці жінки у пологах. Це
саме може виконувати і близька людина, яка приходить з породіллею на пологи, це право

жінки. Зазвичай, це чоловік,
рідше — мама чи свекруха, подруга, але іноді приходять з доулами. Доула ніяк не втручається у медичну частину. З одного
боку медичний персонал позитивно ставиться до присутності
партнера на пологах, тому що
це своєрідний юридичний захист і лікаря, і акушерки щодо
ведення пологів. Партнери бачать і можуть підтвердити, де
був лікар, скільки разів слухали
серцебиття дитини. Із тих доул,
що я бачила, ніхто не заважав
наданню медичної допомоги
чи веденню пологів, не становив якусь загрозу для жінки і
не перешкоджав діям лікарів.

Це гарний заробіток
ЮЛІЯ ГОЛУДА,
ЗАВІДУВАЧКА
ПОЛОГОВОГО
ВІДДІЛЕННЯ
ВІННИЦЬКОГО
МІСЬКОГО
КЛІНІЧНОГО
ПОЛОГОВОГО
БУДИНКУ № 1:

— Жінки, які користувалися послугою доул, дуже їм довіряли.
Якщо якісь втручання за показами лікарі хотіли провести,
то жінка все це узгоджувала з
доулою, тому доводилося ще

раз пояснювати, хоча перед
тим пояснювали породіллі. Доули своєю присутністю не заважали, тому що ми звикли, що є
партнер на пологах. Думаю, що
це дуже гарна стаття заробітку.
Доула не несе відповідальності, а заробляють непогано. Вони
говорять, що пройшли дороговартісні курси і тому їх послуги
теж дороговартісні. Думаю, що
ця справа у нас буде поширюватися, чому б і ні? Ніяких претензій до них від жінок немає,
бо все ж в унісон з жінкою йде.
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ПЕРШАЧКІВ ВАРТО
ПРИЩЕПИТИ ВІД КОРУ
Попередити  На сьогоднішній день
на території Вінниччини зареєстровано
10 випадків кору. Останній спалах
кору у нашому регіоні був у 2013 році,
кожні 4–5 років вони повторюються.
Медики закликають вакцинувати дітей,
а дорослих — подбати про себе
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Çà ñëîâàìè Ñòåïàíà Òîì³íà, çàâ³äóâà÷à åï³äåì³îëîã³÷íîãî â³ää³ëó
îáëàñíîãî ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó
ÌÎÇ Óêðà¿íè, â íàñ ñèòóàö³ÿ ç
êîðîì íàáàãàòî êðàùà, í³æ â ³íøèõ ðåã³îíàõ, äå ðàõóíîê âæå éäå
íà ñîòí³ âèïàäê³â.
— Ê³ð — öå ³íôåêö³éíå çàõâîðþâàííÿ ³ äî 1968 ðîêó,
êîëè íå áóëî ïðîô³ëàêòè÷íèõ
ùåïëåíü, íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ùîð³÷íî ðåºñòðóâàëîñÿ 8–12 òèñÿ÷ âèïàäê³â ö³º¿
õâîðîáè, — ðîçïîâ³äàº Ñòåïàí
Òîì³í. — Êîëè ââåëè âàêöèíàö³þ
ïðîòè êîðó, ñàìå â 1968 ðîö³ òà
ðåâàêöèíàö³þ â 1988 ðîö³, çàõâîðþâàí³ñòü íà öþ ³íôåêö³þ
çíèçèëàñü â äåñÿòêè ðàç³â.
Çîêðåìà, â ìèíóëîìó 2016 ðîö³
â îáëàñò³ íå áóëî çàðåºñòðîâàíî
æîäíîãî âèïàäêó äàíî¿ õâîðîáè,
çàçíà÷àº ë³êàð, àëå êàæå, ùî äëÿ
êîðó ä³º öèêë³÷í³ñòü ïåðåá³ãó åï³äåì³÷íîãî ïðîöåñó. Òîáòî êîæí³
4–5 ðîê³â ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çðîñòàííÿ ð³âíÿ çàõâîðþâàíîñò³.
У ЖЕ ПОЧА ЛОСЯ. — ×åðãîâå çðîñòàííÿ çàõâîðþâàíîñò³
íà ê³ð ðîçïî÷àëîñü â öüîìó ðîö³,

³ çà ï³âðîêó 2017 â Óêðà¿í³ âæå
çàðåºñòðîâàíî 958 âèïàäê³â, —
êàæå ë³êàð. — Íà òåðèòîð³¿ Â³ííè÷÷èíè çàõâîð³ëî 10 ëþäåé,
ñåðåä ÿêèõ 7 ä³òåé. Äâà âèïàäêè
áóëè ï³äòâåðäæåíí³ ëàáîðàòîðíî,
â³ñ³ì êë³í³÷íèì øëÿõîì.
Çà ñëîâàìè Òîì³íà, õî÷à çàõâîðþâàí³ñòü íà öþ ³íôåêö³þ
íåçð³âíÿííî çìåíøèëàñü, ê³ð
äîñ³ ââàæàºòüñÿ ïîøèðåíîþ òà
íåáåçïå÷íîþ õâîðîáîþ. Îñîáëèâî ñåðåä äèòÿ÷îãî íàñåëåííÿ.
— Óò³ì, áóäü-õòî ìîæå çàõâîð³òè íà öþ ³íôåêö³þ, ÿê äèòèíà
òàê ³ äîðîñëèé. À ïðîô³ëàêòè÷íå
ùåïëåííÿ º ºäèíîþ ìîæëèâ³ñòþ óáåçïå÷èòè ñåáå, òèì ïà÷å
âàêöèíà ïðîòè êîðó º â äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³ â ïðîô³ëàêòè÷íèõ
çàêëàäàõ, — êàæå ìåäèê. — Ä³òîê, îñîáëèâî ïåðøîêëàñíèê³â,
äî ïî÷àòêó íîâîãî íàâ÷àëüíîãî
ðîêó ïîòð³áíî îáîâ'ÿçêîâî âàêöèíóâàòè.
КІР МОЖНА ЛІКВІДУВАТИ ЩЕПЛЕННЯМ. ²íøîãî ìåòîäó ïðîô³ëàêòèêè êîðó, í³æ ùåïëåííÿ
íåìàº, íàãîëîøóº ë³êàð ³ öå
ï³äòâåðäæåíî äåñÿòèë³òòÿìè äîñë³äæåíü. Çîêðåìà Òîì³í çãàäóº
ÑØÀ, äå ïðî ê³ð ñàìå çàâäÿêè
ùåïëåííþ íå ÷óëè âæå äàâíî.
Õî÷à öå íå ãîâîðèòü ïðî òå, ùî
õâîðîáà ë³êâ³äîâàíà, ÿê, íàïðè-

Коментар експерта
Íàòàëÿ
Ñóõàíîâà
ë³êàð ïåä³àòð
â³ííèöüêîãî
ìåäè÷íîãî öåíòðó
«Àëüòàìåäèêà
ïëþñ»

— Згідно з національним календарем, вакцинація від кору проводиться двократно у віці 1 рік і
6 років. Тобто у віці від 1 до 5 років
11 місяців і 29 днів для захисту від
кору дитина повинна отримати
одноразово вакцину комбіновану
від кору, епідемічного паротиту
та краснухи, а після 6 років і у дорослих має бути 2 щеплення від
кору з мінімальним інтервалом
в 1 міс. Показанням до вакцинації
від кору у дорослих є народження після 1968 г. (вважається, що

люди, народжені до 1968 року
перехворіли на кір, з огляду
на відсутність вакцинації в той
час і дуже високу контагіозність
кору) + відсутність в анамнезі
перенесеного кору і відсутність
інформації про двократну вакцинацію від кору. Вакцинація дітей
до 18-річного віку проводиться
за рахунок держави в медустановах комунальної власності,
а дорослим доведеться подбати
про свою вакцинацію самостійно: купити вакцину в аптеці або
робити щеплення в приватному
медичному центрі (в м. Вінниця —
МЦ «Альтамедика плюс»). Варто
нагадати про можливість екстреної вакцинації від кору протягом
72 годин від моменту контакту з
хворим.

êëàä, íàòóðàëüíà â³ñïà, çáóäíèê
ÿêî¿ íå çíàõîäÿòü í³äå íà ïëàíåò³,
ïî÷èíàþ÷è ç 80-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Ïðè òîìó, ùî äîñë³äæåííÿ ïðîäîâæóþòüñÿ äî öüîãî
÷àñó.
— Íà àìåðèêàíñüêîìó êîíòèíåíò³ öÿ ³íôåêö³ÿ íå ðåºñòðóºòüñÿ, àëå ïåð³îäè÷íî â³äáóâàþòüñÿ
ñïàëàõè, òî â îäí³é, òî â ³íø³é
êðà¿í³, — ðîçïîâ³äàº Ñòåïàí
Òîì³í. — Çâè÷àéíî, íàéìåíø³
ïîêàçíèêè òàì, äå íà äîñòàòíüîìó ð³âí³ çä³éñíþºòüñÿ ³ìóíîïðîô³ëàêòèêà. Òîáòî îõîïëþþòüñÿ íå ìåíøå 95% ä³òåé, ÿê³
ï³äëÿãàþòü ùåïëåííþ çã³äíî ç
íàö³îíàëüíèìè êàëåíäàðÿìè.
Â Óêðà¿í³ âàêöèíàö³ÿ â³ä êîðó
ïðîâîäèòüñÿ ä³òÿì 12–18 ì³ñÿö³â, à ðåâàêöèíàö³ÿ â 5–6 ðîê³â.
Òîáòî äèòèíà ïîâèííà îòðèìàòè
äâà ùåïëåííÿ, ùî ñëóãóº ãàðàíò³ºþ — òàêà äèòèíà íå çàõâîð³º
â äîðîñëîìó â³ö³. Ó äåÿêèõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ, ÑØÀ, Êàíàä³
êàëåíäàð ùåïëåíü äåùî ð³çíèòüñÿ. ßê ïðàâèëî, òàì âàêöèíàö³ÿ
ïðîõîäèòü ó â³ö³ â³ä 9 ì³ñÿö³â
äî 2 ðîê³â, à ðåâàêöèíàö³ÿ â³ä
4 äî 6 ðîê³â.

вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42
404620

СПОНСОР РУБРИКИ
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697
Більше 70%
захворілих з
початку року —
діти та підлітки.

спалахів кору
загалом сталося в Україні
за останні півроку

Çàðàç âàêöèíà º â
òàê³é ê³ëüêîñò³, ùî
¿¿ ìîæóòü îòðèìàòè
âñ³. Ó ê³íö³ âåðåñíÿ
áóäå ùå äîäàòêîâå
íàäõîäæåííÿ
ЩО РОБИТИ ДОРОСЛИМ. Çà
ñëîâàìè ë³êàðÿ, âèïàäêè ³íôåêö³¿
ó äîðîñëèõ — öå äîñèòü âèñîêèé ðèçèê ñåðéîçíèõ óñêëàäíåíü
òà ñìåðò³. Òàê ñàìî, ÿê ìåäèêè
çàñòåð³ãàþòü ñòîñîâíî êðàñíóõè, îñîáëèâî ìîëîäèõ æ³íîê,
îñîáëèâî âàã³òíèõ (äëÿ íèõ öå
ðåêîìåíäàö³ÿ ïðî ïåðåðèâàííÿ
âàã³òíîñò³), òàê ³ ê³ð ìîæå ìàòè
äóæå ïîãàí³ íàñë³äêè.
— Ùåïëåííÿ â³ä êîðó ìîæíà
îòðèìàòè ó âñ³õ öåíòðàõ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè,
à â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³ ùåïëåííÿ
ïðîâîäÿòü ïðè àìáóëàòîð³ÿõ òà
ôåëüäøåðñüêèõ ïóíêòàõ. Â îáëàñò³ ïðàöþº 1030 êàá³íåò³â ùåïëåíü, — ðîçïîâ³äàº Òîì³í. —
Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ùåïëåííÿ
çã³äíî ç ïëàíîì ïðîâîäÿòü ä³òÿì,
â òîìó ÷èñë³ òèì, ÿê³ ðàí³øå
íå ìîãëè éîãî îòðèìàòè ÷åðåç
áðàê âàêöèí.
Ñòåïàí Òîì³í êàæå, ùî ÿêùî
äîðîñëà ëþäèíà, ÿêà ðàí³øå
íå âàêöèíóâàëàñü, àáî íå ïîâí³ñòþ âàêöèíóâàëàñü, çâåðíåòüñÿ
ó êàá³íåò äëÿ ùåïëåíü, ìåäèêè
ìàþòü âèð³øèòè ïèòàííÿ òàêî¿
âàêöèíàö³¿ â ³íäèâ³äóàëüíîìó
ïîðÿäêó, îñê³ëüêè ïðåïàðàòè
çàìîâëÿëèñÿ íà ä³òåé.

Сумська
Чернігівська

Висип починається
навколо
лінії волосся
на обличчі, шиї,
за вухами
Висип
розповсюджується
донизу на груди
та живіт

Досить часто кір призводить
до серйозних ускладнень

В останню чергу
висип з’являється
на руках та ногах

Інкубаційний
період кору
8–14 днів

Особливо небезпечним
для оточуючих хворий
буде останні 2 дні
інкубаційного періоду

На 4 день висипу —
хворий для оточуючих
безпечний

Щеплення – захист від хвороби
Кір — інфекційна хвороба, що
вражає як дітей, так і дорослих,
які не мають імунітету проти цього захворювання. Вона проявляється високою температурою,
нежитем, кашлем, висипом,
іноді до симптомів додаються
блювання і пронос. Кір небезпечний тим, що може ускладнитися пневмонією чи викликати
ураження головного мозку.
За даними Міністерства охорони здоров'я, значна частина

захворілих у 2017 році не мали
усіх необхідних доз щеплення
або не були щеплені проти кору
взагалі.
В Україні доступна комбінована вакцина PRIORIX проти
кору, епідемічного паротиту
та краснухи виробництва GSK,
яку на замовлення МОЗ закупив
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)
за кошти бюджету. Вакцина
наявна в медичних закладах
по всій країні.
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П'ЯТЬ КОМАНД З ВІННИЦІ
ГРАТИМУТЬ У ЧЕМПІОНАТІ
Рекорд  У суперлізі стартують два
наших чоловічих клуби і жіночий. А міські
молодіжні волейбольні колективи
заявляють до нижчих дивізіонів
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Ó íàøîìó ì³ñò³ ñïðàâæí³é âîëåéáîëüíèé áóì. Âîñåíè ÷îëîâ³÷³
êëóáè ÂÊ «Â³ííèöÿ» ³ «Åêîä³ì»
òà æ³íî÷èé «Á³ëîçãàð-Ìåäóí³âåðñèòåò» ñòàðòóþòü ó ñóïåðë³ç³ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. Öå âæå ðåêîðä
ó ìàñøòàáàõ âñ³º¿ êðà¿íè. Àëå
êåðìàíè÷àì íàøîãî âîëåéáîëó
öüîãî çàìàëî: âîíè çàÿâëÿþòü
ìîëîä³æí³ êîëåêòèâè äî íèæ÷èõ
ë³ã â³ò÷èçíÿíèõ ïåðøîñòåé ñåðåä
äîðîñëèõ. Ïîäðîáèöÿìè ç RIA
ïîä³ëèëèñÿ î÷³ëüíèêè ïðîôåñ³éíèõ êëóá³â ³ Îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿
âîëåéáîëó.
ІСТОРИЧНА ВЕРШИНА. Ó ìèíóëîìó ñåçîí³ âïåðøå â ³ñòîð³¿
â³ííèöüêà æ³íî÷à êîìàíäà ñóïåðë³ãè âèãðàëà ñð³áí³ ìåäàë³
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. ÂÊ «Á³ëîçãàð-Ìåäóí³âåðñèòåò» íàâ³òü çäîáóâ ïóò³âêó äî ºâðîêóáê³â. Àëå
â³äìîâèâñÿ òàì äåáþòóâàòè ÷åðåç
áðàê êîøò³â, ïîÿñíþº ãîëîâíèé
òðåíåð êîìàíäè Þë³ÿ ßêóøåâà.
Â³ííèöüê³ âîëåéáîë³ñòêè çíîâó ãðàòèìóòü íà áàç³ ìåäè÷íîãî
óí³âåðñèòåòó. Ó ì³æñåçîííÿ ñêëàä
îíîâëþºòüñÿ, öåé ïðîöåñ òðèâàº.
Þë³ÿ ßêóøåâà ìèíóëîãî ñåçîíó
é ñàìà âèõîäèëà íà ìàéäàí÷èê.
Àëå ïîêè ùî íå âèð³øèëà, ÷è
ïðîäîâæóâàòè ¿é ³ãðîâó êàð’ºðó.
— Ó êîìàíä³ ãðàòèìóòü ñòóäåíòêè ìåäóí³âåðñèòåòó òà ³íø³
âèõîâàíêè â³ííèöüêîãî âîëåéáîëó. Ïëàíóºìî çíîâó ïîáîðîòèñÿ
çà ïðèçîâå ì³ñöå, — ðîçïîâ³äàº
Þë³ÿ ßêóøåâà.
У ВК «ВІННИЦЯ» ЗМІНИВСЯ ТРЕНЕР. ÂÊ «Â³ííèöÿ» ìèíóëîãî ñåçîíó âèãðàâ áðîíçîâ³ íàãîðîäè
ñóïåðë³ãè. Òîæ éîãî ìåòà íà öåé

ñåçîí — ïîñ³ñòè ì³ñöå íå íèæ÷å.
Ó «ì³ñòÿí» çì³íèâñÿ ãîëîâíèé òðåíåð. Êîëèøí³é «êîó÷»
Îëåêñàíäð Áîíäàðåíêî ñòàâ â³öå-ïðåçèäåíòîì êëóáó ³ ñòàðøèì
òðåíåðîì âñ³õ çá³ðíèõ êîìàíä îáëàñò³ (äèòÿ÷èõ ³ äîðîñëèõ). Éîãî
ì³ñöå çàéíÿâ Âàñ³ô Òàë³áîâ. Öå
äîñâ³ä÷åíèé âîëåéáîë³ñò, ÿêèé
ãðàâ ó åë³òíèõ êëóáàõ Óêðà¿íè òà
²ðàíó. À ïåðåä öèì ÷îòèðè ðîêè
áóâ ãîëîâíèì òðåíåðîì ÷åìï³îí³â
Àçåðáàéäæàíó.
ª é ï³äñèëåííÿ ³ãðîâîãî ñêëàäó. Êëóá ïîïîâíèëè äâà íîâà÷êè
ç äîñâ³äîì âèñòóï³â ó ñóïåðë³ç³ —
ßðîñëàâ Çà¿êà (ç õìåëüíèöüêîãî
«Íîâàòîðà») ³ Äåíèñ Äåíèñîâ (ç
÷åðí³ã³âñüêîãî «Áóðåâ³ñíèêà».
— Íàøà êîìàíäà ñåðéîçíî ãîòóºòüñÿ äî ñåçîíó. ÂÊ «Â³ííèöÿ»
ïðîâåëà âæå äðóãèé òðåíóâàëüíèé çá³ð — ó Âîðîõò³. Ïåðøèé
áóâ ó Ñêàäîâñüêó. Êîìàíäà, ÿê ³
ðàí³øå, ô³íàíñóºòüñÿ ç ì³ñüêîãî
òà îáëàñíîãî áþäæåò³â. Ï³äòðèìóþòü ¿¿ é ñïîíñîðè, — ðîçêàçàâ
âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð îáëàñíî¿
ôåäåðàö³¿ âîëåéáîëó ³ äèðåêòîð
ÂÊ «Â³ííèöÿ» Â³òàë³é Ä³ì³òð³ºâ.
ДЕБЮТАНТ ЕЛІТНОГО ДИВІЗІОНУ. Îáèäâ³ â³ííèöüê³ ÷îëîâ³÷³ êîìàíäè ñóïåðë³ãè çíîâó ãðàòèìóòü
ó çàë³ ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó.
«Åêîä³ì» äåáþòóº ó ñóïåðë³ç³ ³
ïëàíóº òàì çàêð³ïèòèñÿ.
— Àäæå ñêëàä ó íàñ — íåïîãàíèé. Áóäåìî íàëàøòîâóâàòèñÿ
íà ìàêñèìàëüíèé ðåçóëüòàò ó âñ³õ
ìàò÷àõ. ßêå ì³ñöå ïîñÿäåìî, çàçäàëåã³äü íå ñêàæó. Àëå «õëîï÷èêàìè äëÿ áèòòÿ» íå áóäåìî.
Áî òîð³ê äîõîäèëè äî ï³âô³íàëó
Êóáêà Óêðà¿íè, äå ñòàëè ÷åòâåðòèìè, — êàæå ãîëîâíèé òðåíåð
«Åêîäîìó» Âàëåð³é Êîïèëîâ.

ВК «Вінниця»
минулого сезону
здобув бронзу
суперліги

СПІЛЬНОТА
СПОРТ
Розіграють
футбольний
Суперкубок
Ó ñåðåäó, 16 ñåðïíÿ,
íà Öåíòðàëüíîìó ì³ñüêîìó
ñòàä³îí³ â³äáóäåòüñÿ ìàò÷
çà Ñóïåðêóáîê Â³ííè÷÷èíè
ç ôóòáîëó. Çìàãàòèìóòüñÿ
÷åìï³îí îáëàñò³ ìèíóëîãî
ñåçîíó «ÅÌÑ-Ïîä³ëëÿ» (Â³ííèöÿ) ³ âîëîäàð îáëàñíîãî
êóáêà «Ôàêåë» (Ëèïîâåöü).
Ïî÷àòîê — î 17.00. Âõ³ä —
â³ëüíèé.

Чемпіони
зі слалому

Ó êîìàíä³ «Åêîä³ì» áàãàòî
òàëàíîâèòî¿ ìîëîä³. 80% ñêëàäó — âèõîâàíö³ âîëåéáîëó Â³ííè÷÷èíè.
— ²ç çåìëÿêàìè ç ÂÊ «Â³ííèöÿ» ó íàñ íåïîãàí³ ñòîñóíêè,
õî÷à é ð³çíå áà÷åííÿ âîëåéáîëó.
Äî ðå÷³, ó ì³æñåçîííÿ äî íàøîãî
êëóáó ïåðåéøëè «ì³ñòÿíè» Áîãäàí Áîñåíêî (ì³é âèõîâàíåöü) ³
Îëåêñàíäð Íàëîæíèé, — ðîçïîâ³â
Âàëåð³é Êîïèëîâ.
Ï³ä ÷àñ âèñòóï³â ó âèù³é ë³ç³
êîìàíäó «Åêîä³ì» ô³íàíñîâî
ï³äòðèìóâàëî ëèøå îäíîéìåííå
ï³äïðèºìñòâî. Ó ñóïåðë³ç³ ¿é îá³öÿþòü íàäàòè é ïåâíó áþäæåòíó
ï³äòðèìêó.
ВОЛЕЙБОЛЬНА ПІРАМІДА. Îêð³ì
Â³ííèö³, íåìàº ³íøîãî ì³ñòà, äå
áóëè á îäðàçó òðè âîëåéáîëüíèõ
êîìàíäè ñóïåðë³ãè. Àëå öå ùå
íå âñå. ßê ïîâ³äîìèâ Â³òàë³é
Ä³ì³òð³ºâ, äðóã³ êîìàíäè ÂÊ
«Â³ííèöÿ» (÷îëîâ³÷à é æ³íî÷à)
âèñòóïàòèìóòü ó íèæ÷èõ ë³ãàõ
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. Ó âèù³é

àáî â ïåðø³é. Öå ïèòàííÿ íàðàç³ âèð³øóºòüñÿ.
— Äðóãó ÷îëîâ³÷ó êîìàíäó ÂÊ
«Â³ííèöÿ» ñòâîðþºìî íà áàç³
êîëåäæó Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó õàð÷îâèõ òåõíîëîã³é. Æ³íî÷èé ÂÊ «Â³ííèöÿ» òîð³ê ñòàâ
â³öå-÷åìï³îíîì Óêðà¿íè â ïåðø³é
ë³ç³. Äî íüîãî âõîäèòèìóòü êðàù³
âèõîâàíêè îáëàñíî¿ ñïîðòøêîëè
ç âîëåéáîëó, — ðîçïîâ³â Â³òàë³é
Ä³ì³òð³ºâ.
×èì ïîÿñíþºòüñÿ íèí³øíº ï³äíåñåííÿ â³ííèöüêîãî âîëåéáîëó?
— Ñòâîðåíà 12 ðîê³â òîìó ï³ðàì³äà ï³äãîòîâêè ãðàâö³â ïðèíîñèòü
ðåçóëüòàò. Ãàðíî ïðàöþþòü òðåíåðè â ðàéîíàõ. Ãðàâö³â äî â³ííèöüêèõ êîìàíä ìàéñòð³â âèõîâóþòü
ó Êîçÿòèí³, Áàð³, Ãàéñèí³, Æìåðèíö³ ³ Òåïëèêó, — êàæå Â³òàë³é
Ä³ì³òð³ºâ. — Íåäàðìà íàø³ þí³
âîëåéáîë³ñòè ðåãóëÿðíî äåìîíñòðóþòü âèñîê³ ðåçóëüòàòè íà âñåóêðà¿íñüêîìó ð³âí³. Ïðèì³ðîì, çá³ðíà
Â³ííè÷÷èíè ñåðåä þíàê³â 2001 ð.í.
öüîãî ðîêó ñòàëà ñð³áíèì ïðèçåðîì
÷åìï³îíàòó êðà¿íè.

Ó ñ. Ìèã³ÿ (Ìèêîëà¿âñüêà
îáëàñòü) ïðîéøîâ ÷åìï³îíàò
Óêðà¿íè ç âåñëóâàëüíîãî
ñëàëîìó ñåðåä þí³îð³â. Âèõîâàíö³ Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè ¹ 2 çäîáóëè â³ñ³ì
íàãîðîä, ñåðåä ÿêèõ îäíà
çîëîòà. Çîêðåìà, ÷åìï³îíàìè
íà êàíîå-äâ³éö³ ñòàëè Êîñòÿíòèí Áàáñüêèé ³ Ìàêñèì
Äæåðóê.

На «Бершадській
Ниві»
Ô³í³øóâàâ 39-é â³äêðèòèé
îáëàñíèé òóðí³ð ç øàøîê
«Áåðøàäñüêà Íèâà». Çìàãàëèñÿ 57 ñïîðòñìåí³â. Ïåðåì³ã ßðîñëàâ Ãîí÷àðåíêî
(Áàëòà, Îäåñüêà îáëàñòü).
Ñð³áíèì ïðèçåðîì ñòàâ
âèõîâàíåöü Â³ííèöüêî¿
ñïîðòøêîëè ¹ 6 Â³òàë³é
Ëóöåíêî. Áðîíçà — â àêòèâ³
Îëåêñàíäðà Ìîðåíêà (Ê³ë³ÿ,
Îäåñüêà îáëàñòü).
Випуск №32 (1001)
Двоваріантні двоходові задачі на кооперативний мат. Нагадуємо новим
читачам нашої газети: в задачах такого жанру починають ходити чорні і
допомагають (!) білим поставити собі мат.
Задача №2015-2018
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

«Нива-В» розійшлася миром з «Прикарпаттям»
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

 Ìàò÷ øîñòîãî òóðó ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç ôóòáîëó (äðóãà ë³ãà)
ìàâ âåëèêå çíà÷åííÿ ³ äëÿ â³ííèöüêî¿ «Íèâè-Â», ³ äëÿ «Ïðèêàðïàòòÿ» (²âàíî-Ôðàíê³âñüê).
Àäæå îáèäâ³ êîìàíäè ïðàãíóòü
ï³äâèùèòèñÿ â êëàñ³. Ó ðàç³ äîìàøíüî¿ ïåðåìîãè íèâ³âö³ ìîãëè ï³äíÿòèñÿ ç ï’ÿòîãî ðÿäêà.
À ôðàíê³âö³ çà óìîâè ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó çàêð³ïëþâàëèñÿ
â ÷³ëüí³é òð³éö³ ãðóïè.

Ó ãð³ «Íèâè-Â» âèä³ëÿâñÿ êàï³òàí Êîë³íñ Íãàõà. Íåùîäàâíî
âèõ³äåöü ³ç Êàìåðóíó îòðèìàâ
ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè.
Òàêîæ ñòàðàâñÿ íàø ï³âçàõèñíèê Òàðàñ Îâ÷àð, ÿêèé ãðàâ
ïðîòè ñâîº¿ êîëèøíüî¿ êîìàíäè. Íà 20-é õâèëèí³ â³í ïðèéíÿâ
ì'ÿ÷à íà ë³âîìó ôëàíç³, çì³ñòèâñÿ
ó öåíòð òà ñèëüíî ïðîáèâ, àëå
çàõèñíèê âñòèã çàáëîêóâàòè øê³ðÿíó êóëþ.
×åðåç ñïåêó ó ñåðåäèí³ òàéìó

àðá³òð çóïèíèâ ãðó, ùîá ãðàâö³ ìîãëè ïåðåïî÷èòè. Íà 39-é
õâèëèí³ Äåíèñ Êàòðþê ìåòð³â ç
ï’ÿòè ïîö³ëþâàâ âæå ïðàêòè÷íî
ó ïîðîæí³ âîðîòà, àëå âëó÷èâ
ó äàëüíþ øòàíãó. ×åðåç äâ³ õâèëèíè, ÷óäîâó íàãîäó â³äçíà÷èòèñÿ
çãàÿëè ôðàíê³âö³. Âèõ³ä ñàì-íàñàì ²ãîðÿ Õóäîáÿêà íåéòðàë³çóâàâ
ãîëê³ïåð Ìàêñèì Áàá³é÷óê. Ï³ñëÿ
ïåðåðâè ñïåêà òðîõè ñïàëà, íèâ³âåöü Äåíèñ Áðåóñ, ÿêèé âèéøîâ
íà çàì³íó, íà 70-é õâèëèí³ ì³ã

çàâåðøóâàòè çðó÷íèé ïðîñòð³ë,
àëå íå äîòÿãíóâñÿ äî ì’ÿ÷à. ×åðåç ê³ëüêà õâèëèí íàø Òèìîô³é
Áðèæ÷óê — ç ãîñòðîãî êóòà ãîëîâîþ ïðîáèâ íåâëó÷íî. Â³ííè÷àíè äî îñòàííüîãî íàìàãàëèñÿ
âèðâàòè ïåðåìîãó. Òà íå âäàëîñÿ.
Îòæå, 0:0. Íà ï³ñëÿìàò÷åâ³é
ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ òðåíåðè îáîõ
êîìàíä âèçíàëè ðàõóíîê ñïðàâåäëèâèì. Àäæå ãðà áóëà ïðèáëèçíî
ð³âíîþ, ³ «øàëüêè òåðåç³â» ìîãëè
ñõèëèòèñÿ íà áóäü-ÿêèé á³ê.

h2

2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №32 (1346) 9 серпня 2017 року
Задача №2015
1. Kb5? cb5:!; 1. Kc8! Цугцванг;
1… Kpa6/C-/ Kpa8 2. Фb6/Фa7(:)/Ф:c6x.
Задача №2016
1. Tf7+? Kph8 2.Kg6x; 1...Kph6!;
1. Tg5+! 1… Kph8/Kph6/Kpf8 2.Tg8/Tg6/Tg8x.
Задача №2017
1. Kc4! Цугцванг; 1... Kpa1/c2/K- 2. Ф:b1/Фb2/Фa3(:)x.
Задача №2018
1. Kpf5! Цугцванг; 1...Kph1/Kph2 2. Cf3/Cf1x.
М. Пархоменко
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СПОРТ НА ВУЛИЧНИХ ТРЕНАЖЕРАХ
Альтернатива  Вуличні тренажери —
класна альтернатива спортзалу. Усі рухи
на них виконуються з вагою власного тіла.
Тому ризик травмуватися зводиться до
мінімуму. А отже займатися на тренажерах
може будь-хто. Розбираємося з Ганною
Атамановою, як це правильно робити

íà äåâ’ÿòîìó ïîâåðñ³, ï³äí³ìàþñÿ
ñõîäàìè. ßêùî º íåäàëåêî â³ä
áóäèíêó ñòàä³îí — ìîæíà âèéòè
ïðîéòèñÿ òàì 30 õâèëèí, ïîá³ãàòè. Àáî ïîêàòàòèñÿ íà âåëîñèïåä³
ì³ñòîì. RIA ïîïðîñèëà ä³â÷èíó
ïîêàçàòè, ÿê ïðàâèëüíî çàéìàòèñÿ íà âóëè÷íèõ òðåíàæåðàõ,
ç ÷îãî ïî÷èíàòè ³ ÷èì çàê³í÷óâàòè òðåíóâàííÿ. Òîæ ïðÿìóºìî íà ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê
â ïàðêó.

íèé ïàðê. Òàì á³ëÿ ñòàä³îíó º
â³ñ³ì òðåíàæåð³â ³ áàãàòî ð³çíîìàí³òíèõ áðóñ³â, òóðí³ê³â òà äðàáèí.
— ß íå ô³òíåñ-³íñòðóêòîð,
ïðîñòî ñàìîó÷êà ç ìåäè÷íîþ
îñâ³òîþ, òåðàïåâò, — ðîçïîâ³äàº
ïðî ñåáå Àíÿ. — Õîäèëà â ñïîðòçàë, àëå öå äóæå äîðîãî. Âçàãàë³
ââàæàþ, ùî çàéìàòèñÿ âëàñíèì
ò³ëîì äëÿ ï³äòðèìêè òîíóñó
ìîæíà ³ âäîìà. ßêùî íå âèñòà÷àº ÷àñó: çàòðèìàëàñÿ íà ðîáîò³
òîùî, òîä³ ÿ, ïðèì³ðîì, íå ñ³äàþ
íà òðîëåéáóñ, à éäó ï³øêè äîäîìó. À äî ñâîº¿ êâàðòèðè, ùî

З ЧОГО ПОЧАТИ? Àíÿ çàçäàëåã³äü
ï³äãîòóâàëàñÿ. Óçÿëà äâ³ äâîë³òðîâ³ ïëÿøêè ç âîäîþ ³ ñêàêàëêó,
ÿêó äóæå äàâíî çðîáèâ ¿¿ áàòüêî.
— Ãîëîâíå, ùîá ó òåáå áóâ ãàðíèé íàñòð³é, — ãîâîðèòü Àíÿ. —
Íå òðåáà ñåáå çìóøóâàòè, ³íàêøå
í³÷îãî íå âèéäå.
Ñïî÷àòêó ðîç³ãð³âàºìî óñ³ ñóãëîáè. Ãîòóºìî íàø îðãàí³çì ³
ïî÷èíàºìî ç ëåãêèõ âïðàâ: ïîâ³ëüíî êðóòèìî ãîëîâîþ â ñòîðîíè, ðîç³ì’ÿâøè ì’ÿçè øè¿.
Äàë³ ê³ëüêà ñåð³é ìàõîâèõ ðóõ³â
ðóêàìè (â ñòîðîíè ³ ïîïåðåì³í-

АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099)1781008

Âóëè÷í³ òðåíàæåðè ç’ÿâèëèñÿ
â îñòàíí³é ÷àñ ó ïàðêàõ, íà ïðèáóäèíêîâèõ ìàéäàí÷èêàõ ì³ñòà.
Çàçâè÷àé, ¿õ ìîæíà ïîáà÷èòè ïîðÿä ç äèòÿ÷èìè. Ñþäè ïðèõîäèòü
ìîëîäü òà äîðîñë³ ëþäè ï³äòðèìàòè ôîðìó. Ä³òè — ïîáàâèòèñÿ.
Â³ííè÷àíêà Àíÿ Àòàìàíîâà,
ïðèì³ðîì, íå õî÷å âèòðà÷àòè ãðîø³ íà ñïîðòçàë ³ ïîêè íà âóëèö³
ë³òî ³ ñòî¿òü ãàðíà ïîãîäà, ïðè¿æäæàº íà âåëîñèïåä³ çàéìàòèñÿ
íà ñïîðòìàéäàí÷èê â Öåíòðàëü-

Тренажер для розігріву перед тренуванням.
Вистачить 5 хвилин на ньому побігати.
Вправа для
розминки.
Потрібно
зафіксувати
плечі
в одному
положенні.
Рухається
тільки пояс
нижніх
кінцівок.
Ноги
тримаємо
рівно.
Рухаємося
так десь
хвилину.
Маятниковий
тренажер
тренує
косі м’язи
живота.
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
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

ЗАЛУЧАЙТЕ ФАНТАЗІЮ. Ñïîðòèâí³ åëåìåíòè íà òåðèòîð³¿
ñïîðòêîìïëåêñó ìîæåòå âèêîðèñòîâóâàòè, çàä³ÿâøè ñâîþ
ôàíòàç³þ. Ïðèì³ðîì, íà âóëè÷í³é
ñò³éö³ (ðóêîõîäàõ) ìîæíà ïîëàçèòè. Íà áðóñàõ — ïîêà÷àòè ïðåñ
ÿê ³ íà ëàâ³ ç óïîðàìè. À íèæí³é
ïðåñ — íà êîìïëåêñ³ íà ðîçòÿæêó. Âïðàâè ïîòð³áíî âèêîíóâàòè
ïîâ³ëüíî, óíèêàþ÷è ðèâê³â ïðè
ï³äíÿòò³ ³ îïóñêàíí³ í³ã.
Ïîðÿä ç âóëè÷íèìè òðåíàæåðàìè çíàõîäèòüñÿ êîìïëåêñ,
íà ÿêîìó çàéìàþòüñÿ, â îñíîâíîìó, õëîïö³. Öå òóðí³êè, áðóñè òà

Вправи на руки і на великий грудний м'яз.
На ньому можна зробити 10–15 разів по 3–4 підходи.

Вправи на
квадріцепс
(чотириглавий м'яз
стегна).
Можна не
присідати
на ньому
до кінця, для
того, щоб
ноги були
в тонусі.
Коли
виправляємо
ноги —
видихаємо.
Спину
тримаємо
рівно.

Вправи на квадріцепс. Великий сідничний м'яз тут не
задіюється. Для тих, хто хоче підсушити ноги, краще
виконувати вправи інтенсивніше. По 20–30 повторів.

Вправи на руки. Прокачується дельтоподібний м'яз
та тріцепс. Треба сісти на сидіння і взятися за поручні,
потягнувши їх до плечей. Спину при цьому тримай
рівно, а живіт — підтягнутим. Якщо візьмемо хват
вужче, буде прокачуватися малий грудний м'яз.

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 170133

íî âãîðó-âíèç), ïîò³ì ïîâîðîòè
òóëóáà â ð³çí³ áîêè. Ðîçìèíàºìî
êîë³íí³ ñóãëîáè, òàçîñòåãíîâèé
ñóãëîá. Òÿãíåìîñÿ. Ïîò³ì ìîæíà
ïîñòðèáàòè íà ñêàêàëö³ ðàç³â 100.
Çàãàëüíèé ïðèíöèï: ðóõàéòåñÿ
çâåðõó âíèç.
Âñ³ ðóõè íà òðåíàæåðàõ âèêîíóþòüñÿ ç âàãîþ âëàñíîãî ò³ëà —
öå óáåçïå÷èòü ëþäèíó â³ä ðèçèêó
òðàâìóâàòèñÿ.

Hàêëàä 29 000

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»),
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð:
Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
òåë. (0432):

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿

òðåíàæåð «Æèì øòàíãè ñòîÿ÷è».
ª òàêîæ òðåíàæåð íà ïðåñ. Òàì
ìè çàñòàëè 22-ð³÷íîãî Ñåðã³ÿ
çà ï³äòÿãóâàííÿìè.
— Ñüîãîäí³ â ìåíå ò³ëüêè
ï³äòÿãóâàííÿ ³ òðîõè áðóñ³â,
íà ÿêèõ ÿ ðîáëþ âïðàâè íà òð³öåïñ, ãðóäí³ ì’ÿçè, ïëå÷³, — êàæå
â³í. — Ñòàíäàðòíèé âàð³àíò äëÿ
ìåíå: 100 ïîâòîð³â íà òóðí³êó òà
150–200 â³äæèìàíü íà áðóñàõ. Ä³â÷àòàì òóò ìîæíà ïîï³äòÿãóâàòèñÿ, ïîêà÷àòè ïðåñ. Îò äàâàéòå
ñïðîáóºòå.
ТРЕНУВАННЯ ПОТРІБНО ЧЕРГУВАТИ. Íå òðåáà ïåðåâàíòàæóâàòè âñ³ ãðóïè ì`ÿç³â — âïðàâè
íà êîæíó ãðóïó êðàùå âèêîíóâàòè íå ÷àñò³øå 1–2 ðàçè íà òèæäåíü. ² îáîâ'ÿçêîâî ðîáèòè ïåðåä
öèì ðîçìèíêó.
— Ó ïîíåä³ëîê, ïðèì³ðîì,
ÿ ðîáëþ âïðàâè íà ðóêè ³ ïðåñ.
Ó ñåðåäó — íà íîãè, — êàæå
Àíÿ.— Ó ï’ÿòíèöþ — ñóòî
íà êàðä³î. Ó íåä³ëþ ÿ çíîâó âèêîíóþ âïðàâè íà ðóêè ³ ïðåñ.

Вправи на прес. Лягаємо і фіксуємо ноги внизу.
Руки за головною, але не обхоплюємо себе міцно,
щоб не тягнути тіло руками, а тільки притримуємо.
На цьому тренажері можна зробити скручування:
лягти не до кінця і напружувати прес. Робимо
3–4 підходи по 10–15 разів.

Вправи на м’язи спини і біцепсів.
Спину треба тримати рівно і не округляти її.

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.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ
Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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Вінничани в Закарпатській області. Катаються в засніжених Карпатах у березні

ПЛАНУЄМО ПОДОРОЖ
У ЗАСНІЖЕНІ ГОРИ
Економія  За три-чотири місяці з раннім
бронюванням можна вибрати вподобаний
готель, з гарантованим вильотом та зі
знижкою до 50%. Для тих, хто точно знає,
коли йде у відпустку, можна вже зараз
спланувати новорічну подорож
АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099)1781008

Ùîá ï³äãîòóâàòèñÿ äî ñåçîíó
³ çàêóïèòè íåîáõ³äíèé ³íâåíòàð,
ãîòåë³ õî÷óòü çàëó÷èòè ïîá³ëüøå
òóðèñò³â çíèæêàìè â³ä 10 äî 50%
íà ÷àñòèíó íîìåð³â ïðè ðàííüîìó
áðîíþâàíí³.
ßê ïðàâèëî, òàê³ àêö³¿ ðàííüîãî
áðîíþâàííÿ ïðîõîäÿòü äâà ðàçè
íà ð³ê: íàâåñí³ òà âîñåíè. Íàâåñí³
âè ìîæåòå êóïèòè òóð ïî àêö³¿
ðàííüîãî áðîíþâàííÿ íà ë³òî,
à â ê³íö³ ë³òà ïî÷èíàþòü ä³ÿòè
çèìîâ³ ïðîïîçèö³¿.

401850

КУДИ МОЖНА ПОЇХАТИ. Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà òóðèñòè÷íî¿ àãåíö³¿
«Â³íÂ³çà» Â³êòîðà Îë³éíèêà, çèìîâ³ íàïðÿìêè, ÿê³ â³ííè÷àíè áðîíþþòü çàçäàëåã³äü, öå: ã³ðñüêîëèæíèé
êóðîðò Ïîëüù³ Çàêîïàíå, Âèñîê³
òà Íèçüê³ Òàòðè â Ñëîâà÷÷èí³, àâñòð³éñüê³ òà ôðàíöóçüê³ êóðîðòè,
çèìîâèé â³äïî÷èíîê â Àíäîðð³.
¯äóòü â³äïî÷èâàòè ³ íà òåðìàëüí³ äæåðåëà â Óãîðùèíó òà Ñëîâà÷÷èíó. Íà Íîâèé ð³ê òà Ð³çäâî
â³äêðèâàþòü äâà ðåéñè ç Êèºâà ó
Ô³íëÿíä³þ.Òàì º ã³ðñüêîëèæí³ òðàñè, ðåçèäåíö³ÿ Ñàíòà Êëàóñà äëÿ
ä³òîê, ïî¿çäêè çà Ïîëÿðíå êîëî.
— Àêòèâíà ôàçà ðàííüîãî áðîíþâàííÿ ïî÷èíàºòüñÿ çà òðè÷îòèðè ì³ñÿö³ äî íîâîð³÷íèõ
ñâÿò, — ãîâîðèòü Â³êòîð. — Ó
öåé ïåð³îä ïîïèòîì êîðèñòóºòüñÿ
Áóêîâåëü. Óæå çà äâà ì³ñÿö³ äî
ñâÿòà ì³ñöü â ãîòåëÿõ íå áóäå.
Òîìó ùî á³ëÿ ï³äéîìíèê³â ãîòåë³â
íå äóæå áàãàòî, à ëþäè õî÷óòü
æèòè áëèæ÷å äî íèõ, ùîá íå õîäèòè äàëåêî. ª íàâ³òü òàê³ ãîòåë³,
äå íà ì³ñö³ îäðàçó âçóâ ÷åðåâèêè,
ñòàâ íà ëèæ³, âè¿æäæàºø ³ ïîòðàïëÿºø íà ã³ðñüêîëèæíó òðàñó.
ßê êàæå Â³êòîð Îë³éíèê, â³äïî÷èâàòè â Óêðà¿í³ çàðàç äîðîæ÷å,

í³æ çà êîðäîíîì. Ïðèì³ðîì, ïî¿õàòè ïîêàòàòèñÿ íà ëèæàõ â Áîëãàð³¿
(Áàíñêî) äåøåâøå, í³æ ó Áóêîâåë³.
— ªäèíà ïåðåâàãà íàøèõ êóðîðò³â: Äðàãîáðàò, Áóêîâåëü, Ïëàé,
òàê öå òå, ùî áëèçüêî ðîçòàøîâóþòüñÿ ³ çðó÷íî äî íèõ ä³ñòàòèñÿ
íà ìàøèí³ ÷è àâòîáóñ³, — ãîâîðèòü
â³í. — À îò ö³íè íà ï³äéîìíèêè,
ã³ðñüêîëèæíå ñïîðÿäæåííÿ — íàáàãàòî âèù³, í³æ çà êîðäîíîì.
ЧОМУ БРОНЮЮТЬ ЗАЗДАЛЕГІДЬ.
«Óêðâ³çà» îð³ºíòîâàíà á³ëüøå íà çàêîðäîííèé òóðèçì. Òàì îïåðàòîðè
ï³äêàçàëè, ùî ïðàêòèêà ðàííüîãî
áðîíþâàííÿ ïîøèðåíà á³ëüøå ñåðåä ºâðîïåéö³â. Ïîïóëÿðíèé â³äïî÷èíîê â Àâñòð³¿, ²òàë³¿, Àíäîðð³.
Òîáòî, âèõîäèòü, ùî äëÿ òóðèñòà ïëþñ â òîìó, ùî òóð, îáðàíèé
íà óìîâàõ ðàííüîãî áðîíþâàííÿ,
— öå ðîçìà¿òòÿ âèáîðó ãîòåë³â ³
âèä³â íîìåð³â. À òàêîæ âèã³äíà
ö³íà ç³ çíèæêàìè äî 50%. Ñðåäíüîñòàòèñòè÷íà ëþäèíà øóêàº

Турклуб
«Бідняжка».
Минулоріч
відправилися
на гірськолижний
курорт
Драгобрат

â öüîìó åêîíîì³÷íó âèãîäó, àëå
âîíà ñóïðîâîäæóºòüñÿ ðèçèêàìè.
Àäæå çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â äî ìàíäð³âêè ïëàíè ìîæóòü ïîì³íÿòèñÿ. Ãîòåëü òåæ ðèçèêóº, îñê³ëüêè ìîæå
íå ïðîäàòè íîìåð. À îòðèìàâøè
ãðîø³ íàïåðåä, â³í ë³êâ³äóº ñâ³é
ðèçèê, ïåðåí³ñøè â³äïîâ³äàëüí³ñòü
íà òóðèñòà — çìîæå â³í ïðè¿õàòè
÷è í³, ñêîðèñòàâøèñü çíèæêîþ.
Ïîðÿäîê îïëàòè òàêî¿ ïîäîðîæ³ âñòàíîâëþº òóðîïåðàòîð. Ïî
êîæí³é êîíêðåòí³é ïðîïîçèö³¿
â³í ³íäèâ³äóàëüíèé. Òóðèñò ìîæå
îïëàòèòè ïóò³âêó ÷àñòèíàìè. Ó
îäíèõ òóðîïåðàòîð³â 50% êë³ºíò
âíîñèòü â³äðàçó, à ðåøòó — çà
òðè òèæí³ äî âèëüîòó. Ó ³íøèõ —
á³ëüøà ÷àñòèíà ñóìè âíîñèòüñÿ
îäðàçó àáî æ âèïëà÷óºòüñÿ ïîâí³ñòþ ó âñòàíîâëåíèé òåðì³í.
Â³ä ïî¿çäêè çà àêö³ºþ ðàííüîãî
áðîíþâàííÿ ìîæíà ïåðåíåñòè äàòè
àáî â³äìîâèòñÿ âçàãàë³. Àëå çà öå
â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ïåðåäáà÷åí³
øòðàôí³ ñàíêö³¿. Ó ïåðåäíîâîð³÷í³
ñâÿòà âîíè âèñîê³, à â çâè÷àéí³
çèìîâ³ äí³ òóðô³ðìè ãîòîâ³ éòè íàçóñòð³÷ òóðèñòàì ³ ñòàâëÿòüñÿ äî
òàêèõ ñèòóàö³é ëîÿëüíî.
— Ó íàñ º äîãîâ³ð, â ÿêîìó íàïèñàíî, êîëè òè ìîæåø â³äìîâèòèñÿ áåç âòðàòè êîøò³â ³ êîëè
òè ìîæåø â³äìîâèòèñÿ âæå ç³
øòðàôíèìè ñàíêö³ÿìè. Ó êîæíîãî
îïåðàòîðà ñâî¿ óìîâè, ïðîïèñàí³ â
äîãîâîð³, — êàæå äèðåêòîð òóðèñòè÷íî¿ êîìïàí³¿ «Ñâåæèé âåòåð».

КІНО
ім.

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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КОНЦЕРТИ
кінотеатр

PianoExtremist
у Вінниці

Коцюбинського

Валеріан і місто тисячі планет
Фантастичні пригоди, 16.08, поч. о 12.00, 19.10,
21.55. Вартість квитків — від 65 грн
17.08–23.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Нікчемний Я 3
Анімація, 16.08, поч. о 17.15. Вартість квитків —
70 грн. 17.08–23.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

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 йому 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.

День міста Вінниці
Його традиційно відзначають восени, у другу або
першу суботу вересня, за
винятком окремих рішень
на рівні міської ради. Цьогоріч святкову дату призначили на 2 вересня 2017
року. Відзначати своє головне міське свято вінничани
починають на майдані Незалежності. Тут проходитимуть виставки, конкурси, виступи різних колективів,
різноманітні майстер-класи, благодійні акції, дитячі
розваги та загалом буде насичена цікава концертна програма. Святкові заходи також проходять на
багатьох локація: на площі Європейській, на Майдані
Небесної сотні, на вулиці Соборній, на Площі Стуса та
в Центральному міському парку та ін. Завершальним
етапом святкування Дня міста у Вінниці стає вечірній
концерт, на який традиційно запрошують популярних
виконавців. Концерт розпочинається о 19.00. Хто
буде гостями у День міста, до останнього тримають у
секреті. Але це завжди видовищно, весело і цікаво.

Сек'юріті

Анабель: Створення

Емоджі Муві
Анімація
17.08–23.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Тілоохоронець кілера
Комедійний бойовик
17.08–23.08, час сеансів — за тел. 52–59–78
КІНОТЕАТР

РОДИНА
Зайцева школа

14 вересня Вінницька
обласна філармонія
запрошує на святковий
концерт з нагоди відкриття 81-го концертного
сезону. На відкритті нового
концертного сезону презентуватимуть музичну програму «Ода звитяжному коханню»! Свій дев'ятий десяток філармонія розпочинає концертом колективу,
що є флагманом класичного музичного мистецтва
на Вінниччині — Академічного камерного оркестру
«Арката», очолюваного Георгієм Курковим.
Назва вечора не випадково перегукується із твором
Івана Тургєнєва, адже до неї увійшла музика представників найчуттєвішої епохи — Романтизму —
Бруха, Аттенберга, Чайковського.
Солісти вечора: учасники «Київської камерати» —
Кирило Бондар (скрипка, Київ); Валентина Буграк
(альт, Київ). Початок концерту о 18.30. Ціна квитка — 90 грн.

Alyosha з концертом

Екшн, 16.08, поч. о 14.20. Вартість квитків —
65 грн. 17.08–23.08, час сеансів — за тел. 52–59–78
Жахи, 16.08, поч. о 14.50, 22.00
Вартість квитків — від 65 грн
17.08–23.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Відкриття сезону
у філармонії

Підпільний Cтендап в FREEDOM Event Hall
16 вересня неймовірне дійство, де кращі стендап
коміки Києва, у яких за плечима сотні вечірок,
розкажуть у Вінниці свій найсмішніший і сміливий
матеріал. Це буде справжній подарунок для поціновувачів нової української комедії. Це прекрасний
початок для тих, хто ще не знайомий зі стендапом.
Так, це просто шикарний вечір, який продовжить
твоє життя сміхом, і ти просто не можеш його пропустити!
Вистава відбудеться у філармонії, початок
о 19.00, вартість входу — від 70 до 180 грн. Тел.
(067)4557646.

19 вересня о 19.00 у Будинку офіцерів найромантичніша співачка України
представить вінничанам
свою нову концертну
програму, яка стане
незабутнім шоу і подарує
яскраві враження всім без винятку! «Бегу», «Капли», «Феромоны любви», «Точка на карте»,
«БЕЗоружная», «Руки выше», «Ты мое все»,
«Смысл жизни», «Sweet people» — ви почуєте
всі-всі найкращі хіти Alyosha у живому виконанні.
А перед концертом прихильників співачки чекає
ще один сюрприз — фан-зустріч з Alyosha, де
кожен бажаючий зможе поспілкуватись та сфотографуватись з улюбленою артисткою.
Безкоштовну доставку квитків у будь-яку точку
Вінниці замовляйте за телефонами: (0432)57–55–55,
(093)1010063 і (098)1010063.

Свято гумору
Незабутнє свято гумору
від проекту «Grand Stand
Up» знову збирає всіх
друзів і любителів жанру
комедії в стінах арт-пабу
«Beef Eater» у Вінниці!
Резиденти нашого
шоу, це досвідчені коміки, вже багато років
працюють в індустрії гумору! Автори безлічі
серіалів і телепроектів, учасники Ліги Сміху і
просто талановиті хлопці, які, з гумором і іронією
дивляться на своє і навколишнє життя. І які з
радістю готові поділитися з вами своїм актуальним
і дотепним поглядом!
Щоб придбати квитки або забронювати столик, звертайтеся за телефонами: (093)4059900,
(096)4429900. Вартість квитка — 101 грн.
Важливо: У день заходу в пабі буде діяти мінімальне
замовлення — 150 грн.

Мультфільм, 16.08–17.08, поч. о 10.00, 12.00,
14.00. Вартість квитків — 20 грн

Викрадення

ВИСТАВКИ

Трилер, 16.08–17.08, поч. о 16.00, 18.00, 20.00
Вартість квитків — 20 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)

Дюнкерк
Драма, 16.08, поч. об 11.00, 13.20
Вартість квитків — від 50 грн
17.08–23.08, довідка — за тел. (096)0035050

Бігфут Молодший
Анімація, 16.08, поч. о 9.20, 10.10, 12.10, 14.10
Вартість квитків — від 50 грн
17.08–23.08, довідка — за тел. (096)0035050

Атомна блондинка
Трилер, 16.08, поч. о 10.30, 12.50, 17.10, 21.30
Вартість квитків — від 50 грн
17.08–23.08, довідка — за тел. (096)0035050

Темна вежа
Пригодницьке фентезі, 16.08, поч. о 10.00, 12.20,
14.40, 17.00, 19.20, 21.40
Вартість квитків — від 50 грн
17.08–23.08, довідка — за тел. (096)0035050

2Рас: Легенда
Біографічна драма
16.08, поч о 10.00, 12.40, 15.20, 18.00, 20.40
Вартість квитків — від 50 грн
17.08–23.08, довідка — за тел. (096)0035050

Реальна білка 2
Вартість квитків — від 50 грн
17.08–23.08, довідка — за тел. (096)0035050

«Під янгольським крилом»
До річниці Хрещення Київської Русі-України
у Вінницькому обласному краєзнавчому
музеї працює виставка художньої дитячої
студії вінницького храму Священномученика
Володимира «Київська Русь» та школи
церковного мистецтва «Асист», яка має
назву «Під янгольським крилом». На виставці
представлені твори образотворчого та
декоративного мистецтва на релігійні теми,
за іконописними взірцями, а також за мотивами
декоративного мистецтва Давньої Русі. Окремий
розділ експозиції складають твори викладачів —
ікони, написані Ростиславом Моцпаном та
живопис Ольги Кравцової-Моцпан. Виставка
працює до кінця літа.

Музей української марки ім. Я. Балабана
Минулого року у Вінниці відкрився Музей
української 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. Найстаріший конверт з
поштовим штемпелем датований 1830 роком.
До слова, є також марка з нині білоруського
міста Гомель, погашена українським тризубом.
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.
Соборна, 26. Телефон для довідок (099)5343020.

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі ТРЦ
«SkyPark». Малюкам та дорослим тут пропонують
побачити на власні очі та зрозуміти закони
природи, поринути у світ популярної техніки та
поекспериментувати самому.
Територія музею складає більше 1000 квадратних
метрів. Тут представлені понад 150 експонатів для
виконання дослідів. «Музей науки» — цікаве місце
для дітей, підлітків та дорослих! Тут також можна
перекусити в тематичному кафе та придбати цікаві
інтелектуальні 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.

SKYROOM
(вул. Пирогова, 47 а, тел. (093)8869393)

Ladies night
Кожної п'ятниці у лаунж-клубі Skyroom
традиційна вечірка для справжніх леді.
Вхід для дівчат — вільний, для чоловіків —
40 грн. Спеціальна пропозиція вечора: всім
дівчатам — 30% на всі коктейлі та вільний вхід
усю ніч. Довідки та замовлення —
за телефоном (093)8869393.
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Кокотюха, Буадзе, Береза і Земляний відповідають на запитання журналістів.
Розповідають про боротьбу світлих сил з мороком

КІНО ПРО ТИХ, КОМУ
НАБРИДЛО ТЕРПІТИ
Прем’єра  На День Незалежності
в кінотеатрі SmartCinema пройде прем'єра
гостросюжетної історико-пригодницької
драми «Червоний». Стрічка оповідає про
в'язнів українців, литовців та інші народи,
які, не зважаючи ні на що, прагнуть
скинути окови неволі
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

403430

Ïîïðè òå, ùî
ïðåì'ºðà «×åðâîíîãî» â³äáóäåòüñÿ
ò³ëüêè ÷åðåç òèæäåíü, äåÿê³ â³ííè÷àíè âæå ìàëè çìîãó ïîäèâèòèñÿ ñòð³÷êó ìèíóëî¿ ï'ÿòíèö³,
11 ñåðïíÿ, êîëè ïðîéøîâ
ïåðåäïðåì'ºðíèé ïîêàç. Íà çóñòð³÷ ç ê³íîìàíàìè òà æóðíàë³ñòàìè ïðè¿õàëè àâòîð êíèãè ³ ñöåíàð³þ Àíäð³é Êîêîòþõà, ðåæèñåð
Çàçà Áóàäçå, âèêîíàâåöü ãîëîâíî¿
ðîë³ — àêòîð Ìèêîëà Áåðåçà ³
ãîëîâíèé îïåðàòîð Îëåêñàíäð
Çåìëÿíèé.
— Ó ô³ëüì³ áàãàòî ð³çíèõ ñöåí,
³ñòîð³é ³ åìîö³éíèõ ïëàñò³â, òîìó
ê³íî âèéøëî áàãàòîøàðîâèì.
Óí³êàëüí³ñòü öüîãî ïðîäóêòó
(à öå ïðîäóêò, ÿêèé ðîçðàõîâàíèé
íà ïåâíîãî ñïîæèâà÷à) â òîìó,
ùî êîæåí çìîæå çíàéòè â íüîìó
ñâîþ òåìó. ßêùî õòîñü çàõî÷å
ïîáà÷èòè òàì êîõàííÿ — â³í
éîãî ïîáà÷èòü. Õòîñü ïîáà÷èòü
äðóæáó, çðàäó, ì³öí³ñòü, à êîìóñü
ñïîäîáàºòüñÿ æàðãîí, — ãîâîðèòü
Ìèêîëà Áåðåçà. — ßê íà ìåíå,
öèì ô³ëüìîì ïî÷èíàºòüñÿ õâèëÿ
óêðà¿íñüêîãî ê³íî. Äî ê³íöÿ ðîêó
íà âåëèêèé åêðàí âèéäå 13 óêðà¿íñüêèõ ô³ëüì³â. ² âîíè íå ïðîñòî
âèõîäÿòü, íà íèõ ÷åêàþòü ãëÿäà÷³,
ÿê³ ãîòîâ³ ¿õ ï³äòðèìàòè.
Ïîä³¿ êàðòèíè ðîçãîðòàþòüñÿ
â 1947 ðîö³ â òàáîð³ ÃÓËÀÃó, äå
îïèíÿþòüñÿ äâîº óêðà¿íö³â — Äàíèëî ×åðâîíèé ³ Â³êòîð Ãóðîâ.
Ïåðøèé, â ìèíóëîìó ÷ëåí Óêðà¿íñüêî¿ ïîâñòàíñüêî¿ àðì³¿ (ÓÏÀ)

³ ðîäîì ³ç Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè,
äðóãèé — ðàäÿíñüêèé ëüîò÷èê
ç³ Ñõîäó, äëÿ ÿêîãî ïàòð³îòèçì
íå º ïð³îðèòåòîì. Íåçâàæàþ÷è íà ð³çí³ ³äåàëè, ¿õ îá'ºäíóº
íå ëèøå ñï³ëüíà êàìåðà, àëå ³
êðà¿íà, ó ÿê³é âîíè íàðîäèëèñÿ — Áàòüê³âùèíà. Êîëè ãåðî¿
óñâ³äîìëþþòü öå, âîíè âèð³øóþòü, ùî äëÿ âèæèâàííÿ â òàêèõ
óìîâàõ ïîòð³áíî äîïîìàãàòè îäèí
îäíîìó ³ ïë³÷-î-ïë³÷ ïðîòèñòîÿòè ðåæèìó íà÷àëüíèêà òàáîðó
ìàéîðà Àáðàìîâà, ÿêèé íåíàâèäèòü «áàíäåð³âö³â» ³ âñ³ìà ñèëàìè
íàìàãàºòüñÿ ¿õ çíèùèòè. ×åðâîíèé çíàº, ùî â áóäü-ÿêèé ìîìåíò éîãî ìîæóòü óñóíóòè, òîìó
î÷îëþº áóíò ó ÃÓËÀÃó, ÿêèé ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ïîâñòàííÿ. Ïîâñòàëèõ ìåíøå ³ âîíè ðîçóì³þòü,

ùî øàíñ³â íà óñï³õ ïðàêòè÷íî
íåìàº, àëå âîíè áóäóòü íàìàãàòèñÿ ïîáîðîòè íåïåðåáîðíå, ùîá
ïåðåñòàòè äåíü çà äíåì ïðîõîäèòè âñ³ êîëà ïåêëà.
— ²äåÿ ô³ëüìó — ïîòÿã ëþäèíè äî ñâîáîäè ³ öå ïåðøèé
çà áàãàòîð³÷íèé ïåð³îä ô³ëüì,
â ÿêîìó ãåðîÿ — óêðà¿íöÿ —
íå âáèâàþòü. Íå îáîâ'ÿçêîâî,
ùîá íèì áóâ ñàìå âî¿í ÓÏÀ,
ÿêèé îïèíÿºòüñÿ â ïîëîí³, àäæå
â òàêèõ ñàìèõ îáñòàâèíàõ îïèíÿëèñÿ ãåðî¿ é ³íøèõ ô³ëüì³â, —
ðîçïîâ³äàº Àíäð³é Êîêîòþõà. —
Íàøà êàðòèíà ïðî íåòåðïèì³ñòü
äî ñâàâ³ëëÿ, ïðî ðîçóì³ííÿ
íåíîðìàëüíîñò³ ñèòóàö³¿, êîëè òè
çíàõîäèøñÿ â íåâîë³ — à çà ùî?
Òè íå çðîáèâ í³ÿêèõ çëî÷èí³â
³ ðàïòîì çà êîëþ÷èì äðîòîì.
Õòîñü òåðïèòü, à õòîñü í³! À ìåñåäæ íàøîãî ô³ëüìó äëÿ òèõ,
õòî íå õî÷å òåðï³òè. Öå ïàòð³îòè÷íèé ô³ëüì, à ïàòð³îòè÷íèé
ô³ëüì — öå êîëè óêðà¿íö³ éäóòü
â ê³íîòåàòðè íå ç ïðèìóñó, à äîáðîâ³ëüíî, ùîá ïîäèâèòèñÿ ñâîº,
¿ì ïîäîáàºòüñÿ ñþæåò ³ æàíð. ²
ìåí³ á äóæå õîò³ëîñÿ, ùîá ëþäè
íàðåøò³ ïî÷àëè öèòóâàòè óêðà¿íñüêå ê³íî, áðàëè ³íòåðâ'þ ó àêòîð³â òà àêòðèñ, à òàêîæ õîäèëè
íà óêðà¿íñüêå ê³íî.

Повстанець Данило Червоний. І не зважаючи на те, що у фільмі
показані сорокові роки, сьогодні він надзвичайно актуальний
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КОГДА ЖЕНЩИНЫ
ПОЛУЧАЮТ ПРАВО — НАЛЕВО
403987

Достало  Полигамность — гордая отмазка представителей
сильного пола по факту измены. Это в крови, в генах,
в голове и ниже… У женщин измена имеет эмоциональный
окрас, не важно — из мести, назло, подразнить, от скуки,
неудовлетворенности или по любви — всегда присутствует
эмоция — вернее, ее отсутствие в браке

Ñëó÷àåòñÿ, è äîâîëüíî ÷àñòî,
÷òî æåíà ïåðåñòàåò ñìîòðåòü ñ
ìóæåì â îäíó ñòîðîíó, à íà÷èíàåò ñìîòðåòü... íàëåâî. Õîðîøî,
åñëè ñåìåéíàÿ èäèëëèÿ äëèòñÿ
ëåò äåñÿòü. Õîòÿ ïåðâûå çâîíî÷êè
÷òî «ïîðà íà âûõîä», îáû÷íî âîçíèêàåò ñïóñòÿ äâà ãîäà èíòèìíûõ
îòíîøåíèé. Ýòî ìîæíî èãíîðèðîâàòü, ñ ýòèì ìîæíî áîðîòüñÿ, à
åùå, ýòîãî ìîæíî íå äîïóñòèòü.

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 16-22 СЕРПНЯ

ОВЕН
Цього тижня ви будете
користуватися популярністю
у протилежної статі. Не пропустіть свій шанс, доля
зробить все, щоб вам було з
кого вибирати.

ТЕЛЕЦЬ
Не згадуйте образ, постарайтеся пояснити коханій людині, що ви зараз відчуваєте.
Тільки не намагайтеся посилити свої слова, підвищуючи
голос, такий спосіб пояснення
нічого доброго не принесе.

БЛИЗНЮКИ
Ваші стосунки напружені
майже до межі, і це жар пристрасті. Однак не втрачайте
голови, проявляйте терпіння
і готовність піти на розумний
компроміс.

РАК
Цього тижня не виключені
приємні сюрпризи, пов'язані
з успіхом у протилежної статі і
новими знайомствами. Однак
не переоцінюйте свої сили.

ТАК КАЖДЫЙ ДЕНЬ…

ГДЕ ТЫ, КАМЕННАЯ СТЕНА

Сценарий интимных отношений изучен до каждой запятой, до троеточия, до точки. Ваш секс и сексом не назовешь, все больше фрикции, всегда на том же месте,
в темноте, по средам и субботам в 23.00. Он сразу после
душа в притворном возбуждении, хотя зачем, все на виду.
Она еле волоча ноги — работа, уроки, ужин, помыть
детские попы, улыбается, предвкушая… райские шесть
часов сна, вот только пять минут потерпеть. На большее
рассчитывать не приходится, так как скоро классная передача, а это традиция перед сном. Он вообще любит
традиции, и секс два раза в неделю из их числа (нет бы
с домом/детьми помог). Чтобы не удавиться, женщина
либо занимается бисероплетением, наверное так можно
сублимировать, либо находит любовника.

Зачем жене муж? Ну помимо статуса замужней,
он может стать отцом детей, кормильцем, секспартнером и защитником. А еще источником
постоянных стрессов. Например, детей семеро
по лавкам, а он не хочет презерватив надевать.
Вас полгорода знает, а ему подавай секс в туалете
ресторана, того самого в пяти минутах от дома. Или
что еще хуже — ваш муж не всегда сдержан, может
и наорать, так, для разрядки, своей естественно,
когда депрессия затянулась. А жена? А ничего,
живет себе, физиономия слегка перекошена, глаз
периодически мигает, зато горит. До встречи с тем,
кто ласково его чмокнет и вместе с прилагающимся
телом к себе прижмет.

МАЛЕНЬКИЙ
И НЕУДАЛЕНЬКИЙ
Зачем мы врем мужчинам? Давайте дружно встанем и скажем громко, не стесняясь, у тебя маленький пенис и это просто капец, делай что-нибудь,
наконец. А то размер не имеет значения, размер
не имеет значения, вот и имеем потом самодовольного самца с тонким и коротким причиндалом, который лишний раз и пальцем не пошевелит,
хотя во всех смыслах не помешало бы. Да, будущая
жена влюбляется в будущего мужа не за длину
и толщину, но когда влюбленность проходит…
на смену приходит раздражение. Так что не знаем,
корень мандрагоры подвязывайте, что ли, раз обе
руки левые, что даже рога не причесанные стоят.

ЛЮБИ МЕНЯ КРЕПЧЕ…

Я НЕ ТАКОЙ…

Он эгоист до мозга костей, он холеный,
любимый, облелеяный всеми и вами
в том числе. Он занимается с вами любовью, словно оказывает царскую милость,
сначала вы, правда, чувствуете себя царицей, а потом нет-нет да и закопошится
червячок. Вы его женщина? Или все-таки
та, которая должна ноги мыть и воду пить,
как говорили наши бабушки. Бесплатная
секс-игрушка, с всегда заряженной батарейкой и отсутствием каких-либо желаний. Зачем вам желания, когда есть его.
В один прекрасный день, низложенная
до секс-рабыни царица найдет себе достойного простолюдина, который будет
ее любить всю без остатка.

Не поверите, но даже в наше время
вседоступности и вседозволенности
как информации, так и прямых действий, есть мужчины — ханжи, или
как правильно это называется? Одним
словом, кроме как целомудренных
лобызаний и покачиваний на большее
от них рассчитывать не приходится.
Попробуй заикнуться об оральных
ласках, он заставит тебя вымыть рот
мылом, а язык мочалкой, заклеймит
тебя падшей женщиной, недостойной
воспитывать его детей. От секса с таким мужчиной из радостей бывают
только вышеупомянутые дети и ничего больше.

Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ,
ПСИХОЛОГ

— Отношения могут быть разными: полигамными, моногамными, полиаморными,
закрытой полигамией, и т. д.
И в каждом из этих видов отношений есть понятия верности
и измены. Совершенно неважно, как именно
вы договоритесь: или вы встречаетесь и занимаетесь сексом только друг с другом, или
вместе находите кого-то, или каждый из вас

имеет право на секс с кем-то ещё при предварительной договорённости. Всё это — правила
отношений. Вопреки расхожей фразе, правила
нужны не для того, чтобы их нарушать, а для
того, чтобы упрощать жизнь тех, кто в этих
правилах живёт. Следовательно, измена — это
не секс с другим человеком. Измена — это нарушение фундаментального договора, в который
секс может даже не входить. Например, вы
договорились, что можете спать с кем-то ещё.
Но без совместного сна. А вы остались на ночь.
Вот это уже измена, или предательство. Или,

например, договорились обо всех партнёрах
на стороне предупреждать. Но о ком-то умолчали. Человек, в принципе, может простить
что угодно. Кроме предательства. А вот, что
такое предательство для человека — это понятие у каждого своё. Это может быть какой-то
символ, вроде звонка на работе, или походов
в кафе по пятницам. Если этот символ нарушается — всё рушится. Поэтому лучше знать
символы своего партнёра заранее — чтобы
не наступить ненароком на больную мозоль.
Все мы люди, в конце концов.

ЛЕВ
Ви будете господарем становища, якщо не дозволите
собі занудьгувати або, того
гірше, впасти в депресію.
Зараз не найкращий момент
для капризів і туги.

ДІВА
Бережіть нерви, не вибухайте через дрібниці.
До середи напруга спаде, і
ви перетворитеся на еталон
досконалості, якщо захочете,
зрозуміло.

ТЕРЕЗИ
Може з'явитися страх, що
кохання позбавляє вас незалежності. Ви будете схильні
міркувати, зіставляти, в той
час як необхідно просто прислухатися до своїх почуттів.

СКОРПІОН
Вас може почати безпідставно ревнувати кохана людина, не дивуйтеся, і не шукайте причин такої поведінки
в собі, це проблеми не ваші.
Але варто все ж нагадати їй,
як вона дорога для вас.

СТРІЛЕЦЬ
Одне з найважливіших питань
зараз — це взаємини з коханою
людиною. У ваших силах вирішити проблеми і протиріччя,
які затьмарюють ваше життя.

КОЗЕРІГ
Вас засмучує невпевненість у власних силах, вам
здається, що кохана людина
втратила до вас інтерес? Але
це зовсім не так. Зараз не час
для паніки і тривоги.

ВОДОЛІЙ
Обставини можуть скластися
так, що ви з об'єктивних
причин не завжди зможете
проводити багато часу з
коханою людиною.

РИБИ
Постарайтеся відпочити
і заспокоїтися, буря вже
пройшла, хвилі вляглися.
Згадайте про дбайливість і
душевність.

24

RIA,
Ñåðåäà, 16 ñåðïíÿ 2017

КОНКУРС ЕРОТИ
ЕРОТИЧНОГО
ИЧНОГО Ф
ФОТО
О Т О ««МІС
МІС R
RIA-2017»
IA-2017»

ГОРОСКОП

Неля,
еля, 17 років

ОВЕН
Намечается разрешение
вашей серье
серьезной, давно
беспокояще
беспокоящей проблемы.

Займаюся
маюся танцями. Люблю
фотографувати
тографувати і люблю, коли
мене
не фотографують.

ТЕЛЕЦ
В конце неде
недели вам начнет
везти в дела
делах, требующих
от вас иници
инициативы.

КОЖНА
ЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ
ВЗЯТИ
ЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте
дсилайте своє фото та коротку
куу
повідь
д про
р себе на e-mail:
розповідь

miss@riamedia.com.ua.
ss@riamedia.com.ua..
400294

403552

БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦ

Запрошення
рошення до конкурсу
«Місс RIA»-2017 і безкоштовну
фесійну фотосесію від
професійну
тостудії «INDIGO» отримають
фотостудії
вродливіші учасниці.
найвродливіші

Чем меньше усилий вы будете прилага
прилагать, тем быстрее
все планы ре
реализуются.

РАК
Постарайтес несколько
Постарайтесь
уменьшить ссвой аппетит
в финансово
финансовой сфере.

ФОТОСЕСІЯ ВІД
ФОТОСТУДІЇ
ОТОСТУДІЇ «INDIGO»
тел:
ел: (093) 759 05 55,
(096) 179 71 31

ЛЕВ
Направляйте свою энергию
на решение проблем, требующих акти
активности.

ДЕВА
Уверенность в своих силах
откроет вам многие двери
и обеспечит успех.

ВЕСЫ
Несмотря на обуревающую
вас жажду д
деятельности,
постарайтес
постарайтесь укротить свое
рвение.

ГОЛОСУЙ
ОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2017» НА:

СКОРПИОН
СКОРПИО
Самое время использовать свою де
деловую хватку,
подкрепив д
действия
надежными связями.

403723

СТРЕЛЕЦ
У вас есть все шансы осуществить желае
желаемое, но вряд ли
найдется на ээто решимость.

КОЗЕРОГ
Благоприятн неделя для
Благоприятная
достижения прочного успеха по всем ф
фронтам.

Найгарніші дівчата
їздять з «Бліц таксі»

ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕ

БІЛЬШЕ
ЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Вероятно уд
удачное разрешение довольн
довольно запутанной
проблемы.

Просто зчитайте
QR-код камерою
Вашої мобілки та
дивіться фото!
(Має
( бути встановлена програма QR
Reader з Андроїдмаркета
або аналогічна)

РЫБЫ
Удачное реш
решение серьезной
проблемы по
позволит вам
испытать гор
гордость за собственную пер
персону.

404081
403712

403606

403778

