
РЕФОРМА ОСВІТИ. ЩО ЧЕКАТИ НОВОГО?
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ЧИ ПРАЦЮЮТЬ USB 
НА КОСМОНАВТІВ с. 2

20MINUT.UA

с. 6
RIA в квартиру
за 20 грн на місяць

У ВІННИЦІ НЕ 
ВИСТАЧАЄ КРОВІ с. 4

ТРИ СМЕРТІ ЗА 38 ДНІВ
ЧОМУ НА МОСТУ У СТРИЖАВЦІ ГИНУТЬ ЛЮДИ?
 Стрижавський міст на 
ремонті з початку літа. Саме 
тут сталися дві резонансні 
аварії, в яких так безглуздо 
загинуло троє людей 

 Перед знаками, які 
попереджують про ремонт, 
асфальт вкритий слідами 
від шин… 

 Експерти вважають, що на 
момент останньої ДТП знаків 
на дорозі могло не бути…  А 
що кажуть «дорожники»? с.11

Porsche перелетів одну яму,  а другу не зміг. 
Пасажирка загинула на місці, водій — у лікарні. Двоє залишилися живими

399897 399897
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ÍÎÂÈÍÈ

Центр – не для 
автомобілів 

Â³ííèöÿ â³äñòàëà â³ä öèâ³-
ë³çîâàíîãî ñâ³òó ó ðîçâèòêó 
äîðîæíüî¿ ³íôðàñòðóêòóðè 
ì³í³ìóì íà 30–40 ðîê³â. 
Áåçë³÷ ì³ñò åâîëþö³éíèì 
øëÿõîì ä³éøëè äî íåîáõ³ä-
íîñò³ âèò³ñíåííÿ ïðèâàòíîãî 
òðàíñïîðòó ç öåíòðó ì³ñòà.

Ïðî ùî âàðòî ïàì’ÿòàòè 
ïðèõèëüíèêàì àâòî-Â³ííèö³:

1. Ì³ñòî íå ãóìîâå — øè-
ðèíà äîð³ã çóìîâëåíà ³ñòî-
ðè÷íîþ çàáóäîâîþ. Òîìó 
êîæíå òàêå ðîçøèðåííÿ 
ëèøå â³äòåðì³íîâóº ÷àñ, êîëè 
ì³ñòî çóïèíèòüñÿ â îäíîìó 
âåëèêîìó çàòîð³.

2. Áàãàòîð³âíåâ³ ïàðê³í-
ãè — íå ïàíàöåÿ äëÿ âèð³-
øåííÿ ïèòàííÿ ïàðêóâàííÿ, 
àäæå ï³ä'¿çí³ øëÿõè òà íà-
âêîëèøíÿ äîðîæíÿ ³íôðà-
ñòðóêòóðà ìàþòü ïåðåòðàâè-
òè àâòîìîá³ë³, ùî ðóõàþòüñÿ 
äî/ç ïàðê³íãó. Ó öüîìó ïëàí³ 
ïîêàçîâèì áóäå â³äêðèòòÿ 
ïàðê³íãó íà ×îðíîâîëà/Êè-
¿âñüêà, ùî âë³ïèëè íà ä³ëÿí-
êó, ÿêà ëåäâå ïåðåòðàâëþº 
³ñíóþ÷èé òðàô³ê.

3. Ïð³îðèòåòîì äëÿ ì³ñòà 
ìàº ñòàòè ãðîìàäñüêèé òðàí-
ñïîðò. Äëÿ âëàñíèêà àâò³â-
êè ìàº áóòè ïðèâàáëèâ³øå 
ç'¿çäèòè â öåíòð ãðîìàäñüêèì 
òðàíñïîðòîì, í³æ íà âëàñíî-
ìó àâòî, íå ÷åðåç çàáîðîíó 
ïðî¿çäó, à ÷åðåç òå, ùî öå 
øâèäøå, çðó÷í³øå òà äåøåâ-
øå. Öüîìó ñïðèÿòèìå ñòâî-
ðåííÿ âèä³ëåíèõ ñìóã äëÿ ÃÒ, 
ïð³îðèòèçàö³ÿ ñâ³òëîôîð³â òà 
ïëàòí³ ïàðêîâêè (÷èì áëèæ÷å 
äî öåíòðó, òèì äîðîæ÷å).

4. ×èì á³ëüøå ì³ñöÿ â³äâî-
äèòüñÿ äëÿ àâòîìîá³ë³â, òèì 
á³ëüøå ¿õ ç'ÿâëÿºòüñÿ. Òîìó 
ïî÷àòîê ãðè "âèð³øèìî ïðî-
áëåìó àâòîìîá³ë³ñò³â" íà ïåâ-
í³é ä³ëÿíö³ äîðîãè ò³ëüêè ïî-
ãëèáëþº ïðîáëåìó.

ДУМКА

СПЕЦІАЛІСТ З РОЗСЛІДУВАННЯ ДТП

Віктор Віктор 
ПЕРЛОВПЕРЛОВ

ТЕТЯНА (32), ВИКЛАДАЧ:
— Цього року не маємо змо-
ги кудись поїхати восени, 
бо дитина маленька, тому 
це був би не відпочинок. 
Але зазвичай любимо у цю 
пору бути ближче до моря. 
Їздили в Одеську, Херсонську 
області в оксамитовий сезон.

МИХАЙЛО (20), СТУДЕНТ:
— Ні, не збираюсь нікуди. 
Я на тренуванні отримав 
травму, потроху розходжу-
юсь у гіпсі, тому зараз мені 
не до поїздок. Я люблю працю-
вати, а відпочиваю зазвичай з 
друзями. Виїжджаю на приро-
ду. У Сабарів чи деінде.

ЮЛІЯ (33), ГОЛОВНИЙ 
БУХГАЛТЕР:
— Я тільки вийшла з відпустки. 
Гарно відпочила, була в Італії. 
Тому більше ніяких поїздок 
найближчим часом не планую. 
А взагалі не можу сказати, що 
надаю перевагу відпочинку 
у літню пору чи восени.

ВІКТОР (65), ПЕНСІОНЕР:
— Я вже відпочиваю. Живу 
в Києві, приїхав до родичів. 
Дуже люблю Вінницю. І дру-
зям своїм в Києві завжди кажу: 
поїдьте у Вінницю і не заради 
одного фонтану. Місто зелене, 
дуже чисте. Я на це звертаю 
увагу, бо люблю порядок.

НАТАЛЯ (38), 
ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ:
— Восени буває виходить 
взяти відпустку на декілька 
днів. Але я не люблю «на-
шого моря», поїхала б кра-
ще за кордон, якби мала таку 
можливість. Можливо, поїду 
на кілька днів у Карпати.

СЕРГІЙ (37), ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ:
— На жаль, уже ні, відпустку 
відбув влітку, їздив у Кар-
пати. З радістю поїхав би 
ще раз у Карпати восени, 
люблю більше гори, ніж 
відпочинок на морі. Але, 
на жаль, взяти відпустку 
вже не вийде.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи плануєте ви поїхати на відпочинок в оксамитовий сезон?

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Ðåêîíñòðóêö³ÿ 
íà ïðîñïåêò³ Êîñ-
ìîíàâò³â âåäåòüñÿ 

ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â. Çà öåé ÷àñ 
ïðîñïåêò âæå îáëàøòóâàëè àëå-
ÿìè, âåëîäîð³æêàìè, ëàâî÷êàìè, 
ãàçîíàìè, ôîíòàíîì ³ ë³õòàðíè-
ìè ñòîâïàìè ç USB-ðîçåòêàìè. 
Íà îñòàíí³é íîó-õàó ç ì³ñüêîãî 
áþäæåòó áóëî âèòðà÷åíî áëèçüêî 
äâîõ ì³ëüéîí³â. Ñåáòî, âàðò³ñòü 
îäíîãî ñòîâïà ç ðîçåòêàìè ñòà-
íîâèòü 28 428 ãðèâåíü.

Ñüîãîäí³ òàêèõ âñòàíîâëå-
íî âæå ñ³ìäåñÿò. Ó êîæíîìó 
º äâîðîç'ºìíèé ïîðò âàðò³ñòþ 
1030 ãðèâåíü êîæåí. Ó íåäàëå-
êîìó ìàéáóòíüîìó áóäóòü âñòà-
íîâëåí³ ùå 25 òàêèõ ñòîâï³â ç 
ðîçåòêàìè. À öå ùå 700 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü ì³ñüêîãî áþäæåòó.

Æóðíàë³ñòè RIA ïåðåâ³ðèëè, 
÷è ìîæëèâî òàì çàðÿäæàòè ñâî¿ 
äåâàéñè òà íàñê³ëüêè çðó÷íî öå 
ðîáèòè. Çàõîäèìî íà ïðîñïåêò ç 
áîêó âóëèö³ Ïîðèêà òà íàìàãàº-
ìîñÿ ï³äêëþ÷èòèñÿ äî ïåðøîãî-
ë³ïøîãî ïîðòó. Îäíàê ïîêàçíèêè 
áàòàðå¿ íå çì³íþþòüñÿ. Éäåìî 
äî íàñòóïíîãî — òåæ íå ïðà-
öþº. Àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ íà âñ³õ 
16 ïîðòàõ ïåðøî¿ ÷åðãè ïðîñïåê-
òó Êîñìîíàâò³â.

Ì³ñöåâ³ ïåðåõîæ³ ðîçïîâ³ëè íàì, 
ùî ðîçåòêè ïðàöþþòü ³ ùî â³ä íèõ 
ïîñò³éíî çàðÿäæàþòü òåëåôîíè. 
Òîä³, ÿê ïîÿñíèòè çáî¿ ï³ä ÷àñ 

íàøîãî â³çèòó? Çà ðîç'ÿñíåííÿìè 
çâåðòàºìîñÿ äî íà÷àëüíèêà Äåïàð-
òàìåíòó êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà 
²ãîðÿ Êðàâöÿ.

— Óïåðøå ïðî öå ÷óþ, — êàæå 
ïî òåëåôîíó Êðàâåöü. — À, âè 
ïðî ïåðøó ÷åðãó Êîñìîíàâò³â? 
Òàê îá'ºêò òåïåð íà áàëàíñ³ Äå-
ïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà òà áëàãîóñòðîþ. Òåëå-
ôîíóéòå òóäè.

РОЗЕТКИ ПІДРЕМОНТУЮТЬ. 
Òàê ³ ðîáèìî. Íàáèðàºìî íî-
ìåð î÷³ëüíèêà ïîòð³áíîãî íàì 
äåïàðòàìåíòó: 

— Ïðî öþ ïðîáëåìó íàì â³-
äîìî. Ìè âæå ïðèñòóïèëè äî ¿¿ 
âèð³øåííÿ, — êàæå Âîëîäèìèð 
Í³öåíêî. — Ö³ ðîçåòêè ïîñò³éíî 
âèõîäÿòü ç ëàäó ÷åðåç íåàêóðàòíå 
êîðèñòóâàííÿ. Ó öüîìó ðîö³ ìè ¿õ 
ï³äðåìîíòóºìî ³ íåçàáàðîì âîíè 
áóäóòü ïðàöþâàòè. Íà íàñòóïíèé 
ð³ê áóäåìî ïëàíóâàòè áþäæåò 
íà á³ëüø äåòàëüíèé ðåìîíò.

Çà ñëîâàìè Í³öåíêà, äæåðåëî 
ô³íàíñóâàííÿ áþäæåòó áóäå çà-
ëåæàòè â³ä ïðè÷èí íåñïðàâíîñ-
òåé. ßêùî ñïðàâà â ìåõàí³÷íèõ 
ïîøêîäæåííÿõ ÷åðåç ïîðóøåííÿ 
ïðàâèë êîðèñòóâàííÿ, òî ðåìîíò 
áóäå ïðîâåäåíî ïî ãàðàíò³¿. ßêùî 
ç âèíè âèðîáíèêà, òîä³ âæå Äå-
ïàðòàìåíò êàï³òàëüíîãî áóä³âíè-
öòâà áóäå âèð³øóâàòè ïðîáëåìó ç 
ï³äðÿäíèêàìè, ÿê³ âñòàíîâëþâàëè 
ö³ ðîçåòêè. Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó 
áóäå ñêëàäåíî äåôåêòíèé àêò äëÿ 
âèçíà÷åííÿ íåñïðàâíîñòåé, ÿê³ 
ïåðåäáà÷åíî ãàðàíò³ºþ.

ЧОМУ НЕ ПРАЦЮЮТЬ USB-
РОЗЕТКИ НА КОСМОНАВТІВ 
Ми перевірили  На оновленому 
проспекті Космонавтів встановили 
70 ліхтарних стовпів з USB-розетками. 
Їх вартість два мільйони гривень. 
Але працюють не всі. Чому так 
та коли це виправлять?

Òèì ÷àñîì æóðíàë³ñòè çàõî-
äÿòü íà äðóãó ÷åðãó ïðîñïåêòó 
Êîñìîíàâò³â. Òóò àæ 54 ë³õòàð-
íèõ ñòîâïè ç ðîçåòêàìè. Ïî÷è-
íàºìî ï³äêëþ÷àòèñÿ äî ãí³çäà. 
ßê âèÿâèëîñÿ, öå íå òàê ëåãêî 
çðîáèòè. Äëÿ òîãî, ùîá âñóíóòè 
USB-êàáåëü ó ðîçåòêó, äîâåëî-
ñÿ îäí³ºþ ðóêîþ ïðèòðèìóâàòè 
òóãó êðèøêó, ÿêà çàêðèâàº ðîç'ºì 
â³ä ïîòðàïëÿííÿ ñòîðîíí³õ ïðåä-
ìåò³â, à äðóãîþ âæå çàñîâóâàëè 
ñàì øíóð. Òåëåôîí ïî÷àâ çàðÿ-
äæàòèñÿ.

Îäíàê ìè ç³òêíóëèñÿ ç ³íøîþ 
ïðîáëåìîþ: òåëåôîí àáî ³íøèé 
äåâàéñ, ÿêèé çàðÿäæàºòüñÿ, í³-
êóäè ïîêëàñòè, ñïåðòè, çàêð³-
ïèòè àáî ïîâ³ñèòè. Ïðîòÿãîì 
óñüîãî ïðîöåñó éîãî äîâåäåòüñÿ 
òðèìàòè â ðóêàõ.

Ïåðåâ³ðèâøè âñ³ 54 ðîç-

åòêè äðóãî¿ ÷åðãè ïðîñïåêòó 
Êîñìîíàâò³â, ìè ç'ÿñóâàëè, 
ùî ñïðàâí³ ç íèõ 50. Ïðî ÷î-
òèðè íåðîáî÷³, ÿê³ çíàõîäÿòü-
ñÿ á³ëÿ ôîíòàíó, ìè ä³çíàëèñÿ 
ó ²ãîðÿ Êðàâöÿ, äåïàðòàìåíò 
ÿêîãî â³äïîâ³äàº çà öåé îá'ºêò.

МАЙЖЕ ТРЕТИНА ПОРТІВ НЕ 
ПРАЦЮЄ. — Âè ïåðø³, õòî ãî-
âîðèòü ïðî öþ ïðîáëåìó. Äÿêóþ, 
ùî ïîâ³äîìèëè. Çàðàç áóäó ï³ä-
í³ìàòè öå ïèòàííÿ, — ñêàçàâ 
î÷³ëüíèê.

Òàêèì ÷èíîì, ³ç 70 ðîçåòîê, 
ÿê³ íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ìàþòü 
ôóíêö³îíóâàòè — 16 íå ïðàöþº 
íà ïåðø³é ÷åðç³ ³ 4 íà äðóã³é ÷åð-
ç³ ïðîñïåêòó Êîñìîíàâò³â. Á³ëÿ 
ïëîù³ ãåðîÿ ÀÒÎ Êîñòÿíòèíà 
Ìîãèëêà º ùå 4 ðîçåòêè, àëå 
íàðàç³ âîíè íå ï³äêëþ÷åí³.

Журналіст намагається заряджати телефон. 
Як виявилося, із 70 розеток працює 50
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ÑÈÒÓÀÖ²ß

АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099)1781008 

Ïðàö³âíèêè Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ 
ñòàíö³¿ ïåðåëèâàííÿ êðîâ³ çàáèëè 
íà ñïîëîõ: çàïàñè êðîâ³ ïîâí³ñ-
òþ âè÷åðïàëèñÿ, à ëþäè íå éäóòü 
çäàâàòè êðîâ. Ïîïðè òå, ùî ïðî-
âîäèòüñÿ àã³òàö³éíà ðîáîòà, çàëó÷à-
þòü âîëîíòåð³â, ñïîðòèâí³ êîìàí-
äè, ïðîâîäÿòü çàá³ð êðîâ³ ó âè¿çíèõ 
óìîâàõ, äîíîð³â íå âèñòà÷àº. Öÿ 
ïðîáëåìà ³ñíóº âæå ï³âðîêó.

— Ïîòðåáà íàøèõ ë³êàðåíü: îá-
ëàñíèõ, ðàéîííèõ, ì³ñüêèõ — öå 
òðè òîííè åðèòðîöèò³â íà ð³ê, — 
êàæå ãîëîâíèé ë³êàð ñòàíö³¿ ïå-
ðåëèâàííÿ êðîâ³ Îêñàíà Áàíàõ. — 
Òîáòî, ìè ïîâèíí³ çàãîòîâèòè äî-
íîðñüêî¿ êðîâ³ á³ëüøå øåñòè òîíí 
íà ð³ê. ² ïðèéíÿòè çà öåé ïåð³îä 
13 òèñÿ÷ äîíîð³â, ùîá çàáåçïå÷èòè 
óñ³ ö³ ë³êóâàëüí³ çàêëàäè ïîòð³á-
íîþ ê³ëüê³ñòþ êðîâ³. À òàêî¿ ê³ëü-
êîñò³ ìè íå ìîæåìî íàäàòè, òîìó 
ùî äîíîðè íå éäóòü. Îñü çàðàç 
ó íàñ íà âèäà÷ó íåìàº åðèòðîöèò³â 
ïåðøî¿ ãðóïè êðîâ³ ðåçóñ-íåãàòèâ-
íî¿. Íà âñþ îáëàñòü çàëèøèëîñÿ 
ëèøå òðè äîçè. ² ¿õ ìîæóòü çàáðàòè 
íà îäíîãî õâîðîãî ³ âñå.

ßê ãîâîðèòü ãîëîâíèé ë³êàð, îá-
äçâîíèëè âæå óñ³õ, êîãî ìîæëèâî, 
ãîòóþòü òåêñòè ëèñò³â, çâåðòàþòüñÿ 
äî ð³çíèõ ï³äïðèºìñòâ òà óñòàíîâ. 
Àëå íàòîì³ñòü ÷àñòî ÷óþòü ó ñëó-
õàâö³: «Éä³òü âè äî á³ñà ç³ ñâîºþ 
êðîâ'þ, ìåíå öå íå õâèëþº».

Êîëè ë³êàð³ ñòàíö³¿ ïðîäçâîíþ-
þòü ïî áàç³ ïîñò³éíèõ äîíîð³â, 
÷óþòü â³äìîâè. Îäí³ ìîòèâóþòü 
òèì, ùî ñòàíö³ÿ íå ìîæå â³äíîâè-
òè ¿õíº çäîðîâ’ÿ çà ðàõóíîê ìàëî¿ 
âàðòîñò³ çà õàð÷óâàííÿ. ²íø³ õî-
÷óòü, ùîá çàïëàòèëè á³ëüøå. ßê 
êàæå Îêñàíà Áàíàõ, ïëàòèòè ãîòî-
â³, àëå äîíîðñòâî â Óêðà¿í³ îïëà-
÷óºòüñÿ ç ðîçðàõóíêó 160 ãðèâåíü 
çà ë³òð êðîâ³. ßêùî ëþäèíà çäàñòü 
450 ì³ë³ë³òð³â ïëþñ 20 ì³ë³ë³òð³â, 
ÿê³ áåðóòü íà àíàë³ç, òî îòðèìàº 
75 ãðèâåíü 20 êîï³éîê. Ïðèïëþñó-
âàòè âàðò³ñòü õàð÷óâàííÿ — 36,50 ³ 
îòðèìàºìî 111 ãðèâåíü 70 êîï³éîê.

Çàêëàä ïîäàâ äîêóìåíòè äî Îá-
ëàñíî¿ ðàäè ùîäî ï³äâèùåííÿ 
âàðòîñò³ õàð÷óâàííÿ äîíîð³â 
äî 90 ãðèâåíü. Öþ ñåðåäíþ 
âàðò³ñòü âèðàõîâóâàëè, ïðîìî-
í³òîðèâøè ö³íè íà îá³ä ó êàôå, 
¿äàëüíÿõ òà ³íøèõ çàêëàäàõ. Äî-
êóìåíòè é äîñ³ íà ðîçãëÿä³.

КОМУ ЙДЕ КРОВ. Çà ñëîâàìè 
Îêñàíè Áàíàõ, ñòàíö³ÿ ùîäåííî 
ìàº ïîïîâíþâàòè çàïàñ — 50 äîç 
ð³çíèõ ãðóï êðîâ³. Ó ïåðøó ÷åðãó, 
âîíà íåîáõ³äíà ïðè êðîâîòå÷àõ 
³ ïðè çëîÿê³ñíèõ çàõâîðþâàííÿõ 
êðîâîòâîðíî¿ ñèñòåìè, ïðèì³ðîì, 
ëåéêîçàõ. ßê ïîÿñíèëè íà ñòàí-
ö³¿, ÿêùî ïàö³ºíò éäå íà ñêëàä-
íó îïåðàö³þ, ë³êóâàëüíèé çàêëàä 
îáîâ’ÿçêîâî çàáåçïå÷óº éîãî äî-
íîðñüêîþ êðîâ’þ.

«ОБДЗВОНИЛИ УСІХ» — НА СТАНЦІЇ 
КРОВІ НЕ ВИСТАЧАЄ ДОНОРІВ
Немає крові  «Йдіть ви до біса зі своєю 
кров'ю, мене це не хвилює», — так інколи 
відповідають працівникам медзакладу, 
коли вони телефонують до підприємств 
і різних установ з проханням здати кров. 
На станції ситуація критична — немає 
донорів. Залишилося лише три дози 
першої групи крові резус-негативної

— ª òàê³ âèïàäêè, êîëè ïå-
ðåëèâàºòüñÿ íå îäíà äîçà, à 10. 
ßêùî âçÿòè ³ ïëàçìó, ³ åðèòðî-
öèòè, òî ³íîä³ íàâ³òü ðîáëÿòüñÿ 
ïåðåëèâàííÿ óñ³º¿ êðîâ³ ëþäèíè 
³ äâà, ³ òðè ðàçè, — ðîçïîâ³äàº 
Îêñàíà Áàíàõ. — Ïðè ñèëüí³é 
êðîâîòå÷³ ïîòð³áíî, ùîá ëþäè-
í³ ïîñò³éíî íàäõîäèëè ïðîäóêòè 
äîíîðñüêî¿ êðîâ³.

Äî ïðè÷èí, ÿê³ ñïðîâîêóâàëè 
çìåíøåííÿ äîíîð³â, äîäàþòü ³ 
íåñòàá³ëüíó ïîë³òè÷íó ñèòóà-
ö³þ â êðà¿í³. Ï³äíÿòòÿ òàðèô³â, 
çðîñòàííÿ ö³í, ³íø³ çì³íè, ÿê³, 
éìîâ³ðíî, âïëèâàþòü íà ãðîìà-
äÿíñüêó ïîçèö³þ ëþäèíè. Òàêîæ 
ïîìåíøàëî çäîðîâîãî íàñåëåííÿ. 
Áàãàòî ìîëîä³ âè¿õàëî çà êîðäîí 
ïðàöþâàòè. À êåð³âíèêè ï³äïðè-
ºìñòâ íå ïîñï³øàþòü â³äïóñêàòè 
ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â çäàâàòè êðîâ 
ó ðîáî÷èé ÷àñ. Àäæå, çàçâè÷àé, 
äîíàö³ÿ â³äáóâàºòüñÿ â ïåðø³é 
ïîëîâèí³ äíÿ.

— Êîëè ìè äàºìî ëþäèí³ äî-
â³äêó ïðî äâà äí³ â³äïî÷èíêó, êå-
ð³âíèê éîãî ï³äïðèºìñòâà êàæå: 
«Ïèøè çàÿâó ³ éäè äî á³ñà! Ìåí³ 
òàêèé ïðàö³âíèê, ùî ïîñò³éíî 
çäàº êðîâ ³ áåðå â³äãóëè, íå ïî-
òð³áíèé», — ðîçïîâ³äàº Îêñàíà 

Áàíàõ. — Íàâ³òü êîëè çäàþòü êðîâ, 
ïîñò³éíî äèâëÿòüñÿ íà ãîäèííèê, 
ùîá, áîðîíè Áîæå, íàäîâãî íå çà-
òðèìàòèñÿ. Áóëà òàêà ñèòóàö³ÿ, ùî 
ìè ïèñàëè ëþäèí³ ïîÿñíþâàëüíó 
çàïèñêó ÷åðåç þðèñòà, ïîñèëàþ-
÷èñü íà óñ³ çàêîíè, ùî êåð³âíèêè 
çîáîâ’ÿçàí³ íàäàòè ëþäèí³ ö³ äâà 
äí³ âèõ³äíèõ. Àëå âñå îäíî ïðà-
ö³âíèê ¿õ íå îòðèìàâ.

Òîáòî, ñåðåä ïðè÷èí, ÷îìó 
íåìàº äîíîð³â, ë³êàð³ íàçèâàþòü 
íåä³ºâ³ñòü çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
äîíîðñòâî êðîâ³ ³ ¿¿ êîìïîíåíòè», 
ÿêèé ìàº çàõèùàòè äîíîð³â.

«ЗРИВАЄМОСЯ І ЇДЕМО. Àáè 
ò³ëüêè áóëè äîíîðè». Çàá³ð êðîâ³ 
â³äáóâàºòüñÿ ³ ó âè¿çíèõ óìîâàõ. 
Ñòàíö³ÿ ïåðåëèâàííÿ êðîâ³ ïî-
ïåðåäíüî äîìîâëÿºòüñÿ ç êåð³â-
íèêàìè ï³äïðèºìñòâ ÷è óñòàíîâ 
âè¿õàòè ïîäèâèòèñÿ ïðèì³ùåííÿ, 
ÿêå íàäàþòü äëÿ çàãîò³âë³ äîíîð-
ñüêî¿ êðîâ³. Ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ 
äàòè òà ïðèáëèçíî¿ ê³ëüêîñò³ äî-
íîð³â, áðèãàäà ïðèáóâàº íà ì³ñ-
öå. Ôîðìóºòüñÿ âîíà ç âîñüìè 
ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³ òåõíîëîã³÷íî 
âèêîíóþòü ïðîöåäóðó äîíàö³¿ òà 
¿¿ êîíòðîëü. ßê ³ íà ñòàíö³¿ ïåðå-
ëèâàííÿ êðîâ³, äîíîð ïðîõîäèòü 

÷îòèðè åòàïè äîíàö³¿: ðåºñòðàö³ÿ, 
äîòåñòîâå êîíñóëüòóâàííÿ, ëàáî-
ðàòîðíå îáñòåæåííÿ, ìåäè÷íèé 
îãëÿä. Íà îñòàííüîìó åòàï³ ì³ðÿ-
þòü òèñê, ïóëüñ, ë³êàð âåäå áåñ³äó ç 
ëþäèíîþ ïðî ñòàí ¿¿ çäîðîâ’ÿ. Äëÿ 
òîãî, ùîá çàáåçïå÷èòè ðîáîòó âè-
¿çíî¿ áðèãàäè, òðåáà, ùîá íà ì³ñö³ 
áóëî ÿê ì³í³ìóì 25 äîíîð³â.

— Ìè âè¿æäæàºìî ÿê ó ïðè-
ëåãë³ ðàéîíè, òàê ³ ó â³ääàëåí³: 
Áåðøàäñüêèé, Ìîãèë³â-Ïîä³ëü-
ñüêèé, — ãîâîðèòü ãîëîâíèé ë³êàð 
Îêñàíà Áàíàõ. — ßêùî â ðàéîí-
íèõ ë³êàðíÿõ ç³áðàëè ïåâíó ê³ëü-
ê³ñòü äîíîð³â, ìè îäðàçó çðèâà-
ºìîñÿ ³ âè¿æäæàºìî òóäè. Àáè 
ò³ëüêè áóëè äîíîðè.

ДЕПАРТАМЕНТ НЕ В КУРСІ. Ó 
Äåïàðòàìåíò³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
ïðî ïðîáëåìó íåñòà÷³ äîíîðñüêî¿ 

êðîâ³ íà ñòàíö³¿ ïåðåëèâàííÿ 
êðîâ³ íå çíàþòü. ßê êàæóòü, í³ 
êåð³âíèêè ìåäè÷íèõ çàêëàä³â, í³ 
íàñåëåííÿ äî íèõ ùîäî öüîãî 
íå çâåðòàëèñÿ.

— Óïåðøå òàêå ÷óþ. Ó íàñ 
çà çâ³òàìè ñòàíö³¿ ïåðåëèâàííÿ 
êðîâ³, çàïàñè êðîâ³ º. ² çàáåçïå-
÷åí³ñòü ìåäçàêëàä³â éäå áåçïåðå-
á³éíà, — ñêàçàëà ó òåëåôîíí³é 
ðîçìîâ³ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ 
ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ äî-
ïîìîãè íàñåëåííþ Îëüãà Çà-
äîðîæíà. — ª øòàòí³ äîíîðè, 
º àäðåñí³ äîíîðè, íàïðèêëàä, 
äëÿ îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ êë³í³÷íî¿ 
ë³êàðí³. Ó íàñ íå áóëî òàêîãî, 
ùîá äîíîðè ìàñîâî â³äìîâëÿ-
ëèñÿ. Íàâïàêè, â ÇÌ² ïîñò³éíî 
ïîøèðþºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî òå, 
ùî ëþäè àêòèâíî çäàþòü êðîâ: 
ìîëîäü, çîêðåìà, ñòóäåíòè.

ДЕ МОЖНА ЗДАТИ КРОВ
Вінницька обласна станція переливання крові працює з 8.00 до 15.00. Але коли є 
потік донорів, то можуть і затриматися. Знаходиться на вулиці Пирогова, 48

Здати кров може будь-який дієз-
датний громадянин України віком 
від 18 років, який має паспорт, ре-
єстрацію місця проживання. Про-
те бажано, щоб була прописка 
Вінницької області. Як пояснила 
завідувачка відділу комплекту-
вання донорських кадрів Вікто-
рія Івацько, у них є бази даних 
тільки мешканців Вінниччини, де 
записано про минулі тести та хво-
роби донорів. Тому, забір крові 
у переселенців та жителів інших 
областей України не проводять.
— На донора витрачається певна 
сума коштів: гемакони (плас-
тикові контейнери для крові), 
аналізи. Людина з іншої області 
може бути відстороненою, при-
пустимо, через гепатит, сифілис, 

СНІД. Працівники протестували 
її кров, а вона не підійшла. Ми 
кров списуємо, знезаражуємо 
та знищуємо. А якби інформація 
про людину була в базі, ми про 
це знали б наперед і не прово-
дили б аналізи, — пояснює лікар.
Як кажуть фахівці закладу, ві-
кових обмежень для донорства 
немає. Проте після 60 років лю-
дина має схильність до хроніч-
них захворювань. Тому її кров 
може не підійти.
Донорами крові не можуть бути 
люди з інфекційними та пара-
зитарними захворюваннями. 
А також соматичними: злоякісні 
новоутворення, хвороби кро-
ві, хвороби органів дихання та 
травлення тощо.

Хто може здати кров 

«450 ì³ë³ë³òð³â 
äîíîðñüêî¿ êðîâ³ 
ìîæå âðÿòóâàòè òðè 
æèòòÿ. Çà öå äîíîð 
ìîæå îòðèìàòè 
111 ãðèâåíü»

Артем уже близько 50 разів здав кров. «Це те, що вдається 
зробити без особливих зусиль», — сказав він 

Я можу стати ДОНОРОМ КРОВІ, якщо:

Мені є 18 років

Я здоровий і в мене 
немає протипоказань

450 мл

Маю прописку 
Вінницької області

Моя вага не менше 50 кг
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ОЛЕГ СЛУШНИЙ, ВЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ ТА 
ІНФОРМАТИКИ, ШКОЛА № 20

— Мені подобається, що 
з'являється автономія на-
вчального закладу, де пе-
дагогічна рада буде визна-

чати, як навчати і за якими програмами 
самостійно. Дадуть більше свободи у ви-
кладанні педагогам, які зможуть впро-
ваджувати власні методики в навчанні. 
Нарешті, поменшає непотрібної паперо-
вої роботи, бо новий закон передбачає 
створення електронних баз, куди вчитель 
буде вносити необхідні дані. Позитив-
ними новаціями є й те, що до робочого 

часу вчителя додається виховна робота. 
Час класних керівників для спілкування з 
батьками та учнями теж буде «годинами 
навантаження». Тобто, доплата за керівни-
цтво класом. А щорічна перекваліфікація — 
це є стимул ніколи не зупинятися і вона є 
добровільною. Тому зайвого стресу для 
вчителя не буде. Ще будуть враховувати 
регіональний аспект у навчанні. Напри-
клад, дітям, які навчаються в регіоні, де є 
гарні технічні університети, більшість знань 
будуть давати саме з природничо-матема-
тичного профілю. Проте зараз прийнятий 
тільки закон. Потрібні ще механізми для 
впровадження, такі як акти Міносвіти та 
інші органів.

ВЛАДИСЛАВ КАЧУР, ВЧИТЕЛЬ 
ІНОЗЕМНИХ МОВ, ШКОЛА № 6

— Прийняття такого закону 
є позитивним явищем. Хоча 
деякі новації мають сумнів-
ний характер. Наприклад, 
щорічна перекваліфікація 

для вчителів, яка, за великим рахунком, 
не має потреби. Це повинно бути виправдано 
з мотивацією для педагога. А так обов’язкове 
підвищення кваліфікації стане причиною від-
току кадрів. Чув і про підвищення окладу піс-
ля перекваліфікації, але поки що не особли-
во вірю. Час покаже, наскільки це доречно. 
Гарантія академічної свободи та вільного 
викладання — цього раніше не було, я ціл-

ком вітаю. Мені подобається, що вчителям 
дозволили розробити авторську навчальну 
програму, впроваджувати свої методики. 
Школа має відходити від викладання «сухих» 
знань. Наскрізне навчання, де учні отриму-
ватимуть не тільки теорію, але й практичні 
навички, має принести гарний результат. 
Потроху це наближає до європейських 
стандартів освіти. Наприклад, у Фінляндії 
працювати в школах можуть вчителі тільки 
за своїми програмами. І там дуже суворий 
конкурс. Десь я бачив, що в освітній рефор-
мі в Україні бере участь 5–7% педагогів від 
загальної кількості. Тому буде спротив цим 
змінам. Хотілося б, щоб нашим реформа-
торам вдалося його впровадити.

Учителі про реформу в школі

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ìèíóëîãî â³-
âòîðêà, 5 âåðåñ-

íÿ, ó Âåðõîâí³é Ðàä³ óõâàëèëè 
íîâèé çàêîíîïðîåêò «Ïðî îñâ³-
òó». Çà òàêå ð³øåííÿ ïðîãîëî-
ñóâàëè 255 äåïóòàò³â. Öåé çàêîí 
ñòàíå îñíîâîþ â ñåðåäí³é îñâ³ò³ 
òà áóäå çàì³íîþ òîìó, ùî ä³ÿâ 
ç 1991 ðîêó. Ùî çì³íèòüñÿ äëÿ 
áàòüê³â ó÷í³â òà â÷èòåë³â?

ПРО ЗМІНИ ДЛЯ БАТЬКІВ ТА 
ВЧИТЕЛІВ. Ïî÷èíàþ÷è ç 1 âå-
ðåñíÿ 2018 ðîêó, ó øêîëàõ çà-
ïðîâàäÿòü 12-ð³÷íå íàâ÷àííÿ äëÿ 
ä³òåé. Óñ³ ³íø³ øêîëÿð³ ïðîäî-
âæàòü â÷èòèñÿ 11 ðîê³â.

Øêîëó ðîçä³ëÿòü íà òðè: ïî-
÷àòêîâà (1–4 êëàñè), áàçîâà (5–9) 
òà ïðîô³ëüíà (10–12). Äëÿ ïåðå-
õîäó íà íàñòóïíèé îñâ³òí³é ð³âåíü 
ä³òè áóäóòü çäàâàòè ³ñïèòè, ñõîæ³ 
íà ÇÍÎ. Ïðîòå ³ñïèòè â áàçîâó 
øêîëó áóäóòü îçíàéîì÷îãî õà-
ðàêòåðó.

Ç’ÿâèòüñÿ íàâ÷àííÿ çà íàñêð³ç-
íèìè ë³í³ÿìè, ìåòà ÿêèõ íàäàòè 
äèòèí³ á³ëüøå çíàíü, ÿê³ ìîæíà 
çàñòîñóâàòè íà ïðàêòèö³. Öå òàê 
çâàíå «êîìïåòåíòí³ñíå íàâ÷àí-
íÿ», ùîá ðîçâèíóòè ó äèòèí³ 
ìàòåìàòè÷íó, åêîíîì³÷íó êîìïå-
òåíòí³ñòü, ï³äïðèºìëèâ³ñòü òîùî.

Áàãàòî çì³íèòüñÿ ³ äëÿ â÷èòå-
ë³â. ¯ì íàäàäóòü á³ëüøå ñâîáîäè 
ó âèáîð³ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì òà 
ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ. Çîáîâ’ÿæóòü 

ùîð³÷íî ï³äâèùóâàòè êâàë³ô³êà-
ö³þ. À äèðåêòîðè ïðàöþâàòèìóòü 
â øêîëàõ ïî ø³ñòü ðîê³â ç ïðàâîì 
ïåðåîáðàííÿ íà öþ ïîñàäó ùå 
íà îäèí òåðì³í.

Ïëþñ, øêîëè çîáîâ’ÿæóòü ïî-
êàçóâàòè ñâî¿ ô³íàíñè. À çàðîá³-
òîê â÷èòåëÿ ïðèð³âíÿëè äî òðüîõ 
ì³í³ìàëüíèõ çàðïëàò — 9600 ãðè-
âåíü (íèí³ ä³º ð³âåíü ì³í³ìàëüíî¿ 
çàðïëàòè 3200 ãðí — àâò.)

БАТЬКИ ПРОТИ 12-РІЧКИ. Æóð-
íàë³ñò ïîñï³ëêóâàâñÿ ç áàòüêàìè 
ó÷í³â, ïðî íîâèé îñâ³òí³é çàêîí. 
Âèÿâèëîñÿ, ùî á³ëüø³ñòü ç äî-
ðîñëèõ ââàæàþòü 12-ð³÷íó îñâ³-
òó â øêîë³ çàéâîþ. Êð³ì òîãî, 
çàïèòóâàëè áàòüê³â ïðî ïîòðåáó 
³ñïèò³â äëÿ ïåðåõîäó íà íàñòóï-
íèé ð³âåíü. Òà ïðî ïðîô³ëüíå 
íàâ÷àííÿ ï³ñëÿ 9-ãî êëàñó.

— Íå òðåáà ðîáèòè 12-ð³÷êó. ² 
òàê äóæå äîâãî â÷àòü ä³òåé. Ùîäî 
îö³íþâàííÿ ä³òåé, òî ÿ íå áà÷ó 
òóò ÷îãîñü ñòðàøíîãî. Ìè ïè-
ñàëè ï³äñóìêîâó àòåñòàö³þ ï³ñëÿ 
4-ãî êëàñó. Àëå íàì ðàçîì ïðè-
éøëîñÿ äîâ÷èòè, ùîá óñï³øíî 
ñêëàñòè ÄÏÀ, — êàæå Íàòàë³ÿ, 
ìàòè ï’ÿòèêëàñíèêà.

Ïàí³ Îëåíà âæå íà ïåíñ³¿ òà 
çàáèðàº ç³ øêîëè äâîõ îíóê³â, ÿê³ 
â÷àòüñÿ â òðåòüîìó êëàñ³.

¯¿ òóðáóº á³ëüøå ñòàí áóä³âåëü, 
à íå îñâ³òè.

— Äî 12-ð³÷êè ñòàâëþñÿ íåãà-
òèâíî: íåìàº ÷îãî òàì ðîçòÿãóâàòè. 
Òóò ä³òè çà 10 ðîê³â í³÷îãî íå ìî-
æóòü íàâ÷èòèñÿ. Íàéïåðøå, ùî 
òðåáà áóëî á çì³íèòè â øêîë³ — 

РЕФОРМА ОСВІТИ: БІЛЬШЕ ЗНО, 
12 КЛАСІВ ТА БІЗНЕС-УРОКИ
Новації  Нардепи ухвалили 
законопроект «Про освіту». Він 
впроваджує 12-річне навчання, надає 
більше свободи у виборі освітніх програм 
вчителям та прив’язує заробіток вчителя 
до рівня мінімальної зарплати. Головне — 
зміни почнуть діяти з 1 вересня 2018 року

â³äðåìîíòóâàòè ïðèì³ùåííÿ. ß íà-
â÷àëàñÿ â ö³é øêîë³ (øêîëà ¹ 2) 
ùå â 70-õ ðîêàõ. Ç òîãî ÷àñó âîíà 
íå çì³íèëàñÿ — ò³ëüêè âñå ñòàðå 
ñòàëî òà îáëóïèëîñÿ. Êóäè ä³âàþòü 
áþäæåòí³ êîøòè? Íå çðîçóì³ëî.

Ìàòè ó÷åíèö³ 3-ãî êëàñó, ïàí³ 
²ðèíà ââàæàº, ùî 12-ð³÷íå íà-
â÷àííÿ ïðèçâåäå äî îäðóæåíü 
âæå ó øêîë³.

— Êð³ì òîãî, íèí³øí³ øêîëÿð³ 
á³ëüø ñó÷àñí³, æèâóòü â «³íøîìó» 
ñâ³ò³. ̄ õ ðîçóì³þòü íå âñ³ â÷èòåë³. Ç 
10 êëàñó ä³éñíî ïîòð³áíà ïðîô³ëü-
íà îñâ³òà: íàâ³ùî áàãàòî óðîê³â ç 
³íîçåìíèõ ìîâ, ÿêùî äèòèí³ òðåáà 
á³ëüøå ìàòåìàòèêè çà ïðîô³ëåì. 
ÇÍÎ â 11 êëàñ³ ïîòð³áíå, ùîá çð³â-
íÿòè øàíñè ì³æ ä³òüìè äëÿ âñòóïó 
íà áþäæåòí³ ì³ñöÿ. À îò â 4-îìó 
êëàñ³ ³ñïèòè, ìàáóòü, º çàéâèìè.

«У ВСІЙ ЄВРОПІ 12-РІЧНІ ШКО-
ЛИ». Ó íàøîìó ³ìïðîâ³çîâàíîìó 
îïèòóâàíí³ ò³ëüêè äâ³ æ³íêè ï³ä-
òðèìàëè 12-ð³÷êó. Õî÷à ìàþòü ³ 
ïåâí³ ñóìí³âè. Ìàòè õëîï÷èêà, 
ùî õîäèòü äî 2-ãî êëàñó, ïàí³ Òå-
òÿíà, ä³çíàëàñü, ùî ç 10-ãî êëàñó 
îñâ³òà ñòàíå ïëàòíîþ.

— ß íîðìàëüíî ñòàâëþñÿ 
äî 12-ð³÷íî¿ îñâ³òè. ×óëà, ùî 
îñòàíí³ êëàñè áóäóòü ïëàòíèìè. ² 
ÿ ïðîòè öüîãî. Àëå íå ìîæó ñòâåð-
äæóâàòè, ùî îñâ³òà â øêîëàõ ñòàíå 
ïëàòíîþ. Íå ïîâí³ñòþ çíàþ, ùî 
ìàþòü çì³íèòè, — ä³ëèòüñÿ ñâî¿ìè 
äóìêàìè ïàí³ Òåòÿíà. — Ùå îäèí 
ïóíêò, ùî òðåáà â øê³ëüí³é ðå-
ôîðì³ — îïòèì³çóâàòè íàâ÷àëüíó 
ïðîãðàìó. Íå ïîòð³áíî âñ³ì ä³-
òÿì äàâàòè îäíàêîâ³ ïðåäìåòè: 
äëÿ êîãîñü ïîòð³áí³ ãóìàí³òàðí³ 
äèñöèïë³íè, à äëÿ êîãîñü — êðàùå 
á³ëüøå ìàòåìàòèêè. Ãîëîâíà óìî-

ДЛЯ ШКОЛЯРІВ
  12-річне навчання

  три рівні шкіл: початкова 
(1–4 класи), базова (5–9) 
та профільна (10–12)

  іспити після кожного 
рівня

  наскрізне навчання із 
здобуттям практичних 
знань

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ
  зможуть викладати 

свої освітні програми

  вільний вибір методик 
навчання

  щорічне підвищення 
кваліфікації

  прив’язка заробітку 
вчителя до 3 мінімаль-
них зарплат

БАТЬКИ ЗМОЖУТЬ
  брати участь 

у педрадах

  контролювати видатки 
школи

  складати освітній курс 
для своєї дитини

ГОЛОВНІ ЗМІНИ В ШКОЛІ З 2018 РОКУ

Джерело: «Нова українська школа» (goo.gl/Zk9xVZ).

âà, â÷èòåëü ìàº äîáðå âèêëàäàòè. 
À òî âèõîäèòü, ùî áàòüêè âèìóøå-
í³ âñå îäíî õîäèòè äî ðåïåòèòîð³â.

Â³ííè÷àíêà Íàòàë³ÿ, ÿêà âè-
õîâóº õëîï÷èêà ç 2-ãî êëàñó, ìàº 
á³ëüø «ðàäèêàëüíèé» ïîãëÿä: äëÿ 
îíîâëåííÿ øêîëè ïîòð³áí³ çì³íè 
âæå ç ïîëîãîâîãî áóäèíêó.

— Ùîá áóëà íîâà îñâ³òà, òðåáà 
íå ïðîñòî ïðèéíÿòè îäèí çàêîí, 
à ïîâí³ñòþ âñå çì³íèòè íà êðàùå. 
Ùîäî 12-ð³÷êè, òî ÿ íå ïðîòè. 
Ó âñ³é ªâðîï³ òàê âîíî º, — êàæå 

ïàí³ Íàòàë³ÿ. — Àëå ìåí³ íå ïî-
äîáàþòüñÿ ò³ íîâàö³¿, ùî çðîáèëè 
â ïî÷àòêîâ³é øêîë³: â³ëüí³ óðîêè 
áåç îö³íþâàííÿ çíàíü òà äîìàø-
í³õ çàâäàíü. Öå çàíàäòî ðîçñëà-
áëÿº äèòèíó, îö³íêè º ñòèìóëîì 
äëÿ ñòàðàííÿ ó÷í³â. Âèâ÷èòè â³ðø 
àáî íàâ÷èòèñÿ ïèñàòè ë³òåðè ãàð-
íèì ïî÷åðêîì, çîâñ³ì íå âàæêî. 
À ùî ïîò³ì áóäå ç öèìè ä³òüìè 
â ñòàðø³é øêîë³? Òàì íàáàãàòî 
á³ëüøå íàâàíòàæåííÿ, äî ÷îãî 
øêîëÿð³ áóäóòü íå ãîòîâ³.

«Ó øê³ëüí³é ðåôîðì³ 
òðåáà îïòèì³çóâàòè 
íàâ÷àëüíó ïðîãðàìó. 
Íå ïîòð³áíî âñ³ì 
ä³òÿì äàâàòè 
îäíàêîâ³ ïðåäìåòè»

Наталя, мати п’ятикласника 
Артема, каже, що 12-річка 
буде зайвою. За її словами, 
дітей і так дуже довго 
навчають в школі
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ВАДИМ МУКОМОЛ, ВОЛОНТЕР
Ні, мені от цікаво. У Польщі теж десятки, сотні, або навіть тисячі «ГОшек» 
зі своїми лідерами? З відеозверненням, посвідченнями, уставам, 
прапорами? Чи там просто поляки, які боронять країну під одним 
прапором, з одним лідером, з єдиними баченням розвитку країни?

ПРЕСС-СЛУЖБА 
СТУДИИ ART FUSION

Â êàêîé êðóæîê ñòîèò 
îòäàòü ðåáåíêà äëÿ ðàçâèòèÿ 

åãî òàëàíòîâ è ñïîñîáíîñòåé? 
Â êàêîì âîçðàñòå? Îá ýòîì ìû è ïîãî-
âîðèì ñ îñíîâàòåëåì è ãëàâíûì òðåíåðîì 
âèííèöêîé ñòóäèè ñîâðåìåííîãî òàíöà Art 
Fusion Àëåêñàíäðîé Àìàíîâîé.

Çà÷åì îòäàâàòü ðåáåíêà íà òàíöû?
— Ïðåæäå âñåãî ýòî ôèçè÷åñêîå è êóëü-

òóðíîå ðàçâèòèå ðåáåíêà. Ëèøü íåìíîãèå 
çàíÿòèÿ äàþò òàêóþ ïðàâèëüíóþ è õî-
ðîøóþ íàãðóçêó íà ñåðäöå êàê òàíöû. 
Âî âðåìÿ çàíÿòèé àêòèâíî ðàçâèâàþòñÿ 
âñå ãðóïïû ìûøö, óëó÷øàåòñÿ ïðèòîê 
êðîâè ê ìîçãó. Áîëüøèíñòâî âèäîâ òàí-
öåâ íå òðàâìàòè÷íû â îòëè÷èå îò çàíÿ-
òèé ñïîðòîì. Òàíöû çàìå÷àòåëüíî «êîð-
ðåêòèðóþò» îñàíêó, óêðåïëÿþò ìûøöû 
ñïèíû è ïîìîãàþò äåðæàòü ïîçâîíî÷íèê 
â àíàòîìè÷åñêè ïðàâèëüíîì ïîëîæå-
íèè. Ðåáåíîê, íàó÷èâøèéñÿ êðàñèâî 
òàíöåâàòü, áåç ñîìíåíèé áóäåò è êðà-
ñèâî õîäèòü. Çàíÿòèå òàíöàìè ñïîñîá-
ñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ êðàñèâîé ôèãóðû, 

ðàçâèòèþ ïëàñòèêè è ãðàöèè.
Êàê åùå çàíÿòèÿ òàíöàìè âëèÿþò íà ðå-

áåíêà?
— Òàíöóþùèå äåòè îáû÷íî áîëåå 

êîììóíèêàáåëüíû è ëåãêî íàõîäÿò îáùèé 
ÿçûê ñî ñâåðñòíèêàìè è âçðîñëûìè. Òàíåö 
ðàñêðåïîùàåò, ó÷èò âûðàæàòü ñîáñòâåííûå 
ýìîöèè è ÷óâñòâà. Ðåáåíîê, êîòîðûé ðå-
ãóëÿðíî ó÷èòñÿ ðèòìè÷íî äâèãàòüñÿ ïîä 
ìóçûêó, ðàçâèâàåò ìóçûêàëüíûé ñëóõ 
è ó÷èòñÿ ïîíèìàòü ìóçûêó è ÷óâñòâî-
âàòü åå. Ìíîãèå ëþäè â òàíöå ñòàíîâÿòñÿ 
ýëåãàíòíûìè ïðåêðàñíûìè. Òàíöóþùèå 
äåòè èìåþò, êàê ïðàâèëî, õîðîøèé âêóñ, 
óìåþò àêêóðàòíî è êðàñèâî îäåâàòüñÿ 
è îïðÿòíî âûãëÿäåòü.

Â êàêîì âîçðàñòå ðåáåíêà ëó÷øå çàïèñàòü 
íà òàíöû?

— Íàø îïûò ïîêàçûâàåò — 5–6 ëåò. 
Ê ýòîìó âðåìåíè ó ðåáåíêà óæå ñôîðìè-
ðîâàí ñêåëåò è ðàçðàáîòàíû ìûøöû. Îí 
äîñòàòî÷íî îáó÷àåì è ñ ëåãêîñòüþ ìîæåò 
ïðàâèëüíî âûïîëíÿòü äâèæåíèÿ.

Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ îáó÷åíèå? Ìíîãèå ðî-
äèòåëè áîÿòñÿ îòäàâàòü ðåáåíêà â øêîëó 
òàíöåâ.

— Ïðåæäå âñåãî ìû íàáëþäàåì çà ðåáåí-
êîì. Èñïîëüçóåì èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä 
â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå. Îöåíèâà-
åì ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå è ñïîñîáíîñòè 
ìàëûøà è ïîòîì ñîâåòóåì, â êàêóþ ãðóïïó 
åìó ëó÷øå ïîéòè, ãäå îí ñìîæåò ìàêñèìàëü-
íî ëåãêî è áûñòðî ðàçâèâàòüñÿ. Ñàìîå âàæ-
íîå — âíèìàíèå ê ðåáåíêó, êàê ëè÷íîñòè.

Êàê ðîäèòåëè ìîãóò áûòü óâåðåíû, ÷òî 
çàíÿòèÿ èäóò íà ïîëüçó ðåáåíêó?

— Â îòëè÷èå îò äðóãèõ ñòóäèé, â íà-
øåé øêîëå åñòü ñïåöèàëüíûå îòêðûòûå 
çàíÿòèÿ äëÿ ðîäèòåëåé. Îíè ìîãóò ïðèéòè 
è óâèäåòü âñå ñâîèìè ãëàçàìè è ïîîá-
ùàòüñÿ ñ ïåäàãîãîì.

Ñòîèò ëè ïðèâîäèòü â òàíö-êëàññ ïî-
ëíîãî èëè, íàîáîðîò, ñëèøêîì ñëàáåíüêîãî 
ðåáåíêà?

— Íà ñàìîì äåëå âåñ èëè ôèçè÷åñ-

êàÿ ôîðìà ñîâñåì íå ãëàâíîå. Â íàøåé 
ñòóäèè íà ïåðâûõ ýòàïàõ ïîäãîòîâêè 
ìû íå ïðîâîäèì îòáîðîâ è íå ñòàâèì 
îãðàíè÷èòåëüíûõ ðàìîê. Âàæíî ïðèâèòü 
ëþáîâü ê òàíöó, ìóçûêå è ðàçâèòü ÷óâñòâî 
ðèòìà, à ôîðìà, ñèëà è âåñ íîðìàëèçè-
ðóþòñÿ ñàìè.

Êóäà îòäàòü ðåáåíêà íà òàíöû? Ïî êàêèì 
ïàðàìåòðàì íóæíî âûáèðàòü øêîëó òàíöåâ?

— Âû äîëæíû îïðåäåëèòüñÿ, êàêèìè òàí-
öàìè õî÷åò çàíèìàòüñÿ ðåáåíîê? Óëè÷íûå, 
ñïîðòèâíûå, íàðîäíûå, ýñòðàäíûå è ò. ä. 
Âû ìîæåòå ïîéòè â íåêîòîðûå øêîëû 
íà ïðîáíîå çàíÿòèå è ñäåëàòü ñâîé âûáîð. 
Åñëè âàì âàæíî, ÷òîáû ìàëûø äîáèëñÿ 
âûäàþùèõñÿ ðåçóëüòàòîâ è ïðèíèìàë 
ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ è êîíöåðòàõ, 
âûáèðàéòå øêîëó, ãäå óæå âçðàñòèëè 
÷åìïèîíîâ Óêðàèíû èëè Åâðîïû — ýòî 
ãëàâíûé ïîêàçàòåëü. Íó à â ñëó÷àå, åñëè 
ðîäèòåëè õîòÿò ïðîñòî íàéòè êàêîå-òî äî-
ïîëíèòåëüíîå çàíÿòèå ðåáåíêó, òî ëó÷øå 
âûáðàòü ãðóïïû õîááè-êëàññà.

×òîáû âû ïîñîâåòîâàëè íà÷èíàþùèì 
òàíöîðàì è òåì, êòî åùå â ïîèñêå?

— Äëÿ çàíÿòèé òàíöàìè îãðàíè÷åíèé íåò, 
íà÷èíàòü ìîæíî â ëþáîì âîçðàñòå. Ñàìîå 
âàæíîå — ýòî ó÷èòüñÿ ó òðåíåðà-ïðîôåññè-
îíàëà, êîòîðûé ñàì ñìîã ÷åãî-òî äîáèòüñÿ 
è ñìîã âûðàñòèòü ãðóïïû ÷åìïèîíîâ.

Ïîäâîäÿ èòîãè, õî÷åòñÿ ñêàçàòü ðîäèòå-
ëÿì: «Åñëè òàíåö ó âàøåãî ðåáåíêà â êðîâè, 
îí íå ìîæåò áåç äâèæåíèÿ- æäàòü íå ñòîèò, 
ìîæåòå óæå îòäàâàòü åãî íà òàíöû, ñêîëü-
êî áû ëåò åìó íè áûëî! Äàéòå åìó øàíñ 
ñòàòü çâåçäîé òàíöåâàëüíîé ñöåíû. Ïî÷åìó 
íåò? À òàíöîðàì: «Òàíöóéòå ñ äóøîé!»

Îòêðûò íàáîð â ãðóïïû 4–16 ëåò
Àäðåñà íàøèõ çàëîâ:
 óë. Äà÷íàÿ, 7
 óë. Ñòåëüìàõà, 43 á
 óë. Äàíèëà Íå÷àÿ, 77 à
 óë. Ð. Ñêàëåöêîãî, 41
 ïðîñï. Êîñìîíàâòîâ, 58 
Òåë.: (093) 409 01 08, (097) 225 31 81

БЛОГ

В каком возрасте стоит отдать ребенка на танцы? 

404613

Александра Аманова. Двукратная 
чемпионка Украины по хип-хопу

Команда  Art Fusion во время подготовки Команда  Art Fusion во время подготовки 
к чемпионату Украины по хип-хопук чемпионату Украины по хип-хопу

404613
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Äî öüîãî òåðè-
òîð³ÿ, ÿêó çàéìàº 
ðàéîí, áóëà ïóñ-

òèì ïîëåì. Òîìó çàáóäîâíèê³â 
íå îáìåæóâàëè ðàìêè ³ñíóþ÷èõ 
æèòëîâèõ êâàðòàë³â.

ßê ðåçóëüòàò, òóò ïðîñòîð³ 
ïîäâ³ð’ÿ, øèðîê³ äîðîãè äëÿ 
ïðî¿çäó àâòî òà ìàéæå â êîæíîìó 
äâîð³ º ïî äèòÿ÷îìó ìàéäàí÷è-
êó. À çàáóäîâà — íå âåëè÷åçí³ 
10–11-ïîâåðõ³âêè, à ïåðåâàæíî 
4-ïîâåðõ³âêè.

Õî÷à ³ ïåâí³ íåäîë³êè òóò º. Äëÿ 
æèòåë³â òóò ìàëî ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó, ëèøå îäèí ïðîäóê-
òîâèé ìàãàçèí òà âçàãàë³ íåìàº 
áàíêîìàò³â. Ëþäè â³ðÿòü, ùî ç 
÷àñîì óñ³ ì³íóñè ìàþòü çíèêíóòè. 
² äîäàþòü, ùî çàáóäîâíèê âñå æ 
çðîáèâ ¿ì îá³öÿíèé äèòñàäîê.

ПРОСТОРІ ПОДВІР’Я. Æóðíàë³ñòè 
ä³ñòàëèñÿ â ì³êðîðàéîí Àêàäåì³÷-
íèé íà ìàðøðóòö³, ÿêà ïðÿìóº 
íà Øêóðèíö³. Àâòîáóñ ¹ 22, ùî 
¿äå çà ìàðøðóòîì «Çàëâîêçàë-Àêà-
äåì³÷íèé» òàê ³ íå äî÷åêàëèñÿ 
(goo.gl/1XHyMS).Ïîò³ì ìåøêàíö³ 
Àêàäåì³÷íîãî ðîçêàçóâàëè, ùî ç 
òðàíñïîðòîì òåïåð íàáàãàòî êðà-
ùå ³ «óñå ÷³òêî çà ãðàô³êîì».

Âèõîäèìî ç ìàðøðóòêè ³ íàñ 
îäðàçó «çóñòð³÷àº» áóäìàéäàí÷èê. 
Ïîðÿä ç ³ñíóþ÷èì ìàãàçèíîì 
áóäóºòüñÿ ùå îäèí. Íàáàãàòî 
á³ëüøèé.

Êðîêóºìî ó äâîðè.Íåâåëèê³ 
÷îòèðè-ï’ÿòèïîâåðõîâ³ áóäèíêè 
ôîðìóþòü ïðîñòîð³, «ñîíÿ÷í³» 
ïîäâ³ð’ÿ. Â³ííè÷àíêà Ìàðèíà 
Ñóïðóí â’¿õàëà â Àêàäåì³÷íèé 
ùå ï³âòîðà ðîêè òîìó.

— Òóò äîáðå, ùî âñå íîâå: áó-
äèíêè, äîðîãè, ï³ä'¿çäè. Âîäà, 
îïàëåííÿ, ãàç, ñâ³òëî — âñå º. 
Äåÿêèé ÷àñ áóëè ïðîáëåìè ç 
ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì, ÿêî-
ãî ìàëî. Àëå ò³, õòî òóò êóïóâàâ 
æèòëî, ïåðåâàæíî ìàþòü âëàñí³ 
ìàøèíè. Íàéá³ëüøèé «ì³íóñ» — 
ñëàáêèé ìîá³ëüíèé çâ'ÿçîê. Äî-
äçâîíèòèñÿ íà «Êè¿âñòàð» ç Àêà-
äåì³÷íîãî íåðåàëüíî, — êàæå â³-
ííè÷àíêà Ìàðèíà Ñóïðóí.

НЕ ВИСТАЧАЄ АПТЕКИ. Çàðàç 
â ðàéîí³ º ò³ëüêè äâ³ âóëèö³ — 
Ìèêîëà¿âñüêà òà Òèìîô³¿âñüêà. 
Íàéá³ëüø çàáóäîâàíîþ º Ìèêî-
ëà¿âñüêà. Ñàìå íåþ ìè ïðîõîäè-
ìî êð³çü ïîäâ³ð’ÿ. Áóäèíêè ðîç-
ìàëþâàëè â óñ³ êîëüîðè ðàéäóãè.

Äåðåâ òóò ìàëî, ºäèíèé çàò³-
íîê — â³ä ñàìèõ ïîáóäîâ. Ïî îá³-
ä³ ì³æ äîìàìè ãóëÿþòü ìàìè ç 
êîëÿñêàìè.

— Òóò êðàùå äëÿ ä³òîê: ìåíøå 
òðàíñïîðòó, øóìó, ëþäåé. Í³áè-
òî ìàëåíüêå ñåëî. À íåùîäàâíî 
ùå é äèòñàäîê â³äêðèëè. Ìàáóòü, 
íàéêðàùèé â ì³ñò³, — êàæå ì³ñ-
öåâà æèòåëüêà Êàòåðèíà. — ª 
ïðîáëåìà ç ïàðêîâêàìè, áî ¿õ 
òóò çàìàëî. Óâå÷åð³ âñå ïîäâ³ð’ÿ 
ìàøèíàìè çàáèâàþòü.

À îò ¿¿ ïîäðóãè, Òåòÿíà òà Íà-
òàë³ÿ, ðîçêàçàëè, ùî â Àêàäåì³÷-

«НАЧЕ МАЛЕНЬКЕ СЕЛО». 
ЯК ЗМІНИТЬСЯ АКАДЕМІЧНИЙ 
Просторий  Цей мікрорайон — 
наймолодший у Вінниці. Його будують 
з 2011 року. Місцеві жителі порівнюють 
район із «маленьким селом» та 
кажуть, що тут гарні будинки, дороги, 
багато розваг для дітей. Проте є й свої 
«мінуси» — очисні споруди, відсутність 
магазинів та слабкий мобільний зв’язок

íîìó íå âèñòà÷àº åëåìåíòàðíèõ 
ðå÷åé.

— Õîò³ëîñÿ á, ùîá â Àêàäåì³÷-
íîìó íàðåøò³ â³äêðèëè àïòåêó. 
Ïðè÷îìó, ùîá áóëà ö³ëîäîáîâà. 
Íàéáëèæ÷à àïòåêà çíàõîäèòüñÿ 
àæ á³ëÿ ïîâîðîòó íà Ïîä³ëëÿ, — 
êàæå Òåòÿíà.

— Íå âèñòà÷àº ùå â³ää³ëåííÿ 
áàíêó. Â³äïðàâèòè àáî çíÿòè 
ãðîø³ íà êàðòó â Àêàäåì³÷íîìó 
íåìîæëèâî, — äîäàº ¿¿ ïîäðóãà 
Íàòàë³ÿ.

«ПАЗЛИК» ДЛЯ МАЛЯТ. Ïðè-
ºìíîþ äð³áíèöåþ ùå º êóù³ ç 
òðîÿíäàìè, ÿê³ âèñàäæóþòü ïîðÿä 
ç ï³ä’¿çäàìè áóäèíê³â. ßê ðîçêà-
çóâàâ ãîëîâà îäíîãî ç ì³ñöåâèõ 
ÎÑÁÁ (îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â 
áóäèíêó — àâò.) Ìàêñèì Õàð-
÷åíêî, öå º çàñëóãîþ ìåøêàíö³â 
äîìó.

— Òóò íåáàãàòî ëþäåé, ñïîê³é-
íî. Ç òðàíñïîðòîì ñòàëî êðàùå: 
äîäàëè ìóí³öèïàëüíèé àâòîáóñ, 
ùî ¿çäèòü ÷³òêî çà ãðàô³êîì ³ òî÷-
íî çíàºø, êîëè ìîæíà äî¿õàòè. 
Ìîæëèâî, òðåáà ùîá çðîáèëè êî-
ëîäÿç³ äëÿ âîäè. ̄ õ íå âèñòà÷àº, — 
ðîçêàçàâ Ìàêñèì Õàð÷åíêî.

À ïîì³æ äâîõ êâàðòàë³â òóò 
ïðîëÿãàº äîâæåëåçíà àëåÿ: ëà-
âî÷êè, âêðèòèé àñôàëüòîì òðîòó-
àð, çåëåíü íàâêîëî. Íå âèñòà÷àº 
ì³í³-Àòëàíòà ç ôîíòàíîì ³ áóäå 
ñõîæå íà ïðîñïåêò Êîñìîíàâò³â.

Êðîêóþ÷è ââåðõ ïî ö³é àëå¿, 
ä³ñòàºìîñÿ äî äèòñàäêà. Éîãî 
íàçâàëè «Ïàçëèêîì» çà ÿñêðà-
â³ ñò³íè, ñòèë³çîâàí³ ï³ä äèòÿ÷ó 
ãîëîâîëîìêó. Íàâêîëî ïàðêàí ç 
ô³ãóðêàìè êàçêîâèõ ïåðñîíàæ³â. 
À á³ëÿ âõîäó â ñàäîê ùå çàëèøè-
ëèñÿ ïîâ³òðÿí³ êóëüêè, ÿê³ çðîáè-
ëè äî â³äêðèòòÿ íîâîãî ñàäî÷êà.

ßê ðîçêàçàëà îäíà ç âèõîâàòå-
ëüîê ñàäêà, òóò º ì³ñöå äëÿ ïîíàä 
200 ä³òåé.

— Óñå ÿñêðàâå, º âñ³ íåîáõ³äí³ 
ìåáë³ òà ³íøå ïðèëàääÿ äëÿ âè-
õîâàííÿ. Ïðàöþºìî çà ò³ºþ æ 
îñâ³òíüîþ ïðîãðàìîþ, ùî ³ á³ëü-
ø³ñòü ñàäî÷ê³â Â³ííèö³. Ñêîðî 
ïî÷íåìî ââîäèòè ñòð³ì-îñâ³òó 
äëÿ ä³òåé â³êîì â³ä 4–5 ðîê³â. 
Öå LEGO, âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ 
ìîâ, ðîçâèòîê êðèòè÷íîãî ìèñ-
ëåííÿ òîùî. Êîøòè íå çáèðàº-
ìî, îñê³ëüêè âñå ô³íàíñóºòüñÿ 
çà ðàõóíîê ì³ñüêî¿ ðàäè.

«СМОРІД ВСЕ ПСУЄ». Ïîðÿä ç 
ì³êðîðàéîíîì î÷èñí³ ñïîðóäè. 
Àëå ï³ä ÷àñ ïðîãóëÿíêè íà Àêà-
äåì³÷íîìó, íåïðèºìíèé çàïàõ 
íå â³ä÷óëè. Çà ðîçïîâ³äÿìè ì³ñ-
öåâèõ æèòåë³â, çàïàõ òóò ³íêîëè 
º, àëå íåçíà÷íèé. Öå â³ä÷óâàëà 
Ëþäìèëà Ìèõàéëîâà, ÿêà ì³ñÿöü 
òîìó ïåðå¿õàëà â ì³êðîðàéîí Àêà-
äåì³÷íèé.

— Ðàéîí äóæå ãàðíèé. Ïðîòå 
çàïàõ ç î÷èñíèõ ñïîðóä âñå ïñóº. 
Ìåøêàíö³ ðàéîíó ñïîä³âàþòü-
ñÿ, ùî öåé ñìîð³ä ¿ì ïðèáåðóòü. 

×óëà, ùî áóäå ðåêîíñòðóêö³ÿ ñïî-
ðóä «Âîäîêàíàëó». Ùå º «ì³íóñ» 
â áóäèíêàõ — ñëàáêà øóìî³çîëÿ-
ö³ÿ. Äîáðå ÷óòíî, ÿê ñóñ³äè äèâ-
ëÿòüñÿ òåëåâ³çîð ÷è ïëà÷å ÷èÿñü 
äèòèíà. Íó öå í³÷îãî, äîìîâëÿ-
ºìîñÿ ì³æ ñîáîþ, — êàæå æ³íêà.

À îò ïðî êëàäîâèùå ìåøêàíö³ 
ðàéîíó êàæóòü íåîõî÷å. Ìèíó-
ëîãî ðîêó æèòåë³ Àêàäåì³÷íîãî 
âèñòóïàëè ïðîòè áóä³âíèöòâà 
öâèíòàðÿ ïîðÿä ç î÷èñíèìè ñïî-
ðóäàìè (goo.gl/MLFUWV). Àëå 
öüîãî ðîêó âîíè êàæóòü, ùî íå 
õîäÿòü íà ïðîòåñòè

— Ìèíóëîãî ðîêó ìè ñàì³ 
ì³òèíãóâàëè ïåðåä ì³ñüêðàäîþ. 
Àëå òàê í³÷îãî ³ íå çìîãëè äî-
ìîãòèñÿ. Òîìó çàðàç ïðîòåñòóâàòè 
íå áóäåìî, â³ä öüîãî íåìàº ñåí-
ñó, — ðîçêàçàëà æ³íêà íà ïðàâàõ 
àíîí³ìíîñò³.

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

ВІТАЛІЙ МЕЛЬНИК, 
АДМІНІСТРАТОР «URBAN. 
МІСЬКИЙ ЖУРНАЛ» 

— Коли ми чуємо «новий 
мікрорайон», уява малює 
проекти, де все макси-
мально прораховано для 

життя у 21 столітті. Гарна архітектура, зе-
лені двори-парки для людей, продумана 
інфраструктура. З Академічним інакша іс-
торія. Це хоч і не найгірший у Вінниці, але 
класичний приклад провінційного підходу 
до містобудування. Морально застаріла 
архітектура, ніби по проектах 1980-х ро-

ків, заставлені машинами двори, благо-
устрій, що бажає кращого. Усе, що там 
зараз — виконання будівельних норм, але 
ніяк не турбота про людей. Неприємно, 
коли такі райони називають «сучасними» 
або «європейськими». У Європі кварта-
ли для біженців є більш привабливими. 
Хочеться вірити, що у Академічному ще 
є час для змін. Багато буде залежати від 
жителів району: наскільки шанобли-
во вони поставляться один до одного і 
до навколишнього простору, а не лише 
думаючи про свою квартиру, від того і 
буде залежати перспектива району.

У Європі квартали для біженців більш привабливі 
Журналісту протягом тижня так і не вдало-
ся зв’язатися із представниками концер-
ну «Поділля», що зводить Академічний. 
Тому інформацію про те, що будуватимуть 
в цьому районі, взяли з їх сайту.
Мікрорайон складатиметься з дев’яти 
житлових кварталів, де будуть, пере-
важно, чотириповерхівки. Район роз-
рахований на 15 тисяч жителів, для яких 
збудують школу, медцентр, банківські 
відділення, відділ зв'язку, універсальні 
магазини, аптеки.
«У найближчих планах — ввести в екс-
плуатацію невеликий торговельний центр 

з елементами ринку, де свій товар змо-
жуть продавати мешканці навколишніх 
сіл. А ще — збудувати аптеку, кінотеатр 
та інші об'єкти для потреб мешканців ра-
йону. Будуватимуть мікрорайон, згідно з 
планами, до 2032 року», — пишуть на сайті 
концерну «Поділля» (goo.gl/No46Jz).
Вартість квартир у будинках, що ще зво-
дяться, починається від 10 тисяч гривень 
за «квадрат» (goo.gl/oFQ33q). Тоді як 
готові, однокімнатні квартири на сайті 
dom.ria, коштують від 19 тисяч доларів 
(502 тисячі гривень — авт.) (goo.gl/
QEUEy2).

Будуватимуть район до 2032 року 

Людмила Михайлова розказала, що їй дуже 
подобається район. А от будинки мають слабку 
шумоізоляцію, через стіни добре чути сусідів Óñüîãî â ðàéîí³ áóäå 

äåâ’ÿòü êâàðòàë³â 
íà 15 òèñÿ÷ æèòåë³â. 
Àëå, ÿê êàçàëè æèòåë³, 
âñå ïñóº çàïàõ ç 
î÷èñíèõ ñïîðóä
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ВОЛОДИМИР ЧЕРКАС, ГОЛОВА 
ГО «КОМІТЕТ БЕЗПЕКИ РУХУ»

— На мою думку, у цьому 
місці є два фактори, через 
які стаються аварії. Пер-
ший, звичайно, переви-
щення швидкості. Бо при 

швидкості у 60 кілометрів на годину навіть з 
такими знаками, які тут встановлені, тяжких 
наслідків від аварій могло і не бути. Другий 
фактор — організація руху. У чому суть?
 Немає дублюючих попереджувальних 
знаків на лівій стороні дороги. Якщо водій 

здійснює випередження чи їде паралельно 
з фурою або автобусом, знаки він просто 
не побачить. Особливо вночі або коли 
дощить.
 Немає розділяючої тимчасової смуги, 
яка б показувала спосіб виїзду у ліву сто-
рону. Розмітка як була, так і залишилася. 
А має бути червона смуга, яка є перед-
баченою у таких випадках.
 Люди, виїжджаючи зі Стрижавки, руха-
ються зі світлої ділянки у темну. На місці 
ремонту немає взагалі ніякого освітлення.
  До нас зверталися люди і розповіда-

ли, що знаки тут падають, зникають і 
з’являються. Проблема у закріпленні самих 
знаків. Їх може повалити вітром чи хтось 
може зачепити і вони впадуть.
 Немає ніякого огородження. У арсеналі 
дорожників існують бетонні чи пластико-
во-водяні огородження, які показують на-
прямок руху, але не використовуються. Їх 
потрібно поставити і зробити їх видимими, 
освітленими. Встановити, наприклад, бли-
маючі помаранчеві маячки.
 У останній ДТП за участі Porsche Cayenne 
взагалі вбачається злочинна недбалість 

виконавця дорожніх ремонтних робіт. 
Не знаю, що зазначено у протоколі огляду 
місця пригоди, але переконаний, що відпо-
відні дорожні знаки (які вже встановлено) 
на момент ДТП були відсутні, що стало до-
рожньою пасткою для водія
 Крім того, на мою думку, попередньо 
можна зробити висновки про правильність 
дій водія у даній дорожній ситуації, адже 
знаки, що обмежували швидкість руху і 
позначали місце ремонтних робіт, втрати-
ли свою силу на тому перехресті, де водій 
повернувся до свого ряду

Злочинна недбалість

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

МИКИТА 
ПАНАСЕНКО, 
(073)0476879

Ó òðà ã ³ ÷í ³é 
àâàð³¿ 30 ëèïíÿ 

2017 ðîêó íà ì³ñö³ ðåìîíòíèõ 
ðîá³ò çàãèíóâ 63-ð³÷íèé â³ííèöü-
êèé àäâîêàò Â³êòîð Áóÿíîâñüêèé. 
Íàðàç³ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
çà ôàêòîì àâàð³¿ çàêðèòå. Âèííèì 
âèçíàëè çàãèáëîãî âîä³ÿ, à â³äòàê 
íåìàº êîãî ïðèòÿãàòè äî â³äïî-
â³äàëüíîñò³.

Ó í³÷ ç 6 íà 7 âåðåñíÿ íà öüî-
ìó æ ìîñòó ñòàëàñÿ ùå îäíà 
ìîòîðîøíà àâàð³ÿ. Ó ïîë³ö³¿ êà-
æóòü, ùî 33-ð³÷íèé âîä³é Porsche 
Cayenne, ï³ä ÷àñ îáãîíó, ïðî³ã-
íîðóâàâ òèì÷àñîâî âñòàíîâëåí³ 
äîðîæí³ çíàêè òà â’¿õàâ ó êàíàâó.

Íà ì³ñö³ çàãèíóëà 33-ð³÷íà 
ïàñàæèðêà ³íîìàðêè, æèòåëüêà 
Ãàéñèíñüêîãî ðàéîíó. Âîä³é òà 

ïàñàæèðè, 31-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê ³ 
27-ð³÷íà ä³â÷èíà, áóëè ãîñï³òàë³-
çîâàí³. Ó ïîë³ö³¿ ï³çí³øå ðîçïî-
â³ëè, ùî âîä³é ïîìåð ó ë³êàðí³.

Íàðàç³ ñë³ä÷³ ç'ÿñîâóþòü îáñòà-
âèíè òà ïðè÷èíè ÄÒÏ â ðàìêàõ 
â³äêðèòîãî êðèì³íàëüíîãî ïðî-
âàäæåííÿ çà ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 
286 ÊÊ Óêðà¿íè (ïîðóøåííÿ ïðà-
âèë áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó, ùî 
ïðèçâåëè äî çàãèáåë³ ëþäèíè).

Æóðíàë³ñò RIA ðàçîì ç ïðåä-
ñòàâíèêàìè êîàë³ö³¿ ãðîìàäñüêèõ 
îðãàí³çàö³é «Í²ÊÀ», ÿê³ çàéìà-
þòüñÿ äîñë³äæåííÿì îðãàí³çàö³¿ 
áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó, ïî¿õà-
ëè íà ì³ñöå ïðèãîäè, ùîá ïîäè-
âèòèñÿ, ÷è ïðàâèëüíî òàì ñòîÿòü 
ïîïåðåäæóâàëüí³ çíàêè.

ЯК ВОДІЯ ПОПЕРЕДЖУЮТЬ ПРО 
РЕМОНТ. Çà 250 ìåòð³â äî ðåìîí-
òó, ÿêùî ¿õàòè ç³ ñòîðîíè Ñòðè-
æàâêè, âñòàíîâèëè ïåðøèé ïî-

ТРИ СМЕРТІ ЗА 38 ДНІВ. ЧОМУ НА 
МОСТУ У СТРИЖАВЦІ ГИНУТЬ ЛЮДИ?

Недбалість?  Стрижавський міст 
на ремонті з початку літа. За цей час 
в аваріях там загинули три людини. Перед 
знаками, які попереджують про ремонт, 
асфальт вкритий слідами від шин. Експерти 
вважають, що на момент останньої ДТП 
знаків взагалі могло не бути

ïåðåäæóâàëüíèé çíàê. Íà íüîìó 
ïîêàçàíî, ÿê ïðàâèëüíî îá’¿õàòè 
ì³ñöå ðîá³ò. Ùå áëèæ÷å äî ìîñ-
òó, çà 100 ìåòð³â, ñòî¿òü ùå îäèí 
òàêèé çíàê. Äàë³ âîä³ÿ çìóøó-
þòü òèñíóòè íà ãàëüìî çíàêè 
3.24 («Îáìåæåííÿ ìàêñèìàëüíî¿ 
øâèäêîñò³») ³ç ïîçíà÷êàìè 70, 
50 òà 40 ê³ëîìåòð³â íà ãîäèíó. Àëå 
öþ âèìîãó âîä³¿ ÷àñòî ³ãíîðóþòü. 
Óñ³ çíàêè çàêð³ïëåí³ ì³øêàìè, 
öåãëîþ, à ïîäåêóäè ³ ïðîñòî ñì³ò-
òÿì. Çáèòè ¿õ íàâ³òü ñèëîþ â³òðó 
äóæå ïðîñòî.

Íà â'¿çä³ äî ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ 
ðîá³ò âæå áà÷èìî ñë³äè â³ä ãàëü-
ìóâàííÿ àâòî. Òàêèõ ñë³ä³â òóò 
äóæå áàãàòî. Íåäáàëîãî âîä³ÿ çó-
ñòð³÷àº âåëè÷åçíà ÿìà. Íà öüîìó 
ì³ñö³ ³ ñòàëàñÿ ïåðøà ñìåðòåëüíà 
àâàð³ÿ.

— Çíàêè òóò çàâæäè ñòîÿòü ³ 
ó íàñ º íàâ³òü ïàñïîðò, äå ïî-
êàçàíî, ÿê âîíè ìàþòü ñòîÿòè, — 
ãîâîðèòü ãîëîâíèé ñåðåä ðîá³òíè-
ê³â Àíàòîë³é Äÿ÷åíêî. — Âîä³é, 
ÿêèé çàãèíóâ ó ïåðø³é àâàð³¿ 

(éäåòüñÿ ïðî àäâîêàòà Â³êòîðà 
Áóÿíîâñüêîãî, — àâò.), «ç³áðàâ» 
óñ³ ö³ çíàêè ³ âèëåò³â íà ì³ñò. 
Ñë³ä÷èé ñêàçàâ, ùî ñòàâèòè áå-
òîíí³ áëîêè — îçíà÷àº ñìåðòü 
äëÿ âîä³¿â. Òîìó ìè ¿õ âèêîðèñ-
òîâóâàòè íå áóäåìî. ª âàð³àíò 
ïîñòàâèòè ïëàñòèêîâ³ îãîðî-
äæåííÿ ç âîäîþ. Àëå êîëè ìè 
¿õ ïîñòàâèìî, íå ìîæó ñêàçàòè. 
À ÷åðåç äâà ì³ñÿö³ âæå ðåìîíò 
ìàºìî çàê³í÷èòè.

ЗАЛИШИВ БАМПЕР У КАНАВІ. 
Àâàð³ÿ çà ó÷àñò³ Porsche Cayenne 
ñòàëàñÿ ó ³íøîìó ê³íö³ ìîñòó. Ìè 
óâàæíî ðîçäèâèëèñÿ ì³ñöå àâàð³¿. 
² ñïðîáóâàëè çðîçóì³òè, ÿê âîíà 
ñòàëàñÿ.

Âîä³é Porsche ïðî¿õàâ ïåðøå 
ì³ñöå ðåìîíòó, çä³éñíþþ÷è îá-
ã³í, ÿê êàæóòü ó ïîë³ö³¿. Äàë³, 
êîëè â³äá³éíèê çàê³í÷èâñÿ, â³í 
ïîáà÷èâ ìîæëèâ³ñòü âè¿õàòè 
íà êðàéíþ ïðàâó ñìóãó. Óäåíü 
òóò ñòîÿòü çíàêè, ÿê³ ïîïåðåäæó-
þòü, ùî öüîãî ðîáèòè íå ìîæíà. 
Àëå ÷è áóëè âîíè âíî÷³ çà ê³ëüêà 
õâèëèí äî ñìåðòåëüíî¿ àâàð³¿? Òóò 
º ñâ³æ³ ñë³äè â³ä êîë³ñ, ÿê³ çàëè-
øèëèñÿ, éìîâ³ðíî, â³ä Porsche. 
Âîíè âêàçóþòü íà òå, ùî âîä³é 
ò³ëüêè ñèëüí³øå ïî÷àâ òèñíóòè 
ïåäàëü ãàçó. Öå, ³ êóïà êàì³ííÿ, 
äàëè éîìó ìîæëèâ³ñòü áóêâàëü-
íî ïåðåëåò³òè ê³ëüêàìåòðîâó ÿìó. 
Àëå ó í³é â³í çàëèøèâ áàìïåð.

Ïî÷àâ äàë³ ðóõàòèñÿ ïî ìîñ-
òó, ÿêèé ðåìîíòóºòüñÿ. Íà-
ñòóïíó ÿìó ïåðåëåò³òè âæå 
íå çì³ã. Ìîæëèâî, ïåðåë³òàþ÷è 
ïåðøó ÿìó, âîä³é ñèëüíî òðàâ-
ìóâàâñÿ â³ä óäàðó, íàâ³òü âòðàòèâ 
ñâ³äîì³ñòü, à íîãà ïðîäîâæóâàëà 
òèñíóòè íà ïåäàëü ãàçó.

Îäèí ç ïîë³öåéñüêèõ, ÿêèé 
áóâ íà ì³ñö³ ÄÒÏ, àëå ïîïðî-
ñèâ íå íàçèâàòè ó ìàòåð³àë³ 
éîãî ³ì’ÿ òà ïð³çâèùå, ðîçïî-
â³â, ùî êîëè éîãî åê³ïàæ ïðè-
áóâ íà ì³ñò, òàì óæå áóëè ë³êà-
ð³ òà âîä³é-î÷åâèäåöü, ÿêèé ³ 
âèêëèêàâ øâèäêó. Íà ìîìåíò 
ïðè¿çäó ïîë³ö³¿, äîðîæí³ çíà-
êè ñòîÿëè íà ïîâîðîò³ ó äðóãó 
÷åðãó ðåìîíòó. Ó ë³â³é ñìóç³ ç 
äâîõ ðåìîíòîâàíèõ.

Çà ñëîâàìè ïðàâîîõîðîíöÿ, 
çíàêè áóëè íå ç³ì’ÿò³. Ðåìîíò-
íèê³â íà òîé ÷àñ íå áóëî. Íåâäî-
âç³ åêñïåðòèçà âèçíà÷èòü øâèä-
ê³ñòü, ç ÿêîþ ðóõàâñÿ Porsche òà 
÷è áóâ âîä³é ï’ÿíèé. Ðåäàêö³ÿ 
RIA áóäå ïðîäîâæóâàòè ñë³ä-
êóâàòè çà õîäîì ðîçñë³äóâàííÿ 
ö³º¿ ñïðàâè.

На час ремонту тут можна 
їздити тільки по двох смугах. 
Немає жодного ліхтаря

ДЕ СТАЛАСЯ ДТП З PORSCHE

Були тут ці знаки чи ні, встановить слідство. 
Питання у тому, як Porsche зміг їх об’їхати

Коли приїхали «копи», 
знаки стояли неушкоджені. 
Робітників на мосту не було.

У поліції кажуть, 
що тут Porschе 
обганяв автобуса

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

Íà â'¿çä³ íà ì³ñò áàãàòî 
ñë³ä³â â³ä øèí. Âîä³ÿ 
çóñòð³÷àº âåëè÷åçíà 
ÿìà. Òóò ³ ñòàëàñÿ 
ïåðøà ñìåðòåëüíà 
àâàð³ÿ 30 ëèïíÿ

Завдяки швидкості та 
гірці зі щебеню, авто 
перелетіло цю яму

Другу яму 
перестрибнути не 
зміг. У цій аварії 
загинуло двоє людейР Е М О Н Т
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Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Åëåê-
òðè÷í³ ñèñòåìè» ó ñï³âïðàö³ ç 
àìåðèêàíñüêîþ êîðïîðàö³ºþ 
DELPHI Automotive PLC â³äêðè-
ëè ó Â³ííèö³ íîâèé çàâîä ç âè-
ðîáíèöòâà åëåêòðîòåõí³÷íî¿ ïðî-
äóêö³¿ äëÿ àâòîìîá³ëüíèõ çàâîä³â 
ªâðîïè. Äî Íîâîãî ðîêó ïëàíó-
þòü ïðàöåâëàøòóâàòè 740 ëþäåé. 
À äî ê³íöÿ 2018 øòàò ìàº ñÿãíóòè 
á³ëüøå 2 000 ïðàö³âíèê³â. Íà ï³ä-
ïðèºìñòâ³ áóäóòü âèñîê³ çàðïëàòè 
³ äîñòîéí³ óìîâè ïðàö³.

Íà ñâÿòêóâàíí³ Äíÿ ì³ñòà 
ïðàö³âíèêè ÄÏ «Åëåêòðè÷í³ 
ñèñòåìè» àã³òóâàëè â³ííè÷÷àí 
éòè íà ðîáîòó äî íîâîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà. Âîíè â³äïîâ³äàëè 
íà ÷èñëåíí³ ïèòàííÿ ùîäî óìîâ 
ïðàö³ íà çàâîä³ òà ïðîïîíóâàëè 
áàæàþ÷èì çàïîâíèòè àíêåòè 
íà ïðàöåâëàøòóâàííÿ.

ЩО ЦЕ ЗА ЗАВОД
«Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè» — öå 

àáñîëþòíî íîâå ï³äïðèºìñòâî, 
ÿêå âõîäèòü äî ñêëàäó äåðæàâíî-
ãî êîíöåðíó «Óêðîáîðîíïðîì».

Çàðàç çàâîä ìàº çàìîâëåííÿ 
íà âèãîòîâëåííÿ åëåêòðîäæãóò³â 
äëÿ àâòîìîá³ë³â ìàðêè Mercedes-
Benz. Â ïîäàëüøîìó áóäóòü ³ ³íø³ 
äîâãîñòðîêîâ³ ïðîåêòè. Ñï³âï-
ðàöÿ ³ç êîìïàí³ºþ DELPHI, 
íàéá³ëüøèì âèðîáíèêîì àâòî-

êîìïëåêòóþ÷èõ ó ñâ³ò³, ãàðàíòóº 
âåëèêó ê³ëüê³ñòü íîâèõ çàìîâëåíü 
³ êîíòðàêò³â. Âèðîáíè÷³ öåíòðè 
ö³º¿ êîìïàí³¿ º ó 46 êðà¿íàõ. 
Êîíöåðí «Óêðîáîðîíïðîì» 
ìàº äîñâ³ä ñï³âïðàö³ ç DELPHI: 
ïðîäóêö³þ äëÿ êîðïîðàö³¿ óæå 
10 ðîê³â âèðîáëÿº çàâîä «Êàðïà-
òè» â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó.

КОЛИ ЗАВОД ЗАПРАЦЮЄ
Íà çàâîä³ «Êàðïàòè» â ²âàíî-

Ôðàíê³âñüêó ³ ïðîõîäÿòü ñòàæó-
âàííÿ ïðàö³âíèêè ÄÏ «Åëåê-
òðè÷í³ ñèñòåìè». Íà íàâ÷àííÿ 
óæå ïî¿õàëî 180 ëþäåé ç Â³ííèö³. 
Ö³º¿ îñåí³ ïëàíóþòü â³äïðàâèòè 
ùå 200 íîâèõ ëþäåé. Áðèãàäè 
êîìôîðòàáåëüíèìè àâòîáóñàìè 
â³ä’¿æäæàþòü ó ²âàíî-Ôðàíê³âñüê 
êîæåí òèæäåíü.

Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ëþäè îòðè-
ìóþòü çàðïëàòó òà äîáîâ³, à óñ³ 
âèòðàòè íà ïåðåâåçåííÿ ³ ïðîæè-
âàííÿ áåðå íà ñåáå ï³äïðèºìñòâî.

Ïåðøà ãðóïà ïðàö³âíèê³â ïî-
âåðíåòüñÿ ç ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà 
ó äðóã³é ïîëîâèí³ âåðåñíÿ. Ïåðåä 
öèì íà çàâîä äîñòàâëÿòü íåîá-
õ³äíå îáëàäíàííÿ. Êîëè éîãî íà-
ëàøòóþòü, ìîæíà áóäå ïî÷èíàòè 
âèðîáíèöòâî ïðîäóêö³¿.

КОГО БЕРУТЬ НА РОБОТУ
Îñíîâíà ñïåö³àëüí³ñòü íà çà-

âîä³ — â’ÿçàëüíèê ñõåìíèõ åëåê-
òðè÷íèõ äæãóò³â. Øóêàþòü òàêîæ 
³íæåíåð³â ð³çíèõ íàïðÿìê³â, ëî-
ã³ñò³â, ôàõ³âö³â ç ÿêîñò³.

Íà ñïåö³àëüí³ñòü «â'ÿçàëüíèê³â» 
áåðóòü ³ ÷îëîâ³ê³â, ³ æ³íîê. Â³ê — 
â³ä 18 ðîê³â. Ïîòð³áíî ìàòè ðîç-
âèíóòó ìîòîðèêó ðóê, ãàðíèé ç³ð, 
äîáðå ðîçð³çíÿòè êîëüîðè, áóòè 
óâàæíèì ³ øâèäêèì.

Ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè íå ïîòð³á-
íî — ïðàöåâëàøòîâóþòü íàâ³òü 
âèïóñêíèê³â øêîëè.

Òèì, õòî ìàº âèùó òåõí³÷íó 
îñâ³òó òà âîëîä³º ðîçìîâíîþ 
àíãë³éñüêîþ, íà ï³äïðèºìñòâ³ 
ìîæóòü çàïðîïîíóâàòè ïîñàäè 
³íæåíåð³â, òåõíîëîã³â, ëîã³ñò³â.

ª ïåðñïåêòèâà êàð'ºðíîãî ðîñ-
òó. Ïðàö³âíèêè, ÿê³ ïîêàæóòü 
ñåáå ó ðîáîò³ ç íàéêðàùî¿ ñòî-
ðîíè, óæå ÷åðåç äâà-òðè ì³ñÿö³ 
çìîæóòü çàéìàòè ïîñàäè âèùîãî 
ð³âíÿ.

ЯКІ УМОВИ ПРАЦІ
Ï³äïðèºìñòâî îá³öÿº ïðàö³â-

íèêàì îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ òà ñîöïàêåò, ï'ÿòèäåííèé 
ðîáî÷èé òèæäåíü íà âîñüìèãî-
äèííèé ðîáî÷èé äåíü. Ðàç íà ð³ê 
â³äïóñòêà. Çàâîä ïðàöþâàòèìå 
ó òðè çì³íè, òîìó ìîæíà áóäå 
ùå îáðàòè íàéçðó÷í³øèé äëÿ 
ñåáå ÷àñ äîáè äëÿ ðîáîòè.

Äî ïîñëóã ïðàö³âíèê³â áóäå 
çàâîäñüêà ¿äàëüíÿ ç ïîì³ðíèìè 
ö³íàìè. À ò³, õòî ïðèíîñèòü ¿æó 
ç äîìó, çìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ 
êóõíÿìè ç õîëîäèëüíèêàìè, ì³-
êðîõâèëüîâêàìè ³ ÷àéíèêàìè.

Êåð³âíèê «Åëåêòðè÷íèõ ñèñ-
òåì» Îëåêñàíäð Ò³ùåíêî çàðàç 

äîìîâëÿºòüñÿ ç ïîñàäîâöÿìè 
îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà ìåð³¿ 
ïðî çì³íè â ðîçêëàä³ ì³ñüêîãî 
òðàíñïîðòó, ùîá ïðàö³âíèêè 
ï³äïðèºìñòâà âñòèãàëè çðàíêó 
íà ðîáîòó òà ââå÷åð³ ï³ñëÿ çì³-
íè ìîãëè äîáðàòèñÿ äî äîì³âîê.

À ùå çàðàç ðîçðîáëÿºòüñÿ 
ïðîåêò «Â³ääàëåíà äîñòàâêà 
ïåðñîíàëó» — äëÿ ïðàö³âíèê³â, 
ÿê³ ìåøêàþòü ó Â³ííèöüêî-
ìó ðàéîí³. Ãîòóþòü ìàðøðóòè 
â ðàä³óñ³ 30 ê³ëîìåòð³â íàâêîëî 
îáëàñíîãî öåíòðó. Àâòîáóñè äî-
ñòàâëÿòèìóòü ïðàö³âíèê³â íà çà-
âîä áåçêîøòîâíî.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ, 
ЩОБ ОТРИМАТИ ЦЮ РОБОТУ

Âèðîáíèöòâî çíàõîäèòüñÿ 
íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêîãî «45-ão 
åêñïåðèìåíòaëüíoão ìåõaí³÷íoão 
çaâoäó» íà âóëèö³ Ñòð³ëåöüê³é, 
57 (á). Âõ³ä íà òåðèòîð³þ «Åëåê-
òðè÷íèõ ñèñòåì» ÷åðåç ïðîõ³ä-
íó 45-ãî çàâîäó. Êîæíîãî äíÿ 
îá 11.00 òóò ïðîâîäÿòü òåñòóâàí-
íÿ êàíäèäàò³â ³ ñï³âáåñ³äè. 

ßêùî º ïèòàííÿ, òåëå-
ôîíóéòå ïîíåä³ëîê-ï'ÿòíèöÿ 
ç 9.00 äî 17.00 íà íîìåðè: 
(097)585–24–94, (067)430–60–89, 
(063)228–82–77.

БЛОГ

На новий завод у Вінниці потрібні 
сотні працівників. Умови гарні, платять добре
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ВАСИЛЬ ВОВК, ЕКС-ГОЛОВА СЛІДЧОГО УПРАВЛІННЯ СБУ
Завжди підтримував повернення М. Саакашвілі в Україну. Вважав й вважаю, що 
він має законне право в'їхати в Україну. Але ніколи не сприйму прорив рубежів 
моєї Неньки-України — Саакашвілі й ті, хто порушив кордон суверенної Держави, 
мають «сидіти в тюрмі», у першу чергу посадовці, які довели країну! Я за Україну!

и, 
у!

406976

Фото з Дня міста. Ці молоді люди уже стали 
працівниками державного підприємства «Електричні 
системи» і запрошують інших стати їх колегами
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²ÍÒÅÐÂ’Þ

РУСЛАН КОЛОМЄЙЦЕВ, 
НЕЗАЛЕЖНИЙ ЖУРНАЛІСТ 

Âèçâîëüíèé ðóõ çàçíàâ ïîðàç-
êè â Óêðà¿í³ 40-õ ðîê³â, òîìó ¿¿ 
ïðåäêè áóëè âèìóøåí³ âè¿õàòè 
äî Àìåðèêè. Îíóêà ïîë³òè÷íèõ 
åì³ãðàíò³â ñòàëà ì³í³ñòðîì â ò³é 
ñàì³é, àëå òåïåð âæå â³ëüí³é 
êðà¿í³. Ð³âíî ð³ê òîìó ïðåçèäåíò 
ïðèçíà÷èâ Óëÿíó Ñóïðóí íà ïî-
ñàäó ì³í³ñòðà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
Óêðà¿íè.

Ïàí³ Óëÿíî, êîëè ³ ÿê âè îòðè-
ìàëè ïðîïîçèö³þ î÷îëèòè Ì³í³ñ-
òåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ?

— Âë³òêó 2016-ãî ó  ìåíå 
â³äáóëàñü ðîçìîâà ³ç Ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðîì Âîëîäèìèðîì Ãðîé-
ñìàíîì ùîäî òîãî, ÿê ìîæíà 
äîïîìîãòè ðåôîðìóâàòè ñèñòåìó 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Íà òîé ìîìåíò 
ÿ âæå ìàëà äåÿê³ ïðîïîçèö³¿, áî 
ñï³âïðàöþâàëà ç ãðóïîþ åêñïåð-
ò³â ç öüîãî ïèòàííÿ. Ìè ïîäàëè 
íàø ïëàí òà øëÿõè âò³ëåííÿ. ² ç 
ïî÷àòêó ñåðïíÿ 2016 ðîêó ìåíå 
áóëî ïðèçíà÷åíî âèêîíóþ÷èì 
îáîâ’ÿçêè ì³í³ñòðà îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ.

Ìè ïî÷àëè ç òîãî, ùî â³äì³íè-
ëè 33-é íàêàç, çã³äíî ç ÿêèì ê³ëü-
ê³ñòü ïðàö³âíèê³â ë³êàðåíü âèçíà-
÷àëàñü ó Êèºâ³ — çàðàç ë³êàðíÿ 
ñàìà ïðèçíà÷àº òèõ ëþäåé, ÿê³ 
¿é ïîòð³áí³. Ìè, ðàçîì ç óðÿäîì, 
ïî÷àëè ïðîãðàìó «Äîñòóïí³ ë³êè». 
Íàïðèêëàä, ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
íà ¿¿ ðåàë³çàö³þ ó 2017 ðîö³ ïå-
ðåäáà÷åíî á³ëüøå 20-òè ç ïîëî-
âèíîþ ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. 

ßê ìîæíà íàáëèçèòè ìåäè÷íó 
äîïîìîãó ó â³ääàëåí³ êóòî÷êè?

— ²äå ðîáîòà íàä âïðîâà-
äæåííÿì ñèñòåìè ãîñï³òàëüíèõ 
îêðóã³â. Ñêàæ³ìî, çàðàç ó áàãà-
òüîõ îáëàñòÿõ àïàðàòè ÌÐÒ àáî 
ÊÒ º ëèøå â îáëàñíèõ ë³êàðíÿõ. 
Çãîäîì ó êîæíîìó îêðóç³ áóäå 
âèñîêîñïåö³àë³çîâàíà ë³êàðíÿ, äå 
ìîæíà áóäå îòðèìóâàòè òàê³ ïî-
ñëóãè. ² öå áóäå íå á³ëüøå 60 ê³-

ëîìåòð³â â³äñòàí³, àáî 60 õâèëèí 
¿çäè.

Òî öå îçíà÷àº, ùî áóäóòü á³ëü-
øå çàêóïîâóâàòè îáëàäíàííÿ â ðå-
ã³îíè?

— Ó îêðóç³ ìàº áóòè áàãàòîïðî-
ô³ëüíà ë³êàðíÿ — òîáòî ë³êàðíÿ 
2 ð³âíÿ. ² ìàº áóòè ïëàíîâà ë³êàð-
íÿ 1-ãî ð³âíÿ. Òà äåÿê³ ³íø³ ³í-
ñòèòóö³¿. ²äåÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî 
çàì³ñòü ðîçïîðîøóâàòè ³íâåñòó-
âàííÿ ó 15 ðàéîííèõ ë³êàðåíü, äå 
º 10–20% â³ä íåîáõ³äíîãî îáëàä-
íàííÿ, ïîñèëþâàòè ò³ öåíòðàëüí³ 
ë³êàðí³ ãîñï³òàëüíèõ îêðóã³â, äå 
áóäå âñå íåîáõ³äíå îáëàäíàííÿ. 
²íø³ áóäóòü ïåðåïðîô³ëüîâàí³. 

Ëþäè ä³éñíî îòðèìàþòü ìîæëè-
â³ñòü ñàìîñò³éíî îáèðàòè ë³êàð³â?

— Òàê. Íà ïåðâèíí³é ëàíö³ 
öå áóäå ñ³ìåéíèé ë³êàð: àáî ë³-
êàð-ïåä³àòð, àáî ë³êàð çàãàëüíî¿ 
ïðàêòèêè. Ïàö³ºíò çìîæå â³ëüíî 
îáèðàòè áóäü-ÿêîãî ë³êàðÿ, ç ÷èñ-
ëà çàðåºñòðîâàíèõ â äåðæàâ³, ùî 
ìàþòü êîíòðàêò ³ç Íàö³îíàëüíîþ 
ñëóæáîþ çäîðîâ’ÿ.

ßê öå â³äáóâàòèìåòüñÿ íà ïðàê-
òèö³?

— Ðåºñòðè ë³êàð³â òàêîæ áóäóòü 
ó â³äêðèòîìó äîñòóï³ íà ñàéò³ Ì³-
í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà 
íà ñàéòàõ íàøèõ äåïàðòàìåíò³â 
íà ì³ñöÿõ. ßêùî âàì ïîðàäÿòü 
õîðîøîãî ôàõ³âöÿ, âè çìîæåòå 
óêëàñòè äåêëàðàö³þ ç íèì. ¯¿ 
áóäå çàðåºñòðîâàíî â åëåêòðîíí³é 
ñèñòåì³ Íàö³îíàëüíî¿ ñëóæáè 
çäîðîâ’ÿ — äåðæàâíî¿ ñòðóêòóðè, 
ÿêà áóäå îïëà÷óâàòè ïîñëóãè ë³-
êàðÿ. Âè íå ìàºòå ïëàòèòè í³÷îãî 
ÿê ïàö³ºíò.

Äå áóäåòå áðàòè òàêó âåëèêó 
ê³ëüê³ñòü ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â?

— Ó íàñ âæå º ÷îòèðíàäöÿòü ç 
ïîëîâèíîþ òèñÿ÷ ë³êàð³â. Àëå öå 
íå ëèøå ñ³ìåéí³ ë³êàð³. Öå òàêîæ 
ë³êàð³-ïåä³àòðè, ë³êàð³ çàãàëüíî¿ 
ïðàêòèêè, ÿê³ ìîæóòü ïðàöþâàòè 
ñ³ìåéíèìè ë³êàðÿìè. Áóäå âè-
ìîãà: êîæåí ë³êàð ìàº âåñòè â³ä 
500 äî 2000 ïàö³ºíò³â.

Çàðàç ó ñåëàõ º ôåëüäøåðñüêî-
àêóøåðñüê³ ïóíêòè. Âîíè çàëè-
øàòüñÿ, àëå áóäóòü ïðèâ’ÿçàí³ 
äî ë³êàðÿ. Ñêàæ³ìî, ë³êàð â³çüìå 
òðè, àáî ÷îòèðè ñåëà, â êîæíî-
ìó ç òèõ ñ³ë ìåøêàº 500–600–
1000 ëþäåé. Öå íå îçíà÷àº, ùî 
ëþäè íå çìîæóòü âèáðàòè ³íøîãî 
ë³êàðÿ, ÿêîãî âîíè õî÷óòü. Àëå 
ôåëüäøåðñüêèé ïóíêò áóäå çà-
êð³ïëåíèé çà òèì ë³êàðåì ³ â³í 
áóäå ïðè¿æäæàòè ðàç íà òèæäåíü 
â êîæíå ñåëî íà ïëàíîâèé ïðè-
éîì. Àáî, ÿê áóäóòü íåâ³äêëàäí³ 
ñòàíè.

ª 4 ì³ëüÿðäè ãðèâåíü íà ïîêðà-
ùåííÿ ñòàíó ñ³ëüñüêî¿ ìåäèöèíè. 
Öå áóäóòü íîâ³ àìáóëàòîð³¿, öå 
áóäå òåëåìåäèöèíà. Ôåëüäøåðè 
³ ë³êàð³ ìàòèìóòü äîñòóï äî ²í-
òåðíåòó, ùîáè ñï³ëêóâàòèñü ì³æ 
ñîáîþ. Ìè òàêîæ õîò³ëè á ³íâåñ-
òóâàòè ó ñàí³òàðí³ ìàøèíè äëÿ 
ë³êàð³â. Àáè âîíè ìîãëè äî¿æ-
äæàòè äî ñ³ë ³ äî ñâî¿õ ïàö³ºíò³â.

À ùî ÿê ïàö³ºíò çàõî÷å ï³òè 
äî ïðèâàòíî¿ êë³í³êè?

— Áóäóòü ºäèí³ òàðèôè íà ïî-
ñëóãè â Óêðà¿í³ äëÿ êîìóíàëüíèõ 
çàêëàä³â. Ïðèâàòí³ ìîæóòü ìàòè 
ñâî¿ òàðèôè. Àëå, ñêàæ³ìî, êîí-
ñóëüòàö³ÿ êàðä³îëîãà áóäå êîøòó-
âàòè 50 ãðèâåíü. Àëå ÿê âè áè 
õîò³ëè ï³òè äî ïðèâàòíîãî êàð-
ä³îëîãà, ÿêèé áåðå 60 ãðèâåíü, 
òîä³ äåðæàâà ñïëà÷óº 50 ãðí, 
à âè çà ðàõóíîê ñòðàõîâêè, àáî 
ñàì³ äîïëà÷óºòå ð³çíèöþ. Áàãàòî 
ç ïðèâàòíèõ çàêëàä³â, ìîæëèâî, 
áóäóòü çíèæóâàòè âàðò³ñòü ïî-
ñëóã, àáè çàëó÷èòè ïàö³ºíò³â. 
Öå — çäîðîâà êîíêóðåíö³ÿ.

ХТО ПЛАТИТИМЕ ЗА 
ЗМІНИ В МЕДИЦИНІ 

Реформа  Рік 
тому президент 
призначив Уляну 
Супрун на посаду 
міністра охорони 
здоров’я України. 
Що вже змінилось 
за цей час в галузі 
медицини, 
та на які 
нововведення ще 
варто чекати?

Уляна Супрун: Зміни, які вже відбулись, і зміни, які 
українці побачать з 1 січня 2018 року є революційними

Áóäóòü ºäèí³ òàðèôè 
íà ïîñëóãè â Óêðà¿í³ 
äëÿ êîìóíàëüíèõ 
çàêëàä³â. Ïðèâàòí³ 
ìîæóòü ìàòè ñâî¿ 
òàðèôè
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RIA, (067)7992206 

—  « Ð à ñ ñ ò ð å -
ëÿòü!» — òàê ñêà-
çàâ íàø ë³äåð Îëåã 
Ëÿøêî, ÿêùî ï³ä-

òâåðäèòüñÿ ôàêò õàáàðà Âîëî-
äèìèðó Êðèñüêó. Î÷èùåííÿ â³ä 
ïàðàçèò³â ìàº â³äáóâàòèñÿ ó âëàä³, 
³, íàñàìïåðåä, â ïàðò³¿, — êîìåí-
òóâàâ ñêàíäàë â³ííèöüêèé «ðàäè-
êàë» Â³êòîð Êà÷óð.

Îëåã Ëÿøêî òîãî æ äíÿ, ï’ÿòîãî 
âåðåñíÿ, íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Ôåé-
ñáóö³ íàïèñàâ:

«Íà õàáàð³ çàòðèìàëè â³ííèöü-
êîãî äåïóòàòà, ÿêèé ïðèêðèâàâ-
ñÿ ìàíäàòîì ÐÏË. Ïðàâèëüíî 
çðîáèëè! Ìåíøå õàáàðíèê³â — 
÷èñò³øå ïîâ³òðÿ!! Êðîâ ç íîñà 
òðåáà çàêîí, ùîá ÿ ì³ã ó çëîä³¿â 
çàáèðàòè äåïóòàòñüê³ ìàíäàòè».

Àëå äåïóòàò îáëðàäè òîãî äíÿ 
áóâ íå ïåðøèì. «Ï³ä ÷àñ îòðè-
ìàííÿ 10 òèñ. ãðí áóâ çàòðèìàíèé 
ò. â. î. íà÷àëüíèêà îäíîãî ç ðàé-
â³ää³ë³â Íàöïîë³ö³¿, ïîëêîâíèê… 
Âèìàãàâ òà îòðèìàâ â³ä çàÿâíè-
êà íåïðàâîì³ðíó âèãîäó â ñóì³ 
30 òèñ. ãðí çà íå ïåðåøêîäæàííÿ 
â çàéíÿòò³ ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëü-
í³ñòþ», — òàê ïîÿñíþâàëè â ïðî-
êóðàòóð³. À çà ãîäèíó ïîâ³äîìèëè, 
ùî ÓÑÁÓ ³ ïðîêóðàòóðà îáëàñò³ 
ó ñâîºìó êàá³íåò³ çàòðèìàëè äå-
ïóòàòà îáëðàäè, ÿêèé äî òîãî æ 
º ãîëîâîþ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç 
ïèòàíü îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî 
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, åêîëî-
ã³÷íî¿ áåçïåêè òà ðàö³îíàëüíîãî 
âèêîðèñòàííÿ íàäð. Õî÷ ³ áåç 
ïð³çâèùà, àëå êîì³ñ³ÿ òàêà îäíà 
é ãîëîâà òàì îäèí — Âîëîäèìèð 
Êðèñüêî, äåïóòàò â³ä Ðàäèêàëüíî¿ 
ïàðò³¿ Îëåãà Ëÿøêà. Â³í, í³áèòî, 
âèìàãàâ çà ñïðèÿííÿ ó âèð³øåíí³ 
ïèòàííÿ íàäàííÿ äîçâîëó íà âè-
äîáóòîê êàìåíþ-ï³ñêîâèêó ó ßì-
ï³ëüñüêîìó ðàéîí³.

ПОЛІТИЧНИЙ «ФЛЕШМОБ» 
НЕУГОДНИХ І ПРОГУЛЬНИКІВ. 
«Ðàäèêàë» Êðèñüêî âèïàäêîâèé. 
Ïðèéøîâ ó 2012 ðîö³ äî ïàðò³¿ 
Ëÿøêà ³ éîãî îäðàçó çàïèñàëè 
ó ñïèñîê êàíäèäàò³â äåïóòàò³â 
äî îáëðàäè. Òîä³ òàê áðàëè — 

äëÿ çàïîâíåííÿ ñïèñêó. Éîìó 
çãàäóâàëè «ðåã³îíàëüíå» ìèíóëå 
íà òîð³øí³õ âèáîðàõ ãîëîâè Áàð-
ñüêî¿ îá’ºäíàíî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè, ³ òå, ùî â³í — äåïóòàò 
Â³ííèöüêî¿ îáëðàäè, ïðîïóñòèâ 
ïîíàä 30% çàñ³äàíü ñâîº¿ êîì³-
ñ³¿. Äî öüîãî áàð÷àíèí Êðèñüêî 
ïðàöþâàâ äèðåêòîðîì äåïàðòà-
ìåíòó åêîëîã³¿ Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ, 
õî÷à êîëè áàëîòóâàâñÿ, áóâ áåç-
ðîá³òíèì.

— Òîð³ê íà âèáîðàõ ãîëîâè 
Áàðñüêî¿ ÎÒÃ Êðèñüêî íàáðàâ 
3%, — ðîçïîâ³äàº êîëèøí³é ë³äåð 
â³ííèöüêèõ «ðàäèêàë³â» Â³êòîð 
Êà÷óð. — ßêùî ãîâîðèòè ïðî 
ï³äîçðó ùîäî õàáàðà, òî ÿ, ÿê 
í³õòî, çíàþ, êîëè ïðî òåáå âñ³ 
ïèøóòü ³ ãîâîðÿòü, ÿê ïðî õà-
áàðíèêà, àëå ñóäÿòü çà ³íøå. Áî 
ìîÿ ñïðàâà ðîçñèïàëàñü çà ê³ëüêà 
äí³â, òî ïîò³ì øóêàëè õî÷ ùîñü. ² 
çíàéøëè — ñëóæáîâó íåäáàë³ñòü. 
Íå òàì óìèâàëüíèê ïîâ³øàëè, 
êîëè ÿ áóâ ìåðîì Íåìèðîâà… 
ßêùî àíàë³çóâàòè âñå òå, ùî 
â³äáóâàëîñÿ ç³ ìíîþ, òî ñòâåð-
äæóþ, ùî ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè 
³ñíóþòü äëÿ ñòâîðåííÿ ïðîáëåì 
ëþäÿì, ÿê³ ¿ì íåóãîäí³. Éäå ïî-
ë³òè÷íèé ïðîöåñ, çàâäÿêè ÿêîìó 
ìàí³ïóëþþòü ãðîìàäñüêîþ äóì-
êîþ, ùîá ïðèíèçèòè ðåéòèíã 
ïàðò³¿ ÷è êîíêðåòíî¿ ëþäèíè. 
Öå òàêèé ôëåøìîá. Ñüîãîäí³ 
öå Êðèñüêî. ß íå ìîæó ñòâåð-
äæóâàòè, ùî â³í âèíåí, à ìîæå 
Áîãîâ³ äóøó âèíåí. ×àñ ïîêàæå.

«ДВА ДНІ В ПРОКУРАТУРІ БУДУ 
РОЗКАЗУВАТИ ВСЕ...» ßêèì 
÷èíîì äåïóòàò, íàâ³òü ÿêùî â³í 
ãîëîâà êîì³ñ³¿, ñàìîñò³éíî çìî-
æå âèð³øèòè ïèòàííÿ, ÿêå ìàþòü 
ðîçãëÿäàòè íà ñåñ³¿, íå ðîçóì³º 
é êîëåãà Êðèñüêà — ñåêðåòàð 
êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü îõîðîíè íàâêî-
ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâè-
ùà Ëþäìèëà Ãîëîâàøè÷ (ïàðò³ÿ 
«Áàòüê³âùèíà»).

— ²ñíóº ö³ëà ïðîöåäóðà, — ðîç-
ïîâ³äàº Ëþäìèëà. — Óñ³ ïèòàí-
íÿ, ÿê³ ðîçãëÿäàºìî íà êîì³ñ³¿, 
ãîòóþòü â³äïîâ³äí³ ñëóæáè. Ïî-
ïåðøå, óñ³ çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ â³ä-
êðèò³ ³ ï³ä äèêòîôîííèé çàïèñ. 
Ïî-äðóãå, ó íàñ òàì âñÿ îïî-

ДВА ХАБАРА ДАВАЛИ 
ЗА ОДИН ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР
Резонанс  Пісок у кар’єрі, цукор 
у крові, суд без журналістів та застава 
на дві тисячі гривень більша за хабар — 
за рішення… облдержадміністрації. 
Це лише початок резонансної справи 
Ямпільського кар’єру. Серед фігурантів 
і в. о. начальника райвідділу поліції — 
за 30 тисяч гривень він «не перешкоджав 
у зайнятті господарською діяльністю»

çèö³ÿ, òîìó òàì, äå º êîíôë³êò, 
ìè í³êîëè íå ïîãîäæóºìî í³ÿê³ 
êàð’ºðè, âîäîâèäîáóâàííÿ ³ òàê 
äàë³. ß ñàìà, ÿêùî ÷åñíî, øî-
êîâàíà.

— Âè çíàëè ïðî öåé ßìï³ëü-
ñüêèé êàð’ºð?

— Äîêóìåíòè ïðèéøëè, àëå 
íà êîì³ñ³¿ ùå íå ðîçãëÿäàëè…

— 3000 äîëàð³â — ÷è íå çàìàëî 
äëÿ ëîá³þâàííÿ ïèòàííÿ â îáëðàä³?

— Ó íàñ íà êîì³ñ³¿ íàâïà-
êè — çàâæäè º íåïîãîäæåííÿ. 
ª ïèòàííÿ ïî «Íàø³é Ðÿá³», òàì 
ñêàðãè ïðèõîäèëè. Ïîãîäæóâàëè 
ê³ëüêà êàð’ºð³â, ñòâîðåííÿ çàïî-
â³äíèõ òåðèòîð³é, àëå ìîâè òàêî¿ 
íå áóëî.

— ²ç ñïðàâîþ Êðèñüêà ò³íü ïà-
äàº íà âñþ îáëðàäó. Áî âèõîäèòü, 
ùî ó ïèòàíü íà ïîðÿäêó äåííîìó 
º ñâîÿ ö³íà.

— ß íå ìîæó ïîÿñíèòè, ÿê öå 
ìîæíà âçÿòè õàáàðà. Äîêóìåíòè 
ãîòóº íå Êðèñüêî, à îêðåì³ ñëóæ-
áè, ³ ïîãîäæóº ¿õ, çîêðåìà, ³ ãîëî-
âà îáëðàäè Îë³éíèê. Òàê ñàìî â³í 
ôîðìóº ³ ïîðÿäîê äåííèé ñåñ³¿. 
ß, ÿê äåïóòàò, ìîæó ïîãîäèòè 
àáî íå ïîãîäèòè. Äî ìåíå í³õòî 
í³êîëè íå ïðèõîäèâ ³ç õàáàðåì. 
Ùîñü òàì íå òå. Ìåí³ çäàºòüñÿ, 
íàì íå äîãîâîðþþòü.

Êðèñüêî æ ò³ëüêè áóâ ïðèçíà-
÷åíèé âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè íà-
÷àëüíèêà Â³ííèöüêîãî ðåã³îíàëü-
íîãî óïðàâë³ííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â 
³ íà÷àëüíèêîì óïðàâë³ííÿ âîäíèõ 
ðåñóðñ³â.

Ïî ñóò³, ó íàñ çàðàç õàîñ 
ó êàð’ºðàõ — ùîäî âëàñíèê³â. 
ß îñîáèñòî âíîñèëà ïèòàííÿ 
ïî Ëàäèæèíñüêîìó êàð’ºðó. 
Êðèì³íàëüíà ñïðàâà ïîðóøåíà, 
àëå ùî öå çíà÷èòü? Í³÷îãî. Õî÷à 
º â³äåî, ÿê çà äîáó 20 ìàøèí 
âèâåçëè ï³ñîê… Îöÿ åêîíîì³÷-
íà çëî÷èíí³ñòü — äóæå ñëàáêà 
ëàíêà.

ßêùî ëþäè çâåðòàþòüñÿ â îá-
ëðàäó, òî âîíè ïðèõîäÿòü ç óñ³ì 
ñòàíäàðòíèì ïàêåòîì äîêóìåí-
ò³â — â³äâ³ä çåìë³, ìåæ³ ïîãîäæó-
þòü, ð³øåííÿ ì³ñöåâî¿ ðàäè. Òàì 
êóïà äîêóìåíò³â. Äî ðå÷³, äîêó-
ìåíòè ìàþòü áóòè íà ñàéò³ îáëðà-
äè. ßêùî â³í ïîîá³öÿâ, ùî âèíå-
ñóòü íà íàéáëèæ÷ó ñåñ³þ, òî óæå 
ïîâèíí³ áóòè çà ñàéò³ îáëðàäè. ̄ õ 
ðîçïèñóº ãîëîâà íà íàøó êîì³ñ³þ, 
áî æ íå ïðèõîäÿòü êîíêðåòíî 
äî Êðèñüêà ÷è äî Ãîëîâàøè÷ — 
âîíè ïðèõîäÿòü íà îáëàñíó ðàäó, 
à äàë³ — íà êîì³ñ³þ. Çíàºòå, ÿêùî 

ìåíå âèêëè÷óòü ó ïðîêóðàòóðó, 
òî òàì äâà äí³ áóäó ðîçêàçóâàòè.

«МЕНЕ В СБУ?! Я — ЧЕМНИЙ...» 
Óò³ì, í³ ïðîêóðàòóðà, í³ ÑÁÓ 
íå ìàº ïèòàíü ³ äî ãîëîâè îá-
ëðàäè Àíàòîë³ÿ Îë³éíèêà.

— Àíàòîë³þ Äìèòðîâè÷ó, âàñ 
âèêëèêàëè â ïðîêóðàòóðó?

— Ìåíå?! ß — ÷åìíèé… Ñòî-
ñîâíî Êðèñüêà ïðàâîõîðîíí³ 
îðãàíè çä³éñíþþòü ñâî¿ ïîâíî-
âàæåííÿ ó â³äíîøåíí³ äî áóäü-
ÿêî¿ ïîñàäîâî¿ îñîáè.

— Íàñê³ëüêè â³äîìî, Âîëîäè-
ìèð Êðèñüêî ÷èñëèòüñÿ â êîì³ñ³¿ 
ç îö³íêè êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó Â³-
ííèöüê³é îáëðàä³. Òåïåð â³í ñàì 
ó ö³é ãðóï³ ðèçèêó. ßê áóäåòå âè-
êëþ÷àòè ç ö³º¿ êîì³ñ³¿?

— Ñòàòòÿ 62 Êîíñòèòóö³¿ — ï³ñ-
ëÿ âèçíàííÿ îñîáè âèííîþ ñóäîì 
ïðèéìàþòüñÿ ð³øåííÿ íà ïðåä-
ñòàâíèöüêîìó ð³âí³.

— Çà çàêîíîì, óñ³ ð³øåííÿ 
íà ñåñ³þ éäóòü çà âàøèì ï³äïèñîì?

— Çâè÷àéíî, ùî í³. Ñóá’ºêòàìè 
ïîäàííÿ ïðîåêò³â ð³øåíü º îñîáè, 
ïðîïèñàí³ â çàêîí³ ïðî ì³ñöåâå 
ñàìîâðÿäóâàííÿ — ³ äåïóòàòè 
ì³ñöåâî¿ ðàäè, ³ îáëäåðæàäì³í³-
ñòðàö³ÿ, ³ äåïàðòàìåíòè.

Çà 20 ðîáî÷èõ äí³â ïðîåêò ð³-
øåííÿ ìàº ç’ÿâèòèñÿ íà ñàéò³ îá-
ëàñíî¿ ðàäè. Çã³äíî ç ðåãëàìåí-
òîì, â³í íàäõîäèòü ó ïðîô³ëüíó 
ïîñò³éíó êîì³ñ³þ äëÿ òîãî, ùîá 
òàì ïî÷àëè éîãî ðîçãëÿäàòè. Ïðî 
ßìï³ëüñüêèé êàð’ºð ïðîåêò ð³-
øåííÿ º íà ñàéò³ â³ä 31 ñåðïíÿ 
¹ 67, ìîæåòå ñàì³ ïîäèâèòèñÿ.

«Íàäàòè Äåðæàâí³é ñëóæá³ 
ãåîëîã³¿ òà íàäð Óêðà¿íè ïîãî-
äæåííÿ ùîäî ïðîäàæó íà àóêö³-
îí³ ñïåö³àëüíîãî äîçâîëó íà êî-
ðèñòóâàííÿ íàäðàìè ç ìåòîþ 

ãåîëîã³÷íîãî âèâ÷åííÿ, ó òîìó 
÷èñë³ äîñë³äíî-ïðîìèñëîâî¿ 
ðîçðîáêè, Ðóñàâñüêî¿-3 ä³ëÿíêè 
ï³ñêîâèê³â (0,5 êì íà ñõ³ä â³ä 
ñ.Ðóñàâà ßìï³ëüñüêîãî ðàéîíó». 
goo.gl/P3CnZv Öå ³ º òå ñàìå 
ð³øåííÿ. Òî÷í³øå, ïðîåêò, ï³ä 
ÿêèì ñòî¿òü ïð³çâèùå ãîëîâè îá-
ëðàäè Àíàòîë³ÿ Îë³éíèêà. Õî÷ 
³ áåç ï³äïèñó. Çà öå ñóäèòèìóòü 
Âîëîäèìèðà Êðèñüêà.

СУД БЕЗ ЛОЗУНГІВ І ПЛАКА-
ТІВ. Îñòàíí³ õâèëèíè 72 ãîäèí 
ï³ñëÿ âèñóíåííÿ ï³äîçðè ó âè-
ìàãàíí³ õàáàðà ñïëèâàëè â ñóä³. 
Àäâîêàòè ïðîñèëè ñóä çàñ³äàííÿ 
çðîáèòè çàêðèòèì. ×åðåç õâî-
ðîáó ï³äçàõèñíîãî. Òà àæ³îòàæó 
â ñóä³ íå áóëî. Íà Âîëîäèìèðà 
Êðèñüêà ïðèéøëè ïîäèâèòèñü 
ëèøå äâîº æóðíàë³ñò³â. Ç íèì 
áóëà éîãî äîíüêà ³ àäâîêàòè. Í³ 
ëîçóíã³â, í³ ïëàêàò³â. Í³ êîëåã, 
í³ äåïóòàò³â. 60 ä³á ï³ä âàðòîþ 
àáî çàñòàâà ó 80 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Òàêèì áóëî ð³øåííÿ ãîëîâè Â³-
ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó Àíäð³ÿ 
Ìèõàéëåíêà.

Ãîâîðèòè ï³ñëÿ ñóäó Âîëîäè-
ìèð Êðèñüêî íå çàõîò³â. Éîãî 
âåëè ï³ä ðóêè — êîíâîé ÑÁÓ 
ï³äòðèìóâàâ. Ëåäü ³øîâ… Çà-
ñòàâó âíåñëè.

² íàîñòàíîê. Ñïðàâà ò. â. î. íà-
÷àëüíèêà ßìï³ëüñüêîãî ðàéâ³ää³-
ëó Íàöïîë³ö³¿, ÿêîãî òîãî æ äíÿ 
çàòðèìàëè íà 10 òèñÿ÷àõ ãðèâåíü, 
ìàº â³äíîøåííÿ äî òîãî ñàìîãî 
ï³ùàíîãî êàð’ºðó, ÿêèé í³áèòî 
ìàëè ïðîäàòè ç àóêö³îíó ç ëåã-
êî¿ ðóêè Âîëîäèìèðà Êðèñüêà — 
ãîëîâè êîì³ñ³¿ ç íàâêîëèøíüîãî 
ñåðåäîâèùà. ² ùî âàæëèâî: ðîç-
ðîáíèê ïðîåêòó ð³øåííÿ — îá-
ëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ.

Володимир Крисько лікується в ендокринологічному 
диспансері. Від коментарів він відмовляється

Êðèñüêà ï³äîçðþþòü ó 
â÷èíåíí³ êîðóïö³éíîãî 
çëî÷èíó – çàêîíîì 
ïåðåäáà÷åíå 
ïîêàðàííÿ â³ä 5 äî 10 
ðîê³â òþðìè
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Усього за чотири змагальні дні 
вінницькі спортсмени завоюва-
ли 10 медалей (в т. ч. 2 золотих, 
6 срібних, 2 бронзових). У за-
гальнокомандному заліку збірна 

України зайняла 3 місце (9 золо-
тих, 13 срібних і 13 бронзових ме-
далей). Перше місце за кількістю 
медалей дісталось збірній Чехії, 
друге місце — команді Росії.

Україна — третя на чемпіонаті 

ОЛЕКСІЙ ШАРАПОВ, (067)9846245 

Äî ñêëàäó çá³ðíî¿ êîìàíäè 
Óêðà¿íè òðàäèö³éíî óâ³éøëè 
ñïîðòñìåíè ³ç Â³ííèö³, à ñàìå: 
Îëåêñàíäð Ìàð÷óê (â³êîâà ãðóïà 
21–39 ðîê³â), Ñåðã³é Çåëåíñüêèé 
(50–59 ð.), Îëåêñàíäð ×îâãàí 
(40–49 ð.), ï³äòâåðäèâøè âèñî-
êèé êëàñ â³ííèöüêî¿ øêîëè ðàä³-
îïåëåíãàö³¿ ³ ðàä³îîð³ºíòóâàííÿ.

Òàê, ó ïåðøèé äåíü ÷åìï³îíàòó 
â äèñöèïë³í³ «ðàä³îîð³ºíòóâàííÿ» 
çàñëóæåíèé ìàéñòåð ñïîðòó Óêðà-
¿íè Îëåêñàíäð Ìàð÷óê äèñòàíö³þ 
ïîíàä 10 êì ïî ïåðåñ³÷åí³é ì³ñ-
öåâîñò³ ïîäîëàâ çà 48 õâèëèí (!), 
÷èì ï³äòâåðäèâ ñâîº áàãàòîð³÷íå 
ë³äåðñòâî, ³ ïî ïðàâó îòðèìàâ 

çâàííÿ ÷åìï³îíà ªâðîïè. Äðóãå 
ì³ñöå çàâîþâàâ ñïîðòñìåí ³ç Áîë-
ãàð³¿, à òðåòº ðîçä³ëèëè ïðåäñòàâ-
íèêè Ðîñ³¿ ³ Ëèòâè, ÿê³ ïîêàçàëè 
îäíàêîâèé ðåçóëüòàò. Ïî ãðóï³ 
÷îëîâ³ê³â ñòàðøå 50 ðîê³â (×50) 
ìàéñòåð ñïîðòó Óêðà¿íè ì³æíà-
ðîäíîãî êëàñó Ñåðã³é Çåëåíñüêèé 
çàâîþâàâ áðîíçîâó ìåäàëü, çîâñ³ì 
òðîõè ïîñòóïèâøèñü ñèëüíèì 
ñïîðòñìåíàì ³ç Åñòîí³¿ òà Ðîñ³¿.

Ó äðóãèé äåíü ñïîðòñìåíè çìà-
ãàëèñÿ â äèñöèïë³í³ «ñïðèíò», 
äå îêð³ì øâèäêîãî á³ãó, âàæ-
ëèâî âì³òè ìèòòºâî ïðèéìàòè 
ïðàâèëüí³ ð³øåííÿ. ² â öåé ðàç 
Ñåðã³é Çåëåíñüêèé â êàòåãîð³¿ 
×50 çì³ã ñêëàñòè ñåðéîçíó êîí-
êóðåíö³þ ñïîðòñìåíàì ³ç Ñëî-

ВІННИЧАНИ ЗАВОЮВАЛИ 10 МЕДАЛЕЙ 
НА ЧЕМПІОНАТІ З РАДІОПЕЛЕНГАЦІЇ 
Чемпіони!  Литовське курортне 
містечко Друскінінкай 4–10 вересня 
перетворилось на символічний центр 
Європи, оскільки в ньому відбулася 
грандіозна подія — Континентальний 
чемпіонат зі спортивної радіопеленгації, 
в якому взяли участь понад 
300 найсильніших спортсменів із 25 країн 

âà÷÷èíè (1 ì³ñöå) òà Åñòîí³¿ 
(2 ì³ñöå), ï³äíÿâøèñü çà ðåçóëü-
òàòàìè çàá³ãó íà òðåòþ ñõîäèíêó 
ï'ºäåñòàëó.

Ó òðåò³é äåíü ðîçïî÷àëàñü áî-
ðîòüáà íà êëàñè÷íèõ äèñòàíö³ÿõ. 
Ó ãðóï³ ÷îëîâ³ê³â åë³òíî¿ êàòåãîð³¿ 
(×21) óêðà¿íñüêà êîìàíäà âïåâíå-
íî ïåðåìîãëà ñïîðòñìåí³â ³íøèõ 
êðà¿í. ×åìï³îíîì ªâðîïè ñòàâ 
ñïîðòñìåí ³ç Äîíåöüêî¿ îáëàñò³ 
Îëåêñ³é ²âàíüêî, à ñð³áëî ó âàæ-
ê³é áîðîòüá³ ä³ñòàëîñü íàøîìó 
Îëåêñàíäðó Ìàð÷óêó, ÿêèé ïî-
ñòóïèâñÿ ëèøå 8 ñåêóíäàìè ë³äå-
ðó. Òðåòº ì³ñöå çàéíÿâ ñïîðòñìåí 
ç ×åõ³¿. Öåé óñï³õ äîçâîëèâ óêðà-
¿íñüêèì ñïîðòñìåíàì çàâîþâàòè 

êîìàíäíå çîëîòî â êàòåãîð³¿ ×21, 
çíà÷íî âèïåðåäèâøè êîìàíäè 
×åõ³¿ òà Ðîñ³¿, ÿê³ çàéíÿëè äðóãå 
³ òðåòº ì³ñöå â³äïîâ³äíî. Ó êàòå-
ãîð³¿ ×50 çíîâó ïðîÿâèâ ñåáå Ñåð-
ã³é Çåëåíñüêèé, ÿêèé ç³ ñâî¿ìè 
ïàðòíåðàìè äîäàâ äî ñêàðáíè÷êè 
çá³ðíî¿ êîìàíäè Óêðà¿íè ùå é 
êîìàíäíó ñð³áíó ìåäàëü.

×åòâåðòèé äåíü ÷åìï³îíàòó âè-
ÿâèâñÿ íå ìåíø ÿñêðàâèì ³ ö³-
êàâèì. Öüîãî ðàçó Ñåðã³é Çåëåí-
ñüêèé ðàçîì ç Îëåêñàíäðîì ×îâ-
ãàíîì (ó êàòåãîð³¿ ñïîðòñìåí³â 
40–49 ðîê³â), ïðîÿâèâøè âèñîêó 
ìàéñòåðí³ñòü ³ ÿêîñò³ ñïðàâæí³õ 
á³éö³â, çàéíÿëè äðóãå êîìàíäíå 
ì³ñöå, ïðîïóñòèâøè âïåðåä ëèøå 
êîìàíäó Ðîñ³¿, áðîíçà ä³ñòàëàñÿ 
ñïîðòñìåíàì ç ×åõ³¿.

Уже декілька років поспіль, за-
вдяки організаційній, фінансовій 
і технічній підтримці зі сторони 
управління фізичної культури 
та спорту Вінницької облдер-
жадміністрації, спорткомітету 
Вінницької міської ради, ТСОУ 
функціонує секція спортивної 
радіопеленгації. Особливо важ-
ливо і позитивно те, що керів-

ники цих організацій С. В. Чер-
нявський, С. С. Краєвський, 
А. О. Кацай приділяють багато 
уваги не лише олімпійським 
видам спорту, але й роблять 
все можливе для розвитку вій-
ськово-технічних видів спорту, 
важливість і необхідність яких 
важко переоцінити, в умовах 
існуючої ситуації в країні.

Успіх вінницьких спортсменів — не випадковий 

Íàø³ â³ííèöüê³ 
ñïîðòñìåíè âæå 
âêîòðå ñòàþòü 
ïðèçåðàìè íå ò³ëüêè 
÷åìï³îíàò³â Óêðà¿íè, 
à é ªâðîïè ³ ñâ³òó! 

Тренер вінницької збірної Тренер вінницької збірної 
Сергій Зеленський — Сергій Зеленський — 
бронзовий призер бронзовий призер 
Чемпіонату ЄвропиЧемпіонату Європи

Президент Медіа Корпорації RIA Олександр Човган. 
Випереджає суперника!

Абсолютний чемпіон Абсолютний чемпіон 
Європи Олександр Європи Олександр 
Марчук. Пробіг Марчук. Пробіг 
понад 10 кілометрів понад 10 кілометрів 
за 48 хвилинза 48 хвилин

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

ÇÄÎÐÎÂ’ß

405844

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

406884

407099381701

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Òàê  ïðîñ òî : 
ïðèéøîâ ç âóëèö³, 
â³äâ³äàâ óáèðàëü-
íþ, ñ³äàºø ïî¿ñ-

òè — ïîìèé ðóêè. Àëå íàñïðàâä³ 
âèõîäèòü íå ïðîñòî. 

— Ëèøå â êàôå òà ðåñòîðàíàõ 
Â³ííèö³, ùå â «Ìàêäîíàëüäñ³», 
ìîæíà ï³ñëÿ òóàëåòó íîðìàëüíî 
ïîìèòè ðóêè òà âèñóøèòè ¿õ. 
Ó ãðîìàäñüêèõ âáèðàëüíÿõ, íå òå 
ùî ìèëî ÷è ñóøàðêè, íàâ³òü òó-
àëåòíèé ïàï³ð ðîçê³ø, — ñêàçàëà 
â³ííè÷àíêà Îêñàíà. — Òîìó ïðî 
âñÿê âèïàäîê ìàþ ïðè ñîá³ âîëîã³ 
ñåðâåòêè òà àíòèñåïòè÷íèé ñïðåé 
äëÿ ðóê. Íå ðàç ñïîñòåð³ãàëà, ÿê 
ä³â÷àòà ï³ñëÿ òóàëåòó ëèøå ìàê³-
ÿæ ó äçåðêàë³ ïîïðàâëÿòü, êðàí ç 
âîäîþ ïðîñòî ³ãíîðóþòü. 

Çà ñëîâàìè ë³êàð³â, ìîæíà 
íå çàêóïîâóâàòè êóïó â³òàì³í³â 
òà ï³äòðèìóþ÷èõ êîìïëåêñ³â, äî-
ñòàòíüî ëèøå ñë³äêóâàòè çà ÷è-
ñòîòîþ ò³ëà ³ ãîëîâíå — ðóê.

— Миття рук — найпростіший 
спосіб профілактики більшості 
інфекцій. Для миття рук потрібні 
тільки вода і мило, а якщо їх 
немає, то підійдуть спеціальні 
гелі-антисептики на спиртовій 

основі і вологі серветки. За-
охочуйте дітей регулярно мити 
руки, так ви допоможете їм ви-
робити хорошу звичку і зберег-
ти здоров'я. Кожного разу, коли 
потрібно вимити руки дитині, 
мийте і собі, щоб показати, як 
правильно це робиться. І не за-
бувайте нагадувати їй, що втира-
ти гель потрібно до тих пір, поки 
руки не стануть повністю сухими. 
Мийте регулярно руки, тоді ваша 
сім'я завжди буде здорова!

Íàòàëÿ 
Ñóõàíîâà

ïåä³àòð, ãîëîâíèé 
ë³êàð 

â³ííèöüêîãî 
ìåäè÷íîãî öåíòðó 

«Àëüòàìåäèêà Ïëþñ»

Коментар експерта

ПОМИЄТЕ РУКИ — 
ВБЕРЕЖЕТЕСЯ ВІД 15 ХВОРОБ 
Брудна небезпека  Поручні 
у транспорті, ручки дверей, телефони, 
клавіатура, гроші — це короткий список 
речей, які можуть стати збудниками хвороб. 
Не лише проносу, герпесу чи грибка, а й 
грипу. Щоб не витрачати купу грошей 
на лікування, досить лише помити руки

ЯК МИТИ РУКИ

Змочити руки водою Нанесіть на долоні 
рідке мило, або 
використовуйте 

кускове

Інтенсивно розітріть 
долоні до вспінювання 

мила

Вимийте тильну 
сторону руки, долонею 
іншої руки (пальці при 

цьому схрещені)

Промийте руки під 
струєю води

Ретельно просушіть 
руки одноразовим 

рушником

Закривайте кран, 
використовуючи 

серветку

Тепер ваші руки у 
безпеці

Потріть долоні 
схрестивши пальці

Вимийте кінчики 
пальців долонею іншої 

руки

Круговим рухом 
потріть великий палець 

долонею іншої руки

Розітріть долоні по 
кругу пальцем іншої 

руки
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Меморіал Сергія 
Бєлобородова 
 Ç 16 ïî 18 âåðåñíÿ ó ñïîð-
òèâíîìó çàë³ ÌÑÄÞÑØÎÐ 
(âóë. Ïèðîãîâà, 4) â³äáó-
äåòüñÿ òóðí³ð ç áàñêåòáîëó 
ñåðåä ÷îëîâ³÷èõ êîìàíä, 
ïðèñâÿ÷åíèé ïàì'ÿò³ òðåíåðà 
«Â³ííèöüêèõ çóáð³â» Ñåð-
ã³ÿ Áºëîáîðîäîâà. Ïî÷àòîê 
çìàãàíü — î 16.00.

Фестиваль 
футболу 
 Ç 13 ïî 17 âåðåñíÿ 
íà Öåíòðàëüíîìó ì³ñüêîìó 
ñòàä³îí ïðîéäå â³äêðèòèé 
ì³ñüêèé òóðí³ð ñåðåä þíàê³â 
2008–2012 ð. í. «Ôåñòèâàëü 
äèòÿ÷îãî ôóòáîëó». Ïî÷à-
òîê — î 10.00.

Чемпіонат 
фабрики 
 Â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò Á³ëî-
öåðê³âñüêî¿ ìåáëåâî¿ ôàáðè-
êè ç ëåãêîàòëåòè÷íîãî êðîñó. 
Ó á³ãó íà òðè òèñÿ÷³ ìåòð³â 
ñåðåä þíàê³â ÷åìï³îíîì ñòàâ 
â³ííè÷àíèí Àíäð³é Êðàêî-
âåöüêèé.

Юнаки проти 
дорослих 
 Ô³í³øóâàâ òóðí³ð ç øàõ³â 
«Ï³âäåííèé Áóã». ×åìï³î-
íîì ñòàâ Þð³é Øòåìïåëü. 
Äàë³ — âåòåðàí Äìèòðî 
Ô³íîãººâ (Ë³òèí) ³ øêîëÿð 
Ìàêñèì Âàëîâ (Â³ííèöÿ). 
Ïåðøîþ ñåðåä æ³íîê âè-
ÿâèëàñÿ Îëåñÿ Ãîðáàòþê 
(Ë³òèíñüêèé ðàéîí).

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

ÑÏÎÐÒ

Випуск №36 (1005)
Популярні двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат. У кожній 
по два варіанти рішення. 

Задача №2035-2038
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2                                                     2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №36 (1350) 6 вересня 2017 року
Задача №2031
I. 1. Ce6! Kpa7  2. Cd7 Tc5x; II. 1 Kpd7! Td5x  2.Kpc8 Td8x.
Задача №2032
I. 1. Th8! T:g6x  2. Kph7 Tg7x;
II. 1. Tg6:h6! gh6:  2. Kph8 Tf8x — правильні мати
Задача №2033
I. 1. Kpc2! Kpa3  2. Kpc3 Tc1x; II. 1. Kb1! Td2+  2. Kpa1 Ta2x.
Задача №2034
I. 1. Te4! Kf4  2. Te1 Tf3x; II. 1. Tf4! Te3  2. Tf2 Te1x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 ßê âèÿâèëîñÿ, íàéìåíøèì 
óáîë³âàëüíèêîì «Íèâè-Â» º 
òðèð³÷íèé Âëàäèñëàâ Öîïà. Â³í 
çàâæäè çàïèòóº ó òàòà: «Êîëè 
ãðàº íàøà êîìàíäà?» ³ ìàéæå 
íå ïðîïóñêàº ìàò÷³â. 

Óïåðøå Âëàä ïîòðàïèâ íà ôóò-
áîë, êîëè éîìó íå áóëî íàâ³òü 
äâîõ ðîê³â.

Äíÿìè Âëàäèñëàâó Öîï³ âðó-
÷èëè íèâ³âñüêèé øàðôèê ³ ì’ÿ÷ 
ç àâòîãðàôàìè íàøèõ ôóòáîë³ñ-
ò³â. Â³í îòðèìàâ ïîäàðóíêè ³ç 
ðóê êàï³òàíà íèâ³âö³â Êîë³íñà 
Íãàõè ³ ñôîòîãðàôóâàâñÿ ðàçîì 
ç êîìàíäîþ. Õëîï÷èê íàâ³òü 
ïîãðàâ ç ïðîôåñ³îíàëàìè øê³-
ðÿíîãî ì’ÿ÷à. Ñïî÷àòêó Âëàä 
òðîõè ñîðîìèâñÿ. Àëå çãîäîì 

ïî÷àâ âïåâíåíî ïàñóâàòèñÿ ³ç 
íèâ³âöÿìè.

— Ìè ç Âëàäèêîì íàìàãàºìîñÿ 
â³äâ³äóâàòè âñ³ ³ãðè, ÿêùî ïîãîäà 
äîçâîëÿº. Äëÿ ñèíà ôóòáîëüíèé 
ì’ÿ÷ — ÿê íàéêðàùà ³ãðàøêà, 
â³í ïîñò³éíî ³ç íèì. Íà ìàò÷àõ 
«Íèâè-Â» óâàæíî ñïîñòåð³ãàº 
çà ïîä³ÿìè íà ïîë³. Áóâàëè íàâ³òü 
òàê³ ìîìåíòè, ùî Âëàäèê êðè-

÷àâ, ï³äòðèìóþ÷è íàøèõ ãðàâö³â, 
êîëè ìè ìîâ÷àëè, — êàæå áàòü-
êî Äìèòðî Öîïà, âáîë³âàëüíèê 
«Íèâè» ³ç 1998 ðîêó.

Äìèòðî Öîïà ç ñèíîì ââàæà-
þòü, ùî ó «Íèâè-Â» º ïîòåíö³àë, 
ùîá âèéòè íà ë³äèðóþ÷³ ïîçèö³¿ 
ó ÷åìï³îíàò³. Ìîâëÿâ, äëÿ öüîãî 
òðåáà ëèøå á³ëüøå çàáèâàòè — ³ 
ïåðåìîãè ïðèéäóòü.

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Â³ííèöüê³ ïðèçåðè Äåôë³ìï³é-
ñüêèõ ³ãîð Àë³ì Áðèæàê ³ Àíòîí 
Ñëóøíèé òà ¿õ òðåíåð Ìèêîëà 
Êîñòåíêî îòðèìàëè ñåðòèô³êà-
òè íà ì³ñüêó ð³÷íó ñòèïåíä³þ.  
Äåôë³ìï³éö³ ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç 
êîðåñïîíäåíòîì RIA çà äîïî-
ìîãîþ ñâîãî íàñòàâíèêà, ÿêèé 
ðîçóì³º ìîâó æåñò³â.

КОНКУРЕНЦІЯ ЗРОСТАЄ. Äåôë³ì-
ï³éñüê³ ³ãðè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ðàç 
ó ÷îòèðè ðîêè, ïðîõîäèëè ó ì³ñ-
ò³ Ñàìñóí (Òóðå÷÷èíà). Ìàéæå 
5 òèñÿ÷ íå÷óþ÷èõ ñïîðòñìåí³â òà 
àòëåò³â ³ç ïîðóøåííÿìè ñëóõó ç³ 
109 êðà¿í ñâ³òó çìàãàëèñÿ ó 21-ìó 
âèä³ ñïîðòó.

32-ð³÷íèé â³ííèöüêèé ñó-
ïåðâàæêîâèê, ìàéñòåð ñïîð-
òó ì³æíàðîäíîãî êëàñó Àíòîí 
Ñëóøíèé íà ìèíóë³é Äåôë³ì-
ï³àä³ çäîáóâ ñð³áëî ³ â êîìàíä³, 
³ â îñîáèñòîìó çàë³êó. Öüîãî 
ðàçó â³ííè÷àíèí ñòàâ òðåò³ì ³ 
â îñîáèñòîìó, ³ â êîìàíäíîìó 
çàë³êó. Àíòîí Ñëóøíèé âèãðàâ 
äâ³ çóñòð³÷³ — ó ìîíãîëà ³ áîëãà-
ðèíà. Ïîñòóïèâñÿ êèðãèçó.

— Íà ìèíóë³é Äåôë³ì-
ï³àä³ ó ìî¿é âàç³ âèñòóïàëè 
ø³ñòü ó÷àñíèê³â, à çàðàç — 11. 
Ç’ÿâèëèñÿ íîâ³ ö³êàâ³ áîðö³ — 
êîðåéö³, êèðãèçè. Êîíêóðåíö³ÿ 
çðîñòàº, — ðîçïîâ³äàº Àíòîí 
Ñëóøíèé. — Àëå ÿ ïëàíóþ âçÿòè 
ó÷àñòü ³ â òðåò³é Äåôë³ìï³àä³. 
Áî ó âàæê³é âàç³ áîðþòüñÿ é 
äî 40 ðîê³â. Ãîëîâíå, ùîá áóëà 
òåõí³êà ³ ô³çè÷íà ñèëà, ÷îãî 
ìåí³ íå áðàêóº.

Íàøèì áîðöÿì ñïîäîáàâñÿ â³ä-
ïî÷èíîê ó â³ëüíèé ÷àñ íà ×îð-
íîìó ìîð³. À îñü íåçâè÷íèì òó-

ðåöüêèì õàð÷óâàííÿì òà ð³âíåì 
ñóää³âñòâà âîíè âèÿâèëèñÿ íåçà-
äîâîëåíèìè.

СУДДІ НЕ ДАЛИ ВІДПОЧИТИ. 
Àë³ì Áðèæàê, 25-ð³÷íèé ìàéñòåð 
ñïîðòó Óêðà¿íè, áîðîâñÿ ó âàãî-
â³é êàòåãîð³¿ äî 60 êã. Ó í³é âè-
ñòóïàëè 13 ñïîðòñìåí³â. Â³ííè÷à-
íèí ïåðåì³ã ìîíãîëà òà ñèëüíîãî 
³ðàíöÿ. Ó ï³âô³íàë³ Àë³ì ïðîãðàâ 
ãîñïîäàðþ êèëèìà. Íàð³êàº 
íà óïåðåäæåíå ñóää³âñòâî.

— Çà âèõ³ä äî ô³íàëó ÿ áîðîâñÿ 
ç òóðêîì. Ñóää³ ï³ñëÿ ïîïåðåäíüî¿ 
ñóòè÷êè äàëè ìåí³ â³äïî÷èòè 
ëèøå ï’ÿòü õâèëèí, çàì³ñòü ðåãëà-
ìåíòîâàíèõ 15. Íàïåâíî, òàêèì 
÷èíîì âîíè ñòâîðþâàëè ïåðåâàãè 
äëÿ ì³ñöåâîãî áîðöÿ, ãîñïîäàðÿ 
êèëèìà, — íàð³êàº Àë³ì Áðèæàê.

Äàë³ Àë³ì ïîñòóïèâñÿ ó ñóòè÷ö³ 
çà òðåòº ì³ñöå êîðåéöþ. Äî ðå÷³, 
çá³ðíà Êîðå¿ ó äåôë³ìï³éö³â — 
áåççàïåðå÷íèé ë³äåð. Âîíà âèïå-
ðåäèëà ó êîìàíäíîìó çàë³êó íàâ³òü 
ôàâîðèòà — Ðîñ³þ. Îòæå, Àë³ì 
Áðèæàê ñòàâ ï’ÿòèì ó îñîáèñòîìó 
çàë³êó ³ òðåò³ì — ó êîìàíä³.

Àë³ì ó ñïîðò³ ç 12 ðîê³â. Ñïî-
÷àòêó çàéìàâñÿ ãðåêî-ðèìñüêîþ 
áîðîòüáîþ. Áóâ íåîäíîðàçîâèì 
÷åìï³îíîì ³ ïðèçåðîì Â³ííè÷-
÷èíè ñåðåä çâè÷àéíèõ áîðö³â 
ìåæè þíàê³â ³ äîðîñëèõ. Çàê³í÷èâ 
ó öüîìó ðîö³ ³íñòèòóò «Óêðà¿íà» 
çà ôàõîì «â÷èòåëü ô³çêóëüòóðè». 
Âèãðàâ ñïàðòàê³àäó âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â ç äçþäî.

МОГЛИ Й КРАЩЕ. Çàñëóæåíèé 
òðåíåð Óêðà¿íè Ìèêîëà Êîñ-
òåíêî êàæå, ùî çá³ðíà Óêðà¿íè 
ó Ñàìñóí³ ìîãëà á âèñòóïèòè é 
êðàùå.

— Ó öüîìó æ òóðåöüêîìó ì³ñò³ 

ВОНИ НЕ ЧУЮТЬ — 
ПРО НИХ ЧУЄ ВСЯ ПЛАНЕТА 
Знай наших!  Вінницькі дзюдоїсти 
здобули три медалі на Дефлімпіаді. 
Водночас Алім Брижак і Антон Слушний — 
чемпіони області серед звичайних борців

Алім Брижак (ліворуч) і Антон Слушний 
(праворуч) разом з тренером Миколою Костенком 
після нагородження у міськраді 

Найменший фан отримав 
м’яча з автографами нивівців

ìèíóëîãî ðîêó ïðîâîäèëè ÷åì-
ï³îíàò ñâ³òó ñåðåä ñïîðòñìåí³â ç 
âàäàìè ñëóõó. ×îìó íàøó êîìàí-
äó òóäè íå íàïðàâèëè, íåâ³äîìî. 
Òàì áîðîëèñÿ âñ³ íàéñèëüí³ø³ 
çá³ðí³, îêð³ì Óêðà¿íè. Âèñòóïà-
ëè íîâ³ êîìàíäè áîðö³â (ïðè-
ì³ðîì, ³ç Êèðãèç³¿, Êîðå¿). Îñü 
ö³ «òåìí³ êîíÿ÷êè» íà Äåôîë³-
ì³àä³ çóñòð³ëèñÿ íàøèì áîðöÿì, 
äî ÷îãî âîíè áóëè íå ãîòîâ³, — 
êàæå òðåíåð.

Ìèêîëà Êîñòåíêî ïðàöþº 
òðåíåðîì ó Â³ííèöüê³é ÄÞÑØ 
«²íâàñïîðò» äëÿ ñïîðòñìåí³â ³ç 
âàäàìè ñëóõó. Íåçâàæàþ÷è íà òå, 
ùî ñàìå â³í ï³äãîòóâàâ çá³ðíè-
ê³â, íà Äåôë³ìï³àäó íå ïîòðà-
ïèâ. Ìèêîëà Êîñòåíêî êàæå, 
ùî íà òàê³ ì³æíàðîäí³ ôîðóìè, 
îêð³ì ñïîðòñìåí³â, â Óêðà¿í³ 
ïåðåâàæíî ¿çäÿòü ÷èíîâíèêè òà 
ôóíêö³îíåðè.

РІЗНОС ТОРОННІ СПОР ТС-
МЕНИ. Àë³ì Áðèæàê ³ Àíòîí 
Ñëóøíèé  – ñïîðòñìåíè-³íñòðóê-
òîðè øòàòíî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè. 

Òîáòî îòðèìóþòü ãðîø³ çà ñâîþ 
ñïîðòèâíó ä³ÿëüí³ñòü ÿê ïðîô³. 
Âîäíî÷àñ âîíè º äîñèòü ð³çíî-
ñòîðîíí³ìè ñïîðòñìåíàìè. Îáîº 
äóæå äîáðå ãðàþòü ó ôóòáîë, çà-
õîïëþþòüñÿ òåí³ñîì, øàõàìè ³ 
øàøêàìè.

Àíòîí Ñëóøíèé  òàêîæ ìàé-
ñòåð ñïîðòó ç ñóìî, áóâ ïðè-
çåðîì ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç 
öüîãî âèäó ºäèíîáîðñòâ. Âõî-
äèâ äî çá³ðíèõ Óêðà¿íè ç ãðå-
êî-ðèìñüêî¿ ³ â³ëüíî¿ áîðîòüáè. 
ßê ñï³ëêóºòüñÿ òðåíåð ç³ ñâî¿ìè 
ïðîâ³äíèìè ó÷íÿìè? ª ñïîðòñ-
ìåíè ñëàáî÷óþ÷³, ÿê³ òðîõè ðîç-
ìîâëÿþòü, º  — òîòàëüíî íå÷óþ÷³.

— Àë³ì ³ Àðòåì ºäèí³ òàê³ 
ó çá³ðí³é Óêðà¿íè. Ðåøòà òðîõè 
÷óþòü, ç íèìè ïðàöþâàòè ëåãøå. 
Àëå ìè ç ó÷íÿìè îäèí îäíîãî 
ðîçóì³ºìî, — ðîçêàçóº Ìèêîëà 
Êîñòåíêî. — Ìîâó æåñò³â âè-
â÷èòè íå òàê ïðîñòî. Àëå ùå º 
àçáóêà. ßêùî ÿ ùîñü íå ìîæó 
ïîÿñíèòè, ðîçìîâëÿþ ç ó÷íÿìè 
áóêâàìè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ 
ñòâîðþºìî ñëîâà.
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Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

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

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 29 000 

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

Çàìîâë. ¹ 170137

ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, RIA, 
(096)3145155 

Ùî âè ðîáèòå 
î ñüîì³é âå÷îðà 
ó äîâãîî÷³êóâàíèé 

ñîíÿ÷íî-òåïëèé îñ³íí³é äåíü? 
Ìèêîëà Ãîí÷àðåíêî, ò³ëüêè-íî 
ïîâåðíóâøèñü ç ôåñòèâàëþ Lviv 
Bandur Fest, çíîâó áåðå äî ðóê 
óëþáëåíó ã³òàðó. Ðåïåòèö³ÿ íàä-
âå÷³ð — îáîâ’ÿçêîâà çàïîðóêà 
ãàðíîãî ñàìîïî÷óòòÿ.

— Ïðîñòî íå ìîæåìî íå ãðà-
òè! Êîëè ìè äåíü-äâà íå ãðàºìî, 
îäðàçó ïåðåòâîðþºìîñü çà çëèõ ³ 
àãðåñèâíèõ ³ñòîò. Òà ò³ëüêè áå-
ðåø ó ðóêè ³íñòðóìåíò — í³áè 
âäèõàºø ïîâ³òðÿ. Ðîçóì³ºø: îñü 
òå, ÷îãî íå âèñòà÷àëî âñ³ ö³ äí³, — 
òàê ìîæå ñêàçàòè ëèøå ñïðàâ-
æí³é äæàçìåí.

Ìèêîëà — Kolo, éîãî êîõà-
íà äðóæèíà Îëÿ — Yolo, à ðà-
çîì ³ç ïåðêóñ³îí³ñòîì Àíäð³ºì 
Ìîðîçîì âîíè ãóðò KoloYolo, 
ÿêèé âïåðøå çàãðàº ó Â³ííèö³ 
23 âåðåñíÿ ó ðàìêàõ ÕÕ² ì³æíà-
ðîäíîãî ôåñòèâàëþ VINNYTSIA 
JAZZFEST-2017.

Íàðîäèâøèñü ó Ñõ³äí³é Óêðà¿í³ 
³ ï³âæèòòÿ áóäó÷è ðîñ³éñüêîìîâ-
íèìè, ñüîãîäí³ ìóçèêàíòè ïðîïà-
ãóþòü åòíî-äæàç, ìàã³÷íà ñèëà òà 
âðàæàþ÷à åíåðã³ÿ ÿêîãî ïîëîíèòü 
ñëóõà÷³â ç ïåðøèõ àêîðä³â. ² õî÷ 
ñâîãî ÷àñó ïî÷èíàëè ìóçè÷íó 
òâîð÷³ñòü ç ðîê-ãóðòó, äðàéâ ³ 
ñó÷àñíó åíåðãåòèêó òåïåð ïåðå-
äàþòü çà äîïîìîãîþ… áàíäóðè. 

«В УКРАЇНІ БАНДУРНИЙ БУМ!» 
Ìèêîëî, âàø ñëîãàí: «KoloYolo — 

óêðà¿íñüêèé äæàç!». Ó ÷îìó îñî-
áëèâ³ñòü ñàìå óêðà¿íñüêîãî äæàçó?

— Óêðà¿íà — êðà¿íà íåïðî-
ñòà, áàãàòî ó ÷îìó ñóïåðå÷ëèâà. 
Òóò áàãàòî êðàñè, òàëàíò³â, àëå ³ 
áàãàòî ïðîòèð³÷. Â³äïîâ³äíî — 
òàêà ³ íàøà ìóçèêà. Êîëè êèäàº ³ 

â ãëèáèíó, ³ â ìàðø — êðàéíîù³â 
ìàºìî áàãàòî. Àëå ãîëîâíå — ùî 
ó ðåçóëüòàò³ ìàºìî ö³êàâ³ ïîøóêè 
òà åêñïåðèìåíòè. Äæàç â Óêðà¿í³, 
ñëàâà Áîãó, äîñèòü àêòèâíî é ïî-
òóæíî ðîçâèâàºòüñÿ. ²ãîð Çàêóñ, 
Îëåêñ³é Êîãàí, Âîëîäèìèð Ñî-
ëÿíèê òà áàãàòî ³íøèõ ëþäåé áà-
ãàòî ðîê³â áåç çóïèíêè ïðàöþþòü 
íà ðîçâèòîê äæàçó â Óêðà¿í³, ÿêèé 
âæå ñüîãîäí³ ìàº ñâ³é ïîòóæíèé 
íàïðàöüîâàíèé øàð. Íèí³ äæàç 
â Óêðà¿í³ ä³éñíî ïðèºìíî ãðàòè, 
àäæå ëþäè ãîòîâ³ ñïðèéìàòè öþ 
ìóçèêó. Âîíà ìîäíà, ïðåñòèæíà 
³ ä³éñíî ö³êàâà áàãàòüîì.

Ïîðó÷ ç ã³òàðîþ òà ïåðêóñ³ºþ 
ó âàø³é òâîð÷îñò³ ïðîâ³äíå ì³ñöå 
çàéìàº áàíäóðà. ßê âäàºòüñÿ íàðîä-
íèé ³íñòðóìåíò ïîäàâàòè äæàçîâî?

— Äëÿ ìóçèêàíò³â ³ç êðåàòèâ-
íèì ìèñëåííÿì öå íåñêëàäíî. 
Áàíäóðà — íàäçâè÷àéíî ö³êàâèé 
³íñòðóìåíò, íà ÿêîìó ÿêðàç ìîæ-
íà áàãàòî åêñïåðèìåíòóâàòè. Ïðî 
ïîºäíàííÿ áàíäóðè ³ç äæàçîì ìè 
ç äðóæèíîþ ïî÷àëè äóìàòè ùå 
10 ðîê³â òîìó. ª, çâ³ñíî, ñâî¿ 
íþàíñè: ó áàíäóðè 65 ñòðóí, 
òîæ êîëè ìàºø ñïðàâó ç áàãàòü-
ìà òîíàëüíîñòÿìè, ÿê³ âëàñòèâ³ 
äæàçó òà ñó÷àñí³é ìóçèö³, çâóê 
ïîòð³áíî ïðèãëóøàòè. Àëå áàí-
äóðèñòè öå çíàþòü ³ ëåãêî ñïðàâ-
ëÿþòüñÿ. Îñòàíí³é ð³ê â Óêðà¿í³ 
âçàãàë³ ïî÷àëàñÿ õâèëÿ áàíäóðè! 
Îñîáëèâèì ïîøòîâõîì ñòàâ âè-
íàõ³ä åëåêòðîáàíäóðèñòà ²âàíà 
Òêàëåíêà, ÿêèé ðîçðîáèâ äóæå 
ïðîñòå ³ çðó÷íå ï³äçâó÷óâàííÿ 
áàíäóðè. Íà äîäà÷ó — íà ôîí³ 
ñóìíèõ ïîä³é òà â³éíè â Óêðà¿í³ 
ïî÷àëà ï³äí³ìàòèñÿ íàö³îíàëüíà 
êóëüòóðà ³ áàíäóðà — áàõ, í³áè 
âèñòð³ëèëà! Íàö³îíàëüíèé ³í-
ñòðóìåíò ó öåé íåïðîñòèé ÷àñ 
çàçâó÷àâ, ÿê í³êîëè àêòóàëüíî é 
äîðå÷íî. Òåïåð áàíäóðó ó ñâî¿é 
ìóçèö³ âèêîðèñòîâóþòü ÷èìàëî 
êîëåêòèâ³â, à ó ö³ âèõ³äí³ ó Ëüâî-
â³ ç óñï³õîì ïðîéøîâ ïåðøèé 

KOLOYOLO: «БЕЗ МУЗИКИ ДЕНЬ 
ПРОЖИТИЙ ДАРЕМНО!» 
Смак етно-джазу  Серед 8 колективів з 
9 країн світу, які 23–24 вересня виступлять 
на ХХІ міжнародному джазовому 
фестивалі у Вінниці, Україну представить 
тріо KoloYolo. Ексклюзивно для RIA 
музиканти розказали про особливу магію 
українського джазу, бандурний бум і силу 
кохання, яке не полишає навіть на сцені

ôåñòèâàëü ñó÷àñíî¿ áàíäóðè Lviv 
Bandur Fest, äå ìè ç ðàä³ñòþ çà-
ãðàëè íà ô³íàëüíîìó êîíöåðò³.

Ôåñòèâàëüíå æèòòÿ ó âàñ âçà-
ãàë³ àêòèâíå! 

— Êîëè ìàºìî ö³êàâ³ çàïðî-
øåííÿ, îáîâ’ÿçêîâî ïîãîäæóº-
ìîñÿ. Ïðèºìíî, ùî ñâîº ôåñ-
òèâàëüíå æèòòÿ ìè ðîçïî÷àëè 
ñàìå ³ç äæàçîâîãî ôåñòèâàëþ — 
ó 2013 ðîö³, ÿê ò³ëüêè îïóáë³êóâà-
ëè â ²íòåðíåò³ ñâîº ïåðøå â³äåî, 
îòðèìàëè çàïðîøåííÿ âèñòóïèòè 
íà Âîëîøèíñüê³é ñöåí³ «Jazz-
Êîêòåáåëþ». Òåïåð ç ðàä³ñòþ çà-
ãðàºìî ³ äëÿ â³ííè÷àí 23 âåðåñíÿ 
íà VINNYTSIA JAZZFEST.

Ïðîäþñåð ²ðèíà Ôðåíêåëü íàì ç³-
çíàëàñü, ùî çàâäÿêè êë³ïó «Georgia» 
âàø ãóðò ñòàâ íàéøâèäøèì ð³øåí-
íÿì öüîãîð³÷íîãî ôåñòèâàëþ.

— Öåé êë³ï ó ì³ñò³ Óêðà¿íêà 
ï³ä Îáóõîâîì ìè çí³ìàëè ðàçîì 
³ç íàäçâè÷àéíî òàëàíîâèòèì îïå-
ðàòîðîì Äìèòðîì Ãëóõîâ÷åíêîì. 
Â³í — ñïðàâæí³é ìèòåöü! Óì³º 
çàéíÿòè òàêó ïîçó ïî â³äíîøåí-

íþ äî êàìåðè, òàê «ñï³éìàòè» 
êðàñèâå ñâ³òëî, ùî öå â³äåî âçà-
ãàë³ ìàéæå íå ìàëî äîäàòêîâî¿ 
îáðîáêè. À íàéïðèºìí³øèì äëÿ 
íàñ ñòàëî òå, ÿê ëþäè òî÷íî â³ä-
÷óëè öþ êîìïîçèö³þ. Ï³ä ÷àñ çà-
ïèñó àóä³î ìè îáãîâîðþâàëè ç 
Àíäð³ºì Ìîðîçîì, ùî ñàìå ìè 
çàêëàäàºìî ó öåé òðåê. ² êîëè 
â³äåî ðîçëåò³ëîñÿ ²íòåðíåòîì òà 
ó Facebook, ó êîìåíòàðÿõ ëþäè 
ïî÷àëè ïèñàòè òî÷í³ñ³íüêî ò³ æ 
ñëîâà, ÿê³ ìè çàêëàäàëè ï³ä ÷àñ 
çàïèñó. Öå äóæå âðàçèëî! Öå 
ñàìå òîé äîðîãîö³ííèé ô³äáåê, 
â³ä ÿêîãî ìóðàõè éäóòü ïî øê³ð³!

«КОСМОС — ВСЕРЕДИНІ 
КОЖНОГО!» 

Øàíóâàëüíèêè ïèøóòü, ùî âàøà 
ìóçèêà — öå êîñìîñ. Ïî-âàøîìó, 
íàñê³ëüêè öå âäàëå âèçíà÷åííÿ?

— Äóìàþ, âäàëå. Òîìó ùî êîñ-
ìîñ âçàãàë³ º âñåðåäèí³ êîæíî¿ 
ëþäèíè, à ìóçèêà — öå òîé äè-
âîâèæíèé ³íñòðóìåíò, ÿêèé ìîæå 
áåç ñë³â ïîãëèáëþâàòè ëþäèíó, 
çàíóðþâàòè ¿¿ ó îñîáëèâ³ ñòàíè 

ñàìîï³çíàííÿ. Äëÿ íàñ âçàãàë³ 
áóäü-ÿêà ìóçèêà — öå êîñìîñ, äàð. 

Ïðàâäà, ùî êîëèñü âè áóëè ðî-
êåðîì?

— Òàê. Êîëè ï³ñëÿ ðîçïàäó Ðà-
äÿíñüêîãî Ñîþçó ó íàñ ïî ÷îð-
íî-á³ëîìó òåëåâ³çîðó ïî÷àëè 
òðàíñëþâàòè MTV, ÿ âïåðøå 
ïîáà÷èâ ïàòëàòèõ ðîêåð³â. Òîä³ 
îäðàçó é çðîçóì³â, ùî öå ñàìå òå, 
ùî ÿ õî÷ó ðîáèòè ó æèòò³ — áóòè 
ïàòëàòèì ã³òàðèñòîì! Çàïèñàâñÿ 
ó ìóçè÷íó ñòóä³þ, ïî÷àâ ãðàòè 
íà ã³òàð³… Ó ìóçè÷íîìó ó÷èëèù³ 
ó Õàðêîâ³ ïîçíàéîìèâñÿ ç äðóæè-
íîþ, ï³ñëÿ ÷îãî ìè ðàçîì ãðàëè 
ó ðîê-ãðóï³: Îëÿ áóëà âîêàë³ñò-
êîþ, ÿ — ã³òàðèñòîì. À ïîò³ì 
íàñòàâ ìîìåíò, êîëè ìè îáîº 
äóæå ñèëüíî çàõîïèëèñÿ äæàçî-
âîþ ìóçèêîþ. Íà êàñåòàõ ïî÷à-
ëè äîõîäèòè çàïèñè êóëüòîâèõ 
äæàçìåí³â: Áåëà Ôëåêà, Äæîíà 
Ñêîô³ëäà, Â³êòîðà Âóòåíà, Ïàò 
Ìåò³í³, ×³ê Êîð³à, Ãåð³ Áåðòîíà, 
Ðèøàðà Áîíà, Áîáá³ Ìàêôåðð³-
íà — ÿê³ îäðàçó ïðîñòî ïåðåâåð-
íóëè íàøå ñïðèéíÿòòÿ ìóçèêè.

Ó âàøî¿ äðóæèíè äóæå îñîáëèâà 
ìàíåðà âèêîíàííÿ. Âîíà çàâæäè 
ñàìå òàê ñï³âàëà?

— Îëÿ ç äèòèíñòâà çðîñòàëà 
ó äóæå êëàñíîìó ìóçè÷íîìó 
îòî÷åíí³. À ñòàëîñÿ âñå çàâäÿêè 
âèïàäêó. Âîíà ñï³âàëà íà îäíîìó 
ç³ øê³ëüíèõ çàõîä³â, ï³ñëÿ ÷îãî 

äî íå¿ ï³ä³éøëà æ³íêà: «Õî÷åø, 
ÿ òåáå çàïèøó ó ìóçè÷íó øêîëó?» 
Îëÿ ñêàçàëà: «Õî÷ó». ² òà íåçíà-
éîìêà áóêâàëüíî çà ðóêó â³äâåëà 
¿¿, çàïèòàâøè: «Íà áàíäóð³ áó-
äåø ãðàòè?» — «Áóäó!» Êîëè Îëÿ 
ïðèéøëà äîäîìó ³ ñêàçàëà òàòîâ³: 
«ß çàïèñàëàñÿ íà áàíäóðó», — 
â³í îäðàçó ïåðåïèòàâ: «À ùî öå 
òàêå?..» Ìè îáîº ç äðóæèíîþ ðî-
äîì ç³ Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè: âîíà — ç 
Ñóìñüêî¿ îáëàñò³, ÿ — ç Õàðêîâà. 
Îñîáëèâîãî çíàííÿ íàö³îíàëüíèõ 
òðàäèö³é ó íàñ íå áóëî. Æèâó÷è 
ó ðîñ³éñüêîìîâíîìó ñåðåäîâèù³, 
ÿ âçàãàë³ ó 13 ðîê³â ââàæàâ, ùî 
ªëüöèí — ì³é ïðåçèäåíò. ² òàê 
ââàæàëè âñ³ ìî¿ îäíîêëàñíèêè 
òà äðóç³! ² ëèøå òîä³, êîëè ìè 
ïåðå¿õàëè äî Êèºâà, çà ïàðó ðî-
ê³â ïî÷àëè â³ä÷óâàòè, ùî ìè — 
óêðà¿íö³, ïîñòóïîâî ó íàñ êàð-
äèíàëüíî çì³íèëîñÿ ñïðèéíÿòòÿ 
ñåáå, ñâîº¿ êðà¿íè òà êóëüòóðè. 
Ñüîãîäí³ Îëÿ çíàº äóæå áàãàòî 
êðàñèâèõ óêðà¿íñüêèõ íàðîäíèõ 
ï³ñåíü. À íà ïîøóêè ñâîº¿ óí³-
êàëüíî¿ ìàíåðè âèêîíàííÿ ¿¿ 
íàäèõíóëî çíàéîìñòâî ñàìå ³ç 
äæàçîâîþ ìóçèêîþ, çîêðåìà, ³ç 
òâîð÷³ñòþ Áîáá³ Ìàêôåðð³íà.

Íå ïðîïóñò³òü çóñòð³÷ ³ç ìàã³÷-
íèì åòíî-äæàçîì ãóðòó KoloYolo 
íà VINNYTSIA JAZZFEST-2017. 
Êâèòêè ìîæíà ïðèäáàòè çà òåë: 
690–025 ³ íà ñàéò³ jazz.vn.ua.

«Ìè ïðîñòî íå ìîæåìî 
íå ãðàòè! Ò³ëüêè áåðåø 
ó ðóêè ³íñòðóìåíò — 
í³áè âäèõàºø 
ïîâ³òðÿ. Ðîçóì³ºø: 
îñü òå, ùî òðåáà!» 

23 вересня о 17.30 на VINNYTSIA JAZZFEST унікальний 
гурт KoloYolo доведе, що етно і джаз — не просто сумісні, 
а ніби створені один для одного. Готуйтеся до вражаючої 
імпровізації та польоту за межі — себе і Всесвіту!

ÊÓËÜÒÓÐÀ
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Ðàé äëÿ ëþáèòåë³â ôîòîçéîì-
êè, ÷àð³âíèé äåíäðîïàðê «Ñî-
ô³¿âêà» çîâñ³ì ïîðó÷. Ç Â³ííèö³ 
äâ³ ç ïîëîâèíîþ ãîäèíè àâòî-
áóñîì ³ âè íà ì³ñö³. Öå íå òàê 
óæå é äàëåêî, âðàõîâóþ÷è òå, ùî 
êîæíîãî ðîêó òóäè ç’¿æäæàþòüñÿ 
òóðèñòè ç íàéâ³ääàëåí³øèõ êó-
òî÷ê³â ñâ³òó. Â³ä àâòîñòàíö³¿ 
â Óìàí³ «Ñîô³¿âêà» â ê³ëüêîõ 
ìåòðàõ, ÿêùî éòè ï³øêè âóëè-
öåþ Êè¿âñüêîþ.

Ñòâîðåíèé íà ÷åñòü êîõàííÿ, 
ïàðê â³äêðèâàº òóðèñòó áåçë³÷ 
ñêóëüïòóð äàâíüîðèìñüêèõ ³ 
ãðåöüêèõ áîã³â ³ ãåðî¿â. Äîëèíó 
Öèêëîï³â, ï³äçåìíó ð³÷êó, ïà-
â³ëüéîí Ôëîðè, ôîíòàí «Çì³ÿ», 
ïëîùó çáîð³â, Òàðïåéñüêó ñêå-
ëþ, Âåíåö³àíñüêèé ì³ñòîê, ãðîò 
ñòðàõó ³ ñóìí³â³â ³ ùå áàãàòî 
ö³êàâîãî çóñòð³íåòå, áëóêàþ÷è 
ïàðêîì. Íà òåðèòîð³¿ ìîæíà 
ïðîãóëÿòèñÿ íà ÷îâí³ ï³äçåì-
íîþ ð³÷êîþ Àõåðîí. Ïîêàòàòèñÿ 

íà êàòàìàðàí³, àáî ç ñ³ì’ºþ 
íà ïàðîì³ «Ñîô³ÿ». Íà ñóø³ 
åêñêóðñ³þ çä³éñíþþòü íå ò³ëüêè 
ï³øêè, à é âåðõè íà êîí³, êàðåò³ 
÷è íàâ³òü äèë³æàíñ³.

Ùîá íå çàáëóêàòè íà òàê³é âå-
ëè÷åçí³é òåðèòîð³¿, êðàùå êóïè-
òè êàðòó íà âõîä³: ç äåòàëüíèì 
îïèñîì ïàì’ÿòêè ÷è áåç. Âõ³ä-
íèé êâèòîê êîøòóº 40 ãðèâåíü 
äëÿ äîðîñëèõ òà 25 — äëÿ ä³òåé 
øê³ëüíîãî â³êó. Îêðåìî ìîæíà 
çàìîâèòè åêñêóðñ³þ. Ì³í³ìàëü-
íà ¿¿ âàðò³ñòü — 360 ãðèâåíü 
äî 12 îñ³á. Àëå ÿêùî âàñ ïðè¿äå, 
ïðèì³ðîì, ï'ÿòü ëþäåé, òî îð-
ãàí³çàòîðè çáèðàþòü ïîòð³áíó 
ê³ëüê³ñòü òóðèñò³â ó ãðóïêó ³ 
òîä³ ç êîæíîãî ïî 30 ãðèâåíü. 
Åêñêóðñ³¿ ïðîâîäÿòüñÿ óêðà¿í-
ñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ, àíãë³éñüêîþ, 
ïîëüñüêîþ, ôðàíöóçüêîþ òà í³-
ìåöüêîþ ìîâàìè.

ßêùî çãîëîäí³ºòå, ó «Ñîô³¿â-
ö³» º äå ïåðåêóñèòè: êàôå, ðåñ-
òîðàí òà ê³îñêè á³ëÿ âõîäó. Âîäó 
êðàùå áåð³òü ³ç ñîáîþ. Òîìó ùî 
òàì ï³âòîðàë³òðîâà ïëÿøêà êî-
øòóº 40 ãðèâåíü. Õî÷à õîëîäíó 
ö³ëþùó âîäè÷êó ìîæíà áåç-
êîøòîâíî íàáðàòè ç äæåðåëà 
â ñàìîìó ïàðêó, ÿêùî îá³éòè 
âîäîãðàé «Çì³ÿ».

Çàíî÷óâàòè íà òåðèòîð³¿ ïàð-
êó, ïðèì³ðîì, ç íàìåòàìè «áîæå 
çáàâ», — ñêàçàëè â åêñêóðñáþðî 
ïàðêó. Òîìó ùî ïàì’ÿòêà ìàº ñòà-
òóñ çàïîâ³äíèêà. Õ³áà ùî ïî¿äåòå 
çà ì³ñòî ó Á³ëîãðóä³âñüêèé ë³ñ. 
Òàì º òàá³ð, íà òåðèòîð³¿ ÿêîãî, 

У СКІЛЬКИ ОБІЙДЕТЬСЯ «СОФІЇВКА» 
Прогулятися  Відправитися до Умані 
в Софіївський парк ніколи не пізно, адже 
там завжди гарно і затишно. Такий собі 
тур вихідного дня не складно спланувати 
самому. А щоб було веселіше, можна 
вирушити з турклубами. Як доїхати, 
що брати чи не брати на вході, скільки 
коштують екскурсії та де заночувати?

З «БОМБА-ТУР» ЗА 250 ГРИВЕНЬ 23 ВЕРЕСНЯ 
Але при реєстрації і оплаті туру менше ніж за 14 днів до виїзду сума 
становитиме 275 гривень. У вартість входить: проїзд автобусом, 
екскурсійне обслуговування в парку, страхування. Дату можна оби-
рати самому, заповнюючи анкету на сайті. Можливість поїхати буде 
і 14 жовтня.

З «БІДНЯЖКАМИ» ЗА 240 ГРИВЕНЬ 15 ЖОВТНЯ 
Турклуб вирушає в Умань на цілий день: з 7.00 до 21.00. Орга-
нізатори радять брати із собою навушники до телефонів чи інші 
fm-приймачі, тому що екскурсія проводитиметься за допомогою 
радіогіда. На території парку планують влаштувати пікнік, отож 
каримати і бутерброди не будуть зайвими. Як і студентські квитки, 
пенсійні посвідчення, посвідчення учасників АТО та інші документи, 
що надають пільги.

З ким поїхати 

404055

ìîæëèâî, äîçâîëÿòü âñòàíîâèòè 
ïàëàòêó. À òèì, õòî íàäàº ïåðå-
âàãó êëàñè÷íîìó â³äïî÷èíêó ³ 
íå çáèðàºòüñÿ îäðàçó ï³ñëÿ åêñ-
êóðñ³é ¿õàòè äîäîìó, ç³ ñòîðîíè 
âóëèö³ Êè¿âñüêî¿ º ãîòåëü «Ñî-
ô³¿âñüêèé». Çâè÷àéíèé íîìåð 
íà äâîõ — 350 ãðèâåíü ç äâîìà 
îêðåìèì ë³æêàìè. Òàêà æ ö³íà 
³ â ãîòåë³ «Äðóæáà» (Áóäèíîê 
òâîð÷îñò³ â÷åíèõ) ç áîêó âóëèö³ 
Ñàäîâî¿, 53. Ê³ìíàòà áåç çðó÷íîñ-
òåé íà äâîõ êîøòóº 150 ãðèâåíü. 
Òàêîæ â Óìàí³ º ÷èìàëî é ³íøèõ 
âàð³àíò³â ðîçì³ùåííÿ íåïîäàë³ê 
ïàðêó. Ó õîñòåëàõ òà ãîòåëÿõ òà-
êîæ ìîæíà çíàéòè íîìåð íà äâîõ 
çà 350 ãðèâåíü.

З Центрального автовокза-
лу перший автобус в Умань 
відправляється о 5.40 ранку. 
Наступний — о 7.05. Через дві 
з половиною години будете 
на автовокзалі. Квиток ко-
штує приблизно 113 гривень. 
Парк «Софіївка» працює з 
9.00 до 18.00.

Дорога 

Відвідувачі парку «Софіївка» підгодовують лебедів. 
На території є штучні басейни, ставки, водоспади та навіть підземна річка Ахеронт
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КІНО

Сім сестер
Фантастичний трилер, 13.09, поч. о 10.40, 15.20, 
21.55. Вартість квитків — від 65 грн
14.09–20.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

DZIDZIO Контрабас
Комедія, 13.09, поч. о 16.20, 20.25
Вартість квитків — від 70 грн
14.09–20.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Воно
Жахи, 13.09, поч. об 11.50, 18.00, 22.00
Вартість квитків — від 65 грн
14.09–20.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Реальна білка 2
Анімація, 13.09, поч. о 10.00, 14.30, 17.40
Вартість квитків — від 60 грн
14.09–20.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Тюльпанова лихоманка
Мелодрама
14.09–20.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Мадам
Комедія
14.09–20.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ізі
Комедія
14.09–20.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Валеріан та місто тисячі планет
Фантастичні пригоди, 13.09, поч. о 12.50, 15.30
Вартість квитків — від 50 грн
14.09–20.09, довідка — за тел. (096)0035050

Емоджі Муві
Анімація, 13.09, поч. о 14.20, 16.20
Вартість квитків — від 50 грн
14.09–20.09, довідка — за тел. (096)0035050

Реальна білка 2
Анімація, 13.09, поч. о 10.00. Вартість квитків — від 
50 грн. 14.09–20.09, довідка — за тел. (096)0035050

Тілоохоронець кілера
Комедійний бойовик, 13.09, поч. о 13.40, 22.20
Вартість квитків — від 50 грн
14.09–20.09, довідка — за тел. (096)0035050

Червоний
Історична драма, 13.09, поч. о 10.20
Вартість квитків — від 50 грн
14.09–20.09, довідка — за тел. (096)0035050

Термінатор 2: Судний день
Бойовик, 13.09, поч. о 10.00, 12.40
Вартість квитків — від 50 грн
14.09–20.09, довідка — за тел. (096)0035050

Вартові джунглів
Анімація
13.09, поч. о 10.20, 12.30, 14.40, 17.00
Вартість квитків — від 50 грн
14.09–20.09, довідка — за тел. (096)0035050

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

Відпочинок у ресторані «Тифліс»
Першокласний відпочинок чекає на вас у 
грузинському ресторані «Тифліс» (вул. Театральна, 
20). Смачно поїсти та приємно провести час тут 
можна з 8 ранку аж до 2.00 ночі.
У ресторані «Тифліс» на вас чекає: ситний і 
корисний сніданок, комплексні обіди, жива 
музика з четверга  по п'ятницю, кальянна зала, 
традиційні грузинські страви та доставка їжі. 
Довідки - за телефоном (068) 777 2727.

«Шоу Супергероїв». 
Екстрім-рекорди 
з Книги Гіннеса 
З 7 по 24 вересня 
у Вінниці не пропустіть 
неймовірну шоу-
програму цирку 
«Кобзов» — «Шоу 

Супергероїв. Рекорди з Книги Гіннеса. Наживо». 
Таких небезпечних трюків ви ще не бачили… 
Таких унікальних людей ви ще не зустрічали!
У програмі:
 Переможці циркового фестивалю в Монте-
Карло 2017 шокують вас своїм номером, який 
увійшов до Книги рекордів Гіннеса. Одночасно 
сім артистів пройдуть канатом без страховки, 
утворюючи піраміду під куполом цирку.
 Колумбійські артисти, багатократні переможці 

циркових фестивалів, продемонструють хвилюючі 
та неймовірні акробатичні трюки всередині і зовні 
гігантської конструкції — «Колесо Смерті»!
 «Тесла-шоу» — видовище, яке нікого 
не залишить байдужим! Людина підкорює 
розряди справжньої п’ятиметрової блискавки. 
Побач це на власні очі!
 «Сфера сміливості» — неймовірне мото-шоу 
від найкращих артистів з Латинської Америки — 
найбільш видовищний та вражаючий виступ шоу! 
Мотоциклісти на шаленій швидкості виконують 
унікальні та небезпечні трюки всередині 
металевої кулі.
Коли: до 24 вересня о 12.00, 15.00 і 19.00. 
Вінниця, вулиця Київська, 14.
Купити квитки і отримати більш детальну 
інформацію можна в касах цирку, розташованих 
у місті, а також на сайті MoeMisto.ua

ФЕСТИВАЛЬ
ХХІ міжнародний фестиваль 
VINNYTSIA JAZZFEST-2017
23–24 вересня Вінниця знову стане 
джазовою столицею України! 
Фестиваль пройде у концертній залі 
Філії НCТУ «Вінницька регіональна 

дирекція ВІНТЕРА» (вул. Театральна, 15) і буде 
вражати легендарними іменами, виступами 
найвідоміших джаз-бендів світу, новим 
проектом — «КіноДжаз», величезною кількістю 
сюрпризів і навіть світовими прем’єрами!
23 ВЕРЕСНЯ, СУБОТА
 17.30, 1 відділення — проект «KOLOYOLO» 
(Україна, етно-джаз)
2 відділення — Тріо Володимира Тарасова 
(Литва, авторський джаз і суцільна імпровізація)
 21.00, 1 відділення — Квартет Мішеля 
Майса (Люксембург, Франція, Німеччина, 
джаз-ф’южн)
2 відділення — Проект DAS HOBOS 
(Німеччина, експериментальний джаз).
24 ВЕРЕСНЯ, НЕДІЛЯ
17.30, 1 відділення — Ян Гуннар Хофф (Норве-
гія, класичний скандинавський джаз)
2 відділення — Тріо Йорга Ляйхтфріда 
(Австрія-Словаччина, авторський класичний джаз)
21.00 — концерти на особисте запрошення 
Валерія Коровія та Сергія Моргунова.
1 відділення — Проект BATUNGA & The 
SUBPRIMES (Франція, афро-фанк, замішаний з 
енергійним джаз-роком та істинно новоорлеан-
ською ейфорією)
2 відділення — Тріо Сайруса Честната (США, 
класичний американський джаз).
Придбати квитки можна на сайтах jazz.vn.ua, bilet.
vn.ua і у касах Вінниці: в «Магігранді» (10.00–21.00), 
«Петроцентрі» (10.00–20.00), театрі імені Садов-
ського (13.00–19.00), Вінницькій обласній філармо-
нії (13.00–18.30). Довідки за тел.: (0432) 690–025. 
Інформаційний центр фестивалю працює без 
вихідних з 10.00 до 19.00 у бібліотеці ім. Тімірязєва 
(вул. Соборна, 73).
Генеральні партнери телевізійної трансляції фес-
тивалю: Мережа чудових турагентств «Мер-Ка-
Ба» і кав’ярня «Чорна кішка, білий кіт».
Генеральний інформаційний партнер — RIA.

Проект «КіноДжаз»
Безкоштовні покази 
фільмів про джаз під 
відкритим небом у рам-
ках ХХІ міжнародного 
фестивалю «VINNYTSIA 
JAZZFEST-2017». Що-
середи о 21.00 у кіно-

театрі під відкритим небом кав’ярні «Чорна кішка, 
білий кіт» (площа біля Універмагу) до уваги гляда-
чів одразу дві серії нашумілого серіалу «Джаз». 
У суботу, 16 вересня, о 21.00 дивіться музичну 
психологічну драму «Одержимість» (2014) 
Деміена Шазелла.

ÀÔ²ØÀ

Сергій Міхалок 
І група BRUTTO 
у Вінниці!
На початку серпня 
вони «розірвали» 
своєю енергетикою 
найбільший фестиваль 
Європи SZIGET, 

тепер на черзі — Вінниця!
22 жовтня о 19.00 у спортклубі «Нокаут» Сергій 
Міхалок і група BRUTTO влаштують потужне 
двогодинне шоу, продемонструють відмінну 
форму і нове звучання своїх бронебійних хітів!
У програмі «Double Hot» будемо разом співати 
кращі треки BRUTTO з нового альбому «Рокі», 
легендарних «Родны край» і «Underdog», 
а також золоті хіти «Ляпісів» за останні 
10 років: «Воины света», «Гарри», «Мяч», 
«Гири», «Веселей», «Гарэза», «Танцуй!», «Грай», 
«Рабкор», «Kapital» та багато інших. Будуть 
труби, панк-рок, нестримна енергетика духу 
свободи і шалений відрив! 
Квитки у фан-зону — всього 300 грн. 
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах театру, 
«Магігранду», «Петроцентру» і Будинку 
офіцерів.
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

МАСКИ-ШОУ. 
Комедія «Одесский 
подкидыш»
30 жовтня о 19.00 у 
театрі ім. Садовського 
улюблені актори 
легендарного «МАСКИ-
ШОУ»: Георгій 

Делієв, Борис Барський та Наталія Бузько — 
вперше представлять Вінниці свого «Одесского 
подкидыша»! Це одна з найхітовіших вистав театру 
«МАСКИ-ШОУ», яка викликає суцільний захват і 
море задоволення у глядачів! Гротеск і кохання, 
фірмовий одеський гумор і філософія, неочікувані 
перевтілення і метаморфози, блискавичні діалоги 
і феєричні емоції, влучна режисура і яскраві 
декорації, чимало сюрпризів і головне — дух 
незрівнянної Одеси у кожній деталі! Комедія 
поставлена за однойменною п’єсою знаменитого 
одеського письменника Георгія Голубенка. 
У виставі використовуються фірмові ходи «Масок»: 
є і пантоміма, й еротична сцена, і світлові трюки, 
і гострі злободенні жарти з тонко розставленими 
акцентами.
Квитки — 250-400 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру і Будинку офіцерів.
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57-55- 55. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

Олександр 
Пономарьов з 
новим туром 
«Полонила ти»
Головний романтик 
і Золотий голос 
України, народний 
артист Олександр 
Пономарьов везе у 
Вінницю свою нову 
концертну програму 
«Полонила ти»! 9 жовтня 
о 19.00 у Будинку 
офіцерів спеціально 
для вінницьких 
шанувальників виняткові 

прем’єри: «Полонений», «Весна», «Недозволена» 
та всі найулюбленіші хіти — від «Зіроньки», 
«Серденька», «Він чекає на неї» до «Я люблю 
тільки тебе», «Мамі» і «Заспіваймо пісню за 
Україну». Уже більше 20 років Олександр 
Пономарьов утримує звання кращого співака 
України. Рівних йому немає ні по силі голосу, ні по 
вмінню кожною піснею полонити серця слухачів. 
Його пісні вивертають душу і беруть за живе. А 
від унікального сильного голосу по тілу біжать 
мурашки! 
Квитки — 200-580 гривень. 
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах театру і 
Будинку офіцерів.
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57-55- 55. 
Організатор – компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

«Sky Park» дарує 
щедре свято для 
всієї родини
Один із найбільших 
торгових центрів 
Вінниці запрошує 24 
вересня все місто на 
свій День народження. 

Святкування на честь 11-ої річниці «Sky Park» 
відбудеться цього року під гаслом — купуй, 
розважайся, святкуй! 
У гості «Sky Park» запрошує все місто і з 12.00 
обіцяє абсолютно безкоштовні дитячі та дорослі 
конкурси, розваги, різноманітні майстер-класи, 
караоке-батли, веселі ігри з аніматорами, батути, 
атракціони, цікаві фотозони, призи, подарунки і ще 
багато-багато іншого... 
О 13.00 на вінничан чекає автограф-сесія з 
учасниками концертної програми. А сам концерт 
стартує о 18.30. Цього року «Sky Park» вітатимуть 
піснями яскраві українські зірки: 
 переможець «Слов'янського базару-2017» у 
Вітебську Влад Ситнік;
 переможець «Голосу країни-4» Іgor Grohotsky;
 суперфіналістка «Україна має талант» Юлія 
Кувшинова.
А також неймовірно веселі та дотепні артисти 
столичної гумористичної студії «Мамахохотала».
Партнер святкування: турцентр «Подільський».
Пригощає: WOKA asiafood.
Організатор: продюсерський центр «Nekrasov»
Довідки — за телефоном (067) 433 33 56.
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Ãîëîâíà âóëèöÿ ì³ñòà — Ñî-
áîðíà ïåðåòâîðèëàñÿ íà ì³ñöå 
âóëè÷íî¿ ¿æ³, ³ñòîðè÷íèõ ïðî-
åêò³â òà ð³çíèõ ôîòîëîêàö³é. 
Íåþ ïåðåñóâàëèñÿ äîâãîíîã³ 
«àðëåê³íè», ãåðî¿ ìóëüòèê³â, 
íåêâàïëèâî ïîõîäæàëî ïîäðóæ-
æÿ àðèñòîêðàò³â.

— Ìè íå áðàëè ó÷àñòü ó åêðà-
í³çàö³¿ ô³ëüìó, ìè ïðîñòî îäÿãëè-
ñÿ òàê ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè, ùîá 
ëþäè ïîáà÷èëè, ÿêèé áóâ ñòèëü 
íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ. ß — ç 
æàíäàðìåð³¿, à Àíæåë³êa òà Ìè-
õàéëî — ç àðèñòîêðàò³â, — ðîçïî-
â³â Áîãäàí, ñòóäåíò Â³ííèöüêîãî 
ó÷èëèùà êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ.

Áëèæ÷å äî âóëèö³ Òåàòðàëüíî¿ 

ñîòí³ â³ííè÷àíè âèøóêóâàëèñÿ 
â ÷åðãè äî ôóäêîð³â, ùîá ñïðî-
áóâàòè ùîñü ñìà÷íåíüêå. Ïðè-
ì³ðîì, ñîñèñîê íà ãðèë³ ç-ï³ä 
êàïîòó ÷åðâîíîãî «Çàïîðîæöÿ». 
Éîãî âëàñíèêè, Äìèòðî òà Äåíèñ 
íà Äåíü ì³ñòà ðîáèëè õîòäîãè ç³ 
øâèäê³ñòþ 1 õîòäîã/30 ñåêóíä, 
ùîá âñòèãíóòè âñ³õ íàãîäóâàòè. 
Íàâïðîòè íèõ, ïî ë³âó ñòîðîíó 
âóëèö³ — ñòîÿâ àðòèíîâáóñ — ðå-
òðîìîá³ëü, ç ÿêîãî ïîäàâàëè êàâó 
òà áóðãåðè.

À îò íà ìàéäàí³ Íåáåñíî¿ Ñî-
òí³ ö³ëèé äåíü çí³ìàëè ê³íî, ï³ä 
êåð³âíèöòâîì Ãðèãîð³ÿ Ñèðî-
òþêà. Òàì êîæåí â³ííè÷àíèí 
íà Äåíü ì³ñòà ì³ã ïåðåâò³ëèòèñÿ 

ó Ïîïåëþøêó, Äæåêà Ãîðîáöÿ 
÷è Ä’Àðòàíüÿíà ³ ïîïîçóâàòè ç 
êàìåðîþ íà ëîêàö³¿ Vinniwood.

Öåíòðàëüíèé ïàðê ñòàâ îñåðåä-
êîì ñïîðòèâíîãî æèòòÿ: íà ñòàä³-
îí³ ì³ðÿëèñÿ ñèëàìè ñïîðòñìåíè, 
à á³ëÿ Ë³òíüîãî òåàòðó òàíöþâàëè 
ñàëüñó òà àðãåíòèíñüêå òàíãî.

Ïëîùó ªâðîïåéñüêó «çàõîïè-
ëà» â³ííèöüêà ìîëîäü, ùî áðàëà 
ó÷àñòü ó ôåñòèâàë³ «Â³ííè÷àíè 
ìàþòü òàëàíòè».

Çàâåðøèëîñÿ ñâÿòî êîíöåðòîì 
íà Ïëîù³ ³ìåí³ Âàñèëÿ Ñòóñà, 
êóäè ïîò³ì ç³éøëèñÿ óñ³-óñ³, ùîá 
ïîñëóõàòè ãðóïó The Hardkiss, 
«Äðóãà ð³êà» òà ñï³âàêà Îëåãà 
Âèííèêà.

ЯК ВІННИЦЯ НА ВСЮ 
«ВІДІРВАЛАСЯ» 
З розмахом  День 
міста святкували 
на повну. Спочатку 
офіційним відкриттям 
на Майдані 
Незалежності, 
де містян вітав 
президент Петро 
Порошенко. А потім 
святкування 
прокотилося по всій 
центральній частині 
міста і завершилося 
на площі Стуса 
відривним концертом

Дмитро та Світлана 
на локації Vinnywood 
вирішили спробувати свої 
сили у сценці з «Піратів 
Карибського моря». Вони 
перевтілилися в Джека 
Горобця та Анжеліку

Богдан, Анжеліка та Михайло одяглися як люди з XIX 
століття з власної ініціативи. Богдан, Анжелікa та Михайло — 
студенти Вінницького училища культури і мистецтв, але на День 
міста вони — жандарм та аристокритична пара 

Водій вінтажної машини сигналив у клаксон 
перехожим. А найбільш нахабні городяни заскакували 
у машину на ходу, реготали і з салону махали рукою своїм 
менш авантюрним друзям
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ОВЕН 
Ви не хочете задовольня-
тися малим, вам потрібно 
все відразу і вищої якості. 
Ви отримаєте бажане, але 
повинні будете відповідати 
власним запитам. 

ТЕЛЕЦЬ 
У понеділок і середу краще 
не призначати побачення, 
так як обставини будуть 
не на вашому боці. А ось 
у вівторок і в п'ятницю все 
пройде чудово.

БЛИЗНЮКИ 
Одна з головних проблем 
цього тижня очікує вас 
на особистому фронті. Тут 
важливо вибрати правильну 
стратегію і тактику. 

РАК 
В особистому житті можливі 
сюрпризи вельми приємного 
характеру. Ракам, які шукають 
пару, краще звернутися до по-
середників — в цій ролі з задо-
воленням виступлять друзі.

ЛЕВ 
Ініціатива у стосунках 
тепер у ваших руках. Тільки 
не завищуйте своїх вимог і 
не будьте надмірно прин-
ципові.

ДІВА 
Зірки пророкують вам вза-
єморозуміння з супутником 
життя. Недавні охолодження 
почуттів зміняться щастям. 
А спільна поїздка у вихідні 
принесе багато радості. 

ТЕРЕЗИ 
Ваші плани можуть не збіг-
тися з розкладом і бажан-
нями коханої людини, але 
постарайтеся не робити 
передчасних висновків. 

СКОРПІОН 
Цього тижня не обманюйте 
самі і не давайте приводів 
обманювати вас. Успіх 
у коханні буде залежати від 
відкритості та порядності 
у стосунках з обох сторін. 

СТРІЛЕЦЬ 
У вівторок не відмовляйтеся 
від вечірніх розваг: будь-яке 
спілкування і знайомство 
підуть на користь і в задово-
лення. У п'ятницю любовний 
вир може захлеснути вас з 
надзвичайною силою.

КОЗЕРІГ 
Єдиною проблемою у вашому 
особистому житті цього тижня 
може стати чужа заздрість. 
У вівторок ви можете почути 
про себе вельми перекручену 
і неприємну інформацію. 

ВОДОЛІЙ 
Добре б відкласти будь-які 
з'ясування стосунків і радіти 
тому, що маєте. Не сидіть 
вдома: вечірки, виходи в світ 
обіцяють цікаві знайомства. 

РИБИ 
Тиждень вдалий в плані осо-
бистих стосунків. Важливо 
справити належне враження 
на кохану людину. У вівто-
рок і суботу постарайтеся 
провести разом якомога 
більше часу.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 13-19 ВЕРЕСНЯ
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ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Чаще всего интернет-зна-
комства являются суррогатным 
заменителем реальным. В том 
или ином смысле. И если чело-
век не знакомится и не обща-
ется в реальной жизни, то он 

либо не хочет, либо не может, либо думает, что 
не может. Все три варианта тоже могут быть. 

И тогда на помощь приходит интернет. Сейчас 
уже мало кто вспомнит, но своё восхождение 
на рынке знакомств интернет получил, благо-
даря так называемым чатам — специальным 
сайтам, на которых люди регистрировались 
под вымышленными псевдонимами и знако-
мились в комфорте и безопасности за то, что 
их кто-то узнает, или обнаружит. Время из-
менилось, чатов уже практически не осталось, 
но принцип знакомств не поменялся. Для чего 

люди всё-таки ищут знакомств в интернете, 
даже будучи в отношениях? Прежде всего, 
это способ получить эмоции. Флирт, знаком-
ство, новые ощущения — всё это стимулирует 
выработку гормонов счастья, веселья. И для 
человека такие знакомства становятся лёгким 
способом их получить, даже если тот и так 
в отношениях. Это сигнал на то, что ваши от-
ношения стоит всё-таки пересмотреть. Может 
быть, им чего-то не хватает?

Комментарий эксперта

Âñå ÷àùå ìîæíî óñëûøàòü 
èñòîðèè, êîãäà äâà ÷åëîâåêà íà-
õîäÿò äðóã äðóãà íà ñàéòàõ çíà-
êîìñòâ, çíàêîìÿòñÿ â Ôåéñáóêå, 
ñïèñûâàþòñÿ â WhatsApp è ñîçäà-
þò ïàðû. Ñîâðåìåííûå òåõíîëî-
ãèè ïîçâîëÿþò íàõîäèòü è ñòðî-
èòü îòíîøåíèÿ ëþäÿì, êîòîðûì 
êàòàñòðîôè÷åñêè íå õâàòàåò âðå-
ìåíè èñêàòü ëþáèìûõ â ðåàëå. 
Íî êàê ó êàæäîé ìåäàëè åñòü 
îáðàòíàÿ ñòîðîíà, òàê è âîç-
ìîæíîñòè îáðåñòè ïàðó ìîãóò 
åå è ðàçðóøèòü.

Ôëèðò â èíòåðíåòå îäíîãî 
èç ïàðòíåðîâ — ýòî, íàâåðíîå, 
ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ ïðè-
÷èíà êîíôëèêòîâ. Ïîòîìó ÷òî 
îöåíèâàòü ïîäîáíîå — âèäåòü 
â ýòîì óãðîçó îòíîøåíèÿì èëè 
íåâèííûå øàëîñòè — ïðîáëåìà-
òè÷íî.

Îñîáåííî â ðàçðåçå î÷åíü ìîä-
íîé òåíäåíöèè ïðî îòñòàèâàíèå 
ëè÷íûõ ãðàíèö ÷åëîâåêà. Íî åñëè 
âàø ëþáèìûé èëè ëþáèìàÿ 
ôëèðòóåò ñ êåì-òî â ñîöñåòÿõ, 
âîçíèêàåò àäåêâàòíûé âîïðîñ, 
ýòî åãî ëè÷íîå äåëî èëè äåëî 
äâîèõ?

ОБЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ. Êîãäà äâîå 
ñîçäàþò ïàðó, ïîíÿòü, ãäå îáùåå, 
à ãäå ëè÷íîå î÷åíü ïðîñòî. Äî-
ñòàòî÷íî ïðåäñòàâèòü ñèòóàöèþ: 
âû ïðèøëè â ãîñòè ê äðóçüÿì, 
ñèäèòå îòäûõàåòå, îáùàåòåñü. 
È âäðóã âàø ïàðòíåð óõîäèò 
â äðóãóþ êîìíàòó (èëè òóàëåò) 
ñ äðóãèì ÷åëîâåêîì ïðîòèâî-
ïîëîæíîãî, åñòåñòâåííî, ïîëà. 
Ïàðòíåðà äîëãîå âðåìÿ íåò, à âû 
ñòîèòå ïîä äâåðüìè ïåðåæèâà-
åòå, æäåòå. È âîò âàø ïàðòíåð 
âûõîäèò, ïîïðàâëÿåò áðþêè èëè 
þáêó, à âû èíòåðåñóåòåñü — ÷òî 
ñëó÷èëîñü òî? ïî÷åìó òàê äîë-

ãî? Íà ÷òî ñëûøèòå — «âñå îê», 
«÷åãî òû ïåðåæèâàåøü», «÷òî-òî 
íå òàê?». Òåì âðåìåíåì âèçàâè 
âàøåãî ïàðòíåðà òàêæå íåâîçìó-
òèìî èäåò ê ãîñòÿì. Ñèòóàöèÿ 
èäèîòñêàÿ. Ïîòîìó ÷òî âñåì âî-
êðóã ÿñíî, çàêðûâàòüñÿ â îòäåëü-
íîé êîìíàòå ñ äðóãèì ÷åëîâåêîì 
(ìû ïîìíèì — ïðîòèâîïîëîæíî-
ãî ïîëà), íåóâàæèòåëüíî ïî îòíî-
øåíèþ ê ïàðòíåðó. Äàæå åñëè 
òàì çà äâåðüþ íè÷åãî íå áûëî, 
èíòåðåñû ïîëîâèíêè íå êîððåê-
òíî íàðóøåíû.

Âåðíåìñÿ ê ïåðåïèñêàì 
â èíòåðíåòå. Åñëè ïåðåïèñêà 
ñêðûâàåòñÿ îò ïàðòíåðà, ýòî ìîæ-
íî ðàñöåíèòü êàê òî æå ñàìîå 
óåäèíåíèå â òóàëåòå ñ äðóãèì ÷å-
ëîâåêîì. Äà, ôèçè÷åñêè ïàðòíåð 
òóò, íî ýìîöèîíàëüíî òàì, çà äâå-
ðüþ. Òàêîå ýìîöèîíàëüíîå óåäè-
íåíèå ÷àñòî ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî 
âîçíèêàþò ñíà÷àëà âèðòóàëüíûå 
ðîìàíû, à òàì è äî ðåàëà ðóêîé 
ïîäàòü. Ïîýòîìó ñ÷èòàòü, ÷òî ïå-
ðåïèñêà ïàðòíåðà — åãî ëè÷íîå 
äåëî è òåððèòîðèÿ, ìîæíî ëèøü 
â òîì ñëó÷àå, åñëè îíà íèêîèì 
îáðàçîì íå êàñàåòñÿ âàøèõ îá-
ùèõ èíòåðåñîâ.

ЗАЩИТА, НЕ РАВНО НАПАДЕ-
НИЕ. Êàê ëþäè çàùèùàþò ñâîè 
èíòåðåñû â îòíîøåíèÿõ? Åñëè 
ðå÷ü î âèðòóàëüíîì ôëèðòå, ïðè-
õîäèò íà óì òîëüêî — ñëåäèòü, 
ïîäãëÿäûâàòü, øïèîíèòü. Îùó-
ùåíèÿ ïðè ýòîì íå àõòè êàêèå 
ïðèÿòíûå. Îñîáåííî, åñëè íà òîé 
ñòîðîíå ðåàêöèÿ â âèäå îñêîðá-
ëåííîé ãîðäîñòè ñî ñëîâàìè: 
ýòî ìîå äåëî, íå íàðóøàé ìîè 
ëè÷íûå ãðàíèöû, ëåçòü â ïðèâàò-
íóþ ïåðåïèñêó ìåðçêî è íåóâà-
æèòåëüíî… Êîíôëèêò.

Íî îïÿòü-òàêè ïðèìåð. ×òîáû 

НЕ ЛЕЗЬ В ЧУЖОЙ 
ТЕЛЕФОН — УБЬЕТ 
Границы  Современные браки 
заключаются не на небесах, а в интернете, 
вернее благодаря ему. Также верно то, 
что благодаря современным гаджетам 
и возможностям большинство отношений 
рушится. Поговорим о переписке 
в социальных сетях

áîëåå ïîíÿòíî — ñèòóàöèÿ ñ ðà-
áîòîé. Âû ñîáèðàåòåñü çàêëþ-
÷èòü ñäåëêó, èëè ïîðàáîòàòü 
íàä ïðîåêòîì, âàì çà óñëóãè 
èëè ðàáîòó îáåùàþò êó÷ó äåíåã 
è ïðî÷èõ ïëþøåê. Êîãäà æå 
âû ïðîñèòå êàêèå-òî ãàðàíòèè 
(äîãîâîðà, äîêóìåíòû…) âàì 
îòâå÷àþò — âû ÷òî, íàì íå äî-
âåðÿåòå, äà êàê âû ñìååòå, âñå 
äîêóìåíòû — ýòî íàøà ëè÷íàÿ 
òåððèòîðèÿ… Àáñóðä?

×åëîâåê èìååò ïðàâî çíàòü, 
íà ÷òî îí «ïîäïèñûâàåòñÿ», 
è çàùèòèòü ñâîè ëè÷íûå 
èíòåðåñû â îòíîøåíèÿõ îí ìî-
æåò òîëüêî òîãäà, êîãäà èìååò 
ïðàâî çíàòü è âèäåòü, î ÷åì 
è ñ êåì îáùàåòñÿ åãî ïàðòíåð. 
Îòêðûòàÿ ïåðåïèñêà, îòêðûòûå 
ïàðîëè, îòêðûòûå ñîöñåòè — 
ýòî äîãîâîð ïàðòíåðñòâà.

Åñëè æå âîçíèêàåò âîïðîñ 
î ëè÷íîì — íó, çíà÷èò íóæíî 
äîãîâàðèâàòüñÿ, èíà÷å ïðîáëåìû 
áóäóò âîçíèêàòü è íàêàïëèâàòüñÿ. 
Õóæå âñåãî, êîãäà ïàðòíåð çàâå-

ðÿåò â ëþáâè è âåðíîñòè, ãîâîðèò 
î âçàèìíîì äîâåðèè è â òî æå 
âðåìÿ âñå ãàäæåòû åãî íà ïàðîëÿõ 
è ëåçòü òóäà íè-íè.

ГАРМОНИЯ РАВНО ОТКРЫТОСТЬ. 
Êñòàòè, ïîíÿòü, êàê äåëà îáñòî-
ÿò â ïàðå, ìîæíî äîâîëüíî ïðî-
ñòî. Íè ó îäíîãî, íè ó äðóãîãî 
ïàðòíåðà íåò ïàðîëåé íà òåëå-
ôîíàõ, êîìïüþòåðàõ, âñå â ëþ-
áîé ìîìåíò ìîãóò ãëÿíóòü, êóäà 
õîòÿò. Íî. Íî íèêòî ýòèì ïðàâîì 
íå ïîëüçóåòñÿ.

Íå âîçíèêàåò äàæå æåëàíèÿ. 
Åñëè èíòåðåñ ïðîñíóëñÿ, ìîæíî 
ñðàçó ñäåëàòü âûâîä — âû ñî-
ìíåâàåòåñü â îòíîøåíèè âàøåãî 
ïàðòíåðà. È ÷òîáû íå çàãîíÿòü 
ñåáÿ â äåïðåññèþ, îòêðûòûå 
ãðàíèöû îáÿçàòåëüíû. Êîíå÷-
íî, åñëè âàì è ïðàâäà âàæíû 
îòíîøåíèÿ… À åñëè íà òîé ñòî-
ðîíå ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïåðåïèñêà 
ïàðòíåðà íå âàøåãî óìà äåëî — 
òî ìîæíî ñìåëî ðåçþìèðîâàòü, 
÷òî è ïàðòíåð óæå íå âàø.

  У человека возникает подозрение, что 
его партнер флиртует в соцсетях.

  Доказательств нет, партнер говорит, 
что переписка дружеская или ее нет 
(скрывает).

  Сам человек на 100% в факте флир-
та тоже не уверен, но расслабиться 
не может.

  Человек пытается шпионить, старается 
подглядывать или лезет в компьютер и ищет 
улики, в надежде развеять сомнения.

  Сомнения развеять не получается, 
наоборот, флирт все же есть или 
даже есть планы на измену, но 100% 
доказательств измены нет.

  Человек не знает, что делать: 
предъявить партнеру улики — значит 
получить обвинение во вторжении 
в личные границы, скрыть улики 
и продолжить наблюдения — 
свести себя с ума. Для расставания 
оснований пока нет, факт измены 
не доказан.

Как начинаются 
проблемы 

с переписками
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Наступает благоприятный 
момент для концентрации 
своих сил и возможностей.

ТЕЛЕЦ 
Творческие идеи могут 
сыпаться из вас, как из рога 
изобилия. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Не исключено, что вы 
займетесь разработкой 
стратегии для покорения 
очередной вершины. 

РАК 
Постарайтесь своевремен-
но замечать и исправлять 
допущенные ошибки.

ЛЕВ 
Займитесь духовным 
развитием и самообразо-
ванием. 

ДЕВА 
На этой неделе кристалли-
зуется ваша заветная цель, 
вы будете стремиться к ней 
и сможете ее достигнуть. 

ВЕСЫ 
Стоит удвоить энтузиазм 
на работе. Начальство 
ожидает от вас ответствен-
ного шага. 

СКОРПИОН 
Самое важное сейчас — это 
сосредоточиться и успеть 
все сделать вовремя. 

СТРЕЛЕЦ 
Не забывайте о родствен-
никах, уделите им поболь-
ше внимания и заботы.

КОЗЕРОГ 
Оптимистическое настроение 
позволит вам легко просколь-
знуть через препятствия.

ВОДОЛЕЙ 
Неделю стоит посвятить 
работе, на время забыв про 
развлечения. 

РЫБЫ 
Весьма удачная для вас 
неделя. Все получается, 
спорится в руках. 

403723

406671

406450

403778

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код камерою 
Вашої мобілки та дивіться фото! 

(Має бути встановлена програма QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ  
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє  фото та  коротку 
розповідь  про себе на e-mail: 
miss@riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-
2017 і безкоштовну професійну 
фотосесію від фотостудії «INDIGO» 
отримають найвродливіші 
учасниці.

Катерина, 20 років
Навчаюсь у Вінницькому національному 
технічному університеті на 2 курсі. Займаюся 
танцями та пишу вірші. Намагаюся брати 
максимум від життя.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

407170

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі» у 

A»-

O» 

ків
нальному 
рсі. Займаюся 
юся брати 


