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ПЛАТІТЬ, ПОТІМ ПОВЕРНЕМО 
ЧОМУ НЕ ВІДДАЮТЬ АВТО ЗІ ШТРАФ-СТОЯНКИ
 Замість держави платити за збереження 
«потерпілих» в ДТП машин змушують власників 

 «Шкода Фабія» Олександра Радька на штраф-
стоянці з серпня. «Набігло» більше 3000 гривень

 Юристи кажуть: штраф-майданчик 
нараховує плату незаконно

 Чому на держпідприємстві нехтують листами 
слідчих та не зважають на судові рішення? с.14
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ÍÎÂÈÍÈ

Малі річки — не 
«смердючки»!

Ó íàðîä³ ïîøèðåíèé âè-
ñë³â, ùî ñòîñóºòüñÿ ìàëèõ 
ð³÷îê — «ð³÷êà-ñìåðäþ÷êà». 
Ìàëî õòî çàäóìóºòüñÿ, ùî ö³ 
ð³÷êè º ïðèòîêàìè Ï³âäåííî-
ãî Áóãó, ç ÿêîãî ìè âñ³ ï’ºìî 
âîäó. ßêùî ïðî ïðîáëåìè 
Áóãó ùå ãîâîðÿòü, òî ïðî 
éîãî ïðèòîêè íàâ³òü íå çãà-
äóþòü. ̄ õ çàêèäàþòü ñì³òòÿì, 
âîíè çàðîñòàþòü õàùàìè. Õî-
÷åòüñÿ çì³íèòè öþ ñèòóàö³þ.

Òðè ðîêè òîìó ìè ïî-
÷àëè ïðèáèðàòè óñ³ ð³÷êè, 
ùî º íà òåðèòîð³¿ Â³ííèö³. 
Ó 2014 ðîö³ ïðîâåëè 10 àê-
ö³é. Àëå ïîáà÷èëè, ùî öå 
íå åôåêòèâíî. Âîëîíòåð³â 
íå òàê áàãàòî, ùîá îõîïèòè 
âñå ì³ñòî. Âèð³øèëè ñêîí-
öåíòðóâàòè óâàãó íà îäí³é 
ä³ëÿíö³ ð³÷êè Â³ííè÷êè á³ëÿ 
ë³âîáåðåæíîãî öåíòðó çà-
éíÿòîñò³ íà âóëèö³ Ïðèâîê-
çàëüí³é. Ê³ëüêà ðàç³â íà ð³ê 
ïðîâîäèìî åêîëîã³÷í³ àêö³¿.

Ñï³âïðàöþºìî ç êâàðòàëü-
íèì êîì³òåòîì «Ïðèâîêçàëü-
íèé». Ïëàíóºìî îáëàøòóâàòè 
ãðîìàäñüêèé ïðîñò³ð, ïî-
ñòàâèòè ëàâî÷êè, ñì³òíèêè. 
Îïèòóâàëè ì³ñöåâèõ ìåøêàí-
ö³â, ÷è ïîäîáàºòüñÿ ¿ì òàêà 
³äåÿ. Âîíè ïîçèòèâíî äî öüî-
ãî ïîñòàâèëèñÿ, êàçàëè, ùî 
äîïîìîæóòü íàì âò³ëèòè ¿¿. 
Ñïîä³âàºìîñü, ùî òàê ³ áóäå.

Âçàãàë³, ëþäè, ÿê³ æè-
âóòü íà áåðåãàõ ìàëèõ ð³÷îê, 
íå íàäòî àêòèâíî äîëó÷àþòüñÿ 
äî åêîëîã³÷íèõ àêö³é ³ äî ãðî-
ìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ ñòàâëÿòü-
ñÿ íàñòîðîæåíî. Àäæå ÿêùî 
âîíè áóäóòü ï³äòðèìóâàòè 
òàê³ àêö³¿ — âîíè òàêîæ áå-
ðóòü íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
íå äîïóñêàòè âàíäàë³çìó, 
óòâîðåííÿ ñì³òíèê³â. Âîíè 
íå ïðîòè, ùîá õòîñü ïðèé-
øîâ ³ çðîáèâ öå, àëå ñàì³ äî-
ëó÷àòèñü äî öüîãî íå õî÷óòü.

ДУМКА

ЕКОАКТИВІСТКА

Людмила Людмила 
СЛОМІНСЬКАСЛОМІНСЬКА

ВАЛЕНТИНА (59), ГОЛОВНИЙ 
БУХГАЛТЕР:
— Я вже 26 років працюю 
на одному місці. А молодим 
потрібно шукати, де вища 
зарплата, робота цікавіша. 
Син дивувався, коли змінив 
роботу в банку на іншу: «Чому 
я раніше цього не зробив?» 

ПАВЛО (23), СТУДЕНТ:
— Я якраз зараз у пошуках чо-
гось нового, кращого. У мене 
все попереду: багато амбіцій, 
шукаю щось цікаве, розви-
ваюся у різних напрямках. 
Але якби була хороша ро-
бота з достойною зарплатою, 
то чому б за неї не триматися?

ОЛЬГА (32), БУХГАЛТЕР:
— Якщо не влаштовує робо-
та — міняти потрібно. На ро-
боту треба йти як на свято.
Я вже 11 років працюю на од-
ному місці. Бажання щось 
змінити час від часу виникає. 
Але поки що немає більш під-
ходящої. Не  просто знайти.

РУСЛАН (18), СТУДЕНТ:
— Я навіть не знаю. Якщо лю-
дина працює за фахом, думаю, 
нічого не потрібно міняти. 
Я вчусь на політолога і планую 
працювати в цьому напрямку. 
Щоправда, чесно кажучи, ні-
коли не працював і не знаю, чи 
це мені сподобається.

АНАСТАСІЯ (31), ВЧИТЕЛЬ:
— Думаю, що треба міняти ро-
боту, якщо щось не влаштовує. 
Якщо не подобається те, що 
ти робиш, не можна залиша-
тись у професії. Багато людей 
старшого покоління працюють 
все життя на одній роботі, але 
молодь часто прагне до змін.

ОЛЕКСІЙ (37), ЮРИСТ:
— Треба міняти роботу, 
коли погано платять. Або 
якщо щось не подобається. 
Я за останні сім років нічого 
не міняв і не збираюся, мене 
все влаштовує. І в матері-
альному, і в психологічному 
плані.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як часто потрібно змінювати роботу?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ðåêîíñòðóêö³ÿ 
ìîñòó íà ×îðíîâî-
ëà òðèâàº ç 11 áå-

ðåçíÿ. Ðîáîòè çà ï³âðîêó âèêîíàíî 
íåìàëî: êð³ì çíÿòòÿ àñôàëüòó òà 
äåìîíòàæó ïåðèë, ìîñòîáóä³-
âåëüíèêè ç êè¿âñüêî¿ êîìïàí³¿ 
«ÌÑÓ-2» ï³äñèëèëè íåñó÷³ êîí-
ñòðóêö³¿ Êè¿âñüêîãî ìîñòó. Äî ðå÷³, 
òóò ïðàöþþòü âæå 70 ðîá³òíèê³â.

«Íàðàç³ â ïåðøîìó ïðîëüîò³ 
ìîñòîâî¿ ñïîðóäè âèêîíàíî ï³ä-
ñèëåííÿ 4-õ àðîê ç àðìóâàííÿì 
òà áåòîíóâàííÿì. Òàê³ æ ðîáî-
òè — íà ÷îòèðüîõ íàäàðî÷íèõ 
ñò³éêàõ. Òàêîæ âèêîíàíî ï³äñè-
ëåííÿ êðàéíüîãî ðèãåëÿ, «ë³êó-
âàííÿ» 6-òè êîíñîëåé ðèãåë³â, 

çàâåðøåíî çàì³íó äâîõ êðàéí³õ 
ðÿä³â ìîñòîâèõ áàëîê â ê³ëüêîñ-
ò³ 52 øòóê», — ïèøóòü íà ñàéò³ 
ì³ñüêðàäè (goo.gl/Kp5d7T).

РЕМОНТИ БУДУТЬ ДО ЗИМИ. 
Ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãó-
íîâ çàïåâíÿº, ùî õî÷à öå ñåð-
éîçíà òà ìàñøòàáíà ðîáîòà, àëå 
ì³ñò â³äêðèþòü äëÿ ïðî¿çäó âñüî-
ãî òðàíñïîðòó â äðóã³é ïîëîâèí³ 
æîâòíÿ — íà ïî÷àòêó ëèñòîïàäà. 
Ó òîé æå ÷àñ, ìîñòîáóä³âåëüíè-
êè ïðîäîâæàòü ïðàöþâàòè âíèçó 
äî çèìîâèõ õîëîä³â. Äîðåìîíòóþòü 
ì³ñò âæå íàñòóïíîãî ðîêó, íàâåñí³.

Ðåìîíòíèêè âèòðàòèëè ï³â-
ðîêó íà óêð³ïëåííÿ ÷îòèðüîõ 
àðîê ï³ä ìîñòîì. Âðàõîâóþ÷è 
öå, äâîõ ì³ñÿö³â ¿ì íå âèñòà÷èòü, 
ùîá â³äðåìîíòóâàòè 12 àðîê òà 
³íøèõ ñóì³æíèõ êîíñòðóêö³é. ² 

КИЇВСЬКИЙ МІСТ ВІДКРИЮТЬ 
НЕДОРОБЛЕНИМ
Довгобуд  Протягом півроку 
мостобудівельники ремонтують 
Київський міст. За цей час вони укріпили 
чотири арки «внизу» та замінили аварійні 
балки «зверху» мосту. Багато зроблено, 
але треба ще більше зробити. Проте 
у мерії запевняють — у жовтні-листопаді 
відкриють для проїзду всього транспорту

öå íå âðàõîâóþ÷è ðîá³ò «çâåðõó».
Õî÷à, íîâèé áåòîí çàëèâàþòü 

³ç «øâåéöàðñüêèìè äîì³øêàìè», 
ùî ìàº ïðèøâèäøèòè ðîáîòó.

«Áåòîíóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ ç äî-
äàâàííÿì øâåéöàðñüêèõ äîì³øîê, 
ÿê³ äàþòü áåòîíó øâèäøå çàñòèãà-
òè. Ö³ ìàòåð³àëè ìàþòü ºâðîïåé-
ñüêó ñåðòèô³êàö³þ òà âèêîðèñòî-
âóþòüñÿ çà êîðäîíîì. Â Óêðà¿í³ öÿ 
òåõíîëîã³ÿ çàñòîñîâóºòüñÿ âïåðøå. 
Ìàëî òîãî, ðàçîì ç ëàáîðàòîð³ºþ 
íàøîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 
ìè ïðîâîäèìî ïîñò³éí³ ëàáîðà-
òîðí³ äîñë³äæåííÿ öèõ ñóì³øåé, 
³ äàë³ âîíè âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
íà îá’ºêò³», — ïåðåäàº ñëîâà ìåðà 
Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà ïðåñ-ñëóæáà 
ì³ñüêðàäè (goo.gl/hLqsSN).

Ö³ «øâåéöàðñüê³ äîì³øêè» 
º, íàñïðàâä³, ðåìîíòíèé ðîç-
÷èí øâåéöàðñüêîãî âèðîáíè-
öòâà Sika MonoTop-412NFG 
(goo.gl/UWu7KH)

«ЗДОРОЖЧАННЯ» МОСТУ ДЛЯ 
ВІННИЦІ. Êîëè ì³ñò â³äêðèþòü, 
éîãî âñå îäíî ïðîäîâæàòü ïåðå-
êðèâàòè. Áóäóòü ðîáèòè öå ³íêî-

ëè. ßê ðàí³øå ðîçêàçóâàâ äèðåê-
òîð òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿ Ìè-
õàéëî Ëóöåíêî, öå ïîòð³áíî ï³ä 
÷àñ áåòîíóâàííÿ (goo.gl/EpsR8Z)

— 30 ñåðïíÿ ìè âïåðøå çàêðè-
ëè ì³ñò íà í³÷. Öå òðåáà ðîá³òíè-
êàì ç «ÌÑÓ-2», ÿê³ âñòàíîâëþ-
þòü îïàëóáêè òà çàëèâàþòü áåòîí 
íà àðêè. ßê âîíè êàçàëè, ¿ì òðå-
áà, ùîá çàëèò³ àðêè âèñòîÿëèñÿ. 
À êîëè ¿çäèòü òðàíñïîðò, òî éäå 
â³áðàö³ÿ, ÿêà çàâàæàº çàñòèãàííþ 
áåòîíó, — êàçàâ Ëóöåíêî.

À ùå äëÿ áþäæåòó ì³ñòà ðå-
ìîíò ìîñòó ñòàâ «äîðîæ÷èì». Â³ä 
ïî÷àòêó áóëî â³äîìî, ùî á³ëüøó 
÷àñòèíó êîøò³â (50,65 ìëí ãðí — 
àâò.) íà ðåêîíñòðóêö³þ â³çüìóòü ç 
Äåðæôîíäó ðåã³îíàëüíîãî ðîçâè-
òêó. À ì³ñòî ìàëî äàòè 5,65 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü (goo.gl/AfzzUJ). 
Ïðîòå ì³ñüêèé áþäæåò òåïåð 
çàïëàòèòü ìàéæå â ÷îòèðè ðàçè 
á³ëüøå çà ì³ñò — 19 ì³ëüéîí³â. 
Áëèçüêî 38 ì³ëüéîí³â — ÷àñòêà 
Äåðæôîíäó â ðåêîíñòðóêö³¿.

Çàãàëüíà âàðò³ñòü ðåìîí-
ò³â íå çì³íèëàñÿ — âñå ò³ æ 
56,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

За проектом реконструкції, робіт-
ники з «МСУ-2» мають зробити: 
підсилення залізобетонних арок, 
колон рамних надбудов опор, 
ригелів, стійок надарочних кон-
струкцій. Замінять крайні най-
більш пошкоджені балки проїж-
джої частини мосту та підсилять 
існуючі балки, які не замінюються.
Відновлять пошкоджений бетон 
існуючих залізобетонних кон-
струкцій (опор, ригелів, балок 

тощо) матеріалами типу Sika 
Mono Top-412 NFG та торкрет-
бетоном.
А ще обіцяють зробити антико-
розійний захист та фарбування 
підсилених та відремонтованих 
елементів, відновлення підходів 
до мосту з влаштуванням пере-
хідних плит, лежнів, дренажів. 
Після чого буде влаштоване ас-
фальтобетонне покриття про-
їжджої частини мосту.

Що треба доробити цієї осені?

Мерія змінила терміни реконструкції.  Міст на Чорновола 
відкриють цієї осені, а доремонтують вже у 2018 році
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Аварія сталася 16 вересня, 
близько 21.00, на мосту у Стри-
жавці, де проводяться ремонтні 
роботи. На щастя, обійшлося без 
постраждалих.
Про ДТП повідомили на своїй 
facebook-сторінці активісти ві-
нницького «Дорожнього контр-
олю». У прес-службі міської 

патрульної поліції підтвердили 
інформацію.
Як розповіли у поліції, водій мі-
кроавтобуса Ford Transit на до-
розі, де проводяться ремонтні 
роботи, виїхав частково на зу-
стрічку, де зіткнувся з автобусом 
«Mercedes». Потерпілих у аварії 
немає.

П’ята аварія — зіткнулися «бусик» та автобус 

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073)0476879 

Çà ÷àñ ïðîâå-
äåííÿ ðåìîíòó 
íà Ñòðèæàâñüêî-

ìó ìîñòó ñòàëîñÿ âæå ÷îòèðè 
àâàð³¿. Òðè ç íèõ íà îäíîìó é 
òîìó æ ì³ñö³, îäíà — çà ê³ëüêà 
äåñÿòê³â ìåòð³â çâ³äòè. Ìåíøå, 
í³æ çà äâà ì³ñÿö³ çàãèíóëè òðè 
ëþäèíè. Øåñòåðî òðàâìîâàíèõ.

Óíî÷³ 30 ëèïíÿ íà ìîñòó çà-
ãèíóâ â³ííèöüêèé àäâîêàò Â³êòîð 
Áóÿíîâñüêèé. Éîãî àâòî ïðî¿õàëî 
äî ñàìîãî ì³ñöÿ ðåìîíòó, çáèâà-
þ÷è äîðîæí³ çíàêè.

×åðåç äâà äí³ ï³ñëÿ öüîãî, çíî-
âó æ òàêè óíî÷³, ³íøèé àâòîìî-
á³ëü ìàéæå âëåò³â ó êàíàâó, àëå 
íà êðàþ ÿìè âð³çàâñÿ ó ÿêèéñü 
áóä³âåëüíèé åëåìåíò. ×îëîâ³ê, 
ùî áóâ çà êåðìîì, çàëèøèâñÿ 
æèâèì.

Óíî÷³ 7 âåðåñíÿ ç ³íøî¿ ñòî-
ðîíè ìîñòó ñòàëàñÿ òðàã³÷íà àâà-
ð³ÿ ç Porsche, ÿêà çàáðàëà æèòòÿ 
äâîõ ìîëîäèõ ëþäåé. Ùå äâîº 
ñèëüíî ïîñòðàæäàëè, àëå âèæèëè. 
Íà ì³ñöå ö³º¿ ÄÒÏ òåïåð ïðèíî-
ñÿòü êâ³òè ðîäè÷³ çàãèáëèõ.

PORSCHE НА 200 КМ/ГОДИНУ 
НЕ ЗАЧЕПИВ ЗНАКИ? Ó ïóáë³êà-
ö³¿ «Òðè ñìåðò³ çà 38 äí³â. ×îìó 
íà ìîñòó ó Ñòðèæàâö³ ãèíóòü 
ëþäè?» ó íîìåð³ RIA â³ä 13 âå-
ðåñíÿ ìè ïèñàëè ïðî òå, ÿê³ ïî-
ðóøåííÿ ó îðãàí³çàö³¿ ðóõó òðàí-
ñïîðòó íà ÷àñ ðåìîíòó çíàéøîâ 
î÷³ëüíèê ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Êîì³òåò áåçïåêè ðóõó» Âîëîäè-
ìèð ×åðêàñ.

Â³í çàï³äîçðèâ, ùî äîðîæí³õ 
çíàê³â áåçïîñåðåäíüî ïåðåä ì³ñ-
öåì ÄÒÏ ç Porsche ìîãëî íå áóòè.

Îäèí ç ïîë³öåéñüêèõ, ÿêèé 
áóâ íà ì³ñö³ ÄÒÏ, àëå ïîïðîñèâ 

íå íàçèâàòè ó ìàòåð³àë³ éîãî ³ì’ÿ 
òà ïð³çâèùå, ðîçïîâ³â, ùî êîëè 
éîãî åê³ïàæ ïðèáóâ íà ì³ñò, òàì 
óæå áóëè ë³êàð³ òà âîä³é-î÷åâè-
äåöü, ÿêèé ³ âèêëèêàâ øâèäêó. 
Íà ìîìåíò ïðè¿çäó ïîë³ö³¿, äî-
ðîæí³ çíàêè 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.

Â³ííèöüê³ ÇÌ² ïîâ³äîìëÿþòü, 
ùî çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Óïðàâ-
ë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ ì³ñòà ªâ-
ãåí³é Äìèòð³ºíêî, çâ³òóþ÷è ïåðåä 
äåïóòàòàìè ÎÄÀ, ñêàçàâ, ùî âîä³é 

Porsche ¿õàâ ç³ øâèäê³ñòþ ìàéæå 
200 ê³ëîìåòð³â íà ãîäèíó. À âî-
ä³é, çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ, 
áóâ íåòâåðåçèé. Àëå ÿê â³í òîä³ 
çì³ã íà àâòî, ÿêå âàæèòü ïîíàä 
äâ³ òîííè, îá³ãíàòè Mercedes 
Sprinter, ïîò³ì âïèñàòèñÿ ó ïî-
âîðîò òà îá’¿õàòè äîðîæí³ çíàêè?

ЕКСПЕРИМЕНТ НА МІСЦІ ДТП. Ðà-
çîì ç Âîëîäèìèðîì ×åðêàñîì ìè 
çíîâó ïî¿õàëè íà Ñòðèæàâñüêèé 
ì³ñò. Óíî÷³ 13 âåðåñíÿ. ² çíîâó 
çíàéøëè ÷èñëåíí³ ïîðóøåííÿ 
ó âñòàíîâëåíí³ çíàê³â. Åêñïåðò äå-
òàëüíî ðîçïîâ³äàº ïðî òå, ùî ñàìå 
íå òàê ó îðãàí³çàö³¿ ðóõó íà â³äåî 
(goo.gl/iEJTkX). Òàêîæ ìè ñïðî-
áóâàëè íà äîçâîëåí³é øâèäêîñò³ 
ó 60 ê³ëîìåòð³â íà ãîäèíó «âïè-
ñàòèñÿ» ó ïîâîðîò, ó ÿêèé â’¿õàâ 

ЧЕРГОВА АВАРІЯ СТАЛАСЯ 
«НА ОЧАХ» КОПІВ ТА ЖУРНАЛІСТА 
Хто відповість?  Автомобіль 
«Москвич» скотився у канаву, коли 
журналіст RIA писав заяву до поліції 
щодо поганої організації дорожнього 
руху на Стрижавському мосту. Троє 
травмованих. А наступна ДТП сталася… 
через один день

Porsche (ó ïîë³ö³¿ êàæóòü, ùî òîé 
ãíàâ ìàéæå 200 êì). Çðîáèòè öå 
äóæå íåïðîñòî, íàâ³òü íà íåâåëè-
ê³é øâèäêîñò³.

Îñü ÿê³ ïîðóøåííÿ ìè çíà-
éøëè:
 Ç îáîõ ñòîð³í â’¿çäó íà ì³ñò 

íåìàº çíàê³â 5.64 («Çì³íà ñõåìè 
ðóõó»). Äëÿ ïðèêëàäó, òàêèé çíàê 
ïîñòàâèëè ïåðåä ïëîùåþ Ãàãàð³-
íà ó Â³ííèö³, êîëè òàì çì³íèëè 
ïð³îðèòåòè;
 Íåìàº òèì÷àñîâî¿ ðîçì³òêè 

íà äîðîç³, ÿêà á ïîêàçóâàëà ñïî-
ñ³á îá’¿çäó ðåìîíòó;
 Äåÿê³ çíàêè íå â³äïîâ³äàþòü 

äîðîæí³é ñèòóàö³¿. Íàïðèêëàä, 
òàì ñòî¿òü çíàê «Â’¿çä çàáîðîíå-
íî», àëå â³í äîçâîëÿº ïðî¿æäæàòè 
ï³ä íüîãî ãðîìàäñüêîìó òà ñïåö³-
àëüíîìó òðàíñïîðòó: àâòîáóñàì, 
ìàøèíàì øâèäêî¿ äîïîìîãè 
òîùî;
  Íà ï³ä’¿çäàõ äî ðåìîíòó 

íåìàº í³ÿêèõ îáìåæóâà÷³â. Íà-
ïðèêëàä, áåòîííèõ ÷è ïëàñòèêî-
âèõ ç âîäîþ. Öå äîçâîëÿº âîä³ÿì 
áåçïåðåøêîäíî ïîòðàïëÿòè ó òåõ-
í³÷í³ êàíàâè, ÿê öå âæå áóëî òóò 
íå îäèí ðàç.

Ìè âèêëèêàëè ïîë³ö³þ ïðÿìî 
íà ì³ñò, ùîá âîíè çàô³êñóâàëè 
óñ³ ö³ ïîðóøåííÿ.

АВАРІЯ СТАЛАСЯ, КОЛИ ПИ-
САЛИ ЗАЯВУ. Íà áàãàæíèêó ïà-
òðóëüíî¿ ìàøèíè íàïèñàëè çà-
ÿâó. Ïîïðîñèëè çâåðíóòè óâàãó 
íà ïîðóøåííÿ ó îðãàí³çàö³¿ ðóõó, 

à âèííîãî ïðèòÿãíóòè äî â³äïî-
â³äàëüíîñò³. Áî ³ñíóº íåáåçïåêà 
àâàð³¿. ² ÿêðàç ï³ä ÷àñ òîãî, ÿê 
ïèñàëè çàÿâó, àâàð³ÿ òàêè ñòàëàñÿ.

Óâàãó ïðèâåðíóâ ãó÷íèé ñòóê. 
«Ìîñêâè÷-2141» íà øâèäêîñò³ 
ïðèáëèçíî 40 ê³ëîìåòð³â îïè-
íèâñÿ ó òåõí³÷í³é êàíàâ³. Â³í 
íå çà÷åïèâ æîäíîãî çíàêó — ¿õàâ 
ïî ïðÿì³é. Êðè÷èòü æ³íêà. Ç óñ³õ 
ñèë á³æèìî äî ì³ñöÿ ïðèãîäè.

— Ïîòð³áíà øâèäêà äîïîìîãà 
íà ì³ñò! — ãîëîñíî ïåðåäàº ïî ðà-
ö³¿ íà á³ãó ïàòðóëüíèé. — ÄÒÏ ç 
ïîòåðï³ëèìè, øâèäêî!

Ç âèáèòèì ñêëîì, ïîì’ÿòèé 
«Ìîñêâè÷» íå äàº ëþäÿì âèáðà-
òèñÿ. Äîïîìàãàþòü ïîë³öåéñüê³. 
Æ³íêà íå ìîæå âñòîÿòè íà íî-
ãàõ, êðè÷èòü, ùî áîëèòü ãîëîâà 
òà ñïèíà. Ñàäèìî ¿¿ íà çåìëþ, 
çàñïîêîþºìî, ùî øâèäêà âæå 
áëèçüêî. ² õî÷à ë³êàð³ ïðè¿õàëè 
âæå çà äåñÿòü õâèëèí, çäàâàëî-
ñÿ, ùî äîáèðàëèñÿ âîíè íó äóæå 
äîâãî.

Óñ³õ ïîñòðàæäàëèõ çàáðàëè 
äî ë³êàðí³. ª ÷àñ, ïîêè íå ïðè-
¿äóòü ñë³ä÷³. Äîïèñóºìî çàÿâó òà 
ïîÿñíåííÿ.

А ЩО Ж ДОРОЖНИКИ? Ïà-
òðóëüí³ ïîë³öåéñüê³ çàëèøèëèñÿ 
íà ìîñòó ï³ñëÿ àâàð³¿ äî ñàìîãî 
ðàíêó. Á³ëüøå òîãî, âîíè âíî÷³ 
âèêëèêàëè íà ì³ñöå â³äïîâ³äàëü-
íîãî çà îðãàí³çàö³þ ðóõó ï³ä ÷àñ 
ðåìîíòó. Ñêëàëè ïðîòîêîë îãëÿäó 
ì³ñöÿ. ² çîáîâ'ÿçàëè äîðîæíèê³â 

âèïðàâèòè ïîðóøåííÿ.
Îòæå, ï³ñëÿ òðüîõ ñìåðòåé òà 

ï'ÿòüîõ òðàâìîâàíèõ ëþäåé, ï³ñ-
ëÿ õâèë³ ñóñï³ëüíîãî ðåçîíàíñó, 
çàÿâè â³ä æóðíàë³ñòà òà í³÷íîãî 
÷åðãóâàííÿ êîï³â íà ìîñòó, äî-
ðîæíèêè âñå-òàêè ïîñòàâèëè 
òóäè ùå ê³ëüêà çíàê³â.

Çà¿õàòè ó êàíàâó áóäå òåïåð 
âàæêî, áî îáìåæóâà÷³ ïîêàçóþòü, 
ÿê îá'¿õàòè ðåìîíò. Ç'ÿâèëèñÿ 
äóáëþþ÷³ çíàêè ç ë³âî¿ ñòîðîíè 
äîðîãè. Òðîõè äàë³, íà íàñòóïí³é 
÷åðç³ ðåìîíòó, çíàêè ïîïåðåä-
æóþòü âîä³ÿ, ùî ïîâåðòàòèñÿ 
ó ïðàâó ñìóãó (òóäè, êóäè çà¿õàâ 
«Ïîðøå») íå âàðòî.

Àëå öüîãî òàêîæ íå äîñòàòíüî 
äëÿ òîãî, ùîá â³äïîâ³äàòè óñ³ì 
íîðìàì.

«Äîñ³ íå íàíåñëè ïåðåäáà÷åíó 
òèì÷àñîâó ðîçì³òêó ³ òèì÷àñîâ³ 
òðàâìî-áåçïå÷í³ çàãîðîäæåííÿ. 
Ìîæëèâî êðèâàâà ðåìîíòíà ä³ëü-
íèöÿ ïåðåñòàíå òåïåð ìàíèòè 
ó ñâî¿ òåíåòà, àëå ãîëîâíå ïè-
òàííÿ çàëèøèëîñÿ â³äêðèòèì — 
õòî ³ êîëè ïîíåñå êðèì³íàëüíå 
ïîêàðàííÿ çà ñëóæáîâó íåäáà-
ë³ñòü? Íåäáàë³ñòü ñï³âðîá³òíè-
ê³â ïîë³ö³¿, ÷èé ï³äïèñ ñòî¿òü 
íà áåçäàðí³é ñõåì³ ó òåõí³÷í³é 
äîêóìåíòàö³¿, çà íåäáàë³ñòü ïà-
òðóëüíèõ, ÿê³ ïðî¿æäæàþ÷è ïîâç, 
íå ðåàãóâàëè íà ÿâí³ ïîðóøåííÿ, 
çà íåäáàë³ñòü ï³äðÿäíèêà ðîá³ò, 
â îáîâ'ÿçêè ÿêîãî âõîäèëî çàáåç-
ïå÷åííÿ áåçïåêè ðóõó…», — íàïè-
ñàâ ó facebook Âîëîäèìèð ×åðêàñ.

Óâàãó ïðèâåðíóâ 
ñòóê. Öå «Ìîñêâè÷» 
îïèíèâñÿ ó êàíàâ³. Â³í 
íå çà÷åïèâ æîäíîãî 
äîðîæíüîãî çíàêó — 
çà¿õàâ ïî ïðÿì³é

Найбільше постраждала жінка. Вона постійно жалілася на біль у голові та спині. Не могла стояти 
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З листопада 2016 року будують 
огорожу і навколо самого парку. 
Тоді, навпроти Літнього театру, 
розвалили старий підмурок та 
встановили перші секції паркану 
(goo.gl/P12oMD)
За цей час робітники з товари-
ства «Агропродсоюз» збудували 
приблизно 800 метрів паркану 
і дотягнули його від ресторану 
«Першотравневий» і до пере-
хрестя Магістратської і Лесі 
Українки.
Деякі секції прикрасили «золо-
тими» гербами. А в’їзд у парк 
біля Літнього театру огороди-
ли воротами, які стилізовані під 
«дерево». Є металевий «стов-
бур» та «крона», що розтягнули 
на всю площину воріт.
— Цього року паркан зведуть 
до входу в парк навпроти 

«Книжки». Робітники мають 
встигнути до перших зимо-
вих холодів, — казав очільник 
департаменту комунального 
господарства Володимир Ні-
ценко. — А на наступний рік ми 
запланували облаштувати ого-
рожу від «Книжки» і до Арки. 
Одразу кажу, Арку перегоро-
джувати не будемо.
Проте, скільки коштуватиме 
нова огорожа в 2018 році, пан 
Ніценко сказати не зміг, бо не-
має ще проектно-кошторисної 
документації.
За даними пошукової системи 
«.007», на зведення існуючого 
паркану витратили 2 мільйони 
862 тисячі гривень. Загалом, 
товариство «Агропродсоюз» 
за всю роботу має отримати 
4,4 мільйона гривень.

Навколо Центрального парку зводять паркан

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Îô³ö³éíî, «ì³-
í ³ - Â ³ í í è ö þ » 
â Öåíòðàëüíîìó 

ïàðêó, â³äêðèëè íà Äåíü ì³ñòà. 
Ïðîéøëî ï’ÿòü äí³â òà âæå ïî-
áèëè îäíó ô³ãóðêó. «Æåðòâîþ» 
ñòàëà êîï³ÿ Àðêè, ùî íà âõîä³ 
â ïàðê Ãîðüêîãî.

«Íå ìèíóëî é ï'ÿòè äí³â ç â³ä-
êðèòòÿ àëå¿ ô³ãóð â Öåíòðàëüíîìó 
ïàðêó Â³ííèö³, ÿê ïåðøó ç íèõ 
âæå ïîêàë³÷èëè. Îõîðîíö³ ñêà-
çàëè, ùî çðîáèâ öå «õîðîøèé 
õëîïåöü», ïðîñòî õîò³â ïîìàöà-
òè, íàñòóïèâ íîãîþ, ùîá äîòÿã-
íóòèñÿ. Êðèõê³ âîíè», — ïèøå 
â ñâîºìó Ôåéñáóêó â³ííè÷àíèí 
ªâãåí Ôðîëîâ.

Öå ñòàëîñÿ ó â³âòîðîê, 12 âå-
ðåñíÿ. Ìîëîä³ ëþäè ðîç÷àâèëè 
îñíîâó ì³í³-Àðêè. À ïðàö³âíèêè 
ïàðêó âèêëèêàëè ïîë³öåéñüêèõ. 
Ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà 
Ìóí³öèïàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Îëåêñàíäð 
Ìàíçþê ðîçêàçàâ, ùî, íàñïðàâ-
ä³, ô³ãóðêó ïîòðîùèëà ìîëîäà 
ä³â÷èíà.

— Íàø³ á³éö³ ñë³äêóâàëè çà ì³-
í³-ïàðêîì ç 8 âå÷îðà äî 8-î¿ ðàí-
êó. Óíî÷³ òàì ç³áðàëàñÿ ìîëîäü, 
ùîá ñôîòîãðàôóâàòèñÿ. Îäíà ç 
ä³â÷àò çàë³çëà íà ìàêåò òà çëàìà-
ëà éîãî ÷àñòèíó, — ñêàçàâ Ìàí-
çþê. — Ìè âèêëèêàëè íà ì³ñöå 
ïðåäñòàâíèê³â Íàöïîë³ö³¿, ÿê³ 

çàô³êñóâàëè ïðàâîïîðóøåííÿ òà 
îö³íèëè âàðò³ñòü ïîøêîäæåííÿ, 
ùî âèÿâèëàñÿ íåçíà÷íîþ.

ßê ïîÿñíèâ çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà Ìóí³öèïàëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
Îëåêñàíäð Ìàíçþê, çà òàêå ïî-
ðóøåííÿ çàãðîæóº àäì³íøòðàô. 
Éîãî âàðò³ñòü îáðàõîâóºòüñÿ ÷å-
ðåç ðîçì³ð øêîäè.

СІДАЮТЬ НА МАКЕТИ. Çàâãîñï 
ïàðêó Þð³é Ïðèéìàê ðîçêàçàâ, 
ùî ô³ãóðêó Àðêè âæå â³äíîâèëè 
ïðàö³âíèêè ïàðêó Ãîðüêîãî. Àëå 
ñë³äè òð³ùèí âñå æ çàëèøèëè-
ñÿ. Òàêîæ ÷îëîâ³ê ðîçêàçàâ, ùî 
ëþäè çàðàäè ãàðíèõ ôîòî ñ³äàþòü 
íà ïëàñòèêîâ³ ìàêåòè.

— Áà÷èâ, ÿê ìîëîäü çàë³çàº 
ïðÿìî íà öþ Àðêó, ñ³äàº. Òà ùå 
áóâ âèïàäîê íà Äåíü ì³ñòà, êîëè 
ÿêàñü ìàòóñÿ ñâîþ äîíüêó ñàäæà-
ëà íà êîï³þ îáëðàäè. Ö³ ìàêåòè — 
íå ëàâî÷êè! Âîíè íå âèòðèìàþòü 
âàãó ëþäèíè, — êàçàâ Ïðèéìàê.

Ïàí Þð³é ðîçïîâ³â, ùî âæå 
âèêðàëè ê³ëüêà ô³ãóðîê òà ïî-
çáèâàëè õðåñòè ç Ìèêîëà¿âñüêî¿ 
öåðêâè.

— Íàâêîëî àëå¿ ç ì³í³àòþðàìè 
îáëàøòóâàëè ïàðêàí òà â³äåîñïîñ-
òåðåæåííÿ. Çàêðèâàòèìåìî «Ì³-
í³-Â³ííèöþ» íà í³÷. Îãîðîäæåííÿ 
ïîòð³áíå, ùîá çàõèñòèòè ìàêåòè 
â³ä âàíäàë³â òà òâàðèí. ßêùî 
ïàðêàíó íå áóäå, òî 12 ìàêåò³â 
øâèäêî ïåðåòâîðÿòüñÿ â ðó¿íè.

Ïèòàºìî, ìîæëèâî ïîòð³áíî 
îãîðîäæóâàòè íå àëåþ, à ñàì³ 

«МІНІ-ВІННИЦЯ» НА ЗАМКУ. 
ЧОМУ НАВКОЛО ЗВЕЛИ ПАРКАН
Крихкі фігурки  Алея мініатюр 
у Центральному парку несе перші 
втрати — зламали частину макету «Арки». 
Фігурку відновили працівники парку 
і почали огороджувати макети. 
Тоді як у Києві схожий парк мініатюр 
працює понад 11 років. Як їм вдається 
уберегти фігурки від вандалів?

ìàêåòè? Íàïðèêëàä, îáëàøòóâàòè 
ñêëÿí³ êóïîëè.

— Òàêîãî îãîðîäæåííÿ íå áóäå. 
Ìîæå çðîáèòè ùå é êîëþ÷èé 
äð³ò? Öå âæå çàíàäòî, — â³äïî-
â³â çàâãîñï ïàðêó Þð³é Ïðèéìàê.

«ВРЯТУЄ ОХОРОНА ТА ОГОРО-
ЖА». Ó Êèºâ³, á³ëÿ Ã³äðîïàðêó, 
ç 2006 ðîêó ä³º ïàðê «Óêðà¿íà 
â ì³í³àòþð³», íà ÿêèé ñõîæà 
íàøà «Ì³í³-Â³ííèöÿ». Òàì ïî-
íàä 100 ìàêåò³â, ñåðåä ÿêèõ àå-
ðîïîðò Áîðèñï³ëü, Àíäð³¿âñüêà 
öåðêâà, Ëüâ³âñüêèé âîêçàë òîùî. 
Íàâêîëî íüîãî ïàðêàí, º îõîðîíà 
òà â³äåîêàìåðè. À âõ³ä ó ïàðê — 
ïëàòíèé.

Êåðóþ÷à ì³í³-ïàðêîì ²ðèíà 
Ãðèíåíêî ðîçïîâ³ëà, ùî çà îñòàí-
í³ 11 ðîê³â âîíè ÷àñòî ðåñòàâðó-
þòü ô³ãóðêè. Àëå íå áóëî òàêîãî, 
ùîá ìàêåòè ïîâí³ñòþ çíèùóâàëè.

— Ìàêåòè ä³éñíî º ìîðîçî- òà 
æàðîñò³éê³. Ïðîòå ïëàñòèêîâ³ ô³-
ãóðè êðèõê³ ³ äð³áí³ äåòàë³ äî-
âîäèòüñÿ ïîñò³éíî ðåñòàâðóâàòè. 
Íà ïëàñòèêó âçèìêó íàêîïè÷ó-
ºòüñÿ ë³ä, à íàâåñí³ — áàãàòî 
âîäè. Óñå öå òèñíå íà ìàêåòè, 
òîìó ïîòð³áíî ñòåæèòè çà ñòàíîì 
ô³ãóð, — êàæå ïàí³ ²ðèíà.

Âîíà ðîçêàçàëà, ùî ÷àñòî ìàêå-
òè ïîøêîäæóþòü ïòàõè. Íàïðè-
êëàä, âîðîíè âèéìàþòü ÿñêðàâ³ 
äåòàë³ ç Àíäð³¿âñüêî¿ öåðêâè ³ 
äðÿïàþòü äàõè ìàêåò³â. Æ³íêà 
ïîä³ëèëàñÿ «ðåöåïòîì», ÿê âðÿ-
òóâàòè ïàðê â³ä âàíäàë³â.

— Â³ä âàíäàë³â ðÿòóº îãîðî-
äæåííÿ, â³äåîêàìåðè òà ïðè-
ñóòí³ñòü ïðàö³âíèê³â íà òåðè-
òîð³¿ ïàðêó. Íàïðèêëàä, ÿ áà÷ó 
ïî êàìåðàõ, ùî ä³òåé ïîñàäèëè 

Керівництво парку планувало і раніше огородити «Міні-Вінницю». 
Робітники не встигли це зробити до Дня міста

íà ÿêèéñü ìàêåò. Ó ìåíå º ì³êðî-
ôîí, ÷åðåç ÿêèé ÿ ïîïåðåäæóþ 
áàòüê³â, ùî òàê ðîáèòè íå ìîæíà. 
À ùîá íå êðàëè ô³ãóðêè, ïîòð³á-
íî ¿õ çàêð³ïëþâàòè íà äþáåë³ òà 
«ð³äê³ öâÿõè», — êàæå êåðóþ÷à 
êè¿âñüêèì ì³í³-ïàðêîì.

— À ïðîáóâàëè ïîñòàâèòè 
íà ìàêåòè ñêëÿí³ êóïîëè? — ïè-
òàº æóðíàë³ñò.

— Êóïîë ³ç îðãñêëà ìàêåò 
íå âðÿòóº. Âàíäàëè ìîæóòü ïî-
áèòè ñêëî ³ îäðàçó æ ìàêåò. Êð³ì 
òîãî, â êóïîë íàáèðàºòüñÿ âîëîãà, 
ô³ãóðè íå áóäå âèäíî. Ïèòàííÿ, 
ÿê çáåðåãòè ìàêåòè, âèð³øóºòüñÿ 
êàðäèíàëüíî — ó ïàðêó ìàº áóòè 
îõîðîíà, îãîðîäæåííÿ òà â³äå-

îñïîñòåðåæåííÿ. ²íàêøå öüîãî 
ïàðêó íå áóäå, — â³äïîâ³ëà ²ðèíà 
Ãðèíåíêî.

Äëÿ çàõèñòó íàøî¿ àëå¿ âèêîíà-
ëè ïåðø³ äâà ïóíêòè: ðîáî÷³ âñòà-
íîâèëè âæå ïîëîâèíó îãîðîæ³, 
à íà ñòîâïàõ º â³äåîêàìåðè. Òîä³ 
ÿê îõîðîíö³â ó «Ì³í³-Â³ííèö³», 
ÿê ðîçêàçàâ çàâãîñï ïàðêó Þð³é 
Ïðèéìàê, ïîêè ùî íåìàº.

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

На паркані навколо парку з’явилися «герби» та «дерева». 
Довжина огорожі вже приблизно 800 метрів



406694



405536
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КАТЕРИНА БАБІНА, 
ДИРЕКТОР ПІДПРИ-
ЄМСТВА «ВІННИ-
ЦЯКАРТСЕРВІС» 

—  М е ш к а н ц і 
міста отрима-
ють електронні 

засоби оплати проїзду: це мо-
жуть бути картки або чіпи, чи 
додатки до смартфонів. Пільго-
викам дадуть такі засоби безко-
штовно. Ще проводиться тендер 
щодо компанії, яка постачатиме 
спецобладнання. Переможець 
має виготовити тестовий набір 
обладнання, зокрема: бортове 
приладдя, валідатори, серверне 
устаткування тощо. Поступово, 

на тестових маршрутах тролей-
бусів та трамваїв облаштуємо 
систему безготівкової оплати 
проїзду. На це є півроку. Па-
ралельно до цього, городянам 
видаватимуть електронні засоби 
оплати. Наступний етап — об-
лаштування пристроями марш-
рутних таксі. Тому комплексна 
система електронних квитків 
має з'явитися у Вінниці вже 
за 18 місяців з моменту підпи-
сання угоди, враховуючи і при-
ватних перевізників. Кондуктори 
працюватимуть консультантами 
та контролерами ще мінімум два 
роки з початку дії електронних 
квитків.

У Вінниці почнуть впроваджувати з 2018 року 

Обладнання валідаторами 
транспорту, мережі для обліку 
та інше, що є складовими сис-
теми електронних квитків — це 
недешево. Місто готове буде 
витратити на це до 9 мільйонів 
євро: 1 мільйон з міського бю-
джету та 8 мільйонів — позика 
Європейського банку рекон-
струкції та розвитку.
Е-квиток збільшить вартість 
проїзду у Вінниці? Заступник 
мера Владислав Скальський 
вважає, що навпаки: автома-
тична система проїзду дешевша 
за традиційну.
— При наявній системі витрати 
Вінницької транспортної компа-
нії, пов’язані з виготовленням та 
розповсюдженням традиційних 
паперових квитків, сягають 25% 
від всіх зборів за проїзд, — ска-

зав Скальський. — Для порівнян-
ня, будь-яка сучасна автомати-
зована система потребує витрат 
не більше 18%. А ще е-квиток 
приносить більше доходів — 
у перші місяці, зазвичай, при-
буток зростає мінімум на 10%.
Якраз на 10% зросла виручка і 
в міському транспорті Житоми-
ра. Але вже з жовтня подорож-
чає проїзд у електротранспорті: 
з двох до трьох гривень. Хоча, 
як пояснювали в місцевому 
ТТУ, причиною здорожчання є 
не електронні квитки, а збіль-
шення вартості електроенергії 
та розміру мінімальної зарпла-
ти (goo.gl/ZCzHHc). І в мерії 
додають, що власники елек-
тронних платитимуть за про-
їзд 2,5 до 2,9 гривні (goo.gl/
T9ahGe).

Проїзд подорожчає?

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, (063)7758334 

Ùå ó ñ³÷í³ 2017 ðîêó íàðäåïè 
Âåðõîâíî¿ Ðàäè óõâàëèëè çà-
êîí, ùî ââîäèòü ñèñòåìó åëåê-
òðîííèõ êâèòê³â: ïëàñòèêîâà 
êàðòêà ç ÷³ïîì, ÿêó ìîæíà «ïî-
ïîâíþâàòè» â òåðì³íàëàõ òà ðîç-
ðàõîâóâàòèñÿ íåþ ó òðàíñïîðò³ 
(goo.gl/UwNbNa). Ïðèòèñêàºòå 
¿¿ äî âàë³äàòîðà (àâòîìàòè÷íî-
ãî ç÷èòóâàëüíîãî ïðèñòðîþ — 
àâò.) — ³ ãðîø³ ñïèøóòüñÿ ç 
ðàõóíêó.

ßê ðàí³øå ðîçïîâ³äàëè ì³ñü-
ê³ ÷èíîâíèêè, Â³ííèöÿ ïîâè-
ííà áóëà ñòàòè ïåðøèì ì³ñòîì 
â Óêðà¿í³, äå çàïðàöþº ñèñòåìà 
àâòîìàòèçîâàíî¿ îïëàòè ïðî¿çäó 
(goo.gl/kRFvzH). Ïðîòå Æèòîìèð 
ñòàâ «ñïðèòí³øèì»: ç 5 âåðåñíÿ 
öüîãî ðîêó âñ³ òðîëåéáóñè ì³ñòà 
ïåðåâåëè íà áåçãîò³âêîâèé ðîç-
ðàõóíîê. ßê ó íèõ öå ïðàöþº?

«ТОЙ САМИЙ ПАПІР». Íà 
268-òèñÿ÷íèé Æèòîìèð ðîçðà-
õîâàíî 110 òðîëåéáóñ³â, ó ÿêèõ 
³ ç’ÿâèëèñÿ ñèñòåìè àâòîìàòè-
çîâàíî¿ îïëàòè. Êîíäóêòîðè 
îòðèìàëè ïåðåíîñí³ âàë³äàòîðè 
òà ïðîïîíóâàëè ãîðîäÿíàì ðîç-
ðàõóâàòèñÿ êàðòêîþ: äàºø ãðîø³, 
à êîíäóêòîð íàòèñêàº êíîïêè òà 
ç’ÿâëÿºòüñÿ êâèòîê. Òàê áóëî ïðî-
òÿãîì ï³âðîêó.

À ç âåðåñíÿ â êîæíèé òðîëåé-
áóñ âñòàíîâèëè ïî ñòàö³îíàðíîìó 

âàë³äàòîðó: ïðèòèñêàºø äî íüîãî 
êàðòêó òà îòðèìóºø êâèòîê. Ùå 
ìîæíà ðîçðàõîâóâàòèñÿ áàíê³â-
ñüêîþ êàðòêîþ ç ÷³ïîì, ÿê³ âè-
äàþòü ó ÏðèâàòÁàíêó òà «Îùàä-
áàíêó».

Àëå ãîðîäÿíè ùå íå êîðèñòó-
þòüñÿ íà ïîâíó áåçãîò³âêîâèì 
ïðî¿çäîì. Ëþäè ïåíñ³éíîãî â³êó 
âçàãàë³ íå â³ä÷óëè çì³í: âîíè 
ïðîñòî ïîêàçóþòü ïåíñ³éíå ïî-
ñâ³ä÷åííÿ òà ¿äóòü â òðàíñïîðò³. 
Òîä³ ÿê ìîëîäü òà ëþäè ñòàðøîãî 
â³êó äî íîâîââåäåíü ñòàâëÿòüñÿ 
îáåðåæíî.

— Íà ïëàñòèêîâèõ êàðòêàõ 
íàïèñàíî, ùî ¿õ ââåäåíî çàäëÿ 
åêîíîì³¿ ïàïåðó. Ïðè öüîìó 
íàì ïðîäîâæóþòü âèäàâàòè òîé 
ñàìèé ïàï³ð, ò³ëüêè ó âèãëÿä³ 
÷åê³â, — êàçàâ æèòîìèðÿíèí 
Äìèòðî. — Íå ðîçóì³þ, ó ÷îìó 
òóò íîâîââåäåííÿ? Ùîá ñêîðèñ-
òàòèñÿ âàë³äàòîðîì, äîâîäèòüñÿ 
ïîñò³éíî çàõîäèòè íà ñåðåäí³ 
äâåð³, à êîëè áàãàòî ëþäåé — 
ïî÷èíàºòüñÿ øòîâõàíèíà.

ПРОЇЗНІ ПО-НОВОМУ. À ùå 
ç ñèñòåìîþ å-êâèòê³â çì³íèâ-
ñÿ âèãëÿä ïðî¿çíèõ. Òåïåð öå 
ïëàñòèêîâ³ êàðòêè, ÿê³ ìîæíà 
ïðèäáàòè çà 20 ãðèâåíü. Âîíè 
áàãàòîðàçîâ³, à äëÿ ¿õ ïîïîâíå-
ííÿ âèêîðèñòîâóþòü ñïåö³àëüí³ 
òåðì³íàëè. Ì³ñÿ÷í³ ïðî¿çí³ â Æè-
òîìèð³ êîøòóþòü: 35 ãðèâåíü äëÿ 
ó÷í³â, 70 ãðèâåíü äëÿ ñòóäåíò³â òà 
140 ãðèâåíü äëÿ ãðîìàäÿí.

Е-КВИТКИ В ГРОМАДСЬКОМУ 
ТРАНСПОРТІ. ДОСВІД ЖИТОМИРА 
Без готівки  У тролейбусах 
Житомира можна придбати квиток 
незвичним способом: розрахувавшись 
карткою або відсканувавши QR-код. 
Хоча кондуктор не зник і досі збирає 
гроші та видає паперові квитки. А які 
е-квитки та коли будуть у Вінниці?

— Òàê³ ïðî¿çí³ äóæå çðó÷í³ äëÿ 
äèòèíè, áî ¿é ëåãøå ñàì³é ðîçðà-
õîâóâàòèñÿ çà ïðî¿çä. Äî òîãî æ, 
ç âàë³äàòîðîì âèõîäèòü äåøåâøå. 
Ïåðåíîñíèé ïðèñòð³é äëÿ ðîç-
ðàõóíêó º é ó êîíäóêòîðà. ×åðåç 
íüîãî ìîæíà ðîçðàõóâàòèñÿ òà 
îòðèìàòè ÷åê çàì³ñòü çâè÷íîãî 
êâèòêà. Àëå öå íà òîé âèïàäîê, 
ÿêùî ïîðÿä íåìàº ïðèêð³ïëå-
íîãî âàë³äàòîðà, — ðîçêàçàëà 
ìàòè øêîëÿðêè, æèòîìèðÿíêà 
Ìàðèíà.

ßê áîíóñ, ñïëàòèòè çà ïðî¿çä 
ìîæíà, ïðîñêàíóâàâøè QR-êîä 
â ñàëîí³ òðîëåéáóñà: â³äêðèâàºòå 
äîäàòîê, ñêàíóºòå ñâî¿ì ñìàðò-
ôîíîì òà íà åêðàí îòðèìóºòå 
êâèòàíö³þ ïðî îïëàòó ïðî¿çäó. 
Öå º äîêàçîì êóï³âë³ êâèòêà äëÿ 
êîíòðîëåðà.

Äî ðå÷³, êîíäóêòîðè â æèòî-
ìèðñüêîìó òðàíñïîðò³ ùå ïðàöþ-
þòü. Õî÷à ³ æàë³þòüñÿ, ùî òåïåð 
¿ì äîâîäèòüñÿ íîñèòè âàæêèé 
ïðèñòð³é.

— Áóëà îäíà ñóìêà, à òåïåð 
ùå é ïåðåíîñíèé âàë³äàòîð, â³ä 
ÿêîãî øèÿ áîëèòü. Ìåí³ çäàºòüñÿ, 
ùî í³÷îãî ³ íå çì³íèëîñÿ, — êàæå 
êîíäóêòîð, ùî ïðåäñòàâèëàñÿ 
Ëþäìèëîþ. — Íàâïàêè, íàì 
(êîíäóêòîðàì — àâò.) ñòàëî òÿæ-
÷å. ×àñîì ïðèñòð³é ãëþ÷èòü. Áóâ 
òàêèé âèïàäîê. ß íå çíàëà íàâ³òü, 
ùî ìåí³ ðîáèòè. Ëþäåé-òî áóëî 
áàãàòî, à âàë³äàòîð íå ïðàöþâàâ. 
Äîäóìàëàñÿ ïåðåçàâàíòàæèòè 
éîãî ³ ïðîöåñ ï³øîâ íàíîâî.

Ç ÷àñîì, êîíäóêòîð³â ó ì³ñü-
êîìó òðàíñïîðò³ íå çàëèøèòüñÿ. 
Ó ìåð³¿ êàæóòü, ùî ðîáîòó çíà-
éäóòü óñ³ì. ¯õ ïåðåâåäóòü ó âîä³¿ 
òðîëåéáóñ³â, êîíòðîëåð³â òîùî.

КАРТКОЮ І В МАРШРУТКАХ. 
Æóðíàë³ñòè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç 
ì³ñüêèì ãîëîâîþ Æèòîìèðà 
Ñåðã³ºì Ñóõîìëèíîì, ùîá á³ëü-
øå ðîç³áðàòèñÿ â îñîáëèâîñòÿõ 
å-êâèòê³â.

— Íàä ñèñòåìîþ ìè ïðàöþ-
ºìî âæå á³ëüøå ðîêó. Ïåðøèé 
åòàï ç ïåðåíîñíèìè âàë³äàòîðàìè 
êîøòóâàâ 7,9 ì³ëüéîíà ãðèâåíü, 
äðóãèé åòàï — îñíàùåííÿ ñòà-
ö³îíàðíèìè ïðèñòðîÿìè òðîëåé-
áóñ³â — 11 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, — 
ðîçêàçàâ æèòîìèðñüêèé ì³ñüêèé 
ãîëîâà. — Íàø ïàðòíåð êîìïà-
í³ÿ Visa, äîîáëàäíàëè òðîëåéáó-
ñè âàë³äàòîðàìè íà ñóìó áëèçüêî 
1 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

×îëîâ³ê ïîÿñíèâ, äëÿ ÷îãî ¿ì 

àâòîìàòèçîâàíà ñèñòåìà îïëà-
òè ïðî¿çäó: ïîðàõóâàòè, ñê³ëüêè 
ï³ëüãîâèê³â, îòðèìóâàòè ³íôîð-
ìàö³þ ïðî ê³ëüê³ñòü ïàñàæèð³â 
â ðåàëüíîìó ÷àñ³ òà çðîáèòè äëÿ 
âëàñíèê³â ïðî¿çíèõ áîíóñí³ ïðî-
ãðàìè. Íàïðèêëàä, äîäàòêîâ³, 
áåçêîøòîâí³ ïî¿çäêè.

— À ÿê áóäåòå áåç êîíäóêòîð³â 
áîðîòèñÿ ç «çàéöÿìè» â òðàí-
ñïîðò³?

— Íà äâåðÿõ äî òðîëåéáóñà 
îáëàäíàºìî äàò÷èêè, ùî ðàõó-
âàòèìóòü ê³ëüê³ñòü ïàñàæèð³â. 
Ïîð³âíþþ÷è ê³ëüê³ñòü ëþäåé, 
ùî ñïëàòèëè çà ïðî¿çä, òà òèõ, 
ùî çàéøëè â ñàëîí, ìè ìàòèìå-
ìî ÷³òê³ öèôðè. ßêùî ð³çíèöÿ 
áóäå á³ëüøå í³æ 10%, ñèñòåìà äàº 
ñèãíàë äëÿ ãðóïè êîíòðîëåð³â. 
Âîíè çàõîäÿòü ó öåé òðîëåéáóñ, 
áëîêóþòü âàë³äàòîðè òà ïåðåâ³ðÿ-
þòü êâèòêè â ëþäåé, — ðîçêàçàâ 

ì³ñüêèé ãîëîâà Æèòîìèðà Ñåðã³é 
Ñóõîìëèí.

Ùå ìè ðîçïèòàëè ïðî ïëàíè 
íà ñèñòåìó åëåêòðîííèõ êâèòê³â 
â Æèòîìèð³.

— Äóìàºìî îáëàäíàòè òðàì-
âà¿ âàë³äàòîðàìè. Ïîñòàâèòè ùå 
ïî îäíîìó-äâà ïðèñòðî¿ â êîæ-
íèé òðîëåéáóñ, — ñêàçàâ ì³ñüêèé 
ãîëîâà Æèòîìèðà. — Ãîëîâíå — 
âñòàíîâèòè âàë³äàòîðè â ìàðø-
ðóòêàõ äëÿ áåçãîò³âêîâîãî ïðî¿çäó 
òà îáðàõóíêó ï³ëüãîâèê³â. Öå âñå 
º ÷àñòèíîþ äðóãîãî åòàïó òðàí-
ñïîðòíî¿ ðåôîðìè ì³ñòà. Äàë³ ïå-
ðåõîäèìî íà êîíêóðñíó îñíîâó 
ì³æ êîìóíàëüíèìè ³ ïðèâàòíèìè 
ïåðåâ³çíèêàìè: îáèðàºìî ïåðåâ³-
çíèê³â äëÿ ìàðøðóòó, âèçíà÷àºìî 
âàðò³ñòü çà ê³ëîìåòð òà â³ääàºìî 
ïðàâî âîçèòè ãîðîäÿí òîìó ïå-
ðåâ³çíèêó, õòî íàäàº öþ ïîñëóãó 
ÿê³ñí³øå.

Ó Â³ííèö³ å-êâèòîê 
ç’ÿâèòüñÿ â òðàìâàÿõ 
òðîëåéáóñàõ ³ 
àâòîáóñàõ. Ïîò³ì 
âàë³äàòîðè ïîñòàâëÿòü 
ó ìàðøðóòêè

Пристрій для розрахунку є й у кондуктора. Через нього 
можна розрахуватися та отримати чек 



387402



11
RIA, Ñåðåäà, 
20 âåðåñíÿ 2017

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР САРАФАНЮК, АДВОКАТ
З приводу Саакашвiлi. Який це... рух нових 
сил, якщо у ньому Гриценко, Наливайченко, 
Катеринчук та Тимошенко? У мене все. 
Україна — понад усе!!!

ПРЕС-СЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ 
ФІЛАРМОНІЇ

Ï å ð ø î ã î  æ î â ò í ÿ 
1937 ðîêó Â³ííèöüêà ô³ëàðìî-

í³ÿ ðîçïî÷àëà ñâ³é ïåðøèé êîíöåðòíèé 
ñåçîí. Ïåðøîãî æîâòíÿ 2017-ãî, ó Ì³æ-
íàðîäíèé äåíü ìóçèêè, çàêëàä ñâÿòêóº 
80-ð³÷÷ÿ.

×èì äèâóâàòèìå ô³ëàðìîí³ÿ-³ìåíèí-
íèöÿ ñâî¿õ ãîñòåé? Ãðàíä³îçíèé ïðå-
çåíò ãëÿäà÷àì — Ãàëà-êîíöåðò ó äâîõ 
â³ää³ëàõ. Êð³ì «àêñàêàë³â» — «Ïîä³ëëÿ» 
³ «Àðêàòè» — íà ñöåí³ ç'ÿâëÿòüñÿ ùî-
éíî íàðîäæåí³ Ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð 
³ äóõîâèé áåíä, à òàêîæ — ñïåö³àëüí³ 
ãîñò³. Õóäîæíÿ ðàäà ïðèéíÿëà ð³øåííÿ 
ï³äãîòóâàòè ïðåì'ºðíó ïðîãðàìó, äî íå¿ 
ââ³éäóòü òâîðè, ÿê³ ðàí³øå íå âèêîíóâà-
ëèñü ó Â³ííèö³. ²ùå îäíèì ñþðïðèçîì 
ñòàíå «îáì³í» ñîë³ñòàìè ì³æ êîëåê-
òèâàìè, äåÿê³ ³ç íèõ ãîòóþòüñÿ âèéòè 
ó íåñïîä³âàíèõ àìïëóà.

Ï³ä ÷àñ âå÷îðà â³äáóäåòüñÿ ïðåçåíòàö³ÿ 
êíèãè ïðî ô³ëàðìîí³þ, äî íàïèñàííÿ 
ÿêî¿ äîëó÷èëèñÿ ÷ëåíè Íàö³îíàëüíî¿ 
ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â òà Íàö³îíàëüíî¿ 
ñï³ëêè õóäîæíèê³â Óêðà¿íè.

81-èé êîíöåðòíèé ñåçîí â³äêðèâñÿ 

14 âåðåñíÿ «Âå÷îðàìè ç «Àðêàòîþ». 
Îðêåñòð ðîçïî÷àâ ð³ê ïðîãðàìîþ, ïðè-
ñâÿ÷åíîþ êîìïîçèòîðàì-ðîìàíòèêàì, 
ñîë³ñòàìè âå÷îðà ñòàëè àðòèñòè Íàö³î-
íàëüíîãî àíñàìáëþ ñîë³ñò³â «Êè¿âñüêà 
êàìåðàòà» — êîëèøí³é â³ííè÷àíèí Êè-
ðèëî Áîíäàð (ñêðèïêà) òà Âàëåíòèíà Áó-
ãðàê (àëüò). Òàíäåì ïîäàðóâàâ ãëÿäà÷àì 
ñïîâíåíó åìîö³éíîñò³ ïðîãðàìó «Îäà 
çâèòÿæíîìó êîõàííþ», íà ñòâîðåííÿ 
ÿêî¿ Ãåîðã³ÿ Êóðêîâà, êåð³âíèêà îðêå-
ñòðó, íàäèõíóëà ôàíòàñòè÷íà ðîçïîâ³äü 
Òóðãåíºâà.

ßê ñïîâ³ùàº ãîëîâíà àô³øà, â ðàì-
êàõ ñåçîíó äî Â³ííèö³ çàâ³òàþòü çíàí³ 
êîëåêòèâè òà âèêîíàâö³ ç óñ³õ êóòî÷-
ê³â äåðæàâè, ñåðåä íèõ — óêðà¿íñüê³ 
ï³àí³ñòè Ãåííàä³é Äåì'ÿí÷óê (Êè¿â), 
Êàòåðèíà ªðã³ºâà (Îäåñà), Àíòîí³é Áà-
ðèøåâñüêèé (Êè¿â), Êâàðòåò íàðîäíèõ 
³íñòðóìåíò³â «Ëàá³ðèíò» (Êè¿â), ç³ðêîâà 
ìîëîäü — Áîãäàí Òðàâ³íñüêèé òà ²íãðåò 
Êîñòåíêî, ëüâ³âñüêèé ñêðèïàëü Íàçàð³é 
Ïèëàòþê òà Ð³âíåíñüêèé êàìåðíèé îð-
êåñòð, Ñåñòðè Òåëüíþê, ïðîåêò «Musica 
dal vivo — Ukraine», Çàêàðïàòñüêèé íà-
ðîäíèé õîð, Ïîë³ñüêèé àíñàìáëü ï³ñí³ 
³ òàíöþ «Ëüîíîê», ×åðêàñüêèé íàðîä-
íèé õîð, «Ñêîðèê â ñòèë³ äæàç», Êâ³íòåò 

acapella «United People», Äæàç-êâàðòåò 
«Art-Prestige» (²âàíî-Ôðàíê³âñüê). Óñ³ 
ïðîãðàìè îá'ºäíàí³ ó òåìàòè÷í³ öèêëè, 
íà êîæåí ³ç ÿêèõ ìîæëèâî ïðèäáàòè 
ìóëüòèêâèòîê.

Íàéâàæëèâ³øîþ ïîä³ºþ ðîêó äëÿ ô³-
ëàðìîí³¿ ñòàëî ñòâîðåííÿ ñèìôîí³÷íîãî 
îðêåñòðó, ÿêèé óæå â³äêðèâ äâà ì³æíà-
ðîäíèõ ôåñòèâàë³ — ³ì. ×àéêîâñüêîãî 
òà Operafest-Tulchyn, âèñòóïèâ íà Äíÿõ 
ªâðîïè òà Äí³ Íåçàëåæíîñò³, ³ ãîòóº 
íèçêó ìóçè÷íèõ ñþðïðèç³â ï³ä ÷àñ ñå-
çîíó. Ó ãàñòðîëüíèõ ïëàíàõ — äðóæí³ 
íàì Ëþáë³í òà ßññè, îáì³íí³ êîíöåðòè 
ç óêðà¿íñüêèìè ô³ëàðìîí³ÿìè â ðàì-
êàõ ïðîåêòó «Îá'ºäíàºìî ìèñòåöòâîì 
Óêðà¿íó».

Ïîðó÷ ³ç íîâèíêàìè çáåð³ãàþòü êðàù³ 
íàïðàöþâàííÿ ìèíóëèõ ðîê³â. Êëàñè÷í³ 
ì³æíàðîäí³ ôåñòèâàë³ ³ì. ×àéêîâñüêîãî 
òà ôîí Ìåêê ³ «Ìóçèêà â ìîíàñòèðñüêèõ 
ìóðàõ» çíîâó ïðèéìàþòü â³äîìèõ çàðó-
á³æíèõ âèêîíàâö³â, ñòàþòü ìàéäàí÷èêà-
ìè äëÿ ñâ³òîâèõ òà â³ííèöüêèõ ïðåì'ºð, 
ðîáëÿòü âíåñîê ó áëàãîä³éíó ï³äòðèìêó 
ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, òîìó àæ³îòàæ ùîðîêó 
çðîñòàº — àáîíåìåíòè ðîçêóïîâóþòü 
çàäîâãî äî ïî÷àòêó ñâÿòà. Ùî æ ñòî-
ñîâíî Operafest-Tulchyn, òî â³ííèöü-

êèé ñèìôîí³÷íèé ãîòóºòüñÿ äî ó÷àñò³ 
ó ôåñòèâàë³-2018, àëå ïðîãðàìà ïîêè ùî 
íå ðîçãîëîøóºòüñÿ.

Ñâ³é 33-³é ñåçîí ïî÷àâ Äèòÿ÷èé ìóçè÷-
íèé ëåêòîð³é, î÷îëþâàíèé çàñëóæåíèì 
ä³ÿ÷åì ìèñòåöòâ Óêðà¿íè Òåòÿíîþ Ñí³æ-
êî. Âàæëèâèì íîâîââåäåííÿì ïðîåêòó 
º çàëó÷åííÿ äî ó÷àñò³ ó íüîìó áàçîâèõ 
êîëåêòèâ³â ô³ëàðìîí³¿. Òåïåð íàéìåí-
ø³ ãëÿäà÷³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ïîáà÷èòè 
Ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð, ñïåö³àëüíî ï³ä-
ãîòîâëåí³ ïðîãðàìè «Ïîä³ëëÿ», «Àðêàòè» 
³ ãóðòó «Åêñïðîìò». Êåð³âíèêè ïðîåêòó 
ïåðåêîíàí³, ùî òàêèì ÷èíîì ðîáëÿòü 
âàæëèâèé âíåñîê ó ôîðìóâàííÿ ìóçè÷-
íîãî ñìàêó òà çàãàëîì îñîáèñòîñò³ þíèõ 
â³ííè÷àí.

Ô³ëàðìîí³éíà çàëà öüîãî ðîêó âêîòðå 
ïåðåòâîðþºòüñÿ íà åêñïåðèìåíòàëüíó 
òâîð÷ó ëàáîðàòîð³þ — òóò âàì ³ àâòîð-
ñüê³ ïðîãðàìè, íîâ³ òà çíàéîì³ ³ìåíà, 
âå÷îðè íàö³îíàëüíî¿ ìóçèêè òà êóõí³, 
ì³æíàðîäí³ ôåñòèâàë³, íîâîð³÷í³ ³íòåð-
àêòèâí³ øîó. Ñàì³ àðòèñòè çàâ³ðÿþòü: 
«Ô³ëàðìîí³ÿ — íå ïðîñòî êîíöåðòíà 
çàëà. Òóò â³äáóâàþòüñÿ ÷óäåñà íàøîãî 
âíóòð³øíüîãî ïåðåòâîðåííÿ, çö³ëåííÿ, 
ÿê³ñíèõ çì³í ëþäñüêî¿ äóø³ ï³ä âïëèâîì 
ìóçèêè».

ПРЕС-СЛУЖБА 
ФЕСТИВАЛЮ 

VINNYTSIA JAZZFEST 

Ôåºðâåðê â³ðòóîçíîñò³ ³ çà-
äóøåâíà ë³ðèêà, ãîñïåë ³ áëþç, 
ïîòóæíèé ñâ³íã ³ âèãàäëèâ³ 
àôðî-êóáèíñüê³ ðèòìè âæå 
ö³º¿ íåä³ë³ ÷åêàþòü â³ííè÷àí 
íà ÕÕ² ì³æíàðîäíîìó ôåñòèâà-
ë³ VINNYTSIA JAZZFEST-2017. 
Çàêðèâàòè ôåñòèâàëü áóäå ëå-
ãåíäà ç³ ñâ³òîâèì ³ì’ÿì Ñàé-
ðóñ ×åñòíàò — àìåðèêàíñüêèé 
äæàçìåí ³ êîìïîçèòîð, ÿêîãî 
ïî ïðàâó íàçèâàþòü êóëüòî-
âèì. Éîãî êîíöåðò 24 âåðåñíÿ 
î 21.00 ó êîíöåðòí³é çàë³ «Â³í-
òåðà» ïðîéäå íà îñîáèñòå çà-
ïðîøåííÿ Âàëåð³ÿ Êîðîâ³ÿ òà 
Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà, çà ï³äòðèìêè 
Ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³.

— Ìè ùàñëèâ³, ùî ó â³ííè-
÷àí òà âñ³õ ãîñòåé ì³ñòà áóäå 
íàãîäà ïî÷óòè ñïðàâæí³é «÷îð-
íèé» äæàç ó âèêîíàíí³ îäíîãî 
ç êðàùèõ ï³àí³ñò³â ñó÷àñíîñ-
ò³! — êàæóòü ïðîäþñåð òà äè-
ðåêòîð VINNYTSIA JAZZFEST 
²ðèíà Ôðåíêåëü òà Ïàâëî Òðå-
òüÿêîâ. — Ñàéðóñ ×åñòíàò — 
â³ðòóîç-ëåãåíäà! Â³í ñòàâ äëÿ 
ñó÷àñíîãî äæàçó òèì, êèì áóâ 
Îñêàð Ï³òåðñîí äëÿ äæàçó 60-õ 
ðîê³â. Éîãî òâîð÷³ñòü â³äð³çíÿº 
òåõí³÷íà äîñêîíàë³ñòü ³ ïîòóæ-
íèé ñâ³íã ó êîìá³íàö³¿ ç âðàæà-

þ÷èì ë³ðèçìîì.
Áóäó÷è âèçíàíèì ìàéñòðîì ç 

ëåãêî ï³çíàâàíèì òâîð÷èì ïî-
÷åðêîì, Ñàéðóñ ×åñòíàò çóì³â 
îá'ºäíàòè ó ñâî¿õ ³ìïðîâ³çàö³ÿõ 
òðàäèö³¿ äóõîâíî¿ ìóçèêè ãîñ-
ïåë, äæàçîâîãî ìåéíñòð³ìó ³ 
àêàäåì³÷íî¿ êëàñèêè, à òàêîæ 
íåñòðèìíîãî á³-áîïó.

Íåïîâòîðíèé ñòèëü Ñàéðóñà 
×åñòíàòà ïî÷àâ ôîðìóâàòèñÿ 
âæå ó ðàííüîìó äèòèíñòâ³, êîëè 
áàòüêî ìàéáóòíüîãî ìóçèêàíòà, 
îðãàí³ñò áàïòèñòñüêî¿ öåðêâè 
â Áàëò³ìîð³, âïåðøå ïîçíàéîìèâ 
õëîï÷èêà ç ãîñïåëîì. Âïëèâ àô-
ðîàìåðèêàíñüêî¿ äóõîâíî¿ ìóçè-
êè âèÿâèâñÿ íàñò³ëüêè ñèëüíèì, 
ùî âæå ó çð³ëîìó â³ö³ ×åñòíàò ç³-
çíàâàâñÿ æóðíàë³ñòàì Downbeat, 
ùî ñàìå ãîñïåë âèçíà÷èâ éîãî 
æèòòºâèé øëÿõ.

Þíèé Ñàéðóñ äîòÿãíóâñÿ 
äî êëàâ³ø ðîÿëþ ðàí³øå, í³æ 
íàâ÷èâñÿ õîäèòè, à ó 7 ðîê³â âæå 
ãðàâ ó ì³ñöåâ³é öåðêâ³. Îäíîãî 
ðàçó ìàëåíüêèé ï³àí³ñò êóïèâ 
çà 2 äîëàðè, âçÿòèõ ç êèøåíü-
êîâèõ ãðîøåé, çá³ðíèê êðàùèõ 
êîìïîçèö³é Òåëîí³óñà Ìîíêà. 
Ïðîñòî òîìó, ùî éîìó ñïîäî-
áàëàñÿ îáêëàäèíêà äèñêà. Òàê 
ó æèòò³ ×åñòíàòà ç'ÿâèâñÿ äæàç.

Áóäó÷è ñòóäåíòîì çíàìåíèòîãî 
Berklee College of Music, Ñàé-
ðóñ ×åñòíàò çàÿâèâ ïðî ñåáå ÿê 

ïðî íåîðäèíàðíîãî ìóçèêàíòà, 
îäåðæàâøè ³ìåíí³ ñòèïåíä³¿ 
Þá³ Áëåéêà, Îñêàðà Ï³òåðñîíà 
³ Êâ³íñ³ Äæîíñà. Ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ íàâ÷àííÿ Ñàéðóñ ×åñòíàò 
ïî÷àâ àêòèâíî âèñòóïàòè ç âî-
êàë³ñòàìè Äæîíîì Õåíäð³êñîì 
³ Áåòò³ Êàðòåð, òðóáà÷àìè Òåð-
ðåíñîì Áëàíøàðîì òà Ó³íòîíîì 
Ìàðñàë³ñîì. Çãîäîì ñïèñîê éîãî 
ñöåí³÷íèõ ïàðòíåð³â ïîïîâíèâñÿ 
äåñÿòêàìè ³ìåí ïðîâ³äíèõ ïðåä-
ñòàâíèê³â ñó÷àñíî¿ äæàçîâî¿ 
ñöåíè, ñåðåä ÿêèõ Ä³çç³ Ã³ëëåñ-
ï³, Ôðåää³ Êîóë, Ôðåää³ Õàá-
áàðä, ×³ê Êîð³à, Äæî Ëîâàíî, 
Ðîé Õàðãðîóâ, Êåâ³í Ìàõîãàí³, 
Äæåéìñ Êàðòåð, Ñòåôîí Õàð-
ð³ñ, Âàéêë³ô Ãîðäîí, Êð³ñ÷åí 
Ìàêáðàéä, Ëüþ³ñ Íåø òà áàãàòî 
³íøèõ.

Ñàéðóñ ×åñòíàò âðàæàâ ñâî¿ìè 
ñîëî ó ñêëàä³ êðàùèõ á³ã-áåíä³â 
ÑØÀ, çîêðåìà, Lincoln Center 
Jazz Orchestra, Dizzy Gillespie 
All-Star Big Band, Chicago 
Symphony Orchestra. Íà éîãî 
ðàõóíêó ï³âòîðà äåñÿòêà ñîëüíèõ 
àëüáîì³â íà òàêèõ ïðåñòèæíèõ 
ëåéáëàõ, ÿê Evidence, Atlantic, 
Warner Bros, Telarc ³ Highnote.

Ìóçèêàíò çàÿâèâ ïðî ñåáå ³ 
ÿê ïðî àêòîðà, çíÿâøèñü ó äâîõ 
ô³ëüìàõ ðåæèñåðà Ðîáåðòà Îëò-
ìåíà: «Êàíçàñ-Ñ³ò³» ³ «Äæàç '34». 
Äæàçìåí âèêîíàâ ó íèõ ðîëü ëå-

ãåíäè ñâ³íãó — ï³àí³ñòà ³ áåíä-
ë³äåðà Áåíí³ Ìîóòåíà.

Ñàéðóñ ×åñòíàò ïåðåêîíàíèé: 
íàâ÷èòèñÿ òåõí³ö³ âèêîíàííÿ 
äæàçó ìîæíà, àëå â³í íå ñòàíå 
ñïðàâæíüîþ ìóçèêîþ, ïîêè àêîð-
äè íå ñòàíóòü ÷àñòèíêîþ äóø³.

— ª äóìêè, ùî äæàç ïîñòóïî-
âî âìèðàº, ùî â³í âæå íå òîé, 
ÿêèì áóâ êîëèñü. ß ç öèì êàòå-
ãîðè÷íî íå ïîãîäæóþñü! Äæàç 
çíèêíå ò³ëüêè òîä³, êîëè Çåìëÿ 
ïåðåñòàíå áóòè â³ëüíîþ, ïåðå-
ñòàíå ³ñíóâàòè ñâîáîäà ñëîâà. 

Ó Â³ííèö³ Ñàéðóñ ×åñòíàò âè-

ñòóïèòü ó ñâîºìó óëþáëåíîìó 
ñêëàä³ — äæàçîâîãî ôîðòåï³àííîãî 
òð³î. Éîãî ïàðòíåðàìè ïî àíñàìá-
ëþ ñòàíóòü áðóêë³íñüêèé êîíòðà-
áàñèñò Åð³ê Ó³ëåð ³ ô³ëàäåëüô³é-
ñüêèé áàðàáàíùèê Êð³ñ Áåê.

Íå ïðîïóñò³òü çóñòð³÷ ç³ 
ñâ³òîâèìè ëåãåíäàìè äæàçó 
íà VINNYTSIA JAZZFEST-2017! 
Êîíöåðòè ôåñòèâàëþ ïðîéäóòü ó 
ñóáîòó òà íåä³ëþ, 23–24 âåðåñíÿ 
ó êîíöåðòí³é çàë³ «Â³íòåðà». 

Êâèòêè ìîæíà ïðèäáàòè çà òå-
ëåôîíîì: (0432)690–025 òà 
íà ñàéò³ jazz.vn.ua.

БЛОГ

БЛОГ

День музики — міжнародний і вінницький

Культовий джазмен Сайрус Честнат —
24 вересня вперше на VINNYTSIA JAZZFEST!

387402
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 Під час придбання товару про-
сіть квитанцію Tax Refund.
 Умови, які треба виконати після 
покупки: не розпаковувати товар, 
зберегти чек і повністю заповнену 
квитанцію Tax Refund.
 Прямо перед виїздом/вилітом 
із країни ЄС треба відвідати мит-
ний пункт, показати там товар 
у запакованому вигляді, авіабі-
лет, особисті документи, заповне-

ну квитанцію Tax Refund та чеки 
на оплату.
 Після того, як митниця поста-
вить спеціальний штамп на вашій 
квитанції, її можна передавати 
у офіс однієї із фірм Tax Free.
 Далі можна отримати відшкоду-
вання коштів на карту чи готівкою.
  Ви встигли оформити, але 
не встигли здати усі документи 
на повернення. Тоді можна звер-

нутися за поверненням коштів 
до українського банку-партнера 
якоїсь із компаній Tax Free. Також 
можна оформити повернення ко-
штів поштою. Якщо не вкладетеся із 
відправленням листа у менше, ніж 
21 день від придбання товару — по-
тім доведеться сплачувати комісію 
компаніям, що нараховують ПДВ.
*за матеріалами hyser.com.ua 

(goo.gl/JTo1Ue) 

Які правила повернення коштів?

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

Àíàñòàñ³ÿ Ðèëü-
ñüêà — çàñíîâíè-
öÿ «Òðåâåë-êëàáó», 
ÿêèé ùîñóáîòè 

ïðîõîäèòü ó êðåàòèâíîìó öåíòð³ 
«Àðòèíîâ». Âîíà ïîäîðîæóâàëà 
ªâðîïîþ ó ñâîº çàäîâîëåííÿ ùå 
äî òîãî, ÿê öå ñòàëî ìåéíñòð³ìîì 
³ â Óêðà¿í³ ââåëè áåçâ³ç.

Ä³â÷èíà êàæå, ùî çàçâè÷àé 
ïîäîðîæóº áþäæåòíî, ³ â íå¿ 
çàâæäè º ÷³òêî ðîçïëàíîâàí³ âè-
òðàòè íà óñþ ïîäîðîæ. Ïðîòå 
÷óëà â³ä äðóç³â ïðî ïîâåðíåííÿ 
íà êîðäîí³ ÷àñòèíè ãðîøåé â³ä 

ïðèäáàíèõ çà êîðäîíîì ðå÷åé 
÷è òåõí³êè.

ПОВЕРТАЮТЬ ГРОШІ. — Ì³é çíà-
éîìèé êóïëÿâ ó Àâñòðàë³¿ ÿêóñü 
òåõí³êó, ³ éîìó òàê ÷àñòèíó ãðî-
øåé ïîâåðíóëè.

¯¿ ïîäðóãà Òåòÿíà, âîëîíòåðêà 
«Òðåâåë-êëàáó», ðîçïîâ³äàº, ùî 
êîëè âîíà áóëà ó Ïàðèæ³, ïîäðóãà 
ïîêàçàëà ¿é îäèí ïàðôóìåðíèé 
ìàãàçèí÷èê, äå ìîæíà áóëî ïðè-
äáàòè ïàðôóì, à ïîò³ì íà êîðäîí³ 
ïîêóïöþ ïîâåðòàëè 20% â³ä ö³íè 
ïðèäáàíîãî.

— Ïðîñòî çâè÷àéíèé ìàãàçèí. 
Ìåõàí³çì òàêèé: òðåáà ïðîñòî 
çáåðåãòè ÷åêè, ³ íà êîðäîí³ òîá³ 

ЕКОНОМНИЙ ШОПІНГ У ЄВРОПІ
Заощаджуємо  Шопінг у Європі — 
справа для багатьох недешева. Але, 
незважаючи на те, по кишені вам речі з 
Мілану чи ні, на покупках за кордоном 
завжди є можливість суттєво 
зекономити до 20% від вартості

У ЯКИХ КРАЇНАХ І СКІЛЬКИ ПОВЕРТАЮТЬ

Країна Розмір ПДВ Мінімальна сума придбання у 
одному магазині протягом дня

Великобританія 20% 25 фунтів стерлінгів

Німеччина 19% 25 євро

Греція 24% (материк та частина 
островів). Решта – 17% 120 євро

Іспанія 21% 91 євро

Італія 22% 155 євро

Нідерланди 21% 50 євро

Польща 23% 300 злотих

Франція 20% 175 євро

ïîâåðòàþòü ÷àñòèíó âèòðà÷åíîãî.
Òàêà ñèñòåìà ïîâåðíåííÿ ïî-

äàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü (àáî 
ÏÄÂ — àâò.) íàçèâàºòüñÿ Tax 
Free ³ äîçâîëÿº åêîíîìèòè â³ä 
10 äî 20 â³äñîòê³â â³ä ïîêóïîê 
çà êîðäîíîì.

ЯК ПРАЦЮЄ TAX FREE. Óÿâ³ìî 
ñèòóàö³þ: âè — ãðîìàäÿíèí 
Óêðà¿íè ³ ïðèäáàëè ó Ïîëüù³ 
ôîòîàïàðàò, áî â³í òàì ïîð³âíÿíî 
äåøåâøèé. Íåçàëåæíî â³ä òîãî, 
äå âè éîãî ïðèäáàëè — ó Êðàêîâ³ 
÷è Âàðøàâ³ — âàðò³ñòü ôîòîàïà-
ðàòà âðàõîâóâàòèìå ³ ÏÄÂ. Àëå 
âè íå º æèòåëåì ªâðîñîþçó, 
cïëà÷óâàòè éîãî íå çîáîâ’ÿçàí³, ³ 
òîìó íà âè¿çä³ ç ªÑ ìàºòå ïðàâî 
ïîâåðíóòè ö³ êîøòè.

Óñ³ ìàãàçèíè, ùî ïîâåðòàþòü 
ÏÄÂ, ïîçíà÷åí³ ëîãîòèïîì Tax 
Free. Öå ìîæóòü áóòè ð³çí³ êîì-
ïàí³¿. Íàé÷àñò³øå çóñòð³÷àþòü-
ñÿ ëîãîòèïè ô³ðìè Global Blue, 
àëå º ³ ³íø³ — íàïðèêëàä, Easy 
Tax Free. Ïîâåðòàþòü ãðîø³ 
çà á³ëüø-ìåíø ö³íí³ ïîêóï-
êè çà êîðäîíîì — äæèíñè ÷è 

Настя (ліворуч) та Тетяна. Подруги мають великий досвід 
мандрівок, але про Tax Free дізнались нещодавно

òîé æå ôîòîàïàðàò. Äî òîãî æ, 
ó äåÿêèõ êðà¿íàõ ä³º ïðàâèëî 
ì³í³ìàëüíî¿ ñóìè âèòðàò: òàê, 
ó Í³ìå÷÷èí³ âè ñïî÷àòêó ïîâè-
íí³ ïðèäáàòè òîâàð íà 25 ºâðî òà 

âèùå. Òàê ùî óìîâè ïîâåðíåííÿ 
ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü êðà-
ùå óòî÷íþâàòè çàâ÷àñíî ïî êîæ-
í³é ³ç êðà¿í, ó ÿêèõ ïëàíóºòå 
ïîòðàòèòèñÿ.
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Надзвичайний і Повноважний Посол Чехії в Україні 
Радек Матула, який брав участь у фестивалі, відпо-
відаючи на запитання журналіста RIA, повідомив, 
що не зафіксовано значної активності повернення 
етнічних чехів з України на батьківщину прабатьків.
— Напередодні проведення фестивалю відбулося за-
сідання ГО «Спілка чеської національної ради Укра-
їни», — каже дипломат. — На ньому згадувалося, зо-
крема, і про повернення на постійне місце проживання 
етнічних чехів. Нема в цьому процесі активності.

Як пояснив пан посол, у Чехії діє програма підтримки 
чехів за межами держави. Передбачено надання 
«Карти чеха» тим, чиї далекі родичі прибули у свій 
час з Чехії до України. Під час повернення вони 
отримують підтримку від держави. У Миколаївці 
уточнили, що з їхнього села недавно перебралася 
на ПМЖ одна сім’я. Чому не роблять те само інші? 
За словами однієї із співрозмовниць, не так просто 
зірватися з насидженого місця і податися туди, де 
не знаєш, що на тебе чекає.

Підтримують тих, хто має «Карту чеха» 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ïðèáëèçíî êî-
æåí ï’ÿòèé æèòåëü 
öüîãî ñåëà ïîõî-
äÿòü ç åòí³÷íèõ 

÷åõ³â. Ìîâà ïðî Ìèêîëà¿âêó 
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó. Òóò íà-
ðàõîâóºòüñÿ ï³âòèñÿ÷³ ìåøêàíö³â. 
Ç íèõ ïîíàä ñòî îñ³á ÷åñüêî¿ íà-
ö³îíàëüíîñò³. Öå ºäèíèé íàñåëå-
íèé ïóíêò â îáëàñò³, äå êîìïàê-
òíî ïðîæèâàþòü ò³, ÷è¿ ïðåäêè 
ïðè¿õàëè ñþäè ç ×åõ³¿. Ìèíóëî¿ 
ñóáîòè ó Ìèêîëà¿âö³ ãîñòþâàëè 
÷åõè ç 14 îáëàñòåé Óêðà¿íè. Ïðè-
¿æäæàëè íà ôåñòèâàëü õóäîæí³õ 
êîëåêòèâ³â ÷åñüêèõ íàö³îíàëüíèõ 
òîâàðèñòâ.

«ПЕРЕЇЖДЖАЛИ ТЯЖКО, ЗНАЮ 
ВІД ПРАБАБУСІ». Ïðî ³ñòîð³þ 
ïåðåñåëåííÿ ÷åõ³â ó Ìèêîëà-
¿âêó ìîæíà ä³çíàòèñÿ â ìóçå¿, 
ùî çíàõîäèòüñÿ ó ïðèì³ùåíí³ 
çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè. Íà-
ïèñ ïðè âõîä³ çðîáëåíî ÷åñü-
êîþ ìîâîþ. Òàê ñàìî ÷åñüêîþ 
º ùå îäíå ñëîâî — «øêîëêà». 
Éîãî âèäíî íà íîâåíüê³é áóä³âë³ 
äèòñàäêà. Òóò òàêîæ ðîçòàøîâàí³ 

ïî÷àòêîâ³ êëàñè ì³ñöåâî¿ øêî-
ëè. Íå ñêëàäíî çäîãàäàòèñÿ, ùî 
îçíà÷àº öå ñëîâî — øêîëà. Ä³òè 
âèâ÷àþòü ÷åñüêó ìîâó. Ðîáëÿòü 
öå íà ôàêóëüòàòèâíèõ çàíÿòòÿõ. 
ª òóò ôîëüêëîðíèé êîëåêòèâ 
«Ñòóäàíêà», ïî-óêðà¿íñüêè — 
êðèíè÷êà. Éîãî ó÷àñíèêàìè 
º ä³òè äåê³ëüêîõ â³êîâèõ ãðóï. 
Âîíè íåîäíîðàçîâî âèñòóïàëè 
ó ×åõ³¿. Àíñàìáëü — äèïëîìàíò 
áàãàòüîõ êîíêóðñ³â ÿê â Óêðà¿í³, 
òàê ³ â ×åõ³¿. Ó 2000 ðîö³ éîìó 
ïðèñâîºíå çâàííÿ «×åñüêîãî 
çðàçêîâîãî àìàòîðñüêîãî ôîëü-
êëîðíî-åòíîãðàô³÷íîãî êîëåêòè-
âó». Äîðîñë³ çáåð³ãàþòü ðåöåïòè 
ñòðàâ ÷åñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ êóõ-
í³. Ãîñòåé ÷àñòóâàëè ñìà÷íèìè 
ïðÿíèêàìè, ñïå÷åíèìè ÷åñüêîþ 
ãðîìàäîþ ñåëà.

— Ïåðå¿æäæàëè ÷åõè ñþäè 
òÿæêî, çíàþ ïðî öå â³ä ïðàáà-
áóñ³, — êàæå Àííà Ùåïàíêîâà. 
Æ³íêà ë³òíüîãî â³êó ó íàö³îíàëü-
íîìó ÷åñüêîìó âáðàíí³ óòî÷íþº, 
ùî öå ¿¿ ä³âî÷å ïð³çâèùå, óêðà¿í-
ñüêîþ âîíî çâó÷àëî á ÿê Ñòåïàí-
êîâà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ïåðåáðàëèñÿ 
ñþäè, áî õîò³ëè ìàòè çåìëþ, áóòè 
ãîñïîäàðÿìè. Ó ×åõ³¿ ìàëî çåìë³ 
³ âîíà íå òàêà ðîäþ÷à, ÿê òóò.

РОДИЧІ КЛАСИКА. ×åñüêó ãðî-
ìàäó ïðîñëàâèâ ñâî¿ì òàëàíòîì 
Âàöëàâ Âàöåê. Â³í — êëàñèê 
óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè. Ïèñàâ 
ï³ä ïñåâäîí³ìîì Âàñèëü Çåìëÿê. 
Íàéá³ëüø â³äîìèé òâ³ð, ùî éîãî 
âèâ÷àþòü ó øêîë³, ìàº íàçâó «Ëå-
áåäèíà çãðàÿ».

— Öå íàø ðîäè÷, — êàæå äèðåê-
òîð ìóçåþ ïàí³ Ãàëèíà. — Òàêèì 
ñàìî — Âàöåê — áóëî ìîº ä³âî÷å 
ïð³çâèùå. Ìî¿ ìàìà ³ òàòî âèõ³äö³ 
ç åòí³÷íèõ ÷åõ³â. Íå ÿ îäíà ç ö³º¿ 
ðîäèíè. ª ³íø³ ðîäè÷³. Áî ó íèõ 
áóëà áàãàòîä³òíà ñ³ì’ÿ.

Ïàí³ Ãàëèíà çíàéîìèòü ç äî-
êóìåíòàìè ìóçåþ. Ó íèõ çàô³ê-
ñîâàíî, ùî ïåðø³ ïåðåñåëåíö³ 
ç ×åõ³¿ ïðèáóëè ó ¿õíº ñåëî ùå 
â 1874 ðîö³. ¯õ íàðàõîâóâàëîñÿ 
108 ÷îëîâ³ê³â òà 96 æ³íîê. ×åðåç 
äâà ðîêè öàðñüêèé óðÿä íàäàâ 
¿ì ïðàâî êóïèòè çåìëþ. Â³äòî-
ä³ âîíè êîìïàêòíî ïðîæèâàþòü 
ó Ìèêîëà¿âö³.

Ó ïåðøèé ð³ê íåçàëåæíîñò³ 
Óêðà¿íè òóò ñòâîðèëè íàö³î-
íàëüíî-êóëüòóðíå òîâàðèñòâî 
«Ãîëåíäåðñüê³ ÷åõè». Íèí³ éîãî 
î÷îëþº Ëàðèñà Ëàíîâèê, äèðåê-
òîð øêîëè. Âîíà æ íàâ÷àº ä³òåé 
÷åñüêî¿ ìîâè.

НАЗАД У ЧЕХІЮ? ХІБА 
ЩО НА ЕКСКУРСІЮ 

По-сусідськи  
Одне-єдине село 
на Вінниччині 
відоме тим, що 
в ньому кожен 
п’ятий житель — 
чех. Як і коли вони 
потрапили сюди? 
Багато українців 
шукають роботу 
за кордоном, 
а миколаївські 
чехи 
не поспішають 
на землю 
прабатьків. Чому?Чехи у Миколаївці живуть майже півтора століття. 

На фестиваль і діти, і дорослі прийшли у національному вбранні
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ВАЛЕРІЙ СУВАЛОВ 
(40), КЕРІВНИК ЮРИ-
ДИЧНОЇ КОМПАНІЇ, 
ЯКА ОБСЛУГОВУЄ 
ВІННИЦЬКУ ФІЛІЮ 
ДЕРЖПІДПРИЄМ-
СТВА МВС «ІНФОРМ-
РЕСУРСИ» 

— У травні цього року була 
перевірка фінансової устано-
ви — провели аудит і всі кошти 
за транспортні засоби, які ви-
давалися людям безкоштовно, 
поклали на посадових осіб. Це — 
1,3 мільйона гривень. Стільки 

мають повернути до державно-
го бюджету із зарплат. Через це 
люди позвільнялися. Сказали: 
«не будемо платити» і судяться. 
Нові працівники прийшли і ка-
жуть, що треба робити так, щоб 
вони не платили. Наша юридична 
компанія врегульовує проблему, 
яка стала гострою після аудитор-
ської перевірки, яка проводилася 
по всій Україні.
Зараз ми безкоштовно в інтересах 
людей будемо подавати позови, 
щоб стягувати сплачені штраф-
майданчику кошти. Відповідачем 

виступає орган досудового слід-
ства та казначейство. Уже є така 
практика. Це узгоджене із судом 
питання. Ми беремо на себе відпо-
відальність за стягнення цих коштів. 
Сплачує людина — одразу укладає-
мо з нею договір про безкоштовну 
допомогу і звертаємося в її інтер-
есах до суду в порядку цивільного 
судочинства. По всій Україні таким 
чином працюють. По Вінницькій 
філії вже є одне повернення і два 
знаходяться у процесі. Рішення 
отримуємо за два місяці. Казна-
чейство скидає кошти за два тижні.

«Платіть. Це узгоджене із судом питання» 

ÊÎÍÔË²ÊÒ

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
(067)7857674 

Ïîêàë³÷åíà â 
ÄÒÏ «Øêîäà 
Ôàá³ÿ» â³ííè÷à-
íèíà Îëåêñàíäðà 

Ðàäüêà ç ïî÷àòêó ñåðïíÿ íî÷óº 
íà øòðàô-ìàéäàí÷èêó ï³äïðè-
ºìñòâà «²íôîðì-Ðåñóðñè». ×å-
êàº, ùî ¿¿ çàáåðóòü. Òèì ÷àñîì 
ë³÷èëüíèê ðàõóº ãðîø³ çà çáå-
ð³ãàííÿ. Ñóìà âæå ïåðåâèùóº 
3 òèñÿ÷³.

Íàçâàíó ìàøèíó òóäè íà-
ïðàâèâ ñë³ä÷èé ïîë³ö³¿ ï³ñëÿ 
àâàð³¿, ñêîºíî¿ ï’ÿíèì êåð-
ìàíè÷åì ÂÀÇó íà àâòîäîðîç³ 
«Â³ííèöÿ-Ãí³âàíü», íåïîäàë³ê 
Àãðîíîì³÷íîãî. Ç ì³ñöÿ ïðèãîäè 
â ë³êàðíþ çàáðàëè òðüîõ ëþäåé. 
Âîä³ÿ-âèíóâàòöÿ, ùî íàìàãàâñÿ 
ò³êàòè, àëå çíåïðèòîìí³â. ² äâîõ 
ïàñàæèðîê ìàøèíè Îëåêñàí-
äðà Ðàäüêà. Òðàâìè îñòàíí³õ 
çãîäîì ñóäìåäåêñïåðòè íàçâà-
ëè ëåãêèìè, ³ ñë³ä÷èé çàêðèâ 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. 
ÄÒÏ ïåðåòâîðèëàñÿ íà öèâ³ëüíó 
ñïðàâó. ¯¿ íàäàëè âèð³øóâàòè 
ñòðàõîâèêàì.

Äðóãèé ì³ñÿöü ïîêàë³÷åíà 
ÂÀÇîì «Øêîäà Ôàá³ÿ» çíàõî-
äèòüñÿ íà øòðàô-ñòîÿíö³ íà âó-
ëèö³ Ãåíåðàëà Àðàáåÿ, 17. Öå 
àäðåñà Â³ííèöüêî¿ ô³ë³¿ äåðæ-
ï³äïðèºìñòâà, ÿêå ï³äïîðÿäêî-
âóºòüñÿ ÌÂÑ òà íàçèâàºòüñÿ 
«²íôîðì-Ðåñóðñè». Îëåêñàíäð 
Ðàäüêî õîò³â çàáðàòè ñâîº àâòî ç³ 
øòðàô-ìàéäàí÷èêà íà ÑÒÎ äëÿ 
ðåìîíòó. Íå ïîâåðòàþòü.

ВИМАГАЮТЬ ОПЛАТИ. Â³ííè÷à-
íèí, ùîéíî îòðèìàâ ïîñòàíîâó 
ïðî çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðî-
âàäæåííÿ, õîäèâ íà Àðàáåÿ, 17 ç³ 
âñ³ìà íåîáõ³äíèìè äîêóìåíòàìè. 
Ñåðåä íèõ — ëèñò ñë³ä÷îãî äî 
äèðåêòîðà «²íôîðì-Ðåñóðñè» ç 
ïðîõàííÿì ïåðåäàòè àâò³âêó âëàñ-
íèêó. Ó ëèñò³ ñë³ä÷èé íàïèñàâ: 
«Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 32 ïî-
ðÿäêó çáåð³ãàííÿ ðå÷îâèõ äîêà-
ç³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ 
Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, â³ä 
19 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó ¹ 1104, 
ô³íàíñóâàííÿ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ 
ç³ çáåð³ãàííÿì ÷è ïåðåñèëàííÿì 
ðå÷îâèõ äîêàç³â, çä³éñíþºòüñÿ 
çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî 
áþäæåòó».

—  Î õ î ð î í å ö ü  ø ò ð à ô -
ìàéäàí÷èêà ïåðå÷èòàâ óâàæíî 
âñå ³ êàæå: «Ìàºòå îïëàòèòè 
960 ãðèâåíü çà åâàêóàòîð ³ ìàéæå 
2000 çà ìàéäàí÷èê», — ðîçêàçóº 
Îëåêñàíäð Ðàäüêî. — Ìîÿ ìàøè-
íà — öå ðå÷îâèé äîêàç, à òàê³ 
çáåð³ãàþòüñÿ çà áþäæåòí³ êîøòè! 
Äîâãî ñïåðå÷àëèñÿ. Þðèñòó äçâî-
íèëè. Íå äîìîâèëèñÿ.

Íàñòóïíîãî äíÿ âëàñíèê ìà-
øèíè ï³øîâ äî êåð³âíèêà «²í-
ôîðì-Ðåñóðñ³â». Òîé òåæ ñêàçàâ: 
ïëàò³òü, à êâèòàíö³¿ äîêëàäåòå 
äî öèâ³ëüíîãî ïîçîâó ïðî êîì-
ïåíñàö³þ, ÿêèé Îëåêñàíäð Ðàäü-
êî ìàº ïîäàòè äî âèíóâàòöÿ ÄÒÏ.

— ß á òàê ³ çðîáèâ, ÿêáè 
íå çíàâ, ùî öå íå ïðàöþº, — ãî-
âîðèòü ÷îëîâ³ê. — ×åðåç êðàä³æêó 
ç ãàðàæà 12 ðîê³â òîìó ñóä ïðèñó-
äèâ ìåí³ ìîðàëüíó êîìïåíñàö³þ 
ó ðîçì³ð³ íà òîé ÷àñ 900 äîëàð³â. 

ПЛАТИ АБО ІДИ. ЗІ ШТРАФ-
СТОЯНКИ НЕ ВІДДАЮТЬ МАШИНУ 
Питання грошей  Замість держави 
розраховуватися за збереження 
«потерпілих» в ДТП машин змушують їхніх 
власників. Юристи кажуть: це незаконно. 
Чому на штраф-майданчику нехтують 
адвокатськими запитами і листами 
слідчих та не зважають на судові рішення?

Êðàä³é óæå âèéøîâ ç òþðìè ³, 
êîëè ñèä³â, ìåí³ ïðèñëàëè ò³ëüêè 
500 ãðèâåíü. Çàðàç ñóäîâ³ âèêî-
íàâö³ êàæóòü, ùî ¿ì íåâ³äîìî, äå 
öÿ ëþäèíà… ² òóò ìåí³ çíîâó ïðî-
ïîíóþòü ÷åêàòè êîìïåíñàö³þ…

ПОЛІЦІЯ НЕ ВПОРАЛАСЯ. Îëåê-
ñàíäð, óïåâíåíèé â ñâî¿é ïðàâîò³, 
âèêëèêàâ íà Àðàáåÿ, 17 íàðÿä ïî-
ë³ö³¿. «Êîïè» íå ñï³øèëè íà âè-
êëèê, ïðè¿õàëè, êîëè â íà÷àëü-
ñòâà øòðàô-ìàéäàí÷èêà çàê³í-
÷èâñÿ ðîáî÷èé äåíü. Ïàòðóëüí³ 
ïî òåëåôîííó ïîïðîñèëè ñë³ä÷î-
ãî ïî ÄÒÏ ñõîäèòè íàñòóïíîãî 
ðàíêó ðàçîì ç âëàñíèêîì «Øêîäà 
Ôàá³¿» äî äèðåêòîðà «²íôîðì-Ðå-
ñóðñ³â».

— Àëå ï³çí³øå ñë³ä÷èé ìåíå 
íàáðàâ ³ ñêàçàâ, ùî í³÷îãî íå âè-
éäå. «Òè çàïëàòè, — êàæå, — âñ³ 
òàê ðîáëÿòü, à ïîò³ì äîäàñè 
äî ïîçîâó ÷åêè…», — ãîâîðèòü 
Îëåêñàíäð Ðàäüêî.

Íà éîãî ïèñüìîâó çàÿâó äî êå-
ð³âíèêà «²íôîðì-Ðåñóðñ³â» ç 
ïðîõàííÿì ïîâåðíóòè àâòîìî-
á³ëü â³äïîâ³ëè â³äìîâîþ. Àðãó-
ìåíòóâàëè òèì, ùî ïîñòàíîâà 
ñë³ä÷îãî íå íàáóëà ÷èííîñò³, áî 
íå âè÷åðïàí³ óñ³ ñòðîêè îñêàð-
æåííÿ. Ìîâëÿâ, ïðîéäå 10 äí³â 
³ ùå 20, òîä³ çâåðòàéòåñü.

— Öå æ íå ¿õíÿ ñïðàâà âçà-
ãàë³! — äèâóºòüñÿ â³äìîâêàì 
Îëåêñàíäð Ðàäüêî. — ß õîäèâ 
äî ïðîêóðîðà, àáè â³í äàâ «áó-
ìàãó», ùî ð³øåííÿ ñë³ä÷îãî «çà-
êîííå». Â³í íå äàâ. Ñêàçàâ, ùî 
ùå íå îòðèìàâ ïàïåðè ç³ ñë³äñòâà 
íà ïîãîäæåííÿ… Ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
ÿ ñò³ëüêè âèá³ãàâ, âèð³øèâ íà-
éíÿòè þðèñòà. Â³í íàïèñàâ àä-
âîêàòñüêèé çàïèò.

«ПАНИ СВАРЯТЬСЯ...» — Âîíè 
óòðèìóþòü àâòîìîá³ë³ íå çàêîí-
íî, — êàæå þðèñò Âàñèëü Þðöåâ, 
ç ÿêèì ïðàöþº âëàñíèê «Øêîäè 
Ôàá³¿». — Íàâ³òü íå ìîãëè íàäàòè 
ìîòèâàö³þ â³äìîâè â÷àñíî, çà ùî 
êåð³âíèêà âæå ìîæíà ïðèòÿãóâà-
òè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ç âåëè-
êîþ çàòðèìêîþ â³äïèñàëèñÿ, ùî 
ó ïîñòàíîâ³ ñë³ä÷îãî íå âêàçàíèé 
ïîðÿäîê ïîâåðíåííÿ òðàíñïîðò-
íîãî çàñîáó ³ íà êîãî ïîêëàäåí³ 
âèòðàòè çà çáåð³ãàííÿ. Àëå öå 
ÿêðàç ñë³ä÷èé âêàçàâ — º ïîñè-
ëàííÿ íà ïîñòàíîâó Êàáì³íó ïðî 
òå, ùî âèòðàòè ìàþòü íàäàâàòèñÿ 
ç äåðæàâíîãî áþäæåòó. Àðãóìåí-
òàö³ÿ â³äìîâè íåçàêîííà. Íàäàë³ 
ïèòàííÿ áóäåìî âèð³øóâàòè, ñêî-
ð³øå çà âñå, ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó.

Ï³ä ÷àñ ñâî¿õ ïîõîä³â íà øòðàô-
ìàéäàí÷èê Îëåêñàíäð Ðàäüêî òà 
éîãî þðèñò ïîñò³éíî çóñòð³÷à-
þòü âëàñíèê³â àâò³âîê àáî ïðåä-
ñòàâíèê³â ô³ðì, ìàøèíè ÿêèõ 
òàê ñàìî íå â³ääàþòü áåç îïëàòè 
êâèòàíö³é çà çáåð³ãàííÿ. Ó îäíî-
ìó âèïàäêó, ðîçïîâ³äàþòü, ëþ-
äèíà ïðèéøëà ç ð³øåííÿì ñóäó 
íà ñâîþ êîðèñòü — íå äîïîìîãëî.

— ß ä³çíàâñÿ, ùî äî ÷åðâíÿ 
ó òàêèõ âèïàäêàõ, ÿê ì³é, ä³éñíî 
ìàøèíè â³ääàâàëè áåçêîøòîâ-
íî, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð Ðàäü-
êî. — À ïîò³ì øòðàô-ìàéäàí÷èêó 
ç áþäæåòó ïåðåñòàëè ïåðåðàõî-
âóâàòè êîøòè, ÷è ùî. Âîíè òàì 
ìåí³ ðîçêàçóâàëè, ùî çàðïëàòè 
íå ïëàòÿòü… ß òàê çðîçóì³â, ùî º 
âíóòð³øí³é êîíôë³êò ó ÌÂÑ. ßê 
êàæóòü, ïàíè ñâàðÿòüñÿ, à ó êî-
çàê³â ÷óáè òð³ùàòü.

НЕМАЄ НІКОГО ВДОМА. Ó ïîíå-
ä³ëîê âðàíö³ æóðíàë³ñò øóêàëà 
êåð³âíèöòâî «²íôîðì-Ðåñóðñ³â» 
ó ¿õí³õ ðîáî÷èõ êàá³íåòàõ. Çàñòà-
ëà íà ì³ñö³ ò³ëüêè áóõãàëòåðà òà 
ñåêðåòàðêó. Îñòàííÿ íå çìîãëà 
äàòè íîìåð êåð³âíèêà, ñêàçàëà, 
ùî íåùîäàâíî ïðàöþº, ³ ÿê äçâî-
íèòè äî íèõ íà ðîáî÷èé, íå çíàº.

— Íà÷àëüíèê íà ë³êàðíÿíî-
ìó, — ãîâîðèòü áóõãàëòåð. — Äàì 
íîìåð çàñòóïíèêà.

Òåëåôîíóºìî Îëåêñàíäðó Äÿ-
÷åíêó. Â³í êàæå, ùî íå íà ì³ñ-
ö³, àëå ìîæå êîìåíòóâàòè ïî òå-
ëåôîíó. Ïî÷óâøè ïðîõàííÿ 
ðîç’ÿñíèòè íåïîâåðíåííÿ ìà-
øèíè, ùî áóëà ðå÷îâèì äîêà-
çîì, ãîâîðèòü: «Ó òåëåôîííîìó 
ðåæèì³ ðîç’ÿñíèòè öå íå ìîæó. 
Öå äóæå-äóæå äîâãî ïîÿñíþâàòè, 
ïîñèëàòèñÿ íà íîðìè çàêîí³â…». 
Óðåøò³ ðàäèòü äîìîâëÿòèñÿ ïðî 
çóñòð³÷ ç äèðåêòîðîì.

Çà òåëåôîíîì, ÿêèé æóðíà-
ë³ñò çàëèøèëà äëÿ êåð³âíèêà 
«²íôîðì-Ðåñóðñ³â» Àíàòîë³ÿ 
Ïëèñíþêà, ïîäçâîíèâ êåð³âíèê 
þðèäè÷íî¿ êîìïàí³¿, ÿêà îáñëóãî-
âóº Â³ííèöüêó ô³ë³þ äåðæàâíîãî 
ï³äïðèºìñòâà ÌÂÑ. Â³í ïîÿñíèâ, 
ùî íà øòðàô-ìàéäàí÷èêó òåïåð 
áåçïëàòíà ò³ëüêè… þðèäè÷íà äî-
ïîìîãà.

Çà éîãî ñëîâàìè, çà çáåð³ãàííÿ 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ ïî-
òðàïèëè íà øòðàô-ñòîÿíêó ÿê 
ðå÷îâ³ äîêàçè, òðåáà ïëàòèòè 
âëàñíèêàì. Ö³ ãðîø³, ñêàçàâ, 
éîãî þðèñòè çà äâà ì³ñö³ ïî-
âåðíóòü ÷åðåç ñóä ³ çðîáëÿòü öå 
äëÿ ëþäåé áåçïëàòíî.

Îõîðîíåöü 
øòðàôìàéäàí÷èêà 
ñêàçàâ: «Ìàºòå 
îïëàòèòè 960 ãðèâåíü 
çà åâàêóàòîð ³ ìàéæå 
2000 çà ìàéäàí÷èê»

Олександр 
Радько (47): 
За зберігання 
моєї машини, 
яка була речовим 
доказом і має 
повертатися 
безкоштовно, 
штраф-
майданчик 
вимагає більше 
трьох тисяч 
гривень
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Якщо ви занадто багато працюєте — заведіть кота...
Силою особистого прикладу він перетягне вас на бік справжніх цінностей: відпочинку та 
лінивого споглядання цього тлінного світу.

Не судіть батьків загиблих дівчаток. Вони ще не відійшли від шоку і не зовсім розуміють, що 
сталося. Бо найстрашніше - це хоронити своїх дітей і думати, що міг би не відправити в той 
клятий табір, забрати в ту ніч додому і ще тисячу якби...

Олександр Царевський
велоактивіст   

Таїса Гайда
активістка    
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ДІАНА МОРОЗ, ВОЛОНТЕР
Я не думаю про те, як перемагати 
інших! Я думаю лише про те, як 
перемогти себе!

ПРЕСС-
СЛУЖБА 

ПРАТ 
«КАЛИНІВСЬКИЙ 

МАШЗАВОД»

Òðàäèö³éíî â ÷åòâåðòó 
íåä³ëþ âåðåñíÿ â Óêðà¿í³ 
áóäå ñâÿòêóâàòèñÿ Äåíü ìà-
øèíîáóä³âíèêà. Çàâ³òàº öå 
ñâÿòî ³ â ì³ñòî Êàëèí³âêó, 
äå ç 1934 ðîêó ïðàöþº îäèí 

³ç ë³äåð³â ìàøèíîáóä³âíî¿ 
ãàëóç³ Â³ííè÷÷èíè — ÏðÀÒ 
«Êàëèí³âñüêèé ìàøçàâîä». 
²íæåíåðíèé ñêëàä ï³äïðè-
ºìñòâà äîçâîëÿº âèãîòîâëÿòè 
ñòàíäàðòíå òà íåñòàíäàðòíå 
îáëàäíàííÿ äëÿ õàð÷îâî¿ òà 
ïåðåðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ç 
îïòèìàëüíèì ñï³ââ³äíîøåí-
íÿì ö³íè òà ÿêîñò³, ÿêå â³ä-
ïîâ³äàº ñâ³òîâèì ñòàíäàðòàì.

Öóêðîâèêè çíàþòü êàãàòî-
óêëàäà÷³, ìîëî÷íèêè — ñó-
øàðêè äëÿ ìîëîêà, õë³áîïå-
êàð³ — õë³áîïåêàðñüê³ ïå÷³ 
âèðîáíèöòâà ÏðÀÒ «Êàëèí³â-
ñüêèé ìàøçàâîä». Ãåîãðàô³ÿ 
ïîñòà÷àííÿ ïðîäóêö³¿ îõîïëþº 
êðà¿íè ñõ³äíî¿ ªâðîïè òà Àç³¿. 
Âïåðøå ó 2017 ðîö³ «â³äêðèëè» 
Àôðèêó — â ðåñïóáë³êó Òàí-
çàí³þ â³äïðàâëåíî óñòàíîâêó 
äëÿ ïàñòåðèçàö³¿ ìîëîêà.

Íà çàâîä³ ïîñò³éíî ðîç-
ðîáëÿþòü òà âïðîâàäæóþòü 
ó âèðîáíèöòâî íîâå îáëàä-
íàííÿ. Ó 2017 ðîö³ âèãîòîâ-
ëåíî, çìîíòîâàíî òà ïåðåäàíî 
â åêñïëóàòàö³þ íîâ³ âèñîêî-
åôåêòèâí³ âàêóóì-âèïàðí³ 
óñòàíîâêè EvaSys® ïë³âêîâîãî 
òèïó ç ìåõàí³÷íîþ êîìïðåñ³ºþ 
ïàðè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ çãóùåí-
íÿ ìîëîêà. Óñòàíîâêè ïðàöþ-
þòü â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³ 
ç ôóíêö³ºþ â³ääàëåíîãî êåðó-
âàííÿ (íàïðèêëàä, ç Êàëèí³â-
êè êåðóºìî óñòàíîâêîþ â Ïè-

ðÿòèí³) òà äîçâîëÿþòü åêîíî-
ìèòè 50 000 ì3 ïðèðîäíîãî 
ãàçó íà ì³ñÿöü. Òàêîæ ï³äïðè-
ºìñòâî çàÿâèëî ïðî ñåáå, ÿê 
ÿê³ñíèé âèðîáíèê àñåïòè÷íèõ 
ºìíîñòåé ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³ 
TankSys® îá’ºìîì äî 150 ì3. 
ÏðÀÒ «Êàëèí³âñüêèé ìàøçà-
âîä» íå çàëèøàºòüñÿ îñòîðîíü 
ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì ïðàö³â-
íèê³â ï³äïðèºìñòâà. Ïîñò³éíî 
äîïîìàãàº çàêëàäàì îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ, îñâ³òè, òåðèòîð³àëü-
íèì ãðîìàäàì, â³éñüêîâèì 
÷àñòèíàì Êàëèí³âñüêîãî ðàéî-
íó. Íàì ä³éñíî âàæëèâî, ùîá 
íàø óñï³õ ñïðèÿâ ïðîöâ³òàííþ 
Êàëèí³âùèíè, Â³ííè÷÷èíè òà 
ºäèíî¿ Óêðà¿íè. Çàïðîøóºìî 
â³äâ³äàòè íàøå ï³äïðèºìñòâî.

Â³òàºìî ç³ ñâÿòîì — Äíåì 
ìàøèíîáóä³âíèêà!!!

Ç íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿ-
ìè àêö³îíåðè, êåð³âíèöòâî òà 
êîëåêòèâ ÏðÀÒ «Êàëèí³âñüêèé 
ìàøçàâîä».

БЛОГ

«Ми працюємо для вас!!!»

407362

Вакуум-випарна установка EvaSys®

Ємність з нержавіючої Ємність з нержавіючої 
сталі TankSys®сталі TankSys®
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ВАЛЕНТИНА 
ЧЕРНЕГА, 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА 
ГУБНИКА:

— У нашому селі 
є  залізничний 
міст. У 2014 році 

розпочали його заміну. Сіль-
рада звернулася з клопотанням 
до Одеської залізниці переда-
ти його громаді як спонсорську 
допомогу. Таке само звернення 
зробила Гайсинська райрада. 
Але нам відмовили. Планували 
встановити його у цьому місці, 
де ходить пором.

На той час треба було понад 
400 тис. грн на технічну доку-
ментацію і майже 14 млн грн 
на встановлення. Тростянецька 
райдержадмінстарція зверталася 
з таким само проханням до Каб-
міну. Нічого не вийшло. Старий 
міст забрали. Новий закінчують 
встановлювати. Там є пішохідна 
доріжка. Щоб перейти, треба пи-
тати дозволу в охорони. Та й люди 
бояться поїзда. Є ніші сховатися, 
але все одно страшно. Сільрада 
не може взяти на себе витрати з 
утримання порому і поромників, 
бо ми бюджетна організація.

Просили старий міст — не дали 

АНДРІЙ ФЕДОРЧУК, 
В. О. НАЧАЛЬНИ-
КА УПРАВЛІННЯ 
«УКРТРАНСБЕЗПЕ-
КИ» У ВІННИЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ:

— Пором не може 
використовуватися без належ-
но оформлених документів. 
Головний з них — свідоцтво 
про реєстрацію. Щоб його 
отримати, треба сплатити три 

тисячі гривень. Крім того, що-
року слід проводити технічний 
огляд плавзасобу. Вартість 
такої процедури приблизно 
400–500 гривень. Насамперед 
маємо з’ясувати, хто є власни-
ком плавзасобу. Поки що місцеві 
жителі Губника не усвідомлю-
ють, що кожен раз наражають 
себе на небезпеку, користую-
чись у такий спосіб переправою 
через річку.

Експлуатувати плавзасіб без дозволу заборонено 

ÑÈÒÓÀÖ²ß

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ïðèáëèçíî äâ³ñò³ 
ëþäåé ïåðåïðàâ-
ëÿºòüñÿ ùîäíÿ 
íà ïîðîì³ ó ðàéîí³ 

ñåëà Ãóáíèê. Ïëèâóòü ç Ãóáíèêà 
Ãàéñèíñüêîãî ðàéîíó ó Ãóáíèê 
Òðîñòÿíåöüêîãî ðàéîíó. Á³ëü-
ø³ñòü äîáèðàºòüñÿ íà ðîáîòó. 
Íà ïðîòèëåæíîìó, ïðàâîìó áå-
ðåç³, êàð’ºð, êîëîí³ÿ, ùåáåíåâèé 
çàâîä, äåõòî ïðàöþº â Ëàäèæè-
í³. Àâòîáóñîì òðåáà ¿õàòè 40 ê³-
ëîìåòð³â. Äî òîãî æ, ïðÿìîãî 
ðåéñó ç ñåëà íåìà. Íå äî¿æäæà-
þ÷è äî Ãàéñèíà, ñë³ä ïåðåñ³-
äàòè íà ³íøèé àâòîáóñ, ùî éäå 
äî Ëàäèæèíà. Øèðèíà ð³÷êè 
ïðèáëèçíî ñòî ìåòð³â. Ç ïðàâî-
ãî áåðåãà äî Ëàäèæèíà ìåíøå 
äåñÿòè ê³ëîìåòð³â.

— Ìè ñàì³ â³ä÷³ïëþºìî ïîðîì, 
ñàì³ ãðåáåìî, — êàæå ïðàö³âíèê 
âèïðàâíî¿ êîëîí³¿ Ìèêîëà. — 
ßêùî ïðèïëèëè äî îäíîãî áåðåãà 
³ â çâîðîòíîìó íàïðÿìêó íåìà 
ïàñàæèð³â, òðåáà ÷åêàòè, ïîêè 
õòîñü ç’ÿâèòüñÿ ³ ïîäàñòü êîðà-
áåëü íàçàä. Âðàíö³ ùå í³÷îãî, ëþ-
äåé áàãàòî, º ðóõ. À âäåíü çàñíóòè 
ìîæíà, âèãëÿäàþ÷è, ïîêè õòîñü 
ç’ÿâèòüñÿ. Äçâîíèìî çíàéîìèì, 
ùîá ï³ä³éøëè äî áåðåãà ïîäàëè 
ïîðîì. Ñëîâîì, á³äà ç öèì íà-
øèì ïàðîïëàâîì.

Çà áåçïåêó ì³ñöåâèõ æèòåë³â 
â³äïîâ³äàþòü, çîêðåìà, îðãàíè 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Öå 
ïåðåäáà÷åíî ÷èííèì çàêîíîäàâ-

ñòâîì. Â³äïîâ³äíî ñ³ëüðàäà ìàëà á 
âçÿòè íà ñåáå îðãàí³çàö³þ ðîáîòè 
ç íàëàãîäæåííÿ íàä³éíî¿ ïåðå-
ïðàâè.

СТРАШНО, КОЛИ ТРОС ОБІ-
РВЕТЬСЯ. Ì³æ äâîìà áåðåãàìè 
íàòÿãíóòèé ìåòàëåâèé òðîñ. 
Ïî íüîìó ç äîïîìîãîþ íåõè-
òðîãî ïðèñòðîþ ðóõàºòüñÿ ïî-
ðîì. Íå ñàìîñò³éíî — òðåáà 
ãðåáòè. Àáè íå òÿãíóòè ðóêàìè 
³ íå ðàíèòè ¿õ îá òðîñà, ì³ñöåâ³ 
ïðèäóìàëè êëþ÷êó, ç äîïîìîãîþ 
ÿêî¿ òÿãíóòü ïëàâçàñ³á ïî âîä³. 

Æóðíàë³ñò RIA ñïðîáóâàâ ãðåá-
òè — íå âäàëîñÿ.

— Ïî òîìó, ÿê õòî ãðåáå, àáî 
ÿê â³ä÷³ïëþº ïîðîì ç ïðèâ’ÿçó, 
âèçíà÷àºìî — íàøà öå ëþäèíà 
÷è ÷óæà, — êàæå êîëèøí³é äè-
ðåêòîð øêîëè ²âàí Òêà÷åíêî. — 
Òàê ùî íå îäíîìó âàì ïîïåðâàõ 
íå âäàëîñÿ êåðóâàòè íàøèì ïà-
ðîïëàâîì.

— Öå òàê³ íåçðó÷íîñò³, ëþ-
äîíüêè äîáð³, — á³äêàºòüñÿ ïàí³ 
Âàëåíòèíà, ÿêà ðàçîì ç äèòèíîþ 
äîáèðàëàñÿ â Ëàäèæèí. — Ðàí³-
øå ìè ïðîæèâàëè ó Æèòîìèð³. 
Ïåðåáðàëèñÿ äî ÷îëîâ³êà â ñåëî. 

НІЧИЙНИЙ ПОРОМ ПЛАВАЄ 
ПО ПІВДЕННОМУ БУГУ 
Гребуть ключкою  Нормальну 
переправу через Буг хочуть мати жителі 
села Губник. Поки що користуються 
пароплавом, так дехто з місцевих називає 
пором. Він нічийний. Пасажири самі 
гребуть, самі ремонтують. Але не це їх 
найбільше допікає

ß ïðàöþþ â Ëàäèæèí³. Êîæåí 
äåíü êîðèñòóþñÿ ïîðîìîì. Ïåð-
øèé ðàç òåæ í³÷îãî íå âèéøëî. 
×îëîâ³ê íàâ÷èâ.

Íàòîì³ñòü ÷îëîâ³êè ïåðåêîíà-
í³, ùî í³÷îãî îñîáëèâîãî â öüî-
ìó íåìà. Êàæóòü, êîëè íå áóëî 
êëþ÷êè, äåÿê³ õëîïö³ ñòàâàëè 
íà òðîñ íîãàìè, ÿê åêâ³ë³áðèñ-
òè. Íîãàìè òèñíóòè ëåãøå, í³æ 
ðóêàìè. 

— Ñïðàâä³ òÿæêî, êîëè äîù³, 
àáî êîëè ñêèäàþòü âîäó ³ ð³âåíü 
ï³äí³ìàºòüñÿ â ð³÷ö³, — êàæå 
²âàí Òêà÷åíêî. — Òîä³ ïîòð³áíà 
ñèëà. Âîäà òàê òèñíå íà ïîðîì, 
ùî òÿæêî êëþ÷êîþ ïðàöþâàòè. 
Ïî ñàíòèìåòðó ïåðåïðàâëÿºìî 
ïîðîì. À ÿê íîðìàëüíà âîäà, 
òî 10–15 õâèëèí — ³ òè íà ïðî-
òèëåæíîìó áåðåç³.

Íà ïàëóáó, ðîçì³ðîì ïðè-
áëèçíî 4õ6 ìåòð³â, çà¿æäæà-
þòü ç ìîòîöèêëàìè, ìîïåäà-
ìè, âåëîñèïåäàìè, ³íêîëè íà-
áèâàºòüñÿ ïîíàä 20 ëþäåé. ×è 
íå ñòðàøíî?

— Ñòðàøíî áóëî, êîëè òðîñ 
îá³ðâàâñÿ, — ðîçïîâ³äàº ïðà-
ö³âíèöÿ êîëîí³¿, ÿêà íàçâàëà 
ñåáå Âàëåíòèíîþ. — ß òîä³ 
ÿêðàç ïåðåïðàâëÿëàñÿ. Äîáðå, 
ùî õëîïö³, ÿê³ áóëè â öåé ÷àñ 
ç íàìè, çóì³ëè óòðèìàòè îá³-
ðâàíèé ê³íåöü òðîñó ³ òàê äîòÿã-
íóëè ïîðîì äî áåðåãà. ²íàêøå 
çóïèíèëèñÿ á âíèçó íà ãàòö³. 
Ùî öå òàêå? À òàì âíèçó º 
êàì’ÿí³ ïîðîãè. ßêáè ïîðîì 
ç ðîçãîíó íàëåò³â íà êàì³ííÿ, 
ìîæíà ò³ëüêè çäîãàäóâàòèñÿ, 
ÿêà áóëà á çóïèíêà.

ПРАЦЮВАВ ЦІЛОДОБОВО, 
А В ШТАТІ БУВ ПОРОМНИК. Ïà-
ðîïëàâ, òàê ì³ñöåâ³ íàçèâàþòü 
ïîðîì, ç’ÿâèâñÿ ó ñåë³ ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê íà ïðàâîìó áåðåç³ â³äêðèëè 
êàð’ºð ³ çíàäîáèëèñÿ ðîáî÷³ 
ðóêè. Áóëî öå ùå ó äîâîºííèé 
÷àñ. Òîä³ é ñïîðóäèëè ïëàâçàñ³á. 
Â³í áóâ ç äåðåâà. Ïîò³ì âèãîòî-
âèëè ìåòàëåâèé ïàñàæèðñüêèé 
³ âàíòàæíèé.

— Ó 1972 ðîö³, êîëè ÿ ïðèéøëà 
ïðàöþâàòè ó áóõãàëòåð³þ êîëãîñ-
ïó, îáèäâà ïîðîìè çíàõîäèëèñÿ 
íà áàëàíñ³ ãîñïîäàðñòâà, — ðîç-
ïîâ³äàº êîëèøí³é áóõãàëòåð 
ïàí³ Âàëåíòèíà. — Óòðèìóâàëè 
ïîðîìíèêà. Çâàëè éîãî ²âàí Ìè-
êèòîâè÷. Â³í æèâ êîëî ñàìîãî 
ïàðîìó. Ïîò³ì êàð’ºð çàáðàâ ¿õ 
íà ñâ³é áàëàíñ.

Ïàí Ïåòðî, êîëèøí³é ðîá³òíèê 
ùåáåíåâîãî çàâîäó, ïðèãàäóº, ÿê 
íà ï³äïðèºìñòâ³ çìóøåí³ áóëè äî-
âîäèòè ïåðåâ³ðÿþ÷èì, äëÿ ÷îãî 
ó íèõ ó øòàòíîìó ðîçïèñ³ çíà-

÷èòüñÿ ïîðîìíèê. Çàâîä íàëåæàâ 
Îäåñüê³é çàë³çíèö³.

— Ö³ ïîðîìè ïî ÷åðç³ áóëè 
íà áàëàíñ³ òî â êàð’ºð³, òî íà çà-
âîä³, — ïðîäîâæóº ïàí Ïåòðî. — 
Äèðåêòîðè äîìîâèëèñÿ ì³æ ñî-
áîþ ïðî îïëàòó. Â³ä êîëîí³¿ áóëî 
äâà ïîðîìíèêè, êàð’ºðó — îäèí, 
³ â³ä ùåáåíåâîãî çàâîäó — îäèí. 
Ó òîé ÷àñ ïîðîì ïðàöþâàâ ö³-
ëîäîáîâî.

Ñï³âðîçìîâíèê çãàäóº âè-
ïàäîê, êîëè âòîïèâñÿ îäèí ç 
ïîðîìíèê³â. Ï³ñëÿ òðàã³÷íîãî 
âèïàäêó â³ä ö³º¿ ïîñàäè â³äìî-
âèëèñÿ íà çàâîä³. À ïîò³ì ïåðå-
ñòàëè ô³íàíñóâàòè é â êîëîí³¿ òà 
êàð’ºð³. Í³õòî íå áåðå íà áàëàíñ, 
áî öå çàéâèé êëîï³ò. Òàê ïîÿñ-
íèâ ñï³âðîçìîâíèê.

Óäîñêîíàëèòè ñïîñ³á ïåðåïðà-
âè ïðîïîíóâàâ îäèí ç âåòåðàí³â, 
ì³ñöåâèé óì³ëåöü. Äëÿ öüîãî 
ïîòð³áí³ äåÿê³ ìåõàí³çìè. Í³õòî 
÷îëîâ³êà íå ï³äòðèìàâ. Ïðîäî-
âæóþòü ³ äàë³ ãðåáòè êëþ÷êîþ.

«Ñòðàøíî áóëî, êîëè 
òðîñ îá³ðâàâñÿ.  Äîáðå, 
ùî õëîïö³ çóì³ëè 
óòðèìàòè îá³ðâàíèé 
ê³íåöü ³ òàê äîòÿãíóëè 
ïîðîì äî áåðåãà»

— Селу потрібна надійна переправа, — каже колишній директор школи Іван Ткаченко
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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß

405844

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

— Убезпечити себе від отруєння грибами 
можна. Найпростіше придбати в магазині 
або супермаркеті гриби, що вирощують 
в промислових умовах (печериці, гливи). 
Ні у якому разі не купувати гриби в місцях 
стихійної торгівлі. Особливо це стосується 
сушених, солоних, маринованих грибів. 
Дуже небезпечними можуть виявитися 
придбані на ринку «домашні» грибні кон-
серви у банках із закатаними кришками, 
які можуть, крім грибного отруєння, стати 
причиною ботулізму. Гриби зібрані у при-

роді краще купувати на організованих 
ринках. При цьому вимагати у торговців 
документ про проведення експертизи. 
Самому збирати потрібно тільки добре 
знайомі види грибів. Зрізати гриб потрібно 
з повною ніжкою. Не брати гриби з буль-
бочкою в основі ніжки. Не варто перевіряти 
гриби на смак у сирому вигляді. Зібрані 
або придбані на ринку гриби обов’язково 
перебрати, викинути всі сумнівні, зламані, 
перезрілі. Перед кулінарною обробкою 
гриби треба добре очистити, вимочити 
у воді, а умовно їстівні — відварити. Гри-
би, це продукт, що швидко псується, тому 
готувати їх потрібно в той день, коли їх 
зібрали. Кожен вид грибів повинен готу-
ватися окремо. Потрібно пам’ятати, що 
термічна обробка не знешкоджує токсини 
смертельно-отруйних грибів. 

Îëåêñàíäð 
Ñàìîéëîâ

ë³êàð-òåðàïåâò, 
ãàñòðîåíòåðîëîã

â³ííèöüêîãî 
ìåäè÷íîãî öåíòðó 
«Àëüòàìåäèêà»

Коментар експерта 405461

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Çà îñòàíí³ ÷îòè-
ðè ì³ñÿö³, çà äà-
íèìè ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ Äåð-

æïðîäñïîæèâñëóæáè ó Â³ííèöü-
êèé îáëàñò³, 16 ëþäåé îòðó¿ëèñÿ 
ãðèáàìè. Äâîº ç íèõ ä³òè 10 òà 
16 ðîê³â.

— Ó ÷åðâí³ ìàëè ì³ñöå òðè 
âèïàäêè îòðóºííÿ, ó âåðåñí³ 
13 âèïàäê³â, — ðîçïîâ³äàº Îëåíà 
Ãîëóáîâñüêà, ñïåö³àë³ñò ç ñàíå-
ï³äêîíòðîëþ Äåðæïðîäñïîæèâ-
ñëóæáè. — Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü 
ïîñòðàæäàëèõ ó Êîçÿòèíñüêîìó, 
Êàëèí³âñüêîìó òà Â³ííèöüêîìó 
ðàéîíàõ. Ç³ ñë³â ïîñòðàæäàëèõ, 
ãðèáè çáèðàëèñÿ â ïîñàäêàõ, ³ 
í³áèòî áóëè ¿ñò³âí³, à ñàìå ñè-
ðî¿æêè. Ìèíóëîãî ðîêó ëþäè 
òðó¿ëèñÿ ÷åðåç ìóõîìîðè.

Çà ñëîâàìè ñïåö³àë³ñòà, ëåòàëü-
íèõ âèïàäê³â, íà ùàñòÿ, íå áóëî. 
Îñòàíí³é ðàç îòðó¿ëàñÿ ñ³ì'ÿ ³ç 
÷îòèðüîõ ëþäåé. Âîíè çíàõîäÿòü-
ñÿ â ðåàí³ìàö³éíîìó â³ää³ëåíí³ 
ðàéîííî¿ ë³êàðí³. Ñòàí õâîðèõ 
ñåðåäíüîãî ñòóïåíþ âàæêîñò³.

Ãðèáè — ñèðî¿æêè òà ïå÷åðè-
ö³ — áóëè ç³áðàí³ ó ë³ñîñìóç³ á³ëÿ 
ñòàâêà. Ïåðåä âæèâàííÿì ¿õ â³ä-
âàðèëè ó âîä³, ïîò³ì îáñìàæèëè 
íà îë³¿.

— Íà÷åáòî âñ³ òåõí³÷í³ óìîâè 
äëÿ âæèâàííÿ ãðèá³â áóëè âèêî-

íàí³, àëå íå âáåðåãëè, — ãîâîðèòü 
Îëåíà Ãîëóáîâñüêà. — Ë³êàð³ çà-
ñòåð³ãàþòü â³ä âæèâàííÿ ãðèá³â 
óñ³õ. Òîìó ùî ëþäè ïîòðàïëÿëè 
äî ðåàí³ìàö³é ï³ñëÿ çáèðàííÿ òà 
âæèâàííÿ íàâ³òü ¿ñò³âíèõ ãðè-
á³â — ñèðî¿æîê, ï³äáåðåçíèê³â, 
ï³ääóáíèê³â…

Òèì íå ìåíø, á³ëüø³ñòü îòðó-
ºíü îáóìîâëåí³ âæèâàííÿì ïëàñ-
òèí÷àòèõ ãðèá³â, çîêðåìà áë³äî¿ 
ïîãàíêè, ÿê³ ïîìèëêîâî ñïðèé-
ìàþòüñÿ çà ¿ñò³âí³ ïå÷åðèö³ òà 
ñèðî¿æêè, çàçíà÷àº ñïåö³àë³ñò 
Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè. Îòðó-
ºííÿ òàêîæ ìîæóòü ñïðè÷èíèòè 
¿ñò³âí³ ãðèáè, ÿê³ âèðîñëè íà çà-
áðóäíåíèõ òåðèòîð³ÿõ, óçäîâæ 
àâòîìàã³ñòðàëåé.

Òàêîæ íå âàðòî çáèðàòè ãðèáè 
ï³ä ÷àñ ïîñóõè. Ó ñïåêîòíó ïî-
ãîäó çì³íþºòüñÿ îáì³í ðå÷îâèí 
â îðãàí³çì³ ãðèá³â, âîíè âòðà÷à-
þòü âîäó ³ íàêîïè÷óþòü òîêñèíè. 
¯õ âæèâàííÿ ³íîä³ çàê³í÷óºòüñÿ 
òðàã³÷íî — îòðóºííÿìè, à äåêîëè 
³ ñìåðòþ ïîòåðï³ëèõ. Ñòàð³ àáî 
÷åðâèâ³ ãðèáè ì³ñòÿòü ïðîäóêòè 
ðîçïàäó á³ëê³â, òîìó òåæ º íåïðè-
äàòíèìè äî âæèâàííÿ.

Ë³êàð³ îö³íþþòü ãðèáè ÿê ïðî-
äóêò, êîòðèé âàæêî ïåðåòðàâëþ-
ºòüñÿ. Òîìó ñòðàâè ç íèõ ìîæóòü 
âæèâàòè ëèøå ïðàêòè÷íî çäîðîâ³ 
ëþäè. Ãðèáè êàòåãîðè÷íî çàáî-
ðîíåí³ äî ñïîæèâàííÿ âàã³òíèìè, 
æ³íêàìè, ÿê³ ãîäóþòü ãðóääþ, ä³-
òüìè òà ëþäüìè ïîõèëîãî â³êó! 

ТРУЯТЬСЯ НАВІТЬ 
ЇСТІВНИМИ ГРИБАМИ 
Почалося!  За останніх два тижні 
13 жителів області опинилися в реанімації 
через отруєння грибами. Мухомори були 
минулого року, в цьому році грибники 
труїлися сироїжками та печерицями. Лікарі 
наголошують — якщо маєте проблеми зі 
здоров’ям — відмовтесь від грибів взагалі

ЯК УБЕРЕГТИСЯ ВІД ОТРУЄННЯ

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ГРИБНИКІВ 

ЗБИРАЙТЕ
тільки добре 
відомі вам гриби 

НЕ ЗБИРАЙТЕ
гриби 
в екологічно 
забруднених 
зонах 

НЕ ЗБИРАЙТЕ 
старі перезрілі 
та пошкодженні 
гриби 

НЕ КУШТУЙТЕ 
сирі гриби 
з метою 
визначення смаку 

НЕ КУПУЙТЕ 
невідомі вам 
дикорослі гриби 

НЕ КОНСЕРВУЙТЕ
дикорослі гриби 
в герметично 
закритих банках 

НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ
дітям збирати і 
вживати гриби 

НЕ ДОВІРЯЙТЕ
народним 
методам 
визначення 
отруйності грибів 

НЕГАЙНО 
викликайте 
швидку медичну 
допомогу при 
підозрі отруєння 
грибами

Не збирати невідомі гриби. Якщо гриб 
викликає хоч найменший сумнів, краще 
його позбутися

Не можна годувати грибами дітей 
дошкільного віку, зокрема, з проблемами 
травлення 

Краще збирати губчасті гриби: 
білі, бабки, моховики…

Перед приготуванням гриби потрібно 
ретельно помити, а перед сушінням 
обтерти вологою тканиною 

Готові страви з грибів можна зберігати 
не більше ніж 24 години на холоді і 
в емальованому посуді 

Ніколи не вживати гриби без 
термообробки. Перед приготуванням 
необхідно відварити протягом 10–15 хвилин
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Переміг 
математик
 Íà Äí³ çäîðîâ’ÿ òîð-
ãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
êîëåäæó âèêëàäà÷ âè-
ùî¿ ìàòåìàòèêè Ìèêî-
ëà Ãóìåí÷óê îá³öÿâ, ùî 
ïîñòàâèòü «àâòîìàòîì» 
ìàêñèìàëüíó îö³íêó, êîëè 
õòîñü ï³äí³ìå ãèðþ á³ëüøå 
çà íüîãî. Còóäåíòàì öå 
íå âäàëîñÿ.

Подільське 
дербі 
 «Íèâà-Â» âäðóãå ïîñï³ëü 
çàçíàëà ïîðàçêè ç ðàõóíêîì 
0:1. Íà öåé ðàç ó ãîñòÿõ 
ïðîãðàëà îäíîêëóáíèêàì ç 
Òåðíîïîëÿ. Ó íåä³ëþ, 24 âå-
ðåñíÿ, íà ÑÊ «Íèâà» î 17.00 
íèâ³âö³ ïðèéìàþòü «Ïîä³-
ëëÿ» (Õìåëüíèöüêèé). 

Буде більше 
команд 
 Ãîëîâà Äèòÿ÷î-þíàöü-
êî¿ ôóòáîëüíî¿ ë³ãè îáëàñò³ 
Ìèõàéëî Äçþáà ïîâ³äîìèâ 
ïðî çá³ëüøåííÿ ÷èñåëüíîñò³ 
êîìàíä ó ÄÞÔË: 30 êîëåê-
òèâ³â ãðàòèìóòü ó âèù³é ë³ç³, 
31 — ó ïåðø³é. Ìèíóëîãî 
ñåçîíó ãðàëè 52 þíàöüê³ 
êîìàíäè.

Безкоштовна 
ліцензія УЕФА 
 Ó Â³ííèö³ áóäóòü êóðñè 
òðåíåð³â, ÿê³ îòðèìóâàòèìóòü 
ë³öåíç³þ «Ñ» ÓªÔÀ. Çà öå 
ñïëà÷óþòü íå ñëóõà÷³, à Îá-
ëàñíà ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó.

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

ÑÏÎÐÒ

Випуск №37 (1006)
Любителям шахів пропонуємо перевірити свою майстерність 
– розв’язати всі чотири оригінальні шахові задачі-мініатюри, не 
розставляючи позиції на шахівниці. Скільки для розв’язання всіх задач 
ви витратили часу? 

Задача №2039-2042
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

мат за два ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №37 (1351) 13 вересня 2017 року
Задача №2035
I. 1. Cb7! Cb8+  2. Kpc6 Td6x; II. 1 Kpe8! Tf5  2. Cd7 Tf8x.
Задача №2036
I. 1. Ce6! g7  2.Kf7 g8Kx; II. 1. Kpe7! Te5+  2. Kpf8 g7x.
Задача №2037
I. 1. Kpa4! Td5  2. b3 Ta5x; II. 1. Kpc2! Tc4+  2. Kpd1 Tc1x.
Задача №2038
I. 1. Cg3! f3  2. Th2 Kp5x; II. 1. Te3! f4  2. Tg3 Kf2x - правильні мати.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
  Â³ííèöüêà ëåãêîàòëåòêà 

Äæîéñ Êîáà — ìàéñòåð ñïîðòó 
Óêðà¿íè ì³æíàðîäíîãî êëàñó, 
ïðèçåðêà þíàöüêî¿ Îë³ìï³àäè ³ 
÷åìï³îíêà ªâðîïè 2017 ðîêó ñå-
ðåä þí³îðîê ç³ ñïðèíòó. Äíÿìè 
òàëàíîâèòà ñïîðòñìåíêà ïðî-
âåëà ïîêàçîâèé Îë³ìï³éñüêèé 
óðîê ó øêîë³ ¹ 23. Òàì âîíà 
çàê³í÷èëà 9 êëàñ³â, ï³ñëÿ ÷îãî 
âñòóïèëà äî Â³ííèöüêîãî òåõ-
í³÷íîãî êîëåäæó.

Ñïîðòèâíå ñâÿòî îðãàí³çóâà-
ëî â³ää³ëåííÿ ÍÎÊÓ. Íà íüîãî 

ç³áðàëèñÿ â÷èòåë³ ô³çêóëüòóðè 
ç ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. 
Øîó ðîçïî÷àëîñÿ ç öåðåìîí³¿ 
âíåñåííÿ ³ çàïàëåííÿ Îë³ìï³é-
ñüêîãî âîãíþ. Ó÷í³ ïîêàçàëè 
ê³ëüêà ö³êàâèõ íîìåð³â. Ãîñò³ 
ïåðåãëÿíóëè íà âåëèêîìó åêðàí³ 
ñòð³÷êó ïðî äîñÿãíåííÿ Äæîéñ 
Êîáè, ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç³ ñïîð-
òèâíîþ ç³ðî÷êîþ. Âîíà ïðîâåëà 
ìàéñòåð-êëàñ ç ëåãêî¿ àòëåòèêè ³ 
çàðÿäêó ó ìóçè÷íîìó ñóïðîâîä³, 
ÿêèé ðîçðîáèëà ñàìà. Êîæåí ³ç 
þíèõ ó÷àñíèê³â óðîêó îòðèìàâ 
îë³ìï³éñüê³ ñóâåí³ðè. Â³ää³ëåííÿ 

ÍÎÊÓ âðó÷èëî ïîäàðóíêè øê³ëü-
í³é êàôåäð³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè 
(êîìïëåêò ì’ÿ÷³â) òà Äæîéñ Êîá³.

— Ìåí³ ïðèºìíî ïîâåðíóòèñÿ 
ó ð³äí³ ñò³íè, äî çíàéîìèõ ïå-
äàãîã³â. ß ç äèòèíñòâà ëþáèëà 
ñïîðò. Àëå ó ìîëîäøèõ êëàñàõ 
á³ëüøå ïîäîáàëîñÿ á³ãàòè íà äî-
âø³ äèñòàíö³¿ (800 ³ 100 ìåòð³â), 
à íå ñïðèíò, — êàæå ÷åìï³îíêà.

— Äæîéñ, êîëè òè ïî÷àëà çà-
éìàòèñÿ ñïîðòîì ñåðéîçíî?

— Çàâäÿêè â÷èòåëüö³ ô³çêóëü-
òóðè ²íí³ Äåíèñþê ÿ ó 11 ðîê³â 
ïî÷àëà çàéìàòèñÿ ëåãêîþ àòëå-

òèêîþ ó îáëàñí³é ñïåö³àë³çîâà-
í³é ñïîðòèâí³é øêîë³. À ïðîôå-
ñ³éíî — âæå ç 12 ðîê³â. Ìî¿ì 
ïåðøèì ³ íèí³øí³ì òðåíåðîì º 
Âîëîäèìèð Ïðîøèí.

— ×îìó çì³íèëà ñïåö³àë³çàö³þ?
— Çà âêàç³âêîþ òðåíåðà. Â³í 

áà÷èâ ìåíå ñàìå íà ö³é äèñòàí-
ö³¿. Íàïðèêëàä, íà 100-ìåòð³âö³ 
íåîáõ³äíî áàãàòî ïðàöþâàòè íàä 
øâèäê³ñòþ.

— Îäðàçó ïðèéøëè óñï³õè?
— Òàê. Íà ïåðøîìó æ ÷åì-

ï³îíàò³ Óêðà¿íè ÿ âçÿëà çîëîòî 
íà 100-ìåòð³âö³.

Олімпійська надія Джойс Коба 
провела урок у рідній школі

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Äî Â³ííèö³ çíîâó çàâ³òàëè íàé-
êðàù³ ñèëà÷³ êðà¿íè. 17 âåðåñíÿ 
íà ìàéäàí³ á³ëÿ ÒÐÖ «Ìåãàìîëë» 
âîíè çìàãàëèñÿ ó ô³íàë³ Êóáêà 
Óêðà¿íè ç³ ñòðîíãìåíó — åêñòðå-
ìàëüíîãî áîãàòèðñüêîãî áàãàòî-
áîðñòâà.

Ãîëîâíèì ñóääåþ áóâ ïî÷åñ-
íèé ïðåçèäåíò Íàö³îíàëüíî¿ 
ôåäåðàö³¿ ç öüîãî âèäó ñïîðòó 
Âàñèëü Â³ðàñòþê, âîëîäàð òèòó-
ëó «Íàéñèëüí³øà ëþäèíà ïëà-
íåòè». Ñóääåþ — ÷åìï³îí ³ ðå-
êîðäñìåí ñâ³òó Ñåðã³é Êîíþøîê, 
àâòîð 15 íàö³îíàëüíèõ ðåêîðä³â 
³ ÷îòèðüîõ ñâ³òîâèõ, ïðåçèäåíò 
Ôåäåðàö³¿ ñòðîíãìåíó Óêðà¿íè. 
Âîíè é îï³êóâàëèñÿ îðãàí³çàö³ºþ 
çìàãàííÿ. ²íâåíòàð äëÿ ïðîâåäåí-
íÿ â³ííè÷àíàì íàäàëà Ôåäåðàö³ÿ 
ñòðîíãìåíó Óêðà¿íè.

АМАТОРИ І ПРОФІ. Çìàãàëèñÿ 
áëèçüêî 30 ó÷àñíèê³â ç äåñÿò-
êà ðåã³îí³â. Îêðåìî âèçíà÷àëè 
êðàùèõ ó òðüîõ âàãîâèõ êàòåãî-
ð³ÿõ: äî 95 êã, äî 110 êã ³ ïîíàä 
110 êã. Ëèøå ó ñóïåðâàæê³é âàç³ 
íå áóëî â³ííè÷àí. Òóò çà ïåð-
ø³ñòü áîðîëèñÿ áîãàòèð³ ç Îäå-
ñè, Ëüâîâà ³ Êèºâà.

Ñèëà÷³ âèêîíóâàëè ï’ÿòü 
âïðàâ. Çîêðåìà, «ñóïåð-éîê» 
(20 ìåòð³â ç 360-ê³ëîãðàìîâèì 
êîðîìèñëîì íà ïëå÷àõ); ï³äí³-
ìàëè êîëîäó (íà ìàêñèìàëüíó 
âàãó); íåñëè 130-ê³ëîãðàìîâ³ 

НАЙСИЛЬНІШІ УКРАЇНЦІ 
БИЛИ РЕКОРДИ У ВІННИЦІ 
Екстрим  У Вінниці 
провели фінал 
Кубка України зі 
стронгмену. Судив 
легендарний 
Василь Вірастюк

âàë³çè (íà 40 ìåòð³â); êàíòóâà-
ëè øèíè âàãîþ 360 êã (ø³ñòü 
ïîâòîðåíü çà õâèëèíó); ï³äí³-
ìàëè øòàíãó ³ç íåñòàíäàðòíèì 
ãðèôîì âàãîþ 230 êã (íà á³ëüøó 
ê³ëüê³ñòü ðàç³â).

20-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí Ïàâ-
ëî Äîáðèé áîðîâñÿ ó êàòåãîð³¿ 
äî 110 êã. Ðàí³øå çìàãàâñÿ ñåðåä 
àìàòîð³â, à öüîãî ðàçó ïðîáóâàâ 
ñâî¿ ñèëè ó ïðîôåñ³îíàëüí³é âàç³ 
(ïðèì³ðîì, àìàòîðñüêèé «ñóïåð-
éîê» âàæèòü 280 êã, ïðîôåñ³é-
íèé — 360 êã).

— ß òðåíóþñÿ ó ñïîðòçàë³ 
ï’ÿòü ðàç³â íà òèæäåíü. Ïðè÷î-
ìó îäèí ç íèõ ï³äí³ìàþ çàë³çí³ 
âàë³çè ³ «ñóïåð-éîê». Îñòàíí³ì 
÷àñîì ïðîãðåñóþ, òîæ çóïèíÿòè-
ñÿ íå çáèðàþñÿ, — ñêàçàâ Ïàâëî 
Äîáðèé.

СРІБЛО ЄВГЕНА КОРЧУНА. Íà 
çìàãàííÿõ áóëî âñòàíîâëåíî 
ê³ëüêà ðåêîðä³â Óêðà¿íè. Îäèí 
ç íèõ ó âïðàâ³ ñóïåð-éîê (ó âàç³ 
äî 110 êã) ïîáèâ Þð³é Îãîíîâ-
ñüêèé (Ëüâ³â). Ó âàç³ äî 110 êã 

çà ñóìîþ âñ³õ âïðàâ ñð³áíó ìå-
äàëü çäîáóâ â³ííè÷àíèí ªâãåí 
Êîð÷óí, ÷åìï³îí Óêðà¿íè ñåðåä 
àìàòîð³â, ÿêèé óñï³øíî ïåðåé-
øîâ íà ð³âåíü ïðîô³. À áðîí-
çîâèé ïðèçåð ìèíóëîð³÷íèõ 
çìàãàíü, ïðåçèäåíò Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ ñòðîíãìåíó 
Ñåðã³é Ãðà÷îâ ó ïåðø³é âïðàâ³ 
òðàâìóâàâñÿ ³ çàëèøèâñÿ ï’ÿòèì.

— Ñåðã³é Ãðà÷îâ º îäíèì 
ç íàéêðàùèõ â êðà¿í³ ó âàç³ 
äî 95 êã. Íà æàëü, ó Â³ííèö³ 
ïîêè ùî íåìàº ñèëüíèõ ñóïåð-
âàæêîâèê³â. Àëå ñïîä³âàºìîñÿ, 
ùî âîíè ç’ÿâëÿòüñÿ, — ñêàçàâ 
Âàñèëü Â³ðàñòþê.

БЕЗ ТРАВМ НЕ ОБІЙШЛОСЯ. 
Ê³ëüêà ñòðîíãìåí³â íà Êóá-
êó îòðèìàëè òðàâìè. Îäèí ç 
íèõ (ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ âïðàâè 
ñóïåð-éîê) íàâ³òü íå çì³ã ï³äíÿ-
òèñÿ áåç ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè. 
— Ìè íå ìîæåìî çàáîðîíèòè àò-
ëåòó çàìîâèòè âàãó, ïðèì³ðîì, 
íå 300, à 380 êã. Öå éîãî ïðàâî. 
Êîæåí ìàº ñàì ñë³äêóâàòè çà òèì, 

ùîá íå òðàâìóâàòèñÿ, — ïîÿñíèâ 
Âàñèëü Â³ðàñòþê.

Íàïðèê³íö³ ñïîðòèâíîãî øîó 
â³äáóâñÿ «Êóáîê AVD». Ï³ä ÷àñ 
íüîãî ñïðàâæí³ ç³ðêè, ïåðø³ 
íîìåðè íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿, 
òÿãëè íà êàíàò³ âîñüìèòîííó 
âàíòàæ³âêó. À òàêîæ íàìàãàëè-
ñÿ áèòè ðåêîðäè ó òðàäèö³éíèõ 
âïðàâàõ: ëîíã-ë³ôò³ (ï³äíÿòòÿ êî-
ëîäè íà âèòÿãíóòèõ ðóêàõ ÿêîìî-
ãà á³ëüøå ðàç³â) ³ äàáë³ (ï³äíÿòòÿ 
ãàíòåë³ îäí³º¿ ðóêîþ).

Ñåðåä ó÷àñíèê³â «Êóáêó AVD» 
áóâ êèÿíèí Îëåêñ³é Íîâèêîâ, ïå-
ðåìîæåöü çìàãàíü «Íàéñèëüí³øà 
ëþäèíà Óêðà¿íè» (ó àáñîëþòí³é 
êàòåãîð³¿) ó 2017 ðîö³.

— Íàìàãàþñÿ òðåíóâàòèñÿ 
ðîçóìíî. Áàãàòî ïðàöþþ ç íà-
ñòàâíèêàìè, ë³êàðÿìè òà ³íøè-
ìè ôàõ³âöÿìè, ÿê³ ìîæóòü ùîñü 
ï³äêàçàòè. Ó÷óñÿ ³ ó çàêîðäîííèõ 
ñòðîíãìåí³â, — ðîçïîâ³â Îëåêñ³é 
Íîâèêîâ. — Îêð³ì ï³äíÿòòÿ âàãè 
íà òðåíóâàííÿõ, óâàãó ïðèä³ëÿþ 
â³äíîâëåííþ, ìàñàæó, ïðàâèëü-
íîìó õàð÷óâàííþ.

Одна з п’яти вправ на змаганні. Силачі несуть 130-кілограмові валізи на 40 метрів
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простір для особистої думки

СВІТЛАНА ДУБИНА, ПРАВОЗАХИСНИЦЯ
Бувають дні, коли смаки мають колір, а кольори запах. 
Нині зранку та м'ята пахла смарагдовопрощально ніби 
більш ніколи...

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 170138

ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ IT-АКАДЕМІЇ

Óïåðåäæåíà äóìêà ïðî òå, ùî 
áåç âèùî¿ îñâ³òè íåìîæëèâî 
îòðèìàòè ïðåñòèæíó ðîáîòó, ïî-
ñòóïîâî çíèêàº ç³ ñâ³äîìîñò³ ëþ-
äåé. À íà çàïèòàííÿ: «Êîëè ñë³ä 
ïî÷èíàòè êàð`ºðó?» á³ëüø³ñòü 
âïåâíåíî â³äïîâ³äàº: «ßêîìîãà 
ðàí³øå». Ùî öå? Âïëèâ ³ñòî-
ð³é óñï³õó ²ëîíà Ìàñêà, Ñò³âà 
Äæîáñà ÷è Ìàðêà Öóêåðáåðãà, 
ñïðîáà ðåàë³çóâàòè ñåáå ÿê îñî-
áèñò³ñòü â ïðîôåñ³¿, ÷è ðåçóëü-
òàò ô³íàíñîâî¿ êðèçè â êðà¿í³? 
Íå âèêëþ÷åíî, ùî âñ³ ö³ ôàêòî-
ðè ðàçîì çìóñèëè ìîëîäü ïåðå-
ãëÿíóòè ñâî¿ ïð³îðèòåòè ³ áóäó-
âàòè êàð`ºðó âæå â ñâî¿ «sweet 
18». ² íàé÷àñò³øå âèá³ð ïàäàº 
íà íàéïîïóëÿðí³øó ïðîôåñ³þ 
íàøîãî ïîêîë³ííÿ — ²Ò-³øíèê. 
Öå íå äèâíî, àäæå ðîáîòà ïðî-
ãðàì³ñòîì ïîºäíóº â ñîá³ ïðî-
ãðåñèâí³, êðåàòèâí³ çàâäàííÿ, 
ö³êàâèé êîëåêòèâ, ïîñò³éíó 
ñàìîîñâ³òó ³ ñàìîâäîñêîíàëåí-
íÿ, êîìôîðòí³ óìîâè ïðàö³ òà 
âèñîêó çàðïëàòíþ. Â³ííèöüêà 
²Ò-Àêàäåì³ÿ âæå 7 ðîê³â ãîòóº 
ïðîãðàì³ñò³â-ïðîôåñ³îíàë³â 
ç «íóëÿ», ÿê³ ëèøå çà ð³ê íà-
â÷àííÿ îòðèìóþòü óñ³ íåîáõ³äí³ 
çíàííÿ òà íàâè÷êè òà ïî÷èíà-
þòü ïðàöþâàòè â ²Ò-êîìïàí³ÿõ. 
Â ÷îìó ïîëÿãàº ñåêðåò òàêîãî 
óñï³õó? ×èòàé 5 ïîðàä, ÿê³ äå-
ìîíñòðóþòü êëþ÷îâ³ êîíöåïö³¿ 
íàâ÷àííÿ â ²Ò-Àêàäåì³¿.

ПОРАДА 1. ПОГЛИБЛЕНО 
ВИВЧАЙ ОСНОВИ

ßêùî òè âèð³øóºø ñòàòè ñïå-
ö³àë³ñòîì, òè ïîâèíåí äîñêîíà-
ëî çíàòè ñâîþ ñïðàâó ³ âì³òè ¿¿ 
âèêîíóâàòè. Îáðàâøè ïðîãðà-

ìóâàííÿ, íå ñë³ä âèâ÷àòè ëèøå 
ïåâíó ìîâó, ïîïóëÿðíó íà òîé 
ìîìåíò. Â ²Ò-ñôåð³ òåíäåíö³¿ 
çì³íþþòüñÿ íåéìîâ³ðíî øâèä-
êî, à çàðó÷íèê îäí³º¿ òåõíîëîã³¿ 
ðèçèêóº ðàçîì ³ç íåþ çàëèøè-
òèñü â ìèíóëîìó. Â ²Ò-Àêàäåì³¿ 
ïåðøèé åòàï íàâ÷àííÿ ñïðÿìî-
âàíèé íà âèâ÷åííÿ áàçîâèõ ìîâ 
ïðîãðàìóâàííÿ òà âèõîâàííÿ 
íåîáõ³äíîãî òèïó ìèñëåííÿ. 
Îòðèìàâøè ö³ íàâè÷êè, ñòó-
äåíòè ëåãêî îïàíîâóþòü ³íø³ 
ìîâè, àäæå âîíè çíàþòü îñíî-
âí³ ïðèíöèïè ïðîãðàìóâàííÿ.

ПОРАДА 2. НАПОЛЕГЛИВА 
ПРАЦЯ СЬОГОДНІ 
ОБОВ`ЯЗКОВО ПРИНЕСЕ СВОЇ 
ПЛОДИ ЗАВТРА

Áóäü-ÿêå óì³ííÿ âèìàãàº ïî-
ñò³éíîãî âäîñêîíàëåííÿ, òîìó 
ï³ä ÷àñ îïàíóâàííÿ íîâî¿ ïðî-
ôåñ³¿, à îñîáëèâî ïðîãðàìóâàí-
íÿ, ïðàöþâàòè ïîòð³áíî ïë³äíî 
òà ðåãóëÿðíî. Äèñöèïë³íà, âè-
õîâàíà ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ â ²Ò-
Àêàäåì³¿, ñòàº êîðèñíîþ çâè÷-
êîþ ³ âèñîêî ö³íóºòüñÿ ïîò³ì 
íà ðîáîò³. Òîìó íàø³ ñòóäåíòè 
îäðàçó ï³ñëÿ âèïóñêó ïðàöþþòü 
â ²Ò-êîìïàí³ÿõ â áàãàòüîõ âè-
ïàäêàõ ³ áåç äîäàòêîâîãî ñòà-
æóâàííÿ.

ПОРАДА 3. 80 НА 20
Íà ïðåâåëèêèé æàëü, êëàñè÷-

íà ñèñòåìà îñâ³òè íå ñïðÿìî-
âàíà íà âèõîâàííÿ ïðàêòè÷íèõ 
íàâè÷îê. Çâ³äñè ³ ïðîáëåìà ïî-
øóêó ðîáîòè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
ÂÓÇó — íå âèñòà÷àº äîñâ³äó. 
Ñâ³òîâ³ ²Ò-ã³ãàíòè Google, Apple, 
IBM äàâíî íå äèâëÿòüñÿ íà äè-
ïëîì, ¿õ ö³êàâèòü, ùî ëþäèíà 
âì³º ðîáèòè ³ ÷è ãîòîâà â÷èòèñü 
äàë³. Âñå á³ëüøå â³ííèöüêèõ ²Ò-

êîìïàí³é ïåðåéìàþòü öåé ï³ä-
õ³ä. À Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ 
ùå íà ïî÷àòêó ñâîãî ³ñíóâàííÿ, 
7 ðîê³â òîìó, îáðàëà òàêèé íà-
ïðÿì íàâ÷àííÿ. Êóðñ âêëþ÷àº 
â ñîá³ îð³ºíòîâíî 20% òåîð³¿ ³ 
80% ïðàêòèêè. Ñàìå çàâäÿêè 
öüîìó óñ³ íàø³ âèïóñêíèêè 
âïåâíåí³ â ñâî¿õ ñèëàõ ³ íå áî-
ÿòüñÿ ïèñàòè êîä ³ âèð³øóâàòè 
íîâ³ äëÿ íèõ çàäà÷³.

ПОРАДА 4. НАВЧИСЬ 
ПРЕЗЕНТУВАТИ СЕБЕ

Òâîÿ ìåòà — ïîêàçàòè, ùî 
íå òîá³ ïîòð³áíà ðîáîòà, à ðîáî-
ò³ ïîòð³áåí òè! Ñòâîðèòè òàêèé 
³ì³äæ äîïîìàãàþòü ó÷àñò³ â êîí-
ôåðåíö³ÿõ, çíàéîìñòâà ç ëþäü-
ìè ÿê³ ïðàöþþòü â ²Ò-ñôåð³ 
òà ïóáë³êàö³¿ ÿê³ñíîãî ðåçþìå. 
Âàêàíñ³¿ äëÿ àéò³øíèê³â ùîäíÿ 
ç`ÿâëÿþòüñÿ íà work.ua, djinni.co
òà robotamolodi. À ïðàâèëü-
íî ñêëàäåíå ðåçþìå ï³äâèùóº 
øàíñè îòðèìàòè ðîáîòó íà 80%! 
Ñòóäåíòè ²Ò-Àêàäåì³¿ ñêëàäàþòü 
ðåçþìå óêðà¿íñüêîþ òà àíãë³é-
ñüêîþ ìîâîþ, ³ äîïîìàãàþòü 
¿ì â öüîìó ïðîôåñ³îíàëè ç äî-
ñâ³äîì ðîáîòè â ìåíåäæìåíò³ 
â ²Ò-êîìïàí³ÿõ. Êð³ì öüîãî, 
àêàäåì³ÿ ðåãóëÿðíî îðãàí³çî-
âóº ProfITdays — â³äâ³äóâàííÿ 
²Ò-êîìïàí³é ³ ñï³ëêóâàííÿ ç ¿õ 
ïðàö³âíèêàìè. Îñü ³ ùå îäèí 
ñåêðåò ñòîâ³äñîòêîâîãî ïðàöåâ-
ëàøòóâàííÿ âèïóñêíèê³â ²ÒÀ.

ПОРАДА 5. ВІДВІДУЙ 
РІЗНОМАНІТНІ «JOB FAIRS» 
(ЯРМАРКИ ВАКАНСІЙ ТА ДНІ 
КАР`ЄРИ)

Ïîä³áí³ çàõîäè ñïðÿìîâàí³ 
íà ïðàöåâëàøòóâàííÿ ìîëîä³. 
Ó Â³ííèö³ íàâåñí³ òà âîñåíè 
ïðîõîäÿòü äí³ êàð`ºðè äëÿ ïî-

÷àòê³âö³â — Prof IT day. Òàì 
òè ìîæåø â³äâ³äàòè òðåí³íãè 
ïðàêòèêóþ÷èõ ïðîãðàì³ñò³â, 
âåá-äèçàéíåð³â, QA-³â, âèêëà-
äà÷³â ³íîçåìíèõ ìîâ òà HR-
ìåíåäæåð³â. Òàêîæ òè îçíàéîì-
ëþºøñÿ ç â³äêðèòèìè âàêàíñ³ÿ-
ìè êîìïàí³é-ïàðòíåð³â, ñï³ëêó-
ºøñÿ ç ¿õ ïðåäñòàâíèêàìè òà çà-
ëèøàºø ñâîº ðåçþìå. Ö³º¿ âåñíè 
íà Prof IT day ó Â³ííèö³ áóëî 
ïðåäñòàâëåíî áëèçüêî 20 êîì-
ïàí³é, ñåðåä íèõ Ciklum, RIA, 
Sky IT Group Ukraine, Àstamobi, 
IT Sanes. Â³äâ³äóâàííÿ òàêèõ çà-
õîä³â ï³äâèùóº øàíñ ïðàöåâëà-
øòóâàííÿ â äåê³ëüêà ðàç³â. Òîìó 
íå ïðîãàâ íàéáëèæ÷èé Prof IT 
day! Óñ³ äåòàë³ íà profitday.info.

Âèñíîâîê íàïðîøóºòüñÿ ñàì: 
ÿêùî ïîñòàâèòè ñîá³ êîíêðåò-

íó ö³ëü òà îáðàòè ïðàâèëüíèé 
øëÿõ ¿¿ ðåàë³çàö³¿ — òîä³ âæå 
äî 20 ðîê³â ìîæíà çàéìàòèñü 
ñïðàâä³ äîñòîéíîþ ñïðàâîþ, 
ñòàòè ô³íàíñîâî íåçàëåæíèì òà 
áóòè ãîñïîäàðåì ñâîãî æèòòÿ. 
Ãîëîâíå — ïðàâèëüíî ðîçñòà-
âèòè ïð³îðèòåòè òà â³äêèíóòè 
çàñòàð³ë³ ñòåðåîòèïè. Íå âèòðà-
÷àé ÷àñ ³ ïî÷íè ïðîãðàìóâàòè 
ñâîº ìàéáóòíº âëàñíîðó÷ ïðÿìî 
çàðàç — âñòóïàé äî Â³ííèöüêî¿ 
²Ò-Àêàäåì³¿.

ВІННИЦЬКА ІТ-АКАДЕМІЯ
Àäðåñà: âóë. Âàùóêà, 20-à, ì. 
Â³ííèöÿ
Âåá-ñàéò: ita.in.ua
ìîá: (067)431–19–21
e-mail: ita.in.ua@gmail.com
skype: itainua

БЛОГ

Як почати заробляти під час 
навчання — 5 порад студентам
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Хто дивився фільм «Мати», скажіть, коли попустить і я перестану перебирати всі свої 
стосунки з початку дитячого садочка?))
Подивіться цей фільм... важкий... Для тих, хто вміє думати і аналізувати. Потім будете першу 
годину мене ненавидіти, що ви таке подивилися. А потім зрозумієте, про що він і подякуєте!!!

Тепла осінь - це як виглядати у вікно і бачити літо. Ще знайти зелену траву, щоб у ній 
зробити селфі, позасмагати, послухати музику. І чиюсь розмову з компанії, яка відпочиває 
поруч. Уперше в машину скласти коляску. Довго дихати вереснем, обманюючи себе, що 
травнем. Бо інколи прохолодою дує вітер, і так як у травні пахне шашликами.

Таня Власюк
волонтер   

Марина Прісняк
головний редактор журналу «Амбітна пані»    

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться
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АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099)1781008

Íà ³íòåðâ’þ ç æóðíàë³ñòîì Ëàðèñà, ñå-
ðåä äðóç³â Laura, ïðèõîäèòü ï³ñëÿ çàíÿòü 
àíãë³éñüêîþ ç ðåïåòèòîðîì. Õî÷å âèâ÷èòè 
ìîâó íà ð³âí³ ñâîº¿ ð³äíî¿. À ïîò³ì, ìîæ-
ëèâî, ³ ïåðå¿õàòè â Øòàòè. 

Ä³â÷èíà çàéìàºòüñÿ òàíöÿìè ñê³ëüêè 
ñåáå ïàì’ÿòàº. Ñïî÷àòêó áàëüíèìè, äæà-
çîì, à ïîò³ì õ³ï-õîïîì. ßê êàæå, çà ñòè-
ëåì ³ â³ä÷óòòÿìè âñå æ òàêè ïîäîáàºòüñÿ 
«âóëèöÿ». Òîìó çàðàç òàíöþº õ³ï-õîï, 
õàóñ, äåíñ-õîë, âàê³íã-õîë. Ìàº âëàñíó 
ñòóä³þ, äå íàâ÷àº ä³òîê òîìó, ùî âì³º 
ñàìà. ¯¿ çàïðîøóþòü ñóääåþ íà áåçë³÷ 
÷åìï³îíàò³â Óêðà¿íè. À òàêîæ ÿê îðãà-
í³çàòîðà öèõ ñàìèõ çìàãàíü. Ïðèì³ðîì, 
íà «Òàíöþâàëüíèé Ëàãåðü PROÒÀÍÖÛ» 
â Ðîñ³þ. À â öüîìó ðîö³ âòðåòº âèñòóïèëà 
ñóääåþ â³ä Óêðà¿íè íà ñâ³òîâîìó ÷åìï³î-
íàò³ ç òàíöþ Hip-hop International, ÿêèé 
ïðîõîäèâ ó Øòàò³ Àð³çîíà, ì³ñòî Ô³í³êñ.

— Äî öüîãî ÷åìï³îíàò çàâæäè áóâ 
ó Ëàñ-Âåãàñ³. Àëå îñòàíí³ì ÷àñîì ïî÷àâ 
êî÷óâàòè, — ðîçïîâ³äàº Ëàðèñà. — ß áóëà 
â Ñàí-Ä³ºãî (Êàë³ôîðí³ÿ), ó øòàò³ Íåâà-
äà ³ îñü ó öüîìó ðîö³ ïî¿õàëà íà 10 äí³â 
äî Àð³çîíè: ïóñòåëÿ, îäèí ç íàéãëèáøèõ 
êàíüéîí³â ó ñâ³ò³ — âñå òàì.

— Àìåðèêàíñüê³ ì³ñòà àáñîëþòíî ð³ç-
í³, — ðîçïîâ³äàº òàíö³âíèöÿ. — Ó îäíèõ òè 
ìîæåø ïåðåñóâàòèñÿ ï³øêè àáî íà ãðî-
ìàäñüêîìó òðàíñïîðò³: ìåòðî, àâòîáóñ³. 
Ó ³íøèõ, òàêèõ ÿê Êàë³ôîðí³ÿ, Çàõ³äíå 
óçáåðåææÿ — ò³ëüêè ìàøèíîþ. Òîìó ùî 
öå áîæåâ³ëüí³ â³äñòàí³ ³ áåç àâò³âêè òè 
í³÷îãî íå çðîáèø.

Ó ïðîì³æêàõ ì³æ âèñòóïàìè òàíöþðèñ-
ò³â òà íàâ÷àííÿì, â³ëüíîãî ÷àñó â ä³â÷èíè 

áóëî íå òàê âæå ³ áàãàòî, ùîá ïîäîðîæó-
âàòè Ôåí³êñîì. À îò ïîãóãëèòè ³ âèâ÷èòè 
ì³ñöåâ³ñòü íåäàëåêî â³ä ãîòåëþ — çàïðîñòî. 
Òèì ïà÷å, ùî öå íå îäíà áóä³âëÿ ãîòå-
ëþ, à ö³ëèé êîìïëåêñ âðàæàþ÷èõ ñïîðóä 
íà âåëèê³é òåðèòîð³¿. 

Ó Ôåí³êñ³, ç³ ñë³â Ëàðèñè, º äâà êëàñíèõ 
ìóçå¿, êóäè ìîæíà ñõîäèòè. Ïåðøèé — 
äëÿ ìóçèêàíò³â òà ëþáèòåë³â ìóçèêè 
(Musical Instrument Museum). Òàì ìîæ-
íà ä³çíàòèñÿ ïðî âñ³ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè 
ñâ³òó òà íàâ³òü íà íèõ ïîãðàòè. Ïîñëóõàòè 
÷åðåç íàâóøíèêè ìóçèêó ð³çíèõ íàðîä³â. 
À äðóãèé — Ìóçåé ³ñòîð³¿ ³ êóëüòóðè ³í-
ä³àíö³â Àð³çîíè. À òàêîæ áåçë³÷ ³íøèõ 
êóëüòóðíèõ ³ àðõ³òåêòóðíèõ îá’ºêò³â.

— Àìåðèêà âåëè÷åçíà. ² òàì âñå òàêå — 
âåëèêå. Àëå íå âñþäè, — ðîçïîâ³äàº òàíö³â-
íèöÿ. — ª é òàê³ ä³ðè, ùî ïðîñòî æàõ. Ðàçîì 
ç òèì, º âåëèê³ ìîæëèâîñò³. Ìåíå â êðà¿í³ 
ïðèâàáëþº òå, ùî í³õòî òîá³ íå ë³çå â äóøó. 
² âñ³ì âñå îäíî, õòî òè òà ùî òè. Ðîáè äîáðå 
ñâîþ ñïðàâó ³ âîíà áóäå ã³äíî îö³íåíà òà 
îïëà÷åíà. Ó íàñ ïðàöþºø áàãàòî — ïîãàíî. 
Ïðàöþºø ìàëî — ïîãàíî. Òàì òè îòðèìóºø 
ð³âíî ñò³ëüêè, ñê³ëüêè ïðàöþºø.

Çà ñëîâàìè Êîëåñíèê, ó ÑØÀ çàðàç 
ìîäà ïðàöþâàòè, â³äòî÷óâàòè ìàéñòåð-
í³ñòü, ìîäíî áóòè ðîçóìíèìè, êðåàòèâ-
íèìè, íå òóïèòè ³ øóêàòè ùîñü íîâå.

— Íàø³ â öüîìó ïëàí³ äåùî ëåäà÷³. Âîíè 
íå ðîçóì³þòü, ùî òàêå í³÷í³ òðåíóâàííÿ. 
ßê öå — òàíöþâàòè ç 11.00 äî 4 ðàíêó. ² 
÷îìó öå ïîòð³áíî ðîáèòè.

— ß äóæå ëþáëþ Â³ííèöþ, — êàæå 
Ëàðà. — Ìåí³ òóò òåïëî ³ çàòèøíî. Àëå, 
êîëè âèõîäæó ç àåðîïîðòó â Àìåðèö³, 
â ìåíå çàâæäè òàêå â³ä÷óòòÿ, í³áè äîäî-
ìó ïîâåðíóëàñÿ. 

407447

«ТУТ ТОБІ НІХТО НЕ ЛІЗЕ В ДУШУ»— 
ТАНЦЮРИСТКА ПРО США 
Досвід  У середині серпня Лариса Колесник 
повернулася зі Сполучених Штатів Америки, де була 
суддею масштабного танцювального конкурсу Hip-
hop International. Уже втретє. Вінничанка розповіла, 
що можна побачити у Феніксі та як люди проводять 
по сім годин в одному з американських молів

407205

Лариса Колесник (ліворуч) на Hip Hop International World Championship 
2017.  З однією з суддів змагань, що проходили у Феніксі, штат Арізона
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КІНО

Kingsman: Золоте кільце
Комедія
21.09–27.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Сім сестер
Фантастичний трилер, 20.09, поч. о 13.50
Вартість квитків — 65 грн
21.09–27.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

DZIDZIO Контрабас
Комедія, 20.09, поч. о 12.00, 18.20
Вартість квитків — від 65 грн
21.09–27.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Реальна білка 2
Анімація, 20.09, поч. о 10.30, 18.30
Вартість квитків — від 60 грн
21.09–27.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Мадам
Комедія, 20.09, поч. о 10.20, 13.40, 20.10
Вартість квитків — від 60 грн
21.09–27.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Тюльпанова лихоманка
Мелодрама, 20.09, поч. о 16.20, 21.55
Вартість квитків — від 70 грн
21.09–27,09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ізі
Комедія, 20.09, поч. 12.10, 20.15
Вартість квиктів — від 70 грн
21.09–27.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Тілоохоронець кілера
Комедійний бойовик, 20.09, поч. о 9.00, 11.20
Вартість квитків — від 50 грн
21.09–27.09, довідка — за тел. (096)0035050

На драйві
Бойовик, 20.09, поч. о 13.40
Вартість квитків — від 50 грн
21.09–27.09, довідка — за тел. (096)0035050

Термінатор 2: Судний день
Бойовик, 20.09, поч. о 10.00
Вартість квитків — від 50 грн
20.09–27.09, довідка — за тел. (096)0035050

Сім сестер
Фантастичний трилер, 20.09, поч. о 10.00, 14.10
Вартість квитків — від 50 грн
21.09–27.09, довідка — за тел. (096)0035050

Воно
Жахи, 20.09, поч. о 12.50, 15.30, 16.20, 18.10, 
19.00, 20.00, 20.50, 21.40. Вартість квитків — від 
50 грн. 21.09–27.09, довідка — за тел. (096)0035050

Вартові джунглів
Анімація, 20.09, поч. о 14.30, 17.40
Вартість квитків — від 50 грн
21.09–27.09, довідка — за тел. (096)0035050

Мати
Драма, 20.09, поч. о 12.40, 15.10, 19.50, 22.20
Вартість квитків — від 50 грн
21.09–27.09, довідка — за тел. (096)0035050

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

«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 — най-
більш видовищний та вражаючий виступ шоу! Мото-
циклісти 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 Садовського (13.00–19.00), 
Вінницькій обласній філармонії (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 
фестивалю: Мережа чудових турагенцій «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 рамках 
ХХІ міжнародного 
фестивалю «VINNYTSIA 
JAZZFEST-2017». 

Щосереди о 21.00 у кінотеатрі під відкритим 
небом кав’ярні «Чорна кішка, білий кіт» (площа 
біля Універмагу) до уваги глядачів одразу дві серії 
нашумілого серіалу «Джаз». 
У суботу, 23 вересня, о 21.00 у кінотеатрі під 
відкритим небом кав’ярні «Чорна кішка, білий 
кіт» дивіться веселу музичну комедію «Серенада 
сонячної долини» (1941) Брюса Хамберстоуна 
та відео найкращих минулорічних концертів 
вінницького джазового фестивалю.

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 Олек-
сандр 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 най-
улюбленіші 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 слу-
хачів. Його пісні вивертають душу і беруть за живе. 
Квитки — 200-580 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру і Будинку офіцерів. Безкоштов-
на 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 
на свій день народження. 
Святкування на честь 

11-ої річниці «Sky Park» відбудеться під гаслом — 
купуй, розважайся, святкуй! Початок святкування 
о 12.00 і триватиме весь день. А увечері, о 18.30, 
для вінничан співатимуть зіркові гості:
 Влад Ситнік — переможець «Слов'янського 
базару-2017» у Вітебську
 Igor Grohotsky — переможець «Голосу країни-4»
 Юлія Кувшинова — суперфіналістка «Україна має 
талант»
Протягом усього дня розважатимуть гостей 
на численних майданчиках-локаціях, запрошені 
актори відомої столичної гумористичної студії 
МАМАХОХОТАЛА — Аня Гресь, Женя Янович, Олег 
Маслюк, Ірина Хоменко, Ігор та Олексій Рева.
Довідки — за телефоном (067) 433 33 56. 

Вечори живої 
музики у ресторані 
«Тифліс»
Що може бути краще, 
ніж апетитно повечеряти 
у грузинському ресторані 
«Тифліс» під живу 
музику. Щочетверга, 

щоп'ятниці та у вихідні на вас чекає жива музика 
від різних гуртів та виконавців. Насолодитися такою 
атмосферою можна до 2.00 ночі. Також у ресторані 
«Тифліс» можна смачно поснідати, замовити 
комплексний обід та навіть доставку їжі додому.
Довідки — за телефоном (068) 777 2727.

Вечір світвоих хітів 
від «Graffiti Music 
Group»
Гурт Graffiti Music Group і 
Олег Асееєв 22 вересня, 
у п'ятницю, виступлять з 
концертом у пабі «Royal 
Pub»!

Цього вечора гурт виконає кавер-версії відомих 
світових хітів — блюз — рок — російський рок.
Чекаємо вас за адресою: 
Royal Pub, пр. Коцюбинського, 39
Початок концерту о 21.00.
Вхід: вільний
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Ó Ð³âíîìó âêîòðå ïðîõîäèâ 
ôåñòèâàëü êîâàëüñüêîãî ìèñòå-
öòâà, íà ÿêèé ç’¿õàëèñÿ ìàéñòðè 
ç³ âñ³º¿ Óêðà¿íè, à òàêîæ ç Í³äåð-
ëàíä³â òà Ïîëüù³. ßêùî ìèíóëî-
ãî ðîêó òåìîþ çàõîäó áóëà «Ìîâà 
ðèá», òî öüîãî ðàçó îðãàí³çàòîðè 
ïðèäóìàëè «Òåàòð àáñóðäó», ùîá 
êîâàë³ çìîãëè ïîëàìàòè ãîëîâó ³ 
ïðèäóìàòè, ÷èì çäèâóâàòè ãëÿäà÷³â 
òà ñàìèõ ñåáå. Àäæå ñàì³ æ ìàéñòðè 
³ ïðåäñòàâëÿëè ñóää³âñòâî òà ìîãëè 
îö³íèòè ðîáîòó êîëåã çà ñêëàäí³ñ-
òþ òà îðèã³íàëüí³ñòþ øëÿõîì ãîëî-
ñóâàííÿ. Â³ííè÷àíè Ðóñëàí Áîé÷óê 
òà Îëåêñ³é Ìàë³íîâñüêèé ïðèâåçëè 
íà êîíêóðñ çàë³çíó ñêóëüïòóðó çà-
ââèøêè äâà ç ïîëîâèíîþ ìåòðè, 
ÿêó íàçâàëè «Àâòîìàòîí».

Öÿ ÷óäåðíàöüêà ô³ãóðà çàâîþ-
âàëà äðóãå ì³ñöå, ³ ïåðøå â íîì³-
íàö³¿ «Ïðèç ãëÿäàöüêèõ ñèìïà-
ò³é». Õëîïö³ ì³ñÿöü ïðàöþâàëè 
íàä ðîáîòîþ â ñâî¿é ìàéñòåðí³ 
íà Òÿæèëîâ³. ² õî÷à ô³ãóðà âñå-
ðåäèí³ ïîðîæíÿ, ï’ÿòü ÷îëîâ³ê³â 
¿¿ ëåäâå çàâàíòàæèëè â áóñ, ùîá 
ïðèâåçòè íà êîíêóðñ.

ШЕСТИРУКИЙ ВЕЛЕТЕНЬ. Íà ³äåþ 
ñòâîðåííÿ çàâîäíîãî ìåõàí³çìó, 
ùî çîâí³ íàãàäóº ëþäèíîïîä³áíî-
ãî ðîáîòà, Ðóñëàíà íàøòîâõíóëè 
ëåãåíäè òà ì³ôîëîã³ÿ. Àäæå ïîä³-
áí³ ñêóëüïòóðè âèãîòîâëÿëè ùå 
â äàëåêó äàâíèíó äëÿ ðèòóàëüíèõ 
îáðÿä³â. Âîíè òàêîæ ïðèêðàøàëè 
çàìêè, ëÿêàëè ³íîçåìö³â ³ íàâ³òü 
ìîãëè ñëóæèòè çíàðÿääÿì ñòðàòè. 
×è íàâïàêè — íå ìàòè æîäíîãî 
ïðàêòè÷íîãî çíà÷åííÿ. ¯õ çíà-
ëè â Äðåâíüîìó Êèòà¿, ªãèïò³, 
Ñòàðîäàâíüîìó Ðèì³ òà Ñòàðî-
äàâí³é Ãðåö³¿.

КУВАЛИ В «ТЕАТРІ 
АБСУРДУ» 
Ремесло  Ляльок-
маріонеток 
виготовляли на VІ 
Міжнародному 
ковальському 
фестивалі «Металеве 
серце України» 
у місті Рівне. 
Найефектнішою 
була скульптура 
вінничанина 
Руслана Бойчука 
«Автоматон», яка 
отримала приз 
глядацьких симпатій 
та купу селфі

— Íà «Àâòîìàòîíà» ï³øëî äåñü 
300 ê³ëîãðàì³â çàë³çà. Çàââèøêè 
â³í äâà ìåòðè 30 ñàíòèìåòð³â, — 
ðîçïîâ³äàº òâîðåöü ñêóëüïòóðè 
Ðóñëàí Áîé÷óê. — Ó êîæí³é ðóö³, 
à ¿õ ø³ñòü, òðèìàº ³íñòðóìåíò 
ïðàö³. Ó îäí³é — êîâàëüñüê³ 
êë³ù³. Äâîìà ³íøèìè âçÿâñÿ 
çà âåëèêèé ìîëîò. Çâåðõó — ìî-
ëîò ïîìåíøèé. Ó ùå îäí³é ðóö³ 
ñòèñíóâ ùîñü íà êøòàëò öèðêóëÿ. 
À øîñòà ðóêà â³ëüíà. «Àâòîìàòîí» 
âèêîâóº ñîá³ êëþ÷, ùîá â³äêðèòè 
çàìîê ³ çâ³ëüíèòèñÿ â³ä êàéäàí³â, 
ÿêèìè ïðèêóòèé äî íàêîâàëüí³.

ßê êàæå ìàéñòåð, ñêëàäíî áóëî 
ïðàöþâàòè íàä ô³ãóðîþ ÷åðåç ¿¿ 
âåëèêèé îá’ºì. Ðóêè â ëÿëüêè 
íå ðóõàþòüñÿ. Ùîá çðîáèòè äå-
òàë³ ðóõîìèìè, äîâåëîñÿ á êóâàòè 
äóæå ïîòóæí³ ÷àñòèíè ò³ëà.

НА ФЕСТИВАЛІ КУВАЛИ ВНОЧІ. 
Ó êóçí³ ï³ä â³äêðèòèì íåáîì óñ³ 
êîâàë³ òâîðèëè äâà äí³, ñòâîðþþ-
÷è äåêîðàòèâí³ åëåìåíòè äî îñíî-
âíî¿ êîâàíî¿ ñêóëüïòóðè — «Áàëå-
ðèíè» çàââèøêè ï’ÿòü ìåòð³â. Ïî-
ò³ì ¿¿ âñòàíîâèëè íà àëå¿ êîâàíèõ 
ô³ãóð ó öåíòð³ Ð³âíîãî. Îñê³ëüêè 
ãîëîâíîþ òåìîþ áóâ «òåàòð àá-
ñóðäó», êóâàëè ìàñêè.

Ìàéñòåð-êëàñè äëÿ ð³âíÿí 
ïðîâîäèëè íå ò³ëüêè âäåíü, à é 
ââå÷åð³. Îðãàí³çàòîðè ñâÿòà ï³ä-

ãîòóâàëè ïðîãðàìó í³÷íîãî êó-
âàííÿ, ÿêà òðèâàëà äî 22 ãîäèíè. 
Çàïðîñèëè ôàºðíèê³â.

— Öå áóëà òàêà ñîá³ ô³øêà çà-
õîäó. Òåìíî, áàãàòî âîãíþ ³ ò³ëü-
êè ï³÷êè êîâàë³â ãîðÿòü. Ðàçîì 
ç³ ìíîþ âíî÷³ êóâàëà ö³ëà âàòàãà 
ä³òåé. ² õî÷à í³÷îãî íå áóëî âè-
äíî, ìåí³ ñïîäîáàëîñÿ.

ПРИЗ МЕНШИЙ ЗА РОБОТУ. Çà 
óìîâàìè êîíêóðñó, ñâî¿ ðîáîòè 
ìàéñòðè çàëèøàþòü òàì. Ïîò³ì 
âîíè â³äïðàâëÿòüñÿ â àðò-ãàëåðåþ 
êîâàëüñòâà, ÿêó çàñíóâàëà îðãà-
í³çàòîðêà ùîð³÷íîãî ôåñòèâàëþ 
«Ìåòàëåâå ñåðöå Óêðà¿íè» Í³íà 
Êðîêà. ßê ç³çíàâñÿ Ðóñëàí, â³ä-
äàâàòè ñêóëüïòóðó áóëî øêîäà. 
Íà êîíêóðñ³ â íüîãî õîò³ëè êó-
ïèòè ðîáîòó çà 80 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Çà äâà ïðèçîâèõ ì³ñöÿ â³ííè÷àí 
íàãîðîäèëè ãðîøîâèì ïðèçîì 
ó ðîçì³ð³ 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Äëÿ 
ïîð³âíÿííÿ, íà ñâîãî «Àâòîìà-
òîíà» Ðóñëàí Áîé÷óê âèòðàòèâ 
áëèçüêî 12 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ² öå 
ò³ëüêè íà ìàòåð³àë. Õëîïö³ òàêîæ 
ïðèâåçëè äâà êóáêè ó ôîðì³ ìà-
ñîê òà ð³çí³ ïîäàðóíêè, ÿê³ çíà-
äîáëÿòüñÿ â ðåìåñë³. Ïðèì³ðîì, 
òðè íàáîðè êîâàëüñüêèõ êë³ù³â, 
ôàðòóõè, ôóòáîëêè.

Ïåðøå ì³ñöå ó ãîëîñóâàíí³ ñå-
ðåä êîâàë³â ïîñ³ëè êèÿíè.

Руслан Бойчук на фестивалі «Металеве серце України» 
в Рівному. Поряд його творіння — «Автоматон»
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ОВЕН 
Поміняйте свій імідж, одяг-
ніться за останньою модою. 
Зачарована вами кохана 
людина буде рада виконати 
будь-яке ваше прохання. 
Однак зайва відвертість 
може нашкодити.

ТЕЛЕЦЬ 
Ви зараз дуже стомлені, тому 
трохи розсіяні і потребуєте 
турботи коханої людини. 
Пора трохи стрепенутися і 
почати діяти самостійно. 

БЛИЗНЮКИ 
Вас чекають активні дії 
на любовному фронті. Від 
бажаючих бути полоненими 
не буде відбою, але кохана 
людина затьмарить усіх. 

РАК 
Через надмірну заванта-
женість на роботі можуть 
виникнути деякі проблеми 
у стосунках особистого харак-
теру. Особливо напруженими 
можуть бути вівторок і четвер. 

ЛЕВ 
Поменше побуту і думок про 
нього, вам необхідна роман-
тика, любовна пригода, яка 
залишить про себе найніжніші, 
радісні і зворушливі спогади. 

ДІВА 
У середині тижня є ризик 
серйозного конфлікту з 
коханою людиною, тому 
не приймайте поспішних 
рішень, проявіть розуміння і 
поблажливість. 

ТЕРЕЗИ 
Ви просто чарівні, можете 
не сумніватися. У п'ятницю 
краще не піддаватися емо-
ційному сплеску, ревнощі 
тільки ускладнять ваші 
стосунки.

СКОРПІОН 
Ваш погляд і посмішка осо-
бливо привабливі для осіб 
протилежної статі. Поста-
райтеся тільки не зазнатися 
від такого успіху. 

СТРІЛЕЦЬ 
У особистому житті настають 
позитивні зміни. Суперечки 
і з'ясування взаємин позаду, 
і ви відчуваєте, як потрібні 
одне одному. У неділю варто 
бути особливо уважним 
до свого супутника.

КОЗЕРІГ 
Ви баланcуєте на межі роз-
риву. Приділіть належну 
увагу своєму коханому, інак-
ше ризикуєте залишитися зі 
своїми уявленнями про те, 
як слід жити, один на один. 

ВОДОЛІЙ 
Постарайтеся реалістично 
поглянути на ситуацію, що 
склалася, і не відсувати її 
рішення. Вам необхідна роз-
мова по душах, а не бурхли-
ве з'ясування взаємин. 

РИБИ 
Наполегливість коханої 
людини може неприємно 
здивувати вас. Постарайтеся 
м'яко пояснити, що така по-
ведінка не принесе належ-
них результатів.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 20-26 ВЕРЕСНЯ
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ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Как известно, потреб-
ность в игре у людей явля-
ется очень важной и значи-
мой. В конце концов, наи-
вно полагать, что в мире 
есть только долгосрочные 

отношения, в которых люди живут долго 

и счастливо. И тогда своего рода разряд-
кой могут быть краткосрочные отношения. 
Однако не стоит к таким увлечениям отно-
ситься слишком серьёзно. В конце концов, 
в большинстве случаев это просто жизнен-
ный этап, главным плюсом которого явля-
ется возможность найти себя, узнать свои 
вкусы, интересы, предпочтения. Однако, 
если надолго «застрять» в такого рода от-

ношениях, это практически то же самое, 
что и застрять в подростковом возрасте. 
Вся жизнь представляет собой вроде как 
яркую, эмоциональную и насыщенную, 
но очень поверхностную игру. Без бли-
зости и здоровых, взрослых отношений. 
Если чувствуете, что заигрались, лучше 
стоит остановиться и подумать, чего хотите 
на самом деле.

Комментарий эксперта

НЕ СТРОЙТЕ ДАЛЕКИХ 
ПЛАНОВ 
Одно из первых, и самых главных 
правил. Далекие планы подразумевают 
долгосрочные отношения. Если вы 
начнете обсуждать планы на Новый год 
в сентябре, или, например, на следую-
щий отпуск, произойдет одно из двух. 
Либо человек воспримет это как 
следующий этап отношений (который, 
как мы выяснили, вам пока не нужен), 
либо это спугнет человека, который 
может подумать, что вы слишком 
торопите события. В конечном счете, 
ни первый, ни второй вариант не при-
водит к желаемому результату.

НЕ ЛЕЗЬ В ДУШУ 
Близких людей мы склонны из-
водить копаниями в душе. Или 
изливанием своей. Ни в коем 
случае не стоит этого делать, если 
вы просто гуляете вместе. В таких 
знакомствах никто и никогда 
не любит головняк, ценится легкость 
и ненавязчивость партнера, которая 
помогает создавать ощущение 
беззаботности и веселья. Для этого 
не стоит особо знать, что у тебя 
было в прошлом, сколько у тебя 
было отношений до этого, какие 
твои личные качества и предпочте-
ния в жизни.

ЖИВИ СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ 
Для того, чтобы полноценно понять, 
что такое краткосрочные отношения, 
вначале нужно себе это представить. 
Так вот, представь себе ситуацию, 
в которой тебе не нужно думать 
о будущем в отношениях, не нужно 
грызть себя ошибками прошлого. 
Ничего этого просто нет. Есть только 
ты, и человек рядом с тобой. Все. Это 
ощущение практически невозможно 
передать словами, это нужно 
почувствовать. На самом деле, если 
этот пункт хорошенько прочувствовать, 
все остальные будут являться 
придатком к нему.

НЕ РЕВНУЙ К ДРУГИМ 
В данном контексте ревность — аб-
солютно бесполезная и ненужная 
штука, которая не только не по-
могает, но еще и гробит хорошее 
отношение друг к другу. Вообще 
ревность появляется там, где есть 
возможные угрозы в отношениях. 
Но время от времени ревность как 
привычка срабатывает и в таких от-
ношениях. Очень важно отслежи-
вать это и помнить, что ревновать 
тут особо нечего и не к кому. Имен-
но отсутствием ревности и выясне-
нием отношений часто привлекает 
такой тип встреч.

СОЗДАВАЙ АТМОСФЕРУ 
ЭМОЦИЙ ВОКРУГ СЕБЯ 
Помните, что такие встречи — это 
всего-навсего игра. А там, где есть 
игра, там есть эмоции, драйв, азарт. 
Если вы решили, что хотите отдохнуть 
и просто повстречаться, забудьте 
про серьезность. Забудьте про то, 
что это не навсегда. Для этого необ-
ходимо по максимуму погрузиться 
в ощущения от такого вида встреч. 
А чтобы и ваш партнер тоже это 
прочувствовал, вам необходимо эти 
ощущения драйва и легкости переда-
вать другому. В словах, в поведении, 
в эмоциях — во всём, в чем можно.

ТОП-10 ПРАВИЛ 
КРАТКОСРОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Не на всю жизнь  Порой многим из нас рядом нужен человек, не обязательно 
«тот самый». Просто на какое-то время нам с ним по пути. Друзья по драйву, секс-
свидания, или встречи для здоровья — не важно. Главное, что такие отношения 
в корне отличаются от обычных. И способ их вести тоже отличается

НЕ ЗНАКОМЬ ПАРТНЕРА 
С ДРУЗЬЯМИ И РОДНЫМИ 
И опять мы сталкиваемся 
с далеко идущими планами, 
которые никому не нужны. Более 
того, знакомя этого человека 
с близким кругом своих друзей, 
вы натыкаетесь на еще один 
интересный момент. Если такие 
отношения закончатся (а они 
закончатся), то вам придется 
объяснять друзьям (а особенно 
родным), куда делся этот 
человек. Если грешить тем, что 
знакомить каждого парня или 
девушку со всем своим кругом, 
вы столкнетесь с тем, что когда вы 
найдете свою родную душу, ваше 
окружение не будет воспринимать 
всерьез ни партнера, ни всю эту 
ситуацию в целом.

НЕ СТРОЙ ИЛЛЮЗИЙ 
Одно из самых главных правил. 
Людям вообще свойственно жить 
в мечтах о чуде. Хотя бы маленьком. 
И мечты о том, что эта маленькая 
интрижка может перерасти в нечто 
большее, может не покидать голову 
долгое время. Идея недолгих от-
ношений тем и хороша, что они 
достаточно поверхностные, чтобы 
быстро не надоесть. Но! Если они 
перерастут в обычные, вы заметите, 
что волшебным образом партнер 
превратился в обычного человека, 
со своими тараканами и пробле-
мами. И не во всем вы сходи-
тесь, и многое вам друг в друге 
не нравится. Короче говоря, все как 
в обычных отношениях. Не строй ил-
люзий, что они окажутся такими же 
идеальными, как и краткосрочные.

НЕ ЗАБЫВАЙ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ СВЯЗЬ 
В таких отношениях не стоит про-
падать очень надолго. Иначе ты 
рискуешь быть автоматически 
вычеркнутым (ой) из списка канди-
датов в партнеры на вечер. Очень 
важно время от времени напоминать 
о себе. Интересной смской, звонком, 
или еще чем-то. Ключевое слово — 
интересной. То есть, это не должно 
быть банальное «как дела». Все-таки 
вы создаете романтику и интригу. 
Важно не переборщить. Нескольких 
напоминаний в неделю (а то и реже) 
может быть вполне достаточно. 
В противовес этому, многие люди 
думают: «Кому надо, тот сам мне 
позвонит». Оно-то может быть и так, 
только как люди вспомнят о вас, если 
вы о себе никак не напоминаете?

НЕ ЗАДАВАЙ МНОГО 
ВОПРОСОВ 
Кем ты работаешь? Есть ли у тебя 
дети? Ты в разводе, или даже не был 
женат? Все это может портить вечер 
и развеивать приятный туман. 
На таких встречах приготовьтесь 
к тому, что в них нет прошлого, нет 
будущего. Есть только здесь и сей-
час. И этим они и прекрасны. Это 
одна из причин, по которым людям 
гораздо проще общаться с любовни-
ками, чем со своими мужьями или 
женами. Потому что любовники 
не спрашивают, не задают лишних 
вопросов (особенно если не хотят 
услышать ненужные ответы). 
В таком виде отношений забудьте 
о маниакальном желании знать 
о партнере все. Это взрослые игры. 
И в них нужно уметь играть.

НЕ ПЫТАЙСЯ ИЗМЕНИТЬ 
ЕГО/ЕЕ ПОД СЕБЯ 
Еще один частый бич людей, которые 
привыкли к «серьезным отношениям». 
Это навязчивое, порой маниакаль-
ное, желание поменять другого. Ты 
говоришь не так, ты делаешь не так, 
ты живешь не так — часто вы можете 
либо такое слышать в свой адрес, 
либо сами грешите, критикуя других. 
А приятный вкус коротких отношений 
как раз во многом и состоит из того, что 
мы не пытаемся изменить друг друга. 
Мы просто живем, наслаждаемся, 
радуемся. В двух словах, это звучит так: 
«Я не пытаюсь понять, как ты живешь. 
Мне это не нужно. Если что-то из того, 
что делаешь ты, мне не нравится, я про-
сто на время отстраняюсь. До тех пор, 
пока нам снова не окажется по пути. 
Тебя прошу делать то же самое».
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Окружающие будут по-
ддерживать вас, друзья 
составят компанию в делах.

ТЕЛЕЦ 
Всю неделю вы, похоже, 
будете улаживать возника-
ющие проблемы на работе. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Стоит действовать реши-
тельно, воплощая в жизнь 
свои планы и замыслы.

РАК 
Вам могут предложить 
на первый взгляд перспек-
тивное дело, но не спешите 
принять это предложение.

ЛЕВ 
Похоже, сейчас не время 
наступать, возможно, даже 
придется оставить ранее 
завоеванные позиции.

ДЕВА 
Успех в деловой сфере 
будет зависеть от умения 
договориться.

ВЕСЫ 
На этой неделе вас всюду 
будет сопровождать легкий 
налет таинственности. 

СКОРПИОН 
Благоприятный пери-
од для планирования и 
обдумывания будущих дел. 

СТРЕЛЕЦ 
Держите в узде свои амби-
ции, есть опасность пойти 
по ложному пути.

КОЗЕРОГ 
Вас может поразить оби-
лие новых мыслей, идей 
и планов. 

ВОДОЛЕЙ 
Вам придется выбирать: 
решать проблемы с напря-
жением сил или прекра-
тить попытки и переждать.

РЫБЫ 
В ваших силах помочь 
близким друзьям в слож-
ной ситуации.

403723

406450

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.

406606

Світлана, 
20 років
Творча особистість. Маю кілька 
захоплень — журналістика, 
моделінг, піджеїнг. Люблю 
ламати стереотипи та доводити, 
що будь-який прояв моєї 
натури — мистецтво.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

407170

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

406671

ВІННИЧАНКА МОЖЕ 
ЧАСТЬ У КОНКУРСІ
йте своє  фото та  короткут  
ь  про себе на e-mail::  
riamedia.com.ua. 
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