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ВИБУХИ У КАЛИНІВЦІ:
ПРО ЩО ЗАМОВЧУЮТЬ ВІЙСЬКОВІ?
 Чому зайнялися склади? 
Що розказує про безпілотники 
охоронець бази 

 Що кажуть у СБУ на те, що 
їх співробітники три місяці 
ночували неподалік арсеналу і 
поїхали за день до катастрофи 

 Чому місцеві не вірять у 
диверсію зі сторони Росії 
і про які невідомі факти 
ексклюзивно для RIA 
повідомили джерела серед 
військових с.6-7

408865

407551408568

Вибухи на складах Вибухи на складах 
з боєприпасами під з боєприпасами під 

Калинівкою 26-27 Калинівкою 26-27 
вересня добряче вересня добряче 

налякали вінничан. налякали вінничан. 
Там розривалися Там розривалися 

«Гради», «Піони» та «Гради», «Піони» та 
інші артснарядиінші артснаряди
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ÍÎÂÈÍÈ

Взрывы 
и жертва Богу…

Â ýòè äíè è íî÷è, ìíîãèå 
(åñëè êîíå÷íî — íå âñå?) 
âñïîìíèëè Áîãà êàê äîëæ-
íî… â èññòóïëåíîì ñòðàõå 
Áîæèåì (íàâåðíîå — äàæå 
áåçáîæíèêè). È ãëàâíîå äëÿ 
íàñ ñåé÷àñ, íå íûòü Åìó ñíî-
âà î ñâîèõ íîâûõ ìåëî÷íûõ 
ïðîáëåìàõ, à èñêðåííå, 
îò âñåãî ñåðäöà — ïîáëàãîäà-
ðèòü Åãî çà âåëè÷àéøåå ìè-
ëîñåðäèå, è ÿâëåííûé âîî-
÷èþ íåäîóìåííûé Ïðîìûñåë 
Áîæèé. Ïîáëàãîäàðèòü Áîãà 
çà óñìîòðåííóþ èì ìàëóþ, 
íî íàèëó÷øóþ è óãîäíóþ 
æåðòâó äëÿ Ñåáÿ çà ãðåõè 
íàøè.

Çà íåñêîëüêî äíåé äî ýòîãî 
ãðàíäèîçíîãî «ñàëþòà» â àâ-
òîìîáèëüíîé êàòàñòðîôå 
â êàíóí Ïðàçäíèêà Êðåñòî-
âîçäâèæåíèÿ, âîçëå âñåìèð-
íî èçâåñòíîãî, ÷óäîòâîðíîãî 
Êàëèíîâñêîãî êðåñòà (íà-
ïðîòèâ ýòèõ çëîñ÷àñòíûõ 
ñêëàäîâ) â àâòîìîáèëüíîé 
êàòàñòðîôå ìó÷åíè÷åñêè 
ïîãèá áëàãî÷åñòèâûé èåðåé 
Âàëåðèé Ãóìåíþê. «Ïîæèâ 
âìàëå èñïîëíèâ ëåòà ìíîãa» 
…È åãî íåâèííàÿ ñâÿùåí-
íè÷åñêàÿ êðîâü ïðîëèëàñü 
íà ýòîì ìåñòå î÷åâèäíî 
íå çðÿ.

Ëè÷íî äëÿ ìåíÿ, áîëåå 
÷åì î÷åâèäíî, ÷òî ñîâïàäå-
íèå ñòîëüêèõ ñîñòàâëÿþùèõ 
è ñòàëî ýòîé óìèëîñòèâëÿþ-
ùåé, «óñìîòðåííîé» æåðòâîé 
Áîãó. Ìîæåò, äëÿ íåêîòîðûõ 
ñîâðåìåííûõ «êîìíàòíûõ 
áîãîñëîâîâ» ìîé õîä ìûñëè 
ïîêàæåòñÿ êîùóíñòâîì… 
íî òîãäà ïóñòü äîêàæóò, ÷òî 
Ïðîìûñåë Áîæèé, ÷óäîì 
ïîìèëîâàâøèé â òàêîé êà-
òàñòðîôå òåõ æå, óöåëåâøèõ 
30 000 ÷åëîâåê, áûë ñîâcåì 
î äðóãîì..?

ДУМКА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВИННИЦКОГО 
ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКОГО 
КОМИТЕТА

Анатолий Анатолий 
СВАРЧЕВСКИЙСВАРЧЕВСКИЙ

ГРИГОРІЙ (56), ОПЕРАТОР:
— У мене немає ніяких побо-
ювань з цієї ситуації, хоча б 
тому, що за безпеку цих 
складів нарешті візьмуться. 
А через те, що керівництво 
країни з Вінниці, то думаю, 
що проблема буде вирішена 
найближчим часом.

ІРИНА (31), ДОМОГОСПОДАРКА:
— Спочатку було дуже страш-
но. Мене насторожувало, що 
все, що відбувається, я бачи-
ла з власного вікна. Усе ду-
мала, а раптом прилетить? 
А зараз, згідно з новинами, 
яким я довіряю, я в повній 
безпеці. 

БОГДАН (20), СТУДЕНТ:
— Я не переймаюся з приводу 
Калинівки. Не те, щоб мене 
це не зачіпало, просто зараз 
купа інших проблем, які по-
трібно вирішувати і за які по-
трібно хвилюватися. Напри-
клад, університет. А там, і без 
мене розберуться.

ЮЛІЯ (24), ОПЕРАТОР:
— Я живу на Кореї і в ту ніч 
було трохи видно, як щось 
блищить і гримить. Усі одразу 
почали говорити, що у Кали-
нівці щось вибухнуло. Потім 
батьки почали сіяти паніку і 
стало дуже страшно. А зараз 
все добре, ніхто не панікує.

МИХАЙЛО (66), ПЕНСІОНЕР:
— Я впевнений, що після 
вибухів ніхто не бачив, як з 
вінницького вокзалу тікає Пу-
тін. А так я мало знаю про те, 
як усе було насправді. Живу 
на Вишеньці, тому вночі ні-
чого не чув. Дізнався про все 
тільки наступного ранку.

ВІРА (79), ПЕНСІОНЕРКА:
— Ми завжди відчуваємо себе 
в безпеці, до того ж, перебу-
ваємо далеко від Калинівки. 
Сподіваємося, що нас не да-
дуть скривдити і ми не потра-
пимо в подібні ситуації. Дуже 
переживала за маленьких ді-
точок, які там опинилися.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи відчуваєте ви себе в безпеці, після вибухів у Калинівці?

Çàçâè÷àé îïàëþâàëüíèé ïåð³-
îä ïî÷èíàºòüñÿ ó æîâòí³, êîëè 
ñåðåäíÿ äîáîâà òåìïåðàòóðà ïà-
äàº íèæ÷å +8°, à çàê³í÷óºòüñÿ 
íàâåñí³, êîëè òåìïåðàòóðà ñòàº 
âèùîþ çà +8°. Ïðî öå íà áðè-
ô³íãó 2 æîâòíÿ ðîçïîâ³äàâ äè-
ðåêòîð Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî 
öåíòðó ç ã³äðîìåòåîðîëîã³¿ Þð³é 
Âëàñîâ.

Íàéá³ëüø ðàíí³é ïåð³îä ïî-
÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçî-
íó — 10–15 æîâòíÿ, íàéá³ëüø 
ï³çí³é — 15–25 æîâòíÿ. ² õî÷à 
âíî÷³ ó ì³ñò³ òåìïåðàòóðà ìîæå 
îïóñêàòèñÿ äî +4°, à ó êâàðòèðàõ 
óæå ïîòðîõó â³ä÷óâàºòüñÿ ïîòðå-
áà ó òåïëèõ áàòàðåÿõ, «ðàííüî-
ãî» îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó ÷åêàòè 
íå òðåáà.

— Íàéáëèæ÷èìè äíÿìè â îá-
ëàñò³ ïîòåïë³øàº. Òåìïåðàòóðà 
ïî÷íå ï³äâèùóâàòèñü ³ç 4 æîâ-
òíÿ. Ãoâoðèòè ïðo ïo÷aòoê 
oïaëþâaëüíoão ñåçoíó ùå ðaío. 
Óío÷³ áóäå 5–10 ãðaäóñ³â òåïëa, 
a âäåíü 15–20 âèùå íóëÿ. Òaê 
çâaíå «áaáèíå ë³òo», — ðîçïîâ³â 
Þð³é Âëàñîâ.

ОПАЛЕННЯ ЗАКЛАДАМ СОЦС-
ФЕРИ «УВІМКНУТЬ» 4 ЖОВТНЯ. 
Þë³ÿ Ïåòðèøèíà, ïðåñ-ñåêðåòàð 
«Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî», ðîç-
ïîâ³ëà æóðíàë³ñòó RIA/20minut, 
ùî â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ âè-
êîíêîìó Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè 
â³ä 3 æîâòíÿ, â³äñüîãîäí³ ðîçïî-
÷íåòüñÿ îïàëþâàëüíèé ñåçîí äëÿ 
çàêëàä³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè.

— ß êàæó ïðî äîøê³ëüí³ äèòÿ-
÷³ çàêëàäè, ñàäî÷êè, øêîëè, çà-
êëàäè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, çàêëàäè 
êóëüòóðè. Ïîäà÷à òåïëîíîñ³ÿ áóäå 
âèêîíóâàòèñÿ çà óìîâè, ÿêùî 
êåð³âíèêè öèõ çàêëàä³â ïîäàëè 
äî íàñ çàÿâêó. Ïåðøà óìîâà äëÿ 
ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó 
º: ìàºìî äîâ³äêó ç îáëàñíîãî 
ã³äðîìåòåîðîëîã³÷íîãî öåíòðó 
ïðî ñåðåäíüîäîáîâó òåìïåðàòó-
ðó ïîâ³òðÿ ñòàíîì íà 30 âåðåñíÿ 
(+6,2° — àâò.), à òàêîæ 1 æîâ-
òíÿ (+ 7,8° — àâò.) òà 2 æîâòíÿ 
(+7,2° — àâò.) ² âèêîíàíà òàêîæ 
äðóãà óìîâà: ùå â÷îðà, 3 æîâòíÿ, 
ó âèêîíêîì³ ì³ñüêî¿ ðàäè ï³äïè-
ñàëè ð³øåííÿ ïðî ïî÷àòîê îïà-
ëþâàëüíîãî ïåð³îäó äëÿ çàêëàä³â 

КОЛИ ПОЧНЕТЬСЯ 
ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН?
Холодні батареї  Закладам 
соцсфери опалення почали підключати 
сьогодні. А от населенню доведеться 
ще почекати холодів — у гідрометцентрі 
обіцяють бабине літо і двадцять градусів 
тепла до кінця жовтня

Юлія Петришена, прес-секретар 
«Вінницятеплокомуненерго», 
розповіла, що комунальне під-
приємство на 100% готове до 
опалювального сезону. 
— Відремонтовано 40 котелень, 
82 теплових пункти, 1325 тепло-
вих камер, 284 індивідуальних 

теплових пункти, 167 кілометрів 
та 324 метри теплових мереж 
пройшли гідравлічні випробу-
вання. З них понад 7 кілометрів 
труб замінено у міжопалюваль-
ний сезон,1049 будинків пере-
вірено, усі системи заповнені 
теплоносієм. 

Підготовка до опалювального сезону
За прогнозами Гідрометцентру, 
середня місячна температура 
у жовтні очікується від 7.7–9.7° 
(норма - +7.8°); у листопаді 
3.0–5.0° тепла (норма - +1.7°); 
у грудні 1.7° нижче нуля до 0.3° 
вище нуля (норма -  -2,8°) ниж-
че нуля; у січні 3.0–1.0° морозу 

(норма - -4.1°); у лютому 4.6°-
2.6° морозу(норма - -3.3°) мо-
розу; у березні від 1.5° нижче 
нуля до 3.5° вище нуля (норма 
- +1.2°). Юрій Власов розповів 
про те, що найхолоднішим міся-
цем буде лютий, а вже у березні 
очікується справжня весна. 

Зима буде не затяжна

ñîöñôåðè. Íà ñüîãîäí³ äåðæàâí³ 
çàêëàäè íå ìàþòü çàáîðãîâàíîñò³, 
³ ìè ó ïëàíîâîìó ðåæèì³ ïîäàºìî 
òåïëîíîñ³¿ ó ò³ çàêëàäè, ÿê³ ïå-
ðåäáà÷åí³ ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî 
êîì³òåòó ì³ñüêî¿ ðàäè.

КОЛИ ЧЕКАТИ ТЕПЛА НАСЕЛЕН-
НЮ? — Îïàëþâàëüíèé ñåçîí 
íå çà ãîðàìè, ìè ðîçóì³ºìî. ª 
³íôîðìàö³ÿ, ùî ã³äðîìåòöåíòð 
ïåðåäáà÷àº ïîòåïë³ííÿ, ÿêùî 
âîíî â³äáóäåòüñÿ, íàøà ñèñòå-
ìà íàëàøòîâàíà òàêèì ÷èíîì, 
ùî ìè ìîæåìî çóïèíèòè ïî-

äà÷ó òåïëîíîñ³ÿ — çà çàÿâêîþ 
êåð³âíèê³â çàêëàäó, çâ³ñíî. ßêùî 
îá³öÿíå ã³äðîìåòöåíòðîì áàáèíå 
ë³òî íàñòàíå, òîä³ îïàëþâàëü-
íèé ñåçîí ïî÷íåòüñÿ ï³çí³øå. 
ßêùî æ í³, òî íàãàäàþ, ùî º äâ³ 
óìîâè ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî 
ñåçîíó: ñåðåäíüîäîáîâà òåìïå-
ðàòóðà íèæ÷å +8° òà ð³øåííÿ 
â³ä ì³ñüêðàäè äëÿ ïîäà÷³ òåïëî-
íîñ³ÿ äëÿ ìåøêàíö³â Â³ííèö³. 
Òîä³ âæå áóäåìî ï³äêëþ÷àòè òå-
ïëî ïëàíîâî äëÿ ðåøòè íàøèõ 
ñïîæèâà÷³â, — ðîçïîâ³ëà Þë³ÿ 
Ïåòðèøèíà.

ПОЧАТОК ОПАЛЮВАЛЬНОГО 
СЕЗОНУ ПО РОКАХ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
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Фестиваль 
Smile City 
 6 æîâòíÿ Â³ííèöÿ óæå 
âäðóãå äîëó÷èòüñÿ äî â³ä-
çíà÷åííÿ Âñåñâ³òíüîãî 
äíÿ ïîñì³øêè. Öüîãî 
äíÿ î 15.00 íà ìàéäàí³ 
Íåçàëåæíîñò³ ðîçïî÷íå 
ïðàöþâàòè Smile City. 
Òóò âñ³ áàæàþ÷³ çìîæóòü 
äîëó÷èòèñü äî ìàéñòåð-
êëàñ³â, êîíêóðñ³â, êâåñò³â. 
À òàêîæ — íàñîëîäèòèñü 
ãóìîðèñòè÷íèìè íîìåðàìè 
ó ôîðìàò³ Stand up øîó, 
çðîáèòè ö³êàâ³ ñâ³òëèíè 
íà ôîòîçîíàõ òîùî.

Пільгові 
кредити 
 Ó Â³ííèö³ ðîçïî÷èíàþòü 
ñï³ëüíèé ïðîåêò ïî ï³ä-
òðèìö³ ðîçâèòêó ìàëîãî òà 
ñåðåäíüîãî á³çíåñó â ðàì-
êàõ ïðîãðàìè «Áóäóé ñâîº».
— Â³ííèöÿ — ïåðøå ì³ñòî 
Óêðà¿íè, ÿêå äîëó÷àºòüñÿ 
äî ïðîãðàìè «Áóäóé ñâîº» 
Îùàäáàíêó. Ïðîãðàìà íà-
ïðàâëåíà íà äîïîìîãó ï³ä-
ïðèºìöÿì òà ñòàðòàïåðàì 
ó íàâ÷àíí³, êîíñàëòèíãó 
òà îòðèìàíí³ ô³íàíñîâèõ 
³íñòðóìåíò³â íà ïðèâà-
áëèâèõ óìîâàõ, — ïîâ³äî-
ìëÿþòü ó â³ííèöüê³é ìåð³¿. 
Çã³äíî ç ö³ºþ ïðîãðàìîþ, 
ï³äïðèºìö³ çìîæóòü îòðè-
ìàòè êîìïåíñàö³þ ÷àñòèíè 
êðåäèòó íà åòàï³ çàïî÷àò-
êóâàííÿ á³çíåñó. Òåðì³íè 
êðåäèòóâàííÿ çà ïðîãðà-
ìîþ, ìàêñèìàëüíèé ðîçì³ð 
êðåäèòó, âèìîãè äî ó÷àñ-
íèê³â òà ïîðÿäîê â³äøêî-
äóâàííÿ íàáóäóòü ÷èííîñò³ 
ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ â³äïî-
â³äíî¿ ïðîãðàìè íà ñåñ³¿ 
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Фонтан Roshen 
закриється 
 Íà Ïîêðîâó, 14 æîâòíÿ, 
Ôîíòàí Roshen â³äïðàâëÿ-
ºòüñÿ íà çèìîâ³ êàí³êóëè. 
Ñâÿòêîâà øîó-ïðîãðàìà 
ðîçïî÷íåòüñÿ î ñüîì³é 
ãîäèí³ âå÷îðà. Â³ííè÷àí 
òà ãîñòåé ðîçâàæàòèìóòü 
ñï³âà÷êà Àíàñòàñ³ÿ Ïðè-
õîäüêî, óêðà¿íñüêèé 
ðîê-ãóðò «O. TORVALD» 
íà ÷îë³ ³ç âîêàë³ñòîì ªâãå-
íîì Ãàëè÷åì, ÿêèé öüîãî 
ðîêó ïðåäñòàâëÿâ Óêðà¿íó 
íà «ªâðîáà÷åíí³», òà ãóðò 
«KOZAK SYSTEM». Íà-
ãàäàºìî, ó ìèíóëîìó ðîö³ 
ôîíòàí «Ðîøåí» ïðîâî-
äæàëè íà çèìîâ³ êàí³êóëè 
Îëåêñàíäð Ïîíîìàðüîâ, 
áðàòè Ãàäþê³íè òà ÒÍÌÊ.

КОРОТКОКОРОТКО

ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067) 1079091 

Îñü ïð³çâèùà 
á³éö³â, ÿê³ ó òðè-
âîæíó í³÷ 26 âå-
ðåñíÿ ïðàöþâàëè 

íà òåðèòîð³¿ Êàëèí³âñüêîãî àð-
ñåíàëó. Âîíè — ç äðóãî¿ ðÿòó-
âàëüíî-ïîæåæíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà 
Â³ííèö³. Îáîâ’ÿçêè íà÷àëüíèêà 
êàðàóëó âèêîíóâàâ Âàñèëü Àñà-
ôàò. Ðàçîì ç íèì íåñëè ñëóæáó 
ñòàðø³ ïîæåæí³ Ðîìàí Ðèëüñüêèé 
òà Îëåêñàíäð Ëåùåíêî, ïîæåæí³ 
Àíäð³é Ìåëüíèê òà Äìèòðî Ïà-
íàñþê, à òàêîæ âîä³¿ Àðòóð ²âàíîâ 
òà Â³êòîð Áàéäàëþê.

ПОЖЕЖНИЙ ТАНК ЗАСТРЯГ ПОСЕ-
РЕД БЕТОНКИ. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
çàãîðàííÿ íà ñêëàäàõ áîºïðèïàñ³â 
ó Êàëèí³âö³ íàä³éøëî äî ÷åðãîâîãî 
î 22 ãîä.10 õ â. Íà çàâäàííÿ âè¿õà-
ëè íà äâîõ àâòîìîá³ëÿõ — ÊÀÌÀÇ 
³ «Âàëäàé». Á³ëÿ âîð³ò â³éñüêîâî¿ 
÷àñòèíè, ùî äèñëîêóºòüñÿ íà òå-
ðèòîð³¿ àðñåíàëó áîºïðèïàñ³â, ïî-
æåæíèì îäðàçó ïîêàçàëè ìàðøðóò. 
Àâòîìîá³ë³ ðóøèëè óãëèá òåðèòîð³¿. 
Êîëè ï³ä’¿õàëè äî òðåòüîãî ïîñòà, 
ïðîëóíàâ ïîòóæíèé âèáóõ, âîãíÿ-
íèé «ãðèá» ï³äíÿâñÿ ó íåáî. Âîã-
íåáîðö³ âèñòðèáíóëè ç ìàøèí ³ 
âïàëè íà çåìëþ.

Çà òðåò³ì ÊÏÏ ïî÷èíàºòüñÿ òå-
ðèòîð³ÿ ñêëàä³â. Ñóïðîâîäæóþ÷èé 
â³éñüêîâèé ï³äãàíÿâ âîä³ÿ: «Äàâàé 
øâèäøå, áî ÿêùî ðâîíå!.. Òàì æå 
«Ãðàäè». ̄ õàëè äî àíãàðó, äî ÿêîãî 
ï³äáèðàëèñÿ ÿçèêè ïîëóì’ÿ. Ó îä-
íîìó ì³ñö³ øëÿõ ïåðåãîðîäèëè 
äâ³ îäèíèö³ òåõí³êè — ïîæåæíèé 
òàíê ³ ùå îäèí òðàíñïîðòíèé çà-
ñ³á äëÿ ðîçãð³áàííÿ çàâàë³â. Ìà-
øèíè íå ìîãëè óñòóïèòè äîðîãó, 
áî âèíèêëà íåñïðàâí³ñòü. Îá’¿çä 
´ðóíòîâêîþ ë³ñîì çàãðîæóâàâ òèì, 
ùî ïîæåæíà òåõí³êà ìîãëà çàãðóç-
íóòè. Âîä³¿ âèðóëèëè ç áåòîíêè é 
âì³ëî îá’¿õàëè ïåðåïîíó.

ПОРУЧ ПАДАЛИ «ГРАДИ», 
А ВОНИ ГАСИЛИ АНГАР
Герої  Під вибухи 
боєприпасів, 
свист снарядів 
над головою бійці 
другої пожежно-
рятувальної частини 
Вінниці загасили 
вогонь на шостому 
складі арсеналу 
боєприпасів 
у Калинівці. Як це 
відбувалося, дізнався 
журналіст RIA

— Íàì ãîâîðèëè, ùî âèáóõè 
â³äáóâàþòüñÿ äåñü çà 800 ìåòð³â 
äî øîñòîãî àíãàðó, à çäàâàëîñÿ, 
ùî ãðèìèòü îäðàçó çà ñêëàäîì, — 
ïðîäîâæóº Îëåêñàíäð Ëåùåí-
êî. — Ãóðê³ò ñòîÿâ òàêèé, ÿê â³ä 
ðåàêòèâíèõ ë³òàê³â íàä ãîëîâîþ.

ßê ò³ëüêè ïðèáóëè íà ì³ñöå, 
çâåðíóëè óâàãó íà ñîëäàò³â. ¯õ 
áóëî ï’ÿòåðî ÷è øåñòåðî. Ïðè-
ñ³âøè íàâïðèñÿäêè, ïðèòóëèëèñÿ 
ñïèíàìè äî ñò³íè àíãàðó, ðóêàìè 
çàêðèâàëè ãîëîâè. Ïîðó÷ ëåæàëè 
âèêîðèñòàí³ âîãíåãàñíèêè òà ïî-
æåæí³ ðóêàâè. Ñõîæå, á³éö³ ïåðåä 
òèì íàìàãàëèñÿ çàãàñèòè âîãîíü. 
×îìó çàëèøàëèñÿ íà ì³ñö³, öüîãî 
ïîæåæíèêè íå ìîãëè çðîçóì³òè. 
Äå âîíè ïîä³ëèñÿ ïîò³ì, âîãíå-
áîðö³ íå çíàþòü.

ХТОСЬ З НАС ДУЖЕ ЩАСЛИВИЙ. 
— Íàéïåðøå, òðåáà áóëî â³äð³-
çàòè âîãîíü â³ä ñêëàäó, — êàæå 
Àíäð³é Ìåëüíèê. — Ïîëóì’ÿ ï³ä-
áèðàëîñÿ äî âîð³ò. Ïëîùà àíãàðó 
ïðèáëèçíî 400 êâàäðàò³â. Ñò³íè 
êàï³òàëüí³. Óäàðíîþ õâèëåþ âè-
ðâàëî íå ò³ëüêè â³êíà. Íàâ³òü ìå-
òàëåâ³ ðåø³òêè ëåæàëè íà çåìë³. 
Äóìàþ, öå ñòàëîñÿ ï³ñëÿ òîãî 
ñèëüíîãî âèáóõó. Ãîð³ëî âñå — 
äåðåâà, òðàâà, ÿùèêè, ¿õ ö³ëà êóïà 
ëåæàëà ï³ä ñò³íîþ àíãàðó.

×åðåç äåÿêèé ÷àñ àâòîìîá³ëü 
«Âàëäàé» òðåáà áóëî ïîïîâíè-
òè çàïàñàìè âîäè. Ó ÊÀÌÀÇ³ 
âîíà ùå çàëèøàëàñÿ, òîìó åê³-
ïàæ ïðîäîâæóâàâ ðÿòóâàëüí³ 
ðîáîòè, à «Âàëäàé» â³äïðàâèâñÿ 
äî ïîæåæíîãî ã³äðàíòà. Äå â³í 
çíàõîäèòüñÿ, ïîêàçàëè â³éñüêî-
â³. Çàïîâíèâøè «áî÷êó», çíîâó 
ïîâåðíóëèñÿ íà ì³ñöå ïîæåæ³. 
Âèáóõè ãðèì³ëè ùå äóæ÷å.

— Ìè âæå â ìàøèíó íå ñ³äàëè, 

à á³ãëè ïîðó÷, — êàæå Îëåêñàíäð 
Ëåùåíêî. — ßêùî á ðàïòîì ñíà-
ðÿä âëó÷èâ â àâòîìîá³ëü, ñàì³ 
ðîçóì³ºòå, ñê³ëüêè îäðàçó áóëî á 
æåðòâ…

Íàä ãîëîâàìè áåçïåðåðâíî 
ñâèñò³ëî é ãðèì³ëî. Ï³ñëÿ îäíîãî 
³ç òàêèõ ñâèñò³â ïîðó÷ ç íà÷êàðîì 
(íà÷àëüíèêîì êàðàóëó) â çåìëþ 
âð³çàâñÿ ñíàðÿä. ßê ñòâåðäæóº ÷î-
ëîâ³ê, «áîëâàíêà» óïàëà íå äàë³ 
ÿê çà ï’ÿòü ìåòð³â.

— Ùî âè ïîäóìàëè â òîé 
÷àñ, — çàïèòóþ ïàíà Âàñèëÿ.

— Â òîé ÷àñ áóëî íå äî ðîçäó-
ì³â, — êàæå â³í. — Ïåðåä î÷èìà 

ñòîÿëè ÿùèêè, ÿêèìè äî ñòåë³ 
çàáèòèé àíãàð. À ÿçèêè ëèçàëè 
âæå äâåð³ àíãàðó. ßêáè âîãîíü 
äîáðàâñÿ äî ïåðøîãî ÿùèêà, ìè á 
ç âàìè òóò íå ãîâîðèëè. Öå ïîò³ì 
óæå ìîðîç éøîâ ïî ñïèí³, êîëè 
óÿâëÿâ, ùî ìîãëî ç íàìè ñòàòèñÿ.

Âîíè ïðèáîðêàëè ïîëóì’ÿ. Ç 
÷åñòþ âèêîíàëè çàâäàííÿ. Çðî-
áèëè òå, ÷îãî ùå æîäíîãî ðàçó 
íå ðîáèëè çà ÷àñ ñëóæáè. Ïðè-
á³ã â³éñüêîâèé. Ïîâ³äîìèâ, ùî 
ìàþòü åâàêóþâàòèñÿ. Òåðì³íîâî! 
Íàâ³òü íå äàâ ìîæëèâîñò³ çàáðàòè 
ïîæåæí³ ðóêàâè.

— Õòîñü ç íàñ äóæå ùàñëè-
âèé — íà ãîëîâó í³êîìó íå âïàëî, 
òà é àâòîìîá³ë³ íå ïîøêîäèëî, — 
êàæå Îëåêñàíäð Ëåùåíêî.- Öå 
ÿêåñü äèâî! ²íàêøå íå íàçâåø.

А ПОТІМ — ПО ГРИБИ. Ó 36-ð³÷-
íîãî Îëåêñàíäðà Ëåùåíêà òðîº 
ñèí³â. ² âñ³ íåïîâíîë³òí³. Íàé-
ñòàðøîìó ²ëë³ 14 ðîê³â, ñåðåä-
óëüøîìó Ìèðîñëàâó — 10, à Í³-
ê³òà ò³ëüêè ãîòóºòüñÿ äî ïåðøî-
ãî êëàñó. Ó Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 
íà â³ñ³ì ðîê³â ìîëîäøîãî â³ä 
Îëåêñàíäðà, ï³äðîñòàº ºäèíà 
äèòèíà — éîãî äîíå÷ö³ Àíàñ-
òàñ³¿ âèïîâíèëîñÿ ò³ëüêè äåâ’ÿòü 
ì³ñÿö³â.

— Í³õòî âäîìà íå çíàâ, äå ìè ³ 
ùî ðîáèìî, — êàæóòü Îëåêñàíäð 
³ Àíäð³é. — Íàùî áóëî äðóæèí ³ 
ä³òåé õâèëþâàòè.

Íàéìîëîäøèé ó ¿õí³é êîìàí-
ä³ Äìèòðî Ïàíàñþê. Â³í çîâñ³ì 
íåäàâíî ïðèéøîâ ó ïîæåæíó 
÷àñòèíó. Íàéñòàðøèé â. î. íà-
÷àëüíèêà êàðàóëó Âàñèëü Àñàôàò. 
Ïàí Âàñèëü ðîçïîâ³â, ùî âæå 
23 ðîêè íà ñëóæá³. Â³í ç äèíàñ-
ò³¿ ïîæåæíèê³â. Áàòüêî ñëóæèâ, 
ïîò³ì äâà áðàòè, ÿê³ íèí³ âæå 
íà ïåíñ³¿, à òåïåð â³í ðîáèòü òàêó 
ñàìî ðîáîòó.

— Ñòðàøíî íå òå ùî ðîçïî-
â³äàòè, íàâ³òü äóìàòè ïðî òå, 
â ÿêèõ óìîâàõ ìè âèêîíóâàëè 
çàâäàííÿ íà Êàëèí³âñüêîìó àð-
ñåíàë³, — êàæå Âàñèëü Àñàôàò. 
— Ïèøàþñÿ õëîïöÿìè.

Íàñòóïíîãî äíÿ âîíè çäàëè 
çì³íó íå âðàíö³, ÿê çàâæäè. Áî 
çàëèøàëèñÿ â Êàëèí³âö³. Çì³íèëè 
¿õ ò³ëüêè ï³ñëÿ îá³äó. Ï³ñëÿ òðè-
âîæíî¿ íî÷³ äâîº òîâàðèø³â — 
Àíäð³é ³ Îëåêñàíäð çíîâó ïî¿õà-
ëè ïîáëèæ÷å äî àðñåíàëó. Ùî 
ðîáèëè?

— Ãðèáè çáèðàëè ó ë³ñ³ â Ñòðè-
æàâö³, — êàæóòü âîíè. — Íà àð-
ñåíàë³ ãðèì³ëî âåñü äåíü. Àëå ìè 
âæå çâèêëè. Ãðèá³â íàçáèðàëè, 
ÿê í³êîëè, áàãàòî.

Роман Рильський, Олександр Лещенко, Василь Асафат та Андрій Мельник 
(зліва направо). Бійці другої пожежної частини Вінниці врятували від вогню 
склад з «Градами» на Калинівському арсеналі

— Â ìàøèíó íå ñ³äàëè, 
à á³ãëè ïîðó÷. ßêùî á 
ðàïòîì ñíàðÿä âëó÷èâ 
ó àâòîìîá³ëü, ñàì³ 
ðîçóì³ºòå, ñê³ëüêè 
îäðàçó áóëî á æåðòâ...
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íàëó ä³éñíî çíàõîäèâñÿ çåí³òíèé 
êîìïëåêñ «Îñà». Íèì ïðèêðèâà-
ëè íåáî íàä òåðèòîð³ºþ ñêëàä³â. 
25 âåðåñíÿ á³éö³ îòðèìàëè êîìàíäó 
ïîâåðíóòèñÿ â ÷àñòèíó. ×îìó çà-
áðàëè «Îñó»?

— Ïðè¿æäæàâ íà÷àëüíèê Ãåíø-
òàáó, — ðîçïîâ³äàº â³éñüêîâèé. — 
Âèçíàâ íååôåêòèâíèì âèêîðèñ-
òàííÿ òàêî¿ óñòàíîâêè ó ïðèêðèò-
ò³ íåáà â³ä áåçï³ëîòíèê³â. «Îñà» 
ïðèâîäèòüñÿ ó áîéîâó ãîòîâí³ñòü 
ïðîòÿãîì ï’ÿòè õâèëèí. Çà öåé 
÷àñ àïàðàò âñòèãàº çíèêíóòè ç 
ãîðèçîíòó. Ìóæåíêî (íà÷àëüíèê 
Ãåíåðàëüíîãî øòàáó Çáðîéíèõ ñèë 
Óêðà¿íè — àâò.) ïåðåâ³ðèâ öå îñî-
áèñòî. Çàïóñòèëè äðîí, äàëè êî-
ìàíäó çåí³òíèêàì. Ï’ÿòü õâèëèí 
âîíè ãîòóâàëè êîìïëåêñ. Çà öåé 
÷àñ àïàðàò çíèê ç ãîðèçîíòó. 

Íåïîäàë³ê â³ä ñåëà ó ñòîðîíó 
àðñåíàëó çíàõîäèòüñÿ ï³ùàíèé 
êàð’ºð. Éîãî ïðàö³âíèêè ïîÿñíþ-
þòü, ùî ïðîòÿãîì îñòàíí³õ òðüîõ 
ì³ñÿö³â òóò ÷åðãóâàëè ñï³âðîá³òíèêè 

ÑÁÓ. Êîæíó í³÷. ² ç'¿õàëè ó òîé ñà-
ìèé äåíü ÿê ³ â³éñüêîâ³, ÿê³ ñòîÿëè 
á³ëÿ ñåëà. Íàïåðåäîäí³ âèáóõ³â. 

— Îäèí ç íèõ çàëèøèâ íàì ñâ³é 
íîìåð òåëåôîíó, — ðîçïîâ³äàº ÷î-
ëîâ³ê íà ³ì’ÿ Âîëîäèìèð. — ß âíî÷³ 
îõîðîíÿþ òåðèòîð³þ êàð’ºðó. Ïðî-
ñèâ ìåíå ïîâ³äîìëÿòè ïðî ï³äîçð³-
ë³ ìàøèíè ÷è ëþäåé, ÿê³ áóäóòü 
ïðèõîäèòè. ßêîñü óíî÷³ íåïîäàë³ê 
çóïèíèâñÿ áóñ, ñë³äîì ï³ä’¿õàëà 
«äåâ'ÿòêà». Äîâãî ñòîÿëè. ß çàòå-
ëåôîíóâàâ ïî çàëèøåíîìó íîìåðó. 
Äçâîíèâ ðàç, äðóãèé, òðåò³é, àëå 
í³õòî íå â³äïîâ³â. 

Æóðíàë³ñòè RIA ïîäçâîíèëè 
äî ÑÁÓ. ²ðèíà Àëåêñººâà, êåð³â-
íèê ïðåñ-ñëóæáè ñêàçàëà:

— ß íå âîëîä³þ ³íôîðìàö³ºþ ç 
ïðèâîäó ÷åðãóâàííÿ íàøèõ ñï³âðî-
á³òíèê³â íà ò³é òåðèòîð³¿, ïðî ÿêó 
éäå ìîâà, òîáòî á³ëÿ ñåëà Ìåäâ³ä-
êà Â³ííèöüêîãî ðàéîíó. Îòðèìàòè 
äåòàëüíó ³ äîñòîâ³ðíó ³íôîðìàö³þ 
ìîæíà áóäå ï³ñëÿ îô³ö³éíîãî çâåð-
íåííÿ ³ç çàïèòîì íà ³ì’ÿ êåð³âíèêà.

ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß

Один з охоронців складів пого-
дився дати інтерв'ю. Анонімне зі 
зрозумілих причин. 
 — Є місця, де зона відпові-
дальності охоронника заходить 
за поворот, — пояснює співроз-
мовник. — Якщо я пішов в одну 
сторону, за кут, то в цей час мені 
вже не видно, що робиться по-
заду. Ви ж, мабуть, бачили в Ін-
тернеті фото лося, який пасеться 
біля складів. Дикі кабани, косулі 
заходять. А скільки людей кру-
титься навколо арсеналу! Тут же 
ліс. То гриби збирають, то ягоди, 

полювання влаштовують. Багато 
з них у захисних камуфляжних 
костюмах. Йди знай, звідки ті 
люди і хто вони.
Чоловік каже, можна навіть не за-
ходити на територію. Достатньо, 
наприклад, з гранатомета випус-
тити снаряд по ящиках на відкри-
тій території — і салют гарантова-
ний. Охорона дуже слабенька.
— Безпілотники літали, причому, 
бачили їх кожен день, — роз-
повідає чоловік. — Доповідав 
черговому. Нам була дана така 
команда — одразу повідомляти.

Охоронець складів: безпілотники і дрони літали 

ВИБУХИ В КАЛИНІВЦІ: НЕВІДОМІ 
Ексклюзив  Вибухи на складах з боєприпасами під Калинівкою 26 вересня добряче налякали 
вінничан. Там розривалися «Гради», «Піони» та інші артснаряди. Чому зайнявся арсенал? Що розказує 
про безпілотники охоронець бази? Що кажуть у СБУ на те, що їх співробітники три місяці ночували 
неподалік складів і поїхали за день до катастрофи? Чому місцеві не вірять у диверсію зі сторони Росії 
і про які невідомі факти ексклюзивно для RIA повідомили джерела серед військових

ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ
26 ВЕРЕСНЯ 
21.30 — на військових складах Міністер-
ства оборони пролунав перший вибух 
22.10 — інформація про вибухи надійшла 
до ДСНС та поліції 
22.20 — початок евакуації жителів Кали-
нівки, Павлівки, Медвідки, Лаврівки та 
Дорожнього 
22.50 — до ліквідації пожежі залучено 
691 людина та 149 одиниць техніки 
23.25 — Мінінфраструктури повідомило 
про закриття повітряного простору та за-
лізничного сполучення в регіоні 
23.39 — до гасіння пожежі залучили два 
пожежних танки 

27 ВЕРЕСНЯ 
00.00 — міська рада повідомила, що Ві-
нниця у зону ураження не потрапляє 
02.40 — у Вінниці евакуйованих розселя-
ють у школи № 5, 6, 29 та 31 
04.50 — Генштаб заявляє про відсутність 
небезпечних хімічних речовин на терито-
рії складів 
06.00 — ДСНС повідомляє про евакуацію 
24 000 жителів регіону 
10.35 — військова прокуратура внесла 
відомості до Єдиного реєстру за фактом 
диверсії 
11.40 — територію складів обстежують з 
допомогою квадрокоптерів 
17.00 — блокпости почали пропускати 
місцевих жителів в домівки 
20.00 — Міноборони: вибухи припинилися 

28 ВЕРЕСНЯ 
10.00 — відкрито дорогу Стрижавка-Кали-
нівка. Жителі повертаються додому 
15.00 — Прем’єр: евакуйовані можуть по-
вертатись, очистку території завершено 
17.10 — мешканці сіл і Калинівки чують 
поодинокі вибухи на складі 

29 ВЕРЕСНЯ 
10.00 — у постраждалих населених 
пунктах почали відновлювати 
газопостачання 
20.40 — Міноборони: поодинокі вибухи 
лунатимуть ще 3–4 дні 

30 ВЕРЕСНЯ 
10.30 — неконтрольовані детонації снаря-
дів продовжуються 
12.10 — СБУ просить людей через ЗМІ роз-
казати їм про диверсійні групи 

1 ЖОВТНЯ 
07.00 — відкритих осередків горіння 
немає, спостерігається поодинока детона-
ція боєприпасів 
12.30 — школи і садочки в Калинівці і 
селах працюють у звичному режимі 

2 ЖОВТНЯ 
08.00 — сапери вперше змогли дістатися 
до осередків загоряння боєприпасів
11.00 — заборону на польоти в радіусі 5 км 
зони продовжили до 9 жовтня 

3 ЖОВТНЯ 
8.30 — ДСНС: вибухи на складах при-
пинилися. Тиша 
17.10 — генпрокурор анонсував вручення 
підозр у службовому недбальстві

ВІКТОР СКРИПНИК, ВАДИМ ПАВЛОВ, 
ВОЛОДИМИР ЩЕРБА, (067)1079091 

Âå÷³ð â³âòîðêà, 26 âåðåñíÿ, â³-
ííè÷àíè çàïàì’ÿòàþòü íàäîâãî… 
Ëþäè ç Â³ííèö³ áà÷èëè çàãðàâó 
³ â³ä÷óâàëè âèáóõè â³ä ñíàðÿä³â, 
ÿê³ ðîçðèâàëèñÿ ó òó í³÷ çà 25 ê³-
ëîìåòð³â â³ä îáëàñíîãî öåíòðó 
íà â³éñüêîâèõ ñêëàäàõ. Êîëîíà 
àâòîìîá³ë³â éøëà ç Êàëèí³âêè. 
Ó öèõ àâòîìîá³ëÿõ ëþäè ò³êàëè ç 
ñ³ë ³ ç ìàëåíüêîãî ì³ñòà. Ó òîé æå 
÷àñ êîëîíà â³éñüêîâèõ, ðÿòóâàëü-
íèê³â, øâèäêèõ — éøëà ó á³ê âè-
áóõ³â. Í³õòî íå çíàâ, ÷è áóäóòü çà-
ãèáë³. Àëå âñå îá³éøëîñÿ. Âèáóõè 
çàëèøèëè áàãàòî ïèòàíü, íà ÿê³ 
æóðíàë³ñòè RIA øóêàëè â³äïîâ³ä³ 
ñåðåä ñâî¿õ äæåðåë.

ПЕРШІ ВИБУХИ О 21.45. Ï³ä ÷àñ 
âèáóõ³â íà ñêëàäàõ ïåðøèìè 
î 21.45 çëåò³ëè ó ïîâ³òðÿ ñíàðÿäè 
ðåàêòèâíèõ êîìïëåêñ³â «Ãðàä». 
Íàñòóïíèé âèáóõ áóâ òàêî¿ ñèëè, 
ùî éîãî ïî÷óëè ó Â³ííèö³. Öå çäå-
òîíóâàëè ñíàðÿäè àðòèëåð³éñüêî¿ 
óñòàíîâêè «Ï³îí». Íå ìîæåìî 
íå çãàäàòè ïðî ïðîñòèõ ëþäåé, ÿê³ 
êèíóëèñü åâàêóéîâóâàòè ëþäåé ç 
ñ³ë, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ á³ëÿ öüîãî «ïå-
êëà». Äîïîìàãàëè óñ³, õòî ì³ã. Âè-
âîçèëè ç ñ³ë ³ ïåðåäàâàëè òàêñèñòàì 
á³ëÿ Ñòðèæàâêè, ÿê³ áåçêîøòîâíî 
ðîçâîçèëè ëþäåé äî ðîäè÷³â àáî 
äî ë³êàðåíü ³ øê³ë, äå òèì÷àñîâî 
ðîçãîðíóëè ïóíêòè äëÿ åâàêóéî-
âàíèõ ëþäåé. Âðàíö³ 27 âåðåñíÿ 
îáëàñíèé öåíòð çäðèãíóâñÿ ùå 
ðàç — âèáóõíóâ ñêëàä ç àâ³àáîì-
áàìè… Äâ³ äîáè ñêëàäè ãàñèëè ç 
ïîæåæíèõ òàíê³â ³ ç ë³òàê³â. Óæå 
ââå÷åð³ 28 âåðåñíÿ ëþäåé ïî÷àëè 
ïóñêàòè íàçàä, äî ñâî¿õ ñ³ë ³ îñåëü, 
àëå âèáóõè ïðîäîâæóâàëèñü àæ 
äî 2 æîâòíÿ. Íàéá³ëüøå ïîñòðàæ-
äàëè ñåëà Ïàâë³âêà, Ìåäâ³äêà, 
Ñàëüíèê ³ Äîðîæíº. Íà áàãàòüîõ 
áóä³âëÿõ ïîçðèâàëî øèôåð, ïîâè-

ðèâàëî â³êíà. Äåÿê³ áóäèíêè áóëè 
ïîâí³ñòþ çðóéíîâàí³. Ùîá ïîêðèòè 
âèòðàòè íà «áóä³âåëüí³ ïèòàííÿ», 
ç áþäæåòó âèä³ëèëè 100 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü ³ 5 ì³ëüéîí³â ç ì³ñüêðàäè. 
Öå ÿêùî êîðîòêî ïðî ñèòóàö³þ. 
À òåïåð ïðî ðîçñë³äóâàííÿ RIA.

У МЕДВІДЦІ НЕ ВІРЯТЬ У РОСІЙ-
СЬКИЙ СЛІД. Ñóñ³äè Êàëèí³âñüêîãî 
àðñåíàëó, çîêðåìà, æèòåë³ ñ³ë Ìåä-
â³äêà òà Ïàâë³âêà íå â³ðÿòü ó âåð-
ñ³þ ïðî äèâåðñ³þ. Ó îäèí ãîëîñ 
âèñëîâëþþòü ñâî¿ ïðèïóùåííÿ: 
«Âêðàëè çáðîþ, à òåïåð çàì³òàþòü 
ñë³äè, äóìàþòü, ùî ëþäè äóðí³». 

— Âîíè íàñ òðîõè ïîæàë³ëè, — 
êàæå îäíà ³ç ñï³âðîçìîâíèöü. — Çà-
â÷àñíî ïîïåðåäèëè. Íàïåðåäîäí³ 
ðîçäàëè ëèñò³âêè. Ó íèõ íàïèñàíî, 
ùî ìàºìî ðîáèòè, êîëè âèáóõíóòü 
ñêëàäè. Ó ðàéîíí³é êàëèí³âñüê³é 
ãàçåò³ íàäðóêóâàëè ñòàòòþ. Ãîëî-
âíèé ÌÍÑíèê ðîçêàçóâàâ, ÿê³ 
áóäóòü ñèãíàëè çâó÷àòè, êîëè 
ñòàíåòüñÿ á³äà. Íå áóëî í³ÿêèõ 
ñèðåí. Ëþäè ñàì³ ðÿòóâàëèñÿ, õòî 
ÿê ì³ã. Ùå âîëîíòåðè áàãàòî äî-
ïîìîãëè...

Ä³éñíî, æóðíàë³ñòàì ïåðåêèíóëè 
ôîòî ëèñò³âîê, ÿê³ íàäðóêóâàëà êà-
ëèí³âñüêà ðàéàäì³í³ñòàðö³ÿ. Âîíè 
íàäðóêîâàí³ ó 2017 ðîö³…

СБУ І ВІЙСЬКОВІ ЧЕРГУВАЛИ 
ПІД СКЛАДАМИ ТРИ МІСЯЦІ. ×è 
íå íàéá³ëüøå çàïèòàíü âèêëèêàëî 
îäíå äèâíå ñï³âïàä³ííÿ îáñòàâèí. 
25 âåðåñíÿ ç ñåëà Ìåäâ³äêà çàáðàëè 
â³éñüêîâèõ, ÿê³ ç òðàâíÿ îõîðîíÿëè 
íåáî íàä àðñåíàëîì â³ä áåçï³ëîò-
íèê³â. Ó ¿õíüîìó ðîçïîðÿäæåíí³ 
áóëà ñïåö³àëüíà òåõí³êà.

— Ò³ëüêè âîíè ïî¿õàëè — íà äðó-
ãèé äåíü íà ñêëàäàõ ïî÷àëèñÿ âèáó-
õè, — ç õâèëþâàííÿì ãîâîðÿòü íàø³ 
ñï³âðîçìîâíèêè ó Ìåäâ³äö³. — ßê 
òàêå ìîæå áóòè?

Â³ä äæåðåëà ñåðåä â³éñüêîâèõ 
ä³çíàëèñÿ, ùî íåïîäàë³ê â³ä àðñå-

У будинок літньої пари Григорія та Ніни Ковальчуків 
з села Павлівка влучив артилерійський снаряд. 
Помешкання згоріло, залишились лише стіни

Фото зроблене з кабіни вертольота, який пролітав 
над місцем пожежі. На місці, де був військовий склад, 
зараз кратер, навколо лежать повалені дерева
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Про події тривожної ночі журна-
лісти RIA дізналися від військового 
високопосадовця, який знаходив-
ся в той час в арсеналі, а нині бере 
участь у розслідуванні причин 
трагедії.
У «Ягуарі» перерізали кабель 
— Приблизно за сім годин до пер-
ших вибухів пропав зв'язок у вій-
ськовому підрозділі Нацгвардії 
«Ягуар», — каже співрозмовник. — 
Не стало міського зв’язку і виникли 
проблеми з електрикою. Під час 
встановлення причини у «колодязі» 
виявили перерізаний телефонний 
кабель. Не переламаний, а саме 
перерізаний. 
Де був командир?
— Командир частини, що дисло-
кується на арсеналі, пояснив, що 
він знаходився за місцем прожи-
вання, коли почалися вибухи. По-
відомлення про пожежу отримав 
від чергового, потім почув перший 
вибух. На автомобілі УАЗ здійснив 
розвідку місця пожежі. Після того 
зайшли два пожежні танки і три 
пожежні машини. 
Офіцери схвально відгукувалися 
про дії командира частини. Гово-
рили, не його вина, що не вистачає 
особового складу. Після Балаклеї 
дали кошти, які на арсеналі доте-
пер не можуть використати. Через 
громіздку бюрократичну систему їх 
не вдається отримати.
Проблема арсеналу в тому, що 
в них тільки два пожежні танки.

Що вибухало?
Уранці 27 вересня був дуже силь-
ний вибух. Це вибухнув склад з 
авіабомбами. Вибух після 22-ї го-
дини попереднього вечора — від 
боєприпасів до самохідної артиле-
рійської установки «Піон».
— Під час ранкового вибуху я зна-
ходився біля Муженка, — каже 
військовий. — До місця вибуху 
було максимум 1,5 кілометра. Ми 
всі мало не опинилися на землі. 
У мене два рази над головою про-
літали ракети. За таких умов не було 
можливості гасити вогонь. Тільки 
вранці пожежники стали активно 
працювати. Дотепер заливають 
водою окремі місця загорання 
(розмова відбувалася у понеді-
лок — авт.) Я особисто був очевид-
цем, коли з місця, залитого водою, 
було чути вибух. Ще випадок. Біля 
111-го складу. Два дні проходили 
біля нього — нічого. А позавчора 
проїжджаємо — перед нами ра-
кета злетіла. На місці 311-го складу 
утворився кратер. Є на території ще 
один кратер. 
Безпілотники — це фантазії 
людей 
— Літальних апаратів над арсе-
налом ми не виявляли, — каже 
військовий. — Ті апарати, що 
літали, це ми запускали з ме-
тою тренувань. Іншої літальної 
техніки, за нашою інформацією, 
у небі не було. Ті цивільні, з якими 
спілкувалися у навколишніх селах, 

не повідомили, що бачили в небі 
дрони. Так само опитали усіх охо-
ронників з ВОХРу. І вони не надали 
інформації.
— Слідство опрацьовує сім версій 
причин вибуху, — каже військо-
вий. — Принаймні, володію такою 
інформацією. Мені вони не відо-
мі. Можу висловити власну думку, 
чому склади вибухнули.
Версії, чому вибухнули склади
Перша причина — диверсія. Про 
це свідчить зумисне пошкоджен-
ня телефонних кабелів, а після 
вибухів поширення інформації 
в соціальних мережах про хіміч-
ну атаку. — Там слабка охорона. 
Тому можливе проникнення на те-
риторію складів чужого чи свого 
диверсанта і закладення ним ви-
бухового пристрою на майданчику 
зберігання боєприпасів. У порядку 
експерименту це вдалося зробити 
одному з працівників спецслужб. 
У один з наступних днів після вибу-
хів він проніс при собі детонатор. 
Факт пожежі і самозагорання 
виключаю, бо погода не сприя-
ла цьому. Атаку з повітря також 
не визнаю, бо не встановлено та-
кого факту. Версія про намагання 
замести сліди з метою приховати 
продаж зброї — по-моєму також 
малоймовірна. 
Факт припинення чергування зеніт-
ників на комплексі «Оса» і вибухи 
наступного дня розглядаю як ви-
падковий збіг.

Джерело серед військових: перерізали кабель зв’язку і заклали детонатор 
Журналіст RIA спілкувався з ко-
лишнім командиром частини 
А-1119 полковником Олегом 
Омелянчиком. Нині, як і рані-
ше, полковник проживає на те-
риторії військового містечка. Він 
керівник вінницького напрямку 
корпорації «Співдружність». У ніч 
трагедії знаходився вдома. Коли 
почалися вибухи, разом з дру-
жиною спустилися у підвал. Які 
в нього версії трагедії?
— Ще нічого не гриміло, а тільки 
горіло, як мені зателефонували 
люди з Павлівки, — каже Омелян-
чик. — Я одразу повідомив про 
пожежу командиру частини.
Співрозмовник відхиляє вер-
сію про те, що у такий спосіб 
військові могли замітати сліди 
продажу боєприпасів. Більше 
схиляється до думки, що при-
чиною є недбалість або дивер-
сія. Припускає факт диверсійних 
дій, як зовні, тобто чужих, так і 
всередині, тобто тих, хто нині 
служить.
— Скажіть, для чого призвали 
служити на арсеналі хлопців з 
Донбасу? — запитує полковник. — 
Там стріляють по їхніх батьках, 
а їх допустили на найбільші скла-
ди боєприпасів.
Через причетність до корпорації 
«Співдружність», він опинився 
під підозрою. Раніше корпо-
рація орендувала на арсеналі 
цех. У ньому готували до ути-

лізації боєприпаси. Працювали 
на основі договорів з підпри-
ємствами «Укроборонпрому». 
З початком війни співпраця 
припинена. Розірвано договір 
на оренду цеху. Втім, частина 
військового майна — патрони, 
бомби, елементи самонаведення 
ракет — залишилися на балансі 
корпорації. Полковник уточнює, 
що вони становлять незначну 
частину. За їх зберігання кор-
порація змушена сплачувати 
кошти.
— Усе наше майно після вибухів 
залишилося неушкодженим, — 
каже Омелянчик. — За логікою 
правоохоронців, якщо так, зна-
чить, до нас треба уважніше при-
дивитися. Дійсно, наші спеціа-
лісти, і я в їх числі, маємо доступ 
на території складів. Але тільки 
через це кидати тінь…
— Чи можливі махінації з наяв-
ним майном? — запитали колиш-
нього командира.
— У мене був випадок, коли на-
дійшов наказ продати 1600 ракет 
«Градів», — згадує Омелянчик. — 
Ми забезпечили його виконання. 
А в Києві оригінал наряду кудись 
заділи. Під час перевірки недоста-
чу намагалися почепити на мене 
як командира. Я не просто зберіг 
копію наказу, а й добився, щоб 
її скріпили мокрою печаткою. 
Тільки це мене врятувало від 
серйозних неприємностей.

Колишній командир частини: це диверсія, але чия?

ФАКТИ І ДОНЕЦЬКИЙ СЛІД 

5 км

16 км

РОЗЛІТ 
ОСКОЛКІВ 

ВИБУХОВА 
ХВИЛЯ

50 км
БЕЗПОЛІТНА 
ЗОНА

ЩО РОЗЛІТАЛОСЯ ПІД ЧАС ВИБУХІВ 
Сапери та місцеві жителі знаходили переважно уламки реактивних 
снарядів систем залпового вогню. 
Серед них: «Град», «Ураган» та «Смерч». Розповідали також про танкові 
снаряди та протипіхотні міни «Лепесток» 

Військові складиВійськові склади

Тут почалась Тут почалась 
пожежа

Місце, де останні кілька Місце, де останні кілька 
місяців стояли військові із місяців стояли військові із 
зенітним комплексом «Оса»зенітним комплексом «Оса»

с. Медвідкас. Медвідка

Звідси СБУ запускало Звідси СБУ запускало 
дронидрони

пожежпожеж



ПРЕС-СЛУЖБА АН «ОЛІМП»

Ó ïîïåðåäíüîìó íîìåð³ íàøî¿ ãàçåòè 
ìè âæå ïèñàëè ïðî íàéá³ëüø â³äîìó ìå-
ðåæó àãåíòñòâ íåðóõîìîñò³ Â³ííè÷÷èíè — 
àãåíòñòâî «Îë³ìï». Ìè ïðîäîâæóºìî çíà-
éîìèòè âàñ ç êîìïàí³ºþ, ÿêà 15 ðîê³â 
òîìó ñòîÿëà á³ëÿ âèòîê³â ð³åëòîðñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ íàøîãî ì³ñòà.

ВІД ІДЕЇ ДО ПЕРШОГО ПРИБУТКУ
²ñòîð³ÿ «Îë³ìïó» ïî÷àëàñÿ ç îãîëîøå-

íîãî Îëåãîì Ñòóêàíîì êîíêóðñó ïðî íà-
á³ð êðåàòèâíèõ ëþäåé â ìîëîäó êîìàíäó 
àãåíòñòâà íåðóõîìîñò³. Òîä³ óêðà¿íöÿì 
áóëî ìàëî â³äîìî ïðî àãåíòñòâà íåðó-
õîìîñò³, â òîìó ÷èñë³, õòî òàê³ ð³åëòîðè 
³ ÷èì âîíè çàéìàþòüñÿ. Òîæ òîä³ â³ä-
ãóêíóëîñÿ ëèøå 6 îñ³á.

Ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â äëÿ íîâà÷ê³â 
ïðîâîäèëîñÿ íàâ÷àííÿ ³ ïë³äíî êîìïàí³ÿ 
ï³ä íàçâîþ «Îë³ìï» çàïðàöþâàëà âæå 
ó ëèñòîïàä³. ×îìó «Îë³ìï»? Íàçèâàþ÷è 
êîìïàí³þ, ïðàö³âíèêè àãåíòñòâà àñîö³-
þâàëè ¿¿ ç ãîðîþ. Ãîðà Îë³ìï — íàé-
âèùèé ã³ðñüêèé ìàñèâ â Ãðåö³¿. Ñàìå 
âåðøèí ³ ðîñòó ó ñâî¿é ïðàö³ õîò³ëè äî-
ñÿãòè «îë³ìï³éö³».

РУСЛАН 
ВОЛКОТРУБ, 
ДИРЕКТОР 
ОДНОГО З 
ВІДДІЛЕНЬ 
АН «ОЛІМП»

— Íàéï å ðøå 
ïðîäàíå ìíîþ 
æèòëî — äâîê³ì-

íàòíà êâàðòèðà â íîâîáóäîâ³ íà Çàìîñò³. 
Íà òîé ÷àñ, à öå áóâ 2003 ð³ê, ÿ ò³ëüêè 
ïî÷èíàâ çíàéîìèòèñÿ ç ïðîôåñ³ºþ ð³-
åëòîðà. Ç ïåðøèì ïîêóïöåì çàêëþ÷èâ 
óãîäó ÷åðåç äâà òèæí³ ï³ñëÿ ïî÷àòêó 
ìîº¿ ðîáîòè. Òîä³ ÿ îòðèìàâ ïåðøó âè-
íàãîðîäó. Öå áóëè âåëèê³ ãðîø³, ùîá 
ñêàçàòè êîíêðåòí³øå — ñåðåäíÿ ì³ñÿ÷íà 
çàðïëàòà ïî Â³ííèö³. Êîìïàí³ÿ â³ä ïî-
÷àòêó ìàëà ãàðí³ ïåðñïåêòèâè, òîæ ó íàñ 
ç êîëåãàìè áóëî áàæàííÿ ¿¿ ðîçâèâàòè. 

Ìè ðîçóì³ëè, ùî öÿ ñôåðà íàì áëèçüêà, 
ùî öå íàøå.

Ïðîòÿãîì ðîêó äî êîìïàí³¿ ïðèºä-
íàëèñÿ Àëëà Êî÷åðãà (ë³êàð), Ðóñëàí 
Âîëêîòðóá (þðèñò), Â’ÿ÷åñëàâ Çàðåìáà 
(³ñòîðèê), ÿê³ ðàçîì ç Îëåãîì Ñòóêà-
íîì ñôîðìóâàëè ê³ñòÿê êîìïàí³¿. Ïðî-
ïðàöþâàâøè ð³ê-äâà, ö³ ëþäè ïî÷àëè 
îðãàí³çîâóâàòè ñâî¿ êîìàíäè.

Òàê, ç³áðàâøè ñâîþ êîìàíäó 
ó 2004 ðîö³, Â’ÿ÷åñëàâ Çàðåìáà ñòàâ 
äèðåêòîðîì Öåíòðàëüíîãî â³ää³ëåííÿ, 
ùî íèí³ çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ âóë. Ãî-
ãîëÿ, 15. Çãîäîì êîæåí ç «ôàíòàñòè÷íî¿ 
÷åòâ³ðêè» çàñíîâíèê³â ñòàâ äèðåêòîðîì 
îêðåìîãî â³ää³ëåííÿ ³ ñâîº¿ êîìàíäè ç 
10–12 ëþäåé.

АЛЛА КОЧЕРГА, 
ДИРЕКТОР 
ОДНОГО З 
ВІДДІЛЕНЬ 
АН «ОЛІМП»

— ß äî îñòàí-
íüîãî â³äòÿãóâàëà 
ôîðìóâàííÿ ñâîº¿ 
êîìàíäè, òîìó ùî 

íà ïî÷àòêó öå áóëî íåâèã³äíî. Ô³íàíñîâî 
âèã³äí³øå áóëî ïðàöþâàòè ð³åëòîðîì. 
Íà ôîðìóâàííÿ êîìàíäè, íà ïîøóê ïðà-
ö³âíèê³â ï³øëî á äåñü ï³âðîêó. Íàáðàòè 
ëþäåé íå ñêëàäàëî ïðîáëåìè. Àäæå òîä³ 
áóëè äóæå ïðèñòîéí³ çàðîá³òêè. 99,9% 
êë³ºíò³â, ÿê³ äî íàñ çâåðòàëèñÿ, êóïóâàëè 
æèòëî ç íàøîþ äîïîìîãîþ. Ñêëàäí³øå 
áóëî íàáðàòè ïðàö³âíèê³â ïî äóõó, ÿê³ 
çàëèøèëèñÿ á ïðàöþâàòè íå íà ð³ê-äâà, 
à íà äîâøå. ² ÿ òàêè íàáðàëà öþ êîìàíäó. 
Äî öèõ ï³ð ïîëîâèíà ñêëàäó ìîº¿ êîìàí-
äè — öå ëþäè, ç ÿêèìè ìè ïðàöþºìî 
á³ëüøå 10 ðîê³â.

Ó 2007 ðîö³ «Îë³ìï» ìàâ âæå ï’ÿòü â³ä-
ä³ëåíü ³ çàéìàâ ñåðéîçíó í³øó íà ðèíêó 
ì³ñòà. Ï³äòâåðäæåííÿì âèñîêîãî ð³âíÿ 
ïðàö³ ñòàâ ö³ëèé ðÿä ïåðåìîã ó êîíêóðñàõ 
òà áðåíäàõ, ñåðåä ÿêèõ: êîíêóðñ «Á³çíåñ-
åë³òà Ïîä³ëëÿ 2006–2016 ðð.»,«Íàðîäíèé 
áðåíä 2005–2016 ðð.», «²ìåíà, ÿêèì äîâ³-
ðÿþòü 2008–2017 ðð.», ëàóðåàò ùîð³÷íîãî 

çàãàëüíîì³ñüêîãî êîíêóðñó ð³åëòîðñüêèõ 
ï³äïðèºìñòâ ì. Â³ííèö³ «Çîëîòà äþæèíà 
2013–2016 ðð.».

Íåçâàæàþ÷è íà âñ³ íàãîðîäè, íàé-
á³ëüøîþ ö³íí³ñòþ ³ ãîðä³ñòþ çàñíî-
âíèê³â êîìïàí³¿ º ¿¿ ïðàö³âíèêè. Íèí³ 
â 7 îô³ñíèõ â³ää³ëåííÿõ «Îë³ìïó» ïðà-
öþº 70 ëþäåé, îá’ºäíàíèõ ñï³ëüíèì 
ïðàãíåííÿì ³ îäíàêîâèì äóõîì. Á³ëüøå 
ïîëîâèíè ïðàö³âíèê³â — öå ñòàðîæèëè 
êîìïàí³¿, ÿê³ ïðàöþþòü ó í³é ïîíàä 
10 ðîê³â.

Êîìàíäà êîìïàí³¿, îòîé ê³ñòÿê, ÿêèé 
áóâ ñôîðìîâàíèé â ïåðø³ ðîêè ä³ÿëüíîñ-
ò³, íà íüîìó òðèìàºòüñÿ óñÿ êîìïàí³ÿ. 
Êîìïàí³ÿ ç îë³ìï³éñüêèì äóõîì.

СЕКРЕТ УСПІХУ: ЧОМУ ВІННИЧАНИ 
ОБИРАЮТЬ «ОЛІМП»?

Âæå íà ñòàðò³ «îë³ìï³éö³» çðîçóì³ëè, 
ùî ðîáîòó ïîòð³áíî ïî÷èíàòè ç ëþäè-
íîþ, ÿêà ïðîäàº æèòëî. ßêùî îñíîâíà 
ìàñà àãåíòñòâ áóëà îð³ºíòîâàíà íà ïî-
êóïöÿõ, «Îë³ìï» çàâæäè â ïåðøó ÷åðãó 
çîñåðåäæóâàâñÿ íà ïðîäàâöåâ³, à âæå ïî-
ò³ì «ï³äêëþ÷àâ» ïîêóïöÿ. ×èì á³ëüøå 
³íôîðìàö³¿ ïðî îá’ºêò ìàº ð³åëòîð, òèì 
ëåãøå éîãî ïðîäàòè. Öå îäíå ç êëþ÷î-
âèõ ïðàâèë àãåíòà ç íåðóõîìîñò³. ßêùî 
îá’ºêò ïðàâèëüíî ï³äãîòîâëåíèé, ð³åëòîð 
çíàéîìèé ç âëàñíèêîì íåðóõîìîñò³, â³í 
â³ä÷óâ îá’ºêò, â³í îð³ºíòóºòüñÿ íà âóëèö³, 
â ï³ä’¿çä³ — ïîêóïåöü öå áà÷èòü ³ ìàº 
á³ëüøå äîâ³ðè.

Ð³åëòîðè «Îë³ìïó» çàâæäè ñêðóïóëüîç-
íî ï³äãîòîâëþâàëè êîæåí îá’ºêò äî ïðî-
äàæó, ÷îãî ³íø³ àãåíòñòâà íå ðîáèëè. 
Âîíè íå óêëàäàëè æîäíèõ äîãîâîð³â, 
à ïðîñòî ïîêàçóâàëè îá’ºêòè ³ íà ñëîâàõ 
äîìîâëÿëèñÿ, íå äàþ÷è êë³ºíòàì æîä-
íèõ ãàðàíò³é. Â öüîìó ïëàí³ êîíöåïö³ÿ 
«Îë³ìïó» áóëà ìàñøòàáí³øà. Â³ä ïî-
÷àòêó êîìïàí³ÿ çàáåçïå÷óâàëà êë³ºíòàì 
þðèäè÷íèé ñóïðîâ³ä ³ ðåºñòðàö³þ óãîä 
ç íåðóõîì³ñòþ. «Îë³ìï» í³êîëè íå çìó-
øóâàâ ñâî¿õ êë³ºíò³â ðèçèêóâàòè, íàòî-
ì³ñòü çàâæäè äîïîìàãàâ ïðèäáàòè æèòëî 
áåçïå÷íî. Ñàìå öå âèð³çíÿëî êîìïàí³þ 
íà òë³ ³íøèõ.

ІННА ДАЦЕНКО, 
РІЕЛТОР 
АН «ОЛІМП»

— Õîðîø³ ð³åë-
òîðè äîñèòü äîáðå 
çàðîáëÿþòü. Àëå 
çà óìîâè, ÿêùî 
äóæå áàãàòî ïðà-
öþþòü, ³ ô³çè÷íî 

³ ïñèõîëîã³÷íî. Êîæíîìó êë³ºíòó òðåáà 
ðîçïîâ³ñòè ³ ïîÿñíèòè. Öþ ðîáîòó ïî-
òð³áíî ëþáèòè. ßêùî ëþäèíà ëþáèòü 
òå, ùî ðîáèòü, â íå¿ âñå âèéäå. ßêùî 
âîíî íå éäå, îñîáëèâî êîìóí³êàòèâíî, öå 
ðàíî ÷è ï³çíî âèñíàæèòü. Â äåíü òðåáà 
çðîáèòè 3–5 çóñòð³÷åé, ðóõàòèñÿ ïî ì³ñ-
òó, ³íêîëè ïî ñåëàõ, â äîù, áîëîòîì. Öå 
íåëåãêà ðîáîòà, àëå ïîïðè âñå óëþáëåíà.

НОВІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Ó 2012 ðîö³ êîìïàí³ÿ â³äêðèëà íîâèé 

íàïðÿì ä³ÿëüíîñò³ — ïðîäàæ çàêîðäîííî¿ 
íåðóõîìîñò³. Äî öüîãî æîäíå àãåíòñòâî 
ó Â³ííèö³ öèì íå çàéìàëîñÿ. Öåé íàïðÿì 
âèÿâèâñÿ äîñèòü óñï³øíèì ³ áàãàòî â³ííè-
÷àí ïðèäáàëè íåðóõîì³ñòü â êóðîðòíèõ 
ì³ñòå÷êàõ Áîëãàð³¿ ç ìåòîþ ³íâåñòóâàííÿ.

Çà ÷àñ ïðèñóòíîñò³ íà ðèíêó «Îë³ìï» âäî-
ñêîíàëèâ ÿê³ñòü íàäàííÿ ïîñëóã äëÿ êë³-
ºíò³â, ÿê³ êóïóþòü ïåðâèííó íåðóõîì³ñòü, 
à òàêîæ çàâæäè áóâ íàä³éíèì ïàðòíåðîì äëÿ 
çàáóäîâíèê³â. Ïðàö³âíèêè àãåíòñòâà çìîãëè 
ïåðåêîíàòè, ùî ãîëîâíå íå êâàäðàòí³ ìåòðè, 
ÿê³ ïðîïîíóº çàáóäîâíèê, à êîìôîðò ³ ÿê³ñòü 
æèòëà, ³íôðàñòðóêòóðà ³ áåçïåêà.

Àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ «Îë³ìï» íå ëèøå 
ïîñò³éíî ðîçâèâàºòüñÿ, ðîçøèðþº íàïðÿìè 
ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîãëèáëþº ñï³âïðàöþ ³ç çà-
áóäîâíèêàìè, à é ãîòîâå íàâ÷àòèñÿ ³ íàâ÷à-
òè. Öüîãî ðîêó ïðè àãåíòñòâ³ çàïðàöþâàëà 
Øêîëà ð³åëòîðà, äå ¿¿ ó÷àñíèêè îñâîþþòü 
ñïåöèô³êó ïðîôåñ³¿, à òàêîæ îòðèìóþòü 
òåîðåòè÷í³ ³ ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè ó ñôåð³ 
íåðóõîìîñò³. Ïî çàâåðøåííþ íàâ÷àííÿ 
óñ³ ð³åëòîðè-ïî÷àòê³âö³ îòðèìóþòü ñåðòè-
ô³êàòè, à âèïóñêíèêè, ÿê³ ïîêàçóþòü íàé-
êðàù³ ðåçóëüòàòè ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ, ìàþòü 
ìîæëèâ³ñòü ïðîéòè ñòàæóâàííÿ òà ïðàöåâ-
ëàøòóâàòèñÿ â îäíå ç â³ää³ëåíü «Îë³ìïó».

ПРЕС-СЛУЖБА ЖИТЛОВО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ «ЖЕО»

Øàíîâí³ ñïîæèâà÷³! Çà òèæäåíü â 
Óêðà¿í³ ðîçïî÷íåòüñÿ ïðîöåñ ðîçðàõóí-
êó ðîçì³ðó çèìîâî¿ ñóáñèä³¿. Íàãàäóºìî 
Âàì, ùî ñóáñèä³ÿ ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ð³ê 
– ç òðàâíÿ äî òðàâíÿ íàñòóïíîãî ðîêó, 
òîä³ ÿê ðîçì³ð äåðæàâíî¿ äîïîìîãè ðîç-
ðàõîâóºòüñÿ îêðåìî íà ë³òí³é ïåð³îä, à 
òàêîæ íà çèìîâèé. Äåðæàâíà äîïîìîãà ó 
çèìîâèé ïåð³îä çä³éñíþºòüñÿ âèêëþ÷íî 

íà îñíîâ³ äîõîä³â «ïðîïèñàíèõ» ç ÷èñëà 
ôàêòè÷íî ïðîæèâàþ÷èõ â ïîìåøêàíí³ 
îñ³á. 

Òàêîæ çâåðòàºìî Âàøó óâàãó íà òå, 
ùî ç 01 òðàâíÿ 2017 ðîêó â Óêðà¿í³ ä³º 
îíîâëåíà ïðîãðàìà æèòëîâèõ ñóáñèä³é 
ç âðàõóâàííÿì çì³í äî ðÿäó íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâèõ àêò³â, âíåñåíèõ Ïîñòàíî-
âîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 
26.04.2017 ðîêó ¹ 300. 

Íà îñíîâ³ äàíèõ çì³í îðãàíè ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ â æîâòí³ 
ïîòî÷íîãî ðîêó ðîçïî÷íóòü ðîáîòè ïî 

ðîçðàõóíêàõ ðîçì³ðó ñóáñèä³¿ íà íîâèé 
îïàëþâàëüíèé ñåçîí. Îäíàê âàðòî âðà-
õóâàòè òîé ôàêò, ùî ïðè íàÿâíîñò³ áîðãó 
ïî îïëàò³ çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè çà äâà ³ á³ëüøå ì³ñÿö³ ñóáñèä³ÿ íà 
íàñòóïíèé ïåð³îä ïðèçíà÷àòèñÿ íå áóäå!!! 

Ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³¿ áîðæíèêàì 
ìîæëèâå âèêëþ÷íî ó âèïàäêó ïîâíî¿ 
ñïëàòè òàêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ àáî óêëà-
äåííÿ äîãîâîðó ïðî ðåñòðóêòóðèçàö³þ 
çàáîðãîâàíîñò³. 

Âàðòî çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî ïðè 
ïðèçíà÷åí³ ñóáñèä³¿ ï³ñëÿ ñïëàòè áîðãó 

àáî óêëàäåííÿ äîãîâîðó ðåñòðóêòóðèçà-
ö³¿ ïåðåðàõóíîê çà ïîïåðåäí³é ïåð³îä 
ïðîâîäèòèñü íå áóäå. Òîáòî â òàêîìó 
âèïàäêó ñóáñèä³ÿ ïðèçíà÷àòèìåòüñÿ ç 
ì³ñÿöÿ, â ÿêîìó ñïîæèâà÷ äîêóìåíòàëü-
íî ï³äòâåðäèâ ñïëàòó çàáîðãîâàíîñò³ àáî 
óêëàäåííÿ äîãîâîðó. 

Ó çâ’ÿçêó ç öèì, àäì³í³ñòðàö³ÿ «Æèò-
ëîâî-åêñïëóàòàö³éíîãî îá’ºäíàííÿ» ðå-
êîìåíäóº ñïîæèâà÷àì â÷àñíî ðîçðàõó-
âàòèñÿ çà íàäàí³ æèòëîâî-êîìóíàëüí³ 
ïîñëóãè ùîá íå äîïóñòèòè äîäàòêîâîãî 
íàâàíòàæåííÿ íà ñâ³é ñ³ìåéíèé áþäæåò!

Історія успіху «Олімпу». Як вінницька 
компанія підкорює вершини. Частина 2

Не позбавляйте себе права отримати 
державну допомогу в зимовий період

БЛОГ

БЛОГ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

АНТОН БУЛГАКОВ, ЖУРНАЛІСТ 
Один з пунктів медреформи — 
телемедицина. Цікаво, скільки жартів 
про Кашпіровського буде…

408977
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Äâîº ñòàðèõ, 
ÿêèì íå ñèäèòü-
ñÿ âäîìà. Äâ³ 
ä³â÷èíè-çàðîá³ò-

÷àíêè. Íåáàéäóæà äî àëêîãîëþ 
æ³íêà ³ â³÷íî âèííèé ãðîø³ þíàê. 
Îñü òàêà ø³ñòêà ëþäåé ñüîãîäí³ 
÷èñëèòüñÿ â ðîçøóêó áåçâ³ñòè 
çíèêëèõ çà çàÿâàìè ðîäè÷³â. Ö³ 
ëþäè çàëèøèëèñÿ íåçíàéäåíèìè 
³ç ï’ÿòè äåñÿòê³â ³íøèõ ðîçøóêó-
âàíèõ öüîãî ðîêó â³ííè÷àí.

Ðåäàêö³ÿ ðîçïèòàëà â ïîë³ö³¿, 
ÿê øóêàþòü çíèêëèõ, ³ ä³çíà-
ëàñÿ: íå ïîâåðíóëè äî ðîäè÷³â 
â³ííè÷àí, ÿê³ íå õî÷óòü, àáè ¿õ 
çíàéøëè. Âò³ì, ðîáîòà ðîçøó-
ê³âö³â òðèâàº. Âîíè âæå áàãàòî 
çíàþòü, àëå ïðîäîâæóþòü çáèðàòè 
³íôîðìàö³þ, ùîá ðîçïîâ³ñòè ïî-
ò³ì ðîäè÷àì — ÷îìó âñå ñàìå òàê.

НЕ ДЗВОНЯТЬ, НЕ ПИШУТЬ. Ïðî 
òå, ñê³ëüêîõ ðîçøóêàëè, à êîãî 
äîñ³ íå ìîæóòü çíàéòè ðîäè-
÷³, ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê ïîë³ö³¿ 
ì³ñòà Àíàòîë³é Ïðèñÿæíþê. 
— Ðîçøóêàëè ìè ïðîòÿãîì öüîãî 
ðîêó 51 ëþäèíó, âêëþ÷àþ÷è çàÿ-
âè ³ ïîâ³äîìëåííÿ ìèíóëèõ ðîê³â. 
Íåïîâíîë³òí³õ ç öüîãî ÷èñëà — 
øåñòåðî, — ãîâîðèòü íà÷àëüíèê 
ïîë³ö³¿ ì³ñòà. — Ó çàëèøêó ó íàñ 
íå ðîçøóêàíèìè ëèøàºòüñÿ 
40 îñ³á. ²ç íèõ 6 îïåðàòèâíî-
ðîçøóêîâèõ ñïðàâ, çàâåäåíèõ 
â öüîìó ðîö³.

Òîáòî á³ëüø³ñòü ³ç ëþäåé ç 
ðîçøóêó — öå çíèêë³ äî ïî÷àòêó 
2017 ðîêó. ² ò³ëüêè øåñòåðî — 
çíèêëèõ öüîãîð³÷ ³ç Â³ííèö³ 
ëþäåé.

— ²ç öèõ øåñòè — º ïîâ³äî-
ìëåííÿ ïðî òå, ùî æ³íêà ïðîïà-
ëà â ²òàë³¿. Ìè ïðîâåëè çàõîäè ³ 
ç’ÿñóâàëè — âîíà âè¿õàëà çà ìåæ³ 
òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ³ çíàõîäèòüñÿ 
çàðàç òàì, — ðîçïîâ³äàº Àíàòîë³é 
Ïðèñÿæíþê. — Ìè ï³äãîòóâàëè 
â³äïîâ³äíèé çàïèò íà ²íòåðïîë, 
ùîá ç’ÿñóâàòè òî÷íå ì³ñöå ¿¿ ïå-
ðåáóâàííÿ. ª ³íôîðìàö³ÿ, ùî 
âîíà ïî÷àëà çëîâæèâàòè ñïèðò-
íèìè íàïîÿìè òàì, â ²òàë³¿. Çàðàç 
öå ïåðåâ³ðÿºìî.

Ùå îäíà ìîëîäà æ³íêà, ÿêó øó-

êàº â³ííèöüêà ïîë³ö³ÿ, çàðàç çíà-
õîäèòüñÿ â Òóðå÷÷èí³. Çàÿâó ïðî 
âòðàòó çâ’ÿçêó ³ç íåþ íàïèñàëà 
ìàòè. ¯¿ äî÷êó îãîëîñèëè â ì³æ-
íàðîäíèé ðîçøóê ³ ï³ä ÷àñ ðîç-
ñë³äóâàííÿ îïåðàòèâíî-ðîçøóêî-
âî¿ ñïðàâè âñòàíîâèëè — çíèêëà 
íå ðàç çì³íþâàëà àíêåòí³ äàí³.

— Âîíà ç 18-ð³÷íîãî â³êó ïî-
÷àëà ¿çäèòè íà çàðîá³òêè äî Òó-
ðå÷÷èíè, ³ íåîäíîðàçîâî ¿¿ äå-
ïîðòóâàëè çà ïîðóøåííÿ çàêîíî-
äàâñòâà òàì, — ïîÿñíþº Àíàòîë³é 
Ïðèñÿæíþê. — ×åðåç öå ìàºìî 
ïðèïóùåííÿ, ùî öÿ ä³â÷èíà â³ä-
áóâàº ïîêàðàííÿ íà òåðèòîð³¿ 
Òóðå÷÷èíè. Ñòâåðäíî ñêàçàòè öå 
ïîêè ùî íå ìîæó. Ïåðåâ³ðÿºìî 
³íôîðìàö³þ.

СЕЗОННІ ПРОПАЖІ. Ùå äâîº â³-
ííè÷àí, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó ðîçøó-
êó, ÿê ðîçïîâ³ëè â ïîë³ö³¿, — öå 
ë³òíüîãî â³êó ëþäè, ÿê³ çàëèøèëè 
ðîäè÷àì çàïèñêè ç ïðîõàííÿì 
íå ïåðåæèâàòè çà íèõ ³ ïîäàëèñÿ 
ó íåâ³äîìîìó íàïðÿìêó.

— Îäíà æ³íêà, ì³ñöå ïåðåáó-
âàííÿ ÿêî¿ çàðàç âñòàíîâëþºìî, 
íåîäíîðàçîâî çä³éñíþâàëà òàê³ 
âîÿæ³, — ãîâîðèòü íà÷àëüíèê 
ïîë³ö³¿ ì³ñòà. — Âîíà ïñèõ³÷íî 
õâîðà, çàáóâàº, äå âîíà, õòî âîíà. 
Ìè ðàí³øå áóëè ¿¿ ðîçøóêàëè 
ó Âîðîíîâèö³. Ïðèñòàëà äî ³íøî¿ 
áàáóñ³ ³ òàì ïðîæèâàëà. Çíàéøëè, 
ïîâåðíóëè äîäîìó. Âîíà ïîæèëà 
áóêâàëüíî òðè ì³ñÿö³, íàïèñàëà 
çàïèñêó ³ çíîâ ïî¿õàëà. Êóäè — 
í³õòî íå çíàº.

Ë³òí³ ³ õâîð³ ëþäè, ÿê çíàþòü 
âæå â ïîë³ö³¿, çíèêàþòü íàâåñí³ 
³ âîñåíè. ßêðàç çàðàç, ãîâîðÿòü, 
ó íèõ ñåçîí çàãîñòðåííÿ, à çíà-
÷èòü — ïîäîðîæåé.

À ÿê³ ïðè÷èíè çíèêíåííÿ ìî-
ëîäèõ? Êîíôë³êòè ó ðîäèí³, ÿê³ 
ìîæóòü âèíèêàòè ³ç ð³çíèõ ïðè-
÷èí. ßê ïðàâèëî, áàòüêè, çà ñëî-
âàìè Àíàòîë³ÿ Ïðèñÿæíþêà, ñàì³ 
íå ç³çíàþòüñÿ, ùî áóëà ïðîáëåìà 
(àáî íå ââàæàþòü ñèòóàö³þ íà-
ñò³ëüêè ñåðéîçíîþ). Ðîçøóê³âö³ 
âæå ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç’ÿñîâóþòü, 
ùî ïîñëóæèëî ïðè÷èíîþ âòå÷³ 
ç äîìó.

— Çâåðíóëàñü ìàò³ð, áî ïðî-
ïàâ ñèí, — ðîçêàçóº íà÷àëüíèê 
ïîë³ö³¿. — Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ 

ЩОБ ШУКАТИ ЗНИКЛУ ЛЮДИНУ, 
НЕ ЧЕКАЮТЬ ТРИ ДОБИ 
Розшукова справа  Вінничани 
шукають людей з допомогою Фейсбуку. 
Зі словами «Зникла людина» або 
«Допоможіть знайти» багато постять. А як 
розшукує зниклих безвісти поліція? По-
тихому дізнається маршрут руху пропажі 
й найголовніше — причину втечі, яку 
родичі самі не кажуть

ç’ÿñóâàëè, ùî â ðîäèí³ êîíôë³ê-
òíèõ ñèòóàö³é íå áóëî, àëå ÷åðåç 
ïîâåä³íêó ñèíà áàòüêàì äîâîäè-
ëîñÿ õîäèòè çà íèì ñë³äêîì ³ ïî-
ãàøàòè áîðãè. Â³í ïîñò³éíî áðàâ 
êðåäèòè. Íà ôîí³ öüîãî, ìîæëè-
âî, é áóëè êîíôë³êòè, àëå áàòüêè 
íå õî÷óòü ïðî öå ãîâîðèòè. Ñêà-
çàëè ò³ëüêè, ùî ñèí äåñü ïî¿õàâ 
³ ç íèìè íå âèõîäèòü íà çâ'ÿçîê. 
Ìè ïðîäîâæóºìî çàõîäè äëÿ 
âñòàíîâëåííÿ éîãî ì³ñöÿ ïðî-
æèâàííÿ.

ДИТЯЧІ МАНДРИ. Òàê ñàìî 
íå áà÷èëè ïðîáëåìè áàòüêè 
9-ð³÷íîãî øêîëÿðà, êîëè ñâàðèëè 
äèòèíó. À õëîï÷èê áîÿâñÿ ïîâåð-
òàòèñÿ äîäîìó. Äâ³÷³ çà òðè ïåð-
ø³ òèæí³ íàâ÷àííÿ éîãî øóêàëè 
óñ³ ïîë³öåéñüê³ ì³ñòà ³ îáëàñíîãî 
óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿.

— Ïðîïàëà äèòèíà — ï³ä-
íÿëè ïî òðèâîç³ âåñü îñîáîâèé 
ñêëàä, ïî÷àëè âñòàíîâëþâà-
òè, äå â îñòàíí³é ðàç áà÷èëè, 
êóäè â³í íàïðàâëÿâñÿ, ³ òàê 
äàë³, — ðîçêàçóº Àíàòîë³é Ïðè-
ñÿæíþê. — Íàì ìàðøðóòíèê 
ïîäçâîíèâ, ùî â íüîãî äèòèíà 
çàñíóëà â ìàðøðóòö³. Öå áóëî 
7-ãî âåðåñíÿ. À 13-ãî — çíî-
âó ç³ øêîëè íå ïîâåðíóâñÿ. 

Ïåðøîãî ðàçó õëîï÷èê ïîÿñíèâ, 
ùî íå ïî¿õàâ äîäîìó, áî áîÿâñÿ 
ïîêàðàííÿ çà ïîãàíó îö³íêó. 

— Áàòüêè ïîÿñíþþòü, ùî â³í 
òàêèé ñàì ïî ñîá³ ðîçñ³ÿíèé, — 
ïðîäîâæóº íà÷àëüíèê ïîë³ö³¿. — 
Àëå êîëè ìè éîãî äðóãèé ðàç 
çíàéøëè, òî íà ïèòàííÿ, ÷îìó 
íå ï³øîâ äîäîìó, õëîï÷èê ñêà-
çàâ: çàáóâ ó øêîë³ ñîðî÷êó ³ 
áîÿâñÿ, ùî áóäóòü ñâàðèòè. Ìè 
ïðîâåëè ïðîô³ëàêòè÷íó ðîáîòó 
ç áàòüêàìè. Áàòüêè êàæóòü, ùî 
íå ñâàðÿòü, àëå äèòèíà ðåàëüíî 
áî¿òüñÿ. Òîìó ìè ï³äãîòóâàëè ïî-
â³äîìëåííÿ â ñîö³àëüí³ ñëóæáè, 
ùîá ïîïðàöþâàëè ïñèõîëîãè ç 
áàòüêàìè ³ ç íèì.

Êîëè çíèêàþòü ä³òè, òî íà-
÷àëüíèê ïîë³ö³¿ ì³ñòà ï³äí³ìàº 
íà íîãè óñ³ ââ³ðåí³ éîìó ï³äðîç-
ä³ëè. Ó Â³ííèö³ — öå, êð³ì ïðà-
ö³âíèê³â ì³ñüêîãî â³ää³ëó, Ë³âîáå-
ðåæíà ïîë³ö³ÿ ³ ïîë³ö³ÿ Â³ííèöü-
êîãî ðàéîíó. Öüîãî ðîêó áóëî 
ø³ñòü ôàêò³â çíèêíåííÿ ä³òåé. 
Íåïîâíîë³òí³õ, ÿê ïðàâèëî, çíà-
õîäÿòü øâèäêî. Ðåàãóþòü îäðàçó 
ï³ñëÿ äçâ³íêà íà «102». Ó öüîìó 
ëàíöþæêó, çâ³ñíî, ïðàöþº òàêîæ 
ïàòðóëüíà ïîë³ö³ÿ. 

Ï³âñîòí³ çàÿâ â³ííè÷àí 
ïðî çíèêíåííÿ ðîäè÷³â 
îòðèìàëè â ïîë³ö³¿ 
ç ïî÷àòêó ðîêó. 
Äîñ³ ùå íå çíàéøëè 
ø³ñòü ëþäåé

РОЗШУК ЛЮДЕЙ У ЦИФРАХ І ПУНКТАХ 
Цього року оперативники знайшли більше людей, аніж зникло. У базі розшуку накопичуються дані 
за усі роки, й кількох людей розшукали звідти. А цьоріч поліцію просили знайти півсотні вінничан. 
По шістьох «свіжих» розшукових справах ще триває робота

50
людей розшукували 

через втрату зв’язку з 
родичами протягом 

2017-го 

41
людина рахувалася 

в розшуку із минулих 
років 

ПРИЧИНИ 
ЗНИКНЕННЯ 
ВІННИЧАН 
  конфлікт в родині, 
  зловживання 

алкоголем, 
  стареча втрата пам’яті 

або психічна хвороба 
(такі люди зникають 
в період загострення 
хвороби — навесні і 
восени).

  виїзд за кордон 
та небажання 
повертатися додому.

зниклі цього року

40
51

людину знайшла 
поліція

67

44 вінничан залишаються 
безвісти зниклими

6 дітей серед 
знайдених цьогоріч

зниклі цього року

оголошених у розшук раніше

КОГО ЗАГУБИЛИ І ЯК ШУКАЮТЬ 
  дві дівчини, що поїхали за кордон і 

втратили родинні зв’язки (одна в Італії 
почала випивати, а друга в Туреччині 
мала проблеми із законом, тому 
припускають, що вона опинилась за гратами);

  про жінку, яка виїхала з Вінниці у Літинський район і 
не прибула на місце, розшуківці дізналися — зловживала 
спиртними напоями;

  батьки безвісти зниклого юнака не розповіли поліцейським 
про конфлікти, але ті вже знають, шо хлопець був 
проблемний — брав кредити, які погашали батьки;

  двоє людей похилого віку залишили записки, що їдуть, але 
куди, невідомо. У одному випадку бабуся так подорожує 
у невідомому напрямку другий раз.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ПРОПАВ РОДИЧ

Обдзвоніть рідних і друзів, з якими могла спілкуватися зникла людина, або місця, де 
вона могла затриматись.

Також потрібно знайти «свіже» фото для орієнтування.

У МВС є загальна база безвісти зниклих. Портал розшуку також містить інформацію 
про загублені речі. Він має базу невпізнаних трупів та осіб, що не можуть надати 
інформацію про себе (діти, хворі та літні люди, які мають складнощі з власною 
ідентифікацією). Тож поки поліція шукатиме вашого зниклого родича чи родичку, 
продивіться самі цю базу — wanted.mvs.gov.ua.

Поліцейським треба надати:
  детальні відомості про зниклого, паспортні дані, опис зовнішності з особливими 

прикметами (наявність татуювань та шрамів) та опис одягу в момент зникнення, 
  інші відомості, що можуть допомогти у пошуках: номер мобільного телефону, дані 

про автомобіль, адреси сторінок в соцмережах тощо, 
  інформацію про обставини зникнення (коли востаннє бачили, розмовляли по телефону, які 

справи на той день мав зниклий, з якою метою вийшов з дому).

! Відмовити у прийомі заяви про зникнення людини не можуть. 
За це загрожує дисциплінарна відповідальність 

Паралельно з поліцейським розшуком 
не завадить розмістити власне оголошення про 
зникнення людини в соціальній мережі. Такі пости 
швидко ширяться і можуть допомогти у пошуку.

! Щоб поліція включилася 
у розшук, три доби 

чекати не потрібно 

Якщо інформація про зникнення підтвердилася — 
ідіть в поліцію чи телефонуйте на «102» — до вас приїдуть.

!  Зниклих дітей починають шукати негайно — піднімають по тривозі міський та 
обласний підрозділи. Як правило, знаходять малолітні «пропажі» за кілька годин.
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ÏÀÌ’ßÒÜ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

— ß áóâ çíàéî-
ìèé ç îáîìà õëîï-
öÿìè, — ðîçïîâ³â 

æóðíàë³ñòó RIA â³ííèöüêèé 
àëüï³í³ñò Ìèõàéëî Ìèðîí÷àê. — 
Çíàâ ³ Â³òàë³ÿ, ³ Îëåêñ³ÿ. Ðàçîì 
ó ãîðè íå õîäèëè. Àëå, áóâàëî, 
íàø³ ñòåæêè ïåðåòèíàëèñÿ. Ïðè-
÷îìó, âèïàäêîâî. Íàïðèêëàä, òàê 
ñòàëîñÿ îäíîãî ðàçó â Êðèìó. Çó-
ñòð³÷ çåìëÿê³â, òà ùå é ó ãîðàõ, — 
öå ïîäâ³éíà ðàä³ñòü.

ВІН БУВ СИРОТОЮ. Ïðî òå, ùî 
ò³ëî Â³òàë³ÿ çíàéøëè íà Åëüáðóñ³, 
ïàí Ìèõàéëî ä³çíàâñÿ â³ä êîëåã 
ç Õìåëüíèöüêîãî. Êàæå, íà òîé 
÷àñ ó ÇÌ² ùå íå ïåðåäàëè ³íôîð-
ìàö³þ. Ñóìíó çâ³ñòêó ïîâ³äîìèâ 
êîëèøí³é äðóæèí³ Â³òàë³ÿ ïàí³ 
Ëþäìèë³. Âîíà âæå çíàëà. ¯é 
íàäàëè ³íôîðìàö³þ ùå ðàí³øå. 
Íà çâ'ÿçîê ³ç æóðíàë³ñòîì ïàí³ 
Ëþäìèëà íå âèéøëà. Íå â³äïîâ³-
ëà íà æîäåí ç òåëåôîííèõ äçâ³í-
ê³â. Íå çðåàãóâàëà íà çàëèøåíå 
ïîâ³äîìëåííÿ.

— Ëþäà íå õî÷å ñï³ëêóâàòèñÿ ç 
ïðåñîþ, — óòî÷íèâ ïàí Ìèõàé-

ëî. — Öå ¿¿ ïðàâî. Ìîæëèâî òîìó, 
ùî âîíè ðîçëó÷åí³. Íåçâàæàþ÷è 
íà öå, âîíà ñêàçàëà, ùî ïðîâåäå 
ïîê³éíîãî â îñòàííþ ïóòü. Äî-
ìîâèëàñÿ çà ì³ñöå íà êëàäîâèù³. 
Ó Â³òàë³ÿ, êð³ì íå¿, íåìà í³êîãî. 
Â³í ñèðîòà.

Ñï³âðîçìîâíèê óòî÷íèâ, ùî 
ó ïîíåä³ëîê äî ì³ñòà Íàëü÷èê 
ïî¿õàëà Ëåñÿ Ãîøîâñüêà. Âîíà ãî-
ëîâà ôåäåðàö³¿ àëüï³í³ñò³â Õìåëü-
íèöüêî¿ îáëàñò³. Êð³ì òîãî, ïàí³ 
Ëåñÿ ñóïðîâîäæóº ãðóïè àëüï³í³ñ-
ò³â ó ãîðàõ Êàâêàçó. Öüîãî ðàçó 
ó íå¿ ñóìíà ì³ñ³ÿ. Ìàº îô³ö³éíî 
óï³çíàòè çíàéäåí³ ò³ëà. Öå âæå 
çðîáèëè ð³äí³ ïî ôîòîãðàô³ÿõ. 
Òåïåð ñë³ä çàô³êñóâàòè âñå äî-
êóìåíòàëüíî.

— Â³òàë³é Ñèäîð÷óê ìàâ ïðè 
ñîá³ ïàñïîðò, — óòî÷íþº ïàí 
Ìèõàéëî. — Éîãî îñîáó îäðàçó 
âñòàíîâèëè. Ç íèì áóëè ùå äâîº 
àëüï³í³ñò³â ç Õìåëüíèöüêîãî. Òèõ 
óï³çíàâàëè ð³äí³ ïî ôîòîãðàô³ÿõ.

ТІЛА ЗБЕРЕГЛИСЯ. Ó ïîõ³ä 
íà Êàâêàç ãðóïà ç øåñòè àëü-
ï³í³ñò³â âèðóøèëà 21 ëþòîãî 
2004 ðîêó. Ó ¿¿ ñêëàä³ áóëè ïðåä-
ñòàâíèêè ç òðüîõ ðåã³îí³â: äâîº 
óæå çãàäàíèõ â³ííè÷àí Ñèäîð÷óê 

МИКИТА ПАНАСЕНКО, (073)476879 
 Çíîâó ïðî ñêàíäàëüíèé ì³ñò, 

ÿêèé ðåìîíòóºòüñÿ ó Ñòðèæàâö³. 
Äðóãîãî æîâòíÿ êîì³ñ³ÿ ç ïîë³-
öåéñüêèõ ðàçîì ç ãðîìàäñüêèìè 
àêòèâ³ñòàìè øóêàëè ïîðóøåííÿ 
ó îðãàí³çàö³¿ ðóõó íà ÷àñ ðåìîíòó. 
² çíàéøëè. Âèÿâëÿºòüñÿ, ì³ñöå, 
äå ó àâàð³ÿõ òðàâìóâàëîñÿ ç äå-
ñÿòîê ëþäåé, íà ïàñïîðò³ îá’ºêòà 
âçàãàë³ â³äñóòíº — çã³äíî ç äî-
êóìåíòàìè, òàì ìàº áóòè ð³âíà 
äîðîãà.

Çà äîêóìåíòàìè, íà ì³ñö³ ðå-
ìîíòó ïåðøîãî ìîñòó (ÿêùî 
¿õàòè ç³ ñòîðîíè Ñòðèæàâêè) 
çâè÷àéíà, äâîñìóãîâà äîðîãà. 
À íàñïðàâä³ òàì ðîçðèëè êàíà-
âó, ó ÿêó ê³ëüêà ðàç³â â'¿æäæàëè 

âîä³¿. Íà äðóãèé ì³ñò (äå ñòàëàñÿ 
àâàð³ÿ ç «Ïîðøå» goo.gl/ccbrBD) 
äîêóìåíòè º, àëå ó íèõ òàêîæ º 
íåäîë³êè.

Ê³ëüêà ãîäèí àêòèâ³ñòè ñâà-
ðèëèñÿ ç ïîë³öåéñüêèìè òà äî-
ðîæíèêàìè, ùîá çìóñèòè îäíèõ 
çàô³êñóâàòè ïîðóøåííÿ, à ³í-
øèõ — óñóíóòè ¿õ. Âèÿâèëîñÿ, 
ùî ñâàðèëèñÿ íåäàðìà.

Àíàòîë³é Ñàìóñü, ñòàðøèé 
³íñïåêòîð ç îñîáëèâèõ äîðó÷åíü 
â³ää³ëó áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó 
Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Â³-
ííèö³ ðîçïîâ³â, ùî ïîë³öåéñüê³ 
íå ìîæóòü ïðèïèíèòè ðåìîíò. 
Íàâ³òü ÿêùî äîêóìåíòè íå â ïî-
ðÿäêó. Çàòå ìîæóòü øòðàôóâàòè 
â³äïîâ³äàëüíîãî çà ä³ëÿíêó.

— Ïîë³öåéñüê³ âè¿õàëè íà ðå-
ìîíòîâàíó ä³ëÿíêó ìîñòó ó Ñòðè-
æàâö³. Ó âèêîíàâöÿ ðîá³ò âçÿëè 
ñõåìó îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî 
ðóõó. Ïåðåâ³ðÿëè, ÷è â³äïîâ³äàº 
ðåàëüíå ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â 
íà äàí³é ñõåì³, — ãîâîðèòü Ñà-
ìóñü. — Äî ðå÷³, ñõåìó ïîãîäæó-
âàëè íå ìè, à Óïðàâë³ííÿ ïðå-
âåíòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îáëàñíî¿ 
ïîë³ö³¿. Áî íà ïî÷àòîê ïðîâåäåí-
íÿ ðîá³ò óïîâíîâàæåíèì íà öå 
îðãàíîì áóëè âîíè.

Àíàòîë³é ðîçïîâ³â, ùî ó ñõåì³ 
òà ðåàëüí³é ñèòóàö³¿ íà ä³ëÿíö³ º 
«ðîçá³æíîñò³».

— Íà ïîñàäîâó îñîáó â³ä ñëóæ-
áè àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã ñêëàëè 
ïîñòàíîâó çà ñòàòòåþ 140 ÷àñ-

òèíîþ 3 Àäì³í³ñòðàòèâíîãî êî-
äåêñó. Äàíà ñõåìà íåíàëåæíèì 
÷èíîì áóëà îôîðìëåíà ç ñàìîãî 
ïî÷àòêó. Ó í³é º ðîçá³æíîñò³ ç 
ìåòðè÷íèìè ïàðàìåòðàìè âóëè-
ö³. Òîìó çàðàç âîíà íå â³äïîâ³äàº 
ì³ñöþ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò.

Ïîë³öåéñüê³ âèäàëè ïðèïèñ 
íà óñóíåííÿ íåäîë³ê³â.

— Ðîáîòè ïðèïèíÿòè ìè 
íå óïîâíîâàæåí³. Öå ìàº ðîáè-
òè Ñëóæáà àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã, 
âèäàþ÷è â³äïîâ³äíèé îðäåð. 
Íàñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, ó íèõ 
öåé îðäåð º, áî öå íå ïåðøå 
ïîðóøåííÿ íà ö³é ä³ëÿíö³, ÿêå 
ìè ô³êñóºìî, — êàæå Àíàòîë³é 
Ñàìóñü 

На мосту, де гинули люди, ремонту не має бути 

«Порушення правил, норм і стан-
дартів при утриманні автомобіль-
них доріг і вулиць, невжиття за-
ходів щодо своєчасної заборони 
або обмеження руху чи позна-
чення на автомобільних дорогах 

і вулицях місць провадження ро-
біт». Частина третя, за якою ви-
писали постанову на дорожників 
поліцейські, передбачає відпо-
відальність для посадових осіб. 
Штраф — 680 гривень.

ДОВІДКА

НА ЕЛЬБРУСІ ЗНАЙШЛИ ТІЛО 
АЛЬПІНІСТА З ВІННИЦІ. ЧЕРЕЗ 13 РОКІВ 
Повернення  Друзі збирають кошти 
на доставку тіла Віталія Сидорчука з 
російського Нальчика до Вінниці. Він 
сирота. У березні 2004, коли хлопець 
пропав у горах разом з п’ятьма 
альпіністами, йому було 25. Ще одного 
вінничанина Олексія Чередниченка, 
ровесника Віталія, який був разом з ним, 
знайти не вдалося

³ ×åðåäíè÷åíêî, à òàêîæ òðîº ç 
Õìåëüíèöüêîãî — 25-ð³÷íèé ñòó-
äåíò Ñåðã³é Âîçíþê, ïðåçèäåíò 
îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ ñïîðòèâíîãî 
òóðèçìó 33-ð³÷íèé Þð³é Þõèì-
÷óê òà êåð³âíèê ãðóïè ë³êàð 
30-ð³÷íèé Ãåííàä³é Ãåðàñèìåíêî. 
Ùå îäèí ó÷àñíèê ãðóïè 33-ð³÷-
íèé êèÿíèí Ñåðã³é Áîäàê. Ïî-
âåðíóòèñÿ ïëàíóâàëè 11 áåðåçíÿ. 
Ìàëè êâèòêè íà çâîðîòíèé øëÿõ. 
Äî ðå÷³, ¿õ çíàéøëè ðàçîì ç ò³-
ëàìè çàãèáëèõ. Ï³ñëÿ ñõîäæåííÿ 
í³õòî ç ãðóïè íà çâ'ÿçîê íå âèé-
øîâ. ²íôîðìàö³¿ ïðî íèõ íå áóëî 
ó ð³äíèõ äî âåðåñíÿ íèí³øíüîãî 
ðîêó. Òîä³ ðîñ³éñüê³ ðÿòóâàëü-
íèêè ï³ä ÷àñ îáëüîòó Åëüáðóñó 
âèÿâèëè ò³ëà òðüîõ àëüï³í³ñò³â 

³ç øåñòè: â³ííè÷àíèíà Â³òàë³ÿ 
Ñèäîð÷óêà òà äâîõ ìåøêàíö³â 
Õìåëüíèöüêîãî — Ãåííàä³ÿ Ãå-
ðàñèìåíêà ³ Þð³ÿ Þõèì÷óêà. 
Äîëÿ ³íøèõ òðüîõ ó÷àñíèê³â ãðó-
ïè íåâ³äîìà. Çà ïîâ³äîìëåííÿì 
îäíîãî ç ðîñ³éñüêèõ ñàéò³â, ò³ëà 
çíàõîäèëèñÿ íà âèñîò³ 5,5 òèñÿ÷³ 
ìåòð³â. Çàçíà÷àºòüñÿ, ùî âîíè 
«âèòàíóëè» ç-ï³ä ëüîäó òà ñí³ãó 
â ðåçóëüòàò³ ñïåêîòíî¿ ïîãîäè, ùî 
âñòàíîâèëàñÿ ó ñåðïí³-âåðåñí³.

ЗБИРАЄМО КОШТИ, ПОХІД 
НА КАЗБЕК ВІДМІНИЛИ. Äëÿ äî-
ñòàâêè ò³ë çàãèáëèõ àëüï³í³ñò³â 
ïîòð³áíî ó ñåðåäíüîìó íà êîæ-
íîãî ïðèáëèçíî 1,5 òèñÿ÷³ äî-
ëàð³â. Äðóç³, çíàéîì³, íåáàéäóæ³ 
çáèðàþòü êîøòè. Çà ³íôîðìàö³ºþ 

Ìèõàéëà Ìèðîí÷àêà, çàãàëîì ç³-
áðàíî ìàéæå 90 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
(íîìåð ðàõóíêó äëÿ íåáàéäóæèõ 
íàïðèê³íö³ ñòàòò³).

— Áîëÿ÷å, ùî òàê ñòàëîñÿ, öå 
âåëèêå ãîðå, — êàæå ïàí Ìèõàé-
ëî. — Àëå äîáðå, ùî çíàéøëè.

Ñï³âðîçìîâíèê êàæå, ùî 
8 æîâòíÿ ãðóïà â³ííèöüêèõ àëü-
ï³í³ñò³â, çîêðåìà, ³ â³í â òîìó 
÷èñë³, ïëàíóâàëè â³äïðàâèòè-
ñÿ íà Êàâêàç. Ìàëè ï³äíÿòèñÿ 
íà îäíó ç íàéâèùèõ ³ íàéêðà-

ñèâ³øèõ ã³ð Êàâêàçó 5-òèñÿ÷íèê 
Êàçáåê.

— Ñõîäæåííÿ â³äì³íèëè ÷åðåç 
ïîãàíèé çíàê, — óòî÷íèâ ñï³â-
ðîçìîâíèê.

Ïîâ³äîìëÿºìî ðàõóíîê äëÿ 
íåáàéäóæèõ, ÿê³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü 
äîëó÷èòèñÿ äî çáîðó êîøò³â íà ïî-
âåðíåííÿ ò³ë àëüï³í³ñò³â: êàðòêà 
ÏðèâàòÁàíêó 5168 7426 0850 1783 
(Ãåðàñèìåíêî-Ñ³âåðñüêà Òåòÿíà 
Ñåðã³¿âíà). Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó 
«Çá³ð êîøò³â».

Вінничани Віталій Сидорчук (на передньому плані) і Олексій 
Чередниченко. Обоє пропали в горах на Кавказі у 2004 році

Äëÿ äîñòàâêè 
ò³ë çàãèáëèõ 
àëüï³í³ñò³â íà ð³äíó 
çåìëþ íà êîæíîãî 
ïîòð³áíî ïðèáëèçíî 
ïî 1,5 òèñÿ÷³ äîëàð³â
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕНА ПАВЛОВА, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА
Самая прекрасная и одновременно 
самая трудная работа в мире — творить 
чудеса. Создавать из невидимого 
осязаемое, но оно всегда того стоит.

407516

ПРЕС-СЛУЖБА 
ДП «ЕЛЕКТРИЧНІ 

СИСТЕМИ»

Ó ìàéáóòíüîìó, êîëè áóäóòü 
ïèñàòè ³ñòîð³þ ñó÷àñíî¿ Â³ííèö³, 
òî÷íî íå çàáóäóòü çãàäàòè ïðî 
æîâòåíü 2017. Öå ì³ñÿöü ïî÷àòêó 
ðîáîòè íîâ³òíüîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè», ÿêå âè-
ðîáëÿòèìå ïðîäóêö³þ äëÿ íàéâ³-
äîì³øèõ àâòîìîá³ëüíèõ áðåíä³â. 
Mercedes-Benz ïåðøèé íà ÷åðç³.

«Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè» ñï³â-
ïðàöþâàòèìóòü ç êîìïàí³ºþ 
DELPHI. Öå — àìåðèêàíñüêà 
êîðïîðàö³ÿ, íàéá³ëüøèé ó ñâ³ò³ 
âèðîáíèê àâòîêîìïëåêòóþ÷èõ. 
Òàêå ïàðòíåðñòâî — çàïîðóêà 
òîãî, ùî â³ííèöüêå ï³äïðèºì-
ñòâî íå çàëèøèòüñÿ áåç êîíòð-
àêò³â. À 2000 éîãî ïðàö³âíèê³â — 
áåç ðîáîòè.

Ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòóâàòè 
øòàò ï³äïðèºìñòâà ïëàíóþòü 
ó 2018. Àëå âæå äî Íîâîãî ðîêó 
òóò çíàéäóòü ðîáîòó 700 ëþäåé. 
Çàðàç óæå îô³ö³éíî ïðàöåâëà-
øòîâàíî 320 ëþäåé. Íàá³ð ïðà-
ö³âíèê³â òðèâàº.

Çàðïëàòè — âèùå ñåðåäí³õ 
ïî ì³ñòó. Óìîâè ðîáîòè — ã³äí³. 
Ñîöïàêåò? Òàê, â³í òàêîæ áóäå.

ЗАВОД ПІДНЯВ ПЛАНКУ 
СЕРЕДНІХ ЗАРПЛАТ ПО МІСТУ

Îáëàäíàííÿ íîâîãî çàâîäó óæå 
ìîíòóþòü. Ùîá ïðèâåçòè «íà-
÷èíêó» äëÿ ïåðøîãî öåõó ç Ðó-

ìóí³¿ çíàäîáèëîñü 17 ôóð. Á³ëüøå 
20 ðóìóíñüêèõ òåõíîëîã³â ³ ³íæå-
íåð³â çàðàç äîïîìàãàþòü óêðà¿í-
ñüêèì ñïåö³àë³ñòàì âñòàíîâëþâà-
òè âèðîáíè÷³ ïîòóæíîñò³.

Òèì ÷àñîì òðèâàº îáëàøòó-
âàííÿ öåõ³â. Çàãàëîì ¿õ ìàº áóòè 
ï'ÿòü.

ßê ³ «45-çàâîä», «Åëåêòðè÷í³ 
ñèñòåìè» âõîäÿòü ó äåðæàâíèé 
êîíöåðí «Óêðîáîðîíïðîì».

Ïîäèâèòèñÿ, ÿê ³äóòü ðîáîòè 
ïî îáëàøòóâàííþ íîâîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà, íåùîäàâíî ïðè¿çäè-
ëè ìåð Â³ííèö³ Ñåðã³é Ìîðãó-
íîâ ³ ãóáåðíàòîð îáëàñò³ Âàëåð³é 
Êîðîâ³é. Òîï-÷èíîâíèêè ãîâî-
ðÿòü ïðî «Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè», 
íå ïðîñòî, ÿê ïðî íîâå ï³äïðè-
ºìñòâî, à ÿê ïðî âàæëèâèé êðîê 
â åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó ì³ñ-
òà ³ îáëàñò³. Çàâîä ïëàòèòèìå 
äî ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ì³ëüéîíí³ 
ïîäàòêè.

À ùå «Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè» 
ï³äí³ìàþòü ïëàíêó â³ííèöüêèõ 
çàðïëàò. ² óæå çàðàç, çà ñëîâàìè 
ãóáåðíàòîðà Âàëåð³ÿ Êîðîâ³ÿ, áà-
ãàòî ï³äïðèºìö³â âèìóøåí³ ï³ä-
âèùóâàòè çàðîá³òí³ ïëàòè ñâî¿ì 
ïðàö³âíèêàì, ùîá óòðèìàòè ¿õ.

ДО КІНЦЯ РОКУ ВІЗЬМУТЬ 
ЩЕ 300 ПРАЦІВНИКІВ

Çàðàç ó øòàò³ ï³äïðèºìñòâà íà-
ðàõîâóºòüñÿ áëèçüêî 320 ëþäåé. 
Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ — â’ÿçàëüíèêè 
ñõåìíèõ åëåêòðè÷íèõ äæãóò³â.

Òîæ, îáëàäíàííÿ çàâîäó ëèøå 

ìîíòóºòüñÿ, éîãî ïðàö³âíèêè 
ïðîõîäèëè ñòàæóâàííÿ íà ñõî-
æîìó ï³äïðèºìñòâ³ — çàâîä³ 
«Êàðïàòè» â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó.

Íàçàä ó Â³ííèöþ óæå ïîâåðíó-
ëàñÿ 41 ëþäèíà. Ñàìå âîíè ñòà-
íóòü äî ðîáîòè ó æîâòí³. Çãîäîì 
ç ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà ïîâåðíóòüñÿ 
ùå 124 ïðàö³âíèêè.

À 34 ìàéáóòí³õ â’ÿçàëüíèêè 
ñõåìíèõ åëåêòðè÷íèõ äæãóò³â 
ïî÷íóòü ïðîõîäèòè ñòàæóâàííÿ 
óæå íà áàç³ â³ííèöüêîãî âèðîá-
íèöòâà.

УМОВИ РОБОТИ: ЇДАЛЬНІ, 
БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА, 
ТЕПЛІ ЦЕХИ

«Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè» ïðîäîâ-
æóþòü íàáèðàòè ëþäåé ó øòàò. 
Íà ñïåö³àëüí³ñòü «â’ÿçàëüíèêè 
ñõåìíèõ åëåêòðè÷íèõ äæãóò³â» 
áåðóòü ³ ÷îëîâ³ê³â, ³ æ³íîê. Â³ê — 
â³ä 18 ðîê³â. Ïîòð³áíî ìàòè ðîç-
âèíóòó ìîòîðèêó ðóê, ãàðíèé 
ç³ð, äîáðå ðîçð³çíÿòè êîëüîðè, 
áóòè óâàæíèì ³ øâèäêèì. Äî-
ñâ³äó ðîáîòè ³ ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè 
íå ïîòð³áíî.

Ñåðåäíÿ çàðïëàòà íà çàâîä³ — 
6500 ãðèâåíü. Ìîæíà îòðèìó-
âàòè á³ëüøå — âñå çàëåæèòü â³ä 
³íäèâ³äóàëüíî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ 
ïðàö³. Êàð'ºðíå çðîñòàííÿ ïå-
ðåäáà÷åíèé.

Çàâîä îá³öÿº ïðàö³âíèêàì 
îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà 
ñîöïàêåò, ï'ÿòèäåííèé ðîáî÷èé 
òèæäåíü òà âîñüìèãîäèííèé ðî-

áî÷èé äåíü. Ðàç íà ð³ê — â³äïóñò-
êà. Äî ïîñëóã ïðàö³âíèê³â áóäå 
çàâîäñüêà ¿äàëüíÿ ç ïîì³ðíèìè 
ö³íàìè. À ò³, õòî ïðèíîñÿòü ¿æó 
ç äîìó, çìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ 
êóõíÿìè ç õîëîäèëüíèêàìè, ì³-
êðîõâèëüîâêàìè ³ ÷àéíèêàìè.

Ó öåõàõ áóäå òåïëî. Óìîâè 
âèðîáíèöòâà ïåðåäáà÷àþòü, ùî 
òåìïåðàòóðà ìàº áóòè 18–20 ãðà-
äóñ³â, íå ìåíøå.

Çàâîä ïðàöþâàòèìå ó òðè çì³-
íè. Ïëàíóþòü îðãàí³çóâàòè áåç-
êîøòîâíå ï³äâåçåííÿ ðîá³òíèê³â, 
ùî æèâóòü ó ðàä³óñ³ 30 ê³ëîìåòð³â 
â³ä Â³ííèö³.

ЯК СТАТИ ПРАЦІВНИКОМ 
ЗАВОДУ

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

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

БЛОГ

Завод «Електричні системи» запускається 
в жовтні. Працівників продовжують набирати

Обладнання першого цеху заводу уже монтують
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Ó ÷åòâåð, 28 âå-
ðåñíÿ, ïîë³öåéñüê³ 
ñêëàëè ïðîòîêîë 
çà íåòâåðåçå êåð-

ìóâàííÿ íà âîä³ÿ òàêñ³. ×îëî-
â³ê ç îçíàêàìè íàðêîòè÷íîãî 
ñï’ÿí³ííÿ âîçèâ ïàñàæèð³â, ïîêè 
õòîñü íå ïîâ³äîìèâ ïðî íüîãî ïà-
òðóëüíèì.

Äëÿ îñâ³äóâàííÿ 28-ð³÷íîãî âî-
ä³ÿ äîñòàâèëè ó íàðêîäèñïàíñåð. 
À òåñò íà âèÿâëåííÿ íàðêîòèê³â 
ó êðîâ³, ÿêèé ï³çí³øå ïîêàçàâ 
íàÿâí³ñòü îï³àò³â, êîïàì äîâå-
ëîñÿ êóïóâàòè ñàìîñò³éíî. Áî 
ó íàðêîäèñïàíñåð³ ¿õ âæå äàâíî 
íåìàº. Êîìàíäèð áàòàëüéîíó ïà-
òðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèö³ Äìèòðî 
Êèñëè÷åíêî íàâ³òü ïîêàçàâ ÷åê 
çà îïëàòó öüîãî òåñòó — â³í êî-
øòóº 194 ãðèâí³. Òàêîæ â³í çà-
çíà÷èâ, ùî ãðîø³ ïîë³öåéñüêèì 
í³õòî íå â³äøêîäîâóº.

ВОСТАННЄ КУПУВАЛИ ТЕСТИ 
У ТРАВНІ. Çàñòóïíèê ãîëîâíîãî 
ë³êàðÿ ç ìåäè÷íèõ ïèòàíü îá-
ëàñíîãî íàðêîäèñïàíñåðó Íàòà-
ëÿ Ùåðáàê ðîçïîâ³äàº, ùî ïî-
ë³öåéñüê³ ÷àñòî êóïóþòü òåñòè 
«Ñíàéïåð» ñàì³.

— Îñâ³äóâàííÿ íà ñòàí àëêî-
ãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ ïðîâîäèòüñÿ 
ïðèëàäîì, íàðêîòè÷íîãî — òåñ-
òîì «Ñíàéïåð». ßêùî ëþäèíà 
ïðèõîäèòü ñàìà îñâ³äóâàòèñÿ — 
âîíà ìàº çà öå çàïëàòèòè. ßêùî 
¿¿ ïðèâîçÿòü ïîë³öåéñüê³ — îãëÿä 
ðîáèòüñÿ áåçêîøòîâíî. Àëå ÷àñ-
òî ó íàñ íå áóâàº òåñò³â ó íàÿâ-
íîñò³. Òîä³ ïðîáè çáåð³ãàþòüñÿ 
äî 90 ä³á. ßê ò³ëüêè ç’ÿâëÿºòüñÿ 
òåñò — ïðîâîäèìî àíàë³ç. ×àñòî 
ïîë³öåéñüê³ ñàì³ ïðèâîçÿòü ö³ 

òåñòè íàì, áî ¿ì ïîòð³áíî ÿê-
íàéøâèäøå îòðèìàòè ðåçóëüòàòè 
îñâ³äóâàííÿ.

Âîñòàííº îáëàñíèé íàðêîäèñ-
ïàíñåð êóïóâàâ íàðêîòåñòè ó ê³í-
ö³ òðàâíÿ 2017-ãî ðîêó. Ïðèäáà-
ëè 331 øòóêó òåñò³â «Ñíàéïåð» 
íà âèÿâëåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ çà-
áîðîíåíèõ ðå÷îâèí ó êðîâ³ — â³ä 
ìàðèõóàíè äî åêñòàç³. Àëå ñêîðî 
âîíè çàê³í÷èëèñÿ.

Òåïåð íàðêîäèñïàíñåð çìóøå-
íèé «âèêèäàòè íà ñì³òíèê» ïðî-
áè, ÿê³ âçÿëè íà àíàë³ç ó ìîæëè-
âèõ íàðêîâîä³¿â.

УТИЛІЗУВАЛИ ДВІ СОТНІ ПРОБ. 
І ЦЕ ЩЕ НЕ КІНЕЦЬ. Ó «Ïðîçî-
ððî» ìè çíàéøëè òåíäåð â³ä îá-
ëàñíîãî íàðêîäèñïàíñåðó íà êó-
ï³âëþ 51-ãî òåñòó «Ñíàéïåð-5». 

Ó öüîìó òåíäåð³ ìàéæå ïåðåì³ã 
ó÷àñíèê, ÿêèé çàïðîïîíóâàâ 
òåñòè Wondfo, ùî ìàéæå óäâ³÷³ 
äåøåâø³ çà òðàäèö³éí³. Ìè çàòå-
ëåôîíóâàëè äî ö³º¿ ë³êàðí³, ùîá 
ïîö³êàâèòèñÿ, ÷è â³äïîâ³äàþòü ö³ 
òåñòè âèìîãàì. Àëå âèÿâèëîñÿ, 
ùî ó íàðêîäèñïàíñåðó íåìàº íà-
â³òü ÷îòèðüîõ òèñÿ÷ ãðèâåíü äëÿ 
îïëàòè äåøåâèõ òåñò³â.

— ß áóäó â³äì³íÿòè öþ óãî-
äó, — ðîçïîâ³äàº â³äïîâ³äàëüíà 
çà çàêóï³âë³ â³ä íàðêîäèñïàíñå-
ðó Àíàñòàñ³ÿ Ãóäçîâñüêà. — Áî 
Äåïàðòàìåíò îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
îáëàñíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íå äàº 

ãðîøåé. Íà ïî÷àòêó ë³òà îá³öÿëè 
âèä³ëèòè íàì 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
äëÿ êóï³âë³ òåñò³â íà âèÿâëåííÿ 
íàðêîòèê³â ó êðîâ³. Àëå òàê í³-
÷îãî ³ íå íàä³éøëî.

Ïàí³ Àíàñòàñ³ÿ òàêîæ ðîçïîâ³ëà, 
ùî íà äàíèé ìîìåíò ë³êàð³ áóëè 
çìóøåí³ óòèë³çóâàòè 199 ïðîá, 
ÿê³ âçÿëè íà àíàë³ç ó ìîæëèâèõ 
íàðêîâîä³¿â. Äëÿ öèõ ïðîá âèé-
øîâ òåðì³í ïðèäàòíîñò³ ó 90 äí³â. 
Äâ³ ñîòí³ «âèêèíóòèõ íà ñì³òíèê» 
ïðîá — öå ùå íå ê³íåöü.

ЩО КАЖУТЬ В ОДА? Ãîëîâà 
áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ Â³ííèöüêî¿ 
îáëðàäè Ãåííàä³é Ìàçóð òàê 
ïðîêîìåíòóâàâ ñèòóàö³þ:

— Öå ïèòàííÿ ìè ðîçãëÿäà-
ëè íà êîì³ñ³¿ ùå 30-ãî òðàâíÿ. 
Òîä³ ÿ çâåðòàâñÿ äî ãîëîâè ÎÄÀ 
³ ïèñàâ ëèñòà äèðåêòîðó Äåïàð-
òàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïðî 
òå, ùîá âèä³ëèëè 300 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü îáëàñíîìó íàðêîëîã³÷íîìó 
äèñïàíñåðó. Àëå öüîãî çðîáëåíî 
íå áóëî. Ìèíóëîãî òèæíÿ ÿ çíîâó 
ï³äãîòóâàâ çâåðíåííÿ äî Âàëåð³ÿ 
Êîðîâ³ÿ, ùîá ó æîâòí³ ö³ êîøòè 
òàêè áóëè âèä³ëåí³. Íà óñ³ 300 òè-
ñÿ÷ ïîòð³áíî êóïèòè òåñòè äëÿ âè-
çíà÷åííÿ 10-òè âèä³â íàðêîòèê³â.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ïîë³öåé-
ñüê³ íå ìîæóòü ñêëàñòè ïðîòî-
êîë çà íåòâåðåçå êåðìóâàííÿ áåç 
âèñíîâêó ë³êàðÿ. Òàêèì ÷èíîì, 
âîä³¿, ó êðîâ³ ÿêèõ ñïðàâä³ áóëè 
íàðêîòèêè, çàëèøàþòüñÿ áåç ïî-
êàðàííÿ.

У НАРКОДИСПАНСЕРІ
НЕМАЄ «СНАЙПЕРІВ»

Справедливо?  
Вінницькі «копи» 
ловлять водіїв 
«під кайфом», 
а тести на вміст 
у крові наркотиків 
змушені купувати 
з власної кишені. 
Усе тому, що 
Вінницька ОДА 
не дає грошей 
наркодиспансеру 
на тести 
«Снайпер». Грошей 
поліцейським ніхто 
не повертає

У крові водія цього таксі 28 вересня знайшли опіати. 
А тест для огляду купили поліцейські

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

Ó íàðêîäèñïàíñåð³ 
«âèêèäàþòü íà 
ñì³òíèê» ïðîáè, 
ÿê³ âçÿëè íà àíàë³ç 
ó ìîæëèâèõ âîä³¿â 
«ï³ä êàéôîì»
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Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè 
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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 170140

ПРЕС-СЛУЖБА 
АГЕНЦІЇ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Òðèâàº òðåò³é åòàï êîí-
êóðñíîãî â³äáîðó ³íâåñòèö³é-
íèõ ïðîåêò³â äëÿ ÷àñòêîâîãî 
â³äøêîäóâàííÿ ç îáëàñíîãî 
áþäæåòó â³äñîòêîâèõ ñòàâîê 
çà êðåäèòàìè, çàëó÷åíèìè 
ñóá’ºêòàìè ìàëîãî ³ ñåðåäíüî-
ãî ï³äïðèºìíèöòâà.

Â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â Ðå-
ã³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó 
ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî ï³äïðèºì-
íèöòâà íà 2017 ð³ê, çàòâåðäæå-
íî¿ ð³øåííÿì 13 ñåñ³¿ îáëàñíî¿ 
Ðàäè 7 ñêëèêàííÿ â³ä 20 ãðóäíÿ 
2016 ðîêó ¹ 225 îãîëîøóºòüñÿ 
êîíêóðñ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â 
äëÿ ÷àñòêîâîãî â³äøêîäóâàííÿ ç 
îáëàñíîãî áþäæåòó â³äñîòêîâèõ 
ñòàâîê çà êðåäèòàìè, çàëó÷åíè-
ìè ñóá’ºêòàìè ìàëîãî ³ ñåðåä-
íüîãî ï³äïðèºìíèöòâà.

Êîìïåíñàö³ÿ (â³äøêîäóâàí-
íÿ êîøò³â íà áåçïîâîðîòí³é 
îñíîâ³) íàäàºòüñÿ â ðîçì³ð³ 
100 â³äñîòê³â îáë³êîâî¿ ñòàâêè 

Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè, 
ÿêà ä³ÿëà íà 1 ñ³÷íÿ ïîòî÷íîãî 
áþäæåòíîãî ðîêó, àëå íå á³ëü-
øå 100,0 òèñÿ÷ ãðèâåíü îäíîìó 
ñóá'ºêòó ï³äïðèºìíèöòâà ïðî-
òÿãîì îäíîãî áþäæåòíîãî ðîêó.

Ïðàâî íà îäåðæàííÿ êîìïåí-
ñàö³¿ ìàþòü ñóá’ºêòè ï³äïðèºì-
íèöòâà, ÿê³:
 çàðåºñòðîâàí³ òà çä³éñíþþòü 

ä³ÿëüí³ñòü ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³;
 çàáåçïå÷óþòü ñï³âô³íàíñó-

âàííÿ ïðîåêòó çà ðàõóíîê âëàñ-
íèõ êîøò³â ó ðîçì³ð³ íå ìåíøå 
10 â³äñîòê³â éîãî âàðòîñò³;
  ðåàë³çóþòü ³íâåñòèö³é-

í³ ïðîåêòè, ùî â³äïîâ³äàþòü 
ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìàì ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó 
òà ïåðåäáà÷àþòü ñòâîðåííÿ òà 
ðîçøèðåííÿ âèðîáíè÷èõ ïî-
òóæíîñòåé, âïðîâàäæåííÿ ³í-
íîâàö³éíèõ, åêîëîã³÷íèõ òà 
åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é, 
âèðîáíèöòâî òà ïåðåðîáêó ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ 
(ó òîìó ÷èñë³ ñòâîðåííÿ ì³í³-
âèðîáíèöòâ ç ïåðåðîáêè ñ³ëü-

ñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿), 
âèðîáíèöòâî áóä³âåëüíèõ ìà-
òåð³àë³â, âèðîáíèöòâî òîâàð³â 
åêñïîðòíîãî ñïðÿìóâàííÿ òà 
³ìïîðòîçàì³ííèõ, ìîäåðí³çàö³ÿ, 
îíîâëåííÿ òà ïðèäáàííÿ îñíî-
âíèõ ôîíä³â äëÿ ðîçøèðåííÿ òà 
çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â âèðîáíèöòâà 
òîâàð³â (íàäàííÿ ïîñëóã).

Äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàþòüñÿ äëÿ 
ó÷àñò³ ó êîíêóðñíîìó â³äáîð³:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ-
íîìó â³äáîð³;

2) á³çíåñ-ïëàí ç ô³íàíñî-
âî-åêîíîì³÷íèì îá´ðóíòóâàí-
íÿì ïðîåêòó, ÿêèé ïîâèíåí 
ì³ñòèòè ³íôîðìàö³þ ïðî:
 íàçâó, ìåòó, âàðò³ñòü òà äæå-

ðåëà ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòó, ñî-
ö³àëüí³ òà åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè 
éîãî âïðîâàäæåííÿ;
 ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷í³ ïî-

êàçíèêè åôåêòèâíîñò³ ïðî-
åêòó (ôàêòè÷íå çá³ëüøåííÿ 
îáñÿã³â âèðîáíèöòâà, â³äðàõó-
âàíü äî áþäæåòó, äîñÿãíóòèé 
ð³âåíü ðåíòàáåëüíîñò³, òåðì³í 
îêóïíîñò³);

 ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ 
ì³ñöü, çîêðåìà, çà óìîâè çáå-
ðåæåííÿ íàÿâíîãî ïåðñîíàëó;
 ð³âåíü çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðà-

ö³âíèê³â, ÿê³ áóäóòü ïðàöåâëà-
øòîâàí³ íà íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ;
 âïðîâàäæåííÿ åíåðãîçáåð³-

ãàþ÷èõ çàõîä³â, ¿õ îá´ðóíòóâàííÿ 
òà îö³íêà åêîíîì³÷íî¿ åôåêòèâ-
íîñò³ â³ä ¿õ âïðîâàäæåííÿ;

3) êîï³þ êðåäèòíîãî äîãîâîðó, 
çàâ³ðåíó áàíê³âñüêîþ óñòàíî-
âîþ, ÿêà íàäàëà êðåäèò;

4) äîâ³äêó áàíê³âñüêî¿ óñòà-
íîâè ³ç çàçíà÷åííÿì çàãàëüíî¿ 
ñóìè êðåäèòó, çàãàëüíî¿ ñóìè 
â³äñîòê³â, ñïëà÷åíî¿ ñóìè â³ä-
ñîòê³â çà â³äïîâ³äíèé ïåð³îä òà 
ðîçðàõóíêîâî¿ ñóìè â³äñîòê³â, 
ùî ï³äëÿãàº â³äøêîäóâàííþ 
çà ðàõóíîê êîìïåíñàö³¿;

5) äîâ³äêó ïðî â³äñóòí³ñòü 
ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ç³ 
ñïëàòè ïîäàòê³â, çáîð³â, ³íøèõ 
îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â, âíåñê³â 
äî ôîíä³â çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîãî 
äåðæàâíîãî ñîö³àëüíîãî ñòðàõó-
âàííÿ, ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè;

6) êîï³þ ô³íàíñîâîãî çâ³òó 
(äåêëàðàö³¿) çà îñòàíí³é ð³ê ³ 
îñòàíí³é çâ³òíèé ïåð³îä.

Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîâíî-
òó ³ äîñòîâ³ðí³ñòü â³äîìîñòåé 
â ïîäàíèõ äîêóìåíòàõ ïîêëà-
äàºòüñÿ íà ñóá’ºêò³â ï³äïðè-
ºìíèöòâà.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàí-
íÿ äîêóìåíò³â 15 ëèñòîïàäà 
2017 ðîêó.

Ïðèéîì äîêóìåíò³â çä³éñíþº 
Àãåíö³ÿ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³: ì. Â³ííèöÿ,  
Õìåëüíèöüêå øîñå, 7, ê³ìí. 125, 
òåë.: 0432–57–57–24, 50–85–
80, 067–148–11–95, e-mail: 
ardvin.org@gmail.com.

Àãåíö³ÿ ïðîâîäèòü íàâ÷àííÿ 
äëÿ ïîòåíö³éíèõ ó÷àñíèê³â êîí-
êóðñó ùîäî íàïèñàííÿ á³çíåñ-
ïëàí³â.

КОНКУРС ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
В РАМКАХ ЗАХОДІВ 
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕД-
НЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
НА 2017 РІК.

ПРЕС-СЛУЖБА 
АГЕНЦІЇ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â 
Ðåã³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè ðîçâè-
òêó ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî ï³ä-
ïðèºìíèöòâà íà 2017 ð³ê, çà-
òâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì 13 ñåñ³¿ 
îáëàñíî¿ Ðàäè 7 ñêëèêàííÿ â³ä 
20 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 225 ç 
2 æîâòíÿ 2017 ðîêó îãîëîøó-
ºòüñÿ êîíêóðñ á³çíåñ-ïëàí³â 
äëÿ ï³äïðèºìö³â-ïî÷àòê³âö³â 
(ñòàðòàïè)

КОНКУРС ПРОВОДИТЬСЯ У ДВА 
ЕТАПИ:

1). Ïåðøèé åòàï:
 îãîëîøåííÿ Êîíêóðñó, ïðè-

éîì îíëàéí-çàÿâîê ó÷àñíèê³â: ç 
2 ïî 22 æîâòíÿ 2017 ðîêó;
 ï³äãîòîâêà òà ïîäà÷à á³ç-

íåñ-ïëàí³â ó÷àñíèê³â äëÿ ó÷àñò³ 
ó êîíêóðñ³: 23 æîâòíÿ — 12 ëèñ-
òîïàäà 2017 ðîêó;

2). Äðóãèé åòàï: ðîçãëÿä òà 
îö³íêà á³çíåñ-ïëàí³â êîíêóðñ-
íîþ êîì³ñ³ºþ: ç 13 äî 26 ëèñ-
òîïàäà 2017 ðîêó.

Ó Êîíêóðñíîìó â³äáîð³ ìî-
æóòü âçÿòè ó÷àñòü ô³çè÷í³ îñî-
áè-ï³äïðèºìö³ òà þðèäè÷í³ 
îñîáè, ÿê³ çàðåºñòðîâàí³ òà 
çä³éñíþþòü ï³äïðèºìíèöüêó 
ä³ÿëüí³ñòü ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
ç 1 æîâòíÿ 2015 ðîêó

Ïåðåâàãà â îòðèìàíí³ ô³-
íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè íàäàºòüñÿ 
ó÷àñíèêàì, ÿê³ ïðîïîíóþòü 
äî ðîçãëÿäó:
 á³çíåñ-ïëàíè äëÿ ðåàë³çàö³¿ 

â íàñòóïíèõ ãàëóçÿõ: ìàøèíî-
áóäóâàííÿ, àãðîïðîìèñëîâèé 
êîìïëåêñ, ëåãêà ïðîìèñëîâ³ñòü, 
åíåðãîåôåêòèâí³ñòü òà ðåñóð-
ñîçáåðåæåííÿ, ²Ò-òåõíîëîã³¿, 
âèðîáíèöòâî áóä³âåëüíèõ ìà-
òåð³àë³â, áóä³âåëüí³ òåõíîëîã³¿, 
çàïðîâàäæåííÿ åêîëîã³÷íî áåç-
ïå÷íèõ ïðîåêò³â

 á³çíåñ-ïëàíè, ÿê³ ïåðåä-
áà÷àþòü ñòâîðåííÿ íîâèõ íà-
ïðÿìê³â àáî ðîçøèðåííÿ âæå 
³ñíóþ÷èõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ (âè-
ðîáíèöòâ, ïîñëóã), ñïðÿìîâà-
íèõ íà ðåàë³çàö³þ åêîíîì³÷íî¿ 
³í³ö³àòèâè ó ñôåð³ ìàëîãî òà 
ñåðåäíüîãî á³çíåñó, à òàêîæ 
çàáåçïå÷àòü ñòâîðåííÿ íîâèõ 
ðîáî÷èõ ì³ñöü òà äîñÿãíåííÿ 
åêîíîì³÷íîãî åôåêòó.

БАЖАЮЧИМ ВЗЯТИ УЧАСТЬ 
У КОНКУРСІ НЕОБХІДНО:

1) äî 18.00 ãîä. 22 æîâòíÿ 
2017 ðîêó îáîâ’ÿçêîâî çàïî-
âíèòè îí-ëàéí çàÿâêó íà ó÷àñòü 
ó êîíêóðñ³. Çàÿâêà ðîçì³ùåíà 
íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Àãåíö³¿ ðå-
ã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³: http://ardvin.org.ua

2) íàäàòè á³çíåñ-ïëàí, îáñÿ-
ãîì íå á³ëüøå 30 ñòîð³íîê äðó-
êîâàíîãî òåêñòó äî 18.00 ãîä. 
12 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó ôîð-

ìàòó À4, ÿêèé ïîâèíåí ì³ñòèòè 
³íôîðìàö³þ ïðî:
 àâòîðà, ìåòó ³ çàâäàííÿ ïðî-

åêòó,
 îïèñ ïðîäóêòó àáî/³ ïî-

ñëóã, ïîçèö³îíóâàííÿ òîâàðó 
íà ðèíêó, éîãî â³äì³ííèõ ðè-
ñàõ, íàëåæí³é êâàë³ô³êàö³¿ ìàé-
áóòíüîãî ïåðñîíàëó, ïîòð³áíèõ 
ïðèì³ùåííÿõ,
 îïèñ óñòàòêóâàííÿ, çâå-

äåííÿ ïðî äæåðåëà ïîñòà÷àííÿ 
ñèðîâèíè ³ ìàòåð³àë³â ³ ãàðàíò³¿ 
¿õ ñòàá³ëüíîñò³, âèêîðèñòàííÿ 
ñóáï³äðÿäíèõ îðãàí³çàö³é,
 ïëàí ìàðêåòèíãó, çàáåçïå-

÷åííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñ-
ò³ ïðîäóêö³¿ ³ ïîñëóã, ìåõàí³çì 
ö³íîóòâîðåííÿ, ìåòîäè ñòèìó-
ëþâàííÿ ïðîäàæó, ðåêëàìíèé 
áþäæåò, êàäðîâó ïîë³òèêó, ñî-
ö³àëüí³ òà åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè 
éîãî âïðîâàäæåííÿ.

Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîâíîòó ³ 
äîñòîâ³ðí³ñòü â³äîìîñòåé â ïî-

äàíèõ äîêóìåíòàõ ïîêëàäàºòüñÿ 
íà ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöòâà.

Ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ º áåçêî-
øòîâíîþ.

Ïðèéîì äîêóìåíò³â çä³éñíþº 
Àãåíö³ÿ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ (ì. Â³ííèöÿ, 
Õìåëüíèöüêå øîñå, 7, ê³ìí. 125).

Â ðàìêàõ êîíêóðñó 31 æîâòíÿ 
òà 3 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó ïðîâî-
äèòèìóòüñÿ ñåì³íàðè-êîíñóëü-
òàö³¿ ç ï³äãîòîâêè, íàïèñàííÿ 
òà îôîðìëåííÿ á³çíåñ-ïëàí³â. 

Äëÿ ïîïåðåäíüîãî çàïèñó íà ñå-
ì³íàðè-êîíñóëüòàö³¿ òà â ðàç³ âè-
íèêíåííÿ çàïèòàíü ùîäî äåòàëåé, 
çâåðòàéòåñü äî Àãåíö³¿ çà òåë.: 
0432 50–85–80, 57–57–23 àáî 
e-mail: ardvin.org@gmail.com.

КОНКУРС ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ В 
РАМКАХ ЗАХОДІВ 
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕД-
НЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
НА 2017 РІК.

БЛОГ

БЛОГ

100 тисяч гривень безповоротної фінансової 
підтримки на реалізацію інвестиційного проекту

До 50 тисяч гривень з обласного бюджету можуть 
отримати підприємці-початківці (стартапи)
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ОЛЕКСАНДР ЦАРЕВСЬКИЙ, ВЕЛОАКТИВІСТ
Один день на тиждень просто будь собою...
Решту шість днів відновлюй свою 
репутацію...
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З Липовця всі повернулись додому в Калинівку і інші села. Дехто залишив пледи, які 
закуповували для їх потреб. Яка думка слушна — передавати дитбудинкам, шукати 
потребуючих сімей, чи настануть холоди і завезти на передову!?

А знаете что? Кто бы что ни говорил, а у нас все будет Хорошо!!! Столько людей включились 
решать проблемы калиновчан!!! Со всей Украины! И не важно, на каком языке пост, и не 
важно, какая полит-эмблема. Я хочу верить, что нас может объединить не только беда.

Людмила Бобровська
волонтерка   

Юлия Грига
голова ГО «Філософія серця»    

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться

ПРЕСC-СЛУЖБА ИРИНЫ БРАЙЛЯН

Â íà÷àëå îêòÿáðÿ â ïîëüñêîì ãîðîäå 
Ãäàíüñê ñîñòîèòñÿ îäíà èç ñàìûõ áîëü-
øèõ âûñòàâîê èíäóñòðèè êðàñîòû â Åâðî-
ïå — URODA-2017. Â åå ðàìêàõ ïðîéäåò 
÷åìïèîíàò ïî âèçàæó. Ñðåäè ÷ëåíîâ æóðè 
áóäåò âèííè÷àíêà — Èðèíà Áðàéëÿí.

Èðèíà çàñëóæèëà ïðàâî ñóäèòü ÷åìïè-
îíàò ïîñëå òîãî, êàê ñòàëà åãî ïîáåäèòå-
ëåì â 2012 ãîäó. Ïåðåä ýòèì áûëè åùå 
ïîáåäû íà íàöèîíàëüíûõ ÷åìïèîíàòàõ 
â Óêðàèíå.

Èðèíà Áðàéëÿí îáîæàåò ñâîþ ïðîôåñ-
ñèþ. Âèçàæåì îíà çàíèìàåòñÿ óæå äå-
âÿòü ëåò. ×åòûðå ãîäà ó÷èëàñü â Âûñøåé 
øêîëå êîñìåòîëîãèè (WSF) âî Âðîöëà-
âå, ïîòîì ïðîøëà êóðñà âèçàæà â Åâ-
ðîïåéñêîé àêàäåìèè ýñòåòèêè è âèçàæà 
(EAEA) â Âàðøàâå.

Òåïåðü îíà ñàìà îáó÷àåò ìàñòåðñòâó, 
èìåÿ ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü ñâîèì ó÷åíè-
êàì ñåðòèôèêàò îò EAEA.

Ñåé÷àñ Èðèíó Áðàéëÿí íàõîäÿò 
ïî èìåíè. Êëèåíòîâ ìíîãî. ×àñòî îíà ðà-
áîòàåò íà êðóïíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ — êîí-
êóðñàõ êðàñîòû, ïîêàçàõ ìîä èçâåñòíûõ 
äèçàéíåðîâ. Áûâàëî, åé ïðèõîäèëîñü 
íàíîñèòü ìàêèÿæ 40 äåâóøêàì çà äåíü.

— ß áûñòðî ðàáîòàþ, — ãîâîðèò ìàñ-
òåð-âèçàæèñò.

Ó Èðèíû Áðàéëÿí åñòü ñâîÿ ñòóäèÿ-
ìàñòåðñêàÿ â Âèííèöå. Óþòíàÿ, ñâåòëàÿ, 
ïîõîæàÿ íà ãðèìåðêó. Òàì æå îíà îáó÷à-
åò ó÷åíèêîâ. Çàíÿòèÿ èíäèâèäóàëüíûå, 
êóðñ äëèòñÿ ïÿòü äíåé. Óïîð íà ïðàê-
òèêó — ñòóäåíòû ðàáîòàþò ñ ìîäåëÿìè, 
òðåíèðóÿñü íà ðàçíûõ òèïàõ ëèö. Ïðîéäÿ 

îáó÷åíèÿ è ïîëó÷èâ ñåðòèôèêàò, îíè 
óæå ìîãóò ïðàêòèêîâàòü.

Íèêàêîé íà÷àëüíîé ïîäãîòîâêè íå òðå-
áóåòñÿ, ïðåäûäóùàÿ ïðîôåññèÿ íå èìååò 
çíà÷åíèÿ, âîçðàñò è ïîë — òîæå.

×òîáû óçíàòü áîëüøå ïðî àâòîðñêèé 
êóðñ âèçàæà îò Èðèíû Áðàéëÿí, ïîçâîíèòå 
åé ïî òåëåôîíó èëè íàïèøèòå íà âàéáåð — 
(067)903–51–01.

À ïîêà Èðèíà ïîäåëèòñÿ ñâîèì 
îïûòîì è ðàññêàæåò, êàê ýòî — áûòü 
ïðîôåññèîíàëüíûì âèçàæèñòîì.

ГРАФИК РАБОТЫ ВИЗАЖИСТОВ
Âèçàæèñòû — ýòî, êàê ïðàâèëî, 

ôðèëàíñåðû. Åñëè âû ñòàíîâèòåñü ïðî-
ôåññèîíàëîì, òî ðàáîòû áóäåò î÷åíü 
ìíîãî. ×àñòî íóæíî áûòü ó êëèåíòà 
óæå â ïÿòü óòðà. Âå÷åðà òîæå ìîãóò áûòü 
çàáèòû ïîä çàâÿçêó. Åñëè ñ âàìè òàêîå 
ñëó÷èòñÿ, íå ðàññòðàèâàéòåñü. Ýòî óñïåõ.

КАКИМИ НАЧАЛЬНЫМИ 
ДАННЫМИ НУЖНО ОБЛАДАТЬ

Èìåòü õîðîøèé âêóñ — îòëè÷àòü 
ñòèëüíûé ìàêèÿæ îò êè÷åâîãî. Õîðî-
øî ÷óâñòâîâàòü öâåòà. Áûòü òåðïåëèâûì. 
Óìåòü ñëóøàòü. Ïîñëåäíÿÿ ÷åðòà î÷åíü 
âàæíà. Åñëè ó âàñ â õàðàêòåðå ýòîãî íåò, 
ïðèäåòñÿ íàä ñîáîé ðàáîòàòü. Åùå äîëæ-
íà áûòü ïðèâû÷êà õîðîøî âûãëÿäåòü. 
Óìûòûé âèçàæèñò èëè âèçàæèñò ñ âå-
÷åðíèì ìàêèÿæåì â ïÿòü óòðà âûãëÿäèò 
ñìåøíî.

À âîò óìåòü õîðîøî ðèñîâàòü íå îá-
ÿçàòåëüíî.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ УХОДИТ 
НА ОДИН МАКИЯЖ

Ìèíóò 30–40. Íî ïåðåä ýòèì âàì íóæ-
íî åùå ïîãîâîðèòü ñî ñâîåé êëèåíòêîé. 
Ïîíÿòü, êàêîé ðåçóëüòàò îíà õî÷åò óâè-
äåòü. Íà ýòî òîæå ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ 
äî ïîëó÷àñà. Åñëè âû ãîòîâèòå äåâóøêó 
ê ñâàäüáå, íóæíî âûÿñíèòü, êàêîãî öâåòà 
ó íåå ïëàòüå, êàêèå áóäóò óêðàøåíèÿ, 
â êàêîì ñòèëå òîðæåñòâî.

СКОЛЬКО СТОИТ ОДИН МАКИЯЖ
Äëÿ Âèííèöû ýòî 200–500 ãðèâåí. 

Åñëè ñâàäåáíûé — îò 500 ãðèâåí. Öåíà 
çàâèñèò îò ìíîãèõ ôàêòîðîâ. Â òîì 
÷èñëå, è îò ðåïóòàöèè ìàñòåðà. Ïîêà 
âàøå èìÿ íå íà ñëóõó, áóäüòå ñêðîìíû 
â ðàñöåíêàõ.

ГДЕ БРАТЬ КЛИЕНТОВ
Íå äóìàéòå îá ýòîì. Ïðîñòî îòòà÷è-

âàéòå ñâîå ìàñòåðñòâî. Ñïåðâà — íà ìà-
ìàõ, ñåñòðàõ, ïîäðóãàõ. Ó÷èòåñü ðàáîòàòü, 

ó÷èòåñü âûÿñíÿòü ïîòðåáíîñòè êëèåíòà. 
Êàê òîëüêî íà÷íåò ïîëó÷àòüñÿ, æåëàþ-
ùèå âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè íàéäóòñÿ. 
Ñàðàôàííîå ðàäèî íèêòî íå îòìåíÿë. 
Êðîìå òîãî, åñòü ñîöñåòè. Âûêëàäûâàéòå 
ôîòîãðàôèè ëó÷øèõ âàøèõ ðàáîò â èí-
ñòàãðàì èëè ôåéñáóê. Êëèåíòû áóäóò.

МОЖНО ЛИ СОВМЕЩАТЬ ВИЗАЖ 
С ДРУГОЙ ПРОФЕССИЕЙ

Äà. Ìíîãèå òàê è äåëàþò. Ðàáîòàþò 
òîëüêî ïî âûõîäíûì è ïî âå÷åðàì. Èëè, 
íàîáîðîò, òîëüêî ïî-óòðàì. Â òàêîì ñëó-
÷àå ýòî áóäåò õîááè-ïîäðàáîòîê. Òîæå 
íå ïëîõî. Åñëè ïî÷óâñòâóåòå, ÷òî âàñ 
çàòÿãèâàåò — áðîñàéòå âñå è ñòàíîâèòåñü 
ïðîôè. Íå ïîæàëååòå.

КАКУЮ СУММУ НУЖНО ВЛОЖИТЬ, 
ЧТОБЫ НАЧАТЬ

Äëÿ ñòàðòà íà ìàòåðèàë äîñòàòî÷íî 
áóäåò ïîòðàòèòü îò 3 000 ãðèâåí. Íî ïî-
ìíèòå, öåíà íà âàøó ðàáîòó áóäåò ñèëüíî 
çàâèñåòü îò òîãî, ÷òî ó âàñ â êåéñå. ×åì 
êà÷åñòâåííåå êîñìåòèêà, òåì äîðîæå 
ñòîèò ìàêèÿæ.

КАКИЕ У ПРОФЕССИИ МИНУСЫ
Âû áóäåòå óñòàâàòü. È ìîðàëüíî, è ôè-

çè÷åñêè. Ðàáîòà ñòîÿ÷àÿ, òàê ÷òî ñïèíà 
íàïîìíèò î ñåáå.

Ñâîáîäíîãî âðåìåíè áóäåò íå õâàòàòü. 
Áëèçêèå ìîãóò îáèæàòüñÿ, ÷òî âû óäåëÿ-
åòå èì ìàëî âíèìàíèÿ. Èìåÿ íà ðóêàõ 
ìàëåíüêîãî ðåáåíêà, áûòü âèçàæèñòîì 
ñëîæíî.

Íî çàòî âû áóäåò âäîõíîâëÿòü ñâîèõ 
îêðóæàþùèõ. À âåäü ýòî ìíîãîãî ñòîèò. 

ИГОРЬ ДОБРЯНСКИЙ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 
БЛОГЕР, НОВАТОР

Ðàññêàæó, ÷òî òàêîå 
«peer to peer car rental 

service» — SizeCar.com, êàê âàì 
ýòî ìîæåò áûòü ïîëåçíî è êàê âû íà ýòîì 
ìîæåòå çàðàáîòàòü äåíüãè. Ïîñòàðàþñü 
ðàçëîæèòü âñå ïî ïîëî÷êàì è îáúÿñíèòü 
âñå íà ïîíÿòíîì ÿçûêå.

Peer to peer car rental — ýòî êðàòêîñ-
ðî÷íàÿ àðåíäà àâòîìîáèëåé íàïðÿìóþ 
ó ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ «peer to peer» — 
îò ÷åëîâåêà ê ÷åëîâåêó.

Ïðåäñòàâèì, ÷òî ó âàñ åñòü àâòîìîáèëü 
«Õ», â òå÷åíèå ìåñÿöà âû åãî èñïîëüçóåòå 
òîëüêî 15 äíåé, à îñòàëüíûå 15 äíåé îí 
ó âàñ ïðîñòàèâàåò â ãàðàæå èëè íà ïàð-
êîâêå. Âìåñòî ýòîãî, âû ìîæåòå çàðàáî-
òàòü íà íåì äåíüãè, ñäàâ åãî â àðåíäó. 
Ê ïðèìåðó, àâòîìîáèëü «Õ» çà ñóòêè âû 
ìîæåòå ñäàòü çà $30/äåíü õ 15 äíåé= $450. 
Âû ïîëó÷àåòå äîïîëíèòåëüíûé äîõîä 
â ñåìåéíûé áþäæåò $450, ïî ñåãîäíÿø-
íåìó êóðñó ýòî 11 700 ãðí.

Öåíû íà àðåíäó àâòîìîáèëåé â Óêðàèíå 
âàðüèðóþòñÿ îò $20 äî $300 çà ñóòêè, 
â çàâèñèìîñòè îò êëàññà è ðûíî÷íîé 

ñòîèìîñòè àâòîìîáèëÿ.
×òî ïîëó÷àåò àðåíäàòîð/êëèåíò? Êëè-

åíò ïîëó÷àåò íà 30–40 ïðîöåíòîâ íèæå 
öåíû, ÷åì ó ñòàöèîíàðíûõ ïðîêàòíûõ 
êîìïàíèé è îãðîìíûé âûáîð àâòîìîáè-
ëåé — îò ýêîíîì äî áèçíåñ-êëàññà, à òàêæå 
äîñòóïíîñòü àâòîìîáèëåé â ëþáîì íàñå-
ëåííîì ïóíêòå, ãäå æèâóò ëþäè è åçäÿò 
àâòîìîáèëè, òàê êàê êàæäûé âëàäåëåö àâòî 
ìîæåò ñäàòü åãî â àðåíäó äðóãîìó ÷åëîâåêó 
÷åðåç ñåðâèñ SizeCar.com, êîòîðûé áóäåò 
çàïóùåí â Óêðàèíå ýòîé îñåíüþ.

Ñåðâèñ áóäåò î÷åíü óäîáíûì è ïðîñòûì 
â èñïîëüçîâàíèè êàê äëÿ êëèåíòîâ, òàê 

è äëÿ âëàäåëüöåâ àâòî. Â ñåðâèñå âíåäðåíà 
ñèñòåìà îòçûâîâ è ðåéòèíãà àâòîìîáèëåé 
è êëèåíòîâ, à òàêæå ðåàëèçîâàíà áûñòðàÿ 
è áåçîïàñíàÿ ñèñòåìà îíëàéí îïëàò. Ïðè-
ñóòñòâóåò òàêæå îïöèÿ îíëàéí ñòðàõîâà-
íèÿ àâòîìîáèëåé ïîñóòî÷íî, îò ëó÷øèõ 
ñòðàõîâûõ êîìïàíèé ìèðà. Íà ñàéòå òàêæå 
áóäåò èíòóèòèâíûé êàëüêóëÿòîð, ãäå ìîæíî 
ïîñ÷èòàòü, ñêîëüêî âû ñìîæåòå çàðàáîòàòü 
íà ñâîåì àâòî, ó÷èòûâàÿ åãî ðûíî÷íóþ 
ñòîèìîñòü è êîëè÷åñòâî äíåé â àðåíäå.

Â Óêðàèíå çàïóñê ñåðâèñà ïî àðåíäå 
àâòî ó ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ SizeCar.com 
ïëàíèðóåòñÿ íà 30 îêòÿáðÿ.

Пять дней — и вы визажист. 
Вся правда про эту профессию

В Украине запустится международный сервис по прокату авто
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ТАЇСА ГАЙДА, АКТИВІСТКА
Усе, що деякі шавки можуть — це тицяти 
пальцем один на одного, перекладаючи 
відповідальність.

408531
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Зараз вам не сподобається. Замість того, щоб розказувати, які ми сильні та незламні, 
як ми мобілізувались, як навіть без допомоги держави допомагаємо постраждалим 
від вибухів… Так от, замість цього, краще задуматись, як цю силу скористати задля 
покарання винних та очищення влади від негідників у кріслах. Бо без цього ми приречені 
працювати та гинути за них назавжди. Кожного разу радіючи тому, які ж ми сильні!

Саме через те, що в нас керівництво держави мало переймається державними 
справами, а більше своїм рейтингом та кишенею, сталися вибухи у Калинівці.
Саме ці люди винні в тому, що завтра будь-яке місто України може стати гарячою 
точкою.
То як це назвати, як не злочином проти України? Не злочином проти народу?

Ірина Береза
письменниця, медик   

Олександр Білошкурський
адвокат     
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СВІТЛАНА ДУБИНА, ПРАВОЗАХИСНИЦЯ
Ненавиджу насильство. Зневажаю тупаків, які 
противляться протидії насильству.
Ратифікуй Стамбульську Конвенцію — не тупи!

ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ IT-АКАДЕМІЇ

×àñ ìèíàº äóæå øâèäêî. ² 
ìîæíà «ïðîãàâèòè» òîé ìîìåíò, 

êîëè áóëè ñèëè, íàòõíåííÿ ³ áàæàííÿ 
â÷èòè ùîñü íîâå. Ó ñòàðø³é øêîë³ ïîðà 
çàìèñëèòèñü ïðî ñâîº ìàéáóòíº. Âæå ëåã-
êî âèçíà÷èòèñü ç³ ñâî¿ìè çàõîïëåííÿìè 
òà óïîäîáàííÿìè. ª áåçë³÷ ìîæëèâîñòåé 
âèêîðèñòîâóâàòè ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëî-
ã³¿. Àëå çíà÷íî êðóò³øå ¿õ ñòâîðþâàòè, 
îòðèìóþ÷è â³ä öüîãî çàäîâîëåííÿ ³ ã³äíó 
çàðîá³òíó ïëàòó.

Áóòè àéò³øíèêîì äóæå êðóòî, òà 
íå ïðîñòî. Àëå ÿêùî áóäóòü íàâ÷àòè 
³ äîïîìàãàòè ñïåö³àë³ñòè â ö³é ãàëóç³, 
òî âæå äî çàê³í÷åííÿ øêîëè ìîæíà 
ñòàòè íà ïåðøèé ùàáåëü ñïðàâæíüîãî 
²Ò-ñïåö³àë³ñòà. Íàñòàº òîé ìîìåíò, êîëè 
ïîòð³áíî íàïðàâèòè ñâî¿ çóñèëëÿ íà òå, 
ùîá ñòàòè êðàùèì.

Óæå ïî÷èíàþ÷è ç 4-ãî êëàñó, ìîæíà 
ïî÷àòè íàâ÷àòèñü â Øêîë³ Õàêåð³â Â³-
ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿. Àäæå ñàìå â í³é 
ó÷åíü çìîæå ï³ñëÿ óðîê³â ïîçíàéîìè-
òèñü ç îñòàíí³ìè òåíäåíö³ÿìè ²Ò-ãàëóç³, 
à òàêîæ íàâ÷èòèñü ÷îìóñü íîâîìó òà 
ö³êàâîìó. Êð³ì òîãî, º âèêëàäà÷³, ÿê³ äî-
ïîìîæóòü ³ ï³äêàæóòü ïðàâèëüíèé øëÿõ 
ó âèâ÷åíí³ íîâîãî òà ö³êàâîãî ñâ³òó. Àäæå 
²íòåðíåò íå çàâæäè äàº ïîòð³áíó â³äïî-
â³äü. Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ïðîãðàìóâàííþ, 
âàæëèâî, ùîá ñêëàäíèé ìàòåð³àë çàñâî-
þâàâñÿ ëåãêî. Òîìó â Øêîë³ Õàêåð³â çà-
íÿòòÿ ïðîõîäÿòü âåñåëî òà ð³çíîìàí³òíî. 
Íåìàº ñòàíäàðòíîãî óðîêó, ÿê ó øêîë³. 
ª ³ãðè, ö³êàâ³ ïðàêòè÷í³ çàâäàííÿ, çìà-
ãàííÿ ì³æ ó÷íÿìè, ð³çíîãî ðîäó ïðîåêòí³ 
ðîáîòè òà áàãàòî ³íøîãî.

Äëÿ ó÷í³â â³êîâî¿ ãðóïè 9–12 ðîê³â çà-
íÿòòÿ ïðîõîäÿòü 3–4 ðàçè íà òèæäåíü. 
Ñêëàäàþòüñÿ âîíè ç ï’ÿòè çàíÿòü, êîæíå 
ç ÿêèõ òðèâàº 1,5 ãîä. Íàø³ õàêåðè âè-
â÷àþòü òàê³ ïðåäìåòè, ÿê ²íòåðíåò-
ïðîãðàìóâàííÿ, Îñíîâè âåá-äèçàéíó, 
Àíãë³éñüêà ìîâà ³ Ëîã³êà òà àëãîðèòì³-
çàö³ÿ. Âæå äëÿ ó÷í³â â³êîì 13–17 ðîê³â 
äîäàºòüñÿ ïðåäìåò Àëãîðèòì³çàö³ÿ òà 
ïðîãðàìóâàííÿ íà ìîâàõ Ñ/Ñ++.

Íà óðîêàõ ³íòåðíåò-ïðîãðàìóâàííÿ ó÷í³ 
ä³çíàþòüñÿ, ÿê ïðàöþº ³íòåðíåò, ÿê íèì 
êîðèñòóâàòèñÿ, à òàêîæ áðàòè ó÷àñòü 
ó éîãî ðîçâèòêó. Ä³òè çìîæóòü íå ïðî-
ñòî ïåðåãëÿäàòè âåá-ñòîð³íêè, ñèäÿ÷è 
çà êîìï’þòåðîì — âîíè çðîçóì³þòü ¿õíþ 
áóäîâó òà òåõíîëîã³¿, ùî âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ äëÿ ¿õ ñòâîðåííÿ. Áóäóòü ñòâî-
ðþâàòè ñâî¿ âëàñí³ ñòîð³íêè ³ çìîæóòü 

ä³ëèòèñü íèìè ç³ ñâî¿ìè äðóçÿìè òà ð³ä-
íèìè. Ä³òè ïîçíàéîìëÿòüñÿ ç ìîâîþ ðîç-
ì³òêè — HTML, ñòèë³çóþòü ñâ³é ñàéò 
çà äîïîìîãîþ CSS òà éîãî ôðåéìâîðê³â, 
à ùîá ñàéò âèãëÿäàâ äèíàì³÷íî, ìîæíà 
äîäàòè òðîõè Java Script.

Äóæå âàæëèâèì º âèâ÷åííÿ ïðåäìåòó 
Àëãîðèòì³çàö³ÿ òà ïðîãðàìóâàííÿ ìîâîþ 
Ñ. ×îìó ñàìå ìîâà Ñ (ñ³)? Òà òîìó, ùî 
çãîäîì ïðèéäå ÷àñ âèâ÷àòè ³íø³ ìîâè 
äëÿ ïðîãðàìóâàííÿ ñó÷àñíèõ «êðóòèõ» 
³ãðàøîê, ³íòåðíåò-äîäàòê³â ³ âñüîãî ³íøî-
ãî. ² ìîâè ïðîãðàìóâàííÿ, ÿê³ ñüîãîäí³ 
äëÿ öüîãî çàñòîñîâóþòüñÿ, â á³ëüøîñò³ 
ñâî¿é ìàþòü ñèíòàêñèñ (ïðàâèëà íà-
ïèñàííÿ êîìàíä òà ³íøèõ ïðîãðàìíèõ 
êîíñòðóêö³é), ìàéæå îäíàêîâèé ç ìîâîþ 
Ñ (äî ïåðåë³êó öèõ ìîâ íàëåæàòü, áåç 
ñóìí³âó, Ñ++, à òàêîæ Java, C#, PHP, 
Java-script).

ßêèì æå ÷èíîì ìè äàºìî ìîæëèâ³ñòü 
ñôîðìóâàòè íàâè÷êè ìàéáóòíüîãî ðîç-
ðîáíèêà ïðîãðàì? Ïåðø çà âñå, âèâ÷àºìî 
áàçîâèé ñèíòàêñèñ ìîâè (îñíîâí³ ñëîâà, 
ðîçä³ëîâ³ çíàêè, ³íø³ ñëóæáîâ³ ñèìâîëè 
³ ïðàâèëà, ùîá ¿õ «ë³ïèòè äîêóïè»:-). 
Ïðè öüîìó âàæëèâèì áóäå íàâ÷èòèñü 
ïðàâèëüíî ñêëàäàòè àëãîðèòìè (÷³òê³ ïî-
ñë³äîâíîñò³ ä³é, ÿê³ ïîâèííà âèêîíóâàòè 
ïðîãðàìà). ² êîëè âæå áóäåòå «ëóñêàòè 
ÿê íàñ³ííÿ» åëåìåíòàðí³ ïðîãðàìêè (âè-
âåäåííÿ íà åêðàí, ââåäåííÿ ç êëàâ³àòóðè, 
÷èòàííÿ/çàïèñ ó ôàéë, âèêîíàííÿ îñíî-
âíèõ ìàòåìàòè÷íèõ òà ëîã³÷íèõ îïåðàö³é 
³ ò. ï.) — ïî÷íåòüñÿ ðîçâ’ÿçàííÿ òðîõè 
ñêëàäí³øèõ, àëå ïðè öüîìó ³ ö³êàâ³øèõ 
çàäà÷. Êîæíà ç öèõ çàäà÷ áóäå ñêëàäîâîþ 
ìàéáóòíüîãî âåëèêîãî ïðîåêòó ó âèãëÿ-
ä³ âàøî¿ âëàñíî¿ âåðñ³¿ äåÿêî¿ ö³êàâî¿ 

êîìï’þòåðíî¿ ³ãðàøêè. Ñïî÷àòêó êîæíà 
çàäà÷à (³ãðîâå ïîëå, ³íòåðôåéñ, àëãîðèòì 
ñàìî¿ ãðè, ðåºñòðàö³ÿ ãðàâö³â òà ¿õ ðå-
çóëüòàò³â) âèð³øóºòüñÿ îêðåìî. Ïî ì³ð³ 
äîâåäåííÿ ¿õ äî ðîáî÷îãî ñòàíó — âîíè 
îá’ºäíóþòüñÿ, ³ â ê³íö³ âèðîñòàþòü â ïî-
âíîôóíêö³îíàëüíèé (õî÷à ³ â³äíîñíî ïðî-
ñòèé) ïðîãðàìíèé ïðîåêò.

Ç ÷îãî ïî÷èíàºòüñÿ âèâ÷åííÿ îñíîâ âåá-
äèçàéíó ó Øêîë³ Õàêåð³â? Â ïåðøó ÷åðãó 
ïîòð³áíî äîáðå îñâî¿òè ðîáîòó ç ãðàô³÷-
íèìè ðåäàêòîðàìè. Íàéá³ëüø ïîøèðåíè-
ìè ïðîãðàìíèìè ïàêåòàìè äëÿ ðîáîòè ç 
ãðàô³êîþ º ïðîãðàìè Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator, Corel DRAW ³ Corel 
Paintshop. Çâè÷àéíî, ó÷í³ ïîñòóïîâî 
îñâîþþòü âñ³ ïåðåðàõîâàí³ ïðîãðàìè 
äëÿ âåá-äèçàéíó ³ â÷àòüñÿ ïðàöþâàòè ç 
íèìè, àëå íàé÷àñò³øå âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
âñå æ ïðîäóêòè â³ä Adobe. Òîìó ïåðø 
çà âñå ó÷í³ Øêîëè Õàêåð³â ïî÷èíàþòü 
îñâîþâàòè Adobe Photoshop. Çàíÿòòÿ ç 
âåá-äèçàéíó º äóæå ö³êàâèìè òà âåñåëè-
ìè. Óñ³ì ïîäîáàºòüñÿ åêñïåðèìåíòóâàòè 
ç âëàñíèìè øàáëîíàìè.

Òðàäèö³éíèì ââàæàºòüñÿ, ùî âèâ÷åííÿ 
³íîçåìíî¿ ìîâè ãðóíòóºòüñÿ íà ïðÿì³é ³ 
ïîñò³éí³é âçàºìîä³¿ âèêëàäà÷à é ñòóäåíòà, 
äå ïåðøîìó â³äâîäèòüñÿ ðîëü ³í³ö³àòî-
ðà, à äðóãîìó — ñòàòóñ «ñëóõà÷à» àáî 
«ïðèéìà÷à». Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâ³ñòþ 
âèâ÷åííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè â ²Ò-Àêàäåì³¿ 
º òå, ùî âèêëàäà÷ áà÷èòü ó êîæíîìó ç 
âèõîâàíö³â äîáðîâ³ëüíîãî ³ çàö³êàâëåíîãî 
ñîðàòíèêà, îäíîäóìöÿ, ð³âíîïðàâíîãî 
ó÷àñíèêà íàâ÷àííÿ, â³äïîâ³äàëüíîãî 
çà âëàñí³ ðåçóëüòàòè. Ìàéñòåðí³ñòü íà-
øîãî â÷èòåëÿ ³íîçåìíèõ ìîâ ïîëÿãàº 
â òîìó, ùîá ñòâîðèòè â àóäèòîð³¿ óìîâè, 

ÿê³ âèìàãàþòü â³ä ó÷í³â òâîð÷îãî ïî-
øóêó ó ðîçâ’ÿçàíí³ ïîñòàâëåíî¿ ïðîáëå-
ìè. Òîáòî, åâðèñòè÷í³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ 
ïëþñ ³íòåðàêòèâíà âçàºìîä³ÿ º ôîðìóëîþ 
çàïîðóêè óñï³õó ó âèâ÷åíí³ ³íîçåìíî¿ 
ìîâè çà ïðîôåñ³éíèì ñïðÿìóâàííÿì. 
×àñòî-ãóñòî íà çàíÿòòÿõ ïðàêòèêóþòü-
ñÿ êåéñîâ³ ìåòîäè âèêëàäàííÿ, ðîáîòà 
â ïàðàõ, ãðóïàõ, ùî ñòâîðþº àòìîñôåðó 
êîíêóðåíòíîñò³. Îñê³ëüêè ñàìå â òàêèõ 
óìîâàõ ôîðìóþòüñÿ ïî÷óòòÿ âëàñíî¿ 
ã³äíîñò³ é ïîâàãè äî îäíîãðóïíèê³â, 
ïðîäóêòèâíî çàïàì’ÿòîâóºòüñÿ íîâèé 
ìàòåð³àë. Òåìàòèêà çàíÿòü º ñó÷àñíîþ, 
áàãàòîàñïåêòíîþ é ö³êàâîþ: õàêåðñòâî, 
ãàäæåòè, ì³êðîêîìï’þòåðè, ³ñòîð³ÿ 
êîìï’þòåðèçàö³¿, ðåêëàìà â ²Ò-ñôåð³, 
â³ðóñè, ê³áåðçëî÷èíí³ñòü, ñîö³àëüí³ ìå-
ðåæ³, ñòàðòàïè òîùî.

Íàø³ âèêëàäà÷³ ââàæàþòü, ùî ðîçâèòîê 
ëîã³÷íîãî ìèñëåííÿ íà ïàðàõ Ëîã³êè òà 
àëãîðèòì³çàö³¿ º äóæå âàæëèâèì. Ðîçóì 
ó÷íÿ òåæ ïîòðåáóº òðåíóâàííÿ. Ó øê³ëü-
íîìó â³ö³ âàæëèâî âäîñêîíàëþâàòè ëî-
ã³÷í³ ïðèéîìè äëÿ çàïàì'ÿòîâóâàííÿ. 
Ïîòð³áíî íàâ÷èòè ó÷í³â øâèäêî àíàë³-
çóâàòè òà ñèíòåçóâàòè ìàòåð³àë, ðîçóì³-
òè éîãî çì³ñò, ðîáèòè âèñíîâêè. ×àñòî 
â øêîë³, â çâ'ÿçêó ç áðàêîì ÷àñó, â÷àòü 
íå ðîçâèòêó ëîã³êè ìèñëåííÿ, à øàáëîí-
íîãî âèð³øåííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü. 
Íå ìàþ÷è çâè÷êè äî ëîã³÷íîãî ìèñëåííÿ, 
íåìîæëèâî òâîð÷î ï³ä³éòè äî âèð³øåííÿ 
ïðîáëåìè. À áåç òâîð÷îãî ï³äõîäó áàãàòî 
çàâäàíü çäàþòüñÿ íåðîçâ'ÿçíèìè. Ùîá 
çàíÿòòÿ ç ëîã³êè òà àëãîðèòì³çàö³¿ ïðî-
õîäèëè åôåêòèâíî, ó÷í³ ðåãóëÿðíî âè-
êîíóþòü ëîã³÷í³ âïðàâè, ð³çí³ çàâäàííÿ, 
íàâ÷àþòüñÿ äèâèòèñÿ íà æèòòºâ³ ñèòóàö³¿ 
ç òî÷êè çîðó ëîã³êè. Ó÷í³ âèðîáëÿþòü 
çâè÷êó ìèñëèòè ëîã³÷íî ³ áàãàòî çàäà÷ 
(â òîìó ÷èñë³ æèòòºâèõ), ÿê³ çäàâàëèñü 
ðàí³øå áåçâèõ³äíèìè, ñòàíóòü ëåãêî âèð³-
øóâàòèñü ³ çäàâàòèìóòüñÿ äð³á'ÿçêîâèìè.

Ñîô³ÿ Ðàøêîâàí, Âîëîäèìèð Á³ëå-
âè÷, ßðîñëàâ Âèãîâñüêèé òà Ñòàí³ñ-
ëàâ Ïðèñÿæíþê — ïðîãðàì³ñòè â³êîì 
â³ä 11 äî 17 ðîê³â. Âîíè âæå îòðèìàëè 
ðîáîòó â ïðåñòèæíèõ IT-êîìïàí³ÿõ ³ 
ñòâîðþþòü ñòàðòàïè, çà ÿê³ îòðèìóþòü 
³íâåñòèö³¿ íà äåñÿòêè òèñÿ÷ äîëàð³â ÷è 
íàâ³òü á³ëüøå!

Òîìó âèðóøàé ðàçîì ç Øêîëîþ Õàêåð³â 
Â³ííèöüêî¿ ²T-Àêàäåì³¿ ó çàõîïëèâèé ñâ³ò 
²Ò, ïî÷èíàþ÷è ç³ øêîëè!

ВІННИЦЬКА ІТ-АКАДЕМІЯ
òåë. 067–431–19–21, 073–20–99–743
ita.in.ua

БЛОГ

ІТ-ішник зі шкільної лави — це круто!

408691
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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß

408121

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

408173

405624

409026

— Отруби —это не только клет-
чатка, кроме оболочек они со-
держат зародыши зерна, богатые 
на питательные вещества, вита-
мины, микроэлементы. Добавкой 
к пище отрубей можно улучшить 
работу кишечника и желчевыво-
дящей системы, увеличить объ-
ем пищи, снизив при этом ее 

калорийность (что полезно при 
ожирении), поспособствовать 
снижению уровня сахара и хо-
лестерина крови. Кроме того, 
отруби являются адсорбентом, 
способным выводить из орга-
низма токсины. Применяя в ка-
честве диетической добавки от-
руби, во избежание кишечных 
инфекций и паразитарных за-
болеваний, лучше использовать 
очищенный и продезинфициро-
ванный продукт. Чтобы не иметь 
неприятностей со вздутием жи-
вота, вводить отруби в рацион 
питания нужно постепенно. 

Àëåêñàíäð 
Ñàìîéëîâ

ãàñòðîýíòåðîëîã 
âèííèöêîãî 

ìåäèöèíñêîãî 
öåíòðà 

«Àëüòàìåäèêà»

Комментарий эксперта

У ВАС ЛИШНИЙ ВЕС? 
ЕШЬТЕ ОТРУБИ 
Полезная оболочка  Провести 
генеральную уборку организма в целом, 
и кишечника в частности, можно с помощью 
отрубей. А еще похудеть, кровь обновить, 
и наконец-то сходить «по-большому»

При гиповитаминозе
Упадок сил, плохая память, 
сниженный иммунитет, 
выпадающие волосы, ломкие 
ногти — все эти симптомы 
проявляются при дефиците 
какого-либо витамина. 
К тому же во время стресса, 
перегрузках умственных 
и физических, беременнос-
ти, курении увеличивается 
потребность клеток в ви-
таминах.

При избыточном весе
У многих проблема 
избыточного веса связана 
с привычкой наедаться 
на ночь. Вместо того, чтобы 
поглощать на скорую руку 
сделанные бутерброды, луч-
ше выпить вместе с отрубями 
стакан обезжиренного мо-
лока или нежирного кефира. 
Благодаря растительным 
волокнам, содержащимся 
в отрубях, быстро появляется 
чувство насыщения.

При запорах
В отрубях содержится в два 
раза больше растительных 
волокон, чем в овощах. По-
тому первенство по содер-
жанию клетчатки прочно при-
надлежит именно отрубям. 
Клетчатка тянет на себя воду, 
за счет чего объем каловых 
масс в кишечнике увеличи-
вается. Таким образом, про-
исходит стимуляция работы 
кишечника и уменьшается 
риск запоров.

АЛЕНА РЯБОКОНЬ, 
(067)4333535 

Îòðóáè áûâàþò 
ïøåíè÷íûå, ãðå÷-
íåâûå, îâñÿíûå, 
ðæàíûå, ðèñîâûå, 

âñå ÷òî çåðíî ïðè îáðàáîòêå 
äàåò — îòðóáè. Íè îäèí äèåòîëîã 
íå ñêàæåò, ÷òî îòðóáè — ïèòà-
òåëüíû, çàòî âñå äðóæíî ãîâîðÿò 
î ïîëåçíûõ âåùåñòâàõ, êîòîðûå 
â íèõ ñîäåðæàòñÿ. Âî-ïåðâûõ, 
ýòî êëåò÷àòêà, âèòàìèíû Å, 
À è ãðóïïû Â. Âî-âòîðûõ, êó÷à 
íåîáõîäèìûõ ìèíåðàëîâ.

Ãëàâíàÿ öåííîñòü îòðóáåé — 
âûñîêîå ñîäåðæàíèå êëåò÷àòêè, 
êîòîðàÿ î÷èùàåò ñòåíêè æåëóäêà 
è êèøå÷íèêà. ×òîáû "ãåíåðàëü-
íàÿ óáîðêà" óäàëàñü, îòðóáè íóæ-
íî çàïàðèòü èëè ïðîñòî çàïèòü 
áîëüøèì êîëè÷åñòâîì âîäû. 
Íî äèåòîëîãè íå ñîâåòóþò óâ-
ëåêàòüñÿ ïîäîáíûìè ÷èñòêàìè 
äëÿ ëå÷åíèÿ, ëó÷øå ïðèìåíÿòü 
îòðóáè â ïðîôèëàêòè÷åñêèõ öå-
ëÿõ — îò çàïîðà èçáàâèòüñÿ.

КОГДА ОТРУБИ НЕ СТОИТ ЕСТЬ?
 спаечная болезнь 
 диарея 

  гастрит, язвы и другие проблемы 
ЖКТ в стадии обострения

КОГДА ОТРУБИ ПОЛЕЗНЫ

При проблемах 
с сердечно-
сосудистой системой
Питательные вещества 
и клетчатка, которые содер-
жат цельные зерна, помогают 
снижать холестерин, риск 
гипертонии и благотворно 
действуют на работу сердеч-
но-сосудистой системы.

При высоком уровне 
глюкозы в крови
Отруби трудно перевариваются, 
медленно усваиваются, что по-
могает контролировать скачки 
сахара и инсулина в крови. 
Отруби не дают резких скачков 
сахара в крови, поэтому, чем 
их больше в нашем питании, 
тем лучше.
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Вінницьке 
хокейне дербі 
 Ç øîñòîãî ïî âîñüìå 
æîâòíÿ ó Â³ííèö³ íà ñòàä³îí³ 
Öåíòðàëüíîãî ïàðêó â³äáó-
äåòüñÿ äðóãèé òóð ÷åìï³îíà-
òó Óêðà¿íè ç õîêåþ íà òðàâ³. 
Â³ííèöþ ïðåäñòàâëÿþòü òðè 
êîìàíäè, ùå îäíà — Ëàäè-
æèí. Íàéö³êàâ³øèì áóäå ïî-
ºäèíîê ì³æ «ÎÊÑ-ØÂÑÌ» 
³ «ØÂÑÌ-Îë³ìï³ºþ». Â³í 
ñòàðòóº ó íåä³ëþ î 15.15. 
Âõ³ä — â³ëüíèé.

Тріумф  
футболісток 
 Â Òåðíîïîë³ çàâåðøèâñÿ 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ôóòáî-
ëó (ïåðøà ë³ãà) ñåðåä ä³â÷àò 
äî 15 ðîê³â. Â³ííè÷àíêè 
çäîëàëè «Ëóãàíî÷êó-Ñïàð-
òàê» — 3:0, çá³ðíó Ìèêîëà¿â-
ùèíè — 4:0, «Îñâ³òó-Âîëè-
íÿíêó» ³ ãîñïîäàðîê ïîëÿ — 
ïî 2:0, â ï³âô³íàë³ Îäåñüêó 
îáëàñòü — 6:0, â ô³íàë³ 
ñóì÷àíîê — 2:0. Öå äàëî ¿ì 
ïåðåïóñòêó äî âèùî¿ ë³ãè. 
Êðàùèì âîðîòàðåì òóðí³ðó 
ñòàëà â³ííè÷àíêà Îëåêñàí-
äðà Òåìíèê, à êðàùèì áîì-
áàðäèðîì — íàøà çåìëÿ÷êà 
Þë³ÿ Õðèñòþê (9 ãîë³â).

Де найкращі 
гімнастки 
 Ô³í³øóâàâ ÷åìï³îíàò 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ïî ãðó-
ïîâèõ âïðàâàõ ç õóäîæíüî¿ 
ã³ìíàñòèêè. Ï’ºäåñòàë 
ïîøàíè çàéíÿëè êîìàíäè 
îáëàñíîãî öåíòðó: ÌÄÞÑØ 
¹ 1, êëóá³â «Åë³ò» ³ «Òåìï». 
×åòâåðòîþ çàëèøèëàñÿ çá³ð-
íà Êàëèí³âêè.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

ÑÏÎÐÒ

Бажаючі займатися радіопе-
ленгацією можуть звертатися 
до старшого тренера збірної 
Вінницької області Сергія Зелен-
ського (тел. 050–642–19–49). 
Запрошуються діти від десяти 

років, а також дорослі. Постій-
них місць тренувань у наших 
«полювальників на лисиць» 
немає. З метою найкращої під-
готовки до змагань вони регу-
лярно змінюються.

Де займатися?
«Полювання на лисиць» — це зма-
гання з радіоорієнтування на пере-
січній місцевості. Воно полягає в по-
шуку захованих радіопередавачів 
(«лис») за допомогою переносного 
приймача (пеленгатора). Сутність 

«полювання» — це поєднання мис-
тецтва оперативної радіопеленга-
ції і бігу по пересічній місцевості. 
Справжній спортсмен — «мисли-
вець» повинен бути хорошим 
легкоатлетом і орієнтувальником.

Як «полювати на лисиць» 

Випуск №39 (1008)
По два варіанти розв’язку в кожній двоходовій 
задачі-мініатюрі на кооперативний мат.

Задача №2047-2050
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)
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ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №39 (1353) 27 вересня 2017 року
Задача №2043
1… bc7:  2. Kpa8 c8Фx; 1.Kpa8! Kpc6  2. Cb8 b7x;
Задача №2044
1... f6+  2. Kph8 g7x; 1. Cf7! gf7:  2. Kph8 f8Фx:
Задача №2045
A). 1… Cb3+  2. Kpa3 Kc2x; 1. Kpb1! Cc2+  2. Kpc1 Kb3x;
B) 1...Cc2+  2. Kpc1 Kb3x; 1. Kpa2! Cb3+  2. Kpa3 Kc2x;
Задача №2046
1… Tf1  2. Kg4 Tf3x; 1. Kd3! Ch3  2.Kf4 Te3x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ó íèí³øí³ íåñïîê³éí³ ÷àñè 
â³éñüêîâî-òåõí³÷í³ âèäè ñïîðòó 
ïðèâåðòàþòü îñîáëèâó óâàãó. Â³-
ííèöüê³ «ïîëþâàëüíèêè íà ëè-
ñèöü» ï³äòâåðäèëè ñâîº ë³äåðñòâî 
íà çàãàëüíîäåðæàâíîìó ð³âí³.

ТРЕНЕР СТАВ ЧЕМПІОНОМ. Ó 
ñòîëè÷íîìó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ë³ñ³ 
ïðîâåëè Êóáîê êðà¿íè ñåðåä äî-
ðîñëèõ òà ïåðø³ñòü êðà¿íè ñåðåä 
ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³. Çìàãàòèñÿ áóëî 
íåëåãêî. Ïîñò³éíî éøîâ äîù 
(íà ìåæ³ çëèâè), ùî óñêëàäíþâàëî 
ñòàðò. Ó îñîáèñòîìó çàë³êó ìåäàë³ 
ðîç³ãðóâàëèñÿ íà êëàñè÷í³é äèñ-
òàíö³¿ ó äâîõ âèäàõ ïðîãðàìè — 
íà ä³àïàçîíàõ 3,5 Ìãö ³ 144 Ìãö. 
Ñåðåä äîðîñëèõ êðàùèõ âèçíà-
÷àëè ëèøå â îñîáèñò³é ïåðøîñò³. 
Ó «åë³ò³» (ñïîðòñìåíè â³ä 20 ðîê³â) 
â³ííè÷àíèí Îëåêñàíäð Ìàð÷óê, 
ìàéñòåð ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî 
êëàñó, çäîáóâ ñð³áëî ³ áðîíçó. 
À òðåíåð Ñåðã³é Çåëåíñüêèé ïî-
ñ³â ïåðøå ³ äðóãå ì³ñöÿ ó ãðóï³ 
ñåðåä ÷îëîâ³ê³â ñòàðøå 40 ðîê³â 

ПЕРЕМОГА НА ДЕНЬ НАРО-
ДЖЕННЯ. Â³ííèöüêà êîìàí-
äà áëèñêó÷å âèãðàëà ïåðø³ñòü 

êðà¿íè ñåðåä ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³. 
Çà ïåðåìîãó çìàãàëèñÿ äåñÿòü 
ðåã³îí³â.

Ó îñîáèñòîìó çàë³êó â³ííèöüê³ 
øêîëÿð³ çäîáóëè äåñÿòü íàãîðîä. 
×åìï³îíàìè ñòàëè Ìàêñèì Äðåì-
ëþãà (þíàêè äî 16 ðîê³â), Âî-
ëîäèìèð Ëÿõîâè÷ (äî 14 ðîê³â), 
Æàííà Áàä³ê (ä³â÷àòà äî 16 ðîê³â) 
³ Âëàäèñëàâ Êàëüí³÷åíêî (þí³î-
ðè äî 19 ðîê³â). Ñð³áëî â àêòè-
â³ Ìàêñèìà Äðåìëþãè ³ Àë³íè 
Ñîëîíåíêî (äî 14 ðîê³â), áðîí-
çà — ó Áîãäàíà Âîéöåõ³âñüêîãî 
(äî 19 ðîê³â) ³ Æàííè Áàä³ê.

Çà ï³äñóìêàìè äâîõ äí³â àá-
ñîëþòíèìè ÷åìï³îíàìè ñòàëè 
Ìàêñèì Äðåìëþãà ³ Æàííà Áà-
ä³ê. Äî ðå÷³, Æàííà ï³ä ÷àñ çìà-
ãàíü â³äçíà÷àëà äåíü íàðîäæåííÿ. 
— Æàíí³ Áàä³ê âèïîâíèëîñÿ 
ëèøå 14 ðîê³â. Àëå âîíà âèñòóïà-
ëà ó ñòàðø³é ãðóï³ — ñåðåä ä³â÷àò 
äî 16 ðîê³â. Öèì âîíà íàìàãàëàñÿ 
ïðèíåñòè êîìàíä³ á³ëüøå êîðèñ-
ò³, — ðîçïîâ³â Ñåðã³é Çåëåíñüêèé.

ЗАПОРУКА УСПІХІВ. Ñåðã³é Çå-
ëåíñüêèé ïîÿñíèâ, ùî º çàïîðó-
êîþ ïîñò³éíèõ óñï³õ³â â³ííèöü-
êèõ ðàä³îîð³ºíòóâàëüíèê³â.

— Òðåíóºìîñÿ ö³ëèé ð³ê, 
ó áóäü-ÿêó ïîãîäó: äîù, ñïåêó, 

«МИСЛИВЦІ НА ЛИСИЦЬ» 
ПРИВЕЗЛИ 10 МЕДАЛЕЙ
Рівень  Команда Вінниці виграла 
першість України серед учнівської 
молоді зі спортивної радіопеленгації. 
У особистому заліку наші школярі 
здобули десять медалей, причому двоє 
стали абсолютними чемпіонами

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Íàéñïîðòèâí³ø³ ïåäàãîãè 

íàøîãî ì³ñòà â³äçíà÷èëè ïðî-
ôåñ³éíå ñâÿòî âåëîïðîá³ãîì. 
Òðàäèö³ÿ áóëà çàïî÷àòêîâàíà 
ð³ê òîìó â÷èòåëåì ô³çèêè øêîëè 
¹ 23 Àíàòîë³ºì Ìàðèÿí÷óêîì ³ 
â÷èòåëüêîþ ô³çêóëüòóðè øêîëè 
¹ 20 Àííîþ Ãîëóá, à ï³äòðèìàëà 
¿¿ ì³ñüêà ïðîôñï³ëêà ïðàö³âíèê³â 
îñâ³òè ³ íàóêè.

Ó÷àñíèêè ïðîá³ãó ïðî¿õàëè 
â³ä ì³ñüêâèêîíêîìó âóëèöÿìè 
Ñîáîðíà, Êåëåöüêà, 600-ð³÷÷ÿ, 

Õìåëüíèöüêå øîñå, Öåíòðàëü-
íèì ïàðêîì ³ ô³í³øóâàëè íà ªâ-
ðîïåéñüê³é ïëîù³, á³ëÿ Âåæ³. 
Äèñòàíö³þ äîëàëè ïîâ³ëüíî, 
íå íà øâèäê³ñòü. Ñåíñó áîðî-
òèñÿ çà ïåðø³ñòü íå áóëî, àäæå 
íàãîðîä íå ïåðåäáà÷àëîñÿ.

Ñåðåä ó÷àñíèê³â ïðîá³ãó áóâ 
äâîðàçîâèé ñð³áíèé îë³ìï³éñüêèé 
ïðèçåð, ó÷àñíèê ÷îòèðüîõ Îë³ì-
ï³àä Ïàâëî Õíèê³í.

— Ó÷èòåë³, ÿê³ çàéìàþòüñÿ 
ñïîðòîì, — ÷óäîâèé ïðèêëàä 
äëÿ ä³òåé. Ïåäàãîãè ìàþòü áóòè 

çäîðîâèìè ³ ñèëüíèìè. Äî ðå÷³, 
ÿ òåæ âèêëàäà÷ — íàâ÷àþ ñïîð-
òèâíîìó ïëàâàííþ ñâî¿õ ñèí³â, — 
ðîçïîâ³â Ïàâëî Õíèê³í.

Îðãàí³çàòîðè íàãîëîøóâà-
ëè, ùî àìàòîðñüêèé âåëîñïîðò 
ó Â³ííèö³ îñòàíí³ì ÷àñîì ñòàº 
âñå á³ëüø ïîïóëÿðíèì. Ìîâëÿâ, 
ó íàñ îáëàøòóâàëè âåëîäîð³æîê 
íàáàãàòî á³ëüøå, í³æ äå³íäå.

— Ìè â÷èìî øêîëÿð³â áóòè 
àêòèâíèìè ó æèòò³. ß îñòàíí³ì 
÷àñîì «çàõâîð³ëà» âåëîñïîðòîì 
³ õî÷ó «ï³äñàäèòè» íà öå ³íøèõ 

â³ííè÷àí, — ñêàçàëà Àííà Ãî-
ëóá. — Òàêîæ çàéìàþñÿ ñïîðòèâ-
íèì òóðèçìîì, òðåíóþ ìîëîäü. 
Íà òðåíóâàííÿõ þíàê³â çàëó÷àþ 
íå ëèøå äî ï³øîõ³äíîãî òóðèçìó, 
àëå é äî âåëîñèïåäíîãî.

Ãîëîâà ì³ñüêî¿ ïðîôñï³ëêè 
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè Ïåòðî 
Ñîëîâåé ñêàçàâ, ùî ï³äòðèìóº âñ³ 
ïî÷èíàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñïîðòîì 
³ çäîðîâèì ñïîñîáîì æèòòÿ. Ïðè-
ì³ðîì, çìàãàííÿ ñåðåä ó÷èòåë³â 
ç íàñò³ëüíîãî òåí³ñó, âîëåéáîëó 
òîùî.

День учителя відзначили велопробігом

ìîðîç. Òàêîæ äàºòüñÿ âçíàêè 
ñàìîâ³ääà÷à íàøèõ ñïîðòñìå-
í³â íà âàæëèâèõ çìàãàííÿõ. 
À îñü àïàðàòóðà ó âñ³õ ó÷àñ-
íèê³â ïðèáëèçíî îäíîãî ð³âíÿ. 
Ó â³ííè÷àí âîíà íå êðàùà, í³æ 
ó ðàä³îñïîðòñìåí³â ç ³íøèõ êî-
ìàíä, — ñêàçàâ Ñåðã³é Çåëåí-
ñüêèé.

Áåçóìîâíî, ñêëàäíî áóëî á 
äîñÿãòè ñåðéîçíèõ ðåçóëüòàò³â 
áåç ìàòåð³àëüíî¿ ï³äòðèìêè êî-
ìàíäè, çâåðòàº óâàãó ïðåçèäåíò 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ 
ðàä³îñïîðòó ³ ãîëîâíèé òðåíåð 

çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ç³ ñïîðòèâíî¿ 
ðàä³îïåëåíãàö³¿ Âàñèëü Êîëî-
äÿæíèé.

— Íàøà êîìàíäà ³ îáëàñíà 
ôåäåðàö³ÿ ðàä³îñïîðòó äÿêóþòü 
çà ìàòåð³àëüíó ï³äòðèìêó ñïîðòñ-
ìåí³â íà÷àëüíèêó ñïîðòóïðàâë³í-
íÿ ÎÄÀ Ñåðã³þ ×åðíÿâñüêîìó, 
ãîëîâ³ ñïîðòêîì³òåòó ì³ñüêðàäè 
Ñåðã³þ Êðàºâñüêîìó, ãîëîâ³ îá-
ëîðãàí³çàö³¿ òîâàðèñòâà ñïðèÿííÿ 
îáîðîí³ Óêðà¿íè Àíàòîë³þ Êàöàþ 
³ ïðåçèäåíòó Ìåä³à Êîðïîðàö³¿ 
«R²À» Îëåêñàíäðó ×îâãàíó, — 
ñêàçàâ Âàñèëü Êîëîäÿæíèé.

Жанні Бадік Жанні Бадік 
під час під час 

змагань змагань 
виповнилося виповнилося 

14 років. 14 років. 
Дівчина стала Дівчина стала 

абсолютною абсолютною 
чемпіонкою, чемпіонкою, 

хоча хоча 
виступала виступала 
у старшій у старшій 

віковій віковій 
категоріїкатегорії
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ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

Òèì, êîìó ³ç íà-
ñòàííÿì æîâòíÿ 
õî÷åòüñÿ êóäèñü 
çà âèäíîêðàé, 

à ãðîø³ âæå âèòðà÷åí³ íà ñåðï-
íåâ³ â³äïóñòêè, ìîæíà ìàéíó-
òè äî Êàì’ÿíöÿ-Ïîä³ëüñüêîãî 
íà ö³ âèõ³äí³. Ôåñòèâàë³ «Çî-
ëîòà Îìåãà» òà «Îêòîáåðôåñò» 
ó Êàì’ÿíö³ 6–8 æîâòíÿ ðîçä³-
ëÿòü ì³ñòî íà äâà ôëàíãè. Îäèí 
³ç íèõ — ïîâ³òðÿíèé: íåáî íàä 
ì³ñòîì çàïîâíèòüñÿ âåëè÷åçíèìè 

ïîâ³òðÿíèìè êóëÿìè. ²íøèé — 
íàçåìíèé: Êàì’ÿíåöü çàïîëîíÿòü 
ïîö³íîâóâà÷³ ð³çíèõ âèä³â ïèâà. 
Ôåñò ïîâ³òðîïëàâàííÿ ùîðîêó 
çáèðàº ñîòí³ ëþäåé. Ùîïðàâäà, 
á³ëüø³ñòü ³ç ïðè¿æäæèõ ïðîñòî 
äèâèòüñÿ íà óñþ öþ áàðâèñòó 
êðàñó: âàðò³ñòü ïîëüîòó íà ïîâ³-
òðÿí³é êóë³ äëÿ 1 îñîáè ñêëàäàº 
2,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü, à âå÷³ðí³é ïî-
ë³ò ó ñóáîòó — 3 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. 
ßêùî ïîãîäà áóäå íåñïðèÿòëè-
âà — çàíàäòî â³òðÿíà — êóë³ ó ïî-
â³òðÿ íå ï³äí³ìóòüñÿ. Ó ìèíóëîìó 
ðîö³, äî ñëîâà, âèë³ò ïîâ³òðÿíî¿ 
åñêàäðèëü¿ ñàìå ÷åðåç öå ³ çàòðè-

НА ПИВО І ПОВІТРЯНІ 
КУЛІ У КАМ’ЯНЕЦЬ 
Відпочинок  Замість нудитися вдома 
є варіант відвідати одразу два фестивалі, 
що пройдуть у Кам’янці-Подільському 
цими вихідними. Правда, вирішувати 
треба хутко — адже дістатися туди чим 
ближче до фесту, тим складніше

ìàâñÿ. Öèìè âèõ³äíèìè ïîãîäêà 
òåæ áóäå íå òå ùîá áàáèíå ë³òî: 
íà ñàéò³ ua.sinoptik.ua ó ñóáîòó 
òà íåä³ëþ îá³öÿþòü 11 ãðàäóñ³â 
òåïëà òà äîù. Íó ùî æ, ÿêùî 
íå ïîùàñòèòü ³ç ïîãîäîþ, º ùå 
äðóãèé âàð³àíò — ï³òè âèïèòè 
ïèâà íà Îêòîáåðôåñò³. Õî÷à äëÿ 
íåïèòóùèõ òåæ çíàéäåòüñÿ ÷èì 
ñåáå çàéíÿòè: ó ì³ñò³ ïðîõîäè-
òèìóòü ÷èñëåíí³ ìàéñòåð-êëàñè, 
ãðàòèìå ÿê³ñíà ðÎêîâà ìóçèêà 
òà ë³ïèòèìóòü ã³ãàíñüêó ÷³àáàò-
òó, ÿêà ïðåòåíäóâàòèìå íà ðåêîðä 
Óêðà¿íè.

—  «Îêòîáåðôåñò» º çàêëþ÷íèì 
ôåñòèâàëåì ñåçîíó. Áóäå áàãàòî 
ö³êàâîãî: ó íàñ âèñòóïàòèìóòü 
ð³çí³ êîëåêòèâè: ïî÷èíàþ÷è â³ä 
15 ãîäèíè — òàíöþâàëüí³ äèòÿ÷³, 
ïîò³ì — ñï³âî÷³. Ïåðøîãî äíÿ ç³ 
ñöåíè ëóíàòèìå áëþç, äæàç òà 
óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ ï³ñí³. Íà äðó-
ãèé âå÷³ð íà ñöåí³ ãðàòèìóòü ðîê-
ãðóïè òà êàíòð³-áåíäè, — ðîçïî-
â³â Â³êòîð Ãîäíèé, êîîðäèíàòîð 
ïðîãðàìè ôåñòèâàëþ.

Поїзд. Поїхати до Кам’янця 
поїздом коштує від 70 гривень, 
але квитків на поїзд на 6 жовтня, 
п’ятницю, вже немає (от на 5 та 
на 7 жовтня — ще є).
BlaBlaCar. Ще варіант — діс-
татися Кам’янця-Подільського 
із допомогою водія BlaBlaCar — 
п’ятничні поїздки коштують від 
110 і до 130 гривень, суботні — від 
140 до 180 гривень.
Із тур-клубом. Також можна 
поїхати на фест із тур-клубом 
«Бідняжки». Коштуватиме це до-
рожче — 280 гривень, але за ці 

гроші ви отримаєте переїзд авто-
бусом туди й назад та оглядову 
екскурсію містом. Залишилось ще 
17 місць, можете встигнути (дзво-
нити за телефоном (097)1728010).
Автобус. Виїзд — із Західного вок-
залу, білети коштують від 131 гривні.
Приміські поїзди. Сісти на елек-
тричку «Вінниця-Хмельницький» 
і вийти на передостанній станції 
Гречани (відправляється зі Вінни-
ці о 9.07, у Гречанах — о 12.52), 
а далі у Гречанах о 20.47 сісти 
на електричку «Гречани-Ларга», 
і вийти у Кам’янці о 22.47.

Як дістатися?

Політати на повітряній кулі - задоволення не кожному по 
кишені. Але споглядати вправність пілотів з землі теж цікаво
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Той, хто біжить по лезу 2049
Трилер
5.10–11.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

DZIDZIO Контрабас
Комедія, 4.10, поч. о 15.45. Вартість квитків — 
70 грн. 5.10–11.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Припутні
Комедія, 4.10, поч. о 13.40, 18.00
Вартість квитків — від 65 грн
5.10–11.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Вартові джунглів
Анімація, 4.10, поч. об 11.50
Вартість квитків — 65 грн
5.10–11.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Коматозники
Психологічний трилер
5.10–11.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948
Lego Ніндзяго Фільм
Анімація, 4.10, поч. о 10.20, 14.50
Вартість квитків — від 60 грн
5.10–11.10, час сеансів — за тел. (097)7514948

Kingsman: Золоте кільце
Комедія, 4.10, поч. о 12.20, 18.30, 21.00
Вартість квитків — від 60 грн
5.10–11.10, час сеансів — за тел. (097)7514948

Статус Бреда
Трилер, 4.10, поч. о 16.50
Вартість квитків — від 60 грн
5.10–11.10, час сеансів — за тел. (097)7514948

Американський убивця
Бойовик, 4.10, поч. о 21.10
Вартість квитків — від 60 грн
5.10–11.10, час сеансів — за тел. (097)7514948

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Воно
Жахи, 4.10, поч. о 12.50, 17.50, 22.30
Вартість квитків — від 50 грн
5.10–11.10, довідка — за тел. (096)0035050

Мати
Драма, 4.10, поч. о 15.20, 20.10
Вартість квитків — від 50 грн
5.10–11.10, довідка — за тел. (096)0035050

Тюльпанова лихоманка
Мелодрама, 4.10, поч. об 11.00, 13.10
Вартість квитків — від 50 грн
5.10–11.10, довідка — за тел. (096)0035050

Сховище
Трилер, 4.10, поч. о 10.00, 12.00, 22.40
Вартість квитків — від 50 грн
5.10–11.10, довідка — за тел. (096)0035050

Шкіряне обличчя
Трилер, 4.10, поч. о 21.40
Вартість квитків — від 50 грн
5.10–11.10, довідка — за тел. (096)0035050

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

ВИСТАВКИ
Київська 
виставка риб
З 7 жовтня по 5 листо-
пада у Вінниці у Цен-
тральному універмагу 
триватиме Київська 
виставка риб!
Виставка працюва-
тиме щоденно, без 

перерви та вихідних з 10.00 до 19.00.
Щоденне годування о 18.00.
На виставці будуть представлені різні види 
екзотичних риб, піраній, крокодилів та черепах.
Вартість квитків: 25 грн — для дітей та 30 грн — 
для дорослих.
Довідки за телефонами: 
(067) 426 45 53, (050) 733 64 07.

Виставка «Таємничі знаки»
До 9 жовтня в обласному художньому музеї 
проходить персональна виставка живопису 
художниці Мар’яни Сілагіної.
У експозиції виставки представлено 25 робіт. 
Твори талановитої художниці виконані 
в українському етнічному стилі. Це олійний 
живопис на основі авторських технік та 
художнього бачення. У свої роботи Мар’яна 
вкладає глибокий фiлософський пiдтекст, 
розкриває дух і ментальність нашого народу. 
Усі картини об’єднує висока енергетика, глибоке 
духовне наповнення, яскрава колористика та 
потужний етнічний характер. 
Відвідати виставку можна за адресою — 
вул. Соборна, 21. Тел. 56–28–73.

Орнаментальна мозаїка Поділля
До 22 жовтня у краєзнавчому музеї проходить 
виставка Ірини Савчук «Орнаментальна 
мозаїка Поділля»! На виставці представлені 
різні напрямки народного мистецтва, а також 
варіації їхнього сучасного трактування: 
вишивка, писанка, витинанка, іграшка, художній 
текстиль, різьблення. Відвідати виставку можна 
за адресою — вул. Соборна, 19.

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
ТЕАТР 
театр ім. Садовського 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Кіт у чоботях
Музична казка для дітей
4.10, поч. об 11.00

Шельменко-денщик
Водевіль, 4.10, поч. о 16.00

Лісова пісня
Міф з прадавніх часів
5.10, 11.10, поч. о 18.30

Летюча миша
Оперета на три дії, 6.10, поч. о 18.30

Дюймовочка та метелик
Музична казка для дітей
7.10, поч. о 12.00

Дядя Ваня
Комедія, 10.10, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
Коза-Дереза
Казка-комедія, 7.10, поч. об 11.00 та 13.00
Вартість квитків — від 25 до 30 грн

Весела подорож
Казка-гра для дітей від трьох років
8.10, поч. об 11.00 та 13.00
Вартість квитків — від 25 до 30 грн

Олександр 
Пономарьов з 
новим туром 
«Полонила ти»
Головний романтик і 
Золотий голос України, 
народний артист 
Олександр Пономарьов 

везе у Вінницю свою нову концертну програму 
«Полонила ти»! 9 жовтня о 19.00 у Будинку 
офіцерів спеціально для вінницьких шанувальників 
виняткові прем’єри: «Полонений», «Весна», 
«Недозволена» та всі найулюбленіші хіти — від 
«Зіроньки», «Серденька», «Він чекає на неї» до «Я 
люблю тільки тебе», «Мамі» і «Заспіваймо пісню 
за Україну». Уже більше 20 років Олександр 
Пономарьов утримує звання кращого співака 
України. Рівних йому немає ні по силі голосу, ні по 
вмінню кожною піснею полонити серця слухачів. 
Його пісні вивертають душу і беруть за живе. 
Квитки — 200-580 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру і Будинку офіцерів. 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57-55- 55. 
Організатор – компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

ТРЦ «Мегамолл» 
виповнюється 
дев’ять років!
7 жовтня 
о 18.00 на вінничан 
та гостей міста чекає 
грандіозне свято, яке 
відбудеться на головній 

сцені торговельно-розважального центру.
Спеціальні гості свята — фіналісти «Х-Фактору», 
музичний гурт «Mountain Breeze».
На свій день народження ТРЦ «Мегамолл» 
традиційно дарує подарунки та безліч приємних 
емоцій своїм відвідувачам. 
Цього разу за підтримки ексклюзивного 
партнера свята компанії «АЛЛО» 
іменинник розіграє серед всіх 
зареєстрованих учасників цілих два 
Apple iPhone 6s 32GB Rose Gold!!!
Довідки — за телефоном (068)-750–70–50.

Ансамбль 
ім. Вірського. 
Нова програма!
11 жовтня 
о 19.00 у Будинку 
офіцерів найкращі 
танцюристи України, 
що неодноразово 

підкорювали знамениті сцени світу, вдарять 
гопака і презентують всі найкращі номери 
свого славетного ансамблю! Розкішні костюми, 
грандіозні хореографічні картини, живий 
оркестр і 100 найкращих артистів на одній 
сцені, які щосекунди вражають найскладнішими 
трюками і нереальною, просто фантастичною 
танцювальною майстерністю на межі людських 
можливостей! Артисти Ансамблю ім. Вірського 
подолали силу земного тяжіння! Виконуючи 
архіскладні елементи, грандіозні трюки і віртуозні 
оберти, вони буквально злітають над сценою! 
Не пропустіть танцювальну подію світового 
масштабу у рідній Вінниці! 
Квитки — 150–320 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах «Магігранду», «Петроцентру», 
Будинку офіцерів і театру Садовського. 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Шоу для всієї 
родини «Холодне 
серце»
29 жовтня 
о 17.00 у Будинку 
офіцерів маленьких 
вінничан та їх батьків 
чекає неймовірна шоу-

вистава «Холодне серце», створена за мотивами 
улюбленого мультфільму діток усього світу 
і найбільш касового за всю історію «Walt 
Disney» — «Холодне серце».
Запаморочливі акробатичні трюки, казкові 
декорації і яскраві костюми, чудова музика, 
сучасна хореографія — все це продемонструють 
більше 30 кращих артистів, які покажуть події, 
які не потрапили у першу частину мультфільму! 
Відчути атмосферу і стати учасником пригод 
у королівстві Ерендел, познайомитися 
і сфотографуватися з Ельзою, Анною, 
добродушним Крістофом, веселим сніговиком 
Олафом та оленем Свеном зможе кожна дитина, 
яка відвідає виставу. Разом з героями казки 
глядачі будуть вирішувати веселі шаради і 
підказувати, як виплутатися з важких обставин 
героям.
Квитки — 90–250 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру 
Садовського, «Магігранду» і «Петроцентру». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».
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У електронному вигляді за про-
екти зможуть проголосувати 
тільки ті, хто користуються ID-
банкінгом або мають електро-
нний цифровий підпис. Голосу-
вання в електронному вигляді 
буде доступне для клієнтів При-
ватБанку, Ощадбанку, Укрсоц-
банку, ПУМБ та А-банку. Зайти 
в систему для голосування мож-
на з офіційного сайту конкурсу: 
gromada.vmr.gov.ua.
На паперових бланках можна 
проголосувати у 14 бібліотеках 
міста та чотирьох Прозорих офі-
сах. Взяти участь у голосуванні 

можуть тільки мешканці Вінниці, 
які проживають, працюють або 
мають майно/бізнес на тери-
торії міста. Для голосування в 
паперовому вигляді необхідно 
пред`явити паспорт громадянина 
України.  Якщо немає вінницької 
прописки в паспорті, то потріб-
но показати будь-який документ 
(студентський квиток, пенсійне 
посвідчення, довідку з місця ро-
боти тощо), який підтверджує 
перебування у Вінниці. 
Кожна людина матиме два го-
лоси: за один великий та один 
малий проект. 

Де можна проголосувати 

ЄВГЕН ФРОЛОВ, (063)8807615 

ÎÎÍ âèä³ëèëà 600 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü íà çàêóï³âëþ îáëàäíàííÿ. 
Àëå öüîãî çàìàëî ³ àâòîðè ïðî-
åêòó ïðîñÿòü äîïîìîãè. Ïîòð³áíî 
ïðîñòî ï³äòðèìàòè ¿õ â ³íòåðíåò-
ãîëîñóâàíí³.

Ñòâîðåííÿ Â³ííèöüêîãî ìîëî-
ä³æíîãî öåíòðó — ñåðåä 39 ³äåé, ÿê³ 
äîïóñòèëè äî ãîëîñóâàííÿ ó êîí-
êóðñ³ âèä³ëåííÿ êîøò³â ç Áþäæå-
òó ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ Â³ííèö³. 
Ùîá îòðèìàòè êîøòè ç öüîãî ôîí-
äó, òðåáà çàïðîïîíóâàòè ñâ³é ïðî-
åêò ³ íàáðàòè íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü 
ãîëîñ³â «çà». «Êâàäðàòó» ïîòð³áíî 
çàéíÿòè îäíå ç òðüîõ ïåðøèõ ì³ñöü, 
àäæå àâòîðè öüîãî ïðîåêòó ïðî-
ñÿòü âèä³ëèòè íàéá³ëüøó ìîæëèâó 
ñóìó — 1 ì³ëüéîí ãðèâåíü.

Ãîëîñóâàííÿ çà ïðîåêòè, ïîäàí³ 
íà Áþæåò ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ, 
ïî÷àëîñÿ 1 æîâòíÿ. Çàê³í÷óºòüñÿ 
10. Ïðîöåäóðà òðîõè ñêëàäí³øà, 
í³æ ïîñòàâèòè ëàéê ó Ôåñáóö³, 
àëå áàãàòî âàøîãî ÷àñó íå çàáå-
ðå — 1–2 õâèëèíè.

Ñòîð³íêà öåíòðó www.kvadrat.vn.ua 

áåçïîñåðåäíüî ñïðÿìîâóº íà ãî-
ëîñóâàííÿ.

— ßêùî ïðîåêò ïåðåìîæå, ìî-
ëîä³æíèé öåíòð çàïðàöþº óæå 
íàñòóïíîãî ðîêó, — êàæå Ñâ³ò-
ëàíà ßðîâà.

Ñâ³òëàíà — íàéìîëîäøèé äå-
ïóòàò â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. 
¯é — 26 ðîê³â. Âîíà îäèí ç ³äå-
îëîã³â ñòâîðåííÿ ìîëîä³æíîãî 
öåíòðó. ¯¿ ïàðòíåð ó öüîìó — 
27-ð³÷íèé Ìàêñèì Ñòóä³ëêî, 
ÿêèé î÷îëþº â³ää³ë ìîëîä³ â îá-
ëäåðæàäì³í³ñòðàö³. Îêð³ì íèõ íàä 
ïðîåêòîì ïðàöþº ùå ÷èìàëà 
ê³ëüê³ñòü âîëîíòåð³â.

«Êâàäðàò» — ãðîìàäñüêà ³í³-
ö³àòèâà, ÿêó ï³äòðèìàâ äåïàðòà-
ìåíò Ñîö³àëüíî¿ òà ìîëîä³æíî¿ 
ïîë³òèêè ÎÄÀ. Äåïóòàòè îáëðàäè 
âèä³ëèëè äëÿ öåíòðó ïðèì³ùåí-
íÿ ï³ä òåëåêîìïàí³ºþ «Â³íòåðà» 
íà Òåàòðàëüí³é, 15.

Òóò ìàº áóòè òðè âåëèêèõ çîíè 
äëÿ ïðîâåäåííÿ çàõîä³â,  òðåí³í-
ãîâ³ çàëè, ëàáîðàòîð³ÿ, ìîëîä³æíå 
ðàä³î òà ñòóä³ÿ çâóêîçàïèñó, 
ìåä³à-öåíòð, öåíòð íàö³îíàëüíî-
ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ.

«КВАДРАТ» ДЛЯ 
МОЛОДІЖНОЇ ТУСІВКИ 
Підтримайте  
Є ідея створити 
центр, який стане 
територією для 
неформальної 
освіти молоді та 
штаб-квартирою 
для реалізації 
різних громадських 
проектів. 
Вхід має буде 
безкоштовним. 
Ідею почали 
втілювати в життя При прибиранні з приміщення молодіжного центру 

вивезли кілька вантажівок сміття. Зараз він нагадує 
звичайний величезний підвал. Після ремонту тут буде затишно 

Äëÿ òîãî, ùîá «Êâàäðàò» çà-
ïðàöþâàâ íà ïîâíó, ïîòð³áíî 
6,5 ì³ëüéîíà. Àëå ì³ëüéîí â³ä 
Áþæåòó ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ 
äîçâîëèòü ïðîâåñòè ðåìîíò, ùîá 
óæå îðãàí³çîâóâàòè â öåíòð³
çàõîäè.

Ïëàíóºòüñÿ, ùî òóò áóäå «ì³ñöå 
ñèëè», äå âèðóº æèòòÿ ³ àòìîñôå-
ðà êîíñòðóêòèâíîãî ñï³ëêóâàííÿ. 
Òàêèì ì³ñöåì ó Â³ííèö³ óæå ñòà-
ëî àíòè-êàôå «Àðòèíîâ».

Ç «Àðòèíîâèì» îðãàí³çàòîðè 
ìîëîä³æíîãî öåíòðó êîíêóðóâàòè 
íå çáèðàþòüñÿ. Êîíöåïö³ÿ «Êâà-
äðàòó» ³íøà. Öå áóäå òåðèòîð³ÿ 
íàâ÷àííÿ ³ ïðîôåñ³éíîãî ðîçâè-
òêó ìîëîäèõ ëþäåé, ïåðø çà âñå 
ñòàðøîêëàñíèê³â ³ ñòóäåíò³â. Òóò 
ïëàíóþòü îðãàí³çîâóâàòè òðåí³í-
ãè, êóðñè ³ øêîëè.

Çàïëàíîâàíî, ùî çà ïåðåáó-
âàííÿ â öåíòð³ ãðîøåé ç ìîëîä³ 
í³õòî áðàòè íå áóäå. Àëå ó÷àñòü 
ó òðåí³íãàõ ³ íàâ÷àëüíèõ êóðñàõ 
ìîæå áóòè ïëàòíîþ. Âõ³ä íà êîí-
öåðòè òàêîæ. Ìîëîä³æíèé öåíòð 
ïëàíóºòüñÿ, ÿê ì³ñöå äå ðîáîòî-
äàâö³ øóêàòèìóòü ïåðñïåêòèâíèõ 
ïðàö³âíèê³â, à ìîëîäü — ïåðøå 
ì³ñöå ðîáîòè.

Íàïðèêëàä, ÿêùî ñòàðòàï íà-
áèðàº øòàò, éîãî êîìàíäà çìî-
æå îðãàí³çóâàòè ó «Êâàäðàò³» 
íàâ÷àëüíèé êóðñ ³ çàáðàòè ñîá³ 
â øòàò íàéçä³áí³øèõ ñòóäåíò³â.

— Âèçíà÷àòè, ÿêèì áóäå ìî-
ëîä³æíèé öåíòð, áóäóòü ñàì³ â³-
ííè÷àíè: ñâî¿ìè ðóêàìè, äóìêà-
ìè, ó÷àñòþ. Öå âåëèêà ðîáîòà, 
äî ÿêî¿ ìè çàïðîøóºìî âñ³õ áàæà-
þ÷èõ, — çàïðîøóº Ñâ³òëàíà ßðî-
âà. — Êîæåí ìîæå çðîáèòè âêëàä 
ó ðîçâèòîê «Êâàäðàòó». Áåç öüîãî 
ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó íåìîæëèâà.

Ò åë åôîí  Ñâ ³ ò ë àíè  — 
(096)2959858. Ñòîð³íêà ìîëî-
ä³æíîãî öåíòðó ó Ôåéñáóö³ — 
(facebook.com/kvadrat.vn.ua) 
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ОВЕН 
На початку тижня вас пора-
дують гармонійні стосунки. 
Але, щоб вони зміцнилися, 
у вівторок і середу краще 
не проявляти упертість або 
нетерпіння. 

ТЕЛЕЦЬ 
Настав сприятливий час для 
зміни іміджу, це допоможе 
підкреслити вашу привабли-
вість. Середа і четвер будуть 
сповнені зустрічей і пригод, ви 
можете відшукати свою долю.

БЛИЗНЮКИ 
У вас з'явиться багато 
можливостей для любовних 
переживань. У середу нова 
людина може підкорити 
вашу уяву, і буде домагатися 
вашої взаємності. 

РАК 
Цього тижня бажано 
не тягнути ковдру на себе. 
Одиноким представникам 
знака бажано частіше теле-
фонувати друзям і вибира-
тися на веселі вечірки.

ЛЕВ 
Ваш об'єкт сердечного 
захоплення не схильний об-
межувати вашу свободу. Але 
це не означає, що ви повинні 
цим користуватися. 

ДІВА 
У особистому житті у ці дні 
все буде добре. Ваші мрії та 
найзаповітніші бажання збу-
ваються, немов за помахом 
чарівної палички. 

ТЕРЕЗИ 
Вам знадобиться мудрість і 
інтуїція. Стосунки з коханою 
людиною можуть зазнати 
певних змін, але, щоб зміни 
були на краще, вам необхід-
но постаратися. 

СКОРПІОН 
Тиждень насичений зу-
стрічами і новими знайом-
ствами. У четвер не робіть 
поспішних висновків, кохана 
людина бажає вам добра. 

СТРІЛЕЦЬ 
У понеділок є ймовірність 
зустріти людину, яка за-
цікавить вас. Однак не поспі-
шайте рвати колишні зв'язки. 
Задумайтесь про оновлення 
свого іміджу і гардероба.

КОЗЕРІГ 
Зараз не найкраща смуга 
у взаєминах вашої пари. Варто 
критично подивитися на себе, 
подумати над своїми вчинка-
ми і причинами невдач. 

ВОДОЛІЙ 
У понеділок не приймайте 
ніяких поспішних рішень 
щодо того, хто нерівно дихає 
до вас. Ви будете перебува-
ти не в найкращому настрої і 
можете виявитися неправі. 

РИБИ 
Ваші очі і почуття можуть вас 
обдурити. Пошукайте якісь 
інші джерела інформації про 
того, в кого ви готові закоха-
тися. У четвер або в суботу 
ваш похмурий настрій може 
виправити раптовий дзвінок і 
запрошення на побачення.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 4-10 ЖОВТНЯ
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ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Парашютисты знают та-
кое правило: самый страш-
ный прыжок на самом деле 
не первый, а именно вто-
рой. Потому что человек 
уже помнит эту высоту, этот 

адреналин, этот мандраж, и очень нелегко 

сохранять спокойствие. Тут важно помнить 
несколько вещей. Первое. Тот факт, что 
человек согласился встретиться с вами 
во второй раз, с вероятностью 99% говорит 
о том, что вы точно нравитесь и партнёр 
по свиданию как минимум уже задумывал-
ся о продолжении. Второе. Помните, что 
лучший способ провести свидание — это 
концентрироваться не на себе (как я вы-

гляжу, что он обо мне подумает, что мне 
говорить), а на партнёре (какие у него ин-
тересы, чем он занимается, как относится 
к жизни). Это помогает убрать ненужные 
мысли и показать, что вы действительно 
интересуетесь человеком. И самое главное. 
Помните: вы уже на втором свидании. Всё 
остальное не имеет смысла. Отдыхайте, 
радуйтесь и получайте удовольствие!

Комментарий эксперта

ГОТОВИМ
Ужин в ресторане — это вкусно, 
красиво и дорого. Но и баналь-
но, что бы там ни говорили. 
А вот совместная готовка — это 
практически приключение, 
кулинарное. Для этого не обяза-
тельно звать партнера в гости 
(слишком быстро), в некоторых 
ресторанах города есть возмож-
ность заказать мастер-классы 
при непосредственном вашем 
участии. Возможно, это будет 
просто пицца, приготовленная 
вами двумя. Зато какой обзор 
для импровизаций в плане 
ухаживаний и проявлений себя 
с лучшей стороны.

ЗА ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 
НА КОНЦЕРТ
Благо в нашем городе каждый 
день кто-то, где-нибудь да 
выступает. В любом арт-пабе 
или на менее камерной сцене 
можно найти исполнителя 
по вкусу. А там драйв публики 
и артиста, который вирусом 
передается всем и каждому, 
легко заразит вас обоих 
неким приятным ощущением, 
которое довольно просто 
может перерасти в любовь. 
Понятно, что концерт лучше 
выбирать по вкусу партнера, 
чтобы он как раз открылся, 
а не наоборот.

С ГИДОМ ПО ГОРОДУ
С экскурсиями у нас 
в последнее время проблем 
нет. Да и мест красивых 
и невиданных море. 
Пригласив девушку или 
парня на экскурсию, вы тем 
самым убиваете двух зайцев. 
Покажите, насколько вы 
глубокий человек, и дадите 
гиду возможность заполнять 
паузы, которые наверняка 
будут. 
Ну и что говорить, новые 
впечатления, пережитые 
с конкретным человеком, 
автоматически вводят этого 
человека в разряд близких.

ПОСТРЕЛЯЛКИ
В Виннице есть масса тиров 
и пейнтбольных клубов — 
да это свидание может 
вылиться в неплохую денежку 
(порой покруче ресторана) 
но… про эмоции мы уже 
упоминали. В конце концов 
если вы не мастер говорить 
разговоры, пострелялки вас 
выручат как ничто другое. Тут 
и концентрации, и вниманию, 
и меткости подучиться можно. 
И партнера своего поучить 
(даже если вы профан), 
а это стопроцентный профит 
в легализованые обнимашки. 
А что?

НА ВЕЛИКИ
Велопрогулка по Виннице 
уже не столь эктремальна, 
но в то же время довольно 
доступна. Прокат великов 
есть на лесопарке, за 40 грн 
в час (что приятно) вы 
сможете произвести на своего 
избранника/цу неизгладимое 
впечатление — уж виртуозной 
ездой или изощренными 
падениями — не суть. 
Но сколько романтики 
в велосипедной прогулке 
по осеннему лесу, вы даже 
не представляете. 
Хотя почему бы 
и не представить?

10 ИДЕЙ ДЛЯ 
ВТОРОГО СВИДАНИЯ 
Попытка №2  Первое свидание всегда нервотрепка. А как я ей, как я ему? Шутки 
невпопад, смущение, оценка сверху (так ли он/она хорош/а). Редко кому удается 
с первого раза произвести необходимое впечатление. Если не совсем напортачили, 
второе свидание как работа над ошибками может переписать историю ваших отношений

КАК ДАВНО ВЫ БЫЛИ 
В НАШЕМ ПАРКЕ?
На новогодней елке и когда 
Винница бежала, да? Второе 
свидание — как раз повод 
заполнить прогулочный 
пробел, а также вспомнить 
себя ребенком, вопившим 
на колесе обозрений или 
батуте. 
А машинки, а вертушка 
(тошнилка), а лодочки… 
Это ж сплошные эмоции 
и искренность, то самое, что 
подкупает в любом человеке.

ЛОШАДИ — 
ЭТО КРАСИВО
На Корее есть маленький клуб, 
где можно прийти покормить 
лошадей, покататься и по-
любоваться этими статными 
животными. Лошади — это всегда 
романтично, это рыцари и дамы, 
это турниры, это, в конце концов, 
мушкетеры… Прогулка на лоша-
дях для второго свидания и вы 
в «дамках». Потому что вряд ли 
кто из ваших предшественников 
до такого додумался, и вообще 
на коне вам нет равных, ведь так?

НА ВЫСТАВКУ
Этот вариант второго свидания 
будет успешным, если вы 
хоть немного разбираетесь 
в искусстве, ну или ваш 
партнер это любит. То есть сами 
понимаете, музеи и прочие 
подобные штуки — прекрасный 
повод блеснуть умом, либо 
выразить восхищение уму 
партнера. То есть обоюдная 
приятность на фоне высокой 
красоты.

ЕДИМ 
НА ПРИРОДЕ
Самое непритязательное, 
но наверное самое интимное 
второе свидание может быть 
на пикнике. 
Просто на природу мы, как 
правило, выезжаем с близкими 
людьми, не важно, друзьями, 
родственниками, но — 
близкими. Это свидание может 
много рассказать вам друг 
о друге.

ПАРОВОЗИК
Видели такое светящееся чудо, 
которое рассекает по улицам 
города с кучей детей в салоне? 
Да, тех самых, которые 
машут всем прохожим рукой. 
Почему бы не пригласить 
понравившегося человека 
прокатиться на этом чуде? 
Не бойтесь выглядеть глупо, 
бойтесь выглядеть скучно. 
Поверьте, уж что-что, а это 
свидание он или она не забудет 
никогда. И не забываем махать 
рукой, соблюдаем традиции.
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Вам будут удаваться любые 
задачи, сейчас можно 
поменять работу или дру-
жеский круг.

ТЕЛЕЦ 
Вероятны неожиданные 
изменения в вопросах 
карьеры.

БЛИЗНЕЦЫ 
У вас появится больше 
свободного времени, 
которое лучше использо-
вать для себя. 

РАК 
Не берите на себя чу-
жих забот, ничего 
не откладывайте на потом.

ЛЕВ 
Реализация намеченных 
планов должна пройти 
на хорошем уровне.

ДЕВА 
Может возникнуть ситу-
ация, когда вам придется 
отвечать не только за себя, 
но и за других. 

ВЕСЫ 
Придется много времени 
посвятить работе, возможны 
изменения в личной жизни. 

СКОРПИОН 
Вы будете склонны к твор-
ческому подходу при реше-
нии любой проблемы. 

СТРЕЛЕЦ 
Могут активизироваться 
связи с партнерами из дру-
гих городов.

КОЗЕРОГ 
Начинают укрепляться 
ваши позиции на работе 
и в бизнесе. 

ВОДОЛЕЙ 
Возможны новые 
романы или общение 
с друзьями. 

РЫБЫ 
Придется забыть об отдыхе 
и покое, вас ожидает много 
работы. 

403723

408954

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

Олена, 29 років
У мене прекрасна сім'я, чудова 
дочка. Маю невеликий бізнес 
в індустрії краси. Активно 
займаюся спортом. Обожнюю 
собак, у мене їх дві)

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

408931
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