
КОЛИ ДАДУТЬ ТЕПЛО У ВСІ БУДИНКИ? 
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НАШ УЧИТЕЛЬ — ОДИН З П’ЯТИ 
НАЙКРАЩИХ В УКРАЇНІ!
 Учителі дійсно важливі — це 
з колегами і конкурентами в 
національному етапі конкурсу 
Global Teacher Prize довів Владислав 
Качур, який викладає англійську та 
німецьку в школі-гімназії №6

 Виграти путівку на Всесвітній 
учительський конкурс йому на цей 
раз не вдалося

 Але Влад все одно буде боротися 
за звання кращого вчителя планети 
та за головний приз — мільйон 
доларів. А поки збирається в 
Дубай, на всесвітній форум с.11

407551408568

Влад досі під 
враженням 
від конкурсу 
та фінальної 
церемонії, 
що відбулася 
7 жовтня у 
Києві. — Ніколи 
не думав, 
що простого 
українського 
вчителя так 
шануватимуть, 
— сказав він 
RIA. — А день 
оголошення 
переможця, коли 
ми перевтілились 
у голлівудських 
зірок, 
запам’ятається 
мені на все 
життя!
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ÍÎÂÈÍÈ

Калинівка 
як тест 

Í³÷ ç 26 íà 27 âåðåñíÿ, ÿê 
íà ìåíå, çì³íèëà óÿâëåííÿ 
â³ííè÷àí ïðî â³éíó. Äëÿ 
áàãàòüîõ âîíà ñòàëà áëèæ÷å. 
Ìè íà ñîá³ â³ä÷óëè, ùî òàêå 
âèáóõè ³ âíóòð³øíÿ ïàí³êà. 
Êîëè òè íå ðîçóì³ºø, ùî 
â³äáóâàºòüñÿ, à ïîò³ì íå çíà-
ºø, ùî ðîáèòè. Äóìàþ, áà-
ãàòî õòî ³íàêøå ïîäèâèâñÿ 
íà ïîä³¿ íà Ñõîä³.

Òåïåð ó íàñ º æèòòÿ äî ³ 
ï³ñëÿ «Êàëèí³âêè». ² öå ñòà-
ëî òåñòîì íà çãóðòîâàí³ñòü ³ 
ëþäÿí³ñòü. Íå äî÷³êóþ÷èñü 
âêàç³âîê, ç ïåðøèõ õâèëèí-
ìî¿ êîëåãè ïî ãðîìàäñüêîìó 
ñåêòîðó ïî÷àëè îðãàí³çîâóâà-
òè âèâ³ç ëþäåé.

Ìîÿ ä³ÿëüí³ñòü ïîâ’ÿçàíà ç 
äîêóìåíòàìè. Àëå, êîëè çíà-
éîì³ ä³â÷àòà ç ðóõó «Æ³íêè 
çà ìèð» ³ç Ìàð³óïîëÿ ä³çíà-
ëèñÿ ïðî ñèòóàö³þ, íàñòóï-
íîãî äíÿ ïåðåäàëè ïðîäóêòè 
³ çàñîáè ã³ã³ºíè. Òå, ùî ïî-
òð³áíî áóëî ëþäÿì ó ïåðøó 
÷åðãó. Ç óñ³º¿ Óêðà¿íè êèäà-
ëè ãðîø³ íà êàðòêó, ³ ìè çà-
âåçëè ëþäÿì òåïë³ êîâäðè ³ 
ïîäóøêè. Òàêèé íàïðÿìîê 
ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ äëÿ ìåíå 
áóâ íå ïðèòàìàííèé, àëå 
ÿ â³ä÷óëà íåîáõ³äí³ñòü ñâî-
º¿ ó÷àñò³. Óïåâíåíà, òàê³ æ 
â³ä÷óòòÿ áóëè ó áàãàòüîõ â³-
ííè÷àí.

Çàñìóòèëà ñèòóàö³ÿ, êîëè 
ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó ðîçáè-
ðàëè ëþäè, íå çàäóìóþ÷èñü, 
ùî ³íøèì ïîñòðàæäàëèì 
ìîæå íå âèñòà÷èòè. ² öå òåæ 
áóâ òåñò. Òîìó ùî òàê³ â÷èí-
êè âèêëèêàëè ñóñï³ëüíèé 
îñóä. Ðàí³øå á ëþäè ïðî-
ñòî íå çâåðíóëè íà öå óâàãó. 
À òåïåð — öå äåìîíñòðàö³ÿ 
çð³ëîñò³ íàøîãî ñóñï³ëüñòâà. 
Âîíî çì³íþºòüñÿ íà êðàùå. 
Øêîäà ò³ëüêè, ùî òàêîþ 
ö³íîþ.

ДУМКА

ГОЛОВА ГО «ФІЛОСОФІЯ СЕРЦЯ»

Юлія Юлія 
ГРИГАГРИГА

ЛЮДМИЛА (35), 
ЮРИДИЧНА ГАЛУЗЬ:
— У нас автономне опалення. 
А на роботі сидимо в паль-
то, багато ходимо. Хотілося 
б, щоб була тепла зима. Але 
за великим рахунком зараз 
економить весь світ, тому і 
нам слід так робити.

ПАВЛО (41), ПРАЦІВНИК 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКУ:
— Нас зігріває індивідуальне 
опалення. Не дуже приємно, 
що на вулиці холодає, а ба-
тареї холодні. Деякі через це 
реально мерзнуть, хворіють, 
скаржаться. Вмикати опален-
ня потрібно вже зараз.

ВАЛЕНТИНА (67), ПЕНСІОНЕРКА:
— Живу в приватному будин-
ку і користуюся піччю. Мене 
гріють дрова. Раніше ж газу 
не було, і люди виходили з 
положення саме завдяки дро-
вам. Багато хто і зараз корис-
тується печами, а не газом, 
тому що дешевше виходить.

ПЕТРО (69), ДВІРНИК:
— Я звик перебувати в холо-
ді. Светр одяг і відразу стало 
нормально. Дружина любить 
тепло, тому грітися їй дово-
диться від мене. А опалення 
у нас завжди вмикають вчас-
но. Взимку вдома дуже тепло, 
не хворіємо, як то кажуть.

АЛЛА (46), БЕЗРОБІТНА:
— Через опалення я навіть з 
сусідкою посварилася. Я живу 
на дев'ятому поверсі, і щоб 
спустити з батарей повітря, 
треба злити 40 відер води. 
Тому я сказала, щоб вона 
тепло вдягалася. Наразі вми-
каємо кондиціонер і гріємося.

ОЛЕКСАНДР (20), СТУДЕНТ:
— Займаюся кроссфітом і мені 
нормально. А поза тренуван-
нями доводиться тепло
вдягатися. Опалення вмика-
ють явно із запізненням. Деякі 
скаржаться, що мерзнуть. Я 
б ще пару тижнів тому дав 
тепло в батареї.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви зігріваєтеся, поки немає опалення?

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073)0476879 

² í ô î ð ì à ö ³ þ 
ïðî òå, ùî ì³ñü-
êà ðàäà âèä³ëÿº 

540 òèñÿ÷ ãðèâåíü íà áóä³âíè-
öòâî ïåðåõîäó, äå â³ííè÷àíè 
íåîäíîðàçîâî ïðîñèëè âñòà-
íîâèòè ñâ³òëîôîð, 29 âåðåñíÿ 
ïîøèðèâ äåïóòàò ì³ñüêðàäè 
Îëåêñàíäð Çºðùèêîâ.

Æóðíàë³ñò 4 æîâòíÿ òåëåôîíó-
âàâ äî äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó 
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà 
áëàãîóñòðîþ ì³ñüêî¿ ðàäè Âî-
ëîäèìèðà Í³öåíêà. Ï³ñëÿ ÷èñ-
ëåííèõ íåâäàëèõ ñïðîá îòðèìàòè 
êîìåíòàð 10 æîâòíÿ íàñ íàïðà-
âèëè äî äåïàðòàìåíòó êàï³òàëü-
íîãî áóä³âíèöòâà. À ïàí Í³öåíêî 
÷åðåç êåð³âíèöþ äåïàðòàìåíòó 
çâ'ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà ÇÌ² 
ì³ñüêðàäè ïîâ³äîìèâ, ùî êîìåí-
òóâàòè òóò ïîêè ùî í³÷îãî, áî 
ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä ³ñíóº ò³ëüêè 
íà ð³âí³ ³äå¿. Àëå ÷èíîâíèê çà-
çíà÷èâ, ùî çàðàç ðîçãëÿäàþòüñÿ 
ð³çí³ âàð³àíòè, ùî ìîæíà çðîáèòè 
íà òîìó ïåðåõðåñò³ äëÿ ïîñèëåííÿ 
áåçïåêè. Îñòàòî÷íèõ ð³øåíü ïîêè 
íå ïðèéíÿòî.

Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó êàïáó-
ä³âíèöòâà ²ãîð Êðàâåöü ðîçïîâ³â, 
ùî íàðàç³ óñ³ ðîçðîáêè ïðîåêòó 
ìàéáóòíüîãî ïåðåõîäó ïðèïèíå-
í³, à ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü í³êóäè 
ïîêè ùî íå «ï³øëè».

Ïîêè â ìåð³¿ ðîçì³ðêîâóþòü, 
ìè ç³áðàëè äóìêè åêñïåðò³â, ÿê³ 
ðîçïîâ³ëè, ÷îìó «ï³äçåìêà» á³ëÿ 
Ë³ñîïàðêó íå ïîòð³áíà.

«ГРОШІ ЗАКОПАЮТЬ У ЗЕМ-
ЛЮ». Åêñïåðò ç ïèòàíü áåçïåêè 
äîðîæíüîãî ðóõó Â³êòîð Ïåðëîâ 
ïîð³âíþº Â³ííèöüêó ì³ñüêó ðàäó 
ç «äîñâ³ä÷åíèì øóëåðîì», ÿêèé 
âèéìàº «ç ïîâ³òðÿ» ð³øåííÿ ïðî 
âèä³ëåííÿ 540 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
íà ðîçðîáêó ïðîåêòó ï³äçåìíî-
ãî ïåðåõîäó.

— Çàâæäè çíàõîäÿòüñÿ ï³-
øîõîäè, ùî ïåðåõîäÿòü äîðîãó 
áåçïîñåðåäíüî ïî ïðî¿æäæ³é 
÷àñòèí³ ó ì³ñö³ ï³äçåìíîãî ïåðå-
õîäó. À âðàõîâóþ÷è çá³ëüøåííÿ 
øâèäêîñò³ òðàíñïîðòíîãî ïîòîêó 
íà ä³ëÿíö³, ÿê ðåçóëüòàò íà¿çäó 
ãàðàíòîâàíî âàæê³ ò³ëåñí³ óøêî-
äæåííÿ àáî çàãèáåëü, — êàæå â³í.

Â³êòîð çàóâàæóº, ùî áóäóâàòè 
òàê³ ïåðåõîäè òðåáà íà øâèäê³ñ-
íèõ äîðîãàõ, ÿê³ âèíåñåí³ çà ìåæ³ 
æèòëîâî¿ çîíè.

— Ïî-äðóãå, âæå ðîê³â ï’ÿòü, 
ÿêùî íå á³ëüøå, íà ïðîïîçèö³þ 
âñòàíîâèòè ñâ³òëîôîð ç êíîï-
êîþ íà âêàçàíîìó ï³øîõ³äíîìó 
ïåðåõîä³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåç-
ïåêè ðóõó, ºäèíèì àðãóìåíòîì 
áóëî: «íåìàº êîøò³â», — ãîâîðèòü 
Ïåðëîâ.

Çà ñëîâàìè åêñïåðòà, çà çåêî-
íîìëåí³ íà öüîìó ïåðåõîä³ ãðîø³ 
ì³ñòî ìîãëî á çàïðîâàäèòè ñèñòå-
ìó àâòîìàòèçîâàíîãî êåðóâàííÿ 
äîðîæí³ì ðóõîì, ïîâ'ÿçàâøè óñ³ 
ñâ³òëîôîðè â ºäèíó ñèñòåìó, ùî 
ïðàöþâàòèìå ñèíõðîí³çîâàíî.

— Ïî-òðåòº, ïðîåêò ïðîòÿã-
íóëè áåç àíàë³çó òðàíñïîðòíî¿ 
ìîäåë³ ä³ëÿíêè (òî÷í³øå ìîäåëü 
âçàãàë³ â³äñóòíÿ), áåç çàëó÷åííÿ 
åêñïåðò³â ïî òðàíñïîðòó òà ãðî-

ЧИ ПОТРІБНА «ПІДЗЕМКА» 
БІЛЯ ЛІСОПАРКУ 
Дискусія  Міська рада планує 
побудувати підземний перехід через 
Хмельницьке шосе у районі Лісопарку. 
Ідею такого будівництва вінницькі 
експерти вважають безглуздою

ìàäñüêîñò³, — êàæå Ïåðëîâ. — ² 
ïî-÷åòâåðòå, îáëàøòóâàííÿ ï³ä-
çåìíîãî ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó 
íà çàçíà÷åí³é ä³ëÿíö³ ñóïåðå÷èòü 
äåðæàâíèì áóä³âåëüíèì íîðìàì 
ÄÁÍ Â.2.3–5-2001 «Âóëèö³ òà äî-
ðîãè íàñåëåíèõ ïóíêò³â».

Â³êòîð ïðîïîíóº çàì³ñòü ï³ä-
çåìíîãî ïåðåõîäó îáëàøòóâàòè 
«çåáðó» ç êíîïêîþ. À ùå îñòð³âö³ 
áåçïåêè.

«МАМИ З КОЛЯСКАМИ НЕ БУ-
ДУТЬ ТУДИ СПУСКАТИСЯ». Â³-
òàë³é Ïëÿñîâèöÿ, àðõ³òåêòîð 
àêöåíòóº óâàãó íà òîìó, ùî ï³ä-
çåìíèé ïåðåõ³ä ñòàíå ñóòòºâîþ 
ïåðåøêîäîþ äëÿ ïåðåñóâàííÿ 
ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ. 
² ïðîïîíóº ñâî¿ âàð³àíòè âèð³-
øåííÿ ïðîáëåìè.

— Ï³äçåìíèì ïåðåõîäîì áóäóòü 
êîðèñòóâàòèñÿ ìàëîìîá³ëüí³ ãðó-
ïè íàñåëåííÿ, ìàìè ç ìàëèìè 

ä³òüìè ³ ïåíñ³îíåðè, — êàæå Ïëÿ-
ñîâèöÿ. — Ðåøòà ïðîñòî çàéíÿò³ 
ðîáîòîþ, òàêèì ñîá³ çàíÿòòÿì äëÿ 
âèæèâàííÿ. ̄ ì íå äî ïðîãóëÿíîê 
íà îáëàøòîâàíîìó ïðîñïåêò³ ³ 
òèì á³ëüøå â Ë³ñîïàðêó. Çàðàç 
òàì º çâè÷àéíèé íàçåìíèé ïåðå-
õ³ä. Òðàô³êó ëþäåé âçàãàë³ íåìàº 
³ òîìó â³í ââàæàºòüñÿ àâàð³éíèì, 
òîìó ùî âîä³é ïðîñòî íå î÷³êóº 
íà íüîìó ï³øîõîäà.

Åêñïåðò ââàæàº, ùî çðó÷í³ ïàí-
äóñè, â òàêèõ ïåðåõîäàõ, òåõí³÷íî 
çðîáèòè íåìîæëèâî. Óõèë ïîâè-
íåí áóòè 10 ãðàäóñ³â.

Àðõ³òåêòîð çàóâàæóº, ùî ó Â³-
ííèö³ ÷åðåç âëàñòèâîñò³ ãðóíòó 
³ âèñîêèé ð³âåíü ï³äçåìíèõ âîä, 
âçàãàë³ íå ðåêîìåíäîâàíî áóäó-
âàòè ï³äçåìí³ ïåðåõîäè.

— Âàð³àíòè âèð³øåííÿ: ÿñêðàâà 
«çåáðà», ðîçóìíèé ñâ³òëîôîð, ³ 
íà êðàéí³é âèïàäîê, íàäçåìíèé 
ïåðåõ³ä, — ïðîïîíóº â³í.

Аварія, яка сталася біля проблемного переходу 
на Лісопарку 20 липня. У цьому районі хочуть 
будувати підземний перехід 
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У вівторок, 10 жовтня, відбувся брифінг щодо 
подачі тепла в домівки вінничан. Зокрема, Юлія 
Петришена, начальник по роботі з громадськіс-
тю комунального підприємства «Вінницяміськте-
плоенерго» розповіла про те, що опалювальний 
сезон для населення стартував з 10 жовтня. 
— У зв’язку з тим, що середньодобова темпе-
ратура зовнішнього повітря протягом трьох 
діб була нижче +8 градусів, на виконання 

рішення Вінницької міської ради «Про по-
чаток опалювального сезону 2017-2018 років 
у м. Вінниці» та,  КП ВМР «Вінницяміськте-
плоенерго» з 9-ї ранку 10 жовтня розпочало 
надання послуг з централізованого опалення 
споживачам, — сказала Петришена. — Тепло-
носій до будинків надаватимуть поступово. 
Так, до 18.00 п’ятниці, 13 жовтня, теплоносій 
буде подано до будинків усіх споживачів.

Станом на третю годину дня вівторка, за ін-
формацією підприємства, тепло почало по-
ступати до близько 400 будинків.  
Вінничан просять повідомляти про аварії на 
теплотрасах, пориви систем централізовано-
го опалення чи гарячого водопостачання та 
несанкціоновану врізку в мережі теплового 
підприємства у центральну диспетчерську 
службу підприємства за телефоном 43-34-95.

До п’ятниці обіцяють підключити до тепла всі будинки

Узялися за парк 
на Вишеньці 
 Îãîëîøåíî òåíäåð ía 
ïðoâåäåííÿ êaï³òaëüíoão 
ðåìoíòó òåðèòoð³¿ ó â³-
ííèöüêîìó ïaðêó 
â³äïo÷èíêó Äðóæáè 
íaðoä³â. Íà öå ïëàíóþòü 
âèòðàòèòè 3 ì³ëüéoíè 
894 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
Ïðî öå éäåòüñÿ ía ñàé-
ò³ ïóáë³÷íèõ çaêóï³âåëü 
Prozoro. Òàì âêàçàíî, 
ùî ïîðó÷ ³ç Âèøåíñüêèì 
oçåðîì ðîçì³ñòÿòü ëàâî÷-
êè, óðíè òà ë³õòàð³. Òàêîæ 
òàì ïëàíóþòü ïðèáðàòè 
ÌAÔ. Ðîáîòè íà òåðèòîð³¿ 
ïàðêó ìàþòü áóòè çàâåðøå-
í³ äî çèìè. Äî ðå÷³, ùîá 
îíîâèòè ïàðê, äîâåäåòüñÿ 
âèêoð÷óâaòè á³ëüøå äåñÿò-
êà ïí³â ð³çíèõ ïîð³ä äåðåâ. 
Òåíäåð òðèâàòèìå ùå 
13 äí³â.

На честь героя 
 Çáèðàþòüñÿ îãîëîñèòè 
íîâèé êîíêóðñ ïðîåêò³â 
ïàì’ÿòíîãî çíàêó Ìàêñèìó 
Øèìêó — îäíîìó ç â³-
ííèöüêèõ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ 
ñîòí³. Ïàì’ÿòíèé çíàê ïëà-
íóºòüñÿ âñòàíîâèòè ó çîí³ 
â³äïî÷èíêó á³ëÿ îë³ºæèð-
êîìá³íàòó. Ðîáî÷à ãðóïà 
çâåðíóëàñÿ äî ñêóëüïòîðà 
Àíàòîë³ÿ Áóðäåéíîãî. 
Ïëàíóâàëîñÿ, ùî éîãî â³ä-
êðèþòü äî 21 æîâòíÿ, äíÿ 
íàðîäæåííÿ Ìàêñèìà. Àëå 
÷åðåç ïîðóøåííÿ ñêóëüïòî-
ðîì ïîãîäæåíîãî òåðì³íó 
òà âèñóíåí³ íèì äîäàòêîâ³ 
âèìîãè ðîäèíà Øèìê³â 
â³äìîâèëàñÿ â³ä éîãî ïî-
ñëóã. Òà ³í³ö³þº îãîëîøåí-
íÿ íîâîãî êîíêóðñó ïðîåê-
ò³â ïàì’ÿòíèêà.

Додатковий 
вихідний 
 Çã³äíî ç ãðaô³êoì ïå-
ðåíåñåííÿ ðoáo÷èõ äí³â 
ó 2017 ðoö³, çaòâåðäæåíèì 
ðoçïoðÿäæåííÿì Êaá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â, ó ïîíåä³ëîê, 
16 æîâòíÿ, áóäå âèõ³äíèé 
äåíü. Êð³ì çâè÷aéíèõ 
âèõ³äíèõ äí³â — ñóáoòè 
òa íåä³ë³, óêða¿íö³ áóäóòü 
â³äïo÷èâaòè 16 æoâòíÿ, 
oñê³ëüêè ía ñóáoòó, 
14 æoâòíÿ, ïðèïaäaº 
äåðæaâíå ñâÿòo — Äåíü 
çaõèñíèêa Óêða¿íè. Âè-
õ³äíèé ïåðåíoñèòüñÿ ía 
íañòóïíèé ðoáo÷èé äåíü. 
Íàãàäàºìî, ùî òàêîæ 
íà Ïîêðîâó, 14 æîâòíÿ, 
ó Â³ííèö³ â³äáóäåòüñÿ 
çàêðèòòÿ ñåçîíó ðîáîòè 
ôîíòàíó Roshen.

КОРОТКОКОРОТКО

ÊÎÌÓÍÀËÊÀ

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812

Íå äèâóéòåñÿ, 
ÿêùî âàø³ çíàéîì³ 
áóäóòü ðîçïîâ³äà-

òè, ùî âîíè ïëàòÿòü çà òåïëî ìåí-
øå, í³æ âè. Ð³çí³ ðàéîíè Â³ííèö³ 
îïàëþþòü ð³çí³ êîòåëüí³. Îäí³ 
ïðàöþþòü íà ãàçîâ³, ³íø³ — íà 
àëüòåðíàòèâíîìó ïàëèâ³. ² ìàþòü 
ð³çíå ï³äïîðÿäêóâàííÿ, à çíà÷èòü, 
³ òàðèôè, çà ÿêèìè ðîçðàõîâóþòü-
ñÿ ñóìè ïëàòåæ³â çà òåïëî.

Òàðèô íà òåïëî â³ä «Îáëòåïëî-
åíåðãî» äëÿ ãîðîäÿí ùå äâà òèæ-
í³ òîìó ñêëàäàâ 1475,03 ãðèâí³ 
çà ã³ãàêàëîð³þ (îäèíèöÿ âèì³ðó 
òåïëà — àâò.). Áþäæåòí³ æ ï³ä-
ïðèºìñòâà ñïëà÷óâàëè ïî 1554,48 
ãðèâí³ çà ã³ãàêàëîð³þ. Íà ñåñ³¿ 
îáëðàäè 28 âåðåñíÿ çàòâåðäèëè 
íîâ³ òàðèôè: 1586,66 ãðèâí³ çà ã³-
ãàêàëîð³þ äëÿ íàñåëåííÿ (çðîñëè 
íà 7%), ³ 1868,05 ãðèâí³ — äëÿ 
áþäæåòíèõ óñòàíîâ (íà 16,8%). 

Òàðèôè «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîå-
íåðãî» òåæ ï³äâèùèëèñÿ: çà 1 ã³ãà-
êàëîð³þ íàñåëåííÿ çàðàç ñïëà÷óº 
1123,71 ãðèâí³, à áþäæåòí³ îðãà-
í³çàö³¿ — 1116,84 ãðèâí³. Àëå òóò 
òàðèô ñêëàäàºòüñÿ ³ç äâîõ ÷àñòèí 
(òîìó éîãî ùå íàçèâàþòü äâîñòàâ-
êîâèì — àâò.). Ïåðøà ÷àñòèíà 
— âàðò³ñòü ã³ãàêàëîð³¿. Àëå º ùå 
äðóãà, óìîâíî-ïîñò³éíà ÷àñòèíà 
òàðèôó — òàê çâàíà ïëàòà àáîíåí-
òà çà ïîñëóãè ï³äïðèºìñòâà. Âîíà 
ñêëàäàº 2,16 ãðèâí³ çà êâàäðàòíèé 
ìåòð ïðèì³ùåííÿ, ÿêå îïàëþºòü-
ñÿ. Ïðèì³ðîì, àáîíïëàòà çà êâàð-
òèðó ó 70 «êâàäðàò³â» îá³éäåòüñÿ ó 
2,16 ãðí Õ 70 êâ.ì = 151,2 ãðèâí³ 
íà ì³ñÿöü. ² ïëàòèòè äîâåäåòüñÿ óñ³ 
12 ì³ñÿö³â — íàâ³òü âë³òêó. 

ЯК ПРИЙМАЛИ РІШЕННЯ. Ïèòàííÿ 
ï³äâèùåííÿ òàðèô³â «Îáëòåïëîå-
íåðãî» íà ñåñ³¿ îáëðàäè ó ïîðÿäêó 
äåííîìó çíà÷èëîñÿ ï³ä íîìåðîì 
43. Ïåðåä äåïóòàòàìè çâ³òóâàâ 

äèðåêòîð ÊÏ «Â³ííèöÿîáëòåïëî-
åíåðãî» Âàëåð³é Äîâáàíþê. Àíäð³é 
Êîâàëüîâ, äåïóòàò ³ ãîëîâà êîì³ñ³¿ 
ç ïèòàíü ÆÊÃ, åíåðãîåôåêòèâíîñ-
ò³ òà åíåðãîçáåðåæåííÿ, çàïèòàâ, 
÷îìó ³íø³ òåïëîêîìóíåíåðãî ïî 
âñ³é Óêðà¿í³ ïðàöþþòü çà íàáàãàòî 
íèæ÷èìè òàðèôàìè — çîêðåìà ³ 
â³ííèöüêå «ì³ñüêòåïëîåíåðãî».

— ×îìó ñàìå çàðàç çíàéøëèñü 
ÿê³ñü ïðîòèð³÷÷ÿ ùîäî åêîíîì³÷-
íî¿ îá´ðóíòîâàíîñò³ òàðèô³â, ÿ íå 
ðîçóì³þ, — ñêàçàâ Âàëåð³é Äî-
âáàíþê. — ß âàì ñêàæó òàê: ïî-
ïåðøå, ëþäè íå ïðîòè, ïî-äðóãå, 
ìè îïóáë³êóâàëè ñâîþ ñòðóêòóðó 
òàðèôó íà ñàéò³ îáëðàäè. ² ïî-

òðåòº, ìè ñâîþ ñòðóêòóðó òàðèô³â 
îïóáë³êóâàëè ó ãàçåò³ «Â³ííè÷÷è-
íà». Ïðîéøëî 15 äí³â — ³ æîä-
íîãî çàóâàæåííÿ!

Ùîäî ñë³â ïðî íèæ÷èé òàðèô 
«Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî» Âà-
ëåð³é Äîâáàíþê çàóâàæèâ, ùî 
ó éîãî ì³ñüêèõ êîëåã äî íüîãî 
âõîäèòü ùå ì³ñÿ÷íà àáîíïëàòà.

— Îò âðàõóéòå ïëþñ àáîíåíò-
ñüêó ïëàòó ³ áóäåòå çíàòè âàðò³ñòü 
òàðèôó. ß âàì ùå ñêàæó — íå 
ò³ëüêè âàðò³ñòü òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 
îáãîâîðþºòüñÿ ó òàðèô³, à ùå 
âàðò³ñòü îïàëåííÿ îäíîãî ìåòðà 
êâàäðàòíîãî ó äîì³ â³ä ì³ñüêîãî 
ï³äïðèºìñòâà — 28,8 ãðèâí³. À 
íàøà âàðò³ñòü — 31 ãðèâíÿ. 

Àíäð³é Êîâàëüîâ ó â³äïîâ³äü 
ïîö³êàâèâñÿ — ÿêèì ÷èíîì 53 
êîòåëüí³ «Îáëòåïëîåíåðãî» êîí-
êóðóâàòèìóòü ç ïðèâàòíèìè êî-
òåëüíÿìè íà òåíäåðàõ ñèñòåìè 
«Ïðîçîððî».

ЧОМУ ПЛАТИМО ЗА ТЕПЛО 
ЗА РІЗНИМИ ТАРИФАМИ
Рахуємо гроші  Від 10 жовтня у 
місті почався опалювальний сезон. 
Але сплачувати вінничани за тепло 
будуть по-різному, хоча у обох установах 
теплопостачання підняли ціни на тепло

— Âîíè æ ìàéæå âñ³ âàñ çàðàç 
ïåðåìîæóòü, áî âè çá³ëüøóºòå 
ñâ³é òàðèô...

— Ó öüîìó ð³øåíí³ ïðîøó 
çâåðíóòè óâàãó íà ôîðìóëþâàííÿ 
«ãðàíè÷í³ òàðèôè»,  — çàçíà÷èâ 
ãîëîâà îáëðàäè Àíàòîë³é Îë³éíèê 
³ äàë³ ïîÿñíèâ, ùî ö³ òàðèôí³ 
ñòàâêè ìîæóòü áóòè çíèæåí³ ï³ä 
÷àñ åëåêòðîííèõ òîðã³â.

Çà ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ 
òàðèô³â ³ç 58 ïðèñóòí³õ äåïóòàò³â 
45 ïðîãîëîñóâàëè «çà», 6 íå ãîëî-
ñóâàëè, 7 óòðèìàëèñü. 

«ТАРИФИ ПОРІВНЮВАТИ НЕ 
МОЖНА». Äâ³ ñïðîáè ó ïîíåä³ëîê 
òà â³âòîðîê äîäçâîíèòèñÿ äî äè-
ðåêòîðà ÊÏ «Â³ííèöÿîáëòåïëîå-
íåðãî» Âàëåð³ÿ Äîâáàíþêà ðåçóëü-
òàò³â íå äàëè, òîæ éîãî êîìåíòàð 
ìè îïóáë³êóºìî ïðîòÿãîì öüîãî 
òèæíÿ íà ñàéò³ 20minut.ua. À îò 
çà ÿêèì ïðèíöèïîì ïðàöþº «Â³-
ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî», äåòàëüíî 
ïîÿñíèëà Þë³ÿ Ïåòðèøåíà, íà-
÷àëüíèê ïî ðîáîò³ ç ãðîìàäñüê³ñòþ 
ÊÏ «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî».

— Ïîñëóãè íàñåëåííþ íàäà-
ºìî çà äâîñòàâêîâèì òàðèôîì. 
Öå çíà÷èòü, ùî ó íàñ º óìîâíî 
ïîñò³éíà ÷àñòèíà äâîñòàâêîâîãî 

òàðèôó ³ óìîâíî çì³ííà. Àáîíï-
ëàòà — óìîâíî ïîñò³éíà ÷àñòè-
íà äâîñòàâêîâîãî òàðèôó, âîíà 
ñêëàäàº 2,16 ãðèâí³. Öþ ì³ñÿ÷íó 
ïëàòó ïðèºäíóþòü äî òåïëîâîãî 
íàâàíòàæåííÿ ³ âîíà ñïëà÷óºòü-
ñÿ ó ãðèâíÿõ çà ìåòðè êâàäðàòí³. 
Ïðîòÿãîì ö³ëîãî ðîêó. Àëå «ïðè-
ë³ïèòè» àáîíïëàòó äî ì³ñÿ÷íî¿ 
ïëàòè çà òåïëîíàâàíòàæåííÿ íå 
ìîæíà. Áî ó ïåðøîìó âèïàäêó 
âåëè÷èíà îá÷èñëþºòüñÿ ó ãðèâíÿõ 
íà ìåòð êâàäðàòíèé, à ó äðóãîìó 
—  ó ãðèâíÿõ íà ã³ãàêàëîð³¿. 

Ïîð³âíþâàòè îäíîñòàâêîâèé 
òàðèô, çà ÿêèì ïîñëóãè íàäàº 
«Îáëòåïëîåíåðãî», òà äâîñòàâêî-
âèé òàêîæ íå ìîæíà, êàæå Þë³ÿ 
Ïåòðèøåíà. 

— Âîíè ð³çí³ íàâ³òü çà ìåõà-
í³çìîì ôîðìóâàííÿ. Òàê, óìîâíî 
ìîæíà ïîð³âíÿòè äâ³ îäíàêîâ³ çà 
ïëîùåþ êâàðòèðè ³ ðîçðàõóâàòè 
òåïëî, ÿêå âîíè ñïîæèâàþòü çà 
íàøèì òàðèôîì òà çà òàðèôîì 
«Îáëòåïëîåíåðãî». Àëå òóò ùå 
òðåáà ðàõóâàòè òåïëîâòðàòè áó-
äèíêó, íàñê³ëüêè â³í óòåïëåíèé, 
÷è ç ñîíÿ÷íî¿ ñòîðîíè êâàðòèðà 
— óñ³ ö³ ôàêòîðè çíà÷íî âïëèâà-
þòü íà ñóìó çà îïàëåííÿ, ÿêó âè 
áà÷èòå ó êâèòàíö³ÿõ íà îïëàòó. 

Äâà ïîñòà÷àëüíèêè 
òåïëà — îáëàñíå òà 
ì³ñüêå êîìóíàëüí³ 
ï³äïðèºìñòâà — 
íàäàþòü ïîñëóãè çà 
ð³çíèìè òàðèôàìè

Депутат Андрій 
Ковальов на сесії 

облради питає, як з 
новими тарифами 
«Облтеплоенерго» 

конкуруватиме 
з іншими
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Найпоширенішою ж статтею Ко-
дексу України про адміністратив-
ні правопорушення, за якою п’яні 
водії не отримують належного 
покарання, є частина перша статті 
247. Тобто відсутність події або 
складу правопорушення. Цьо-
горіч Вінницький міський суд 
відпустив майже сотню водіїв, 
керуючись цією нормою.
За словами очільника патрульної 
поліції Вінниці Редвана  Усеінова, 
ця норма передбачає, що особі 
вдалося довести власну неви-
нуватість. Або ж, що керування 
напідпитку чи «під кайфом» було 

крайньою необхідністю.
— Так, не дивуйтеся, це хоч і рід-
кісні випадки, проте крайня необ-
хідність у подібних вчинках справ-
ді буває,  — каже Редван Усеінов. — 
Одного разу наш екіпаж зупинив 
водія, який напідпитку віз вагітну 
сестру до пологового будинку. Він 
зізнався, що вжив алкоголь та 
просив зрозуміти ситуацію. Екі-
паж попросив чоловіка залишити 
машину на узбіччі, забрав родину 
у свій автомобіль та доправив їх 
до пологового будинку. Проте 
повторю — такі інциденти вкрай 
рідкісні, і полісмени завжди ідуть 

назустріч водіям.
І зовсім інша справа, коли мова 
йде про випадки, подібні до 
цього. Наприкінці березня цьо-
го року водію, якого патрульні 
зупинили за керування у стані 
наркотичного сп’яніння, вдалося 
переконати суддю Вінницького 
міського суду Юрія Ковбасу в 
тому, що він... наївся булочок із 
маком. Таким чином, суд не по-
бачив у діях водія складу право-
порушення та відпустив чоловіка. 
У поліції з приводу даної ситуа-
ції не виникає сумнівів, що дану 
справу в суді «порішали».

Відпускають, бо не бачать правопорушення

МИКИТА ПАНАСЕНКО, (073)0476879, 
ОЛЕКСАНДР ЮХИМЕЦЬ, СВІТЛАНА 
ГРИВАС, БОГДАНА БАЛИЦЬКА

 
Ê³ëüêàòèñÿ÷í³ øòðàôè çà ¿çäó â 

ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ÷è íàðêîòè÷-
íîãî ñï’ÿí³ííÿ íå çàâæäè ñòàþòü 
ïåðåñòîðîãîþ äëÿ â³ííèöüêèõ 
âîä³¿â. Çà 8 ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó 
ïîë³ö³ÿ íàïðàâèëà äî ñóäó 1611 
àäì³í³ñòðàòèâíèõ ìàòåð³àë³â, 
ñêëàäåíèõ íà ï’ÿíèõ âîä³¿â. Óò³ì, 
ÿêùî çà òàê³ ä³¿ îäí³ ïëàòÿòü â³ä 
10 äî 40 òèñÿ÷ ãðèâåíü øòðàô³â 
(çàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ çàô³ê-
ñîâàíèõ ïîë³ö³ºþ íåáåçïå÷íèõ 
ïî¿çäîê ³ îòðèìàíèõ àäì³íïðî-
òîêîë³â), ³íø³ îáõîäÿòüñÿ ëèøå 
ïåðåëÿêîì.

Ïðè÷îìó, «ïîìèëóâàííÿ» îòðè-
ìóþòü ö³ëêîì çàêîííî – ó ñóäàõ. 
Íà ï³äñòàâ³ ÷îòèðüîõ ñòàòåé Êî-
äåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâ-
í³ ïðàâîïîðóøåííÿ (äàë³ - ÊÓ-
ïÀÏ). Ëåãàëüíî çâ³ëüíèòè âîä³ÿ 
â³ä ñïëàòè øòðàôó äîçâîëÿþòü 
ñòàòò³ 21, 22, 38 òà 247 ÊÓïÀÏ.

УСНО ПОПЕРЕДЖАЮТЬ ТА ВІД-
ДАЮТЬ СВАРИТИ КОЛЕГАМ. Òàê, 
çà 2017 ð³ê Â³ííèöüêèé ì³ñüêèé 
ñóä 14 ðàç³â äîðó÷èâ ïðèäóìóâàòè 
ïîêàðàííÿ çà ï’ÿíó ¿çäó òðóäîâèì 
êîëåêòèâàì ÷è ãðîìàäñüêèì îð-
ãàí³çàö³ÿì, äî ÿêèõ ìàº ïðÿìèé 
ñòîñóíîê ñï³éìàíèé ïàòðóëüíèìè 
ãîðå-âîä³é. Ñàìå ñò³ëüêè ïîñòàíîâ 
³ç òàêèì ïîêàðàííÿì ìè çíàéøëè 
ó ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ 
ñóäîâèõ ð³øåíü (ªÄÐÑÐ). Éäåòü-
ñÿ ïðî òå, ùî ñóä âèçíàâ òàêîãî 
âîä³ÿ âèííèì ó â÷èíåíí³ àäì³íï-
ðàâîïîðóøåííÿ çà êåðóâàííÿ ó 
ñòàí³ ñï’ÿí³ííÿ (ñò. 130 ÊÓïÀÏ). 
Ïðè öüîìó âèíóâàòöÿ çâ³ëüíèëè 
â³ä â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïåðåäàâøè 
ìàòåð³àëè íà ðîçãëÿä òðóäîâîãî 

êîëåêòèâó äëÿ çàñòîñóâàííÿ «çà-
õîä³â ãðîìàäñüêîãî âïëèâó» íà 
ï³äñòàâ³ ñòàòò³ 21 ÊÓïÀÏ. 

Çã³äíî ç ö³ºþ ñòàòòåþ, êîëåêòèâ 
ïîâèíåí ïðîçâ³òóâàòè ó 10-äåí-
íèé òåðì³í, ÿê ïîêàðàëè âîä³ÿ.

²íøîþ àáñóðäíîþ íîðìîþ, 
ÿêîþ êåðóþòüñÿ â³ííèöüê³ 
ñëóæèòåë³ Ôåì³äè, º ñòàòòÿ 22 
ÊÓïÀÏ. Âîíà ïåðåäáà÷àº… óñíå 
ïîïåðåäæåííÿ ïðàâîïîðóøíè-
êó. Ïîä³áíèõ ïîñòàíîâ öüîãîð³÷ 
âîä³ÿì âèíåñëè òàêîæ ÷èìàëî — 
óñüîãî íà îäíó ìåíøå, àí³æ çà 
ïîïåðåäíüîþ ñòàòòåþ – 13.

Åêñ-àäâîêàò Ñåðã³é Ñòàíêî 
ðîçïîâ³äàº, ùî ð³øåííÿ çà ö³ºþ 
ñòàòòåþ ñóä ïîâèíåí âèíîñèòè, 
ÿêùî îñîáà â÷èíèëà íåçíà÷íå 
ïðàâîïîðóøåííÿ. Òà ÷è º òàêèì 
êåðóâàííÿ ó ñòàí³ ñï’ÿí³ííÿ, âðà-
õîâóþ÷è òå, ÿêó çàãðîçó ³íøèì 
ó÷àñíèêàì äîðîæíüîãî ðóõó íåñå 
âîä³é ó íåòâåðåçîìó ñòàí³? Äî 
òîãî æ ïîêàðàííÿ, ïåðåäáà÷åíå 
ñòàòòåþ 130 ÊÓïÀÏ, ñêëàäíî íà-
çâàòè íåçíà÷íèì — 10 200 ãðè-
âåíü øòðàôó òà ïîçáàâëåííÿ ïðàâ 
êåðóâàííÿ òðàíñïîðòîì òåðì³íîì 
íà ð³ê. Ñóää³ ââàæàþòü, ùî òàê, 
ÿêùî âîä³é º ãîä³âíèêîì ñ³ì’¿, à 
éîãî òðàíñïîðòíèé çàñ³á º äæå-
ðåëîì ïðèáóòêó.

Îáèäâ³ ñòàòò³ âêðàé îáóðþþòü 
ñï³âðîá³òíèê³â ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿. 
Çîêðåìà, íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèö³ Ðåä-
âàí Óñå³íîâ ââàæàº àáñóðäîì 
ôàêòè÷íå ïîìèëóâàííÿ âîä³¿â 
çà äàíèìè ñòàòòÿìè. Àäæå êåðó-
âàííÿ íàï³äïèòêó º ñåðéîçíèì 
ïðàâîïîðóøåííÿì, äëÿ ÿêîãî 
íåäîñòàòíüî îáìåæèòèñÿ óñíèì 
ïîïåðåäæåííÿì âîä³ºâ³.

Öå æ ñòîñóºòüñÿ ³ ïåðåäà÷³ 
ñïðàâè íà ðîçãëÿä òðóäîâîìó êî-
ëåêòèâó ïîðóøíèêà. À, çã³äíî ç 

РАДЯНСЬКІ ЗАКОНИ ДОПОМАГАЮТЬ 
Казус  Застарілий кодекс про 
адміністративні правопорушення 
дозволяє усно попередити водія, 
передати справу на розгляд трудовому 
колективу або просто закрити після 
закінчення терміну розгляду

ªÄÐÑÐ, ó Â³ííèöüêîìó ñóä³ ïî-
ä³áí³ ïîñòàíîâè âèíîñèëè íàâ³òü 
ñòîñîâíî äî… ïðèâàòíîãî ï³ä-
ïðèºìöÿ, êîòðèé ïðàöþº ñàì íà 
ñåáå, àáî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà, æóðèòè ÿêîãî ïîâèíí³ éîãî 
ï³äëåãë³.

Çà ñëîâàìè î÷³ëüíèêà ïàòðóëü-
íî¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèö³, òàê³ ð³øåííÿ 
çâîäÿòü íàí³âåöü óñþ âèêîíàíó 
³íñïåêòîðàìè ðîáîòó.

ЮРИСТИ: ТАКА ПРАКТИКА НЕ-
НОРМАЛЬНА. ßê îñîáè, ùî 
ïðèòÿãóþòüñÿ äî àäì³íâ³äïîâ³-
äàëüíîñò³, äîáèâàþòüñÿ òàêîãî 
ðåçóëüòàòó ó ñóä³, ìîæíà ëèøåíü 
çäîãàäóâàòèñü.

Îñü òî÷êà çîðó ç öüîãî ïðèâîäó 
þðèñòà Ðîñòèñëàâà Íåáåëüñüêîãî:

— Ç óðàõóâàííÿì í³êóäèøíüîãî 
ñòàíó ñóää³âñüêîãî êîðïóñó, íîðìà 
ñò. 21 ÊÓïÀÏó º çîëîòîþ øïà-
ðèíîþ â³ä â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³ óñ³õ 
íàñë³äê³â â³ä ïðèòÿãíåííÿ äî íå¿. 
Àäæå ïåðåë³êó òàêèõ çàõîä³â íåìà. 
ßê ³ íåìà åôåêòó â³ä òàêî¿ ïðîöå-
äóðè. Çàãàëîì, ÷èííèé ÊÓïÀÏ — 
öå ãàíüáà ñó÷àñíîãî óêðà¿íñüêîãî 
ïðàâà. Àäæå ñàì êîäåêñ, ïðèéíÿ-
òèé ùå ó 1984 ðîö³, ïåðåïîâíåíèé 
ðàäÿíñüêèìè ðóäèìåíòàìè. Òàêèì 
ðóäèìåíòîì ³ º íàïðàâëåííÿ àä-
ì³íñïðàâè òðóäîâîìó êîëåêòèâó 
äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â ãðîìàä-
ñüêîãî âïëèâó. Ñóääÿ ìîæå ÿê ³ 
ñàì âèð³øèòè ïåðåäàòè ìàòåð³àëè 
íà ðîçãëÿä êîëåãàì, òàê ³ çà êëîïî-
òàííÿì îñîáè, ÿêà ïðèòÿãóºòüñÿ äî 
â³äïîâ³äàëüíîñò³, ñàìîãî êîëåêòè-
âó. Çàõîäè ãðîìàäñüêîãî âïëèâó — 
öå ìîæå áóòè îñóä, ïîïåðåäæåííÿ, 
çàóâàæåííÿ, ïóáë³÷íå ïîêàÿííÿ. 
Òðóäîâèé êîëåêòèâ ìîæå ³ â³ä-
ìîâèòèñü çàñòîñîâóâàòè ö³ çàõîäè. 
Òîä³ íà öüîìó âñå ³ çàê³í÷óºòüñÿ, 
áî âîðîòòÿ íåìà, ³ ìîæëèâîñò³ â³ä-
íîâèòè ñïðàâó òåæ.

НЕ ВСТИГЛИ РОЗГЛЯНУТИ – 
ЗАКРИЛИ СПРАВУ. Ùå ÷àñò³øå 
ñïðàâó ïðîñòî çàêðèâàþòü ï³ñëÿ 
çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ¿¿ ðîçãëÿäó. 
Ð³÷ ó òîìó, ùî àäì³í³ñòðàòèâíå 
ñòÿãíåííÿ íà ïðàâîïîðóøíèêà, 
çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 38 ÊÓïÀÏ, 
ìîæíà íàêëàñòè ïðîòÿãîì ëèøå 
òðüîõ ì³ñÿö³â. Òîæ ñóä ìàº ëèøå 
òðè ì³ñÿö³ íà ðîçãëÿä ñïðàâè òà 
âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ï’ÿíîìó 
âîä³þ.

Çà ñëîâàìè ñóäîâîãî ïðàêòèêà 
Ñåðã³ÿ Ñòàíêà, òàêà íîðìà ³ñíóº 
äëÿ òîãî, àáè óíèêíóòè ìàí³ïó-
ëÿö³é, êîëè ñïðàâó ðîçãëÿäàþòü 
÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â, êîëè ô³ãóðàí-
òè âæå íå ïàì’ÿòàþòü îáñòàâèí 
³íöèäåíòó. Ïðîòå ö³ æ íîðìè çà-
ëèøàþòü ïðîñò³ð äëÿ ìàí³ïóëÿö³é 
³íøîãî ðîäó. Ñïðàâè çàòÿãóþòü, 
àáè ÷åðåç òðè ì³ñÿö³ ïðîñòî çà-
êðèòè çà ñòàòòåþ 38 Êîäåêñó 
Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ 
ïðàâîïîðóøåííÿ.

Îäèí ç³ ñïîñîá³â çàòÿãóâàííÿ 
— ïîâåðíåííÿ àäì³íïðîòîêîëó 
ñï³âðîá³òíèêàì ïîë³ö³¿ íà äî-
îïðàöþâàííÿ.

— Òàê³ ïðîòîêîëè íàì ïîâåð-
òàþòü ð³äêî, — ðîçïîâ³äàº íà-
÷àëüíèê ÓÏÏ Â³ííèö³ Ðåäâàí 
Óñå³íîâ. — ßêùî æ âñå-òàêè ïî-
âåðòàþòü, öå áóâàº ç äâîõ ïðè÷èí. 
Ïåðøà — ç ìåòîþ çàòÿãíóòè ÷àñ 
³ çàêðèòè ñïðàâó ÷åðåç 90 äí³â, 
êîëè çàê³í÷èòüñÿ òåðì³í ðîçãëÿ-
äó. Òîä³ â îñîáè íå âèëó÷àºòüñÿ 
âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ³ âîíà íå 
ïëàòèòü âñòàíîâëåíèé çàêîíîì 
øòðàô ó ðîçì³ð³ 10 200 ãðèâåíü. 
²íøà ïðè÷èíà — ñïðàâä³ íåäî-
ïðàöþâàííÿ ³íñïåêòîðà. Ïðîòå â 
öüîìó ðàç³ ïîë³ö³ÿ äîîïðàöüîâóº 
ïðîòîêîë ïðîòÿãîì òðüîõ ä³á òà 

ïîâòîðíî â³äïðàâëÿº äî ñóäó.
Êð³ì òîãî, âèõîäÿ÷è ç âèâ÷åíèõ 

íàìè ñïðàâ, âêàçàíèõ ó ªäèíî-
ìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ñóäîâèõ 
ð³øåíü, º ùå ê³ëüêà ïðè÷èí 
«íåïóíêòóàëüíîñò³» ñëóæèòåë³â 
Ôåì³äè.

Äîñèòü ÷àñòî ñóä ïðèçíà÷àº 
íèçêó åêñïåðòèç, ÿê³ â³äïîâ³äí³ 
ôàõ³âö³ íå âñòèãàþòü çðîáèòè äî 
çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ðîçãëÿäó ïðà-
âîïîðóøåííÿ, ï³ñëÿ ÷îãî ñïðàâó 
çàêðèâàþòü. ²íøà ïðè÷èíà — íà 
çàñ³äàííÿ ñóäó íå ç’ÿâëÿþòüñÿ 
ñâ³äêè àáî æ íàðêîëîã³÷íèé äèñ-
ïàíñåð â÷àñíî íå íàäñèëàº ï³ä-
òâåðäæåííÿ ïðî ðåçóëüòàòè ïåðå-
â³ðêè âîä³ÿ íà ñòàí àëêîãîëüíîãî 
÷è íàðêîòè÷íîãî ñï’ÿí³ííÿ.

БІЛЬШІСТЬ ПОМИЛУВАНИХ 
– ГОДУВАЛЬНИКИ СІМ’Ї. Îä-
íàêîâèõ êðèòåð³¿â, ÿê âîä³ºâ³ 
ïîâîäèòèñÿ ï³ä ÷àñ ñêëàäàííÿ 
ïðîòîêîë³â, àáè óíèêíóòè ïîêà-
ðàííÿ, íàì âèÿâèòè íå âäàëîñÿ. 
Õòîñü ïîãîäæóºòüñÿ ïðîéòè àë-
êîòåñòåð ÷è îñâ³äóâàííÿ, õòîñü 
íàâ³äð³ç â³äìîâëÿºòüñÿ. 

Äî ïðèêëàäó, ó ñïðàâàõ, ùî 
âêàçàí³ â ªäèíîìó äåðæàâíîìó 
ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü, â îäíî-
ìó ç âèïàäê³â çàòðèìàíèé ïî-
ë³ñìåíàìè âîä³é â³äìîâèâñÿ ó 
ïðèñóòíîñò³ äâîõ ñâ³äê³â ïðîõî-
äèòè ìåäè÷íèé îãëÿä. Ïðîòå ï³ä-
îçðþâàíèé çàïåâíÿâ ïîë³ñìåí³â, 
ùî íå ïåðåáóâàâ ó òîé ìîìåíò 
çà êåðìîì. Ó ñâîþ ÷åðãó, ñâ³äêè 
òàêîæ íå ìîãëè ï³äòâåðäèòè, ùî 
áà÷èëè ÷îëîâ³êà çà êåðìîì. ßê 
íå äèâíî, òàêèõ ïîêàç³â ñâ³äê³â 
âèÿâèëîñÿ äîñòàòíüî, àáè íå ïî-
áà÷èòè ñêëàäó ïðàâîïîðóøåííÿ 
â öüîìó ³íöèäåíò³.

Ïîêàðàííÿ, 
ïåðåäáà÷åíå ñòàòòåþ 
130 ÊÓïÀÏ, ñêëàäíî 
íàçâàòè íåçíà÷íèì — 
ò³ëüêè ñóìà øòðàôó 
ñêëàäàº 10200 ãðèâåíü

Це — колишний вінницький «коп» Владислав Бекас. 
Його екіпаж 2 грудня 2016 року спільно з вінницькими 
таксистами ловив п’яного водія «Мерседеса»
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Íàòîì³ñòü ó ñõîæ³é ñèòóàö³¿ 
â ³íøîìó âèïàäêó ñâ³äêè áà÷è-
ëè ï’ÿíîãî âîä³ÿ çà êåðìîì. Òà 
âîä³þ âñå îäíî âäàëîñÿ âèéòè 
ñóõèì ç âîäè, àäæå öüîãî ðàçó 
ïîêàç³â ñâ³äê³â âèÿâèëîñÿ íåäî-
ñòàòíüî äëÿ òîãî, àáè ïîêàðàòè 
âîä³ÿ.

Ñòàòòÿ 130 ÊÓïÀÏ ðåãóëÿðíî 
íå çàñòîñîâóºòüñÿ äî ï’ÿíèõ ïî-
ñàäîâö³â, ï³äïðèºìö³â, àêòèâ³ñò³â 
òà âîä³¿â-åêñïåäèòîð³â. Ïðè÷îìó, 
ó ñàì³é ïîñòàíîâ³, ÿê ïåðåêîíà-
ëèñü ìè, ìîæå ³ íå âêàçóâàòèñü, 
ùî, ïðèì³ðîì, îñîáà, ùî ïðè-
òÿãóºòüñÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³, º 
íå ïðîñòî ï³äïðèºìöåì, à ùå é 
ÿêîñü øèøêîþ ì³ñöåâîãî ðîçëè-
âó – íàïðèêëàä,  äåïóòàò. Òàêîæ 
á³ëüø³ñòü ïîñòàíîâ Â³ííèöüêîãî 
ì³ñüêîãî ñóäó, äå âîä³¿â ôàêòè÷íî 
«ïîìèëóâàëè», îá’ºäíóº â³äñóò-
í³ñòü ìàðêè àâòî â îïðèëþäíå-
íîìó Ðåºñòð³.

Â³äïîâ³äíî äî äàíèõ ñóäîâîãî 
ðåºñòðó, ñï³éìàí³ íà ï’ÿí³é ¿çä³ 
÷è ¿çä³ ï³ä êàéôîì âîä³¿ ïðîñòî 
ùèðî êàþòüñÿ, êàæóòü, ùî âîä³í-
íÿ àâòî âõîäèòü â ¿õí³ ñëóæáîâ³ 
îáîâ’ÿçêè ÷è âêðàé íåîáõ³äíå äëÿ 
æèòòÿ, áî º ñ³ì’ÿ, ³ ïîäàþòü êëî-
ïîòàííÿ ïðî ïåðåäà÷ó ìàòåð³àë³â 
â òðóäîâ³ êîëåêòèâè.

ФАЛЬШИВЕ ОСВІДУВАННЯ СТАЄ 
ЗАКОННИМ? Ó ìàòåð³àë³ «Åêñ-
ïàòðóëüíèé ïðî ôîðìó ç Æèòî-
ìèðà, «ïðîïëà÷åí³» ñóäè òà æèòòÿ 
ï³ñëÿ ïîë³ö³¿» (goo.gl/zVScWV) êî-
ëèøí³é â³ííèöüêèé êîï Âëàäèñëàâ 
Áåêàñ ðîçïîâ³â, ùî ó íàðêîäèñ-
ïàíñåð³ âîä³¿, éìîâ³ðíî, ìîæóòü 
îòðèìàòè ôàëüøèâèé âèñíîâîê. 

— Âîä³é îäðàçó, ÿê ìè ñêëàëè 
ïðîòîêîë, ¿äå ó íàðêîäèñïàíñåð 
³ «âèð³øóº» òàì öþ ñïðàâó, — 
êàçàâ Áåêàñ. — Éîìó äàþòü ðå-
çóëüòàòè îñâ³äóâàííÿ, çðîáëåí³ 
«çàäíüîþ ãîäèíîþ». ² íà ñóä³ 
íàø³ òåñòè ââàæàþòüñÿ íåä³é-
ñíèìè. ×è ìîæíà âçàãàë³ ïîâ³-
ðèòè ó òå, ùî õòîñü ñàìîñò³éíî 
âèð³øèâ ÷îìóñü ïî¿õàòè íà îãëÿä, 
ï³ñëÿ ÿêîãî éîãî îäðàçó çóïèíèëè 
ï’ÿíèì ïàòðóëüí³?

Ä³éñíî, ìè çíàéøëè ó ñóäîâî-
ìó ðåºñòð³ ê³ëüêà ñõîæèõ ð³øåíü. 
Ó íèõ ïðîñë³äêîâóºòüñÿ ñï³ëüíà 
äåòàëü: âîä³é â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä 
îñâ³äóâàííÿ, éäå äî íàðêîëîãà 
³ îòðèìóº äîâ³äêó, ùî òâåðåçèé. 
Ñóä áåðå äî óâàãè öþ äîâ³äêó ³ 
âèïðàâäîâóº âîä³ÿ. Òàê³ ð³øåííÿ 
ìîæíà ïîäèâèòèñÿ, íàïðèêëàä, 
çà ïîñèëàííÿìè — goo.gl/edxP1n, 
goo.gl/R4e7mp, goo.gl/WCRiR3.  Ó 
ðåºñòð³ ñõîæèõ ïîñòàíîâ ñîòí³.

СУДДЯМ ВІДПУСКАТИ П’ЯНИХ ВОДІЇВ

Проект здійснюється Асоціацією незалежних 
регіональних видавців України за підтримки 
Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. 
Погляди авторів не обов'язково збігаються з 
офіційною позицією уряду США./Supported by 
the Media Development Fund of the U. S. Embassy in 
Ukraine. The views of the authors do not necessarily 
reflect the official position of the U. S. Government.»

1679 
 адмінматеріалів за ст. 130 КУпАП 
(Керування транспортними 
засобами особами, які 
перебувають у стані алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп'яніння) 
склали патрульні поліцейські 
протягом восьми місяців цього 
року у Вінниці. З них до суду 
направили 1611 протоколів. 

ДОВІДКА НЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ
Îëåêñàíäð Ñàðàôàíþê, àäâîêàò:
— Ïîë³öåéñüêèé, ÿêèé áà÷èòü 

îçíàêè ñï’ÿí³ííÿ ó âîä³ÿ, íå ìîæå 
äîçâîëèòè éîìó äàë³ ¿õàòè. Òîìó 
â³äìîâà â³ä ïðîõîäæåííÿ îñâ³äóâàí-
íÿ íà ñòàí ñï’ÿí³ííÿ, çàô³êñîâàíà 
ó ïðèñóòíîñò³ ñâ³äê³â, º îêðåìèì 
ïîðóøåííÿì. Âîíî ïðîïèñàíå ó 
Àäì³í³ñòðàòèâíîìó êîäåêñ³. Ó ñóä³ 
ëþäèíà ìàº äîâîäèòè, ùî âîíà íå 
â³äìîâëÿëàñÿ â³ä îãëÿäó, à íå òå, ùî 
âîíà áóëà òâåðåçîþ. Òå, ùî âîä³é 
ï³çí³øå ñàì ïî¿õàâ ó íàðêîäèñïàí-
ñåð ³ âçÿâ äîâ³äêó, ùî â³í òâåðåçèé, 
íå ìàº çíà÷åííÿ ó ñóä³.

Çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ç 
ìåäè÷íèõ ïèòàíü îáëàñíîãî íàð-
êîäèñïàíñåðó Íàòàëÿ Ùåðáàê çà-
ïåâíèëà, ùî í³ÿêèõ ôàëüøèâèõ 
äîâ³äîê ë³êàð³ íå âèäàþòü.

— Ùî çíà÷èòü, ÿê ïðàâèëüíî 
ïðîâîäèòè îãëÿä âîä³ÿ íà ñòàí 
ñï’ÿí³ííÿ? ª ³íñòðóêö³ÿ, ñï³ëüíèé 
íàêàç  Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ 
ñïðàâ òà Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ, çã³äíî ç ÿêèì ³ ìàº ïðî-
âîäèòèñÿ îãëÿä. Ìè ¿¿ íå ïîðóøó-
ºìî (goo.gl/aRvYr1). Âàì ÿ íå áóäó 
ðîçïîâ³äàòè, ÿê ñàìå ïðîâîäèòüñÿ 
îñâ³äóâàííÿ, áî öå òàºìíèöÿ, ÿêà 
çáåð³ãàºòüñÿ ì³æ ïàö³ºíòîì òà ë³êà-
ðåì. ×èòàéòå íàêàç (goo.gl/Z2nafp). 

Ó ðàéîíàõ ë³êàð³-íàðêîëîãè íå ìî-
æóòü ïîñò³éíî ïåðåáóâàòè íà ì³ñö³, 
òîìó çàì³ñòü íèõ îãëÿäè, çà íàêàçîì 
ãîëîâíîãî ë³êàðÿ, ìîæóòü ïðîâîäèòè 
ò³, õòî ïðîéøîâ â³äïîâ³äí³ êóðñè. 
Ó íàñ º ïðèëàä «Äðàãåð» äëÿ îñâ³-
äóâàííÿ íà àëêîãîëüíå ñï’ÿí³ííÿ, 
º òåñòè «Ñíàéïåð» — äëÿ íàðêî-
òè÷íîãî. ßêùî ëþäèíà ïðèõîäèòü 
ñàìà îñâ³äóâàòèñÿ — âîíà ìàº çà öå 
çàïëàòèòè. ßêùî ¿¿ ïðèâîçÿòü ïî-
ë³öåéñüê³ — îãëÿä ðîáèòüñÿ áåçêî-
øòîâíî. ×àñòî ó íàñ íå áóâàº òåñò³â 
ó íàÿâíîñò³. Òîä³ ïðîáè çáåð³ãàþòü-
ñÿ äî 90 ä³á. ßê ò³ëüêè ç’ÿâëÿºòüñÿ 
òåñò — ïðîâîäèìî àíàë³ç. Áóâàº, 
ùî ïîë³öåéñüê³ ñàì³ ïðèâîçÿòü ö³ 
òåñòè íàì. Âèïàäêè, êîëè ë³êàðÿ 
õî÷óòü íàäóðèòè, áóâàþòü. Òîä³ ë³êàð 
ó âèñíîâêó ïèøå, ùî º â³ðîã³äí³ñòü 
ôàëüñèô³êàö³¿. Ïðî çâèíóâà÷åííÿ ó 
êîðóïö³¿ ìîæó ñêàçàòè, ùî òàêîãî 
ó íàñ òî÷íî íåìàº.

ЩО КАЖУТЬ У СУДІ? Ìè ïîñï³ë-
êóâàëèñÿ ç ãîëîâîþ ì³ñüêîãî ñóäó 
Â³ííèö³ Àíäð³ºì Ìèõàéëåíêîì. 
Çàïèòàëè ó íüîãî ³ ïðî òðóäîâ³ 
êîëåêòèâè, ³ ïðî äîâ³äêè ç íàð-
êîäèñïàíñåðó:

— Ñïðàâ, êîëè ï’ÿíîãî âîä³ÿ 
ïåðåäàþòü íà ïîðóêè êîëåêòè-
âó, ó íàñ áóëî äóæå ìàëî. Ò³ëüêè 
0,9% ç 1722 ñïðàâ. Öå â³äòîä³, ÿê 
â Óêðà¿í³ çá³ëüøèëè øòðàôè çà 
íåòâåðåçå êåðìóâàííÿ. Îñîáèñòî 
ÿ òàêèõ ð³øåíü, ÿê ñë³ä÷èé ñóääÿ, 
íå ïðèéìàâ. Áî ìåí³ íå íàäàâàëè 
â³äïîâ³äíèõ êëîïîòàíü, — êàæå 
ãîëîâà ì³ñüêîãî ñóäó.

Çà ñëîâàìè À. Ìèõàéëåíêà, 
ÿêùî ñóääÿ âèð³øèâ ä³ÿòè òà-
êèì ÷èíîì, çíà÷èòü äëÿ öüîãî 
áóëè ïðè÷èíè. Òàê, ó ïðàêòèö³ 
Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó áóâ 
âèïàäîê, êîëè ñóääÿ íàïðàâèâ 
ìàòåð³àëè òðóäîâîìó êîëåêòèâó, 
à çâ³äòè ïðèéøëà â³äïîâ³äü, ùî 
òàêà ëþäèíà ó íèõ íå ïðàöþº. 
Ï³ñëÿ öüîãî ñóääÿ ²ãîð Âèøàð 
ï³äãîòóâàâ ìàòåð³àëè äî ïðîêóðà-

òóðè, ùîá ïîðóøèëè ñïðàâó ïðî 
ï³äðîáêó äîêóìåíò³â. 

— Çà ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó 
áóëè îäí³ êîëåêòèâè, çàðàç ³íø³, 
— êàæå Àíäð³é Ìèõàéëåíêî. — 
ßêùî êîëåãè ðó÷àþòüñÿ çà öþ 
ëþäèíó, êàæóòü, ùî âîíà ïðîñòî 
îñòóïèëàñÿ, òî ïîòð³áíî ïðèéìà-
òè âèâàæåíå ð³øåííÿ. Ó íàñ äå-
ìîêðàòè÷íà äåðæàâà. Òðåáà äàòè 
ëþäèí³ ìîæëèâ³ñòü âèïðàâèòèñÿ.

Î÷³ëüíèê â³ííèöüêîãî ñóäó 
çàïåâíÿº, ùî êîëåêòèâè íàäñè-
ëàþòü ïðîòîêîëè çáîð³â òà çâ³-
òóþòü ïðî òå, ÿê âîíè ïîêàðàëè 
ïîðóøíèêà. Âîíè, í³áèòî, âæè-
âàþòü ìåòîäè âèõîâàííÿ. Ïðîòå, 
ÿê³ ñàìå — íå ñòîñóºòüñÿ ñóäó. 

— Ìè âñ³ çíàºìî, ùî ó íàñ ïðà-
öþº íîâà ïîë³ö³ÿ, — ñêàðæèòüñÿ íà 
ïîë³ñìåí³â Àíäð³é Ìèõàéëåíêî. — 
² ïîêè âîíè íå ïîïðàêòèêóþòüñÿ, 
íåäîë³êè ó ¿õí³é ðîáîò³ áóäóòü. Àëå 
ÿêùî äî íàñ íàäõîäÿòü ìàòåð³à-
ëè, ÿê³ íåïðàâèëüíî îôîðìëåí³, 
òî ìè âèìóøåí³ ¿õ ïîâåðòàòè. Àáî 
çàêðèâàòè çà â³äñóòí³ñòþ ñêëàäó 
ïîðóøåííÿ. Áóâ âèïàäîê, êîëè 
ïàòðóëüí³ íàä³ñëàëè ìàòåð³àëè àæ 
÷åðåç òðè ì³ñÿö³ ï³ñëÿ ïîðóøåííÿ. 
Ìè áóëè çìóøåí³ çàêðèòè ñïðàâó, 
áî âèéøëè òåðì³íè äëÿ ïîêàðàííÿ.

Çà ñëîâàìè íàøîãî ñï³âðîç-
ìîâíèêà, ÿêùî âîä³é íà ì³ñö³ 
â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä îñâ³äóâàííÿ, 
òî ñóääÿ ïîâèíåí ä³çíàòèñÿ, ÷îìó 
ïîðóøíèê òàê çðîáèâ. ßêùî âè-
ÿâëÿºòüñÿ, ùî àâòîìîá³ë³ñò êó-
äèñü ïîñï³øàâ, àáî ìàâ ³íøó 
ïîâàæíó ïðè÷èíó, ÷åðåç ÿêó â³ä-
ìîâèâñÿ, òî ñóä áåðå äî óâàãè 
äîâ³äêó, ÿêó çàòðèìàíèé çðîáèâ 
ó íàðêîäèñïàíñåð³ çãîäîì.

ОЛЕКСАНДР 
САРАФАНЮК, 
АДВОКАТ:

—  П е р е д а ч а 
п’яного водія на 
поруки трудовому 
колективу є дуже 

застарілою нормою покарання. 
Хоча що тут казати, якщо ми досі 
користуємося Адмінкодексом від 
1984 року! Його та інші кодекси 
потрібно переглядати та зміню-
вати. Для прикладу, зараз досі 
дійсний Житловий кодекс та Ко-

декс про працю Української РСР. 
Там навіть у преамбулі йдеться: 
«В результаті перемоги Великої 
Жовтневої соціалістичної револю-
ції в  нашій  країні...», «Втілюючи 
в життя ленінські ідеї побудови 
комуністичного суспільства...».
Вочевидь, ситуацію з безкарними 
водіями, які їздять напідпитку, 
зможе вирішити лише новий Ад-
мінкодекс. Якщо в ньому авторам 
вдасться запобігти використан-
ню таких «пролазів», як переда-
ча справи на розгляд трудовому 

колективу. А водії не матимуть 
змоги їхати далі, «бо поспіша-
ють», доки не будуть перевірені 
поліцією на стан сп’яніння, а та-
кож не зможуть проходити ме-
догляд, мало не через кілька днів 
після зустрічі з поліцією. Також 
оновлений КУпАП мав би пере-
глянути маніпуляції з затягування 
справ, які потім закривають піс-
ля закінчення терміну, а також 
суворіше за усне попередження 
карати водіїв, які є на дорозі по-
тенційними убивцями.

Користуємося старими кодексами

Одне із останніх затримань п'яного водія вінницькими копами — 
29 вересня, під Калинівкою. У чоловіка виявилося алкоголю в крові 
в 24 рази більше допустимої норми. Патрульні склали протокол про 
адміністративне правопорушення за ст. 130 КУпАП
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СТАТИСТИКА ПОРУШЕНЬ І ПОКАРАНЬ 
ЗА ВОДІННЯ У П'ЯНОМУ СТАНІ

198
автомобілістів 

позбавили 
покарання

99
За ч.1 ст. 247 (Відсутність події 

і складу адміністративного 
правопорушення)

13
За ст. 13 (Відповідальність 
неповнолітніх)

72
За ст. 38 (Строки накладення 

адміністративного стягнення)

14
За ст. 21 (Передача матеріалів про 
адміністративне правопорушення 
на розгляд громадської організації 
або трудового колективу) 

1157  осіб оштрафували 
та позбавили 
прав за даними 
адмінпротоколами 

15 157 733 грн
склала сума накладеного штрафу
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Ñåðã³é ðîçïîâ³â, ùî ó éîãî ðî-
äèíè áóëè êâèòêè íà ë³òàê â³ä 
àâ³àêîìïàí³¿ «ÌÀÓ» íà 8 æîâòíÿ 
2017 ðîêó. Ðåéñ Òåëü-Àâ³â — Â³-
ííèöÿ. Àëå 4 æîâòíÿ äðóæèí³ 
îï³âäí³ òåëåôîíîì ïîâ³äîìèëè 
ïðî ñìåðòü ¿¿ ìàìè.

— Ìè ç à ò å ë åôîíóâ àëè 
äî «ÌÀÓ», ùîá ïîì³íÿòè êâèòêè 
³ òåðì³íîâî âèëåò³òè â Óêðà¿íó, — 
ðîçïîâ³â Ñåðã³é. — Îïåðàòîð íàñ 
âèñëóõàëà ³ ïîïðîñèëà íàä³ñëà-
òè íà åëåêòðîííó ïîøòó «ÌÀÓ» 
ñâ³äîöòâî ïðî ñìåðòü ¿¿ ìàìè. 
Ìîâëÿâ, òîä³ áóäå áåçêîøòîâíà 
çàì³íà. Ìè âèñëàëè äîêóìåíòè 
ïðî ñìåðòü ³ ïî÷àëè çíîâó òåëå-

ôîíóâàòè äî «ÌÀÓ». Íàì ñêàçà-
ëè, ùî çàÿâêà ïðîõîäèòü îáðîáêó, 
à äðóæèíà ç îäíîð³÷íîþ äèòèíîþ 
ìîæóòü çáèðàòèñÿ ³ ¿õàòè äî àåðî-
ïîðòó. ̄ õàòè ç Àêêî äî àåðîïîðòó 
ó Òåëü-Àâ³â áëèçüêî òðüîõ ãîäèí.

ГОТУЮТЬ ПОЗОВ ДО СУДУ. Çà 
ñëîâàìè Ñåðã³ÿ, â³í òåëåôîíóâàâ 
îïåðàòîðàì á³ëüøå 10-òè ðàç³â. 
Âîíè ïðîñèëè ïî÷åêàòè ³ êèäàëè 
òðóáêó. Êîëè éîãî ð³äí³ ïðè¿õà-
ëè â àåðîïîðò, òàì ñêàçàëè, ùî 
íå îòðèìóâàëè í³ÿêîãî ëèñòà. ² çà-
ïðîïîíóâàëè çàïëàòèòè 190 äîëàð³â 
çà çàì³íó êâèòê³â. Ïî÷àëè ïëàòèòè, 
à âèÿâèëîñÿ, ùî íåìàº ì³ñöü.

— Òàêèì ÷èíîì, äðóæèíà ç 
äèòèíîþ â Óêðà¿íó íå âèëåò³-

ТАК І НЕ ПОПРОЩАЛИСЯ З МАМОЮ
Недолугість  Вінничанин Сергій 
Мар’янчук, який останнім часом проживає 
в Ізраїлі, розповів, як через операторів 
«Міжнародних авіаліній України» його 
дружина не потрапила на поховання своєї 
мами. Зараз родина шукає адвоката, щоб 
подати позов до суду

ëè. Òðàíñïîðò ó öåé äåíü õîäèâ 
äî îá³äó ³ âîíè äîáèðàëèñÿ äîäîìó 
î òðåò³é ãîäèí³ íî÷³, — ðîçïîâ³äàº 
Ñåðã³é. — Íàñòóïíîãî äíÿ ñï³â-
ðîá³òíèêè «ÌÀÓ» â³äïîâ³ëè íàì, 
ùî ¿ì øêîäà çà òå, ùî òðàïèëîñÿ.

Âàì øêîäà? Ùî íå ïîïðî-
ùàëèñÿ ç ìàìîþ â îñòàíí³é ðàç 
³ íå áóëè íà ¿¿ ïîõîðîíàõ? ×àñ 
íå ïîâåðíóòè íàçàä. À äðóæèíà 
îòðèìàëà äóøåâíó òðàâìó íà âñå 
æèòòÿ â³ä êîìïàí³¿ ”Ì³æíàðîä-
í³ àâ³àë³í³¿ Óêðà¿íè”. Öåé ³íöè-
äåíò — ãàíüáà êîìïàí³¿ “ÌÀÓ”, 
ÿêà ïðèéíÿëà íà ðîáîòó òàêèõ 
îïåðàòîð³â. Ìè áóäåìî øóêàòè 
àäâîêàòà, ùîá ïîäàâàòè ïîçîâ 
äî ñóäó íà «ÌÀÓ».

ВИБАЧИВСЯ ПРЕЗИДЕНТ «МАУ». 
«Ñåðã³é, ìåí³ ùèðî øêîäà, ³ ñî-
ðîìíî çà ä³¿ ìî¿õ êîëåã, ÿêèìè á 
íå áóëè ïðè÷èíè òà îáñòàâèíè 
¿õí³õ ä³é. Ìè, áåçïåðå÷íî, ðîçáå-
ðåìîñÿ ó ö³é ñèòóàö³¿, õî÷à âèïðà-
âèòè ¿¿, íà æàëü, óæå íå ìîæíà», — 
íàïèñàâ ó ïðèâàò ÷îëîâ³êó ïðåçè-
äåíò «ÌÀÓ» Þð³é Ì³ðîøíèêîâ.

ßê êîìïåíñàö³þ çà ³íöèäåíò 
êîìïàí³ÿ çì³íèëà êëàñ ïðèäáàíèõ 
êâèòê³â äëÿ ðîäèíè Ñåðã³ÿ — ïå-
ðåñàäèëè äî á³çíåñ-êëàñó.

Сергій і Наталя Мар’янчуки з маленьким сином. 
Через дії «МАУ» ця жінка з дитиною не змогла 
потрапити на похорони своєї мами 

МИКИТА ПАНАСЕНКО, (073) 0476879 
 ²íôîðìàö³þ ïðî ñêàñóâàííÿ ðåéñó 

ï³äòâåðäèâ äèðåêòîð àåðîïîðòó «Â³ííè-
öÿ» ßðîñëàâ Ìàçóðåöü. Çà éîãî ñëîâàìè, 
ç òàêîþ ³í³ö³àòèâîþ âèñòóïèëà êîìïàí³ÿ 
«ÌÀÓ».

Ïðèçíà÷àòè òà ñêàñîâóâàòè ðåéñè — 
ïðåðîãàòèâà êîìïàí³¿, ÿêà çä³éñíþº ïîâ³-
òðÿí³ ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ, ïîÿñíèâ 
Ìàçóðåöü. Òàêîþ êîìïàí³ºþ, ÿêà âèêî-
íóâàëà ðåéñè ç Â³ííèö³ äî Âàðøàâè, áóëà 
«ÌÀÓ». Âîíà ³ âèð³øèëà ñêàñóâàòè ðåéñè. 
Ç³ ñë³â äèðåêòîðà àåðîïîðòó «Â³ííèöÿ», 
íàâåñí³ ðåéñè ïëàíóºòüñÿ â³äíîâèòè.

Çàðàç ë³òàêîì ç Óêðà¿íè äî Âàðøàâè 

ìîæíà äîëåò³òè ç àåðîïîðòó «Áîðèñï³ëü».
Íàãàäàºìî, ïåðøèé ë³òàê ó Âàðøàâó 

ïîëåò³â ç Â³ííèö³ 27 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó. 
Òîä³ «Áî³íã-737» â³äïðàâëÿëè ç 60 ïàñà-
æèðàìè íà áîðòó ³ç öåðåìîí³ÿìè. Ðàçîì 
ç ïðåäñòàâíèêàìè ìåð³¿ òà êåð³âíèöòâà 
àåðîïîðòó áóâ Ãåíåðàëüíèé Êîíñóë 
Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà ó Â³ííèö³ Òîìàø 
Îëåéí³÷àê. Íà çèìó ðåéñè ñêàñîâóâàëè, 
à ó ê³íö³ êâ³òíÿ 2017 ðîêó â³äíîâèëè.

Ïî÷èíàþ÷è ç 30 êâ³òíÿ 2017 ðîêó, ðåé-
ñè â³äïðàâëÿëèñÿ äâ³÷³ íà òèæäåíü. Ç Â³-
ííèö³ — êîæíîãî ïîíåä³ëêà òà ï’ÿòíèö³ 
î ïåðø³é ãîäèí³ íî÷³. Ç Âàðøàâè — êîæ-
íèé ÷åòâåð òà â íåä³ëþ î 23.50.

Авіарейси до Варшави 
скасували до весни 

ËÀÉÔ
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Як роз’яснив виконуючий 
обов’язки керуючого справами 
міськвиконкому Сергій Чорно-
луцький, відзнаку з грошовою 
премією призначають віннича-
нам за поданням громадських 
організацій та профспілок і 
трудових колективів. Є і бланк 
на подання, в якому потрібно 

вказати персональні дані особи 
та коротко про видатні заслуги.
— Це розгляне організаційний 
відділ (апарату міської ради та її 
виконкому — авт.) і департамент 
соціальної політики, які подадуть 
пропозицію на виконком. Якщо 
це затвердять, то людина отри-
має відзнаку і грошову премію.

Як отримати премію від міської влади?

ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, МАКСИМ 
ФАРИНА, ДІАНА ГУЛБІАНІ, МИКИТА 
ПАНАСЕНКО, (063)7758334 

Íà ïîðòàë³ e-data áóëè ïðîàíà-
ë³çîâàí³ âèòðàòè âèêîíêîìó ì³ñü-
êî¿ ðàäè çà îñòàíí³ äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â 
ïîòî÷íîãî ðîêó. Âèêîíêîì íà ð³ê 
ìàº áþäæåò ïîíàä 230 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü (goo.gl/wFupkQ). Ç 
öèõ ãðîøåé — òðîõè ìåíøå ïî-
ëîâèíè (93 ì³ëüéîíè ãðèâåíü — 
àâò.) âèä³ëÿºòüñÿ íà çàáåçïå÷åííÿ 
ä³ÿëüíîñò³ ì³ñüêèõ îðãàí³â âëà-
äè. Öå çàðïëàòè, òåõí³êà, ñïëàòà 
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òîùî. ²íøà 
÷àñòèíà áþäæåòó âèêîíêîìó ïî-
ä³ëåíà íà âèêîíàííÿ ì³ñüêèõ òà 
äåðæàâíèõ ïðîãðàì ï³äòðèìêè 
ïîë³ö³¿, îñâ³òè, ñóä³â òîùî.

Þë³ÿ Ãðèãà, ãðîìàäñüêà àêòè-
â³ñòêà, ÿêà çàéìàºòüñÿ àíàë³çîì 
áþäæåòíèõ âèòðàò, íàãîëîøóº, 
ùî ìîâà éäå ïðî âèòðàòè íå ÿêè-
õîñü ì³ô³÷íèõ ãðîøåé:

— Ìàéæå êîæíà òðåòÿ ãðèâíÿ 
ç 3,8 ì³ëüÿðäà (ñò³ëüêè ñêëàäàº 
ì³ñüêèé áþäæåò Â³ííèö³) — öå 
ïîäàòîê ç íàøèõ çàðïëàò. Òîìó 
ì³ñöåâèé áþäæåò, ÿê ³ ñ³ìåé-
íèé, òðåáà êîíòðîëþâàòè. Öå 
êðîï³òêèé ïðîöåñ, àëå ç íîâè-
ìè ³íñòðóìåíòàìè, òàêèìè ÿê 
åëåêòðîíí³ çàêóï³âë³ ProZorro, 
Â³äêðèòèé áþäæåò ì³ñòà, — ðî-
áèòè öå çíà÷íî ïðîñò³øå, — êàæå 
âîíà. — Äëÿ ÷îãî öå ïîòð³áíî? 
Ïîÿñíþ íà ïðèêëàä³. Íà ñàéò³ 
ProZorro ìîæíà ä³çíàòèñÿ, ùî 
ïë³âêà äëÿ ðåíòãåíó áóëà çàêóïëå-
íà çà êîøòè ì³ñòà. ² ÿêùî ë³êàð³ 
âèìàãàþòü «áëàãîä³éí³ âíåñêè» 
íà ðåíòãåí-çí³ìîê, òî ëþäèíà 
çìîæå â³äìîâèòèñÿ ïëàòèòè ùå 
ðàç çà âæå ñïëà÷åíèé òîâàð.

НАДАРУВАЛИ НА 780 ТИСЯЧ. 
Ñåðåä ì³ëüéîííèõ âèäàòê³â âè-
êîíêîìó º òàê çâàí³ «íåçíà÷í³» 
ñóìè íà â³äçíàêè â³ííè÷àíàì 

â ÷åñòü ïðîôåñ³éíèõ ñâÿò òà 
íà äí³ íàðîäæåííÿ. Ùî ö³êàâî, 
òàêå íàãîðîäæåííÿ ãð³øìè â³äáó-
âàºòüñÿ â³ä ³ìåí³ ìåð³¿ òà ì³ñüêîãî 
ãîëîâè. Õî÷à öå, âëàñíå, êîøòè 
â³ííè÷àí.

780 òèñÿ÷ ãðèâåíü áþäæåòíèõ 
êîøò³â ï³øëè íà â³äçíà÷åííÿ 
íàéêðàùèõ ôàõ³âö³â ó ð³çíèõ 
ãàëóçÿõ — â³ä ãàç³âíèê³â ³ äî ìà-
øèíîáóä³âíèê³â. Àëå íàéá³ëüøå 
âëàäà ëþáèòü îñâ³òÿí. Ó÷í³ òà 
êåð³âíèêè øê³ë ì³ñòà íàãîðî-
äæóâàëèñÿ íàé÷àñò³øå. Ïðàâäà, 
îòðèìóâàëè íåçíà÷í³ ñóìè — â³ä 
100–300 ãðèâåíü. Çàãàëîì, ãðîø³ 
îòðèìàëè ï³âòèñÿ÷³ ëþäåé (goo.
gl/DSVqMi).

Íà äðóãîìó ì³ñö³ — þâ³ëÿ-
ðè. Ç äíåì íàðîäæåííÿ ì³ñüêà 
âëàäà ïðèâ³òàëà ìàéæå ñîòíþ 
ëþäåé — â³ä âåòåðàí³â ñïîðòó ³ 
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè äî äèðåêòî-
ð³â âèø³â ³ êåð³âíèê³â ïðèâàòíèõ 
ï³äïðèºìñòâ. Òàêîæ ÷àñòèíó â³-
òàëüíèõ ïðåì³é îòðèìàëè ³ ñàì³ 
÷èíîâíèêè — ïðàö³âíèêè ð³çíèõ 
äåïàðòàìåíò³â, îäèí äåïóòàò ³ çà-
ñòóïíèê ìåðà (goo.gl/5qPgTB).

Òðåò³ â ðåéòèíãó íàãîðîäæó-
âàíèõ — êîìóíàëüíèêè. Íàé-
êðàù³ ïðàö³âíèêè ÆÅÊ³â ì³ñòà, 
à òàêèõ âèÿâèëîñü 87, îòðèìà-
ëè ðàçîì 43 500 ãðèâåíü. Àáî 
ïî 500 ãðèâåíü êîæíà ëþäèíà 
(goo.gl/N4NjNE).

СВОЇХ ЛЮБЛЯТЬ БІЛЬШЕ? ßê 
ïðàâèëî, ðîçì³ðè ãðîøîâî¿ âèíà-
ãîðîäè ñêëàäàþòü 500 ³ 1000 ãðè-
âåíü. Ïîîäèíîê³ âèïàäêè — 
5000 ãðèâåíü ³ á³ëüøå. Ï³ä ÷àñ 
ðîáîòè íàä ö³ºþ òåìîþ, âèÿâè-
ëîñÿ, ùî «ñâî¿õ» þâ³ëÿð³â âèêîí-
êîì ëþáèòü á³ëüøå, í³æ ëþäåé ç 
«âóëèö³». ×èíîâíèêó íà þâ³ëåé 
äàðóþòü 1000 ãðèâåíü. Äèðåêòîð³â 
ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ â³òàþòü 
ãðàìîòîþ òà 1000 ãðèâíÿìè. À 70, 
80, 90-ð³÷íîìó ä³äóñþ/áàáóñ³ — 

КОМУ І ЗА ЯКІ ЗАСЛУГИ МЕРІЯ 
ДАРУЄ ГРОШІ З НАШИХ ГАМАНЦІВ 
Не занадто?  780 тисяч гривень — 
стільки коштів з міського бюджету 
отримують деякі вінничани як премію 
до професійних свят. Кому і навіщо 
роздає грошові винагороди міська влада? 
Ми маємо відповідь на це питання

500 ãðèâåíü.
Âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè êåðóþ-

÷îãî ñïðàâàìè ì³ñüêâèêîíêîìó 
Ñåðã³é ×îðíîëóöüêèé ðîçïîâ³â, 
ùî ðîçì³ðè ïðåì³é ïðîïèñàí³ 
â ïðîãðàì³ «Íàãîðîäæåííÿ â³ä-
çíàêàìè ì³ñüêîãî ð³âíÿ» (goo.
gl/zyym28):

— Ïðîãðàìîþ ðîçïèñàí³ íà-
ãîðîäè ê³ëüêîõ ð³âí³â: ïîäÿêà, 
ãðàìîòà, â³äçíàêà ì³ñüêîãî ãî-
ëîâè òîùî. Íàïðèêëàä, ïîäÿ-
êîþ ì³ñüêðàäè òà ¿¿ âèêîíêîìó 
ìîæå íàãîðîäæóâàòèñÿ íå á³ëüøå 
20 îñ³á â³ä îäíîãî ï³äïðèºìñòâà 
ç ãðîøîâîþ ïðåì³ºþ íå á³ëüøå 
500 ãðèâåíü. Òîä³ ÿê ãðàìîòîþ 
íå á³ëüøå 10 îñ³á â³ä îäíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà ç ãðîøîâîþ ïðåì³ºþ 
íå á³ëüøå 1000 ãðèâåíü.

— À ÷îìó âåòåðàíè íà 70–
90 ðîê³â îòðèìóþòü â³ä âëàäè 
ïî 500 ãðèâåíü, â òîé ÷àñ, êîëè 
êåð³âíèêè ï³äïðèºìñòâ ³ ÷èíîâ-
íèêè íà ñâîº 50-ð³÷÷ÿ ïî 1000? — 
çàïèòóºìî ó ïàíà ×îðíîëóöüêîãî.

— Ï³äí³ì³òü óñ³ ð³øåííÿ, — ðà-
äèòü ÷èíîâíèê. — ª òàê³, äå âåòå-
ðàíè îòðèìóþòü ïî 500 ãðèâåíü, 
à äå ³ ïî 1000 ãðèâåíü. Ñïèñêè 
íà ïîäàííÿ ì³ñüêèõ â³äçíàê îòðè-
ìóºìî â³ä òðüîõ îðãàí³çàö³é — 
ì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ âåòåðàí³â, òî-
âàðèñòâî êîëèøí³õ ïîë³òâ'ÿçí³â 
òà îðãàí³çàö³ÿ ïàðòèçàí³â. À ùîäî 
òîãî, ùî ÷àñòî äàºìî ï³äïðè-
ºìöÿì ïî 1000 ãðèâåíü ïðåì³¿, 
òî öå íå òàê. Êîëè ìè íàãîðî-
äæóâàëè ìåöåíàò³â-á³çíåñìåí³â, 
òî íå äàðóâàëè ¿ì ãðîøîâ³ ïðåì³¿. 
Çðîáèëè ö³íí³ ïîäàðóíêè: êíèãè 
ïðî Â³ííèöþ.

ПОД АРУВА ЛИ «НЕВІДОМО 
КОМУ». Óñüîãî, ÷åðåç ñèñòåìó 
E-data ïðîéøëè 29 ïëàòåæ³â 
íà ïðåì³¿ â³ä ³ìåí³ âèêîíêî-
ìó. Ó ïëàò³æêàõ ïèøóòü ðîçì³ð 
ñóìè òà íîìåð ð³øåííÿ, çà ÿêèì 
ìîæíà çíàéòè, äî ÿêîãî ñâÿòà òà 
êîìó ïîäàðóâàëè ïðåì³þ. Ïðîòå 
10 ïëàò³æîê íà ïðåì³¿ â ñèñòåì³ 
ïóáë³÷íèõ êîøò³â âèÿâèëèñÿ áåç 
àäðåñàò³â.

Íåâ³äîìî êîìó 10 áåðåçíÿ ïî-
äàðóâàëè íàéá³ëüøèé ïëàò³æ — 
128 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ìîæëèâî, íî-
ìåðè ð³øåíü âèêîíêîìó ïðîñòî 
çàáóëè âíåñòè?

Æóðíàë³ñòè íàìàãàëèñÿ ðîç-
ïèòàòè, êîìó âèïèñàëè öþ âå-
ëè÷åçíó ñóìó. Çà ³íôîðìàö³ºþ 
ïðåñ-ñëóæáè ì³ñüêðàäè, çâ³òè 
äî E-data ïðî ïðåì³¿ íàäñèëàº 

çàñòóïíèöÿ ãîëîâíîãî áóõãàë-
òåðà ó â³ää³ë³ îáë³êó âèêîíêîìó 
Â³òà ßöêî.

— Òàê, ÿ ðîáëþ òàê³ çâ³òè. Àëå 
â³äïîâ³ñòè íà ïèòàííÿ íå ìîæó 
áåç ïîãîäæåííÿ íà÷àëüíèêà, — 
êîðîòêî â³äïîâ³ëà æ³íêà òà äàëà 
íîìåð òåëåôîíó ñâîãî êåð³âíèêà.

Êåð³âíèê â³ää³ëó Ïàâëî Ïëà-
õîòíþê òàêîæ íå çì³ã â³äïîâ³ñòè 
íà ïèòàííÿ, õòî îòðèìàâ ãðîø³ ç 
10 ïëàò³æîê-«³íêîãí³òî».

— ß æ íå ìîæó òðèìàòè öå âñå 
â ãîëîâ³! Íàä³øë³òü íàì çàïèò, ³ 

ìè íàäàìî ³íôîðìàö³þ, ùî âàñ 
ö³êàâèòü, — ñêàçàâ ïàí Ïàâëî.

Òàê ³ çðîáèëè. Çàïèò íàä³ñëàëè 
ùå 25 âåðåñíÿ. Àëå íà ïî÷àòêó 
æîâòíÿ â ìåð³¿ ïîïðîñèëè ùå 
20 äí³â íà îáðîáêó ðåçóëüòàò³â.

ПРЕМІЇ ВІД ВИКОНКОМУ 
Скільки витратили на винагороди?

Ì³ñöåâèé áþäæåò, 
ÿê ³ ñ³ìåéíèé, òðåáà 
êîíòðîëþâàòè. Çà 
äîïîìîãîþ íîâèõ 
³íñòðóìåíò³â. ßê, 
íàïðèêëàä, ProZorro

780 000
гривень

усього за 
9 місяців

461 000 грн
виплачено 
конкретним людям

319 000 грн
невідомо кому 

виплачено 

КОМУ І З ЯКОГО ПРИВОДУ ДАРУЮТЬ ГРОШІ?

КОГО МІСЬКВИКОНКОМ БІЛЬШЕ ЛЮБИТЬ?

1008
людей на 

професійні 
свята — 

391 000 грн 

98
людей 

на ювілеї — 
70 000 грн 

75
ювілярів 

не чиновників 
52 600 грн 

(75%) 

23
ювіляри 

чиновники 
17 500 грн

(25%) 

з 
них:

Проект здійснюється Асоціацією незалежних 
регіональних видавців України за підтримки 
Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. 
Погляди авторів не обов'язково збігаються з 
офіційною позицією уряду США./Supported by 
the Media Development Fund of the U. S. Embassy in 
Ukraine. The views of the authors do not necessarily 
reflect the official position of the U. S. Government.»

освітяни

спортсмени

комунальники

чиновники

ветерани та військові

поліцейські

журналісти

торгівці та працівники 
закладів громадського 

харчування
пожежники 

та рятувальники

машинобудівники

землевпорядники

лікарі

газівники

кіномеханіки

                                                                                                                            561 

                    90

                   87

                 77

           52

       32

     25

     22

     22

    19

11

1

5

4

                                                                                                                            128 350 грн 

                                           45 000 грн 

                                          43 500 грн 

                                          43500 грн 

                                          43 500 грн 

                            29 500 грн 

            12 500 грн 

           11000 грн 

          10000 грн 

         9 500 грн 

     5500 грн

    5000 грн 

  2500 грн 

 2000 грн
Джерело: рішення виконкому 

Вінницької міськради (goo.gl/SyJLNh)

49 бухгалтерів .............24 500 грн

16 айтішників-
чиновників.....................8000 грн

11 землевпорядників ..... 5500 грн

5 осіб з Асоціації з самоорганізації 
населення ........................2500 грн



399897
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У Дубаї 17–18 березня 2018 року 
відбудеться Форум для топових 
учителів з усього світу — Global 
Education and Skills Forum 2018, 
де назвуть ім'я кращого вчителя 
в світі. П’ятірка кращих вчите-
лів України вже виграла поїздку 
на цей Форум.
— Але реєструватися на Всес-
вітню премію потрібно окремо 

і це може зробити будь-який 
учитель, логічно, що я буду ре-
єструватися, — сказав Владислав 
Качур. — Переможець Всесвіт-
ньої премії отримає 1 мільйон 
доларів, повинен буде написати 
проект про те, що хотів би змі-
нити у своїй громаді, і протягом 
10 років щороку на це буде виді-
лятися 100 тисяч доларів.

Буде змагатися за мільйон доларів 

Global Teacher Prize назива-
ють «Нобелівською премією» 
для вчителів. Її заснував араб-
ський мільярдер Санні Варки 
в 2014 році. Нагорода вручається 
за видатний внесок в професію 
вчителя і становить 1 мільйон 

доларів.
Переможець Всеукраїнського 
конкурсу Global Teacher Prize 
Ukraine отримає 100 тисяч гри-
вень, рік безкоштовного підви-
щення кваліфікації і допомогу 
у реєстрації на світову премію.

Призи для переможців 

ÄÎÑßÃÍÅÍÍß

КАТЕРИНА КОВАЛЕНКО, (093)1611204 

Êîíêóðñ Global Teacher Prize 
ïî-ïðîñòîìó íàçèâàþòü ó÷èòåëü-
ñüêîþ «íîáåë³âêîþ».

²ì'ÿ ïåðåìîæöÿ óêðà¿íñüêî-
ãî åòàïó êîíêóðñó óñ³ ä³çíàëè-
ñÿ 7 æîâòíÿ ó Êèºâ³. Íèì ñòàâ 
71-ð³÷íèé ó÷èòåëü ô³çèêè ³ç ×åð-
í³âö³â Ïàóëü Ïøåí³÷êà. Òîáòî 
â³í — ¹ 1 ñåðåä óêðà¿íñüêèõ 
â÷èòåë³â. Â³ííè÷àíè æ, çâ³ñíî, 
ï³äòðèìóâàëè íàøîãî ïðåòåíäåí-
òà — 31-ð³÷íîãî ó÷èòåëÿ àíãë³é-
ñüêî¿ ³ í³ìåöüêî¿ ìîâè øêîëè-
ã³ìíàç³¿ ¹ 6 Âëàäèñëàâà Êà÷óðà.

Îñü ùî â³í, çîêðåìà, íàïèñàâ 
â Ôåéñáóö³ ââå÷åð³ 7 æîâòíÿ: 
«Íèçüêèé óêë³í ìî¿é äîðîã³é 
ðîäèí³, äðóçÿì, íåïåðåâåðøåí³é 
øê³ëüí³é ðîäèí³ òà óñ³ì-óñ³ì, 
õòî âáîë³âàâ çà ìåíå!!! ß áåç-
ìåæíî âäÿ÷íèé Âàì çà Âàøó 
ïîòóæíó ï³äòðèìêó ³ Âàøó ùè-
ð³ñòü!» 

Äàâàéòå ââàæàòèìåìî, ùî 
ìîëîäèé ïîñòóïèâñÿ äîðîãîþ 
íàâ÷åíîìó äîñâ³äîì. Àëå, ÿê 
ïðèçíàâ ñàì Âëàäèñëàâ, êîëåãè, 
ç ÿêèìè äîâåëîñÿ êîíêóðóâàòè, 
áóëè äóæå ñèëüíèìè ïðîô³. Òîìó 
³ çìàãàòèñÿ ç íèìè áóëî äóæå ö³-
êàâî òà ñêëàäíî. Àëå âåñåëî.

— Ó Êè¿â çàïðîñèëè òîï-50 
â÷èòåë³â ç ¿õ ðîäèíàìè, îðãàí³-
çàòîðè ï³äãîòóâàëè ùîñü íåéìî-
â³ðíå, — ñêàçàâ íàì ï³ñëÿ ô³íàëó 
êîíêóðñó Âëàäèñëàâ. — Ìåí³ äóæå 
ïîäîáàþòüñÿ ìî¿ ñèëüí³ êîíêó-
ðåíòè, ïåðåìîæåöü — íåéìîâ³ðíî 
äîñòîéíèé.

УЧИТЕЛІ ВАЖЛИВІ! Âëàä äîñ³ 
ï³ä âðàæåííÿì â³ä êîíêóðñó òà 
ô³íàëüíî¿ öåðåìîí³¿ — êàæå, öå 
ñâ³ä÷èòü ïðî òå, íàñê³ëüêè â³ä-
ïîâ³äàëüíî ³ ùèðî ïîñòàâèëèñÿ 
äî öüîãî îðãàí³çàòîðè.

— Í³êîëè íå äóìàâ, ùî ïðîñòîãî 
óêðà¿íñüêîãî â÷èòåëÿ òàê øàíóâà-
òèìóòü, — ³ç ïîñì³øêîþ çãàäóº 
â³í. — À äåíü îãîëîøåííÿ ïåðåìîæ-
öÿ, êîëè ìè ïåðåâò³ëèëèñü ó ãîë-
ë³âóäñüêèõ ç³ðîê, çàïàì’ÿòàºòüñÿ 
ìåí³ íà âñå æèòòÿ! ×îðíèé ë³ìó-
çèí, ÷åðâîíà äîð³æêà, ïðèñê³ïëèâà 
óâàãà æóðíàë³ñò³â òà ìåä³à, áåçë³÷ 
³íòåðâ’þ, òåëå- òà ðàä³îåô³ð³â.

Îäíàê íàéá³ëüøå ó÷èòåëÿ âðà-
çèëà ê³ëüê³ñòü íåçíàéîìèõ ëþäåé, 
ÿê³ ïðîñòî ï³äõîäèëè äî íüîãî ÿê 
äî ñïðàâæíüî¿ ç³ðêè, ãîâîðèëè 
ñëîâà ï³äòðèìêè òà âäÿ÷íîñò³, ôî-
òîãðàôóâàëèñÿ ÷è ðîçïîâ³äàëè ïðî 
òå, ÿê äâàäöÿòêà êðàùèõ íàäèõíóëà 
¿õ äî ³ííîâàö³éíèõ òâîð÷èõ ³äåé, 
äàëà ¿ì â³ðó ó ñåáå ÿê ó÷èòåëÿ.

— ß äóìàþ, ùî îñíîâíà ìåòà 
êîíêóðñó — îá’ºäíàòè íàéêðà-
ùèõ îñâ³òÿí ðàçîì, çâåðíóòè 
óâàãó ñóñï³ëüñòâà äî âàæëèâîñò³ 
ïðîôåñ³¿ â÷èòåëÿ, — êàæå Âëàä. — 
Áàæàþ ìî¿ì êîëåãàì í³êîëè 
íå îïóñêàòè ðóêè. Êîæåí ìàº 
ïàì’ÿòàòè ³ óñâ³äîìëþâàòè, ùî 
â÷èòåë³ ä³éñíî âàæëèâ³!

ЯК ПРОБИВСЯ В ТОП-5 КРАЩИХ. 
Ùîá óâ³éòè äî ï'ÿò³ðêè êðàùèõ 
â÷èòåë³â Óêðà¿íè, Âëàäèñëàâó 
äîâåëîñÿ çìàãàòèñÿ ç äâàäöÿòüìà 
óêðà¿íñüêèìè êîëåãàìè â Îäåñ³, 
â ñåðåäèí³ âåðåñíÿ. ßê â³í çãà-

«МИ ПЕРЕВТІЛИЛИСЬ 
У ГОЛЛІВУДСЬКИХ ЗІРОК!» 
Перша спроба  Учитель вінницької 
школи Владислав Качур цього року 
не став першим у національному етапі 
світового конкурсу Global Teacher Prize. 
Але потрапив у топ-5 кращих вчителів 
України і поїде у Дубай на Всесвітній 
форум. Своїми враженнями Владислав 
поділився з нами відразу після фінальної 
церемонії, яка відбулася 7 жовтня в Києві

äóº, íà êîíêóðñ³ íå áóëî í³ÿêîãî 
äèñêîìôîðòó ³ íàâ³òü çìàãàëü-
íîãî äóõó.

— Í³áè óñ³ ìè çíàëè îäíå îä-
íîãî âæå áàãàòî ðîê³â, — ñêàçàâ 
â³í. — Íàòîì³ñòü, â³ä÷óâàâ äó-
õîâíå ºäíàííÿ íà åíåðãåòè÷íîìó 
ð³âí³ ç áàãàòüìà â÷èòåëÿìè, ÿê³ 
õî÷óòü ùîñü çì³íþâàòè.

Äî ñêëàäó æóð³ êîíêóðñó âõî-
äèëè çàñòóïíèê ì³í³ñòðà îñâ³òè 
Ïàâëî Õîáçåé, êåð³âíèêè îñâ³òí³õ 
ïðîåêò³â, æóðíàë³ñòêà, ó÷èòåëü ³ 
äâîº ó÷í³â. Ó ñåìè ñóää³â áóëî 
20 áàë³â, ÿê³ âîíè ìàëè ðîçïî-
ä³ëèòè ì³æ óñ³ìà ó÷àñíèêàìè 
çìàãàíü. Ìîæíà áóëî íàâ³òü â³ä-
äàòè óñ³ áàëè îäíîìó ó÷àñíèêó. 
Çâåðòàëè óâàãó íà ³ííîâàö³éí³ñòü 
³ âïëèâ ó÷èòåëÿ ó ãðîìàä³, óñï³õè 
ó÷í³â. Ïåðøèì çìàãàííÿì â Îäå-
ñ³ áóëà ñàìîïðîçåíòàö³ÿ.

— ß çðîáèâ àïë³êàö³þ é ñâîº 
æèòòÿ ïîäàâ ó âèãëÿä³ êâ³òó÷îãî 
ëóãó, íà ÿêîìó ñîíöå — öå ìàìà, 
âåñåëêà — ìîÿ ðîäèíà, äâ³ íîòêè — 
ìî¿ áðàòè, ç ÿêèìè ëþáèìî ñï³âàòè, 
âîäîñïàä — â³ðà ó Áîãà, êâ³òî÷êè — 
ó÷í³, áäæ³ëêè — êîëåãè. À ïîò³ì 
âèð³øèâ âðàçèòè é çàñï³âàòè ï³ñíþ, 
íàïåâíî é öèì «âçÿâ», — êàæå Âëàä 
Êà÷óð. — Äàë³ ï³äâ³â äî òîãî, ÿê ïî-

âèíåí ñåáå â³ä÷óâàòè â÷èòåëü? Good 
(«äîáðå» äîáðå, ïî-óêðà¿íñüêè — 
àâò.), îòîæ ³ ï³ñíþ îáðàâ «I feel 
good», äîäàâøè òðîõè êðåàòèâó 
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.

CПРАВЖНІЙ ЧЕЛЕНДЖ. Íà òðåò³é 
äåíü Âëàäèñëàâó ³ ³íøèì ó÷èòå-
ëÿì äîâåëîñÿ çà 1,5 ãîäèíè ï³ä-
ãîòóâàòè ³íòåãðîâàíèé óðîê ïðî 
Ëåîíàðäî äà Â³í÷³. À ïîò³ì ïðî-
âåñòè öåé óðîê äëÿ 9-êëàñíèê³â 
Óñàò³âñüêîãî íàâ÷àëüíî-âèõîâ-
íîãî êîìïëåêñó.

— Öå áóâ ñïðàâæí³é ÷åëåíäæ. 
Íàñ ó ãðóï³ áóëî ï'ÿòåðî — ³ñ-
òîðèê, ô³çèê, ìàòåìàòèê, á³îëîã, 
³ ÿ — ô³ëîëîã. Ä³òè ïðàöþâàëè 
ó ãðóïàõ ³ ïðåäñòàâëÿëè ïðîåê-
òè, — êàæå Âëàä Êà÷óð. — Àëå 
ó ìî¿é ãðóï³ áóëî âñüîãî òðîº 
ó÷í³â, ÿê³ òðîõè êîìïëåêñóâàëè 
ãîâîðèòè àíãë³éñüêîþ. Ìåí³ âäà-
ëîñÿ ïåðåêîíàòè ä³òåé, ùî âîíè 
ìîæóòü âñå. Ä³òè ãóãëèëè, ïðàöþ-
âàëè íà ñìàðòôîíàõ, ìè çðîáèëè 
çàãîòîâêè, ïðåäñòàâèëè ïëàêàò 
³ ïðîåêò âäàâñÿ. Õî÷à ãîòóâàëè 
â ðàìêàõ óðîêó âñüîãî 10 õâèëèí.

Ä³òÿì óðîê ñïîäîáàâñÿ, äî Âëà-
äèñëàâà ó Ôåéñáóê îäðàçó äîäàëàñÿ 
ó÷åíèöÿ, ÿêà ïîäÿêóâàëà çà óðîê 

³ íàïèñàëà, ùî áóëî á êëàñíî, 
ÿêáè â³í òàêîæ ó íèõ âèêëàäàâ. 
Íà ïèòàííÿ, ÷èì â³í «âçÿâ» ä³òåé, 
Âëàäèñëàâ â³äïîâ³â, ùî íàïåâíî 
ñâîºþ åíåðã³éí³ñòþ ³ ïîçèòèâîì, 
íàìàãàííÿì ¿õ çàðÿäèòè é òèì, ùî 
äàâ ïðîñò³ð ¿õ êðåàòèâó. Òàêîæ, ÿê 
â³í êàæå, íå áîÿâñÿ ³íêîëè âñòó-
ïàòè ó äèñêóñ³¿ ç æóð³.

— Íàø³é ãðóï³ äàëè çàâäàí-
íÿ ïîïðàöþâàòè íàä ïèòàííÿì 
åôåêòèâíîñò³ òðèêóòíèêà øêîëà-
ó÷åíü-áàòüêè. Äîâîäèëîñÿ ðîçïè-
òóâàòè ëþäåé ïðÿìî íà ïëÿæ³, ùî 
âîíè äóìàþòü ïðî öå, — ðîçïîâ³â 
Âëàä. — Íàì â³äâîäèëîñÿ 40 õâè-
ëèí, çà ÿê³ ïîòð³áíî áóëî ðîçðîáè-
òè ïðîïîçèö³¿ Ì³í³ñòåðñòâó îñâ³òè.

Ó÷èòåëü êàæå, ùî òîä³ æ â³äáó-
ëàñÿ æèâà äèñêóñ³ÿ, äå ãîâîðèëè 
ïðî äåáþðîêðàòèçàö³þ, åëåêòðî-
íí³ ùîäåííèêè, ïåðåêâàë³ô³êà-
ö³þ â÷èòåë³â, ï³äõ³ä äî ï³äãîòîâ-
êè þíèõ ïåäàãîã³â, ÿê³ â³ä³ðâàí³ 

â³ä ðåàë³é ³ íå âñòèãàþòü çà ÷à-
ñîì, ïðî øêîëó â³äïîâ³äàëüíîãî 
áàòüê³âñòâà, àáè áàòüêè çíàëè, ùî 
âõîäèòü ó ¿õ êîìïåòåíö³þ.

УЖЕ Є ПРОПОЗИЦІЇ. À ùå Âëà-
äèñëàâ Êà÷óð ðîçïîâ³â, ùî ñóääÿ 
Ìàéê Âàìàéÿ, îäèí ³ç òîïîâèõ 
â÷èòåë³â ñâ³òó, çàïðîïîíóâàâ éîìó 
ó÷àñòü ó Ì³æíàðîäíîìó êîë³ ìèðó. 
Ñóòü ïðîåêòó ó òîìó, ùîá çíÿòè 
â³äåî ïðî ìèð ìîâîþ ä³òåé.

— ß ñõîïèâñÿ çà öþ ³äåþ, — 
ñêàçàâ Êà÷óð. — Ïîòð³áíî áóäå 
çàâàíòàæèòè â³äåî íà îô³ö³éíèé 
ñàéò ïðîåêòó, à ïîò³ì íà âåëèêî-
ìó åêðàí³ ó ²ðëàíä³¿ áóäóòü äå-
ìîíñòðóâàòè ö³ ðîëèêè. Âèõîäæó 
íà ðîáîòó — ³ îäðàçó ðîçïîâ³ì öþ 
³äåþ ä³òÿì. À ùå ïëàíóþ ïðîâåñòè 
ô³çêóëüòõâèëèíêè ç àôðèêàíñüêè-
ìè ðèòìàìè, òàíöþâàòè íàñ íà-
â÷èâ ñóääÿ ³ â÷èòåëü áàëåòó Ìàéê 
Âàìàéÿ, ³ ÿ çàïàì'ÿòàâ òîé òàíîê.Учителі із суддею конкурсу Наталею Мосейчук

«Ìåí³ äóæå 
ïîäîáàþòüñÿ ìî¿ 
ñèëüí³ êîíêóðåíòè, 
ïåðåìîæåöü 
— íåéìîâ³ðíî 
äîñòîéíèé»

Урок про Леонардо да Вінчі в Усатівському НВК 
проводили одразу 5 вчителів
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80 тисяч тонн боєприпасів збері-
гається у Калинівці. Це інформація 
міністра оборони Степана Полто-
рака, яку він поширив у соцмере-
жах. Не відомо, цифра названа з 
тими, що знищено під час вибухів, 
а це понад 30 тис. т, чи вже без 
них. Як стверджують військові, 
у Калинівці є ракети, дальність 
стрільби яких сягає на десятки, 
а то й сотні кілометрів. Напри-

клад, тактичний ракетний комп-
лекс «Точка-У» має максимальну 
дальність стрільби 120 км. Реак-
тивна система залпового вогню 
«Смерч» здатна доставляти ракети 
на максимальну відстань 90 км, 
мінімальну — 20 км. Ракети систе-
ми «Ураган» при стрільбі доліта-
ють на відстань 35 км (дані взято з 
Вікіпедії). З Калинівки до Вінниці, 
за даними сайту DELLA, 28 км.

Для ракет з Калинівки Вінниця недосяжна?

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ïîëêîâíèê, ÿêèé 
ïðîñèâ íå íàçèâà-
òè éîãî ïð³çâèùå, 
ðîçïîâ³â ïðî ³ñòî-

ð³þ Êàëèí³âñüêîãî àðñåíàëó.
— Çáåðåãëèñÿ äîêóìåíòè, 

â ÿêèõ çàçíà÷åíî, ùî ôàøèñòè 
ï³ä ÷àñ îêóïàö³¿ âèêîðèñòîâó-
âàëè Êàëèí³âñüêèé àðñåíàë äëÿ 
çáåð³ãàííÿ áîºïðèïàñ³â, — êàæå 
ñï³âðîçìîâíèê. — Ïðî ùî öå 
ñâ³ä÷èòü? Íàñàìïåðåä ïðî ¿õ íà-
ä³éí³ñòü ³ çàõèùåí³ñòü, ïðî íà-
ëàãîäæåíó ³íôðàñòðóêòóðó.

ТО Ж ЧОГО ВИБУХНУЛО? Ïåðåä 
òèì, ÿê ñêîðèñòàòèñÿ òàêîþ áà-
çîþ, ôàøèñòè ðåòåëüíî îáñòåæè-
ëè ¿¿.  Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíè-
êà, àðñåíàë ó Êàëèí³âö³ çáóäîâà-
íî ùå ó 1936 ðîö³. Ïîëêîâíèê 
íàãàäóº, ùî òî áóëè ñòàë³íñüê³ 
÷àñè. Áóäóâàëè òîä³ íàä³éíî. Ï³ä 
ñòðàõîì. Íàéìåíøèé íåäîë³ê, 
äîïóùåíèé ó ðîáîò³, çàãðîæóâàâ 
âèíóâàòöÿì ðîçñòð³ëîì.

— Ãîâîðèòè ïðî òå, ùî ï³ä-
çåìí³ ñêëàäè íå íàä³éí³, íå äî-
âîäèòüñÿ, — ïðîäîâæèâ ïîë-
êîâíèê. — Ïðèíàéìí³, ï³ä ÷àñ 
ìàñøòàáíî¿ òðàãåä³¿ æîäåí ç 
íèõ íå çàçíàâ ðóéíóâàíü. Ìîâó 

СКЛАДИ ПОБУДОВАНІ 81 РІК ТОМУ
Хроніка  Про надійність підземних 
сховищ Калинівського арсеналу свідчить 
той факт, що в роки війни тут зберігали 
смертоносну зброю війська гітлерівської 
Німеччини. Про це журналіст дізнався під 
час спілкування з членом комісії з вивчення 
причин трагедії, створеної Міноборони

òðåáà âåñòè ó ïåðøó ÷åðãó ïðî 
áåçâ³äïîâ³äàëüí³ñòü íèí³øí³õ â³ä-
ïîâ³äàëüíèõ îñ³á çà ñòàí ñïðàâ 
íà àðñåíàë³. Íà ìîþ äóìêó, ñàìå 
öå ïðèçâåëî äî êàòàñòðîôè.

Ñï³âðîçìîâíèê çâåðòàº óâàãó, 
ùî çà 81 ð³ê ³ñíóâàííÿ àðñåíàëó 
âïåðøå âèíèêëà íàäçâè÷àéíà ñè-
òóàö³ÿ, ùî ïðèçâåëà äî âèáóõ³â 
áîºïðèïàñ³â. Òóò çáåð³ãàëè ðàêå-
òè, çäàòí³ íåñòè ÿäåðíó çáðîþ. ̄ õ 
âèâåçëè óæå â ÷àñè íåçàëåæíî¿ 
Óêðà¿íè. Íàâïðîòè ÷åðåç äîðîãó 
çíàõîäèëèñÿ ºìíîñò³ ç ÿäåðíèì 
ïàëèâîì — ãåïòèëîì ³ ìåëàíæåì. 
Éîãî òàêîæ âèâåçëè íà óòèë³çà-
ö³þ, çàâäÿêè ô³íàíñóâàííþ ºâ-
ðîïåéñüêèõ ñòðóêòóð.

— Êîëè ðîçãàíÿëè ÷óòêè ïðî 
õ³ì³÷íó àòàêó, ùî íàñóâàºòüñÿ ç 
Êàëèí³âêè íà Â³ííèöþ, ìàëè 
íà óâàç³ íàÿâí³ñòü ñàìå ñêëàä³â 
ç ÿäåðíèì ïàëèâîì, — óòî÷íþº 
ñï³âðîçìîâíèê. — Ðîçðàõóíîê 
ðîáèâñÿ íà òå, ùî íàâðÿä ÷è âñ³ 
îá³çíàí³ ç ñèòóàö³ºþ, ùî ñàìå 
çáåð³ãàºòüñÿ íà àðñåíàë³.

Ïîëêîâíèê íàãîëîøóº, ùî 
âèñîêà äèñöèïë³íà êîæíîãî 
íà àðñåíàë³ ñòàëè á çàïîá³æ-
íèêîì áóäü-ÿêî¿ íàäçâè÷àéíî¿ 
ïîä³¿. Íàâ³òü ïðè îáìåæåíîìó 
ô³íàíñóâàíí³, õî÷à íàñïðàâä³ 
êîøòè âèä³ëÿëèñÿ, îò ò³ëüêè 
ïðîöåäóðà îòðèìàííÿ ¿õ çàáþ-
ðîêðàòèçîâàíà, òîìó íå âäà-
ºòüñÿ îòðèìóâàòè â÷àñíî, àëå é 
çà òàêèõ óìîâ íàÿâíèìè ñèëàìè 
ìîæíà áóëî âèáóäóâàòè íàä³éíó 
ñèñòåìó îõîðîíè. Çàâàäèëà öüî-
ìó áåçâ³äïîâ³äàëüí³ñòü. ×åðåç ùî 
ïðîêóðàòóðà âæå ãîòóº ïîâ³äî-
ìëåííÿ ïðî ï³äîçðó íèçö³ îñ³á, 
â³äïîâ³äàëüíèõ çà ñòàí ñïðàâ 
íà àðñåíàë³ â Êàëèí³âö³.

МАВ БУТИ ЦЕНТР УТИЛІЗАЦІЇ. 
Ó Êàëèí³âö³ ïëàíóâàëè ñòâîðèòè 
öåíòð óòèë³çàö³¿ áîºïðèïàñ³â. Íà-
â³òü â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ òàêîãî 
öåíòðó. Àëå äåïóòàòè íå íàäàëè 
äîçâîëó íà ñòâîðåííÿ òàêîãî 
öåíòðó. Íåçâàæàþ÷è íà öå, ó Êà-
ëèí³âêó âñå îäíî çàâåçëè ïåðø³ 
åøåëîíè ç áîºïðèïàñàìè äëÿ ìàé-
áóòíüî¿ ë³êâ³äàö³¿. Ñòàâñÿ áåçïðå-
öåäåíòíèé âèïàäîê: òîä³øí³é êî-
ìàíäèð ÷àñòèíè ïîëêîâíèê Îëåã 
Îìåëÿí÷èê â³äìîâèâñÿ ïðèéìàòè 
òàêå «äîáðî». Éîãî çâ³ëüíèëè. Òîä³ 
ïîëêîâíèê ïðèí³ñ íà ñåñ³þ ðàéîí-
íî¿ ðàäè ôîòîãðàô³¿ áîºïðèïàñ³â, 
ùî ñòàëè çâîçèòè ç ³íøèõ ñêëàä³â.

— Íà òîé ÷àñ ³íôîðìàö³ÿ ïðî 
òå, ÷îãî ³ ñê³ëüêè çáåð³ãàºòüñÿ 
íà àðñåíàë³ äëÿ ðàéîííî¿ âëàäè 
áóëà òàºìíèöåþ, — çãàäóº îäèí 
ç êîëèøí³õ êåð³âíèê³â ðàéîíó. — 

Êîëè ä³çíàëèñÿ, ùî ïðèâåçëè 
áîºïðèïàñè ç ³íøèõ îáëàñòåé, 
íàðîä, ÿê êàæóòü, ï³äíÿâñÿ. Äå-
ïóòàòè çâåðíóëèñÿ ç âèìîãîþ 
çàáîðîíèòè ñòâîðåííÿ òàêîãî 
öåíòðó. Ñâîþ ïîçèö³þ â³äñòîÿëè.

Цей снаряд піротехніки вилучили на подвір’ї у селі 
Павлівка. Загалом під час розмінування знайдено 
1834 вибухонебезпечні предмети 

ДОВІДКА 

Після вибухів у Калинівці, що стали-
ся у ніч з 26 на 27 вересня, піротех-
ніки під час розмінування вилучили 
на навколишній території 1834 ви-
бухонебезпечних предмети. Станом 
на ранок 10 жовтня відсутні вогнища 
загорання та вибухи. Про це повідо-
мляє ДСНС. До ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації залучено 
1493 людини та 288 одиниць тех-
ніки. Обстежено понад 20 тис. га те-
риторії із загальної площі 30 тис. га.
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Ó ïîíåä³ëîê, 
9 æîâòíÿ, ÷åðåç äâà 
òèæí³ ï³ñëÿ ïîæå-
æ³ íà â³éñüêîâèõ 

ñêëàäàõ ï³ä Êàëèí³âêîþ (goo.
gl/fRXLdR), æóðíàë³ñò ñòàâ ñâ³ä-
êîì â³äíîâëåííÿ çàíÿòü ó øêîë³ 
ñåëà Ïàâë³âêà. Ó ö³é øêîë³ íà-
â÷àºòüñÿ ìàéæå 400 ó÷í³â. 

— Ó íàñ ñüîãîäí³ ùå îäíå 
ïåðøå âåðåñíÿ, — ñêàçàëà äè-
ðåêòîð Ïàâë³âñüêî¿ çàãàëüíîîñ-
â³òíüî¿ øêîëè Òåòÿíà Øóìàí-
ñüêà. — Ó÷îðà ìè ùå ïðàöþâàëè 
íà ðåìîíò³. Ðàçîì ç ó÷èòåëÿìè, 
áàòüêàìè ³ äåÿêèìè ó÷íÿìè. 
Ñüîãîäí³ ïðèéøëè íà íàâ÷àí-
íÿ. Éîãî ïåðåðâàëè âèáóõè 
íà àðñåíàë³ áîºïðèïàñ³â ó í³÷ ç 
26 íà 27 âåðåñíÿ. 

ТРИМАЮТЬСЯ ЗА РУКИ. Äèðåê-
òîð â³äâåðòî ãîâîðèòü, ùî ä³òè 
ïåðåæèëè ñòðåñ. Ó òó òðèâîæíó 
í³÷ ò³êàëè ç ñåëà ðàçîì ç áàòü-
êàìè.

— Öå áóëî ñòðàøíî, — çãàäàëà 
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Äåõòî äîòåïåð 
íå ïîçáóâñÿ ñòðàõó. Äîáðå, ùî 
ö³ äâà òèæí³ âîíè ïîáóëè âäî-
ìà. Òåïåð çóñòð³ëèñÿ ç äðóçÿìè. 
Áà÷èëà, ÿê äåõòî ì³öíî îá³éìàâ-
ñÿ! ª òàê³, ùî õîäÿòü, òðèìàþ-
÷èñü çà ðóêè. Íàéâàæëèâ³øå, ùî 
çà óðîêàìè ìåíøå çãàäóâàòèìóòü 
ïðî òðàãåä³þ.

КЛАСИ ВІДНОВИЛИ. Øêîëà 
ó Ïàâë³âö³ áóëà ïîøêîäæåíà 
íàéá³ëüøå.

 — Ñòåëÿ çàâàëèëàñÿ ó êîðèäîð³ 
³ âñ³õ êëàñàõ, êð³ì îäíîãî, — ðîç-
ïîâ³ëà äèðåêòîð. —Òàêà ñàìî 
êàðòèíà íà ïåðøîìó ïîâåðñ³. 
Çàçíàëè ðóéíóâàíü ³ ïðèì³ùåí-

íÿ äëÿ íàâ÷àííÿ ó÷í³â ìîëîä-
øèõ êëàñ³â, à òàêîæ õàð÷îáëîêó 
òà ¿äàëüí³. Ïîøêîäæåíî ÷àñòèíó 
íàêðèòòÿ. 

Ùå äî ïðèõîäó ðåìîíòíèê³â, 
â÷èòåë³ ïåðøèìè ïðèñòóïèëè 
äî â³äíîâëþâàëüíèõ ðîá³ò. ¯ì 
äîïîìàãàëè áàòüêè, ó÷í³. Ðåçóëü-
òàòè ñâîº¿ ðîáîòè ïîêàçàëè ó÷í³ 
âèïóñêíîãî êëàñó.

— Ìè ïîôàðáóâàëè ñò³íè, âè-
ìèëè ï³äëîãó, — ñêàçàëà 11-êëàñ-
íèöÿ Äàðèíà Äèøêàíò. — Çâåð-
í³òü óâàãó, ÿêèé ãàðíèé êîë³ð 
âèáðàëè. Ä³â÷à÷èé. Áî ìàº ðî-
æåâèé â³äò³íîê. Ñàì³ âèáèðàëè. 
Äîïîìàãàëà íàì êëàñíèé êåð³â-
íèê Âàëåíòèíà Ãóìåí÷óê. Ãàðíî 
âèéøëî.

ПОКИ БЕРУТЬ ХАРЧІ З ДОМУ. 
Îñíîâí³ ðîáîòè âèêîíóâàëè 
òðè áðèãàäè. Îäíà âñòàíîâëþ-
âàëà â³êíà, äâ³ ³íø³ ïðàöþâàëè 
íà ïåðøîìó ³ äðóãîìó ïîâåðõàõ. 
Íàéá³ëüøà ä³ëÿíêà ðîáîòè — çà-
ì³íà ñòåë³.

— Ñòåëÿ ó íàñ òåïåð íîâà, óòå-
ïëåíà, çðîáëåíà çà ñó÷àñíèìè 
òåõíîëîã³ÿìè, — êàæå äèðåêòîð-
êà. — Ç ïîêð³âëåþ òðåáà ùîñü ðî-
áèòè. Çðóéíîâàí³ ëèñòêè øèôåðó 
çàì³íèëè. Ðåøòà íàêðèòòÿ ñòàðå. 
Íàì ïîîá³öÿëè, ùî â³äíàéäóòü 
êîøòè ³ ç ÷àñîì ïåðåêðèþòü ñó-
÷àñíèìè ìàòåð³àëàìè.

Ùå òðèâàþòü ðîáîòè ó êîðïóñ³ 
¹ 3. Òàì çíàõîäèòüñÿ õàð÷îáëîê 
³ ¿äàëüíÿ.

— Ó öüîìó áóäèíêó âèáèëî 
ø³ñòü â³êîí, ¿õ óæå çàì³íèëè, 
à îñü ðåìîíò ñòåë³ ùå ïðîäîâæó-
ºòüñÿ, — óòî÷íèëà äèðåêòîð. — 
Òîìó öåé òèæäåíü õàð÷îáëîê 
íå ïðàöþâàòèìå. Äîâåäåòüñÿ ä³-
òÿì áðàòè õàð÷³ ç äîìó. Êëàñí³ 
êåð³âíèêè ïîïåðåäèëè ïðî öå 
áàòüê³â. 

ЛЯКАЮТЬ НОВИМИ ВИБУХАМИ. 
Â³äíîâèâ ðîáîòó òàêîæ äèòÿ÷èé 
ñàäîê. Òóò áóëî ïîøêîäæåíî ÷àñ-
òèíó ïðèì³ùåííÿ. Îäí³ äâåð³ ùå 
òðåáà çàì³íèòè. Íå âñ³ ³ç 60 ä³òîê 
ïðèéøëè ó ñâî¿ ãðóïè.

— Äåÿê³ áàòüêè áîÿòüñÿ â³äïóñ-
êàòè ä³òåé ç äîìó, — ðîçïîâ³ëà 
çàâ³äóâà÷êà äèòñàäêà Îëåíà Ãóíü-
êî. — ×îìó? Áî â ñåë³ ïîøèðþ-
þòüñÿ ÷óòêè ïðî ïîâòîðåííÿ âè-
áóõ³â. Çàïèòóþòü, ÷è íåìà â íàñ 
ÿêî¿ ³íôîðìàö³¿. Ö³êàâëÿòüñÿ, õòî 
ïðî öå ãîâîðèòü ³ íàñê³ëüêè ¿ì 
ìîæíà â³ðèòè.

— Ó ï’ÿòíèöþ íà òåëåôîí 
ìîº¿ ïðèéìàëüí³ çàòåëåôîíóâà-
ëà íåâ³äîìà ëþäèíà, — ðîçïîâ³â 
íà÷àëüíèê â³ää³ëó îñâ³òè Êàëè-
í³âñüêîãî ðàéîíó Ñåðã³é Ôåðå-
íåöü. — Ìåíå â òîé ÷àñ íå áóëî 
íà ì³ñö³. ×îëîâ³ê, ÿêèé íå íàçâàâ 
ñåáå, íàêðóòèâ ñåêðåòàðêó. Ñêà-
çàâ, ùîá ïîïåðåäèëè êåð³âíèê³â 
øê³ë ó ñåëàõ, ïðèëåãëèõ äî àðñå-
íàëó áîºïðèïàñ³â, àáè ãîòóâàëèñÿ 
äî íîâî¿ åâàêóàö³¿. Çàñòåð³ã, ùî 
âèáóõè íåâäîâç³ çíîâ ïîâòîðÿòü-
ñÿ. Íå çíàþ, êîìó òðåáà òðèìàòè 
ëþäåé ó íàïðóæåíí³.

Ó â³âòîðîê, 10 æîâòíÿ, êåð³â-
íèê ïðåñ-ñëóæáè ÑÁÓ ²ðèíà 
Àëåêñººâà íà ïðîõàííÿ æóðíà-
ë³ñòà ïðîêîìåíòóâàòè àíîí³ìí³ 
äçâ³íêè â³äïîâ³ëà: «Ìè ïîêè 
íå êîìåíòóºìî öþ ñèòóàö³þ. Íà-
ïèø³òü ïèñüìîâèé çàïèò».

Òàê ìè ³ çðîáèìî.

У ДІТЕЙ І ТАК СТРЕС, 
А ЇХ ЗНОВ ЛЯКАЮТЬ 

Відлуння події  
У понеділок 
відновили заняття 
у Павлівській 
школі, що зазнала 
найбільше 
руйнувань 
після вибухів 
на Калинівському 
арсеналі. Діти 
пережили стрес, а їх 
знову «накручують». 
Як заспокоїти учнів, 
щоб вони швидше 
забули про трагедію?

Ó ñåë³ ïîøèðþþòüñÿ 
÷óòê³ ïðî ïîâòîðåííÿ 
âèáóõ³â. Àëå õòî ¿õ  
ðîçïîâñþäæóº — ïîêè 
íåâ³äîìî. ÑÁÓ ïîêè íå 
êîìåíòóº ñèòóàö³þ

Дарина Дишкант, 11-класниця: «Стіни ми пофарбували 
у дівочий колір — майже рожевий»
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Два великих, багатоепізодних криміналь-
них провадження у вересні направили до 
суду з обвинувальними актами. 
Це справа 56-річного шахрая з п’ятьма 
судимостями, який видурив у покупців 
авторинку більше 250 тисяч гривень. І 
провадження за звинуваченням 47-річно-
го екс-працівника управління соцзахисту, 
що обманом зібрав з 25-ти пенсіонерів 
майже 100 тисяч. 

СПРАВА ПЕНСІЙ. Розвів на гроші ще в 
2015-му, але тільки цього року пенсіо-
нери почали звертатися в поліцію, бо не 
отримали обіцяного. Звільнений праців-
ник управління соцзахисту скористався 
службовими списками, щоб обдзвонити 
пенсіонерів і розказати про неіснуючий за-
конодавчий акт, який дозволяє збільшити 
пенсійні виплати.
— Якщо сплатите зараз 4700, то за рік на-

біжить пенсії до 15 тисяч гривень, — казав 
він, і люди давали «соцпрацівнику» гроші.
Сума збитку в провадженні – майже 100 
тисяч гривень. Усіх потерпілих знайшли 
і опитали. Скоро запросять до суду. 

АВТОСПРАВА. Відбув покарання і знову за 
своє. І так 6 разів. Корінний вінничанин пра-
цював на авторинку і підходив до покупців 
з пропозиціями дістати для них мотоцикл, 

машину або запчастини, за хорошу ціну. 
Показував зображення на телефоні, нібито 
дзвонив власнику і, коли люди погоджува-
лися, брав завдатки. 
Суми йому платили різні. Від кількох сотень 
у валюті до десятків тисяч гривень. Збитки 
по усіх епізодах перевищують 250 тисяч 
гривень. Шахрая, зважаючи на криміналь-
не минуле і масштабність нових злочинів, 
тримали під вартою під час слідства.

Шахрай на авторинку і в соціальному захисті

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

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

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 29 000 

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

Çàìîâë. ¹ 170141

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Øàõðà¿ — â òå-
ëåôîíàõ ³ íà ³í-
òåðíåò-ñàéòàõ. Ï³ä 
ìàãàçèíàìè ÀÒÁ ³ 

ñåðåä ïðîäàâö³â àâòîðèíêó. Äå 
öüîãî ðîêó ëîâèëè îáìàíùèê³â, à 
çâ³äêè íå ìîæóòü ä³ñòàòè øàõðà¿â, 
ðîçïîâ³â RIA çàñòóïíèê íà÷àëü-
íèêà ì³ñüêî¿ ïîë³ö³¿ — íà÷àëü-
íèê ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Ìàêñèì 
Ðèæîâ.

 
КІТ У МІШКУ. ²ç ïî÷àòêó ðîêó 
çà çàÿâàìè â³ííè÷àí ïðî øàõ-
ðàéñòâà â³äêðèëè á³ëüøå òèñÿ÷³ 
êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü.

— Íàé÷àñò³øå çëîâìèñíèêè 
ïðåäñòàâëÿþòüñÿ ïðàö³âíèêàìè 
áàíê³â ³ çà äîïîìîãîþ ð³çíèõ 
ìàí³ïóëÿö³é çí³ìàþòü êîøòè ç 
êàðòîê, — ãîâîðèòü ï³äïîëêîâíèê 
Ðèæîâ. – Òàêîæ âåëèêà ê³ëüê³ñòü, 
380 ïðîâàäæåíü, — öå øàõðàé-
ñòâà, ñêîºí³ çà äîïîìîãîþ ³íòåð-
íåòó. Ñòâîðþþòü äâ³éíèêè ñàéò³â 
³íòåðíåò-ìàãàçèí³â, ñòàâëÿòü íà 
15-20% íèæ÷³ ö³íè òà âèìàãàþòü 
îïëàòó íàïåðåä ÷è çàâäàòîê. 

Ìàêñèì Ðèæîâ ðàäèòü, ÿêùî 
ðîáèòè çàâäàòîê, òî òàêèé, ùîá 
íå æàëü áóëî âòðàòèòè. À çà-
áèðàþ÷è ïîñèëêó íà ïîøò³ — 
îáîâ’ÿçêîâî ðîçãîðòàòè ïàêóíîê. 

Ïðèêëàä ç êðèì³íàëüíîãî ïðî-
âàäæåííÿ. Â³ííè÷àíèí çíàìîâèâ 
ç õîðîøèìè çíèæêàìè äâà àéôî-
íè. Íà ïîøò³ ïîäèâèâñÿ, ùî â 
ïàêóíêó ä³éñíî êîðîáêè, çàïàÿí³ 
ïë³âêîþ. Â íèõ óäîìà çàì³ñòü àé-
ôîí³â çíàéøîâ öåãëèíè. Òåïåð 
ïîë³ö³ÿ øóêàº ëþäåé, ÿê³ çðîáèëè 
äâ³éíèê Moyo.ua.

Ùå îäèí ïîïóëÿðíèé ñàéò çà-
ñâ³òèâñÿ â êðèì³íàëüíîìó ïðî-
âàäæåíí³ ïðî øàõðàéñòâî – ÷åðåç 
ÎLÕ ïðîäàâàëè äåøåâå ïàëüíå.

— Ëþäè ç ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ 
âîë³ âèêëàäàëè îãîëîøåííÿ, — 
ðîçïîâ³äàº íà÷àëüíèê ñë³äñòâà. 
– Ïîêóïöÿì ïî òåëåôîíó êàçàëè, 
íà ÿêó çàïðàâêó ï³ä’¿õàòè, ³ äàâà-
ëè ³íñòðóêö³¿, ÿê ðîçðàõóâàòèñü 
òàì ÷åðåç áàíê³íã. Ëþäè éøëè 
ç ÷åêàìè äî îïåðàòîðà, ùîá çà-
ïðàâèòèñü, à òîé – âïåðøå ÷óº 
ïðî äåøåâèé áåíçèí.

 
КВА ДРАТНІ МЕТРИ. Çàðàç 
ç'ÿâèëîñÿ íîâå øàõðàéñòâî 
â’ÿçí³â: âèìàíþþòü çàâäàòîê ó 
ëþäåé çà íå³ñíóþ÷³ êâàäðàòí³ 
ìåòðè. Óï³çíàòè «ëèïîâå» îãî-
ëîøåííÿ ìîæíà ïî íèæ÷³é çà 
ðèíêîâó ö³í³ çà îðåíäó, ³ îðåíäî-
äàâåöü ïî òåëåôîíó îáîâ'ÿçêîâî 
ñêàæå, ùî â³í íå â³ííè÷àíèí.

— «Ó ìåíå êâàðòèðà ó Â³ííè-
ö³, à ñàì ÿ æèâó â Êîçÿòèí³, ùî 
ÿ áóäó ¿õàòè, ñêèíüòå ïîëîâèíó 
ñóìè ³ äîãîâîðèëèñÿ…», — ðîç-
êàçóº ñâ³æèé âèïàäîê íà÷àëüíèê 
ñë³äñòâà. – Ëþäÿì ïîòð³áíà êâàð-
òèðà — ³ ñêèíóëè, à íàñïðàâä³ 
í³ÿêî¿ êâàðòèðè íåìàº.

Ïàðàëåëüíî ç íîâèìè ð³çíî-
âèäàìè òåëåôîííèõ îáìàí³â, 
â³ííè÷àíàì ïðîäîâæóþòü ðîç-
êàçóâàòè ïî òåëåôîíó ëåãåíäè 
ïðî çàòðèìàíèõ â ïîë³ö³¿. Îñü 
âåðåñíåâèé âèïàäîê. Â³ííè÷àíö³ 
íà ñòàö³îíàðíèé òåëåôîí ïîäçâî-
íèëè. Íå óï³çíàëà ãîëîñ îíóêà 
– ïîÿñíèëè, ùî ïîðâàâ ùîêó ï³ä 
÷àñ ÄÒÏ. «Îíóê» ñêàçàâ, ùî ïðè-
¿äå ïîë³öåéñüêèé çà 5 òèñÿ÷àìè 
äîëàð³â, ïåðåïèòàâ àäðåñó áàáóñ³, 
é òà ïîäçâîíèëà íà 102.

ЯК ЗАРОБИЛИ НА ВІННИЧАНАХ ШАХРАЇ
Сім раз відміряй  Дня немає, 
аби в поліцію не подзвонив хоч один 
ошуканий. А трапляється, що по 8 заяв 
про шахрайство пишуть на добу. Хто і як 
сьогодні дурить вінничан? Про шахрайські 
справи розповів головний слідчий Вінниці

ПОКАРАННЯ ЗА ШАХРАЙСТВО
(заволодіння чужим майном або 
придбання права на майно шляхом 
обману чи зловживання довірою) 
визначає стаття 190 Кримінального 
кодексу України.

Варіанти «мінімум»: 
 від 850 грн штрафу,

 до 2 років виправних робіт,

 до 3 років обмеження волі.

 

За повторне, групове або зі значною 
шкодою:
 від 850 до 1700 грн штрафу,

 до 2 років виправних робіт,

 до 5 років обмеження волі,

 до 3 років позбавленні волі.

У великих розмірах або з 
використанням техніки:
 від 3 до 8 років позбавлення волі.

 

У особливо великих розмірах:
  від 5 до 12 років позбавлення волі 

з конфіскацією майна.

— ¯é ñêàçàëè, í³êîìó í³÷îãî 
íå äàâàòè, — ðîçêàçóº Ìàêñèì 
Ðèæîâ. – Âè¿õàëè ñï³âðîá³òíèêè, 
ïðîâåëè îïåðàòèâíó êîìá³íàö³þ 
³ ëþäèíà áóëà çàòðèìàíà.

 
НЕДОСЯЖНІ ЗЛОДІЇ. À îò çëî-
÷èíö³â, ÿê³ âèäóðèëè ó 28-ð³÷íî-
ãî ìåøêàíöÿ ðàéîíó 100 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü, çàòðèìàòè íå çìîæóòü. 
Ïðèíàéìí³, äîêè â³éíà ÷è íå 
«çàñâ³òÿòüñÿ» íà çëî÷èí³ òóò, íà 
ï³äêîíòðîëüí³é Êèºâó òåðèòîð³¿.

×îëîâ³ê ãîâîðèâ ¿ç ëóãàí÷àíà-
ìè ïðî âèãðàø àâòîìîá³ëÿ çà 480 
òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ùîá îòðèìàòè àâ-
ò³âêó, òðåáà áóëî òåðì³íîâî âíå-
ñòè ñòðàõîâèé ïëàò³æ. Ïî÷àëîñÿ 
âñå ç 6 òèñÿ÷ 800 ãðèâåíü…

— Âîíè ïèòàëè éîãî, ñê³ëüêè 
âäîìà º ãðîøåé. Ñêàçàëè, öå äëÿ 

àíêåòè òðåáà, — ãîâîðèòü Ìàê-
ñèì Ðèæîâ. – ² ï³ä ïðèâîäîì 
ð³çíèõ ñâî¿õ ìàí³ïóëÿö³é âñ³ 100 
òèñÿ÷ äî êîï³éêè âèäóðèëè… Ïî-
òåðï³ëèé íàïèñàâ çàÿâó, ³ ìè ïðî-
ñë³äêóâàëè äçâ³íêè – âîíè áóëè 
çðîáëåí³ ç îêóïîâàíî¿ òåðèòîð³¿. 

Áóëè ³íø³ ³ñòîð³¿ ç ïðèçàìè ó 
Â³ííèö³. Ï³ä ìàãàçèíîì ÀÒÁ çó-
ñòð³÷àëè ïîêóïö³â ëþäè ç ðåêëàì-
íèìè áóêëåòàìè, ùîá ïîâ³äîìè-
òè: âè âèãðàëè ïðàëüíó ìàøèíó 
àáî õîëîäèëüíèê. ªäèíà óìîâà 
– ïîêàçàòè, ùî º âåëèêà ñóìà 
ãðîøåé. Ö³ ãðîø³ ëþäè âòðà÷àëè.

Ãîëîâíèé ñë³ä÷èé ì³ñòà êàæå: 
íàâ³òü ÷åðåç çàìàíëèâ³ àêö³¿ âàðòî 
äçâîíèòè íà «102»:

— Öå íå áóäå õèáíèì âèêëè-
êîì. Äëÿ òîãî ö³ëîäîáîâî ëþäè 
é íåñóòü ñëóæáó. Âè¿äå íàðÿä ³ 
ïåðåâ³ðèòü ëþäåé, ÿê³ ïðîâîäÿòü 
àêö³þ. Ìîæå, ïðàâäà, âàì ïî-
ùàñòèëî. À í³ — òîä³ í³÷îãî íå 
âòðàòèòå ³ óáåçïå÷èòå ³íøèõ.

«Íå â³ðòå, ùî ìîæíà 
âèãðàòè õîëîäèëüíèê 
çà 20 òèñÿ÷, 
âèòðàòèâøè 30 ãðèâåíü 
â ÀÒÁ, — êàæå 
ï³äïîëêîâíèê ïîë³ö³¿

ЯК РОЗСЛІДУЄ ШАХРАЙСТВА ПОЛІЦІЯ
Другий найпоширеніший вид злочинів (після крадіжок) – це шахрайства. Специфіка більшості 
їх у тому, що потерпілий і злодій можуть жити в різних регіонах. Складність розслідувань 
багатоепізодних обманів у тому, що потерпілі розкидані по усій країні. Вінницькі поліцейські 
протягом цього року довели до суду тільки кожне 15-те провадження.

1004 
за такою кіль-
кістю відкрили 

кримінальні 
провадження 

про шахрайство 

8
фактів — у 

великих і осо-
бливо великих 

розмірах    

64
провадження на-
правили до суду 
з обвинувальним 

актом (усього 
142 епізоди)

144
шахраям оголо-

сили підозри

600
проваджень 

продовжують 
розслідувати

34%
шахрайства з банківськими картками

38%
шахрайства, скоєні за допомогою 
інтернет-ресурсів

250 000 грн
Найбільша сума 
заробітків одного 
шахрая

10 000 грн 
За один день 
телефонний шахрай 
може заробити 

25
Найбільша кількість 
доведених епізодів 
одного шахрайства

8
Найбільша 
кількість звернень 
потерпілих за день

Часто історії обманів переходять із статусу кримінального провадження у цивільні 
справи. А такі люди мають вирішувати між собою у суді.

ЗА ОБМАН НА ГРОШІ САДЯТЬ НЕЧАСТО

ÊÐÈÌ²ÍÀË
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ЛАРИСА ДИКА, 
ЗАСТУПНИК 
НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛІННЯ ПФУ 
У ВІННИЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ:

— Коли відбува-
лася заміна радянських паспор-
тів на паспорти громадянина 
України, а на це відводилося 
достатньо часу, цей чоловік 
не став обмінювати документ. 

Саме через це тепер зіткнувся 
з проблемою отримання пенсії. 
Її нараховували, але отримати 
він не міг, бо користувався до-
кументом, що втратив чинність.
Принагідно варто нагадати пен-
сіонерам, які ще так само корис-
туються паспортами СРСР, що 
мають замінити їх на докумен-
ти України. Інакше зіткнуться з 
такою ж проблемою, яку мав 
житель Барського району. 

За радянськими паспортами пенсію не платять 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

— Äîïîìîæ³òü 
ç’ÿñóâàòè, ÷îìó 
³íâàë³äó ïåðøî¿ 
ãðóïè ïåðåñòàëè 

ïëàòèòè ïåíñ³þ, — ç òàêèì ïðî-
õàííÿì çâåðíóâñÿ äî RIA â³ííè-
÷àíèí Àëüáåðò ßðåìåíêî.

Ìîâà éäå ïðî Â³òàë³ÿ ßðåìåí-
êà ç ñåëà Ñåôåð³âêà Áàðñüêîãî 
ðàéîíó.

— ß çâåðòàâñÿ ó Áàðó ó Ïåí-
ñ³éíèé ôîíä, — ðîçïîâ³äàº ïàí 
Àëüáåðò. — Òàì ñêàçàëè, ùî ñòî-
ðîíí³é ëþäèí³ íå íàäàþòü ³í-
ôîðìàö³þ. À ÷îëîâ³ê çàëèøàºòüñÿ 
áåç ãðîøåé óæå ÷åòâåðòèé ì³ñÿöü. 
Çà ùîñü æå â³í ìàº æèòè?

Ïðè÷èíîþ ïðèïèíåííÿ âè-
ïëàòè ïåíñ³¿ «ñòàâ ìîëîòêàñòèé, 
ñåðïàñòèé ðàäÿíñüêèé ïàñïîðò».

ЕХ, ЯКБИ ОЧІ. Íåçâàæàþ÷è 
íà ñâî¿ 78 ðîê³â, Â³òàë³é ßðåìåí-
êî, õîäèòü áåç ïàëèö³. Òðîñòèíà 
äëÿ íåçðÿ÷îãî ìàº ³íøå ïðèçíà-
÷åííÿ. Íà íå¿ â³í íå ñïèðàºòüñÿ, 
à äîðîãó øóêàº.

— ßêáè ìåí³ î÷³, òî áåç ïàëèö³ 
îá³éøîâñÿ á, — êàæå ÷îëîâ³ê. — 
Íîãè ùå ñëóõàþòüñÿ. Íå òàê, ÿê 
êîëèñü, àëå õîäèòè ìîæó. À áåç 
ãðîøåé, çíàºòå, òÿæêî. Ìåí³ æ ³ 
êîâáàñêè äåêîëè õî÷åòüñÿ, ³ õë³áà 
ç ìàñëîì äî ÷àþ.

Ðîçïîâ³äàº, ùî õîäèâ ó ìàãàçèí 
ñòàðöþâàòè.

— Êàæó ä³â÷àòàì, ¿ñòè õî÷ó, 
äàéòå ùî-íåáóäü, — ãîâîðèòü 
íåçðÿ÷èé. — Äîáð³ ëþäè çìèëîñ-
òèâèëèñÿ. ² õë³á äàâàëè, ³ êîâáàñ-
êè êóñî÷îê, ³ êðóïè â³äïóñêàëè. 
Áåç íèõ ÿ á íå âèæèâ.

Ïåðøèé ðàç, êîëè éøîâ ó ìà-
ãàçèí áåç ãðîøåé, âçÿâ ç ñîáîþ 
ïàñïîðò. Äóìàâ, ìîæå, òðåáà 
áóäå çàëèøèòè äîêóìåíò, äîêè 
ãðîø³ íå ïîâåðíå. Êàæå, õòîñü ç 
ïðîäàâö³â ïîäèâèâñÿ, ïðî÷èòàâ 
óãîëîñ «Ïàñïîðò ÑÐÑÐ», à òîä³ 
äî íüîãî: «Ä³äó, öèì ïàñïîðòîì 
óæå ìîæíà ãðóáêó ðîçïàëþâàòè, 
çàáåð³òü éîãî, íàì â³í íå ïî-
òð³áåí».

Íåçðÿ÷èé íå ç³çíàºòüñÿ, çíàâ 
â³í, ÷îìó íå ïëàòÿòü ïåíñ³þ, ÷è 
í³. Æóðíàë³ñò çàïèòóâàâ ïðî öå 
ðàç, ïîò³ì ùå ðàç, àëå êîíêðåò-

«ДІДУ, ЦИМ ПАСПОРТОМ МОЖНА 
ГРУБКУ РОЗПАЛЮВАТИ…» 
Такі справи  Незрячий на обидва 
ока 78-річний Віталій Яременко 4 місяці 
не отримував пенсію. Продукти у магазині 
просив, як каже, на список. Давали. Дід 
втрапив у халепу, через… паспорт СРСР. 
А де ж були його двоє дітей?

íî ä³äóñü òàê ³ íå â³äïîâ³â. Ìà-
áóòü, çíàâ. Áî ïàí Àëüáåðò, ÿê 
ç’ÿñóâàëîñÿ, öå éîãî ìîëîäøèé 
áðàò, ï³ä ÷àñ ðîçìîâè îáìîâèâ-
ñÿ, ùî íå ïëàòÿòü ÷åðåç ñòàðèé 
ïàñïîðò. ×îìó íå äîïîìîãëè âå-
òåðàíó? Ó íüîãî º ñèí ³ äâ³ äî÷êè. 
Òèì á³ëüøå, ñèí ³ äîíüêà ïðî-
æèâàþòü â òîìó ñàìî ñåë³, ùî ³ 
¿õí³é ñòàðèé áàòüêî.

— Íàùî ÿ ¿ì íà ñòàðîñò³, — 
êàæå íåçðÿ÷èé ÷îëîâ³ê.

Íà äîëþ íå íàð³êàº. Øêîäóº 
ëèøå, ùî î÷³ âòðàòèâ ÷åðåç òðàâ-
ìè. Ïåðøå îêî âèòåêëî, êîëè 
âïàâ íà ãîñòðèé ïðåäìåò. Íàâ³òü 
ï³ñëÿ òîãî íå ïåðåñòàâ ïðàöþâà-
òè. Ùîá ìàòè çà ùî çáóäóâàòè 
õàòó, ïî¿õàâ ó Êàðåë³þ íà çàðî-
á³òêè — ë³ñ ðóáàòè. Ïîâåðíóâñÿ, 
çáóäóâàâ áóäèíîê. ßêîñü éîãî 
íàéíÿëè íà ðîáîòó. Êàæå, ùî 
ïðàöþâàâ â äåðæàâí³é óñòàíîâ³, 
òàì îòðèìàâ òðàâìó — â³äëåò³â 
øìàòîê áåòîíó, ³ ïðÿìî â îêî. 
Òîä³ éîãî âîçèëè â ²íñòèòóò 
î÷íèõ õâîðîá â Îäåñó. Ë³êàð³ âè-
ÿâèëèñÿ áåçñèë³. Íåçðÿ÷èé ñêàð-
æèòüñÿ, ùî éîìó íå çàïëàòèëè 
ÿê çà âèðîáíè÷ó òðàâìó. Çà éîãî 
ñëîâàìè, äîêóìåíòè îôîðìèëè 
õèòðî, ìîâëÿâ, â³í ñàì ï³øîâ ó òå 
ì³ñöå, äå ñòàëàñÿ á³äà.

ЗРОБИЛИ НОВИЙ ПАСПОРТ. Ó 
Ñåôåð³âö³, äå ïðîæèâàº íåçðÿ-
÷èé, íåìà ñ³ëüðàäè. Âîíà ó ñó-
ñ³äí³é Æóðàâë³âö³. Ãîëîâà ñåëà 
Âàñèëü Äîëèííèé ïîîá³öÿâ 
ç’ÿñóâàòè, ÷îìó íåçðÿ÷îìó ÷î-
ëîâ³êîâ³ íå ïëàòÿòü ïåíñ³éíèõ 
ãðîøåé. Íàñòóïíîãî äíÿ ïàí 
Âàñèëü ïîâ³äîìèâ, ùî ä³äîâ³ òðå-
áà ì³íÿòè ïàñïîðò. Ïîÿñíèâ, ùî 
ä³òè ßðåìåíêà éîìó íå äîïîìî-
æóòü. Êàæå, âîíè ñîá³ íå ìîæóòü 
äàòè ðàäó.

— Çíà÷èòü, òðåáà ãîëîâ³ áðà-
òèñÿ, — äîäàâ ñï³âðîçìîâíèê. — 
ß âæå ïîïðîñèâ, ùîá ä³ä óìèâñÿ, 
ïîáðèâñÿ, îäÿãíóâ, ÿêèé òàì ìàº 
âèõ³äíèé îäÿã. Ïîñàäæó â ñâîþ 
ìàøèíó, òàé ïîâåçó ïàñïîðò ðî-
áèòè.

Ãîëîâà ñëîâà äîòðèìàâ. Ìè 
çóñòð³ëèñÿ ó Áàðó â ì³ãðàö³é-
í³é ñëóæá³. Äëÿ îôîðìëåííÿ 
ïàñïîðòà, òðåáà áóëî ñïëàòèòè 
270 ãðèâåíü.

— Ó ìåíå íåìà é êîï³éêè, — 
ñêàçàâ Â³òàë³é ßðåìåíêî. — 
Íå çìîæó çàïëàòèòè. Ùå áîðã 
ó ìàãàçèí òðåáà â³ääàòè. Ñê³ëüêè? 
À áóäå ãðèâåíü 300, à ìîæå, é 
á³ëüøå, íå ïàì’ÿòàþ âæå.

Ñ³ëüñüêèé ãîëîâà ä³ñòàâ íåîá-
õ³äíó ñóìó ç âëàñíîãî ãàìàíöÿ.

Íà÷àëüíèê ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæ-
áè Ïåòðî Êàçüì³ðóê ïîÿñíèâ 
íåçðÿ÷îìó, ùî òåïåð ïàñïîðòè 
ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè âèäàþòü 
ó ôîðì³ êàðòêè. Öå á³îìåòðè÷íèé 
äîêóìåíò. Äëÿ öüîãî òðåáà çíÿòè 
â³äáèòêè ïàëüö³â. Ç îäí³º¿ ðóêè 
â³äáèòêè çíÿëè îäðàçó. Íà äðóã³é 
äîâåëîñÿ ïåðåáðàòè óñ³ ïàëüö³, 
ïîêè êîìï’þòåð íå çàô³êñóâàâ 
ðèñóíîê.

— Ìè âàì âèäàºìî äîâ³äêó, 
ùî ñëóæèòü çàì³íîþ ïàñïîð-
òà, — çâåðíóâñÿ äî ïåíñ³îíåðà 
ïàí Êàçüì³ðóê. — Ç öèì äîêó-
ìåíòîì ìîæåòå éòè â Ïåíñ³é-
íèé. Öå òå ñàìî, ùî é ïàñïîðò. 
Êîëè çðîáëÿòü ïàñïîðò? ×åðåç 
20 äí³â.

Òîä³ íåçðÿ÷èé ùå íå çíàâ, ùî 
ó òîé æå äåíü îòðèìàº ³ çàáîð-

ãîâàíó ñóìó çà òðè ïîïåðåäí³ 
ì³ñÿö³, ³ îäíî÷àñíî çà æîâòåíü.

Ó â³ää³ëåíí³ Ïåíñ³éíîãî ôîí-
äó âçÿëè äîêóìåíò ³ âíåñëè ³í-
ôîðìàö³þ ó áàçó äàíèõ. Íà çà-
ïèòàííÿ, êîëè ïåíñ³îíåð çìî-
æå îòðèìàòè çàáîðãîâàíó ñóìó, 
ïðàö³âíèö³ â³äïîâ³ëè, ùî ïîêè 
íå â³äîìî. Êîëè âåòåðàí ñ³äàâ 
â àâòîìîá³ëü ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè, 
ñë³äîì âèéøëà íà÷àëüíèê â³ä-
ä³ëó îáñëóãîâóâàííÿ Ëþäìèëà 
Ïëþøêî ³ ïîïðîñèëà òðîõè 
çà÷åêàòè. Çà ¿¿ ñëîâàìè, òðåáà 
ùå òðîõè ÷àñó, ùîá çàâåðøèòè 
îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â, ³ òîä³ 
ïåíñ³îíåð çìîæå çà ðàçîâèì 
äîðó÷åííÿì îòðèìàòè âñþ çà-
áîðãîâàíó ñóìó, ïëþñ êîøòè 
çà ïîòî÷íèé ì³ñÿöü. Òàê âîíî 
é ñòàëîñÿ — ãðîø³ âèïëàòèëè 
íà ïîøòîâîìó â³ää³ëåíí³, ùî 
íåïîäàë³ê â³ä Ïåíñ³éíîãî ôîíäó.

Начальник міграційної служби Петро Казьмірук 
(на передньому плані) допоміг пенсіонеру в процесі 
оформлення біометричного паспорта 

Ñ³ëüñüêèé ãîëîâà 
êàæå, ùî ä³òè, ÿê³ 
æèâóòü ç ßðåìåíêîì 
â îäíîìó ñåë³, áàòüêîâ³ 
íå äîïîìàãàþòü, áî ñîá³ 
íå ìîæóòü äàòè ðàäó

Незрячий пенсіонер Віталій Яременко їде обмінювати 
паспорт. Його привіз до міграційної служби сільський 
голова Василь Долинний (на фото зліва) 
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Ïàðîâîç,  ùî 
ó 20 ì³ëüéîí³â ðàç³â 
(!) ìåíøèé çà ðîç-
ì³ðàìè ìàêîâî¿ 

çåðíèíè! Íåðåàëüíî! Õ³áà òàêå 
ìîæëèâî? Ñàìå öÿ ðîáîòà ïðî-
ñëàâèëà íà âåñü ñâ³ò Ìèõàéëà 
Ìàñëþêà ³ç Æìåðèíêè ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê ¿¿ çàíåñëè äî Êíèãè ðåêîðä³â 
Ã³ííåñà. Çàãàëîì ó éîãî êîëåêö³¿ 
ïîíàä 500 ì³êðîì³í³àòþð. Âè-
ñòàâêó ðîá³ò Ìàéñòðà â³äêðèòî 
â ²ñòîðè÷íîìó ìóçå¿ Æìåðèíêè. 
¯¿ äîïîâíþþòü ðîáîòè âíóêà — â³-
ííè÷àíèíà Ñåðã³ÿ Òºòºð³íà. ×îìó 
ñàìå çàðàç ïðåäñòàâèëè íà îãëÿä 
óí³êàëüí³ åêñïîíàòè? ×è ïîáà÷àòü 
¿õ â³ííè÷àíè?

П’ЯТСОТ РОБІТ І КОЖНА МЕНША 
МІЛІМЕТРА. — Ó ñ³÷í³ 2018-ãî 
âèïîâíþºòüñÿ ñòî ðîê³â ç äíÿ 
íàðîäæåííÿ Ìèõàéëà Ìàñëþêà 

³ ìè âèð³øèëè íàãàäàòè íèí³ø-
íüîìó ïîêîë³ííþ ïðî ñëàâíîãî 
çåìëÿêà ³ ïîêàçàòè éîãî ðîáî-
òè, — ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòó RIA 
ïðàö³âíèöÿ ìóçåþ Ñâ³òëàíà Ìàð-
òèí÷èê. — Ó ñâ³é ÷àñ ïðî Ìè-
õàéëà Ãðèãîðîâè÷à ïèñàëè âñ³ 
öåíòðàëüí³ ãàçåòè, íå êàæó÷è 
ïðî ³íø³ âèäàííÿ. Éîãî ðîáî-
òè ïîêàçóâàëè ïî òåëåáà÷åííþ, 
ïðî íüîãî çí³ìàëè ô³ëüìè. Ìè 
çîáîâ’ÿçàí³ íàãàäàòè ïðî öå íà-
ïåðåäîäí³ þâ³ëåéíî¿ äàòè.

ßê çàçíà÷èëà ñï³âðîçìîâíèöÿ, 
íà âèñòàâö³ âïåðøå ïðåäñòàâëå-
íî ì³í³àòþðè äâîõ ìàéñòð³â — 
Ìèõàéëà Ìàñëþêà ³ éîãî âíóêà 
Ñåðã³ÿ Òºòºð³íà. Ïàí Ñåðã³é áóâ 
ïðèñóòí³é íà â³äêðèòò³ åêñïîçè-
ö³¿. Ó íüîãî íàäçâè÷àéíî ö³êàâ³ 
ïëàíè. Íèìè â³í ïîä³ëèâñÿ ç 
æóðíàë³ñòîì RIA. Êàæå, ìð³º 
ç³áðàòè õî÷à á ÷àñòèíó ç íèõ ³ 
ðîçì³ñòèòè â îäíîìó ì³ñö³ ó Â³-
ííèö³. Ãîâîðèòü ïðî Ìóçåé ì³-
í³àòþð. Ïåðåêîíàíèé, ùî â³í 

ЧИ БУДЕ У ВІННИЦІ МУЗЕЙ 
МІНІАТЮР МИХАЙЛА МАСЛЮКА 
Про мікрошедеври  Створити 
у Вінниці музей мініатюр Михайла 
Маслюка, чиє ім’я в Книзі рекордів 
Гіннеса, пропонує його внук — Сергій 
Тєтєрін. Роботи самого Сергія виставлені 
в Америці, але не в нашому місті. Чому?

ñòàâ áè ðîäçèíêîþ äëÿ ì³ñòà ³ 
ïðîñëàâèâ éîãî íå ìåíøå, í³æ 
ôîíòàí «Ðîøåí».

— Äëÿ òàêîãî ìóçåþ íå òðåáà 
âåëèêîãî ïðèì³ùåííÿ, ÷è áàãàòî 
ì³ñöÿ, — êàæå ñï³âðîçìîâíèê. — 
Äîñòàòíüî îäíîãî ÷è äåê³ëüêîõ 
ñòîë³â ³ç ì³êðîñêîïàìè. Áåç íèõ 
ðîáîòè íå ðîçãëåä³òè.

Íà çãàäêó ïðî ä³äà ó íüîãî çà-
ëèøèâñÿ ò³ëüêè ì³êðîñêîï. Âè-
ãîòîâëåíèé â³í íà Õàðê³âñüêîìó 
çàâîä³. Çàðàç ðåòðî-ïðèëàä íà âè-
ñòàâö³ ó Æìåðèíñüêîìó ²ñòîðè÷-
íîìó ìóçå¿.

— Óñ³, ç êèì ä³ëèâñÿ ³äåºþ 
ñòâîðåííÿ ìóçåþ, ï³äòðèìóþòü 
¿¿, àëå… — êàæå Ñåðã³é.

Ëþäèíà â³í ñêðîìíà. Ïîðîãè 
êàá³íåò³â ÷èíîâíèê³â íå îááèâàº. 
Ëèñòè íå ïèøå. Ñïîä³âàºòüñÿ, ùî 
éîãî ïî÷óþòü ÷åðåç ãàçåòó. Ïðî çà-
äóì ñòâîðèòè ìóçåé æóðíàë³ñò ðîç-
ïîâ³â îäíîìó ç ì³ñüêèõ äåïóòàò³â.

— Âè í³÷îãî íå ïåðåá³ëüøó-
ºòå? — çàïèòàâ â³í. — Ó íàñ º 
òàê³ ì³í³àòþðè? ßêùî öå ïðàâäà, 
òðåáà ï³äòðèìàòè.

Ùå îäèí ñï³âðîçìîâíèê âí³ñ 
êîíêðåòíó ïðîïîçèö³þ — ðîçì³ñ-
òèòè Ìóçåé ì³í³àòþð ó ïðèì³ùåí-
í³ Ìóçåþ ìàðêè. Êàæå, åêñïîíàòè 
äîïîâíþâàëè á îäèí îäíîãî. Â³ä-
â³äóâà÷³â áóëî á ùå á³ëüøå.

ЗОЛОТЕ ЯЙЦЕ У… МАКОВІЙ ЗЕР-
НИНІ. — Ïðèêðî, ùî áàæàííÿ 
çàéíÿòèñÿ ò³ºþ ñïðàâîþ, ÿêîþ 
æèâ ä³äóñü, ç’ÿâèëîñÿ ó ìåíå âæå 
òîä³, êîëè Ìèõàéëà Ãðèãîðîâè÷à 
íå ñòàëî, — ç³çíàºòüñÿ Ñåðã³é.

Â³í ïîêàçóº ñòàðó ãàçåòó «Êîì-
ñîìîëüñüêàÿ ïðàâäà». Ó í³é âå-
ëèêà ñòàòòÿ ïðî ä³äà. À íà ÷èñò³é 
ñìóæå÷ö³, ùî ïîðó÷ ³ç òåêñòîì, 
íàïèñ ä³äîâîþ ðóêîþ: «Ìî¿ì 
ìàéáóòí³ì âèíàõ³äíèêàì Ïàâëó 
³ Ñåðã³þ». Äóæå âðàçèëè ö³ ñëî-
âà. Ïàâëî, öå ì³é ñòàðøèé áðàò. 

Ó íüîãî äóøà äî öüîãî íå ëåæèòü. 
À ÿ ï³ñëÿ ïðî÷èòàíîãî âèð³øèâ 
ñïðîáóâàòè ³ çàõîïèâñÿ.

Ïåðøó ðîáîòó â³í âèêîíàâ 
ó 17 ðîê³â. Íà ìîíåò³ íîì³-
íàëîì 1 êîï³éêà ðàäÿíñüêîãî 
çðàçêà âèãðàâ³ðóâàâ ïð³çâèùà 
ñâî¿õ äåâ’ÿòè îäíîãðóïíèê³â. 
À íà îá³äêó — íàçâó íàâ÷àëüíî-
ãî çàêëàäó. Ó 2001 ðîö³ Òºòºð³í 
çàê³í÷èâ ó÷èëèùå ³ìåí³ Ëåîí-
òîâè÷à. Íà æàëü, ³íñòðóìåíòè ³ 
âåðñòàò, íà ÿêîìó ïðàöþâàâ ä³ä, 
íå çáåðåãëèñÿ. Äîâåëîñÿ ñàìî-
ìó êóïóâàòè. Òàê ñàìî ì³êðî-
ñêîï. Ïðàöþº âäîìà. Ç ìàòåð³-
àë³â âèêîðèñòîâóº çîëîòî, ì³äü, 
ïëàñòèê, äåÿê³ ³íø³ ìàòåð³àëè. 
Íà âèñòàâö³ ïðåäñòàâëåíî ñ³ì 
éîãî ì³í³àòþð.

Ïåðøà ðîáîòà çðîáëåíà ï³ä 
ì³êðîñêîïîì — ðèáà-ìå÷. Âîíà 
³ç çîëîòà. ¯¿ ðîçì³ðè — 0,7 ì³ë³-
ìåòðà âèñîòà ³ 2,5 ìì äîâæèíà. 
Ì³êðîì³í³àòþðà çàìîê ³ êëþ÷ 
ìàº ðîçì³ðè 0,5 ìì ³ 0,2 ìì. Ùå 
îäíà — çîëîòå ÿéöå. ßéöå ñïðàâ-
ä³ ³ç çîëîòà âñòàâëåíî ó ìàêîâó 
çåðíèíó, ðîçð³çàíó íàâï³ë. Îäíà ç 
ðîá³ò êîìá³íîâàíà. Ó íàðó÷íîìó 
ãîäèííèêó öèôðè 3,6,9 ³ 12 çà-
ì³íèâ íà ô³ãóðêè ñïîðòñìåí³â 
ç ¿õí³ì çíàðÿääÿì — øòàíã³ñòà, 
ã³ìíàñòà, ìåòàëüíèêà äèñêà ³ ñïè-
ñà. Âèãîòîâèâ ¿õ ³ç çîëîòà.

Ïðî òåêñò íà âîëîñèí³ ç íà-
ïèñîì «Ñëàâà Óêðà¿í³» Ñåðã³é 
ðîçïîâ³â, ùî ñïî÷àòêó îáðîáèâ 

¿¿ íåîáõ³äíèì ìàòåð³àëîì. Ë³òåðè 
«íàïèñàâ» ç ì³äíîãî ì³êðîäðîòó.

Ïðî ðîáîòè Ñåðã³ÿ Òºòºð³íà ä³-
çíàëèñÿ çà îêåàíîì ³ çàïðîñèëè 
éîãî äî ó÷àñò³ ó âèñòàâö³. Âîíà 
ä³º ó ìóçå¿ ì³ñòà Ñåíò-Îãàñòèí, 
ùî â øòàò³ Ôëîðèäà. Êàæå, 
àìåðèêàíö³ õîò³ëè áà÷èòè éîãî 
íà â³äêðèòò³. ̄ õàòè ó Øòàòè éîìó 
íå ïî êèøåí³.

— Ïåðåäàâ ðîáîòè, — óòî÷íþº 
Ñåðã³é. — Îòðèìàâ íèçêó ñõâàëü-
íèõ â³äãóê³â. ² íàâ³òü çàìîâëåíü. 
Ïðèºìíî, çâè÷àéíî. Àëå ìåí³ 
á³ëüøå õîò³ëîñÿ á, ùîá ¿õ áà÷è-
ëè ó Â³ííèö³.

Àìåðèêàíö³ ðîçøóêàëè â³-
ííè÷àíèíà çà òðèäåâ’ÿòü çå-
ìåëü. Íàø³ ÷èíîâíèêè ïîðó÷, 
àëå íå ìîæóòü çðîáèòè òàê, ùîá 
éîãî ðîáîòè ïîáà÷èëè îõî÷³.

ЦЕ ТАЛАНТ, ПЕРЕДАНИЙ У СПА-
ДОК. Íàðîäíèé õóäîæíèê, ìåöå-
íàò Âîëîäèìèð Êîçþê êàæå, ùî 
ìóçåé ïîòð³áåí.

— ß áà÷èâ ðîáîòè Ñåðã³ÿ Òº-
òºð³íà. Â³í ìàâ óí³êàëüíèé øàíñ 
îòðèìàòè óðîêè ì³í³àòþðè â³ä 
âåëèêîãî ìàéñòðà. Íå ñêëàëî-
ñÿ, — êàæå õóäîæíèê. — Íåçâà-
æàþ÷è íà öå, âñå îäíî îïàíóâàâ 
íåïðîñòó ñïðàâó. Öå òàëàíò. Â³í 
ïåðåäàâñÿ õëîïöåâ³ ç ãåíàìè 
ä³äà. ßêáè íå áóëî öèõ çàäàòê³â, 
í³÷îãî á íå âèéøëî. Ñê³ëüêè á 
íå ñòàðàâñÿ… À ìóçåé ïîòð³áåí. 
Òðåáà ö³íóâàòè òàëàíòè.

Михайла Маслюка називали 
майстром, який зумів підкувати 
блоху. Такою є одна з його робіт. 
Він не тільки підкував, а й зв’язав 
ніжки золотим ланцюжком та ще 
й замкнув ланцюжок на замочок. 
Ще одну роботу — томик поезій 
Пушкіна — фахівці назвали кни-
гою-пилинкою. Одна з таких ро-
біт зберігається у Музеї Пушкіна 
у Москві. Там же, тільки у Полі-
технічному музеї, є робота, де 
на одному квадратному міліметрі 
розміщено 70 предметів.
— Я писав листа директору Полі-
технічного музею, — каже Сергій 
Тетерін. — Просив повідомити, 
скільки у них є робіт діда. Отри-

мав відповідь. У списку значить-
ся 13 робіт. Навряд чи вони по-
вернуть їх нам.
Сергій не міг сказати, де саме 
нині робота, що занесена 
до Книги рекордів Гіннеса — па-
ровоз, що у 20 млн разів менший 
макового зерняти. У 1968 році 
ця мініатюра удостоєна світової 
книги рекордів.
Декілька мініатюр є у Вінниць-
кому національному технічному 
університеті та обласному краєз-
навчому музеї. Декілька виробів 
у Тульчині, в палаці Потоцьких. 
Сергій повідомив, що вони у по-
ганому стані і потребують рес-
таврації. Планує рятувати.

Де шукати мініатюри Маслюка 

Деякі мініатюри легко розміщуються у вушці голки. Пташка трохи більша, але й її важко розгледіти неозброєним оком

Íà çãàäêó ïðî ä³äà 
çàëèøèâñÿ ò³ëüêè 
ì³êðîñêîï. Çàðàç 
â³í çíàõîäèòüñÿ 
ó Æìåðèíñüêîìó 
Іñòîðè÷íîìó ìóçå¿

Внук Маслюка Сергій Внук Маслюка Сергій 
Тєтєрін: «Для музею Тєтєрін: «Для музею 
не треба великого не треба великого 
приміщення чи багато приміщення чи багато 
місця. місця. Достатньо Достатньо 
одного чи декількох одного чи декількох 
столів із мікроскопамстолів із мікроскопамии»»
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— Вакцинація проти грипу — специфіч-
ний високоефективний і безпечний спо-
сіб профілактики цього захворювання. 
Вакцини, які реєструються в нашій кра-
їні, містять вірусні штами, певні про-
гнозом на сезон 2017–2018 Всесвітньою 

організацією охорони здоров'я. Тобто 
склади вакцин оновлюються щорічно 
відповідно до очікуваних типів вірусу. 
У багатьох країнах світу вакцинація 
від грипу входить до національних 
календарів і проводиться або всьому 
населенню щорічно або тільки групам 
ризику (діти молодші 5 років, вагітні, 
дорослі старші 60 років, хворі на брон-
хіальну астму, цукровий діабет, іму-
нодефіцитами і т. д.) в обов'язковому 
порядку і, як правило, безкоштовно. 
У нас, в Україні, вакцинація від грипу є 

рекомендованою та може проводитися 
за рахунок коштів пацієнта. Безумовно, 
важливо, щоб вакцинація починалася 
до сезону грипу (оптимально вересень, 
жовтень). Але навіть якщо вакцина по-
трапить на ринок пізніше (в зв'язку з 
бюрократичними процедурами реє-
страції) і вдасться це зробити на початку 
сезону грипу, то це потенційно корисно, 
ефективно і безпечно. Подумайте про 
здоров'я своєї родини! Лікування грипу 
та його ускладнень обійдуться набагато 
дорожче в усіх сенсах цього слова.

Íàòàëÿ 
Ñóõàíîâà

ãîëîâíèé ë³êàð
â³ííèöüêîãî 

ìåäè÷íîãî öåíòðó 
«Àëüòàìåäèêà 

Ïëþñ»

Коментар експерта

409117

406884

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Âàêöèíóâàòèñÿ â³ä 
ãðèïó, çà ñëîâàìè 
Îêñàíè Êîøàëêî, ë³êà-

ðÿ-åï³äåì³îëîãà îáëàñíîãî ëàáîðàòîð-
íîãî öåíòðó ÌÎÇ, ïîòð³áíî çà ì³ñÿöü 
äî ïî÷àòêó åï³äñåçîíó. Íàéêðàùèé 
÷àñ âåðåñåíü — ïî÷àòîê æîâòíÿ.

— Àëå çàðàç â àïòå÷í³é ìåðåæ³ âàê-
öèí â³ä ãðèïó íåìàº, òîìó ùî âîíè 
ïðîõîäÿòü ðåºñòðàö³þ, — ãîâîðèòü 
ë³êàð. — Öåíòðàë³çîâàíèõ ïîñòàâîê 
âàêöèí â³ä ãðèïó íåìàº, ¿õ çàêóïîâó-
þòü âèíÿòêîâî çà êîøòè ï³äïðèºìñòâ 
(ïðàö³âíèêè ÿêèõ âàêöèíóþòüñÿ), àáî 
çà êîøòè ì³ñöåâèõ áþäæåò³â.

ЯКОГО ГРИПУ ЧЕКАТИ. — Öüîãî 
ðîêó íà íàø³é òåðèòîð³¿ î÷³êóºòü-
ñÿ öèðêóëÿö³ÿ òðüîõ øòàì³â ãðèïó, 
à ñàìå â³ðóñ ãðèïó òèïó À H1N1 
(ïàíäåì³÷íèé), â³ðóñ ãðèïó òèïó A 
H3N2 (Ãîíêîíã), òà â³ðóñ ãðèïó òèïó 
B, òîáòî í³÷îãî íîâîãî, — ãîâîðèòü 
Îêñàíà Êîøàëêî. — Âîñåíè, êîëè ïî-
÷èíàºòüñÿ åï³äåì³îëîã³÷íèé ñåçîí, 
ÿê ïðàâèëî, öèðêóëþº â³ðóñ ãðèïó 
òèïó À (âðàæàº ëþäåé, òâàðèí òà 
ïòàõ³â — àâò.), à ó âåñíÿíèé ïåð³îä 
çäåá³ëüøîãî éäå ãðèï òèïó Â (âðàæàº 
âèíÿòêîâî ëþäåé — àâò.).

Ñòîñîâíî îáìåæóâàëüíèõ çàõî-
ä³â ë³êàð-åï³äåì³îëîã êàæå, ùî ¿õ 
ââîäÿòü, êîëè çàõâîðþâàí³ñòü ïî-
÷èíàº ïåðåâèùóâàòè åï³äåì³÷íèé 

ïîð³ã. À ïðî öå ãîâîðèòè ðàíî. Òîæ 
ë³êàð ðàäèòü â³ííè÷àíàì, äîêè íåìàº 
âàêöèí, äîòðèìóâàòèñÿ çâè÷àéíèõ 
çàñîá³â ïðîô³ëàêòèêè õâîðîáè.

— Ìàºòüñÿ íà óâàç³ çàãàëüíîçì³ö-
íþþ÷à òåðàï³ÿ, — ãîâîðèòü ë³êàð. — 
Òîáòî âæèâàòè â³òàì³íè, íå ïåðåî-
õîëîäæóâàòèñü, óíèêàòè ñêóï÷åííÿ 
âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ëþäåé, ðàö³îíàëüíå 
õàð÷óâàííÿ òà ô³çè÷íà êóëüòóðà.

ЩЕПЛЕННЯ ЗА 50%. Çà ñëîâàìè ãî-
ëîâíîãî ë³êàðÿ Â³ííèö³ Îëåêñàí-
äðà Øèøà, ïðîãðàìà «Ñòîï ãðèï», 
çà ÿêîþ âñ³ îõî÷³ çìîæóòü îòðèìàòè 
ùåïëåííÿ â³ä ãðèïó çà 50% âàðòîñò³ 
âàêöèíè, à ä³òè ç ³íâàë³äí³ñòþ áåç-
êîøòîâíî, áóäå ïðîäîâæóâàòèñÿ 
öüîãî ðîêó.

— Ñåñ³ÿ ì³ñüêî¿ ðàäè âæå ïðèéíÿëà 
òàêå ð³øåííÿ, — ðîçïîâ³äàº Øèø. — 
Çàðàç î÷³êóºìî íà âàêöèíè, ÿê³ ìàþòü 
ïîòðàïèòè íà ðèíîê. Çà ðàõóíîê ö³º¿ 
ïðîãðàìè â ìèíóëîìó ðîö³ ìè âàêöè-
íóâàëè ïðàêòè÷íî 3000 ëþäåé. Äëÿ 
ïîð³âíÿííÿ — â ïîïåðåäí³é ïåð³îä öÿ 
öèôðà áóëà — 432 ëþäèíè. Òîìó ùî 
áóâ ÷³òêî âèçíà÷åíèé ìàðøðóò ïàö³-
ºíòà, ÿêèé ìàâ òðè åòàïè: çâåðíåííÿ 
äî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, ïðèäáàííÿ âàê-
öèíè çà 50%, ïðîâåäåííÿ ùåïëåí-
íÿ â êàá³íåò³ ùåïëåííÿ ç íàñòóïíèì 
ñïîñòåðåæåííÿì.

ЧЕКАЄМО НА ГРИП 
ТА НА ВАКЦИНУ 
Шануймося  Із жовтня, як правило, 
розпочинається епідемічний сезон 
захворюваності на грип. Свого піку він сягає 
в грудні. Найкращим методом, щоб убезпечити 
себе чи зменшити наслідки хвороби, медики 
вважають щеплення від грипу. Але вакцин 
в аптеках поки що немає. Тому можна взяти 
до уваги інші методи

У минулому році за епідемперіод у вірусологічній 
лабораторії ДУ «Вінницький ОЛЦ МОЗ України» різними 
методами було виявлено близько 200 хворих на грип. 
Серед них — у 41 особи визначений грип типу А H3N2. З 
початку минулорічного епідемічного сезону проти грипу 
та ГРВІ всього було щеплено 4637 осіб, в т. ч. 921 дитина.

Грип — як розпізнати та вберегтися

Вакцинуватись не пізно 

різке підвищення 
температури, 
більше 38 градусів 
без супутніх 
симптомів 

головний біль 

біль у м'язах 

біль у горлі, кашель 

закладеність носа 

блювота, пронос

вакцинуватись можна протягом всього епідсезону 

щеплення не послаблює, навпаки посилює здатність 
організму протистояти грипу 

вакцинація проводиться після огляду лікаря 
та його дозволу

1

2

3
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Виграли золото 
 Ó Ëüâîâ³ ô³í³øóâàâ ì³æ-
íàðîäíèé òóðí³ð ç ñàìáî. 
×åìï³îíàìè ñåðåä þíàê³â 
12–13 ðîê³â ñòàëè áîðö³ 
Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè 
¹ 5 ²ãîð ×åðíÿê (ó âàç³ 
35 êã) ³ Ãåîðã³é Ðèìêåâè÷ 
(50 êã), áðîíçîâèìè ïðèçå-
ðàìè — Ìàêñèì Ìàêñèì÷óê 
(35 êã), Îëåêñàíäð Ãîí÷à-
ðóê (42 êã) òà ²ëëÿ Êàøï-
ðóê (46 êã). Ó â³êîâ³é ãðóï³ 
14–15 ðîê³â çîëîòî çäîáóëè 
Ïàâëî Çâåðüêî (42 êã) ³ 
Ìàêñèì Ëóê³ÿí÷óê (60 êã). 
Äðóãèì ñòàâ Ìàêñèì Ç³ì³í 
(46 êã).

Підтвердили 
статус 
 Ï³äáèòî ï³äñóìêè îáëàñ-
íîãî êîíêóðñó ñïîðòèâíî¿ 
ôîòîãðàô³¿. Ñåðåä ïðîô³ ïå-
ðåì³ã Âîëîäèìèð Ñëîáîäÿ-
íþê, ñåðåä àìàòîð³â — ²âàí 
Êà÷ê³âñüêèé (îáèäâà — ëàó-
ðåàòè Âñåóêðà¿íñüêîãî êîí-
êóðñó ìèíóëîãî ðîêó), ñåðåä 
ä³òåé — ªâãåí³é Øàô³ð.

Виграли 
у військових 
 Ó÷àñíèê ÷åìï³îíàòó Â³-
ííèö³ ç ôóòáîëó «Åâåðòîí» 
ç³ãðàâ ç êîìàíäîþ â³éñüêîâî¿ 
÷àñòèíè Íàöãâàðä³¿ ¹ 3008, 
ÿêà ãîòóºòüñÿ äî ô³íàëó Ë³ãè 
ó÷àñíèê³â ÀÒÎ. Ïåðåìîãà ç 
ðàõóíêîì 4:3 ä³ñòàëàñÿ á³ëüø 
êâàë³ô³êîâàíèì «àíãë³éöÿì», 
îñíîâó ÿêèõ ñêëàäàþòü êî-
ëèøí³ íèâ³âö³.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

ÑÏÎÐÒ

Випуск №40 (1009)
У наступну неділю нашому постійному автору Євгену Марінову 
виповнюється 85 років! До свого чергового ювілею він склав цікаві 
двоходові задачі на кооперативні мати. У одному із двох рішень 
кожної задачі зустрічається рідкісний у шахах хід-рокіровка. Білий 
король на полі «е1» – і чорний король на полі «е8» беруть участь у 
рішенні кожної з двох задач.

Задача №2051-2054
Є. Марінов (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2                                                  2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №40 (1354) 4 жовтня 2017 року
Задача №2047
1. 1. Ta7! K:a6 2.Kpb7 Tb8x; 2. 1. Kpd8! b6 2. Td7 Kc6x;
Задача №2048
1. 1. Kh6! Kp:e7 2. Kpg7 Tg5x; 2. 1. Kpf8! T:h7 2. Kpc8 T: h8x – правильні мати
Задача №2049
1. 1. Kpa4! Kpb2 2. Ca5 Cb5x; 2. 1. Kpa2! Сс4+ 2. Kpa1 K:c2x;
Задача №2050
1. 1. h2! g3 2. Kph3 Cf5x: 2. 1. f3! C:f3+ 2. Kph4 g3x — правильні мати

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Â³ííè÷àíè çíîâó «ïåðåñòð³ëÿëè» 
âñ³õ. Öå ñòàëîñÿ íà Êóáêó êðà¿íè 
ç îë³ìï³éñüêèõ âïðàâ ç êóëüîâî¿ 
ñòð³ëüáè, ÿêèé ðîç³ãðàëè ó Ëüâîâ³.

Îñîáëèâî â³äçíà÷èâñÿ â³ííèöü-
êèé ìàéñòåð ñïîðòó ì³æíàðîäíî-
ãî êëàñó Îëåã Öàðüêîâ. Ó ô³íàë³ 
ç³ ñòð³ëüáè ç ãâèíò³âêè ó âïðàâ³ 
«60 ïîñòð³ë³â, ñòîÿ÷è ç 10-òè ìå-
òð³â» ïðåäñòàâíèê Çáðîéíèõ ñèë 
Óêðà¿íè íå ëèøå ñòàâ ÷åìï³îíîì, 
àëå é ïîáèâ ðåêîðä Óêðà¿íè. Òà-

êîæ Îëåã çäîáóâ ñð³áíó íàãîðîäó 
ó âïðàâ³ «60 ïîñòð³ë³â, ëåæà÷è 
ç 50-òè ìåòð³â». Â³í º áàãàòî-
ðàçîâèì ÷åìï³îíîì ³ ïðèçåðîì 
ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü ç³ ñòð³ëüáè 
ç ïíåâìàòè÷íî¿ ãâèíò³âêè, ñð³á-
íèì ìåäàë³ñòîì ÷åìï³îíàòó ªâ-
ðîïè-2017 ñåðåä ÷îëîâ³ê³â.

— Îëåã Öàðüêîâ ï³äòâåðäèâ 
ñâ³é êëàñ, â³í âõîäèòü äî åë³òè 
ñâ³òîâîãî ñòð³ëåöüêîãî ñïîðòó. 
Òîð³ê áóâ âîñüìèì ó ô³íàë³ Îë³ì-
ï³àäè â Áðàçèë³¿. Îëåã º íàøîþ 

îë³ìï³éñüêîþ íàä³ºþ, — ñêàçàâ â³-
öå-ïðåçèäåíò îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ 
êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè Â³êòîð Ùåðáà.

Ó àêòèâ³ â³ííè÷àí — ùå ÷îòè-
ðè íàãîðîäè. Ó âïðàâ³ «ïîñòð³ëè 
ïî ðóõîì³é ì³øåí³ ç 10-òè ìåòð³â» 
òðåòº ì³ñöå ïîñ³â Ìàêñèì Áàáó-
øîê, à ó âïðàâ³ «ç òðüîõ ïîëîæåíü 
íà 50 ìåòð³â» òàêó æ ïîçèö³þ çà-
éíÿëà Ñâ³òëàíà Îãåð. Ó âïðàâ³ 
«40 ïîñòð³ë³â ç 10-òè ìåòð³â» ÷åì-
ï³îíêîþ ñòàëà Îëåíà Ëåñí³êîâà, 
à Ñâ³òëàíà Îãåð çäîáóëà ñð³áëî.

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ó ÷àñè ÑÐÑÐ êàðàòå áóëî çà-
áîðîíåíå. À íèí³ öåé ÿïîíñüêèé 
âèä ºäèíîáîðñòâ ñòàâ ïîïóëÿð-
íèì ³ â Óêðà¿í³, ³ ó Â³ííèö³. Íèì 
çàéìàþòüñÿ ÿê êðåìåçí³ ÷îëîâ³-
êè, òàê é ä³òè ìîëîäøîãî øê³ëü-
íîãî â³êó òà ä³â÷àòà.

Íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ç ê³î-
êóøèíêàé êàðàòå ñåðåä ÷îëîâ³-
ê³â, æ³íîê ³ êàäåò³â, ùî ïðîéøîâ 
ó Æèòîìèð³, íàéá³ëüøå â³äçíà÷à-
ëàñÿ ñàìå â³ííèöüêà ñïîðòñìåí-
êà. ²ðèíà Êîçà÷êîâñüêà — ºäèíà 
ñåðåä íàøèõ êàðàòèñò³â âèãðàëà 
íàãîðîäó, ïðè÷îìó çîëîòó.

ПУТІВКА ДО ПОЛЬЩІ. Ó Æèòî-
ìèð³ ²ðà âèñòóïàëà ñåðåä êàäå-
ò³â (ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 60–65 êã) 
â ðîçä³ë³ «êóì³òå» (ïîºäèíêè). 
×åìï³îíàò ìàâ ñòàòóñ â³äáîðó 
íà ÷åìï³îíàò ªâðîïè. ²ðèíà 
Êîçà÷êîâñüêà ó ô³íàë³ ïðîâî-
äèëà ïîºäèíîê ç êàðàòèñòêîþ ç 
Ïîëòàâè, ó ÿêî¿ ðàí³øå âèãðàâà-
ëà. Òðàäèö³ÿ íå áóëà ïîðóøåíà ³ 
íà öåé ðàç. Â³ííè÷àíêà ïåðåìî-

ãëà «³ïîíîì». Ó êàðàòå öå — ÿê 
íîêàóò, êîëè ñóïåðíèê íå ìîæå 
ï³äíÿòèñÿ ï³ñëÿ «ïîñòð³ëó».

— Íåçàáàðîì ÿ äåáþòóþ 
íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè,  — ñêà-
çàëà ²ðèíà. — Ðàí³øå íå äîïóñ-
êàëè íà òàê³ ì³æíàðîäí³ çìàãàííÿ 
çà â³êîì, ò³ëüêè ç 14 ðîê³â öå 
äîçâîëåíî.

БАТЬКО-КАРАТИСТ. ²ðèíà Êî-
çà÷êîâñüêà — êàíäèäàò ó ìàéñòðè 
ñïîðòó. Íàâ÷àºòüñÿ íà ôàêóëüòåò³ 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ Â³ííèöü-
êîãî ãóìàí³òàðíî-ïåäàãîã³÷íîãî 
êîëåäæó. Õî÷å ñòàòè òðåíåðîì. 
Çàö³êàâèëàñÿ êàðàòå ó 6 ðîê³â.

— Áàòüêî áóâ êàðàòèñòîì, ðàí³-
øå äîïîìàãàâ ìåíå òðåíóâàòè, — 
ðîçïîâ³ëà ä³â÷èíà. — Óñï³õè áóëè 
ç ñàìîãî ïî÷àòêó. Íà äâîõ äå-
áþòíèõ çìàãàííÿõ ïîñ³ëà ïåðø³ 
ì³ñöÿ. Òîä³ áèëàñÿ ç õëîïöÿìè, 
áî ñåðåä ñóïåðíèê³â íå áóëî ä³-
â÷àò, — ðîçïîâ³äàº ñïîðòñìåíêà.

Íèí³ ²ðèíà Êîçà÷êîâñüêà ç 
õëîïöÿìè-îäíîë³òêàìè á`ºòüñÿ 
ò³ëüêè íà òðåíóâàííÿõ ó çàë³ 
øêîëè ¹21. 

Стрілець Олег Царьков 
побив рекорд України

ПРАГНЕ СТАТИ 
ЧЕМПІОНКОЮ ЄВРОПИ 
Доросла  Наша каратистка Ірина 
Козачковська вчетверте виграла 
чемпіонат України і дебютуватиме 
на чемпіонаті Європи з кіокушинкай 
карате. На тренуваннях 14-річна 
спортсменка спарингує з хлопцями

МОЖЕ РОЗБИТИ СТІНУ. Íàãàäà-
ºìî, ó êàðàòå ìîæíà àòàêóâàòè 
ñóïåðíèêà ³ ðóêàìè, ³ íîãàìè. 
Òàêîæ äîçâîëÿºòüñÿ ðîáèòè ï³ä-
ñ³÷êè, «âåðòóøêè». À îñü êèäêè ³ 
øòîâõàííÿ çàáîðîíÿþòüñÿ.

— ß ïåðåìàãàþ çà äîïîìîãîþ 
ð³çíèõ ïðèéîì³â. Íåð³äêî äîëþ 
ìîãî ïîºäèíêó âèð³øóº óäàð 
ó ãîëîâó. ×àñòî-ãóñòî âèãðàþ 
³ïîíîì, õî÷à ³íêîëè é çà ð³-
øåííÿì ñóä³â, — ñêàçàëà ²ðèíà 
Êîçà÷êîâñüêà. — Ìîæó çäèâó-
âàòè òåõí³÷íèìè íàâè÷êàìè. 
Ïðèì³ðîì, ðîçáèâàþ ñò³íó ç 
ã³ïñîêàðòîíó.

Óïîäîáàííÿ ²ðèíè Êîçà÷êîâ-
ñüêî¿ íå îáìåæóþòüñÿ ºäèíîáîð-
ñòâàìè. Âîíà çàéìàëàñÿ òàíöÿ-
ìè, äâà ðîêè ãðàëà ó áàñêåòáîë. 

Çà áðàêîì ÷àñó ãðó ç ì’ÿ÷åì äî-
âåëîñÿ çàêèíóòè.

Îëåêñàíäð Âèõîâàíåöü íå ââà-
æàº, ùî êàðàòå äëÿ ä³â÷èíêè º 
êðàùèì çà òàíö³ ÷è ã³ìíàñòèêó.

— ª ä³â÷àòà, ÿê³ óñâ³äîìëåíî 
îáèðàþòü íàø âèä ñïîðòó, — 
êàæå òðåíåð. — Ñïîñòåð³ãàºø 
çà òàêîþ ñïîðòñìåíêîþ ïðîòÿãîì 
ì³ñÿöÿ, ³ ðîçóì³ºø, ùî âîíà õî÷å 
çàéìàòèñÿ ñóòî ºäèíîáîðñòâîì. 
Ìîæëèâî, êàðàòå. Àëå é íå âè-
êëþ÷åíî — áîêñîì ÷è áîðîòüáîþ.

ßêùî æ ä³â÷èíà ñâ³äîìî îáðàëà 
ê³îêóøèíêàé êàðàòå, òî ïðàöþâà-
òè ç íåþ Îëåêñàíäðó Âèõîâàíöþ 
íàáàãàòî ëåãøå, í³æ ç þíàêàìè. 
Áî ó ä³â÷àò, ââàæàº â³í, âèùèé 
ð³âåíü ìîòèâàö³¿ òà êðàùà äèñ-
öèïë³íà.

Ірина Козачковська відпрацьовує техніку ударів 
з наставником Олександром Вихованцем 

Олег Царьков був восьмим 
серед кращих стрільців 
світу на Олімпіаді в Ріо. 
У черговий раз довів свою 
майстерність у Львові 

На змаганнях каратисти виступа-
ють у повній амуніції. Для юна-
ків це — протектори на гомілки, 
руки, пахову раковину, шолом 
і жилет. За словами тренера 
Вихованця, у каратистів навіть 
кращий захист, ніж, приміром, 
у футболістів.

— Синців у наших спортсменів 
практично немає, — каже він. — 
На тренуваннях вони можуть 
бути й без жилетів — щоб зви-
кати до певного дискомфорту 
від ударів. Але з протекторами 
на руки і ноги. Утім, слідів на тілі 
все одно майже не залишається.

Синців не залишається 

Тренування з кіокушинкай кара-
те у Вінниці відбуваються на базі 
шкіл № 21, № 5, № 8 і № 12. Довід-
ки за телефоном: 063–325–73–51 
(виконавчий директор міської фе-
дерації Олександр Вихованець).

— Приймаємо дітей з шести ро-
ків. У п’ять ще зарано, це може 
бути лише група загальнофізич-
ної підготовки. Спарингувати 
діти починають з років восьми–
дев’яти, — каже тренер.

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ФОТО 
НА 20MINUT.UA

КАТЕРИНА КОВАЛЕНКО, (093)1611204

Ãàííà çàìèñëèëàñÿ íàä âñòóïîì 
ó Ïîëüùó ùå ó 11-ìó êëàñ³, àëå 
âèð³øèëà ñïî÷àòêó ïîïðàöþâàòè 
íàä õîðîøèì øê³ëüíèì àòåñòà-
òîì. Ïîò³ì âñòóïèëà ó Äîíåöüêèé 
íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò íà ñïå-
ö³àëüí³ñòü «³íôîðìàòèêà». Ïðî-
òÿãîì ïåðøîãî ðîêó íàâ÷àííÿ ó 
ÄîíÍÓ âèâ÷àëà ïîëüñüêó ìîâó.

— ßêùî âèïóñêíèêè â³ííèöü-
êèõ øê³ë áàæàþòü íàâ÷àòèñÿ áåç-
êîøòîâíî ó Ïîëüù³, òî, ó ïåðøó 
÷åðãó, ïîòð³áíî ïîäóìàòè ïðî õî-
ðîøèé áàë àòåñòàòó, — êàæå  Ãàí-
íà. — ×èì êðàùèé áàë àòåñòàòó, 
òèì á³ëüøå øàíñ³â. Ñåðåä ñòóäåí-
ò³â, ÿê³ ïîäàþòüñÿ íà áåçêîøòîâíå 
ì³ñöå, ïðîâîäèòüñÿ êîíêóðñ.

Ä³â÷èíà ïîÿñíèëà, ùî êîíêóðñ 
ñêëàäàºòüñÿ ç òàêèõ ÷àñòèí: âèñî-
êèé ñåðåäí³é áàë àòåñòàòó, ð³âåíü 
çíàííÿ ïîëüñüêî¿ ìîâè õî÷à á Â1 
(à ³íîä³ âèìàãàþòü ³ Â2 — àâò.). 
À òàêîæ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè çàö³-
êàâëåí³, ùîá ó àá³òóð³ºíò³â áóëè 
îë³ìï³àäí³ ì³ñöÿ ÷è ÿêàñü äîäàò-
êîâà àêòèâí³ñòü ç òîãî ïðåäìåòó, 
íà ÿêèé âñòóïàºø.

— Íåïîãàíî, êîëè º îë³ìï³àäí³ 
ì³ñöÿ ç ð³äíî¿ ìîâè, à òàêîæ ç ïðî-
ô³ëüíèõ ïðåäìåò³â. Óñå öå äîäàºòüñÿ 
äî àíêåòè, ³ º çàïîðóêîþ òîãî, ùî 
òè âñòóïèø, — ïîÿñíèëà ñòóäåíòêà. 

ДЕ ВЧИТИ ПОЛЬСЬКУ. Ãàííà ïî-
÷àëà ö³êàâèòèñÿ, äå êðàùå âèâ÷è-
òè ïîëüñüêó ìîâó. Ó ¿¿ êëàñ³ 9 îñ³á 
âñòóïàëè ó Ïîëüùó, òîìó áóëî ç 

êèì ïîðàäèòèñü. Ä³â÷èíà çâåð-
íóëàñÿ ó øêîëó ³íîçåìíèõ ìîâ. 
² òàì çíàéøëà äóæå êîìïåòåíò-
íó ìîëîäó âèêëàäà÷êó ç õîðîøèì 
çíàííÿì ìîâè ³ ÷óäîâîþ îï³êîþ 
—  ïàòðîíàæåì íàä àá³òóð³ºíòàìè. 

— Âèð³øèëà ñïî÷àòêó çíàéòè 
òàêîãî â÷èòåëÿ, ÿêèé ³ ïîðàäèòü, 
³ áóäå ïàòðîíóâàòè. Ó æîâòí³ 2016 
ðîêó ÿ ïî÷àëà âèâ÷àòè ïîëüñüêó 
ìîâó, ÿêó ðàí³øå ò³ëüêè ìîãëà 
÷óòè, ìîæíà ñêàçàòè, ùî ì³é ð³-
âåíü áóâ íóëüîâèì, — ðîçêàçóº 
Ãàííà Øàïîâàëþê. —  À ïåðøèé 
åêçàìåí ç ïîëüñüêî¿ ÿ çäàâàëà âæå 
ó ÷åðâí³ ³ âèéøëà íà ð³âåíü Â2.

Âèêëàäà÷ ç ïîëüñüêî¿ äîïîìî-
ãëà Ãàíí³ çíàéòè ïåðåë³ê âèø³â, 
êóäè ìîæíà ñïðîáóâàòè âñòóïè-
òè. Õî÷à ³ ó Ôåéñáóö³ ñòóäåíòêà 
ï³çí³øå íàòðàïèëà íà ñòàòòþ ç 
ïîñèëàííÿìè íà íàâ÷àëüí³ çàêëà-
äè, äå ïîÿñíþâàëè, ñê³ëüêè ì³ñöü 
âèä³ëÿºòüñÿ ³ äî ÷îãî ãîòóâàòèñÿ. 

—  Äóæå âàæëèâî, êîëè º íå-
áàéäóæà ëþäèíà, ÿêà ìîæå äî-
ïîìîãòè. Ìîÿ â÷èòåëüêà ñêàçàëà, 
ÿê³ ïîòð³áíî ïîäàâàòè äîêóìåíòè 
³ ó ÿêèé ÷àñ, âîíà ñàìà çàïîâíþ-
âàëà âñ³ àíêåòè, — êàæå Ãàííà. 

ЯК ВІДБУВАЛИСЯ ЕКЗАМЕНИ. 
Â³ííè÷àíêà âñòóïàëà ó äâà íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäè — ó Êåëüöå ³ 
Âðîöëàâ³. Ñïî÷àòêó áóëè åêçà-
ìåíè ó Êåëåöüêèé óí³âåðñèòåò. 
Âîíè â³äáóâàþòüñÿ ïðÿìî ó Â³-
ííèö³, òîìó ùî Êåëüöå º ì³ñòîì-
ïîáðàòèìîì Â³ííèö³. 

— Äî íàñ ïðè¿æäæàþòü âèêëà-

ЯК БЕЗКОШТОВНО НАВЧАТИСЯ 
У ПОЛЬСЬКОМУ ВИШІ
Це реально  Вінничанка Ганна 
Шаповалюк наразі є студенткою 
Вроцлавського національного 
університету. Дівчина розповіла RIA, який 
шлях потрібно пройти, щоб розпочати 
безкоштовне навчання у Польщі

äà÷³ ç Êåëüöå ³ ñàì³ ïðèéìàþòü 
åêçàìåí. ²ñïèò â³äáóâàâñÿ ó ÷è-
òàëüí³é çàë³ á³áë³îòåêè ³ì. Ò³ì³-
ðÿçºâà. Áóâ ãðàô³ê ïèñüìîâèõ ³ 
óñíèõ åêçàìåí³â, —  ðîçïîâ³ëà 
Ãàííà. —  Àá³òóð³ºíòè ïèñàëè òâ³ð 
³ ñêëàäàëè òåñòè ç ãðàìàòèêè. Ùîá 
âèáîðîòè âèñîê³ ì³ñöÿ ó ðåéòèí-
ãó, âàæëèâî çíàòè ð³çíîìàí³òí³ 
³ä³îìè, ìîâí³ çâîðîòè,  ôðàçåîëî-
ã³çìè, ñòàë³ âèñëîâè, ³ öå ïîêàçóº 
ãëèáèíó çíàííÿ ïîëüñüêî¿ ìîâè.

Ñòóäåíòêà ñêàçàëà, ùî âñ³ ñè-
äÿòü â îäí³é àóäèòîð³¿, à âèêëà-
äà÷³ ñïîñòåð³ãàþòü — óñå â³äáóâà-
ºòüñÿ ÷åñíî, ñïèñàòè íåìîæëèâî. 
Ïîò³ì êîì³ñ³ÿ ïåðåâ³ðÿº ðîáîòè 
³ âèñòàâëÿº áàëè. Íàñòóïíî-
ãî äíÿ — óñíèé åêçàìåí, ÿêèé 
ñêëàäàºòüñÿ ç äåê³ëüêîõ  ÷àñòèí. 
Ïîòð³áíî ðîçïîâ³ñòè ïðî ñåáå, 
÷îìó òè âèð³øèâ ñòàòè ñòóäåíòîì 
ïîëüñüêîãî âèøó. Òàêîæ íåîá-
õ³äíî îïèñàòè çîáðàæåííÿ ³ äàòè 
â³äïîâ³ä³ íà äîäàòêîâ³ çàïèòàííÿ. 

— Ïîò³ì âèâ³ñèëè ðåéòèíã ³ 
ìè ä³çíàëèñÿ, ùî â³çüìóòü 85 
ëþäåé íà íàâ÷àííÿ — óñ³õ, õòî 
ñêëàäàâ ³ñïèò, — çãàäóº ä³â÷è-
íà. —  Óñ³ ñêëàëè òåñòè äîáðå, 
íà åêçàìåíè ç ïîãàíèì çíàííÿì 
ìîâè íå éøëè. 

СТИПЕНДІЯ ТА ВИТРАТИ. Ãàííà 
ñòàëà ïåðøîþ ó ðåéòèíãó ç óñ³õ, 
õòî âñòóïàâ ó Êåëüöå. Ó íå¿ áóëà 
äóæå ñèëüíà ìîòèâàö³ÿ ³ áàæàí-
íÿ, äíÿìè ³ íî÷àìè âîíà â÷èëà 
ïîëüñüêó ìîâó, ñï³ëêóâàëàñü ³ç 
ñâî¿ì õëîïöåì Êîñòåþ, ÿêèé âæå 
íà òîé ìîìåíò äâà ðîêè íàâ÷àâñÿ 
ó Ïîëüù³. 

—  Ìè íàìàãàëèñÿ ñï³ëêóâàòè-
ñÿ ³ç íèì ïîëüñüêîþ ìîâîþ. Ìåí³ 
ìîâà äàâàëàñÿ ëåãêî, âñå-òàêè êî-
õàííÿ òåæ äîïîìàãàº ó ìîòèâà-
ö³¿. Õî÷à êîõàííÿ º ó áàãàòüîõ, à 
ðåçóëüòàòè íå ó âñ³õ. Ìîæëèâî, ó 
ìåíå õèñò º äî âèâ÷åííÿ ìîâ, — 
êàæå Ãàííà. —  Ó Êåëüöå íàâ÷àí-
íÿ ïëàòíå, àëå ì³ñòî âèïëà÷óº 
ñòóäåíòàì ç Â³ííèö³ ñòèïåíä³þ 
500 çëîòèõ, ÿêà ïîêðèâàº ö³ âè-
òðàòè. À ÿêùî º êàðòà ïîëÿêà, òî 
íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíå. 

ßê êàæå ñòóäåíòêà, çà óñï³õè 
ó íàâ÷àíí³ òàêîæ ìîæíà îòðè-
ìóâàòè ïî 800 çëîòèõ ñòèïåíä³¿ 
ùîì³ñÿöÿ. Ó Âðîöëàâ³ åêçàìåí 
ïëàòíèé — ñïî÷àòêó îïëà÷óºòüñÿ 
90 ºâðî, ³ ÿêùî òåáå ïðèéìàþòü 
íà íàâ÷àííÿ, òî ùå äîäàòêîâî 
ñïëà÷óºø 110 ºâðî. Åêçàìåí ïðî-
õîäèâ ó äâà åòàïè. Ïèñüìîâèé —  

íà çíàííÿ ãðàìàòèêè, â³äáóâàâñÿ 
îíëàéí, íà íüîãî äàâàëîñÿ ð³âíî 
90 õâèëèí.

—  Çàâäàííÿ ïðèõîäèëè ïî-
ñòóïîâî. Ñïî÷àòêó äàëè çàâäàííÿ 
ç ãðàìàòèêè, ïîò³ì çàáðàëè, äàë³ 
³íøå çàâäàííÿ ç ðîçóì³ííÿ ìîâè 
—  çàáðàëè, ïîò³ì ç ïèñàííÿ, — 
ñêàçàëà Ãàííà. — ßêùî òè íå 
çäàâ çàâäàííÿ â÷àñíî, òîá³ âîíî 
íå çàðàõîâóâàëîñü. Áóâ íþàíñ ç 
êëàâ³àòóðîþ, ÿêà íå ï³äõîäèòü 
äëÿ äðóêó ïîëüñüêîþ ìîâîþ, 
áàãàòî ÷àñó ÿ âèòðàòèëà íà òå, 
ùî âèïðàâëÿëà ïîìèëêè. Êîëè 
òè ïèøåø, òî öå íàáàãàòî øâèä-
øå. Ïîòð³áíî áóëî ïðîäóìàòè íà-
êëåéêè íà êëàâ³àòóðó, òîä³ áóëî 
á ëåãøå.

УМІЙ РОЗКАЗАТИ ПРО СЕБЕ. 
Ä³â÷èíà ðàäèòü, ùî íàéêðàùå 
ïðîäåìîíñòðóâàòè ñâ³é ðåàëüíèé 
ð³âåíü, ÿêèé òè ïîò³ì ï³äòâåðäèø 
íà óñíîìó åêçàìåí³. Ùîá ïîòðà-
ïèòè íà óñíèé åêçàìåí, íåîáõ³ä-
íî ïîêàçàòè õî÷à á 42 â³äñîòêè 
çíàííÿ ìîâè ó ïåðøîìó òóð³. 

—  Äàë³ ìåí³ ïðèéøëî ïðèâ³-
òàííÿ ³ çàïðîøåííÿ íà óñíèé òóð. 
25 ÷åðâíÿ áóâ óñíèé òóð îíëàéí 
ïî Skype. Ñï³ëêóâàííÿ ³ç âèêëà-
äà÷åì ç Ïîëüù³ â³äáóâàëîñÿ îäèí 
íà îäèí, —  ðîçïîâ³ëà ñòóäåíòêà. 
— Áóëî ö³êàâî. Ìåí³ äàëè òðè 

çàâäàííÿ ³ 5 õâèëèí íà ï³äãîòîâ-
êó. Ïîò³ì ïî÷àëè ñï³ëêóâàòèñÿ. 
Ñïî÷àòêó ÿ ðîçïîâ³äàëà ïðî ñåáå, 
äàë³ — ïðî ïåðåâàãè ³ òðóäíîù³ 
³íîçåìíîãî ñòóäåíòà ó íàâ÷àíí³ 
çà êîðäîíîì. 

Òàêîæ Ãàííà êàæå, ùî ïî õîäó 
áåñ³äè ç âèêëàäà÷åì çàäàâàëèñÿ 
äîäàòêîâ³ çàïèòàííÿ ïðî õîá³, ÿê 
âîíà æèâå ³ ïîä³áí³. Íàñòóïíîãî 
äíÿ ïðèéøëè ðåçóëüòàòè, ùî â³-
ííè÷àíêà íàáðàëà 11,5 ç 15 áàë³â. 

— Äàë³ ÿ ïðèáëèçíî òèæäåíü 
÷åêàëà ðåçóëüòàò³â, àëå êîëè íà-
ðåøò³ äî÷åêàëàñÿ, òî ïîäçâîíèëà 
ìàì³ ñêàçàòè, ùî âñòóïèëà, áóëî 
ñò³ëüêè åìîö³é, ÿ íàâ³òü ïëàêàëà 
â³ä ðàäîù³â! — êàæå Ãàííà Øà-
ïîâàëþê. — Ç 26 âåðåñíÿ ó ìåíå 
ïî÷àëèñÿ àäàïòèö³éí³ äí³. Ìåíå 
÷åêàº òðè ðîêè áåçêîøòîâíîãî 
íàâ÷àííÿ ó Âðîöëàâñüêîìó íà-
ö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ íà ñïå-
ö³àëüíîñò³ «ìàòåìàòèêà-³íôîðìà-
òèêà», ãóðòîæèòîê íàäàþòü, àëå 
ìè ç õëîïöåì âèð³øèëè çí³ìàòè 
êâàðòèðó.

Ó Êåëüöå íàâ÷àííÿ 
ïëàòíå, àëå ì³ñòî 
âèïëà÷óº ñòóäåíòàì 
ç Â³ííèö³ ñòèïåíä³þ 
500 çëîòèõ, ÿêà 
ïîêðèâàº ö³ âèòðàòè

Ганна намагалася спілкуватися польською мовою зі своїм 
хлопцем Костею. Він уже два роки навчається у Польщі

Ганна перед будівлею факультету інформатики 
Вроцлавського національного університету. 
Саме там вона зараз навчається

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ
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407447381701

ДИАНА ГУЛБИАНИ, 
RIA, (098)4543812 

À ë å ê ñ à í ä ð 
Ëàøèí — ïó-
ò å ø å ñ ò â å í -

íèê, êîòîðûé åâðîïåéñêèì 
«ïîïñîâûì» íàïðàâëåíèÿì 
ïðåäïî÷èòàåò Àçèþ. Íà îä-
íîì èç çàñåäàíèé âèííèöêîãî 
«Òðåâåë-êëàáà» îí ðàññêàçàë 
î ñâîåé ïîåçäêå â Àôãàíèñòàí 
÷åòûðåõëåòíåé äàâíîñòè. 

Ìàðøðóò ïîåçäêè áûë òàêîâ: 
Êèðãèçèÿ—Òàäæèêèñòàí—Óçáå-
êèñòàí—Àôãàíèñòàí—Óçáåêèñ-
òàí—Êàçàõñòàí—Êèðãèçèÿ. 

— Áþäæåò ó íàñ áûë îêîëî 
òðåõ òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Âî âðåìÿ 
ïóòåøåñòâèÿ ïåðåäâèãàëèñü, 

â îñíîâíîì, àâòîñòîïîì, — óòî÷-
íèë ïóòåøåñòâåííèê.

КИРГИЗИЯ 
×òîáû ïîñìîòðåòü Êèðãèçèþ, 

áûëî ïÿòü äíåé. Â öåëîì, ñèì-
ïàòè÷íàÿ ñòðàíà, ãîâîðèò Àëåê-
ñàíäð, íî ïåðâîå âïå÷àòëåíèå 
îò íåå áûë ïîëíîñòüþ íåãàòèâíîå. 
Â öåíòðå ãîðîäà ïðåäñòàâèòåëè 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ïîä 
ïðåäëîãîì äîñìîòðà ïûòàëèñü çà-
âëàäåòü ÷àñòüþ åãî äåíåã. Íî ïî-
ñëå òîãî, êàê Àëåêñàíäð ïðèãðî-
çèë, ÷òî îáðàòèòñÿ â ÑÌÈ, âåð-
íóëè óêðàäåííûå 300 äîëëàðîâ.

ТАДЖИКИСТАН 
Ìåñòíûå æèòåëè ïîñòîÿííî 

ïðèãëàøàëè íà íî÷ëåã. Çà âñå âðå-

ПЯТЬ СТРАН АЗИИ — ЗА 21 ДЕНЬ 
Дело тонкое  В Киргизии группу 
украинских туристов чуть не обокрали 
копы. В Таджикистане местные 
постоянно предлагали бесплатный 
ночлег. А в Афганистане, чтобы остаться 
невредимым, нужно было постоянно 
следить за обстановкой

ìÿ ïîåçäêè ïóòåøåñòâåííèêàì äâà 
ðàçà ïðåäëàãàëè ïðèíÿòü èñëàì. 
Àëåêñàíäð ãîâîðèò, ÷òî âûðàáîòàë 
óíèêàëüíóþ ôîðìóëó îòêàçà.

— Íåëüçÿ ãîâîðèòü, ÷òî 
òû — àòåèñò èëè, íå äàé Áîã, 
ÿçû÷íèê — ýòî âîîáùå òàì 
ñìåðòè ïîäîáíî. Òàê ÷òî ÿ èì 
ãîâîðèë: «Ðåáÿòà, ñìîòðèòå, âû 
âåðèòå â Àëëàõà. Íî Áîã æå îäèí! 
Íó òàê êàêàÿ ðàçíèöà?» Îáà ðàçà 
ýòî ñðàáîòàëî — ñ àáñîëþòíî 
ðàçíûìè ëþäüìè.

УЗБЕКИСТАН 
«Ñîâîê íåâåðîÿòíûé!» — ïåð-

âîå âïå÷àòëåíèå îò ñòðàíû. Ïî 
äîðîãå äîìîé â ïîãðàíè÷íîì ãî-
ðîäå Òåðìåç òàêñèñòû íàêîðìèëè 
óêðàèíöåâ áëþäîì «ìàíòû».

— Ýòî áûëà ðîêîâàÿ îøèá-
êà. Ïîåëè ìû, â îáùåì, ýòè 
ìàíòû, ïîïëîõåëî ìíå, è ñ òåõ 
ïîð ÿ íå åë íåäåëþ — òîëüêî 
âîäó ïèë.

АФГАНИСТАН 
Êîãäà Àëåêñàíäð åçäèë â ýòî 

ïóòåøåñòâèå â 2013 ãîäó, íà ñåâå-
ðå Àôãàíèñòàíà ê òóðèñòàì îòíî-
ñèëèñü íîðìàëüíî. À âîò íà þãå 
ñòðàíû äàæå ðàçãîâàðèâàòü íèê-
òî íå áóäåò — çàñòðåëÿò è âñå. 

Ïîòîì ñèòóàöèÿ ìåíÿëàñü.
— Òàê ÷òî ñëåäèòå çà ñèòóàöèåé 

âî âðåìÿ ïîåçäêè, — ïðåäîñòåðå-
ãàåò Àëåêñàíäð.

КАЗАХСТАН 
Â Êàçàõñòàíå ñâîè òîíêîñòè. 

— Êàê-òî ìû ñïðàøèâàëè, ãäå 
áàíêîìàò, ó öåëîé îñòàíîâêè. 

«Íå çíàåì, íàâåðíîå â öåíòðå», — 
îòâåòèëè íàì. ×åðåç ïàðó äåñÿò-
êîâ ìåòðîâ — àæ ïÿòü (!) áàí-
êîìàòîâ. È âñÿ îñòàíîâêà ýòîãî 
íå çíàåò.

Àëåêñàíäð ñîâåòóåò ëþáèòåëÿì 
Âîñòîêà ñìåëî åõàòü â Àçèþ. 
Òàì äåøåâî, êðàñèâî, è î÷åíü 
äîáðîæåëàòåëüíûå ëþäè. 

Не успев оказаться Не успев оказаться 
на территории Афганистана, на территории Афганистана, 
сразу натыкаешься на обмен сразу натыкаешься на обмен 
валют. А за валютчика здесь — валют. А за валютчика здесь — 
мальчик  лет десятимальчик  лет десяти
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КІНО

Баррі Сіл: король контрабанди
Трилер
12.10–18.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Kingsman: Золоте кільце
Комедія, 11.10, поч. о 15.30
Вартість квитків — 70 грн
12.10–18.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Шибайголови
11.10, поч. об 11.00, 21.55
Вартість квитків — від 60 грн
12.10–18.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Американський убивця
Бойовик, 11.10, поч. о 10.00, 19.45
Вартість квитків — від 60 грн
12.10–18.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Вартові джунглів
Анімація, 11.10, поч. о 13.50. Вартість квитків — 
65 грн. 12.10–18.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948
Lego Ніндзяго Фільм
Анімація, 11.10, поч. о 12.10
Вартість квитків — від 60 грн
12.10–18.10, час сеансів — за тел. (097)7514948

Той, хто біжить по лезу 2049
Фантастичний трилер, 11.10, поч. о 14.10, 18.45, 
21.40. Вартість квитків — від 60 грн
12.10–18.10, час сеансів — за тел. (097)7514948

Закляття. Наші дні
Жахи, 11.10, поч. о 17.05
Вартість квитків — від 60 грн
12.10–18.10, час сеансів — за тел. (097)7514948

Американський убивця
Бойовик, 11.10, поч. о 10.00
Вартість квитків — від 60 грн
12.10–18.10, час сеансів — за тел. (097)7514948

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Припутні
Комедія, 11.10, поч. о 9.30, 11.30
Вартість квитків — від 50 грн
12.10–18.10, довідка — за тел. (096)0035050

Американський убивця
Бойовик, 11.10, поч. о 10.00, 21.10, 22.40
Вартість квитків — від 50 грн
12.10–18.10, довідка — за тел. (096)0035050

Закляття. Наші дні
Трилер, 11.10, поч. о 15.40, 20.20, 22.40
Вартість квитків — від 50 грн
12.10–18.10, довідка — за тел. (096)0035050

Не твоє тіло
Комедія, 11.10, поч. об 11.00, 13.20, 18.00
Вартість квитків — від 50 грн
12.10–18.10, довідка — за тел. (096)0035050

Вотергейт: Падіння Білого дому
Драма, вартість квитків — від 50 грн
12.10–18.10, довідка — за тел. (096)0035050

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

ВИСТАВКИ
Київська 
виставка риб
З 7 жовтня по 5 листопада 
у Вінниці у Центральному 
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. До-
відки за телефонами: (067) 426 45 53, (050) 733 64 07.

Музей української марки ім. Я. Балабана 
Минулого року у Вінниці відкрився Музей української 
марки. У експозиції  музею представлені одні з 
найцікавіших марок, деякі з них є лише в одному 
екземплярі. Є марки вживані в Одесі, радянські 

марки та навіть ті, на яких згадано Голодомор. У 
повній колекції пана Олександра є марки, датовані 
від 1850 року, гашені в різних українських містах. 
Найстаріший конверт з поштовим штемпелем 
датований 1830 роком. Музей української марки 
ім. Якова Балабана можна відвідати щодня, окрім 
понеділка, з 10-ї до 18-ї години. Школярам та 
студентам вхід безкоштовний. Також у музеї можна 
придбати сувенірні марки та листівки. 
Відвідати музей можна за адресою — вул. Соборна, 
26. Телефон для довідок (099)5343020.

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 нічному клубі «FERIDE 
PLAZA» Сергій Міхалок і група BRUTTO 
влаштують потужне двогодинне шоу, 
продемонструють відмінну форму і нове звучання 
своїх бронебійних хітів! 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 гривень. 
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах Вінницького 
театру імені Садовського, «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)

Театр «ЧОРНИЙ 
КВАДРАТ». Комедія 
«Секс временно 
доступен»
11 листопада 
о 19.00 на сцені 
Вінницького театру 
імені Садовського — 
класика «Чорного 

Квадрату» — комедія для дорослих «Секс 
временно доступен». Вас чекає море відмінних 
жартів, неочікувані повороти сюжету і незабутня 
атмосфера, яка завжди супроводжує кожні 
гастролі «Чорного Квадрату»! Весь вечір 
на сцені для вас гратиме найкращий актор 
театру Олексій Курилко та прима «Чорного 
Квадрату» Оксана Брагинець! Перед глядачами 
приголомшливий акторський дует постане 
у образах чоловіка і дружини, які щиро й 
відверто відкриють всі пікантні перипетії 
свого сімейного життя. Сюжет вистави 
простий — герої показані До, Після і… Замість 
сексу. Одразу попереджаємо: відвертість 
та концентрація гумору у цій комедії просто 
зашкалює! 
Тож готуйтеся сміятися протягом всього 
вечора! Квитки — 180–350 гривень. Купуйте 
на сайті bilet.vn.ua, у касах театру, Будинку 
офіцерів, «Магігранду» і «Петроцентру». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63. Організатор — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

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

Ідзанамі... Богиня, яка вабить
Драма, 12.10, поч. о 18.30

Бог пообіцяв...
Мала сцена. Зворушлива історія 
про просте, про вічне
12.10, поч. о 16.00

Народний Малахій
Трагіфарс, 13.10, поч. о 18.30

Летюча миша
Оперета на три дії, 14.10, поч. о 18.30

Кіт у чоботях
Музична казка для дітей, 
17.10, поч. об 11.00

Маруся Чурай
Поема для театру, 17.10. поч. о 16.00

Я б тобі небо прихилив...
Мала сцена. Драма, 17.10, поч. о 19.00

Майська ніч
Музична комедія 
18.10, поч. о 14.00

Ассо та Піаф
Мала сцена. Сторінка життя відомої співачки
18.10, поч. о 18.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
Подорож маленької зіроньки
Зоряно-музична казочка
14.10, поч. об 11.00 та 13.00
Вартість квитків — від 25 до 30 грн

Веселі ведмежата
Весела повчальна історія для дітей від трьох років
15.10, поч. об 11.00 та 13.00
Вартість квитків — від 25 до 30 грн

Шоу для всієї 
родини «Холодне 
серце»
29 жовтня о 17.00 у Бу-
динку офіцерів малень-
ких вінничан та їх батьків 
чекає неймовірна шоу-
вистава «Холодне серце», 

створена за мотивами улюбленого мультфільму ді-
ток усього світу і найбільш касового за всю історію 
«Walt Disney» — «Холодне серце». Запаморочливі 
акробатичні трюки, казкові декорації і яскраві кос-
тюми, 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, позна-
йомитися і сфотографуватися з Ельзою, Анною, 
добродушним Крістофом, веселим сніговиком 
Олафом та оленем Свеном зможе кожна дитина, 
яка відвідає виставу. Разом з героями казки гляда-
чі 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».

«НеАнгели» у 
Вінниці! Тур 
SLAVAVICTORIA
Група, яка співає 
серцем, у рамках 
нового вражаючого 
всеукраїнського туру 
SLAVAVICTORIA! 

14 листопада о 19.00 у Будинку офіцерів — лише 
для вас усі найкращі пісні «НеАнгелів» у живому 
виконанні, незабутня атмосфера і запальні танці 
у компанії незрівнянних Слави і Вікторії! Суперхіти 
«Сережа», «Точки», «Ты летилетили», «Роман», 
«Сердце», «Твоя», «По клеточкам», «Higher» та всі-
всі інші заспіваємо разом!
Новий тур «НеАнглеів» SLAVAVICTORIA — це 
синергія двох голосів, які звучать із серця, і ще 
довго живуть у душі глядача! «НеАнгели» давно 
стали частиною культурного життя країни і 
частиною особистої історії кожного з нас! Їхні пісні 
крутять на радіо, наспівують по дорозі на роботу, 
у моменти суму і щасливого дозвілля. Не пропустіть 
найемоційнішу подію осені — концерт групи 
«НеАнгели» у Вінниці! Квитки — 200–500 гривень. 
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах театру, 
Будинку офіцерів, «Магігранду» і «Петроцентру». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55,
(098)101–00–63. Організатор — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».
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Найбільші черги шикувалися 
за чебуреками, які коштували 
по 30 гривень за штуку. Цю страву 
можна вважати однією з найдо-
ступніших на фестивалі, якщо 
поставити собі на меті наїстися. 
Два-три чебуреки для найго-
лодніших вінничан обійшлися 
у 60–90 гривень.
Наповнити шлунок можна було 
бургером, який коштував 70 гри-
вень і важив близько 350 грам. 
Приблизно у цьому ж ціновому 
діапазоні була велика коробка тай-

ської локшини з куркою чи ялови-
чиною. За неї просили 75 гривень. 
За маленьку коробку — 45 гривень.
Устрицями чи равликами по-
вністю насититися важко. Хоч і 
ціна за них здається невеликою: 
за перших 100 грамів просили 
15 гривень, а за одного равли-
ка — 9 гривень.
Глінтвейн був по 35 гривень, 
вино — у середньому 30 гривень 
за бокал. Підбірку цінників з фес-
тивалю можете подивитися за по-
силанням (goo.gl/u2QHAa).

Чебуреки були найдешевші 

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
МИКИТА ПАНАСЕНКО, (095)1039671 

Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî öå áóâ 
ôåñòèâàëü âóëè÷íî¿ ¿æ³, â ïàðêó 
á³ëÿ Ë³òíüîãî òåàòðó 7–8 æîâòíÿ 
ìîæíà ñïðîáóâàòè ì³ä³¿ ç âèíîì 
÷è ñâèíèíó, ÿêó âèãîäîâóâàëè 
íà ³ñïàíñüêèõ ïîëÿõ. Òîáòî òàê³ 
ñòðàâè, ÿê³ ïîäàþòü ó ðåñòîðà-
íàõ. Íàéá³ëüø³ ÷åðãè çáèðàëèñÿ 
çà òàê çâàíèìè àôðîáóðãåðàìè. 
¯õ ðîáèëè ç ÷îðíîþ áóëî÷êîþ òà 
âåëè÷åçíîþ êîòëåòîþ. Ùå ê³ëüêà 
äåñÿòê³â ëþäåé ÷åêàëè, ïîêè ïðè-
ãîòóþòü íåçâè÷í³ ÷åáóðåêè — ç 
ì'ÿñîì òà ê³ëüêîìà âèäàìè ñèð³â. 
Ó ìåíþ, çîêðåìà, òàêîæ áóëè: 
òàéñüêà ëîêøèíà, ÿïîíñüê³ ñìà-
æåí³ ïåëüìåí³, ³òàë³éñüê³ ðàâ³î-
ë³ ç ì’ÿñîì, ñîóñîì òà òðàâàìè.
Ëþäåé áóëî áàãàòî. Ç íåáà êàïàâ 
õîëîäíèé äîù, ó ïîâ³òð³ âèòàëè 
ïðèºìí³ àðîìàòè. 

Çà îäíèì ³ç ñòîëèê³â — êîì-
ïàí³ÿ ç äâîõ õëîïö³â ³ ä³â÷èíè.  

— Ôåñòèâàëü âóëè÷íî¿ ¿æ³, öå 
çâè÷àéíî êðóòî. Àëå ÷îìó éîãî 

ïðîâîäÿòü â æîâòí³, êîëè ëþäè 
âæå â øàïêàõ, êóðòêàõ ³ øàðôàõ? 
Íåâæå íå áóëî á ëîã³÷í³øå ïðî-
âåñòè éîãî âë³òêó? — ö³êàâèòü-
ñÿ Âëàä. — Ïîäèâ³òüñÿ íàâêîëî, 
ëþäè õîäÿòü ç ïàðàñîëüêàìè, ³ 
¿ì õîëîäíî.

Ó ðîçìîâó âòðó÷àºòüñÿ ä³â÷èíà 
õëîïöÿ Ìàðèíà.

— Âè íå ñëóõàéòå éîãî. Ïðî-
ñòî â³í ò³ëüêè ç ðîáîòè ³ íàñòð³é 
ùå íå ñòàá³ë³çóâàâñÿ, — ñì³ºòü-
ñÿ âîíà. — Îñîáèñòî ìåíå âñå 
âëàøòîâóº. Õîò-äîã ÷óäîâèé, 
êàâà ñìà÷íà, íàâêîëî ïðèºìí³ 
ëþäè, í³õòî í³êîìó íå çàâàæàº. 
Òàê, òðîõè ïðîõîëîäíî, àëå öå 
íå ñòðàøíî, ïîêè ¿æà ãàðÿ÷à ³ 
íàñòð³é õîðîøèé. 

Á³ëÿ òî÷êè ç íàïèñîì «Àôðî-
áóðãåð» âèøèêóâàëàñÿ íàéäîâøà 
÷åðãà íà ôóä-ôåñò³. Ñòóäåíòàì 
Àíòîíó ³ Ì³ø³ íå òåðïèòüñÿ 
øâèäøå ïîëàñóâàòè áóðãåðîì 
÷îðíîãî êîëüîðó. 

— Òàê öå æ ÿê Black Star Burger, 
ðîçóì³ºòå ïðî ùî ÿ? — çàõîïëå-
íî ðîçïîâ³äàº Àíòîí. — Ìåí³ 

íå øêîäà çàïëàòèòè 70 ãðèâåíü, 
ùîá íàñîëîäèòèñÿ ö³ºþ ñòðàâîþ. 
ß îáîìà ðóêàìè çà òå, ùîá òàê³ 
çàõîäè ïðîâîäèëèñÿ. ² áàæàíî 
÷àñò³øå.

— Òóò ³ íå äîðîãî, ³ íå äåøå-
âî, — ç³çíàºòüñÿ Ìèõàéëî. — Íà-
ðàç³ ìè âèêëàëè áëèçüêî 400 ãðè-
âåíü. Äàë³ ï'ÿòèñîò íå ï³äåìî — 
íåìà íà ùî á³ëüøå âèòðà÷àòèñÿ.

Ñêåïòè÷íî ïðî ÷îðíèé áóðãåð 
âèñëîâèëàñÿ ä³â÷èíà Îëÿ, ÿêà 
ïðè¿õàëà íàâ÷àòèñÿ ó Â³ííèöþ 
ç Íåìèðîâà. 

— Öåé ¿õ ÷îðíèé áóðãåð â³ä-
ð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ õ³áà ùî 
êîëüîðîì, à ñìàê, ÿê ³ ó ³íøèõ 
áóðãåð³â, — êàæå Îëÿ. 

Ç ïðîòèëåæíîãî áîêó îá³äàþòü 
Îëåêñàíäð, ²ííà òà ¿õíÿ äîíüêà 
Âåðîí³êà.

— Çàõ³ä í³ÿêèé, — êàæå Îëåê-
ñàíäð. — Ïî-ïåðøå, öå âñå ³ òàê 
ìîæíà áóëî êóïèòè íà âóëèö³. 
Ïî-äðóãå, òóò òîëêîì í³äå ïî-
ñèä³òè.

— Í³÷îãî îñîáëèâîãî ó öüîìó 
ôóä-ôåñò³ íåìàº — ï³äòðèìóº 
÷îëîâ³êà ²ííà. — Ó «ðàêóøêàõ», 
ÿê³ º â ïàðêó, õîò-äîãè ³ òî ñìà÷-
í³ø³. Äî òîãî æ, òóò äóæå çàâè-
ùåí³ ö³íè. Ìè âæå ñïðîáóâàëè 
ëîêøèíó, õîò-äîãè, êàðòîïëþ — 
âñå í³ÿêå. À ãðîøåé âèòðàòèëè 
áëèçüêî ï'ÿòèñîò ãðèâåíü.

²ãîð ³ Âàäèì ìàþòü ñâîþ òî÷êó 
çîðó.  

— Êëàñíèé çàõ³ä, õîðîøà 
îðãàí³çàö³ÿ ³ ì³ñöå, àëå õîò³ëî-
ñÿ á ïîá³ëüøå ð³çíîâèä³â ì'ÿñà ³ 
þøêó. Ùå íå ñïîäîáàëîñÿ, ùî 
ö³íè íà ì'ÿñî òðîõè êóñàþòüñÿ, — 
êàæå ²ãîð. — Íà äâîõ âèòðàòèëè 
áëèçüêî 160 ãðèâåíü ³ íà öüîìó 
áóäåìî çàêðóãëÿòèñÿ. Àäæå ó ñòó-
äåíò³â áàãàòî ãðîøåé íå áóâàº.

ВУЛИЧНА ЇЖА, 
А ЯК З РЕСТОРАНУ 
Дебют  У вихідні 
в Центральному 
парку відбувся 
перший у Вінниці 
фестиваль вуличної 
їжі «Vinnytsia Food 
Weekend». У чергах 
за афробургерами 
та чебуреками, 
незважаючи 
на негоду, стояли 
десятки людей. Яку 
їжу пропонували, 
скільки коштувала та 
чи сподобалася вона 
вінничанам? Студенти Вадим і Ігор спробували бургери та запили їх 

кавою. Кажуть, що на двох витратили близько 160 гривень 
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ОВЕН 
Цього тижня у вашого парт-
нера може з'явитися цілком 
резонна підстава для ревно-
щів. Так що не намагайтеся 
приховати, що у вас з'явився 
новий любовний інтерес.

ТЕЛЕЦЬ 
Сприятливий час в особисто-
му житті. Партнер гідно оці-
нить вашу турботу і ніжність. 
Ви ж у відповідь обніміть його 
і скажіть те, що відчуваєте: він 
найкращий на білому світі.

БЛИЗНЮКИ 
Протягом цього тижня 
можуть відбутися цікаві події, 
приємні знайомства, міцна 
дружба може перетворитися 
в ще більш щирі, теплі і навіть 
ніжні почуття.

РАК 
Можливі певні розбіжності 
в особистих стосунках, по-
старайтеся все прояснити і 
усунути непорозуміння. У се-
реду можливе нове, вельми 
перспективне знайомство.

ЛЕВ 
Оновлення вашого іміджу 
викличе блискавичний пози-
тивний результат, з'являться 
всі шанси для любовного 
роману, дивно романтичного 
і зворушливого. 

ДІВА 
У вас настає дивовижний 
період, бережіть ваше щастя 
від сторонніх очей. Вівторок і 
вихідні дні ідеально підходять 
для романтичних зустрічей і 
побачень.

ТЕРЕЗИ 
Вам може доведеться 
прийняти на себе відпові-
дальність за важке рішення. 
Постарайтеся не відкладати 
його зі страху перед змінами 
в особистому житті.

СКОРПІОН 
Не будьте песимістом, адже 
ситуація може раптово 
змінитися в кращу сторону. 
Не чиніть опору пориву вашої 
пристрасної натури.

СТРІЛЕЦЬ 
Вдалий час для підкорення 
серця цікавої вам людини. 
Бажання серйозного рішення 
навряд чи відвідає вас цього 
тижня. Близька людина по-
радує вас увагою.

КОЗЕРІГ 
У вівторок вас може чекати 
романтичне побачення. Ви 
станете плести любовні ме-
режі, володіючи особливою 
привабливістю. 

ВОДОЛІЙ 
У вівторок не варто призна-
чати побачень. Є ймовірність 
не так зрозуміти одне одного, 
з не найкращим наслідками. 
Надолужити згаяне ви змо-
жете в неділю.

РИБИ 
Ви зумієте виправити помил-
ки, допущені вами в спіл-
куванні з людиною, яка вам 
небайдужа. Однак не варто 
намагатися зробити це надто 
енергійно і напористо. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 11-17 ЖОВТНЯ
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ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Говоря о юморе, можно 
выделить несколько основ-
ных моментов. Во-первых, 
юмор — это такая проверка 
на реакцию. «Прокатит или 
не прокатит», «обидится или 

не обидится». Если партнёр реплику «сглаты-
вает», значит, шутка прошла, можно теперь 

переходить на более высокий уровень на-
падок и претензий. Именно поэтому полез-
но считать, что шуток из серии «просто так» 
не бывает. Стоит помнить про то, что любые 
слова и любые фразы говорятся не просто 
так, а с целью вызвать некоторое поведение. 
Именно поэтому в любом общении следует 
помнить один простой вопрос «Для чего он 
(а) мне это говорит, чего хочет добиться?» 
Разумеется, никто не отменял «старый до-

брый» сарказм, цель которого — донести 
какую-то идею тонко, но болезненно. Есть 
такое мнение, что, если у человека хорошее 
чувство юмора, то это хорошо. Это правда. 
Но при этом, если это чувство юмора состоит 
только из сарказма, мы имеем человека, ко-
торый не умеет говорить о своём недоволь-
стве прямо и использует для этого пассивную 
агрессию. А это не самый лучший способ по-
строить счастливые отношения.

Комментарий эксперта

Íå áóäåì ãîâîðèòü î ñåìåéíûõ 
ïàðàõ ñ äëèòåëüíûì îïûòîì ñî-
æèòåëüñòâà. Îáðàòèìñÿ ê ëþäÿì, 
êîòîðûå âñòðåòèëèñü íåäàâíî 
è òîëüêî íà÷èíàþò ïîñòèãàòü 
àçû ñîâìåñòíîãî áûòèÿ. Âñå ïîêà 
åùå áîëåå èëè ìåíåå ðîìàíòè÷-
íî, íî òóò ïàðòíåð íà÷èíàåò âàñ 

«ïîäêàëûâàòü». Åìó ñìåøíî, à âû 
çëèòåñü. Ìîæåò ýòî ðàçðóøèòü 
âàøè ïîêà î÷åíü õðóïêèå îòíî-
øåíèÿ?

Ðåàãèðîâàòü íà îáèäíûå øóòêè 
ìîæíî äâîÿêî. Âî-ïåðâûõ, îñî-
çíàòü, ÷òî âàø ïàðòíåð-øóòíèê 
ïðîñòî òàêîé ïî íàòóðå — ëþ-

КАК РЕАГИРОВАТЬ 
НА ОБИДНЫЕ ШУТКИ
До слез  Отношения — это не только 
обнимашки и поцелуйчики. Любовники 
ссорятся и часто довольно зло 
подшучивают друг над другом. Что делать 
партнеру, если шутки кажутся не совсем 
адекватными? Ведь есть опасность 
прослыть человеком без чувства юмора

áèò äîìèíèðîâàòü è óíèæàòü. 
Âî-âòîðûõ, íà òàêèå øóòêè ìîæ-
íî ïîñòàðàòüñÿ íå îáèæàòüñÿ èëè 
íå çàìå÷àòü èõ âîâñå.

Îáå ðåàêöèè ïðîòèâîðå÷èâû 
è, îïðåäåëÿÿñü ñ âûáîðîì, 
÷åëîâåê ïîðîé îêàçûâàåòñÿ 
íà ýìîöèîíàëüíûõ êà÷åëÿõ. 
Ðàñêà÷èâàÿñü îò îäíîãî ñî-
ñòîÿíèÿ â äðóãîå, îí ñíà÷àëà 
ðåøàåò, ÷òî îáèäíîé øóòêîé 
åãî îñêîðáèëè, è íà÷èíàåò 
âîñïèòûâàòü ïàðòíåðà. À ñïóñòÿ 
âðåìÿ, åãî áðîñàåò â ñîìíåíèÿ: 
«ìîæåò, ÿ íå ïðàâ/ïðàâà, ñòî-
èò ëè îòíîñèòüñÿ ê ýòîìó ñå-
ðüåçíî?» È âìåñòî ñêàíäàëüíîãî 
âûÿñíåíèÿ îòíîøåíèé øóòíèêó 
ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ — ìîë, 
ïðîñòè, íåïðàâèëüíî, íàâåðíîå, 
òåáÿ ïîíÿë/ïîíÿëà.

Îñòðîóìíûå ëþäè — äóøà 
ëþáîé êîìïàíèè. Ñàìè çíà-
åòå, ÷òî è íà ðàáîòå ñ íèìè — 
ïðàçäíèê äà âåñåëüå. Ïñèõîëîãè 
ñ÷èòàþò, ÷òî ÷åëîâåê îáëàäàåò 
íåçàóðÿäíûì óìîì, åñëè â ëþ-
áîé ñèòóàöèè, äàæå òðàãè÷åñêîé, 
ìîæåò íàéòè ÷òî-òî ñìåøíîå. 
Ýòî ïîçâîëÿåò ïåðåñòàòü ïàíèêî-
âàòü, ðàçãëÿäåòü àáñóðä è íåëå-
ïîñòü ïðîèñõîäÿùåãî è, êàê 
ðåçóëüòàò, — ñíÿòü íàïðÿæåíèå 
è âåðíóòü ñïîñîáíîñòü êîíòð-
îëèðîâàòü ñîáûòèÿ.

Âñå ýòî ðàáîòàåò, êîãäà øóòêè 
äîáðîäóøíûå. À êîãäà â ðåçóëü-
òàòå þìîðèñòè÷åñêîé àòàêè çàäå-
âàþòñÿ âàøè ÷óâñòâà, òî ðå÷ü óæå 
íå ïðî êîíòðîëü, à ïðî àãðåññèþ 
è ðàçäðàæåíèå. È îíè ìîãóò áûòü 
íàïðàâëåíû èìåííî íà âàñ.

КАК РЕАГИРОВАТЬ 
Обижайтесь. Если не готовы меняться ради 
согласия с партнером, оцените свою реакцию 
на его шуточки. 
Возможно, вы ранимый и сентиментальный 
человек, но это ваше право быть таким. 
Не стоит изменять себе даже ради горячо лю-
бимого человека. Он же ради вас не меняется? 
Просите и требуйте его прекратить оттачивать 
остроумие на ваших слабостях, комплексах 
и недостатках. И посмотрите — возымеет ли 
это действие.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
Важно вести себя корректно и не дразнить 
шутника в ответ. Вы ведь тоже знаете его 
недостатки и слабые места, но не позволяете 
себе острословить. 
Если, несмотря на вашу терпимость, 
обидные шутки продолжаются и чувство 
страха не проходит, то срочно прерывайте 
отношения. Не стоит строить иллюзий, что 
все хорошо, или скоро таковым будет. Если 
человек вас любит, он по крайней мере 
постарается прекратить обижать вас, хоть 
и в шутливой форме. Рецепт тут один — 
будьте честными сами с собой, ложь для вас 
не выгодна.

КАК РЕАГИРОВАТЬ 
Покажите, что вам неприятно и обидно. 
Но имейте в виду, что, возможно, таким 
образом ваш партнер дает понять, что он 
вами недоволен. 
Скандалить он не хочет и просто таким 
образом пытается подать вам сигнал, 
подавляя раздражение. Грубить и острить 
в ответ не стоит. Иначе рискуете нарваться 
на оскорбления. Не следует также 
объяснять, как вам больно. Он прекрасно 
понимает, что делает. Он не хочет прямо 
делать вам замечания, он дает понять, 
что ему не нравится ваше поведение или 
реакции. Есть злые шутки, а есть злые 
эмоции — все просто. Научитесь отличать 
одно от другого.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
Лучше разозлиться и даже послать, если шутка 
очень вас обидела. Если же остроты в вашу сто-
рону просто вам неприятны, на них можно не ре-
агировать. Но для себя стоит отметить — человек 
раздражен, возможно я делаю что-то не так.
Не исключен вариант, что ваши отношения стали 
скучны или вообще лишены эмоций. То есть вам 
обоим плохо вместе, а открыто выяснить, в чем 
причина, духу не хватает. Если даже такие отно-
шения вам дороги, то попытайтесь их вывести 
на новый уровень. Наблюдайте, анализируйте, 
экспериментируйте. И учтите, что настоящих 
садистов, получающих удовольствие от того, что 
они ранят и унижают других людей, гораздо мень-
ше, чем относительно «безобидных» шутников. 
А к последним, в принципе, можно найти подход.

Обладатели такого характера практикуют соответствующее общение с миром. И для них 
это — способ контролировать происходящее. Если вы становитесь частью его жизни, вы 
в результате нестандартных проявлений мироощущения партнера можете испытывать 
чувства страха, неловкости и беспомощности. Значит, для вас его шутки — плохие. 
Хотя друзья шутника могут с ними мириться.

Душой компании его не назовешь, но в отношении вас его юмор искрометен и остр. Это он 
так думает. Вы же воспринимаете его острословие как низкосортный и грубый юморок. Пора 
задуматься — почему вы или ваше поведение стали мишенями его так называемой иронии?

Партнер шутит только про васПартнер — шутник по жизни 
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Неделя вас ждет дина-
мичная и наполненная 
разнообразными событиями. 

ТЕЛЕЦ 
Эта неделя благоприятна 
для перемен и знакомств 
в деловой сфере.

БЛИЗНЕЦЫ 
Свободного времени станет 
больше. Позвольте себе 
расслабиться и отдохнуть. 

РАК 
Есть шанс, что, используя 
свои деловые качества, 
вы скоро добьетесь 
повышения по службе. 

ЛЕВ 
Ради достижения цели вам 
придется пожертвовать 
свободным временем. 

ДЕВА 
Не форсируйте события, 
и не пытайтесь делать 
несколько дел сразу.

ВЕСЫ 
Не помешает привлечь окру-
жающих для выполнения 
поставленных задач.

СКОРПИОН 
Не стоит разбрасываться по 
мелочам или стараться успеть 
переделать все дела сразу. 

СТРЕЛЕЦ 
Продолжайте анализиро-
вать сложившуюся ситу-
ацию и воплощать свои 
планы в реальность. 

КОЗЕРОГ 
Постарайтесь составлять 
план на следующий день, 
это позволит многое успеть.

ВОДОЛЕЙ 
У вас появится возмож-
ность хорошо зарекомен-
довать себя на работе.

РЫБЫ 
Повысится ваша социаль-
ная активность, появится 
возможность управлять 
сложившейся ситуацией.

403723

408954

408052

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.

Ілона, 21 рік
Весела, позитивна, 
дружелюбна. Маю дочку 
2 рочки. Люблю спорт та 
мрію подорожувати.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

409555

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

408931

409560
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ТОСЕСІЯ ВІД 
ТУДІЇ «INDIGO»
93) 759 05 55, 

6) 179 71 31
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