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МОЖНА ЛЕГАЛЬНО ЗАРОБИТИ
ВІД $1400 В ІЗРАЇЛІ 
 У службі зайнятості формують групу 
будівельників для відправки на роботу в Ізраїль. 
Там готові забезпечити роботою на три роки

 Які вимоги треба виконати, щоб вписатися в цю 
програму працевлаштування? Їх багато. 
Тому ця перспектива — не для всіх
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ÍÎÂÈÍÈ

Місто парканів
«Íàéêîìôîðòí³øå ì³ñòî 

Óêðà¿íè» íåâïèííî ïåðå-
òâîðþºòüñÿ íà ì³ñòî ïàð-
êàí³â. Â³ííèöÿ çáîæåâîë³ëà 
³ âçÿëàñü àêòèâíî îãîðî-
äæóâàòè ïóáë³÷í³ ïðîñòîðè 
âåëè÷åçíèìè ïàðêàíàìè. 
Çà ì³ñüê³ êîøòè âñòàíîâ-
ëþþòüñÿ ëàâî÷êè ³ ë³õòàð³, 
ÿê³ íåéìîâ³ðíî ãàðíî âèãëÿ-
äàþòü íà ôîòî, àëå ÿêèìè 
íåìîæëèâî êîðèñòóâàòèñü, 
áî âîíè «íà çàìêó».

Ñïåðøó îãîðîäèëè öåí-
òðàëüíèé ïàðê, ïîò³ì ð³çí³ 
ëîêàö³¿ âñåðåäèí³ ïàðêó…

Íå âñòèã ÿ ïîðàä³òè ñòâî-
ðåííþ ãðîìàäñüêîãî ïðîñòî-
ðó íà âóë. Ïîðèêà á³ëÿ øêî-
ëè ¹ 33 (äî ðå÷³, ºäèíîãî 
íà âåëè÷åçíèé ì³êðîðàéîí), 
ÿê éîãî ïî÷àëè îáíîñèòè 
ïàðêàíîì.

Íàâ³òü ñóìíèé Ñèìîí Ïåò-
ëþðà ñèäèòü çà ïàðêàíîì…

Ïðèãàäóºòüñÿ ïðèò÷à ïðî 
òèðàíà-ïðàâèòåëÿ, ÿêèé 
ïðàãíó÷è äî «ïîðÿäêó», ïî-
÷àâ îãîðîäæóâàòè óñå íàâêî-
ëî ïàðêàíàìè. Ðîáèâ â³í öå 
òàê àêòèâíî, äîïîêè îäíîãî 
ðàçó íå âèÿâèëîñÿ — íà-
âêðóãè óñå íàñò³ëüêè ù³ëüíî 
îãîðîäæåíî, ùî ïàðêàí çà-
ìêíóâñÿ íàâêîëî òîãî ïðà-
âèòåëÿ ³ ñòàâ éîãî â'ÿçíèöåþ.

Øàíîâíà Â³ííèöüêà ì³ñü-
êà ðàäà, ìîæëèâî îäðàçó áó-
äóéòå ïàðêàí íàâêîëî ñâîº¿ 
áóä³âë³?! Ìîæåòå íàâ³òü óñ³ 
êàá³íåòè ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ òà-
êîæ îãîðîäèòè ïàðêàíàìè… 
À íàéâèùèé ïàðêàí ïîñòàâè-
òè íàâêîëî êàá³íåòó ì³ñüêîãî 
ãîëîâè…

P. S. Ìàáóòü, ì³ñöåâ³ ì³ö-
í³-ãîñïîäàðíèêè/êðåàòèâ-
ùèêè-óðáàí³ñòè çàáóëè, ÷è 
íå çíàëè, ùî íàÿâí³ñòü â³ä-
êðèòèõ ïóáë³÷íèõ ïðîñòîð³â 
º êðèòåð³ºì êîìôîðòíîñò³ 
ì³ñòà.

ДУМКА

БЛОГЕР, ГРОМАДСЬКИЙ АКТИВІСТ

Віктор Віктор 
ПЕРЛОВПЕРЛОВ

СЕРГІЙ (59), ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ:
— Католиків в країні багато, 
тож вважаю, що це доцільно. 
Треба було б другого трав-
ня залишити вихідним. Для 
людей. Бо сюди примішують 
політику, а насправді, що ми 
робимо: 1–2 травня їдемо са-
дити картоплю.

ВІКТОРІЯ (25), ПРОМОУТЕР:
— Я православна людина, але 
ми маємо підтримувати като-
ликів. Знаю, у селі Мурафі жи-
вуть католики і взагалі у Вінниці 
багато людей цієї віри. Треба 
шанувати і свої свята, і като-
лицькі. Від бога ніхто не від-
мовляється, і ми не повинні.

ВІКТОР (57), БЕЗРОБІТНИЙ:
— Нормально. Хай буде. 
Треба працювати, але й 
треба час для відпочинку. 
Друге травня відмінили, 
ще восьме березня хочуть 
відмінити, тому це не буде 
зайвим святом. Баланс за-
лишається.

АЛЬОНА (35), ПРОДАВЕЦЬ:
— Позитивно. Хай святкують 
люди. Ми сім’єю святкуємо 
і православне, і католицьке 
Різдво. У мене куми католи-
ки. Щороку ми на це свято їз-
димо у Буковель до родичів. 
Мені особисто буде зручно, 
коли цей день буде вихідним.

ОЛЕКСАНДР (26), 
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ:
— Це солідарно. В Україні 
проживає багато католиків, 
особливо на заході країни. 
І таке рішення я вважаю со-
лідарним. Якщо говорити про 
інші релігійні течії, то їх не так 
багато.

ОЛЕНА (57), БЕЗРОБІТНА:
— Нормально. Треба пова-
жати різних людей. Като-
лики теж мають право мати 
вихідний у своє свято. Я вза-
галі не проти свят. Але мені 
здається, що зараз в країні є 
багато нагальніших проблем, 
які варто вирішувати.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви ставитеся до того, що 25 грудня зробили вихідним днем?

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Òðè ïàêåòè ç 
÷îðíîçåìîì ïî-
ñòàâèëè íà ñõîäàõ 

îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ó÷àñíèêè 
àêö³¿. «Íå äàºòå çåìë³ íàì — ìè 
ïðèíåñëè çåìëþ âàì!» — ãëàñèòü 
îäèí ç ïëàêàò³â, ðîçì³ùåíèé ïî-
ðó÷. Íà ³íøîìó ùå á³ëüø ïðî-
ìîâèñò³ ñëîâà: «Çåìëÿ àòîâöÿ 
íå ò³ëüêè â îêîï³ òà íà öâèíòàð³». 
Íà òðåòüîìó ïëàêàò³ ùå îäèí íà-
ïèñ: «Îá³öÿíó çåìëþ çàõèñíèêàì, 
à íå îë³ãàðõàì».

Êîìàíäèð áàòàðå¿ 40 àðòèëå-
ð³éñüêîãî ïîëêó ²ãîð Êàðäàø 
íèí³ ó â³äïóñòö³. Ñâ³é â³ëüíèé 
÷àñ âèòðàòèâ äëÿ ó÷àñò³ â àêö³¿. 
Êàæå, çà äâà ðîêè ñëóæáè äâà 
ðàçè áóâ âäîìà. Äâà ðàçè äèòèíó 
áà÷èâ. Çåìëþ éîìó çàïðîïîíó-
âàëè íà òåðèòîð³¿ ñåëà Ðèá÷èíö³ 
Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó ³ íå äâà, 
ÿê ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì, à îäèí 
ãåêòàð. Àëå ³ ¿¿ îòðèìàòè íå ìîæå.

— Çåìëÿ â îðåíä³ ó õîëäèí-
ãó «Çåðíîïðîäóêò», — êàæå ÷î-
ëîâ³ê. — Âîíè íå ïîñï³øàþòü 
¿¿ â³ääàâàòè. Ëþäè êàæóòü, ùî 
íå â³ääàäóòü.

Ïðèñóòí³é íà àêö³¿ êåð³âíèê 
Äåðæãåîêàäàñòðó â îáëàñò³ Þð³é 
Êîçàê ïîðàäèâ á³éöþ øóêàòè 
çåìëþ â ³íøîìó ì³ñö³. Òèì ñàìî 
ïîãîäèâñÿ, ùî õîëäèíã íå â³ä-
äàñòü á³éöþ çåìëþ.

— Ìè âàì ï³äøóêàºìî â ³íøî-
ìó ì³ñö³, — ïîÿñíèâ ïîñàäîâåöü.

Äîòåïåð íå îòðèìàâ îá³öÿ-

íèõ äåðæàâîþ ãåêòàð³â ùå îäèí 
ó÷àñíèê ç³áðàííÿ — êîëèøí³é 
áîºöü 54 áðèãàäè Âàëåð³é Äîáðî-
ã³âñüêèé. ² íå ò³ëüêè â³í. Ó êîæ-
íîãî, õòî ïðè¿õàâ íà ï³êåò, òàêà 
ñàìî ïðîáëåìà.

— Áóêâàëüíî ñüîãîäí³ ÿ îòðè-
ìàâ â³äìîâó ïðî âèä³ëåííÿ 
çåìë³, — ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó 
êîëèøí³é áîºöü 59 áðèãàäè Âà-
ñèëü Êîëåñþê. — Çåìëþ ïëàíóâàâ 
îòðèìàòè íà òåðèòîð³¿ ñ³ëüñüêî¿ 
ðàäè ñåëà Ïîðèê. Ñ³ëüñüêèé ãî-
ëîâà ïîãîäèâ ³ ï³äïèñàâ íåîáõ³äí³ 
äîêóìåíòè. ß ïîäàâ ¿õ ó Â³ííèöþ. 

À ìåí³ ïèøóòü, êîëè ïîÿâèòüñÿ 
â³ëüíà ä³ëÿíêà, òîä³ çàïðîïî-
íóþòü. Íàùî æ áóëî íàäàâàòè 
ïîãîäæåííÿ íà îôîðìëåííÿ äî-
êóìåíò³â?

— Ìåí³ íàäàëè ïîãîäæåí-
íÿ íà îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â 
íà çåìëþ, íà ÿê³é çíàõîäÿòüñÿ 
ñïîðóäè, — êàæå Àíàòîë³é Ãóöîë 
ç Áàðñüêîãî ðàéîíó. — Òàêèé 
ñàìî êëîï³ò ìàþòü ìî¿ çåìëÿêè — 
Â³êòîð ³ Ðîìàí Àíòîíþêè. Ò³ëüêè 
òî é ðîáèìî, ùî îááèâàºìî ïî-
ðîãè. À âîíè âîäÿòü íàñ çà íîñà.

Íà ôîí³ ïðåòåíç³é êîëèøí³õ 
á³éö³â äèñîíàíñîì ïðîçâó÷àëî 

«НЕ ДАЄТЕ ЗЕМЛІ НАМ, МИ 
ПРИНЕСЛИ ЗЕМЛЮ ВАМ»
Не порозумілися  Акцію протесту 
проти зволікання з виділенням землі 
провели під будівлею ОДА приблизно 
30 учасників АТО. Чиновники твердять, 
що проблем нема, бійці запитують: 
де ж тоді обіцяна земля?

ïîÿñíåííÿ êåð³âíèêà Äåðæãåî-
êàäàñòðó â îáëàñò³ Þð³ÿ Êîçàêà. 
Çà éîãî ñëîâàìè, á³ëüø³ñòü ïðå-
òåíç³é íàäóìàí³. Ïàí Êîçàê êàæå, 
ùî ëþäè àáî íå òóäè çâåðòàþòü-
ñÿ, àáî íå ïðàâèëüíî ðîçóì³þòü 
ïîÿñíåííÿ ôàõ³âö³â.

— ßêùî ó âàñ òàê âñå äîáðå, 
òî ÷îìó ìè íå îòðèìàëè çåì-
ë³? — çàïèòàâ ÷èíîâíèêà Àíà-
òîë³é Ãóöîë.

Ïàí Êîçàê íàãîëîñèâ, ùî êî-
æåí âèïàäîê òðåáà ðîçãëÿäàòè 
³íäèâ³äóàëüíî. Ó÷àñíèêè àêö³¿ 
íå ðîçóì³ëè ÷èíîâíèêà, ÷èíîâ-
íèê íå ðîçóì³â ¿õ.

Âäîâà çàãèáëîãî â ÀÒÎ Íàòàë³ÿ 
Ñ³âîõî â³ä ³ìåí³ ó÷àñíèê³â àêö³¿ 
çà÷èòàëà çâåðíåííÿ äî ãîëîâè 
ÎÄÀ ïàíà Êîðîâ³ÿ:

— Ïðîñèìî ðîçðîáèòè ä³ºâó 
ïîêðîêîâó ñõåìó íàäàííÿ ó÷àñ-
íèêàì ÀÒÎ çåìë³, — éäåòüñÿ 

â îäíîìó ç ïóíêò³â çâåðíåííÿ.
Ó äîêóìåíò³ òàêîæ çàçíà÷àºòü-

ñÿ, ùî ÷³òêèõ â³äïîâ³äåé ùîäî 
îòðèìàííÿ çåìë³ êåð³âíèê Äåðæ-
ãåîêàäæñòðó ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
ïàí Êîçàê íå íàäàº. Çîêðåìà, òàê³ 
ïèòàííÿ ñòàâèëè éîìó íà ñåì³íà-
ð³, ùî â³äáóâñÿ â îáëàñíîìó ãîñ-
ï³òàë³ ³íâàë³ä³â â³éíè. «Âæå ïîíàä 
ï³âðîêó Äåðæãåîêàäàñòð íå âèäàº 
íàêàç³â íà âèãîòîâëåííÿ ïðîåê-
ò³â çåìëåóñòðîþ, — çàçíà÷àºòüñÿ 
ó ùå îäíîìó ïóíêò³. — Ó÷àñíèêàì 
ÀÒÎ íàäàþòü íåâìîòèâîâàí³ â³ä-
ïîâ³ä³ íà ¿õí³ êëîïîòàííÿ».

Êîæíà ³ç ñòîð³í çàëèøàëà àê-
ö³þ ïðè ñâî¿õ ³íòåðåñàõ: ÷èíîâíè-
êè óïåâíåí³ â òîìó, ùî ïðîáëåìà 
ç íàäàííÿì çåìë³ ó÷àñíèêàì ÀÒÎ 
íàäóìàíà, à çàõèñíèêàì êðà¿íè 
â³ä òîãî íå ëåãøå — óñ³ ïðèñóòí³ 
òàê ³ íå îòðèìàëè îá³öÿíèõ äåð-
æàâîþ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

Êîæíà ³ç ñòîð³í 
çàëèøàëà àêö³þ 
ïðè ñâî¿õ ³íòåðåñàõ: 
ó÷àñíèêè àêö³¿ íå 
ðîçóì³ëè ÷èíîâíèêà, 
÷èíîâíèê íå ðîçóì³â ¿õ

Колишній боєць 54 бригади Валерій Доброгівський – 
один з учасників акції. Він досі не отримав обіцяної землі
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ÌÈ ÏÅÐÅÂ²ÐÈËÈ

ЧОМУ ОХОРОНА У ВІННИЦЬКИХ 
ШКОЛАХ ДЛЯ «ГАЛОЧКИ»?

ОЛЕКСАНДР ГАЙОВИК, 
НАЧАЛЬНИК 
МУНІЦИПАЛЬНОЇ 
ПОЛІЦІЇ 

— Порядок роботи 
інспекторів визначає 
адміністрація школи. 

Але головні їхні обов'язки — це запо-
бігання проникненню у школу сторон-

ніх осіб чи проведення на її території 
хуліганських дій. У випадку такої си-
туації, вони мають затримати поруш-
ників до приїзду поліції. Ми постійно 
моніторимо, наскільки дієва робота 
інспекторів. За нашими даними, після 
впровадження програми дисципліна 
та правила внутрішнього розпорядку 
шкіл підвищилися.

Інспектори дієві 

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671 

Íà ïî÷àòêó ëèñòî-
ïàäà ó ì³ñò³ ïî÷àëè 
ãîâîðèòè ïðî äèâíî-

ãî õëîïöÿ, ÿêèé á³ëÿ øêîëè-ã³ìíà-
ç³¿ ¹ 1 ÷³ïëÿºòüñÿ äî øêîëÿðîê òà 
ñòóäåíòîê. Îäíó ä³â÷èíó â³í ñõîïèâ 
çà êîñó òà çàòóëÿâ ¿é ðîòà. ²íøó, 
ñòóäåíòêó, ÿêà ïðîõîäèëà ïîâç íà-
â÷àëüíèé çàêëàä, ïåðåñë³äóâàâ. Áàòü-
êè ðîçö³íèëè â÷èíîê ÿê íàïàä òà 
çâåðíóëèñÿ ó ïîë³ö³þ.

Óæå 8 ëèñòîïàäà «êîïè» ïîâ³äîìè-
ëè, ùî îñîáà íàïàäíèêà âñòàíîâëåíà. 
Íèì âèÿâèâñÿ 22-ð³÷íèé â³ííè÷à-
íèí ç ïñèõ³÷íèìè òà ðîçóìîâèìè 
ïîðóøåííÿìè. Õëîïåöü ñòðàæäàº 
â³ä ñàìîòíîñò³, òîìó ñâ³é â÷èíîê 
ïîÿñíèâ áàæàííÿì ïîçíàéîìèòèñÿ 
ç ä³â÷àòàìè.

Ïîë³öåéñüê³ íå ïîáà÷èëè â öüîìó 
ïðîòèçàêîííèõ ä³é. ² ïîÿñíèëè, ùî 
ñïðàâó çà «õóë³ãàíñòâî», ÿêà áóëà 
â³äêðèòà, çàêðèþòü çà â³äñóòí³ñòþ 
ñêëàäó çëî÷èíó.

×è ìîæå òàêà ³ñòîð³ÿ ïîâòîðèòèñÿ ç 
ó÷íÿìè ³íøèõ øê³ë? Ñêàæ³ìî, ÿêùî 
ùå êîìóñü çàêîðòèòü ïîçíàéîìèòèñÿ 
ç³ øêîëÿðêàìè. Ìè ïåðåâ³ðèëè öå!

ШКОЛА № 26. «ПРОХІД 
КОНТРОЛЮЄТЬСЯ ПО МІРІ 
МОЖЛИВОСТЕЙ» 

Çàõîäèìî â øêîëó. Ó õîë³ äî íàñ 
çâåðòàºòüñÿ ïðàö³âíèöÿ òåõïåðñîíàëó. 
Ïèòàº, êóäè ìè éäåìî. Â³äïîâ³äàºìî, 
ùî äî äèðåêòîðà. Íàçèâàºìî éîãî 
³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³. Íàñ ïðîïóñêàþòü. 
Çíàõîäèìî äèðåêòîðà. Õî÷åìî ä³çíà-
òèñÿ, ÿê³ çàñîáè áåçïåêè º ó øêîë³.

— Íà â³äì³íó â³ä áàãàòüîõ ³íøèõ 
øê³ë, ìè àêöåíòóºìî çíà÷íó óâàãó 
ñàìå íà áåçïåö³, — ðîçïîâ³äàº äè-
ðåêòîð øêîëè Â³òàë³é Êîçà÷åíêî. — 

Ó íàñ º îõîðîíåöü, òàêîæ äî ÷åðãó-
âàííÿ ï³äêëþ÷åíî òåõí³÷íèé ïåðñî-
íàë, íà ïåðåðâàõ ÷åðãóþòü ä³òè.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà, îõîðîíåöü, 
ÿêèé íå ïðèä³ëèâ äîñòàòíüî¿ óâàãè 
íàøîìó ïåðåáóâàííþ â øêîë³, áóäå 
â³äïîâ³äàòè ïåðåä áàòüêàìè. Áî ñàìå 
âîíè éîãî íàéìàëè äëÿ á³ëüøîãî 
óáåçïå÷åííÿ ïåðåáóâàííÿ ñâî¿õ ä³-
òåé ó çàêëàä³.

— Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ó øêîë³ 
ìàº ç'ÿâèòèñÿ ìóí³öèïàëüíà îõî-
ðîíà. Ìîæëèâî òîä³ áåçïåêà ä³òåé 
ïîêðàùèòüñÿ, — ïðîäîâæóº Êîçà-
÷åíêî. — Ìè êîíòðîëþºìî ïðîõ³ä 
ó íàâ÷àëüíèé çàêëàä ïî ì³ð³ ñâî¿õ 
ìîæëèâîñòåé ³ êîìïåòåíö³é.

ШКОЛА № 2. «ДО ШКОЛИ МОЖЕ 
ЗАЙТИ МАЙЖЕ КОЖЕН» 

Íà ðåöåïö³¿ ñèäèòü ÷îëîâ³ê ó â³é-
ñüêîâ³é ôîðì³. Öå âåòåðàí ÀÒÎ. Â³í 
ïðàöåâëàøòîâàíèé çà ïðîãðàìîþ, 
ÿêà ñïðèÿº ñîö³àë³çàö³¿ òà ðåàá³ë³-
òàö³¿ ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿.

Íàðàç³ ó äâàäöÿòü îäí³é â³ííèöüê³é 
øêîë³ ïðàöþº 42 êîëèøí³õ â³éñüêî-
âèõ. Âîíè º ³íñïåêòîðàìè ìóí³öè-
ïàëüíî¿ ïîë³ö³¿. ¯õ îáîâ’ÿçêè îõîðî-
íÿòè ä³òåé.

Ïèòàºìî, ÿê çíàéòè äèðåêòîðà. 
Âêàçóº íà ñõîäè: «Íà äðóãèé ïîâåðõ 
ë³âîðó÷».

Çàõîäèìî ó ïðèéìàëüíþ äèðåê-
òîðà. Ñåêðåòàðêà ïèòàº ìåòó â³çèòó. 
Ãîâîðèìî, ùî æóðíàë³ñòè, òðåáà ïî-
ãîâîðèòè. Ïîñâ³ä÷åííÿ íå ïðîñèòü. 
Çàõîäèìî ó êàá³íåò î÷³ëüíèêà øêîëè.

— Ó íàñ íåìàº ïðîïóñêíîãî ðå-
æèìó, òîìó äî øêîëè ìîæå çàéòè 
ìàéæå êîæåí, — ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð 
øêîëè Âîëîäèìèð Ìð³ùóê. — Àëå 
÷åðãîâèé ìàâ ñïèòàòè âàñ, äî êîãî 
âè òà ÿêà ìåòà âàøîãî â³çèòó. Ó éîãî 
îáîâ’ÿçêè âõîäèòü àíàë³ç çîâí³øíüîãî 

Безпека  Після того, як хлопець 
у патріотичній кепці наробив галасу із своїми 
залицяннями до старшокласниць, деякі 
вінничани забили на сполох. Батьки почали 
хвилюватися за безпеку своїх дітей, коли ті 
знаходяться в школі. Журналісти перевірили, 
наскільки легко стороннім потрапити 
до чотирьох шкіл в центрі міста

âèãëÿäó ëþäèíè òà ðå÷åé, ç ÿêèìè 
âîíà âõîäèòü äî çàêëàäó. Íà ï³äñòàâ³ 
öüîãî îõîðîíåöü ïðîïóñêàº, íå ïðî-
ïóñêàº ÷è äîïîâ³äàº àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî 
ëþäèíó, ÿêà õî÷å ïðîéòè ó øêîëó.

ШКОЛА № 4. «ІНСПЕКТОР БАЧИТЬ, 
АЛЕ НІЧОГО НЕ ПИТАЄ» 

Ïðîáèðàºìîñÿ ó çàêëàä ç íàòîâïîì 
áàòüê³â. Âî÷åâèäü ìóí³öèïàëüíèé ïî-
ë³ñìåí íàñ íå ïîì³÷àº. Ïðîõîäèìî 
âñåðåäèíó. Áëóêàºìî çî ï’ÿòü õâèëèí, 
ï³ñëÿ ÷îãî éäåìî íà âèõ³ä.

×åðåç õâèëèíó ïîâåðòàºìîñÿ ³ç 
îïåðàòîðîì. Íàòîâïó áàòüê³â ç íàìè 
âæå íåìàº. ²íñïåêòîð íàñ áà÷èòü, àëå 
í³÷îãî íå ïèòàº. Éäåìî äî äèðåêòîðà.

— Âè äóìàºòå, ÷îìó îõîðîíåöü 
òàê â³ëüíî ñåáå ïî÷óâàº? Áî â íàø³é 
øêîë³ ïîâñþäè êàìåðè. Ïî ê³ëüêà 
íà êîæíîìó ïîâåðñ³, â àêòîâ³é çàë³, 
¿äàëüí³. Âîíè âñþäè, äå âè õîäèëè, — 
ãîâîðèòü äèðåêòîð øêîëè Ñåðã³é Çà-
ãîðîäí³é. — Àëå îõîðîíåöü âñå îäíî 
ìàâ ä³çíàòèñÿ ìåòó âàøîãî â³çèòó.

Ï³äõîäèìî äî ³íñïåêòîðà. Ïèòàº-
ìî, ÷îìó íå çóïèíèâ, àäæå öå âõîäèòü 
ó éîãî îáîâ’ÿçêè.

Â³äïîâ³äàº, ùî ÷åðåç âåëèêèé íà-
òîâï ì³ã íå ïîì³òèòè. Çà äðóãèé â³çèò 
íå âèïðîâäîâóºòüñÿ. Âèçíàº, ùî öå 
éîãî íåäîïðàöþâàííÿ.

ГІМНАЗІЯ № 1. «БЕЗПЕКА ШКОЛИ 
НА НАЛЕЖНОМУ РІВНІ» 

Îñòàíí³ì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì, 
ó ÿêîìó ïîáóâàëè æóðíàë³ñòè, ñòàëà 
ãóìàí³òàðíà ã³ìíàç³ÿ ¹ 1. Ñàìå á³ëÿ 
íå¿ ñòàëèñÿ ³íöèäåíòè ç³ øêîëÿðêîþ 
òà ñòóäåíòêîþ. ßê³ çàõîäè áåçïåêè 
ä³þòü ó øêîë³?

Íàñ îäðàçó çóïèíÿþòü äâ³ æ³íî÷-
êè, ÿê³ ñèäÿòü á³ëÿ âõ³äíèõ äâåðåé. 
Â³òàþòüñÿ òà ïèòàþòü ìåòó íàøî-
ãî â³çèòó. Ãîâîðèìî, ùî ïðèéøëè 
äî äèðåêòîðà. Ïðîñÿòü ïî÷åêàòè 
ê³ëüêà ñåêóíä.

Ïðèõîäèòü ³íñïåêòîð. Æ³íêè êà-
æóòü, ùî íàì ïîòð³áíî äî êåð³âíèêà 
çàêëàäó. ×îëîâ³ê ó â³éñüêîâ³é ôîðì³ 
ïðîâîäæàº íàñ äî ïðèéìàëüíî¿. Ò³ëü-
êè ï³ñëÿ öüîãî éäå.

Çóñòð³÷àºìîñÿ ç äèðåêòîðîì. Ïî-
ÿñíþºìî, ùî éîãî øêîëà ºäèíà ³ç 
÷îòèðüîõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, äå 
òàêèé ð³âåíü áåçïåêè. Ïèòàºìî, ÷è 
òàê áóëî çàâæäè.

— Áåçïåêà íàøî¿ øêîëè íà íà-
ëåæíîìó ð³âí³, — ãîâîðèòü äè-
ðåêòîð øêîëè Ìèêîëà Ñâ³ðæåâ-
ñüêèé. — Àëå ïðî çàõîäè, ÿê³ áóëî 
âæèòî ï³ñëÿ òîãî âèïàäêó, ãîâîðèòè 
íå ìîæó — ðîçïîðÿäæåííÿ äåïàð-
òàìåíòó îñâ³òè.

Ó äâàäöÿòü îäí³é øêîë³ 
ïðàöþº 42 êîëèøí³õ 
â³éñüêîâèõ. Âîíè — 
³íñïåêòîðè ìóí³öèïàëüíî¿ 
ïîë³ö³¿. ¯õ îáîâ’ÿçêè – 
îõîðîíÿòè ä³òåé

Очільник першої гімназії. Безпека у школі на 
належному рівні. Принаймні зараз

Жінки, які охороняють вхід до школи-гімназії 
№1. Повз них складно пройти непоміченим

Інспектор муніципальної поліції. Наразі така 
охорона є у 21 із 36 міських шкіл

Директор 26 школи. Говорить, що для безпеки 
закладу робить усе, що від нього залежить
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  потрібні штукатури, плиточники, 
арматурники, опалубники 

  вік — 25–50 років 

  ніколи раніше не працювали в Ізраїлі 

  немає родичів першої лінії 

  має професійні навички 

  можна без досвіду роботи 

ÃÐÎØ²

Заробітну плату обіцяють мінімум 
5200 шекелів (1400 доларів — 
авт.). Але можна заробляти й 
більше: за схожими будівельними 
професіями працювали громадя-
ни Молдови та Румунії, які отри-
мували до 3000 доларів щомісяця.
А щоб іноземці не залишались в Із-
раїлі працювати нелегально, там 
вигадали систему з фондами:
— Коли людина працює, то з її 
зарплати відраховується 200 ше-
келів (50–60 доларів — авт.) у пев-
ний фонд щомісяця. І за увесь пе-

ріод, що вона там працює, може 
накопичитися немаленька сума. 
Так от, ці кошти видаються тіль-
ки при виїзді за кордон. І якщо 
людина не виїжджає своєчасно, 
то цей фонд поступово забира-
ють на користь ізраїльської влади. 
Якщо через півроку після закінчен-
ня дії трудового договору людина 
залишається в цій країні, то фонд 
забирається в неї повністю, — каже 
начальник відділу з питань посе-
редництва у сфері зайнятості Ва-
дим Дерун.

Скільки можна заробити

Потрапити до Ізраїля непросто. 
Тоді як у нашому місті є кілька ва-
кансій, де платять зарплату вище 
середньої. А умови значно легші, 
ніж за кордоном.
У «Вінницьку обласну фітоса-
нітарну лабораторію» потрібен 
інженер-програміст. Ця людина 
буде опрацьовувати інформацію 
та складати бази даних. Для цьо-
го має знати принципи побудови 
комп’ютерних мереж. Працювати 
доведеться 5 днів у тиждень. А 
зарплата: 6000 гривень.
Такого ж фахівця шукають на 
«Вінницяобленерго». Фахівець 
буде займатися обслуговуванням 
та адмініструванням комп’ютерів 
підприємства. І за це готові за-
платити 7200 гривень щомісяця.
Тоді як Головному управлінню об-
ласної Нацполіції потрібні люди 
на вакансію патрульний поліцей-
ський. Вимоги до кандидатів: на-
явність прав водія категорії В, віль-
не володіння українською мовою, 
знання Законів «Про Нацполіцію», 
«Про запобігання корупції» та Кон-
ституції України. Особливих вимог 
до кваліфікації та освіти немає. 
А у обов’язки майбутнього інспек-
тора поліції входить: забезпечен-
ня громадського порядку, безпе-
ки дорожнього руху, ефективне 
реагування на правопорушення, 

надання невідкладної допомо-
ги людям, протидія злочинності 
тощо. За це обіцяють щомісячну 
зарплату 7300 гривень. Прийом 
документів до 29 листопада. 
За цими трьома посадами звер-
тайтесь до Правобережного ре-
гіонального центру зайнятості за 
телефонами: (0432)55-16-88, 
(0432)55-44-93,(0432)55-44-95.
А ще на інтернет-порталі «Труд» 
знайшли кілька цікавих вакансій 
в промисловості. Держпідприєм-
ство «Електричні системи» шукає 
в’язальника схемних джугутів 
для виробництва електрики 
автомобілів. Навчатимуть на 
виробництві, а вимога до кан-
дидатів: рівень освіти має бути 
не нижчим за повну середню. 
Графік роботи гнучкий. Зарплата 
— 6000 гривень (goo.gl/M3t1yU).
На фірму «Сармат» потрібен 
електрогазозварник, що має 
від 3 до 5 розряду. Підприємство 
займається виготовленням та 
укомплектуванням розважаль-
них атракціонів, тому робітник 
буде займатися зварюванням 
конструкцій для подальшого 
комплектування атракціонів. 
П’ятиденний робочий тиждень, з 
8-ої ранку до 4-ої вечора.
За це заплатять 9000 гривень 
щомісяця (goo.gl/gdTgAJ).

Що пропонують у Вінниці

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Äëÿ óêðà¿íö³â 
â³äêðèëè íîâèé 
ðèíîê ïðàö³. Çà-

êîíí³ ï³äñòàâè äëÿ öüîãî óçãî-
äèëè óðÿäè íàøî¿ êðà¿íè òà ²ç-
ðà¿ëþ ùå âë³òêó. Òàê, òàì ïî-
òð³áí³ ïðåäñòàâíèêè áóä³âåëüíèõ 
ïðîôåñ³é: øòóêàòóðè, ïëèòî÷íè-
êè, àðìàòóðíèêè, îïàëóáíèêè 
(goo.gl/fw68Fa).

Ãðóïó ç òàêèõ ôàõ³âö³â ÿêðàç 
íàáèðàþòü ó Â³ííèöüêîìó îáëàñ-
íîìó Öåíòð³ çàéíÿòîñò³. Ðàçîì 
ç íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ç ïèòàíü 
ïîñåðåäíèöòâà ó ñôåð³ çàéíÿòîñò³ 
Âàäèìîì Äåðóíîì ðîç³áðàëèñÿ, 
ÿê â³ííè÷àíàì ìîæíà îòðèìàòè 
ðîáîòó â ²çðà¿ë³.

МОЖНА БЕЗ ДОСВІДУ. Ïðåòåí-
äåíò ïîâèíåí ï³äõîäèòè çà îñíî-
âíèìè âèìîãàìè: ìàòè ïðîôåñ³é-
í³ íàâè÷êè, â³ê 25–50 ðîê³â, áóòè 
ô³çè÷íî òà ìîðàëüíî ïðèäàòíèì 
äî ðîáîòè â ñïåêîòíîìó êë³ìàò³.

Ó êàíäèäàòà íå ìàº áóòè áëèçü-
êèõ ðîäè÷³â, ÿê³ ïðîæèâàþòü ÷è 
ïðàöþþòü â ²çðà¿ë³ (öå íå ñòî-
ñóºòüñÿ áðàò³â òà ñåñòåð — àâò.). 
Ðîáîòó íå îòðèìàþòü ëþäè ç ñó-
äèì³ñòþ. À ùå ëþäèíà íå çìîæå 
ðîçðàõîâóâàòè íà ïðàöþ, ÿêùî 
âæå ìàëà ðîáîòó â ²çðà¿ë³ ðàí³øå.

ßêùî ï³äõîäèòå çà âèìîãàìè, 
òîä³ ïî÷èíàéòå çáèðàòè äîêóìåí-
òè äëÿ ïîäà÷³ çàÿâêè â öåíòð çà-
éíÿòîñò³. Öå ïàñïîðò (àáî òèì-
÷àñîâå ïîñâ³ä÷åííÿ) ãðîìàäÿíèíà 
Óêðà¿íè, çàêîðäîííèé ïàñïîðò, 

îáë³êîâà êàðòêà ïëàòíèêà ïîäàò-
ê³â òà ¿õ êîï³¿. Ç íèìè çâåðòàéòåñü 
äî íàéáëèæ÷îãî äî âàñ Öåíòðó 
çàéíÿòîñò³. Òàì óñ³ äàí³ âíåñóòü 
ó Ðåºñòð êàíäèäàò³â íà ïðàöåâ-
ëàøòóâàííÿ â ²çðà¿ë³.

Âàäèì Äåðóí ïîÿñíþº, ùî îá-
äóðèòè ðîáîòîäàâö³â íåìîæëèâî.

— ßêùî º ð³äí³ â ²çðà¿ë³ ÷è 
ìàëè ñóäèì³ñòü, à öå ïðèõîâàëè, 
òî ìîæóòü íå ïóñòèòè â êðà¿íó 
íàâ³òü ï³ñëÿ â³äáîðó. Áóëè òàê³ 
âèïàäêè — ³íîçåìö³â, ÿê³ â³ä-
ïðàâëÿëèñÿ íà ðîáîòó â ²çðà¿ëü, 
îäðàçó â àåðîïîðòó â³äïðàâëÿëè 
äîäîìó. Öå íàì â³äîìî ç äîñâ³äó 
³íøèõ êðà¿í, â Óêðà¿í³ ùå íå íà-
áðàëè ãðóïó ôàõ³âö³â äëÿ ïðàöåâ-
ëàøòóâàííÿ â ²çðà¿ë³.

БУДЕ ПРАКТИЧНИЙ ІСПИТ. Ïðîé-
øîâøè ïåðåâ³ðêó, êàíäèäàò ïðî-
õîäèòü ñï³âáåñ³äó òà ïðîôåñ³éíèé 
³ñïèò. Íà íüîìó êàíäèäàòàì äà-
þòü ïðàêòè÷íó ðîáîòó — ïðàöÿ 
ç ìåòàëîì, îáëèöþâàííÿ ñò³íè 
òîùî. Òàê ³çðà¿ëüñüê³ ðîáîòîäàâö³ 
âèçíà÷àþòü, ÷è ìàº íåîáõ³äí³ íà-
âè÷êè ëþäèíà.

— Íå îáîâ'ÿçêîâî, ùîá ëþäèíà 
ìàëà òàêèé ôàõ: ïðèéìàòèìóòü 
áåç îñâ³òè, ãîëîâíå — ïðîôåñ³éí³ 
íàâè÷êè. Äàë³, ³íôîðìàö³ÿ ïðî 
êàíäèäàò³â ïîòðàïëÿº â ñèñòåìó, 
ÿêà âèïàäêîâèì ÷èíîì îáèðàº 
75 â³äñîòê³â ç ïðåòåíäåíò³â. ²íøà 
÷àñòèíà — çàëèøàºòüñÿ â ðåçåð-
â³, — ïîÿñíèâ íà÷àëüíèê â³ää³ëó 
ç ïèòàíü ïîñåðåäíèöòâà ó ñôåð³ 
çàéíÿòîñò³ Âàäèì Äåðóí.

Â³ä³áðàí³ ðîá³òíèêè ïðîõîäÿòü 
ìåäè÷íèé îãëÿä, îôîðìëþþòü 
äîêóìåíòè äëÿ ï³äãîòîâêè ðîáî-

У ІЗРАЇЛІ Є РОБОТА. 
ЗАРПЛАТА ВІД $1400 НА МІСЯЦЬ 
На заробітки  За кордоном 
потрібні робочі руки. Будівельників 
готові забезпечити роботою на термін 
до трьох років. Але спочатку потрібно 
зібрати документи та пройти відбір. 
Розповідаємо про особливості 
працевлаштування в Ізраїлі

*1400 доларів або 37 000 гривень.

Детально про працевлаштування в Ізраїлі на сайті Вінницького обласного Центру 
зайнятості (goo.gl/L1tPMe) і за телефоном (0432) 55–17–81.

житло медична страховка рівні соціальні права 

ВИМОГИ ТА УМОВИ РОБОТИ

Робітнику обіцяють:

до 3 років 
трудовий контракт 

5200 шекелів мінімальна зарплата 
та оплачувані понаднормові години*

÷î¿ â³çè òà ïðîõîäÿòü äîäàòêîâå 
íàâ÷àííÿ. ßê ðîçêàçàëè â Öåíòð³ 
çàéíÿòîñò³, óñå öå êîøòóâàòèìå 
íå á³ëüøå 3688 øåêåë³â (ïðèáëèçíî 
900 äîëàð³â). Ó öþ ñóìó âõîäèòü 
ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, îôîðì-
ëåííÿ äîâ³äîê ì³æíàðîäíîãî çðàçêà 
òà êâèòîê íà ë³òàê â ²çðà¿ëü.

ЗА ВСЕ ТРЕБА ПЛАТИТИ. Îòæå, 
ðîá³òíèê îïèíèâñÿ â ²çðà¿ë³. ßê³ 
óìîâè äëÿ æèòòÿ òà ðîáîòè òóò 
éîìó íàäàäóòü?

Ì³ñöåì äëÿ ïðîæèâàííÿ ìîæå 
áóòè ÿê áóäèíîê, òàê ³ æèòëî-
âèé ïðè÷åï ç äâîÿðóñíèìè ë³æ-
êàìè. Ê³ìíàòè áóäóòü ìàêñèìóì 
íà ø³ñòü îñ³á.

Îá³öÿþòü, ùî â êîæíîãî ðî-
á³òíèêà áóäå ë³æêî òà øàôà. 
À â ê³ìíàò³ áóäå îïàëåííÿ òà êîí-
äèö³îíåðè. Êð³ì òîãî, ³çðà¿ëüñüê³ 
ðîáîòîäàâö³ çàáåçïå÷àòü äîñòóï 
äî êóõí³, äóøîâî¿ ç ïðàëüíîþ 
ìàøèíêîþ. Çà öå ïîòð³áíî áóäå 
ïëàòèòè íå á³ëüøå 552 øåêåë³â 
(äî 130 äîëàð³â — àâò.) ùîì³ñÿöÿ.

À ùå ðîáîòîäàâåöü ìàº äàòè 
ìåäñòðàõîâêó êîæíîìó ðîá³òíè-
êó. ×àñòèíó ïëàòè çà ñòðàõóâàííÿ 
â³çüìóòü ³ç çàðïëàòè ðîá³òíèêà, 
àëå íå á³ëüøå 123 øåêåë³â (30 äî-
ëàð³â — àâò.) íà ì³ñÿöü.

Ñîö³àëüí³ ïðàâà ³íîçåìíèõ 
ôàõ³âö³â ó ²çðà¿ë³ òàê³ æ, ÿê ³ 
ó ì³ñöåâèõ ðîá³òíèê³â. Òîáòî, 
çà ïîòðåáè íàäàäóòü â³äïóñòêó, 
ë³êàðíÿí³, âèïëàòè íà îçäîðîâ-
ëåííÿ òîùî. Ð³âí³ñòü ïðàâ º é 
â óìîâàõ ðîáîòè. Ç êîæíèì óêðà-
¿íñüêèì ðîá³òíèêîì îôîðìëþþòü 
êîíòðàêò òåðì³íîì â³ä îäíîãî 
äî òðüîõ ðîê³â.

À ïî÷àòêîì ðîáîòè ââàæàºòüñÿ 
äàòà ïðèáóòòÿ äî ²çðà¿ëþ.

— ²çðà¿ëü òðîõè ³íàêøå ïðà-
öþº, í³æ Óêðà¿íà. Òóò âèõ³äíèé 
ó ñóáîòó, à â ï'ÿòíèöþ òà íåä³ëþ 
ëþäè ïðàöþþòü ï³âäíÿ. Íîðìà 
ðîáî÷îãî ÷àñó — 182 ãîäèíè 
íà ì³ñÿöü. Ïëþñ, ùå º ïîíàä-
íîðìîâ³: ì³í³ìóì 29 ãîäèí ùî-
ì³ñÿöÿ. Âîíè îïëà÷óþòüñÿ äîäàò-
êîâî äî îñíîâíî¿ ñóìè â³äïîâ³ä-
íî äî ê³ëüêîñò³ â³äïðàöüîâàíîãî 
÷àñó, — äîäàº Âàäèì Äåðóí.

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

Ñîö³àëüí³ ïðàâà 
³íîçåìíèõ ôàõ³âö³â 
ó Іçðà¿ë³ òàê³ æ, ÿê ³ 
ó ì³ñöåâèõ ðîá³òíèê³â: 
êîíòðàêò, â³äïóñòêà, 
ë³êàðíÿíèé òà ³íøå
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ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334 

Æèòåë³ áóäèíêó ñïðàâ-
íî ñïëà÷óâàëè ÆÅÊó 
êâàðòïëàòó — ïî 3 ãðèâí³ 

çà êâàäðàòíèé ìåòð. Àëå íå çíàëè, íà ùî 
âèòðà÷àþòü ¿õ êîøòè. Óñå çì³íèëîñÿ òðè ç 
ïîëîâèíîþ ðîêè òîìó, êîëè òóò âèð³øèëè 
çðîáèòè îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòî-
ïîâåðõ³âêè òà êåðóâàòè äîìîì ñàìîñò³éíî.

— Íàçâàëè âëàñíå ÎÑÁÁ — «ÞÌ²Ð», 
ùî çíà÷èòü «Þí³ñòü, ìð³ÿ ³ ðåàëüí³ñòü». 
×åñíî êàæó÷è, òîä³ ìè íå çíàëè, ÿê áó-
äåìî ñàì³ ãîñïîäàðþâàòè, áåç ÆÅÊó, — 
êàæå ãîëîâà îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â 
Îëåã Ïîá³ðñüêèé. — Ï³ñëÿ ñòâîðåííÿ 
îá’ºäíàííÿ, ìåð³ÿ çðîáèëà íàì êàïðå-
ìîíò ìåðåæ: òðóáè õîëîäíî¿, ãàðÿ÷î¿ âîäè 
³ îïàëåííÿ. Ó âñüîìó áóäèíêó çà êîøòè 
ì³ñüêîãî áþäæåòó. Äàë³ çà ì³ñüêîþ ïðî-
ãðàìîþ ñï³âô³íàíñóâàííÿ çàì³íèëè ñòàð³ 
åëåêòðîìåðåæ³, åëåêòðè÷í³ ùèòêè. Ïëþñ, 
çðîáèëè îñâ³òëåííÿ ó ï³äâàëàõ òà ïîñòàâè-
ëè çàãàëüíîáóäèíêîâ³ ë³÷èëüíèêè.

Ó ïåðøèé ð³ê ³ñíóâàííÿ îá’ºäíàííÿ 
ñï³ââëàñíèê³â ó äîì³ íà Ó÷èòåëüñüê³é, 
10, çàì³íèëè ïîêð³âëþ. À ïîò³ì æèòåë³ 
çàìèñëèëèñÿ ïðî âëàñíó áåçïåêó.

— Ó íàñ íåîäíîðàçîâî áóëè êðàä³æêè 

â áóäèíêó. Äî ìåíå ïðèéøëè ëþäè ç ïðî-
ïîçèö³ºþ îáëàøòóâàòè â³äåîíàãëÿä. Ïî-
ñòàâèëè â³ñ³ì â³äåîêàìåð, ÿê³ ö³ëîäîáîâî 
çí³ìàþòü, ùî â³äáóâàºòüñÿ â ï³ä'¿çäàõ òà 
ïîðÿä ç áóäèíêîì. Íà öå âèòðàòèëè êî-
øòè ÎÑÁÁ — 27 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ² ÿêùî 
ñòàþòüñÿ êðàä³æêè, òî ó íàñ º äîêàçè, 
ÿê³ ìè íàäàºìî ïîë³ö³¿, — ðîçêàçóº ãîëîâà 
ÎÑÁÁ Îëåã Ïîá³ðñüêèé.

ШУКАЛИ ГРОШІ НА РЕМОНТИ. Õî÷à ìåø-
êàíö³ äåñÿòèïîâåðõ³âêè êåðóþòü äîìîì 
âëàñíîðó÷, ãðîø³ íà éîãî çì³íè äàþòü 
íå ò³ëüêè ç âëàñíî¿ êèøåí³. Çà ñëîâàìè 
Ïîá³ðñüêîãî, ÷àñò³øå âîíè çâåðòàþòüñÿ 
ïî äîäàòêîâå ô³íàíñóâàííÿ ó Â³ííèöüêó 
ì³ñüêó ðàäó. Òàì ä³º ì³ñüêà ïðîãðàìà ñï³â-
ô³íàíñóâàííÿ 30 íà 70 â³äñîòê³â. Òîáòî, 
òðåòèíó â³ä óñ³º¿ ñóìè çà ðåìîíòè äàþòü 
æèòåë³ äîìó, à ðåøòó ñïëà÷óþòü ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó.

Òàê âîíè óòåïëèëè óâåñü ôàñàä 10-ïî-
âåðõ³âêè, ùî ïîíàä äâ³ òèñÿ÷³ êâàäðàòíèõ 
ìåòð³â. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, òàêó æ ïëîùó 
çàéìàº ïîëîâèíà ôóòáîëüíîãî ïîëÿ.

— Çà äåðæàâíîþ ïðîãðàìîþ åíåðãîå-
ôåêòèâíîñò³ ïîâí³ñòþ óòåïëèòèñÿ êîøòó-
âàëî 1 ì³ëüéîí 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ìåø-
êàíö³ ïîáîÿëèñÿ, áî äóìàëè, ùî òðåáà áóëî 
êâàðòèðè â³ääàâàòè ï³ä çàñòàâó. À çà ì³ñü-
êîþ ïðîãðàìîþ ñï³âô³íàíñóâàííÿ âèéøëî 
äåøåâøå ³ ëåãøå — äî 400 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Õî÷à âñå îäíî áóëî ñêëàäíî: ïðîâ³â ï'ÿòü 
çáîð³â, ùîá óìîâèòè æèòåë³â íà öåé êðîê.

Ó äåðæàâí³é ïðîãðàì³ åíåðãîåôåêòèâ-
íîñò³ º îäèí íþàíñ: ñïî÷àòêó ÎÑÁÁ ìàº 
îòðèìàòè êðåäèò, à ïîò³ì îòðèìàº êîì-
ïåíñàö³þ â³ä äåðæàâè. Õî÷à ìåøêàíö³ é 
ïîáîþâàëèñÿ ö³º¿ «ñõåìè», ãîëîâà ÎÑÁÁ 
¿õ óìîâèâ îôîðìèòè ïîçèêó íà 100 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü.

ЗІ СТАРОЇ ХРУЩОВКИ 
ЗРОБИЛИ «ЦУКЕРКУ» 
Самі собі хазяї  Дім на Учительській, 10 раніше 
виглядав як типова багатоповерхівка: обшарпані 
стіни та розбиті під’їзди. Проте у 2014 році 
мешканці наважилися забрати свій дім з 
ЖЕКу. Тепер їх будинок повністю утеплений, з 
пластиковими вікнами і картинами в під’їздах. 
Цього вони домоглися самі, використовуючи 
міські і державні програми підтримки

Ö³ êîøòè âèòðàòèëè íà ðåìîíò â îäíî-
ìó ç ï³ä’¿çä³â, çàì³íó â³êîí òà áàëêîííèõ 
äâåðåé.

²ç 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü îá’ºäíàííÿ 
«ÞÌ²Ð» îòðèìàëî êîìïåíñàö³¿ 42 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü â³ä äåðæàâè. ² ùå 32 òèñÿ÷³ — ç 
ì³ñüêîãî áþäæåòó. Çàëèøîê ðîçïîä³ëèëè 
íà âñ³ êâàðòèðè â áóäèíêó — ïî 350 ãðè-
âåíü ç êîæíîãî æèòëà.

— Êðåäèò âçÿëè â ëèïí³ 2016 ðîêó. 
À ó ëèñòîïàä³ òîãî æ ðîêó ïîâí³ñòþ âè-
ïëàòèëè. Ïîôàðáóâàëè ñò³íè, çàì³íèëè 
ëàì³íàò ó ë³ôòàõ, çàõîâàëè â "êîðîáè" 
êîìóí³êàö³¿, — ðîçêàçàâ Îëåã Ïîá³ðñüêèé.

НЕ ПОВЕРНУТЬСЯ ДО ЖЕКУ. Òåïåð öå òå-
ïëèé ä³ì ç â³äðåìîíòîâàíèìè ï³ä’¿çäàìè, 
äå íàìàëüîâàí³ êàðòèíè òà ñòîÿòü âàçîíè 
ç êâ³òàìè. ª ïîäâ³ð’ÿ ç ð³âíèì àñôàëüòîì 
òà ì³öíèé äàõ, ùî íå ïðîò³êàº. Çäàâàëî-
ñÿ á, ãîä³ é ìð³ÿòè. Àëå æèòåë³ áóäèíêó 
íà öüîìó íå çóïèíÿòüñÿ. Íà ìàéáóòíº 
áàæàþòü ùå óòåïëèòè áàëêîíè â êîæí³é 

êâàðòèð³ òà îáëàøòóâàòè ïîðÿä ç áóäèíêîì 
äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê. ² çíîâ äî ÆÅÊó, ÿê 
çàïåâíèëè ìåøêàíö³ áóäèíêó, ïîâåðòàòèñÿ 
íå çáèðàþòüñÿ.

— Äî ÆÅÊó ïîâåðíóòèñÿ? Í³ â ÿêî-
ìó ðàç³. Îò, íàïðèêëàä, ïðè ÆÅÊó ìè 
íå ìîãëè äîïðîñèòèñÿ, ùîá ïðèéøëè 
êîìóíàëüíèêè òà âêðóòèëè á ïåðåãîð³ëó 
ëàìïî÷êó. À çàðàç ïðèºìíî çàéòè â ä³ì 
òà õî÷åòüñÿ çáåð³ãàòè öþ êðàñó, — ðîç-
êàçàëà æèòåëüêà öüîãî áóäèíêó ²ííà 
Á³ëîêîíü.

¯¿ ïîäðóãà Íàòàë³ÿ Ãóäèìåíêî áà÷èòü 
â ÎÑÁÁ ùå îäíó ãàðíó ðèñó — ìîæíà 
ïðîñòåæèòè, íà ùî âèòðà÷àþòü ãðîø³.

— ß ÿê ô³íàíñèñò íåîäíîðàçîâî çâåð-
òàëàñÿ â ÆÅÊ, ùîá ä³çíàòèñÿ, ùî íàì 
çà ïîñëóãè íàäàþòü òà ñê³ëüêè íà öå 
âèòðà÷àþòü ãðîøåé. Àëå í³ îäíîãî ðàçó 
íå äàëè êàëüêóëÿö³þ. Òåïåð ìè çíàºìî, 
íà ùî çáèðàºìî ãðîø³ òà áà÷èìî ðå-
àëüí³ ðåçóëüòàòè, — ðîçêàçàëà Íàòàë³ÿ 
Ãóäèìåíêî.

ДОВІДКА

Якщо є питання щодо створення та підтрим-
ки ОСББ у Вінниці, їх можна поставити фа-
хівцям Ресурного центру підтримки ОСББ 
Ця установа знаходиться на Келецькій, 
65 у приміщенні ЖЕКу № 7, 2-й поверх.
Контакти: (0432) 51–33–51. Усі послуги на-
даються безкоштовно.  

За три з половиною роки 
мешканці відремонтували в домі 
все, що було можливо. У мерії 
називають їх будинок одним 
із найкращих у Вінниці 

За словами начальника міського відділу 
підтримки розвитку об’єднань співвласни-
ків Ігоря Іванова, у Вінниці зараз створено 
468 ОСББ на 500 будинків (одне об’єднання 
може охоплювати декілька домів — авт.).
Улітку 2016 року їх було 417. Як розказу-
вав тоді начальник департаменту ЖКГ 
Роман Фурман, це гарна тенденція зрос-
тання, бо раніше створювали не більше 
10–20 об’єднань співвласників на рік 
(goo.gl/vxtuUP).
І в мерії прямо кажуть — ОСББ «ЮМІР» зро-
било зі старої хрущовки один з найкращих 
будинків у місті.

— Тут було зроблено велику кількість робіт 
за короткий термін. І це об'єднання ефек-
тивно використовує усі існуючі програми 
підтримки ОСББ, — розказує начальник 
міського відділу підтримки ОСББ Ігор Іва-
нов. — Ще є зразкове об’єднання на вули-
ці Дубовецька, 85. Там в ідеальному стані 
прибудинкова територія, є роздільний збір 
сміття. У ОСББ «Гранд Оселя», що на По-
рика, 21, мешканці активно користують-
ся місцевими програмами для ремонту 
будинку. А у «Злагоді-94», що на вулиці 
Магістратській, 94 гарні під'їзди, відре-
монтоване подвір'я. Зрозумійте, що це 

не вичерпний список зразкових ОСББ, їх 
у Вінниці набагато більше.
Ще чоловік коротко розказав суть програм 
для об’єднань:
— Коли тільки створюють ОСББ, то пер-
ший капітальний ремонт, що визначають 
на зборах мешканці будинку, роблять 
за кошти міського бюджету. Ще існує 
програма співфінансування «30 на 70», 
де мешканці сплачують меншу частину 
від вартості ремонтів та матеріалів. І ця 
програма розповсюджується не тільки 
на ОСББ, а й на багатоповерхівки, де 
не створено об'єднання.

Кожна четверта багатоповерхівка — ОСББ 

Æèòåë³ óòåïëèëè ïîâí³ñòþ 
áóäèíîê çà 1,3 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü. Ïëîùó ôàñàäó, 
ÿêó çàêðèëè ï³íîïëàñòîì, 
ìîæíà ïîð³âíÿòè ç ïîëîâèíîþ 
ôóòáîëüíîãî ïîëÿ 
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Мар’яна Процайло привітна, 
усміхнена, ввічлива у спілкуван-
ні. Навіть на інвалідному візку 
почувається упевнено. Тільки 
при згадці про те, що сталося з 
нею, усмішка змінюється смут-
ком.
— Упала з другого поверху, — 
розповідає вона. — Побутова 
травма. Лікарі взагалі казали, 
що навіть сидіти не зможу. Але 
з їх допомогою це вдалося. 
Можу не тільки сидіти. Руками 
працюю. Щоб візок їхав, треба 
допомагати руками.
Запитуємо про електричний ві-
зок. Їх вибір нині надто широкий.
— Купити за свої гроші не можу, 
бо для мене це дуже дорого, — 
відповідає. — Щоб його отримати 
від держави, треба мати скаліче-
ні аж три кінцівки. Так мені пояс-
нили у службі соціального захис-
ту. Якщо руки здорові, то можна 
сподіватися хіба що на механіч-
ний інвалідний візок. Мені його 
видали, ним і користуюся.

Коли скалічену жінку забирали 
на другу операцію, від неї пішов 
чоловік. До того разом прожили 
три з половиною роки.
— Він мені одразу сказав, 
що жити з жінкою-інвалідом 
не збирається, — розказує 
пані Мар’яна. — Мене забрали 
на другу операцію, а він зібрав 
речі і пішов з дому.
Мар’яну застали в кімнаті, 
де проживає, за вивченням 
англійської мови. Опановує 
її за однією з комп’ютерних 
програм.
— Може, вийду заміж за іно-
земця, то ж треба буде з ним 
спілкуватися, — усміхається спів-
розмовниця.
З комп’ютером вона на «ти». 
Працювала в Києві в одному з 
інформаційних видань. Дуже 
хотіла здобути ще одну спеці-
альність — адміністратора. Ді-
зналася, що це можна зробити 
у Вінниці. Каже, зупинятися 
на досягнутому не збирається.

Мене забрали на операцію, а він пішов з дому 

РОМАН ШТОГРИН, 
ДИРЕКТОР МІЖ-
РЕГІОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙ-
НОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ІНВАЛІДІВ «ПОДІ-
ЛЛЯ»:

— В Україні тільки одна торго-
вельна мережа в Києві працев-
лаштовує людей з вадами слуху. 
У Вінниці повторили приклад 
столиці. Тут теж погодилися взяти 
на роботу і нечуючих, і на візку. 
Приємно дізнатися, що вихо-
ванці нашого центру так гарно 
зарекомендували себе. Це буде 

прикладом для інших. Людина 
з інвалідністю може працюва-
ти у колективі поруч з іншими, 
хто не має фізичних обмежень. 
Щороку до нас на навчання при-
ходить 250 людей з інвалідніс-
тю. Частина тих, хто має третю 
групу, знаходять роботу. У кого 
перша чи друга група, не можуть 
працевлаштуватися. Тим часом 
державні органи тотально не ви-
конують вимоги закону про пра-
цевлаштування інвалідів. Підпри-
ємства частково беруть на роботу. 
Інколи, щоправда, влаштовують 
не людей, а їхні трудові книжки.

Люди з інвалідністю можуть працювати 

Садять дерева 
 Ìèíóëîãî òèæíÿ ðîçïî-
÷àëè îçåëåíþâàòè òðåòþ 
÷åðãó ïðîñïåêòó Êîñìî-
íàâò³â: íà ì³ñöå çðóáàíèõ 
êàíàäñüêèõ êëåí³â ïîñàäè-
ëè 80 ñàäæàíö³â. Ñàêóðè, 
ÿê³ ìàëè áóòè íà ïðîñïåêò³, 
âèñàäèëè íàä Ï³âäåííèì 
Áóãîì, á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà 
æåðòâàì ×îðíîáèëüñüêî¿ 
êàòàñòðîôè. 
Êîìóíàëüíèêè ç «Â³ííè-
öÿçåëåíáóä» ïëàíóþòü 
äî ê³íöÿ ðîêó ó ì³ñò³ ïî-
ñàäèòè 700 äåðåâ, ç ÿêèõ 
400 — ñàäæàíö³ ëèï.

Велосипедист 
попав під потяг 
 Äî ïîë³ö³¿ â³ä äèñïåò-
÷åðà çàë³çíèö³ íàä³éøëî 
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî 
â ï’ÿòíèöþ, 17 ëèñòîïàäà, 
áëèçüêî 19.30 íà ñò. Ñî-
ñîíêà ï³ä êîëåñàìè ïîòÿãó 
«Êè¿â — Òåðíîï³ëü» çà-
ãèíóâ âåëîñèïåäèñò. Çà ïî-
ïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ 
ïîë³ö³¿, ÷îëîâ³ê ïåðå¿æ-
äæàâ íà âåëîñèïåä³ êîë³þ 
òà íå ïîáà÷èâ ïîòÿã. 
«Çà ñëîâàìè ìàøèí³ñòà, 
ïîòåðï³ëèé íå ðåàãóâàâ 
íà ïîäàíèé íèì çâóêîâèé 
ñèãíàë. Çàãèáëèì âèÿâèâñÿ 
50-ð³÷íèé æèòåëü ñ. Ñàëü-
íèê Êàëèí³âñüêîãî ðàéîíó. 
Ïðè÷èíè òà îáñòàâèíè 
çàãèáåë³ ÷îëîâ³êà ç’ÿñîâóº 
ñë³äñòâî», — çàçíà÷àþòü 
â ïîë³ö³¿. Ñë³ä÷³ â³äêðèëè 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåí-
íÿ çà ÷. 3 ñò. 276 ÊÊ 
Óêðà¿íè. Çà ïîðóøåííÿ 
ïðàâèë áåçïåêè ðóõó 
ïåðåäáà÷åíî îáìåæåííÿ 
âîë³ äî 10 ðîê³â.

Пожежа 
в Калинівці 
 Ó Êàëèí³âö³ â íåä³ëþ, 
19 ëèñòîïàäà, ñïàëàõíóâ 
îäèí ³ç öåõ³â ìàøçàâîäó.
«Î 8:24 äî Ñëóæáè ïî-
ðÿòóíêó «101» íàä³éøëî 
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî 
íà âóëèö³ Íåçàëåæíîñò³ 
ó ì. Êàëèí³âêà âèíèêëà 
ïîæåæà ó «Êàëèí³âñüêîìó 
ìàøçàâîä³». Íà âèêëèê 
îäðàçó áóëî íàïðàâëåíî 
7 Äåðæàâíèõ ïîæåæíî-
ðÿòóâàëüíèõ ÷àñòèí», — 
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ 
íà ñàéò³ ðÿòóâàëüíèê³â. 
Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìà-
ö³ºþ, çàãîðÿííÿ âèíèêëî 
â ïðèì³ùåíí³ ìåõàí³÷íîãî 
öåõó íà ïëîù³ áëèçüêî 
200 êâàäðàòíèõ ìåòð³â. 
Çáèòêè òà ïðè÷èíó ïîæåæ³ 
ç’ÿñîâóþòü ôàõ³âö³.

КОРОТКОКОРОТКО

ËÀÉÔ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ 
ó ì³æðåã³îíàëü-
íîìó öåíòð³ ïðî-

ôåñ³éíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â 
«Ïîä³ëëÿ» Ìàð’ÿíà Ïðîöàéëî 
øóêàëà ðîáîòó çà ñïåö³àëüí³ñ-
òþ. Âîíà àäì³í³ñòðàòîð. Íà æàëü, 
êóäè á íå çâåðòàëàñÿ, ñêð³çü ¿é 
â³äìîâëÿëè.

— Ðîáèëè öå ïî-ð³çíîìó, — 
êàæå ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Õòîñü 
îäðàçó ïðèïèíÿâ ðîçìîâó ï³ñ-
ëÿ ñë³â ïðî òå, ùî ÿ íà â³çêó. 
Õòîñü çàïèòóâàâ, ÿê ÿ ñîá³ öå 
óÿâëÿþ, êîëè, íàïðèêëàä, òðå-
áà áóäå ï³äí³ìàòèñÿ ç ïîâåðõó 
íà ïîâåðõ. Äåõòî íàìàãàâñÿ 
áóòè ââ³÷ëèâèì, ãîâîðèâ, ùî 
ïîðàäÿòüñÿ, ïîäóìàþòü, à òîä³ 
íàäàäóòü â³äïîâ³äü. Àëå öå òàê, 
äëÿ ãîäèòüñÿ.

² âñå-òàêè ¿¿ âçÿëè íà ðîáîòó…

ТАЄМНИЙ ПОКУПЕЦЬ НЕ МАВ 
ПРЕТЕНЗІЙ. Âîíà ïîãîäèëàñÿ ïðà-
öþâàòè êàñèðîì. Íà ðîáîòó âçÿëè 
â ìàãàçèí òîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³ 
«Ãðîø». Ìàð’ÿíà áóëà óïåâíåíà 
â ñîá³, áî ðàí³øå ìàëà ðîáîòó. 
Ïðàöþâàëà â îäíîìó ç ³íôîð-
ìàö³éíèõ âèäàíü íà êîìï’þòåð³. 
Êîìóí³êàáåëüíà. Ëåãêî ñõîäèòüñÿ 
ç ³íøèìè ëþäüìè. Óì³º ï³äòðè-
ìóâàòè ñòîñóíêè â êîëåêòèâ³. Îä-
íàê ïðî öå íå çíàëè ó ìàãàçèí³.

— Öå ïåðøèé âèïàäîê ó ìî¿é 
ïðàêòèö³, êîëè çà îäèí âå÷³ð 
ïðåòåíäåíò íà ðîáîòó êàñèðîì 
âèâ÷èâ óñ³ ñòàíäàðòè ³ âèìîãè, — 
êàæå äèðåêòîð ìàãàçèíó Ëþäìè-
ëà Áðîÿê. — Ïðè÷îìó, çðîáèâ öå 
ñàìîòóæêè. ²íøèì íà öå â³äâîäè-
ìî òèæäåíü, à äåêîìó ùå é öüîãî 
÷àñó çàìàëî. Äëÿ öüîãî ó íàñ ä³º 
òðåíóâàëüíèé öåíòð.

Ó ìàãàçèí³ ïðèñòîñóâàëè ðî-
áî÷å ì³ñöå äëÿ êàñèðà íà â³çêó, 
à òàêîæ ÷àñòêîâî ïåðåîáëàäíà-
ëè âáèðàëüíþ. Ïàíäóñ ïðè âõîä³ 
äî ìàãàçèíó çðîáëåíèé äàâíî.

— Ïðàö³âíèê íà â³çêó ó êîëåê-
òèâ³ ç’ÿâèâñÿ óïåðøå, — ïðîäî-
âæóº ïàí³ Ëþäìèëà. — Öå áóëî 
íåçâè÷íî ³ äëÿ íüîãî, ³ äëÿ íàñ. 
Ó Ìàð’ÿíè — ì³í³ìóì ïîáàæàíü. 
Âîíà ñêðîìíà, óâàæíà. Íå äèâíî, 

ùî ç ïåðøîãî ðàçó âèòðèìàëà ³ñ-
ïèò òàºìíîãî ïîêóïöÿ. Ó íüîãî 
íå âèÿâèëîñÿ ïðåòåíç³é. ²íø³ 
ïîêóïö³ Ìàð’ÿí³ óñì³õàþòüñÿ ³ 
íå çàáóâàþòü ïîäÿêóâàòè.

— Íàéá³ëüøå õâèëþâàëàñÿ, 
êîëè ïåðøèé ðàç äî êàñè óòâî-
ðèëàñÿ íåìàëà ÷åðãà, — ä³ëèòüñÿ 
äóìêàìè ïàí³ Ìàð’ÿíà. — Áóâàëè 
äåÿê³ ïîìèëêè, äÿêóþ êîëåêòèâó, 
ìåíå ï³äòðèìóâàëè, äîïîìàãàëè 
âèéòè ç ñèòóàö³¿.

ЖОДНОГО РАЗУ НЕ ЗАПІЗНИЛА-
СЯ НА РОБОТУ. Ó ³íøîìó ìàãàçè-
í³ ö³º¿ æ ìåðåæ³ ïðàöþº øåñòåðî 
êàñèð³â, ÿê³ ìàþòü âàäè ñëóõó.

— Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ùå 
á³ëüøå íå÷óþ÷èõ ëþäåé, — êàæå 

Â³êòîð³ÿ Ñåäëåöüêà, íà÷àëüíèê 
â³ää³ëó ïî ðîáîò³ ç êàäðàìè. — 
Âîíè âðàçèëè íàñ íàñàìïåðåä 
ñâîºþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ³ ñêðó-
ïóëüîçí³ñòþ â ðîáîò³. Ìîòèâîâàí³ 
³ ñïðÿìîâàí³ íà áåçäîãàííå âè-
êîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â. Êîëè 
áðàëè ¿õ íà ðîáîòó, í³ÿê íå ñïî-
ä³âàëèñÿ íà òàêèé ðåçóëüòàò.

— Ìàð'ÿíà íà â³çêó, à æîäíîãî 
ðàçó íå çàï³çíèëàñÿ íà ðîáîòó, — 
êàæå ïàí³ Â³êòîð³ÿ. — Ìàºìî 
íàì³ð äîïîìîãòè ¿é ç îðåíäîþ 
æèòëà ïîáëèçó ðîáî÷îãî ì³ñöÿ. 
Ìàãàçèí çíàõîäèòüñÿ ó ïðîâóë-
êó Ìàêñèìà Øèìêà (êîëèøíÿ 
Êàðëà Ìàðêñà — àâò.). Ïðîæè-
âàº ä³â÷èíà íà åëåêòðîìåðåæ³, 
òàì çíàõîäèòüñÿ çãàäàíèé öåíòð 
ðåàá³ë³òàö³¿ «Ïîä³ëëÿ». Êàæå, 
íà ðîáîòó äîáèðàþñÿ ïðèáëèçíî 
ï³âòîðè ãîäèíè. Íà â³çêó äî¿æ-
äæàº äî çóïèíêè «Ë³êàðíÿ ³ìåí³ 
Þùåíêà». ßêùî â öåé ÷àñ íåìà 
íèçüêîïîëîãî òðîëåéáóñà, ùî 
éäå íà ×åõîâà, ñ³äàº íà àâòî-
áóñ. Âèõîäèòü íà «Óðîæà¿», 
à òîä³ ¿äå äàë³. Ïîò³ì ó ïðî-
âóëêó Øèìêà çíîâó ¿¿ áà÷àòü 
íà ³íâàë³äíîìó â³çêó.

У ВІННИЦІ ПОЧАВ ПРАЦЮВАТИ 
ПЕРШИЙ КАСИР — НА ВІЗКУ 
Робота для всіх  Наше місто стало 
другим після Києва, де торговельні 
центри взяли на роботу касирами 
шістьох людей з вадами слуху і 
одну людину на інвалідному візку. 
Як відгукуються про них роботодавці 
і покупці? Чи є перспектива 
на працевлаштування іншим?

Ìàð'ÿíà — íà â³çêó, 
à æîäíîãî ðàçó íå 
çàï³çíèëàñÿ íà ðîáîòó. 
Õî÷à äîáèðàòèñÿ 
¿é ïîòð³áíî ÷åðåç 
âñå ì³ñòî

Мар’яна уже звикла до роботи. Каже, що раніше найбільше  
хвилювалася, коли утворювалася велика черга
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ПОЛІНА 
КУПРІЙЧУК, 
ПРОЕКТ-
МЕНЕДЖЕР 
САЙТУ 20.UA 

— Якщо компа-
нія хоче взяти 

участь у конкурсі «Народний 
бренд», потрібно зателефонува-
ти до нас або написати на «Зво-
ротній зв'язок» сайту brand.20.
ua/vn. Тоді наші менеджери з 
ними зв'язуються, і уточнюють 
дані щодо компанії та номінації, 
у якій вона хоче розміститись. 
Брати участь у конкурсі може 
будь-яка компанія, просто треба 
перевірити, чи є номінація для її 
сфери діяльності. Якщо такої не-

має, то інформація про компанію 
буде на сайті, але вона не змо-
же взяти участь у «Народному 
бренді». Додатися до переліку 
фірм у номінації і брати участь 
у «Народному бренді» можна і 
під час голосування. Списки номі-
націй можуть змінюватися із року 
в рік. Так, у минулому році їх було 
47. У 2017 — вже 52. Наприклад, 
у 2016 році до працівників сайту 
20.ua було багато звернень щодо 
відсутності номінації «Суші-ба-
ри», «Вейп-бари», «Кальяни» 
та «Ведучі». А це наразі дуже 
популярні послуги, якими ко-
ристуються всі. Тому ми пішли 
назустріч вінничанам, і додали 
такі номінації у цьому році.

Як зареєструватися на «Народний бренд»

410869

КАТЕРИНА КОВАЛЕНКО, (093)1611204 

Ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç Â³òàë³ºì 
òà éîãî äðóæèíîþ Îëüãîþ ïðî òå, 
ÿê âñå âäàëîñÿ ³ ÷îìó ïîäðóææÿ 
ïëàíóº âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ 
«Íàðîäíèé áðåíä» 

МАЛЕНЬКА СТУДІЯ ДЕСЕРТІВ. 
Êîíäèòåðñüêà êðàìíè÷êà Desert 
Studio «Sweet Senya» çàïðàöþâàëà 
17 æîâòíÿ ó íîâîìó òîðãîâåëüíî-
ðîçâàæàëüíîìó êîìïåêñ³ «Ìèð».

— ×îìó Senya? Òàê ìåíå äàâ-
íî âæå íàçèâàþòü, öå ïð³çâèñüêî 
ìîº, — ïîñì³õàºòüñÿ Â³òàë³é.

Çàðàç õëîïöþ 23 ðîêè, íà óëþ-
áëåíå õîá³ — ãðó íà áàðàáàíàõ 
ó ãóðò³ — ÷àñó ìàéæå íà çàëèøà-
ºòüñÿ. Ðàçîì ç äðóæèíîþ ðîçâèâàº 
ñâîº ä³òèùå — êîíäèòåðñüêó. À ùå 
ìîëîäå ïîäðóææÿ âèõîâóº äâ³é-
íÿòîê — Êàòþøó ³ Âàðþøó, ÿêèì 
çà ì³ñÿöü âèïîâíèòüñÿ 2 ðî÷êè.

— Ìè âçÿëè ó÷àñòü ó ôåñòèâà-
ë³ «Vinnytsia Food Weekend» ³ öå 
ï³äøòîâõíóëî â³äêðèòè íàðåøò³ 
ñâ³é ìàãàçèí÷èê, — ñêàçàâ Â³òà-
ë³é Êñåí÷èí. — Ñàìå òîä³ ³ õîëî-
äèëüíèê ïðèäáàëè, ³ ïðèì³ùåííÿ 
îðåíäóâàëè.

Óñ³ äåñåðòè Â³òàë³é ðîáèòü 
ó Ñòðèæàâö³, äå æèâå, ³ ïðèâîçèòü 

¿õ ó êðàìíè÷êó. Àëå ìð³º ïðî òàêå 
ïðèì³ùåííÿ, äå áóäå â³äêðèòà 
êóõíÿ ³ â³äâ³äóâà÷³ áà÷èëè á âåñü 
ïðîöåñ ïðèãîòóâàííÿ ñìàêîëèê³â. 

— Äåùî ïîä³áíå ìè ïîáà÷èëè 
ó Ëüâîâ³, — êàæå Îëüãà. — Öå çà-
âæäè ïðèâàáëþº ëþäåé.

ЩОСУБОТИ — НОВИЙ ДЕСЕРТ. 
Â³òàë³é ðîçïîâ³â, ùî õîò³â áè 
íàñòóïíîãî ðîêó âçÿòè ó÷àñòü 
ó êîíêóðñ³ «Íàðîäíèé áðåíä». 
Àäæå ïîáà÷èâ, ùî áàãàòî õòî áåðå 
ó÷àñòü ó öüîìó çìàãàíí³.

— Óñ³ õî÷óòü, ³ ìè õî÷åìî, — 
æàðòóº Îëüãà.

À Â³òàë³é äîäàº, ùî òàêèì ÷èíîì 
á³ëüøå ëþäåé ä³çíàºòüñÿ ïðî ¿õ 
êîíäèòåðñüêó, êë³ºíòè ç’ÿâëÿòüñÿ 
íîâ³, é äîâ³ðè áóäå á³ëüøå.

— À ïðî ³íø³ êîíêóðñè ìè 
ÿêîñü ³ íå äóìàºìî, ³ íàâ³òü 
íå çíàºìî, ÷è ³ñíóþòü òàê³, — 
ñêàçàâ Â³òàë³é. — «Íàðîäíèé 
áðåíä» — öå ñâîºð³äíà ðåêëàìà 
³ ïåðñïåêòèâè íà ìàéáóòíº, õî-

НАВІЩО КОНДИТЕРУ «НІКА»
Крок до успіху  Віталій Ксенчин, 
молодий кондитер, про якого 
RIA/20 minut писали на початку року, 
мріяв відкрити власну кондитерську. 
Вона вже є. А тепер хлопець хоче взяти 
участь в конкурсі «Народний бренд»

÷åòüñÿ çàÿâèòè ïðî ñåáå, ïîêà-
çàòè, ÿê³ ñìà÷í³ ³ ãàðí³ ìîæóòü 
áóòè äåñåðòè.

Ùîñóáîòè ìîëîäèé êîíäèòåð 
âèãàäóº íîâ³ ðåöåïòè, ïðèäóìóº 
íåçâè÷àéíå îôîðìëåííÿ, ùîá 
â³äð³çíÿòèñÿ â³ä ³íøèõ. Òàêîæ 
¿çäèòü íà ìàéñòåð-êëàñè, íà-
ïðèêëàä, íåùîäàâíî â³äâ³äàâ 
ìàéñòåð-êëàñ ïî âèãîòîâëåí-
íþ ìàêàðîíñ³â ó Êàì’ÿíåöü-
Ïîä³ëüñüêîìó (ìàêàðîíñ — 
ôðàíöüçüêå ò³ñòå÷êî — àâò.) 

— Ïîêè íå áóëî ïðàö³âíèö³, 
ÿêà òîðãóº ó áóäí³, ÿ âäåíü ñèä³â 
ç ä³òüìè, à äåñåðòè âèãîòîâëÿâ 
âíî÷³, — ñêàçàâ õëîïåöü. — Âè-
ñèïàâñÿ ëèøå ó äåííèé ñîí ä³òåé 
³ òðîõè ï³ä ðàíîê.

— Ä³â÷àòêàì ç Â³òàë³êîì ïî-
äîáàºòüñÿ ïðîâîäèòè ÷àñ, ä³òêè 
òðîøêè ðîçáèøàêè ³ áóâàº, ùî 
íå ñëóõàþòüñÿ, àëå â³í ñïðàâëÿ-
ºòüñÿ — ä³ëèòüñÿ Îëüãà Êñåí÷è-
íà. — Ïðàöþâàòè ó äåñåðò-ñòóä³¿ 
ó âèõ³äí³ âèõîäèìî àáî ÿ, àáî 
÷îëîâ³ê. Íàéêðàùå òîðã³âëÿ éäå, 
êîëè º ïðåì’ºðè ô³ëüì³â, à îñî-
áëèâî ìóëüòèêè, òîä³ ïðèõîäèòü 
áàãàòî ä³òåé-ñîëîäêî¿æîê.

Ãåíåðàëüíèé ïàðòíåð: Öåìåíò 
«Çîä÷èé» — êîíòðîëþº ÿê³ñòü, 
ìàðêó òà âàãó ó êîæíîìó ì³øêó.

Îô³ö³éíèé ïåðåâ³çíèê: «Áë³ö òàê-
ñ³» — òðè ï'ÿò³ðêè, òðè ÷åòâ³ðêè

Ïðèãîùàº «Sweet Paradise» — 
íàòóðàëüí³ àâòîðñüê³ äåñåðòè.

Щосуботи Віталій придумує новий десерт. Робить солодощі 
вдома у Стрижавці, а продає у своїй крамничці 

Генеральний партнер Офіційний 
перевізник

Солодкий партнер

ÍÀÐÎÄÍÈÉ ÁÐÅÍÄ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ПРЕС-СЛУЖБА 
ГРОМАДСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 
«РОЗВИТОК.РОЗВИТОК»

15 ëèñòîïàäà ó Â³ííèö³ òå-
ëåâ³ç³éíèé âåäó÷èé Îëåêñàíäð 
Àíäðîñîâ ïðîâ³â çìàãàííÿ ç ãðè 
«Ùî? Äå? Êîëè?», òðàäèö³éíî 
îðãàí³çàòîðîì ïðîåêòó âèñòóïè-
ëà ²ðèíà Áîðçîâà.

Â ³íòåëåêòóàëüíîìó áîþ 
çóñòð³ëèñü 17 êîìàíä «Ìî-
ëîä³æíî¿ ë³ãè», ÿê³ ñòâîðèëè 
ñòóäåíòè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 
³ àêòèâíà ìîëîäü òà 10 êîìàíä 
«Á³çíåñ Ë³ãè» ç ÷èñëà ïðåäñòàâ-
íèê³â á³çíåñó ³ ãðîìàäñüêèõ 
ä³ÿ÷³â.

²ãðè ïðîõîäèëè òðàäèö³é-
íî â òðè òóðè, â êîæíîìó — 
ïî 12 çàïèòàíü. Êîìàíäè 
ïî ÷åðç³ îáèðàëè ïèòàííÿ 
òðüîõ ð³âí³â ñêëàäíîñò³, ïîò³ì 
ìàëè 1 õâèëèíó äëÿ îáãîâîðåí-
íÿ, ùîá ïðèéíÿòè ð³øåííÿ.

«Ùî? Äå? Êîëè» — öå ãðà 
íå íà ïðÿì³ çàïèòàííÿ. Â³äïî-
â³ä³ íà çàïèòàííÿ ìîæíà îòðè-
ìàòè çàâäÿêè ëîã³ö³, ³íòó¿ö³¿ òà 
åðóäèö³¿. Á³ëüøå òîãî, ï³ä ÷àñ 
ãðè ìîæíà îòðèìàòè äëÿ ñåáå 
é íîâ³ çíàííÿ. Öå îäíà ç íåáà-
ãàòüîõ ³ãîð, äå ôàêòè÷íî â³ä-

÷óâàºø, ÿê çàâîäèòüñÿ òâ³é ìî-
çîê, ÿê â³í ðàä³º íåîðäèíàðíèì 
çàäà÷àì. Êðóòî, ùî º òàê³ êî-
ìàíäè — ³íòåëåêòóàëüí³, âåñåë³, 
äðóæí³, ÿê³ ãðàþòü, ùî çà íèìè 
õî÷åòüñÿ ñïîñòåð³ãàòè òà íàñî-
ëîäæóâàòèñü ¿õ ðîçóìîì», — îð-
ãàí³çàòîð ²ðèíà Áîðçîâà

Ó «Á³çíåñ Ë³ç³» êîìàíäà 
«CSS» (Â³ííèöüêèé íàö³îíàëü-
íèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò) çà-
éíÿëà òðåòº ì³ñöå, íàáðàâøè 
21 áàë. Íà äðóãîìó ì³ñö³ êî-
ìàíäà «Óêðà¿íî÷êà» — 24 áàëè. 
Ïåðøå ì³ñöå ç³ çíà÷íèì â³ä-
ðèâîì â³ä ñóïåðíèê³â âèáîðî-

ëà êîìàíäà «Event àãåíòñòâî 
Êîñòÿíòèíà Ñòàí³ñëàâñüêî-
ãî» — 27 áàë³â.

Â «Ìîëîä³æí³é Ë³ç³» òðåòº 
ì³ñöå ç â³äðèâîì ëèøå â 1 áàë 
â³ä ñóïåðíèêà, çàéíÿëà êî-
ìàíäà «Ñàáæ» (Â³ííèöüêèé 
íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³-
âåðñèòåò), íàáðàâøè 23 áàëè. 
Íà äðóãîìó ì³ñö³ «Ïîëçó÷èå 
÷àéêè» (Äîíåöüêèé íàö³îíàëü-
íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Âàñèëÿ 
Ñòóñà) — 25 áàë³â. Ïåðøå ì³ñöå 
êîìàíäà «CSS» (Â³ííèöüêèé 
íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³-
âåðñèòåò) — 30 áàë³â.

Що? Де? Коли? — Інтелектуальні бої 
Вінниці з Олександром Андросовим!!!
БЛОГ

Організатор гри Ірина Борзова та ведучий Олександр Андросов

2 місце - команда «Україночка»

Команда «Гармонія»

1 місце — Команда «Event Агентство 
Костянтина Станіславського»

Команда Людмили Станіславенко

412387
412427

3 місце — Команда «CSS»

Команда «SkySoft.tech»

Команда «Delfiни»
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Заступник директора школи Зоя 
Сапожник стверджує, що діти 
вдома навчаються самостійно. 
Мовляв, вчителі скидають бать-
кам завдання на телефон і вони 
опановують їх. Крім того, на одну 
годину учні приходять у школу. 
Щоправда, роблять це далеко 
не всі. У понеділок, наприклад, 
за словами заступника директо-
ра, в одному з класів було шість 
учнів. Отримали завдання — і 
пішли додому. Шестикласників 
(6-А) Володю Шевчука і Сашу 
Спринчака зустріли на шкільному 
стадіоні. Хлопці кажуть, що ску-
чають за школою. Але в холодні 

класи не хочуть повертатися. Ще 
перед канікулами було холод-
но, а тепер… Вже тоді дехто за-
студився.
Марійка Дячик разом з мамою 
пані Катериною готувала уро-
ки. Дівчинка щиро зізналася, 
що вдома набагато краще, бо 
тепло і мама поруч. Мама була 
іншої думки.
— У нас двоє школярів початко-
вих класів, — каже пані Катери-
на. — Одних удома не залишиш. 
Змушена була взяти відпустку 
за власний рахунок.
Завершити роботи з монтажу 
системи опалення фахівці обі-

цяють до першого грудня. Якщо 
після цього у школі справді ста-
не тепло, вчителі й учні швид-
ко забудуть про всі негаразди. 
Правда, зимових канікул у них 
не буде. В цей час надолужу-
ватимуть згаяне. Так пояснила 
керівник відділу освіти.
Батьки в Агрономічному, з яки-
ми вдалося спілкуватися, мають 
намір звернутися до правоохо-
ронних органів, щоб перевіри-
ти, наскільки за призначенням 
витратили виділені державою 
гроші. Сума немала. За слова-
ми керівника відділу освіти, вона 
становить один мільйон гривень.

Взяла відпустку, щоб бути з дітьми 

ÑÈÒÓÀÖ²ß

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 170147

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067) 1079091 

— Çà â ³êíîì 
21 ñòîë³òòÿ, à â íàñ 
ä³òè â øêîëó íå õî-
äÿòü! — ç òàêèìè 

ñëîâàìè çâåðíóâñÿ äî RIA áàòü-
êî îäíîãî ç ó÷í³â. — Íå â³ðèòå? 
Ïðè¿äüòå â Àãðîíîì³÷íå.

Äèðåêòîð øêîëè Íàòàë³ÿ 
Àíóôð³ºâà ï³ä ÷àñ òåëåôîííî¿ 
ðîçìîâè íà çàïèòàííÿ, äå ó÷í³, 
â³äïîâ³ëà: «ßê äå? Âäîìà. Áî 
â øêîë³ õîëîäíî». 

Ó â³ää³ë³ îñâ³òè Â³ííèöüêîãî 
ðàéîíó ïîÿñíèëè, ùî íàâ÷àííÿ 
ïðèçóïèíåíî íàêàçîì íà÷àëüíè-
êà. Ó ïðèì³ùåíí³ ì³íÿþòü ñèñòå-
ìó îïàëåííÿ. Îá³öÿþòü çàâåðøè-
òè ðîáîòè äî 1 ãðóäíÿ. Äî öüîãî 
÷àñó ä³òè áóäóòü íà êàí³êóëàõ.

ПОГРОЖУВАЛИ ПЕРЕКРИТИ ДО-
РОГУ. Ó ê³ìíàò³, äå íàâ÷àþòüñÿ 
ïåðøîêëàñíèêè, íà ñò³í³ ãðà-
äóñíèê. Ó ïîíåä³ëîê ï³ñëÿ îá³äó 
òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ ñòàíîâèëà 
ï’ÿòü ãðàäóñ³â òåïëà. Êëàñ çíà-
õîäèòüñÿ íà ïåðøîìó ïîâåðñ³. Öå 
ùå òåïëî, ó ïîð³âíÿíí³ ç òåì-
ïåðàòóðîþ íà äðóãîìó ïîâåðñ³, 
îñîáëèâî ó íàð³æíèõ ê³ìíàòàõ. 

Ó äåÿêèõ ç íèõ âçèìêó âîäà çà-
ìåðçàëà. Íà ñò³ëü÷èêàõ äëÿ ïåð-
øà÷ê³â çàêð³ïëåí³ ïîäóøå÷êè.

— Òàê ìè íàéìåíøèõ ä³òîê 
ç³ãð³âàëè, — êàæå çàñòóïíèê äè-
ðåêòîðà øêîëè Çîÿ Ñàïîæíèê. — 
Íà ïîäóøå÷ö³ òåïë³øå ñèä³òè.

Ó äåÿêèõ ê³ìíàòàõ ñò³íè ó êóò-
êàõ ïîêðèëèñÿ öâ³ëëþ. Áàòüêè 
ñòàðàëèñÿ, äîïîìàãàëè ãîòóâàòè 
øêîëó äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî 
ðîêó. Ïðèêðî, ùî õîëîä çâ³â ¿õíþ 
ïðàöþ íàí³âåöü. Ïðî öå ðîçïî-
â³ëà ÷ëåí áàòüê³âñüêîãî êîì³òåòó 
øêîëè ïàí³ Îëåíà.

— Ä³òè íå ïåðåñòóïëÿòü ïîð³ã 
äîòè, äîêè ó øêîë³ íå áóäå òåïëî, 
òàê ìè ñêàçàëè óñ³ì, õòî ïðè¿æ-
äæàâ äî íàñ ç ðàéîíó, — ãîâîðèòü 
ïàí³ Îëåíà. — À ïðè¿æäæàëî ÷è-
íîâíèê³â áàãàòî — ³ ãîëîâà àä-
ì³í³ñòðàö³¿, ³ ãîëîâà ðàäè, ³ íà-
÷àëüíèê îñâ³òè, õòî òóò ò³ëüêè 
íå áóâ. Êðàùå á âîíè ë³òîì öå 
ðîáèëè, êîëè ä³òè íà êàí³êóëàõ, 
êîëè òåïëî íà âóëèö³.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, 
áàòüêè ïîïåðåäèëè ÷èíîâíèê³â: 
íå çðîáëÿòü, ùîá â øêîë³ áóëî 
òåïëî, âèéäóòü ïåðåêðèâàòè äî-
ðîãó. Ìîâëÿâ, ÿêùî íå ðîçóì³þòü 
ïî-äîáðîìó, òî áóäå ïî-³íøîìó.

— Íó, õ³áà öå ïî-ãîñïîäàðñüêè 

У ШКОЛІ В АГРОНОМІЧНОМУ 
ВОДА ЗАМЕРЗАЄ В КЛАСАХ 
Не до навчання  420 учнів школи 
села Агрономічне після осінніх канікул 
не приступили до навчання. У навчальному 
закладі міняють систему опалення. 
За десять днів до зими!? Чому восени і коли 
закінчаться вимушені канікули?

— ì³íÿòè ñèñòåìó îïàëåííÿ ï³ä 
÷àñ õîëîä³â? — çàïèòóº áàòüêî äâîõ 
ó÷í³â ïàí Îëåã. — Æîäåí ç ÷èíîâ-
íèê³â ó ñåáå âäîìà òàê íå ðîáèòü. 
À íà ðîáîò³, âèÿâëÿºòüñÿ, ìîæíà.

ГРОШІ ВИДІЛИЛИ ЩЕ НА ПО-
ЧАТКУ РОКУ. — Ùå òîð³ê ïëà-
íóâàëè çàì³íèòè ñèñòåìó îïà-
ëåííÿ, — êàæå äèðåêòîð øêîëè 
Íàòàë³ÿ Àíóôð³ºâà. — Âèãîòîâèëè 
ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ. Îäíàê 
êîøòè íàä³éøëè ³ç çàï³çíåííÿì. 
Íå âñòèãëè ¿õ îñâî¿òè. Öüîãî ðîêó, 
çäàâàëîñÿ, ñïðàâà çðóøèòüñÿ ç 
ì³ñöÿ. Êîøòè âèä³ëèëè íà ïî-
÷àòêó ðîêó, ïðîåêòíà äîêóìåí-
òàö³ÿ áóëà ãîòîâà ç 2016-ãî, àëå 
îñâîþâàòè ãðîø³ ðîçïî÷àëè ò³ëüêè 
ó ëèñòîïàä³ ç íàñòàííÿì õîëîä³â.

ßê ïîÿñíèëà ñï³âðîçìîâ-
íèöÿ, ïðîáëåìà ç îïàëåííÿì 
íå òåïåð³øíÿ. Çà ¿¿ ñëîâàìè, 
â³äêîëè øêîëà, â³äòîä³ òóò õî-
ëîäíî. Ïàí³ Íàòàë³ÿ äèðåêòî-
ðîì 13 ðîê³â. Êîëè ç’ÿñîâóâàëà 
ïðîáëåìó, ôàõ³âö³ ïîÿñíèëè, ùî 
ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà ïðèì³ùåííÿ 
ñèñòåìó îïàëåííÿ çìîíòóâàëè ç 
ïîðóøåííÿì.

— Íàéòåïë³øå áóëî ó ï³ä-
âàë³, ùå òðîõè â³ä÷óâàëîñÿ òå-
ïëî íà ïåðøîìó ïîâåðñ³, àëå 
íå ñêð³çü, à íà äðóãîìó äóæå 
õîëîäíî, — óòî÷íþº ñï³âðîçìîâ-
íèöÿ. — Ó ñâ³é ÷àñ â³äìîâèëèñÿ 
â³ä öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ. 
Âñòàíîâèëè âëàñíó êîòåëüíþ 
íà àëüòåðíàòèâíîìó ïàëèâ³. Òå-
ïë³øå ñòàëî íå íàáàãàòî á³ëüøå, 
í³æ ðàí³øå. Öå ùå ðàç ï³äòâåð-
äèëî âèñíîâêè, ùî ïðîáëåìà 
â ñàì³é ñèñòåì³. Òðåáà áóëî ¿¿ 
ì³íÿòè. Ïèòàííÿ ïîðóøóâàëè 

áàãàòî ðàç³â. Àëå âñå íå âèñòà-
÷àëî êîøò³â. Íàðåøò³ äîáèëèñÿ 
¿õ âèä³ëåííÿ. Òàê âèíèêëà ³íøà 
ïðîáëåìà — ÿê ¿õ îñâî¿òè.

Ïàí³ äèðåêòîð íàãîëîñèëà, 
ùî äîãîâ³ð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò 
óêëàäàº íå øêîëà, à â³ää³ë îñâ³òè, 
òàê ñàìî â³ää³ë º ðîçïîðÿäíèêîì 
êîøò³â.

ПРОЕКТАНТИ ЗАГУБИЛИ… ТРИ 
КІМНАТИ. — Ðîáîòè ³ç çàì³íè 
ñèñòåìè îïàëåííÿ ìàëè íàì³ð 
ðîçïî÷àòè âæå íàâåñí³, êîëè çà-
ê³í÷èâñÿ îïàëþâàëüíèé ñåçîí, — 
êàæå êåð³âíèê â³ää³ëó îñâ³òè 
Ñâ³òëàíà Òîìóñÿê. — Ïðîåêòíà 
äîêóìåíòàö³ÿ áóëà ãîòîâà ç ìè-
íóëîãî ðîêó, êîøòè íàì ïåðåêà-
çàëè, æîäíèõ ïðè÷èí äëÿ çâîë³-
êàííÿ ðîá³ò, çäàâàëîñÿ, íå áóëî.

Àëå òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ òðå-
áà áóëî ïåðåäàòè íà åêñïåðòèçó. 
Âèíèêàº ïèòàííÿ: ÷îìó çðîáè-
òè öå íå ìîæíà áóëî íà ïî÷àòêó 
ðîêó? Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíè-
ö³, åêñïåðòèçà òðèâàëà òðè ì³ñÿö³. 
Íà òàê³ òåðì³íè êåð³âíèê îñâ³òè, 
çà ¿¿ æ ñëîâàìè, íå ðîçðàõîâóâàëà. 
Âèÿâëÿºòüñÿ, ó äîêóìåíòàö³¿ âè-
ÿâèëè íèçêó ïîðóøåíü. Íàéá³ëüø 
êðè÷óùå ç íèõ — ïðîåêòàíòè 
ÿêèìîñü ÷èíîì «çàãóáèëè» àæ 
òðè ê³ìíàòè. ßê ìîæíà íå äî-

ðàõóâàòèñÿ ïðèì³ùåííÿ, ïðî öå 
õîò³ëîñÿ çàïèòàòè ó ôàõ³âö³â.

— Íå íàçâó ÿ âàì ¿õ, — êàæå 
ïàí³ Òîìóñÿê. — Áî íå ïàì’ÿòàþ. 
Ó íàñ æå íå îäíà øêîëà Àãðî-
íîì³÷íîãî, äå òðèâàþòü ðîáîòè. 
Êîëè çàìîâëÿëè ïðîåêò, áóëè 
óïåâíåí³, ùî ìàºìî ñïðàâó ç 
ôàõ³âöÿìè, à âèÿâèëîñÿ…

Íå â³ä êåð³âíèêà îñâ³òè ä³çíà-
ëèñÿ ïðî ïîìèëêè â òåõäîêóìåí-
òàö³¿. Ïðî öå çíàþòü â Àãðîíî-
ì³÷íîìó ³ áàòüêè, ³ â÷èòåë³.

— Ïðîåêòàíòè íå ò³ëüêè çàãó-
áèëè òðè ê³ìíàòè, — êàæå ÷ëåí 
áàòüê³âñüêîãî êîì³òåòó çãàäàíà 
ïàí³ Îëåíà. — Ó ñïîðòçàë³ òðóáó 
îïàëåííÿ ñïðîåêòóâàëè ïî… öåí-
òðó ïðèì³ùåííÿ. Á³ã ç áàð’ºðàìè 
ìîæíà áóëî á âëàøòîâóâàòè.

— Ùî âàì íà òàêå â³äïîâ³ëè 
ïðîåêòàíòè? — çàïèòóþ ó êåð³â-
íèö³ â³ää³ëó îñâ³òè 

Êàæå, ìîâ÷àëè ó â³äïîâ³äü.
Ìàéæå 40 òèñÿ÷ ãðèâåíü çà-

ïëàòèëè çà ïðîåêò. Ùå 11 òèñÿ÷ 
ïåðåðàõóâàëè åêñïåðòó.

— Âðàõóéòå, ùî âñå ë³òî âîíè 
ùå òåíäåðèëèñÿ, — êàæå îäèí ç 
áàòüê³â ó÷íÿ. — ßê ó ò³é â³äîì³é 
áàéö³, ë³òî êðàñíå ïðîñâèñò³ëè, 
à òåïåð âçÿëèñÿ çà ðîáîòó ³ äóæå 
íàñ ïðîñÿòü ïîòåðï³òè, ìîâëÿâ, 
ðîáëÿòü áëàãî äëÿ ä³òåé.

Шестикласники Володя Шевчук і Саша Спринчак 
кажуть, що скучають за школою. Але в холодні класи 
не хочуть повертатися
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За відомою версією, зроблений 
стіл у 1820-ті роки. Судячи із сю-
жету на стільниці, це мало від-
ношення до якихось польських 
прізвищ. Відомо, що з 1917 року 
до 20-х років минулого століт-
тя цей стіл знаходився в Голов-
ному політичному управлінні, 
а у 1965 році його у музей пе-
редали з міськкому компартії.
Також за однією з версій, стіл 
знаходився у кабінеті головно-
го отамана Армії УНР Симона 
Петлюри в його штаб-квартир 
на вул. Оводова (теперішнє 

приміщення облрадіо), коли 
Вінниця була столицею Укра-
їни.
Наскільки відомо, коли Петлюра 
відступив за кілька днів до при-
ходу «червоних», тодішній ди-
ректор музею Густав Брилінг 
разом із синами перетягли стіл 
у будинок Фабріціуса на вул. 
Грушевського, де і знаходився 
тоді музей. Однак стіл запримі-
тив начальник вінницького ГПУ. 
Ну а через певний час він знову 
опинився у директора краєзнав-
чого музею.

Історія стола 

ОКСАНА ПУСТОВІТ, 
RIA, (067)7992206 

Ñò³ë í³áè ïðè-
ðå÷åíèé íàçàâæäè 
çàëèøèòèñü åêñïî-
íàòîì ó äèðåêòîð-

ñüêîìó êàá³íåò³ êðàºçíàâ÷îãî 
ìóçåþ. Íå ïðîõîäèòü ó äâåð³. 
Òà é ³ñòîðè÷íà âàãà éîãî ó äâà 
ñòîë³òòÿ íå ìåíøà çà ðåàëüíó…

«Äî ìåíå áóëà çðîáëåíà ðå-
êîíñòðóêö³ÿ öüîãî êàá³íåòó. ßê 
ìåí³ ðîçïîâ³äàâ ïîïåðåäí³é äè-
ðåêòîð, äâåð³ áóëè ç ³íøîãî áîêó 
³ áóëè íàáàãàòî øèðø³, òîìó ñò³ë 
çàíåñëè. À ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ 
çì³íèëè ³ ðîçòàøóâàííÿ äâåðåé, 
³ ñàì³ äâåð³, àäæå ñò³ë íå âèíî-
ñèëè, òîìó ùî â³í íàäòî òÿæ-
êèé. Ñüîãîäí³ âèíåñòè ïðîñòî 
íåìîæëèâî. Óçàãàë³-òî, öå ìó-
çåéíèé åêñïîíàò, â³í ìàº ñâ³é 
íîìåð, îäíàê çàíàäòî âåëèêèé 
äëÿ åêñïîçèö³¿. Ó ôîíäàõ, ÿê³ 
ïåðåâàíòàæåí³, éîìó òåæ çàò³ñ-
íî». Öå ç ³íòåðâ’þ 2004 ðîêó ³ç 
òîä³øíüîþ äèðåêòîðêîþ êðàºç-
íàâ÷îãî ìóçåþ Ëþäìèëîþ Êàðî-
ºâîþ. Âîíà òîä³ ðîçïîâ³äàëà, ùî 
â 90-õ ðîêàõ ó Â³ííèö³ ïðî¿çäîì 
áóâ ôàõ³âåöü ç ìåáë³â Ëåí³íãðàä-
ñüêîãî ìóçåþ.

«² â³í, çâè÷àéíî, çâåðíóâ óâàãó 
íà ñò³ë, îáëàçèâ éîãî ç óñ³õ áî-
ê³â ³ ñêàçàâ, ùî â³í ìàñîíñüêèé. 
Æàðòîìà ïîðàäèâ óíî÷³ ïîøó-
êàòè ìàñîíñüêèé òàéíèê, âîíè 
¿õ ðîáèëè â ñòîëàõ. Àëå â³í áóâ 
ó òàêèõ ðóêàõ, ùî òàì í³ÿêèõ 
òàéíèê³â âæå íåìàº, îñîáëèâî 
ï³ñëÿ ÃÏÓ…» 

«ЦЯ РЕЛІКВІЯ НЕ ПОВИННА СТОЯ-
ТИ В КАБІНЕТІ ДИРЕКТОРА». Óæå 
äâà ðîêè ãîëîâà Â³ííèöüêî¿ îá-
ëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âàëåð³é Êîðî-
â³é ìàº íàì³ð çì³íèòè «ïðîïèñêó» 
àíòèêâàðíîìó ñòîëó Ïåòëþðè:

— Ð³øåííÿ ùå íå âèíåñåíî — 
éäå îáãîâîðåííÿ. Àëå ÿ ÷åñíî 
õî÷ó ñêàçàòè: öå òà ðåë³êâ³ÿ, ÿêà 
íå ïîâèííà áóòè â êàá³íåò³ ó äè-
ðåêòîðà êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ. Íà-
ðàç³ â³äïðàöüîâóºòüñÿ êîíöåïö³ÿ 
ì³ñüêîþ ðàäîþ, çîêðåìà, ùîäî 
íîâîãî ì³ñöÿ äëÿ öüîãî åêñïîíà-
òó. Òàì, äå áóäå ñòâîðåíèé ìóçåé, 
òóäè é òðåáà ïåðåíåñòè öåé ñò³ë.

Âàì îñîáèñòî õîò³ëîñÿ á çà íèì 
ñèä³òè?

— Í³… Âè ìåíå ïðàâèëüíî çðî-
çóì³éòå, ÿ êîëè áà÷èâ öåé ñò³ë, 
³ ùî çà íèì ñèä³ëà äèðåêòîð 
ìóçåþ… Ïðè âñ³é ïîâàç³ äî íå¿, 
òî öå íåïðàâèëüíî. Ñüîãîäí³ ñò³ë 
óæå ñòî¿òü â ñòîðîí³, çà íèì óæå 
í³õòî íå ñèäèòü — â³äãîðîäæå-
íèé. Áóëà ïåâíà êðåàòèâí³ñòü 
õèòðèõ ëþäåé, ÿê³ çàíåñëè éîãî, 
à ïîò³ì ïîñòàâèëè âóçüê³ äâåð³. 
À òåïåð, ùîá éîãî âèíåñòè, òðåáà 
ï³âñò³íè ðîç³áðàòè. Äóìàþ, ùî 
ð³øåííÿ áóäå çíàéäåíå êðàñèâå.

Êðàñèâèé ñò³ë çíàõîäèòüñÿ 
íà òðåòüîìó ïîâåðñ³ ó êðàºçíàâ÷î-
ìó ìóçå¿. Éîãî ïîáà÷èòè íå ïðî-
áëåìà — ó êàá³íåò äèðåêòîðà ïðî-
âîäÿòü ÷åðãîâ³ åêñêóðñîâîäè. Òàì 
â³í ñòî¿òü ç 1965 ðîêó. Íå îäíîãî 
äèðåêòîðà ïåðåæèâ.

«СТІЛ ШВИДШЕ РОЗБЕРУТЬ, 
А НЕ СТІНУ». — Ó 1965 ðîö³ äîáó-
äîâóâàëàñü ôàñàäíà ÷àñòèíà ìó-

«НЕВИНОСНИЙ» СТІЛ ПЕТЛЮРИ. 
ЧИ ЗАЛИШИТЬСЯ ВІН У МУЗЕЇ?
Раритет  Він пережив не одну владу. 
А 13 років тому вперше заговорили про 
загрозу знищення — тієї зими краєзнавчий 
музей міг залишитися без опалення. 
Жартували: якщо ще один льодовиковий 
період зможе «пережити» наш мамонт, 
то стіл Петлюри — ні

çåþ, öåé ñò³ë çàíåñëè ó äèðåêòîð-
ñüêèé êàá³íåò ùå ïðè ïîê³éíîìó 
²âàíó ²âàíîâè÷ó Çàéöþ, — ðîçïî-
â³äàº íèí³øíÿ äèðåêòîðêà Êà-
òåðèíà Âèñîöüêà. — ßêùî ó íàñ 
áóäå ïðîâåäåíèé ðåìîíò íàøèõ 
ïðèì³ùåíü, áóäå ñòâîðåíà åêñ-
ïîçèö³ÿ äî 100-ð³÷÷ÿ Óêðà¿íñüêî¿ 
ðåâîëþö³¿. Òåæ ïëàíóºìî çðîáèòè 
âèñòàâêó, ìîæëèâî, íàì âäàñòüñÿ 
ñò³ë ïåðåíåñòè ó çàëó.

Òîáòî ñòîð³÷÷ÿ ó öüîìó ðîö³?
— Í³, 2017-2021 ðîêè. Ñò³ë õî÷å-

ìî ñïî÷àòêó â³äðåñòàâðóâàòè, à öå 
ìîæëèâî ëèøå â Êèºâ³ — ó Íà-
ö³îíàëüíîìó ðåñòàâðàö³éíîìó 
öåíòð³. Êîøòè âåëèê³, ïëàíóºìî 
íà íàñòóïíèé ð³ê — öå äåñü 200 òè-
ñÿ÷ ãðí. Äóìàþ, ùî ñò³íó íå ðîç-
áèðàòèìåìî, à øâèäøå ðîçáåðåìî 
ñò³ë. Öå æ íå â ðóêàõ éîãî ñïóñòèø.

×è ïðàâäà, ùî ñò³ë òîííó âà-
æèòü?

— Òÿæêèé, àëå ñê³ëüêè, 
íå çíàþ. Éîãî íàâ³òü ïåðåñóíó-
òè íåïðîñòî. Ó íàñ çàïëàíîâàíî 
âèêëèêàòè ñïåö³àë³ñò³â-ðåñòàâ-
ðàòîð³â. Âîíè ïîäèâëÿòüñÿ, äà-
äóòü ñâî¿ âèñíîâêè ³ ùîäî ñóìè, 
³ òåðì³íó ðåñòàâðàö³¿.

Ïàí³ Êàòåðèíî, ÷îìó çà íèì 
íå ñèäèòå?

— Ðàí³øå ñèä³ëà… Âèñòàâèëè 
éîãî îêðåìî, áî ³íîä³ ïðèõîäÿòü 
äèâèòèñÿ. Äî ðå÷³, ó íàñ º íå ò³ëü-
êè öåé ñò³ë. Òå, ùî ñòîñóºòüñÿ 
ïðåäìåò³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç Óêðà¿í-
ñüêîþ ðåâîëþö³ºþ, òî ó ìóçå¿ º 
é ï³àí³íî, ÿêå â 1917 ðîö³ çíà-
õîäèëîñü ó íèí³øíüîìó ìóç-
äðàìòåàòð³ ³ìåí³ Ñàäîâñüêîãî. 
Äî òîãî æ, âîíî âèãîòîâëåíå 
ó Â³ííèö³ — òàì º òàáëè÷êà. ª 
ó íàñ ðàðèòåòí³ åêñïîíàòè — ôî-
òîãðàô³¿, äîêóìåíòè, ï³àí³íî, ñò³ë, 
çà ÿêèì ñèä³â Ïåòëþðà… Õàé öå 
ëåãåíäà, àëå â êàäðàõ ïîëüñüêî¿ 
ê³íîõðîí³êè öåé ñò³ë ô³ãóðóâàâ 
ó 1920 ðîö³.

Öå êîëè ïîáà÷èëè?
— Æîäíîãî äîêóìåíòà íà ñò³ë 

íåìàº — í³ â àðõ³âàõ, í³ â ïîëü-
ñüêèõ âèäàííÿõ ïîêè ùî íå çíà-
éøëè. À îò ï’ÿòü ðîê³â òîìó 
ó Â³ííèöüêîìó ïåäàãîã³÷íîìó 
óí³âåðñèòåò³ áóëà óêðà¿íñüêî-
ïîëüñüêà êîíôåðåíö³ÿ. Ïîëüñüê³ 
íàóêîâö³ äåìîíñòðóâàëè ê³íîêà-
äðè ç ïåðøèì ãîëîâîþ â³äðîäæå-
íî¿ ïîëüñüêî¿ äåðæàâè Þçåôîì 
Ï³ëñóäüêèì ³ Ñèìîíîì Ïåòëþ-
ðîþ. ² òàì íà ê³ëüêà ñåêóíä öåé 
ñò³ë ïîòðàïèâ ó êàäð. Ïðèíàéìí³, 
éîãî ìîæíà áóëî âï³çíàòè.

Íà æàëü, íå çíàºìî òî÷íî, çâ³ä-
êè öåé ñò³ë ïîòðàïèâ, ïðèì³ðîì, 
ó êàíöåëÿð³þ Äèðåêòîð³¿. Òå, ùî 
â³í ïðèâåçåíèé ç ÿêîãîñü ïàí-
ñüêîãî ìàºòêó, öå áåçïåðå÷íî. Öå 
êàá³íåòíèé ñò³ë. Øâèäøå çà âñå, 
äóæå çäàëåêó íå âåçëè. Äåñü àáî 
â³ä Ãðîõîëüñüêèõ — ç Ï’ÿòíè÷àí 
÷è Ùåðáàòîâî¿ — ç Íåìèðîâà, 
àäæå áàãàòî ó ò³ ðîêè çàáðàíî ³ç 
¿¿ ïàëàöó.

Ó ìóçåé ñò³ë ïîòðàïèâ ç âëàäíîãî 
êàá³íåòó. ßê ãîâîðÿòü ïðàö³âíèêè, 
ÿê³ äàâíî ïðàöþþòü ó ìóçå¿, ùî öåé 
ñò³ë ³ øàôó (òåæ ó êàá³íåò³ äèðåêòî-
ðà — àâò.) çàïðîïîíóâàëè çàáðàòè ç 
ì³ñüêîìó ïàðò³¿, áî òàì ì³íÿëè ìå-
áë³ íà íîâ³ — ïîë³ðîâàí³. Òîáòî öå 
áóëî ç êàá³íåòó îäíîãî ³ç ñåêðåòàð³â 
ì³ñüêîìó ïàðò³¿. Ó ÿêîìó òî÷íî — 
íå çíàºìî. Âîíè àíòèêâàðí³ ìåáë³, 
ÿê öåé ñò³ë, âèêèäàëè. Äîáðå, ùî 
íå ñïàëèëè, íå â³äâåçëè êîìóñü 
íà äà÷ó. Ìàáóòü, áóëî íå ìîäíî.

МАСОНСЬКИЙ ТАЙНИК 
НЕ ЗНАЙШЛИ 

Êîëè âîñòàííº ðåñòàâðóâàëè ñò³ë?
— Íàñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, 

òî ðåñòàâðàö³ÿ ñòîëó íå ïðîâîäè-
ëàñü. Òåìïåðàòóðà ïîâèííà áóòè 
ñòàá³ëüíà. Âîíà òóò ³ º ñòàá³ëüíà. 
Ä³éñíî, êîëèñü áóëà ïðîáëåìà 
íå ëèøå ç³ ñòîëîì, à é ç ³íøèìè 
åêñïîíàòàìè. «Ëüîäîâèêîâèé ïåð³-
îä» ïåðåæèâ òóò íå ëèøå ìàìîíò…

Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ 
âñå æ õî÷å ïåðåñåëèòè ñò³ë Ïåò-
ëþðè ³ç êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ. Âàøå 
ñòàâëåííÿ äî ³äå¿ Âàëåð³ÿ Êîðîâ³ÿ? 
Â³ääàñòå ëåãêî?

— Íå çíàþ, ïðî ÿêå ñàìå ïðè-
ì³ùåííÿ ãîâîðèâ Âàëåð³é Â³êòî-
ðîâè÷. ßêùî ïðî «Ñàâîé», äå ïå-
ðåáóâàâ óðÿä ÓÍÐ, òî ó ðàç³ ñòâî-

ðåííÿ òàì ìóçåþ ³ç â³äïîâ³äíîþ 
îõîðîíîþ, òî ìè ³ç çàäîâîëåííÿì 
çðîáèìî ô³ë³þ íàøîãî ìóçåþ. ×è 
ÿêùî áóäå ñòâîðåíèé ó òîìó æ 
ïðèì³ùåíí³ ðàä³îêîì³òåòó, á³ëÿ 
ÿêîãî ïàì’ÿòíèê Ñèìîíó Ïåòëþ-
ð³ â³äêðèëè, òî ÿ íå ñêàæó, ùî 
ãîòîâ³ â³ääàòè íà ïîñò³éíî, àëå 
íà åêñïîíóâàííÿ äî çàõîä³â «Â³-
ííèöÿ — ñòîëèöÿ ÓÍÐ», äàìî.

Óñå æ òàêè, ÿêà âàðò³ñòü ëåãåí-
äàðíîãî ñòîëó?

— ª ñòðàõîâà âàðò³ñòü ³ âîíà äóæå 
çíà÷íà. ̄ ¿ âèçíà÷èëè íàø³ ôàõ³âö³. 
ßêà — íå ñêàæó. Öå òàºìíèöÿ.

²êîíà íà ñòîë³ Ïåòëþðè, áî âè 
ìàºòå çàáîáîíè — Ìàò³ð Áîæà 
ïðîòè ìàñîí³â?

— Í³, ³êîíó ìåí³ ïîäàðóâàâ êî-
ëåêòèâ íà þâ³ëåé. Âîíà íàñò³ëüíà ³ 
ÿ ¿¿ ïîñòàâèëà íà öåé ñò³ë… Ùîäî 
ìàñîí³â. Ñïðàâä³, º ñèìâîë³êà. Óñ³ 
ìåíå ïèòàþòü ïðî òàéíèêè, àëå 
ìè ¿õ íå âèÿâèëè. Ïðèáèðàëüíèö³ 
ñò³ë âèòèðàëè íå ðàç, íàòèñêàëè 
êîæíó öþ çàãëèáèíêó… Í³÷îãî 
íå â³äêðèëîñü. Ìîæëèâî, êîëè 
ä³éäå ÷åðãà äî ðåñòàâðàö³¿, ôàõ³âö³ 
â³äêðèþòü òàéíèêè. Íàñïðàâä³ ñò³ë 
íå äîñë³äæåíèé, òîìó í³÷îãî êîí-
êðåòíîãî íå ñêàæó. ßêîñü äî öüîãî 
ñòîëó ðóêè íå ä³éøëè. ² ôàõ³âöÿ 
òàêîãî ãëèáîêîãî ïî äåðåâó ó íà-
øîìó ìóçå¿ íåìàº. Ñïîä³âàºìîñü, 
íà ôàõ³âö³â ³ç Êèºâà — äîïîìî-
æóòü íàì ñò³ë Ïåòëþðè àòðèáó-
òóâàòè.

Ñò³ë º ÷è íå ºäèíèì ðåàëü-
íèì åêñïîíàòîì ³íòåð'ºðó êàá³-
íåòó Ñèìîíà Ïåòëþðè, õî÷ â³í 
çà ñâî¿ìè ìàñøòàáàìè ³ âàãîþ 
òóäè íå âïèñóºòüñÿ. Çà íèì âæå 
íå ïèøåòüñÿ ³ñòîð³ÿ Â³ííèö³, 
Óêðà¿íè. Â³í ñàì ñòàâ ¿¿ ³ñòîð³ºþ. 
Íåâèíîñíîþ.

Стіл, за яким возсідав Голова Директорії та Головний 
Отаман Військ Української Народної Республіки Симон 
Петлюра. Його 52 роки не виносили із кабінету директора 
краєзнавчого музею

Ïîáà÷èòè ñò³ë — 
íå ïðîáëåìà. Ó êàá³íåò 
äèðåêòîðà ïðîâîäÿòü 
÷åðãîâ³ åêñêóðñîâîäè. 
Òàì â³í ñòî¿òü 
³ç 1965 ðîêó
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— В энергетических напитках на самом 
деле нет ничего чудодейственного. За-
явления рекламы, что данная продукция 
обеспечивает организм энергией, со-
вершенно беспочвенны. Данные напитки 
представляют собой всего лишь витамини-
зированные и газированные заменители 
кофе, только значительно более вредные 
для организма.
Некоторые «энергетики», кроме больших 
доз кофеина, могут содержать синтетиче-
ские стимуляторы, последствия употре-

бления которых досконально не изучены. 
Необходимо помнить, что энергетические 
напитки ни в коем случае нельзя употре-
блять пожилым людям, детям, беремен-
ным женщинам, при болезнях сердечно-
сосудистой, центральной нервной систем 
и при глаукоме. Допускается употребле-
ние таких напитков молодыми здоровы-
ми людьми в исключительных случаях, 
в небольших количествах, никогда не сме-
шивая «энергетики» с алкогольными на-
питками. Большинство содержащиеся 
в подобных напитках стимуляторов можно 
получить из давно известных и проверен-
ных продуктов, таких как кофе, какао, чай. 
Витаминами снабдить свой организм мож-
но употребляя свежие фрукты, овощи и на-
туральные соки. Это намного безопасней 
и полезней.

Àëåêñàíäð 
Ñàìîéëîâ

âðà÷-òåðàïåâò, 
ãàñòðîåíòåðîëîã âèííèöêîãî 

ìåäèöèíñêîãî öåíòðà 
“Àëüòàìåäèêà”

Комментарий эксперта

Ýíåðãåòèêè ïîëíîñòüþ çà-
ïðåùåíû â Äàíèè, Òóðöèè, 
Ôðàíöèè, Íîðâåãèè, Óðóãâàå 
è Èñëàíäèè, à òàêæå â íåêîòî-
ðûõ øòàòàõ ÑØÀ. Â Ãåðìàíèè, 
íàïðèìåð, ýíåðãåòèêè ìîæíî 
êóïèòü òîëüêî â àïòåêå ïðè íà-
ëè÷èè ðåöåïòà.

Ýíåðãåòèê íå äàðèò äîïîëíè-
òåëüíîé ýíåðãèè. Ñîäåðæèìîå 
áàíêè ðàñêðûâàåò âíóòðåííèå 
ðåçåðâû îðãàíèçìà. Òîíèê 
íå äàåò ýíåðãèè, à âûñàñûâàåò 
åå èç íåäð îðãàíèçìà, è ïî-
ëó÷àåòñÿ, ÷åëîâåê èñïîëüçóåò 
ñîáñòâåííûå ðåñóðñû. Ïðîùå 
ãîâîðÿ, áåðåò èõ ó ñåáÿ æå âçàé-
ìû. È äîëã ðàíî èëè ïîçäíî 

ïðèõîäèòñÿ âîçâðàùàòü, ðàñ-
ïëà÷èâàÿñü óñòàëîñòüþ, áåñ-
ñîííèöåé, ðàçäðàæèòåëüíîñòüþ 
è äåïðåññèåé.

Ч ТО В БА Н К Е .  Â ñîñ ò àâ 
ýíåðãåòèêîâ âõîäÿò âåùåñòâà, 
ñòèìóëèðóþùèå óìñòâåííóþ 
è ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü: 
êîôåèí, ýêñòðàêòû ãóàðàíû 
è æåíüøåíÿ, àìèíîêèñëîòû 
è âèòàìèíû ãðóïïû Â.

Íåêîòîðûå ýíåðãåòèêè ñîäåð-
æàò íåáîëüøèå äîçû àëêîãîëÿ. 
Òàêèìè íàïèòêàìè ëó÷øå íå óâ-
ëåêàòüñÿ. Ïîñëåäñòâèÿ îò òàêîé 
êîìáèíàöèè îêàçûâàþòñÿ êóäà 
õóæå, ÷åì îò àëêîãîëÿ ñàìîãî 

«ЭНЕРГЕТИКИ» 
НЕ ДАЮТ, А ЗАБИРАЮТ ЭНЕРГИЮ 
Не чудо-зелье  Вещества, которые 
содержат энергетики, при длительном 
употреблении истощают организм. 
К тому же, ученые до сих пор не уверены, 
как все это взаимодействует между собой

КОФЕИН
интоксикация кофеином 

приводит к учаще-
нию сердцебиения, 

повышению артериаль-
ного давления, тошноте, 

рвоте, конвульсиям, пси-
хозу и, в редких случаях, 

даже к смерти 

ЭКСТРАКТ 
ГУАРАНЫ

повышенное мочеобразо-
вание и мочеиспускание, 

бессонница, возбужде-
ние, тошнота, волнение, 

учащенный пульс, судоро-
ги, головная боль, тремор, 
сердечная аритмия, рвота, 

раздражительность 

ïî ñåáå. Ýòî ñâÿçàíî ñ ïðîòèâî-
ïîëîæíî íàïðàâëåííûì äåé-
ñòâèåì ñîñòàâëÿþùèõ êîêòåéëÿ: 
ýíåðãåòèêè îêàçûâàþò ñòèìóëè-
ðóþùåå âîçäåéñòâèå íà íåðâíóþ 
ñèñòåìó, à àëêîãîëü — óãíåòàþ-
ùåå. ×òî è ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî 
ëþäè ïåðåñòàþò êîíòðîëèðîâàòü 
êîëè÷åñòâî âûïèòîãî, òàê êàê 
êîôåèí äî ïîðû äî âðåìåíè 
ìàñêèðóåò ñòåïåíü îïüÿíåíèÿ, 
è âûïèâàþò çíà÷èòåëüíî áîëü-
øå îáû÷íîãî.

КОГДА МОЖНО И СКОЛЬКО 
БЕЗВРЕДНО. Åñëè âû âñå æå 
ðåøèëè âûïèòü ýíåðãåòèê, 
îãðàíè÷òåñü äâóìÿ áàíêàìè 
íàïèòêà. È îáðàòèòå âíèìàíèå 
íà åãî ñîñòàâ: â îäíèõ áîëüøå 
êîôåèíà, â äðóãèõ — âèòàìè-
íîâ è óãëåâîäîâ. «Êîôåéíûå» 
íàïèòêè ïîäõîäÿò çàÿäëûì 
òðóäîãîëèêàì è ñòóäåíòàì, 
à «âèòàìèííî-óãëåâîäíûå» — 
àêòèâíûì ëþäÿì, ïðåäïî÷è-
òàþùèì ïðîâîäèòü ñâîáîäíîå 
âðåìÿ â ñïîðòçàëå.

При приёме более двух банок энергетика или же при комбинации его 
с алкогольными напитками организм получает не энергию, а передозировку 

действующими веществами чудо-напитка:

ЧТО ВЫКАЧИВАЕТ ИЗ ТЕБЯ ЭНЕРГЕТИК

ЭКСТРАКТ 
ЖЕНЬШЕНЯ
при передозировке могут 
наблюдаться головная 
боль и головокружение, 
бессонница, тошнота, 
рвота, повышение 
температуры тела. При 
отравлении — наруше-
ние дыхания, потеря 
сознания

МАТЕ
содержит матеин, 
который оказывает то же 
влияние, что и кофе. Со-
ответственно, симптомы 
передозировки от мате 
те же, что и от передози-
ровки кофеином

АМИНОКИСЛОТА ТАУРИН
само по себе вещество безвредно. Но в сочетании с другими компонентами энергетиков может 

проявить сильный желчегонный эффект, что опасно для людей, страдающих заболеваниями 
печени или желчевыводящих путей, провоцировать усиленное выделение желчи и у здоровых 

людей, которая раздражает слизистую кишечника
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Перемогли 
господарі 
 Â³äáóâñÿ ì³æíàðîäíèé òóð-
í³ð ç ãðåêî-ðèìñüêî¿ áîðîòü-
áè «Â³ííèöÿ-2017». Ãîñïî-
äàð³ êèëèìà çäîáóëè ø³ñòü 
çîëîòèõ íàãîðîä ç äåñÿòè. 
Ãîëîâí³ ïðèçè îòðèìàëè: 
²âàí ×åðí³ãà (äî 76 êã) — 
«Çà âîëþ äî ïåðåìîãè», 
Â³êòîð Ïîãî÷óê (äî 50 êã) — 
«Çà íàéêðàùó òåõí³êó», 
Â³òàë³é Æåçìåð (äî 38 êã) — 
«Êðàùîìó áîðöþ òóðí³ðó».

П’ятий у світі 
 Ó Ñîô³¿ (Áîëãàð³ÿ) ïðî-
éøëà ìîëîä³æíà ïåðø³ñòü 
ñâ³òó ç³ ñòðèáê³â íà àêðîáà-
òè÷í³é äîð³æö³ ñåðåä þíàê³â 
³ ä³â÷àò 15–16 ðîê³â. Óêðà-
¿íö³ íå âèáîðîëè ìåäàë³. 
À êðàùèé ðåçóëüòàò ïîêàçàâ 
â³ííè÷àíèí ²âàí ×óïðèíà, 
ÿêèé ïîñ³â ï’ÿòå ì³ñöå.

Змагатимуться 
вольники 
 22–23 ëèñòîïàäà ïðîéäå 
â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò Â³ííèö³ 
ç â³ëüíî¿ áîðîòüáè ñåðåä þíà-
ê³â òà ä³â÷àò 2003–2005 ð. í. 
Çìàãàòèìóòüñÿ ó áîðö³âñüêîìó 
çàë³ Öåíòðàëüíîãî ì³ñüêîãî 
ñòàä³îíó. Ïî÷àòîê — î 17.00.

Харківська 
бронза 
 Ó Õàðêîâ³ íà â³äêðèòîìó 
÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè âèõîâàíåöü 
Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè ¹ 2 
ªãîð Îñàä÷óê çäîáóâ áðîíçó 
ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 57 êã.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

ÑÏÎÐÒ

Цікаво, що у спортсменів-вело-
сипедистів міжсезоння практич-
но не буває. Відкриті зимові ве-
лоперегони у Вінниці пройдуть 
вже наприкінці січня.
— Узимку також можна ката-
тися, але це треба робити аку-

ратно. Варто використовувати 
велодоріжки, якщо їх встигне 
розчистити від снігу міська 
влада, — сказав координатор 
громадської організації «Ві-
нниця мобільна» Олександр 
Царевський.

Узимку теж можна кататися 
Випуск №46 (1015)
Прості ретрозадачі, в яких, щоб знайти правильний шлях до розв’язку, 
необхідно уважно проаналізувати, хто (білі або чорні) зробили останній 
хід. Тоді все стане зрозуміло. 

Задача №2075-2078. М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Мат за два ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №46 (1360) 15 листопада 2017 року
Задача №2071
I. 1. Cc7! Cd5  2. Cb8 Kpc6  3. Kpa8 Kpb6x;
II. 1. Cc7! Cc8  2. Kpa8 Kpa6  3. Cb8 Cb7x;
Задача №2072
I. 1. e5! T:g8  2. Kph6 Kpf6  3. Ke6 Th8x; II. 1. Kd7! Kp:d7  2. Kpf8 Kp:e6  3. 
Kpe8 T:g8x; III. 1. Kh7! Kp:e6  2. Kph6 Kpf5  3. Kph5 Th7x;
Задача №2073
I. 1. Kp:b1! Kpb3  2. Kpa1 Kpa3  3. b1C Kb3x;
II. 1. bc1:C! Ka3  2. b2 Kpb3  3. b1K Kc2x;
Задача №2074
I. 1. e2! Ch3  2. Kp:h3 Kpf2  3. g3+! hg3:x; 
II. 1. Kpg5! Cf1  2. Kpf4 Cd3  3. Xp:f3  O-Ox

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Óäàëî äåáþòóâàëà íà ì³æíà-

ðîäíîìó ð³âí³15-ð³÷íà â³ííèöüêà 
êàðàòèñòêà ²ðèíà Êîçà÷êîâñüêà. 
Ñïîðòñìåíêà òðåíåðà Îëåêñàí-
äðà Âèõîâàíöÿ âèáîðîëà áðîíçó 
íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè ç ê³îêóøèí-
êàé êàðàòå. Â³í ïðîõîäèâ ó Êåëüöå 
(Ïîëüùà). Ðàí³øå ²ðèíó íå äîïóñ-
êàëè íà òàê³ ÷åìï³îíàòè çà â³êîì — 
ò³ëüêè ç 14 ðîê³â öå äîçâîëåíî.

Â³ííè÷àíêà ïåðåìîãëà ñóïåð-
íèöü ç³ Øâåö³¿ òà Ïîëüù³. Òðåò³é 

ïîºäèíîê áóâ ð³âíèì, àëå íàøà 
çåìëÿ÷êà "çà àêòèâí³ñòþ" ïî-
ñòóïèëàñÿ ìàéáóòí³é ÷åìï³îíö³ 
ç Óãîðùèíè. Ó çàãàëüíîìó çàë³êó 
çá³ðíà Óêðà¿íè ïîñ³ëà ïåðøå ì³ñ-
öå ñåðåä çá³ðíèõ 22 êðà¿í.

Ðàí³øå ²ðèíà Êîçà÷êîâñüêà — 
ºäèíà ñåðåä íàøèõ êàðàòèñò³â — 
âèãðàëà çîëîòó ìåäàëü íà ÷åìï³î-
íàò³ Óêðà¿íè ç ê³îêóøèíêàé êàðàòå 
ñåðåä êàäåò³â, ùî ïðîéøîâ ó Æè-
òîìèð³. Òàì âîíà çäîáóëà ïóò³âêó 
íà ÷åìï³îíàò ªâðîïè ³ ñòàëà âæå 

÷îòèðèðàçîâîþ ÷åìï³îíêîþ êðà¿íè.
Òåïåð â³ííè÷àíêà ìð³º âçÿòè 

ó÷àñòü ó ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó, ÿêèé 
ùîð³÷íî ïðîõîäèòü íà áàòüê³â-
ùèí³ êàðàòå — â ßïîí³¿.

²ðèíà Êîçà÷êîâñüêà — êàíäè-
äàò ó ìàéñòðè ñïîðòó Óêðà¿íè. 
Ä³â÷èíà íàâ÷àºòüñÿ íà ôàêóëüòåò³ 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ Â³ííèöü-
êîãî ãóìàí³òàðíî-ïåäàãîã³÷íîãî 
êîëåäæó. Õî÷å ñòàòè òðåíåðîì.

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 ãî-
ëîâó. ×àñòî âèãðàþ ³ïîíîì (÷èñòà 
ïåðåìîãà, àíàëîã íîêàóòó), õî÷à 
³íêîëè é çà ð³øåííÿì ñóä³â, — 
êàæå ²ðèíà Êîçà÷êîâñüêà. — 
Ìîæó çäèâóâàòè é òåõí³÷íèìè 
íàâè÷êàìè. Ïðèì³ðîì, ðîçáèâàþ 
ñò³íó ç ã³ïñîêàðòîíó.

У Польщі стала призеркою чемпіонату Європи 
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Íà ×åìï³îíàò³ îáëàñò³ ç âåëî-
êðîñó âäàëîñÿ ñòâîðèòè àòìîñ-
ôåðó ñïðàâæíüîãî ñïîðòèâíîãî 
ñâÿòà, äå íå áóëî ïåðåìîæåíèõ. 
Áî çàäîâîëåííÿ â³ä êàòàííÿ âåëè-
êèìè êîëàìè íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³ 
îòðèìàëè âñ³.

Êîîðäèíàòîð ãðîìàäñüêî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ «Â³ííèöÿ ìîá³ëüíà» 
Îëåêñàíäð Öàðåâñüêèé ñõâàëèâ 
ì³ñöå ïðîâåäåííÿ Êóáêà.

— Òðàñà äîñèòü îðèã³íàëüíà — 
ëåãêà ³ çðó÷íà äëÿ ïî÷àòê³âö³â. 
Çàçâè÷àé âåëîïåðåãîíè â³äáóâà-
þòüñÿ ó ³íøîìó ñåêòîð³ Ë³ñîïàð-
êó. ×óäîâî, ùî íà íèõ çàëó÷èëè 
ä³òåé, ÿêèõ áëèçüêî ï³âñîòí³, — 
ñêàçàâ Îëåêñàíäð Öàðåâñüêèé.

Êóáîê Ïîä³ëëÿ âèêëèêàâ àæ³î-
òàæ — íà ñòàðò âèõîäèëè áëèçüêî 
80 ñïîðòñìåí³â. Óñ³ — ç Â³ííèö³, 
àäæå ó ³íøèõ ì³ñòàõ ³ ðàéîíàõ 
íàøî¿ îáëàñò³ íåìàº âåëîñåêö³é.

МЕДАЛІ ШОКОЛАДНІ І ЗВИЧАЙ-
НІ. Ñåðåä ó÷àñíèê³â áóëè ø³ñòü 
ìàéñòð³â ñïîðòó ³ äâà ìàéñòðè 
ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî êëàñó.

— Ìè ò³ëüêè çàâåðøèëè ñå-

çîíè ³ íà øîñå, ³ íà òðåêó. Òîìó 
ñïîðòñìåíè çàðàç äîëàëè íåâå-
ëèê³ äèñòàíö³¿. Ä³òè ¿õàëè ÷î-
òèðè òà ø³ñòü êì, æ³íêè — 12, 
÷îëîâ³êè — 14, — ðîçêàçàâ ãîëîâà 
Îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ âåëîñïîðòó 
Âàñèëü Ïàñòåðíàê.

Ìåäàë³ îêðåìî ðîç³ãðóâàëèñÿ 
ó ð³çíèõ êàòåãîð³ÿõ. Ñåðåä ìîëîä-
øèõ þíàê³â ³ ä³â÷àò ïåðåìîæöÿ-
ìè ñòàëè Àíäð³é Êà÷îð òà ²ðèíà 
Áîíäàð, ñåðåä ñòàðøèõ — Àíäð³é 
Çîçóëÿ òà ªëèçàâåòà Áàëþê, ñåðåä 
àìàòîð³â (öþ êàòåãîð³þ íà Êóáêó 
çàïðîâàäèëè âïåðøå) — Àíäð³é 
Ïåðåäåðêî, ñåðåä æ³íîê — Çîÿ 
Áîãîíîñþê.

Ó íàéïðåñòèæí³ø³é ãðóï³ «åë³-
òà» ÷åìï³îíîì âèÿâèâñÿ ìàéñòåð 
ñïîðòó, íåîäíîðàçîâèé ÷åìï³-
îí Óêðà¿íè Àíäð³é Ðîçãîíþê. 
Â³í âèïåðåäèâ ìàéñòð³â ñïîðòó 
ì³æíàðîäíîãî êëàñó Âëàäèñëàâà 
Êðåì³íñüêîãî ³ Àíäð³ÿ ×åðíÿâ-
ñüêîãî. Ñïðàâà â òîìó, ùî ò³ — 
òðåêîâèêè, òîáòî ñïåö³àë³çóþòüñÿ 
íà ³íøîìó âèä³ âåëîñïîðòó.

Ïðèçåðàì âðó÷àëè êóáêè, 
ãðàìîòè, çâè÷àéí³ ³ øîêîëàäí³ 
ìåäàë³ (ìàëå÷³), ïîäàðóíêè â³ää³-
ëåííÿ ÍÎÊÓ. Ñïåö³àëüíèé ïðèç 

ГАНЯЛИ ЛІСОПАРКОМ 
НА «КУБОК ПОДІЛЛЯ»
Швидкі колеса  У глибині вінницького 
Лісопарку минулої суботи облаштували 
намети, розпалили вогнище, варили 
каву, пригощали наїдками. У таких 
комфортних для учасників умовах 
провели чемпіонат області з велокросу, 
який мав статус Кубка Поділля

«Çà âîëþ äî ïåðåìîãè» â³ä ïðî-
ôåñ³éíîãî âåëîãîíùèêà êîìàíäè 
«Astana Pro Team» Àíäð³ÿ Ãðèâêà 
îòðèìàâ àìàòîð Äìèòðî Áîëîò³í.

ЩОДНЯ ПО 80 КМ. Çîÿ Áîãîíî-
ñþê, 20-ð³÷íà êàíäèäàò ó ìàéñòðè 
ñïîðòó, çäîáóëà êóáêîâå çîëîòî 
ñåðåä æ³íîê. ×åìï³îíêà íàâ÷à-
ºòüñÿ íà ÷åòâåðòîìó êóðñ³ ó Â³-
ííèöüêîìó ïåäóí³âåðñèòåò³, îïà-
íîâóº ôàõ ñïîðòèâíîãî òðåíåðà.

— Çàéìàþñÿ âåëîñïîðòîì ìàé-
æå äåñÿòü ðîê³â. Ùîäíÿ íàìîòóþ 
60–80 êì. Êîëè âèïàäàº ñí³ã, òðå-
íóþñÿ â çàë³ àáî íà øîñå, — êàæå 
Çîÿ Áîãîíîñþê. — Áóâàº, çìàãàþ-
ñÿ ³ ç ÷îëîâ³êàìè. Ïåðåãàíÿòè ¿õ 
âàæêóâàòî, àëå ³íêîëè öå âäàºòüñÿ.

Ñåðåä ñòàðøèõ þíàê³â âèãðàâ 
13-ð³÷íèé Àíäð³é Çîçóëÿ, äâî-
ðàçîâèé ñð³áíèé ïðèçåð ÷åìï³-
îíàò³â Óêðà¿íè.

— Ìåí³ äîïîì³ã êîìàíäíèé 
äóõ, àäæå ÿ ¿õàâ ðàçîì ç äðóçÿ-
ìè. Ìè íà îäíîìó ð³âí³ äîëàëè 
âñþ äèñòàíö³þ, àëå ìåí³ âäàâñÿ 
ô³í³øíèé ðèâîê, — ðîçêàçóº Àí-
äð³é Çîçóëÿ. — Òåïåð ìð³þ ïðî 
òå, ùîá ñòàòè ÷åìï³îíîì Óêðà¿íè. 
Ðîçðàõîâóþ âèíÿòêîâî íà âëàñí³ 

ñèëè, à íå íà, ïðèì³ðîì, íîâèé 
ñó÷àñíèé âåëîñèïåä.

СЕРЕД УЧАСНИКІВ — ДІТИ ОЛІМ-
ПІЙЦІВ. Íà ïåðåãîíàõ áóëè ñïðàâ-
æí³ ç³ðêè ñïîðòó — îë³ìï³éñüêà 
÷åìï³îíêà ç âåñëóâàííÿ ²ííà 
Îñèïåíêî-Ðàäîìñüêà ³ ñð³áíèé 
ïðèçåð Îë³ìï³àäè ç âåëîñïîðòó, 
Ñåðã³é ×åðíÿâñüêèé. ¯õ ä³òè âè-
õîäèëè íà ñòàðò. Ïðè÷îìó Óëÿíà 
Ðàäîìñüêà çäîáóëà ñð³áëî ñåðåä 
ìîëîäøèõ ä³â÷àò.

— Ó â³ëüíèé ÷àñ çàâæäè ãàíÿþ 
íà âåëîñèïåä³. Òåïåð ³ ìîÿ äî-
÷êà çàéìàºòüñÿ öèì âèäîì. Òîæ 
íàäàë³ áóäó íà â³ííèöüêèõ âå-
ëîïåðåãîíàõ ÷àñò³øå, — ñêàçàëà 
²ííà Îñèïåíêî-Ðàäîìñüêà. 

Ñåðã³þ ×åðíÿâñüêîìó ñïîäî-
áàëîñÿ, ùî äî ïðîâåäåííÿ Êóáêà 
Ïîä³ëëÿ çàëó÷èëàñÿ ãðîìàäñüê³ñòü 
òà ïðåäñòàâíèêè âåëîìàãàçèí³â.
 — Çà òàêîãî ñòàâëåííÿ âåëîñïîðò 
â îáëàñò³ îáîâ’ÿçêîâî áóäå ïðî-
ãðåñóâàòè. Íà Êóáêó Ïîä³ëëÿ 
íå âèÿâëÿëè íîâ³ òàëàíòè, áî öå 
ê³íåöü ñåçîíó. Âîäíî÷àñ ìè ïî-
áà÷èëè áàãàòüîõ ïåðñïåêòèâíèõ 
þíèõ ãîíùèê³â, — ñêàçàâ Ñåðã³é 
×åðíÿâñüêèé.

Змагання проходили Змагання проходили 
в глибині вінницького в глибині вінницького 
Лісопарку. Траса була Лісопарку. Траса була 
легкою і підходила легкою і підходила 
для початківців для початківців 
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ßêîñü äî ðóê 
Â'ÿ÷åñëàâà ïîòðà-

ïèëà ñòàðîâèííà ð³÷, ÷è òî ïðàñ-
êà, ÷è òî æ³íî÷à ñîðî÷êà, òî÷íî 
âæå ³ íå ïðèãàäàº, àëå ÷îëîâ³êó 
çàõîò³ëîñÿ ¿¿ çáåðåãòè. Òî áóëî 
ïîíàä 20 ðîê³â òîìó. Àëå ñàìå ç 
òîãî é ïî÷àëîñÿ çáèðàííÿ ðå÷åé, 
ÿêå ïåðåðîñëî ó â³äêðèòòÿ ö³ëîãî 
ìóçåþ ñì³òòÿ.

Íàðàç³ ÷îëîâ³êîâ³ 53 ðîêè. Â³í 
ïðàöþº ìåíåäæåðîì ïî çàêóï³â-
ë³ àêóìóëÿòîð³â íà îäíîìó ³ç â³-
ííèöüêèõ ï³äïðèºìñòâ. À ó â³ëü-
íèé ÷àñ òàê ñàìî êîëåêö³îíóº. Áî 
ç ðîêàìè çàõîïëåííÿ ïåðåðîñëî 
íà ñïðàâó æèòòÿ.

— Êîëèñü ó ìåíå ç'ÿâèëîñÿ 
íàòõíåííÿ, ÷åðåç ÿêå ñüîãîäí³ 
ó ìåíå º òèñÿ÷³ ð³çíîìàí³òíèõ 
åêñïîíàò³â. Íå çìîæó íàâ³òü íà-
çâàòè òî÷íó ê³ëüê³ñòü. Îäíèõ ò³ëü-
êè îëîâ'ÿíèõ ñîëäàòèê³â áëèçüêî 
òðüîõñîò ð³çíîâèä³â, ôîòîàïàðàò³â 
³ ñàìîâàð³â ïî ï'ÿòäåñÿò, áàãà-
òî ìîíåò ³ ìàðîê, — ðîçïîâ³-
äàº Â'ÿ÷åñëàâ. — Ãîëîâíå, ùîá 
ð³÷ áóëà ñòàðîâèííîþ. À ùî 
òî çà ð³÷ — íåìàº çíà÷åííÿ.

Ñâî¿ åêñïîíàòè ÷îëîâ³ê ïëàíóº 

çáåðåãòè äëÿ íàñòóïíèõ ïîêîë³íü. 
Íà éîãî äóìêó, ä³òè ìàþòü çíàòè 
òà áà÷èòè ðå÷³, ÿê³ á³ëüøå í³êîëè 
íå áóäóòü âèðîáëÿòèñÿ.

— Óñ³ åêñïîíàòè ÿ ñêóïîâóþ 
ó ïåðåñ³÷íèõ ëþäåé àáî çíàõî-
äæó íà ìàéäàí÷èêàõ ç ïðèéîìó 
ìåòàëîáðóõòó, — ïðîäîâæóº êî-
ëåêö³îíåð. — ²íîä³ òðàïëÿþòüñÿ 
òàê³ ðå÷³, ùî îäðàçó ðîçóì³ºø, ùî 
ëþäè íå ìàþòü í³ÿêîãî óÿâëåííÿ 
ïðî òå, ùî âèêèäàþòü. ²íîä³ çà-
ìîâëÿþ ÷åðåç ³íòåðíåò.

Çäåá³ëüøîãî, äî òîãî, ÿê ïî-
òðàïèòè äî êîëåêö³¿ â³ííè÷àíèíà, 
åêñïîíàòè çáåð³ãàëèñÿ íà çâàëè-
ùàõ, ãîðèùàõ àáî êîìîðàõ áó-
äèíê³â ë³òí³õ ëþäåé. Á³ëüø³ñòü 
ó çàíåäáàíîìó ñòàí³.

Â'ÿ÷åñëàâ ç³çíàâñÿ, ùî ³ ñàì 
çíàéøîâ ÷èìàëî ö³êàâîãî íà ãî-
ðèù³ áóäèíêó ñâîº¿ áàáö³. Äåùî 
ç öüîãî çáåð³ãàºòüñÿ â éîãî êà-
á³íåò³.

Ïàí Â'ÿ÷åñëàâ êàæå, ùî âñÿ áåç 
âèíÿòêó êîëåêö³ÿ ö³ííà. Ïðèíàé-
ìí³ äëÿ íüîãî. Àëå íàéö³êàâ³ø³ 
ðå÷³, ÿê ³ 80% â³ä óñ³º¿ êîëåêö³¿, 
â³í çáåð³ãàº âäîìà.

Íàïðèêëàä, ñòàðîâèíí³ ìîíåòè, 
âàðò³ñòü ÿêèõ ìîæå âàð³þâàòè-
ñÿ â³ä 10 äî 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
çà îäèíèöþ. Äåÿê³ ³ç íèõ òàêîæ 
ä³ñòàëèñÿ êîëåêö³îíåðó ó ñïàäîê.

ЗБИРАЄ МОТЛОХ І ШУКАЄ 
ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ МУЗЕЮ
Любить речі  Усе, що ми вважаємо 
непотрібним мотлохом, для вінничанина 
В'ячеслава Воєводіна є цінними речами. 
Його колекція давно забутих речей 
складає тисячі екземплярів, і з кожним 
днем вона тільки зростає

ТАКИЙ МУЗЕЙ У ВІННИЦІ ВЖЕ 
БУВ. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê êîëåêö³ÿ ÷î-
ëîâ³êà ïî÷àëà íàë³÷óâàòè ê³ëüêà 
òèñÿ÷ ðå÷åé, ó îäíîìó ³ç ï³ä-
ñîáíèõ ïðèì³ùåíü ñì³òòºñîð-
òóâàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà â³í 
âèð³øèâ ñòâîðèòè ìóçåé ñì³òòÿ.

Ó 2013 ðîö³ òàêèé ìóçåé ñïðàâ-
ä³ ç'ÿâèâñÿ. Õî÷à ïðî ìóçåé ïè-
ñàëî áàãàòî âèäàíü, òà â³í òàê 
³ íå íàáóâ ïîïóëÿðíîñò³ ñåðåä 
ì³ñòÿí.

— Ó ìèíóëîìó ðîö³ ìåíå 
ïåðåâåëè äî ³íøîãî êàá³íå-
òó, ÷åðåç ùî ÿ á³ëüøå íå ì³ã 
êîðèñòóâàòèñÿ ïðèì³ùåííÿì, 
ó ÿêîìó ðîçòàøîâóâàâñÿ ìóçåé. 

Äîâåëîñÿ éîãî çàêðèâàòè, — 
ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê. — Ó íî-
âîìó êàá³íåò³ çàìàëî ì³ñöÿ, 
òîìó á³ëüø³ñòü êîëåêö³¿ çáå-
ð³ãàþ âäîìà. À òàì ì³ñöå çíà-
éäåòüñÿ âñüîìó. ßêàñü ÷àñòèíà 
çàëèøèëàñÿ íà ñêëàäàõ.  

Íà ñêëàäàõ ³ ñïðàâä³ çàëèøè-
ëèñÿ åêñïîíàòè ç êîëèøíüî-
ãî ìóçåþ. Àëå á³ëüø³ñòü ³ç íèõ 
ó çàíåäáàíîìó ñòàí³. Âò³ì, º é 
òàê³, ÿêèìè ùå æîäíîãî ðàçó 
íå êîðèñòóâàëèñÿ. Íàïðèêëàä, 
ïðèìóñ, àáî ìàéæå íîâèé òóëü-
ñüêèé ñàìîâàð. Âëàñíèê êàæå, 
ùî äî â³äêðèòòÿ íîâîãî ìóçåþ 
ïðèâåäå âñå äî ëàäó.

ВЕРСІЯ 2.0. Ï³äïðèºìñòâî, 
íà ÿêîìó ïðàöþº Â’ÿ÷åñëàâ, îá-
ëàøòîâóº íîâå ïðèì³ùåííÿ äëÿ 
ìóçåþ. Àëå, çà ñëîâàìè ñàìîãî 
êîëåêö³îíåðà, äëÿ ìóçåþ ïî-
òð³áíå òàêå ì³ñöå, ç ÿêîãî éîìó 
íå äîâåäåòüñÿ ïåðå¿æäæàòè êîæ-
íîãî ðîêó.

Àäæå ïîñò³éíî ïåðåâîçèòè òàêó 
âåëèêó ê³ëüê³ñòü ðå÷åé, çíàõîäèòè 
êîæíîìó åêñïîíàòó ñâîº ì³ñöå — 
ñïðàâà íåëåãêà ³ íå äóæå ïðèºìíà.

— Íàðàç³ íåìàº íàâ³òü ïðè-
áëèçíî¿ äàòè, êîëè ìóçåé çíîâó 
â³äêðèºòüñÿ. Àëå öå îáîâ'ÿçêîâî 
ñòàíåòüñÿ! — êàæå Â'ÿ÷åñëàâ Âî-
ºâîä³í.

Одних тільки самоварів у колекції В’ячеслава близько п'ятдесяти. Скільки речей у всій 
колекції, не знає і сам. Тому шукає велике і просторе приміщення для нового музею сміття

ДІАНА ГУЛБІАНІ, (098)4543812
 Äèòÿ÷èé áëàãîä³éíèé êîíöåðò 
«Ñâ³ò êð³çü î÷³» áóâ îðãàí³çîâà-
íèé âîëîíòåðêîþ Ä³àíîþ Ìîðîç. 
Òðèâàâ â³í áëèçüêî ãîäèíè. Çà 
öåé ÷àñ ³ ä³òè, ³ ãëÿäà÷³ âñòèãëè 
³ íàñì³ÿòèñÿ, ³ íàïëàêàòèñÿ.
Ïåðåä âèõîäîì ä³òåé íà ñöåíó 
Ä³àíà Ìîðîç ïîïðîñèëà ãëÿäà÷³â 
ï³äòðèìóâàòè ìàëåíüêèõ àðòèñò³â 
ï³ä ÷àñ ¿õ âèñòóïó îïëåñêàìè.

— Ó á³ëüøîñò³ ç âàñ ä³òêè õîäÿòü 
äî ñàäî÷êà ÷è øêîëè, ³ êîëè âîíè 
âèñòóïàþòü òàì íà êîíöåðòàõ, óñ³ 
ìè äóæå õâèëþºìîñÿ çà íèõ. Óÿâ³òü, 
ÿê ÿ õâèëþþñü àæ çà 22 äèòèíè. 
Öåé çàõ³ä ïîòð³áåí íå ïðîñòî äëÿ 
òîãî, ùîá ìè äåñü ç êíèæêè ÷è ç 
ìîãî ïîñòà ó Ôåéñáóö³, ÷è ôîòîçâ³-
òó, çðîçóì³ëè, ùî îò òàêå îò æèòòÿ 
ó äèòÿ÷îìó áóäèíêó. Ñüîãîäí³ ä³òêè 
â³äêðèþòü íàì ñâî¿ ñåðöÿ, à íàøà 

çàäà÷à — ìàêñèìàëüíî ¿õ ï³äòðè-
ìàòè, áî ÿêùî íå ìè, òî õòî?

Ï³äòðèìàëà ä³òîê ïåðåä âè-
ñòóïîì â³ííèöüêà òàíö³âíèöÿ 
Ä³àíà Ïîäîëÿí÷óê, âèêîíàâøè 
åêñïðåñèâíèé òàíåöü “ßíãîë-
îõîðîíåöü”. Ï³ñëÿ çàïàëüíîãî 
âèñòóïó òàíö³âíèö³ ïðèéøëà ÷åð-
ãà ïðîäåìîíñòðóâàòè ñâî¿ òàëàíòè 
âèõîâàíöÿì Âîðîíîâèöüêîãî äè-
òÿ÷îãî áóäèíêó «Ðîäèííèé ä³ì». 

Ä³â÷àòêà òà õëîï÷èêè âèøè-
êóâàëèñÿ ïî îáèäâà áîêè çàëè 
â î÷³êóâàíí³ âèõîäó íà ñöåíó. Ä³òè 
äóæå õâèëþâàëèñÿ, à íàéìåíøà 
ä³â÷èíêà ó ÷åðâîíîìó ïëàòòÿ÷êó 
ó îñòàíí³é ìîìåíò â³äìîâèëàñÿ 
âèõîäèòè íà ïóáë³êó é ñï³âàòè.

Ï³ä ÷àñ âèñòóïó íàéñòàðøà ³ç 
ä³â÷àòîê ïðî÷èòàëà â³ðø ïðî ðî-
äèíó, ³, íå âòðèìàâøèñü, ðîçïëà-
êàëàñÿ. Çà íåþ — ³ ãëÿäà÷³. Ó öåé 

ìîìåíò â³ä ñë³ç çàáëèùàëè î÷³ ³ 
ó ³íøèõ ä³òîê íà ñöåí³, àëå âîíè 
âòðèìàëèñü, ³ äîðîçïîâ³ëè â³ðø³, 
íå ïðîðîíèâøè í³ ñëüîçèíêè.

Ï³ñëÿ âèñòóïó êîæåí ³ç ä³òåé 
ï³øîâ ó çàëó òà ïîäàðóâàâ ïî-
äàðóíêè òîìó äîðîñëîìó, ÿêèé 
ïðèéøîâñÿ äî âïîäîáè. À îðãàí³-
çàòîðö³ ìàëå÷à âðó÷èëà íàéá³ëü-
øèé ïðåçåíò — ïëàñòèë³íîâèé 
ìàêåò Âîðîíîâèö³.

Âæå íàîñòàíîê ïðèéøëà ÷åðãà 
³ äëÿ ìàëåíüêèõ àðòèñò³â îòðèìà-
òè êóïó ïîäàðóíê³â â³ä ñïîíñîð³â 
áëàãîä³éíîãî çàõîäó: ñåðòèô³êàòè 
íà ïîõ³ä ó êàôå òà ê³íîòåàòð, ïðî-
ôåñ³éíèé ì³êðîôîí, áàãàòî ñî-
ëîäîù³â ³ âåëèêèé òîðò. Òà íàé-
á³ëüøå ä³òåé ïîò³øèëè, à ãëÿäà÷³â 
âðàçèëè ÷îðíî-á³ë³ ôîòîïîðòðåòè 
âèõîâàíö³â «Ðîäèííîãî äîìó» íà 
âåëè÷åçíèõ ïîëîòíàõ. 

Глядачі плакали від виступу дітей із дитбудинку

Діти із Вороновицького дитячого будинку «Родинний 
дім» дуже хвилювались перед виступом. І даремно: вони 
співали настільки проникливо, що глядачі просльозилися
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ПРЕС-СЛУЖБА 
ФК «НИВА»

Çàâåðøèëàñÿ 
ïåðøà ÷àñòèíà ÷åì-

ï³îíàòó Óêðà¿íè ç ôóòáî-
ëó (äðóãà ë³ãà). Â³ííèöüêà «Íèâà» 
íàðàç³ ïîñ³äàº ÷åòâåðòó ïîçèö³þ. 
Çìàãàííÿ ïîíîâëÿòüñÿ 31 áåðåçíÿ. 

Ïîïåðåäí³ ï³äñóìêè ï³äáèâàº 
â³öå-ïðåçèäåíò «Íèâè» Âàäèì 
Êóä³ÿðîâ:

— Ó «Íèâè» çàëèøàþòüñÿ òåî-
ðåòè÷í³ øàíñè íà äðóãó ñõîäèíêó, 
ÿêà äàº ïðàâî âèéòè äî ïåðøî¿ 
ë³ãè. Çâàæàþ÷è íà ï’ÿòèð³÷íó ïå-
ðåðâó, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ íà Â³ííè÷÷èí³ 
íå áóëî ïðîôåñ³éíîãî ôóòáîëó, 
ïîòî÷íå ÷åòâåðòå ì³ñöå ó äðóãîìó 
ñåçîí³ ï³ñëÿ â³äðîäæåííÿ — öå 
âæå ñåðéîçíèé ðåçóëüòàò. Êëóá 
â³ä÷óâàº ï³äòðèìêó ì³ñüêî¿ òà 
îáëàñíî¿ âëàäè. Àëå îñíîâíå 
íàâàíòàæåííÿ ùîäî çàëó÷åííÿ 
ô³íàíñîâîãî ðåñóðñó ³ ïîøóêó ³í-
âåñòîð³â âçÿâ íà ñåáå ïî÷åñíèé 
ïðåçèäåíò ÑÔÊ «Íèâà» Âàñèëü 
Âîâê, çà ùî éîìó âäÿ÷í³ ïðè-
õèëüíèêè ôóòáîëó.

ßê ïîâ³äîìèâ ïàí Êóä³ÿðîâ, 

íå ïðèïèíÿºòüñÿ ïîøóê íîâèõ 
ìåöåíàò³â. Âîäíî÷àñ êëóá íå ìàº 
æîäíèõ áîðã³â àí³ ïåðåä ôóòáî-
ë³ñòàìè ³ òðåíåðàìè, àí³ ïåðåä 
ïðåäñòàâíèêàìè îðãàí³çàö³é, ÿê³ 
íàäàþòü éîìó ïîñëóãè.

Âàäèì Êóä³ÿðîâ íàãîëîøóº, 
ùî â íàø³é êîìàíä³ íàðàç³ âè-
ñòóïàþòü â³ñ³ì âèõîâàíö³â ì³ñ-
öåâîãî ôóòáîëó. Ïðè÷îìó ìàéæå 
âñ³ âîíè ó îñòàíí³ ðîêè, ïåðåä 
ïî÷àòêîì â³äðîäæåííÿ ó Â³ííè-
ö³ êîìàíäè ìàéñòð³â, íå ìàëè 

ïðîôåñ³éíî¿ ³ãðîâî¿ ïðàêòèêè. 
À òåïåð ðàäóþòü âáîë³âàëüíèê³â 
ÿê³ñíîþ ãðîþ ³ ñëóãóþòü ãàðíèì 
ïðèêëàäîì äëÿ íàñë³äóâàííÿ âè-
õîâàíöÿì ì³ñöåâèõ ÄÞÑØ. Ïî-
çèòèâíèì ìîìåíòîì ñòàëî ñòâî-
ðåííÿ «Íèâè-2», ÿêà âèñòóïàº 
ó â³ííèöüê³é Ïðåì’ºð-ë³ç³.

— «Íèâà» ùå íà ïî÷àòêó ñâî-
ãî ñòâîðåííÿ óêëàëà óãîäè ïðî 
ñï³âïðàöþ ç ïðîâ³äíèìè â³-
ííèöüêèìè ôóòáîëüíèìè øêî-
ëàìè — ÄÞÑØ «Ïðåì’ºð-Íèâà» 

³ ÎÄÞÑØ Áëîõ³íà-Áºëàíîâà. 
Òåïåð êðàù³ þí³ ãðàâö³ ïðî-
õîäÿòü îáêàòêó ó äóáë³ «Íèâè». 
Óæå º ìîëîä³ ôóòáîë³ñòè, ÿê³ 
â ïåðñïåêòèâ³ òðåíóâàòèìóòüñÿ 
â îñíîâí³é êîìàíä³, — ïðîäîâæóº 
Âàäèì Êóä³ÿðîâ.

Â³öå-ïðåçèäåíò çâåðòàº óâàãó 
íà íåïîãàíèé ïîêàçíèê â³äâ³äó-
âàíîñò³ äîìàøí³õ ìàò÷³â «Íèâè», 
îäèí ç íàéêðàùèõ ó äðóã³é ë³ç³.

— Öå êðàñíîìîâíî ñâ³ä÷èòü 
ïðî òå, ùî â³ííè÷àíè ëþáëÿòü 

³ ö³êàâëÿòüñÿ ôóòáîëîì. Áóäåìî 
ïðàãíóòè, ùîá ê³ëüê³ñòü âáîë³-
âàëüíèê³â íà òðèáóíàõ ïîñò³éíî 
çðîñòàëà.

Âàäèì Êóä³ÿðîâ ïîâ³äîìèâ 
ïðî ïî÷àòîê îíîâëåííÿ ñêëàäó 
«Íèâè» çàäëÿ ï³äñèëåííÿ êîëåê-
òèâó. Âæå ïðèïèíåíà ñï³âïðàöÿ 
³ç Îëåêñàíäðîì Òåìåð³âñüêèì, 
Îëåãîì Äìèòðåíêîì ³ Òàðàñîì 
Îâ÷àðîì. Äìèòðî Îñàä÷èé âè-
¿æäæàº íà ïåðåãëÿä çà êîðäîí, 
àëå êëóá ãîòîâèé ïðîäîâæóâàòè 
ç íèì êîíòðàêò. Óñ³ ³íø³ âè-
ÿâèëè áàæàííÿ ïðîäîâæèòè 
âèñòóïè. Óæå ðîçïî÷àòà ñå-
ëåêö³éíà ðîáîòà. Íîâà÷êè ïå-
ðåãëÿäàòèìóòüñÿ íà ïåðøîìó 
çáîð³, ÿêèé ïðîéäå ó Â³ííèö³ 
ç 20 ïî 27 ãðóäíÿ.

— Íåîáõ³äíî ñôîðìóâàòè 
áîºçäàòíèé êîëåêòèâ, ÿêèé áî-
ðîòèìåòüñÿ çà ë³äåðñòâî â ÷åì-
ï³îíàò³ Óêðà¿íè. Íàâåñí³ ïåðåä 
êîìàíäîþ ñòîÿòèìå çàâäàííÿ 
ïåðåìàãàòè â êîæí³é ãð³. Òîìó 
ìàº ïðîéòè ñåðéîçíà ñåëåêö³é-
íà ðîáîòà. Íà öå ìè âèòðàòèìî 
âåëèêó ïåðåðâó ó çìàãàííÿõ, — 
çàâåðøóº Âàäèì Êóä³ÿðîâ.

Вадим Кудіяров: «Нива» підсилюватиме склад»
БЛОГ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ГАЛИНА СЕГЕДА, ГРОМАДСЬКА АКТИВІСТКА
Цікаво, чи святкуватиме молодь, скажімо, 
свято Андрія так само, як Хелловін? 
Одягатимуться в українські костюми, 
кусатимуть калиту, ворожитимуть....
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КІНО

Вбивство у «Східному експресі»
Кримінальна драма, 22.11, поч. о 13.50, 18.10, 
22.00. Вартість квитків — від 65 грн
23.11–29.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Маленький вампір
Анімація, 22.11, поч. о 10.00, 17.40
Вартість квитків — від 65 грн
23.11–29.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Одружися зі мною, чувак
Комедія, 22.11, поч. о 20.20
Вартість квитків — 75 грн
23.11–29.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ліга справедливості
Фентезі, 22.11, поч. о 10.00, 12.30, 15.00, 19.20, 
21.55. Вартість квитків — від 65 грн
23.11–29.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Коко
Анімація
23.11–29.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)
Тор: Рагнарок
Фентезі, 22.11, поч. о 16.50
Вартість квитків — від 60 грн
23.11–29.11, час сеансів — за тел. (097)7514948

Вбивство у «Східному експресі»
Кримінальна драма
22.11, поч. о 14.40
Вартість квитків — від 60 грн
23.11–29.11, час сеансів — за тел. (097)7514948

Ліга справедливості
Фентезі, 22.11, поч. о 10.20, 12.30, 19.20, 21.35
Вартість квитків — від 60 грн
23.11–29.11, час сеансів — за тел. (097)7514948

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
ПАРАнормальний обмін
Комедія, 22.11, поч. о 12.40, 14.30, 20.00
Вартість квитків — від 50 грн
23.11–29.11, довідка — за тел. (096)0035050

Скайлайн 2
Фантастика, 22.11, поч. о 13.30
Вартість квитків — від 50 грн
23.11–29.11, довідка — за тел. (096)0035050

Tragedy Girls. Вбити за лайк
Комедія, 22.11, поч. о 23.40
Вартість квитків — від 50 грн
23.11–29.11, довідка — за тел. (096)0035050

Джунглі
Пригоди, 22.11, поч. о 15.50, 22.30
Вартість квитків — від 50 грн
23.11–29.11, довідка — за тел. (096)0035050

І сміх і гріх
Комедія, 22.11, поч. об 11.30, 18.10
Вартість квитків — від 50 грн
23.11–29.11, довідка — за тел. (096)0035050

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

ВИСТАВКИ

Бути ще більш собою
До 23 листопада у Вінниці триває фотовиставка 
Валентини Іващенко про цінність кожного моменту 
нашого життя «Бути ще більше собою»! Ця яскрава 
серія фотографій є маленьким протестом проти 
буденності. Закликом побачити все у світлі любові 
і вдячності. Кожен з відвідувачів виставки зможе 
знайти в цих роботах саме ту красу, яка зігріватиме 
його в сірі та холодні осінні дні. Для експонування 
обрано 90 найяскравіших світлин.
Виставка працює щоденно з 10.00 до 18.00, 
у приміщенні обласної бібліотеки ім. Тімірязєва 
(відділ мистецтв), за адресою — вул. Соборна, 70, 
3-й поверх. Вхід вільний.

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

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

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі ТРЦ 
«SkyPark». Малюкам та дорослим тут пропонують 
побачити на власні очі та зрозуміти закони 
природи, поринути у світ популярної техніки та 
поекспериментувати самому.
Територія музею складає більше 1000 квадратних 
метрів. Тут представлені понад 150 експонатів для 
виконання дослідів. «Музей науки» — цікаве місце 
для дітей, підлітків та дорослих! Тут також можна 
перекусити в тематичному кафе та придбати цікаві 
інтелектуальні розвиваючі іграшки і книги.
Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні дні.
— для дітей (старших 3 років) та студентів — 80 та 
100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн 
з людини. Працює «Музей науки» щодня з 
10.00 до 21.00, без вихідних. 

ÀÔ²ØÀ

Група «ДІЛАЙС» 
вперше у Вінниці!
Якісною та модною 
сучасною музикою, 
розкішним світловим 
шоу і запальними 
танцювальними 
постановками у виконанні 
популярного гурту 

«ДІЛАЙС» вінничани будуть насолоджуватися 
24 листопада о 19.00 у Будинку офіцерів.
Група «ДІЛАЙС» у оновленому складі в особі 
незмінної солістки Наталі Ділайс і двох чарівних 
танцівниць вперше виступить у Вінниці! На концерті 
прозвучать кращі пісні різних періодів творчості 
групи! Це хіти з першого альбому «ДІЛАЙС» — 
«Белые розы» і «Горячее лето», які пролунають 
у нових обробках! Усім відома й улюблена пісня 
«Нежно-нежно целуй меня», за якою йшов ряд 
хітів, таких як «Дай любви мне», «А мне не надо». 
Також солістка «ДІЛАЙС» виконає як ліричні, так і 
багато запальних танцювальних треків, серед яких 
«Только ты и я» і «Ждала тебя», що так полюби-
лися слухачам за цей рік. Не пропустіть концерт 
групи «ДІЛАЙС» 24 листопада у Вінниці! Квитки — 
90–400 гривень. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах 
театру, Будинку офіцерів, «Магігранду» і «Петроцен-
тру». Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–
55, (098)101–00–63.

Дизель-Шоу 
у Вінниці!
Королі українського 
гумору «Дизель-Шоу» 
з новою програмою 
у Вінниці! 18 грудня 
о 20.00 у Будинку 
офіцерів будуть нові 
найсмішніші жарти, дві 

години безперервного сміху і найкраща атмосфера! 
«Дизель-Шоу» завершать свій найбільш 
прикольний всеукраїнський тур грандіозним 
концертом у Вінниці! Тур за назвою «Прикольна 
Осінь» — це абсолютно нова програма зі свіжими 
номерами актуальним гумором і улюбленими 
акторами! Євгеній Сморигін, Єгор Крутоголов, 
Вікторія Булітко, Марина Поплавська, Олександр 
Бережок, Олег Іваниця, Євгеній Гашенко, Яна 
Глущенко та Ольга Арутюнян чекають вас! 
Приходьте на концерт всією родиною і разом 
насолоджуйтеся якісним гумором від найкращих 
гумористів країни!
Квитки — 150–700 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, 
«Магігранду» і «Петроцентру». 
Замовлення безкоштовної доставки квитків 
за телефонами: (0432)57–55–55, (098)101–00–63, 
(093)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ
ТЕАТР
Шоу-вистава 
«Соблазн»
Уперше у Вінниці 
найбільш відверта, 
пристрасна і 
зваблива шоу-вистава 
«Соблазн», яка змінить 

ваше уявлення про сучасний театр і змусить 
по-іншому подивитися на сцену та її героїв! 
14 грудня о 19.00 у Будинку офіцерів будуть 
розкриті всі таємні секрети сильної статі! У 
двох діях вистави ви побачите дві абсолютно 
різні історії... Історії про чоловіків. Без прикрас 
і фальші. У кожній з яких буде свій секрет, своя 
фатальна жінка і море смішних та зворушливих 
моментів… «Соблазн» – це спокусливо 
смачний коктейль, що вражає захоплюючим 
інтригуючим сюжетом, еротичними танцями і 
стриптизом вищої проби. Так, саме стриптизом! 
Причому, у виконанні найкращих майстрів 
даного мистецтва: 10-кратної чемпіонки 
України зі стриптизу Ксенії Суровцевої (Lady 
Beatrise) та 3-кратного абсолютного чемпіона 
України, учасника телешоу «Танцюють всі» 
Алекса Страйка. Не пропустіть найбільш гарячу 
прем’єру концертного сезону у Вінниці!
Квитки — 180–500 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, 
«Магігранду» і «Петроцентру». Замовлення 
безкоштовної доставки квитків за телефонами: 
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

театр ім. Садовського 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
У неділю рано зілля копала...
Романтична драма
22.11, поч. о 14.00, 29.11, поч. о 16.00

Лікар мимоволі
Прем'єра. Комедія, 23.11, 30.11, поч. о 18.30

Народний Малахій
Трагіфарс, 24.11, поч.о 18.30

Дванадцять місяців
Казкова історія для дітей
25.11, поч. о 12.00

Політ над гніздом зозулі
П'єса, 25.11, поч. о 18.30

Лісова пісня
Міф с прадавніх часів, 28.11, поч. о 14.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
Півтори жмені
Казка з полонини
25.11, поч. об 11.00 та 13.00

Кошеня на ім'я Гав
Пригодницька казка
26.11, поч. об 11.00 та 13.00

ВЕЧІРКИ 
SKYROOM
(вул. Пирогова, 47а, 
тел. (093)8869393)
Вечірка «Hey, MAMA, 
party» у лаунж-клубі 
Skyroom 
Нічний клуб SKYROOM 
запрошує 23 листопада 
на закриту вечірку року 

для мам і їх подруг «Hey, MAMA, party!» У програмі 
вечірки тебе чекає:
 welcome drink;
 унікальна шоу-програма;

 танці до ранку;
 подарунки від наших партнерів;
 приємні сюрпризи від організаторів.
Замовлення квитків на сайті або за номером 
(097) 729 91 26. 

Н2О
(проспект Космонавтів, 69, тел. 69–38–69)
«Exotic Party-2016»
Кожної п'ятниці нічний клуб «Н2О» запрошує 
на неймовірну вечірку «Exotic Party-2016». 
Ексклюзивний проект від PR group «ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ», який об’єднує на одному 
танцювальному майданчику більш ніж 

15 національностей — від Європи до Африки, 
від Африки до Китаю. Початок о 22.00. Вхід 
до 23.00 всім вільний. Для дівчат — вхід вільний 
до 24.00. Після півночі з флаєром — вхід 
25 гривень, без — 30 гривень.

«ПЛАНЕТА MODA-BAR»
(вул. Стеценка, 75 а, тел. 69–04–40)
«Alco Trash»
У нічному клубі «Планета Moda-Bar» щочетверга 
вибухова вечірка «Alco Trash»! Початок о 22.00. 
Горілка на барі до 00.00 — по 5 грн! 
Вхід для всіх вільний! Телефони для довідок: 
69–04–40, 69–67–10.
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ОВЕН 
Тиждень підходить для 
налагодження злегка по-
страждалих стосунків. Але 
не дозволяйте оточуючим 
втручатися в цей процес зі 
своїми порадами.

ТЕЛЕЦЬ 
Можливі кардинальні 
зміни у ваших стосунках з 
коханою людиною. Будьте 
обережні зі словами. Перш 
ніж що-небудь відповідати, 
спочатку подумайте.

БЛИЗНЮКИ 
Вкрай важливо приборкати 
свої емоції, особливо нега-
тивні. Спілкування з коханою 
людиною допоможе вам 
налаштуватися на хвилю 
гармонії і радості. 

РАК 
Вас чекають важливі зміни 
в особистому житті. Бурхливі 
пристрасті замість тихого за-
тону — це те, чого вам давно 
хотілося. Зустріч у четвер 
або п'ятницю принесе вам 
відчуття значущості.

ЛЕВ 
Не вірте, що почуття коханої 
людини вже охололи по від-
ношенню до вас. Постарай-
теся не робити занадто по-
спішних висновків, не будьте 
недовірливі і підозрілі. 

ДІВА 
Ідеальний час для спілку-
вання з друзями, вечірок, 
походів по розважальних 
закладах та інших заходів 
тусовочного характеру. 

ТЕРЕЗИ 
Велика ймовірність зустрічі 
з людиною, яка не тільки 
легко завоює ваше серце, 
а й займе весь ваш вільний 
час. Вихідні сприятливі для 
романтичної подорожі.

СКОРПІОН 
Ваша скромність і зворуш-
ливість будуть надавати вам 
особливу привабливість 
в очах коханої людини і 
доставлять вам багато при-
ємних миттєвостей. 

СТРІЛЕЦЬ 
Понеділок і вівторок можуть 
пройти під знаком печа-
лі про минуле. У середу 
приділіть достатньо уваги 
питанню іміджу, добре б 
придумати собі новий образ. 

КОЗЕРІГ 
Ви просто сама елегантність, 
з цього приводу не варто 
хвилюватися, женіть геть від 
себе сумніви, ви дуже прива-
бливі для протилежної статі. 

ВОДОЛІЙ 
Можливе романтичне зна-
йомство, яке захопить вас 
не на жарт. Постарайтеся 
не ревнувати нового обран-
ця до його минулого. 

РИБИ 
Знайомство в дружній ком-
панії, романтичні залицяння 
не варто сприймати всерйоз. 
Велика ймовірність того, що це 
тимчасове явище, що не при-
пускає серйозних стосунків. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 22-28 ЛИСТОПАДА

410553

— Брачный контракт — цивилизо-
ванный способ урегулирования 
брачных отношений во время 
брака, кому не повезет с любо-
вью, — то и после развода.

Как показывает и наша практика 
разводов, и раздела вещей, де-
тей, квартир — все-таки этот опыт 
необходим. Это с одной стороны 
правила поведения в браке.
Можно написать все, что душа же-
лает — от того, кто будет выносить 
ведро, сколько секса будет в не-
делю, возможности встречаться 
с друзьями, подругами, до сколь-
ко раз в месяц можно изменять 
на стороне. Это то, что практикуют 
известные люди во всем мире.
Брачный контракт облегчает про-

цесс развода, по какой причине 
может быть развод — скука, из-
мена или еще что-то. Просто, ци-
вилизованно. Снимается много 
вопросов, не дает возможность 
конфликтовать, прятать детей, 
судиться годами, ненавидеть друг 
друга. Каждый знает, что получает. 
Влияет ли это на качество семейной 
жизни, вряд ли, скорее всего упо-
рядочивает отношения. Влияет ли 
это на чувства, тоже относительно, 
скорее всего дает возможность 
быть честным и более открытыми 

друг к другу, когда нет недосказан-
ности и все отношения прописаны.
Муж знает, что получит в браке 
или после, жена знает, что за-
щищена в браке и после разво-
да, так же защищены дети, а это 
важно.
Брачный контракт — один из не-
многих достижений человечества, 
которые мы можем спокойно, 
с чистой совестью использовать 
во благо для себя — это сбережет 
здоровье, нервы, деньги, в конце 
концов.

Комментарий эксперта

Âÿ÷åñëàâ 
×óìà÷åíêî

ïñèõîëîã-ñåêñîëîã, 
ïñèõîòåðàïåâò Âè-
ííèöêîãî êðèçèñ-
íîãî öåíòðà Âòî-

ðîé ïñèõèàòðè÷åñ-
êîé áîëüíèöû

Êàê ïðàâèëî, áðàêè çàêëþ÷à-
þòñÿ ïî ëþáâè. À ëþáîâü — ýòî 
òàêîå ÷óâñòâî, êîòîðîå äåëàåò 
ëþäåé ìåíåå ïðàãìàòè÷íûìè 
è áîëåå ñåíòèìåíòàëüíûìè. 
Âëþáëåííûå îòêðûòî îáñóæäàþò 
ñâîå äóøåâíîå ñîñòîÿíèå, íî ñî-
âåðøåííî íå ó÷èòûâàþò íàñóùíûå 
ïðîáëåìû, à äî ìàòåðèàëüíîãî èì 
âîîáùå äåëà íåò, êàêîé óæ òóò 
áðà÷íûé êîíòðàêò, êîãäà áàáî÷-
êè â æèâîòå.

ПРОЗА ЖИЗНИ. Ìóæ÷èíû 
è æåíùèíû, êîòîðûå õîòü ðàç 
ñòîëêíóëèñü ñ ðàçâîäîì è äåëåíèåì 
èìóùåñòâà, áîëåå òðåçâî ñìîòðÿò 
íà îòíîøåíèÿ è ïîíèìàþò, ÷òî ëþ-
áîâü ñåãîäíÿ ìîæåò ïðåâðàòèòüñÿ 
â íåíàâèñòü ÷åðåç 5–10–20 ëåò. 
Òî åñòü îïÿòü ÷óâñòâà, íî óæå äè-
àìåòðàëüíî ïðîòèâîïîëîæíûå òîé 
ñàìîé ëþáâè. Âîò òóò íà ïîìîùü 
ïðèäåò áóìàãà, çàâåðåííàÿ íîòàðè-
óñîì è ïîäêðåïëåííàÿ Ñåìåéíûì 
êîäåêñîì Óêðàèíû.

Ñòîðîííèêè çàêëþ÷åíèÿ áðà÷-
íîãî äîãîâîðà ðàññìàòðèâàþò 
åãî êàê íåêèé ñïîñîá óêðåïèòü 
áðàê è, â êàêîé-òî ñòåïåíè, ïðî-
âåðèòü áåñêîðûñòíîñòü ëþáâè. 
Íåêîòîðûì âëþáëåííûì äàííàÿ 
ïðîöåäóðà êàæåòñÿ ôîðìàëüíîñ-
òüþ, íî â æèçíè ìîæåò âñÿêîå 
ñëó÷èòüñÿ, ïîýòîìó ëó÷øå ïîä-
ñòðàõîâàòüñÿ.

Ïðè âñåé ïðèâëåêàòåëüíîñòè 
áðà÷íîãî äîãîâîðà ó íåãî åñòü 
è ìèíóñû. Íàø ìåíòàëèòåò òàêîâ, 
÷òî ìû â íà÷àëå îòíîøåíèé, äà 
è íå òîëüêî â íà÷àëå, äîâåðÿåì 
ïàðòíåðó, à åùå âåðèì â âå÷íóþ 
ëþáîâü. Æåëàíèå îäíîãî èç ïàðò-
íåðîâ ïîäïèñàòü áðà÷íûé êîíòð-
àêò ïåðåä ñâàäüáîé ìîæåò ýòó 
ñàìóþ ñâàäüáó âîîáùå îòìåíèòü. 

Åñëè æå îòíîñèòüñÿ ê áðà÷íîìó 
êîíòðàêòó íå êàê ê íåïðèÿòíîé, 
óíèçèòåëüíîé ïðîöåäóðå, à êàê 
ê ÷åìó-òî ôîðìàëüíîìó, òî è åãî 
ïîäïèñàíèå íå âûçîâåò âîçìóùå-
íèÿ, îáèäû èëè ðàññòàâàíèÿ.

Êñòàòè, Ñåìåéíûé êîäåêñ 
Óêðàèíû ïðè ïîäïèñàíèè áðà÷-
íîãî êîíòðàêòà ó÷èòûâàåò òîëüêî 
èìóùåñòâåííûå è ôèíàíñîâûå 
âîïðîñû. Ïîëíîñòüþ ðåãëàìåí-
òèðîâàòü ñåìåéíóþ æèçíü â äî-
êóìåíòå íå ïîëó÷èòñÿ, â òîì 
÷èñëå — êîìïåíñèðîâàòü äåíüãà-
ìè îòêàç îò ñóïðóæåñêîãî äîëãà, 
èçìåíó èëè íåâíèìàíèå. Òóò óæ 
â ïîìîùü ïðèäåò îòäåëüíàÿ äîãî-
âîðåííîñòü, êîòîðóþ òîæå ìîæíî 
çàâåðèòü íîòàðèàëüíî.

СЕМЬЯ СЕМЬЕЙ, А ДОЛГИ 
ВРОЗЬ. Ìû æèâåì â ýïîõó 
êðåäèòîâ è èïîòåêè, îíè, êàê 
ëþáÿò øóòèòü ñ ñîöñåòÿõ, äî-
ñòàòî÷íî êðåïêèé ôóíäàìåíò 
äëÿ ïðîäîëæèòåëüíîãî áðàêà, 
õîòÿ, êîíå÷íî, âñå íå òàê. Ðàíî 
èëè ïîçäíî îí è îíà ïðèõîäÿò 
ê âûâîäó, ÷òî æèòü ñîâìåñòíî 
òîëüêî áëàãîäàðÿ èïîòåêå — ýòî 
òî åùå óäîâîëüñòâèå, ðàñõîäÿòñÿ, 
è îáîþäíî íåñóò îòâåòñòâåííîñòü 
çà äîëãè. Ïëþñ áðà÷íîãî äîãîâî-
ðà — ýòî âîçìîæíîñòü èçáàâèòü 
îäíîãî ïàðòíåðà îò äîëãîâûõ îá-
ÿçàòåëüñòâ âòîðîãî. Ê ïðèìåðó, 
åñëè ìóæ çàäîëæàë áàíêó êðóï-

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР — 
ЭТО ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ 
Ничто не вечно под луной  Любовь, 
отношения, брак, как раз из разряда 
временного. И это временное стоит 
прописать документально, чтобы потом 
не было мучительно больно при дележке 
квартир, машин, кастрюль…

íóþ ñóììó, íî ïðè ýòîì âñåì 
èìóùåñòâîì â ñåìüå ïî áðà÷íîìó 
êîíòðàêòó âëàäååò æåíà, ïðåòåí-
çèé íà ýòî èìóùåñòâî ó áàíêà 
óæå áûòü íå ìîæåò, à çíà÷èò, 
è ñåìüÿ (ëèáî æåíà) ïðè ðàçâî-
äå íå îñòàíåòñÿ áåç èìóùåñòâà 
è ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ.

БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ — ЭТО 
ВЫБОР ЗРЕЛЫХ. Áðà÷íûå 
êîíòðàêòû çàêëþ÷àþò â îñíîâíîì 
ëþäè âçðîñëûå, ñîñòîÿâøèåñÿ, 
ïîòîìó ÷òî îïûòíûå, è çíàþò, 
÷òî â æèçíè ìîæåò ñëó÷èòüñÿ âñÿ-
êîå, à òàêæå ïîòîìó, ÷òî áîÿòñÿ 
çà ñâîå èìóùåñòâî. Íî ãëàâíîå — 

îíè äîñòàòî÷íî òðåçâî ñìîòðÿò 
íà îòíîøåíèÿ è æèçíü â öåëîì 
è îòâåòñòâåííî îòíîñÿòñÿ ê òà-
êîé åå íåìàëîâàæíîé ñîñòàâëÿ-
þùåé, êàê äåíüãè. Ó íåêîòîðûõ 
æåíùèí èíîãäà âîçíèêàåò ñóå-
âåðíîå ÷óâñòâî, ÷òî, çàêëþ÷àÿ 
áðà÷íûé êîíòðàêò, îíè òàêèì 
îáðàçîì ïîäïèñûâàþò ñâîåìó 
áðàêó ïðèãîâîð è çàðàíåå îáðå-
êàþò åãî íà íåóäà÷ó. Ýòî äàëåêî 
íå òàê. Äàæå â ñàìîì ïðîöåññå 
îáñóæäåíèÿ óñëîâèé êîíòðàêòà 
ìîæíî âûÿñíèòü ìàññó èíòåðåñ-
íîãî è ëó÷øå óçíàòü ïàðòíåðà, 
à ýòî ñïîñîáñòâóåò óêðåïëåíèþ 
îòíîøåíèé.

  Имущество, приобретенное супругами 
за время брака, принадлежит жене 
и мужу на праве общей совместной 
собственности, независимо от самосто-
ятельного заработка или дохода.

  Большая часть достается тому, кому 
поручена опека над детьми, при этом 
совсем не важно, кем все было за-
работано.

  Если имущество одного из супругов 
во время брака существенно увеличи-
лось в стоимости вследствие общих 
трудовых или денежных затрат или 
затрат другого супруга, оно в случае 
спора может быть признано по ре-
шению суда объектом права общей 
совместной собственности.

  Личная частная собственность жены, 
мужа — это: 
• имущество, приобретенное им, ею 
до брака;
• имущество, приобретенное во время 
брака, но на основании договора да-
рения или в порядке наследования;
• имущество, приобретенное им, 
ею во время брака, но за средства, 
принадлежавшие ей, ему лично (что 
нужно доказать) 

  Контракт уберегает супругов 
от проблемного разбирательства 
в суде в случае раздела имущества, 
так как стороны могут предусмотреть 
возможный порядок раздела 
имущества.

  В случае, если кто-то из пары 
транжирит деньги — это уберегает 
семью от разорения. 
Также это касается ипотеки, если 
прописать, на ком долговые 
обязательства, тот и отвечает перед 
кредитором.

  Брачный контракт может заключить 
пара, пребывающая в гражданском 
браке, правда, в форме Договора 
о совместной деятельности. В таком 
случае никто не окажется в один 
из моментов на улице.

  В контракте можно поднять все 
вопросы по поводу имущества, 
а также распределения должностных 
обязанностей в паре и даже 
воспитании детей.

БРАЧНОГО ДОГОВОРА 
НЕТ, ТОГДА ПРИ 

РАЗВОДЕ

ЕСЛИ ЕСТЬ БРАЧНЫЙ 
ДОГОВОР, ТО ПРИ 

РАЗВОДЕ 

Ïëþñ áðà÷íîãî 
äîãîâîðà — ýòî 
âîçìîæíîñòü 
èçáàâèòü îäíîãî 
ïàðòíåðà îò äîëãîâûõ 
îáÿçàòåëüñòâ âòîðîãî
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Всё внимание уделите 
решению семейных дел, 
домашних проблем, это 
сейчас особенно важно.

ТЕЛЕЦ 
Постарайтесь быть вни-
мательнее по отношению 
к семье и родственникам. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Эта неделя чрезвычайно 
удачна для начала нового 
проекта и реализации 
ваших талантов. 

РАК 
На этой неделе предстоит 
много успешных дел, об-
щения и развлечений.

ЛЕВ 
Постарайтесь не ускорять ре-
шение вопросов, связанных 
с личными отношениями.

ДЕВА 
Проявите разумную 
осторожность, общаясь 
с партнерами по бизнесу. 

ВЕСЫ 
Стоит ориентироваться 
на собственные силы и воз-
можности.

СКОРПИОН 
Настройтесь на действия, 
направленные на изменение 
вашей жизни к лучшему.

СТРЕЛЕЦ 
Не ждите немедленных 
результатов в делах, все 
требует терпения.

КОЗЕРОГ 
Проявление инициативы 
на работе будет способ-
ствовать карьерному росту. 

ВОДОЛЕЙ 
Работа может поглотить 
большую часть вашего 
времени и внимания.

РЫБЫ 
К вам Фортуна нынче будет 
весьма благосклонна. 
Вероятно неожиданное 
деловое знакомство. 

403723

410649
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ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

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.

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки 

та дивіться фото!
(Має бути встановлена 
програма QR Reader з 

Андроїд-маркета 
або аналогічна)

410828

Олена, 23 роки
Фінансист за освітою. Паралельно 
з роботою беру участь у 
спектаклях, ходжу на тренінги 
особистісного росту, вчу іспанську, 
займаюся спортом. Активна, 
дуже позитивна. Оптиміст, 
завжди в пошуку чогось нового 
і цікавого. Страшно не люблю 
рутину і постійність. У двох словах, 
я — безперечно неадекватна і 
абсолютно вільна.

412378

УРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2017» ГО
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а, 23 роки
за освітою. Параллельно 
беру участь у 
, ходжу на трееннінги 
ого росту, вчуу іссппанську, 
спортом. Акттивнив а, 
тивна. Оптиммііст, 
ошуку чогось нового 
Страшно не люблю 
стійність. У двох словах,х  
ечно неадекватна і 
вільна.


