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СЮРПРИЗИ ДЛЯ ВОДІЇВ: 
НОВІ ШТРАФИ І...

20MINUT.UA

с. 15
RIA в квартиру
за 20 грн на місяць

КАНАДЕЦЬ ПРО 
ЖИТТЯ У ВІННИЦІ с. 14

412004

410811

с. 8

БАБУСЯ ЧОТИРЬОХ ОНУКІВ 
НАРОДИЛА ТРІЙНЮ
 Двоє хлопчиків і дівчинка 
з’явилися на світ у 40-річної 
Наталії Самаріної з Козятина

 У сім’ї у неї вже є двійнята: 
Дмитро і Максим. І ще шестеро 
дітей: четверо хлопчиків 
і двоє дівчаток

 Найстаршій доні  Альоні 
23 роки, вона сама вже мама 
чотирьох діток. І взялася 
доглядати за новонародженими, 
поки Наталя одужує в лікарні

368149

412097

с.6

– Знала, що буде трійня! Перед тим мала двійню. У мене 
11 дітей і всі від одного чоловіка! – каже Наталія Самаріна. 
У синьому Кіріл, у рожевому Кароліна, в білому Гліб
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ÍÎÂÈÍÈ

Пешеход vs 
Велосипедист

Ñ íåäàâíèõ ïîð Âèííèöà 
ñòàëà íà øàã áëèæå ê öèâè-
ëèçîâàííîìó ìèðó. Ðàçâè-
òèå âåëîäîðîæåê - ýòî ïóòü 
ê êîìôîðòó è áåçîïàñíîñòè. 
Íå õî÷ó êîâûðÿòüñÿ â èñòî-
ðèè è äóìàòü, ïî÷åìó ðàíü-
øå åùå ïðè ÑÑÑÐ íå äåëàëè 
âåëîäîðîæêè, âåäü íîðìû 
íà íèõ áûëè ïðîïèñàíû 
äàâíûì-äàâíî. Â èòîãå ìû 
èìååì ãîðîäà ñ óëèöàìè è 
òðîòóàðàìè, è â òàêîé ñè-
òóàöèè íûíåøíåå ïîêî-
ëåíèå ïûòàåòñÿ âûäåëèòü 
âåëîñèïåä â îòäåëüíîå ïðî-
ñòðàíñòâî. Âûáðàííûé ïóòü 
ðåàëèçàöèè – ñàìûé ïðî-
ñòîé è äåøåâûé: äåëåíèå 
ñóùåñòâóþùåãî òðîòóàðà 
ïîïîëàì (â îñíîâíîì). È 
òóò ñòîëêíóëèñü ñ ïðîáëå-
ìîé: ïåøåõîä èäåò ïî ïîëîñå 
âåëîäîðîæêè. Ïî÷åìó òàê? 
Âî-ïåðâûõ, îí ïðèâûê, ÷òî 
òðîòóàð – ýòî åãî ìåñòî! Âî-
âòîðûõ, ìîçã âåëîñèïåäèñòà 
ðàáîòàåò íà âíèìàòåëüíîñòü 
è ñìîòðèò íà äîðîãó, à ìîçã 
ïåøåõîäà îòäûõàåò. Îí ìî-
æåò äóìàòü, î ÷åì óãîäíî. 
Íóæíî ñäåëàòü òàê, ÷òîáû 
ïåøåõîäó ïîñòîÿííî íàïî-
ìèíàëî, ãäå îí èäåò. Ïóíê-
òèðíîé ëèíèè ðàçäåëåíèÿ 
ìàëî, íóæíî ýòèõ äâà ïóòè 
ðàçáèòü öâåòîâûì ðåøåíèåì 
èëè ðàçíûì ïîêðûòèåì, íà-
ïðèìåð, òðîòóàðíîé ïëèòêîé 
äëÿ ïåøåõîäà è àñôàëüòîì 
äëÿ âåëîñèïåäà. Òàêîé ïîä-
õîä áóäåò âèçóàëüíî íàïî-
ìèíàòü, ïî êàêîé ïîëîñå òû 
èäåøü èëè åäåøü. Òàê æå, 
ãäå óçêèé òðîòóàð, ÿ áû íå 
îãðàíè÷èâàë ïðîñòðàíñòâî 
ïåøåõîäà. Íóæíî ðàññìà-
òðèâàòü ðàçíûå âàðèàíòû 
îáóñòðîéñòâà âåëîäîðîæåê, 
âïëîòü äî âûäåëåíèÿ ïîëîñû 
íà ïðîåçæåé ÷àñòè.

ДУМКА

АРХИТЕКТОР

Виталий Виталий 
ПЛЯСОВИЦАПЛЯСОВИЦА

CВІТЛАНА (48), ПРОДАВЕЦЬ:
— У вінницькому транспорті є 
багато позитивного. Транспорт 
завжди ходить вчасно. Вранці 
трішки переповнені тролейбу-
си, а ввечері завжди вільно. 
До вартості проїзду я уже зви-
кла, але бажано, щоб більше 
не піднімали.

ІЛЛЯ (17), СТУДЕНТ:
— Вранці добираюсь до на-
вчання тролейбусом. Засмучує, 
що транспорт постійно лама-
ється. От наприклад, остан-
нього тижня майже кожного 
дня проблеми із тролейбусом. 
Але, якщо говорити загалом, 
то мене усе влаштовує.

ІРИНА (56), БАНКІВСЬКИЙ 
ЕКОНОМІСТ:
— Ввечері після 20.00 важко 
сісти на потрібну маршрутку. 
Погано добратися із Чехова 
до Вишеньки. Маршрутка 
П'ятничани-Шкуринці завжди 
переповнена вщент, дехто про-
сто не поміщається. 

ОЛЕКСАНДР (39), ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ:
— Було б непогано, щоб усі 
пільговики мали можливість 
реального пільгового проїзду. 
Власне, у самій Вінниці гло-
бальних порушень я не спо-
стерігав, а от, що стосується 
міжміських сполучень, то тут 
ситуація гірша.

ВАЛЕНТИНА (17), СТУДЕНТКА:
— Загалом мене все влаштовує. 
Завжди є потрібні маршрутки. 
Проте вони часто бувають дуже 
переповнені, особливо вранці. 
Можливо, потрібно поставити 
якийсь ліміт людей, які можуть 
перебувати там, щоб вона 
не була перевантажена.

ДЕМ'ЯН, (60), СТОЛЯР:
— Є проблема із кондуктора-
ми. Нам обіцяли, що буде нова 
система, до прикладу, така як 
у Києві. Не вистачає у Вінниці 
кондукторів. Є рейси, на яких 
взагалі їх немає, в таких ви-
падках обілечує пасажирів 
сам водій.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Що б ви хотіли змінити у роботі громадського транспорту Вінниці?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Ç  ï î í å ä ³ ë -
êà, 27 ëèñòîïà-
äà, ì³ñò, ÿêèé 

ïîâ’ÿçóº Çàìîñòÿ ç Öåíòðîì Â³-
ííèö³, â³äêðèëè. Àëå ç ïåâíèìè 
íþàíñàìè. Òåïåð òðàíñïîðò ðó-
õàºòüñÿ ïî â³äðåìîíòîâàí³é ïî-
ëîâèí³ â îáèäâ³ ñòîðîíè. Ïðîòå 
äîçâîëåíà øâèäê³ñòü — íå á³ëüøå 
10 ê³ëîìåòð³â íà ãîäèíó.

À âàíòàæ³âêàì ³ òðàíçèòíîìó 
òðàíñïîðòó ñþäè â’¿çä çàáîðî-
íåíèé. Ðàí³øå òðàíñïîðò çà¿æ-
äæàâ ò³ëüêè â ðåâåðñíîìó ðåæèì³, 
íà îäí³é ñìóç³ øëÿõó. Ðåãóëþâàâ 
ðóõ ñâ³òëîôîð.

Ðîá³òíèêè ç ìîñòîáóä³âåëüíî¿ 
êîìïàí³¿ «ÌÑÓ-2» çàëèøèëèñü 
ïðàöþâàòè. Âîíè ïðîäîâæóþòü 
â³äíîâëþâàòè òðîòóàð íà â³äðå-
ìîíòîâàí³é ÷àñòèí³ øëÿõîïðîâî-

äó. Òàê ñàìî òðèâàòèìóòü ðîáîòè 
³ ï³ä ìîñòîì. Òîìó ðóõ ìîñòîì 
ïåð³îäè÷íî ïåðåêðèâàòèìóòü. 
Àëå â ìåð³¿ îá³öÿþòü ïîâ³äî-
ìëÿòè ïðî çì³íè ðóõó Êè¿âñüêèì 
çàâ÷àñíî.

Ðàí³øå ì³ñüê³ ÷èíîâíèêè îá³-
öÿëè, ùî ê³íåöü ðåìîíò³â ìîñ-
òó áóäå ó ëèñòîïàä³ öüîãî ðîêó 
(goo.gl/oQbsVn). ² î÷³ëüíèê äå-
ïàðòàìåíòó êàï³òàëüíîãî áóä³â-
íèöòâà ²ãîð Êðàâåöü ðîçêàçàâ, 
ùî á³ëüø³ñòü ðîá³ò çàâåðøåíà. 
Àëå æ íå âñ³ ðåìîíòè.

— Çà â³ñ³ì ì³ñÿö³â ðîá³òíèêè 
ï³äñèëèëè óñ³ 20 êîëîí òà ðèãåë³. 
Òàêîæ ï³äñèëèëè á³ëüø³ñòü àðîê 
ìîñòîâî¿ ñïîðóäè, 10 íàäàðî÷íèõ 
ñò³éîê òà íà äâîõ âñòàíîâèëè îïà-
ëóáêè äëÿ áåòîíóâàííÿ, — ðîç-
êàçàâ ²ãîð Êðàâåöü. — Çàì³íèëè 
äâà êðàéí³õ ðÿäè ìîñòîâèõ áàëîê 
ó ê³ëüêîñò³ 50 îäèíèöü òà âëà-
øòóâàëè ìîíîë³òíó çàë³çîáåòîííó 
ïëèòó íà ïðàâ³é ïîëîâèí³ ìîñòó. 

КИЇВСЬКИЙ МІСТ ВІДКРИЛИ, 
АЛЕ НЕ ПОВНІСТЮ
Шлях вільний  Хоча реконструкція 
мосту на вулиці Чорновола не закінчилася, 
міська влада вирішила відкрити більшу 
частину для проїзду. Так, проїхати тепер 
може громадський і приватний транспорт. 
Але встановили обмеження швидкості руху 
до 10 кілометрів на годину та заборонили 
проїзд для багатотонних вантажівок

Êð³ì òîãî, îáëàøòóâàëè ôóíäà-
ìåíòè ï³ä îïîðè çîâí³øíüîãî 
îñâ³òëåííÿ òà âìîíòóâàëè íîâ³, 
â³äãîðîäèëè òðîòóàðíó ÷àñòèíó 
ìîñòó ïî îäí³é ñòîðîí³ äëÿ ïðîâå-
äåííÿ ïîäàëüøî¿ ¿¿ ðåêîíñòðóêö³¿.

² äîäàâ, ùî íà ³íø³é ïîëîâè-
í³ ìîñòó áóäóòü ðåìîíòè ç âåñíè 
íàñòóïíîãî ðîêó. Ïðîòå âæå áåç 
ïåðåêðèòòÿ ðóõó äëÿ ïðèâàòíîãî 
àâòîòðàíñïîðòó.

Ùîäî çì³í â ðóõó ãðîìàäñüêî-
ãî òðàíñïîðòó, ì³ñüê³ ÷èíîâíè-
êè ðîçêàçàëè, ùî òðîëåéáóñ 
¹ 10 ïðÿìóâàòèìå òåïåð ÿê ³ 
ðàí³øå — ÷åðåç Öåíòðàëüíèé 
ì³ñò ïî âóëèö³ Ñîáîðí³é.

Íàãàäàºìî, ùî ðåêîíñòðóêö³ÿ 
Êè¿âñüêîãî ìîñòó ïî÷àëàñÿ ö³º¿ 
âåñíè, 11 áåðåçíÿ. Äî öüîãî, 
çà 50 ðîê³â ³ñíóâàííÿ, ì³ñò «íå 
çíàâ» êàï³òàëüíèõ ðåìîíò³â.

Çà òåíäåðîì, ùî ìåð³ÿ ïðî-
âåëà ùå â 2016 ðîö³, ãåíåðàëü-
íèì ï³äðÿäíèêîì ñòàëà êè¿âñüêà 
êîìïàí³ÿ «ÌÑÓ-2». Íà âñ³ ðå-
ìîíòè òà ðîáîòè öÿ êîìïàí³ÿ 
îòðèìàº 56,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü 
(goo.gl/WTjvfA).

Õî÷à ãîðîäÿíè óâåñü ÷àñ îáó-
ðþâàëèñÿ, ùî áóä³âåëüíèêè «í³-
÷îãî íå ðîáëÿòü» (goo.gl/L4pEsP), 
ó ìåð³¿ çàïåâíÿþòü — ì³ñò ãîòî-
âèé íà 60%. À òðèâàë³ñòü ðåêîí-
ñòðóêö³¿ çà ïðîåêòîì ðîçðàõîâàíà 
íà äâà ðîêè (goo.gl/uA73tm)

Від початку було відомо, що біль-
шу частину коштів (50,65 млн 
грн — авт.) на реконструкцію ві-
зьмуть з Держфонду регіональ-
ного розвитку. А місто мало дати 
5,65 мільйона гривень. Тепер з 
бюджету міста візьмуть майже 
в чотири рази більше грошей — 
19 мільйонів. Близько 38 мільйо-

нів — частка Держфонду в рекон-
струкції (goo.gl/4iXDeS).
Загальна вартість ремон-
тів не змінилася — все ті ж 
56,5 мільйона гривень.
На порталі «E-data» з’ясували, 
що з цієї суми вже витратили 
16 мільйонів 180 тисяч гривень 
(goo.gl/bKqxVK)

Скільки вже витратили на ремонти

Київський міст продовжать ремонтувати, поки буде 
«плюсова» температура. Після зими будівельники 
відновлять роботу з весни 2018 року

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
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ВОЛОДИМИР 
НІЦЕНКО, 
НАЧАЛЬНИК 
ДЕПАРТАМЕНТУ 
КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА 
ТА БЛАГОУСТРОЮ 
МІСЬКРАДИ 

— Перша черга кладовища була 
введена в експлуатацію. Цвин-
тар є діючим, — каже Ніценко. — 

У нас є всі відповідні документи: 
сертифікат від архітектурної ін-
спекції та акт прийому об’єкта 
«Комбінатом комунальних під-
приємств». Останнє займається 
похованнями вінничан. Люди 
можуть звертатися до них, щоб 
отримати місце на Сабарівсько-
му кладовищі. Людей не ховали 
вночі. Обряди проводили вдень, 
був священик.

Офіційно: кладовище діє 

ÌÈ ÏÅÐÅÂ²ÐÈËÈ

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Ó â ³âòîðîê , 
21 ëèñòîïàäà, ôî-
òîãðàô Ñåðã³é Õ³-

ì³÷ âèêëàâ ó facebook ñâ³òëèíè 
ñâ³æèõ ìîãèë íà ñêàíäàëüíîìó 
öâèíòàð³. Ï³äïèñ äî ôîòî áóâ 
òàêèé: «Ïîòàéêè â³ä ñàáàð³â÷àí 
íî÷àìè íà ïîë³ õîðîíÿòü ëþäåé». 
Ó êîìåíòàðÿõ â³ííè÷àíè ïî÷àëè 
îáóðþâàòèñÿ, ìîâëÿâ, ÿê öå òàê, 
âíî÷³, «ïî-ñàòàíèíñüêè», ïðîõî-
äÿòü òðàóðí³ îáðÿäè.

Íàñòóïíîãî äíÿ æóðíàë³ñòè 
RIA âèð³øèëè ïåðåâ³ðèòè, ÷è 
ä³éñíî êëàäîâèùå âæå ä³º.

«ЗЛІ» СОБАКИ ТА ЗЛІ ОХОРОН-
ЦІ. Íà ïîë³, äå áóäóþòü öâèíòàð, 
ìàëî ùî çì³íèëîñÿ â³äòîä³, ÿê 
15 ëèñòîïàäà ïðîòåñòóâàëüíèêè 
íå äàëè ïîõîâàòè íåá³æ÷èêà. 
Òàêèé æå ïîõìóðèé ïàðêàí ³ 
íå íàäòî âåñåë³ îõîðîíö³.

Â’¿çä íà ïîëå ïåðåêðèòèé ³ìï-
ðîâ³çîâàíèìè «áàðèêàäàìè». 
Ïðîòåñòóâàëüíèêè: äâîº ëþäåé 
ó â³ö³, ÷îëîâ³ê òà æ³íêà. Êàæóòü, 
ÿêùî «ò³òóøêè» áóäóòü ïðîðèâà-
òèñÿ, òî âèêëè÷óòü ï³äìîãó.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ç ê³ëüêîõ 
ï³ä’¿çä³â äî êëàäîâèùà ïðîòåñ-
òóâàëüíèêè îõîðîíÿþòü ò³ëüêè 
îäèí. Ç áîêó Øêóðèíö³â, ç áîêó 
î÷èñíèõ ñïîðóä ìîæíà áåç ïðî-
áëåì ä³éòè äî âõîäó íà öâèíòàð.

Àëå çàéòè íà òåðèòîð³þ, çà ïàð-
êàí, íåïðîñòî. Îõîðîíö³ êëà-
äîâèùà âïåðòî íå ïðîïóñêàëè 
íàñ, õî÷ ³ çíàëè, ùî ïåðåä íèìè 
æóðíàë³ñòè. Âèìàãàëè ïîêàçàòè 
ÿêèéñü íåâ³äîìèé ïðîïóñê. Ñêà-
çàëè, ùî òàê³ âèäàþòü ó ìåð³¿.

Ö³êàâî, ùîá çàéòè íà òåðèòîð³þ 
ä³þ÷îãî ì³ñüêîãî êëàäîâèùà, ïî-
òð³áíî ïîêàçàòè íåâ³äîìèì ëþäÿì 
íåâ³äîìèé äîêóìåíò. Ìè õîò³ëè 
âæå âèêëèêàòè ïîë³ö³þ, àëå ñïî-
÷àòêó âèð³øèëè çàïèòàòè ó ìåð³¿, 
÷îìó íàñ íå ïóñêàþòü. ×åðåç ê³ëü-

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334 
 Ñïîðòèâí³ ïîëÿ òà áåçë³÷ âó-
ëè÷íèõ òðåíàæåð³â — öå ä³ñòà-
ëîñÿ øêîë³ ¹ 30 â³ä ³íâåñòîð³â. 
Ó ìåð³¿ ðîçêàçàëè, ùî çà ø³ñòü 
ðîê³â îòðèìàëè íîâ³ ñïîðòìàé-
äàí÷èêè ìàéæå âñ³ øêîëè Â³-
ííèö³. À ÿê³ øêîëè îòðèìàþòü 
íîâ³ ñòàä³îíè â 2018 ðîö³?

Ç 1 âåðåñíÿ ó÷í³ øêîëè-ã³ìíà-
ç³¿ ¹ 30 ³ìåí³ Øåâ÷åíêà çàéìà-
þòüñÿ ñïîðòîì íà íîâèõ ìàéäàí-
÷èêàõ. Öå îãîðîäæåí³ ïîëÿ äëÿ 
ôóòáîëó, áàñêåòáîëó òà âîëåéáî-
ëó. À ùå º ä³ëÿíêà äëÿ âîðêàóòó 

òà áåçë³÷ âóëè÷íèõ òðåíàæåð³â.
Ï³ä ÷àñ â³çèòó æóðíàë³ñòà, 

23 ëèñòîïàäà, íà ñòàä³îí³ çà-
éìàëèñÿ ó÷í³ çàêëàäó. Ä³â÷àòà 
ãðàëè ó âîëåéáîë, õëîïö³ — 
ãóïàëè ì’ÿ÷à ó ôóòáîë. Ïðîòå, 
ÿê çàçíà÷àº äèðåêòîðêà çàêëàäó 
Àëëà Ïàíàñþê, çàéìàòèñÿ ñþäè 
ìîæóòü ïðèõîäèòè âñ³ ëþäè.

— Ìàéäàí÷èêè â³äêðèò³, 
êîëè â øêîë³ òðèâàþòü çàíÿò-
òÿ. Êîëè øêîëà íå ïðàöþº, 
òî ìîæíà ïîïðîñèòè êëþ÷³ 
â ÷åðãîâîãî. Íà âõîä³ º ãðà-
ô³ê ðîáîòè, ç ³íôîðìàö³ºþ, äå 

âçÿòè êëþ÷³, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ 
Àëëà. — Äîãëÿäàº çà ñòàä³îíîì 
ïåðñîíàë øêîëè. Ïî ïåðèìå-
òðó âñòàíîâëåíèé â³äåîíàãëÿä. 
Ñòàä³îí îñâ³òëþºòüñÿ ë³õòàðÿìè, 
òîìó çàéìàòèñÿ ñïîðòîì ìîæíà 
íàâ³òü ó âå÷³ðí³é ÷àñ.

Ì³ñüê³ ÷èíîâíèêè çàçíà÷à-
þòü, ùî ñïîðòèâíå ÿäðî øêî-
ëè ¹ 30 çðîáèëè íå çà êîøòè 
ì³ñòà, à çà êîøòè ³íâåñòîðà. Òà-
êèìè ñòàëè áóä³âåëüí³ êîìïà-
í³¿ «Äèíàñò³ÿ» òà «Â³ííèöÿáóä». 
Íà öå âîíè ðàçîì âèòðàòèëè 
9,2 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

Ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîð-
ãóíîâ ðîçêàçàâ, ùî ïðîãðàìà ç 
îáëàøòóâàííÿ ñïîðòèâíèõ ìàé-
äàí÷èê³â çà êîøòè ³íâåñòîð³â 
ä³º ç 2011 ðîêó.

«Íàñòóïí³  øêîëè áóëè 
¹ 18 òà ¹ 25, çãîäîì 10-òà 
³ ¹ 30 — óñ³ êîøòîì ³íâåñòî-
ð³â. Ó 27-é øêîë³ îáëàøòóâàëè 
ìàéäàí÷èê çà êîøòè ì³ñüêîãî 
áþäæåòó. Íà íàñòóïíèé ð³ê ìè 
âèãîòîâëÿºìî ïðîåêòíî-êîøòî-
ðèñíó äîêóìåíòàö³þ äëÿ òðüîõ 
øê³ë — öå ¹ 20, ¹ 6 ³ ¹ 15. 
Ïðîòå áóäåìî áà÷èòè ìîæëè-

âîñò³ ì³ñüêîãî áþäæåòó ³ øó-
êàòè ³íâåñòîð³â. Ôàêòè÷íî âæå 
ó 28 ³ç 36 øê³ë â ò³é ÷è ³íø³é 
ì³ð³ â³äáóëèñü çì³íè ç îíîâëåí-
íÿ ñïîðòèâíèõ áàç çàêëàä³â», — 
ïåðåäàº ñëîâà Ìîðãóíîâà ïðåñ-
ñëóæáà ìåð³¿.

Як місто будує нові спортивні зони без грошей

САБАРІВСЬКИЙ ЦВИНТАР ВІДКРИЛИ. 
ЧОМУ ТУДИ ДОСІ НЕ ПРОПУСКАЮТЬ?
Конфлікт  Кілька днів тому 
на Сабарівському кладовищі з’явилися 
перші могили. Станом на 22 листопада їх 
там було вже п’ять. У мерії спростували 
чутки, що людей ховали вночі. І показали 
документи, за якими цвинтар вже є діючим

êà õâèëèí ï³ñëÿ äçâ³íêà íà÷àëü-
íèêó äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî 
ãîñïîäàðñòâà ì³ñüêðàäè Âîëîäè-
ìèðó Í³öåíêó ö³ ñàì³ îõîðîíö³, ç 
óñì³øêîþ, â³ä÷èíèëè íàì äâåð³.

— Òåïåð ìîæíà, — ñêàçàëè.

ЩО ЗА ПАРКАНОМ. Íà òåðèòîð³¿ 
êëàäîâèùà çðîáèëè àêóðàòí³ àñ-
ôàëüòîâ³ äîð³æêè, çàâåçëè ëèñòÿ, 
ÿêèì âêðèëè çåìëþ. Ñòîÿòü ë³õ-
òàð³. Ïðîòåñòóâàëüíèêè êàæóòü, 
ùî âíî÷³ âîíè ñâ³òÿòü.

Ìè ïîáà÷èëè ï’ÿòü ñâ³æèõ 
ìîãèë. Ç õðåñòàìè òà â³íêàìè. Ç 
îáîõ áîê³â îäí³º¿ ç íèõ ïîñòàâèëè 
òàáëè÷êè ïðî òå, õòî «çàáðîíþ-
âàâ» öå ì³ñöå.

Êð³ì ãîòîâèõ ìîãèë, ùå ê³ëüêà 
ãîòóþòü.

«МЕРТВІ ДУШІ»? ßêùî çâåðíóòè 
óâàãó íà äàòè ñìåðòåé, òî ïîì³÷à-
ºìî, ùî äåÿê³ ç ëþäåé ïîìåðëè 
ùå ó ñåðåäèí³ æîâòíÿ. À ïîõî-
âàëè àæ ó ëèñòîïàä³.

Ìè íàìàãàëèñÿ çâ’ÿçàòèñÿ ç 
êåð³âíèêîì «Êîìá³íàòó êîìó-
íàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ» Àë³êîì 
Çóáð³öüêèì. Õîò³ëè ðîçïèòàòè 
ïðî ïîõîâàííÿ. Àëå â³í íå áðàâ 
ñëóõàâêó óïðîäîâæ âñüîãî ðîáî-
÷îãî äíÿ.

Âðåøò³ àãåíò ðèòóàëüíèõ ïî-
ñëóã ç öüîãî ï³äïðèºìñòâà ï³ä-
òâåðäèâ, ùî äî íèõ çâåðòàëèñÿ 
ëþäè çà ïîñëóãàìè ç ïîõîâàííÿ.

Ìè çðîáèëè çàïèò äî òåðèòîð³-
àëüíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³, ùîá ä³çíàòèñÿ, 
÷è áóëè çàðåºñòðîâàí³ äàòè íà-

ðîäæåííÿ òà ñìåðò³ ëþäåé, ÷è¿ 
³ìåíà âêàçàí³ íà ìîãèëàõ.

Ç ï’ÿòè ïîõîâàíèõ, ïî îäíî-
ìó, à ñàìå ïðî Îëåêñàíäðà Êîñ-
òåíêà, íåìàº í³ÿêî¿ ³íôîðìàö³¿. 
Ö³êàâî, ÿê òîä³ éîãî ïîõîâàëè? 
Àäæå áåç ñâ³äîöòâà ïðî ñìåðòü 
õîâàòè ëþäèíó íå ìîæóòü. Ïðîòå 
ïðàö³âíèêè óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ 
ñêàçàëè, ùî, ìîæëèâî, íà òà-
áëè÷ö³ íåïðàâèëüíî íàïèñàí³ 
äàí³ ïîê³éíèêà.

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

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

П’ять свіжих могил на Сабарівському кладовищі. 
Протестувальники кажуть, що ніяких траурних процесій не бачили
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— Ëüîíÿ Ïî-
ëÿíñüêèé âðÿòó-
âàâ ìåí³ æèòòÿ, — 
ðîçïîâ³äàº Àíäð³é 

Ïàâëåíêî. — ß òîä³ ùå íå çíàâ, 
õòî â³í ³ çâ³äêè. Â³í ïîìèðàâ 
ó ìåíå íà î÷àõ. ß áà÷èâ éîãî 
â îñòàíí³ õâèëèíè.

Êîëè â ñóä³ ðîçãëÿäàëè ñïðàâó 
ïðî çàãèáåëü Ëåîí³äà Ïîëÿíñüêî-
ãî, äåìîíñòðóâàëè â³äåî, çíÿòå 
íà Ìàéäàí³ ó Êèºâ³ 20 ëþòîãî 
2014-ãî. Ó òîé äåíü óæå çðàí-
êó ëóíàëè ïîñòð³ëè. Íà êàäðàõ 
âèäíî, ÿê ï³ñëÿ îäíîãî ç íèõ 
÷îëîâ³êè íåñóòü íà íîøàõ ïî-
ðàíåíîãî. Ïîñï³øàþòü. ×àñ â³ä 
÷àñó ïðèçóïèíÿþòüñÿ. Ìåäèê, 
éîãî ëåãêî óï³çíàòè ïî õðåñòó 
íà êóðòö³, ï³äí³ìàº ðÿäíèíó. Íåþ 
íàêðèòî ò³ëî ïîðàíåíîãî. Ïåðå-
ñâ³ä÷óºòüñÿ, ÷è æèâèé òîé, êîãî 
ðÿòóþòü. Ðàïòîì íàñòàº òðèâàëà 
ïàóçà. Ìåäèê ïðèïàäàº äî ò³ëà 
äîâøå, í³æ öå ðîáèâ ðàí³øå. Ï³ä-
í³ìàºòüñÿ. Ç âèðàçó éîãî îáëè÷÷ÿ 
ñòàº âñå çðîçóì³ëî — âæå ï³çíî 
ïîñï³øàòè äî àâòîìîá³ëÿ øâèäêî¿ 
äîïîìîãè.

ВИХОВУЄ СИНА СВОГО РЯТІВНИ-
КА. Íà òîìó ñàìî â³äåî âèäíî, 
ÿê ï³ñëÿ öüîãî îäèí ç ÷îëîâ³ê³â, 
ÿêèé í³ñ ïîðàíåíîãî, íå ñòðè-
ìóº ñë³ç.

— Óáèëè, ñâîëî÷³! — âèðèâà-
ºòüñÿ â íüîãî ç ãðóäåé.

— Öåé ÷îëîâ³ê — Àíäð³é 
Ïàâëåíêî, — ðîçïîâ³ëà æóðíà-
ë³ñòó ìàòè çàãèáëîãî Ëåîí³äà 
Ïîëÿíñüêîãî Ëþäìèëà Ãåîðã³-
¿âíà. — Ðàí³øå â³í íå çíàâ íàñ, 
à ìè íå çíàëè éîãî. Ïåðøèé 
ðàç ïîáà÷èëà éîãî íà â³äåî, äå 
â³í ðàçîì ç ³íøèìè í³ñ Ëüîíþ. 
Ïîçíàéîìèëèñÿ, êîëè Ïàâëåíêî 
ðîçøóêàâ íàñ ó Æìåðèíö³. Ï³ñëÿ 
òîãî ñòàëè ÿê ð³äí³.

Æ³íêà êàæå, ùî íå çíàº, õòî 
çí³ìàâ â³äåî. Óòî÷íþº, ùî áà÷èëà 
éîãî îñîáèñòî, áî áóëà ïðèñóòíÿ 
íà çàñ³äàíí³ ñóäó.

Ç Àíäð³ºì Ïàâëåíêîì ³ Ëþä-
ìèëîþ Ïîëÿíñüêîþ æóðíàë³ñòà 
RIA çâ³â âèïàäîê. Ï³ä ÷àñ ñï³ë-
êóâàííÿ ç íèìè óïåðøå ïî÷óâ, 
ùî Ïîëÿíñüêèé âðÿòóâàâ æèòòÿ 
Ïàâëåíêó. Íå ìåíøå âðàçèëà 
ùå îäíà ³íôîðìàö³ÿ — Àíäð³é 
âèõîâóº ñèíà ñâîãî ðÿò³âíèêà — 
Åäóàðäà Ïîëÿíñüêîãî.

ЙТИ В ЛІЦЕЙ ПОРАДИВ ДЯДЬКО 
АНДРІЙ. Àíäð³é Ïàâëåíêî — ãî-
ëîâà áëàãîä³éíîãî ôîíäó «Ïàì’ÿò³ 
Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³». Ôîíä 
îï³êóºòüñÿ ñïîðóäæåííÿì ó ð³ç-
íèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè ïàì’ÿòíèê³â 
íà ÷åñòü çàãèáëèõ íà Ìàéäà-
í³ ï³ä ÷àñ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³. 
Ó òîé äåíü â³í ïðè¿æäæàâ ç Êèºâà 
äî Â³ííèö³ ðàçîì ³ç ñêóëüïòîðîì 
Áîðèñîì Äàíèëþêîì. Ïðåçåíòó-
âàëè äëÿ æóðíàë³ñò³â ñêóëüïòóðíó 
êîìïîçèö³þ «Äåðåâî Ñâîáîäè», 
ÿêó Äàíèëþê âèãîòîâëÿº äëÿ íà-
øîãî ì³ñòà. Çóñòð³÷ îðãàí³çóâàâ 

«ЙОГО БАТЬКО ЗАКРИВ МЕНЕ 
ГРУДЬМИ, А САМ ЗАГИНУВ» 
Герої не вмирають  Киянин 
Андрій Павленко виховує сина Леоніда 
Полянського, вбитого на Майдані 
снайпером. «Його син тепер мій син…» — 
каже чоловік. Чому взяв на себе таку 
відповідальність? Як складаються 
стосунки з чужою дитиною?

âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð áëàãîä³é-
íîãî ôîíäó «Ïîä³ëüñüêà ãðîìàäà» 
Àíäð³é Äðó÷èíñüêèé. Çàïðîñèâ 
íà íå¿ òàêîæ ìàòåð³â, ñèíè ÿêèõ 
çàãèíóëè íà Ìàéäàí³. Ïðèéøëè 
ìàìà Ìàêñèìà Øèìêà — Çîÿ 
Ñåìåí³âíà ³ ìàìà Ëåîí³äà Ïî-
ëÿíñüêîãî — Ëþäìèëà Ãåîðã³-
¿âíà. Ï³ñëÿ ïðåçåíòàö³¿ êîëåãè 
ïîñï³øèëè âèäàâàòè «íà-ãîðà» 
ìàòåð³àë ïðî ïîä³þ, à ÿ ïðîäî-
âæèâ ñï³ëêóâàííÿ. Ïàí Àíäð³é 
ðîçìîâëÿâ ç ìàìîþ Ïîëÿíñüêî-
ãî, ÿê ç äîáðå çíàéîìîþ æ³íêîþ. 
Íà çàïèòàííÿ, êîëè ³ äå âîíè ïî-
çíàéîìèëèñÿ, â³äïîâ³äü âðàçèëà 
äî ãëèáèíè äóø³: «Ëüîíÿ ãðóäüìè 
çàêðèâ ìåíå íà Ìàéäàí³, — êàæå 
Ïàâëåíêî. — Îòàê ðîçêèíóâ ðóêè 
³ ñòàâ ïåðåä³ ìíîþ. Ìåí³ ñêëàä-
íî ïîÿñíèòè, ÿê òàê ñòàëîñÿ, ùî 
ó ìîìåíò ïîñòð³ëó Ëüîíÿ îïè-
íèâñÿ ïåðåä³ ìíîþ. Ñòàëîñÿ òå, 
ùî ñòàëîñÿ — çàêðèâ ìåíå ñâî¿ì 
ò³ëîì».

Àíäð³é êàæå, ùî ó òîé äåíü 
íà íüîìó áóâ îäÿã ñèíüîãî êîëüî-
ðó. ² øàïî÷êà íà ãîëîâ³ òàêà ñàìî 
ñèíÿ. Öèì âèä³ëÿâñÿ ç-ïîì³æ 
³íøèõ. Ïðèïóñêàº, ùî òàêà «ì³-
øåíü» ìîãëà ïðèâåðíóòè óâàãó 
ñíàéïåðà.

— Ï³ñëÿ òîãî, ÿê Ëüîíÿ çàãè-
íóâ, Àíäð³é ðîçøóêàâ íàñ ó Æìå-
ðèíö³, — êàæå Ëþäìèëà Ïîëÿí-
ñüêà. — Òîä³ æ ïîçíàéîìèâñÿ ç 
ñèíîì Ëüîí³ Åäèêîì. Ïîðàäèâ 
õëîï÷èêó éòè â÷èòèñÿ ó â³éñüêî-
âèé ë³öåé ³ìåí³ Áîãóíà. Ìàëèé 
äîâãî îáäóìóâàâ ïðîïîçèö³þ, ðà-
äèâñÿ ç áàáóñÿìè, áî éîãî ìàìà 
íà çàðîá³òêàõ çà êîðäîíîì. Â³í 
ïðîæèâàâ ó áàáóñ³ Íàä³¿ â ñåëèù³ 
Áðà¿ë³â. Êîëè ïðèéíÿâ ð³øåííÿ, 
Ïàâëåíêî äîïîìàãàâ ç îôîðìëåí-

íÿì äîêóìåíò³â, ñóïðîâîäæóâàâ 
ó Êèºâ³, çàïðîøóâàâ äîäîìó, äî-
òåïåð îï³êóºòüñÿ äèòèíîþ.

— Äÿäüêî Àíäð³é ÿêîñü òàê 
ïîãîâîðèâ ç³ ìíîþ, ùî ÿ éîìó 
ïîâ³ðèâ, ó òå, ùî â³í êàæå, — ðîç-
ïîâ³äàº Åäóàðä.

Ç³çíàºòüñÿ, ùî íåïðîñòî áóëî 
ïî¿õàòè äàëåêî â³ä äîìó, àëå â³í 
çâàæèâñÿ. Êàæå, ùî íå øêîäóº.

СТАВ ПОМІЧНИКОМ ГЕНЕРАЛА. 
Ìîëîäøà ãðóïà ë³öå¿ñò³â-áîãó-
í³âö³â íàâ÷àºòüñÿ ó Áîÿðö³, ùî 
íåïîäàë³ê â³ä Êèºâà. Åäóàðä Ïî-
ëÿíñüêèé ñåðåä íèõ. Æóðíàë³ñò 
ñï³ëêóâàâñÿ ç íèì ïî òåëåôîíó. 

Õëîï÷èê íå ì³ã ñòðèìàòè ðàäîñò³. 
Ó òîé äåíü ó íüîãî ñòàëàñÿ çíà-
ìåííà ïîä³ÿ.

— Ìåíå ïðèçíà÷èëè ïîì³÷íè-
êîì íà÷àëüíèêà ë³öåþ, — ïîâ³-
äîìèâ â³í. — ² ïðèñâî¿ëè ïåðøå 
â³éñüêîâå çâàííÿ. Òåïåð ÿ ìîëîä-
øèé â³öå-ñåðæàíò. Ïðî öå îãîëî-
ñèëè ïåðåä ñòðîºì. Àëå ïîãîíè 
ùå íå âðó÷èëè. Ñêàçàëè, ùî 
çðîáèòü öå îñîáèñòî íà÷àëüíèê 
ë³öåþ ãåíåðàë ²ãîð Ãîðä³é÷óê. 
Ìàº ïðè¿õàòè äî íàñ ó ñåðåäó, 
29 ëèñòîïàäà.

Åäóàðä ðîçïîâ³â, ùî ãåíåðàë 
÷àñòî ïðè¿çäèòü äî íèõ ó Áîÿð-
êó. Ùîðàçó çóñòð³÷àºòüñÿ ç ë³-
öå¿ñòàìè, ÷è¿ áàòüêè çàãèíóëè 

â ÀÒÎ. Òàêèõ ó íèõ ñåìåðî, â³í 
âîñüìèé, õòî òåæ âòðàòèâ áàòüêà. 
Íà ðîçìîâó çàïðîøóº êîæíîãî 
îêðåìî. Ï³ñëÿ òàêèõ çóñòð³÷åé, 
çà ñëîâàìè ë³öå¿ñòà, ãåíåðàë ïðè-
çíà÷èâ éîãî ñâî¿ì ïîì³÷íèêîì. 
Íàñòóïíîãî ðîêó Åäóàðä ïåðå-
éäå ó ñòàðøó ãðóïó ³ ïåðåáåðåòüñÿ 
äî Êèºâà. Áóäå áëèæ÷å äî äÿäüêà 
Àíäð³ÿ.

— Àíäð³é ïðè¿æäæàº äî ìåíå 
â Áîÿðêó, — ðîçïîâ³äàº Åäóàðä. — 
²íêîëè çàïðîøóº íà âèõ³äí³ äî-
äîìó, áóâàº, ãóëÿºìî ïî Êèºâó, 
÷è éäåìî â êàôå ó Êèºâ³ àáî òóò, 
ó Áîÿðö³. Áàãàòî ðîçìîâëÿºìî. 
Äàº ìåí³ ð³çí³ ïîðàäè. Íàïðè-
êëàä, ÿê ï³ä ÷àñ á³ãó ïðàâèëüíî 
äèõàòè. ß ïîîá³öÿâ, ùî çà òèæ-
äåíü äîäàì ó ï³äòÿãóâàíí³ íà òóð-
í³êó. Çàðàç ï³äòÿãóþñÿ äåñÿòü 
ðàç³â. Ñïðîáóþ äî íàñòóïíîãî 
âèõ³äíîãî ï³äêà÷àòèñÿ, ùîá ðî-
áèòè öå 12 ðàç³â.

Ó ñâîºìó âçâîä³ Åäóàðä ó ÷èñ-
ë³ òðüîõ íàéêðàùèõ ë³öå¿ñò³â 
çà óñï³øí³ñòþ. Õëîïåöü ðîçïîâ³â, 
ùî éîìó ãàðíî äàþòüñÿ çàíÿòòÿ ç 
óêðà¿íñüêî¿ òà àíãë³éñüêî¿ ìîâè, 
àëãåáðè. Ñòàðàºòüñÿ ó íàâ÷àíí³, 
áî ìàº íàì³ð ï³ñëÿ ë³öåþ çäîáó-
âàòè â³éñüêîâó ïðîôåñ³þ.

— Äóæå õî÷ó ñòàòè ëüîò÷è-
êîì, — ä³ëèòüñÿ äóìêàìè ñï³âðîç-
ìîâíèê. — Äÿäüêî Àíäð³é êàæå, 
ùî öå ìîº ïðàâî âèáèðàòè. Êîëè 
ðîçïîâ³â ïðî ñâîº áàæàííÿ ãåíå-
ðàëó, â³í ñêàçàâ, ùî äëÿ öüîãî 
òðåáà äîáðå â÷èòèñÿ ³ ïîñò³éíî 
çàéìàòèñÿ ô³çè÷íîþ ï³äãîòîâ-
êîþ. Çàðàäè öüîãî ÿ ³íêîëè íà-
â³òü ó âèõ³äí³ çàëèøàþñÿ â ë³öå¿. 
Õëîïö³ éäóòü ó ì³ñòî, à ÿ äóìàþ, 
êðàùå çàëèøóñÿ, íàä êíèæêàìè 
ïîñèäæó.

Леонід Полянський найбільше 
на світі любив своїх діток — до-
нечку Оленку і сина Едуарда. 
Діти від різних шлюбів, але горе 
їх ще більше здружило. На дні 
народження батько купував їм 
однакові подарунки. Дотепер 
зберігають планшети. І вело-
сипеди у них однакові.
Леонід Полянський працював 
у Жмеринці на залізниці. У дні 
Майдану перебував у тривалому 
відрядженні у Києві. Мав роботу 
у залізничному депо. Після тру-
дового дня спішив на Майдан. 
У день загибелі, 20 лютого, 
Полянський мав бути на зміні. 

Напередодні помінявся з напар-
ником. Казав, що ситуація дуже 
напружена і він має бути поруч 
з хлопцями на Майдані.
Брат Леоніда Георгій знайшов 
його тіло у морзі на вулиці 
Оранжерейній у Києві. Похо-
вали Героя у Жмеринці на ри-
мо-католицькому кладовищі. 
На той час йому було 38 років. 
Звання Героя України присвоєно 
21 листопада 2014-го. Ще двоє 
наших земляків загинули під час 
Революції Гідності на Майдані 
у Києві — вінничанин Максим 
Шимко і жмеринчанин Валерій 
Брезденюк.

Купував дітям однакові подарунки 

«Ëüîíÿ ãðóäüìè çàêðèâ 
ìåíå íà Ìàéäàí³. 
Îòàê ðîçêèíóâ ðóêè 
³  ñòàâ ïåðåä³ ìíîþ. 
ß áà÷èâ éîãî â îñòàíí³ 
õâèëèíè» 

Андрій Павленко (праворуч): «Діти загиблих героїв - наші діти». 
Поруч – Едуар Полянський, якого тепер Павленко називає сином
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Учора, 28 листопада, Альона 
зареєструвала новонароджених 
немовлят. Каже, коли мама по-
вернеться з лікарні, хоче зробити 
їй сюрприз — вручити свідоцтва 
про народження.
— Поки у мене є помічники — 
свекруха, кума, та й брати і тато 
допомагають, то я пішла у РАЦС.
Дівчина каже, що справляється, 
їй не звикати до такого. Коли всі 
троє починають плакати, кладе їх 
поперек ліжечка і починає гойда-
ти всіх разом. Ще вона звернула 
увагу, як немовлята прокидають-
ся після сну.
— Тільки одне заворушиться, 

все, через хвилину-другу двоє 
інших теж не будуть спати, — роз-
повідає Альона. — Харчі тримаю 
напоготові. Годую сумішами для 
дитячого харчування.
Радість у маминої помічниці пере-
мішана зі смутком. Каже, праців-
ники соціальної служби, які мало 
не щодня навідуються до її помеш-
кання, натякають, що дітей треба 
передати у дитячий будинок.
— Хвилююся через те, що у мами 
й тата хата гірша, ніж у нас, — каже 
Альона. — Можуть сказати, що 
умови не відповідають і заберуть. 
Але ми не дозволимо це зробити. 
Мама з татом нас вісьмох поста-

вили на ноги, то з трьома так само 
справляться. А ми допоможемо.
Четверо Самаріних ходять до шко-
ли. Двоє старших хлопців — Ми-
хайло і Сергій працюють, щоправ-
да, на тимчасових роботах. Їхній 
батько Михайло трудиться на хлі-
бозаводі. За словами пані Альони, 
держава на місяць платить непо-
внолітнім по 1300 гривень.
— За такі гроші, і ту платню, що 
отримує тато на заводі, ремонт 
у їхній хаті не зробиш, — бідка-
ється співрозмовниця. — Просити 
у когось марна справа. Якщо зна-
йдеться хтось з охочих допомогти 
багатодітній родині, будемо вдячні.

У дитбудинок братиків і сестричку не віддамо 

Останній раз народження 
одночасно трьох дітей у Ко-
зятинському районі зафіксу-
вали майже 20 років тому — 
у 1998-му. Тоді у родині Пру-
сів раділи появі на світ трьох 
донечок. Потім мама Оксана 

подарувала їм ще двох діток. 
Їй присвоєне почесне звання 
Мати-героїня.
З якими подарунками зустрінуть 
у Козятині після повернення з 
лікарні маму 11-ти дітей Наталію 
Самаріну, розповімо згодом.

Перша трійня за 20 років 

Оштрафували 
за повітря
 Äåðæàâíà åêîëîã³÷íà 
³íñïåêö³ÿ ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ ìàº ïðåòåíç³¿ 
äî ô³ðìè «Àçîðåëü», ùî 
â Íåìèð³âñüêîìó ðàéîí³, 
ÿêà ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà ðîç-
âåäåíí³ âåðõíüî¿ ðîãàòî¿ 
õóäîáè òà ïåðåðîáö³ ìîëî÷-
íî¿ ïðîäóêö³¿.
Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè 
âñòàíîâèëè — ïðîòÿãîì 
ï'ÿòè ì³ñÿö³â ï³äïðè-
ºìñòâî ñêèäàëî â àòìîñ-
ôåðó øê³äëèâ³ ðå÷îâèíè. 
Åêîëîãè ï³äðàõóâàëè, ùî 
çàâäàí³ çáèòêè ñêëàäàþòü 
20 663 ãðèâí³ 43 êîï³éêè. 
Ï³äïðèºìñòâó «Àçîðåëü» 
ïðåä'ÿâèëè ïðåòåíç³þ 
íà âêàçàíó ñóìó äëÿ ìîæ-
ëèâîñò³ äîáðîâ³ëüíîãî â³ä-
øêîäóâàííÿ çáèòê³â.

Стригтимуть 
безкоштовно
  Äî Ì³æíàðîäíîãî äíÿ 
ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ ó 
Â³ííèö³ äåÿê³ ïåðóêàð-
í³ áóäóòü áåçêîøòîâíî 
îáñëóãîâóâàòè ëþäåé ç 
³íâàë³äí³ñòþ, çà óìîâè 
ïðåä’ÿâëåííÿ íèìè â³äïî-
â³äíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ.
Ïîñòðèãòèñÿ áåçêîøòîâíî 
ìîæíà áóäå 30 ëèñòîïàäà 
ç 9.00 äî 15.00 ó ø³ñòüîõ 
ïåðóêàðíÿõ. À ñàìå, ó ÂÒÏ 
«Äîáðîáóò Â×» (âóë. Àêà-
äåì³êà ßíãåëÿ, 18), «Ðîê-
ñîëàíà» (ïðîñïåêò Êîöþ-
áèíñüêîãî, 4), «Òð³óìô» 
(Õìåëüíèöüêå øîñå, 14), 
«Ìîäåðí» (âóë. Ì. Êîø-
êè, 13), «Àôðîäèòà» 
(âóë. Â. Ïîðèêà, 45) òà 
ó ÄÍÇ «Âèùå ïðîôåñ³éíå 
ó÷èëèùå ¹ 7», (âóë. Êè¿â-
ñüêà, 118).

Відкрили 
«Level 80»
 Ó Â³ííèö³ çà àäðåñîþ 
Ìàã³ñòðàòñüêà, 80 â³äêðèâ-
ñÿ íîâèé ìîëîä³æíèé êëóá 
«Level 80». Â³í áóäå ä³ÿòè 
â ôîðìàò³ êðåàòèâíîãî 
ïðîñòîðó äëÿ ï³äë³òê³â òà 
ìîëîä³. Òóò ïðîâîäèòèìóòü 
ìàéñòåð-êëàñè, ñåì³íàðè, 
ëåêö³¿ òà  çàõîäè, ö³êàâ³ äëÿ 
ìîëîä³. Òàêîæ º êóòî÷îê 
äëÿ êíèãîîáì³íó, äå ìîæíà 
ïðèíåñòè ñâîþ êíèãó ³ 
âçÿòè ïî÷èòàòè ³íøó. Ïîêè 
ùî «Level 80» ïðàöþâàòèìå 
ó ïîíåä³ëîê òà ï’ÿòíèöþ 
ç 10.00 äî 19.00. À ç ñ³÷íÿ 
2018-ãî ïðàöþâàòèìå ùî-
äåííî äî 22.00. Â³äâ³äóâàí-
íÿ êëóáó áåçêîøòîâíå.

КОРОТКОКОРОТКО

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, (067)1079091 

Ï³ñëÿ ïîëîã³â, ÿê³ ïðèéìàëè 
ìåäèêè «Ïèðîãîâêè», ó ïîðîä³ëë³ 
Íàòàë³¿ Ñàìàð³íî¿ âèíèêëè óñêëàä-
íåííÿ. Ïåðø³ ï’ÿòü äí³â æ³íêà ïî-
÷óâàëàñÿ íåïîãàíî. Çàëèøàëàñÿ 
ðàçîì ç ä³òüìè. Âèãîäîâóâàëà ¿õ 
ãðóäíèì ìîëîêîì. À ïîò³ì…

— ß çàäèõàëàñÿ íàâ³òü â³ä íàé-
ìåíøîãî ðóõó, — ðîçïîâ³äàº Íà-
òàë³ÿ. — Òàêå âðàæåííÿ, í³áè õòî 
íà øèþ íàêèíóâ ïåòëþ ³ äóøèòü.

¯¿ çàëèøèëè íà ë³êóâàíí³. Ïå-
ðåâåëè ó â³ää³ëåííÿ àêóøåðñòâà 
³ ã³íåêîëîã³¿. Ñòàëî ïèòàííÿ, äå 
ïîä³òè íåìîâëÿò. Ä³òåé çàáðàëà 
äîäîìó ñòàðøà äîíüêà.

— Ïîêè âîíè ç Àëüîíîþ, 
ÿ ñïîê³éíà, — êàæå áàãàòîä³òíà 
ìàòè. — Àëüîíà íàéñòàðøà ç íà-
øèõ 11-òè ä³òåé. ̄ é 23 ðîêè. Àëå 
âæå ìàº ñâî¿õ ÷åòâåðî, òîìó çíàº, 
ÿê öå îáõîäèòèñÿ ç íåìîâëÿòàìè.

— Êîëè ä³çíàëàñÿ, ùî ìàìà çà-
õâîð³ëà, çàñóìóâàëà, çâè÷àéíî, — 
ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòó Àëüîíà. — 
Ùå òðèâîæí³øå íà ñåðö³ ñòàëî, 
êîëè ïî÷óëà, ùî ìàëþ÷ê³â, ìî¿õ 
áðàòèê³â ³ ñåñòðè÷êó, ïëàíóþòü 
ïîì³ñòèòè ó äèòÿ÷èé áóäèíîê. 
Îäðàçó ïî¿õàëà ó Â³ííèöþ â ë³-
êàðíþ ³ ñêàçàëà, ùî ÿ ¿õ áóäó 
äîãëÿäàòè. Ïîêè ìàìà îäóæàº, 
íåìîâëÿòà áóäóòü ç³ ìíîþ.

ГЛІБ, КИРИЛО Й КАРОЛІНА. Ï³ä 
÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç ïàí³ Íàòàë³ºþ 
ó ë³êàðíÿí³é ïàëàò³ áóâ ïðèñóòí³é 
çàâ³äóâà÷ â³ää³ëåííÿ, äîñâ³ä÷åíèé 
ë³êàð Âîëîäèìèð Áîé÷óê.

— Óñêëàäíåííÿ, ÿê³ âèÿâèëè 

ó ïîðîä³ëë³, ìîãëè ïðèçâåñòè 
äî òðàã³÷íèõ íàñë³äê³â, — êàæå 
ë³êàð. — Ìè íå ïðèõîâóºìî öüîãî 
â³ä ïàö³ºíòêè. Çàðàç óæå ìîæíà 
ïðî öå ñì³ëèâî ãîâîðèòè, áî íàé-
ñêëàäí³øèé ïåð³îä çàëèøèâñÿ ïî-
çàäó. Âîíà âæå çãàäóâàëà, ùî ñòà-
âàëî âàæêî äèõàòè ïðè áóäü-ÿêèõ, 
íàâ³òü íåçíà÷íèõ ðóõàõ. ×àñòèíà 
ëåãåí³â áóëà âèêëþ÷åíà ç äèõàëü-
íèõ ôóíêö³é. Òðîìáè çàêðèëè…

Âîëîäèìèð Áîé÷óê íå ðàäèòü 
Íàòàë³¿ äàë³ íàðîäæóâàòè.

— Âè ñâîþ ì³ñ³þ æ³íêè ïåðåâè-
êîíàëè íà 200 â³äñîòê³â! — íàãî-
ëîøóº ìåäèê. — Öüîãî ðàçó ë³êàð³ 
³ Âñåâèøí³é âðÿòóâàëè ìàìó äëÿ 
ä³òîê. Íàñòóïíà âàã³òí³ñòü ìîæå 
ìàòè íåïåðåäáà÷óâàí³ íàñë³äêè.

Æ³íêà ïîãîäæóºòüñÿ. Êàæå, ñàìà 
öå äîáðå ðîçóì³º. Ðàç-ïî-ðàç ö³êà-
âèòüñÿ, êîëè âèïèøóòü ç ë³êàðí³. 
Çàâ³äóâà÷ â³ää³ëåííÿ ïðèïóñêàº, 
ùî öå ìîæå áóòè íàïðèê³íö³ 
íèí³øíüîãî òèæíÿ. Çàçíà÷àº, ùî 
ïàö³ºíòêà äóæå â³äïîâ³äàëüíà. Âè-
êîíóº óñ³ ïðèçíà÷åííÿ. Òàê ñàìî 
â³äïîâ³äàëüíî ñòàâèëàñÿ äî ñâîãî 
çäîðîâ’ÿ ï³ä ÷àñ âàã³òíîñò³. Â÷àñíî 
ñòàëà íà îáë³ê, â÷àñíî ç’ÿâëÿëàñÿ 
íà îãëÿäè, êîíñóëüòàö³¿.

— Íå çàáóâàéòå, ó Íàòàë³¿ 11 ä³-
òåé! — ãîâîðèòü ïàí Áîé÷óê. — ª 
æ³íêè, ÿê³ ç îäí³ºþ äèòèíîþ íå 
çíàõîäÿòü ÷àñó ç’ÿâèòèñÿ íà îãëÿä, 
êîëè âèíîøóþòü äðóãå äèòÿ.

— ß çíàëà, ùî áóäå òð³éíÿ, — 
ðîçïîâ³äàº Íàòàë³ÿ. — Ùå íà ïî-
÷àòêó âàã³òíîñò³ ìåí³ ñêàçàëè, ùî 
áóäå íå îäíà äèòèíà. Ï³çí³øå 
îáñòåæåííÿ ïîêàçàëî, ùî ÷åêàþ 
òð³éíþ. Ï³ñëÿ îñòàííüîãî ïåðåä 

БАБУСЯ ЧОТИРЬОХ ОНУКІВ 
НАРОДИЛА ТРІЙНЮ 
Потрійна радість  Двоє хлопчиків і 
дівчинка з’явилися на світ у 40-річної Наталії 
Самаріної з Козятина. Новонароджених 
немовлят забрала додому 23-річна донька 
породіллі, бо малюків хотіли помістити 
у дитячий будинок. Чому?

ïîëîãàìè äîñë³äæåííÿ íà ÓÇÄ 
ë³êàð ñêàçàâ: ó âàñ êîìïëåêò, 
õî÷ ³ íå ïîâíèé, — äâà õëîï÷èêè 
³ ä³â÷èíêà. Ñëàâà Áîãó, ìè ¿õ äî-
÷åêàëèñÿ. Ä³òêè íàðîäèëèñÿ çäî-
ðîâ³. ßê äëÿ òð³éí³, ó íèõ ãàðíà 
âàãà. Ó ä³â÷èíêè — 2700 ãðàì³â, 
õëîï÷èê³â — 2670 òà 2310 ãðàì³â. 
À çð³ñò ó âñ³õ îäíàêîâèé — 48 ñàí-
òèìåòð³â. Õî÷à ïåðøèì ç’ÿâèâñÿ 
õëîï÷èê, ïîò³ì ä³â÷èíêà ³ çíîâ 
õëîï÷èê. Ë³êàð³ ñêàçàëè, ùî ïðî-
òÿãîì ï’ÿòè õâèëèí. Çðîçóì³ëî, 
ùî íàðîäæóâàëà ï³ä íàðêîçîì.

²ìåíà ïðèäóìàëè îäðàçó. Ïàí³ 
Íàòàë³ÿ êàæå, º êîìó ïðèäóìó-
âàòè. Ãë³á, Êèðèëî é Êàðîë³íà 
ïîïîâíèëè ñ³ìåéñòâî Íàòàë³¿ ³ 
Ìèõàéëà Ñàìàð³íèõ.

ХЛОПЦІВ ВОСЬМЕРО. — Á³äí³ 
íå ò³ ëþäè, ó ÿêèõ íåìà ìàòåð³-
àëüíèõ ñòàòê³â, á³äí³, õòî êàæå, 
ùî ñàìå ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ãðîøåé 
íå ìîæå ìàòè áàãàòî, — ðîçïîâ³-
äàº ïàí³ Íàòàë³ÿ. — Çíàëè á âîíè, 
ÿêå öå áàãàòñòâî, ÿêà öå âò³õà ³ 
ðàä³ñòü, íàø³ ä³òêè. Òà í³ÿê³ ãðî-
ø³ ç öèì íå çð³âíÿþòüñÿ. Ó íàñ 
ñâîÿ õàòà. Ñòàðåíüêà, ïðàâäà. Õî÷ 
ó ò³ñíîò³, òà ó äðóæá³. Ä³òè ëþ-
äÿí³, äîïîìàãàþòü îäíå îäíîìó.

Õëîïö³ ó Ñàìàð³íèõ íàðîäæó-
âàëèñÿ ÷àñò³øå. Îäíàê ïåðøà 
äèòèíà — ä³â÷èíêà. Íèí³ ¿é, ÿê 
óæå çãàäóâàëè, 23. Çâàòè Àëüîíà. 
À ïîò³ì ï³øëè õëîïö³, ïðè÷îìó, 
íàðîäæóâàëèñÿ ÷åðåç êîæí³ òðè 
ðîêè. Ç òàêèì ïðîì³æêîì ÷àñó 
ñ³ìåéñòâî ïîïîâíèëîñÿ íà ñèí³â, 
ÿêèõ íàçâàëè Ìèõàéëîì, Ñåðã³ºì, 
Îëåêñàíäðîì òà Àðòåìîì. Ï³ñ-
ëÿ íàðîäæåííÿ Àðòåìà ïðîéøëî 
÷îòèðè ðîêè ³ ó 2010-ìó ëåëåêà 
ïðèí³ñ Ñàìàð³íèì ùå äâîº õëîï-
÷èê³â-äâ³éíÿò — Äìèòðà ³ Ìàêñè-
ìà. ×åðåç äâà ðîêè ïî òîìó óñ³õ 
ïîò³øèëà ïîÿâà â äîì³ Àë³íêè. 
À òåïåð ðàä³þòü òð³éí³.

Завідувач відділення 
акушерства і гінекології 
Володимир Бойчук 
каже, що Наталя  дуже 
відповідальна жінка. 
Вчасно стала на облік, 
з’являлася на консультації

ËÀÉÔ
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Ùå 10 ëèñòîïàäà ì³í³ñòð âíó-
òð³øí³õ ñïðàâ Àðñåí Àâàêîâ çà-
ÿâèâ, ùî â Óêðà¿í³ «ñêëàëàñÿ 
êàòàñòðîô³÷íà ñèòóàö³ÿ â ñôåð³ 
áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó». Çà 
äåâ'ÿòü ì³ñÿö³â íèí³øíüîãî ðîêó 
çàðåºñòðîâàíî âæå 117 òèñÿ÷ 
ÄÒÏ. Ùîäîáè àâàð³¿ çàáèðàþòü 
æèòòÿ âîñüìè ëþäåé, à ùå 92 - 

îòðèìóþòü òðàâìè.
Äâà òèæí³ òîìó, 14 ëèñòîïà-

äà, ó ïàðëàìåíò³ çàðåºñòðóâàëè 
çàêîíîïðîåêò ¹7286 (goo.gl/
YYdMt2), çà ÿêèì øòðàôè çà 
ïîðóøåííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî 
ðóõó çá³ëüøàòüñÿ â ðàçè. Çì³íè 
ìîæóòü òîðêíóòèñÿ Êðèì³íàëüíî-
ãî òà Àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîäåêñ³â, 
çàêîí³â «Ïðî äîðîæí³é ðóõ» òà 
«Ïðî Íàö³îíàëüíó ïîë³ö³þ».

«СЮРПРИЗИ» ВОДІЯМ: ОБМЕЖАТЬ 
ШВИДКІСТЬ, ПІДНІМУТЬ ШТРАФИ І...
Нововведення  Скоро водії будуть 
змушені давати в руки поліцейським 
«права». Штрафи за перевищення 
швидкості стануть більшими, ніж 
«мінімалка» в Україні. Так Аваков пропонує 
вирішити проблему смертності на дорогах

ВОЛОДИМИР 
КАРАВАЄВ, 
ЕКСПЕРТ З 
ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ 
ДОРОЖНЬОГО 
РУХУ 

—  П р о п о з и ц і ї 
МВС можуть привести до по-
гіршення ситуації на дорогах. 
Вони абсолютно не впливають 
на зниження аварійності. По-
вернення до тимчасових водій-
ських посвідчень свідчить про 
безпорадність МВС в питаннях 
допуску громадян до безпеч-
ного керування авто. А про-
довження термінів розгляду 
справ за нетверезе керування 
збільшить час перебування 
за кермом любителів хильнути. 
Замість зменшення потенційно 
небезпечних водіїв, ми отрима-
ємо їх збільшення.
— З точки зору безпеки дорож-

нього руху, а отже, зменшен-
ня аварійності та смертності, 
не зробили нічого, — коментує 
Караваєв сайту autonews.ua. — 
Усі законопроекти мають подвій-
ну складову. Перша — публічна 
для суспільства, мовляв, «ось, 
так ми боремося зі смертністю». 
Маю на увазі останні ініціативи 
зниження швидкості до 50 км/
год., підняття штрафів. Друга — 
підсилення повноважень поліції 
через порушення цивільних прав 
громадян. Передати поліцей-
ському «права», заглушити авто, 
покласти руки на кермо, вийти з 
машини, стояти по стійці струн-
ко, — як це впливає на безпеку 
руху? Після вбивства поліцей-
ських у Дніпрі вони заявили, що 
повинна бути презумпція право-
ти поліцейських. Але це аж ніяк 
не впливає на безпеку людей 
на дорогах.

«Для безпеки руху не зроблено нічого» 

ВАДИМ 
ВОЛОДАРСЬКИЙ, 
АДВОКАТ 

«Рівень підготов-
ки поліцейських 
просто жах. Ті 
матеріали, які від 

них надходять до судів, не витри-
мують критики. Кричать, що суди 
не розглядають справи по водінню 
у нетверезому стані. Перша при-
чина — не вистачає суддів. Вони 
масово звільняються на хвилі 
цих реформ, які влада почала. 
Це не стільки реформи, скільки 
розвал насправді. А друге — при-
ходить до суду матеріал, а суддя 
бачить, що порушень при скла-
данні стільки, що він його роз-
глянути не може в принципі. Два 

варіанти: закрити справу за від-
сутністю складу злочину, тому що 
немає доказів, отриманих за зако-
ном (навіть якщо водій насправді 
був п'яний); або відправити на до-
опрацювання у поліцію. А там 
за цей час закінчуються терміни. 
І водія-п'яницю знову не покарано.
П'яниці, у яких забрали права, 
продовжували їздити без них. 
Збільшення штрафів тут не до-
поможе, тому що люди, які 
на таке порушення йдуть, вони 
розраховують на те, що їх не спій-
мають. Усі спроби вирішити цю 
проблему методами, спрямова-
ними на посилення покарання 
для водіїв, насправді ні до чого 
привести не можуть», — коментує 
Володарський сайту autonews.ua 

«Не реформи, а розвал» 

ІВАН, СТАЖ ВОДІЯ 
37 РОКІВ 
— До нових 
штрафів ставлюся 
дуже позитивно. 
Буде менше дур-
нів на дорогах. 
Я б і на 10 тисяч 
штрафував. За-
борона виходити 
з авто — теж нор-
мально. Звідки 
поліцейський 
знає, чи є зброя 
у водія, напри-
клад?

ОЛЕКСАНДР, СТАЖ 
ВОДІЯ 18 РОКІВ 
— Про штра-
фи. В принципі, 
правильно. І про 
перевищення, і 
про посвідчення 
водія. Про за-
борону виходити 
з авто та руки 
на кермі не зго-
ден. І ще чому 
я маю віддавати 
свої документи 
комусь? Показав 
і все.

ОЛЕКСАНДР, СТАЖ 
ВОДІЯ 42 РОКИ 
— Нормальні 
штрафи. За керу-
вання без «прав» 
ще мало. 20 ти-
сяч дав би, щоб 
знали. Про руки 
на кермі — дурість. 
Що ще їм потрібно 
зробити? Ключа 
витягнути, сидіти 
не рухатися. І про 
зупинку п’яних 
згоден. Дуже їх 
багато зараз.

СЕРГІЙ, СТАЖ ВОДІЯ 
15 РОКІВ 
— Про штраф 
за перевищен-
ня згоден. Про 
керування без 
«прав»… можливо. 
Але скоріше по-
годжуюсь. Думаю, 
порушення таке ж, 
як і їзда п’яним. 
Руки на кермо — 
не згоден. Але 
передати посвід-
чення інспектору — 
нормально.

СЕРГІЙ, СТАЖ ВОДІЯ 
10+ РОКІВ 
— За швидкість 
у 100 кілометрів по 
місту треба штра-
фувати. Заборона 
виходити з авто… 
недоцільно. Бо у на-
шої поліції ще немає 
досвіду. І переда-
вати «права» копам 
потрібно. І головне, 
щоб зупинка 
п’яних не стала 
приводом зупиня-
ти всіх підряд.

Що про це кажуть вінницькі водії?

Які зміни готує МВС

ТИМЧАСОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ 
Молодому водію «права» будуть давати на два 
роки. Якщо за цей час його оштрафують більше, ніж два 
рази, то для продовження посвідчення потрібно буде 
складати іспити наново. Якщо порушень не було — про-
сто обміняти на нове.

ПІД ЧАС ЗУПИНКИ АВТО 
  Водію потрібно буде зупинити авто та вийняти ключ із 

замка запалювання;
  На законну вимогу передати до рук поліцейського до-

кументи, що дають право керувати авто, а не просто 
показати їх;

  Тримати руки у полі зору поліцейського, поклавши їх 
на кермо;

  І водій, і пасажири не матимуть права виходити з 
автомобіля без дозволу копа;

  Поліцейський може вимагати відкрити багажник та 
подивитися салон машини;

  Поліцейський отримає право зупиняти авто, якщо 
запідозрить, що водій нетверезий.

Поліцейських зобов’яжуть фіксувати огляд на стан 
сп’яніння на камеру. Якщо камера працює, свідки 
не будуть потрібні. Відео обов’язково долучатимуть 
до справи.

ПРО ТРУДОВІ КОЛЕКТИВИ 
На поруки трудових колективів не можна буде 
передати водіїв, які були п’яними за кермом. 
Або керували авто, хоча були позбавлені «прав». 
Цією шпариною у адмінкодексі користувалися 
судді — просили колег порушника покарати його. Так 
нетверезий уникав відповідальності.

ЗА СКОЄННЯ ДТП 
  За аварію без постраждалих — штраф 1190 гривень 

або забиратимуть «права» на термін до 6 місяців;
  За аварію з потерпілим — штраф від 17 до 51 тисячі 

гривень. Або обмеження волі до трьох років з 
позбавленням «прав» до п’яти років. Якщо таку аварію 
скоїв нетверезий водій, то може потрапити у в’язницю 
на термін до трьох років.

  Якщо травми були тяжкими або людина 
загинула, то відповідальність стартуватиме від 4-х 
років в’язниці. Максимальний термін — до 10-ти 
років. На термін від 7-ми до 12-ти років можна буде 
сісти, якщо до того ж був п’яний. Або загинуло кілька 
людей.

ПРО МАЛОЗНАЧНІСТЬ 
Суддя міг вирішити, що порушення є невеликим і 
не карати п’яного водія. Навіть якщо це була серед-
ня ступінь сп’яніння. Незабаром «по малозначності» 
не можна буде відпустити, зокрема, нетверезих водіїв. 
Або тих, хто сів за кермо, хоча був позбавлений «прав».

УТЕЧА З МІСЦЯ ДТП 
Штрафуватимуть на 3400 гривень або забирати-
муть «права» на термін до шести місяців 

ТЕРМІН ПОКАРАННЯ 
Термін розгляду справ п’яних водіїв продовжать 
до року. Таким чином, суддям буде складніше 
затягувати процес, чекаючи, поки вийдуть терміни.

ВОДІЙСЬКЕ ПОСВІДЧЕННЯ 
Потрібно буде показати «права» поліцейському 
на законну вимогу. Забули вдома — штраф 425 гри-
вень. Якщо виявиться, що у вас немає (не видавали) 
посвідчення або ви дозволили водити машину тому, хто 
такий документ не отримував — штраф 10200 гривень. 
Якщо у вас вже забрали «права», а ви все одно сіли 
за кермо — 20400 гривень. Повторне таке порушення 
протягом року — 40800 гривень.

ПЕРЕВИЩЕННЯ ШВИДКОСТІ 
Зменшують дозволений поріг перевищення швид-
кості. Зараз у населених пунктах можна розганятися 
до 60 км/год. А з 1 січня 2018-го обмежать до 50. 
За перевищення дозволеної швидкості на 10 км/год. 
штрафуватимуть на 340 гривень.
За перевищення швидкості більш, ніж на 50 км/год. — 
штраф 3400 гривень.

ДЛЯ «БЛЯХАРІВ» 
Якщо авто ввозиться більше, ніж на 90 днів для 
особистого користування, то його потрібно буде 
зареєструвати у Сервісному центрі.

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ
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ОЛЕКСАНДР ЦІСАР, 
ЮРИСТ 

— Ніякого шах-
райства у діях 
фірми немає, 
я к щ о  н а в і т ь 
є — довести не-

можливо. Відсудити за цим до-
говором, який немов на коліні 
писали, можна тільки те, що 
було сплачено, окрім завдатку 
у 1700 гривень. Якщо уважно 
його прочитати, тут є умова 

«Якщо у момент укладення до-
говору замовник не сплатив 
повну вартість виробів, він 
зобов'язаний сплатити повну 
суму протягом 20 днів з моменту 
його укладення». І далі, у розділі 
«Відповідальність сторін» читає-
мо таке: «у випадку невиконання 
таких умов Договір може бути 
розірваний у односторонньому 
порядку». При чому завдаток 
у 1700 гривень замовнику не по-
вертається.

«Шахрайства тут нема» 

Чи повністю вказані реквізити фірми: зо-
крема, найменування та адреси юридичних 
осіб, їх банківські рахунки, прізвища, імена, 
по батькові посадових осіб, уповноважених 
укладати договір від імені підприємства (у до-
говорі пані Катерини, окрім ПІБ підприємця 
та адреси фірми, з яким укладається договір, 
нічого немає).
У предметі договору повинно бути чітко 
описано, що саме зобов’язується зробити 
Виконавець: наприклад, чіткі параметри ві-
кон, які зобов’язується виготовити, термін 

виготовлення, комплектацію та монтаж. І пані 
Катерині, і пані Світлані, за їх словами, обіця-
ли не тільки привезти вікна, але і встановити 
їх. Але у договорі як пані Світлани, так і пані 
Катерини про монтаж — ні слова.
Повинна бути чітко прописана відповідаль-
ність сторін за невиконання умов договору. 
Так, Катерина на словах домовилась із пред-
ставниками фірми про розподілення платежу 
на 3 частини, і третю частину, за усною до-
мовленістю, вона мала сплатити вже, коли 
їй привезуть та встановлять готове вікно. 

У договорі ж прописано, що вона має по-
вністю оплатити замовлення протягом 20 днів 
з моменту його укладення. Вікно їй мали при-
везти максимум до 20 вересня, а привезли 
23 листопада. І за 2 місяці прострочення за ви-
ною фірми довелося заплатити їй. І все через 
пункт договору, який звучить так: «У випадку 
невиконання Замовником своїх зобов'язань, 
Замовник зобов'язаний сплатити неустойку 
у розмірі 0,1% від вартості даного Договору 
за кожний день прострочення на розсуд ви-
конавця».

На що звернути увагу, підписуючи договір

ÊÎÍÔË²ÊÒ

Стережіться 
шахраїв
 Øàõðà¿ ðîçñèëàþòü ëþ-
äÿì ñìñ-ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
òå, ùî áàíê³âñüêà êàðòêà 
íà÷åáòî çàáëîêîâàíà ³ 
âêàçóþòü, ùî äëÿ äîäàòêî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿ ïîòð³áíî ïå-
ðåäçâîíèòè. Êîëè ëþäèíà 
òåëåôîíóº, ¿¿ ïðîñÿòü ïðî-
äèêòóâàòè íîìåð êàðòêè, 
äàòó, äî êîòðî¿ âîíà ä³éñíà 
òà òðèçíà÷íèé êîä íà çâî-
ðîòí³é ñòîðîí³ êàðòêè.
Ï³ñëÿ öüîãî íà òåëåôîí 
ïðèõîäÿòü ïîâ³äîìëåííÿ ç 
êîäàìè. Øàõðà¿ ãîâîðÿòü, 
ùî ö³ êîäè ïîòð³áíî ñêàçà-
òè ¿ì, íà÷åáòî äëÿ â³äíîâ-
ëåííÿ êàðòêè. Àëå íà-
ñïðàâä³ ó öåé ÷àñ ç âàøîãî 
ðàõóíêó çí³ìàþòü ãðîø³.
Í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ïîâ³äî-
ìëÿéòå í³êîìó (íàâ³òü ïðà-
ö³âíèêàì áàíêó) äàí³ ñâîº¿ 
êàðòêè, ëîã³í òà ïàðîëü â³ä 
îíëàéí-âåðñ³¿ áàíêó.

«Мінували» 
двічі
 Ó «÷îðíó ïÿòíèöþ», 
24 ëèñòîïàäà ó Â³ííèö³ 
åâàêóþâàëè äâà çàêëàäè 
÷åðåç ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çà-
ì³íóâàííÿ. Î 16.16 íåâ³äî-
ìèé çàòåëåôîíóâàâ íà ñòà-
ö³îíàðíèé íîìåð òåëåôîíó 
àåðîïîðòó «Â³ííèöÿ», ùî 
ïîáëèçó ñåëà Ãàâðèø³âêà, òà 
ïîâ³äîìèâ ïðî çàì³íóâàí-
íÿ òåðì³íàëó. Íà ìîìåíò 
íàäõîäæåííÿ ïîâ³äîìëåí-
íÿ ïàñàæèð³â â àåðîïîðòó 
íå áóëî. Ïîë³ö³ÿ åâàêóþâàëà 
20 îñ³á îáñëóãîâóþ÷îãî ïåð-
ñîíàëó. Ðîáîòó àåðîïîðòó 
â³äíîâèëè î 17.45.
Î 18.00 ó ïîë³ö³þ ïîâ³äî-
ìèëè ïðî çàì³íóâàííÿ òîð-
ãîâîãî öåíòðó «Ìàã³ãðàíä» 
ó Â³ííèö³. Åâàêóþâàëè 
áëèçüêî 2000 ïðàö³âíèê³â 
òà â³äâ³äóâà÷³â òîðãîâîãî 
öåíòðó.
Â îáîõ âèïàäêàõ æîäíèõ 
íåáåçïå÷íèõ ïðåäìåò³â 
ôàõ³âö³ íå âèÿâèëè.

Хворіють, але 
епідемії немає
 Çà ïîâ³äîìëåííÿì 
Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ îáëäåðæàäì³í³-
ñòðàö³¿, âïðîäîâæ 47-ãî 
òèæíÿ 2017 ðîêó çàõâîðþ-
âàí³ñòü íà ãðèï òà ãîñòð³ 
ðåñï³ðàòîðí³ â³ðóñí³ ³íôåê-
ö³¿ çá³ëüøèëàñü íà 13,8%. 
Çàõâîðþâàí³ñòü â ö³ëîìó 
ïî îáëàñò³ áóëà íà 30,1% 
íèæ÷îþ åï³äåì³÷íîãî ïî-
ðîãîâîãî ð³âíÿ.

КОРОТКОКОРОТКО

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

Êàòåðèíà Ðà÷óê 
çâåðíóëàñü äî ðå-
äàêö³¿ R²À ÷åðåç 
òå, ùî ¿é âæå ÷î-

òèðè ì³ñÿö³ íå ìîæóòü ïðèâåçòè 
îäíå â³êíî, ÿêå âîíà çàìîâèëà 
ó ô³ðì³ Wintech.

— Õîò³ëà ìàì³ â³êíî ó êóõí³ 
ïîñòàâèòè, çàìîâèëà éîãî ùå 
7 ñåðïíÿ. Âîíî íåñòàíäàðòíå, ³ 
÷åðåç öå ñåêðåòàðêà ñêàçàëà, ùî, 
ìîæëèâî, òåðì³í âèãîòîâëåííÿ 
áóäå á³ëüøèì, í³æ çàçâè÷àé. 
Ñòðîê âèãîòîâëåííÿ íåñòàíäàðò-
íîãî â³êíà çà äîãîâîðîì — 42 äí³, 
àëå ÿ ÷åêàþ âæå ÷åòâåðòèé ì³-
ñÿöü. Âîíè êîæåí ðàç ïåðåíîñÿòü 
äàòó éîãî äîñòàâêè. Ï³äîçðþþ, 
ùî ìåíå ïðîñòî îøóêàëè.

НЕВИКОНАНІ ОБІЦЯНКИ. Îô³ñ 
ô³ðìè çíàõîäèòüñÿ íà Õë³áí³é. 
Áàòüêî Êàòåðèíè ç ñàìîãî ðàííÿ 
éäå òóäè ðîçáèðàòèñÿ ³ç äîãîâî-
ðîì äî÷êè ó ðóêàõ. Ó ïðèì³ùåíí³ 
ñèäèòü îáóðåíà æ³íêà, ÿêà ïî-
ãðîæóº ïîë³ö³ºþ ïðàö³âíèêàì 
êîíòîðè.

— ß çàìîâèëà ó íèõ äâåð³ òà 
â³êíà. Âñå ïðîïëàòèëà îäðàçó, 
çà äîãîâîðîì. Ïîò³ì ïðîéøëî 
òèæí³â òðè — äîçàìîâèëà äâåð³. 
Ìåí³ îá³öÿëè ïðèâåçòè âñå öå 
ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ, ÿ ÷åêàëà-÷åêà-
ëà, âîíè çàòÿãíóëè òèæäåíü, ïî-
ò³ì — ùå òèæäåíü. Àæ 1 æîâòíÿ 
ìåí³ ïðèâåçëè ò³ â³êíà î ï'ÿò³é 
âå÷îðà, äâåð³ íå âèñòàâèëè, áî 
íåïðàâèëüíî çðîáëåí³ çàì³ðè, — 
êàæå ïàí³ Ñâ³òëàíà, ÿêà ïðè¿õàëà 
ç Êîçÿòèíà. — Ïîñòàâèëè 2 â³êíà 
³ç 5-òè, ï³äâ³êîííÿ íå âèñòàâè-
ëè, à 3 â³êíà ñòî¿òü ó êóòî÷êó. Í³ 
ñ³òîê íå ïðèâåçëè, í³ ðó÷îê, í³ 

çàãëóøîê, í³ çàìê³â — íó, í³÷îãî! 
Ñê³ëüêè ìîæíà âæå òàê òåðï³òè? 
Â ïîë³ö³þ äçâîíèòè?

ЩО КАЖУТЬ У ФІРМІ? Êåð³âíè-
öòâî ô³ðìè â³äðåàãóâàëî îïåðà-
òèâíî, æóðíàë³ñòó çàòåëåôîíóâà-
ëà çàñòóïíèê äèðåêòîðà êîìïàí³¿ 
Âåðîí³êà Ñêðèïíèê.

— ßêùî ÷åñíî, ó âèïàäêó ³ç 
Êàòåðèíîþ Ðà÷óê ìè ïðîñòî 
íå âñòèãëè â÷àñíî âèêîíàòè çà-
ìîâëåííÿ. Âîíà ñïëàòèëà 80% â³ä 
îñíîâíî¿ ñóìè ó 4230 ãðèâåíü. 
ßêáè âîíà ñïëàòèëà âñþ ñóìó 
çà â³êíî, ìè íàâ³òü áè âèïëàòèëè 
êîìïåíñàö³þ, òàê ÿê íå âñòèãëè 
ïî òåðì³íàõ. (Êîìïåíñàö³ÿ çã³äíî 
ç äîãîâîðîì –1% çà êîæåí ïðî-
ñòðî÷åíèé äåíü — àâò.) 

À ùîäî ïàí³ Ñâ³òëàíè Â³êòîð³ÿ 
Ñêðèïíèê ñêàçàëà òàêå:

— ß ç íåþ ñï³ëêóâàëàñÿ, ðîáè-
ëà ¿é çíèæêó, òàê ÿê âîíà çäàëå-
êó (ç Êîçÿòèíà — àâò.) ³ íå ìàº 
çìîãè ïðè¿æäæàòè ñþäè ÷àñòî. 
Êîëè ïðîéøîâ òåðì³í — à çàìîâ-
ëåííÿ ó íå¿ íåñòàíäàðòíå — âîíà 
ïîïðîñèëà äîçàìîâèòè ¿é äâåð³. 
Àëå ãðîøåé, ìîâëÿâ, âîíà ïîêè 
íå äàñòü — ðîçðàõóºòüñÿ ï³çí³øå. 
À ìè, âèõîäèòü, ïîâèíí³ çàïëà-
òèòè çà ¿¿ çàìîâëåííÿ ñâî¿ ãðîø³. 
ß ñêàçàëà — äîáðå, àëå ó òàêîìó 
ðàç³ äîâåäåòüñÿ ïî÷åêàòè. Áî çà-
ðàç ó íàñ «ãîðÿòü» çàìîâëåííÿ 
ç Ïàâë³âêè òà Êàëèí³âêè. Êîëè 
çàìîâëåííÿ ïðèéøëî äî íàñ ³ç 
çàâîäó, ÿ â³äïðàâèëà ó Êîçÿòèí 
ìîíòàæíèê³â, àëå òàê ÿê çàìîâ-
ëåííÿ áóëî íåñòàíäàðòíå, âîíè 
àæ 6 ãîäèí âñòàíîâëþâàëè â³êíà, 
à ïîò³ì äîìîâèëèñÿ, ùî êîëè âæå 
ï³äâåçóòü äâåð³ ³ç ïðàâèëüíèìè 
çàì³ðàìè, äîìîíòóþòü óñå ³íøå.

² îò äíÿìè, ÿê ðîçïîâ³äàëà 
Âåðîí³êà Ñêðèïíèê äàë³, ïàí³ 

«ВИБИВАЛИ» ВЛАСНІ 
ВІКНА КІЛЬКА МІСЯЦІВ 
«Віконний» спір  Фірма обіцяла 
виготовити вікна за 42 дні, а натомість жінка 
чекає вже четвертий місяць. Юрист каже: 
шахрайства нема, але є договір, зроблений 
«на колінці». Тому у випадку чого у фірми 
всю суму відсудити не вдасться

Батько Катерини прийшов до офісу фірми Wintech 
вчергове питати, коли ж працівники виконають 
серпневе замовлення. Через 2 тижні він із донькою 
дочекались вікно — але довелось заплатити зверху суми 
договору ще й неустойку у 800 гривень 

Ñâ³òëàíà çâ’ÿçàëàñü ³ç ñåêðåòàðåì 
³ çíîâó çàïèòàëà, êîëè âæå ÷åêà-
òè â³êíà òà äâåð³. «ßêùî õî÷åòå 
øâèäøå, òðåáà ñàì³é îïëàòèòè 
çàìîâëåííÿ», — â³äïîâ³ëè ¿é. 
À íàñòóïíîãî äíÿ ó îô³ñ³ Ñâ³ò-
ëàíà âëàøòóâàëà ñêàíäàë.

Êàòåðèí³ Ðà÷óê â³êíî ïðèâåç-
ëè 23 ëèñòîïàäà, àëå íå ó ïî-
âí³é êîìïëåêòàö³¿, îêð³ì òîãî, 
íå âñòàíîâèâøè éîãî. Òàêîæ ¿é 
äîâåëîñü çàïëàòèòè çâåðõó îñòàí-

íüî¿ ÷àñòèíè ñóìè çà â³êíî ùå 
850 ãðèâåíü — íåóñòîéêó çà òå, 
ùî íå ñïëàòèëà çà â³êíî ó ïîâíî-
ìó îáñÿç³ çà 20 äí³â ç ìîìåíòó 
óêëàäåííÿ äîãîâîðó. À 27 ëèñòî-
ïàäà Â³êòîð³ÿ Ñêðèïíèê, çàñòóï-
íèê äèðåêòîðà ô³ðìè, ðîçïîâ³ëà, 
ùî ó Êàòåðèíè ó äîãîâîð³ âñòà-
íîâëåííÿ ³ íå áóëî ïðîïèñàíî. 
Àëå äîäàëà, âîíè ñüîãîäí³ æ â³ä-
ïðàâëÿòü äî íå¿ ìîíòàæíèê³â, àáè 
íå áóëî êîíôë³êòó.
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У січні цього року був скандал: 
сніг, посипаний сіллю, піском та 
іншою «хімією», скидали на Бри-
гантину, яка за двісті метрів від 
Південного Бугу. Чорні кучугури 
танули та забруднена вода стіка-
ла в ріку. Це обурило вінничан 
(goo.gl/A2L3tp).
Винуватцем тоді було «Шля-
хове управління», водій якого 
й вивозив брудний сніг. Його 
оштрафували на 340 гривень. 
Керівник управління Володи-
мир Чорновол розказав, що 
цієї зими така ситуація не по-
вториться.
— Знаю, що міський департамент 
благоустрою обирає нове місце 
для вивезення снігу. Ймовірно, 
воно буде за містом, — розказав 
Чорновол.

Керівник департаменту благо-
устрою Володимир Ніценко це 
підтвердив. І додав, що з май-
данчиком для «хімічного» снігу 
поки що не визначилися.
— Можу сказати, що воно буде 
максимально віддалене від ріки 
Південний Буг. Мабуть, десь 
на приєднаних територіях або 
у промислових зонах, де немає 
житлових будинків, — розказав 
Ніценко. — Хоча Бригантину ми 
також не виключаємо. Якщо сніг 
не був оброблений протиоже-
ледними матеріалами, то його 
можна скидати на цю ділянку. 
Обов’язково сприятимемо, щоб 
на Бригантину не вивозили (сніг 
та сміття — авт.) інші підприєм-
ства та був посилений нагляд 
Муніципальної поліції.

На Бригантину не будуть скидати «хімічний» сніг 

Куплять 
будинки 
 Ðîäèíàì ç ñåëà Ïàâë³â-
êè, ÿê³ íàéá³ëüøå ïîñòðàæ-
äàëè â³ä âèáóõ³â íà â³é-
ñüêîâèõ ñêëàäàõ, ïðè-
äáàþòü áóäèíêè. Çàãàëîì 
òàêèõ ñ³ìåé ï'ÿòü.
— 2,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü 
ç ðåçåðâíîãî Ôîíäó 
Äåðæàâíîãî áþäæåòó 
Óêðà¿íè áóëî âèä³ëåíî 
íà ïðèäáàííÿ æèòëîâèõ 
áóäèíê³â, ÿê³ íàéá³ëüøå 
çàçíàëè óøêîäæåíü 
âíàñë³äîê íàäçâè÷àéíî¿ 
ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ 
26 âåðåñíÿ 2017 ðîêó 
â ì³ñò³ Êàëèí³âö³. Äëÿ 
ðîäèí Îêñàíè Øòîéêî, 
Îëåêñàíäðà Ìàðèí÷óêà, 
Ñåðã³ÿ Øíàéäåðà, Âàñèëÿ 
Ñâ³ðãóíà òà Ãàëèíè 
Êîâàëü÷óê êóïóâàòèìóòü 
íîâå æèòëî, — çàçíà÷àþòü 
íà ñàéò³ ÎÄÀ. Çàãàëîì äëÿ 
ïîäàëüøî¿ åêñïëóàòàö³¿, 
çà ð³øåííÿì êîì³ñ³é, 
íåïðèäàòíî â³ñ³ì áóäèíê³â. 
Ç íèõ âëàñíèêè ï'ÿòè 
ïîãîäèëèñü, ùîá ¿ì 
êóïèëè áóäèíêè ó ñåë³. 
Ùå òðè ðîäèíè íå õî÷óòü 
áóäèíê³â, à çáèòêè ïðîñÿòü 
â³äøêîäóâàòè ãð³øìè àáî 
áóäìàòåð³àëàìè. Íèí³ 
î÷³êóþòü ïîãîäæåííÿ â³ä 
òðüîõ ì³í³ñòåðñòâ.

Збирають гроші 
на пам’ятник 
 Ñòàðòóâàâ çá³ð êîøò³â 
íà âñòàíîâëåííÿ ó Â³ííè-
ö³ ïàì’ÿòíîãî ìåìîð³àëó 
Ãåðîÿì Íåáåñíî¿ Ñîòí³.
— Áàæàþ÷³ ïåðåðàõóâà-
òè êîøòè íà ñòâîðåííÿ 
ïàì’ÿòíîãî ìåìîð³àëó, 
ìîæóòü öå çðîáèòè çà ðåê-
â³çèòàìè: Áëàãîä³éíà îðãà-
í³çàö³ÿ «Áëàãîä³éíèé ôîíä 
«Ïîä³ëüñüêà ãðîìàäà», ð/ð 
26002188653 â ÀÁ «Óê-
ðãàçáàíê», ÌÔÎ 320478, 
ªÄÐÏÎÓ 35904183, (ç 
ì³òêîþ: «Áåçïîâîðîò-
íà ô³íàíñîâà äîïîìîãà 
íà áëàãîä³éíó ïðîãðàìó 
«Âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ 
ãåðî¿â Íåáåñíî¿ ñîòí³»), — 
çàçíà÷àþòü íà ñàéò³ 
ì³ñüêðàäè. Íàãàäàºìî, 
ïàì'ÿòíèê «Äåðåâî Ñâîáî-
äè» ìàº áóòè áðîíçîâèì 
âèñîòîþ 5,5 ìåòðà. Ñêóëü-
ïòóðíà êîìïîçèö³ÿ áóäå 
ó âèãëÿä³ âèøí³, ç ÿêî¿ 
îïàäàº öâ³ò. 107 ïàäàþ÷èõ 
êâ³òîê ñèìâîë³çóâàòèìóòü 
Ãåðî¿â, çàãèáëèõ ï³ä ÷àñ 
ïîä³é íà Ìàéäàí³ çèìîþ 
2014-ãî. Ï³äí³ææÿ âèøí³ 
áóäå îôîðìëåíî ÿê êàðòà 
Óêðà¿íè.

КОРОТКОКОРОТКО

ÊÎÌÓÍÀËÊÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Íà ïî÷àòêó ëþ-
òîãî 2017 ðîêó Â³-
ííèöÿ áóëà íà÷å 

êîâçàíêà. Ëþäè ïàäàëè ÷åðåç 
îæåëåäü íà òðîòóàðàõ. Òðàíñïîðò 
íå ¿çäèâ äîðîãàìè, ùî áóëè çà-
ñèïàí³ ñí³ãîì (goo.gl/WQSjzy). 
À ó òðàâìïóíêòàõ çà ÷îòèðè äí³ 
ïîáóâàëè ìàéæå ï³âòèñÿ÷³ â³ííè-
÷àí (goo.gl/XwMTc2).

Â³ííè÷àíè ìàñîâî ñêàðæèëèñÿ 
â ìåð³þ, çà ùî òîä³øí³é êåð³âíèê 
«Øëÿõîâîãî óïðàâë³ííÿ» Ñâÿòîñ-
ëàâ Áóøå ïîïëàòèâñÿ ïîñàäîþ. 
Õî÷à îô³ö³éíà ïðè÷èíà — «çâ³ëü-
íèâñÿ çà âëàñíèì áàæàííÿì» 
(goo.gl/oskBuZ).

×è ñòàíóòü êðàùå ïðèáèðà-
òè â³ííèöüê³ âóëèö³ ö³º¿ çèìè? 
Æóðíàë³ñò ç’ÿñîâóâàâ ó êîìó-
íàëüíèê³â.

ГОРИ СОЛІ ТА ДЕСЯТКИ ТРАК-
ТОРІВ. Îäðàçó çà âîðîòàìè ï³ä-
ïðèºìñòâà «Øëÿõîâå óïðàâë³í-
íÿ» ñòîÿòü íàïîãîòîâ³ äåñÿòêè 
ìàøèí. Öå êîìïàêòí³ òðàêòîðè 
äëÿ î÷èùåííÿ òðîòóàð³â, âåëè-
ê³ âàíòàæ³âêè-ñàìîñêèäè äëÿ 
äîð³ã.

Íèí³øí³é êåð³âíèê ï³äïðè-
ºìñòâà Âîëîäèìèð ×îðíîâîë 
ðîçêàçàâ, ùî ç ë³òà öüîãî ðîêó 
çàêóïèëè äåñÿòêè íîâèõ ìàøèí 
çà áþäæåòí³ êîøòè: á³ëîðóñüê³ 
òðàêòîðè, ô³íñüê³ ì³í³-íàâàíòà-
æóâà÷³, âàíòàæ³âêè Ford òà áàãàòî 
³íøîãî.

— Ó íàñ çèìîâå ÷åðãóâàííÿ 
ïî÷èíàºòüñÿ ç 15 ëèñòîïàäà. 
Áàæàºìî ñòâîðèòè òðè çì³íè òà 
ï³ä ÷àñ õóðòîâèí ÷è îæåëåäèöü 
ïðàöþâàòè ö³ëîäîáîâî, — ðîçêà-
çàâ äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà «Øëÿõîâå óïðàâë³ííÿ» 
Âîëîäèìèð ×îðíîâîë.

À ùå êîìóíàëüíèêè çàãîòóâàëè 
íà áîðîòüáó ç îæåëåääþ ïîíàä 
10 òèñÿ÷ òîíí ñîë³ òà ï³ñêó.

Ðîá³òíèêè ç íîâîþ òåõí³êîþ 
áóäóòü ïðî¿æäæàòè ìàã³ñòðàëüí³ 
âóëèö³ âñ³õ ì³êðîðàéîí³â ì³ñ-
òà. Òà ÷èñòèòè â³ä ëüîäó ³ ñí³ãó 
178 ê³ëîìåòð³â ïðî¿çä³â òà 110 ê³-

ëîìåòð³â ì³ñüêèõ òðîòóàð³â. Äëÿ 
ïîð³âíÿííÿ, òàêó æ ïëîùó çàéìàº 
326 (!) ôóòáîëüíèõ ïîë³â.

À ùîá ïðîêîíòðîëþâàòè, ùî 
ìàøèíè ÷èñòÿòü âóëèö³ òà º 
íà ìàðøðóò³, íà íèõ âñòàíîâèëè 
GPS-òðåêåðè. ²íôîðìàö³þ ïðî 
ì³ñöåïåðåáóâàííÿ òðàêòîð³â òà 
³íøî¿ òåõí³êè îòðèìóº äèñïåò÷åð.

Íåçàáàðîì äîñòóï äî ìàïè 
ç òåõí³êîþ ìàòèìóòü ³ â³ííè-
÷àíè. Äëÿ öüîãî ñòâîðÿòü îêðå-
ìó ñòîð³íêó íà ñàéò³ Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðî ùî çàïåâíèâ 
ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ 
(goo.gl/jYiUL2).

— Îòðèìàâøè á³ëüøå ìîæ-
ëèâîñòåé, ìè áóäåìî ÿê³ñíî òà 
îïåðàòèâíî âèêîíóâàòè ñâîþ 
ðîáîòó, — íàîñòàíîê çàïåâíèâ 
Âîëîäèìèð ×îðíîâîë.

БУДЕ ПОНАД 600 ДВІРНИКІВ. 
² ÿêùî «Øëÿõîâå óïðàâë³ííÿ» 
î÷èùàº ãîëîâí³ âóëèö³ ì³ñòà, 
òî ïîäâ³ð’ÿ òà ïðî¿çäè ì³æ áó-
äèíêàìè — êîìóíàëüíèêè ç 
ÆÅÊ³â. Æóðíàë³ñò ïîö³êàâèâñÿ 
ó êåð³âíèöòâà ì³ñüêîãî äåïàð-
òàìåíòó ÆÊÃ, ÷è ãîòîâ³ é âîíè 
äî çèìè?

— Íîâî¿ òåõí³êè íå çàêóïè-
ëè. Äâ³ðíèê³â, ùî ïðèáèðàëè 
ïîäâ³ð’ÿ â³ä ñí³ãó, áóäå ïðè-
áëèçíî ñò³ëüêè æ, ñê³ëüêè é 
ìèíóëî¿ çèìè. À öå ïîíàä 
600 ëþäåé. Ïðîòèîæåëåäíà 
ñóì³ø äëÿ ïîñèïàííÿ äîðîãè 
òà òðîòóàð³â âæå çàêóïëåíà, ç 
öèì ïðîáëåì íåìàº, — ðîçêà-
çàâ êåð³âíèê äåïàðòàìåíòó ÆÊÃ 
Ðîìàí Ôóðìàí.

Ìèíóëî¿ çèìè äâ³ðíèêè â íåãî-
äó ïðàöþâàëè ç ï’ÿòî¿ ðàíêó. Õî÷à 
óñå îäíî â³ííè÷àíè ñêàðæèëèñÿ, 
ùî ïîäâ³ð’ÿ ïîáëèçó áàãàòîïî-
âåðõ³âîê âêðèò³ «ñóö³ëüíèì ëüî-
äîì» (goo.gl/WQSjzy).

ЧИ СТАНЕ «КОВЗАНКОЮ» 
ВІННИЦЯ ЦІЄЇ ЗИМИ 
Напоготові  Засипані снігом та 
слизькі — такі були вінницькі вулиці 
минулої зими. Комунальники обіцяють, 
що цієї зими такої ситуації не буде. Їм 
на допомогу закупили десятки фінських 
та білоруських тракторів, «гори» відсіву. 
Але зі збільшенням кількості техніки 
на комунальні підприємства «повісили» 
більше території для прибирання

1
дорожній коток

HAMM
0,8 млн грн 

2
прибиральна 
машина Ford
4,9 млн грн 

2
самоскид з зимовим 

обладнання Ford
5,1 млн грн 

Íà áîðîòüáó ç 
îæåëåääþ êóïèëè 
ïîíàä 10 000 òîíí 
ñîë³ òà ï³ñêó. À ñí³ã 
îá³öÿþòü íå ñêèäàòè 
íà Áðèãàíòèíó

Фінські міні-навантажувачі закупили, щоб чистити 
тротуари та зупинки. Загалом, на чотири зелені «Avant'и» 
витратили понад шість мільйонів гривень 

ЩО КУПИЛИ «ШЛЯХОВИКАМ» НА ЗИМУ

12
трактор МТЗ-320 

із відвалом та щіткою
0,3 млн грн 

3
трактор МТЗ-82 із відвалом 

та щіткою
0,054 млн грн 

2
розкидач для 

протиожеледної суміші
0,1 млн грн

1
обладнання для прочищення 

зливової каналізації
1,9 млн грн  

1
зимове обладнання 

для машини CitiCat-5006
0,1 млн грн 

4
міні-навантажувач Avant-635 

з навісним обладнанням
1,5 млн грн 

Разом: 28 одиниць техніки за 36 млн грн 

Джерело: дані КП «Шляхове управління», ціни вказані за одну штуку
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412387

Òðåòüîãî ãðóäíÿ çàâåðøóºòüñÿ 
îñòàíí³é òèæäåíü ãîëîñóâàííÿ 
â³ííè÷àí çà êðàù³ êîìïàí³¿ 
ó êîíêóðñ³ «Íàðîäíèé áðåíä». 
Íàãàäàºìî, ïðîåêòó öüîãîð³÷ 
âèïîâíþºòüñÿ 16 ðîê³â, à ì³-
ðèëîì ÿêîñò³ ðîáîòè êîìïàí³é 
òóò âèñòóïàþòü ãîëîñè â³ííè-
÷àí. Îòæå, ÷èì á³ëüøå ãîëîñ³â 
íàáåðåòüñÿ ó ô³ðìè ÷è ïîñëóãè 
íà ñàéò³ brand.20.ua äî 3 ãðóäíÿ, 
òèì áëèæ÷³ ï³äïðèºìñòâà äî ïåð-
øîñò³ ó êîíêóðñ³.

Â³ííèöüê³ á³çíåñìåíè ðîçïî-
â³ëè, ÷èì, íà ¿õíþ äóìêó, áóäå 
êîðèñíà ó÷àñòü ó «Íàðîäíîìó 
áðåíä³» ÿê äëÿ ï³äïðèºìö³â-ïî-
÷àòê³âö³â, òàê ³ äëÿ âæå çíàíèõ 
ó Â³ííèö³ êîìïàí³é.

ЯК ПРИЗОВІ МІСЦЯ ПЕРЕТВО-
РЮЮТЬСЯ У ПРИБУТОК. ²ãîð 
Äîáðÿíñüêèé, ãåíåðàëüíèé äè-
ðåêòîð ñåðâ³ñó ç îðåíäè àâòî 
ó ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ SizeCar.
com, ðîçïîâ³â, ùî á³çíåñ-êîíêóð-
ñè íà êøòàëò «Íàðîäíîãî áðåíäó» 
êîðèñí³ äëÿ ï³äïðèºìö³â ç òî÷êè 
çîðó ðåêëàìè òà ï³àðó, à òàêîæ ³ 
çäîðîâîãî êîíêóðåíòíîãî ñåðåä-
îâèùà ì³æ ï³äïðèºìöÿìè.

— Öå ñòèìóëþº âëàñíèê³â á³ç-

СЕНС УЧАСТІ У 
БІЗНЕС-КОНКУРСАХ?
Мотивація  Який 
зиск компаніям 
брати участь у 
«Народному бренді», 
окрім боротьби за 
призові місця та що 
вони отримують від 
участі у змаганні? 
Про це розповіли 
експерти у 
сфері  бізнесу

Номінації, які за проміжними результатами набрали:

КОМУ ВІННИЧАНИ ВІДДАВАЛИ СВОЇ ГОЛОСИ?

Найбільше голосів Найменше голосів

1 місце
«Аптеки»

4562

1 місце
«Магазини 
взуття»

615

2 місце
«Кондитерські 

вироби»

4415

3 місце
«Кафе, бари 

та паби»

4327

2 місце
«Натяжні стелі»

968

3 місце
«Меблеві 

магазини»

1127
Зверніть увагу! Призові місця будуть присуджуватися компаніям кожної 
із 52 номінацій, незалежно від того, скільки людей за неї проголосувало

Проголосувало людей: 9052
У середньому 1 вінничанин 
проголосував за 14 номінацій

Усього голосів: 127183
Загальна кількість номінацій: 52
Голосування завершується: 3 грудня

íåñó äî ðîçâèòêó òà òâîð÷îãî ï³ä-
õîäó ³ äàº ïîøòîâõ äëÿ áàãàòüîõ 
á³çíåñìåí³â çàìèñëèòèñü ùîäî 
àêòóàëüíîñò³ ¿õíüîãî á³çíåñó òà 
êîðèñò³, ÿêó âîíè ñòâîðþþòü. 
Ïåðåìîãà ó ïîä³áíèõ êîíêóðñàõ 
çàâæäè ìîòèâóº ï³äí³ìàòè ïëàíêó 
³ ñòàíäàðòè.

Àëå, êàæå ²ãîð, êîìïàí³ÿì âàð-
òî áðàòè ó÷àòü ó á³çíåñ-êîíêóðñàõ 
ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè ñïðàâä³ º ùî 
ïîêàçàòè ïîòåíö³éíèì êë³ºíòàì 
òà á³çíåñ-ñï³ëüíîò³. Çà éîãî ñëî-
âàìè, á³çíåñ ìàº áóòè êîðèñíèì 
òà çàäîâîëüíÿòè ïîòðåáè íàñå-
ëåííÿ ÷è ³íøîãî á³çíåñó.

— Ùîäî ñâîãî äîñâ³äó ó÷àñò³ 
ñêàæó, ùî íàøà êîìàíäà íåùî-
äàâíî áðàëà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ 
ñòàðòàï³â ó Íüþ-Éîðêó, äå ïðåä-

ñòàâëÿëè ñâ³é ïðîåêò SizeCar.com. 
Ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äàëà íàì âåëè-
÷åçíèé äîñâ³ä ³ íîâ³ çíàéîìñòâà, 
ðîçøèðèëà íàøå ðîçóì³ííÿ òà 
ï³äõ³ä äî á³çíåñó. ²äå¿ òà êîìó-
í³êàö³¿, ÿê³ ñòâîðþþòüñÿ ï³ä ÷àñ 
òàêèõ êîíêóðñ³â — íàéö³íí³øå, 
ùî âîíè äàþòü ï³äïðèºìöþ.

БАЖАННЯ СТАВАТИ КРАЩИМ 
ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ. Âèêîíàâ-
÷èé äèðåêòîð á³çíåñ-êëóáó 
«MoneyFest» Ãåííàä³é Ïîë³ùóê 
êàæå, ùî ó÷àñòü êîìïàí³¿ ó êîí-
êóðñ³ ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî âîíà 
íà øëÿõó âäîñêîíàëåííÿ ñâî¿õ 
ïîñëóã çàðàäè êë³ºíò³â.

— Ïðèíàéìí³ 6 ó÷àñíèê³â á³ç-
íåñ-êëóáó «MoneyFest» áåðóòü 
ó÷àñòü ó «Íàðîäíîìó áðåíä³» 
òà çìàãàþòüñÿ çà ïðèçîâ³ ì³ñöÿ, 
à ùå äåê³ëüêà ï³äïðèºìö³â ëèøå 
ïî÷èíàþòü ðóõàòèñü öèì øëÿ-
õîì. Ñàì ôàêò ó÷àñò³ â äàíîìó 
êîíêóðñ³ ãîâîðèòü ïðî ïåâíó ñî-
ö³àëüíó àêòèâí³ñòü á³çíåñó òà áà-
æàííÿ ñòàâàòè êðàùèì äëÿ ñâî¿õ 
ñïîæèâà÷³â. À ïðèçîâ³ ì³ñöÿ — öå 
óæå îäíîçíà÷íî äîñÿãíåííÿ, ùî 
çãîäîì êîíâåðòóºòüñÿ â çá³ëüøåí-
íÿ êë³ºíò³â òà, ÿê íàñë³äîê, âåäå 
äî çá³ëüøåííÿ ïðèáóòêîâîñò³ 
á³çíåñó. 

Á³çíåñìåí êàæå, ùî íà éîãî 
äóìêó, «Íàðîäíèé áðåíä» çó-
ì³â çàâîþâàòè äîâ³ðó â³ííè÷àí. 
— Âðàõîâóþ÷è íåìîæëèâ³ñòü ï³ä-
ðîáêè ãîëîñ³â, à òàêîæ áåðó÷è 
äî óâàãè âï³çíàâàí³ñòü òà ðåêëàì-
í³ ìîæëèâîñò³ ñàéòó 20.ua, ðåêî-
ìåíäóâàâ áè á³çíåñó ðîçâèâàòèñü 
â äàíîìó íàïðÿìêó, — ðîçïîâ³â 
Ãåííàä³é Ïîë³ùóê.

Генеральний партнер

Офіційний перевізник

Ексклюзивний партнер

Солодкий партнер

Винний партнер

Партнери

ÍÀÐÎÄÍÈÉ ÁÐÅÍÄ
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У Вінницькій області працює 
118 іноземців, які отримали до-
зволи на працевлаштування від 
обласного центру зайнятості. Це 
представники різних професій, 
які зайняті в гуртовій торгівлі, 
в лісопильному та стругальному 
виробництві та IT-сфері.
Дозволи на працевлаштування 
іноземців та осіб без громадян-
ства видають у службі зайнятос-
ті. І найбільше зареєстровано 
іноземних працівників з Туреч-
чини (24), Китаю (14), Таїланду 
(14) та Німеччини (10).
— Ці люди мають право працю-
вати за строковим договором. 
Зазвичай, ми даємо дозвіл тер-
міном на один рік. Але робото-
давці можуть отримати дозволи 
для працевлаштування інозем-

ців й на півроку або більше — від 
одного до трьох років. Плюс, до-
звіл на працю надає право іно-
земцю отримати посвідчення 
на тимчасове проживання, яке 
діятиме на час трудового до-
говору, — пояснив начальник 
відділу з питань посередництва 
у сфері зайнятості Вадим Дерун.
У службі зайнятості кажуть, що 
половина людей з усіх зареєстро-
ваних іноземних робітників — це 
співзасновники та керівники ком-
паній. Але з новими змінами такі 
люди можуть отримати дозвіл 
на тимчасове проживання одра-
зу, якщо внесуть в статут укра-
їнської компанії, якою керують, 
від 100 тисяч євро. Більше про 
зміни на порталі HeadHunter.ua
(goo.gl/UYdN12).

На Вінниччині легально працює понад 100 іноземців 

ËÀÉÔ

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 170148

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Çóñòð³÷ ç 25-ð³÷-
íèì Êðåéòîíîì 
â ³ ä á ó â à º ò ü ñ ÿ 

íà éîãî ðîáîò³ — ó ïðèì³ùåíí³ 
øêîëè ³íîçåìíèõ ìîâ. Òóò éîãî 
ïîñòåð âèñèòü íà äâåðÿõ îäíîãî ç 
êëàñ³â: «Êðåéòîí Ãàðñîí — íîñ³é 
àíãë³éñüêî¿ ìîâè». Àëå, íà äèâî, 
ðîçìîâà ïðî éîãî æèòòÿ òà ðîáîòó 
éäå ò³ëüêè óêðà¿íñüêîþ.

ХОТІВ В УКРАЇНУ. Êðåéòîí — 
êîð³ííèé êàíàäåöü. Â³í íàðî-
äèâñÿ â íåâåëè÷êîìó ì³ñòå÷êó 
Ñëåéâ-Ëåéê, ùî çíàõîäèòüñÿ 
â ïðîâ³íö³¿ Àëüáåðòà. ² ÿê â³í 
ðîçêàçàâ, ùå çìàëêó õîò³â çàâ³-
òàòè äî Óêðà¿íè.

— Ìî¿ ïðåäêè ïî¿õàëè ç Óêðà¿-
íè ùå äî Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 
² ìîÿ áàáóñÿ ðîçìîâëÿº óêðà¿í-

ñüêîþ, õî÷à âæå òðîõè çàáóâàº 
ìîâó. Âîíà çàâæäè êàçàëà: íå çà-
áóâàé ïðî ñâîº êîð³ííÿ, òâî¿ ïðà-
ä³äè áóëè óêðà¿íöÿìè, — ðîçêàçàâ 
Êðåéòîí.

Óæå ï³ñëÿ øêîëè þíàê ïî÷àâ 
ïðàöþâàòè. À ïîò³ì çàõîò³â âè-
â÷èòèñÿ íà ïñèõîëîãà â óí³âåð-
ñèòåò³ Êàëãàð³. ßê â³í çãàäóº, 
äåñü ó òîé ÷àñ ó íüîãî ç’ÿâèëèñÿ 
â³ííèöüê³ äðóç³ ÷åðåç ²íòåðíåò.

— Ìàáóòü, çàâäÿêè ìî¿ì äðó-
çÿì ³ ÿ îïèíèâñÿ ó Â³ííèö³. 
Îäíîãî ðàçó ÿ ¿ì ðîçêàçàâ, ùî 
õî÷ó ïðè¿õàòè â Óêðà¿íó. ² âîíè 
ìåí³ ïîðàäèëè ñâîº ì³ñòî, áî 
âîíî ãàðíå. Òàê ³ â³äáóëàñÿ ìîÿ 
ïåðøà ïî¿çäêà äî âàøîãî ì³ñòà. 
Öå áóëî äåñü ï’ÿòü ðîê³â òîìó, ³ 
ìåí³ äóæå ñïîäîáàëîñÿ. À êîëè 
äîâ÷èâñÿ â óí³âåðñèòåò³ íà áàêà-
ëàâðà, òî âèð³øèâ — õî÷ó æèòè 
òà ïðàöþâàòè â Óêðà¿í³. Õî÷à á 
îäèí ð³ê, — ðîçïîâ³â Êðåéòîí 
Ãàðñîí.

КАНАДЕЦЬ У ВІННИЦІ: «ЗДИВУВАЛИ 
МАРШРУТКИ І ОПЛАТА ЗА ПРОЇЗД»
Працює легально  Викладач мовної 
школи Крейтон Гарсон працює у Вінниці два 
роки. Про себе він каже, що є «українським 
канадцем», а у наше місто потрапив через 
пораду друзів. За цей час Крейтон став 
порівнювати Вінницю з другим домом. 
Але щоб сюди потрапити, має проходити 
щороку бюрократичне «пекло»

У ВІННИЦІ НАЧЕ «ПІД ВОДОЮ». 
Õëîïåöü çðîçóì³â, ùî çìîæå çíà-
éòè ðîáîòó ó Â³ííèö³ ÿê âèêëàäà÷ 
àíãë³éñüêî¿, áî º íîñ³ºì ìîâè.

— Ìåí³ çàïðîïîíóâàëè ïî¿õà-
òè ó ë³òí³é òàá³ð ðàçîì ç ãðóïîþ 
øêîëè «Ãàðâàðä!». ² ï³ñëÿ öüîãî 
ÿ ñïîäîáàâñÿ â÷èòåëÿì êëóáó 
òà çàëèøèâñÿ â íèõ ïðàöþâàòè. 
À Â³ííèöþ ñòàâ ââàæàòè ñâî-
¿ì äðóãèì äîìîì. Çâ³ñíî, êîëè 
ÿ â Óêðà¿í³, òî ñóìóþ çà Êàíà-
äîþ. À êîëè â Êàíàä³, òî ñóìóþ 
çà Óêðà¿íîþ. Ïðîòå ââàæàþ ñåáå 
«óêðà¿íñüêèì êàíàäöåì» — îáè-
äâ³ êðà¿íè ð³äí³ äëÿ ìåíå, — ñêà-
çàâ Ãàðñîí.

Ðîçïèòóºìî, ùî éîãî íàéá³ëü-
øå çäèâóâàëî ó Â³ííèö³.

— Ìàðøðóòêè. Áóëî äóæå 
äèâíî, êîëè ìåíå «ïðîñèëè ïå-
ðåäàòè ãðîø³ çà ïðî¿çä». À ïî-
ò³ì ïîïðîñèëè ïåðåäàòè ðåøòó! 
Ó Êàíàä³ òàêîãî íå çóñòð³íåø, áî 
íàñ ïðèâ÷àþòü, ùî ãðîø³ â òâî¿õ 
ðóêàõ. ¯õ ìîæíà äàòè ïðîäàâöþ 
òà îòðèìàòè òîâàð, ïîñëóãó, — 
ðîçêàçóº Êðåéòîí Ãàðñîí. — Ùå 
óêðà¿íö³ íå âì³þòü ñòîÿòè â ÷åð-
ç³ òà íà ñâ³òëîôîðàõ: óñ³ õî÷óòü 
ïåðåéòè ïåðøèìè. Äî òîãî æ, 
íåçâè÷íèé êë³ìàò ó Â³ííèö³: 
ó Êàíàä³ ïîâ³òðÿ ñóõå, à òóò ÿê 
«ï³ä âîäîþ», äóæå áàãàòî âîëî-
ãè. Êîëè ó Â³ííèö³ ì³íóñ 10, 
ìåí³ õîëîäíî. Çà â³ä÷óòòÿìè öå 
ñõîæå íà êàíàäñüê³ ì³íóñ 20–30 
ãðàäóñ³â.

— ×è áàæàºòå ïåðå¿õàòè 
ó Êè¿â? Òàì ìîæå áóòè á³ëüøà 
çàðïëàòà òà ìîæëèâîñòåé? — ïè-
òàº æóðíàë³ñò.

— ß íàðîäèâñÿ ³ æèâ â ìàëåíü-
êîìó êàíàäñüêîìó ì³ñòå÷êó, òîìó 
â³ä÷óâàþ ñåáå íåêîìôîðòíî ó âå-
ëèêèõ ì³ñòàõ. Ìàéæå ëÿ÷íî. ² 
ÿêáè ÿ õîò³â çàðîáëÿòè á³ëüøå, 
òî íàïåâíå çàëèøèâñÿ á ó Êàíà-
ä³. Ùå ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ âàø³ 
ëþäè — ¿ì ìîæíà ïîñì³õàòèñÿ, 
êîëè ðîçìîâëÿºø. Íåìàº òàêîãî 
â³ä÷óòòÿ, ùî çàâàæàºø ÷è äðàòó-
ºø ëþäåé. ² Â³ííèöÿ ä³éñíî ìàº 
ñóòí³ñòü ºâðîïåéñüêîãî ì³ñòà.

«Ìåí³ ëÿ÷íî ó âåëèêèõ 
ì³ñòàõ. À Â³ííèöÿ 
ñõîæà íà ìîº ð³äíå 
ì³ñòî. І ïîäîáàþòüñÿ 
âàø³ ëþäè — ¿ì 
ìîæíà ïîñì³õàòèñÿ»

ВЕЛИЧЕЗНІ ВИТРАТИ ГРОШЕЙ І 
ЧАСУ. Êðåéòîí Ãàðñîí çãàäóº, ùî 
êîëè â³í âïåðøå îôîðìëþâàâñÿ 
íà ðîáîòó â Óêðà¿í³, â 2015 ðîö³, 
òî öå áóëî íà÷å «áþðîêðàòè÷íå 
ïåêëî».

— Îò, íàïðèêëàä, áóëà ïðî-
áëåìà çðîáèòè ìåäè÷íó äîâ³ä-
êó — ïîòð³áíî áóëî ïðîéòè ³í-
ôåêö³îí³ñòà, àëå íå áóëî òàêîãî 
ôàõ³âöÿ. Ïðîòå äåðæñëóæáà çà-
éíÿòîñò³ ïèøå, ùî «íàì ïîòð³áíà 
äîâ³äêà â³ä ³íôåêö³îí³ñòà, òàêèé 
ïîðÿäîê»! Âðåøò³-ðåøò çíàéøîâ 
òàêîãî ñïåö³àë³ñòà. À öåé ³íôåê-
ö³îí³ñò êàæå: — «Íó, êàíàäö³, 
íà÷åáòî ÷èñò³ ëþäè. Ìèºòåñÿ æ 
÷àñòî» ³ ïðîñòî äàº äîâ³äêó.

Îòðèìàâøè äîçâ³ë íà ðîáîòó, 
þíàê ïîâåðíóâñÿ â Êàíàäó, ùîá 
çðîáèòè â³çó. ² ï³ñëÿ òîãî ïîâåð-
íóâñÿ â Óêðà¿íó, ùîá îôîðìèòè 
ïîñâ³ä÷åííÿ íà òèì÷àñîâå ïðî-
æèâàííÿ. Çà éîãî ñëîâàìè, öå âå-
ëè÷åçí³ âèòðàòè ãðîøåé òà ÷àñó.

Ïðîòå ó Â³ííèöüê³é îáëàñí³é 
ñëóæá³ çàéíÿòîñò³ êàæóòü, ùî ïî-
ðÿäîê ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íîçåì-
ö³â ñïðîñòèëè ç 27 âåðåñíÿ öüîãî 
ðîêó. Äîêóìåíò³â ïîòð³áíî ìåí-
øå, à ì³í³ìàëüíó çàðïëàòó äëÿ 
³íîçåìö³â âñòàíîâèëè íà ð³âí³ 

32 000 ãðèâåíü (10 ì³í³ìàëüíèõ 
çàðïëàò — àâò.). Õî÷à º é âè-
íÿòêè, êîëè ôàõ³âöÿì ìîæíà 
ïëàòèòè ìåíøå àáî á³ëüøå.

Õî÷à êåð³âíèöÿ øêîëè ³íî-
çåìíèõ ìîâ «Ãàðâàðä!» Ë³ë³ÿ 
Ç³íêåâè÷ ìàº ñóìí³âè, ùî âëà-
øòóâàòè ³íîçåìöÿ íà ðîáîòó 
ñòàëî ëåãøå.

— Óñå îäíî ïîòð³áíî ç³áðàòè 
êóïó äîêóìåíò³â, à ùå çã³äíî ç 
íàøèìè çàêîíàìè, ³íîçåìöþ ïî-
òð³áíî ïëàòèòè çàðïëàòó íå ìåí-
øå 32 òèñÿ÷ ãðèâåíü â ì³ñÿöü. Öÿ 
ñóìà íåï³äéîìíà äëÿ óêðà¿íñüêèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Àëå îñê³ëü-
êè Êðåéòîí íàâ÷àâñÿ ó âèø³, 
ÿêèé âõîäèòü ó ÒÎÏ-100 íàé-
êðàùèõ çàêëàä³â ñâ³òó, òî íîðìè 
çàêîíó äîçâîëÿþòü ïëàòèòè ìåí-
øó ñóìó. Ìè õîò³ëè á íàéíÿòè 
ùå ³íîçåìíèõ âèêëàäà÷³â, àëå öå 
çðîáèòè äóæå íåïðîñòî, — ðîç-
êàçàëà ïàí³ Ë³ë³ÿ.

Крейтон Гарсон 
у Вінниці 
викладає 
англійську 
мову. У мовній 
школі сказали, 
що хотіли б ще 
найняти вчителя 
іноземця, але це 
дуже складно 
через бюрократію 

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA
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LOGICPOWER 
LPT-1000RV 
Тип: релейний 
Вхідна/вихідна 
напруга: 140–
260 В/220 В ± 10% 
Кількість фаз: 1 
Ціна: 676 грн 

СТРУМ 
СТР-300 
Тип: релейний 
Вхідна/вихідна 
напруга: 140–260 В/220 
± 2,5% В 
Кількість фаз: 1 
Ціна: 1500 грн 

LUXEON 
FDR-5000 
Тип: релейний 
Вхідна/вихідна напруга: 
140–260 В/220 +/- 7% 
Кількість фаз: 1 
Ціна: 2200 грн 

УТЕПЛЮЄМО КВАРТИРУ І ВЧИМОСЯ 
ЕКОНОМИТИ НА КОМУНАЛЦІ

Щоб у квартирі 
було тепло

Якщо будуть вимикати світло — 
допоможуть безперебійники
Якщо напруга зникне, то безперебійник перемикається на акумуляторну 
батарею і від акумуляторної батареї перетворює постійну напругу (наприклад, 
12 В), в зміну 220 В, 50 Гц. Час роботи при відключені електроенергії, 
залежить від ємності акумуляторної батареї.

Як заощадити на комуналці

Щоб не згоріла техніка (коли будуть 
вимикати світло) — допоможе стабілізатор
Стабілізатор буде корисним, щоб захистити ваші побутові прилади від 
аварійного рівня напруги в електромережі, особливо під час вимкнення 
світла. Стабілізатори нормалізують напругу таким чином, що вона входить 
в рамки найстрогіших нормативів. 

MUSTEK 
POWERMUST 424EG 
Кількість розеток: 2 
Час заряджання: 
4 години 
Час роботи: 9 хвилин 
Ціна: 1042 грн 

APC BACK-UPS PRO 
1200VA 
Кількість розеток: 6 
Час заряджання: 8 годин 
Час роботи: 21 хвилина 
Ціна: 10418 гривень 

APC SMART-UPS C 
1500VA 
Кількість розеток: 4 
Час заряджання: 
3 години 
Час роботи: 28 хвилин 
Ціна: 16146 гривень

Для типової стандартної однокімнатної 
квартири площею 35 кв. м 

ВСЬОГО
Грошові 
затрати 

на комплексне 
утеплення

16150 грн 

Зниження 
втрати тепла

на 35% 

Окупність

4 роки

ВСТАНОВЛЕННЯ 
ТАМБУРНИХ (ДРУГИХ) 
ВХІДНИХ ДВЕРЕЙ

ЗОВНІШНЄ 
УТЕПЛЕННЯ КВАРТИРИ 
(обшивка пінополістиролом, 
оштукатурювання) 

від 1000 грн

від 150 
грн/кв. м

ЗАМІНА ВІКОН 

від 2200 грн 
за одне вікно

УТЕПЛЕННЯ 
ДЕРЕВ’ЯНИХ ВІКОН
(поролон, резинові ущільнювачі, 
заливка стиків і рам силіконом)

20-300 грн 
за вікно

УТЕПЛЕННЯ ПІДЛОГИ 
(мінеральна вата, пінопласт, пробкова підкладка) — 
без урахування затрат на підлогове покриття, тому 
рекомендується одночасно зі зміною покриття

від 110 
грн/кв. м

ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕПЛО-
ВІДОБРАЖАЮЧОГО 
ЕКРАНУ ЗА РАДІАТОР
(пінофол) 

від 50 
грн/радіатор

ВСТАНОВЛЕННЯ НОВИХ 
«ПЛАСКИХ» РАДІАТОРІВ

від 1600 
грн/радіатор

УТЕПЛЕННЯ 
ВХІДНИХ ДВЕРЕЙ 
(ущільнювачі, ізоляційні щітки) 

від 200 грн

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ 
  Завантажуйте пральну 

машину повністю. 
Не повністю завантажена 
машина — це перевитра-
та світла на 10–15% 

  Замініть стару техніку. 
Новий холодильник 
класу «А+» щомісяця 
споживає до 100 кіловат 
менше, ніж такий самий 
старий холодильник 

  Чистіть чайник від 
накипу. Накип збільшує 
втрати електроенергії 
на нагрів води на 30% 

  Вимикайте за собою 
світло. При розумному 
споживанні можна збе-
регти 20–25% світла.

  Не ставте плиту поруч 
з холодильником. При 
сусідстві холодильника і 
плити споживання елек-
троенергії холодильни-
ком подвоюється 

  Не забувайте розморо-
жувати холодильник. 
Більше криги — більше 
споживання енергії.

ОПАЛЕННЯ 
  Не перекривайте до-

рогу теплу. Довгі штори, 
речі розташовані перед 
радіаторами, поглина-
ють до 20% теплової 
енергії 

  Заклейте щілини 
у вікнах. Близько 40% 
тепла, що надходить 
у приміщення, втрача-
ється взимку через вікна 

  Перефарбуйте 
батарею в темний 
колір. Батарея з темною 
поверхнею підвищує 
тепловіддачу приблизно 
на 10%.

  Встановіть лічильники. 
Витрати на опалення 
приміщення зменшують-
ся до 40%, якщо ти маєш 
індивідуальне опалення 
або лічильники тепла 

  Використовуйте жа-
люзі. Жалюзі або короткі 
штори допоможуть 
скоротити втрати тепла 
на 8–15%, яке виходить 
через скло

ГАЗ 
  Встановіть лічиль-

ники. Так ви будете 
сплачувати лише 
за дійсно використа-
ний газ 

  Не готуйте 
на великому вогні. 
Доведіть до кипіння 
на великому вогні, 
а потім зменшуйте 
вогонь удвічі — і 
платити менше, і їжу 
не спалите 

  Використовуйте 
якісний посуд. Для 
нагрівання посуду з 
викривленим дном 
чи нагаром потрібно 
на 6% більше енергії. 
Посуд із нержавіючої 
сталі швидше на-
грівається та є менш 
енергозатратним 

  Встановіть терморе-
гулятори на радіато-
ри. Регулюючи темпе-
ратуру в приміщенні, 
зможете регулювати 
витрати газу

ВОДА 
  Встановіть водяні лі-

чильники. При відсутності 
лічильників платиш за роз-
рахунок у 100–150 літрів 
на добу на одну людину 
при нормі чотири кубоме-
три на місяць. 

  Приймайте душ замість 
ванни. Душ замість ванни 
зекономить до 400 літрів 
води на тиждень.

  Слідкуйте за станом 
сантехніки. Полагодьте 
змішувачі, які протікають. 
При несправному крані, з 
якого капає вода, витрати 
води можуть складати 
24 літри на добу або 720 лі-
трів на рік.

  Закручуйте кран, поки 
чистите зуби. З повністю 
відкритого крана що-
хвилини витікає 15 літрів 
води. 

  Посудомийна машина 
економить. Кількість зеко-
номленої води становить 
приблизно 8–15 тисяч літрів 
теплої води на рік.

ÃÐÎØ²
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Іван Романюк, доктор історич-
них наук, профессор Вінниць-
кого державного педагогічно-
го університету, розповів, що 
післявоєнний голод в Україні в 
цілому був величезною репре-
сивною акцією держави проти 
народу. 
— Післявоєнний голод в Україні 
в цілому був величезною репре-
сивною акцією держави проти 
народу. Її складові — насиль-
ницькі хлібозаготівлі, непосиль-
ні податки, виселення людей з 
рідних місць. Засушливого, не-
врожайного 1946 року для Укра-
їни було встановлено нереаль-
ний хлібозаготівельний план — 
340 млн пудів. У липні він був 
збільшений до 362,7 млн пудів. 
Вінничина здала у рахунок пла-
ну хлібозаготівель 376 тис. тонн 
збіжжя, або стільки ж, скільки й 
у 1932 році, коли наша область 
займала вдвічі більшу терито-

рію. Пік голоду повоєнних років 
припав та зиму 1946–1947 року 
та весну-літо 1947 років. З по-
чатку 1947 року органами МВС 
велося розслідування 180 ви-
падків людоїдства, зафіксо-
вано 189 з`їдених людських 
трупів, до кримінальної відпо-
відальності притягнуті 132 осо-
би. У голодні роки посилюється 
переслідування “розкрадачів 
соціалістичної власності”, які 
згідно з радянською Конститу-
цією 1936 року кваліфікувалися 
як вороги народу. За підрахун-
ками, зробленими професором 
Шульгою, в 1947 році у 44 ра-
йонах Вінничини, 1089 селах 
і в місті Вінниці пішло з життя 
43,1 тис. осіб. Безперечно, час-
тину людей забрала старість, 
хвороби, рани війни. Але навіть 
якщо половина з них загинула 
внаслідок голоду, то й тоді ця 
цифра вражає.

Повоєнний голодомор був спланованою акцією 

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

Â ³ í í è ÷ à í è í 
Àëüáåðò ßðåìåí-
êî ðîçïîâ³â æóð-

íàë³ñòó ïðî òå, ÿê 71 ð³ê òîìó â³í 
òà éîãî ñ³ì’ÿ ïåðåæèâàëè òðåò³é, 
ïîâîºííèé, ãîëîä â Óêðà¿í³. Çè-
ìîþ, 46 ðîêó, êîëè äî õàòè ßðå-
ìåíê³â ïîñòóêàëè á³ëüøîâèêè, 
Àëüáåðòó áóëî ëèø 5 ðîê³â.

«ПРИ НІМЦЯХ БУЛО КРАЩЕ». 
— ßê â³éíà çàê³í÷èëàñÿ, óñ³ ÷å-
êàëè, ùî ïåðåìîãà áóäå, áóäå 
êðàùå æèòè. À âèéøëî òàê, ùî 
ùå ã³ðøå ñòàëî. Ïðè í³ìöÿõ íà-
áàãàòî êðàùå áóëî æèòè: âîíè 
íå âòðó÷àëèñÿ. Â íàñ òîä³ áàãà-
òî õë³áà áóëî ³ ä³ä áóâ æèâèé. 
Âñå, ùî òðåáà, áóëî: ³ êàðòîïëÿ, 
³ êâàøåíà êàïóñòà… Í³ìö³ íàâ³òü 
íå çàãëÿäàëè äî íàñ. Ïàì’ÿòàþ, 
êîëè íàâ³òü ÿêóñü êóðêó ñï³éìà-
þòü, çàâæäè çà íå¿ ïëàòèëè ìàð-
êàìè. Çëà íå ðîáèëè, — ðîçïîâ³â 
ïàí Àëüáåðò.

À ïîò³ì ïðèéøëà çèìà 1946-ãî: 
íàìåëî ñí³ãó ïî êîë³íà, ³ êî-
ìóí³ñòè ïî÷àëè íèøïîðèòè 
ïî ñåëàõ.

— Ïàì’ÿòàþ, ¿ëè ìè êàðòî-
ïëþ â ìóíäèðàõ òîä³, ÿê îáøóê 
ïî÷àâñÿ. Òàê âîíè ¿¿ ç ìèñêîþ 
ïðÿìî ç³ ñòîëó ó ì³øîê âêèíóëè. 
×åðãóâàëè ïîï³ä â³êíàìè, ïîò³ì 
âñå äîáðî âèâåçëè. Íà äðóãèé 
äåíü í³÷îãî â íàñ íå ñòàëî: ãîëî, 
ïîðîæíüî. ² âñå. ² òàê âñå ñåëî. 
Âñå çàáðàëè, à ïîò³ì, çíàºòå, 
õàòó íàøó, ãëèíîþ îáìàçàíó, 
äðþ÷êàìè çàë³çíèìè îáêîëîëè. 
Âîíè ïðîêîëþâàëè ãëèíó, ùîá 
ïîáà÷èòè, ÷è, áóâà, íå çàõîâàëè 
ìè ó ïðîñò³íêó çåðíà? — çãàäàâ 
÷îëîâ³ê.

ЗА ЩО В ТЮРМУ. Ó ðîäèí³ ßðå-
ìåíê³â áóëî ÷åòâåðî ä³òåé: ñàì 
Àëüáåðò, éîãî ñòàðø³ ñåñòðà òà 
áðàò ³ íàéìîëîäøåíüêèé. Â³í ãî-
ëîäó íå ïåðåæèâ. Ïîìåð ò³º¿ æ 
çèìè. Ó òîé æå ð³ê ïîñàäèëè ³ 
ªâãåí³ÿ, áàòüêà õëîïöÿ.

— ß íå çíàþ ïðè÷èíó, ò³ëüêè 
ïàì’ÿòàþ, ùî çàáðàëè éîãî. Ìàìà 
ïîò³ì ñêàçàëà, ìîâëÿâ, êîìóí³ñòè 
çíàéøëè äâà êà÷àíè êóêóðóäçè 
äåñü ó íàñ óäîìà, çàáðàëè ìîãî 
áàòüêà. Â³í ùåç íà 10 ðîê³â. Òà-
êèé øìîí òîä³ áóâ — òðóäíî ïå-
ðåäàòè. Ìàòè ìîÿ ïîñèâ³ëà, áàòü-
êà óâ’ÿçíèëè, ãðîøåé íå ïëàòèëè, 

ПОСАДИЛИ НА 10 РОКІВ 
ЗА ДВА КАЧАНИ КУКУРУДЗИ 
Повоєнний голод  Зараз йому 76. 
Коли почався повоєнний голод, йому 
йшов шостий рік. Більшовики забрали 
його батька у тюрму на 10 років за пару 
качанів кукурудзи, залишивши матір з 
чотирма дітьми на руках. Не усім його 
братам судилося пережити голод

Альберт розповідає, що у нього було четверо 
братів та сестер. Але найменшенький зиму 46-го 
року не пережив — помер від голоду 

äîïîìîãè áóëî í³çâ³äêè ÷åêàòè. 
Ìîæåòå óÿâèòè, ÿê öå áóëî: æèòè 
³ç òðüîìà ä³òüìè, êîëè â òåáå í³ 
ãðîøåé, í³ ¿æ³.

Çà óñ³ 10 ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ ìàòè 
Àëüáåðòà îòðèìàëà â³ä ñâîãî ÷î-
ëîâ³êà ëèøå ò³ëüêè ê³ëüêà ëèñò³â.

ГОЛОДНА ЗИМА. Íà ïî÷àòêó 
1947 ðîêó ëåãøå æèòè íå ñòàëî — 
çäèðíèöòâî é ñìåðò³ òðèâàëè.

— Òî ãíèëó êàðòîïëþ êîïà-
ëè, ëîáîäà ðÿòóâàëà. Ùå ùîñü 
ìàìà øóêàëà. Ïîçè÷èòè í³ â êîãî 
íå ìîæíà áóëî — ó âñ³õ ïîðîæ-
íüî ïî çàñ³êàõ. Öå, óÿâ³òü, çàðàç: 
íå äàòè ãðîøåé ëþäÿì, òà ùå é 
çà÷èíèòè ìàãàçèíè… Òàêèé æå 
ñàìèé ãîëîäîìîð áóâ áè. ßê áóëî 
ïîòåïë³ííÿ, ãíèëó êàðòîïëþ 
øóêàëè ïî ãîðîä³, ëèñòÿ ëîáî-
äè çáèðàëè, ã³ëêè çåëåí³ ç äåðåâ 
îáðèâàëè òà é ¿ëè ðàç íà äîáó. 
À ÿêèé ç ëîáîäè ñóï? Í³áè é 
íå ïîðîæíüî ó æèâîò³, à ¿ñòè 
âñå-îäíî õî÷åòüñÿ, — ðîçïîâ³â 
ïàí Àëüáåðò. — Ó ßëòóøêîâ³ 
òîä³ öåíòð áóâ «óñ³º¿ ö³º¿ ÷åðâî-
íî¿ áàíäè» (òàê ³ç ïðåçèðñòâîì 
ó ãîëîñ³ ÷îëîâ³ê íàçèâàº êîìó-
í³ñò³â — àâò.). Òîä³ âîíè êîæíîãî 
äíÿ ïîñèëàëè ñâî¿õ ïîñ³ïàê, àáè 
ò³ äèâèëèñÿ, «ùî òàì ëþäè ¿äÿòü».

Â³ä³áðàíå çåðíî, ç éîãî ñë³â, 
â³äïðàâëÿëè çà êîðäîí íà åêñ-
ïîðò, à íàãðàáîâàíå â ñåëÿí äîáðî 
çáåð³ãàëè ó ì³ñöåâîìó öóêðîâîìó 
çàâîä³.

— Òàì ïðÿìî íàäâ³ð çâîçèëè 
éîãî òà âèñèïàëè. Äîù ï³äå — 
óñå äîáðî íàìîêíå, à ïîò³ì ³ 
çãíèº. À ùî ìîãëè — âàíòà-
æèëè é âåçëè â³ä ßëòóøêîâà 
äî Áàðó. Çâ³äòè äî Îäåñè, à ç 
Îäåñè — êóäèñü çà êîðäîí. Êîë-
ãîñïè ñ³ÿëè çåðíî òîä³, êîëîñêè 
íå äàâàëè çáèðàòè, äóæå êàðàëè 
çà öå. Õî÷ ÿ ³ íå ðîçóì³þ, çà ùî? 
Âîíè æ, ò³ êîëîñêè, âñåîäíî í³-
êîìó íå ïîòð³áí³ íà ïîëÿõ ãíè-
ëè, — îáóðåíî çãàäàâ Àëüáåðò 
ßðåìåíêî. — Ëþäè òîä³ âìèðà-
ëè ìàñîâî. Õòî â³ä ãîëîäó, à õòî 
â³ä â³ä÷àþ. Ó ìåíå ïî ñóñ³äñòâó 
ä³â÷èíà áóëà ðîê³â ³ç 14. Ãàðíà 
òàêà. Â³ä ãîëîäó îñë³ïëà, à ìàìà 
¿¿ íàêëàëà íà ñåáå ðóêè. Ëèøèâñÿ 
ó íå¿ ò³ëüêè áàòüêî — ³íâàë³ä 
â³éíè áåç í³ã.

ПОВЕРНУВСЯ З ДОНЕЦЬКА. Ïàí 
Àëüáåðò ïåðåæèâ ö³ ñêðóòí³ ÷àñè, 
çàê³í÷èâ 7 êëàñ³â øêîëè. À äàë³ 
äîâåëîñÿ ïåðå¿æäæàòè.

— ß ìóñèâ ïî¿õàòè äî Äî-
íåöüêà. Òóäè áðàëè ëþäåé, 
áî íå âèñòà÷àëî ðîá³òíèê³â 
íà øàõòè.

Ñïî÷àòêó Àëüáåðò åëåêòðèêîì 
áóâ. Êàæå, áóëè ÷àñè, êîëè îäÿã-
íóòèñÿ íå ìàâ ó ùî.

— Àëå íàâ÷èëè ìåíå ðîáèòè. 
Ìàéñòåðíÿ òàì áóëà, òàê íàâ÷èëè 
ìîëîòêè âèãîòîâëÿòè. À øàõòà-
ðåì ðîáèâ ó øàõò³ Àáàêóìîâà. 
Çàðïëàòà áóëà ó ìåíå ãàðíà. Ïî-
¿õàâ äî Â³ííèö³ ó ãîñò³, ³ òóò çà-
ïðîïîíóâàëè ìåí³ çàëèøèòèñÿ, — 
çãàäàâ ñï³âðîçìîâíèê.

À òàì ï³ä³éøîâ ÷àñ, ³ áàòüêî ç 
óâ`ÿçíåííÿ ïîâåðíóâñÿ.

— Êîëè òàòî â³äñèä³â ñòðîê, 
éîãî çâ³ëüíèëè é ðåàá³ë³òóâàëè. 
Ïîâåðíóâñÿ çâ³äòè õâîðèì, ðîáèâ 
êîìáàéíåðîì ïîò³ì, — ðîçïîâ³â 
ïàí Àëüáåðò.

Â³í äîñ³ íå çíàº, äå ñàìå áóâ 
óâ’ÿçíåíèé éîãî áàòüêî ïðîòÿãîì 
1946–1956 ðîê³â.

— Áàòüêè âèð³øèëè, ùî êðà-
ùå, àáè ä³òè íå çíàëè òèõ æàõ³òü. 
À âæå êîëè ïîñòàð³øàëè — òî é 
íå õîò³ëè ðîçïîâ³äàòè íàì, — ñêà-
çàâ ÷îëîâ³ê.

Õàòó íàøó, ãëèíîþ 
îáìàçàíó, äðþ÷êàìè 
çàë³çíèìè îáêîëîëè, 
ùîá ïîáà÷èòè, ÷è, 
áóâà, íå çàõîâàëè ìè ó 
ïðîñò³íêó çåðíà

На фото — батько та мати Альберта. Пізніше батька 
заберуть з родини на 10 років за 2 качани кукурудзи, а мати 
у роки голоду самотужки підніматиме на ноги трьох дітей
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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß

412572

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

— Дерматоскопія — це вид 
інструментального дослідження 
шкірних утворень без операційного 
втручання, що дає можливість 
провести діагностику мелано-
ми на ранній стадії. Меланома 
розвивається з пігментних клітин 
шкіри. Це найбільш злоякісна 
пухлина на шкірі людини. У жінок 
частіше з'являються на нижніх 

кінцівках. У чоловіків на тулубі. 
Родимки можуть з'являтися на тілі 
людини в будь-який момент жит-
тя. Причини виникнення: спадкові 
родимки, черезмірне сонячне 
опромінювання, травми, деякі 
віруси, гормональні сплески.
Заходи профілактики щодо ро-
димок: Пам'ятати про фактори, 
які подвоюють ефект погли-
нання шкірою ультрафіолету 
(краплі води, сніг і навіть 
пісок). Не покладатися повністю 
на сонцезахисні засоби. Не варто 
чіпати родимки без необхідності 
і стежити за їх станом, при різкій 
зміні звернутися до фахівця.

Âàëåð³ÿ 
Ïóñòîâàðåíêî

äåðìàòîëîã 
â³ííèöüêîãî 

ìåäè÷íîãî öåíòðó 
«Àëüòàìåäèêà»

Коментар експерта

412372 412747

ДОСЛІДИТИ ШКІРУ 
ВЧАСНО — ВБЕРЕГТИСЯ ВІД ПРОБЛЕМ 
Дерматоскопія  Рак шкіри займає 
майже половину всіх злоякісних 
захворювань, випереджаючи навіть 
рак молочної залози. Хороші новини — 
він добре лікується, погані — пацієнти 
надто пізно звертаються до лікарів

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067) 4333535 

Çà ñëîâàìè Ñàâè Ìàãäåáóðè, 
õ³ðóðãà-îíêîëîãà Â³ííèöüêîãî 
îáëàñíîãî êë³í³÷íîãî îíêîäèñ-
ïàíñåðó, ðàê øê³ðè, à çîêðåìà 
ìåëàíîìà ó âñüîìó ñâ³ò³ ââàæà-
ºòüñÿ íàéàãðåñèâí³øîþ çëîÿê³ñ-
íîþ ïóõëèíîþ.

Òîìó, ÿêùî âè áëîíäèí â³ä 
ïðèðîäè, àáî ìàºòå áàãàòî ðî-
äèìîê òà ðîäèìèõ ïëÿì íà øê³ð³, 
àáî ò³ëüêè ïîâåðíóëèñÿ ç â³äïî-
÷èíêó íà ìîðÿõ ÷è ã³ðñüêèõ êó-
ðîðòàõ — ñõîä³òü äî îíêîëîãà, 
ïðî âñÿê âèïàäîê.

Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, îáñòåæåííÿ 
çàéìå ê³ëüêà õâèëèí, àëå ÷àñîì çáå-

ðåæå ê³ëüêà äåñÿòê³â ðîê³â æèòòÿ.
— Çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíîãî 

àïàðàòó — äåðìàòîñêîïà, ë³êàð ïî-
áà÷èòü ì³êðîñòðóêòóðó ðîäèìêè, ³ 
âèçíà÷èòü, ÷è çëîÿê³ñíà âîíà ÷è 
í³, — ðîçïîâ³äàº Ìàãäåáóðà. — 
Ïðîöåäóðà çîâñ³ì áåçáîë³ñíà ³ 
äàº çìîãó â ðàç³ ÷îãî âèÿâèòè ðàê 
íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ (àáî ïîòåíö³àëü-
íó íåáåçïåêó) òà ïîâí³ñòþ âèë³-
êóâàòèñü. Ãîëîâíå, íå çâîë³êàéòå.

— Ìåëàíîìà, ÿê áóäü-ÿêå 
îíêîëîã³÷íå çàõâîðþâàííÿ ìàº 
ñâî¿ ñòàä³¿, ³ íà ðàíí³õ äîáðå 
ë³êóºòüñÿ, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð. — 
Àëå íåáåçïå÷íèé òèì, ùî äàº 
â³ääàëåí³ ìåòàñòàçè. Íàïðèêëàä, 
ìîæå áóòè ìåëàíîìà øê³ðè ï'ÿòè, 

à ìåòàñòàçè ï³øëè â ãîëîâíèé 
ìîçîê, — ðîçïîâ³äàº Ñàâà Ìàã-
äåáóðà. — Ëþäè â³ä ìåëàíîìè ïðè 
íåñâîº÷àñíîìó ë³êóâàíí³ «çãîðà-
þòü» äóæå øâèäêî.

Ë³êàð âèä³ëÿº äâ³ îñíîâí³ ïðè-
÷èíè ïåðåðîäæåííÿ ðîäèìêè 
ó ìåëàíîìó: ³íñîëÿö³ÿ — âïëèâ ñî-
íÿ÷íèõ ïðîìåí³â ³ òðàâìàòèçàö³ÿ.

Íàäì³ðíèé âïëèâ óëüòðàô³îëå-
òó ñèñòåìíî âïëèâàº íà îðãàí³çì, 
éîãî ³ìóííó ñèñòåìó, ïðè÷îìó 
íå âàæëèâî, â îäÿç³ âè ÷è í³.

— Àëå íàéá³ëüø ÷àñòà ïðè-
÷èíà òðàâìàòèçàö³ÿ, òîìó âàð-
òî âèäàëÿòè ðîäèìêè, ÿê³ çíà-
õîäÿòüñÿ â çîíàõ, äå ¿õ ìîæíà 
òðàâìóâàòè, — êàæå ë³êàð. — Ìà-
þòüñÿ íà óâàç³ çîíè ï³ä ïàõâàìè 
(òðàâìàòèçóòüñÿ ïðè ãîë³íí³), 
íà øè¿ (òåðòÿ îäÿãîì), íà ãîëî-
â³. ² òèì ïà÷å âàðòî âèäàëèòè 
ðîäèìêó, ÿêó âè âæå òðàâìóâàëè. 
Íå îáîâ'ÿçêîâî ÷åêàòè, ïîêè âîíà 
ïåðåòâîðèòüñÿ â ìåëàíîìó.

Çà ñëîâàìè îíêîëîãà, áóäü-ÿêà 
çì³íà ðîäèìêè ãîâîðèòü ïðî òå, 
ùî âîíà ìîæå ñòàòè çëîÿê³ñíîþ 
³ öå ïðèâ³ä çâåðíóòèñÿ äî ë³êàðÿ.

ОПТИЧНІ 
(РУЧНІ) 

Портативні оптичні 
дерматоскопи зі 

збільшенням (зазвичай 
в 10 раз) і вбудованою 

системою підсвічування. 
До більшості моделей є 
можливість приєднати 

камеру 

ЦИФРОВІ 
ДЕРМАТОСКОПИ 

Цифрові системи 
дозволяють зберігати 

і обробляти дані збільшені 
в 100 раз, мають додаткові 

можливості по аналізу 
і відпрацюванню 

дерматоскопічних 
знімків 

СИСТЕМИ З 
ЦЕНТРАЛЬНИМ 

СЕРВЕРОМ 
Цифрові дерматоскопічні 

системи з можливістю під-
ключення до центрального 
серверу для моментальної 

оцінки експертною 
медичною системою з 

базою даних 

ВИДИ ДЕРМАТОСКОПІВ, ЯКИМИ 
КОРИСТУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РАКУ ШКІРИ

ЯК ХВОРІЮТЬ НА РАК
Захворюваність на 100 тисяч населення, %
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Поборола всіх 
 Ó Õìåëüíèöüêîìó â³ä-
áóâñÿ ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç 
â³ëüíî¿ áîðîòüáè ñåðåä þíà-
ê³â òà ä³â÷àò 2004–2006 ð. í. 
Âèõîâàíö³ Â³ííèöüêî¿ 
ñïîðòøêîëè ¹ 5 çäîáóëè 
äâ³ ìåäàë³. ²ðèíà Ãðåáåí÷óê 
ñòàëà ÷åìï³îíêîþ ó âàãîâ³é 
êàòåãîð³¿ äî 66 êã. À Äàíèëî 
ßâãóñ³øèí âèáîðîâ áðîíçó 
ó âàç³ äî 75 êã.

Де кращі 
гандболістки 
 Ô³í³øóâàâ ÷åìï³îíàò 
îáëàñò³ ç ãàíäáîëó ñåðåä 
æ³íî÷èõ êîìàíä.
Ïåðø³ äâà ì³ñöÿ ïîñ³ëè 
çá³ðí³ Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêî-
ëè ¹ 3. Äàë³ — êîìàíäè 
Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó ³ 
Òîìàøïîëÿ.

Кураш та алиш 
 30 ëèñòîïàäà ðîç³ãðàþòü 
â³äêðèòèé Êóáîê Â³ííèö³ ç 
áîðîòüáè íà ïîÿñàõ êóðàø 
òà àëèø ñåðåä ÷îëîâ³ê³â òà 
æ³íîê. Çìàãàòèìóòüñÿ ó çàë³ 
Öåíòðàëüíîãî ì³ñüêîãî ñòà-
ä³îíó. Ïî÷àòîê — î 17.00.

Перемогли учні-
поліцейські
 Äîá³ãëè ê³íöÿ çìàãàííÿ ç 
ôóòçàëó îáëàñíî¿ ñïàðòàê³-
àäè ó÷í³â ïðîôåñ³éíî-òåõ-
í³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. 
Ïåðøå ì³ñöå ïîñ³ëî ó÷èëè-
ùå ïîë³ö³¿ îõîðîíè. Ó ô³íàë³ 
âîíî ïåðåãðàëî êîìàíäó 
ó÷èëèùà ¹ 19 (ñôåðè ïî-
ñëóã).

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

ÑÏÎÐÒ

Випуск №47 (1016)
Двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат, в яких починають 
ходити чорні і допомагають білим поставити собі мат. Спробуйте і ви 
вирішити ці задачі-мініатюри.

Задача №2079-2082
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2                                    2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №47 (1361) 22 листопада 2017 року
Задача №2075
0… Ka8:b6+; 1.Ф:b6+! Kpa8  2. Cc6x; 0… Ka8-c7+;  1. b6:c7+! Kp:c7  2. Фc8x;
Задача №2076
0… h6:g5;  1. h6! g4  2. h7x;
Задача №2077
0… Ca2:b1;  1. Фg1! Kpa2  2. Фa7x;
0… Ca2:b3;  1. Kp:b3! Kp:b1  2.Фg1x;
Задача №2078
0… Kph2:g1;  1. Фg3! Kpf1  2. Фf2x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ç ôð³-

ôàéòó çá³ðíà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ 
ðîçä³ëèëà ïåðøå êîìàíäíå ì³ñöå 
ðàçîì ³ç Êè¿âùèíîþ (â öüîìó ðå-
ã³îí³ çàñíóâàëè â³ò÷èçíÿíèé ð³ç-
íîâèä çì³øàíèõ ºäèíîáîðñòâ). 
Ó àêòèâ³ â³ííè÷àí òðè çîëîòà, 
ïî îäíîìó ñð³áëó ³ áðîíç³. Äðóãå 
ì³ñöå ïîñ³ëà çá³ðíà Ïîëòàâñüêî¿ 
îáëàñò³, òðåòº — ²âàíî-Ôðàíê³â-
ùèíà. Íà ÷åìï³îíàò³, ÿêèé ïðî-
õîäèâ ó ñòîëèö³, áðàëè ó÷àñòü 
á³éö³âñüê³ êîëåêòèâè 16 ðåã³îí³â.

Íàøó îáëàñòü ïðåäñòàâëÿëè 
ø³ñòü á³éö³â — ç â³ííèöüêèõ êëó-
á³â «Ñ³÷» ³ «Íîêàóò» òà Òóëü÷èíà. 

Âîíè áóëè â³ä³áðàí³ çà ï³äñóì-
êàìè êîíòðîëüíèõ ïîºäèíê³â ³ 
íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ çáîð³â.

— Ãîòóâàëèñÿ äî ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè ïðîòÿãîì ìàéæå ÷î-
òèðüîõ ì³ñÿö³â. Ïëàíóâàëè êî-
ìàíäèðóâàòè äåñÿòîê á³éö³â. Àëå 
÷åðåç òðàâìè ³ ñ³ìåéí³ îáñòàâèíè 
ñòàðòóâàëè íå âñ³ ë³äåðè, — ðîç-
ïîâ³â òðåíåð â³ííèöüêî¿ çá³ðíî¿ 
îáëàñò³ ²ãîð Äèøëèâåíêî. — Äåÿ-
ê³ ç íàøèõ ó÷àñíèê³â äåáþòóâàëè 
íà âñåóêðà¿íñüêèõ çìàãàííÿõ, àëå 
ïîêàçàëè âèñîêèé ð³âåíü.

Ó çìàãàííÿõ ñåðåä ÷îëîâ³ê³â â³-
ííè÷àíè âèáîðîëè äâ³ íàãîðîäè. 
Òóëü÷èíåöü Âàäèì Ñàêàë ñòàâ 

÷åìï³îíîì ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 
äî 57 êã ³ âèêîíàâ íîðìàòèâ ìàé-
ñòðà ñïîðòó Óêðà¿íè. À Äìèòðî 
Ðîãîçþê âèÿâèâñÿ òðåò³ì ó âàãî-
â³é êàòåãîð³¿ äî 69 êã ³ âèêîíàâ 
ðîçðÿä êàíäèäàòà ó ìàéñòðè.

Òðè â³ííèöüê³ á³éö³ ï³äí³ìà-
ëèñÿ íà ï’ºäåñòàë ñåðåä ñòàðøèõ 
þí³îð³â (19–20 ðîê³â). Óñ³ âîíè 
áóëè ìîëîäøèìè çà êîíêóðåíò³â 
³ ìîæóòü âèñòóïàòè â ö³é êàòåãî-
ð³¿ ùå ê³ëüêà ðîê³â. Ñåíñàö³éíî 
çäîáóâ çâàííÿ ÷åìï³îíà Óêðà¿íè 
ó âàç³ äî 57 êã Âëàäèñëàâ Ìàí-
ãóë. Âëàäèñëàâ Æóðàâñüêèé ñòàâ 
ïåðøèì ó âàç³ äî 63 êã. Íà æàëü, 
²ãîð Êóöüêèé ó ô³íàë³ êàòåãîð³¿ 

äî 69 êã áóâ çíÿòèé ë³êàðÿìè ÷å-
ðåç ðîçñ³÷åííÿ.

— ²ãîð äîì³íóâàâ íà ðèíç³ ³ 
ïåðåìàãàâ çà î÷êàìè. Àëå ï³ä 
÷àñ ç³òêíåííÿ ãîëîâàìè îòðèìàâ 
ðîçñ³÷åííÿ. Íå äóæå ñåðéîçíå, 
íå íà îáëè÷÷³. Íàø ñïîðòñ-
ìåí áóâ ãîòîâèé ïðîäîâæóâàòè. 
Íà æàëü, ë³êàð³ íå äîçâîëèëè, — 
ðîçïîâ³â â. î. ïðåçèäåíòà îáëàñ-
íî¿ ôåäåðàö³¿ ôð³-ôàéòó Âàäèì 
Êóä³ÿðîâ.

Ó ïëàíàõ â³ííèöüêèõ ôð³-
ôàéòåð³â íàäàë³ — ó÷àñòü ó ïðå-
ñòèæíîìó Êóáêó Áóêîâåëÿ. Òóäè 
çàÿâëÿòèìóòü íàøèõ ïðèçåð³â 
Óêðà¿íè.

Перемогли із засновниками фрі-файту

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ñåðåä ÷åìï³îí³â äîñèòü â³äîì³ 
ó ì³ñò³ ëþäè — åêñ-òðåíåð ²í-
òåðêîíòèíåíòàëüíîãî ÷åìï³îíà ç 
áîêñó Â’ÿ÷åñëàâà Óçºëêîâà Â³òà-
ë³é Âäîâê³í ³ äèðåêòîð â³ííèöü-
êîãî Öåíòðàëüíîãî ïàðêó Þð³é 
Ïðèéìàê, îáèäâà ìàéñòðè ñïîðòó 
ì³æíàðîäíîãî êëàñó.

25 РОСІЯН НЕ ПРОПУСТИЛИ. Öå 
çìàãàííÿ ìàëî ïðîéòè â ×åõ³¿. 
Àëå ÷åðåç òå, ùî íå ïðè¿õàëè 
ñïîðòñìåíè ç ²ðàíó òà ²ðàêó 
(÷åðåç íàñë³äêè çåìëåòðóñó) ³ 
ïîâ’ÿçàíó ç öèì â³äìîâó ³ðàí-
ñüêèõ ñïîíñîð³â, éîãî òåðì³íîâî 
ïåðåíåñëè äî Êèºâà. Ïðè¿õàëè 
ïðàêòè÷íî âñ³ íàéñèëüí³ø³ — 
ñèëà÷³ ç 12 êðà¿í. Ìàëè á áóòè 
é 25 ïàóåðë³ôòåð³â ç Ðîñ³¿. Àëå 
¿õ íå ïðîïóñòèëè ÷åðåç êîðäîí.

— Öå ìåíå äóæå çàñìóòèëî. 
Àäæå ì³é áàãàòîð³÷íèé ãîëîâíèé 
êîíêóðåíò Îëåã Ìàçóðåöüêèé — 
ðîñ³ÿíèí, — êàæå Þð³é Ïðèéìàê.

РІВНЯННЯ НА ПРЕЗИДЕНТА. ×åì-
ï³îíàìè ñåðåä ÷îëîâ³ê³â ñòàëè äâà 
ïðåäñòàâíèêè Â³ííè÷÷èíè. Öå 

ïðåçèäåíò îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ ïà-
óåðë³ôòèíãó Þð³é Ìèðîíåíêî 
(ó âàç³ ïîíàä 100 êã) òà ²ãîð Òà-
ë³ìîí÷èê ç Êàëèí³âêè (äî 82 êã). 
Âîíè âèñòóïàëè â îäí³é âïðàâ³ — 
æèì³ ëåæà÷è.

Çà öå äîñÿãíåííÿ ìîëîä³ â³-
ííèöüê³ ïàóåðë³ôòåðè îòðèìàëè 
çâàííÿ ìàéñòð³â ñïîðòó ì³æíà-
ðîäíîãî êëàñó.

— Þð³é Ìèðîíåíêî ðàí³øå 
òðåíóâàâñÿ âèêëþ÷íî äëÿ ñåáå. 
Â³í çàâæäè íàñ ñóïðîâîäæóâàâ 
íà ì³æíàðîäí³ çìàãàííÿ. À çà-
ðàç ³ ñàì âèð³øèâ âçÿòè ó÷àñòü. 
Äåáþò âèéøîâ äóæå âäàëèì, — 
êàæå Þð³é Ïðèéìàê. — Ùî 
ñòîñóºòüñÿ ²ãîðÿ Òàë³ìîí÷èêà, 
òî ìè çíàëè, ùî â³í äåìîíñòðóº 
âèñîê³ ðåçóëüòàòè. ² êàëèí³â÷à-
íèí íå ðîç÷àðóâàâ.

ПЕРЕМОЖЦІ І У СКЛАДІ ЗБІРНОЇ. 
Þð³é Ïðèéìàê ³ Â³òàë³é Âäîâê³í 
âèñòóïàëè â òðèáîðñòâ³ ñåðåä âå-
òåðàí³â â³êîì 60–69 ðîê³â. Þð³é 
Ïðèéìàê çìàãàâñÿ ó êàòåãîð³¿ 
äî 75 êã. Â³í ïðèñ³â ç³ øòàíãîþ 
âàãîþ 130 êã, âèæàâ 100 êã ³ âèêî-
íàâ ñòàíîâó òÿãó 140 êã. Ó ñóì³ — 
370 êã.

ВІННИЦЬКІ ПАУЕРЛІФТЕРИ 
«ПОРВАЛИ ВСІХ» У СВІТІ
Знай наших!  Фантастичний результат 
показали вінницькі пауерліфтери 
на чемпіонаті світу, який проходив 
у Києві. Наше місто представляли четверо 
спортсменів, і всі стали кращими на планеті!

— Öå íà 50 êã á³ëüøå ïîêàç-
íèêà ñð³áíîãî ïðèçåðà ç Ïîëü-
ù³. Óñå, ÿê ÿ ³ ïëàíóâàâ. ß âæå 
ñ³ì ðîê³â ï³äòâåðäæóþ çâàííÿ 
÷åìï³îíà ñâ³òó, — ñêàçàâ Þð³é 
Ïðèéìàê.

Â³òàë³é Âäîâê³í â ñóì³ íàáðàâ 
445 êã: 165 ó ïðèñ³äàíí³, 190 — 
ó òÿç³, 90 êã — ó æèì³. 

Â³ííè÷àíè îòðèìàëè ìåäàë³ 
³ ñåðòèô³êàòè. Òàêîæ ó ñêëàä³ 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè âîíè âèãðàëè 
ïåðø³ñòü â êîìàíäíîìó çàë³êó. 

ШТУРМУВАВ ВЛАСНИЙ СВІ-
ТОВИЙ РЕКОРД. Â³òàë³é Âäî-
âê³í íà ÷åìï³îíàò³ ïðàãíóâ ïî-
áèòè âëàñíèé ñâ³òîâèé ðåêîðä 
ó ñòàíîâ³é òÿç³ — 195 êã, àëå 
íå çì³ã. Çà îñòàíí³ â³ñ³ì ðîê³â 
â³í ëèøå äâ³÷³ ïîñòóïèâñÿ ïåð-
øèì ì³ñöåì íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó 
ðîñ³ÿíèíó, â ðåøò³ âèïàäê³â ïå-
ðåìàãàâ.

— Âèñîê³ ðåçóëüòàòè óòðèìóþ 
çàâäÿêè ïîñò³éíèì òðåíóâàííÿì ³ 

çäîðîâîìó ñïîñîáó æèòòÿ, - êàæå 
Â³òàë³é. — Òðåíóþñÿ ç³ øòàíãîþ 
äâ³÷³ íà òèæäåíü. Ç â³êîì íå âàð-
òî ÷àñò³øå. Ïðîòå ÿ âèêîðèñòî-
âóþ äëÿ çàíÿòü áîêñåðñüêó ãðóøó, 
á³ãàþ êðîñè, ðîçòÿãóþñÿ.

ПЛАНУЮТЬ ВІДКРИТИ ВЛАСНУ 
ШКОЛУ. Þð³é Ïðèéìàê ç Â³òàë³-
ºì Âäîâê³íèì ãîòóþòüñÿ â³äêðèòè 
âëàñíó øêîëó ïàóåðë³ôòèíãó äëÿ 
âåòåðàí³â. Çà ¿õ ñëîâàìè, ì³ñü-
êà âëàäà îá³öÿº âèä³ëèòè ïðè-
ì³ùåííÿ.

— Ó ïåðøó ÷åðãó ïðèéìàòèìå-
ìî ï³äãîòîâëåíèõ ñïîðòñìåí³â. 
Àëå íå â³äìîâëÿòèìåìî é âåòå-
ðàíàì, ÿê³ ïî÷èíàþòü «ç íóëÿ», — 
êàæå Þð³é Ïðèéìàê.

×åìï³îíè ñâ³òó çàïðîøóâàòè-
ìóòü íà òðåíóâàííÿ ñïîðòñìåí³â 
ñòàðøå 50 ðîê³â.

— Õî÷åìî, ùîá âåòåðàíè â³ä-
÷óëè ñåáå ìîëîäèìè. À íå ãîäè-
íàìè ñèä³ëè íà äèâàí³ ïåðåä òåëå-
â³çîðîì, — äîäàº Â³òàë³é Âäîâê³í.

Віталій Вдовкін 
жме штангу. 
Юрій Приймак 
спостерігає 

Тренування з пауерліфтингу 
відбуваються на базі МДЮСШ 
№ 5 (тел. 56–20–17), ОДЮСШ 
«Колос» (35–14–53) та ДЮСШ 
«Інваспорт» (тел. 35–42–25). 
Юрій Приймак радить почина-

ти займатися пауерліфтингом з 
підліткового віку. Головне — під-
німати відповідну рівню підго-
товки вагу. Пауерліфтинг цілком 
підходить й для представниць 
прекрасної статі.

Де тренуватися
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Зараз все залежить від фінансу-
вання, якби воно було достат-
нім, то, за словами Миколи, й 
цього року можна було б заяви-
тися на вищу лігу, просто взяли б 
ще одного-двох гравців.
— Хотілося б запросити спонсо-
рів. А на міському бюджеті ви-
тягнути все неможливо, — каже 

тренер. — Шукаємо людину, яка 
любить баскетбол, і у якої є за-
йві гроші.
Коли буде фінансування, то й 
взуття зможуть купувати. Ноги — 
це хліб баскетболіста. Потрібні 
професійні баскетбольні кросів-
ки. На хорошому рівні неможли-
во грати у поганому взутті.

«Вінницькі зубри» шукають спонсорів 

Команда «Баско-Динамо» була 
створена в 2001 році і вже че-
рез 3 роки виборола право ви-
ступати у Вищій лізі чемпіонату 
України. У 2007 році команда 
була перейменована у «Вінниць-
кі зубри». Впродовж 7 сезонів 
у Вищій лізі чемпіонату України 
«Вінницькі зубри» завойовува-
ли бронзові нагороди та двічі 
срібні. У 2008 році команда 
мала змогу підвищитись у класі 
до найвищого дивізіону «Супер-

ліги». Але відсутність гідної аре-
ни для прийому домашніх ігор 
та недостатність фінансування 
не дозволили команді взяти 
участь у «Суперлізі».
У 2012 році через припинення фі-
нансування команда «Вінниць-
кі зубри» не змогла далі брати 
участь у будь-яких чемпіонатах 
України. Проте гравці продо-
вжували тренуватись. У серпні 
2017 року почалося офіційне від-
родження «Вінницьких зубрів» 

Шлях команди 

 «Подільські 
візерунки»
 Ï'ÿòèé â³äêðèòèé ì³ñü-
êèé ôåñòèâàëü íàðîä-
íî-õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³ 
«Ïîä³ëüñüê³ â³çåðóíêè» 
ïðîéäå 29 ëèñòîïàäà 
î 15.00 â ïðèì³ùåíí³ Â³-
ííèöüêî¿ äèòÿ÷î¿ ìóçè÷íî¿ 
øêîëè ¹ 2 (Ñòð³ëåöü-
êà,16). Äîñâ³ä÷åí³ ìàéñòðè 
çàïðîïîíóþòü ìàéñòåð-
êëàñè ç ëîçîïëåò³ííÿ òà 
ç³ ñòâîðåííÿ ïîä³ëüñüêî¿ 
³ãðàøêè. Î 16.30 â³äáóäåòü-
ñÿ ïðåçåíòàö³ÿ âèñòàâêè 
êðàùèõ ðîá³ò ó÷í³â ìóçè÷-
íî¿ øêîëè îáðàçîòâîð÷îãî 
òà äåêîðàòèâíî-ïðèêëàä-
íîãî ìèñòåöòâà çà ó÷àñòþ 
ó÷í³â äèòÿ÷î¿ õóäîæíüî¿ 
øêîëè. Î 17.15 - ôëåøìîá. 
Î 17.30 — Ãàëà-êîíöåðò 
ó÷í³â òà âèêëàäà÷³â äðóãî¿ 
ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ìóçè÷íî¿ 
øêîëè. Âõ³ä â³ëüíèé.

«Жінка ІІІ 
тисячоліття»
 Íåùîäàâíî ó Êèºâ³ ïðî-
éøëà äåñÿòà ùîð³÷íà öå-
ðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ Âñå-
óêðà¿íñüêî¿ ïðåì³¿ «Æ³íêà 
²²² òèñÿ÷îë³òòÿ». Äî ÷èñëà 
ïåðåìîæíèöü óâ³éøëà 
ãîëîâà Êðàñíîï³ëüñüêî¿ 
îá’ºäíàíî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè Êàòåðèíà Ðîìà-
íåíêî. Âîíà ïåðåìîãëà â 
íîì³íàö³¿ «Íàä³ÿ Óêðà¿íè».
Æ³íêà îñòàíí³õ 10 ðî-
ê³â ïðàöþâàëà ñ³ëüñüêèì 
ãîëîâîþ ñåëà Íàðà¿âêà 
Ãàéñèíñüêîãî ðàéîíó, à 
íåùîäàâíî ñòàëà ãîëîâîþ 
îá’ºäíàíî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè.

Обирайте 
квиток
 Ó Â³ííèö³ ïðîâîäèòüñÿ 
êîíêóðñ íà äèçàéí ëîãî-
òèïó íîâîãî Åëåêòðîííîãî 
êâèòêà. Ï³ä ÷àñ ïåðøîãî 
åòàïó êîíêóðñó ç 10 æîâ-
òíÿ ïî 10 ëèñòîïàäà ñâî¿ 
ðîáîòè ìîãëè íàäñèëàòè âñ³ 
áàæàþ÷³. Íà ðîçãëÿä êîí-
êóðñíî¿ êîì³ñ³¿ íàä³éøëî 
54 ðîáîòè, ç ÿêèõ îáðàëè 
ï’ÿòü íàéêðàùèõ. Çàðàç 
òðèâàº îí-ëàéí ãîëîñó-
âàííÿ, ÿêå ìàº âèçíà÷èòè 
ïåðåìîæöÿ. Ïðîãîëîñóâàòè 
ìîæíà çà ïîñèëàííÿì 
goo.gl/nwJLoJ 
Çà êîæåí âàð³àíò ìîæíà 
â³ääàòè â³ä îäíîãî äî ï’ÿòè 
áàë³â. Ãîëîñóâàííÿ òðèâà-
òèìå äî 7 ãðóäíÿ. Ðåçóëü-
òàò îãîëîñÿòü â ñåðåäèí³ 
ãðóäíÿ. 

КОРОТКОКОРОТКО

ÏÅÐÑÎÍÀ

КАТЕРИНА КОВАЛЕНКО, (093)1611204 

Ìèêîë³ 41 ð³ê, áàñêåòáîëîì 
çàéìàºòüñÿ ç 11. Àëå êàæå, ùî 
çàðàç, ÿêùî â 11 ïî÷èíàòè, áóäå 
çàï³çíî, àêñåëåðàö³ÿ òàêà, ùî âñå 
òðåáà ðîáèòè íàáàãàòî ðàí³øå.

×îëîâ³ê ââàæàº ñåáå ëåäà÷èì 
é êðèòè÷íî äî ñåáå ñòàâèòüñÿ. 
Êàæå, ùî ì³ã áè äîñÿãòè á³ëüøî-
ãî ó áàñêåòáîë³, ìîæëèâî, ïîòð³á-
íî áóëî êóäèñü ïåðåéòè «âèùå».

— ß ïàòð³îò Â³ííèö³, ïîãðàâ 
ó ³íøèõ ì³ñòàõ, àëå, êîëè òóò 
ñòâîðèëàñÿ êîìàíäà, ïîâåðíóâ-
ñÿ, — ñêàçàâ áàñêåòáîë³ñò.

«ЗА МЕНЕ ЙШЛА ВІЙНА». Ìèêî-
ëà ³ç äðóãîì ó 8 ðîê³â çíàéøëè 
ñåêö³þ ç ôóòáîëó, ïîõîäèëè 
ê³ëüêà ì³ñÿö³â, àëå ôóòáîë òîä³ 
«íàêðèâñÿ».

— Ð³ê ÿ çàéìàâñÿ ãàíäáîëîì. 
Ó òîé ñàìèé ÷àñ òðåíåð ç áàñ-
êåòáîëó ïî÷àâ âìîâëÿòè ïåðåéòè 
äî íüîãî. Ó òðåíåð³â çà ìåíå ö³ëà 
â³éíà áóëà, íàâ³òü äî áàòüê³â õî-
äèëè, — êàæå Ìèêîëà Çäèðêà. — 
Ïàì’ÿòàþ, ÿê òðåíåð ç ãàíäáîëó 
ïîêëèêàâ ìåíå ó òðåíåðñüêó ³ ïî-
äàðóâàâ ôóòáîëêó ³ç ìî¿ì ïð³çâè-
ùåì íà ñïèí³, òîä³ öå áóëî òàê 
êðóòî. Àëå ÷îìóñü ÿ çàëèøèâñÿ 
ó áàñêåòáîë³.

КУЛІНАРІЯ, ПІДВОДНЕ ПОЛЮ-
ВАННЯ І … ПИВО. ×îëîâ³ê ëþáèòü 
³íîä³ ùîñü ñìà÷íå ïðèãîòóâàòè. 
Îáîæíþº ãîòóâàòè ïëîâ â êà-
çàíêó, êàæå, ùî äóæå ñìà÷íî 
âèõîäèòü, à îò áîðù êëàñíèé 

ó ìóëüòèâàðö³.
— Çà áóäü-ÿêî¿ ìîæëèâîñò³ íà-

ìàãàþñÿ âèéòè íà ðèáàëêó. Òà-
êîæ áóâ ïåð³îä, êîëè ÿ çàéìàâ-
ñÿ ï³äâîäíèì ïîëþâàííÿì, âñå 
åê³ï³ðóâàííÿ â ìåíå º, àëå çàðàç 
íåìàº ÷àñó, — êàæå Ìèêîëà. — 
Ìè ¿çäèëè íà ð³÷êó Ð³âåöü. Ïî-
ëþâàòè ìîæíà òàì, äå ïðîçîðà 
âîäà. ßêáè Ï³âäåííèé Áóã áóâ 
ïðîçîðèì, òî ÿ á ³ ñàì âèõîäèâ 
÷àñò³øå íà ïîëþâàííÿ, àëå ñàìî-
ìó íåáåçïå÷íî.

— ß îäíîçíà÷íî ïðîòè êóð³í-
íÿ. À îñü ïàðó áîêàë³â ïèâà, ÿê 
íà ìåíå, íîðìàëüíî, — ñêàçàâ 
Ìèêîëà. — Öå ïåâíå â³äíîâëåí-
íÿ ïñèõîëîã³÷íîãî áàëàíñó ï³ñëÿ 
ãðè äëÿ ï³äòðèìêè âçàºìîçâ’ÿçêó 
ó êîëåêòèâ³.

БАСКЕТБОЛ ЗАРАЗ ШВИДКИЙ 
І АТЛЕТИЧНИЙ. Ñïîðòñìåíè 
ó ïðèíöèï³ çàáîáîíí³, õî÷à òðå-
íåð çàðàç ïðîñò³øå â³äíîñèòüñÿ 
äî öüîãî. ª òàêà òðàäèö³ÿ ó ãðàâ-
ö³â: ïåðåä ãðîþ íå ìîæíà ãî-
ëèòèñÿ.

— Áóäó÷è òðåíåðîì, óæå íå òàê 
âèõîäèòü äîòðèìóâàòèñÿ òðàäè-
ö³¿, àäæå ìàþ ç ä³òüìè íîðìàëü-

БАСКЕТБОЛІСТ: «КІЛЬКА 
СМЕРТЕЙ Я ПЕРЕЖИВ»
І тренер, і гравець  Двометровий 
чоловік з добрими очима, граючий 
тренер баскетбольної команди першої 
ліги «Вінницькі зубри», міг би досягти 
більшого, але Микола — патріот Вінниці. 
Ми розпитали баскетболіста про слабкості 
мужніх чоловіків, нестачу фінансування 
спорту, відродження «Зубрів», а ще про 
пиво, рибалку і маленьку смерть

íî âèãëÿäàòè, — øóòêóº Ìèêî-
ëà. — Äóæå âàæëèâî, ùîá êîëåê-
òèâ áóâ äðóæí³ì, ÿêùî º ÿê³ñü 
íåç’ÿñîâàí³ ñòîñóíêè â êîìàíä³, 
öå ïîçíà÷àºòüñÿ íà ãð³. Êîíôë³ê-
òè íà òðåíóâàííÿõ áóâàþòü, ³ öå 
íå ñòðàøíî, òîìó ùî öå àçàðò, 
îäèí âäàðèâ — ³íøèé éîìó â³ä-
ïîâ³â. Ãîëîâíå, ùîá ï³ñëÿ òðå-
íóâàííÿ ïîòèñíóëè îäèí îäíîìó 
ðóêè ³ òîä³ âñå íîðìàëüíî.

Òðåíåð ðîçïîâ³â, ùî çàðàç áàñ-
êåòáîë ñòàâ æàõëèâî øâèäêèì ³ 
àòëåòè÷íèì. À ùå 20 ðîê³â òîìó 
áóâ ðîçóìíèì ³ òåõí³÷íèì. Öå éäå 
á³ëüøå ç Àìåðèêè, ç NBA. Äâà 
ð³çíèõ áàñêåòáîëè. Óñ³ ãðàâ-
ö³ ìàþòü áóòè çäîðîâ³ ³ ì³öí³. 
À êîìàíä³ «çóáð³â» íå çàâàäèâ áè 
ãðàâåöü çðîñòîì 2.05–2.10 

ГОЛОВНЕ — ЦЕ ПЕРЕМОГА. Ìè-
êîëà ³ òðåíåð, ³ ãðàâåöü. Õëîïö³ 
íàçèâàþòü éîãî íà «òè», à ò³, õòî 
ìîëîäø³ — íà «âè».

— Äëÿ ìåíå òÿæêî áóëî ïåðå-
éòè íà «âè». Ïàì’ÿòàþ, ÿê ç ìåí-
øèìè ïî¿õàëè íà çáîðè, òî ñëî-

âà «Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷» áóëè 
äëÿ ìåíå íàéñòðàøí³ø³. Òîìó 
ùî êîæí³ 5 ñåêóíä — Ìèêîëà 
Àíäð³éîâè÷, ìîæíà öå, ìîæíà 
òå? — êàæå òðåíåð. — Õî÷à óñ³ 
áàñêåòáîë³ñòè ìð³þòü ïîòðàïèòè 
â NBA, àëå õëîïö³ ³ç êîìàíäè 
àäåêâàòíî ñåáå îö³íþþòü ³ âñå 
ðîçóì³þòü.

Ñèí Ìèêîëè ²ëëÿ, ÿêîìó 
14 ðîê³â, òåæ ñòðàøåííèé ôàíàò 
áàñêåòáîëó, íàâ÷àºòüñÿ ó Êèºâ³ 
â ë³öå¿. Â³í òåæ ìð³º ïðî NBA, 
àëå êàæå íå «ÿêùî», à «êîëè 
ÿ áóäó ãðàòè â NBA». Ìèêîëà 
ââàæàº, ùî öå íîâå ïîêîë³ííÿ, 
âîíè â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ñâî¿õ 
áàòüê³â.

— Ãîëîâíå — öå ïåðåìîãà, ìè 
ãðàºìî, ùîá ïåðåìîãòè. Áóäü-ÿêà 
ïîðàçêà — öå ìàëåíüêà ñìåðòü, 
òàê ùî ê³ëüêà ñìåðòåé ÿ ïåðå-
æèâ, — ðîçïîâ³â òðåíåð. — Íà-
ìàãàþñÿ ïðîâîäèòè «ðîçá³ð ³ãîð», 
ïåðåãëÿäàºìî â³äåî ç ³ãîð, õî÷à 
íà öå ïîòð³áíî áàãàòî ÷àñó çà-
áðàòè ç òðåíóâàëüíîãî ïðîöåñó, 
àëå öå òåæ ïîòð³áíî.

Микола Здирка: «Головне — це перемога, ми граємо, щоб 
перемогти. Будь-яка поразка — це маленька смерть» 

«Çàðàç áàñêåòáîë ñòàâ 
æàõëèâî øâèäêèì 
³ àòëåòè÷íèì. À ùå 
20 ðîê³â òîìó áóâ 
ðîçóìíèì ³ òåõí³÷íèì. 
Öå éäå ç NBA»
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ІРИНА СКИШЛЯК, (067)7656458 

Âëàä æèâå òà ïðàöþº ó Â³ííè-
ö³. Çà ïðîôåñ³ºþ â³í åêîíîì³ñò. 
Ùå áóäó÷è ñòóäåíòîì ïîäîëàâ 
á³ëüøå äâîõ òèñÿ÷ ê³ëîìåòð³â àâ-
òîñòîïîì. Ç òîãî ÷àñó îá’¿çäèâ 
ìàéæå óñþ ªâðîïó, à òàêîæ áóâ 
³ â åêçîòè÷íèõ êðà¿íàõ.

АВТОСТОПОМ З НІДЕРЛАНДІВ. 
— Ï³ñëÿ øêîëè âñòóïèâ äî âèøó 
ó Í³äåðëàíäàõ. Îäíîãî ðàçó âè-
ð³øèâ ðèçèêíóòè ³ ïî¿õàòè ³ç 
Í³äåðëàíä³â äîäîìó àâòîñòîïîì. 
Çâè÷àéíî, ïåðåä òèì ïåðå÷èòàâ 
ç äåñÿòîê ñòàòåé ïðî àâòîñòîï, 
â³äãóêè áóâàëüö³â. Áóëî ëÿ÷íî. 
Ç³áðàâ ðå÷³ òà âèéøîâ ñòîïèòè. 
Öå çàðàç ÿ çíàþ, ùî ïîòð³áíî 
çðîáèòè ñîá³ òàáëè÷êó, íà ÿê³é 

íàïèñàòè ñâ³é íàïðÿìîê. À òîä³ 
ÿ âçÿâ ëèøå äåê³ëüêà àðêóø³â 
ðîçäðóêîâàíî¿ êàðòè Google 
Maps. Âîíè ðîçâèâàëèñü íà â³-
òð³ ó ð³çí³ ñòîðîíè. Áóëî íå íàäòî 
çðó÷íî, — çãàäóº Âëàä.

ЦЕ НЕ ЗАВЖДИ ЗАКОННО. Ïåð-
øà ìàíäð³âêà õëîïöÿ ïðîéøëà 
óñï³øíî. Ïðîòå, ñë³ä ïàì'ÿòàòè, 
ùî, äî ïðèêëàäó, ó ²òàë³¿ àâòî-
ñòîï îô³ö³éíî çàáîðîíåíèé, 
òîìó íå äèâóéòåñü, ÿêùî äåñü 
íà îêîëèöÿõ Ðèìó âàñ, ³ç ï³ä-
íÿòèì äîãîðè ïàëüöåì, çàáåðóòü 
ó ïîë³öåéñüêèé â³ää³ëîê. Àëå, ÿê 
çàçíà÷àº Âëàä, ïîë³öåéñüê³, ïî-
áà÷èâøè òóðèñòà — àâòîñòîïåðà, 
øâèäøå éîìó ïîñï³â÷óâàþòü òà 
çàâåçóòü íà íàéáëèæ÷ó çàïðàâêó.

Õëîïåöü îäíîãî ðàçó âèéøîâ 

ЗА КОРДОН БЕЗ ГРОШЕЙ. 
ЛАЙФХАКИ ВІД «БУВАЛОГО» 
Екстремальні подорожі  
Вінничанин Влад Рильський уже сім років 
подорожує країнами Європи та Близького 
Сходу. На мандрівки витрачає мінімальну 
кількість грошей. Практикує автостоп та 
каучсьорфінг. Каже, зустріти Новий рік 
у країні своєї мрії за безцінь цілком реально

íà ãîëîâíó òðàñó àâòîáàíó â Í³-
ìå÷÷èí³ äëÿ òîãî, àáè çëîâèòè 
ìàøèíó. 

— ß çíàõàáí³â ³ çàéøîâ ïðîñòî 
íà àâòîáàí, òàì º òàê³ øèðîê³ 
óçá³÷÷ÿ. Öå êàòåãîðè÷íî çàáîðî-
íåíî, òîìó ùî òåáå ìîæå çáèòè 
ìàøèíà ³ ïîë³ö³¿ äîâåäåòüñÿ â³ä-
øêðÿáóâàòè òâî¿ ðåøòêè ³ç äî-
ðîãè, — ñì³ºòüñÿ. — Ïðîòå íà öå 
âîíè ³ º åêñòðåìàëüí³ ìàíäð³â-
êè. Ïîòð³áíî ðîçóì³òè, íà ùî òè 
éäåø. Öå ïîäîðîæ çàðàäè ñàìî¿ 
ïîäîðîæ³, à íå ê³íöåâîãî ïóíêòó 
ïðèçíà÷åííÿ. Òóò ä³º ºäèíå ïðà-
âèëî — ïðàâèëî ³ìïðîâ³çàö³¿, — 
ï³äñóìîâóº Âëàä.

З ДІВЧИНОЮ ЛЕГШЕ. Õëîïåöü 
ðîçïî÷èíàâ ìàíäð³âêè îäèíà-
êîì. Ïîò³ì ñòîïèâ ³ç ä³â÷èíîþ 
÷è ç äðóãîì.

— Çàçâè÷àé ëåãøå ñòîïèòè îä-
íîìó, àáî êîëè º äâ³ ä³â÷èíè ÷è 
õëîïåöü ç ä³â÷èíîþ. Ä³â÷èíà º 
ä³â÷èíà, — óñì³õàºòüñÿ Âëàä, — 
à õëîïöÿì ³íêîëè ìîæóòü íåäî-
â³ðÿòè.

— ß ç óïåâíåí³ñòþ ìîæó çàÿâè-
òè, ùî ðåàëüíî ïî¿õàòè çà êîðäîí 
àáñîëþòíî áåçêîøòîâíî. Çà âåñü 
÷àñ ìî¿õ ìàíäð³â ó ìåíå íàáå-
ðåòüñÿ äî 10 òèñ. ê³ëîìåòð³â, ÿê³ 
ÿ ïðî¿õàâ áåçêîøòîâíî. Ó ìåíå º 
äðóã, ÿêèé ñòîïèâ àæ äî Êèòàþ.

БЕЗКОШТОВНЕ ЖИТЛО. ßêîñü 
Âëàä ïîçíàéîìèâñÿ â óãîðñüêî-
ìó õîñòåë³ ³ç áðèòàíöåì. Òîé òðè 
òèæí³ ïîñï³ëü æèâ ó Áóäàïåøò³ 
àáñîëþòíî áåçêîøòîâíî. Ïðè¿õàâ 
òóäè àâòîñòîïîì. ²ç àäì³í³ñòðàö³-
ºþ õîñòåëà äîìîâèâñÿ, ùî áóäå 
âèêîíóâàòè äð³áí³ äîðó÷åííÿ, 
òîáòî ë³æêî çàñòåëèòè, ùîñü ïî-
÷èñòèòè, êóïèòè ïðîäóêòè. ² çà öå 
â³í ïðîæèâàâ òàì, íå ïëàòèâøè 
í³ êîï³éêè, ùå é õàð÷óâàâñÿ.

Òàêîæ ìîæíà «çàõîñòèòèñü». 
Öå îçíà÷àº, ùî ³íîçåìåöü ïðè-

éìå âàñ ó ñåáå âäîìà áåçêîøòîâ-
íî, ùå é, ìîæëèâî, íàãîäóº òà 
ïðîâåäå åñêóðñ³þ ì³ñòîì. Öå âæå, 
ÿê ïîùàñòèòü. ª âñåñâ³òíüî â³äî-
ìèé ñàéò Cachserfing. Íà íüîìó 
äóæå ïðîñòî çàðåºñòðóâàòèñü. 
Ïðîòå ïîòð³áíî çäîáóòè äëÿ ñåáå 
õîðîø³ â³äãóêè, à âæå ï³ñëÿ òîãî 
øóêàòè æèòëî. Áóâàþòü âèïàäêè, 
êîëè âè âïåðøå íà ñàéò³ ³ îäðà-
çó ùàñòèòü ³ç ïîøóêîì õîñòà. ª 
îäèí íþàíñ: ÷èì ïîïóëÿðí³øå 
ì³ñöå, äî ÿêîãî âè íàïðàâëÿºòåñü, 
òèì âàæ÷å çíàéòè æèòëî.

НЕМОЖЛИВОГО НЕ БУВАЄ. — ª 
äâà âèäè ïîäîðîæåé: ïîäîðîæ — 
ïðèãîäà ³ ìàíäð³âêà ç êîìôîðòîì. 
Áóâàëè âèïàäêè, êîëè ÿ íå âè-
òðàòèâ íà ìàíäð³âêó æîäíîãî 
ºâðî, à áóâàëè äóæå äåøåâ³ ïî-
¿çäêè. ßêîñü ïðîáóâ äåê³ëüêà äí³â 
ó Í³ìå÷÷èí³ çà 50 ºâðî. Êâèòîê 
íà ë³òàê çíàéøîâ çà 5 ºâðî, òðè 

íî÷³ ó õîñòåë³ ïî 10 ºâðî ³ ¿æà. Ç 
³íøîãî áîêó, âèïðîáóâàâ ³ êîì-
ôîðòíèé âàð³àíò ìàíäð³âîê. Ïî-
¿õàâ çà ïóò³âêîþ äî Éîðäàí³¿, æèâ 
ó õîðîøîìó ãîòåë³. Òîæ ³ òàêèé 
äîñâ³ä º. Àëå ö³êàâ³øå, êîëè â³ä-
÷óâàºø äðàéâ.

Õëîïåöü óïåâíåíèé, ùî íåìîæ-
ëèâîãî ó æèòò³ íå áóâàº. Îäíîãî 
ðàçó âîä³é, ÿêèé éîãî ï³äâîçèâ, 
çíàéøîâ Âëàäó ðîáîòó ó Ãîëëàí-
ä³¿. Òîä³ õëîïåöü ö³ëèé ì³ñÿöü 
ïðîïðàöþâàâ íà ìîëî÷í³é ôåðì³. 
Ìàíäðè äëÿ Âëàäà — öå çàäîâî-
ëåííÿ, âïåâíåí³ñòü ó ñîá³, ñïî-
ãàäè, ùàñòÿ. Éîãî óëþáëåí³ ì³ñ-
öÿ — Âåíåö³ÿ òà Àðíåì (Ãîëëàí-
ä³ÿ). Îäíà ç îñòàíí³õ â³äâ³äàíèõ 
êðà¿í — Ìîëäîâà. Ï³ñëÿ öüîãî 
â³í ïåðåêîíàíèé, ùî íå ïîòð³á-
íî ïðèòðèìóâàòèñü ñòåðåîòèï³â, 
àäæå, çäàâàëîñü, òàêà íåïîêàçíà 
êðà¿íà ìîæå áóòè íàâ³òü äóæå çà-
òèøíîþ äëÿ òóðèñòà.

 уважно вивчіть маршрут, яким 
плануєте добиратись до кінцевої 
точки подорожі, 
  обирайте не найкоротший 
маршрут, а найпопулярніший, 
де завжди багато машин, 
  виглядайте презентабельно 
(будьте чистими, охайними, 
усміхненими, випромінюйте 
позитив), 
 напишіть табличку із назвою 
місця, до якого прямуєте, щоб 

водій одразу зміг зорієнтуватись, 
чи вам з ним по дорозі, 
 якщо вам пощастило когось зу-
пинити, то обов'язково поперед-
ьте, що ви не збираєтесь платити, 
  будьте комунікабельними, 
розважайте водія, або просто 
його вислуховуйте, 
 у Європі обирайте автобани 
(вони зазвичай сполучають на-
пряму великі міста, а інколи і 
країни).

Поради для автостоперів-початківців

Владислав каже, що немає нічого неможливого. 
Його девіз: «Якщо є бажання, є і шляхи»

412849
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КІНО

Хто в домі тато 2
Комедія, 29.11, поч. о 10.05, 12.15, 20.10, 21.55
Вартість квитків — від 65 грн
30.11–6.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Убивство у «Східному експресі»
Кримінальна драма, 29.11, поч. о 16.00
Вартість квитків — 70 грн
30.11–6.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ліга справедливості
Фентезі, 29.11, поч. о 14.00, 18.00, 22.00
Вартість квитків — від 70 грн
30.11–6.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Коко
Анімація, 29.11, поч. о 10.00, 12.00, 14.30, 17.00, 
19.30. Вартість квитків — від 65 грн
30.11–6.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)
Коматозники
Трилер, 29.11, поч. о 10.00, 18.15
Вартість квитків — від 60 грн
30.11–6.12, час сеансів — за тел. (097)7514948

Хто в домі тато 2
Комедія, 29.11, поч. о 14.15, 20.15
Вартість квитків — від 60 грн
30.11–6.12, час сеансів — за тел. (097)7514948

Ліга справедливості
Фентезі, 29.11, поч. о 22.00
Вартість квитків — від 60 грн
30.11–6.12, час сеансів — за тел. (097)7514948

Коко
Анімація, 29.11, поч. о 12.00, 16.00
Вартість квитків — від 60 грн
30.11–6.12, час сеансів — за тел. (097)7514948

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Тор: Рагнарок
Фентезі, 29.11, поч. о 13.30
Вартість квитків — від 50 грн
30.11–6.12, довідка — за тел. (096)0035050

ПАРАнормальний обмін
Комедія, 29.11, поч. о 9.10, 12.50, 16.30
Вартість квитків — від 50 грн
30.11–6.12, довідка — за тел. (096)0035050

Маленький вампір
Анімація, 29.11, поч. о 9.00
Вартість квитків — від 50 грн
30.11–6.12, довідка — за тел. (096)0035050

Джиперс Кріперс 3
Жахи, 29.11, поч. о 18.20, 20.30, 22.40
Вартість квитків — від 50 грн
30.11–6.12, довідка — за тел. (096)0035050

Клаустрофобія
Трилер, 29.11, поч. об 11.00, 14.40
Вартість квитків — від 50 грн
30.11–6.12, довідка — за тел. (096)0035050

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

ВИСТАВКИ
Виставка живопису
До 8 грудня у арт-галереї 
«Інтершик» вінницький 
митець Микола Сорока 
презентує свою нову 
серію робіт під назвою 
«Оптичні мелодії». Це 
виставка живопису — 

своєрідна проекція настроїв та спостережень 
митця, що розглядаються в асоціативних формах 
та структурах. Микола Сорока працює в техніці 
олійного живопису, графіки, батику, відео та 
кіноінсталяцій. Він шукає, експериментує та 
знаходить тільки йому притаманну мову та 
стилістику твору.

Галерея відкрита: будні — з 10.00 до 20.00, 
субота — з 11.00 до 19.00, неділя — з 
11.00 до 18.00.

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.

Фотовиставка Валентина Порохняка
З 9 по 16 грудня у арт-галереї «Інтершик» 
відбудеться виставка світлин відомого вінницького 
фотографа Валентина Порохняка. На фотовиставці 
будуть представлені світлини автора на весільну 
тематику. Виставка має назву «Кохання без меж».
Насолодитись весільними світлинами фотографа 
можна з 15.00 до 19.00. Вхід на виставку вільний. 
Тел.: (097)3337588, (063)6525881.

ÀÔ²ØÀ

Рок-концерт від гурту Graffity 
Music Group та Олега Асеєва
Гурт Graffiti Music Group і Олег Асеєв 30 листопада, 
у четвер, виступлять з концертом у пабі 
«Beer&Blues»!
Цього вечора гурт виконає кавер-версії відомих 
світових хітів, а також відомі хіти російського року.
Чекаємо вас за адресою: Beer&Blues, 
вул. 600-річчя, 60, Вінниця
Початок концерту о 21.00.
Вхід: 40 грн.

MamaRika з 
розривною 
концертною 
програмою «КАЧ»
2 грудня виступить у арт-
пабі «Beef Eater» готуйтеся 
до вибухової енергетики, 
якісного сучасного саунду 
і незабутніх емоцій від 

MamaRika, яка проКАЧає Вінницю.
У 17 років перемогла в телепроекті «Американський 
Шанс» і опинилася в Голлівуді, де познайомилася 
з живими легендами, серед яких Стіві Уандер і 
Брайан МакНайт.
У 19 років була визнана найбільш 
талановитою і харизматичною учасницею 
проекту — «Фабрика зірок-3». Після прощання 
з попереднім творчим життям, у якому всі знали 
її як поп-виконавицю Еріку, перетворилася 
MamaRika, показавши не просто свою нову 
творчу сутність, а — себе, справжню. 
Початок концерту о 21.00, вхід — 150 грн, 
тел. (067)3260737.

«Льодовиковий 
період». Дитяча 
шоу-вистава
11 грудня у Вінниці 
настане… «Льодовиковий 
період»! Напередодні 
довгоочікуваного Дня 
святого Миколая герої 
улюбленого мультфільму: 

шаблезубий тигр Дієго, лінивець Сід, мамонт Менні 
й шалені Білки — чекатимуть всіх вінницьких діток 
на казковій шоу-виставі!
11 грудня о 18.00 у Будинку офіцерів будуть нові 
захоплюючі пригоди, цікавий інтерактив, ігри і 
можливість відчути себе не просто глядачем, 
а героєм найцікавішої історії!
Настає глобальне потепління і підступний Капітан 
Гад надумав стати правителем світу і перетворити 
все на бананові джунглі. Зарадити біді може 
лише чарівний кристал і смілива дівчинка Персик. 
У небезпечній подорожі Персик знайде нових 
друзів — Менні, Сіда і Дієго, викриє білок, 
опиниться у пастці підступних Сирен і, нарешті, 
зустрінеться віч-на- віч із Капітаном
Гадом…
Разом із героями вистави маленькі глядачі 
опиняться у епіцентрі подій, будуть розгадувати 
разом із Персиком і друзями головоломки, 
збирати пазли, шукати сліди і рятувати кристал. 
Інтерактивні ігри та завдання і на хвилинку 
не дадуть маленьким глядачам засумувати і 
всидіти на місці! А коли глобальне потепління буде 
зупинене, герої разом із дітками влаштують веселу 
дискотеку!
Вартість квитків — 50–170 гривень. Купуйте 
на сайті bilet.vn.ua, у касах театру ім. Садовського, 
Будинку офіцерів, «Магігранду» і «Петроцентру». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

«Чарлі і шоколадна фабрика». 
Мюзикл для всієї родини
24 грудня об 11.00 і 13.00 у Будинку офіцерів 
готуйтеся до шоколадних пригод і найяскравіших 
та найвеселіших вражень — у Вінниці відбудеться 
прем’єра мюзиклу для всієї родини «Чарлі і 
шоколадна фабрика»! Якщо ви любите шоколад, 
вірите в удачу і справедливість, а також те, що 
добро завжди перемагає зло, тоді вам просто 
необхідно відвідати всією родиною новий мюзикл
«Чарлі і шоколадна фабрика», який за мотивами 
всесвітньовідомого бестселера Роальда 
Даля створив «Український театр»! Вас чекає 
приголомшлива музика, яскраві барвисті костюми, 
ефектні декорації, прекрасна акторська гра і 
неймовірна казкова атмосфера.
«Чарлі і шоколадна фабрика» — це «смачний» 
мюзикл, де течуть шоколадні ріки і ростуть 
гори льодяників та галявини з м'ятного цукру! 
Справжній рай для дітей та дорослих! Під час 
перегляду на ваших очах оживе захоплююча
казка про хлопчика Чарлі Бакета і загадкового 
кондитера Віллі Вонкі. Не пропустіть яскраву й 
гучну прем'єру всесвітньовідомої казки у Вінниці!
Квитки — 60–240 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру ім. Садовського, 
Будинку офіцерів, «Магігранду» і «Петроцентру». 
Безкоштовна доставка квитків: (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)
Летюча миша
Оперета на три дії, 1.12, поч.о 18.30

Лікар мимоволі
Комедія, 2.12, поч. о 18.30

У неділю рано зілля копала
П'єса, 5.12, поч. о 16.00

Стережись лева
Казкова історія для дітей, 6.12, поч. об 11.12

Лісова пісня
Міф с прадавніх часів, 6.12, поч. о 16.00

Шельменко-денщик
Комедія, 7.12, поч. о 18.30

Ідіот
Міражі з одним антрактом, 8.12, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
Стрибаюча принцеса
Найправдивіша історія про кохання, підступність 
та звитягу, 2.12, поч.об 11.00 та 13.00

Золотий ключик
Пригодницька казка, 3.12, поч. об 11.00 та 13.00
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ОВЕН 
Вам не завадить оновлення. 
Не можете кардинально змі-
нити імідж, поміняйте хоча б 
зачіску. Кохана людина буде 
вами захоплюватися. 

ТЕЛЕЦЬ 
Незважаючи на легкий 
смуток, в глибині душі ви 
відчуваєте, що у вас все 
в порядку. Починають 
складатися близькі стосунки 
з новою людиною. 

БЛИЗНЮКИ 
У особистому житті вам, 
нарешті, випав шанс стати 
щасливою людиною, обза-
вестися сім'єю і дітьми. По-
старайтеся його не упустити. 

РАК 
Ви зараз у вирі любовних 
пристрастей. Запаморочливі 
погляди, бурхливі пояснен-
ня, довгоочікувані побачен-
ня. Такий успіх значно підви-
щить вашу самооцінку. 

ЛЕВ 
Постарайтеся не образити 
кохану людину, вона буде 
як ніколи вразлива. У той же 
час вам може загрожувати 
неувага з її боку, тому що вона 
занадто зосереджена на собі. 

ДІВА 
Вас непереборно тягне на 
романтичні пригоди. Однак 
будьте обережні, наслідки 
можуть бути непередбачу-
ваними. Середа сприятлива 
для зустрічей і побачень.

ТЕРЕЗИ 
Можливі приємні зміни 
у ваших стосунках з коханою 
людиною. Ваші мрії можуть 
несподівано стати реальніс-
тю. Але не варто триматися 
за кохану людину мертвою 
хваткою.

СКОРПІОН 
Ви зараз особливо звабливі і 
привабливі, немов це не ви, 
а нова загадкова людина. 
Ваш обранець просто заново 
в вас закохається. Не про-
пустіть свого щастя.

СТРІЛЕЦЬ 
Приділіть достатньо уваги 
своїй зовнішності, приведіть 
в порядок і частково оновіть 
свій гардероб. У четвер 
увечері вас може чекати 
романтична зустріч. 

КОЗЕРІГ 
Можливе цікаве знайомство 
під час далекої подорожі. 
Вихідні обіцяють приємні 
розваги та романтичні при-
годи, правда, цим процесом 
не варто занадто захоплю-
ватися. 

ВОДОЛІЙ 
Тиждень обіцяє романтичні, 
але вельми далекі від бажа-
них стосунки. Утім, не варто 
прямо говорити обранцеві, 
чого ви хочете. 

РИБИ 
У вас може з'явитися таємна 
шанувальниця або шану-
вальник, яким судилося 
зіграти найближчим часом 
важливу роль у вашій долі. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 29 ЛИСТОПАДА – 5 ГРУДНЯ
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ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Принцип возникнове-
ния классической, бытовой 
депрессии, крайне прост, 
и у всех ситуаций, когда люди 
подвергались ей, имеется об-
щий знаменатель. Допустим, 

человек долгое время не получает того, что 
хочет, или много времени живёт в таких ус-
ловиях, которые ему крайне некомфортно. 
В такой ситуации нервная система работает 

на износ. Это приблизительно то же самое, 
что постоянно держать электропроводку 
в напряжении на 110%. Неизбежно выстре-
ливают предохранители, и система размыка-
ется. С мозгом перед депрессией происходит 
то же самое. Организм говорит: «Если ты, 
дорогой товарищ, так не бережешь свои 
нервы и длительное время живешь в ситу-
ации напряженной обстановки, и менять 
ситуацию не собираешься, то зачем тебе 
тогда эти нервы». И отключает то, что назы-
вается эмоциональной чувствительностью. 

Так организм себя защищает. Предохраня-
ется от того, чтобы совсем не сойти с ума. 
Минусы такой ситуации — хорошего тоже 
не чувствуешь. В ситуации, которая связа-
на с отношениями, депрессия может очень 
сильно повлиять на погоду в доме. Поэто-
му лучше вначале решить вопрос со своим 
эмоциональным состоянием, а только по-
том решать вопросы семейные. Собственно, 
решения есть два, либо лечить отношения, 
либо удалять себя из них. А тут уже каждый 
должен выбирать сам.

Комментарий эксперта

Ñâàëèòüñÿ â äåïðåññèþ ìîæ-
íî ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì (êðè-
çèñ ôèíàíñîâûé, â êàðüåðå, 
ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì, ñ áëèç-
êèìè). Íî íàèáîëüøèé ïðîöåíò 
äåïðåññèâíûõ — ýòî «ïðîäóêòû» 
äåÿòåëüíîñòè íåóäà÷íûõ îòíîøå-
íèé. Ïðè÷èíà è ïðîñòà, è ñëîæíà 
îäíîâðåìåííî — áóäó÷è â îòíî-
øåíèÿõ, èñïûòûâàÿ ïî ýòîìó 
ïîâîäó êàêèå-òî íåãàòèâíûå 
ýìîöèè, ìû íå ñîîòíîñèì ýòî 
ñ òåêóùèì ïîëîæåíèåì äåë (íàì 
ïëîõî çäåñü è ñåé÷àñ ñ ýòèì ÷åëî-
âåêîì). À ïðèäóìûâàåì ïðè÷èíû 
èçâíå (âëèÿíèå ðàçíûõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ) è çàòÿãèâàåì íà ñâîåé 
øåå óäàâêó. Ìû õîòèì âåðèòü, 
÷òî âñå íå òàê, êàê êàæåòñÿ — 
õîòÿ òàê. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî ñòîèò 
íåìíîãî ïîòåðïåòü, è ñî âðåìå-
íåì âñå íàëàäèòñÿ — íî âðåìÿ 
èäåò, à æèòü ñ êàæäûì äíåì ñòà-
íîâèòñÿ âñå ïðîòèâíåå. Òàê ïîñòå-
ïåííî óâåëè÷èâàÿ òîëåðàíòíîñòü 
äîçû, ìû òîíåì â àïàòèè.

КАК-ТО ОНО РАЗРЕШИТСЯ. 
Çàäàéòå ñåáå ïðîñòîé âîïðîñ: 
«×òî ñåé÷àñ â êîíêðåòíûé ìî-
ìåíò ïðîèñõîäèò ñ âàøèìè 
îòíîøåíèÿìè?» Îíè êëàññíûå, 
èíòåðåñíûå, ðàçâèâàþòñÿ, åñòü 
êàêèå-òî ñîâìåñòíûå ïëàíû 
íà áóäóùåå? Èëè âàøè îòíîøå-
íèÿ ñ ïàðòíåðîì ïîõîæè íà áðåâ-
íî, êîòîðîå ïëûâåò ðåêîé, ïîðîé 
áóðíîé è ñòðåìèòåëüíîé, ïîðîé 
òèõîé çàâîäüþ. Õîòÿ îäíî áðåâíî 
— ýòî óæå «îòíîøåíèÿ», òóõëûå, 
íî âñå æå. Õóæå, åñëè âû ñ ïàðò-
íåðîì äâà áðåâíûøêà, èõ êóäà-
òî íåñåò — åãî ïî ñâîèì äåëàì, 
åå ïî ñâîèì, ïîñëå âû âñòðå÷àå-
òåñü êèâàåòå äðóã äðóãó «âñå îê?» 
è äàëüøå ïî ñâîèì äåëàì. Èëè 
êàæäûé æèâåò ñâîåé æèçíüþ (îá-

ùåé ïðè ýòîì íåò, íî òî òàêîå). 
Áûâàåò ïîõóæå. Êîãäà, íàïðèìåð, 
âàøà ïîëîâèíêà æèâåò êàê õî÷åò, 
à âû ïðè ýòîì áîèòåñü ïèñêíóòü. 
Íå ïðî ôèçè÷åñêîå íàñèëèå ðå÷ü 
(ýòî óæå êðàé), à ïðî áîÿçíü 
ðàññòðîèòü ÷åëîâåêà è ïîòåðÿòü 
åãî (âäðóã íà âàøè ïðåòåíçèè 
îí ñêàæåò: íå íðàâèòñÿ — íèê-
òî íå äåðæèò). Êîðî÷å, æèâåòå 
â ðåæèìå îæèäàíèÿ, âäðóã îíî 
êàê-òî ñàìî ðàçðóëèòñÿ — íî ýòî 
êîìïüþòåð îòäûõàåò â òàêîì ðå-
æèìå, à âû ñêàòûâàåòåñü â äå-
ïðåññèþ.

ЖЕЛАНИЕ ЕСТЬ, СИЛ НЕТ. ×òî 
òàêîå íîðìàëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ 
àêòèâíîñòü? Åñëè âû çàäàåòå ñåáå 
ýòîò âîïðîñ — ó âàñ ïðîáëåìû. 
Â êàêîé-òî ìîìåíò ïàðòíåð íà-
÷èíàåò çàìåíÿòü íàì áëèçêèõ, 
äðóçåé, íåçíàêîìöåâ… Âñÿ ñóòü 
îáùåíèÿ, îáìåíà èíôîðìàöè-
åé, îáîãàùåíèÿ è îïûòà ñîñðå-
äîòà÷èâàåòñÿ â îäíîì ÷åëîâåêå. 
Íåïîñèëüíàÿ çàäà÷à, ïðàâäà? 
Íó íå ñïðàâëÿåòñÿ ñ ýòèì âñåì 
îäèí ÷åëîâåê, è â êàêîé-òî ìî-
ìåíò îòïðóæèíèâàåò, à âû…, âû 
òî çàëèïëè.

È ïîíèìàÿ, ÷òî íóæíî ÷òî-òî 
ìåíÿòü, âû íå ïîíèìàåòå, ãäå, 
êàê, è ñèëû áû åùå íàéòè íà èç-
ìåíåíèÿ.

Ïðî áóäóùåå â òàêèå ìîìåíòû 
âîîáùå íå äóìàåòñÿ, âåðíåå, 
ìûñëè òî åñòü, íî òàêèå, ÷òî ëó÷-
øå èõ íå äóìàòü. Èíà÷å ñòðåññ, 
òðåâîãà è áîëü — èõ íàäî êóäà-òî 
âûïëåñíóòü (îáû÷íî ðîäñòâåííè-
êàì è äðóçüÿì). È âîò òóò ïîëó÷à-
åòñÿ êàê â ïîãîâîðêå «ñ êóïåëüþ 
âûïëåñíóëè ðåáåíêà» — õî÷åò-
ñÿ ýìîöèîíàëüíîé ïîääåðæêè, 
à ïîëó÷àåòå îáåñòî÷èâàíèå ñåáÿ 
è îòíîøåíèé.

ДЕПРЕССИВНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ: НАДО ЧИНИТЬ?
Погода виновата?  До Нового года 
и сопутствующих веселий еще больше 
месяца. Куча времени, чтобы полной 
мерой «насладиться» хандрой. Хотя 
может быть не осень виновата, а то, что 
творится у вас на личном фронте?

ВАШЕ САМОЧУВСТВИЕ КАК ЭТО ВЫРАЖЕНО В ОТНОШЕНИЯХ 

Грусть, пустота внутри или тревога, которая 
сопровождает вас большую часть дня.

Вы либо избегаете партнера, утрачиваете к нему 
интерес. Либо напротив нуждаетесь в постоянном 
контакте. Жаждете «пустых углеводов» в виде 
поддержки и заверений «у нас все хорошо».

Потеря интереса или способности 
переживать удовольствия от повседневных 
дел (включая секс).

Вы перестали интересоваться сексом, избе-
гаете близости. Перестали доверять чувствам 
партнера.

Снижение энергии, усталость, чувство как 
будто бы все процессы замедлились.

У вас нет сил и желания вовлекаться в по-
вседневную взаимную активность, будь 
то совместный поход в кино или ужин.

Изменения режима сна. Бессонница или 
наоборот сонливость длительный период 
времени.

Ночью вы не можете уснуть, а днем вам хочет-
ся только спать. Можно по этой причине про-
пустить работу, не говоря уже об отношениях 

Изменение режима питания. Вы стали много 
кушать (особенно углеводов), или напротив 
аппетит пропал.

Вы тайком поедаете пищу, либо прячете улики 
о том, что к еде вы и не прикасались.

Люди и события, которые раньше вызывали 
позитивные эмоции, стали раздражать.

На пустом месте возникают 
неконтролируемые вспышки агрессии. Парт-
нер обесценивается, легко провоцируется 
на ссоры. Разочарование.

Вы стали жаловаться на рутину. Мотивации 
для обычных дел нет, концентрация внимания 
снижена.

Смотреть телевизор, зависать в интернете 
и на порно сайтах намного интереснее и увле-
кательней всего остального.

Вы чувствуете безнадежность и пессимизм 
относительно настоящего и будущего.

Вы не верите и не воспринимаете любовь 
партнера. Отвергаете контакты и любые про-
явления чувств (это все ненастоящее).

Вам нужен допинг. В виде алкогольных или 
наркотических стимуляторов (что раньше 
было не свойственно).

Втайне от партнера (или близких) вы при-
нимаете алкоголь, начинаете курить. От этого 
вам и стыдно, и тревожно, и радостно.

Вы стали слишком чувствительны, особен-
но к негативным оценкам. Появился страх 
отвержения.

Вы вдруг стали очень ревнивы, появился страх 
потерять партнера. В то же время на любое 
действие в вашу сторону в ответ идет неадек-
ватная реакция (обида, агрессия).

У вас наблюдаются 
перепады настроения.

Вы стали жить от праздника к празднику. 
Предстоящее событие захватывает ваше 
внимание, но сразу по прошествию вы по-
гружаетесь в пучину грусти.

У ВАС ДЕПРЕССИЯ И ВЫ ПОРТИТЕ ОТНОШЕНИЯ
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ГОРОСКОП

ОВЕН 
Постарайтесь реально оце-
нивать свои возможности, 
и не огорчаться по пустякам. 

ТЕЛЕЦ 
Смелость и решительность 
позволит вам реализовать 
деловые планы. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы способны на 
качественный рывок в про-
фессиональной сфере.

РАК 
Начиная со среды, события 
начнут приобретать неко-
торую непредсказуемость. 

ЛЕВ 
Не верьте ничьим обе-
щаниям, обстоятельства 
сложатся по-другому.

ДЕВА 
Для достижения желаемых 
результатов необходимо 
умение идти на разумный 
компромисс. 

ВЕСЫ 
Вторая половина недели 
будет благоприятна для 
творческих планов.

СКОРПИОН 
Звезды предрекают вам 
финансовый успех и гар-
монию в личной жизни.

СТРЕЛЕЦ 
Вам необходимо сохранять 
ясную голову и трезвость 
мыслей.

КОЗЕРОГ 
Наступает достаточно бла-
гоприятная в творческом 
плане неделя. 

ВОДОЛЕЙ 
У вас дела идут на лад. 
Старайтесь избегать пере-
грузок на работе.

РЫБЫ 
Использование новых идей 
и технологий в работе 
позволят вам добиться 
важных результатов. 

403723

410828
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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)

Маша, 16 років
Весела, життєрадісна! Люблю 
тварин і не люблю сидіти на 
одному місці,
дуже енергійна. Також мені 
подобаються нові знайомства з 
цікавими людьми)

412378
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