за 20 грн на місяць
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ВИКИНУЛА ДОНЮ НА СМІТНИК
КУДИ МОГЛА Б ПОДІТИ НЕБАЖАНЕ МАЛЯ
Немовля у контейнері для сміття знайшли
 Можливо, вона цього не зробила б, якби знала,
у Хмільнику. Підозрювану горе-матір поліція
що у Вінниці є місце, де можна залишити немовля.
встановила швидко. Дівчинку народила і викинула Поліція не буде шукати того, хто це зробив. А дитину
жінка, яка напередодні стригла клієнток у перукарні зможуть всиновити люди, яким вона потрібна
с. 7
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ÍÎÂÈÍÈ

RIA, Ñåðåäà, 4 êâ³òíÿ 2018

ЧИ ГОТУЄ НАМ ВЕСНА
ПОГОДНІ ВИКРУТАСИ

ДУМКА
Ирина
БЕРЕЗА
ПОЭТ, МЕДИК

О буллинге
Ìîäíîå ñëîâî «áóëëèíã»
îçíà÷àåò âñåãî ëèøü òðàâëþ
ñâåðñòíèêàìè â øêîëå. ßâëåíèå, èçâåñòíîå ïî âñåìó
ìèðó. Àâñòðàëèåö, òîò ñàìûé èçâåñòíûé ìîòèâàöèîííûé òðåíåð îò ðîæäåíèÿ
íå èìåþùèé íè ðóê, íè íîã,
ïðèåçæàë â Óêðàèíó ñ ëåêöèÿìè î òîì, êàê ïðîòèâîñòîÿòü áóëëèíãó. Îí ïåðâûé
â Àâñòðàëèè, êòî ñ òàêèì
òÿæåëûì âðîæäåííûì ïîðîêîì çàêîí÷èë îáû÷íóþ
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ øêîëó. È, êîíå÷íî, ïîäâåðãàëñÿ òðàâëå ñî ñòîðîíû ñâåðñòíèêîâ.
Ìíå òîæå çíàêîìî ÿâëåíèå áóëëèíãà, íà ñåáå èñïûòàëà. Êàê ÷àñòî áûâàåò,
ýòî ñâÿçàíî ñ ïåðååçäîì
â äðóãîé ãîðîä â ñëîæíîì
ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå.
Áëàãîäàðÿ ýòîìó «ôåíîìåíó», à îí âêëþ÷àåò â ñåáÿ
íå òîëüêî ñòîðîíó òðàâÿùóþ, è ñòîðîíó æåðòâû,
íî è íàáëþäàòåëåé, ó÷èòåëåé, ðîäñòâåííèêîâ, äðóçåé — ñîâîêóïíîñòü ðåàêöèé îêðóæàþùåãî ìèðà
íà ïðîèñõîäÿùåå, ÿ îñòàâèëà øêîëó áåç ñîæàëåíèé
è ó ìåíÿ íèêîãäà íå áûëî
æåëàíèÿ åå íàâåñòèòü.
Â áóëëèíãå óæàñåí
íå óðîä èëè ïàðà óðîäîâ, êîòîðûå òåáÿ òðàâÿò.
Ñòðàøíî õèõèêàþùåå
ñòàäî, êîòîðîìó òðóñîñòü
íå ïîçâîëÿåò âåñòè ñåáÿ
èíà÷å. Ñòðàøíî ìñòèòåëüíîå áåçðàçëè÷èå ó÷èòåëåé.
Ñòðàøíî ïîëíîå íåâåäåíèå
ðîäèòåëåé, êîòîðûì íåêîãäà óâèäåòü ìîë÷àëèâîå îò÷àÿíèå ðåáåíêà. Ñòðàøíî
è ïðîòèâíî ïîäîáîñòðàñòèå
â÷åðàøíèõ «ñìåëü÷àêîâ»,
êîãäà âçÿëè çà çàäíèöó
è âìåøàëèñü îôèöèàëüíûå
îðãàíû. Èç ýòîãî ñêëàäûâàåòñÿ áóäóùåå îáùåñòâî.

ЯКА БУДЕ ПОГОДА У КВІТНІ
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Дочекалися  Цьогоріч зима не на жарт
затрималася в Україні. І хоча календарній
весні вже більше місяця, вінничани ще не
встигли відчути справжнього її запаху.
Ми дізналися, коли нарешті прийде
довгоочікуване потепління, та яку погоду
прогнозують синоптики далі
ОЛЬГА БОБРУСЬ, RIA, (063)6371070

Áåðåçåíü 2018 ðîêó ïðèéøîâ
ç ìîðîçàìè, à â ê³íö³ ùå é ç³
ñí³ãîïàäàìè. Ó ñîöìåðåæàõ íàâ³òü æàðòóâàëè ç öüîãî ïðèâîäó.
Ìîâëÿâ, çèìó ïåðåçèìóâàëè, çàëèøèëîñü ïåðåçèìóâàòè âåñíó.
Àëå æàðòè æàðòàìè, à ïåðøèé
ì³ñÿöü âåñíè ñòàâ íàéõîëîäí³øèì ç ïî÷àòêó ñòîë³òòÿ, ñåðåäíÿ
òåìïåðàòóðà ñêëàëà ì³íóñ 1,9 ãðàäóñà. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè ó Öåíòðàëüí³é ãåîô³çè÷í³é îáñåðâàòîð³¿
³ìåí³ Áîðèñà Ñðåçíåâñüêîãî.
Êâ³òåíü ïðèéøîâ ç ïîòåïë³ííÿì
òà +10 íà ñòîâï÷èêàõ òåðìîìåòðà.
Àëå íå âñòèãëè â³ííè÷àíè ïîðàä³òè ñîíå÷êó 1 êâ³òíÿ, ÿê çíîâó ñòàëî õîëîäíî. Ùîïðàâäà, íåäîâãî.
«Óñå! Çèìà, îñòàòî÷íî, áåáåáå,
ðîçòàíóëà. ² õî÷à ùå áóäóòü çàìîðîçêè, ÿê³, ì³æ ³íøèì, òðàïëÿ-

þòüñÿ â Óêðà¿í³ àæ äî ïî÷àòêó
÷åðâíÿ, âñå îäíî, îñü öå ñîíöå
³ ãðàäóñè ïî÷èíàþòü ïðîãð³âàòè
ï³ñëÿ õîëîäíî¿ íî÷³ ðàíêîâå ïîâ³òðÿ, — íàïèñàëà ñèíîïòèê Íàòàëêà Ä³äåíêî íà ñâî¿é ñòîð³íö³
ó Ôåéñáóö³ ó â³âòîðîê, 3 êâ³òíÿ.
Òîìó ó ñåðåäó, 4 êâ³òíÿ, çà áàãàòüìà ïðîãíîçàìè, â Óêðà¿íó ïðèéäå
ïîòåïë³ííÿ äî ïëþñ 15 ãðàäóñ³â.
Àëå ÷è íàäîâãî çàòðèìàºòüñÿ
òåïëî òà ÷è ïîâåðíóëàñÿ âåñíà
âæå îñòàòî÷íî?
— Âåñíà ñïðàâä³ íàðåøò³ ïîâåðíóëàñÿ ï³ñëÿ ð³÷íî¿ ïåðåðâè
äîäîìó ³ âñå íàâêîëî íå¿ îäðàçó
çàêðóòèëîñÿ, óñ³ çàá³ãàëè, ïîïðîêèäàëèñÿ — ïòàøêè çàñï³âàëè,
êâ³òè ïðîáèâàþòü âàæêó çåìëþ,
ð³÷êè ï³äí³ìàþòüñÿ, êîòè íÿâêàþòü ãîëîñí³øå, ëþäåé ç â³äêðèòèìè îáëè÷÷ÿìè íà âóëèöÿõ
á³ëüøàº, — çàçíà÷àº Ä³äåíêî.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА КВІТЕНЬ
Êâ³òåíü 2018 ðîêó íå áóäå òåïëèì, ³ ïîãîäà, ÿêà âñòàíîâèòüñÿ
â íàéáëèæ÷³ äí³, äîâãî â Óêðà¿í³ íå ïðîòðèìàºòüñÿ. Óæå ÷åðåç
ê³ëüêà äí³â ñåðåäíüîäîáîâà òåìïåðàòóðà áóäå òðîõè âèùå íóëÿ
ãðàäóñ³â. Òàêèé íåâò³øíèé ïðîãíîç îçâó÷èâ Ìèêîëà Êóëüá³äà,
äèðåêòîð Ã³äðîìåòöåíòðó.
— Êâ³òåíü â Óêðà¿í³ ïî÷íåòüñÿ
ç âèñîêèõ òåìïåðàòóð ³ ñîíÿ÷íî¿
ïîãîäè, àëå âæå ïî÷èíàþ÷è ç
äðóãî¿ äåêàäè, ìîæóòü íàñòóïèòè
íåòðèâàë³ çàìîðîçêè. Ó ö³ äí³ òåìïåðàòóðà âíî÷³ ìîæå îïóñòèòèñÿ
äî –1 ãðàäóñà. Ïîò³ì ñòîâï÷èê
òåðìîìåòðà çíîâó ïîïîâçå âãîðó
äî +10 ãðàäóñ³â ³ âèùå, — ðîçïîâ³â Êóëüá³äà.
À îñü Ëåîí³ä Ãîðáàíü, íàðîäíèé ñèíîïòèê, ïðîãíîçóº ³íøó
ïîãîäó â êâ³òí³. Çà éîãî ñëîâàìè, ó âåëèêîäí³ äí³ áóäå âñüîãî
â³ä 2 äî 8 ãðàäóñ³â òåïëà, ³ ëèøå
â ï³âäåííèõ îáëàñòÿõ ïîâ³òðÿ
ìîæå ïðîãð³òèñÿ äî 15 ãðàäóñ³â. Çà ïðîãíîçàìè Ãîðáàíÿ,
öåé êâ³òåíü âèäàñòüñÿ äîñèòü
õîëîäíèì, ïðîòå îïàä³â áóäå
äóæå ìàëî.
Ñèíîïòèê Íàòàëêà Ä³äåíêî
íà ïåðåäâåëèêîäí³é òèæäåíü
ïðîãíîçóº ñèíîïòè÷íó ðîçê³ø.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, ç ñåðåäè, 4 êâ³òíÿ,
òåìïåðàòóðà ïî÷íå ï³äí³ìàòèñÿ.

Íà âóëèö³ âäåíü áóäå äî 20 ãðàäóñ³â òåïëà.
Ñàéò accuweather.com îïðèëþäíèâ òàáëèöþ «Ãðàô³ê òåìïåðàòóð. Êâ³òåíü 2018». Çã³äíî
ç ïðîãíîçàìè ñèíîïòèê³â, ïîòåïë³ííÿ ïðîòðèìàºòüñÿ äî 12 êâ³òíÿ. Ïîò³ì âäåíü íà âóëèö³ áóäå
íå á³ëüøå 14 ãðàäóñ³â òåïëà.
ПРОГНОЗ ПОГОДИ
НА ВЕЛИКДЕНЬ
ßêà áóäå ïîãîäà íà Âåëèêäåíü
ó 2018 ðîö³ õâèëþº áàãàòüîõ ëþäåé. Â³ííè÷àíè çàìèñëþþòüñÿ,
â ÷îìó âîíè ï³äóòü ñâÿòèòè âåëèêîäí³ êîøèêè.
Çà ïðîãíîçàìè ñàéòó «Ñèíîïòèê», í³÷ ç ñóáîòè, 7 êâ³òíÿ,
íà íåä³ëþ, 8 êâ³òíÿ áóäå ÿñíîþ,
àëå äîñèòü ïðîõîëîäíîþ — â³ä
2 äî 4 ãðàäóñ³â òåïëà. Ïîðàäóº â³ííè÷àí ÿñíèì íåáîì òà ñîíöåì é
ñàì Âåëèêäåíü. Âäåíü ñèíîïòèêè
îá³öÿþòü íà âóëèö³ äî 14 ãðàäóñ³â
òåïëà.
Çà ïðîãíîçàìè Ã³äðîìåòåîöåíòðó, ó Â³ííèö³ íà Âåëèêäåíü áóäå
äî 19 ãðàäóñ³â òåïëà.
А ЯКИМ ЖЕ БУДЕ ТРАВЕНЬ?
Çà ïðîãíîçàìè ñàéòó «accuweather.
com», òðàâåíü òåæ ïðèãîòóâàâ ÷èìàëî ñþðïðèç³â. Ñèíîïòèêè îá³öÿþòü ïðîõîëîäíó òåìïåðàòóðó —
â ñåðåäíüîìó 18–20 ãðàäóñ³â âäåíü.

Чи потрібно давати вихідний після Великодня?

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

НАДІЯ (68), ПЕНСІОНЕРКА:

ВАСИЛЬ (65), ПЕНСІОНЕР:

ТАЯ (27), У ДЕКРЕТНІЙ ВІДПУСТЦІ:

ЮРІЙ (20), СТУДЕНТ:

НАДІЯ (25), ПЕРУКАР:

ЯРОСЛАВ (26), РІЗНОРОБОЧИЙ:

— У понеділок треба робити вихідний. У свята ходять
до дітей чи діти до них.
На восьме березня, наприклад, не потрібно, бо вихідних багато протягом року.

— Думаю, що так. Така народна традиція, люди звикли.
Не треба її порушувати. Краще десь відробити у інший
день. Але це свято потрібне
для сім’ї.

— Так, вважаю, вихідний потрібен. Я не можу пояснити,
чому. Після тяжкого святкування, мабуть, потрібно людям відпочити. Люди працюють, їм потрібні вихідні.

— Я вважаю, що потрібно.
Це родинне свято, комусь
потрібно з’їздити до батьків,
до рідних, близьких. Нехай
буде один день, коли можна
зібратися сім’єю.

— Я виходжу на роботу,
у мене графік два через два.
Якщо узагальнювати, то, думаю, що треба вихідний. Це
родинне свято і проводити
його потрібно з родиною.

— Я вважаю, правильно, що
дають вихідний. Тому що
люди святкують, щоб відійти від трудових днів. Один
день дають щоб можна було
зустрітися з рідними.

420758
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П’ЯНИМИ І НА «ТОЙОТАХ» ПІЙМАЛИ
«ШАНОВАНИХ» ПРАВООХОРОНЦІВ
Докаталися  «Копи» протягом кількох
годин склали протоколи за п’яну їзду
на двох цікавих посадовців. Один —
працює у поліції Калинівки і мав би
сам ловити п’яних водіїв. Другий —
як дві краплі води схожий на голову
кваліфікаційної комісії прокурорів
МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073) 0476879

Ó
í³÷
ç
24 íà 25 áåðåçíÿ
â³ííèöüê³ ïàòðóëüí³ çóïèíèëè àâòîìîá³ëü á³çíåñ-êëàñó Toyota Camry. Ó ñàëîí³
áóëè äâîº: Ñåðã³é Äðàìàðåöüêèé
òà éîãî äðóæèíà.
Ñåðã³é ïðàöþº ó Êàëèí³âñüêîìó â³ää³ëêó ïîë³ö³¿ ó ãðóï³ ðåàãóâàííÿ. Ó éîãî çàâäàííÿ âõîäèòü, çîêðåìà, îõîðîíÿòè áåçïåêó
íà äîðîãàõ. Àëå ó öþ í³÷ â³í ñàì
îòðèìàâ ïðîòîêîë çà ïîðóøåííÿ
ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó — ïàòðóëüí³ ï³äîçðþþòü, ùî Ñåðã³é
êåðóâàâ àâòîìîá³ëåì ó íåòâåðåçîìó ñòàí³.
КЕРУВАЛА АВТО З ЗАДНЬОГО
СИДІННЯ?
Ïðî öåé ³íöèäåíò ñòàëî â³äîìî ç facebook-äîïèñ³â â³ííèöüêèõ
àêòèâ³ñò³â. Âîëîäèìèð ×åðêàñ,
ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
«Êîì³òåò áåçïåêè ðóõó», íàïèñàâ,
ùî Ñåðã³é ç äðóæèíîþ ñèä³ëè
ó çàì³ñüêîìó ðåñòîðàí³ «Ãîñòåâ³ÿ». Ï³ñëÿ öüîãî Äðàìàðåöüêèé
ó «âòîìëåíîìó» ñòàí³ ñ³â çà êåðìî
Toyota.
«Ïî¿çäêà òðèâàëà íå äîâãî —
íà «õâîñò³» ç'ÿâèâñÿ åê³ïàæ 3-¿
ðîòè â³ííèöüêî¿ ïàòðóëüíî¿ ïî-

ë³ö³¿. Ï³ñëÿ çóïèíêè ç çàäíüîãî
ñèä³ííÿ Toyota âèéøëà äðóæèíà
âîä³ÿ òà ïðîñèëà ïàòðóëüíèõ ïîâ³ðèòè, ùî êåðóâàëà àâòîìîá³ëåì
ñàìå âîíà, — ïèøå ×åðêàñ. — Ò³,
ó ñâîþ ÷åðãó, íå ðîçóì³þ÷è, ÿêèìè ñàìå îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ
îñíàùåíèé àâòîìîá³ëü íà çàäíüîìó ïàñàæèðñüêîìó ñèä³íí³,
âñå æ ñêëàëè ïðîòîêîë íà ñâîãî
êîëåãó, ÿêèé âñ³ëÿêî ïðîïîíóâàâ
ñïèñàòè âñþ ïðîâèíó íà «âàã³òíó
äðóæèíó». Âðåøò³ ïðîòîêîë áóâ
ñêëàäåíèé çà òå, ùî Ñåðã³é â³äìîâèâñÿ ïðîõîäèòè îãëÿä íà ñòàí
ñï’ÿí³ííÿ.
Ó ïàòðóëüí³é ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ï³äòâåðäèëè, ùî òàêèé ³íöèäåíò ä³éñíî â³äáóâñÿ.
À â³äåî, äå âèäíî, ÿê Ñåðã³é ïåðåñ³äàº ç âîä³éñüêîãî ì³ñöÿ íà ïàñàæèðñüêå, äîëó÷åíå äî ìàòåð³àë³â
ñïðàâè. Íåâäîâç³ áóäå ñóä.
Ó ïðåñ-ñëóæá³ Íàöïîë³ö³¿ îáëàñò³ ñêàçàëè, ùî çàðàç ó ñïðàâ³
Ñåðã³ÿ Äðàìàðåöüêîãî ïðèçíà÷åíå ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ.
À íà ÷àñ éîãî ïðîâåäåííÿ ïîë³öåéñüêèé â³äñòîðîíåíèé â³ä
âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â.
Àêòèâ³ñòè îïóáë³êóâàëè â³äåî
ðîçìîâè ç Ñåðã³ºì. Ó ðîëèêó âèäíî, ùî ÷îëîâ³ê ñïî÷àòêó êàæå,
ùî êåðóâàâ àâòî, ïîò³ì ì³íÿº
âåðñ³þ — â³í âæå ïàñàæèð (goo.
gl/Li1Lbi).

Як змінювалися статки прокурора?
За даними сайтів declarations.com.ua
та НАЗК, найстарішою декларацією Грушковського є документ
за 2014 рік, коли він ще працював
прокурором у Барському районі.
Зарплати за цей рік він отримав
трохи більше 130 тисяч гривень.
З нерухомості вказані: 800 квадратних метрів землі. На когось
з членів родини оформлений будинок майже на 300 квадратів та
«БМВ» 2004 року випуску.
2015 рік. Місце роботи: прокуратура Вінницької області. У цій
декларації з’явилися земельна
ділянка на 1800 м кв., будинок
на 264 метри та господарча будівля на 350 метрів. Ця нерухомість оформлена на дружину.
«БМВ» з декларації зникла, зате
з’явилися «Опель» (2002 року)

та «Міцубісі» (2007).
Заробітна плата Грушковського майже не змінилася. Серед
доходів також вказані гроші
за продаж авто — майже 300 тисяч. А ще прокурор позичив комусь 17 тисяч доларів. Дружина
прокурора отримала кредитів
на кілька десятків тисяч доларів.
2016 рік. Місце роботи не змінилося. Немає також суттєвих змін
у декларації. Зокрема, зарплати
отримав 145 тисяч і зникло авто
«Міцубісі».
2017 рік. У цьому році Грушковський зайняв посаду голови КДКП. Змінилася і зарплата —
за кілька місяців роботи отримав майже 600 тисяч гривень.
Переїхав у Київ. Автомобілі з
декларації зникли взагалі.

Прокурор Віталій
Грушковський та протокол,
складений на його повного
тезку. Чи не забагато збігів?
АВТО БІЗНЕС-КЛАСУ
Ñåðã³é ïîñò³éíî êàçàâ, ùî àâòîìîá³ëü Toyota Camry íå éîãî,
à äðóæèíè. Âàðò³ñòü òàêîãî àâòî çàðàç êîëèâàºòüñÿ â³ä 17 äî 22 òèñÿ÷
äîëàð³â (çã³äíî ç äàíèìè AutoRia).
Íåùîäàâíî, 14 áåðåçíÿ, Äðàìàðåöüêèé ïîäàâ ñâîþ äåêëàðàö³þ
ïðî äîõîäè. Äðóæèíîþ ó äîêóìåíò³ çàçíà÷åíà Ëàðèñà Äðàìàðåöüêà.
Çã³äíî ç äàíèìè ÌÂÑ, íà ïîâíó
òåçêó Ëàðèñè ä³éñíî çàðåºñòðîâàíà Toyota Camry 2013 ðîêó âèïóñêó. Àâòîìîá³ëü ïîñòàâëåíèé
íà ðåºñòðàö³þ 3 ëþòîãî 2018 ðîêó.
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî çàãàëüíèé
îô³ö³éíèé äîõ³ä íà âñþ ðîäèíó
ó 2017-ìó ðîö³ ñêëàâ òðîõè á³ëüøå,
í³æ 150 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
ВЕЛИКА «РИБА»
Ó í³÷, êîëè ïîïàâñÿ Äðàìàðåöüêèé, ïàòðóëüí³ ï³éìàëè ùå îäíó
âàæëèâó ïåðñîíó. Ç³ ñâî¿õ äæåðåë
ìè îòðèìàëè ôîòîãðàô³þ ïðîòîêîëó, ñêëàäåíîãî íà ãðîìàäÿíèíà Â³òàë³ÿ Ãðóøêîâñüêîãî, à òàêîæ ôîòî
éîãî âèëó÷åíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ.
Öåé ïîðóøíèê äóæå ñõîæèé
íà ãîëîâó êâàë³ô³êàö³éíî-äèñöèïë³íàðíî¿ êîì³ñ³¿ ïðîêóðîð³â
Â³òàë³ÿ Ãðóøêîâñüêîãî. Íàñò³ëüêè ñõîæîãî, ùî ó íèõ çá³ãàþòüñÿ
ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî-áàòüêîâ³, äàòà
íàðîäæåííÿ òà ôîòîãðàô³¿.
Æóðíàë³ñòè RIA/20minut.ua íàä³ñëàëè îô³ö³éíèé çàïèò â óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ îáëàñò³,
ó ÿêîìó ïîïðîñèëè íàäàòè â³äåî
ç áîä³-êàìåð ïàòðóëüíèõ, ÿê³
îôîðìëþâàëè àäì³íìàòåð³àëè.
Ó ïðîòîêîë³ éäåòüñÿ ïðî òå, ùî
ïàòðóëüíèé ïîì³òèâ ó âîä³ÿ Toyota
Camry ð³çêèé çàïàõ àëêîãîëþ ç
ðîòà, ïî÷åðâîí³ë³ î÷³ òà ïîâåä³íêó, ÿêà íå â³äïîâ³äàº îáñòàíîâö³.

Â³òàë³é Ãðóøêîâñüêèé â³äìîâèâñÿ â³ä îãëÿäó íà ñòàí ñï’ÿí³ííÿ,
òîìó íà íüîãî ³ ñêëàëè ìàòåð³àëè çà ñòàòòåþ 130 àäì³íêîäåêñó
(«Êåðóâàííÿ â ñòàí³ ñï’ÿí³ííÿ»).
ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ
ГРУШКОВСЬКИЙ-ПРОКУРОР?
×îëîâ³ê íà ôîòî, à òàêîæ éîãî
äàí³ ñï³âïàäàþòü ç äàíèìè ãîëîâè
êâàë³ô³êàö³éíî-äèñöèïë³íàðíî¿
êîì³ñ³¿ (äàë³: ÊÄÊÏ) ïðîêóðîð³â
Â³òàë³ÿ Ãðóøêîâñüêîãî. Ùîïðàâäà, ó ïðîòîêîë³ çàçíà÷åíà äàòà
íàðîäæåííÿ 16 æîâòíÿ 1976 ðîêó,
à íà ñàéò³ êîì³ñ³¿ — 15 æîâòíÿ.
Àëå íà ôîòîãðàô³¿ âèëó÷åíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ äàòè çá³ãàþòüñÿ.

Ó äåêëàðàö³¿ ïðîêóðîðà
Ãðóøêîâñüêîãî Toyota
Camry íåìàº. Òàì
âçàãàë³ íå âêàçàíî
í³ÿêèõ àâòî, íàâ³òü
ó ÷ëåí³â éîãî ðîäèíè
Íà ñàéò³ ÊÄÊÏ âêàçàíî, ùî
Ãðóøêîâñüêèé Â³òàë³é Þçåôîâè÷ ðîäîì ³ç Æìåðèíêè. Òàì æå
ïðàöþâàâ ó îðãàíàõ ì³ë³ö³¿. ×åðåç
ê³ëüêà ðîê³â âæå çàéìàâ ïîñàäó
ó ïðîêóðàòóð³ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, à ç 2017-ãî — ñòàâ ãîëîâîþ
ÊÄÊÏ ó Êèºâ³.
Ìè íåîäíîðàçîâî òåëåôîíóâàëè äî êîì³ñ³¿ çà òåëåôîíàìè,
âêàçàíèìè ó íèõ íà ñàéò³, àëå
ñëóõàâêó òàê í³õòî ³ íå âçÿâ.
Òàêîæ 30 áåðåçíÿ íàïèñàëè
ãîëîâ³ ÊÄÊÏ Ãðóøêîâñüêîìó
ó ïðèâàòí³ ïîâ³äîìëåííÿ ìåðåæ³
Facebook ïðîõàííÿ ïðîêîìåíòóâàòè ñèòóàö³þ. Ñòàíîì íà 3 êâ³òíÿ â³äïîâ³ä³ íå áóëî.

ÊÄÊÏ âèçíà÷àº ð³âåíü ôàõîâî¿
ï³äãîòîâêè ëþäåé, ÿê³ çàõîò³ëè
ñòàòè ïðîêóðîðàìè, à ùå âèð³øóº
ïèòàííÿ ùîäî äèñöèïë³íàðíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³, ïåðåâåäåííÿ òà
çâ³ëüíåííÿ ïðîêóðîð³â ç ïîñàäè.
Ó æîâòí³ 2017-ãî çàñòóïíèê
ãîëîâè êîì³ñ³¿ Â³êòîð Øåì÷óê
â ³íòåðâ’þ âèäàííþ LB.ua êàçàâ,
ùî ÊÄÊÏ çâ³ëüíÿº ïðîêóðîð³â,
ÿêèõ ï³éìàëè ó íåòâåðåçîìó ñòàí³
çà êåðìîì. «Çîêðåìà, íà îäíîìó ç
ïîïåðåäí³õ çàñ³äàíü ÊÄÊÏ ðåêîìåíäóâàëà çâ³ëüíèòè ïðîêóðîðà,
ÿêîãî çàòðèìàëà ïàòðóëüíà ïîë³ö³ÿ ÷åðåç òåõí³÷íó íåñïðàâí³ñòü
àâòîìîá³ëÿ (íå ãîð³ëà îäíà ôàðà).
Ï³ñëÿ öüîãî âèÿâèëîñÿ, ùî â³í
ïåðåáóâàâ ó íåòâåðåçîìó ñòàí³. Ùå
áóÿíèòè ïî÷àâ (ïîñì³õàºòüñÿ —
LB.ua)», — çàçíà÷èâ Øåì÷óê.
Òåïåð, éìîâ³ðíî, ïðîòîêîë
çà íåòâåðåçó ¿çäó ñêëàëè íà ãîëîâó ö³º¿ êîì³ñ³¿.
АВТОМОБІЛЬ БІЗНЕС-КЛАСУ
Ó äåêëàðàö³¿ ïðîêóðîðà Ãðóøêîâñüêîãî Toyota Camry ìàøèíè íåìàº. Ó äîêóìåíò³ âçàãàë³ íåìàº í³ÿêèõ àâòîìîá³ë³â.
(goo.gl/HESgdb)
Àâòîìîá³ëü, ó ÿêîìó ¿õàâ
Ãðóøêîâñüêèé, íàëåæèòü Íàòàë³¿ Îíèïêî. Àâòî áóëî ïîñòàâëåíå íà ðåºñòðàö³þ 22 ëþòîãî
2018 ðîêó. Ïðî öå ñòàëî â³äîìî
³ç â³äïîâ³ä³ íà íàø çàïèò ó ñåðâ³ñíèé öåíòð. Ðîäè÷ Íàòàë³¿ —
Ìèêîëà. Â³í º äèðåêòîðîì ï³äïðèºìñòâà «Ìîëî÷íà Õàòà» òà
çàñíîâíèêîì äåê³ëüêîõ ô³ðì:
«Åâåðåñò-Â» òà «Õë³áíà õàòà». Ö³
á³çíåñè ïðàöþþòü ó Áàðñüêîìó
ðàéîí³, ñàìå òàì, äå ó 2014-ìó
ðîö³ Ãðóøêîâñüêèé áóâ ðàéîííèì ïðîêóðîðîì.
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КОРОТКО
Спортивний
флешмоб
 Íà ïëîù³ ªâðîïåéñüê³é
10 êâ³òíÿ î 15.00 â³äáóäåòüñÿ ôëåøìîá «Ñïîðòèâíèé
òàíåöü».
Çàõ³ä ïðîéäå äî Äíÿ
çäîðîâ'ÿ. Äî ó÷àñò³ çàïðîøóþòüñÿ âñ³ áàæàþ÷³ â³ííè÷àíè òà ãîñò³ ì³ñòà.
Îðãàí³çàòîðè çàõîäó — Â³ííèöüêèé ì³ñüêèé öåíòð
ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ
ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³
ì³ñüêî¿ ðàäè, ÃÎ «Àñåò» òà
«Ïîëóì'ÿ Íàä³¿».

Розмалюють
писанку
 Íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ á³ëÿ ôîíòàíó «Ìóøëÿ»
5 êâ³òíÿ î 13.00 ðîçïî÷íåòüñÿ àðò-ïðîåêò «Ïàñõàëüí³ â³çåðóíêè» ó ðàìêàõ
ôåñòèâàëþ «Âåëèêîäíº
äèâî». Öüîãî äíÿ âñ³ áàæàþ÷³ çìîæóòü äîëó÷èòèñü
äî ñòâîðåííÿ âåëåòåíñüêî¿
ïèñàíêè. Íà í³é âæå íàíåñåíî åñê³ç òðàäèö³éíîãî
Ïîä³ëüñüêîãî â³çåðóíêà.
Ó öüîìó ðîö³ âæå ðîçôàðáîâàíî òðè ã³ãàíòñüê³ ïèñàíêè ³ ùå îäíó, ÷åòâåðòó,
ðîçìàëþþòü ñàì³ â³ííè÷àíè 5 êâ³òíÿ. Òàêîæ öüîãî
äíÿ òóò â³äáóâàòèìóòüñÿ
ìàéñòåð-êëàñè ïî ïèñàíêàðñòâó.
Ç 5 ïî 11 êâ³òíÿ âñ³ äåñÿòü
ã³ãàíòñüêèõ ïèñàíîê ìîæíà
áóäå ïîáà÷èòè íà ìàéäàí³
Íåçàëåæíîñò³ á³ëÿ ôîíòàíó
«Ìóøëÿ».

Великодній
квест
 Êâåñò «Âåëèêîäí³é êîøèê» ðîçïî÷íåòüñÿ 5 êâ³òíÿ ç ïëîù³ ªâðîïåéñüêî¿,
à äàë³ êîìàíäè âèðóøàòü
ïî ñòàíö³ÿõ, ÿê³ áóäóòü ðîçòàøîâàí³ â ð³çíèõ ÷àñòèíàõ
öåíòðó ì³ñòà.
Ê³íöåâîþ òî÷êîþ ñòàíå
òàêîæ ïëîùà ªâðîïåéñüêà,
êóäè ó÷àñíèêè áóäóòü ïðèá³ãàòè âæå ç íàïîâíåíèì
êîøèêîì âåëèêîäí³õ ñìàêîëèê³â. ßêà ç êîìàíä ïåðøîþ âèêîíàº âñ³ çàâäàííÿ ³
çáåðå ïîâíèé êîøèê — òà ³
îòðèìàº ïåðåìîãó â êâåñò³.
Ðîçïî÷èíàºòüñÿ ðåºñòðàö³ÿ
êîìàíä äëÿ ó÷àñò³ â çàõîä³.
Êîæíà êîìàíäà ìàº ñêëàäàòèñÿ ç 4–6 ëþäåé, â³êîì
â³ä 16 ðîê³â. Ç ñîáîþ íåîáõ³äíî ïðèíåñòè ïëåòåíèé
êîøèê, â ÿêèé ñêëàäàòèìóòü ïðèçè ç³ ñòàíö³é. Òåë.
äëÿ ðåºñòðàö³¿: 50–82–13.

ÌÈ ÏÅÐÅÂ²ÐÈËÈ

RIA, Ñåðåäà, 4 êâ³òíÿ 2018

ЧИ ГОТОВІ ТОРГОВЕЛЬНІ
ЦЕНТРИ ДО ПОЖЕЖІ
Безпечно?  Проінспектували на
готовність до раптової пожежі два
великих торговельно-розважальних
центри у Вінниці. У одному з них вже
була велика пожежа кілька років тому.
Інший — відкрився нещодавно
МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073)0476879

Íåùîäàâíî
ó ðîñ³éñüêîìó
ì³ñò³ Êåìåðîâî
ñïàëàõíóâ òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèé öåíòð. Ó
âîãí³ çàãèíóëè äåñÿòêè ëþäåé,
ñåðåä ÿêèõ á³ëüøà ÷àñòèíà —
ä³òè. ßêáè ó öåíòð³ ñïðàöþâàëà
ïîæåæíà ñèãíàë³çàö³ÿ, íå áóëè
çà÷èíåíèìè äâåð³ ó ê³íîçàë³,
äå ìàë³ äèâèëèñÿ ìóëüòô³ëüì,
åâàêóàö³ÿ áóëà îðãàí³çîâàíîþ,
à ïîæåæí³ âèõîäè áóëè á â³ä÷èíåíèìè — æåðòâ ìîãëî áóòè
çíà÷íî ìåíøå.
Ó Â³ííèö³ òåæ º öåíòðè, äå áàâëÿòüñÿ ä³òè ³ îáëàøòîâàí³ ê³íîçàëè. Òîìó âèðóøèëè ó ðåéä ñï³ëüíî ç àêòèâ³ñòàìè ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåâ³ç³ÿ âëàäè». Ðàçîì ç
æóðíàë³ñòàìè òà àêòèâ³ñòàìè áóâ
ïðàö³âíèê îáëàñíî¿ ñëóæáè ïîðÿòóíêó ªâãåí Ôàë³øòèíñüêèé.
Â³í, çíàþ÷è ïðîòèïîæåæí³ íîðìè, îäðàçó íà ì³ñö³ ïîÿñíþâàâ,
ÿê³ ìîìåíòè áóëè ïîçèòèâíèìè,
à íà ÿê³ ïðàö³âíèêàì öåíòð³â ïîòð³áíî çâåðíóòè óâàãó ³ âèïðàâèòè
ïîìèëêè. Â³äåîðîëèê ïðî íàø³
ïåðåâ³ðêè ìîæåòå ïîäèâèòèñÿ çà
ïîñèëàííÿì: goo.gl/8AbZQK
«PLAZA PARK»
Ó 2010-ìó ðîö³ ó öüîìó öåíòð³ (òîä³ â³í íàçèâàâñÿ «Øîê»)
ñòàëàñÿ ìàñøòàáíà ïîæåæà. Íà
ï³äçåìíîìó ïàðê³íãó ñïàëàõíóâ
àâòîìîá³ëü «Ãàçåëü». Àâò³âêè,
ÿê³ çíàõîäèëèñÿ íà ò³é ïàðêîâö³, ïî÷àëè ïî÷åðãîâî âèáóõàòè. À
äèì ðîç³éøîâñÿ ïî âñ³é òåðèòîð³¿
öåíòðó. Ïîæåæó ãàñèëè â³ñ³ì äåñÿòê³â ðÿòóâàëüíèê³â. Âíàñë³äîê
íå¿ ïîñòðàæäàëè äâîº ëþäåé. Òîé
ï³äçåìíèé ïàðê³íã íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ ³ äîòåïåð.
Çàðàç «Plaza Park» ìàº ïëîùó
ïîíàä 14 òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ ìåòð³â. À ùå òðè âèõîäè äëÿ åâàêó-

àö³¿. Çàêðèò³ äâåð³, ÿê³ íà âõîäàõâèõîäàõ äóáëþþòü àâòîìàòè÷í³.
²íñïåêòîð ªâãåí Ôàë³øòèíñüêèé
çàçíà÷èâ, ùî ó ðàç³ ïîæåæ³, àâòîìàòè÷í³ äâåð³ ìîæóòü íå ñïðàöþâàòè, äëÿ òîãî ïîðÿä çàâæäè çàëèøàþòü â³ä÷èíåíèìè çâè÷àéí³.
Îäèí ç àâàð³éíèõ âèõîä³â, ÿê³
íàì ïîêàçàëà ìåíåäæåð ç ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó «Plaza Park»
Òåòÿíà Ìàêàðåíêî, çàõàðàùåíèé
ð³çíèìè ðå÷àìè, áî â³í çàðàç âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê òîé, äå ìîæíà
ùîñü ïðèâåçòè-â³äâàíòàæèòè.
Ùå äåÿê³ âèõîäè, éìîâ³ðíî,
ïëàíóâàëèñÿ ÿê ïîæåæí³, àëå çàðàç âîíè ïîâí³ñòþ çàáëîêîâàí³.
Íà ñò³íàõ ìè ð³äêî áà÷èëè âêàç³âíèêè, ÿê³ á ïîêàçóâàëè, êóäè
á³ãòè òà äå øóêàòè âîãíåãàñíèêè
ó ðàç³ íåáåçïåêè. Àëå ñàì³ âîã-

Ó 2010 ðîö³ ó «Plaza
Park» (òîä³ «Øîê») áóëà
âåëèêà ïîæåæà. Íà
ïàðê³íãó ñïàëàõíóëà
«Ãàçåëü». Іíø³ àâòî
ïî÷àëè âèáóõàòè
íåãàñíèêè äå-íå-äå âèñÿòü íà
ñò³íàõ, ³ âîíè íàâ³òü ñïðàâí³.
Òàêîæ âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ó
ïðèì³ùåíí³ ð³äêî çóñòð³÷àþòüñÿ
ïëàíè åâàêóàö³¿, àëå êíîïêè ïîæåæíî¿ ñèãíàë³çàö³¿ îáëàøòîâàí³
íà ñò³íàõ ÷àñòî.
«МИР» З НОВИМ КІНОЗАЛОМ
Òîðãîâåëüíî-ðîçâàæàëüíèé
öåíòð «Ìèð» â³äêðèâñÿ ï³ñëÿ
êàï³òàëüíî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ ê³ëüêà
ì³ñÿö³â òîìó. Çàðàç òàì ôóíêö³îíóº ê³íîòåàòð ç íàéá³ëüøèìè
ê³íîçàëàìè ó ì³ñò³. Äâåð³ ï³ä ÷àñ
ñåàíñó íå çà÷èíÿþòü.
Öåíòð îñíàùåíèé ñó÷àñíîþ
ïðîòèïîæåæíîþ ñèñòåìîþ. Íà
íå¿ âèòðàòèëè ñò³ëüêè ãðîøåé,
ùî «ìîæíà áóëî á ùå ï³â«Ìèðó» ïîáóäóâàòè», — òàê

Перевіряти раптово — заборонено
Євген Фаліштинський розповів,
що зараз закон забороняє пожежним інспекторам проводити раптові перевірки. Такі норми
прийняли, щоб ті не зловживали
службовим становищем.
Планові перевірки залишилися,

але тільки для державних закладів та закладів підвищеної
небезпеки (торговельні центри
входять у перелік таких місць).
Проте, щоб провести перевірку,
потрібно попереджувати адміністрацію про візит за десять днів

Пожежний інспектор Євген Фаліштинський біля виходу,
що мав би бути евакуаційним. Зовні він заблокований
якоюсь конструкцією

Як поводитися під час пожежі у громадському місці
 Запам’ятайте: у всіх випадках,
якщо ви у змозі, зателефонуйте
«101» та викличте пожежну команду.
 Зберігайте спокій;
 Уважно подивіться навколо.
Шукайте кнопку пожежної сигналізації;
 Рухайтеся до найближчого виходу;
 Якщо є можливість впоратися з
вогнем, використовуючи вогнегасники, загасіть пожежу;
 При задимленні або темряві,
йдіть до виходу, тримаючись за
стіни або поручні;
 Дихайте через носову хустку
або рукав одягу;
ñêàçàâ äèðåêòîð êîìïëåêñó
Âîëîäèìèð Øâåöü.
Ñïðàâä³, ñòåëÿ öåíòðó ðÿñíî
âñ³ÿíà ðîçïðèñêóâà÷àìè âîäè,
ó ñò³íàõ — ïîæåæí³ øëàíãè. ª
äàò÷èêè äèìó òà ñèñòåìà äèìîâ³äâåäåííÿ. ª àâàð³éí³ âèõîäè,
ùîïðàâäà, îäèí ç íèõ íà ÷àñ íàøîãî â³çèòó áóâ çàêðèòèé. Ïëàíè
åâàêóàö³¿ ìîæíà çóñòð³òè ÷àñòî.
Óñå áóëî á äîáðå, àëå… ñòàíîì íà 27 áåðåçíÿ — äåíü íàøîãî ðåéäó — óñÿ öÿ äîðîãà
ñèñòåìà áóëà ïðîñòî âèìêíåíà.
Í³ÿê³ äàò÷èêè íå çàô³êñóâàëè á
äèì, ñèãíàë³çàö³ÿ àâòîìàòè÷íî
íå ñïðàöþâàëà á. Ïðî öå ñêàçàâ ªâãåí Ôàë³øòèíñüêèé, êîëè
çàéøîâ ó ê³ìíàòó, çâ³äêè óñÿ öÿ

 Ведіть дітей поперед себе, тримаючи їх за плечі;
 Опинившись у тисняві, зігніть
руки в ліктях та притисніть їх до
боків, стиснувши кулаки, захищайте боки від тиску;
 Намагайтеся всіма силами
втриматися на ногах;
 Допомагайте підніматися збитим з ніг людям. Якщо вас збили з
ніг, намагайтеся встати на коліно
і, спираючись об підлогу руками,
ривком випряміть тіло, піднімаючись по ходу руху натовпу;
 При неможливості вийти назовні, відступіть у незайняті вогнем
приміщення і там чекайте на допомогу пожежних.
ñèñòåìà êåðóºòüñÿ.
— Ñèãíàë³çàö³ÿ êðè÷èòü äóæå
ãîëîñíî, àëå ïåðåâ³ðÿòè íå áóäåìî, — êàçàâ êåð³âíèê òåõí³÷íî¿
÷àñòèíè «Ìèðó».
— Ïåðåïðîøóþ, ñèñòåìà õîðîøà, àëå âîíà æ âèìêíåíà, — â³äïîâ³â ðÿòóâàëüíèê ªâãåí.
Ïàí Øâåöü ñêàçàâ, ùî ñèãíàë³çàö³ÿ ñïðàöþº, àëå ¿¿ òðåáà
óâ³ìêíóòè âðó÷íó. Òîáòî ÿêùî
ñòàíåòüñÿ ïîæåæà, ïîòð³áíî, ùîá
õòîñü ñêàçàâ ïðî öå àäì³í³ñòðàòîðó, ÿêèé âæå ñàìîñò³éíî óâ³ìêíå
ñèãíàë³çàö³þ. À çàðàç àâòîìàòèêà
íå óâ³ìêíåíà, áî ñèñòåìà ùå íå
ïðèéíÿòà â åêñïëóàòàö³þ. Àëå æ
â³ä â³äêðèòòÿ «Ìèðó» âæå ïðîéøîâ íå îäèí ì³ñÿöü...
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ЧОМУ ВИКИНУЛА ДОНЕЧКУ
У СМІТНИК, ОЛЕНО?
Не мама  Немовля
у контейнері для сміття
знайшли у Хмільнику.
Підозрювану горе-матір
поліція встановила
надзвичайно
оперативно. Але
оголошення про
підозру ще не
пред’явили. Чому?
Як жінка пояснює
свій вчинок?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067) 1079091

— Íå ìîæó ïîâ³ðèòè, ùî âîíà
íà òàêå çäàòíà! — êàæå îäíà ç ìåøêàíîê
Õì³ëüíèêà. — Ó ï’ÿòíèöþ ÿ ùå
ðîáèëà ó íå¿ çà÷³ñêó. Ìîëîäà,
ïîâíåíüêà íà âèãëÿä. Ãàðíî
äî ìåíå ãîâîðèëà. À íàñòóïíîãî
äíÿ — ÿê â³äðî âîäè íà ãîëîâó. Êàæóòü, âèêèíóëà íà ñì³òòÿ
äèòèíó. Áîæå ì³é, öå æ ïåðåä
Âåëèêîäíåì!
Íà çàïèòàííÿ, ÷è íå çâåðíóëà
óâàãó íà âàã³òí³ñòü ïåðóêàðêè,
æ³íêà â³äïîâ³ëà: «Õ³áà ÿ ïðî öå
äóìàëà, êîëè ïðèéøëà ó ïåðóêàðíþ?» Íå ò³ëüêè â³äâ³äóâà÷êà,
êîëåãè ïî ðîáîò³ òàêîæ íå ï³äîçðþâàëè, ùî ïàí³ Îëåíà, òàê
çâàòè ï³äîçðþâàíó, ïðè íàä³¿,
âèíîøóº íåìîâëÿ.
Öå äðóãèé àíàëîã³÷íèé âèïàäîê
çà îñòàíí³õ ï³âòîðà ðîêó ó Õì³ëüíèêó. Ó ãðóäí³ 2016-ãî æ³íêà
âçàãàë³ íàðîäèëà ó âáèðàëüí³ ìàãàçèíó. Ïðè÷îìó, ï³ä ÷àñ
ðîáîòè. Â³äëó÷èëàñÿ íà ÿêèéñü
÷àñ… Òàì æå íåìîâëÿ çàëèøèëà
ó áà÷êó äëÿ ñì³òòÿ. Òîä³ êîëåãè
òàêîæ íå çàï³äîçðèëè, ùî âîíà
â «ö³êàâîìó» ñòàí³.

Фото Олени з соцмереж.
Працює в одному з
перукарських салонів
Хмільника. У колективі гарно
відгукуються про неї

ПОЛОГИ ПРИЙМАЛА МАМА?
Ó íåâåëèêîìó ì³ñòå÷êó îäðàçó ä³çíàëèñÿ, äî êîãî ïðèõîäèëà
ïîë³ö³ÿ. Òèì á³ëüøå, ùî ìåðòâå
ò³ëüöå íåìîâëÿòè çíàéøëè íåïîäàë³ê áóäèíêó, â ÿêîìó ïðîæèâàº
ï³äîçðþâàíà. RIA ïðî öåé ñòðàøíèé âèïàäîê ïîâ³äîìèâ ïî òåëåôîíó îäèí ç ÷èòà÷³â ç êóðîðòíîãî
ì³ñòå÷êà. Ðîçïîâ³â, ùî ïîë³ö³ÿ
ïîáóâàëà ó êâàðòèð³ æ³íêè. Çàïðîøóâàëè ïîíÿòèõ.

«Ó íå¿ ó êâàðòèð³ âñå
áëèùàëî, êîæåí êóòîê
âèäðàÿëà.Îñîáëèâî
ó âàíí³é ³ òóàëåò³.
Êàæóòü, ùî ñàìå â
òóàëåò³ íàðîäèëà»
— Ó íå¿ ó êâàðòèð³ âñå áëèùàëî, êîæåí êóòîê âèäðàÿëà, —
ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê. — Îñîáëèâî
ïðèâåðòàëà óâàãó ÷èñòîòà ó âàíí³é ê³ìíàò³ ³ òóàëåò³. Êàæóòü, ùî
ñàìå â òóàëåò³ äèòèíêà ç’ÿâèëàñÿ
íà ñâ³ò.
Ùå îäíó ñòðàøíó ð³÷ äîâåëîñÿ
ïî÷óòè â³ä ì³ñöåâèõ. Ñï³âðîçìîâíèöÿ ïîâ³äîìèëà, ùî ïðèéìàòè
ïîëîãè ïîðîä³ëë³ äîïîìàãàëà ¿¿
ìàòè. Íàñê³ëüêè öå ïðàâäà, âñòà-

Оголошення про підозру тільки після експертиз
АННА ОЛІЙНИК,
КЕРІВНИК ВІДДІЛУ
КОМУНІКАЦІЙ
ОБЛАСНОЇ ПОЛІЦІЇ

— Кримінальне провадження
відкрите
за ч. 1 ст. 117 КК України («Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини»). За такий
злочин передбачене покарання
обмеження волі або позбавлення волі на строк до п’яти років.
За попередніми результатами
судово-медичної експертизи,

смерть настала через механічну
асфіксію — перекриття дихальних
шляхів стороннім предметом. Дитина народилася доношена, жіночої статі. Підозрювана має пройти
судово-медичну експертизу, слід
офіційно встановити, що саме вона
народжувала, і що знайдене немовля є її дитиною. Встановлять
це з допомогою ДНК-експертизи.
Тільки після того, як буде отримано
всі результати, слідчий прийматиме подальші рішення. Тоді буде
дана остаточна правова кваліфікація дій підозрюваної.

На цьому місці знайшли мертве немовля. Дівчинка
лежала у баку для сміття

«Вікно життя» відчинене цілодобово
Порятунком для небажаної дитини і тієї, хто її народила, є «Вікно
життя».
Воно знаходиться при жіночому
католицькому монастирі у Вінниці
на Соборній, 18. Як пояснили у монастирі, тут нема камер відеоспостереження. Того, хто приніс дитину, поліція не стане розшукувати,
бо дитині дали шанс на життя.
«Вікно життя» відчинене цілодобово. Коли залишають дитину,
íîâèòè íå âäàëîñÿ. Çà ³íøîþ
âåðñ³ºþ çåìëÿê³â, Îëåíà âñ³ëÿêî
ïðèõîâóâàëà âàã³òí³ñòü. ×è çíàëà
ìàòè, ùî äî÷êà âèíîøóº äèòèíó?
Ó ðàéîíí³é ë³êàðí³ Õì³ëüíèêà óòî÷íèëè, ùî ïîðîä³ëëþ
äî íèõ äîñòàâèâ ñë³ä÷èé ïîë³ö³¿. Ðàçîì ç íåþ ïðèáóëè ìàòè
³ â³ò÷èì. Äî ðå÷³, â³ò÷èì ðàí³øå
ïðàöþâàâ ó ïîë³êë³í³ö³. ßê ïîÿñíèâ æóðíàë³ñòó îäèí ç ìåäèê³â,
ÿêèé ïðîñèâ íå íàçèâàòè â ãàçåò³
ïð³çâèùå, âñòàíîâèòè, ùî æ³íêà
ï³ñëÿ ïîëîã³â, áóëî íåñêëàäíî.
Íà öå âêàçóâàëà íèçêà ôàêòîð³â,
õàðàêòåðíèõ äëÿ òàêèõ âèïàäê³â.
Òàê ñàìî îäðàçó ç’ÿñóâàëè, ùî
íà îáë³êó âàã³òíèõ ó ë³êàðíÿíîìó
çàêëàä³ âîíà íå ïåðåáóâàëà. Ñï³âðîçìîâíèê ïîÿñíèâ, ùî öå â íå¿
äðóã³ ïîëîãè. Êîëè âèíîøóâàëà
ïåðøó äèòèíó, òàêîæ íå ñòàâàëà íà îáë³ê. «Çàðàç òàê³ âèïàäêè
íåïîîäèíîê³, — ïîÿñíþº ñï³âðîçìîâíèê. — Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ òèõ æ³íîê, ÿê³ íå áàæàþòü
ìåäè÷íîãî âòðó÷àííÿ ó ïðîöåñ
ïîëîã³â. Íà çàïèòàííÿ, ÷îìó,
îäíà ç íèõ â³äïîâ³ëà, ìîâëÿâ, öå
ïðèðîäíèé ô³ç³îëîã³÷íèé ïðîöåñ.
Áîã äàº äèòèíó. ßêùî ó òàêîìó
âèïàäêó çàáèðàº ¿¿ äî ñåáå, çíà÷èòü òàê óãîäíî Âñåâèøíüîìó».
Ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â ïîðîä³ëëÿ ïåðåáóâàëà ó ë³êàðí³. Ñòàí ¿¿
çäîðîâ’ÿ çàäîâ³ëüíèé. Ïîâîäèëàñÿ
àäåêâàòíî. Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ

у ніші з написом «Вікно життя»,
спрацьовує сирена. На вулицю її
не чути. Це сигнал для монахинь.
Вони спускаються вниз і забирають дитину, потім передають її
у Центр матері і дитини. Щоправда, спершу викликають поліцію. Та
тільки для того, щоб зафіксувати
факт залишення немовляти.
Деякий час дитина знаходиться
під опікою лікарів, а тоді її передають на усиновлення.
ìèñëèëà ëîã³÷íî. ¯é íàäàëè íåîáõ³äíó ó ï³ñëÿïîëîãîâèõ âèïàäêàõ
äîïîìîãó ³ â³äïóñòèëè äîäîìó.
ВОНА НОРМАЛЬНА,
АЛЕ СКРИТНА
Ïàí³ Îëåíà ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
îäí³º¿ ç øê³ë Õì³ëüíèêà íàâ÷àëàñÿ ó Æèòîìèðñüêîìó ôàðìàöåâòè÷íîìó êîëåäæ³. Íèí³ ïðàöþº
â îäíîìó ç ïåðóêàðñüêèõ ñàëîí³â
ì³ñòà. Ó êîëåêòèâ³ ãàðíî â³äãóêóþòüñÿ ïðî íå¿.
— Âîíà íîðìàëüíà æ³íêà, —
êàæå îäíà ç ¿¿ çåìëÿ÷îê. — Ùîïðàâäà, ñêðèòíà. ßê æèëà ðàí³øå,
ÿê æèâå òåïåð, ïðî öå ìàéæå í³÷îãî íå çíàºìî. ª â íå¿ ä³â÷èíêà. Ïî-ìîºìó, ¿é ÷îòèðè ðî÷êè.
×è áóâ ÷îëîâ³ê, íå çíàþ. Çàðàç
îäèíà÷êà.
Ñòîð³íêó Îëåíè ó Ôåéñáóö³
çíàéøëè çà ò³ºþ ³íôîðìàö³ºþ,
ÿêó ïîâ³äîìèëè ñï³âðîçìîâíèêè
ó Õì³ëüíèêó. Îñòàíí³é ðàç âîíà
çàõîäèëà íà ñòîð³íêó ùå ó âåðåñí³ 2016-ãî. Äðóç³â íå áàãàòî —
35 îñ³á. Á³ëüø³ñòü ïðåäñòàâíèö³
æ³íî÷î¿ ñòàò³. Óñüîãî ëèøå òðè
ñâî¿õ çí³ìêè ðîçì³ñòèëà Îëåíà.
Äâà ç íèõ çðîáëåíî ë³òíüîãî äíÿ
íà ôîí³ íîâîãî ñàíàòîð³þ ó öåíòð³ ì³ñòà.
Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç³ ñë³ä÷èì
æ³íêà ñòâåðäæóâàëà, ùî äèòèíà
íàðîäèëàñÿ ìåðòâà. «×îìó æ òè
âèíåñëà ¿¿ íà ñì³òíèê, Îëåíî?»

КОРОТКО
Зловили
«газовщиць»
 Â³ííèöüê³ ïîë³öåéñüê³
çàòðèìàëè ÷îòèðüîõ æèòåëüîê Ñóìñüêî¿ îáëàñò³,
â³êîì â³ä 21 äî 31 ðîêó.
— Çëîâìèñíèö³ ïðèõîäèëè
äî ïîìåøêàíü ãðîìàäÿí,
ïðåäñòàâëÿëèñÿ ïðàö³âíèêàìè ãàçîâî¿ ñëóæáè òà,
â³äâîë³êàþ÷è óâàãó âëàñíèê³â, âèêðàäàëè ãðîø³, — ðîçêàçóº íà÷àëüíèê
óïðàâë³ííÿ êàðíîãî ðîçøóêó ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ Àíäð³é Äàìç³í. Äâîì
æ³íêàì îãîëîñèëè ïðî ï³äîçðó òà çàòðèìàëè. Íàðàç³
ïðàâîîõîðîíö³ ïåðåâ³ðÿþòü
¿õ íà ïðè÷åòí³ñòü äî ³íøèõ
çëî÷èí³â. Çàòðèìàí³ ñâîþ
ïðîâèíó íå âèçíàþòü, ïîÿñíþþ÷è ñâî¿ ä³¿ òèì, ùî
ãðîø³ çáèðàëè íà áëàãîä³éí³ñòü. Òðèâàº äîñóäîâå
ðîçñë³äóâàííÿ.

«Хімік» став
парком
 Äåïóòàòè ì³ñüêðàäè
óõâàëèëè ð³øåííÿ ïðî
ñòâîðåííÿ ïàðêó íà Çàìîñò³. Íèì ñòàâ «Õ³ì³ê»,
ÿêèé äî öüîãî íà ìàï³
ì³ñòà çíà÷èâñÿ ÿê «ïàðêîâà
çîíà». Ìåð Â³ííèö³ Ñåðã³é
Ìîðãóíîâ ñêàçàâ, ùî çàðàç
ïðèéìàþòü ð³øåííÿ ïðî
ñòâîðåííÿ ïàðêó. À ùî ç
íèì ðîáèòè äàë³ — ìàþòü
âèð³øèòè ñàìå æèòåë³ âóëèöü íàâêîëî «Õ³ì³êà».
Êð³ì òîãî, «²íñòèòóò ðîçâèòêó ì³ñò» áóäå ïðîâîäèòè
â³äêðèò³ ãðîìàäñüê³ îáãîâîðåííÿ, çà ÿêèìè é âèçíà÷àòü ïîäàëüøèé ðîçâèòîê
öüîãî ïàðêó.

Нагородили
героя
 Îëåãà Ãàëåíêà, ÿêèé
âðÿòóâàâ 11-ð³÷íîãî õëîï÷èêà, íàãîðîäèëè Ïî÷åñíîþ â³äçíàêîþ ì³ñüêîãî ãîëîâè «Çà ÷åñòü òà
ìóæí³ñòü» òà âðó÷èëè 5
òèñÿ÷ ïðåì³¿. Íàãàäàºìî,
11 áåðåçíÿ 15-ð³÷íèé Îëåã
ðàçîì ç äðóçÿìè ðÿòóâàâ
äèòèíó, ùî ïðîâàëèëàñÿ
ï³ä ë³ä. Îäíà ç ä³â÷àò, ÿêà
õîò³ëà äîïîìîãòè äèòèí³,
ñàìà îïèíèëèñÿ ó âîä³.
Îëåã âèòÿãíóâ ïîäðóãó ç
îïîëîíêè. Äàë³ ñïðîáóâàâ
ïîäàòè ïàëèöþ äèòèí³ ³
ïðîâàëèâñÿ ñàì. Äîïîìîãëà
âèáðàòèñü ³íøà ä³â÷èíà.
Îëåã Ãàëåíêî âñå æ ä³ñòàâñÿ äî õëîï÷èêà ³ âèòÿãíóâ
éîãî ç îïîëîíêè çà ðóêè.
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ЯК РЯТУВАЛИ «ТАНЦЮРИСТА» З ВЕЖІ
Псував нерви  Три години поліцейські
Тростянця вели перемовини з чоловіком,
який забрався на вишку мобільного зв’язку
і погрожував стрибнути. На 55-метровій
висоті він танцював, стрибав, ставав ногами
на ребро тарілки-антени. Які виставляв
умови і як вдалося врятувати чоловіка?
ВІКТОР СКРИПНИК.
RIA, (067)1079091

Ïîâ³äîìëåííÿ
ïðî òå, ùî íà âåæó
ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó
ï³äí³ìàºòüñÿ ÷îëîâ³ê, íàä³éøëî
äî Òðîñòÿíåöüêîãî â³ää³ëåííÿ
ïîë³ö³¿ î 16 ãîäèí³ 02 õâèëèíè.
Òåëåôîíóâàëè ç ïðèì³ñüêîãî ñåëà
Áóäè, ùî íà â³äñòàí³ ïðèáëèçíî
äâà ê³ëîìåòðè â³ä ðàéöåíòðó.
— ×åðåç ï’ÿòü õâèëèí ãðóïà
øâèäêîãî ðåàãóâàííÿ óæå áóëà
íà ì³ñö³ ïîä³¿, — ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê ðàéîííîãî â³ää³ëåííÿ
Íàöïîë³ö³¿ ìàéîð ²ãîð Ñàíäóë. —
Î÷îëþâàâ ãðóïó ìàéîð Ìàêñèì
ßðîâèé. Îäðàçó ï³ñëÿ òîãî ïî¿õàâ
ÿ ³ çàñòóïíèê ìàéîð Âîëîäèìèð
Õðå¿í. Òðè ãîäèíè äîâåëîñÿ
óìîâëÿòè ÷îëîâ³êà íå ðîáèòè
ôàòàëüíîãî êðîêó. Íà ùàñòÿ, íàì
öå âäàëîñÿ. ² öå íàéâàæëèâ³øå
ó ö³é íåïðîñò³é îïåðàö³¿.
ТАНЕЦЬ НА ВИСОТІ 55 МЕТРІВ
Ñï³ëêóâàííþ ç òèì, õòî áóâ
óæå íà íàéâèù³é òî÷ö³, çàâàæàâ
â³òåð. Ïîë³öåéñüê³ êîðèñòóâàëèñÿ
ãó÷íîìîâöåì. Óñ³ òðè îô³öåðè
ãîâîðèëè ç íèì ïî ÷åðç³. Ó â³äïîâ³äü íå áóëî ÷óòè í³÷îãî. ×îëîâ³ê
äîâãî ìîâ÷àâ. Àëå ä³¿ éîãî áóëè
íåïåðåäáà÷óâàí³.
— Â³í âèðîáëÿâ òàêå, ùî äèâèòèñÿ çíèçó áóëî ñòðàøíî, íå êàæó÷è ïðî âèñîòó, — ïðîäîâæóº
ìàéîð Ñàíäóë. — Ùî êîíêðåòíî? Íàïðèêëàä, òàíöþâàâ. Ïåðåëàçèâ ç îäíîãî ì³ñöÿ íà ³íøå.
Ïðè öüîìó îäí³ºþ íîãîþ ñòàâàâ
íà ðåáðî «òàð³ëêè»-àíòåíè, à äðóãîþ — íà ïåðèëà îãîðîæ³ ìàéäàí÷èêà. Ó áóäü-ÿêó ìèòü ÷îëîâ³ê
ì³ã ç³ðâàòèñÿ. ßêáè öå ñòàëîñÿ,

æîäíèõ øàíñ³â íà âðÿòóâàííÿ
ó íüîãî íå çàëèøàëîñÿ.
Ïîë³öåéñüê³ çàïèòàëè ó ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè, õòî öåé ÷îëîâ³ê. Òðåáà
áóëî âèêëèêàòè êîãîñü ç ðîäè÷³â.
Îëåêñàíäð Êîìàðîâ, êåð³âíèê ãðîìàäè Áóäè, ñêàçàâ, ùî â³í íå ç ¿õíüîãî ñåëà. Ïåðåä òèì â³í çàõîäèâ
ó øàøëè÷íó. Òàì ï³äòâåðäèëè, ùî
áóâ ó íèõ äèâàêóâàòèé â³äâ³äóâà÷.
Õâàëèâñÿ, ùî ó íüîãî âäîìà ó Áåðøàäñüêîìó ðàéîí³, äå ïðîæèâàº ç
áàáóñåþ, º ÷àð³âíå êàì³ííÿ. Ñêàçàâ, ùî éîãî çâàòè Âîëîäèìèð,
ùî éîìó 32 ðîêè. Íàäîêó÷ëèâèé
êë³ºíò çàâàæàâ íå ò³ëüêè ïðàö³âíèêàì, à é â³äâ³äóâà÷àì. Éîãî âèñòàâèëè çà äâåð³.
Âåæà ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó çíàõîäèòüñÿ íåïîäàë³ê â³ä êàôå.
Î÷åâèäö³ ñòâåðäæóþòü, ÿê ò³ëüêè ÷îëîâ³ê âèéøîâ ç øàøëè÷íî¿,
îäðàçó ïîïðÿìóâàâ äî íàçâàíîãî
îá’ºêòà, ïðè÷îìó, äóæå øâèäêî.
БАТЬКИ ВІДМОВИЛИСЯ
ПРИЇХАТИ
Ïîë³ö³ÿ øâèäêî âñòàíîâèëà
ì³ñöå ïðîæèâàííÿ áàòüê³â ÷îëîâ³êà. Âîíè ç Â³ííèöüêîãî ðàéîíó.
Çíàéøëè ¿õí³é íîìåð òåëåôîíó.
Àëå áàòüêè â³äìîâèëèñÿ ïðè¿õàòè
íà ïåðåìîâèíè ç ñèíîì. Ïîë³öåéñüêèé íå óòî÷íèâ, ÷îìó ñàìå ïðèéíÿëè òàêå ð³øåííÿ. Äî «âåðõîëàçà» ùîðàçó çâåðòàëèñÿ ïî ³ìåí³.
Òàê ñàìî íàçèâàëè ³ìåíà áàòüê³â.
Êàçàëè, ùî âîíè ïðîñÿòü íå ðîáèòè í³÷îãî ïîãàíîãî.
— Ñïî÷àòêó íå áóëî óïåâíåíîñò³, ùî ÷îëîâ³ê äîñëóõàºòüñÿ
äî íàñ, — êàæå ²ãîð Ñàíäóë. —
Òà é íà òàê³é âèñîò³ õ³áà ìîæíà
äîâãî óòðèìàòèñÿ? Íàéá³ëüø
òðèâîæíîþ ñòàëà ïåðøà ãîäèíà. Âåñü öåé ÷àñ â³í çíàõîäèâñÿ

íà ñàì³é âåðõ³âö³ âèøêè. Çâ³äòè íàéá³ëüøå øàíñ³â ç³ðâàòèñÿ äîíèçó. Çãîäîì ïåðåáðàâñÿ
íà îãëÿäîâèé ìàéäàí÷èê, îãîðîäæåíèé ïåðèëàìè. Òàì áåçïå÷í³øå. ß ïðî ñåáå ïîäóìàâ: ÿêáè
ëþäèíà ìàëà íàì³ð ñòðèáíóòè,
âîíà á óæå öå çðîáèëà.
Äî ðå÷³, ñàìå ï³ä ÷àñ ïåðøî¿
ãîäèíè ÷îëîâ³ê ïîâîäèâñÿ íàéá³ëüø àãðåñèâíî. ßê ñòâåðäæóº
ãîëîâíèé ïîë³öåéñüêèé ðàéîíó,
òðîùèâ ³ êèäàâ äî íèçó îêðåì³
äåòàë³ êîíñòðóêö³¿ âèøêè, çðèâàâ ç ñåáå ³ ï³äïàëþâàâ îäÿã. Ïåðåìîâèíè íå äàâàëè áàæàíîãî
ðåçóëüòàòó. Ïîãîâîðèòè ç ÷îëîâ³êîì âçÿâñÿ ïðåäñòàâíèê Äåðæñëóæáè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
Òàê ñàìî áåçóñï³øíî.
Ïî÷àëî ñóòåí³òè. Ïîë³öåéñüê³
ðîçóì³ëè, ùî ó òåìíîò³ á³ëüøå
øàíñ³â çëåò³òè ç âèøêè. ²ãîð

«Â³í ïîïðîñèâ ïà÷êó
öèãàðîê, à â íàñ ¿õ
íå áóëî, áî íå ïàëèìî.
Öèãàðêè äàâ õòîñü
ç ãðóïè øâèäêîãî
ðåàãóâàííÿ»
Ñàíäóë çíîâó çàãîâîðèâ ïî ãó÷íîìîâöþ. Ï³ñëÿ ÷åðãîâîãî ïîâòîðåííÿ ³ìåí³ «Âîëîäÿ! Âîëîäÿ,
òè ÷óºø ìåíå?», ÷îëîâ³ê îçâàâñÿ:
— ßêùî äàñòå ïà÷êó öèãàðîê ³
ìîá³ëüíèé çðîáèòè îäèí äçâ³íîê,
ÿ çë³çó! — çàêðè÷àâ â³í çãîðè.
— Â³í ïîïðîñèâ öèãàðîê,
à ÿ ïîäóìàâ, ùî í³ ÿ, í³ ì³é
çàñòóïíèê, í³ êåð³âíèê ãðóïè
øâèäêîãî ðåàãóâàííÿ íå ïàëèìî, — çãàäóº ñèòóàö³þ êåð³âíèê
ðàéâ³ää³ëó ïîë³ö³¿. — Öèãàðêè
äàâ õòîñü ç ãðóïè øâèäêîãî ðåàãóâàííÿ. Íàïî¿ëè ÷àºì. Ïåðåäàëè ìåäèêàì øâèäêî¿ äîïîìîãè,
ÿê³ âåñü öåé ÷àñ ïåðåáóâàëè ïîðó÷. Ïåðåâ³ðèëè íà àëêîãîëü. Áóâ
òâåðåçèé.
Ç ÿêî¿ ïðè÷èíè ÷îëîâ³ê âäàâñÿ
äî íåàäåêâàòíèõ ä³é? Ìîæëèâî,
â³äïîâ³äü íà öå ïèòàííÿ äàäóòü
ë³êàð³. Ñòàí éîãî ïñèõ³÷íîãî
çäîðîâ’ÿ ìàþòü îáñòåæèòè, çîêðåìà, â îáëàñí³é ïñèõ³àòðè÷í³é
ë³êàðí³ ³ìåí³ Þùåíêà.

Під час першої
години чоловік
поводився
найбільш
агресивно.
Трощив і
кидав до низу
окремі деталі
конструкції
вишки,
зривав з себе
і підпалював
одяг

Трощив дорогі радіоблоки
Серед присутніх під час переговорів був інженер Анатолій Цвігун, представник компанії, якій
належить вишка. Пан Анатолій
служив у повітряно-десантних
військах. Знає, що таке висота. Каже, це ж який треба мати
вестибулярний апарат, щоб три
години перебувати на такій висоті і при цьому жодного разу
голова не пішла обертом.
— Під час одного з його піруетів,
у мене мало серце не зупинилося! — розповів журналісту пан
Анатолій. — Сталося це тоді, коли
він зачепився ногами за перила,
а руки розставив так, ніби приготувався до польоту. Він трощив деталі, підпалював кабель,
але я не про це думав. Тільки б
не впав!

Коли пан Анатолій спостерігав
за діями чоловіка на висоті, йому
здавалося, що так сміливо і впевнено може поводитися хлопець
віком 18–20 років, з міцними
м’язами, не кажучи про ще міцнішу нервову систему і вестибулярний апарат. Насправді побачив
маленького, худого чоловічка з
неголеною щетиною, на вигляд
якому було років 40–45.
— Найдорожчі деталі, які пошкодив цей чоловік, це радіоблоки, — говорить Анатолій
Цвігун. — Зараз спеціалісти
встановлюють, скільки і які частини конструкції знищено. Тоді
й визначать суму пошкоджень
обладнання. Але, повторюю,
найдорожчими є згадані мною
радіоблоки.

Київський міст готовий на 70%. Коли його відкриють?
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334

 Ì³ñò íà âóëèö³ ×îðíîâîëà ðåìîíòóþòü ç áåðåçíÿ 2017 ðîêó.
Ó ìåð³¿ ðîçêàçóþòü, ùî âæå çðîáèëè ïîíàä 70% â³ä óñ³õ ðîá³ò.
À ùå ÷èíîâíèêè ðîçêàçàëè, êîëè
éîãî â³äêðèþòü òà ÷è áóäóòü ï³ñëÿ Êè¿âñüêîãî ìîñòó ðåìîíòóâàòè
Öåíòðàëüíèé?
Êè¿âñüêèé ì³ñò ðåìîíòóþòü
âæå ïîíàä ð³ê. ² çà öåé ÷àñ çàì³íèëè á³ëüø³ñòü îïîðíèõ êîíñòðóêö³é, áàëîê òà ìàéæå çàâåðøèëè áóäóâàòè òðîòóàð. Öå,

çà ñëîâàìè ì³ñüêèõ ÷èíîâíèê³â,
ñêëàäàº ïîíàä 70% â³ä óñ³õ ðîá³ò.
— Çàðàç íà áóäìàéäàí÷èêó
ïðàöþþòü 47 ëþäåé. Ìàéæå
ïîâí³ñòþ çàáåòîíîâàíèé íîâèé
òðîòóàð. Íàì ùå çàëèøàºòüñÿ
çðîáèòè ï'ÿòü àðîê ç ø³ñòíàäöÿòè, — ðîçêàçàâ äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà
²ãîð Êðàâåöü. — Ìè ïëàíóºìî çàê³í÷èòè òðîòóàð òà ïî÷íåìî ðîçáèðàòè äîðîãó òà ñòàðèé òðîòóàð ç
³íøîãî áîêó. Òàì ìàºìî çàì³íèòè
áàëêè, ÿêèõ áóäå 38 øòóê. Îñê³ëü-

êè ïðàöþºìî íà âèïåðåäæåííÿ
ãðàô³êà, òî âñ³ ìàòåð³àëè ïðèâåçëè íà áóä³âåëüíèé ìàéäàí÷èê
ùå ìèíóëîãî ðîêó.
Êðàâåöü ñêàçàâ, ùî öüîãî ðîêó
ðåêîíñòðóêö³ÿ ìîñòó íà âóëèö³
×îðíîâîëà çàê³í÷èòüñÿ îñòàòî÷íî.
— Õî÷à ïðîåêò ³ ðîçðàõîâàíèé
íà 24 ì³ñÿö³ ðåìîíò³â, ìè ââåäåìî â åêñïëóàòàö³þ ì³ñò âæå
öüîãî ðîêó. ² ï³ñëÿ áóä³âíèöòâà,
çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â, òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ Êè¿âñüêîãî ìîñòó áóäå
ïîäîâæåíèé ùå íà 70 ðîê³â.

Æóðíàë³ñòè çàïèòàëè ì³ñüêîãî
ãîëîâó, ÷è ïîòð³áíà áóäå ðåêîíñòðóêö³ÿ Öåíòðàëüíîìó ìîñòó
ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò íà Êè¿âñüêîìó? Îñê³ëüêè ñàìå íà öåé
ì³ñò áóëî íàéá³ëüøå íàâàíòàæåííÿ â³ä ïåðåêðèòòÿ øëÿõîïðîâîäó
íà ×îðíîâîëà.
— Öþ ñèòóàö³þ â³äñòåæóþòü
íàø³ ñïåö³àë³ñòè. ² íàðàç³ íåìàº
ïîòðåáè ó êàï³òàëüíèõ ðîáîòàõ
÷è ðåêîíñòðóêö³¿. Íàãàäàþ, ùî
Öåíòðàëüíèé ì³ñò ðåìîíòóâàëè
â 2008 ðîö³. Çâ³ñíî, ùî º ïîòðåáà

â ïîòî÷íîìó ðåìîíò³. Äëÿ øâ³â ì³æ
ïëèòàìè, äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ,
òðîòóàð³â òà ö³ ðîáîòè ìàþòü áóòè
öüîãî ðîêó. ¯õ âàðò³ñòü îáðàõîâóþòü
íàø³ ôàõ³âö³, — ñêàçàâ Ìîðãóíîâ.
Íàãàäàºìî, ùî ðåêîíñòðóêö³þ
Êè¿âñüêîãî ìîñòó âèêîíóº êè¿âñüêà
êîìïàí³ÿ-ï³äðÿäíèê «ÌÑÓ-2»,
íà ùî çàïëàíîâàíî âèòðàòèòè
56,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. ×èòàéòå òàêîæ ìàòåð³àë, ÿêèé áóëî ï³äãîòîâëåíî äî ð³÷íèö³ ðåêîíñòðóêö³¿ ìîñòó íà ñàéò³ vn.20minut.ua çà öèì
ïîñèëàííÿì (goo.gl/QTtCHS).

RIA, Ñåðåäà,
4 êâ³òíÿ 2018

ЦЕНТР
ПІДТРИМКИ
БІЗНЕСУ
М. ВІННИЦІ
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ОЛЕНА ПАВЛОВА, БЛОГЕРКА

Вік живеш — вік учись! От хто б знав, що
саме в Оратівській опорній школі знайду
незнайоме слово «вруняться хліба».

простір для особистої думки

Секрети успіху жінок у бізнесі
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
ЦЕНТРУ ПІДТРИМКИ
БІЗНЕСУ М. ВІННИЦІ

ßêà æ âîíà –
ñó÷àñíà æ³íêà ó ÷îëîâ³÷îìó ñâ³ò³ á³çíåñó? ×îãî
âîíà ïðàãíå òà ùî ¿¿ ìîòèâóº?
ßê³ º ñó÷àñí³ ïðîãðàìè òà ìîæëèâîñò³ äëÿ ðîçâèòêó æ³íî÷îãî
ï³äïðèºìíèöòâà? Ïðî öå äèñêóòóâàòèìóòü ó÷àñíèö³ æ³íî÷îãî
á³çíåñ-ôîðóìó «VinLadyFest», ùî

ïðîéäå 20-21 êâ³òíÿ ó ì.Â³ííèö³.
Çàõ³ä îðãàí³çîâóºòüñÿ Öåíòðîì
ï³äòðèìêè á³çíåñó ì.Â³ííèö³,
îñíîâàíèì íà áàç³ Â³ííèöüêîãî
Êëóáó ä³ëîâèõ ëþäåé, çà ï³äòðèìêè ªâðîïåéñüêîãî áàíêó
ðåêîñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó (ªÁÐÐ)
â ðàìêàõ ³í³ö³àòèâè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó EU4Business.
Ñüîãîäí³ ñàìå æ³íêè ñòàþòü äåäàë³ á³ëüøîþ ñóòòºâîþ
åêîíîì³÷íîþ ñèëîþ, òîìó ùî

çàðåêîìåíäóâàëè ñåáå ÿê âèñîêîêëàñí³ ïðîôåñ³îíàëè, çîêðåìà, â óïðàâë³íñüê³é ñôåð³
òà á³çíåñ³, ôîðìóþ÷è âëàñíó
ñïðàâó, âïåâíåíî ñòâîðþþ÷è
ï³äïðèºìñòâà, á³çíåñîâ³ ñòðóêòóðè ð³çíîãî ð³âíÿ. Ó òîé æå
÷àñ ñôåðà ïðèâàòíîãî á³çíåñó â
Óêðà¿í³ áóëà ³ çàëèøàºòüñÿ ïåðåâàæíî ÷îëîâ³÷îþ, îñê³ëüêè ³ñíóº
áàãàòî ÷èííèê³â åêîíîì³÷íîãî,
ñîö³àëüíîãî, êóëüòóðíîãî ³ íàâ³òü ïñèõîëîã³÷íîãî õàðàêòåðó,
ÿê³ ñòðèìóþòü àêòèâíå âõîäæåííÿ æ³íîê â á³çíåñ.
Êåð³âíèê Öåíòðó ï³äòðèìêè
á³çíåñó ì.Â³ííèö³, ïðåçèäåíò
Â³ííèöüêîãî êëóáó ä³ëîâèõ ëþäåé Íàä³ÿ Ëèñåöüêà çàçíà÷èëà:
«Ó íåïðîñòå ñüîãîäåííÿ äëÿ æ³íîê â á³çíåñ³ â³äêðèâàþòüñÿ íîâ³
ïåðñïåêòèâè ³ ìîæëèâîñò³, ñàìå
òîìó îäíèì ç ãîëîâíèõ çàâäàíü
ôîðóìó º íàâ÷èòè, ÿê ö³ ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòîâóâàòè íà ïîâíó ñèëó. Ä³ëèòèñÿ ñâî¿ì äîñâ³äîì
áóäóòü ñïðàâæí³ æ³íêè-ë³äåðè
ð³çíîìàí³òíèõ ñôåð: åíåðãåòèêà, àâ³àö³ÿ, þâåë³ðíà ñïðàâà,
HoReCa, òåëåêîìóí³êàö³¿… Áóäåìî ðàä³ áà÷èòè ³ òèõ, õòî ëèøå
ðîçïî÷èíàº ñâ³é á³çíåñ, àáè îòðèìàòè ìîòèâàö³þ òà íàòõíåííÿ
äëÿ ðîçâèòêó. Ñåðåä òðåí³íã³â
ôîðóìó: «Ìàðêåòèíã äëÿ á³çíåñó

422095

Надія Лисецька,
керівник Центру
підтримки бізнесу
м.Вінниці, президент
Вінницького клубу
ділових людей

òà áðåíäèíã ñàìî¿ ñåáå», «Æ³íêà ó ïåðåãîâîðàõ: ñåêðåòè ñèëè»,
«Á³çíåñ-ïðåçåíòàö³ÿ, ïåðåä ÿêîþ
íå âñòî¿òü í³õòî», «Æèòòºâ³
âèêëèêè æ³íêè-ë³äåðà ³ ÿê ¿õ
çâåðíóòè íà êîðèñòü êîìïàí³¿?» â³ä á³çíåñ-òðåíåð³â ç Óêðà¿íè. Äëÿ ñïðàâæí³õ á³çíåñ-ëåä³
ñïåö³àëüíèé ã³ñòü Ðîñò Äèêîé,
òðåíåð ç³ ñòèëþ ³ øîï³íãó, ïðîâåäå âîðêøîï «Á³çíåñ-ãàðäåðîá
çà 60 õâèëèí».

Ðåºñòðàö³ÿ íà ôîðóì òðèâàº
äî 12 êâ³òíÿ íà ñàéò³ www.
vinladyfest.com. Ó÷àñòü ó ôîðóì³ º áåçêîøòîâíîþ äëÿ â³ä³áðàíèõ 150 ó÷àñíèöü, ÿê³ çàïîâíÿòü àïë³êàö³éíó ôîðìó òà
îòðèìàþòü ï³äòâåðäæåííÿ â³ä
îðãàí³çàòîð³â ï³ñëÿ 12 êâ³òíÿ.
Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî Öåíòð
ï³äòðèìêè á³çíåñó ì.Â³ííèö³
òà ïëàíè íà 2018 ð³ê íà ñàéò³
kdl.vn.ua òà çà òåë. 097 505 80 50.

Нас знову почнуть перевіряти? До уваги підприємців!!!

НАШЕ МІСТО – ВІННИЦЯ

Ìîðàòîð³é íà ïåðåâ³ðêè ó 2018 ðîö³ ôàêòè÷íî
íå ä³º, îñê³ëüêè 23.02.2018 ð.
íàáóëà ÷èííîñò³ Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî
çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó îðãàí³â
äåðæàâíîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ),
íà ÿê³ íå ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî òèì÷àñîâ³
îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ çàõîä³â
äåðæàâíîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ)
ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³» â³ä 18.12.2017 ¹ 1104.
Íàäàºìî ïåðåë³ê ñëóæá, ÿê³

ìîæóòü çä³éñíþâàòè ïåðåâ³ðêè
ñàìå ìàëîãî á³çíåñó:
 Äåðæàðõáóä³íñïåêö³ÿ
 Äåðæåêî³íñïåêö³ÿ
 Äåðæåêñïîðòêîíòðîëü
 Äåðæë³êñëóæáà
 Ì³íïðèðîäè
 Äåðæãåîíàäðà
 Äåðæãåîêàäàñòð
 Äåðæïðàö³
 Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáà
 ÄÑÍÑ
 ÄÔÑ
 Âèêîíàâ÷³ îðãàíè ç ïèòàíü
äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ñ³ëüñüêèõ,
ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ ðàä
 Âèêîíàâ÷³ îðãàíè ì³ñüêèõ
ðàä ì³ñò îáëàñíîãî çíà÷åííÿ òà

ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ
ðàä îá’ºäíàíèõ òåðèòîð³àëüíèõ
ãðîìàä (â ÷àñòèí³ çàõîä³â ³ç çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ
çà äîäåðæàííÿì çàêîíîäàâñòâà
ïðî ïðàöþ)
 Îðãàíè äåðæàâíîãî ðèíêîâîãî íàãëÿäó
19 êâ³òíÿ ï. ð. Ñï³ëêà ï³äïðèºìö³â ÑÒ²ÍÀ ïðîâîäèòèìå áåçêîøòîâíèé ñåì³íàð äëÿ ï³äïðèºìö³â «Ïåðåâ³ðêè á³çíåñó 2018.
Ïðàêòèêà çàõèñòó».
Îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ ó÷àñò³
â çàõîä³ º ïîïåðåäíÿ ðåºñòðàö³ÿ,
ÿêó âè ìîæåòå çä³éñíèòè íà ñòîð³íö³ çàõîä³â ÑÏ ÑÒ²ÍÀ. Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü îáìåæåíà.
Íà ñåì³íàð³ íàéêðàù³ ä³þ÷³

Лариса Полулях
волонтерка

Колись працювала у величезному дослідженні, яке стосувалось місць несвободи.
Проводила інтерв'ювання ув'язнених.
У одній із розмов чоловік розказав, як він вираховував жертву. Треба підійти
якомога ближче і потихеньку штовхати. Якщо людина покірно посувається —
бінго! — далі можеш реалізувати свої плани. Ви посуваєтесь? Ми посуваємось?

Нравится . Комментарий . Поделиться

НАШЕ МІСТО – ВІННИЦЯ

БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
СПІЛКИ
ПІДПРИЄМЦІВ
«СТІНА»

þðèñòè — ïðàêòèêè òà åêñïåðòè ÑÏ ÑÒ²ÍÀ íàäàäóòü
âè÷åðïí³ â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ ó÷àñíèê³â òà ðîçêðèþòü íàñòóïí³ òåìè:
 ïðî íîâàö³¿ ó ñôåð³ äåðæàâíîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ)
ó 2018 ðîö³
 ÿê ³ íàâ³ùî âçàºìîä³ÿòè ³ç
Äåðæàâíîþ ðåãóëÿòîðíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè ó ñôåð³ äåðæàâíîãî
íàãëÿäó (êîíòðîëþ)
 çàãàëüí³ âèìîãè çä³éñíåííÿ çàõîä³â êîíòðîëþ â óìîâàõ îáìåæåííÿ ä³¿ ìîðàòîð³þ
íà 2018 ð³ê
 òèïîâ³ íåäîë³êè, ÿê³ äîïóñêàþòü ÿê êîíòðîëåðè, òàê ³
ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ ïðè

ïðîâåäåíí³ çàõîä³â êîíòðîëþ
 ï³äãîòîâêà äî â³çèòó ïåðåâ³ðÿþ÷èõ
 ôàêòè÷í³ ïåðåâ³ðêè ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè
 çàõèñò ï³ä ÷àñ îáøóê³â òà
äîïèò³â
 ïðàâîâ³ àñïåêòè
 ïîâíîâàæåííÿ òà çàâäàííÿ
 âèäè ïåðåâ³ðîê, ï³äñòàâè
äëÿ ïðîâåäåííÿ
 ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê òà îôîðìëåííÿ ðåçóëüòàò³â
 ïîðóøåííÿ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà ïîðÿäîê ñïëàòè øòðàô³â
 îñêàðæåííÿ ïîñòàíîâ ïðî
íàêëàäåííÿ øòðàô³â
 ãðîìàäñüêèé çàõèñò ïðè
ïðîâåäåíí³ ïåðåâ³ðîê.

Сюзанна Жуковська
аудитор з доступності

6 квітня буде місяць, як з'явилась стаття про те, що Укрзалізниця зробить можливою купівлю
квитків для людей з інвалідністю онлайн. Ситуація не змінилась. Можна купити без проблем
дитині чи студентський, а от люди з інвалідністю якісь настільки унікальні, що цю проблему вже
більше 10 років ніхто не може вирішити! Є петиція https://goo.gl/26MyVS, але... За місяць її
підписали 144 особи!!! Де ви, 2 млн людей з інвалідністю??

Нравится . Комментарий . Поделиться
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ЧОМУ НА ДОРОГИ ДАЮТЬ
МІЛЬЙОНИ, А ЯМИ — НЕ ЗНИКАЮТЬ
Латка на латці  З настанням тепла
дорожники почнуть масштабні ремонти
доріг. При цьому в мерії кажуть, що стан
вінницьких доріг — один з найкращих
в Україні. Хоча й запланували витратити
понад 146 мільйонів на відновлення
шляхів у 2018 році. А що з дорогами,
які латали минулого року?
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ,
МИКИТА ПАНАСЕНКО, (063)7758334

ßìè, âèáî¿íè, òð³ùèíè — óñå
öå äîðîæíèêè âèïðàâëÿþòü ùîðîêó ó Â³ííèö³ òà çàêàòóþòü ó àñôàëüò äåñÿòêè, ñîòí³ ì³ëüéîí³â ç
áþäæåòó ì³ñòà.
Ó 2018-ìó ïëàíóþòü âèòðàòèòè
íà ðåìîíòè äîð³ã é òðîòóàð³â ïîíàä 146 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Òîä³
ÿê ó ìèíóëîìó ðîö³ — âèòðàòèëè ìàéæå 160 ì³ëüéîí³â. ×è âèòðèìàëè îíîâëåí³ øëÿõè çèìó?
×îìó, ïîïðè ÷èñëåíí³ ðåìîíòè,
ç’ÿâëÿþòüñÿ ÿìè íà äîðîãàõ? Òà
ÿê öå ìîæíà âèïðàâèòè? Â³äïîâ³ä³ íà ö³ òà ³íø³ ïèòàííÿ
ç’ÿñîâóâàëè æóðíàë³ñòè RIA.
ОБСТЕЖИЛИ ПОНАД
15 КІЛОМЕТРІВ ДОРІГ
Ó Â³ííèöüê³é ì³ñüêðàä³ íàì
äàëè ñïèñîê ä³ëÿíîê äîð³ã,
ÿê³ ðåìîíòóâàëè ó 2017 ðîö³.
Çà ñëîâàìè î÷³ëüíèêà äåïàðòàìåíòó áëàãîóñòðîþ ì³ñüêðàäè
Âîëîäèìèðà Í³öåíêà, ìèíóëîãî ðîêó â³äðåìîíòóâàëè ä³ëÿíêè
íà 17 äîðîãàõ, ùî ðàçîì ñêëàäàº — 15,4 ê³ëîìåòðà. ² íà öå âèòðàòèëè 159,6 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.
— Óñ³ äîðîãè, ÿê³ ìè áóäóâàëè
ìèíóëîãî ðîêó — ãàðíî ñåáå ïîêàçàëè, òàì àñôàëüò «íå ç³éøîâ ç³
ñí³ãîì», — ñêàçàâ Í³öåíêî.
À ÷è òàê íàñïðàâä³? Âèð³øèëè
ïåðåâ³ðèòè, ó ÿêîìó ñòàí³ ö³ äîðîãè, ÿêèì óñüîãî ð³ê. Íàïðèêëàä, íà âóëèöÿõ Íåêðàñîâà òà
Ñòð³ëåöüê³é ðîáèëè ïîòî÷íèé ðåìîíò. Âîíè íåïîãàíî çáåðåãëèñÿ
ï³ñëÿ çèìè. Õî÷à íà ïåðø³é âæå
ç’ÿâèëèñÿ íåâåëèê³ ÿìêè òà òð³ùèíè. Ëàòêè, ÿê³ çàëèøèëèñÿ â³ä

ìèíóëèõ ðåìîíò³â, òàêîæ áà÷èëè.
Êîëî á³ëÿ âîêçàëó òåæ ðåìîíòóâàëè òîð³ê. Àëå, ìàáóòü, ÷åðåç
³íòåíñèâíèé ðóõ àâòîìîá³ë³â,
âîíî âæå âêðèëîñÿ òð³ùèíàìè.
Íà âóëèö³ Êè¿âñüê³é òåæ ìîæíà
ïðî¿õàòè íîðìàëüíî. Îò ò³ëüêè
ìèìîâîë³ óâàãó ïðèâåðòàþòü
«õâèë³» íà àñôàëüò³, ÿê³ íà÷å ðîçä³ëÿþòü ñìóãè äëÿ ðóõó. Ñêîð³ø
çà âñå, âîíè ç’ÿâèëèñÿ â³ä ïðîñ³äàííÿ äîðîæíüîãî ïîëîòíà ï³ä
âàãîþ àâòî òà ïàëþ÷èì ñîíöåì.
Ó äåÿêèõ ì³ñöÿõ, íàïðèêëàä, á³ëÿ
ïåðåõðåñòÿ ç âóëèöåþ ×îðíîâîëà,
âèäíî, ùî ö³ «õâèë³» çð³çàëè.
Òåïåð ïðî êàï³òàëüíèé ðåìîíò.
Íàéïåðøå ì³ñöå, êóäè ïî¿õàëè,
ùîá ïîäèâèòèñÿ íà éîãî ðåçóëüòàòè — ïðîñïåêò Þíîñò³. Â³ä
«Êíèæêè» òóäè ¿õàëè òà òðÿñëèñÿ
âóëèöÿìè: Äàíèëà Ãàëèöüêîãî,
Êîñòÿíòèíîâè÷à, Ëÿë³ Ðàòóøíî¿,
Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàííîãî. Ñàìå
òðÿñëèñÿ, áî òàì äîðîãè, ñõîæå,
íå ðåìîíòóâàëè âæå ê³ëüêà ðîê³â.
À íà â³äð³çêó Ïåðâîçâàííîãî —
Þíîñò³ — ñàäèáà Ïèðîãîâà,
ä³éñíî, õîðîøà äîðîãà. Ãàðíà ³
çðó÷íà (³ ç ïðèºìíèì îñâ³òëåííÿì ââå÷åð³) íà âóëèö³ Ïèðîãîâà
äî Ãí³âàíñüêîãî øîñå.
Äàë³ ïî¿õàëè íà âóëèöþ Áó÷ìè.
Íà â³äð³çêó äî ìàãàçèíó «Ðîäèííèé» òàì íîðìàëüíà äîðîãà — ¿¿
ðåìîíòóâàëè òîð³ê. À ï³ñëÿ íüîãî
³ äî ë³ñó — äîðîãè ïðîñòî íåìàº.
Àâòîáóñè òàì ëåäâå ïðî¿æäæàþòü.
Ì³ñöåâ³ âîä³¿ êàæóòü, ùî ÿìè òóò
ëàòàþòü êîæíîãî ðîêó, àëå ùîðàçó ¿õ ç’ÿâëÿºòüñÿ ò³ëüêè á³ëüøå.
Ïåòèö³þ ïðî ðåìîíò ö³º¿ ä³ëÿíêè
ìîæíà ï³äïèñàòè çà êîðîòêèì ïîñèëàííÿì (goo.gl/adMVxg).
Çàãàëîì, ä³ëÿíêè, ÿê³ êàï³-

òàëüíî ðåìîíòóâàëè ìèíóëîãî
ðîêó, âèòðèìàëè çèìó. Àëå äî¿õàòè äî íèõ ó äåÿêèõ ì³ñöÿõ äóæå
ñêëàäíî. Òàê, íàïðèêëàä, íà âóëèö³ Ó÷èòåëüñüê³é º â³äð³çîê ó ê³ëüêà
äåñÿòê³â ìåòð³â, ÿêèé çîâñ³ì íîâèé. À ïîðÿä — âóëèö³, äå çàì³ñòü
äîðîãè — çåìëÿ ç êàì³ííÿì.
ЯМКОВІСТЬ — ЦЕ НОРМАЛЬНО
ßê ðîçêàçàâ æóðíàë³ñòàì êåð³âíèê äåïàðòàìåíòó áëàãîóñòðîþ òà
êîìóíãîñïó Âîëîäèìèð Í³öåíêî, îñòàíí³ ê³ëüêà ðîê³â äîðîãè
ó Â³ííèö³ ñòàëè êðàùèìè. Öüîìó
ñïðèÿþòü íîâ³ òåõíîëîã³¿ ðåìîíòó, çá³ëüøåííÿ ô³íàíñóâàííÿ òà
óâàãè êîìàíäè â³ííèöüêî¿ ìåð³¿
íà ïðîáëåìí³ äîðîã³.
— Â³äñòåæèëè ñèòóàö³þ íà âñ³õ
äîðîãàõ ó Â³ííèö³ òà ìàºìî òàê³
ðåçóëüòàòè: ìèíóëî¿ âåñíè çàô³êñóâàëè 70 òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ ìåòð³â ïîøêîäæåíîãî äîðîæíüîãî
ïîêðèòòÿ, à ö³º¿ âåñíè — 50 òèñÿ÷

«ßìè íà äîðîãàõ
º â áóäü-ÿê³é
êðà¿í³ ªâðîïè.
Àáè çìåíøèòè öåé
ïðîöåñ — ïîòð³áíî
áóäóâàòè íîâ³ äîðîãè»
êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Öå ñåðéîçíå
çìåíøåííÿ, ÿêå âäàëîñÿ äîñÿãòè
çàâäÿêè ðåìîíòó âåëèêèìè ïëîùàìè íà äîðîãàõ, à íå «êëàïòèêàìè», — ñêàçàâ Í³öåíêî. — ² òåïåð
ìè ìåíøå âèòðà÷àºìî íà ïîòî÷í³
ðåìîíòè, à çåêîíîìëåí³ ãðîø³ —
íàïðàâëÿºìî íà êàï³òàëüí³ ðåìîíòè òà áóä³âíèöòâî äîð³ã. À òàê³
âóëèö³, ïðî ÿê³ ÷àñòî êàæóòü
â ñîöìåðåæàõ òà ïåòèö³ÿõ â³ííè÷àíè, ÿê Çóë³íñüêîãî, Áàòîçüêà,
Ëèïîâåöüêà — ó íèõ âæå äàâíî âè÷åðïàíèé òåðì³í åêñïëóàòàö³¿. Ìè
ïëàíóºìî ¿õ â³äðåìîíòóâàòè ïðè
íàñòàíí³ ñò³éêèõ ïîãîäíèõ óìîâ.
² íà äîêàç ñâî¿ì ñëîâàì äîäàâ
ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ, çà ÿêèì
Â³ííèöþ, âæå â÷åòâåðòå, íàçâàëè
íàéêîìôîðòí³øèì ì³ñòîì Óêðà¿íè.
«Òðîòóàðàìè ôàêòè÷íî çàäîâîëåí³ ïîíàä 90% îïèòóâàíèõ.
Ïî äîðîãàõ öåé ïîêàçíèê —
85%», — éäåòüñÿ ó ðåçóëüòàòàõ îïèòóâàííÿ â³ä ñîöãðóïè «Ðåéòèíã».

На перехресті Київської та Гонти ремонтують тротуар.
Роботи з дорожнім покриттям розпочнуться, як потепліє

ПЛАН РЕМОНТІВ НА 2018 РІК
ЗАПЛАНОВАНІ РОБОТИ З КАПРЕМОНТУ
ДОРІГ ТА ТРОТУАРІВ:
Гніванське шосе ............................. 23 млн грн
Пирогова (від площі Гагаріна
до вулиці Дачної) ............................. 5 млн грн
Миколи Ващука
(від Порика до Стельмаха) .............. 6 млн грн
Київська (від Зулінського
до лікарні № 2) ..................................7 млн грн
Богуна ............................................ 2,8 млн грн
БУДІВНИЦТВО ДОРІГ:
Верхарна .......................................... 5 млн грн
Проектна .........................................21 млн грн
Гонти (від Київської до вулиці Батозької
(колишня Кірова — авт.) ............... 0,2 млн грн
Гонти (від вулиці Північна
до залізничних колій) ................... 5,2 млн грн

Õî÷à Í³öåíêî ï³äì³òèâ, ùî ö³º¿
âåñíè ÿìè íà äîðîãàõ ñïðàâä³
«êèäàëèñÿ â î÷³». Ïðè÷èíîþ íàçèâàº — ï³çíî çàê³í÷èëàñÿ çèìà.
— ßêáè ó áåðåçí³ áóëî òåïëî,
äîðîæíèêè á â³äðåìîíòóâàëè
âæå 30% â³ä óñ³õ àâàð³éíèõ ä³ëÿíîê. ßìêîâ³ñòü óòâîðþºòüñÿ
çà íåñïðèÿòëèâèõ ïîãîäíèõ óìîâ
â áóäü-ÿê³é êðà¿í³ ªâðîïè. Óñþäè
ï³ñëÿ çèìè ðåìîíòóþòü äîðîãè.
Àáè çìåíøèòè öåé ïðîöåñ —
ïîòð³áíî áóäóâàòè íîâ³ äîðîãè.
Ç 2015 ðîêó ðîçïî÷àâñÿ ïðîöåñ
äåöåíòðàë³çàö³¿ òà áþäæåò Â³ííèö³ îòðèìàâ á³ëüøå ãðîøåé.
Çá³ëüøèëè ô³íàíñóâàííÿ é íà äî-

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРІГ:
Замостянська. Від Стрілецької до проспекту
Коцюбинського ........................... 20,8 млн грн
КАПРЕМОНТ ТРОТУАРІВ ТА ЯМКОВИЙ
РЕМОНТ ДОРІГ:
Магістратська (Хмельницьке шосе —
Театральна) ................................... 5,9 млн грн
Київська
(Зулінського — Гонти) .................... 7,1 млн грн
Соборна
(від будинку № 34 до № 50) ......... 0,8 млн грн
Проспект Коцюбинського (від Привокзальної
до Замостянської) ............................ 3 млн грн
Московська ...................................... 4 млн грн
1-й провулок Київський .................1,5 млн грн
Джерело: (goo.gl/Q8dNeG).

ðîæíº ãîñïîäàðñòâî. Àëå çà òðè
ðîêè íåìîæëèâî ïåðåáóäóâàòè
âñ³ äîðîãè â ì³ñò³: ¿õ ó íàñ ïîíàä
200 ê³ëîìåòð³â.
Çàïèòóºìî, ÿêå æ º ìàéáóòíº
â³ííèöüêèõ äîð³ã?
— Áàæàºìî ñòâîðèòè ó ì³ñò³ áåòîííó äîðîãó. Äëÿ ïðèêëàäó, äëÿ
Ëèïîâåöüêî¿, Ãîíòè, Çóë³íñüêîãî
ðîçãëÿäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü áóä³âíèöòâà ³ç çàñòîñóâàííÿì áåòîííèõ òåõíîëîã³é. Íå ìîæó ñêàçàòè,
êîëè òàì ç'ÿâèòüñÿ áåòîíêà, àäæå
íà íå¿ ïîòð³áí³ â³äïîâ³äí³ ïðîåêòí³ ð³øåííÿ òà ñóòòºâ³ êîøòè,
ÿêèõ ì³ñüêèé áþäæåò ïîêè ùî
íå ìàº, — â³äïîâ³â Í³öåíêî.

Активісти змусили дорожників працювати
Минулого тижня, 27 березня, активісти з
водійських спільнот «Авто Євро Сила» та
«Дорожній контроль» привернули увагу
комунальних служб до стану доріг. Через
їхню акцію дорожники екстрено латали ями
на шляхах.
— По всьому місту вибрали 11 локацій у Вінниці, серед яких Центр, Електромережа,
Старе місто тощо. Там знайшли найбільш
небезпечні ділянки, де були вибоїни, — роз-

казав голова ГО «Авто Євро Сила» Олександр
Марцинковський. — Робили усе за законом:
викликали патрульних і давали пояснення, що
є не огороджені ями; передавали інформацію
на Цілодобову варту; повідомляли службу
«Шляхове управління». Після відповідного
звернення в дорожників є термін у 7 днів. І
це реальний спосіб боротьби з ямами, чим
може скористатися кожна людина в Україні.
За його словами, патрульна поліція швидко

зафіксувала проблеми на дорогах, а дорожники — не були готові працювати.
— «Шляхове управління» виділило тільки
один трактор з причепом та двох працівників. Вони їздили та латали ті ями, які ми
знайшли з поліцейськими за цілий день.
Але акція дала гарний результат: усі 11 ям
дорожники ліквідували. І навіть більше. Для
прикладу, прибрали величезну яму, глибиною 11–12 сантиметрів, що була на перехресті

Чехова-Ватутіна на Тяжилові.
Питаємо, а що потрібно зробити у Вінниці,
щоб дороги не треба було щорічно ремонтувати?
— Потрібні капітальні ремонти, а не «латки».
От зробили трасу на Тяжилові (на вулиці Ватутіна — авт.) минулого року — вона й далі
добре служить. Я зміни бачу: видно, що стараються. Можливо, просто потрібно дати їм
трохи більше часу, — сказав Марцинковський.

RIA, Ñåðåäà,
4 êâ³òíÿ 2018
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А знаєте, яка справжня ознака, що прийшла весна?
Ні, не переливчастий спів пташок, яким уже можна
насолоджуватись раненько. Це виїзд байкерів на
дороги! Нарешті з весною нас!

простір для особистої думки

Підбірка головних порад із семінару з продажів
у Фейсбуці і Інстаграм. Коротко та по суті
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА RIAHUB

Íà ñåì³íàð «ßê ïðîäàâàòè
ó Ôåéñáóê òà ²íñòàãðàì» ó Â³ííèö³ ïðèéøëî á³ëüøå 200 ëþäåé. ×àñòèíà ïðè¿õàëà ç ³íøèõ ì³ñò ñïåö³àëüíî íà öåé
çàõ³ä. Çà ø³ñòü ãîäèí ³íòåíñèâó íîâà÷êè
îòðèìàëè äîñòàòíüî çíàíü, ùîá ïî÷èíàòè
ïðàöþâàòè â ñîöìåðåæåõ, à á³ëüø äîñâ³ä÷åí³ — â³äïîâ³ä³ íà óñ³ ñâî¿ ïèòàííÿ.
Ñåì³íàð ïðîéøîâ 30 áåðåçíÿ ó Ãàëåðå¿
«²íòåðØèê».
Êîðîòêî ïåðåïîâ³ìî, ïðî ùî ãîâîðèëè
ñï³êåðè. Çâè÷àéíî, öå — ëèøå âåðõ³âêà
àéñáåðãà. Óñÿ ñèëà â äåòàëÿõ, ïðî ÿê³
ðîçêàçóâàëè ³ ÿê³ ïîêàçóâàëè íà ñåì³íàð³.
ІРИНА ОЛІЙНИК:
«СЕКРЕТ
ЕФЕКТИВНОЇ
РЕКЛАМНОЇ
КАМПАНІЇ
У ФЕЙСБУЦІ —
ЦЕ ТЕСТУВАННЯ»
Ñïåö³àë³ñò â³ííèöüêî¿ ContextSisters
Agency. Êîìïàí³ÿ íàäàº êîìïëåêñí³
ïîñëóãè ïðîñóâàííÿ â ³íòåðíåò³.
Ðîçïîâ³äàëà íà ñåì³íàð³, ÿê ïðàâèëüíî
ïðîäàâàòè ó Ôåéñáóö³
Ñåêðåò åôåêòèâíî¿ ðåêëàìíî¿ êàìïàí³¿
ó Ôåéñáóö³ — öå òåñòóâàííÿ. Ïîòð³áíî
çàïóñòèòè ðåêëàìó îäðàçó ó ê³ëüêîõ ôîðìàòàõ — ç ð³çíèìè çîáðàæåííÿì, ç ð³çíèì
òåêñòîì. Çðîáèòè òàê, ùîá ¿¿ ïîáà÷èëè
ð³çíà àóäèòîð³ÿ, àëå ç³ ñõîæèìè ïàðàìåòðàìè — â³ê, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, ³íòåðåñè.
Ôåéñáóê öå äîçâîëÿº. Ì³í³ìàëüíà âàðò³ñòü íà ãðóïó îãîëîøåíü — äîëàð â äåíü.
×àñ òåñòóâàííÿ — â³ä òðüîõ äí³â. Ïîò³ì
àíàë³çóºòå, ÿêå îãîëîøåííÿ êðàùå ñïðàöþâàëî — äàëî á³ëüøå ïåðåõîä³â íà âàø
ñàéò. Îò éîãî ³ çàïóñêàºòå. Íà òåñòóâàííÿ
éäå ïðèáëèçíî 20% çàãàëüíîãî áþäæåòó
ðåêëàìíî¿ êàìïàí³¿ ó Ôåéñáóö³.
Êîëè íàëàøòîâóºìî òàðãåò³íã, ñîöìåðåæà âðàõîâóº ðåàëüíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ
ëþäèíè, à íå òå, ÿêå âîíà âêàçàëà ó ñâî¿õ
äàíèõ. Òîìó Ôåéñáóê ä³éñíî äóæå åôåêòèâíèé ³íñòðóìåíò ïîøóêó êë³ºíò³â äëÿ
ëîêàëüíîãî á³çíåñó.
Òåêñò âàøîãî ðåêëàìíîãî ïîñòó ìàº â³äïîâ³äàòè ê³ëüêîì ïàðàìåòðàì. Ïî-ïåðøå,
âè ÷³òêî âèçíà÷òåñü, õòî ö³ëüîâà àóäèòîð³ÿ
âàøî¿ ðåêëàìè. Çâåðòàéòåñü äî íå¿ íàïðÿìó. Òåêñò ìàº áóòè êîðîòêèé, àëå âè ìàºòå
ïðîïèñàòè âàøó åôåêòèâíó ïðîïîçèö³þ
äëÿ ïîòåíö³éíèõ êë³ºíò³â ³ ÷³òêî íàòÿê-

Олександр Канцлер: Сучасні
соцмережі, це не стільки про
якість, скільки про ідею
íóòè, ó ÷îìó âàøà ïåðåâàãà â ïîð³âíÿíí³
ç êîíêóðåíòàìè. Ó ê³íö³ ìàº áóòè çàêëèê
äî ä³¿ — ïåðåéòè íà ñàéò, íà ôîðìó ðåºñòðàö³¿, òîùî. Íàïðèêëàä: «Ìàºòå ïðèâàòíèé áóäèíîê, ïðàãíåòå çáåðåãòè êîøòè
íà îïàëåííÿ? Çàâ³òàéòå äî íàñ. Áåçêîøòîâíà êîíñóëüòàö³ÿ» ³ àäðåñà ñàéòó. Öå ðåêëàìíèé òåêñò äëÿ êîìïàí³¿, ÿêà ïðîäàº êîòëè.
Â³í äàâ íàì á³ëüøå 3000 ïåðåõîä³â íà ñàéò,
à ö³íà îäíîãî êë³êó áóëà 81 êîï³éêà.
ОЛЕКСАНДР
КАНЦЛЕР:
«КОНЦЕПТУАЛЬНІ
ПРОФІЛІ ПРАЦЮЮТЬ
НА 30–35%
ЕФЕКТИВНІШЕ»
Îäèí ç êðàùèõ ñïåö³àë³ñò³â
ïî ²íñòàãðàì â Óêðà¿í³. Çàñíîâíèê
Diez.agensy, êîìïàí³¿ ïî ïðîñóâàííþ
á³çíåñ³â ó Ôåéñáóêó ³ ²íñòàãðàì.
Îäèí ç çàñíîâíèê³â ñåðâ³ñó Insta.tools.
Ðîçïîâ³äàâ, ÿê ïðîäàâàòè â ²íñòàãðàì
Ð³âåíü çàëó÷åíîñò³ â ²íñòàãðàì â 15 ðàç³â
âèùå í³æ â Ôåéñáóê. Âè äîâøå ãîðòàºòå
ñòð³÷êó. Âè ãîðòàºòå ¿¿ äîòè, ïîêè íå ïîáà÷èòå ôîòêó, ÿêó âæå áà÷èëè ìèíóëîãî
ðàçó. Ó öþ ñîöìåðåæó 87% êîðèñòóâà÷³â
çàõîäèòü ì³í³ìóì ðàç â äåíü, à 43% —
áàãàòî ðàç³â â äåíü. 34% êîðèñòóâà÷³â —
18–24 ðîê³â, 33% — 25–34 ðîê³â.
ßêùî âè ðåêëàìóºòå êðîñ³âêè — òî ïîãàíî, êîëè íà ôîòî âîíè ïðîñòî ëåæàòü

Аншлаг. Семінар зібрав повну залу у виставковій галереї «ІнтерШик»
íà ïîëèö³. Ó íèõ ïîâèíí³ á³ãòè. ßêùî ìè
ïðîñóâàºìî äèòÿ÷èé ñàäîê — òî íåìàº
ñåíñó ôîòîãðàôóâàòè ³íòåð’ºð. Ìè ôîòîãðàôóºìî ùàñëèâèõ ä³òåé, ¿õ åìîö³¿.
Âè ïîâèíí³ ïðèäóìàòè ÿêóñü óí³êàëüíó
êîíöåïö³þ áðåíäó. Òàê³ êîíöåïòóàëüí³ ïðîô³ë³ — íà 30–35% åôåêòèâí³øå. ª, íàïðèêëàä, êàíàë ìàãàçèíó, ÿêèé ïðîäàº ïðÿæó.
Â³í íàçèâàºòüñÿ @ne_babushka. Óæå ñàìà
íàçâà ðóéíóº ñòåðåîòèï. ² êîíòåíò êàíàëó
ïîêàçóº, ùî â’ÿçàííÿ — öå ìîäíî, ùî öå
êëàñíå õîá³ äëÿ ìîëîäèõ æ³íîê.
Ñòîð³ç — º îäíèì ç íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ, íåäîðîãèõ ³ íàâ³òü áåçêîøòîâíèõ ³íñòðóìåíò³â ïðîñóâàííÿ â ²íñòàãðàì. Âîíè
çíèêàþòü ÷åðåç 24 ãîäèíè. 85% ëþäåé
äèâëÿòüñÿ ñòîð³ç. À ¿õ ïëàòíå ïðîñóâàííÿ
çàðàç âàðòóº êîï³éêè. Öå íàáàãàòî äåøåâøå ³ åôåêòèâí³øå, í³æ, íàïðèêëàä,
ðîçäàâàòè ëèñò³âêè íà âóëèö³.

óâàãó ìàêñèìóì íà 100 ç íèõ. Òîìó âêðàé
âàæëèâî çàö³êàâèòè ëþäèíó ç ïåðøî¿
ñåêóíäè. Íå âèéøëî — çíà÷èòü âàñ ³
íå ïîáà÷èëè.
Ó Ôåéñáóö³ äóæå äîáðå éäå â³äåî. Àëå
âè íå ìîæåòå ïðîñòî áðàòè ³ âñòàâëÿòè
ïîñèëàííÿ íà Þòóá. Ïîòð³áíî çàâàíòàæèòè ³ çàëèòè íàïðÿìó â Ôåéñáóê.
Îáîâ’ÿçêîâî âêàæ³òü ïåðøîäæåðåëî,
ÿêùî â³äåî íå âàøå.
Ïîñò³òü â³ðóñíå â³äåî. ßêå â³äåî ìîæå
ñòàòè â³ðóñíèì äëÿ ò³º¿ àóäèòîð³¿, íà ÿêó
ðîçðàõîâàíèé âàø òîâàð àáî ïîñëóãà, âè ç
÷àñîì çðîçóì³ºòå. Äóæå äîáðå éäóòü ð³çí³
íàð³çêè. Íàïðèêëàä, ÿ çðîáèâ äîá³ðêó ç
çàïèñ³â â³äåîðåºñòðàòîð³â — ÿê âèãëÿäàþòü
ï³øîõîäè âíî÷³. Öå ïðîñòî íåâèäèìêè, ÿê³
âèñêàêóþòü ç òåìðÿâè ó ñâ³òëî ôàð. Â³äåî
îòðèìàëî 64 òèñÿ÷³ ðåïîñò³â. Éîãî ïîáà÷èëè ï³âòîðà ì³ëüéîíà ëþäåé. À íà ðàçêðóòêó
öüîãî ïîñòó ìè âèòðàòèëè 0 öåíò³â.

МИКОЛА
ЗЛОТНІЦКИЙ:
«ВКРАЙ ВАЖЛИВО
ЗАЦІКАВИТИ
ЛЮДИНУ З ПЕРШОЇ
СЕКУНДИ»

ПАРТНЕРИ

Ïðåäñòàâíèê êîìïàí³¿ AutoMoto.ua, ñïåö³àë³ñò ïî SMM áåç áþäæåòó. Ðîçêàçóâàâ, ÿê ðîçêðó÷óâàòè ñòîð³íêó çà äîïîìîãîþ â³ðóñíèõ â³äåî
Ñó÷àñíà ëþäèíà â äåíü îòðèìóº áëèçüêî
1500 ðåêëàìíèõ ïîâ³äîìëåíü. Àëå çâåðòàº

RIA запускає школу маркетингу!
— Протягом останніх місяців ми провели
у Вінниці три бізнес-семінари, — каже Євгеній Блищик. — На квітень запланували ще
два у Тернополі та Хмельницькому. Окрім
цього, ми півроку працювали над концепцією і створенням школи маркетингу, в якій
викладати програму буде генеральний директор RIA Media Олег Горобець. Він вивчав маркетинг і менеджмент в університеті
в Клермон-Ферран (Франція) і в Києво-Могилянській бізнес-школі. Останні вісім років
Олег Горобець керує найбільшою в Україні

регіональною медіа-групою, в її активах
чотири газети, мережа зовнішньої реклами, ретрансляція 21 радіостанції, мережа
новинних порталів 20minut.ua, онлайнкаталог 20.ua, онлайн-афіша moemisto.
ua. Наші медіа-продкути — лідери по охопленню аудиторії у Центральній та Західній
Україні. Щороку ми обслуговуємо більше
тисячі рекламодавців. За увесь час зібралось чимало кейсів та практичного досвіду,
і ми вирішили поділитись найголовнішим
на школі маркетингу, яка стартує у травні.

КУРС МАЄ ТРИ РІВНІ
 Теорія
Шість занять (одне на тиждень). На них
учасники розроблять рекламну стратегію
для свого бізнесу.
За курс навчання розберуть теми: що
потрібно говорити в рекламі, щоб вона
працювала; як правильно формувати
рекламне повідомлення; як визначити
свою цільову аудиторію і через які канали
до неї краще звертатись, щоб реклама
спрацювала.

 Практика
Два-три групових заняття, в рамках яких
кожен учасник, який пройшов перший рівень зможе розібрати в деталях з Олегом
Горобцем свою нову рекламну стратегію.
Кожен отримає корегування і конкретні
поради, що потрібно змінити і як покращити свою рекламу.
 Запуск
Дві-три зустрічі з власником та менеджментом компанії, на яких Олег Горобець
допоможе інтегрувати нове рекламне ба-

чення в компанію і поставити його «на
колеса». По закінченню Олег проведе ще
одну двогодинну-годинну зустріч з власником тет-а-тет, на якій поділиться своїми
спостереженнями за роботою компанії,
і дасть поради, що потрібно змінювати,
покращувати і як це правильно зробити.
Зареєструватись на школу
та дізнатись деталі можна
за телефоном +38 (063) 799 99 74
420487

422093
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ЗА СЕРІЮ ЗЛОЧИНІВ «МАЖОРА»
ПРОКУРОР ПРОСИВ НЕ САДИТИ
Така справа  За серію шахрайств
з «липовими» п’ятисотками і кілька
крадіжок підряд відправили до в’язниці.
Але представник державного
звинувачення просив суд не садити
злодія, який і раніше мав проблеми з
законом. Тепер прокурор подає на вирок
апеляцію і не признається, що у ній пише
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Ó îäíîìó ç åï³çîä³â ó ö³é êðèì³íàëüí³é ³ñòîð³¿,
ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç êðàä³æîê ³ ñåð³¿
øàõðàéñòâ, ïîòåðï³ëà — ñï³âðîá³òíèöÿ êîðïîðàö³¿ RIA. Ç ¿¿
êàá³íåòó þíàê, ÿêèé ïðèéøîâ
íà ñï³âáåñ³äó, ïîöóïèâ íîóòáóê.
Ñêîðèñòàâñÿ íåäîâãîþ â³äñóòí³ñòþ ïåðñîíàëó. Õòî âêðàâ, ïîáà÷èëè ïîò³ì íà â³äåîçàïèñó ç êàìåð.
— Âè íå áà÷èëè, ùî ó íàñ âåäåòüñÿ ñïîñòåðåæåííÿ? — ïèòàþ
þíàêà ó êîðèäîð³ Â³ííèöüêîãî
ì³ñüêîãî ñóäó, ïîêè ÷åêàºìî ïîâåðíåííÿ ñóää³ ç íàðàä÷î¿ ê³ìíàòè ³ç âèðîêîì.
Àëå ï³äñóäíèé íå õî÷å ãîâîðèòè í³÷îãî ïðî òå, ùî â³í çðîáèâ. Ôîòîãðàôóâàòè ñåáå þíàê
íå äîçâîëèâ. Éîìó òðîõè á³ëüøå
20-òè ðîê³â. Îäÿãíåíèé äîðîãî,
íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî îô³ö³éíî
çíà÷èòüñÿ íåïðàöþþ÷èì. Îñâ³òó
çäîáóâàâ â àêàäåì³¿ ÌÂÑ ³ ÿêèéñü
÷àñ, ÿê ñàì ðîçïîâ³äàº, íàâ³òü
ñëóæèâ ó âíóòð³øí³õ â³éñüêàõ, ÿê³
òåïåð íàçèâàþòüñÿ Íàöãâàðä³ºþ.
— ×óëà, ùî ôàëüøèâêàìè ðîçðàõîâóâàëèñÿ â ìàãàçèíàõ, — ïðîäîâæóþ ðîçìîâó.
— Òî áóëî îäèí ðàç, — íå êàæå
ïðàâäè ñï³âðîçìîâíèê.
Íàñïðàâä³ íå îäèí. Ó âèðîêó éäåòüñÿ ïðî ï’ÿòü äîâåäåíèõ
åï³çîä³â øàõðàéñòâà ç íåñïðàâæí³ìè êóïþðàìè. Ñò³ëüêè ðàç³â
âèõîâàíåöü àêàäåì³¿ ÌÂÑ ðîçðàõîâóâàâñÿ ó ð³çíèõ ì³ñöÿõ «ëè-

ïîâèìè» ï’ÿòèñîòêàìè íàâåñí³ ³
âë³òêó ìèíóëîãî ðîêó. Êóïóâàâ
ùîñü íåäîðîãå ³ çàáèðàâ çäà÷ó
ñïðàâæí³ìè ãð³øìè.
Óïåðøå òàê çðîáèâ, ÿê âñòàíîâèëè ñë³ä÷³, â ñàëîí³ êðàñè
íà Þíîñò³. Çàïëàòèâ ôàëüøèâêîþ çà ðàí³øå íàäàí³ ïîñëóãè
ä³â÷èí³, ÿêó íàñïðàâä³ âèãàäàâ.
Éîìó äàëè 400 ãðèâåíü çäà÷³. Ïîâòîðèâ êîëèøí³é «íàöãâàðä³ºöü» ñâîþ àôåðó â ê³îñêó íà ðèíêó «Óðîæàé». Çíîâó
çà «ëèïîâó» ï’ÿòèñîòêó êóïèâ
çàðÿäêó äî ñìàðòôîíà. Çàðîáèâ
ó òàêèé ñïîñ³á 460 ãðèâåíü, âèäàíèõ ïðîäàâöåì íà çäà÷ó. À ïîò³ì çì³ã ùå òðè÷³ êóïèòè ùîñü
íåäîðîãå çà íåçðîçóì³ëîãî ïîõîäæåííÿ êóïþðè. Íà Ñîáîðí³é
â «Doner Roll» çàìîâèâ ¿æó ³ âçÿâ
400 ãðèâåíü çäà÷³. Íà Ïèðîãîâà
â ìàãàçèí³ «Ñóñ³äêà» ïðèäáàâ
ïà÷êó öèãàðîê ³ îòðèìàâ 480 ãðèâåíü ðåøòè. ² â êàôå «Salatoff»
íà Êðîïèâíèöüêîãî ïîïèâ êàâè,
çàðîáèâøè 470 ãðèâåíü.
Ïàðàëåëüíî ç öèìè çëî÷èíàìè,
êâàë³ô³êîâàíèìè ÿê øàõðàéñòâî,
õëîïåöü êðàâ. Ïî÷àâ, ñóäÿ÷è ç
âèðîêó, ç íîóòáóêó. Ì³æ ³íøèì,
ïîòåðï³ëà äîñ³ ÷åêàº ïîâåðíåííÿ
ñâîº¿ òåõí³êè, ç ÿêî¿ êðàä³é âèäàëèâ óñþ ³íôîðìàö³þ. Ñóìí³âàºòüñÿ, ùî âæå çàðàç íîóòáóê,
îö³íåíèé åêñïåðòàìè ó áåç ìàëîãî 6 òèñÿ÷, áóäå ó ïðèäàòíîìó
äëÿ ðîáîòè ñòàí³.
— Íå áóëî ó ìåíå òàêîãî, ùîá
êîíêðåòíî ïðèéòè, àáè âêðàñòè, — ãîâîðèòü æóðíàë³ñòó ï³äñóäíèé. — ß íàâ³òü öåé íîóòáóê

ïîâåðíóâ íà íàñòóïíèé äåíü
â ïîë³ö³þ.
— Òî âè æ íå â ïîë³ö³¿ éîãî
âçÿëè, ÷îãî òóäè ïîâåðòàëè?
— ß ïðèéøîâ ³ ñêàçàâ, ùî
âçÿâ…
Í³áèòî ñàì ç³çíàâñÿ? Ðåäàêö³ÿ æ ìàº ³íôîðìàö³þ, ùî êðàä³ÿ
øóêàëè. ² ó âèðîêó ñêàçàíî, ùî
â³í ùå òðè÷³ êðàâ ï³ñëÿ öüîãî.
Ó ãóðòîæèòêó ìåäóí³âåðñèòåòó
ç äèâàíó ó â³ä÷èíåí³é ê³ìíàò³
â³í óçÿâ äâà ìîá³ëüí³ òåëåôîíè.
Ó ðåñòîðàí³ «Ñëîâ’ÿíñüêèé äâ³ð»
çàéøîâ â ï³äñîáêó òà âèòÿã ³ç æ³íî÷î¿ ñóìêè ãàìàíåöü ç ãð³øìè.
² â êàôå «Ñòàðèé Éîðê» (âæå áóäó÷è ï³ä ñë³äñòâîì, ÿê ðîçóì³ºìî ç äàòè ñêîºííÿ öüîãî åï³çîäó)
ïðèáðàâ äî ðóê ç³ ñòîëó ÷óæèé
ìîá³ëüíèê.
— ß ðîç³éøîâñÿ ç³ ñâîþ êîõàíîþ, — îñü òàê ïîÿñíþº ïðè÷è-

— ß ðîç³éøîâñÿ ç³
ñâîºþ êîõàíîþ,
— íà íåãàðàçäè â
îñîáèñòîìó æèòò³
ñïèñàâ ñêîºííÿ ñåð³¿
çëî÷èí³â ï³äñóäíèé
íó ñêîºííÿ çëî÷èí³â ï³äñóäíèé
þíàê. — Öå áóâ òàêèé ïåð³îä
÷àñó, ùî ðóêè-íîãè îïóñêàëèñÿ,
í³÷îãî íå õîò³ëîñü…
— Òî âè æ íå îäèí ðàç âçÿëè
òå, ùî ïîãàíî ëåæèòü, ³ ìàëè ñóäèì³ñòü ðàí³øå, — ãîâîðþ.
— Òàì ³íøà ñèòóàö³ÿ. Ó ìåíå
ÄÒÏ áóëî, — êàæå ñï³âðîçìîâíèê
³ ðîçïîâ³äàº, ùî â ïîêàðàííÿ õîäèâ ïðèáèðàòè âóëèö³. — Áîÿâñÿ, ùî õòîñü çíàéîìèé ïîáà÷èòü.
Àëå â³äðîáëÿâ, áî çàñëóæèâ…
Çàðàç âàíòàæíèêîì ïðàöþþ, áî
íà íîðìàëüíó ðîáîòó íå áåðóòü.
Ó òîé äåíü ñóääÿ âèðîêó íå âèí³ñ. Ñåêðåòàð ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ
ï³ñëÿ ïîÿâè æóðíàë³ñòà âèõîäèëà
â ïðèì³ùåííÿ äëÿ ñóää³â, à êîëè
ïîâåðíóëàñÿ, ñêàçàëà: çàñ³äàííÿ
ïåðåíåñëè íà íàñòóïíèé ðàíîê.
² òîä³ çâèíóâà÷åíîãî â ÷îòèðüîõ
êðàä³æêàõ òà ï’ÿòè øàõðàéñòâàõ,
ùî äîòè áóâ ï³ä äîìàøí³ì àðå-

ХТО ПОПРАВИТЬ ПРОКУРОРА?
Якщо сумніваєтеся в законності дій прокурора або маєте інформацію про
його недоброчесність, поінформуйте відповідні органи. Хто контролює
співробітників прокуратури, крім вище стоячих колег по службі?

КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ ПРОКУРОРІВ
Орган, який перевіряє проступки прокурорів
та приймає рішення про притягнення їх до
дисциплінарної відповідальності та про звільнення
 Право на звернення до названої комісії зі скаргою

на прокурора має кожен, кому відомі факти
вчинення прокурором дисциплінарного проступку.
 На сайті Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
прокурорів є зразок дисциплінарної скарги
(qps.ru/OM0EX).

39
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75

21

прокурорів притягнули до дисциплінарної відповідальності у цьому році

дисциплінарних
проваджень
завершилися
звільненням

прокурорів притягнули до дисциплінарної відповідальності в 2017-му році

дисциплінарне
провадження
завершилось
звільненням

РАДА ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

Вищий орган самоврядування прокурорів
 Через сайт Ради прокурорів можна
надіслати анонімне електронне
звернення (qps.ru/rz3u5).

Вищий орган з контролю суддів і
посадовців прокуратури
 На сайті Вищої ради правосуддя
є форма скарги на прокурорапорушника (qps.ru/toLTI).

Як подати скаргу на співробітника прокуратури його вищестоящому
керівнику? Наприклад, прокурору області? «Телефон довіри» працює,
як сказано на сайті прокуратури Вінницької області, тільки у робочий
час щодня, крім вихідних, за номерами: (0432) 32–92–32,
(0382)75–51–39. Як цілодобова альтернатива, на сайті вказана
«електронна пошта довіри»: korrupcia.vin@gp.gov.ua.

øòîì, çàáðàëè ó â’ÿçíèöþ ³ç
çàëè ñóäó. Ïðèñóäèëè 4 ðîêè òà
10 äí³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.
Ð³øåííÿ íåùîäàâíî ç’ÿâèëîñÿ
â Ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü. Ç íüîãî
ä³çíàºìîñÿ, ùî âèïóñêíèê àêàäåì³¿ ÌÂÑ íàñïðàâä³ áóâ ñóäèìèé
äâ³÷³. ² ãðîìàäñüê³ ðîáîòè éîìó
ïðèçíà÷èëè çîâñ³ì íå çà ÄÒÏ,
ÿê ñêàçàâ æóðíàë³ñòó, à çà êðàä³æêó. Êð³ì òîãî, îñòàííÿ éîãî
ñóäèì³ñòü íå ïîãàøåíà.
— Áóëî ï³âðîêó õîä³íü ïî ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ. Â³í ïðîäîâæóº
êðàñòè, åï³çîäè îá’ºäíóþòü, çàñ³äàííÿ ïåðåíîñÿòü… Ó íèõ òàê³
ïðîöåäóðè, à äëÿ ìåíå — ñòðåñ,

ÿêèé çäîðîâ’ÿ íå äîäàº, — ðîçïîâ³äàº ïîòåðï³ëà â ö³é êðèì³íàëüí³é ³ñòîð³¿ Àëëà Âîëüñüêà. — Ïîë³öåéñüê³ ñïðàöþâàëè ïðåêðàñíî — øâèäêî ïðè¿õàëè íà âèêëèê, âèëó÷èëè íîóòáóê ó êðàä³ÿ,
ïðîâåëè ñë³ä÷³ åêñïåðèìåíòè,
à îò äàë³ — ïðîöåñ çàòÿãíóâñÿ.
Íà çàñ³äàíí³ ÿ áóëà øîêîâàíà,
êîëè ïðîêóðîð ïðîñèâ âèïðîáóâàëüíèé òåðì³í ï³ñëÿ äåâ’ÿòè
åï³çîä³â øàõðàéñòâà ³ êðàä³æîê.
Ùî éîãî ïåðåêîíàëî áóòè íàñò³ëüêè ïîáëàæëèâèì äî ï³äñóäíîãî? Ìîæå, ïðîêóðîð ïðèì³ðÿâ
íà ñåáå ðîëü àäâîêàòà? Êîãî ³ â³ä
êîãî çàõèùàº ïðîêóðàòóðà?

Прокурорський секрет про апеляцію
Що апеляцію на цей вирок подають і сторона
державного звинувачення, і підсудний, сказали RIА у Вінницькій місцевій прокуратурі.
У суді по цій справі працював прокурор Сергій
Солодкий. Телефонуємо йому після вироку
про 4 роки тюрми з питанням, що проситиме
для підсудного в апеляційній скарзі.
Прокурор каже, що підстави ще не сформульовані й сама апеляція не написана, тому
сказати не може. Це при тому, що на оскарження вироку залишилися вже лічені дні.
На питання про ту міру покарання, яку назвав на суді першої інстанції, Сергій Со-

лодкий узагалі не захотів відповідати. Враз
згадав, що не вправі давати коментарі без
погодження з керівництвом.
Через прес-секретаря прокуратури області
зв’язуємося із заступником керівника Вінницької місцевої прокуратури.
— Апеляція буде подана на цей вирок, —
говорить Володимир Панченко. — Якщо зараз кому-небудь розкажемо, що будемо
писати в апеляції, то ці аргументи можуть
бути написані в чужій апеляції.
Прошу не озвучувати аргументи, а тільки
строк покарання, який проситиме державне

звинувачення, і чую:
— Наша позиція з цього приводу ще
не сформована, так як апеляційна скарга
ще не готова і не підписана.
Володимир Панченко підтвердив, що прокурор у першій інстанції просив не садити
за грати юнака, який скоїв цілий ряд нових
злочинів, вже маючи судимість:
— У судових дебатах просили покарання
у виді позбавленні волі зі звільненням від
відбування цього покарання з іспитовим
строком.
— Чому така була позиція? — прошу пояс-

нення.
— Позицію прокурор формує за своїм внутрішнім переконанням, — відповідає співрозмовник. — Оцінювати зараз позицію прокурора ми
теж не можемо, тому що не таке покарання
в рішенні суду, яке просив прокурор, і законної
сили воно не набрало, ми його оскаржуємо.
Напрошується висновок, що прокурор попросить таке ж покарання, як просив у першій інстанції. Про це кажу його керівнику.
— Ще раз повторюю: не можу сказати, що
будемо просити в апеляції, — знов немає
прямої відповіді.
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ЖИТЛОВІ ВІЙНИ: «З ТАКИМ
ГОЛОВОЮ БУДИНОК ЗАВАЛИТЬСЯ»
Зворотний бік  Більше року
в багатоповерхівці на Короленка,
33 не припиняються чвари між ексголовою об’єднання співвласників та
нинішним очільником правління. І як
результат, страждають мешканці, які
не можуть отримати капремонту даху,
цілих труб у підвалі та працюючих ліфтів
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RІА,
(063)7758334

Äî ðåäàêö³¿
çâåðíóâñÿ ²ãîð Ë³çàíîâñüêèé. Â³í îá³éìàâ ïîñàäó
ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ó îá’ºäíàíí³
ñï³ââëàñíèê³â «Êîðîëåíêà, 33»
(äàë³ — ÎÑÁÁ), ùî êåðóº áóäèíêîì çà ö³ºþ æ àäðåñîþ. ×îëîâ³ê
ðîçïîâ³â, ùî ó ê³íö³ 2016 ðîêó
éîãî íåçàêîííî çâ³ëüíèëè. À òåïåð, ÷åðåç áåçä³ÿëüí³ñòü íîâîãî
ãîëîâè ÎÑÁÁ, â³í ïðîñòî ïîáîþºòüñÿ, ùî öÿ áàãàòîïîâåðõ³âêà
îäíîãî äíÿ çàâàëèòüñÿ.
— Ïðîòîêîë çáîð³â ³ ï³äïèñè
ñï³âìåøêàíö³â, äå ìåíå óñóíóëè
ÿê ãîëîâó — áóëè ï³äðîáëåí³. Ç
öèì äîêóìåíòîì Êîøóáñüêèé
(íîâèé ãîëîâà — àâò.) ï³øîâ
äî ì³ñöåâîãî äåðæðåºñòðàòîðà, àëå éîãî íå çàðåºñòðóâàëè.
Äî öüîãî çâåðòàâñÿ ç ëèñòîì
äî ö³º¿ ñëóæáè, äå ïåðåë³÷èâ
óñ³ ôàêòè ïîðóøåííÿ, — êàçàâ
Ë³çàíîâñüêèé. — Äàë³ Àíäð³é
Êîøóáñüêèé ïî¿õàâ àæ ó Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé, äå éîãî çìîãëè
çàðåºñòðóâàòè ÿê ãîëîâó ÎÑÁÁ. Ç
òèõ ï³ð ÿ íàìàãàþñü îñêàðæèòè
ó ñóäàõ öå ð³øåííÿ, óñå ìàðíî.
Ë³çàíîâñüêèé çâèíóâà÷óº ãîëîâó ïðàâë³ííÿ â òîìó, ùî òîé
íå ðîáèòü êàï³òàëüíèõ ðåìîíò³â
áóäèíêó. ² äîäàº, ùî íèí³øíèé

ãîëîâà ðîáèòü ïîòî÷í³ ðåìîíòè
ñâî¿ìè ðóêàìè, çà ùî «ïëàòèòü
ñîá³».
— Â³í çàìîâëÿº ðîáîòè ó ñåáå,
ÿê ó ô³çè÷íî¿ îñîáè-ï³äïðèºìöÿ.
Ó áóäèíêó «ëàòàëèñÿ» ò³ëüêè ä³ðè.
À çà ìî¿ìè ðîçðàõóíêàìè, íà ðàõóíêó îá'ºäíàííÿ çà óâåñü ÷àñ
ìàëî áóòè íàêîïè÷åíî 550 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Àëå, ÿê ìè áà÷èìî, —
ë³ôòè âæå 10 äí³â â³äêëþ÷åí³.
Çíà÷èòü, ãðîøåé íåìàº. Íà ùî
â³í âèòðà÷àº êîøòè — íåâ³äîìî.
БОРЖНИКИ ТА ВІНИК
Ïàí ²ãîð çàïðîñèâ æóðíàë³ñò³â
íà çáîðè ñï³ââëàñíèê³â 31 áåðåçíÿ. Íà íèõ áóëè ïðèñóòí³ áëèçüêî
ñîòí³ ëþäåé, ïåðåâàæíî ïîõèëîãî
â³êó. Â³çóàëüíî, áóäèíîê íå âèãëÿäàº ÿê àâàð³éíèé, ÿê ðîçêàçóâàâ Ë³çàíîâñüêèé: íåóøêîäæåí³
ñò³íè, ö³ë³ â³êíà ó ï³ä’¿çäàõ.
Ïðîòå íà êîæíèõ äâåðÿõ
äî ï³ä’¿çä³â ïðèêëåºíèé ëèñò ç
îãîëîøåííÿì, ùî ë³ôòè â³äêëþ÷åí³ ÷åðåç áîðã.
Í³áè-òî, öå é ìàº ñòàòè ïðè÷èíîþ îáãîâîðåííÿ íà çáîðàõ. Àëå,
íà äèâî, ïåðøèì «íàãàëüíèì»
ïèòàííÿì, ñòàëî… çàáîðîíèòè
æóðíàë³ñòó ô³êñàö³þ ïîä³¿. Ùî
º ïðÿìèì ïîðóøåííÿì ñòàò³ 2 çàêîíó «Ïðî äðóêîâàí³ çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿» (goo.gl/e4piB9).
Ïîîá³öÿâøè, ùî çà ïîøèðåííÿ
³íôîðìàö³¿ ïðî çáîðè áóäå êðè-

Поліція розслідує кримінал
— Про ситуацію на Короленка,
33 не чув. Проте це є внутрішніми справами цього об’єднання.
Якщо не задоволені роботою
правління, голови ОСББ — нехай переобирають, — розказав
начальник міського відділу розвитку ОСББ Ігор Іванов. — Міська
влада не втручається у цей процес взагалі: багатоповерхівка є
майном співвласників і вони
за нього відповідають. Ніхто з
виконавчих органів міськради
не може нав’язувати їм, як і що
робити. Не вдається вирішити
усе мирно: тоді звертайтесь
до суду.
У ОСББ «Короленка, 33» пла-

нують робити капремонт даху,
повністю замінити труби у підвалах та продовжити модернізацію
електромереж, щоб зменшити
споживання електрики. І втілити найбільший проект: утеплити
будинок.
Щоправда, всі ці плани є під
великим питанням, бо колишні очільники ОСББ звинувачують один одного у розтратах. І
як розказав Ігор Лізановський,
на Кошубського в поліції відкрили справу за фактом «Підробка
документів, печаток». Найсуворіше покарання за цією статтею — тюрма, строком до трьох
років (goo.gl/DeHqU9).

Збори співвласників тривали три години. На них виконавчий директор ОСББ Олександр
Гаврилюк (зліва) розповідав людям про боротьбу з боржниками та заплановані ремонти
ì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, æèòåë³
âðåøò³-ðåøò çàñïîêî¿ëèñÿ òà ïî÷àëè ðîçãëÿäàòè ïðîáëåìè ñâîãî
áóäèíêó.
Âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð ïðàâë³ííÿ Îëåêñàíäð Ãàâðèëþê ðîçêàçàâ
ëþäÿì, ùî íà çáîðàõ ìàþòü âèçíà÷èòè ãîë³â ïðàâë³ííÿ, âèçíà÷èòè òàðèô íà óòðèìàííÿ áóäèíêó, ï³äêëþ÷èòè ÎÑÁÁ äî ñàéòó
òà áàãàòî ³íøîãî.
— À ÷îìó ë³ôòè íå ïðàöþþòü?
×îìó ÿ ç ïàëèöåþ ìàþ ùîäíÿ
ï³äí³ìàòèñÿ òà ñïóñêàòèñÿ öèìè
ñõîäàìè?! — îáóðþâàâñÿ ÷îëîâ³ê
â ë³òàõ.
Íà ùî éîìó â³äïîâ³äàâ Ãàâðèëþê, ùî «óñå ðîçãëÿíóòü çã³äíî
ïîðÿäêó äåííîãî». Õî÷à äàë³ ãîâîðèâ ïðî áîðîòüáó ç áîðæíèêàìè, ïðî âåëè÷åçí³ ñóìè çà ñâ³òëî
òà ïðî ñîâîê äëÿ âàã³òíî¿ ïðèáèðàëüíèö³. Ëþäè, íàñëóõàâøèñü óñ³õ ñòðàõ³òü, ïîãîäèëèñÿ
íà á³ëüøèé òàðèô çà óòðèìàííÿ
áóäèíêó — 4,30 ãðèâí³ çà êâàäðàòíèé ìåòð.
Äàë³ â³í ðîçêàçàâ, ùî º ïëàí
ïåðåêðèòè äàõ, â³äðåìîíòóâàòè
òðóáè ó ï³äâàë³ òà áàãàòî ³íøèõ
ðîá³ò. Ãîëîâà ÎÑÁÁ Àíäð³é Êîøóáñüêèé ïîâ³äîìèâ, ùî íà ðàõóíêó îá’ºäíàííÿ º 247 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Õî÷à, çà ñëîâàìè Ãàâðèëþêà, íà âñ³ ðîáîòè öüîãî
íå âèñòà÷èòü.
— Òàê, ãðîø³ º! À ÷îìó æ ë³ôòè íå ïðàöþþòü? ×îìó â ï’ÿòîìó
ï³ä’¿çä³ òðóáè ó ï³äâàë³ òå÷óòü? —
íå çàñïîêîþâàëèñÿ äåÿê³ ìåøêàíö³.
— Áóëà çàáîðãîâàíí³ñòü ÷åðåç
Ë³çàíîâñüêîãî, ÿêèé íå ïåðåäàâ
ô³íàíñîâó äîêóìåíòàö³þ, — ïî÷àâ
ïîÿñíþâàòè ãîëîâà ÎÑÁÁ Àíäð³é

Êîøóáñüêèé. — Àëå ç ïîíåä³ëêà óñå çàïðàöþº, áîðã çà ñâ³òëî
ñïëàòèâ.
Íà çáîðàõ ñï³ââëàñíèêè ó ðåçóëüòàò³ âèð³øèëè òå, ùî Êîøóáñüêîãî òðåáà çíÿòè ç êåð³âíèöòâà.
НЕМАЄ РЕМОНТІВ, БО
НЕ ДАЮТЬ ПРАЦЮВАТИ
Ï³ñëÿ òðüîõ ãîäèí çáîðè îãîëîñèëè çàêðèòèìè. ², íàðåøò³,
æóðíàë³ñòó âäàëîñÿ ïîãîâîðèòè
âæå ç åêñ-ãîëîâîþ ÎÑÁÁ Àíäð³ºì Êîøóáñüêèì, àáè ç’ÿñóâàòè
éîãî ïîçèö³þ ó ö³é äèâí³é ³ñòîð³¿.
— Ç 2016 ðîêó, êîëè áóâ çíÿòèé Ë³çàíîâñüêèé, â³í ñòâîðþº
ìàêñèìàëüí³ ïåðåïîíè äëÿ ðîáîòè îá'ºäíàííÿ. Àëå ï³äðîáêè
äîêóìåíò³â ç ìîãî áîêó íå áóëî! ²
Ë³çàíîâñüêèé öå çíàº, áî íàìàãàºòüñÿ îñêàðæèòè ä³¿ ðåºñòðàòîðà,
à íå ïðîòîêîë çáîð³â. À òîä³ ïî÷íóòü âèêëèêàëè ìåøêàíö³â äîìó
äî ñóäó, äå âîíè ï³äòâåðäÿòü ñâî¿
ï³äïèñè.
— ×è ïðàâäà, ùî ó áóäèíêó ç
ïî÷àòêó 2017 ðîêó í³÷îãî íå ðîáëÿòü òà íå ðåìîíòóþòü?
— Ó çâ'ÿçêó ç òèì, ùî Ë³çàíîâñüêèé äîñ³ íå ïåðåäàâ ìåí³
äîêóìåíò³â — ó ìåíå íåìàº êîøòîðèñó. Âèêîíóâàòè êàï³òàëüí³
ðåìîíòè íå ìîæëèâî áåç öüîãî,
áî öå º ïîðóøåííÿì. Ïðîòå âñ³
àâàð³éí³ ðîáîòè âèêîíóþòüñÿ ðåãóëÿðíî: ïðîðâàëî òðóáó íà 8 áåðåçíÿ, îïåðàòèâíî çàëàòàëè. Áóäèíîê äîâîë³ ñòàðèé, éîìó âæå
34 ðîêè. Âçàãàë³, íå ìàþ÷è äîêóìåíò³â, ÿ áóâ çìóøåíèé ðîáèòè
óñå çàíîâî. Ïðàöþâàëè íà ñâ³é
ñòðàõ òà ðèçèê.
— ×îìó âèð³øèëè ïîêèíóòè
ãîëîâóâàííÿ â ÎÑÁÁ?

— ×åðåç ñòðåñ, ÿêèé ïîñèëþºòüñÿ ïîñò³éíèìè ñêàðãàìè â³ä
²ãîðÿ Ëåîí³äîâè÷à. Ó ïåðøèé
ì³ñÿöü ðîáîòè, êîëè ÿ îòðèìàâ
ðàõóíîê ï³ñëÿ Ë³çàíîâñüêîãî,
íà íüîìó çàëèøèëîñÿ 8 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Õî÷à ÿ áóâ îáðàíèé
13 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó, àëå äîñòóï äî ðàõóíêó îòðèìàâ ëèøå
14 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó. Çà öåé ÷àñ
Ë³çàíîâñüêèé âèòðàòèâ áëèçüêî
70 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ïðîâîäèëèñÿ
ðîáîòè, íà ÿê³ ÿ íå áà÷èâ âçàãàë³
àêò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò.
Óæå ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ ìàòåð³àëó íà 20minut.ua äàâ ñâîþ ïîçèö³þ ó ö³é ³ñòîð³¿ Îëåêñàíäð
Ãàâðèëþê.
«ÎÑÁÁ òóò í³ äî ÷îãî. Ëþäè
ñòðàæäàþòü â³ä ïîãàíîãî êåð³âíèêà, í³ äëÿ êîãî öå íå ñåêðåò.
Äëÿ ³íôîðìàö³¿ ÷èòà÷³â, ²ãîð Ë³çàíîâñüê³é âæå äàâíî íå ãîëîâà,
íå ÷ëåí ïðàâë³ííÿ, íå ïðîïèñàíèé é íå ïðîæèâàº íà Êîðîëåíêà, 33, — ïèñàâ Ãàâðèëþê â êîìåíòàðÿõ ï³ä íîâèíîþ. — Ñâî¿ìè çàÿâàìè ïî ñóäàì, áàíêàì
³ ³íøèì ³íñòàíö³ÿì íå ò³ëüêè
çàâàæàº íîðìàëüíî ïðàöþâàòè,
àëå ³ âëàçèòü â ðîáîòó þðèäè÷íî¿ îñîáè. Ñóìà, ÿêó îçâó÷óº ²ãîð
Ë³çàíîâñüê³é â 550 òèñÿ÷, í³÷èì
íå ï³äòâåðäæåíà, ìîæíà áóëî â³äðàçó ãîâîðèòè ì³ëüéîí, ÷îìó á
³ í³. Ë³ôòè ñòîÿëè äðóãèé äåíü,
à íå äåñÿòü».

ДИВІТЬСЯ ФОТО
НА 20MINUT.UA
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться фото! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)

421988
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РЕКЛАМА

У ВІННИЦІ ЖИВУТЬ
«НОВЕНЬКІ» ПТАХИ

Рожевих шпаків орнітолог знайшов випадково.
Йшов Старим Містом і почув їх голоси
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Îñòàíí³é ðàç
îô³ö³éíèé ïåðåïèñ ïòàõ³â ó íàøîìó êðà¿ áóâ
ó 1935 ðîö³. ×àñòêîâî ë³êâ³äóâàâ
öþ ïðîãàëèíó êàíäèäàò á³îëîã³÷íèõ íàóê ç ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó îðí³òîëîã Îëåêñàíäð Ìàòâ³é÷óê. Ïîíàä 10 ðîê³â â³í ðàçîì
ç³ ñâî¿ìè äîáðîâ³ëüíèìè ïîì³÷íèêàìè ïðîâîäèâ äîñë³äæåííÿ
ïòàøèíî¿ ôàóíè. Óñòàíîâèâ
19 íîâèõ âèä³â ïòàõ³â — æîäåí
ç íèõ íå çíà÷èòüñÿ ó ïåðåïèñ³
1935 ðîêó. Çàãàëîì óñ³õ ïåðíàòèõ
ó íàøîìó êðà¿ íàðàõóâàâ 240 âèä³â. Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü ëÿãëè
â îñíîâó íàóêîâî¿ ðîáîòè, à òàêîæ â³äîáðàæåíî ó êíèç³ «Ïòàõè
Â³ííè÷÷èíè» (âèäàííÿ âèéøëî
ó ñï³âàâòîðñòâ³ ç Àíäð³ºì Ï³ðõàëîì òà Àíàòîë³ºì Â³äåóöüêèì).
НА ДЕРЕВІ СИДІВ РОЖЕВИЙ
ШПАК
— Îñíîâíèé âèä äîñë³äæåíü —
îðí³òîëîã³÷í³ åêñêóðñ³¿, — êàæå
ïàí Îëåêñàíäð. — Áóâàº, óäà÷à
ñàìà ïðèë³òàº â ðóêè. Îäíîãî ðàçó
ÿ éøîâ Ñòàðèì Ì³ñòîì. Íåñïîä³âàíî ïî÷óâ ç âèñîòè ãîëîñ ïòàõà.
Ï³äíÿâ ãîëîâó — é î÷àì ñâî¿ì

íå ïîâ³ðèâ. Íà äåðåâ³ ñèä³â ðîæåâèé øïàê. ² íå îäèí. Ïòàõ³â áóëî
ï’ÿòü îñîáèí. Âîíè íå çíà÷àòüñÿ
ó ïåðåïèñ³ 1935 ðîêó.
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà,
ðîæåâ³ øïàêè çóñòð³÷àþòüñÿ ãîëîâíèì ÷èíîì ó ðàéîíàõ ñòåïîâî¿ çîíè òà â Êðèìó. Ãí³çäÿòüñÿ
êîëîí³ÿìè íà ñêåëÿõ, ó íîðàõ
ïî êðó÷àõ òà ÿðàõ, çð³äêà ó áóä³âëÿõ. Ïòàõè êîðèñí³, áî çíèùóþòü
ñàðàíó ³ ïðÿìîêðèëèõ.
Ùå îäíèì íîâà÷êîì ó íàøîìó
êðà¿ º ïòàõ, ùî ìàº íàçâó ãîð³õ³âêà. Éîãî áàòüê³âùèíà — äàëåêèé
Ñèá³ð. Óí³êàëüíà ì³ãðàö³ÿ! Ïîÿñíèòè ¿¿ ïðè÷èíó ñêëàäíî. Îðí³òîëîã ñòâåðäæóº, ùî ãîð³õ³âêà º
îñ³ëîþ ó íàøîìó êðà¿.
Ãîðëèöÿ ñàäîâà ïîòðàïèëà
äî íàñ ó 50-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Äîñë³äíèê ââàæàº, ùî ñòàëîñÿ öå ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì
àðåàëó. Ðàí³øå ì³ñöåì ¿¿ îñ³ëîñò³
ââàæàëèñÿ äåÿê³ êðà¿íè ªâðîïè.
×îðíà ãîðèõâ³ñòêà ïåðåáðàëàñÿ
íà Ïîä³ëëÿ ³ç Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ.
Äî îñ³ëèõ ïòàõ³â, ÿêèõ íå áóëî
ðàí³øå, äîñë³äíèê â³äíîñèòü
ïóãà÷à, ÷îðíîãî ëåëåêó. Íà áåðåãàõ Äí³ñòðà, ó ðàéîí³ ì³ñòà
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé, óæå äåê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü ñïîñòåð³ãàþòü çà îðëàíîì á³ëîõâîñòèì,
ð³äê³ñíèì ïòàõîì, çàíåñåíèì

Порахував 
Нових 19 видів
птахів зафіксував
на території Вінниці
й області орнітолог
Олександр
Матвійчук.
Новачків до нас
занесло з країн
Середземномор’я,
Східної Європи,
Сибіру. Як саме
переписують
пернатих? Скільки
їх видів літає над
нашими головами?
äî «×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè».
НА «ПОЛЮВАННЯ» З
ФОТООБ’ЄКТИВОМ У РУКАХ
Ïîñò³éíèìè ïîì³÷íèêàìè
îðí³òîëîãà º ó÷í³, ÿê³ çàéìàþòüñÿ íà ñòàíö³¿ þíèõ íàòóðàë³ñò³â. Áàãàòî äîïîì³ã â ö³é
ñïðàâ³ ñòàðøèé òîâàðèø Àíäð³é Ï³ðõàë. Â³í ðàí³øå ïðîæèâàâ ó Ñåðåäí³é Àç³¿, ïðàöþâàâ çîîëîãîì ó çàïîâ³äíèêó.
Äî ðå÷³, êíèãà «Ïòàõè Â³ííè÷÷èíè» âèéøëà çà êîøòè îáëàñíîãî ôîíäó îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.
Îëåêñàíäð Ìàòâ³é÷óê óòî÷íþº,
ùî äî êíèãè âêëþ÷åíî ðîçïîâ³ä³
ò³ëüêè ïðî òèõ ïåðíàòèõ, íàÿâí³ñòü ÿêèõ çàô³êñîâàíà äîñòîâ³ðíèìè ñâ³ä÷åííÿìè äîñë³äíèê³â.
Ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ öå ï³äòâåðäæåíî ôîòîçí³ìêàìè. Íà çàïèòàííÿ, ÿê ïðàöþþòü äîñë³äíèêè,
îðí³òîëîã êàæå, ùî ïðî öå ìîæíà
ïèñàòè ùå îäíó îêðåìó êíèãó.
Çà éîãî ñëîâàìè, âîíà ÷èòàëàñÿ á
íå ìåíø ö³êàâî, í³æ ðîçïîâ³äü
ïðî ïòàõ³â. Îðí³òîëîãè ïî-ñâîºìó
ñëóõàþòü ãîëîñè íàä ãîëîâàìè.
— Ï³ä ÷àñ åêñêóðñ³é ìè ìîæåìî ãîäèíàìè ñèä³òè, çàõîâàâøèñü
ó ïåâíîìó ì³ñö³, àáè ñïîñòåð³ãàòè
çà ïòàõàìè, — êàæå ñï³âðîçìîâíèê. — Öå íàäòî êðîï³òêà ðîáîòà.

Співочий рай — Вишенське озеро
Весна, хоч і забарилася, але все одно не обділить нас
теплом. Без солов’їних тьохкань теж не обійдеться.
Орнітолог радить, де у Вінниці найгучніше заливаються солов’ї. Чи не найбільше їх гніздиться біля
Вишенського озера.
До речі, там же можна почути спів, дуже схожий
на солов’їний. Як стверджує співрозмовник, подібним голосом співає маленька птаха варакуш-

ка. Карельський соловей — так дехто називає цю
прудкокрилу пернату. А ось ще місце пташиних
концертів. Де Тяжилівка впадає у Південний Буг,
неподалік від Київського моста, є аж три види співочих птахів — очеретянка дроздовик, очеретянка
барсучок і очеретянка болотна. Орнітолог уточнює,
що ці пташки теж гарно співають. Їх спів можна сплутати із солов’їним.
420252
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КОЛИШНІЙ ЧОЛОВІК ВІДІБРАВ УСЕ,
ЩО МАЛА. ІСТОРІЯ АЛІМЕНТНИЦІ
Жіноче нещастя  Про таке
не розказують на весь світ, але ця
вінничанка наважилася. Бо опинилася
в тій ситуації, коли вже нічого втрачати.
Колишній чоловік, батько її двох дітей,
залишив Наталю без спілкування з дочкою
й сином, відсудив аліменти і присвоїв
квартиру, яку вона купила за спадщину
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Ó ë³êàðí³ îïèíèëàñÿ Íàòàëÿ
Ìåëüíèê ï³ñëÿ
òîãî, ÿê ÷îëîâ³ê ¿¿ ïîáèâ íà î÷àõ
ó äîíüêè. Æ³íêà âèá³ãëà òîä³ ç
õàòè, ò³êàþ÷è â³ä êóëàê³â ÷îëîâ³êà, ³ á³ëüøå äîäîìó íå ïîâåðíóëàñÿ. Öå áóëî äâà ðîêè òîìó.
Ñüîãîäí³ Íàòàëÿ — àë³ìåíòíèöÿ.
Âîíà ïîãîäèëàñÿ ðîçïîâ³ñòè ïðî
ñâîº íåïðîñòå æèòòÿ, áî ÷îëîâ³ê
õèòðîùàìè çàëèøèâ ¿¿ áåç äàõó
íàä ãîëîâîþ, êóïëåíîãî çà ñïàäùèíó, à ïðàâîîõîðîíö³ íå õî÷óòü
äîïîìàãàòè.
— ß õîò³ëà ïðîäàòè ñâîþ ñïàäùèíó, ÷àñòèíó ñòàðîãî áóäèíêó
íà Ñòàðîìó Ì³ñò³, ³ êóïèòè íåâåëèêó êâàðòèðó, ùîá çàáðàòè â³ä
÷îëîâ³êà ä³òåé äî ñåáå. Òàê ïëàíóâàëà, àëå ëèøåíü çà äâà ðîêè
çíàéøëèñÿ êóïö³, — ðîçïîâ³äàº
æ³íêà. — Êîëè íàðåøò³ îôîðìèëà êóï³âëþ-ïðîäàæ, òî êîëèøí³é
÷îëîâ³ê êëþ÷³ çàáðàâ ³ íå â³ääàº.
Êóäè ÿ ò³ëüêè íå çâåðòàëàñÿ,
á’þñÿ ÿê ðèáà îá ë³ä. Ïîë³ö³ÿ
íå äîïîìàãàº, à ñàìà ÿ í³÷îãî
íå ìîæó çðîáèòè. Ìè ç íèì æèëè
19 ðîê³â. Ëþäèíà íå ì³íÿºòüñÿ.
УГОДА З КОЛИШНІМ
Íàòàëÿ ðîçêàçàëà, ùî çàïðîñèëà êîëèøíüîãî ÷îëîâ³êà íà óãîäó
ç ïðîäàæó ñïàäùèíè, áî â³í íàêëàäàâ àðåøò íà ¿¿ ìàéíî. Ï³äñòàâà ôîðìàëüíà — æ³íêà ì³ñÿöü
íå ñïëà÷óâàëà àë³ìåíò³â íà ä³òåé.
Çàáîðãóâàëà 600 ãðèâåíü, áî çâ³ëüíèëàñÿ ç ïîñàäè á³áë³îòåêàðêè

â àãðàðíîìó óí³âåðñèòåò³ äëÿ ïîøóêó á³ëüø îïëà÷óâàíîãî ì³ñöÿ.
Àë³ìåíòè àâòîìàòè÷íî âèðàõîâóâàëè ³ç çàðïëàòè. À çàðïëàòí³ íå ñòàëî, òî é â³äðàõóâàííÿ íå áóëî.
— ß îäðàçó îôîðìëÿëà ³ ïðîäàæ ñòàðî¿ õàòè, ³ êóï³âëþ íîâîãî
æèòëà, — ðîçêàçóº æ³íêà. — Ð³åëòîð³â ïîïðîñèëà, é âîíè ï³äøóêàëè êâàðòèðó çà ñóìó ïðîäàæ³
ñïàäùèíè, îäíîê³ìíàòíó íà Òÿæèëîâ³. Äîãîâ³ð ç ÷îëîâ³êîì áóâ
òàêèé: íà ñòàðøîãî ñèíà îôîðìëÿþ öþ êâàðòèðó ³ áóäó òàì æèòè.
Àëå íà íåïîâíîë³òíüîãî íîòàð³óñ
â³äìîâèëàñÿ ðîáèòè îôîðìëåííÿ.
Çàïðîïîíóâàëà çðîáèòè âëàñíèêîì áàòüêà ³ îôîðìèòè çàÿâó ïðî
òå, ùî â³í çîáîâ’ÿçóºòüñÿ ìåíå
ïðîïèñàòè â êâàðòèð³, ïðèäáàí³é
çà ìî¿ ãðîø³.
Òàêó çàÿâó, ÿê êàæå æ³íêà, ï³äïèñàëè áåç íå¿, ïîêè âîíà á³ãàëà
ïîãàøàòè êðåäèò. Ïîâåðíóëàñÿ
â íîòàð³àëüíó êîíòîðó — òàì
âæå í³êîãî íå áóëî. ªäèíèé åêçåìïëÿð çàÿâè çàáðàâ ³ç ñîáîþ
êîëèøí³é ÷îëîâ³ê.
— ß ïîíàä³ÿëàñÿ íà ëþäÿí³ñòü,
àëå ëþäÿíîñò³, íà æàëü, íåìàº, —
ãîâîðèòü òåïåð Íàòàëÿ. — Çàëèøèëà éîìó äâîïîâåðõîâèé áóäèíîê, ÿêèé ìè ðàçîì áóäóâàëè,
ìàøèíó, ìåáë³, íàâ³òü ðå÷³ ñâî¿.
Ï³ñëÿ öüîãî âñüîãî â³í óçÿâ, òàé
ïîäàâ ìåíå íà àë³ìåíòè. Òåïåð
ùå é ç êâàðòèðîþ íàäóðèâ.
БІЙКА ЗА КЛЮЧІ
Çàáèðàòè êëþ÷³ â³ä êóïëåíî¿
íåþ êâàðòèðè Íàòàëÿ ïðèõîäèëà
äî ÷îëîâ³êà â ëèñòîïàä³ ìèíóëîãî
ðîêó. Àëå ¿¿ âèïõàëè çâ³äòè… ïî-

ë³öåéñüê³, ÿêèõ âîíà, ì³æ ³íøèì,
ñàìà é âèêëèêàëà.
— Â³í ìåí³ ìàâ ïåðåäàòè êëþ÷³
24 ëèñòîïàäà, — ðîçêàçóº Íàòàëÿ. — ß ïðè¿õàëà ç áàòüêàìè, â³í
ñêàçàâ, ùî êëþ÷³â íå â³ääàñòü,
³ ìè âèêëèêàëè ïîë³ö³þ. Êîëè
ïîë³öåéñüê³ ïðè¿õàëè, â³í á³ãîì
çàë³ç äî íèõ â ìàøèíó. ×åðåç ï³âãîäèíè ðîçìîâè ç ÷îëîâ³êîì âîíè
õîò³ëè ¿õàòè, à ÿ äî íèõ â÷åïèëàñÿ:
«ßê òàê ìîæíà? Âè íàñ íå îïèòàëè, à âæå ¿äåòå?!» Â³í ïåðåä òèì
ìàìó ñòóêíóâ ñóìêîþ, ÿêó âîíà
ä³òÿì ïðèâåçëà. Ó íå¿ êóðòêà âñÿ
â ñìåòàí³ áóëà. ß ïîë³öåéñüêèì
êàæó ïðî öå, îáóðþþñÿ, ùî âîíè
çà ïîë³ö³ÿ òàêà, ùî íå äîïîìàãàþòü. À ïîë³öåéñüê³: «²äè çâ³äñè,
ùîá ìè òåáå òóò íå áà÷èëè». Îäèí
êèíóâ ìåíå íà çåìëþ, çàëàìàâ
ðóêè. Êîëè ÿ âñòàëà ò³êàòè, â³í
ìåíå ïåíäåëÿìè â çàä ê³ëüêà ðàç³â
óäàðèâ.

Наталя
Мельник (40)
платить аліменти
на двох дітей:
«Я не кажу,
що я свята.
Просто в кожної
людини своя
межа терпіння.
Я терпіння
втратила, коли
від чоловікатирана втекла.
Тоді я думала,
що лишаю дітей
ненадовго…»

Êóïèëà êâàðòèðó,
àëå çàëèøàºòüñÿ
í³äå íå ïðîïèñàíîþ.
«Áåçäîìíó» íàâ³òü
ó Öåíòð³ çàéíÿòîñò³
íå õî÷óòü ðåºñòðóâàòè
Íàòàëÿ íàïèñàëà ïðî öåé âèïàäîê ñêàðãó â ïðîêóðàòóðó. Êàæå,
ùî ñë³ä÷à ¿é ðàäèëà: «Ïðèçíàéòåñÿ, ùî öå ÷îëîâ³ê âàñ ïîáèâ,
à íå ïîë³öåéñüê³».
— ß íàäàëà íîìåð ìàøèíè
ïàòðóëüíèõ ³ ïèñàëà ñêàðãó
íà Áîòàí³÷í³é. Ñêàçàëè, ùî â³äïîâ³äü íàä³ñëàëè ïîøòîþ, àëå ÿ ¿¿
íå îòðèìàëà, — ãîâîðèòü æ³íêà.
ЗАЯВИ БЕЗ СПРАВИ
À ïðî êëþ÷³ â³ä êâàðòèðè Íàòàëÿ íàïèñàëà îêðåìó çàÿâó —
â Íàö³îíàëüíó ïîë³ö³þ. Òåïåð ¿¿
íå ìîæóòü çíàéòè, òîìó æ³íêà
ïîæàë³ëàñÿ êåð³âíèêó îáëàñíî¿
ïîë³ö³¿ ÷åðåç ïðîçîðèé îô³ñ
íà Òåàòðàëüí³é, 10.
— Ó ïîë³ö³¿ íà Äîâæåíêà ìåí³
îäðàçó ïðèçíà÷èëè ñë³ä÷îãî Âîëîäèìèðà Äåñÿòíèêà, — ðîçïîâ³äàº ñï³âðîçìîâíèöÿ. — ß éîìó
âñå ðîçïèñàëà, ÿê ïðîäàëà áóäè-

íîê ³ êâàðòèðó êóïóâàëà, äàëà
êîíòàêòè ð³åëòîð³â, íîòàð³óñà,
ñï³ââëàñíèêà. Äóìàëà, º ñâ³äêè, íå áóäå ïðîáëåì. Ç ïî÷àòêó
ðîêó õîäæó â ïîë³ö³þ — ñë³ä÷îãî
íåìàº. Òî â³í ï³ñëÿ ÷åðãóâàííÿ,
òî íà ÷åðãóâàíí³, à ïîò³ì âçàãàë³
ïî¿õàâ â ÀÒÎ. À îäðàçó êàçàâ «ìè
âàì ïîìîæåìî, ïîìîæåìî…»
Ç äîïîìîãîþ àäâîêàòà Íàòàëÿ
òåïåð ãîòóºòüñÿ äî öèâ³ëüíîãî
ñóäîâîãî ïðîöåñó, òîìó ùî æîäíà ¿¿ çàÿâà íå ä³éøëà äî â³äêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ
ïðîòè êîëèøíüîãî ÷îëîâ³êà. Ïðî
ñòîñóíêè ³ç íèì ñï³âðîçìîâíèöÿ ðîçêàçóº áàãàòî. Êàæå, ùî
íå ðàç áóëà áèòà. ×åðåç ðóêîïðèêëàäñòâî ïîäðóææÿ ðîçëó÷èëîñÿ
â 2002 ðîö³, àëå çãîäîì ç³éøëîñÿ çíîâ. Øòàìï³â ó ïàñïîðòàõ
íå ïîíîâëþâàëè, êîëè íàðîäèëè
äðóãó äèòèíó. ² äâà ðîêè òîìó
çíîâó áàòüêî ¿¿ ä³òåé ïîáèâ Íàòàëþ. Âîíà ïîòðàïèëà äî ë³êàðí³.

— ß êðèêíóëà äî äèòèíè, ùîá
îäÿãàëàñÿ, à â³í ÿê ñêàçèâñÿ. Ðîç³ãíàâñÿ, âäàðèâ ìåíå â ãðóäè,
ÿ âïàëà, ³ â³í áèâ, äå áà÷èâ, —
ðîçêàçóº àë³ìåíòíèöÿ. — Êîëè
ÿ âèðâàëàñÿ â³ä íüîãî, òî âèá³ãëà
ç õàòè ³ á³ëüøå äîäîìó íå ïîâåðíóëàñÿ. Áîë³ ó ãðóäÿõ íå ïðîõîäèëè, òîìó ëÿãëà ó ë³êàðíþ.
Ïàö³ºíòêó ç õàðàêòåðíèìè äëÿ
ïîáèòòÿ òðàâìàìè îïèòóâàëè
ïîë³öåéñüê³. Àëå âîíà çáðåõàëà,
ùî óïàëà ç âåëîñèïåäà. Çàÿâèòè
íà ÷îëîâ³êà æ³íêó âìîâèëè çíàéîì³ ï³çí³øå, àëå ðîçñë³äóâàííÿ
ñïðàâè ïðî ñ³ìåéíå íàñèëëÿ ëîã³÷íîãî çàâåðøåííÿ òàê ³ íå ä³éøëî.
— Ïîë³ö³ÿ òÿãíóëà ðåçèíó, òÿãíóëà, à ïîò³ì ñèí êàæå: «Ìàìà,
ìåí³ òðåáà, ùîá ïàïà áóâ íå çàïëÿìîâàíèé, êîëè áóäó íà ðîáîòó
âëàøòîâóâàòèñÿ», ³ ÿ çàáðàëà çàÿâó, — ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — Òîëêó
âñå îäíî íå áóëî í³ÿêîãî.

Про кінець терпіння, другий шанс і відповідь чоловіка
Питаю Наталю про можливу реакцію колишнього чоловіка на її звернення до редакції. І тоді вона розповідає, що зійшлася
з іншим чоловіком, колишнім засудженим.
Зрадою жінки з тюремником пояснив усім
їхній розрив батько дітей Наталі.
— У мене тоді був такий стан, що я вирішила — хто до мене підійде, я буду з ним,
а не з цим тираном, — згадує жінка. — Вітя —
позитивна людина. Не злопам’ятний. Запропонував розписатися, щоб мене чоловік не переслідував. Ми з ним проживали

разом, але тепер він в АТО. Його постійно немає, тому я попросила розлучення.
Якраз перед тим, як купувати квартиру.
Не хотіла, щоб він і його діти від першого
шлюбу претендували на мою нерухомість.
Якраз через те, що ми були в процесі розлучення, я не могла квартиру оформити
на себе. Ось чому так все вийшло…
Своя «сантабарбара» в тій хаті, з якої
утекла Наталя. Жінка розказала, що її
колишній чоловік привів додому вчительку доньки.

— Вона мені, як людина, подобається, — говорить співрозмовниця. — Коли я дзвоню
до нього спитати, як діти, то чую: «Тобі
нащо? Ти їх покинула…» А вона все розказує, не говорить, що треба було терпіти… Скільки я мала терпіти? Доки ногами
вперед винесуть?
Сьогодні Наталя Мельник шукає роботу.
Бібліотекаркою у вузі, з відрахуванням аліментів, вона отримувала лишень півтори
тисячі гривень. Тепер має платити адвокату за допомогу в боротьбі за квартиру і

шанс забрати дітей від батька. Її дочці зараз
10 років, а син днями став повнолітнім. Чи
оформив на нього батько квартиру, як прописали у нотаріуса? Про це мати не знає.
Журналіст зателефонувала колишньому
чоловікові Наталі з питанням, чи оформив він квартиру на сина. Він сказав, що
«усе зроблено, як домовлялися». А у відповідь на питання, чому ж він не віддав
жінці ключі, прозвучало:
— Син займається цим. Він вже повнолітній.
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З ПІСТОЛЕТОМ ВІЙСЬКОВОГО ЛІКАРЯ
СХОДИВ ПО «ГРОШІ ДО ЗАРПЛАТИ»
Було діло  Шосту ходку отримав
розбійник, який скоїв напад
в Хмельницькому на кредитну спілку
з краденим у Вінниці пістолетом. Його
зловили наші поліцейські, а засудив до 8-ми
років в'язниці — суд сусідньої області.
А справа нападників на три вінницькі
кредитні спілки — ще на розгляді суду
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Ñï³ëüíà îïåðàö³ÿ â³ííèöüêèõ
òà õìåëüíèöüêèõ
îïåðàòèâíèê³â ç âèêðèòòÿ îçáðîºíîãî ðîçá³éíèêà, ÿêèé îá³áðàâ
êðåäèòíó ñï³ëêó, ä³éøëà ëîã³÷íîãî çàâåðøåííÿ. Ñóä Õìåëüíèöüêîãî âèí³ñ çâèíóâà÷óâàëüíèé âèðîê ñï³éìàíîìó ó Â³ííèö³
çëî÷èíöþ, ÿêèé ñêî¿â çëî÷èí ³ç
âêðàäåíîþ ó íàøîìó ì³ñò³ íàãîðîäíîþ çáðîºþ.
Ç ï³ñòîëåòîì Ìàêàðîâà, ùî
çíèê ó â³ííèöüêîãî â³éñüêîâîãî
ë³êàðÿ, ñõîäèâ ïî «ãðîø³ äî çàðïëàòè» ó ñåáå â ì³ñò³ 48-ð³÷íèé
õìåëüíè÷àíèí. Çàéøîâ ó îô³ñ
êðåäèòíî¿ ñï³ëêè, íàñòàâèâ
íà ìåíåäæåðà çáðîþ é òàêèì
÷èíîì çìóñèâ éîãî ñïàêóâàòè
ó ñâîþ ñóìêó âñ³ ãðîø³ ç êàñè.
Ïåðåä âòå÷åþ íàïàäíèê ïðèõîïèâ ³ç ñîáîþ òàêîæ ìîá³ëüíèé
òåëåôîí ³ ïëàíøåò ïðàö³âíèêà
êðåäèòíî¿ ñï³ëêè.
Óñå öå ñòàëîñÿ â ñåðïí³ ìèíóëîãî ðîêó. Ó òîé ÷àñ íàçâàíèé
çëî÷èíåöü ìåøêàâ ç â³ííè÷àíêîþ

ó íàøîìó ì³ñò³. Îïåðàòèâíèêàì,
ÿê³ ïðèéøëè äî íèõ ç îáøóêîì,
æ³íêà ñêàçàëà, ùî çíàëà ïðî ï³ñòîëåò â êîðîáö³ ç-ï³ä âçóòòÿ. ×óëà
â³ä ñï³âìåøêàíöÿ, ùî â³í êóïèâ
éîãî äëÿ ñàìîçàõèñòó.
— Õìåëüíè÷àíè íàäàëè íàì
îð³ºíòóâàííÿ ïðî ëþäèíó, ÿêà
îá´ðóíòîâàíî ï³äîçðþºòüñÿ
ó â÷èíåíí³ ðîçá³éíîãî íàïàäó. Ìè îð³ºíòóâàëè îñîáîâèé
ñêëàä. Îð³ºíòóâàëè ìåøêàíö³â
ì³ñòà Â³ííèö³ òà Â³ííè÷÷èíè.
Ï³ñëÿ òîãî îòðèìàëè îïåðàòèâíó
³íôîðìàö³þ, — ðîçïîâ³â êåð³âíèê ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ Þð³é Ïåäîñ. — ², ñï³ëüíî ç
ïðàö³âíèêàìè êàðíîãî ðîçøóêó Õìåëüíèöüêîãî, íàø³ õëîïö³
ñïðàöþâàëè òà çàòðèìàëè öüîãî
çëî÷èíöÿ.
Äíÿìè çàâåðøèâñÿ ñóäîâèé
ðîçãëÿä öüîãî êðèì³íàëüíîãî
ïðîâàäæåííÿ. ßê ä³çíàºìîñÿ ç
ð³øåííÿ Õìåëüíèöüêîãî ñóäó,
çà ðîçá³éíèé íàïàä ðàí³øå íåîäíîðàçîâî ñóäèìîìó çëî÷èíöþ
ïðèñóäèëè 8 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ
âîë³ ç êîíô³ñêàö³ºþ óñüîãî íàëåæíîãî éîìó ìàéíà, îêð³ì æèòëà. Ï³äñóäíèé ìàº íà óòðèìàíí³

Стоп-кадр з відео нападу. За цей злочин
розбійнику дали вісім років тюрми
ñòàðåíüêó ìàò³ð òà âèçíàâ ñâîþ
ïðîâèíó, òîìó êàðàëè íå íà ïîâíó êîòóøêó.
×è ðîçêàÿâñÿ? Íàâðÿä ÷è, áî
ñóäèì³ñòü ìàº íå ïåðøó. Âèðîê
çà íàïàä íà êðåäèòíó ñï³ëêó —
øîñòèé ó êðèì³íàëüí³é á³îãðàô³¿
öüîãî 48-ð³÷íîãî çëî÷èíöÿ, ÿêèé
ñïåö³àë³çóâàâñÿ íà ìàéíîâèõ çëî÷èíàõ. Óñüîãî â³í ïðîâ³â âæå
á³ëüøå 20-òè ðîê³â çà ãðàòàìè.
Ñàì ðîäîì ³ç Õìåëüíè÷÷èíè,
àëå ïðîæèâàâ ó Â³ííèö³ â ïåð³îä
ñêîºííÿ ñâîãî îñòàííüîãî ðîçá³éíîãî íàïàäó.
Çâ³äêè öåé çëîä³é âçÿâ âîãíåïàëüíó çáðîþ, ÿêîþ áóâ íàãîðîäæåíèé â³ííèöüêèé â³éñüêîâèé
ë³êàð? Ïðî öå éîãî ïèòàëè íàø³
îïåðàòèâíèêè. Â³äïîâ³â, ùî êó-

Під час обшуку. Удома у злочинця знайшли
пістолет, що значився як вкрадений

ïèâ ï³ñòîëåò Ìàêàðîâà â Îäåñ³.
Ïîë³öåéñüê³ âæå òîä³ çíàëè, ùî
öåé ÏÌ áóâ óêðàäåíèé ó â³ííè÷àíèíà.
Ìèíóëîãî ðîêó áóëè é ó íàøîìó ì³ñò³ íàïàäè íà êðåäèòí³ ñï³ëêè. Òðè ðîçáî¿ çà ñ³ì äí³â ñêî¿ëè
äâà çà¿æäæèõ ãàñòðîëåðè-îäåñèòè.
¯õ, ÿê ñêàçàâ êåð³âíèê óïðàâë³ííÿ
êàðíîãî ðîçøóêó Àíäð³é Äàìç³í,
çëîâèëè ó â³ííèöüê³é êâàðòèð³
â ìîìåíò ïëàíóâàííÿ ¿õíüîãî
÷åðãîâîãî íàïàäó.
Öèõ áàíäèò³â ç êðèì³íàëüíèì
äîñâ³äîì çàðàç âîçèòü êîíâîé
äî Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó.
Ðîçãëÿä ñêîºíèõ íèìè åï³çîä³â
â íàøîìó ì³ñò³ òðèâàº. À äî öüîãî îáîº òàê ñàìî, ÿê ³ ¿õí³é õìåëüíèöüêèé êîëåãà ïî êðèì³íàëü-

í³é ñïåö³àë³çàö³¿, ìàëè ñåðéîçí³
ñóäèìîñò³. Îäèí â³äáóâ 15 ðîê³â
ó â’ÿçíèö³. Äðóãèé ìàº çà ïëå÷èìà ñòðîê çà âáèâñòâî.
Íàãàäàºìî, ùî îäåñèòè éøëè
íà êðåäèòí³ îô³ñè òàêîæ ç³ çáðîºþ. Îäèí ñòð³ëÿâ óñåðåäèí³, ùîá
íàëÿêàòè, ³ âèìàãàâ ó ïðàö³âíèöü
â³ääàòè âñ³ ãðîø³. Äðóãèé ñòîÿâ
íà âõîä³, àáè í³õòî íå çàéøîâ
íåâ÷àñíî. ¯õí³ ä³¿ çàô³êñóâàëè
êàìåðè ñïîñòåðåæåííÿ.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО
НА 20MINUT.UA
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться відео! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)

Наздоганяли 10 кілометрів: «Я не тікав,
я пістолет їхав здати в поліцію»
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674

 Ç àâòîïîãîíåþ ³ ïóáë³÷íèì
çàòðèìàííÿì ó ðàéîí³ «Ïåòðîöåíòðó» ñï³éìàëè «äîìóøíèêà»,
ùî ïðîìèøëÿâ ó Â³ííèöüêîìó
ðàéîí³. Éîãî âèïàäêîâî ïîáà÷èâ
íà ä³ë³ ñóñ³ä-ïîë³öåéñüêèé ³ ïåðåñë³äóâàâ éîãî «Âîëãó» äî Â³ííèö³, ùîá òóò çóñòð³ëè êîëåãè
ç íàðó÷íèêàìè.
Óñå ñòàëîñÿ óâå÷åð³ 29 áåðåçíÿ. Ïîãîíÿ ïî÷àëàñÿ íà îêîëèö³
Â³ííèö³, à çàâåðøèëàñÿ íà ïðîñïåêò³ Êîöþáèíñüêîãî, íåïîäàë³ê
ïåðåõðåñòÿ ç Êè¿âñüêîþ. Ñë³ä÷³
ä³¿ áà÷èëè õëîïö³ ç «Äîðîæíüîãî êîíòðîëþ». Ó ñâî¿é ãðóï³
â Ôåéñáóêó âîíè íàïèñàëè, ùî
ïîë³öåéñüê³ çëîâèëè ðîçá³éíè-

êà ³ âèëó÷èëè ó íüîãî çáðîþ òà
«ñïîðòèâíèé ³íâåíòàð».
— Çàòðèìàëè ï³äîçðþâàíîãî
ó â÷èíåíí³ êðàä³æîê ç ïðîíèêíåííÿì ó ïðèâàòí³ áóäèíêè ó Â³ííèöüêîìó ðàéîí³, — ñêàçàëà RIA
ïðåñ-îô³öåð îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ Àííà Îë³éíèê òà
ðîçïîâ³ëà, ùî âèêðèâ áóâàëîãî
ðåöèäèâ³ñòà íà ÷åðãîâîìó ìàéíîâîìó çëî÷èí³ ñï³âðîá³òíèê ïîë³ö³¿
ó â³ëüíèé â³ä ðîáîòè ÷àñ.
Ïîë³öåéñüêèé, ÿêèé ìåøêàº
íà îêîëèö³ Â³ííèö³, ïîì³òèâ
á³ëÿ ñóñ³äíüîãî áóäèíêó «äîìóøíèêà». Çâåðíóâ óâàãó íà ñâ³òëî
ë³õòàðèêà á³ëÿ äîìó, äå í³êîãî
íå áóëî, òà ïîáà÷èâ ñèëóåò ÷îëîâ³êà, ÿêèé âèñòðèáíóâ ó â³êíî

òà ïîá³ã â íàïðÿìêó äîðîãè. Ïîë³öåéñüêèé âçÿâñÿ ïåðåñë³äóâàòè
çëîä³ÿ, à òîé — â³äñòð³ëþâàâñÿ.
— Ñòàðøèé ñåðæàíò ïîë³ö³¿
Ñåðã³é Áîäíàð, ÿêèé á³ëüøå
14 ðîê³â ïðàöþº â ïðàâîîõîðîíí³é ñèñòåì³, ñàìîòóæêè íàìàãàâñÿ çàòðèìàòè îçáðîºíîãî
ïðàâîïîðóøíèêà, — ðîçïîâ³ëè
ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é îáëàñíî¿
ïîë³ö³¿. — Óò³êàþ÷è â³ä ïåðåñë³äóâàííÿ, çëîâìèñíèê çä³éñíèâ
ïîñòð³ë ç ï³ñòîëåòà ïî ïðàâîîõîðîíöþ, ï³ñëÿ ÷îãî ñ³â ó çàëèøåíèé íåïîäàë³ê àâòîìîá³ëü.
Ïîë³öåéñüêèé ïîâ³äîìèâ ñâî¿ì
êîëåãàì ìàðêó òà íîìåð ìàøèíè
âò³êà÷à. Ñàì æå ðàçîì ³ç ñóñ³äîì
íà éîãî àâòî ïî¿õàâ ñë³äîì.

Íàçäîãíàëè òà çàòðèìàëè
ïðàâîïîðóøíèêà ó Â³ííèö³,
çà 10 ê³ëîìåòð³â â³ä ì³ñöÿ çëî÷èíó, ñèëàìè ïðàö³âíèê³â ãðóïè
ðåàãóâàííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ òà
îïåðàòèâíèê³â Â³ííèöüêîãî ðàéîíó. Ó «Âîëç³» çëîä³ÿ çíàéøëè
ìàñêó, ôîìêó òà ï³ñòîëåò.
Çà äàíèìè ïîë³ö³¿, 35-ð³÷íèé
ï³äîçðþâàíèé ðàí³øå íå ðàç ïðèòÿãóâàâñÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Éîãî ñïåö³àë³çàö³ÿ —
êðàä³æêè, ðîçáî¿ òà ãðàáåæ³. À ÿê
â³í ïîÿñíèâ íèøïîðåííÿ â ÷óæîìó
áóäèíêó ³ âòå÷ó â³ä ïåðåñë³äóâàííÿ?
Çàïåðå÷èâ ïðè÷åòí³ñòü äî áóäüÿêèõ çëî÷èí³â, à ïðî çáðîþ ñêàçàâ: çíàéøîâ ï³ñòîëåò òà ÿêðàç ¿õàâ,
ùîá çäàòè éîãî â ïîë³ö³þ.

Старший сержант поліції
Сергій Боднар (35)
переслідував втікача:
«Я тоді навіть не думав, що
він може бути озброєний»
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ВЕЛИКА ПЕРЕМОГА МАЛЕНЬКИХ
ВІННИЧАНОК НА ФЕСТИВАЛІ
Дитячий фешн  У столиці пройшов
Міжнародний фестиваль, де юні манекенниці з
усього світу виборювали звання найкращих. Вінницю
на ньому представляли п’ять маленьких принцес.
Двом із них вдалося привезти додому важливі для
світу моди титули. Розповідаємо, які саме
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

АДЕЛЬ ЧЕРЕВАТОВА
(Маленька Топ-Модель України)

ДОМІНІКА МАЛІВАНЧУК
(World Fashion Top-Model)

Коли Адель було всього три рочки, батьки віддали доньку до модельної агенції. А вже в свої
п'ять дівчинка взяла участь у конкурсі «Міні-Міс
Вінниця», де і стала переможницею.
За умовами заходу, володарка титулу має представляти місто на Всеукраїнському конкурсі —
«Міні Топ-Модель України». Цьогоріч він пройшов 25 березня в столиці.
— Ми готувалися до конкурсу два місяці: це костюми, фотосесії, уроки дефіле. Плюс до цього,
в Києві пройшла чотириденна підготовка, — розповідає мама Адель Лейла Череватова. — Тема
конкурсу мала назву «Emoji game». Тобто наряд
мав бути яскравим і підібраним батьками власноруч. Другий образ включав в себе класичну
сукню срібного кольору.
Лейла розповідає, що окрім образу, журі оцінювали портфоліо дитини та враження, що в них
складалися про учасницю. Але вони не конкретизували, чому саме перемогла та чи інша дитина.
Адель Череватова стала володаркою титулу «Маленька Топ-Модель України» (рівнозначно Міні
Топ-Модель України). Наступного року дівчинка
представить нашу країну на світовому конкурсі.
Коли та де саме він проходитиме, батьки поки
що не знають.
Хоча це вже друга велика перемога шестирічної Адель, вона, зважаючи на свій юний вік, ще
не до кінця усвідомлює важливість одержаних
титулів. За словами її мами, для доньки це просто весела розвага.
— У нас немає на меті пов'язувати життя дитини
з моделінгом. Але поки їй це цікаво і на це є час,
то нехай займається, — говорить вона. — У цих
конкурсах для мене головніше, щоб дитина позбавилась сором'язливості і комплексів, ніж здобула перемогу. Такі заходи дійсно допомагають
відкрити та асоціалізувати дитину.

Дівчинка вже три роки поспіль стає володаркою
різних титулів: у 2016 здобула Гран-прі «Міні-Модель Вінниця», 2017 вінничанка отримала звання
«Маленька Топ-Модель України», а цьогоріч одягла корону «World Fashion Top-Model».
— Домініці сім років, п'ять з них Домініка займається моделінгом. І, як бачите, вже є певні результати, — розповідає мама дівчинки Лілія Маліванчук. — Напевно цей конкурс був найважливішим
та найскладнішим з усіх, адже серед учасниць
було багато дівчат з різних куточків світу. Тому
здобуття цього титулу є гарним показником того,
що ми все робимо правильно.
Конкурс містив у собі чотири виходи учасниць:
два в нарядах, що підготували батьки, і два
в дизайнерських «луках». Домініку оцінювали
за тими ж самими критеріями, що й Адель. І так
само не було конкретних пояснень, чому титул
отримала саме вона.
— За перемогу в конкурсі Домініці подарували
сережки з діамантами, але жодних комерційних
контрактів нам не пропонували. Після конкурсів
нас частіше запрошують на зйомки, фотосесії і
покази. От, наприклад, зараз вони чи не щодня, —
говорить Лілія. — В Україні важко цим заробляти.
Це за кордоном діти можуть працювати в моделінгу. У нас вже добрим вважається, якщо дитина
має змогу кудись безкоштовно поїхати. На інше
годі й розраховувати.
За словами Лілії, після участі в конкурсах Домініка стала більш впевненою в своїх силах. Вона
виходить на сцену і її очі одразу запалюються.
Сцена мотивує дівчинку.
— Я дивлюся на неї і бачу, як вона своєю працею
виборює ті звання і титули. Зрештою, всі ми знаємо, що в наших реаліях багато що вирішується
через гроші. А вона виходить на подіум та йде
до поставленої мети без всього цього.

Íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ ó
Êèºâ³ â³äãðèì³â âæå òðåò³é
Ì³æíàðîäíèé ôåñò þíèõ
ìîäåëåé òà äèçàéíåð³â –
«Ukrainian Fashion Kids-2018». Íà îäíîìó
ïîä³óì³ ç³áðàëèñÿ ìàëåíüê³ ïðåäñòàâíèö³
fashion-³íäóñòð³¿ ç 12 êðà¿í. Êîæíà ç íèõ
ìð³ÿëà ï³äêîðèòè ïîä³óì, îòðèìàòè îö³íêó
òà ïîðàäè ïðîôåñ³îíàë³â, à òàêîæ âíåñòè
ñâîº ³ì’ÿ â ñêàðáíè÷êó ñâ³òó ìîäè.
Ó ðàìêàõ ôåñòèâàëþ ïðîéøîâ ÕÕ Âñåóêðà¿íñüêèé êîíêóðñ «Ì³í³ Òîï-Ìîäåëü

Óêðà¿íè-2018». Öå òàêîæ çíàíèé ñåðåä
ìàíåêåííèöü ìàéäàí÷èê, ÿêèé äàº çìîãó çàÿâèòè ïðî ñåáå íà âñþ êðà¿íó. Òàê,
öüîãîð³÷ â³ííè÷àíêè Àííà Äóä÷èê ñòàëà
«Ì³í³-Ôîòîìîäåëëþ Óêðà¿íè», Í³êîëü
Êîðáóò – «Ìàëåíüêîþ Òîï-Ìîäåëëþ
Óêðà¿íè Supermodel», à Êð³ñò³íà ×èãðèí
– «Ìàëåíüêîþ Òîï-Ìîäåëëþ Óêðà¿íè
silver». Ùå äâ³ â³ííè÷àíêè çäîáóëè ïåðåìîãè â á³ëüø âàæëèâèõ êàòåãîð³ÿõ.Ìè
ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç íèìè òà ¿õí³ìè ìàìàìè ³ ä³çíàëèñÿ, ÿê ïðîõîäèâ êîíêóðñ, çà
ÿêèìè êðèòåð³ÿìè îáèðàëè ïåðåìîæíèöü,
à òàêîæ ïðî òå, ÷îìó ¿ì âàæëèâî áðàòè
ó÷àñòü ó ïîä³áíèõ çàõîäàõ.

РЕКЛАМА

Гарна нагода показати себе
ЯРОСЛАВА ПОЗДНЯКОВА,
ВЛАСНИЦЯ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ
МОДЕЛЕЙ PRINCESS

– Такі конкурси і фестивалі
– є гарними нагодами презентувати себе та отримати незабутні враження, що
так необхідні в такому юному віці. Зрештою,
це історія, яка залишиться з дитиною на
все життя, і це прекрасна можливість бути

поміченою професіналами. – На жаль,
участь в таких заходах можуть брати не
всі, а тільки переможниці регіональних
конкурсів. Вік також обмежено: з 6 до 14
років. Але і цього цілком достатньо, щоб
продемонструвати свої таланти та досягти
успіху. Наші вінницькі дівчата неодноразово ставали володарками українських та
міжнародних титулів, таких, як Mini Miss
World та Little Mini Miss World.
422173
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ЗНАЙОМСТВО З ВІННИЦЕЮ
ПОЧНЕТЬСЯ З БІГОВОЇ ПОДОРОЖІ
Крутезно  Зовсім скоро AUTO.RIA Вінниця напівмарафон!
Цьогоріч забіг обіцяє стати однією з наймасовіших спортивних
подій міста. Для участі у першому вуличному напівмарфоні вже
зареєструвалися 625 бігунів, серед яких багато спортсменів з
інших міст і навіть країн. Більшість з них у Вінниці вперше і їх
знайомство з містом почнеться з бігової подорожі
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (097)8788788

Ìàñîâèé âóëè÷íèé íàï³âìàðàôîí â³äáóäåòüñÿ 28 êâ³òíÿ. ßêùî
âè ùå íå çàðåºñòðóâàëèñÿ íà çàá³ã, òî ìîæåòå çðîáèòè öå íà ñàéò³
http://run.vn.ua/.
Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíà. Ïîïåðåäíÿ ðåºñòðàö³ÿ íåîáõ³äíà äëÿ

çàá³ã³â íà 21 òà 10 ê³ëîìåòð³â. Íà
äèñòàíö³þ ó äâà ê³ëîìåòðè ðåºñòðóâàòèìóòü íà ñòàðò³ ó äåíü
çàá³ãó.
Äëÿ ó÷àñò³ ó çàá³ãó íà äèñòàíö³þ 21 ê³ëîìåòð âæå çàðåºñòðóâàëîñÿ 256 ñïîðòñìåí³â, ç
íèõ 196 á³ãóí³â ç ³íøèõ ì³ñò òà
êðà¿í. Ñåðåä íèõ º ó÷àñíèêè ç

ТЕТЯНА БУКІНА, 28 РОКІВ,
організатор спортивних забігів,
Полтава
— Бігом займаюся близько трьох років. Свій
перший напівмарафон пробігла в Києві
минулого року. Раніше ніколи не долала такі
довгі дистанції і дуже хвилювалася. На тій трасі
було дві гірки і я економила сили, на фініші все
здалося легким. До того марафону я готувалася
сама, до вінницького готуюся з тренером. Виявилося, що якщо приділяти увагу техніці, ставити правильно стопи, то економиться багато
енергії. Вінницький марафон планую пробігти за дві години.
Зараз бігаю три рази в тиждень. У будні дні тренуюся на дистанціях
7–8 кілометрів, у вихідні — 15–20 кілометрів. Для себе зрозуміла, що
головне не кількість тренувань, а їх якість.
Для мене біг додає якості життя. Беручи участь у забігах в різних містах,
знайомишся з новими людьми та подорожуєш. Бігала вже в Одесі,
Києві, Сумах. У Вінниці раніше не бувала, але з трасою знайомилася
через інтернет.

Ìîëäîâè òà íàâ³òü ç Àçåðáàéäæàíó. Íà äèñòàíö³þ ó 10 ê³ëîìåòð³â
çàÿâêè ïîäàëè 369 ñïîðòñìåí³â,
158 ç íèõ ³íîãîðîäí³.
Ìè âèð³øèëè çàïèòàòè ó ïðè¿æäæèõ ñïîðòñìåí³â, ÿê âîíè
ïëàíóþòü ïðîá³ãòè â³ííèöüêèé
íàï³âìàðàôîí, òà ÿêèõ âðàæåíü
î÷³êóþòü â³ä Â³ííèö³.

AUTO.RIA Вінниця напівмарафон вже не просто міське
спортивне свято. Цьогоріч до нас приїде багато гостей

ЯРОСЛАВ МЕЛЬНИК, 34 РОКИ,
рекламіст, Київ
— Для себе в заняттях бігом розділяю два етапи:
один — це коли я просто почав бігати, інший —
коли почав бігати з тренером. Мій біг аматорський, але більш свідомий. Це дуже важливо,
це повне переосмислення процесу. Більшість
людей вважає, що можна просто вийти з дому
і побігти. Насправді не все так просто, і тут
тренер може допомогти. Навіть коли ти ставиш для себе прості оздоровчі завдання. Бігав марафони в Канаді, Ірландії та Австрії. Найбільше
сподобалось у Ванкувері. Дуже гарне місто і чудовий маршрут: біжиш
морським узбережжям, видно гори.
У Вінниці не бував, але чув про місто багато гарних відгуків. Одразу зареєструвався на забіг і задоволений, що знайомство з містом почнеться
з бігової подорожі. Веду здоровий спосіб життя і більшість знайомств
останнім часом пов'язані саме з бігом. Я за поляризацію спорту і мрію,
щоб вся наша країна зацікавилася бігом, тому будь-якими доступними
мені способами це підтримую.

ВІКТОРІЯ ТРОФІМОВА, 32 РОКИ,
аніматор, Кишинів (Молдова)
— Про вінницький напівмарафон дізналася
минулого місяця і одразу на нього зареєструвалася. Одного разу я була у Вінниці випадково,
коли їхала в Житомир на марафон, переплутала
і вийшла з автобуса на вінницькому вокзалі. Тоді
далі вокзалу нічого не бачила. Зараз подивилася
в інтернеті фото міста і воно мені дуже сподобалося. Подумала, що це доля ще раз побувати у Вінниці. Серйозно спортом почала займатися з минулого року. Тренуюся сама. У нас в Кишиневі є біговий
клуб, але мій розклад на роботі не співпадає з їх заняттями, тому я сама собі
тренер. Шукаю різну інформацію в інтернеті і пробую її на собі. Постійно
намагаюся покращувати свої результати, бо так цікавіше. Поки що кращий
мій час — година і п'ятдесят хвилин. Вінницький марафон планую пробігти
хоча б на п'ять хвилин швидше.
Біг для мене — це відчуття свободи. Навіть тоді, коли я біжу в натовпі.
Коли поряд ще біжать люди, це дуже захоплююче, що тебе оточують
однодумці, яких рухає одна ціль.

РЕКЛАМА
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ЛИСТ НАДІЇ САВЧЕНКО ВІННИЦЬКІЙ
ШКОЛІ № 21. ДВА РОКИ У МУЗЕЇ
Історія не з підручників  Діти їй
писали і малювали, вона відповіла їм з
ростовського СІЗО. Сьогодні в 11 класі
вони її вивчають як Героя України. Така
шкільна програма — Новітня історія
за 2016 рік. У новинах історія інша
ОКСАНА ПУСТОВІТ, RIA,
(067)7992206

— ßê æå ÿ íîñèâñÿ ç òèì ëèñòîì! Öå
áóëà òàêà ïîä³ÿ äëÿ
øêîëè — îòðèìàòè â³äïîâ³äü Íàä³¿ Ñàâ÷åíêî. ²ç
â’ÿçíèö³! Ìåí³ áóëî ïðèºìíî
÷èòàòè ¿¿ ëèñò, áî òàì ïðàâèëüí³
ðå÷³. Òîä³ âîíà áóëà äëÿ ìåíå ãåðî¿íåþ. Îé, íàéá³ëüøå ìè ïîðóøóºìî äðóãó çàïîâ³äü: íå ñòâîðè
ñîá³ êóìèðà.
Äèðåêòîð Â³ííèöüêî¿ øêîëè
¹ 21 Àíäð³é Êîñìèíà ó òåëåôîíí³é ðîçìîâ³ ñïî÷àòêó äåùî
íàñòîðîæåíî, àëå âñå æ ïîãîäèâñÿ çóñòð³òèñÿ ³ ïîãîâîðèòè
ïðî Íàä³þ Ñàâ÷åíêî. À ñàìå —
ÿê òåïåð ãîâîðèòèìóòü ïðî íå¿
íà óðîêàõ — Ãåðîé Óêðà¿íè, «ìîðàëüíèé àâòîðèòåò» ÷è «íàðîäíà
ðåâîëþö³îíåðêà»? Ó ³ñòîð³þ âîíà
ïîòðàïèëà. Õòîñü ïîïðàâèòü:
«Âëÿïàëàñü…» Ïðîòå ëèñò Íàä³¿
Ñàâ÷åíêî º åêñïîíàòîì ìóçåþ
â³ííèöüêî¿ øêîëè. Âîíà ïèñàëà
ñàìå öèì ä³òÿì ³ ñàìå öèì ó÷èòåëÿì. Òàê, çàáðàòè ëèñò ç ìóçåþ — íå ïèòàííÿ, åêñïîíàò âàãîþ ó äåê³ëüêà ãðàì³â. À îò êóäè
ïîä³òè Íàä³þ Ñàâ÷åíêî? Âîíà º
ó øê³ëüí³é ïðîãðàì³ ç Íîâ³òíüî¿
³ñòîð³¿ Óêðà¿íè 11 êëàñó — ó ðîçä³ë³ ïðî 2016 ð³ê. ²ñòîð³þ «â ñò³ë»
íå ñõîâàºø. ßê ³ ïàì'ÿòü øêîëÿð³â, ÿê³ áàæàëè âîë³ ò³é, ÿêó
ñüîãîäí³ íàçèâàþòü òåðîðèñòêîþ. 666 äí³â ìèíóëî ç ìîìåíòó çâ³ëüíåííÿ Íàä³¿ Ñàâ÷åíêî ³ç
ðîñ³éñüêî¿ òþðìè äî çàòðèìàííÿ
22 áåðåçíÿ 2018-ãî.
— ßêùî ä³òè íå ïèòàþòü ïðî
Ñàâ÷åíêî, òî ÿ ïðî öå, âçàãàë³
íå ãîâîðèâ áè, — ÷åñíî ç³çíàâñÿ
ïðè çóñòð³÷³ ïàí Àíäð³é. — Ñêàæó
³íøå: âîíà â ëèñò³ íàïèñàëà, ùî
ïðè¿äå äî êîæíîãî, õòî ¿é ïèñàâ. Ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ìè ÿêèéñü
ïåð³îä ÷åêàëè íà íå¿. Àëå ï³ñëÿ
âñ³õ öèõ åêñöåñ³â, ÿê³ âîíà ïî÷àëà
òâîðèòè, âèð³øèëè íå çàïðîøóâàòè. Îò ³ ñàì ëèñò Íàä³¿ Ñàâ÷åíêî. Ì³ñÿöü äî íàñ éøîâ ³ç ðîñòîâñüêî¿ â’ÿçíèö³. Óêðà¿íñüêîãî
øòàìïó ÷îìóñü íå âèäíî, ø³ñòü
ìàðîê ³ç ðîñ³éñüêèìè êðåìëÿìè.
«ЧМИРИТИ» — «БИДЛО» . І «З
УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ…»
Íàñïðàâä³ ëèñò³â ó âåëèêîìó
êîíâåðò³ äâà. ² ùå äâà — äëÿ

öåíçóðè, ðîñ³éñüêèé ïåðåêëàä.
Íàïèñàí³ ðîçá³ðëèâî. Ó øêîë³
êàæóòü, ùî ïî÷åðê íå çâ³ðÿëè.
Îäèí ëèñò — äëÿ âñ³õ. Ïàòð³îòè÷íèé ³ ëàêîí³÷íèé. À äðóãèé — äëÿ îäèíàäöÿòèêëàñíèê³â.
Íàä³ÿ Ñàâ÷åíêî òåæ ¿ì äÿêóâàëà çà ï³äòðèìêó, é ó÷èòåëÿì òà
áàòüêàì çà âèõîâàííÿ. Àëå «ïîäîðîñëîìó». Áåç ïàòåòèêè.
«Íàðîäèëàñü ÿ óêðà¿íêîþ… Í³êîëè íå ìàëà í³÷îãî ïðîòè ìîâè
³ êóëüòóðè âñ³õ ñóñ³ä³â: ïîëÿê³â,
á³ëîðóñ³â, ëèòîâö³â, ìîëäîâàí,
ðîñ³ÿí ³ ò. ä. Àëå ñòèêíóâøèñü
íà â³éí³ (â ÀÒÎ) ³ç «äîáðèìè»
ñóñ³äàìè ðîñ³ÿíàìè, ÿ ïîáà÷èëà,
ñò³ëüêè â íèõ ï³äëîñò³ ³ ëèöåì³ðñòâà. Ïðîñèä³âøè äâà ðîêè
ïîëîíó ó â’ÿçíèöÿõ ðîñ³éñüêèõ,
ÿ çðîçóì³ëà, ùî â íèõ 80% ãíèëîãî íàðîäó, áîÿãóç³â, õàìëà ³
áèäëà. 1% ñâ³äîìèõ ëþäåé ³ ùå
19% ìîæå ïðîáóäèòèñÿ, áî ñîâ³ñòü ìàº. Òàêèé ïîä³ë íàñïðàâä³ äóæå êðèòè÷íèé äëÿ íàðîäó.
Â ðîñ³éñüêèõ ëþäåé ºäèíîäåðæàâ³º çàâæäè áóäå ÷ìèðèòè íàñåëåííÿ…
ß æ áóäó áîðîòèñÿ çà Óêðà¿íó!
Çà òå, ùîá ñåðåä óêðà¿íö³â áóëî
ïîìåíøå òàêîãî òóïîãî çàøîðåíîãî áèäëà, ÿê ñåðåä ðîñ³ÿí! Ùîá
ñåðåä ìîëîä³, òàêî¿, ÿê âè, áóëî
á³ëüøå ïàòð³îò³â, ãîòîâèõ æèòòÿ
â³ääàòè çà Óêðà¿íó ³ ïîìåíøå
áóëî òàêèõ ãíèä, ÿê³ ãîòîâ³ ò³ëüêè
ïàòÿêàòè ÷åðåç ìîäí³ ãàäæåòè, ÿê³
äëÿ íèõ äîðîæ÷³ çà ìàò³ð ð³äíó!
Òàê, ñëàâà Áîãó, í³õòî ³ç âàñ
íå çíàº, ùî òàêå â³éíà, ãîëîä
³ â’ÿçíèöÿ, ³ ñàìà Ðîñ³ÿ! Îòîæ,
ìîæëèâî, íå âñ³ ìî¿ ìåòîäè áîðîòüáè áóäóòü äëÿ âàñ çðîçóì³ë³.
Àëå âè ïðîñòî ïîâ³ðòå: êðàùå
ïîìåðòè â Óêðà¿í³, í³æ æèòè
â ÷îðòîâ³é Ðîñ³¿!..
ß ðîçóì³þ, ùî íàì ùå òðåáà áóäå âè÷èñòèòè âåëèêó êó÷ó
ãíîþ ïåðåä òèì, ÿê çàæèòè ã³äíî,
ïî ëþäñüêè!
Ç Óêðà¿íîþ â ñåðö³, ³ç âäÿ÷í³ñòþ äî âàñ — Íàä³ÿ Ñàâ÷åíêî».
Äàòà — 8 êâ³òíÿ 2016 ðîêó.
НЕ ОДНІЙ САВЧЕНКО
— Ìè ïèñàëè ëèñòè íå ò³ëüêè Ñàâ÷åíêî, à é êðèì÷àíàì,
ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó ïîëîí³, — ðîçïîâ³äàº çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç
íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè Àíæåë³êà Âîâê. — Ï³äòðèìóºìî òèõ
á³éö³â, ÿê³ íà Ñõîä³ âîþâàëè ³ âî-

þþòü. Êîëè ïîáà÷èëè, ùî Íàä³ÿ
Ñàâ÷åíêî îãîëîñèëà ãîëîäóâàííÿ
³ ¿é âèíåñëè âèðîê, ³ç ñòàðøîêëàñíèêàìè âèð³øèëè ÿêîñü ï³äòðèìàòè. Íà ó÷í³âñüêîìó ïàðëàìåíò³ âèð³øèëè, ùî õòîñü ìàëþº,
à õòîñü ïèøå ëèñò — çà áàæàííÿì. Öå áóëà ïà÷êà ìàëþíê³â
³ ëèñò³â — â³äïðàâèëè îäíèì
êîíâåðòîì íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ.
Ó òðàâí³ îòðèìàëè ëèñò â³ä íå¿ —
ùå äî ¿¿ çâ³ëüíåííÿ. ×åñíî êàæó÷è, ÿ íå øêîäóþ ïðî öåé â÷èíîê.
— Âè — ó÷èòåëü ³ñòîð³¿, ÿê ñüîãîäí³ áóäåòå ãîâîðèòè ïðî Íàä³þ
Ñàâ÷åíêî íà óðîêàõ?
— Ðîçóì³ºòå, öå íå º äëÿ íàñ
ïðîáëåìà. Ìè æ îáãîâîðþºìî
ì³æ ñîáîþ, ä³òè áàãàòî ðå÷åé áà÷àòü ³ ðîçóì³þòü òàê ñàìî, ÿê ìè.
² âäîìà ãîâîðÿòü ç áàòüêàìè —
ïðèíîñÿòü ó øêîëó ò³ äóìêè, ÿê³
âäîìà, ñêàæ³ìî, «îôîðìèëè». Öå
íîðìàëüíî. Ïðåçèäåíò íàãîðîäèâ
¿¿ çâàííÿì Ãåðîÿ Óêðà¿íè, âîíà
ñòàëà äåïóòàòîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè,
¿¿ âèáðàëè äî ñêëàäó ÏÀÐª. Ëþäè
áóëè âïåâíåí³, ùî öþ ëþäèíó
ìîæíà íàçâàòè Ãåðîºì Óêðà¿íè.
Ïðîñòî ÷àñ, â ÿêîìó æèâåìî, íàïåâíî, ïîòðåáóº ñèìâîë³â ³ òàêîãî
ãåðî¿çóâàííÿ. Äëÿ çàñîá³â ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ ñòâîðèòè ãåðîÿ äîâîë³ ëåãêî.

«Íàä³¿ Ñàâ÷åíêî íå
òðåáà ïðèä³ëÿòè
òàê áàãàòî óâàãè,
åìîö³¿ çãàñíóòü ³
íà ïîâåðõíþ âèéäå
á³ëüøå ïðàâäè»
— Àíòèãåðîÿ ùå ëåãøå…
— Ëþäèíà ìàº ñâî¿ âàäè...
Õòîñü êàæå: «Îò ðîç÷àðóâàëèñü».
Ìåí³ ñïîäîáàëîñü, ÿê õòîñü ³ç äåïóòàò³â íàïèñàâ: «Íå òðåáà áóëî
çà÷àðîâóâàòèñü». ß íå ïîñï³øàþ
¿¿ çàñóäæóâàòè. Êîëè â³äáóäåòüñÿ ñóä, êîëè âèçíàþòü âèííîþ
â ÷îìóñü, òîä³ áóäåìî îö³íþâàòè
â÷èíêè. Äâà ðîêè òîìó ñòàâèëèñü
äî Ñàâ÷åíêî ÿê äî æ³íêè, ÿêà
ñòðàæäàº çà ñâî¿ ïîë³òè÷í³ ïîãëÿäè. Îäèí ³ç êðèì÷àí, ÿêèé
âèéøîâ ³ç ïîëîíó, êàçàâ: «Êîëè
òè çíàõîäèøñÿ ó çàêðèòîìó ïðîñòîð³, äóæå âàæêî çíàéòè òî÷êó îïîðè — íàâ÷èòèñü â ùîñü
â³ðèòè, ñïîä³âàòèñÿ. Õî÷ ðîçóì³ºø, ùî ðåøòó æèòòÿ ìîæåø
ïðîâåñòè ó ö³é êàìåð³. ² òî÷êîþ
îïîðè ìîæóòü áóòè äóæå íåñïîä³âàí³ ðå÷³. Ìîæå é ëèñò ÷óæî¿
ìàëåíüêî¿ äèòèíè, ÿêà â òåáå â³ðèòü…» Îò öå äëÿ ìåíå òîä³ áóëî
âàæëèâî — ñëîâà äèòèíè.
— Ùî ïèñàëè ä³òè ó ëèñòàõ?
— Áàæàëè âîë³. Áàæàëè â³ðèòè
â òå, ùî âîíà áóäå â³ëüíà. Áàæàëè
âèòðèìàòè âñ³ ö³ âèïðîáóâàííÿ.
Íàñ âðàçèëà ¿¿ â³äïîâ³äü — âîíà

Листів у великому конверті два. Один — для всіх і другий —
для одинадцятикласників, написаний «по-дорослому»
íå áóëà ó ñòàí³ äåïðåñ³¿. Ç ¿¿ ñë³â,
áóëî çðîçóì³ëî, ùî âîíà ÷³òêî
çíàº, ùî ðîáèòü óñå ñâ³äîìî, ³
âîíà âïåâíåíà, ùî Óêðà¿íà áóäå
íåçàëåæíà. Ìè é íå î÷³êóâàëè
îòðèìóâàòè â³äïîâ³äü, íàâ³òü
íå áóëè âïåâíåí³, ùî íàø³ ëèñòè
äî íå¿ ä³éäóòü. Íàä³¿ áóëî ìàëî.
«РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ НЕМАЄ
У ПІДРУЧНИКАХ»
— Íà âàøîìó ñòîë³ ï³äðó÷íèê
ç ²ñòîð³¿ Óêðà¿íè. Íàñê³ëüêè àêòóàëüíî ñüîãîäí³ âñå, ùî òàì íàïèñàíî?
— Â³í âèäàíèé ê³ëüêà ðîê³â òîìó. Àëå íå â 2017-ìó ³
íå â 2016-ìó. Íàïðèêëàä, ïðî
Ðåâîëþö³þ ã³äíîñò³, ÿêî¿ íåìàº
â ï³äðó÷íèêó, íàì äîäàâàëè ó âèãëÿä³ ìåòîäè÷íèõ ïîñ³áíèê³â. Ïî
ñóò³, ëèøå â 11 êëàñ³ â÷èìî òåïåð³øíþ ³ñòîð³þ. Áàãàòî ðå÷åé
â÷èòåëü ìóñèòü ïîÿñíþâàòè ñàì.
Íàâ³òü íå ïîÿñíþºìî — äàºìî
ìîæëèâ³ñòü ä³òÿì çðîáèòè âèñíîâêè ç òîãî, ùî âîíè áà÷àòü,
÷óþòü. Íå ìîæíà ñêàçàòè, ùî
âèâ÷àºìî àðåøò Ñàâ÷åíêî ÷è ¿¿
çâ³ëüíåííÿ ç ðîñ³éñüêî¿ â’ÿçíèö³.
ª á³ëüø ãëîáàëüí³ ðå÷³. ª ïðîöåñ:
ðåâîëþö³ÿ, áóä³âíèöòâî äåðæàâè,
óñóíåííÿ ïðåçèäåíòà ßíóêîâè÷à,
ä³ÿëüí³ñòü Ïîðîøåíêà ÿê ïðåçèäåíòà. ª çîâí³øíÿ ïîë³òèêà ³
º âíóòð³øíÿ.
Äóìêè ïîëÿðí³. Íàø³ ñòàðøîêëàñíèêè íå ç âàêóóìó — âîíè
æèâóòü ó íàøîìó ì³ñò³, áàòüêè
ÿêèõ âîþþòü. Ìè ôîðìóºìî ìîëîäó ëþäèíó, ³ ÷àñòî â 15–16 ðîê³â ó ï³äë³òê³â äóæå çàãîñòðåíå
ïî÷óòòÿ ñïðàâåäëèâîñò³. Âàæëèâî, ùîá ó÷åíü 11 êëàñó ìàâ âëàñíó äóìêó, ùîá â³í íå õàïàâñÿ ³
íå ñìèêàâñÿ â³ä êîæíîãî âèñòóïó

ïî òåëåáà÷åííþ.
Ó á³ëüøîñò³ º çíàéîì³, ðîäè÷³
â Ðîñ³¿. Ó íàñ º õëîï÷èê, ÿêèé
æèâ ó Êðèìó — ç ìàìîþ ïåðå¿õàâ ï³ñëÿ àíåêñ³¿. Â³í íà 100% º
ïàòð³îòîì Óêðà¿íè, àëå ìàº ñâ³é
ïîãëÿä. Íå îö³íþº õâàëåáíèìè
îäàìè âñ³ ð³øåííÿ, ÿê³ ïðèéìàþòüñÿ â Óêðà¿í³, à ãîòîâèé âåñòè
äèñêóñ³þ. Êàæå ïðî òå, ùî ÿêùî
â³äêèíóòè åìîö³¿ ³ îö³íèòè Ïóò³íà ÿê êåð³âíèêà, òî â³í äîâîë³
óñï³øíèé êåð³âíèê, ìàº ðåéòèíã,
õî÷ ³ íåãàòèâíèé â íàøîìó ðîçóì³íí³. Ó 11 êëàñ³ ïðîõîäèìî
³ñòîð³þ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, ³
îò â÷èëè ñïî÷àòêó ñòàíîâëåííÿ
íàöèñòñüêîãî ðåæèìó â Í³ìå÷÷èí³, ôàøèñòñüêîãî — â ²òàë³¿. Çâè÷àéíî, çíàéîìèëèñÿ ç
ë³äåðàìè öèõ êðà¿í ³ ñêëàäàëè
³ñòîðè÷í³ ïîðòðåòè Ìóññîë³í³,
Ã³òëåðà… Ãîâîðèëè ïðî òå, ùî
Ã³òëåð ïðåêðàñíèé îðàòîð, âïëèâàâ íà ìàñè, çóì³â çà ê³ëüêà ðîê³â
âèâåñòè êðà¿íó ³ç êðèçè, âñåëèâ
â³ðó ó í³ìö³â, ùî ó íèõ ì³ñ³ÿ.
Ñàìå òîìó íåáåçïå÷íà ñë³ïà â³ðà
ó âîæäÿ, ãåðîÿ.
— Íà ÿê³ çàïèòàííÿ ó÷í³â âàæêî
â³äïîâ³äàòè?
— Êîëè ä³òè ïðàãíóòü ïåðåíåñòè íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë íà íàøå
ñüîãîäåííÿ. Òîä³ ïî÷èíàþòü:
«À ÿê âè ñòàâèòåñü äî Ëÿøêà?»
àáî «ßê âè îö³íþºòå âèñòóï Ìàðèíè Ïîðîøåíêî?» ß íå ìîæó
³ íå õî÷ó ï³äòðèìóâàòè òàêîãî
ïëàíó ðîçìîâè, áî ââàæàþ, ùî
öå íå äëÿ óðîêó ³ñòîð³¿. ²ñòîðè÷íå
ìèñëåííÿ ïåðåäáà÷àº ðîçóì³ííÿ
çàêîíîì³ðíîñò³ ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó. Äîâîäèòüñÿ ïåðåêëþ÷àòè
¿õíþ óâàãó ç ïîä³é ñüîãîäåííÿ
íà áà÷åííÿ ³ñòîðè÷íîãî ìèíóëîãî — çâåðõó ³ çáîêó.
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ВИБИРАЮТЬ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
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СПОНСОР РУБРИКИ

Ну що, поїхали  З першого квітня
набрав чинності закон про медреформу,
а саме в тій частині, де кожен пацієнт для
отримання якісної медичної допомоги має
підписати декларацію з сімейним лікарем.
На все про все часу до 1 січня 2019 року
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Ïàö³ºíòàì ç³
âñòóïîì ìåäðåôîðìè â ä³þ äàëè ãàðíèé øàíñ. À ñàìå
îáðàòè ë³êàðÿ ñàìîñò³éíî, íå çàëåæíî â³ä ïðîïèñêè.
ßê ç öèì ñïðàâëÿþòüñÿ â³ííè÷àíè? Æóðíàë³ñò RIA ïðîéøëàñÿ
ìåäè÷íèìè çàêëàäàìè ì³ñòà, ùîá
ïîäèâèòèñü, ÿê ëþäè îáèðàþòü
ë³êàðÿ, íó ³ òåæ îáðàòè.
УСЕ ВИРІШУЮТЬ ЛІКАРІ?
ÖÏÌÑÄ ¹ 5 íà âóë.
Ìàÿêîâñüêîãî, 138
Æóðíàë³ñò çàâ³òàâ äî ïîë³êë³í³êè, ùî á³ëÿ Öåíòðó ìàòåð³ òà
äèòèíè. Íà âõ³äíèõ äâåðÿõ – ³íôîðìàö³éíèé ëèñò ïðî òå, ùî òóò
ìîæíà îáðàòè ë³êàðÿ, à òàêîæ ïîñèëàííÿ íà ñàéò ì³ñüêî¿ ðàäè, äå
º á³ëüø ðîçøèðåíà ³íôîðìàö³ÿ.
Ó íåâåëè÷êîìó õîë³ âèñèòü ñòåíä
ç ãðàô³êîì ïðèéîìó ë³êàð³â òà ¿õ

ôîòîãðàô³¿ ç êîðîòêîþ ³íôîðìàö³ºþ. Òóò ¿õ âñüîãî ï'ÿòü. Á³ëÿ
ðåºñòðàòóðè ê³ëüêà ëþäåé ñòîÿòü
â ÷åðç³. Õòîñü õîò³â ïîòðàïèòè
äî âóçüêîãî ñïåö³àë³ñòà, õòîñü
çàïèñàòèñÿ äî òåðàïåâòà, æîäåí
ç íèõ íå ïèòàâ ïðî äåêëàðàö³þ.
Çàïèòàâ æóðíàë³ñò.
— ßê ìîæíà óêëàñòè äåêëàðàö³þ ç ë³êàðåì?
— Ñïî÷àòêó ïîòð³áíî îáðàòè
ë³êàðÿ, ïîò³ì çàïèñàòèñÿ äî íüîãî
íà ïðèéîì, ³ ÿêùî â³í çàõî÷å âàñ
óçÿòè, òî òîä³ ï³äïèøåòå äåêëàðàö³þ
— Òîáòî, çàõî÷å âçÿòè?
— Íó öå â³ä ë³êàðÿ çàëåæèòü, —
â³äïîâ³äàº æ³íêà íà ðåöåïö³¿.
— Öå òîìó, ùî â äåÿêèõ âæå
ì³ñöü íåìàº?
— Í³, ì³ñöÿ º.
— Ö³êàâî, à ÿêùî ìîºìó ðîäè÷ó çà â³êîì âàæêî ïåðåñóâàòèñÿ,
ÿê òóò áóòè?
— Äå ìåøêàº ðîäè÷?
Íàçèâàþ àäðåñó ³ ó â³äïîâ³äü ÷óþ:
— Âàì êðàùå çâåðíóòèñü â àì-

Проблема з системою є, але не надовго
За перший день з початку кампанії укладання декларацій з сімейними лікарями на Вінниччині підписали 6469 декларацій.
Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації Людмила

Грабович розповіла, що проблема з системою реєстрації
поки є: трапляється, вона висне та не завантажується. Орієнтовно на остаточне налаштування програми піде приблизно
до 10 діб.

áóëàòîð³þ íà Ùîðñà. Àëå ðîäè÷
ìàº âñå îäíî ñàì ïðèéòè äëÿ
óêëàäåííÿ äåêëàðàö³¿.
ЗАПИСАТИСЯ НА ПРИЙОМ
ÖÏÌÑÄ ¹ 3 íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå
Â³ä ñòåíäó ç àã³òàö³éíîþ ³íôîðìàö³ºþ â î÷àõ çàðÿá³ëî. Òîìó ùî
ïåðåë³ê ë³êàð³â áóâ âåëèêèé. Á³ëÿ
êàá³íåòó ê³ëüêà ÷îëîâ³ê³â.
— ßêùî âè íå âèð³øèëè, êîãî
îáèðàòè, ó íàñ º ³íôîðìàö³ÿ ïðî
ë³êàð³â, ÷èòàéòå, îáèðàéòå. Òàêîæ ìîæíà çàéòè íà ñàéò ì³ñüêî¿
ðàäè, òàì ïîäèâèòèñü. Ïîò³ì çàïèñàòèñü íà ïðèéîì, îòðèìàòè
ïåðñîíàëüíèé êîä äîñòóïó â³ä
ë³êàðÿ òà ï³äïèñàòè äåêëàðàö³þ.
Äî ðå÷³, íà ïðèéîì ìîæíà ³ îíëàéí çàïèñàòèñü.
Çíîâó ïèòàþ ïðî ðîäè÷à, ÿêèé
íå ìîæå ñàìîñò³éíî ïðèéòè.
— Ïðèíîñüòå éîãî äîêóìåíòè
³ â³ä éîãî ³ìåí³ óêëàäàéòå äåêëàðàö³þ, — â³äïîâ³äàþòü ó ë³êàðí³.
ЖИВА ЧЕРГА
ÖÌÑÄ ¹ 4 íà âóëèö³ Çàìîñòÿíñüê³é, 18
Ë³êàðíÿ çíàõîäèòüñÿ á³ëÿ ñòàä³îíó "Ëîêîìîòèâ". Ê³ëüêà â³ííè÷àí òóïöþþòü á³ëÿ ñòåíäó ç
ôîòîãðàô³ÿìè ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â.
— Âè çíàºòå ùîñü ïðî öüîãî
ë³êàðÿ? — çàïèòóº ìåíå æ³íêà,
ÿêà âæå õâèëèí äåñÿòü êðóòèòüñÿ
á³ëÿ ôîòîãðàô³é.
— Í³, — êàæó.
— Áîæå, ÿê æå îáðàòè? Îñü
òóò ë³êàðêà áóëà ïåä³àòðîì, à öÿ
ò³ëüêè-íî óí³âåðñèòåò çàê³í÷èëà.
Ðàçîì ç ³íøîþ æ³íî÷êîþ âîíè
ïî÷èíàþòü âèâ÷àòè á³îãðàô³þ ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â, àêöåíòóþ÷è óâàãó
íà äîñâ³ä³. ² íàîñòàíîê ðîáëÿòü
âèñíîâîê, äîáðå, ùî ÷àñó âäîñòàëü. Äî ðå÷³, íà ðåöåïö³¿ ïîâ³äîìèëè, ùî îáèðàòè ìîæíà áóäü-

ПІДПИСУЄМО ДЕКЛАРАЦІЮ З ЛІКАРЕМ.
ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ
Оберіть
заклад
і лікаря

Візьміть з собою паспорт,
ідентифікаційний код і
мобільний телефон. Для
дитини до 14 років —
свідоцтво про народження

Уповноважений працівник
медзакладу (працівник
реєстратури, медсестра чи
лікар) введе ваші дані в
електронну систему

У реєстратурі вам
підкажуть, де можна
підписати декларацію
та нададуть списки
лікарів

На ваш мобільний
надійде СМС з
кодом. Повідомте
цей код працівнику
закладу

З електронної системи
роздрукують декларацію
з вашими даними.
Уважно перевірте,
чи все правильно
Працівник закладу
підтверджує вашу
декларацію своїм
електронним
підписом і
відправляє у систему

êîãî, ³ ç ðîäè÷åì âñå âèð³øóºòüñÿ
ïðîñòî, âàðòî ëèøå äîêóìåíòè
éîãî ïðèíåñòè.
— Çàïèñóâàòèñü íà ïðèéîì
íå ïîòð³áíî, — ãîâîðèòü æ³íêà
íà ðåöåïö³¿. — Âè îáèðàºòå ë³êàðÿ, ä³çíàºòåñü éîãî ÷àñè ïðèéîìó
³ ïðèõîäèòå. Äåêëàðàö³¿ ï³äïèñóþòüñÿ â æèâ³é ÷åðç³.
ДАЙТЕ БУДЬ-КОГО
Àìáóëàòîð³ÿ ÇÏÑÌ (çàãàëüíî¿
ïðàêòèêè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè) ¹ 3,
âóë. Êè¿âñüêà, 68.
Ïåðøèõ äâà ïîâåðõè êîëèøíüî¿ ë³êàðí³ ¹ 2 â³äâåäåíî ï³ä
Ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð, ÿêèé âðàæàº ÷èñòîòîþ òà ðåìîíòîì. Ïî-

Підпишіть два
екземпляри
роздрукованої
декларації. Один ви
забираєте собі, інший
залишається у закладі

ë³êë³í³êà íà òðåòüîìó ïîâåðñ³.
Ðåöåïö³ÿ ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ ñò³ë
ïîñåðåäèí³ êîðèäîðó, á³ëÿ ÿêîãî
çíîâó ÷åðãà. Íà ïðîòèëåæí³é ñò³í³ ñòåíä ç ôîòî ë³êàð³â, ùî ãîòîâ³
ï³äïèñàòè äåêëàðàö³¿ ç ïàö³ºíòàìè. Æ³íêà çà ñò³éêîþ ò³ëüêè
³ âñòèãàº, ùî â³äïîâ³äàòè íà çàïèòàííÿ òà òåëåôîíí³ äçâ³íêè.
Ìàéæå 50% ç íèõ ïðî äåêëàðàö³¿.
Â³äðèâàþ÷èñü â³ä ÷åðãîâî¿ òåëåôîííî¿ ðîçìîâè âîíà âòîìëåíî
çâåðòàºòüñÿ äî â³äâ³äóâà÷êè.
— Íó, âè îáðàëè âæå ë³êàðÿ?
— Òà ÿ íå çíàþ, êîãî îáðàòè,
äàéòå ìåí³ áóäü-êîãî, — êàæå òà.
— ß íå ìîæó âàì äàòè áóäüêîãî, âàì òðåáà îáðàòè.

РЕКЛАМА
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СЕЛІМОВИЧ AND ПЛАТ: ТОП-5 КНИГ,
ЯКІ ВАРТО ПРОЧИТАТИ У КВІТНІ
Пожива для мозку Редакція RIA публікує серію матеріалів
для поціновувачів якісної літератури. Кожного місяця ми разом
із літературознавцем та координатором подій у Книгарні
«Є» Олександром Вешелені відбираємо п’ять книжок, які
на нашу думку, варто прочитати. У цій добірці ми зібрали
книжки Меши Селімовича, Деніела Ґоулмана, Сильвії Плат,
Марі Карачиної, Тетяни Терен та Анни Липківської

Äëÿ êâ³òíåâî¿
äîá³ðêè ñòàíå äîðå÷íèì âèñë³â àìåðèêàíñüêîãî
ïîåòà Òîìàñà Åë³îòà: «Êâ³òåíü
– íàéæîðñòîê³øèé ì³ñÿöü», áî
ñàìå â³í âñåëÿº æèòòÿ â êâ³òè, ÿê³
âñå îäíî êîëèñü çàãèíóòü. ² îò ó
êîíòåêñò³ òîãî, ùî çà â³êíîì ÷è

òî çàòÿæíà çèìà, ÷è òî çàï³çí³ëà
âåñíà, à ìè â³ä òîãî ñòîìëåí³ ³
äåïðåñîâàí³, ñòàº çðîçóì³ëèì, ùî
íàì íå îá³éòèñÿ áåç ñâîºð³äíèõ
«ÿêîð³â» àáî íàâïàêè «ãà÷ê³â»,
ùî âèòÿãàòèìóòü íàñ ³ç öüîãî
ñòàíó. ² ÷îì áè íå çðîáèòè öå
÷åðåç ë³òåðàòóðó?
Ó ö³é äîá³ðö³ êîæåí ç íàñ çíàéäå ñâî¿ ïåðåæèâàííÿ òà ñòðàõè.
², íàéãîëîâí³øå, ùî òàì æå, âè
çíàéäåòå øëÿõè ¿õ ïîäîëàííÿ.

МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

«Дервіш і Смерть»

«Емоційний інтелект»

«Під скляним ковпаком»

«Не зупиняйся, біжи!»

«Простіі речі:і вісім
і і розмов
з Адою Роговцевою»

(Меша Селімович)

(Деніел Ґоулман)

(Сильвія Плат)

(Марі Карачина)

(Тетяна Терен, Анна Липківська)

Переклад книжки здійснила вінницька
письменниця Катерина Калитко ще десять
років тому. Але українською роман вийшов
тільки-но тепер. І це дуже вдалий для нього
час, бо йдеться в ньому про самоаналіз та екзистенціалізм – але через компоненти суфізму
та ісламу, що описані на сторінках книжки.
Якраз через них як дуже сильну та сповнену філософією (а не тим, про що думають
деякі люди) течію, стане зрозумілим, як через
символи ісламу людина аналізує себе і свої
стосунки з Богом.
Перед героями і читачами постає виклик, адже
спочатку може здатися, що Дервіш (монах-містик) несе в собі одне просвітлення. Але з плином прочитаних сторінок стає зрозумілим, що
за ним тягнеться відчуття вини, відчуття травми
і до цього ще додається бажання помсти.
Останнє штовхає героя на крок до влади, яка
руйнує в ньому будь-яке просвітлення. А от
поняття «Смерть» у цьому романі, насправді,
не є для героя найстрашнішим, бо існує щось
ще більш незвідане і темне.

Ми ніби вже і навчилися ходити до психотерапевтів, проговорювати їм власні проблеми і
травми, але багато всього залежить і від уміння розуміти самого себе. І тут може згодитися
поєднання, здавалося б, двох протилежних
компонентів: емоцій та інтелекту. Зазвичай ми
розглядаємо інтелект як раціоналізування та
придушення своїх емоцій, які нерідко призводять нас до помилкових думок та вчинків – але
це неправильний підхід.
У книзі цікаво та зрозумілою мовою пояснюється механізм нашої емоційної сфери: як вона
працює, починаючи з рівня нейронів, хімічних
сполук і таке інше. Фактично це ті знання, які
потрібні людині змалечку. Адже багато хто має
проблеми з емоційним інтелектом саме через
те, що свого часу не знайшлося людини або
формату, завдяки якому дитина розуміла би, що
саме вона відчуває при тій чи іншій ситуації і що
їй з цим робити. Автор дає зрозуміти, що коли
в людині накопичується завелика доза чогось
незрозумілого, то, передусім, треба здійснювати
самоаналіз і діяти відповідно до оцінки стану.

Це єдиний роман знаної у світі поетки. Її донині люблять передусім за відвертість та мужність
говорити про власну недосконалість. На
сторінках книжки ми зможемо пройти почасти
її життєву історію. 20-річна дівчина опиняється
у мегаполісі та прагне знайти там звільнення і
самореалізацію. Вона розуміє, що чим більше
місто, тим більше в ньому фальші та бажання
«нагнути» особистість. Зокрема, сторінки
сповнені розповіддю про гегемонію чоловіків
над жінками: жінка не може володіти власним
тілом, власним часом, зрештою, вона не може
володіти навіть власними дітьми.
Саме українське видання цікаве тим, що воно
з серії ілюстрованої «дорослої» класики.
Ілюстрації Анастасії Стефурак занурюють
в атмосферу 50-х років минулого століття
та у внутрішній світ героїні. А домінування
рожевого кольору на сторінках не є ознакою
сентиментальності. Він, скоріш, є кольором
розбавленої крові, яка розмиває в людині
відчуття світу і того, що призведе героїню до
гнітючого та хворобливого стану.

Біг – це безумовно важлива складова нашого
життя. А в контексті ще й того, що у квітні
пройде півмарафон «Вінниця біжить», книжка
стане добрим порадником різним типам
людей: тим, хто вже бігав, змінював свій ритм і
стиль життя; і тим, хто тільки замислюється над
цим, але ніяк не може віднайти в собі вагомий
стимул почати діяти. Також у книжці є пояснення того, з яких дистанцій треба починати
бігати, яке взуття носити, яким обладнанням
користуватися, у які зали ходити, як готуватися
до марафонів... Усе це з величезного досвіду
авторки, яка ставала учасницею не одного
світового марафону.
Найважливішими є перша та остання частини. У них говориться про внутрішню роботу.
Про те, чим є для нас рух і заняття в духовному плані. Авторка подає це не як проповідництво, а як тверезу розмову, що допоможе
зрозуміти себе. Особливо ця книжка стане
в нагоді тим, вік яких на межі 30+/- років і
вони вже розуміють, що їх тіло в дечому не
таке ідеальне.

Раніше виходила автобіографія акторки, а
тепер світ побачила книга інтерв’ю. І якщо в
першому варіанті ми читали про те, що людина
хотіла повідомити про себе у вигляді сповіді,
то тепер ми маємо змогу взяти до рук гарно
розписані інтерв’ю, що тривали впродовж
восьми розмов на кухні Ади Миколаївни і не
тільки там.
Книжка є зрізом реальної людини, яка живе
поряд із нами і фактично є зіркою. Ця історія є
повчальною та надихаючою. Адже починається вона фактично з розповіді про коріння,
любов і дітей. Тобто сходження на п'єдестал
слави не є тут головним. Тут мова про людину
і все те найважливіше, що вона знаходить в
своєму житті.
Багато хто знає, що головною опорою для неї
був чоловік Костянтин Степанков, але з його
смертю, а пізніше і смертю сина, Ада Миколаївна постала перед дуже серйозним викликом.
Вона мала подолати багато внутрішньої роботи, щоб почати рухатися далі і зрозуміти, для
чого тепер вона живе на цьому світі.

Цього літа облаштують муніципальний велопрокат
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334

 Íà ìèíóë³é ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè,
30 áåðåçíÿ, äåïóòàòè ïîãîäèëè
äîãîâ³ð ç³ ëüâ³âñüêîþ êîìïàí³ºþ
«Íåêñòáàéê Óêðà¿íà». Ñòâîðåííÿ ìåðåæ³ ç 15 ñòàíö³é ïðîêàòó
òà 120 âåëîñèïåä³â êîøòóâàòèìå
áëèçüêî ï’ÿòè ì³ëüéîí³â ãðèâåíü,
ÿê³ çàïëàòÿòü çà ðàõóíîê ãðàíòó
â³ä Øâåéöàð³¿.
Î÷³ëüíèê äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é Â³òàë³é Ïîãîñÿí ðîçêàçàâ äåòàëüí³øå ïðî
öþ óãîäó.
— Ëüâ³âñüêà êîìïàí³ÿ «Íåêñòáàéê Óêðà¿íà» îáëàøòóº ó Â³ííèö³ 15 ñòàíö³é ïðîêàòó òà

120 âåëîñèïåä³â. Âîíè áóäóòü
ðîçòàøîâàí³ ïî âñüîìó ì³ñòó, —
ðîçïîâ³â Ïîãîñÿí. — Öåé ïðîåêò í³÷îãî íå êîøòóâàòèìå äëÿ
ì³ñüêîãî áþäæåòó: 180,5 òèñÿ÷³
øâåéöàðñüêèõ ôðàíê³â (áëèçüêî ï’ÿòè ì³ëüéîí³â ãðèâåíü)
âèä³ëÿº Øâåéöàðñüêå Áþðî
ñï³âðîá³òíèöòâà ÿê ãðàíò íà
ðîçâèòîê âåëî³íôðàñòðóêòóðè
â íàøîìó ì³ñò³.
ßê éäåòüñÿ â óãîä³, ëüâ³â’ÿíè
ç «Nextbike Ukraine» îáëàøòóþòü
ó Â³ííèö³ 150 ñò³éîê äëÿ âåëîñèïåä³â Smart Docks òà 15 òåðì³íàë³â Flat. Çã³äíî ç ³íâåñòèö³éíîþ
óãîäîþ, ÒÎÂ «Íåêñòáàéê Óêðà-

¿íà» ïåðåäàñòü 120 âåëîñèïåä³â,
ÿê³ áóäóòü âèêîðèñòîâóâàòèñü ó
ïðîêàò³.
Ïèòàºìî, ÿê³ áóäóòü òàðèôè
íà ïðîêàò òà õòî îòðèìóâàòèìå
ïðèáóòîê â³ä îðåíäè âåëîñèïåä³â?
— Ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ óãîäè áóäåìî ïðàöþâàòè ç «Íåêñòáàéê
Óêðà¿íà», àáè ðîçðîáèòè òàðèôè, ÿê³ áóäóòü ñïðèÿòëèâ³ äëÿ
ìåøêàíö³â ³ ãîñòåé íàøîãî
ì³ñòà. Ïðèáóòîê îòðèìóâàòèìå
ëüâ³âñüêà êîìïàí³ÿ, — ðîçêàçàâ Â³òàë³é Ïîãîñÿí. — Àëå çà
óãîäîþ, íà «Íåêñòáàéê» ïîêëàäàºòüñÿ îáîâ'ÿçîê ïðîòÿãîì 60
äí³â â³äðåìîíòóâàòè âåëîñèïåäè,

ñò³éêè àáî ïðèäáàòè íîâ³ çà
âëàñíèé êîøò. Ïëþñ òîâàðèñòâî ìàº ñïëà÷óâàòè â áþäæåò
Â³ííèö³ 480 òèñÿ÷ ãðèâåíü ùîðîêó çà öåé ïðîåêò. Ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ ö³º¿ ìåðåæ³, ó ïð³îðèòåò³
ì³ñüêî¿ ðàäè - ¿¿ ðîçâèòîê òà
ðîçøèðåííÿ.
Ïóíêòè ïðîêàòó ïîñòàâëÿòü â
ð³çíèõ êóòî÷êàõ ì³ñòà: ïîáëèçó
ïåðåõðåñòü Âàùóêà, Êîñìîíàâò³â, 600-ð³÷÷ÿ ç âóëèöåþ Êåëåöüêîþ. Òàêîæ òåðì³íàëè õî÷óòü âñòàíîâèòè á³ëÿ Çàõ³äíîãî
àâòîâîêçàëó (Õìåëüíèöüêå øîñå,
107), Â³ííèöüêîãî íàö³îíàëüíîãî
òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó (Õìåëü-

íèöüêå øîñå, 95), ïàðêó Äðóæáè
íàðîä³â, Åëåêòðîìåðåæ³ (ê³íöåâà
çóïèíêà íà âóëèö³ Ïèðîãîâà), â
ðàéîí³ ðèíêó «Óðîæàé» (Íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò
íà Ïèðîãîâà).
Òåðì³íàëè ç’ÿâëÿòüñÿ é íà
âóëèö³ Ìàã³ñòðàòñüê³é (âõ³ä äî
Öåíòðàëüíîãî ïàðêó êóëüòóðè
òà â³äïî÷èíêó), íà ïëîù³ ªâðîïåéñüê³é, á³ëÿ ïåðåõðåñòÿ
Ñòð³ëåöüêà – Êè¿âñüêà, Áðàöëàâñüêà – Çàìîñòÿíñüêà, ìóçåþ Êîöþáèíñüêîãî, ïëîù³
Ïåðåìîãè (Áóäèíîê îô³öåð³â),
Çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó (ïëîùà
Ïðèâîêçàëüíà, 1).

25

ÌÀÍÄÐÈ

RIA, Ñåðåäà, 4 êâ³òíÿ 2018

БЕРІТЬ У ЄВРОПУ МАЛО БАГАЖУ
Лайфхаки  Мандрівниця Ірина Пишна
розповіла, як подорожувати Європою,
економлячи не тільки гроші, а й свій час.
А також про моду на хостели та що брати
із собою у мандри на тиждень. І чому
знання англійської не завжди допомагає
АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099)1781008

²ðà åêîíîìíî ïîäîðîæóº
áëèçüêî 10 ðîê³â. Ìàíäð³âíèöÿ êàæå, ùî çàðàç áàãàòî ëþäåé
ó ïîäîðîæàõ íàäàþòü ïåðåâàãó
õîñòåëàì, ñåðåäíÿ âàðò³ñòü ÿêèõ
ó ªâðîï³ — 10 ºâðî.
— Ìåí³ çäàºòüñÿ, öå çóìîâëåíî òèì, ùî ëþäè ñèäÿòü
â ³íåðíåò³, ñïèñóþòüñÿ, òàê³
ôðåíäë³. Àëå ïî ñóò³ âñ³ äóæå
ñàìîòí³. Õîñòåëè — öå ì³ñöÿ,
äå ëþäè õî÷óòü çáèðàòèñÿ ðàçîì ³ ãîâîðèòè, ä³ëèòèñÿ ñâî¿ìè
åìîö³ÿìè. Çàâæäè º æèâå ñï³ëêóâàííÿ. Äî òîãî æ, ó ªâðîï³
âîíè êðàù³ çà íàø³. Íàïðèêëàä, ó Ìàäðèä³ âè ìîæåòå íàòðàïèòè íà áåçêîøòîâí³ âå÷åð³
³ ñí³äàíêè.

ЧИ ПОТРІБНО ЗНАТИ
АНГЛІЙСЬКУ
Êîëè ²ðèíà Ïèøíà ¿çäèëà
â íàéïåðø³ ñâî¿ ïîäîðîæ³ çà êîðäîí, ¿¿ àíãë³éñüêà áóëà íà ð³âí³
«How are you».
— Ìåí³ çäàâàëîñÿ, ùî ÿ íå äîòÿãóþ äî íîðìàëüíîãî ð³âíÿ âîëîä³ííÿ ìîâîþ. Òóò ï³øëà íà êóðñè,
çíàííÿ âæå º. Ïðè¿æäæàþ ÿ â ²ñïàí³þ, äóìàþ: «Ïîïðàêòèêóþ ÿ ñâîþ
àíãë³éñüêó». À ëþäè íå çíàþòü àíãë³éñüêî¿. Òîáòî, â ÿêó á êðà¿íó âè
íå ïðè¿õàëè, âàì íå îáîâ’ÿçêîâî
çíàòè àíãë³éñüêó. Ó ñâ³ò³ º îäíà
ñï³ëüíà ìîâà — öå ìîâà æåñò³â.
ЯК ЗНАЙТИ ПОТРІБНЕ МІСЦЕ
²ðà ðàäèòü çíàòè ÷³òêî, ùî âè
õî÷åòå ïîáà÷èòè â êðà¿í³, â ÿêó
çáèðàºòåñÿ ¿õàòè.

— Êîëè âè ï³äõîäèòå äî áóäüêîãî ç ïåðåõîæèõ ³ çàïèòóºòå:
«Where is the place?» ëþäè ìîæóòü, ³ íå çíàòè êîíêðåòíî, àëå
âîíè õî÷à á çîð³ºíòóþòü ³ ï³äêàæóòü, â ÿêîìó íàïðÿìêó ïðèáëèçíî ðóõàòèñÿ, — ðîçïîâ³ëà ²ðèíà.
Ä³â÷èíà òàêîæ êîðèñòóºòüñÿ
çðó÷íèì ìîá³ëüíèì äîäàòêîì
MapsWithMe. Çà äîïîìîãîþ
ÿêîãî ìîæíà, ùå ïåðåáóâàþ÷è
â Óêðà¿í³, ââåñòè ì³ñöå, ÿêå õî÷åø â³äâ³äàòè, à ïðèëåò³âøè, óâ³ìêíóòè ãåîëîêàö³þ — ³ êðóæå÷îê
âåäå òåáå, êóäè ïîòð³áíî.
РУЧНА ПОКЛАЖА І БАГАЖ
Óñ³ àâ³àêîìïàí³¿-ëîóêîñòåðè
äîçâîëÿþòü áåçêîøòîâíå ïåðåâåçåííÿ îäíîãî ì³ñöÿ ðó÷íî¿
ïîêëàæ³ äëÿ êîæíîãî ïàñàæèðà.
Ïðè öüîìó âàãà ìàº áóòè íå á³ëüøå 10 ê³ëîãðàì³â. Àëå, çà ñëîâàìè
ä³â÷èíè, áóâàº, ùî â àåðîïîðòó
íå ñòàâëÿòü îáìåæåííÿ ïî âàç³.
ßêùî ñòàâëÿòü, òî ïåðåâ³ç ðå÷åé
ìîæå âëåò³òè âàì ó êîï³é÷èíó.
— Ó ìåíå ïîäðóãà ðîçïîâ³äàëà,
ùî ïî¿õàëà â Ïîëüùó ³ çàïëàòèëà,
ãðóáî êàæó÷è, 700 ãðèâåíü òóäèíàçàä. À çà áàãàæ äîâåëîñÿ âèêëàñòè 1300 ãðèâåíü, — êàæå ìàíäð³â-

Вінничанка Ірина Пишна.
Позаду архітектурний
комплекс «Місто мистецтв
і наук» у Валенсії

íèöÿ. — Òîìó êðàùå ïåðåñòðàõóâàòèñÿ ³ âçÿòè òàêèé áàãàæ, ùîá
çà íüîãî íå äîâåëîñÿ äîïëà÷óâàòè.
ЩО БЕРЕ ІЗ СОБОЮ
²ðèíà â ïî¿çäêàõ äîñèòü ïðàêòè÷íà. Ãîëîâíå äëÿ íå¿ — ùîá
áóâ äóø. Íå áåðå çàéâîãî ³ âñå
âì³ùóº â íåâåëèêèé ðþêçàê. Ó
ðþêçàêó ²ðè:

 Çàñîáè ã³ã³ºíè
 Çì³ííà á³ëèçíà
 7 ôóòáîëîê íà êîæåí äåíü
 Øòàíè
 Êóïàëüíèê
 Ãóìîâ³ êàïö³
Îêð³ì öüîãî — äîêóìåíòè, òåëåôîí, çàðÿäêà, ôîòîàïàðàò, ñïèñîê
ì³ñöü, ÿê³ õî÷åø â³äâ³äàòè, ³ äåñü
100 äîëàð³â íà ¿æó ³ òðàíñïîðò

РЕКЛАМА
421357

418146
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ПОЯС ТУРНІРУ «ROAD TO
WWFC» ЇДЕ В АФГАНІСТАН
Змішані єдиноборства 
У Вінниці розігрувалося право на бій
з чемпіоном світу. Змагалися бійці
шести країн — з Європи та Азії
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Çì³øàí³ ºäèíîáîðñòâà
(ÌÌÀ) — îäèí ç íàéïîïóëÿðí³øèõ âèä³â ñïîðòó íà ïëàíåò³.
Ìèíóëî¿ ñóáîòè ó Â³ííèö³,
â ÑÊ «Íîêàóò», ïðîâåëè äðóãèé
ïðîôåñ³éíèé ì³æíàðîäíèé òóðí³ð
ç ÌÌÀ ³ç ñåð³¿ «Road to WWFC».
Ñåðåä ó÷àñíèê³â áóëè ÷åìï³îíè
ç óøó-ñàíüäà, ôð³-ôàéòó, â³ëüíî¿
áîðîòüáè òîùî. Çàãàëîì â³äáóëîñÿ 12 ðåéòèíãîâèõ ïîºäèíê³â
ó ð³çíèõ âàãîâèõ êàòåãîð³ÿõ.
РЕЗУЛЬТАТИ ВІННИЧАН
Ïåðåä òóðí³ðîì çâàæóâàííÿ
ïðîéøëè á³éö³ øåñòè êðà¿í:
Óêðà¿íè, Ìîëäîâè, Àçåðáàéäæàíó, Àôãàí³ñòàíó, Á³ëîðóñ³ òà Ìàðîêêî. Ñåðåä íèõ áóëè øåñòåðî
â³ííè÷àí. Íà æàëü, ëèøå îäèí ç
íàøèõ çåìëÿê³â ïåðåì³ã.
Ó êàòåãîð³¿ äî 66 êã 24-ð³÷íèé
Àíäð³é Àíäðóùàê çäîëàâ Îëåãà
Êó÷åðÿâîãî (Ëóáíè), ÿêèé âæå
íåîäíîðàçîâî áèâñÿ çà ïîÿñè
«Road to WWFC». Öå íå çäèâóâàëî, àäæå â³ííèöüêèé áîºöü —
ïðèçåð ñâ³òó ³ ÷åìï³îí ªâðîïè ç
óøó-ñàíüäà (ïîºäèíêè).
— Àíäð³é Àíäðóùàê âèêîíàâ òðåíåðñüê³ íàñòàíîâè. Â³í
íå éøîâ ó ïàðòåð, ùî áóëî âèã³äíî ï³äãîòîâëåíîìó â öüîìó
êîìïîíåíò³ ñóïåðíèêó. À âåñü
á³é ïðîâ³â ó ñò³éö³ ³ òàêèì ÷èíîì çäîëàâ îïîíåíòà òàêòè÷íî, —
ñêàçàâ òðåíåð â³ííèöüêî¿ çá³ðíî¿
²ãîð Äèøëèâåíêî.
Ðóêîïàøíèê ³ ôð³-ôàéòåð Ðîìàí Ì³õàëüñüêèé (74 êã) áèâñÿ
³ç äîñâ³ä÷åíèì ÷å÷åíöåì ²ñîþ
Õàìçàòîâèì (Êè¿â). Â³ííè÷àíèí
ïîòðàïèâ íà òóðí³ð âèïàäêîâî,

âèéøîâøè íà çàì³íó â îñòàíí³é
ìîìåíò. Öå áóâ îäèí ³ç êðàùèõ
áî¿â âå÷îðà, â ÿêîìó íàø çåìëÿê,
íà æàëü, ïîñòóïèâñÿ çà î÷êàìè.
Áîãäàí Êóäåëÿ (Ãîð³øí³ Ïëàâí³, Ïîëòàâñüêà îáëàñòü) ó âàç³
66 êã òàêòè÷íî ïîñòóïàâñÿ
ïî õîäó áîþ ÷åìï³îíó Â³ííè÷÷èíè ç ôð³-ôàéòó Ñåðã³þ Õ³ì³÷ó.
Àëå â³ííè÷àíèí õîò³â øâèäêî ïåðåìîãòè, ÷åðåç ùî äîïóñêàâ ïðîõîäè «â íîãè». Ó ðåçóëüòàò³, íàø
áîºöü ïðîãðàâ çà áàëàìè.
Àíäð³é Àíãåë (Ìîëäîâà) äóøå
øâèäêî, â ïåðøîìó æ ðàóíä³ íîêàóòóâàâ ÷åìï³îíà Â³ííèöüêî¿
îáëàñò³ ç ôð³-ôàéòó Îëåãà Íàãîðíîãî (ó âàç³ 84 êã). Ñõîæèì
÷èíîì áóâ íîêàóòîâàíèé íà ñòàðò³ òðèðàçîâèé ÷åìï³îí Óêðà¿íè
ñåðåä þí³îð³â ç ôð³-ôàéòó ²ãîð
Êóöüêèé (66 êã), ÿêèé ïîñòóïèâñÿ Àäàìó Ðàöó (Ïîëòàâà). Â³í
ïðîãðàâ áîëüîâèì ïðèéîìîì
íà êîë³íî ³ íå âñòèã ñåáå ïðîÿâèòè. Ùå îäèí íîêàóò — â ïàñèâ³
â³ííèöüêîãî ïðèçåðà ÷åìï³îíàòó
Óêðà¿íè ç òàéñüêîãî áîêñó ²âàíà
Á³ë³ºíêà (77 êã). Â³í íå âñòîÿâ
ïðîòè Îëåêñàíäðà Ì³õàéë³íà
(Á³ëîðóñü).
РОЗІГРАШ ПОЯСА
Ãîëîâíîþ ïîä³ºþ âå÷îðà ñòàâ
ðîç³ãðàø ïîÿñà ïðåòåíäåíòà
«Road to WWFC» (ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 84 êã). Â³í äàº ìîæëèâ³ñòü ñïîðòñìåíó äàë³ ïîáîðîòèñÿ
çà òèòóë ÷åìï³îíà ñâ³òó. Çà öåé
ïðåñòèæíèé òðîôåé áèëèñÿ äâà
óêðà¿íö³, à òàêîæ àôãàíåöü ³ àçåðáàéäæàíåöü. Îäíèì ³ç ó÷àñíèê³â
ó ö³é âàç³ ìàâ áóòè â³ííè÷àíèí
Ìèêîëà Ëóê’ÿí÷èêîâ. Àëå â³í
íå çì³ã âèñòóïèòè ÷åðåç òðàâìó.

СПІЛЬНОТА
СПОРТ
Естонські
звитяги сумоїстів
 Ó ì. Ðàêâåðå (Åñòîí³ÿ)
ô³í³øóâàâ ì³æíàðîäíèé
òóðí³ð ç ñóìî êëàñó «A».
Ïðåäñòàâíèêè ñïîðòøêîëè
¹ 5 âèáîðîëè ï’ÿòü íàãîðîä. Íà âèù³ ñõîäèíêè
ï’ºäåñòàëó ï³äí³ìàëàñÿ
÷åìï³îíêà Âñåñâ³òí³õ ³ãîð
Ñâ³òëàíà Òðîñþê (âàãîâà
êàòåãîð³ÿ 65 êã) ³ Âàæà Äà³àóð³ (115 êã). Ó àáñîëþòö³,
äå áîðîëèñÿ ïðåäñòàâíèêè
áóäü-ÿêî¿ âàãè, äðóãèì ñòàâ
Ñâÿòîñëàâ Ñåìèêðàñ, òðåò³ì — Âàæà Äà³àóð³.

Срібло кубка
Вінниці
Головний переможець турніру і володар пояса
Айдар Абдурахман (Афганістан)
Ó ïåðøîìó ï³âô³íàë³ Îëåêñàíäð Êàðïîâ (Æèòîìèð) â ñòàðòîâîìó ðàóíä³ áîëüîâèì ïðèéîìîì íà ðóêó ïåðåì³ã Äæàíã³ðà
Íàç³áîâà (Àçåðáàéäæäàí). Ó äðóãîìó Àéäàð Àáäóðàõìàí (Àôãàí³ñòàí) ïðîâ³â äóæå ð³âíèé ïîºäèíîê ç Â³òàë³ºì Îí³ùåíêîì
(Ïîëòàâà). Ñóää³ â³ääàëè ïåðåâàãó
çà î÷êàìè óêðà¿íöþ.
Ô³íàëüíèé ïîºäèíîê âèéøîâ
äóæå íåñïîä³âàíèì. Ó íüîìó
÷åðåç òðàâìó íå çì³ã âèñòóïèòè
Â³òàë³é Îí³ùåíêî, ÿêîãî çàì³íèâ
àôãàíåöü. ² ïåðåìîæåíèé ðàí³øå
Àéäàð Àáäóðàõìàí íåñïîä³âàíî
íîêàóòóâàâ ñóïåðíèêà â äðóãîìó
ðàóíä³. Ï³ñëÿ âëó÷íîãî ³ ïîòóæíîãî áîêñåðñüêîãî óäàðó Îëåêñàíäð Êàðïîâ, ÿêèé áóâ íèæ÷èì
ñâîãî â³çàâ³, íå çì³ã ï³äíÿòèñÿ.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Òîð³ê, íà ïåðøîìó òóðí³ð³
«Road to WWFC», ðåçóëüòàò â³ííè÷àí áóâ êðàùèì. ×îìó â³í
ïîã³ðøèâñÿ?

— Òîä³ íàø³ ñóïåðíèêè áóëè
ñëàáøèìè. Öüîãî ðàçó ãîñïîäàðÿì ï³ä³áðàëè ñåðéîçíèõ îïîíåíò³â. À íàø³ á³éö³ íå òàê ÷àñòî
áåðóòü ó÷àñòü ó òóðí³ðàõ ç³ çì³øàíèõ ºäèíîáîðñòâ, — ñêàçàâ ²ãîð
Äèøëèâåíêî. — Äî òîãî æ, ó çìàãàíí³ íå çìîãëè âçÿòè ó÷àñòü ê³ëüêà â³ííè÷àí, ÿê³ òîð³ê ïåðåìàãàëè ó òóðí³ð³ «Road to WWFC».
Îô³ö³éíèé ðåã³îíàëüíèé ïðåäñòàâíèê Ì³æíàðîäíî¿ á³éö³âñüêî¿ ë³ãè WWFC Âàäèì Êóä³ÿðîâ êàæå, ùî òóðí³ð ïðîéøîâ
íà õîðîøîìó ð³âí³.
— Ïðî öå êðàñíîìîâíî ñâ³ä÷èòü ÷èìàëà ê³ëüê³ñòü âáîë³âàëüíèê³â. Âî÷åâèäü, â³ííè÷àí
ö³êàâëÿòü çì³øàí³ ºäèíîáîðñòâà, — êàæå Âàäèì Êóä³ÿðîâ. —
Àëå ì³ñöåâèì ñïîðòñìåíàì íåîáõ³äíî ñåðéîçíî òðåíóâàòèñÿ, ùîá
ïîêàçóâàòè êðàùèé ðåçóëüòàò.
Ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ íàø³ á³éö³ â³çüìóòü ó÷àñòü ó äâîõ ÷åìï³îíàòàõ
Óêðà¿íè — ç ôð³-ôàéòó ³ çì³øàíèõ áîéîâèõ ìèñòåöòâ (ÌÌÀ).

 Ô³í³øóâàâ â³äêðèòèé
Êóáîê Â³ííèö³ ç ôóòáîëó ñåðåä þíàê³â 2007 ð. í.
Ó ô³íàë³ ì³ñöåâà ÄÞÑØ
«Ïðåì’ºð-Íèâà» ïîñòóïèëàñÿ ñòîëè÷í³é «Îáîëîí³» —
0:3. Ó ìàò÷³ çà òðåòº ì³ñöå
«×åìï³îí-1» ïåðåì³ã «Îáîëîíü-2» (îáèäâ³ — Êè¿â) —
1:0. Îäíèì ³ç äâîõ êðàùèõ
ãðàâö³â òóðí³ðó ñòàâ Àíòîí
Êàáóàí («Ïðåì’ºð-Íèâà»).

«Нивівське»
дербі
 Ó 20-ó òóð³ ÷åìï³îíàòó
Óêðà¿íè ç ôóòáîëó (äðóãà ë³ãà) â³ííèöüêà «Íèâà»
â ãîñòÿõ ïðîãðàëà ë³äåðó
ãðóïè «Àãðîá³çíåñó» (Âîëî÷èñüê, Õìåëüíèöüêà
îáëàñòü) — 1:2. À âæå ö³º¿
ñóáîòè, ñüîìîãî êâ³òíÿ,
â³ííè÷àíè ïðèéìàþòü
íà äîìàøíüîìó ÑÊ «Íèâà»
îäíîêëóáíèê³â ³ç Òåðíîïîëÿ.
Ïî÷àòîê ãðè — î 14.00.
Випуск №14 (1033)
Майстерно складені шахові триходові задачі «малютки» ( у яких на
шахівниці не більше 5 фігур) на кооперативний мат.
Задача №2143-2144
Ю. Білокінь (Полтава)
(Друкується вперше)

Cтали третіми на Кубку з фрі-файту
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

 Â³ííèöüê³ ôð³-ôàéòåðè ñòàëè ïðèçåðàìè êîìàíäíîãî Êóáêà
Óêðà¿íè ñåðåä ÷îëîâ³ê³â, ÿêèé
ïðîõîäèâ ó ì. Äí³ïðî. Íàøà
çá³ðíà ñêëàäàëàñÿ ç ïðåäñòàâíèê³â ÷îòèðüîõ êëóá³â Â³ííèö³:
«Íîêàóò», «Ñ³÷», «Ïàòð³îò», «Ñàêóðà». À òàêîæ òóëü÷èíñüêîãî ÑÊ
«Ãåïàðä», ÿêèì êåðóº ïðåçèäåíò
îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ ÌÌÀ Âîëîäèìèð Ñîëÿð.
Ó êîæíîìó ìàò÷³ áèëèñÿ «ñò³íêà íà ñò³íêó» ïðåäñòàâíèêè âîñüìè âàãîâèõ êàòåãîð³é. Ñòàðòóâàëè

15 çá³ðíèõ îáëàñòåé. Ó ÷âåðòüô³íàë³ â³ííèöüêà çá³ðíà ìàëà çìàãàòèñÿ ç êîìàíäîþ Ïîëòàâè. Àëå
ñóïåðíèêè âèð³øèëè â³äìîâèòèñÿ
â³ä áîþ, çâàæàþ÷è íà ïîòóæíèé
ñêëàä íàøèõ çåìëÿê³â.
Ó ï³âô³íàë³ çá³ðíà Â³ííè÷÷èíè
çóñòð³ëàñÿ ç ãîñïîäàðÿìè ðèíãó — äí³ïðÿíàìè. Îáèäâ³ êîìàíäè çäîáóëè ïî ÷îòèðè îñîáèñò³
ïåðåìîãè. Âèãðàëè ñâî¿ ïîºäèíêè â³ííè÷àíè Âîëîäèìèð Äºäîâ,
êàíäèäàò ó ìàéñòðè ñïîðòó ²ãîð
Êóöüêèé, Îëåã Íàãîðíèé òà ²ãîð
Çàâåðà — íîêàóòîì ó íàéïðå-

ñòèæí³ø³é ñóïåðâàæê³é êàòåãîð³¿.
— Íàø êàï³òàí ²ãîð Çàâåðà âàæèòü 100 êã. À â³í áèâñÿ ³ çäîëàâ
õëîïöÿ, ÿêèé íà 30 êã âàæ÷èé.
×óäîâî ïðîâ³â òóðí³ð ²ãîð Êóöüêèé, ÿêèé ïåðåãðàâ ñêëàäíîãî
ñóïåðíèêà. Âîëîäèìèð Äºäîâ
ô³çè÷íî áóâ ñëàáøèì ñâîãî
îïîíåíòà, àëå ïåðåõèòðèâ éîãî.
Ïðîãðàâàëè íàø³ õëîïö³, ÿê³
íå ìàëè äîñòàòíüîãî äîñâ³äó, —
êàæå òðåíåð çá³ðíî¿ Â³ííè÷÷èíè
²ãîð Äèøëèâåíêî.
Çà ñóìîþ âñ³õ áî¿â, íà æàëü,
â³ííè÷àíè ïðîãðàëè äí³ïðÿíàì

íà 10 áàë³â. ² áóëè âèìóøåí³ çàëèøèòè Êóáîê. Îòæå, â àêòèâ³
íàøî¿ çá³ðíî¿ — òðåòº ì³ñöå. Òàêèì ÷èíîì â³ííè÷àíè ïîâòîðèëè
ñâ³é êðàùèé ïîêàçíèê 2016 ðîêó.
À ÷åìï³îíàìè íà öåé ðàç ñòàëè
ôð³-ôàéòåðè ñòîëèö³, ÿê³ â ô³íàë³
ç ðàõóíêîì 6:2 çäîëàëè äí³ïðÿí.
Òðåòº ì³ñöå — ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò, çâàæàþ÷è íà ìîëîä³ñòü
íàøî¿ êîìàíäè. ¯¿ ñåðåäí³é â³ê —
20 ðîê³â. Òîìó ê³ëüêà íàøèõ ïðîâ³äíèõ á³éö³â ùå ìîæóòü âèñòóïàòè íà âñåóêðà¿íñüêèõ çìàãàííÿõ
ñåðåä þí³îð³â.

h3

(2 розв’язки)

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №13 (1379), 28 березня 2018 року
Задача №2141
I. 1. Kpe3! Tb5 2. Kpd4 Ce5+ 3. Kpc4 b3x;
II. 1. Kpd2! b3 2. Kpc3 T:d3+ 3. Kpb4 Cd6x.
Задача №2142
I. 1. Te8! Ta7 2. Kpe6 Cb7 3. Kpf7 Cd5x;
II. 1. Kd7! Tf8 2. Kpe7 Cg6 3. Td6 Te8x.
М. Пархоменко

RIA, Ñåðåäà,
4 êâ³òíÿ 2018
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АЛЕКСАНДР КЛЕЦ, ПОЭТ

Друзья бывают змея вероломней, я
их простил, но я их и не вспомню.

простір для особистої думки

Поринь в англійську з головою!

БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА
ВІННИЦЬКОЇ ІТ-АКАДЕМІЇ

Åïîõà ãëîáàë³çàö³¿ âæå
íàñòàëà. Ìè ùå íå ìàºìî
îäí³º¿ êðà¿íè òà êóëüòóðè, ïðîòå
ìè äîñèòü áëèçüêî äî òîãî, ùîá ìàòè ñï³ëüíó ìîâó. Ìîæåìî ïîñïåðå÷àòèñü, ùî êîæåí
çàðàç ïîäóìàâ ïðî àíãë³éñüêó. Âîëîä³ííÿ
ö³ºþ ìîâîþ — öå âæå íå ïðîñòî ïëþñèê
â ðåçþìå, à îáîâ’ÿçêîâå óì³ííÿ äëÿ êîæíîãî, õòî ïðàãíå ö³êàâî¿ ðîáîòè, êàð’ºðíîãî
çðîñòàííÿ òà äîñòîéíî¿ çàðïëàòí³.
Óñ³ öå ðîçóì³þòü, àëå Óêðà¿íà âñå ùå
íå ãîâîðèòü àíãë³éñüêîþ. Ïðèêðî, òà öå
ôàêò. Ìè ïî÷èíàºìî âèâ÷àòè öþ ìîâó
ç äèòÿ÷îãî ñàäêà, ïðîäîâæóºìî â øêîë³
òà ÂÍÇ, éäåìî äî ðåïåòèòîð³â, íà êóðñè,
ïðîõîäèìî îíëàéí íàâ÷àííÿ — àëå âñå
ùå îïóñêàºìî î÷³, êîëè äî íàñ çâåðòàºòüñÿ ³íîçåìåöü íà âóëèö³. Çã³äíî ç
ðåçóëüòàòàìè îíëàéí-äîñë³äæåííÿ TNS,
89% îïèòàíèõ óêðà¿íö³â âèâ÷àëè àíãë³éñüêó ìîâó, îäíàê, ëèøå 18% âîëîä³þòü
íåþ íà ð³âí³ âèùå ñåðåäíüîãî. Ïðî öå,
íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Facebook ïîâ³äîìëÿº
Ãðîìàäñüêà ³í³ö³àòèâà Óêðà¿íà Speaking.
Òîáòî, ëèøå êîæåí ï’ÿòèé ìàº äîñòóï
äî âñ³º¿ ìàñè ³íôîðìàö³¿, ÿêó â³äêðèâàº
íàì ²íòåðíåò, ñâ³òîâ³ ÇÌ², îñâ³òí³ ïðîãðàìè òà êóðñè ³ ì³æíàðîäí³ á³áë³îòåêè ç áåçë³÷÷þ ë³òåðàòóðè íà áóäü-ÿêèé
ñìàê òà òåìó. Äîñèòü ÷àñò³ âèïàäêè,
êîëè ëþäèíà óñå ðîçóì³º àíãë³éñüêîþ,
òà ñêàçàòè íå ìîæå — ïñèõîëîã³÷íèé

áàð’ºð çàâàæàº. Àäæå ìè â÷èìîñÿ ÷èòàòè,
ñëóõàòè, ïèñàòè àíãë³éñüêîþ, à ãîâîðèòè — í³. Ïðîòå, ñàìå â³ëüíå ñï³ëêóâàííÿ,
à íå óñï³øíî çäàíèé òåñò ÇÍÎ, ìàº ñòàòè
ìåòîþ âèâ÷åííÿ ìîâè.
Äîñë³äíèêè êàæóòü, ùî øâèäêî àêòèâ³çóâàòè ìîâí³ íàâè÷êè ìîæëèâî ëèøå
îäíèì ñïîñîáîì — ïîðèíóòè â àíãëîìîâíå ñåðåäîâèùå. Ãîâîðèòè íàñò³ëüêè
÷àñòî, íàñê³ëüêè ìîæëèâî. Ñï³ëêóâàòèñÿ
ç íîñ³ÿìè ìîâè. Ùîäíÿ âèòðà÷àòè íà âèâ÷åííÿ ì³í³ìóì 2 ãîäèíè òà ðîçøèðþâàòè ñâ³é ñëîâíèêîâèé çàïàñ àêòóàëüíèìè,
ñó÷àñíèìè ôðàçàìè.
Âïåðøå öå, òà á³ëüøå òåïåð ìîæëèâî
îòðèìàòè ó Â³ííèö³! Êóðñ ³íòåíñèâíîãî âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè «Deep
Dive into English» ñòàðòóº âæå 18 êâ³òíÿ.
11 òèæí³â, 6 äí³â íà òèæäåíü, 3 ãîäèíè

íà äåíü ïðàöþé ç äîñâ³ä÷åíèìè âèêëàäà÷àìè òà native speakers é ïåðåêîíàéñÿ, ùî àíãë³éñüêà — öå íå äîâãî
òà íóäíî, à øâèäêî òà çàõîïëþþ÷å.
Ç ïåðøèõ âóñò ïî÷óé ëèøå àêòóàëüíó
³íôîðìàö³þ ïðî òå, ÿê ïðîéòè ³íòåðâ’þ
â ì³æíàðîäíó êîìïàí³þ. Ïåðåæèâè óñ³
ñèòóàö³¿, ÿê³ òðàïëÿþòüñÿ ç ëþäèíîþ,
ùî ïåðå¿æäæàº â ³íøó êðà¿íó. Âèâ÷è
550 íîâèõ ñë³â, ïîñò³éíî âèêîðèñòîâóþ÷è ¿õ ïðîòÿãîì êóðñó. Îñÿãíè ãðàìàòèêó àíãë³éñüêî¿ ìîâè ÿê ñèñòåìó,
åëåìåíòè ÿêî¿ ëîã³÷íî âçàºìîïîâ’ÿçàí³,
à íå çóáðè ïðàâèëà. 188 ãîäèí — ³ òè
ãàðàíòîâàíî ï³äâèùèø ñâîþ àíãë³éñüêó
ì³í³ìóì íà 1 ð³âåíü!
²íòåíñèâ «Deep Dive into English» â³äêðèâàº áåçë³÷ ìîæëèâîñòåé ïåðåä éîãî
ó÷àñíèêàìè, ÿêùî âè:

 êàð’ºðèñòè, ÿê³ áàæàþòü ï³äâèùåííÿ àáî õî÷óòü ïðàöþâàòè â ì³æíàðîäíèõ
êîìïàí³ÿõ
 çàâçÿò³ ìàíäð³âíèêè, ÿê³ ìð³þòü ïîáà÷èòè ñâ³ò
 âèêëàäà÷³, ÿê³ ñàìîâäîñêîíàëþþòüñÿ òà
âïðîâàäæóþòü ì³æíàðîäí³ òðàäèö³¿ íàóêè
 âèïóñêíèêè-áàêàëàâðè, ìàã³ñòðè òà
íàóêîâö³, ÿê³ áàæàþòü ïðîäîâæèòè äîñë³äíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü òà îòðèìàòè âèùèé
íàóêîâèé ñòóï³íü
 äåñÿòèêëàñíèêè, ÿê³ ìð³þòü âñòóïèòè
äî ïðåñòèæíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñâ³òó
 SMM òà SEO ñïåö³àë³ñòè, æóðíàë³ñòè, êîï³ðàéòåðè òà áëîãåðè, ÿê³ õî÷óòü
ïðàöþâàòè ç ³íîçåìíèìè çàìîâíèêàìè
 HR ³ TA ñïåö³àë³ñòè òà ðåêðóòåðè,
ÿê³ áàæàþòü äîñòîéíî ïðåçåíòóâàòè ñâîþ
êîìïàí³þ íà óêðà¿íñüêîìó òà ì³æíàðîäíîìó ðèíêó, áóäó÷è ¿¿ îáëè÷÷ÿì
 óñ³, õòî áàæàº ï³äíÿòè ð³âåíü àíãë³éñüêî¿ ì³í³ìóì íà îäèí ð³âåíü.
Âèêëàäà÷³ Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿, HR
ñïåö³àë³ñòè íàéá³ëüøèõ ²Ò êîìïàí³é, íîñ³¿ ìîâè äàäóòü â³äïîâ³äü íà áóäü-ÿêå òâîº
çàïèòàííÿ òà çíàéäóòü ñï³ëüíó ìîâó ç
êîæíèì ó÷àñíèêîì êóðñó.
Íàá³ð âæå ðîçïî÷àâñÿ.
Ïîñï³øàé, ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â îáìåæåíà.
Ðåºñòðóéñÿ íà
goo.gl/forms/F1Acnp7A0kfyNCyI3
Òåëåôîíóé 067–431–19–21
òà ïîðèíü â àíãë³éñüêó ç ãîëîâîþ.

421254

На що витрачають кошти вінницькі школи
тепер можна побачити на їх веб-сайтах
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА ГО «ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ «РЕЗУЛЬТАТ»

«Ïðîçîðà ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü äîïîìîæå îö³íèòè, ñê³ëüêè ðåàëüíî êîøò³â çàðàç
óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî âêëàäàº ó øê³ëüíó
îñâ³òó ³ äàñòü áàòüêàì ïðîçîðó êàðòèíó
òîãî, íà ùî âèòðà÷àþòüñÿ êîøòè», —
òàê ì³í³ñòð îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè Ë³ë³ÿ Ãðèíåâè÷ íà íàðàä³ ç êåð³âíèêàìè
óñ³õ îáëàñíèõ óïðàâë³íü îñâ³òè Óêðà¿íè
2 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó ïðîêîìåíòóâàëà
íîâîââåäåííÿ â ô³íàíñîâ³é ä³ÿëüíîñò³
øê³ë â³äïîâ³äíî äî íîâîãî çàêîíó ïðî
îñâ³òó. Óñ³ øêîëè ìàþòü îïðèëþäíèòè
³íôîðìàö³þ ïðî íàäõîäæåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ÿê áþäæåòíèõ, òàê ³ ïîçàáþäæåòíèõ êîøò³â.
Óæå çàðàç íà ñàéòàõ óñ³õ øê³ë º ðîçä³ëè
ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî âèêîðèñòàííÿ ïîçàáþäæåòíèõ øê³ë òà áóõãàëòåðñüê³ çâ³òè
ïðî íàäõîäæåííÿ ³ âèäàòêè øê³ë òà ð³÷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
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

ïëàíè çàêóï³âåëü. Ïðîòå öÿ ³íôîðìàö³ÿ
íå äàº ðîçóì³ííÿ òîãî, êîìó, ñê³ëüêè ³
çà ÿê³ òîâàðè òà ïîñëóãè áóëî ñïëà÷åíî
çàêëàäîì. Òà ö³ â³äîìîñò³ ìîæíà çíàéòè ó ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåíîìó Öåíòðîì
«Åéäîñ» äîäàòêó Paywatch òà Ïëàòôîðì³
«Â³äêðèòèé áþäæåò». Ö³ äîäàòêè áóëî
ïðåçåíòîâàíî àêòèâ³ñòàìè ÃÎ «Öåíòð
ãðîìàäñüêî¿ àêòèâíîñò³ «Ðåçóëüòàò» äèðåêòîðàì øê³ë Â³ííèö³ ï³ä ÷àñ íàðàäè ó Äåïàðòàìåíò³ îñâ³òè. Îòæå, ïåðø³
14 øê³ë Â³ííèö³ âæå ðîçì³ñòèëè ³íòåðàêòèâíó ñèñòåìó â³çóàë³çàö³¿ âèòðà÷àííÿ
áþäæåòíèõ êîøò³â. Öå øêîëè íîìåð 10,
11, 14, 16, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 32, 33,
34 òà 35.
Ìè çàïèòàëè ó áàòüê³â, íàñê³ëüêè
êîðèñíèé äëÿ íèõ äîäàòîê Paywatch ³
÷è ö³êàâëÿòüñÿ âîíè, çà ÿêèìè ö³íàìè
êóïóþòü øêîëè íåîáõ³äí³ ¿ì òîâàðè òà
ó ÿêèõ ïîñòà÷àëüíèê³â.
«Äóæå ö³êàâèé òà êîðèñíèé äîäàòîê,

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 180114

Hàêëàä 29 000

ÿê äëÿ ìàìè äâîõ ä³òåé, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ
â ð³çíèõ øêîëàõ. ß íå çàâæäè ìàþ ÷àñ
ñë³äêóâàòè çà âèêîðèñòàííÿì áþäæåòíèõ
òà ïîçàáþäæåòíèõ êîøò³â øêîëàìè, àëå
ÿê íàì ìåíå, òàê³ îí-ëàéí äîäàòêè º
äóæå çðó÷íèìè ³ äîçâîëÿþòü â áóäü-ÿêèé
ìîìåíò ïåðåâ³ðèòè ³íôîðìàö³þ, íå â³äâ³äóþ÷è íàâ÷àëüíèé çàêëàä îñîáèñòî», —
êàæå Òåòÿíà Ìàð÷èê, ìàìà äâîõ ä³òîê,
ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ â 33 òà 34 øêîë³.
Äèðåêòîð çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè
¹ 34 Êðàìàð Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷
íà íàøå çàïèòàííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü ðîçì³ùåííÿ äîäàòêó, ùî äîçâîëÿº íà ñàéò³
øêîëè ïåðåâ³ðèòè òðàíçàêö³¿ øêîëè, çàçíà÷èâ: «Öå ïîçèòèâíèé ìîìåíò, ÿêèé
ä³éñíî ï³äâèùóº ïðîçîð³ñòü âèêîðèñòàííÿ êîøò³â. Íà íàøîìó ñàéò³ â ðîçä³ë³ «Ïðîçîð³ñòü òà ³íôîðìàö³éíà â³äêðèò³ñòü çàêëàäó» óæå ðîçì³ùåíèé äîäàòîê
Paywatch».
Çàïðîâàäæåííÿ äîäàòêó Paywatch

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»),
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð:
Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
òåë. (0432):

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿

íà ñàéòàõ øê³ë ñòàëî ìîæëèâèì çà ñïðèÿííÿ òà ï³äòðèìêè äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
Îêñàíè ßöåíêî. Ìè ïîö³êàâèëèñü ó ïàí³
Îêñàíè ïðî ¿¿ ñòàâëåííÿ äî ³ííîâàö³é òà
òðàíñïàðåíòíîñò³: «Ïèòàííÿ, êóäè éäóòü
áþäæåòí³ êîøòè, çàâæäè ö³êàâëÿòü áàòüê³â. Â³äïîâ³äíî äî ñò. 30 íîâîãî Çàêîíó
«Ïðî îñâ³òó», çàêëàäè îñâ³òè ôîðìóþòü
â³äêðèò³ òà çàãàëüíîäîñòóïí³ ðåñóðñè
ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü òà
îïðèëþäíþþòü òàêó ³íôîðìàö³þ. Íà âèêîíàííÿ Çàêîíó çàêëàäè îñâ³òè ì³ñòà
íà ñâî¿õ âåá-ñàéòàõ îïðèëþäíþþòü ïåðåë³÷åíó ó ñòàòò³ ³íôîðìàö³þ, â òîìó ÷èñë³
é ô³íàíñîâó äîêóìåíòàö³þ. Êð³ì òîãî,
òðèâàº ï³äêëþ÷åííÿ øê³ë äî ïëàòôîðìè «Â³äêðèòèé áþäæåò», ÿêó ðîçðîáèâ
Öåíòð «Åéäîñ». Öå äàñòü áàòüêàì ìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþâàòè âèòðàòè íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â ÷åðåç ²íòåðíåò ³ çðîáèòü íàø³
îñâ³òí³ çàêëàäè á³ëüø ïðîçîðèìè».

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.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ
Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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КОНЦЕРТИ
Творчий вечір
Миколи Янченка

кінотеатр

Коцюбинського

Першому гравцю приготуватись
Пригоди, 4.04, поч. о 10.00, 14.35, 19.10, 21.55
Вартість квитків — від 45 грн
5.04–11.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Шерлок Гномс
Анімація, 4.04, поч. о 12.20
Вартість квитків — від 70 грн
5.04–11.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Розкрадачка гробниць
Пригоди, 4.04, поч. о 16.00
Вартість квитків — від 70 грн
5.04–11.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Кролик Петрик
Сімейна комедія, 4.04, поч. о 12.45, 17.20, 20.10
Вартість квитків — від 70 грн
5.04–11.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Тихе місце
Трилер, 5.04–11.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Секс-контроль
Комедія, 5.04–11.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)

Легенди Карпат
Героїчна сага, 4.04, поч. о 16.50

19 квітня у Будинку
офіцерів о 16.00 та
19.00 відбудеться два
концерти «Дорога
додому» народного
артиста України Миколи
Янченка за участю:
Ірини Федишин, Наталії Фаліон та гурту
«Лісапетний Батальйон», Івана Ганзери, Тетяни
Денисюк та інших.
Вартість квитків — від 120–280 грн, тел.
(097)2448024.

Концерт Любомира
Мельника
15 квітня в філармонії
пройде концерт
канадського композитора
українського походження
Любомира Мельника.
Ще на початку 80-х
піаніст Любомир Мельник розробив власну
нотацію і техніку гри надшвидких арпеджіо
(звану «безперервною музикою»), написавши
безліч творів з її використанням. Оскільки
мало хто може виконати його твори, Любомир
виступає сам, демонструючи неймовірне і
щоразу вражаюче володіння інструментом.
Маестро здатний грати 19,5 ноти в секунду
кожною рукою, чим він користується аж ніяк
не для демонстрації своєї техніки. Мелодизм
творів не в зміні нот, а в накладенні і взаємодії
обертонів, які виникають з цілих лавин і шквалів
нотних потоків.
Створюється безперервне полотно звуку,
в яке Любомир раз у раз вплітає різні нитки і
візерунки, роблячи це легко і невимушено, що
надає його музиці звучання, характерного для
цілком повільного ембієнту.
Початок о 19.00, вартість входу — 100–350 грн.
Тел. (067)3260737.

Концерт «На струнах
кобзаревої душі»
Концерт «На струнах кобзаревої душі»
у Вінниці відбудеться
12 квітня, о 18.30 у Вінницькій обласній
філармонії. На сцені
філармонії, в рамках
проекту «Слухай, співай, грай українське» виступлять Черкаський академічний заслужений
український народний хор «Дорога подільська
родино» (один із найвідоміших українських колективів — лауреат Національної премії України
ім. Т. Шевченка). Неймовірні голоси, віртуозні
танцювальні композиції, запальні мелодії — уся
краса і глибина співочої української душі та
перлини безмежної скарбниці народної творчості
нашої країни. Тел. (067)3260737.

Юлія Самоєнко та
Симфонічний оркестр філармонії
18 квітня відбудеться
заключний концерт
циклу фортепіанних
вечорів «STEINWAY &
К». Вінницькі глядачі
довго знаходилися під глибоким враженням від
попереднього концерту Антонія Баришевського,
який запропонував ексклюзивну, абсолютно
не виконувану досі у Вінниці програму. Не менш
яскраву програму готує молода вінницька
піаністка Юлія Самоєнко та Симфонічний оркестр
філармонії. На усіх поціновувачів вишуканого
музичного мистецтва чекає вечір сучасної
фортепіанної музики композиторів ХХ сторіччя.
Що цікаво, партитуру концерту відновлював
керівник Вінницького симфонічного оркестру,
Георгій Володимирович Курков, якому довелося
збирати окремі партії в архівах, бібліотеках різних
оркестрів, музеях в різних куточках України.
Початок о 18.30, вартість входу — 90 грн.

ТЕАТР

«ОбійМи». Прем’єра вистави
Українська прем’єра вистави, у якій кожний пізнає
себе! Вистави, після перегляду якої ви вийдете
геть іншими! Пережити всю палітру почуттів, отримати відповіді на найбільш хвилюючі життєві запитання і позбавитись «рамок» на шляху до власного
щастя — всі вінничани та гості міста зможуть вже
21 квітня о 18.00 у Вінницькій обласній філармонії.
12 красунь-чарівниць — талановитих акторок,
танцівниць, співачок, письменниць, поетес на чолі
з незрівнянною Юлією Свєтловою презентують
першу виставу свого театру «Коло Світла» — сучасного, концептуального та експериментального.
Насолоджуючись глибокими життєвими історіями,
будемо разом зазирати всередину себе! Буде
максимально відверто й актуально, чуттєво і
невимовно красиво!
Не пропустіть 21 квітня о 18.00 у Вінницькій обласній філармонії прем’єру вистави «ОбійМи»! Вас
чекають дві незабутні години почуттів та відкриттів, щирості та чесності зі світом та собою!
Квитки — 100–250 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».

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)

KVITKA
Світова прем'єра. Пісня наяву й у снах
5.04 поч. о 18.30

Бог пообіцяв...
Першому гравцю приготуватись

Мала сцена. Комедія, 5.04, поч. о 18.00

Пригоди, 4.04, поч. о 14.15, 18.35

Кролик Петрик
Сімейна комедія, 4.04, поч. о 12.25

Тихоокеанський рубіж: Повстання
Фантастичний екшн, 4.04, поч. о 10.20, 21.10

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)

Легенда Карпат
Драма, 4.04, поч. о 10.00, 12.00, 22.20
5.04–11.04, довідка — за тел. (096)0035050

Шерлок Гномс
Анімація, 4.04, поч. о 16.00, 18.00
Вартість квитків — від 50 грн
5.04–11.04, довідка — за тел. (096)0035050

Розкрадачка гробниць

FuckUp Nights у Вінниці

Аліса в країні чудес

FuckUp Nights в Вінниці 13 квітня
о 19.00 на CHERDAK‘у! Один з найкрутіших
світових івентів!
Тільки жорсткі та правдиві FuckUp Stories від
українських селебретіс, відомих всій Україні
бізнесменів, топових ведучих та акторів, впливових
людей та ваших кумирів.
За правилами формату, спікери анонсуються
поступово та інтрига тримається до останнього.
Але вже відоме ім’я двох перших спікерів:
 Євген Клопотенко, переможець шоу
МастерШеф-5, власник найсмачнішого та трішки
липкого бізнесу — Confiture.
 Сергій Кузін — генеральний директор Русское
Радио — Україна. Неймовірно талановитий, відомий
безкомпромісними оцінками творчості різних
талантів, сильний та творчий!
Вартість квитків: 399 грн.

Музично-фантастична подорож
6.04, поч. об 11.00

Ассоль
Історія однієї мрії, 6.04, поч. о 18.30

Шельменко-денщик
Водевіль, 11.04, поч. о 16.00

Ассо та Піаф
Мала сцена. Сторінка життя відомої співачки
11.04, поч. о 17.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн

Усі миші люблять сир
Мюзикл, 7.04, поч. об 11.00 та 13.00

Пригоди, 4.04, поч. о 14.40, 20.00, 22.30
5.04–11.04, довідка — за тел. (096)0035050

Кролик Петрик
Анімація, 4.04, поч. о 10.10, 12.10, 14.10, 17.10,
18.10. 5.04–11.04, довідка — за тел. (096)0035050

Пасажир
Трилер, 4.04, поч. о 10.00, 20.10
5.04–11.04, довідка — за тел. (096)0035050

Тихе місце
Трилер, 4.04, поч. о 21.30
5.04–11.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Я вбиваю велетнів
Фентезі, 4.04, поч. об 11.00, 13.10, 15.20, 17.30,
19.40. 5.04–11.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

ВИСТАВКИ

Виставка «Квітучий сад»
Виставка
«Sensitivity:
Чутливість до світу»

21 квітня у вінницькому
креативному просторі
#CHERDAK пройде
виставка «Sensitivity:
Чутливість до світу».
У програмі заходу
представлення робіт київського і канадського
художників. Також пройде лекція «Зрозуміти
незрозуміле. Сучасне мистецтво» та майстер-клас
зі створення власного арт-об‘єкту.
Початок о 18.00, вхід — 100 грн. Тел. (067)3260737.

З 11 по 14 квітня Експоцентр вінницької торгово-промислової палати запрошує всіх дачників,
городників, професіоналів та любителів на спеціалізовану виставку «Квітучий сад»!
На виставці будуть представлені: якісні саджанці,
насіння, декоративні рослини, засоби захисту
рослин та боротьби зі шкідниками, міні-техніка,
інвентар, та багато іншого.
Відвідайте виставку за адресою: вул. Соборна, 68.
Вхід вільний!

Музей української марки ім. Я. Балабана
У експозиції музею представлені одні з найцікавіших марок, деякі з них є лише в одному екземп-

лярі. 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.

416130
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КАК ИЗБЕЖАТЬ
ТРУДНОСТИ ЗНАКОМСТВА
421597

Впечатление  Познакомиться с парнем или девушкой для романтических
отношений мало чем отличается от просто знакомства людей для дружбы.
По крайней мере, на первом этапе, когда важно произвести благоприятное
впечатление для возможного продолжения. Тут важно показать себя адекватным
человеком, активным, интересным, а не «голодным» и отчаявшимся

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 5-11 КВІТНЯ

ОВЕН
Нове цікаве знайомство
може закрутити вам голову.
Але не дуже захоплюйтеся,
так як цей роман навряд чи
протриває довго.

ТЕЛЕЦЬ
Імовірна поїздка разом з
коханою людиною. У понеділок ваші стосунки можуть
розладнатися, але не переживайте, вже у вівторок від
сварки не залишиться і сліду.

БЛИЗНЮКИ
Ви зараз маєте дивовижно
притягуючу силу. Можливе
виникнення любовного
трикутника, але якої б хитрої
конфігурації він не був, ви
точно не опинитеся в ролі
третього зайвого.

РАК

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

НЕУМЕСТНЫЕ ПРИГЛАШЕНИЯ

КОМПЛИМЕНТЫ

Вы видите понравившегося человека и первая мысль,
которая возникает в голове (перед, хочу познакомиться), это, как правило, «а как я выгляжу», «как бы
понравиться», да? Это все от того, что начинаются
переживания о производимом эффекте. На самом
деле первое, что должно волновать, «что человеку
интересно», «о чем бы ему хотелось поговорить»,
«как его зацепить». То есть перестаньте концентрироваться на себе, подумайте о другом человеке. Тогда
и страх знакомства станет намного меньше. Вот эта
излишняя рефлексия по поводу себя убивает поток,
мысли застревают, слова путаются. Быть здесь и сейчас, это не думать, что подумает другой. Это увидеть
чужой интерес и подключиться к нему.

Вы познакомились. Пообщались немного. Не против получше узнать друг друга. Можно пригласить
вашего визави для продолжения знакомства. Куда?
К себе домой? Если новый знакомый/ая согласится, это будет немного странно. Не так ли? Еще более
странно выглядит инициатор сближения (когда получит отказ), потому что вопрос возникает — почему
не в сарай, подвал, лес? Такие приглашения делают
и принимают довольно близкие люди. Для первого
свидания лучше всего подойдут общественные места: выставки, концерты, фестивали. Даже ресторан
не очень. Вы не так близко знакомы, чтобы без скуки
и неловких пауз (которые могут сильно охладить)
провести приятно хотя бы час один на один.

Если от парня комплименты девушке воспринимаются как само собой разумеющееся, то обратная
ситуация для многих кажется абсурдной. Но это
не так. Комплименты нужно и важно говорить,
чтобы обозначить свой интерес, свое отношение.
Единственное условие — это должно быть уместно,
еще лучше невзначай. На начальном этапе знакомства не стоит злоупотреблять комплиментами,
касающимися внешности. «Классные ноги и попка»
или «ого, какая бицуха» может и спонтанно звучат, но слишком прямолинейно. А вот «девушки,
играющие на гитаре, очень привлекательны» или
«парни, увлекающиеся спортом, — целеустремленные», так лучше.

У понеділок можливі ускладнення в ваших стосунках.
Розумні компроміси — це
чудово, але не дозволяйте
коханій людині переступати
межу дозволеного, від цього
не стане краще нікому.

ЛЕВ
Настав час для роздумів
і вибору. Не потрібно
фліртувати зі всіма, хто вам
симпатичний. Найбільш
відповідний для прийняття
серйозного рішення момент
чекає вас в четвер.

ДІВА
Поважайте право коханої
людини на свободу і незалежність, і вона віддячить
вам за це взаємною повагою. Поменше критики!

ТЕРЕЗИ
Зараз хороший момент для
осмислення ситуації, що
склалася. Вам необхідно вирішити, серйозні ваші наміри
чи ви просто розважаєтесь і
набираєтесь досвіду.

СКОРПІОН

УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ

ВЕСТИ БЕСЕДУ

НЕ СТОИТ СПЕШИТЬ

С уверенностью (не путать с самоуверенностю) на этапе знакомства у многих возникает затык. Но с этим
можно работать.
Нужно самую малость — просто улыбаться. Можно
еще помочь себе чисто физически: расправить плечи,
не суетиться, не махать руками. И еще желательно
не проверять выражения лица и тела на любых отражающих поверхностях.
Во-первых, это сразу считывается как неуверенность,
в худшем случае — позерство. Хорошо быть просто довольным собой, новому знакомству, погоде,
в конце концов.

Правила этикета — просто находка для человека, который жаждет новых отношений, но не знает, как. Правила хорошего тона и основное умение вести светские
беседы. Это ни к чему не обязывает, просто обмен
любезностями, который может плавно перейти к более
серьезному разговору либо к более романтическому.
Такие беседы очень быстро находят точки вашего соприкосновения: общие увлечения, знакомые, хобби…
Все то, от чего можно плясать. К примеру, девушка
говорит, что терпеть не может дождь, вы можете поинтересоваться, как она проводит время в солнечную
погоду и предложить варианты совместного досуга.

Чтобы понять, о чем речь, можно представить, что
новая ваша история, которая возможно перетечет
в отношения, это компьютерная игра с разными уровнями сложности. Когда вы впервые садитесь за нее,
начинаете не с 10 уровня, правда? Так и тут. Начните
с самого начала, усвойте правила и постепенно осваивайте сложности. Потому так важно не начинать
знакомство с личной информации о себе, и не выпытывать ее у другого. Глупо выглядит человек, который
с ходу вещает о своих победах на личном фронте,
или наоборот живо описывает продолжительную
депрессию от неудач.

Комментарий эксперта
ВИКТОРИЯ АНДРОСОВА,
ПСИХОЛОГ

— При знакомстве важно еще
одно умение — уметь принимать отказ. То есть, если несмотря на все ваши усилия,
оппонент явно не настроен
на знакомство, ничего страшного. Возможно, вы где-то повели себя не так,
как ожидалось или хотелось другому — это

нормально. Проще, конечно, обидеться, однако так вы ничего не добьетесь и не сможете
объективно проанализировать себя и свое
поведение, чтобы изменить его в лучшую сторону. Свыкнитесь с тем, что люди всегда судят
друг друга. Не думайте, что изменение своего
поведения, чтобы понравиться другим, означает то, что вы должны переступить через себя
и стать кем-то, кем вы не являетесь. Вероятнее
всего, ваша уникальность будет заметнее, если

вы просто будете самим собой. Относитесь
к отказу со спокойствием. Некоторые люди
просто не могут отреагировать так, как вам
хотелось бы. Беседа не всегда может пойти
так, как вы ожидали. Возможно, у человека
был плохой день, он нервничает, хочет побыть один или он просто сам по себе грубый.
Спокойно отнеситесь к этому, повернитесь
и повторите попытку с кем-нибудь еще или
с этим же, только попозже.

Ні про що не турбуйтеся і радійте повноті життя. Відправляйтеся в подорож разом з
коханою людиною. Краще
запланувати що-небудь
особливе.

СТРІЛЕЦЬ
Злегка змініть свій імідж,
зробіть нову зачіску, придбайте що-небудь модне з
одягу. І тоді невпевненість
у власних силах просто розчиниться.

КОЗЕРІГ
Цей тиждень може подарувати приємні сюрпризи
в особистому житті. Вас
може очікувати кілька романтичних зустрічей.

ВОДОЛІЙ
У найближчі дні вас важко
буде застати вдома, цього
тижня ви будете неймовірно
товариські. Ймовірна поява
нових друзів і нових ідей.

РИБИ
У ваших стосунках з коханою
людиною можуть статися деякі зміни, причому не в кращий бік. У середу намагайтеся не провокувати сварку.
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КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО
РОТИЧНО
ОГО Ф
ФОТО
ОТО ««МІС
МІС RIA-2018»

ГОРОСКОП
ОВЕН

Тетяна, 22 роки
оки
и

Вам будет сопутствовать
успех, но только если вы
сами проявите инициативу.

Навчаюся в університеті
еті за
напрямком фінанси і кре
кредит,
едит,
т,
працюю офіс-менеджером.
ер
ром.
Маю активну життєву
позицію. Обожнюю щирих
ир х та
ири
відкритих людей. Захоплююсь
оплю
лююссь
фотографією. Мрію стати
ати
професійним фотографом.
ф м.
фо

ТЕЛЕЦ
В ваших силах изменить
отношения с окружающими в лучшую сторону.

Най
йгарніші
Найгарніші
дівчата
дівчат
чатаа їздять
їздя
їздятть
і
з «Бліц таксі»

БЛИЗНЕЦЫ
Вы сумеете быстро и эффективно решить все неотложные дела.

КОЖНА ВІННИЧАНКА
А
МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ
ТЬ
У КОНКУРСІ
Надсилайте своє фото
о та
коротку розповідь про
о себе
на e-mail: miss@riamedia.
media..
com.ua. Запрошення до
конкурсу «Міс RIA»-2018
8і
безкоштовну професійнуу
фотосесію від фотостудіїї
«INDIGO» отримають
найвродливіші учасниці..

РАК

ФОТОСЕСІЯ ВІД
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»
O»
тел: (093) 759 05 55,
(096) 179 71 31

ДЕВА

Традиционный подход к решению деловых проблем
не всегда будет удачным.

ЛЕВ
Благоприятное время для
карьерных достижений,
но придется повысить профессиональный уровень.
Тщательно анализируйте
события. Не идите на поводу чужого мнения.

ВЕСЫ
Если вы задумали поменять
работу, то осуществляйте
свои замыслы.

418782

СКОРПИОН
На работе вас ждет успех
и повышение. Но постарайтесь вести себя сдержанно.
ИЦЬ
ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2017» НА:
А:

СТРЕЛЕЦ
Стабильность жизненного
уклада позволит вам легко
проскользнуть через препятствия.

БІЛЬШЕ ФОТО НА
MISS.MOEMISTO.UA

КОЗЕРОГ
У вас появится возможность завершить давний
проект.

ВОДОЛЕЙ

420186

Успокойтесь и плывите
по течению. В нужное время оно само вынесет вас
туда, куда следует.

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

РЫБЫ
Не подвергайте себя риску,
решив взять слишком
большую высоту.

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

SINOPTIK

METEO.UA
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