за 20 грн на місяць

НАПІВМАРАФОН – ВЖЕ У СУБОТУ!

с. 12

500
грн

ПОЧНУТЬ РЕМОНТУВАТИ
с. 9
ЗАМОСТЯНСЬКУ
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«ОМОЛОДИЛИ»
ПИРОГОВА

с. 4
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блок
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ЯК ВЧИТИСЯ ВДОМА
І ОТРИМАТИ АТЕСТАТ

Новий закон «Про освіту» дозволяє
батькам навчати дітей самостійно. Для
цього достатньо тільки їх бажання
 Так Інна Ахновська навчає свого
сина — десятикласника Дениса.
Щодня він вивчає тільки один
предмет, дивиться відеоуроки та має
час на саморозвиток
 Те, що однолітки за партою
вчать рік, Денис вдома проходить
за півроку. Хоча і в домашній освіті є
декілька недоліків
с. 13


Інна Ахновська попореджає, що навчати вдома непросто:
«Якщо дитина не захоче вчитися або стане неуком, то провина буде на батьках»
РЕКЛАМА
368149

422095

421787
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ЯКІ ПЛАНИ НА ПРОСПЕКТ
КОЦЮБИНСЬКОГО

ДУМКА
Віктор
ПЕРЛОВ
ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ
ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Про
велодоріжки
×îìó ïðîåêò îáëàøòóâàííÿ
âåëîäîð³æêè íà Ìàã³ñòðàòñüê³é íåâäàëèé?
Ïî-ïåðøå, â³í ñóïåðå÷èòü
ðåêîìåíäàö³ÿì øâåéöàðñüêèõ ñïåö³àë³ñò³â ç âåëî³íôðàñòðóêòóðè, ÿê³ ðåêîìåíäóâàëè îáëàøòóâàòè âåëîäîð³æêó ç³ ñòîðîíè öåíòðàëüíîãî
ïàðêó, àäæå ïî ö³é ñòîðîí³
â³äñóòí³ âè¿çäè ç äâîð³â.
Ïî-äðóãå, ïðîåêò íåñå çàãðîçó äëÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó — â ðåçóëüòàò³ ðîçøèðåííÿ ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè
îòðèìàëè çá³ëüøåííÿ øâèäêîñò³ ðóõó òðàíñïîðòíîãî ïîòîêó.
Ïî-òðåòº, ïðîåêò ìàâ ïðèáðàòè êîíôë³êò ï³øîõ³ä/âåëîñèïåäèñò ó ïàðêó, îäíàê
ìåòà íå äîñÿãíóòà.
Ïî-÷åòâåðòå, ð³øåííÿ áóëî
ïðèéíÿòå áåç ïðîâåäåííÿ
ãðóíòîâíèõ äîñë³äæåíü àâòîìîá³ëå-, âåëîñèïåäî-, òà
ï³øîõîäîïîòîê³â.
Ïî-ï'ÿòå, ðàí³øå òðîòóàð áóâ çàïàðêîâàíèé àâòîìîá³ëÿìè, òåïåð àâòîìîá³ë³
ïàðêóþòüñÿ íà âåëîäîð³æö³.
Òî #ùî_ðîáèòè?
Íåîáõ³äíî îáëàøòóâàòè âåëîäîð³æêó, çàì³ñòü ïàðêîâêè ç³ ñòîðîíè öåíòðàëüíîãî
ïàðêó. Ïðè öüîìó ïðî¿æäæó
÷àñòèíó âïîðÿäêóâàòè ðîçì³òêîþ äî øèðèíè ñìóã 3 ì,
à íà âèâ³ëüíåíîìó ì³ñö³ îáëàøòóâàòè ì³ñöÿ äëÿ ïàðêóâàííÿ äîðîæíüîþ ðîçì³òêîþ.
Ó òàêîìó ðàç³ ê³ëüê³ñòü
ïàðêîì³ñöü äëÿ àâòîìîá³ë³â çàëèøèòüñÿ íåçì³ííîþ,
à âïîðÿäêóâàííÿ ñìóã ñïðèÿòèìå çìåíøåííþ øâèäêîñò³
ðóõó òðàíñïîðòíîãî ïîòîêó
òà ï³äâèùåííþ áåçïåêè ðóõó.
Êð³ì òîãî, ç'ÿâèòüñÿ çìîãà
âò³ëåííÿ ¿äå¿ âåëîìàã³ñòðàë³
«Õìåëüíèöüêå øîñå-Ìàã³ñòðàòñüêà-×îðíîâîëà-Êè¿âñüêà-Ñòð³ëåöüêà».

На майбутнє  Останні два місяці команди
урбаністів розробляли нову концепцію
проспекту Коцюбинського. Зокрема,
пропонували більше дерев, прокласти нову
колію, перебудувати Центральний ринок
тощо. У мерії розказали про наступний
план дій. Яким буде «проспект 2.0»?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

×îòèðè êîìàíäè
óðáàí³ñò³â ç ð³çíèõ
ì³ñò Óêðà¿íè ïðåçåíòóâàëè ðåçóëüòàòè ñâîº¿ ðîáîòè â ïîíåä³ëîê, 23 êâ³òíÿ. Ó ¿õ âàð³àíòàõ
º ïëàíè ÿê íà ïðîñïåêò Êîöþáèíñüêîãî ³ éîãî ÷àñòèíè, òàê ³
íà âñå Çàìîñòÿ.
Çîêðåìà, â³ííèöüê³ ôàõ³âö³
ïðîïîíóâàëè ïîñàäèòè ÿêîìîãà
á³ëüøå äåðåâ, ðîçáèòè íîâ³ ïàðêè, ïðèáðàòè âñ³ ïàðêîâêè ç ïðîñïåêòó Êîöþáèíñüêîãî. Òàêèì
÷èíîì, ñòâîðèòè «çåëåíó ìèëþ»,
ÿê êàçàëè ÷ëåíè â³ííèöüêî¿ êîìàíäè.
Óðáàí³ñòè ç³ Ëüâîâà ó ñâîºìó âàð³àíò³ áàæàþòü çì³íèòè
òðàíñïîðòíó ìåðåæó òà çðîáèòè
³íòó¿òèâíî çðîçóì³ëó òåðèòîð³þ
íà ïðîñïåêò³. Ñïåö³àë³ñòè ç Êèºâà çàïðîïîíóâàëè ìàñøòàáíó ïåðåáóäîâó Çàìîñòÿ. ² ùå ïîñòóïîâå óïîðÿäêóâàííÿ òà çìåíøåííÿ
Öåíòðàëüíîãî ðèíêó.
Ôàõ³âö³ ç ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà —
ðîçâèâàòè âóëèö³ ³ êâàðòàëè íàâêîëî ïðîñïåêòó Êîöþáèíñüêîãî. Äåòàëüíî ïðî êîíöåïö³¿ çì³í
ð³çíèõ êîìàíä â ìàòåð³àë³ (goo.
gl/TCyBba).
Ó Ñîö³îõàá³ 24 êâ³òíÿ çàêîðäîíí³ ôàõ³âö³ äàëè îö³íêó ¿õ ðîáîò³. Çîêðåìà, í³ìåöüêèì åêñïåðòàì ñïîäîáàëèñÿ ³äåÿ ùîäî
ðîçòàøóâàííÿ òðàìâàéíî¿ êîë³¿
íà ïðîñïåêò³, ùî ïðîïîíóâàëè âñ³

÷îòèðè êîìàíäè. Àëå ¿ì íå âèñòà÷èëî ïðîïîçèö³é ç ðåêîíñòðóêö³¿
ïëîù³ Ïðèâîêçàëüíî¿.
Øâåéöàðñüêèé ³íæåíåð ç ì³ñòîáóäóâàííÿ Óðñ Òîìàíí ñêàçàâ,
ùî õî÷à «Ñòóä³ÿ ³äåé» çàâåðøèëà ñâîþ ðîáîòó, àëå âîíè íàäàë³
áóäóòü ïðàöþâàòè ç â³ííèöüêîþ
êîìàíäîþ, ùîá ñêëàñòè ºäèíó
êîíöåïö³þ.
— Öå áóâ íå êîíêóðñ («Ñòóä³ÿ
³äåé» — àâò.), à ïîøóê îïòèìàëüíèõ ð³øåíü ùîäî ïðîñïåêòó Êîöþáèíñüêîãî, òàê ³ âñüîãî
Çàìîñòÿ. Ìè çðîáèëè âèñíîâêè
òà ìîæåìî îêðåñëèòè ïîäàëüøó
ðîáîòó. Çîêðåìà, ïëàíóºìî ðîçðîáèòè ïðîåêò äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿
ÿê âñüîãî ïðîñïåêòó, òàê ³ âóëèöü,
ùî îð³ºíòîâíî ó ðàä³óñ³ 500 ìåòð³â íàâêîëî ïðîñïåêòó, — ðîçêàçàâ Òîìàíí. — Çðîçóì³ëè, ùî
ïîòð³áíî ì³ðêóâàòè íàä ðîçâèòêîì øåñòè ìîäóë³â: ÿê çì³íèòè
Íàáåðåæíó, ïëîùó Ïåðåìîãè,
Öåíòðàëüíèé ðèíîê ³ Ïðèâîêçàëüíà ïëîùà â äàëåêîãëÿäí³é
ïåðñïåêòèâ³; â ö³ëîìó ïðîñïåêòó
òà âñüîãî Çàìîñòÿ.
Øâåéöàðñüêèé åêñïåðò ï³äòðèìàâ ³äåþ, ùî ïðîñïåêò ìàº áóòè
îáëàäíàíèé òðàìâàéíîþ êîë³ºþ,
ùî ñêîðîòèòü øëÿõ íà ïî¿çäêó
â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ ç
Öåíòðó äî Çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó.
² òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî äëÿ öüîãî
ïîòð³áíî â³äãîðîäèòè ñìóãè äëÿ
ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó.
Çà éîãî ñëîâàìè, îäí³º¿ ñìóãè
äîðîãè âèñòà÷èòü äëÿ ïðèâàòíîãî
òðàíñïîðòó.

Після завершення зустрічі, урбаністи та чиновники
ще довго обговорювали плани розвитку проспекту.
Ще півроку витратять фахівці на створення єдиної концепції

Архітектори та аналітики з різних міст пропонують
прокласти трамвайну колію через проспект.
За їх словами, це можливо, а заторів — не буде

Спочатку буде ремонт Замостянської
Секретар Вінницької міськради
Павло Яблонський додав, що
ідеї всіх команд урбаністів йому
сподобалися. Що буде далі?
— Триватиме робота центру урбаністики та консультантів. На виході має бути проект, який після
його реалізації задовольнить потреби мешканців Вінниці. З приводу термінів реалізації — сказати
не можу. Протягом шести місяців

будемо працювати з Урсом Томанном. Сподіваюсь, що після
завершення реконструкції вулиці Замостянської, що триватиме
два роки, проектанти дадуть нам
готовий план на проспект Коцюбинського. Хочу подякувати всім,
хто брав участь у «Студії ідей».
Думаю, що будемо продовжувати
працювати з цими командами і
надалі, — сказав Яблонський.

Чи будете ви брати участь у акції «Вінниця біжить»?

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

ДМИТРО (70), ПЕНСІОНЕР:

ІРИНА (18), СТУДЕНТКА:

ІЛЛЯ (19), СТУДЕНТ:

ЛЮДМИЛА (39), ІНЖЕНЕР:

МИХАЙЛО (22), СТУДЕНТ:

ІРИНА (32), ДОМОГОСПОДАРКА:

— Не буду брати участь, бо
буду не у Вінниці. Добре, що
проводять подібні заходи.
Я хоч і не бігаю, але спортом
займаюся. Тричі на тиждень
граю у волейбол.

— Про цей забіг нам в університеті, в ДонНу розповідали.
Бігати не буду, але цікаво подивитися на відкриття. Може,
знайомих зустріну, якщо будуть бігти — повболіваю.

— Ні. Я у цей час буду в Одесі
у справах. Минулого року теж
не вийшло. Був на змаганнях
з волейболу. Сподіваюся, що
вже наступного року вдасться
потрапити на цей захід.

— Я не з Вінниці. Тут у будні
працюю, а на вихідні буду
вдома. Якби була у Вінниці,
то точно не бігла б, бо не бігаю
вже багато років. А колись робила пробіжку щоранку.

— Мені знайома дівчина сказала про цю акцію. Казала,
що піде, думаю, що я теж візьму участь. Можливо, навіть
10 кілометрів пробіжу. Чому б
ні? Я добре бігаю.

— Знайомі будуть брати
участь у забігу. Сама не бігаю,
бо діти малі. Підемо, повболіваємо. І минулого року ходили. Це взагалі класний захід,
веселий і корисний.

421739

4
КОРОТКО
Перекриють рух
на 5 вулицях
 Óïåðøå ó Â³ííèö³ 28 êâ³òíÿ âóëèöÿìè ì³ñòà ïðîéäå
AUTO. RIA Â³ííèöÿ Íàï³âìàðàôîí. Íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ
ìàñîâîãî çàá³ãó äëÿ àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó òèì÷àñîâî, ç 10.00 äî 14.00, — áóäå
ïåðåêðèòèé ðóõ íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå, ïðîñïåêò³
Þíîñò³, âóëèö³ Ïîðèêà,
ïðîñïåêò³ Êîñìîíàâò³â,
âóëèö³ Ìàã³ñòðàòñüê³é.
Òðàìâà¿ æ ïðàöþâàòèìóòü
ó çâè÷íîìó ðåæèì³.
Íà âóëèö³ Ìàã³ñòðàòñüê³é
ïåðåêðèþòü ë³âó êðàéíþ
ñìóãó â íàïðÿìêó â³ä ïëîù³
Ãåðî¿â Ìàéäàíó äî Õìåëüíèöüêîãî øîñå.
Íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå
ðóõ òðàíñïîðòó áóäå îáìåæåíèé â³ä ïåðåõðåñòÿ ç âóë.
Ìàã³ñòðàòñüêîþ äî ïðîñïåêòó Þíîñò³.
Ïðîñïåêò Þíîñò³ áóäå
ïåðåêðèòèé ç íåïàðíîãî
áîêó — â³ä Õìåëüíèöüêîãî
øîñå äî âóëèö³ Ïîðèêà.
Íà âóëèö³ Ïîðèêà ðóõ
òðàíñïîðòó áóäå ïðèçóïèíåíî â³ä ïðîñïåêòó Þíîñò³
äî ïðîñïåêòó Êîñìîíàâò³â.
Íà ïðîñïåêò³ Êîñìîíàâò³â
áóäå ïåðåêðèòî ðóõ â³ä âóëèö³ Êåëåöüêî¿ äî Õìåëüíèöüêîãî øîñå.

«Барвінкове
кружало»
 Ó Â³ííèö³ 1–6 òðàâíÿ ïðîõîäèòèìå XIII Ì³æíàðîäíèé
äèòÿ÷èé ôåñòèâàëü íàðîäíî¿
õîðåîãðàô³¿ «Áàðâ³íêîâå êðóæàëî». Ó íüîìó áðàòèìóòü
ó÷àñòü êðàù³ äèòÿ÷³ òàíöþâàëüí³ êîëåêòèâè ç Â³ííèö³
òà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, ð³çíèõ
ì³ñò Óêðà¿íè, à òàêîæ — ç
Àìåðèêè, Ïîëüù³, Ìîëäîâè,
Ëèòâè òà Òóðå÷÷èíè. Çàãàëîì á³ëüøå òèñÿ÷³ ä³òåé
òà 20 êîëåêòèâ³â. Âõ³ä íà âñ³
êîíöåðòè ó ðàìêàõ ôåñòèâàëþ áåçêîøòîâíèé.
Ó öüîìó ðîö³ öåðåìîí³ÿ
â³äêðèòòÿ ôåñòèâàëþ ðîçïî÷íåòüñÿ 2 òðàâíÿ îá 11 ãîäèí³ ó ïðèì³ùåíí³ òåàòðó
³ìåí³ Ñàäîâñüêîãî. Òðåòüîãî
òðàâíÿ îá 11 ãîäèí³ ó òåàòð³ ðîçïî÷íåòüñÿ êîíöåðò
íàðîäíîãî àíñàìáëþ òàíöþ
«Áàðâ³íîê». Íàñòóïíîãî äíÿ,
4 òðàâíÿ, îá 11-³é ãîäèí³
ó Â³ííèöüêîìó äåðæàâíîìó
ïåäàãîã³÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ðîçïî÷íåòüñÿ êîíöåðò
«Äðóæáè» âñ³õ ó÷àñíèê³â
ôåñòèâàëþ. À öåðåìîí³ÿ çàêðèòòÿ ôåñòèâàëþ â³äáóäåòüñÿ 5 òðàâíÿ î 17-³é ãîäèí³
ó òåàòð³ ³ìåí³ Ñàäîâñüêîãî.

ÄÎÑßÃÍÅÍÍß
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ПИРОГОВА «ОНОВИЛИ»
СВОЇМИ СИЛАМИ
Впоралися  Уперше у Вінниці науковці
медичного університету самостійно провели
ребальзамацію тіла Пирогова. Дотепер
процедуру виконували російські вчені, які
тримали в секреті формулу розчину.
Як усе відбувалося, дізнався журналіст RIA
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Óí³êàëüíèé íàóêîâèé ïðîåêò
çàâåðøèëè â÷åí³
Â³ííèöüêîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ðàçîì ç
ïðàö³âíèêàìè Íàö³îíàëüíîãî
ìóçåþ-ñàäèáè Ìèêîëè Ïèðîãîâà. Óïåðøå âîíè ñàìîñò³éíî
âèêîíàëè ðåáàëüçàìàö³þ ò³ëà âèäàòíîãî õ³ðóðãà.
«МОСКВИЧІ В ЛАБОРАТОРІЮ
НІКОГО НЕ ДОПУСКАЛИ»
Äåâ’ÿòü ïîïåðåäí³õ «îìîëîäæåíü» ðîáèëè íàóêîâö³ ç Ìîñêâè. Ïðè÷îìó, òðè îñòàíí³õ ðàçè
ðîáîòà â³äáóâàëàñÿ ó ëàáîðàòîð³¿,
ñòâîðåí³é íà òåðèòîð³¿ ìóçåþ-ñàäèáè ó Â³ííèö³. Îäíàê äî ó÷àñò³
ó ïðîöåñ³ ìîñêâè÷³ íå äîïóñêàëè
â³ííèöüêèõ ó÷åíèõ. Çà ñëîâàìè
îäíîãî ç íèõ, â³ííè÷àíàì äîðó÷àëè äîñòàâêó ò³ëà ç íåêðîïîëÿ
äî ëàáîðàòîð³¿. Äàë³ äÿêóâàëè, çà÷èíÿëèñÿ íà êëþ÷ ³ ïðàöþâàëè
ñàìîñò³éíî.
— Öå áóëà âåëèêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü — ñàìîñò³éíî ïðîâåñòè òàêó
ðîáîòó, — ðîçïîâ³â äèðåêòîð Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ-ñàäèáè Ìèêîëè Ïèðîãîâà Ïåòðî Ãóíüêî. —
Ñïðàâèëèñÿ ç íåþ íàéêðàùèì
÷èíîì. Ðåçóëüòàòè çàô³êñóºìî
ó íàóêîâèõ ìàòåð³àëàõ. Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà ìóçåþ, ïðèñòóïèòè
äî ðîáîòè ïëàíóâàëè 13 áåðåçíÿ.
Îäíàê öèôðà íàñòîðîæèëà. Äî÷åêàëèñÿ íàñòóïíîãî äíÿ. Òîáòî
ïî÷àëè 14 áåðåçíÿ, çàâåðøèëè
19 êâ³òíÿ. À âæå 20 ÷èñëà «îìîëîäæåíå» ò³ëî äîñòàâèëè ó öåðêâó-íåêðîïîëü ó ñåë³ Ïèðîãîâî.
×ëåíè êîì³ñ³¿, ÿêó î÷îëþâàâ
ðåêòîð ìåäóí³âåðñèòåòó Âàñèëü
Ìîðîç, êîíñóëüòóâàëèñÿ ç íàóêîâöÿìè ç Êèºâà, Ëüâîâà, Ñóì.
Àëå âñþ ðîáîòó â³ííè÷àíè âèêîíóâàëè ñàìîñò³éíî.
«КУПАННЯ» У ВАННІ ТРИВАЛО
ПОНАД МІСЯЦЬ
Ñóòü ðåáàëüçàìàö³¿ ïîÿñíèâ

ñï³âãîëîâà êîì³ñ³¿ äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê ïðîôåñîð ìåäóí³âåðñèòåòó Þð³é Ãóì³íñüêèé:
— Ïðîòÿãîì óñüîãî ÷àñó, à öå
òðîõè á³ëüøå, í³æ ì³ñÿöü, ò³ëî
çíàõîäèëîñÿ ó âàíí³é ç ðîç÷èíîì, — êàæå ïàí Þð³é. — ×åðåç
â³äêðèò³ ÷àñòèíè ò³ëà ðîç÷èí
âñìîêòóâàâñÿ. Êîëè âòðà÷àºòüñÿ ð³äèíà, ïî÷èíàºòüñÿ ïðîöåñ ìóì³ô³êàö³¿. Ò³ëî Ïèðîãîâà
íå ìóì³ÿ, ÿê äåõòî ãîâîðèòü. Öå
100-â³äñîòêîâî çáåðåæåíå ò³ëî.
Ñàìå Þð³é Ãóì³íñüêèé ðàçîì
ç äîöåíòîì Ñåðã³ºì Ãðèöåíêîì
çðîáèëè çíà÷íó ÷àñòèíó ðîáîòè.
Ðàçîì ç íèìè ïðàöþâàëè äâà ìîëîä³ íàóêîâö³. ¯õ âçÿëè äëÿ òîãî,
àáè íàáóëè äîñâ³äó, ùîá íàäàë³
ìîãëè ñàìîñò³éíî ïðîäîâæèòè
ñïðàâó.
— Ó ïåðøèé äåíü ïðàöþâàëè
ïðîòÿãîì øåñòè ãîäèí, — óòî÷-

Ç îäÿãó çàì³íèëè
ò³ëüêè ñï³äíþ
á³ëèçíó. À îñü âåðõí³é
îäÿã, ÿê íîâèé.
Ñê³ëüêè ÷àñó ìèíóëî,
à íå ïñóºòüñÿ
íèâ íà ïðîõàííÿ æóðíàë³ñòà RIA
Þð³é Ãóì³íñüêèé. — Çà öåé ÷àñ
ðîç³áðàëèñÿ ç óñ³ì ³ ïðîâåëè òîìîãðàô³þ. Âðàçèëà çáåðåæåí³ñòü
ò³ëà. Öå ðåçóëüòàò ÿê³ñíî¿ áàëüçàìàö³¿, ùî ¿¿ çðîáèâ ïðîôåñîð
Âèâîäöåâ ï³ñëÿ ñìåðò³ Ïèðîãîâà.
ОДЯГЛИ У ДВА СКАФАНДРИ,
ЯК КОСМОНАВТА
Ïàí ïðîôåñîð íåîäíîðàçîâî
íàãîëîøóâàâ, ùî äëÿ íèõ öå çâè÷àéíà ðîáîòà. Êàæå, ìè æ äîñâ³ä÷åí³ àíàòîìè. Ó îäíîãî äîñâ³ä
36 ðîê³â, â ³íøîãî íà äâà ðîêè
á³ëüøèé. ªäèíå, ùî çàëèøàëîñÿ
çàãàäêîþ, ³íãðåä³ºíòè ðîç÷èíó.
×àñòèíó ðîç÷èíó ìîñêâè÷³ ùîðàçó çàëèøàëè â ëàáîðàòîð³¿. Òàê
ïåðåäáà÷åíî ìåòîäèêîþ ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè. Äóìàëîñÿ, ùî
éîãî ôîðìóëà îñîáëèâà. Ó ²íñòè-

Дати ребальзамації тіла Пирогова
Тіло Пирогова бальзамував
професор з Петербурга Давид
Виводцев після смерті вченого
у 1881 році. Перша ребальзамація

відбулася у 1945 році у Москві.
Наступні у 1956, 1973 (у Вінниці),
1979, 1988 — у Москві. У 1994,
2000, 2005, 2011 і 2018 — у Вінниці.

Десяте «омолодження» видатного хірурга зробили
два досвідчені анатоми з медуніверситету — професор
Юрій Гумінський (ліворуч) і доцент Сергій Гриценко,
їм допомагали два молоді науковці і працівники музею
òóò³ òîêñèêîëîã³¿ «ïðî÷èòàëè» ¿¿ ³
ä³éøëè âèñíîâêó, ùî âñå â³äïîâ³äàº êëàñè÷í³é êàðòèí³.
Çà ñëîâàìè ïðîôåñîðà, â³ííè÷àíè óäîñêîíàëèëè ôîðìóëó ðîç÷èíó. Äîäàëè íîâèõ ³íãðåä³ºíò³â.
Íàïðèêëàä, àíòèñåïòèêà ïðîòèãðèáêîâîãî. Óñå öå, çà ñëîâàìè
ñï³âðîçìîâíèêà, äëÿ ïåðåñòðàõîâêè.
Ð³äèíà âèïàðîâóºòüñÿ. Àáè
óïîâ³ëüíèòè ïðîöåñ âèïàðîâóâàííÿ, íà ò³ëî îäÿãëè ñêàôàíäð.
Ïðè÷îìó, íå îäèí, à äâà. «Ïèðîãîâà ñïîðÿäèëè, ÿê êîñìîíàâòà, — óñì³õàºòüñÿ Þð³é Ãóì³íñüêèé. — Ïðè÷îìó, ñêàôàíäð
ïîäâ³éíèé. Òàì º ùå ð³äèíà.
ЗБЕРЕГЛИСЯ ВСІ ОРГАНИ ТІЛА
— Âðàçèëà ï³äòðèìêà íåáàéäóæèõ ëþäåé, — ñêàçàâ Ïåòðî
Ãóíüêî. — Öå ñòàëîñÿ ï³ñëÿ òîãî,
ÿê âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ì³í³ñòðà
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ çàïðîïîíóâàëà
âèêîðèñòàòè êîøòè, ùî ¿õ ìàëè
âèä³ëèòè íà ðåáàëüçàìàö³þ, äëÿ
ë³êóâàííÿ ä³òåé. Òåëåôîíóâàëè
äåñÿòêè ëþäåé ³ ïðîïîíóâàëè
äîïîìîãó. Îäíèìè ç ïåðøèõ
â³äãóêíóëîñÿ òîâàðèñòâî õ³ðóðã³â ç Îäåñè. Ï³äñòàâèëè ïëå÷å
Îôòàëüìîëîã³÷íà êë³í³êà ïðîôåñîðà Ñåðã³ºíêà, â³ííèöüêà ô³ðìà «Ìåä». Êîøòè âèä³ëèâ óðÿä.
Ðîáîòó âèêîíóâàëè íà áåçîïëàòí³é îñíîâ³. Õî÷à âîíà íå ò³ëüêè
íåïðîñòà, à é øê³äëèâà. Äåÿê³
ïðåïàðàòè ìàþòü òîêñè÷íó ä³þ.
— Ñòàí ò³ëà Ïèðîãîâà êðàùèé, í³æ ò³ëà Ëåí³íà, — çàçíà÷èâ Ïåòðî Ãóíüêî. Ùîïðàâäà,
íå óòî÷íèâ, íà ï³äñòàâ³ ÷îãî çðîáëåíå òàêå ïîð³âíÿííÿ. — Äåõòî
òåëåôîíóº ³ êàæå ìåí³, ìîâëÿâ,
ùî âè òàì ðîáèòå, òàì æå í³÷îãî
â³ä Ïèðîãîâà íå çàëèøèëîñÿ. Óñå

çàëèøèëîñÿ! Çáåðåãëèñÿ âñ³ îðãàíè ò³ëà — ñåðöå, ïå÷³íêà, íèðêè, íàâ³òü òîé îðãàí, ïðî ÿêèé
íåçðó÷íî çãàäóâàòè. Àëå îäèí äîïèòëèâèé çàïèòàâ ìåíå, òî ÿ é
â³äïîâ³â: «Òàê, ³ öåé ä³òîðîäíèé
îðãàí òåæ çáåð³ãñÿ».
ЗМІНИЛИ ТІЛЬКИ СПІДНЮ
БІЛИЗНУ
Ïåðåâîçèëè ñàðêîôàã ç óñèïàëüíèö³ â ëàáîðàòîð³þ àâòîìîá³ëåì ñàíàâ³àö³¿. Ìàøèíó ñóïðîâîäæóâàëà ïîë³ö³ÿ. Ñàðêîôàã äóæå
âàæêèé. Ç ìåòàëó. Àâñòð³éñüêèé.
Ùå ç òèõ ÷àñ³â.
— Ç îäÿãó çàì³íèëè ò³ëüêè
ñï³äíþ á³ëèçíó, — êàæå ãîëîâíèé çáåð³ãà÷ ôîíä³â ìóçåþ
Ç³íà¿äà Ìàðòèíîâà. — Øóêàòè
äîâåëîñÿ äîâãî, ùîá çíàéòè íàòóðàëüíèé ëëÿíèé îäÿã. À îñü
âåðõí³é îäÿã, ÿê íîâèé. Ñê³ëüêè
÷àñó ìèíóëî, àëå íå ïñóºòüñÿ.
Îò ùî çíà÷èòü ÿê³ñíå àâñòð³éñüêå ñóêíî! Ñàìå ç òàêîãî ìàòåð³àëó éîãî ïîøèòî.
Ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà
ìóçåþ Ëþáîâ Êîâàëåíêî êàæå,
ùî ïî÷àëà ïðàöþâàòè íà íîâ³é
ðîáîò³ ñàìå â òîé ÷àñ, êîëè òðèâàâ ïðîöåñ ðåáàëüçàìàö³¿.
— Ó ìåíå íàäçâè÷àéí³ âðàæåííÿ â³ä ðîáîòè íàøèõ íàóêîâö³â, —
ãîâîðèòü ïàí³ Ëþáîâ. — Öå âîíè
òàê ñêðîìíî îö³íþþòü ñåáå, ìîâëÿâ, âèêîíóâàëè áóäåííó ðîáîòó.
Íàñïðàâä³ îñîáèñòî áà÷èëà, ÿê
â³äïîâ³äàëüíî ñòàâèëèñÿ äî êîæíî¿ ïðîöåäóðè. Íà îáëè÷÷³ ìîæíà áóëî ïðî÷èòàòè ¿õíº áàæàííÿ
çðîáèòè ÿê³ñíî òå, ÷îãî ðàí³øå
í³êîëè íå ðîáèëè. Çà âåëèêèì ðàõóíêîì, çàõèùàëè ÷åñòü ìåäè÷íî¿
ñï³ëüíîòè êðà¿íè. Äîâåëè, ùî íàøèì â÷åíèì ï³ä ñèëó íàâ³òü òàêå
ñêëàäíå çàâäàííÿ.
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УСЕ, ЩО ВИ ХОТІЛИ ЗНАТИ
ПРО ВОДІЙСЬКІ «ПРАВА»
Пояснюємо  Перше посвідчення
водія дають на два роки. Якщо за цей
час порушували ПДР чи взагалі у вас
вилучили «права» — будете перескладати
іспити. Про зміни для майбутніх водіїв,
як обрати автошколу та отримати право
кермувати — у матеріалі
МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073)0476879

Êîëèñü öå áóëè
ÌÐÅÂ, òåïåð —
ñåðâ³ñí³ öåíòðè
ÌÂÑ. Òàê íàçèâàþòüñÿ ñòðóêòóðè, ó ÿêèõ ðåºñòðóþòü àâòîìîá³ë³ òà îòðèìóþòü
âîä³éñüê³ ïîñâ³ä÷åííÿ óêðà¿íö³.
Ó Â³ííèö³ ¿õ äâà: íà âóëèöÿõ
Áîòàí³÷íà òà Áðàöëàâñüêà. Ñàìå
ó òåì³ îòðèìàííÿ äîêóìåíòà âîä³ÿ
ìè ³ ðîçáèðàëèñÿ.
Ïðî òå, íàâ³ùî ó ìàøèíàõ äëÿ
³ñïèò³â âñòàíîâëþþòü â³äåîêàìåðè, ðîáëÿòü â³äì³òêè ó òàê çâàíîìó ÷åê-ëèñò³, ùî çì³íèëîñÿ ³
ùå ïëàíóþòü çì³íèòè ó ïðîöåäóð³
îòðèìàííÿ ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ, ãîâîðèëè ç âèêîíóþ÷èì îáîâ’ÿçêè
íà÷àëüíèêà ðåã³îíàëüíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó ÌÂÑ îáëàñò³ Äåíèñîì Ôóðìàíþêîì.
ТИМЧАСОВІ «ПРАВА»
Âîñåíè 2017-ãî Êàá³íåò ì³í³ñòð³â ïðèéíÿâ ïîñòàíîâó ¹ 885,
ÿêîþ âèçíà÷èâ, ùî âîä³éñüêå
ïîñâ³ä÷åííÿ, îòðèìàíå âïåðøå,
áóäå ä³éñíèì ëèøå äâà ðîêè.
ßêùî çà öåé ÷àñ âîä³é îòðèìàº,
õî÷à á òðè øòðàôè çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó, ïîòð³áíî áóäå ïåðåñêëàäàòè ³ñïèò
ó ñåðâ³ñíîìó öåíòð³. À ùîá çðîáèòè öå — ïîòð³áíî áóäå çíîâó

ãîòóâàòèñÿ ó àâòîøêîë³. Õîðîøèé
ìîìåíò ó òîìó, ÿêùî äâà ðîêè âè
íå ïîðóøóâàëè — íîâ³ «ïðàâà»
îòðèìàºòå áåç ³ñïèò³â.
— Âèð³øèëè çðîáèòè öå, êîëè
ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî íåäîñâ³÷åí³
âîä³¿ á³ëüøå ïîòðàïëÿþòü ó ÄÒÏ
òà ïîðóøóþòü ïðàâèëà äîðîæíüîãî ðóõó, — êàæå Äåíèñ Ôóðìàíþê.
Ôóðìàíþê çàçíà÷àº, ÿêùî
ó âîä³ÿ-íîâà÷êà âèëó÷àòü «ïðàâà» ÷åðåç ñóä, íàïðèêëàä, çà êåðóâàííÿ ó íåòâåðåçîìó ñòàí³,
íàçàä â³í ¿õ âæå íå ïîâåðíå.
Ïîòð³áíî áóäå íàíîâî ïðîõîäèòè íàâ÷àííÿ ³ îòðèìóâàòè íîâå
òèì÷àñîâå ïîñâ³ä÷åííÿ. Çíîâó æ
íà äâà ðîêè.
ОБМЕЖЕННЯ ШВИДКОСТІ
Ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ ç îáìåæåíèì
ïðàâîì êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèì
çàñîáîì — òàê íàçèâàþòüñÿ «ïðàâà» âîä³¿â, ÿê³ çà êåðìîì ìåíøå äâîõ ðîê³â. Îáìåæåíå ïðàâî
îçíà÷àº, ùî âîä³é-ïî÷àòê³âåöü
íå ìîæå ¿õàòè ç³ øâèäê³ñòþ, á³ëüøîþ, í³æ 70 ê³ëîìåòð³â íà ãîäèíó
çà ìåæàìè íàñåëåíèõ ïóíêò³â ³
50 êì/ãîä. ïî ì³ñòó.
ЗМІНИ У ТЕСТАХ
ßê ðîçïîâ³â Äåíèñ Ôóðìàíþê,
äî ðåôîðìè ÌÂÑ òà ñòâîðåííÿ
ñåðâ³ñíèõ öåíòð³â, ëþäèíó, ÿêà
ïðèõîäèëà ñêëàäàòè òåîðåòè÷íó

Які зміни плануються?
Денис Фурманюк каже, що зараз розробляються нормативи
з облаштування автодромів.
У вінницького сервісного центру немає своїх автодромів —
використовують ті, що мають
автошколи.
Деякі автодроми облаштовані
абияк: не вказані точні цифри,
наприклад, ширини дороги, висоти підйомів тощо. Через це виникають ситуації, свідком якої був
наш журналіст кілька місяців тому
у Томашполі. (goo.gl/g9M9oW)
Тоді нам вдалося разом з комісією сервісного центру поїхати
на акредитацію автошколи,
яка намагалася відкрити філію
у районному центрі. Їм вчетверте
відмовили у дозволі через ро-

сійські підручники, дерев'яні
світлофори та дорожні знаки
у кущах… Невдовзі з’явиться
чіткий перелік вимог до автодромів, закріплений на законодавчому рівні. А щодо філії
у Томашполі — акредитацію їм
все-таки дали через деякий час,
коли школу облаштували на гідному рівні.
— Ще було б непогано позначати
у водійських посвідченнях типи
коробок передач у машинах,
якими б дозволялося керувати
водію, — говорить Денис Фурманюк. — Наприклад, якщо складав іспит на «автоматі», — керуй
тільки таким авто. І навпаки.
Така практика розповсюджена
у Європі.

÷àñòèíó ³ñïèò³â, ÷åêàëè ïèòàííÿ
ç óñ³õ êàòåãîð³é. Íàâ³òü ÿêùî âè
â÷èëèñÿ íà êàòåãîð³þ Â (ëåãêîâ³
àâòî), òî ïèòàííÿ ó òåñòàõ ìîãëè
áóòè ç êàòåãîð³¿ D (àâòîáóñè).
— Çàðàç òàêîãî âæå íåìàº, —
ãîâîðèòü Ôóðìàíþê. — Ïèòàííÿ
ó òåñòàõ áóäóòü ñòîñóâàòèñÿ ÏÄÐ
äëÿ êàòåãîð³¿, íà ÿêó âè â÷èëèñÿ
êåðóâàòè.
Äî ðå÷³, ï’ÿòü òèñÿ÷ ïèòàíü, ÿê³
âèíîñÿòüñÿ íà òåîðåòè÷íèé åòàï
³ñïèò³â, ìîæíà ïîáà÷èòè íà ñàéò³
ñåðâ³ñíèõ öåíòð³â. Òàì íàâ³òü º
ñïåö³àëüíèé îíëàéí-òðåíàæåð,
äå ìîæíà ïåðåâ³ðÿòè ñâî¿ çíàííÿ
24/7. (goo.gl/1GkCQ6)
Òàêîæ çàðàç ìîæíà ñêëàäàòè
³ñïèòè àíãë³éñüêîþ ìîâîþ.

ЯК ОТРИМАТИ ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ В УКРАЇНІ

ЧЕК-ЛИСТИ, ВІДЕОКАМЕРИ
ТА МАРШРУТИ
Çì³íè òîðêíóëèñÿ ³ ïðàêòè÷íîãî åòàïó ³ñïèò³â. Íà ïî÷àòêó
2018-ãî óñ³ ïîìèëêè, ÿê³ ó÷åíü
äîïóñêàº íà åòàï³ âîä³ííÿ, ïîçíà÷àþòü ó ñïåö³àëüíîìó áëàíêó.
Íàïðèêëàä, çáèâ ô³øêó-êîíóñ
ïðè âèêîíàíí³ âïðàâè, íå óâ³ìêíóâ ïîêàæ÷èê ïîâîðîòó òîùî.

ОБРАТИ АВТОШКОЛУ

ßêùî íå çãîäí³ ç
ïîìèëêàìè, ÿê³
íàïèñàâ åêçàìåíàòîð
ó ÷åê-ëèñò³, ìîæåòå
îñêàðæèòè ¿õ ó
ñåðâ³ñíîìó öåíòð³
ßêùî äîïóñòèâ òðè îäíàêîâ³ ïîìèëêè àáî ÷îòèðè ð³çíèõ — âñå,
³ñïèò íå ñêëàâ.
Âîä³é ðîçïèñóºòüñÿ íà áëàíêó, çàçíà÷àº, ùî îçíàéîìèâñÿ ç
ìàðøðóòîì ñêëàäàííÿ âîä³ííÿ.
Ïîò³ì çàñâ³ä÷óþòü, ùî çãîäåí ç
ïîìèëêàìè.
— Ðàí³øå åêçàìåíàòîð íà âëàñíèé ðîçñóä îö³íþâàâ ó÷íÿ, —
êàæå Äåíèñ Ôóðìàíþê. — Ìîãëè
âèíèêàòè êîíôë³êòí³ ñèòóàö³¿,
êîëè âîä³é êàæå, ùî ïîðóøåííÿ íå áóëî, à åêçàìåíàòîð ñòâåðäæóº, ùî òîé òàêè ïîìèëèâñÿ.
×åê-ëèñòè ââåëè, ùîá òàêèõ ñèòóàö³é íå áóëî. ² ùîá çìåíøèòè
êîðóïö³éí³ ðèçèêè.
ßêùî âîä³é íå çãîäåí ç ïîìèëêàìè, ÿê³ éîìó ïîíàïèñóâàëè, â³í
ìîæå îñêàðæóâàòè ¿õ ó êåð³âíèöòâà ñåðâ³ñíèõ öåíòð³â. Íà äîïîìîãó ó âèð³øåíí³ êîíôë³êòó
ïðèéäóòü â³äåî ç ðåºñòðàòîð³â, ÿê³
âñòàíîâëþþòü ó ìàøèíàõ.
— Îäíà äèâèòüñÿ ó ñàëîí àâòî,
ô³êñóº ðóõè âîä³ÿ òà åêçàìåíàòîðà, — ãîâîðèòü Ôóðìàíþê. —
Ùå îäíà íàïðàâëåíà íà ïåäàë³.
² òðåòÿ — íà äîðîãó.
Ùå íà ñàéò³ ÑÖ ç’ÿâèëèñÿ êàðòè ìàðøðóò³â âîä³ííÿ. ¯õ ìîæíà
ïîäèâèòèñÿ çà ïîñèëàííÿì: goo.
gl/V7d3ze.

ОБРАТИ ВОДІЙСЬКУ КАТЕГОРІЮ
А1
мопеди, моторолери — з 16 років

А
мотоцикли —
з 16 років

В1
квадро- і трицикли — з 18 років

В
авто до 3,5
тонни — з 18 років

С1
вантажні авто —
з 18 років

С
вантажні авто
від 7,5 тонни —
з 18 років

D1, D
автобуси до 16
місць — з 21 року
при наявності вищої категорії

D
автобуси від
16 місць — з 21 року
при наявності вищої категорії

T
трамваї та
тролейбуси — з
21 року

Станом на 12 квітня 2018 року, у Вінниці є 19 акредитованих
автошкіл. Їх можна подивитися за посиланням: goo.gl/GsgKaj
Зверніть увагу на місце розташування навчальних класів, на термін
акредитації автошколи та категорії для навчання, які вона пропонує.

ПРОЙТИ НАВЧАННЯ
Для подачі документів візьміть з собою паспорт, ідентифікаційний
код, медичну довідку (форма 083/о), одну кольорову фотографію
3,5х4,5 см. У процесі навчання звертайте увагу на те, скільки годин
з вами займалися. Наприклад, для отримання категорії В це має
бути 100 академічних годин теорії та 40 — практики.
Академічна година — 45 хвилин. (goo.gl/S7Dbnt)

СКЛАСТИ ВНУТРІШНІ ІСПИТИ
Скласти внутрішні іспити в автошколі та отримати свідоцтво
про закінчення навчального закладу.

ЗВЕРНУТИСЯ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
Оберіть зручний для себе центр. Не забудьте з собою взяти свідоцтво про
закінчення автошколи, паспорт, копію ідентифікаційного коду, медичну
довідку (форма 083/о).

СКЛАСТИ ІСПИТ
Іспит на отримання посвідчення водія складається з двох частин:
теоретичної та практичної. Мова іспиту на вибір: українська та англійська.
Теоретичний іспит зі знань ПДР: 20 запитань/20 хвилин/не більше 2-х
помилок. Практичний іспит: 2 етапи/не більше 3-х помилок. Перший етап
на автодромі, другий — в умовах дорожнього руху.

ОТРИМАТИ ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ
Уперше посвідчення водія видається на 2 роки. Документ отримується
на місці. Це коштує: 26 гривень — складання іспитів, 201 гривня —
бланкова продукція (банківські послуги не враховані).

За що вилучають «права»
Забрати посвідчення водія можуть, зокрема, за: керування
технічно несправним авто,
за створення аварійної ситуації,

за створення ДТП, за керування
у нетверезому стані.
Рішення про вилучення водійського посвідчення приймає суд.

RIA, Ñåðåäà,
25 êâ³òíÿ 2018

ЦЕНТР
ПІДТРИМКИ
БІЗНЕСУ
М. ВІННИЦІ
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МНЕНИЕ

ОЛЕНА ПАВЛОВА, БЛОГЕР

Якщо ти не отримуєш від роботи
задоволення, то просто недорого
продаєш своє життя погодинно.

простір для особистої думки

Секрети жіночого бізнесу
відкрили на VinLadyFest у Вінниці
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?
Ó ÷îìó æ ñåêðåò æ³íî÷îãî ë³äåðñòâà? Ïðî öå äèñêóòóâàëè íà æ³íî÷îìó á³çíåñ-ôîðóì³ VinLadyFest, ÿêèé ïðîõîäèâ
20–21 êâ³òíÿ ó ì.Â³ííèö³.
150 á³çíåñ-ëåä³ ç³áðàëèñÿ,
àáè îáãîâîðèòè òåìó æ³íî÷îãî
ï³äïðèºìíèöòâà òà âèçíà÷èòè,
ùî æ öå: ñó÷àñíèé òðåíä ÷è
âñå æ ôåíîìåí? Ï³ä ÷àñ ïàíåëüíî¿ äèñêóñ³¿ ñâî¿ì äîñâ³äîì, ñåêðåòàìè òà ïîðàäàìè ä³ëèëèñÿ
âëàñíèö³ ïðîâ³äíèõ êîìïàí³é:
²ðèíà Ãíàï (ì.Êè¿â) — äèðåêòîð åíåðãåòè÷íî¿ êîìïàí³¿ ÒÎÂ
«Ñàë³êñ Åíåðäæ³», Íàòàëÿ Ì³íäàê (ì.Îäåñà) — ãåíåðàëüíèé
äèðåêòîð òåëåêîìóí³êàö³éíî¿
êîìïàí³¿ Westelecom, Ãàëèíà
Ñèìõà (ì.Êè¿â) — âëàñíèöÿ
ÒçÎÂ «Öåíòð „Ñîíÿ÷íå Ðåìåñëî“ òà ãðóïè êîìïàí³é ÒÌ
Ambra Simha, Ëàðèñà Ñòîëÿðîâà (ì.Êè¿â) — äèðåêòîð ÏÏ
«Ëàêåò», ë³äåðà äîðîæíüî¿
ãàëóç³, Îêñàíà ×åðåïàíè÷
(ì.Ëüâ³â) — âëàñíèöÿ òà çàñíîâíèöÿ áðåíäó «GREHORI
TEXTILE».
Ó ïðîäîâæåííÿ ôîðóìó
íà ó÷àñíèöü ÷åêàëè íå ìåíø
ìîòèâóþ÷³ á³çíåñ-òðåí³íãè äëÿ
ðîçâèòêó ñâîãî á³çíåñó òà çàñòîñóâàííÿ «ñóòî æ³íî÷èõ» ³íñòðóìåíò³â ó ñâî¿é ðîáîò³. Ìàðèíà
Êèðèëþê, äèðåêòîð ÒÎÂ «Çàõ³äíà ìàðêåòèíãîâà êîìïàí³ÿ»,
ðîçïîâ³äàëà ïðî âàæëèâ³ñòü
ìàðêåòèíãó òà áðåíäèíãó. Ãàëèíà ªðüîìåíêî, êåð³âíèê òà

Спікери панельної дискусії «Жіноче підприємництво: феномен чи сучасний тренд?»
âèêëàäà÷ Óêðà¿íñüêîãî Öåíòðó
Ìåä³àö³¿ kmbs, â³äêðèëà ñåêðåòè æ³íêè ó ïåðåãîâîðàõ. Ïðî òå,
ÿêîþ æ ìàº áóòè á³çíåñ-ïðåçåíòàö³ÿ, ùîá ïåðåä íåþ í³õòî
íå âñòîÿâ, ðîçïîâ³ëà á³çíåñòðåíåðêà Ëþäìèëà Êàëàáóõà.
À ²ðèíà Ìîðæîâà, êîíñóëüòàíò
ç åâîëþö³¿ îðãàí³çàö³é, íàâ÷àëà
çâåðòàòè æèòòºâ³ âèêëèêè æ³íêè-ë³äåðà íà êîðèñòü êîìïàí³¿.
ßñêðàâèì çàâåðøåííÿì ïåðøîãî äíÿ á³çíåñ-ôîðóìó ñòàâ
âîðêøîï «Á³çíåñ-ãàðäåðîá
çà 60 õâèëèí» â³ä òðåíåðà ç³
ñòèëþ ³ øîï³íãó, çàñíîâíèêà
Øêîëè øîï³íãó Ðîñòà Äèêîÿ.
Ïîçíàéîìèòèñÿ ³ç æ³íî÷èì
á³çíåñîì áëèæ÷å ìàëè íàãî-

äó ï³ä ÷àñ äðóãîãî äíÿ, àäæå
â³äâ³äàëè êîìïàí³¿, äå æ³íêè ç
óâàãîþ òà ëþáîâ'þ êåðóþòü óñ³ìà ïðîöåñàìè: «Ñîëîäêà ìð³ÿ»,
«Â³ííèöüêà öóêåðêà» òà êîìïëåêñ â³äïî÷èíêó «Ãîñòåâ³ÿ».
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. Ñàìå òîìó
³ñíóº áàãàòî ïðîãðàì, íàâ÷àíü
òà óñï³øíèõ ïðèêëàä³â äëÿ æ³íîê, àáè çíàéòè òà ðîçâèâàòè

óëþáëåíó ñïðàâó, ãîëîâíå ìàòè
áàæàííÿ.
Çàõ³ä îðãàí³çîâàíèé 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.
Äëÿ ñòâîðåííÿ óñï³øíîãî á³çíåñó íåîáõ³äíî ìàòè íå ò³ëüêè
ãàðíó ³äåþ àáî âåëèêèé òàëàíò.
Íàéá³ëüø óñï³øí³ ï³äïðèºìñòâà ïîñò³éíî âäîñêîíàëþþòüñÿ
³ ðîçâèâàþòüñÿ. Îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ðóø³éíèõ ñèë çðîñòàííÿ
á³çíåñó º ô³íàíñè. Îäíàê, ïðè
íååôåêòèâíîìó óïðàâë³íí³,

ô³íàíñè ç ðóø³éíî¿ ñèëè ïåðåòâîðþþòüñÿ â îáìåæóâà÷ äëÿ
ðîçâèòêó á³çíåñó.
Ñàìå çàðàç òðèâàº íàá³ð
íà òðåí³íã äëÿ æ³íîê ó á³çíåñ³
«Êëþ÷³ äî ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ». Ñåðòèô³êîâàí³ òðåíåðè ªÁÐÐ, ÿê³ ñïåö³àë³çóþòüñÿ
íà íàâ÷àíí³ óïðàâë³ííþ ô³íàíñàìè âëàñíèê³â êîìïàí³é
³ «íåô³íàíñîâèõ» êåð³âíèê³â
íàâ÷àòèìóòü, ÿê ïåðåòâîðèòè
ô³íàíñè íà âàøîãî îñíîâíîãî
ïîì³÷íèêà ó á³çíåñ³.
Çà 4 äí³ íàâ÷àííÿ âè ä³çíàºòåñü:
 ßê ç ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³
ðîçóì³òè, ùî íàñïðàâä³ â³äáóâàºòüñÿ ç âàøèì á³çíåñîì?
 Ùî ðîáèòè, ùîá âàø ïðèáóòîê ñòàâàâ âñå á³ëüøå ³ á³ëüøå?
 ßê âèÿâëÿòè ðèçèêè ³ ÷è
ìîæíà ç íèìè ùîñü çðîáèòè?
 ßê âèáóäóâàòè ñèñòåìó
åôåêòèâíîãî ô³íàíñîâîãî ìåíåäæìåíòó?
Äåòàëüí³øå íà wib_fin.tilda.ws
òà çà òåë. 097 505 80 50. Ðåºñòðàö³ÿ äî 25 êâ³òíÿ âêëþ÷íî.
Íà 2018 ð³ê Öåíòðîì ï³äòðèìêè á³çíåñó ì.Â³ííèö³ çàïëàíîâàíî ïðîâåäåííÿ ðÿäó
çàõîä³â äëÿ ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà Â³ííè÷÷èíè. Öå á³çíåñ-ôîðóì òà ôåñòèâàëü õë³áà,
ñàëà é êîâáàñè «VinSALOfest»
(18–19 òðàâíÿ), á³çíåñ-³íòåíñèâ «HoReCa — ïåðñïåêòèâè
ðîçâèòêó» (14–15 âåðåñíÿ),
àãðàðíèé ôîðóì «AgroVin»
(25–26 æîâòíÿ), åêñïîðòíèé
ôîðóì «VinExport» (29–30 ëèñòîïàäà), à òàêîæ ðÿä ñåì³íàð³â
òà òðåí³íã³â. Äåòàë³ íà ñàéò³ www.kdl.vn.ua òà çà òåë.
097 505 80 50.

422095

423330
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НА ОНОВЛЕННЯ ЗАМОСТЯНСЬКОЇ
ДАЮТЬ 183 МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ
Новий простір  У 2018 році почнуть
оновлювати бульвар від Будинку офіцерів
і до 45-го заводу. Тут запланували
капремонт доріг, тротуарів, велодоріжку
та повністю нове озеленення. У мерії вже
показали візуалізацію цієї зони відпочинку
після завершення робіт, вартість яких
порахували на 183 мільйони гривень
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ïðî ðåêîíñòðóêö³þ àëå¿
íà Çàìîñòÿíñüê³é
(êîëèøíÿ 50-ð³÷÷ÿ Ïåðåìîãè —
àâò.) ãîâîðèëè ó ì³ñüê³é ðàä³ ùå
â ãðóäí³ 2017 ðîêó. Ï³ä ÷àñ çâ³òó
ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ
ðîçêàçàâ, ùî öþ çîíó â³äïî÷èíêó
ðîáèòèìóòü òàê ñàìî, ÿê ³ ïðîñïåêò Êîñìîíàâò³â: çà ê³ëüêà
ðîê³â òóò áóäå ïîâíå îíîâëåííÿ
òðîòóàð³â, äîð³ã, êîìóí³êàö³é,
îçåëåíåííÿ. Êð³ì òîãî, âæå º
îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü ðîá³ò —
183,9 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.
УСЕ НОВЕ
Íà äíÿõ ì³ñüêèé ãîëîâà ïîêàçàâ ó ñâîºìó Ôåéñáóêó, ÿê âèãëÿäàòèìå Çàìîñòÿíñüêà ï³ñëÿ
ðåêîíñòðóêö³¿. Çà ñëîâàìè Ìîðãóíîâà, ðåêîíñòðóêö³ÿ òðèâàòèìå
ó äâ³ ÷åðãè: ïåðøèé åòàï âêëþ÷àòèìå ðîáîòè íà ä³ëÿíö³ â³ä ïðîñïåêòó Êîöþáèíñüêîãî äî âóëèö³
Ñòåöåíêà, äðóãèé — â³ä Ñòåöåíêà
äî Ñòð³ëåöüêî¿. Ðåìîíò òðèâàòèìå äâà ðîêè (goo.gl/8LLEPD)
Íà ìàëþíêó âèäíî, ùî áóä³âåëüíèêè çðîáëÿòü íîâ³ ì³ñöÿ ï³ä
çóïèíêè òðàìâàÿ. À äåðåâà, ÿê³
âèñàäÿòü íà àëå¿ íà âóëèö³ Çàìîñòÿíñüê³é, — ñõîæ³ íà ðîæåâ³
ñàêóðè.
Æóðíàë³ñò îïèòàâ â³ííè÷àí,
÷è ïîäîáàºòüñÿ òàêèé ïðîåêò òà

ÿê ñòàâëÿòüñÿ äî çàì³íè ñòàðèõ
äåðåâ íà ñàêóðè?
— Öå ñàêóðè? Íó íåïîãàíî.
ßêáè ùå é ³íø³ äåðåâà ïîñàäèëè,
à íå ò³ëüêè ö³ ñàêóðè — òî áóäå
êðóòî. À áóäóòü ïðîñïåêò Êîöþáèíñüêîãî ðåìîíòóâàòè? Õî÷ó,
ùîá â³äíîâèëè êîë³þ ÷åðåç ïðîñïåêò, ÿê òî êîëèñü áóëî. Áî òàê
øâèäøå ìîæíà äî¿õàòè äî âîêçàëó, — ñêàçàëà ìåäñåñòðà Îëüãà.
— Äóæå äèâíî òóò ðîçòàøîâàí³
çóïèíêè òðàìâàéí³. Íå çðîçóì³ëî, à ÿê æå çàõîäèòè ó òðàìâàé?
Òðåáà àáî äâåð³ ç ³íøîãî áîêó
ñòàâèòè, àáî ïðîåêò ïåðåðîáëþâàòè. Çà äåðåâà îñîáëèâî íå ïåðåéìàþñü, â³ä íèõ íåìàº çàò³íêó.

Ó ìåð³¿ êàæóòü,
ùî áóäå íîâå
îçåëåíåííÿ àëå¿.
Çã³äíî ç ïðîåêòîì
íà Çàìîñòÿíñüê³é
âèñàäÿòü ðîæåâ³ ñàêóðè
Àëå äóìàþ, ùî íå íà ÷àñ³ òàê³
ãëîáàëüí³ ðåìîíòè — ó êðà¿í³
â³éíà. Ìîæå ö³ êîøòè ïåðåäàòè
êðàùå íà çáðîþ äëÿ íàøèõ á³éö³â? — ðîçêàçàâ ïåíñ³îíåð ²âàí.
— Áîæå, ÿê ãàðíî! Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ. À òå, ùî äåðåâà çðóáàþòü, òî ìåíå îñîáëèâî íå áåíòåæèòü. ×åñíî, âîíè í³ÿê³. Äàâíî
ïîòð³áíî áóëî â³äðåìîíòóâàòè
öþ âóëèöþ, áî êîæíîãî äíÿ
ïðîõîäæó ³ æàõàþñÿ â³ä âèãëÿäó

Чому так дорого?
Раніше писали, що попередня
вартість повного оновлення вулиці Замостянської коштуватиме
майже 46 мільйонів гривень.
Таку суму опублікували у заявці в Державному фонді регіонального розвитку (далі ДФРР —
авт.). У мерії таку вартість робіт
підтвердили, хоча й вказали, що
вона може змінитися (goo.gl/
p15inW)
Так воно й сталося. У тій же картці проекту на сайті Держфонду
роботи оцінили вже у 183 мільйони 963 тисячі гривень, де
100 мільйонів виділять з ДФРР,

а все інше — коштом бюджету
Вінниці (goo.gl/BKdVxk).
Перша черга (від проспекту Коцюбинського і до вулиці Стеценка) коштуватиме 82 мільйони
гривень; 2-га черга (від Стеценка до Стрілецької) — 101 мільйон
гривень.
Про остаточну вартість робіт
буде відомо після проведення
аукціону на визначення підрядника робіт у «Прозорро».
Для прикладу, на оновлення проспекту Космонавтів із 2015 року
витратили орієнтовно 81 мільйон
гривень (goo.gl/RnwPFz).

Такою буде вулиця від проспекту Коцюбинського і до Стрілецької в 2019 році.
Зокрема, будуть нові дороги, тротуари та велодоріжка довжиною один кілометр
öüîãî ñêâåðó, — ðîçêàçàëà ñòóäåíòêà Þë³ÿ.
À ÷èòà÷³ ó êîìåíòàðÿõ íà ñàéò³ vn.20minut.ua âèñëîâëþâàëè
³íøó äóìêó:
«Äåðåâà ïîòð³áíî çáåðåãòè. Çåëåíèõ íàñàäæåíü ó Â³ííèö³ ñòàº
âñå ìåíøå», — ñòâåðäæóº Íàä³ÿ
Äºÿíîâà.
«Íå çíàºòå, ùî ðîáèòè äëÿ áëàãîóñòðîþ ì³ñòà? Êóäè ùå ïîä³òè
ãðîø³? Äîðîãè çðîá³òü, òðîòóàðè. À ùå — ïàðêîâêè äëÿ ìàøèí
íà ò³é ñàì³é Çàìîñòÿíñüê³é», —
ïèñàâ Þð³é Áîíäàðóê.
«Êð³ì ñàêóð º ³íø³ äåðåâà ³ íàáàãàòî êðàù³. ×îìó á íå ïîñàäèòè
àëåþ ç áóçêó àáî çðîáèòè ëèïîâó
àëåþ?» — ïèñàëà ²ðèíà Àãíå.
ПОЧНУТЬ ВЛІТКУ
Çàðàç öåé áóëüâàð ó æàõëèâîìó ñòàí³: ïîáèòèé àñôàëüò ÿê
íà òðîòóàðàõ, òàê ³ íà äîðîãàõ.
Ëàâêè é óðíè ðîçáèò³, ïîí³âå÷åíå
îãîðîäæåííÿ. Íàâêîëî ïîøàðïàí³ áóäèíêè. Äåðåâà îáð³çàí³,
ùî äîäàº äåïðåñèâíîãî â³äò³íêó
ö³é ì³ñöèí³. Óäåíü òóò ìàéæå
íå çóñòð³íåø ëþäåé — â³ííè÷àíè
ìàéæå íå âèêîðèñòîâóþòü öåé
áóëüâàð äëÿ ïðîãóëÿíîê, à ò³ëüêè,
ùîá áåçïå÷íî ïåðåéòè äîðîãó.
Î÷³ëüíèê äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà áëàãîóñòðîþ Âîëîäèìèð Í³öåíêî
ðîçïîâ³â ïîäðîáèö³ ìàéáóòíüî¿
ðåêîíñòðóêö³¿. Çîêðåìà, ïðî òå,
ùî ïëàíóþòü çâóæåííÿ øëÿõó äëÿ
àâòîìîá³ë³â, ïðî íîâ³ äåðåâà òà
íîâ³ òðàìâàéí³ çóïèíêè.
— Íà Çàìîñòÿíñüê³é çàïëàíîâàíî çàì³íèòè ïîâí³ñòþ ïîêðèòòÿ äîð³ã, áóäå çàì³íà êîë³é, ÿê³

Опитування
Результати голосування на сайті 20minut.ua

Що треба робити з деревами на алеї?
Зберегти та додати ще
Зрубати та посадити нові

51,8%
44,4%

Не чіпати взагалі дерева

3,8%

âêëàäàòèìåìî íà áåòîíí³ ïëèòè.
Ï³øîõ³äíó çîíó âçäîâæ àëå¿ ïåðåêëàäàòèìåìî ïëèòêîþ òà áóäóòü
íîâ³ âóëè÷í³ ìåáë³, — ðîçêàçàâ
Í³öåíêî. — Ì³æ ÷åðãàìè áóäóòü
ï³äâèùåí³ ïåðåõîäè, ÿê íà ïðîñïåêò³ Êîñìîíàâò³â. Áóäå íîâå
îñâ³òëåííÿ òà âåëîäîð³æêà. Àëå
ñïî÷àòêó, áóä³âåëüíèêè ïðîêëàäóòü íîâ³ êîìóí³êàö³¿: åëåêòðîìåðåæó, çëèâîâó êàíàë³çàö³þ,
âîäîã³í. À ùå áóäå ñó÷àñíå îçåëåíåííÿ.
ПОВНА ЗАМІНА ОЗЕЛЕНЕННЯ
Ïèòàºìî, ñê³ëüêè äåðåâ
íà áóëüâàð³ çðóáàþòü?
— Ïðî ê³ëüê³ñòü — íå çíàþ.
Ìåí³ â³äîìî, ùî äåðåâà òàì ó ïîãàíîìó ñòàí³. Òàì õîäÿòü òðàìâà¿,
º êîíòàêòíà ìåðåæà ³ äåðåâà ïîñò³éíî îáð³çàëè, áî êðîíà «ë³çëà»
íà äðîòè. ª ïðîïîçèö³ÿ çàêëàñòè
ó áþäæåò ïðîåêòó ïîâíó çàì³íó
îçåëåíåííÿ: ïîñàäèòè òàì íîâ³
øòàìïîâ³ òà âèñîê³ äåðåâà, ñò³éê³
äî ñîëüîâèõ ñóì³øåé. Ùå áàæàºìî âèñàäèòè ãàðí³ äåðåâà ïîáëèçó
ÐÀÃÑó, ñòâîðèòè òàì íåâåëèêó
çîíó â³äïî÷èíêó.
Êð³ì òîãî, î÷³ëüíèê äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-

ñòâà ðîçêàçàâ, ùî ùå çì³íÿòü
øèðèíó àâòîøëÿõ³â íà âóëèö³
Çàìîñòÿíñüê³é.
— Ó ì³ñöÿõ, äå º òðàìâàéíà
çóïèíêà, ñòâîðèìî çîíè ïîñàäêè: òàê³ ñîá³ îñòð³âêè áåçïåêè.
Òîáòî, â öèõ ì³ñöÿõ äîðîãà áóäå
çâóæóâàòèñÿ äî îäí³º¿ ñìóãè,
à äàë³ ðîçøèðÿòèñÿ äî äâîõ ñìóã.
— ×è âïëèíå ðåìîíò äîð³ã é
òðàìâàéíèõ êîë³é íà ðóõ òðàíñïîðòó?
— Êàï³òàëüí³ ðîáîòè çàïëàíîâàí³ íà ë³òî, êîëè áóäå ìåíøèé
òðàô³ê: ëþäè ó â³äïóñòêàõ, ó øêîëÿð³â êàí³êóëè. Àëå öå ïîêè ùî
ïîïåðåäí³é ãðàô³ê — òî÷íî áóäå
â³äîìî, êîëè áóäå îãîëîøåíèé
òåíäåð ó «Ïðîçîððî». Òðàìâàéí³
êîë³¿ ïåðåêëàäàòèìåìî ïî ÷åðç³, à ùîá íå çóïèíÿòè ðóõ, òðàíñïîðòíèêè çðîáëÿòü êîë³þ äëÿ
ðåâåðñíîãî ðóõó, ÿê öå áóëî ï³ä
÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿ ïëîù³ Ãàãàð³íà.

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)

422093
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РОСІЯНИН З ВІННИЦІ ЗАХИЩАЄ
ГРУЗИНА, ЯКОГО СУДЯТЬ УКРАЇНЦІ
«Розвели» з паспортом  Росіянин,
волонтер з Вінниці, захищає полковника
у відставці з Грузії, який добровольцем рік
провів на передовій в АТО, а тепер опинився
на лаві підсудних. Що той такого накоїв?

Ó íüîãî çà ïëå÷èìà 33 ðîêè ñëóæáè
â àðì³¿ Ãðóç³¿. Ï³ä
÷àñ ðîçìîâè ïîëêîâíèê óòî÷íþº:
34, äîäàº ùå ïîíàä ð³ê ïðîâ³â
ó ÀÒÎ. Â Óêðà¿íó ïðèáóâ äîáðîâîëüöåì 23 áåðåçíÿ 2017, ñëóæèâ
â Óêðà¿íñüê³é äîáðîâîëü÷³é àðì³¿.
Ó Âàíî (³ì’ÿ çì³íåíå) âðàæàþ÷èé
ïîñëóæíèé ñïèñîê.

Ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ êîíòðîëþ
â àåðîïîðòó Áîðèñï³ëü ó íüîãî
âèëó÷èëè ïàñïîðò, à éîãî ñàìîãî
âèêëèêàëè äî ñóäó. Ó ÷îìó çâèíóâà÷óþòü äîáðîâîëüöÿ?
Ç ãðóçèíñüêèì îô³öåðîì ïîçíàéîìèâ âîëîíòåð ç Â³ííèö³
Êîñòÿíòèí Ðèæêîâ. Â³í, êîð³ííèé ðîñ³ÿíèí ç Óðàëó, ó ñâ³é ÷àñ
îäðóæèâñÿ íà â³ííè÷àíö³ ³ âæå
20 ðîê³â ïðîæèâàº ó íàøîìó
ì³ñò³. Òåïåð ðîñ³ÿíèí çàõèùàº
ãðóçèíà, ÿêîãî ñóäÿòü óêðà¿íö³.

«ВАША ЧЕСТЬ, Я ЗРОБИВ ЗЛО
ДЛЯ УКРАЇНИ?»
Çàê³í÷èâ Òá³ë³ñüêå âèùå àðòèëåð³éñüêå ó÷èëèùå, ñòàæóâàâñÿ
â àðì³ÿõ Í³ìå÷÷èíè, Òóðå÷÷èíè,
ÑØÀ. Ïðîéøîâ Àôãàí³ñòàí,
ïðè÷îìó, áóâ ó ö³é êðà¿í³ äâà
ðàçè. Ñïî÷àòêó éîãî â³äïðàâèëè òóäè ï³ñëÿ ó÷èëèùà, êîëè
éøëà â³éíà ïðè Ñîþç³, äðóãèé
ðàç ¿çäèâ ó ñêëàä³ ìèðîòâîð÷î¿
îïåðàö³¿ ñèë ÎÎÍ ó íèí³øí³é
÷àñ. Ó òàê³é ñàìî ðîë³ ïåðåáóâàâ â ²ðàêó. Ó éîãî ïîñëóæíîìó
ñïèñêó º ùå îäèí çàïèñ: «Êîìàíäèð ï³äðîçä³ëó ñèë ñïåöîïåðàö³é «Äåëüòà». Ó çàïàñ âèéøîâ
ç ïîñàäè êîìàíäèðà àðòèëåð³éñüêî¿ áðèãàäè.
Ìàº äâà ïîðàíåííÿ. Ïîêàçóº
íà ãðóäÿõ ñë³ä â³ä îäíîãî ç íèõ.
Êàæå, â Àôãàí³ êóëÿ ïðîéøëà
íèæ÷å ñåðöÿ.
Ó ñåðåäèí³ êâ³òíÿ ïîëêîâíèê âèð³øèâ íàâ³äàòèñÿ äîäîìó
â Ãðóç³þ. Êóïèâ êâèòîê íà ë³òàê.

«ПІДСТАВИЛИ» ВІЙСЬКОВОГО
— Ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ
êîíòðîëþ â àåðîïîðòó Áîðèñïîëÿ ÿ ïîäàâ ïàñïîðò ³ ïî÷óâ,
ÿê åëåêòðîí³êà âèäàëà ñèãíàë, —
ðîçïîâ³äàº ïîëêîâíèê. — Òàêå
ïî÷àëîñÿ! Äî ìåíå îäðàçó ï³ä³éøëè ÿê³ñü ëþäè, çàïðîïîíóâàëè
çàéòè â îêðåìó ê³ìíàòó. Ñëîâîì,
ÿ çðîçóì³â, ùî ïå÷àòêà ó ïàñïîðò³
íà ïðîäîâæåííÿ òåðì³íó ïåðåáóâàííÿ â Óêðà¿í³ ôàëüøèâà.
Ïðèñóòí³é ïðè ðîçìîâ³ Êîñòÿíòèí Ðèæêîâ óòî÷íþº, ùî
«ðîçâåëè» ãðóçèíà. Ïðè öüîìó
âæèâàº ñëîâî, ÿêå íå ìîæó íàïèñàòè.
— ß çíàâ, ùî ÷åðåç 90 äí³â
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðèáóâ â Óêðà¿íó, ìåí³ òðåáà âè¿õàòè, áî äîâøå íå ìîæíà ïåðåáóâàòè, —
ïðîäîâæóº ïîëêîâíèê. — Àëå æ
ÿ íå ÿáëóêà ïðîäàâàâ. Íå ì³ã
çàëèøàòè ïåðåäîâó. Áóëè òàê³
êðèòè÷í³ ñèòóàö³¿, êîëè ÿ ãîâîðèâ óêðà¿íöÿì: «Õòî ñïðîáóº

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Тут очевидні два види порушення
ВОЛОДИМИР
ДИЩУК, ЮРИСТ:

— Насамперед,
недодержання іноземцями
встановленого
терміну перебування в Україні, що було виявлено в пунктах пропуску через
державний кордон, передбачає адміністративну відповідальність. Зокрема, Кодексом
України про адміністративні
правопорушення за таке діяння передбачається попередження або накладення штрафу від
тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (510 грн — 850 грн).
Разом з тим, підробка печаток,

штампів чи бланків підприємств,
установ чи організацій, караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000,00 грн)
або арештом на строк до шести
місяців, або обмеженням волі
на строк до двох років.
Також варто звернути увагу і
на те, що за умови встановлення
обставини використання особою завідомо підробленого документа (тобто коли їй було про
це відомо), ККУ передбачається
відповідальність, а саме: штраф
до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(850 грн) або арешт строком
до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

ò³êàòè, ï³äí³ìàòè ïàí³êó, ïåíÿéòå
íà ñåáå. Ùî ç òàêèìè ðîáëÿòü
íà â³éí³, çäîãàäóºòåñÿ».
Îô³öåð ç Ãðóç³¿ ðîçïîâ³äàº, ùî
ïåðåäàâàâ ñâî¿ íàâè÷êè ³ â³éñüêîâ³ çíàííÿ óêðà¿íöÿì. Ðàçîì
ç íèìè ïîáóâàâ ó ãàðÿ÷èõ òî÷êàõ.
Âèâ÷èâ íåìàëî óêðà¿íñüêèõ ñë³â.
Íàé÷àñò³øå ïîâòîðþâàâ âèñë³â:
«Íåõàé æèâå â³ëüíà Óêðà¿íà!»
ßêîñü éîìó çàïðîïîíóâàëè
«ïîñëóãó». Îäèí ç ÷îëîâ³ê³â,
ÿêèé ïðè¿çäèâ äî â³éñüêîâèõ,
ïîîá³öÿâ ãðóçèíó çðîáèòè â³äì³òêó ó ïàñïîðò³ ïðî ïðîäîâæåííÿ òåðì³íó ïåðåáóâàííÿ.
Òîé äîâ³ðèâñÿ. Çðîçóì³ëî, ùî
îá³éøëîñÿ öå íå áåçêîøòîâíî,
çàïëàòèâ ìàéæå òèñÿ÷ó ãðèâåíü.
Ó ðåçóëüòàò³ — çàëèøèâñÿ áåç
ïàñïîðòà ³ ïîòðàïèâ íà ëàâó ï³äñóäíèõ.
«ЧИМ ЗАЙМАЛИСЯ
НА ДОНБАСІ?» — «ЯБЛУКА
ПРОДАВАВ…»
Ïîëêîâíèêó ç Ãðóç³¿ âèñëîâèëè
ï³äîçðó ó äâîõ ïîðóøåííÿõ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà — ôàëüñèô³êàö³¿ äîêóìåíòà ³ íåçàêîííîìó
ïåðåáóâàíí³ íà òåðèòîð³¿ äåðæàâè
óïðîäîâæ âñòàíîâëåíîãî òåðì³íó.

«Ð³øåííÿ ñóäó
íå çì³íèòü ìîº
ñòàâëåííÿ äî íåíüêèÓêðà¿íè, áî óêðà¿íö³â
ëþáëþ ÿê áðàò³â», —
êàæå ãðóçèí
Ñï³âðîçìîâíèê óòî÷íèâ, ùî ç ïîçîâîì äî ñóäó çâåðíóëàñÿ ïîë³ö³ÿ Áîðèñïîëÿ. Ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî
çàñ³äàííÿ éîãî ÷è íå íàéá³ëüøå
ðîçëþòèëî çàïèòàííÿ: «Ùî â³í
ðîáèâ íà Äîíáàñ³?» Ïîÿñíþº, ùî
íå äî ê³íöÿ ñòðèìàâ ãðóçèíñüêèé
òåìïåðàìåíò. «ßáëóêà ïðîäàâàâ», — ñêàçàâ ó â³äïîâ³äü.
— Âè æ çíàëè, ùî ïîðóøèëè
òåðì³í ïåðåáóâàííÿ?
— Çíàâ, àëå æ òàì â³éíà, âàøà
÷åñòü, — ðîçïîâ³äàº îô³öåð. — ²
òóò ÷óþ ãîëîñ ñë³ä÷î¿: «Íó é ùî?»
— Âàøà ÷åñòü, â³äïóñò³òü ìåíå
äîäîìó, ÿ âæå ð³ê íå áà÷èâ ñâî¿õ, — ñï³âðîçìîâíèê ïåðåäàº
ñëîâà, ç ÿêèìè çâåðòàâñÿ äî æ³íêè ó ñóää³âñüê³é ìàíò³¿. — Õ³áà
ÿ ùî-íåáóäü ïîãàíîãî çðîáèâ
äëÿ Óêðà¿íè? À âîíà â³äïîâ³äàº:
«Íå ìîæó, çàêîí!» ß êàæó, ð³øåííÿ ñóäó íå çì³íèòü ìîº ñòàâëåííÿ
äî íåíüêè-Óêðà¿íè, áî óêðà¿íö³â
ëþáëþ ÿê áðàò³â.
Ñóääÿ çàäîâîëüíèëà ïîçîâ ñë³ä÷îãî ïîë³ö³¿ ïðî àðåøò ïàñïîðòà.
Âëàñíèêà äîêóìåíòà íå çàòðèìóâàëè. Ñï³âðîçìîâíèê êàæå, ùî
ñïî÷àòêó ìàþòü ïðîâåñòè åêñïåðòèçó ïå÷àòêè, à òîä³ ïðîäîâæàòü
ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ.

Костянтин Рижков (ліворуч): «Не залишати ж грузина
на вулиці, та ще й без документів, забрав його до себе…»

«Не віддайте країну на розтерзання!»
— Нині в Україні вирішується
доля не тільки України, — говорить офіцер з Грузії. — Українці повинні перемогти, інакше
Росія не зупиниться. Тому я щодня повторював хлопцям в АТО:
«Не віддайте неньку на розтерзання! За будь-яку ціну треба її
відстояти».
Він не вважає росіян ворогами.
Каже, ось Костя з Уралу, корінний росіянин, а він як брат.
За його словами, ворог той росіянин, хто взяв до рук зброю і пішов убивати українців, так само,
як раніше робив це з грузинами.
«ТАМ ГРУЗИН СПИТЬ
ЗА ГРУБКОЮ»
— Ó ìåíå º äâ³ âàãîì³ ïðè÷èíè
ëþáèòè óêðà¿íö³â, — ãîâîðèòü
îô³öåð. — Ï³ä ÷àñ â³éíè ç Àáõàç³ºþ ó 1993 ðîö³ ÿ çàçíàâ ïîðàíåííÿ ó íîãó. Ìåíå òîä³ âðÿòóâàëè
óêðà¿íñüê³ â³éñüêîâ³, åâàêóþâàëè
íà âåðòîëüîò³ â ãîñï³òàëü. Äðóãà
ïðè÷èíà — çâ³äñè ìîº êîð³ííÿ
ïî ë³í³¿ ìàòåð³. Ìàìà íàðîäèëàñÿ
óæå â Ãðóç³¿, àëå ¿¿ ìàìà, òîáòî
ìîÿ áàáóñÿ, óêðà¿íêà.
Êîñòÿíòèí Ðèæêîâ ïîçíàéîìèâñÿ ç îô³öåðîì ç Ãðóç³¿ âèïàäêîâî. «Êîñòÿ, õî÷ ³ ðîñ³ÿíèí, àëå
òàêèé ïàòð³îò Óêðà¿íè, ùî íàøèì
áàãàòüîì ùå òðåáà ïîâ÷èòèñÿ, ÿê
ëþáèòè ð³äíó çåìëþ, — ðîçïîâ³â
ÿêîñü ïðî íüîãî Àíàòîë³é Áàðäàùóê ç Áàðó, ó÷àñíèê îðãàí³çàö³¿
«Âñåóêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é ³ âîëîíòåð³â
ÀÒÎ». — Ç íèì ìè ïîçíàéîìèëèñÿ
ùå íà Ìàéäàí³ ó Êèºâ³. Ïîáà÷èâ
ó íüîìó ñïðàâæíüîãî óêðà¿íñüêîãî
êîçàêà. Â³äòîä³ ìè, íå çíàþ, ñê³ëü-

Досвідчений офіцер не вірить
в успіх миротворців. Не сумнівається, що вони з’являться
на Донбасі.
— У вас один вихід — звільнити
території із застосуванням військової сили. Грамотно спланувати ситуацію, оголосити
час «Ч» і… Ви ж захищаєте свою
землю. Перемога або смерть!
Усе інше — це замороження
конфлікту. У ДНР, ЛНР уже гроші російські, паспорти російські.
Не можна заморожувати конфлікт. Бо заморожений конфлікт
насправді, це безкінечна війна.
êè ðàç³â âîçèëè äîïîìîãó â ÀÒÎ».
— Ó ìåíå áóëà äàâíÿ ìð³ÿ —
ïîáóâàòè ó Ãðóç³¿, — êàæå ïàí
Êîñòÿíòèí. — Òîð³ê äðóæèíà
ïîäàðóâàëà íà äåíü íàðîäæåííÿ
ïóò³âêó. Íàñê³ëüêè ñïîäîáàëàñÿ êðà¿íà ³ ëþäè, òî òåìà îêðåìî¿ ðîçìîâè. Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ
ìè â÷åðãîâå ïîâåçëè äîïîìîãó
â ÀÒÎ. Ó Âîäÿíîìó ÿ ï³ä âðàæåííÿìè äàâàé ðîçïîâ³äàòè õëîïöÿì
ïðî Ãðóç³þ. À ìåí³ êàæóòü: «Ó íàñ
ãðóçèí ñëóæèòü, ïîëêîâíèê, îí
òàì ñïèòü çà ãðóáêîþ». Îô³öåðà
ðîçáóäèëè ³ ìè ï³ñëÿ ðîçìîâè äóøåþ â³ä÷óëè îäèí îäíîãî. Êîëè
ç íèì ñòàëàñÿ öÿ ïðèãîäà, ðàçîì
ç Àíàòîë³ºì Áàðäàùóêîì ïî¿õàëè ó Áîðèñï³ëü íà ñóä çàõèùàòè.
Ñóä ìàâ ïî÷àòèñÿ î 13-é ãîäèí³,
à ïî÷àâñÿ ï³ñëÿ 18-¿. Öå çíåâàãà
äî ëþäåé. Ïðåäñòàâíèê Ïîñîëüñòâà Ãðóç³¿ òåæ ïðèáóâ íà ñóä, àëå
íå ìàâ ìîæëèâîñò³ ñò³ëüêè ÷àñó
÷åêàòè. Ï³ñëÿ çàñ³äàííÿ çàáðàâ
Âàíî ç ñîáîþ, íå çàëèøàòè æ éîãî
íà âóëèö³, òà ùå é áåç äîêóìåíò³â.
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ПЕРШИЙ НАПІВМАРАФОН:
НАЙПОПУЛЯРНІШІ ЗАПИТАННЯ
На старт  Вінниця
кличе на пробіжку!
Приєднуйся! Уперше у
Вінниці центральними
вулицями міста пройде
AUTO.RIA Вінниця
Напівмарафон. За
кілька днів до старту
ми відповідаємо
на найпопулярніші
запитання наших читачів
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (097)8788788

Ñïðàâæíº ñâÿòî á³ãó, çäîðîâ’ÿ òà ñïîðòèâíîãî äóõó ïî÷íåòüñÿ 28 êâ³òíÿ î 9.00.
Ñòàðòè òà ô³í³ø³ çàïëàíîâàí³ á³ëÿ «Êíèæêè». Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â â³äáóâàòèìåòüñÿ
íà ïëîù³ Âàñèëÿ Ñòóñà.
КОЛИ І ЯК МОЖНА ЗАБРАТИ НОМЕР
УЧАСНИКА?
Âèäà÷à íîìåð³â ðîçïî÷íåòüñÿ î 9.00 òà
òðèâàòèìå äî 11.00. Íà çàá³ãè ó 21 òà 10 ê³ëîìåòð³â â³äáóâàëàñü ïîïåðåäíÿ ðåºñòðàö³ÿ
íà ïëîù³ Âàñèëÿ Ñòóñà á³ëÿ «Êíèæêè».
Á³ãóíàì ïîòð³áíî ëèøå îòðèìàòè ñâî¿ íîìåðè ç ÷³ïàìè. Äëÿ öüîãî ç ñîáîþ íåîáõ³äíî âçÿòè îðèã³íàë ïàñïîðòà, ²ÍÍ òà
ìåäè÷íó äîâ³äêó àáî ñòðàõóâàííÿ. Íà äèñòàíö³¿ ó 1,5 ê³ëîìåòðà ðåºñòðóâàòèìóòü
áåçïîñåðåäíüî ïåðåä çàá³ãîì.
ЯКА ПРОГРАМА ЗАХОДУ?
9.00-11.00 — âèäà÷à ñòàðòîâèõ íîìåð³â
íà äèñòàíö³¿ 21 òà 10 ê³ëîìåòð³â. Ðåºñòðà-

Цьогоріч для участі в AUTO.RIA Вінниця Напівмарафон зареєструвалось
більше 1000 учасників. Приходь і стань частиною наймасовішого
спортивного свята Вінниці!
ö³ÿ ìàñîâîãî çàá³ãó íà 1,5 ê³ëîìåòðà
9.00-15.00 — Ðîáîòà êàìåð ñõîâó òà ôóäçîíè (ïëîùà Â. Ñòóñà)
10.40-11.00 — Öåðåìîí³ÿ â³äêðèòòÿ çàõîäó
11.00-14.00 — Çàá³ã íà 21 òà 10 ê³ëîìåòð³â
11.05-11.40 — Ìàñîâèé çàá³ã íà 1,5 ê³ëîìåòðà
13.20-14.30 — Íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â òà ðîç³ãðàø ãîëîâíîãî ïðèçó
Âåäó÷èìè ñâÿòà áóäóòü Ðîìàí Ãàõ òà
ªâãåí Ëèã³í. Ó ïðîãðàì³ çàõîäó — âèñòóïè «Â³ííèöüêèõ Âîâê³â», îáëàñíî¿
ôåäåðàö³¿ Êàïîåéðè (øêîëà «Senzala»),
àíñàìáëþ áàðàáàíùèöü òà äèòÿ÷î¿ îáëàñíî¿ ñïîðòèâíî¿ øêîëè òðàäèö³éíèõ
âèä³â ñïîðòó (â³ää³ëåííÿ ñïîðòèâíî¿
àêðîáàòèêè).

КАРТА МАРАФОНСЬКОГО МІСТЕЧКА

ЯК ФІКСУВАТИМУТЬ РЕЗУЛЬТАТИ
БІГУНІВ?
Ó íîìåðè ó÷àñíèêà çàá³ãó íà 21 òà 10 ê³ëîìåòð³â âáóäîâàíèé ÷³ï. Êîëè ó÷àñíèê
ïåðåòíå ë³í³þ ñòàðòó, ñèñòåìà ðîçï³çíàº
÷³ï ³ çàïóñòèòü òàéìåð. Òàéìåð çóïèíèòüñÿ íà ô³í³ø³. Íà äèñòàíö³¿, íà ïðîñïåêò³
Êîñìîíàâò³â, º ùå îäíà êîíòðîëüíà ë³í³ÿ,
ÿêà çí³ìàòèìå ïîêàçíèêè òàéìåðà.
ЯК ПРОХОДИТИМЕ НАГОРОДЖЕННЯ
ТА КОМУ ДАВАТИМУТЬ МЕДАЛІ?
Íàãîðîäæóâàòèìóòü òèõ, ùî ïîäîëàëè
äèñòàíö³þ íå á³ëüøå, ÿê çà òðè ãîäèíè.
Ó÷àñíèêè, ÿê³ âòðàòÿòü ÷³ï, àáî ç³éäóòü
ç äèñòàíö³¿, çàëèøàòüñÿ áåç ìåäàëåé.
Ïåðåìîæö³ çàá³ã³â íà 10 òà 21 ê³ëîìåòð
îòðèìàþòü ãðîøîâ³ âèíàãîðîäè, îêðåìî
÷îëîâ³êè òà æ³íêè. Òàêîæ ç³ ñöåíè áóäå
ðîç³ãðóâàòèñÿ áåçë³÷ ïðèç³â â³ä ïàðòíåð³â çàá³ãó òà ãîëîâíèé ïðèç â³ä íàøîãî
ïàðòíåðà BRAIN — ã³ðîáîðä. Ïðèçè âèäàþòüñÿ ïðè íàÿâíîñò³ ïàñïîðòà òà êîï³¿
³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó.
Ïåðåìîæö³ çàá³ãó íà 21,095 ê³ëîìåòðà
1 ì³ñöå — 10000 ãðí, 2 ì³ñöå — 6000 ãðí,
3 ì³ñöå — 4000 ãðí, 4 ì³ñöå — 2000 ãðí,
5–7 ì³ñöå — 1500 ãðí, 8–10 ì³ñöå —
1000 ãðí
Ïåðåìîæö³ çàá³ãó íà 10 ê³ëîìåòð³â
1 ì³ñöå — 5000 ãðí, 2 ì³ñöå — 3000 ãðí
3 ì³ñöå — 2000 ãðí, 4–6 ì³ñöå — 1000 ãðí
ДЕ ЗАЛИШИТИ РЕЧІ?
Íà ÷àñ çàá³ãó ðå÷³ ìîæíà áóäå çàëèøèòè
ó ñïåö³àëüíî âñòàíîâëåíèõ êàìåðàõ ñõîâó.
Äëÿ âåëîñèïåäèñò³â áóäå îáëàäíàíà â³ñ³ìíàäöÿòèìåòðîâà ïàðêîâêà.
КОЛИ БУДУТЬ ФОТО З ФІНІШУ?
Íà ô³í³ø³ á³ãóí³â íà 10 òà 21 ê³ëîìåòð
ôîòîãðàôóâàòèìóòü. Ôîòî ç’ÿâëÿòüñÿ
íà ñòîð³íö³ «Â³ííèöÿ á³æèòü» ó Ôåéñáóê
ïðîòÿãîì äâîõ ä³á. Øóêàéòå ñåáå ó â³äïîâ³äíèõ àëüáîìàõ.
ЯК ДІСТАТИСЯ ДО СТАРТУ?
²ç çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, çàõ³äíîãî òà
öåíòðàëüíîãî àâòîâîêçàëó: òðàìâàé ¹ 4,
çóïèíêà ïëîùà Âàñèëÿ Ñòóñà.
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НАВІЩО БАТЬКИ ОБИРАЮТЬ
ДЛЯ ДІТЕЙ ДОМАШНЮ ОСВІТУ
Подалі від школи  Законодавці
дозволили батькам навчати дітей
самостійно, без школи. Принаймні так
працює в теорії. Але, як розповідають
батьки «хоумскулерів», дитина усе одно
має ходити до школи. Тоді який сенс
навчати свою дитину вдома?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Íîâèé çàêîí
«Ïðî îñâ³òó» äîçâîëÿº áàòüêàì
íàâ÷àòè ä³òåé ñàìîñò³éíî. Ðàí³øå òàêèé ï³äõ³ä äîïóñêàâñÿ,
ÿê ïðàâèëî, çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ
äèòèíè. Òåïåð äîñòàòíüî ïîáàæàííÿ áàòüê³â.
ßê íàñïðàâä³ ä³º äîìàøíÿ
îñâ³òà, ÿê³ âîíà ìàº ïåðåâàãè ³
íåäîë³êè, òà ÷èì íåçðó÷íà òðàäèö³éíà øêîëà — ïðî öå ïîãîâîðèëè ç âèêëàäà÷åì ÄîíÍÓ
³ìåí³ Ñòóñà ²ííîþ Àõíîâñüêîþ.
¯¿ ñèíó Äåíèñó 16 ðîê³â, â³í äåñÿòèêëàñíèê, ÷îòèðè ðîêè íàâ÷àºòüñÿ âäîìà.
ПІШЛИ ЗІ ШКОЛИ ЧЕРЕЗ
ВІЙНУ
Äåíèñ Àõíîâñüêèé òà éîãî
áàòüêè — ïåðåñåëåíö³ ç Äîíåöüêà. Äî ïî÷àòêó â³éíè â³í
íàâ÷àâñÿ ó çâè÷àéí³é øêîë³,
ó øîñòîìó êëàñ³. À ïîò³ì ðîäèíà âè¿õàëà ç ð³äíîãî ì³ñòà ³
äîâãèé ÷àñ ïîäîðîæóâàëà Óêðà¿íîþ. Ê³ëüêà ì³ñÿö³â Äåíèñ áóâ
íà äèñòàíö³éíîìó íàâ÷àíí³. Àëå
çãîäîì òàêó ôîðìó â éîãî øêîë³ çàêðèëè. ×àñòêîâî, ïåðåõ³ä
íà äîìàøíþ îñâ³òó ñòàâ äëÿ
íüîãî ºäèíîþ ìîæëèâ³ñòþ íàâ÷àòèñÿ. Òàêèõ ä³òåé ÿê Äåíèñ
íàçèâàþòü «õîóìñêóëåðàìè».
— Ìåí³ íå ïîòð³áíî âñòàâàòè ç ñàìîãî ðàíêó, ÿê ó çâè÷àéí³é øêîë³. Ó ìåíå º ðîçêëàä

³ íà äåíü âèâ÷àþ îäèí ïðåäìåò: äëÿ ïðèêëàäó, äåíü àëãåáðè, íàñòóïíèé äåíü — öå äåíü
ãåîìåòð³¿, äàë³ — äåíü àíãë³éñüêî¿ ìîâè òîùî. Êð³ì òîãî,
ÿ ùå õîäæó íà óðîêè òåàòðàëüíî¿ ìàéñòåðíîñò³ «×åðâîíèé
êðîêîäèë». Òàêîæ çàéìàþñÿ
ó àêàäåì³¿ «Øàã»: âèâ÷àþ òàì
3D-àí³ìàö³þ, ôîòîøîï òîùî.
À ïðî òå, ùî ïîêèíóâ çâè÷àéíó øêîëó, Äåíèñ íå æàëêóº.
— Ìåí³ êîìôîðòíî çàéìàòèñÿ
îäíîìó, ÿ — ³íòðîâåðò, çàìêíóòà
â ñîá³ ëþäèíà. Çâè÷àéíó øêîëó í³êîëè íå ëþáèâ: ïîòð³áíî
ðàíî âñòàâàòè, ñèä³òè äî âå÷îðà íà óðîêàõ, ñëóõàòè íåö³êàâ³
ðîçïîâ³ä³ âèêëàäà÷³â, — ñêàçàâ
ñòàðøîêëàñíèê.
НАВЧАЄ СИНА ЩОДНЯ
ПО ДВІ ГОДИНИ
Éîãî ìàòè ²ííà Àõíîâñüêà
ðîçïîâ³ëà, ùî íàâàæèëàñÿ íàâ÷àòè ñèíà ñàìà íå îäðàçó.
Ó ìèíóë³ ðîêè â³í íàâ÷àâñÿ
ó çàêëàäàõ, ÿê³ ìàëè äèñòàíö³éíó ôîðìó îñâ³òè. Àëå êåð³âíèêè
öèõ øê³ë äîâãî íå òåðï³ëè, ùî
«äèòèíà, òî º íà óðîêàõ, òî ¿¿
íåìàº», òîìó áàòüêè çì³íèëè
Äåíèñó òðè øêîëè â Êèºâ³, Â³ííèö³ òà Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêîìó. Çãîäîì ïî÷àëè ì³ðêóâàòè
ïðî òå, ùîá íàâ÷àòè Äåíèñà ñàìîñò³éíî.
— Ìîÿ çíàéîìà ó Äîíåöüêó
òàê âæå ðîáèëà: ïîêèíóëà ðîáîòó, íàâ÷àëà ñàìà, âîäèëà ä³òåé
íà ð³çí³ ñåêö³¿, ãóðòêè. ¯¿ ä³òè
í³êîëè íå õîäèëè ó çâè÷àéíó

Дитина усе одно має ходити в школу
ОКСАНА ЯЦЕНКО,
ДИРЕКТОР
МІСЬКОГО
ДЕПАРТАМЕНТУ
ОСВІТИ

— Можливість
домашньої
освіти є у новому законі «Про
освіту». І щоб навчати свою дитину самостійно, потрібно мати
відповідну кваліфікацію, освіту
тощо. Але дитина усе одно буде
ходити до освітнього закладу:
писати контрольні та складати
іспити шляхом екстернату. Тоб-

то, дитина має підтвердити свій
рівень знань: як, наприклад, після 9-го класу отримує свідоцтво
про неповну середню освіту та
після 11-го — атестат. Від цього
залежить вступ до вишу, прийом
на роботу та інше. Моя рекомендація — поки немає галузевих законів (про середню освіту, про
дошкільну освіту та інше — авт.),
у яких би було розписано про механізми впровадження домашньої освіти — краще не вчити дитину самостійно або у закладах,
які не мають освітньої ліцензії.

øêîëó. ² ÿ áà÷èëà ¿õí³é ðîçâèòîê — ¿¿ ä³òè á³ëüø â³ëüí³, êðàùå
ðîçâèíóò³ òà íàâ³òü ³íàêøå ñï³ëêóþòüñÿ, — ñêàçàëà ²ííà.
Àëå æ³íêà íå çìîãëà çðîáèòè
òàê, ÿê ¿¿ çíàéîìà. Áàãàòî ÷àñó
çàéìàº ¿¿ ðîáîòà: âîíà âèêëàäàº
ó ÄîíÍÓ ³ìåí³ Ñòóñà, º äîöåíòîì íà êàôåäð³ ï³äïðèºìíèöòâà,
êîðïîðàòèâíî¿ òà ïðîñòîðîâî¿
åêîíîì³êè. À ùå ïðàöþº âèêëàäà÷åì ó «Ñ³ìåéí³é øêîë³
åêîíîì³êè», á³çíåñ-òðåíåðîì,
ïðîâîäèòü îñâ³òí³ òðåí³íãè.
— Ìàêñèìóì, ùî ÿ ìîæó
ïðèñâÿòèòè ñèíó, — äâ³ ãîäèíè
íà äåíü. Òîáòî, ñ³äàþ ðàçîì ç
íèì òà äîïîìàãàþ ðîç³áðàòèñÿ
ó òåì³. À äàë³ â³í ñàì. ßêùî ÷îãîñü íå ðîçóì³º, à íåìàº í³ ìåíå,
í³ ÷îëîâ³êà ïîðÿä, òî â³í êîðèñòóºòüñÿ ðîçâ'ÿçíèêàìè, — ðîçïîâ³äàº ²ííà. — Õî÷à é íå ïðèõîâóþ, ñïî÷àòêó áóëî âàæêî: ñèí
ïîç³õàâ íà íàøèõ óðîêàõ, éîìó
áóëî íåö³êàâî ³ â³ä öüîãî â ìåíå
îïóñêàëèñÿ ðóêè. Çãîäîì çðîçóì³ëè, ÿê öå çì³íèòè íà êðàùå — ïîòð³áí³ íå ò³ëüêè øê³ëüí³

Íàâ÷àëüíèé ïëàí
Äåíèñà ñïèðàºòüñÿ
íà øê³ëüíó ïðîãðàìó.
Òå, ùî éîãî îäíîë³òêè
â÷àòü ð³ê, â³í çàñâîþº
çà ø³ñòü ì³ñÿö³â
ï³äðó÷íèêè, à é ³íø³ äæåðåëà
çíàíü. Ïîêè ùî íàâ÷àºìîñÿ áåç
ðåïåòèòîð³â, àëå, éìîâ³ðíî, âîíè
çíàäîáëÿòüñÿ ó íàñòóïíîìó ðîö³,
êîëè Äåíèñ áóäå â 11-ìó êëàñ³.
ВИЙТИ З СИСТЕМИ
НЕМОЖЛИВО
Íàâ÷àëüíèé ïëàí Äåíèñà ñïèðàºòüñÿ íà øê³ëüíó ïðîãðàìó.
Â³í ìàº òàê³ æ ï³äðó÷íèêè, ÿê ³
éîãî îäíîë³òêè. Àëå ÿêùî éîãî
«êîëåãè» çà ïàðòîþ âèâ÷àþòü
ïðåäìåò ïðîòÿãîì ðîêó, òî Äåíèñ çàñâîþº ïðîãðàìó çà 6 ì³ñÿö³â. ² öå íå ºäèíà â³äì³íí³ñòü.
— Äëÿ ïðèêëàäó, Äåíèñ
ïðî÷èòàâ ïàðàãðàô ó ï³äðó÷íèêó «²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè», ïîò³ì
çíàéøîâ äîäàòêîâèé ìàòåð³àë
ó Þòóá³ íà êàíàë³ «²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè Ä³äà Ñâèðèäà». Òîáòî, â³í
íàâ÷àºòüñÿ êðèòè÷íî ìèñëèòè:
â³äô³ëüòðîâóº ³íôîðìàö³þ ç óñ³õ
áîê³â, ôîðìóþ÷è ïîâíó êàðòèíó, — ðîçêàçóº éîãî ìàòè. —
Ó íüîãî º ùîäåííèê, àëå òàì
ò³ëüêè çàâäàííÿ, ÿê³ â³í ìàº
âèêîíàòè. Îö³íþâàíííÿ íåìàº,
áî ÿ ïðîòè îö³íîê ó îñâ³ò³ âçàãàë³. Äëÿ ïðèêëàäó, º òèõ³ ä³òè,
ÿê³ ìàþòü ãàðí³ çä³áíîñò³, àëå
íå äåìîíñòðóþòü ¿õ, ñîðîìëÿòüñÿ. ² ùî, òàê³é äèòèí³ ïîòð³áíî
ñòàâèòè ò³ëüêè «äâ³éêè»?

Останні чотири роки Денис Ахновський навчається
вдома. У його програмі на день вивчення одного предмета,
а інформацію він бере з різних джерел
Çà ñëîâàìè ïàí³ Àõíîâñüêî¿,
òåïåð³øíÿ ñòàðøà øêîëà ïðèùåïëþº ä³òÿì ëþáîâ äî îö³íîê,
ìåäàëåé, 200 áàë³â íà ÇÍÎ. Í³ÿê
íå ëþáîâ äî çíàíü. À äèòèíà
âñå îäíî õîäèòü äî ðåïåòèòîð³â. Ó ï³äñóìêó, âèòðà÷àº ùîäíÿ
ïî 8–10 ãîäèí íà íàâ÷àííÿ, ùî
äîâøå, í³æ ðîáî÷èé äåíü ó äîðîñëî¿ ëþäèíè.
×åðåç íåäîë³êè ó çàêîíîäàâñòâ³ õîóìñêóëåð âñå îäíî ìàº
éòè äî øêîëè.
— Ó íàñ âñÿ ñèñòåìà îñâ³òè
ïîáóäîâàíà òàê, ùî íàâ³òü ÿêùî
òè áóâ õîóìñêóëåðîì, âñå îäíî
çàëèøàºøñÿ â ñèñòåì³. Íàì çàêîí äîçâîëÿº íàâ÷àòè ñèíà ñàìîñò³éíî. Àëå âèïèñàòè òàáåëü
àáî àòåñòàò íå ìàºìî ïðàâà.
Ïîòð³áíî ïèñàòè êîíòðîëüí³, ùîá ïîêàçàòè äåðæàâ³, ùî
äèòèíà çàñâî¿ëà ìàòåð³àë. Äëÿ
öüîãî çíàéøëè ïðèâàòíó øêîëó
â Õàðêîâ³, äå ìîæíà âèêîíóâàòè çàâäàííÿ äèñòàíö³éíî, ³ òàì
Äåíèñ ïðîéøîâ äåðæàâíó àòåñòàö³þ ó 9-ìó êëàñ³, — ñêàçàëà
âèêëàäà÷.
ПЛЮСИ ТА МІНУСИ
ДОМАШНЬОЇ ОСВІТИ
Çàâäÿêè äîìàøíüîìó íàâ÷àííþ Äåíèñ ñòàâ êðàùå ðîçáèðàòèñÿ ó ô³çèö³, õ³ì³¿, ³ñòîð³¿. Ðàçîì ç áàòüêîì âèâ÷àº åêîíîì³êó
òà äîïîìàãàº ðîçðîáëÿòè ñ³ìåéí³
êâåñòè ç åêîíîì³êè — ïîÿñíþ-

âàòè ñêëàäí³ ðå÷³ ó ñ³ìåéí³é ãð³.
Õîóìñêóëåð ìàº á³ëüøå ÷àñó äëÿ
ðîçâèòêó òà á³ëüøå ñâîáîäè
ó íàâ÷àíí³.
Àëå, ñïèðàþ÷èñü íà äîñâ³ä,
²ííà Àõíîâñüêà âáà÷àº é äåê³ëüêà ì³íóñ³â äîìàøíüî¿ îñâ³òè.
— Öå äóæå âàæêî. Ïîòð³áíî
ðîçðàõîâóâàòè ñâî¿ ñèëè. ßêùî
äèòèíà íå çàõî÷å â÷èòèñÿ àáî
ñòàíå íåóêîì, òî ïðîâèíà áóäå
íà áàòüêàõ. Ïëþñ, äî öüîãî ïîòð³áíà é äèñöèïë³íà ñàì³é äèòèí³. Ïëàíóâàííÿ ñâîãî äíÿ, òåìï
íàâ÷àííÿ — öå âñå çàëåæèòü â³ä
Äåíèñà. À ÿ ñë³äêóþ, ùîá â³í
âèêîíóâàâ çàâäàííÿ òà äîïîìàãàþ, ÿêùî º ñêëàäíîñò³.
² õî÷à îô³ö³éíî¿ ñòàòèñòèêè ïðî ê³ëüê³ñòü õîóìñêóëåð³â
â Óêðà¿í³ íåìàº, Àõíîâñüêà
ñòâåðäæóº, ùî íà äîìàøíþ îñâ³òó º ïîïèò. Âîíà ó öüîìó âïåâíèëàñü, çíàéøîâøè ó Â³ííèö³
îäíîäóìö³â, ÿê³ îá’ºäíóþòüñÿ
ó àëüòåðíàòèâí³ øêîëè. Òàê
ðîáëÿòü, ùîá äîïîìàãàòè îäèí
îäíîìó ó íàâ÷àíí³ ä³òåé.
— ×èì á³ëüøå áóäå àëüòåðíàòèâíèõ øê³ë, ÷èì á³ëüøå
áóäå õîóìñêóëåð³â, òèì êðàùå
ñòàâàòèìóòü òðàäèö³éí³ øêîëè.
Àäæå ¿ì ïîòð³áíî áóäå óòðèìóâàòè â÷èòåë³â, áàòüê³â òà ó÷í³â.
², ìîæëèâî, ÷åðåç 10–20 ðîê³â
ìè îòðèìàºìî çîâñ³ì ³íàêøó
îñâ³òíþ ñèñòåìó, — êàæå ²ííà
Àõíîâñüêà.
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РЕКЛАМА

ГОЛОВНЕ, ЩОБ КОМП
НЕ «САЧКУВАВ»

Абсолютний переможець першого етапу олімпіади
з програмування команда TreeS зі своїм тренером
професором Володимиром Месюрою (крайній
праворуч), поруч Олександр Спажев, Юрій Шмерчук,
Євген Щербина та координатор змагань Ігор Арсенюк
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)10179091

Îáëàñíèé åòàï
Âñåóêðà¿íñüêî¿
îë³ìï³àäè ç³ ñïîðòèâíîãî ïðîãðàìóâàííÿ â³äáóâàâñÿ ó ñóáîòó, 21 êâ³òíÿ, íà áàç³
äâîõ âèø³â Â³ííèö³ — ÂÍÒÓ é
ïåäóí³âåðñèòåòó. Êîîðäèíàòîð —
äîöåíò êàôåäðè êîìï'þòåðíèõ
íàóê ÂÍÒÓ ²ãîð Àðñåíþê óòî÷íèâ, ùî çàãàëîì íà äâîõ ìàéäàí÷èêàõ çàðåºñòðóâàëèñÿ ìàéæå
300 ó÷àñíèê³â. Ó êîæí³é êîìàíä³ — ïî òðè ó÷àñíèêè, ÿêèì
íàäàíî ïî îäíîìó êîìï’þòåðó.
Çàâäàííÿ — ðîçâ’ÿçàòè íàéá³ëüøå
ç 14 íàäàíèõ çàäà÷.
ЦЕ ПЕРШИЙ КРОК
ДО СВІТОВОГО ФІНАЛУ
— Îñîáëèâ³ñòü íàøîãî òóðí³ðó â òîìó, ùî ñòâîðèëè ùå äâ³
ë³ãè — ó÷í³â êîëåäæ³â ³ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë, — êàæå ²ãîð
Àðñåíþê. — Íàâ³òü ç Êîçÿòèíà
ïðè¿õàëà êîìàíäà ç³ øêîëè ¹ 1,
òðàäèö³éíî áóëè ó÷í³ ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íî¿ ã³ìíàç³¿ ¹ 17, ³íøèõ
øê³ë ³ êîëåäæ³â ì³ñòà. ²íòåðåñ
îë³ìï³àäè â òîìó, ùî öå ïåðøèé
êðîê äî ñâ³òîâîãî ô³íàëó ç ïðîãðàìóâàííÿ ÀÑÌ-²ÑÐÑ. Îáëàñí³

çìàãàííÿ â³äáóâàëèñÿ ó ðàìêàõ
1/8 ñâ³òîâîãî ô³íàëó.
«МАБУТЬ, ЗАДАЧІ НЕСКЛАДНІ
ПОПАЛИСЯ…»
Êîìàíäó-ïåðåìîæöÿ TreeS
ïðåäñòàâëÿëè Îëåêñàíäð Ñïàæåâ,
Þð³é Øìåð÷óê òà ªâãåí Ùåðáèíà. Çà â³äâåäåíèé ÷àñ, îë³ìï³àäà
òðèâàëà óïðîäîâæ ï’ÿòè ãîäèí,
âîíè ðîçâ’ÿçàëè 12 ³ç 14 çàäà÷.
Óñ³ òðîº íàâ÷àþòüñÿ íà îäíîìó
ôàêóëüòåò³ — ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà êîìï’þòåðíî¿ ³íæåíåð³¿. Ò³ëüêè íà ð³çíèõ êóðñàõ: ªâãåí ³ Þð³é ìàã³ñòðè, Îëåêñàíäð
ùå òðåòüîêóðñíèê. Ñàìå éîãî
õëîïö³ óïîâíîâàæèëè ñï³ëêóâàòèñÿ ç æóðíàë³ñòîì.
— Çà ðàõóíîê ÷îãî îá³éøëè ³íøèõ? — ïåðåïèòóº ñï³âðîçìîâíèê, ³ äîäàº, óñì³õàþ÷èñü: — Ìàáóòü, çàäà÷³ íåñêëàäí³ ïîïàëèñÿ.
— Ùî íàéâàæëèâ³øå ï³ä ÷àñ
òàêèõ çìàãàíü?
— Ãîëîâíå, ùîá êîìï’þòåð
íå «ñà÷êóâàâ», áî æ â³í îäèí,
à íàñ — òðîº, — êàæå æàðòîìà.
Òðåíóº êîëåêòèâ ïðîôåñîð
óí³âåðñèòåòó Âîëîäèìèð Ìåñþðà. Îëåêñàíäð ðîçïîâ³â, ùî
Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷ çàïðèì³òèâ
éîãî ùå ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ó òåõí³÷íîìó ë³öå¿. Õëîïåöü ñòâåð-

Вітаємо призерів!
Два других місця у команд ДонНУ
DonNU_Fearless у складі Ярослава Ісаєнкова, Максима Бацінка,
Ярослава Проценка та VNTU_
[figTree] — Олексій Кавка, Андрій
Андрєєв, Максим Мельник (тренер — Вікторія Войтко)
Три третіх місця у команд з ВНТУ —

Золоті голови 
Команда TreeS
національного
технічного
університету (ВНТУ)
стала переможцем
обласного етапу
Всеукраїнської
олімпіади зі
спортивного
програмування.
Це перший крок
до світової першості.
Вона залишила
позаду 97 колективів.
Як їм це вдалося?

VNTU_9_3/4 — Костянтин Костюк, Леонід Кузнєцов, Роман Іванов (тренер — Вікторія Войтко);
VNTU_Network_Team — Віктор
Свіжак, Андрій Наумовський, Михайло Позур; VNTU_++j+++j —
Михайло Кренцін, Олександр
Восьмушко, Антон Зубко

äæóº, ùî ë³öåé äàº äóæå ãàðíó
ï³äãîòîâêó. Ïðèíàéìí³ éîìó îñîáèñòî çäîáóò³ â ë³öå¿ çíàííÿ äîïîìàãàþòü íå ò³ëüêè â íàâ÷àíí³,
à é â çìàãàííÿõ ð³çíîãî ð³âíÿ.
Ïåðåä îë³ìï³àäîþ â³í ïîâåðíóâñÿ
ç Õàðêîâà. Òàì â³äáóâàâñÿ òóðí³ð
ç ³íôîðìàòèêè. Íàø ñòóäåíò âèáîðîâ ïåðåìîãó.
СПРОБУЄМО «ПРОБИТИСЯ»
У ЛІГУ ЄВРОПИ
Òîð³ê êîìàíäà TreeS ä³éøëà
äî ï³âô³íàëó ñâ³òîâî¿ ïåðøîñò³
ñåðåä êðà¿í Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿
ªâðîïè. Çàéíÿëè 12 ì³ñöå.
— Ó öüîìó ðîö³ ïëàíóºòüñÿ
ïðîâåäåííÿ íå ò³ëüêè ñâ³òîâî¿, à ³
ºâðîïåéñüêî¿ ïåðøîñò³ ç³ ñïîðòèâíîãî ïðîãðàìóâàííÿ, — êàæå
Îëåêñàíäð. — Ðàí³øå êîìàíäè
ºâðîïåéñüêèõ âèø³â ì³æ ñîáîþ
íå çìàãàëèñÿ. Ïðî íîâèé òóðí³ð ãîâîðèâ ïðîôåñîð Ìåñþðà
ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ç ô³íàëó ñâ³òó ç ïðîãðàìóâàííÿ. Çâè÷àéíî,
íàøà êîìàíäà ìàº áàæàííÿ âçÿòè
ó÷àñòü ó íîâîìó òóðí³ð³. Ñïðîáóºìî «ïðîáèòèñÿ» íà ºâðîïåéñüêó
ïåðø³ñòü. Íà ùî ìîãëè á ñïîä³âàòèñÿ? Äóìàþ, íå ï³äâåëè á ñâ³é
óí³âåðñèòåò.
Òèì ÷àñîì ïåðåìîæö³ ñõâàëüíî
â³äãóêóþòüñÿ ïðî ïðèçè. Çîêðåìà,
êîæåí ó÷àñíèê êîìàíäè, à òàêîæ
òðåíåð îòðèìàëè ìîí³òîðè äëÿ
êîìï’þòåð³â. Êàæóòü, öå ò³ëüêè
ó Â³ííèö³ ìîæíà îòðèìàòè ùîñü
âàðò³ñíå çà ïåðåìîãó. Äî ðå÷³, 1/4
òóðí³ðó, â³äáóäåòüñÿ ó Òåðíîïîë³
íà áàç³ åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó. Ï³âô³íàë ïðîéäå ó Â³ííèö³
ó æîâòí³ ó ÂÍÒÓ. Òîä³ äî ïåðåìîæö³â óêðà¿íñüêèõ âèø³â äîºäíàþòüñÿ êîìàíäè êðà¿í Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ ªâðîïè.

422387
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ЦУКРОЗАВОД БЕЗ… ЦУКРУ,
АЛЕ З СОЛОДКИМИ ОБІЦЯНКАМИ
Ще «живий»  Моївський цукрозавод,
що у Чернівецькому районі, не працює
з 2014-го. Люди день і ніч охороняли
підприємство, коли дізналися, що власник
хоче порізати обладнання. Наприкінці
минулого року їм вкотре пообіцяли: восени
2018 буде цукор! Але знов обдурили. Чому?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Äî æîäíî¿ ³íøî¿
öóêðîâàðí³ îáëàñò³ íå áóëî ñò³ëüêè
óâàãè, ÿê äî Ìî¿âñüêî¿. Öå ïîÿñíþºòüñÿ îäíèì — àêòèâí³ñòþ ³
íåáàéäóæ³ñòþ ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â. ßêáè âîíè íå îðãàí³çóâàëèñÿ
³ íå ÷åðãóâàëè äåíü ³ í³÷, çàâîä
óæå á ïîð³çàëè. Ïðî òå, ÿê ðÿòóâàëè 170-ð³÷íó öóêðîâàðíþ, ìîæíà
ïèñàòè äåòåêòèâíó ³ñòîð³þ. Çóñèëü
ñåëÿíè ñïðàâä³ äîêëàëè íåìàëî.
Âò³ì, çàá³ãàþ÷è íàïåðåä, ñêàæó,
ùî íå âñå îáëàäíàííÿ ¿ì âäàëîñÿ âðÿòóâàòè. Íåçâàæàþ÷è íà öå,
çàãàëîì çàâîä «æèâèé». Íèí³øíüî¿ îñåí³ òóò ìàëè âàðèòè öóêîð.
Íå ñêëàëîñÿ. Ñåëÿíè õî÷óòü çðîçóì³òè, ÷îìó ¿õ çíîâ ïîøèëè â äóðí³.
СТАРИЙ ВЛАСНИК
ПОВЕРНУВСЯ НЕ НАДОВГО
Íà çàïèòàííÿ, õòî ñàìå îá³öÿâ

â³äíîâèòè ðîáîòó çàâîäó, îäèí ç
êîëèøí³õ ðîá³òíèê³â, ÿêèé ïðîñèòü íå íàçèâàòè ïð³çâèùå, â³äïîâ³äàº òàê: «Âè êðàùå çàïèòàéòå,
õòî ò³ëüêè íå ðîáèâ öüîãî! Òîð³ê
íàñ íàâ³òü çàêëèêàëè ïîâåðòàòèñÿ
äîäîìó. Éäåòüñÿ ïðî òèõ, õòî íèí³
ïî¿õàâ íà çàðîá³òêè, ÿê êàæóòü,
íà áàãàò³ ñåëà. ßêáè âåðíóëèñÿ,
òî ùî? ² òàì âòðàòèëè á ì³ñöå, ³
òóò íå áóëî á ðîáîòè».
Ñï³âðîçìîâíèê ðàí³øå áàãàòî
ðîê³â òðóäèâñÿ ó Ìî¿âö³. Ñàì
ì³ñöåâèé. Êîëè çàâîä çóïèíèëè,
âëàøòóâàâñÿ ïðàöþâàòè íà öóêðîâàðíþ ó Òîìàøïîë³. Ëþáèòü
öþ ðîáîòó. Çðîçóì³ëî, âäîìà êðàùå. Òóò áóäèíîê, ñ³ì’ÿ, ð³äíÿ,
äðóç³, çíàéîì³.
— Ñê³ëüêè ëèñò³â ³ çâåðíåíü, ÿê
ìè, ìàáóòü, í³õòî íå ïèñàâ ïðî
çàâîä, — ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâíèê. — Ïèñàëè â ðàéîí, îáëàñòü,
Êè¿â. Äåëåãàö³¿ ¿çäèëè ³ â ðàéîí,
³ â îáëàñòü. Òàì çáèðàëè êîì³ñ³¿.
Ïðè¿æäæàëè ñþäè. Óñ³ îá³öÿëè

Майно пропало? Чому в поліції про це не знають
ВАСИЛЬ
МЕЛЬНИЧУК,
ГОЛОВА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ:

— Районна влада
зацікавлена у відновленні роботи заводу. Бо це
робочі місця, податки… Організовували зустріч керівників господарств, фермерів з науковцями, інвесторами. Мова йшла про
те, як забезпечити підприємство
сировиною. Розрахунки показу-

ють, що у нашому районі, за попереднім розрахунками, буряки
для Моївки готові вирощувати
на площі понад тисячу гектарів.
Решту сировини доведеться довозити з інших районів.
З приводу зникнення майна, я запитував на сході села: «Чи могло
це обійтися без участі місцевих?»
Зрештою, чому про це не заявили
у поліцію? Словом, є в історії з
нашим цукровим чимало недомовок. Прикро, що у програші
знову залишаються прості люди.

– Один хазяїн обіцяв запустити завод обманув, другий клявся, що буде робити, теж
передумав! - так говорять у Моївці люди
çíàéòè âëàñíèêà. Àëå ÷àñ ìèíàâ,
à í³÷îãî íå çì³íþâàëîñÿ.
Ïîêè øóêàëè íîâîãî âëàñíèêà, íà ï³äïðèºìñòâî ïîâåðíóâñÿ…
ñòàðèé. Öþ ëþäèíó äîáðå çíàþòü
â îáëàñò³ — ²âàí Ìîâ÷àí äåÿêèé
÷àñ ïðàöþâàâ ãîëîâîþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Ùî â³í ïîîá³öÿâ?
ХТО ЩО ОБІЦЯВ?
Îá³öÿíêà ¹ 1.
— Ñïî÷àòêó ïðè¿æäæàëè
ïðåäñòàâíèêè Ìîâ÷àíà, — êàæå
ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Îëåêñàíäð Â³âäè÷. — Ïîò³ì ó ñåë³ ïîáóâàâ â³í
ñàì. Çóñòð³÷àëèñÿ ç ³í³ö³àòèâíîþ
ãðóïîþ. ¯¿ ñòâîðèëè ëþäè, ÿê³
â³äñòîþþòü â³äíîâëåííÿ çàâîäó.
Ó ö³é ãðóï³ 15 îñ³á. Ç âëàñíèêîì
³ éîãî ïðåäñòàâíèêàìè îáãîâîðþâàëè ïëàí ðåìîíòó, âîñåíè ïî÷àëè
ôîðìóâàòè øòàò êåð³âíèê³â, íàâ³òü
ïðîâåëè îêðåì³ òåõí³÷í³ ðîáîòè.
— Óñå éøëî äî òîãî, ùî çàâîä
ñïðàâä³ ãîòóâàëè äî çàïóñêó, —
ïðîäîâæóº ñ³ëüñüêèé ãîëîâà, àëå
ñèòóàö³ÿ íåñïîä³âàíî çì³íèëàñÿ.
Îá³öÿíêà ¹ 2.
Íà ïî÷àòêó íèí³øíüîãî ðîêó
ó ñåë³ ä³çíàëèñÿ, ùî íà çàâîä³
òåïåð íîâèé âëàñíèê.
Íèì ñòàâ ãîñïîäàðíèê ç ñóñ³äíüîãî Øàðãîðîäñüêîãî ðàéîíó
Àíàòîë³é Ä³äèê. ×îëîâ³ê î÷îëþº
òàì ôåðìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî.
Ìàº ãàðíó ðåïóòàö³þ. Îäðàçó íàâ³äàâñÿ â ñåëî, çóñòð³âñÿ ç ãðîìà-

Кому належить завод
За інформацією електронної системи YouControl, Анатолій Дідик
є засновником і керівником ФГ
«Врожайне» у селі СлободаШаргородська Шаргородського
району. Він також один із двох
засновників ТОВ «Моївський цукор». Ще один партнер, з яким
мають однакову кількість внесків
до статутного фонду, проживає
äîþ. Çàïåâíèâ, ùî ïðîäîâæèòü
ðîçïî÷àòó ï³äãîòîâêó çàâîäó
äî íîâîãî ñåçîíó, ùî î÷îëþâàíå
íèì ôåðìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî âèðîùóâàòèìå áóðÿêè äëÿ Ìî¿âêè.
Ïðèáëèçíî ÷åðåç ì³ñÿöü â³ä íüîãî
ïî÷óëè ³íøå — çàâîä ó íèí³øíüîìó ðîö³ ïðàöþâàòè íå áóäå.
— Ïðî öå áóëî ñêàçàíî íà ñõîä³ ñåëà, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü
Îëåêñàíäð Â³âäè÷. — Ìè çàïðîñèëè íà çóñòð³÷ ç ëþäüìè êåð³âíèê³â íàøîãî ×åðí³âåöüêîãî ðàéîíó.
Ïðèáóâ ãîëîâà àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà ðàéîííî¿ ðàäè, áóâ ïðèñóòí³é
êåð³âíèê ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ
àãðîïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó. Ïðè¿õàâ ³ íîâèé âëàñíèê, áî ïèòàííÿ
â³äíîâëåííÿ çàâîäó çíà÷èëîñÿ òàêîæ ó ïîðÿäêó äåííîìó. Ïîâ³äîìèâ ãðîìàä³, ùî ñèòóàö³ÿ çì³íèëàñÿ ³ çàïóñê çàâîäó ïåðåíîñèòüñÿ
íà íàñòóïíèé 2019 ð³ê.

у столиці. Названа система також
видає інформацію, що ТОВ «Моївський цукор» не має податкової
заборгованості. Хто беніфеціар,
не вказано. Дата оформлення
документів на нового власника — 5 січня 2018 року. Тим часом
у районі можна почути думку, що
пан Мовчан також не зовсім відійшов від підприємства.
Æóðíàë³ñò ïîïðîñèâ ïàíà Ä³äèêà ñôîðìóëþâàòè ïðè÷èíè â³äêëàäåííÿ çàïóñêó çàâîäó.
— Çàâîä òðåáà ñïåðøó â³äðåìîíòóâàòè, — êàæå â³í. — Íå äóìàâ, ùî ñò³ëüêè îáëàäíàííÿ
çíèêëî. Áàãàòî ÷îãî çàñòàð³ëî.
ª é ³íø³ íå ìåíø âàãîì³ ïðè÷èíè. Õòî çíàº, ùî áóäå íàäàë³
ç ãàçîì? Çà ÿêîþ ö³íîþ éîãî êóïóâàòèìåìî? Âèð³øèëè ñòàâèòè
êîòåë íà àëüòåðíàòèâíîìó ïàëèâ³.
Äëÿ öüîãî ïîòð³áåí ÷àñ. Íàðåøò³
ïðî ö³íó. Íèí³ îïòîâèêè ïëàòÿòü
çà òîííó öóêðó 10,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü, à äàâàëè æ ïî15,5 òèñÿ÷³…
Íàçâàí³ íèì ö³íè óòî÷íèëè
â îáëàñí³é àñîö³àö³¿ «Ïîä³ëëÿöóêîð»: íàéäîðîæ÷å ñïîæèâà÷³
äàâàëè çàâîä÷àíàì çà òîííó öóêðó 14,8 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Öå áóëî
ðàí³øå. Íèí³ ïðîïîíóþòü ïîíàä
11 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Від вітру металевий паркан впав на автомобілі
ОЛЬГА БОБРУСЬ, МИКИТА
ПАНАСЕНКО,(073) 0476879

 Ó ÷åòâåð, 19 êâ³òíÿ, çðàíêó
ó Â³ííèö³ ï³äíÿâñÿ ñèëüíèé â³òåð. Ìåòàëåâà îãîðîæà íàâêîëî
ðåêîíñòðóêö³¿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè
íå âèòðèìàëà øêâàë³â â³òðó ³
çàâàëèëàñÿ íà àâòîìîá³ë³, ùî
áóëè ïðèïàðêîâàí³ ïîðó÷. Ïðî
öå ïîâ³äîìèâ ë³äåð «Äîðîæíüîãî
êîíòðîëþ Â³ííèöÿ» Âîëîäèìèð

Çàòàéäóõ. Àêòèâ³ñò âèêëàâ â³äåî
ç ì³ñöÿ ïîä³¿.
«² õòî áóäå â³äïîâ³äàòè
çà òàêå?” — çàïèòóº â³ííè÷àíèí
ïîçà êàäðîì.
Ïðî òå, ó ÿêèé ñïîñ³á âëàñíèêàì ïîøêîäæåíèõ àâòî ìîæíà
â³äøêîäóâàòè çáèòêè, ðîçïîâ³â
àäâîêàò ç þðèäè÷íî¿ êîìïàí³¿
«Þðöåâ òà ïàðòíåðè» Âàñèëü
Þðöåâ.

— Íàéïåðøå, ùî ïîòð³áíî çðîáèòè ó öüîìó âèïàäêó — ä³çíàòèñÿ, õòî â³äïîâ³äàëüíèé çà öþ
êîíñòðóêö³þ, ¿¿ âëàñíèêà. Ï³ñëÿ öüîãî çðîáèòè òîâàðîçíàâ÷ó
åêñïåðòèçó, ÿêà òî÷íî âèçíà÷èòü
ðîçì³ð çàâäàíèõ çáèòê³â. Êîëè
ñóìà çáèòê³â ñòàíå â³äîìîþ —
ìîæíà çâåðíóòèñÿ íàïðÿìó
äî âëàñíèêà ïàðêàíó çà â³äøêîäóâàííÿì. Ó ðàç³ â³äìîâè ìîæíà

ïîäàâàòè ïîçîâ äî ñóäó.
«Ó Â³ííèö³ â ðåçóëüòàò³ ñèëüíèõ ïîðèâ³â â³òðó çðóøèëàñü
ìåòàëåâà òèì÷àñîâà îãîðîæà,
ÿêà áóëà âñòàíîâëåíà á³ëÿ ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò
íà òåðèòîð³¿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè
3008 Çàõ³äíîãî îïåðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî îá’ºäíàííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè.
Ïàðêàí ïîõèëèâñÿ íà ïðèïàð-

êîâàí³ íåïîäàë³ê àâòîìîá³ë³
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â çãàäàíî¿
â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè. Â ðåçóëüòàò³
ïàä³ííÿ îãîðîæ³, äâà àâòîìîá³ë³
îòðèìàëè íåçíà÷í³ óøêîäæåííÿ
(ïîäðÿïèíè ëàêîôàðáîâîãî ïîêðèòòÿ), ÿê³ áóäóòü êîìïåíñîâàí³ àâòîâëàñíèêàì», — çàçíà÷èâ
ó êîìåíòàð³ RIA Âîëîäèìèð Õàâåðêî ç ïðåñ-öåíòðó â³éñüêîâîãî
îá’ºäíàííÿ.

RIA, Ñåðåäà,
25 êâ³òíÿ 2018
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ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА

Дякую людям, які завжди поруч! Українська
діаспора міста Аліканте, ловіть мега подяку
від наших захисників за акумулятор.

простір для особистої думки

Лучевая терапия в Турции — быстро, безопасно, безболезненно
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
HEALTHPARTNER

èìîñòè çíà÷èòåëüíî äîñòóïíåå, ÷åì
â äðóãèõ ñòðàíàõ, à êà÷åñòâî íàõîäèòñÿ
íà òàêîì æå âûñîêîì óðîâíå.
— Íàïðèìåð, ïðîöåäóðà ðîáîòèçèðîâàííîé ñòåðåîòàêñè÷åñêîé ðàäèîõèðóðãèè Êèáåð-íîæ â Ãåðìàíèè â ñðåäíåì
â äâà ðàçà äîðîæå, ïî ñðàâíåíèþ ñ Òóðöèåé. À â ÑØÀ — â ñðåäíåì â òðè ðàçà
äîðîæå, íåæåëè â Ãåðìàíèè, — ãîâîðèò
Îëüãà Áåëîóñ.

Àõèëëåñîâîé ïÿòîé
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ íàøåé ïëàíåòû ñ÷èòàþò îíêîçàáîëåâàíèÿ. Íàâåðíîå, âñå
ñëûøàëè î ëó÷åâîé èëè ðàäèîòåðàïèè,
êîòîðàÿ ìàêñèìàëüíî óìåíüøàåò ðàçìåð
îïóõîëè è óëó÷øàåò ñàìî÷óâñòâèÿ ïàöèåíòà. Íî â íàøåé ñòðàíå, ê ñîæàëåíèþ,
ýòà ïðîöåäóðà àññîöèèðóåòñÿ ñ êó÷åé ïîáî÷åê ó ïàöèåíòà, ñòàðûì îáîðóäîâàíèåì
îíêîäèñïàíñåðîâ è íåýôôåêòèâíîñòüþ
ëå÷åíèÿ. Êàê ðàáîòàåò ýòî íàïðàâëåíèå
çà ðóáåæîì, â ÷àñòíîñòè, â êëèíèêàõ
Òóðöèè — â íàøåì ìàòåðèàëå.
В ТУРЦИЮ — ПОЧЕМУ?
Â Âèííèöå, êàê è âî âñåé Óêðàèíå,
ïðåäëàãàåò ñâîè óñëóãè êîìïàíèÿ
HealthPartner, êîòîðàÿ îðãàíèçîâûâàåò
äèàãíîñòèêó è ëå÷åíèå ìåæäóíàðîäíûõ
ïàöèåòíîâ â êëèíèêàõ Òóðöèè (òàê íàçûâàåìûé ìåäòóðèçì). Êîìàíäà HealthPartner
ïëàíèðóåò è êîíòðîëèðóåò ïðîöåññ ëå÷åíèÿ ñâîåãî êëèåíòà «îò À äî ß» è ïðåäëàãàåò âûáîð ñàìûõ ëó÷øèõ êëèíèê, â çàâèñèìîñòè îò ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé
è äèàãíîçà ïàöèåíòà. Òàê ïî÷åìó æå
âñå-òàêè ñòîèò äîâåðÿòü ñâîå çäîðîâüå
òóðåöêèì ñïåöèàëèñòàì, ðàññàêàçûâàåò
îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü HealthPartner
â Óêðàèíå Îëüãà Áåëîóñ:
— Âî-ïåðâûõ, êà÷åñòâåííîå ñîâðåìåííîå
îáîðóäîâàíèå — ýòî òî÷íîñòü äîçû èçëó÷å-

íèÿ, ìèíèìàëüíîå ïîâðåæäåíèå çäîðîâûõ
òêàíåé è âîçìîæíîñòü ýôôåêòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ äàæå íà êðóïíûå îïóõîëåâûå îáðàçîâàíèÿ. Ïðîöåäóðû îáëó÷åíèÿ áåçáîëåçíåííû è íåïðîäîëæèòåëüíû ïî âðåìåíè.
Âî-âòîðûõ, ëå÷åíèå ïðåïàðàòàìè íîâåéøåãî ïîêîëåíèÿ, ïîëîâèíà êîòîðûõ äàæå
íå èñïîëüçóåòñÿ â îòå÷åñòâåííîé ìåäèöèíå.
Åùå îäíà âàæíåéøàÿ ïðè÷èíà — ýòî îïûòíîñòü ìåäïåðñîíàëà. Â òóðåöêèõ îíêîëîãè÷åñêèõ öåíòðàõ ðàáîòàþò âûñîêîêëàññíûå
ëó÷åâûå òåðàïåâòû, òåõíèêè, ìåäèöèíñêèå
ôèçèêè è èíæåíåðû-ýëåêòðîíùèêè, ïðîøåäøèå îáó÷åíèå è ñòàæèðîâêó â âåäóùèõ
êëèíèêàõ ÑØÀ, Ãåðìàíèè è Øâåéöàðèè.
È, êîíå÷íî, ïîñòîÿííîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäèê ëå÷åíèÿ è ìèíèìèçàöèÿ
ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ.
Ëó÷åâàÿ òåðàïèÿ â Òóðöèè è ïî ñòî-

КИБЕР-НОЖ И ЛИНЕЙНЫЕ
УСКОРИТЕЛИ — ЭТО МАКСИМУМ
ЗДОРОВЬЯ И МИНИМУМ ВРЕДА
— Òóðåöêèå êëèíèêè, ñ êîòîðûìè ìû
ðàáîòàåì, èñïîëüçóþò íîâåéøèå òåõíîëîãèè ëó÷åâîé òåðàïèè. Ýòî ñòåðåîòàêñè÷åñêàÿ ðàäèîõèðóðãèÿ (Êèáåð-íîæ)
è òåõíîëîãèÿ RapidArc. Îíè ïîçâîëÿþò
ïðîâîäèòü ëó÷åâîå ëå÷åíèå ðàêà ñ ìàêñèìàëüíîé ýôôåêòèâíîñòüþ è ñ ìèíèìàëüíûì ïîâðåæäåíèåì çäîðîâûõ òêàíåé è îðãàíîâ Ýòî îñîáåííî àêòóàëüíî
ïðè ëå÷åíèè ðàêà, êîòîðûé ðàçâèâàåòñÿ
ðÿäîì ñ æèçíåííî âàæíûìè îðãàíàìè:
ïî÷êàìè, ãëàçàìè, ñïèííûì ìîçãîì è äð.
Òåõíîëîãèÿ RapidArc îñíîâàíà íà èñïîëüçîâàíèè âûñîêîòî÷íûõ ëèíåéíûõ
óñêîðèòåëåé ïîñëåäíåãî ïîêîëåíèÿ ñîâìåñòíî ñ êîìïüþòåðíîé òîìîãðàôèåé.
Â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè RapidArc
íàïðàâëÿåò íà ðàêîâóþ îïóõîëü îáëó÷åíèå â 10 ðàç ìîùíåå, ÷åì ó àïïàðàòîâ
ïðåäûäóùåãî ïîêîëåíèÿ, íå ïîðàæàÿ ïðè
ýòîì çäîðîâûå îðãàíû. Èñïîëüçîâàíèå

RapidArc ñîêðàùàåò îáùóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü êóðñà ëó÷åâîãî ëå÷åíèÿ äî 80%.
— Õî÷ó îòäåëüíî ñêàçàòü, ÷òî ðàê ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû î÷åíü ñëîæåí äëÿ
ëó÷åâîãî ëå÷åíèÿ. Ýòî «äâèãàþùèåñÿ îïóõîëè», òàê êàê ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà ìåíÿåò ñâîå ïîëîæåíèå ïðè äûõàíèè. Òðàäèöèîííàÿ ðàäèîòåðàïèÿ íå ïðèíèìàåò
ýòî âî âíèìàíèå. À òåõíîëîãèè RapidArc
êîíòðîëèðóþò òî÷íîå ñîîòâåòñòâèå ïîëÿ
îáëó÷åíèÿ ôîðìå è ðàçìåðàì îïóõîëåâîãî
î÷àãà, ÷åì çíà÷èòåëüíî ñíèæàþò èçëó÷åíèÿ íà çäîðîâûå òêàíè è îðãàíû, —
ãîâîðèò Îëüãà Âàñèëüåâíà. — À ëå÷åíèå
«Êèáåð-íîæîì» ïðåäîñòàâëÿåò îãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî êëèíèê ìèðà, â òîì
÷èñëå òóðåöêèå îíêîëîãè÷åñêèå öåíòðû.
РАДИОЛОГ СОСТАВЛЯЕТ
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ЛЕЧЕНИЯ
Êàæäûé ïàöèåíò ïðîõîäèò ïðåäâàðèòåëüíóþ êîíñóëüòàöèþ âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ðàäèîëîãà. Îáÿçàòåëüíî ñîçäàåòñÿ
òðåõìåðíîå èçîáðàæåíèå îïóõîëè è îêðóæàþùèõ åå îðãàíîâ. Âî âðåìÿ êóðñà äîêòîð
ñëåäèò çà ðåàêöèåé ïàöèåíòà íà ëó÷åâîå
ëå÷åíèå, îöåíèâàåò åãî îáùåå ñîñòîÿíèå
è ñòàðàåòñÿ ïðåäóïðåäèòü ðàçâèòèå ïîáî÷íûõ ÿâëåíèé. Ïðè ðàçâèòèè âûðàæåííûõ
ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ ïðîãðàììà ëó÷åâîãî
ëå÷åíèÿ âîâðåìÿ êîððåêòèðóåòñÿ.
Ïî âñåì âîïðîñàì ìîæåòå îáðàùàòüñÿ
ïî òåëåôîíó: 8096 9699845. Áóäüòå çäîðîâû, à ìû âàì â ýòîì ïîìîæåì!

Міжнародний пісенний фестиваль-конкурс «Золотий
птах» для дітей та молоді з обмеженими можливостями
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
ПІСЕННОГО ФЕСТИВАЛЮКОНКУРСУ
Т
«ЗОЛОТИЙ ПТАХ»

19–21 êâ³òíÿ 2018 ðîêó â ì.
Â³ííèö³ ïðîéøîâ ²² Ì³æíàðîäíèé ï³ñåííèé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ
«Çîëîòèé ïòàõ» äëÿ ä³òåé òà ìîëîä³ ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè.
Ó ñóáîòó, 21 êâ³òíÿ, â³äáóâñÿ
Ãàëà-êîíöåðò òà íàãîðîäæåííÿ
ó÷àñíèê³â Äðóãîãî Ì³æíàðîäíîãî ï³ñåííîãî ôåñòèâàëþêîíêóðñó «Çîëîòèé ïòàõ».
Ä³òè òà ìîëîäü ç îñîáëèâèìè
ïîòðåáàìè íà ïîâíó ðîçêðèëè
ïåðåä ãëÿäà÷àìè ñâî¿ âîêàëüí³
çä³áíîñò³ òà òàëàíòè.
Çàñíîâíèêàìè òà îðãàí³çàòîðàìè Ôåñòèâàëþ-êîíêóðñó âèñòóïèëè ÃÎ «Öåíòð „Êóëüòóðíà
còðàòåã³ÿ — ÕÕ²“, ÐÖÑÌ ãàëåðåÿ «Àðò-øèê», ÒÌ «RUTA»,
ÊÖ «Ãàëåðåÿ — ÕÕ²», Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè Â³ííèöüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, Äåïàðòàìåíò
ñîö³àëüíî¿ òà ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ï³ä ïàòðîíàòîì
ïåðøî¿ ëåä³ Óêðà¿íè Ìàðèíè
Ïîðîøåíêî.
Âîëîäàðåì Ãðàí-ïð³ öüîãî
ðîêó ñòàëà ø³ñòíàäöÿòèð³÷íà
Àíàñòàñ³ÿ Òàðíàâñüêà (Õìåëü-

íèöüêà îáë.), 1 ì³ñöå â ñòàðø³é
â³êîâ³é ãðóï³ çàéíÿâ — Òîðí³êå
Òóðàáåë³äçå ç Ãðóç³¿, 2 ì³ñöå —
Ìåëüíèê Äàðèíà (Êè¿âñüêà
îáë.), 3 ì³ñöå — ×îáàí Ìàðèíà
(Õìåëüíèöüêà îáë.) Ó ìîëîäø³é â³êîâ³é ãðóï³ ì³ñöÿ âèçíà÷èëèñü òàêèì ÷èíîì: 1 ì³ñöå
îòðèìàëà â³ííè÷àíêà — Îïóøêî Òåòÿíà, 2 ì³ñöå — ×îðíà
Âåðîí³êà, 3 ì³ñöå — Óìðèõ³íà
Âëàäà, îáèäâ³ ä³â÷èíêè ç Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³.
Çà äîìîâëåí³ñòþ ç íàøèì
³íîçåìíèì ïàðòíåðîì, Ôîíäîì ³í³ö³àòèâ äëÿ ëþäåé ç
îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè
«PRO OMNIBUS» (Ïîëüùà),
äî Ïîëüù³ íà ùîð³÷íèé Ì³æíàðîäíèé ï³ñåííèé ôåñòèâàëü
äëÿ ìîëîä³ ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè «×åõî÷èíñüê³ òâîð÷³
çóñòð³÷³» ïî¿äóòü: Òàðíàâñüêà
Àíàñòàñ³ÿ, ×îðíà Âåðîí³êà ³
Òîðí³êå Òóðàáåë³äçå.
Óñ³ ëàóðåàòè êîíêóðñó îòðèìàëè Äèïëîìè Ôåñòèâàëþ, ãðîøîâ³ íàãîðîäè, ö³íí³ ïîäàðóíêè â³ä îðãàí³çàö³é, ñïîíñîð³â,
ï³äïðèºìö³â ³ ïðîñòî íåáàéäóæèõ ëþäåé.
Ìè äÿêóºìî óñ³ì çà äîáðîçè÷ëèâ³ñòü, óâàãó, ï³êëóâàííÿ
òà ùèð³ñòü.
423322
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РОМАН АНДРУЩАК: «КВАРТИРА
ДЕРЖАВНА, НА МАШИНУ СКЛАВ»
Ексклюзивно для RIA  На території
очолюваного ним підрозділу засвітився
«маніяк», якого більше місяця не могли
спіймати. У новинах також звучало: цей
полковник власними руками зловив
злодіїв у підвалі. Що розкаже про себе
сам начальник Лівобережної поліції, чию
декларацію активісти назвали підозрілою?
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Àêòèâ³ñòè ðóõó
«Ï³ä êîíòðîëåì»
çíàéøëè â äåêëàðàö³¿ Ðîìàíà Àíäðóùàêà íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³ ³ ïîñêàðæèëèñÿ
ãåíåðàëó, Ãåíïðîêóðîðó, ÍÀÇÊ.
Áî 52 êâàäðàòí³ ìåòðè íåðóõîìîñò³ îá³éøëèñÿ éîìó ìåíøå, ÿê
ó ï³âòèñÿ÷³ ãðèâåíü. ² ç ìàøèíîþ,
íà äóìêó àêòèâ³ñò³â, íà÷àëüíèê
Ë³âîáåðåæíî¿ ïîë³ö³¿ ïðîäåøåâèâ. Ïèòàºìî ó íüîãî, ÷è áóëè
ïåðåâ³ðêè ÷åðåç ñêàðãè.
— Ïðîêóðàòóðà, âíóòð³øíÿ áåçïåêà ³ ³íñïåêö³ÿ ïî îñîáîâîìó
ñêëàäó ïîðóøåíü íå çíàéøëè, —
êàæå Ðîìàí Àíäðóùàê. — Ùî
êâàðòèðà òàê îá³éøëàñÿ, öå
ïðàâäà. ¯¿ ìåí³ äàëà äåðæàâà ùå
â 98-ìó ðîö³, à ïðèâàòèçóâàòè äîçâîëèëè ïîçàòîð³ê. Ó àêò³ íàïèñàíî, ùî ìåòð êâàäðàòíèé êîøòóº
9 ãðèâåíü ç êîï³éêàìè. Îöå ÿêðàç
öÿ ñóìà, 485 ãðèâåíü, ³ âèéøëà.
— Ðèíêîâà âàðò³ñòü Ford
Mondeî, çà äàíèìè ñàéòó auto.ria.
com, ïðèáëèçíî 350 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Âè âêàçàëè, ùî êóïèëè çà 120.

— Òàê, 120. Âîíà òðîøêè áóëà
áèòà. 2010-ãî ðîêó âèïóñêó...
Ðîìàí Àíäðóùàê ¿çäèòü íà ñ³ìåéíîìó àâòî, êàæå, ò³ëüêè ó âèõ³äí³. Ford Mondeî â áóäí³ — öå
êîëåñà éîãî äðóæèíè, ùî ïðàöþº ó ñôåð³ òîðã³âë³. Íà ïèòàííÿ, ÿêèé áè òðàíñïîðòíèé çàñ³á ïîëêîâíèê êóïèâ ñîá³, ÿêáè
æ³íêà ä³ëèòèñÿ ïåðåñòàëà, Ðîìàí
Àíäðóùàê ãîâîðèòü:
— Íåìàº â ïëàíàõ í³÷îãî êóïóâàòè. Àëå ¿çäèâ áè ³ç çàäîâîëåííÿì íà ìîòîöèêë³, — ñì³ºòüñÿ.
Íà ³íòåðâ’þ â³í ïðè¿õàâ ç âîä³ºì íà ñëóæáîâîìó “Ôîëüêñâàãåí³”. Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ê³ëüêà ðàç³â
â³äïîâ³äàâ íà òåëåôîíí³ äçâ³íêè.
Ïîêàçàâ àéôîí ³ ñêàçàâ, ùî êóïóâàâ íå íîâèé.
ßêà çàðàç ñåðåäíÿ çàðïëàòà ó âàøèõ ïðàö³âíèê³â?
— 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü ó ñë³ä÷èõ òà
îïåðóïîâíîâàæåíèõ. ßêùî áðàòè
÷åðãîâó ÷àñòèíó, ä³ëüíè÷íèõ îô³öåð³â ïîë³ö³¿, òî òðîøêè ìåíøà.
À ó íà÷àëüíèêà?
— Òðîøêè á³ëüøà. Íå íàáàãàòî, — êàæå Ðîìàí Àíäðóùàê,
â ÷è¿é äåêëàðàö³¿ çà ìèíóëèé ð³ê
áà÷èìî ñóìó çàðïëàòí³ 159 òèñÿ÷

32 êîï³éêè (ïðèáëèçíî ïî 13 òèñÿ÷ ùîì³ñÿöÿ).
Âè êåðóâàëè ïîë³ö³ºþ â Ãí³âàí³ ³
Áåðøàä³, à æèëè ó Â³ííèö³?
— Òàê, à íàðîäèâñÿ ³ íàâ÷àâñÿ ÿ â Ìóðîâàíèõ Êóðèë³âöÿõ.
Áàòüêè — òåæ ïðàâîîõîðîíö³.
Ïîê³éíèé áàòüêî áóâ ì³ë³ö³îíåð.
Ó ÄÀ² ïðàöþâàâ, ïðàâèëüíî?
— Îñòàíí³ ðîêè. À äî òîãî áóâ
âîä³ºì íà÷àëüíèêà ï³äðîçä³ëó,
â ²ÒÒ ðîáèâ, äîâãèé ÷àñ áóâ ïîì³÷íèêîì ÷åðãîâîãî.
Ìàìà — ìàéîð ì³ë³ö³¿?
— Òàê. Ìàìà âñå æèòòÿ ïðîïðàöþâàëà â ïàñïîðòíîìó ñòîë³. Áðàò ñòàðøèé òåæ äî ïåíñ³¿
ñëóæèâ, â³ä ä³ëüíè÷íîãî äî çàñòóïíèêà ïî ãðîìàäñüê³é áåçïåö³
ä³éøîâ. Ñüîãîäí³ â³í äèðåêòîð
Âîäîêàíàëó êóðèëîâåöüêîãî.
Ùî íîâîãî ó ñïðàâ³ âàøîãî ï³äëåãëîãî, ÿêèé òîðãóâàâ ñëóæáîâîþ
³íôîðìàö³þ?
— Îãîëîñèëè ï³äîçðó ³ â³í
çâ³ëüíåíèé. Òî÷í³øå, íàïèñàâ
ðàïîðò çà âëàñíèì áàæàííÿì.
²íøèì ñï³âðîá³òíèêàì, ÿê ïîâ³äîìèëè, ùî îïåð ïðèòÿãóºòüñÿ
äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³?
— Óñ³ íàäçâè÷àéí³ ïîä³¿ ïî âñ³é
Óêðà¿í³ äîâîäèìî ñï³âðîá³òíèêàì. ² ïðî êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèì çàñîáîì ó ñòàí³ ñï’ÿí³ííÿ, ³
ïðî ïîðóøåííÿ ñëóæáîâî¿ äèñöèïë³íè, ³ ïðî õàáàðíèöòâî. Ïðîâîäèìî ðîáîòó, àáè çàïîá³ãòè òàêèì
ãàíåáíèì âèïàäêàì. ² ëþäñüêèé
ôàêòîð íå âèêëþ÷àºìî.
Ðîçêàæ³òü, ÿê ñï³éìàëè êðàä³¿â
ó ñåáå â ï³äâàë³. Öå áóëî òîð³ê?
— Âåðáíà íåä³ëÿ áóëà. ß ò³ëüêè
çàéøîâ äî ï³äâàëó, ïî÷óâ øóðõ³ò. Ó ìåíå ë³õòàðèê õîðîøèé,
â ÀÒÎ êîëèñü êóïèëè õëîïö³.
ß ðàç, ïîñâ³òèâ — îäèí ïðèñ³â ³

Коротко про особисте
ПРО СПОРТ. Люблю вранішні пробіжки в літній
період. Але рідко є час, бо і в суботу, і в неділю
вранці маю іти на роботу.

ПРО ЗАКОРДОН. Минулого року їздили в Єгипет. Дружині було 40 років, збирали, і так відсвяткували.

ПРО ВІДПОЧИНОК. Їздимо з сім’єю на Дністер
на 3–4 дні. Мої діти з двох років в палатках сплять.
Я влаштовую їм побут і рибалку. Діти купаються.

ПРО ПРОЧИТАНЕ. Люблю детективи і пригодницькі романи. Коли відпустка, то книжку
за день-два прочитую. У інший час гортаю риболовні журнали.

ПРО ДОЧОК. Старша — дев’ятикласниця. Учила
англійську, а тепер, бачу, захопилась програмуванням. Молодша — закінчує перший клас і поки
що хоче бути фокусником. Купили їй набір для фокусів, сама в інтернеті навчилася і показує фокуси.
Як не примітивно, але цікаво.

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

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 180117

Hàêëàä 29 000

ПРО ТВАРИН. Була колись німецька вівчарка. Зараз немає, бо собака в квартирі — це не собака.
ПРО РОБОТУ ЧЕРЕЗ 5 РОКІВ. Буду допомагати
людям і забезпечувати правопорядок у Вінниці.

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¿

Начальник
Лівобережної поліції
Роман Андрущак (41).
На роботі можна
застати щодня зранку.
Прийомним днем
визначив п’ятницю, з
10.00 до 12.00

õîâàºòüñÿ. Òàì âåñëî ñòîÿëî, áî
âîíè ÷îâåí ïåðåáèðàëè. Îò ÿ öèì
âåñëîì òðîõè «ïðèãð³â» îäíîãî:
«ñòîÿòè, ïîë³ö³ÿ». Áà÷ó, º äðóãèé.
Êàæó: «âñòàíåø — ëÿæåø á³ëÿ
íüîãî». ² âñå, âîíè íå âèéøëè ç
ï³äâàëó äî ïðè¿çäó íàðÿäó. Ïðîñèëèñÿ, ùîá â³äïóñòèâ, à ñàì³
â ðóêàâèöÿõ, âèêðóòêè ïîðó÷,
ðå÷³ íà âèí³ñ ïîïàêóâàëè…
À ÷è áëèçüêå äî ðîçêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ ïî ïåäîô³ëó, ÿêîãî íàçâàëè «òÿæèë³âñüêèì ìàí³ÿêîì»?
— Ó ïîíåä³ëîê, 23 êâ³òíÿ, ç
äîïîìîãîþ íåáàéäóæèõ ëþäåé,
ÿê³ ñòàëè ñâ³äêàìè ðîçïóñíèõ
ä³é, çàòðèìàëè ï³äîçðþâàíîãî.
Çàðàç â³í â ³çîëÿòîð³ òèì÷àñîâîãî
òðèìàííÿ. Çà ôàêòîì ðîçáåùåííÿ 10-ð³÷íî¿ ä³â÷èíêè â³äêðèëè
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Ïðîâîäèìî ðîçñë³äóâàííÿ, â ðàìêàõ
ÿêîãî ïåðåâ³ðèìî éîãî ïðè÷åòí³ñòü äî áåðåçíåâîãî âèïàäêó.
×àñòî òåëåôîíóâàëè ï³ä ÷àñ ò³º¿
ïàí³êè â ïîë³ö³þ?
— Äçâîíèëè ïðî êîæíîãî, õòî
õîò³â ç æ³íêîþ ïîçíàéîìèòèñÿ.
² ìè âñ³õ ïåðåâ³ðÿëè íà ïðè÷åòí³ñòü äî ñêîºííÿ çëî÷èíó. Ò³ëüêè
õòîñü çðîáèòü êîìïë³ìåíò æ³íö³
«ÿêà âè ãàðíà», òà îäðàçó âèêëèêàº ïîë³ö³þ. Ó ìåðåæàõ áóëî
áàãàòî íåïðàâäèâî¿ ³íôîðìàö³¿,
ÿêà ëèøå ñ³ÿëà ïàí³êó ³ çàâàæàëà

ðîçñë³äóâàííþ.
Ñê³ëüêè âèêëèê³â íà Ë³âèé áåðåã
íà äîáó?
— Â³ä 100 äî 130. Ç íèõ ëåâîâó
÷àñòêó çàéìàþòü ñ³ìåéí³ ñâàðêè,
á³éêè, ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïàðêóâàííÿ. Îïðàöüîâóþòüñÿ ïàòðóëüíèìè ³ íàøèì ñï³ëüíèìè åê³ïàæàìè, ÿê³ ñòâîðèëè äâà ì³ñÿö³
òîìó çà ³í³ö³àòèâè íà÷àëüíèêà
óïðàâë³ííÿ òà ï³äòðèìêè ì³ñüêîãî
ãîëîâè. «Ë³ðàìè» ¿õ íàçèâàºìî.
Ä³ëüíè÷í³ çàñòóïàþòü ðàçîì ç
ïàòðóëüíèìè ç ÷àñó äíÿ äî ÷àñó
íî÷³ íà ïðîô³ëàêòèêó âóëè÷íî¿
çëî÷èííîñò³ íà «Ðåíî Äàñòåðàõ».
À êâàðòèðí³ êðàä³æêè º?
— ¯çäÿòü êðàñòè íàø³ â ×åðí³âö³ ³ Õìåëüíèöüêèé. À õìåëüíèöüê³ ³ æèòîìèðñüê³ ¿äóòü ñþäè.
Ñâîãî ðîäó «ðîòàö³ÿ» êðèì³íàëüíèõ êàäð³â. ×àñòèíó çëî÷èí³â
ðîçêðèâàºìî, àëå ÷àñòèíà çàëèøàºòüñÿ íåðîçêðèòèìè, òîìó ùî
êðàä³¿ óäîñêîíàëþþòü çëîä³éñüêó
«ìàéñòåðí³ñòü», ùîá íå çàëèøàòè
ñë³ä³â íà ì³ñö³ çëî÷èíó. Ëþäÿì
âàðòî ïîäáàòè ïðî çáåðåæåííÿ
ñâîãî ìàéíà. Íàéêðàùèé âèõ³ä —
öå óñòàíîâêà ñèãíàë³çàö³¿. À ùå
íå âàðòî âèêëàäàòè çàéâó ³íôîðìàö³þ ó ñîöìåðåæ³ — ïðèì³ðîì,
ùî âè çáèðàºòåñü ó â³äïóñòêó.
Çëî÷èíö³ ìîí³òîðÿòü ñîöìåðåæ³
ó ïîøóêó íîâèõ æåðòâ.

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

RIA, Ñåðåäà,
25 êâ³òíÿ 2018
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КАТЕРИНА БАРКАЛОВА, ЖУРНАЛІСТКА

Рахувати чужі гроші — ознака поганого
виховання. Але не у випадку, коли йдеться про
заощадження держслужбовців високого рангу.

простір для особистої думки

«НЕОдизайн» – лідер у рекламному бізнесі Вінниці
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
«НЕОДИЗАЙН»

Ç
18
ïî
20 êâ³òíÿ ó Åêñïîöåíòð³ Â³ííèöüêî¿ òîðãîâî-ïðîìèñëîâî¿ ïàëàòè ïðîõîäèëà XXI
ì³æðåã³îíàëüíà ñïåö³àë³çîâàíà
âèñòàâêà «ÁÓÄÌÀÐÊÅÒ».
×åðãîâèé ðàç â³äâ³äóâà÷³â çäèâóâàëà ïðîäóêö³ÿ ðåêëàìíîãî
ï³äïðèºìñòâà «ÍÅÎäèçàéí»,
ÿêå ïîñò³éíî ðîçâèâàþ÷è ñâ³é
ïîòåíö³àë, áàãàòî ðîê³â ïîñï³ëü
çàéìàº ë³äèðóþ÷å ì³ñöå ó ðåêëàìíîìó á³çíåñ³ ì. Â³ííèö³ òà
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
Ðåêëàìíî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî «ÍÅÎäèçàéí» íà óêðà¿íñüêîìó ðèíêó ïîíàä 17 ðîê³â.
Êîìàíäà êâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â, ïîòóæíà ñó÷àñíà âèðîáíè÷à
áàçà ³ âì³ííÿ áóäóâàòè äîâãîòðèâàë³ ñòîñóíêè ç çàìîâíèêàìè, äîçâîëèëè çàðåêîìåíäóâàòè
ñåáå ÿê ñòàá³ëüíîãî òà íàä³éíîãî
ïàðòíåðà ó ðåêëàìíîìó á³çíåñ³. Ï³äïðèºìñòâî «ÍÅÎäèçàéí»
ïîñò³éíî áåðå ó÷àñòü ó ñïåö³àë³çîâàíèõ âèñòàâêàõ, äå ïðåäñòàâëÿº ñâî¿ íîâ³ äîñÿãíåííÿ.
423186

Çà íîâàòîðñüê³ ³äå¿, ïðîôåñ³éí³
ÿêîñò³ òà êðåàòèâí³ñòü îòðèìàí³
÷èñëåíí³ íàãîðîäè òà íîì³íàö³¿. Ó áàãàæ³ ï³äïðèºìñòâà á³ëüøå 12 000 óêëàäåíèõ äîãîâîð³â
íà âèêîíàííÿ ðåêëàìíèõ ïîñëóã,
ñåðåä çàìîâíèê³â íå ëèøå â³ò÷èçíÿí³ êîìïàí³¿, àëå ³ êîìïàí³¿
ç êðà¿í áëèæíüîãî çàðóá³ææÿ.
Îñíîâí³ íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ — ïðîåêòóâàííÿ, âèãîòîâëåííÿ òà ìîíòàæ ðåêëàìíî¿ ïðîäóêö³¿, ç âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíèõ
ìàòåð³àë³â òà òåõíîëîã³é.
Óñÿ ðåêëàìà, ÿêó ùîäíÿ Â³ííè÷àíè òà ãîñò³ íàøîãî ì³ñòà
áà÷àòü íà áàíåðàõ, á³ëáîðäàõ,
îô³ñíèõ òà àäì³í³ñòðàòèâíèõ
áóäèíêàõ, ñ³ò³ëàéòàõ, âñòàíîâëåíèõ âçäîâæ äîð³ã òà òðîòóàð³â,
ÀÇÑ — öå ðåêëàìà, ñòâîðåíà
ôàõ³âöÿìè ï³äïðèºìñòâà «ÍÅÎäèçàéí». Îêðåìî âàðòî â³äçíà÷èòè äèíàì³÷íó çîâí³øíþ ðåêëàìó ï³äïðèºìñòâà, íà òðîëåéáóñàõ, òðàìâàÿõ òà ìàðøðóòíèõ
òàêñ³, ÿêà âèêîíàíà ó òåìàòè÷íîìó íàïðÿìêó ³ ÿêó òàê ïîëþáëÿþòü æèòåë³ íàøîãî ì³ñòà.
Çàâäÿêè âèêîðèñòàííþ ñåðòèô³êîâàíèõ ìàòåð³àë³â, âëàñíî¿

âèðîáíè÷î¿ òà äèçàéíåðñüêî¿
áàçè, ðåêëàìà ó íàøîìó ì³ñò³
º ÿê³ñíèì ïðîäóêòîì.
Çà óñ³ ðîêè ³ñíóâàííÿ ðåêëàìíî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî
«ÍÅÎäèçàéí» çàðåêîìåíäóâàëî ñåáå òàêîæ, ÿê íàä³éíèé
ïàðòíåð ó ñôåð³ ïîë³ãðàô³÷íèõ
ïîñëóã. Ïðàö³âíèêàìè ô³ðìè
âèêîíóºòüñÿ ïîâíèé öèêë âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó (äèçàéí,
äîäðóêàðñüêà ï³äãîòîâêà òà
öèôðîâèé äðóã), ïðè âèãîòîâëåíí³ â³çèòîê, áëàíê³â, ô³ðìîâèõ
êîíâåðò³â, êðåàòèâíèõ ëèñò³âîê.
Âàðòî òàêîæ çãàäàòè íàøå
ñâÿòêîâå ì³ñòî ï³ä ÷àñ íîâîð³÷-

íèõ òà ð³çäâÿíèõ ñâÿò! Áàãàòî
ðîê³â âèñîêîïðîôåñ³éí³ ôàõ³âö³ ô³ðìè ïðèêðàøàþòü íàøå
ð³äíå ì³ñòî âóëè÷íèìè ã³ðëÿíäàìè, ç³ðêàìè òà ñí³æèíêàìè.
Âáèðàþ÷è öåíòðàëüí³ ïëîù³ òà
âóëèö³ ì³ñòà ó ñâÿòêîâ³ øàòè,
ñòâîðþþ÷è êàçêîâèé íàñòð³é,
ÿê æèòåëÿì ì³ñòà, òàê ³ ãîñòÿì.
Ñåðåä ïîñëóã, ÿê³ òàêîæ âèêîíóþòü ôàõ³âö³ ô³ðìè: øèðîêîôîðìàòíèé äðóê, ÓÔ-äðóê
íà òâåðäèõ ìàòåð³àëàõ, ñóâåí³ðíà
ïðîäóêö³ÿ, ôðåçåðóâàëüíî-ãðàâ³ðóâàëüí³ ðîáîòè, àäðåñí³ òàáëè÷êè òà ïîêàæ÷èêè, ïîðîøêîâå
ôàðáóâàííÿ òîùî.

Ðåêëàìíî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî «ÍÅÎäèçàéí» âèêîíóº
ñâî¿ ïîñëóãè ç³ ñòâîðåííÿ ðåêëàìè çà ìàêñèìàëüíî äîñòóïíèìè
ö³íàìè, ñàìå òîìó, óñï³øíî áåðå
ó÷àñòü ó òåíäåðíèõ çàêóï³âëÿõ,
ùî ïðîâîäÿòüñÿ ï³äïðèºìñòâàìè
íà óñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè.
Â³ííèöÿ ñüîãîäí³ ïîñòóïîâî
ïåðåòâîðþºòüñÿ ó ñó÷àñíå ºâðîïåéñüêå ì³ñòî. Ç çåëåíèìè çàòèøíèìè ïàðêàìè òà ñêâåðàìè,
äîâãèìè ï³øîõ³äíèìè âóëèöÿìè,
ÿê³ ïðèêðàøàþòü åëåìåíòè äåêîðó, à ñàìå ë³õòàðí³ ñòîâïè òà ëàâî÷êè, íîâ³ îáëàøòîâàí³ çóïèíêè
î÷³êóâàííÿ òðàíñïîðòó, óñå öå âèãîòîâëåíî ðåêëàìíî-âèðîáíè÷èì
ï³äïðèºìñòâîì «ÍÅÎäèçàéí» òà
ñòâîðþº êîìôîðòí³ óìîâè äëÿ
ìåøêàíö³â íàøîãî ì³ñòà.
Äðóæíà êîìàíäà îäíîäóìö³â
áàãàòî ðîê³â ïðàöþº íà ðèíêó
ðåêëàìíîãî á³çíåñó, ìàþ÷è ñâ³é
³íäèâ³äóàëüíèé ñòèëü, êèäàþ÷è
âèêëèê óïåðåäæåííÿì òà ñòâîðþþ÷è íîâ³ çàõîïëþþ÷³ ³äå¿.
Äèçàéí — öå óñå, ùî íàñ îòî÷óº. ßê³ñíèé äèçàéí ïîêðàùóº
íàøå æèòòÿ òà ðîáèòü éîãî ïðèºìíèì òà áåçïå÷íèì.
418146
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СІМЕЙНИЙ ЛІКАР ПРО МЕДРЕФОРМУ:
Зміни  Як зараз лікують сімейні лікарі.
Що говорять про розвінчання міфів
від Уляни Супрун. Як справляються з
невдоволеними пацієнтами та підписують
декларації. Про все це і трохи більше
поговорили з сімейним лікарем центру
первинної медико-санітарної допомоги
№ 3 Ганною Крючковою
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Ñèäÿ÷è â ÷åðç³
äî ë³êàðÿ, ìîæíà
ñêëàñòè íåâåëè÷êèé åêçèòïóë ñòîñîâíî ìåäðåôîðìè. Ïîãëÿäè ïàö³ºíò³â ïîä³ëÿþòüñÿ ïðèáëèçíî òàê, ÿê
ðåàêö³ÿ íà ïîñòè Óëÿíè Ñóïðóí
ó Ôåéñáóö³. Õòîñü íåþ çàõîïëþºòüñÿ, õòîñü íåíàâèäèòü,
êîìóñü âñå îäíî. Ë³êàð³ â öüîìó
â³äíîøåíí³ á³ëüø ïîì³ðêîâàí³.
Ñ³ìåéí³ ë³êàð³, ¿õ ìåäðåôîðìà
òîðêíóëàñÿ â ïåðøó ÷åðãó, ââàæàþòü, ùî öå ïåð³îä çì³í, ³ éîãî
ïðîñòî íåîáõ³äíî ïåðåæèòè.
ßê òåàòð ïî÷èíàºòüñÿ ç â³øàëêè,
òàê ³ ë³êàðíÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç ðåöåïö³¿. Ñàìå òóäè â ïåðøó ÷åðãó çâåðòàþòüñÿ ïàö³ºíòè, àáè ïîòðàïèòè
íà ïðèéîì äî ë³êàðÿ. Ãîëîâíèé
ë³êàð Òåòÿíà Ìàë³ê â ðîçìîâ³ ç
æóðíàë³ñòîì ïîì³òíî ïèøàºòüñÿ
òèì, ùî ë³êàðíÿ ïîçèö³îíóº ñåáå
ÿê — ïðèâ³òíà äî ïàö³ºíòà. Öå áåç
ïåðåá³ëüøåííÿ òàê. Íà ðåöåïö³¿
âàñ çàïèòàþòü, ïðî³íôîðìóþòü,
çàïèøóòü, íàïðàâëÿòü… Ñïîê³éíî, ïðèâ³òíî, ïðèºìíî.
Ùîá ïîòðàïèòè íà ïðèéîì
äî îáðàíîãî ë³êàðÿ, ïîòð³áíî
çàïèñàòèñÿ. Àëå ùîá ï³äïèñàòè
äåêëàðàö³þ, ³ñíóº æèâà ÷åðãà,
íà öåé ïðîöåñ âèä³ëåíà îñòàííÿ
ãîäèíà ïðèéîìó.
Ï³ä êàá³íåòîì ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ
Ãàííè Êðþ÷êîâî¿ ÿêðàç áóëà ÷åð-

ãà â³ííè÷àí, ùî ïðàãíóëè ï³äïèñàòè äåêëàðàö³þ. Ñêîðèñòàâøèñü
ìîæëèâ³ñòþ óêëàñòè äîãîâ³ð, ç
ë³êàðåì âäàëîñÿ ïîñï³ëêóâàòèñÿ
íà òåìó ìåäðåôîðìè.
Ñ³ìåéí³ ë³êàð³ ïåðø³ â³ä÷óëè
íà ñîá³ ä³þ ìåäðåôîðìè. ßê âè
ââàæàºòå, íîâîââåäåííÿ ïîëåãøàòü
æèòòÿ ñ³ìåéíîìó ë³êàðþ òà ïàö³ºíòó, ÷è íàâïàêè?
— ßê âàì ñêàçàòè. Ìè ðîçóì³ºìî, ùî öå áóäóòü êàðäèíàëüí³
çì³íè. Ïåðåõ³äíèé ïåð³îä áóäå
âàæêèé. Ìè öå çíàºìî, àäæå
ïðîéøëè âæå ïåð³îä, êîëè ïåðåõîäèëè íà åëåêòðîííó ñèñòåìó
ðåºñòðàö³¿. Âîíà ÷èìîñü ïîä³áíà
äî äåêëàðàö³é. Òîæ ïðîòÿãîì
òðüîõ-øåñòè ì³ñÿö³â ìàºìî ïîïðàöþâàòè ³íòåíñèâíî. Öå äàñòü
íàì ìîæëèâ³ñòü îðãàí³çóâàòè
ñâîþ ðîáîòó. Áóäåìî ÷³òêî çíàòè,
ñê³ëüêè ïàö³ºíò³â ó íàñ ïðîæèâàº,
ÿêà â³êîâà ñòðóêòóðà, òîìó ùî º
ì³ãðàö³ÿ ïàö³ºíò³â.
×è âëÿãëèñü íåâäîâîëåííÿ ñåðåä
ïàö³ºíò³â ó çâ'ÿçêó ç ìåäðåôîðìîþ?
×è áóâàþòü íà ïðèéîì³ ñêàíäàëüí³
ïàö³ºíòè?
— Ìåíøå íàáàãàòî, í³æ ðàí³øå. ² ñêàðã ìåíøå. Ëþäè ñàì³
â á³ëüøîñò³ ñâî¿é ïåðåîñìèñëèëè,
ùî ìè ìàºìî ÷åðåç öå ïðîéòè.
Çìèðèëèñÿ.
Íàð³êàííÿ ïàö³ºíò³â íàé÷àñò³øå
ïîâ’ÿçàí³…
— Ç òèì, ùî äëÿ òîãî àáè ïîòðàïèòè äî âóçüêîãî ñïåö³àë³ñòà,
ïîòð³áíå íàïðàâëåííÿ â³ä ñ³ìåé-

Підписання декларації. Сімейний лікар Ганна Крючкова приймає документи
вінничанки Тетяни та її чоловіка для підписання декларації
íîãî ë³êàðÿ. Íå çâèêëè äî öüîãî.
Àëå öÿ ñèòóàö³ÿ ìàº ïîçèòèâí³
ñòîðîíè, òîìó ùî íà ïåðâèííîìó åòàï³ ìè â³äô³ëüòðîâóºìî ïàö³ºíò³â, öå, ïî-ïåðøå. ßê ðàí³øå
áóëî? Íå âñòèãëè çðîáèòè ÓÇ²,
âæå éäóòü äî ãàñòðîëîãà, à ïî÷èíàºø âíèêàòè, òî ÷àñòî çà âåëèêèì
ðàõóíêîì äî ãàñòðîëîãà ³ íåìàº ç
÷èì ³òè. Ïî-äðóãå, ÿêùî ìè íàïðàâëÿºìî äî âóçüêîãî ñïåö³àë³ñòà,
òî âæå îáñòåæåíèõ ïàö³ºíò³â.
Íàïðàâëåííÿ ïîòð³áíå â áóäüÿêîìó âèïàäêó, ÷è º âèíÿòêè?
— Ó åêñòðåíèõ âèïàäêàõ, êîëè
ìîâà ïðî óðãåíòíó ñèòóàö³þ,
ïàö³ºíò äî âóçüêîãî ñïåö³àë³ñòà
ìîæå çâåðíóòèñÿ ñàì. ßêùî öå
õðîí³÷í³ õâîð³, âîíè éäóòü äî íàñ,
ìè äàºìî ðåêîìåíäàö³¿, ÿê³ ïîòð³áí³ â ïëàí³ äîîáñòåæåííÿ ³ âæå
ï³äãîòîâëåíèé ïîâí³ñòþ ïàö³ºíò
éäå äî âóçüêîãî ñïåö³àë³ñòà êîíêðåòíî òà ñóòî çà êîíñóëüòàö³ºþ.
Ó ªâðîï³, äëÿ òîãî ùîá ïîòðàïèòè äî âóçüêîãî ñïåö³àë³ñòà, ÷åðãè
äîñèòü òðèâàë³. Äëÿ íàøèõ ïàö³ºíò³â öå ìîæå ñòàòè ïðîáëåìîþ?

— Öå âèïðàâäàíî â òîìó ïëàí³, ùî ïîòðàïëÿþòü äî âóçüêèõ
ñïåö³àë³ñò³â ò³, êîìó ä³éñíî ïîòð³áíî. À íå ïðî âñÿê âèïàäîê
ï³øîâ, ïåðåâ³ðèâñÿ ó âñ³õ. À ïîò³ì òàê³ ïàö³ºíòè ïîâåðòàþòüñÿ
äî òåðàïåâòà ç êóïîþ ïðèçíà÷åíü
³ êàæóòü: «Ìè í³÷îãî íå áóäåìî
ïðèéìàòè, â íàñ òóò äåñÿòîê ìåäèêàìåíò³â ïðèçíà÷èëè». Ó ïðîöåñ³ ðåôîðìè ëþäè ïðèñòîñóþòüñÿ äî òàêîãî ðåæèìó â³äâ³äóâàííÿ
ë³êàðÿ. Ë³êàð³ â ñâîþ ÷åðãó áóäóòü
ï³äâèùóâàòè ñâî¿ êîìïåòåíö³¿ ³
ïîêðàùóâàòè íàâè÷êè.
Àëå º áàãàòî òàêèõ ïàö³ºíò³â,
ÿê³ âñå æèòòÿ ë³êóþòüñÿ. ² òàêèé
ïàö³ºíò ïðåêðàñíî çíàº, ùî éîìó
ïîòð³áíî, íàïðèêëàä, äî êàðä³îëîãà. À òóò êàæóòü — ñïî÷àòêó
äî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. Íó ÿê âèòðèìàòè òàêó íàïðóãó?
— Öå íå íàïðóãà, à ñòåðåîòèï, òîìó ùî ðàí³øå íà òàêó
ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ, äî ÿêî¿ çàðàç ïðèêð³ïëåíèé îäèí ë³êàð,
áóëî ÷îòèðè, à òî ³ â³ñ³ì ë³êàð³â.
² âóçüêèõ ñïåö³àë³ñò³â áóëî íà-

áàãàòî á³ëüøå. ²ñíóâàëà àáñîëþòíî ³íøà ñèñòåìà, à çàðàç ìè
âñå-òàêè îðãàí³çîâóºìî íàðîä.
Ìè äâà ðîêè â òàêîìó ðåæèì³
ïðàöþºìî. ² íà ïåâíîìó åòàï³
áóëî äóæå âàæêî. Ëþäè âçàãàë³
íå ìîãëè çðîçóì³òè, ùî â³ä íèõ
òðåáà, íàâ³ùî ³ êóäè éòè. Çàðàç
ïàö³ºíòè âæå ðîçóì³þòü, ùî ³
ÿê. Ìåíøå ñòàëî ñàìîñò³éíèõ
ïîõîä³â. Ìîæëèâî âïëèâàº òå,
ùî âóçüê³ ñïåö³àë³ñòè á³ëüøå
íå âèïèñóþòü ë³êàðíÿí³. Òîáòî
òðàâìàòîëîã³÷í³, ãàñòðî-, ëîð-,
òà ³íø³ ïàòîëîã³¿, âîíè ìèìîâîë³
âñ³ ñò³êàþòüñÿ äî íàñ.
Ùîá ïîïàñòè äî ë³êàðÿ, ïîòð³áíî ïðèéòè â ë³êàðíþ äâ³÷³. Ñïî÷àòêó çàïèñàòèñü íà ïðèéîì, à öå
çàáèðàº áàãàòî ÷àñó…
— ª òðè âàð³àíòè ñàìîçàïèñó
äî ë³êàðÿ. Ïàö³ºíò ìîæå ïðèéòè
äî ðåºñòðàòóðè, äå çáåð³ãàþòüñÿ
ïàïêè íà êîæíîãî ë³êàðÿ, òà áëàíêè çàïèñó íà íàñòóïíèé òèæäåíü.
Òàêîæ ëþäèíà ìîæå ïåðåäçâîíèòè
³ òàê çàïèñàòèñÿ íà ïðèéîì. Àáî
ñêîðèñòóâàòèñü ³íòåðíåò çàïèñîì.

РЕКЛАМА

ПОТРІБНІ ГРОШІ
НА ОПЕРАЦІЮ!

ДОПОМОЖІТЬ
НЕ ПОМЕРТИ

Лізі Насталенко 12 років

Сергію потрібна термінова
операція на серці

Її діагноз «Органічне ураження ЦНР,
паралітично-комбінований сколіоз IV ступеня»

Реквізити:
ПриватБанк –

№ 4149 4978 6710 6462
(отримувач Насталенко Юрій
Олександрович)

— У Лізи хребет не просто викривлений, він ще й прокручений
по своїй осі, — каже батько Юрій Насталенко. — Лікарі нам
казали, що треба буде робити операцію, але не раніше 15 років.
Коли дитина перестає інтенсивно рости. Та хвороба почала
дуже швидко прогресувати і ми більше не можемо чекати.
На операцію потрібно 28 тисяч доларів. Батьки просять
усіх небайдужих відгукнутися і допомогти.

Сергій Раїнчук з Браїлова Жмеринського району ремонтує взуття.
Дізнався про свою ваду серця в 17 років. Зараз йому 33. І лікарі
призначили складну операцію. Щоб людина жила, терміново
потрібно зібрати 130 тисяч гривень.

Реквізити:
Ощадбанк –

№ 4790 7010 0557 7316
(отримувач – Раїнчук Тетяна
Олександрівна, дружина Сергія)

— Треба ставити протез аорти, міняти клапан і підшивати лівий
шлуночок. Нам сказали, що це найскладніша операція, які роблять
на серці, — говорить мати Сергія Євгенія. — Ми продаємо стару
хату, але вона коштує не більше тисячі доларів, і в нас мало часу.
На останньому огляді сказали, що аорта в такому розмірі, що може
от-от розірватися. Просимо людей, хто не байдужий, допоможіть!
Телефон для зв’язку з Сергієм Раїнчуком: 096-96-71-797
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«ВАЖКО СПОЧАТКУ»
À ÿê áóòè òèì ïàö³ºíòàì, ÿêèì,
íàïðèêëàä, âêðàé âàæëèâî ïîòðàïèòè äî ë³êàðÿ ñüîãîäí³. À çàïèñó
âæå íåìà?
— Çâè÷àéíî, ìè íå â³äìîâëÿºìî ïàö³ºíòàì, ÿêùî öå ãîñòðà
ñèòóàö³ÿ, òåìïåðàòóðà, á³ëü òîùî.
Òàê³ ïàö³ºíòè ìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ æèâîþ ÷åðãîþ, ¿¿ í³õòî
íå â³äì³íÿâ. Ïðîòÿãîì ïðèéîìó
ìåäïðàö³âíèê âèõîäèòü â êîðèäîð ³ îãîëîøóº, ùî íà òàêèé-òî
÷àñ çàïèñàíèé òàêèé-òî ïàö³ºíò.
Çàïèòóº, ÷è º â³í íà ì³ñö³. Òàêîæ
ö³êàâèòüñÿ, ÷è º ïàö³ºíòè ïîçà
÷åðãîþ, ç ÿêîþ ïðîáëåìîþ. Òà
âèçíà÷àºòüñÿ ç ÷àñîì, êîëè òîé
ìîæå çàéòè äî êàá³íåòó.
Ñê³ëüêè òðèâàº ïðèéîì ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, òà ñê³ëüêè ïàö³ºíò³â
âñòèãàº ïðîêîíñóëüòóâàòè?
— Ñ³ìåéíèé ë³êàð íà ïðèéîì
ìàº ÷îòèðè ãîäèíè, ïî 20 õâèëèí íà îäíîãî ïàö³ºíòà. Ó ìåíå,
íàïðèêëàä, 16 ëþäåé çàïèñàí³
íà ñüîãîäí³øí³é ïðèéîì. Çâè÷àéíî ïîçà çàïèñîì ïðèõîäèòü
ùå ï’ÿòü-ø³ñòü. Ï³ñëÿ ÷îòèðèãîäèííîãî ïðèéîìó ë³êàð õîäèòü
íà âèêëèêè. Çàðàç ãîâîðÿòü ïðî
òå, ùî â íàñ áóäå øåñòèãîäèííèé ïðèéîì. À äàë³ âèêëèêè òà
â³äâ³äóâàííÿ ëåæà÷èõ ïàö³ºíò³â.
Òîáòî ñ³ìåéíèé ë³êàð âèêîíóº
ôóíêö³þ ùå é ïàòðîíàæíî¿ ñåñòðè, ÿêà â³äâ³äóº âàæêèõ ïàö³ºíò³â
íà äîìó? ² áàãàòî òàêèõ íà îäíîãî
ë³êàðÿ?
— Í³, äî òàêèõ ïàö³ºíò³â çàêð³ïëåíí³ ïðàö³âíèêè ç ñîöñëóæáè,
àëå ïåð³îäè÷íî ìè ñïîñòåð³ãàºìî
çà íèìè, äàºìî ïðèçíà÷åííÿ. Çîêðåìà, ÿêùî íà ä³ëüíèö³ 1800 ëþäåé, òî 30 ç íèõ, öå îäèíîê³
âàæêîõâîð³ ëþäè. Íàïðèêëàä,
íåçðÿ÷³ (ïî öóêðîâîìó ä³àáåòó),
îíêîõâîð³ òîùî…
Óæå äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü ïðàöþº
ïðîãðàìà «Äîñòóïí³ ë³êè», ÷è ÷àñòî
çâåðòàþòüñÿ ëþäè ç òàêîãî ïèòàííÿ? Íå íàð³êàþòü?
— Çâåðòàþòüñÿ ùîäåííî. Ïðèáëèçíî 30% ïàö³ºíò³â, ÿê³ ïðè-

õîäÿòü íà ïðèéîì, êîðèñòóþòüñÿ ö³ºþ ïðîãðàìîþ. ßê áè òàì
íå íàð³êàëè, àëå äëÿ äåêîãî, öå
÷è íå ºäèíà ìîæëèâ³ñòü êóïèòè
ë³êè. Êðàùå, í³æ í³÷îãî. Òà é
ö³íè äîñòóïí³, º ë³êè, ÿê³ âçàãàë³
áåçêîøòîâí³, º ç íåçíà÷íîþ äîïëàòîþ. Çîêðåìà, öå ñòîñóºòüñÿ
òðüîõ íîçîëîã³é ñåðöåâî-ñóäèííèõ çàõâîðþâàíü, öóêðîâèé ä³àáåò òà áðîíõ³àëüíà àñòìà. Ïîêè
ùî íå âêëþ÷èëè â öþ ïðîãðàìó
îá³öÿí³ íåâðîëîã³÷í³ ïðîáëåìè,
àíåì³þ òà ãàñòðîãðóïó.
ßêèé â³äñîòîê ëþäåé ïîõèëîãî
â³êó äî âàñ çâåðòàºòüñÿ?
— Ó ìåíå òåðèòîð³àëüíà ä³ëüíèöÿ òàêà âåëèêîâ³êîâà. ßêùî
áðàòè ïîõèëèé â³ê (â³ä 70 ðîê³â)
òî öå äåñü 30%. ²íîä³ òàê³ ïàö³ºíòè ñàì³ ïðèõîäÿòü íà ïðèéîì,
³íîä³ çà äîïîìîãîþ ðîäè÷³â.
ßêèì ÷èíîì çìîæå ñ³ìåéíèé
ë³êàð îáñëóãîâóâàòè ïàö³ºíò³â ç
â³ääàëåíèõ êóòî÷ê³â ì³ñòà, ÿê³ îáðàëè, íàïðèêëàä, âàøó ë³êàðíþ,
àäæå â³äìîâèòè ¿ì íå ìîæëèâî.
À ç ðàéîí³â?
Êîëè, íàïðèêëàä, ïàö³ºíò ç Êàëèí³âêè ÷è Ñòðèæàâêè ï³äïèøå
äåêëàðàö³þ ç ë³êàðåì ç ÖÏÌÑÄ
¹ 3?
— Öüîãî ìè ïîêè íå çíàºìî.
Àëå çðîçóì³ëî, ùî ô³çè÷íî öå
íå ìîæëèâî. Òîìó ùî ë³êàðþ
ïîòð³áíî áóäå â³äñèä³òè øåñòèãîäèííèé ïðèéîì ó ïîë³êë³í³ö³,
à ïîò³ì ùå ïî¿õàòè íà âèêëèêè â ð³çí³ ñòîðîíè, àáî êóäèñü
çà ì³ñòî. Ìîæëèâî, öå áóäå â³äáóâàòèñü åï³çîäè÷íî, ÷è çà äîìîâëåí³ñòþ, àáî áóäå âèä³ëÿòèñÿ
ìàøèíà.
Àëå ïåð³îä, ïîêè ë³êàð ïî¿äå
äî ïàö³ºíòà, íàâ³òü ÿêùî òîé îïëàòèòü éîìó òàêñ³ â îáèäâ³ ñòîðîíè,
çàíàäòî òðèâàëèé. Çà öåé ÷àñ ë³êàð
ì³ã áè â³äâ³äàòè ê³ëüêà ïàö³ºíò³â
â ìåæàõ ä³ëüíèö³. ßê ç öèì áóòè?
— Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî óêëàäàòè
äîãîâ³ð ç ë³êàðåì íà òàê³é â³äñòàí³, öå áóäå íåîáäóìàíèé êðîê ç³
ñòîðîíè ïàö³ºíò³â. Õî÷à ìîæëèâî

òàêèì ôàêòîðîì ìîæå ñòàòè òå,
ùî ëþäèíà, íàïðèêëàä, æèâå
â ðàéîí³, à ïðàöþº ó Â³ííèö³.
Ìîæëèâî àëüòåðíàòèâîþ çàì³ñòü
âèêëèê³â äîäîìó, ñòàíå êîíñóëüòàö³ÿ òåëåôîíîì, ñêàéïîì.
Ñòîñîâíî äåêëàðàö³é, ä³òÿì ³
áàòüêàì ìîæíà îáèðàòè îäíîãî
ë³êàðÿ, ÷è âàðòî äëÿ ä³òåé îáèðàòè ïåä³àòðà?
— Öå îñîáèñòå áàæàííÿ ëþäèíè. Âè ìîæåòå îáðàòè îäíîãî
ë³êàðÿ íà âñþ ðîäèíó, àáî êîæíîìó ÷ëåíó ðîäèíè îêðåìîãî
ë³êàðÿ. ß, íàïðèêëàä, 20 ðîê³â
ïðàöþâàëà òåðàïåâòîì, ³ çàéìàëàñÿ äîðîñëèìè ïàö³ºíòàìè. Ñòàëà
ñ³ìåéíèì ë³êàðåì, çàðàç ïðèéìàþ
ä³òåé, àëå âñå îäíî á³ëüøà ÷àñòèíà ïàö³ºíò³â — öå äîðîñë³.
À ìîæíà çàïèòàòè ñòîñîâíî
ì³ô³â, ÿê³ ðîçâ³í÷óº Ñóïðóí. Ïðî
çåëåíêó, ïðî ïåðåêèñ âîäíþ, ïðî
ôëþîðîãðàô³þ òà ñèä³ííÿ íà õîëîäíîìó? ßê äî öüîãî ñòàâëÿòüñÿ
ë³êàð³, ÿê³ âñå æèòòÿ ìàëè ñòîñîâíî öüîãî, òàê áè ìîâèòè, ïîñòóëàòè?
— Ùî ÿ âàì ñêàæó? Òàê ÿê âñ³
ëþäè ðåàãóþòü, òàê ³ ìè (ñì³ºòüñÿ). Çðîçóì³ëî, ùî êîëè ëþäèíà âñå ñâîº æèòòÿ ïðîæèëà
çà êîðäîíîì, â íå¿ ³íø³ ïîãëÿäè
íà áàãàòî ðå÷åé. Íàì ïîêè ùî öå
ñïðèéíÿòè âàæêî. Ìîæëèâî òå,
ùî ãîâîðèòü Ñóïðóí, ïðàâèëüíî.
Àëå âàðòî íàïåâíî çàñòîñîâóâàòè
ö³ íîâîââåäåííÿ íå òàê ð³çêî òà
øâèäêî.
À ÿê ñ³ìåéí³ ë³êàð³ ñòàâëÿòüñÿ
äî äîêàçîâî¿ ìåäèöèíè? Êîëè ïðèçíà÷àºòüñÿ ì³í³ìóì ë³ê³â, à çàñòóäà ïðîõîäèòü, ÿêùî ïîïèòè òåïëî¿
âîäè÷êè òà ïðîâ³òðèòè ê³ìíàòó?
— Íàø³ ë³êàð³ ïðè¿çäÿòü ç
çàêîðäîííèõ êîíôåðåíö³é ³ âñå
á³ëüøå ïðî öå ãîâîðÿòü. Àëå
â íàñ ³íøà åêîëîã³ÿ òà õàð÷óâàííÿ, ³ öå äàºòüñÿ âçíàêè.
Õî÷à ë³êàð³ çàðàç òåæ çàëåæíî
â³ä çàõâîðþâàííÿ íàìàãàþòüñÿ
ïðèçíà÷àòè á³ëüø ñèìïòîìàòè÷íå ë³êóâàííÿ. Òà çâàæàþ÷è

вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42
422082

СПОНСОР РУБРИКИ

Кілька хвилин до. Усі дані пацієнта медсестра вже ввела
в систему та очікує смс з кодом підтвердження для активації

П’ять хвилин — і в тебе є лікар
Остання година прийому в сімейного лікаря повністю присвячена
підписанню декларацій. Кожен
день таких пацієнтів буває п’ятьдесять. Уся процедура займає
приблизно п’ять хвилин. Пацієнт приносить копію паспорта
та ідентифікаційного коду. Лікар запитує номер мобільного
телефону та номер людини, якій
в разі потреби можна перетелефонувати. Медсестра вводить
у комп'ютер всі дані пацієнта.
íà âèùå ïåðåðàõîâàí³ ôàêòîðè,
íàø ³ìóí³òåò çíåñèëåíèé ³ éîãî
í³ÿê íå ïîð³âíÿòè ç ³ìóí³òåòîì
ëþäåé çà êîðäîíîì.
À ñèòóàö³ÿ íàâïàêè, âè, íàïðèêëàä, ñòàðàºòåñü ìåíøå ïðèçíà÷èòè ìåäïðåïàðàò³â ç îãëÿäó
íà íåâàæêó ñèòóàö³þ, à ïàö³ºíò
íåâäîâîëåíèé, ìîâëÿâ — õ³áà
öå ë³êàð, ÿêùî íàâ³òü ë³êóâàííÿ
íå ìîæå ïðèçíà÷èòè?

За хвилину на номер мобільного
приходить смс з кодом активації. Його медпрацівник вводить
у базу та активує декларацію.
Одразу після цього декларацію
роздруковують у двох екземплярах, лікар та пацієнт ставить свій
підпис. Один екземпляр зберігається у лікаря, інший видається
пацієнту. Усе, від цієї миті пацієнт прикріплений до обраного
лікаря. Та в будь-який час його
можна змінити.
— ×åñíî ñêàæó, ÿ ïðèçíà÷àþ ìåäèêàìåíòè, àëå ñòàðàþñü
ïî ì³í³ìóìó. Ë³êóâàòè çîâñ³ì áåç
ë³ê³â ëþäèíó çàâàæàº ùå ïñèõîëîã³÷íèé ôàêòîð. Öå òàê, ÿêáè
ÿ ï³øëà äî ³íøîãî ïðîô³ëüíîãî
ë³êàðÿ, à â³í ìåí³ í³÷îãî íå ïðèçíà÷èâ, ñêàçàâ, ùî òàê ïðîéäå.
Ìè íå ãîòîâ³ ïîêè ùî äî íîâîãî
ë³êóâàííÿ òà ïîâ³ëüíî äî öüîãî
ðóõàºìîñü.
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НАЙСПОРТИВНІША ШКОЛА
ТЕПЕР НЕ У ВІННИЦІ
Сюрприз  Обласний етап конкурсу
«Олімпійське лелеченя» вперше виграли
шаргородці. Вінницька школа № 27,
багаторічний переможець цих змагань,
залишилася за межею призерів
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

ßêà øêîëà íà Â³ííè÷÷èí³ º
íàéñïîðòèâí³øîþ? ßêùî âçÿòè äî óâàãè âèñòóïè íà ÷åìï³îíàòàõ Óêðà¿íè ç ð³çíèõ âèä³â
ñïîðòó, íåìàº ð³âíèõ øêîëÿðàì
îáëàñíîãî öåíòðó. Âîíè ïîñò³éíî âèãðàâàëè é îáëàñíèé åòàï
êîíêóðñó «Îë³ìï³éñüêå ëåëå÷åíÿ». Àëå öüîãî ðàçó ñòàëàñÿ
íåñïîä³âàíêà.
Çà ïåðø³ñòü áîðîëèñÿ äåñÿòü
êîìàíä, â³ä³áðàíèõ çà ðåçóëüòàìè
çìàãàíü ó ðàéîíàõ ³ ì³ñòàõ îáëàñíîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ. Äî ñêëàäó
êîæíî¿ âõîäèëà äþæèíà ó÷àñíèê³â 12–14 ðîê³â, ïîëîâèíó ç ÿêèõ
ñêëàäàëè ä³â÷àòà. Ïðè÷îìó õî÷à á
îäèí ñïîðòñìåí ìàâ ïðåäñòàâëÿòè êîæíó â³êîâó êàòåãîð³þ.
CЮРПРИЗИ В ЕСТАФЕТІ
Ïåðøèì ³ñïèòîì äëÿ ó÷àñíèê³â
áóëà êîìá³íîâàíà åñòàôåòà, ÿêà
ñêëàäàëàñÿ ç äåñÿòêà åòàï³â. Ä³òè
á³ãàëè â ì³øêó ³ ï³ä áàð’ºðàìè,
ïåðåñóâàëèñÿ «ïàâóêîì», âåëè
ôóòáîëüíèé ì’ÿ÷, ïåðåíîñèëè
êóëüêè òîùî.
×åðåç â³òåð äåÿê³ ñïîðòñìåíè
âòðà÷àëè ïðåäìåòè, ³ äîâîäèëîñÿ ïîâåðòàòèñÿ çà íèìè. Òîìó
ðåçóëüòàòè åñòàôåòè ïåâíîþ
ì³ðîþ ñòàëè íåñïîä³âàíèìè.
Ôàâîðèòè ³ç Â³ííèöüêî¿ øêîëè
¹ 27 ïîñ³ëè îñòàííþ ïîçèö³þ,
à íàéêðàùèé ðåçóëüòàò ïîêàçàëè
øàðãîðîäö³.
— Òàêà åñòàôåòà äàº ìîæëèâ³ñòü ð³çíîá³÷íî ï³äãîòóâàòè ä³òåé. Áî âîíà ðîçâèâàº ð³çí³ ãðóïè
ì’ÿç³â. Ó íàøîìó âèä³ ïðîãðàìè ä³â÷àòà óñï³øíî çìàãàëèñÿ ç

Öüîãî ðîêó âïåðøå
ó ïðîãðàì³ íå áóëî
àðòáîëó. Éîãî çàì³íèëè
íà îäèí ç íàéá³ëüø
ïîïóëÿðíèõ ³ãðîâèõ
âèä³â – âîëåéáîë
Ãðàëè íàâèë³ò. Ó ìàò÷³ çà òðåòº
ì³ñöå ãîñïîäàð³ ìàéäàí÷èêà ïðîãðàëè Õì³ëüíèêó. À â íàïðóæåíîìó ô³íàë³ ³ç íåâåëèêèì â³äðèâîì
ëàäèæèíö³ çäîëàëè øàðãîðîäö³â.
ПУТІВКА НА ФІНАЛ
Ï³äñóìêè ï³äáèëè ï³ñëÿ âñ³õ
åòàï³â. ² âîíè âèÿâèëèñÿ äîâîë³ íåñïîä³âàíèìè. ×³ëüíå ì³ñöå
íå ä³ñòàëîñÿ àí³ â³ííè÷àíàì, àí³
¿õ ãîëîâíèì êîíêóðåíòàì îñòàíí³õ ðîê³â — ëàäèæèíöÿì. Çàãàëüíó ïåðåìîãó çäîáóëà êîìàíäà
Øàðãîðîäñüêî¿ ðàéîííî¿ ã³ìíàç³¿. Âîíà áóëà êðàùîþ â åñòàôåò³,
âîëåéáîë³ òà ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå
ó êîíêóðñ³-ïðåçåíòàö³¿. ßê ñêàçàâ

СБУ поліція
«перестріляла»
 Ó Â³ííèö³ ô³í³øóâàâ
÷åìï³îíàò ñåðåä ïðàâîîõîðîíö³â ³ç êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè ç
ìàëîêàë³áåðíî¿ çáðî¿ «Äèíàì³àäà». Äî êîæíî¿ êîìàíäè
âõîäèëè ïî äâà ÷îëîâ³êè òà
äâ³ æ³íêè, ÿê³ âèêîíóâàëè
âïðàâè ³ç ï³ñòîëåòà òà ãâèíò³âêè. Ïåðøå ì³ñöå âèáîðîëà
êîìàíäà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿
îáëàñò³. Äðóãå — Óïðàâë³ííÿ
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó Â³ííèö³,
òðåòº — Óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ
îáëàñò³.

õëîïöÿìè, ùî ïîâ'ÿçàíî ç ô³ç³îëîã³ºþ ï³äë³òêîâîãî â³êó, — ñêàçàâ ñóääÿ çìàãàíü, ëåãêîàòëåòîë³ìï³ºöü Àíäð³é Êîâåíêî.
ВОЛЕЙБОЛ ЗАМІСТЬ АРТБОЛУ
Öüîãî ðîêó âïåðøå ó ïðîãðàì³
íå áóëî àðòáîëó. Öå ãðà, ó ÿê³é
íåîáõ³äíî âèáèâàòè ñóïåðíèê³â
ì’ÿ÷åì. ¯¿ çàì³íèëè íà îäèí ç
íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèõ ³ãðîâèõ
âèä³â — âîëåéáîë. Ïðîâîäèëè
áë³ö-ìàò÷³ ïðîòÿãîì ï'ÿòè õâèëèí. Ïðè÷îìó ó÷àñíèê³â Âñåóêðà¿íñüêî¿ þíàöüêî¿ âîëåéáîëüíî¿
ë³ãè íå äîïóñêàëè.

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

Рекорд країни
Учасники комбінованої естафети долали десяток етапів
Ïàâëî Õíèê³í, øàðãîðîäö³ çäîáóëè ïóò³âêó äî Âñåóêðà¿íñüêîãî
ô³íàëüíîãî åòàïó.
Íàñòóïí³ ì³ñöÿ ïîñ³ëè êîìàíäè Ë³òèíà ³ Ëàäèæèíà. Ïðèçåðè,
îêð³ì ãðàìîò ³ ìåäàëåé, îòðèìàëè
êîìïëåêòè ì’ÿ÷³â. Îêð³ì òîãî,
êîæåí ³ç ó÷àñíèê³â íå çàëèøèâñÿ
áåç îë³ìï³éñüêîãî ñóâåí³ðà.
ЧЕМПІОНИ ГОТУВАЛИСЯ
ПІВРОКУ
Êàï³òàí êîìàíäè Øàðãîðîäñüêî¿ ðàéîííî¿ ã³ìíàç³¿, 14-ð³÷íà
Åäâ³íà Ëåâ÷åíêî, íå ñïîä³âàëàñÿ
íà ïåðåìîãó.
— Óñå ñïîäîáàëîñÿ, ÿ äóæå çàäîâîëåíà. Òåïåð ìè ùå á³ëüøå
áóäåìî òðåíóâàòèñÿ, ùîá ñïðîáóâàòè ïåðåìîãòè íà âñåóêðà¿íñüêîìó ð³âí³, — êàæå Åäâ³íà.
Ó÷èòåëü Øàðãîðîäñüêî¿ ðàéîííî¿ ã³ìíàç³¿ ²âàí Ñåí÷èøèí ðîçïîâ³â, ùî éîãî êîìàíäà âïåðøå
ïîñ³ëà íå ò³ëüêè ÷³ëüíå, à âçàãàë³
ïðèçîâå ì³ñöå íà îáëàñíèõ çìàãàííÿõ «Îë³ìï³éñüêå ëåëå÷åíÿ».
Âîíà áðàëà ó íèõ ó÷àñòü â÷åòâåðòå, à òîð³ê çàëèøèëàñÿ ÷åòâåðòîþ.
— Ó äóø³ ñïîä³âàëèñÿ, ùî çäîáóäåìî ïåðø³ñòü. Áî ñåðéîçíî
ãîòóâàëèñÿ äî «Îë³ìï³éñüêîãî

ëåëå÷åíÿòè» ç âåðåñíÿ. Ìè ïåðåìîãëè â êîíêóðñ³ ç âîëåéáîëó,
õî÷à ó íàñ íåìàº âîëåéáîë³ñò³â
ñåðéîçíîãî ð³âíÿ. Ä³òè âå÷îðàìè
ãðàþòü ðàçîì ³ç áàòüêàìè, — ðîçêàçàâ ²âàí Ñåí÷èøèí.
СПОРТКЛАС У КОЖНІЙ
ПАРАЛЕЛІ
×îìó öüîãî ðàçó çàëèøèëàñÿ
áåç ìåäàëåé êîìàíäà Â³ííèöüêî¿ øêîëè ¹ 27, ÿêà çà îñòàííº
äåñÿòèð³÷÷ÿ ìàéæå áåççì³ííî
âèãðàâàëà îáëàñíèé êîíêóðñ.
«Îë³ìï³éñüêå ëåëå÷åíÿ» òà ðåãóëÿðíî ïîñ³äàëà ïðèçîâ³ ì³ñöÿ
íà âñåóêðà¿íñüêèõ ô³íàëàõ?
— Ðàí³øå ó öèõ çìàãàííÿõ áðàëè ó÷àñòü ó÷í³ ï’ÿòîãî–øîñòîãî
êëàñ³â. Íèí³ çìàãàþòüñÿ ä³òè
â³êîì â³ä 12 äî 14 ðîê³â, òîáòî äî äåâ'ÿòîãî êëàñó âêëþ÷íî.
À âîíè íå òàê³ îðãàí³çîâàí³, —
êàæå â÷èòåëü ô³çêóëüòóðè øêîëè
¹ 27 Ìèõàéëî Ìåëüíèê. — Áàãàòî íàøèõ êðàùèõ ó÷í³â íå ìàëè
ïðàâà âèñòóïàòè, áî âîíè ãðàþòü
íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ç âîëåéáîëó. Íà â³äì³íó â³ä êîìàíäêîíêóðåíò³â, âîëåéáîë³ñòè ÿêèõ
çìàãàþòüñÿ ëèøå â ÷åìï³îíàòàõ
îáëàñò³ ³ ì³ñòà.

 Íà ì³æíàðîäíîìó òóðí³ð³
ç êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè ó í³ìåöüêîìó Äîðòìóíä³ ÷åìï³îíàìè
ñåðåä çì³øàíèõ ïàð ñòàëè
â³ííè÷àíèí Îëåã Öàðüêîâ ³
îäåñèòêà Àííà ²ëü¿íà. Òàêîæ
óñï³øíî âèñòóïèëà é Ëåñÿ
Ëåñüê³â. Ó îë³ìï³éñüê³é
âïðàâ³ (ñòð³ëüáà ç òðüîõ ïîëîæåíü: ëåæà÷è, ç êîë³íà òà
ñòîÿ÷è ç ãâèíò³âêè äð³áíîãî êàë³áðó) âîíà âèáîðîëà
«ñð³áëî». Â³ííè÷àíêà âèáèëà
1172 î÷êè, ùî º ðåêîðäîì
Óêðà¿íè.

Найкращі
рукоборці
 Â Îäåñ³ ïðîâåëè ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç àðìñïîðòó.
Ìèõàéëî Áàäðàê ç Â³ííèö³
ïîñ³â äâà ïåðøèõ ì³ñöÿ,
Â³êòîð³ÿ Ðîæêî ç Áåðøàä³ —
äâà äðóãèõ, Äåíèñ ×îðíèé
ç Òèâðîâà — äðóãå òà òðåòº.
Âàëåð³é Ãîëóá âèáîðîâ äâà
ñð³áëà ñåðåä âåòåðàí³â.
Випуск №17 (1036)
Цікаві триходові шахові задачі на кооперативний мат надіслав до
редакції Володимир Ластівка. Він успішно “штурмує” бастіон шахових
композицій казкового жанру.
Задача №2153-2156
В. Ластівка (Черкаси)
(Друкується вперше)

«Дика качка» грає у чемпіонаті героїв АТО
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

 Íà â³ííèöüêîìó ñïîðòêîìïëåêñ³ «Íèâà» â³äêðèëè ÷åìï³îíàò
Óêðà¿íè ãåðî¿â ÀÒÎ ç ôóòáîëó.
Íà íüîãî çàâ³òàâ çíàìåíèòèé
Ñåðã³é Íàãîðíÿê, â³äîìèé ñâî¿ìè âèñòóïàìè çà íàøó «Íèâó»,
«Äí³ïðî», «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà),
«Øàõòàð» (Äîíåöüê) ³ íàö³îíàëüíó çá³ðíó. Íèí³ â³í — ïðåäñòàâíèê Ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó Óêðà¿íè,
â³öå-ïðåçèäåíò Àñîö³àö³¿ âåòåðàíñüêîãî ôóòáîëó.
— Ó Â³ííèö³ áóâàþ ÷àñòî. Öå

ìîº ð³äíå ì³ñòî. Õîò³ëîñÿ, ùîá
ð³âåíü â³ííèöüêîãî ïðîôåñ³éíîãî ôóòáîëó áóâ âèùèì, — ñêàçàâ
Ñåðã³é Íàãîðíÿê. — Ùî ñòîñóºòüñÿ çìàãàíü àòîâö³â, òî ó íèõ
íàéãîëîâí³øîþ º ìîæëèâ³ñòü
ðåàá³ë³òàö³¿ á³éö³â.
Ó íàøîìó ì³ñò³ ðîçïî÷àëè ãðàòè ï’ÿòü êîìàíä ãðóïè «Öåíòð».
Ñåðåä íèõ — é â³ííèöüêèé êîëåêòèâ «Äèêà êà÷êà». Ó ñòàðòîâîìó ïîºäèíêó â³í ïðîãðàâ
«Ïðèêîðäîííèêó» (Õìåëüíèöüêèé) — 0:2. ² ç òàêèì æå ðàõóí-

êîì ïåðåì³ã «Øòóðì» (Áåðäè÷³â,
Æèòîìèðñüêà îáëàñòü).
«Äèêà êà÷êà» ó âñåóêðà¿íñüêèõ ôóòáîëüíèõ òóðí³ðàõ
àòîâö³â ç óñï³õîì ãðàº âæå
íå ïåðøèé ð³ê. Öå çá³ðíà Â³ííèö³, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ³ç ïðåäñòàâíèê³â Ì³íîáîðîíè, ÌÍÑ,
ÌÂÑ. Àëå îñíîâó êîìàíäè
ñêëàäàþòü ïðåäñòàâíèêè Ïîâ³òðÿíèõ ñèë Óêðà¿íè ÇÑÓ.
— Áàãàòî ãðàâö³â íàøî¿ êîìàíäè ïîâåðíóëèñÿ ç â³éíè. Äåÿê³
ìàþòü êîíòóç³¿ ³ ïîðàíåííÿ. Òîìó

äëÿ íèõ ôóòáîë ñëóãóº ô³çè÷íîþ
ðåàá³ë³òàö³ºþ. Óñ³ ãðàâö³ «Äèêî¿
êà÷êè» — ó÷àñíèêè áîéîâèõ ä³é.
Õî÷à äîçâîëÿºòüñÿ âêëþ÷àòè
äî ñêëàäó ÷àñòèíó ôóòáîë³ñò³â
áåç äîñâ³äó ó÷àñò³ â ÀÒÎ, — êàæå
êàï³òàí êîìàíäè «Äèêà êà÷êà»
Îëåêñ³é Ïîïèê.
Ó ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ãåðî¿â ÀÒÎ ñòàðòóþòü 44 êîìàíäè.
Äþæèíà íàéñèëüí³øèõ çóñòð³íåòüñÿ â ñåðåäèí³ æîâòíÿ ó Êèºâ³, äå ïîçìàãàºòüñÿ çà çâàííÿ
÷åìï³îíà.

h3

(2 розв’язки)

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №17 (1383), 25 квітня 2018 року
Задача №2149
b6! Цугцванг; 1… T:a8| T:b6+ |Tb7 2. b7| K:b6|ab7:x.
Задача №2150
Kf6? Kph6!; 1. Kh6! Цугцванг; 1… Kp:h6| ?K?ph8 2. Cf8|Cf6x.
Задача №2151
Kpc2? c3!; 1.a3? b3! 1. Kd2! Цугцванг;
1… c3|b3 2. Kb3| ab3:x - мати з поля «b3»
Задача №2152
Kp:g3?h2!; 1. Ch4! Цугцванг; 1… Ke2| K4 2. Tf3| Te1x.
М. Пархоменко
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«СМАЧНО, ДОРОГО, МАЛО»: ЯКИМ
БУВ ТРЕТІЙ VINNYTSIA FOOD FEST
Післясмак  Минулого вікенду,
20–22 квітня, Центральний парк
перетворився на епіцентр гастрономічних
подій нашого міста. Шефи зі всієї країни
везли свої фірмові страви та напої, якими
тамували голод і спрагу тисяч вінничан.
Останні, в свою чергу, із задоволенням
дегустували, купували і ділилися своїми
враженнями з журналістами
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

— Çàðàäè ôåñòèâàëþ ïðè¿õàëè
³ç Øàðãîðîäñüêîãî ðàéîíó, —
ðîçïîâ³äàº Ãàëèíà. — Ó íàñ
òàêîãî, çâè÷àéíî, íåìàº, àëå
áóäåìî ñïîä³âàòèñÿ, ùî êîëèñü
ç’ÿâèòüñÿ. Øóêàëè æàá'ÿ÷³ ëàïêè, àëå íå çíàéøëè. Íàòîì³ñòü
âçÿëè ì³ä³¿, àôðîáóðãåð ³ øàøëèê — ïðîéäåìîñÿ ïî åêçîòèö³,
òàê áè ìîâèòè.
Óò³ì, çàðàäè åêçîòèêè òóäè
ïðèõîäèëè ìàéæå âñ³. Ëþäÿì
áóëî ö³êàâî ñïðîáóâàòè ìîðåïðîäóêòè, ³ñïàíñüêå ïå÷èâî ÷óððîñ,
ìîëåêóëÿðíå ìîðîçèâî, êðàôòîâ³
íàïî¿ ÷è òîé æå àôðîáóðãåð. Çî-

êðåìà, îñòàíí³é äåë³êàòåñ, ïðî
ÿêèé ò³ëüêè ³ éøëà ìîâà, ïðèïàâ äî ñìàêó íå âñ³ì. Íà äóìêó
îäíèõ, â³í áóâ äîðîãóâàòèì —
80 ãðí. ²íø³ ñòâåðäæóâàëè, ùî
îêð³ì áóëî÷êè ÷îðíîãî êîëüîðó
â³í í³÷èì íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä
ñâîãî êëàñè÷íîãî àíàëîãó.
Çàòå íàì íå âäàëîñÿ çóñòð³òè
ëþäèíè, ÿêà á æàë³ëàñÿ íà øàøëèê. «Òóò ïðåêðàñíå ì’ÿñî. ßêùî
áà÷ó çíàéîìèõ, òî íåîäì³ííî
ðàäæó áðàòè. Ùå òóò íåïîãàíèé
êðàôòîâèé ñèäð», — ãîâîðèâ â³äâ³äóâà÷ ôåñòèâàëþ Îëåêñàíäð.
Íà äóìêó ÷îëîâ³êà, çàõ³ä òðåáà
áóëî ïðîâîäèòè íà ê³ëüêà òèæí³â ï³çí³øå, êîëè ëþäè òðîõè
ðîçáåðóòüñÿ ç äà÷íèìè ñïðàâàìè. «Òîìó ³ ëþäåé íå òàê áàãàòî
ïðèéøëî. Âîñåíè áóëî íà ïî-

Наступний фестиваль буде у травні
СВІТЛАНА ЯРОВА,
ОРГАНІЗАТОР
ФЕСТИВАЛЮ

— Фестиваль
отримав море
відгуків, а для
нас це найголовніше. Є куди рухатись, є ще
багато вінничан, котрі хотіли б
отримати задоволення на фесті та не змогли потрапити у ці
вихідні. Тому зустрінемось вже

19-20 травня. Фестивалі взагалі
та Vinnytsia FoodFest зокрема, є
важливою складовою стратегії
просування міста на всеукраїнському та міжнародному рівні,
розвитку міської гастрономічної
культури. Це важливий пріоритет для міської влади та Сергія
Моргунова особисто, він вболіває за фестиваль, пропонує нові
ідеї для того, щоб фест ставав
ще кращим.

Багато вінничан приходили з дітьми.
Деяким пощастило отримати безкоштовні
смаколики від партнерів заходу

Стравою №1 було м’ясо. Більшість торгових наметів пропонували саме цю страву
ðÿäîê á³ëüøå». Ìè íàìàãàëèñÿ
ç’ÿñóâàòè ó îðãàí³çàòîð³â, ñê³ëüêè
ëþäåé â³äâ³äàëè ôåñò, àëå ó íèõ
òàêèõ äàíèõ íå âèÿâèëîñÿ. ßê ³
³íôîðìàö³¿ ïðî òå, ñê³ëüêè ê³ëîãðàì³â àáî òîíí ¿æ³ áóëî ç’¿äåíî,
à ë³òð³â íàïî¿â âèïèòî.
Ò³, êîìó äî ðóê ïîòðàïëÿâ
àíîíñ çàõîäó (ê³ëüêà õëîïö³â
ó êîñòþìàõ ñêîìîðîõ³â áåçïåðåñòàíêó ðîçäàâàëè áåçêîøòîâí³ ôåñòèâàëüí³ ãàçåòè), ìîãëè
ò³øèòèñÿ ðîçìà¿òòÿì ïðîãðàìè:
äâ³ ìóçè÷í³ ñöåíè, òàíöþâàëüí³
áàòëè, âîðêøîïè, ³íêëþçèâí³
ìàéäàí÷èêè, ìàéñòåð-êëàñè, ê³íî
íà â³äêðèòîìó ïîâ³òð³ òîùî. Áàãàòî â³ííè÷àí ïðèõîäèëè ö³ëèìè êîìïàí³ÿìè àáî ñ³ì’ÿìè, ÿê
öå çðîáèëè Ñåðã³é, Îëüãà òà ¿õ
äîíüêà Ìàð³ÿ: «Öå íàø ïåðøèé
äîñâ³ä, êîëè ìè, îòàê, âñ³ºþ ðîäèíîþ âèéøëè íà òàêîãî ðîäó
çàõ³ä. Âæå ç ñàìîãî ïî÷àòêó íàì
òóò ïîäîáàºòüñÿ, áî ¿æà ñìà÷íà,
à àòìîñôåðà êðóòà», — ñìàêóþ÷è ñòðàâàìè ãðóçèíñüêî¿ êóõí³

òà êóêóðóäçîþ, ðîçïîâ³äàëè â³ííè÷àíè. «¯ñòè á³ëüøå íå áóäåìî,
âæå íå ë³çå. À îò ìóçèêó ïîñëóõàºìî ³ç çàäîâîëåííÿì. Ìîæå ùîñü
³ íà âå÷³ð âèãàäàºìî».
Ïåðåä ïî÷àòêîì çàõîäó îðãàí³çàòîðè ïîâ³äîìèëè, ùî ¿õíÿ çàäà÷à ñòâîðèòè ì³ñöå, äå â³ííè÷àíè
òà ãîñò³ ì³ñòà îòðèìóâàòèìóòü çàäîâîëåííÿ, çîêðåìà, â³ä ¿æ³, ìóçèêè òà ñï³ëêóâàííÿ. «Çðîáèòè òàê,
ùîá êîæåí ì³ã çíàéòè íà ôåñòèâàë³ çàäîâîëåííÿ äëÿ ñåáå», — íàãîëîøóâàëè âîíè. Àëå ïîïðè òå,
ùî ìóçèêè áóëî âäîñòàëü ³ç ñàìîãî ïî÷àòêó äåÿê³ â³äâ³äóâà÷³ âñå
îäíî íå çðîçóì³ëè çàäóìó, êîëè
åñòðàäíî-äóõîâèé îðêåñòð âèêîíóâàâ êëàñè÷í³ êîìïîçèö³¿ äëÿ
íàòîâïó, ÿêèé ò³ëüêè òå é ðîáèâ,
ùî ïî¿äàâ ïåðåä íèìè ê³ëîãðàìè
øàøëèêó ³ âèïèâàâ ë³òðè ïèâà.
Â³ííè÷àíêè Âàëåíòèíà òà
Ëþäìèëà, êàæóòü, ùî áóëî áè
íåïîãàíî, ÿêáè ïåíñ³îíåðàì
çðîáèëè ï³ëüãîâ³ ö³íè ÷è, íàïðèêëàä, íåâåëè÷êó çíèæêó

Шашлик сподобався. Більшість відвідувачів, з
якими ми спілкувалися, хвалили саме цю страву

ïðè ïðåä’ÿâëåíí³ ïåíñ³éíîãî.
«Ìè ïðîõîäèëè ÿêèéñü çàêëàä,
à òàì áîðù (÷è ùî òî òàêå áóëî)
êîøòóº 46 ãðèâåíü. Òà çà òàê³
ãðîø³ ìîæíà ö³ëó êàñòðóëþ íàâàðèòè», — ï³äðàõóâàëè áàáóñ³.
Ïàí³ Í³íà, ÿêà ïðèâåëà íà ôåñòèâàëü ñâî¿õ îíóê³â-áëèçíþê³â,
Ì³øó ³ Ïàøó, ãîâîðèòü, ùî ïåðåñ³÷íà ëþäèíà çàáàãàòî íà òàêîìó çàõîä³ ñîá³ íå äîçâîëèòü:
«Ôåñòèâàëü ïîäîáàºòüñÿ, áàãàòî
íàâêîëî ìîëîä³, ìóçèêà ãàðíà,
ñò³ëüêè ð³çíèõ ñòðàâ. Àëå æ ö³íè
íåäîñòóïí³. Ñêóøòóâàëè øàøëèê
³ ñîëîäêó âàòó, íà òîìó é âñå. Ç³
ñâîºþ ïåíñ³ºþ íà á³ëüøå ðîçðàõîâóâàòè íå äîâîäèòüñÿ».
Ñóäÿ÷è ç êîìåíòàð³â ó ñîöìåðåæàõ, ðåàêö³ÿ â³ííè÷àí íà Vinnytsia
Food Fest äîâîë³ ñóïåðå÷ëèâà.
Îäí³ çàäîâîëåí³ îáñëóãîâóâàííÿì,
ö³íàìè òà ð³çíîìàí³òí³ñòþ ñòðàâ.
²íø³ ñòâåðäæóþòü, ùî ñòèêíóëèñÿ ç õàìñüêèì ñòàâëåííÿì ç áîêó
òîðãîâö³â, íå ÿê³ñíîþ ¿æåþ òà ìàëåíüêèìè ïîðö³ÿìè.

Іспанське печиво чуррос. Унікальна для нашого
міста страва, яку можна придбати тільки на
подібних заходах

418808

КІНО
ім.

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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КОНЦЕРТИ
Концерт Ірини
Василенко

кінотеатр

Коцюбинського

28 квітня, о 21.00 в артпабі «BEEF EATER» відбудеться концерт учасниці фіналу нацвідбору
Євробачення, фіналістки Х-ФАКТОРу — Ірини
Василенко. Ведучим
заходу буде Роман Гах. Вхід: 100 грн.

Концерт Vivienne
Mort у Вінниці

Месники: Війна нескінченності
Фентезі
26.04–2.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Тихе місце
Трилер, 25.04, поч. о 15.40
Вартість квитків — від 75 грн
26.04–2.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Секс-контроль
Комедія, 25.04, поч. о 12.50, 20.05
Вартість квитків — від 70 грн
26.04–2.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

11 травня на сцені обласної філармонії відбудеться виступ Vivienne
Mort — українського
інді-рок-гурт, який було
засновано у 2007 році
Даніелою Заюшкіною у 2007 році. Концерт
Вів'єн Морт у Вінниці пройде в рамках туру
на підтримку нового повноформатного альбому
«Досвід». У рамках концерту співачка презентує
10 нових композицій з нової платівки, доповнивши програму вже відомими піснями, які давно
полюбилися слухачам. Початок о 19.00. Вартість
квитків: від 150 — до 400 грн.

За подих від тебе
Гурт «A Somerset
Parade» з
концертом

Наукова фантастика, 25.04, поч. о 13.40, 19.50
Вартість квитків — від 70 грн
26.04–2.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Неймовірна історія
про велетенську грушку
Анімація, 25.04, поч. о 10.00, 14.45
Вартість квитків — від 70 грн
26.04–2.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Цієї п'ятниці, 27 квітня,
в American Bar&Grill
відбудеться концерт поп
панк гурту із Австралії
«A Somerset Parade».
Початок концерту о 20.00. Бронювання столиків
за номером (067)2195524.

Лігво монстра
Концерт групи
«Larus»

Трилер, 26.04–2.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Пташині пригоди
Анімація, 26.04–2.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

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

Таксі 5
Комедія, 25.04, поч. о 12.05, 19.40

Правда або дія

27 квітня відбудеться
концерт групи «Larus».
На вечір живої музики
запрошує арт-паб «BEEF
EATER». Ви зможете
насолодитись виступом
вінницької популярної команди. Це буде кавер-концерт, де гурт виконає відомі рок-хіти легендарних
виконавців. Початок о 21.00, тел. (067)3260737.

Трилер, 25.04, поч. о 15.35

Ремпейдж
Фантастичний екшн, 25.04, поч. о 10.00, 17.35, 21.35

ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО

Леонардо: Місія Мона Ліза

(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)

Анімація, 25.04, поч. о 14.00

Ассоль

SMARTCINEMA

Історія однієї мрії
25.04, поч. о 18.30, 3.05, поч. о 16.00

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

Тихе місце

Замовляю любов

Трилер, 25.04, поч. о 10.00, 12.00
26.04–2.05, довідка — за тел. (096)0035050

Мала сцена. Комедія для дорослих
25.04, поч. о 17.00, 3.05, поч. о 19.00

Секс-контроль

Політ над гніздом зозулі

Комедія, 25.04, поч. о 14.00, 15.40, 18.20, 20.40,
22.50. 26.04–2.05, довідка — за тел. (096)0035050

П'єса, 26.04, поч. о 18.30

ВИСТАВКИ
Виставка
живопису «Сорока
Микола & Химерні
Екзоти»
До 27 квітня у Вінницькому обласному художньому музеї проходить
виставка живопису
«Сорока Микола & Химерні Екзоти». Експозицію складають близько
30 творів живопису та інсталяції вінницького
митця. Це експериментальні дивовижні звукокольорові субстанції.
Виставка «Химерні екзоти» викличе інтерес
передусім своїми «химерами», стане предметом
дискусій, буде поживою для власних роздумів
та трактувань «екзотів», витворених розкутою уявою Миколи Сороки. Виставку можна
побачити з 9.00 до 18.00, за адресою — вул.
Соборна, 21.

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

Міжнародний
open air фестиваль
OPERAFEST
TULCHYN
8–10 червня
у легендарному Палаці
Потоцьких у Тульчині
пройде II міжнародний
оперний фестиваль під відкритим небом.
OPERAFEST TULCHYN — грандіозний open
air, який змінить ваше уявлення про оперу,
порадує приголомшливими постановками
і захоплюючими нічними програмами,
яскравими селфі-зонами й арт-просторами,
вогняним і 3D-mapping show! До «подільського
Версалю» їдуть більше 500 зірок європейської,
американської та української оперних сцен,
які виступають на престижних оперних
сценах світу!
8 червня, п’ятниця
19.00 — концерт «Гала-Опера» (кращі оперні арії
з легендарних опер: «Севільський цирульник»,
«Лючія ді Ламмермур», «Макбет», «Казки
Гофмана», «Турандот» «Травіата» та багатьох
інших).
22.00 — масштабна історична опера на 2 дії
«Мазепа» П. Чайковського.
00.00–03.00 — вогняне шоу та рок-опера «Ісус
Христос — суперзірка» Е. Л. Веббера.
9 червня, субота
16.00 — дитяча опера «Коза-Дереза»
М. Лисенка.
18.00 — феєрична опера на 2 дії «Паяци»
Р. Леонкавалло.
21.00 — ексклюзивна прем’єра опери на 3 дії
«Дон Жуан» В. А. Моцарта. Буде містична
постановка у стилі Ван Хельсинг!
00.00–03.00 — 3D-mapping show та кінопоказ
фільму «Амадей» Мілоша Формана.

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

10 червня, неділя
18.00 — концерт «Гала-Вагнер» (арії з опер
«Трістан і Ізольда», «Перстень Нібелунгів»,
«Валькірія», «Зігфрід», «Смерть богів», «Золото
Рейну» та інших).
21.00 — ексклюзивна прем’єра в Україні!
Концертна версія найкращого мюзиклу
Бродвею «Чикаго» Д. Кандера.
Вхід на фестиваль — безкоштовний!
OPERAFEST TULCHYN — поїхали за враженнями!
Замовлення чартеру до місця події на сайті bilet.vn.ua.
Детальна інформація за тел.: (0432)690–025,
(068)49–74–644 та у інфо-центрах фестивалю,
що працюють у бібліотеці ім. Тімірязєва (вул.
Соборна, 73), Вінницькій Вежі і тур-клубі
«Бідняжка».
Фестиваль проходить за підтримки Валерія
Коровія, Миколи Кучера, Лариси Білозір,
агроіндустріального холдингу МХП.
Генеральний інформаційний партнер — RIA.

417785

422532

«Музей науки»

Ідзанамі... Богиня, яка вабить
Незнайомці: Жорстокі ігри

Драма, 27.04, поч. о 18.30

Жахи, 25.04, поч. о 20.50, 22.50
26.04–2.05, довідка — за тел. (096)0035050

Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих, 2.05, поч. о 18.30

Титан
Трилер, 25.04, поч. об 11.10
26.04–2.05, довідка — за тел. (096)0035050

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР

5 терапія

Подорож маленької зірочки

Драма, 25.04, поч. о 23.40
26.04–2.05, довідка — за тел. (096)0035050

Зоряно-музична казочка
28.04, поч. об 11.00 та 13.00

Відпадний препод

Бука

Комедія, 25.04, поч. о 17.20, 19.50, 22.20
26.04–2.05, довідка — за тел. (096)0035050

Лялькове естрадно-циркове шоу
29.04, поч. об 11.00 та 13.00

(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
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ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ПОХОДУ
Пора в дорогу  Якщо вирішили насолодитися
гарною природою і вам притаманний дух
авантюризму, краще рішення — це похід.
Не хвилюйтесь, якщо ви у цій справі
початківець, потрібно лише добре
підготуватись і зібратися гарною компанією
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (097)8788788

Ùîá ïîëåãøèòè âàì çàâäàííÿ ïðè îðãàí³çàö³¿ ïîõîäó òà âáåðåãòè â³ä íåïåðåäáà÷åíèõ ñèòóàö³é âäàëèí³ â³ä öèâ³ë³çàö³¿,
ìè çàïèòàëè ïîðàäè ó ïðîôåñ³éíîãî ³íñòðóêòîðà ç àêòèâíîãî â³äïî÷èíêó ç äåñÿòèð³÷íèì ñòàæåì Þð³ÿ Ï³ëÿâîçà.
ГАРНА КОМПАНІЯ ВИРІШИТЬ
БІЛЬШІСТЬ ПРОБЛЕМ
Çà ñëîâàìè Þð³ÿ, äëÿ âàøîãî ïåðøîãî
ïîõîäó íå ïîòð³áíå äîðîãîâàðò³ñíå ñïîðÿäæåííÿ. Ïî÷àòê³âåöü øâèäøå çà âñå
íå çíàº, ÷èì êîðèñòóâàòèìåòüñÿ íàäàë³,
à ùî áóäå çàéâèì. Òîìó á³ëüø³ñòü ðå÷åé
ìîæíà âçÿòè ç äîìó, àáî íàïðîêàò.
— ª ðå÷³, ÿê³ âäîìà âàæêî çíàéòè,
íàïðèêëàä, âåëèêèé, çðó÷íèé ðþêçàê.
Éîãî, ÿê ³ ïàëàòêè òà êàðèìàò, êðàùå
áðàòè íàïðîêàò, — ðîçïîâ³äàº ³íñòðóêòîð. — Ñïàëüíèê ìîæíà çàì³íèòè ñèíòåòè÷íîþ äîìàøíüîþ êîâäðîþ, àëå âîíà
ìàº áóòè íå âàæêîþ. Îäÿã ï³äáèðàºòüñÿ
òàêîæ ñèíòåòè÷íèé. Äæèíñè òà áàéêè ç
íàòóðàëüíî¿ òêàíèíè çðó÷í³, àëå ï³ñëÿ
ïåðøîãî æ äîùó âáåðóòü â ñåáå áàãàòî
âîäè ³ ¿õ äîâãî ñóøèòè.
Çà ñëîâàìè Þð³ÿ, íàéãîëîâí³øå, ùî ïîòð³áíî äëÿ âäàëîãî ïîõîäó, öå çâè÷àéíî
ãàðíà êîìïàí³ÿ.
— Êîìïàí³ÿ ìîæå çàãëàäèòè áàãàòî
íåãàðàçä³â íåçàëåæíî â³ä òîãî, íàñê³ëüêè
âäàëî îáðàíèé ìàðøðóò, — ðîçïîâ³äàº
³íñòðóêòîð. Ãîëîâíå, ùîá áóëî áàæàííÿ, íàòõíåííÿ òà ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî
âñå, ùî ñòàíåòüñÿ, öå ïðèãîäè òà íîâ³
âðàæåííÿ.
МЕНЮ ПЛАНУЙТЕ ВДОМА
Ïëàíóþ÷è ïåðøèé ïîõ³ä, ëåãêî íàáðàòè
ç ñîáîþ çàéâèõ ðå÷åé. Òîìó êðàùå âñå
ñïëàíóâàòè ðàí³øå.

— Êîëè º ïëàí — âñå ðîáèòè ïðîñò³øå, — ðîçïîâ³äàº Þð³é Ï³ëÿâîç. —
Çà ñïèñêîì ëåãøå çðîáèòè çàêóïêó ïðîäóêò³â ³ ðîçä³ëèòè ¿õ íà âñ³õ ó÷àñíèê³â.
Êðàùå áðàòè ç ñîáîþ íå âàæêó ¿æó, ÿêó
ìîæíà ïðèãîòóâàòè íà áàãàòò³. Öå ñòîñóºòüñÿ ð³çíîìàí³òíèõ êàø òà êîíñåðâè.
Áóòåðáðîäè, öå ïåðåêóñ, íà íüîãî ðîçðàõîâóâàòè íå ïîòð³áíî. Êàø³ ðîçðàõîâóþòüñÿ
òàê ñàìî, ÿê âàðèìî âäîìà: 100 ãðàì êðóï
íà îäíó ëþäèíó. Ïîò³ì âñÿ âàãà ðîçïîä³ëÿòüñÿ ì³æ ó÷àñíèêàìè ãðóïè. Õëîïöÿì
á³ëüøå, ä³â÷àòàì — ìåíøå.
×èì äîâøèé ìàðøðóò, òèì á³ëüøå ïîòð³áíî çâàæàòè íà òå, ùî íåñåø â ðþêçàêó.
— Íå âèïðàâäàíî áðàòè â ï³øèé ïîõ³ä
áàíêó êâàñîë³ ³ ðîçðàõîâóâàòè íà òå, ùî
öå áóäå îäèí ç òâî¿õ îá³ä³â, — ðîçïîâ³äàº
Þð³é Ï³ëÿâîç. — Áàíêà ìîæå çàâàæèòè
äî ï³âòîðà ê³ëîãðàìè, à ¿æ³ ó í³é íà îäèí
ðàç. ßêùî ïðàâèëüíî ï³ä³éòè äî ñïîðÿäæåííÿ, òî íà öþ ¿æó ìîæíà íàáðàòè
ïðîäóêò³â íà òðè ðàçè.
НАЙПОПУЛЯРНІШІ МАРШРУТИ
ОПИСАНІ В ІНТЕРНЕТІ
Çà ñëîâàìè Þð³ÿ Ï³ëÿâîçà, ó Â³ííèöüê³é
îáëàñò³ íåìàº äîñòàòíüî âåëèêèõ ï³øèõ
ìàðøðóò³â, ÿê ó Êàðïàòàõ. Òóðèñòàì òóò
íå ìîæëèâî çàáëóêàòè íàñò³ëüêè, ùîá
íå çóñòð³òè ëþäåé ÷è íå çíàéòè âîäó.
— Íàø³ ë³ñè íå òàê³ âåëèê³, íàé÷àñò³øå
òè âèéäåø äî ÿêîãîñü ñåëà, — ðîçïîâ³äàº
³íñòðóêòîð. — Çâè÷àéíî, êðàùå ìàðøðóò
îáäóìàòè âäîìà. Ïðî íàéïîïóëÿðí³ø³ —
ïèøóòü â ³íòåðíåò³. ßêùî âèð³øèëè âèáðàòèñü íà ïðèðîäó ïðîñòî ïåðåíî÷óâàòè,
òî íàéêðàùå ï³ä³éäå Ïå÷îðà, Âîðîá³¿âêà.
Âçäîâæ ðóñëà Ï³âäåííîãî Áóãó áàãàòî ãàðíèõ ì³ñöü. Çàáëóäèòèñÿ âàæêî, òèì á³ëüøå,
ùî ó âñ³õ çàðàç º ñìàðòôîíè. Ïîòð³áíî
ëèøå ïîòóðáóâàòèñÿ, ùîá ç ñîáîþ áóëî
äîäàòêîâå äæåðåëî åíåðã³¿.

416206

ЩО ВЗЯТИ З СОБОЮ
Аптечка
Спальник

Каримат

Зарядний
пристрій

Ліхтарик

Сірники
(запальничка)

Шкарпетки

Посуд
Туалетний
папір

Одяг

381701

Столове
приладдя
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ИЩЕМ ИДЕАЛЬНОГО
СЕКС-ПАРТНЕРА
Не срослось  Его невозможно
соблазнить ни изысками секс-шопов,
ни новыми позами, а у вас нет сил
мириться с сексом раз в неделю? Или,
может, ваш партнер готов на «подвиги»
почти круглосуточно, а вам ничего
не хочется? Похоже, у вас
сексуальная несовместимость
Ìû ïðèâûêëè äóìàòü, ÷òî ëþáîâü è äîâåðèå — ãëàâíîå óñëîâèå ñ÷àñòëèâûõ ñåìåé. È åñëè
îíè åñòü, íèêàêèõ ïðîáëåì
â ïîñòåëè íå âîçíèêíåò. Îäíàêî â îòíîøåíèÿõ äâîèõ åñòü
åùå îäíà âàæíàÿ ïåðåìåííàÿ
ïîëîâàÿ êîíñòèòóöèÿ, òî åñòü
ïðèðîäíàÿ ñåêñóàëüíàÿ àêòèâíîñòü ÷åëîâåêà.
È ó ìóæ÷èí, è ó æåíùèí îíà
áûâàåò òðåõ òèïîâ: ñèëüíîé,
ñðåäíåé è ñëàáîé. Ïîëîâàÿ êîíñòèòóöèÿ çàäàåòñÿ ãåíåòè÷åñêè,
ôîðìèðóåòñÿ ê ìîìåíòó ïîëîâîãî ñîçðåâàíèÿ è åå íåâîçìîæíî
ïîëíîñòüþ èçìåíèòü â òå÷åíèå
æèçíè. Íî ìîæíî íåñêîëüêî
ñêîððåêòèðîâàòü.
Èäåàëüíîé ïàðîé ñ÷èòàåòñÿ òà,
ó êîòîðîé áëèçêèé òèï ñåêñóàëüíîñòè, ïðèíöèï ïðîòèâîïîëîæíîñòè ïðèòÿãèâàþòñÿ çäåñü íå ðàáîòàåò. È åñëè ó âàñ ñ ëþáèìûì
ñåêñóàëüíûå àïïåòèòû ñõî-

æè, íå âàæíî, ñêðîìíûå îíè
èëè ñ ðàçìàõîì, òî âû áóäåòå äîâîëüíû è ñ÷àñòëèâû.
Ïðîáëåìû íà÷èíàþòñÿ â ïàðàõ
ñ ïðîòèâîïîëîæíûìè òèïàìè
òåìïåðàìåíòîâ.
Ïðè÷åì áåñïîëåçíî îöåíèâàòü
èíòèìíóþ ñîâìåñòèìîñòü â íà÷àëå ðîìàíà — ñåêñ ó âñåõ â ýòîò
ïåðèîä ñòðàñòíûé è ÷àñòûé.
Òàê êàê ÷óâñòâî âëþáëåííîñòè è ýôôåêò íîâèçíû ñàìè
ïî ñåáå ñòàíîâÿòñÿ ìîùíûì
âîçáóæäàþùèì ôàêòîðîì. Ïðèìåðíî ÷åðåç ãîä ïîñòîÿííûõ
îòíîøåíèé ïðèðîäà ñíèìàåò
íàøè ìàñêè. È âûÿñíÿåòñÿ,
÷òî âû ñòðàñòíàÿ òèãðèöà, ãîòîâàÿ ê ñåêñóàëüíûì ïîäâèãàì
êàæäûé äåíü, à ó ïàðòíåðà òàê
ñåáå. Òàêèå ýêñòðåìàëüíûå ñî÷åòàíèÿ ÷àñòî ïðèâîäÿò ê ðàçâèòèþ íåâðîçîâ, îáîñòðåíèþ
êîíôëèêòîâ â ïàðå, èçìåíàì
èëè ðàçâîäàì.

421597

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 26 КВІТНЯ – 3 ТРАВНЯ

ОВЕН
На особисте життя у вас нині
може залишитися зовсім
небагато часу. Але хоча б
його присвятіть цілком і повністю коханій людині.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ,
МЕТРЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СИЛУ
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ
СКОЙ
СЕКСУАЛЬНОСТИ

ЧАСТОТА СЕКСУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
 Это главный признак половой
конституции. Личностям с сильным
сексуальным темпераментом хочется
интима ежедневно и даже по несколько раз, несмотря ни на что. При
слабой сексуальности это бывает не
чаще раза в неделю, а либидо легко
снижается при малейших неприятностях.
ВОЗРАСТ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ
 Чем раньше оно происходит, тем половая конституция сильнее. Скажем,
мальчики и девочки, созревшие в 9-10
лет, скорее будут обладать сильной
половой конституцией, а в 15-16
слабой.
ХАРАКТЕР ОВОЛОСЕНИЯ
 За сильную сексуальность нам приходится платить бурной растительностью по всему телу. Особенно тяжело
приходится страстным дамам. У них
часто растут волосы в ненужных местах
— над верхней губой, на животе и
сосках. Вспомните хотя бы художницу
Фриду Кало.
ЦВЕТ ВОЛОС И ГЛАЗ
 Чем темнее волосы и глаза, тем половая конституция сильнее, считают
исследователи из Института Кинси. Вот
почему южные народы такие страстные
и плодовитые.

ТЕЛЕЦЬ
Початок тижня обіцяє бути напруженим, часу для зустрічей
практично не буде, проте друга половина тижня змінить
ситуацію на протилежну.

ДЛИНА НОГ
 Важно соотношение роста и длины ног
– чем они короче, тем выше сексуальные аппетиты. Поэтому эталон глянцевой красоты – длинноногие модели в
реальности чаще всего оказываются
холодными и асексуальными.

БЛИЗНЮКИ

ОРГАЗМ И СКОРОСТЬ ВОЗБУЖДЕНИЯ —
ЖЕНСКИЕ ПРИЗНАКИ СЕКСУАЛЬНОСТИ
 Дамы с сильной половой конституцией легко возбуждаются и также
легко достигают оргазма. А "снежные
королевы" свой первый оргазм иногда
испытывают лишь в 40 лет.

РАК

ВЕРНОСТЬ ПАРТНЕРШЕ
 Как ни странно, признак не только
высокого интеллекта, но и сильной
половой конституции мужчины. А
романы на стороне или частые просмотры порно — следствие слабого
сексуального темперамента. Таким
мужчинам сложнее поддерживать возбуждение с постоянной партнершей,
и поэтому они вынуждены все время
искать новые стимулы.

ЛЕВ

ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ
 Также является, по мнению экспертов,
одним из признаков сильной сексуальности. Поэтому имеет смысл невзначай
поинтересоваться у нового спутника,
как часто ему приходится ставить
пломбы.

Развиваем сексуальный темперамент
 Здоровый образ жизни. Правильное питание, спорт, крепкий имунитет. Это поможет
лучше справляться с внешними стрессами, которые обычно
сильно снижают и без того слабый сексуальный темперамент.
 Развиваем интимные мышцы,
чтобы усилить общую чувствительность половых органов и
упростить достижение оргазма.
А с регулярными оргазмами, как

известно, просыпается и аппетит
к самому процессу, даже у весьма холодных барышень.
 Чаще фантазируйте и мастурбируйте. В отличие от мужчин
женщины обычно пренебрегают
этими занятием. Чем чаще вы
будете это делать, тем выше
будет естественный выброс
половых гормонов и, соответственно, выше уровень либидо.
 Гармонизировать сексуаль-

ный режим с партнером. В этом
вопросе, по мнению экспертов,
помогут честные разговоры
с партнером. Обсудите с ним
существующие несовпадения
сексуальных запросов, только
деликатно.
 Ищем компромиссы и идем
на уступки. Сексологи рекомендуют уступать партнеру с более
сильной половой конституцией,
иначе велик риск того, что он

начнет реализовывать желания
с кем-то другим.
 Уделяйте больше времени предварительным ласкам
и экспериментируйте: более
творческая прелюдия доставит
больше удовольствия обоим.
Ведь часто зажатость и предубеждения одного из партнеров
ограничивают его сексуальную
активность сильнее, чем матушка-природа.

Насолоджуйтесь тим, що вас
люблять і розуміють. І самі
проявіть турботу про свого
обранця. Тоді зірки обіцяють
вам повну гармонію, ніжність і пристрасть.
Схоже, вас будуть долати
спокуси. Але якщо бажаєте
полоскотати нерви коханій
людині, будьте обережні, є
шанс втратити все, чого ви
домагалися.
Ви цілком можете бути
щасливі і кохані, якщо все
не зіпсуєте ревнощами. Ваші
подорожі в кінці тижня буде
супроводжувати успіх і підтримка.

ДІВА
Розберіться в своїх почуттях,
так як помилкове відчуття
переваги і невгамовна жага
нових відчуттів можуть здорово ускладнити ситуацію
на особистому фронті.

ТЕРЕЗИ
Не варто завзято відстоювати свободу і незалежність,
тим більше, що на них ніхто
особливо і не робив замах.
Обов'язково проведіть разом
вечір понеділка і суботи.

СКОРПІОН
Постарайтеся адекватно оцінювати стосунки з коханою
людиною, вони розвиваються в правильному напрямку.
Зберіться, проявляйте гнучкість і оптимістичність.

СТРІЛЕЦЬ
Постарайтеся все ж не наступати двічі на одні й ті ж граблі. Сварки і скандали зараз
ні до чого, тому краще бути
терплячими і не потрапляти
на вудку власних ілюзій.

КОЗЕРІГ

«Разговаривать, а не орать и поучать»
ВИКТОРИЯ
АНДРОСОВА,
ПСИХОЛОГ

— Для выбора
потенциального
секс-партнера,
любому — и мужчине, и женщине
необходимо пару секунд. То есть
в обход сознания. Это моментальная оценка (вес, возраст,
сложение) предполагаемого
партнера по сексу по другому
именуется "бабочками в животе".
Эти самые бабочки — "продукт"

интернациональный, потому как
в любой точке мира есть такое
выражение. Да и означает схожие вещи, а именно сильное
влечение. Это буйство чувств
сопровождается небольшими
спазмами внизу живота, бешеным пульсом, которое, к сожалению, не сигнализирует о приближении секс-партнера — идеального. А вот для идеального
нужно постараться. Можно как
вариант постоянно искать и пробовать новое, и новое. Но в таком варианте есть один минус.

Если человек будет каждый день
встречаться с новым партнером
в надежде найти того самого,
так можно искать очень долго.
(И приобрести не самую хорошую репутацию). Дело в том, что
не каждый человек готов полностью расслабиться и раскрыться
в первый раз. То есть вполне возможно, что первого раза не хватит для того, чтобы рассмотреть
потенциал партнера. Так что (как
в пословице) сливки в данном
случае собрать не получится.
Не менее сложный вариант,

это воспитать в своем партнере
идеального любовника (цу) под
себя. Тут тоже имеются как плюсы, так и минусы. Минус в том,
что не каждый партнер может
быть готов к откровенному разговору, что чего-то в их интимной
жизни не хватает. Плюс же в том,
что если партнер готов слышать
и меняться, с ним могут случиться такие метаморфозы, что
секс кардинально поменяется,
и в лучшую сторону. Экспериментируйте, выбрав лучший для себя
вариант или пробуйте разные.

Емоції будуть клекотіти
в вашій душі, Не вихлюпніть
їх на кохану людину. Навіщо
ускладнювати своє життя?
Зачекайте до п'ятниці, пристрасті вляжуться, і ви все
спокійно вирішите.

ВОДОЛІЙ
Ви опинитеся в центрі уваги.
Випромінюючи енергію, життєлюбність і чарівність, ви
користуєтеся карколомним
успіхом у протилежної статі.

РИБИ
У вівторок вас може очікувати незвичайна, просто
фантастично романтична зустріч, постарайтеся
не упустити наданий долею
шанс.
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АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
ІРИНА МИРОНЮК
(18), СТУДЕНТКА

Приходить
чоловік додому
і бачить, як його
дружина ходить
гола по квартирі.
— Люба, у тебе ж стільки суконь…
Відкриває шафу.
— Ось подивися: синє, жовте,
червоне, біле, зелене, привіт,
Дімон, фіолетове…

***

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО
РОТИЧНОГО ФОТО «МІС R
RIA-2018»
IA-2018»

ГОРОСКОП
ГОРО
ОВЕН

Наталя, 211 рік

Вам придется собраться,
чтобы довести до конца
важное дело.

Весела, цілеспрямована.
мована. Люблю подорожувати,
музику, яка надихає,
хає, захоплююся спортом.
Головне в житті: батьки і улюблена справа.
КОЖНА ВІННИЧАНКА
АНКА МОЖЕ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє фото та коротку
р ур
розповідь
про себе на e-mail:
il: miss@riamedia.com.ua..
Запрошення до конкурсу
нкурсу «Міс RIA»-201
RIA»-2018
2018 і
безкоштовну професійну
есійну фотосесію
від фотостудії «INDIGO»
IGO» отримають
найвродливіші учасниці.
сниці.

ТЕЛЕЦ
Тщательно проверяйте все
факты. В воскресенье желателен пассивный отдых.

Найгар
Найгарніші
арніш
ші дівчата
д
їздятьь з «Бл
««Бліц
Б іц так
та
таксі»
сі»

БЛИЗНЕЦЫ
Грамотный подход к делу
и уверенность в своих силах обеспечат вам успех.

РАК

Залишив мужик свою машинy у дворі
і пpиклеїв на лобове скло запискy:
"Бензобак пyстий, магнітоли немає,
двигун вкpали!"
Наступного дня поруч зі своєю
запискою знаходить іншу:
"Тоді навіщо тобі колеса?"

Придется разбираться
с неотложными проблемами, возможна чрезмерная
загруженность на работе.

ЛЕВ
Оставьте достаточно
времени для дома, родственников, и решения
финансовых проблем.

***

— Мій брат Петя може пробігти
100 метрів за вісім секунд.
— Брехня! Світовий рекорд із бігу
на сто метрів — дев’ять секунд.
— Ну то й що?! Петя знає коротку
дорогу!

ДЕВА

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
АСНИЦ
НИЦЬ
«МІС RIA-2017»
7» НА:
А:

Наступает благоприятный
период для продвижения
по карьерной лестнице.

***

У буфеті:
— Дівчино, дайте, будь ласка,
пляшку горілки.
— З собою?
— Ні, без вас.

***

— Наталочко, сонечко, до нас
сьогодні гості зайдуть, приготуй
щось на вечерю?
— Без проблем, а як приготувати —
щоб ще прийшли, чи щоб більше
не приходили?

ВЕСЫ
Самое время освоить
что-то новое, записаться
на языковые курсы или
в автошколу.

ФОТОСЕСІЯ ВІД
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»
DIGO»
тел: (093) 759 05
5 55,
(096) 179 71 31

СКОРПИОН
Важные планы быстро
реализуются и принесут
прибыль.

СТРЕЛЕЦ
Благоприятное время
для начала накопления
капитала.

***

Інтернет! Інтернет! Відпусти
в туалет…
Півгодини вже сиджу, ноги
хрестиком держу!

***

Маршрутка на великій швидкості
в'їжджає у крутий поворот. З
неї випадає людина, яка одразу
встає та намагається наздогнати
транспорт. Пасажири кричать:
— Не намагайтеся, не наздоженете!
— Мушу! Я ж водій маршрутки!!!

КОЗЕРОГ
Многие дела на этой неделе будут удаваться просто
по инерции.

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
ISS.MOEMISTO.UA

ВОДОЛЕЙ
У вас все получится,
и практически все вы успеете сделать.

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

РЫБЫ
Неплохо бы вам навести порядок и в бумагах, и в голове, и в личных отношениях.

421606

420343

422293
422867

