за 20 грн на місяць

МЕДРЕФОРМА У ВІННИЦІ — В ЦИФРАХ
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RIA в квартиру

20MINUT.UA
20MIN

ВІДМОВИВ РОБОТОДАВЦЯМ
З ФЕЙСБУК ТА ГУГЛ
 Запрошення на роботу у дві

— Навіть у
таких відомих
компаніях на
дипломи мало
звертають
увагу.
Важливіше, як
ти працюєш, каже Максим

всесвітньовідомі компанії –
Гугл і Фейсбук – мав Максим Бевза
з Липовця
 Отримав їх після стажування
за океаном. Подякував
за визнання і… відмовився
 Чому хлопець прийняв таке
рішення, відмовився від зарплати,
про яку більшість навіть не мріють,
і чим займається в Україні?
с. 16

РЕКЛАМА

424773

425124

368149

425785
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ПРИДУМАЛИ СТРАТЕГІЮ,
ЯК «ПРОДАТИ» ВІННИЦЮ

ДУМКА
Вадим
ВІТКОВСЬКИЙ
ПИСЬМЕННИК

Рекордна
історія
Óïåðøå ó ìîºìó äàëåêîìó ïîä³ëüñüêîìó ñåë³ Áîð³âö³
×åðí³âåöüêîãî ðàéîíó Êíèãîþ ðåêîðä³â Óêðà¿íè áóëî
çàðåºñòðîâàíî ÿê íîâèé
ðåêîðä Óêðà¿íè — âèäàííÿ
÷îòèðèòîìíî¿ ³ñòîð³¿ îäíîãî
ñåëà, ìîº¿ Áîð³âêè, ï³ä ÷àñ
ïðåçåíòàö³¿ ¿¿ ÷åòâåðòîãî òîìó
«Ëþáîâ íà âñ³ ÷àñè» ç ñåð³¿
æóðíàëó «Â³ííèöüêèé êðàé»
(22 âèïóñê) «Ìîÿ Â³ííè÷÷èíà». Äèïëîì âðó÷èâ óïîâíîâàæåíèé Êíèãîþ ðåêîðä³â
Óêðà¿íè, íàðîäíèé õóäîæíèê
Óêðà¿íè Âîëîäèìèð Êîçþê.
Óïåðøå áóëî â³äêðèòî ³
îñâÿ÷åíî ìåìîð³àëüíó äîøêó êîëèøíüîìó áîð³â÷àíèíó Åìåðèêó Êàðîëþ Ìàíüêîâñüêîìó, â éîãî ðîäèíí³é
óñèïàëüíèö³, öåðêâ³-ðîòîíä³
ñìò ×åðí³âö³â, çàóïîê³éíó
äî 100-ð³÷÷ÿ ñìåðò³ â³äñëóæèëè â³äðàçó äâà ñâÿùåíèêè,
êàòîëèöüêèé ³ ïðàâîñëàâíèé.
Óïåðøå çà îñòàíí³õ 100 ðîê³â ðîäè÷³ Åìåðèêà Ìàíüêîâñüêîãî, ïðàïðàâíóêè Àíäæåé
³ Âîéöåõ Ìàíüêîâñüê³, ÿê³
ïðè¿õàëè ç Âàðøàâè, ñïóñòèëèñÿ ó ï³äçåìíó ÷àñòèíó
öåðêâè, äå ó í³øàõ êðèïòè
ñïî÷èâàþòü ¿õí³ ïðåäêè.
Óïåðøå ó çàõîäàõ ïîìèíàííÿ Åìåðèêà Ìàíüêîâñüêîãî ³ íà ïðåçåíòàö³¿ 4-ãî
òîìó êíèãè ïîáóâàâ Ãåíåðàëüíèé Êîíñóë Ðåñïóáë³êè
Ïîëüùà â Óêðà¿í³ ïàí Äàìÿí
×åð÷³íñê³.
Ðåøòà âñå áóëî, ÿê çàâæäè: ãîñòèííî, ùèðî, ïîáðàòñüêè…
Ñïîä³âàþñÿ, ùî ðåêîðäó
íàøîãî â êàòåãîð³¿ «Âèäàâíèöòâî, ³ñòîð³ÿ» — íàéáàãàòîòîìí³øà ³ñòîð³ÿ ñåëà â Óêðà¿í³» íàéáëèæ÷èì ÷àñîì í³õòî
íå ïîá'º, áî äëÿ öüîãî êîìóñü
çíàäîáëÿòüñÿ ðîêè, õ³áà ùî
çðîáèìî ìè öå ñàì³ — 5-é
òîì ³ñòîð³¿ ñåëà âæå ïèøó!

Місто як товар  Проект маркетингової
стратегії та бренду Вінниці ухвалили
на виконкомі міськради. Це допоможе
Вінниці сформувати гарну репутацію, що
може призвести до притоку інвестицій.
Для чого воно городянам та хіба імідж
Вінниці не «європейське місто»?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ó
÷åòâåð,
31 òðàâíÿ, âèêîíêîì ì³ñüêðàäè óõâàëèâ ïðîåêò
Ìàðêåòèíãîâî¿ ñòðàòåã³¿ «Â³ííèöÿ-2020». Öåé äîêóìåíò
äîïîìîæå ïðîñóâàòè Â³ííèöþ
â Óêðà¿í³ òà ñâ³ò³; çàëó÷àòè êîøòè â åêîíîì³êó ì³ñòà òà ñòèìóëþâàòè ðîçâèòîê á³çíåñó (goo.
gl/c8AR9i)
ßê êàçàëè ÷èíîâíèêè íà çàñ³äàíí³ âèêîíêîìó, î÷³êóâàí³
ðåçóëüòàòè â³ä ðåàë³çàö³¿ ìàðêåòèíãîâî¿ ñòðàòåã³¿ º ôîðìóâàííÿ
óí³êàëüíîãî ³ì³äæó Â³ííèö³ ÿê
ì³ñòà ñò³éêîãî ë³äåðñòâà, ³ííîâàö³éíîãî, òîëåðàíòíîãî, çáàëàíñîâàíîãî òà ãàðìîí³éíîãî.
Ìàðêåòèíãîâà ñòðàòåã³ÿ ëÿæå
â îñíîâó áðåíäó Â³ííèö³. Äëÿ
÷îãî öå? Äëÿ òîãî, ùîá âèä³ëèòè
éîãî ñåðåä ³íøèõ ì³ñò, çðîáèòè ïðèâàáëèâèì äëÿ ³íâåñòèö³é.
Ñèìâîë ìîæå çãóðòóâàòè ³ ï³äíÿòè äóõ ãðîìàäè, ñôîðìóâàòè
ïàòð³îòèçì ³ êðåàòèâí³ òåíäåíö³¿. ßê ïðàâèëî, áðåíä ìàº
â³çóàëüíå âèðàæåííÿ — äåâ³ç,
ëîãîòèï, ô³ðìîâèé ñòèëü.
ТОП-10 СЛІВ, ЯКІ КАЖУТЬ
ПРО ВІННИЦЮ
Óñÿ ðîáîòà íàä ñòâîðåííÿì
ìàðêåòèíãîâî¿ ñòðàòåã³¿ ì³ñòà
òðèâàº âæå ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â. Çîêðåìà, äëÿ öüîãî êîìàíäà êàíàäñüêèõ ôàõ³âö³â ïðîåêòó

«ÏÐÎÌ²Ñ» (Ïàðòíåðñòâî äëÿ
ðîçâèòêó ì³ñò — àâò.) ïðîâîäèëà îïèòóâàííÿ, ùîá âèçíà÷èòè ãîëîâí³ ñèìâîëè ì³ñòà.
Ôîíòàí «Ðîøåí» íà ïåðøîìó
ì³ñö³. Äàë³, âîäîíàï³ðíà âåæà
òà ñàäèáà Ìèêîëè Ïèðîãîâà.
À ùå âèçíà÷èëè äåñÿòü ñë³â,
ÿê³ àñîö³þþòüñÿ ó ìåøêàíö³â
Óêðà¿íè ç ì³ñòîì Â³ííèöÿ: ôîíòàí Roshen, Ìóçåé Ïèðîãîâà,
ºâðîïåéñüêå ì³ñòî, âîäîíàï³ðíà
âåæà Àðòèíîâà, ÷èñòîòà, Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí, òðàìâàé, çàòèøîê.

Ôîíòàí «Ðîøåí» º
ãîëîâíèì ñèìâîëîì
Â³ííèö³. Öÿ êîíñòðóêö³ÿ
é ³íø³ äåòàë³ ëÿæóòü
â îñíîâó ìàéáóòíüîãî
³ì³äæó ì³ñòà
×è º ó Â³ííèö³ âëàñíèé áðåíä?
Ó «Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó — 2020» ¿¿
íàçèâàþòü Smile City. Àáî «ì³ñòîì äîáðîçè÷ëèâèõ òà óñì³õíåíèõ ëþäåé». Òà öå âíóòð³øíº
áà÷åííÿ Â³ííèö³ äî 2020 ðîêó,
ùî íå º áðåíäîì.
Îêð³ì òîãî, ì³ñüêà âëàäà îçâó÷óº òàêèé ñëîãàí, ùî «Â³ííèöÿ — öå ñó÷àñíå ºâðîïåéñüêå
ì³ñòî». Àëå ÿê ðàí³øå ïîÿñíþâàâ êîíñóëüòàíò «ÏÐÎÌ²Ñ»
Âîëîäèìèð Ïðîñêóðí³í, öå òåæ
íå áðåíä (goo.gl/cFhf3w).
— Â³ííèöþ ìîæíà òèñÿ÷ó
ðàç³â íàçèâàòè ºâðîïåéñüêèì

— Не планували цьогоріч
відпочинок, бо немає за що.
Звичайно, можливо щось
зміниться, точно ще не відомо. Зазвичай ми з сім'єю
відпочиваємо на Дністрі.

АНАТОЛІЙ (60), ПРАЦІВНИК
АТРАКЦІОНУ:

— Цьогоріч, як і попередні
дванадцять, буду відпочивати на цьому атракціоні. Радуватиму діток. Я відпочиваю
вдома, взимку та восени.

ì³ñòîì, àëå â³ä òîãî âîíà ºâðîïåéñüêîþ íå ñòàíå, — êàçàâ
Âîëîäèìèð. — Òðåáà ïîáóäóâàòè
íà öüîìó ìàðêåòèíãîâó ñòðàòåã³þ, âèä³ëèòè êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè. ß ââàæàþ, ùî öå íå òà
óí³êàëüíà îñîáëèâ³ñòü, ÿêó òðåáà
ïðåçåíòóâàòè Â³ííèö³.
Êàíàäñüê³ ôàõ³âö³ íàïðàöþâàëè ïåðåë³ê êîíêóðåíòíèõ ïåðåâàã Â³ííèö³, ñåðåä ÿêèõ ãåîãðàô³÷íå ðîçòàøóâàííÿ, áëèçüê³ñòü
äî âåëèêèõ ì³ñò, áëèçüê³ñòü
äî Ðóìóí³¿ ³ Ìîëäîâè, äîðîæíÿ ³
òðàíñïîðòíà ñèñòåìà, çàë³çíè÷íèé âóçîë, àåðîïîðò.
À òàêîæ ïåðåâàãàìè íàøîãî
ì³ñòà íàçâàëè ë³äåðñòâî â íàäàíí³ ÿê³ñíèõ àäì³íïîñëóã, ÿê³ñòü
ì³ñöåâîãî ïðîäóêòó, ð³âåíü ö³í
íà òîâàðè ³ ïîñëóãè.

«Fedoriv». Ôàõ³âö³ ö³º¿ êîìïàí³¿
çðîáëÿòü äëÿ Â³ííèö³ êîìïëåêñíèé áðåíä, ëîãîòèï, ñëîãàí òà
áðåíä-áóê.
— Çà ïëàíîì, äî ê³íöÿ öüîãî
ðîêó ó Â³ííèö³ ç’ÿâèòüñÿ âëàñíèé áðåíä. Éîãî ðîçðîáëÿòèìå
óêðà¿íñüêà êîìïàí³ÿ Fedoriv.
×îìó ñàìå öÿ? ¯¿ îáèðàâ ïðîåêò
«ÏÐÎÌ²Ñ», çà ¿õ ðîáîòó çàïëàòèòü Óðÿä Êàíàäè. Äî òîãî æ, öÿ
êîìïàí³ÿ º íàéêðàùîþ â Óêðà¿í³, — ñêàçàâ Ïîãîñÿí. — Ïðîåêò
ñòðàòåã³¿ áóëî ðîçðîáëåíî çà ï³äòðèìêè ïðîåêòó «ÏÐÎÌ²Ñ»,
à âñå ô³íàíñóº Óðÿä Êàíàäè.
Ì³ñüê³ êîøòè íà öå íå âèòðà÷àºìî. Àëå ñàìå ì³ñüêà ðàäà áóäå
çàòâåðäæóâàòè àáî íå çàòâåðäæóâàòè ðîáîòó Àíäð³ÿ Ôåäîð³âà
(êåð³âíèêà àãåíö³¿ — àâò.)

БРЕНД РОБЛЯТЬ
ЗА КАНАДСЬКІ ГРОШІ
Óñå öå ëÿæå â îñíîâó íîâîãî
îáðàçó ì³ñòà. Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é Â³òàë³é Ïîãîñÿí ñêàçàâ, ùî
íàä öèì áóäå ïðàöþâàòè àãåíö³ÿ

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

Де ви плануєте відпочивати цього літа?

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

АННА (23), ВЧИТЕЛЬКА:

Агенція Fedoriv — одна з найвідоміших фірм України,
яка робила бренди як містам, так і компаніям. У її
портфоліо нові образи Києва, «Ощадбанку», «Нової
пошти», OLX, «Wine Time», Rabota.ua тощо

МАЙЯ (72), ПЕНСІОНЕРКА:

ОЛЕКСАНДР (27), ІСТОРИК:

ТЕТЯНА (42), БУХГАЛТЕР:

РОМАН (19), СТУДЕНТ:

— Я 20 років пропрацювала
електрозварницею. У минулому році лікувалася в санаторії у Немирові. Цьогоріч
буду відпочивати вдома,
адже путівку дають через рік.

— Відпочивати цього літа
не буду. Просто немає часу,
дуже багато роботи, яку
не можна відкласти. Можливо, пізніше кудись поїду, але
навіть не знаю, коли вийде.

— Зазвичай їздила щороку
у відпустку в Крим. Потім
в Одесу. Цьогоріч нікуди
відпочивати не поїду. Буду
у Вінниці. На це у мене є свої
причини.

— Ще точно не вирішив.
Можливо поїду на море, але
не в Україні. Надаю перевагу
закордонним курортам. Там
набагато комфортніше, ніж
у нас.

426029
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«МУНІЦИПАЛЬНЕ ЖИТЛО» БУДЕ
НА СТАРОМУ МІСТІ. ЯКА ЦІНА?
Нерухомість  У мерії визначилися
з наступним об’єктом програми
«Муніципальне житло», за якою зводять
нерухомість за доступною ціною для
пільговиків, молоді та бюджетників. Це
буде десятиповерхівка, яку побудують
поблизу лікарні №3. Яка ціна квадратного
метра та скільки буде квартир?

Хто може стати учасником програми

працівники
бюджетних
та державних
установ

працівники
міських та
обласних
комунальних
підприємств
Вінницької
області

люди
з інвалідністю*

громадяни України, що вимушено переміщені
з Автономної
Республіки Крим
та зони проведення АТО

ветерани
праці

учасники
бойових дій та
члени їх сімей,
що зареєстровані у Вінниці
та Вінницькій
області

багатодітні
сім’ї

громадяни
(сім’ї), що
перебувають
на обліку, як ті,
що потребують
поліпшення
житлових умов

ЩО ДЛЯ ЦЬОГО
ПОТРІБНО
молоді сім’ї та
одинокі громадяни до 35 років включно

громадяни
України,
жителі Вінниці,
що не відносяться до вищевказаних
категорій

Ïðîãðàìà ì³ñüêîãî æèòëà çà äîñòóïíèìè ö³íàìè ä³º ç 2009 ðîêó ³
çà íåþ îòðèìàëè êâàðòèðè ïîíàä
äâ³ òèñÿ÷³ â³ííè÷àí. Öå, â ïåðøó
÷åðãó, áþäæåòíèêè, ìîëîäü. À
ï³ñëÿ ïî÷àòêó ÀÒÎ (íèí³ ÎÎÑ
- àâò.) ïåðøî÷åðãîâå ïðàâî ïðèäáàòè êâàðòèðè ìàþòü é ÀÒÎâö³.
Íîâèé ä³ì áóäóþòü íà Ñòàðîìó
Ì³ñò³ íà Ìàÿêîâñüêîãî, 138. ² ó
ì³ñüêðàä³ âèçíà÷èëèñÿ ç âàðò³ñòþ
æèòëà — 10 390 ãðí çà ì2. Óæå
ìîæíà çàðåºñòðóâàòèñÿ íà ó÷àñòü
ó ïðîãðàì³. Õî÷à º ïåâí³ óìîâè,
÷åðåç ÿê³ ïðèäáàòè ìóí³öèïàëüíå
æèòëî çìîæå íå êîæíà ëþäèíà.

àâò.). Öå íàéäåøåâøå ó ì³ñò³
íîâå æèòëî. À ïîò³ì ïîäèâèëèñÿ íà ÿê³ñòü òà óìîâè, ùî ïðîïîíóþòü — ³ îäðàçó ïîãîäèëàñÿ
íà ó÷àñòü ó ïðîãðàì³ «Ìóí³öèïàëüíå æèòëî». Ó äîì³ àâòîíîìíå
îïàëåííÿ, º çîâí³øíº óòåïëåííÿ,
âæå ñòîÿòü óñ³ ë³÷èëüíèêè, äîáðèé ðåìîíò, — êàçàâ õëîïåöü ï³ä
÷àñ âðó÷åííÿ êëþ÷³â â³ä êâàðòèðè
(goo.gl/GfiVuL).
Òàì æå òåïåð áóäóþòü ùå
îäèí ïóñêîâèé êîìïëåêñ — ä³ì
íà 92 êâàðòèðè. Éîãî ïëàíóþòü
çäàòè ïîâí³ñòþ äî 30 ãðóäíÿ
2018 ðîêó.
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é Â³òàë³é Ïîãîñÿí ðîçêàçàâ, ùî ó 2018-ìó ðîçïî÷íóòü áóä³âíèöòâî ùå îäíîãî
áóäèíêó íà Ñòàðîìó Ì³ñò³.

òàæïðîåêò» (goo.gl/aVtJTG).
À ùå ì³ñüê³ ÷èíîâíèêè ï³äíÿëè âàðò³ñòü êâàäðàòíîãî ìåòðà
â ìóí³öèïàëüíîìó æèòë³. ßêùî
íà Ïåòðà Çàïîðîæöÿ, 4 «êâàäðàò»
êîøòóâàâ 9800 ãðèâåíü, òî ó ìàéáóòíüîìó äîì³ íà Ìàÿêîâñüêîãî — 10 930 ãðèâåíü çà ì2.
Çà ³íôîðìàö³ºþ ïîðòàëó
DOM. RIA, òàêà ö³íà º íèæ÷å ðèíêîâî¿. Ó Â³ííèö³ æèòëî
ìîæíà ïðèäáàòè ïðè ñåðåäí³é
âàðòîñò³ 11–12 òèñÿ÷ ãðèâåíü
çà «êâàäðàò» (goo.gl/3np4hN).

Äëÿ áþäæåòíèê³â òà ïðàö³âíèê³â êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ —
23 îäíîê³ìíàòí³ òà 7 äâîê³ìíàòíèõ êâàðòèð ì³æ ïåðøèì òà äåñÿòèì ïîâåðõîì.
Äëÿ ³íøèõ êàòåãîð³é — 27 êâàðòèð ì³æ ïåðøèì òà äåñÿòèì ïîâåðõîì.
Óïðàâèòåëü Ôîíäó ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ÿêèé º âèêîíàâöåì ïðîãðàìè «Ìóí³öèïàëüíå æèòëî», îòðèìàº íà ïðîäàæ 13 êâàðòèð ì³æ ïåðøèì òà
âîñüìèì ïîâåðõàìè.

ЗВЕЛИ ШІСТЬ ОБ’ЄКТІВ
Ç 2009 ðîêó çà ïðîãðàìîþ «Ìóí³öèïàëüíå æèòëî» çâåëè ï’ÿòü
îá’ºêò³â — áàãàòîïîâåðõ³âêè
íà Âèøåíüö³, ó Â³éñüêîâîìó ì³ñòå÷êó òà Çàìîñò³. Îñòàíí³é îá’ºêò
çäàëè â ëþòîìó öüîãî ðîêó — ä³ì
íà 80 êâàðòèð, ùî çíàõîäèòüñÿ
íà âóëèö³ Ïåòðà Çàïîðîæöÿ.
Ñåðã³é Áàá³÷åâ ïðèäáàâ äâîê³ìíàòíó êâàðòèðó çà ö³ºþ ïðîãðàìîþ íà ñüîìîìó ïîâåðñ³ äîìó
íà Ïåòðà Çàïîðîæöÿ.
— Ö³íà íà êâàäðàòí³ ìåòðè
äóæå ãàðíà (9800 ãðí çà ì 2 —

ПРО НОВУ ЦІНУ
Íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè âèêëàëè íîâó ³íôîðìàö³þ ùîäî ìàéáóòíüîãî áóäèíêó â ïðîãðàì³.
Øîñòèé îá’ºêò «Ìóí³öèïàëüíîãî
æèòëà» çâåäóòü ïîáëèçó ë³êàðí³
¹ 3. Â³í çíàõîäèòüñÿ íà âóëèö³
Ìàÿêîâñüêîãî, 138, ùî íà Ñòàðîìó Ì³ñò³. Ç 2000-õ ðîê³â òàì
ñòî¿òü íåäîáóäîâà.
ßêùî ìèíóë³ îá’ºêòè áóäóâàëî
äåðæï³äïðèºìñòâî Ì³í³ñòåðñòâà
îáîðîíè «Â³ííèöüêå ³íæåíåðíîáóä³âåëüíå óïðàâë³ííÿ», òî öåé
çâîäèòèìå òîâàðèñòâî «Áóäìîí-

ЯКІ КВОТИ НА КВАРТИРИ
Íà Ìàÿêîâñüêîãî çâåäóòü
äåñÿòèïîâåðõ³âêó, â ÿê³é áóäå
80 êâàðòèð. Íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè
âèêëàëè ð³øåííÿ, çà ÿêèì ñòàëî
â³äîìî, ñê³ëüêè íà êîãî ðîçïîä³ëÿòü êâàðòèð (goo.gl/2R21Si).
Äëÿ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ 1-î¿
ãðóïè äàäóòü ÷îòèðè îäíîê³ìíàòíèõ êâàðòèðè òà îäíó äâîê³ìíàòíó íà ïåðøîìó ïîâåðñ³.
Äëÿ ðîäèí ÀÒÎâö³â — òðè
îäíîê³ìíàòí³ òà äâ³ äâîê³ìíàòí³
êâàðòèðè ì³æ ïåðøèì òà ÷åòâåðòèì ïîâåðõîì áóäèíêó.

ЯК ПРИДБАТИ КВАРТИРУ
Äëÿ êóï³âë³ ìóí³öèïàëüíî¿
êâàðòèðè º ïåâí³ óìîâè: ëþäèíà
ìàº áóòè â îäí³é ç êàòåãîð³é ï³ëüãîâèê³â, ïðàâî êóïèòè êâàðòèðó
âèçíà÷àºòüñÿ íà æåðåáêóâàíí³.
Ïîðÿäîê æåðåáêóâàííÿ ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ åòàï³â: ïåðøèé âèçíà÷àþòü ëþäåé, ùî îòðèìàþòü
êâàðòèðè, à äðóãèé åòàï — ïîâåðõ, ê³ëüê³ñòü ê³ìíàò òà íîìåð
êâàðòèðè.
Ùîïðàâäà, º âèíÿòêè: ëþäè ç
³íâàë³äí³ñòþ îòðèìóþòü êâàðòèðè ò³ëüêè íà 1-îìó ïîâåðñ³ ìó-

ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Сплатити єдиним платежем
не менше 30% від вартості
житла, яке буде придбане
в рамках Програми
В разі необхідності отримати
та погасити кредит
на придбання житла
Звернутися із заявою
до виконкому Вінницької
міської ради

*люди з інвалідністю можуть отримати житло
тільки на 1 поверсі
Додаткова інформація та перелік документів
за посиланням goo.gl/riNwey

í³öèïàëüíèõ áóäèíê³â. Äåòàëüíî
ïðî ïîðÿäîê çà öèì ïîñèëàííÿì
(goo.gl/eAbKvs).
Ïîò³ì ïîòð³áíî ñïëàòèòè ïåðøèé âíåñîê — 30% â³ä âàðòîñò³
æèòëà, à äàë³ ïëàòèòè ð³âíèìè ÷àñòèíàìè. Àáî âçÿòè ³ïîòåêó â³ä «Óêðãàçáàíêó» ðîçì³ðîì äî 1,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü ³ ñòðîêîì íà ïîãàøåííÿ
äî 20 ðîê³â (goo.gl/yupNsc).
Àëå ïåðåä óñ³ì öèì ïîòð³áíî
ïîäàòè çàÿâêó íà «Ìóí³öèïàëüíå
æèòëî». Ïî÷àòîê ðåºñòðàö³¿ áóäå
11 ÷åðâíÿ. Îñòàíí³ çàÿâêè ïðèéìàòèìóòü äî 2 ëèïíÿ. Äîêóìåíòè íà ó÷àñòü ïîòð³áíî ïîäàâàòè
íà ðîáî÷å ì³ñöå ¹ 37 â «Ïðîçîðîìó îô³ñ³», ùî çíàõîäèòüñÿ
íà Ñîáîðí³é, 59.
Äîâ³äêè, îçíàéîìëåííÿ ç ïàðàìåòðàìè êâàðòèð òîùî — çà òàêèìè àäðåñàìè:
 «Ïðîçîðèé îô³ñ» (Ñîáîðíà,
59), ðîá. ì³ñöå 37;
 Ìóí³öèïàëüíèé ôîíä óïðàâë³ííÿ òà ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà (Ñîáîðíà, 64, îô. 2, 4-é
ïîâåðõ). Òåëåôîíè: (0432) 69–
99–03, (068) 642–83–80, (095)
474–38–34, (093) 041–38–14.

Набережну від вандалів захищатимуть поліцейські
МИКИТА ПАНАСЕНКО, (073)0476879

 Ïðåäñòàâíèêè îðãàí³çàö³¿,
ÿêà çàéìàºòüñÿ áëàãîóñòðîºì íàáåðåæíî¿ «Ðîøåí», ñêàðæàòüñÿ
íà âàíäàë³â, ùî ðóéíóþòü íàáåðåæíó. Ïîïðîñèëè â ïîë³ö³¿ îêðåìèé åê³ïàæ íà ÷àñ øîó ôîíòàíó.
Ïàòðóëüí³ ïîãîäèëèñÿ.
Ó íåä³ëþ, 27 òðàâíÿ, ó ðåäàêö³þ çàòåëåôîíóâàâ â³ííè÷àíèí
íà ³ì'ÿ Ìàêñèì ³ ïîâ³äîìèâ,
ùî íà ä³â÷èíó, ùî â³äïî÷èâàëà
íà íàáåðåæí³é «Ðîøåí», âïàâ
øìàòîê ïëèòêè. Â³í ñêàçàâ, ùî
íà ì³ñöå ïðè¿õàëè ë³êàð³ øâèäêî¿
äîïîìîãè òà ïðàâîîõîðîíö³.

²íôîðìàö³þ ï³äòâåðäèëè
ó ïðåñ-ñëóæá³ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Ðå÷íèöÿ
óïðàâë³ííÿ Òåòÿíà Ô³ùóê ñêàçàëà, ùî ïîë³öåéñüê³ ä³éñíî âè¿æäæàëè íà òàêèé ³íöèäåíò.
— Ïðè¿õàâ åê³ïàæ ³ îäðàçó âèêëèêàëè øâèäêó, îñê³ëüêè ó ä³â÷èíè áóëà ïîðàíåíà ðóêà, —
êàæå Òåòÿíà. — ¯¿ çàáðàëè äî ë³êàðí³.
Âîëîäèìèð Õîäàöüêèé, äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
«Ïîä³ëüñüêèé òóðèñòè÷íî-³íôîðìàö³éíèé öåíòð», ùî îáñëóãîâóº
íàáåðåæíó, ñïî÷àòêó íå ïîâ³ðèâ

ó òå, ùî ñòàëîñÿ.
— Äî íàñ í³ÿêèõ ñêàðã ç áîêó
ïîòåðï³ëî¿ íå íàäõîäèëî, — êàæå
â³í. — Øóêàëè ì³ñöå, ç ÿêîãî
âïàëà ïëèòêà. Àëå çà òðè äí³
íå çíàéøëè ì³ñöå, äå á âîíà
ìîãëà â³äïàñòè. Âèð³øèëè, ùî
öåé âèïàäîê — ëèøå ÷óòêè.
Ïîò³ì â³ä îïåðàòîðó ôîíòàíó
«Ðîøåí» óòðèìóâà÷³ íàáåðåæíî¿
ä³çíàëèñÿ, ùî ìîâà éäå ïðî óëàìîê ïëèòêè, ÿêèé â³äêîëîâñÿ â³ä
áåòîííèõ ÷àñòèí ó ïàðêàí³.
— Ñêîð³ø çà âñå éîãî â³äêîëîëè ñïåö³àëüíî, — êàæå Âîëîäèìèð. — Ñàì ïî ñîá³ øìàòîê

ðîçì³ðîì òðè íà ï’ÿòü ñàíòèìåòð³â, íå ì³ã â³äïàñòè â³ä ö³ë³ñíî¿
ïëèòêè. Òîä³ çíîâó ïîñòàº ïðîáëåìà âàíäàë³çìó, ïðî ÿêó ìè
äàâíî ãîâîðèìî.
Õîäàöüêèé êàæå, ùî íà íàáåðåæí³é ïîñò³éíî ââå÷åð³ çáèðàºòüñÿ ìîëîäü, ÿêà âèïèâàº ³ ïî÷èíàº ëàìàòè âñå íàâêîëî. Íàâ³òü
ñì³òòºâ³ áàêè ïî÷àëè âèðèâàòè
ðàçîì ç òðîòóàðíîþ ïëèòêîþ,
äî ÿêî¿ âîíè áóëè ïðèêðó÷åí³.
— Ï³äë³òêè õîäÿòü ïî ïåðèëàõ
íà íàáåðåæí³é, ñòðèáàþòü ó âîäó,
âèëàçÿòü íà ñàì ôîíòàí, — êàæå
Õîäàöüêèé. — Ìè çâåðíóëèñÿ

äî ïîë³ö³¿, ùîá âèä³ëèëè åê³ïàæ,
ÿêèé áè îõîðîíÿâ áåçïåêó òóò,
õî÷à á ï³ä ÷àñ ñâ³òëî-ìóçè÷íîãî
øîó.
Ðå÷íèöÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Òåòÿíà Ô³ùóê çàïåâíèëà, ùî ëèñòà
â óïðàâë³íí³ îòðèìàëè ³ âæå ç
30 òðàâíÿ íà íàáåðåæí³é ïðàöþº
îêðåìèé åê³ïàæ.
— Öå îêðåìèé ïàòðóëü, — ñêàçàëà âîíà. — Ïðàöþâàòèìå òàì
êîæíîãî äíÿ ç 19.00 äî 22.00.
Ó ð³çí³ äí³ öå áóäå åê³ïàæ íà àâòîìîá³ë³ àáî ï³øèé, àáî âåëî.
Çâåðòàòè óâàãó áóäóòü àáñîëþòíî
íà âñ³ âèäè ïðàâîïîðóøåíü.
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#SAVEOLEGSENTSOV: ОГОЛОСИЛИ
«ЧЕРВОНУ КАРТКУ» КРЕМЛЮ
Небайдужі  У Вінниці громадські
активісти, митці та волонтери
закликали звільнити українців, які
ув'язнені в Росії з політичних міркувань.
Також звернулися до міжнародної
спільноти з вимогою бойкотувати
Чемпіонат світу з футболу,
який скоро стартує у РФ
МИКИТА
ПАНАСЕНКО,
(073)0476879

Ó
ñóáîòó,
2 ÷åðâíÿ, Â³ííèöÿ ïðèºäíàëàñÿ äî äåñÿòê³â ì³ñò ïî âñüîìó
ñâ³òó, ó ÿêèõ ïðîõîäèòü àêö³ÿ
#SaveOlegSentsov. Àêòèâ³ñòè âèéøëè íà ªâðîïåéñüêó ïëîùó ç
ïëàêàòàìè íà ï³äòðèìêó á³ëüøå
70 óêðà¿íö³â, ÿêèõ óòðèìóþòü
â ðîñ³éñüêèõ â'ÿçíèöÿõ.
Òàêîæ çàêëèêàëè áîéêîòóâàòè
×åìï³îíàò ñâ³òó ç ôóòáîëó, ÿêèé
ñêîðî ðîçïî÷íåòüñÿ â Ðîñ³¿.
— Ó êîæíîãî ñâîÿ ³ñòîð³ÿ òà
óìîâè óòðèìàííÿ. Õòîñü íà ïîëîíåíèõ ï³àðèòüñÿ. Õòîñü ðåàëüíî ïðàöþº. Ñòàâàòè á³ëüø
â³äîìèì óâ’ÿçíåíèì, ùîá òåáå
îáì³íÿëè øâèäøå ³íøèõ —
íå òîé øëÿõ, ïî ÿêîìó ÿ õîò³â
áè ïðîéòè, — çà÷èòóº ëèñò Ñåíöîâà ïðåäñòàâíèöÿ Ôóíäàö³¿ ðå-

ã³îíàëüíèõ ³í³ö³àòèâ ó Â³ííèö³
Ìàðèíà Òóæàíñüêà. — ß íå õî÷ó
òÿãòè êîâäðó íà ñåáå. ß õî÷ó
çàëèøèòèñÿ ïðîñòî ïð³çâèùåì
ó çàãàëüíîìó ñïèñêó. Íàâðÿä
÷è ìåí³ çàïðîïîíóþòü âèéòè îñòàíí³ì. Àëå öå áóâ áè
õîðîøèé âèá³ð. Íå òðåáà íàñ
âèòÿãóâàòè áóäü-ÿêîþ ö³íîþ.
Ïåðåìîãà â³ä öüîãî íå ñòàíå
áëèæ÷îþ. Âèêîðèñòîâóâàòè íàñ
ÿê çáðîþ ïðîòè âîðîãà — òàê.
[…] ßêùî íàì ñóäèëîñÿ ñòàòè
öâÿõàìè â êðèøö³ òðóíè òèðàíà — òî ÿ õîò³â áè áóòè òàêèì
öâÿõîì…
Çà÷èòàëè ñïèñîê ïîë³òâ’ÿçí³â,
ÿêèõ óòðèìóþòü â ðîñ³éñüêèõ
òþðìàõ. Âåëèêà ê³ëüê³ñòü ç
íèõ — ïðåäñòàâíèêè êðèìñüêî-òàòàðñüêîãî íàðîäó. Ñïèñîê óêðà¿íñüêèõ òà êðèìñüêîòàòàðñüêèõ ïîë³òóâ'ÿçíåíèõ
ìîæíà çíàéòè çà ïîñèëàííÿì:
(goo.gl/bcP25j).
— ß ïðîë³òàâ íàä òóíäðîþ,

На «червоній картці» Кремлю люди писали, за що саме вони
«дискваліфікують» Росію. Наприклад, за порушення прав людини в Криму
íàä ò³ºþ òþðìîþ, äå çàðàç ïåðåáóâàº Îëåã Ñåíöîâ, — ñêàçàâ
â³ííèöüêèõ õóäîæíèê Â³êòîð
Áàéðàê. — Âîíà íàâ³òü ç ïîâ³òðÿ
âèãëÿäàº ñòðàøíî, íå êàæó÷è
âæå ïðî òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ òàì
âñåðåäèí³. ß õîò³â áè, ùîá ò³
âáîë³âàëüíèêè, ÿê³ ïðèëåòÿòü
ë³òàêàìè íà öåé ÷åìï³îíàò ñâ³òó, òàêîæ ïîäèâèëèñÿ ç ïîâ³òðÿ
íà öþ òþðìó ³ óÿâèëè, ùî ñîáîþ ÿâëÿº íèí³øí³é ïóò³íñüêèé
ðåæèì.
Àêòèâ³ñòè îãîëîñèëè «÷åðâîíó
êàðòêó» Êðåìëþ, à ïåðåä òèì
ãîëîñíî çàñâèñò³ëè ó ñóää³âñüê³
ôóòáîëüí³ ñâèñòêè. Íà ö³é êàðòö³ êîæåí çì³ã íàïèñàòè, çà ùî
ñàìå â³í õî÷å äàòè öþ êàðòêó
ïóò³íñüêîìó ðåæèìó.

Звільнити усіх політув’язнених

Олег Сенцов — український кінорежисер, сценарист і письменник, уродженець Сімферополя.
Навесні 2014 року після анексії
Криму затриманий російськими правоохоронним органами

за підозрою в тероризмі. У серпні
2015 засуджений до 20 років колонії суворого режиму. Сенцов
не визнав себе винним, заявив
про тортури і назвав справу політичною і сфабрикованою.
З 14 травня 2018 року оголосив безстрокове голодування.
Тобто 2 червня, коли в багатьох
країнах світу проходили акції
#SaveOlegSentsov на підтримку
вимог Сенцова, йшов 19-ий день з
початку голодування.Олег Сенцов
не вимагає свободи для себе, але
наполягає на звільненні українських політв'язнів з російських
в'язниць.

У центрі зайнятості пропонують тимчасову роботу
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334

 Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ïîãîäèííà îïëàòà òà ùå é
âèïëàòà ïî áåçðîá³òòþ — óñå öå
ïðîïîíóþòü öåíòðè çàéíÿòîñò³
íà òèì÷àñîâ³é ðîáîò³. Òàêå ì³ñöå
â³äêðèâàþòü ðîáîòîäàâö³, êîëè
¿ì ïîòð³áíî âèêîíàòè ðàçîâó
ðîáîòó. Ïðè öüîìó òèì÷àñîâèé
ðîá³òíèê îòðèìóº âñ³ ãàðàíò³¿ òà
ñòðàõîâèé ñòàæ ó òðóäîâó êíèæêó. Ùîïðàâäà, òèì÷àñîâå ì³ñöå
ðîáîòè ìîæíà îôîðìèòè ò³ëüêè
â³ä îäíîãî äî 180 äí³â.
ПІСЛЯ ТИМЧАСОВОЇ —
НА ПОСТІЙНУ
Áîãäàíà Îâ÷àðåíêî — ìåíåäæåð ïî ðîáîò³ ç êë³ºíòàìè â îäíîìó ç ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà. Àëå
âîíà òóò ïðàöþº òèì÷àñîâî. Ïðè
öüîìó îôîðìëåíà îô³ö³éíî.
— ß çâåðíóëàñÿ ó öåíòð çàéíÿòîñò³, ñòàëà íà îáë³ê, ³ çãîäîì
ìåí³ çàïðîïîíóâàëè òèì÷àñîâå
ì³ñöå ðîáîòè. Òðîõè çäèâóâàëàñÿ,

àäæå ÿ õîò³ëà çíàéòè ïîñò³éíó
ðîáîòó. Àëå ìåí³ ïîÿñíèëè, ùî
òóò í³÷îãî ñòðàøíîãî, — ñêàçàëà
ïàí³ Áîãäàíà. — Ðîçêàçàëè, ùî
áóäå ïîãîäèííà îïëàòà òà îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Öåé
ì³ñÿöü ÿ ùå áóäó ïðàöþâàòè
òàêèì ÷èíîì. À ïîò³ì ìàº áóòè
ñòàæóâàííÿ òà ñïîä³âàþñü, ùî
çìîæó âëàøòóâàòèñÿ òóò íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Áî ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ, êîëåêòèâ äðóæíèé.
Íà÷àëüíèê öåõó ï³äïðèºìñòâà
«Ñåò³ô» Îëåã Þõòåíêî, äå çàðàç
ïðàöþº Áîãäàíà, ðîçêàçàâ òðîõè
ïðî ñïåöèô³êó ðîáîòè òà íàâ³ùî ¿ì çíàäîáèâñÿ òèì÷àñîâèé
ðîá³òíèê.
— Ìè çàéìàºìîñÿ ðåìîíòîì
àâòîìîá³ë³â, âèðîáíèöòâîì ñêëÿíèõ ìåáë³â òà çäàºìî â îðåíäó
ïðèì³ùåííÿ. Êë³ºíò³â áàãàòî,
à êîëèøíÿ ìåíåäæåð ï³øëà
â äåêðåòíó â³äïóñòêó. Òîìó, íàñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, êåð³âíèöòâî
âèð³øèëî çðîáèòè òèì÷àñîâå ì³ñ-

öå ðîáîòè, ùîá çíàéòè ëþäèíó
íà çàì³íó, — ðîçêàçàâ ïàí Îëåã.
ЯКІ ВИГОДИ
Ó Ïðàâîáåðåæíîìó öåíòð³ çàéíÿòîñò³ ðîçïîâ³ëè, ùî òèì÷àñîâ³
ì³ñöÿ ðîáîòè ÷àñòî ñòâîðþþòü
â³ííèöüê³ ï³äïðèºìö³, ùî ïðàöþþòü ó ñôåð³ ïîñëóã òà íà âèðîáíèöòâàõ ð³çíîãî òèïó.
— Â³ä ðîáîòîäàâöÿ íàäõîäèòü
ïðîïîçèö³ÿ â ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ — çâåðíåííÿ íà ³ì'ÿ äèðåêòîðà öåíòðó çàéíÿòîñò³ ïðî
òå, ùî íà éîãî ï³äïðèºìñòâ³
ñòâîðåí³ ïîçàøòàòí³ îäèíèö³
äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò òèì÷àñîâîãî õàðàêòåðó. Ï³äïðèºìåöü
âêàçóº óìîâè ðîáîòè òà ðîçì³ð
çàðîá³òíî¿ ïëàòè äëÿ òèì÷àñîâîãî
ðîá³òíèêà. ² íàø öåíòð ïðîïîíóº
áåçðîá³òí³é ëþäèí³ âèêîíàííÿ
öèõ ðîá³ò, — ðîçêàçàëà êåð³âíèöÿ
â³ää³ëó âçàºìîä³¿ ç ðîáîòîäàâöÿìè
Àë³íà Ë³ñîâñüêà
Âèãîäîþ äëÿ ðîáîòîäàâöÿ ó ïî-

ä³áíèõ ì³ñöÿõ º òå, ùî ëþäèíó
ìîæíà âçÿòè äëÿ âèêîíàííÿ ðàçîâî¿ ðîáîòè: îçäîáëåííÿ òåðèòîð³¿,
ïðîâåñòè äîêóìåíòîîá³ã íà ï³äïðèºìñòâ³ òîùî.
— Öÿ ðîáîòà ìîæå çàéìàòè ÿê
äâà äí³, òàê ³ ìàêñèìàëüíî äîçâîëåíèõ 180 êàëåíäàðíèõ äí³â. Ùå
îäíèì ïëþñîì äëÿ ðîáîòîäàâöÿ
º òå, ùî â³í ñïëà÷óº çàðïëàòó
çà ôàêòè÷íî âèêîíàíó ðîáîòó, —
êàæå Ë³ñîâñüêà.
Ïåðåâàãàìè äëÿ áåçðîá³òíèõ º
òå, ùî ï³ä ÷àñ òèì÷àñîâî¿ ðîáîòè
âîíè ïðîäîâæóþòü îòðèìóâàòè
âèïëàòè ïî áåçðîá³òòþ. Ðàçîì
ç òèì, ¿õíÿ ïðàöÿ íà òèì÷àñîâ³é ðîáîò³ òàêîæ îïëà÷óºòüñÿ. ²
º îô³ö³éíèì ì³ñöåì ïðàöåâëàøòóâàííÿ, çà ÿêå íàðàõîâóºòüñÿ
ñòðàõîâèé ñòàæ.
— Äîñèòü ÷àñòî ðîáîòîäàâö³,
ÿê³ çàëó÷àëè áåçðîá³òíèõ íà âèêîíàííÿ òèì÷àñîâî¿ ðîáîòè,
ñòâîðþâàëè äëÿ íèõ ïîñò³éí³
ðîáî÷³ ì³ñöÿ. Çà öå ðîáîòîäàâö³

îòðèìóþòü êîìïåíñàö³þ ºäèíîãî
ñîö³àëüíîãî âíåñêó â ðîçì³ð³ 22%
ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó, — ðîçêàçàëà êåð³âíèöÿ â³ää³ëó âçàºìîä³¿ ç
ðîáîòîäàâöÿìè Àë³íà Ë³ñîâñüêà.
Òàê, äëÿ ïðèêëàäó, ó 2017 ðîö³
íà òèì÷àñîâó ðîáîòó âëàøòóâàëè 250 áåçðîá³òíèõ, ñåðåä ÿêèõ
200 ëþäåé ïåðåâåëè íà ïîñò³éíó
ðîáîòó. À ìàéæå çà ï'ÿòü ì³ñÿö³â 2018 ðîêó — 138 áåçðîá³òíèõ
îòðèìàëè òèì÷àñîâå ì³ñöå ðîáîòè, ç ÿêèõ 80 — ïîò³ì ñòàëè
ïðàöþâàòè íà ïîñò³éí³é îñíîâ³.

ДОВІДКА
Лівобережний міжрайонний
центр зайнятості
Привокзальна, 28
(0432)27–89–83, (0432)27–83–73
Правобережний міжрайонний
центр зайнятості
Стрілецька, 3 а
(0432)55–44–90, (0432)27–87–17
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МНЕНИЕ

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, БЛОГЕР:

Если замечать то, что у тебя есть,
а не то, чего не хватает, счастье
приходит быстрее. И удовольствия
в жизни становится больше.

простір для особистої думки

Дороги європейської якості від ТОВ «СП «АВТОСТРАДА»
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
ТОВ «СП «АВТОСТРАДА»

Ïîäîðîæóþ÷è Â³ííè÷÷èíîþ ïî àâòîøëÿõó Ì-12
«Ñòðèé–Òåðíîï³ëü–Êðîïèâíèöüêèé–Çíàì’ÿíêà», â³ä÷óâàºø, ùî
Óêðà¿íà — ä³éñíî ªâðîïà. ² öå íå äèâíî,
àäæå öåé ìàðøðóò º ÷àñòèíîþ òðàíñíàö³îíàëüíîãî òðàíñïîðòíîãî êîðèäîðó «GO
Highway», ùî ïîºäíóº óêðà¿íñüê³ ÷îðíîìîðñüê³ ïîðòè Îäåñè òà Ìèêîëàºâà ç
ïîëüñüêèìè ïîðòàìè íà Áàëò³éñüêîìó ìîð³
ó Ãäàíñüêó òà Ãäèí³.
Íàéñó÷àñí³øå îáëàäíàííÿ, íîâ³òí³
òåõíîëîã³¿, êâàë³ô³êîâàí³ ôàõ³âö³ — öå
âñå ïðî ÒÎÂ «ÑÏ «Àâòîñòðàäà», ÿêå âæå
äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü âèêîíóº ïîòî÷íèé
ðåìîíò òðàñè Ì-12. Íàðàç³ âæå â³äðåìîíòîâàíà ÷àñòèíà àâòîøëÿõó íà ä³ëÿíêàõ êì 361+000 — êì 377+376 ó ìåæàõ

Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
Ìèíóëîãî ðîêó êîìïàí³ÿ âèêîíóâàëà
äîðîæí³ ðîáîòè ïîáëèçó ñåëà Ëóêàø³âêà
Ë³òèíñüêîãî ðàéîíó. Ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ âæå âï³çíàþòü ïîìàðàí÷åâó òåõí³êó,
ÿêîþ ïðîâîäÿòüñÿ áóä³âåëüí³ ðîáîòè.
«×óäîâî, ùî ïî÷àëè ðåìîíòóâàòè öþ
äîðîãó. Îñòàíí³é ðàç ¿¿ ðåìîíòóâàëè ùå
ïðè Ñîþç³. À âæå ìàéæå 30 ðîê³â òóò
ðîáèëè ëèøå ÿìêîâ³ ðåìîíòè. Àëå æ òàê
íå ïîâèííî áóòè, áî öå òðàñà ì³æíàðîäíîãî çíà÷åííÿ. Òà é ñåëî íàøå âæå ñòàëî
ïðàêòè÷íî ÷àñòèíîþ ì³ñòà, — ä³ëèòüñÿ
âðàæåííÿìè æèòåëü ñ. Ëóêàø³âêà Ñåðã³é Íàãîðíèé. — Äî ðå÷³, ÿ ïîì³òèâ, ùî
ÿêîñü îñîáëèâî âèêîíóºòüñÿ ðåìîíò —
òóò íå çàëèâàþòü ÿìè, à ïîâí³ñòþ ïåðåðîáëÿþòü ïîêðèòòÿ. Òà ùå é òåõí³êà âñÿ
íîâåíüêà, ïîäèâ³òüñÿ — îäí³ «í³ìö³» ïðàöþþòü. Òàê ñàìî áóëî ³ ìèíóëîãî ðîêó,
êîëè òóò öÿ «Àâòîñòðàäà» ïðàöþâàëà.
Ðàí³øå ÿ äóìàâ, ùî ÿê çàâæäè ðàçîì ç³
ñí³ãîì òóò ç³éäå é àñôàëüò. Âèÿâèëîñÿ,
ùî í³. Ìèíóëîð³÷íå ïîêðèòòÿ çàëèøèëîñÿ íåóøêîäæåíèì. À öüîãî ðîêó öåé
àâòîøëÿõ ïðîäîâæóþòü ðåìîíòóâàòè
äàë³. Íàðåøò³ ìè ìàòèìåìî íîðìàëüí³
äîðîãè».
Îíîâëåí³ äîðîãè ðåìîíòóþòüñÿ çà ºâðîïåéñüêèìè ñòàíäàðòàìè, ùî ãàðàíòóº òðèâàë³ñòü ñëóæáè òàêèõ äîð³ã äåñÿòêè ðîê³â. Àñôàëüò óêëàäàºòüñÿ ó òðè
øàðè çàãàëüíîþ òîâùèíîþ íå ìåíøå
30 ñì. Óñ³ ðîáîòè ìàêñèìàëüíî àâòîìàòèçîâàí³ òà âèêîíóþòüñÿ íàéíîâ³òí³øîþ
òåõí³êîþ. Âñ³ åòàïè áóä³âíèöòâà ðåòåëüíî

êîíòðîëþþòüñÿ òà ïåðåâ³ðÿþòüñÿ íà â³äïîâ³äí³ñòü äåðæàâíèì ³ ºâðîïåéñüêèì
ñòàíäàðòàì. Âñå öå ãàðàíòóº íàéâèùó
ÿê³ñòü â³äðåìîíòîâàíèõ äîð³ã.
Íà âêàçàíèõ ä³ëÿíêàõ «Àâòîñòðàäà»
ïðîâîäèòü òàêîæ ðîçøèðåííÿ äîðîãè:
âîíà ñòàíå øèðøîþ ç êîæíîãî áîêó
â ìåæàõ äâîõ ìåòð³â. Åêñïåðòè ïîÿñíþþòü, ðîçøèðåííÿ äîðîãè — òðóäîì³ñòêèé
ïðîöåñ. Àäæå öå ôàêòè÷íî áóä³âíèöòâî
íîâî¿ äîðîãè ç âèêîðèñòàííÿì çîâñ³ì ³íøî¿ òåõíîëîã³¿: ñòåëèòüñÿ 7 ð³çíèõ øàð³â
(ï³ñîê, ùåá³íü, ñ³òêà ³ ò. ä.) çàãàëüíîþ
òîâùèíîþ 1 ì.
«Íàøå êðåäî — ÿê³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïðîôåñ³îíàë³çì. Ìàºìî ñïðàâæíþ
êîìàíäó äîñâ³ä÷åíèõ àâòîäîðîæíèê³â ³
âèêîðèñòîâóºìî ëèøå íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿. Íàøèì îñíîâíèì ïîñòà÷àëüíèêîì
îáëàäíàííÿ º ñâ³òîâèé ë³äåð «Wirtgen
Group», ÿêèé âêëþ÷àº â ñåáå òàê³ áðåíäè, ÿê WIRTGEN, VOGELE, HAMM,
KLEEMANN òà BENNINGHOVEN, —
óòî÷íþº Àíàòîë³é Âàêàð, äèðåêòîð ÒÎÂ
«ÑÏ «Àâòîñòðàäà», àâòîäîðîæíèê ç
40-ð³÷íèì ñòàæåì. — À íàø àñôàëüòîáåòîííèé çàâîä «BENINGHOVEN
MBA 200» âçàãàë³ íå ìàº àíàëîã³â
â Óêðà¿í³. Éîãî óí³êàëüí³ñòü â òîìó,
ùî îáëàäíàííÿ ïðàöþº ç äîòðèìàííÿì
âèìîã ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà. Òàêîæ ìè ìàºìî ñïåö³àë³çîâàíó
ëàáîðàòîð³þ, ÿêà â ö³ëîäîáîâîìó ðåæèì³
çä³éñíþº êîíòðîëü ÿêîñò³ ãóäðîíó/àñôàëüòó. Ïåðåêîíàíèé, ùî ÿê³ñòü íàøèõ
äîð³ã — íàéêðàùà â Óêðà¿í³».
426031

РЕКЛАМА
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ЗАРПЛАТА РЕКТОРА ЗРОСЛА ВТРИЧІ
Огляд декларацій  Минулого року
ректори звітували про майно і доходи
вперше. Тоді RIA з декларацій дізналася,
що у Вінниці працює найбагатший ректор
країни. Цього року, проглядаючи свіжі
звіти керівників державних вузів, бачимо —
багатій потратився, але в усіх зросли
зарплати. У декого сильно. Аж утричі
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (067)7857674

Ùî ïîì³íÿëîñÿ çà ð³ê â æèòò³
ðåêòîð³â äåðæàâíèõ âóç³â, áà÷èìî ³ç ¿õí³õ äåêëàðàö³é. Çâ³òè ïðî
ìàéíî ³ ñòàòêè êåð³âíèê³â øåñòè
ãîëîâíèõ âèø³â ðåäàêö³ÿ ìîí³òîðèëà òîð³ê ³ çàðàç ïðîãëÿíóëà
ñâ³æ³ äåêëàðàö³¿, ïîäàí³ íàâåñí³
öüîãî ðîêó. Ç íèõ áà÷èìî: îäí³
äîáðå ïîòðàòèëèñÿ, ³íø³ ïðîñòî
òðîõè ñêóïèëèñÿ. À îò ùî ñòîñóºòüñÿ çàðîá³òíèõ ïëàò, òî ó âñ³õ
îäíà òåíäåíö³ÿ — çà ðåêòîðñüê³
ïîñàäè ñòàëè ïëàòèòè á³ëüøå.
Òîð³ê, íàãàäàºìî, êîëè ðåêòîðè
çâ³òóâàëè âïåðøå, êåð³âíèöÿ ïåäóí³âåðñèòåòó íå ïîñòàâèëà êîìè,
³ ¿¿ ð³÷íà çàðïëàòà, âêàçàíà ç êîï³éêàìè, ÷èòàëàñÿ ÿê ì³ëüéîííà ñóìà. Íàñïðàâä³ æ, ó àâòîðêè
ïîìèëêè íàéìåíø îïëà÷óâàíå
ì³ñöå ñåðåä óñ³õ ðåêòîð³â äåðæàâ-

äåðæàâíîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ. Àëå
â ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè — íà íåâåëèêó ñóìó. Íà 66 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Íà ñê³ëüêè ñòàëè á³ëüøèìè ð³÷í³
âèïëàòè ó ðåøòè ðåêòîð³â? Ðîçáåðåìîñÿ ïî ïîðÿäêó.
Ó íàéá³ëüøîìó ïëþñ³ îïèíèâñÿ ðåêòîð ìåäóí³âåðñèòåòó. Éîãî
ð³÷íà çàðïëàòà çðîñëà á³ëüøå, ÿê
íà 400 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ó ïîïåðåäí³é äåêëàðàö³¿ áóëà âêàçàíà
âòðè÷³ ìåíøà ñóìà.
Àëå é òàêå ï³äâèùåííÿ íå âèâåëî Âàñèëÿ Ìîðîçà íà ì³ñöå
íàéá³ëüø îïëà÷óâàíîãî ðåêòîðà
Â³ííèö³, áî ³ â Ðîìàíà Ãðèíþêà
çàðïëàòà òåæ ïîá³ëüøàëà. Íà ÿê³
ñóìè çì³íèëèñÿ âèïëàòè çà îñíîâíèì ì³ñöåì ðîáîòè â êîæíîãî
ç øåñòè êåð³âíèê³â äåðæàâíèõ
âèø³â — äèâ³òüñÿ â ³íôîãðàô³ö³.
Ìèíóëîãî ðîêó, êîëè â RIA
âèéøîâ ïîä³áíèé ìàòåð³àë ïðî
ñòàòêè ³ çàðîá³òêè, ïîêàçàí³ ðåêòîðàìè ó ñâî¿õ äåêëàðàö³ÿõ, àâòîðàì òåëåôîíóâàëè ãåðî¿ ñòàòò³.
Íàéá³ëüøå æ³íîê îáóðèëî, ùî
æóðíàë³ñòè íå ïîðàõóâàëè ðàçîì ç
ðåêòîðñüêèìè ñòàâêàìè çàðïëàòè
çà ñóì³ñíèöòâîì, ãîíîðàðè àáî
ïåíñ³éí³ âèïëàòè. À ñàìå òàêèõ
ãðîøåé â äåÿêèõ ðåêòîð³â ä³éñíî áàãàòî. ßêùî ¿õ ï³äñóìóâàòè,
òî íàá³ãàþòü ìàéæå ì³ëüéîíí³
ñóìè.
Ðåêòîð òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó
çàäåêëàðóâàâ 86 òèñÿ÷ ãðèâåíü
ãîíîðàð³â òà çàðïëàòè çà ñóì³ñíèöòâî. Ðåêòîð àãðàðíîãî

íèõ âèø³â Â³ííèö³ áóëî òîð³ê ³
çàëèøàºòüñÿ öüîãî ðîêó.
Ó êîãî áóëà íàéá³ëüø îïëà÷óâàíà ïîñàäà, ðåäàêö³ÿ ïèñàëà
â ñòàòò³ «Íàéáàãàòøèé â êðà¿í³
ðåêòîð æèâå ó Â³ííèö³» (goo.
gl/UMcuxo). Ó í³é éøëîñÿ, ùî
êåð³âíèê âèùîãî íàâ÷àëüíîãî
çàêëàäó, ÿêèé ïåðå¿õàâ äî íàñ
ç³ Ñõîäó, íå ò³ëüêè îòðèìóº
íàéá³ëüøó çàðïëàòíþ ñåðåä â³ííèöüêèõ ðåêòîð³â, àëå é ìàº
íàéá³ëüøå àêòèâ³â ñåðåä âñ³õ
ðåêòîð³â êðà¿íè. Çàëèøàºòüñÿ
ïåðøèì é çàðàç Ðîìàí Ãðèíþê
ò³ëüêè ó çàðïëàòíîìó ðåéòèíãó.
Éîãî îïëàòà ïðàö³ çà îñíîâíèì
ì³ñöåì ðîáîòè ð³âíî â òðè ðàçè
ïåðåâèùóº ñóìó, ÿêó îòðèìóº òà
ñàìà ðåêòîðêà ïåäàãîã³÷íîãî.
Ðåêòîðñüêà ñòàâêà Íàòàë³¿ Ëàçàðåíêî çðîñëà çà ð³ê, ÿê ³ â ðåøòè
ïåðåâ³ðåíèõ íàìè êåð³âíèê³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Â³ííèö³

íàïèñàâ, ùî òàêèõ âèïëàò ìàâ
ëèøåíü 7,5 òèñÿ÷³. Ó êåð³âíèö³
ïåäàãîã³÷íîãî íåìàº âçàãàë³ í³ÿêèõ ïîä³áíèõ äîõîä³â. Äî 40 òèñÿ÷ ãðèâåíü íå äîòÿãëà çàðïëàòà
çà ñóì³ñíèöòâîì â äèðåêòîðêè
òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî ³íñòèòóòó.
Íàòîì³ñòü ðåêòîð Äîíåöüêîãî
íàö³îíàëüíîãî ïîçà îñíîâíîþ
çàðïëàòîþ çàðîáèâ 272 òèñÿ÷³
çà ñóì³ñíèöòâî. Öÿ ñóìà ðàçîì

Ó íàéá³ëüøîìó ïëþñ³
îïèíèâñÿ ðåêòîð
ìåäóí³âåðñèòåòó.
Éîãî ð³÷íà çàðïëàòà
çðîñëà á³ëüøå, ÿê
íà 400 òèñÿ÷ ãðèâåíü
ç çàðïëàòîþ ñêëàäàº áåç ìàëîãî ì³ëüéîí. ×èìàë³ íåîñíîâí³
ïðîôåñ³éí³ äîõîäè é ó ðåêòîðà
ìåäóí³âåðñèòåòó. Îïëàòè ïðàö³
çà ñóì³ñíèöòâîì ó íüîãî íåìàº,
çàòå º ïåíñ³ÿ, âèïëàòè çà ÷ëåíñòâî â ÍÀÍ, ïðåì³¿. Äîäàâøè
âñå öå äî çàðïëàòè, îòðèìàºìî
á³ëüøå 800 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
² çà çàãàëüíîþ ñóìîþ óñ³õ äîõîä³â ñ³ì’¿ Âàñèëü Ìîðîç, ÿê
áà÷èìî ç éîãî äåêëàðàö³¿, ñòàâ
ì³ëüéîíåðîì. Ïîêóïîê, íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ ñâî¿õ êîëåã, íå ðîáèâ. Ó äåêëàðàö³¿ âêàçàâ ò³ëüêè,
ùî éîãî äðóæèíà çíÿëà ç áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó 45 ãðèâåíü.

À â ìèíóëîð³÷íîãî áàãàò³ÿ ç
ðåêòîðñüêîãî ðåéòèíãó, ÿê ïîêàçóº éîãî ñâ³æèé çâ³ò, çìåíøèëèñÿ àêòèâè. Ðîìàí Ãðèíþê
âèòðà÷àâñÿ íà ñóòòºâ³ ïîêóïêè.
Êóïèâ çåìëþ, íåðóõîì³ñòü. ²,
íàâ³ùîñü, ïðèäáàâ ñòàðó ìàøèíó — «ÂÀÇ 21093» 96-ãî ðîêó
âèïóñêó. Òåïåð â³í çà äîõîäàìè
íå ì³ëüéîíåð.
Íàéá³ëüøå çðîñòàííÿ äîõîä³â
áà÷èìî ïî äåêëàðàö³ÿõ êåð³âíèö³
òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî ³íñòèòóòó. Ñ³ì’ÿ Íàòàë³¿ Çàìêîâî¿ çàðîáèëà á³ëüøå 2-õ ì³ëüéîí³â ãðèâåíü çà ìèíóëèé ð³ê, ÷èì âèâåëà
¿¿ â ë³äåðè ðåêòîðñüêîãî ðåéòèíãó
çà ê³ëüê³ñòþ àêòèâ³â. Íå äèâíî,
ùî Çàìêîâ³ îíîâèëè ñâ³é àâòîïàðê. Ïðîäàëè äâ³ ìàøèíè ³ êóïèëè äâ³ íîâ³ çà ì³ëüéîí ãðèâåíü.
Ðåêòîð Òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó
òåæ ïðîäàâ àâòî. Òîð³ê â³í ïèñàâ â äåêëàðàö³¿ ïðî äâà êðåäèòè
íà 24 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Çàðàç áà÷èìî — çàêðèâ ¿õ. Ó ñâ³æîìó çâ³ò³
Ðîìàíà Ãðàáêà òàêîæ º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïîÿâó çåìë³ ³ â íüîãî,
³ â ðîäèíè.
Àëå íàéá³ëüøå çåìåëüíèõ êâàäðàòíèõ ìåòð³â ó ðåêòîðà àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó. Çà ìèíóëèé
ð³ê ñ³ì’ÿ Â³êòîðà Ìàçóðà ðîçæèëàñÿ äâîìà ÷èìàëèìè çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè â ²ëë³íåöüêîìó
ðàéîí³. Âàðò³ñòü íà äàòó íàáóòòÿ
ðåêòîð àãðàðíîãî íå âêàçàâ. Íàïèñàâ, ùî âëàñíèê ä³ëÿíîê —
äðóæèíà.

Наталія Замкова

Василь Мороз

Роман Гринюк

Володимир Грабко

Віктор Мазур

Наталія Лазаренко

Вінницький торговельно-економічний
інститут КНТЕУ

Вінницький медичний національний
університет

Донецький національний університет
ім. Василя Стуса

Вінницький національний технічний
університет

Вінницький національний
аграрний університет

Вінницький державний педагогічний
університет

322 440

+82 587

628 179

+411 900

683 156

+115 123

308 171

+86 004

263 155

+85 000

223 322

+66 495

2 608 768

+2 175 657

1 016 857

+335 592

973831

-2 342 028

469 249

+30 673

411113

+142 436

226 111

+68 458

362 292

873 232

954 973

395 021

270 699

225 501

4 510 488

-1 111 637

2 358 477

+87 959

3450

-76 618

988 781

+26 381

0

без змін

0

без змін

0

без змін

445,8

без змін

396,8

+217,8

312

+82

162,64

без змін

134,2

без змін

520

без змін

12433

без змін

1572

+572

900

+900

25050

+23821

9

без змін

Toyota RAV4
Hybrid (2017),
Toyota Land
Cruiser (2017)

Nissan Tiida 1.6
АТ Elegance
(2011),
Mitsubishi
Outlander XL 2.4
(2008)

Волга ГАЗ 24-10
(1990)

без змін

Honda CR-V
(2008), ВАЗ 21093
(1996)

+
ВАЗ 21093
(1996)

Toyota Camry
(2008), ВАЗ 21063
(1989)

Ford Fiesta
(2010)

Mitsubishi
Outlander (2010)

без змін

0

без змін

-

ЗМІНИ
Зарплата (грн)

ЗМІНИ
Дохід сім'ї
(грн)

Усі професійні
виплати (грн)

ЗМІНИ
Грошові активи
(грн)

-

ЗМІНИ
Нерухомість, м2

ЗМІНИ
Земельні
ділянки, м2

Автомобіль

ЗМІНИ
Найбільше
число

Найменше
число
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НА СВЯТІ ДИТИНСТВА ЗМАГАЛИСЬ,
РОЗВАЖАЛИСЬ ТА ПРИГОЩАЛИСЬ
Веселощі  Газета RIA влаштувала
Свято дитинства для маленьких вінничан.
На Фонтанній площі міського парку більше
трьох годин тривали розваги, конкурси та
розіграші подарунків. Веселилися як дітки,
так і їхні батьки. Як це було?
ОЛЕКСІЙ ШАРАПОВ, (067)9846245

Ó ñóáîòó, 2 ÷åðâíÿ, á³ëüøå
òðüîõ òèñÿ÷ ö³ííèõ, êîðèñíèõ,
ÿñêðàâèõ òà ñìà÷íèõ ïðèç³â ðîçäàëè ìàëå÷³, ÿêà íå âòîìëþâàëàñÿ
ðîçâàæàòèñÿ ³ çìàãàòèñÿ ó êîíêóðñàõ. Ñâÿòî äèòèíñòâà íà Ôîíòàíí³é ïëîù³ ïîäàðóâàëî êóïó
åìîö³é ìàëåíüêèì ìåøêàíöÿì
Â³ííèö³. Óñì³õíåí³ òà ùàñëèâ³
îáëè÷÷ÿ ä³òåé òà ¿õ áàòüê³â ãîâîðèëè ïðî òå, ùî ñâÿòî âäàëîñÿ.
Ç³ ñöåíè âñ³õ ãîñòåé ñâÿòà ðîçâàæàëè âåäó÷³ — ï³ðàòè Á³ëë³ òà
Ìåð³, à Ñêàé òà Ãîíùèê ³ç «Ùåíÿ÷îãî ïàòðóëÿ» äîïîìàãàëè ïðîâîäèòè àêòèâí³ êîíêóðñè òà ðîç³ãðóâàòè áåçïðîãðàøíó ëîòåðåþ.
Âåñåëèòèñÿ ìàëè çìîãó ³ ìàëþêè, ³ øêîëÿð³, ³ ï³äë³òêè. À â äåÿêèõ êîíêóðñàõ áîðîëèñÿ çà ïåðåìîãó ö³ëèìè ðîäèíàìè. Áóëî é
çìàãàííÿ îêðåìî äëÿ ìàì — ¿õ
ïåðåâ³ðèëè íà çäàòí³ñòü óï³çíàòè
íàîñë³ï ñâîþ äèòèíó ñåðåä ³íøèõ.
Óï³çíàëè ñâî¿õ íàùàäê³â âñ³ ìàìè
é çà öå âîíè ³ ¿õí³ ä³òêè îòðèìàëè ïîäàðóíêè â³ä Ãåíåðàëüíîãî ïàðòíåðà ñâÿòà — Öåíòðó
äèòÿ÷î¿ îôòàëüìîëîã³¿ «Çîðèê».
Ðàçîì ³ç «Çîðèêîì» ìàëþâàëè,
òàíöþâàëè, çàïë³òàëè ã³ãàíòñüê³
êîñè. Öåíòð äèòÿ÷î¿ îôòàëüìîëîã³¿ «Çîðèê» ï³ä ÷àñ ³íòåðàêòèâó
íàãàäóâàâ ïðî òå, ùî ïåðåâ³ðÿòè
ç³ð äèòèíè íåîáõ³äíî íàâ³òü ïðè
â³äñóòíîñò³ ñêàðã íà î÷³, äëÿ òîãî,
ùîá â÷àñíî âèÿâèòè òà çóïèíèòè
ïîðóøåííÿ çîðó.
Øîêîëàäíà
ôàáðèêà
«Millennium», îô³ö³éíèé ïàðò-

íåð Ñâÿòà äèòèíñòâà, çðîáèëà öå
ñâÿòî ïî ñïðàâæíüîìó ñîëîäêèì.
Íàéáàæàí³øèìè ïîäàðóíêàìè
ó êîíêóðñàõ áóâ, çâè÷àéíî æ,
øîêîëàä.
Ä³òè òà áàòüêè ³ç çàäîâîëåííÿì
ôîòîãðàôóâàëèñÿ ç ÿñêðàâîþ êóðî÷êîþ â³ä òîðãîâåëüíî¿ ìàðêè
«Íàøà Ðÿáà». Òàêîæ öåé ïàðòíåð
ñâÿòà ïðèãîùàâ ïðèñóòí³õ ñâî¿ì
ÿê³ñíèì ïðîäóêòîì ï³ä ÷àñ äåãóñòàö³¿.
Ðàçîì ³ç òîðãîâåëüíîþ ìàðêîþ «Áåëàÿ áÿðîçà» ãîòóâàëè
«òîðò» ³ç ìîðîçèâà òà ôðóêò³â.
Òîðò òàêîãî ðîçì³ðó ä³òè ãîòóâàëè
âïåðøå, ³ ö³ ïîçèòèâí³ åìîö³¿ ä³òè
çàïàì’ÿòàþòü íà âñå ë³òî.
Ç³áðàòè ðþêçàê äî øêîëè
çà ê³ëüêà õâèëèí? Ëåãêî! Ïîòð³áíî áóëî ò³ëüêè øâèäåíüêî ïåðåä
ïóáë³êîþ ñêëàñòè íåîáõ³äí³ äëÿ
øêîëè ðå÷³ â ïîðòôåëü — êîíêóðñ â³ä ìàãàçèíó êàíöåëÿðñüêèõ
òîâàð³â «Ñêðåïêà».
À âèãðàòè ðþêçàê çà òå, ùî
äèâèëèñÿ áàãàòî ìóëüòèê³â, äàâ
ìîæëèâ³ñòü ä³òÿì ³íòåðíåò-ïðîâàéäåð «Âîëÿ».
Óì³ºòå ìîäíî îäÿãàòèñü? Ìàãàçèí îäÿãó òà âçóòòÿ «4 ñåçîíè»
çàïðîñèâ ä³òîê äî êîíêóðñó «Ñòèë³ñòè». Ïîòð³áíî áóëî ãàðíî
âäÿãíóòè ëÿëüêó, íàìàëüîâàíó
íà âåëè÷åçíîìó àðêóø³ ïàïåðó.
Òàêîæ ï³ä ÷àñ ñâÿòà òîðãîâåëüíà ìàðêà «iFresh» ïðîâåëà
áëàãîä³éíó àêö³þ, ï³ä ÷àñ ÿêî¿
áóëî ç³áðàíî 3600 ãðí, ÿê³ ïåðåäàäóòü â îíêîëîã³÷íèé äèñïàíñåð
íà ïðèäáàííÿ ë³ê³â äëÿ îíêîõâîðèõ ä³òåé.

Разом із Центром дитячої офтальмології «Зорик» малювали,
танцювали, заплітали гігантські коси

Подарунки отримували дівчатка,
які найкраще прикрасять намальовану
на ватмані ляльку. Конкурс
від магазину «4 сезони»
Представники
«iFresh» проводили благодійну акцію.
Збирали гроші,
на які планують
купити ліки для
хворих дітей
в онкологічному
центрі. На святі
вони зібрали
понад 3,6 тисячі
гривень

Конкурс від магазину канцтоварів «Скрєпка»: якнайшвидше зібрати рюкзачок
до школи. Призи отримали всі учасники

Проводили свято дитинства
та розігрували лотерею
пірати Біллі та Мері з
дитячого центру «Кузя»

Рюкзак від компанії
«Воля» дівчатка вигравали
тільки за те, що добре
знали мультики

Зібрати торт на сцені? Те, що треба!
Таким був конкурс від «Белая Бяроза»

Шоколадна фабрика «Millennium» зробила
це свято по-справжньому солодким.
Розігрували шоколадні цукерки на радість дітям

Торговельна марка «Наша Ряба»
пригощала присутніх шматочками курочки,
які можна куштувати дітям змалку
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ЯК ОВОДОВ ДЛЯ МІСТА
ВЗЯВ КРЕДИТ У БАНКУ США
Про минуле  Понад 300 прізвищ
людей, вагомих у історії нашого міста,
показала у своїй новій книзі історик
Тетяна Кароєва. Це громадські діячі,
міські голови, представники різних
верств та національностей, які допомогли
«вистрілити» Вінниці в 19–20 сторіччі
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ïðåçåíòàö³ÿ
êíèãè «²ñòîð³ÿ
ìàº ïðàâî ñïîä³âàòèñÿ â³ä ì³ñòà
Â³ííèö³ áëèñêó÷îãî ìàéáóòòÿ» ³ñòîðèêà òà âèêëàäà÷à â³ííèöüêîãî
ïåäóí³âåðñèòåòó Òåòÿíè Êàðîºâî¿
â³äáóëîñÿ 31 òðàâíÿ, ó ïðèì³ùåíí³ NGO-Õàá.
Ïðîòÿãîì ãîäèíè íàóêîâåöü
ðîçïîâ³äàëà ôðàãìåíòè ñâîº¿ ðîáîòè òà ðîçêàçóâàëà ãîñòÿì, ÷èì
òà çàâäÿêè êîìó æèëà Â³ííèöÿ
â ê³íö³ 19 — ïåðø³é ïîëîâèí³
20 ñòîë³òòÿ.
Çîêðåìà, äîêòîð ³ñòîðè÷íèõ
íàóê ðîçïîâ³ëà ê³ëüêà ö³êàâèõ ³ñòîð³é, ñåðåä ÿêèõ áóëà é îïîâ³äü
ïðî òå, ÿê ì³ñüêèé ãîëîâà Ìèêîëà Îâîäîâ âçÿâ êðåäèò íà ðîçâèòîê Â³ííèö³ â àìåðèêàíñüêîìó
áàíêó, ïðî âèêóï Ìàãäåáóðçüêîãî
ïðàâà ³ ïðî ìèíóë³ óñï³õè ì³ñòà
â 1900-õ ðîêàõ. Ïðèâîäèìî ê³ëüêà
ôðàãìåíò³â ¿¿ ðîçïîâ³ä³.

ПРО ПОЗИКУ МЕРА
— Â³ííèöÿ ÿê ïîâ³òîâå ì³ñòî, ùî áóëî â ñêëàä³ Ðîñ³éñüêî¿
³ìïåð³¿, ìîãëà îòðèìàòè êðåäèò
ò³ëüêè íà 324 òèñÿ÷³ ðóáë³â. Àëå
ì³ñüêèé ãîëîâà Ìèêîëà Îâîäîâ
(1899–1917 ðîêè — ÷àñ íà ïîñàä³) çì³ã âçÿòè êðåäèò 3 ì³ëüéîíè
â 1913 ðîö³. Ó áàíêó ÑØÀ.
Ùîá îòðèìàòè êðåäèò â³ä àìåðèêàíñüêîãî áàíêó, ïîòð³áíî
äàòè ùîñü áàíêó, ùîá òîé ìàâ
ãàðàíò³þ, ùî ïîçèêó ïîâåðíóòü.
Îâîäîâ âèð³øèâ çàêëàñòè ì³ñüê³
çåìë³. Öå ìîæíà áóëî çðîáèòè
÷åðåç äåðæàâíîãî íîòàð³óñà Â³ííèöüêîãî îêðóæíîãî ñóäó. Àëå
íîòàð³óñ â³äìîâëÿâñÿ çàâ³ðèòè
äîêóìåíòè ì³ñüêîìó ãîëîâ³.
«Áî âñÿ çåìëÿ â ³ìïåð³¿ — íàëåæèòü äåðæàâ³. Çåìëÿ äàºòüñÿ
ì³ñòó äëÿ ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ. Ì³ñòî íå ìîæå ¿¿ çàêëàñòè», —
ïîÿñíþâàâ íîòàð³óñ.
Ìèêîëà Îâîäîâ, ÿêèé âæå
10 ðîê³â áóâ íà ïîñàä³ ì³ñüêîãî
ãîëîâè òà äîáðå çíàâ óñþ «êóõíþ», ïî÷èíàº ñóäîâèé ïðîöåñ ç

Колеги-історики назвали книгу Кароєвої — «проектом
енциклопедії». Третину роботи займає географічний
покажчик, понад 102 громадських організації, біографічні
довідки про майже три сотні людей

Де можна придбати книгу?
Як розказав керівник «Центру
історії Вінниці» Олександр Федоришен, примірники книги
Тетяни Кароєвої будуть знаходитися в приміщенні центру.
Щоб купити — можна зверну-

тися на їх сторінку в Фейсбуку
(goo.gl/abpGep). Орієнтовно, книга «Історія має право
сподіватися від міста Вінниці блискучого майбуття» від
120 гривень.

Викладач
педуніверситету
Тетяна Кароєва
подає в книзі
авторське бачення
сутності феномену
Вінниці початку
20 століття.
Саме на цей
період припадає
пришвидшений
економічний
розвиток міста

КОРОТКО
Суботні розваги
 Ó Â³ííèö³ ðîçïî÷àâñÿ
³íòåðàêòèâíî-òâîð÷èé ïðîåêò «Ìèñòåöüê³ âèõ³äí³»,
ÿêèé óæå òðàäèö³éíî ïðîõîäèòü ùîñóáîòè óñå ë³òî.
Ó ìèíóë³ âèõ³äí³ çàõîäè
ïðîéøëè ó öåíòðàëüíîìó
ïàðêó, íà ïðîñïåêò³ Êîñìîíàâò³â òà â ì³êðîðàéîí³
Ïèðîãîâî. À ùå á³ëÿ Öåíòðàëüíî¿ á³áë³îòåêè äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà, á³áë³îòåêô³ë³é ¹2, ¹5, ¹6, ¹7,
¹8 òà ¹11. Íàñòóïíî¿
ñóáîòè, 9 ÷åðâíÿ, «Ìèñòåöüê³ âèõ³äí³» â³äáóäóòüñÿ
íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³,
ïðîñïåêò³ Êîñìîíàâò³â,
ó ì³êðîðàéîí³ Ñàáàð³â.
Òàêîæ â³äáóâàòèìóòüñÿ
çàõîäè ³ á³ëÿ Öåíòðàëüíî¿
á³áë³îòåêè äëÿ ä³òåé òà
þíàöòâà, à òàêîæ íà ìàéäàí÷èêàõ á³áë³îòåê-ô³ë³é
¹ 2, ¹ 5, ¹ 6, ¹ 7, ¹ 8,
¹ 11, ¹ 12. Íà â³äâ³äóâà÷³â ÷åêàþòü ð³çíîìàí³òí³
ìàéñòåð-êëàñè, êîíöåðòí³
ïðîãðàìè, ãàðíèé íàñòð³é
òà ïîäàðóíêè.

Малюватимуть
Вінницю
îêðóæíèì ñóäîì. ² ò³ëüêè ÷åðåç
òðè ðîêè îäåñüêà ñóäîâà ïàëàòà
âèð³øóº ïèòàííÿ íà êîðèñòü Â³ííèö³.
Îâîäîâ çóì³â äîâåñòè ïðàâî
â³ííè÷àí çàêëàñòè çåìëþ òà
îòðèìàòè ïîçèêó. Àðãóìåíòàö³ÿ
Ìèêîëè Îâîäîâà áóëà øèêàðíîþ: «Ìè çåìëþ îòðèìàëè ÿê
ïð³â³ëºã³é Ñòàí³ñëàâà ²², êîëè ìè
îòðèìàëè Ìàãäåáóðçüêå ïðàâî».
Â³ííè÷àíè áóëè ïåðåêîíàí³, ùî
çåìëÿ ó ì³ñò³ — öå ¿õíÿ. Ùî õî÷åìî, òî ³ ðîáèìî.
ВИКУПИЛИ МАГДЕБУРЗЬКЕ
ПРАВО
— Äî ðå÷³, ïðî Ìàãäåáóðçüêå
ïðàâî (ïðàâî ñàìîóïðàâë³ííÿ —
àâò.), ÿêå äàðóâàëè Â³ííèö³. Éîãî
â íàñ çàáðàëè â cåðåäèí³ 18 ñòîë³òòÿ: äåðæàâà çàáèðàº ãðàìîòè
³ ïåðåòâîðþº â³ííèöüêèõ ì³ùàí
ó êð³ïàê³â. Íó òðåáà ùîñü ðîáèòè!
² â³ííèöüê³ ì³ùàíè çáèðàþòüñÿ,
ñêèäàþòüñÿ ãðîøèìà, íàéìàþòü
àäâîêàòà, ïî÷èíàþòü ñóäîâèé
ïðîöåñ, ÿêèé ÷åðåç îäèí-äâà
ðîêè ïðîãðàþòü.
Ùå ðàç ç³áðàëè ãðîø³, íàéíÿëè àäâîêàòà ó Âàðøàâ³, ïðîãðàëè.
Íó ìè ï³äåìî ³íøèì øëÿõîì —
çâåðíåìîñÿ äî ºâðåéñüêî¿ ãðîìàäè. Çáèðàþòü ãðîø³, íàéìàþòü
äåê³ëüêîõ àäâîêàò³â. ªâðåéñüêà
ãðîìàäà ï³äêëþ÷àº âàðøàâñüêó
ãðîìàäó ³ ðåçóëüòàò º — íàì ïîâåðòàþòü ïðàâà.
«Íàìàöàëà» òå, ÷èì â³ííè÷àíè
â³äð³çíÿþòüñÿ, ÿêà ¿õíÿ ³äåíòè÷-

í³ñòü. Öå íàøà çäàòí³ñòü äî ñàìîîðãàí³çàö³¿.
ЧОМУ У ВІННИЦІ БУЛО
БЛИСКУЧЕ МИНУЛЕ
— Ìèòòºâèé åêîíîì³÷íèé âèáóõ ñòàºòüñÿ â 1899 ðîö³, êîëè
äî âëàäè ïðèõîäèòü Ìèêîëà Îâîäîâ. Ó «íóëüîâèõ ðîêàõ» áþäæåò
ì³ñòà ïî÷èíàº ïëàâíî çðîñòàòè,
áëàãîóñòð³é çíà÷íî ïîêðàùèâñÿ.
Òå, ùî ì³ñòî ïîáóäóâàëî äëÿ ãðîìàäÿí, ïðèíîñèòü 50% ïðèáóòêó
â ì³ñüêèé áþäæåò.
Äî 1910 ðîêó â íàñ âæå áóâ
òðàìâàé, òåëåãðàô, âîäîïðîâ³ä òà íàâ³òü ïðîåêò êàíàë³çàö³¿. À áþäæåò ì³ñòà ñêëàäàâ
ó 1840 ðîö³ 9000 ðóáë³â, à íà 1916
– 560 000 ðóáë³â.
ßê öå âäàëîñÿ? Çàâäÿêè ñîö³àëüíèì çâ’ÿçêàì, çíàéîìñòâàì ç
ð³çíèìè ïîñòàòÿìè â Ðîñ³éñüê³é
³ìïåð³¿.
Àëå ÿê ñòâåðäæóº êîëåãà Òåòÿíè Êàðîºâî¿, ³ñòîðèê Îëüãà Êîëÿñòðóê, ãîëîâí³ ïèòàííÿ, ùî º
â êíèç³ — «×îìó Â³ííèö³ âäàëîñÿ
öå çðîáèòè?» òà «×èì áóâ çóìîâëåíèé ¿¿ óñï³õ?» — çàëèøàþòüñÿ
áåç îäíîçíà÷íî¿ â³äïîâ³ä³.
— Öå ïðîñòî â³ðóñ! Öå ³íôåêö³ÿ, ÿêà ðîç³éäåòüñÿ ïî Â³ííèö³!
² îöÿ íàçâà, ïî ñóò³, ñòîñóºòüñÿ
á³ëüøå Â³ííèö³ ñó÷àñíî¿, í³æ ì³ñòà â ìèíóëîìó. Òà öåé ôîë³àíò
ìàº áóòè ïåðåâèäàíèé, äå áóäå
«²ñòîð³ÿ ìàº ïðàâî ñïîä³âàòèñÿ
â³ä ñó÷àñíî¿ Â³ííèö³ áëèñêó÷îãî
ìàéáóòòÿ», — ñêàçàëà íàóêîâåöü.

Ó Â³ííèö³ ç³áðàëèñÿ ó÷àñíèêè õóäîæíüîãî ïëåíåðó
«Êðàùèé õóäîæíèê». Öå
õóäîæíèêè ³ç ñåìè êðà¿í ñâ³òó. Çàõ³ä òðèâàòèìå
äî 14 ÷åðâíÿ. Ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ ïëåíåðó â³äáóäóòüñÿ òâîð÷³ ìàéñòåðí³,
ìàéñòåð-êëàñè, îáì³í äîñâ³äîì ðîáîòè òà ñåì³íàðè,
äå ó÷àñíèêè òà ñïîíñîðè
ìîæóòü ðåàë³çîâóâàòè ñâî¿
³äå¿ òà ïðîãðàìè.
Îá’ºêòàìè ìèñòåöüêî¿
³íòåðïðåòàö³¿ ó÷àñíèê³â
êîíêóðñó áóäóòü ì³ñüê³
ïåéçàæ³, âèçíà÷í³ ³ñòîðè÷í³ ì³ñöÿ òà îá’ºêòè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Â³ííèö³
é Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
Çà ðåçóëüòàòàìè ïëåíåðó
áóäå âèäàíî êàòàëîã, äå
áóäóþòü ïðåäñòàâëåí³ ó÷àñíèêè ³ ìåöåíàòè.
Ï³äñóìêè Ïëåíåðó áóäóòü
îãîëîøåí³ íà öåðåìîí³¿
íàãîðîäæåííÿ ó÷àñíèê³â
ï³ä ÷àñ ô³íàëüíî¿ âèñòàâêè 14 ÷åðâíÿ. Ïåðåìîæö³
îòðèìàþòü ñïåö³àëüíó
â³äçíàêó «Êðàùèé õóäîæíèê/The best artist», âèãîòîâëåíó ç êîøòîâíèõ
ìåòàë³â þâåë³ðíèì äîìîì
«Ê³ìáåðë³». Ó ôîðìàò³
íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â êîíêóðñó ïåðåäáà÷åíî
òàêîæ íåçàëåæíó ïðåì³þ
³ìåí³ Âàëåð³ÿ Ãåãàìÿíà.
Çàãàëîì, íà ó÷àñíèê³â ÷åêàº ÷èìàëî ñþðïðèç³â.
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БИЛА МАЛОГО ГОЛОВОЮ
ОБ КОЛІНО І ПОСАДИЛА В СМІТНИК
Судили школярку  Судили дівчинупідлітка, яка рік тому привселюдно,
на зупинці громадського транспорту,
принизила молодшого школяра. Вона
розбила його обличчя об свої коліна,
ображала словами, а потім посадовила
у сміттєвий бак. Як покарали 9-тикласницю?
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Öå áóëî â òðàâí³ ìèíóëîãî ðîêó
íåïîäàë³ê øêîëè
¹ 12. Ó ïîòîö³
øêîëÿð³â, ÿê³ ïîâåðòàëèñÿ äîäîìó ï³ñëÿ äðóãî¿ çì³íè, ç³òêíóëèñÿ
êðèâäíèöÿ ³ ¿¿ æåðòâà. Ï³ä ìàãàçèíîì íà çóïèíö³ «Ìàêñèìà Øèìêà»
õòîñü êîãîñü øòîâõíóâ ïëå÷åì ³
ïî÷àëàñü ñëîâåñíà ïåðåïàëêà. Âîíà
çàâåðøèëàñÿ ïðèâñåëþäíèì ïîáèòòÿì ìîëîäøîãî øêîëÿðà ä³â÷èíîþ-ï³äë³òêîì ³ ¿¿ ïîäðóæêîþ.
Ïðî ðîçâ’ÿçêó ïîðóøåíîãî
çà öèì ôàêòîì êðèì³íàëüíîãî
ïðîâàäæåííÿ ÷èòàºìî ó âèðîêó
ñóäó, ÿêèé äíÿìè ç’ÿâèâñÿ â ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü. Ïîòåðï³ëèé â³ä ïîáèòòÿ ³ ïðèíèæåííÿ
õëîï÷èê íà ñóä³ ðîçêàçàâ, ùî â³í
éøîâ ç äðóçÿìè ç³ øêîëè â ìàãàçèí, êîëè çâ³äòè âèõîäèëè ä³â÷àòà, øòîâõíóëè éîãî, é â³í ëåäü
íå óïàâ íà ïðî¿æäæó ÷àñòèíó. Ä³â÷àòà ñêàçàëè éîìó ùîñü ó ãðóá³é
ôîðì³, à â³í â³äïîâ³â òèì ñàìèì.
²ç âèðîêó ðîçóì³ºìî, ùî ç äâîìà ñòàðøîêëàñíèöÿìè, ÿê³ çà öå
ïîáèëè ìåíøîãî, õëîï÷èê áóâ
íå çíàéîìèé. À ñóäèëè ò³ëüêè
îäíó ä³â÷èíó, 9-òèêëàñíèöþ,
áî âîíà äîñÿãëà â³êó íàñòàííÿ
êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. ¯¿ ïîäðóæêà ìîëîäøà 14-òè,
òîìó ï³äñóäíîþ íå ñòàëà, õî÷à
òåæ çàâèíèëà â ïðèâñåëþäíîìó
ïðèíèæåíí³ ìîëîäøîãî øêîëÿðà.

×èòàºìî ó âèðîêó, ùî æ ñàìå
ñòàëîñÿ 17 òðàâíÿ ìèíóëîãî ðîêó
íà çóïèíö³ íà âóëèö³ Ìàêñèìà
Øèìêà áëèçüêî 19-òî¿ ãîäèíè:
«… ðîçïî÷àâñÿ ñëîâåñíèé êîíôë³êò, â õîä³ ÿêîãî äâ³ ä³â÷èíè
íàíåñëè õëîï÷èêó ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ òà ïðèâñåëþäíî íà î÷àõ
â çíàéîìèõ òà îäíîêëàñíèê³â,
ñâ³äîìî ïðèíèæóþ÷è éîãî ã³äí³ñòü, ïîñàäèëè éîãî äî ñì³òòºâî¿
óðíè, ÿêà çíàõîäèëàñü íà çóïèíö³
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó».
Àëå ñïåðøó, ÿê ñêàçàíî ó âèðîêó, ï³äñóäíà ä³â÷èíà âçÿëà õëîï÷èêà çà øèþ ³ ïîâåëà äî ëàâêè.
Ïðÿìî íà çóïèíö³ ïîäðóæêè
âëàøòóâàëè ïóáë³÷íå ïîáèòòÿ —
«íàíåñëè ïî äåê³ëüêà óäàð³â êîë³íàìè í³ã â îáëàñòü ãîëîâè òà
îáëè÷÷ÿ».
²íàêøå êàæó÷è, ï³äë³òêè òîâêëè õëîï÷èêà ãîëîâîþ îá ñâî¿
êîë³íà ³ ðîçáèëè íîñà. Îäíà ç
íèõ ñõîïèëà ìàëîãî çà ðóêó ³ çàëàìàëà ¿¿ çà ñïèíó, ùîá íå âèðâàâñÿ. Ïîáèòòÿ «ñóïðîâîäæóâàëè
íåöåíçóðíîþ ëàéêîþ òà îáðàçàìè
â ñòîðîíó ïîòåðï³ëîãî, íàñì³õàþ÷èñü íàä íèì».
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê õëîï÷èêà ïîñàäèëè â ñì³òíèê íà çóïèíö³,
ä³â÷àòà ñïîê³éíî ï³øëè â á³ê
øêîëè. À ïîáèòèé — ïîäçâîíèâ
áàòüêàì, ÿê³ âèêëèêàëè øâèäêó
äîïîìîãó. Ë³êàð³ çãîäîì ä³àãíîñòóâàëè ó ñêðèâäæåíîãî ñòàðøèìè
ä³â÷àòàìè øêîëÿðà ñòðóñ ãîëîâíîãî ìîçêó. Ó÷èòåë³, ÿê ðîçêàçàëà
ìàìà ïîòåðï³ëîãî, íà äðóãèé äåíü

äîïîìîãëè âñòàíîâèòè, õòî ñàìå
ïîáèâ ìàëîãî.
Åêñïåðòèçà íàçâàëà ñòðóñ, ñèíö³ òà ïîáèòèé í³ñ ëåãêèìè ò³ëåñíèìè óøêîäæåííÿìè, ÿê³ ïðèçâåëè äî êîðîòêî÷àñíîãî ðîçëàäó
çäîðîâ’ÿ. Ïîë³ö³ÿ çàäîêóìåíòóâàëà âñå ³ äîâåëà ðîçñë³äóâàííÿ
äî ñóäó. Îñü, ìàºìî ð³øåííÿ
ïðî ïîêàðàííÿ ä³â÷èíè-ï³äë³òêà,
ñòàðøî¿ ³ç äâîõ ó÷àñíèöü ïîáèòòÿ.
Ó âèðîêó ñóä ïðîïèñàâ, ùî
çëî÷èí íåïîâíîë³òíÿ ñêî¿ëà
«â ãðîìàäñüêîìó ì³ñö³, ïóáë³÷íî,
ãðóáî ïîðóøóþ÷è ãðîìàäñüêèé
ïîðÿäîê ç ìîòèâ³â ÿâíî¿ íåïîâàãè äî ñóñï³ëüñòâà, ä³þ÷è ç îñîáëèâîþ çóõâàë³ñòþ, âèðàæàþ÷è
ñâîþ çíåâàãó äî ³ñíóþ÷èõ ïðàâèë

Äèòÿ÷³ á³éêè çàçâè÷àé
äî ñóäó íå äîõîäÿòü.
Öþ ³ñòîð³þ ç³
çâèíóâà÷óâàëüíèì
âèðîêîì ïñèõîëîãè
íàçâàëè ïðåöåäåíòîì
³ íîðì ïîâåä³íêè â ñóñï³ëüñòâ³,
ïðàãíó÷è ñàìîóòâåðäèòèñÿ çà ðàõóíîê ïðèíèæåííÿ ³íøî¿ îñîáè».
Ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ä³â÷èíà
ñâîþ âèíó âèçíàëà, ñêàçàëà, ùî
ðîçêàÿëàñÿ. ¯¿ ìàìà, ÿê çàêîííèé
ïðåäñòàâíèê íåïîâíîë³òíüî¿, ðîçïîâ³ëà: ä³â÷èíó âèõîâóº áåç áàòüêà, àëå çàáåçïå÷óº âñ³ì íåîáõ³äíèì äëÿ æèòòÿ òà íàâ÷àííÿ, êð³ì
øêîëè, ¿¿ äî÷êà õîäèòü íà òàíö³, ³
ðàí³øå, ìîâëÿâ, í³÷îãî ïîä³áíîãî
íå òðàïëÿëîñÿ.
Â÷èíîê 9-êëàñíèö³ ñóä íàçâàâ â÷èíåíèìè ç îñîáëèâîþ
çóõâàë³ñòþ ³ êâàë³ô³êóâàâ ä³¿, ÿê
õóë³ãàíñòâî — ãðóáå ïîðóøåííÿ
ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ç ìîòèâ³â
ÿâíî¿ íåïîâàãè äî ñóñï³ëüñòâà.
Öå çëî÷èí, ÿê ÷èòàºìî ó âèðîêó,
íåâåëèêî¿ òÿæêîñò³, òîìó, ÿê ³
ïðîñèëà ìàòè ï³äñóäíî¿, ä³â÷èíó
ïîêàðàëè íåñóâîðî: «Ñóä ïðèéøîâ äî âèñíîâêó ïðî ìîæëèâ³ñòü

ДИТЯЧА ЖОРСТОКІСТЬ У ЦИФРАХ
Хоча б раз були жертвами насилля однолітків або старших дітей 49%
школярів. Це дані українського дослідження Report. За кордоном ситуація ще
гірша: 89% неповнолітніх піддавалися насиллю в шкільному колективі

ТАК

49%

ЯКА ПРИЧИНА
ЗНУЩАНЬ?
Зовнішній вигляд

Чи
знущаються
над тобою
інші учні?

52%

Стать

7%

Етнічна належність

5%

Вподобання

51%

5%

НІ

ЧИ РОЗПОВІЛИ КОМУСЬ ПРО ЦЕ?

64%

ТАК

НІ

Другу/брату/сестрі

25%

Дорослим родичам

25%

Вчителю

4%

36%

Було соромно розповідати

40%

Здавалося, що в цьому нічого дивного

22%

Страшно розказувати дорослим

5%

Не змогли пояснити причину

33%

НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА «ГАРЯЧА» ЛІНІЯ
Не знаєш, до кого звернутися з питанням чи з проблемою? За цими
телефонами правозахисники центру «Ла страда» підтримають і дадуть пораду:
0–800–500–255 зі стаціонарного телефону
або 116–111 з мобільного усіх операторів.

¿¿ çâ³ëüíåííÿ â³ä ïîêàðàííÿ, çàñòîñóâàâøè ïðèìóñîâ³ çàõîäè âèõîâíîãî õàðàêòåðó (…) ó âèãëÿä³
ïåðåäà÷³ íåïîâíîë³òíüî¿ ï³ä íàãëÿä ìàòåð³ ñòðîêîì íà îäèí ð³ê».
Íàãàäàºìî, ùî ñâîãî ÷àñó
ïî âñ³é êðà¿í³ ñïîñòåð³ãàëèñÿ
âèïàäêè ïðèíèæåííÿ íåïîâíîë³òí³ìè ñâî¿õ îäíîë³òîê àáî

ìåíøèõ ä³òåé, ÿê³ âëàøòîâóâàëè çàðàäè çéîìîê ñêðèâäæåíèõ
ó ñì³òòºâèõ áàêàõ. Íàéá³ëüø ãó÷íîþ ³ç â³ííèöüêèõ òàêèõ ³ñòîð³é
áóëà ä³â÷à÷à ñïðàâà, ÿêà äî ñóäó
òàê ³ íå ä³éøëà. Ïðî íå¿ ìîæíà
ïðî÷èòàòè ó ìàòåð³àëàõ ç ôîòî ³
â³äåî çà êîðîòêèìè ïîñèëàííÿìè
goo.gl/h9JXHT, goo.gl/ccF65h.

Як підготувати дитину до конфліктів з іншими дітьми?
АННА КАТРУК, ПСИХОЛОГ:

— У випадках, коли це
лише словесні перепалки,
важливо навчити дитину
не реагувати на провокації. Частіше провокатор сам
не впевнений у собі і намагається підвищити свій статус за рахунок
жертви. Особливо, якщо людина незнайома, найкращою стратегією поведінки
буде ігнорування.
У правилах дорожнього руху є неписане
правило: "Дай дурню дорогу". Ви ж не знаєте, може, людина хвора, навіщо наражати себе на небезпеку. Якщо ж людина
знайома і систематично принижує вашу
гідність, обзиває, висміює, — це психоло-

гічне насильство. Тут важливо захистити
власні межі особистості, дати відпір так
само словами. У даному випадку кривдник
намагається самоствердитися за рахунок
жертви. Жертві важливо в цей момент
не боятися, бути внутрішньо незгодною
з тими словами, які говорить кривдник.
Побачити за зухвальством кривдника його
слабкі сторони і озвучити їх. Забезпечити
собі міцну групу підтримки, тих людей, які
готові заступитися за вас.
Якщо ж слова переходять у дії, і кривдник
починає застосовувати фізичну силу, — це
правопорушення. У тваринному світі є
закон: "бий або втікай". Якщо кривдник
за силою рівноцінний, можна спробувати
самостійно захиститися. Але тоді відпові-

дальність ділиться навпіл. До того ж, наслідки неможливо спрогнозувати. Якщо ж
сила кривдника переважає силу жертви,
найкраще якомога скоріше залишити цей
конфлікт, втекти, покликати на допомогу.
У цивілізованому суспільстві найбільшою
цінністю є життя, здоров'я та безпека людини. Ніхто не має права чинити небезпеку
цим правам людини.
Стосовно конкретно цього випадку, батьки хлопчика вчинили правильно, що
викликали поліцію, відправили справу
до суду, це законний шлях захистити дитину, хоча б постфактум. Таким чином
створений прецедент, і маємо надію, що
це зупинить подальші випадки насилля.
Але залишаються деякі запитання: Як так

сталося, що ніхто на тій зупинці не захистив хлопчика, не врятував його від нападу
дівчат? Чому ніхто не покликав на допомогу? Що відбувалося з психологічним
станом дівчат, що вони відчули такий
сильний напад жорстокості, можливо,
були до того якісь натяки, чому ніхто з
дорослих не відреагував раніше? Як хлопчику надалі вірити в безпеку світу, в якому
він живе? Мабуть, ще пройде достатньо
багато часу аби цьому хлопцеві відновитися від цієї не лише фізичної, але і психологічної травми. И мабуть пройде ще
більше часу, перш ніж суспільство стане
готовим поважати права одне одного,
а також не бути байдужими і захищати
одне одного.
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ПАСПОРТ БЕЗ ВІДБИТКІВ:
ЧИ ПУСТЯТЬ ЗА КОРДОН?
«Не відскановані»  Українці
зіштовхуються із проблемою зняття
відбитків пальців на біометричний
паспорт. Люди різних професій зі всієї
країни дивуються, чому не відображається
малюнок і що з цим робити?
АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064

Æóðíàë³ñòêà ªâãåí³ÿ ç Òåðíîïîëÿ íå çìîãëà çäàòè â³äáèòêè
÷åðåç ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü:
«Ìó÷èëè ï³âãîäèíè, âðåøò³
ñêëàëè àêò ïðî òå, ùî çíÿòè
â³äáèòêè íåìîæëèâî. Ïðàö³âíèê ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ñêàçàâ,
ùî â ìåíå äóæå ñëàáêî âèðàæåíèé â³çåðóíîê. Ìîâëÿâ, öå ìîæå
áóòè ïîâ'ÿçàíî ç îñîáëèâîñòÿìè
ðîáîòè. Êîëè ÿ ïîö³êàâèëàñÿ,
÷è ÿ îäíà òàêà àíîìàëüíà, ìåí³
ñêàçàëè, ùî çà äåíü áóâàº äî äåñÿòè òàêèõ âèïàäê³â», — ïèøå
íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó ñîö³àëüí³é
ìåðåæ³ Ôåéñáóê ªâãåí³ÿ.
Ó Â³ííèö³ òåæ áóëè âèïàäêè,
êîëè áàæàþ÷³ îòðèìàòè íîâèé
çàêîðäîííèé ïàñïîðò íå ìîãëè
ïðîéòè ³íäåíòèô³êàö³þ çà äîïîìîãîþ â³äáèòê³â: «Ó ìîº¿ ìàìè
íå âèéøëî ïðîéòè öþ ïðîöåäóðó.
Ïîÿñíèëè â³êîâèìè çì³íàìè òà
ñïåöèô³êîþ ¿¿ ðîáîòè», — ãîâîðèòü ïðîãðàì³ñò Àíäð³é.
À îñü ùå îäèí ïðèêëàä: «Ì³é
òàòî ðîáèâ á³îìåòðè÷íèé ïàñïîðò
³ â íüîãî íå ìîãëè çíÿòè â³äáèòêè ïàëüö³â. Í³÷îãî íå ïîÿñíèëè.
À ÿ â òîé ÷àñ ¿õàëà äî Àìåðèêè ³
áîÿëàñÿ, ùî íå ïðîéäó êîíòðîëü.
×îìóñü îäðàçó ïîäóìàëà, ùî öå
ãåíåòè÷íå çàõâîðþâàííÿ», — ðîçïîâ³äàº Àíàñòàñ³ÿ ç Äí³ïðà.
×îìó âèíèêàþòü òàê³ ïðîáëåìè ³ ÿêèì ÷èíîì ¿õ ìîæíà

âèð³øèòè, ìè ïîö³êàâèëèñÿ
ó öåíòð³ îáñëóãîâóâàííÿ ãðîìàäÿí «Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ». Òàì
ïîâ³äîìèëè, ùî òàê³ âèïàäêè òðàïëÿþòüñÿ, àëå íå ÷àñòî.
Çã³äíî ç³ ñòàòèñòèêîþ, âñüîãî
2%. ßêùî âñå æ òàêè â³äáèòêè ïàëüö³â çíÿòè íå âäàºòüñÿ,
òî â ïåðøó ÷åðãó ó ñåðâ³ñ³ ðàäÿòü
ïîìèòè ðóêè. Äàë³ ïðîïîíóþòü
ñêîðèñòàòèñÿ ñïèðòîâèì ñïðåºì ÀÕÄ 2000 — äîçâ³ë íà éîãî
âèêîðèñòàííÿ äàëà Äåðæàâíà
ì³ãðàö³éíà ñëóæáà. Ï³ñëÿ òîãî,
ÿê âñ³ ïðîöåäóðè ïî î÷èùåííþ
ðóê áóëè âèêîíàí³, àëå â³äáèòêè
âçÿòè òàê íå ³ âäàëîñü, ó ñåðâ³ñ³
çáèðàþòü ñïåö³àëüíó êîì³ñ³þ.
Ó ¿¿ ïðèñóòíîñò³ ñêëàäàþòü àêò,
ùî ïðîöåäóðó âèêîíàòè íå âäàëîñü, äîëó÷àþòü éîãî äî âñ³õ äîêóìåíò³â ³ ïîâ³äîìëÿþòü ÄÌÑ.
Äîêóìåíò, ç ÿêèì ìîæíà ïîäîðîæóâàòè áåç â³ç, âñå îäíî âèäàºòüñÿ. Âèÿâëÿºòüñÿ, º ê³ëüêà
ìåòîä³â ³äåíòèô³êàö³¿ ãðîìàäÿí:
çîáðàæåííÿ, â³äáèòîê ³ ï³äïèñ.
Äëÿ ïåðåòèíó êîðäîíó âèñòà÷èòü
³ äâîõ.
À âèíèêíåííÿ òàêî¿ ïðîáëåìè ó öåíòð³ ïîÿñíþþòü òàêèì
÷èíîì:
— Çàçâè÷àé íåìàº ìîæëèâîñò³
âçÿòè â³äáèòîê ïàëüö³â ó ëþäåé,
ÿê³ ïðàöþþòü ðóêàìè áåç íàëåæíîãî çàõèñòó: äîìîãîñïîäàðêè,
áóä³âåëüíèêè, àëüï³í³ñòè. Êð³ì
òîãî, ìîæóòü áóòè ô³ç³îëîã³÷í³

Біометричний паспорт видадуть навіть тоді, коли
неможливо зробити відбитків пальців
îñîáëèâîñò³. Îñîáëèâî öå ïîì³òíî ó ëþäåé ïîõèëîãî â³êó, —
ïîÿñíþº çàñòóïíèê äèðåêòîðà
«Ïàñïîðòíîãî ñåðâ³ñó» Þë³ÿ
Êóëà÷îê.
ДУМКА МЕДИКІВ
Ë³êàð äåðìàòî-âåíåðîëîã Íàòàë³ÿ Ìàçîð÷óê ãîâîðèòü, ùî ó ¿¿
ïðàêòèö³ áóëî äâà òàêèõ âèïàäêè,
êîëè íåìîæëèâî áóëî çíÿòè â³äáèòêè ïàëüö³â. Ïåðøèé — ïàö³ºíò õâîð³â íà ³õò³îç. Öå ïðîáëåìà, ÿêà ïåðåñóøóº øê³ðó ³ òàêèì
÷èíîì â³äáèòîê âçÿòè ôàêòè÷íî
íåìîæëèâî. Äðóãèé âèïàäîê —
ïàö³ºíò ³ç äåã³äðîçîì øê³ðè.
Ï³äâèùåíà ï³òëèâ³ñòü ðóê íå äàº
øàíñó çðîáèòè ÷³òêèé â³äáèòîê.
— Òàê³ ïðîáëåìè áóâàþòü âðîäæåíèìè. Ùå º ³ñòîð³¿, êîëè â³äñóòí³ñòü ìàëþíêà íà ïàëüöÿõ —
öå ãåíåòèêà. Òàêîæ ÿ íå âèêëþ÷àþ âèïàäêè, êîëè ïðîôåñ³éíà
ä³ÿëüí³ñòü ìîæå ïîøêîäèòè ìàëþíîê íà ïàëüöÿõ. Ó òàêîìó ðàç³
ìè çáèðàºìî êîíñèë³óì ë³êàð³â
³ âèäàºìî äîâ³äêó, ÿêà ï³äòâåð-

äæóº, ç ÿêèõ ïðè÷èí íåìîæëèâî
âçÿòè â³äáèòîê, — ãîâîðèòü ë³êàð.
ЯКА ПРОЦЕДУРА ЗНЯТТЯ
ВІДБИТКІВ?
Äî Ðåºñòðó âíîñÿòü â³äöèôðîâàí³ â³äáèòêè âêàç³âíèõ ïàëüö³â
ðóê ëþäèíè. Ó ðàç³ ïîøêîäæåííÿ
÷è â³äñóòíîñò³ âêàç³âíîãî ïàëüöÿ
ðóêè àáî â³äñóòíîñò³ ìîæëèâîñò³
÷åðåç ÿê³ñòü îòðèìàíîãî ãðàô³÷íîãî çîáðàæåííÿ â³äöèôðîâàíîãî
â³äáèòêà ïàëüöÿ îñîáè ³äåíòèô³êóâàòè ¿¿, áåðóòü ïàðí³ â³äáèòêè
³íøèõ ïàëüö³â ðóê àáî äâà áóäüÿê³ â³äáèòêè ïàëüö³â ðóêè. ßêùî
îòðèìàòè â³äáèòêè ïàëüö³â íåìîæëèâî, ïðî öå ñêëàäàþòü àêò, ÿêèé
çàòâåðäæóº êåð³âíèê â³äïîâ³äíîãî
ï³äðîçä³ëó ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè òà
çàçíà÷àþòü ïðî öå â çàÿâ³-àíêåò³
äëÿ âíåñåííÿ ³íôîðìàö³¿ äî Ðåºñòðó. Çàçíà÷åíèé àêò ñêàíóþòü òà
äîäàþòü äî çàÿâè-àíêåòè. Â³äòàê,
äëÿ îòðèìàííÿ ãîòîâîãî äîêóìåíòà óæå íå äîâåäåòüñÿ çäàâàòè â³äáèòêè, à ïàñïîðò ââàæàòèìåòüñÿ
á³îìåòðè÷íèì.

КОРОТКО
Роблять
смітник
 Íà Òîëñòîãî âñòàíîâëÿòü
ï³äçåìí³ êîíòåéíåðè äëÿ
çáîðó âóëè÷íîãî ñì³òòÿ.
Ïðî öå ó Ôåéñáóê íàïèñàâ
ìåð Â³ííèö³ Ñåðã³é Ìîðãóíîâ. «Âñòàíîâèìî ïåðø³
ó ì³ñò³ ï³äçåìí³ êîíòåéíåðè äëÿ çáîðó âóëè÷íîãî
ñì³òòÿ. Áóä³âíèöòâî òàêîãî
ìàéäàí÷èêà óæå ðîçïî÷àëîñÿ íà âóëèö³ Òîëñòîãî. Òàê³ áàêè ïîïóëÿðí³
ó âñüîìó ñâ³ò³, âîíè âèð³øóþòü ÷èìàëî ïðîáëåì äëÿ
ì³ñòà. Íåìàº íåïðèºìíîãî
çàïàõó, ñì³òòÿ íå ðîçíîñèòüñÿ äîâêîëà», — éäåòüñÿ
ó ïîâ³äîìëåíí³. Ìåð çàçíà÷àº, ùî ÿêùî òàêó ³í³ö³àòèâó ï³äòðèìàþòü â³ííè÷àíè,
òî äàíèé ïðîåêò âïðîâàäÿòü íà ³íøèõ ëîêàö³ÿõ.

Дім для
ведмежат
 Ó Ïîä³ëüñüêîìó çîîïàðêó, ó ï’ÿòíèöþ, 1 ÷åðâíÿ,
â³äêðèëè ïåðøó ÷åðãó ç
òðüîõ âîëüºð³â âåëèêîãî âåäìåæîãî ì³ñòå÷êà.
Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî
áóä³âíèöòâî äâîõ â³äêðèòèõ âîëüºð³â ç áàñåéíàìè,
îãëÿäîâ³ àëå¿ äëÿ â³äâ³äóâà÷³â òà çàêðèòèé âîëüºð äëÿ
ïîñò³éíîãî ïåðåáóâàííÿ
òâàðèí.
Ãîñò³ çîîïàðêó ìàþòü çìîãó
ïîáà÷èòè òðüîõ âåäìåæàò:
äâîõ ä³â÷àòîê ³ ¿õíüîãî
áðàòèêà.
— Âîíè â÷àòüñÿ ñàìîñò³éíîìó æèòòþ. ¯äÿòü êàøó,
áàíàíè, çàïèâàþòü ìîëîêîì. Âò³ì, âñå îäíî ùå
êëè÷óòü ìàìó, — êàæóòü ó
çîîïàðêó.

РЕКЛАМА

426555
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ПОДЯКУВАВ ГУГЛ ЗА ЗАПРОШЕННЯ
НА РОБОТУ І… ВІДМОВИВСЯ
Несподівано  Запрошення
на роботу у дві престижні
компанії — Гугл і Фейсбук —
мав Максим Бевза з Липовця.
Отримав їх після стажування
у них. Подякував за визнання
і… відмовився. Чому? Про це
Максим розповів у розмові
з журналістом

ВІКТОР СКРИПНИК, (067)1079091

У п’ятому класі подарували комп’ютер

Áëèñêó÷èé ðåçóëüòàò ïðîäåìîíñòðóâàâ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ Ëèïîâåöüêî¿ øêîëè ¹2 Ìàêñèì Áåâçà. Ï³ä ÷àñ çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ íàáðàâ
ìàêñèìàëüí³ 200 áàë³â ç ô³çèêè ³ ñò³ëüêè æ ç ìàòåìàòèêè, à òàêîæ 194 áàëè
ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Âèá³ð çóïèíèâ
íà óí³âåðñèòåò³ Øåâ÷åíêà. Íàâ÷àâñÿ
íà ôàêóëüòåò³ ê³áåðíåòèêè çà ñïåö³àëüí³ñòþ ³íôîðìàòèêà. Ìàº äâà äèïëîìè ç
â³äçíàêîþ — áàêàëàâðà ³ ìàã³ñòðà. Äâà
ðàçè ñòàæóâàâñÿ ó êîìïàí³¿ Ãóãë, îäèí
ðàç — ó ÔÁ. Ç ðîáîòîþ âèçíà÷èâñÿ ùå
ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ó âèø³. Àëå éîãî âèá³ð çäèâóâàâ áàãàòüîõ. Â³äìîâèòèñÿ â³ä
çàïðîøåííÿ â Ãóãë ³ ÔÁ — öå ñïðàâä³
âèêëèêàº çäèâóâàííÿ.
Ìàêñèìå, â Àìåðèö³ é Êàíàä³ òàê
ïîãàíî, ùî òè íå çàõîò³â çàëèøàòèñÿ?
— Íå òîìó, ùî òàì ïîãàíî, — êàæå
ñï³âðîçìîâíèê. — Ïðîñòî ìåí³ â Óêðà¿í³ äîáðå (ðîáèòü ïàóçó), äîñòàòíüî
äîáðå. Ò³ åìîö³¿, â³ä÷óòòÿ, ùî ¿õ ìàþ
òóò â³ä ñâîº¿ êóëüòóðè, òðàäèö³é, ñâî¿õ
ëþäåé, íå ïîð³âíÿòè ç òèì, ùî áóëî
â Àìåðèö³ ³ Êàíàä³. ß ïðîâ³â òàì çàãàëîì äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â: ø³ñòü ó Øòàòàõ
³ òðè â Êàíàä³. Öå äîñòàòíüî, àáè çðîçóì³òè, äå òè õîò³â áè äàë³ ïðîæèâàòè
³ ïðàöþâàòè. Çâèêíóòè ìîæíà, çâè÷àéíî. Äëÿ ÷îãî íà öå âèòðà÷àòè ÷àñ?
Ìîæëèâî, õîò³ëîñÿ áëèæ÷å äî áàòüê³â, áðàòà?
— Ç Êèºâà òåæ íå ÷àñòî ïðè¿æäæàþ â Ëèïîâåöü. À áàòüêè â ìåíå
ùå âçàãàë³ íå áóëè. Ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ çà îêåàíîì ìàéæå ùîäíÿ ñï³ëêóâàëèñÿ ïî ñêàéïó.
Çâ³ñíî, ìî¿ ð³äí³ ðàä³ ç òîãî,
ùî ÿ ïîðó÷. Òà âèá³ð áóâ
çà ìíîþ.
ßêà ç êîìïàí³é ïåðøîþ
çàïðîïîíóâàëà ïðàöþâàòè?
² ÿê öå â³äáóâàëîñÿ?

Батьки Максима пані Тетяна і пан
Володимир, випускники фізико-математичного факультету Вінницького
педуніверситету, зацікавили сина математикою. Розповіли сину про розвиваючі ігри за методикою Монтесорі.
Казали, що бавився ними ще до того
часу, як навчився говорити.
— У п’ятому класі подарували синові
— Ôåéñáóê. Ï³ñëÿ òðåòüîãî êóðñó
ÿ ñòàæóâàâñÿ ó íèõ. Ñóòü ñòàæóâàííÿ
ïîëÿãàº â òîìó, ùî çà öåé ÷àñ òè ìàºø
íàïèñàòè ïðîãðàìó — â³ä ïî÷àòêó ³
äî ê³íöÿ. Ñòàæåðàì äàþòü çäåá³ëüøîãî
åêñïåðèìåíòàëüí³ ïðîãðàìè. Çàêð³ïëþþòü ³íæåíåðà — ç ïîñò³éíèõ ïðàö³âíèê³â. Òè ç íèì ðàäèøñÿ, êîíñóëüòóºøñÿ.
Îäèí ðàç â òèæäåíü ìè îáîâ’ÿçêîâî
çóñòð³÷àëèñÿ. ß ðîçïîâ³äàâ ïðî òå,
ùî çðîáèâ. Ãîâîðèâ ïðî ïðîáëåìè,
ùî âèíèêëè. Ïðîïîíóâàâ ñâî¿ øëÿõè
âèð³øåííÿ. ×åðåç ï³âòîðà ì³ñÿö³ â³äáóâàâñÿ äåòàëüíèé àíàë³ç ìîº¿ ðîáîòè.
Êîëè çàê³í÷èâñÿ ÷àñ ñòàæóâàííÿ, ìåí³
âðó÷èëè çàïðîøåííÿ.
×îìó â³äìîâèâñÿ?
— Õîò³â ùå íàâ÷àòèñÿ, îòðèìàòè
äèïëîì ìàã³ñòðà. Õî÷à, íàâ³òü ó òàêèõ
â³äîìèõ êîìïàí³ÿõ íà äèïëîìè ìàëî
çâåðòàþòü óâàãó. Â³äïîâ³â ïèñüìîâî,
åëåêòðîííîþ ïîøòîþ. Ïîâ³äîìèâ, ùî
õî÷ó ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ. Ñêàçàëè
ok, çàïðîïîíóâàëè ïîâåðíóòèñÿ äî ö³º¿
ðîçìîâè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ óí³âåðñèòåòó.
Òàê ñàìî áóëî ç êîìïàí³ºþ Ãóãë. Ó íèõ
ñòàæóþòüñÿ òèñÿ÷³, º ç êîãî âèáèðàòè.
ßêèìè áóëè ïåðø³ àìåðèêàíñüê³ âðàæåííÿ?
— Àìåðèêà — ïåðøà êðà¿íà, äå
ÿ ïîáóâàâ çà êîðäîíîì. Ñòàæóâàâñÿ ó Êðåìí³ºâ³é äîëèí³.

комп’ютер, — розповідає пані Тетяна. —
Згодом тато допоміг написати першу
програму.
У сім’ї Бевзів підростає ще один син
Андрій. Він ще активніший, ніж старший брат. Батьки кажуть, що теж здібний до математики. Чи піде по слідах
старшого брата?Поки що п’ятикласник
пишається досягненнями Максима.
Ë³òàêîì äîáðàâñÿ äî Ñàí-Ôðàíöèñêî.
Âðàçèâ àåðîïîðò, äîðîãà ó òðè ïîâåðõè.
Äàë³ äîáðàâñÿ äî ì³ñòà Ñàí Õîñå. Òàì
ïðîæèâàâ. Ç³ ìíîþ ùå òðè ñòàæåðè.
Ïðàöþâàòè òðåáà áóëî â ñóñ³äíüîìó
ì³ñò³. Íàñ ïîñò³éíî ï³äâîçèâ âèä³ëåíèé äëÿ öüîãî òðàíñïîðò. Âðàçèëà
÷èñòîòà íà âóëèöÿõ. ×è íå íàéá³ëüøå
äèâóâàëè óñì³õíåí³ îáëè÷÷ÿ ëþäåé.
Óñå ³íøå, íå òàê, ÿê ó íàñ ÷è ªâðîï³.
²íøà êóëüòóðà, ìåíòàë³òåò ëþäåé. Íàâ³òü êóõíÿ. Íå äóæå ñïîäîáàëàñÿ, õî÷à
ÿ íå âèáàãëèâèé.
Ìîæëèâî, íà ïåðøèé ïîãëÿä, Êðåìí³ºâà äîëèíà — ðàé çåìíèé. Àëå ïîìèëÿºòüñÿ òîé, õòî òàê äóìàº. Áî ñêð³çü
º ñâî¿ ïëþñè ³ ì³íóñè. Òóò çîñåðåäæåíî âèñîêîòåõíîëîã³÷í³ êîìïàí³¿.
×åðåç òå, ùî ó ¿õí³õ ïðàö³âíèê³â âèñîêà ïëàòíÿ, â³äïîâ³äíî äîðîãå æèòëî.
Àáè çàðîáèòè íà íüîãî, äåõòî ïðàöþº
ïî 10–12 ãîäèí.
Òè æ íå ïðàöþâàâ ñò³ëüêè?
— Çâè÷àéíî, í³. Ðîáî÷èé äåíü ñòàæåðà â³ñ³ì ãîäèí. Ùî ïðèºìíî, äî íàñ,
ñòàæåð³â, ñòàâëåííÿ áóëî òàêå ñàìå,
ÿê ³ äî ³íæåíåð³â. Çðîçóì³ëî, ïëàòèëè ìåíøå, í³æ øòàòíèì ïðàö³âíèêàì,
àëå æ ïëàòèëè. Çàáåçïå÷èëè ñîö³àëüíèì ïàêåòîì, ìåäè÷íèì ñòðàõóâàííÿì.
Õòî ìîæå ïî¿õàòè íà ñòàæóâàííÿ?
— Òîé, õòî ïîäàº çàÿâêó, ³ õòî ïðîõîäèòü â³äá³ð. Ïåðøèé ðàç íàñ ¿õàëî
âñüîãî ÷åòâåðî ÷è ï’ÿòåðî. Ç óñüîãî
ôàêóëüòåòó. Ìàþ íà óâàç³ êîìïàí³¿ ÔÁ
³ Ãóãë, áî æ ¿äóòü é â ³íø³ êîìïàí³¿.
Ïîò³ì óæå äåñÿòåðî. Òåïåð — ïðèáëèçíî 15 ñòóäåíò³â.
Ðîáîòó â Êèºâ³ ÿê âäàëîñÿ çíàéòè?
— Êîìïàí³þ ï³äêàçàâ îäíîêóðñíèê.
Ïîäàâ ðåçþìå, ïðîéøîâ â³äá³ð, îòðèìàâ ïîçèòèâíó â³äïîâ³äü.
×èì áåçïîñåðåäíüî çàéìàºøñÿ?
— ßê êàæå îäèí ì³é çíàéîìèé,
ó òåáå ðîáîòà — íàáèðàòè íà êëàâ³àòóð³ öèôåðêè ³ áóêîâêè (óñì³õàºòüñÿ).
Ó íàøî¿ êîìïàí³¿ íàéêðóò³øà ïðîãðàìà ç ïåðåâ³ðêè ãðàìàòèêè àíãë³éñüêî¿
ìîâè. Íå äèâíî, ùî âîíà ìàº ïîøèðåíå âèêîðèñòàííÿ. Ïîñò³éíî âäîñêîíàëþºìî ¿¿.
Ïëàòÿòü ìåíøå, í³æ îòðèìóâàâ áè
ó ÔÁ ÷è Ãóãë³?
— Ìåíøå, àëå ³ ðîáîòîþ, ³ çàðïëàòîþ ÿ çàäîâîëåíèé. Ãàðíèé êîëåêòèâ. Äåìîêðàòè÷í³ ìåòîäè óïðàâë³ííÿ.
Ó êîìïàí³¿ àìåðèêàíñüêèé ìåíåäæìåíò. Äâà îô³ñè ó ÑØÀ, îäèí ó Êèºâ³. Îäíå ñëîâî, â Óêðà¿í³ òåæ ìîæíà
çíàéòè ñâîº ì³ñöå ï³ä ñîíöåì.
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БАТУ AND ФЛОРИДА: ТОП-5 КНИГ,
ЯКІ ВАРТО ПРОЧИТАТИ В ЧЕРВНІ
Пожива для мозку  Наприкінці кожного місяця
редакція RIA/20хвилин разом із літературознавцем
та координатором подій у Книгарні «Є» Олександром
Вешелені відбирає п’ять книжок, які, на нашу думку,
варто прочитати. У цій добірці ми зібрали твори
Доржа Бату, Джеффрі Євгенідіса, Стівена Сломена і
Філіпа Фернбака, Тані Малярчук та Річарда Флориди

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Äëÿ áàãàòüîõ ÷åðâåíü º
íàéïðîäóêòèâí³øèì ³ íàéñòðåñîâ³øèì ì³ñÿöåì ðîêó.
Ïîòð³áíî çàê³í÷óâàòè ïðîåêòè, âêëàäàòèñÿ
â ãðàô³êè ³ ðîçáèðàòèñÿ ³ç äåäëàéíàìè.
À âæå ïîò³ì ìîæíà ïëàíóâàòè ìàéáóòí³ ïî¿çäêè íà ìîðÿ-îêåàíè, â³äïóñòêè òà
ðîáèòè âñ³ ³íø³ ë³òí³ ðå÷³. Ïðîòå í³õòî
íå êàçàâ, ùî ñåðåä âñüîãî öüîãî íåìàº

ì³ñöÿ äëÿ ÷èòàííÿ ³ ñàìîâäîñêîíàëåííÿ.
Òîìó ìè âæå òðàäèö³éíî ï³ä³áðàëè äëÿ
âàñ êîðèñíîãî ÷òèâà íà ì³ñÿöü: äâ³ õóäîæí³, äâ³ íîí-ô³êøí ³ îäíó äèòÿ÷ó êíèæêó.
Öüîãî ðàçó ðîçïîâ³äàºìî ³ñòîð³þ óêðà¿íöÿ,
ÿêèé ïèøå ïðî êîñìîñ ³ ôîêóñóºìîñÿ íà
ïðîáëåìàõ ³íàêøîñò³ ðàçîì ³ç ëàóðåàòîì
Ïóë³òöåð³âñüêî¿ ïðåì³¿. Â÷èìîñÿ ðîçð³çíÿòè ðåàëüí³ñòü â³ä ³ëþçîðíîñò³ ³ ÷èòàºìî
êàçêè ïðî àïîêàë³ïñèñ. À ùå ðîçáèðàºìîñÿ ³ç òèì, ÷îìó ìàéáóòíº çà êðåàòèâîì,
òâîð÷³ñòþ ³ íåñòàíäàðòíèì ìèñëåííÿì.

«Франческа. П
Повелителька траєкторій»

«Середня стать»

«Ілюзія знання»

«Mox Nox»

«Homo creativus»

(Дорж Бату)

(Джеффрі Євгенідіс)

(Стівен Сломен, Філіп Фернбак)

(Таня Малярчук)

(Річард Флорида)

Під псевдонімом Доржа Бату творить українець Андрій Васильєв. Колись письменник
працював новинарем, а сьогодні він є членом
команди Центру корекцій та контролю польотів космічних кораблів і сателітів NASA.
Передусім, він прославився завдяки своїм
блогам на Фейсбуці. Васильєв висвітлював
неймовірно цікаве життя центру, з його
багатонаціональним «коктейлем», подіями
та, власне, атмосферою. А потім вирішив написати роман у нарисах і новелах, що вийшов
на грані художнього і не художнього.
За сюжетом книжки, головна героїня італійка
Франческа розкручує довкола себе історії, що
є водночас кумедними, чуттєвими і мають відсилання до космічного майбутнього. А на сьогоднішній день багато уваги літературознавців
акцентується саме на темі космічної доби.
Наприклад, цьогорічний "Книжковий Арсенал"
присвячений саме цій темі.

Книжка, за яку кілька років тому автору
вручили Пулітцерівську премію, фокусується
на проблемах інакшості і статі. Зокрема, в ній
обігрується поняття ґендеру і йдеться про те,
що людина самостійно може обирати, ким їй
бути в житті.
Автор наголошує на тому, що не завжди
природа визначає людину як чоловіка або
жінку. Іноді вона дозволяє людині самій
робити вибір, спираючись на- її внутрішнє
чуття іі сприйняття цього світу. У даному
випадку мова про героя-гермафродита.
Іншими словами, роман про відповідальність
кожного за себе і всіх за кожного. Звісно,
в сенсі розуміння інакшості, і того, що якщо
людині дається такий вибір, то він не означає
крах усього життя. Книжка вчить бути
толерантним до тих, хто нас оточує. Адже
ніколи не можна бути впевненим у тому, що
колись ми й самі з цим не стикнемося

Книжка-челендж для людей інформаційної
доби, що змушує замислитися над відсотком
правдивості і реальності, що постає перед
нами у сприйнятті світу. У ній йдеться про
багато аспектів пізнання, а головний акцент
на ілюзорності і тому, що те, що ми бачимо,
не завжди те, чим воно є насправді.
Прочитавши цю книжку, ви зрозумієте, що ми
живемо в світі, у якому синхронізуватися із
кимось іншим, в плані сприйняття реальності, буває дуже складно. Себто ми можемо
говорити про одні і ті самі речі, однією мовою,
а в підсумку — це чомусь спричиняє велику
напругу між людьми. Особливо це помітно
у Фейсбук-перепалках, які зустрічаються зараз
на кожному кроці.
Це яскравий приклад того, що бути впевненим, що ти щось знаєш у XXI столітті, як ніколи раніше складно. Втім, автори пояснюють,
чому все так.

Дитяча книжка про апокаліпсис і те, що за ним
настає. Втім, це схоже на провокацію, тому що
видання підійде тільки тим дітям, які вже орієнтуються в складних темах. Наприклад, темі
смерті. Адже в «Mox Nox» мова якраз про те,
що смерть є річчю, яку кожен з нас колись так
чи інакше переживає. При цьому ми знаємо,
що коли одні помирають, десь народжуються
інші, і так безкінечно.
Але, що буде, коли люди перестануть народжуватися? Наприклад, ми доведемо себе
до стану, коли сенсу народжувати на цій
планеті більше не буде? Відповідь на питання,
хто залишиться на Землі після нас, і криється
на сторінках цієї історії.
Авторка пише про кажанів (так, головні герої
саме вони), які вирішують і досліджують те,
що ж все-таки довело людство до стану, коли
природа його просто законсервувала і витіснила зі сторінок майбутнього.

Ми свідомі того, що майбутнє за творчими
професіями, креативними індустріями та
нестандартним мисленням. Тому це видання
буде цікаве, передусім, для діячів бізнесу,
економіки та інших креаклів. Книжка проникає
в кожну зі сфер і пояснює, як відсутність творчості може стати вироком для будь-кого.
Хтось може подумати, що він зі своєю професією нікому не буде потрібним, адже в його
сфері неможливо продукувати креативні
рішення. Але це зовсім не так. І автор намагається донести до читачів, що в добу стрімкого
розвитку світу можна стати креативним, будучи, наприклад, асфальтоукладницею. Homo
creativus — змінює погляд на те, що відбувається зі світом. Це одна із тих речей, яким нас
поки що мало хто вчить. Отже, за допомогою
цього видання мусимо вивчати і знаходити
виходи зі складних ситуацій. Наприклад, затяжної творчої кризи.

РЕКЛАМА
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#УРЯДГРОЙСМАНА
програма з підтримки
фермерів

ОЛЕКСАНДР ЦАРЕВСЬКИЙ, КООРДИНАТОР ВЕЛОПРОЕКТІВ:

Завжди дивуйтесь цьому світу...
Відверто, радісно...
Бо не зважаючи на те лайно, що іноді
трапляється, він прекрасний!

простір для особистої думки

Яку урядову допомогу можна отримати
на селі для розвитку господарства?
БЛОГ

Óðÿä Âîëîäèìèðà Ãðîéñìàíà äáàº ïðî ðîçâèòîê
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Çà äâà ðîêè
çàâäÿêè óðÿäîâèì ³í³ö³àòèâàì îáñÿãè
äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà çðîñëè ìàéæå â 16 ðàç³â. ßêùî
2016 ðîêó íà ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî ç
áþäæåòó áóëî âèä³ëåíî ëèøå 0,4 ìëðä
ãðí, òî 2018 ðîêó — 6,3 ìëðä ãðí.
Àëå öåé ð³ê ñòàâ îñîáëèâèì. Òåïåð
óïåðøå çà âñþ ³ñòîð³þ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè çàâäÿêè óðÿäîâ³é ³í³ö³àòèâ³ äåðæàâíó
ï³äòðèìêó ìîæå îòðèìàòè êîæåí ñ³ëüãîñïâèðîáíèê.
ДЛЯ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ
ФЕРМЕРІВ І ДОМОГОСПОДАРСТВ
ПЕРЕДБАЧЕНІ ОКРЕМІ ПРОГРАМИ
ПІДТРИМКИ
Òåïåð äåðæàâíà ï³äòðèìêà íå çàëåæèòü â³ä îáñÿã³â âèðîáíèöòâà — ¿¿ ìîæóòü îòðèìàòè ³ äð³áí³ ôåðìåðè, ³ ñåëÿíè. Çîêðåìà, â³ä öüîãî ðîêó ñåëÿíè
çìîæóòü ìàòè â³ä äåðæàâè äîïîìîãó
íà óòðèìàííÿ ìîëîäíÿêà âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè — 2 500 ãðí çà êîæíå òåëÿ,
äîòðèìàíå äî ðîêó. Ôåðìåðàì äåðæàâà
ãîòîâà äîïîìàãàòè ó ïðèäáàíí³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè ³ íàñ³ííÿ, ðåêîíñòðóêö³¿ òâàðèííèöüêèõ êîìïëåêñ³â, âèïëàò³ êðåäèò³â, çàëó÷åíèõ ï³ä ðîçâèòîê
âèðîáíèöòâà òîùî.

НА ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ
ВИДІЛЯЮТЬ РЕАЛЬНІ КОШТИ
Ïåðåäáà÷åíèõ ó Äåðæàâíîìó áþäæåò³
êîøò³â ö³ëêîì äîñòàòíüî, àáè äåðæàâíó
äîïîìîãó îòðèìàâ êîæåí, õòî çâåðíåòüñÿ
ïî íå¿. Çîêðåìà, íà äîïîìîãó ïî óòðèìàííþ òåëÿò äîìîãîñïîäàðñòâàìè äåðæàâà âèä³ëèëà 700 ìëí ãðí, íà ðîçâèòîê
ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ — 1 ìëðä ãðí.
ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОШТІВ
ВСТАНОВЛЕНІ ПРОСТІ ТА ПРОЗОРІ
ПРОЦЕДУРИ
Äëÿ òîãî, àáè îòðèìàòè äåðæàâíó äîïîìîãó, ïîòð³áíî ç³áðàòè ì³í³ìóì íàéíåîáõ³äí³øèõ äîêóìåíò³â. ×àñòèíà äîêóìåíò³â ìîæå áóòè ïîäàíà â åëåêòðîííîìó
âèãëÿä³, ùî ñêîðî÷óº ÷àñ íà ï³äãîòîâêó
äîêóìåíòàö³¿. Ïðîõîäæåííÿ äîêóìåíò³â
ìîæíà ïåðåâ³ðÿòè íà ñàéò³ Ì³íàãðîïîë³òèêè. Æîäíèõ íåçðîçóì³ëèõ ïðîöåäóð —
óñå ìàêñèìàëüíî ïðîñòî ³ ïðîçîðî.
Çàâäÿêè ïðîãðàìàì ï³äòðèìêè ñ³ëüãîñïâèðîáíèê³â Óðÿäó Âîëîäèìèðà Ãðîéñìàíà
â Óêðà¿í³ ìàº çá³ëüøèòèñü ê³ëüê³ñòü ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ, ç’ÿâèòèñÿ á³ëüøå
3 òèñ. ãà íîâèõ ñàä³â ³ âèíîãðàäíèê³â,
á³ëüøå í³æ óäâ³÷³ çðîñòå ïðîäóêòèâí³ñòü
ìîëî÷íîãî ñòàäà. Öå îçíà÷àº íå ò³ëüêè
çðîñòàííÿ äîáðîáóòó íàøèõ ñåëÿí, à é íàñè÷åííÿ ðèíêó â³ò÷èçíÿíèìè ïðîäóêòàìè
³ ïîäàëüøå çíèæåííÿ ö³í íà íèõ.

ЯК ОТРИМАТИ:

1

Придбати насіння вітчизняної
селекції. Продавець насіння має бути
внесений до держреєстру суб’єктів
насінництва та розсадництва

3

Подати до державного
банку заявку на отримання
компенсації та підготовлені
документи

2

Підготувати пакет документів
на підтвердження

4

Отримати кошти на рахунок
у державному банку

ПОДРОБИЦІ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ АГРАРІЇВ ВІД УРЯДУ НА DOTACII.MINAGRO.GOV.UA
426619

Громадський Ревізор перевірив доступність
в Міській клінічній лікарні №1
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
ГО «ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОЇ
АКТИВНОСТІ «РЕЗУЛЬТАТ»

Êîìàíäà Ãðîìàäñüêîãî Ðåâ³çîðà ðàçîì
ç åêñïåðòêîþ ç ÃÎ «Ãàðìîí³ÿ» Ñþçàííîþ Æóêîâñüêîþ ïåðåâ³ðÿëè äîñòóïí³ñòü
Ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 1.
ÌÊË ¹ 1 ðîçì³ùóºòüñÿ ó ðîçãàëóæåíîìó êîìïëåêñ³ áóä³âåëü íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå, 96. Óñ³ ïðèì³ùåííÿ çáóäîâàí³ ùå äî òîãî, ÿê áóëî çàòâåðäæåíî
áóä³âåëüí³ íîðìè ùîäî äîñòóïíîñò³
ëþäåé íà â³çêàõ. Ïðîòå íàðàç³ àäì³í³ñòðàö³ÿ ë³êàðí³ íàìàãàºòüñÿ àäàïòóâàòè
áóä³âëþ äî âèìîã. Òàê, íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ðîçì³ùóºòüñÿ ðåöåïö³ÿ, ñò³ë ÿêî¿
º íåâèñîêèì ³ çðó÷íèì. Á³ëÿ ðåöåïö³¿
º âêàç³âíèê, ÿêèé ïîçíà÷àº ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ òóàëåòó, ÿêèì ìîæå ñêîðèñòàòèñü ëþäèíà íà â³çêó. Ñàì òóàëåò º

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

äîâîë³ çðó÷íèì, âåëèêèì. Çàóâàæåííÿ
åêñïåðòà áóëè ùîäî íåçðó÷íîãî áîêîâîãî ïîðó÷íÿ, ÿêèé óñêëàäíþº ï³ä’¿çä
äî ñàìîãî óí³òàçó. Íîðìîþ º áîêîâèé
ïîðó÷åíü, ÿêèé ìîæíà ï³äíÿòè âãîðó ³
çàô³êñóâàòè.
Á³ëÿ äðóãîãî âèõîäó â êîðïóñó º ïàíäóñ, àëå éîãî êóò íàõèëó º çàâåëèêèì,
õî÷à éîãî ö³ëêîì ìîæíà áóëî ïðîäîâæèòè, òèì ñàìèì çìåíøèâøè íàõèë.
Ïðîòå, òàê ÿê ïàíäóñ âæå çðîáëåíî,
ðåêîìåíäóºòüñÿ âñòàíîâèòè äâà ïîðó÷í³.
Äðóãèé ïàíäóñ, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ á³ëÿ
ðåíòãåíêàá³íåòó, ïîáóäîâàíèé ³ç äóæå
âåëèêèì êóòîì ³ º ö³ëêîì áåçïå÷íèì äëÿ
ëþäèíè íà â³çêó. Òàêîæ êîðèñòóâàííÿ
äàíèì ïàíäóñîì ïîòðåáóº ñòîðîííüî¿
äîïîìîãè, ùî ïðîòèð³÷èòü ñàìîìó ïðèíöèïó äîñòóïíîñò³ ÿê òàêî¿. Õî÷à ïàíäóñ
ö³ëêîì ìîæíà áóëî ïðîäîâæèòè äàë³ ³

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 180123

Hàêëàä 29 000

âèêîíàòè íå ëèøå ôîðìàëüíó âèìîãó
ç éîãî íàÿâíîñò³, à é ä³éñíî çðîáèòè
â³äâ³äèíè ë³êàðí³ äëÿ ëþäåé íà â³çêó
ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíèìè.
Ç ³íøîãî áîêó áóä³âë³ ë³êàðí³ ðîçòàøîâàíèé âõ³ä â àäì³í³ñòðàòèâíèé êîðïóñ
òà ðÿä â³ää³ëåíü ë³êàðí³. Äî âõîäó â ïðèì³ùåííÿ âåäå äîâîë³ ïðèñòîéíèé ïàíäóñ.
Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ îäðàçó ïðè âõîä³ º
çíàê, ùî âêàçóº íà ðîçòàøóâàííÿ âáèðàëüí³ äëÿ ëþäåé íà â³çêàõ. Ïðîòå âîíà
áóëà çà÷èíåíà ³ êëþ÷ äîâåëîñü øóêàòè
ó ë³êàð³â.
Çíàéøîâøè éîãî ³ â³ä÷èíèâøè òóàëåò,
ïîáà÷èëè àíàëîã³÷íå ïðèì³ùåííÿ âáèðàëüí³, ÿê ³ â ³íøîìó êîðïóñ³ ç òèìè æ
ñàìèìè ïðîáëåìíèìè ì³ñöÿìè. Íà âåðõí³ ïîâåðõè ë³êàðí³ ìîæíà ä³ñòàòèñü äîâîë³ âåëèêèì ïàñàæèðñüêèì ë³ôòîì, ïðîòå
ç âóçüêèìè äâåðèìà, ùî º òèïîâèì äëÿ

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¿

òîãî÷àñíèõ áóä³âåëü.
Íàìè áóëî îáðàíå äëÿ ðåâ³ç³¿ ïóëüìîíîëîã³÷íå â³ää³ëåííÿ. Ó â³ää³ëåíí³ íåìàº
îêðåìî ïðèñòîñîâàíî¿ ïàëàòè äëÿ ëþäåé
íà â³çêàõ, õî÷à çàãàëîì âñ³ ïàëàòè ìàþòü øèðîê³ äâåð³, ïðîòå âóçüê³ ïðî¿çäè
ì³æ ë³æêàìè. Òóàëåòè òà âàíí³ ê³ìíàòè
íå â³äïîâ³äàëè íîðìàì ùîäî äîñòóïíîñò³,
õî÷à ïðèíàéìí³ º äîâîë³ ïðîñòîðèìè.
Ñþçàííà Æóêîâñüêà ïîðàäèëà çðîáèòè
îäíó ç ïàëàò ç äîñòóïíîþ âàííîþ òà
òóàëåòíîþ ê³ìíàòîþ. Íàïðèê³íö³ â³çèòó êîìàíäà Ãðîìàäñüêîãî Ðåâ³çîðà
çóñòð³ëèñü ç ò. â. î. ãîëîâíîãî ë³êàðÿ —
×îðíîþ Ëàðèñîþ Âîëîäèìèð³âíîþ. Óñ³
ðåêîìåíäàö³¿ â³ä Ñþçàííè Æóêîâñüêî¿,
Ëàðèñà Âîëîäèìèð³âíà óâàæíî âèñëóõàëà
òà çàíîòóâàëà. Ñïîä³âàºìîñü, ùî çîâñ³ì
ñêîðî íîòàòêè ïåðåòâîðÿòüñÿ â ãàðí³ ðåçóëüòàòè.

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü.
Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè
òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, çàáîðîíåí³ äî
êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.
²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ âóë.
Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÿê
ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 12.08.2009 ð.

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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РОБОТУ ЗНАЙШЛИ САМІ, АЛЕ
МАЙЖЕ НІЧОГО НЕ ЗАРОБИЛИ
Заробітчани  RIA продовжує
розповідати про те, як вінничани шукають
роботу за кордоном. Влаштуватися
можна і без послуг фірм і агенцій, яких
нині вистачає. Як це зробити? Власним
досвідом діляться дві вінничанки
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

— Ðîáîòó ìîæíà
çíàéòè ñàìîñò³éíî,
ÿêùî çíàºø àíãë³éñüêó, — ðîçïîâ³äàº 42-ð³÷íà
ïàí³ Ìàð³ÿ. — ß îñîáèñòî ïîàíãë³éñüêè ìîæó ñêàçàòè õ³áà ùî
«äÿêóþ». Äîïîìîãëà ïëåì³ííèöÿ.
Êàæå, íàâ³ùî âàì ïåðåïëà÷óâàòè
ô³ðì³. Ìîæíà ñàìîìó çðîáèòè òå,
ùî ðîáëÿòü âîíè. Çàéòè íà ñàéò
êðà¿íè, â ÿêó ç³áðàëèñÿ ¿õàòè,
«ïîëèñòàòè» ¿õí³ îãîëîøåííÿ
ïðî íàá³ð íà ðîáîòó, íàïèñàòè,
ÿêùî âèíèêíå íåîáõ³äí³ñòü, ïîñï³ëêóâàòèñÿ ïî ñêàéïó.
Ïàí³ Ìàð³ÿ äîñëóõàëàñÿ
äî ïðîïîçèö³¿. Íà ðîáîòó âîíà
âëàøòóâàëàñÿ êóõàðåì ó Ïîðòóãàë³¿. Ùîïðàâäà, íåâäàëî.
Ùå îäí³é â³ííè÷àíö³ íà ³ì’ÿ
Ãàëèíà (25 ðîê³â) íå òðåáà ïåðåêëàäà÷à. Âîíà çàê³í÷èëà ôàêóëüòåò ³íîçåìíèõ ìîâ íàøîãî
ïåäóí³âåðñèòåòó. Ñàìà çíàéøëà
ðîáîòó. Òàêîæ ó Ïîðòóãàë³¿. Ï³âðîêó áóëà âîëîíòåðîì. Ïîò³ì ç
íåþ óêëàëè êîíòðàêò.
ЗАПЛАТИВ ТОДІ, КОЛИ ДІСТАВ
ПО ГОЛОВІ БИТОЮ
Ïàí³ Ìàð³ÿ âèá³ð êðà¿íè ïîÿñíþº òàêèì ÷èíîì:
— Ìåí³ ðîçïîâ³äàëè, ùî
â Ïîðòóãàë³¿ âåëèêà óêðà¿íñüêà
ãðîìàäà, — êàæå æ³íêà. — Îò ÿ é
ïîäóìàëà: ÿêùî íàâ³òü ùîñü
íå ñêëàäåòüñÿ, ñâî¿ æ íå çàëèøàòü ó á³ä³. Òåïåð äåñÿòîìó çàêàæó: ñïîä³âàòèñÿ òðåáà ò³ëüêè
íà ñàìó ñåáå. Íå íàä³éòåñÿ, ùî
âàì äîïîìîæóòü.

Ó îäíîìó ç êóðîðòíèõ ì³ñò
íà ï³âäí³ Ïîðòóãàë³¿ ïîòð³áåí
áóâ êóõàð ó ðåñòîðàí. Ðîáîòîäàâåöü íå âèìàãàâ çíàííÿ í³ àíã³éñüêî¿, í³ ïîðòóãàëüñüêî¿. Ï³ä
÷àñ ðîçìîâè ïî ñêàéïó ÷îëîâ³ê
ñï³ëêóâàâñÿ «ëàìàíîþ» óêðà¿íñüêîþ ç ïîëüñüêèì àêöåíòîì.
Íå ïðèõîâóâàâ, ùî ñàì ïîëÿê,
òðèâàëèé ÷àñ ïðîæèâàº ó Ïîðòóãàë³¿. Íà âñ³ ëàäè âèõâàëÿâ
êóðîðòíå ì³ñòî íà áåðåç³ îêåàíó
³ îá³öÿâ ïëàòíþ äî òèñÿ÷³ ºâðî.
Íàñïðàâä³, âèÿâèâñÿ íàõàáîþ.
ßê ïîÿñíèëà ïàí³ Ìàð³ÿ, ðåñòîðàí ñïðàâä³ ìàâ, ³ íå îäèí, à äâà.
— Êîëè ìè îáóìîâëþâàëè
ïî ñêàéïó êîíòðàêò, â³í çàóâàæèâ, ùî ñïåðøó ìàº ïåðåñâ³ä÷èòèñÿ, íàñê³ëüêè ÿ º ïðîôåñ³éíîþ ïðàö³âíèöåþ, — ïðîäîâæóº
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Çäàâàëîñÿ á,
ëîã³÷íî. ß æ äîâ³ðëèâà. Äóìàëà,
ÿê áè íå ï³äâåñòè êîãîñü.
¯é íå çàïëàòèëè æîäíîãî ºâðî.
Ï³ñëÿ ïåðøîãî ì³ñÿöÿ õàçÿ¿í
ïðîñèâ çà÷åêàòè. Ïîò³ì ñòàâ óíèêàòè çóñòð³÷åé, à éîãî ïîì³÷íèêè
ãîâîðèëè, ùî í³÷îãî íå çíàþòü.
Ïðè÷îìó, ïîâîäèâñÿ òàê ò³ëüêè
ç òðüîìà óêðà¿íêàìè, êð³ì ïàí³
Ìàð³¿, íà êðþ÷îê ïîëÿêà ïîòðàïèëè ùå äâ³ äîâ³ðëèâ³ æ³íêè, ÿê³
ïðàöþâàëè îô³ö³àíòêàìè.
— Ìîâè íå çíàºø, êîíòðàêòó íåìà, êóäè ñêàðæèòèñÿ, íàì
ðàäèëè, ìè íàâ³òü ïèñàëè, àëå
í³õòî íå äîïîì³ã, — ãîâîðèòü çàðîá³ò÷àíêà.
Ïàí³ Ìàð³¿ äîâåëîñÿ ïî÷óòè òàêó ñàìî ³ñòîð³þ, àëå âæå
ç íàøèì åì³ãðàíòîì. Òîé òåæ
ìàâ êàôå ³ íå ïëàòèâ óêðà¿íêàì.
Çàëÿêóâàâ ¿õí³ì íåëåãàëüíèì

ñòàíîâèùåì. Ùîïðàâäà, äëÿ
íüîãî âñå çàê³í÷èëîñÿ ðîçáèòîþ
ãîëîâîþ. Ñòàëîñÿ öå ï³ñëÿ òîãî,
êîëè âçÿâ íà ðîáîòó ïîðòóãàëêó
³ íå ðîçðàõóâàâñÿ. Ïðèéøîâ ¿¿
÷îëîâ³ê ç äðóçÿìè ³ ïîëàìàâ áåéñáîëüíó áèòó íà ãîëîâ³ âëàñíèêà
õàð÷åâí³. Ï³ñëÿ òîãî ïðîáëåì ³ç
ïëàòíåþ âæå íå âèíèêàëî.
ДЕНЬ І НІЧ ЗА МІНІМАЛЬНУ
ПЛАТНЮ
Ïàí³ Ãàëèíà âëàøòóâàëàñÿ â ìîëîä³æíó îðãàí³çàö³þ,
ÿêà ïðèéìàº ñòóäåíò³â ç ³íøèõ
êðà¿í ªâðîïè ó ðàìêàõ îáì³íó
ìîëîääþ. Âîíà äîòåïåð ó Ïîðòóãàë³¿. Ìàòè ä³â÷èíè ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòó, ùî ¿¿ äîíüêó òåæ
âçÿëè íà ðîáîòó ï³ñëÿ ñï³âáåñ³äè
ïî ñêàéïó. Ñïî÷àòêó ïðàöþâàëà
âîëîíòåðîì. Ïëàòèëè 100 ºâðî.
Ùîïðàâäà, áåçêîøòîâíèì áóëî

Çà ðîáîòó ó
ïîíàäíîðìîâàíèé ÷àñ,
í³÷îãî íå äîïëà÷óâàëè.
Çàðïëàòó äàâàëè
ì³í³ìàëüíó â êðà¿í³ –
600 ºâðî
æèòëî ³ ÷àñòêîâî õàð÷óâàííÿ. Ï³ä
÷àñ âîëîíòåðñòâà âèêîíóâàëà òó
ñàìî ðîáîòó, ùî é ï³çí³øå, êîëè
ñòàëà ïðàöþâàòè çà êîíòðàêòîì.
— Ó îáîâ’ÿçêè âõîäèëî çóñòð³÷àòè ãðóïè ñòóäåíò³â â àåðîïîðòó
Ë³ñàáîíà, – êàæå æ³íêà.– Äàë³
ñóïðîâîäæóâàòè ¿õ äî çàâåðøåííÿ ïðîåêòó. Äîâîäèëîñÿ ¿çäèòè
ïî âñ³é êðà¿í³. Áóâàëî, õòîñü çàõâîð³â — â³äâåñòè äî ë³êàðí³. ²
â òàêîìó ðåæèì³ ïîñò³éíî! Öå
áóëà ðîáîòà áåç âèõ³äíèõ. Çà òå,
ùî ïðàöþºø ïîíàäíîðìîâàíèé
÷àñ, í³÷îãî íå äîïëà÷óâàëè. Çàðïëàòó äàâàëè ì³í³ìàëüíó, 600 ºâðî.
— Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êîíòðàêòó
ñïîä³âàëàñÿ çíàéòè ³íøó ðîáîòó,
– ãîâîðèòü ìàòè â³ííè÷àíêè. —
Îäíàê íàø äèïëîì íå âèçíàþòü.
Áåç îñâ³òè, äå ìîæíà âëàøòóâàòèñÿ? Õ³áà ùî éòè íà ôàáðèêó.
Òàì òàê íàçèâàþòü ï³äïðèºìñòâà.

«Мертвий» об’єкт на Пирогова: роботи на будівництві
торговельного центру зупинилися, бо бригада поїхала
на заробітки за кордон
РЕКЛАМА
424601

424602

Потрібні швачки, водії, будівельники...
За межами України працює від 6
до 10 мільйонів українців.
Точну цифру демографи не
можуть назвати, бо останній
перепис населення проводився ще у 2001 році. Зате відома
сума грошових переказів наших
заробітчан – 7,5 млрд доларів
вони надсилають додому протягом року. Згідно з опитуванням однієї із соціологічних груп,
протягом двох останніх років
українці найчастіше виїжджали на роботу до Польщі. Нині

найбільшим попитом у Польщі
користуються швачки, зварювальники, фрезерувальники,
токарі, будівельники та водії, а
також сільськогосподарські працівники на збирання ягід.
Кількість бажаючих емігрувати з
України не зменшується. Навпаки.
Опитування показує, що кількість
людей, які б хотіли поїхати на
заробітки,чи виїхати на постійне
місце проживання, зростає. Особливо з числа молоді. За даними одного з вінницьких агентств

працевлаштування за кордоном,
число молодих людей, які хочуть
поїхати заробити грошей в іншій
країні, зросло у два рази. Багато
бажаючих спостерігається зараз,
у час літніх канікул.
Те, що в Україні почався трудовий
«голод», на це звертають увагу
аналітики Міжнародного кадрового порталу HeadHunter. Підтвердженням є і фото з Вінниці,
де будівельники покинули об’єкт
і всією бригадою поїхали на заробітки в Польщу.

425400
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МЕДРЕФОРМА В УКРАЇНІ ТА
ВІННИЦІ — В ЦИФРАХ І ДАТАХ
Хроніка  Основна задача медреформи на сьогодні — підписання декларацій з сімейними лікарями,
яка стартувала 1 квітня 2018 року. Вінницька область кілька тижнів поспіль безумовний лідер за кількістю
пацієнтів, що обрали собі лікарів. Про ці та інші результати і плани реформуваня медицини в цифрах
вересень 2017

січень 2018

1 квітня 2018

червень 2018

1 липня 2018

жовтень і грудень 2018

2019

2020

початок роботи системи
eHealth у тестовому
режимі

початок підготовчого
періоду автоматизація
закладів первинної
медичної допомоги

старт кампанії з вибору
лікаря з надання
первинної меддопомоги
«лікар для кожної сім'ї»

запуск Національної
служби здоров'я
України

запуск нової системи
фінансування через
Національну службу
здоров'я України

друге і третє «вікна
можливостей» для
входження закладів
первинної медичної
допомоги у реформу

початок реформи
на рівні спеціалізованої
допомоги (лікаріспеціалісти)

початок
реформи на рівні
високоспеціалізованої
допомоги (стаціонарне
лікування в лікарнях)

Точка на карті — успішні рішення на місцях

Бюджет реформи

167 000 000 грн

На початок літа у нас є
підписаних декларацій

498 800
по області

закладена сума

2,92%

11134

7,88%

по місту

Чернігівська

9,61%

10,9%

Рівненська

9,75%

Житомирська

8,96%

Хмельницька

9,2%
Тернопільська

Львівська

9,33%

Вінницька

7,4%

ІваноФранківська

13,26%

Закарпатська

ц

іве

рн

Че

Миколаївська

5,04%

ька

Залежно від віку пацієнта буде розраховуватися
заробітна плата лікаря

Донецька

814

Дніпропетровська

740

грн

Кіровоградська

7,27%
6,22%

9,44%

370 грн

До базового тарифу застосовуються
вікові коефіцієнти:

6,76%

4,48%
Черкаська

1480
грн

Полтавська

20,03%

Луганська

Харківська

15,45%

Київська

10,6%

1,93%

16,27%

4,32%

Волинська

Передбачена сума на пацієнта
складається за базовим тарифом —

Сумська

грн

6,22%

370

Запорізька

грн

444
грн

3,57%
Херсонська

діти від
0 до 5 років
коефіцієнт 4

Одеська

діти від
6 до 17 років
коефіцієнт 2,2

дорослі від
18 до 39 років
коефіцієнт 1

дорослі від
40 до 64 років
коефіцієнт 1.2

дорослі від
65 років
коефіцієнт 2

Статистика
На кінець травня близько

Національна служба здоров'я України

5 000 000 українців

Як національний страховик буде платити за ваше лікування

підписали декларації з лікарями

Найактивніші підписанти

23%

210

ПЕРВИННА МЕДИЧНА
ПРАКТИКА
(сімейний лікар, терапевт,
педіатр для дитини)

6

АМБУЛАТОРНІ
СПЕЦІАЛІСТИ
(ЛОР, офтальмолог,
кардіолог тощо)

До електронної системи охорони здоров'я підключилися

— складають декларації
з педіатрами для дітей

367

закладів України

сімейних лікарів міста

від 0–5 років

8%

від 6–17 років
від 18–39 років
від 65 років

20 500

15%

сімейних лікарів в Україні

22%

педіатрів міста

ЛІКАРНІ ТА КЛІНІЧНІ
СПЕЦІАЛІСТИ
(випадки, коли потрібне
лікування у лікарні)

5 Центрів Первинної медико-санітарної допомоги Вінниці

22%

ОПЛАТА

ДАТА

Щомісячний страховий
тариф залежно від віку
пацієнта

літом 2018 року

Оплата за тарифом
за візит

в 2019 році

Оплата за тарифом
за клінічний випадок

в 2020 році

Програма «Доступні ліки»: результат

 4,2%

 5,7%

 7%

115254

96

5,4

6,5

знизились виклики
екстреної допомоги з
підозрою на інсульт та
інфаркт

знизились виклики
екстреної допомоги
для людей з нападами
бронхіальної астми

зросло пацієнтів з
нормалізованим цукром
у крові при діабеті 2 типу

рецепти за програмою
«Доступні ліки» виписали
за 2017 рік

аптек міста бере участь
у програмі «Доступні ліки»

млн грн відшкодовано
у 2017 році

млн грн — бюджет
на 2018 рік
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вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

НА П'ЯТЬ ТИСЯЧ
ПОЛЕГШАТЬ ЖИТТЯ МАТУСЯМ

424568

СПОНСОР РУБРИКИ

Новинка  З першого вересня
новонародженим, окрім грошової
допомоги у 41280 грн, будуть дарувати
пакети малюка — Бебі-бокси, коробки,
в яких матусі знайдуть все необхідне для
перших місяців життя дитини. Приблизна
вартість такого подарунка 5000 грн.
У місті Вінниця народжується близько
4000 малюків на рік. В Україні — близько
400 тисяч дітей, тож мова йде про мільярди
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Íà ñàéò³ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 3 ñ³÷íÿ
2018 ðîêó âèêëàëè åëåêòðîííó
ïåòèö³þ ïðî êîðîáêè äëÿ íîâîíàðîäæåíèõ. Ó ïåòèö³¿ â³ííè÷àíêà Âåðîí³êà Áàáè÷ ïðîïîíóâàëà ïåðåéíÿòè ô³íñüêèé äîñâ³ä.
À ñàìå 70 ðîê³â òîìó ô³íè çàïî÷àòêóâàëè óí³êàëüíó òðàäèö³þ.
Âîíè âñ³ì âàã³òíèì æ³íêàì âèäàþòü êîðîáêó ç íàáîðîì íàéåîáõ³äí³øîãî íà ïåðøèé ÷àñ äëÿ
äèòèíè. Òàêèé ìåòîä âèïðàâäàâ
ñåáå ³ â êðà¿í³ çíèçèëàñü äèòÿ÷à
ñìåðòí³ñòü, à òàêîæ ç’ÿâèëèñü îäíàêîâ³ ñòàðòîâ³ ïîçèö³¿ â æèòò³
äèòèíè, íåçàëåæíî â³ä ñòàòóñó
áàòüê³â. Âåðîí³êà çàïðîïîíóâàëà
Â³ííèö³ ñòàòè ³ííîâàòîðîì òà çàïî÷àòêóâàòè ïîä³áíó òðàäèö³þ,
ùîá ñêîðîòèòè ê³ëüê³ñòü áàòüê³â, ùî â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä ä³òåé,
÷åðåç áðàê êîøò³â íà óòðèìàííÿ
íîâîíàðîäæåíîãî. Çà ê³ëüêà äí³â
ïåòèö³ÿ íàáðàëà 407 ãîëîñ³â, áóëà
çàêðèòà ³ íå ï³äòðèìàíà. Íå ïðîéøëî ³ ï³âðîêó, ÿê Áåá³-áîêñè

âñå æ òàêè ç'ÿâëÿòüñÿ â íîâîíàðîäæåíèõ.
ЧОМУ НЕ РАНІШЕ
— ²äåþ ñòîñîâíî áåá³-áîêñ³â ÿ
ââàæàþ äóæå êëàñíîþ, ñï³ëêóþñü
ç áàãàòüìà ìàòóñÿìè, âñ³ ó çàõâàò³, — ãîâîðèòü ìîëîäà ìàìà Â³êòîð³ÿ Ñåëåçíüîâà, ÿêà ìèíóëîãî
ðîêó íàðîäèëà ïåðâ³ñòêà. — Æàëü,
ðàí³øå öüîãî íå ïðèäóìàëè. Õî÷à
ÿê íà ìåíå, çàâæäè âñå êðàùå
ãðîøèìà. Òîìó ùî ÿ çíàþ êðàùå,
ÿêèé îäÿã ÿê³ñí³øèé òà çðó÷í³øèé äëÿ ìàëþêà, ùî êðàùå ç
çàñîá³â ã³ã³ºíè òà äîãëÿäó. ßêáè
ìåí³ äàëè ñóìó, åêâ³âàëåíòíó âêàçàíîìó íàáîðó, ÿ á ñòâîðèëà ñâ³é
âëàñíèé ³äåàëüíèé íàá³ð ìàëþêà.
Ó Ôåéñáóö³ º ãðóïà «Âèííèöêàÿ ìàìà», äå äîñèòü àêòèâíî éäå
êîìåíòóâàííÿ íîâîââåäåííÿ â³ä
Ì³í’þñòó. Çàãàëîì â³ííèöüê³ ìàòóñ³ ó çàõâàò³. Çîêðåìà ëóíàþòü
ñëîâà: «ïîâåçëî ìàéáóòí³ì äèòèí÷àòàì», «Óðà, ãîëîâíå ðàí³øå
âåðåñíÿ íå íàðîäèòè»… À òðàïëÿþòüñÿ òàêîæ: «âðàæàº ö³íà,
5000, öèðê. ×åðãîâå ìàñêóâàííÿ
ãðîøåé», «… Öå êëàñíà ð³÷, àäæå
áàãàòî ìàì (îñîáëèâî ïåðâîðî-

äîê â ãëóõîìàí³, âèáà÷òå) ò³ëüêè
ïðèáëèçíî çíàþòü, ùî ïîòð³áíî
íà ïåðøèé ÷àñ äèòèí³».

ЯК НАРОДЖУВАЛИСЬ ВІННИЧАНИ
ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ ВОСЬМИ РОКІВ

БЕЗ ПИТАНЬ
Ñêëàä áåá³-áîêñ³â äëÿ íîâîíàðîäæåíèõ ðîçðîáëÿâñÿ Ì³íñîöïîë³òèêè ðàçîì ç Ì³í³ñòåðñòâîì
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òà íåäåðæàâíèìè îðãàí³çàö³ÿìè. Ïðàâî íà îòðèìàííÿ ïàêåòà ìàëþêà íå ïîòð³áíî
äîâîäèòè ñâ³äîöòâàìè ïðî íàðîäæåííÿ ÷è ³íøèìè äîêóìåíòàìè.
Áåá³-áîêñ êîæíà ìàòóñÿ îòðèìàº
ïðè âèïèñö³ ç ïîëîãîâîãî áóäèíêó.
Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ì³í³ñòðà
ñîöïîë³òèêè Îëåêñàíäðè ×óðê³íî¿, â êðà¿í³ ùîðîêó íàðîäæóºòüñÿ áëèçüêî 400 òèñÿ÷ ä³òåé, òîæ
äåðæàâ³ òàêèé äèòÿ÷èé ïîäàðóíîê
îá³éäåòüñÿ ïðàêòè÷íî â äâà ì³ëüÿðäè ãðèâåíü.
— Íà öå ï³äóòü äåðæàâí³ êîøòè, ï³ñëÿ ïåðåãëÿäó äåÿêèõ
äåðæàâíèõ ïðîãðàì, — çàçíà÷èëà
çàìì³í³ñòðà, àëå ÿêèõ ñàìå ïðîãðàì, íå óòî÷íèëà.
Óñ³ òîâàðè äëÿ áåá³-áîêñ³â áóäóòü çàêóïîâóâàòèñü öåíòðàë³çîâàíî òà â³äêðèòî ÷åðåç ñèñòåìó
«Ïðîçîððî». ² ãîëîâíîþ âèìîãîþ
áóäå ÿê³ñòü ïðîäóêò³â.
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За інформацією головного управління
статистики Вінницької області

ЩО ОТРИМАЄ МАЛЮК У КОРОБЦІ
 Одяг різного розміру

(від 0 до 3 місяців,
та від 3 до 6 місяців):
шкарпеточки,
шапочки, бодіки,
пелюшки, підгузки,
дві великі ковдри
(теплу і легку)
 матрац
 спеціальний
термотетр

 термометр для води
 пустушка
 гігієнічні набори для

новонароджених
та мам
 інформаційні
буклети для мам
і тат
 коробку, яку можна
використовувати як
перше ліжечко.

Сума допомоги не зміниться
Допомога при народженні виплачуватиметься у розмірі, який
не буде залежати від того, яка
за рахунком дитина у сім’ї —
перша, друга, третя. Допомога
при народженні дитини призначається у розмірі 41 280 гривень.
Виплата допомоги здійснюється
одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми виплачується
протягом наступних 36 місяців
рівними частинами (860 грн
на місяць). Крім того, допомога

при народженні дитини призначається опікуну на кожну взяту під
опіку дитину у розмірі, установленому при народженні дитини.
А у випадку, якщо дитину (на яку
призначають допомогу) влаштовано у дитячий заклад на повне
державне утримання, допомога
призначається і виплачується
також у розмірі, встановленому
при народженні першої дитини.
Гроші при цьому перераховують
на відкритий у банку рахунок ди-

тини. Для отримання допомоги
необхідно звернутись до відділу
соціального захисту населення
за місцем проживання одного з
батьків (опікуна), з яким постійно
проживає дитина, або за місцем
народження дитини. Звернутися
необхідно не пізніше 12 календарних місяців після народження
дитини, інакше допомогу не призначать. З березня 2017 року також
існує можливість оформлення допомоги онлайн.

РЕКЛАМА
425086

425792
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«НИВА» ВПЕВНЕНО
ПЕРЕМОГЛА ЧЕМПІОНА
Прогрес  Узяли реванш
у «Агробізнеса». Поки не відомо, в якій
лізі нивівці гратимуть наступний сезон

Çàâåðøàëüíèé ìàò÷ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç ôóòáîëó (äðóãà
ë³ãà, ãðóïà «À») ì³æ â³ííèöüêîþ «Íèâîþ» ç «Àãðîá³çíåñîì»
(Õìåëüíèöüêà îáëàñòü) íå ìàâ
òóðí³ðíîãî çíà÷åííÿ. Àäæå
â áóäü-ÿêîìó âèïàäêó íàøà
êîìàíäà çàëèøàëàñÿ òðåòüîþ,
à êëóá ç Âîëî÷èñüêà — ïåðåìîæöåì äèâ³ç³îíó.
Âò³ì, ïåâíà ìîòèâàö³ÿ ó ñóïåðíèê³â áóëà. Êîæåí ïðàãíóâ
çàâåðøèòè ÷åìï³îíàò ïåðåìîãîþ. Äî òîãî æ, ïîºäèíîê íàáóâàâ ïðèíöèïîâîñò³ ÷åðåç ð³çê³
âèñëîâëþâàííÿ íà àäðåñó îäèí
îäíîãî ïðåçèäåíò³â êëóá³â. À ùå
êîìàíäà ³ç Â³ííèö³ ïðàãíóëà ðåâàíøóâàòèñÿ çà ïîðàçêè «Àãðîá³çíåñó» â ïåðøîìó òà äðóãîìó
êîëàõ.

НЕВИКОРИСТАНІ ШАНСИ
Ó ñåðåäèí³ òàéìó Ïàâëî Ôåäîñîâ âèéøîâ ñàì íà ñàì ³ç
âîðîòàðåì. Àëå ïðîáèâ ïðÿìî
ó ðóêè Êîñòÿíòèíà Îäîëüñüêîãî.
Ñõîæèé ìîìåíò ó â³ííèöüêîãî
ôîðâàðäà ì³ã âèéòè ³ ï³çí³øå.
Àëå òîä³ éîãî â³äò³ñíèëè â³ä ì’ÿ÷à
îáîðîíö³.
Ãðàâö³ «Àãðîá³çíåñó» íàìàãàëèñÿ ä³ñòàâàòè â³ííè÷àí ïðîñòð³ëàìè ï³ñëÿ øâèäêèõ ôëàíãîâèõ ïðîõîä³â. Íà ùàñòÿ, íàø³
çàõèñíèêè ä³ÿëè äóæå âïåâíåíî.
Íàéá³ëüø íåáåçïå÷íèé ìîìåíò
á³ëÿ âîð³ò «Íèâè» âèíèê íà 35-é
õâèëèí³. Òàðàñ Ïë³ñ «ñòð³ëÿâ»
ïðèáëèçíî ç 11 ìåòð³â, àëå Ìàêñ
Áàá³é÷óê çì³ã ïàðèðóâàòè óäàð.

У БОЙОВОМУ СКЛАДІ
Ãðà ðîçïî÷àëàñÿ ÷óäîâî äëÿ íàøî¿ êîìàíäè. Ìàéñòåð ñòàíäàðò³â
Âîëîäèìèð Ñàâîøêî áëèñêó÷å
âèêîíàâ øòðàôíèé óäàð, âëó÷èâ-

ПІДСУМКОВЕ ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ КОМАНД
ГРУПИ «А» ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З ФУТБОЛУ
У ДРУГІЙ ЛІЗІ СЕЗОНУ 2017/2018 РОКІВ
М

Команда

I

П

Н

П

РМ

О

1

«Агробізнес»

27

23

1

3

70–19

70

2

«Прикарпаття»

27

20

2

5

58–28

62

3

«Нива-В»

27

13

6

8

34–21

45

4

«Скала»

27

12

4

11

29–29

40

5

«Львів»

27

10

6

11

28–29

36

6

«Буковина»

27

9

7

11

32–40

34

7

«Нива»

26

9

6

11

25–29

33

8

«Полісся»

27

9

3

15

31–44

30

9

«Поділля»

26

5

4

17

20–44

19

10

«Арсенал-Київщина»

27

4

1

22

18–62

13

Фінішували
айтішники
Äîá³ã ê³íöÿ ÷åìï³îíàò
Â³ííèö³ ç ôóòçàëó ñåðåä
êîìàíä àéò³øíèê³â. Âèùó
ë³ãó, ÿê ³ ìèíóëîãî ñåçîíó,
âèãðàëà êîìàíäà 20minut.ua
United. Ðàçîì ³ç íåþ òð³éêó
êðàùèõ ñêëàëè Spilna Sprava
United ³ Ciklum United.

øè ó áëèæí³é ë³âèé êóò. Âîðîòàð
ãîñòåé Êîñòÿíòèí Îäîëüñüêèé
â ñòðèáêó ìàéæå äîòÿãíóâñÿ
äî ³ãðîâîãî ñíàðÿäà, àëå âñå æ
íå çì³ã éîãî â³äáèòè.1:0!
Öåé ãîë âèÿâèâñÿ äóæå ñõîæèì
íà âëó÷íèé ïîñòð³ë Ñàâîøêà
íà íåùîäàâí³é ïåðåìîæí³é ãð³
«Íèâè» ç «Ïîë³ññÿì» (Æèòîìèð).

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)85914959

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

«Західний
п’єдестал»

«Нива» помстилася «Агробізнесу» за поразки
у першому і другому колах
Çà õâèëèíó äî ïåðåðâè é
íèâ³âö³ â³äïîâ³ëè íåáåçïå÷íèì
ìîìåíòîì. Âîëîäèìèð Ñàâîøêî ïîäàâàâ êóòîâèé óäàð. Ì’ÿ÷à
ãîëîâîþ ä³ñòàâ Âàäèì Õîõëîâ —
òðîõè âèùå âîð³ò.

Ìàêñèì Áàá³é÷óê ñòàâ îäíèì
³ç ãåðî¿â ìàò÷ó. Çà òðè õâèëèíè
äî ê³íöÿ îñíîâíîãî ÷àñó íàø âîðîòàð â³äáèâ íåñïîä³âàíèé óäàð
ïî âèñîò³, íà ÿêèé çðåàãóâàâ
íå äóæå â÷àñíî, — íîãîþ!

ЗМОГЛИ ВІДБИТИСЯ
Ï³ñëÿ ïåðåðâè ãðà ñòàëà á³ëüø
íåðâîâîþ. Áóëî î÷åâèäíî, ùî
ãîñòåé íå âëàøòîâóº ïîðàçêà.
Íà 50-é õâèëèí³ ÷åðåç íåïîðîçóì³ííÿ â öåíòð³ ïîëÿ ïî÷àëàñÿ
øòîâõàíèíà, ÿêà ëåäü íå ïåðåðîñëà ó ùîñü á³ëüø ñåðéîçíå.
Íåçàáàðîì ìè ïîáà÷èëè ÷åðãîâèé ãàðíèé ïðîðèâ Ôåäîñîâà ïî ôëàíãó — â³í óâ³ðâàâñÿ
äî êàðíîãî ìàéäàí÷èêà, àëå áóâ
çàáëîêîâàíèé.
Ó ñåðåäèí³ òàéìó îáèäâà òðåíåðè ìàñîâî ïî÷àëè ðîáèòè çàì³íè. Âîíè á³ëüø ïîæâàâèëè
ãðó ãîñòåé, ÿê³ ìàéæå âåñü òàéì
«âèñ³ëè» íà âîðîòàõ Ìàêñèìà Áàá³é÷óêà. Íà 70-é õâèëèí³ Àíäð³é
Ñêàêóí íåáåçïå÷íî ïðîñòð³ëþâàâ
ó êàðíèé ìàéäàí÷èê â³ííè÷àí.
ßêáè îäèí ç ãðàâö³â êîìàíäè
Âîëî÷èñüêà, ÿê³ íàá³ãàëè, ä³ñòàâ ì’ÿ÷à — ÷åêàé á³äè!

ЗНОВУ ГОЛ ЗІ ШТРАФНОГО
Ñóääÿ äîäàâ äî îñíîâíîãî ÷àñó
÷îòèðè õâèëèíè. Íàøà êîìàíäà íå ñòàëà ãðàòè íà óòðèìàííÿ
ðåçóëüòàòó, à íàìàãàëàñÿ êîíòðàòàêóâàòè. Ï³ñëÿ ÷óäîâîãî íàâ³ñó
ç³ øòðàôíîãî Äìèòðà Îñàä÷îãî,
ÿêèé âèéøîâ íà çàì³íó, íàø êàï³òàí ²ãîð Ìàëÿðåíêî ãîëîâîþ
çàìêíóâ ïðîñòð³ë. 2:0! «Íèâà»
íà ìàæîðí³é íîò³ çàâåðøóº ñåçîí. Ãðàâö³ ï³ñëÿ ìàò÷ó íå çàáóëè
ïðèâ³òàòèñÿ ³ç âáîë³âàëüíèêàìè ³
ïîäÿêóâàòè ¿ì çà ï³äòðèìêó.
À îñü, ó ÿê³é ë³ç³ «Íèâà» ðîçïî÷íå íîâèé ñåçîí, ïîêè íåâ³äîìî. Çã³äíî ³ç ðåãëàìåíòîì, â êëàñ³
ï³äâèùóþòüñÿ ïî äâ³ êîìàíäè ç
êîæíî¿ ç äâîõ ãðóï ë³ãè. Àëå º
íåïîãàí³ øàíñè çàñêî÷èòè òóäè
é ç òðåòüî¿ ïîçèö³¿, ÿêùî íå âñ³
ïåðøîë³ãîâ³ êîìàíäè âèéäóòü
íà ñòàðò ÷åðåç íåñòàá³ëüíèé ô³íàíñîâèé ñòàí.

 Ó Ð³âíîìó íà â³äêðèòîìó
Âñåóêðà¿íñüêîìó òóðí³ð³ «Çàõ³äíèé ï’ºäåñòàë» ç
òõåêâîíäî (ÂÒÔ) âèõîâàíö³
Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè
¹ 2 âèáîðîëè äþæèíó íàãîðîä, ñåðåä ÿêèõ ÷îòèðè —
çîëîò³. ×åìï³îíàìè ó ð³çíèõ
êàòåãîð³ÿõ ñòàëè Îëåêñàíäð
Áåðåçîâ, ²ðèíà ×åñàëê³íà,
ªãîð Îñàä÷óê ³ Íàçàð³é
ßðåì÷óê.

Анонс: вільна
боротьба
 Â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò Â³ííèö³ ç â³ëüíî¿ áîðîòüáè
ñåðåä ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê â³äáóäåòüñÿ 6-7 ÷åðâíÿ ó áîðö³âñüêîìó çàë³ Öåíòðàëüíîãî
ì³ñüêîãî ñòàä³îíó. Ïî÷àòîê — î 16.30.

«Стрімкі човни»

 Ó Â³ííèö³ ïðîâåäóòü â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò ì³ñòà ç
âåñëóâàííÿ íà áàéäàðêàõ ³
êàíîå ñåðåä ñïîðòèâíèõ øê³ë
«Ñòð³ìê³ ÷îâíè». Â³í ïðîéäå
9-10 ÷åðâíÿ íà áàç³ ñïîðòøêîëè ¹ 2, ùî íà Ñòàðîìó
Ì³ñò³. Ïî÷àòîê — î 10.00.
Випуск №23 (1042)
Популярні двоходові задачі-мініатюри, які рекомендуємо вирішувати
на діагоналі.
Задача №2176-2179
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Кубок «AUTO. RIA» дістався«легіонерам»
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

 Íà ñòàä³îí³ Â³ííèöüêî¿
øêîëè ¹ 35 ðîç³ãðàëè ïåðøèé Âñåóêðà¿íñüêèé êóáîê
«AUTO. RIA». Íà ïîëå âèõîäèëè 9-ð³÷í³ òà ìîëîäø³ ä³òè.
Ó çìàãàíí³ âçÿëè ó÷àñòü òðè
â³ííèöüê³ êîìàíäè, à òàêîæ
«Òîðïåäî» (Çàïîð³ææÿ), ô³íàë³ñò þíàöüêî¿ ïåðøîñò³ ñòîëèö³
«Ëåã³îí XXI» (Êè¿â) ³ ÄÞÑØ
Êàëèí³âêè. Éîãî ñï³ëüíèìè çó-

ñèëëÿìè îðãàí³çóâàëè Â³ííèöüêà ì³ñüêà ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó ³
ñàéò «AUTO. RIA».
Ãðàëè çà êîëîâîþ ñèñòåìîþ.
Ï³ñëÿ ïîïåðåäíüîãî åòàïó ïåðø³
òðè êîìàíäè ðîç³ãðàëè Êóáîê
«À», ðåøòà — Êóáîê «Á».
— Íà òóðí³ð ìè çàïðîñèëè
êîìàíäè â³äîìèõ ôóòáîëüíèõ
öåíòð³â. À â Êàëèí³âö³, ïðèì³ðîì, âèõîâàëè îäíîãî ³ç ë³äåð³â
êè¿âñüêîãî «Äèíàìî» Â³òàë³ÿ

Áóÿëüñüêîãî. Íàñòóïíîãî ðîêó
çáèðàºìîñÿ ðîçøèðèòè ìàñîâ³ñòü ³ ãåîãðàô³þ Êóáêà, — ñêàçàâ îðãàí³çàòîð çìàãàíü, òðåíåð
ÄÞÑØ «Òåìï» Äìèòðî Ìàëèíîâñüêèé.
«Ëåã³îí XXI» âèãðàâ âñ³
ìàò÷³. Ó Êóáêó «À» â³í çäîëàâ «Òåìï-AUTO. RIA» — 7:0,
«AUTO. RIA» — 8:0. Ó ïîºäèíêó çà ñð³áëî «Òåìï-AUTO. RIA»
ïåðåãðàâ «AUTO. RIA» — 4:1.

Òàêèì ÷èíîì íàéìîëîäøà êîìàíäà òóðí³ðó, 2010 ð. í., ÿêó
çàïðîñèëè âçÿòè ó÷àñòü ó îñòàíí³é ìîìåíò, íåñïîä³âàíî ïîñ³ëà òðåòº ì³ñöå. ¯¿ ñóïåðíèêè
áóëè çá³ðíèìè 2009 ð. í. Ó Êóáêó «Á» êàëèí³â÷àíè âèáîðîëè
ïåðø³ñòü.
Óñ³ êîìàíäè îòðèìàëè êóáêè,
à âñ³ þí³ ôóòáîë³ñòè — ìåäàë³.
Âðó÷åí³ íàãîðîäè é êðàùèì
ãðàâöÿì òóðí³ðó.

Мат за два ходи
ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №22 (1388), 30 травня 2018 року
Задача №2172
I. 1. a5! T:a5 2. Kpb7 c8Фx; II. 1. Cc7! Tb5 2. Cb8 ab8: Фx.
Задача №2173
I. 1. h5! Kp:f6 2. Kph6 Cf8x; II. 1. Kph8! Kpf7 2. h5(Cf6-?)! C:f6x.
Задача №2174
I. 1. Tb4! Tb1 2. Ta4 Tb3x; II. 1. Tb5! Kpc3 2. Kpa4 T:a2x.
Задача №2175
I. 1. gf2:! Tf4 2. g3 T:h4x; II. 1. Kph1! T:g3 2. Th2 Tg1x.
М. Пархоменко
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ЧИМ ЗДИВУЄ НАЙГУЧНІШИЙ
OPEN AIR ЛІТА
Уже у вихідні  Ексклюзивні постановки,
вражаючі шоу, світові зірки, яскраві
селфі-зони, креативні арт-простори та
неймовірної краси «подільський Версаль» —
з 8 по 10 червня тульчинський палац
Потоцьких стане епіцентром фестивального,
музичного та арт-візуального життя України.
Чекають понад 40 тисяч глядачів!
ВАЛЕНТИНА
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

RIA ÿê ãåíåðàëüíèé ³íôîðìàö³éíèé ïàðòíåð
OPERAFEST TULCHYN-2018
ïðàöþâàòèìå íà ôåñòèâàë³ ó ðåæèì³ ìîá³ëüíî¿ ðåäàêö³¿. ßê ìè
ðîáèëè öå ³ â ìèíóëîìó ðîö³.
Óæå ó ñóáîòó, 9 ÷åðâíÿ, âñ³ ãîñò³ ôåñòèâàëþ çìîæóòü ïðî÷èòàòè
åêñêëþçèâè ³ íàéñâ³æ³ø³ íîâèíè
ïðî ïåðøèé ôåñòèâàëüíèé äåíü,
àðòèñò³â, ïðîåêò «Ëåîíòîâè÷ ÀðòÊâàðòàë» òà ìàéáóòí³ êîíöåðòè
ðåøòè äâîõ äí³â.
Çàðàç æå — ñïåöîãëÿä óñüîãî
íàéö³êàâ³øîãî, ÷èì áóäå âðàæàòè
ôåñòèâàëü.
П’ЯТНИЦЯ, 8 ЧЕРВНЯ
Î 19.00 ôåñòèâàëü â³äêðèº
ãðàíä³îçíèé êîíöåðò «ÃàëàÎïåðà», ÿêèé ñòàíå ñïðàâæí³ì
ïàðàäîì îïåðíèõ õ³ò³â. Ó îäíîìó êîíöåðò³ ïðîçâó÷àòü íàéêðàù³ àð³¿ ç ëåãåíäàðíèõ îïåð: «Ñåâ³ëüñüêèé öèðóëüíèê», «Ëþ÷³ÿ ä³
Ëàììåðìóð», «Ìàêáåò», «×àð³âíà
ôëåéòà», «Êñåðêñ», «Íàáóêêî»,
«Ëàêìå», «Ñí³ãóðîíüêà», «Çàïîðîæåöü çà Äóíàºì», «Äæàíí³
Ñê³êê³», «Êàçêè Ãîôìàíà», «Òóðàíäîò», «Êàðìåí», «Òðàâ³àòà».
Çàïðîøåí³ áëèñêó÷³ âèêîíàâö³, ùî ïðåäñòàâëÿþòü Óêðà¿íó
íà ºâðîïåéñüêèõ ñöåíàõ. Ïðè-

¿äóòü íàéêðàùà æ³íêà-äèðèãåíò
ñâ³òó — Îêñàíà Ëèí³â (Àâñòð³ÿ),
Ì³æíàðîäíèé ñèìôîí³÷íèé îðêåñòð INSO-Ëüâ³â, Äåðæàâíà àêàäåì³÷íà õîðîâà êàïåëà «Äóäàðèê».
Î 22.00 ó âèêîíàíí³ àðòèñò³â
Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó îïåðè òà áàëåòó
³ì. Ì. Ëèñåíêà (ãîëîâíèé äèðèãåíò — Äìèòðî Ìîðîçîâ) ãëÿäà÷³ ïîáà÷àòü óêðà¿íîìîâíó ïîñòàíîâêó îïåðè «Ìàçåïà» Ïåòðà
×àéêîâñüêîãî.
Ïîñòàíîâíèêè îïåðè «Ìàçåïà»
ñòâîðèëè âëàñíó ðåäàêö³þ òåêñòó
³ âíåñëè çì³íè â ìóçè÷íó äðàìàòóðã³þ îïåðè. Õàðê³âñüêà ïîñòàíîâêà âèéøëà ìàñøòàáíîþ òà
âðàæàþ÷îþ! Áóäóòü âèêîðèñòàí³
ñâ³òëîâ³ é ìóçè÷í³ ñïåöåôåêòè.
Ì³ñöÿìè íà ñöåí³ îäíî÷àñíî áóäóòü ãðàòè 120 àðòèñò³â — õîð,
áàëåò, ñîë³ñòè é îðêåñòð.
Îï³âíî÷³, î 00.00, ãëÿäà÷³â ÷åêàº âîãíÿíå øîó ³ êóëüòîâà ðîêîïåðà «²ñóñ Õðèñòîñ — Ñóïåðç³ðêà» ëåãåíäàðíîãî Åíäðþ Ëëîéä
Âåááåðà, ùî º àâòîðîì «Ïðèâèäó
îïåðè» é ìþçèêëó «Ê³øêè».
Çà 48 ðîê³â ³ñíóâàííÿ ðîê-îïåðè
ïîñòàíîâêè øîó ïðîéøëè íà ñöåíàõ 17 êðà¿í ñâ³òó! Óí³êàëüí³ñòü
ïîñòàíîâêè «²ñóñ Õðèñòîñ — Ñóïåðç³ðêà», ÿêó ïîáà÷èìî íà ôåñòèâàë³, ó òîìó, ùî àíãë³éñüêèé
òåêñò Ò³ìà Ðàéñà âïåðøå ïåðåêëàäåíèé óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ,
çàâäÿêè ÷îìó çì³ñò ðîê-îïåðè
áóäå çðîçóì³ëèé êîæíîìó.

СУБОТА, 9 ЧЕРВНЯ
Î 16.00 â³äáóäåòüñÿ ïðåì’ºðà
äèòÿ÷î¿ ìóçè÷íî¿ âèñòàâè «ÊîçàÄåðåçà» çà ìîòèâàìè îäíîéìåííî¿ îïåðè Ìèêîëè Ëèñåíêà, ÿêà
ââàæàºòüñÿ íàéïåðøîþ äèòÿ÷îþ
îïåðîþ íå ëèøå â óêðà¿íñüê³é
ìóçèö³, à é çàãàëîì ó ñâ³ò³!
Íà ôåñòèâàë³ ïîêàæóòü ñï³ëüíó
ïîñòàíîâêó Â³ííèöüêîãî àêàäåì³÷íîãî îáëàñíîãî òåàòðó ëÿëüîê
³ õîðîâîãî êîëåêòèâó òà îðêåñòðó
Â³ííèöüêîãî ó÷èëèùà êóëüòóðè
³ ìèñòåöòâ ³ì. Ì. Ëåîíòîâè÷à.
Ãëÿäà÷³â òàêîæ ÷åêàº çóñòð³÷ ç
Ïàñ³÷íèêîì — íàùàäêîì êîçàêàõàðàêòåðíèêà, ÿêèé âðàçèòü ñâî¿ìè äèâîâèæíèìè çä³áíîñòÿìè.
Î 18.00 ïðîãðàìà ðîçïî÷íåòüñÿ
ïîêàçîì ³òàë³éñüêî¿ îïåðè «Ïàÿöè»
Ðóäæåðî Ëåîíêàâàëëî — öüîãî-

Îïåðíèé â³êåíä
ó Òóëü÷èí³ ïðîäóìàíèé
äî äð³áíèöü! Ç
8 äî 10 ÷åðâíÿ áóäóòü
êîíöåðòè òà øîó äëÿ
ä³òåé òà äîðîñëèõ
ð³÷íî¿ ïðåì’ºðè Õàðê³âñüêîãî òåàòðó. Äèðèãåíò òà ðåæèñåð Â³êòîð³ÿ
Ðàöþê ïîâí³ñòþ ïåðåîñìèñëèëà
õðåñòîìàò³éíå òðàêòóâàííÿ îïåðè, âèãàäàëà íîâå ì³ñöå ä³¿, íîâ³
îáðàçí³ õàðàêòåðèñòèêè òà á³îãðàô³¿ ãåðî¿â. Â³äòàê — ãîòóéòåñü ïîíîâîìó ïîãëÿíóòè íà â³÷íó ³ñòîð³þ
êîõàííÿ, ðåâíîù³â òà ïîìñòè.
Óæå î 21.00 â³äáóäåòüñÿ ùå îäíà
íåîðäèíàðíà ïðåì’ºðà — «Äîí
Æóàí» Âîëüôãàíãà Àìàäåÿ Ìîöàðòà ó íîâîìó ïðî÷èòàíí³! Çà çàäóìîì ðåæèñåðà Þë³¿ Æóðàâêîâî¿, âèñòàâà áóäå îâ³ÿíà îðåîëîì
òàºìíè÷îñò³. Äîí Æóàí âïåðøå
âèñòóïèòü ÿê ïîñòàòü, ùî íàä³ëåíà
íàäëþäñüêèìè ñèëàìè — íà çðàçîê Âàí Õåëüñèíãà! Êîíöåïö³ÿ ïîñòàíîâêè ïîáóäîâàíà íà ïðîåêö³¿
ëåãåíäè ïðî Äîí Æóàíà íà ³íøèé
ì³ôîëîã³÷íèé ïëàñò, ùî ñïîêîí-

Тільки цифри
Понад 18 тисяч глядачів
у 2017 році відвідали перший
OPERAFEST TULCHYN. Цього
року організатори очікують понад 40 тисяч відвідувачів!
8 ексклюзивних постановок
всесвітньовідомих оперних шедеврів протягом трьох днів під
відкритим небом будуть презентовані глядачам.
Понад 30 оперних зірок з Австрії,
Італії, Німеччини, США та України, які виступають на Бродвеї,
у Карнегі-хол, Віденській і Берлінській опері та у інших найпрестижніших оперних театрах світу, цього
тижня співатимуть у Тульчині.

Загалом у фестивалі візьмуть
участь 300 оркестрантів, 50 танцюристів, 180 учасників хорових колективів та чотири всесвітньовідомих диригенти: Тарас
Криса (США), Дмитро Морозов
(Україна), Вікторія Рацюк (Україна), Оксана Линів (Австрія).
4 мови виконання! На концертах та виставах OPERAFEST
TULCHYN-2018 прозвучать опери українською, італійською, німецькою та англійською мовами.
Площу 200 квадратних метрів
цього року займатимуть сучасні
флюроарт об’єкти та грандіозні
світлові інсталяції.

10 вражаючих муралів із зображеннями найвідоміших оперних
театрів Європи, 5-метрову музичну просторову інсталяцію,
присвячену мелодії «Щедрик», «Університет резиденції» та інші арт-об’єкти, створені
у рамках проекту «Леонтович
Арт-Квартал» побачать всі гості
на головних вулицях Тульчина.
Під час фестивалю на території Палацу Потоцьких будуть працювати всі відповідні
служби: поліція, охорона, медики, пожежні, працівники МНС,
до яких можна буде звернутися
у будь-який момент.

â³êó áåíòåæèòü ëþäñüêó óÿâó —
ëåãåíäè ïðî âàìï³ð³â.
Îï³âíî÷³, î 00.00, äðóãèé ôåñòèâàëüíèé äåíü ô³í³øóº ïðèãîëîìøëèâî¿ êðàñè 3D-MAPPING
SHOW íà ôàñàä³ ãîëîâíîãî
êîðïóñó Ïàëàöó òà ê³íîïîêàçîì
êóëüòîâîãî ê³íîô³ëüìó «Àìàäåé»
(1984) Ì³ëîøà Ôîðìàíà.
НЕДІЛЯ, 10 ЧЕРВНЯ
Î 18.00 ôåñòèâàëü ðîçïî÷íåòüñÿ êîíöåðòîì «Ãàëà-Âàãíåð».
Ó âèêîíàíí³ êðàùèõ ñîë³ñò³â
Í³ìå÷÷èíè, Àâñòð³¿ òà ÑØÀ ïðîçâó÷àòü íàéêðàù³ àð³¿ òà óâåðòþðè
ç îïåð Ð³õàðäà Âàãíåðà: «Òð³ñòàí
³ ²çîëüäà», «Ïåðñòåíü Í³áåëóíãà»,
«Âàëüê³ð³ÿ», «Ç³ãôð³ä», «Ñìåðòü
áîã³â», «Çîëîòî Ðåéíó».
Î 21.00 â³äáóäåòüñÿ åêñêëþçèâíà ïðåì’ºðà êîíöåðòíî¿ âåðñ³¿
ìþçèêëó Äæîíà Êàíäåðà «×èêàãî»! Â³ä ïðàâíóêà àâòîðà ôåñòèâàëü îòðèìàâ ïðàâî íà ºäèíå
âèêîíàííÿ êîíöåðòíî¿ âåðñ³¿
ìþçèêëó â Óêðà¿í³.
Ãëÿäà÷³â ÷åêàº ñòèëüíèé ìþçèêë ó âèêîíàíí³ ç³ðîê Áðîäâåþ. Ç ìóçèêîþ, ùî ìèòòþ
çàïàì'ÿòîâóºòüñÿ — ñïðàâæí³ì
æèâèì äæàçîì! — ³ îôîðìëåííÿì, ùî äîçâîëèòü â³ä÷óòè âñþ
ðîìàíòèêó 20-õ ðîê³â ó ×èêàãî!
Êîïðîäàêøí çà ó÷àñòþ íàéêðàùèõ àìåðèêàíñüêèõ ñîë³ñò³â òà
óêðà¿íñüêèõ ìèòö³â ñòàâ ìîæëèâèì çàâäÿêè ï³äòðèìö³ Ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³ òà Àãðî³íäóñòð³àëüíîãî õîëäèíãó ÌÕÏ.
— Íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷îãî
çàõî÷åòüñÿ ãëÿäà÷àì íàøîãî
ôåñòèâàëþ: âïåðøå ïî÷óòè ëåãåíäàðíèé áðîäâåéñüêèé ìþçèêë,
ïîáà÷èòè ñöåí³÷íó âåðñ³þ, çãàäàòè êàäðè ô³ëüìó ÷è çíîâó âèïðîáóâàòè íà ñîá³ ìàã³þ âèñòàâè,
íàøà âåðñ³ÿ «×èêàãî» âèïðàâäàº

Три дні, проведені на
фестивалі, подарують
море незабутніх
емоцій! OPERAFEST
TULCHYN є справжнім
культурним ноу-хау!
Фестиваль міжнародний,
не має аналогів
в Україні, а головне —
вхід на фестивальну
територію — вільний
для всіх!

î÷³êóâàííÿ âñ³õ, — âïåâíåíèé ãîëîâíèé ðåæèñåð OPERAFEST
TULCHYN-2018, çàñëóæåíèé
ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè Ïàâëî
Òðåòüÿêîâ.
СЕЛФІ-ЗОНИ, АРТ-ПРОСТОРИ
ТА ІНФРАСТРУКТУРА
Ï³ä ÷àñ OPERAFEST
TULCHYN-2018 ïàðê Ïàëàöó
Ïîòîöüêèõ áóäå ïåðåòâîðåíèé
íà êðåàòèâí³ àðò-ïðîñòîðè òà
êîìôîðòí³ çîíè äëÿ â³äïî÷èíêó.
Âðàæàþ÷³ ñó÷àñí³ ôëþðîàðò
îá’ºêòè òà ñâ³òëîâ³ ³íñòàëÿö³¿,
ùî áóäóòü ñâ³òèòèñÿ âíî÷³, çàéìàòèìóòü ïëîùó 200 êâàäðàòíèõ ìåòð³â! Áóäóòü ñòâîðåí³ ö³êàâ³
ñåëô³-çîíè, ïðîâåäåí³ ôîòî- òà
ìèñòåöüê³ âèñòàâêè.
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ìàêñèìàëüíîãî êîìôîðòó òà ö³êàâîãî ïðîâåäåííÿ ÷àñó íà òåðèòîð³¿ òóëü÷èíñüêîãî ïàðêó Ïàëàöó Ïîòîöüêèõ
áóäóòü ïðàöþâàòè: ïàðòåðíà çîíà
äî 2000 ì³ñöü, çîíà ìàéñòåð-êëàñ³â, ôóä-êîðò çîíà äî 2000 ì³ñöü
³ çàòèøí³ êàâ’ÿðí³ ç³ ñïåö³àëüíèì
«îïåðíèì ìåíþ».
Äëÿ òèõ, õòî ïðè¿äóòü íà ôåñòèâàëü âëàñíèì òðàíñïîðòîì,
áóäóòü îáëàøòîâàí³ ì³ñöÿ äëÿ
ïàðêóâàííÿ.
Òàêîæ íà òåðèòîð³¿ ôåñòèâàëþ ä³ÿòèìå íàìåòîâå ì³ñòå÷êî
«Íî÷³âëÿ â ïàëàö³ Ïîòîöüêèõ»
(îáîâ'ÿçêîâà ïîïåðåäíÿ ðåºñòðàö³ÿ çà òåë. (096)882–50–33).
Âõ³ä íà òåðèòîð³þ ôåñòèâàëþ —
â³ëüíèé äëÿ âñ³õ! Ôåñòèâàëüíà
òåðèòîð³ÿ ïðàöþâàòèìå: 8 ÷åðâíÿ — ç 17.30 äî 3 ãîäèíè íî÷³,
9 ÷åðâíÿ ç 15.00 äî 3 ãîäèíè íî÷³,
10 ÷åðâíÿ ç 16.30 äî 00 ãîäèí.
ßê íàéçðó÷í³øå äî¿õàòè äî
Òóëü÷èíà? Ä³çíàâàéòåñü çà òåëåôîíîì: (068)49–74–644 ³ íà ñàéò³
operafest-tulchyn.blogspot.com.
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НАШИ СНОВА ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ
Гордимся! C 31 мая по 3 июня в солнечной
Молдове, неподалеку от Кишинева, проходил
Чемпионат Европы по радиоориентированию
и спортивной радиопеленгации (многие знают этот
вид спорта как «охота на лис»)
АЛЕКСЕЙ ШАРАПОВ, (067)9846245

Áîëüøå 100 ñïîðòñìåíîâ èç 8 ñòðàí
÷åòûðå äíÿ «ëîâèëè ëèñ» — èñêàëè ðàäèîïåðåäàò÷èêè ñ ïîìîùüþ ïðèåìíèêà,
êàðòû è êîìïàñà â ëåñàõ Ìîëäîâû.
Ïðåîäîëåâàëè ãóñòûå çàðîñëè, îðèåíòèðîâàëèñü íà ñëîæíîé ìåñòíîñòè,
ðàçãàäûâàëè õèòðîñòè, êîòîðûå èì ïîäãîòîâèëè ñóäüè.
×åòûðå äíÿ îïðåäåëèëè ëó÷øèõ —
íà äèñòàíöèÿõ (ñ ïîèñêîì) 4, 12, 12,
10 êèëîìåòðîâ, êîòîðûå ÷åìïèîíû
Åâðîïû (à ñðåäè íèõ 10 âèííè÷àí)
ïðåîäîëåâàëè ïðèáëèçèòåëüíî çà ÷àñ.
È âñ¸ ýòî ïðîõîäèëî â ëåñó, íà ïðèðîäå, íà ñâåæåì âîçäóõå. ×òî ïîçâîëÿëî îòëè÷íî îòäûõàòü ìåæäó ñòàðòàìè
è íàñëàæäàòüñÿ ïðèðîäîé ñîëíå÷íîé
Ìîëäàâèè.

è áðîíçîâóþ ìåäàëü, Âåðà Âëàäèìèðîâà — äâå ñåðåáðÿíûõ ìåäàëè.
Æ-35 (æåíùèíû, 35 ëåò): Îêñàíà
Èùåíêî çàâîåâàëà áðîíçîâóþ ìåäàëü.
Â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå ñáîðíàÿ
Óêðàèíû çàâîåâàëà ïåðâîå ìåñòî, âòîðîå ìåñòî — ó ñáîðíîé Ìîëäîâû, òðåòüå
ìåñòî ìåæäó ñîáîé ðàçäåëèëè ñáîðíûå
Áîëãàðèè è Ðîññèè.

НАШИ МЕДАЛИСТЫ
Çà ñáîðíóþ êîìàíäó Óêðàèíû î÷åíü
óñïåøíî âûñòóïèëè è âèííèöêèå
ñïîðòñìåíû:
Ì-14 (þíîøè, 14 ëåò): Âëàäèìèð Ïàùåíêî — çàâîåâàë ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü,
Âëàäèìèð Ëÿõîâè÷ — çàâîåâàë ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü.
Ì-16: Ìàêñèì Äðåìëþãà — çàâîåâàë
çîëîòóþ è ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü, Åâãåíèé
Áåçâåðõíèé — ñåðåáðÿíóþ è áðîíçîâóþ.
Ì-19: Áîãäàí Âîéöåõîâñêèé — çîëîòóþ ìåäàëü.
Ì-21: Àëåêñàíäð Ìàð÷óê — îäíó çîëîòóþ è îäíó ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü.
Ì-50 ëåò: Ñåðãåé Çåëåíñêèé âûèãðàë —
2 çîëîòûõ, îäíó ñåðåáðÿíóþ è îäíó áðîíçîâóþ ìåäàëü.
Æ-14 (äåâóøêè, 14 ëåò): Àëèíà Ñîëîíåíêî çàâîåâàëà çîëîòóþ, ñåðåáðÿíóþ

В ВИННИЦЕ ПРОВЕДУТ МИРОВОЙ
ЧЕМПИОНАТ
Âñ¸ ýòî ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ
ñòàðàíèÿì íàøèõ òðåíåðîâ, êîòîðûå ïîìîãàþò äåòÿì äîñòèãàòü âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ. À òàêæå ïîääåðæêå îáëñïîðòóïðàâëåíèÿ, ãîðîäñêîãî ñïîðòèâíîãî êîìèòåòà,
ãîðîäñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû ¹ 2 è RIA.
Òàêæå ïðèÿòíî îòìåòèòü, ÷òî ñîãëàñíî
ðåøåíèþ Ìåæäóíàðîäíîé ðàäèîëþáèòåëüñêîé îðãàíèçàöèè (IARU) â ñëåäóþùåì
ãîäó íàø ãîðîä ïðèìåò þíîøåñêèé ×åìïèîíàò ìèðà ïî ñïîðòèâíîé ðàäèîïåëåíãàöèè.
Åñëè âû õîòèòå, ÷òîáû âàøè äåòè
îòëè÷íî ðàçâèâàëèñü êàê óìñòâåííî, òàê
è ôèçè÷åñêè, âû ìîæåòå ïðèñîåäèíèòüñÿ
ê íàøåé êîìàíäå.
Òåëåôîíû çàñëóæåíîãî òðåíåðà
Óêðàèíû Ñåðãåÿ Çåëåíñêîãî (050) 642–
19–49 èëè (093) 593–43–80.

Богдан Войцеховский недавно
перешёл в категорию М 19 и стал
чемпионом Европы

РЕКЛАМА

426563

416206

423509

КІНО
ім.

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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кінотеатр

Коцюбинського

Ескобар
Кримінальна драма
7.06–13.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Зачарований принц
Анімація, 6.06, поч. о 10.00, 16.30, 18.05
Вартість квитків — від 45 грн
7.06–13.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Соло. Зоряні війни. Історія
Фентезі, 6.06, поч. о 10.00, 13.50, 19.35, 21.55
Вартість квитків — від 45 грн
7.06–13.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Бджілка Майя: Кубок меду
Анімація, 6.06, поч. о 12.15, 16.15
Вартість квитків — від 45 грн
7.06–13.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Красуня на всю голову
Комедія, 6.06, поч. об 11.30, 14.00, 18.00, 21.55
Вартість квитків — від 70 грн
7.06–13.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Світ Юрського періоду 2
Пригоди
7.06–13.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

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

Соло: Зоряні війни. Історія
Фентезі, 6.06, поч. о 13.50, 21.50

КОНЦЕРТИ

ВИСТАВКИ
Концерт DZIDZIO у
Вінниці

Мегапопулярний український гурт DZIDZIO
запрошує вінничан
на концертне шоу
17 червня до Центрального міського стадіону.
Гурт презентуватиме нові хіти і виконає добре
відомі старі композиції. Жарти та монологи лідера
гурту DZIDZIO вже давно стали крилатими, а жартівливі пісні та відео мають шанувальників навіть
за кордоном! Цей колектив неможливо сплутати
з ким-небудь ще, адже вони створюють унікальні
роботи. Часом здається, що немає теми, яку «Дзідзьо» не змогли б розвинути до повноцінної пісні.
А щоб відчути цю могутню силу насмішки і вміння
сміятися навіть над собою, потрібні всього лише
квитки на концерт «Дзідзьо» у Вінниці. Початок
концерту о 19.00. Вартість квитків: 190–490 грн.
Дітям до 5 років вхід — вільний. Тел. (067)4557646.

Концерт «Лінії
Маннергейма» на
«Острові Європа»
У рамках першого
міжнародного фестивалю «Острів Європа»
16 червня о 21.00 у Вінницькому музеї Коцюбинського відбудеться концерт «Лінія Маннергейма», побудованого на текстах Сергія Жадана
і гітарно-електронній музиці Олега Каданова та
Євгена Турчинова в авторському виконанні.
«Лінія Маннергейма» — це проект, який об'єднує
в собі різні концепції звучання, відновлює розгромлені комунікації, зашиває реальність струнами і жилами.
«Лінія Маннергейма» — це наче звукова стіна, яка
стримує проникнення тиші в твою реальність, це
сигнал для тих, хто намагається вигребти з чорної
води на берег, для тих, чиє почуття ритму межує з почуттям любові, і чиє розуміння акустики
переплітається з розумінням законів природи. Це
послання для всіх, хто не боїться темряви. Для
всіх, кого не лякає світло. Вхід вільний.

Відкриття
Художнього музею
в Буші
23 травня в історикокультурному заповіднику Буша, окрім
екскурсій Замковою вежею, скельним храмом
і старовинним козацьким цвинтарем, на гостей
чекає новинка — відкриття Художнього музею.
Усі бажаючі відвідати новий музей запрошуються
у гості. Час роботи заповідника з 8.00 до 17.00.
Тел. (0433)62–61–30, (097)296173.

«Українська революція 1917–1921
років на теренах Поділля»
На виставці представлені оригінальні документи,
часописи періоду визвольних змагань з фондів
Вінницького обласного краєзнавчого музею та
Державного архіву Вінницької області, світлини з
колекції Музею історії Києва, реконструкції одностроїв, амуніції та зброї Дієвої армії УНР з фондів
Центру історії Вінниці, елементи одягу Легіону
українських січових стрільців з колекції родини
Царенків. Родзинкою виставки є стіл, за яким
працював Головний отаман Симон Петлюра під
час перебування уряду Директорії у м. Вінниці.
Виставка буде тривати до 2 вересня. Побачити її
можна за адресою — вул. Соборна, 19. Вхід вільний.

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

Ассоль
Історія однієї мрії, 6.06, поч. о 18.30

KVITKA
Пісня наяву й у снах, 7.06, поч. о 18.30

Ніч Святого Валентина
Фантазії на тему кохання, 8.06, поч. о 18.30

Ідзанамі... Богиня, яка вабить
Драма, 9.06, поч. о 18.30

Зачарований принц
Анімація, 6.06, поч. о 12.15, 16.15

Красуня на всю голову
Комедія, 6.06, поч. о 17.50

Ескобар
Кримінальна драма, 6.06, поч. о 10.00, 19.45

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

Дедпул 2
Фантастика, 6.06, поч. о 19.00, 20.00, 21.20, 22.20
7.06–13.06, довідка — за тел. (096)0035050

Катерина
Танасійчук з
програмою
«Світові хіти»
8 червня в Арт-пабі
«Beef Eater» відбудеться виступ Катерини
Танасійчук (KATANA).
Співачка виконає світові хіти: Monatik, DUA LIPA,
LOBODA, «Серебро», IOWA, LP, ED SHEERAN,
«Время и Стекло», MOZGI, NK та інші. Драйвова
програма! Море посмішок, танців і гарного настрою! Початок о 22.00, вартість входу — 50 грн.
Тел. (093)4059900.

Лікар мимоволі
Комедія, 12.06, поч. о 18.30

Bon appetit, або Гарнір по-французьки
Комедія, 13.06, поч. о 18.30

Летюча миша
Оперета, 14.06, поч. о 18.30

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

Курочка Ряба
Казка-комедія, 10.06, поч. об 11.00 та 13.00

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.
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.

Зачарований принц
Анімація, 6.06, поч. о 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00.
7.06–13.06, довідка — за тел. (096)0035050

За бортом
Комедія, 6.06, поч. о 16.30, 18.50, 21.10
7.06–13.06, довідка — за тел. (096)0035050

Від сім'ї не втечеш
Комедія, 6.06, поч. о 12.30, 14.50
7.06–13.06, довідка — за тел. (096)0035050

Соло. Зоряні війни. Історія
6.06, поч. о 9.00, 11.50, 14.40, 17.30, 20.20, 23.10
7.06–13.06, довідка — за тел. (096)0035050

Красуня на всю голову
Комедія, 6.06, поч о 9.00, 10.00, 11.20, 12.20,
13.40, 14.40, 16.00, 18.20, 20.40, 23.00
7.06–13.06, довідка — за тел. (096)0035050

Міжнародна
виставка котів
Вінницький клуб
любителів кішок КЕТ
запрошує 9–10 червня
на міжнародну виставку
котів «Фантазії літа».
Виставка розміститься
в торгово-розважальному комплексі «Мегамолл»
на 1-му поверсі, роликова арена, з 10–18.00.
Виставка буде проводитися за чеською системою
WCF, запрошені відомі експерти: суддя WCF
за всіма породами Tomas Balchiunas (Прибалтика)
і Наталія Юріївна Бєлова (Україна) — суддя WCF
за всіма породами.
Гості виставки зможуть побачити кішок найрізноманітніших порід: персів, британських, шотландських,
сфінксів, мейн кунів, сибірських, бенгалів, Регдолл,

бобтейлов, девон рекс, манчкін, бурма.
Під час проведення монопородних шоу ви зможете
послухати розповіді експертів про різні породи,
поспілкуватися з заводчиками і більше дізнатися,
що вас цікавить. На виставці будуть проходити
Вest in Show, шоу різних порід, а також цікаві
конкурси як для діток і гостей виставки, так і для
вихованців: конкурс костюмів, найдовший хвіст і
інші. Безліч розіграшів, подарунків від спонсорів
Royal Canin та інших.
На виставці буде стенд громадської організації
«звичка оберігати», де можна буде зробити
благодійну пожертву для бездомних тварин,
залишити заявку на стерилізацію.
Вхід на виставку: дорослий квиток — 40 грн,
дитячий — 25 грн, пенсіонери — 30 грн,
організовані групи дітей — по 20 грн, діти до 6 років
і учасники АТО — безкоштовно.
417785
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WEBMONEY: ЯК ВРЯТУВАТИ ГРОШІ
Фінанси  Чотири мільйони українців
тепер не мають доступу до своїх
гривневих гаманців у сервісі онлайнрозрахунків WebMoney. Так сталося,
бо компанія потрапила в оновлений
список підприємств, до яких Україна
застосовує санкції. Що робити людям?
ОЛЕКСІЙ ШАРАПОВ, (067)9846245

Óâå÷åð³ 25 òðàâíÿ ëþäè ïî÷àëè
ïîì³÷àòè ïðîáëåìè, ïîâ'ÿçàí³ ç
ìîæëèâ³ñòþ ïðîâåäåííÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ó WebMoney.
Íàðàç³ ç ñèñòåìè WebMoney
Óêðà¿íà íåìîæëèâî âèâåñòè ãðîø³ íà êàðòêó. Âèâåäåííÿ íà ïîòî÷íèé áàíê³âñüêèé ðàõóíîê òàêîæ çàáëîêîâàíå. Çàáëîêîâàíà
ìîæëèâ³ñòü îïëàòè ìîá³ëüíîãî
çâ'ÿçêó, êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ³
áóäü-ÿêèõ ³íøèõ ïîñëóã.
Â³ííè÷àíèí Ñåðã³é êàæå, ùî
³íîä³ éîìó íàäõîäèëà îïëàòà
çà ðîáîòó ÷åðåç öåé ñåðâ³ñ, àëå
÷àñò³øå â³í ñàì ïîïîâíþâàâ

ðàõóíîê ó ñèñòåì³, ùîá ðîáèòè
ïîêóïêè â ²íòåðíåò³, îïëà÷óâàòè
ìîá³ëüíèé çâ’ÿçîê òîùî.
— Ó çâè÷àéíèõ êàðòîê º òåðì³í
ä³¿, ÿêèé ðàíî ÷è ï³çíî çàê³í÷èòüñÿ, — êàæå â³í. — Ðàõóíîê
WebMoney â³÷íèé. Êîì³ñ³ÿ òàì
äóæå íèçüêà — â³ä 0,8 â³äñîòêà òà
íàä³éíà ñèñòåìà çàõèñòó.
ЩО СТАЛОСЯ?
24 òðàâíÿ îïóáë³êóâàëè ñïèñêè þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á,
äî ÿêèõ çàñòîñîâóþòüñÿ ñàíêö³¿,
ùî óõâàëèëà Ðàäà íàö³îíàëüíî¿
áåçïåêè òà îáîðîíè. Ó ö³ ñïèñêè, êð³ì ðîñ³éñüêî¿ êîìïàí³¿
WebMoney, ïîòðàïèëà ºâðî-

ïåéñüêà êîìïàí³ÿ WebMoney ç
îô³ñîì â Êåìáðèäæ³ (Âåëèêîáðèòàí³ÿ) òà óêðà¿íñüêà. Òàê, ñåðâ³ñ
«Âåáìàí³.Þåé», îäèí ç íàéïîïóëÿðí³øèõ ñåðåä óêðà¿íö³â äëÿ
ðîçðàõóíê³â ó ìåðåæ³, ìàº ðîñ³éñüêå «êîð³ííÿ». Éìîâ³ðíî, òîìó
êîìïàí³ÿ ³ ïîòðàïèëà ó ñïèñîê.
Íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ ñïèñê³â ñòàëî â³äîìî, ùî
Íàö³îíàëüíèé áàíê ñêàñóâàâ
ðåºñòðàö³þ âíóòð³øíüîäåðæàâíî¿ ñèñòåìè WebMoney Óêðà¿íà. Òàêèì ÷èíîì, âæå 25 òðàâíÿ óêðà¿íö³, ÿê³ ìàëè ãðèâíåâ³
ãàìàíö³ ó ñåðâ³ñ³, âæå íå ìîãëè
íèìè ñêîðèñòàòèñÿ, çîêðåìà, ³
âèâåñòè ãðîø³ íà ñâî¿ áàíê³âñüê³
êàðòè. Òàêèõ ëþäåé, çà îô³ö³éíèìè äàíèìè, áëèçüêî ÷îòèðüîõ
ì³ëüéîí³â.

Вінничанин Сергій каже, що користувався WebMoney
через низьку комісію та захищеність. Йому пощастило —
гроші вивести встиг

ЯК ВИВЕСТИ ГРОШІ?
Â³ííè÷àíèí Ñåðã³é êàæå, ùî
íà éîãî ðàõóíêó êîøò³â ìàéæå
íå ëèøèëîñÿ — âñòèã âèâåñòè
çàçäàëåã³äü. Àëå ó áàãàòüîõ ëþäåé
òàì ñïðàâä³ çàëèøèëèñÿ ÷èìàë³
ñóìè. Òåïåð, ùîá âèâåñòè ãðîø³
ç ñèñòåìè, ïîòð³áíî ä³ëèòèñÿ ç
ïîñåðåäíèêîì — ñòîðîíí³ì ñåð-

â³ñîì. ßê³ çàðàç, íà õâèë³ ïàí³êè, áåðóòü êîì³ñ³þ, ïîäåêóäè,
ó 50 â³äñîòê³â.
Òîìó êðàùå ñêîðèñòàòèñÿ ñåðâ³ñîì «P2P âèâåäåííÿ íà áàíê³âñüêó êàðòó», ïîñèëàííÿ íà ÿêèé
º íà ñàéò³ WebMoney Óêðà¿íà.
Òàì 100 WMU (òàê ïîçíà÷àþòüñÿ
ãðèâí³ ó ñèñòåì³) ìîæíà ïðîäàòè

â ñåðåäíüîìó çà 80 ãðí, ÿê³ ïåðåâåäóòü íà êàðòó ÏðèâàòÁàíêó.
Äî ðå÷³, ìè òåëåôîíóâàëè
ó ïðåñ-ñëóæáó ÏðèâàòÁàíêó,
ùîá ñïèòàòè, ùî âîíè ìîæóòü
ïîðàäèòè ñâî¿ì êë³ºíòàì, ó ÿêèõ
çàëèøèëèñÿ ãàìàíö³ ó ñåðâ³ñ³, àëå
êîíêðåòíî¿ â³äïîâ³ä³ ìè íå îòðèìàëè.

РЕКЛАМА
381701
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ПОЧЕМУ ОДНИ
СЕКСУАЛЬНЫ, ДРУГИЕ – НЕТ?
426716

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 7-13 ЧЕРВНЯ

ОВЕН
Ви зараз дуже привабливий об'єкт для любовного
полювання. І легко можете
заплутатися в ретельно розставлених тенетах.

Запах секса  Можно быть красивым
мужчиной или женщиной и получать
полный игнор от противоположного
пола. Можно быть внешне так себе
и купаться в комплиментах и внимании.
Вся фишка в сексуальности, это как запах,
на который зверь бежит

ТЕЛЕЦЬ
Тиждень пройде під знаком
умиротворення. Вас навряд
чи щось зможе серйозно
схвилювати, побоюватися
за свій настрій не доведеться — він буде рівним і
миролюбним.

БЛИЗНЮКИ
Ñåêñóàëüíîñòü íå çðÿ ñî ñëîâîì
ñåêñ â êîðíå. Ýòî òîæå õèìèÿ,
â êîòîðîé åñòü ñâîè ôîðìóëû,
ìîëåêóëÿðíûå è àòîìíûå ñâÿçè, êîòîðûå íå ñðàáàòûâàþò àáû
ñ êåì, à ñî «ñâîèì» ýëåìåíòîì.
Ïîòîìó, êàê íè êðóòè, ñåêñóàëüíîñòü ñóáúåêòèâíîå ïîíÿòèå.
ЖЕНСКАЯ
СОБЛАЗНИТЕЛЬНОСТЬ
Êðèòåðèè æåíñêîé ñåêñóàëüíîñòè ìîãóò îöåíèòü è äàòü îïðåäåëåíèå òîëüêî ìóæ÷èíû. Êàê?
Äîñòàòî÷íî ïîíÿòü, íà ÷òî îíè
îáðàùàþò âíèìàíèå. Äëÿ êîãî-òî
ñåêñóàëüíîñòü æåíùèíû ñîñðåäîòî÷åíà â àïïåòèòíûõ ÿãîäèöàõ, èëè
ÿâíî âûðàæåííîé òàëèè íà ôîíå
øèðîêèõ áåäåð. Êîìó-òî íå äàåò
ïîêîÿ ñåðäöå ïÿòîãî ðàçìåðà èëè
ñòðîéíûå äëèííûå íîãè…
— Ìíå íðàâÿòñÿ æåíùèíû,
êîòîðûå íå çàöèêëåíû íà ñâîåé
âíåøíîñòè, íî âñå èõ ïîâåäåíèå
ãîâîðèò î òîì, ÷òî äàìà óâåðåííà
â ñåáå, — ãîâîðèò Àíäðåé, ïàðíþ
òðèäöàòü, îí ïðîãðàììèñò. — Òàêèå æåíùèíû âåäóò ñåáÿ íåïîñðåäñòâåííî, íå äóìàÿ î òîì,
êàêîå âïå÷àòëåíèå ïðîèçâîäÿò,
îòñþäà åñòåñòâåííîñòü, îòêðûòîñòü è ñåêñóàëüíîñòü. Íî òóò
êàæäîìó ñâîå. Ïîòîìó ÷òî çíàþ
ïàðíåé, êîòîðûì íðàâÿòñÿ ðàñêðåïîùåííûå äåâóøêè, êîòîðûå íå ñòåñíÿþòñÿ êàê ãîâîðèòü
î ñåêñå, òàê èì è çàíèìàòüñÿ.
Äðóãèì íðàâÿòñÿ íåæíûå óòîí÷åííûå ëåäè, òàêèå êîòîðûå ïðè
ñëîâå «ôðèêöèè» ïîêðûâàþòñÿ

ñòûäëèâûì ðóìÿíöåì. Æåíñêàÿ
ñåêñóàëüíîñòü — ýòî ìíîãî ôàêòîðîâ, íî åñòü îäíî îáùåå ñîñòàâëÿþùåå — æåíñòâåííîñòü.
Áåç íåå ðàñêðåïîùåííîñòü ëåãêî ìîæåò ñêàòèòüñÿ ê ïîøëîñòè,
à ñêðîìíîñòü ê õàíæåñòâó.
МУЖСКАЯ
ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ
— Ìíå î÷åíü íðàâÿòñÿ ìóæ÷èíû, êîòîðûå òàíöóþò, èõ äâèæåíèÿ, ïîõîäêà ñðîäíè ïîâàäêàì
äèêèõ êîøåê, â êîòîðûõ ãðàöèÿ,
ñòðàñòü, îïàñíîñòü, — ãîâîðèò
Ëèëèÿ, äåâóøêå äâàäöàòü òðè,
ðàáîòàåò ìåíåäæåðîì ïî ïðîäàæàì. — Ïî÷åìó-òî óâåðåíà,
÷òî â ñåêñå îíè òàê æå õîðîøè,
ýòî ëè íå ñåêñóàëüíîñòü?
Ìóæñêàÿ ñåêñóàëüíîñòü, ýòî
åùå è âíåøíîñòü. Æåíùèí
òîæå âîëíóþò ÿãîäèöû, ïîäòÿíóòûå è êðóãëûå. À åùå íîãè —
äëèííûå è ñèëüíûå, è ñòóïíè
(ñ ïåäèêþðîì, èíà÷å âñå æåëàíèå ìîæåò ïðîïàñòü, íå ñìîòðÿ
íà ïåðå÷èñëåííîå âûøå). Ðóêè,
ñèëüíûå è âîëîñàòûå (íó íðàâÿòñÿ íåêîòîðûì æåíùèíàì âîëîñû,
êñòàòè, íà ãðóäè è íîãàõ).
— ß î÷åíü ëþáëþ, êîãäà ïîëîñêà âîëîñ îò ãðóäè ñïóñêàåòñÿ ïî æèâîòó ê íèçó, ýòî î÷åíü
ñåêñóàëüíî, — ãîâîðèò Îêñàíà,
äåâóøêå òðèäöàòü îäèí, õóäîæíèöà. — Êðîìå òîãî, ìóæ÷èíà
äîëæåí èçëó÷àòü óâåðåííîñòü
è ñèëó, è â òî æå âðåìÿ íåæíîñòü
è äîáðîòó — ãðåìó÷àÿ ñìåñü äëÿ
ëþáîé æåíùèíû.

Собрав пожелания знакомых мужчин и женщин Ева Топлесс вывела основные пункты,
которые все вместе определяют сексуальность. А также простые рецепты, как ее развить

СЕКСУАЛЬНОСТЬ — ЭТО:
 чистое тело

и легкий парфюм
 ухоженные ногти

на руках и ногах
 здоровые волосы и зубы
 ухоженная кожа тела и лица
 чистая опрятная

одежда и обувь

 хорошее настроение и улыбка

на лице
 уверенность в себе, в своей

внешности
 четкое понимание своей роли.

Мужчина — мужественность,
сила, уверенность. Женщина — женственность, нежность,
игривость.

КАК РАЗВИТЬ В СЕБЕ СЕКСУАЛЬНОСТЬ
 Начинайте с тела — это легче всего.
Спорт — возможность привести кожу
и мышцы в тонус. Танцы — это гибкость, плавность походки, чувственность на телесном уровне.
 Займитесь гардеробом. Скажите
нет всем кричащим, пошлым и откровенным нарядам (они говорят
не о сексуальности, а о безвкусии
их владельца). Выбросите все
потертые, с катышками, растянутые, бесформенные вещи (это
не кешуал, как вы решили, это
неряшливость). Ваш гардероб
должен быть опрятным и чистым — и не важно, какого он
цвета и года рождения.
 Когда проработаете тело и гардероб, автоматически подтянется
и поведение. Сами не заметите, как
появится уверенность в себе и

хорошее настроение. Глядя по утрам
в зеркало на ухоженного подтянутого себя, ну как тут не улыбнуться.
 Избавляемся от комплексов. Тут
возможно понадобится помощь
профессионала. Хотя попробуйте
сами проанализировать, какие вопросы и поведение в сексуальной
жизни вызывают у вас неприятие.
Хотите это изменить? Меняйте. Нет?
И не надо.
 Кесарю — керсарево, помните? Мужчинам для мужественности надо бы
заиметь что-то вдохновляющее хоть
раз в неделю (рыбалка, гараж, воркаут, бокс, футбол — тестостерон как
на дрожжах начнет расти).
Женщинам — женственное (массаж,
танцы, йога, посиделки с подружками, красивое белье, украшения).
Это работает…

Комментарий эксперта
ВИКТОРИЯ
АНДРОСОВА,
ПСИХОЛОГ

— Сексуальная
привлекательность в головах
людей все еще
настолько связана с тем, как выглядит тело, что
это чаще мешает, чем помогает
ощутить себя желанными. Вокруг
сексуальности ходит большое
количество мифов, например,
относительно формы и размера различных части тела, чтобы
их считали сексуально привле-

кательными. И хотя вкусы все
время меняются, многие всю
жизнь остаются в полной уверенности, что исправив какие-то
свои физические недостатки, они
станут богами и богинями секса.
Мужчины и женщины находятся
в бесконечной погоне за своей
привлекательностью — что-то
увеличивают, что-то уменьшают, но к желанным результатам
не приходят, потому что ищут
не там.
Сексуальность — это внутреннее состояние, это настроение,
а не набор внешних данных.

Если же вы поняли, что истинная
сексуальность исходит изнутри,
то тогда нужно менять что-то
в себе и смотреть, что именно
мешает ей проявиться. Ум почти
каждого из нас сильно «захламлен» всякими комплексами. Мы
не уверены в себе, испытываем страхи и фобии. Доверяем
чужим мыслям и внушениям
о «правильном» и «неправильном» поведении настолько, что
обычной спонтанности не пробиться. А ведь именно спонтанность отвечает за то, что мы называем сексуальностью. Но о какой

У ваших руках опинилася
нитка долі, ви вільні управляти ситуацією. Гарний час
для романтичної подорожі,
поцілунків під пальмами,
вечері при свічках.

РАК
Початок тижня може принести вам звільнення від чогось
стомлюючого вас. Не виключено, що це будуть стосунки,
що вичерпали себе.

ЛЕВ
Дозвольте собі закрутитися
у вихорі любовних пригод, але
не забувайте про давніх друзів. По відношенню до коханої
людини постарайтеся не проявляти надмірну палкість.

ДІВА
Ваша ексцентричність вельми пікантна, але знайте міру
в кількості прянощів. Легкий
перебір — і ореол привабливості розвіється, і ви перетворитеся на досить смішну і
не дуже приємну людину.

ТЕРЕЗИ
Кохана людина починає
усвідомлювати свої помилки, і
з усіх сил намагається їх виправити, хіба кому-небудь може
не сподобатися таке завзяття?

СКОРПІОН
Вас може почати безпідставно ревнувати кохана
людина, не дивуйтеся, і
не шукайте причин такої поведінки в собі, це проблеми
вашої коханої людини.

СТРІЛЕЦЬ
Захоплення захопленням,
а скорочувати дистанцію
не завжди безпечно: кругом
багато цікавих поглядів.
Постарайтеся не потрапити
в чергові тенета.

КОЗЕРІГ
спонтанности можно говорить,
если нужно как-то «нести» все
горы мусора, которые отражаются на вашем теле в виде спазмов
и зажимов? Это делает вашу походку скованной и неестественной, отпечатывается на вашем
лице и в глазах в виде депрессии,
сомнений и неуверенности. Здесь
выход только один — вычистить
из себя этот «хлам» и распрощаться с ним раз и навсегда. Ведь
стать сексуальнее все хотят только по одной причине — все хотят
быть любимыми, а это не зависит
от внешности.

Ваші стосунки в кінці тижня
можуть піддатися випробуванням на глибину і гармонійність. Встоять — значить,
тривати їм ще дуже довго.

ВОДОЛІЙ
Бажано не робити легковажних і необдуманих вчинків.
Вам знадобиться максимум
терпіння і мудрості, щоб
уникнути вулканічних вибухів у ваших стосунках.

РИБИ
Цього тижня може пролягати важливий рубіж між
минулим і майбутнім. Час
сприяє як розриву старих
любовних стосунків, так і
початку нових.
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КОНКУРС
КУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО ««МІС
МІС R
RIA-2018»
IA-2018»

ГОРОСКОП

Віталіна, 24 роки

ОВЕН
Вы может
можете подготовить
себе прек
прекрасную базу для
будущих ууспехов.

Я дівчина, в якій поєднується смішливість
і завзятість зі спокоєм і врівноваженістю.
Люблю мандрувати і займатися спортом.

ТЕЛЕЦ

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

У вас полу
получится влиять
на людей, но важно при
этом не сл
слишком давить.

Надсилайте своє фото та коротку
розповідь про себе на e-mail: miss@
riamedia.com.ua. Запрошення до
конкурсу «Міс RIA»-2018 і безкоштовну
професійну фотосесію від фотостудії
«INDIGO» отримають
найвродливіші
учасниці.

БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗН
Всё будет складываться
прекрасно
прекрасно. Ожидаются
интересны
интересные встречи.

РАК
Учитесь лю
любить себя таким,
как есть. У вас есть свои
таланты и поклонники.

ЛЕВ
Выделите из всех
дел главн
главное и
сконцентр
сконцентрируйтесь на нем.

ДЕВА
Возможны новые знакомства, кото
которые помогут вам
вб
удущем
будущем.

ВЕСЫ
Депрессия не помощник
в делах. Н
Находите в любой
ситуации положительные
моменты.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2018» НА:

СКОРПИОН
СКОРП
Неделя об
обещает быть
активной и наполненной
приятным
приятными событиями.

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

СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕ
Ваша само
самокритичность
и требова
требовательность к себе
и окружаю
окружающим позволит
многого д
достичь.

БІЛЬШЕ ФОТО НА
MISS.MOEMISTO.UA

КОЗЕРОГ
КОЗЕРО
Хорошая неделя
н
для реализации самых
сам невероятных
планов и и
идей.

426770

ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛ
Наступает время, благоприятное для подведения
некоторых итогов, подсчета
и анализа своих ошибок.

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

Найгарніші дівчата
їздять з «Бліц таксі»

РЫБЫ
Постарайт
Постарайтесь
быть как
можно ко
конкретнее в своих
мечтах и ж
желаниях.

425767
424931

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

425962

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
06.06

+22
+16

+21
+14

+19
+16

ЧЕТВЕР
07.06

+22
+11

+20
+10

+20
+10

П’ЯТНИЦЯ
08.06

+26
+13

+23
+17

+23
+13

СУБОТА
09.06

+26
+17

+24
+13

+25
+16

НЕДІЛЯ
10.06

+26
+17

+25
+17

+25
+17

ПОНЕДІЛОК
11.06

+26
+15

+25
+15

+25
+16

ВІВТОРОК
12.06

+25
+19

+26
+17

+26
+15

