за 20 грн на місяць
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20MINUT.UA

ЗАПИСКА НА АВТО —

НОВИЙ СПОСІБ ШАНТАЖУ

Вінничанин знайшов вранці на своїй машині
записку. На листочку з блокнота – вимога
перерахувати гроші, написана від руки


Власник авто думає, що він або перший, або один
з автовласників, які теж потрапили під шантаж —
с. 16
просто інші не заявляють у поліцію
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ÍÎÂÈÍÈ

RIA, Ñåðåäà, 4 ëèïíÿ 2018

ПРОСЯТЬ ЗАБОРОНИТИ
В’ЇЗД АВТОМОБІЛІВ У ПАРК

ДУМКА
Ирина
БЕРЕЗА
МЕДИК, ПОЭТ

Тем, кто едет
к морю
Íî÷è íà äîðîãàõ ñåé÷àñ
ïîõîæè íà ïîòîêè ñâåòëÿêîâ, óñòðåìëÿþùèõñÿ
íà þã. Íåìíîãî èíôû äëÿ òåõ,
êòî åäåò â ñòîðîíó Îäåññû,
Çàòîêè, Èçìàèëà. Îò Âèííèöû äî Óìàíè íåñêîëüêî
ó÷àñòêîâ ðåìîíòà ñ ñóæåíèåì èëè ñíÿòûìè ó÷àñòêàìè
áåç àñôàëüòà. Ïîä Ãàéñèíîì
â ðàéîíå ïîâîðîòà íà Ìèõàéëîâêó òðàäèöèîííàÿ æåñòü —
îãðîìíûå ÿìû íà ïðîòÿæåíèè
3 êì. Ñàìà òðàññà Êèåâ-Îäåññà, íà êîòîðóþ ðàäîñòíî âûðûâàåøüñÿ ïîñëå Óìàíè,
íå ñîâñåì òî, íà ÷òî ðàññ÷èòûâàåøü. Íà ñêîðîñòè âûøå
120 îùóùàþòñÿ âñå íåðîâíîñòè è íà÷èíàåòñÿ áîëòàíêà.
Îñîáåííî áóäüòå îñòîðîæíû
â ñèëüíûé äîæäü íà ïðàâîé
ïîëîñå. Ôóðû âûäàâèëè êîëåè, â êîòîðûõ ñòîèò âîäà
è íà ñêîðîñòè ìàøèíà òåðÿåò óñòîé÷èâîñòü. Äàëåå äîðîãà
äî Áåëãîðîä-Äíåñòðîâñêîãî
÷åðåç Îâèäèîïîëü è Çàòîêó íîðìàëüíàÿ. Èíòåðåñíîå
íà÷èíàåòñÿ íà ó÷àñòêå Áåëãîðîä-Äíåñòðîâñêèé — ñåëî
Ìîíàøè. Òàì äîðîãè ïðàêòè÷åñêè íåò êèëîìåòðîâ 10.
Ðÿäîì ëþäè ïðîëîæèëè ãðóíòîâêó ïîëåì, åþ ìîæíî åõàòü
âïîëíå. Òåì, êòî äîáåðåòñÿ
äî Òàòàðáóíàð, ñêàæó, ÷òî
ïðîåçæàÿ êóñî÷åê ïî òåððèòîðèè Ìîëäîâû è ñðàçó çà íèì
(êì 30 â îáùåé ñëîæíîñòè)
òîæå ÿìèùè. Äàëåå âñÿ äîðîãà
äëÿ íîðìàëüíîé åçäû ñîñðåäîòî÷åíà ïî òðàññå Òàòàðáóíàðû-Ñïàññêîå-Ñòðóìîê-Èçìàèë (èëè Êèëèÿ, Âèëêîâî,
Ïðèìîðñêîå — íî òðàññà
îäíà). Íå ïûòàéòåñü ïðîåõàòü
íà Êèëèþ ÷åðåç Äåñàíòíîå
èëè íà Èçìàèë ÷åðåç Êèëèþ.
Òàì äîðîã íåò.
À åùå, â Çàòîêå ñòîëüêî
ëþäåé, ÷òî ëó÷øå íèêàêîãî
ìîðÿ, ÷åì òàêîå (êàê ïî ìíå).

Правила  Петицію про скасування
усіляких дозволів на в’їзд у Центральний
міський парк подали до влади Вінниці.
Автор петиції називає середньовіччям
те, що водії не хочуть помічати
забороняючі знаки на в’їзді в парк
МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073) 0476879

Àíàòîë³é Çà¿êà
ïîäàâ ïåòèö³þ
äî ì³ñüêî¿ âëàäè
Â³ííèö³, ç ïðîõàííÿì çàáîðîíèòè ïðèâàòíîìó
òðàíñïîðòó ¿çäèòè àëåÿìè Öåíòðàëüíîãî ïàðêó.
«Ìè ç äðóæèíîþ âèð³øèëè
ïîâ÷èòè ä³òåé êàòàòèñÿ íà ðîëèêàõ ó ïàðêó. Ìè ïðèïàðêóâàëèñü íà ïóñò³é ïàðêîâö³ é ïî¿õàëè àëåÿìè ïàðêó òðèìàþ÷è
ä³òåé çà ðóêè. Äî íàøîãî ïîäèâó êîæí³ 30–40 ñåêóíä àëåÿìè
ïàðêó ¿çäèëè ëåãêîâ³ àâòî», —
ïèøå àâòîð ïåòèö³¿. «² öå áóëà
íå äîñòàâêà íåîáõ³äíèõ òîâàð³â
äî ê³îñê³â ÷è àòðàêö³îí³â. ¯çäèëè õëîï÷èêè çà ä³â÷àòêàìè, ÿêèì
ë³íü ïðîéòèñü 50 ìåòð³â. ¯çäèëè
õîêå¿ñòè, ÿê³ ïàðêóâàëèñü á³ëÿ
«Ëüäîâîãî êëóáó», ä³ñòàâàëè ç
áàãàæíèêó îäíó êëþøêó é çàõîäèëè âñåðåäèíó».
Àíàòîë³é âèêëèêàâ ïîë³ö³þ,
àäæå íà â’¿çä³ â ïàðê âñòàíîâëåíèé äîðîæí³é çíàê, ÿêèé çàáîðîíÿº çà¿æäæàòè íà òåðèòîð³þ. Ïàòðóëüí³ ïî÷àëè ðîçïîâ³äàòè ïðî
ÿê³ñü äîãîâîðè, çã³äíî ç ÿêèìè
âîä³ÿì ìîæíà ïîðóøóâàòè ïðàâèëà.
— Ïðîøó ï³äòðèìàòè ìîþ ïåòèö³þ ³ âæèòè çàõîä³â ïî çàáîðîí³
¿çäè ïî ïàðêó íà àâòî, â³äêëèêàòè
âñ³ ïîä³áí³ äîçâîëè é äîçâîëèòè
çà¿æäæàòè âèíÿòêîâî àâòîìîá³ëÿì ç òîâàðîì àáî çà òîâàðîì,
ðàíî âðàíö³ äî 8.00 àáî âíî÷³ ï³ñëÿ 24.00. Àëå¿ ïåðåãîðîäèòè äëÿ

âñ³õ «êðóòåëèê³â», äëÿ âñ³õ, â êîãî
«º äîçâ³ë», — âèìàãàº Àíàòîë³é.
Ï³äïèñàòè ïåòèö³þ ìîæíà
çà ïîñèëàííÿì: goo.gl/PwKrHB.
ДОЗВІЛ НА ПОРУШЕННЯ
Ìèíóëîãî ðîêó ìè ïèñàëè ìàòåð³àë (goo.gl/2B41yh), ó ÿêîìó
íàìàãàëèñÿ ðîç³áðàòèñÿ, ÷îìó
àâòîìîá³ë³ êàòàþòüñÿ ïî ïàðêó,
ïîðóøóþ÷è ÏÄÐ.
Òîä³ ²ãîð Ëþáîâñüêèé, äèðåêòîð «Â³ííèöÿçåëåíáóä», íà áàëàíñ³ ÿêîãî çíàõîäèòüñÿ ïàðê,
ïîÿñíèâ, ùî ç 12 ãîäèíè äíÿ
íà òåðèòîð³¿ íå ìàº áóòè íàâ³òü
òåõíîëîã³÷íîãî òðàíñïîðòó. Àëå
çàêðèâàòè â’¿çäè â ïàðê íå ìîæíà,
äîñòóï ïîâèíåí áóòè â³äêðèòèé.

Ïàòðóëüí³ ðîçïîâ³äàëè
ïðî ÿê³ñü äîãîâîðè,
çã³äíî ç ÿêèìè âîä³ÿì
ìîæíà ïîðóøóâàòè
ïðàâèëà òà â’¿æäæàòè
íà òåðèòîð³þ ïàðêó
— Ëþäè ìàþòü ïåâí³ äîêóìåíòè, ÿê³ çàñâ³ä÷óþòü òå, ùî
âîíè îô³ö³éíî çä³éñíþþòü ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü íà òåðèòîð³¿ ïàðêó, ó íèõ âèä³ëåíå
ì³ñöå, ³ íà öå ì³ñöå ïðîõ³ä ³
ï³ä’¿çä ìè ïîâèíí³ çàáåçïå÷èòè, — ñêàçàâ ²ãîð Ëþáîâñüêèé. — Íàìàãàºìîñÿ îáìåæóâàòè, ùîá íå áóëî ñòèõ³éíîãî
çà¿çäó â ïàðê. Íå ìàºìî ïðàâà
çàáîðîíèòè çà¿æäæàòè â ïàðê,
òîìó ùî ó âëàñíèê³â á³çíåñó º
îô³ö³éíèé äîçâ³ë. Ìè íåîäíî-

Ми були свідками, як водій цього авто сказав, що їде
до «Європи». І охоронець його без проблем пропустив
ðàçîâî çâåðòàëèñÿ â ïîë³ö³þ,
àëå ïîë³ö³ÿ ñòî¿òü, àâòîìîá³ë³
òóäè ïðî¿æäæàþòü.
ПОВЗ ПАРКОВКУ АВТО ЇДУТЬ
ДО «ЄВРОПИ»
Òîð³ê âàðò³ñòü êîðèñòóâàííÿ
ïàðêîâêîþ ó ïàðêó áóëà çîâñ³ì
íåâåëèêîþ — ëèøå â³ñ³ì ãðèâåíü íà ö³ëèé äåíü. 29 ÷åðâíÿ
ìè ïåðåâ³ðèëè, ÷è çì³íèëàñÿ
ö³íà. Äîñ³ â³ñ³ì ãðèâåíü. Ïðî öå
ñêàçàâ îõîðîíåöü-ïàðêóâàëüíèê
Îëåêñ³é Ïåòðàøåâ.
Ùå â³í ñêàçàâ, ùî íà òåðèòîð³¿ â’¿æäæàº ëèøå ñëóæáîâèé
òðàíñïîðò. À ïîò³ì ïðîïóñòèâ
àâòîìîá³ëü, âîä³é ÿêîãî ñêàçàâ,
ùî ïðÿìóº â «ªâðîïó». Çà ê³ëüêà
õâèëèí ïðîïóñòèâ ùå äâà ëåãêîâèõ àâòî. Ïîñèëàâñÿ íà òå, ùî
ö³ ëþäè ïðàöþþòü íà òåðèòîð³¿
ïàðêó, àëå í³ÿê öå íå ïåðåâ³ðèâ.
À äî òîãî, ÿê ïðîïóñòèòè, ïèòàâ
ó âîä³ÿ, êóäè â³í ¿äå. Íà÷å áà÷èòü

éîãî âïåðøå. Ìàøèíè çà¿õàëè
ïðîñòî ï³ä çàáîðîíÿþ÷³ çíàêè,
ÿêèõ òàì âäîñòàëü. Íà â’¿çä³ ç
Ìàã³ñòðàòñüêî¿ âñòàíîâëåíèé
çíàê 3.2 («Ðóõ ìåõàí³÷íèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â çàáîðîíåíî»),
ÿêèé, òåîðåòè÷íî, çàáîðîíÿº â’¿çä
íàâ³òü íà ïàðêîâêó. Äàë³ áà÷èìî
ùå çíàê 3.1 («Ðóõ òðàíñïîðòíèõ
çàñîá³â çàáîðîíåíî») ðàçîì ³ç
ïîçíà÷åííÿì ï³øîõ³äíî¿ çîíè
òà çíîâó æ 3.2.
Òàêîæ ìè çàïèòàëè â óïðàâë³íí³ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿, êîìó
â ïàðê â’¿æäæàòè ìîæíà, à êîìó
í³. Àëå ïðîòÿãîì äíÿ â³äïîâ³ä³
òàê ³ íå îòðèìàëè.

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)

Чи дивитеся ви чемпіонат світу з футболу?

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

АНАСТАСІЯ (15), ШКОЛЯРКА:

ВАЛЕРІЙ (80), ПЕНСІОНЕР:

АНАСТАСІЯ (18), СТУДЕНТКА:

ОЛЕКСАНДР (32), МЕНЕДЖЕР:

ЛАРИСА (70), ПЕНСІОНЕРКА:

ВАДИМ (65), ПЕНСІОНЕР:

— Не дивлюся, тому що просто не хочу цього робити.
Мені взагалі не подобається
цей вид спорту. Мені більше
до вподоби скролити стрічку
Інстаграм.

— Подивився всього одну
зустріч чемпіонату: Росія-Іспанія. Вболівав за Іспанію. І
російській збірній напевно
більше пощастило, тому що
грали вони однаково.

— Не дивлюся. І не тому, що
він проходить в певній країні,
а просто тому, що я не дотична до цього. У мене немає
улюбленої команди і за нашу
збірну я також не вболіваю.

— Не дивлюся, бо не фанат. Утім, якщо теоретично
уявити, що футбол був би
мені цікавими, я би слідкував за цим чемпіонатом. Але
все це бізнес. І бізнес не мій.

— Дивлюся. Є свої фаворити, наприклад, Португалія,
Іспанія та особливо Бразилія. А якщо говорити про
окремих футболістів, то це
Роналду та Фернандіньо.

— Так, я дивлюся футбольні
матчі, які зараз проходять
у Росії. Напевно, слідкую
за іграми цього чемпіонату
радше з цікавості, аніж щоб
за когось вболівати.

425772
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ЩО ВІДОМО ПРО ХАБАРНИЦЬКУ
СПРАВУ ПРОКУРОРА ПОПЕСКА
МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073)0476879

Ê³ëüêà ì³ñÿö³â
òîìó, 10 êâ³òíÿ,
ñï³âðîá³òíèêè
ÑÁÓ òà ÍÀÁÓ çàòðèìàëè çàñòóïíèêà ïðîêóðîðà
îáëàñò³ Îëåêñàíäðà Ïîïåñêà.
Ðàçîì ³ç íèì ïîïàëèñÿ ùå äâîº
ïîñåðåäíèê³â. Çà ³íôîðìàö³ºþ
ÍÀÁÓ, çàñòóïíèê ïðîêóðîðà
ïîãîäèâñÿ äîïîìîãòè â çàêðèòò³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ
çà âèíàãîðîäó îñîáèñòî éîìó
â ðîçì³ð³ 5 òèñÿ÷ äîëàð³â. Ïðè
öüîìó çàçíà÷åí³ ãðîø³ íåîáõ³äíî áóëî ïåðåäàòè ÷åðåç àäâîêàòà,
çàìàñêóâàâøè ¿õ ï³ä âèíàãîðîäó
çà í³áèòî íàäàíó ïðàâîâó äîïîìîãó þðèñòà â ö³é ñïðàâ³.
ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО СПРАВУ
Ç ìàòåð³àë³â ñïðàâè ä³çíàºìîñÿ, ùî íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ ãîëîâà ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà
«Êîðäåë³âêà» Â³êòîð ×óéêî õîò³â,
ùîá éîìó ç Àìåðèêè ïðèãíàëè
Ìitsubishi Outlander. Äëÿ öüîãî
çâåðíóâñÿ äî ëþäèíè, ÿêà çàéìàºòüñÿ ïðîäàæåì àâòî.
Ï³ä ÷àñ ê³ëüêîõ çóñòð³÷åé ³ç
ö³ºþ ëþäèíîþ ×óéêî ðîçïîâ³â éîìó, ùî ñë³ä÷èì â³ää³ëîì
Êàëèí³âñüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿
ïðîâîäèòüñÿ ðîçñë³äóâàííÿ ïðî
òå, ùî éîãî ãîñïîäàðñòâî ñàìîâ³ëüíî çàéíÿëî çåìåëüíó ä³ëÿíêó.
À ïðîäàâåöü àâòîìîá³ëÿ íàòÿêíóâ
ãîëîâ³ ôåðìåðñòâà, ùî â³í áåçïîñåðåäíüî êîíòàêòóº ³ç çàñòóïíèêîì ïðîêóðîðà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ Ïîïåñêîì, ÿêèé ìîæå éîìó
äîïîìîãòè ³ç çàêðèòòÿì ñïðàâè.
Äàë³, ÿê ïîâ³äîìèëî ÍÀÁÓ,
çàñòóïíèê ïðîêóðîðà ïîãîäèâñÿ äîïîìîãòè â çàêðèòò³ ïðîâàäæåííÿ çà âèíàãîðîäó îñîáèñòî
éîìó â ðîçì³ð³ 5 òèñÿ÷ äîëàð³â.

Ïðè öüîìó õàáàð íåîáõ³äíî áóëî
ïåðåäàòè ÷åðåç àäâîêàòà, çàìàñêóâàâøè éîãî ï³ä âèíàãîðîäó
çà í³áèòî íàäàíó ïðàâîâó äîïîìîãó þðèñòà â ö³é ñïðàâ³. Íàäàë³
ïîñåðåäíèê (òîé ÷îëîâ³ê, ÿêèé
ïðîäàâàâ ôåðìåðó àâòî — àâò.)
ìàâ ðîçïîâ³ñòè ïðî äîìîâëåí³ñòü
³ç ïðîêóðîðîì.
Îäíàê â³í çàâèùèâ ðîçì³ð
õàáàðà äî 6 òèñÿ÷ äîëàð³â ³, ÿê
äóìàþòü ñë³ä÷³, ð³çíèöþ â òèñÿ÷ó
äîëàð³â ïëàíóâàëîñÿ ðîçä³ëèòè
ì³æ ïîñåðåäíèêîì-àäâîêàòîì
³ ïðîäàâöåì àâòîìîá³ëÿ. Ãðîø³
ïåðåäàâàëè äâîìà òðàíøàìè:
â 1500 äîëàð³â òà 4500. Ïðîâàäæåííÿ áóëî ïîðóøåíå çà çàÿâîþ
ñàìîãî ôåðìåðà ×óéêà.

Õàáàð íåîáõ³äíî
áóëî ïåðåäàòè
÷åðåç àäâîêàòà,
çàìàñêóâàâøè ï³ä
îïëàòó çà íàäàíó
äîïîìîãó þðèñòà
ВИЗНАЛИ ПРОВИНУ
Ïðî òå, ùî ñïðàâà âæå îïèíèëàñÿ â ñóä³, ó ÷åðâí³ ïîâ³äîìëÿëà ïðåñ-ñëóæáà Ñïåö³àë³çîâàíî¿
àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè
(ÑÀÏ) ó facebook.
Ó ïîâ³äîìëåíí³ ÑÀÏ éäåòüñÿ:
«… ñêåðîâàíî äî ñóäó îáâèíóâàëüíèé àêò ç óãîäàìè ïðî âèçíàííÿ âèíóâàòîñò³ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà ï³äîçðîþ
çàñòóïíèêà ïðîêóðîðà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, àäâîêàòà òà ï³äïðèºìöÿ â îäåðæàíí³ íåïðàâîì³ðíî¿
âèãîäè â ðîçì³ð³ 5000 äîëàð³â
ÑØÀ…»
Òàêèì ÷èíîì, åêñ-ïðîêóðîð òà
³íø³ ï³äîçðþâàí³ âèçíàëè ñåáå
âèííèìè â õàáàðíèöòâ³ é ï³äïèñàëè óãîäó ç³ ñë³äñòâîì.

ФОТО СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Гроші та віра  Прокурор, адвокат
та «підприємець» опинилися на лаві
підсудних через підозру в хабарництві.
Публікуємо подробиці справи. А ще ми
знайшли релігійну громаду, яка об’єднала
людей, що пов’язані із судовою системою

Будинок прокурора Олександра Попеска, якого затримали у квітні.
Суд над посадовцем та його спільниками буде в липні
Äî ðå÷³, ïðîêóðàòóðà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, ó â³äïîâ³äü íà íàø
çàïèò ïîâ³äîìèëà, ùî Îëåêñàíäð
Ïîïåñêî íå ïðàöþº â îðãàíàõ
ïðîêóðàòóðè ç 24 òðàâíÿ. Â³í
íàïèñàâ çàÿâó ïðî çâ³ëüíåííÿ.
ЕКС-ДИРЕКТОР ТА АДВОКАТ
Õòî ò³ ëþäè, ÿê³ îïèíèëèñÿ
íà ëàâ³ ï³äñóäíèõ ðàçîì ³ç ïðîêóðîðîì? Ä³çíàëèñÿ ïðî öå ³ç
ñàéòó ñóäîâî¿ âëàäè Óêðà¿íè.
Àäâîêàò — Âàëåð³é Ñóâàëîâ.
Íàì â³í â³äîìèé ³ç ìàòåð³àë³â
ïðî òå, ùî ç âëàñíèê³â àâòî, ÿê³
îïèíèëèñÿ íà àðåøòìàéäàí÷èêó,
âèìàãàþòü ãðîø³ çà ïîâåðíåííÿ
ìàøèí. Âàëåð³é î÷îëþº þðèäè÷íó êîìïàí³þ, ÿêà íàäàº ïîñëóãè
àðåøòìàéäàí÷èêó.
Ç ìàéäàí÷èêîì ïîâ’ÿçàíèé ³
äðóãèé ïåðñîíàæ — Âàäèì Êàá³øåâ — ï³äïðèºìåöü, ÿêèé ïðîäàâàâ àâòî ôåðìåðó. Òàê íàïèñàíî
â ïîâ³äîìëåííÿõ â³ä ïðàâîîõîðîíö³â, õî÷à îô³ö³éíî öåé «ï³äïðèºìåöü» íå º ÔÎÏîì òà íå êåðóº
í³ÿêèì ï³äïðèºìñòâîì. Âàäèì Êàá³øåâ — åêñ-çàñòóïíèê äèðåêòîðà
àðåøòìàéäàí÷èêà. Çâ³ëüíèëè éîãî
ç ö³º¿ ïîñàäè çàäîâãî äî çàòðèìàí-

íÿ. Ó äåêëàðàö³¿ ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ
Êàá³øåâà íå âêàçàíå í³ÿêå æèòëî.
Ç äîõîä³â — ò³ëüêè çàðîá³òíà ïëàòà, ç àâòî — â³äíîñíî ñòàðåíüêèé
ÇÀÇ òà ïðè÷³ï. Ó äðóæèíè òåæ í³÷îãî íåìàº. Òàêà ïóñòà äåêëàðàö³ÿ
âèãëÿäàº äèâíî íà ôîí³ òîãî, ùî
Êàáèøåâ çàéìàºòüñÿ ïðîäàæåì
àâòîìîá³ë³â. Õî÷à, çâè÷àéíî, º
â³ðîã³äí³ñòü, ùî â³í ïî÷àâ ðîáèòè öå îäðàçó ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ç
àðåøòìàéäàí÷èêà.
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА
У КВАРТИРІ
Çâ’ÿçîê ç àäâîêàòîì Ñóâàëîâèì
òà ïîñåðåäíèêîì Êàá³øåâèì ïðîñë³äêîâóºòüñÿ ÷åðåç àðåøòìàéäàí÷èê. À îò çâ’ÿçîê ³ç ïðîêóðîðîì çíàéøëè ÷åðåç… ðåë³ã³éíó
îðãàí³çàö³þ. Òàê, çà äàíèìè
àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè YouControl,
îêð³ì þðèäè÷íî¿ êîìïàí³¿, àäâîêàò Ñóâàëîâ ùå º ãîëîâîþ ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Äâàíàäöÿòü
àïîñòîë³â». ¯¿ ÷ëåíè çáèðàþòüñÿ
ó êâàðòèð³ äåâ’ÿòèïîâåðõ³âêè
íà âóëèö³ Ñòåöåíêà.
Ðàçîì ³ç Ñóâàëîâèì ÷ëåíàìè
îðãàí³çàö³¿ º ðîäè÷³ ïðîêóðîðà
Îëåêñàíäðà Ïîïåñêà — Ïåòðî

Ïîïåñêî òà ²ðèíà Ïîïåñêî. Ïàí
Ïåòðî òàêîæ çãàäóºòüñÿ â äåêëàðàö³¿ ïðîêóðîðà çà 2016 ð³ê.
Ó äîêóìåíò³ â³í áóâ âêàçàíèé, ÿê
âëàñíèê äâîõ àâòî, íà ÿêèõ ¿çäÿòü
ñàì ïðîêóðîð òà éîãî äðóæèíà.
Äî ðå÷³, íàñòóïíîãî, 2017 ðîêó
ö³ àâòî ç äåêëàðàö³¿ çíèêëè.
Îëåêñàíäð ³ç äðóæèíîþ ïåðåñ³ëè
íà ³íø³, ÿê³ òàêîæ çíàõîäèëèñÿ
â îðåíä³. Äðóæèíà ïî÷àëà ¿çäèòè íà ìàøèí³, éìîâ³ðíî, ìàòåð³
ïðîêóðîðà. Íîâåíüêà Kia Sportage,
2017 ðîêó âèïóñêó. À îò Îëåêñàíäð
ïî÷àâ êîðèñòóâàòèñÿ Toyota Camry
(2013) çà îäèí äåíü äî ñâîãî îô³ö³éíîãî çâ³ëüíåííÿ ç ïðîêóðàòóðè.
Ìàøèíà îô³ö³éíî íàëåæèòü ÷îëîâ³êó íà ³ì’ÿ Ïàâëî Âåñåëüñüêèé.
Ìè íå ñòâåðäæóºìî, ùî ³ñíóº
çâ’ÿçîê ì³æ õàáàðíèöüêîþ ñïðàâîþ ïðîêóðîðà òà ðåë³ã³éíîþ îðãàí³çàö³ºþ, ó ÿêó âõîäÿòü éîãî ðîäè÷³ òà ³íø³, ïîâ’ÿçàí³ ç ñóäîâîþ
ñèñòåìîþ ëþäè. Ïðîñòî âêàçàëè
íà ö³êàâó òà äåùî äèâíó äåòàëü.
Ó ñåðåäèí³ ëèïíÿ Â³ííèöüêèé
ì³ñüêèé ñóä ðîçãëÿäàòèìå ñïðàâó
Ïîïåñêà òà ³íøèõ. Ïðî òå, ÷èì çàê³í÷èòüñÿ ðîçãëÿä, ìè íàïèøåìî,
ÿê ò³ëüêè ïðî öå ñòàíå â³äîìî.

Хто ще входить у «Дванадцять апостолів»
Релігійну організацію заснували у 2004
році. Засновників десять. Ось хто вони
(уся інформація взята з відкритих
джерел):
Попеско Петро та Ірина. Родичі прокурора Олександра Попеска, згадуються
в його деклараціях;
Валерій Сувалов, адвокат. Фігурує
в справі про хабарництво прокурора Попеска як посередник.

Жанна Часник, була адвокатом
до 5 червня 2018-го. Проходить обвинуваченою в кримінальній справі про
отримання неправомірної вигоди. Міський суд її виправдав, але прокуратура
подала апеляцію, яка ще розглядається.
За офіційною версією, Жанна сказала своєму клієнту, що вона передасть 5 тисяч
доларів суддям. І тоді вони стануть на його
сторону. Чомусь так склалося, що гроші

чоловік віддав, а судді справді прийняли рішення на його користь. Але слідство
вважає, що це щасливий збіг, а Жанна й
не хотіла віддавати гроші суддям — просто
обдурила клієнта.
Бузько Алла Ігорівна. Скоріш за все, ця
жінка була членом дирекції «Вінницяобленерго». У реєстрі адвокатів її даних
немає, але у 2017-му році вона в суді представляла компанію «Енергоінвест».

Світлана Черненко. Разом з Аллою Бузько
виступає в суді на стороні «Енергоінвест».
Шлапаки Людмила та Олег. Скоріш
за все, батьки судді Вінницького міського суду Дмитра Шлапака. Олег згадується
в декларації судді. Адреси Людмили та
Олега збігаються. Людмила Шлапак спочатку очолювала цю релігійну організацію.
Токарчуки Андрій та Олена. На жаль,
ми не знайшли про них чіткої інформації.
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«ПІСЛЯ ВИПУСКНОГО —
З АТЕСТАТОМ У... ЛІКАРНЮ»

КОРОТКО
Змінили
маршрути

Не пощастило  Джерело отруєння
СТАТИСТИКА СПАЛАХІВ ІНФЕКЦІЙНИХ
випускників двох шкіл у Чечельницькому ЗАХВОРЮВАНЬ ВІД ХАРЧОВИХ ОТРУЄНЬ ПІД
районі поки що не встановлене.
ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ
Тривають лабораторні дослідження.
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випадків
постраждалих
Постраждалих уже виписали з лікарні.
8
100
Кафе «Вербка», де готували страви для
7
95
випускного вечора, продовжує роботу.
80
Що встановили фахівці під час перевірки?
6
71
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ï³ñëÿ â³äçíà÷åííÿ âèïóñêíîãî
ó ñåëàõ Áîíäóð³âêà
òà Ñòðàò³¿âêà ×å÷åëüíèöüêîãî ðàéîíó 62 îñîáè äîðîñëèõ ³ ä³òåé
îïèíèëèñÿ íà ë³êàðíÿíèõ ë³æêàõ.
Ñåðåä ïîñòðàæäàëèõ áóëî 23 äèòèíè â³êîì äî 17 ðîê³â. Ïðîòÿãîì
äâîõ äí³â, 25–26 ÷åðâíÿ, ¿õ ãîñï³òàë³çóâàëè ó äâ³ ë³êàðí³ — ó ðàéöåíòðàõ ×å÷åëüíèê ³ Áåðøàäü ç
ä³àãíîçîì ãîñòðèé åíòåðîêîë³ò.
Ó âñ³õ ä³òåé âñòàíîâëåíî òàêîæ
ñèìïòîìè ãîñòðî¿ êèøêîâî¿ ³íôåêö³¿. Ë³êàð³ êîíñòàòóâàëè çàõâîðþâàííÿ ñåðåäíüîãî ñòóïåíÿ
âàæêîñò³. Ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ, ùî
òðèâàëî äâà-÷îòèðè äí³, ïàö³ºíò³â
âèïèñàëè ç ë³êàðíÿíèõ çàêëàä³â.
Ùî ñïðè÷èíèëî çàõâîðþâàííÿ?
У КАФЕ СТРАВИ ГОТУВАЛИ
«НА ВИНОС»
Ñòðàâè äëÿ âèïóñêíîãî ñòîëó
ãîòóâàëè ó êàôå «Âåðáêà», ùî
çíàõîäèòüñÿ â îäíîéìåííîìó ñåë³
öüîãî æ ðàéîíó. Çâ³äòè äîñòàâëÿëè ó Áîíäóð³âêó ³ Ñòðàò³¿âêó.
Ôàõ³âö³ îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ
Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè îäðàçó

âñòàíîâèëè ÷è íå íàéãîëîâí³øå
ç ïîðóøåíü.
— Íàçâàíèé çàêëàä õàð÷óâàííÿ çàðåºñòðîâàíî ÿê ñòàö³îíàðíèé, — ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó RIA
ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè Îëåêñàíäð Ñîðî÷àí. — Íàñïðàâä³ ñòðàâè ãîòóâàëè, ÿê êàæóòü, íà âèíîñ. Òîáòî
äîñòàâëÿëè ¿õ ó ïðèãîòîâëåíîìó

Êåð³âíèöþ êàôå
ïðèòÿãíóëè äî àäì³íâ³äïîâ³äàëüíîñò³.
Îøòðàôîâàíî
òàêîæ äèðåêòîðà
Ñòðàò³¿âñüêî¿ øêîëè
âèãëÿä³ äî äâîõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â. Âåçëè ïðèâàòíèì òðàíñïîðòîì. Áåç õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ. Âçàãàë³ íå ìàëè ïðàâà
ðåàë³çîâóâàòè ïðèãîòîâëåí³ õàð÷³
çà ìåæàìè çàêëàäó.
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà,
ïðàö³âíèêè çàêëàäó íå ïðîõîäèëè ïîâíå ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ.
Ó çàêëàä³ â³äñóòí³ äîñë³äæåííÿ
ïèòíî¿ âîäè, íà ÿê³é ãîòóâàëè
õàð÷³. Íå íàäàëè äîêóìåíòè

Їли ковбаси, м'ясо, торт, пили солодку воду
Загалом понад 150 осіб були
присутні на випускних вечорах
в обох названих селах. Як розповів один з випускників, який
просив не називати навіть імені,
він їв домашню ковбасу, копчене м'ясо, салати, торт, пив
солодку воду.
— Наступного дня прокинувся
від болю в животі, — каже хлопець. — Почалася блювота. Морозило. Перевірив температуру,
а там уже 38 градусів. Коли приÙîòèæíåâèê «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

везли в лікарню, там уже були
двоє наших з випускного. Такий
випуск запам’ятаємо надовго.
Завідувачка кафе на ім'я Сніжана
на прохання журналіста висловити свою думку з приводу масового отруєння людей, відповіла коротко: «Нічого говорити
не буду».
До речі, страви «на виніс» готують не тільки у кафе «Вербка».
Нині це поширена практика
у всіх районах області.

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 180127

Hàêëàä 29 000
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Примітка: випадки фіксуються тоді, коли постраждало від п’яти осіб і більше
(Інформація управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області)

íà îêðåì³ âèäè ñèðîâèíè. Ãîòóâàëè ñòðàâè ç ïðîäóêò³â, ïðèäáàíèõ
íà ðèíêàõ ³ â ìàãàçèíàõ ðàéöåíòð³â Áåðøàäü òà ×å÷åëüíèê. ßê
ïîÿñíèâ ïîñàäîâåöü, äëÿ ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü â³ä³áðàíî
ï’ÿòü ïðîá ãîòîâèõ ñòðàâ, îäíà
ïðîáà âîäè ïèòíî¿ ³ç ñ³ëüñüêîãî
âîäîãîíó òà 40 ã³ã³ºí³÷íèõ çìèâ³â.
Ôàõ³âö³ ñëóæáè òàêîæ ïðîâåëè
ïîäâ³ðí³ îáõîäè, ï³ä ÷àñ ÿêèõ
âèÿâèëè ùå 31 îñîáó ç òàêèìè
ñàìî ñèìïòîìàìè. Ñåðåä íèõ —
14 ä³òåé, â³êîì äî 17 ðîê³â. ¯õ
òàêîæ ãîñï³òàë³çóâàëè. Çàãàëîì,
ÿê óæå çãàäóâàëîñÿ, ïîñòðàæäàëî
62 ëþäèíè.
ВСТАНОВИТИ ДЖЕРЕЛО
ОТРУЄННЯ
Ó âñ³õ 23-õ ä³òåé â³ä³áðàëè ìàòåð³àë äëÿ ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü. ßê ïîÿñíèâ Îëåêñàíäð
Ñîðî÷àí, äîñë³äæåííÿ ïðîâîäÿòü ó ëàáîðàòîðíîìó öåíòð³,
ùî íå ï³äïîðÿäêîâàíèé ¿õí³é
ñëóæá³. Öå ñòðóêòóðà Ì³íîõîðîíè çäîðîâ’ÿ.
— Íàéâàæëèâ³øå âñòàíîâèòè
äæåðåëî îòðóºííÿ, — êàæå ñï³âðîçìîâíèê. — Öå ìîæíà çðîáèòè
íà ï³äñòàâ³ ìàòåð³àë³â äîñë³äæåíü.
Áóäåìî çíàòè, ùî ïðèçâåëî äî çàõâîðþâàííÿ ëþäåé, — õàð÷îâèé

Íàø³ êîîðäèíàòè:

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð:
Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
òåë. (0432):

60
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Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»),
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua

(áàãàòîêàíàëüíèé)
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555-111

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿

ïðîäóêò, ïîðóøåííÿ òåõíîëîã³¿
ïðèãîòóâàííÿ ÷è íîñ³é çáóäíèêà.
Êåð³âíèöþ çàêëàäó ïðèòÿãíóòî äî àäì³íâ³äïîâ³äàëüíîñò³.
Çà óæå âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ,
íàçâàí³ âèùå. Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ
ðåçóëüòàò³â ç ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó, óïðàâë³ííÿ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè âèéäå ç êëîïîòàííÿì
ïðî ïðîâåäåííÿ ïîçàïëàíîâî¿
ïåðåâ³ðêè íàçâàíîãî çàêëàäó
õàð÷óâàííÿ. Ïîêè òðèâàþòü
äîñë³äæåííÿ, êàôå ïðîäîâæóº
ïðàöþâàòè. Ðîáîòó ïðèïèíÿëè
òèì÷àñîâî íà îäèí äåíü. Ó ðàç³
âèÿâëåííÿ ïåðåâ³ðêîþ ñåðéîçíèõ ïîðóøåíü, çàêëàä çàêðèþòü.
Óæå âñòàíîâëåíî ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè, ùî äëÿ íàëåæíî¿ ðîáîòè
êàôå íå äîñòàòíüî òåõíîëîã³÷íîãî, õîëîäèëüíîãî ³íâåíòàðÿ.
Òà é ïðèì³ùåííÿ ïîòðåáóþòü
ðåìîíòó.
Îøòðàôîâàíî òàêîæ äèðåêòîðà Ñòðàò³¿âñüêî¿ øêîëè. Çà ùî?
Çà íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ çàñò³ëëÿ ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³. Êåð³âíèêà Áîíäóð³âñüêî¿
øêîëè òàêà ó÷àñòü îìèíóëà.
Ó öüîìó ñåë³ çàñò³ëëÿ âëàøòóâàëè
ó ñ³ëüñüêîìó Áóäèíêó êóëüòóðè.
Ó òàê³é óñòàíîâ³, ç’ÿñîâóºòüñÿ,
ñòîëè íàêðèâàòè ìîæíà, ó øêîë³ — í³.

 Ç 4 ëèïíÿ ìàðøðóòí³ òàêñ³ ¹ 8 À, 3 À, 8 Á,
23 À çì³íèëè ñâ³é ìàðøðóò.
Öå ïîâ’ÿçàíî ³ç ðåêîíñòðóêö³ºþ âóëèö³ Çàìîñòÿíñüêî¿.
Àâòîáóñ ¹ 6 ðóõàºòüñÿ
ó çâè÷íîìó ðåæèì³.
Ìàðøðóòíå òàêñ³ ¹ 8 ¿çäèòü ÷åðåç âóëèöþ Çàìîñòÿíñüêó, àêàäåì³êà ßíãåëÿ,
âóëèöþ Êè¿âñüêó òà ïð.
Êîöþáèíñüêîãî.
Ìàðøðóòêè ¹ 3 À, 8 Á,
23 À êóðñóþòü âóëèöåþ
Êè¿âñüêà òà ïðîñïåêòîì
Êîöþáèíñüêîãî. Ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó ïðî¿æäæàþòü ÷åðåç âóëèöþ Àêàäåì³êà ßíãåëÿ.
Íàãàäàºìî, ùî ç 4 ëèïíÿ
ö³ºþ âóëèöåþ òðàìâà¿ êóðñóþòü ó ðåâåðñíîìó ðåæèì³.
Îäíà ñòîðîíà âóëèö³ áóäå
ïåðåêðèòà äëÿ ðóõó òðàíñïîðòó.

Вінничани
хворіють на кір
 Çà ìèíóëèé òèæäåíü 93
ëþäèíè çàõâîð³ëè íà ê³ð, ç
íèõ 66 – ä³òè, 27 – äîðîñë³. ²ç óñ³õ çàõâîð³ëèõ 61,5%
íå áóëè ùåïëåí³ ïðîòè
êîðó. Ëåòàëüíèõ âèïàäê³â
íå ðåºñòðóâàëîñÿ. Ê³ëüê³ñòü
çàõâîð³ëèõ ó ïîð³âíÿíí³ ç
ïîïåðåäí³ì òèæíåì çðîñëà
íà 9%.
— Ç ïî÷àòêó ïîòî÷íîãî
ðîêó â îáëàñò³ çàðåºñòðîâàíî 748 âèïàäê³â êîðó. Ñåðåä
çàõâîð³ëèõ — 442 äèòèíè,
— ïîâ³äîìëÿþòü ó Â³ííèöüêîìó îáëàñíîìó ëàáîðàòîðíîìó öåíòð³.
Çà ³íôîðìàö³ºþ öåíòðó,
íàéá³ëüøå ëþäåé çàõâîð³ëè
íà ê³ð — ó Â³ííèö³ (231 ëþäèíà), Òèâð³âñüêîìó ðàéîí³
(103 ëþäèíè), Êîçÿòèíñüêîìó ðàéîí³ (73 ëþäèíè),
Øàðãîðîäñüêîìó ðàéîí³ (47
ëþäåé), Â³ííèöüêîìó ðàéîí³ (40 ëþäåé), Áàðñüêîìó
ðàéîí³ (38 ëþäåé).
Ôàõ³âö³ íàãîëîøóþòü, ùî
ºäèíèì åôåêòèâíèì çàñîáîì ïðîô³ëàêòèêè êîðó º
âàêöèíàö³ÿ. Áåçêîøòîâí³
ùåïëåííÿ ìîæíà ðîáèòè
ä³òÿì â³êîì äî 18 ðîê³â. Ó
îáëàñò³ º äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü
âàêöèíè ïðîòè êîðó.

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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Це, напевне, перший в історії міста масовий пікнік. День народження RIA на березі Вишенського озера

НА ПІКНІКУ RIA — РОЗВАЖАЛИСЯ,
Як це було  Протягом дня 28 червня
RIA разом з величезною кількістю гостей
святкували 25-річчя газети. Погода
посприяла, і територія парку Дружби
народів біля Вишенського озера з ранку
до пізнього вечора була епіцентром цікавих
подій, смачних страв та приємних сюрпризів.
Виступи рок-гуртів, танцювальних
колективів, робота аніматорів та розіграш
лотереї — таким запам'ятався цей день

Іван Лоботанов (86). Чоловік більше
20 років виписує газету RIA. У нього навіть
є своя власна підшивка

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Гурт «Не лізь, Бо вб’є» — під час їх виступу
шаленіла навіть вода Вишенського озера

— Поки люди сміються, поки вміють
жартувати, з народом все буде добре, —
сказав Борис Барський після виступу

Аншлаг у фудзоні. Стільки смачної
та запашної їжі пляж Вишенського озера
не бачив ніколи

Дитячі танцювальні колективи показували
чудеса артистичності та таланту

Óæå ç äåñÿòî¿
ðàíêó, á³ëÿ Âèøåíñüêîãî îçåðà áóëî
áàãàòî ä³òåé ç áàòüêàìè. Äèòÿ÷à
çîíà ëèøå ò³ëüêè ïî÷àëà ïðàöþâàòè, à áàæàþ÷èõ ðîçìàëþâàòèñü
àêâà-ãðèìîì, ÷è ñòàòè ìàéñòðîì
ç ï³ñî÷íî¿ àí³ìàö³¿ ï³ä âåñåë³ êîíêóðñè àí³ìàòîð³â áóëà ö³ëà êóïà.
Äîêè ä³òè ï³çíàâàëè ñâ³ò ÷åðåç
òâîð÷³ñòü òà âåñåë³ êîíêóðñè,
ïóñêàëè áóëüáàøêè òà ñòðèáàëè
íà áàòóòàõ, äîðîñë³ êóøòóâàëè ð³çíó ñìàêîòó, ÿêó ïðîïîíóâàëà ôóäçîíà. Ñìàæåí³ íà âîãí³ ðåáåðöÿ,
øàøëèê, îâî÷³ ãðèëü òà, çâ³ñíî,
õîò-äîãè ñïîêóøàëè çàïàõîì âñþ
íàâêîëèøíþ òåðèòîð³þ ïëÿæó.
ПОДАРУНКИ ЗА ЇЖУ
Äî ðå÷³, çà êîæíó ïîêóïêó ó ôóäçîí³ ãîñòÿì âèäàâàëè ëîòåðåéí³
êâèòî÷êè, ÿê³ ïîòð³áíî áóëî êèíóòè â àêâàð³óì (³ìïðîâ³çîâàíèé
ëîòîòðîí). Ïðîòÿãîì äíÿ çàâäÿêè
öèì êâèòêàì ðîç³ãðóâàëè ð³çíîìàí³òí³ ïîäàðóíêè. Òî æ, ñêóøòóâàâøè øàøëè÷êó ÷è ñîñèñêó,
ìîæíà áóëî ñòàòè âëàñíèêîì ä³æå÷êè ïèâà "Ðàäîé", ñåðòèô³êàòó íà â³äâ³äóâàííÿ ìîòóçêîâîãî
ïàðêó, íà ðèáàëêó â «Êëüîâîìó
ì³ñö³», íà âåéêáîðä³íã, íà ñåòè

ñóø â³ä «Sushiwin», íà â³äâ³äóâàííÿ ê³íîïîêàç³â, òàíöþâàëüíèõ
òà ñïîðòèâíèõ êëóá³â. Íàéá³ëüø
âåçó÷èé ãóðìàí ñòàâ âîëîäàðåì
ïóò³âêè íà äâîõ äî áàçè â³äïî÷èíêó «Çà÷àðîâàíå îçåðî».
ПОДАРУНКИ
Ï³ñëÿ òðåòüî¿ ãîäèíè äíÿ, êîëè
âñ³ çàïðîøåí³ ìóçè÷í³ êîëåêòèâè
â³ä³ãðàëè ñâî¿ ñàóíä-÷åêè, çàïðàöþâàëà ãîëîâíà ñöåíà. Ñêàæåíîþ
åíåðãåòèêîþ òà ëåãåíäàðíèìè
ðîê-õ³òàìè çàïàëþâàëà íà ñöåí³
æ³íî÷à êàâåð-áàíäà «Angry Girls».
Öå íàïåâíå ºäèíà ó Â³ííèö³ ãðóïà, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ö³ëêîì ç ä³â÷àò. Íå ìåíø ö³êàâ³ åìîö³¿ ïîäàðóâàëè ìóçèêàíòè êàâåð-ãóðòó
«Crossword».
Ó ïåðåðâàõ ì³æ âèñòóïàìè ðîêãóðò³â òà ðîç³ãðàøåì ïðèç³â, ãîñòåé ñâÿòà ðîçâàæàëè ä³òè òàíöþâàëüíèõ ñòóä³é «New Stream» òà
«Art Fusion». Äî ìîìåíòó, êîëè
íà ñöåíó âèéøîâ ë³äåð êîì³ê-òðóïè «Ìàñêè» Áîðèñ Áàðñüêèé, âñå
íàâêîëî íà÷å æèëî ñâî¿ì æèòòÿì.
Õòîñü ãðàâñÿ, õòîñü ¿â, õòîñü äèâèâñÿ âèñòóïè òà ÷åêàâ íà ïðèçè,
õòîñü íàâ³òü êóïàâñÿ ïîïðè çàáîðîííó òàáëè÷êó. Àëå ÿê ò³ëüêè
íà ñöåí³ ç’ÿâèâñÿ õàðèçìàòè÷íèé
âóñàíü — âñå çì³íèëîñÿ. ²íø³ ëîêàö³¿ ñâÿòà íà÷å çàâìåðëè, ïîò³ê
óâàãè ñïðÿìóâàâñÿ â îäíó òî÷êó.
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Уже давно стемніло, а гості пікніка не відпускали зі сцени музикантів

— Читайте новини, вигравайте призи, адже тут все
чесно, — порадив читачам переможець святкової лотереї
RIA Михайло Ратковський (32)

ТАНЦЮВАЛИ, ВИГРАВАЛИ
Ñì³õ ëóíàâ íàä îçåðîì ïðîòÿãîì óñüîãî âèñòóïó ãóìîðèñòà. ²
íå âàæëèâî, ïðî ùî Áàðñüêèé
ãîâîðèâ, áóëè öå àíåêäîòè, ³ñòîð³¿, â³ðø³ — âñå öå âèêëèêàëî
ìîðå ïîçèòèâó òà âåñåëîù³â. Íàä
æàðòàìè êîì³êà ñì³ÿëèñÿ äîðîñë³, ìîëîäü ³ ä³òè. Ãóìîð ïîçà ÷àñîì — îñü ùî öå áóëî.
Ï³ñëÿ âèñòóïó Áîðèñ Áàðñüêèé
ñïóñòèâñÿ äî øàíóâàëüíèê³â. Òà
â³äïîâ³äàâ íà çàïèòàííÿ. Çîêðåìà,
ÿê òàê ñòàëîñÿ, ùî íà éîãî æàðòàõ
âèðîñëî íå îäíî ïîêîë³íÿ, à ñàì
àðòèñò çîâñ³ì íå çì³íèâñÿ?
— Âàìï³ðè íå ñòàð³þòü, — ðîçêðèâ «ñåêðåò» ñâîº¿ ìîëîäîñò³
Áîðèñ Áàðñüêèé. — Êîæíîãî
ïîâíîãî ì³ñÿöÿ, â í³÷ ç ÷åòâåðãà
íà ï'ÿòíèöþ ÿ âèõîäæó íà ïåðåõðåñòÿ ³ ÷àòóþ… Õî÷à í³, íå ñêàæó, à òî âñ³ ñòàíóòü ìîëîäèìè òà
ãàðíèìè.
Ñòîñîâíî æ ãëÿäà÷à, ÿêèé ç
÷àñîì ìàâ áè çì³íèòèñÿ, êîì³ê
êàæå — í³. Àäæå ÿêùî ëþäèíà ïîëþáëÿº òà ðîçóì³º ãóìîð,
òî íå âàæëèâî, êîëè âîíà íàðîäèëàñÿ, ³ ñê³ëüêè ¿é ðîê³â.
Ï³ñëÿ âèñòóïó, àðòèñòà äóæå
äîâãî íå â³äïóñêàëè ïðèõèëüíèêè, òåïåð ó áàãàòüîõ º ôîòêà ç Áîðèñîì Áàðñüêèì, à ùå àâòîãðàô
òà êíèæêà ç äèòÿ÷èìè â³ðøàìè.
ВИГРАТИ МОЖЕ КОЖЕН
Äëÿ ó÷àñò³ â ðîç³ãðàø³ ãîëîâíîãî ïðèçó — ïî¿çäêè íà äâîõ

äî ªâðîïè â³ä òóðèñòè÷íî¿ êîìïàí³¿ «Ìåð-Êà-Áà» — ïîòð³áíî
áóëî ìàòè ëîòåðåéí³ êâèòêè.
Ïåðåäïëàòíèêàì ãàçåòè RIA
êóð'ºðè äîñòàâèëè ¿õ äîäîìó ðàçîì ç³ ñâ³æèì âèïóñêîì ãàçåòè.
Óñ³ ³íø³ ìîãëè ïåðåäïëàòèòè ãàçåòó â îáëàøòîâàí³é ïðîìî-çîí³
ïðÿìî íà ï³êí³êó.
Ùàñëèâèì âëàñíèêîì ãîëîâíîãî ïðèçó ñòàâ 32-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí Ìèõàéëî Ðàòîâñüêèé.
×îëîâ³ê ïîñò³éíî ³ âæå á³ëüøå
äåñÿòè ðîê³â ÷èòàº ãàçåòó RIA,
ñò³ëüêè æ ÷àñó ¿¿ âèïèñóº. ² êîæåí
ð³ê ïðèõîäèòü íà ñâÿòî, ñïîä³âàþ÷èñü âèãðàòè ïðèç.
— Ùàñòèëî ìåí³ îäíîãî ðàçó,
çî äâà ðîêè òîìó ÿ âèãðàâ ñåðòèô³êàò íà êàâó â «Ìàñàéìàð³», —
ðîçïîâ³äàº Ðîìàí. — À öüîãî
ðîêó — ãîëîâíèé ïðèç, öå ïðèºìíî! Òîìó ðàäæó âñ³ì â³ííè÷àíàì ÷èòàòè ãàçåòó, áðàòè ó÷àñòü
â ëîòåðå¿, âèãðàâàòè ïîäàðóíêè.
Ï³ñëÿ ãîëîâíîãî ðîç³ãðàøó
íà ñöåíó ï³äíÿëèñü õåäëàéíåðè ñâÿòêîâîãî êîíöåðòó, îäèí ç
íàéêðàùèõ ðîê-ãóðò³â Óêðà¿íè
«Ìîòîð'Ðîëëà».
² ï³êí³ê ïåðåòâîðèâñÿ íà âåëè÷åçíèé êîíöåðò á³ëÿ îçåðà. Ïðîòÿãîì ãîäèíè ãîñò³ ñâÿòà ï³äñï³âóâàëè ñîë³ñòó ãóðòó, òàíöþâàëè,
çàìîâëÿëè óëþáëåí³ ï³ñí³. ² äîâãî íå õîò³ëè â³äïóñêàòè ç³ ñöåíè.
Ðåçóëüòàòè îí-ëàéí ðîç³ãðàøó
ïîäàðóíê³â äèâ³òüñÿ íà ñ. 17.

Стільки казкових персонажів та різнокольорових дітей не бачив ще жоден пікнік

Рок-гурт «Мотор'Ролла» завершував свято.
Надзвичайна енергетика пісень гурту змушувала
всіх гостей пікніка танцювати та підспівувати

На пікніку від RIA працювала мобільна
редакція, де кожен міг передплатити
газету та отримати лотерейний квиток

Якщо дорослі святково розкачалися ближче
до вечора, коли наїлися та напилися,
дитяче свято гуділо з ранку до пізньої ночі

У конкурсі від Ексклюзивного партнера
ЖК «Green's» змагалися цілими родинами

ПАРТНЕРИ ДНЯ RIA
Ексклюзивний партнер
Житловий комплекс
«GREEN’S» — Життя в гармонії
з природою!

Офіційний партнер
Мер-Ка-Ба — мережа агенцій
мандрів!

Офіційний партнер
Студия декора DEDEY
DESIGN — яскравий акцент
вашего свята!

Партнер
авто школа «Лідер»

Партнер
база відпочинку
«Кльове місце»
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ПРОДВИНУТИХ ТЕХНАРІВ БУДУТЬ
«КУВАТИ» У НОВОМУ ЛІЦЕЇ
Для талановитих  Новий навчальний
заклад — Подільський науково-технічний
ліцей для обдарованої молоді створено
у Вінниці. Тут поглиблено вивчатимуть
точні науки. Навчання безкоштовне, як і
проживання, і харчування. Навіть спілкування
буде незвичним. Про це та інші особливості
розповів директор Віталій Козаченко
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ë³öåé ô³íàíñóâàòèìóòü ç îáëàñíîãî áþäæåòó. Íîâèé
çàêëàä ìàº ë³êâ³äóâàòè ïðîãàëèíó
ó âèâ÷åíí³ òî÷íèõ íàóê. Ó ðàéîíàõ îáëàñò³ íåìà æîäíîãî êëàñó ç
ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ìàòåìàòèêè òà ³íôîðìàòèêè îäíî÷àñíî.
Çàòå º îáäàðîâàí³ ó÷í³. Íà æàëü,
âîíè íå ìàþòü ìîæëèâîñòåé
ðîçêðèòè ñâî¿ çä³áíîñò³. Ó÷í³â
â³ííèöüêèõ øê³ë òàêîæ ïðèéìàòèìóòü. Ë³öå¿ñòàìè ìîæóòü
ñòàòè ó÷í³ 8, 9, 10, 11 êëàñ³â. ×èì
ùå, êð³ì ìàòåìàòèêè, ô³çèêè é
³íôîðìàòèêè, æèòèìå çàêëàä?
Çðåøòîþ, äå ïðîæèâàòèìóòü ³íîãîðîäí³? Äå çíàõîäèòüñÿ çàêëàä?
Íàðåøò³, ùî òàêå «Ôàõ» Àéçåêà
Àç³ìîâà ³ ÷îìó éîãî ðàäèòü âñòóïíèêàì äèðåêòîð?
ДЕ ЗНАХОДИТЬСЯ ЗАКЛАД?
— Ïîä³ëüñüêèé ë³öåé, òàê ñêîðî÷åíî íàçèâàºìî ñâ³é çàêëàä,
çíàõîäèòüñÿ íà áàç³ íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, —
ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð Â³òàë³é
Êîçà÷åíêî. — Öå äóæå ïîçèòèâíèé ìîìåíò. Áóäåìî îðåíäóâàòè ÷åòâåðòèé ïîâåðõ ôàêóëüòåòó
åëåêòðîåíåðãåòèêè òà åëåêòðîìåõàí³êè. Íà ïîâåðñ³ º 13 íàâ÷àëüíèõ àóäèòîð³é. Ó íèõ îáëàäíàºìî êàá³íåòè ô³çèêè, õ³ì³¿,
ìàòåìàòèêè, àíãë³éñüêî¿ ìîâè,
çàõèñòó Â³ò÷èçíè òà äâà êàá³íåòè
³íôîðìàòèêè. Çðîáèìî ¿õ çðàçêîâîãî ð³âíÿ, íàäàë³ ïðîäîâæèìî
ðîçøèðþâàòè òåõí³÷íó áàçó.
— Íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ ïëà-

íóºìî ñòâîðèòè â³ñ³ì íàâ÷àëüíèõ
êëàñ³â, — ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâíèê. — Ó íèõ ïîãëèáëåíî âèâ÷àòèìóòü òðè äèñöèïë³íè — ìàòåìàòèêó, ô³çèêó, ³íôîðìàòèêó.
Ó á³ëüø³é ì³ð³ ìàòåìàòèêó òà
³íôîðìàòèêó. Ó öüîìó ðîö³ áóäå
ìåíøå ô³çèêè. Àëå ÷åðåç ð³ê-äâà
ïîãëèáèìî ¿¿ âèâ÷åííÿ, òàê ñàìî,
ÿê ³ äîäàìî â ïðîãðàìó ïîãëèáëåíå âèâ÷åííÿ åêîíîì³êè ³ õ³ì³¿.
Çàêëàä ðîçðàõîâàíî íà íàâ÷àííÿ
500 ó÷í³â. Íà òàêó ê³ëüê³ñòü ìàºìî ë³öåíç³þ Ì³íîñâ³òè ³ íàóêè.
Çà íàøèìè ïðîãíîçàìè, ó ïåðøèé ð³ê ë³öå¿ñòàìè ñòàíóòü ïðèáëèçíî 120–160 þíàê³â ³ ä³â÷àò.
Ó íàñòóïíîìó ðîö³ ¿õ ÷èñëî ìîæå
ïîäâî¿òèñÿ. Íàäàë³ çá³ëüøèòüñÿ
äî ò³º¿ ê³ëüêîñò³, ùî âèçíà÷åíà
ë³öåíç³ºþ.
Ë³öåé ïåðåäáà÷àº ³íòåðíàòíèé òèï íàâ÷àííÿ. Äëÿ ó÷í³â
ïðîæèâàííÿ ³ õàð÷óâàííÿ áóäå
áåçêîøòîâíèì. Ïðîæèâàòèìóòü
ó ãóðòîæèòêó, äëÿ öüîãî ïåðåäàþòü â îðåíäó îäèí ïîâåðõ. Ïîêè
ùî îäíà îêðåìà ñåêö³ÿ äëÿ ó÷í³â
âîñüìîãî êëàñó âèä³ëåíà íà ïåðøîìó ïîâåðñ³, ïîðó÷ ç âàõòåðîì.
ВСТУП: РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ
НЕ БУДЕ
— Çàðàõóâàííÿ íà íàâ÷àííÿ
â³äáóâàòèìåòüñÿ ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ òåñòóâàííÿ, — êàæå Â³òàë³é Êîçà÷åíêî. — Îäðàçó óòî÷íþ: ðåéòèíãîâî¿ îö³íêè íå áóäå.
Çàñòîñîâóºìî ³íøèé ïðèíöèï:
«ñêëàâ — íå ñêëàâ». Òåñòè ç
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, ìàòåìàòèêè,
à òàêîæ íà âèá³ð — ç ô³çèêè àáî
³íôîðìàòèêè. Ñòîñîâíî äâîõ
îñòàíí³õ ïðåäìåò³â ùå òðèâàþòü

ДОВІДКА
Віталій Козаченко, якому в останній
день червня виповнилося 53, закінчив Вінницький державний педагогічний університет (на той час інститут). Працював учителем фізики та
інформатики у Вінницькій міській
школі № 5, заступником директора
у школі № 29. У 2003 році очолив
педагогічний колектив однієї з найбільших шкіл — № 26, де набувають
знань 1700 учнів. Досвідчений керів-

ник і педагог має друковані праці з
психології у галузі нейролінгвістичного програмування. З улюблених
справ — вирощування винограду.
Нині у нього на ділянці 70 сортів. Ще
одне заняття, що його можна назвати незвичним, — реконструкція старовинної зброї, такої як луки, стріли.
За волонтерську діяльність Віталій
Козаченко торік нагороджений Грамотою Верховною Ради України.

äèñêóñ³¿. Ïåðåâ³ðêó çíàíü ó÷í³
ïðîõîäèòèìóòü â îäèí äåíü. Íàïðèêëàä, òåñò ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
ðîçðàõîâàíèé íà 15 õâèëèí. Ç ìàòåìàòèêè — íà 45 õâèëèí. ßêùî
íå âèÿâèòüñÿ äîñòàòíüîãî ð³âíÿ ç
ìàòåìàòèêè, íå äîö³ëüíî òàêèì
â÷èòèñÿ. Â³äáóâàòèìåòüñÿ òåñòóâàííÿ ó ñåðïí³.
Ñòâîðèëè ìàêñèìàëüí³ çðó÷íîñò³ äëÿ âñòóïíèê³â. Äàòó ³ ÷àñ
ñêëàäàííÿ òåñò³â âèçíà÷àòèìóòü
âîíè ñàì³, ÷è ¿õí³ áàòüêè. Êîëè
¿ì çðó÷íî, òîä³ é ïðè¿æäæàòèìóòü
äî ë³öåþ.
МОБІЛКИ НЕ ВІДБИРАТИМУТЬ
— ßêùî îáìåæèòè äèòèíó
ó áóäü-ÿêèõ ðå÷àõ, âîíà îäðàçó
âèõîäèòü ³ç çîíè êîìôîðòó, —
íàãîëîøóº Â³òàë³é Êîçà÷åíêî. —
ß áåðó ó÷àñòü ó ÇÍÎ ç 2007 ðîêó.
Çíàþ, ÿê õâèëþþòüñÿ 17-ð³÷í³
þíàêè ³ ä³â÷àòà. À òóò ä³òè ùå
ìîëîäø³. Ìàºìî ï³äòðèìàòè ¿õ —
ïðèºìíèì ñëîâîì, ïîñì³øêîþ.
Ó êîæíî¿ äèòèíè º ìîá³ëüíèé
òåëåôîí. Éîãî íå â³äáèðàòèìåìî, ÿê öå ðîáèòüñÿ ï³ä ÷àñ
ÇÍÎ. ßêùî ó÷åíü çàõî÷å, ìîæå
ñêîðèñòàòèñÿ. Íå ñòàíåìî çàïå-

Äàòó ³ ÷àñ ñêëàäàííÿ
òåñò³â âèçíà÷àòèìóòü
âñòóïíèêè ÷è ¿õí³
áàòüêè. Ìîæóòü
ïðè¿õàòè äî ë³öåþ,
êîëè ¿ì çðó÷íî
ðå÷óâàòè. Õî÷åø â³äíåñòè ñåáå
äî ³íòåëåêòóàëüíî îáäàðîâàíèõ
ëþäåé, ñêîðèñòàéñÿ âëàñíèìè
çíàííÿìè. Í³ — êîðèñòóéñÿ
ï³äêàçêàìè ç òåëåôîíó. Íàâ³òü
ÿêùî â³í ïðîñòî ëåæàòèìå ïîðó÷
íà ïàðò³, çíà÷èòü, äèòèíà ñïîê³éíà. Òà ùå é â÷èòåëü ñêàçàâ:
ÿêùî ïîòð³áíî, ìîæåòå ñêîðèñòàòèñÿ. Àëå ñïðîáóéòå îá³éòèñÿ áåç
äîïîìîãè. Ñâîºð³äíà ïåðåâ³ðêà
íà ïîðÿäí³ñòü.
ДОДАТКОВО 1500 ГОДИН
— ßäðî ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó óæå ñôîðìîâàíå, — êàæå
äèðåêòîð ë³öåþ. — Äî íüîãî óâ³éøëè çíàí³ â ì³ñò³ ïåäàãîãè. Öå
áóäå ¿õíº îñíîâíå ì³ñöå ðîáîòè.
ª áàãàòî áàæàþ÷èõ ïðàöþâàòè
ó íîâîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³.
Íå âñ³ì ìîæåìî ãàðàíòóâàòè ðîáîòó íàñàìïåðåä ÷åðåç íåâåëèêó
ê³ëüê³ñòü ó÷í³â. Ïðèéìàòèìåìî
íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. ×èìàëî
ðîáîòè ÷åêàº íà ñîö³àëüíîãî
ïåäàãîãà, ïñèõîëîãà. Âîíî é
íå äèâíî. Ðàí³øå ë³öå¿ñòè ïðîæèâàëè ó ñ³ì’ÿõ. Òåïåð ïîòð³áíî ñàìîñò³éíî îðãàí³çîâóâàòèñÿ
ó âñüîìó. Òà ùå é óñêëàäíþºòüñÿ
îïàíóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â. ßêùî ó çâè÷àéíèõ øêîëàõ,

— Мене нітрохи
не хвилює, що
восьмикласники
чи учні
інших класів
говоритимуть
«пане Віталію».
Сподіваюся, інші
вчителі також
не матимуть
претензій, — каже
Віталій Козаченко

Прочитайте «Фах» — це цікаво і повчально
Директор ліцею Віталій Козаченко
під час спілкування з журналістом згадав відомий твір Айзека
Азімова під назвою «Фах». Каже,
радить його прочитати майбутнім
ліцеїстам. Науково-фантастичне оповідання не тільки цікаве
за сюжетом. Повчально для тих,
хто обирає професію, хто шукає
дорогу в житті.
— Якраз перед вибором профеäå âîíè ðàí³øå íàâ÷àëèñÿ, ó êðàùèõ âàð³àíòàõ, ìàþòü 6–7 ãîäèí
ìàòåìàòèêè íà òèæäåíü, òî â ë³öå¿ áóäå äåâ’ÿòü ãîäèí ³ 2,5 ãîäèíè ôàêóëüòàòèâó. Òå ñàìî ç
³íôîðìàòèêîþ òà òåõíîëîã³ÿìè.
Öå íå îçíà÷àº, ùî âåñü öåé ÷àñ
ä³òè ñèä³òèìóòü çà êîìï'þòåðîì.
Íàïðèêëàä, ó âîñüìîìó êëàñ³ ïåðåäáà÷åíî ïåâíèé êóðñ ãðàô³÷íèõ
çàâäàíü — ìàëþâàòè, ñòâîðþâàòè
îáðàçè ç äîïîìîãîþ òåõí³êè. Ñóòü
³íôîðìàòèêè — ó ðîçâ’ÿçàíí³
çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ çàâäàíü. Íàâ÷àííÿ ó ïîçàóðî÷íèé ÷àñ ó ôîðì³ ôàêóëüòàòèâ³â, ³íòåãðîâàíèõ
÷è äèôåðåíö³éîâàíèõ êóðñ³â
ïåðåäáà÷åíî ïðîãðàìîþ ë³öåþ.
Ìàºìî äîìîâëåíîñò³ ç ðåêòîðîì
ÂÍÒÓ Âîëîäèìèðîì Ãðàáêîì òà
íàóêîâöÿìè ïðî íàì³ðè çàëó÷åííÿ äî íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â
ó ïîçàóðî÷íèé ÷àñ íà áàç³ ëàáîðàòîð³é. Ó òàêèé ñïîñ³á ó÷í³ äîëó÷àòèìóòüñÿ äî íàóêîâî¿ ðîáîòè,
íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ïðè÷îìó,
íà ñîë³äí³é áàç³.
ВІДРОДИМО СТАРОВИННУ
ФОРМУ ЗВЕРТАННЯ
— Îñîáëèâ³ñòü íàøîãî çàêëàäó

сії варто звернути увагу на популярний твір американського
автора, — зазначає директор ліцею. — Не можна не звернути увагу
на такі риси, як утвердження сили
інтелекту, самостійного мислення,
зрозуміти, наскільки важливою є
самоосвіта. Тим паче, головний
герой твору також мріяв стати програмістом, як, до речі, мріє про це
багато-хто з наших ліцеїстів.
íå ò³ëüêè ó ïîãëèáëåíîìó âèâ÷åíí³ òåõí³÷íèõ äèñöèïë³í, — ïðîäîâæóº Â³òàë³é Êîçà÷åíêî. — Ë³öåé,
öå òåðèòîð³ÿ äåðæàâíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, ÿêîþ â³äáóâàòèìóòüñÿ
çàíÿòòÿ ³ ñï³ëêóâàííÿ. Êð³ì òîãî,
ñïðîáóºìî â³äðîäèòè íåâèïðàâäàíî çàáóòå òðàäèö³éíå óêðà¿íñüêå çâåðòàííÿ íà êøòàëò: «Ïàíå
Âîëîäèìèðå», «Ïàíå äèðåêòîðå».
«Ïàíå â÷èòåëþ». Â³äïîâ³äíî ³
â÷èòåë³ òàê ñàìî çâåðòàòèìóòüñÿ
äî ó÷í³â. Òàêà ôîðìà ñï³âïàäàº
ç áà÷åííÿì ó÷èòåë³â-åíòóç³àñò³â,
àäì³í³ñòðàö³¿. Íà íàøó äóìêó,
íèí³ öå îäíà ç íàéá³ëüø êîðåêòíèõ ôîðì çâåðòàííÿ, à òàêîæ
ñïîñ³á, ùî âèêàçóº ïîâàãó îäèí
äî îäíîãî.
×è íå áóäóòü îáðàæàòèñÿ â÷èòåë³ ñòàðøîãî â³êó, êîëè ó÷í³
íàçèâàòèìóòü ¿õ ò³ëüêè ïî ³ìåí³?
— Ìåíå í³òðîõè íå õâèëþº, ùî
âîñüìèêëàñíèêè ÷è ó÷í³ ³íøèõ
êëàñ³â ãîâîðèòèìóòü «ïàíå Â³òàë³þ». ßêùî äèðåêòîð öå ñïðèéìàº ïîçèòèâíî, ñïîä³âàþñÿ, ³íø³
â÷èòåë³ òàêîæ íå ìàòèìóòü ïðåòåíç³é. Âò³ì, çàëèøàºìî ³ çâè÷íó
ôîðìó — ïî ³ìåí³ ³ ïî áàòüêîâ³, —
êàæå ïàí Â³òàë³é.
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РЕМОНТ ТЕЛЕФОНА — УСЕ
ВИРІШУЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ КИЇВ
Бюрократія  Майже два місяці без
стаціонарного телефону вінничанка Ольга
Бойко. Аби його налагодити, вона ходить
до вінницького управління «Укртелекому»
щодня, як на роботу. Чомусь її заявку
на ремонт телефона відправляють
на головне управління в Києві. Там
відповідають — чекайте, це така процедура
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Äî ðåäàêö³¿
çâåðíóëàñÿ ïåíñ³îíåðêà Îëüãà Áîéêî. Æ³íêà
ïðèíåñëà äî íàñ îäíó ç ÷èñëåííèõ ñêàðã íà «áþðîêðàò³þ â Óêðòåëåêîì³». Âîíà ðîçïîâ³ëà, ùî
â òðàâí³ ó íå¿ ðàïòîâî ïðîïàâ
ñòàö³îíàðíèé çâ’ÿçîê.
— ß õîò³ëà ïîäçâîíèòè ñåñòð³,
ÿê³é âæå 81 ð³ê. Ï³äí³ìàþ ñëóõàâêó, à çàì³ñòü ãóäê³â — øèï³ííÿ,
ëóñêàííÿ òà íåìîæëèâî ïîäçâîíèòè. Ïîäçâîíèëà íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ «Óêðòåëåêîìó» ³ ïîïðîñèëà
òåõí³ê³â, àáè â³äðåìîíòóâàëè òåëåôîí. Íå ïðèéøëè. Çâåðòàëàñü
ùå ðàç. Çíîâó í³õòî íå ïðèéøîâ.
² òàê áóëî óâåñü òðàâåíü, — êàæå
â³ííè÷àíêà.
Çà ñëîâàìè Áîéêî, âîíà ñïðàâíî îïëà÷óº ïîñëóãè çâ’ÿçêó. ²
íà «ëåäà÷èõ» òåõí³ê³â âîíà ï³øëà
ñêàðæèòèñÿ â óïðàâë³ííÿ «Óêðòåëåêîìó», ùî íà Ñîáîðí³é, 8.

— Ïðîñèëà ¿õ ïåðåâ³ðèòè, ùî ç
ìî¿ì òåëåôîíîì. À ö³ ðîá³òíèêè
çàïèñóâàëè ì³é ìîá³ëüíèé íîìåð,
êàçàëè, ùî ïîäçâîíÿòü ³ ñêàæóòü,
ùî òðàïèëîñÿ. Îäíàê ìåí³ í³õòî
íå äçâîíèâ, à ì³é ì³ñüêèé òåëåôîí äîñ³ ìîâ÷èòü, — ðîçêàçàëà
ïåíñ³îíåðêà.
Äàë³ âîíà ïî÷àëà ìàñîâî ïèñàòè ñêàðãè íà «Óêðòåëåêîì».
Íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ «Ö³ëîäîáîâà
âàðòà», â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³þ,
â ì³ñüêó ðàäó. Óñþäè, äå ìîãëà.
— Ïîì³òèëà, ùî âîíè ìî¿ ñêàðãè ÷îìóñü â³äïðàâëÿþòü ó Êè¿â.
À ïîò³ì ä³çíàëàñÿ, ùî é ìî¿ âèêëèêè ùîäî ðåìîíòó òåëåôîíà
òàêîæ ñïî÷àòêó â³äïðàâëÿþòü
íà ñòîëè÷íå óïðàâë³ííÿ «Óêðòåëåêîìó»! Îöå òàê áþðîêðàòè! —
îáóðþºòüñÿ æ³íêà.
Çãîäîì Îëüãà ä³çíàëàñÿ, ùî
êð³ì íå¿ íå ïðàöþº òåëåôîí ó áóäèíêó ò³ëüêè â îäí³é êâàðòèð³.
Ó ¿¿ ñóñ³äêè òàêîæ ïî÷èíàºòüñÿ
ñòàö³îíàðíèé íîìåð òåëåôîíà
íà «51».
Àáè ïðîÿñíèòè ñèòóàö³þ, æóð-

íàë³ñò çâåðíóâñÿ äî â³ííèöüêîãî
óïðàâë³ííÿ «Óêðòåëåêîìó». Òàì
ïåíñ³îíåðêó âï³çíàëè îäðàçó.
— Áîéêî? Òàê ìè ¿¿ äîáðå çíàºìî. Ð³÷ ó òîìó, ùî â íàñ çì³íèëàñÿ ïðîöåäóðà: çàÿâà íà ïðèéîì òà ðåìîíò òåëåôîíà òåïåð
íàïðàâëÿºòüñÿ ñïî÷àòêó â Êè¿â.
Çàðàç ÿ ä³çíàþñü, ùî â íå¿ òðàïèëîñÿ, — ñêàçàëà îïåðàòîðêà òà
ïîïðîñèëà òðîõè ÷àñó, àáè ä³çíàòèñÿ á³ëüøå ïîäðîáèöü ïðî ñèòóàö³þ ç òåëåôîíîì â³ííè÷àíêè.

Ïåíñ³îíåðêà
ïèñàëà ñêàðãè
íà «Óêðòåëåêîì»
â îáëàäì³í³ñòðàö³þ,
ó ì³ñüêó ðàäó.
Óñþäè, êóäè ìîãëà
×åðåç ï³âãîäèíè çíîâó ïîäçâîíèëè ó ïðèéìàëüíþ.
— Òàê, ñïðàâä³, â íå¿ äîâãî
íå ïðàöþº òåëåôîí. Ñêàçàëè,
ùî â íå¿ êàáåëüíå ïîøêîäæåííÿ ìåðåæ³. ¯é ìàþòü íåçàáàðîì
â³äðåìîíòóâàòè òåëåôîí. Òèì
ïà÷å, ¿¿ ñèòóàö³ÿ íà êîíòðîë³
ó êåð³âíèöòâà â Êèºâ³ òà ó Â³ííèö³, â ì³ñüêâèêîíêîì³. ¯é âàðòî
ïðîñòî ïî÷åêàòè.
Ùîïðàâäà, ïåíñ³îíåðêà
íå äóæå çðàä³ëà òàê³é íîâèí³.
Âîíà âæå ìàëî ñïîä³âàºòüñÿ
íà øâèäêå âèð³øåííÿ ïðîáëåìè ç³ ñòàö³îíàðíèì òåëåôîíîì.
Æ³íêà ïîîá³öÿëà é íàäàë³ õîäèòè
äî «Óêðòåëåêîìó» ç³ ñêàðãàìè —
áóäå áðàòè çìîðîì.

Скасували субсидію.
Як це рішення оскаржити?
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334

 Ç ïåðøîãî òðàâíÿ ñóáñèä³¿ íà
êîìóíàëêó ñòàëè ïðèçíà÷àòè ïîíîâîìó. ¯¿ á³ëüøå íå îòðèìóþòü
âëàñíèêè âåëèêîãî æèòëà òà ò³,
õòî ïðàöþº íåîô³ö³éíî. Â³ííè÷àíàì òàêîæ ñêàñîâóþòü ñóáñèä³¿. À
ìîæíà ÿêîñü ïîäàòè «àïåëÿö³þ»
íà ð³øåííÿ ñëóæáîâö³â?
Ö³º¿ âåñíè ïî÷àëè ä³ÿòè íîâ³
ïðàâèëà òà âèìîãè äî íàðàõóâàííÿ ñóáñèä³é. Êîðîòêî ïðî
çì³íè, õòî íå îòðèìàº ñóáñèä³þ: âëàñíèêè âåëèêèõ ïðèâàòíèõ áóäèíê³â (ïîíàä 200 ì2) òà
êâàðòèð (ïîíàä 120 ì2); ëþäè,
ÿê³ êóïèëè àâòî ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ï’ÿòè ðîê³â (ðàõóâàòè â³ä
01.05.13); ëþäè, ùî ïðàöþþòü
íåîô³ö³éíî ³ çäàþòü «íóëüîâ³»
äîõîäè â äåêëàðàö³¿.
À ùî ðîáèòè, ÿêùî, íà âàøó

äóìêó, ñóáñèä³þ ñêàñóâàëè ïîìèëêîâî? Êóäè çâåðòàòèñÿ? Ïðî
öå çàïèòàëè ó ïåðøîãî çàñòóïíèêà äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè Íàòàë³¿ Ïàëàìàð÷óê.
— ßêùî ëþäèíà íå ïîãîäæóºòüñÿ ç òèì, ùî ¿é íå ïðèçíà÷èëè ñóáñèä³þ, òî ìîæíà ïîäàòè
çàÿâó äî ì³ñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü
íàäàííÿ íàñåëåííþ äîïîìîãè,
ñóáñèä³é òà ³íøèõ êîìïåíñàö³é.
Öÿ êîì³ñ³ÿ íàíîâî ðîçãëÿíå ïðèéíÿòå ð³øåííÿ, ÿêå âèí³ñ îðãàí
ñîöçàõèñòó òà çðîáèòü âèñíîâîê:
ïðàâèëüíî ÷è íåïðàâèëüíî áóëî
ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ñîöçàõèñòîì. Òàêó çàÿâó ìîæíà ïîäàòè
ó «Ïðîçîðèõ îô³ñàõ» çà ì³ñöåì
ïðîæèâàííÿ.
Ó òîé æå ÷àñ Ïàëàìàð÷óê êàæå,
ùî ïîøèðåíà ïðè÷èíà â³äìîâè ó ñóáñèä³¿ — öå òå, ùî ë³òîì

ïëàò³æêè çà êîìóíàëêó ìåíø³,
í³æ âçèìêó.
— Äëÿ ïåðåðàõóíêó â óïðàâë³ííÿ ñîöçàõèñòó çâåðíóëèñÿ âæå 11
òèñÿ÷ â³ííè÷àí. Ìè ðîçãëÿíóëè
âæå 8 òèñÿ÷ çàÿâ ³ õî÷ó ñêàçàòè,
ùî â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ñóáñèä³þ íå íàðàõîâóþòü, àäæå â³äñóòíº îïàëåííÿ. Äîõîäè ãðîìàäÿí
ïåðåâèùóþòü îáîâ'ÿçêîâèé â³äñîòîê ïëàòåæó äëÿ ïðèçíà÷åííÿ
ñóáñèä³¿ íà ì³æîïàëþâàëüíèé
ïåð³îä.
²íøèé âèõ³ä, ÿê çìåíøèòè
âëàñíó ïëàò³æêó çà êîìóíàëêó, —
ï³äâèùèòè åíåðãîåôåêòèâí³ñòü
ñâîº¿ äîì³âêè. Äëÿ öüîãî ä³þòü
òåïë³ êðåäèòè.
Ïðî öå â ìàòåð³àë³: «Òåïë³ êðåäèòè» íà óòåïëåííÿ äàþòü. Àëå
ò³ëüêè äëÿ ÎÑÁÁ òà ïðèâàòíèõ
áóäèíê³â (goo.gl/mH2Z1Z).

Ольга Бойко. Каже, що не зупиниться, і надалі буде
ходити до «Укртелекому» зі скаргами

На Вишеньці відкриють
інклюзивний центр
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ,
(063)7758334

 Ó Â³ííèö³ çðîáëÿòü ïåðøèé ³íêëþçèâíèé-ðåñóðñíèé
öåíòð. ßê ïîÿñíèëè â ìåð³¿ —
öå ñòàíå öåíòðîì ñîö³àëüíî¿
àäàïòàö³¿ äëÿ ëþäåé â³êîì â³ä
2 äî 18 ðîê³â.
— Öå íå áóäå îñâ³òí³é çàêëàä.
Òóäè ä³òè áóäóòü ïðèõîäèòè äëÿ
îòðèìàííÿ äîïîìîãè. Òîáòî, ä³òåé ç îñîáëèâèìè îñâ³òí³ìè ïîòðåáàìè íàâ÷àòèìóòü ó øêîëàõ
òà ñàäî÷êàõ. À â ³íêëþçèâíèé
öåíòð âîíè çâåðòàòèìóòüñÿ äëÿ
îòðèìàííÿ ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè,
êîðåêö³éíèõ çàíÿòü, âèñíîâêó
ìåäèêî-ïåäàãîã³÷íî¿ êîì³ñ³¿ òîùî. Òàì ïðàöþâàòèìóòü
îë³ãîôðåí-ïåäàãîã, äåôåêòîëîã,
ëîãîïåä, â÷èòåë³ ç ë³êóâàëüíî¿
ô³çêóëüòóðè. Öåé çàêëàä áóäå
ñõîæèé íà öåíòð ñîö³àëüíî¿
àäàïòàö³¿ äëÿ ä³òåé, â³êîì â³ä

2 äî 18 ðîê³â, — ñêàçàëà äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó îñâ³òè
Îêñàíà ßöåíêî.
Çàêëàä îáëàøòóþòü â áóä³âë³ íà Êåëåöüê³é, 59, äå ðàí³øå
çàéìàëà ïðèì³ùåííÿ á³áë³îòåêà. ²íêëþçèâíèé öåíòð ïî÷íå
ïðàöþâàòè ó âåðåñí³ 2018-ãî
ðîêó. Êð³ì òîãî, íà íàñòóïíèé
ð³ê ïëàíóþòü â³äêðèòè ùå îäèí
òàêèé ³íêëþçèâíèé öåíòð, àáè
íàäàâàòè ïîñëóãè æèòåëÿì Ë³âîáåðåæíîãî ðàéîíó.
Çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè
Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà, ³íêëþçèâíà
îñâ³òà äëÿ Â³ííèö³ íå º ÿêîþñü
³ííîâàö³ºþ: ó øêîëàõ ä³º 39 êëàñ³â òà 9 ãðóï â äèòñàäêàõ äëÿ ä³òåé
ç ³íâàë³äí³ñòþ. Êð³ì òîãî, î÷³ëüíèê ì³ñòà ðîçêàçàâ, ùî íà Ñòåëüìàõà, 25 îáëàøòîâóþòü ïåðøèé
ï³äë³òêîâèé êëóá, àäàïòîâàíèé
äëÿ çàíÿòü ç ìîëîääþ ç îñîáëèâèìè îñâ³òí³ìè ïîòðåáàìè.

10

RIA, Ñåðåäà, 4 ëèïíÿ 2018

416130

11

²ÍÒÅÐÂ’Þ

RIA, Ñåðåäà, 4 ëèïíÿ 2018

КАК ЭТО — ПОКОРИТЬ САМУЮ
ВЫСОКУЮ ТОЧКУ АРГЕНТИНЫ
Экстремал  Валентин Карпов —
турист с 30-летним стажем рассказал
о любви к горам. О том, как покорил
самую высокую вершину Южной
Америки. А также раскрыл несколько
туристических секретов, которые точно
пригодятся начинающим альпинистам
АННА КОВАЛЕВА (063)5331064

Â 1986 ãîäó Âàëåíòèí Êàðïîâ
ñòàë îäíèì èç òóðèñòîâ êëóáà
«Ìåðêóðèé» è ñ òåõ ïîð ïåøåõîäíûå, âîäíûå è ãîðíûå ïîõîäû
íå ïîêèäàþò åãî æèçíü.
Êàê íà÷àëàñü âàøà ëþáîâü
ê ýêñòðåìàëüíîìó òóðèçìó?
— Ïåøåõîäíûì òóðèçìîì ÿ çàíèìàëñÿ îôèöèàëüíî ñ ïåðâîé
ïî ïÿòóþ êàòåãîðèþ ñëîæíîñòè.
Ìîé ïåðâûé ðóêîâîäèòåëü —
Èâàí Ïàñòåðíàê. À ïîçæå — Âëàäèñëàâ Âàñèëåâñêèé. Ñ íèì ìû
îáîøëè Ñîâåòñêèé Ñîþç ïî âñåìó ïåðèìåòðó â ðàçíûõ ïîõîäàõ.
Ïîòîì â ìîåé æèçíè ïîÿâèëñÿ
âîäíûé òóðèçì. Ìû ïîêîðèëè
ñàìûå ñèëüíûå ðåêè Ðîññèè
è ñàìûå ñëîæíûå ðåêè Íîðâåãèè. ß ñòàíîâèëñÿ ÷åìïèîíîì
Óêðàèíû ïî âîäíîìó òóðèçìó óæå
÷åòûðå ðàçà. À â ýòîì ãîäó ìû
ñîáèðàåìñÿ â Øâåöèþ. È åñëè
âñå ñëîæèòñÿ, òî â áëèæàéøåå
âðåìÿ ÿ ñòàíó ìàñòåðîì ñïîðòà
ïî ýêñòðåìàëüíûì âèäàì ñïîðòà,
â ÷àñòíîñòè, â âîäíîì òóðèçìå.
Èçíà÷àëüíî âû áûëè ïðîñòî òóðèñòîì, à ñåé÷àñ ýòî âàøà ïðîôåññèÿ?
— Äåëî â òîì, ÷òî ÿ âîîáùå
÷åëîâåê-ðîìàíòèê. È ïðîôåññèÿ
ó ìåíÿ áûëà ðîìàíòè÷åñêàÿ: ÿ —
ëåò÷èê. Ðàáîòàë òåõíèêîì, èíæåíåðîì è áîðòìåõàíèêîì íà ñàìîë¸òå. ß ñ äåòñòâà ìå÷òàë áûòü
ãåîëîãîì èëè ëåò÷èêîì, íî òàê
ïîëó÷èëîñü, ÷òî ñòàë ëåò÷èêîì
è íå æàëåþ, à êàê áû ïðîôåññèÿ
ãåîëîãà ó ìåíÿ çàìåñòèëàñü ïîõîäàìè. ß î÷åíü ìíîãî ïóòåøåñòâîâàë è î÷åíü äîâîëåí æèçíüþ,

÷òî òàê ñëîæèëîñü è ÿ äî ñèõ ïîð,
â 60 ëåò, õîæó â ïîõîäû.
Êàê ïðàâèëî, ëþäè âûáèðàþò
ñåáå îäíî íàïðàâëåíèå â òóðèçìå,
à ìíå âîò íðàâèòñÿ âñ¸. Âîò, íàïðèìåð, åñòü çíàìåíèòàÿ êíèãà
Âëàäèìèðà Àðñåíüåâà «Äåðñó
Óçàëà». Ìû ñ äðóãîì Äèìîé Êàðïåíêî ïî ýòîé èñòîðèè ñîçäàëè
ìàðøðóò è ïîâåçëè êàòàìàðàí
íà Äàëüíèé Âîñòîê. Ïîëòîðà
ìåñÿöà ìû õîäèëè ïî òàéãå,
èç îäíîé ðåêè â äðóãóþ, áûëè
â äåáðÿõ, ãäå íîãà ÷åëîâåêà
íå ñòóïàëà.
×òî âàñ áîëüøå âñåãî óäèâëÿåò
â ïîõîäàõ?
— ×åëîâåê. Ïîêîðÿÿ âåðøèíó,
ïîëó÷àåøü ìàññó ýìîöèé. Õîòÿ
íà âåðøèíå òû ýòîãî íå îùóùàåøü èç-çà óñòàëîñòè. Íî â ýòîò
ìîìåíò ñòàíîâèøüñÿ î÷åíü
ñ÷àñòëèâûì. È, áåçóñëîâíî,
åñëè òû ïîäíÿëñÿ íà âåðøèíó,
òî ó òåáÿ, êàê ïðàâèëî, åñòü ñèëû
ñïóñòèòüñÿ.
Ãîðà Àêîíêàãóà: êàê íà÷àëîñü
âàøå âîñõîæäåíèå?
— Â íàøåì êðàéíåì ïîõîäå
íàñ áûëî ÷åòûðå ÷åëîâåêà èç ðàçíûõ ãîðîäîâ Óêðàèíû. ß áûë
ðóêîâîäèòåëåì è ñî ìíîé åùå
òðîå òóðèñòîâ: Àëåêñåé Áàëàíòñåâ
(Êèåâ), Ñåðãåé Ñòåïàíþê (Ðîâíî), Èãîðü Áîëõàâèòèí (Õìåëüíèöêèé). Â íà÷àëüíûõ ýòàïàõ
ïîäãîòîâêè íàì ïîìîãàëà Ëàðèñà
Ïàùåíêî — ðóêîâîäèòåëü òóðèñòè÷åñêîãî êëóáà «Ìåðêóðèé».
Èìåííî áëàãîäàðÿ åé ìû äåëàåì
çàÿâêè íà âîñõîæäåíèÿ è âèçû.
Êðîìå òîãî, îò íåå åù¸ çàâèñèò ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî,
êîòîðîå ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì,

Покоренные вершины
Валентин Карпов совершил три
экспедиции в Среднюю Азию:
на горы Тянь-Шань и Памир.
Также покорил Килиманджаро
5985 м, Эльбрус 5640 м, Монблан 4810 м, одну из сложнейших вершин Альп: Маттерхорн
4478 м, Пик Ленина 7134 м, Пик
Джигит 5480 м, а в этом году
весной поднялся на вершину
Аконкагуа 6962 м — это высшая
точка Северной и Южной Америки. Одна из основных семи

вершин на всех континентах.
Все альпинисты стараются покорить эти горы на протяжении жизни. Три из них уже
есть в арсенале винничанина.
В следующем году он собирается
делать восхождение на Аляске
на гору Мак-Кинли 6194 м. Она
считается очень сложной, потому что зимняя и приравнивается к Эвересту. Совершил
9 экспедиций на базовый лагерь
Эвереста.

÷òî ìû òóðèñòû è èìååì ïðàâî
ïåðåñåêàòü ãðàíèöû è äâèãàòüñÿ
â òîì íàïðàâëåíèè, â êîòîðîì
íàì íóæíî.
Àêîíêàãóà — î÷åíü èíòåðåñíàÿ âåðøèíà. Èçíà÷àëüíî âîîáùå áûëî ñòðàøíîâàòî. Èç-çà
íåõâàòêè èíôîðìàöèè. Åñòü,
êîíå÷íî, ôèëüìû ïðî âîñõîæäåíèÿ, íî îíè òàêèå, ÷òî òîíêóþ èíôîðìàöèþ íåâîçìîæíî
ïîëó÷èòü: ñ êåì ñâÿçûâàòüñÿ, êóäà
åõàòü. Ïîòîìó ÷òî èìåííî ïîäúåçäû è ïîäõîäû ê âåðøèíå — ýòî
ñàìîå ñëîæíîå. Íó à ñàìî âîñõîæäåíèå óæå ëåã÷å: ÿ çíàþ, êàê
íóæíî èäòè, ñêîëüêî îòäûõàòü,
êàê ãîòîâèòü è ãäå ñòàâèòü ïàëàòêó. Òðè äíÿ ìû ïîäõîäèëè
ê âåðøèíå è ïîñòîÿííî äåëàëè
àêêëèìàòèçàöèþ, èíà÷å ìîãëà
íàñòèãíóòü ãîðíàÿ áîëåçíü.
Êàê ýòî — äåëàòü àêêëèìàòèçàöèþ?
— Ýòî, òàê íàçûâàåìûé, ðàäèàëüíûé âûõîä. Íàïðèìåð, ñåãîäíÿ ìû îòäîõíóëè, à çàâòðà ñäåëàëè ðàäèàëüíûé âûõîä íà âûñîòó
âûøå òîé, ãäå ñïàëè. Íóæíî ïîäíÿòüñÿ, ïîêðóòèòüñÿ è âåðíóòüñÿ. Íà ñëåäóþùåì ëàãåðå òîæå
íåîáõîäèìî ñäåëàòü ðàäèàëêó, îò-

«Êîãäà ìû ñïóñêàëèñü,
èç-çà ñíåãà è ïóðãè
1,5 ÷àñà æäàëè äâóõ
íàøèõ òîâàðèùåé.
Áûëî ñòðàøíî.
Íî âñå âåðíóëèñü»
äîõíóòü. Íî íå ïðîñòî ëå÷ü è ëåæàòü. Íàäî äåëàòü âîñõîæäåíèÿ
÷óòü âûøå è âîçâðàùàòüñÿ îáðàòíî. Ìû äàæå ïîäíÿëèñü íà âûñîòó 5800 ì. Òàì íàõîäèëîñü, òàê
íàçûâàåìîå «Ãíåçäî Êîíäîðà».
Ìû ïîäíÿëèñü, ïåðåíî÷åâàëè,
ñäåëàëè ðàäèàëêó íåìíîãî âûøå
è ïîñëå ýòîãî ñïóñòèëèñü îáðàòíî
â ëàãåðü íà 4440 ì, âìåñòå ñ ïàëàòêîé — ïåðåíî÷åâàòü. È ïîòîì ñðàçó æå âûøëè íà âûñîòó
6 òûñÿ÷ — íà øòóðìîâîé ëàãåðü.
Òàêîé ñïîñîá àêêëèìàòèçàöèè
íàçûâàåòñÿ «ãèìàëàéñêèé».
Âîñõîæäåíèå áûëî íåïðîñòûì
èç-çà ïîãîäíûõ óñëîâèé è âûñîòû ãîðû. Áëèæå ê âåðøèíå ïîãîäà
èñïîðòèëàñü: íà÷àëñÿ ñèëüíûé
âåòåð è ïóðãà. Íà ñàìîì äåëå,
êîíåö ôåâðàëÿ — ýòî óæå çàâåðøåíèå ñåçîíà äëÿ àëüïèíèñòîâ.
Ïîýòîìó êðîìå íàñ ÷åòâåðûõ
íà ãîðå îñòàëèñü åùå äâà ÷åëîâåêà: èíñòðóêòîð è àëüïèíèñò
èç Àìåðèêè. È áëàãîäàðÿ òîìó,
÷òî èíñòðóêòîð âîäèë íåñêîëüêî
ðàç íà âåðøèíó, îí óæå çíàë, êàê
è êóäà èäòè, ìû òîæå ñìîãëè ïîêîðèòü ýòó âåðøèíó.
Êîãäà ìû ñïóñêàëèñü, èç-çà
ñíåãà è ïóðãè 1,5 ÷àñà æäàëè

Покоряя вершину, получаешь массу эмоций.
Хотя на вершине ты этого не ощущаешь из-за усталости, —
говорит Валентин Карпов
äâóõ íàøèõ òîâàðèùåé. Áûëî
ñòðàøíî. Íî âñ¸ íîðìàëüíî, âñå
âåðíóëèñü. Íî îáðàòíî âîçâðàùàëèñü ìû óæå ïî GPS, ÷òîáû
íå çàáëóäèòüñÿ.
Ñêîëüêî â èòîãå âðåìåíè âàì
ïîíàäîáèëîñü?
— Âñÿ ïîåçäêà ó íàñ çàíÿëà
25 äíåé, âîñõîæäåíèå íà âåðøèíó äëèëîñü ïî÷òè 10 ÷àñîâ.
Âîîáùå î÷åíü èíòåðåñíûé ïîõîä ïîëó÷èëñÿ. Ìíå î÷åíü ïîíðàâèëîñü, ÷òî çà ãîðîé ñìîòðÿò.
Äî òîãî êàê íà÷àòü âîñõîæäåíèå,
âûäàþòñÿ äâà ñïåöèàëüíûõ ìåøêà äëÿ ìóñîðà è åñòåñòâåííûõ îòõîäîâ. Çà íåñîáëþäåíèå ïðàâèë
ïîëàãàåòñÿ øòðàô. Ïåðìèò (ðåä.
ðàçðåøåíèå íà âîñõîæäåíèå)
íà ãîðó î÷åíü äîðîãîé — $730.
À âîîáùå ìíå ýòà ïîåçäêà îáîøëàñü â $2600.
Ýòî ñ ó÷åòîì ñíàðÿæåíèÿ?
— Íåò, ýòî òîëüêî ïåðåëåòû,
òðàíñôåðû è ñàì ïåðìèò.
Êàê äîëãî äëèòñÿ ïîäãîòîâêà
ê âîñõîæäåíèþ?
— Ìèíèìóì
ïîëãîäà,
à òî è ãîä. Ìû ïëàíèðóåì ïîäíÿòüñÿ íà Ìàê-Êèíëè â èþíå
ñëåäóþùåãî ãîäà, à ïîäãîòîâêà
óæå íà÷àëàñü. ß ñîáèðàþ èíôîðìàöèþ ïî êðóïèöå. Âñå çàïèñûâàþ. Ïîòîì íóæíî áóäåò äåëàòü
çàïðîñ ðåéíäæåðàì íà Àëÿñêó,
çàïðîñ íà âîñõîæäåíèå è æäàòü
ðàçðåøåíèÿ. Äàëüøå íóæíî çàïîëíèòü îïðåäåëåííûå àíêåòû.
Íåìíîãî ïîäîæäàòü è ïîòîì,
åñëè âñå ïîäòâåðæäàþò — îòêðûâàòü âèçû, ïîêóïàòü áèëåòû,
ñíàðÿæåíèå. Ñíàðÿæåíèå î÷åíü
äîðîãîå, ïîòîìó ÷òî íóæíî ðàññ÷èòûâàòü íà ïîãîäó â –30 ãðàäó-

ñîâ è ïóðãó. Òàêæå íåîáõîäèìû
ñïåöèàëüíûå áîòèíêè — îíè
ñòîÿò îò $1 òûñ.
Áûëè ñëó÷àè, êîãäà âû äóìàëè,
÷òî áîëüøå çàíèìàòüñÿ àëüïèíèçìîì íå áóäåòå?
— Êîãäà-òî ïî ìîëîäîñòè,
êîãäà ÿ äåëàë ïîõîäû â Ñðåäíþþ Àçèþ â Ôàíñêèå ãîðû. Âîò
íà Òÿíü-Øàíü, òî áûëè ó ìåíÿ
òàêèå ìîìåíòû. ß äóìàë: «È çà÷åì ÿ ñþäà ïðèøåë». Ñëîæíûå
ñèòóàöèÿ òàì áûëà: íóæíî áûëî
îáîéòè êàìåíü áåç ñòðàõîâêè,
ñçàäè ïðîïàñòü. Ñòîèò òåáå òîëüêî îòêëîíèòüñÿ è âñ¸. Íî ïîòîì
âñå ðàâíî õî÷ó â ïîõîä, ïîòîìó
÷òî ýòî çàòÿãèâàåò, ýòî èíòåðåñíî.
Ãîðû — ýòî áîëüøîé ðèñê,
íî è áîëüøîå óäîâîëüñòâèå
ïîñëå. Âñ¸ ïðîõîäèò íà ãðàíè
ðèñêà, íî ðèñê îïðàâäàí, îáîñíîâàí è ïîäêðåïëåí òåõíèêîé
è îïûòîì.
×òî áû âû ïîñîâåòîâàëè íîâè÷êàì â ýêñòðåìàëüíîì òóðèçìå?
— Âî-ïåðâûõ, íóæíî íà÷èíàòü
ñî øêîëû àëüïèíèçìà èëè ñêàëîëàçàíèÿ. Â Âèííèöå ÷àñòî ïðîõîäÿò ñîðåâíîâàíèÿ â Ñàáàðîâå,
â Çâîíèõå. Ýòè æå îðãàíèçàòîðû
îáó÷àþò, åñòü ñåêöèÿ àëüïèíèçìà
â ãîðîäå, à òàêæå ñåêöèÿ âîäíîãî
è ãîðíîãî òóðèçìà. È êîíå÷íî,
èñêàòü ñåáå ïî äóøå òóðèñòè÷åñêèé âèä ñïîðòà.
Ê ñëîâó, ÿ êàæäóþ âåñíó îðãàíèçîâûâàþ ïîõîä â Íåïàë
íà 16 äíåé ïî Ãèìàëàÿì, î÷åíü
èíòåðåñíûé, ýêçîòè÷åñêèé ïîõîä
ïîëó÷àåòñÿ. Îäíè èç ëó÷øèõ ãîð
â ìèðå. Â ýòîì ïîõîäå è ìîæíî
ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû.
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ПІВТОРА РОКУ СИДІВ ЗА КУПІВЛЮ
КРАДЕНОГО КОМП’ЮТЕРА
Суд та діло  Хотіли відібрати бізнес
у вчителя, тому «шили» йому справу. Сім
років тривало досудове розслідування і
судові розбирання по кількох крадіжках
з проникненням. Чоловік провів півтора
роки в СІЗО за те, чого не робив, і
добився виправдального вироку.
Днями вчителя судили знов — тепер
за придбання краденого
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Ïðàöþº â÷èòåëåì ó Êîçÿòèíñüê³é øêîë³-ã³ìíàç³¿, âåäå ïðèâàòíó ñïðàâó òà ìàº ï³âòîðà ðîêó
â Ñ²ÇÎ çà ïëå÷èìà. Öåé òåðì³í,
ÿê ãîâîðèòü 35-ð³÷íèé ²ëëÿ Ïîë³ùóê, â³í ïðîñèä³â ò³ëüêè òîìó,
ùî ïðàâîîõîðîíö³ õîò³ëè â³ä³áðàòè éîãî á³çíåñ. Ñ³ì ðîê³â òðèâàëà
éîãî áîðîòüáà ç ïåðåâåðòíÿìè
ó ïîãîíàõ ³ ïðîäîâæèòüñÿ äàë³.
×îëîâ³ê íå çáèðàºòüñÿ ïîãîäæóâàòèñÿ íà ïðèòÿãíóòå çà âóõà íîâå
çâèíóâà÷åííÿ.
ßê ÷îëîâ³êà çàáðàëè ç ðîáîòè
ó ðàéâ³ää³ë, ïðèêóâàëè íàðó÷íèêàìè äî áàòàðå¿ ³ âèáèâàëè
ç³çíàííÿ, RIA ïèñàëà â ñåðïí³
2013-ãî ðîêó â ñòàòò³ «Ñôàáðèêóâàëè ó÷àñòü ó êðàä³æö³ ³ õîò³ëè
çàáðàòè á³çíåñ». ²ëëÿ ðîçêàçóâàâ
òîä³ íàøèì æóðíàë³ñòàì ïðî ïåðåæèò³ çíóùàííÿ â ðàéâ³ää³ëêó ³
ùî éîìó ÿêðàç âèíåñëè âèïðàâäàëüíèé âèðîê.
Ñóä òîä³ ðîç³áðàâñÿ, ùî ñïðàâà
ïðîòè íüîãî áóëà ñôàáðèêîâàíà ³ âèïðàâäàâ ÷îëîâ³êà çà âñ³ìà ñòàòòÿìè çâèíóâà÷åííÿ. Àëå
íà òîìó, ÿê ä³çíàºìîñÿ çàðàç â³ä
åêñ-â’ÿçíÿ Ñ²ÇÎ, éîãî ³ñòîð³ÿ áîðîòüáè çà ñïðàâåäëèâ³ñòü íå çàâåðøèëàñÿ.
×åðåç ï’ÿòü ðîê³â ï³ñëÿ âèïðàâäàííÿ ²ëëÿ Ïîë³ùóê çíîâó

çìóøåíèé çìàãàòèñÿ â ñóäàõ ç
ïðàâîîõîðîííîþ ñèñòåìîþ. Äíÿìè éîìó âèíåñëè âèðîê çíîâ. ²
öüîãî ðàçó âæå çâèíóâà÷óâàëüíèé. ²ëëþ Ïîë³ùóêà ïîêàðàëè
çà ò³ºþ ñàìîþ ñïðàâîþ êðàä³æîê
ç ïðîíèêíåííÿì, àëå ç³ çì³íåíèì
îáâèíóâà÷åííÿì. Â³í êàæå: ðàç
íå çìîãëè «ïðèøèòè» îðãàí³çàö³þ áàíäè êðàä³¿â, òî âèð³øèëè
ïîêàðàòè õî÷ çà ùî-íåáóäü. Çâèíóâàòèëè â ïðèäáàíí³ êðàäåíîãî
êîìï’þòåðà ³ çà öå çàñóäèëè.
— Ïðîêóðàòóðà ïîäàëà àïåëÿö³þ íà âèïðàâäàëüíèé âèðîê ³
éîãî ñêàñóâàëè. Ñïðàâó ïîâåðíóëè íà íîâèé ðîçãëÿä, — ðîçêàçóº
²ëëÿ Ïîë³ùóê ïðî òå, ùî áóëî
ï³ñëÿ ïîïåðåäíüî¿ ïóáë³êàö³¿ éîãî
³ñòîð³¿ â RIA. — Çîâñ³ì íåùîäàâíî ïðîêóðîð çðîáèâ çì³íó îáâèíóâà÷åííÿ. Ñêàñóâàâ óñ³ ñòàòò³,
ÿê³ áóëè äî òîãî ïðåä’ÿâëåí³, ³
çâèíóâàòèâ çà ñòàòòåþ 198 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè —
ñêóïêà êðàäåíîãî. Çà öå äàëè
ìåí³ ð³ê îáìåæåííÿ âîë³ ³ òóò æå
çà ñòðîêàìè äàâíîñò³ çàêðèëè
ñïðàâó, áî ïðîéøëî âæå 7 ðîê³â.
НЕ ПОДАРУЄ НІЧОГО
— ß âèíó íå âèçíàâ, — ãîâîðèòü ²ëëÿ Ïîë³ùóê. — ß íå çíàâ,
ùî òîé êîìï’þòåð êðàäåíèé. Áóäó
ïîäàâàòè àïåëÿö³þ ³ íå ïîäàðóþ
òîãî, ùî ñèä³â ï³âòîðà ðîêó. Õî÷ó
äîáèòèñÿ ïîâíîãî âèïðàâäàííÿ,
à ïîò³ì ÷åðåç ñóä áóäó âèìàãàòè
â³äøêîäóâàííÿ ìîðàëüíèõ çáèò-

Ілля Поліщук (35) з матір’ю: «Дали вони мені рік обмеження волі,
а я був півтора під вартою. То що, тепер їм здачі дати, чи як?»
ê³â çà âñå, ùî ìåí³ ³ ìî¿é ðîäèí³
äîâåëîñÿ ïåðåæèòè.
À ³ñòîð³ÿ ñïðàâè îñü ÿêà.
Ïðàö³âíèê àâòîìèéêè, ÿêà íàëåæàëà ²ëë³ Ïîë³ùóêó (çàðàç
á³çíåñ âæå îôîðìëåíèé íà éîãî
ä³òåé), ïîïðîñèâ äîïîìîãòè ç
òðàíñïîðòóâàííÿì ðå÷åé ó Æèòîìèð. Ñêàçàâ, ùî âåçå âëàñíå
ìàéíî íà ïðîäàæ. Çà ïåðåâåçåííÿ
íà ñâî¿é ìàøèí³ âëàñíèê àâòîìèéêè âçÿâ êîìï’þòåð, ÿêèé òåæ
ïåðåâîçèëè. Ùî öÿ ð³÷, ÿê ³ ðåøòà, êðàäåíà, ïðàö³âíèê ñâîãî
ðîáîòîäàâöÿ íå ïî³íôîðìóâàâ.
²ëëÿ Ïîë³ùóê ä³çíàâñÿ ïðî öå,
êîëè äî íüîãî ïðè¿õàëà ì³ë³ö³ÿ
ï’ÿòüìà ìàøèíàìè òà çàáðàëà
íà äîïèò ó ðàéâ³ää³ë.
Á³çíåñìåíà çìóøóâàëè ç³çíàòèñÿ â çëî÷èíàõ, ÿê³ â³í íå â÷èíÿâ.
Ïðèêóâàëè êàéäàíêàìè äî áàòàðå¿, áèëè, íå äàâàëè ïèòè ³ íå ïóñêàëè â òóàëåò. Âðåøò³ éîìó òîä³

Обов’язково треба вимагати відшкодування
Редакція запитала у адвоката Валерія Шалагінова, чи можуть притягувати людину двічі за однією
статтею відповідальності. І він відповів так: якщо є не скасована постанова про закриття кримінального провадження за статтею про
скупку краденого, то за це не мали
права судити Іллю Поліщука.
Таку постанову надав редакції
наш співрозмовник. Цікаво, що
вона також стосується ще одного чоловіка, який купив усе інше
крадене автомийником. Але вже
у вироку, котрим засудили героя

нашої статті через стільки років
потому, цей чоловік просто свідок. А він купив у злодія все інше,
крім злощасного комп’ютера.
— Тут повинно бути повне виправдання, бо Ілля не знав, що
речі, які він купив, були крадені, —
впевнений адвокат. — Обвинувачення мотивує тим, що він був
знайомий з потерпілим (обкраденим чоловіком — авт.), тому міг
бачити ці речі у нього вдома. Це
не доказ, а припущення. Ілля чітко
сказав, що не бачив цих речей
у знайомого. Раз не бачив, то й

не міг здогадуватися, що купує
крадене. А що стосується моральної компенсації, то її однозначно
треба вимагати. Є порядок відшкодування моральних збитків
за незаконне притягнення до відповідальності органами досудового слідства і прокуратури. Якщо
людину виправдали за тими
статтями, за які вона відбувала
покарання або утримувалася під
вартою, то ситуація підпадає під
відшкодування. Подібні позови
зараз подаються дуже часто, починаючи з 2000-го року.

âèíåñëè çâèíóâà÷åííÿ çà ê³ëüêîìà ñòàòòÿìè — çà êðàä³æêó ç
ïðîíèêíåííÿì, ïðèìóøóâàííÿ
íåïîâíîë³òí³õ äî çëî÷èí³â, îðãàí³çàö³þ çëî÷èí³â ³ ñêóïêó êðàäåíîãî. Ùî â³í íå êðàâ, à êðàäåíå
ò³ëüêè ïðèäáàâ, ãîâîðèâ ÷îëîâ³ê
îäðàçó â ñâî¿õ ïîÿñíåííÿõ. Àëå
îñòàííþ ñòàòòþ íåâäîâç³ «çàêðèëè» â³äïîâ³äíîþ ïîñòàíîâîþ.
Äî ñóäó ñïðàâà øê³ëüíîãî â÷èòåëÿ ³ á³çíåñìåíà ï³øëà ç ³íøèìè
âèùå íàçâàíèìè ñòàòòÿìè.
«ТЕПЕР МАЮ ДАТИ ЗДАЧУ?»
Ï³ä ÷àñ ñóäîâèõ ðîçáèðàíü
ïðàö³âíèê àâòîìèéêè ç³çíàâñÿ,
ùî éîãî çìóñèëè îáìîâèòè ðîáîòîäàâöÿ. ×åðåç öåé ôàêò òà
â³äñóòí³ñòü äîêàç³â, ²ëëþ Ïîë³ùóêà é âèïðàâäàëè. Äàë³ àïåëÿö³ÿ
ïîâåðíóëà ñïðàâó íà äðóãå êîëî
ó Êîçÿòèíñüêèé ñóä, äå ïðîêóðîð
çì³íèâ çâèíóâà÷åííÿ. Ó îñòàíí³é
ìîìåíò ñòàâ ïðîñèòè ñóä êàðàòè
çâèíóâà÷åíîãî ò³ëüêè çà ñêóïêó
êðàäåíîãî — òîé çëî÷èí, ÿêèé
ç íüîãî çíÿëè â³äïîâ³äíîþ ïîñòàíîâîþ ñë³ä÷îãî ðàí³øå.
— Âîíè âæå íå çíàëè, ùî ç³
ìíîþ ðîáèòè, áî íå áóëî í³ÿêèõ
äîêàç³â, — ãîâîðèòü ²ëëÿ Ïîë³ùóê. — ² îñü çíàéøëè ëàç³âêó
ç ìîæëèâ³ñòþ ïîêàðàòè õî÷à á
çà òå, ùî êóïèâ êðàäåíå. À ÿ äóìàþ, ùî êîæíà ëþäèíà ìîæå êóïèòè êðàäåíó ð³÷. Çàìîâèòè êðîñ³âêè â ³íòåðíåò³, íàïðèêëàä. ×è
øèíè íà ðèíêó ïðèäáàòè. Ìè æ
íå âèìàãàºìî äîêóìåíòè ïðî ïîõîäæåííÿ òîâàðó, êóïóºìî òà é
óñå. Õ³áà ìîæíà çà öå ñàäæàòè?
Äàëè âîíè ìåí³ ð³ê îáìåæåííÿ

âîë³, à ÿ áóâ ï³âòîðà ï³ä âàðòîþ.
Òî ùî, òåïåð ìàþ ¿ì çäà÷³ äàòè,
÷è ÿê?
ЩОБ НЕ ПОВТОРИЛОСЯ
ПЕКЛО
Éîãî ìàéíî áóëî àðåøòîâàíå,
ïîêè ñèä³â. Â³äïóñòèëè ²ëëþ Ïîë³ùóêà ï³ä çàñòàâó ï³ñëÿ òîãî, ÿê
«ïîä³ëüíèê» (òîé ïðàö³âíèê àâòîìèéêè, ÿêèé âêðàâ íàñïðàâä³)
äàâ ñâ³ä÷åííÿ ïðî ôàáðèêàö³þ
çâèíóâà÷åííÿ ïðîòè ðîáîòîäàâöÿ.
×è ïîâåðíóëîñÿ ìàéíî ³ ñïëà÷åí³ ãðîø³ çà çâ³ëüíåííÿ ²ëë³ Ïîë³ùóêó? Â³í êàæå, ùîéíî çíÿëè
àðåøò ç ìàéíà, â³í ïåðåïèñàâ âñå
íà ä³òåé. À îò 25 ç ïîëîâèíîþ
òèñÿ÷ ãðèâåíü, ñïëà÷åí³ çà ìîæëèâ³ñòü âèéòè ï³ä ðîçïèñêó, äîñ³
éîìó íå ïîâåðíóëèñÿ.
— Êîëè ÿ çâ³ëüíèâñÿ ³ ïåðåîôîðìèâ ìàéíî íà ä³òåé, òî âñ³
â³ä ìåíå â³äñòàëè. ß âæå í³êîìó ñòàâ íå ïîòð³áíèé, áî íåìàº
ùî âçÿòè, — ãîâîðèòü ²ëëÿ Ïîë³ùóê. — Ñóìó çàñòàâè ìåí³ ïîâåðíóòü ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³
âèðîêîì, òîáòî ï³ñëÿ àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó.
— Ìè äóæå òÿæêî ïåðåæèëè
óñå öå, — ðîçïîâ³äàº ìàòè ²ëë³
Ëþäìèëà Ïîë³ùóê. — Ïðîâ÷èòåëþâàòè 31 ð³ê, ³ òóò, íà òîá³ —
äèòèíó ïðèòÿãóþòü çà çëî÷èíè…
Ìè äóæå ïåðåæèâàëè. Íå äàé Áîã
í³êîìó òàêîãî. Öå íå òå, ùî ìè
õî÷åìî òåïåð â³äîìñòèòè. Ìè õî÷åìî ñïðàâåäëèâîñò³ ³ ïðîéäåìî öåé øëÿõ äî ê³íöÿ, ùîá ³íø³
ëþäè òàê íå ïåðåæèâàëè ³ ùîá
í³ ç êèì á³ëüøå íå ïîâòîðèëîñÿ
òàêå ïåêëî.
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СПРОБУВАЛИ ОПАНУВАТИ
ВЕЙКБОРД. ЩО З ЦЬОГО ВИЙШЛО
#Нові_Враження  Літо — це відмінна
пора для нових вражень. Саме тому ми
розпочинаємо серію публікацій, в яких
на собі випробовуємо екстремальні та
незвичні розваги. Цього разу опановували
вейкбординг на Вишенському озері.
Розповідаємо, як це було
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

ßêùî
ïîðîçóìíîìó, òî
âåéêáîðäèíã — öå åêñòðåìàëüíèé
âèä ñïîðòó, ùî ñèíòåçóº â ñîá³
åëåìåíòè ñíîóáîðäèíãó, ñåðô³íãó
òà âîäíèõ ëèæ. À ïî-ïðîñòîìó —
öå äîøêà äëÿ øâèäê³ñíîãî äîëàííÿ âîäÿíî¿ òðàñè.
Àëå ïåðåä òèì, ÿê çàë³çòè íà òó
äîøêó, ÿ êîíñóëüòóâàâñÿ ç ³íñòðóêòîðîì Ðîìîþ. Â³í ïîÿñíèâ,
ùî º äîøêà ³ º êð³ïëåííÿ, ÿê³
íàãàäóþòü âèñîê³ êðîñ³âêè ³ êð³ïëÿòüñÿ äî áîðäó çà äîïîìîãîþ
áîëò³â. Çà ðîçì³ðàìè ³ ôîðìàìè
äîøêè áóâàþòü ð³çíèìè. Â³ä öüîãî çàëåæèòü, íàñê³ëüêè øâèäêî
âåéêáîðäåð áóäå ðóõàòèñÿ àáî,
íàñê³ëüêè «àãðåñèâíî» â³í áóäå
çàõîäèòè â ïîâîðîòè.
Òàêîæ íàñòàâíèê ðîçïîâ³â, ùî
òðàñà äëÿ âåéêáîðäèíãó ÿâëÿº
ñîáîþ êàíàò, ÿêèé òÿãíåòüñÿ ç
îäíîãî áåðåãà íà ³íøèé. Äî îñíîâíîãî êàíàòó ïðèºäíàíèé ôàë

ДОВІДКА
Де: Парк Дружби народів
Час роботи: 9.00–19.00
Вартість: 200 грн/10 хв.

(ñòðàõóâàëüíèé òðîñ), çà ÿêèé
âåéêáîðäåðó ïîòð³áíî òðèìàòèñÿ
ï³ä ÷àñ ðóõó.

ãîâå ñë³âöå âåéêáîðäåð³â, êîëè
ï³ä ÷àñ ðóõó ÷àñòèíà äîøêè çàíóðþºòüñÿ ï³ä âîäó, òè âòðà÷àºø ð³âíîâàãó ³ ð³çêî âäàðÿºøñÿ
îá ïîâåðõíþ âîäè.
ß ÷óâ, ÿê ñì³ºòüñÿ ì³é îïåðàòîð. Ò³ëüêè íå ðîçóì³â, ÷îìó.
Îò ÿêùî çà ëîã³êîþ: ëþäèíà
âïåðøå ñòàëà íà áîðä, âïàëà ³
âäàðèëàñÿ îá âîäó. Õ³áà â öüîìó º ïðèâ³ä ðåãîòàòè? Íà÷å í³.
Àëå ïîäèâèâøèñü çãîäîì â³äåî
öèõ ìîìåíò³â, ïåðåêîíàâñÿ, ùî
ç³ ñòîðîíè ïàä³ííÿ âèãëÿäàþòü
äîâîë³ åï³÷íî. Òàê ùî ÿ é ñàì
âäîñòàëü íàñì³ÿâñÿ.

ПЕРША «ШВАБРА»
Äîëàòè òðàñó ìîæíà ê³ëüêîìà
ñïîñîáàìè. Íàïðèêëàä, âèáðàòè àâòîìàòè÷íó ïðîãðàìó â ï'ÿòü
ê³ë ç³ øâèäê³ñòþ 29 êì/ãîä. Àáî
êàòàòèñÿ â ðó÷íîìó ðåæèì³. Öå
êîëè ³íñòðóêòîð êåðóº çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíîãî ïóëüòà. Äëÿ ïî÷àòêó ÿ âèáðàâ îñòàíí³é âàð³àíò.
Íà ìåíå âäÿãíóëè ðÿòóâàëüíèé
æèëåò ³ äîïîìîãëè âçóòèñÿ ó ïðèêð³ïëåí³ äî áîðäó «êðîñ³âêè». (²
ùå, îáîâ'ÿçêîâî áåð³òü ç ñîáîþ
çðó÷í³ øîðòè. Êàòàòèñÿ äîçâîëÿºòüñÿ ò³ëüêè â íèõ).
Ïîò³ì äîâåëîñÿ ë³çòè ó âîäó
³ ëÿãàòè íà ñïèíó: «Õàïàé ôàë,
à áîðä òðèìàé ïåðïåíäèêóëÿðíî
êàíàòó. Íå çàáóâàé, ùî â ïîâîðîò
ïîòð³áíî çàõîäèòè, ï³ñëÿ ïîäîëàííÿ ïåðøî¿ ïîëîâèíè òðàñè,
³íàêøå íå âñòèãíåø», — äàâàâ
íàñòàíîâè Ðîìà.
×åðåç õâèëèíó ôàë íàòÿãíóâñÿ
³ âèòÿãíóâ ìåíå ç âîäè. Ùî ñòàëîñÿ ïîò³ì, ÿ çðîçóì³â íå îäðàçó. Î÷óíÿâ ï³ñëÿ òîãî, ÿê áîëÿ÷å
âäàðèâñÿ îáëè÷÷ÿì îá âîäó. Âèÿâèëîñÿ, ùî âòðèìàòè ð³âíîâàãó
íå òàê-òî é ëåãêî.
Ç áåðåãà Ðîìà ïðèâ³òàâ ìåíå
ç ïåðøîþ «øâàáðîþ». Öå ñëåí-

ТЕОРІЯ VS ПРАКТИКА
Íàñòóïí³ ê³ëüêà ñïðîá
òàê ñàìî óâ³í÷àëèñÿ ïàä³ííÿìè. Îñîáëèâî öå â³äáóâàëîñÿ íà ïîâîðîòàõ. ß, ÿê
ìåí³ òîä³ çäàâàëîñÿ, çàñâî¿â
òåîð³þ, îòæå ìîæó áåç ïðîáëåì âõîäèòè â ïîâîðîòè. Àëå
íà ïðàêòèö³ çðîáèòè öüîãî
íå ì³ã. Êîæíîãî ðàçó ÿ âòðà÷àâ
êåðóâàííÿ, «áóõàâñÿ», â³äïóñêàâ
ôàë, à Ðîìà â ðó÷íîìó ðåæèì³
ïîâåðòàâ éîãî íàçàä.
Çàãàëîì, ÷åðåç äâàäöÿòü õâèëèí òðåíóâàíü, ÿ á³ëüø-ìåíø
íîðìàëüíî ¿çäèâ. Ïðîòå ïîâîðîòè âñå í³ÿê íå ï³äêîðþâàëèñÿ.
Òîä³ ç áåðåãà äî ìåíå çâåðíóâñÿ
Äåíèñ. Â³í — ïðîôåñ³éíèé âåéêáîðäåð, ÿêèé äàâíî ïðèáîðêàâ
öåé ìåõàí³çì: «¯äü ï³ä òðîñîì,
à ïðè ïîâîðîò³ ïî÷èíàé çàð³çàòèñÿ ë³âîðó÷ (ïðîñòî ÿ ë³âøà). Ïåðåäíþ íîãó âèïðÿìëÿé, çàäíþ —
çãèíàé ³ íàòèñêàé íà ï’ÿòè. Òîä³
òåáå çà ³íåðö³ºþ ïî÷íå ðîçâåðòàòè». Çäàâàëîñÿ, ùî ëåãøå çàâäàííÿ ³ áóòè íå ìîæå. Òà ñïðîáóâàâøè öå íà ïðàêòèö³, âêîòðå
çëåò³â ç äîøêè.
ß âèáðàâñÿ íà áåðåã, ùîá
òðîõè ç³ãð³òèñÿ ³ ïåðåïî÷èòè.

Ви точно намокнете і
неодноразово вдаритеся
об воду. Але гострі
відчуття, які ви отримаєте
натомість, все компенсують

Ó öåé ÷àñ íà ñâ³é áîðä ñòàâ
Äåíèñ. Õëîïåöü íå çàëàçèâ
ó âîäó, ùîá ðîçïî÷àòè êàòàííÿ, à ïðÿìî çëåò³â ç ì³ñòêà. Â³í ç
ëåãê³ñòþ òðèìàâ ð³âíîâàãó ³ ðîáèâ âñ³ëÿê³ òðþêè. Àëå â³ä îäí³º¿
ò³ëüêè äóìêè, ÿê áîëÿ÷å ìîæíà
âäàðèòèñÿ ïðè íåïðàâèëüíîìó
ïðèçåìëåíí³, ñòàâàëî ùå é ñòðàøíóâàòî. Òîìó íå ðàäèâ áè ÿ êîìóñü
åêñïåðèìåíòóâàòè ç òðþêàìè,
íå çíàþ÷è íþàíñ³â ¿õ âèêîíàííÿ.
У ПОШУКАХ АДРЕНАЛІНУ
Íàäèõíóâøèñü ïðèêëàäîì Äåíèñà, ÿ çíîâ âäÿãíóâ åê³ï³ðîâêó ³
ñòàâ íà äîøêó. Ò³ëüêè öüîãî ðàçó
ïîïðîñèâ ³íñòðóêòîðà ââ³ìêíóòè
àâòîìàòè÷íèé ðåæèì ³ ñêàçàâ, ùî

òàê ñàìî áóäó ñòðèáàòè ç ì³ñòêà.
Êîëè ôàë ïî÷àâ ìåíå ï³äí³ìàòè, ÿ ï³äñòðèáíóâ, ³ ïåðø í³æ
ïðèçåìëèòèñÿ íà âîäó, ïðîëåò³â
ê³ëüêà ìåòð³â.
Îöå ³ áóëî òå íåçàáóòíº â³ä÷óòòÿ, çà ÿêèì ÿ òóäè ïðèéøîâ.
Ó òó ìèòü çðîçóì³â, ÷îìó ëþäè
çàéìàþòüñÿ âåéêáîðäèíãîì. Âîíè
ñòàþòü íà äîøêó â ïîøóêàõ àäðåíàë³íó ³ çíàéòè éîãî íà í³é äîâîë³ ëåãêî.
Ó òàê³ ìîìåíòè á³ëüøå çà âñå
íà ñâ³ò³ õî÷åòüñÿ ïðèáîðêàòè äîøêó ³ ÿêîìîãà äîâøå îòðèìóâàòè
öþ íàñîëîäó. Àëå ÿê ò³ëüêè ñïðàâà äîõîäèëà äî ïîâîðîò³â, ÿ çíîâ
ïàäàâ, óäàðÿâñÿ îá âîäó ³ âñå ïî÷èíàëîñÿ ç ïî÷àòêó.

РЕКЛАМА
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ЗАПИСКА НА АВТО: ПЕРЕРАХУЙ
800 ГРИВЕНЬ, АБО ПОШКОДУЄШ
Нова схема  Вінничанин знайшов
вранці на своїй машині записку.
На листочку з блокнота — вимога
перерахувати гроші на електронний
гаманець, написана від руки. Автор листа
з шантажем пообіцяв подряпати машину і
побити вікна, якщо власник не кине йому
гроші на електронний гаманець
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Çàïèñêó ç ïîãðîçîþ ïîøêîäèòè ìàøèíó, ÿêùî
íå çàïëàòèòü 800 ãðèâåíü, çíàéøîâ ó÷îðà, 27 ÷åðâíÿ, ìåøêàíåöü âóëèö³ Ïèðîãîâà Âëàäèñëàâ
Àëåêñ³é÷åíêî. Ëèñòî÷îê, âèðâàíèé ç íåâåëèêîãî áëîêíîòà, ëåæàâ íà éîãî Seat Ibiza. Íà íüîìó
â³ä ðóêè íàïèñàíå ïîâ³äîìëåííÿ
ðîñ³éñüêîþ: «Ïåðåâåäè 800 ãðí.
íà êîøåëåê Ease Pay èëè äîðîæå çàïëàòèø çà ïîêðàñêó è ñòåêëà. Íîìåð êîøåëüêà: 89031830.
Âûáîð çà òîáîé äî 17.00».
Âëàäèñëàâ Àëåêñ³é÷åíêî êàæå,
ùî âèá³ð çðîáèâ îäðàçó — çàÿâëÿòè â ïîë³ö³þ ³ âèìàãàòè, àáè
çíàéøëè øàíòàæèñò³â. Â³í íàïèñàâ çàÿâó íà Ïèðîãîâà, 4, äå éîìó
ïîÿñíèëè, ùî ìîæíà âèðàõóâàòè
àâòîð³â ñõåìè çà ïëàò³æíîþ ñèñòåìîþ.
Çâ³ñíî, ïîáîþâàâñÿ, àáè çëî÷èíö³ ñâî¿ ïîãðîçè íå âèêîíàëè.
— ×åðãóâàâ, ñïîñòåð³ãàâ óíî÷³, — êàæå â³ííè÷àíèí. — Ïåðåæèâàâ, çâè÷àéíî, çà ö³ë³ñòü ñâîº¿
ìàøèíè.
Éîãî «Ñåàò» íî÷óº ïðîñòî íåáà,
òîä³, ÿê àâòîìîá³ë³ ñóñ³ä³â ñòîÿòü
ïî ãàðàæàõ. Âëàäèñëàâ Àëåêñ³é÷åíêî ìèíóëî¿ íî÷³ ïîì³òèâ:

íåâåëèê³ â³êîíöÿ â ãàðàæàõ äëÿ
ïðîíèêíåííÿ ñâ³òëà ðîçáèò³. Â³í
ïîâ³äîìèâ ïðî öå ³ ïðî ñâ³é âèïàäîê ç âèìàãàííÿì ³íøèõ àâòîâëàñíèê³â. Ïîïåðåäèâ, ùîá áóëè
ïèëüíèì. À ùå — ïîðîçïèòóâàâ,
÷è íå áà÷èëè âîíè, áóâà, êîãî
ï³äîçð³ëîãî íàïåðåäîäí³ ïîÿâè
çàïèñêè íà éîãî ìàøèí³.
— ª ³íôîðìàö³ÿ, ùî ëþäè ïåâí³ ïðèõîäèëè ³ êðóòèëèñÿ ó äâîð³, — ãîâîðèòü ïðî ðåçóëüòàòè
âëàñíîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³ííè÷àíèí. — Ìîæëèâî, ìåí³ âäàñòüñÿ
ùå ùîñü ïðî íèõ ä³çíàòèñÿ…
Âëàäèñëàâ Àëåêñ³é÷åíêî ðîçì³ñòèâ ïîñò ó Ôåéñáóêó ïðî
íîâèé âèä çëî÷èí³â ïðîòè àâòîâëàñíèê³â. Ñôîòîãðàôóâàâ
çàïèñêó ³ íàïèñàâ: «Ó Â³ííèö³
àêòèâ³çóâàëèñÿ àâòîâèìàãàòåë³.
Áåðåæ³òü ìàéíî».
Ëþäè â êîìåíòàðÿõ ïî÷àëè
ïðèäóìóâàòè, ÿê ïåðåñòðàõóâàòèñÿ â³ä àíàëîã³÷íîãî øàíòàæó.
Õòîñü ðàäèâ ïðîñòî ñòðàõóâàòè
ìàøèíó ³ ðàïòîì ùî, îäðàçó á³ãòè
â ïîë³ö³þ. ²íø³ â³äêèäàëè ö³ âàð³àíòè, ÿê áåçòîëêîâ³. Íàòîì³ñòü
ðåêîìåíäóâàëè çàëèøàòè íà í³÷
ââ³ìêíåíèìè â³äåîðåºñòðàòîðè.
«Ïîãðîçè ìîæóòü äàë³ ñë³â
íå ä³éòè, à ðàïòîì õòîñü ïîâ³ðèòü ³ ïåðåâåäå ãðîø³, òîä³
çéîìêà íå çàâàäèòü», — ïèñàëè
â³ííè÷àíè, ³ í³õòî ç íèõ íå ñóì-

í³âàâñÿ, ðàç áóâ îäèí ôàêò, òî º
àáî ùå áóäóòü àíàëîã³÷í³.
À ñë³ä÷èé, ÿê êàæå Âëàäèñëàâ
Àëåêñ³é÷åíêî, ñêàçàâ éîìó, ùî
íå áóëî çàÿâ ðàí³øå ïðî ïîä³áíå.
Íàòîì³ñòü â³ä ñï³âðîá³òíèê³â ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ ÷îëîâ³ê ä³çíàâñÿ: âèïàäêè áóëè äåùî ³íø³.
Âèìàãà÷³ íå ïðîñòî ïîãðîæóâàëè
ïîäðÿïàòè ÷è ïîáèòè ìàøèíó,
à âèêðàäàëè íîìåðí³ çíàêè ³ ïîâåðòàëè ¿õ ï³ñëÿ ñïëàòè ãðîøåé.
— Â³ä çíàéîìèõ çíàþ ïðî âèìàãàííÿ ç âèêðàäåííÿì íîìåðíèõ çíàê³â ó Êèºâ³, — ãîâîðèòü
Âëàäèñëàâ Àëåêñ³é÷åíêî. — ß òàê
çðîçóì³â, ùî ç³ çíàêàìè ñèñòåìà
äîáðå ä³º. Ëþäè îïëàòèëè ³ ¿ì

Çíàéøîâ çàïèñêó
íà ìàøèí³ — äçâîíè
â ïîë³ö³þ. Òàì âæå
âñòàíîâëþþòü,
õòî «ðîçâîäèòü»
àâòîâëàñíèê³â íà ãðîø³
ïîâåðíóëè. Ïðî öå áóëè ïîâ³äîìëåííÿ â Ôåéñáóêó. À òàêîãî îñü,
ç ïîãðîçîþ ïîøêîäèòè ìàøèíó,
ÿ ùå íå ÷óâ.
Òî ÷è â³äáóëîñÿ ùîñü ç
Seat Ibiza ï³ñëÿ êîíòðîëüíèõ
17.00, ïðîïèñàíèõ ó çàïèñö³ â³ä
íåâ³äîìèõ? Âëàñíèê ìàøèíè ãîâîðèòü, ùî ïîãðîç øàíòàæèñòè
íå âèêîíàëè. Àëå é â³í íå ñïóñêàâ î÷åé.
— ß íàâ³òü íå ìîæó ñêàçàòè,
÷îìó âèáðàëè ñàìå ìîþ ìàøèíó, — êàæå â³ííè÷àíèí ³ îäðàçó
â³äêèäàº éìîâ³ðí³ñòü ïîìñòè â³ä
ñóñ³ä³â, íàïðèêëàä, çà í³÷íó ïàðêîâó. — Ó íàñ äðóæí³é äâ³ð. Ðîáèìî ñóáîòíèêè, ðàçîì çáèðàºìîñÿ,
êîëè òðåáà ùîñü çðîáèòè ïî äîìó
÷è ïðîñòî ïðèáðàòè. Áóäèíîê ìàëåíüêèé, ³ ÿêùî íàâ³òü áóäå êîìóñü
çàâàæàòè ìàøèíà, òî âñ³ çíàþòü,
êîãî ïîïðîñèòè, ùîá çàáðàâ.

Записка
автовласнику
від шантажиста.
Владислав
Алексійченко знайшов
вранці на своїй
машині цей листок

Поліція все перевірить
Редакція запитала у відділі комунікацій обласної поліції, чи шукають вже людей, які придумали
заробіток на тих автовласниках,
що залишають машину на вулиці
на ніч. Нам відповіли так: звернення мешканця вулиці Пирогова зареєстрували в журналі заяв
та повідомлень і проводять дослідчу перевірку.
Перевіряють, зокрема, чи не заборгував кому власник «Сеату» і
чи не має у його колі спілкування
недоброзичливців, які могли залишити записку.
Кримінальне провадження
за фактом вимагання чи за іншою
кваліфікацією не відкрили одразу.

На це, сказали, мають три доби.
А на питання про інші факти в поліції розповіли: раніше вінницька
група злочинців займалася вимаганням за викрадені номерні знаки, але її учасників викрили, і такі
злочини більше не повторюються.
Владислав Алексійченко думає,
що він перший у новій схемі або
один з багатьох автовласників,
які потрапили під шантаж, просто інші не заявляють.
— Я буду організовувати мешканців сусідніх домів, щоб більше спостерігали одне за одним,
за майном,— говорить вінничанин.
— Тут не можна думати «моя хата
скраю», а якось гуртуватися треба.

Не дали довічного. Засудили атовця,
який кинув гранату в будинок колишньої
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674

 Â³í íàìàãàâñÿ ï³ä³ðâàòè äâîõ
ëþäåé ³ êèíóâ ãðàíàòó â ¿õíº ïîìåøêàííÿ. Ïîñòðàæäàëè éîãî êîëèøíÿ ³ ¿¿ íîâèé ñï³âìåøêàíåöü.
Ðåâíèâîìó àòîâöþ çàãðîæóâàëî
äîâ³÷íå óâ'ÿçíåííÿ, àëå ñò³ëüêè
íå äàëè. Îäðàçó ï³ñëÿ çëî÷èíó
41-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê íå õîâàâñÿ â³ä
ïîë³ö³¿, òîìó âèðîê éîìó âèíåñëè
íå íàäòî ñóâîðèé.
Ïðî ñóäîâå ð³øåííÿ, ÿêèì
çàñóäèëè ÷îëîâ³êà çà ñïðîáó
âáèâñòâà äâîõ ëþäåé, ðîçïîâ³ëè

â ïðîêóðàòóð³ îáëàñò³. Éäåòüñÿ
ïðî 41-ð³÷íîãî ìåøêàíöÿ Íåìèð³âñüêîãî ðàéîíó, ùî ðàí³øå ñëóæèâ â ÀÒÎ, à â ãðóäí³ ìèíóëîãî
ðîêó ñêîðèñòàâñÿ íåçàêîííî çäîáóòèì áîºïðèïàñîì äëÿ òîãî, ùîá
ïîêâèòàòèñÿ ç³ ñâîºþ êîëèøíüîþ
³ ¿¿ íîâèì êîõàíèì.
— ×îëîâ³ê ñïî÷àòêó íåçàêîííî ïðèäáàâ áîéîâèé ïðèïàñ,
à ñàìå — îáîðîííó ðó÷íó ãðàíàòó «Ô1», à ïîò³ì çà ¿¿ äîïîìîãîþ â÷èíèâ ñïðîáó âáèâñòâà
ñâîº¿ êîëèøíüî¿ ñï³âìåøêàíêè

òà ¿¿ ÷îëîâ³êà, — ïåðåêàçóþòü ñóòü
óõâàëåíîãî îáâèíóâàëüíîãî âèðîêó â ïðîêóðàòóð³ îáëàñò³. — Ç
ö³ºþ ìåòîþ, ÷îëîâ³ê ïðèéøîâ
äî äîìîãîñïîäàðñòâà ïîäðóææÿ,
çàéøîâ äî ïðèì³ùåííÿ áóäèíêó
òà êèíóâ ãðàíàòó äî ê³ìíàòè, äå
ó òîé ÷àñ çíàõîäèëèñÿ äâîº ëþäåé.
Îñòàíí³ âíàñë³äîê âèáóõó îòðèìàëè ìíîæèíí³ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ ³ ëèøå çàâäÿêè äèâó çàëèøèëèñü æèâèìè. Êðèì³íàëüíå
ïðîâàäæåííÿ ðîçãëÿäàëà êîëåã³ÿ
ñóää³â Íåìèð³âñüêîãî ðàéîííîãî

ñóäó ³ çà ñïðîáó âáèâñòâà íå ïðèçíà÷èëà âèíóâàòöþ çëî÷èíó ìàêñèìàëüíîãî ïîêàðàííÿ — äîâ³÷íîãî ïîçáàâëåííÿ âîë³.
Çà ³íôîðìàö³ºþ ç ïðîêóðàòóðè
îáëàñò³, çàñóäæåíèé ïðîâåäå çà ãðàòàìè íàéáëèæ÷èõ 11 ðîê³â. Ñêîºíèé çëî÷èí, íàãàäàºìî, áóâ 3 ãðóäíÿ ìèíóëîãî ðîêó â ñåë³ Áîíäóð³âêà
Íåìèð³âñüêîãî ðàéîíó. Ïðî âèáóõ
ïîë³ö³þ ïîâ³äîìèâ ñ³ëüñüêèé ãîëîâà. Ïðàâîîõîðîíö³ îäðàçó ç'ÿñóâàëè,
ùî êèíóâ ãðàíàòó â õàòó 41-ð³÷íèé
àòîâåöü. Öåé ÷îëîâ³ê íå ïåðåõîâó-

âàâñÿ â³ä ïîë³ö³¿ ³ áóâ ï'ÿíèé.
— Â³í íàìàãàâñÿ âìîâèòè æ³íêó
ïîâåðíóòèñÿ äî íüîãî. Îòðèìàâøè
â³äìîâó, ä³ñòàâ ãðàíàòó òà êèíóâ ¿¿
ó ê³ìíàòó, äå ïåðåáóâàëà 42-ð³÷íà
ïîòåðï³ëà òà ãîñïîäàð áóäèíêó.
Ï³ñëÿ â÷èíåíîãî ïðàâîïîðóøíèê
ïîâ³äîìèâ ì³ñöåâîãî ôåëüäøåðà
ïðî ïîä³þ òà ï³øîâ äîäîìó. Òàì
â³í áóâ çàòðèìàíèé. Ó éîãî êðîâ³
ìåäèêè âèÿâèëè ìàéæå 2 ïðîì³ëå
àëêîãîëþ, — òàê ðîçêàçàëè ïðî
çàìàõ îäðàçó ï³ñëÿ ïîä³¿ ó â³ää³ë³
êîìóí³êàö³é îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿.

RIA, Ñåðåäà,
4 ëèïíÿ 2018
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Завжди треба бути вдячним за те, що
ми маємо! Навіть за маленькі дрібниці!
Бути вдячним — бути щасливим!

простір для особистої думки

Доступное лечение рака за рубежом
БЛОГ
ИГОРЬ СТАРКОВ,
ЖУРНАЛИСТ,
ЭКСПЕРТ

Åæåãîäíî áîëåå
10 ìèëëèîíîâ æèòåëåé íàøåé ïëàíåòû ñëûøàò
î ñòðàøíîì äèàãíîçå — ðàê.
Çàáîëåâàíèå ðàçâèâàåòñÿ íåçàìåòíî, à ïåðâûå ïðèçíàêè î÷åíü
òðóäíî îòëè÷èòü îò îáû÷íîãî
íåäîìîãàíèÿ. Íî ñòîèò ïîìíèòü,
÷òî îíêî çàáîëåâàíèÿ — ýòî
íå ïðèãîâîð! Òóðöèÿ — õîðîøî
ðàçâèòûé öåíòð ìåäèöèíû, îñíàùåí ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì îò ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé, ïåðåäîâûìè òåõíîëîãèÿìè
è ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè,
à ïðèåìëåìûå öåíû ïðèâëåêàþò
ïàöèåíòîâ ñ ðàçëè÷íûõ ñòðàí,
â òîì ÷èñëå è Óêðàèíû.
Ñåãîäíÿ ìû áåñåäóåì ñ ýêñïåðòîì â îáëàñòè ìåäèöèíñêîãî
òóðèçìà, âèííè÷àíêîé Îëüãîé
Áåëîóñ î ìåòîäàõ è ïðåèìóùåñòâàõ ëå÷åíèÿ ðàêà â òóðåöêèõ
êëèíèêàõ.
— Âñå çíàþò, ÷òî ëå÷åíèå
çà ðóáåæîì — äîðîãîå, íî Òóðöèÿ — ýòî êà÷åñòâî è äîñòóïíàÿ
öåíà…
— ×åì ðàíüøå íà÷àòü áîðüáó
ñ áîëåçíüþ, òåì ýôôåêòèâíåå
è äåøåâëå áóäåò ëå÷åíèå, — ðàññêàçûâàåò Îëüãà Áåëîóñ. — Îíêîöåíòðû Òóðöèè — ýòî óðîâåíü
ìèðîâîé ìåäèöèíû, ðåàëüíàÿ
è äîñòóïíàÿ ïî ñòîèìîñòè àëüòåðíàòèâà àíàëîãè÷íîìó ïî êà-

÷åñòâó ëå÷åíèþ ðàêà â ëó÷øèõ
êëèíèêàõ Ãåðìàíèè è Èçðàèëÿ.
Êîíñóëüòàòèâíûé ïðèåì è êîíòðîëü ëå÷åíèÿ îíêîëîãè÷åñêèõ
ïàöèåíòîâ âåäóò ïðîôåññîðàîíêîëîãè ñ ìèðîâûì èìåíåì.
Îíè ñîñòàâëÿþò ýôôåêòèâíûå
èíäèâèäóàëüíûå ïðîãðàììû äëÿ
áîðüáû ñ ëþáûìè âèäàìè è ñòàäèÿìè îíêîëîãèè è èñïîëüçóþò
èíäèâèäóàëüíûé, î÷åíü ÷åëîâå÷íûé ïîäõîä ê êàæäîìó ïàöèåíòó. Âñå ñîòðóäíèêè êëèíèê,
ñ êîòîðûìè ìû ðàáîòàåì, ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè ìåæäóíàðîäíûõ
îíêîëîãè÷åñêèõ àññîöèàöèé.
Êà÷åñòâåííîå îáîðóäîâàíèå ïîñëåäíåãî ïîêîëåíèÿ ïîçâîëÿåò
áûñòðî è òî÷íî îáíàðóæèòü îíêîëîãèþ, à âïîñëåäñòâèè êîíòðîëèðîâàòü õîä ëå÷åíèÿ. È âñå
ýòî — çà ðàçóìíûå äåíüãè.
— Ïî÷åìó ïàöèåíòû äîâåðÿ-

þò äèàãíîñòèêå ðàêà â òóðåöêèõ
êëèíèêàõ?
— Âåäü ýòî ñàìûå ñîâðåìåííûå, ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû ðàííåé äèàãíîñòèêè ðàêà:
ñêðèííèíã è îíêîëîãè÷åñêèé
Check-Up. Âñå ïðîãðàììû
âêëþ÷àþò òîëüêî ìàêñèìàëüíî
èíôîðìàòèâíûå è êîððåêòíûå
èññëåäîâàíèÿ: ÌÐÒ (MRI), ÊÒ
(CT), ÏÝÒ/ÊÒ (PET), èçîòîïíàÿ, ìîðôîëîãè÷åñêàÿ, èììóíîëîãè÷åñêàÿ, ñåðîëîãè÷åñêàÿ,
ãåíåòè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèè è äð.
— Êàê ïîáåæäàþò ðàê òóðåöêèå
ìåäèêè?
— Ïðîöåññ ëå÷åíèÿ ðàêà
âñåãäà äëèòåëüíûé, ñîïðÿæåí
ñ ìíîãî÷èñëåííûìè ïîáî÷íûìè
ýôôåêòàìè è ïñèõîëîãè÷åñêîé
íàãðóçêîé. Ãëàâíîå — èñïîëüçîâàòü âñå âîçìîæíîñòè ñîâðåìåííîé ìåäèöèíû. Â ëàáîðàòîðèÿõ

ïðîâîäÿòñÿ ñîòíè âèäîâ àíàëèçîâ êðîâè, îïðåäåëåíèå îíêî
ìàðêåðîâ, äåòàëüíûå áèîõèìè÷åñêèå è èììóíîëîãè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ. Â îíêî êëèíèêàõ
èñïîëüçóþòñÿ íîâåéøèå ïðîòîêîëû õèìèîòåðàïèè è êîìáèíèðîâàííûå ñõåìû ëå÷åíèÿ ðàêà:
õèìèîòåðàïèÿ ïëþñ âûñîêîòî÷íîå ðàäèîòåðàïåâòè÷åñêîå
ëå÷åíèå, èíòðàîïåðàöèîííîå
îáëó÷åíèå, âûñîêîäîçíàÿ áðàõèòåðàïèÿ. Ïàöèåíòó íå ñòîèò
áîÿòüñÿ «õèìèè», âåäü òóðêè
ïðèìåíÿþò ïåðñïåêòèâíûå
îðèãèíàëüíûå ïðåïàðàòû, èçáåãàþùèå ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ
è îñëîæíåíèé ïðè õèìèîòåðàïèè (ëåéêîïåíèÿ, òîøíîòà
è ðâîòà, ëèõîðàäêà, âòîðè÷íûå
èíôåêöèè, ïîðàæåíèÿ ïî÷åê,
ïå÷åíè, ñåðäöà). Äëÿ îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ ðàêà øèðîêî
èñïîëüçóþòñÿ ìàëîèíâàçèâíûå

è ðîáîòèçèðîâàííûå ìåòîäû,
â òîì ÷èñëå ñòðåîòàêñè÷åñêàÿ
ðàäèîõèðóðãèÿ ñ ïîìîùüþ óñòàíîâêè Êèáåð-íîæ, îïåðàöèîííûé Ðîáîò Äà Âèí÷è, ãàììà-íîæ
(ìåòîäû, èçáåãàþùèå áîëüøèõ
ðàçðåçîâ, êðîâîïîòåðü). Ëó÷åâàÿ
òåðàïèÿ ïðîâîäèòñÿ íà ñîâðåìåííûõ è áåçîïàñíûõ ëèíåéíûõ óñêîðèòåëÿõ ïîñëåäíåãî
ïîêîëåíèÿ ñ ïðåäâàðèòåëüíûì
êîìïüþòåðíûì ìîäåëèðîâàíèåì
ïîëåé îáëó÷åíèÿ (3D) è ìîäèôèöèðîâàííîé ïî èíòåíñèâíîñòè ëó÷åâîé íàãðóçêîé (IMRT).
Â îíêîëîãè÷åñêèõ öåíòðàõ
Òóðöèè ïðîøëè äèàãíîñòèêó
è ëå÷åíèå äåñÿòêè òûñÿ÷ áîëüíûõ, â òîì ÷èñëå èç Óêðàèíû
è âñåãî áûâøåãî ïîñòñîâåòñêîãî
ïðîñòðàíñòâà. Âðåìÿ îò ìîìåíòà
îáðàùåíèÿ ïàöèåíòà â êëèíèêó
è äî íà÷àëà ëå÷åíèÿ — ñâåäåíî
ê ìèíèìóìó.

РЕКЛАМА

Компанія Health Partner допомагає з
вибором надійної клініки, організовує українським пацієнтам економну
медичну діагностику і високоякісне
лікування в Туреччині. Компанія здійснює моніторинг процесу лікування,
пропонує вибір найкращих державних,
університетських і приватних лікарень.



+380 (96) 969 98 45



healthpartner.com.ua



facebook.com/
healthpartnerinturkey
427153

425145
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УЖЕ КІЛЬКА ДНІВ МИ МОЖЕМО
ЛІКУВАТИСЯ ПО-НОВОМУ
На старт  З першого липня медзаклади, які підписали
договори з Національною службою здоров’я, почали отримувати
фінансування за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». Також діє
новий список послуг первинної медичної допомоги — обов’язковий
для всіх медзакладів, незалежно від моделі фінансування

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535

Áåçêîøòîâíî ³ çà ïåðøèì çâåðíåííÿì ñ³ìåéí³ ë³êàð³, òåðàïåâòè ³ ïåä³àòðè ìàþòü ñïîñòåð³ãàòè
çà ñòàíîì çäîðîâ'ÿ ñâîãî ïàö³ºíòà. À ñàìå: ñòàâèòè ä³àãíîç,
ë³êóâàòè íàéá³ëüø ïîøèðåí³
õâîðîáè, òðàâìè òà îòðóºííÿ,

ïðè íåîáõ³äíîñò³ íàïðàâëÿòè
äî ë³êàð³â âèùî¿ ëàíêè.
Íå çàëåæíî â³ä òîãî — îáðàëè
âè âæå ë³êàðÿ òà ï³äïèñàëè ç íèì
äåêëàðàö³þ, ÷è ùå âàãàºòåñü. Àáî
âèð³øèëè â³äêëàñòè öåé âèá³ð äî
ê³íöÿ 2018 ðîêó, âè ìàºòå ïðàâî
íà áåçêîøòîâíó ïåðâèííó ìåäè÷íó äîïîìîãó.

БЕЗОПЛАТНІ ПОСЛУГИ ВАШОГО ЛІКАРЯ
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ
 Консультація з будь-яких

проблем зі здоров'ям
 Проведення діагностики та лікування
найбільш поширених хвороб
 Супровід пацієнтів із хронічними
захворюваннями, допомога
у виконанні медичних призначень
 Направлення за показанням
до лікарів спеціалізованої або
високоспеціалізованої медичної
допомоги

ДІТИ — ПЛАНОВІ ОБОВ'ЯЗКОВІ
ОГЛЯДИ ДИТИНИ
 Перший рік — 10 оглядів лікаря,

6 оглядів медсестри
 Другий рік — 2 огляди
 Третій рік — один огляд

ВАГІТНІСТЬ
 Ведення неускладненої вагітності
 Взяття вагітних на облік до 12 тижнів
 Скерування вагітної до акушера-

гінеколога у разі необхідності
 Розробка індивідуального плану дій

вагітної і дорослих членів родини,
що мешкають з нею, при наближенні
пологів
 Планове скерування до пологового
будинку

ВАКЦИНАЦІЯ
ЗА КАЛЕНДАРЕМ ЩЕПЛЕНЬ
 Туберкульоз
 Поліомеліт
 Дифтерія, правець

НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА

ЛІКИ

 Кашлюк

 Виписка рецептів на ліки, зокрема

 Кір, паротит, краснуха

Невідкладна допомога при гострих
станах і раптовому погіршенні стану
здоров’я надаватиметься в медичному
закладі

за програмою «Доступні ліки»

 Гепатит В
 Гемофільна інфекція

АНАЛІЗИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ
 Загальний аналіз сечі

ПРОФІЛАКТИЧНІ ОГЛЯДИ ТА
АНАЛІЗИ ДЛЯ ГРУП РИЗИКУ
СЕМИ ЗАХВОРЮВАНЬ

 Глюкоза крові

 Щороку

 Загальний аналіз крові

 Загальний холестерин
 Вимірювання артеріального тиску
 Електрокардіограма
 Вимірювання ваги, зросту, окружності

талії
 Швидкий тест на вагітність
 Швидкий тест на тропонін
 Швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити

Кількість візитів до вашого лікаря
не обмежена

МЕДИЧНІ ДОВІДКИ
Ваш лікар також видасть:
 Потрібну довідку
 Листок непрацездатності
 Направлення для проходження
медико-соціальної експертизи

Цукровий діабет: 45 років і старші,
всі — при факторах ризику
ВІЛ: 14 років і старші
Туберкульоз: всі — при факторах ризику
 Раз на два роки:
Рак молочної залози: 50–69 років,
з 40 — при факторах ризику
 Раз на 1–2 роки, залежно від
факторів ризику
Гіпертонічна хвороба та інші
серцево-судинні захворювання — жінки
50 років і старші, чоловіки 40 років і
старші
Колоректальний рак: жінки і чоловіки
старші 50 років
Рак передміхурової залози: з
40 років, залежно від ступеню ризику
Про фактори ризику вам розкаже ваш
лікар, неодмінно запитайте його про це.
Важливою буде роль вашого лікаря
і у запобіганні хвороб. Ваш лікар
вчасно виявить ризики для здоров’я.
Він проконсультує, як поступово
звільнитись від шкідливих звичок, де
знайти додаткову допомогу і як перейти
до здорового способу життя.

ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА
 Спостереження та оцінка стану

важкохворого пацієнта
 Виписування рецептів для лікування

больового синдрому

ВІЗИТИ ДОДОМУ
 Лікар самостійно визначатиме

необхідність візиту до пацієнта
додому, залежно від медичних
показників
 Лікар може дати поради щодо
полегшення стану по телефону,
а пізніше, під час прийому у закладі
направити на аналізи та дослідження,
уточнити діагноз та призначити
необхідне лікування
 Ваш лікар також може викликати
екстрену допомогу до хворого,
якщо буде така необхідність
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ГАДЮКИ У ВІННИЦІ?
ЧУТКИ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ
Виповзли  Влітку, особливо коли,
то спека, то холодні зливи — вилазять
погрітися на сонечко плазуни. Ширяться
чутки про те, що грітися виповзають
вони просто у місто, і не про вужів мова,
а про отруйних гадюк. Хоча медики та
рятувальники не отримували таких даних

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030
425830

СПОНСОР РУБРИКИ

ЩО РОБИТИ, ЩОБ НЕ УКУСИЛА ГАДЮКА
ОДЯГ

МІСЦЕ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ

Для відпочинку у лісі обирайте високе
взуття. Одягайте широкі штани і
заправляйте їх у черевики так, щоб
утворився напуск. Якщо змія нападе,
то прокусить тільки тканину штанів. Ваше
тіло залишиться неушкодженим.

Відгорніть листя і суху траву. Палицею
перевірте найближчі чагарники та кущі.
Так змії можуть встигнути втекти, а ви
будете впевнені в безпеці території для
відпочинку. Гади не нападають першими
на людину. Кусають лише для самозахисту.

ВИДАЛЕННЯ ОТРУТИ З РАНИ
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

¯äó çðàíêó â òàêñ³, âîä³é, ïðî¿æäæàþ÷è ïîâç
Ïÿòíè÷àíñüêèé ë³ñ, ïèòàº, ÷è
íå ñòðàøíî òóò æèòè?
— Ïðîñòî ÿ â³ç ó÷îðà æ³íêó,
âîíà êàçàëà, ùî â ïàðêó á³ëÿ Áóäèíêó îô³öåð³â ëþäè áà÷èëè äâîõ
ãàäþê, — ðîçïîâ³äàº âîä³é òàêñ³. — Çàðàç òàêà ïîãîäà, âîíè âèëàçÿòü íà ñîíå÷êî ãð³òèñÿ, êë³ìàò
â íàñ çì³íèâñÿ, òî ñïåêà, òî äîù³
õîëîäí³, ÿê ó òðîï³êàõ. Òîìó ³
ïëàçóíè â íàñ âæå ÿê ó òðîï³êàõ
òåæ. Ñòðàøíî.
Æóðíàë³ñòè çâåðíóëèñÿ äî ôàõ³âö³â òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî
îá'ºäíàííÿ «Â³ííèöüêèé îáëàñíèé öåíòð åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿
äîïîìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô», ùîá ç'ÿñóâàòè, ÷è áóëè
äçâ³íêè â³ä â³ííè÷àí ïðî ãàäþê.
ßê ïðàâèëî, äî øâèäêî¿ çâåðòàþòüñÿ âæå ç óêóñàìè òâàðèí ÷è
ïëàçóí³â, òîæ ÿêùî äåñü ùîñü
â³äáóëîñÿ, òàì ìàþòü çíàòè.
Àëå â ìåäèöèí³ êàòàñòðîô
ñêàçàëè, ùî öüîãî ðîêó æîäíîãî
âèêëèêó ñòîñîâíî óêóñ³â ãàäþê
÷è çì³é äî íèõ íå íàäõîäèëî,
íå ò³ëüêè ó ì³ñò³, â ðàéîíàõ òåæ.
Á³ëüøå òîãî, ïðî òàê³ âèïàäêè
ìåäèêè âæå äàâíî íå ÷óëè. Òà

ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, â ë³êàð³â
øâèäêî¿ äëÿ òàêèõ âèïàäê³â º
ïðîòèçì³¿íà îòðóòà.
Çà ñëîâàìè ïðåñ-ñåêðåòàðÿ
óïðàâë³ííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Îëåêñàíäðà Êóòîâîãî,
ðÿòóâàëüíèêè òåæ íå ÷óëè ïðî
òàê³ âèïàäêè.
— Äî íàñ òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ íå íàäõîäèëî, — ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð

 Накладати джгут. Він

Відсмоктувати отруту потрібно за допомогою будь-якої склянки.
Для цього у порожнину скляного посуду вводять запалений
фітіль. Після цього негайно прикріплюють до рани від укусу.
Якщо процедура виконана правильно, то завдяки вакууму шкіра
втягується у порожнину банки.
Отрута виходить разом із кров`ю.

не перешкоджає поширенню
отрути, але може викликати
омертвіння кінцівки і
гангрену.
 Пити алкоголь. Він

прискорює поширення
отрути з кров’ю всім тілом.
Якщо змія вжалила
у ногу, то доправляти
потерпілого в лікарню
треба у лежачому
положенні. Так отрута
повільніше буде
розходитися по тілу.

ßêùî âè ïîáà÷èëè
ï³äîçð³ëîãî ïëàçóíà,
³ â³í ìîæå ñòàòè
çàãðîçîþ äëÿ æèòòÿ
àáî çäîðîâ'ÿ, ïîòð³áíî
òåëåôîíóâàòè 101
Êóòîâèé. — Àëå ÿêùî ëþäè ïðîñòî ïîáà÷èëè ï³äîçð³ëîãî ïëàçóíà,
íàïðèêëàä, ó íüîãî ãîëîâà òðèêóòíî¿ ôîðìè, ïîòð³áíî çâåðòàòèñÿ äî ôàõ³âö³â (ñåðïåíòîëîã³â).
Òà â áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, êîëè º
çàãðîçà æèòòþ òà çäîðîâ'þ ëþäåé,
÷è ïîðÿä ãóëÿþòü ä³òè, ïîòð³áíî
òåëåôîíóâàòè 101.
Òîæ ïîêè ùî àáî òî ÷óòêè,
àáî ëþäè ïðîñòî íå çâåðòàþòüñÿ í³êóäè, íàâ³òü áà÷à÷è çàãðîçó.
Òîìó ÌÎÇ äàº ê³ëüêà ðåêîìåíäàö³é â³äíîñíî ïðàâèë ïîâåä³íêè
ëþäèíè íà ïðèðîä³ ³ ïðè çóñòð³÷³
ç ïëàçóíîì.

ЗАБОРОНЕНО:

Потерпілого слід доправити у відділення
швидкої. Бажано
знати, яка саме змія
вжалила. Так лікарі
зможуть ефективніше
надати допомогу.

 Робити надрізи.

Вони неефективні.
 Припікати місце укусу.

Отрута проникає глибоко під
шкіру і припікання не здатне
її зруйнувати.

Кого можна зустріти на Вінниччині
За словами біологів з кафедри біології педуніверситету, плазуни холоднокровні, а тому їх активність
залежить від температури зовнішнього середовища. При нормальній температурі змії полюбляють
повзати вдень, коли спекотно,
вони ховаються, бояться перегрівання. Щодо різновидів, у нашій
області мешкають вуж звичайний,
вуж водяний, мідянка та гадюка. З
усіх змій отруйною є гадюка, проте
вкусити може й вуж. Більш поширеним є вуж звичайний. Стосовно
водяного вужа, його здебільшого
можна побачити поблизу води та

в місцях зі стрімкою течією. Мідянка зустрічається рідше та живе
в листяних або мішаних лісах. Гадюки більш пристосовані до вологих мішаних лісів, але можуть
повзати як на суші, так і поблизу
берега. На жаль, часто вінничани
плутають вужів із гадюками, через
що й виникає страх. Але, за словами біолога, на його практиці гадюки ніде не зустрічалися. До речі,
вуж довгий і стрункий, а гадюка невеликої довжини, має товсте тіло,
широку голову та сіре, з ромбічним
по хребту малюнком, забарвлення.
Якщо вам усе-таки «пощастило»

зустріти будь-кого із представників змій, краще не зачіпати їх і ні
в якому разі не вбивати. До того ж,
на сьогоднішній день популяція
водяного вужа зменшується, тож
змій слід берегти. Взагалі-то змії
бояться людей, а тому випадково наступити можна на мертвого
або ж хворого плазуна. Краще
відійти вбік, адже вкусити може
будь-яка змія. У разі укусу можливі больові відчуття, напухання
цього місця та навіть температура.
У цьому випадку краще відразу ж
звертатися до лікарні для отримання необхідної допомоги.

РЕКЛАМА
427976

416206
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ТРИ ІСТОРІЇ БАТЬКІВ,ЯКІ ВИХОВУЮТЬ
Особливі 
Більшість з нас
навіть не уявляють,
що значить
виховувати дитину
з синдромом. Але
є ті, хто весь свій
час присвячує
таким людям. Бо
так співпали зорі.
Від цього не втекти.
Це їхні діти. І вони
люблять їх більше
за все на світі

Тетяна та її донька Маша. Дівчинка веде
активний спосіб життя: танцює, вивчає
англійську та полюбляє гратися з друзями. А ще
вона обожнює свого кота Пушка та собаку Мака

МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

Ìàéáóòí³ áàòüêè, âè çáèðàºòåñÿ
íàðîäæóâàòè ä³òåé
ç ñèíäðîìîì Äàóíà? Çâè÷àéíî, ùî í³. Âè á ³ âîðîãó öüîãî
íå ïîáàæàëè. ² âçàãàë³, íàïåâíî,
íà ö³ë³é ïëàíåò³ íå çíàéäåòüñÿ
áîäàé îäíî¿ ëþäèíè, ÿêà á öüîãî
õîò³ëà. Âò³ì, ëþäåé ç ñèíäðîìîì
ì³ëüéîíè. Âîíè âæå íàðîäèëèñÿ ñüîãîäí³, ³ íàðîäÿòüñÿ çàâòðà, ³ â áóäü-ÿêèé ³íøèé äåíü.
Ïèòàííÿ íå â ÷àñ³, à â ì³ñö³. ²
õòî ìîæå ãàðàíòóâàòè, ùî âàøà
äîâãîî÷³êóâàíà äèòèíêà, äëÿ ÿêî¿
âè âæå ïðîåêòóºòå ñâ³òëå ìàéáóòíº, íå íàðîäèòüñÿ òàêîþ æ,
³íàêøîþ?
Öåé òåêñò íàïèñàíèé, ï³ñëÿ
â³äâ³äóâàííÿ îäíîãî ê³ëüêàê³ìíàòíîãî ïðèì³ùåííÿ. Òàì âñþäè
áóëè ä³òè. Îñü íà òîìó ñò³ëüö³,
á³ëÿ âõ³äíèõ äâåðåé, ä³â÷èíêà
âìîñòèëàñÿ íà êîë³íàõ ìàòåð³,
ÿêà øóêàëà ùîñü â ñâî¿é ñóìö³.
À òàì, â ê³íö³ êîðèäîðó, õëîï÷èê
çàõîäèâ ó ÿêèéñü êàá³íåò. ×åðåç
ê³ëüêà õâèëèí çâ³äòè äîëèíóâ
éîãî ïëà÷ ³ ñòóê³ò ïðåäìåò³â, ùî
ïàäàþòü íà ï³äëîãó. Çäàºòüñÿ, â³í
áóâ ÷èìîñü íåâäîâîëåíèé.

Íåäàëåêî â³ä ìåíå ñèä³ëà ùå
îäíà ä³â÷èíêà, òàêîæ ç ìàìîþ,
ÿêà óâàæíî ñïîñòåð³ãàëà çà ä³ÿìè
ñâîº¿ äèòèíè. Ïîãëÿä äîíüêè áóâ
äóæå ñêîíöåíòðîâàíèì, àëå àí³ ÿ,
àí³ ¿¿ ìàìà íå ìîãëè âèçíà÷èòè,
íà ÷îìó ñàìå.
Ó âèõ³äí³ ó ïðèì³ùåíí³ îäíî÷àñíî ìîæóòü ïåðåáóâàòè
äî òðüîõ äåñÿòê³â ä³òåé. ² ó âñ³õ
íèõ îáîâ’ÿçêîâî çíàéäåòüñÿ
ïî ê³ëüêà ñï³ëüíèõ ðèñ: ïðèïëþñíóò³ îáëè÷÷ÿ, ç³ ñëàáî âèä³ëåíèì
íîñèêîì, ðîòèêîì, ï³äíÿòèìè
âãîðó ðîçêîñèìè î÷èìà òà íà¿âíèìè ïîãëÿäàìè. Öå îñîáëèâ³ ä³òêè àáî, ÿêùî õî÷åòå, «ñîíÿ÷í³».
МАША, ЯКА ЛЮБИТЬ
ТАНЦЮВАТИ
— Ç äèòèíîþ ïîòð³áíî çàéìàòèñÿ çìàëêó, — ïåðåêîíàíà

Куди звертатися за допомогою
На сьогоднішній день у Вінниці та області проживає близько
250 дітей з синдромом Дауна.
Упевненості, що така дитина
не народиться в нас або в наших близьких, немає. І абсолютно завжди звістка про синдром
шокує батьків. Деякі не можуть
оговтатися з депресії роками і,
на жаль, випадки відмови від
дітей, не рідкість.
Саме для того, щоб допомогти
родинам, у яких народжуються
діти з синдромом, було створено
перший у Вінниці Центр підтрим-

ки. Його очолюють батьки, які
на власному досвіді знають, що
значить мати особливих дітей,
як їх правильно виховувати, як
пережити стрес і куди «бігти»,
коли все йде з-під ніг.
Детальну інформацію про діяльність Центру можна дізнатися в Громадській організації
«Вінниця Даун Синдром».
Пошта: vinsd21@gmail.com
Тел: (093)570–63–75;
(097)590–27–65
Сторінка на Фейсбуці:
goo.gl/hrD9nm

Òåòÿíà. Ìè ñòî¿ìî ç íåþ â äâåðíîìó îòâîð³ òà ãîâîðèìî ïðî ¿¿
îñîáëèâó Ìàð³÷êó. — Ó á³ëüøîñò³
«ñîíÿ÷íèõ» ä³òåé º ïîòåíö³àë, ¿õ
ìîæíà àäàïòóâàòè äî íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, äîïîìîãòè íàáóòè áàãàòüîõ íàâè÷îê.
Ìàø³ 12 ðîê³â. ¯¿ ñîö³àë³çàö³ÿ
ðîçïî÷àëàñÿ â òðè. Îäðàçó ï³ñëÿ
òîãî, ÿê áàòüêè âïîðàëèñÿ ç³ ñâî¿ì äåïðåñèâíèì ñòàíîì ³ çìîãëè
çìèðèòèñÿ, ùî ¿õíÿ äèòèíà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä á³ëüøîñò³.
— «Äðóæèíà íàðîäèëà òîá³
äàóíà», — öå ôðàçà, ÿêó ñêàçàëè ë³êàð³ ìîºìó ÷îëîâ³êó. Óÿâ³òü
ò³ëüêè, â ÿêèé øîê öå íàñ ââåëî. Ìè æ íå ãîòóâàëèñÿ ñòàâàòè
áàòüêàìè äèòèíè ç ñèíäðîìîì.
Ìè ÷åêàëè çäîðîâó ä³â÷èíêó.
Ïñèõîëîãè â òàêèõ âèïàäêàõ
êàæóòü, ùî öå ïîòð³áíî ïåðåæèòè, ÿê ñìåðòü áëèçüêî¿ ëþäèíè.
Ó ãîëîâ³ áàòüê³â ìàº ïîìåðòè
îáðàç ³äåàëüíî¿ äèòèíè. Âîíè
ìàþòü ïðèéíÿòè ¿¿ òàêîþ, ÿêîþ
âîíà º, ³ ïîëþáèòè.
Ñ³äàºìî íà äèòÿ÷³ ñò³ëüö³. Òåòÿíà ñõðåùóº òà ïðîòÿãóº íîãè ³ ïî÷èíàº çãàäóâàòè, ÿê õîò³ëà â³ääàòè
Ìàøó â çâè÷àéíèé ñàäî÷îê. ²íêëþç³¿ òîä³ í³ÿêî¿ íå áóëî. Çàâ³äóâà÷êè ñàäê³â êðóòèëè ïàëüöÿìè
á³ëÿ ñêðîíü, à òî é â³äâåðòî ãëóçóâàëè ç íàì³ð³â ìàìè, òîìó Ìàø³
äîâåëîñÿ ïåðåæèòè çì³íó ïîíàä
äâîõ äåñÿòê³â ñàäî÷ê³â. Íåëåãêèìè áóëè é ïîøóêè øêîëè.
— Íàïåâíî öå âèãëÿäàëî ÿê
ìàíüÿöòâî, àëå ÿ õîäèëà ïî âñ³õ
øêîëàõ íàøîãî ì³êðîðàéîíó òà

äèâèëàñÿ, ÿê³ â÷èòåëüêè áóäóòü
íàáèðàòè ä³òåé íàñòóïíîãî ðîêó.
Îäíó ãàðíó êàíäèäàòóðó ÿ çàïðèì³òèëà. ² â öüîìó ðîö³ Ìàøà çàê³í÷èëà â íå¿ ÷åòâåðòèé êëàñ çàãàëüíî-îñâ³òíüî¿ øêîëè. Ó ï’ÿòèé
ï³äå â ³íêëþçèâíèé êëàñ, à äàë³
áóäåìî äóìàòè íàä ïðîôîð³ºíòàö³ºþ. Õî÷åòüñÿ, ùîáè äèòèíà
â ìàéáóòíüîìó áóëà ïî ìàêñèìóìó ñàìîñò³éíîþ.

«Äðóæèíà íàðîäèëà
òîá³ äàóíà», —
öå ôðàçà, ÿêó
ñêàçàëè ïðàö³âíèêè
ïîëîãîâîãî áóäèíêó
ìîºìó ÷îëîâ³êó»
Ãîâîðÿ÷è ïðî äîíüêó, æ³íêà
íå â³ä÷óâàº í³ÿêîãî çáåíòåæåííÿ
àáî äèñêîìôîðòó. Íàâïàêè, ¿é
º êèì ïèøàòèñÿ. Òà é ïðèâîä³â
ïîõâàëèòè Ìàøåíüêó çíàéäåòüñÿ
÷èìàëî. Àëå âîíà öüîãî íå ðîáèòü. Õ³áà ùî ì³æ ³íøèì.
— Ìàøà ñèëüíî ïðèâ’ÿçóºòüñÿ
äî òâàðèí. Êîëèñü ä³éøëî íàâ³òü
äî òîãî, ùî âîíà ïî÷àëà õîäèòè
ïî ñóñ³äàõ òà êðàñòè â íèõ êîòèê³â. Ìè çðîçóì³ëè, ùî äèòèí³
íåîáõ³äíèé âèõîâàíåöü, òîìó
êóïèëè ¿é êîòà Ïóøêà. À íåùîäàâíî â íå¿ ç’ÿâèâñÿ ùå é ñîáàêà
Ìàê.
Òåïåð êîæíîãî äíÿ, ïîâåðòàþ÷èñü ç³ øêîëè, Ìàøà çàõîäèòü
äî çîîìàãàçèíó, ùîá êóïèòè ïàêåòèê êîðìó.

Ó Ìàøåíüêè äóæå íàñè÷åíå
æèòòÿ. Îêð³ì øêîëè, ä³â÷èíêà
çàéìàºòüñÿ ã³ìíàñòèêîþ, àíãë³éñüêîþ, òàíöÿìè òà ïîñò³éíî
¿çäèòü ïî ôåñòèâàëÿõ, êîíöåðòàõ
³ êîíêóðñàõ.
À ùå âîíà íå ìîæå âñèä³òè,
ÿêùî ïî÷óº çà â³êíîì ãîëîñè
ñâî¿õ äðóç³â: Âëàäà, Âåðîí³êè,
Ðèòè òà Ä³ìè.
— Ìàøà âåäå âëàñíèé áëîã
íà YouTube. Äåÿê³ â³äåî çàïèñóº
ç 6-ð³÷íèì áðàòèêîì Íàçàð÷èêîì: «Âñ³ì ïðèâ³ò! Ç âàìè Ìàøà
òà Íàçàð. Ñüîãîäí³ ìè ðîáèìî
room-tour», — ïðèáëèçíî òàê ïî÷èíàþòüñÿ ¿¿ â³äåî.
Ïðî òàêèõ ä³òåé êàæóòü, ùî
âîíè íå âì³þòü ëóêàâèòè ³ ëþáëÿòü óñ³õ íà ñâ³ò³. Ïåðåêîíàòèñÿ
â öüîìó ÿ çì³ã âæå çà ê³ëüêà õâèëèí, êîëè äî ê³ìíàòè ïðîñëèçíóëà ñàìà ä³â÷èíêà. Ñïî÷àòêó
Ìàøà òðîõè ñîðîìèëàñÿ ³ í³ÿê
íå ìîãëà çàïàì’ÿòàòè ìîãî ³ìåí³,
àëå çâèêíóâøè, ïî÷àëà ðîçïîâ³äàòè ïðî âñå íà ñâ³ò³.
— Ìåí³ ò³ëüêè ùî ðîáèëè ìàñàæ ÿçèêà. Ìåí³ öå ïîäîáàºòüñÿ.
À ùå ñüîãîäí³ ÿ ïèñàëà áóêâè, —
ðîçïîâ³äàëà ä³â÷èíêà. Äåÿê³ ñëîâà
áóëî âàæêî çðîçóì³òè, îñîáëèâî,
êîëè Ìàøà ñï³øèëà. Òîìó ³íîä³ ÿ âòðà÷àâ ñóòü ðîçìîâè. — …À
âàëüñ ÿ òàíöþþ ç Âàíåþ. Ìè ç
íèì â ïàðòåð³… Çí³ìàþ â³äåî ç
Íàçàð÷èêîì… Ëþáëþ ôîòîãðàôóâàòèñÿ… Ïðèõîäü äî íàñ ùå…
Íà ïðîùàííÿ Ìàøà ì³öíî
ìåíå îáíÿëà ³ ï³øëà ó ñâî¿õ ñïðàâàõ â ³íøó ê³ìíàòó.
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СВОЇХ «СОНЯЧНИХ» ДІТЕЙ
ТАНЯ ТРОХИ ВПЕРТА,
АЛЕ ВСЕ РОЗУМІЄ
Òàíÿ íå çâåðòàº íà ìåíå óâàãè.
Òàíÿ âçàãàë³ íå çâåðòàº óâàãè
íà òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ íàâêîëî.
Ä³â÷èíêà çàãëèáèëàñÿ ó âèâ÷åííÿ ìàòåìàòèêè ÷åðåç ïðîãðàìó
Íóì³êîí. À ¿¿ ìàìà, Ëþáîâ,
ñèäèòü ïîðÿä: «Ãðàéñÿ, Òàíþ,
ãðàéñÿ, ä³â÷èíêî!»
Ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî
êîæåí åëåìåíò ãðè, ùî éîãî
ïðàâèëüíî ñêëàäàº 12-ð³÷íà
Òàíÿ, äëÿ ìàòåð³ ñïðàâæíÿ ïåðåìîãà. Íàïåâíî ñàìå òîìó æ³íö³
òàê ñêëàäíî ïåðåìêíóòè óâàãó
íà ìåíå.
— Çíàºòå, â ïîëîãîâîìó ìåí³
íå îäðàçó ðîçêàçàëè, ùî ç äîíüêîþ ùîñü íå òàê. Ë³êàð³ ïîâ³äîìèëè, ùî ïðèéäå ãåíåòèê ³ òîä³
âñå ïîÿñíèòü. Àëå íàâ³òü ï³ñëÿ
éîãî â³çèòó, ÿ ñëàáî óÿâëÿëà,
ùî öå çà ñèíäðîì. Òîä³ ïðî öå
í³õòî ãîëîñíî íå ãîâîðèâ.
ßê ³ êîæíà ìàìà, Ëþáîâ âèìàãàëà êîíêðåòèêè, ïèòàëà, ÿê
õî÷ ùîñü ìîæíà âèïðàâèòè ³
êóäè çâåðòàòèñÿ. Ó â³äïîâ³äü
÷óëà, ùî í³÷îãî âæå çì³íèòè
íå ìîæíà.
— Ç ñàìîãî ïî÷àòêó ìåíå
íåãàòèâíî íàëàøòîâóâàëè ³
ÿ âïàëà â ïàí³êó. Ìè íå çíàëè,
ùî ðîáèòè, äî êîãî á³ãòè, ùîá
îòðèìàòè äîïîìîãó. Ä³ëüíè÷íà
ë³êàðêà ñêàçàëà: «ßêùî õî÷åòå,
òî ìîæåòå çäàòè äèòèíó â ³íòåðíàò. Öå íîðìàëüíà ïðàêòèêà.
Í³? Íó ùî æ, òîä³ ñàì³ äóìàéòå,

ÿê âàì ³ç öèì æèòè».
Ïðèéìàòè Òàíþ â äèòÿ÷èé
ñàäîê ³ øêîëó í³õòî íå ïîñï³øàâ. Ìîâëÿâ, äèòèíà í³÷îãî
íå âì³º, ÿê öå áóäå âèãëÿäàòè
íà òë³ «íîðìàëüíèõ» îäíîë³òê³â?
Òîìó ñâîº íàâ÷àííÿ ä³â÷èíêà
ðîçïî÷àëà, êîëè ¿é áóëî âæå
9,5 ðîêó. Íàðàç³ âîíà çàê³í÷èëà âñüîãî äâà êëàñè ñïåöøêîëè.
Çà îñòàíí³é ð³ê Òàíÿ âèâ÷èëà àëôàâ³ò, ïî÷àëà çàéìàòèñÿ
Íóì³êîíîì ³ ïîòðîõó ïèñàòè.

«Ìîæåòå çäàòè
äèòèíó â ³íòåðíàò.
Öå íîðìàëüíà
ïðàêòèêà. Í³? Íó ùî
æ, òîä³ ñàì³ äóìàéòå,
ÿê âàì ³ç öèì æèòè»
Ëþáîâ ãîâîðèòü, ùî âñå öå çàñëóãè â÷èòåëüêè, ÿêà ïîñò³éíî
âèãàäóº ³ãðè òà ìåòîäè, ùîá çàö³êàâèòè ñâîþ «ñîíÿ÷íó» ó÷åíèöþ.
— Ìè ï³çíî çâåðíóëèñÿ, àëå
í³÷îãî, íà æàëü, âæå íå çì³íèòè. Òîìó íàìàãàºìîñÿ ðîáèòè
âñå â³ä íàñ çàëåæíå òåïåð, êîëè
â íå¿ ç'ÿâèëàñÿ çàö³êàâëåí³ñòü
ó íàâ÷àíí³. Ó íå¿ ãàðíà çîðîâà ïàì'ÿòü, òîìó â³ðèìî, ùî
çà ê³ëüêà ðîê³â Òàíÿ çìîæå
íîðìàëüíî ÷èòàòè.
Òàíÿ ñëóõíÿíà, ñïîê³éíà,
òðîõè âïåðòà, àëå âñå ðîçóì³º.
Ïðîñòî ïîÿñíþº âñå íå ñëîâàìè, à ä³ÿìè. Íàïðèêëàä, ïî÷óº,

ùî ïîòð³áíî ïðèíåñòè ÿêóñü ð³÷,
âñòàíå, ïîá³æèòü ³ ïðèíåñå.
À ùå âîíà ïîëþáëÿº òâàðèí.
Îñîáëèâî ñâîãî âåëèêîãî ñîáàêó
Öåçàðÿ. Í³õòî ç ð³äíèõ íàâ³òü
íå çäèâóâàâñÿ, êîëè ïåðøèì
ñëîâîì, ÿêå ñêàçàëà Òàíÿ, ñòàëà êëè÷êà ¿¿ ïóõíàñòîãî äðóãà.
Çàñìó÷åíà Ëþáîâ ò³ëüêè îäíèì — ñòàâëåííÿì ë³êàð³â äî ¿¿
äèòèíè. Ãîâîðèòü, ùî «á³ë³ õàëàòè» íåîäíîðàçîâî íàìàãàëèñÿ
íàïðàâèòè Òàíþ äî ïñèõë³êàðí³.
Õî÷à ç 2015-ãî ðîêó ñèíäðîì
Äàóíà â Óêðà¿í³ íå ââàæàºòüñÿ ïñèõ³÷íèì ðîçëàäîì, òîìó
äîíüêó ìàþòü ë³êóâàòè ñàìå
ñ³ìåéíèêè.
— ×åðåç òàêå ñòàâëåííÿ íàìàãàºìîñÿ ð³äøå çâåðòàòèñÿ
äî ë³êàðí³. Îò âçèìêó âçàãàë³
âäàëîñÿ íå õâîð³òè. À çàðàç çíîâ
ä³â÷èíêà îñëàáëà.
Ìàìà ñèäèòü ïîðÿä ç³ ìíîþ
òà ñóìíèìè î÷èìà äèâèòüñÿ íà ñâîþ «ñîíÿ÷íó» äîíüêó.
À Òàí³ áàéäóæå. ¯é íå ö³êàâî,
ïðî ùî ãîâîðÿòü äîðîñë³. Âîíà
çàíóðåíà â ³íøå — ïåðåáèðàº
ô³ãóðêè òà ³íîä³ ãîëîñíî ïîç³õàº.
САША — МАЛЕНЬКИЙ
«ГРОМОВІДВОДИК»
Ïîêè Ñàøà çàéìàºòüñÿ ç
ëîãîïåäîì, ìè ç éîãî ìàìîþ
Íàòàëåþ ñèäèìî â ê³ìíàò³ äëÿ
³ãîð. Íà ï³äëîç³ ðîçêèäàíèé
êîíñòðóêòîð, ìàøèíêè ³ êðèõòè
ñîëîìêè. Òàêèé «ïîðÿäîê» íàâ³â
ñàì õëîï÷èê äî òîãî, ÿê ï³òè.

Любов та її донька Таня. Вона слухняна, спокійна, любить тварин і допомагати батькам,
але лексикон дівчинки поки що складається з маленької кількості слів

Наталя та її син Саша. При народженні хлопчика не змогли
поставити діагноз через те, що синдром не проявлявся зовні
Æ³íêà ïðîñèòü íå äèâóâàòèñÿ.
Ãîâîðèòü, ùî òàêèì ÷èíîì Ñàøåíüêà ïðèâåðòàâ ìîþ óâàãó.
— Â³í ó íàñ äóæå êîìóí³êàáåëüíèé. Íå áî¿òüñÿ ìóçèêè,
ïðîñòîðó, íåçíàéîìö³â. Àëå ïîòð³áíî ïðàöþâàòè ç ä³àëîãîì.
Ñàø³ ïðîñòî íå âèñòà÷àº ñë³â ³
â³í íå ìîæå âèñëîâèòè äåÿêèõ
äóìîê, ÷åðåç ùî íåðâóº òà ðîçêèäàº ðå÷³.
²ñòîð³ÿ Íàòàë³ òà ï’ÿòèð³÷íîãî
Ñàøåíüêè â³äð³çíÿºòüñÿ ç-ïîì³æ
³íøèõ. Ôåíîòèï õëîï÷èêà ñòåðòèé, òîìó â'ÿë³ñòü òà ã³ïîòîí³þ
â³ä íàðîäæåííÿ ë³êàð³ ñïèñàëè
íà íåäîíîøåí³ñòü. Íå ìàþ÷è
ï³äñòàâ óòðèìóâàòè ìàëÿ â ïîëîãîâîìó, éîãî â³äïðàâèëè ðîñòè òà ïîïðàâëÿòèñÿ äîäîìó.
Ç ÷àñîì áàòüêè ïîì³òèëè, ùî
äèòèíà â³äñòàº â ô³çè÷íîìó ðîçâèòêó. Ñàøà ï³çí³øå ñ³â, ï³çí³øå
ï³øîâ. Ë³êàð³ ïîðàäèëè çäàòè
àíàë³ç íà âèçíà÷åííÿ êàðèîòèïó. Ìîâëÿâ, «Íå ïðèâåäè Ãîñïîäü, àëå â³í ìîæå áóòè ó âàñ ç
ñèíäðîìîì».
Êîëè Ñàø³ âèïîâíèëîñÿ
äâà — öå ï³äòâåðäèëîñÿ.
— Ìè áà÷èëè, ùî ç Ñàøåþ
ùîñü íå òàê. ²íîä³ íàâ³òü çàêðàäàëèñÿ ñóìí³âè. Àëå ñèíó
áóëî âæå äâà. Ìè ëþáèëè éîãî,
ñïðèéíÿëè òà íàìàãàëèñÿ ðåàá³ë³òóâàòè ô³çè÷íî. Ä³àãíîç
áóâ íå òàêèì âæå é âàæëèâèì.
Ãîëîâíå, ùîá äèòèíà ðîñëà òà
ðîçâèâàëàñÿ.
Áàòüêè íàìàãàþòüñÿ íå çâåðòàòè óâàãó íà ïîãëÿäè ïåðåõîæèõ. Íå â ¿õ ñèëàõ çðîáèòè

ëþäåé òîëåðàíòíèìè ïî â³äíîøåííþ äî ¿õíüîãî «ñîíÿ÷íîãî»
õëîï÷èêà. Ââàæàþòü, ùî ëîÿëüí³ñòü — îñîáèñòà ñïðàâà êîæíîãî. Ñïðàâà áàòüê³â — ëþáèòè òà
ï³êëóâàòèñÿ ïðî ñâîþ äèòèíó.
— Êîëè â òåáå ç'ÿâëÿºòüñÿ
òàêà äèòèíêà, âåëèêå çíà÷åííÿ ìàº òâîº äî íå¿ ñòàâëåííÿ.
Ïîòð³áíî íå ïîêëàäàþ÷è ðóê
ïðàöþâàòè íàä ¿¿ ðîçâèòêîì.
Êîëè áàòüêè çäàþòüñÿ — äèòèíà ïðèðå÷åíà.
À ùå Íàòàëÿ âïåâíåíà, ùî
«ñîíÿ÷í³» ä³òêè âîëîä³þòü òåëåïàò³ºþ. Ìîâëÿâ, çàâæäè â³äð³çíÿþòü ïîãàíèõ ëþäåé, â³ä÷óâàþòü ¿õ íåãàòèâ. Äî äîáðèõ —
íàâïàêè òÿãíóòüñÿ.
— Ä³òè Ñîíöÿ — ìàáóòü,
â öüîìó ùîñü òàêè º. Âîíè
êîñì³÷í³. ² ³íêîëè ìè äèâèìîñÿ íà íüîãî, ÿê íà íåáåñíîãî
ïîñëàíöÿ, ÿê íà ëþäèíó, ÿêà
ìóäð³øà çà íàñ, äîðîñëèõ. Êîëè
â ðîäèí³ ÿê³ñü ñóïåðå÷êè, Ñàøåíüêà ìîæå òèõåíüêî ï³ä³éòè,
ïîäèâèòèñÿ íà íàñ ³ ïðèòóëèòè
âêàç³âíîãî ïàëü÷èêà äî ãóá. Òîä³
ìè ðîçóì³ºìî, ùî ïîòð³áíî çóïèíèòèñÿ. Â³í íàø ìàëåíüêèé
«ãðîìîâ³äâîäèê».
Ó ê³ìíàòó çàá³ãàº Ñàøà.
Çà íèì âõîäèòü ëîãîïåä: «Ñüîãîäí³ â³í äîáðå çàéìàâñÿ. Çìîãëà áàãàòî ÷îãî ç íüîãî âèæàòè», — ïîâ³äîìëÿº æ³íêà. Ìàòè
íå ìîæå ñòðèìàòè ðàäîù³â ³ ïî÷èíàº óñì³õàòèñÿ. Ñàøà ¿¿ ïî÷óòò³â íå ðîçä³ëÿº. Õëîï÷èê âèãëÿäàº ñòîìëåíèì ³ âæå çà ê³ëüêà õâèëèí çíîâ ïî÷íå ïëàêàòè.
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ДОЩОВА ПОГОДА ПОБИТИ
РЕКОРД НЕ ЗАВАДИЛА
Наполегливі  Десятий ультрамарафон
«Самоперевершення» зібрав у Вінниці
бігунів п’яти країн. Вони два дні намотували
великі кола біля Вишенського озера
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî òèæíÿ
ó â³ííèöüêîìó ïàðêó Äðóæáè
íàðîä³â ïðîâåëè äåñÿò³ óëüòðàìàðàôîíñüê³ çìàãàííÿ. Çîêðåìà,
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ³ç äâîäîáîâîãî
á³ãó òà â³äêðèò³ ïåðåãîíè «Ñàìîïåðåâåðøåííÿ».
НАЙДОВШИЙ МАРАФОН
В УКРАЇНІ
Äëÿ á³ãóí³â ïðîêëàëè íîâó
òðàñó á³ëÿ áåðåãà Âèøåíñüêîãî
îçåðà. Ðàí³øå óëüòðàìàðàôîíö³
íàìîòóâàëè êîëà ïî 1200 ìåòð³â. Çàðàç êîæíå ñêëàäàëî 1317
ìåòð³â.
— Â³ííèöüêèé ÷åìï³îíàò ³ç
äâîäîáîâîãî á³ãó — íàéäîâøèé
ìàðàôîí â Óêðà¿í³! Òóò âèñòóïàþòü é ó÷àñíèêè ÷åìï³îíàòó
ªâðîïè. Óçàãàë³ íàøà êðà¿íà —
ñåðåä ë³äåð³â ñâ³òîâîãî óëüòðàìàðàôîíó, — êàæå ïðåäñòàâíèê
êîì³òåòó á³ãó ïîçà ñòàä³îíîì Ôåäåðàö³¿ ëåãêî¿ àòëåòèêè Óêðà¿íè
Âàëåíòèí ²îíîâ.
ßê ïðàâèëî, ìàðàôîíö³ õàð÷óþòüñÿ íà õîäó. Äî ¿õ ïîñëóã —
ìîá³ëüíèé áëîê: ÷îòèðèðàçîâà
ãàðÿ÷à ¿æà òà áåçë³÷ çåëåíèõ êîêòåéë³â, ôðóêò³â òà îâî÷³â. ² âîäà
â íåîáìåæåí³é ê³ëüêîñò³.
— Ñïîðòñìåí³â ãîäóþòü êóõàð³,
ÿê³ ñïåö³àë³çóþòüñÿ íà ìàðàôîíàõ
³ óëüòðàìàðàôîíàõ. Ïåðåâàæíî
âîíè ãîòóþòü âåãåòàð³àíñüê³ ñòðàâè, ãàðÿ÷ó ¿æó. Àëå ìîæíà ¿ñòè
é ñâîº, — êàæå äèðåêòîð çìàãàíü
²ãîð Ìóäðèê (Â³ííèöÿ), ðåêîðäñìåí äîáîâîãî çàá³ãó.
Á³ãóíè îòðèìóâàëè íåîáõ³äíó ìåäè÷íó äîïîìîãó òà êâàë³ô³êîâàíó ïîì³÷ ìàñàæèñòà.
Íàìåòîâå ì³ñòå÷êî íàäàâàëî
ïðèõèñòîê â³ä íåãîäè òà çàäî-

НАЙБІЛЬША ЗІРКА
УЛЬТРАМАРАФОНІВ
Íàéá³ëüø ïðåñòèæíèì áóëî
çìàãàííÿ ³ç äâîäîáîâîãî á³ãó.
Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü 19 ÷îëîâ³ê³â
³ 14 æ³íîê. Ñåðåä íèõ — ñïðàâæí³
ç³ðêè. Ïðèì³ðîì, ðåêîðäñìåíè
â³ííèöüêèõ çìàãàíü Âîëîäèìèð
Âàñþò³í (Åíåðãîäàð, 304 êì) ³ Ëàðèñà Ëàáàðòêàâà (Ëüâ³â, 239 êì).
À òàêîæ Îëåã Ëåáåäºâ (Êè¿â) —
ëåãåíäà ñâ³òîâèõ óëüòðàìàðàôîí³â. Ó 2004 ðîö³ â³í ñòàâ ïåðøèì
ñïîðòñìåíîì ³ç ïîñòðàäÿíñüêèõ
êðà¿í, ÿêèé ô³í³øóâàâ ó ÑØÀ
ó íàéäîâøîìó íà ïëàíåò³ çàá³ãó —
íà 3100 ìèëü (áëèçüêî 5000 êì).
— Ç òîãî ÷àñó ÿ ô³í³øóâàâ
ó öüîìó çàá³ãó äåâ’ÿòü ðàç³â, âõîäèâ äî ïåðøî¿ ï’ÿò³ðêè. Çà âñþ
³ñòîð³þ çàá³ã³â íà 3100 ìèëü
äî ê³íöÿ ä³éøîâ 41 ñïîðòñìåí.

Друга школа
стала першою
 Ó ñ. Ñîê³ëåöü çàâåðøèâñÿ
â³äêðèòèé êîìàíäíèé ÷åìï³îíàò îáëàñò³ ç âåñëóâàëüíîãî ñëàëîìó. Ñòàðòóâàëè
70 ñïîðòñìåí³â. Êîìàíäíó
ïåðø³ñòü âèáîðîëà çá³ðíà
äðóãî¿ ì³ñüêî¿ ñïîðòøêîëè.

âîëüíÿëî ïîòðåáó ó÷àñíèê³â
ó ñí³ òà â³äïî÷èíêó.
ПРИКЛАД ТРЬОМ ОНУКАМ
Ñåðåä ó÷àñíèê³â áóëè â÷èòåë³,
á³áë³îòåêàð³, þðèñòè, åêîíîì³ñòè,
ïåíñ³îíåðè ³ ï³äïðèºìö³. Ïåðåâàæíî â³ê á³ãóí³â — 30–50 ðîê³â.
Íàø çåìëÿê 28-ð³÷íèé Âîëîäèìèð Ñóõîñòàâñüêèé ó äâîäîáîâîìó çàá³ãó ñòàðòóâàâ âï’ÿòå,
íåîäíîðàçîâî áóâ ïðèçåðîì.
— Òàê³ ñòàðòè ³ ïðîöåñ ï³äãîòîâêè äî íèõ — ñïðàâæíÿ ðàä³ñòü.
Ãîòóþñÿ ïî ê³ëüêà ì³ñÿö³â. Ùîäíÿ âèõîäæó ó ë³ñ: ðîáëþ çàðÿäêó,
á³ãàþ ³ òðåíóþñÿ. Äåìîíñòðóþ
ïðèêëàä òðüîì îíóêàì, ÿê³ ïîêè
íåáàãàòî çàéìàþòüñÿ ñïîðòîì, —
êàæå Âîëîäèìèð Ñóõîñòàâñüêèé.
Íà çìàãàííÿõ áóëî ïðåäñòàâëåíî 20 ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Ñåðåä
ó÷àñíèê³â ãîñò³ ç Ïîëüù³, Á³ëîðóñ³, Åñòîí³¿ ³ ×åõ³¿.

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

Пройшов
у дамки
 Ó Â³ííèö³ â³äáóëèñü
Âñåóêðà¿íñüê³ çìàãàííÿ ç
ì³æíàðîäíèõ øàøîê. Ó íèõ
âçÿëè ó÷àñòü 20 ñïîðòñìåí³â
³ç ð³çíèõ ðåã³îí³â. Ïåðåìîæöåì ñòàâ â³ííè÷àíèí Ìèêîëà Ñòåïàíþê. Áðîíçà —
ó Ìèêîëè Ëåîíîâà, òðåíåðà
ì³ñüêî¿ ñïîðòøêîëè ¹ 6.

Львів’янка Ольга Стадник (в центрі) побила
рекорд вінницької траси, намотавши 190 кіл
(250 км) у парку Дружби народів
Ùîðîêó íà ñòàðò âèõîäèòü ëèøå
10–12 àòëåò³â, — êàæå 48-ð³÷íèé
Îëåã Ëåáåäºâ.
Ç³ðêîâèé êèÿíèí ó Â³ííèö³
äåáþòóâàâ ó çàá³ãàõ íà 48 ãîäèí.
— Ö³êàâî ñïðîáóâàòè íå ñïàòè
äâ³ äîáè. Ó çâè÷íèõ äëÿ ìåíå çàá³ãàõ íà 3100 ìèëü ñïîðòñìåíè
â ðóñ³ ëèøå 18 ãîäèí. Ç 12-¿
ãîäèíè íî÷³ äî øîñòî¿ ðàíêó —
â³äïî÷èíîê. Òîä³ òðàñà çàêðèòà.
Ìîæíà íå ñïàòè, à îñü á³ãòè çàáîðîíåíî, — ïðîäîâæóº Îëåã.
ПОБИЛА РЕКОРД ТРАСИ
Ó çàá³ãó íà 12 ãîäèí âçÿëè
ó÷àñòü ëèøå äâà ñïîðòñìåíè
(áåçóìîâíî, ÷åðåç íåãîäó). Âîíè
é áóëè âèçíàí³ ÷åìï³îíàìè. Öå
Òåòÿíà Àðòåìåíêî (Êè¿â, 50 êì)
³ Ñåðã³é Îñòàïîâåöü (Â³ííèöüêà
îáëàñòü, 97 êì).
Ó çàá³ãó ïðîòÿãîì äîáè íå âèÿâèëîñÿ ð³âíèõ Âàëåíòèí³ Êîâàëüñüê³é (Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñòü,
150 êì), ÿêà çíà÷íî âèïåðåäèëà
êîíêóðåíòîê. Ñåðåä ÷îëîâ³ê³â

òð³óìôóâàâ ã³ñòü ç Åñòîí³¿ Ðàéí
Âåëëåð³íä (171 êì).
Ïåðåìîæöÿìè íàéá³ëüø ïðåñòèæíîãî äâîäîáîâîãî ñòàðòó ñòàëè Àíäð³é Òêà÷óê (Õóñò, 293 êì)
³ Îëüãà Ñòàäíèê (Ëüâ³â, 250 êì).
Àëå ãîëîâíîþ ãåðî¿íåþ çìàãàíü
ñòàëà Îëüãà Ñòàäíèê, ÿêà á³ãëà
äâîäîáîâèé ìàðàôîí ëèøå âäðóãå. Ñïîðòñìåíêà, îäíà ç íàéñòàðøèõ íà ÷åìï³îíàò³, ¿é 62 ðîêè,
ìð³ÿëà ïîäîëàòè á³ëüøó â³äñòàíü,
í³æ òîð³ê. ², íåçâàæàþ÷è íà çëèâó, ïîáèëà ðåêîðä â³ííèöüêî¿
òðàñè! Ëüâ³â’ÿíêà ùîäíÿ ïðîá³ãàº 15–20 êì, à òàêîæ çàéìàºòüñÿ ñêàíäèíàâñüêîþ õîäüáîþ
(³ç ïàëèöÿìè).
— Áàãàòîäåííèìè á³ãîì ÿ çàö³êàâèëàñÿ íåäàâíî. Äî öüîãî
íà çìàãàííÿõ äîëàëà äèñòàíö³¿
ó 21 ³ 10 êì. Ó ñòàðòàõ «Ñàìîïåðåâåðøåííÿ» ïîäîáàºòüñÿ â³äñóòí³ñòü êîíêóðåíö³¿ ç ³íøèìè
ó÷àñíèêàìè. Òóò ÿ âèïðîáîâóþ
ëèøå âëàñí³ ìîæëèâîñò³, — êàæå
Îëüãà Ñòàäíèê.

Змагання
ветеранів
 Ñüîìîãî-âîñüìîãî ëèïíÿ
ó Â³ííèö³, íà ÑÊ «Íèâà»,
ïðîéäå òóðí³ð ç ôóòáîëó
ñåðåä âåòåðàí³â, ïðèñâÿ÷åíèé ïàì’ÿò³ Þõèìà Øêîëüí³êîâà. Îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ
ôóòáîëó çàïðîñèëà êîìàíäè
ì³ñò, äå ïðàöþâàâ âèäàòíèé
òðåíåð — Â³ííèö³, ×åðí³âö³â, ×åðí³ãîâà ³ Æèòîìèðà.

Срібло з Черкас

 Ó ×åðêàñàõ ô³í³øóâàâ
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ãðåêîðèìñüêî¿ áîðîòüáè. Â³ííè÷àíèí Ñåðã³é Ñåâåðèí çäîáóâ ñð³áíó íàãîðîäó. Éîãî
ñï³ëüíî ï³äãîòóâàëè òðåíåðè
Àíàòîë³é Äàöüêèé ³ Àíäð³é
Êîðí³é÷óê.
Випуск №27 (1046)
Для нових читачів газети RIA, любителів шахів повідомляємо – в
задачах на кооперативний мат починають ходити чорні і допомагають
білим поставити собі мат.
Задача №2190-2193
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Стали третіми на чемпіонаті країни
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

 Íàïðóæåíà áîðîòüáà íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ç³ ñïîðòèâíî¿
ðàä³îïåëåíãàö³¿ ñåðåä äîðîñëèõ
òà þí³îð³â òðèâàëà ÷îòèðè äí³.
Çìàãàëèñÿ ó ì. Êðîëåâåöü (Ñóìñüêà îáëàñòü).
Çá³ðíà Â³ííè÷÷èíè, ÿêó ïðåäñòàâëÿëè äåñÿòü ñïîðòñìåí³â,
ïîñ³ëà òðåòº êîìàíäíå ì³ñöå.
Íàø³ «ïîëþâàëüíèêè íà ëèñèöü»
ïðîïóñòèëè âïåðåä ëèøå ñèëüíó

ñòîëè÷íó êîìàíäó òà ãîñïîäàð³â
ç Ñóìùèíè.
Ó îñîáèñòîìó çàë³êó òðîº â³ííè÷àí çäîáóëè íàãîðîäè. Îëåêñàíäð Ìàð÷óê âèãðàâ çîëîòó òà
áðîíçîâó ìåäàë³ â ð³çíèõ âèäàõ
ïðîãðàìè. Ñåðã³é Çåëåíñüêèé —
çîëîòî, ñð³áëî òà äâ³ áðîíçè.
Ñåðã³é Ãîí÷àðóê — çîëîòó òà äâ³
ñð³áí³ íàãîðîäè.
Ó êîìàíäíîìó çàë³êó â³ííèöüê³ þí³îðè (êàòåãîð³ÿ ×19) âèãðà-

ëè 4 áðîíçîâ³ ìåäàë³, ÷îëîâ³êè
(×21) — 3 ñð³áí³ òà áðîíçó, ÷îëîâ³êè (×40) — 4 çîëîòà.
Öå áóâ ïåðåäîñòàíí³é â³äá³ðêîâèé ñòàðò äëÿ ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè. Âîíà
áðàòèìå ó÷àñòü ó ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó, ùî ïðîõîäèòèìå íà ïî÷àòêó
âåðåñíÿ 2018 ðîêó â Ðåñïóáë³ö³
Êîðåÿ. Ô³íàëüíèé â³äá³ðêîâèé
åòàï â³äáîðó äî êîìàíäè â³äáóäåòüñÿ ó Â³ííèö³.

— Ñàìå â íàøîìó ì³ñò³ ç
26 ïî 29 ëèïíÿ çàïëàíîâàíèé
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè. Òîæ ïîáàæàºìî â³ííèöüêèì ñïîðòñìåíàì
âäàëî âèñòóïèòè íà äîìàøíüîìó çìàãàíí³ ³ çäîáóòè ïóò³âêè
íà ÷åìï³îíàò ñâ³òó, — ñêàçàâ
ïðåçèäåíò îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿
ðàä³îñïîðòó ãîëîâíèé òðåíåð
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ç³ ñïîðòèâíî¿ ðàä³îïåëåíãàö³¿ Âàñèëü
Êîëîäÿæíèé.

h2

2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №26 (1392), 27 червня 2018 року
Задача №2186
I. 1. a5! Kpb8 2. Kpa6 T: c6x;
II. 1. Kpa7! T: c6 2. Kpa8 T: a6x — правильні мати
Задача № 2187
I. 1. f5! Te7 2. f6 Tg7x; II. 1. Kph7! T: h5 2. Kph8 T: h6x;
Задача № 2188
I. 1. T: a2! Td2 2. Ta1 Tb2x; II. 1. Kp: a2! Td3 2. Tb1 Ta3x — чорні роблять
хід різними фігурами на одне й те ж поле, правильні мати
Задача № 2189
I. 1. gf3:! Tf1 2. Kg4 T: f3x; II. 1. Kf1! T: e2 2. Kg3 Th2x.
М. Пархоменко
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ФЕСТИВАЛЬ ІНСТАГРАМУ.
СТАТИ ЙОГО ЗІРКОЮ МОЖЕШ І ТИ!
Крутий двіж  Є гарна новина
для усіх, хто любить фотографію та
Інстаграм. 12 серпня у Вінниці пройде
перший InstaFestival. Чому варто стати
учасником, розповідає організатор —
Євгеній Блищик з компанії RIA Media
ОЛЕКСІЙ ШАРАПОВ, (067)9846245

Ðîçêàæè ïðî ìàéáóòí³é ôåñòèâàëü. Öå áóäå ùîñü òèïó ñåì³íàðó?
— Òà í³. Öå áóäå ñâÿòî, ì³ñüêèé
ôåñòèâàëü äëÿ óñ³õ, õòî íå óÿâëÿº
ñâîãî æèòòÿ áåç ²íñòàãðàìó. ² äëÿ
òèõ, õòî çàõîïëþºòüñÿ ìîá³ëüíîþ
ôîòîãðàô³ºþ. Ìè çàïðîñèìî êðóòèõ ñï³êåð³â. Âîíè ðîçêàæóòü
ó÷àñíèêàì ôåñòó, ÿê çí³ìàòè ä³éñíî êðàñèâ³ ôîòî ³ çðîáèòè ñâ³é
ïðîô³ëü êëàñíèì. Àëå çàãàëîì
öå áóäå âåñåëà ³ ÿñêðàâà òóñîâêà. Ãðàòèìå ìóçèêà, ïîñòàâèìî
ÿñêðàâ³ ôîòîçîíè, îáëàøòóºìî
ëàóíäæ-çîíó, ìîæíà áóäå âèïèòè
ìîõ³òî, ùîñü ç’¿ñòè ³ ïîçíàéîìèòèñü ç íîâèìè ëþäüìè. Óñå
íåôîðìàëüíî. Ìè õî÷åìî, ùîá
ò³, õòî ïðèéäå íà ôåñò, â³ä÷óëè
ñåáå ó ñâî¿é ñòèõ³¿. Äåñü òàê, ÿê
âîíè ñåáå â³ä÷óâàþòü, çàõîäÿ÷è
â óëþáëåíèé ²ñòàãðàì ó ñåáå
íà ñìàðòôîíàõ.
Äå áóäå ïðîõîäèòè ôåñòèâàëü?
— Ç ì³ñöåì ùå íå âèçíà÷èëèñü.
Õî÷åìî, ùîá öå áóâ Open Air,
àäæå íà äâîð³ ë³òî. Ö³íó êâèòê³â
çðîáèìî äîñòóïíîþ àáñîëþòíî
äëÿ óñ³õ.
À ÷îìó ñàìå ²íñòàãðàì? Íå Ôåéñáóê, íå Òâ³òòåð?
— ß ñàì ôàíàò ö³º¿ ñîö³àëüíî¿
ìåðåæ³. Ìåíå íàäèõàþòü ºâðîïåéñüê³ òà àìåðèêàíñüê³ ³íñòàáëîãåðè.
¯õí³ ïðîô³ë³ — öå ïðîñòî ÿêàñü
ìàã³ÿ. Çâè÷àéí³ ëþäè ç äîïîìîãîþ

ìîá³ëüíî¿ ôîòîãðàô³¿ ïåðåòâîðþþòü ñâîº æèòòÿ ó ìèñòåöòâî. Ö³êàâî ñë³äêóâàòè ³ çà ïðîô³ëÿìè äåÿêèõ â³ííè÷àí. Òàêå âðàæåííÿ, ùî
âîíè æèâóòü ó ÿê³éñü ïàðàëåëüí³é
ðåàëüíîñò³. Ó íèõ âèõîäèòü ñòâîðþâàòè íåéìîâ³ðíî êëàñí³ ôîòî
ó íàøîìó ïîñòðàäÿíñüêîìó ì³ñò³.
ßê âè öå ðîáèòå!?)
Òîáòî öåé ôåñòèâàëü íå äëÿ òèõ,
õòî âåäå á³çíåñ â ²íñòàãðàì³? Öå
äëÿ ïðîñòèõ êîðèñòóâà÷³â?
— Öå â ïåðøó ÷åðãó äëÿ òèõ,
õòî ñïðèéìàº ²íñòàãðàì ÿê õîá³,
ÿê ñòèëü ³ íåâ³ä’ºìíó ÷àñòèíó
ñâîãî æèòòÿ. Õòî êàéôóº â³ä ñàìîãî ïðîöåñó ñòâîðåííÿ ôîòî.
Â³ä êîìåíò³â äðóç³â òà ëàéê³â. Àëå
ôåñòèâàëü òî÷íî áóäå ö³êàâèé ³
òèì, õòî âèêîðèñòîâóº öþ ñîö³àëüíó ìåðåæó äëÿ á³çíåñó. Ó áàãàòüîõ âèíèêàþòü ïðîáëåìè ³ç
ñòâîðåííÿì àäåêâàòíîãî á³çíåñïðîô³ëÿ. À ó íàñ çáåðåòüñÿ áàãàòî
ëþäåé, ÿê³ ïîä³ëÿòüñÿ âëàñíèì
äîñâ³äîì, çìîæóòü ùîñü ïîðåêîìåíäóâàòè òà äîïîìîãòè.
Ðîçêàæè ïðî ñï³êåð³â. Êîãî âè
çàïðîøóºòå?
— Ìè óæå äîìîâèëèñü ç ê³ëüêîìà òîïîâèìè ³íñòàãðàì-áëîãåðàìè òà ôîòîãðàôàìè Â³ííèö³.
²ìåíà ÿ ïîêè íàçèâàòè íå áóäó,
àëå âæå ñêîðî ìè ïðåäñòàâèìî
ïðîãðàìó. Ôîòîãðàôè ðîçïîâ³äàòèìóòü ïðî ïðèíöèïè ³ ïðàâèëà
ñòâîðåííÿ ³äåàëüíèõ ñâ³òëèí, ïîáóäîâó êàäðó, êîìïîçèö³þ, ïðî

ïðàâèëî çîëîòîãî ïåðåòèíó òîùî.
²íñòàáëîãåðè ðîçêàæóòü ïðî òðåíäè, ñòèë³, ô³ëüòðè, ÿê âèãàäàòè
îðèã³íàëüíó ³äåþ äëÿ ñâîãî áëîãó,
ÿê ðîçêðóòèòèñü, íàáðàòè áàãàòî
ï³äïèñíèê³â. Ïîêàæóòü, ÿêèìè
äîäàòêàìè äëÿ ðåäàãóâàííÿ ôîòî
âîíè êîðèñòóþòüñÿ. Ïîä³ëÿòüñÿ
ëàéôõàêàìè.
Çàãàëîì, ìè ùå øóêàºìî ñï³êåð³â ³ â³äêðèò³ äëÿ ïðîïîçèö³é
â³ä áàæàþ÷èõ âèñòóïèòè.
Òîáòî âèñòóïèòè íà ñåì³íàð³
çìîæå áóäü-õòî, êîìó º ùî ðîçïîâ³ñòè ïðî ²íñòàãðàì òà ôîòîãðàô³þ?

«Íà îäèí äåíü ìè
çðîáèìî Â³ííèöþ
³íñòàãðàì-ñòîëèöåþ.
×îìó í³? Ó íàøîìó
ì³ñò³ áàãàòî
êðåàòèâíî¿ ìîëîä³»
— Òàê, ìè ï³äãîòóâàëè â³äêðèòå
îíëàéí ãîëîñóâàííÿ ³ ïðîñèìî
óñ³õ ³íñòàáëîãåð³â ³ ïðîôåñ³éíèõ
ôîòîãðàô³â, ÿê³ êðóòî ðîáëÿòü
ñâîþ ðîáîòó ³ ãîòîâ³ ïîä³ëèòèñü çíàííÿìè, — äî÷èòóéòå öå
³íòåðâ’þ äî ê³íöÿ ³ îäðàçó ðåºñòðóéòåñü. Âè íàì ïîòð³áí³!
Áóäóòü ùå ÿê³ñü ñï³êåðè, îêð³ì
ôîòîãðàô³â òà áëîãåð³â?
— Òàê. Óæå òî÷íî â³äîìî, ùî
áóäå â³çàæèñò, ÿêà ðîçïîâ³ñòü ïðî
ïðàâèëà â³çàæó, ùîá âàø îáðàç
íà ôîòî áóâ ïðîñòî íåïåðåâåðøåíèì. Çàïðîñèëè òàêîæ äèçàéíåðà îäÿãó — Ñâ³òëàíó Òåðåí÷óê,
âîíà ðîçïîâ³ñòü, ÿê ïðàâèëüíî
ïîºäíóâàòè êîëüîðè â îäÿç³, ÿê
ïðèõîâàòè ïåâí³ íåäîë³êè ô³ãóðè
÷è, íàâïàêè, ï³äêðåñëèòè ñâîþ
îñîáëèâ³ñòü.
Ö³êàâèé ï³äõ³ä. Ó òåáå âæå º äîñâ³ä ïðîâåäåííÿ ïîä³áíèõ ³âåíò³â?

Євгеній Блищик — один із організаторів фестивалю,
сам фанат Інстаграму
— Òàê, ÿ ÷îòèðè ðîêè â RIA
çàéìàâñÿ îðãàí³çàö³ºþ ð³çíèõ
ïðîåêò³â. Íàéá³ëüø â³äîì³ «Â³ííèöÿ á³æèòü» ³ «Íàðîäíèé
Áðåíä», à çà îñòàíí³é ð³ê — öå
âå÷³ð «Ladies Night», á³çíåñ-ñåì³íàðè ïî ðåêëàì³ òà øêîëà ìàðêåòèíãó RIA. Àëå iInstaFestival —
öå ³íøå… Öå ³ñòîð³ÿ ïðî ëþáîâ
äî ôîòîãðàô³¿)
Ç ïàðòíåðàìè ôåñòèâàëþ óæå
âèçíà÷èëèñü?
— Ó ïðîöåñ³. ª ê³ëüêà ïðîïîçèö³é. Àëå ìè øóêàºìî ñïîíñîð³â
òà ïàðòíåð³â, ÿê³ çìîæóòü ïðåçåíòóâàòè ñâî¿ ïîñëóãè, àáî ïðîäàâàòè
íà ôåñòèâàë³ ¿æó, íàïî¿, îäÿã… âñå,
ùî çàâãîäíî. ßêùî âàì öå ö³êàâî,
ïðîñòî òåëåôîíóéòå (063)799 99 74,
ìè â³äêðèò³ äî ñï³âïðàö³. Öå áóäå
âèã³äíî äëÿ âñ³õ, àäæå çà ðàõóíîê

ï³äòðèìêè ï³äïðèºìö³â ìè çðîáèìî äåøåâø³ êâèòêè.
Óïåâíåíèé, öå áóäå ñóïåð³âåíò. Íà îäèí äåíü ìè çðîáèìî Â³ííèöþ ³íñòàãðàì-ñòîëèöåþ.
×îìó í³? Ó ì³ñò³ áàãàòî êðåàòèâíî¿ ìîëîä³. Òîìó äîëó÷àéòåñü
äî íàøî¿ êîìàíäè. Áóäå âåñåëî!
Ìåí³ âæå íàâ³òü ö³êàâî, ñê³ëüêè
òèñÿ÷ ëàéê³â çáåðóòü ðàçîì óñ³
ñåëô³, çðîáëåí³ íà ôåñò³ :)
Ïîäðîáèö³ òà ïîïåðåäíÿ ðåºñòðàö³ÿ íà i.riamedia.com.ua
Äðóç³, ÿêùî âè çíàºòå êëàñíèõ
³íñòàáëîãåð³â ³ ïðîôåñ³éíèõ ôîòîãðàô³â, íàä³øë³òü ¿ì öå ïîñèëàííÿ, ³ ïåðåêîíàéòå çàðåºñòðóâàòèñü. À ïîò³ì ãîëîñóéòå, ùîá
âîíè ïåðåìîãëè ³ ñòàëè ñï³êåðàìè
Â³ííèöüêîãî InstaFestival.

РЕКЛАМА

420487
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БЬОРД AND БРАЙСОН: ТОП-5 КНИГ,
ЯКІ ВАРТО ПРОЧИТАТИ В ЛИПНІ
Пожива для мізків  Наприкінці кожного місяця редакція
RIA 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 Андрія Цаплієнка, Тетяни Сидоренко,
Майкла Бьорда, Білла Брайсона та Зірки Мензатюк

Íå äèâëÿ÷èñü
íà òå, ùî íà êàëåíäàð³ ë³òî, à ïîãîäà çàëèøàº áàæàòè êðàùîãî, ìè,
âæå òðàäèö³éíî, ï³äãîòóâàëè äëÿ
âàñ ñâ³æîãî ÷òèâà íà ö³ëèé ì³ñÿöü.
Ó ëèïíåâ³é äîá³ðö³ ä³çíàºìîñÿ
ïðî æèòòÿ ëþäåé, ÿê³ âèìóøå-

í³ æèòè ì³æ äâîìà ñâ³òàìè —
ó «ñ³ð³é çîí³». Ïîçíàéîìèìîñÿ
ç äðóæèíîþ-óêðà¿íêîþ âèäàòíîãî
õóäîæíèêà Ï³êàññî. Ïîðèíåìî
â ìèñòåöòâî ðàçîì ³ç Â³íñåíòîì
Âàí Ãîãîì. Âèâ÷èìî âñüîãî ³ ïîòðîõó íà ñòîð³íêàõ àìåðèêàíñüêîãî ïèñüìåííèêà Á³ëëà Áðàéñîíà. Òà ïîìàíäðóºìî ïðîñòîðàìè
óêðà¿íñüêîãî Êðèìó ðàçîì ç êîð³ííèì íàñåëåííÿì ï³âîñòðîâà.

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

«Стіна»
і

«Ольга, дружина Пікассо»

«Зоряна ніч Ван Гога»

«Коротка іісторія
і майже
й
всього на світі»

«Дике літо в Криму»

(Андрій Цаплієнко)

(Тетяна Сидоренко)

(Майкл Бьорд)

(Білл Брайсон)

(Зірка Мензатюк)

Цього автора ми знаємо, насамперед, за його
військові репортажі. І вочевидь, в книжці
прихована частинка персонального досвіду
відомого журналіста. Та все ж таки — це антиутопія. І цікавий прецедент для української
літератури: це як мінімум другий випадок
(після «Рівне/Ровно» Олександра Ірванця),
коли мова про поділ двох світів — західного і
пострадянського. Умовна «стіна» на сторінках
книжки проходить між більш прогресивною
українською і менш прогресивною російською
територією.
Політична кон’юнктура в цьому виданні є
другорядною складовою сюжету. На першому
плані — «сіра зона» — дике поле — що стоїть
між двома світами. Автор акцентується на людях, які живуть в постапокаліптичному
світі з відчуттям помежів’я.

Це чи не перший художньо-біографічний
текст про дружину відомого художника Пабло
Пікассо, Ольгу Хохлову, балерину родом з
Ніжина. Задля розуміння, як з української
імперської провінції могла вирости така
неординарна особистість, оповідь її історії починається саме з рідного для неї міста.
У героїні роману подвійна ідентичність: з одного боку — російська-імперська, у принципі, як і
у всіх, хто тоді виривався в мистецькі кола, а з
іншого — вона вкорінена саме в українськість.
Ну і прізвище в неї, звичайно, символічне.
Історія подається в форматі есхатологічного
інтерв'ю. Тобто передчуття кінця в розмові
Ольги і Пабло з нібито умовним кореспондентом, який намагається зрозуміти, що сталося
між двома яскравими особистостями, які прожили разом у шлюбі 18 років.

Великою мірою — це дитяча енциклопедія.
Але вона надзвичайно художня і колекційна: з
розкішного паперу, з прекрасними ілюстраціями і розповідями про мистецтво, починаючи
від наскельних малюнків, через античність,
середньовіччя і аж до сьогодення.
Це далеко не перша книжка, що розповідає
про мистецтво, але з-поміж інших вона вирізняється естетичною формою подачі і відчуттям
чогось особливого, коли береш її до рук.
Зрештою, вона розрахована як на вже сформованих дітей, що проявляють інтерес до мистецтва, так і на тих, хто ще не до кінця розуміє,
що воно таке, то мистецтво і навіщо, власне,
відвідувати ті музеї, галереї та виставки.
Книжка побудована за принципом огляду
однієї картини. Але через неї розкривається і
стиль художника, і епоха, в якій він жив.

З переліку численних книжок з популяризації
наук, ця особлива тим, що вона системна і
не дарма вона так іронічно себе називає: «Коротка історія майже всього на світі». Бо в ній
дійсно зведені дослідження з палеонтології,
археології, антропології, космології, фізики,
атомної, ядерної і всякої-всякої-всякої.
Що цікаво, у книжці відсутні будь-які ілюстрації. Та й написана вона досить розлогими
розділами, через що може здатися схожою
на «складну матерію» у сприйнятті. Але оповідний талант Брайсона дозволяє зрозуміти
зв’язки всього з усім.
Безумовно, книжок на кшталт цієї багато. Але
саме ця дає хороший науковий плацдарм для
міркувань над соціальними явищами, в яких
ми самі знаходимося і які, великою мірою,
визначають вектор нашого життя.

Тепла, літня, дитяча і відмінно підходить
для читання на морському узбережжі.
А ще ця книжка дуже символічна, адже
в ній розповідається історія українських
школярів, які поїхали відпочивати
в український Крим.
Важливу роль в сюжеті відіграє знайомство
тих самих школярів з кримськими
татарами. Також дітьми. І власне те, що
герої розпочинають пошуки артефактів,
пов’язаних з 1944-м — роком, коли
проходила депортація корінного населення
півострова. Фактично — це спосіб пояснити
читачам, що таке Крим для України і яка
в нього історія.
А взагалі — це щира і цікава розповідь про
дружбу, мужність та вірність пам’яті своїх
предків.

Фестивальний липень: куди варто поїхати
АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064

ßêùî âè äîñ³ íå çíàºòå, ÿê
óð³çíîìàí³òíèòè ë³òî, òîä³ íàøà
ï³äá³ðêà ôåñòèâàë³â òî÷íî äîïîìîæå âèçíà÷èòèñÿ ç ïëàíàìè.
PIVIHA
Ôåñòèâàëü, ÿêèé ïðîõîäèòü
íà áåðåç³ Êðåìåí÷óöüêîãî âîäîñõîâèùà, çáèðàº ïîïóëÿðíèõ
àðòèñò³â. Ñåðåä íèõ «Äðóãà Ð³êà»,
«Âîïë³ Â³äîïëÿñîâà», KADNAY,
KAZKÀ, ßðìàê òà ³íø³.
Äî ðå÷³, âõ³ä íà çàõ³ä áåçêîøòîâíèé, à îò çà êîíöåðòíó ïðîãðàìó ïðèéäåòüñÿ äîïëàòèòè.
Êîëè: 6–8 ëèïíÿ
Äå: Ãðàäèæñüê, ãîðà Ïèâèõà,
Ïîëòàâñüêà îáëàñòü
Ö³íà: â³ä 100 ãðèâåíü

SHEVAFEST
Ö³ëîäîáîâî íà ï’ÿòè ð³çíèõ
ëîêàö³ÿõ áóäå ëóíàòè ñó÷àñíà
ìóçèêà, ë³òåðàòóðà òà äåìîíñòðóâàòèìóòü ê³íî.
Ñåðåä ìóçè÷íèõ ãîñòåé: Îëåã
Ñêðèïêà, Tàïîëüñüêèé, ×àðì
Ñàììåðñ,TANA, Pandorum.
Êîëè: 7–8 ëèïíÿ
Äå: ñòàä³îí «Ìàãí³ò», Êàí³â
Ö³íà: â³ä 100 ãðèâåíü
ІВАНА КУПАЛА
Òóò ìîæíà áóäå ïîçíàéîìèòèñÿ
ç äàâí³ìè óêðà¿íñüêèìè òðàäèö³ÿìè ñâÿòà. Ïîñëóõàòè â³ò÷èçíÿíèõ
âèêîíàâö³â òà â³ä÷óòè íåçàáóòíþ
àòìîñôåðó.
Íà ãîñòåé ÷åêàòèìóòü ïîëüîòè
íà ë³òàêó, äåëüòàïëàí³, ïîâ³òðÿí³é

êóë³ òà ìîæëèâ³ñòü ñòðèáíóòè ç
ïàðàøóòîì. Ç³ðêîâèì ãîñòåì ôåñòèâàëþ ñòàíå Äç³äçüî.
Êîëè: 7–8 ëèïíÿ
Äå: ñ. Íàáåðåæíå, àåðîäðîì
Ã³äðîïîðò, Îäåñà
Ö³íà: â³ä 150 ãðèâåíü
HEDONISM FESTIVAL
Ôåñòèâàëü áóäå ïðîõîäèòè
âòðåòº ³ öüîãî ðàçó îðãàí³çàòîðè ïëàíóþòü çäèâóâàòè ïóáë³êó
âèñòóïîì í³ìåöüêîãî ìóçèêàíòà
David August. Òàêîæ ñåðåä ç³ðîê
íå ìàëî óêðà¿íö³â: Alina Pash,
Hidden Elemånt, Aero Benin, Very
The Jerry.
Êîëè: 13–15 ëèïíÿ
Äå: Òðóõàí³â îñòð³â, Êè¿â
Ö³íà: â³ä 150 ãðèâåíü

SANTA MUERTE CARNIVAL
Ïåðøèé í³÷íèé êàðíàâàë —
ôåñòèâàëü íà ñòîëè÷í³é ÀðòÏëàòôîðì³.
Âëàñíå, ìîâà éäå ïðî ñâ³òëîâ³
³íñòàëÿö³¿, êîëîðèòíó òà ñïåêîòíó
í³÷ ó ìåêñèêàíñüêîìó ñòèë³. Ò³ëüêè óÿâ³òü: ìóçèêà, ôàõ³òîñ, íà÷îñ
³ òåê³ëà — íà÷å é íå â Óêðà¿í³.
² ïðî âñÿê âèïàäîê, ïåðåäèâ³òüñÿ ìóëüòô³ëüì «Êîêî»
Êîëè: 13–15 ëèïíÿ
Äå: âóë. Á³ëîìîðñüêà, 1, Êè¿â
Ö³íà: â³ä 100 ãðèâåíü
ФАЙНЕ МІСТО
Íàéî÷³êóâàí³øèì âèñòóïîì
öüîãî ðîêó áóäå êîíöåðò ãóðòó
The Rasmus. Êð³ì òîãî, ñâîºþ
ìóçèêîþ ä³ëèòèìóòüñÿ: «Îäèí

â êàíîå», «Ï³àíîáîé», ÂÂ, «Òàðòàê», «Êàðíà» òà ³íø³.
Êîëè: 19–22 ëèïíÿ
Äå: Òåðíîï³ëüñêèé ³ïîäðîì,
Òåðíîï³ëü
Ö²íà: â³ä 170 ãðèâåíü
SUMMER TATTOO FESTIVAL
ODESSA
Îñíîâíîþ ìåòîþ ôåñòèâàëþ
º çìàãàííÿ ñåðåä ìàéñòð³â-òàòóþâàëüíèê³â.
Ö³ëèõ òðè äí³ îäåñüêèé ìîðñüêèé âîêçàë áóäå îñåðåäêîì
õóäîæíèê³â òà ìóçèêàíò³â, àäæå
ðîçâàæàòè ãîñòåé áóäóòü ä³äæå¿ ³
òàíöþâàëüí³ êîëåêòèâè.
Êîëè: 20–22 ëèïíÿ
Äå: Ìîðñüêèé âîêçàë, Îäåñà
Ö³íà: â³ä 100 ãðèâåíü

КІНО
ім.

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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кінотеатр

КОНЦЕРТИ
«Не лізь, Бо вб'є»
з концертом

Коцюбинського

Людина-мураха та оса
Фантастика
5.07–11.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Світ Юрського періоду 2
Пригоди, 4.07, поч. о 15.55. Вартість квитків — від
75 грн. 5.07–11.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

14 липня запрошуємо
усіх гудіти як
трансформатори
до «American Bar&Grill».
Для вас — виступ
гурту відомого своєю
потужною і енергійною подачею та харизмою
музикантів. Пісні та музика наповнені драйвом
та позитивною енергетикою. Тож приходь і
отримуй свою дозу хорошого настрою. Окрім
довгоочікуваного виступу гурту «Не лзь, Бо вб'є»,
на вас чекатиме розважальна програма від
веселого та креативного ведучого вечірки, веселі
конкурси та цінні призи. А ще фотозвіт. Початок
концерту о 21.00, вхід вільний, бронювання
столиків за тел. (067)2195524.

Музичний
фестиваль
електронної музики

8 подруг Оушена
Кримінальний бойовик, 4.07, поч. о 10.05, 14.00,
18.10, 21.55. Вартість квитків — від 45 грн
5.07–11.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

У полоні стихії
Драма, 4.07, поч. о 20.10. Вартість квитків —
80 грн. 5.07–11.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Поліцейський пес
Комедія, 4.07, поч. о 12.00, 18.15
Вартість квитків — від 45 грн
5.07–11.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Джим Гудзик і машиніст Лукас
Пригоди, 5.07–11.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ "МИР"

З 11 по 12 серпня
у Вінниці пройде
музичний фестиваль
електронної музики
«IN SOMNIA». Це
унікальна подія в світі Electronic dance music
в Україні. Це участь кращих діджеїв EDM і
не тільки. А ще це два дні абсолютного драйву і
чистого музичного кайфу.
Всеукраїнський фестиваль електронної
танцювальної музики з цікавими концепціями,
в форматі опен-ейр буде проходити на стадіоні
«Інтеграл» (вул. Чехова, 4). Вхід — 600 грн.
На території фесту вас чекають виступи кращих
DJ України і не тільки, розважальна програма,
фуд-корт зона, фото зони.

Концерт колективу
«ША.БОНО»
18 серпня у просторі
«CHERDAK» виступить
з концертом цікавий
колектив «ША. БОНО».
До їх складу увійшли
члени театральної групи
«Гвоздь». Дата створення колективу рахується від
дня дебютного концерту у Вінниці у креативном
просторі «Артинов» 1 березня 2016 року.
Склад гурту: Руслан Монзолевський — вокал,
гітара; Анастасія Трем — вокал, фортепіано;
Олександр Новицький — людина-оркестр;
Артем Бас — флейта.
Початок концерту о 19.00, довідки за телефонами:
(093)4059900, (096)4429900, (067) 2790224.

Помалюємо на воді
7 липня у вас є унікальна
можливість створити
власний шедевр на воді
на магічному майстеркласі Ебру у Креативному
просторі «Артинов».
Техніка Ебру — дуже
давній та цікавий вид малювання на воді. При
цьому папір використовується лише для того, щоб
зобразити результат. Це настільки захопливий
процес, що сподобається як дітям, так і дорослим.
Кожна крапля, яка потрапляє у воду, розтікається
в коло, яке ми можемо перетворити абсолютно
в будь-яку бажану форму. Цінність мистецтва Ебру
визначається не тільки результатом, а й самим
процесом. Як все східне, малювання Ебру являє
собою нескінченний рух, настільки прекрасне, що
не можна не захопитися. Початок майстер-класу
о 16.00, вартість 120 грн.
Адреса — вул. Арх. Артинова, 12 а.

(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)

Суперсімейка 2
Анімація, 4.07, поч. о 13.45
є марки, датовані від 1850 року, гашені в різних
українських містах. Найстаріший конверт з
поштовим штемпелем датований 1830 роком.
До слова, є також марка з нині білоруського
міста Гомель, погашена українським тризубом.
Музей української марки ім. Якова Балабана
можна відвідати щодня, окрім понеділка, з 10-ї
до 18-ї години. Школярам та студентам вхід
безкоштовний. Також у музеї можна придбати
сувенірні марки та листівки.
Відвідати музей можна за адресою — вул.
Соборна, 26. Телефон для довідок (099)5343020.

8 подруг Оушена
Кримінал, 4.07, поч. об 11.45, 17.45

У полоні стихії
Драма, 4.07, поч. о 15.55

Ти квач!
Комедія, 4.07, поч. о 10.00, 19.45

Сікаріо
Кримінал, 4.07, поч. о 21.30

SMARTCINEMA

ВИСТАВКИ

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

«Музей науки»

Сікаріо 2

Комедія, 4.07, поч. о 9.00, 10.00, 11.10, 12.10,
13.20, 14.20, 15.30, 16.30, 17.40, 18.40, 19.50,
22.00. 5.07–11.07, довідка — за тел. (096)0035050

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

У полоні стихії

Музей української марки ім. Я. Балабана

Драма, 4.07, поч. о 14.00, 16.10, 18.20, 20.30,
22.40. 5.07–11.07, довідка — за тел. (096)0035050

Минулого року у Вінниці відкрився Музей
української марки. У експозиції музею представлені
одні з найцікавіших марок, деякі з них є лише
в одному екземплярі. Є марки, вживані в Одесі,
радянські марки та навіть ті, на яких згадано
Голодомор. У повній колекції пана Олександра

Кримінал, 4.07, поч. о 13.40, 16.10, 18.40, 21.10
5.07–11.07, довідка — за тел. (096)0035050

Суперсімейка 2
Анімація, 4.07, поч. о 9.00, 10.10, 11.30, 12.40,
15.10, 17.40, 20.10, 22.40
5.07–11.07, довідка — за тел. (096)0035050

8 подруг Оушена
Кримінал, 4.07, поч. об 11.00, 13.20, 15.40, 18.00,
20.20, 22.40
5.07–11.07, довідка — за тел. (096)0035050

Ти квач!

Здичавіла
Жахи, 4.07, поч. о 9.30, 11.30
5.07–11.07, довідка — за тел. (096)0035050

«Українська революція 1917–1921 років
на теренах Поділля».
У Вінниці розпочала свою роботу виставка
«Українська революція 1917–1921 років на теренах
Поділля». Поділля — один з найважливіших регіонів
у подіях Української революції. Тут впродовж
1917–1921 рр. неодноразово змінювалася влада,
перебували урядові структури УНР, діяли регулярні
війська та повстанці, гриміли криваві бої. У ці
чи не найдраматичніші роки вітчизняної історії
подоляни помітно відзначились у бойових діях,
державотворенні та національно-культурному
відродженні.
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/Museum of Kyiv history,
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.

Мюзикл «Sugar,
або В джазі тільки
дівчата» у Вінниці!
Легендарний
бродвейський
мюзикл «Sugar,
або В джазі тільки
дівчата» — вперше
на відкритті міжнародного джазового
фестивалю VINNYTSIA JAZZFEST-2018!
Більше 100 артистів на сцені! Культова
історія, яку люблять мільйони! Запальні
джазові ритми, танці і приголомшлива краса!
Розкішні костюми, креативні режисерські
рішення і геніальне виконання кращих солістів
Національної оперети України!
Єдиний показ мюзиклу — 21 вересня о 19.00 у
Вінницькому театрі імені Садовського!
Дотепний, динамічний, інтригуючий і запальний
мюзикл — яскраве видовище, яке подарує
всім вінничанам та гостям міста море
незабутніх вражень і вкотре доведе: кожен має
право змінити себе і світ навколо на краще!
Квитки — 300–800 гривень. Купуйте
на сайтах www.jazz.vn.ua та bilet.vn.ua,
у касах театру ім. Садовського, Будинку
офіцерів, «Магігранду» і «Петроцентру».
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–
55, (098)101–00–63, (093)101–00–63.

Цирк з новою
шоу-програмою
у Вінниці
До 8 липня у Вінниці
гастролює Київський
професійний цирк
«Олімп» з новою шоупрограмою. Купол
цирку розташований у Центральному міському
парку, біля Вінницького планетарію!
У цирковій програмі на вас чекають:
 вражаючі польоти повітряних гімнастів під
куполом без страховки;
 артисти з Африки, Америки та Європи;
 фантастичні ілюзіоністи;
 атракціон з протиканням
та зникненням людей;
 яскраві номери за участю акробатів, спритних
жонглерів, талановитих еквілібристів.
Вартість квитків — 100–300 грн.
Місця продажу квитків: Центральний парк,
Будинок офіцерів, на сайті.
Розклад циркових вистав:
4 липня — середа — 18.30
5 липня — четвер — 18.30
6 липня — п'ятниця — 18.30
7 липня — субота — 15.00 та 18.00
8 липня — неділя — 15.00 та 18.00
Довідки за телефонами: 099 555 71 33,
097 555 71 33.

ВЕЧІРКИ
SKYROOM

(вул. Пирогова, 47 а, тел. (093)8869393)

Ladies night
Кожної п'ятниці у лаунж-клубі Skyroom традиційна
вечірка для справжніх леді. Вхід для дівчат — вільний, для чоловіків — 40 грн. Спеціальна пропозиція вечора: всім дівчатам — 30% на всі коктейлі
та вільний вхід усю ніч. Довідки та замовлення —
за телефоном (093)8869393.

«ПЛАНЕТА MODA-BAR»
(вул. Стеценка, 75 а, тел. 69–04–40)

Alco Trash
У нічному клубі «Планета Moda-Bar» щочетверга
вибухова вечірка «Alco Trash»! Початок о 22.00.
Горілка на барі до 00.00 — по 5 грн!
Вхід для всіх вільний!
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ПЛАНУЮТЬ ПОБУДУВАТИ ІЩЕ
ОДИН МОТУЗКОВИЙ ПАРК
Активні розваги  Пройшло два роки з моменту
відкриття Мотузкового парку біля Вишенського
озера. За цей час парк став одним із популярних
місць активного відпочинку. Які зміни відбулися
за останній рік та які ще плани є в керівництва,
дізнавалися журналісти RIA
МЕЛАНІЯ КОРОЛЬ, (098)8308344

Àíàòîë³é ç äðóæèíîþ òà ñèíîì ïðèéøëè
ïåðøèé ðàç äî ïàðêó.
— Ïåðåæèâàþ çà ä³òåé, ùîá íå ç³ðâàëèñÿ. Ñàì áè ñïðîáóâàâ ç³éòè íà ìàðøðóò,
àëå íå ñüîãîäí³ (ñì³ºòüñÿ). Áóäåìî ìàòè
÷àñ — ïðèéäåìî ùå ðàç, — êàæå ÷îëîâ³ê.
Ó Ìîòóçêîâîìó ïàðêó ñåçîí òðèâàº ç
êâ³òíÿ ïî âåðåñåíü. Ïàðê ìàº ÷îòèðè òðàñè
ð³çíîãî ð³âíÿ ñêëàäíîñò³. Ïî÷èíàòè ï³äêîðþâàòè ìàðøðóòè ìîæíà óæå ç äâîõ ðîê³â,
ä³òîê ìîæóòü ñóïðîâîäæóâàòè áàòüêè.
— Á³ëüø ïîïóëÿðíà àóäèòîð³ÿ — ä³òè
äî 12-òè, 13-òè ðîê³â. Öå îñíîâíà ìàñà
ëþäåé, — ðîçêàçóº ñòàðøèé ³íñòðóêòîð
Âëàäèñëàâ Áîðîâèê. — Äëÿ íèõ ïîïóëÿðíèé ïåðøèé, äðóãèé ìàðøðóò, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ áëèæ÷å äî çåìë³. Äëÿ äîðîñëèõ
öå òàê: ñïðîáóâàâ, ñïîäîáàëîñÿ, äÿêóþ,
á³ëüøå íå òðåáà (ïîñì³õàºòüñÿ), à îò ä³òè
ùå ³ ùå öèõ áàòüê³â çà ðóêó òÿãíóòü ñþäè.
Ïåðåä ïî÷àòêîì ïðîõîäæåííÿ ìàðøðóòó ç â³äâ³äóâà÷àìè ïðîâîäÿòü ðîáîòó ³íñòðóêòîðè. Ïîÿñíþþòü, ÿê êîðèñòóâàòèñÿ
êð³ïëåííÿì: ï³äâ³ñíîþ ñèñòåìîþ, áåçïåðåðâíîþ ñòðàõîâêîþ, ðîëèêàìè. Òàêîæ
âèäàþòü îäíîðàçîâ³ øàïî÷êè ï³ä çàõèñí³
øîëîìè, à ïðè áàæàíí³ êë³ºíòè ìîæóòü
ïðèäáàòè ðóêàâè÷êè çà 10 ãðí.
— ²íîä³ òðàñó äóæå òÿæêî ïðîéòè, îñîáëèâî òðåò³é ³ ÷åòâåðòèé ìàðøðóò. Õòîñü äóìàº,
ùî çàðàç ïðîá³æèòü ìàðøðóò ëåãêî, àëå òîä³
ðàç, ³ çàêëÿê, òî ìè ï³äí³ìàºìîñÿ ³ äîïîìàãàºìî, — Âëàäèñëàâ ðîçêàçóº, ùî êîæíîãî
ðàíêó âîíè ñàì³ ïðîá³ãàþòü óñ³ ìàðøðóòè,
ùîá âèÿâèòè íàÿâí³ñòü íåïîëàäîê.

ЦІНИ У МОТУЗКОВОМУ ПАРКУ
ПН.-ПТ.

СБ, НД.
та свята

Маршрут 1, від 2,5 років

50 грн

60 грн

Маршрут 2, від 2,5 років

60 грн

70 грн

Маршрут 3,
самостійно від 135 см

80 грн

90 грн

Маршрут 4,
самостійно від 135 см

100 грн

110 грн

Акція 1 (3+4)

160 грн

180 грн

Акція 2 (1+2)

90 грн

100 грн

Активний день (без
обмежень)

300 грн

300 грн

ПРИБЛИЗНИЙ ЧАС
ПРОХОДЖЕННЯ ТРАС:
Маршрут №1 ....................................... 10 хвилин
Маршрут №2.................................25–20 хвилин
Маршрут №3 ................................ 15–20 хвилин
Маршрут №4 ....................... від 10 до 30 хвилин

Òàêîæ ³íñòðóêòîð êàæå, ùî äëÿ â³äâ³äóâàííÿ Ìîòóçêîâîãî ïàðêó êðàùå îáðàòè
ëåãêèé çðó÷íèé îäÿã:
— Ó ïðàâèëàõ òåõí³êè áåçïåêè âêàçàíî,
ùî âçóòòÿ ìàº áóòè ç çàêðèòîþ ï'ÿòêîþ,
â'ºòíàìêè-øëüîïêè — öå íåäîïóñòèìî.
Ä³â÷àò ïðîñèì ç³áðàòè âîëîññÿ â ïó÷îê
÷è õâ³ñò. Ó ïðèíöèï³, í³ÿêèõ òàêèõ îñîáëèâèõ âèìîã íåìàº, çâè÷àéíî, ïðèõîäèòè
ïîòð³áíî íå â øîðòàõ ³ êóïàëüíîìó êîñòþì³, — êàæå Âëàäèñëàâ Áîðîâèê.
Ñòàðøèé ³íñòðóêòîð ðîçïîâ³â, ùî
ó Ìîòóçêîâîìó ïàðêó ïîñò³éíî ñë³äêóþòü
çà òåõí³÷íèì ñòàíîì.
— Íåäàâíî ïðè¿æäæàëè õëîïö³ ç Êèºâà — öå ìîíòàæíèêè, ÿê³ ïðîâîäèëè ïîâíèé òåõí³÷íèé îãëÿä ìàðøðóòó, ïîï³äòÿãóâàëè ïëàíè, ïîâèð³âíþâàëè ïëàòôîðìè.
Ñàì³ ñâî¿ìè ñèëàìè òàêîæ íàëàøòîâóºìî
ñòðàõîâî÷íó ñèñòåìó, — ïîêàçóº, — îñü
ò³ «óñè» ñòðàõîâî÷í³. Ìè ¿õ ïîì³íÿëè,
ïåðåâ’ÿçàëè, âîíè òàêîæ ç ÷àñîì ïåðåòèðàþòüñÿ. Ïåðåä êîæíèì ñåçîíîì ïðîâîäèòüñÿ ïîâíèé òåõîãëÿä.

Іíîä³ òðàñó òÿæêî ïðîéòè,
îñîáëèâî òðåò³é ³ ÷åòâåðòèé
ìàðøðóò. Õòîñü äóìàº, ùî
çàðàç ïðîá³æèòü ìàðøðóò
ëåãêî, àëå — ðàç, ³ çàêëÿê.
Òîä³ äîïîìàãàþòü ³íñòðóêòîðè
Íà ïèòàííÿ, ÷è íå øêîäèòü òàêà ñèñòåìà êð³ïëåííÿ òðîñ³â äåðåâàì, êàæå,
ùî êîíòàêò ìåòàëó ç äåðåâîì â³äñóòí³é
çîâñ³ì.
— Äèâ³òüñÿ, òðîñ îáìîòàíèé êðóã
äåðåâ'ÿíèõ áðóñî÷ê³â. Ï³ä òèñêîì âæå
ñàìîãî òðîñà, ï³ä íàòÿãîþ âîíè êîíòàêòóþòü ç³ ñòîâáóðîì. Òàêèì ÷èíîì ìåòàë
íå êîíòàêòóº ç äåðåâîì. Ò³ëüêè êîíòàêò
äåðåâî-äåðåâî, ÷åðåç öå íå øêîäèòü ðîñëèíàì.
ЗМІНИ ТА НОВІ ПЛАНУВАННЯ У ПАРКУ
Ó 2017 ðîö³ Îëåã Í³êîëåíêî, êåð³âíèê
ïàðêó, ðîçïîâ³äàâ, ùî âîíè ïëàíóâàëè
çðîáèòè ñêåë³ äëÿ àëüï³í³çìó òà ïðîêëàñòè
íîâèé ìàðøðóò ¹ 5. Ïîêè ùî öåé ïðîöåñ
ïðèçóïèíåíî.
— Òàê, ñïî÷àòêó áóëà ìîâà ïðî òå, ùîá
äîáóäóâàòè ùå îäèí ìàðøðóò, íàâ³òü ÿ á
ñêàçàâ äâà: îäèí äèòÿ÷èé, à ³íøèé çðîáèòè
÷åðåç îçåðî, — ðîçêàçóº Âëàäèñëàâ. — Àëå
âñå æ òàêè âèð³øèëè, ùî êðàùå ïîáóäóâàòè ùå îäèí ïàðê, ïëàíóºìî ðîáèòè
éîãî â Ë³ñîïàðêó, òàì, äå çàðàç ìàéäàí÷èê
äèòÿ÷èé. Ïëàíóºòüñÿ áóä³âíèöòâî, ïðèáëèçíî, àáî â ê³íö³ öüîãî ñåçîíó, àáî âæå
íà ïî÷àòêó íàñòóïíîãî.

Світлана з дітьми відвідує Мотузковий парк з самого його відкриття.
За цей сезон прийшли втретє
РЕКЛАМА
381701
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КАК ОСВЕЖИТЬ
ЗРЕЛЫЕ ОТНОШЕНИЯ

426716

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 5-11 ЛИПНЯ

ОВЕН

Ищем решения  Если очень долго кушать одно и то же блюдо, оно начинает
надоедать. Что-то подобное может происходить и в отношениях за многие годы,
если за ними не ухаживать. Что нужно делать, чтобы цветок вашей любви не завял?
Из каких кирпичиков состоит то самое «долго и счастливо»?
КАКИХ ОЩУЩЕНИЙ МНЕ НЕ ХВАТАЕТ?
Просто задумайтесь: около 80% всех женатых людей не получают
то, что они хотели бы получать. И не потому, что стыдно сказать,
или не хотят, а просто потому, что не знают, что конкретно они
хотят. Для этого нужно совсем немного. Всего-навсего уйти
в ощущения и понять, чего не хватает. Или чего хотелось бы. Увы,
наш мозг устроен таким образом, что ему гораздо проще ответить
на вопрос, чего ему не хотелось бы, чем наоборот
о целях и желаниях.

Для этого: прямо сейчас
подумайте, что дают вам
эти отношения и что нужно
сделать, чтобы они давали
еще больше.

Жага гострих відчуттів і нового кохання не завжди приносить очікувані результати.
У суботу можливе вдале
побачення, тільки не лякайте
кохану людину ревнощами.

ТЕЛЕЦЬ
Добитися бажаної мети вам
допоможе метод незначних
компромісів. Поступайтеся
легко, без боротьби. А ось
наполегливість в особистому
житті ні до чого.

БЛИЗНЮКИ
Можливо нове, інтригуюче
знайомство. Цікава людина
буде притягувати вас як
магніт. Не форсуйте події,
нехай ситуація трохи побуде
загадковою і невизначеною.

РАК

КОНФЛИКТУЙТЕ
Вот так вот! Оказывается, что пары, которые конфликтуют, гораздо чаще
становятся более успешными. Это связано с тем, что те семьи, которые
конфликтуют, стараются найти компромиссы и общие решения, таким
образом улучшая жизнь друг друга. Тут не стоит путать конфликт
с ссорой, что обычно и делают люди. Если конфликт, есть столкновение
двух сторон, мнений и желаний, то ссора — это очень плохая форма
решения конфликта. Простого обсуждения будет достаточно.

Для этого: выполнив пункт
№ 1, скажите партнеру про
то, чего вам не хватает,
или чего хотелось бы. Если
это приведет к конфликту,
постарайтесь решить его
конструктивно.

Схоже, ви відчуваєте, що ваші
стосунки змінилися не в кращий бік. Добре б побути трохи на самоті або відправитися
у відпустку з друзями.

ЛЕВ
Рішення, що стосуються вашого особистого життя, повинні
прийматися або серйозні і такі,
що все змінюють, або взагалі
краще залишити все, як є.

ДІВА

СЕКС
Как ни крути, а сексуальная жизнь очень сильно влияет на все
остальные отношения. Доказано, что если партнеры нашли общий
язык в сексе, то все остальные мелкие бытовые склоки решаются очень
просто. Порой бывает так, что «настолько сильно, как раньше» уже
не хочется, хотя партнер хочет, как прежде. Что делать? В большинстве
случаев, ничего не хочется связано с тем, что человек много и долго
не получал, что хотел, от этого было плохо и организм решил, что
«лучше не хотеть». Убирается добавлением приятных эмоций.

ОБИДЫ
Вы уверены, что партнер на вас ни за что не обижается? Порой старая
обида может разъедать отношения похуже серной кислоты. Знаете, есть
один хрестоматийный пример, когда семейная пара развелась спустя
20 лет семейной жизни, потому что 15 лет назад, когда они покупали
автомобиль, жена настояла на красном, а муж хотел синий. И эта обида
настолько сильно въелась, что не давала жить, и в конечном счете он
ушел. Старайтесь следить за тем, чтобы ваши отношения были в порядке.

Для этого: попробуйте
поэкспериментировать
с желаниями в сексе. Новые
ощущения, новые места,
новые впечатления.

Для этого: следите
за эмоциями партнера. Если
он ведет себя не так отзывчиво
и приветливо с вами, как
раньше, вполне возможно, он
на что-то обижен.

Варто критично подивитися
на себе, подумати над своїми вчинками і причинами
невдач. Налаштуйте себе
на краще і ситуація в особистому житті зміниться.

ТЕРЕЗИ
Зірки пророкують, що зараз
не найкращий час пускатися
в авантюрні любовні пригоди. Хтось явно хоче вас спокусити, але навіть і не думає
надовго ставати супутником
вашого життя.

СКОРПІОН
Ваші стосунки з обранцем
стануть ще ближчими і
ніжнішими. Ви поступово
відмовитеся від зайвого і
рините вперед — до нових
вершин любові і пристрасті.

СТРІЛЕЦЬ

ХОББИ
Вы слышали про теорию блинов? Считается, что люди тем сильнее
связаны, чем больше у них совместных дел и интересов. Вплоть
до совместной жарки блинов. Общие интересы помогают быть
тем самым клеем, который не просто объединяет двух людей,
но и помогает развиваться и расти с каждым днем. Что может быть
этим самым хобби? Да что угодно! Начиная от катания на коньках,
и заканчивая прыжками с парашютом.

Для этого: найдите те
сферы жизни, в которых вы
похожи, или чем вам двоим
хотелось бы заниматься.

— Классическая
и типичная ситуация любой семейной пары, это
кризисы. Прежде
всего, стоит понимать, что кризис — это не просто проблемная

ситуация, а норма развития любой
системы. Вот, например, у детей
наступает подростковый возраст.
Плохо ли это? Хорошо ли это?
Ни то, ни другое. Это просто норма развития. С семейными кризисами та же самая история. Прежде
всего, стоит помнить о том, что
такое кризис. Кризис — это такая
ситуация, в которой старые ме-

тоды уже не работают, а новых
ещё не придумали. И типичной
реакцией людей на кризис бывает усиление старых методов.
Но, увы, они уже не работают.
Это как дергать ручку закрытой
двери. Все сильнее и сильнее.
До тех пор, пока не найдешь ключ,
дверь не откроется. Хороших
новостей несколько. Во-первых,

КОЗЕРІГ
Вас можуть підстерігати
розбіжності у взаєминах з коханою людиною. У суботу ви
ризикуєте отримати не зовсім
пристойну пропозицію.

Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ
АНДРОСОВ,
ПСИХОЛОГ

Можливо, ви готові до серйозного кроку в особистому
житті, але цього тижня робити його не варто. Відкладіть
остаточне рішення, не виключено, що ваш настрій
незабаром зміниться.

кризис — это нормально. Как порой тот факт, что у тебя что-то
болит, означает, что ты еще жив.
Во-вторых, кризис — это источник развития. Нельзя развиваться
там, где у тебя все хорошо. Именно поэтому, если вы столкнулись
с кризисом, то: улыбнулись, вдохнули, выдохнули и айда на поиски
решений!

ВОДОЛІЙ
Цього тижня буде руйнуватися все нетривке і ілюзорне,
і якщо ваше кохання переживе це випробування, ви
отримаєте ще одне свідоцтво
про силу ваших почуттів.

РИБИ
Постарайтеся не йти наперекір людям і долі, а спокійно
подумайте над ситуацією,
проблемою і прийміть правильне рішення.
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АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
ТЕТЯНА ШТОДЬКО (19),
СТУДЕНТКА

Багато хто думає,
що якщо дівчина
не в настрої, у неї
проблеми. Насправді,
якщо ваша дівчина
не в настрої, проблеми у вас.

***

Вранці дівчата діляться на 4 типи:
1. Хай не нафарбована, але посплю.
2. Хай не нафарбована, але поїм.
3. Хай не посплю і не поїм, але
нафарбована.
4. Хай всюди запізнюсь, але посплю, поїм
і нафарбуюсь!

***

У дівчини неввічливо запитувати про
її вік або вагу; у будь-якої людини,
яка працює, неввічливо питати про
її зарплату, а у студента неввічливо
запитувати: "Як сесія?"

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО
О ФОТО «МІС RIA-2018»»

ГОРОСКОП

Раїса, 31 рік

ОВЕН
Вам явно хочется отдыхать,
а не работать. Будьте честными с собой и окружающими.

Репетитор англійської та німецької
ької мови,
щаслива дружина та мама двохх діток.
Люблю подорожувати та відкривати
ивати
щось нове для себе.

ТЕЛЕЦ
Желательно, чтобы рост
вашей активности не превращался в имитацию
бурной деятельности.

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє фото та коротку
тку
розповідь про себе на e-mail:

БЛИЗНЕЦЫ

miss@riamedia.com.ua.

Вас ждет успешная реализация ваших идей и исполнение ваших желаний.

Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2018
»-2018
і безкоштовну професійну фотосесію
сію
від фотостудії «INDIGO» отримають
ть
найвродливіші учасниці.

РАК

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

Неделя обещает быть
спокойной и размеренной.
Лучше не предъявлять претензий к начальству.

ЛЕВ
Лучшими днями в профессиональной сфере могут
оказаться вторник и пятница.

***

На екзамені із права.
— Професоре, між іншим, шпаргалка
є моєю власністю, а ви її вилучили без
дотримання відповідної процесуальноправової процедури!
— Ех, парубок! Я ж викладач,
а не поліцейський. Не можу ж я, справді,
лупцювати вас по нирках перед тим, як
забрати шпаргалку!

ДЕВА
Работайте, и ваш успех
обеспечит вам достойное
существование.

ВЕСЫ
Будьте предусмотрительны, следите за своей
речью.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2018» НА:

СКОРПИОН

***

Используйте свою коммуникабельность на сто
процентов.

Уранці в ліжку: прокинулася, дивлюся
на годинник — 5.23. На 5 хвилин
закриваю очі, відкриваю —
на годиннику 8.55!
На навчанні: дивлюся на годинник — 9.30.
На 5 хвилин закриваю очі, відкриваю —
на годиннику 9.30.

СТРЕЛЕЦ
Займитесь карьерой,
но не пренебрегайте
и семьей.

***

Львів. Ранок. Площа Ринок. Заходить
поважний пан до кнайпи і каже
до кельнера:
— Прошу пана кельнера налити мені
склянку віскі.
А кельнер йому:
— Шановний пане, але зараз тільки 8-ма
ранку!
Шановний пан покрутив вуса, на секунду
замислився, знову покрутив вуса і каже:
— Гаразд! Як ви так кажете, то киньте туди
трохи пластівців…

КОЗЕРОГ
Высок ваш творческий потенциал. Постарайтесь не связывать себя обещаниями.

Найгарніші дівчата
їздять з «Бліц таксі»

ВОДОЛЕЙ

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UAA

Может появиться возможность создать совместное
предприятие.

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

РЫБЫ
Соединив свои желания
и возможности, вы обретете стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

428746

424931

428765
428423

