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 Виборча кампанія почалася. СБУ разом 
з Генпрокуратурою «трусили» вінницьких 
податківців. Що кажуть експерти?
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ПЕТЯ «НАЇХАВ» НА ВОВУ? 
У ВІННИЦІ! 
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ÍÎÂÈÍÈ

Народна 
субстанція?

Îñòàíí³ì ÷àñîì ïîòÿã-
íóëî âèâ÷èòè ïèòàííÿ âè-
òîê³â òîòàë³òàðèçìó. Ó îä-
í³é êíèæö³ ïðî÷èòàâ, ùî 
ÿê³ñü ã³òëåð³âñüê³ ³äåîëîãè 
ùîäî óíòåðìåíøåé (íåäî-
ëþäåé) ñòàâèëè ìåòîþ çíè-
ùåííÿ íàðîäíî¿ ñóáñòàíö³¿. 
Íó, ºâðå¿â òàì ÷è öèãàí öå 
íå ñòîñóâàëîñÿ — ¿õ ìàëè 
çíèùèòè ô³çè÷íî. À îò ùîäî 
³íøèõ óíòåðìåíøåé — âñ³õ 
íå àð³éö³â… Ïî÷àâ øóêàòè, 
ùî òàêå ñóáñòàíö³ÿ âçàãàë³ ³ 
«íàðîäíà ñóáñòàíö³ÿ» çîêðå-
ìà. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ñóáñòàí-
ö³ÿ — öå íåçì³ííà îñíîâà 
âñüîãî ³ñíóþ÷îãî, áóäü-ÿêà 
ðå÷îâèíà. Ùîäî íàðîäíî¿ 
ñóáñòàíö³¿, òî çíàéøîâ ëèøå 
ïîñèëàííÿ, ùî äî íå¿ â³äíî-
ñÿòüñÿ ôîëüêëîð, ìîâà, ³ñòî-
ðè÷í³ òðàäèö³¿. Ñàìå ö³ ðå÷³ 
³ çáèðàëèñÿ çíèùèòè íàöèñ-
òè, ùîá ìàòè ó ïîäàëüøîìó 
ñïðàâó ëèøå ç ìàíêóðòàìè.

² òóò ÷óþ ðåçóëüòàòè îñòàí-
íüîãî îïèòóâàííÿ Öåíòðó 
äåìîêðàòè÷íèõ ³í³ö³àòèâ ³ 
Öåíòðó Ðàçóìêîâà. Çàö³êà-
âèëè â³äîìîñò³ ùîäî ÿêîñòåé, 
ÿêèìè, íà äóìêó ãðîìàäÿí, 
ìàþòü â³äð³çíÿòèñÿ íîâ³ ë³-
äåðè. Íèìè º â ïåðøó ÷åð-
ãó íåêîðóìïîâàí³ñòü (54%), 
÷åñí³ñòü (46%) òà ãîòîâí³ñòü 
ðåàëüíî çàõèùàòè ³íòåðåñè 
ëþäåé (45%). Íàòîì³ñòü íà-
ÿâí³ñòü ïàòð³îòèçìó òà ÷³òêî-
ãî ïëàíó ä³é º âàæëèâîþ äëÿ 
22% îïèòàíèõ, îñâ³÷åí³ñòü òà 
ïðîôåñ³îíàë³çì — äëÿ 16%, 
íàÿâí³ñòü ë³äåðñüêèõ ÿêîñ-
òåé — äëÿ 15%. Íàéð³äøå 
ðåñïîíäåíòè çãàäóâàëè ïðî 
çàìîæí³ñòü ïîòåíö³éíîãî 
ë³äåðà (1%).

Ïîäóìàëîñÿ, íåâæå ñèñòå-
ìàòè÷íå íåõòóâàííÿ ÷³òêèì 
ïëàíîì ä³é òà êîìïåòåíòí³ñ-
òþ ïðè âèáîð³ íàñòóïíîãî ë³-
äåðà òåæ º íàøîþ íàðîäíîþ 
ñóáñòàíö³ºþ?

ДУМКА

ЮРИСТ

Євген Євген 
ЗІЛЬБЕРТЗІЛЬБЕРТ

ЛІАНА (40), НЯНЯ:
— Мій відпочинок — це похід 
до лісу. Я травниця і постійно 
збираю різноманітні трави. 
От зараз, наприклад, активно 
цвіте пижмо. Удень працюю, 
а вранці ходжу до лісу.

ДМИТРО (82), ПЕНСІОНЕР:
— Мені вже дев'ятий десяток 
пішов, тому більшість часу 
проводжу вдома або на дачі. 
А іноді в парку буваю. Раніше 
ніколи тут не сидів, хоча і зо-
всім поряд живу. 

ВЛАДА (28), У ДЕКРЕТІ:
— Цього літа нікуди їхати 
не планую, бо є маленька 
дитина. А от у минулому році 
їздили у Карпати. Провели 
там три тижні, жили у наме-
тах і витратили п'ять тисяч.

ДАНИЛО (17), АБІТУРІЄНТ:
— Цього разу без відпочинку. 
Готуюся до вступу в універси-
тет. Складав екзамени, тепер 
очікую результатів, а потім 
буде сам вступ, переїзд і ви-
рішення всіх питань.

СУСАННА (55), НЯНЯ:
— Їздила на відпочинок 
до Одеси. Побула там кіль-
ка днів, а потім поїхала у Та-
тарбунари. Це в області. І там 
дуже класне і чисте море. Ми 
там на базі відпочинку були.

СЕРГІЙ (49), БУХГАЛТЕРІЯ:
— А я вже відпочив. Літав 
у Єгипет. Провів там два тиж-
ні. Там я ходив на екскурсії 
по пам'ятках і просто відпо-
чивав. Сподіваюся, вражень 
вистачить на ціле літо.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Де плануєте відпочивати цього літа?

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073)0476879 

«Òåïåð òåõî-
ãëÿä òðàíñïîðòó 
ïðîâîäÿòü ó êó-

ùàõ íà çàêèíóò³é ìåòàëîáàç³… 
Íà ôîòî ìîæíà ïîáà÷èòè âñþ 
íåîáõ³äíó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó 
áàçó «ñåðòèô³êîâàíîãî» ïóíêòó 
ÎÒÊ. Òóò âàì ³ ï³äéîìíèêè, é 
îáëàäíàííÿ äëÿ ïåðåâ³ðêè äèì-
íîñò³, ãàëüì³âíî¿ ñèñòåìè…», — 
òàêèé ïîñò âèêëàâ íà ñâî¿é 
ñòîð³íö³ ó facebook ó ñåðåäó, 
4 ëèïíÿ, â³ííèöüêèé åêñïåðò ç 
îðãàí³çàö³¿ áåçïåêè äîðîæíüîãî 
ðóõó Âîëîäèìèð ×åðêàñ.

Â³í íàïèñàâ, ùî ðîá³òíèêè 
áåðóòü ãðîø³ ç âëàñíèê³â âàí-
òàæíîãî òðàíñïîðòó, íà ìóëÿæàõ 
ñòåíä³â ïðîâîäÿòü ôîòîô³êñàö³þ. 
À ïðîòîêîë ïðîéäåíîãî êîíòð-
îëþ íàäñèëàþòü ï³çí³øå ïîøòîþ, 
ùî º íåçàêîííî, áî äîêóìåíò ìà-
þòü âèäàâàòè íà ì³ñö³.

Ùî ñòàëî ïðè÷èíîþ âèíèê-
íåííÿ òàêî¿ ñõåìè?

ПІДПРИЄМЦІ НЕ МОЖУТЬ 
ПРАЦЮВАТИ 

Ñåðã³é Ðàä÷åíêî, êåð³âíèê îä-

í³º¿ ç êîìïàí³é, ÿêà íàäàâàëà ïî-
ñëóãè îáîâ’ÿçêîâîãî òåõí³÷íîãî 
êîíòðîëþ, ðîçïîâ³â íàì ïðî òå, 
÷îìó â Óêðà¿í³ ïî÷àòè çàêðèâà-
òèñÿ îô³ö³éí³ ïóíêòè, äå ìîæíà 
ïðîéòè òåõîãëÿä.

— Àêðåäèòàö³þ äëÿ òàêèõ 
ïóíêò³â ïðîâîäèòü íàöàãåíö³ÿ 
ç àêðåäèòàö³¿. Çà çàêîíîì, âîíè 
ìîæóòü ðîçãëÿäàòè çàÿâêó äî ï³â-
ðîêó. Öèì âîíè é êîðèñòóþòü-
ñÿ — ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ùå 
æîäåí ï³äïðèºìåöü íå îòðèìàâ 
äîçâ³ë íà ðîáîòó. Ó òèõ, õòî ïðà-
öþâàâ ðàí³øå, òåðì³í çàê³í÷óºòü-
ñÿ é ïóíêòè çàêðèâàþòüñÿ.

Ñåðã³é ðîçïîâ³äàº, ùî çàòÿ-
ãóâàííÿ àêðåäèòàö³¿ ïðèçâåëî 
äî çàêðèòòÿ á³ëüøîñò³ ñòàíö³é 
ÎÒÊ, çîêðåìà, ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³.

— Çàëèøèëîñÿ ê³ëüêà ñòàí-
ö³é, — ãîâîðèòü Ðàä÷åíêî. — 
À çâè÷àéíèì âîä³ÿì äîâîäèòüñÿ 
¿õàòè ÷åðåç âñþ îáëàñòü òóäè, äå 
ìîæíà îòðèìàòè ïðîòîêîë ÎÒÊ.

КОЧІВНИЙ «БІЗНЕС» 
¯õàòè ÷åðåç âñþ îáëàñòü — 

íå ºäèíèé âàð³àíò. Ùå ìîæíà 
ñêîðèñòàòèñÿ íàï³âëåãàëüíèìè 
ïåðåñóâíèìè ïóíêòàìè, ÿê³ êî-

ПО КРАЇНІ ЇЗДЯТЬ ФЕЙКОВІ 
ПУНКТИ ТЕХКОНТРОЛЮ 
Проблема  Посадовці затягують 
акредитацію підприємців, які бажають 
надавати послуги обов’язкового 
технічного контролю. Через це в Україні 
з’явилися напівлегальні кочові пункти, 
де можна пройти техогляд

÷óþòü ç îáëàñò³ â îáëàñòü. ßêðàç ç 
òàêèì ìè íåùîäàâíî ñòèêíóëèñÿ 
â Íåìèðîâ³.

— Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
ç’ÿâèâñÿ òàê çâàíèé ïåðåñóâíèé 
ïóíêò îáîâ’ÿçêîâîãî òåõí³÷íîãî 
êîíòðîëþ, — ïîÿñíþº Âîëîäè-
ìèð ×åðêàñ. — Ìè, êîëè ïî÷óëè 
öþ ³íôîðìàö³þ, îäðàçó ïðè¿õà-
ëè â Íåìèð³â ïîäèâèòèñÿ, ÿê öå 
ïðàöþº. ² ïîáà÷èëè, ùî º áóñèê 
íà êè¿âñüêèõ íîìåðàõ ³ç ïðè÷å-
ïîì, º ìóëÿæ ñòåíäó ç ãàëüì³â-
íîþ ñèñòåìîþ. 

ßê ïîÿñíþº ×åðêàñ, ïóíêò òåõ-
êîíòðîëþ ïîâèíåí ìàòè ñïåö³-
àëüíå îáëàäíàííÿ. Íàïðèêëàä: 
êðàíè-ï³äéîìíèêè àáî ÿìè äëÿ 
îãëÿäó àâòî çíèçó, ìàþòü áóòè 
ñòåíäè äëÿ ïåðåâ³ðêè ãàëüì³âíî¿ 
ñèñòåìè, ñâ³òëà ôàð, òîíóâàííÿ 
é òàê äàë³.

— Ìè òóò íå ïîáà÷èëè òàêèõ 
ïðèëàä³â, — êàæå ×åðêàñ. — Íà-
òîì³ñòü ìè ñïîñòåð³ãàëè, ÿê 
àâòîìîá³ëü çà¿õàâ íà ñòåíä äëÿ 
ïåðåâ³ðêè ãàëüì³âíî¿ ñèñòåìè. 
Íà öüîìó ñòåíä³ àâòî ïðîñòî 
ïîñòîÿëî, íàâ³òü êîëåñà íå êðó-

òèëèñÿ. Éîãî ñôîòîãðàôóâàëè, 
áî ôîòîô³êñàö³ÿ îáîâ’ÿçêîâà ³ íà 
öüîìó âñå.

ЯКА ФІРМА ПРОВОДИТЬ 
ПЕРЕСУВНИЙ ТЕХОГЛЯД?

Ðîá³òíèêè íà ì³ñö³ ïîêàçàëè 
ñâ³äîöòâî ïðî àòåñòàö³þ ïåðå-
ñóâíîãî ïóíêòó òåõêîíòðîëþ, 
âèäàíå ó 2015 ðîö³ êè¿âñüê³é 
êîìïàí³¿ «Òåêñòîí». Õîò³ëè çà-
ïèòàòè ó êåð³âíèêà ö³º¿ ô³ðìè 
ªâãåíà Ìàð÷åíêà ïðî ðîáîòó 
éîãî ïåðåñóâíèõ ïóíêò³â ç ìó-
ëÿæàìè ñòåíä³â. Çàòåëåôîíóâàëè 
çà íîìåðîì, ÿêèé çàðåºñòðîâàíèé 
çà êîìïàí³ºþ «Òåêñòîí». Ïðî-
òÿãîì ðîçìîâè ñëóõàâêó áðàëè 
òðè ð³çí³ æ³íêè, êîæí³é ç ÿêèõ 
äîâîäèëîñÿ íàíîâî ïîÿñíþâà-
òè ìåòó äçâ³íêà. Íà çàäíüîìó 
ïëàí³ ó öåé ÷àñ ëóíàëè âèñëîâè 
íà êøòàëò: «Äåñü ï³ä Â³ííèöåþ 
ïîì³òèëè ìàøèíè Ìàð÷åíêà…» 
Âðåøò³ íàì â³äïîâ³ëè, ÿêùî ìè 
õî÷åìî ïîãîâîðèòè, òî ìàºìî 
ïðèéòè íà ô³ðìó, à òåëåôîí 
íàø çàïèøóòü ³, ÿêùî çàõî÷óòü, 
òî ïåðåòåëåôîíóþòü.

ОТК, тобто обов’язковий тех-
нічний контроль, — це зви-
чайний техогляд авто. Згідно 
з чинним законодавством, його 
мають проходити вантажні 
автомобілі та ті, які викорис-
товуються для пасажирських 

перевезень. Під час такого 
технічного огляду обов’язкова 
фотофіксація. Протокол про 
проведення техконтролю ви-
дається на місці. 
Інформація із сайту Головного 
сервісного центру МВС.

Що таке техконтроль та для кого він?

Пересувний пункт техогляду ми сфотографували 
тиждень тому. Де він зараз — невідомо
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 У податковій працює з 1993 року 

  З травня 2014 року — виконував обов’язки 
першого заступника начальника ГУ Міндоходів 
у Вінницькій області 

  З 23 жовтня 2014 року працював на посаді 
першого заступника начальника Головного 
управління Державної Фіскальної служби 
у Вінницькій області. Начальником був Мирослав 
Продан, який зараз виконує обов’язки голови 
ДФС України 

  У березні 2016 року був призначений 
начальником Державної Фіскальної служби 
у Вінницькій області 

  З 2016 року у Осмоловського тричі проводили 
обшуки 

  Після обшуків 9 липня 2018 року, у нього 
вилучили дві банківські картки та мобільний 
телефон. Затриманий не був 

РУСЛАН ОСМОЛОВСЬКИЙ. 
ХТО ВІН?

ГЕННАДІЙ ТКАЧУК, НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ 

«Ситуація з обшуками в ДФС — це 
відповідь силовиків на масштабну 
боротьбу проти контрабанди, яку 
почав Гройсман. Справа проти керів-
ника вінницької ДФС Руслана Осмо-
ловського була відкрита в 2016 році. 

За цей час вже тричі у нього влаштовували маски-
шоу, але нічого не було знайдено. Адже справа 
повністю вигадана. Силовики по суті і сьогодні 

нічого не знайшли — вилучили кредитні картки, 
телефон. Я вважаю, що сьогоднішні дії — це спроба 
залякати фіскальну службу. Команда прем’єра по-
чала масштабну боротьбу з корупцією на митниці, 
яку кришували певні клани силовиків. У відповідь 
ми бачимо пресинг керівників ДФС. Реанімуються 
старі, сфабриковані справи, які використовуються 
як привід для обшуків, затримань та інших сило-
вих акцій. І я прогнозую, що це не остання акція 
залякування».

«Це помста Гройсману» 

КИРИЛ САЗОНОВ, ПОЛІТОЛОГ 

«…Ну, все, схоже, починається 
жесть. Боротьба Гройсмана з контр-
абандистами і їх «дахом» на митни-
ці переходить у формат відкритої 
війни. Здавалося б — не торгівля 
наркотиками, чи не нелегальний 

обіг зброї, просто контрабас. Але бабки в грі 
такі, що на виході війна. Сьогодні департамент 

«К» СБУ проводить обшуки вдома у начальника 
вінницького ДФС Руслана Осмоловського. Ну, 
зрозуміло всім — Вінниця. Там їх давно вичис-
тили. І це ответка прем’єру за спробу зачистити 
потоки контрабанди. Справа 2016 року, давно 
все перевірено, профільтровано і забуте. Але — 
почалася війна. З іншого боку — наївно було б 
розраховувати, що ці хлопці тихо матюкаючись, 
згорнуть схеми і підуть…» 

«Бабки в грі такі, що на виході війна» 

ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß

ОЛЕКСІЙ ШАРАПОВ, (067)9846245 

Ó ïîíåä³ëîê, 9 ëèïíÿ, ñèëî-
âèêè «ïîñòàâèëè íà âóõà» óñþ 
Â³ííèöþ. Í³ÿêî¿ ³íôîðìàö³¿ àí³ 
íà ñàéò³ ÑÁÓ, àí³ ó Ãåíïðîêó-
ðàòóð³ ùîäî îáøóê³â íå áóëî. 
Íå áóëî ³íôîðìàö³¿ ³ äî âå÷î-
ðà íà ñàéò³ ÄÔÑ. Óæå ïîò³ì 
ç’ÿâèëîñü êîðîòêå ïîâ³äîìëåííÿ: 
«Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÄÔÑ ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³ îô³ö³éíî ïî-
â³äîìëÿº, ùî 9 ëèïíÿ 2018 ðîêó 
æîäíèõ îáøóê³â â ïðèì³ùåíí³ 
ÃÓ ÄÔÑ ó Â³ííèöüê³é îáëàñ-
ò³ íå ïðîâîäèëîñü», — éøëîñÿ 
íà ñàéò³ ïîäàòê³âö³â.

Ìîæëèâî æîäíèõ îáøóê³â 
â êàá³íåò³ íå áóëî, àëå í³õòî 
íå âèêëþ÷èâ îáøóê³â ó êâàð-
òèð³ ³ â ãàðàæ³ Îñìîëîâñüêîãî, 
ÿê³ çàçíà÷åí³ â äåêëàðàö³¿ ïî-
äàòê³âöÿ ³ îôîðìëåí³ íà éîãî 
äðóæèíó. Ç³ ñâî¿õ äæåðåë æóð-
íàë³ñòè RIA îòðèìàëè ³íôîð-
ìàö³þ, ùî êâàðòèðà ãîëîâíîãî 
ïîäàòê³âöÿ îáëàñò³ çíàõîäèòüñÿ 
íà 600-ð³÷÷ÿ. Òàì áà÷èëè áàãàòî 
ñèëîâèê³â. Óæå ââå÷åð³ íà ñàéò³ 
ïîäàòê³âö³â ç’ÿâèëàñü ùå îäíà 
íîâèíà: «Êåð³âíèê ÃÓ ÄÔÑ 
ó îáëàñò³ Ðóñëàí Îñìîëîâñüêèé 
ïðîâ³â ðîáî÷ó íàðàäó». Ãîâîðèâ 
ïðî çàáîðãîâàíîñò³ ï³äïðèºìö³â 
ïåðåä äåðæàâîþ. Íà÷å ÿê í³÷îãî 
³ íå â³äáóâàºòüñÿ. Àëå íà ðîáîò³ 
äî öüîãî ÷àñó éîãî íå áóëî.

² â òîé ñàìèé ÷àñ äæåðåëî 
«Óêðà³íôîðìó» ïîâ³äîìèëî, ùî 
îáøóêè âñå æ áóëè. «Òàê, ä³éñíî 
ç ñàìîãî ðàíêó ó êâàðòèð³ íà-
÷àëüíèêà ÃÓ ÄÔÑ ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ Ðóñëàíà Îñìîëîâñüêîãî 
ïðîõîäÿòü îáøóêè. Êð³ì êâàð-
òèðè, ñë³ä÷³ ä³¿ ïðîâîäèëèñÿ 
ùå â ãàðàæ³ òà ìàøèí³. Âèëó-
÷åí³ äâ³ áàíê³âñüê³ êàðòêè òà 
ìîá³ëüíèé òåëåôîí», — ïîâ³äî-
ìèëî äæåðåëî. Ìàéæå îäíî÷àñ-
íî íà ñàéò³ «Ðåàë» ç’ÿâëÿºòüñÿ 
êîìåíòàð íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ 
ìàñîâî-ðîç’ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè 
Ïîäàòêîâî¿ ó Â³ííèöüê³é îá-
ëàñò³ Òà¿ñ³¿ Ãë³ìáîöüêî¿. «Òàê, 
ó ñë³äñòâà º ïèòàííÿ äî íà÷àëü-
íèêà, àëå öå áóäå âèð³øóâàòèñÿ 
â ðîáî÷îìó ïîðÿäêó. Â³í ïîâåð-
íóâñÿ íà ðîáîòó, ïðîâ³â íàðàäó. 
Á³ëüø òîãî, í³ ó â³äïóñòêó, í³ 
íà ë³êàðíÿíèé, íàñê³ëüêè ìåí³ 
â³äîìî, Ðóñëàí Îñìîëîâñüêèé 

íå çáèðàºòüñÿ», — ñêàçàëà Òà¿ñ³ÿ 
Ãë³ìáîöüêà. Òèì ñàìèì Ãë³ì-
áîöüêà ï³äòâåðäèëà ôàêò, ùî 
«ïèòàííÿ» äî Îñìîëîâñüêîãî ç³ 
ñòîðîíè ÑÁÓ/Ãåíïðîêóðàòóðè 
âñå æ òàêè áóëè. Äçâîíèìî ¿é. 
Â³äïîâ³äàº.

— Æîäíî¿ ñòîðîííüî¿ îñîáè, 
æîäíîãî ñï³âðîá³òíèêà ÑÁÓ, 
ïðîêóðàòóðè, Íàö³îíàëüíî¿ 
ïîë³ö³¿ â÷îðà (9 ëèïíÿ, — ðåä.) 
â ïðèì³ùåíí³ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè 
íå áóëî, — êàæå Ãë³ìáîöüêà. — 
ßêùî äî íà÷àëüíèêà º ÿê³ñü 
ïèòàííÿ, òî âîíè áóäóòü âèð³-
øóâàòèñÿ â ðîáî÷îìó ïîðÿäêó.

Ïîïðè âåëèêèé ðåçîíàíñ 
ñïðàâè, íà ñàéòàõ ñèëîâèê³â 
æîäíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ñë³ä-
÷³ ä³¿ íåìàº ³ äîíèí³. ² ïîêè 
æóðíàë³ñòè íàìàãàëèñü ä³çíà-
òèñü ïðî çàòðèìàííÿ ÷è îáøóêè 

ó ãîëîâíîãî ïîäàòê³âöÿ, äæåðå-
ëà ïîâ³äîìèëè: íà îë³ºæèðêîì-
á³íàò³ ³ ó äåÿêèõ ïðîâëàäíèõ 
äåïóòàò³â òàêîæ áóëè îáøóêè. 
Ïðî öå íàïèñàâ ³ æóðíàë³ñò Ðî-
ìàí Êîâàëüñüêèé. Æóðíàë³ñòè 
RIA/20minut.ua ïîäçâîíèëè 
äî ïðåñ-ñëóæáè ÑÁÓ ó Â³ííèöü-
ê³é îáëàñò³. Ïðåñ-ñåêðåòàð ²ðè-
íà Àëºêñººâà îïîñåðåäêîâàíî 
ï³äòâåðäèëà, ùî ñïåöîïåðàö³ÿ 
âñå æ áóëà.

— ß ìîæó íàðàç³ ï³äòâåðäèòè 
ïðîâåäåííÿ ðÿäó îáøóê³â ó Â³-
ííèö³ 9 ëèïíÿ. ² ìîæó ñêàçàòè, 
ùî çàòðèìàíü íå ïðîâîäèëî-
ñÿ ³ ïðî ï³äîçðó íàðàç³ í³êîìó 
íå ïîâ³äîìëÿëîñÿ, — ñêàçàëà 
ïðåñ-ñåêðåòàð óïðàâë³ííÿ ²ðèíà 
Àëºêñººâà. — ß íå ìîæó ñêàçàòè 
ì³ñöÿ, äå ïðîâîäèëèñÿ îáøóêè. 
Íå âîëîä³þ òàêîþ ³íôîðìàö³ºþ. 
Â³äîìî, ùî ïðàöþâàëè ñï³âðî-
á³òíèêè öåíòðàëüíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ.

Ç³ ñâî¿õ äæåðåë â ÑÁÓ æóðíà-
ë³ñòè RIA ä³çíàëèñü, ùî îáøóêè 
ïðîâîäèâ â³ää³ë «Ê» ÑÁÓ (â³ää³ë 
ïî áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ, — àâò).

ПЕТЯ «НАЇХАВ» НА ВОВУ? 
ВИБОРЧА КАМПАНІЯ ПОЧАЛАСЯ
Переполох  СБУ разом з 
Генпрокуратурою «трусили» вінницьких 
податківців. За інформацією джерел, обшук 
проводили у головного податківця області 
Руслана Осмоловського і не тільки у нього. 
RIA зібрала все, що відомо на сьогодні. Але 
вже зрозуміло — виборча кампанія почалася

Ïîïðè âåëè÷åçíèé 
ðåçîíàíñ ñïðàâè, 
íà ñàéòàõ ñèëîâèõ 
ñòðóêòóð æîäíîãî 
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
ñë³ä÷³ ä³¿ íåìàº

МИКОЛА ДАВИДЮК, ПОЛІТОЛОГ 

«Об’явлена Гройсманом війна контр-
абанді почала приносити перші 
плоди) правда, не ті, на які очіку-
вав сам прем’єр. Силовики почали 
нападати на людей Гройсмана, на-

магаючись накопати на нього самого. Зрозуміло, 
що дії останніх, це не самодіяльність, а ввічливі 
бажання президента. Котрий хоче зробити ручним 
прем’єра. І напади на вінницький ДФС, і негативні 
хвилі в пресі — все це пункти одного дискридита-
ційного плану».

«Силовики vs прем’єр» 
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МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073)0476879 

Íåùîäàâíî ó 
Â³ííèö³ ïî÷àëè 
ðåêîíñòðóêö³þ 

âõîäó äî Öåíòðàëüíîãî ì³ñüêî-
ãî ïàðêó ç áîêó Àðêè. Ðîáîòè 
âæå éäóòü ïîâíèì õîäîì. Á³ëÿ 
Àðêè ïîñòàâëÿòü ìóçè÷í³ ëàâêè, 
ïðèêðàñÿòü ñõîäè — âîíè áóäóòü 
ó âèãëÿä³ íîòíîãî ñòàíó, à ùå 
îíîâëÿòü îçåðî, ùî ïîðó÷. Ðîáî-
òè êîøòóþòü ìàéæå 15 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü. Òåíäåð íà ¿õ âèêîíàí-
íÿ âèãðàëà â³ííèöüêà áóä³âåëü-
íà êîìïàí³ÿ «Îëåð³ò». Îòðèìà-
ëà çàìîâëåííÿ â³ä äåïàðòàìåíòó 
êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà.  Çà 
äàíèìè Prozorro, á³çíåñìåíè ç 
ô³ðìè «Îëåð³ò» çà îñòàíí³ äâà ç 
ïîëîâèíîþ ðîêè ò³ëüêè ó Â³ííèö³ 
âèãðàëè òåíäåð³â íà 88 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü.

Ò³ëüêè äåïàðòàìåíò êàï³-
òàëüíîãî áóä³âíèöòâà çàïëàòèâ 
êîìïàí³¿ 81 ì³ëüéîí çà ïåð³îä 
2016–2018 ðîêè.

Ñåðåä íàéïðèáóòêîâ³øèõ ðî-
á³ò êîìïàí³¿ — ðåêîíñòðóêö³ÿ 
òðåòüî¿ ÷åðãè ïðîñïåêòó Êîñìî-
íàâò³â. Òàêîæ «Îëåð³ò» ðåìîíòóº 
øêîëè, äèòñàäêè.

Ðàçîì ç î÷³ëüíèöåþ ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ô³ëîñîô³ÿ 
Ñåðöÿ», ïðåäñòàâíèöåþ ãðî-
ìàäñüêîãî êîíòðîëþ äåðæçà-
êóï³âåëü Dozorro Þë³ºþ Ãðè-
ãîþ, ìè ïîäèâèëèñÿ ö³ òåíäåðè 
³ çíàéøëè áàãàòî ï³äîçð³ëèõ 
ìîìåíò³â.

ЕКОНОМІЯ 40 ТИСЯЧ 
ЗАМІСТЬ 900 ТИСЯЧ 

Ùîá «Îëåð³ò» îòðèìàâ çìîãó 
â³äðåìîíòóâàòè ê³íîçàë «Ðàéäóãà» 
â ì³ñüêîìó ïàðêó, äåïàðòàìåíò 
â³äõèëèâ äâîõ ó÷àñíèê³â òåíäåðó. 
² âçÿâ ïðîïîçèö³þ, ÿêà ìàéæå 
íà ì³ëüéîí áóëà äîðîæ÷îþ â³ä 
³íøèõ.

Ó÷àñòü áðàëè êîìïàí³¿ «ÌÓÐ», 
«Â³íïðîåêòáóä» òà «Îëåð³ò». Î÷³-
êóâàíà âàðò³ñòü ðîá³ò — 2 ì³ëü-
éîíè 995 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

«ÌÓÐ» òà «Â³íïðîåêòáóä» — 
çðîáèëè çíèæêó ìàéæå íà 900 
òèñÿ÷. «Îëåð³ò» - ò³ëüêè íà 40. 
Àëå îáðàëè òàêè éîãî. «ÌÓÐ» 
â³äìîâèâñÿ â³ä ïåðåìîãè.

«Â³íïðîåêòáóä» âèêëþ÷èëè ç 
ó÷àñíèê³â. Íàïèñàëè, ùî íå â³ä-
ïîâ³äàº òåíäåðó, àëå ùî ñàìå 
íå â³äïîâ³äàº — íå ïèøóòü. Ïå-
ðåìîãó îòðèìàâ «Îëåð³ò».

— «Â³íïðîåêòáóä» âçàãàë³ ïîäàâ 
çàãàëüí³ äîêóìåíòè, ÿê³ ïîäàþòü-
ñÿ íà áóäü-ÿêèé òåíäåð. Òàêà ñè-
òóàö³ÿ äóæå ñõîæà íà «òåõí³÷íîãî 
ó÷àñíèêà», — êàæå Þë³ÿ Ãðèãà.

РЕМОНТ ПРОСПЕКТУ 
КОСМОНАВТІВ 

«Îëåð³ò» âèêîíóâàâ ðåêîí-
ñòðóêö³þ òðåòüî¿ ÷åðãè íà ïðî-
ñïåêò³ Êîñìîíàâò³â. Çðîáèâ íàé-
âèã³äí³øó ïðîïîçèö³þ ì³ñüê³é 
ðàä³ â 42 ì³ëüéîíè òà 90 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü.Ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ îñíî-
âíîãî äîãîâîðó ñòîðîíè óêëàëè 
ùå ø³ñòü äîäàòêîâèõ. Îïðèëþä-
íèëè ò³ëüêè ÷îòèðè ç íèõ.

— Â³äñóòí³ñòü äâîõ äîäàòêîâèõ 

ЗАКРИЛИ ОЧІ НА ПОРУШЕННЯ 
У МІЛЬЙОННИХ ТЕНДЕРАХ 
Публічно  Компанія «Олеріт» 
впевнено отримує мільйонні замовлення 
на будівництво у Вінниці. Інші учасники 
тендерів розбігаються, коли бачать цю 
фірму — відмовляються підписувати 
угоди з замовником. Які порушення ми 
знайшли в аукціонах?

óãîä ïðèð³âíþºòüñÿ äî íåîïðè-
ëþäíåííÿ äîãîâîðó. ² º ïîðó-
øåííÿì çàêîíó «Ïðî ïóáë³÷í³ 
çàêóï³âë³», — êàæå Þë³ÿ.

Íåâäîâç³ äåïàðòàìåíò îãîëî-
ñèâ ùå îäèí òåíäåð — ïðî çà-
âåðøàëüí³ ðîáîòè íà ïðîñïåêò³.
Çìàãàëèñÿ äâ³ êîìïàí³¿: «Îëåð³ò» 
òà «Ñôåðà». Ïåðåì³ã ïåðøèé, 
õî÷à òóò âçàãàë³ òîðãè ìàëè á 
ñêàñóâàòè:

— Ìàëè á áóòè â³äõèëåí³ 
îáèäâà ó÷àñíèêè. «Îëåð³ò» òðà-
äèö³éíî ïîäàâ íåïîâíèé ïàêåò 
äîêóìåíò³â, à «Ñôåðà» — ÷àñòèíó 
³íôîðìàö³¿, ùî íå ïåðåäáà÷åíî 
óìîâàìè òåíäåðíî¿ äîêóìåíòà-
ö³¿, — ãîâîðèòü åêñïåðòêà Þë³ÿ 
Ãðèãà.

ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ 
ПЕРЕМОЖЦЯ 

Äåïàðòàìåíò øóêàâ êîìïàí³þ, 
ÿêà á â³äðåìîíòóâàëà øêîëó ¹ 20. 
Ïðîïîçèö³¿ ïîäàëè 13 ó÷àñíèê³â. 
Ó ô³íàë âèéøëè òðîº: «Àðêà-
ÏÒÔ», «Ïîä³ëëÿòåïëîåíåðãî³í-
âåñò» òà «Îëåð³ò». «Àðêà-ÏÒÔ», 
â³äìîâèëàñÿ óêëàäàòè äîãîâ³ð. 
«Ïîä³ëëÿòåïëîåíåðãî³íâåñò» äèñ-
êâàë³ô³êóâàëè, áî íå â³äïîâ³äàº 
óìîâàì òåíäåðó. Ïåðåìîãà çíîâó 
ä³ñòàëàñÿ «Îëåð³ò».

— Ó ïðîòîêîë³ ìàº áóòè çàçíà-
÷åíà ï³äñòàâà â³äõèëåííÿ. Íîð-
ìà äîòðèìàíà — «÷åðåç íåâ³ä-
ïîâ³äí³ñòü». ßêó ñàìå íåâ³äïî-
â³äí³ñòü, íà æàëü, âêàçóâàòè 
íå îáîâ’ÿçêîâî, àëå öå ðîáëÿòü 
äîáðîñîâ³ñí³ çàìîâíèêè, — êàæå 
Þë³ÿ Ãðèãà.

ВІДМОВИ В ОСТАННІЙ 
МОМЕНТ 

Â àóêö³îí³ íà ðåêîíñòðóêö³þ 
âõîäó â Öåíòðàëüíèé ì³ñüêèé 
ïàðê ïåðåìàãàº «Ñôåðà». Àëå 
â îñòàíí³é ìîìåíò â³äìîâëÿºòüñÿ 
ï³äïèñóâàòè äîãîâ³ð ³ç ì³ñüêðà-
äîþ. Ïåðåìîæöåì ñòàº «Îëåð³ò». 
Âîñåíè 2017 çà 6 ì³ëüéîí³â ïî-
òð³áíî áóëî óòåïëèòè äèòñàäîê. 
Ïåðåìîæåöü, êîìïàí³ÿ «Ðîñ-
ëàíà», â³äìîâëÿºòüñÿ ï³äïèñó-
âàòè äîãîâ³ð. Òåíäåð ïåðåéøîâ 
äî «Îëåð³ò».

— «Îëåð³ò» íå ïîäàâ äîäàòêè 
ïðî äîãîâ³ðíó ö³íó äëÿ ï³äòâåð-
äæåííÿ âèêîíàííÿ àíàëîã³÷íèõ 
ðîá³ò. Ïðîïîçèö³ÿ «Îëåð³òó» 
íå ìàº ëèñò-çãîäó ïðî ïåðñî-
íàëüí³ äàí³. Çàìîâíèê ìàâ â³ä-
õèëèòè ïðîïîçèö³þ, — çàçíà÷àº 
Þë³ÿ Ãðèãà.

Çà âñ³ìà ïîðóøåííÿìè, 
îïèñàíèìè ó öüîìó 
ìàòåð³àë³, â³äïîâ³äí³ 
îðãàíè îòðèìàëè 
çâåðíåííÿ. ×åêàºìî 
â³äïîâ³äåé

За даними аналітичної системи 
YouControl, компанія заснова-
на у 2002 році Рітою Гончар. 
До 2018-го фірма змінила кіль-
кох директорів: Олег Гончар, 
Богдан Венгер, Володимир 
Войцишенко. Зараз компанією 
керує Федір Шадура.
Знаходиться компанія за адре-
сою: провулок Цегельний, буди-
нок 2. Тут же зареєстроване інше 
підприємство — «ЛТД АРКОНІ», 
яке очолює Сергій Гончар. Ця 
компанія постачає фарбу різним 
комунальним закладам. Про це 
дізнаємося з Prozorro.

За інформацією видання «Наші 
гроші», у 2015-му Вінницька 
міська рада замовила в «Оле-
ріт» реконструкцію дитсадка 
на Порика, реконструкція яко-
го, якщо перерахувати на ме-
три, обійшлася дорожче, ніж 
купити житло в новобудові 
того часу.
Також журналісти зазначали, 
що у 2008 році фірма «Арконі» 
Олега Гончара отримувала під-
ряд на завершення реконструк-
ції дев’ятого поверху Вінниць-
кого міськвиконкому вартістю 
0,92 мільйона гривень.

Що ми знаємо про «Олеріт»

Ігор Кравець, директор департа-
менту капітального будівництва 
міської ради та Сергій Слободяник, 
головний спеціаліст департаменту 
прокоментували підозрілі момен-
ти, які ми знайшли в тендерах. 
Про ігнорування неповного 
пакету документів:
— Ми не вимагали від учасників 
листи-згоди на обробку персо-
нальних даних, які не надала 
фірма «Олеріт». Подати такий 
лист мав тільки переможець 
тендеру і про це сказано в тен-
дерній документації, — каже 
Слободяник. — Коли «Олеріт» 
переміг — надав цей лист.
Також Сергій зазначив, що де-
партамент відповідно до Закону 
України «Про публічні закупівлі» 
вимагав від учасників довідку 
про виконання аналогічних ро-
біт, і цього було достатньо для 
підтвердження кваліфікації 
учасника. Надання кошторисів 
до договірної ціни тендерною 
документацією не вимагалося.
Про те, що не опублікували 
додаткові угоди до основного 
договору на 42 мільйони:
— Згідно з законом «Про публічні 
закупівлі», ми не зобов’язані пу-
блікувати на Prozorro додаткові 
угоди, — каже Ігор Кравець. — 
Ми маємо публікувати повідо-
млення про зміни до договору 
у відповідній формі. І ми це 
зробили. Самі угоди публікувати 
не обов’язково.

Про ремонт «Райдуги»:
Ігор Кравець зазначив, що ре-
конструкція «Райдуги» далі пла-
нів не просунулася.
— Про ремонт «Райдуги», 
то тендер ми провели, але 
самого ремонту не відбуло-
ся, — каже Кравець. — Про-
ект заморозили, виконавець 
не отримав ні копійки. Чи буде 
продовжений — не можу сказа-
ти. На 2018-й рік точно не пе-
редбачено бюджетом.
Про відхилення інших учас-
ників та відмови:
— Буває таке, що учасники 
опускають вартість на аукці-
онах занадто низько, — каже 
Кравець. — Коли справа дохо-
дить до підписання договорів, 
то вони розуміють, що грошей 
їм не вистачить. Тоді відмовля-
ються від тендеру. Щодо того, 
що ми дискваліфікували кількох 
учасників — причину ми пові-
домили — через невідповідність 
вимогам.
Кравець зазначає, що у випадку, 
якщо хтось із дискваліфікованих 
не був згоден з таким рішен-
ням — мали право звернутись 
для оскарження до антимоно-
польного комітету.
—Хотів би зазначити, що про-
тягом 2016–2018 років, завдя-
ки тендерам на Prozorro, де-
партамент зекономив близько 
110 мільйонів гривень бюджет-
них коштів. 

Порушення — не порушення 

НАЙБІЛЬШЕ ЗАРОБИЛИ НА БУДІВНИЦТВІ
Компанії, яким найбільше заплатив департамент капітального 
будівництва за 2016–2018 роки

111 300 000
Компанія «БМУ-3» 

Це було одне замовлення 
на ремонт школи № 8.

56 495 000 
ТОВ «МСУ-2» 

Один тендер на ремонт 
Київського мосту.

204 000 000 
Розділили кілька десятків 

інших компаній

81 315 173 
ТОВ «Олеріт» 

Сім замовлень. У чотирьох із них переможці відмовилися 
підписувати договори з департаментом, поступившись 
місцем «Олеріту». У двох компаніях подала не всі 
документи, через що мали б отримати дискваліфікацію. 
У одному замовник не оприлюднив дві додаткові угоди 
договору, що є підозрілим.

453 000 000
Витратив 

департамент 

За даними Prozorro

ÃÐÎØ²
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Оштрафували 
за сина
 Îï³âíî÷³ 9 ëèïíÿ äî ïî-
ë³ö³¿ çâåðíóëàñÿ æèòåëüêà 
ì³ñòà Êîçÿòèí. Âîíà ïîâ³-
äîìèëà, ùî çíèê ¿¿ 6-ð³÷-
íèé ñèí. Äèòèíó øâèäêî 
çíàéøëè ïðàâîîõîðîíö³. 
Ìàëèé áóâ ó ñóñ³ä³â. Ñòàëî 
â³äîìî, ùî ìàòè çàëèøèëà 
ñèíà ãðàòèñÿ ç ñóñ³äñüêèìè 
ä³òüìè òà ï³øëà ó ñïðàâàõ. 
Ïîâåðíóëàñÿ äîäîìó ëèøå 
îï³âíî÷³. Òîä³ æ ³ ïî÷àëà 
øóêàòè äèòèíó.
— ßê ðîçïîâ³ëà ñóñ³äêà, 
õëîï÷èêà ¿é ïðèâåëà íåçíà-
éîìà æ³íêà, ÿêà ïîì³òèëà 
éîãî á³ëÿ ìàãàçèíó. Âîíà 
çàâåëà äèòèíó äî áóäèí-
êó, íà ÿêèé â³í âêàçàâ, 
àëå ç äîðîñëèõ òàì í³êîãî 
íå áóëî. Àáè íå çàëèøà-
òè éîãî ñàìîãî íà âóëèö³ 
â í³÷íèé ÷àñ, æ³íêà çàëè-
øèëà éîãî ó ñóñ³ä³â, — êà-
æóòü ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿ 
ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. 
Íà ìàò³ð äèòèíè ïðàâîîõî-
ðîíö³ ñêëàëè àäì³í³ñòðà-
òèâíèé ïðîòîêîë çà ñòàò-
òåþ 184 ÊÓïÀÏ (Íåâè-
êîíàííÿ áàòüêàìè àáî 
îñîáàìè, ùî ¿õ çàì³íþþòü, 
îáîâ'ÿçê³â ùîäî âèõîâàííÿ 
ä³òåé).
Ñàíêö³ÿ ñòàòò³ ïåðåäáà÷àº 
øòðàô äî 51 ãðèâí³. Òèì 
÷àñîì, ñëóæáà ó ñïðàâàõ 
ä³òåé òà ñîö³àëüí³ ñëóæáè 
âèð³øóþòü ïîäàëüøó äîëþ 
6-ð³÷íîãî õëîï÷èêà.

Встановили 
маячки
 Ó òåñòîâîìó ðåæèì³ 
â Ïðîçîðèõ îô³ñàõ ì³ñòà 
ïðàöþþòü çâóêîâ³ ìàÿ÷êè 
äëÿ ñëîáîçðÿ÷èõ. ¯õ âñòàíî-
âèëè íàä âõ³äíèìè äâåðèìà 
ó ïðèì³ùåííÿ. 
— Ñëàáîçðÿ÷³ â³ííè÷àíè, 
íà ñâî¿õ òåëåôîíàõ òà 
ñïåö³àëüíèõ ïóëüòàõ ìàþòü 
ñïåö³àëüí³ ïðîãðàìè, ÿê³ 
ñèíõðîí³çîâàí³ ³ç ìàÿ÷êîì. 
Ïðîãðàìà àêòèâ³çóºòüñÿ 
íà â³äñòàí³ 20–30 ìåòð³â: 
âìèêàºòüñÿ â³äïîâ³äíèé 
ñèãíàë, ÿêèé äîïîìàãàº 
ñëàáîçðÿ÷èì ëþäÿì ä³ñ-
òàòèñü äî âõ³äíèõ äâåðåé, — 
ðîçïîâ³ëà äèðåêòîð äåïàð-
òàìåíòó àäì³í³ñòðàòèâíèõ 
ïîñëóã Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ²ðèíà Êîï÷óê.
ßêùî æ â³ííè÷àíè, ÿê³ 
êîðèñòóþòüñÿ çâóêîâèì 
ìàÿ÷êîì, îö³íÿòü éîãî ïî-
çèòèâíî, òî òàê³ æ ïðèñòðî¿ 
áóäóòü âñòàíîâëþâàòèñü 
â ì³ñöÿõ ìàñîâîãî â³äâ³äó-
âàííÿ: ó âåëèêèõ ñóïåðìàð-
êåòàõ, àïòåêàõ, ë³êàðíÿõ.

КОРОТКОКОРОТКО

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

— ß ç äèòèí-
ñòâà ìð³ÿâ áóòè 
ïðàâîîõîðîíöåì ³ 

íàâ÷àâñÿ â ñïåö³àë³çîâàíîìó íà-
â÷àëüíîìó çàêëàä³ íà ñë³ä÷îãî, 
ÿêèé çàê³í÷èâ ç â³äçíàêîþ, — òàê 
ðîçêàçóâàâ ïðî ñåáå ïåðåä êî-
ì³ñ³ºþ, ÿêà îáèðàº êåð³âíèê³â 
ï³äðîçä³ë³â Äåðæàâíîãî áþðî 
ðîçñë³äóâàíü, íà÷àëüíèê Õì³ëü-
íèöüêî¿ ïîë³ö³¿ Äìèòðî Ðóäåíêî.

Öåé ïîë³öåéñüêèé ðàí³øå ïðà-
öþâàâ ñë³ä÷èì â îáëàñíîìó ãëàâ-
êó ÌÂÑ, à ï³ñëÿ àòåñòàö³¿ ï³øîâ 
íà ï³äâèùåííÿ ³ î÷îëèâ ï³äðîçä³ë 
Íàöïîë³ö³¿ â Õì³ëüíèêó. Òåïåð 
îò ïðîáóºòüñÿ íà êåð³âíèêà â 
Äåðæàâíîìó áþðî ðîçñë³äóâàíü. 
Õî÷å ñòàòè íà÷àëüíèêîì ÄÁÐ 
íå â íàø³é, à â ñóñ³äí³é îáëàñò³. 
Ïîäàâ äîêóìåíòè íà êåð³âíèêà 
Õìåëüíèöüêîãî óïðàâë³ííÿ.

Äåðæàâíå áþðî ðîçñë³äóâàíü — 
öå ïðàâîîõîðîííèé îðãàí, ÿêèé 
ðîçñë³äóâàòèìå çëî÷èíè ïðàâî-
îõîðîíö³â, ñóää³â òà âèñîêî-
ïîñàäîâö³â ³ ïåðåáåðå íà ñåáå 
ôóíêö³þ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà 
ïðîêóðàòóðè. Äî âåðåñíÿ çàïëà-
íóâàëè ç³áðàòè øòàò â ðåã³îíàõ. 
ßêðàç çàðàç ³äóòü êîíêóðñè íà 
íà÷àëüíèê³â, çàì³â, ñë³ä÷èõ.

×è íå íàéá³ëüøå ñåðåä óñ³õ 
êàíäèäàò³â íà êåð³âíó ïîñàäó 
â Áþðî ãîâîðÿòü ïðî Äìèòðà 
Ðóäåíêà. Ïèøóòü ó Ôåéñáóêó 

ïîñòè ³ çãàäóþòü, ùî ñàìå â³í 
ÿê ñë³ä÷èé ñâîãî ÷àñó ñêëàâ îá-
âèíóâàëüíèé àêò íà â³ííèöüêîãî 
ïðàâîçàõèñíèêà Äìèòðà Ãðîéñìà-
íà, êðèì³íàëüíà ñïðàâà ÿêîãî çà-
âåðøèëàñÿ âèíåñåííÿì âèïðàâ-
äàëüíîãî âèðîêó. Ïîñìåðòíîãî.

Ïðî ïðè÷åòí³ñòü äî ñôàáðèêî-
âàíî¿ ùå ì³ë³ö³ºþ ïîðíîñïðàâè 
Äìèòðà Ãðîéñìàíà ïðàâîçàõèñ-
íèêè íàãàäóâàëè Äìèòðó Ðóäåíêó, 
êîëè òîé ïðîéøîâ ïåðåàòåñòàö³þ 
â ïîë³ö³þ ³ çäîáóâ ï³äâèùåííÿ. 
Òîä³ íîâîïðèçíà÷åíèé íà÷àëü-
íèê äàâàâ ïðåñ-êîíôåðåíö³þ ³ 
ïîÿñíþâàâ: éîìó ïåðåäàëè ñïðàâó 
â³ä ³íøîãî ñë³ä÷îãî, ùîá ò³ëüêè 
îáâèíóâàëüíèé íàïðàâèâ äî ñóäó.

Âïëèíóòè íà ïðîñóâàííÿ 
ïî ñëóæá³ Äìèòðà Ðóäåíêà äðóç³ 
³ êîëåãè Äìèòðà Ãðîéñìàíà, ÿêèé 
ðàïòîâî ïîìåð çà ì³ñÿöü äî âè-
ðîêó, òîä³ íå çìîãëè. Çàòå íàñî-
ëèëè ïðàâîîõîðîíöþ, êîëè òîé 
ïîäàâñÿ íà ïîñàäó â ÍÀÁÓ ³ áóâ 
íàâ³òü ðåêîìåíäîâàíèé äî ïðè-
çíà÷åííÿ. Ðåêîìåíäàö³þ âðåøò³ 
â³äêëèêàëè.

Ó Ãåëüñèíñüê³é ñï³ëö³ ç ïðàâ 
ëþäèíè òîä³ çàêëèêàëè «íå äî-
ïóñòèòè ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñà-
äó Îäåñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî 
óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíîãî àí-
òèêîðóïö³éíîãî áþðî Äìèòðà 
Ðóäåíêà, ÿê îñîáè, ùî íå ìàº 
íàëåæíèõ ìîðàëüíèé ÿêîñòåé 
³ áåçïîñåðåäíüî áóëà àêòèâíî 
ïîâ’ÿçàíà ç ôàáðèêóâàííÿì çà-
ìîâíîãî êðèì³íàëüíîãî ïåðå-

ДВОЄ З ВІННИЦІ РВУТЬСЯ 
В БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ 
Характер кандидата  Правоохоронець, 
який був замішаний у сфабрикованій 
порносправі. І заступник прокурора 
області, спійманий на хабарі. Двох 
скандально відомих вінничан редакція 
знайшла серед кандидатів на посади 
керівників Державного бюро розслідувань. 
Обоє вони хочуть очолити управління ДБР 
в сусідній Хмельницькій області

ñë³äóâàííÿ óêðà¿íñüêîãî ïðàâî-
çàõèñíèêà, çà ÿêå í³õòî íå ïîí³ñ 
íàëåæíîãî ïîêàðàííÿ».

ßê Äìèòðî Ãðîéñìàí îïóáë³-
êóâàâ ó ñâîºìó áëîç³ ôîòîãðàô³þ 
ñòàòóåòêè ÷îëîâ³÷îãî ñòàòåâîãî 
îðãàíó íà Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè 
òà ÷èì öå äëÿ íüîãî îáåðíóëîñÿ, 
RIA ïèñàëà â ö³ë³é ñåð³¿ ïóáë³-
êàö³é. Çàðàç íàãàäàºìî êîðîòêî: 
ïðàâîçàõèñíèê ó òàêèé ñïîñ³á 
ïðî³ëþñòðóâàâ íàðóãó ìîæíî-
âëàäö³â íàä îñíîâíèì Çàêîíîì 
Äåðæàâè.

— «Ïðèøèëè» éîìó íàðóãó íàä 
äåðæàâíèìè ñèìâîëàìè ³ ïîøè-

ðåííÿ ïîðíîãðàô³¿. Öå àáñóðä, 
öÿ ñïðàâà âèñìîêòàíà ïðîñòî ç 
ïàëüöÿ, — êàæå ïðàâîçàõèñíèöÿ 
ªâãåí³ÿ Çàêðåâñüêà é íàãàäóº, ùî 
Äìèòðà Ãðîéñìàíà ó òàêèé ñïî-
ñ³á êàðàëà ì³ë³öåéñüêà ñèñòåìà, 
áî äîï³ê àêòèâíîþ ïðîòèä³ºþ 
ñâàâ³ëëþ ïåðåâåðòí³â ó ïîãîíàõ.

Ïåðåàòåñòîâàíîìó â ïîë³öåé-
ñüêîãî íà÷àëüíèêà ì³ë³öåéñüêîìó 
ñë³ä÷îìó äðóç³ ïîê³éíîãî ïðàâî-
çàõèñíèêà íå äàþòü çàáóòè ñïðàâó 
Ãðîéñìàíà. Ïðîçâó÷àëî ïèòàííÿ 
ïðî íå¿ ³ íà ñï³âáåñ³ä³ â êîì³ñ³¿ 
ÄÁÐ, ÿêó Äìèòðî Ðóäåíêî ïðî-
õîäèâ 6 ëèïíÿ. Â³äïîâ³äü ïðî-
çâó÷àëà òàêà æ, ÿê ³ ðàí³øå áóëà 
ç öüîãî ïðèâîäó:

— ß çàéìàâñÿ ö³ºþ ñïðàâîþ 
âñüîãî 10 äí³â. Îòðèìàâ ¿¿ ïî-
âí³ñòþ ãîòîâîþ, ³ â ìåíå íå áóëî 
ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî òî íå º çëî-
÷èíîì…

ßê çðåàãóº êîíêóðñíà êîì³-

ñ³ÿ íà «ïîðíîåï³çîä» á³îãðàô³¿ 
êàíäèäàòà Ðóäåíêà, ñòàíå â³äî-
ìî, êîëè ïðîâåäóòü ñï³âáåñ³äè ç 
óñ³ìà ïðåòåíäåíòàìè. Ïîêè ùî 
ðåéòèíãó êàíäèäàò³â íà Óðÿäî-
âîìó ïîðòàë³, äå ðîçì³ùóþòü ³í-
ôîðìàö³þ ïðî ïåðåá³ã êîíêóðñó 
â ÄÁÐ, íåìàº.

Ñåðåä îñòàíí³õ îíîâëåíü òàì 
áà÷èìî ñïèñêè çàïðîøåíèõ 
íà ñï³âáåñ³äè ³ ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî òå, ùî óñ³ êàíäèäàòè ïðî-
éäóòü ïîë³ãðàô, ïåðø í³æ êîì³ñ³ÿ 
ïðèéìàòèìå îñòàòî÷íå ð³øåííÿ.

Ö³êàâî òàêîæ, ÷è ç³ãðàº ðîëü 
ó â³äáîð³ íà÷àëüíèê³â äåùî ³í-
øîãî ðîäó êðèì³íàëüíèé ìîìåíò 
â ³ñòîð³¿ ùå îäíîãî êàíäèäàòà ç 
Â³ííèö³. Ïîäàâñÿ íà íà÷àëüíèêà  
òîãî æ Õìåëüíèöüêîãî óïðàâë³í-
íÿ ÄÁÐ ùå îäèí ñêàíäàëüíî â³-
äîìèé â³ííè÷àíèí — êîëèøí³é 
çàñòóïíèê ïðîêóðîðà Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ Îëåêñàíäð Ïîïåñêî.

Éîãî ïð³çâèùå áà÷èìî ó ñïèñ-
êó äîïóùåíèõ äî êîíêóðñó. À 
íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ Îëåêñàíäðà 
Ïîïåñêà, êîëè â³í ùå áóâ ïðè 
ïîñàä³, âçÿëè íà õàáàð³. 

ÍÀÁÓ ðàçîì ³ç ÑÁÓ çàòðè-
ìàëè ïðîêóðîðà ðàçîì ç äâîìà 
ïîñåðåäíèêàìè ï³ñëÿ îòðèìàííÿ 
5 òèñÿ÷ äîëàð³â çà çàêðèòòÿ êðè-
ì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðî ñà-
ìîâ³ëüíå çàõîïëåííÿ 50 ãåêòàð³â 
çåìåëü ñ³ëüãîñïïðèçíà÷åííÿ. Óñ³õ 
áðàëè çà ì³ñöÿìè ¿õíüîãî ïðî-
æèâàííÿ. À ì³ñöå ïðîæèâàííÿ 
ãîëîâíîãî ô³ãóðàíòà — çàì³ñü-
êèé ìàºòîê, ÿêèì âîëîä³º éîãî 
äðóæèíà.

Íåâäîâç³ ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ 
Îëåêñàíäð Ïîïåñêî çâ³ëüíèâñÿ 
ç ïðîêóðàòóðè çà âëàñíèì áàæàí-
íÿì. Ï³çí³øå â³í òà ðåøòà ô³ãó-
ðàíò³â ñïðàâè óêëàëè ç³ ñë³ä÷èì 
óãîäó ïðî âèçíàííÿ âèíóâàòîñò³. 
Ïðî öå ì³ñÿöü òîìó ïîâ³äîìèëà 
ïðåñ³ Ñïåö³àë³çîâàíà àíòèêîðóï-
ö³éíà ïðîêóðàòóðà.

На 27 керівних посад у Держав-
не бюро розслідувань подали 
заявки 434 людини, усього — 
731 пакет документів (частина 
кандидатів подалися на кілька 
посад одразу). Більше 40% пре-
тендентів — це діючі правоохо-
ронці. Приблизно 29% — праців-
ники різних державних органів. 
12% — адвокати, бізнесмени, ви-
кладачі. Ще 9% — непрацюючі.
Громадські активісти проана-
лізували тільки десятину з усіх 
кандидатів на начальників ДБР 
у регіонах та знайшли серед 

них і люстрованих чиновни-
ків, і фігурантів кримінальних, 
адміністративних чи дисциплі-
нарних проваджень, і героїв 
скандальних журналістських 
розслідувань, пов’язаних з при-
ховуванням статків.
У відкритих джерелах RIA зна-
йшла ТОП найодіозніших пре-
тендентів на керівників ДБР і 
в цьому ТОПі поставили на третє 
місце екс-заступника прокурора 
Вінницької області Олександра 
Попеска. А ось Дмитра Руденка 
серед найодіозніших немає.

Хто ще бажає керувати в ДБР

Діючий поліцейський Дмитро Руденко і колишній 
прокурор Олександр Попеско. Обоє хочуть керувати 
управлінням Державного бюро розслідувань у сусідній 
Хмельницькій області

Äåðæàâíå áþðî 
ðîçñë³äóâàíü ïåðåáåðå 
íà ñåáå ôóíêö³þ 
ñë³äñòâà ïðîêóðàòóðè 
³ áóäå âåñòè ñïðàâè 
÷èí³â ³ ñóää³â
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ïîñòàíîâà Êàá-
ì³íó ¹ 329, ÿêà 

ïî÷àëà ä³ÿòè ç 1 òðàâíÿ 2018-ãî, 
çðîáèëà æîðñòê³øèìè ïðàâèëà 
íàðàõóâàííÿ ñóáñèä³é. Ìàºòå 
âåëèêå æèòëî? Êóïèëè àâòî ì³æ 
2013–2018 ðîêàìè? Ïðàöþº-
òå íåîô³ö³éíî àáî ïðîïèñàí³ â 
êâàðòèð³ ðîäè÷³ âæå äàâíî æè-
âóòü çà êîðäîíîì? ª äóæå âèñîê³ 
øàíñè, ùî çíèæêè íà êîìóíàëêó 
ó âàñ âæå íåìàº.

СТАВЛЯТЬ БАТЬКІВ ПРОТИ 
ДІТЕЙ 

Ïîãîâîðèëè ç â³ííè÷àíàìè 
ïðî òå, ùî íàéá³ëüøå áåíòåæèòü 
â ñèñòåì³ ñóáñèä³é. Ó «Ïðîçîðîìó 
îô³ñ³» íà Âèøåíüö³ 9 ëèïíÿ áóëî 
äóæå ëþäíî: ñèä³ëè äåñÿòêè ãî-
ðîäÿí, ÷åêàëè íà êîíñóëüòàö³þ.

Îïèòóâàí³ íàìè ëþäè îáóðþ-
âàëèñÿ íà òå, ùî äëÿ îòðèìàííÿ 
ñóáñèä³¿ âîíè ìàþòü ïîçáàâèòè 
æèòëà ñâî¿õ ä³òåé. Áî ò³ ç íèìè 
á³ëüøå íå æèâóòü, àëå äîñ³ ïðî-
ïèñàí³.

— Äóìàþ, ùî ìåí³ íå ïðîäî-
âæèëè ñóáñèä³þ, áî ïåíñ³ÿ â ìåíå 
òðîõè á³ëüøà ñòàëà. ² â êâàðòèð³ 
ñèí ïðîïèñàíèé. Ïî-íîâîìó çíî-
âó âñå äîâåäåòüñÿ ðîáèòè, — êàçàâ 
â³ííè÷àíèí Àíàòîë³é.

À 54-ð³÷íà Íàòàë³ÿ ðîçêàçà-
ëà, ùî âîíà ì³íÿº ñóáñèä³þ íà 
ï³ëüãó.

— ²ç ñóáñèä³ºþ â ìåíå íå âèõî-

äèòü íà ë³òî. Ðîáëþ ï³ëüãó íà 50% 
çíèæêè. À âçèìêó áóäó îôîðìëÿ-
òè äåðæäîïîìîãó, — êàçàëà æ³íêà. 

² ÿêùî ðîçìîâà ç Íàòàë³ºþ 
ïðîéøëà ñïîê³éíî, òî â³ííè-
÷àíêà Àëëà Æäàíîâà íå õîâàëà 
ñâîãî îáóðåííÿ.

— Öå ñïðàâæí³é äóðäîì! Ùîá 
ïîòðàïèòè íà êîíñóëüòàö³þ, 
ÿ ì³ñÿöü òîìó âçÿëà òàëîí÷èê, 
à ñüîãîäí³ ïðèéøëà ó âèçíà÷åíèé 
÷àñ, àëå âæå äâ³ ãîäèíè ó ÷åð-
ç³! — åìîö³éíî êàçàëà æ³íêà. — 
Ïðî íîâ³ ïðàâèëà ïðèçíà÷åííÿ 
ñóáñèä³é… ÿ äóìàþ, ùî âîíè 
ïðîñòî ïàëüöåì òèêàþòü, êîìó 
äàòè, à êîìó í³. Ñèí ïðîïèñàíèé 
ó ìî¿é êâàðòèð³, àëå íå æèâå ç³ 
ìíîþ. Òàê ìåíå çìóøóþòü éîãî 
âèïèñàòè, áî ³íàêøå ñóáñèä³¿ 
íå áóäå. Öå âçàãàë³ íîðìàëüíî? 
À ÿêùî ÿ çàâòðà ïîìðó, òî ÿê â³í 
äîêàæå, ùî öå éîãî êâàðòèðà?

МАЮ РОЗЛУЧИТИСЯ З 
ЧОЛОВІКОМ 

Ïðî ïðîáëåìè ç³ çíèæêîþ 
íà êîìóíàëêó ä³çíàëèñÿ â³ä 
â³ííè÷àí ³ â Ôåéñáóêó (goo.
gl/8g9VGJ). Ëþäè ïèñàëè ïðî 
òå, ùî äëÿ îòðèìàííÿ ñóáñèä³é 
äîâîäèòüñÿ «ðîçëó÷àòèñÿ» òà «âè-
ñåëÿòè» ä³òåé.

«Ìåí³ ñêàñóâàëè, áî â ìåíå 
ïðîïèñàíà äî÷êà, ÿêà âè¿õàëà 
çà êîðäîí. Óæå òàì ìàéæå äâà 
ðîêè ç ñ³ì’ºþ. Àáî âèïèñóé, àáî 
ñóáñèä³é íå áóäå. Òî õ³áà ìîÿ äè-
òèíà ìàº áóòè áåçïðèòóëüíîþ?» — 
ïèñàëà êîðèñòóâà÷êà Ôåéñáóêó 
Òåòÿíà Êàðóê-Äæèãà.

ДЛЯ СУБСИДІЇ «РОЗЛУЧАЮТЬ» 
СІМ’Ї ТА «ВИПИСУЮТЬ» ДІТЕЙ 
Без знижок  Цієї весни почали діяти 
жорсткі правила призначення субсидій 
на комуналку. Її не матимуть люди з 
великим житлом, заробітчани й ті, що 
отримують зарплату в конвертах. Ще 
рахують дохід всіх прописаних членів 
сім’ї, навіть якщо вони не живуть 
за пропискою. Яким чином вирішити ці 
проблеми та мати субсидію?

«Ìè æèâåìî â ÷àñòèí³ áóäèí-
êó, çàãàëîì ï’ÿòü ñ³ìåé. Çà íà-
øîþ àäðåñîþ º áóäèíîê À ³ Á, 
îò ó öèõ äâîõ áóäèíêàõ ïðîïèñà-
íî 37 ëþäåé. Ùîá ìåí³ âèäàëè 
ñóáñèä³þ, ìåí³ ïîòð³áíî êîï³þ 
ïàñïîðòà ³ ³äåíòèô³êàö³éí³ êîäè 
âñ³õ 37 ëþäåé, à öå ñóïåðå÷èòü çà-
êîíó!» — ïèøå â³ííè÷àíêà Îëüãà 
Ìàö³ïóðà.

«Æèâåìî ç ÷îëîâ³êîì îêðåìî, 
àëå íå ðîçëó÷åí³. Äîãëÿäàþ çà ìà-
ìîþ ³íâàë³äîì, ìàþ ñèíà-ó÷íÿ òà 
ìàìèíó ïåíñ³þ. Ñóáñèä³þ çàáðà-
ëè, ñêàçàëè, ùî ìàþ ðîçëó÷èòèñü 
ç ÷îëîâ³êîì àáî ïðîñèòè â íüîãî 
ãðîø³ íà îïëàòó êîìóíàëüíèõ ïî-
ñëóã. Ïðèêîëüíî?» — ïèøå Ëþä-
ìèëà Áåçïàëüêî.

РАХУЮТЬ ДОХОДИ ВСІХ 
Ñóòòºâ³ çì³íè äî ïîðÿäêó íà-

äàííÿ ñóáñèä³é ç’ÿâèëèñÿ ï³ñëÿ 
1 òðàâíÿ. ßê ðîçêàçàëà î÷³ëüíèöÿ 
äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè Âà-
ëåíòèíà Âîéòêîâà, òîä³ íàáóëà 
÷èííîñò³ ïîñòàíîâà Êàáì³íó 
¹ 329, çà ÿêîþ ñóáñèä³þ â³äòåïåð 
íå ìîæóòü îòðèìàòè: âëàñíèêè 

áóäèíê³â, ïëîùåþ ïîíàä 200 ì 
êâ. òà êâàðòèð ïîíàä 120 ì êâ.; 
íåîô³ö³éíî ïðàöåâëàøòîâàí³ 
òà ëþäè, ÿê³ ïðàöþþòü çà êîð-
äîíîì; ëþäè, ùî ïåðåáóâàþòü 
çà êîðäîíîì á³ëüøå 60 ä³á (âè-
êëþ÷åííÿ â³äðÿäæåííÿ, íàâ÷àí-
íÿ, ë³êóâàííÿ); âëàñíèêè àâòîìî-
á³ë³â, ùî êóïëåí³ çà îñòàíí³ ï'ÿòü 
ðîê³â (çàðàç öå àâòî, êóïëåíå ì³æ 
2013–2018 ðîêàìè). ²íø³ îáìå-
æåííÿ äî ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³é 
òàêîæ ïðîäîâæóþòü ä³ÿòè.

Çàðàç ôàõ³âö³ «Ïðîçîðèõ îô³-
ñ³â» íàíîâî ïðèéìàþòü çàÿâêè 
ãîðîäÿí íà îòðèìàííÿ ñóáñèä³é. 
Ñòàíîì íà 10 ëèïíÿ çâåðíóëèñÿ 
13,5 òèñÿ÷³ ðîäèí, ³ âæå 6139 ñ³-
ìåé îòðèìàëè ñóáñèä³þ íà ë³òî. 

— Ðàí³øå æèòëîâ³ ñóáñèä³¿ ïå-
ðåðàõîâóâàëè àâòîìàòè÷íî. Àëå 
÷åðåç çì³íè â Ïîðÿäêó ãðîìàäÿíè 
ìàþòü çâåðíóòèñÿ ó «Ïðîçîð³ 
îô³ñè» çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, 
îñê³ëüêè çà ïîñòàíîâîþ Êàáì³íó 
ïðè ïðèçíà÷åíí³ ñóáñèä³¿ âðà-
õîâóþòüñÿ òàêîæ äîõîäè ÷ëåí³â 
ñ³ì’¿ òà îñ³á ç³ ñêëàäó äîìîãîñ-
ïîäàðñòâà, ÿê³ íå çàðåºñòðîâàí³ 
â öüîìó äîìîãîñïîäàðñòâ³, — ñêà-
çàëà Âîéòêîâà.

Ïèòàºìî, à ÿê³ íàéïîøèðåí³ø³ 
ïðè÷èíè â³äìîâè ó ñóáñèä³¿?

— Ïåðåáóâàííÿ ëþäèíè 
çà êîðäîíîì. Àäæå ÿêùî õî÷à á 

îäíà ëþäèíà, ÿêà çàðåºñòðîâà-
íà â äîìîãîñïîäàðñòâ³, ïîñò³é-
íî ïðàöþº çà êîðäîíîì, òî öÿ 
ñ³ì'ÿ íå ìîæå îòðèìàòè ñóáñèä³þ. 
Ó òàêîìó âèïàäêó ä³éñíî ðàäè-
ìî âèïèñóâàòè òàêèõ ÷ëåí³â ñ³ì'¿, 
ÿêùî ëþäè áàæàþòü îòðèìàòè 
ñóáñèä³þ, — â³äïîâ³äàº î÷³ëüíèöÿ 
äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè Âà-
ëåíòèíà Âîéòêîâà. — Ùå ÷àñòî 
çâåðòàþòüñÿ ãðîìàäÿíè ç ïèòàí-
íÿìè, ùî âîíè íå ìàþòü ïðàâà 
íà ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³¿, òîìó 
ùî îäèí ³ç ÷ëåí³â äîìîãîñïîäàð-
ñòâà îô³ö³éíî íå ïðàöþº. Òàêèì 
ëþäÿì ïèøåìî â äåêëàðàö³¿ ùî-
ì³ñÿ÷íèé äîõ³ä — 5286 ãðí (òðè 
ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóìè — àâò.). 
²ç öèì ïðèáóòêîì íåìîæëèâî 
îòðèìàòè ñóáñèä³þ íà ë³òî. Âè-
õ³ä îäèí — ïðàöþâàòè îô³ö³éíî.

ВИПИСУВАТИ ЧИ НІ — 
ЦЕ ЇХ ВИБІР 

Ïîøèðåíà ñêàðãà â³ä ãîðîäÿí 
â òîìó, ùî ¿ì ïðîïîíóþòü «âè-
ïèñóâàòè ðîäè÷³â, ÿê³ æèâóòü 
â ³íøîìó ì³ñò³». Öå òðåáà ðîáè-
òè îáîâ’ÿçêîâî, ùîá îòðèìàòè 
äåðæäîïîìîãó íà êîìóíàëêó?

— Äëÿ ðîçðàõóíêó ñóáñèä³¿ 
òàêîæ âðàõîâóþòüñÿ äîõîäè óñ³õ 
ïîâíîë³òí³õ ÷ëåí³â ñ³ì'¿, ÿê³ çà-
ðåºñòðîâàí³ â äîìîãîñïîäàðñòâ³. 
Äîõîäè ìè ¿õ âêëþ÷àºìî, à íîð-
ìàòèâè äëÿ ðîçðàõóíêó ñóáñèä³¿ 
íå çá³ëüøóºìî. Ä³éñíî, ìè ðà-
äèìî âèïèñóâàòè öèõ îñ³á, ÿê³ 
íå ïðîæèâàþòü, ùîá îòðèìàòè 
ñóáñèä³þ, — â³äïîâ³ëà Âîéò-
êîâà. — ×àñòî çâåðòàþòüñÿ ïî-
äðóæí³ ïàðè, ÿê³ æèâóòü îêðåìî. 

Çà íîâèì ïîðÿäêîì ¿õí³ äîõîäè 
ðàõóþòüñÿ ñóêóïíî: ïðèáóòîê 
äðóæèíè ÷îëîâ³êîâ³, à äîõîäè ÷î-
ëîâ³êà — äðóæèí³. ² ÷àñòî áóâàº, 
ùî â ðåçóëüòàò³ ¿õ ñóêóïíèé äîõ³ä 
âåëèêèé äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ñóá-
ñèä³¿. Ðîçëó÷àòèñÿ òàêèì ëþäÿì 
ìè íå ðàäèìî, íå ìàºìî òàêîãî 
ïðàâà. Öå ìàº áóòè ¿õí³é âèá³ð.

À æèòåëÿì ïðèâàòíèõ áóäèíê³â 
â³äìîâëÿþòü ó ñóáñèä³¿, ïîðàõó-
âàâøè ¿ì æèòëîâó ïëîùó ñóñ³ä³â. 
Òàêå â³äáóâàºòüñÿ â áóäèíêàõ, ïî-
ä³ëåíèõ íà ê³ëüêà ÷àñòèí, â êîæ-
í³é ç ÿêèõ æèâå îêðåìà ðîäè-
íà. Àëå ó «Ïðîçîðîìó îô³ñ³» ¿õ 
ðàõóþòü ÿê îäíó òà â ðåçóëüòàò³ 
ñóìàðíà ïëîùà á³ëüøà, í³æ «äî-
çâîëåí³» 200 êâàäðàòíèõ ìåòð³â.

— ª ïðèâàòíèé áóäèíîê, 
â ÿêîìó, äëÿ ïðèêëàäó, æèâå 
îäðàçó òðè ð³çí³ ðîäèíè. Àëå 
ÿêùî éîãî ñóêóïíà ïëîùà ïîíàä 
200 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, à áóäèíîê 
íå ðîçä³ëåíèé çà äîêóìåíòàìè 
íà ð³çí³ àäðåñè, íàïðèêëàä, 10 à, 
10 á òîùî, òî ö³ ëþäè íå ìîæóòü 
îòðèìàòè ñóáñèä³þ. Àáè äîâåñòè, 
ùî öå ð³çí³ äîìîãîñïîäàðñòâà — 
ïîòð³áíî ïîäàòè â³äîìîñò³ ïðî 
âñ³õ çàðåºñòðîâàíèõ ìåøêàíö³â 
áóäèíêó. Òîä³ ñóáñèä³ÿ íà ï³äñòà-
â³ àêòó îáñòåæåííÿ ìàòåð³àëüíî-
ïîáóòîâèõ óìîâ ïðîæèâàííÿ áóäå 
ïðèçíà÷åíà íà ðîçä³ëåí³ îñîáîâ³ 
ðàõóíêè. Ìè çâåðòàëèñÿ ç öüîãî 
ïèòàííÿ äî Ì³íñîöïîë³òèêè ³ 
äî ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó 
áóäóòü âíåñåí³ äî íîðì â³äïîâ³ä-
í³ çì³íè, — ïîÿñíèëà äèðåêòîðêà 
äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè Âà-
ëåíòèíà Âîéòêîâà.

На рішення, яке отримали від 
фахівців соцзахисту, можна по-
дати апеляцію. Для цього при 
міськраді діє комісія з питань 
надання населенню допомоги, 
субсидій та інших компенсацій. 
І часто вона приймає сторону 
отримувачів субсидій.
Як казали в департаменті соцпо-
літики, за останній час подали 
3639 заяв, з яких у 3436 випад-
ках прийняли рішення понови-
ти субсидію, у 203 — винесене 

рішення про відмову у призна-
ченні житлової субсидії. Пода-
ти заяву на цю комісію можна 
у тому ж «Прозорому офісі».
Інший вихід, як зменшити власну 
платіжку за комуналку, — підви-
щити енергоефективність своєї 
домівки. Для цього діють теплі 
кредити.
Про це в матеріалі: «Теплі кре-
дити» на утеплення дають. Але 
тільки для ОСББ та приватних 
будинків (goo.gl/mH2Z1Z).

Як повернути скасовану субсидію

Вінничанка Алла Жданова з’ясовувала, чи дадуть їй 
субсидію в «Прозорому офісі» на Вишеньці. Про нові 
правила жінка каже, що фахівці «просто пальцем тикають, 
кому дати, а кому ні» Ñêàñîâàíó ñóáñèä³þ 

ìîæíà ïîíîâèòè. 
Òðåáà çâåðíóòèñÿ 
äî ñïåöêîì³ñ³¿, 
ÿêà ÷àñòî íà áîö³ 
îòðèìóâà÷³â ñóáñèä³é
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Поліцейські 
хочуть катер 
 Íà ñàéò³ ïóáë³÷íèõ çà-
êóï³âåëü ç'ÿâèâñÿ òåíäåð 
ïðî ïðèäáàííÿ êàòåðó 
Ìóí³öèïàëüíîþ ïîë³ö³ºþ 
Â³ííèö³. Î÷³êóâàíà âàðò³ñòü 
çàêóï³âë³ 890 òèñÿ÷ 230 ãðè-
âåíü. Òåíäåð áóëî îãîëî-
øåíî 6 ëèïíÿ. Â³äîìî, ùî 
ÊÏ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Ìóí³öèïàëüíà ïîë³ö³ÿ» 
õî÷å êóïèòè ïîøóêîâî-ðÿòó-
âàëüíèé àëþì³í³ºâèé êàòåð 
òèïó UMC ç äâèãóíîì. 
Òðàíñïîðò ìàº áóòè íîâèé, 
âèïóùåíèé ó 2018 ðîö³. 
Äî õàðàêòåðèñòèê â³äíî-
ñèòüñÿ íàñòóïíå: êîðïóñ 
ç àëþì³í³ºâî-ìàãí³ºâîãî 
ñïëàâó, éîãî äîâæèíà — â³ä 
6,1 ì, à øèðèíà â³ä 2,16 ì. 
Òàêîæ êàòåð ìàº ì³ñòèòè 
âàíòàæîï³äéîìí³ñòü íå ìåí-
øå òèñÿ÷³ ê³ëîãðàì³â òà ìàòè 
ïîòóæí³ñòü äâèãóíà íå ìåí-
øå 140 ê³íñüêèõ ñèë. Âàðòî 
â³äçíà÷èòè, ùî âêàçàíî 
ó äîêóìåíòàõ ³ òå, ùî ïðî-
äàâåöü ìàº íàäàòè íå ìåíøå 
äâîõ ðîê³â ãàðàíò³¿. Òåíäåðí³ 
ïðîïîçèö³¿ ìîæíà ïîäàâàòè 
äî 23 ëèïíÿ.

Кинув гранату 
в поліцейського 
 ²íöèäåíò ñòàâñÿ 8 ëèïíÿ 
î 20 ãîäèí³ íà çàë³çíè÷í³é 
ñòàíö³¿ â ñåë³ Ôëîðèíî. Òàì 
÷îëîâ³ê ïîãðîæóâàâ ëþäÿì 
ãðàíàòîþ. Íà ì³ñöå ïîä³¿ 
ïðèáóëè ïðàâîîõîðîíö³.
— Çëîâìèñíèê, ïîáà÷èâøè 
ïðàâîîõîðîíö³â, ïî÷àâ ò³êàòè 
íà îêîëèöþ ñåëà, â á³ê ë³ñó. 
Êîëè ïîë³öåéñüê³ íàçäîãíàëè 
÷îëîâ³êà, â³í êèíóâ ó ¿õí³é 
á³ê ãðàíàòó. Âèáóõîâîþ 
õâèëåþ áóëî òðàâìîâàíî íà-
÷àëüíèêà ãðóïè ðåàãóâàííÿ 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Âàñèëÿ 
Òêà÷à. ²ç çàêðèòîþ ÷åðåï-
íî-ìîçêîâîþ òðàâìîþ òà 
ñòðóñîì ãîëîâíîãî ìîçêó 
ïîë³öåéñüêèé ãîñï³òàë³çî-
âàíèé äî íåâðîëîã³÷íîãî 
â³ää³ëåííÿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³. 
Çà ñëîâàìè ë³êàð³â, éîãî 
ñòàí — ñåðåäíüîãî ñòóïåíþ 
âàæêîñò³, — êàæóòü ó â³ää³ë³ 
êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³. Çëîâìèñíèêà 
âäàëîñÿ çàòðèìàòè. Íèì 
âèÿâèâñÿ ðàí³øå ñóäèìèé 
42-ð³÷íèé ì³ñöåâèé æèòåëü. 
Íà ì³ñö³ ïîä³¿ ïðàâîîõîðîíö³ 
çíàéøëè çàëèøêè ãðàíàòè, 
âàæ³ëü äî çàïàëó â³ä ãðà-
íàòè ÓÇÐÃÌ-2 òà ïëàñòèä 
âàãîþ áëèçüêî 100 ãðàì³â. 
Íèí³ çëîâìèñíèê ïåðåáó-
âàº â ³çîëÿòîð³ òèì÷àñîâîãî 
òðèìàííÿ. Ç'ÿñîâóþòüñÿ óñ³ 
îáñòàâèíè ³íöèäåíòó.

КОРОТКОКОРОТКО

ÑÈÒÓÀÖ²ß

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ð³øåííÿì àïå-
ëÿö³éíîãî ñóäó 
áàíêó çàáîðîíè-
ëè âèñåëÿòè ïî-

äðóææÿ ç ä³òüìè ç ¿õíüî¿ êâàð-
òèðè íà Çàìîñòÿíñüê³é, ÿêó âîíè 
çàêëàëè çà êðåäèò. Îëåêñàíäð ç 
äðóæèíîþ âçÿâ 180 òèñÿ÷ íà ðîç-
âèòîê á³çíåñó â «ÏÓÌÁ» ùå 
äî ñòðèáêà êóðñó. Êîëè ðîäèíà 
íå çìîãëà âèïëà÷óâàòè ñïðàâíî, 
áàíê ïåðåîôîðìèâ ¿õíº ºäèíå 
æèòëî íà ñåáå òà çäàâ éîãî 
â îðåíäó ëþäÿì ç êîëåêòîðñüêî¿ 
êîìïàí³¿.

Êîëåêòîðè íå ðàç ïðèõîäèëè 
âèñåëÿòè ìåøêàíö³â ç êâàðòèðè, 
à îñòàííüîãî ðàçó — ç³ çáðîºþ. 
ßê óâ³ðâàëèñÿ â åë³òíó êâàðòèðó 
ëþäè ç ï³ñòîëåòàìè, RIA ðîçïîâ³-
äàëà íà ïî÷àòêó òðàâíÿ. Òîä³ óäî-
ìà áóâ ñèí âëàñíèê³â, 16-ð³÷íèé 
øêîëÿð. Ãðóïà ÷îëîâ³ê³â íà ÷îë³ 
ç æ³íêîþ çëàìàëè çàìîê âõ³äíèõ 
äâåðåé ³ ïîêëàëè ï³äë³òêà îáëè÷-
÷ÿì ó ï³äëîãó. Äî òîãî â³í âñòèã 
íàòèñíóòè òðèâîæíó êíîïêó. Ïî-
ë³ö³ÿ â³äêðèëà êðèì³íàëüíå ïðî-
âàäæåííÿ çà ôàêòîì ïðîíèêíåí-
íÿ â êâàðòèðó, êâàë³ô³êóâàâøè 
éîãî, ÿê ñàìîóïðàâñòâî.

Ùî íàïàäíèêè — öå êîëåêòî-
ðè, ðîçêàçàâ ðåäàêö³¿ áîðæíèê 
ïî êðåäèòó. Â³í çà ïîçèêó çà-
ñòàâèâ êâàðòèðó, ÿêà êîøòóâàëà 
250 òèñÿ÷ äîëàð³â. Ñïåðøó âè-
ïëà÷óâàâ, à ï³ñëÿ ñòðèáêà êóðñó 
äîìîâëÿâñÿ ç áàíêîì ïðî ïîãà-
øåííÿ áîðãó øëÿõîì ïðîäàæó 
êâàðòèðè. Íå äîìîâèâñÿ.

² òåïåð Îëåêñàíäðó ñêàçàëè, 
ùî â³í ìàº ñïëàòèòè 10 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü, ùîá ðîçðàõóâàòèñÿ 
äî íóëÿ. ßê ïîÿñíèëè éîãî àä-
âîêàòè, â îçâó÷åí³é ñóì³ áîðãó 
ïîëîâèíà — òî áàíê³âñüê³ íà-
ðàõóâàííÿ.

— Öå ïðîáëåìà âñ³õ êðåäèò³â 
ïî íàø³é äåðæàâ³, — ãîâîðèòü 
àäâîêàò Òåòÿíà Ìèøêîâñüêà. — 
ßêùî ïëàòèø çà ãðàô³êîì ùî-
ì³ñÿ÷í³ ïëàòåæ³, òî â ò³ëî çàõî-
äèòü áóêâàëüíî 10%. 80% — öå 
ïðîöåíòè ³ ùå áëèçüêî 10-òè — 
áàíê³âñüêà êîì³ñ³ÿ. Òîáòî ëþäè 

ãàñÿòü-ãàñÿòü, à ìàéæå âñå ³äå 
íà îáñëóãîâóâàííÿ êðåäèòó. 
À çà íîâèì êóðñîì äîëàðà í³õòî 
íå ìîæå ïëàòèòè â ïðèíöèï³. 
Îòðèìóºìî æ çàðïëàòó â ãðèâ-
íÿõ, ³ âîíà íå ñóì³ðíà.

ПРО НАРАХОВАНІ МІЛЬЙОНИ 
— Ëþäè ïåðåñòàëè ïëàòèòè ÷è 

ïëàòèëè ÿêèìîñü ÷àñòêàìè, — 
ïðîäîâæóº àäâîêàò. — À çà ñòà-
ðèìè äîãîâîðàìè (çàðàç òàê çà-
áîðîíåíî ïèñàòè) â ïåðøó ÷åðãó 
ãàñèòüñÿ ïåíÿ, øòðàôí³ ñàíêö³¿, 
ïðîñòðî÷åí³ â³äñîòêè, ïîò³ì 
ñòðîêîâ³äñîòêè, ïîò³ì ïðîñòðî÷-
êè ïî ò³ëó ³ ò³ëüêè ï³ñëÿ âñüîãî 
öüîãî — ò³ëî îñíîâíå. Îò òàê ³ 
íàðàõóâàëè ö³ 10 ì³ëüéîí³â. ²ç 
íèõ ìàéæå 5 ì³ëüéîí³â ïåí³.

Ò³ëüêè øëÿõîì ïåðåãîâîð³â ç 
áàíêîì, ÿê êàæå Òåòÿíà Ìèø-
êîâñüêà, ìîæíà çàêðèòè óçÿòèé 
çà ñòàðèì êóðñîì âàëþòíèé êðå-

äèò. ² ïåðåìîâèíè ïî÷àëèñÿ ï³ñëÿ 
ð³øåííÿ àïåëÿö³éíîãî ñóäó, ÿêèé 
íàäàâ çàêîííî¿ ñèëè çàáîðîí³ âè-
ñåëÿòè ñ³ì’þ ç ä³òüìè ³ç çàñòàâ-
ëåíî¿ êâàðòèðè.

— Çâ³ñíî, ùî þðèñòè áàíêó 
ìîæóòü ïðîäîâæóâàòè ñóäèòèñÿ 
äàë³, àëå òîëê ç öüîãî áóäå ÿêèé? 
Áàíê íå îòðèìóº êîøò³â ³ âëàñ-
íèê êâàðòèðè ïðîäîâæóº ñèä³òè, 
ÿê íà ïîðîõîâ³é áî÷ö³, — ãîâî-
ðèòü àäâîêàòêà. — Ñüîãîäí³ ìè, 
ìàþ÷è ð³øåííÿ íà íàøó êîðèñòü, 
ìîæåìî âåñòè ìîâó àáî ïðî ðåà-
ë³çàö³þ ö³º¿ êâàðòèðè ç ïîâíèì 
ïîãàøåííÿì áîðãó çà êðåäèòîì, 
àáî äîìîâëÿòèñÿ ïðî ñóìó, çà ÿêó 
ìî¿ êë³ºíòè ìîæóòü çàëèøèòè 
êâàðòèðó ñîá³.

ßêùî ïðîñòî çàíåñòè ãðîø³ 
â áàíê, òî âîíè ïîãàñÿòü ïåíþ. 
Òîìó Îëåêñàíäð õî÷å óêëàñòè 
ç áàíêîì äîäàòêîâó óãîäó, äå 
áóëè á ïðîïèñàí³ ðåàëüí³ óìî-

ВИННІ 10 МІЛЬЙОНІВ 
ВИГРАЛИ СУД  З БАНКОМ
Кредитна проблема  До 10 мільйонів 
зріс борг власників елітної квартири 
на Замостянській, куди у травні 
приходили колектори з пістолетами. 
Вони зламали замок і поклали на підлогу 
підлітка, що був удома сам. Поки 
кримінальна справа розслідується, 
родина виграла суд з банком. Що це 
рішення змінило в кредитному конфлікті?

У спірній квартирі. Колектори зі зброєю «поселятися» в квартиру 
вінничан-боржників у травні, їх забрала звідти поліція

âè çàêðèòòÿ áîðãó ïî êðåäèòó. 
Ïàðàëåëüíî ç öèì, íàãàäàºìî, 
ïîë³ö³ÿ ïðîäîâæóº êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ, â³äêðèòå ï³ñëÿ íà-
ïàäó êîëåêòîð³â. Òîæ ïîòåðï³ëà 
ñòîðîíà ö³ëêîì ìîæå âèêîðèñ-
òàòè öåé ìîìåíò, ÿê ïåðåâàãó 
â ïåðåãîâîðàõ.

— Áàíê äîâ³â ñàì äî ñèòóàö³¿, 
â ÿê³é éîìó âæå ç íàìè âîþâàòè 
ñòàëî âàæêî. Ñàì³ ïîë³çëè â êâàð-
òèðó ç³ çáðîºþ, — íàãàäóº Òåòÿ-
íà Ìèøêîâñüêà òðàâíåâ³ ïîä³¿ ç 
ñèëîâèì çàõâàòîì ïîìåøêàííÿ.

— Öå ðîçá³é àáî áàíäèòèçì! 
²íàêøå íå íàçâàòè, — ãîâîðèâ 
òîä³ æóðíàë³ñòó 20minut.ua Îëåê-
ñàíäð ³ ðîçêàçóâàâ, ùî êåðóâà-
ëà êîëåêòîðàìè æ³íêà, à ñåðåä 
¿¿ ï³äëåãëèõ áóâ ó÷àñíèê ÀÒÎ ç 
ï³ñòîëåòîì. — Öåé àòîâåöü ìàâ 
³ç ñîáîþ àæ 100 íàáî¿â. Ç ÷îòèð-
ìà ð³æêàìè ïðèéøîâ çàõîäèòè 
â «îðåíäîâàíó» êâàðòèðó…

КРИМІНАЛЬНИЙ БІК СПОРУ 
Êîëåêòîð³â ïîë³ö³ÿ çàòðèìàëà 

íà ì³ñö³. Âîíè ÿêèéñü ÷àñ óòðè-
ìóâàëè ï³äë³òêà, çà÷èíèâøèñü 
ó êâàðòèð³. Àëå ïðè ïîë³ö³¿ âè-
ïóñòèëè õëîïöÿ. Àäâîêàòè éîãî 
áàòüê³â òîä³ çàô³êñóâàëè íà ôîòî 
òà â³äåî ó÷àñíèê³â êðèì³íàëüíî¿ 
ïîä³¿ ³ íàäàëè ö³ çàïèñè ðåäàê-
ö³¿. Ïîäèâèòèñÿ ¿õ ìîæíà ó ñòàò-

ò³ «Îçáðîºí³ êîëåêòîðè çëàìàëè 
áðîíüîâàí³ äâåð³ ³ âêëàëè ï³äë³òêà 
ëèöåì â ï³äëîãó» çà êîðîòêèì ïî-
ñèëàííÿì goo.gl/zxZRVz.

Ðåäàêö³ÿ çàðàç ïîö³êàâèëàñÿ 
â ïîë³öåéñüêèõ, ÷è ùå íå çà-
âåðøèëè âîíè ðîçñë³äóâàííÿ ä³é 
êîëåêòîð³â. Íà÷àëüíèê Ë³âîáå-
ðåæíîãî â³ää³ëåííÿ Ðîìàí Àí-
äðóùàê ñêàçàâ, ùî ñë³ä÷èé ïðî-
äîâæóº ïðàöþâàòè. À íà ïèòàí-
íÿ, ÷è íå áóëî ñïðîá ïîâïëèâàòè 
íà çàêðèòòÿ íåçðó÷íî¿ äëÿ áàíêó 
ñïðàâè, ñï³âðîçìîâíèê ñêàçàâ: 
äî íüîãî ç òàêèì íå ï³äõîäèëè.

Ïîòåðï³ëà ñòîðîíà, íàãàäàºìî, 
õîò³ëà, ùîá êâàë³ô³êóâàëè ä³¿ 
êîëåêòîð³â ñóâîð³øîþ ñòàòòåþ 
Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó. Äîñ³ 
ïîë³ö³ÿ ï³äñòàâ äëÿ öüîãî íå áà-
÷èòü. Ðàí³øå Ðîìàí Àíäðóùàê 
ïîÿñíèâ, ÷îìó íà Çàìîñòÿíñüê³é 
áóëî ñàìîóïðàâñòâî, à íå ðîçá³é-
íèé íàïàä. Ñêàçàâ, ùî êîëåêòîðè 
çáðîþ íå çàñòîñîâóâàëè. Ò³ëüêè 
íàëÿêàëè ñèíà âëàñíèê³â òèì, ùî 
îçáðîºí³.

Òèì íå ìåíøå, ÿê ä³çíàëàñÿ 
ðåäàêö³ÿ, ï³äë³òîê íå îá³éøîâñÿ 
ëåãêèì ïåðåëÿêîì. Óñÿ ðîäèíà 
ï³ñëÿ òðàâíåâîãî çëàìó êâàðòèðè 
æèâå â ïîñò³éíîìó ñòðàõó îäèí 
çà îäíîãî. ×èì çàâåðøèòüñÿ ¿õíÿ 
êðåäèòíà ³ñòîð³ÿ ç êðèì³íàëîì, 
ïîáà÷èìî çãîäîì.

Іç íàðàõîâàíèõ 10-òè 
ì³ëüîéí³â áîðãó ìàéæå 
ïîëîâèíà - ïåíÿ. Ç 
áîðæíèêàìè ïî÷àëè 
ïåðåãîâîðè ïðî 
çìåíøåííÿ ñóìè
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Æóðíàë³ñò RIA 
ïîáóâàâ ó ë³êàðí³, 
äå ë³êóºòüñÿ íà ñòà-

ö³îíàð³ Ôåðàñ Àëü Õóðàí³. Ó ïà-
ëàò³ ðàçîì ç íèì äðóæèíà Îëåíà 
Ïîëÿêîâà.

— Í³õòî íå çàñòóïèâñÿ í³ çà ÷î-
ëîâ³êà, í³ çà ñèíà, — êàæå ïàí³ 
Îëåíà. — Ñèí áëàãàâ ïðèñóòí³õ 
ïðî äîïîìîãó. Àëå çàì³ñòü öüîãî 
î÷åâèäö³ çí³ìàëè, ÿê ïîâàëèëè 
íà çåìëþ ³ áèëè íîãàìè áàòüêà. 
Öå íàéñòðàøí³øå. 

Æ³íêà ðîçïîâ³ëà, ùî õëîïåöü 
íàìàãàâñÿ äîïîìîãòè áàòüêîâ³ 
ï³äíÿòèñÿ íà íîãè. Êîëè ñõèëèâ-
ñÿ, îòðèìàâ íîãîþ ïî øè¿ â³ä 
îäíîãî ç òèõ, õòî áèâ áàòüêà. Óñå 
öå æ³íêà áà÷èëà íà â³äåî. Éîãî 
íàäàëè ìîæëèâ³ñòü ïåðåãëÿíóòè 
ó ïîë³ö³¿.

— Ñèí óæå íå ðàç ðîçïîâ³äàâ 
ìåí³, ÿê óñå ñòàëîñÿ, — ïðîäî-
âæóº ïàí³ Îëåíà. — Éîìó íå äàº 
ñïîêîþ äóìêà — ÷è âñå ìîæëèâå 
çðîáèâ ó òîé ÷àñ. ß êàæó: ñèíó, òè 

â òîé ìîìåíò áóâ ºäèíèì ñïðàâ-
æí³ì ÷îëîâ³êîì, áî íå ïîáîÿâñÿ 
çàõèñòèòè áàòüêà.

Ïîë³ö³þ âèêëèêàëè ñèãíàëîì 
«òðèâîæíî¿» êíîïêè. Íà îäíîãî 
³ç çëîâìèñíèê³â îäÿãëè êàéäàíêè. 
Â³í íàäòî çóõâàëî ïîâîäèâñÿ.

ЗА ЩО ПОБИЛИ ГОСТЯ 
З ЕМІРАТІВ?

Ó ïîñòðàæäàëîãî Ôåðàñà Àëü 
Õóðàí³ óêðà¿íñüêå ãðîìàäÿíñòâî. 
ßê ³ â éîãî äðóæèíè — â³ííè÷àí-
êè Îëåíè Ïîëÿêîâî¿. ² òðîº ¿õí³õ 
ñèí³â òàêîæ óêðà¿íö³. Íåçâàæàþ-
÷è íà òå, ùî âñ³ âîíè óïðîäîâæ 
17-òè ðîê³â ïðîæèâàþòü íà áàòü-
ê³âùèí³ ÷îëîâ³êà — â Åì³ðàòàõ, 
ùîðîêó âë³òêó ïðè¿çäÿòü äî Â³-
ííèö³. Àëü Õóðàí³ òóò íàâ÷àâ-
ñÿ ó òåõí³÷íîìó óí³âåðñèòåò³. 
Òóò çóñòð³â ìàéáóòíþ äðóæèíó. 
Ïàí³ Îëåíà çãàäóº, ÿê³ âàæê³ ÷àñè 
ïåðåæèâàëà òîä³, êîëè çóñòð³ëà 
ñâîãî íèí³øíüîãî ÷îëîâ³êà. Ó íå¿ 
ïîìåðëà ìàòè ³ âîíà çàëèøèëà-
ñÿ êðóãëîþ ñèðîòîþ. Àëü Õóðàí³ 
ï³äòðèìàâ ¿¿, ÿê í³õòî.

Êîæíîãî ë³òà, êîëè â ä³òåé 

ДВОЄ П’ЯНИХ ВЧИТЕЛІВ ПОБИЛИ 
ВОЛОНТЕРА З ЕМІРАТІВ І ЙОГО СИНА 
Скандал  Гостя з Еміратів Фераса 
Аль Хурані побили у Вінниці біля 
«МакДональдса» на проспекті 
Юності. У нього вибиті передні зуби, 
діагностували струс мозку, закриту 
черепно-мозкову травму, пошкоджено 
перенісся. У його 16-річного сина також 
струс мозку, синець на шиї і психологічна 
травма. Що стало причиною побиття і 
чому у справу втрутилися атовці?

ó øêîë³ ïî÷èíàþòüñÿ êàí³êó-
ëè, ñ³ì’ÿ ïðè¿çäèòü äî Â³ííèö³. 
Íå ò³ëüêè áàòüêè, à äâîº ñòàðøèõ 
ñèí³â (îäíîìó 16, äðóãîìó 13 ðî-
ê³â) ìàþòü äðóç³â ñåðåä â³ííè÷àí. 
Òðåòüîìó ñèíîâ³ ò³ëüêè ø³ñòü ðî-
ê³â. Íèí³ ïàí³ Îëåíà âèíîøóº 
á³ëÿ ñåðöÿ ùå îäíó äèòèíó.

Íèí³ ñ³ì’ÿ ó Â³ííèö³. Ó îäèí 
ç âå÷îð³â ïîâåðòàëèñÿ äîäîìó ç 
ãîñòåé. Íà ïðîñïåêò³ Þíîñò³ á³ëÿ 
çàêëàäó øâèäêîãî õàð÷óâàííÿ 
ä³òè çàõîò³ëè ìîðîçèâà. Ìàòè ç 
íàéìåíøèì ï³øëà äîäîìó, áóäè-
íîê ïîðó÷. Áàòüêî ðîçðàõóâàâñÿ ³ 
â³ä³éøîâ çàïàëèòè öèãàðêó. Ñèíè 
çàëèøèëèñÿ ÷åêàòè íà ïîêóïêó. 
Æîäíèõ ï³äñòàâ äëÿ á³éêè í³ 
ä³òè, í³ ¿õí³é áàòüêî íå äàâàëè. 
Çà ñëîâàìè Îëåíè, ñèí ðîçïî-
â³â ¿é, ùî íàõèëèâñÿ çàâ’ÿçàòè 
øíóðîê íà êðîñ³âö³. Òèì ñàìî 
ñòàâ íà øëÿõó äâîõ ï’ÿíèõ äÿäü-
ê³â. Â³äâ³äóâà÷³ ðîçïîâ³äàëè, ùî 
ïåðåä òèì âîíè ÷³ïëÿëèñÿ äî ³í-
øèõ. «Ïî÷àëè êðèòè ìàòþêàìè 
ä³òåé, — êàæå ¿õíÿ ìàòè. — ×îëî-
â³ê ï³ä³éøîâ çàïèòàòè, ùî ñòà-
ëîñÿ. Íå âñòèã ñêàçàòè ñëîâî, ÿê 
îòðèìàâ êóëàêîì ó ãîëîâó. Éîãî 
ïîâàëèëè íà çåìëþ ³ ïî÷àëè áèòè 
íîãàìè».

НАЙБІЛЬША ТРАВМА — У ДІТЕЙ
Ñåðåäóëüøèé ñèí çàòåëå-

ôîíóâàâ ìàì³ ³ ïîâ³äîìèâ, ùî 
á’þòü áàòüêà. Ïàí³ Îëåíà ïðè-
á³ãëà äî «ÌàêÄîíàëüäñà», êîëè 
âæå îõîðîííèêè çàòðèìàëè çëî-
âìèñíèê³â. Îäèí ç íèõ êðè÷àâ: 
«ß çàâó÷ 10-¿ øêîëè!» Âèìàãàâ, 
ùîá éîãî â³äïóñòèëè. Äðóãèé òåæ 
ùîñü ãîâîðèâ, ùî â³í îñâ³òÿíèí.

— Ïîë³ö³ÿ íå íàçâàëà íàì í³ 
ïð³çâèù çàòðèìàíèõ, íå ñêàçà-
ëà, õòî âîíè, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ 
Îëåíà. — ß ïî÷àëà øóêàòè â ²í-
òåðíåò³ 10 øêîëó. Àëå òàì çàâó÷ 
æ³íêà. Çàòå çíàéøëà çíàéîìå îá-
ëè÷÷ÿ äðóãîãî êðèâäíèêà. Çà ôî-
òîãðàô³ºþ óï³çíàëà. Â³í ñïðàâä³ 
âèÿâèâñÿ ó÷èòåëåì îäí³º¿ ç³ øê³ë 
Â³ííèö³.

Æ³íö³ ïîðàäèëè íàéíÿòè àäâî-
êàòà. «×îëîâ³ê ïîáèòèé, — êàæå 
âîíà. — Éîãî òðåáà ë³êóâàòè. 
Ó äèòèíè ô³çè÷íà ³ ïñèõîëîã³÷íà 
òðàâìà. ² ìè ùå ìàºìî çàïëàòèòè 
àäâîêàòó, ùîá äîâåñòè âèíó òèõ, 
÷åðåç êîãî ïîñòðàæäàëè. Ùî æ öå 
çà çàêîíè òàê³?» Àäâîêàòà òàêè 
íàéíÿëè.

Íàéá³ëüøà òðàâìà — ó ä³òåé. 
Òàê ñòâåðäæóº ñï³âðîçìîâíèöÿ. 
Ïîäðóãà Îëåíè çíàõîäèòüñÿ ç 

íèìè, ïîêè æ³íêà â ë³êàðí³ á³ëÿ 
÷îëîâ³êà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ä³òè áî-
ÿòüñÿ íà âóëèöþ âèõîäèòè. Êîëè 
éäóòü, «ÌàêÄîíàëüäñ» îáõîäÿòü. 
«Îñü âàì ï³äòâåðäæåííÿ ïñèõî-
ëîã³÷íî¿ òðàâìè, — ïðîäîâæóº 
æ³íêà. — Ñòàðøîãî îáñòåæèëè 
â îáëàñí³é äèòÿ÷³é ë³êàðí³. Ïðè-
çíà÷èëè ë³êóâàííÿ ñòðóñó ìîçêó. 
Âèÿâëÿºòüñÿ, öå ùå íå âñå».

ПРИЙМАЛИ НА РЕАБІЛІТАЦІЮ 
БІЙЦІВ АТО

Íà çàõèñò ïîñòðàæäàëèõ ñòà-
ëè â³ííèöüê³ âîëîíòåðè ³ á³éö³ 
ÀÒÎ. Ïðîâ³äàòè â ë³êàðí³ Ôåðàñà 
Àëü Õóðàí³ ïðèõîäèâ ãîëîâà ÃÎ 
«Âñåóêðà¿íñüêà ñï³ëêà ó÷àñíèê³â 
áîéîâèõ ä³é «Ïîáðàòèìè Óêðà¿-
íè» ó íàø³é îáëàñò³ «ê³áîðã» Ðî-
ìàí Ñì³øíèé ðàçîì ç äðóçÿìè. 
Ïàí Ðîìàí òàêîæ ñóïðîâîäæóâàâ 
ñèíà Îëåíè ³ Ôåðàñà äî äèòÿ÷î¿ 
îáëàñíî¿ ë³êàðí³. Ñ³ì’þ ïàì’ÿòàº 
ç ïî¿çäêè â Åì³ðàòè íà ðåàá³ë³-
òàö³þ. Ðàçîì ç óêðà¿íñüêîþ ãðî-
ìàäîþ ó Äóáà¿ âîíè ïðèéìàëè 

íàøèõ á³éö³â. Êàæå, òàì äóæå 
äðóæíà óêðà¿íñüêà ãðîìàäà. 
Íå çíàº, ÿê òåïåð öèì ëþäÿì 
ïîÿñíèòè, ÷îìó òàê ñòàëîñÿ ç 
íèìè ó Â³ííèö³.

— ß òåæ ïîçíàéîìèëàñÿ ç 
Îëåíîþ ³ ¿¿ ÷îëîâ³êîì â Åì³ðà-
òàõ, — ðîçïîâ³äàº âîëîíòåð ²ðèíà 
Ìàçóð. — Â³äòîä³ ï³äòðèìóºìî 
ñòîñóíêè. Çíàëè á âè, íàñê³ëüêè 
öå ïàòð³îòè÷íà ñ³ì’ÿ! Ó Ôåðàñà 
º ùå áðàò ³ ï’ÿòåðî ñåñòåð. Â³í 
êîæíîìó ç íèõ ïîäàðóâàâ âè-
øèâàíêó. Ä³òè Îëåíè ³ Ôåðàñà 
òåæ îäÿãàþòü âèøèâàíêè. Ó íèõ 
ó êâàðòèð³ ðóøíèêè, ñêàòåðòèíè 
ç íàö³îíàëüíèì îðíàìåíòîì. 
¯õí³ ñèíè, êð³ì àðàáñüêî¿, çíà-
þòü óêðà¿íñüêó, êîëüîðè íàøîãî 
ïðàïîðà. Êîëè áà÷àòü æîâòî-áëà-
êèòíèé, îäðàçó çàóâàæóþòü «Öå 
Óêðà¿íà».

P. S. Êîëè âåðñòàâñÿ íîìåð, ç 
â³ää³ëó êîìóí³êàö³é îáëàñíî¿ ïî-
ë³ö³¿ ïîâ³äîìèëè, ùî êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ ïåðåêâàë³ô³êîâàíå 
íà ñòàòòþ «Õóë³ãàíñòâî» ÊÊÓ.

МАКСИМ РИЖОВ, 
НАЧАЛЬНИК 
СЛІДЧОГО ВІДДІЛУ 
МІСЬКОГО 
УПРАВЛІННЯ 
ПОЛІЦІЇ:

— Особи, які за-
вдали тілесні ушкодження чо-
ловікові і його неповнолітньому 
синові, встановлені, хоча вони 
надали про себе неправдиву 
інформацію. Встановлені та-
кож місця їхньої роботи, вік, 
обом понад 45 років, адреси, 
за якими проживають. Інфор-
мація про неправдиві дані буде 
викладена у підозрі. Слідчо-опе-
ративна група при виїзді встано-
вила, що обидва чоловіки були 
у стані алкогольного сп’яніння. З 
відеоматеріалів видно, що саме 
вони розпочали бійку. На відео 
зафіксовано, що тілесні ушко-

дження було завдано і батько-
ві, і дитині. Кримінальне про-
вадження порушене за статтею 
122 ч. 1 ККУ (умисне нанесення 
тілесних ушкоджень середньої 
тяжкості). Таке порушення кара-
ється обмеженням волі на строк 
до трьох років або позбавлен-
ням волі на такий само термін. 
Дитині завдано легкі тілесні 
ушкодження. Вирішується пи-
тання про внесення до ЄДДР 
заяви про кримінальне право-
порушення за статтею «Хуліган-
ство», вчинене групою осіб». 
За це передбачене покарання 
до п’яти років позбавлення волі.
Особи, які завдали ушкоджень 
чоловікові і батькові, поясни-
ли, що зробили це через те, що 
чоловік палив у недозволеному 
місці (для уточнення: постраж-
далий палив на вулиці — авт).

Збрехали поліцейським 

Після зустрічі в лікарні пані Оле-
на зателефонувала і повідоми-
ла, що «Побратими України» 
написала листи на адресу двох 
міністрів — освіти і науки та МВС 
з проханням дати належну оцін-
ку діям вчителів. Такі само листи 
передадуть міському голові Сер-
гію Моргунову та в департамент 
освіти міськради. У департаменті 
освіти підтвердили, що один з 
тих, хто скоїв бійку, є вчитель. 
Має позитивну характеристику, 
він вчитель вищої категорії. Чому 
таке сталося, не можуть поясни-
ти. Після завершення розсліду-

вання створять комісію і при-
йматимуть колективне рішення.
До речі, вчора він сам приходив 
до редакції. Ні імені, ні прізвища 
не захотів називати. Приніс по-
зитивні характеристики з робо-
ти. Сказав, що подав зустрічну 
заяву про замах на вбивство. 
Каже, це його хотіли вбити. Си-
туацію біля закладу швидкого 
харчування пояснив так: я зро-
бив зауваження чоловікові, щоб 
той не палив у невстановленому 
місці. Він не став цього робити, 
тому я вибив з рук цигарку. Після 
чого почалася бійка.

Він — вчитель вищої категорії

«Îäèí ç íèõ êðè÷àâ: 
«ß çàâó÷ 10-¿ øêîëè!» 
Âèìàãàâ, ùîá éîãî 
â³äïóñòèëè. Äðóãèé 
òåæ ùîñü ãîâîðèâ, 
ùî â³í îñâ³òÿíèí»

Аль Хурані 
вражений тим, 
що у Вінниці ні 
за що можуть 
побити людину 
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äëÿ íèõ íàçâàëè â³éñüêîâèé êîíôë³êò 
íà Ñõîä³ Óêðà¿íè 64,6% îïèòàíèõ. ¯õ 
ê³ëüê³ñòü á³ëüøà íàâ³òü çà òèõ, êîãî 
õâèëþº íèçüêèé ð³âåíü çàðïëàò ³ 
ïåíñ³é (62,5%). Òðåòüîþ ïðîáëåìîþ 
ââàæàþòü õàáàðíèöòâî ³ êîðóïö³þ 
ó âëàä³ (50,4%). Äàë³ éäå ïðîáëå-
ìà ï³äâèùåííÿ òàðèô³â íà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè (42,9%), çðîñòàííÿ 
ö³í íà îñíîâí³ òîâàðè é ³íôëÿ-
ö³ÿ (37,1%), â³äñóòí³ñòü ðîáîòè 
(22,9%).

КОГО НАЙБІЛЬШЕ ЗНАЮТЬ 
І НЕ ЗНАЮТЬ?

Ñåðã³é Ìîðãóíîâ, ì³ñüêèé ãîëî-
âà Â³ííèö³, îòðèìàâ íàéá³ëüøèé 
ð³âåíü äîâ³ðè ñåðåä îïèòàíèõ. 
Éîãî ä³ÿëüí³ñòü ïîçèòèâíî îö³íè-
ëè 74,4% ðåñïîíäåíò³â. Íåãàòèâíî 
ñòàâëÿòüñÿ äî ðîáîòè ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — 15,3%. ª òàê³, ùî íå çíàþòü, 
õòî öÿ ëþäèíà — 6,3%.

Ãîëîâó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ï³ä-
òðèìóþòü 32%, íå ï³äòðèìóþòü 14%. 
Íå çíàþòü, õòî öå òàêèé 45%. Áàãà-
òî ðåñïîíäåíò³â íå çíàþòü ñåêðåòàðÿ 
ì³ñüêðàäè Ïàâëà ßáëîíñüêîãî (67%).  
Äëÿ á³ëüøîñò³ îïèòàíèõ ìàëîçíàéîì³ 
íå ò³ëüêè ïð³çâèùà ì³ñöåâèõ êåð³âíèê³â. 
Â³ä 60 äî 74% íå çíàþòü êåð³âíèê³â ì³ñ-
öåâèõ ïàðò³éíèõ îñåðåäê³â ïàðò³é.

Ñåðåä ïîë³òèê³â äåðæàâíîãî ìàñøòà-
áó íàéâèùèé ðåéòèíã ó êåð³âíèêà óðÿ-
äó Âîëîäèìèðà Ãðîéñìàíà (éîãî ðîáî-
òó ïîçèòèâíî îö³íþþòü 51% îïèòàíèõ, 
íåãàòèâíî — 39%). Ãëàâ³ äåðæàâè Ïåòðó 
Ïîðîøåíêó ïîçèòèâíó îö³íêó äàëè 32% 
îïèòàíèõ, íåãàòèâíó — 62%. Çãàäàëè â³-
ííè÷àíè ì³ñüêîãî ãîëîâó Ëüâîâà Àíäð³ÿ 
Ñàäîâîãî. Éîãî ï³äòðèìóþòü 36%, íå ï³ä-
òðèìóþòü — 26%. Âèñîêèé ð³âåíü íåäîâ³-
ðè ó Þë³¿ Òèìîøåíêî, ¿¿ íå ï³äòðèìóþòü 
61%, ïîçèòèâíî ñòàâëÿòüñÿ 32%. Ïîë³òè-
êà Àíàòîë³ÿ Ãðèöåíêà ï³äòðèìóþòü 31%, 
íå ï³äòðèìóþòü 28%.

КОМУ ВІРЯТЬ І ЩО 
МАЮТЬ ВІННИЧАНИ
Погляди в цифрах  Соціологічне дослідження, 
проведене у Вінниці, засвідчило, що тільки 1,3% 
людей можуть дозволити собі у фінансах все, що 
забажають. Тоді як 5,4% мають грошей лише на харчі. 
Неоднозначне ставлення до політики і політиків. 
Скільки б людей голосували нині? За кого? 

Володимир Кіпень у розмові з 
журналістом RIA розповів, що 
проведення такого дослідження, 
це його власна ініціатива. Під-
тримку надала кафедра політо-
логії та державного управління 
ДонНУ, студенти університету. 
Роботу виконували на громад-
ських засадах. Визначили при-
близно 20 територіальних точок, 
пропорційні кількості населення 
кожного з трьох районів міста. 
Працювали у місцях, де збира-

ються люди — біля супермаркетів, 
на майдані Героїв Небесної Сотні… 
Просили телефони в респонден-
тів. Багато людей давали. На запи-
тання анкети відповідали одразу.
— Сумарно опитали понад одну 
тисячу людей, — уточнює соціо-
лог. — Половина з них відмови-
лася брати участь у дослідженні.
Це теж один з факторів недові-
ри людей, їхнього розчаруван-
ня у діяльності влади, ситуації, 
в якій вони опинилися.

Загалом майже 500 людей відпо-
віли на питання, визначені соціо-
логом в анкеті. Різного віку, фаху, 
соціального становища. Ось який 
освітній рівень респондентів: 
1,5% мають початкову освіту, 

2,1% — неповну середню, 3,1-ПТУ, 
6,9% — повну середню загально-
освітню, 31,9% — середню спеці-
альну, 13,5% неповну вищу (без 
вченого ступеня), 3,5% — вищу (з 
вченим ступенем).

ВІКТОР СКРИПНИК, (067)1079091 

ßê³ ïîë³òè÷í³ ³ ñóñï³ëüí³ 
íàñòðî¿ íèí³ ó â³ííè÷àí? 
Â³äïîâ³äü íà öå ïèòàííÿ 
äàþòü ðåçóëüòàòè ñîö³îëî-
ã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ, ïðî-

âåäåíîãî ó ÷åðâí³ ²íñòèòóòîì ñîö³àëüíèõ 
äîñë³äæåíü ³ ïîë³òè÷íîãî àíàë³çó. Î÷îëþº 
éîãî ïðîôåñîð Äîíåöüêîãî íàö³îíàëüíî-
ãî óí³âåðñèòåòó êàíäèäàò ô³ëîñîôñüêèõ 
íàóê Âîëîäèìèð Ê³ïåíü. Ç³áðàí³ äóìêè 
â³ííè÷àí ïðîôåñîð îçâó÷èâ íà çàñ³äàíí³ 
Â³ííèöüêîãî ïðåñ-êëóáó. 

МІЖ БАГАТИМИ І БІДНИМИ – ПРІРВА
Ðîçä³ë îïèòóâàííÿ «Ñîö³àëüíî-äåìîãðà-

ô³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè. Ô³íàíñîâå ñòàíîâè-
ùå ëþäåé» áóâ ïðåçåíòîâàíèé îñòàíí³ì. 
Ïîäàºìî éîãî ïåðøèì. Óìîâè, â ÿêèõ æè-
âóòü ëþäè, äëÿ íèõ âàæëèâ³ø³ çà ïîë³òèêó 
³ ïîë³òèê³â. Ùî çàðîáëåíèõ ãðîøåé ¿ì âè-
ñòà÷àº ò³ëüêè íà ¿æó, ðîçêàçàëè 5,4% îïè-
òàíèõ. Íà ¿æó âèñòà÷àº, àëå îäÿã ÷è âçóòòÿ 
êóïèòè ñêëàäíî, ñêàçàëè 20%. Âèñòà÷àº 
êîøò³â íà õàð÷³, îäÿã, àëå íåäîñòàòíüî äëÿ 
êóï³âë³ òàêèõ ðå÷åé ÿê õîëîäèëüíèê ÷è 

òåëåâ³çîð — 35,2%. Ìîæóòü êóïèòè äåÿê³ 
äîðîã³ ðå÷³, àëå íå ìîæóòü äîçâîëèòè âñå, 
ùî áàæàþòü 30%. À îò 1,3% ìîæóòü ïðè-
äáàòè âñå, ùî ¿ì õî÷åòüñÿ. Â³äìîâèëèñÿ 
â³äïîâ³äàòè 4,6% îïèòàíèõ. Ùî ¿ì ñêëàäíî 
â³äïîâ³ñòè íà ïèòàííÿ, ñêàçàëè 3,5%.

— Ó íàñ äóæå âèñîêèé ð³âåíü ïîëÿ-
ðèçàö³¿ ì³æ áàãàòèìè ³ á³äíèìè, — êàæå 
Âîëîäèìèð Ê³ïåíü. — Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 
5–7 ðîê³â ñåðåäí³é êëàñ ñóòòºâî ñêîðî-
òèâñÿ. Çâ³äñè é íåñïðèéíÿòòÿ áàãàòñòâà 
³ áàãàòèõ.

БІЛЬШІСТЬ ВИМАГАЄ 
РАДИКАЛЬНИХ ЗМІН 

Íå äèâíî, ùî 70,8% îïèòàíèõ â³ííè÷àí 
âèñëîâèëèñÿ çà íåîáõ³äí³ñòü ðàäèêàëüíèõ 
çì³í. Òàê âîíè â³äïîâ³ëè íà çàïèòàííÿ 
«Ùî çàðàç ïîòð³áíî êðà¿í³?» «Àáè íå ã³ð-
øå, íåõàé âñå çàëèøàºòüñÿ ÿê º», — òàêî¿ 
äóìêè äîòðèìóºòüñÿ 13,6%. «Ïîâåðíóòè 
âñå, ÿê áóëî ðàí³øå», — öüîãî õî÷óòü 11,5% 
ðåñïîíäåíò³â.

Íåçâàæàþ÷è íà êóïó îñîáèñòèõ ïðî-
áëåì, ëþäåé á³ëüøå õâèëþº ñèòóàö³ÿ 
â êðà¿í³. Íàéâàæëèâ³øîþ ïðîáëåìîþ 

Кожен другий відмовився відповідати

Хто був респондентом?

«Ó íàñ äóæå âèñîêèé ð³âåíü 
ïîëÿðèçàö³¿ ì³æ áàãàòèìè ³ 
á³äíèìè. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 
5-7 ðîê³â ñåðåäí³é êëàñ 
ñóòòºâî ñêîðîòèâñÿ. Çâ³äñè é 
íåñïðèéíÿòòÿ áàãàòèõ»

Якби 
завтра вибори 

президента…

14,4%
Петро Порошенко

13,5%
Володимир 
Зеленський

11,5%
Юлія 

Тимошенко

9,6%
Анатолій 
Гриценко

4,4%
Андрій 

Садовий 4,2%
Вадим 

Рабинович 4%
Юрій 
Бойко

3,8%
Святослав 

Вакарчук

На виборах глави держави, якби вони відбувалися 
у найближчий час, найбільше вінничан з числа 

опитаних підтримали б Петра Порошенка. 
На другому місці, і це найбільше здивування 

дослідження, популярний шоумен Володимир 
Зеленський. Далі – Тимошенко, Гриценко, Садовий, 

Рабинович, Бойко, Вакарчук. Менше трьох відсотків, 
а саме 2,7 % підтримують Олега Ляшка, Арсенія 

Яценюка – 1,0%, Олега Тягнибока – 0,6%, Надію 
Савченко – 0,4%. За іншого з названих кандидатів 

голосували б 12% з числа опитаних. Ще не 
визначилися з вибором – 9,2%. Відверто зізналися, 

що зіпсують бюлетень 5% опитаних. 

ЗА ПРЕДСТАВНИКІВ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ 
ОПИТАНІ ВІННИЧАНИ ГОЛОСУВАЛИ Б ТАК: 

БПП «Солідарність» — 13,5%, 
«Батьківщина» — 11%, умовна партія 
Зеленського «Слуга народу» — 11%, 

«Громадянська позиція»  — 7,3%, 
«Самопоміч» — 7,3%, «Опозиційний 

блок» — 5,6%, «Вінницька європейська 
стратегія» — 3,8%, «Радикальна 

партія» — 2,9%.
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ïî¿çäêè çà êîð-
äîí áåç ñòðàõîâêè 
íå áóâàº, — ãî-

âîðÿòü ó òóðèñòè÷íèõ àãåíö³-
ÿõ. ×è ñóòî òóðèñòè÷íà ó ëþ-
äèíè ïî¿çäêà, ÷è íà çàðîá³òêè, 
â áóäü-ÿêîìó âèïàäêó ïîòð³áíå 
ìåäè÷íå ñòðàõóâàííÿ âè¿æäæà-
þ÷èõ çà êîðäîí.

Îò ó êîìïëåêò³ äî öüîãî 
îáîâ’ÿçêîâîãî ñòðàõóâàííÿ (ñòàí-
äàðò) é ìîæíà ïðèäáàòè ñòðàõó-
âàííÿ áàãàæó. ßêùî «ïðè÷åïèòè» 
ñþäè ùå ñòðàõóâàííÿ, íàïðèêëàä, 
â³ä íå âèëüîòó ðåéñó ÷è ÿêåñü 

³íøå — öå âæå áóäå ïîâíå ñòðà-
õóâàííÿ.

Êóïóþòü â³ííè÷àíè é åêîíîì 
âàð³àíòè, ÿê³ ï³äõîäÿòü á³ëüøå äëÿ 
òèõ, õòî ¿äå íà ðîáîòó ç îô³ö³éíèì 
ïðàöåâëàøòóâàííÿì. Çàêîðäîí-
íèé ðîáîòîäàâåöü çîáîâ’ÿçàíèé 
çàñòðàõóâàòè ñâîãî ïðàö³âíèêà. 
Ñòðàõîâêà çâ³äñè ïîòð³áíà ò³ëüêè 
íà äîðîãó äî ì³ñöÿ ðîáîòè.

— Êîæíà êðà¿íà ìàº ñâ³é 
îáîâ’ÿçêîâèé ë³ì³ò ñòðàõóâàí-
íÿ, — ãîâîðèòü ïðàö³âíèê ñòðàõî-
âî¿ êîìïàí³¿ Â³êòîð. — ßêùî ¿äå-
ìî â ªâðîïó, òî ì³í³ìàëüíî ìàº-
ìî áóòè çàñòðàõîâàí³ íà 30 òèñÿ÷ 
ºâðî ìåäè÷íèõ âòðàò. Âàðò³ñòü 
ñòðàõîâêè çàëåæèòü â³ä ôðàíøè-

ЯК УБЕРЕГТИ ЧЕМОДАН 
ВІД КРАДІЖКИ І ПЛУТАНИНИ
Спокій туриста  Як зробити свою подорож безпечною? 
Що купити тут, аби за кордоном мати якнайменше 
неприємностей? Працівники туристичних агенцій радять 
разом з обов’язковим медичним страхуванням купувати 
страхування багажу. То ж у скільки обійдеться страховка 
вінничанину, який збирається за кордон?

ІРИНА ТРЕТЯК, 
ДИРЕКТОР 
ТУРИСТИЧНОЇ 
АГЕНЦІЇ «ВІНВІЗА»:

— Обов’язково 
треба запакува-
ти чемодан па-

кувальною плівкою власноруч 
або купити послугу пакування 
багажу в аеропорту. У Борисполі 
це коштує 120 гривень. Можна ще 
взяти комплект пакування на зво-
ротню дорогу за 90.
Рекомендую пакувати багаж 
на автозаправці «Сокар», не до-
їжджаючи до повороту на Бо-
риспіль. Там така послуга де-

шевша — 90 гривень плюс пакет 
пакування на зворотню дорогу 
за 60. За кордоном пакування 
значно дорожче, від 7 до 10 до-
ларів.
Також раджу контролювати 
свій багаж. Слідкувати, як його 
завантажили, вивантажили. 
А щоб запобігти плутанині, яка 
часто стається через схожість за-
пакованих в одному аеропорту 
чемоданів, раджу чіпляти бирки 
на свої речі. Інколи люди позна-
чають свої сумки кольоровими 
стрічками, наклейками. Це допо-
може впізнати своє серед інших 
сумок, не вхопити чуже.

Три поради для безпеки багажу 

çè (ïîðîãó, ÿêèé íå ïîêðèâàºòü-
ñÿ). ×èì ôðàíøèçà á³ëüøà, òèì 
ìåíøà âàðò³ñòü ñòðàõîâîãî ïîë³-
ñó. ßêùî ôðàíøèçà 100 ºâðî, íà-
ïðèêëàä, çíà÷èòü âàñ ïîë³êóþòü 
íà 10 òèñÿ÷ ºâðî, ç ÿêèõ ñòî ºâðî 
ïëàòèòå âè, à 9 òèñÿ÷ 900 ïëàòèòü 
ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ.

Äëÿ ïî¿çäêè â ªâðîïó çàñòðàõó-
âàòèñÿ äåøåâøå, í³æ, íàïðèêëàä, 
ó Áîëãàð³þ. Òàì, ÿê íà ã³ðñüêî-
ëèæíèõ êóðîðòàõ, ñòðàõîâèêè 
áà÷àòü á³ëüøèé ðèçèê òðàâìóâàí-
íÿ, òîìó áåðóòü á³ëüøå çà ñâîþ 
ãàðàíò³þ.

Òàêîæ äîðîæ÷å ñòðàõóâàòè ä³-
òåé, ÿê³ ÷àñò³øå ïîòðàïëÿþòü 
ó íåïðèºìíîñò³, òà ïåíñ³îíåð³â, 
ÿê á³ëüø ñëàáêèõ çäîðîâ’ÿì êë³-
ºíò³â.

— Áóâ ó íàñ âèïàäîê, êîëè êë³-
ºíò ëåò³â ë³òàêîì ³ ó íüîãî ùîñü 
ç ñåðöåì ñòàëîñÿ, — ðîçêàçóº Â³-
êòîð. — Çðîáèëè âèìóøåíó ïî-
ñàäêó â Åì³ðàòàõ, ïðîâåëè îïå-
ðàö³þ, ³ ñòðàõîâà ô³ðìà ïîêðèëà 
âèòðàòè. À ÿê³ áóëè íåùàñí³ âè-
ïàäêè? Ïîãàí³ ³ñòîð³¿ ðîçêàçóâàòè 
íå õî÷ó, àëå áóëî ïàä³ííÿ â êàíà-

СИСТЕМА КОМПЕНСАЦІЇ 
ЗА ВТРАТУ РЕЧЕЙ 
втрачені документи .................150 євро 

часткова втрата багажу ...........150 євро 

втрата від пожежі, вибуху .....400 євро 

авіакатастрофа ........................400 євро 

вина персоналу .......................400 євро 

СТРАХУВАННЯ ТУРИСТА — РІЧ ОБОВ’ЯЗКОВА 
Ціна страховки залежить від країни призначення та мети подорожі. Про середні розцінки 
обов’язкового медичного страхування виїжджаючого за кордон розказали в туристичній 
агенції «ВінВіза». Ще — порадили: якщо часто подорожуєте, то краще оплатити страхування 
на рік, ніж щоразу платити перед кожною поїздкою

Європа 
(маєте бути 
застраховані 
на 30 тисяч євро) 
від 9 грн на добу 

Америка 
від 21 грн на добу 

Страховка 
«Весь світ» 
(покривається 
у різних країнах 
світу) 
від 21 грн 
на добу

Гірськолижні 
курорти, Болгарія 
(підвищений ри-
зик травмування) 
від 25 грн 
на добу 

Програма 
«Економ» 
(покриває лише 
один день 
стаціонарного 
лікування після 
екстреного звер-
нення до лікаря) 
від 4 грн на добу

Діти 
+ 50% 
(денний 
тариф треба 
множити 
на коефіцієнт 1,5) 

Старші 
65 років 
+ 100% 
(денний 
тариф треба 
множити 
на коефіцієнт 2) 

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ДІЄ 
 Якщо пацієнт не був напідпитку. Перше, що зроблять 
медики за кордоном, — аналіз крові на вміст алкоголю

СТРАХУВАННЯ 
БАГАЖУ ДІЄ  

Від моменту реєстрації 
на літак і до моменту отри-
мання речей біля стрічки. 
Вийшов за межі аеропорту 
і загубив вантаж — це вже 
не страховий випадок 

ВАРТІСТЬ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ НА ДОБУ

+ 7
грн на добу 

СТРАХУВАННЯ БАГАЖУ

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

У комплект медичного 
страхування виїжджаючого 
за кордон входить: 
  Медична страхування 

(обов’язкове) 
  Страхування від 

нещасного випадку 
(обов’язкове) 

  + страхування багажу 
(окремо не купується) 

  + страхування від 
невиїзду (окремо 
не купується) 

  + інші види страхування 
(усі купуються в комплекті 
з обов’язковими) 

ë³çàö³éíèé ëþê. ×è íå íàïèâñÿ 
öåé òóðèñò? Äîáðå, ùî çàïèòàëè. 
ßêùî ëþäèíà çâåðòàºòüñÿ çà ìå-
äè÷íîþ ñòðàõîâêîþ (ïðè¿æäæàº 
øâèäêà äîïîìîãà àáî çàáèðàþòü 
â ë³êàðíþ), ïåðøèì ä³ëîì, ùî 
ðîáèòüñÿ — àíàë³ç êðîâ³ íà âì³ñò 
àëêîãîëþ. ßêùî º àëêîãîëü, ñòðà-
õîâêà íå ä³º.

À ÿê³ íåïðèºìíîñò³ ìàëè â³-
ííè÷àíè çà êîðäîíîì ³ç áàãàæåì? 

ßêùî íå ïàêóâàëè â àåðîïîðòó 
÷åìîäàíè ïë³âêîþ, òî íå çíà-
õîäèëè ïîò³ì ó íüîìó îêðåìèõ 
ðå÷åé àáî íàâïàêè — âèòÿãàëè 
çàïõàíèé êèìîñü íåïîòð³á.

— Ð³äêî âòðà÷àþòü áàãàæ, 
êîëè ðåéñè ïðÿì³, — ãîâîðèòü 
Â³êòîð. — ×àñò³øå, ÿêùî ç ïå-
ðåñàäêàìè. Ö³íà ñòðàõóâàííÿ 
íå çàëåæèòü â³ä òîãî, ÷è òðàí-
çèòíèé ðåéñ.

ßêùî òóðèñòó 
âèêëèêàþòü øâèäêó, 
òî ïåðåâ³ðÿþòü íà 
âì³ñò àëêîãîëþ â 
êðîâ³. Ïèâ ñïèðòíå — 
ñòðàõîâêà íå ä³º

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 
 ²íîä³ ïîäîðîæ ìð³¿ ìîæå 

çàâåðøèòèñÿ òàê ³ íå ðîçïî÷àâ-
øèñü. À âñå ÷åðåç çàíàäòî âèñîê³ 
ö³íè íà àâ³àêâèòêè. Ìè ðîçïèòà-
ëè äîñâ³ä÷åíèõ ìàíäð³âíèê³â, ÿê 
«çëîâèòè» äåøåâ³ êâèòêè.

Îòæå, ïî÷èíàºòå ïîøóêè ðàíî-
âðàíö³ àáî ââå÷åð³. Ö³íè ó öåé ÷àñ 
òðîõè ìåíø³ òà é âèá³ð øèðøèé. 
Íå êóïóéòå êâèòêè â ï'ÿòíèöþ, 
çà äàíèìè ºâðîïåéñüêèõ äîñë³-
äæåíü, ó öåé äåíü íàéá³ëüø äî-
ðîã³ ïðîïîçèö³¿. À îò ïîíåä³ëîê 
òà â³âòîðîê — íàéêðàùèé ÷àñ 
äëÿ ïîêóïêè. Øóêàéòå êâèòêè 

çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â äî áàæàíî¿ äàòè 
âèëüîòó, àáî âçàãàë³ çà ï³âðîêó. 
Íàïðèêëàä, êâèòêè äî ªâðîïè 
êðàùå øóêàòè çà 140 äí³â äî âè-
ëüîòó, à äî ìîðÿ ðàäÿòü çáèðàòèñÿ 
çà 50–60 äí³â. Òàê º âñ³ øàí-
ñè îáðàòè íàéâèã³äí³ø³ ö³íè. 
Íå óíèêàéòå e-mail-ðîçñèëêè 
àâ³àêîìïàí³é. ²íîä³ ö³ ëèñòè 
ìàþòü äóæå ö³êàâ³ ïðîïîçèö³¿ òà 
àêö³¿. Êð³ì òîãî, çâåðí³òü óâàãó 
íà ÷àñ — ðàíêîâ³ òà âå÷³ðí³ âè-
ëüîòè òàêîæ êîøòóþòü ìåíøå. 
Êóïóéòå êâèòêè îäðàçó â äâ³ 
ñòîðîíè, ÿêùî òî÷íî çíàºòå ñâî¿ 
ïëàíè. ßêùî ëåò³òè õî÷åòüñÿ âæå 

çàâòðà, òî âàðòî ïðîìîí³òîðèòè 
÷àðòåðí³ ðåéñè äî ì³ñöÿ, êóäè âè 
çáèðàºòåñü. Ñàìå çà äåê³ëüêà äí³â 
äî âèëüîòó çí³ìàºòüñÿ áðîíþ-
âàííÿ. Êîðèñòóéòåñÿ ïîñëóãàìè 
ëîóêîñò³â. Ñüîãîäí³ öå íàéêðà-
ùèé âàð³àíò ñåðåä óñ³õ ìîæëèâèõ 
äåøåâèõ ïåðåëüîò³â. Ë³òàéòå áåç 
âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ áàãàæó. Òàê ³ 
ëåãøå, ³ äåøåâøå.

Íå ñë³ä çàáóâàòè ³ ïðî òå, ùî 
º çðó÷í³ ñåðâ³ñè ç ïîøóêó îïòè-
ìàëüíèõ âàð³àíò³â äëÿ çä³éñíåííÿ 
ïîäîðîæåé. Çîêðåìà òåëåãðàì-
êàíàë «Âåòåð äóåò». Ê³ëüêà ðàç³â 
íà äåíü âàì ïðèõîäèòèìóòü ñïî-

â³ùåííÿ ïðî ãàðÿ÷³ àâ³à-ïðîïî-
çèö³¿ äî ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó. Êð³ì 
òîãî, òóò ìîæíà çíàéòè âàæëèâ³ 
ïîðàäè, ÿê³ âðÿòóþòü âàñ â³ä ïà-
í³êè ï³ä ÷àñ çàòðèìêè ðåéñó ÷è 
³íøèõ íåïåðåäáà÷åíèõ ñèòóàö³é. 
²íòåðíåò-ðåñóðñ TripMyDream — 
íàçâà, çäàºòüñÿ, ãîâîðèòü ñàìà 
çà ñåáå. Îòæå, òóò ìîæíà çàéòè 
ö³ëèé êàòàëîã ³ç àâ³à-çíèæêàìè. 
Çà äîïîìîãîþ ô³ëüòð³â îáðàòè 
êîíêðåòíèé ðåéñ ñòàº íàáàãàòî 
ïðîñò³øå. Êð³ì òîãî, º ìîæëè-
â³ñòü îáðàòè ïðÿì³ ðåéñè àáî ç 
ïåðåñàäêàìè. Äî ðå÷³, ïåðåñàä-
êè — öå ùå îäíà íåïîãàíà ìîæ-

ëèâ³ñòü çåêîíîìèòè.
— Ðàäæó âèêîðèñòîâóâàòè ïî-

øóêîâ³ ðåñóðñè ëèøå äëÿ âñòà-
íîâëåííÿ íàçâè àâ³àêîìïàí³¿, ÿêà 
çä³éñíèòü íàéâèã³äí³øèé ðåéñ. 
À äàë³ âñå ïðîñòî — çàõîäüòå 
íà ñàéò êîìïàí³¿ òà îáèðàéòå 
çíàéäåí³ êâèòêè. Òàê ìîæíà áóäå 
çåêîíîìèòè òðîõè á³ëüøå, — êàæå 
ìåíåäæåð ç òóðèçìó Â³êòîð Çà-
ìð³é. — Êð³ì òîãî, ÿêùî âèêî-
ðèñòîâóâàòè ïîñëóãè òóðèñòè÷-
íîãî àãåíòñòâà, òî âàø îïåðàòîð 
ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ øóêàº íåäîðîã³ 
êâèòêè ó ùå îäí³é ñèñòåì³. Âîíà 
äîñòóïíà ëèøå ñïåö³àë³ñòàì.

Основні правила пошуку дешевих квитків

ÁÅÇÏÅÊÀ
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Â è ä â î ð å í í ÿ 
ÿïîíêè Àöóêî 
²÷³êàâó ðàçîì ç ¿¿ 
ï’ÿòüìà ä³òüìè º 

íåïðèïóñòèìèì. Òàêå ð³øåííÿ 
îãîëîñèëà 4 ëèïíÿ ñóääÿ Â³-
ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó Îëåíà 
Âîõì³íîâà. Óïðàâë³ííÿ ÄÌÑ, 
ñõîæå, ïîäàâàòèìå àïåëÿö³þ. 
Ïðèíàéìí³ ïðåäñòàâíèê ïîçè-
âà÷à ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ ð³øåííÿ 
òàê ñêàçàâ ïðî öå æóðíàë³ñòó 
RIA, ùî áóäóòü âèêîðèñòîâóâàòè 
ïðàâî, íàäàíå çàêîíîì. Ó ðîñ³é-
ñüêî-ÿïîíñüêî¿ ñ³ì’¿ ñâî¿ íàì³ðè. 
Ïðî íèõ æóðíàë³ñò ä³çíàâñÿ ï³ä 
÷àñ ðîçìîâè ç Â³òàë³ºì Âºòðîâèì, 
÷îëîâ³êîì ÿïîíêè Àöóêî ²÷³êàâó. 
Íå ò³ëüêè ïðî öå ãîâîðèâ ñï³â-
ðîçìîâíèê.

ПРИЧИНИ ВІДМОВИ 
×îìó óïðàâë³ííÿ ì³ãðàö³éíî¿ 

ñëóæáè âèìàãàº âèäâîðåííÿ ³íî-
çåìö³â? Âîíè ïîðóøèëè òåðì³í 
çàêîííîãî ïåðåáóâàííÿ â äåðæà-
â³. Çíàõîäÿòüñÿ íà íåëåãàëüíîìó 
ñòàíîâèù³. Ïðåäñòàâíèêè ÄÌÑ 
äîâåëè öå â ñóä³, àëå…

«Ïîçèâà÷åì íå äîâåäåíî ôàêò 
äîòðèìàííÿ âèìîã ÷èííîãî çà-
êîíîäàâñòâà ïðî ïðèìóñîâå âè-
äâîðåííÿ ³íîçåìö³â», — çàçíà÷åíî 
ó ð³øåíí³ ñóäó.

Ïðîñò³øå êàæó÷è, ïîâ³äîìëåí-
íÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïîêèíóòè 
òåðèòîð³þ äåðæàâè, íå áóëî çðî-
áëåíî ð³äíîþ ìîâîþ ³íîçåìêè. 
Ñóäó íå íàäàíî ï³äñòàâ ïðî òå, 
ùî ÿïîíêà âîëîä³º óêðà¿íñüêîþ 
ìîâîþ. Òâåðäæåííÿ ïðî òå, ùî 
â³äïîâ³äà÷ö³ Àöóêî â³äîìèé 
çì³ñò ð³øåííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü 
ïîêèíóòè Óêðà¿íó º ïðèïóùåí-

íÿì ïîçèâà÷à. Öå òåæ ôðàãìåíò 
ç ð³øåííÿ ñóäó. Íà ïåðåêîíàííÿ 
ñóää³, íå ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî 
â³äïîâ³äà÷ ñâ³äîìî óõèëÿºòüñÿ â³ä 
âè¿çäó çà ìåæ³ íàøî¿ äåðæàâè. Áî 
öå íå äîâåäåíî.

Âò³ì, ð³øåííÿ ìîæå áóòè 
îñêàðæåíî â Àïåëÿö³éíîìó 
ñóä³ îáëàñò³. Íà öå ïîçèâà÷ ìàº 
10 äí³â ï³ñëÿ éîãî îãîëîøåííÿ, 
òîáòî ï³ñëÿ 4 ëèïíÿ.

ХТО СПРОГНОЗУВАВ 
РІШЕННЯ ФЕМІДИ?

Ïåðåä ïî÷àòêîì çàñ³äàííÿ æóð-
íàë³ñò ñï³ëêóâàâñÿ ç êåð³âíèêîì 
Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé ×åðí³-
âåöüêîãî ðàéîíó Ë³íîþ Þðê³â-
ñüêîþ. Ñàìå â öüîìó ðàéîí³, 
ó ñåë³ Âèëà-ßðóçüê³, ïðîæèâàº 
ðîñ³éñüêî-ÿïîíñüêà ñ³ì’ÿ.

— Íå äóìàþ, ùî äî ìàìè 
ç ï’ÿòüìà ä³òüìè çàñòîñóþòü 
ïðèìóñîâ³ çàõîäè, — êàæå ïàí³ 
Ë³íà. — Öå áóëî á íå ïî-ëþäñüêè. 
Íàâ³òü çà óìîâè, ùî âîíè ñïðàâ-
ä³ ïåðåáóâàþòü íà íåëåãàëüíîìó 
ñòàíîâèù³. Íà ìîþ äóìêó, âàðòî 
äî÷åêàòèñÿ ïîâåðíåííÿ áàòüêà 
³ òîä³ âæå âèð³øóâàòè ïèòàííÿ. 
Áî æ ÿïîíêà ä³éñíî íå ðîçóì³º, 
ùî â³ä íå¿ âèìàãàþòü. Íàâ³òü 
ÿêùî ðîçóì³º, áî âîëîä³º àí-
ãë³éñüêîþ, à ïðåäñòàâíèêè ÄÌÑ 
ïðè¿çäèëè äî íå¿ ç ïåðåêëàäà÷åì 
ç àíãë³éñüêî¿, ñêëàäíî óÿâèòè, 
ÿê ¿é âèáðàòèñÿ êóäèñü ç ï’ÿòüìà 
ä³òüìè.

Ïðî öå ïàí³ Ë³íà ãîâîðèëà òà-
êîæ ó âèñòóï³ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó 
ñïðàâè. Íàãîëîøóâàëà, ùî ä³òè 
äîãëÿíóò³, ñëóõíÿí³. Îäÿãíåí³ 
ó ÷èñòèé îäÿã, õî÷ ³ íå íîâèé, 
ìàþòü ùî ¿ñòè. Ïîñàäîâåöü î÷å-
âèäÿ÷êè ïåðåêîíóâàëàñÿ â öüîìó, 
êîëè â³äâ³äóâàëà ñ³ì’þ. Ó áóäèí-
êó º êíèãè, ÿê³ âîíè ÷èòàþòü 

ДІТИ ЯПОНКИ СТАНУТЬ УКРАЇНЦЯМИ?
Не вигнали  Суд відмовив 
у видворенні за межі України японки 
Ацуко Ічікаву і її п’ятьох дітей. Нині 
вони проживають у селі на Вінниччині. 
Чому позов управління Державної 
міграційної служби не задоволено? 
Що далі робитимуть японка і її чоловік, 
росіянин за національністю?

Будинок у селі Вила-Ярузькі 
Чернівецького району нашої 
області Вєтров знайшов через 
Інтернет. Його виставив на про-
даж місцевий житель Олександр 
Сауляк. Це будинок його бать-
ків. Приїхали в Україну у грудні 
2014 року.
Однак оформити хату не вда-
лося. Іноземці хотіли, щоб була 
земля, мали намір вирощувати 
овочі, фрукти. Чоловік під час 
домовленостей по телефону за-
певнив, що має 49 соток. Під-

тверджує це документом. Од-
нак насправді ділянка зовсім 
невелика. Так стверджує Вєтров.
Половину вартості будинку іно-
земці сплатили чоловікові. Це 
одна тисяча доларів. Решту мали 
віддати після оформлення до-
кументів. Однак цього не стало-
ся. Чоловік поскаржився на них 
у поліцію. Так правоохоронці ді-
зналися про іноземців. До речі, 
власника будинку також оштра-
фували. За надання притулку 
для нелегалів.

Хотіли купити хату — купили… проблему 

àáî ðîáèòü öå ìàìà. Âèäíî, ùî 
æ³íêà çàéìàºòüñÿ ç íèìè. Ïðå-
òåíç³é â îäíîñåëüö³â äî ³íîçåìö³â 
íåìà. Íàâïàêè, âîíè äîïîìàãà-
þòü ñ³ì’¿. Ïðèíîñÿòü ïðîäóêòè 
õàð÷óâàííÿ. Íà ãîðîä³ ðîñòóòü 
ïîì³äîðè, áóðÿêè, íàâ³òü ÷îð-
íîáðèâö³ ïîñ³ÿëà á³ëÿ õàòè.

Çà ñëîâàìè Ë³íè Þðêîâñüêî¿, 
º ïðåòåíç³¿ äî áàòüê³â, ùî íå ïî-
êàçóþòü ä³òåé ìåäèêàì. Ðàí³øå 
áàòüêî ðîáèâ öå. Òåïåð ó ñ³ëü-
ñüêîìó ìåäïóíêò³ íàð³êàþòü, 
ùî ä³òè íå îòðèìàëè íåîáõ³äíèõ 
ùåïëåíü.

Êîëè ñóääÿ çàïèòàëà, ÷è ï³ä-
òðèìóº êåð³âíèê ñëóæáè ó ñïðà-
âàõ ä³òåé ïîçîâ ÄÌÑ, ïàí³ Þð-
ê³âñüêà â³äïîâ³ëà: «Í³, íå ï³ä-
òðèìóþ».

НАЙМЕНШІ ДІТИ НЕ МАЮТЬ 
ГРОМАДЯНСТВА

Íà çàñ³äàííÿ, à ¿õ áóëî äå-
ê³ëüêà, â³äïîâ³äà÷ íå ç’ÿâëÿëàñÿ. 
Ñòàðîñòà ñåëà, â ÿêîìó ïðîæèâàº 
ÿïîíêà, ïîâ³äîìëÿâ, ùî âîíà âè-
ìàãàº ïåðåêëàäó ñóäîâèõ ïîâ³ñòîê 
íà ÿïîíñüêó ìîâó. Öüîãî íå áóëî 
çðîáëåíî. Ó çàë³ áóâ â³äñóòí³é ³ ¿¿ 
÷îëîâ³ê Â³òàë³é Âºòðîâ. Â³í âè-
¿õàâ çà ìåæ³ äåðæàâè. Íà òèì-
÷àñîâèé òåðì³í. ßê òîãî âèìàãàº 
çàêîíîäàâñòâî. Íàéáëèæ÷à êðà¿-
íà — Ìîëäîâà. Ñàìå òàì â³í íèí³ 
çíàõîäèòüñÿ.

Æóðíàë³ñò RIA ï³ñëÿ ñóäó 
ñï³ëêóâàâñÿ ç ïàíîì Âºòðîâèì 
ïî òåëåôîíó.

— Ùî äàë³ ïëàíóºòå ðîáèòè?
— Îôîðìëÿòè äâîì íàéìåí-

øèì ä³òÿì óêðà¿íñüêå ãðîìàäÿí-
ñòâî. ×îìó óêðà¿íñüêå, à íå ÿïîí-
ñüêå? Ç ÿïîíñüêèì ïî¿çä óæå ï³-
øîâ. Òðåáà áóëî ïðîòÿãîì òðüîõ 
ì³ñÿö³â ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ ïîäàòè 
äîêóìåíòè ó ïîñîëüñòâî ßïîí³¿ 
â Óêðà¿í³. Çàêîí íàäàº ïðàâî 
îôîðìëÿòè ãðîìàäÿíñòâî ïî êî-
ìóñü ç áàòüê³â. Ïðî ðîñ³éñüêå ìè 
âçàãàë³ íå ãîâîðèìî. ß êàòåãî-
ðè÷íî ïðîòè öüîãî. Ç ÿïîíñüêèì 
çàï³çíèëèñÿ. Çàëèøàºòüñÿ óêðà-
¿íñüêå. Îáãîâîðèëè öå ïèòàííÿ ç 
äðóæèíîþ ùå äî òîãî, ÿê ÿ âè¿õàâ 
ó Ìîëäîâó. Ïîâåðíóñÿ — çàéìóñÿ 
öèì. ßêùî, çâè÷àéíî, íå áóäóòü 
âñòàâëÿòè ïàëèö³ â êîëåñà.

Ó Ìîëäîâ³ Âºòðîâ ùå ç êâ³òíÿ. 
Êàæå, êîëè âè¿æäæàâ, ñïîä³âàâñÿ 
îäðàçó ïîâåðíóòèñÿ. Ïðèíàéìí³ 
ñ³ì’ÿ âæå ïîêèäàëà òåðèòîð³þ 
äåðæàâè. Áóëî öå ó 2015 ðîö³. 
Òîä³ ïðîòÿãîì îäíîãî äíÿ âè¿õàëè 
³ çíîâ ïîâåðíóëèñÿ. Òåæ âèáè-
ðàëèñÿ ó Ìîëäîâó. Öüîãî ðàçó 
âè¿æäæàòè ç ä³òüìè íå ìàëè ìîæ-
ëèâîñò³. Ó äâîõ íàéìîëîäøèõ, 
ÿê³ íàðîäèëèñÿ â Óêðà¿í³, â³äñóò-

íº ãðîìàäÿíñòâî. Ìàþòü ò³ëüêè 
ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ. Òàì 
ãðîìàäÿíñòâî íå çàçíà÷åíî.

— Áåç äîêóìåíò³â íà ä³òåé íàñ 
áè íå âèïóñòèëè çà êîðäîí, — 
êàæå Âºòðîâ. — Òîìó ïî¿õàâ ñàì.

Ðîçïîâ³äàº, ÿê ò³ëüêè ñòóïèâ 
íà ì³ñò ÷åðåç Äí³ñòåð, ùî ç’ºäíóº 
Óêðà¿íó ç Ìîëäîâîþ, íà ïðè-
êîðäîííîìó ïîñòó éîãî îäðàçó 
îøòðàôóâàëè. Çà ïîðóøåííÿ 
òåðì³í³â ïåðåáóâàííÿ â Óêðà¿í³ 
äîâåëîñÿ âèêëàñòè 850 ãðèâåíü. 
Ïðèêîðäîííèêè íå ñïðèéíÿëè 
ïîÿñíåííÿ, ùî â³í ³ äðóæèíà 
óæå ñïëà÷óâàëè çà öå øòðàô. 
Ó òîé æå äåíü ñïðîáóâàâ ïî-
âåðíóòèñÿ íàçàä. Íå âïóñòèëè. 
Ñêàçàëè ÷åðåç 90 äí³â. Âåñü öåé 
÷àñ â³í ó Ìîëäîâ³.

МОЇ ДРУЗІ — «КРОВОЖАДНІ» 
БАНДЕРІВЦІ 

— ß ðîäîì ç Êóáàí³, â Óêðà¿-
í³ íå ïî÷óâàþñÿ ÷óæèì, — êàæå 
Â³òàë³é Âºòðîâ. — «Êðîâîæàä-
í³» áàíäåð³âö³, ÿê ¿õ íàçèâàþòü 
çà ïîðåáðèêîì, º ìî¿ìè äðóçÿìè. 
Õî÷à äåõòî ç ÷èíîâíèê³â íàïî-
ëåãëèâî ðàäèâ ìåí³ çàáèðàòèñÿ 
ñàìå òóäè, çà ïîðåáðèê, áî ÿ, 
ðîñ³ÿíèí. ßêáè ÿ ìàâ òóäè ¿õà-
òè, òî ç ñàìîãî ïî÷àòêó îáðàâ 
áè Ðîñ³þ. Ó Ìîëäîâ³ ëþäè òåæ 
ð³çí³. Çíàéøîâ òóò äðóç³â. ßêáè 
íå âîíè, ñêëàäíî áóëî á. Äÿêóþ 
¿ì çà äîïîìîãó.

Áºëüöè íàçèâàþòü íàéá³ëüø 
ïðîðîñ³éñüêèì ì³ñòîì. Òóò òà-
áëè÷êè ç íàïèñàìè äâîìà ìîâà-
ìè. ×óâ, ÿê ëþäè ñï³ëêóþòüñÿ 
òðüîìà ìîâàìè — ìîëäîâñüêîþ, 
ðîñ³éñüêîþ, ðóìóíñüêîþ. Çàõî-
äæó â ìàãàçèí, ïðîäàâåöü äî ìåíå 
çâåðòàºòüñÿ ðóìóíñüêîþ. Â³äïî-
â³äàþ ðîñ³éñüêîþ. Âîíà òåæ ïåðå-
õîäèòü íà ðîñ³éñüêó. Áóâ âèïàäîê 
ó Ìîëäîâ³, òà é ó Êèºâ³, êîëè ç³ 
ìíîþ ïðèïèíÿëè ðîçìîâó, áî ãî-
âîðèâ ðîñ³éñüêîþ. Òàêèõ ÿ øâèä-
êî ñòàâèâ íà ì³ñöå. Ïåðåõîäèâ 

íà àíãë³éñüêó, âîíè çäèâîâàíî 
äèâèëèñÿ íà ìåíå ³ âæå â³äïî-
â³äàëè ðîñ³éñüêîþ.

У ЯПОНІЇ БАГАТО ЖІНОК-
«ДАЛЬНОБІЙНИЦЬ» 

Çàïèòóþ ñï³âðîçìîâíèêà, ÷è 
áóäóòü çíîâó ïîâåðòàòèñÿ â ßïî-
í³þ.

— Ó ßïîí³¿, ïðèíàéìí³ ó òîìó 
ì³ñö³, äå ìè ïðîæèâàëè, ã³ðøà 
åêîëîã³ÿ, — êàæå Â³òàë³é. — Çíàþ 
öå òîìó, ùî ìè ç Àöóêî äåÿêèé 
÷àñ çàéìàëèñÿ åêîëîã³÷íèìè ïðî-
áëåìàìè. Ñàìå òîìó ìè âèð³øè-
ëè çíàéòè «ðàéñüêèé êóòî÷îê» ³ 
ïîæèòè â íüîìó ç ä³òüìè. Òàê 
îïèíèëèñÿ â Óêðà¿í³.

Ó ßïîí³¿ º ³íø³ ðå÷³, ÿê³ ñïðèé-
ìàþòüñÿ ç ïîäèâîì. Íàïðèêëàä, 
ó ö³é êðà¿í³ áàãàòî æ³íîê ïðàöþ-
þòü âîä³ÿìè íà âàíòàæíèõ àâòîìî-
á³ëÿõ. Âè áà÷èëè â Óêðà¿í³ æ³íêó-
«äàëüíîá³éíèöþ»?.. À ÿê âàì ÷î-
ëîâ³ê — ìàéñòåð ó ìàí³êþðíîìó 
ñàëîí³? Ôàðáóº í³ãò³. Ó ìàãàçèíàõ 
ïðîäóêòè ïðîäàþòü ìàëåíüêèìè 
ïîðö³ÿìè. Íàïðèêëàä, ïëèòêè øî-
êîëàäó ïî 50 ãðàì³â. Àáî íåâåëèê³ 
õë³áí³ áàòîíè, ÷è îë³ÿ ó ìàëåíüêèõ 
ïëÿøêàõ. Ïðè÷îìó, ñîíÿøíèêîâî¿ 
íåìà, ïåðåâàæíî ð³ïàêîâà é ñî-
ºâà. Îëèâêîâà äóæå äîðîãà. ßêùî 
õî÷åø ùîñü ïðèäáàòè ó âåëèê³é 
óïàêîâö³, òðåáà çàìîâëÿòè ÷åðåç 
²íòåðíåò-ìàãàçèí.

ßê³ ö³íè? Îäíå ÿáëóêî êîøòóº 
$3, ñò³ëüêè æ òðåáà â³ääàòè çà ê³-
ëîãðàì ðàííüî¿ êàðòîïë³. Ì'ÿñî 
êóðÿòèíè êîøòóº â³ä $3, ÿëî-
âè÷èíè — $15. Ïåðåä òèì, ÿê 
êóïèòè àâòîìîá³ëü, òðåáà ïðè-
äáàòè ì³ñöå äëÿ éîãî ïàðêóâàííÿ. 
Áåç äîâ³äêè ïðî öå àâòîìîá³ëü 
íå ïðîäàäóòü. Ìåäèöèíà õîðî-
øà, àëå äîðîãà. Ïîëîãè êîøòóþòü 
$4 òèñÿ÷³. Ïëàòèòè òðåáà îô³ö³é-
íî. Äîïîëîãîâå â³äâ³äóâàííÿ ë³êà-
ðÿ òàêîæ ïëàòíå. Ïîò³ì äåðæàâà 
êîìïåíñóº âèòðàòè, àëå ñïåðøó 
òðåáà ¿õ ìàòè, ùîá ñïëàòèòè.

×îëîâ³ê ÿïîíêè 
õî÷ ³ ðîñ³ÿíèí, 
àëå êàòåãîðè÷íî 
ïðîòè ðîñ³éñüêîãî 
ãðîìàäÿíñòâà 
äëÿ ä³òåé 

Діти Ацуко Ічікаву 
доглянуті і слухняні.  
У будинку є книги, 
які вони читають 
самі, а для молодших 
це робить мама
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Олександр Афтенюк разом з 
учасниками української екс-
педиції вирушив в Антарктиду 
22 березня нинішнього року. 
Повернення експедиції запла-
новано на квітень 2019-го.
Загалом п’ятеро вихідців з нашо-
го краю протягом останніх десяти 
років брали участь в експедиці-
ях на наукову станцію «Академік 
Вернадський». По три рази це 

робили лікар Валерій Семенюк 
з Хмільника та інженер Анатолій 
Руденко з Оратівського району. 
До речі, кандидатуру Анатолія 
Руденка рекомендував у свій час 
його двоюрідний брат Дмитро 
Марченко. Ще один віннича-
нин — лікар Вадим Лисинчук — 
також брав участь в експедиції. 
У двох експедиціях одночасно 
перебували по троє вінничан.

П’ятеро вінничан зимували на шостому континенті 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ïðî «êðóãëó» 
äàòó â æèòò³ ïîëÿð-
íèêà Îëåêñàíäðà 
Àôòåíþêà íàãàäàâ 

ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç æóðíàë³ñòîì 
RIA éîãî áðàò Â³òàë³é, ÿêèé ïðà-
öþº ó Ï³ùàíö³.

— Öå âæå äðóã³ ³ìåíèíè Ñàø³ 
íà ñòàíö³¿, — ãîâîðèòü ïàí Â³òà-
ë³é. — Ïåðøèé ðàç â³í ñâÿòêóâàâ 
â Àíòàðêòèä³ ñâî¿ 25 ðîê³â, òå-
ïåð âæå «êðóãëà» äàòà. À ì³ñöå 
òå ñàìî — ïîëÿðíà ñòàíö³ÿ. Òàê 
ñï³âïàëî, ùî òîä³ â³í áóâ â åêñ-
ïåäèö³¿ ó ñâ³é äåíü íàðîäæåííÿ 
2 ëèïíÿ ³ òåïåð çíîâ îïèíèâñÿ 
íà ñòàíö³¿.

ТОРТ ІМЕНИННИКУ — 
ОБОВ’ЯЗКОВО!

Çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ, òîðò áóâ 
ó ïîäàðóíîê ³ íà 25 ðîê³â, ³ òåïåð 
íà 30. Ò³ëüêè öüîãî ðàçó á³ëüøèõ 
ðîçì³ð³â.

— Ñàøà ðîçïîâ³äàâ, ùî 
íà ñòàíö³¿ º ñâ³é áàð, òàì ³ ñâÿò-
êóþòü äí³ íàðîäæåííÿ, — ïðîäî-
âæóº Â³òàë³é. — Ùå éîìó â ïîäà-
ðóíîê ä³ñòàëèñÿ öèãàðêè. Òàì öÿ 
ð³÷ äóæå ö³íóºòüñÿ. Áðàò ïàëèòü. 
Îò êîëåãè âçÿëè öå äî óâàãè. 
Õòîñü ïîäàðóâàâ áðåëîê. Ïðîñò³ 
ðå÷³ âðó÷àëè. Ïëÿøêó øàìïàí-
ñüêîãî â³äêîðêóâàëè… Ñëîâîì, 
óâàãè òàê ñàìî áàãàòî, ÿê âäîìà, 
ò³ëüêè íàñïðàâä³ îáñòàíîâêà çî-
âñ³ì ³íøà.

Íåçàäîâãî ïåðåä 2 ëèïíÿ áóëè 

ДРУГИЙ РАЗ СВЯТКУЄ ДЕНЬ 
НАРОДЖЕННЯ В… АНТАРКТИДІ 
На краю світу  У Антарктиді 
Олександр Афтенюк з Піщанського району 
уже майже чотири місяці. Метеоролог 
за фахом, він — учасник української 
наукової експедиції на полярну станцію 
«Академік Вернадський». Вдруге 
відзначив свій день народження 
на шостому континенті. Як це відбувалося?

ùå îäí³ ³ìåíèíè. Ïåðøèé ð³ê 
âèïîâíèâñÿ éîãî äîíå÷ö³. Áàòüêî 
íåàáèÿê ñóìóº çà òèì, ùî íå áà-
÷èòü ó öåé ÷àñ äèòèíó. Íàä³ñëàâ 
íà àäðåñó äðóæèíè ôîòîãðà-
ô³þ ¿õíüî¿ ìàëÿòêè. Ðîçì³ñòèâ 
íà ñâ³òëèí³ ñëîâà ùèðèõ â³òàíü.

— Ìè ç áðàòîì ëèñòóºìîñÿ 
çäåá³ëüøîãî ÷åðåç ìåñåíäæåð, — 
êàæå Â³òàë³é. — Áàòüêàì â³í ³í-
êîëè òåëåôîíóº íà ìîá³ëüíèé. 
Áóâàº, âäàºòüñÿ âèéòè íà ñêàéï 
çâ'ÿçîê. Âåñü çâ'ÿçîê ÷åðåç ñó-
ïóòíèê. Ñï³ëêóâàííÿ äîðîãå. 
Ç ðîçïîâ³äåé çíàºìî, ùî ó ïî-
ëÿðíèê³â º çàãàëüíå ñâÿòî. Íà-
çèâàºòüñÿ «Mid Winter», òîáòî 

ñåðåäèíà çèìè. Âîíî ïðèïàäàº 
íà 22 ÷åðâíÿ. Ó íàñ öå ñåðåäèíà 
ë³òà, òàì — ñåðåäèíà çèìè. 

ВИБАЧИЛИСЯ ПЕРЕД 
УКРАЇНЦЯМИ ЗА КРИМ 

Îëåêñàíäð ðîçïîâ³äàâ áðàòó, 
ùî «Mid Winter» â Àíòàðêòèä³ 
â³äçíà÷àþòü íà âñ³õ ñòàíö³ÿõ. 
¯õ, ñåçîííèõ ³ ïîñò³éíèõ, íàðà-
õîâóºòüñÿ íà øîñòîìó êîíòèíåíò³ 
ìàéæå 90. Ó ë³òí³é ïåð³îä, çà íà-
øèìè ïîðàìè ðîêó, òàì ïðàöþº 
ïðèáëèçíî ï’ÿòü òèñÿ÷ ëþäåé.

Àíòàðêòèäà íå íàëåæèòü 
æîäí³é êðà¿í³ ñâ³òó. Òîìó ïî-
ëÿðíèêè äóæå ëåãêî çíàõîäÿòü 
ñï³ëüíó ìîâó. Â³äñóòí³ ïîë³òè÷í³ 
ïðèñòðàñò³. ×àñòî çãàäóþòü âè-
ïàäîê, ùî ìàâ ì³ñöå ó 2014 ðîö³. 
Ó áåðåçí³ òîãî ðîêó íàøà åêñïå-
äèö³ÿ ïîâåðòàëàñÿ äîäîìó íà ðî-

ñ³éñüêîìó êîðàáë³. Êîëè ìîðÿ-
êè ïðèáóëè äî ñòàíö³¿ «àêàäåì³ê 
Âåðíàäñüêèé», ï³äíÿëè íà ìà÷ò³ 
óêðà¿íñüêèé ïðàïîð. Ðîñ³éñüê³ 
ìîðÿêè íàâ³òü âèáà÷àëèñÿ ïåðåä 
íàøèìè çà Êðèì.

КУПАЮТЬСЯ У СВЯТО 
Íà ñòàíö³¿ «Àêàäåì³ê Âåð-

íàäñüêèé» º óñòàëåíà òðàäèö³ÿ 
ñâÿòêóâàííÿ. Ïî÷èíàþòü éîãî ç 
êóïàííÿ.

— Áðàò íàïèñàâ, ùî òåìïåðàòó-
ðà âîäè öüîãî ðîêó 22 ÷åðâíÿ áóëà 
ì³íóñ 1,5 ãðàäóñà, à ïîâ³òðÿ — 
ì³íóñ ñ³ì. Âîäà íå çàìåðçàº, áî 
â í³é âèñîêà êîíöåíòðàö³ÿ ñîë³. 

Ïîëÿðíèêè ïðèâ’ÿçóþòü 
ìîòóçêó, ïî í³é ñïóñêàþòüñÿ 
ó âîäó, ï³ðíàþòü ³ — øâèäåíüêî 
íà áåðåã. Ï³ñëÿ öüîãî îäðàçó íà-
ëèâàþòü ÷àðêó êîíüÿêó. Êàæóòü, 
ï³ñëÿ òàêîãî êóïàííÿ í³õòî ùå 
íå õâîð³â. Öå ÿê ó íàñ íà Âî-
äîõðåùà. Óâå÷åð³ ñâÿòî ïðîäî-
âæóºòüñÿ. Ïîëÿðíèêè îäÿãàþòü 
êîñòþìè ³ çáèðàþòüñÿ ó áàð³. 
Áàð íàçèâàºòüñÿ «Ôàðàäåé», 
òàêó íàçâó êîëèñü ìàëà ñòàí-
ö³ÿ. ¯¿ çáóäóâàëè ùå ó 1953 ðîö³ 
àíãë³éö³. À â 1996-ìó ïåðåäà-
ëè Óêðà¿í³. Íàçâó ñòàíö³¿ íàø³ 
çì³íèëè, à áàð òàê ³ çàëèøèâñÿ 
«Ôàðàäåºì».

«Îëåêñàíäðó â 
ïîäàðóíîê ä³ñòàëèñÿ 
öèãàðêè. Òàì öÿ ð³÷ 
äóæå ö³íóºòüñÿ. Áðàò 
ïàëèòü. Îò êîëåãè 
âçÿëè öå äî óâàãè»

Олександр Афтенюк. Окуляри у засніженому краю знімають 
тільки коли фотографуються
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ãî ðàçó íàëîâèâ çî äâà äåñÿòêè 
ïëîòâè ³ êàðàñèê³â. Ïðèí³ñ äîäî-
ìó. Ïî÷èñòèâ. À ïîò³ì ïðèéøëà 
æ³íêà ç ðîáîòè, ïîáà÷èëà òî âñå, 
à ÷åðåç ê³ëüêà õâèëèí âæå ÷óþ, 
ÿê âîíà ïî òåëåôîíó ç ïîäðóãîþ 
ðîçìîâëÿº: «Ì³é Ñåðüîæà ï³ââ³ä-
ðà ðèáè ñï³éìàâ». ß ¿é ³ êàæó, ùî 
ðîçóì³þ, ùî âîíà äðóæèíà ðè-
áàëêè, àëå çðîáè ÿêîñü ïðîñò³øå. 
Ñêàæè, ùî äâà ê³ëîãðàìè ñï³é-
ìàâ, àëå æ íå ï³ââ³äðà. Îò âîíà 
â ìåíå ìîëîäåöü. Ðåêëàìó ìåí³ 
ðîáèòü, — ðîçïîâ³äàº ³ çíîâ ïî-
÷èíàº ñì³ÿòèñÿ ÷îëîâ³ê.

Ùå â³í ðîçïîâ³äàº, ùî çàðàç 
àêòèâ³çóâàëèñÿ ðàêè. À ðàê³â 
ðèáà áî¿òüñÿ. À ùå òðè ðîêè 
òîìó â îçåðî ùóê çàïóñòèëè. 
Îäíó íàâ³òü çëîâèâ ÿêîñü. Àëå 
ïîò³ì â³äïóñòèâ. Áî ìàëåíüêîþ 
áóëà. Ñüîãîäí³øí³é óëîâ â³ääàñòü 
êîøåíÿò³ îíóêè.

— Äâ³ îíóêè ò³ëüêè â³òðÿíêîþ 
ïåðåõâîð³ëè. Òîìó âäîìà çàðàç 
ìåòóøíÿ, æ³íî÷å öàðñòâî, — ðîç-
ïîâ³äàº Ñåðã³é. — Îò ³ ïîäóìàâ, 
ùî á³ãòè çâ³äòè òðåáà, ïîêè ìîæ-
ëèâ³ñòü º. Òà ñêîðî âæå âñå îäíî 
çìîòóâàòèñÿ áóäó.

«ХВИЛЯ ПІШЛА 
І ЗАПАДНЯК ДМЕ» 

Ïîçàäó ÷îëîâ³êà ó êàìóôëÿæ-
í³é ôîðì³ ³ êåïö³ ç íàïèñîì 
«Àçîâñêîå ìîðå» ç³áðàëîñü ê³ëüêà 

ãëÿäà÷³â. Âîíè ñïîñòåð³ãàþòü, ÿê 
Îëåêñàíäð ùîñü àáî êîãîñü âèòÿ-
ãàº. ×åðåç ê³ëüêà ñåêóíä áà÷èìî 
ï³äëÿùèêà. Çîâñ³ì ìàëåíüêèé. 
×îëîâ³ê çí³ìàº ðèáó ç ãà÷êà ³ 
âèïóñêàº íàçàä â îçåðî.

— Áà÷èø, õâèëÿ ï³øëà ³ «çà-
ïàäíÿê» äìå — öå çíà÷èòü, ùî 
âíî÷³ áóäå äîù, — ïðîãíîçóº äî-
ñâ³ä÷åíèé ðèáàëêà ³ ðóõàºòüñÿ 
äî âîäè. Íàõèëÿºòüñÿ òà ä³ñòàº 
ñâ³é ñàäîê, ùîá ïîêàçàòè óëîâ. — 
Êðàñíîï³ðêè º, ïëîòâà, ëÿùèê 
ãðàì³â íà ø³ñòñîò. Äëÿ îçåðà öå 
íîðìàëüíî.

Ðèáîëîâëåþ ÷îëîâ³ê çàõîïèâñÿ 
ó äàëåêîìó 1975-ðîö³. ßêðàç òîä³ 
³ äî Â³ííèö³ ïåðå¿õàâ. Äî ðå÷³, 
ï’ÿòü ëåí³íãðàäñüêèõ ñï³í³íã³â, 
ÿêèìè â³í ðèáàëèòü, ïðèäáàâ 
ñàìå òîä³. Óäîìà ùå ñò³ëüêè æ. 
Ãîâîðèòü, ùî êîøòóâàëè âîíè 
ïî 9–10 ðóáë³â çà øòóêó — õî-
ðîø³ ãðîø³ íà òîé ÷àñ.

Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà, ðàí³-
øå óëîâ áóâ íàáàãàòî á³ëüøèì. 
Çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â öå âîäî-
éìèùå çíàõîäèëîñÿ ï³ä Îáëàñ-
íèì óïðàâë³ííÿì ðèáíèõ çàïàñ³â. 
Òî âîíè êîæíî¿ âåñíè ìàëüêà 
çàïóñêàëè.

— Çà ê³ëüêà ãîäèí ì³ã íàëîâèòè 
ðèáè íà äâ³ ñêîâîð³äêè. À çàðàç 
íà öå â ìåíå ï³øëî ìàéæå äåñÿòü 
ãîäèí, — óñì³õàºòüñÿ ðèáàëêà. — 
À ùå òóò êëüîâ ñëàáøàº ÷åðåç 

íàäëèøîê ïðèðîäíîãî êîðìó.
Ïðî ñâ³é íàéá³ëüøèé óëîâ 

ãîâîðèòü, íå çàäóìóþ÷èñü: «Êî-
ðîï — 5,4 êã. À òðè äí³ òîìó 
â ñåë³ óï³éìàâ ùå îäíîãî, ò³ëüêè 
âæå ð³âíî íà òðè».

À ùå Îëåêñàíäð ç íàòõíåííÿì 
ðîçïîâ³äàº ïðî ñüîãîäí³øíº ñâÿ-
òî: «Äëÿ ìóæèêà, ÿêèé º ôàíàòîì 
ðèáîëîâë³ — öå âåëèêèé äåíü. 
Îò ïðîêèíóâñÿ ÿ ñüîãîäí³ âíî÷³, 
ïî÷àâ çáèðàòèñÿ, à áàáóñÿ ìîÿ 
âñòàëà ³ ïðèâ³òàëà ìåíå. Ç³ ñâÿ-
òîì, ä³äóñþ, — êàæå âîíà. — Ò³ëü-
êè íå äóæå òàì ñòî ãðàì³â ïèé», — 
ñì³ºòüñÿ ðèáàëêà. — «À ÿ ³ íå ïèâ 
äóæå. Õî÷à ïî ñòî îáîâ’ÿçêîâèõ 
ìè òóò çðàíêó âèïèëè».

×îëîâ³ê çàêèäàº ÷åðãîâó «ëå-
í³íãðàäêó» ³ ñ³äàº á³ëÿ ìåíå. 
Ðîçïîâ³äàº, ùî ðàí³øå ðèáàëêè 
íà êîæí³é ïëèò³ ç òàêèìè ñèä³ëè. 
Ïî â³ñ³ì-äåñÿòü âóäîê îäíî÷àñ-
íî çàêèäàëè. À çàðàç ö³êàâ³ñòü 
äî öüîãî ñïàäàº. Âò³ì, ãîâîðèòü, 
ùî ñåðåä ðèáàëîê º é æ³íêè, ÿê³ ³ 
÷îëîâ³êàì ìîæóòü äàòè ïðèêóðè-
òè. Àëå òàêèõ â³í çíàº ëèøå òðüîõ.

À ùå ðèáàëêà ðîçïîâ³â, ùî 
íàéñìà÷í³øèé îñåëåäåöü âèõî-
äèòü ç ëÿùà. Êîðîïà — êðàùå 
ôàðøèðóâàòè. Ñìàæåíà ïëîòâà — 
ãîäèòüñÿ ò³ëüêè òåïëîþ. Êàðàñü 
ñìà÷íèé ³ õîëîäíèì, ³ ãàðÿ÷èì. 
² âçàãàë³, ðèáîëîâëÿ ìîæå áóòè 
ñåíñîì óñüîãî æèòòÿ.

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Ï ð î ô å ñ ³ é í å 
ñâÿòî ðèáàëêè 

â³äçíà÷àþòü ùå ç ðàäÿíñüêèõ 
÷àñ³â. Àëå, ìîæíà ïðèïóñòèòè, 
ùî âîíî, ÿê ³ ñàìà ïðîôåñ³ÿ, 
çàî÷íî ç’ÿâèëîñÿ áàãàòî-áàãàòî 
ðîê³â òîìó. Ó òîìó ÷èñë³ ³ ó Â³-
ííèö³, íà Âèøåíñüêîìó îçåð³, 
Ñàáàð³âñüêîìó âîäîñõîâèù³, 
Ï³âäåííîìó Áóç³ òà ³íøèõ âîäî-
éìàõ, äå êîæíîãî äíÿ çàêèäàþòü, 
ïðèêîðìëþþòü ³ âèòÿãàþòü ðèáó 
àáñîëþòíî ð³çí³ ëþäè.

«ДИЛЕТАНТ, ТАК БИ МОВИТИ» 
Íà çåìë³ íåâåëè÷êà êóïêà âåðõ-

íüîãî îäÿãó, ñò³ëåöü, ï³äõâàò ³ 
ø³ñòü ðîçêëàäåíèõ ñï³í³íã³â. Öå 
ðîáî÷å ì³ñöå çàñìàãëîãî ÷îëî-
â³êà â ïëàâêàõ ³ ñâ³òë³é êåïö³. 
Éîãî çâàòè Îëåêñàíäð. ×îëîâ³ê 
âæå ê³ëüêà ðîê³â íà ïåíñ³¿, òîìó 
ðèáàëèòè âèõîäèòü ÷è íå ùîäíÿ. 
Îò ³ ñüîãîäí³ ïðîêèíóâñÿ î øîñ-
ò³é ³ — íà îçåðî.

— À ñàìîþ ðèáîëîâëåþ çà-
éìàþñÿ ðîê³â òàê ñîðîê. Àëå öå 
á³ëüøå äëÿ ñåáå, çàðàäè ö³êà-
âîñò³, — ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð, 
ñïîñòåð³ãàþ÷è çà ñï³í³íãàìè. — 
Íà îçåð³, òî êëþº, òî íå êëþº. 
Ëîâèòè ìîæíà êàðàñÿ, ï³äëÿùè-
êà, ëÿùà, ïëîòâó, êðàñíîï³ðêó. 
À îò, êîëè ëîâèø ðèáó âåëèêèõ 
ðîçì³ð³â, òîä³ â òåáå ñïðàâæíº 
ñâÿòî.

Ñîíöå ñòî¿òü âèñîêî, òîìó 
íà ãàëÿâèíó âèéøëî áàãàòî â³-
ííè÷àí, ùîá ïîçàñìàãàòè. À ùå 
ïîï³ä áåðåãîì ïëàâàº íå îäèí äå-
ñÿòîê êà÷îê. Ñüîãîäí³ âîíè òàê³ 
ãó÷í³, ùî Îëåêñàíäð íå îäðàçó 
÷óº, ÿê â íüîãî äçâîíèòü òåëåôîí.

— Ïðèâ³ò !  Íîðìàëüíî… 
Íà îçåð³ ïîêè ùî… Íà î-çå-ð³! — 
ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê ó ñëóõàâêó. — 
Ñï³éìàâ êàðàñèêà ³ ï³äëÿùèêà. 
À â÷îðà íå âèõîäèâ… Òà ïðîñòî 
íå õîò³â. Òàì æå íà îçåð³ òî çá³-
ãîâèñüêî áóëî, íà ²âàíà Êóïàëà… 
Àãà, àòðàêö³îíè, øàøëèêè, çà-
êóñü… Çàïàñêóäèëè âåñü ïëÿæ… 
Ñîðîìíî äèâèòèñÿ…

Ïðàâîþ ðóêîþ Îëåêñàíäð òðè-
ìàº òåëåôîí, à ë³âîþ ïîïðàâëÿº 
«çàêèäóøêè». ² âñå îäíî íå êëþº.

— Òàê, ðàíêîì éøîâ — öå 
íå ëþäè, à âàðâàðè… Àãà, äàâàé, 

ïîêà, — ãîâîðèòü ³ õîâàº òåëåôîí 
ó êèøåíþ ñîðî÷êè, ÿêà ëåæèòü 
íà çåìë³. — Âèáà÷àþñÿ, äðóæèíà 
òåëåôîíóâàëà.

Ñâÿòêóâàòè Äåíü ðèáàëêè â³-
ííè÷àíèí íå ïëàíóº. Ãîâîðèòü, 
ùî ñâÿòî ñêîð³ø äëÿ ðèáàëîê 
ïðîìèñëîâèê³â. À â³í ïðîñòî 
ëþáèòåëü: «Äèëåòàíò, òàê áè ìî-
âèòè», — óñì³õàºòüñÿ Îëåêñàíäð.

«МІЙ СЕРЬОЖА ПІВВІДРА 
РИБИ СПІЙМАВ» 

— Äÿêóþ çà ïðèâ³òàííÿ! — ãî-
âîðèòü ÷îëîâ³ê ó äæèíñàõ, ôóò-
áîëö³ òà á³ë³é êåïö³. — Ùîñü 
ñëàáåíüêî ñüîãîäí³ êëþº, ÿêùî 
÷åñíî. Ìàëåíüêà ïëîòâè÷êà, 
íà òîìó é âñå. Äóìàþ, öå ÷åðåç 
ïîãîäó.

Ðèáàëêó çâàòè Ñåðã³é. Íà îçåðî 
â³í ïðèéøîâ îäðàçó ï³ñëÿ ðîáî-
òè. Ãîâîðèòü, ùî ñüîãîäí³ òàêèé 
äåíü, ùî îáîâ’ÿçêîâî ïîòð³áíî 
òóò â³äçíà÷èòèñÿ. À ç âóäêîþ â³í 
ñò³ëüêè, ñê³ëüêè ñåáå ïàì’ÿòàº. 
Ëîâèâ ³ íà Àçîâñüêîìó ìîð³, ³ 
íà Áóç³, ³ íà Âèøåíñüêîìó. Àëå 
íà îçåð³ â³í áóâàº íàé÷àñò³øå. 
Áî æèâå íåïîäàë³ê.

— Êîëèñü çëîâèâ òóò êàðàñÿ 
íà ï³âòîðà ê³ëîãðàìà ³ ëÿùà, äåñü 
äî äâîõ êã, — ðîçïîâ³äàº óñì³õ-
íåíèé Ñåðã³é. — Òà ð³ê íà ð³ê 
íå ïðèõîäèòüñÿ. Ó ìèíóëîìó 
á³ëüøå êëþâàëà ïëîòâà. Ó öüî-
ìó ïëîòâà ³ êàðàñèê. À áóâ òàêèé 
ð³ê, ùî ï³äëÿùèê ò³ëüêè ³ éøîâ.

Ðèáàëêà ðîçïîâ³äàº, ùî ìàéæå 
çà ï³âñòîð³÷íå ³ñíóâàííÿ âîäîéìè-
ùå ùå æîäíîãî ðàçó íå ñïóñêàëè. 
Òîìó ìåøêàº òóò âñÿêå. ×îëî-
â³ê ïðèãàäóº, ÿê êîëèñü ñèä³ëè 
íà öèõ ïëèòàõ «ìàòüîð³» êîðîïÿò-
íèêè. Âèòÿãàëè êîðîï³â ïî 5–6-
8 êã. Îäíîãî òàêîãî ðèáàëêó â³í 
áà÷èâ. Òîé ñêàçàâ, ùî âèòÿãíóâ 
âåëåòíÿ îäí³ºþ ëèøå âóäêîþ. Àëå 
Ñåðã³é òîìó íå äóæå ïîâ³ðèâ.

— Çíàºø, äåÿê³ ðèáàëêè ëþ-
áëÿòü òðîõè ïåðåá³ëüøèòè, — 
ñì³ºòüñÿ ÷îëîâ³ê. — Îò ìèíóëî-

ЛОВИСЯ, РИБКО, ВЕЛИКА Й МАЛА: 
ОДИН ДЕНЬ З РИБАЛКАМИ 
Історії  У День рибалки ми 
відправилися на Вишенське озеро та 
поспілкувалися з кількома вінничанами 
про їхнє рибальське життя-буття. 
Дізналися, чому останнім часом погано 
клює та послухали їхні смішні історії

Олександр 
пригадує, як 
колись зловив 
коропа 
на 5,4 кг. День 
рибалки 
для нього — 
велике свято 

Ðèáàëêà êàæå, ùî 
ìàéæå çà ï³âñòîë³òòÿ 
Âèøåíñüêå îçåðî 
æîäíîãî ðàçó ùå 
íå ñïóñêàëè. Òîìó 
ìåøêàº òóò âñÿêå 
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Â³ííèöÿ ñòà-
ëà äðóãèì, ï³ñ-
ëÿ Ëüâîâà, óêðà-

¿íñüêèì ì³ñòîì, äå â³äêðèëè 
Ñ³ìåéíó ê³ìíàòó. Öå ñïåö³àëüíî 
îáëàøòîâàíå êîìôîðòíå ì³ñöå 
â ë³êàðí³, äå â ðåæèì³ 24õ7 ð³äí³ 
õâîðèõ ìîæóòü àáñîëþòíî áåçêî-
øòîâíî â³äïî÷èòè, ïåðåíî÷óâàòè, 
ïðèéíÿòè äóø, ïðèãîòóâàòè àáî 
ðîç³ãð³òè ¿æó, âèïðàòè ðå÷³, ñêî-
ðèñòàòèñÿ ³íòåðíåòîì, ïðîâåñòè 
÷àñ ç³ ñâîºþ äèòèíîþ ³ íàâ³òü 
ïîïëàêàòè, ùîá í³õòî íå áà÷èâ.

Ïîêè ìè ÷åêàëè íà ïåðøèõ 
â³äâ³äóâà÷³â, ïîçíàéîìèëèñÿ ç 
àäì³í³ñòðàòîðêîþ Ìàéºþ Ôå-
äîðèøèíîþ. Ä³â÷èíà ïîñò³éíî 
óñì³õàºòüñÿ òà ³ç çàäîâîëåííÿì 
äîïîìàãàº ðîç³áðàòèñÿ â óñ³õ ïè-
òàííÿõ, ÿê³ íàñ ö³êàâëÿòü.

— Îñíîâíà ì³ñ³ÿ àäì³í³ñòðàòî-
ð³â ó ö³é ê³ìíàò³ — çàáåçïå÷èòè 

ëþäåé êîìôîðòíèìè óìîâàìè 
ïåðåáóâàííÿ. ßê ò³ëüêè âîíè 
ñþäè çàõîäÿòü, ìè ðîçïîâ³äà-
ºìî, ùî òóò ìîæíà ðîáèòè ³ ÿê 
öå ðîáèòè. À ÿêùî ïîòð³áíî, 
òî ìîæåìî íàäàòè ³ ìîðàëüíó 
äîïîìîãó, — ãîâîðèòü óñì³õíå-
íà Ìàéÿ.

Òàêèõ ÿê Ìàéÿ, ä³â÷àò-àäì³-
í³ñòðàòîðîê, òóò ï’ÿòü. Êîæíà 
ìàº ïåäàãîã³÷íó îñâ³òó, ïðîéäåí³ 
ëåêö³¿ ç ïñèõîëîã³¿, à ùå âîíè 
äóæå ðàä³ òîìó, ùî îá³éìàþòü 
öþ ïîñàäó.

— Íàñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, ó ë³-
êàðí³ íåìàº ãàðÿ÷î¿ âîäè, à ó íàñ 
º. Òàêîæ ó Ñ³ìåéí³é ê³ìíàò³ 
ìîæíà ïîîá³äàòè íå ç ïëàñòè-
êîâîãî, à ç íîðìàëüíî ïîñóäó, 
áåçêîøòîâíî âèïèòè êàâè àáî 
÷àþ, êîðèñòóâàòèñÿ ³íòåðíåòîì 
àáî ïîñïàòè íà çðó÷íèõ äèâà-
íàõ, — ðîçïîâ³äàº ä³â÷èíà. — Óñå 
öå â áóäü-ÿêèé çðó÷íèé äëÿ â³ä-
â³äóâà÷³â ÷àñ äîáè. 

Ïåðåë³ê ïîñëóã, ÿê³ ìîæå çà-
ïðîïîíóâàòè Ñ³ìåéíà ê³ìíàòà, 

ВІДКРИЛАСЯ ПЕРША СІМЕЙНА 
КІМНАТА. ЧОМУ І ДЛЯ КОГО
Тепер простіше  У Вінницькій 
обласній дитячій лікарні запрацювала 
Сімейна кімната. Цей простір вигадано 
для забезпечення потреби родини бути 
поруч під час лікування дитини. 
Ми в ній побували і це дійсно працює

íå âèïàäêîâèé. Ïåðåä ¿¿ â³äêðèò-
òÿì, ïðàö³âíèêè Ôóíäàö³¿ Ä³ì 
Ðîíàëüäà ÌàêÄîíàëüäà, âëàñíå, 
âîíè ³ âò³ëþþòü ó ðåàëüí³ñòü òàê³ 
ê³ìíàòè ïî âñüîìó ñâ³òó, ðîáèëè 
îïèòóâàííÿ ñåðåä áàòüê³â.

Òàêîæ Ôóíäàö³ÿ îð³ºíòóºòüñÿ 
íà ìåäçàêëàäè, ÿê³ ïðèéìàþòü 
íà ë³êóâàííÿ âåëèêó ê³ëüê³ñòü 
ïàö³ºíò³â. À çà ñëîâàìè ãîëîâ-
íîãî ë³êàðÿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ 
äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ Âàñèëÿ Ïàíåíêà, 
ùîð³÷íî çàêëàä ïðèéìàº ïîíàä 
15 òèñÿ÷ ä³òåé ç óñ³õ êóòî÷ê³â îá-
ëàñò³. Òîìó ïîÿâà òàêî¿ ê³ìíàòè, 
íà éîãî äóìêó, çíàêîâà äëÿ âñüî-
ãî ðåã³îíó.

Äî ê³ìíàòè, íàðåøò³, çàõîäÿòü 
ïåðø³ â³äâ³äóâà÷³. Òåòÿíà ç ñè-
íîì Â³òàë³êîì ³ Àííà ç äîíüêîþ 
Þëåþ. Îáèäâ³ ìàìè äèâëÿòüñÿ 
ïî ñòîðîíàõ ³ íå ðîçóì³þòü, êóäè 
öå âîíè ïîòðàïèëè. ×îãî íå ñêà-
æåø ïðî ¿õí³õ ä³òåé. Ò³ âæå çðîçó-
ì³ëè, ùî íà ñòîë³ ìîæíà çíàéòè 
ñìàêîëèêè.

«Ó ñàäî÷îê çàâòðà íå ï³äó, áî 
õâîð³þ», — ïî÷èíàº ðîçïîâ³äàòè 
ìåí³ Â³òàë³ê. Ó ë³êàðí³ õëîï÷èê 
âæå ê³ëüêà äí³â. Äî âèïèñêè ùå 
ïðèáëèçíî òèæäåíü. Ó íüîãî 
ïàðàë³÷ ëèöüîâîãî íåðâà — ðå-
çóëüòàò íåâäàëîãî ïðèçåìëåííÿ 
íà àñôàëüò. Òóò ó íüîãî êðàïåëü-
íèö³ ³ ô³ç³îòåðàï³ÿ. «Îäíèì îêîì 
ÿ ïîñò³éíî êë³ïàþ. À äðóãå âçàãà-
ë³ íå çàêðèâàºòüñÿ. Öå ÿ òàê âïàâ, 
àëå ìåí³ íå áîëÿ÷å», — ïåðåêîíóº 

Перша відвідувачка, п’ятирічна Юля. У кімнаті дівчинці 
подобається, а ще більше їй подобається малювати 

ìàëåíüêèé ïàö³ºíò ³ êëàäå ÷åð-
ãîâó âèøíþ äî ðîòà.

Â³ä ñîëîäêèõ ÿã³ä íå â³äìîâè-
ëàñÿ ³ ï’ÿòèð³÷íà Þëÿ. Ó ä³â÷èí-
êè ÷åðåïíî-ìîçêîâà òðàâìà. ² òà-
êîæ ÷åðåç ïàä³ííÿ. Çàâòðà Þëþ 
âèïèñóþòü. Âîíà ³ ñàìà ãîâîðèòü, 
ùî äîáðå ñåáå ïî÷óâàº.

— Ìåí³ òóò ïîäîáàºòüñÿ. 
À ùå á³ëüøå ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ 
ìàëþâàòè. Íåùîäàâíî ðóñàëêó 
ìàëþâàëà. Òîáòî ¿¿ ÿ ùå íå äî-
ìàëþâàëà. Àëå îáîâ’ÿçêîâî öå 
çðîáëþ, — îá³öÿº ä³â÷èíà. — Ùå 
íà âóëèö³ ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ. Ìè 

ç ìàìîþ ê³ëüêà ðàç³â âèõîäèëè 
íà äâ³ð ãóëÿòè.

Ìàìàì öèõ äâîõ ìàëåíüêèõ ïà-
ö³ºíò³â Ñ³ìåéíà ê³ìíàòà òàêîæ 
çäàëàñÿ çàòèøíîþ ³ íåîáõ³äíîþ. 
Ãîâîðÿòü, ùî íå î÷³êóâàëè, ùî 
òàê³ ðå÷³ ìîæóòü áóòè ðåàëüíèìè 
ó íàø³é êðà¿í³.

Ïîêè ë³êóþòüñÿ â ñòàö³îíàð³, 
îá³öÿþòü çàõîäèòè. Àëå ï³ñëÿ âè-
ïèñêè, íå äèâëÿ÷èñü íà âñ³ óìîâè 
³ ïëþñè, ñïîä³âàþòüñÿ, ùî á³ëüøå 
í³êîëè ñþäè íå ïîòðàïëÿòü. Áî 
ó Ñ³ìåéí³é ê³ìíàò³ äîáðå, à âäîìà 
âñå îäíî êðàùå.

ËÀÉÔ
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КУДИ І ЯК ЇХАТИ ЗА ВІДНОВЛЕННЯМ 
Уже пора  Літо, втім, як весна та осінь — гарний час аби 
не лише відпочити, а й відновити власне здоров’я у санаторіях. 
Проблеми з очима, шлунком, серцем чи ногами досить гарно 
вирішуються за допомогою процедур, водички чи свіжого 
повітря санаторію. Навіть у Вінницькій області їх є 
на будь-який смак та діагноз. За ваші гроші та безкоштовно. 
Обирайте за можливостями та пільгами

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Óçàãàë³, òî êîæåí 
áàæàþ÷èé ìîæå 
ïî¿õàòè «ï³äëàòàòè» 

çäîðîâ'ÿ ó ñàíàòîð³¿ ÷è íà êóðîð-
ò³. Êîøòóþòü ïóò³âêè â³ä 500 ãðè-
âåíü çà äåíü.

 Àëå áåçêîøòîâíî òàêîþ 
ìîæëèâ³ñòþ ìîæóòü ñêîðèñòà-
òèñÿ ëèøå çàñòðàõîâàí³ (ïðà-

öþþ÷³) îñîáè. Òîáòî âè ìàºòå 
ñïëà÷óâàòè, àáî çà âàñ ìàþòü 
ñïëà÷óâàòè ºäèíèé âíåñîê 
çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîãî äåðæàâ-
íîãî ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ. 
Öèì ìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ ³ 
÷ëåíè ñ³ìåé çàñòðàõîâàíèõ îñ³á 
(ä³òè ó ñóïðîâîä³ áàòüê³â, îï³êó-
í³â àáî ï³êëóâàëüíèê³â). 

Äî ðå÷³, ç 1 ñ³÷íÿ ïðàöþº íî-
âèé ïîðÿäîê ïðî â³äøêîäóâàííÿ 
òà ë³êóâàííÿ â ñàíàòîðíî-êóðîðò-

íèõ çàêëàäàõ çàñòðàõîâàíèõ îñ³á.
Ðàí³øå ïîòðàïèòè ó ñàíàòîð³é 
áåçêîøòîâíî àáî ç ÷àñòêîâèì 
â³äøêîäóâàííÿì âàðòîñò³ ïóò³âêè 
ìîæíà áóëî ï³ñëÿ ñòàö³îíàðíîãî 
ë³êóâàííÿ. Äëÿ öüîãî òðåáà áóëî 
ìàòè ð³øåííÿ â³äá³ðêîâî¿ êîì³ñ³¿ 
ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çà-
êëàä³â. Âîíà âèð³øóâàëà, â ÿêèé 
ñàíàòîð³é íàïðàâëÿòè ïàö³ºíò³â. 
Çàðàç õâîðèé ìîæå ñàì âèáèðàòè 
çàêëàä, äå õî÷å îçäîðîâèòèñÿ.

ОЛЬГА 
ЗАДОРОЖНА, 
ЗАСТУПНИК 
ДИРЕКТОРА 
ОБЛАСНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТУ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

— Є дуже багато способів потра-
пити на лікування до санаторію. 
Якщо мова йде про безкоштовні 
або з частковим відшкодуван-
ням путівки, потрібно звертатися 
або до собезу, або до фонду со-
ціального страхування, чи до де-
партаменту соціальної політики. 
На республіканському рівні про-
водяться тендери серед санато-
ріїв, тендер іде централізовано 
через Міністерство соціальної 
політики. І потім відбираються 
санаторії, куди потім направ-
ляються пацієнти, за рішенням 

вибіркової комісії та згідно з 
новим положенням.
Департаменту охорони здоров'я 
підпорядковані лише протитубер-
кульозні санаторії, направлення 
в які надають фтизіатри. Або лі-
карні відновного лікування, на-
приклад, в Хмільнику, Жмеринці, 
в Печорі, в Северинівці, туди на-
правлення надає сімейний лікар.
Головне, що потрібно розуміти: 
для того щоб потрапити в сана-
торій, потрібна консультація лі-
каря та форма 70, для отримання 
санаторно-курортної путівки, яку 
виписує лікар за місцем прожи-
вання. Лікар також може реко-
мендувати той чи інший профіль 
санаторію. А який це санаторій 
має бути, потрібно звертатися 
у відділ соцзахисту або фонд со-
ціального страхування.

Спершу – консультація лікаря

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ?
 Щоб отримати направлення 

на оздоровлення до санаторію, 
потрібно перш за все звернутися 
до сімейного лікаря. Або 
до заввідділень, де спостерігається 
хворий, та голів ЛКК.

 Якщо вам відмовили, або ви 
не досить зрозуміли, що далі робити, 
можна звернутися за консультацією 
до спеціалістів фонду страхування 
за місцем проживання.

 У фонді є перелік санаторіїв, і 
хворий може самостійно обрати 
той, який йому до вподоби (з огляду 
на рекомендації лікаря).

 Замовлення путівки відбувається 
просто. Пацієнт обирає санаторій. 
Лікар запрошує фахівця з фонду. 
Укладається тристоронній договір 
між хворим, відділенням фонду та 
санаторієм.

ХТО МАЄ ПРАВО 
НА БЕЗКОШТОВНІ ПУТІВКИ 
 Щорічно — особи з інвалідністю І групи 

 Раз на два роки — з інвалідністю ІІ групи 

 Раз на три роки — особи з 
інвалідністю ІІІ групи 

При складанні індивідуальної програми 
реабілітації особи з інвалідністю ІІ та ІІІ 
групи можуть проходити санаторно-
курортне лікування щорічно.

 Якщо людині з інвалідністю потрібен 
супровід до санаторію (за висновком 
відповідної комісії), фонд соціального 
страхування компенсує витрати 
на проживання, харчування та проїзд 
супроводжуючої особи.

 Для отримання такої безкоштовної 
путівки необхідно стати (або бути) 
на відповідному обліку в будь-якому 
відділенні управління фонду за місцем 
зберігання справи про страхові 
виплати, подати заяву за встановленою 
формою та окремі документи.

 Хворі можуть самостійно обирати 
санаторно-курортний заклад, який 
розташований у населених пунктах 
України, за профілем лікування згідно 
з медичними показаннями.

СКІЛЬКИ МОЖНА 
ОЗДОРОВЛЮВАТИСЯ 
 Термін перебування на реабілітації 

визначається лікарями за наявністю 
медичних показань та за бажанням 
хворого, але не більше 24 днів.

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ МЕДИЧНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ
За рахунок коштів Фонду застрахованим 
особам пропонується перелік профілів 
медичної реабілітації:

 нейрореабілітація

 м’язово-скелетна реабілітація

 кардіо-пульмонарна реабілітація

 медико-психологічна реабілітація 
учасників АТО

 реабілітація після оперативних 
втручань на органах зору

 реабілітація при порушенні перебігу 
вагітності

 інша (соматична) реабілітація.

ЯКІ ПІЛЬГИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ АТО 
 Застрахована особа, яка 

брала безпосередню участь 
в антитерористичній операції, 
направляється (за бажанням 
у супроводі членів сім’ї: 
чоловік/дружина, неповнолітні 
діти) до реабілітаційного відділення 
за профілем медико-психологічна 
реабілітація за рахунок коштів 
фонду один раз після демобілізації 
за наявності відповідних медичних 
показань та оригіналу довідки про 
участь в АТО.

ЩО ВИ МАЄТЕ ЗНАТИ ПРО ЛІКУВАННЯ У САНАТОРІЯХ

ЛИСТ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ 
 На весь період реабілітації із 

урахуванням часу на проїзд 
до санаторію та у зворотному 
напрямку видається окремий 
листок непрацездатності, 
як продовження попереднього 
лікарняного під час перебування 
в стаціонарі.

 При направленні на реабілітацію 
хворих дітей-інвалідів до 18 років 
листок непрацездатності видається 
одному із працюючих батьків 
(опікуну або піклувальнику), який 
виховує дитину з інвалідністю, 
лікуючим лікарем до від’їзду 
у санаторій на весь 
період лікування за наявності 
висновку ЛКК про потребу 
стороннього догляду.

СКІЛЬКИ ВІДШКОДОВУЮТЬ 
Граничні розміри витрат у 2018 році на 
компенсацію вартості одного ліжко-дня:

 600 грн (з ПДВ) — лікування для 
однієї застрахованої особи 

 920 грн — за путівку матері і дитини 

 420 грн — для супроводжуючої особи 

До послуг хворих: діагностичні та 
лікувальні процедури за медичними 
показаннями.

Із зазначеної суми вартості кожна третя час-
тина використовується на лікування, харчу-
вання та проживання. Витрати на лікування 
супроводжуючої особи не передбачені.
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Реквізити: 
ПриватБанк – 

№ 4149 4978 6710 6462 
(отримувач Насталенко Юрій 

Олександрович) 

Лізі Насталенко 12 років
Її діагноз «Органічне ураження ЦНР, 
паралітично-комбінований сколіоз IV ступеня»

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

На операцію потрібно 28 тисяч доларів. Батьки просять 
усіх небайдужих відгукнутися і допомогти.

ПОТРІБНІ ГРОШІ 
НА ОПЕРАЦІЮ!

СВОГО ЗДОРОВ'Я 

САНАТОРІЙ «АВАНГАРД» 
м. Немирів, Вінницька обл.
(04331) 2–17–13, 
У санаторії лікують захворювання:
 серцево-судинної системи 
 кістково-м'язового апарату 
  захворювання 

нервової системи 
 печінки 
 нирок 
  для хворих, 

які перенесли або 
страждають неспецифічними 
захворюваннями органів 
дихання 

  для покращення здоров'я 
хворих після опіків 

«САНАТОРІЙ 
«ПОДІЛЛЯ» 
м. Хмільник
(04338) 2–21–51
У санаторії лікують:
  гінекологічні 

захворювання 
 захворюваннях шкіри 
 суглобів 

САНАТОРІЙ 
«БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ»
м. Хмільник
(043388)2–21–00 
У санаторії лікують захворювання:
 органів опору та руху 
  периферичної 

нервової системи 

САНАТОРІЙ «РАДОН» 
м. Хмільник
(04338) 2–21–91 
У санаторії лікують:
 нервову систему 
 серцево-судинну 
 опорно-рухового апарату 
 ендокринну 

КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ 
«ХМІЛЬНИК» 
м. Хмільник (04338) 2–21–62 
У санаторії лікують «хвороби 
століття»:
 остеохондроз хребта 
 обмінні захворювання суглобів 
 інфаркт 
 інсульт 
 цукровий діабет 

САНАТОРІЙ «СОКІЛЕЦЬ» 
с. Сокілець, Немирівський р-н, 
(04331) 3–21–41 
У санаторії лікують наступні 
хвороби систем:
 дихальна 
 опорно-рухового апарату 
 сечостатева 
 органи травлення 
   реабілітація контингентів з 

забруднених територій 

КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ 
ОБЛАСНИЙ 
МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ 
ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ 
«ЗЕЛЕНА ДІБРОВА» 
Вінницька обл.
(04340)2–16–49 
У санаторії лікують:
  захворювання периферичної 

нервової системи 
  органів травлення 
  опори та руху 
  серцево-судинних захворювань 

«ПОДІЛЬСЬКИЙ АРТЕК» 
м. Ладижин, Вінницька обл. 
(04343) 6–18–45 
У санаторії лікують:
  хвороби органів дихання 
  периферичної нервової системи 
  очні хвороби 

Для вагітних на випадок ускладнення 
вагітності радять санаторії «Україна» 

(Київська обл.), «Авангард» (Вінницька 
обл.), «Клінічний санаторій ім. Пирогова», 

«Лєрмонтовський» (Одеська обл.), 
«Карпати» (Закарпатська обл).

Для дітей: «Авангард» (Вінницька обл.), 
«Україна» (Київська обл.), «Березовий 
гай» та «Миргород» (Полтавська обл.), 
«Черемош» (Львівська обл.), «Поляна» 

(Закарпатська обл.) та інші. Показаннями 
для направлення хворих дітей у супроводі 

дорослих є оперативні втручання на органах 
зору, серці та легенях, а також цукровий 
діабет, перенесені опіки, захворювання 
легень нетуберкульозного характеру.

М’язово-скелетну реабілітацію після ор-
топедичних та травматологічних опера-
цій, а також при ревматологічних захво-
рюваннях варто доліковувати у санаторіях 
«Бердянськ» (Запорізька обл), «Хмільник», 

«Авангард» (Вінницька обл), «Черче», «Кон-
ча Заспа» (Київська обл), «Жовтень» Київ, 

«Лєрмонтовський» (Одеська обл.).

Після інсультів та інфарктів 
Нейрореабілітацію після інсульту, черепно-
мозкової травми, після оперативних втру-
чань на судинах мозку радять проводити 
у санаторіях: «Хмільник» (Вінницька обл) 
«Карпати», «Черче» (Івано-Франківська 

обл), «Лєрмонтовський» (м. Одеса), «Кон-
ча Заспа», «Жовтень» (м. Київ), «Любень 

Великий» (Львівська обл.).
Після інфаркту міокарда, після операцій 

на серці, пролікованої нестабільної 
стенокардії: можна поїхати в санаторій 
«Україна» (Київська обл.), «Перлина 

Прикарпаття» (Львівська обл), «Лісова 
пісня» (Волинь).

Хворих на цукровий діабет направляють 
до санаторіїв Закарпатської та Львівської 
областей. Або «Авангард» та «Хмільник» 

Вінницька обл.

Після оперативних втручань на органах 
травлення лікуються у санаторіях 
«Великий луг» (Запорізька обл.) 

«Авангард» (Вінницька обл.), «Поляна», 
«Карпати» (Закарпатська обл).

Кір у області
під контролем 
 Ç ïî÷àòêó ðîêó â îáëàñò³ 
çàô³êñîâàíî 590 âèïàäê³â 
êîðó, ç ÿêèõ 239 — ó ä³òåé. 
Ïðîòÿãîì îñòàííüîãî òèæíÿ 
â îáëàñò³ çàðåºñòðîâàíî 
56 âèïàäê³â êîðó. Äëÿ ïðî-
âåäåííÿ ùåïëåíü º àáñî-
ëþòíî âñÿ âàêöèíà ³ â äî-
ñòàòí³é ê³ëüêîñò³. Çà ñëî-
âàìè äèðåêòîðà îáëàñíîãî 
äåïàðòàìåíòó îõîðîíè 
çäîðîâ'ÿ Ëþäìèëè Ãðàáî-
âè÷, äàí³ ñïàëàõè çàõâîðþ-
âàííÿ ïðîãíîçîâàí³, àäæå 
ñüîãîäí³ õâîð³º ïîêîë³ííÿ 
ëþäåé â³êîì 20–25 ðîê³â, 
ÿê³ íå îòðèìàëè â³äïîâ³ä-
í³ ùåïëåííÿ â 90-ò³ ðîêè, 
êîëè ìàñîâî â³äáóâàëàñÿ 
êàìïàí³ÿ ïðîòè âàêöèíàö³¿.

Обережно, 
ботулізм 
 Ó îñòàíí³ ðîêè íà òå-
ðèòîð³¿ îáëàñò³ íàì³òèëàñÿ 
òåíäåíö³ÿ äî çðîñòàííÿ çà-
õâîðþâàíîñò³ íà áîòóë³çì. 
Ó ïåð³îä 2015–2017 ðî-
ê³â ïîñòðàæäàëî 25 îñ³á. 
Ó ïîòî÷íîìó ðîö³ âæå 
çàðåºñòðîâàíî 4 âèïàäêè 
çàõâîðþâàííÿ íà áîòóë³çì 
ó ì³ñò³ Â³ííèöÿ, â Áàð-
ñüêîìó, Ï³ùàíñüêîìó òà 
Òèâð³âñüêîìó ðàéîíàõ. 
Ñåðåä çàõâîð³ëèõ íà áîòó-
ë³çì ðåºñòðóþòüñÿ â³ä 8,3% 
äî 16,7% ëåòàëüíèõ âèïàä-
ê³â. Ïðè íàéìåíø³é ï³äîçð³ 
íà áîòóë³çì çâåðí³òüñÿ 
äî ë³êàðÿ. Ãîñï³òàë³çàö³ÿ 
îáîâ’ÿçêîâà, íå çàëåæíî â³ä 
òÿæêîñò³ õâîðîáè.

КОРОТКОКОРОТКО
САНАТОРІЇ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЯКІ САНАТОРІЇ ПРОПОНУЮТЬ 
У ФОНДІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

На сайті Фонду соціального страхування є перелік 
санаторно-курортних закладів, який постійно оновлюється. 

Усі заклади поділені за профілями медичної реабілітації.



ПРЕС-СЛУЖБА «ЦЕНТРУ 
РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ»

Ïîøóê ñåáå â öüîìó ñâ³ò³, ùàñòÿ 
â ñ³ì’¿, çì³íà ðîáîòè, ìîæëèâ³ñòü 
çàðîáèòè ãðîø³, ïîêðàùèòè 
çäîðîâ’ÿ — æèòòºâ³ çàâäàííÿ 
ñîòåíü ëþäåé. ßê öå óñï³øíî 
ðåàë³çóâàòè? Çà ïîðàäàìè çâåð-
òàþòüñÿ äî á³îåíåðãîòåðàïåâòà, 
ïàðàïñèõîëîãà, åêñòðàñåíñà ³ 
ö³ëèòåëÿ Íàòàë³ Ðîä³íî¿. Âîíà, 
ÿê äóõîâíèé ó÷èòåëü, î÷îëþº 
«Öåíòð ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³» 
ïðè Àêàäåì³¿ òåõíîëîã³÷íèõ 
íàóê Óêðà¿íè. Â åêñêëþçèâíî-
ìó ³íòåðâ’þ ç Í. Ðîä³íîþ ïðî 
òå, ÷è âñ³ ãîòîâ³ ïî÷óòè ïðàâäó 
ïðî ñâîº ìàéáóòíº ³ ÷è ìîæíà 
éîãî çì³íèòè.

— Âñå êî ìíå ïðèõîäÿò 
ñ åäèíñòâåííîé öåëüþ — ðå-
øèòü ñâîè ìàòåðèàëüíûå çà-
äà÷è, òðóäíîñòè, ïðîáëåìû, 
óëó÷øèòü ñóäüáû, ïîïðàâèòü 
çäîðîâüå. Êî ìíå ëþäåé âåäóò 
òðóäíîñòè. Èìåííî ýòè ñëîæ-
íîñòè æèçíè è ïîìîãàþò èì 
â ïðîöåññå ýâîëþöèè. ß ïî-
ìîãàþ ëþäÿì óâèäåòü è ïîíÿòü 
ïðè÷èíû, êîòîðûå ïðèâåëè 
ê íåâçãîäàì. È ïîòîì ÷åëîâåê 
íà÷èíàåò ìåíÿòü ñâîå âíóòðåí-
íåå ñîñòîÿíèå è âñêîðå ìåíÿ-
åòñÿ åãî æèçíü. Ìîè ó÷àùèåñÿ 
âíà÷àëå ïåðåìåíû è óëó÷øåíèÿ 
íàçûâàþò ÷óäåñàìè. «Ýòî ðàáî-
òàåò, ó ìåíÿ âñå ïîëó÷àåòñÿ», — 
ãîâîðÿò îíè, êîãäà çàäåéñòâóþò 
ìåõàíèçìû è ïðàêòèêè, ðàçðà-
áîòàííûå ìíîþ.

Ìíîãèì ëþäÿì íå õâàòàåò 
âåðû. À åùå çíàíèé î æèçíè, 
î çàêîíàõ Âñåëåííîé. ß âçðà-
ùèâàþ â äóøàõ òåõ, êòî ïðè-
õîäèò êî ìíå, äóõîâíûå èñòèíû, 

ëþáîâü, áëàãîñîñòîÿíèå, ìèëî-
ñåðäèå, ñîñòðàäàíèå. Äëÿ òîãî, 
÷òîáû èçìåíèòü ñâîå âíóòðåííåå 
ñîñòîÿíèå, íåêîòîðûì íóæíû 
ãîäû. Âåäü óì, ñîçíàíèå ïðè-
âûêëè æèòü â íåîñîçíàííîñòè, 
ìûñëèòü, ÷óâñòâîâàòü, ïîñòóïàòü 
íåïðàâèëüíî. Äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ïåðåñòðîèòüñÿ íà íîâûé, äóõîâ-
íûé óðîâåíü, íàäî âðåìÿ. Ýòî 
äàåò ïðåêðàñíûå ðåçóëüòàòû.

— Ò³, õòî âàñ çíàº, òâåðäÿòü, 
ùî âè ìàºòå íàäìîæëèâîñò³.

— ß íå çàíèìàþñü ãàäàíèÿ-
ìè, øàìàíñòâîì. ß çàíèìàþñü 
íàóêîé î ïðèðîäå ÷åëîâåêà, èç-
ó÷åíèåì âîçìîæíîñòåé ÷åëîâåêà 
è èõ îòêðûòèåì. Â Óêðàèíå ýòî 
ðåäêîñòü. Â ÷åëîâåêå çàëîæåíà 
âåëèêàÿ ñèëà. Ðàñêðûòü åå ïî-
òåíöèàë, âçðîñòèòü äóõîâíîãî, 
÷èñòîãî, äîáðîãî ÷åëîâåêà — ìîÿ 
çàäà÷à.

— Âè ÷èòàºòå äóìêè ³ áà÷èòå 
ìàéáóòíº ëþäèíè?

— ß âèæó äóøè ëþäåé, èõ áó-
äóùåå. Íî ïðåæäå, ÷åì ãîâîðèòü 
÷åëîâåêó î òåõ èëè èíûõ ïðîöåñ-
ñàõ ðàçâèòèÿ ñîáûòèé, ÿ äîëæíà 
ïðåäâèäåòü åãî ðåàêöèþ. Êîãäà 
êî ìíå íà ëè÷íûå êîíñóëüòàöèè 
ïðèõîäÿò êàê ê ÿñíîâèäÿùåé, 
ýêñòðàñåíñó, ÿ ïðåæäå âñåãî 
ñòàðàþñü ïðî÷óâñòâîâàòü íà-
ñêîëüêî âû «ãîòîâû óñëûøàòü». 
ß âèæó ìûñëè ëþäåé, èõ ÷óâ-
ñòâà. Âåäü ñêàçàííîå ìíîþ äëÿ 
÷åëîâåêà, êîòîðûé íå ãîòîâ 
ïðèíÿòü èíôîðìàöèþ, ìîæåò 
åãî ðàçðóøèòü. Ïîýòîìó, ÿ äàþ 
òå ðåêîìåíäàöèè, êîòîðûå ïî-
ñïîñîáñòâóþò ÷åëîâåêó ðåøàòü 
òðóäíîñòè.

— Òà ÷è ³íøà ïîä³ÿ ³ç ìàéáóò-
íüîãî ëþäèíè ìàº ò³ëüêè îäèí 
âàð³àíò ðîçâèòêó?

— Íåò. Åñòü ðàçíûå âàðèàí-
òû. Åñòü òîò âàðèàíò, êîòîðûé 
ñâåðøèòñÿ 100%, åñòü òîò, êîòî-
ðûé áóäåò 50% íà 50%, ãäå åùå 
ìîæíî ÷åëîâåêó ÷òî-òî ïîäïðà-
âèòü, èçìåíèòü ñâîå âíóòðåí-
íåå ðåøåíèå, ïîâåäåíèå, ñâîå 
îòíîøåíèå ê æèçíè. È òîãäà 
ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ. È íàõîäÿ 
ñàìûé ëó÷øèé âàðèàíò ðåøå-
íèÿ çàäà÷è âàøåé æèçíè, ÿ âàì 
ãîâîðþ îá ýòîì.

Èíîãäà ÷åëîâåê ïðèõîäèò 
êî ìíå çà ïîìîùüþ, ÿ ñìîòðþ 
íà íåãî, à òàì… ïóñòîòà è ÷åðíî-
òà. Òîëüêî òåëåñíàÿ îáîëî÷êà. 
È òîãäà ÷åëîâåê ñïðàøèâàåò: 
«×òî, íè÷åãî íå âèäèòå?» ß ãî-
âîðþ: «Íåò. Âèæó. Ïóñòîòó». 
À îí ìíå îòâå÷àåò: «Âû çíàåòå, 
à ÿ æèâó ýòèì ñîñòîÿíèåì. Âû 
îçâó÷èëè ýòî. ß íè÷åãî íå õî÷ó, 
íè î ÷åì íå ìå÷òàþ. Êàê-áóäòî, 
æèçíü çàêîí÷èëàñü». Òàêîãî 
÷åëîâåêà íóæíî âîçðîäèòü, çà-
æå÷ü, âäîõíóòü â íåãî ñèëó, âåðó, 
óñòîé÷èâîñòü, æåëàíèå. Èíà÷å ýòà 
ïóñòîòà åãî ïðèâåäåò ê ïîãèáåëè».

— ßê åêñòðàñåíñ âè ïðàöþºòå 
áàãàòî ðîê³â?

— Ýòîò äàð, êîòîðûé ìíå äàí 
Áîãîì, ÿ ÷óâñòâîâàëà â ñåáå 
âñåãäà. Òî, ÷òî âû ïîíèìàåòå 
êàê ýêñòðàñåíñîðíûå ñïîñîáíî-
ñòè, íå âñåãäà ìîæíî âûðàçèòü 
ñëîâàìè. Ýòî òî, ÷òî ÷óæäî ìà-
òåðèàëüíîìó ñîñòîÿíèþ. ß âèæó 
ãëóáèííî âñå àñïåêòû âàøåé 
æèçíè, åå áóäóùåå, âèæó äàæå 
òî, ÷òî âû áóäåòå ÷óâñòâîâàòü. 
ß äàþ ðåêîìåíäàöèè, íî çàêîí 
«Ñâîáîäà âîëè ïðàâî âûáîðà» 
ðàáîòàåò âñåãäà. Ïîýòîìó, êàê 
ïîñòóïèò ÷åëîâåê â òîé èëè 
èíîé ñèòóàöèè, íå çíàåò äàæå 
ñàì Òâîðåö.

— Áàãàòî ëþäåé çâåðòàþòüñÿ 
çà äîïîìîãîþ äî ãàäàëîê, âîðî-
æîê, ìàã³â. ×è º â öüîìó ñåíñ?

— Òàêèì îáðàçîì ÷åëîâåê ïû-
òàåòñÿ ïåðåëîæèòü îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ñâîþ æèçíü íà êîãî-
òî. Äóìàþò, ÷òî êòî-òî çà íèõ 
ñìîæåò ðåøèòü èõ æå ïðîáëåìó. 
Ýòî îáìàí. Åñëè ÷òî-òî íåõî-
ðîøåå ïðîèñõîäèò ñ âàìè, 
ïðè÷èíà â âàñ. Åñëè óæå ñëó-
÷èëîñü, åñòü ïðè÷èíà, êîòîðàÿ 
ýòî ñîçäàëà. ×åëîâåê ïî ñâîåé 
ïðèðîäå åæåñåêóíäíî èçëó÷à-
åò ýíåðãèþ — ñîçèäàòåëüíóþ 
èëè ðàçðóøèòåëüíóþ. Îíà æå 
è ñîçäàåò ïðè÷èíû è ñëåäñòâèÿ, 
ñèòóàöèè. Ðàáîòàòü íàä ñâîèì 
âíóòðåííèì ñîñòîÿíèåì íóæ-
íî! È âàì íè ê êàêèì ãàäàë-
êàì íå íàäî áóäåò õîäèòü. Âû 
íå áóäåòå ïîïàäàòü â òðóäíîñòè!

Çíàÿ, êàê ïðàâèëüíî âûñòðî-
èòü ñâîþ ïîçèöèþ â æèçíè, 
âû íå áóäåòå èìåòü ïðîáëåì. 
Ñòàíåòå ñèëüíûìè è óñòîé÷è-
âûìè! Áûòü äóõîâíûì ÷åëîâå-
êîì — ýòî ìàñòåðñòâî! Âûáîð 

âñåãäà çà âàìè. Äåëàåòå äîáðî 
â æèçíè, äîáðî è ïîëó÷èòå, äå-
ëàåòå çëîå — îáÿçàòåëüíî ïðè-
äåòñÿ çà ýòî çàïëàòèòü.

— Äëÿ âñ³õ ëþäåé º ïî-
íÿòòÿ «ìèíóëå», «òåïåð³øíº», 
«ìàéáóòíº». ×è ìîæå ëþäèíà 
çì³íèòè ñâîº ìàéáóòíº?

— Äà. Òàê äóìàþò ëþäè. 
Íî íà ñàìîì äåëå, åñòü òîëüêî 
íàñòîÿùèé ìîìåíò. È âîò â ýòîì 
ñîñòîÿíèè, ìå÷òàÿ î áóäóùåì, 
âû ñîçäàåòå ñåáå âûáîð, äàëü-
íåéøèé ïóòü ðåàëèçàöèè ñåáÿ. 
Åñëè âû ïðàâèëüíî — ïîçèòèâ-
íî ïðîÿâëÿåòå ñåáÿ â íàñòîÿùèé 
ìîìåíò, òî òàêóþ æå îñíîâó âû 
çàêëàäûâàåòå ñåáå íà áóäóùåå. 
Óñïåõà, óäà÷è, ïðîöâåòàíèÿ. 
Âî Âñåëåííîé ñóùåñòâóåò òîëü-
êî ìîìåíò «çäåñü è ñåé÷àñ».

— ×è ìàºòå ðåêîìåíäàö³¿, 
ÿê ïîêðàùèòè ñâîº æèòòÿ âæå 
ñüîãîäí³?

— Ïîâåðüòå â ñåáÿ. Èùè-
òå Òâîðöà. Èùèòå Åãî â ñåáå. 
Çíàíèÿ äàþò âàì ïóòü ê ïðà-
âèëüíûì ðåøåíèÿì è ðàçâèòèþ. 
Ïåðåñòàíüòå âèíèòü â ñâîèõ áå-
äàõ êîãî-òî è ìèð âîêðóã. Çà-
ãëÿíèòå âíóòðü ñåáÿ. Ýòî ñàìîå 
ñëîæíîå. Íî îòâåòû èìåííî 
â âàøåé äóøå. Íå ïûòàéòåñü 
ïåðåëîæèòü îòâåòñòâåííîñòü 
çà ñâîè îøèáêè íà êîãî-òî. 
Èçìåíèòåñü ñàìè è òîãäà èç-
ìåíèòñÿ ìèð âîêðóã. Çàêîí Âñå-
ëåííîé íåïîêîëåáèì: «Òâîðåö 
òâîðåíèþ òîæäåñòâåíåí».

Â³äêðèòèé ñåì³íàð Íàòàë³¿ 
Ðîä³íî¿ â³äáóäåòüñÿ 15 ëèïíÿ 
(íåä³ëÿ), îá 11 ãîä., ó Â³ííèö³ 
çà àäðåñîþ: âóë. Ñòð³ëåöüêà, 
5, êîíôåðåíö-çàëà ÏÒÓ ¹ 4. 
Âõ³ä â³ëüíèé (áåçêîøòîâíèé). 
Òåë. (093)7994744

ПРЕС-СЛУЖБА 
ГО «ЦЕНТР 
ГРОМАДСЬКОЇ 

АКТИВНОСТІ 
«РЕЗУЛЬТАТ»

Ó íîâîìó 2018/2019 íàâ÷àëü-
íîìó ðîö³ ä³òè ç îñîáëèâèìè 
îñâ³òí³ìè ïîòðåáàìè íàâ÷àòè-
ìóòüñÿ çà íîâîþ ïðîãðàìîþ, ÿêà 
äîçâîëèòü ¿ì êðàùå îòðèìóâàòè 

íîâ³ çíàííÿ. Çîêðåìà ìîâà éäå 
ïðî ä³òåé ç ïîðóøåííÿì çîðó, 
ñëóõó, ìîâëåííÿ, ðîçâèòêó, 
îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó, çà-
òðèìêîþ ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó, 
³íòåëåêòóàëüíèìè ïîðóøåí-
íÿìè. Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè òà 
íàóêè 12 ÷åðâíÿ çàòâåðäèëî 
â³äïîâ³äíèé íàêàç ¹ 627 ïðî 
òèïîâó îñâ³òíþ ïðîãðàìó 
ñïåö³àëüíèõ øê³ë ²² ñòóïåíÿ äëÿ 

ä³òåé ç îñîáëèâèìè îñâ³òí³ìè 
ïîòðåáàìè. Íàêàçîì âèçíà÷åíî, 
ùî ç íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì äëÿ 
òàêèõ ä³òåé çàáîðîíåíî âèëó-
÷àòè çàòâåðäæåí³ ì³í³ñòåðñòâîì 
ïðåäìåòè. Ïðîòå ãîäèíè íà ¿õ 
âèâ÷åííÿ ìîæíà çìåíøèòè, àëå 
íå á³ëüøå í³æ óäâ³÷³.

Åêñïåðò ç îñâ³òíüî¿ ðåôîðìè 
åêñïåðò ïðîåêòó «Ìåä³àøêîëà 
ç Äåöåíòðàë³çàö³¿. Êóðñ-²²», 

ÿêèé ðåàë³çóº Öåíòð Åéäîñ 
çà ï³äòðèìêè ïðîãðàìè U-Lead 
ßðîñëàâ Ïåðåõîäüêî çàçíà÷àº, 
ùî öå ð³øåííÿ óðÿäó º ïðîðèâîì 
ó ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ øêîëè. 
«ßêùî ðàí³øå ä³òè ç îñîáëèâè-
ìè îñâ³òí³ìè ïîòðåáàìè â÷èëèñÿ 
çà ºäèíîþ ïðîãðàìîþ ç ³íøèìè 
ä³òüìè ³ ÷àñòî ÷åðåç öå íå âñòè-
ãàëè ó íàâ÷àíí³, òî òåïåð ¿ì äî-
çâîëèëè íàâ÷àòèñÿ çà ñêîðî÷å-

íîþ. Àëå ãîëîâíîþ ³ííîâàö³ºþ 
ïðîãðàìè º òå, ùî âîíà ïîáó-
äîâàíà íà ï³äõîä³ êîìïåòåíö³é, 
ïðîïèñóº îñíîâí³ óì³ííÿ, ñòàâ-
ëåííÿ òà íàñêð³çí³ ë³í³¿. Ïðî-
ãðàìà º ïîçèòèâíèì åòàïîì 
ôîðìóâàííÿ òà îðãàí³çàö³¿ íà-
â÷àëüíîãî ïðîöåñó äëÿ ä³òåé ç 
îñîáëèâèìè îñâ³òí³ìè ïðîáëå-
ìàìè», — ï³äêðåñëèâ ßðîñëàâ 
Ïåðåõîäüêî.

Наталия Родина: «Ваше будущее — 
в моменте здесь и сейчас»

Особливим дозволили навчатися за скороченою програмою
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ЛАРИСА ПОЛУЛЯХ, ВОЛОНТЕРКА
Коли мене колись онуки запитають, що 
неймовірного я зробила в своєму житті... 
я дуже трішки подумаю і скажу: «Я була 
серед тих, хто обвалив рейтинг ФІФА».

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè 
òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, çàáîðîíåí³ äî 
êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.

²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ 
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ âóë. 
Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÿê 
ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 12.08.2009 ð.

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à 
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»), 
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua

òåë. (0432): 5 5 5 - 1 1 1(áàãàòîêàíàëüíèé)

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

Ùîòèæíåâèê «RIA»
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåð³ÿ ÊÂ 
¹18211 - 7011 ÏÐ â³ä 04.10.2011 ð., âèäàíå 
Äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó – 
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032, 
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà 
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 
ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 29 000 

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.

Çàìîâë. ¹ 180128

429235
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ОКСАНА ПУСТОВІТ, 
RIA, (067)7992206 

«Ò³ëüêè áåç ïàë-
êè…» — 88-ð³÷íèé 
Ëåâêî Ëóê'ÿíåíêî 
òàê ëþá’ÿçíî ïðî-

ñèâ ñòóäåíòîê, ÿê³ íàá³ãëè ðîáèòè 
ñåëô³ ï³ñëÿ éîãî âèñòóïó ó Äîíå-
öüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³. 
Ñåëô³-ïàëêó â³í íå ðîçóì³â. Áàæà-
þ÷èõ ñôîòîãðàôóâàòèñÿ ³ç æèâîþ 
ëåãåíäîþ áóëî ñò³ëüêè, ùî ìóñèëè 
ðîáèòè ëèøå êîëåêòèâí³ ôîòî. Öå 
áóëî äâà ðîêè òîìó — ó 2016-ìó.

Ñëóõàëà éîãî òîä³ ³ ðîçóì³ëà, ùî 
ìàþ÷è òàêó á³îãðàô³þ, â³í íå âòðà-
òèâ í³ àäåêâàòíîñò³ ìèñëåííÿ, í³ 
ïî÷óòòÿ ãóìîðó. ² òî áóâ íå ïàòð³-
îòè÷íèé ìàðàçì, à ëþäñüêà ìó-
äð³ñòü…  Â³í äîâãî ÷åêàâ ³ ìð³ÿâ, 
ùîá ìè ³ç çàäîâîëåííÿì îäÿãàëè 
âèøèâàíêè, ÿê â³í. ² çàóâàæó-
âàâ: «ßêùî ïàòð³îòèçì çâîäèòüñÿ 
äî âèøèâàíêè, òî öå íå ïàòð³î-
òèçì. Ïàòð³îòèçì — öå øèðøå. Öå 
ëþáîâ äî ð³äíîãî êðàþ, äî ð³äíî¿ 
çåìë³, äî áàòüêà ³ ìàòåð³, öå ëþáîâ 
äî ìîãèë ïðåäê³â». Îò ïðî öå Ëåâ-
êî Ëóê’ÿíåíêî ãîâîðèâ ó Â³ííèö³.

«ВІЙНА ДАЛА МОЖЛИВІСТЬ 
ЗРОЗУМІТИ СУТЬ ВІДНОСИН» 

— ßê ñòàâèòèñÿ äî â³éíè 
íà Ñõîä³? Îäèí âàð³àíò — ìî-

á³ë³çóâàòèñÿ ³ âèáèòè âîðîãà ç 
òåðèòîð³¿. Äðóãèé âàð³àíò, ÿêèé 
ìè áà÷èìî, — íàö³ÿ íàñò³ëüêè 
ïîòóæíà, ùî ìîæå ñîá³ äî-
çâîëèòè îäíî÷àñíî ³ âîþâàòè 
íà ôðîíò³, ³ çàéìàòèñÿ çâè÷àé-
íèì æèòòÿì. Öå äóæå ïîçèòèâ-
íèé ïðèêëàä äëÿ ö³ëîãî ñâ³òó ³ 
äëÿ íàñ ñàìèõ, ùî êîëè â³éíà 
ïî÷àëàñÿ, òî íà îáîðîíó Óêðà¿-
íè ïîâñòàâ âåñü íàðîä. ² îò â³ä-
ïîâ³äü çà âàìè: ÷è òðåáà áóëî 
ìîá³ë³çóâàòè îäðàçó ó íàñòóï ÷è 
ïîñòóïîâî? Ïîñòóïîâ³ñòü — òîé 
ïîçèòèâíèé ìîìåíò, ùî âîíà äàº 
ìîæëèâ³ñòü çðîçóì³òè ñóòü â³ä-
íîñèí ì³æ Óêðà¿íîþ ³ Ðîñ³ºþ, 
³ äàº ìîæëèâ³ñòü íàëàãîäèòè 
â³éñüêîâó ïðîìèñëîâ³ñòü, âè-
ðîáíèöòâî òåõí³êè, çáðî¿. Òàê 
ùî «ïëþñ» îäíîãî ³ «ì³íóñ» äðó-
ãîãî — ñêëàäíå ÿâèùå. 

«Я ЛЕДЬ НЕ ВІДМОВИВСЯ 
ВІД БАТЬКА» 

— Äëÿ ïîâåä³íêè ëþäèíè ìàº 
çíà÷åííÿ ê³ëüêà ÷èííèê³â. Ïåð-
øå — ¿¿ ñâ³äîì³ñòü, äðóãå — ¿¿ 
ñì³ëèâ³ñòü ÷è áîÿãóçòâî, ³ òðå-
òº — ¿¿ æåðòîâí³ñòü ÷è åãî¿çì. 
ß â³ä áàòüêà âçÿâ ñì³ëèâ³ñòü ³ 
æåðòîâí³ñòü, áàæàííÿ äîïîìîãòè 
³íøîìó. ß äóæå ñòàðèé ÷îëîâ³ê. 
Çíàþ, ÿê æèëè áàòüêî ³ ìàòè, 
ÿê æèëè ñóñ³äè. Ñåëî Õðèï³âêà 

«НЕ МАЮ ПРАВА ПОМЕРТИ 
ДО ПЕРЕМОГИ НАД МОСКАЛЯМИ» 
Людина епохи  У 2011 році Левко 
Лук'яненко зробив спробу присвоїти 
ДонНУ ім'я Василя Стуса. Але це було 
у Донецьку, до війни. Тоді йому відмовили, 
поїхав звідти ображений. Хто ж знав, 
що мине п’ять років, і він щасливий 
повернеться у цей самий університет. 
Тільки у Вінницю — у Донецький 
університет імені Василя Стуса

íà ×åðí³ã³âùèí³, äå ÿ íàðîäèâ-
ñÿ. Ó íàñ ó ñåë³ íå áóëî çëîä³¿â. 
Íó áóëî òðè ïîãàíèõ ÷îëîâ³êè 
íà ñåëî: îäèí — ìîñêàë³ ãíå, äðó-
ãèé — êðàäå, à òðåò³é — áðåøå. 
Ó ä³éñíîñò³ êðàâ îäèí, ùî â³í 
êðàâ? Êîëè ëþäè ï³øëè íà ïîëå, 
òî â³í çàë³çå ó ëüîõ ³ â³çüìå ãëå÷èê 
ìîëîêà. Òî ñåëî òåðï³ëî ³ ïðî-
ùàëî éîìó. Ùî ñòîñóºòüñÿ «ãíå 
ìîñêàë³», òî öå çíà÷èòü — ëàéêà 
ìàòîì, òîáòî óäàº ³ç ñåáå ìîñêà-
ëÿ. Îòàêå áóëî ñåëî… Ó ñåë³ çëî-
ä³éñòâà íå áóëî çîâñ³ì — ³ çàìê³â 
íå áóëî. Ëþäè ââàæàëè òàê: ãð³õ 
êðàñòè, ãð³õ âçÿòè ÷óæå. ² êîëè 
õòîñü ¿õàâ ³ç ë³ñó ³ ñîêèðà âïàëà ç 
âîçà, òî òîé, õòî ïîáà÷èâ, â³çüìå 
¿¿ ³ á³ëÿ êîëîäÿçÿ ïîêëàäå, áî æ 
¿¿ áóäóòü øóêàòè.

Ðàäÿíñüêà âëàäà ïðèìóñèëà 
êðàñòè — ïðèìóñèëà ïåðåñòóïèòè 
òàáó «Íå áåðè ÷óæå». Êîëè ì³é 
áàòüêî ï³øîâ óíî÷³ ³ ïðèí³ñ ñ³íà ç 
êîëãîñïíîãî ïîëÿ, ìåí³ áóëî òàê 
ñîðîìíî, ùî ÿ äîâãèé ÷àñ íå ì³ã 
äèâèòèñÿ íà íüîãî, áî ÿ æ çíàâ, 
ùî â³í ÷åñíèé ÷îëîâ³ê, à òåïåð 
â³í — çëîä³é. Öå êàòàñòðîôà! Öå 
ðîç÷àðóâàííÿ. ß ëåäü íå â³äìî-
âèâñÿ â³ä áàòüêà. À ïîò³ì ÿ âçíàâ, 
ùî öå íå ò³ëüêè ì³é áàòüêî, à é 
ñóñ³ä ñîëîìè ç ïîëÿ âêðàâ.

À ïîò³ì ò³, õòî ïåðåñòóïèëè 
òàáó «Íå âêðàäè», ïåðåñòóïèëè 
³íøå — «Íå áðåøè». Îòàê íèùè-
ëà êîìóí³ñòè÷íà îêóïàö³ÿ ìîðàëü 
íàøîãî íàðîäó. À ó 1920–21 ðî-
êàõ êåð³âíèöòâî ÓÐÑÐ óõâàëèëî 
ïîñòàíîâè, ÿê³ áóëè ñïðÿìîâàí³ 
ðîçêîëîòè ñåëÿíñòâî, áî äî òîãî 
ñåëî æèëî ãðîìàäîþ, ùî 90% 
ñâî¿õ ïðîáëåì âèð³øóâàëè áåç 
âëàäè. ßêùî ïàì'ÿòàºòå, áóëà 
êàðòèíà Øåâ÷åíêà «Ñóäíà ðàäà»: 
ðàäó âèáèðàëî ñåëî — ñïðàâåä-
ëèâèõ ëþäåé… Êîìóí³ñòè ëîâèëè 
ëþäåé ç³ çáðîºþ, áî òàê ÷è ñÿê 
õòîñü ïîïàäàâñÿ ó ïîëîí (çáðîé-
íèìè çàãîíàìè áóëà ïîêðèòà 
âñÿ Óêðà¿íà ï³ñëÿ 1922 ðîêó), ³ 
ñòàâèëè ïèòàííÿ: «Àáî ìè çà-
ðàç òåáå ðîçñòð³ëÿºìî, àáî äàé 
çãîäó íà ñï³âïðàöþ ³ç ÷åê³ñòà-
ìè». Äóìàëè: «Íåõàé ïîò³ì ìåíå 
ðîçñòð³ëÿþòü, í³æ çàðàç». ² öå 
áóëî ëîã³÷íî. ² ï³äïèñóâàëè çãî-
äó. Ëîâèëè ³ç ñ³ë ê³ëüêà ëþäåé, 
³ ò³ ñë³äêóâàëè îäèí çà äðóãèì. 
Ïîò³ì ¿õ çîáîâ'ÿçóâàëè äîïîâ³-
äàòè. Îñü òàê ïî÷èíàëîñÿ ðîç-
êîëþâàííÿ ñåëà ³ íåäîâ³ðà îäèí 
äî îäíîãî. Ïðîêèíóëèñü âðàíö³ 
³ êàæóòü, ùî Áîíäàðåíêà àðå-

øòóâàëè. Çà ùî? Ïîêè çíàëè, 
çà ùî àðåøòîâóâàëè, òî ñïîê³éíî 
ñïàëè, à êîëè íåìàº â³äïîâ³ä³, 
òîä³ êîæåí ïðèïóñêàº, ùî ³ éîãî 
çàáåðóòü ñåðåä íî÷³. Öå îõîïèëî 
âåñü íàðîä — êîæåí ïî÷àâ ï³ä-
îçðþâàòè îäèí îäíîãî, ùî òîé 
ñåêñîò («ñåêðåòíûé ñîòðóäíèê») 
³ äîíåñå. Îòàê ó íàñ çíèêëè â³ä-
íîñèíè ïî ãîðèçîíòàë³ ³ âñòàíî-
âèëèñü ñòîñóíêè ïî âåðòèêàë³ — 
ñóñ³ä ñóñ³äó ïî÷àâ íå äîâ³ðÿòè. Ò³ 
ðîêè — òî ñòðàøíèé óäàð ïî íà-
ö³¿. Íàñòóïí³ ïîêîë³ííÿ çàïðîñòî 
ï³øëè êðàñòè ó êîëãîñïè, ó äåð-
æàâè. À ¿õ íàñòóïíå ïîêîë³ííÿ 
ï³øëî êðàñòè äî ñóñ³äà. Îñü òàêà 
äåãðàäàö³ÿ.

Îêóïàö³éíà ìîñêîâñüêà âëàäà 
ðîçìíîæóâàëà ñåêñîò³â. ² Õðó-
ùîâ, ³ Áåð³ÿ êàçàëè, ùî «ó íàñ 
êîæíèé ÷åòâåðòèé º ñï³âðîá³ò-
íèê ³ç ÊÃÁ». Óÿâëÿºòå, ñê³ëüêè 
ñòóêà÷³â? Áî äåðæàâà ö³êàâè-
ëàñÿ äóìêàìè ³ çà äóìêè êàðà-
ëà. Ó íåçàëåæí³é Óêðà¿í³ í³õòî 
íå ñë³äêóº. Äåðæàâ³ íå ïîòð³áíî, 
ùî ìè äóìàºìî. Àëå ïîâåðíóòèñÿ 
äî äîâ³ðè îäèí îäíîìó âàæêî. 
Àëå öå òðåáà ðîáèòè. Ìàºìî ïî-
âåðòàòèñÿ äî íàøèõ íàö³îíàëüíèõ 
ö³ííîñòåé. Ñâîáîäà ³ äåìîêðàò³ÿ 
äàº ìîæëèâ³ñòü â³ä÷óòè ñïîð³ä-
íåí³ñòü ³ ïåðåéòè äî íîðìàëüíèõ 
ëþäñüêèõ ñòîñóíê³â.

«НАДЯ САВЧЕНКО — 
ДИТЯ У ПОЛІТИЦІ…» 

Ó ñ³÷í³ 2015 ðîêó Ëåâêî 
Ëóê'ÿíåíêî, âðàæåíèé ìóæí³ñòþ 
³ ïîäâèãîì óêðà¿íñüêî¿ ëüîò÷èö³ 
Íàä³¿ Ñàâ÷åíêî, íàïèñàâ ¿é â³ä-
êðèòîãî ëèñòà, ó ÿêîìó ïðîñèâ 
ïðèïèíèòè ãîëîäóâàííÿ. Àëå 

ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ëüîò÷èö³ Ëåâ-
êî Ãðèãîðîâè÷ äàâ ¿é êðèòè÷íó 
îö³íêó, ÿê äåïóòàòó: «ß ðîçö³íþþ 
Ñàâ÷åíêî ÿê îô³öåðà óêðà¿íñüêèõ 
Ïîâ³òðÿíèõ ñèë. Âîíà — ñì³ëèâà 
æ³íêà, òîìó ùî ïîòð³áíî ìàòè 
âåëèêó ñì³ëèâ³ñòü, ùîá 42 ðàçè 
ñòðèáíóòè ³ç ïàðàøóòîì. Âîíà — 
õîðîøèé âî¿í, çóì³ëà âèòðèìàòè 
âèïðîáóâàííÿ àðåøòîì, ï³äíÿëà 
÷åñòü íàøèõ æ³íîê… Àëå ó ïî-
ë³òèö³ âîíà — äèòÿ. ² íå ïîòð³á-
íî ¿¿ ñòðîãî ñóäèòè, ÿê íå ìîæíà 
ñóäèòè øêîëÿðà äðóãîãî êëàñó, 
ÿêèé íå çíàº ìàòåìàòèêó íà ð³âí³ 
10-ãî».

— Ñêàæó, ùî áóëà ïîìèëêà ³ç 
áîêó «Áàòüê³âùèíè» âèñóâàòè öþ 
æ³íêó ó äåïóòàòè. Öå ïîë³òè÷íèé 
ïîïóë³çì çðîáèòè ³ç Íàä³¿ Ñàâ-
÷åíêî «ïîë³òèêà». Ó ðåçóëüòàò³ ³ 
ó Âåðõîâí³é Ðàä³, ³ ó ªâðîï³ âîíà 
ñì³øèòü ëþäåé.

Âèõîäèëè ìè ç íèì ç óí³âåðñè-
òåòó ï³ä äîùåì. Äî ìàøèíè éøëè 
ï³ä îäí³ºþ ïàðàñîëåþ.

— Ëåâêî Ãðèãîðîâè÷ó, íà îô³ñ³ 
Ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ïàðò³¿ ó Â³ííèö³ 
º äâà ïîðòðåòè — Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà ³ âàø. ßê âîíî áóòè æèâèì 
ñèìâîëîì Óêðà¿íè?

— Öå íà ìåíå ïîêëàäàº âåëèêó 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òðåáà âèïðàâ-
äàòè íàä³¿.

— Âè ó òàêîìó ïîâàæíîìó â³ö³ 
òàê äîâãî ìîæåòå âñòîÿòè — äâ³ 
ãîäèíè âèñòóïàëè ïåðåä ñòóäåí-
òàìè…

— Ìåíå Ãîñïîäü ï³äòðèìóº — 
ìîþ ñèëó äóõó. Îêð³ì òîãî, 
ÿ âïåâíåíèé, ùî íå ìàþ ïðàâà 
ïîìåðòè äî ïåðåìîãè íàä ìîñ-
êàëÿìè.

Â³í ïîñì³õàâñÿ. Áî â³ðèâ. 

У 1961-му Левка Лук'яненка за-
судили до найвищої міри по-
карання — розстрілу. Винува-
тили в тому, що він «з 1957-го 
виношував ідею відриву УРСР 
від СРСР, підривав авторитет 
КПРС, зводив наклепи на теорію 
марксизму-ленінізму». Через 
72 доби Верховний суд замінив 
розстріл тюремним ув'язненням 
на 15 років.
1966-го в мордовські табо-
ри прибувала нова генерація 
політв'язнів — шістдесятників. 
Вони вели боротьбу з адміні-
страцією таборів за фактами гру-
бого порушення законодавства 
і прав в'язнів. Дані про цю бо-
ротьбу стають відомими світовій 

громадськості. Лук'яненко бере 
в цій боротьбі активну участь. 
У 1974 за організацію страйку 
Чусовський районний суд за-
судив трьох ініціаторів, у тому 
числі Лук'яненка, до тюремного 
ув'язнення у Владимирській тюрмі.
На свободу вийшов у 1976 році. 
Одразу ж вступив у опозицій-
ну правозахисну організацію 
«Українська Гельсінська група», 
за що був знову заарештований 
у 1977 році. Голодував, відмо-
вився давати свідчення і від-
мовився від громадянства. За-
судили на 10 років позбавлення 
волі і 5 років заслання. Звільни-
ли лише у 1988 році — у розпал 
«перебудови» Горбачова.

Чверть століття — у таборах 

24 ñåðïíÿ éîìó áóëî á 
90. Íàðîäæåíèé 
ó Äåíü Íåçàëåæíîñò³ 
Óêðà¿íè, çàðàäè öüîãî 
ñâÿòà â³í â³äñèä³â 
ó òàáîðàõ 26 ðîê³â

У 2016 році Левка Лук'яненка зустрічали у Донецькому 
національному університеті стоячи
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Наступний, третій, чемпіонат 
світу зі спортивної радіопелен-
гації серед юнаків прийматиме 

Україна. І відбудеться він саме 
у Вінниці — на початку липня 
2019 року.

Вінниця прийматиме світовий форум!

ÑÏÎÐÒ

Злива медалей 
слаломістів 
 Ó ñ. Ìèã³ÿ (Ìèêîëà¿âñüêà 
îáëàñòü) ô³í³øóâàâ êîìàíä-
íèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç 
âåñëóâàëüíîãî ñëàëîìó. Âè-
õîâàíö³ Â³ííèöüêî¿ ñïîð-
òøêîëè ¹2 çäîáóëè 20 íà-
ãîðîä ð³çíîãî ´àòóíêó, ñåðåä 
ÿêèõ äâà çîëîòà. Çîêðåìà, 
÷åìï³îíàìè ñòàëè ßíà 
Îìåëü÷óê ³ Àðòóð Ôåðäìàí.

Трохи 
не дотягнув 
 Ó ì. Àóðîíöî-ä³-Êàäîðå 
(²òàë³ÿ) â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò 
ªâðîïè ç âåñëóâàííÿ íà áàé-
äàðêàõ ³ êàíîå ñåðåä þí³îð³â 
òà ìîëîä³ (äî 23 ðîê³â). Âè-
õîâàíåöü Â³ííèöüêî¿ ñïîðò-
øêîëè ¹2 Îëåã Ïåòðîâ 
ó ïåðåãîíàõ íà ê³ëîìåòð 
ïîñ³â øîñòå ì³ñöå.

Директор, 
учень і тренер 
 Ó Ëàäèæèí³ ðîç³ãðàëè 
Êóáîê îáëàñò³ ç³ øâèäêèõ 
øàõ³â. ×åìï³îíîì ñòàâ 
äèðåêòîð Â³ííèöüêî¿ ñïîð-
òøêîëè ¹6 Ìèêîëà Áîäíàð. 
Ïðèçåðàìè ñòàëè 15-ð³÷íèé 
Äìèòðî Ùåðáèíà ³ òðåíåð 
Ìèõàéëî Øàô³ð.

Турнір до Дня 
шахів 
 Ó ñïîðòøêîë³ ¹ 6, ùî 
íà âóë. Òåàòðàëüí³é, 24, 
14–15 ëèïíÿ â³äáóäåòüñÿ 
â³äêðèòèé òóðí³ð. Ïî÷àòîê 
îá 11.00.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №28 (1047)
Майже у всіх рішеннях двоваріантних задач на кооперативний мат 
заключний матуючий удар наносить біла тура. Віднайдіть ці маневри 
чорно-білих фігур на шахівниці. 

Задача №2194-2197
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №28 (1394), 11 липня 2018 року
Задача №2190
I. 1. Kb8! Cd7  2. Ka6 Tb5x; II. 1. Kpa6! C:d7  2. mb6 Cc8x;
Задача №2191
I. 1. Kg5! Tg8  2. Kh7 Tg6x; II. 1. Tg6! Kp:f7  2. Tg5 Th8x;
Задача №2192
I. 1. Ka3! Cb3  2. Kb1 Ta2x;
II. 1. Kb4! Cc2  2. Ka2 Tb1x — два правильні луна-мати
Задача №2193
I. 1. Tf1! T:g3  2. Tg1 Th3x; 
II. 1. Th3! T:f2  2. Th2 Tf1x — правильні мати

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
  Â³ííèöüêèé ôóòáîëüíèé 

êëóá «Íèâà» âåäå ï³äãîòîâêó 
äî ñåçîíó. Ó ñòàðòîâèõ êîíòð-
îëüíèõ ïîºäèíêàõ íàøà ôóòáîëü-
íà êîìàíäà òðè÷³ ç³ãðàëà âí³÷èþ. 
Ó òîìó ÷èñë³ ðîç³éøëàñÿ ìèðîì 
³ç ðàõóíêîì 1:1 ç «Àðñåíàëîì» 
(Êè¿â), ÿêèé âèñòóïàº ó Ïðåì’ºð-
ë³ç³ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè.

Ñêëàä «Íèâè» ó ì³æñåçîííÿ 
îíîâëþºòüñÿ. Àëå, ÿê ïîâ³äî-
ìëÿº êåð³âíèöòâî â³ííèöüêîãî 
êëóáó, ë³äåð³â âäàëîñÿ çáåðåãòè. 
Ï³äïèñàëè íîâ³ êîíòðàêòè àòàêó-
âàëüí³ ï³âçàõèñíèêè ²ãîð Ìàëÿ-
ðåíêî ³ Âîëîäèìèð Ñàâîøêî, ÿê³ 
óâ³éøëè äî ñèìâîë³÷íî¿ çá³ðíî¿ 
ï³âð³÷÷ÿ äðóãî¿ ë³ãè ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè. À òàêîæ ³íø³ íàø³ ë³-

äåðè — íàä³éí³ çàõèñíèêè Âà-
äèì Õîõëîâ ³ Àíòîí Ìóçè÷åíêî, 
ãîñòðèé ôîðâàðä Ïàâëî Ôåäî-
ñîâ. Çàëèøàºòüñÿ ç íèâ³âöÿìè ³ 
òðàâìîâàíèé Ðîìàí Ãóäàê, ÿêîãî 
ïðîîïåðóâàëè ó Êèºâ³.

Ç òåðíîï³ëüñüêî¿ «Íèâè» äî Â³-
ííèö³ ïîâåðíóâñÿ íàä³éíèé îáî-
ðîíåöü Ñåðã³é Àíäðººâ, ç ÷åðí³-
âåöüêî¿ «Áóêîâèíè» — Âîëîäè-

ìèð Íàéêî. Òàêîæ óêëàâ óãîäó 
ç íàøèì êëóáîì Äåíèñ Äîë³í-
ñüêèé, ÿêèé ìèíóëîãî ñåçîíó 
âèñòóïàâ ó ïåðø³é ë³ç³ — çà âæå 
íå³ñíóþ÷ó îäåñüêó «Æåì÷óæè-
íó». Íàãàäàºìî, ñàìå ¿¿ ðàí³øå 
òðåíóâàâ íèí³øí³é «êîó÷» íèâ³â-
ö³â Äåíèñ Êîë÷³í, ÿêèé ïðîäî-
âæèâ ñï³âïðàöþ ç íàøèì êëóáîì 
íà ð³ê.

«Нива» поновила контракти з лідерами

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Â³ííè÷àíèí Âîëîäèìèð Ëÿ-
õîâè÷ çàéìàºòüñÿ «ïîëþâàííÿì 
íà ëèñèöü» ëèøå áëèçüêî äâîõ 
ðîê³â. Çà öåé ÷àñ 12-ð³÷íèé õëî-
ïåöü äîñÿã íå ïðîñòî ÷èìàëîãî, 
à ñâ³òîâî¿ âåðøèíè! Çàãàëîì 
íà äðóãîìó ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó ç³ 
ñïîðòèâíî¿ ðàä³îïåëåíãàö³¿ ñåðåä 
þíàê³â, ÿêèé ïðîéøîâ íà ïî÷àò-
êó ëèïíÿ ó ìàëüîâíè÷îìó ì³ñòå÷-
êó Äîêñè (×åõ³ÿ), Âîëîäèìèð Ëÿ-
õîâè÷ çäîáóâ àæ ÷îòèðè íàãîðîäè 
â ð³çíèõ âèäàõ ïðîãðàìè. ² âçàãàë³ 
æîäåí ³ç â³ííèöüêèõ ó÷àñíèê³â 
ñâ³òîâîãî ôîðóìó íå çàëèøèâñÿ 
áåç ìåäàë³.

З КЛАСУ ЗАЛИШИВСЯ ОДИН 
Íà ïî÷àòêó ïåðåãîí³â íà êëà-

ñè÷í³é äèñòàíö³¿ 144 ÌÃö â³-
ííè÷àíèíà âèïåðåäæàâ îäèí ³ç 
êîíêóðåíò³â. Àëå íàøîìó ñïîðòñ-
ìåíó çàâäÿêè øâèäêîñò³ ³ ïðà-
âèëüí³é ðîáîò³ ç ðàä³îïðèéìà÷åì 
òà êàðòîþ âäàëîñÿ âèïåðåäèòè 
âñ³õ ñèëüíèõ ñóïåðíèê³â.

— Ó ë³ñîâîìó ìàñèâ³ ì³ñòå÷êà 
Äîêñè íåïðîõ³äíèõ ä³ëÿíîê òà 
ÿð³â áóëî íåáàãàòî. Ëèøå ïîäåêó-
äè çóñòð³÷àëèñÿ íåâåëè÷ê³ ã³ðêè. 
Òîìó á³ãòè áóëî çðó÷íî, — ðîç-
êàçóº ÷åìï³îí ñâ³òó.

Âîëîäèìèð Ëÿõîâè÷ ïî÷àâ 
çàéìàòèñÿ ðàä³îïåëåíãàö³ºþ, áî 
éîìó ñïîäîáàëîñÿ, ùî â öüîìó 
âèä³ ñïîðòó íåîáõ³äíî ³ á³ãàòè, 

³ ëîã³÷íî ìèñëèòè òà øâèäêî 
ïðèéìàòè ð³øåííÿ. Äî øêîëè 
¹ 23 ïðèéøîâ òðåíåð, ðîçïî-
â³â ïðî ðàä³îñïîðò.

— Íà «ïîëþâàííÿ íà ëèñèöü» 
îäðàçó çàïèñàëàñÿ ìàéæå ïîëî-
âèíà íàøîãî êëàñó. Çãîäîì çàëè-
øèâñÿ ÿ îäèí, — êàæå Âîëîäèìèð 
Ëÿõîâè÷.

×åìï³îí ðîçïîâ³â, ùî íà ïî-
÷àòêó çàíÿòü éîìó âèäàâàëè ðà-
ä³îïðèéìà÷³. Çãîäîì ó ïåðñïåê-
òèâíîãî ñïîðòñìåíà ç’ÿâèëàñÿ 
âëàñíà òåõí³êà.

— Ç ãàðíèì ðàä³îïðèéìà÷åì 
âèñòóïàòè íàáàãàòî êðàùå. Áî 
â³í òî÷í³øå âèçíà÷àº ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ «ëèñèöü». Õîðîøèé 
ñïîðòñìåí ìîæå óñï³øíî ïðî-
á³ãòè ç áóäü-ÿêèì ðàä³îïåëåíãà-
òîðîì. Àëå, ïðèì³ðîì, ï³ä ÷àñ 
ïðîõîäæåííÿ ã³ðñüêî¿ ì³ñöåâîñò³ 
â³ä ð³âíÿ îáëàäíàííÿ çàëåæèòü 
÷èìàëî, — êàæå Âîëîäèìèð.

ПЕРЕМІГ МАЙБУТНІЙ ТРЕНЕР 
Ùå îäèí íàø ÷åìï³îí ñâ³òó 

(â êîìàíäíîìó çàë³êó) Ìàêñèì 
Äðåìëþãà — âæå äîñâ³ä÷åíèé 
«ïîëþâàëüíèê íà ëèñèöü», êàí-
äèäàò ó ìàéñòðè ñïîðòó Óêðà¿íè. 
Â³í ïîñ³äàº ïðèçîâ³ ì³ñöÿ íà ºâ-
ðîïåéñüêèõ ³ ñâ³òîâèõ ôîðóìàõ 
ùîðîêó. Óïåðøå Ìàêñèì Äðåì-
ëþãà ñòàâ ïðèçåðîì ì³æíàðîä-
íèõ çìàãàíü ÷îòèðè ðîêè òîìó 
ó Ïîëüù³. 

— Çàðàç íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³-

ВІННИЦЬКІ «ЛИСЯТНИКИ» — 
ЧЕМПІОНИ СВІТУ!
Рівень  Наші радіоспортсмени 
здобули низку нагород у чеських 
лісах. Жоден з вінницьких спортсменів 
не залишився без медалі. Загалом 
привезли 18 медалей, шість з яких — золоті. 
У загальнокомандному заліку наша команда 
пропустила вперед лише господарів

òó â ×åõ³¿ âñå áóëî îðãàí³çîâà-
íî íà íàéâèùîìó ð³âí³. Ð³âåíü 
ñóïåðíèê³â âèÿâèâñÿ âèñîêèì, 
çìàãàòèñÿ áóëî ç êèì. Ñòàðòóâàëè 
áëèçüêî 40 êîíêóðåíò³â,  — êàæå 
Ìàêñèì Äðåìëþãà.

Äî ñâîãî «çîëîòîãî» ô³í³øó 
â³ííè÷àíèíó á³ãòè äîâåëîñÿ 
áëèçüêî ñåìè ê³ëîìåòð³â. Ñàìå 
ïðèáëèçíî òàêó äèñòàíö³þ (áóâàº 
é á³ëüøå) Ìàêñèì äîëàº íà òðå-
íóâàííÿõ, ÿê³ ïðîõîäÿòü ø³ñòü 
ðàç³â íà òèæäåíü. 

Ìàêñèì âèçíà÷èâñÿ ç³ ñâîºþ 
ìàéáóòíüîþ ïðîôåñ³þ. Â³í âæå 
íàâ÷àºòüñÿ ó Â³ííèöüêîìó ãóìà-
í³òàðíî-ïåäàãîã³÷íîìó êîëåäæ³ 
íà òðåíåðà. Ïëàíóº ïðîäîâæèòè 
îïàíîâóâàòè öåé ôàõ ó ïåäóí³-
âåðñèòåò³. 

УСІ ЗВИТЯГИ ВІННИЧАН 
Çàãàëîì íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó êî-

ëüîðè çá³ðíî¿ Óêðà¿íè çàõèùàëè 
ï’ÿòü ÷ëåí³â ôåäåðàö³¿ ðàä³îñïîð-
òó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.

Ó îñîáèñòîìó çàë³êó íà êëàñè÷-
í³é äèñòàíö³¿ 144 ÌÃö çâàííÿ 

÷åìï³îíà ñâ³òó çäîáóâ Âîëîäèìèð 
Ëÿõîâè÷ (ñåðåä þíàê³â äî 14 ðî-
ê³â — ×14). Â³í æå âèáîðîâ îñî-
áèñòó áðîíçîâó íàãîðîäó íà êëà-
ñè÷í³é äèñòàíö³¿ 3,5 ÌÃö. Íàø³ 
õëîïö³ ó êàòåãîð³¿ ×14 ó êîìàíä-
íîìó çàë³êó íà êëàñè÷í³é äèñ-
òàíö³¿ 144 ÌÃö ïîñ³ëè ïåðøå 
ì³ñöå, à íà êëàñè÷í³é äèñòàíö³¿ 
3,5 ÌÃö — äðóãå.

Ìàêñèì Äðåìëþãà ³ ªâãåí Áåç-
âåðõí³é ñòàëè ÷åìï³îíàìè ñâ³òó 
ó êàòåãîð³¿ ×16 â êîìàíäíîìó 
çàë³êó íà äèñòàíö³¿ 3,5 ÌÃö, 
à íà äèñòàíö³¿ 144 ÌÃö âèáîðîëè 
ñð³áí³ ìåäàë³. Àë³íà Ñîëîíåíêî ³ 
Â³ðà Âëàä³ì³ðîâà çäîáóëè ñð³áëî 
â îáîõ êëàñè÷íèõ äèñòàíö³ÿõ.

Çà ñëîâàìè íàøèõ òðåíåð³â, 
äëÿ þíàöüêî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè, 
öå îäèí ³ç íàéêðàùèõ âèñòóï³â 
íà ºâðîïåéñüêèõ òà ñâ³òîâèõ ôî-
ðóìàõ. Ó ×åõ³¿ ñïîðòñìåíè íà-
ö³îíàëüíî¿ êîìàíäè âèáîðîëè 
18 ìåäàëåé, ñåðåä ÿêèõ ø³ñòü 
çîëîòèõ, 11 ñð³áíèõ ³ áðîíçîâà. 
Çàâäÿêè öüîìó Óêðà¿íà ïîñ³ëà 
äðóãå çàãàëüíîêîìàíäíå ì³ñöå.

На дистанції — чемпіон світу в командному заліку 
Максим Дремлюга 



ИГОРЬ ДОБРЯН-
СКИЙ, ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬ, БЛОГЕР

Ñ àêòèâíûì ðàçâè-
òèåì ñòàðòàïà SizeCar, ÿ êàê 
Founder è Chief Executive Officer 
ïðîâîæó ìíîæåñòâî ïåðåãîâîðîâ 
ñî ñòðàòåãè÷åñêèìè ïàðòíåðàìè, 
òîï ìåíåäæåðàìè, èíâåñòîðàìè, 
âåí÷óðíûìè ôîíäàìè, âëàäåëü-
öàìè àìåðèêàíñêèõ è åâðîïåé-
ñêèõ êîìïàíèé. Çà âåñü ìîé 
îïûò â ïåðåãîâîðàõ íà ìî¸ì 
ïóòè âñòðå÷àëèñü ðàçíûå ëè÷-
íîñòè, ñ íåêîòîðûìè âåñòè 
ïåðåãîâîðû îäíî óäîâîëüñòâèå. 
Óñïåøíûå ëþäè ïîíèìàþò, ÷òî 

ïîáåäà — íå åäèíñòâåííàÿ öåëü 
ïåðåãîâîðîâ è çàäà÷à ñâîäèòñÿ 
ê òîìó, ÷òîáû äîñòè÷ü âçàè-
ìîâûãîäíûõ óñëîâèé ñäåëêè, 
è ïî îêîí÷àíèþ ïåðåãîâîðîâ 
ñòîðîíû äîëæíû èñïûòûâàòü 
óäîâëåòâîðåíèå îò ðåçóëüòàòîâ 
äîãîâîðåííîñòåé è áûòü ãîòîâû-
ìè çàêëþ÷àòü ñäåëêè â áóäóùåì. 
Â ðåçóëüòàòå, ñ òàêèìè ïàðòíå-
ðàìè çàâÿçûâàþòñÿ äîëãîñðî÷-
íûå äîâåðèòåëüíûå è äðóæåñêèå 
îòíîøåíèÿ, îò êîòîðûõ âûèãðû-
âàþ âñå ñòîðîíû!

Íî òàêæå âñòðå÷àþòñÿ ëþäè, 
êîòîðûé èãðàþ â îäíè âîðîòà, 
ñ íèìè âåñòè ïåðåãîâîðû ñëîæ-
íåå, è çà÷àñòóþ ýòî íè÷åì íå çà-

êàí÷èâàåòñÿ. Îáû÷íî ýòî âèä-
íî íà âòîðîé-òðåòüåé âñòðå÷å, 
êîãäà ëþäè î÷åíü ÷àñòî ìåíÿþò 
ñâî¸ ìíåíèå ïî îòíîøåíèþ äî-
ãîâîðåííîñòåé ñ ïðåäûäóùèõ 
ïåðåãîâîðîâ è íå ñäåðæèâàþò 
ñâî¸ ñëîâî ïî êëþ÷åâûì çàðà-
íåå ñîãëàñîâàííûì ïîçèöèÿì. 
Ó ìåíÿ áûëî íåñêîëüêî òàêèõ 
ñëó÷àåâ, îäèí èç êîòîðûõ áûë 
ñ àìåðèêàíöåì, èç ýòîãî ÿ âûíåñ 
âàæíûé äëÿ ñåáÿ óðîê, è ñåé÷àñ 
ñ óâåðåííîñòüþ ìîãó ñêàçàòü, 
åñëè íà ïåðâûõ ïîðàõ âàì ñëîæ-
íî íàéòè îáùèé ÿçûê è ïðèéòè 
ê âçàèìîâûãîäíûì äîãîâîðåí-
íîñòÿì, êîòîðûå óäîâëåòâîðÿ-
þò îáå ñòîðîíû, òî äîñòèãíóòü 

ñîãëàñèÿ â áèçíåñå áóäåò åù¸ 
ñëîæíåå. Íå òðàòüòå âðåìÿ 
íà òàêèõ ëþäåé, îò íèõ áîëüøå 
âðåäà, ÷åì ïîëüçû.

ß ÷èòàþ ñåé÷àñ êíèãó «Ïåðå-
ãîâîðû ñ ñòèëå ÒÐÀÌÏÀ» àâòîð 
Äæîðäæ Ðîññ, ãäå àâòîð îïè-
ñûâàåò ýôôåêòèâíûå ìåòîäèêè 
ïåðåãîâîðîâ â àìåðèêàíñêîì 
ñòèëå, íî ñàìîå âàæíîå, ÷òî 
Òðàìï âñåãäà âåäåò ïåðåãîâîðû 
ñ ïîçèöèè «Âûèãðàë-âûèãðàë», 
ãäå îáå ñòîðîíû âñåãäà äîâîëü-
íû ðåçóëüòàòàìè ïåðåãîâîðîâ, 
òåì ñàìûì ñòðîÿ ðåïóòàöèþ 
÷åëîâåêà, êîòîðîìó ìîæíî äî-
âåðÿòü. Â Àìåðèêå ðåïóòàöèÿ — 
î÷åíü âàæíàÿ øòóêà, è òàì âñå 

åþ äîðîæàò, ïîýòîìó âî âðåìÿ 
ïåðåãîâîðîâ óñïåøíûå ëèäåðû 
ñòàðàþòñÿ îñòàâèòü «ïðèÿòíîå 
ïîñëåâêóñèå» ïî çàâåðøåíèþ 
ñäåëêè, óêðåïëÿÿ ñâîè ïîçè-
öèè è àâòîðèòåò. Ïîäìî÷èòü 
ðåïóòàöèþ â Àìåðèêå — çíà÷èò 
ëèøèòüñÿ ìíîãèõ âîçìîæíîñòåé 
è ïðåôåðåíöèé, ìíîãèå ëèøà-
þòñÿ êàðüåðû, ïîäìî÷èâ ðåïó-
òàöèþ, è íèêòî íå õî÷åò èìåòü 
ñ íèìè äåëî. Â Óêðàèíå äåëà 
îáñòîÿò èíà÷å, íî ìû ñòðåìèìñÿ 
ê ýòîìó è ðàíî èëè ïîçäíî âñ¸ 
ðàâíî ê ýòîìó ïðèäåì. Óäà÷íûõ 
âàì ïàðòíåðñòâ è ïðîäóêòèâíûõ 
ïåðåãîâîðîâ ñ ñòèëå «Âûèãðàë-
Âûèãðàë»!

ЮРІЙ 
ПРОКОПЕНКО, 
ВІННИЦЬКИЙ 

ПОЕТ, ПУБЛІЦИСТ, 
ЧЛЕН ГО "ГАРМОНІЯ"

Äâàäöÿòü ðîê³â ïî-
ñï³ëü ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ 
ç’¿æäæàþòüñÿ ç óñ³º¿ Óêðà¿íè 
(äåõòî íàâ³òü ïðè¿çäèòü ç Ðîñ³¿ 
òà ²çðà¿ëþ), ùîá â³äïî÷èòè, ïî-
ñï³ëêóâàòèñÿ, ïîáà÷èòè ñòàðèõ 
äðóç³â ³ ïîçíàéîìèòèñÿ ç íî-
âèìè òà çàñâ³ä÷èòè ïðî ëþáîâ 
³ ìèë³ñòü Áîæó ó ñâîºìó æèòò³. 

Öüîãî ðîêó ó òàáîð³ «Äæåðåëî 
Ëþáîâ³», ùî çíàõîäèòüñÿ íà 
áàç³ Öåðêâè Õðèñòèÿí Â³ðè 
ªâàíãåëüñüêî¿, â³äïî÷èëî ïî-
íàä 230 îñ³á, ç ÿêèõ 170 îñ³á ç 
³íâàë³äí³ñòþ. Òàêîæ äî òàáîðó 
çàâ³òàëà ðîäèíà ç ÑØÀ, ó ÿê³é 
âèõîâóþòüñÿ ä³òè ç ³íâàë³äí³ñòþ, 
êîòðèõ ïîíàä äåñÿòü ðîê³â òîìó 
âñèíîâèëè ç Ëàäèæèíñüêîãî áó-
äèíêó-³íòåðíàòó. 

Îðãàí³çàòîðè ïðèãîòóâàëè 
ö³êàâó ïðîãðàìó äëÿ â³äïî÷è-
âàëüíèê³â. Ïðè ðåºñòðàö³¿ êî-

æåí îòðèìóâàâ êîë³ð, çà ÿêèì 
ïîò³ì âèçíà÷àëàñü íàëåæí³ñòü 
äî ãðóïè ëþäåé, ÿê³ ä³ÿëè îä-
í³ºþ êîìàíäîþ. Êîæíà êîìàíäà 
ìàëà ðîçêëàä íà òèæäåíü çã³äíî 
ç ÿêèì ãîòóâàëè âèñòóïè (ñï³-
âàëè, ÷èòàëè â³ðø³, ïîêàçóâàëè 
òåìàòè÷í³ õðèñòèÿíñüê³ ñöåíêè), 
âëàøòîâóâàëè äèñêóñ³þ, âèâ÷à-
ëè àíãë³éñüêó ìîâó, êàòàëèñü íà 
êîíÿõ, çàéìàëèñü ðóêîä³ëëÿì). 
Îêð³ì öüîãî áóëà çàãàëüíà ñïàð-
òàê³àäà ³ ð³çíîìàí³òí³ êîíêóðñè 
ç âèãðàâàííÿì ö³êàâèõ ïðèç³â. 

Õî÷ó çàçíà÷èòè, ùî öüîãî 
ðîêó ñòîðîíà, ùî ïðèéìàº, 
ïîï³êëóâàëàñü ïðî ïîë³ïøåí-
íÿ óìîâ ïåðåáóâàííÿ â³äïî÷è-
âàëüíèê³â. Â³äòåïåð ó êîæíîìó 
ç ÷îòèðüîõ êîðïóñ³â º äîñòóïí³ 
òóàëåòè, âìèâàëüíèêè òà äóøîâ³ 
êàá³íêè. Ïðåêðàñíå òðèðàçîâå 
õàð÷óâàííÿ ³ íà í³÷ ñîëîäêà çäî-
áà ç éîãóðòîì àáî êåô³ðîì. Óñå 
öå áåçêîøòîâíî. Àëå íàéãîëî-
âí³øå, öå íåçàáóòíÿ àòìîñôåðà 
õðèñòèÿíñüêî¿ ëþáîâ³. Êîëè â 
ìåíå çëàìàâñÿ â³çîê, áðàò Îëåê-

ñàíäð Êèëèìí³ê â³äðåìîíòóâàâ 
éîãî çà ñâî¿ êîøòè ³ áåç çàéâî-
ãî ðîçãîëîñó ïðèâ³ç ³ ïîñòàâèâ 
â³çîê ï³ä â³êíàìè êîðïóñó. Â³í 
çðîáèâ öå äëÿ ñëàâè Áîæî¿. Êî-
æåí õðèñòèÿíèí ìîæå ñëàâèòè 
Áîãà íå ò³ëüêè ñëîâàìè, àëå é 
ñâî¿ìè ä³ÿìè, òðåáà ïðîñòî òðè-
ìàòè ñåðöå â³äêðèòèì.  ßêùî âè 
ëþäèíà ç ³íâàë³äí³ñòþ ³ áàæàºòå 
â³äïî÷èòè ó õðèñòèÿíñüêîìó òà-
áîð³ «Äæåðåëî Ëþáîâ³» â 2019 
ðîö³, òî ï³ñëÿ íîâîãî ðîêó òåëå-
ôîíóéòå 096 501 26 27 Â³êòîð.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОМ-ЧАНТИНГ 
ВИННИЦА

Ñâàìè Âèøâàøàðàäààíàíäà — ó÷è-
òåëü éîãè è ìåäèòàöèè, 10 ëåò â ïðàê-
òèêàõ, èìååò áîëåå 500 ñòóäåíòîâ 
â Ïðèáàëòèêå è â Óêðàèíå. Â íàøåì 
ãîðîäå Ñâàìè òðè äíÿ, 16 è 17 èþëÿ 
îí ïðîâåäåò êóðñ ìíîãîóðîâíåâîé ìå-
äèòàöèè Àòìà Êðèéÿ Éîãè. À 18 èþëÿ 
êàæäûé æåëàþùèé ìîæåò ïîïàñòü 
íà âñòðå÷ó ñ éîãîì.

Òèòóë «Ñâàìè» ïðîèñõîäèò èç ñàí-
ñêðèòà è îçíà÷àåò «âëàäåþùèé ñîáîé» 
èëè «ñâîáîäíûé îò ÷óâñòâ». Ñâàìè 
ïîä÷åðêèâàåò âûñîêèé óðîâåíü ìàñòåð-
ñòâà éîãè. Ñâàìè Âèøâàøàðàäààíàí-
äà — ïðåäñòàâèòåëü ìåæäóíàðîäíîãî 
äóõîâíîãî îáùåñòâà «Áõàêòè Ìàðãà» 
ðàñêðîåò òàéíû èñòèííîé éîãè, âåä 
è äðåâíèõ ïðàêòèê. Â òå÷åíèå äâóõ 
äíåé 16 è 17 èþëÿ ñ 14.00 äî 19.00, 
ïî àäðåñó óë. Ê. Êîðèàòîâè÷åé, 54/3, 
Ñâàìè ïðîâåäåò êóðñ ìíîãîóðîâíåâîé 
ìåäèòàöèè Àòìà Êðèéÿ Éîãà. Â ñâîèõ 
èíòåðâüþ Ñâàìè Âèøâàøàðàäààíàíäà 
ðàññêàçûâàåò, ÷òî éîãà — ïåðåâîäèòñÿ 
êàê ñâÿçü ñ Áîãîì. «Àòìà — îçíà÷àåò 

äóøà, êðèéÿ — îñîçíàííîå äåéñòâèå, 
Àòìà Êðèéÿ Éîãà — ýòî ñîþç ïðàêòè-
êè îñîçíàííîãî äåéñòâèÿ ïî îòíîøå-
íèþ ê äóøå èëè â ãàðìîíèè ñ äóøîé». 
Ïî ñëîâàì Ñâàìè, Àòìà Êðèéÿ Éîãà — 
ñàìûé êîðîòêèé ïóòü ïðîñâåòëåíèÿ, ýòî 

ïðàêòèêà, êîòîðàÿ óñïîêàèâàåò óì è ðàñ-
êðûâàåò ñåðäöå.

Ïðàêòèêóÿ êàæäûé äåíü, ïîýòàïíî 
âíóòðè îòêðûâàþòñÿ íîâûå óðîâíè 
îñîçíàíèÿ ñåáÿ è æèçíè. Êàæäûé ðàç 
ïðàêòèêà, êàê òðåíèðîâêà, ôîðìèðóåò 
íîâûå íåéðîííûå ñâÿçè — ïðèâû÷êó ïî-
çèòèâíî è òâîð÷åñêè ìûñëèòü, âûáèðàÿ 
ñêðûòûå ðåñóðñû. Áîëüøå ýíåðãèè, áîëü-
øå ïðîñòðàíñòâà äëÿ ðåøåíèé. Êðàñîòà 
ìíîãîóðîâíåâîé ìåäèòàöèè â ïðîñòîòå. 
Åå òåõíèêè ëåãêî îñâîèòü äàæå òåì ëþ-
äÿì, êîòîðûå íèêîãäà íå ìåäèòèðîâàëè. 
Â òî æå ñàìîå âðåìÿ îïûòíûì ïðàêòèêó-
þùèì îíè îòêðûâàþò ïóòü çíà÷èòåëüíî 
áîëåå ãëóáîêîãî ïîãðóæåíèÿ â ñåáÿ. Ýòî 
èíñòðóìåíò, êîòîðûé äà¸ò ñïîêîéñòâèå 
óìà è ñèëó â ìîìåíòû æèçíåííûõ íåóðÿ-
äèö. Ïî ìåðå óãëóáëåíèÿ â ïðàêòèêó, 
ñïîêîéñòâèå, òåðïåíèå, ñèëà, ìóäðîñòü, 
èíòóèöèÿ, ðàäîñòü è ñîñòðàäàíèå íà÷íóò 
ïðîÿâëÿòüñÿ âñå ÿð÷å. Âû îáðåòåòå èñ-
òèííóþ ñâîáîäó è ñìîæåòå ïðåîáðàçîâû-
âàòü ìèð âîêðóã ñåáÿ. Ñêîðîñòü ðàáîòû 
ãîëîâíîãî ìîçãà çíà÷èòåëüíî âîçðàñòåò. 
Âû óäèâèòåñü, êàê áûñòðî âû íà÷íåòå 
äóìàòü è íå óñòàâàòü â êîíöå ðàáî÷åãî 
äíÿ. Ó âàñ ïîÿâèòñÿ ïóëüò óïðàâëåíèÿ 

ñâîèìè ýìîöèÿìè, âû ñìîæåòå âûáè-
ðàòü ïîêîé è óäîâëåòâîðåíèå. Êàæäûé 
óðîâåíü ïðàêòèêè äàåò íîâîå îùóùåíèå 
ëþáâè è áàëàíñà. Ïîâûøàåòñÿ óðîâåíü 
êîíöåíòðàöèè è ñîáðàííîñòè. Ñèí-
õðîíèçèðóåò îáà ïîëóøàðèÿ ãîëîâíî-
ãî ìîçãà, ÷òî äàåò âîçìîæíîñòè âûéòè 
çà ïðåäåëû ñîáñòâåííûõ îãðàíè÷åíèé. 
Óñèëèâàåò ïîçèòèâíîñòü ìûøëåíèÿ.

Ñòîèìîñòü êóðñà — 1350 ãðí.
Ðåãèñòðàöèÿ ïî òåë.: (067)4304238, 

(093)0157060
Êðîìå òîãî, 18 èþëÿ â Ãàëåðåå «Èíòåð-

Øèê», 4 ýòàæ ïðîéäåò âñòðå÷à ñî Ñâàìè 
Âèøâàøàðàäààíàíäîé, ãäå âñå æåëàþùèå 
ñìîãóò ïîîáùàòüñÿ íà òåìó: ó÷åíèå âå-
ëèêîãî ìàñòåðà éîãè ñîâðåìåííîñòè — 
Ïàðàìàõàìñû Øðè Ñâàìû Âèøâàíàíäû. 
Ïîçíàòü ïðèðîäó ñ÷àñòüÿ, ïîíÿòü, ÷òî 
òàêîå ìåäèòàöèÿ è âåäè÷åñêèå ìàíòðû. 
Â òå÷åíèå âñòðå÷è êàæäûé æåëàþùèé 
ñìîæåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â óíèêàëüíîé 
ïðàêòèêå ÎÌ-×àíòèíã. Íà÷àëî â 19.00. 
Âõîä ñâîáîäíûé ñ âîçìîæíîñòüþ îñòà-
âèòü ïîæåðòâîâàíèå. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî 
êîëè÷åñòâî ìåñò îãðàíè÷åíî, íà âñòðå-
÷ó ñòîèò çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ ïî òåë. 
(093)0157060.

Переговоры в американском стиле

Християнський табір для осіб з інвалідністю «Джерело Любові» 

Встреча с йогом Свами 
Вишва-Шарада-Анандой

БЛОГ

БЛОГ

БЛОГ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

МАРИНА ПРІСНЯК, БЛОГЕР
Вінниця, дівчинко, ти така інша цього року! Постійно 
влаштовуєш зустрічі з важливими людьми, пікніки з ігристим 
і соковитими стейками, ти береш за руку і вкладаєш в траву 
роздивитись небо. Дівчинко, як добре, що ти така. Будь! 
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ÌÈ ÏÅÐÅÂ²ÐÈËÈ

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Ìàþ÷è äîñâ³ä 
¿çäè íà ã³ðîñêóòå-
ð³ òà ìîíîêîëåñ³, 

ùîá âñòàòè ³ ïî¿õàòè íà ã³ðîáîðä³, 
ìåí³ çíàäîáèëîñÿ âñüîãî ê³ëüêà 
õâèëèí. Âò³ì, íå íàáàãàòî á³ëüøå 
âèòðà÷àþòü íà öå ³ ò³, õòî ïîä³-
áíîãî äîñâ³äó íå ìàº.

Íàïðèêëàä, ìî¿ êîëåãè, ÿê³ îïà-
íîâóâàëè äåâàéñ ïðÿìî â ðåäàêö³¿, 
íàâ÷èëèñÿ ¿çäèòè ïðèáëèçíî ÷åðåç 
ï’ÿòü õâèëèí, ¿çäèòè âïåâíåíî — 
÷åðåç äåñÿòü, ð³âåíü «åêñïåðò» íà-
ñòàº ï³ñëÿ 20 õâèëèí êàòàííÿ.

Âçàãàë³, äîñâ³ä îïàíóâàííÿ òà 
þçàííÿ ã³ðîáîðäó íàãàäàâ ìåí³ 
ñòàä³¿ ïðèéíÿòòÿ íåìèíó÷îãî. 
Ó ìîºìó âèïàäêó òîãî, ùî ÿ ïîïðè 
âñå ìàþ íàâ÷èòèñÿ êîðèñòóâàòèñÿ 
öèì äåâàéñîì, òà ùå é òàê, ùîá 
ïîò³ì çóì³òè ïðî öå ðîçïîâ³ñòè.

ПОРАХУВАВ ЯМКИ 
Ñòàä³ÿ çàïåðå÷åííÿ. Íàéñêëàä-

í³øèìè º ïåðø³ ñåêóíäè, êîëè òè 
ùå íå â³ä÷óâàºø, ùî âîíî òàêå ³ 
ÿê öèì ïðàâèëüíî êåðóâàòè. Òâî¿ 
î÷³ ñòàðàííî øóêàþòü îïîðè äëÿ 
í³ã àáî ðóê, ¿õ òàì íå ïåðåäáà-
÷åíî, àëå ìîçîê â³äìîâëÿºòüñÿ 
ñïðèéìàòè òàêó ðåàëüí³ñòü.

Ãí³â. Öÿ ñòàä³ÿ ÷³òêî õàðàê-
òåðèçóº ïåðø³ ñïðîáè êàòàííÿ 
âóëèöÿìè. Âèñòðèáóºø íà ã³ðî-
áîðä, ¿äåø ³ ïî÷èíàºø ðàõóâàòè 
êîæíó ÿìêó, ëèâíåâêó, à ïåðåä 
áóäü-ÿêîþ áîðäþðêîþ äîâîäèòü-
ñÿ âñòàâàòè, ùîá ïåðåíåñòè ÷åðåç 
íå¿ ñâ³é òðàíñïîðò.

Ó ö³ õâèëèíè òè ïðîñòî íå ðî-
çóì³ºø, ÿê ëþäè ìîæóòü êóïóâà-
òè òàêèé äåâàéñ äëÿ ïåðåñóâàííÿ 
ì³ñòîì. Àäæå ÷åðåç ñèëüíó òðÿñêó 
³ â³ä÷óòòÿ íåñò³éêîñò³ ïðè áóäü-
ÿê³é ïåðåøêîä³ (à òàêîþ ìîæå 
áóòè íàâ³òü àñôàëüòîâà òð³ùèíêà) 

òè íå ìîæåø íàáðàòè øâèäê³ñòü.
Íà ïî÷àòêó ñâî¿õ ìàíäð³â ÿ, 

âñå-òàêè, ê³ëüêà ðàç³â «ïñèõà-
íóâ» ³ ðîç³ãíàâñÿ â³ííèöüêèìè 
òðîòóàðàìè. Ï³äñóìîê — âèëåò³â 
ç ã³ðîáîðäó ³ ëåäü íå âïàâ. Òàê 
ÿ ïåðåñòàâ ëþáèòè Äåïàðòàìåíò 
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà 
çà íå ³äåàëüíèé ñòàí òðîòóàð³â. 
À ðîçðîáíèê³â ã³ðîáîðäó çà òå, ùî 
ñòâîðèëè àïàðàò, ÿêèé íå ïðèñòî-
ñîâàíèé äëÿ ïåðåñóâàííÿ ì³ñòîì.

НЕЗРУЧНА ІГРАШКА 
Òîðã. Ìîÿ ïñèõîëîã³÷íà ðåàê-

ö³ÿ ñòàëà êîìïðîì³ñíîþ. Ìîâëÿâ, 
çàðàç ÿ ïðî¿äó íà ã³ðîáîðä³ íåð³â-
íèì ïîêðèòòÿì ì³ñòà, íàòîì³ñòü 
îòðèìàþ âàæëèâèé äîñâ³ä, ïðî 
ÿêèé çãîäîì íàïèøó.

Ó öþ æ ñòàä³þ ìîæíà âíåñòè 
áåçïåðåðâí³ ñïðîáè äîëàòè áó-
ãîðêè, íåâåëè÷êè ñõèëè, ÿìè ³ 
ïðè öüîìó íàìàãàòèñÿ íå ïàäàòè. 
Ïîïðè âñå õîò³ëîñÿ äîâåñòè, ùî 
Â³ííèöÿ ³ ã³ðîáîðä ìîæóòü ñï³-
â³ñíóâàòè â ãàðìîí³¿ òà çëàãîä³.

Äåïðåñ³ÿ. Çâè÷àéíî, öå äóæå 
ãó÷íå ñë³âöå, àëå ùîñü-òàêè äå-
ïðåñèâíîãî â ìîºìó ñòàí³ ñïîñòå-
ð³ãàëîñÿ. Ïî-ïåðøå, ÿ íàâ÷èâñÿ 
äîáðå ¿çäèòè, íàòîì³ñòü ì³ñöü, äå 
öå ìîæíà äåìîíñòðóâàòè, ïðàê-
òè÷íî íå ³ñíóº.

Ïî-äðóãå, ÿ âòîìèâñÿ ïîñò³éíî 
éîãî òÿãàòè íà ðóêàõ. Â³ííèöü-
êèìè òðîòóàðàìè íîðìàëüíî 
¿çäèòè â³í â³äìîâëÿºòüñÿ, ïðîòå 
º âàæêèì, íåçðó÷íèì ³ äîáðÿ÷å 
áðóäíèòü ðóêè.

ПРОЇХАЛИ НА ГІРОБОРДІ 
З ЦЕНТРУ ДО КОСМОНАВТІВ
На колесах  Тестуємо незвичні 
транспортні засоби на вінницьких дорогах, 
тротуарах і велодоріжках. Перевіряємо, 
наскільки наше місто пристосоване 
до гіроскутерів, моноколіс, сігвеїв та інших 
альтернативних штук. Цього разу катаємося 
на гіроборді і розповідаємо про враження

Ïî-òðåòº, êîæíîãî ðàçó, êîëè 
ÿ éîãî âìèêàâ, â³í ïðÿìî ÿê äèê-
òîð çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ïðî-
ìîâëÿâ, ùîñü íà êøòàëò: «Òè ãî-
òîâèé äî íåçàáóòíüî¿ ïîäîðîæ³?» 
ß æ öå ñïðèéìàâ, ÿê: «Íå çíàþ, 
õòî ³ íàâ³ùî ìåíå çàïðîãðàìóâàâ 
öå ãîâîðèòè, àëå ÿ ïîñò³éíî áóäó 
òåáå äðàòóâàòè öèìè ñëîâàìè. ² 
ÿ ñïåö³àëüíî ðîáëþ öå òàê ãó÷-
íî, ùîá âñ³ ïåðåõîæ³ äèâèëèñÿ 
íà òåáå, ÿê íà ìàøèíó, ùî ¿çäèòü 
ì³ñòîì òà ðåêëàìóº öèðê!» 

À ùå öåé ã³ðîáîðä ç óñ³õ áî-
ê³â ïåðåëèâàºòüñÿ ñâ³òëîä³îäàìè. 
Îñîáëèâî öå ñòàº ïîì³òíèì ââå-
÷åð³. ßêùî ÷åñíî, ñòàâàëî íàâ³òü 
òðîøå÷ê³ í³ÿêîâî â³ä â³ä÷óòòÿ, ùî 
âñ³ äèâëÿòüñÿ íà òåáå, ÿê íà äî-
ðîñëîãî äÿäüêà, ÿêèé áàâèòüñÿ 
äèòÿ÷îþ ³ãðàøêîþ.

ДЕВАЙС ДЛЯ ДІТЕЙ 
Ïðèéíÿòòÿ. Ïî¿çäèâøè ê³ëüêà 

ãîäèí, ÿ çìèðèâñÿ, ùî òðàìâàé, 
âåëîñèïåä ³ íàâ³òü ï³øà ïðî-
ãóëÿíêà, òî íàáàãàòî êðàù³ âà-
ð³àíòè ïåðåñóâàííÿ Â³ííèöåþ, 
â ñåíñ³ åêîíîì³¿ ÷àñó ³ íåðâ³â.

Óñâ³äîìèâ, ùî ì³ñöÿìè äëÿ 
êàòàííÿ íà ã³ðîáîðä³ º ïëîù³, 
ïàðêè ³ êâàðòèðè, àëå àæ í³ÿê 
íå âóëèö³.

Çðîáèâ ï³äñóìîê, ùî òàêèé äå-
âàéñ íå çìîæå ñòàòè àëüòåðíàòè-

âîþ ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðòó.
Íà ìîþ äóìêó, ïîòåíö³éí³ þçå-

ðè ã³ðîáîðäó — ä³òè ³ ï³äë³òêè, 
ÿêèõ òàêà ³ãðàøêà ìîæå â³äòÿã-
íóòè â³ä êîìï'þòåðà ³ ñìàðòôîíà. 
Âîíè ç ëåãê³ñòþ çìîæóòü îïàíó-
âàòè éîãî ³ ö³ëêîì áåçïå÷íî êàòà-
òèñÿ â ì³ñüêèõ ïàðêàõ ³ ñêâåðàõ. 
Íàïðèêëàä, ÿ íåîäíîðàçîâî áà-
÷èâ ä³â÷àòîê-ï³äë³òê³â, ÿê³ ¿çäèëè 
íà òàêèõ äåâàéñàõ.

Âëàñíå, á³ëüø³ñòü ç òèõ, õòî 
çâåðòàâ óâàãó íà ì³é òðàíñïîðò ³ 
äèâèâñÿ íà íüîãî ³ç òðåìòÿ÷èìè 
â³ä çàõîïëåííÿ î÷èìà, áóëè ñàìå 
ä³â÷àòà 10+ ðîê³â.

Ùîïðàâäà, áóëè ³ ë³òí³ ëþäè, 
ñâ³äîì³ñòü ÿêèõ çàïåðå÷óº ³ñíó-
âàííÿ ÷îãîñü, îêð³ì âåëîñèïåäà. 
Ó òàêèõ âèïàäêàõ ç âèðàç³â îáëè÷ 
ìîæíà áóëî ç÷èòàòè: «² ùî öå 
â á³ñà â³í òàêå ðîáèòü? Òà â³í æå 
¿äå ïðÿìî íà ìåíå! Â³ä³éäó-íî 
ÿ ïîäàë³ ç éîãî øëÿõó, áî ùå 
âêîðîòèòü ìåí³ â³êó».

Òàêîæ ã³ðîáîðä º íåïîãàíèì 
âàð³àíòîì ïðèäáàííÿ â îô³ñ, 
ðåäàêö³þ àáî êîâîðê³íã. Â³í ÷ó-
äîâî âèêîíóº ôóíêö³¿ îñâ³æóâà-
÷à äóìîê òà äîçâîëÿº íà ïåâíèé 
÷àñ àáñòðàãóâàòèñÿ â³ä ðîáî÷èõ 
ìîìåíò³â ³ äàòè ïåðåïî÷èòè ìîç-
êó. À ùå âñ³, õòî íà íüîãî ñòàº, 
ïî÷èíàþòü êðóæëÿòè íà ì³ñö³. ², 
çäàºòüñÿ, ¿ì öå äóæå ïîäîáàºòüñÿ.

Маршрут моєї поїздки вигля-
дав наступним чином: Собор-
на — Площа Василя Стуса — 
Хмельницьке шосе — Проспект 
Космонавтів. Це близько двох з 
половиною кілометрів, які я по-
долав за 40 хвилин.

Максимальна швидкість, що 
може розвинути гіроборд — 
12 км/год. Максимальне наванта-
ження — 120 кг. Вага пристрою — 
10 кг. Час зарядки — 2 години від 
звичайної розетки. Запас ходу — 
до 15 км. Вартість — 5000 грн.

Підсумок подорожі 

Навчитися їздити на гіроборді дуже легко. Але до міських 
умов він не пристосований, тому годиться хіба що для дітей 

Ç âèðàç³â îáëè÷ 
ïåðåõîæèõ ìîæíà 
áóëî ç÷èòàòè: «І ùî 
öå â á³ñà â³í òàêå 
ðîáèòü? Òà â³í æå ¿äå 
ïðÿìî íà ìåíå!»

Відкриють 
три школи 
 Öüîãîð³÷ íà Â³ííè÷÷èí³ 
çàïðàöþº íà òðè øêîëè 
á³ëüøå. Ìîâà éäå ïðî øêî-
ëè ñåëà Ñîñîíêà Â³ííèöü-
êîãî ðàéîíó, ñåëà Çâå-
äåí³âêà Øàðãîðîäñüêîãî 
ðàéîíó òà ñåëà Ìèõàéë³âêà 
Ãàéñèíñüêîãî ðàéîíó.
— Äî 1 âåðåñíÿ 2018 ðîêó 
íà òåðåíàõ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ ìè ââîäèìî òðè 
øêîëè, ÿê³ áóäóâàëèñÿ 
ïî 30 ðîê³â. Ìè öèìè 
äíÿìè îá’¿õàëè ¿õ. Ïîáà-
÷åíå äàº íàä³þ, ùî øêîëè 
áóäóòü â³äêðèò³ äî 1 âåðåñ-
íÿ, — ðîçïîâ³â î÷³ëüíèê 
ÎÄÀ Âàëåð³é Êîðîâ³é.

Знайшли 
втікачку 
 Ä³â÷èíà ï³øëà ç äîìó 
9 ÷åðâíÿ. Áàòüêè ÷åêàëè 
çâ³ñòêè â³ä íå¿ äî 6 ëèïíÿ. 
Ìàéæå ÷åðåç ì³ñÿöü âîíè 
âèð³øèëè çâåðíóòèñÿ çà äî-
ïîìîãîþ äî ïîë³ö³¿. 16-ð³÷-
íà ä³â÷èíà âæå ³ ðàí³øå 
çàëèøàëà äîì³âêó. Öå áóëà 
íå ïåðøà ¿¿ âòå÷à.
— Ä³â÷èíó çíàéøëè â ïî-
ìåøêàíí³ ¿¿ çíàéîìîãî 
â ì³ñò³ Êîòîâñüê Îäåñüêî¿ 
îáëàñò³. Âîíà ïðàãíóëà ñà-
ìîñò³éíîãî æèòòÿ. Â³äíîñ-
íî ìàòåð³ ïðàö³âíèêè ïî-
ë³ö³¿ ñêëàëè àäì³í³ñòðàòèâ-
íèé ïðîòîêîë çà ñòàòòåþ 
184 ÊÓïÀÏ, — ðîçïîâ³ëà 
íà÷àëüíèê â³ää³ëó þâå-
íàëüíî¿ ïðåâåíö³¿ Ëþäìèëà 
Êóçíºöîâà.

Алкоголь уночі 
не продадуть 
 Äåïóòàòè ì³ñüêî¿ ðàäè 
Áàðó ïðîãîëîñóâàëè çà çà-
áîðîíó ïðîäàæó àëêîãîëþ 
â í³÷íèé ÷àñ. Òàê, ó ì³ñò³ 
ó ïåð³îä ç 23.00 äî 08.00 ãî-
äèíè çàáîðîíåíî ïðîäàâà-
òè àëêîãîëüí³ íàïî¿, ïèâî 
(êð³ì áåçàëêîãîëüíîãî), 
ñëàáîàëêîãîëüí³ íàïî¿ òà 
âèíà ñóá’ºêòàìè ãîñïîäà-
ðþâàííÿ. Âèíÿòêîì ñòàëè 
ðåñòîðàíè ì³ñòà.
— Ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàí-
íÿ, ÿê³ çä³éñíþþòü òîðã³â-
ëþ àëêîãîëüíèìè íàïîÿìè 
íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà, ïîïå-
ðåäæåíî ïðî îáîâ’ÿçêîâ³ñòü 
âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ 
øëÿõîì îïóáë³êóâàííÿ 
äàíîãî ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Áàð÷àíè» òà 
îïðèëþäíåííÿ íà îô³ö³é-
íîìó ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè, — 
ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà 
Áàðñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

КОРОТКОКОРОТКО
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КІНО

Монстри на канікулах 3
Анімація
12.07–18.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Суперсімейка 2
Анімація, 11.07, поч. о 17.00
Вартість квитків — від 75 грн
12.07–18.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

У полоні стихії
Драма, 11.07, поч. о 20.10
Вартість квитків — 80 грн
12.07–18.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ти квач!
Комедія, 11.07, поч. о 10.05, 14.00, 21.55
Вартість квитків — від 45 грн
12.07–18.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Джим Гудзик і машиніст Лукас
Пригоди, 11.07, поч. о 12.20, 18.00
Вартість квитків — від 45 грн
12.07–18.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Хмарочос
Бойовик
12.07–18.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)
Людина-мураха та оса
Фантастика, 11.07, поч. о 12.20, 16.30, 18.45

План втечі 2
Трилер, 11.07, поч. о 21.00

Ти квач!
Комедія, 11.07, поч. о 14.45

Сікаріо
Кримінал, 11.07, поч. о 10.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Сікаріо 2
Кримінал, 11.07, поч. о 9.00, 23.30
12.07–18.07, довідка — за тел. (096)0035050

Суперсімейка 2
Анімація, 11.07, поч. о 12.10, 14.40, 17.10
12.07–18.07, довідка — за тел. (096)0035050

Ти квач!
Комедія, 11.07, поч. о 16.10, 18.20, 20.30, 22.40
12.07–18.07, довідка — за тел. (096)0035050

Людина-мураха та оса
Фантастика, 11.07, поч. о 10.00, 11.00, 11.30, 
12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 21.30, 22.30
12.07–18.07, довідка — за тел. (096)0035050

У полоні стихії
Драма, 11.07, поч. о 10.00, 12.10, 23.00
12.07–18.07, довідка — за тел. (096)0035050

Без сну
Жахи, 11.07, поч. о 18.40, 21.50, 23.50
12.07–18.07, довідка — за тел. (096)0035050

КОНЦЕРТИ 

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

ÀÔ²ØÀ

ВИСТАВКИ

«Музей науки»
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.

Музей української марки 
ім. Я. Балабана
Минулого року у Вінниці відкрився Музей 
української марки. У експозиції музею 
представлені одні з найцікавіших марок, 

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

«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.

Круте авіашоу. 
Коли і де?
У суботу та неділю, 
14 та 15 липня, від-
будеться 27-й чемпіонат 
України з авіамодель-
ного спорту. Цьогоріч 
у чемпіонаті візьмуть 

участь приблизно 30 учасників.
Де: на території старого аеропорту 
Як доїхати?
Громадський транспорт: маршрут № 19 Вишенька- 
Вінницькі Хутори (зупинка «Старий аеропорт») 
Машиною: їхати до автосалону Mitsubishi (Неми-
рівське шосе, 94), навпроти салону — поворот 
ліворуч.
Початок: о 10.00. Вхід: безкоштовний.

Мюзикл «Sugar, 
або В джазі тільки 
дівчата» у Вінниці!
Легендарний бродвей-
ський мюзикл «Sugar, 
або В джазі тільки 
дівчата» — вперше 
на відкритті між-

народного джазового фестивалю VINNYTSIA 
JAZZFEST-2018! Більше 100 артистів на сцені! 
Культова історія, яку люблять мільйони! За-
пальні джазові ритми, танці і приголомшлива 
краса! Розкішні костюми, креативні режисер-
ські 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.
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Ç âåëèêîþ éìîâ³ðí³ñ-
òþ âè âæå ÷óëè ùîñü ïðî 
â³ííèöüêó ñòóä³þ òàíö³â 

«Øàõ³íà». Âîíè çâàí³ ãîñò³ òåëå- òà ðàä³î-
åô³ð³â, ï'ºäåñòàë³â êîíêóðñ³â, ôåñòèâàë³â 
òà áëàãîä³éíèõ ³âåíò³â. Íåùîäàâíî âîíè 
é ñàì³ îäèí òàêèé ïðîâåëè, ñòàâøè ïðè 
öüîìó ïåðøîþ ñòóä³ºþ â Óêðà¿í³, ÿêà ìà-
ñîâî äîëó÷èëàñÿ äî çáîðó äîïîìîãè äî-
áðîâîëüöÿì â ÎÎÑ (îïåðàö³ÿ îá’ ºäíàíèõ 
ñèë), ùî òðèâàº íà Äîíáàñ³.

²âåíò ïðîõîäèâ ó ôîðìàò³ âå÷³ðêè äëÿ 
ä³òåé, ¿õí³õ áàòüê³â òà âçàãàë³ óñ³õ áàæàþ-
÷èõ. ² íàçèâàâñÿ â³í «Äæóíãë³».

Ó ïåðøèé äåíü ïðèñóòí³ íàñîëîäæóâà-
ëèñÿ êðàùèìè òàíöþâàëüíèìè íîìåðàìè 
ñòóä³¿, áàâèëèñÿ ç ìèëüíèìè áóëüáàøêà-
ìè, áðàëè ó÷àñòü â òàíöþâàëüíèõ áàòëàõ, 
âèãðàâàëè ïðèçè ³ áðàëè ó÷àñòü ó ð³çíî-
ìàí³òíèõ êîíêóðñàõ òà ìàéñòåð-êëàñ³ ç 
ñàìîîáîðíè.

À âæå íàñòóïíîãî äíÿ ðîçïî÷àëàñÿ ãî-
ëîâíà ÷àñòèíà ³âåíòó, áëàãîä³éíà — ãîñ-
ò³ äîëó÷èëèñÿ äî ïëåò³ííÿ ìàñêóâàëüíî¿ 
ñ³òêè äëÿ óêðà¿íñüêèõ äîáðîâîëüö³â, ÿê³ 
âîþþòü íà ñõîä³. Ï³ä ê³íåöü âå÷îðà âîíà 
âæå ñêëàäàëà 24 ìåòðè. ² çãîäîì âîëîíòåðè 
ïåðåäàäóòü ¿¿ çà ïðèçíà÷åííÿì.

— Çíàºòå, òâîð÷³ñòü ³ áëàãîä³éí³ñòü äî-
áðå ãàðìîí³þþòü îäíà ç îäíîþ. Îñîáëèâî, 
ÿêùî ïðèùåïëþâàòè öå çìàëêó, — ðîçïî-
â³äàº êåð³âíèöÿ ñòóä³¿ òà êîîðäèíàòîðêà 
ïðîåêòó Ä³àíà Ïîäîëÿí÷óê. — Öå íå ïåð-
øèé áëàãîä³éíèé çàõ³ä, ÿêèì ìè ïðèâåð-
òàºìî óâàãó ëþäåé äî áîëþ÷èõ ïèòàíü, 
çîêðåìà, äî ïîä³é íà ñõîä³. Àëå öüîãî ðàçó 
ìè çðîáèòè éîãî á³ëüø ìàñøòàáíèì. ² 
ðåçóëüòàòè â³ä÷óòí³.

Êð³ì ïëåò³ííÿ ìàñêóâàëüíî¿ ñ³òêè, îðãà-

í³çàòîðàì âäàëîñÿ ç³áðàòè 200 ê³ëîãðàì³â 
ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, ï³äçîðíó òðóáó ç 
óí³êàëüíîþ îïòè÷íîþ êîíñòðóêö³ºþ òà 
íîæ³. Óñå öå òàêîæ äëÿ íàøèõ á³éö³â.

Ï³ñëÿñìàê ó ãîñòåé çàõîäó çàëèøèâñÿ 
ïðèºìíèé. Îäí³ ðàä³ëè, ùî ÿêîñü çìîãëè 
äîïîìîãòè àðì³¿. À ³íø³ ò³øèëèñÿ êîðèñ-
íèì òà ö³êàâèì äîçâ³ëëÿì, ÿêå ïîçèòèâíî 
âïëèâàº íà ðîçâèòîê ³ ñïðèéíÿòòÿ ñâ³òó.

— Ùîá çàö³êàâèòè ñó÷àñíèõ ä³òåé, ïî-
òð³áíî ïîñò³éíî ïðèäóìóâàòè ÿê³ñü íåñòàí-
äàðòí³ ðå÷³. À ùîá çìóñèòè ä³òåé âçÿòè 
â ÷îìóñü ó÷àñòü — ïîòð³áíî íàâ÷èòèñÿ 
ðîçìîâëÿòè ç íèìè îäí³ºþ ìîâîþ, ïî-
òð³áíî íàâ÷èòèñÿ äóìàòè, ÿê âîíè, — êàæå 
òðåíåðêà ç òàíö³â Â³êòîð³ÿ Ïîäîëÿí÷óê. — 

Ðàí³øå ìè àêöåíòóâàëèñÿ ñóòî íà ñõ³äíèõ 
òàíöÿõ, àëå çãîäîì çðîçóì³ëè, ùî íàøèì 
âèõîâàíêàì ïîòð³áíî ùîñü íîâåíüêå ³ ìè 
âèãàäàëè êîíöåïö³þ ïðèíöåñ Disney.

Ä³â÷èíà ðîçïîâ³äàº, ùî âå÷³ðêà áóëà 
ñòèë³çîâàíà ï³ä äæóíãë³ íå âèïàäêîâî. 
Çà ñëîâàìè Â³êòîð³¿, êîëè ä³òè ïåðåáóâà-
þòü â ñâîºìó óëþáëåíîìó îáðàç³ — àôðè-
êàíñüêî¿ ïðèíöåñè, êîøåíÿòè, ôå¿, Ìåð³-
äè, Ìîàíè ÷è òî ïàê Ïîêàõîíòàñ — âîíè 
á³ëüø çàö³êàâëåí³ ïðîáóâàòè ùîñü íîâå, 
â òîìó ÷èñë³, äîïîìàãàòè.

Ïðîñòî òîìó, ùî â ³ãðîâ³é ôîðì³ ä³òè 
êðàùå ñïðèéìàþòü ³íôîðìàö³þ òà á³ëüø 
íàëàøòîâàí³ äî ä³é, ÿê³ ïðèíîñÿòü êî-
ðèñòü ³íøèì.

ЧОМУ ВЕЧІРКА — ЦЕ НЕ ЗАВЖДИ 
ТЕ, ЩО ВИ ДУМАЄТЕ 
Інший підхід  У Вінниці пройшов незвичний 
благодійний івент. Гості заходу ніби і веселилися, 
а ніби і робили корисну справу — допомагали 
українській армії необхідними речами

Сестри Вікторія та Діана Подолянчук і ведучий вечірки. Дівчата 
переконані, що нестандартний підхід до організації може зацікавити будь-кого Êîëè ä³òè ïåðåáóâàþòü â 

ñâîºìó óëþáëåíîìó îáðàç³, 
âîíè á³ëüø çàö³êàâëåí³ 
ïðîáóâàòè ùîñü íîâå, 
â òîìó ÷èñë³ äîïîìàãàòè. 
Âîíè íàëàøòîâàí³ äî ä³é
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ОВЕН 
Щире почуття буде вина-
городжене сторицею. Якщо 
в вас прокинеться жага 
нових відчуттів, то з'явиться 
і можливість її вгамувати. 
Схоже, ви вже готові до сер-
йозних змін у своїй долі.

ТЕЛЕЦЬ 
Через ревнощі та суперни-
цтво, ви ризикуєте втратити 
кохану людину. Тиждень 
буде багатим не флірт, але 
він, швидше за все, буде 
порожній емоційно.

БЛИЗНЮКИ 
Ваші стосунки з коханою 
людиною таємничі і за-
гадкові, але вас обох вони 
влаштовують! Так що просто 
тримайте свій роман подалі 
від сторонніх очей.

РАК 
Вашому партнерові зараз, 
як ніколи, потрібна ваша 
допомога і підтримка. По-
старайтеся її надати, хоча б 
моральну. 

ЛЕВ 
Постарайтеся не вимагати 
занадто багато від коханої 
людини. Відкиньте непотрібні 
сумніви і комплекси і сміливо 
призначайте побачення. 

ДІВА 
Можливо, серед ваших зна-
йомих вже з'явилася нова, 
цікава людина. І ваші стосун-
ки з нею скоро переростуть 
в сильне почуття. 

ТЕРЕЗИ 
Оберіть тактику своїх дій в лю-
бовних стосунках. Вона не по-
винна полягати в метаннях з 
крайності в крайність. Інакше 
ваші вчинки можуть бути 
неправильно витлумачені. 

СКОРПІОН 
Стосунки з коханою лю-
диною порадують вас. І це 
не тільки чуттєве спілкуван-
ня, ви збагачуєте одне одно-
го інтелектуально, знайоми-
те з новими людьми.

СТРІЛЕЦЬ 
Можливі певні розбіжності 
в особистих стосунках, по-
старайтеся прояснити ситуа-
цію і усунути непорозуміння. 
У середу можливе нове, 
перспективне знайомство. 

КОЗЕРІГ 
Цього тижня ви будете 
схильні до аналізу позитив-
них і негативних якостей, 
зовнішності, душі, розуму і 
інших характеристик претен-
дентів на вашу руку і серце. 

ВОДОЛІЙ 
У вівторок не випробовуйте 
ваші почуття на міцність і 
не поспішайте з висновками 
з приводу тих чи інших дій 
коханої людини. Добре б 
зрозуміти її мотиви. 

РИБИ 
У ваших стосунках наміча-
ються деякі зміни, а в який 
бік, буде багато залежати від 
вас. Постарайтеся не вести 
себе легковажно, поставтеся 
до слів партнера серйозно.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 12-18 ЛИПНЯ
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ВИКТОРИЯ 
АНДРОСОВА, 
ПСИХОЛОГ 

—  Д а ,  т а к о е 
в жизни бывает, 
когда любовь 
не разделенная, 
и человек не хо-

чет по какой-то причине быть 
рядом. И единственное, что 
можно сделать в такой ситуа-
ции, это смириться и отпустить. 

Как говорится, «насильно мил 
не будешь». Если человек смо-
жет дать вам четкие причины, по-
чему нет и готовы попробовать 
поменять что-то в себе ради него, 
тогда можно попробовать. А если 
нет, тогда зачем? Зачем тратить 
своё драгоценное время на чело-
века, который дал четко понять, 
что не видит вас вместе? Неза-
чем. Это время лучше потратить 
на поиски того, кто будет счаст-

лив быть рядом с вами. Самое 
главное — не начать хаотично 
и срочно кого-то искать. Этот 
способ обычно работает совсем 
наоборот. Возможно, потому что 
люди видят чересчур навязчивое 
внимание с вашей стороны им это 
не всегда может быть приятно. 
Лучше отвлечься от отношений 
и заняться собой, любимым де-
лом или тем, о чём давно меч-
тали, но «руки не доходили». 

Но при всем при этом помнить 
для себя, что вы человек в поис-
ке, и ваше поведение само нач-
нет проявляться тогда, когда это 
будет необходимо. А не со всеми 
и всегда, потому что не всегда это 
нужно. Не зря была придумана 
фраза: «Любовь приходит, когда 
её совсем не ждешь». Не ждите 
любовь, но встречайте, как старо-
го доброго друга, которого давно 
не видели.

Комментарий эксперта

Ïîñìîòðåëè âû ðîìàíòè÷åñêèé 
ôèëüì, êíèãó ïî÷èòàëè è â ãî-
ëîâå âîçíèêàåò êàðòèíêà — âîò 
áûëî áû áû çäîðîâî, åñëè áû òà-
êîå ïðîèçîøëî ñî ìíîé. È íà-
÷èíàþòñÿ êðóòèòüñÿ â ãîëîâå 
ìûñëè, ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñîáûòèÿ. 
Íàøà ôàíòàçèÿ ðàáîòàåò íà âñþ 
ìîùü — â ìèðå ãðåç ìû êðàñèâû, 
ìû óñïåøíû è ñàìîå ãëàâíîå, 
ìû — ëþáèìû è æåëàííû.

Èíîãäà ìû ëþáèìû è æåëàííû 
ïåðñîíàæåì èç ôèëüìà èëè êíè-
ãè, à èíîãäà ýòî âïîëíå ðåàëü-
íîå ëèöî, êîòîðîå â íàñòîÿùåì 
íå ñèëüíî áàëóåò íàñ âíèìàíèåì, 
èëè âîâñå áðîñèë.

МОЖНО ЖЕ ПОМЕЧТАТЬ?
Âåäü íèêòî íå âèäèò, íå ïîéìà-

åò. Íî ýòî íà ñàìîì äåëå ÷ðåâàòî. 
Âî-ïåðâûõ, äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ 
ýòî ìîæåò áûòü è íå âèäíî, 
íî âû òî â ôàíòàçèÿõ è ëþáî-
âüþ çàíèìàåòåñü, è îðãàçìû 
ïîëó÷àåòå (êñòàòè, íå ôàêò, ÷òî 
â ðåàëüíîñòè òàêîå ñ ýòèì ÷åëî-
âåêîì èñïûòàåòå) è äàæå ñâàäüáó 
ïëàíèðóåòå. Òî åñòü äëÿ âàñ ýòî 
óæå áëèçêèé è ëþáèìûé ÷åëîâåê, 
è áîëåå òîãî, ëþáÿùèé (ïóñòü 
âû îòðèöàåòå ýòî, íî ÷óâñòâóåòå 
èìåííî òàê). Òî åñòü, ïðè êàçà-
ëîñü áû âíåøíåì ñïîêîéñòâèè, 
âíóòðè ó âàñ ðàçâîðà÷èâàåòñÿ 
öåëûé ðîìàí, à âòîðîé ó÷àñòíèê 
ýòîãî ðîìàíà äàæå íå â êóðñå.

È âìåñòî òîãî, ÷òîáû çàíè-
ìàòüñÿ íàñóùíûìè äåëàìè, ðà-
áîòîé, ñïîðòîì òàì èëè õîááè, 
âû âûðàùèâàåòå â ñâîåì âîîáðà-
æåíèè ïàðàëëåëüíóþ æèçíü.

А ПОТОМ НАЧИНАЮТСЯ 
«ЧУДЕСА» В ЖИЗНИ РЕАЛЬНОЙ 

Ïî÷åìó? Íó ñàìè ïîäóìàéòå, 
åñëè â ñâîåì âîîáðàæåíèè âû 
ñ ÷åëîâåêîì ñåêñîì ðåãóëÿðíî çà-
íèìàåòåñü, ñâèäàíè÷àåòå, ñâàäüáó 
ïëàíèðóåòå, íó ïðèñâîèëè âû ÷å-
ëîâåêà, òàê íåóæåëè ýòî íå áó-
äåò ïðîÿâëÿòüñÿ íà âåðáàëüíîì 
óðîâíå.

Âàì áóäåò êàçàòüñÿ, ÷òî âû 
äåðæèòå ñåáÿ â ðóêàõ, ïîíèìàÿ 
îòëè÷èå ñëàäêèõ èëëþçèé îò ðå-
àëüíîñòè, íî íåò-íåò äà è ïðî-
ñî÷èòñÿ ÷òî-òî íà ñâåò.

Âû ïî äðóãîìó ñòàíåòå âåñ-
òè ñåáÿ ñ ýòèì ÷åëîâåêîì (êàê 
ñ ðîäíûì è ëþáèìûì), âû 
ïî äðóãîìó áóäåòå ðàçãîâàðèâàòü 
è ðåàãèðîâàòü íà åãî ñëîâà. Âû 
ñòàíåòå ëèïíóòü íåçàìåòíî äëÿ 
ñåáÿ, íî î÷åíü çàìåòíî äëÿ îêðó-
æàþùèõ. Âû áóäåòå îáèæàòüñÿ 
íà ðàâíîäóøèå (îíî — ðåàëüíîå 
îòíîøåíèå ê âàì, íî âû-òî ÷óâ-
ñòâóåòå ïî äðóãîìó). Êîãäà äàæå 
äëÿ âàñ ñòàíåò î÷åâèäíîé îáüåê-
òèâíàÿ ðåàëüíîñòü, åäèíñòâåííîå 
÷òî âàñ îæèäàåò — ýòî äåïðåñcèÿ. 
Âîçìîæíî íå íàäîëãî. Âîçìîæíî 
âñêîðå âû ñíîâà íà÷íåòå ê êîìó 
òî ïðèñòàâàòü ñî ñâîåé ëþáîâüþ.

О ЧЕМ НЕ СТОИТ 
ФАНТАЗИРОВАТЬ?
Прекратите это  Часто случаются 
перерывы в отношениях. Вас бросили, вы 
бросили или по обоюдному соглашению 
решили сделать паузу. А еще вы просто 
не встретили своего человека. Вот в этих 
промежутках на помощь приходят 
фантазии сексуального характера. 
На что не стоит их направлять, чтобы 
не зависнуть в иллюзорном мире? НА «ВИННИКА»

Тут имеется ввиду любой публичный 
и популярный человек. Которого 
человек может видеть с экрана 
телевизора.
Почему это не так вредно? 
Потому что вполне объяснимо, 
ну да, звезда, о нем/ней многие 
мечтают, и это даже не стыдно. 
А еще это безопасно в плане слива 
себя. Хотя особо увлекающиеся 
могут сливать свои деньги (кочуя 
по стране за предметом своих 
грез), а также нематериальные 
активы — от этих движух рушится 
и работа, и дружеские связи и порой 
семейные. Но если тихо перед 
телевизором, то ок.

НА ПЕРСОНАЖА
Актриса или актер сам по себе 
может не особо впечатлять, а вот его 
персонаж в фильме снести голову. 
Сделав небольшой блиц-опрос среди 
знакомых девушек и парней, мы 
имеем символическую десятку тех, 
от кого сердце стучит быстрее: Энн 
Хетеуей, Бурак Осчивит, Бенедикт 
Камбербэтч, Днефер Энистон, 
Камерон Диаз, Леонардо Ди Каприо, 
Джони Деп, Джерад Батлер, Ченинг 
Татум, Райан Рейндолс. Они хороши 
в динамике, на них приятно смотреть 
и фантазировать. И это опять-
таки не так опасно и стыдно, как 
если бы это был человек из вашего 
окружения.

Â ãîëîâå ó âàñ 
ðàçâîðà÷èâàåòñÿ 
öåëûé ëþáîâíûé 
ðîìàí. À âòîðîé åãî 
ó÷àñòíèê äàæå íå 
äîãàäûâàåòñÿ îá ýòîì

НА КОГО «МЕЧТАТЬ» МЕНЕЕ СТРЕМНО

НА ПОРНО
Этот незамысловатый фетиш 
больше касается мужчин, хотя 
женщины тоже любят порно, 
что бы они не говорили. И порно 
их возбуждает, а значит может 
стать предметом «фантазий». 
Слишком сильно в это «нырять» 
не стоит, потому что быстрый кайф 
от обезличенных (а порно это 
все больше про обезличенность) 
удовольствий очень быстро сводит 
на нет поисковую функцию нашего 
организма. То есть человеку и так 
гуд, зачем знакомиться с кем-то 
и строить отношения.

НА ВЫМЫШЛЕННОГО ГЕРОЯ
Вы не видели никогда ее/его, вы 
себе придумали идеал и давай 
на него фантазировать. Метод 
поддержать себя на безрыбье, 
конечно, так себе, но за неимением 
вариантов сойдет (если вы порно 
принципиально не приемлете 
по этическим соображениям). 
Про подводные камни наверное 
тоже понятно. Потому что, когда 
у тебя встает только на идеал (хоть 
и в твоем понимании), то о каких 
реальных людях может вообще идти 
речь? Вам просто никто не подойдет 
да и к вам тоже).
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МАРІЯ МЕЛЬНИЧУК (20), 
МЕНЕДЖЕР

Вінні Пух не хотів 
одружуватись, але думка 
про медовий місяць 
зводила його з розуму.

***
Одна дівчинка хотіла вийти заміж 
«за розрахунком», але не змогла. Вона 
гуманітарій.

***
Здійснилась мрія мого дитинства — 
я виросла і мені більше не потрібно 
прокидатись в школу на 9.00. Тепер 
я прокидаюсь о 6.20 на роботу.

***
— Я зараз випишу вам ліки, будете 
приймати їх 5 разів на день після їжі.
— Лікарю, де я візьму стільки їжі?

***
Жіночий характер.
Вона зателефонувала:
— Ти можеш розмовляти?
— Так!
— А я ні, — і кинула слухавку.

***
Помер старий багатий єврей
Уся сім’я зібралася в нотаріуса, щоб 
дізнатись заповіт. Нотаріус читає:
— Я, Лахман Ісаак Давидович, 
перебуваючи при здоровому розумі й 
твердій пам'яті всі гроші витратив перед 
смертю.

***
— Як називається вид кари, коли людину 
кидають до смердючих свиней, а вони її 
роздавлюють?
— Трамвай № 4 зранку.

***
Хлопець подобався три місяці. 
Тут запрошує мене до ресторану. 
А я студентка, грошей нуль, із їжі лише 
макарони вже другий рік. З самого 
початку не домовлялись, чи він буде 
платити, чи я. Ну, думаю, сходжу, каву 
тільки замовлю, на випадок, якщо 
сама за себе платити буду. Прийшли 
в ресторан. Нам подають меню. Він 
запитує:
— Ти голодна? Замов собі щось, я оплачу.
Я листаю меню, дивлюсь на нього, 
посміхаюсь. І тут на стіл капає моя 
слина…

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
ОВЕН 
Чтобы добиться хорошего 
результата, вам необходи-
мо проявлять инициативу.

ТЕЛЕЦ 
У вас появится шанс ис-
пользовать капризы судь-
бы в своих интересах.

БЛИЗНЕЦЫ 
Постарайтесь разгру-
зить себя от лишних дел. 
Не опускайте руки, у вас 
все получится. 

РАК 
Вы можете в ближайшие 
дни успешно справиться 
с самыми сложными за-
дачами.

ЛЕВ 
Вы рискуете оказаться 
центре событий. И это вас 
утомит и собьет с толку. 

ДЕВА 
Вы сможете оказать влия-
ние на людей и добиться 
своего. 

ВЕСЫ 
Деловые переговоры 
с партнерами окажутся 
успешными.

СКОРПИОН 
Вы можете добиться боль-
шего, получить премию 
и повышение по службе. 

СТРЕЛЕЦ 
Понедельник и вторник — 
прекрасные дни для новых 
планов и замыслов и для 
начала их реализации. 

КОЗЕРОГ 
Важно направить силы на 
самую важную цель, а не 
растрачивать их по пустякам.

ВОДОЛЕЙ 
Вероятны резкие перепады 
настроения, хотя особых 
причин для этого нет. 

РЫБЫ 
Вам не помешает узнать 
что-то новое. Лучше избе-
гать рискованных ситуаций. 
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Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»
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Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки 

та дивіться фото!
(Має бути встановлена 
програма QR Reader з 

Андроїд-маркета 
або аналогічна)

28 RIA, 
Ñåðåäà, 11 ëèïíÿ 2018

Діана, 22 роки
Працюю медсестрою, навчаюсь у ВНМУ на 
фармацевта. Займаюся фітнесом. Я роблю усе 
можливе щодня. Один крок на шляху до мрії 
(маленький чи великий) — вже перемога над собою! 

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